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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

mildz

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

:åîò äùòù ìåîâä

àk ézáäà:éðeðçz éìB÷-úà ýåýé | òîLé-éák:àø÷à éîéáe éì Bðæà ähä-éâúåî-éìáç | éðeôôà −¨©§¦¦«¦§©¬§Ÿ̈®¤¹¦À©«£¨«¦«¦¨´¨§´¦®§¨©¬¤§¨«£¨³¦¤§¥À̈¤
:àöîà ïBâéå äøö éðeàöî ìBàL éøöîeãà àø÷à ýåýé-íLáe:éLôð äèlî ýåýé äpäýåýé ïepç §¨¥´§´§¨®¦¨−̈§¨´¤§¨«§¥§Ÿ̈¬¤§®̈»̈¨¬¹§Ÿ̈À©§¨¬©§¦«©´§Ÿ̈´

:íçøî eðéýìàå ÷écöåå:òéLBäé éìå éúlc ýåýé íéàút øîLæk éëéçeðîì éLôð éáeLìîb ýåýé-é §©¦®¥−Ÿ¥´§©¥«Ÿ¥´§¨¦´§Ÿ̈®©¹Ÿ¦À§¦´§¦«©¦´−©§¦¦§®̈§¦¦«§¹Ÿ̈À¨©¬
:éëéìòç:éçcî éìâø-úà äòîc-ïî éðéò-úà úånî éLôð zölç ékèúBöøàa ýåýé éðôì Cläúà ¨¨«§¦¦³¦©¬§¨©§¦À¦Å¨¬¤¤¥¦¬¦¦§¨®¤©§¦¬¦¤«¦−¤§©¥¦§¥´§Ÿ̈®§¹©§À
:íéiçäé:ãàî éúéðò éðà øaãà ék ézðîàäàé:áæk íãàä-ìk éæôçá ézøîà éðàáéýåýéì áéLà-äî ©«©¦«−¤«¡©§¦¦´£©¥®£¹¦À¨¦¬¦§«Ÿ−£¦¨©´§¦§¨§¦®¨¨«¨¨¬Ÿ¥«¨¨¦¬©«Ÿ̈®

:éìò éäBìeîâz-ìkâé:àø÷à ýåýé íLáe àOà úBòeLé-ñBkãé:Bnò-ìëì àp-äãâð ílLà ýåýéì éøãð ¨©§¬¦¨¨«§¬¤¨®§¥−§Ÿ̈´¤§¨«−§¨©©«Ÿ̈´£©¥®¤§¨¹̈À§¨©«
åè:åéãéñçì äúånä ýåýé éðéòa ø÷éæèk ýåýé äpà:éøñBîì zçzt Eúîà-ïa Ecáò-éðà Ecáò éðà-é −¨¨§¥¥´§Ÿ̈®©¹¨« À§¨©«£¦¨«¨«¨´§Ÿ̈»¦«£¦¶©Å§¤¬£¦−©§§¤£¨¤®¦¹©À§¨§«¥¨«
æé:àø÷à ýåýé íLáe äãBz çáæ çaæà Eìçé:Bnò-ìëì àp-äãâð ílLà ýåýéì éøãðèé| úBøöça §´−¤§©¤©́¨®§¥−§Ÿ̈´¤§¨«−§¨©©«Ÿ̈´£©¥®¤§¨¹̈À§¨©«§©§³

a:déeììä íìLeøé éëëBúa ýåýé úé ¥Ä§Ÿ̈À§»¥³¦§«¨¨¦ À©«§¨«

.æé÷
:'ä íùá åàø÷é íìåë æà éë íìåë äéåììä ïëìå íúøàôúá ìàøùéå çéùîä úåîé ìò æîø íé÷åñô éðùî øåîæî

à:íénàä-ìk eäeçaL íéBb-ìk ýåýé-úà eììäá:déeììä íìBòì ýåýé-úîàå Bcñç | eðéìò øáâ ék ©«§´¤−§Ÿ̈¨¦®©¹§À¨¨«ª¦«¦¬»̈©³¨¥̧©§À¤«¡¤§Ÿ̈¬§À̈©«§¨«



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨
øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨

:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
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נקודות משיחות קודש - מזמור קטז מתוך "תהילות מנחם"
ט – אתהלך לפני הוי' בארצות החיים

"ארצות החיים" במשמעות הפנימית

א. הפירוש1 ב"אתהלך לפני הוי'" – בארץ ישראל, )שהיא( "ארצות החיים" – כי בה אוכל 
לחיות, ולא כמו שהי' עד עתה, שהייתי מגורש מארץ ישראל מפני שאול, וקרוב הייתי לשכון 

בין המתים.
אולם עדיין צריך ביאור, למה הפסוק נקט "ארצות )החיים(" לשון רבים, ולא ארץ החיים, 

בלשון יחיד?
דאתגליא,  ועלמא  דאתכסיא  עלמא  על  קאי   – החיים"  ש"ארצות  בחסידות2  ומבואר 
שמבטאים ב' ענינים בעבודה: א( המשכה מלמעלה למטה. ב( העלאה מלמטה למעלה. ודוד 

נתן שבח והודי' על שזכה לעבוד בב' ענינים אלו3.

1( ראה מצו"ד ופרש"י ועוד.
2( תו"א ויצא כב, ד. וראה גם אוה"ת שם רטז, סע"ב ואילך. וראה גם אגה"ק סו"ס ח. שם סי"ד. תו"א ר"פ וישב. וראה אוה"ת שם רנא, 

ב. אוה"ת לתהלים )יהל אור( כאן )ושם כו"כ אופנים בארצות. עיי"ש(.
3( ראה ד"ה חייב איניש לבסומי בפוריא ה'תשי"ח שזהו הביאור במדרש )שמו"ר פכ"ה, ח( "כי ה' אלהיך מביאך אל ארץ טובה 

ורחבה" – לראות שולחן שהוא ערוך בג"ע, שנאמר אתהלך לפני ה' בארצות החיים". עיי"ש.

המשך רעמוד בסר
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי
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  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כה

סגר  .........................................................  ר הזקן"אדמו

  השנה- ת ראששולחן ערוך הלכו  )כו

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

  אור תורה  )כז
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   התשובשערי   )כח
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   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )לא

עאר  ....................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  )מתורגם( אידיש –ם מאמריספר ה  )לב

עגר  .....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ק"א בלה"תש-ת"ש'ספר השיחות ה  )לג

עזר  .....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לד

עזר ................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

עחר  .......................................  חומש לקריאה בציבור   )לה

פהר  .......................  קודש- בתקריאה התורה למנחת ש  )לו

פור  .................................  באפרשת לשבוע לוח זמנים   )לז

פזר  ..............  לערב שבת קודשת הדלקת נרות צוסדר מ  )לח

ה haya ixiyrd meil hxetn xcq

ה'תשי"א שבט, חדש ראש ב"ה,

י. נ. ברוקלין,

או המקושרים אל התמימים, תלמידי אנ"ש, אל

זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק אל השייכים

יחיו עליהם ה' הכ"מ,

וברכה! שלום

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק של היארצייט יום הוא הבע"ל, בשבט העשירי ביום מפורט סדר אודות רבים שאלת על במענה

להציע: בזה הנני

לתורה. לעלות ישתדלו היארצייט שלפני קדש בשבת

אבל שונים, בחדרים בתורה יקראו - מספיק העליות מספר אין להוסיףאם הקרואים.לא מספר על

הגורל. פי על או - המנין רוב בריצוי - שבחבורה הגדול יהי' שמפטיר ישתדלו

כדי מנחה - שלישי שחרית, - שני ערבית, אחד שיתפלל לחלק ונכון היארצייט, ביום התיבה לפני שיתפלל מי וירימו יבחרו

אנ"ש. של גדול יותר מספר בזה לזכות

שעוה. של נר - בקל אפשר אם לעת. המעת כל שידלק נר להדליק

נרות. חמשה ידלקו התפלות בשעת

יאמר אח"כ דמקואות. ופ"ז דכלים פכ"ד התיבה לפני המתפלל (יסיים) ילמוד תהלים) אמירת אחר - (בבקר התפלה אחר

דרבנן. קדיש בתניא, שורות איזה - בלחש ויאדיר. כו' עקשיא בן חנניא ר' המשנה

שיחזור מי אין ואם בע"פ. ע"ד) בקונטרס נדפס לגני, באתי (ד"ה ההסתלקות דיום מהמאמר חלק יחזרו - ערבית תפלת אחר

מנחה. תפלת אחר ולסיימו הבוקר. תפלת אחר וכן בפנים. ילמדוהו בע"פ

מנחה. תפלת לאחר וכן תניא. פרק - התפלה קודם בבוקר

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק הוא לנשיאנו, השייכים להענינים תרומה אחד כל ירים התפלה קודם כלבבוקר ובעד עצמו בעד

שיחיו ביתו מבני מנחה.אחד תפלת קודם וכן ,

לראות עכ"פ או ליחידות, להכנס שזכו אלו אבנט). בחגירת (כמובן פ"נ אחד כל יקרא - הדא"ח וחזרת הבוקר תפלת לאחר

קונטרס מאמר, דפי בין אח"כ הפ"נ להניח לפניו. עומד כאלו הפ"נ, קריאת בעת עצמו, יצייר - הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק פני את

באפשרי (אם ולשלחו הכ"מ. אדמו"ר מו"ח כ"ק תורת של ביוםוכו' שלו.בו ציון על לקראותו מנת על (

השם. אותיות של המשניות פרקי ללמוד - לעת המעת במשך

התועדות. לעשות - לעת המעת במשך

חייו. ימי כל בה עבד אשר ועבודתו הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק אודות שי' ביתו לבני לבאר - לעת המעת במשך שעה לקבוע

של מתורתו פתגם או מימרא שם לחזור בעיר אשר ובבהמ"ד הכנסיות בבתי לזה) הראוים (אלו לבקר - לעת המעת במשך

אהבת אודות לבאר הכ"מ, אדמו"ר מו"ח ישראלכ"ק עםכל חומש לימוד תהלים, אמירת ע"ד תקנתו ולהסביר להודיע שלו,
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שלאחריו. הש"ק ביום ובפרט היארצייט אחרי אשר בימים הנ"ל בכל ימשיכו המקום, לתנאי מתאים זהו אם אשר, מובן
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ו

ה'תש"י  ׁשבט, י"ג ְָבס"ד,

ק'p‰Â‰ח) מר' נעׂשה אחרא ּובסטרא ה', ד' מאֹות נעׂשה ּכן 10ּבקדּׁשה ּגם ּבֹו יׁש הרי ּדה' , ¿ƒ≈ְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻ

הּוא  ּובּדלי"ת מּלפניו, ׁשהּוא אּלא ה', ּדאֹות הּׂשמאלי רגל והּוא מּלפניו יּו"ד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָאֹות

אחֹור  יחּוד והּוא אליו, ׁשּקדם ג' מאֹות מקּבל ד' ּדאֹות הּיחּוד, אפן על ׁשּמֹורה והינּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמאחֹוריו,

הּצדקה, ידי על נעׂשה וזה ּבפנים, ּפנים ּבבחינת הּוא ׁשהּיחּוד מּלפניו, הּיּו"ד ה' ּובאֹות ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָּבאחֹור,

האריז"ל  ּבכתבי רז"ל 11וכדאיתא ּוכמאמר ה', נעׂשה ד' ׁשּמאֹות ה', צדק הּוא "ּגימ"ל 12ּדצדקה ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

נעׂשה  אחרא ּבסטרא אבל ה', אֹות נעׂשה זה ידי ועל מהג' מקּבל ׁשהד' ּדּלים", ּגמֹול – ְְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָּדל"ת

ק' ּובאֹות ּבׁשוה, הם הרגלים ה' ׁשּבאֹות אּלא ה' לאֹות ּבתמּונתֹו ּדֹומה הּוא הרי ּדק' ק', ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמר'

ענין  ׁשּזהּו למּטה, יֹורד הּוא הּׂשמאלי מה 13הרגל והּוא הּקֹו"ף, קנה ׁשהּוא מות", ירדֹות "רגליה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ּגדֹול" ּכר נבנה ועליו ׂשרטֹון ּבֹו ועלה ּבּים קנה ונעץ ּגבריאל "ירד רז"ל ליׂשראל,ּׁשאמרּו מצר (ׁשהּוא ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

על רׁש"י) הענין ּובאּור ליׂשראל. הּמצר הּוא וזה אחרא, וסטרא ּבקלּפה הּנעׂשה הק' קנה והּוא , ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

קּוין  הג' ּדהּנה הּוא, החסידּות ולכן 14ּדר ּומעׂשה, ּדּבּור מחׁשבה – הּנפׁש לבּוׁשי ג' הם ה' ּדאֹות ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

ּדהגם  ּומחׁשבה, מּדּבּור נפסק הּוא ׁשהּמעׂשה להֹורֹות קּוין, מהּׁשני נפסק הּוא הּׂשמאלי ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָקנה

הּוא  והּדּבּור לעצמֹו רק הּוא הּמחׁשבה ולכן הּנפרד, לבּוׁש ודּבּור המיחד לבּוׁש הּוא ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָֻּדמחׁשבה

נפרד. ׁשהּוא מעׂשה ּכן ּׁשאין מה הּמחׁשבה, אל ּבער הּוא הּדּבּור הרי זה ּבכל הּנה הּזּולת, ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָאל

ּדבראתיו  עׂשיתיו", אף יצרּתיו ּבראתיו ולכבֹודי ּבׁשמי הּנקרא ּד"כל העֹולמֹות, ּבסדר ּגם הּוא ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּדכן

הענין, הפסיק ּדאף אף, אֹומר ּובעׂשּיה הּדּבּור, עֹולם יצירה ויצרּתיו הּמחׁשבה, עֹולם ּבריאה ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָָהּוא

לבּוׁשי  ג' ּכאׁשר הּוא ּבקדּׁשה ה "א ואֹות הּמעׂשה. על מֹורה ׁשהּוא ה"א ּדאֹות הּׂשמאלי רגל ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֻוזהּו

והינּו והּמּדֹות, החכמה הּתֹורה מאֹור ממּלאים הם הרי – ּומעׂשה ּדּבּור מחׁשבה – ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻהּנפׁש

ידע  ולא ּפׁשּוט ׁשהּוא ּבמי וגם ּתֹורה, ּבדברי מדּבר ּובדּבּורֹו הּתֹורה, מחׁשבת חֹוׁשב ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּדבמחׁשבּתֹו

קאמר  הּׂשגה)14מאי ּבעל ׁשאינֹו מהּד(והינּו זה ּבכל ּבדברי , וכן ּתֹורה ּובפסּוקי ּתֹורה ּבדברי לדּבר ר ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

והינּו ׁשמים", לׁשם יהיּו מעׂשי "ּכל הרי הּגׁשמּיֹות ּבעׂשּיֹותיו וכן הּמצות, ּבמעׂשה ּומעׂשה ְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹּתפּלה,

ּומּתן, מּׂשא ּבעסק ּוכמֹו ׁשמים, לׁשם יהיה הּתֹורה, ּפי על לֹו ּׁשּמּתר מה הרׁשּות, ּדברי ּבעׂשּית ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֻּדגם

ולעׂשֹות, לׁשמר הּמצות את לקּים ׁשּיּוכל הּוא ּבהרוח והּכּונה ּתעבד", ימים "ׁשׁשת ׁשּכתּוב ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹּוכמֹו

ּוללּמד  ללמד ּבּתֹורה לעסק ּפנּויים ולּבֹו מחֹו ׁשּיהיה ּבכדי וכן חסדים, ּוגמילּות צדקה ּבמצות ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹּוכמֹו

הּנה  ּכן, עֹוׂשה וכאׁשר ּבּתפּלה. ׁשּבּלב ועבֹודה לתֹורה העּתים קביעּות זמּני את ולעׂשֹות ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹלׁשמר

עֹוד  הּנה והּתפּלה, הּתֹורה ּבאֹור ּומאירּה מּמׁש נפׁשֹו ּומחּיה הּלּמּוד זמּני מרויח אׁשר זה ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָמּלבד

ׁשּלֹו ּומּתן מּׂשא העסק עצם אׁשר ׁשמים)זאת לׁשם הּוא ּכדבעי (ּכאׁשר נזהר 15הּוא הּוא הרי ּדבמילא , ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

הפ אׁשר ּדבר יעׂשה ואי הוי', ׂשנא אּלה ּכל אׁשר יֹודע ּדהרי וׁשקר, ּומרמה וגזל ְְְְֲֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָמאֹונאה

היא  הוי' ּד"ברּכת יׂשראל איׁש לב ּבכל הּקבּועה ּפׁשּוטה האמּונה אצלֹו ּבגּלּוי מאיר וגם ְְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹאלקּות.

ענין 10) הכוונות שער לשבת. ההקדמה חיים עץ פרי
שבת. תחום

וספר 11) המצוות שער ראה. פרשת מצוות טעמי
צדק. מערכת אור מאורי וראה מקומות. ובכמה שם. הלקוטים

א.12) קד, שבת
שם.13) הליקוטים ספר ראה

אינש 14) חייב המתחיל דיבור [מאמר] אור תורה ראה
ועוד. בלק. פרשת ריש תורה לקוטי (הראשון).

דיבור 15) [מאמר] חוקת פרשת תורה לקוטי ראה
אני  שחורה המתחיל דיבור [מאמרים] ישיר. אז המתחיל
(בספר  גנים מעין המתחיל דיבור מו). (קונטרס תש"ב

אידיש). - המאמרים

dlk izeg` ipbl iz`a

ּבׁשארי  ּגם מתנהג הּוא וכן הוי', לברּכת ראּוי ּכלי העסק יהיה ּכאׁשר רק ּתבֹוא והּברכה ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּתעׁשיר",

ולעבד  ּולהתּפּלל ללמד ׁשּיּוכל ּגּופֹו להבראת ׁשמים לׁשם ׁשהּוא ּוׁשתּיה ּבאכילה הן ׁשּלֹו, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹהענינים

עּובּדין  מארי ּתפּלה מארי ּתֹורה מארי ּומדרגתֹו, מהּותֹו לפי איׁש איׁש הּמצות, ּבקּיּום הוי' ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹאת

ּדאֹורייתא 16טבין  מּתמכין ולהי ֹות ענּיים לפרנס והּדֹומה חסדים ּוגמילּות ּוממֹונֹו,17ּבצדקה ּבגּופֹו ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ

הּוא  הּפעל עצם הרי מּמילא ּבדר הּנה ׁשמים, לׁשם זאת עֹוׂשה ּכאׁשר ׁשהּוא ּדאז ּוכמֹו ּכדבעי, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

מֹותרֹות  ׁשהּוא ּדבר הּנה הּמּתרים ּבדברים ּדגם הּוא ּדהּפרּוׁש הּמֹותרֹות, מן ׁשּנזהר ּוׁשתּיה ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻּבאכילה

וחּיּותֹו. ּגּופֹו קּיּום לצר ּׁשהּוא מה אם ּכי נפׁשֹו ּתאות למּלאת ענינֹו ׁשאין מאחר מּזה, נזהר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹלֹו

ּבנחת  הם ּדבריו הרי והּדֹומה, צדקה ּגּבאי ּוכמֹו ּבהם, עֹוסק ׁשהּוא הּדברים ּבׁשארי ּגם הּוא ְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָוכן

נעׂשה  ׁשּיהיה ּגדֹול, ּבתקף ּדבר איזה על לעמד ּגדֹול ּבחזק הּוא ׁשּלפעמים ואף הּדעת, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹּובקרּוב

קצה  עד מהּגאוה ּומתרחק טעם, ודברי ּבנחת מדּבר הּנה זה ּובכל והּדֹומה, ּבהּדּור ההּוא ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָהּדבר

ואֹות  ּבקדּׁשה. ה"א אֹות וזהּו הוי', מצות ׁשהּוא  הענין ּפנימּיּות אצלֹו הּוא ׁשהעּקר להיֹות ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻהאחרֹון,

ודּבּור  מחׁשבה הּוא רי"ׁש ּדאֹות רי"ׁש, מאֹות ונעׂשה זה, ּדלעּמת ּומעׂשה ודּבּור הּמחׁשבה הם ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻקֹו"ף

ּביׁשין  והרהּורין זרֹות מּמחׁשבֹות מלא הּוא ּדכאׁשר זה, להוי'18ּדלעּמת לא אׁשר ּבדּבּורים וכן , ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ

מּבעי  לא הּנה 19הּמה, ּבטלים, ּדברים רּבּוי ּגם אּלא והּדֹומה, רכילּות הרע לׁשֹון האסּורים, ּדּבּורים ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ

וזהּו לּצלן, רחמנא טֹוב לא ּבמעׂשה ׁשּנֹופל והינּו הּמעׂשה, ׁשהּוא הּקֹו"ף קנה זה ידי על ְְְְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹנעׂשה

ּובא  מּטה, למּטה יֹורד הּוא הרי טֹוב לא מעׂשה ידי ׁשעל והּוא למּטה, ׁשּיֹורד הּקֹו"ף ְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹקנה

ּובֹור  ּבאל"ף ּבאר ּדיׁשנֹו מים", ּבֹו אין ריק "והּבֹור ּדכתיב וזהּו טֹובים. הּלא והּדּבּור ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹמהּמחׁשבה

חּיים" מים ּבאר ּגּנים "מעין ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּנׁשמה, על קאי ּבאל"ף ּדבאר ׁשהּבאר 15ּבוא"ו, ּדכׁשם , ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

לעּלא  מּתּתא ּבירא 20נֹובע ׁשהּוא ּבּגּוף ירידתּה ידי על הּנׁשמה ּכן הּמים, רּבּוי הּוא זה ידי ועל , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

הּנׁש21עמיקּתא  עלּית נעׂשה ּדוקא מּזה הּנה ּכּנ"ל, ּומצוֹות ּבּתֹורה עֹוסק ּכאׁשר אבל ׂשאת , ּביתר מה ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

על  לאלקּות ּבגּלּוי הּנֹובעת ּבאר ּבבחינת ׁשהּנׁשמה ידי ּדעל ּגּנים", "מעין וזהּו עּלּוי, אחר ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָֹּבעּלּוי

עדן, ּגן הּוא ּדגן ּבהּגּנים, הּמעין נעׂשה מּזה הּנה הּבהמית, ונפׁש הּגּוף וזּכּו ּבברּור העבֹודה ְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָידי

עדן  וגן הּתחּתֹון עדן ּגן עדן, ׁשּבגן הּמדרגֹות ב' הם וגּנים כּו', ּבעדן" ּגן כּו' "וּיּטע ׁשּכתּוב ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָּוכמֹו

ּדמּיא  ׁשקיא והּוא אבל 22העליֹון, כּו', למעלה ּבעלֹותם עדן ּבגן לּנׁשמֹות ׁשּנעׂשה הּתענּוג נחל , ְְְְְְְְֲֲֲֲֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָ

רז"ל ׁשאמרּו וזהּו כּו', ּבֹור הּוא ּדריק ריק, ב)הּבֹור עּמּוד כב ּדף ריק'(ׁשּבת 'והּבֹור ׁשּנאמר "מּמׁשמע ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָ

ועקרּבים  נחׁשים אבל ּבֹו אין מים ל לֹומר מים', ּבֹו 'אין לֹומר ּתלמּוד ּומה מים, ּבֹו ׁשאין יֹודע ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָאיני

ועקרּבים  מּנחׁשים ממּלא הּוא אבל ּבֹו אין מים הּבהמית, הּנפׁש ׁשהּוא ּובֹור ריק, ּדהּבֹור ּבֹו", ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻיׁש

ּכקֹוף  ׁשהם הּקֹו"ף וזהּו וכּו', זרֹות מחׁשבֹות ּומעׂשה 16ׁשהם ּדּבּור מחׁשבה הּוא ּדאדם אדם, ,17ּבפני ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ּדּבּור  הּמחׁשבה ּדבקדּׁשה אדם, ּבפני ּכקֹוף רק הם קלּפה אבל ּומעׂשה, ּדּבּור מ' ד' מחׁשבה, ְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֻא'

ּבּזהר  ׁשאֹומר וזהּו כּו', זרֹות מּמחׁשבֹות ממּלא אחרא ּובסטרא הּקדּׁשה, מאֹור ממּלא ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻֻֻּומעׂשה

ׁשּלהם. הּקּיּום וזהּו ּדקדּׁשה, החּיּות מהארת ּדהארה הארה ּׁשּלֹוקחין מה ׁשהּוא ׁשי"ן, אֹות ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻונטלין

.¯ev˜.ּומצוֹות ּבתֹורה ממּלאים ׁשּכּלם למעׂשה ּבא ודּבּור מּמחׁשבה ה', מד' נעׂשה ּבקדּׁשה ƒְְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻֻֻ

טֹוב. לא ּבמעׂשה נֹופל זה ּדלעּמת ודּבּור מּמחׁשבה ק', מר' נעׂשה אחרא ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻּבּסטרא

א.16) ק, אור מאורי שם. הכוונות ושער חיים עץ פרי
ועוד.

בהעלותך 17) המתחיל דיבור [מאמר] ריש תורה לקוטי
מקומות. ובכמה (השני).



ז dlk izeg` ipbl iz`a

ּבׁשארי  ּגם מתנהג הּוא וכן הוי', לברּכת ראּוי ּכלי העסק יהיה ּכאׁשר רק ּתבֹוא והּברכה ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּתעׁשיר",

ולעבד  ּולהתּפּלל ללמד ׁשּיּוכל ּגּופֹו להבראת ׁשמים לׁשם ׁשהּוא ּוׁשתּיה ּבאכילה הן ׁשּלֹו, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹהענינים

עּובּדין  מארי ּתפּלה מארי ּתֹורה מארי ּומדרגתֹו, מהּותֹו לפי איׁש איׁש הּמצות, ּבקּיּום הוי' ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹאת

ּדאֹורייתא 16טבין  מּתמכין ולהי ֹות ענּיים לפרנס והּדֹומה חסדים ּוגמילּות ּוממֹונֹו,17ּבצדקה ּבגּופֹו ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ

הּוא  הּפעל עצם הרי מּמילא ּבדר הּנה ׁשמים, לׁשם זאת עֹוׂשה ּכאׁשר ׁשהּוא ּדאז ּוכמֹו ּכדבעי, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

מֹותרֹות  ׁשהּוא ּדבר הּנה הּמּתרים ּבדברים ּדגם הּוא ּדהּפרּוׁש הּמֹותרֹות, מן ׁשּנזהר ּוׁשתּיה ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻּבאכילה

וחּיּותֹו. ּגּופֹו קּיּום לצר ּׁשהּוא מה אם ּכי נפׁשֹו ּתאות למּלאת ענינֹו ׁשאין מאחר מּזה, נזהר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹלֹו

ּבנחת  הם ּדבריו הרי והּדֹומה, צדקה ּגּבאי ּוכמֹו ּבהם, עֹוסק ׁשהּוא הּדברים ּבׁשארי ּגם הּוא ְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָוכן

נעׂשה  ׁשּיהיה ּגדֹול, ּבתקף ּדבר איזה על לעמד ּגדֹול ּבחזק הּוא ׁשּלפעמים ואף הּדעת, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹּובקרּוב

קצה  עד מהּגאוה ּומתרחק טעם, ודברי ּבנחת מדּבר הּנה זה ּובכל והּדֹומה, ּבהּדּור ההּוא ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָהּדבר

ואֹות  ּבקדּׁשה. ה"א אֹות וזהּו הוי', מצות ׁשהּוא  הענין ּפנימּיּות אצלֹו הּוא ׁשהעּקר להיֹות ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻהאחרֹון,

ודּבּור  מחׁשבה הּוא רי"ׁש ּדאֹות רי"ׁש, מאֹות ונעׂשה זה, ּדלעּמת ּומעׂשה ודּבּור הּמחׁשבה הם ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻקֹו"ף

ּביׁשין  והרהּורין זרֹות מּמחׁשבֹות מלא הּוא ּדכאׁשר זה, להוי'18ּדלעּמת לא אׁשר ּבדּבּורים וכן , ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ

מּבעי  לא הּנה 19הּמה, ּבטלים, ּדברים רּבּוי ּגם אּלא והּדֹומה, רכילּות הרע לׁשֹון האסּורים, ּדּבּורים ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ

וזהּו לּצלן, רחמנא טֹוב לא ּבמעׂשה ׁשּנֹופל והינּו הּמעׂשה, ׁשהּוא הּקֹו"ף קנה זה ידי על ְְְְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹנעׂשה

ּובא  מּטה, למּטה יֹורד הּוא הרי טֹוב לא מעׂשה ידי ׁשעל והּוא למּטה, ׁשּיֹורד הּקֹו"ף ְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹקנה

ּובֹור  ּבאל"ף ּבאר ּדיׁשנֹו מים", ּבֹו אין ריק "והּבֹור ּדכתיב וזהּו טֹובים. הּלא והּדּבּור ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹמהּמחׁשבה

חּיים" מים ּבאר ּגּנים "מעין ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּנׁשמה, על קאי ּבאל"ף ּדבאר ׁשהּבאר 15ּבוא"ו, ּדכׁשם , ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

לעּלא  מּתּתא ּבירא 20נֹובע ׁשהּוא ּבּגּוף ירידתּה ידי על הּנׁשמה ּכן הּמים, רּבּוי הּוא זה ידי ועל , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

הּנׁש21עמיקּתא  עלּית נעׂשה ּדוקא מּזה הּנה ּכּנ"ל, ּומצוֹות ּבּתֹורה עֹוסק ּכאׁשר אבל ׂשאת , ּביתר מה ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

על  לאלקּות ּבגּלּוי הּנֹובעת ּבאר ּבבחינת ׁשהּנׁשמה ידי ּדעל ּגּנים", "מעין וזהּו עּלּוי, אחר ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָֹּבעּלּוי

עדן, ּגן הּוא ּדגן ּבהּגּנים, הּמעין נעׂשה מּזה הּנה הּבהמית, ונפׁש הּגּוף וזּכּו ּבברּור העבֹודה ְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָידי

עדן  וגן הּתחּתֹון עדן ּגן עדן, ׁשּבגן הּמדרגֹות ב' הם וגּנים כּו', ּבעדן" ּגן כּו' "וּיּטע ׁשּכתּוב ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָּוכמֹו

ּדמּיא  ׁשקיא והּוא אבל 22העליֹון, כּו', למעלה ּבעלֹותם עדן ּבגן לּנׁשמֹות ׁשּנעׂשה הּתענּוג נחל , ְְְְְְְְֲֲֲֲֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָ

רז"ל ׁשאמרּו וזהּו כּו', ּבֹור הּוא ּדריק ריק, ב)הּבֹור עּמּוד כב ּדף ריק'(ׁשּבת 'והּבֹור ׁשּנאמר "מּמׁשמע ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָ

ועקרּבים  נחׁשים אבל ּבֹו אין מים ל לֹומר מים', ּבֹו 'אין לֹומר ּתלמּוד ּומה מים, ּבֹו ׁשאין יֹודע ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָאיני

ועקרּבים  מּנחׁשים ממּלא הּוא אבל ּבֹו אין מים הּבהמית, הּנפׁש ׁשהּוא ּובֹור ריק, ּדהּבֹור ּבֹו", ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻיׁש

ּכקֹוף  ׁשהם הּקֹו"ף וזהּו וכּו', זרֹות מחׁשבֹות ּומעׂשה 16ׁשהם ּדּבּור מחׁשבה הּוא ּדאדם אדם, ,17ּבפני ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ּדּבּור  הּמחׁשבה ּדבקדּׁשה אדם, ּבפני ּכקֹוף רק הם קלּפה אבל ּומעׂשה, ּדּבּור מ' ד' מחׁשבה, ְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָֻא'

ּבּזהר  ׁשאֹומר וזהּו כּו', זרֹות מּמחׁשבֹות ממּלא אחרא ּובסטרא הּקדּׁשה, מאֹור ממּלא ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻֻֻּומעׂשה

ׁשּלהם. הּקּיּום וזהּו ּדקדּׁשה, החּיּות מהארת ּדהארה הארה ּׁשּלֹוקחין מה ׁשהּוא ׁשי"ן, אֹות ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻונטלין

.¯ev˜.ּומצוֹות ּבתֹורה ממּלאים ׁשּכּלם למעׂשה ּבא ודּבּור מּמחׁשבה ה', מד' נעׂשה ּבקדּׁשה ƒְְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֻֻֻ

טֹוב. לא ּבמעׂשה נֹופל זה ּדלעּמת ודּבּור מּמחׁשבה ק', מר' נעׂשה אחרא ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻּבּסטרא

א.16) ק, אור מאורי שם. הכוונות ושער חיים עץ פרי
ועוד.

בהעלותך 17) המתחיל דיבור [מאמר] ריש תורה לקוטי
מקומות. ובכמה (השני).
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È˙‡a1 כּלה אחתי רּבה 2לגּני ּבמדרׁש ואיתא , »ƒְְְְֲִִִִַַַַָָָֹ

למקֹום 3(ּבמקֹומֹו לגנּוני, "לגּני" ( ְְְְִִִִַָ

ּבתחּתֹונים  ׁשכינה ּדעּקר ּבּתחּלה, עּקרי ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָׁשהיה

נסּתּלקה  עץֿהּדעת חטא ועלֿידי ְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָהיתה,

 ֿ על ואחרּֿכ הראׁשֹון, לרקיע מארץ ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּׁשכינה

עד  לרקיע מרקיע נסּתּלקה החטאים ׁשאר ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָידי

צּדיקים  עמדּו ואחרּֿכ הּׁשביעי, ְְְִִִִִַַַַַָָָָהרקיע

ׁשּבא  עד למּטה, מּלמעלה הּׁשכינה את ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָוהֹורידּו

הּׁשביעין  וכל הּׁשביעי, ׁשהּוא רּבנּו, ְְְִִִִֵֶֶַַַָֹמׁשה

ּבארץ.4חביבין  למּטה הראׁשֹון מרקיע והֹורידּה , ְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָ

לעד" ויׁשּכנּו ּגֹו' "צּדיקים מׁשּכינים 5וזהּו ׁשהם , ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָ

ׁשֹוכן 6ּוממׁשיכים  וקדֹוׁש7ּבחינת מרֹום 8עד ְְְִִִֵַַַָָ

עבֹודתם  עלֿידי והּוא למּטה. ּבגּלּוי ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָׁשּיהיה

סטראֿאחרא, ואתהּפכא סטראֿאחרא ְְְְְְְְֲֲִִִִַַַַָָָָָָּבאתּכפיא

ּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא  יקרא אסּתּלק ֿ זה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָׁשעלֿידי

עלמין  עלמין'9ּבכּוּלהּו ּכל ה'ּסֹובב אֹור והּוא , ְְְְְִִֵַָָָ

היה  הּגּלּוי ועּקר ּבׁשוה. עלמין ּבכּוּלהּו ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָׁשּמאיר

ׁשּכתּוב  ּכמֹו וׁשכנּתי 10ּבּמקּדׁש, מקּדׁש לי ועׂשּו ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָ

"ּבתֹוכם", אּלא נאמר לא "ּבתֹוכֹו" ְְְֱֶֶַָָָֹּבתֹוכם,

מ  ואחד אחד ּכל ׁשאחת 11ּיׂשראל ּבתֹו וזהּו . ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

הּקרּבנֹות, עבֹודת היא ּבּמקּדׁש ׁשהיּו ְְֲֲִִֶַַַָָָָָהעבֹודֹות
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בכתי"ק. שליט"א אדמו"ר כ"ק רשימת ע"פ – אֿה) (הערות ומראהֿמקומות הערות כמה ניתוספו בהמאמר מאמר )1*)

מיוסד השי"ת.exwiraזה לגני באתי מהמשך השמיני פרק א.)2על ה, עה"פ.)3שה"ש יא.)4שהש"ר פכ"ט, ויק"ר

כט.)5 לז, ב.)6תהלים פי"ט, לב"ר מהרז"ו ב. פי"ג, לבמדב"ר ומהרז"ו מ"כ ובשהש"ר )7ראה ויו"ט. דשבת התפלה נוסח

טו). נז, (ישעי' שמו וקדוש עד שוכן וש"נ.)8שם: רסו). ע' שבט סה"מ (תו"מ ס"ד תשי"א לגני באתי ד"ה בתניא )9ראה

קפד, שם גם וראה ב. סז, שם לזהר גם מציין שם (ובלקו"ת ב קכח, ח"ב לזהר מציין פקודי ר"פ ובלקו"ת א) (לד, פכ"ז

ג. סה, חוקת לקו"ת ד. פט, ויקהל תו"א גם וראה ח.)10א). כה, קרוב )11תרומה פ"ו האהבה שער חכמה ראשית ראה

תרומה  תושב"כ חלק א. רא, א. סט, של"ה לומדים"). ("שמעתי שם תרומה עה"פ אלשיך פסוקים). ושני (ד"ה לתחלתו

ובכ"מ. סע"ב. כ, נשא לקו"ת ב. שכו, ב. שכה,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
השירים': ב'שיר נאמר

È˙‡a1‰lÎ È˙Á‡ Èp‚Ï2, ישראל לבני אומר הקדושֿברוךֿהוא »ƒ¿«ƒ¬…ƒ«»
שלי) הגן אל (חזרתי באתי 'אחותי', כאן L¯„Óaמובא È‡Â˙‡המכונים ¿ƒ»¿ƒ¿«

BÓB˜Óa) ‰a¯3 זה פסוק Èe‚Ï,על "Èp‚Ï" ההתייחדות ) מקום «»ƒ¿¿«ƒƒ¿ƒ
È¯wÚשלי  ‰È‰L ÌB˜ÓÏ¿»∆»»ƒ»ƒ

,‰lÁza מקומו עיקר שהיה המקום «¿ƒ»
בתחילת  הקדושֿברוךֿהוא של

ÈÎL‰הבריאה ¯wÚc¿ƒ«¿ƒ»
,‰˙È‰ ÌÈBzÁ˙a בתחילת ¿«¿ƒ»¿»

השכינה  והשראת גילוי עיקר הבריאה

התחתון  העולם הזה, בעולם היה

Úc‰ŒıÚ˙ביותר, ‡ËÁ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈≈¿≈«««
‰˜lzÒ ועלתהı¯‡Ó ‰ÈÎM‰ ƒ¿«¿»«¿ƒ»≈∆∆

התחתונה »ÚÈ˜¯Ï»»ƒמהארץ
,ÔBL‡¯‰ הרקיעים שבעת מבין »ƒ

¯‡L È„ÈŒÏÚ CkŒ¯Á‡Â¿««»«¿≈¿»
ÌÈ‡ËÁ‰,הבאים בדורות שהיו «¬»ƒ

אדם  בימי עץֿהדעת חטא אחרי

השכינה lzÒ˜‰הראשון  ועלתה ƒ¿«¿»
למעלה  Ú„יותר ÚÈ˜¯Ï ÚÈ˜¯Ó≈»ƒ«¿»ƒ««

,ÈÚÈ·M‰ ÚÈ˜¯‰ ביותר הרחוק »»ƒ««¿ƒƒ
התחתונה, «»»¿CkŒ¯Á‡Âמהארץ

הבאים  שבעה e„ÓÚבדורות »¿
‰ÈÎM‰ ˙‡ e„È¯B‰Â ÌÈ˜Èc«̂ƒƒ¿ƒ∆«¿ƒ»

hÓÏ‰,בחזרה ‰ÏÚÓlÓ צדיק כל ƒ¿«¿»¿«»
אברהם  אחד, רקיע השכינה את הוריד

השביעי  מהרקיע השכינה את הוריד

השכינה  את הוריד יצחק לשישי,

הלאה  וכן לחמישי, השישי מהרקיע

‡e‰L ,ea¯ ‰LÓ ‡aL „Ú«∆»…∆«≈∆
ÔÈÚÈ·M‰ ÏÎÂ ,ÈÚÈ·M‰«¿ƒƒ¿»«¿ƒƒ

ÔÈ·È·Á4d„È¯B‰Â רבנו,, ומשה ¬ƒƒ¿ƒ»
 ֿ (אברהם אבינו לאברהם השביעי

יצחקֿיעקבֿלויֿקהתֿעמרםֿמשה)

השכינה את »ÚÈ˜¯Ó≈»ƒהוריד
.ı¯‡a ‰hÓÏ ÔBL‡¯‰»ƒ¿«»»»∆

e‰ÊÂבתהילים בכתוב הפנימי Bb'הפירוש ÌÈ˜Ècˆ"ארץ ekLÈÂירשו ¿∆«ƒƒ¿ƒ¿¿

"„ÚÏ5Ì‰L מלמעלה ÌÈÎÈLÓÓe6למטה ÌÈÈkLÓהצדיקים , »«∆≈«¿ƒƒ«¿ƒƒ
הנקראת  באלוקות גבוהה דרגה ÔÎBLלמטה ˙ÈÁa7ÌB¯Ó „Ú ¿ƒ«≈«»

LB„˜Â8 ולמעלה ונבדלת מרוממת היא עצמה שמצד דרגה כלומר ¿»
התחתונים זוÈ‰iL‰מהעולמות נעלית hÓÏ‰בחינה Èel‚a הזה בעולם ∆ƒ¿∆¿ƒ¿«»

התחתון.

‡e‰Â מביאים הצדיקים שבה והדרך ¿
למטה  השכינה והשראת גילוי את

‡ÈÙk˙‡a Ì˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬»»¿ƒ¿«¿»
והכנעת הצד Á‡Œ‡¯ËÒ¯‡בכפיית ƒ¿»«¬»

הקדושה  צד שאינו הצד האחר,

‡Ît‰˙‡ÂוהפיכתŒ‡¯ËÒ ¿ƒ¿«¿»ƒ¿»
‡¯Á‡,וקדושה ŒÈ„ÈŒÏÚLלטוב «¬»∆«¿≈

‰Ê'וה'אתהפכא'ה'אתכפיא ∆
ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜c ‡¯˜È ˜lzÒ‡∆¿«≈¿»»¿¿»¿ƒ

ÔÈÓÏÚ e‰leÎa ‡e‰9, עולה ¿¿»¿ƒ
ומאיר  הקדושֿברוךֿהוא של כבודו

העולמות בכל האור e‰Â‡ומתגלה ¿
עבודת  ידי על בעולם המתגלה

הוא האמורה ‰'Bq··הצדיקים ¯B‡«≈
'ÔÈÓÏÚ Ïk גבול בלי אלוקי אור »»¿ƒ

בכל  פנימית מהתלבשות שלמעלה

'סובב' אלא המיוחד עניינו לפי עולם

העולמות  e‰leÎaמעל ¯È‡nL∆≈ƒ¿¿
ÔÈÓÏÚהעולמות ÂLa‰.בכל »¿ƒ¿»∆

Èelb‰ ¯wÚÂ האלוקי האור של ¿ƒ««ƒ
עלמין' כל Lc˜na,ה'סובב ‰È‰»»«ƒ¿»
·e˙kL BÓk10 על בציווי בתורה ¿∆»
המשכן Lc˜Óמלאכת ÈÏ eNÚÂ¿»ƒƒ¿»

,ÌÎB˙a ÈzÎLÂ רק הכוונה ואם ¿»«¿ƒ¿»
עצמו  במקדש השכינה והשראת לגילוי

לומר  הכתוב צריך ¿"BÎB˙a"היה
כך  כתוב שלא ומכך יחיד בלשון

‡l‡ו"בתוכו" ¯Ó‡ ‡Ï…∆¡«∆»
,"ÌÎB˙a" הכתוב את לפרש יש ¿»
גם  השכינהשהכוונה ¿CB˙aלהשראת

Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk11. »∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
e‰ÊÂלכך הפנימי ‰È‡ההסבר Lc˜na eÈ‰L ˙B„B·Ú‰ ˙Á‡L ¿∆∆««»¬∆»«ƒ¿»ƒ
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ט dlk izeg` ipbl iz`a

נעׂשית  ּבתחּלה ענינים, ׁשני יׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָּדבּקרּבנֹות

"רזא  ענין ׁשּזהּו למעלה, מּלמּטה ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָהעלאה

ּדאיןֿסֹוף" רזא עד עֹולה וקרּבנֹות 12ּדקּורּבנא , ְְְְְֵֶַָָָָָָ

כּו' הּכחֹות קרּוב ענין נעׂשה 13הּוא ואחרּֿכ , ְְֲִֵֶַַַַַָֹ

ניחח" מּלמעלה 14"ריח ההמׁשכה ענין ׁשהּוא , ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹ

ּגםּֿכן  וזהּו ּבתֹוכם". "וׁשכנּתי ׁשּיהיה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָלמּטה

ּפרּוׁשֹו "ׁשטה" ּכי ׁשּטים, מעצי היה ְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָׁשהּמׁשּכן

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ,הּדר מן סטּיה תׂשטה 15נטּיה, ּכי ְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָ

ׁשּירדה  הּיׂשראלית הּנׁשמה על ּדקאי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָאׁשּתֹו,

ׁשטּות  יׁשנֹו וכאׁשר הּיׁשר. מּדר וסטתה ְְְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָלמּטה

ּדקדּׁשה. לׁשטּות להפכֹו צרי ּדלעּמתֿזה, ְְְְְִִִִֶֶַָָָֻֻזה

ענין  ׁשּכל לפי ׁשּטים, מעצי היה ׁשהּמׁשּכן ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָוזהּו

הּׁשטּות  את להפ הּוא ּומקּדׁש, הּמׁשּכן ְְְֲֲִִֶַַַַָָֹעבֹודת

ּדקדּׁשה. לׁשטּות ְְְִִִֶַָֻֻּדלעּמתֿזה

CÈLÓÓe קרׁשים עׂשּו ׁשּטים ׁשּמעצי ּבּמאמר, «¿ƒְֲֲִִִֵֵֶַַָָָ

יׁש 'קרׁש' ּבתבת ּדהּנה, ְְְִִֵֵֵֶֶַַָלּמׁשּכן.

ּבּזהר  ואיתא וׁשי"ן, רי"ׁש קּו"ף אֹותּיֹות, 16ׁשלׁש ְְִִִֵַַָָֹֹ

ּובכדי  ּדלעּמתֿזה, אתון הן ר' ק' ְְְְִִִֵֵֶַַָֻּדאֹותּיֹות

ּבכדי  ּבגּויהּו, ש' אֹות נטלין קּיּום, להן ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָׁשּיהיה

העבֹודה  ותכלית מהּקדּׁשה. חּיּות להן ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשּתהיה

ּומבאר  לקדּׁשה. ה'ּקרׁש' ענין את להפ ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֻהיא

ד' לאֹותּיֹות ּדֹומֹות ר' ק' ׁשהאֹותּיֹות ֲִִֶַַָָָּבּמאמר,

וכן  ּבתמּונתּה לדל"ת ּדֹומה ׁשהרי"ׁש ְְְִֵֵֶֶָָָָָה',

ּגדֹול  הפרׁש יׁש מּכלֿמקֹום אבל ְְֲִֵֵֵֶָָָָָּבפרּוׁשּה,

ׁשהּיּו"ד  מאחֹוריה, יּו"ד ּבּה יׁש ׁשהד' ֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּביניהן,

ּבקדׁשה, היא ד' אֹות ולכן הּבּטּול, על ְְִִֵַַַָָָֻמֹורה

הינּו מאחֹוריה, יּו"ד ּבּה אין הר' ְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָמהֿׁשאיןּֿכן
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ב.)12 כו, ח"ג א. רלט, ח"ב זהר וש"נ.)13ראה .29 ע' תש"ט סה"מ ח.)14ראה כח, יב.)15פינחס ה, בהקדמה )16נשא

ב). (ב,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙Ba¯w·c ,˙Ba¯w‰ ˙„B·Ú לאלוקות התקרבות הוא עניינם שתוכן ¬««»¿»¿«»¿»

‰lÁ˙a ,ÌÈÈÚ ÈL LÈ,הקרבן הקרבת בעת ראשון, ˙ÈNÚבשלב ≈¿≈ƒ¿»ƒƒ¿ƒ»«¬≈
‰‡ÏÚ‰הגשמי הקרבן של ÔÈÚההתעלות e‰fL ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ «¬»»ƒ¿«»¿«¿»∆∆ƒ¿«

בזוהר ÛBÒŒÔÈ‡c"האמור ‡Ê¯ „Ú ‰ÏBÚ ‡a¯e˜c ‡Ê¯"12, סוד »»¿¿»»∆«»»¿≈
האיןֿסוף  סוד עד עולה הקרבנות

·e¯˜ ÔÈÚ ‡e‰ ˙Ba¯˜Â¿»¿»ƒ¿«≈
של  eÎ'לאלוקות ˙BÁk‰13 «…

שהייתה  לאחר האדם, של והחושים

למעלה  מלמטה והתעלות התקרבות

ÁÈ¯" ‰NÚ CkŒ¯Á‡Â¿««»«¬∆≈«
"ÁÁÈ14, והעבודה) הקרבן ƒ…«

הקרבן) את המביא האדם של הרוחנית

למעלה  רוח נחת ∆e‰L‡גורמים
‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ האור של והגילוי ƒ¿«««¿»»

hÓÏ‰האלוקי  ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»
"ÌÎB˙a ÈzÎLÂ" ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿»«¿ƒ¿»

למטה  אלוקות והתגלות .המשכת
ÔkŒÌb e‰ÊÂ לכך הפנימית הסיבה ¿∆«≈

‰È‰ ÔkLn‰L דווקא בנוי ∆«ƒ¿»»»
,ÌÈhL ÈˆÚÓ,אחר מחומר Èkולא ≈¬≈ƒƒƒ

"‰ËL" זה BLe¯tבהקשר ƒ»≈
C¯c‰ ÔÓ ‰iËÒ ,‰iË הישרה ¿ƒ»¿ƒ»ƒ«∆∆

e˙kL·והנכונה, BÓÎe15 באשה ¿∆»
È‡˜cסוטה  ,BzL‡ ‰ËN˙ Èkƒƒ¿∆ƒ¿¿»≈

הפנימית) המשמעות (לפי היא והכוונה

˙ÈÏ‡¯Ni‰ ‰ÓLp‰ ÏÚ««¿»»«ƒ¿¿≈ƒ
ומקורה iL¯„‰היהודית  משורשה ∆»¿»

באלוקות  גשמי hÓÏ‰למעלה לגוף ¿«»
הזה  C¯cÓבעולם ‰˙ËÒÂ¿»¿»ƒ∆∆

,¯Li‰.והמצוות התורה דרך «»»
‰Ê ˙eËL BLÈ ¯L‡ÎÂ¿«¬∆∆¿¿∆

,‰ÊŒ˙nÚÏc,'שטות' של הנהגה ƒ¿À«∆
השלילי, בכיוון ודעת מטעם למטה

הקדושה  מצד ההפוך הצד של שטות

הכתוב  שם על זה' 'לעומת (הנקרא

אלוקים') עשה זה לעומת 'זה במשלי

BÎÙ‰Ï CÈ¯ˆ של ה'שטות' את »ƒ¿»¿
ודעת, מטעם למטה זה', M„˜c‰,'לעומת ˙eËLÏ למעלה של הנהגה ƒ¿ƒ¿À»

וההיגיון. לכךe‰ÊÂמהשכל הפנימית ÈˆÚÓהסיבה ‰È‰ ÔkLn‰L ¿∆∆«ƒ¿»»»≈¬≈
,ÌÈhL דקדושה'המסמלים ה'שטות עניין B·Ú„˙את ÔÈÚ ÏkL ÈÙÏ ƒƒ¿ƒ∆»ƒ¿«¬«

‰ÊŒ˙nÚÏc ˙eËM‰ ˙‡ CÙ‰Ï ‡e‰ ,Lc˜Óe ÔkLn‰«ƒ¿»ƒ¿»«¬…∆«¿ƒ¿À«∆
‰M„˜c ˙eËLÏ ויתרון הוספה תהיה הישרה מהדרך סטייה שתמורת ƒ¿ƒ¿À»

וההיגיון. השכל פי על למתחייב מעבר ודעת, מטעם למעלה הנהגה בכך,

CÈLÓÓe שבט יו"ד של ההילולא בעל הריי"צ, ֿ Ó‡na¯,הרבי דיבור «¿ƒ««¬»
שבט  יו"ד הסתלקותו, ליום ופרסום להדפסה שמסר לגני' 'באתי המתחיל

תש"י, ÔkLnÏ,בשנת ÌÈL¯˜ eNÚ ÌÈhL ÈˆÚnL שבניין כלומר ∆≈¬≈ƒƒ»¿»ƒ«ƒ¿»
נעשה  השכינה, תשרה שבו המשכן

עשו  השיטים שמעצי כזה באופן

את  ומבאר וממשיך 'קרשים'.

הקרשים  של הפנימית המשמעות

˙·˙a ,‰p‰cבמילהLÈ 'L¯˜' ¿ƒ≈¿≈«∆∆≈
L"È¯ Û"e˜ ,˙Bi˙B‡ LÏL»…ƒ≈

‡˙È‡Â ,Ô"ÈLÂ מובא¯‰fa16 ¿ƒ¿ƒ»«…«
ÔÂ˙‡ Ô‰ '¯ '˜ ˙Bi˙B‡c¿ƒ≈«¿»

,‰ÊŒ˙nÚÏc הצד של אותיות ƒ¿À«∆
הקדושה  מצד ≈¿È„Î·eƒההפוך
,Ìei˜ Ô‰Ï ‰È‰iL הקיום שהרי ∆ƒ¿∆»∆ƒ

המנגד  דבר אפילו דבר, כל של והחיות

הקדושה  מצד רק להיות יכול לקדושה,

כדי  ולכן החיות, מקור שהיא

יו  ור' ק' להתקיים,שהאותיות כלו

,e‰Èe‚a '˘ ˙B‡ ÔÈÏË הן הרי «¿ƒ¿««¿
ש' האות את לתוכן ≈¿È„Îaƒלוקחות

.‰M„w‰Ó ˙eiÁ Ô‰Ï ‰È‰zL∆ƒ¿∆»∆«≈«¿À»
‰„B·Ú‰ ˙ÈÏÎ˙Â של הרוחנית ¿«¿ƒ»¬»

ÔÈÚהאדם ˙‡ CÙ‰Ï ‡È‰ƒ«¬…∆ƒ¿«
'L¯w'‰ מצד אותיות שתי בו שיש «∆∆

זה' «M„˜Ïƒ¿À‰.ה'לעומת
¯‡·Óeעוד הריי"צ Ó‡na¯,הרבי ¿»≈««¬»

'¯ '˜ ˙Bi˙B‡‰L,כאמור שהן, ∆»ƒ
זה' 'לעומת של BÓBc˙אותיות

‰',בצורתן  '„ ˙Bi˙B‡Ï»ƒ
˙"Ï„Ï ‰ÓBc L"È¯‰L∆»≈»¿»∆

d˙eÓ˙a בצורתהÔÎÂ ƒ¿»»¿≈
,dLe¯Ùa הם 'דל' וגם 'רש' גם כי ¿≈»

עניות של ŒÏkÓביטויים Ï·‡¬»ƒ»
ÌB˜Ó,'והר הד' בין הדמיון למרות »

,Ô‰ÈÈa ÏB„b L¯Ù‰ LÈ≈∆¿≈»≈≈∆
,‰È¯BÁ‡Ó „"eÈ da LÈ '„‰L∆«≈»≈¬∆»

עצמה, האות מאחורי הימני, כמו ei‰L"„מצידה היא וצורתה קטנה שהיא ∆«
‰Ïehaנקודה  ÏÚ ‰¯BÓ,האישית המציאות ‰È‡של '„ ˙B‡ ÔÎÏÂ »««ƒ¿»≈ƒ

,‰L„˜a ובהעדר לאלקות בביטול ומתייחד מתאפיין הקדושה צד כי «¿À»
ומציאות 'ישות' eÈ"„תחושת da ÔÈ‡ '¯‰ ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈»≈»

ÔÎÏÂ ,Ïeha da ÔÈ‡L eÈ‰ ,‰È¯BÁ‡Ó מסמלת ר' שהאות כיוון ≈¬∆»«¿∆≈»ƒ¿»≈
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i"gyz'dי ('` xn`n) ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay lil

ה  ולכן ּבּטּול, ּבּה ּדלעּמתֿזה.ׁשאין מאתון יא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻ

הּקֹודמים  ּבּסעיפים זה ּכל ׁשּנתּבאר .17ּוכמֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָ

ההפרׁשp‰Â‰ב) את ּבּמאמר ׁשּמבאר לאחרי ¿ƒ≈ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

לבאר  ממׁשי ר', לאֹות ד' אֹות ְְִֵֵַָָּבין

ׁשאף  ק', לאֹות ה' אֹות ּבין ההפרׁש ּגם הּוא ְֵֵֵֶֶֶַַַָׁשּכן

ּגדֹול  הפרׁש יׁש מּכלֿמקֹום לזֹו, זֹו ּדֹומֹות ְְִֵֵֵֶֶָָָׁשהן

היא  ק' ואֹות ּבּקדּׁשה, היא ה' ּדאֹות ְְְִִֵֵֶַָֻּביניהן,

ד', מאֹות נעׂשית ה' ׁשאֹות ּומבאר, ְְֲֵֵֵֶֶַַַָֻּבלעּמתֿזה.

והינּו, מּלפניה, הּׂשמאלית רגל ּבּה ׁשּנֹוסף ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָאּלא

'יחּוד  והּוא מאחֹוריה, היא הּיּו"ד ד' ְֲִִֵֶֶַָָׁשּבאֹות

(ּגם) היא הּיּו"ד ה' ּובאֹות ּבאחֹור', ְִַַָָָאחֹור

יחּוד  ׁשהּוא ּבפנים', ּפנים 'יחּוד והּוא ְְְִִִִִֶֶָָָָמּלפניה,

(ׁשּיׁש ד' אֹות ּבענין ּבּמאמר ּומבאר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָּבׁשלמּות.

מהג', מקּבלת ׁשהד' מאחֹוריה), יּו"ד ְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָּבּה

ז"ל  רּבֹותינּו ּדּלים.18ּוכמאמר ּגמל - ד' ג' ְְֲִֵַַַַֹ

ÔÈÚ‰Â הּזקן רּבנּו ׁשּמבאר ּכפי ּבענין א ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשּתמּונת  (ּכּידּוע ג' אֹות ְְֶַַַַָּתמּונת

'אֹותּיֹות' ּכי ההמׁשכה, אפן על מֹורה ְִִִֶַַַָָָָֹהאֹותּיֹות

ּבקר" "אתא מּלׁשֹון המׁשכֹות 19הן ׁשהן , ְְִֵֵֶֶַָָָֹ

האֹור  אפן על מֹורה האֹותּיֹות ּותמּונת ְְִִִֶַַָָָֹוגּלּויים,

עם 20והּגּלּוי  וא"ו, ׁשהּוא אחד קו ׁשהיא ,( ְִִִֶֶֶַַָָ

מֹורה  וא"ו אֹות ּדהּנה, ּתחּתיו. י' ׁשהּוא ְְְִֵֶַָָָָנקּודה
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שלד.א) ס"ע חנוכה דרושי אוה"ת ע"ד). ריש (קז, א רד, לזח"ג האמצעי לאדמו"ר בלק הזהר ביאורי וראה א. נט, תו"א

ה'תשי"אֿה'תשי"ז.)17 לגני באתי ד"ה ראה – כאן עד הנאמר א.)18בכל קד, שבת תו"א )19ראה וראה יב. כא, ישעי'

ועוד. ג. יא, במדבר לקו"ת ב. פי"ב.)20מב, ספי"א. שעהיוה"א תניא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ביטול, ולא ומציאות ÔÂ˙‡Ó'ישות' ‡È‰מאותיותBÓÎe .‰ÊŒ˙nÚÏc ƒ≈«¿»ƒ¿À«∆¿

ÌÈÓ„Bw‰ ÌÈÙÈÚqa ‰Ê Ïk ¯‡a˙pL17 ח סעיף לפני המאמר, של ∆ƒ¿»≈»∆«¿ƒƒ«¿ƒ
זו. לשנה במיוחד השייך

'„ ˙B‡ ÔÈa L¯Ù‰‰ ˙‡ ¯Ó‡na ¯‡·nL È¯Á‡Ï ‰p‰Â (·¿ƒ≈¿«¬≈∆¿»≈««¬»∆«∆¿≈≈
הקדושה מצד אות ¯',שהיא ˙B‡Ï»

זה', 'לעומת של אות CÈLÓÓ«¿ƒשהיא
L¯Ù‰‰ Ìb ‡e‰ ÔkL ¯‡·Ï¿»≈∆≈««∆¿≈

˜',ההבדל  ˙B‡Ï '‰ ˙B‡ ÔÈa≈»
BÊÏ BÊ ˙BÓBc Ô‰L Û‡L∆«∆≈¿

‰L¯Ùבצורתן, LÈ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈∆¿≈
,Ô‰ÈÈa ÏB„b והעניין התוכן מצד »≈≈∆

האותיות, שתי של ‰'הפנימי ˙B‡c¿
‡È‰ '˜ ˙B‡Â ,‰M„wa ‡È‰ƒ«¿À»¿ƒ

.‰ÊŒ˙nÚÏa«¿À«∆
¯‡·Óe,במאמר הריי"צ הרבי ¿»≈

,'„ ˙B‡Ó ˙ÈNÚ '‰ ˙B‡L∆«¬≈≈
ד' אות יש ה' האות בצורת גם שהרי

da ÛÒBpL ‡l‡'ד ¯‚Ïבאות ∆»∆»»∆∆
,‰ÈÙlÓ ˙ÈÏ‡ÓO‰ בקדמת «¿»ƒƒ¿»∆»

‰ei"„האות '„ ˙B‡aL ,eÈ‰Â¿«¿∆»«
לר' ד' בין È‰ƒ‡המבדילה

¯BÁ‡ „eÁÈ' ‡e‰Â ,‰È¯BÁ‡Ó≈¬∆»¿ƒ»
,'¯BÁ‡a,וחסידות בקבלה כמבואר ¿»

מדרגה  ונמשך נשפע האור כלל, בדרך

של  והחיצוניות הסוף שרק כך לדרגה

הדרגה  אל נמשך העליונה הדרגה

'יחוד' נוצר כאשר אבל ממנה, שלמטה

ההשפעה  אזי הדרגות, שתי בין

הדרגה  של והפנימיות מהעומק

העומק  עם מתחברת העליונה

ועל  התחתונה, הדרגה של והפנימיות

אור  יותר ונשפע נמשך ה'יחוד' ידי

האור  והמשכת בהשפעת זה דרך ועל רגילה, והשפעה בהמשכה מאשר ושפע

המשפיע, בחינת העליונה, הבחינה בין ועמוק פנימי חיבור מהאותיות, והחיות

היחוד  כי כאן מבואר כך ועל 'יחוד'. נקרא המקבל, בחינת התחתונה, והבחינה

באחור', 'אחור בבחינת הוא המקבל, ד' לאות המשפיע, ג', אות בין החיבור של

כמה  ב'יחודים' יש מכלֿמקום אך פנימית, השפעה הוא בכלל 'יחוד' אמנם כי

מסויים  במובן הוא, החיבור וכאשר של אופנים. החיצוניים העניינים של יחוד ,

באחור' 'אחור נקרא הוא הבחינות, (Ìb)שתי ‡È‰ „"ei‰ '‰ ˙B‡·e»«ƒ«
,'ÌÈÙa ÌÈt „eÁÈ' ‡e‰Â ,‰ÈÙlÓ בה ב'יחודים', נעלית יותר דרגה ƒ¿»∆»¿ƒ»ƒ¿»ƒ
עמוק ויותר פנימי יותר הוא והחיבור eÓÏLa˙.היחוד „eÁÈ ‡e‰L∆ƒƒ¿≈

הארון  משא מצוות צדק', ה'צמח לאדמו"ר מצותיך' 'דרך בספר (וכמבואר

החיות  עיקר הוא שבפנים ואחור, פנים יש באדם משל, דרך על ..." בכתף:

שמאחוריים  והעורף טעם. דיבור ריח שמיעה ראיה שכל המעולים, וחושים

לכך  ונקרא חיצוניים, אלא כך כל פנימי וחיות מעולים חושים שם אין

והיא  נאמר בתורה גם וכן אחוריים...

בלב  כן וכמו ואחור... פנים כתובה

שבנפש  המידות משכן שבו האדם

בחינת  ואחור. פנים בה יש האלוקית...

התענוג  כי בה', התענוג הוא... פנים

היא  וכשהאהבה המידות, פנימיות הוא

רוצה  בפנים, פנים הנקרא זהו בתענוג

המוחין  שפע שמקבלת לומר

שההתבוננות  לזה, והסימן בפנימיותה.

אור  לבחינת לה יהיה באורֿאיןֿסוף

ונקרא  נפשה... להשיב ממש וחיות

לומר  רוצה בפנים, פנים זו בחינה

הנקרא  שהוא ההתבוננות פנימית

המדות... בפנימית מתלבש מוחין,

הוא  אחוריים בחינת מהֿשאיןֿכן

האהבה  התפעלות שהיא כשהמידה

תוכה  בתוך ההתבוננות מקבלת אינה

אחוריים  בבחינת ורק אך ופנימיותה,

המוחין  ששפע בלבד... שלו וחיצונית

של  באחוריים כיֿאם מתלבש אינו

לא  שלכן בפנימיותם, ולא המדות

שאינו  התענוג בחינת בהאהבה ימצא

הפנימיות..."). בבחינת אלא

'„ ˙B‡ ÔÈÚa ¯Ó‡na ¯‡·Óe¿»≈««¬»¿ƒ¿«
,(‰È¯BÁ‡Ó „"eÈ da LiL)∆≈»≈¬∆»

˙Ïa˜Ó '„‰L השפעה,'‚‰Ó ∆«¿«∆∆≈«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe18 ¿«¬««≈

ÌÈlc,בגמרא  ÏÓb - '„ '‚¿…«ƒ
פנימיות  לפי להלן שיתבאר וכפי ודלים, לעניים והשפעה צדקה נתינת

העניינים.

Ô˜f‰ ea¯ ¯‡·nL ÈÙk ,‰Êa ÔÈÚ‰Â א˙eÓz ÔÈÚa צורת ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ∆¿»≈«≈«»≈¿ƒ¿«¿«
˙eÓzL Úe„ik) '‚ ˙B‡צורתÔÙ‡ ÏÚ ‰¯BÓ ˙Bi˙B‡‰ «»«∆¿«»ƒ»«…∆

‰ÎLÓ‰‰,זו אות באמצעות ומתגלה שנמשך '‡Bi˙B˙'וההשפעה Èk ««¿»»ƒƒ
‡˙‡" ÔBLlÓ Ô‰ בא"¯˜a19,וגילוי אור של Ô‰Lלשון ≈ƒ¿»»…∆∆≈
ÌÈÈel‚Â ˙BÎLÓ‰,אלוקי אור BÓ¯‰צורת eÓ˙e˙של ˙Bi˙B‡‰ «¿»¿ƒƒ¿«»ƒ»

Èelb‰Â ¯B‡‰ ÔÙ‡ ÏÚ20‡È‰L ג'), אות של ‡Á„הצורה Â˜ «…∆»¿«ƒ∆ƒ«∆»
ÂÈzÁz 'È ‡e‰L ‰„e˜ ÌÚ ,Â"‡Â ‡e‰L בצורת שהוא לקו מתחת ∆»ƒ¿»∆«¿»
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יי dlk izeg` ipbl iz`a

ּבראׁש ולכן למּטה, מּלמעלה ההמׁשכה ענין ְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָֹעל

היא  המׁשכה ׁשּכל לפי יּו"ד, אֹות יׁש ְְִִֵֶַַָָָָהּוא"ו

ׁשהרב  ּבכדי ּכי הּצמצּום, הקּדמת ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָעלֿידי

לצמצם  צרי לתלמידֹו, להׁשּפיע יּוכל ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָהּמׁשּפיע 

ׁשהיא  ּבלבד נקּודה ׁשּיּׁשאר הּׂשכל את ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּתחּלה

וצמ  הּתחּתֹון. ּתחּלת ּבער הּוא זה צּום ְְְְְִִֶֶֶַַַ

ּולאחרי  הּוא"ו. ׁשּבראׁש הּיּו"ד והּוא ְְְְֲֵֶַַַַַָָָֹההמׁשכה,

ער לפי מדּודה נעׂשית ּבכללּותּה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשההׁשּפעה

ההמׁשכה  ענין להיֹות צרי אזי ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָהּמקּבל,

ׁשּככל  הּוא ההמׁשכה ׁשּסדר למּטה, ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָמּלמעלה

ּומתקּצר  מתצמצם זה הרי יֹותר, למּטה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשּנמׁש

ׁשּככל  וא"ו, אֹות ּבתמּונת הּוא וכן ְְְִֵֵֶַָָיֹותר,

זה  ּכל אמנם, ודק. הֹול הּוא הרי - ְְֲִֵֵֶֶַָָָָָׁשּנמׁש

לכלי  הּׂשכל ּבבא אבל הּמׁשּפיע, מּצד ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָֹהּוא

והּוא  יֹותר, ההׁשּפעה מתצמצמת אזי ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָהּמקּבל,

הּמקּבל. ּכלי מּצד ּבּה ׁשּנעׂשה הּצמצּום ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָענין

ׁשּמּצד  וההמׁשכה הּצמצּום על ׁשּנֹוסף ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָוהינּו,

הּמקּבל, ּבכלי ההׁשּפעה ּבבא הּנה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָֹהּמׁשּפיע,

ענין  והּוא ּכליו. מּצד יֹותר מתצמצמת היא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָהרי

ׁשּמֹורה  ג', אֹות ׁשּבתמ ּונת הּוא"ו ׁשּבסֹוף ְְִֶֶֶַַַָָהּיּו"ד

והינּו הּמקּבל, ּכלי מּצד ׁשּנעׂשה הּצמצּום ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַעל

ההׁשּפעה. מּכללּות ּבלבד נקּודה רק ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָׁשּמקּבל

 ֿ אצילּותּֿבריאה עֹולמֹות ארּבעה ענין ְְְְֲִִִֶַַָָָָוזהּו

הינּו, והׁשּפעה, המׁשכה ׁשּבכל ְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָיצירהֿעׂשּיה

עׂשּיה  ּבחינת את רק מקּבל הּוא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָׁשהּמקּבל

ּתחת  הּיּו"ד ולכן רביעי, חלק והּוא ְְְְִִִֵֵֶַַַַָּבלבד,

הּוא"ו. ׁשל מהּקו רבע הּוא ג' ׁשּבאֹות ֵֶֶֶַַַַַָָָהּוא"ו

ההׁשּפעה  על ׁשּמֹורה ּדּלים, ּגמל ד' ג' ענין ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָֹוזהּו

ד'. לאֹות ג' ְֵמאֹות

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

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ו'. Â"‡Âאות ˙B‡ ,‰p‰c קו ÔÈÚארוך שהיא ÏÚ ‰¯BÓ ¿ƒ≈»»«ƒ¿«

‰ÎLÓ‰‰ של אלוקי וההתגלות ÔÎÏÂאור ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ««¿»»ƒ¿«¿»¿«»¿»≈
‰ÎLÓ‰ ÏkL ÈÙÏ ,„"eÈ ˙B‡ LÈ Â"‡e‰ L‡¯a התגלות כל ¿…«»≈¿ƒ∆»«¿»»

הארה  ‰ÌeˆÓvוכל ˙Óc˜‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ שהוא כפי האור של ƒ«¿≈«¿»««ƒ¿
ולהאיר  לגלות כדי העליונה, בדרגה

ליכולת  בהתאם מוגבלת, במידה

השפע, מקבל של È„Îaהקליטה Èkƒƒ¿≈
ÚÈtLn‰ ·¯‰L הרעיון את ∆»«««¿ƒ«

לתלמיד  ÚÈtL‰Ïהשכלי ÏÎeÈ«¿«¿ƒ«
B„ÈÓÏ˙Ï ויבין יקלוט  אכן והתלמיד ¿«¿ƒ

הרב, דברי ˆÏÌˆÓהרב ˆ¯CÈאת »ƒ¿«¿≈
¯‡MiL ÏÎO‰ ˙‡ ‰lÁz מכל ¿ƒ»∆«≈∆∆ƒ»≈

העמוק  של כפי הרעיון בשכל שהוא

C¯Úaהרב  ‡È‰L „·Ïa ‰„e˜¿»ƒ¿«∆ƒ¿∆∆
ÔBzÁz‰ ההבנה ליכולת בהתאם ««¿

שלו. Ê‰והקליטה ÌeˆÓˆÂ למרות ¿ƒ¿∆
האור  של והסתר העלם הוא שלכאורה

לאמיתו  הרב, של בשכל המאיר הגדול

דבר  ‰‰ÎLÓ‰,של ˙lÁz ‡e‰¿ƒ«««¿»»
ובגילוי  בהשפעה ראשון ¿e‰Â‡שלב

„"ei‰ הדומה קטנה אות שהיא «
‰Â"‡eלנקודה  L‡¯aL והיא ∆¿…«»

לצמצום  הגילוי רומזת בתחילת

לגילוי. והכנה ≈¬»¿È¯Á‡Ïeוכהקדמה
˙ÈNÚ d˙eÏÏÎa ‰ÚtL‰‰L∆««¿»»ƒ¿»»«¬≈

‰„e„Ó ומוגבלתC¯Ú ÈÙÏ ¿»¿ƒ∆∆
,Ïa˜n‰ שהרב האמור במשל כמו «¿«≈

לרעיון  שלו הגדול השכל את מצמצם

לתלמיד  ˆ¯CÈשמותאם ÈÊ‡¬«»ƒ
‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï הגילוי ƒ¿ƒ¿«««¿»»

hÓÏ‰,וההארה  ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»
ÏÎkL ‡e‰ ‰ÎLÓ‰‰ ¯„qL∆≈∆««¿»»∆¿»
‰Ê È¯‰ ,¯˙BÈ ‰hÓÏ CLÓpL∆ƒ¿»¿«»≈¬≈∆

,¯˙BÈ ¯v˜˙Óe ÌˆÓˆ˙Ó כי ƒ¿«¿≈ƒ¿«≈≈
השתלשלות' 'סדר לפי היא ההמשכה

שבדרגות  והאור לדרגה מדרגה

ביחס  ומצומצם מועט הוא הנמוכות

הגבוהות  שבמדרגות ‰e‡לאור ÔÎÂ¿≈
˙eÓ˙a בצורת,Â"‡Â ˙B‡ ƒ¿«»

CLÓpL ÏÎkL מלמעלה יותר ∆¿»∆ƒ¿»
- Â„˜למטה CÏB‰ ‡e‰ È¯‰ לחלק יותר הקרוב הקו של והחלק ¬≈≈»«

הולך  האור לדרגה שמדרגה לכך רמז עבה, יותר הוא האות של העליון

ומתמעט.

‰Ê Ïk ,ÌÓ‡ וכן להשפעה והקדמה כהכנה האור ומיעוט צמצום »¿»»∆
לדרגה מדרגה והמיעוט a·‡הצמצום Ï·‡ ,ÚÈtLn‰ „vÓ ‡e‰ƒ«««¿ƒ«¬»¿…

ÏÎO‰ הש הרעיון מגיעכאשר ÓˆÓˆ˙Ó˙כלי ÈÊ‡ ,Ïa˜n‰ ÈÏÎÏ «≈∆ƒ¿≈«¿«≈¬«ƒ¿«¿∆∆

,¯˙BÈ ‰ÚtL‰‰הקודמים הצמצומים על נוסף ÔÈÚבצמצום ‡e‰Â ««¿»»≈¿ƒ¿«
da ‰NÚpL ÌeˆÓv‰ בהשפעהÏa˜n‰ ÈÏk „vÓ הקליטה ויכולת «ƒ¿∆«¬»»ƒ«¿≈«¿«≈

vnL„שלו. ‰ÎLÓ‰‰Â ÌeˆÓv‰ ÏÚ ÛÒBpL ,eÈ‰Â¿«¿∆»««ƒ¿¿««¿»»∆ƒ«
‡È‰ È¯‰ ,Ïa˜n‰ ÈÏÎa ‰ÚtL‰‰ ‡·a ‰p‰ ,ÚÈtLn‰««¿ƒ«ƒ≈¿…««¿»»ƒ¿≈«¿«≈¬≈ƒ
ÂÈÏk „vÓ ¯˙BÈ ˙ÓˆÓˆ˙Óƒ¿«¿∆∆≈ƒ«≈»
שה'כלים' מהעובדה כתוצאה

המקבל  של הקליטה ואפשרויות

מוגבלת. במידה הם ¿e‰Â‡(התלמיד)
המקבל, כלי מצד הזה, »¿ÔÈÚƒהצמצום

Â"‡e‰ ÛBÒaL „"ei‰«∆¿«»
,'‚ ˙B‡ ˙eÓ˙aL האות כאמור, ∆ƒ¿«

י' אות שתחתיה ו' מאות מורכבת ג'

לכך והו' וכן והשפעה להמשכה רומזת

והי' בצמצומים באה שההשפעה

הו' כנקודה שתחת היא שצורתה

‰ÌeˆÓvקטנה, ÏÚ ‰¯BnL∆»««ƒ¿
בהשפעה vÓ„הנוסף ‰NÚpL∆«¬∆ƒ«

Ïa˜nL eÈ‰Â ,Ïa˜n‰ ÈÏk¿≈«¿«≈¿«¿∆¿«≈
מגיע  התהליך של ונקלט ובסופו אליו

eÏÏkÓ˙בו „·Ïa ‰„e˜ ˜«̄¿»ƒ¿«ƒ¿»
של  הכללי והתוכן העניין

.‰ÚtL‰‰««¿»»
˙BÓÏBÚ ‰Úa¯‡ ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿««¿»»»
‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯aŒ˙eÏÈˆ‡¬ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
,‰ÚtL‰Â ‰ÎLÓ‰ ÏÎaL∆¿»«¿»»¿«¿»»
של  השתלשלות' 'סדר כללות כלומר,

מדרגה  האלוקי האור והמשכת ירידת

רוחניים  עולמות לארבעה נחלק לדרגה

מדרגה  יורד האור (דרכם כלליים

יש  האצילות בעולם כאשר לדרגה,

ובעולמות  לאלוקות מוחלט ביטול

יותר  ומצומצם מועט האור הבאים

שחלק  עד למציאות מקום נתינת ויש

הזה  העולם הוא העשייה מעולם

כי  כאן מבואר כך ועל הגשמי)

לארבעה  החלוקה יותר בפרטיות

בירידת  שלבים ארבעה אלו, עולמות

צ  ידי על האור, מדרגה והמשכת מצום

והשפעה  המשכה בכל קיימים לדרגה,

לדרגה, Ïa˜n‰Lמדרגה ,eÈ‰«¿∆«¿«≈
התהליך של האחרון בשלב ההשפעה ÈÁa˙את ˙‡ ˜¯ Ïa˜Ó ‡e‰¿«≈«∆¿ƒ«
,ÈÚÈ·¯ ˜ÏÁ ‡e‰Â ,„·Ïa ‰iNÚ המקורית מההשפעה בלבד רבע ¬ƒ»ƒ¿«¿≈∆¿ƒƒ

‡e‰ '‚ ˙B‡aL Â"‡e‰ ˙Áz „"ei‰ ÔÎÏÂשל ¯·Úבגודל ¿»≈««««»∆»∆«
ÌÈlc,בלבד ÏÓb '„ '‚ ÔÈÚ e‰ÊÂ .Â"‡e‰ ÏL Âw‰Ó≈««∆«»¿∆ƒ¿«¿…«ƒ

'„ ˙B‡Ï '‚ ˙B‡Ó ‰ÚtL‰‰ ÏÚ ‰¯BnL היא אחד שמצד ∆∆«««¿»»≈¿
צמצומים. ידי על היא ההשפעה שני מצד אבל והשפעה, המשכה

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



i"gyz'dיב ('` xn`n) ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay lil

ÌÓ‡ ׁשהּוא לד', ג' מאֹות ההׁשּפעה עלֿידי »¿»ְְְֵֵֶַַַָָ

מּגרמיּה ליּה ּדלית למאן ההׁשּפעה ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָענין

ׁשעלֿידי  והינּו, ה', נעׂשה ד' מאֹות הּנה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַּכלּום,

ה' ּבמעלת וכּנ"ל אֹור, ּתֹוספת נעׂשה ְְְֲֲֶֶֶַַַַַַַָָההׁשּפעה

וזה  ּבפנים'. ּפנים 'יחּוד הּוא ה' ׁשּבאֹות ד' ְְִִִֶֶַָָָעל

צדקֿה' הּוא ׁש'ּצדקה' הּצדקה, עלֿידי ,21נעׂשה ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ּכתיב  ּדהּנה ּבזה, והענין ה'. נעׂשה ד' 22ׁשּמאֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ

ז"ל  רּבֹותינּו ואמרּו עֹוד, ונֹוסף מפּזר "אם ב יׁש ְְְְִֵֵֵַַָָ

יֹודע  הוי לצדקה, מעֹותיו מפּזר אדם ְְֱִִֵֵֵַַָָָָָָָָראית

ׁשעלֿידי  לחׁשב אפׁשר ׁשהרי מֹוסיף", ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשהּוא

ּב וגרעֹון חּסרֹון יהיה זה הּפּזּור על הּנה ממֹונֹו, ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ

ּבלבד  זֹו ׁשּלא עֹוד", ונֹוסף מפּזר "יׁש ְְְֱִֵֵֶֶַַַָֹנאמר

אּדרּבה, אּלא וגרעֹון, חּסרֹון ׁשּום יהיה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא

האריז"ל  ּבכתבי ּומבאר עֹוד". ּבענין ג "ונֹוסף ְְְְְְֲִִִֵַַָָָֹ

ּבינה' 'יסֹוד ׁשהּוא למעלה, צדקה' ְְְְִֶַַַָָָָ'ּגּבאי

זעירֿאנּפין' 'יסֹוד אֹו 'זעירֿאנּפין', ְְְְְְִִֵֵֶַַׁשּבתֹו

היא  ועלֿידֹו החסדים, ּכל נמׁשכים ׁשּבֹו ְְְֲִִִִֶַַַָָָָעצמֹו,

זֹו הׁשּפעה ועלֿידי הּמלכּות. לספירת ְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָההׁשּפעה

אּלא  חּסרֹון, ׁשּום ׁשאין ּבלבד זֹו לא ְֲִִֵֵֶֶַָָֹהרי

ּגדלּות  לבחינת מּגיע ּדוקא ׁשעלֿידיֿזה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָאּדרּבה,

ׁש'ּצדקה' הּפרּוׁש וזהּו 'זעירֿאנּפין'. ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָוהתרחבּות

הּמלכּות, ספירת על קאי ּד"צדק" צדקֿה', ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָהּוא

ׁשהּוא  ּכפי האֹור על מֹורֹות "צדק" ְְִִֶֶֶַָָוהאֹותּיֹות

יּו"ד  היא צּדי"ק אֹות ּדתמּונת נמּוכה, ְְְְִִִַַַָָּבדרּגה

'אחֹור  ועֹומדֹות מּזֹו, זֹו הפּוכֹות ׁשּפניהן ְְְְֲִֵֶֶָונּו"ן

אחֹור  'יחּוד הּוא ּדל"ת ּבאֹות ּוכמֹוֿכן ְְִֵֶָָָָּבאחֹור'.

על  מֹורה קּו"ף ואֹות ב). (סעיף ּכּנ"ל ְְְִַַַָָּבאחֹור'
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תתקמז).ב  (רמז כד יא, משלי יל"ש (

ראה.ג  פ' המצוות וטעמי המצוות שער (

ועוד.)21 א. עב, כד.)22זח"ג יא, משלי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÈÚ ‡e‰L ,'„Ï '‚ ˙B‡Ó ‰ÚtL‰‰ È„ÈŒÏÚ ÌÓ‡»¿»«¿≈««¿»»≈¿∆ƒ¿«

,ÌeÏk dÈÓ¯bÓ dÈÏ ˙ÈÏc Ô‡ÓÏ ‰ÚtL‰‰ מעצמו לו שאין למי ««¿»»¿»¿≈≈ƒ«¿≈¿
ועניות לדלות רומזת ד' שהרי „'כלום ˙B‡Ó ‰p‰ ההשפעה שקודם ƒ≈≈

כלל, משלה ושפע אור לה היה לא מג' eÈ‰Â,שקיבלה ,'‰ ‰NÚ«¬∆¿«¿
‰NÚ ‰ÚtL‰‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈««¿»»«¬∆

¯B‡ ˙ÙÒBz,קודם הייתה שלא ∆∆
'„ ÏÚ '‰ ˙ÏÚÓa Ï"pÎÂ¿««¿«¬««
ÌÈt „eÁÈ' ‡e‰ '‰ ˙B‡aL∆»ƒ»ƒ

'ÌÈÙa עם הפנימיות של ויחוד ¿»ƒ
אור  והתגלות להמשכת גורם הפנימיות

לעיל. כמבואר ∆¿ÊÂ‰בתוספת,
האור תוספת של ∆¬»NÚ‰ההמשכה

'‰˜„v'L ,‰˜„v‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»»∆¿»»
‡e‰ אותיות'‰Œ˜„ˆ21, להורות ∆∆

ויתרון  עילוי נפעל צדקה שבנתינת

ידי  על ה' באות „'הנרמז ˙B‡nL∆≈
.'‰ ‰NÚ«¬∆

·È˙k ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â22 ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿ƒ
BÚ„,במשלי  ÛÒBÂ ¯fÙÓ LÈ≈¿«≈¿»

לא  אדם כאשר כלל בדרך כלומר,

ממונו  ממונו, את מפזר אלא חוסך

יש  אבל גורם נחסר שאדרבה פיזור

הממון את ומגדיל ¿«¿e¯Ó‡Âלתוספת
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ שהפסוק ב במדרש «≈

בצדקה, ‡„Ìמדבר ˙È‡¯ Ì‡"ƒ»ƒ»»»
ÈÂ‰ ,‰˜„ˆÏ ÂÈ˙BÚÓ ¯fÙÓ¿«≈»»ƒ¿»»¡≈

‡e‰L Ú„BÈ ממונו את מחסיר לא ≈«∆
להיפך, È¯‰Lאלא ,"ÛÈÒBÓƒ∆¬≈

·LÁÏ ¯LÙ‡ בטעותŒÏÚL ∆¿»«¬…∆«
¯eft‰ È„È לצדקה‰È‰È ¿≈«ƒƒ¿∆

‰p‰ ,BBÓÓa ÔBÚ¯‚Â ÔB¯qÁƒ»¿≈»¿»ƒ≈
¯Ó‡ ‰Ê ÏÚ כאשר לפעמים, כי «∆∆¡«

לצדקה, היא fÙÓ¯הנתינה LÈ"≈¿«≈
„·Ïa BÊ ‡lL ,"„BÚ ÛÒBÂ¿»∆…ƒ¿«
ÔB¯qÁ ÌeL ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆ƒ»
,‰a¯c‡ ‡l‡ ,ÔBÚ¯‚Â¿≈»∆»«¿«»

."„BÚ ÛÒBÂ"¿»
Ï"ÊÈ¯‡‰ È·˙Îa ¯‡·Óe ג ¿…»¿ƒ¿≈»¬ƒ«

'‰˜„ˆ È‡ab' ÔÈÚaשהוא 'BÒÈ„ברוחניות,ÏÚÓÏ‰,כפי ‡e‰L ¿ƒ¿«««¿»»¿«¿»∆¿
,BÓˆÚ 'ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ „BÒÈ' B‡ ,'ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ' CB˙aL '‰Èaƒ»∆¿¿≈«¿ƒ¿¿≈«¿ƒ«¿

,ÌÈ„ÒÁ‰ Ïk ÌÈÎLÓ BaL ספירת היינו למעלה צדקה' 'גבאי כלומר, ∆ƒ¿»ƒ»«¬»ƒ

מעוררת  היא כי 'אמא' (הנקראת הבינה בספירת כלולה שהיא כפי היסוד

המידות  אנפין' 'זעיר שבתוך היסוד לספירת והכוונה המידות), את ו'מולידה'

וקטן  מועט הוא במידות המאיר האור כי קטנות' 'פנים (הנקראות העליונות

כפי  לא שבבינה היסוד לבחינות שהכוונה היינו במוחין), המאיר האור לגבי

אלא  עצמה בפני היא הבינה שספירת

מהמידות, חלק היא שהבינה כפי

היא  צדקה' 'גבאי בחינת אחר ובאופן

חלק  שהיא כפי עצמה, היסוד ספירת

ולא  המידות) (כללות אנפין' מ'זעיר

הבינה  מספירת חלק שהיא כפי

אנפין', ‰È‡שב'זעיר B„ÈŒÏÚÂ¿«»ƒ
tL‰‰‰Ú זעיר' בחינת מהמידות, ««¿»»

ŒÏÚÂאנפין' .˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒÏƒ¿ƒ«««¿¿«
BÊ ‰ÚtL‰ È„È כפי עניין הצדקה ¿≈«¿»»

העליונות, בספירות למעלה שהוא

ÌeL ÔÈ‡L „·Ïa BÊ ‡Ï È¯‰¬≈…ƒ¿«∆≈
ÔB¯qÁ,ובשפע ‡l‡באור ƒ»∆»

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,‰a¯c‡ הנתינה «¿«»∆«¿≈∆
ÈÁ·Ï˙וההשפעה  ÚÈbÓ ‡˜Âc«¿»«ƒ«ƒ¿ƒ«

Œ¯ÈÚÊ' ˙e·Á¯˙‰Â ˙eÏ„b«¿¿ƒ¿«¬¿≈
'ÔÈt‡ הן עצמן שמצד והמידות «¿ƒ

גידול  מקבלות קטנות', 'פנים בבחינת

והרחבה.

‡e‰ '‰˜„v'L Le¯t‰ e‰ÊÂ¿∆«≈∆¿»»
˜‡Èאותיות  "˜„ˆ"c ,'‰Œ˜„∆̂∆¿∆∆»≈

‰eÎÏn˙,מכוון  ˙¯ÈÙÒ ÏÚ שאין «¿ƒ«««¿
וחיות  השפעה ומקבלת משלה אור לה

המקבל  עני כמו שמעליה מהספירות

B¯BÓ˙צדקה  "˜„ˆ" ˙Bi˙B‡‰Â¿»ƒ∆∆
¯B‡‰ ÏÚ המלכות לספירת  הנשפע «»

,‰ÎeÓ ‰b¯„a ‡e‰L ÈÙk¿ƒ∆¿«¿»¿»
˙eÓ˙c צורת˜"Ècˆ ˙B‡ האות ƒ¿««ƒ

'צדקה' במילה eÈ"„הראשונה ‡È‰ƒ
,BfÓ BÊ ˙BÎeÙ‰ Ô‰ÈtL Ô"eÂ¿∆¿≈∆¬ƒ

'¯BÁ‡a ¯BÁ‡' ˙B„ÓBÚÂ וקשר ¿¿»¿»
באופן  בחינות שתי בין ('יחוד') וחיבור

חיצונית, השפעה על מורה כזה

לעיל. כמבואר בלבד, מועטת השפעה

˙"Ïc ˙B‡a ÔÎŒBÓÎe בין החיבור 'צדקה', המילה של השניה האות ¿≈»»∆
ר') ולא ד' היא (שבזכותה שמאחוריה והיו"ד עצמה 'eÁÈ„האות ‡e‰ƒ

Û"e˜ ˙B‡Â .(· ÛÈÚÒ) Ï"pk '¯BÁ‡a ¯BÁ‡ של השלישית האות »¿»««¿ƒ¿
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יג dlk izeg` ipbl iz`a

ּבקלּפֹות  ויֹורדת מתּפּׁשטת הארּוּכה רגלּה ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָהיֹות

'אחֹור  הּוא ׁשהּיחּוד לפי הּוא זה וכל ְְְְִִִֶֶַַָָָ(ּכדלקּמן).

להיֹות  אפׁשר ולכן ּגרּוע, יחּוד ׁשהּוא ְְְְִִֵֶֶַָָָָּבאחֹור',

היא  קּו"ף ׁשאֹות ּדהגם והינּו, כּו', אחיזה ְְֲֲִִִֶֶַַַָמּזה

להיֹות  ׁשאפׁשר ּכיון מּכלֿמקֹום עדין, ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֻּבקדּׁשה

הּוא  ּבתחּלה ׁשּגם מֹורה זה הרי כּו', אחיזה ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָמּזה

מּצד  "צדק" ּבאֹותּיֹות הּוא זה וכל ּגרּוע. ְְִִִֶֶֶַַָָיחּוד

הּצדקה, מעׂשה הׁשּפעת עלֿידי אמנם ְְְְְֲֵֵַַַַַַָָָָָָעצמן.

ּבפנים', ּפנים 'יחּוד ענין ׁשהּוא ה' אֹות ְְֲִִִִֶֶַַָָנעׂשה

הּנה  הּצדקה, מעׂשה ׁשעלֿידי מּזה, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָויתרה

נעׂשה  - ּגר ּוע יחּוד ׁשהּוא עצמֹו "צדק " ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָמּבחינת

יחּוד  ׁשהּוא ּבפנים', ּפנים 'יחּוד ה', ְִִִִֶָָאֹות

ְִֵּבׁשלמּות.

ÌÓ‡ לאֹות היא ּדֹומה ׁשּבכללּות אף ק', אֹות »¿»ְִִֶַָָָ

ּביניהן, ּגדֹול הפרׁש יׁש מּכלֿמקֹום ְִֵֵֵֵֶֶָָָה',

ׁשּזהּו למּטה, יֹורדת ק' ּבאֹות הּׂשמאלית ְְִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשהרגל

מות" יֹורדֹות "רגליה ׁשאמרּו23ענין וזהּו , ְְְְְִֶֶֶֶַַָָָ

ז"ל  ועלה 24רּבֹותינּו ּבּים קנה ונעץ ּגבריאל ירד ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָ

רֹומי, ׁשל ּגדֹול ּכר נבנה ועליו ׂשרטֹון, ְְְְִִִֶַָָָָּבֹו

הּמלכּות  ספירת הּוא "ים" ליׂשראל. ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָׁשּמצר

"רגליה  ענין הּוא ּבּים" קנה ו"נעץ ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָּדאצילּות,

לסטראֿאחרא  יניקה נעׂשה ּומּזה מות", ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָיֹורדֹות

ׁשל  ּגדֹול ּכר ׁש"ּנבנה עד ּבּקלּפֹות, ּכח ְְְְִִִֶֶַַַַָָֹלהֹוסיף

ּבני  ׁשעב ֹודת והינּו, ליׂשראל", ׁשּמצר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָרֹומי

ּבתֹוכם", וׁשכנּתי מקּדׁש לי "ועׂשּו היא ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָיׂשראל

הׁשראת  ּומעּכב מֹונע רֹומי" ׁשל ּגדֹול ְְְִֵֵֶַַַַַָָּו"כר

הּקּו"ף  קנה מּצד הּוא זה וכל ּביׂשראל. ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָהּׁשכינה

ׁשאֹות  לה', ק' ּבין ההפרׁש וזהּו למּטה. ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשּיֹורד

ּבקדּׁשה. היא ה' ואֹות ּבלעּמתֿזה, היא ְְְִִֶַַַָֻֻק'

ּכתיב e‡·e¯ג) ּדהּנה החסידּות, ּבדר 25הענין ≈ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָ

ׁשהם  עׂשיתיו, אף יצרּתיו ְְְֲִִִִֵֶַַָּבראתיו

ּובנפׁש ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה, עֹולמֹות ְְְְֲִִִֶֶָָָָָֹׁשלׁשה
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ה.)23 ה, א.)24משלי כא, סנהדרין ב. נו, ז.)25שבת מג, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'צדקה' ‰‡¯ke‰המילה dÏ‚¯ ˙BÈ‰ ÏÚ ‰¯BÓ'ק האות של »«¡«¿»»¬»

˙BtÏ˜a ˙„¯BÈÂ ˙ËMt˙Ó המעלימים הקדושה היפך של הכוחות ƒ¿«∆∆¿∆∆«¿ƒ
הפרי  על ומסתירה מעלימה שקליפה כפי הקדושה על «»¿Ôn˜Ï„k)¿ƒומסתירים

מות  יורדות 'רגליה במשלי בפסוק שנרמז Ê‰וכפי ÏÎÂ לכך '). הסיבה ¿»∆
וגם  ומצומצמת מועטת שההשפעה

רצויים  לא למקומות ‰e‡נובעת
„eÁi‰L ÈÙÏ את הממשיך ¿ƒ∆«ƒ

הזו  '‡BÁ¯ההשפעה ‡e‰»
,Úe¯b „eÁÈ ‡e‰L ,'¯BÁ‡a¿»∆ƒ»«
בדרגה  אורות הממשיך חיצוני יחוד

fÓ‰נמוכה  ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ ÔÎÏÂ¿»≈∆¿»ƒ¿ƒ∆
'eÎ ‰ÊÈÁ‡ לא לכוחות ויניקה ¬ƒ»

B‡L˙רצויים, Ì‚‰c ,eÈ‰Â¿«¿«¬«∆
Û"e˜ מהמילה חלק שהיא כפי

המלכות, מספירת חלק היינו 'צדקה',

‡È‰,עצמה ק' M„˜a‰האות ƒ«¿À»
ÔÂÈk ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ÔÈ„Ú¬«ƒƒ»»≈»

¯LÙ‡L יכול‰fÓ ˙BÈ‰Ï ∆∆¿»ƒ¿ƒ∆
'eÎ ‰ÊÈÁ‡,'ל'קליפות והשפעה  ¬ƒ»

‰lÁ˙a ÌbL ‰¯BÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆∆∆«ƒ¿ƒ»
ההשפעה  eÁÈ„בתחילת ‡e‰ƒ

˙Bi˙B‡a ‡e‰ ‰Ê ÏÎÂ .Úe¯b»«¿»∆¿ƒ
ÔÓˆÚ „vÓ כמבואר "ˆ„˜" ∆∆ƒ««¿»

האותיות  שלושת בכל כיצד לעיל

גרוע'. ב'יחוד בא ŒÏÚהשפע ÌÓ‡»¿»«
,‰˜„v‰ ‰NÚÓ ˙ÚtL‰ È„È¿≈«¿»««¬≈«¿»»
ÔÈÚ ‡e‰L '‰ ˙B‡ ‰NÚ«¬∆∆ƒ¿«
‰¯˙ÈÂ ,'ÌÈÙa ÌÈt „eÁÈ'ƒ»ƒ¿»ƒƒ≈»
‰NÚÓ È„ÈŒÏÚL ,‰fÓƒ∆∆«¿≈«¬≈
"˜„ˆ" ˙ÈÁaÓ ‰p‰ ,‰˜„v‰«¿»»ƒ≈ƒ¿ƒ«∆∆
- Úe¯b „eÁÈ ‡e‰L BÓˆÚ«¿∆ƒ»«
ÌÈt „eÁÈ' ,'‰ ˙B‡ ‰NÚ«¬∆ƒ»ƒ
„eÁÈ ‡e‰L ,'ÌÈÙa¿»ƒ∆ƒ

,˙eÓÏLa'שה'יחוד הגרוע היינו ƒ¿≈
בפנים', 'פנים יחוד להיות הופך עצמו

השפעה  תוספת שפועל מושלם יחוד

הקדושה. בצד רק היא ההשפעה וגם

˙eÏÏÎaL Û‡ ,'˜ ˙B‡ ÌÓ‡»¿»«∆ƒ¿»
כללי ‰È‡באופן ‰ÓBc בצורתה »ƒ

LÈ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,'‰ ˙B‡Ï»ƒ»»≈
L¯Ù‰ הבדל,Ô‰ÈÈa ÏB„b ∆¿≈»≈≈∆

˙ÈÏ‡ÓO‰ Ï‚¯‰L היא ה' באות ∆»∆∆«¿»ƒ
הרגל  אבל הימנית, לרגל שווה בגובה

˜'השמאלית  ˙B‡a,ארוכה ÔÈÚהיא e‰fL ,‰hÓÏ ˙„¯BÈ הכתוב »∆∆¿«»∆∆ƒ¿«

ÂÓ˙"במשלי ˙B„¯BÈ ‰ÈÏ‚¯"23, גם השפעה ממנה שיש זה במובן «¿∆»¿»∆
'מות' הנקראות Ï"Êל'קליפות' eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡L e‰ÊÂ24 בגמרא„¯È ¿∆∆»¿«≈»»«

ÔBË¯Nהמלאך  Ba ‰ÏÚÂ Ìia ‰˜ ıÚÂ Ï‡È¯·b,יבשה של אי «¿ƒ≈¿»«»∆«»¿»»ƒ¿
ÂÈÏÚÂ הזה האי Ï‡¯NÈÏ.על ¯ˆnL ,ÈÓB¯ ÏL ÏB„b C¯k ‰· ¿»»ƒ¿»¿«»∆ƒ∆≈≈¿ƒ¿»≈

הוא, חסידות עלֿפי הדברים ופירוש

˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ ‡e‰ "ÌÈ"»¿ƒ«««¿
,˙eÏÈˆ‡c בעולם שהיא כפי «¬ƒ

‰e‡האצילות, "Ìia ‰˜ ıÚ"Â¿»«»∆«»
,"˙ÂÓ ˙B„¯BÈ ‰ÈÏ‚¯" ÔÈÚƒ¿««¿∆»¿»∆
מצד  דאצילות, ממלכות השפעה

ל'קליפות' ונמשכת שיורדת הקדושה,

‰˜ÈÈ ‰NÚ ‰fÓe חיות של ƒ∆«¬∆¿ƒ»
‡¯Á‡Œ‡¯ËÒÏ המנגד האחר, הצד ¿ƒ¿»«¬»

הקדושה, Ákלצד ÛÈÒB‰Ï¿ƒ…«
,˙BtÏwa בקליפות הכוח ותוספת «¿ƒ

כך Ú„היא  C¯kכדי ‰·p"L «∆ƒ¿»¿«
¯ˆnL ÈÓB¯ ÏL ÏB„b»∆ƒ∆≈≈
˙„B·ÚL ,eÈ‰Â ,"Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈¿«¿∆¬«
ÈÏ eNÚÂ" ‡È‰ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ

,"ÌÎB˙a ÈzÎLÂ Lc˜Ó לבנות ƒ¿»¿»«¿ƒ¿»
השכינה  והשראת לגילוי מקום בעולם

כל  בתוך השכינה את לגלות ולהמשיך

מישראל ÏLאחד ÏB„b C¯Î"e¿«»∆
"ÈÓB¯ ביטוי לידי באה שבה מציאות ƒ

בקליפות הכוח »≈ÚBÓתוספת
‰ÈÎM‰ ˙‡¯L‰ ·kÚÓe¿«≈«¿»««¿ƒ»
„vÓ ‡e‰ ‰Ê ÏÎÂ .Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈¿»∆ƒ«

‰˜של הארוכה ‰Û"ewהרגל ¿≈«
‰hÓÏ „¯BiL וחיות כוח ומשפיע ∆≈¿«»

˜'ל'קליפות'. ÔÈa L¯Ù‰‰ e‰ÊÂ¿∆«∆¿≈≈
,'‰Ï דומות אותיות הן שלכאורה ¿

הבדל  ביניהן יש דבר של לאמיתו אבל

˜'גדול ˙B‡L הארוכה הרגל בעלת ∆
לקליפות  חיות È‰ƒ‡הממשיכה

,‰ÊŒ˙nÚÏa,הקדושה B‡Â˙היפך «¿À«∆¿
‰M„˜a ‡È‰ עצמה.‰' ƒ«¿À»

C¯„a ÔÈÚ‰ ¯e‡·e (‚≈»ƒ¿»¿∆∆
·È˙k ‰p‰c ,˙e„ÈÒÁ‰25 «¬ƒ¿ƒ≈¿ƒ

שהקדושֿברוךֿהוא  ישעיה, בנבואת

ולכבודי' בשמי הנקרא 'כל אומר:

,ÂÈ˙ÈNÚ Û‡ ÂÈz¯ˆÈ ÂÈ˙‡¯a¿»ƒ¿«¿ƒ«¬ƒƒ
Ì‰L אף יצרתיו 'בראתיו המילים ∆≈

על רמז הם «…¿LÏL‰עשיתיו'
Ì„‡‰ LÙ·e ,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚ העניינים »¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¿∆∆»»»
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i"gyz'dיד ('` xn`n) ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay lil

ּדּבּור  מחׁשבה הּלבּוׁשים ׁשלׁשה הם ְְֲִִֵַַָָָָָָֹהאדם

הם 26ּומעׂשה  ׁשּכּלן אף אּלּו, ּבחינֹות וׁשלׁש . ְְֲִֵֵֶֶַַָָֹֻ

ּביניהם, הפרׁש יׁש מּכלֿמקֹום ּבלבד, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָלבּוׁשים

ולכן  מהאדם, נפרדים אינם ודּבּור מחׁשבה ְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָָָּכי

יׁשנֹו הּדּבּור ׁשּכח והינּו האדם, ּבמין רק ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹיׁשנם

'מדּבר'. ּבׁשם נקרא ולכן ּדוקא, האדם ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָּבמין

 ֿ מה ּדוקא, לאדם נׁשמע ׁשהּדּבּור זאת, ְְְְִִֶַַַָָָָֹועֹוד

הּפֹועל  ּכח יׁשנֹו הרי הּמעׂשה, ּבכח ְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹֹׁשאיןּֿכן

הּמעׂשה  ּכח ׁשּפעּלת הינּו ּבּדֹומם, ּגם ְְְֲִֵֶֶַַַַַַַַָֹֻּבּנפעל

ּגם  הּמעׂשה ּכח יׁשנֹו ּוּכמֹוֿכן ּבּדֹומם, ּגם ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַֹהיא

נפסק  הּמעׂשה ׁשּכח לפי והינּו ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָֹּבבעליֿחּיים,

 ֿ ּבריאה עֹולמֹות ּבׁשלׁשה ּוכמֹוֿכן ְְְִִֵֵָָָָָָֹמהאדם.

עׂשיתיו", "אף ּכתיב ׁשּב'עׂשּיה' ְְֲֲֲִִִִִִֶַָָָָיצירהֿעׂשּיה,

הּקוין  ּבׁשלׁשת וכּמרּמז הענין. הפסיק ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָֹֻ"אף"

הּימני  והקו העליֹון ׁשהּקו ה', אֹות ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָׁשּבתמּונת

הּׂשמאלי מֹורים והקו והּדּבּור, הּמחׁשבה על ְְְְִִִַַַַַַַָָָ

נפסק  הּׂשמאלי הּקו ולכן הּמעׂשה, על ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָמֹורה

מּכח  נפסק הּמעׂשה ׁשּכח לפי הּקוין, ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹמּׁשני

והּדּבּור. ְְִַַַָָהּמחׁשבה

‰p‰Âהינּו ה', ּבאֹות הּקוין ׁשלׁשת ענין ¿ƒ≈ְְְִִֶַַַָָֹ

ממּלאים  ׁשּלֹו ְְֲִִֶֶֶַַַָָָֻׁשהּמחׁשבהּֿדּבּורּֿומעׂשה

ּבמחׁשבּתֹו ׁשּמקּים זאת ׁשּמּלבד הּקדּׁשה, ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָֹֻמאֹור

הּנה  ּומצֹות, ּתֹורה עניני ּכל את ּומעׂשיו ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָּדּבּורֹו

 ֿ הּמחׁשבהּֿדּבּור ּכל הרי הרׁשּות ּבדברי ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָּגם

הענינים  רק ולא ׁשמים", "לׁשם הם ׁשּלֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּומעׂשה

אכילת  ּוכמֹו מצוה, ּבהם ׁשעֹוׂשה ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָהּגׁשמּיים

ּגם  אּלא  מצוה, היא עצמּה ׁשהאכילה ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָׁשּבת,

הכׁשר  ּכמֹו הם עׂשּיֹותיו ּכל הרׁשּות, ְְְְְֲִִֵֵֵֶָָָּבדברי

ּדרכי ּד"בכל העבֹודה ּבהם ועֹובד ְְְְֲִִֵֶֶָָָָָָמצוה,

זֹו27דעהּו" ׁשּלא ּבפרנסה, העסק ּבענין ּוכמֹו , ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ׁשּנזהר  הּכׁשרּות, ּבתכלית הּוא ׁשהעסק ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָּבלבד

ּפֹורע" ואינֹו "לוה ּגבּול, הּׂשגת ְְֵֵֵֶַַַָָָֹמאֹונאה,

אּלא  ּבעסק, ּומׁשקע מטרד אינֹו וגם ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻוהּדֹומה,
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ואילך.)26 א סז, בלק לקו"ת ואילך. ב צה, מג"א תו"א ספ"ג.)27ראה דעות הל' רמב"ם וראה ו. ג, משלי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הללו העולמות לשלושת ‰ÌÈLe·lהמקבילים ‰LÏL Ì‰ אמצעי ≈¿…»«¿ƒ

הנפש של הבריאהLÁÓ·‰הביטוי עולם היצירה eac¯כנגד עולם כנגד «¬»»ƒ
‰NÚÓe העשיה עולם ‡el,.26כנגד ˙BÈÁa LÏLÂ דיבור מחשבה «¬∆¿»…¿ƒ≈

Le·Ïומעשה  Ì‰ ÔlkL Û‡,„·Ïa ÌÈ,עצמה הנפש ואינם «∆À»≈¿ƒƒ¿«
L¯Ù‰ LÈ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈∆¿≈
¯ea„Â ‰·LÁÓ Èk ,Ì‰ÈÈa≈≈∆ƒ«¬»»¿ƒ

,Ì„‡‰Ó ÌÈ„¯Ù ÌÈ‡ הם אלא ≈»ƒ¿»ƒ≈»»»
עצמו ממנו ÌLÈחלק ÔÎÏÂ¿»≈∆¿»

והדיבור ÔÈÓaהמחשבה ˜«̄¿ƒ
,Ì„‡‰חיים בבעלי eÈ‰Âולא »»»¿«¿

ÔÈÓa BLÈ ¯eac‰ ÁkL∆…««ƒ∆¿¿ƒ
‡¯˜ ÔÎÏÂ ,‡˜Âc Ì„‡‰ האדם »»»«¿»¿»≈ƒ¿»

,'¯a„Ó' ÌLa שמבדיל תואר ¿≈¿«≈
שבעצם  בעוד החי, ממין אותו ומייחד

אדם  בני בין דימיון יש החיות עניין

חיים. eac‰L¯לבעלי ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆«ƒ
Œ‰Ó ,‡˜Âc Ì„‡Ï ÚÓLƒ¿»¿»»«¿»«
È¯‰ ,‰NÚn‰ ÁÎa ÔkŒÔÈ‡L∆≈≈¿…«««¬∆¬≈

ÏÚBt‰ Ák BLÈ האומן של כוחו ∆¿…««≈
של ÏÚÙpaהיוצר בתוצאה ביצירה, «ƒ¿»

ÌÓBca,מעשיו Ìb ביצירת אפילו ««≈
דומם, Ákדבר ˙lÚtL eÈ‰«¿∆¿À«…«

ÌÓBca Ìb ‡È‰ ‰NÚn‰ וזאת , ««¬∆ƒ««≈
מהאדם, נפרד בכוח שמדובר משום

ולכן  הפנימית, מהותו לגבי חיצוני כוח

הדומם, אל לדבר ייתכן שלא בעוד

מעשה, בו לעשות ≈¿ÔÎŒBÓkeאפשר
ŒÈÏÚ·a Ìb ‰NÚn‰ Ák BLÈ∆¿…«««¬∆«¿«¬≈

,ÌÈiÁ מדובר שלא נוספת הוכחה וזו «ƒ
לאדם רק מיוחד ÈÙÏבעניין eÈ‰Â¿«¿¿ƒ

˜ÒÙ ‰NÚn‰ ÁkL ונבדל ∆…«««¬∆ƒ¿»
.Ì„‡‰Ó≈»»»

˙BÓÏBÚ ‰LÏLa ÔÎŒBÓÎe¿≈ƒ¿…»»
,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

·È˙k '‰iNÚ'aL הנזכר בפסוק ∆»¬ƒ»¿ƒ
,"ÂÈ˙ÈNÚ Û‡" אומר הכתוב «¬ƒƒ

שבין  כך עשיתיו' אף יצרתיו 'בראתיו

בריאה  לעולמות הרומזות המילים

אין  ומחשבה, דיבור שכנגד ויצירה,

'עשיתיו'הפסק  המילה ולפני והבדל,

נוספת  מילה יש המעשה שכנגד

ÔÈÚ‰ ˜ÈÒÙ‰ "Û‡" להורות «ƒ¿ƒ»ƒ¿»
אחד, עניין הם ומחשבה שדיבור

ומעשה  האדם, עם המאוחדים לבושים

מהאדם. הנפרד לבוש אחר, עניין ‰ÔÈÂwהוא ˙LÏLa Ên¯nÎÂ¿«¿À»ƒ¿…∆«»ƒ
˙eÓ˙aL צורת,'‰ ˙B‡ הימני העליון, קוים, משלושה המורכבת ∆ƒ¿«

‰ÈÓiוהשמאלי, Â˜‰Â ÔBÈÏÚ‰ Âw‰L'ה האות ÏÚשל ÌÈ¯BÓ ∆««»∆¿¿«««¿»ƒƒ«
ÔÎÏÂ ,‰NÚn‰ ÏÚ ‰¯BÓ ÈÏ‡ÓO‰ Â˜‰Â ,¯eac‰Â ‰·LÁn‰««¿»»¿«ƒ¿«««¿»ƒ∆«««¬∆¿»≈

˜ÒÙ ÈÏ‡ÓO‰ Âw‰ נבדל «««¿»ƒƒ¿»
ÁkL ÈÙÏ ,ÔÈÂw‰ ÈMÓƒ¿≈«»ƒ¿ƒ∆…«

˜ÒÙ ‰NÚn‰נבדלÁkÓ ««¬∆ƒ¿»ƒ…«
.¯eac‰Â ‰·LÁn‰««¿»»¿«ƒ

ÔÈÂw‰ ˙LÏL ÔÈÚ ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿«¿…∆«»ƒ
,'‰ ˙B‡a בצד אות כאמור שהיא »

Œ‰·LÁn‰Lהקדושה  eÈ‰«¿∆««¿»»
ÌÈ‡lÓÓ BlL ‰NÚÓeŒ¯eacƒ«¬∆∆¿À»ƒ

lnL·„לגמרי  ,‰M„w‰ ¯B‡Ó≈«¿À»∆ƒ¿«
Bz·LÁÓa Ìi˜nL ˙‡Ê…∆¿«≈¿«¬«¿
ÈÈÚ Ïk ˙‡ ÂÈNÚÓe B¯eacƒ«¬»∆»ƒ¿¿≈
È¯·„a Ìb ‰p‰ ,˙BˆÓe ‰¯Bz»ƒ¿ƒ≈«¿ƒ¿≈

˙eL¯‰ ומצוות תורה לימוד שאינם »¿
מותרים דברים אבל Ïkממש, È¯‰¬≈»

BlL ‰NÚÓeŒ¯eacŒ‰·LÁn‰««¿»»ƒ«¬∆∆
Ì‰כוונה ÌÈÓL",מתוך ÌLÏ" ≈¿≈»«ƒ

ÌÈiÓLb‰ ÌÈÈÚ‰ ˜¯ ‡ÏÂ¿…«»ƒ¿»ƒ««¿ƒƒ
או  במחשבה בהם עוסק שהאדם

במעשה או Ì‰aבדיבור ‰NBÚL∆∆»∆
,˙aL ˙ÏÈÎ‡ BÓÎe ,‰ÂˆÓƒ¿»¿¬ƒ««»

‰ÏÈÎ‡‰L הגשמי של המזון ∆»¬ƒ»
,‰ÂˆÓ ‡È‰ dÓˆÚ אלו ובדברים «¿»ƒƒ¿»

ובדיבור  במחשבה שמדובר בוודאי

הקדושה שמצד Ìbובמעשה ‡l‡∆»«
˙eL¯‰ È¯·„a מצווה שאינם ¿ƒ¿≈»¿

BÓkממש, Ì‰ ÂÈ˙BiNÚ Ïk»¬ƒ»≈¿
של ÂˆÓ‰,מעשים ¯LÎ‰ הכנה ∆¿≈ƒ¿»

מצוה Ì‰aלקיום „·BÚÂ באותם ¿≈»∆
הרשות  הכתוב ‰B·Ú„‰דברי כלשון »¬»

EÈÎ¯cבמשלי ÏÎ·"cƒ¿»¿»∆
"e‰Ú„27,,'ב'דרכיך מדובר כלומר, »≈

וגם  עצמו האדם של ומעשים דרכים

ה', את לדעת 'דעהו', מצווה הוא בהם

BÓÎeלמשל˜ÒÚ‰ ÔÈÚa ¿¿ƒ¿«»≈∆
האדם של ««¿»¿Ò¯Ùa‰,ההתעסקות

‡e‰ ˜ÒÚ‰L „·Ïa BÊ ‡lL∆…ƒ¿«∆»≈∆
,˙e¯Lk‰ ˙ÈÏÎ˙a תוך ומתנהל ¿«¿ƒ««¿

ההלכה, כללי על «¿ÊpL∆ƒ‰¯הקפדה
‰ÂÏ" ,Ïe·b ˙‚O‰ ,‰‡B‡Ó≈»»«»«¿…∆
Ì‚Â ,‰ÓBc‰Â "Ú¯Bt BÈ‡Â¿≈≈«¿«∆¿«
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טו dlk izeg` ipbl iz`a

ּכמֹו ּבלבד, הּמעׂשה ּבכח רק ּבעסק ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹמתיּגע

ּפנּויים 28ׁשּכתּוב  ולּבֹו מחֹו אבל ,ּכּפי יגיע ְְְֲִִִֶֶַַָָֹ

הּוא  העסק ׁשּכל זאת, עֹוד הּנה ּותפּלה, ְְִִֵֵֶֶָָָָֹלתֹורה

ּוׁשאר  צדקה לתת ׁשּיּוכל ּבכדי ׁשמים", ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ"לׁשם

ּבכדי  ּבפרנסה עֹוסק הּוא זה ּובׁשביל ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָהּמצֹות,

הוי'. את לעבד ֲֲֶֶַַָָֹׁשּיּוכל

ÔÈÚ‰Â הרי ּכדבעי, אינֹו העסק ׁשּכאׁשר ּבזה, ¿»ƒ¿»ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

אינֹו העסק ׁשּבׁשעת ּבלבד זֹו ְְִִֵֵֶֶַַָֹלא

היא  הוי' ׁש"ּברּכת ׁשּׁשֹוכח עד ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּכדבעי

לֹו29ּתעׁשיר" עׂשה ידֹו ועצם ׁשּכחֹו לֹו ונדמה , ְְְֲִִֶֶֶַָָָֹֹ

הּזה  החיל ׁשהע 30את זאת, עֹוד הּנה ׁשּלא , סק ִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ

אליהם  ׁשהּגיע ּבענינים ּגם ּומחּסר ּגֹורע ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּכדבעי

כ"ק  ׁשּמבאר ּוכפי הּתפּלה. עבֹודת ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָעלֿידי

האמצעי  ּבהמֹון 31אדמֹו"ר רֹואים ׁשאנּו הּטעם ְְֲִִֶֶַַַַַָָָ

הם  מּגיעים ּבּתפּלה עבֹודתם ׁשּמּצד ְֲִִִִֵֶַַַַָָָָהרב,

אֹו יראתֿאלקים לבחינת אם ּורחימּו', ְְְְֱִִִִִִִִַַֹל'דחילּו

ּומּכלֿמקֹום  עלּֿכלּֿפנים, יראתֿחטא ְְְִִִִִֵַַַָָָָלבחינת

היא, הּׁשאלה ואםּֿכן זאת, חסר - לפעל ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹֹּכׁשּבא

ׁשּבכללּות  ּבזה, ּומבאר ויראה. האהבה הן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָהיכן

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּבפרנסה, אֹופּנים ׁשני 32יׁש ְְְְִֵֵֶַַָָָ

ויׁשנֹו העׁשר אפן ׁשּיׁשנֹו וכבֹוד, עׁשר ְְְְְִֶֶֶֶֶֶָָָֹֹֹֹּבׂשמאלּה

להעׁשיר, ׁשרֹוצה הינּו "עׁשר" הּכבֹוד. ְְֲִֶֶֶֶַַַָֹֹאפן

ועד  ּבעסק, ּכספים הרּבה מׁשקיע זה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָּומּׁשּום

ׁשּנֹותנים  אפן יׁשנֹו א אחרים. מּׁשל ּגם ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹׁשּלוה

ּכאׁשר  ׁשּגם והינּו "ּכבֹוד", ּבדר ּפרנסתֹו ְְְְֲֶֶֶֶַַַַָָָלֹו

ּפרנסתֹו לֹו נֹותנים ּכלים, ּבעׂשּית מרּבה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָאינֹו

ּכאׁשר  ּגם והּנה, מהּטבע . ׁשּלמעלה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָּבדר

ׁשּיהיה  ליּזהר צרי הראׁשֹון, ּבאפן היא ְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּפרנסתֹו

ּבזה  מטרד יהיה ׁשּלא והינּו הּקדּׁשה, ּבדר ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻֻזה

לידע  צרי ּכי ּוּתפּלה, לּתֹורה עּתים מּקביעּות אֹותֹו יבלּבל לא וׁשּזה ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּביֹותר,

ׁשמים". "לׁשם להיֹות צרי העסק ּכל וגם ּתעׁשיר", היא הוי' "ּברּכת ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָאׁשר
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˜ÒÚa Ú˜LÓe „¯ËÓ BÈ‡ בעסק שקוע ואינו הנדרשת המידה על יתר ≈À¿»À¿»»≈∆

ומצוות, תורה לעניני שמפריעה ÁÎaבמידה ˜¯ ˜ÒÚa ÚbÈ˙Ó ‡l‡∆»ƒ¿«≈«»≈∆«¿…«
,„·Ïa ‰NÚn‰,האדם של הפנימיים הכוחות לגבי חיצוני כוח שהוא ««¬∆ƒ¿«

לעיל, e˙kL·כנזכר BÓk28 בתהילים,EÈtk ÚÈ‚È אכן שהאדם היינו ¿∆»¿ƒ««∆
כוח  בידיו, רק היא היגיעה אך מתייגע

ÌÈÈetהמעשה, BaÏÂ BÁÓ Ï·‡¬»…¿ƒ¿ƒ
„BÚ ‰p‰ ,‰lÙ˙e ‰¯B˙Ï¿»¿ƒ»ƒ≈
‡e‰ ˜ÒÚ‰ ÏkL ,˙‡Ê…∆»»≈∆

כוונה מתוך ≈¿"ÌLÏמלכתחילה
ÏÎeiL È„Îa ,"ÌÈÓL בכסף »«ƒƒ¿≈∆«

מהעסק ˆ„˜‰שירוויח ˙˙Ï»≈¿»»
‰Ê ÏÈ·L·e ,˙Bˆn‰ ¯‡Le¿»«ƒ¿ƒ¿ƒ∆
È„Îa ‰Ò¯Ùa ˜ÒBÚ ‡e‰≈¿«¿»»ƒ¿≈

.'ÈÂ‰ ˙‡ „·ÚÏ ÏÎeiL∆««¬…∆¬»»
˜ÒÚ‰ ¯L‡kL ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆«¬∆»≈∆

,ÈÚ·„k BÈ‡ הכוונה מתוך לא ≈ƒ¿»≈
בעסק  ששקוע או הראוייה והמטרה

המידה  על Ïa·„יתר BÊ ‡Ï È¯‰¬≈…ƒ¿«
˜ÒÚ‰ ˙ÚLaL עצמוÈ‡B ∆ƒ¿«»≈∆≈

ÈÚ·„k הנכונות הכוונות לו חסרות ƒ¿»≈
'ÈÂ‰ ˙k¯a"L ÁÎBML „Ú«∆≈«∆ƒ¿«¬»»

"¯ÈLÚz ‡È‰29, ההצלחה מקור ƒ«¬ƒ
של  ברכתו אלא האדם של מעשיו אינו

שוכח Âהקדושֿברוךֿהוא  האדם ¿כאשר
הזה  העיקרון BÏאת ‰Ó„ הוא הרי , ƒ¿∆

בטעות  B„Èסבור ÌˆÚÂ BÁkL∆…¿…∆»
והכישרון  ‡˙שלו הכוח BÏ ‰NÚ»»∆

ÏÈÁ‰ הרכוש‰f‰30„BÚ ‰p‰ , ««ƒ«∆ƒ≈
,˙‡Ê נוסף חיסרון לכך ÒÚ‰L˜יש …∆»≈∆

ÈÚ·„k ‡lL כוונות מתוך לא ∆…ƒ¿»≈
לעיל, כמבואר רצויות, »≈Ú¯Bbומטרות
ÌÈÈÚa Ìb ¯qÁÓe רוחניים ¿«≈«¿ƒ¿»ƒ

˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ Ì‰ÈÏ‡ ÚÈb‰L∆ƒƒ«¬≈∆«¿≈¬«
˜"Î ¯‡·nL ÈÙÎe .‰lÙz‰«¿ƒ»¿ƒ∆¿»≈

ÈÚˆÓ‡‰ ¯"BÓ„‡31ÌÚh‰ «¿»∆¿»ƒ«««
,·¯‰ ÔBÓ‰a ÌÈ‡B¯ e‡L∆»ƒ«¬»«
‰lÙza Ì˙„B·Ú „vnL∆ƒ«¬»»«¿ƒ»
eÏÈÁ„'Ï Ì‰ ÌÈÚÈbÓ«ƒƒ≈ƒ¿ƒ

,'eÓÈÁ¯e וזאת ה', ואהבת ה' יראת ¿ƒ
יראה  של שונות Ì‡ƒבדרגות
ÌÈ˜Ï‡Œ˙‡¯È ˙ÈÁ·Ï שהיא ƒ¿ƒ«ƒ¿«¡…ƒ

ביראה  גבוהה ÈÁ·Ï˙דרגה B‡ƒ¿ƒ«

,ÌÈtŒÏkŒÏÚ ‡ËÁŒ˙‡¯È הפחות aLk‡לכל ÌB˜ÓŒÏkÓe ƒ¿«≈¿«»»ƒƒ»»¿∆»
,˙‡Ê ¯ÒÁ - ÏÚÙÏ אחרים בעניינים עוסקים הם כאשר התפילה, לאחר ¿…«»≈…

יראה,ונדרשים  של מספקת מידה להם אין שמים, ביראת בפועל להתנהג

הזו, היראה את בעצמם עוררו התפילה שבעת ‰Ï‡M‰למרות ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈«¿≈»
‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡‰ Ô‰ ÔÎÈ‰ ,‡È‰ƒ≈»≈»«¬»¿ƒ¿»

התפילה? בעת שהיו

‰Êa ¯‡·Óe,האמצעי אדמו"ר ¿»≈»∆
˙eÏÏÎaLכללי ÈLבאופן LÈ ∆ƒ¿»≈¿≈

BÓk ,‰Ò¯Ùa ÌÈpÙB‡«ƒ¿«¿»»¿
·e˙kL32(התורה (לגבי במשלי ∆»

בימינה' ימים «…¿dÏ‡ÓNaƒ'אורך
ÔÙ‡ BLiL ,„B·ÎÂ ¯LÚ…∆¿»∆∆¿…∆

,„B·k‰ ÔÙ‡ BLÈÂ ¯LÚ‰ כפי »…∆¿∆¿…∆«»
ומפרט. ‰eÈשממשיך "¯LÚ"…∆«¿

‰Ê ÌeMÓe ,¯ÈLÚ‰Ï ‰ˆB¯L∆∆¿«¬ƒƒ∆
לעושר  לזכות ‰¯a‰כדי ÚÈ˜LÓ«¿ƒ««¿≈

Ìb ‰ÂlL „ÚÂ ,˜ÒÚa ÌÈÙÒk¿»ƒ»≈∆¿«∆…∆«
ÔÙ‡ BLÈ C‡ .ÌÈ¯Á‡ ÏMÓƒ∆¬≈ƒ«∆¿…∆
C¯„a B˙Ò¯t BÏ ÌÈ˙BpL∆¿ƒ«¿»»¿∆∆
¯L‡k ÌbL eÈ‰Â ,"„B·k"»¿«¿∆««¬∆
ÌÈÏk ˙iNÚa ‰a¯Ó BÈ‡≈«¿∆«¬ƒ«≈ƒ

השפע, לו יומשך BÏשדרכם ÌÈ˙B¿ƒ
‰ÏÚÓlL C¯„a B˙Ò¯t«¿»»¿∆∆∆¿«¿»

,Ú·h‰Ó שיכול למה ומעבר מעל ≈«∆«
שעשה. המעטים בכלים נמשך להיות

‡È‰ B˙Ò¯t ¯L‡k Ìb ,‰p‰Â¿ƒ≈««¬∆«¿»»ƒ
,ÔBL‡¯‰ ÔÙ‡a גדולה בהשקעה »…∆»ƒ

רבים, כלים fÈÏ‰¯ובעשיית CÈ¯»̂ƒƒ»≈
,‰M„w‰ C¯„a ‰Ê ‰È‰iL∆ƒ¿∆∆¿∆∆«¿À»
‰Êa „¯ËÓ ‰È‰È ‡lL eÈ‰Â¿«¿∆…ƒ¿∆À¿»»∆

,¯˙BÈa,ההכרחית במידה רק אלא ¿≈
‰fLÂ העסק ענייניÏaÏ·È ‡Ï ¿∆∆…¿«¿≈

‰¯BzÏ ÌÈzÚ ˙eÚÈ·wÓ B˙B‡ƒ¿ƒƒƒ¿»
Ú„ÈÏ CÈ¯ˆ Èk ,‰lÙze על ¿ƒ»ƒ»ƒ≈«

תמיד  ולזכור לדעת ∆¬‡L¯האדם
,"¯ÈLÚz ‡È‰ 'ÈÂ‰ ˙k¯a"ƒ¿«¬»»ƒ«¬ƒ
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ˜ÒÚ‰ Ïk Ì‚Â¿«»»≈∆»ƒƒ¿

כוונה  ÌÈÓL".מתוך ÌLÏ"¿≈»«ƒ
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i"gyz'dטז ('` xn`n) ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay lil

עצמֹו את ּומטריד  מׁשקיע הּוא ּכאׁשר ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָאבל

ּגם  וחּסרֹון ּגרע ֹון עֹוׂשה עלֿידיֿזה הּנה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּבעסק,

אליהם  ׁשהּגיע ויראתֿחטא יראתֿאלקים ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַֹּבעניני

הּׁשּקּוע  ׁשעלֿידי והינּו הּתפּלה, עבֹודת ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָעלֿידי

ׁשאינֹו עד עניניו, ּבכל ּגרעֹון הּוא ּפֹועל ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּבעסק,

ּכמאמר  היא לזה והעצה ליראתֿחטא. ּגם ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָׁשּי

ז"ל  ּתֹורה,33רּבֹותינּו על עליו הּמקּבל ּכל ְֵֵַַַָָָָֹ

ּדהגם  והינּו, ארץ, ּדר ועל כּו' מּמּנּו ְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַֹמעבירים

ׁשּי אינֹו ּובמצֹוק  ּבמצֹור ּומּצבֹו מעמדֹו ְְֲִֵֶַַַַָָָָָׁשּמּצד

ויתרה  ׁשּבּתֹורה, האלקי הּתענּוג את ְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹלהרּגיׁש

להרּגיׁש ׁשּי ׁשאינֹו הּׂשכלי מּזה, הּתענּוג את ּגם ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָ

ּכתיב  ׁשּבּתֹורה ּדאף חכמתכם 34ׁשּבּתֹורה, היא ּכי ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָ

מּצבֹו מּצד הּנה העּמים, לעיני (ּגם) ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָּובינתכם

הּׂשכלי  הּתענּוג את ּגם להרּגיׁש ׁשּי ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָאינֹו

על  עליו ׁשּיקּבל עלֿידיֿזה מּכלֿמקֹום ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּבּתֹורה,

זי וועט (ער עצמֹו את ויׁשקיע ׁשּיתעּקׁש ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָּתֹורה,

ּבדר ּבּתֹורה (זי אריינווארפן אּון ְְְְְְְְְִֶֶַַַַַַָאיינׁשּפארן

ארץ". ּדר על מּמּנּו "ּפֹורקים אזי על, ְֲִִֶֶֶֶֶַַַָֹֹקּבלת

ה',p‰Â‰ד) אֹות ּכתמּונת היא עבֹודתֹו ּכאׁשר ¿ƒ≈ְֲֲִִֶַַָ

ּומעׂשיו  ּדּבּוריו מחׁשבֹותיו ְְֲִֶַַָָָָׁשּכל

על  ּגם ּפֹועל זה הרי הּקדּׁשה, מאֹור ְְֲִֵֵֵֶַַַָָֻֻממּלאים

ּבּמאמר  ׁשּמבאר ּוכפי ּכדבעי, ׁשּיהיּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָמּדֹותיו

ּובקרּוב  ּבנחת הם ׁשּדבריו צדקה', 'ּגּבאי ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָּבענין

לֹומר  ויׁש נעם. ודרכי ׁשלֹום ּבדרכי ְְְְְֵֵֵַַַַַַַָֹהּדעת,

צדקה' מ'ּגּבאי ּדגמא ּבּמאמר ׁשּמביא ְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָֻהּטעם

ּבענין  ג) (סעיף לעיל ׁשּנתּבאר מה עלּֿפי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָּדוקא,

ּבינה' 'יסֹוד ׁשהּוא למעלה, צדקה' ְְְְִֶַַַָָָָ'ּגּבאי

זעירֿאנּפין' 'יסֹוד אֹו 'זעירֿאנּפין' ְְְְְְִִֵֵֶַַׁשּבתֹו

ועלֿידי  לּמלכּות, הּמׁשּפיע ׁשהּוא ְְְְְִֵֶַַַַַַַעצמֹו,

מעׂשה  ׁשעלֿידי עֹוד", "ונֹוסף הּנה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָההׁשּפעה

ׁשהּוא  ה', נעׂשה "צדק" מּבחינת הּנה ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָהּצדקה,

את  מביא ּבעבֹודה, ה"א אֹות ענין ּבּמאמר מבאר ּכאׁשר ולכן, ּבׁשלמּות. ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָיחּוד
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˜ÒÚa BÓˆÚ ˙‡ „È¯ËÓe ÚÈ˜LÓ ‡e‰ ¯L‡k Ï·‡ על יתר ¬»«¬∆«¿ƒ««¿ƒ∆«¿»≈∆

ÏÚהמידה, ‰p‰ÈÈÚa Ìb ÔB¯qÁÂ ÔBÚ¯b ‰NBÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒ ƒ≈«¿≈∆∆≈»¿ƒ»«¿ƒ¿¿≈
˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ Ì‰ÈÏ‡ ÚÈb‰L ‡ËÁŒ˙‡¯ÈÂ ÌÈ˜Ï‡Œ˙‡¯Èƒ¿«¡…ƒ¿ƒ¿«≈¿∆ƒƒ«¬≈∆«¿≈¬«
ÔBÚ¯b ‡e‰ ÏÚBt ,˜ÒÚa ÚewM‰ È„ÈŒÏÚL eÈ‰Â ,‰lÙz‰«¿ƒ»¿«¿∆«¿≈«ƒ«»≈∆≈≈»

ÂÈÈÚוחיסרון  ÏÎa,הרוחניים„Ú ¿»ƒ¿»»«
Ìb CiL BÈ‡L אפילוŒ˙‡¯ÈÏ ∆≈«»«¿ƒ¿«

‡ËÁ הרוחנית המהות שמצד וכאמור ≈¿
בעבודת  השיג אותה והדרגה שלו

ה' ויראת ה' אהבת בו יש התפילה,

אבל  גבוהות, יותר בדרגות אפילו

לו  גורם מידי יותר בעסק השיקוע

אפילו  בו שאין עד ממדרגתו לרדת

בפועל. מעבירה להיזהר חטא יראת

¯Ó‡Ók ‡È‰ ‰ÊÏ ‰ˆÚ‰Â¿»≈»»∆ƒ¿«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯33 אבות Ïkבפרקי «≈»

,‰¯Bz ÏÚ ÂÈÏÚ Ïa˜n‰«¿«≈»»…»
ÌÈ¯È·ÚÓ מסיריםÏÚÂ 'eÎ epnÓ «¬ƒƒƒ∆¿…

Ì‚‰c ,eÈ‰Â ,ı¯‡ C¯c∆∆∆∆¿«¿«¬«
¯BˆÓa B·vÓe B„ÓÚÓ „vnL∆ƒ««¬»«»¿»

˜BˆÓ·e הפרנסה טרדות ‡BÈמרוב ¿»≈
‚eÚz‰ ˙‡ LÈb¯‰Ï CiL«»¿«¿ƒ∆««¬
,‰fÓ ‰¯˙ÈÂ ,‰¯BzaL È˜Ï‡‰»¡…ƒ∆«»ƒ≈»ƒ∆
כך  כדי עד חמור הרוחני שמצבו

CiL BÈ‡L מסוגל LÈb¯‰Ïאינו ∆≈«»¿«¿ƒ
שבתורה, האלוקי התענוג את רק לא

‰eÚz‚אפילו Ìbאלא  ˙‡ «∆««¬
Û‡c ,‰¯BzaL ÈÏÎO‰«ƒ¿ƒ∆«»¿«

·È˙k ‰¯BzaL34‡È‰ Èk ∆«»¿ƒƒƒ
Ìb) ÌÎ˙È·e ÌÎ˙ÓÎÁ אפילו( »¿«¿∆ƒ«¿∆«

,ÌÈnÚ‰ ÈÈÚÏ שיהודי ראוי ולכן ¿≈≈»«ƒ
של  השכל על לכלֿהפחות יתענג

B·vÓהתורה, „vÓ ‰p‰ הרוחני ƒ≈ƒ««»
Ìbהירוד  LÈb¯‰Ï CiL BÈ‡≈«»¿«¿ƒ«

,‰¯BzaL ÈÏÎO‰ ‚eÚz‰ ˙‡∆««¬«ƒ¿ƒ∆«»
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«¿≈∆
,‰¯Bz ÏÚ ÂÈÏÚ Ïa˜iL∆¿«≈»»…»
BÓˆÚ ˙‡ ÚÈ˜LÈÂ LwÚ˙iL∆ƒ¿«≈¿«¿ƒ«∆«¿
Ôe‡ Ô¯‡tLÈÈ‡ CÈÊ ËÚÂÂ ¯Ú)∆∆ƒ«¿¿¿«¿

CÈÊ ÔÙ¯‡ÂÂÈÈ¯‡ עצמו את ירתום ««¿¿«¿¿ƒ
את  «»Bza¯‰לעסוק )עצמו וישליך

,ÏÚ ˙Ïa˜ C¯„a עונג ללא גם ¿∆∆«»«…
וההשגה, "ÌÈ˜¯Btמההבנה ÈÊ‡¬«¿ƒ

"ı¯‡ C¯c ÏÚ epnÓ של ובסופו ƒ∆…∆∆∆∆

על  יתר בעסק השיקוע בעקבות שבאו הרוחניים הקשיים ממנו יסורו דבר

המידה.

,'‰ ˙B‡ ˙eÓ˙k ‡È‰ B˙„B·Ú ¯L‡k ‰p‰Â קוים „) שלושה  ¿ƒ≈«¬∆¬»ƒƒ¿«
הקדושה, בצד ÌÈ‡lÓÓשכולם ÂÈNÚÓe ÂÈ¯eac ÂÈ˙B·LÁÓ ÏkL∆»«¿¿»ƒ»«¬»¿À»ƒ

‰M„w‰ ¯B‡Ó נתינת ללא בלבד ≈«¿À»
ומעשים  ודיבורים למחשבות מקום

ÏÚBtאחרים, ‰Ê È¯‰ משפיעÌb ¬≈∆≈«
ÂÈ˙BcÓ ÏÚ שלו eÈ‰iLהרגשות «ƒ»∆ƒ¿

¯Ó‡na ¯‡·nL ÈÙÎe ,ÈÚ·„kƒ¿»≈¿ƒ∆¿»≈««¬»
ÂÈ¯·cL ,'‰˜„ˆ È‡ab' ÔÈÚa¿ƒ¿«««¿»»∆¿»»
,˙Úc‰ ·e¯˜·e ˙Áa Ì‰≈¿««¿≈«««

ÌÚ ÈÎ¯„Â ÌBÏL ÈÎ¯„a לא כי ¿«¿≈»¿«¿≈…«
מידותיו  גם אלא רצויים מעשיו רק

מתוקנות.

‡È·nL ÌÚh‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««««∆≈ƒ
‡Ó‚c ¯Ó‡na של זה לעניין ««¬»À¿»

השלמות  (מלבד מתוקנות מידות

בפועל) ומעשה דיבור במחשבה

ÈtŒÏÚ ,‡˜Âc '‰˜„ˆ È‡ab'Óƒ««¿»»«¿»«ƒ
(‚ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL ‰Ó«∆ƒ¿»≈¿≈¿ƒ
,‰ÏÚÓÏ '‰˜„ˆ È‡ab' ÔÈÚa¿ƒ¿«««¿»»¿«¿»

העליונות, בספירות שהוא ∆e‰L‡כפי
Œ¯ÈÚÊ' CB˙aL '‰Èa „BÒÈ'¿ƒ»∆¿¿≈
'ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ „BÒÈ' B‡ 'ÔÈt‡«¿ƒ¿¿≈«¿ƒ
ÚÈtLn‰ ‡e‰L ,BÓˆÚ«¿∆««¿ƒ«

,˙eÎÏnÏ,באריכות לעיל כמבואר ««¿
‰ÚtL‰‰ È„ÈŒÏÚÂ אלו מבחינות ¿«¿≈««¿»»

המלכות  בלבד ‰p‰לספירת זו לא ƒ≈
נחסר  אלא שלא המשפיע במקור

È„ÈŒÏÚLאדרבה  ,"„BÚ ÛÒBÂ"¿»∆«¿≈
˙ÈÁaÓ ‰p‰ ,‰˜„v‰ ‰NÚÓ«¬≈«¿»»ƒ≈ƒ¿ƒ«

הראשונות "ˆ„˜" האותיות שלושת ∆∆
מהן  אחת שכל 'צדקה' המילה של

שמביא  גרוע ל'יחוד' בצורתה רומזת

וגם  ומצומצמת מועטת השפעה

רק  נמשכת לא למקום ההשפעה

eÁÈ„הראוי, ‡e‰L ,'‰ ‰NÚ«¬∆∆ƒ
˙eÓÏLa רב אור נשפע שממנו ƒ¿≈

הקדושה. בצד L‡k¯וכולו ,ÔÎÏÂ¿»≈«¬∆
‡"‰ ˙B‡ ÔÈÚ ¯Ó‡na ¯‡·Ó¿»≈««¬»ƒ¿«≈

,‰„B·Úa הוא שעניינה ומוסיף »¬»
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ּבזה, ּומבאר ּדוקא. צדקה' מ'ּגּבאי ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָֻהּדגמא

נעם  ּבדרכי הּוא צדקה' 'ּגּבאי ׁשל ּדּבּורֹו ְְְִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשאֹופן

הּצדקה  ּבענין ׁשההתעּסקּות ּדהגם והינּו, ְְְְְְְֲִִֶַַַַַַַָָכּו',

צרי ׁשּלפעמים ועד ּבתקף, להיֹות ְְְְְִִִִִֶֶַָָָֹצריכה

על  מעּׂשין ּוכמֹו ּכפּיה, ׁשל ענין ּבזה ְְְְְִִִִֶֶַַָָָלהיֹות

מדּבר 35הּצדקה  צדקה' 'ּגּבאי מּכלֿמקֹום , ְְְִֵַַַַָָָָָָ

עד  הּגאוה מן ּומתרחק ׁשלֹום, ודרכי נעם ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָֹּבדברי 

ויּוב  האחרֹון. ֿ קצה הּבעל מאמר עלּֿפי זה ן ְֲֲִֶֶַַַַַַַָָָ

הּפסּוק 36ׁשםֿטֹוב  לא 37על ּדבׁש וכל ׂשאֹור כל ְְְֵַַַָָָֹ

ּדלכאֹורה  ּגֹו', ּתקריבּו ראׁשית קרּבן ּגֹו' ְְְְְִִִִֵַַַָָתקטירּו

העבֹודה  ׁשּבתחּלת ּומבאר, סתירה. זֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָהרי

ׁשּמנּפח, ׂשאֹור ּכמֹו יׁשּות, קצת להיֹות ְְְְְְִִֵֵֶַַָָצריכה

מי  לֹו ויאמר הּיצרֿהרע יבא ׁשּלא ׁשּכדי ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹוהינּו,

ּבעבֹודתֹו, הגּבהה להיֹות צרי אני, ּומה ְְֲֲֲִִִִַַָָָָָאני

ׁשּבּׁשמינית  ׁשמינית ענין הּוא 38והּוא זה ּכל א . ְְְְִִִִִֶֶַַַָ

העבֹודה  "כל 39ּבתחּלת הּנה אחרּֿכ אבל , ְֲֲִִִֵַַַָָָָָ

'ּגּבאי  ולכן, תקטירּו". לא דבׁש וכל ְְְְְִֵַַַַָָֹׂשאֹור

מׁשּפיע  ׁשּנעׂשה עד עבֹודתֹו ּגמר ׁשּכבר ְְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָָצדקה'

קצה  עד מהּגאוה להתרחק צרי אחרים, ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָעל

ולא  מינ ּה "לא אצלֹו יהיה ׁשּלא ְְְֲִִֶֶֶַָָֹֹֹהאחרֹון,

.38מקצתּה" ְִָָ

ׁשרגלּה‡ÌÓה) ּבאפן היא ק' אֹות ּתמּונת »¿»ְְְִֶֶַַָֹ

וכּנ"ל  למּטה, יֹורדת ְְְִֶֶַַַַָָהּׂשמאלית

עד  מות", יֹורדֹות "רגליה ענין ׁשּזהּו ב) ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָ(סעיף

ׁשּמצר  רֹומי ׁשל ּגדֹול ּכר מּמּנה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁש"ּנבנה

והענין  ּדלעּמתֿזה. ׂשדה ענין והּוא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֻליׂשראל",

ׂשדה" ואית ׂשדה "אית ּדהּנה ׂשדה 40ּבזה, אית , ְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָ

נאמר  זה ועל ּדלעּמתֿזה, ׂשדה ואית 41ּדקדּׁשה, ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָֻֻ

ואין  הּמאֹורׂשה הּנערה צעקה מצאּה, ּבּׂשדה ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָָָּכי

צדק' ה'ּצמח אדמֹו"ר כ"ק ׁשּמבאר ּוכפי לּה, על ד מֹוׁשיע קאי ׁש"ּנערה" , ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
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ואילך.ד  ב קמג, תולדות אוה"ת (

סרמ"ח.)35 יו"ד לטור ב"י סשצ"ג.)36ראה טוב שם ואילך.)37כתר יא ב, א.)38ויקרא ה, חכ"ב )39סוטה לקו"ש ראה

ואילך). 151 ע' ח"ג (תו"מ תשי"א השבועות דחג ב' יום שיחת ואילך. 34 ע' טו חוברת "רשימות" .32 הערה 162 ע'

סע"א.)40ועוד. קכב, כז.)41זח"א כב, תצא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
במידות, והן ומעשה דיבור במחשבה הן ‰Ó‚c‡שלמות ˙‡ ‡È·Ó≈ƒ∆«À¿»

ÏL B¯eac ÔÙB‡L ,‰Êa ¯‡·Óe .‡˜Âc '‰˜„ˆ È‡ab'Óƒ««¿»»«¿»¿»≈»∆∆∆ƒ∆
Ì‚‰c ,eÈ‰Â ,'eÎ ÌÚ ÈÎ¯„a ‡e‰ '‰˜„ˆ È‡ab'««¿»»¿«¿≈…«¿«¿«¬«
„ÚÂ ,Û˜˙a ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰˜„v‰ ÔÈÚa ˙e˜qÚ˙‰‰L∆«ƒ¿«¿¿ƒ¿««¿»»¿ƒ»ƒ¿¿…∆¿«

‰Êa ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÌÈÓÚÙlL∆ƒ¿»ƒ»ƒƒ¿»∆
‰iÙk ÏL ÔÈÚ צדקה BÓÎeלתת , ƒ¿»∆¿ƒ»¿

שלפעמים  בהלכה ÔÈOÚÓ¿«ƒשמצינו
ומכריחים  ‰v„˜‰כופים ÏÚ35, ««¿»»

'‰˜„ˆ È‡ab' ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»««¿»»
ÈÎ¯„Â ÌÚ È¯·„a ¯a„Ó¿«≈¿ƒ¿≈…«¿«¿≈
‰Â‡b‰ ÔÓ ˜Á¯˙Óe ,ÌBÏL»ƒ¿«≈ƒ««¬»

עצמית  ‰‡ÔB¯Á.ו'ישות' ‰ˆ˜ „Ú«»∆»«¬
אפשר  איך ביאור, צריך ולכאורה

הסותרים  הדברים שני בין לשלב

גבאי  של בהנהגתו הקיימים לכאורה

ובהכנעה  בנועם הנהגה - צדקה

מצד  בתוקף והנהגה אחד מצד ושפלות

שני.

¯Ó‡Ó ÈtŒÏÚ ‰Ê Ô·eÈÂ¿»∆«ƒ«¬«
·BËŒÌLŒÏÚa‰36ÏÚ «««≈«

˜eÒt‰37 לגבי בתורה האמור «»
B‡N¯הקרבנות  ÏÎ חמץÏÎÂ »¿¿»

Ôa¯˜ 'Bb e¯ÈË˜˙ ‡Ï L·c¿«…«¿ƒ»¿«
,'Bb e·È¯˜z ˙ÈL‡≈̄ƒ«¿ƒ

,‰¯È˙Ò BÊ È¯‰ ‰¯B‡ÎÏc כי ¿ƒ¿»¬≈¿ƒ»
למה  רצויים, אינם ודבש ששאור כיוון

ראשית'? 'קרבן מהם מביאים

¯‡·Óe,טוב שם lÁ˙aL˙הבעל ¿»≈∆ƒ¿ƒ«
‰„B·Ú‰'ה בעבודת ראשון בשלב »¬»

˙eLÈ ˙ˆ˜ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¿»≈
גאווה, של מסוימת ומידה עצמית

ÁtnL ¯B‡N BÓk עצמו ,את ¿¿∆¿«≈«
Œ¯ˆi‰ ‡·È ‡lL È„kL ,eÈ‰Â¿«¿∆¿≈∆…»…«≈∆

BÏ ¯Ó‡ÈÂ Ú¯‰ לאדםÈ‡ ÈÓ »«¿…«ƒ¬ƒ
È‡ ‰Óe ובכך למעשי יש ערך ואיזה »¬ƒ

הרוח, ונפילות יאוש לו CÈ¯»̂ƒיגרום
‰‰a‚‰ ˙BÈ‰Ï הרוח רוממות ƒ¿«¿»»

ÔÈÚ ‡e‰Â ,B˙„B·Úa שאמרו «¬»¿ƒ¿«
לו  שתהיה צריך חכם שתלמיד חז"ל

˙ÈÈÓMaL ˙ÈÈÓL38 מידה) ¿ƒƒ∆«¿ƒƒ

ביותר) גאווה.מועטת ‰B·Ú„‰של ˙lÁ˙a ‡e‰ ‰Ê Ïk C‡39, «»∆ƒ¿ƒ«»¬»
CkŒ¯Á‡ Ï·‡ בעבודתו התעלה כבר ÏÎÂכאשר ¯B‡N ÏÎ" ‰p‰ ¬»««»ƒ≈»¿¿»

"e¯ÈË˜˙ ‡Ï L·„.אסורה כלשהי גאווה ˆ„˜‰'וגם È‡ab' ,ÔÎÏÂ ¿«…«¿ƒ¿»≈««¿»»
B˙„B·Ú ¯Ób ¯·kL והתעלה ÏÚהאישית ÚÈtLÓ ‰NÚpL „Ú ∆¿»»«¬»«∆«¬»«¿ƒ««

˜Á¯˙‰Ï CÈ¯ˆ ,ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ»ƒ¿ƒ¿«≈
,ÔB¯Á‡‰ ‰ˆ˜ „Ú ‰Â‡b‰Ó≈««¬»«»∆»«¬
dÈÓ ‡Ï" BÏˆ‡ ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆∆¿…ƒ»

ממנה  d˙ˆ˜Óלא ‡ÏÂ לא ואפילו ¿…ƒ¿»»
ממנה" שעליו 38מקצת זה עם ויחד

בת  מידות לנהוג בעל להיות עליו וקף,

ומתוקנות. טובות

‡È‰ '˜ ˙B‡ ˙eÓz ÌÓ‡ (‰»¿»¿«ƒ
˙ÈÏ‡ÓO‰ dÏ‚¯L ÔÙ‡a¿…∆∆«¿»«¿»ƒ

˙„¯BÈ ונמשכת,‰hÓÏ יותר נמוך ∆∆¿«»
הימנית  ·)מרגלה ÛÈÚÒ) Ï"pÎÂ¿««¿ƒ

˙B„¯BÈ ‰ÈÏ‚¯" ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿««¿∆»¿
,"˙ÂÓ מספירת) מהקדושה השפעה »∆

לקליפות  ·p"L‰המלכות) „Ú«∆ƒ¿»
‰pnÓ על שנברא שבים מהשרטון ƒ∆»

בים  קנה נעץ גבריאל שהמלאך ידי

¯ˆnL ÈÓB¯ ÏL ÏB„b C¯k¿«»∆ƒ∆≈≈
‡e‰Â ,"Ï‡¯NÈÏ,רומי מלכות ¿ƒ¿»≈¿

‰ÊŒ˙nÚÏc ‰„N ÔÈÚ כפי ƒ¿«»∆ƒ¿À«∆
ומבאר. שממשיך

‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â,בזוהר נאמר ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈
˙È‡" יש˙È‡Â ‰„N ויש ƒ»∆¿ƒ
"‰„N40, סוגים שני קיימים כלומר, »∆

שדה, M„˜c‰,יש ‡È˙של ‰„N ƒ»∆ƒ¿À»
˙È‡Â יש,‰ÊŒ˙nÚÏc ‰„N של ¿ƒ»∆ƒ¿À«∆

הקדושה, Ê‰היפך ÏÚÂ השדה על ¿«∆
זה' 'לעומת בדין Ó‡41¯של בתורה ∆¡«

נערה  d‡ˆÓ,התוקף ‰„Oa Èkƒ«»∆¿»»
‰N¯B‡n‰ ‰¯Úp‰ ‰˜Ú»̂¬»««¬»«¿»»

,dÏ ÚÈLBÓ ÔÈ‡Â אין ולכן ¿≈ƒ«»
הנערה  את nL·‡¯להעניש ÈÙÎe¿ƒ∆¿»≈

'˜„ˆ ÁÓv'‰ ¯"BÓ„‡ ˜"Î ד, «¿«∆«∆∆
הפנימית  הדברים במשמעות של

È‡˜ "‰¯Úp"L הכוונהÏÚ ∆«¬»»≈«
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i"gyz'dיח ('` xn`n) ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay lil

האיׁש "ּומצאּה למּטה, ׁשּירדה האלקית ְְְֱִִֶֶֶַַָָָָָָָֹהּנפׁש

ּב'ּׂשדה  ּכי ּדלעּמתֿזה', 'ׂשדה הינּו ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֻּבּׂשדה"

ּבהּמצאֹו הוי' ּדרׁשּו אּדרּבה, הרי ְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָֻּדקדּׁשה',

קרֹוב  ּבהיֹותֹו ּב'ּׂשדה 42קראּוהּו מהֿׁשאיןּֿכן , ְְִֵֵֶֶַַָָָ

"עׂש הרי נעׂשה ּדלעּמתֿזה', ׂשדה" איׁש ו ְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֻ

"צעקה  ּכאׁשר ׁשּגם עד עליה, וׁשֹולט ְֲֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּמֹוׁשל

ׁשהּמֹוׁשל  לפי לּה", מֹוׁשיע "אין אזי ְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָהּנערה"

ּומסּים  ׂשדה". איׁש "עׂשו רק הּוא ׁשם ְְִֵֵֵֶַַָָָוׁשֹולט

תעׂשה  לא ולּנערה לבּדֹו, ּגֹו' האיׁש "ּומת ְְֲֲִֵֶַַַַַָָָֹּבּכתּוב

ּכתיב  ּדהּנה ולכן 43ּדבר", נּדח, מּמּנּו יּדח לא ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹ

הּקלּפֹות  יניקת ּכל ׁשהרי לבּדֹו", ּגֹו' האיׁש ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ"ּומת

"לבּדֹו", יּׁשאר ּכאׁשר ולכן מהּקדּׁשה, ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֻהיא

האיׁש" "ּומת אזי ּדקדּׁשה, החּיּות מּמּנּו ְֲִִִֵֶֶַַַַָָֻֻׁשּיּקח

ׁשּגם  לפי ּדבר", תעׂשה לא "ולּנערה אבל ְְֲֲֲִֶֶַַַַָָָָֹּגֹו'.

יתּבר אּתֹו באמנה היא החטא ׁשהרי 44ּבׁשעת , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ

הּנה  ּבפנימּיּות אבל כּו', יֹורדֹות" "רגליה ְְְֲִִִִֵֶַַָָרק

אּתן" לא לאחר ואףֿעלּֿפיֿכן,45"ּוכבֹודי . ְְְִִֵֵֵֶַַַֹ

עליה  וׁשֹולט הּמֹוׁשל הרי ׁשעה ּולפי ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָּבחיצֹונּיּות

ׁשל  הּקנה ענין והּוא ׂשדה", איׁש "עׂשו ְְִִֵֶֶֶַַָָָהּוא

הּמצר  רֹומי ׁשל ּגדֹול   ּכר נבנה ׁש"עליו ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָהּקּו"ף

מאֹותּיֹות  הּוא הענין והתחלת ְְְְְִִִֵֵַַָָָָליׂשראל".

ׁשּמּצד  ּבטלים , ּודברים ְְֲִִִֵֶַַָָָמחׁשבֹותֿזר ֹות

ּבא  מּזה הּנה הּלאֿטֹובים, והּדּבּורים ְְִִִִִֵֶַַַַָָֹהּמחׁשבֹות

הּקּו"ף  ׁשל הּקנה ׁשּזהּו טֹוב, לא למעׂשה ְֲֶֶֶֶֶַַַַָֹּגם

ׁשאֹותּיֹות  ּבלבד זֹו ולא למּטה. ְְְִִֵֶֶַַָֹׁשּיֹורד

חּסרֹון  הם ּבטלים ּודברים ְְְִִִֵֵַַָָָָהּמחׁשבֹותֿזר ֹות

ּגרעֹון  עֹוׂשים ׁשהם זאת, עֹוד אּלא ְִִֵֵֶֶַַָָָֹמּצדֿעצמן,

הּמּגיד  הרב ׁשּפרׂש ּוכמֹו עבֹודתֹו. ּבכללּות 46ּגם ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָ

הּפסּוק  ׁשאֹותּיֹות 47על לׁשֹונֹו, על רגל לא ְִֶַַַַָָֹ

ּדּבּורים  רק (לא ּבטלים ּודברים ֿ זרֹות ְְְִִִִֵַַַָָָֹהּמחׁשבֹות

ּגם  אּלא ּורכילּות, לׁשֹוןֿהרע ּכמֹו ְְְֲִִֶַַָָָהאסּורים,

וזהּו עבֹודתֹו, ּכל על ּומקטרגֹות רכיל הֹולכֹות הן ּבטלים), ּדברים ׁשל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָאֹותּיֹות
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ו.)42 נה, יד.)43ישעי' יד, שמואלֿב ספכ"ד.)44ע"פ ח.)45תניא מב, סרי"ט.)46ישעי' לקו"א א. סז, תהלים )47או"ת

ג. טו,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰„¯iL ˙È˜Ï‡‰ LÙp‰ למעלה ושרשה גשמי hÓÏ‰,ממקורה לגוף «∆∆»¡…ƒ∆»¿»¿«»

הזה, Oa„‰"בעולם LÈ‡‰ d‡ˆÓe" שהיא כך כדי עד היא והירידה ¿»»»ƒ«»∆
ב'שדה' M„˜c‰',נמצאת ‰„O'a Èk ,'‰ÊŒ˙nÚÏc ‰„N' eÈ‰«¿»∆ƒ¿À«∆ƒ«»∆ƒ¿À»
,‰a¯c‡ È¯‰ שנאמר כמו ה', לעבודת מסוגל מקום ‰ÈÂ'זהו eL¯c ¬≈«¿«»ƒ¿¬»»

B˙BÈ‰a e‰e‡¯˜ B‡ˆn‰a¿ƒ»¿¿»ƒ¿
·B¯˜42‰„O'a ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó , »«∆≈≈«»∆

LÈ‡ ÂNÚ" È¯‰ ,'‰ÊŒ˙nÚÏcƒ¿À«∆¬≈≈»ƒ
"‰„N הקדושה היפך את המסמל »∆

,‰ÈÏÚ ËÏBLÂ ÏLBn‰ ‰NÚ«¬»«≈¿≈»∆»
הנשמה, L‡k¯על ÌbL „Ú«∆««¬∆

"‰¯Úp‰ ‰˜Úˆ" לא מצידה והיא »¬»««¬»
של  השליטה תחת להיות מעונינת

זה', ÚÈLBÓה'לעומת ÔÈ‡" ÈÊ‡¬«≈ƒ«
ËÏBLÂ ÏLBn‰L ÈÙÏ ,"dÏ»¿ƒ∆«≈¿≈

ÌL,'ב'שדהÂNÚ" ˜¯ ‡e‰ »«≈»
·e˙ka ÌiÒÓe ."‰„N LÈ‡ƒ»∆¿«≈«»
,Bc·Ï 'Bb LÈ‡‰ ˙Óe"≈»ƒ¿«
,"¯·c ‰NÚ˙ ‡Ï ‰¯ÚpÏÂ¿««¬»…«¬∆»»

·È˙k ‰p‰c43epnÓ ÁcÈ ‡Ï ¿ƒ≈¿ƒ…ƒ«ƒ∆
,Ác אחת אף דבר של ובסופו ƒ»

לגמרי  תתנתק לא ישראל מנשמות

שהייתה  נשמה וגם מהקדושה,

תשוב  שדה', 'איש של בשליטה

באלוקות  ומקורה לשורשה ותתחבר

'Bb LÈ‡‰ ˙Óe" ÔÎÏÂ¿»≈≈»ƒ
בשליטתו  הייתה (ה'נערה') שהנשמה

,"Bc·Ï,תיפסק שלו החיות ורק ¿«
˙˜ÈÈ Ïk È¯‰L של החיות ∆¬≈»¿ƒ«

ÔÎÏÂ ,‰M„w‰Ó ‡È‰ ˙BtÏw‰«¿ƒƒ≈«¿À»¿»≈
ÁwiL ,"Bc·Ï" ¯‡MÈ ¯L‡k«¬∆ƒ»≈¿«∆À«
ÈÊ‡ ,‰M„˜c ˙eiÁ‰ epnÓƒ∆««ƒ¿À»¬«
Ï·‡ .'Bb "LÈ‡‰ ˙Óe"≈»ƒ¬»
,"¯·c ‰NÚ˙ ‡Ï ‰¯ÚpÏÂ"¿««¬»…«¬∆»»

ÌbL ÈÙÏ אפילו,‡ËÁ‰ ˙ÚLa ¿ƒ∆«ƒ¿««≈¿
של  החיצוניים והרבדים החלקים רק

בחלקים  אבל בחטא משתתפים הנשמה

הנשמה  שלה, הפנימיים וברבדים

C¯a˙È Bz‡ ‰Ó‡· ‡È‰44, ƒ¿»¿»ƒƒ¿»≈
החטא  בעת אפילו לה' נאמנה נשארת

‰ÈÏ‚¯" ˜¯ È¯‰L החלקים ∆¬≈««¿∆»
והחיצוניים ¿B„¯BÈ˙"התחתונים
זה' ל'לעומת ‡·Ïומשפיעות ,'eÎ¬»

È„B·Îe" ‰p‰ ˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒƒ≈¿ƒ

"Ôz‡ ‡Ï ¯Á‡Ï45 בעצמו בקדושֿברוךֿהוא דבוקה הנשמה עצם ¿«≈…∆≈
הקליפות. לשליטת פעם אף נמסר לא ≈ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ,שכבודו

‰ÈÏÚ ËÏBLÂ ÏLBn‰ È¯‰ ‰ÚL ÈÙÏe ˙eiBˆÈÁa הנשמה על ¿ƒƒ¿ƒ»»¬≈«≈¿≈»∆»
‰w‰ ÔÈÚ ‡e‰Â ,"‰„N LÈ‡ ÂNÚ" ‡e‰ הארוכה הרגלÏL ≈»ƒ»∆¿ƒ¿««»∆∆

C¯k ‰· ÂÈÏÚ"L Û"ew‰«∆»»ƒ¿»¿«
¯ˆn‰ ÈÓB¯ ÏL ÏB„b»∆ƒ«≈≈

ÔÈÚ‰ ˙ÏÁ˙‰Â ."Ï‡¯NÈÏ של ¿ƒ¿»≈¿«¿»«»ƒ¿»
זה' ה'לעומת של ושליטה השפעה

˙B¯ÊŒ˙B·LÁÓ ˙Bi˙B‡Ó ‡e‰≈ƒ«¬»»
„vnL ,ÌÈÏËa ÌÈ¯·„e¿»ƒ¿≈ƒ∆ƒ«
Œ‡l‰ ÌÈ¯eac‰Â ˙B·LÁn‰««¿»¿«ƒƒ«…
Ìb ‡a ‰fÓ ‰p‰ ,ÌÈ·BËƒƒ≈ƒ∆»«
e‰fL ,·BË ‡Ï ‰NÚÓÏ¿«¬∆…∆∆

רצוי  הלא ÏLהמעשה ‰w‰«»∆∆
‰hÓÏ „¯BiL Û"ew‰ עד ביותר, «∆≈¿«»

רצויים. לא Ïa·„למעשים BÊ ‡ÏÂ¿…ƒ¿«
˙Bi˙B‡L של המילים ∆ƒ

ÌÈ¯·„e ˙B¯ÊŒ˙B·LÁn‰««¿»»¿»ƒ
Œ„vÓ ÔB¯qÁ Ì‰ ÌÈÏËa¿≈ƒ≈ƒ»ƒ«
Ì‰L ,˙‡Ê „BÚ ‡l‡ ,ÔÓˆÚ«¿»∆»…∆≈

ÔBÚ¯b ÌÈNBÚ וחיסרוןÌb ƒ≈»«
B˙„B·Ú ˙eÏÏÎa באותם גם ƒ¿»¬»

עד  חיסרון בו היה לא שבהם חלקים

בעסק  שהטרדות לעיל (כמבואר עתה

כמו בענינים גם ויראה פוגעות אהבה

התפילה  עבודת ידי על וכד').שהשיג

„Èbn‰ ·¯‰ N¯tL BÓÎe46 ¿∆≈≈»«««ƒ
‰eÒt˜ממעזריטש  ÏÚ47 בתהילים ««»

של  המעלות את המונה טו, (פרק

באהליך' 'יגור להיות שראוי האדם

קדשך') בהר ÏÚו'ישכון Ï‚¯ ‡Ï…»««
Œ˙B·LÁn‰ ˙Bi˙B‡L ,BBLÏ¿∆ƒ««¿»
˜¯ ‡Ï) ÌÈÏËa ÌÈ¯·„e ˙B¯Ê»¿»ƒ¿≈ƒ…«
BÓk ,ÌÈ¯eÒ‡‰ ÌÈ¯eacƒƒ»¬ƒ¿
Ìb ‡l‡ ,˙eÏÈÎ¯e Ú¯‰ŒÔBLÏ¿»«¿ƒ∆»«
ÌÈÏËa ÌÈ¯·c ÏL ˙Bi˙B‡ƒ∆¿»ƒ¿≈ƒ
הן  גם איסור, בהן אין שלכאורה

כבד  רוחני נזק ‰Ôגורמות ,(≈
˙B‚¯Ë˜Óe ÏÈÎ¯ ˙BÎÏB‰¿»ƒ¿«¿¿

e‰ÊÂלמעלה  ,B˙„B·Ú Ïk ÏÚ«»¬»¿∆
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יט dlk izeg` ipbl iz`a

ענינים  יהיּו ׁשּלא ׁשּנזהר לׁשֹונֹו", על רגל ְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֹ"לא

עליו. ְְְִַַָָהּמקטרגים

מה CÈLÓÓeו) ּגםּֿכן ׁשּזהּו ּבּמאמר, «¿ƒֲֵֶֶַַַַָ

ּבֹו48ׁשּכתּוב  אין רק והּבֹור ְֵֵֶַָ

נאמר  זה ועל ר', ק' אֹותּיֹות הן "רק" ְֱִִֵֵֶֶַַָמים,

ּבין  ההפרׁש ּבּמאמר ּומבאר מים". ּבֹו ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁש"אין

ּדכתיב  הּנׁשמה, על קאי  ּד"באר" ל'באר', ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָ'ּבֹור'

ׁשּמי 49ּבּה ּוכׁשם חּיים, מים ּבאר ּגּנים מעין ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָ

ועלֿידי  מלּוחים, מים מּקדם הם ְְְְִִִֵֵֵֶַַַֹהּבאר

הם  הארץ ּגידי ׁשל ודחק הּמצר את ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשעֹוברים

חּיים  מים ׁשעלֿידי 50נעׂשים ּבּנׁשמה, ּגם ּכ , ְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָ

הּגּוף  ׁשל ודחק  ּבמצר להתלּבׁש למּטה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹירידתּה

ּבחינת  את ממׁשיכה היא הרי הּבהמית, ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָונפׁש

העליֹון, בגןֿעדן חּיים, מים ּבחינת ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָהּמעין,

מים  ּבאר ּגּנים "מעין וזהּו ּדמיא, ׁשקיא ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָׁשהּוא

ִַחּיים".

CÈ¯ˆÂ ׁשעלֿידי הּדבר אפׁשר אי להבין, ¿»ƒְְְִֵֵֶֶַַָָָָ

הּזה, ּבעֹולם למּטה הּנׁשמה ְְֲֶַַַַָָָָָעבֹודת

הענין  א העליֹון. ּבגןֿעדן אֹור ּתֹוספת ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּתגרם

ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו ּדהּנה אחת 51הּוא, ׁשעה יפה ְְִֵֵַַַָָָָָ

חּיי  מּכל הּזה ּבע ֹולם טֹובים  ּומעׂשים ְֲִִִִֵֶַַַָָָָּבתׁשּובה

מהר"ׁש אדמֹו"ר כ"ק ּומבאר הּבא, ,52העֹולם ְְֲֵַַַַָָָָ

מּגיעים  הּזה ׁשּבעֹולם העבֹודה עלֿידי ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּדוקא

ׁשלׁש ּבזה יׁש ּובכללּות הּסֹובב'. 'אֹור ְְִִִֵֵֶַַָָָֹלבחינת

עדין  ׁשהּוא הּתחּתֹון ּגןֿעדן הּזה, עֹולם ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָּבחינֹות,

ׁשהּוא  העלי ֹון וגןֿעדן העׂשּיה, עֹולם ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָּבגדר

נעלית  ּבחינה ויׁש ּומקֹום. זמן מּגדר ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָלמעלה

העבֹודה. עלֿידי ׁשּמתחּדׁש מה ׁשּזהּו ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָיֹותר,

יֹורדת  למּטה הּנׁשמה ׁשּבירידת היֹות ּדעם ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָוהינּו,

וכּידּוע  הּתחּתֹון, לגןֿעדן העליֹון מּגןֿעדן ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהיא

ז"ל 53ּבפרּוׁש רּבֹותינּו ּבאת 54מאמר מאין ּדע ְֲִֵֵֵַַַַַָָ

ׁשהּוא  "מאין", ּבאה ׁשהּנׁשמה ,הֹול אּתה ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָּולאן
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כד.)48 לז, טו.)49וישב ד, ואילך.)50שה"ש תתקיא ע' תתמז. ע' חוקת אוה"ת מי"ז.)51ראה פ"ד המשך )52אבות

פ"ט. תרל"ז א.)53וככה ב, במדבר פ"ג.)54לקו"ת ריש אבות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈ‚¯Ë˜n‰ ÌÈÈÚ eÈ‰È ‡lL ¯‰ÊpL ,"BBLÏ ÏÚ Ï‚¯ ‡Ï"…»««¿∆ƒ¿»∆…ƒ¿ƒ¿»ƒ«¿«¿¿ƒ

««ÂÈÏÚ.ומלשינים 
·e˙kL ‰Ó ÔkŒÌb e‰fL ,¯Ó‡na CÈLÓÓe (Â48 שאליו בבור «¿ƒ««¬»∆∆«≈«∆»

הצדיק, יוסף ‡Bi˙B˙הושלך Ô‰ "˜¯" ,ÌÈÓ Ba ÔÈ‡ ˜¯ ¯Ba‰Â¿«≈≈»ƒ≈≈ƒ
,'¯ זה',˜' 'לעומת של אותיות

לעיל, Ó‡¯כמבואר ‰Ê ÏÚÂ¿«∆∆¡«
"ÌÈÓ Ba ÔÈ‡"L.קדושה של ∆≈»ƒ

ÔÈa L¯Ù‰‰ ¯Ó‡na ¯‡·Óe¿»≈««¬»«∆¿≈≈
'¯Ba'קדושה בו ≈¿Ïƒ'·‡¯'שחסרה

קדושה, בה ˜‡Èשיש "¯‡·"cƒ¿≈»≈
È˙Îc·מכוון ,‰ÓLp‰ ÏÚ««¿»»ƒ¿ƒ

בין da49שכתוב השירים' ב'שיר »
הנשמה  של ÚÓÌÈpbהמעלות ÔÈ «¿««ƒ

ÈnL ÌLÎe ,ÌÈiÁ ÌÈÓ ¯‡a¿≈«ƒ«ƒ¿≈∆≈
Ì„wÓ Ì‰ ¯‡a‰ בעומק בהיותם «¿≈≈ƒ…∆

È„ÈŒÏÚÂהאדמה ,ÌÈÁeÏÓ ÌÈÓ«ƒ¿ƒ¿«¿≈
˜Á„Â ¯ˆn‰ ˙‡ ÌÈ¯·BÚL∆¿ƒ∆«≈«¿…«

ı¯‡‰ È„Èb ÏL מלמטה בדרכם ∆ƒ≈»»∆
ÌÈNÚלמעלה Ì‰ דבר של בסופו ≈«¬ƒ

ÌÈiÁ ÌÈÓ50,‰ÓLpa Ìb Ck , «ƒ«ƒ«««¿»»
‰hÓÏ d˙„È¯È È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¿ƒ»»¿«»
ÏL ˜Á„Â ¯ˆÓa LaÏ˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿≈«¿…«∆

˙ÈÓ‰a‰ LÙÂ Ûeb‰ שבגשמיות «¿∆∆««¬ƒ
ודוחקים  מצירים הם שלהם ובחומרית

הנשמה, המצר ‰¯Èאת מתוך דווקא ¬≈
ÎÈLÓÓ‰הנשמה‰È‡והדוחק ƒ«¿ƒ»

˙ÈÁa ,ÔÈÚn‰ ˙ÈÁa ˙‡∆¿ƒ«««¿»¿ƒ«
,ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚· ,ÌÈiÁ ÌÈÓ«ƒ«ƒ¿«≈∆»∆¿

,‡ÈÓc ‡È˜L ‡e‰L,מים שוקת ∆«¿»¿«»
ÌÈpb ÔÈÚÓ" e‰ÊÂ לשון 'גנים' כי ¿∆«¿»«ƒ

עדן  גן של הבחינות לשתי רומז רבים,

על  וכאמור, התחתון. עדן וגן העליון

את  ממשיכה הנשמה עבודתה, ידי

של  ענינו וזה העליון, עדן בגן ה'מעין'

,"ÌÈiÁ ÌÈÓ ¯‡a'באר' בחינת ¿≈«ƒ«ƒ
'בור' מבחינת בשונה בקדושה,

זה'. ב'לעומת

¯LÙ‡ CÈ‡ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ איך ¿»ƒ¿»ƒ≈∆¿»
לכך ‰c·¯ייתכן הכוח הוא ומאין «»»

‰ÓLp‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¬««¿»»
Ì¯‚z ,‰f‰ ÌÏBÚa ‰hÓÏ¿«»»»«∆ƒ»≈

˙ÙÒBzשל ŒÔ‚aאלוקי ‡B¯גילוי ∆∆¿«
?ÔBÈÏÚ‰ Ô„Ú≈∆»∆¿

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡51אבות ÙÈ‰בפרקי «»ƒ¿»¿ƒ≈»¿«≈»»
ÈiÁ ÏkÓ ‰f‰ ÌÏBÚa ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe ‰·eL˙a ˙Á‡ ‰ÚL»»««ƒ¿»«¬ƒƒ»»«∆ƒ»«≈

,‡a‰ ÌÏBÚ‰ אחת שעה עדיפה מדוע לתמוה, יש כך על גם ולכאורה »»«»
על  והסתר העלם בו שיש התחתון הזה בעולם טובים ומעשים תשובה של

שהוא  הבא העולם חיי מכל האלוקות,

אלוקות, גילוי בו שיש עליון עולם

¯"BÓ„‡ ˜"Î ¯‡·Óe¿»≈«¿
L"¯‰Ó52È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL , «¬«∆«¿»«¿≈

‰f‰ ÌÏBÚaL ‰„B·Ú‰»¬»∆»»«∆
'··Bq‰ ¯B‡' ˙ÈÁ·Ï ÌÈÚÈbÓ«ƒƒƒ¿ƒ««≈
בפנימיות  בעולמות מתלבש שלא האור

מלמעלה  עליהם ו'מקיף' 'סובב' אלא

הנקרא  בשווה, העולמות בכל ומאיר

עלמין'. כל 'הסובב «¿eÏÏÎ·eƒ˙אור
ÌÏBÚ ,˙BÈÁa LÏL ‰Êa LÈ≈»∆»…¿ƒ»
‡e‰L ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔb ,‰f‰«∆«≈∆««¿∆

‰iNÚ‰ ÌÏBÚ ¯„‚a ÔÈ„Ú והוא ¬«ƒ¿∆∆»»¬ƒ»
לו  שיש הרוחני העשיה מעולם חלק

הגשמי  החלק הזה, לעולם וזיקה קשר

העשיה, עולם ‰ÔBÈÏÚשל Ô„ÚŒÔ‚Â¿«≈∆»∆¿
ÔÓÊ ¯„bÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L∆¿«¿»ƒ∆∆¿«

ÌB˜Óe היחוד 'שער בתניא כמבואר »
הם, והזמן שהמקום ז) (פרק והאמונה'

גדר  "והנה המציאות: גדרי למעשה,

מקום  בחינת על נופל עולם שם ובחינת

מזרח  הוא מקום בחינת דווקא וזמן

בחינת  ומטה, מעלה ודרום צפון ומערב

עדן  ו'גן ועתיד") הווה עבר זמן

אלה. מגדרים למעלה הוא העליון'

¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰ÈÁa LÈÂ מכל ¿≈¿ƒ»«¬≈≈
האמורות, הבחינות Ó‰שלוש e‰fL∆∆«

‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ LcÁ˙nL∆ƒ¿«≈«¿≈»¬»
בעולם  טובים' ומעשים 'תשובה של

עדן  מ'גן יותר נעלית בחינה והיא הזה

‰BÈ˙העליון'. ÌÚc ,eÈ‰Â¿«¿¿ƒ¡
‰hÓÏ ‰ÓLp‰ ˙„È¯ÈaL∆ƒƒ««¿»»¿«»
ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔbÓ ‡È‰ ˙„¯BÈ∆∆ƒƒ«≈∆»∆¿

הנשמה, ומקור שורש הוא »¿ŒÔ‚Ïשם
Úe„iÎÂ ,ÔBzÁz‰ Ô„Ú≈∆««¿¿«»«

Le¯Ùa53של Ó‡Ó¯הפנימי ¿≈«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯54אבות Úcבפרקי «≈«

z‡ Ô‡Ïe ˙‡a ÔÈ‡Ó,CÏB‰ ‰ ≈«ƒ»»¿»«»≈
,"ÔÈ‡Ó" ‰‡a ‰ÓLp‰L∆«¿»»»»≈«ƒ
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i"gyz'dכ ('` xn`n) ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay lil

ּכמאמר  העליֹון, ּגןֿעדן על ּדקאי ְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָּביּו"ד,

ז"ל  ועלֿידי 55רּבֹותינּו הּבא, עֹולם נברא ּביּו"ד ְְְְִֵֵַַַָָָ

ּבלי  ׁשהּוא "אן", לבחינת רק ּבאה ְְֲִִִֶַַָָָָָעבֹודתּה

ּבגדר  ׁשהּוא הּתחּתֹון ּגןֿעדן על ּדקאי ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָיּו"ד,

ּובפרט  ּומקֹום, זמן ּבגדר הינּו העׂשּיה, ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָעֹולם

ׁשּבאיןֿער מּמׁש הּזה ּבעֹולם ירידתּה ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹעלֿידי

ּומּכלֿמקֹום  העליֹון, ּגןֿעדן ׁשהּוא הּבא ְִֵֶֶֶַַָָָָָָלעֹולם

התחּדׁשּות, ׁשל ענין נעׂשה העבֹודה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָעלֿידי

היא  העֹולמֹות התהּוּות ּדהּנה, ׁשּיתּבאר. ְְְְִִִִֵֵֶַָָָּוכמֹו

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּכי 56מהּמּדֹות, וחסדי רחמי זכר ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֹ

ראׁשֹונֹות' ה'ּׁשלׁש הּוא וגןֿעדן הּמה, ְִֵֵֵֶַַָָָמעֹולם

עֹולם  ּכל ּגןֿעדן 57ׁשל מעלת ּגדלה הרי ואםּֿכן , ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ּדהּנה  הּמּדֹות. על הּמֹוחין ּכמעלת העֹולם, ְְֲִִִֵַַַַַַָָעל

ּבחינֹות, לׁשלׁש נחלקת ההׁשּתלׁשלּות ְְְְְְְִִֶֶֶַַָָֹּכללּות

ׁשלׁש ּבֹו ׁשּיׁש למּטה האדם ּבגּוף ְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָֹועלּֿדרֿמׁשל

ורגל  ּגּוף ראׁש הּמֹוחין 58ּבחינֹות: הם 'ראׁש' , ְְִִֵֶֶַֹֹ

הם  ו'גּוף' עליֹונה, הּיֹותר הּמעלה ְְֲִֵֵֶֶַַַָָׁשּזֹוהי

והּוא  ּבלבד, הּמעׂשה ּכח הּוא ו'רגל' ְְְֲִִֶֶֶַַַַַֹהּמּדֹות,

ּברגל, מעלה ׁשּיׁש היֹות ועם ּתחּתֹון. הּיֹותר ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהּכח

הּגּוף, את ּומּכלֿׁשּכן הראׁש את מֹולי ִִֵֶֶֶֶַָָֹׁשהּוא

למחֹוז  להּגיע  יכֹולים אינם והראׁש ׁשהּגּוף ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָֹוהינּו

מּכלֿמקֹום  ּדוקא, הרגל עלֿידי ּכיֿאם ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָחפצם

ּגּופא  זה הרי הראׁש, את ּתֹולי ׁשהרגל ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֹּבכדי

ללכת  ׁשּצרי ׁשּמבין ׁשּבּמח, ההבנה עלֿידי ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּבא

ּבאה  ׁשּבּלב הּמּדֹות ועלֿידי ּפלֹוני, ְְְְִִֵֵֶַַַָָָלמקֹום

את  מֹוליכֹות הן ואז לרגלים, ׁשּבּמח ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹההּׂשגה

והינּו, חפצם, למחֹוז והּמח צריכה הּלב ׁשהרגל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

הּיֹותר  ׁשהיא לפי והּגּוף, מהראׁש ְְְִִֵֵֵֶַַַָֹלקּבל

היֹות  ועם הּגּוף. הּוא מּמּנה ּולמעלה ְְְְֱִִֶַַַָָָּתחּתֹונה.

 ֿ ּברעּותא ּוכמֹו הּמח, על ּבּלב מעלה יתרֹון ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֹׁשּיׁש

 ֿ רעּותא יׁש הרי מּטעםֿודעת, ׁשּלמעלה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָּדלּבא
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וש"נ. רכב. ע' תרח"ץ סה"מ א.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡e‰L כתובה "אין" È‡˜cהמילה ,„"eÈa והכוונהÔ„ÚŒÔb ÏÚ ∆¿¿»≈««≈∆

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,ÔBÈÏÚ‰55בגמראÌÏBÚ ‡¯· „"eÈa »∆¿¿«¬««≈¿ƒ¿»»
‡a‰ עדי בה' "ביטחו (בישעיה) הכתוב על (בגמרא) ז"ל חכמינו (כדרשת «»

שברא  עולמות שני רבים) לשון ('עולמים' אלו עולמים", צור ה' בֿיה כי עד

בי' ואחד בה' אחד הקדושֿברוךֿהוא

והעולם  בי' הבא העולם אם יודע ואיני

והעולם  בי' הזה העולם אם בה', הזה

תולדות  אלה אומר כשהוא בה', הבא

תקרי  אל בהבראם, והארץ השמים

אומר  הוי בראם, בה' אלא בהבראם

בי'), הבא והעולם בה' הזה העולם

d˙„B·Ú È„ÈŒÏÚÂ הנשמה של ¿«¿≈¬»»
"‡Ô",למטה ˙ÈÁ·Ï ˜¯ ‰‡a»»«ƒ¿ƒ«»

ÏÚ È‡˜c ,„"eÈ ÈÏa ‡e‰L∆¿ƒ¿»≈«
¯„‚a ‡e‰L ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔb«≈∆««¿∆¿∆∆

,‰iNÚ‰ ÌÏBÚ שייכות לו ויש »»¬ƒ»
העשייה  ÔÓÊלעולם ¯„‚a eÈ‰«¿¿∆∆¿«

,ÌB˜Óe,לעיל Ë¯Ù·eכמבואר »ƒ¿»
‰f‰ ÌÏBÚa d˙„È¯È È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ»»»»«∆
ÌÏBÚÏ C¯ÚŒÔÈ‡aL LnÓ«»∆¿≈¬…»»
,ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔb ‡e‰L ‡a‰«»∆«≈∆»∆¿
הגבוה  ממקורה הנשמה שירידת ונמצא

ירידה  היא הגשמי הזה העולם ועד

אין  כי ערוך, באין ירידה מאד, גדולה

העליון  עדן גן בין והשוואה יחס כל

הגשמי  הזה ««ÌB˜ÓŒÏkÓeƒלעולם
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ הזה בעולם «¿≈»¬»

ÏLדווקא  ÔÈÚ ‰NÚ«¬∆ƒ¿»∆
,˙eLcÁ˙‰ לפני קיים היה שלא ƒ¿«¿

a˙iL‡¯הירידה  BÓÎe להלן. ¿∆ƒ¿»≈
˙BÓÏBÚ‰ ÏÎ ˙ee‰˙‰ ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿«»»

˙Bcn‰Ó ‡È‰ העליונות,BÓk ƒ≈«ƒ¿
·e˙kL56 בתהיליםEÈÓÁ¯ ¯ÎÊ ∆»¿…«¬∆

,‰n‰ ÌÏBÚÓ Èk EÈ„ÒÁÂ ולפי «¬»∆ƒ≈»≈»
לכך  רומז הכתוב הפנימי, הפירוש

החסד, ממידת היא העולמות שהתהוות

המידות  ששת של העיקרית המידה

(חסדֿגבורהֿתפארתֿנצחֿהודֿיסוד)

LÏM'‰ ‡e‰ Ô„ÚŒÔ‚Â¿«≈∆«»
'˙BBL‡¯,'חכמהֿבינהֿדעת' ƒ

בבחינת  הן הראשונות הספירות שלוש

עדן' ÌÏBÚ'גן Ïk ÏL57ŒÌ‡Â , ∆»»¿ƒ
ÔÈÁBn‰ ˙ÏÚÓk ,ÌÏBÚ‰ ÏÚ Ô„ÚŒÔb ˙ÏÚÓ ‰Ï„b È¯‰ Ôk≈¬≈»¿»«¬««≈∆«»»¿«¬««ƒ

ראשונות' ה'שלוש ‰Bcn˙הן ÏÚ לגבי רב אור מאיר שבמוחין וכשם ««ƒ
על  עדן' 'גן מעלת גדלה כך זעירות), פנים אנפין', 'זעיר (הנקראות המידות

מאיר. הוא שבו העולם ‰‰eÏLÏzL˙מעלת ˙eÏÏk ‰p‰c האור של ¿ƒ≈¿»«ƒ¿«¿¿
אחוזה  אחת וכל לדרגה מדרגה ונמשך (שבא בעולמות המאיר האלוקי

בשרשרת) חוליות כמו בחברתה

ŒÏÚÂ ,˙BÈÁa LÏLÏ ˙˜ÏÁ∆¿∆∆¿»…¿ƒ¿«
‰hÓÏ Ì„‡‰ Ûe‚a ÏLÓŒC¯c∆∆»»¿»»»¿«»
L‡¯ :˙BÈÁa LÏL Ba LiL∆≈»…¿ƒ…

Ï‚¯Â58האמצע Ûebוהתחלה  ¿∆∆
ב'סדר  גם קיימת דומה חלוקה הסוף,

‰ÔÈÁBnהשתלשלות', Ì‰ 'L‡¯'…≈«ƒ
¯˙Bi‰ ‰ÏÚn‰ È‰BfL∆ƒ««¬»«≈
,˙Bcn‰ Ì‰ 'Ûe‚'Â ,‰BÈÏÚ∆¿»¿≈«ƒ
‰NÚn‰ Ák ‡e‰ 'Ï‚¯'Â¿∆∆…«««¬∆
¯˙Bi‰ Ák‰ ‡e‰Â ,„·Ïaƒ¿«¿«…««≈
LiL ˙BÈ‰ ÌÚÂ .ÔBzÁz«¿¿ƒ¡∆≈

‰ÏÚÓויתרוןÏ‚¯a לגבי גם «¬»»∆∆
מהרגל, העליונים ∆e‰L‡החלקים

אתCÈÏBÓהרגל ‡˙ומוביל ƒ∆
,Ûeb‰ ˙‡ ÔkLŒÏkÓe L‡¯‰»…ƒ»∆≈∆«
העליונים  לחלקים נותנת שהרגל כך

עצמם  מצד בהם קיים שלא דבר

ÌÈ‡ L‡¯‰Â Ûeb‰L eÈ‰Â¿«¿∆«¿»…≈»
Ï ÚÈb‰Ï ÌÈÏBÎÈÌˆÙÁ ÊBÁÓ ¿ƒ¿«ƒ«ƒ¿∆¿»

,‡˜Âc Ï‚¯‰ È„ÈŒÏÚ Ì‡ŒÈkƒƒ«¿≈»∆∆«¿»
Ï‚¯‰Lאבל  È„Îa ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ¿≈∆»∆∆

‰Ê È¯‰ ,L‡¯‰ ˙‡ CÈÏBzƒ∆»…¬≈∆
‡Ùeb עצמו‰·‰‰ È„ÈŒÏÚ ‡a »»«¿≈«¬»»

ÁnaL,שבראשCÈ¯vL ÔÈ·nL ∆«…«∆≈ƒ∆»ƒ
È„ÈŒÏÚÂ ,ÈBÏt ÌB˜ÓÏ ˙ÎÏÏ»∆∆¿»¿ƒ¿«¿≈

·laL ˙Bcn‰ את המרגישות «ƒ∆«≈
שבמוח  ויורדת a‡‰המחשבות »»

Ê‡Â ,ÌÈÏ‚¯Ï ÁnaL ‰‚O‰‰««»»∆«…«»«¿«ƒ¿»
Ô‰ הרגלים·l‰ ˙‡ ˙BÎÈÏBÓ ≈ƒ∆«≈

,eÈ‰Â ,ÌˆÙÁ ÊBÁÓÏ Án‰Â¿«…«ƒ¿∆¿»¿«¿
Ï‚¯‰L שלא יתרון אמנם בה יש ∆»∆∆

בסופו  אבל בראש, ואפילו בגוף קיים

הרגל  דבר Ïa˜Ïשל ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»¿«≈
‡È‰L ÈÙÏ ,Ûeb‰Â L‡¯‰Ó≈»…¿«¿ƒ∆ƒ
‰ÏÚÓÏe .‰BzÁz ¯˙Bi‰«≈«¿»¿«¿»
˙BÈ‰ ÌÚÂ .Ûeb‰ ‡e‰ ‰pnÓƒ∆»«¿ƒ¡
ÏÚ ·la ‰ÏÚÓ ÔB¯˙È LiL∆≈ƒ¿«¬»«≈«

‡aÏcŒ‡˙eÚ¯a BÓÎe ,Án‰ הלב Ú„ÂŒÌÚhÓ˙,רצון ‰ÏÚÓlL «…«¿ƒ¿»¿ƒ»∆¿«¿»ƒ««»««

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

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



כי dlk izeg` ipbl iz`a

הרי  מּטעםֿודעת למעלה היֹותּה ׁשעם ְְְֱֲִִִֵֶַַַַַָָָָּדלּבא

ּדוקא, ההתּבֹוננּות הקּדמת עלֿידי ּבאה ְְְְְִִֵַַַַַָָָָהיא

וגם  ההפלאה. ּבענין היא ׁשההתּבֹוננּות ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָאּלא

מּטעםֿודעת  ׁשּלמעלה רעּותאּֿדלּבא ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָּבחינת

ענין  ּוכמֹו מהּמֹוחין, ּבאה היא ּגם הרי ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָלגמרי,

עצמי  ּתקף היֹותֹו ׁשעם ְְֱִִִֶֶֶֶַַֹהמסירּותֿנפ ׁש,

 ֿ ּדמסירּות הּתקף ּבאמת הרי מהּׂשכל, ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹׁשּלמעלה

חזק  ּבדעת ׁשהּוא הּדעת, ּתקף הּוא ענינֹו ְְִֶֶֶֶַַַַַָָָֹנפׁש

ׁשּכל  ונמצא מּמׁש. מסירּותֿנפׁש עד ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָותּקיף

ועלּֿדרֿזה  מהּמֹוחין. מקּבלים הם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהאברים

'ׁשלׁש ּבחינת ׁשהּוא ּגןֿעדן, ּבענין למעלה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹיּובן

 ֿ מּצד ׁשהּוא ּכמֹו הּוא זה ּכל אמנם ְְִִֶֶַָָָראׁשֹונֹות'.

ּדוקא, הּזה ּבעֹולם העבֹודה  עלֿידי אבל ְְְֲֲֵֶַַַַָָָָָָעצמֹו,

העליֹון  ּבגןֿעדן אֹור ּתֹוספת וזהּו59מֹוסיפים . ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָ

רק  מאיר מּצדֿעצמֹו ׁשּבגןֿעדן ּגּנים", ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַ"מעין

מּזיו  ונהנין "יֹוׁשבין ענין והּוא הּממּלא', ְְְְְֱִִִִִֵֶַַַ'אֹור

'ממּלא' ּבבחינת רק היא ׁשההּׂשגה ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָהּׁשכינה",

 ֿ ּבגן מֹועיל אינֹו הּתׁשּובה ׁשענין הּטעם ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָ(וזהּו

ממׁשיכים  הּזה ּבעֹולם העבֹודה ועלֿידי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָעדן),

הּסֹובב'. 'אֹור ֵֶַאת

ּבאל"ף.‡ÌÓז) "ּבאר" ּבחינת הּוא זה ּכל »¿»ְְְִֵֶֶַָָ

נאמר  זה על הּנה ּבוא"ו, "ּבֹור" ְֱֲִֵֶֶַַָָאבל

ר', ק' האֹותּיֹות ׁשּמּצד מים", ּבֹו אין רק ְִִִֵֵֶַַָָ"והּבֹור

ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו זה ועל מים", ּבֹו מים 60"אין ְְִִֵֵֶַַַָָָ

והינּו, ּבֹו. יׁש ועקרּבים נחׁשים אבל ּבֹו, ְְְְְֲִִֵֵַַַָָאין

ּכח  מֹוסיף הּוא הרי העבֹודה העּדר ְֲֲִִֵֵֶֶַַָָֹׁשּמּצד

הּקּו"ף  קנה ענין וזהּו וסטראֿאחרא, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָּבּקלּפֹות
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אור )59 תוספת מוסיפים הזה בעולם העבודה ידי על שדוקא זה על הובאה ורגל גוף דראש שהדוגמא – אחדים בזכרון

למטה  העבודה ע"י הנה מלמעלה, הכח שנמשך לאחרי מ"מ, העליונים, מעולמות מלמעלה, בא לזה שהכח דאף עדן, בגן

מ"מ, (כנ"ל), מהראש נמשך חפצו למקום הראש את מוליך שהרגל גופא שזה דאף הרגל, ועד"מ יותר. למעלה מגיעים

הראש. את מגבי' הרגל אזי מהראש, ההשפעה מקבל שהרגל טז.)60לאחרי פפ"ד, ב"ר א. כב, שבת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שכל  שאין היינו ביה', תפיסא מחשבה 'לית הזוהר מדברי בחסידות וכמובא

הוא  נתפס אבל בעצמו, הקדושֿברוךֿהוא את ולהשיג לתפוס שמסוגל

השכל  על ויתרון מעלה לו יש מסויים שבמובן הלב, רצון דלבא', 'ברעותא

הראש, המוח, דבר, של בסופו עצמו זה בענין גם שני מצד אבל וההיגיון,

כי  מהלב, נעלה LÈיותר È¯‰¬≈≈
d˙BÈ‰ ÌÚL ‡aÏcŒ‡˙eÚ¿̄»¿ƒ»∆ƒ¡»
È¯‰ ˙Ú„ÂŒÌÚhÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ««»««¬≈
˙Óc˜‰ È„ÈŒÏÚ ‰‡a ‡È‰ƒ»»«¿≈«¿»«

˙eBa˙‰‰ השכלית,‡˜Âc «ƒ¿¿«¿»
ÔÈÚa ‡È‰ ˙eBa˙‰‰L ‡l‡∆»∆«ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿«

‰‡ÏÙ‰‰ של התבוננות לא כלומר, ««¿»»
העניין  את שמקרבת והשגה הבנה

כמה  עד התבוננות אלא לאדם האלוקי

ונפלאת האלוקו  ומרוממת נעלית ת,

ÈÁa˙ואפילו Ì‚Âמהאדם. ¿«¿ƒ«
‡aÏcŒ‡˙eÚ¯ הלב רצון ¿»¿ƒ»

˙Ú„ÂŒÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ««»««
,È¯Ó‚Ï יותר בדרגה לא היא גם ¿«¿≈

כי  והראש, מהמוח Ìbנעלית È¯‰¬≈«
‰‡a ‡È‰ ונמשכת,ÔÈÁBn‰Ó ƒ»»≈«ƒ

,LÙŒ˙e¯ÈÒÓ‰ ÔÈÚ BÓÎe¿ƒ¿««¿ƒ∆∆
ÈÓˆÚ Û˜z B˙BÈ‰ ÌÚL∆ƒ¡…∆«¿ƒ

,ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL למעלה והיא ∆¿«¿»≈«≈∆
וההיגיון, השכל מצד שמתחייב ממה

Œ˙e¯ÈÒÓc Û˜z‰ ˙Ó‡a È¯‰¬≈∆¡∆«…∆ƒ¿ƒ
,˙Úc‰ Û˜z ‡e‰ BÈÚ LÙ∆∆ƒ¿»…∆«««

‡e‰L נפשו את למסור שמוכן האדם ∆
הוא יהדותו ÛÈw˙Âעל ˜ÊÁ ˙Ú„a¿««»»¿«ƒ

,LnÓ LÙŒ˙e¯ÈÒÓ „Ú,כלומר «¿ƒ∆∆«»
(ענין  בדעתו ותקיף איתן כך כל הוא

את  למסור מוכן שהוא עד המוחין)

כך. על ÏkLנפשו ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆»
ÌÈ¯·‡‰ הרגל וגם הגוף ‰Ìגם »≈»ƒ≈

.ÔÈÁBn‰Ó ÌÈÏa˜Ó¿«¿ƒ≈«ƒ
‰ÏÚÓÏ Ô·eÈ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆»¿«¿»
˙ÈÁa ‡e‰L ,Ô„ÚŒÔb ÔÈÚa¿ƒ¿««≈∆∆¿ƒ«

,'˙BBL‡¯ LÏL' שלוש »…ƒ
חכמהֿבינהֿדעת. שהן הספירות מעשר הראשונות Ê‰הספירות Ïk ÌÓ‡»¿»»∆

‡e‰L BÓk ‡e‰'עדן ‰B·Ú„‰'גן È„ÈŒÏÚ Ï·‡ ,BÓˆÚŒ„vÓ ¿∆ƒ««¿¬»«¿≈»¬»
ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚a ¯B‡ ˙ÙÒBz ÌÈÙÈÒBÓ ,‡˜Âc ‰f‰ ÌÏBÚa59 »»«∆«¿»ƒƒ∆∆¿«≈∆»∆¿

עצמו. מצד בו שיש ממה ÌÈpb",יותר ÔÈÚÓ" e‰ÊÂ שבני התוספת ¿∆«¿««ƒ

והארה) להשפעה הרומזים מים (מקור 'מעין' נקראת עדן בגן מוסיפים ישראל

האור  תוספת של ועניינה העליון עדן וגן התחתון עדן גן ל'גנים', שמשפיע

BÓˆÚŒ„vÓ,הוא Ô„ÚŒÔ‚aL עבודת ידי שעל והתוספת החידוש ללא ∆¿«≈∆ƒ««¿
‰lÓn‡',הנשמות  ¯B‡' ˜¯ ¯È‡Ó את ה'ממלא' האלוקי האור ≈ƒ««¿«≈

את  'ממלאה' שהנשמה כשם העולמות

בעולמות  המתלבש אור הגוף,

עולם  בכל ומאיר פנימית בהתלבשות

הקליטה  יכולת ולפי עניינו לפי ועולם

מאיר וההכלה הנפש שאור כשם שלו,

לענינו  בהתאם הגוף מאברי אחד בכל

ומצומצם, מוגבל אור והוא ותכונתו,

ÔÈ‰Â ÔÈ·LBÈ" ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿«¿ƒ¿∆¡ƒ
‰‚O‰‰L ,"‰ÈÎM‰ ÂÈfÓ של ƒƒ«¿ƒ»∆««»»

של  ההנאה סיבת שהיא האלוקי האור

עדן  בגן ÈÁ·a˙הנשמות ˜¯ ‡È‰ƒ«ƒ¿ƒ«
ÔÈÚL ÌÚh‰ e‰ÊÂ) '‡lÓÓ'¿«≈¿∆«««∆ƒ¿«
ŒÔ‚a ÏÈÚBÓ BÈ‡ ‰·eLz‰«¿»≈ƒ¿«

,Ô„Ú לאדם שניתן המיוחד הכוח כי ≈∆
שחטא  לאחר וגם תשובה לעשות

מצד  הוא באלקות ולדבוק לחזור

האלוקי  האור עלמין', כל 'סובב בחינת

העולמות  כל על המאיר מוגבל הלא

ש'סובב' באופן בשוה והנבראים

עדן  שבגן כיון אבל מלמעלה, עליהם

מצב  באותו הרי ה'ממלא', אור מאיר

המצב  זה עדן, לגן באות הנשמות שבו

לשנות  אפשר ואי נשארות הן שבו

‰B·Ú„‰זאת  È„ÈŒÏÚÂ ,(¿«¿≈»¬»
˙‡ ÌÈÎÈLÓÓ ‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆«¿ƒƒ∆

'··Bq‰ ¯B‡' מהאור שלמעלה «≈
עדן. בגן המאיר

˙ÈÁa ‡e‰ ‰Ê Ïk ÌÓ‡ (Ê»¿»»∆¿ƒ«
Û"Ï‡a "¯‡a" המקור שהוא ¿≈¿»∆

עדן, בגן האור תוספת גנים', ל'מעין

באריכות. לעיל «¬‡·Ïכמבואר
‰Ê ÏÚ ‰p‰ ,Â"‡Âa "¯Ba"¿»ƒ≈«∆
Ba ÔÈ‡ ˜¯ ¯Ba‰Â" ¯Ó‡∆¡«¿«≈≈

,'¯ '˜ ˙Bi˙B‡‰ „vnL ,"ÌÈÓ,'זה 'לעומת של Baאותיות ÔÈ‡" »ƒ∆ƒ«»ƒ≈
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ ,"ÌÈÓ60 בגמרא,Ba ÔÈ‡ ÌÈÓ »ƒ¿«∆»¿«≈»«ƒ≈

‰„B·Ú‰ ¯cÚ‰ „vnL ,eÈ‰Â .Ba LÈ ÌÈa¯˜ÚÂ ÌÈLÁ Ï·‡¬»¿»ƒ¿«¿«ƒ≈¿«¿∆ƒ«∆¿≈»¬»
ה' בעבודת Á‡Œ‡¯ËÒÂ¯‡,הרצויה ˙BtÏwa Ák ÛÈÒBÓ ‡e‰ È¯‰¬≈ƒ…««¿ƒ¿ƒ¿»«¬»
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i"gyz'dכב ('` xn`n) ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay lil

"ּכקֹוף  ענין ּגםּֿכן וזהּו מות". יֹורדֹות ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָׁש"רגליה

אדם" מחׁשבה 61ּבפני יׁש ּבּקלּפה ׁשּגם ּדאף , ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָ

 ֿ מּכל לקדּׁשה, עצמּה את ּומדּמה ּומעׂשה, ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֻּדּבּור

והינּו, אדם, ּבפני ּכקֹוף רק זה הרי ְְְְֲִֵֵֶַַָָָמקֹום

הּוא  מחׁשבהּֿדּבּורּֿומעׂשה ענין ְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָׁשאמּתית

ּדם" "אלף ׁשהּוא "אדם", ּבחינת ,62ּבקדּׁשה, ְְֲִֶֶַַָָָָֻ

הּוא  ואל"ף ּומעׂשה, ּדּבּור ראׁשיּֿתבֹות הּוא ְֲִֵֵֶֶַָָָּד"ם

והּנה 63מחׁשבה  ה"ּדם". את מחּיה וה"אלף" , ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָ

ודּבּור  לחּוד, היא ׁשהּמחׁשבה ּכאן ׁשּנתּבאר ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָמה

ׁשּנתּבאר  למה סֹותר אינֹו יחד, ּבאים ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָּומעׂשה

ׁשהּמעׂשה  עׂשיתיו", "אף ּבענין ד) (סעיף ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַלעיל

ׁשּיׁש לפי מחּברים, הם ּומחׁשבה והּדּבּור ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֻנפסק,

האדם, נפׁש לגּבי הּלבּוׁשים יחס ּבענין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהפרׁש

ׁשּמבאר  ּוכפי עצמם. הּלבּוׁשים לגּבי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָליחּוסם

נׁשמתֹוֿעדן  (מֹוהרׁש"ּב) אדמֹו"ר ּבענין ה כ"ק ְְְְִִֵֶַַַַָָ

מחׁשבהּֿדּבּורּֿומעׂשה, הּלבּוׁשים ְְֲֲִִֶַַַָָָֹׁשלׁשה

עם  הּמאּוחד לבּוׁש הּוא הּמחׁשבה ְְְְִֶַַַָָָׁשּלבּוׁש

לגּבי  העצמי העלם ּגּלּוי ענין והּוא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָהּנפׁש,

לבּוׁש הּוא הּדּבּור לבּוׁש מהֿׁשאיןּֿכן  ְְְִֵֵֶַַַעצמֹו,

ׁשּיׁש אּלא הּזּולת, אל ּגּלּוי הּוא וענינֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָהּנפסק,

עם  מתאחד ׁשהּדּבּור המעׂשה, על ּבדּבּור ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָמעלה

מדּבר  הּוא ׁשהרי ּדבקּות, לֹו ׁשּיׁש הינּו ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַהּנפׁש,

 ֿ עלּֿכל קדם ׁשחׁשב ּבמה אֹו חֹוׁשב ׁשהּוא ְְֵֶֶֶַַָָָָֹּבמה

ּדוקא, האדם ּבמין הּוא הּדּבּור ולכן ְְְִִִֵַַָָָָָָּפנים,

מהֿׁשאיןּֿכן  ּבאדם, רק ויׁשנֹו לאדם, ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּנׁשמע

ּכח  נמׁש ולכן לגמרי , נפרד נעׂשה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּמעׂשה

ּגם  ׁשּנמׁש האּמן ּכח ּוכמֹו ּבדֹומם, ּגם ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָֹֻהּמעׂשה

ּבבעליֿחּיים  ּגם יׁשנֹו הּמעׂשה ּכח וגם ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַַֹּבּדֹומם,

ּכאׁשר  ולכן, ד). סעיף  לעיל, ׁשּנתּבאר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָ(ּכמֹו

ּכמֹו הינּו עצמם, לגּבי  הּלבּוׁשים את ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָמיחסים
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ואילך).ה  מג ע' אעת"ר (סה"מ אעת"ר לך גו' ויאמר ד"ה (

שנח.)61 ע' לתהלים אור) (יהל אוה"ת ב. קמח, זח"ב שם.)62ראה אוה"ת וראה א. כא, בהעלותך )63של"ה לקו"ת ראה

ג. לא,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"˙ÂÓ ˙B„¯BÈ ‰ÈÏ‚¯"L Û"ew‰ ‰˜ ÔÈÚ e‰ÊÂ שפע ונמשך ¿∆ƒ¿«¿≈«∆«¿∆»¿»∆

וסטראֿאחרא. ÔÈÚלקליפות ÔkŒÌb e‰ÊÂ שהקליפות בזוהר האמור ¿∆«≈ƒ¿«
הם הקדושה לעומת ‡„Ì"והסטראֿאחרא ÈÙa ÛB˜k"61Û‡c , ¿ƒ¿≈»»¿«

dÓˆÚ ˙‡ ‰n„Óe ,‰NÚÓe ¯eac ‰·LÁÓ LÈ ‰tÏwa ÌbL∆««¿ƒ»≈«¬»»ƒ«¬∆¿«»∆«¿»
,‰M„˜Ï ביניהם דימיון יש ולכאורה «¿À»

(וכן  הנפש לבושי של זה בעניין

נוספים), ‰¯Èבעניינים ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈
,Ì„‡ ÈÙa ÛB˜k ˜¯ ‰Ê וכשם ∆«¿ƒ¿≈»»

אבל  לאדם דימיון יש לכאורה שלקוף

לאדם  דומה אינו דבר של לאמיתו

הקליפות  של ביחס גם כך כלל,

לקדושה ¿»¿eÈ‰Â,והסטראֿאחרא
Œ‰·LÁÓ ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡L∆¬ƒƒƒ¿««¬»»

‡e‰ ‰NÚÓeŒ¯eac בקליפות לא ƒ«¬≈
דווקא  אלא כ'קוף' «M„˜a«¿À‰,שהן

‡e‰L ,"Ì„‡" ˙ÈÁa אותיות ¿ƒ«»»∆
"Ìc ÛÏ‡"62‡e‰ Ì"c , ¬∆»»

,‰NÚÓe ¯eac ˙B·zŒÈL‡»̄≈≈ƒ«¬∆
‰·LÁÓ ‡e‰ Û"Ï‡Â63, ¿»∆«¬»»

"Ìc"‰ ˙‡ ‰iÁÓ "ÛÏ‡"‰Â¿»»∆¿«»∆«»
מדבר  הוא הרי למטה שבאדם כשם

תחילה  שהיה מה את ועושה

במחשבתו.

Ô‡k ¯‡a˙pL ‰Ó ‰p‰Â¿ƒ≈«∆ƒ¿»≈»
,„eÁÏ ‡È‰ ‰·LÁn‰L ונרמזת ∆««¿»»ƒ¿

א' ÌÈ‡aבאות ‰NÚÓe ¯ea„Â¿ƒ«¬∆»ƒ
„ÁÈ,ד"ם באותיות ‡BÈונרמזים ««≈

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL ‰ÓÏ ¯˙BÒ≈¿»∆ƒ¿»≈¿≈
Û‡" ÔÈÚa („ ÛÈÚÒ)¿ƒ¿ƒ¿««
,˜ÒÙ ‰NÚn‰L ,"ÂÈ˙ÈNÚ¬ƒƒ∆««¬∆ƒ¿»

מהנפש  נפרד לבוש הוא eac‰Â¿«ƒ¯כי
ÌÈ¯aÁÓ Ì‰ ‰·LÁÓe לנפש «¿»»≈¿À»ƒ

שלוש  את מחלקים אם זה, ולפי עצמה.

החלוקה  קבוצות לשתי הנפש לבושי

אחד  כדבר ודיבור למחשבה היא

סתירה  זו ואין שני, כדבר ומעשה

הם  והדיבור שהמעשה כאן למבואר

אחר  דבר היא והמחשבה אחת קבוצה

ÒÁÈ ÔÈÚa L¯Ù‰ LiL ÈÙÏ¿ƒ∆≈∆¿≈¿ƒ¿«««
Ì„‡‰ LÙ Èa‚Ï ÌÈLe·l‰«¿ƒ¿«≈∆∆»»»

נפרד  המעשה ואילו הנפש עם מאוחדים והדיבור המחשבה זה ומהיבט

ÌÓˆÚמהנפש, ÌÈLe·l‰ Èa‚Ï ÌÒeÁÈÏ היא המחשבה זה ומהיבט ¿ƒ»¿«≈«¿ƒ«¿»
והמעשה ע  מהדיבור נעלה יותר .נין

ÔÈÚa Ô„ÚŒB˙ÓL (a"L¯‰BÓ) ¯"BÓ„‡ ˜"Î ¯‡·nL ÈÙÎe¿ƒ∆¿»≈«¿»««ƒ¿»≈∆¿ƒ¿«
Œ‰·LÁÓ ÌÈLe·l‰ ‰LÏL¿…»«¿ƒ«¬»»
Le·lL ,‰NÚÓeŒ¯eacƒ«¬∆∆¿
Le·Ï ‡e‰ ‰·LÁn‰««¿»»¿
‡e‰Â ,LÙp‰ ÌÚ „Áe‡n‰«¿»ƒ«∆∆¿
Èa‚Ï ÈÓˆÚ‰ ÌÏÚ‰ Èelb ÔÈÚƒ¿«ƒ∆¿≈»«¿ƒ¿«≈

,BÓˆÚ נעלמת בחינת של התגלות «¿
היא  עצמה שמצד הנפש, בעמקי

כלפי  היא וההתגלות מגילוי, למעלה

ולהתגלות  לצאת מבלי עצמו, האדם

הזולת, Le·Ïאל ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈¿
˜ÒÙp‰ Le·Ï ‡e‰ ¯eac‰«ƒ¿«ƒ¿»

עצמה,ונפרד  ‰e‡מהנפש BÈÚÂ¿ƒ¿»
,˙Ïef‰ Ï‡ Èelb שמחוץ מציאות ƒ∆««

עצמו  ÏÚÓ‰לאדם LiL ‡l‡∆»∆≈«¬»
¯eac‰L ,‰NÚÓ‰ ÏÚ ¯ea„a«ƒ«««¬∆∆«ƒ
LiL eÈ‰ ,LÙp‰ ÌÚ „Á‡˙Óƒ¿«≈ƒ«∆∆«¿∆≈

˙e˜·c BÏ,הנפש ‰e‡עם È¯‰L ¿≈∆¬≈
B‡ ·LBÁ ‡e‰L ‰Óa ¯a„Ó¿«≈¿»∆≈
ŒÏkŒÏÚ Ì„˜ ·LÁL ‰Óa¿»∆»«…∆«»

ÌÈt,הפחות ‰eac¯לכל ÔÎÏÂ »ƒ¿»≈«ƒ
,‡˜Âc Ì„‡‰ ÔÈÓa ‡e‰¿ƒ»»»«¿»

,Ì„‡Ï ÚÓLpL אדם בני רק ∆ƒ¿»»»»
דיבורים Ì„‡aקולטים ˜¯ BLÈÂ¿∆¿«»»»

מדברים, אינם אחרים »Œ‰Óונבראים
‰NÚ ‰NÚn‰ ÔkŒÔÈ‡L∆≈≈««¬∆«¬∆

È¯Ó‚Ï „¯Ù,האדם ÔÎÏÂמנפש ƒ¿»¿«¿≈¿»≈
‰NÚn‰ Ák CLÓ לידי ובא ƒ¿»…«««¬∆

Ákביטוי  BÓÎe ,ÌÓB„a Ìb««≈¿…«
Ôn‡‰'וכד ציור מצייר או כלי היוצר »À»

Ák Ì‚Â ,ÌÓBca Ìb CLÓpL∆ƒ¿»««≈¿«…«
ŒÈÏÚ·a Ìb BLÈ ‰NÚn‰««¬∆∆¿«¿«¬≈
,ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓk) ÌÈiÁ«ƒ¿∆ƒ¿»≈¿≈
¯L‡k ,ÔÎÏÂ .(„ ÛÈÚÒ¿ƒ¿»≈«¬∆
Èa‚Ï ÌÈLe·l‰ ˙‡ ÌÈÒÁÈÓ¿«¬ƒ∆«¿ƒ¿«≈

,ÌÓˆÚ ביחס בעצמו מהם אחד כל «¿»
לנפש  ביחס (לא הלבושים לשאר
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כג dlk izeg` ipbl iz`a

נפרד  הּוא הּמעׂשה הרי הּנפׁש, מן נתּגּלּו ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּכבר 

לעיל  ׁשּנתּבאר מה וזהּו ּדבּוק, הּוא ְְְְִִֵֵֶֶַַָָוהּדּבּור

את  מיחסים ּכאׁשר אבל עׂשיתיו". "אף ְְְֲֲֲֲִִִִֶֶַַַַָּבענין

היא  הּמחׁשבה הּנה עצמּה, לּנפׁש ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָהּלבּוׁשים

ּבּנפׁש, והֹוספה חּדּוׁש ואינּה הּנפׁש, עם ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֻמאחדת

ׁשהרי  מהּנפׁש, מחּדׁש הּדּבּור ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַמהֿׁשאיןּֿכן

הּזּולת  הרי ואםּֿכן הּזּולת, אל גּלּוי ענינֹו ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָהּדּבּור

אין  עצמ ּה הּנפׁש ּולגּבי אצלֹו, מקֹום ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָּתֹופס

מקֹום  ּתפיסת אין ּוּכמֹוֿכן לּזּולת, מקֹום ְְְִִֵֵַַַַָָּתפיסת

הרי  ואםּֿכן לזּולתֹו, לגּלֹות הּוא ׁשענינֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָלּדּבּור

"אדם" וזהּו הּמעׂשה). (ּכמֹו מחּדׁש הּוא ְְְֲִֵֶֶַַַַָָהּדּבּור

ּכמֹו הּמחׁשבהּֿדּבּורּֿומעׂשה על ׁשרֹומז ּד"ם, ְְֲִֵֶֶַַַַָָָא'

הּמחׁשבהּֿדּבּורּֿומעׂשה  אבל ּבקדּׁשה, ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָֻׁשהם

ּכקֹוף  היא לקדּׁשה ּדמיֹונם הּנה ְְְְִִִֵֶַַַָָֻֻּב'לעּמתֿזה',

אדם. ְִֵָָּבפני

ׁשּתכלית e‰ÊÂח) לפי מּקרׁשים, היה ׁשהּמׁשּכן ¿∆ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָ

לאהּפכא  היא ׁשּבּמׁשּכן העבֹודה ְְְֲִִֶַַַָָָָָּכל

עלֿידי  היא זה על ּונתינתּֿכח לנהֹורא, ְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹחׁשֹוכא

ּדֹור  ּבכל יׂשראל נׂשיאי ּובפרט הּצּדיקים, ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָעבֹודת

ּכח  ׁשּנֹותן ההּלּולא', 'ּבעל ּדֹורנּו נׂשיא עד ְִִֵֵֶַַַַַָָֹודֹור

אצלם  ׁשּתהיה  אליו, והּׁשּיכים מקּׁשריו ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻלכל

ואתהּפכא  סטראֿאחרא ּדאתּכפיא ְְְְְְְֲֲִִִַַַָָָָָָהעבֹודה

"אסּתּלק  זֹו עבֹודה עלֿידי אׁשר ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַָָָסטראֿאחרא ,

עלמין", ּבכּוּלהּו ּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא ְְְְְְְִִָָָָיקרא

ּתכלית  ׁשּנׁשלמת ועד יֹותר, ּולמעלה החטא, קדם ּכמֹו לגּני" "ּבאתי ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּנעׂשה

ּבתחּתֹונים" ּדירה יתּבר לֹו להיֹות הּקּב"ה ּד"נתאּוה .64הּכּונה ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָָָ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מבטא) הוא ‰¯Èשאותה ,LÙp‰ ÔÓ elb˙ ¯·kL BÓk eÈ‰«¿¿∆¿»ƒ¿«ƒ«∆∆¬≈

„¯Ù ‡e‰ ‰NÚn‰עצמה מהנפש e·c˜לגמרי ‡e‰ ¯eac‰Â ««¬∆ƒ¿»¿«ƒ»
ÂÈ˙ÈNÚ"בנפש  Û‡" ÔÈÚa ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL ‰Ó e‰ÊÂ ,¿∆«∆ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿««¬ƒƒ

אחת  בקבוצה הם והמחשבה הדיבור לבושי שכנגד ויצירה בריאה שהעולמות

המעשה  לבוש שכנגד העשייה ועולם

שונה  עניין L‡k¯הוא Ï·‡ .¬»«¬∆
LÙpÏ ÌÈLe·l‰ ˙‡ ÌÈÒÁÈÓ¿«¬ƒ∆«¿ƒ«∆∆
‡È‰ ‰·LÁn‰ ‰p‰ ,dÓˆÚ«¿»ƒ≈««¿»»ƒ
dÈ‡Â ,LÙp‰ ÌÚ ˙„Á‡Ó¿À∆∆ƒ«∆∆¿≈»

LÙpa ‰ÙÒB‰Â LecÁ רק אלא ƒ¿»»«∆∆
עצמה, הנפש של ≈∆»ŒÔÈ‡LŒ‰Óביטוי

LÙp‰Ó LcÁÓ ¯eac‰ Ôk≈«ƒ¿«≈≈«∆∆
קודם  בה קיימים היו שלא דברים

BÈÚהדיבור, ¯eac‰ È¯‰L∆¬≈«ƒƒ¿»
È¯‰ ÔkŒÌ‡Â ,˙Ïef‰ Ï‡ Èel‚ƒ∆««¿ƒ≈¬≈
,BÏˆ‡ ÌB˜Ó ÒÙBz ˙Ïef‰««≈»∆¿
ÔÈ‡ dÓˆÚ LÙp‰ Èa‚Ïe¿«≈«∆∆«¿»≈
ÔÎŒBÓke ,˙ÏefÏ ÌB˜Ó ˙ÒÈÙz¿ƒ«»««¿≈

עצמה הנפש ÒÈÙz˙מצד ÔÈ‡≈¿ƒ«
‡e‰ BÈÚL ¯eacÏ ÌB˜Ó»«ƒ∆ƒ¿»
È¯‰ ÔkŒÌ‡Â ,B˙ÏeÊÏ ˙Bl‚Ï¿«¿»¿ƒ≈¬≈
BÓk) LcÁÓ ‡e‰ ¯eac‰«ƒ¿«≈¿

‰NÚn‰ נפרד דבר בוודאי שהוא ««¬∆
ברור  כי לגביה וחידוש עצמה מהנפש

מקום  נתינת אין רוחנית שהיא שבנפש

מעשיות  ).לפעולות
ÊÓB¯L ,Ì"c '‡ "Ì„‡" e‰ÊÂ¿∆»»»∆≈
‰NÚÓeŒ¯eacŒ‰·LÁn‰ ÏÚ«««¿»»ƒ«¬∆
ראשיֿתיבות  וד"ם מחשבה, אל"ף

מעשה  M„˜a‰,דיבור Ì‰L BÓk¿∆≈«¿À»
‰NÚÓeŒ¯eacŒ‰·LÁn‰ Ï·‡¬»««¿»»ƒ«¬∆

,'‰ÊŒ˙nÚÏ'a,הקדושה היפך «¿À«∆
‡È‰ ‰M„˜Ï ÌBÈÓc ‰p‰ƒ≈ƒ¿»«¿À»ƒ

Ì„‡ ÈÙa ÛB˜k את בהם ואין ¿ƒ¿≈»»
באמת. שהם כפי הענינים

‰È‰ ÔkLn‰L e‰ÊÂ (Á עשוי ¿∆∆«ƒ¿»»»

˙ÈÏÎzL ÈÙÏ ,ÌÈL¯wÓ של והמטרה ‰B·Ú„‰הכוונה Ïk ƒ¿»ƒ¿ƒ∆«¿ƒ»»¬»
,‡¯B‰Ï ‡ÎBLÁ ‡Ît‰‡Ï ‡È‰ ÔkLnaL כל) החושך את להפוך ∆«ƒ¿»ƒ¿««¿»¬»ƒ¿»

בענין  באריכות לעיל כמבואר 'קרש', במושג שנרמזים זה ה'לעומת עניני

זה') 'לעומת של È„ÈŒÏÚלאור האותיות ‡È‰ ‰Ê ÏÚ ÁkŒ˙È˙e¿ƒ«…««∆ƒ«¿≈
Ë¯Ù·e ,ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Ú¬«««ƒƒƒ¿»
¯B„Â ¯Bc ÏÎa Ï‡¯NÈ È‡ÈN¿ƒ≈ƒ¿»≈¿»»

e¯Bc ‡ÈN „Ú הריי"צ הרבי «¿ƒ≈
,'‡Ïel‰‰ ÏÚa' הוא שבט שיו"ד «««ƒ»

תש"י) (בשנת הסתלקותו ≈∆Ô˙BpLיום
ÌÈÎiM‰Â ÂÈ¯M˜Ó ÏÎÏ Ák…«¿»¿À»»¿««»ƒ
‰„B·Ú‰ ÌÏˆ‡ ‰È‰zL ,ÂÈÏ‡≈»∆ƒ¿∆∆¿»»¬»

הצדיקים,,הזו  «¿»¿ÈÙk˙‡c¿ƒ‡עבודת
של והכנעה «¬»«¿Á‡Œ‡¯ËÒƒ¯‡כפייה

‡Ît‰˙‡Â הפיכת‡¯Á‡Œ‡¯ËÒ ¿ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»
וקדושה, È„ÈŒÏÚלטוב ¯L‡¬∆«¿≈
BÊ ‰„B·Ú הזוהר כדברי הרי ¬»

המאמר, בתחילת ≈»¿∆"‡lzÒ˜שהובאו
‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜c ‡¯˜È¿»»¿¿»¿ƒ

,"ÔÈÓÏÚ e‰leÎa של כבודו עולה ¿¿»¿ƒ
גילוי  (ונעשה הקדושֿברוךֿהוא

העולמות בכל «¬»∆NÚpL‰אלוקות)
"Èp‚Ï È˙‡a" גילוי יש ושוב »ƒ¿«ƒ

הזה  בעולם למטה השכינה והשראת

BÓk הבריאה ˜„Ìבתחילת ¿…∆
‡ËÁ‰,הדעת ÏÚÓÏe‰בעץ «≈¿¿«¿»
¯˙BÈ מכפי יותר עוד נעלה לגילוי ועד ≈

בתחילה, ÓÏLpL˙שהיה „ÚÂ¿«∆ƒ¿∆∆
‰ek‰ ˙ÈÏÎz של המטרה שהיא «¿ƒ««»»

הבריאה  ‰aw"‰כל ‰e‡˙"c¿ƒ¿«»«»»
‰¯Èc C¯a˙È BÏ ˙BÈ‰Ï מקום ƒ¿ƒ¿»≈ƒ»

והשראת  אלוקות גילוי יהיה שבו

דווקא ÌÈBzÁ˙a64"השכינה  ¿«¿ƒ
ביותר. והתחתון הנחות הזה בעולם
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i"gyz'd ('` xn`n) ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay lil

"ּכקֹוף  ענין ּגםּֿכן וזהּו מות". יֹורדֹות ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָׁש"רגליה

אדם" מחׁשבה 61ּבפני יׁש ּבּקלּפה ׁשּגם ּדאף , ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָ

 ֿ מּכל לקדּׁשה, עצמּה את ּומדּמה ּומעׂשה, ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֻּדּבּור

והינּו, אדם, ּבפני ּכקֹוף רק זה הרי ְְְְֲִֵֵֶַַָָָמקֹום

הּוא  מחׁשבהּֿדּבּורּֿומעׂשה ענין ְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָׁשאמּתית

ּדם" "אלף ׁשהּוא "אדם", ּבחינת ,62ּבקדּׁשה, ְְֲִֶֶַַָָָָֻ

הּוא  ואל"ף ּומעׂשה, ּדּבּור ראׁשיּֿתבֹות הּוא ְֲִֵֵֶֶַָָָּד"ם

והּנה 63מחׁשבה  ה"ּדם". את מחּיה וה"אלף" , ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָ

ודּבּור  לחּוד, היא ׁשהּמחׁשבה ּכאן ׁשּנתּבאר ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָמה

ׁשּנתּבאר  למה סֹותר אינֹו יחד, ּבאים ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָּומעׂשה

ׁשהּמעׂשה  עׂשיתיו", "אף ּבענין ד) (סעיף ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַלעיל

ׁשּיׁש לפי מחּברים, הם ּומחׁשבה והּדּבּור ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֻנפסק,

האדם, נפׁש לגּבי הּלבּוׁשים יחס ּבענין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהפרׁש

ׁשּמבאר  ּוכפי עצמם. הּלבּוׁשים לגּבי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָליחּוסם

נׁשמתֹוֿעדן  (מֹוהרׁש"ּב) אדמֹו"ר ּבענין ה כ"ק ְְְְִִֵֶַַַַָָ

מחׁשבהּֿדּבּורּֿומעׂשה, הּלבּוׁשים ְְֲֲִִֶַַַָָָֹׁשלׁשה

עם  הּמאּוחד לבּוׁש הּוא הּמחׁשבה ְְְְִֶַַַָָָׁשּלבּוׁש

לגּבי  העצמי העלם ּגּלּוי ענין והּוא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָהּנפׁש,

לבּוׁש הּוא הּדּבּור לבּוׁש מהֿׁשאיןּֿכן  ְְְִֵֵֶַַַעצמֹו,

ׁשּיׁש אּלא הּזּולת, אל ּגּלּוי הּוא וענינֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָהּנפסק,

עם  מתאחד ׁשהּדּבּור המעׂשה, על ּבדּבּור ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָמעלה

מדּבר  הּוא ׁשהרי ּדבקּות, לֹו ׁשּיׁש הינּו ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַהּנפׁש,

 ֿ עלּֿכל קדם ׁשחׁשב ּבמה אֹו חֹוׁשב ׁשהּוא ְְֵֶֶֶַַָָָָֹּבמה

ּדוקא, האדם ּבמין הּוא הּדּבּור ולכן ְְְִִִֵַַָָָָָָּפנים,

מהֿׁשאיןּֿכן  ּבאדם, רק ויׁשנֹו לאדם, ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּנׁשמע

ּכח  נמׁש ולכן לגמרי , נפרד נעׂשה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּמעׂשה

ּגם  ׁשּנמׁש האּמן ּכח ּוכמֹו ּבדֹומם, ּגם ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָֹֻהּמעׂשה

ּבבעליֿחּיים  ּגם יׁשנֹו הּמעׂשה ּכח וגם ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַַֹּבּדֹומם,

ּכאׁשר  ולכן, ד). סעיף  לעיל, ׁשּנתּבאר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָ(ּכמֹו

ּכמֹו הינּו עצמם, לגּבי  הּלבּוׁשים את ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָמיחסים
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ואילך).ה  מג ע' אעת"ר (סה"מ אעת"ר לך גו' ויאמר ד"ה (

שנח.)61 ע' לתהלים אור) (יהל אוה"ת ב. קמח, זח"ב שם.)62ראה אוה"ת וראה א. כא, בהעלותך )63של"ה לקו"ת ראה

ג. לא,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"˙ÂÓ ˙B„¯BÈ ‰ÈÏ‚¯"L Û"ew‰ ‰˜ ÔÈÚ e‰ÊÂ שפע ונמשך ¿∆ƒ¿«¿≈«∆«¿∆»¿»∆

וסטראֿאחרא. ÔÈÚלקליפות ÔkŒÌb e‰ÊÂ שהקליפות בזוהר האמור ¿∆«≈ƒ¿«
הם הקדושה לעומת ‡„Ì"והסטראֿאחרא ÈÙa ÛB˜k"61Û‡c , ¿ƒ¿≈»»¿«

dÓˆÚ ˙‡ ‰n„Óe ,‰NÚÓe ¯eac ‰·LÁÓ LÈ ‰tÏwa ÌbL∆««¿ƒ»≈«¬»»ƒ«¬∆¿«»∆«¿»
,‰M„˜Ï ביניהם דימיון יש ולכאורה «¿À»

(וכן  הנפש לבושי של זה בעניין

נוספים), ‰¯Èבעניינים ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈
,Ì„‡ ÈÙa ÛB˜k ˜¯ ‰Ê וכשם ∆«¿ƒ¿≈»»

אבל  לאדם דימיון יש לכאורה שלקוף

לאדם  דומה אינו דבר של לאמיתו

הקליפות  של ביחס גם כך כלל,

לקדושה ¿»¿eÈ‰Â,והסטראֿאחרא
Œ‰·LÁÓ ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡L∆¬ƒƒƒ¿««¬»»

‡e‰ ‰NÚÓeŒ¯eac בקליפות לא ƒ«¬≈
דווקא  אלא כ'קוף' «M„˜a«¿À‰,שהן

‡e‰L ,"Ì„‡" ˙ÈÁa אותיות ¿ƒ«»»∆
"Ìc ÛÏ‡"62‡e‰ Ì"c , ¬∆»»

,‰NÚÓe ¯eac ˙B·zŒÈL‡»̄≈≈ƒ«¬∆
‰·LÁÓ ‡e‰ Û"Ï‡Â63, ¿»∆«¬»»

"Ìc"‰ ˙‡ ‰iÁÓ "ÛÏ‡"‰Â¿»»∆¿«»∆«»
מדבר  הוא הרי למטה שבאדם כשם

תחילה  שהיה מה את ועושה

במחשבתו.

Ô‡k ¯‡a˙pL ‰Ó ‰p‰Â¿ƒ≈«∆ƒ¿»≈»
,„eÁÏ ‡È‰ ‰·LÁn‰L ונרמזת ∆««¿»»ƒ¿

א' ÌÈ‡aבאות ‰NÚÓe ¯ea„Â¿ƒ«¬∆»ƒ
„ÁÈ,ד"ם באותיות ‡BÈונרמזים ««≈

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL ‰ÓÏ ¯˙BÒ≈¿»∆ƒ¿»≈¿≈
Û‡" ÔÈÚa („ ÛÈÚÒ)¿ƒ¿ƒ¿««
,˜ÒÙ ‰NÚn‰L ,"ÂÈ˙ÈNÚ¬ƒƒ∆««¬∆ƒ¿»

מהנפש  נפרד לבוש הוא eac‰Â¿«ƒ¯כי
ÌÈ¯aÁÓ Ì‰ ‰·LÁÓe לנפש «¿»»≈¿À»ƒ

שלוש  את מחלקים אם זה, ולפי עצמה.

החלוקה  קבוצות לשתי הנפש לבושי

אחד  כדבר ודיבור למחשבה היא

סתירה  זו ואין שני, כדבר ומעשה

הם  והדיבור שהמעשה כאן למבואר

אחר  דבר היא והמחשבה אחת קבוצה

ÒÁÈ ÔÈÚa L¯Ù‰ LiL ÈÙÏ¿ƒ∆≈∆¿≈¿ƒ¿«««
Ì„‡‰ LÙ Èa‚Ï ÌÈLe·l‰«¿ƒ¿«≈∆∆»»»

נפרד  המעשה ואילו הנפש עם מאוחדים והדיבור המחשבה זה ומהיבט

ÌÓˆÚמהנפש, ÌÈLe·l‰ Èa‚Ï ÌÒeÁÈÏ היא המחשבה זה ומהיבט ¿ƒ»¿«≈«¿ƒ«¿»
והמעשה ע  מהדיבור נעלה יותר .נין

ÔÈÚa Ô„ÚŒB˙ÓL (a"L¯‰BÓ) ¯"BÓ„‡ ˜"Î ¯‡·nL ÈÙÎe¿ƒ∆¿»≈«¿»««ƒ¿»≈∆¿ƒ¿«
Œ‰·LÁÓ ÌÈLe·l‰ ‰LÏL¿…»«¿ƒ«¬»»
Le·lL ,‰NÚÓeŒ¯eacƒ«¬∆∆¿
Le·Ï ‡e‰ ‰·LÁn‰««¿»»¿
‡e‰Â ,LÙp‰ ÌÚ „Áe‡n‰«¿»ƒ«∆∆¿
Èa‚Ï ÈÓˆÚ‰ ÌÏÚ‰ Èelb ÔÈÚƒ¿«ƒ∆¿≈»«¿ƒ¿«≈

,BÓˆÚ נעלמת בחינת של התגלות «¿
היא  עצמה שמצד הנפש, בעמקי

כלפי  היא וההתגלות מגילוי, למעלה

ולהתגלות  לצאת מבלי עצמו, האדם

הזולת, Le·Ïאל ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈¿
˜ÒÙp‰ Le·Ï ‡e‰ ¯eac‰«ƒ¿«ƒ¿»

עצמה,ונפרד  ‰e‡מהנפש BÈÚÂ¿ƒ¿»
,˙Ïef‰ Ï‡ Èelb שמחוץ מציאות ƒ∆««

עצמו  ÏÚÓ‰לאדם LiL ‡l‡∆»∆≈«¬»
¯eac‰L ,‰NÚÓ‰ ÏÚ ¯ea„a«ƒ«««¬∆∆«ƒ
LiL eÈ‰ ,LÙp‰ ÌÚ „Á‡˙Óƒ¿«≈ƒ«∆∆«¿∆≈

˙e˜·c BÏ,הנפש ‰e‡עם È¯‰L ¿≈∆¬≈
B‡ ·LBÁ ‡e‰L ‰Óa ¯a„Ó¿«≈¿»∆≈
ŒÏkŒÏÚ Ì„˜ ·LÁL ‰Óa¿»∆»«…∆«»

ÌÈt,הפחות ‰eac¯לכל ÔÎÏÂ »ƒ¿»≈«ƒ
,‡˜Âc Ì„‡‰ ÔÈÓa ‡e‰¿ƒ»»»«¿»

,Ì„‡Ï ÚÓLpL אדם בני רק ∆ƒ¿»»»»
דיבורים Ì„‡aקולטים ˜¯ BLÈÂ¿∆¿«»»»

מדברים, אינם אחרים »Œ‰Óונבראים
‰NÚ ‰NÚn‰ ÔkŒÔÈ‡L∆≈≈««¬∆«¬∆

È¯Ó‚Ï „¯Ù,האדם ÔÎÏÂמנפש ƒ¿»¿«¿≈¿»≈
‰NÚn‰ Ák CLÓ לידי ובא ƒ¿»…«««¬∆

Ákביטוי  BÓÎe ,ÌÓB„a Ìb««≈¿…«
Ôn‡‰'וכד ציור מצייר או כלי היוצר »À»

Ák Ì‚Â ,ÌÓBca Ìb CLÓpL∆ƒ¿»««≈¿«…«
ŒÈÏÚ·a Ìb BLÈ ‰NÚn‰««¬∆∆¿«¿«¬≈
,ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓk) ÌÈiÁ«ƒ¿∆ƒ¿»≈¿≈
¯L‡k ,ÔÎÏÂ .(„ ÛÈÚÒ¿ƒ¿»≈«¬∆
Èa‚Ï ÌÈLe·l‰ ˙‡ ÌÈÒÁÈÓ¿«¬ƒ∆«¿ƒ¿«≈

,ÌÓˆÚ ביחס בעצמו מהם אחד כל «¿»
לנפש  ביחס (לא הלבושים לשאר
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זו בלבד שאין מתפעלים מה"חוצה", אלא  עניין זה – שתוכנו הפצת המעיינות חוצה – יהיה בהצלחה רבה ומופלגה, ובאופן שלא 
אדרבה" מהפכים את ה"חוצה", "בקרב הארץ" – לקדושה.

משיחת ג' שבט ה'תשד"מ



כד

zyxt ycewÎzay i`ven .c"qa
,('a xn`n) hay `"i ,glya

*i"gyz'd
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

È˙‡a1 כּלה אחתי ּבּמדרׁש2לגּני ואיתא ,3 »ƒְְְֲִִִִַַַָָָֹ

"לגּני", אּלא ּכאן ּכתיב אין ְְִִֵֶַַַָָ"לּגן"

ּדעּקר  ּבתחּלה, עּקרי ׁשהיה למקֹום ְְְְִִִִִִִֶַָָָָָלגנּוני,

ּבבריאת  ׁשהיה ּכפי היתה, ּבתחּתֹונים ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָׁשכינה

עץֿהּדעת  חטא עלֿידי ואחרּֿכ ְְְֵֵֵַַַַַַָָָהעֹולמֹות,

הראׁשֹון, לרקיע הארץ מן הּׁשכינה ְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָנסּתּלקה

הּׁשכינה  נסּתּלקה  ׁשּלאחריו  החּטאים ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָועלֿידי

ואחרּֿכ הּׁשביעי, לרקיע עד לרקיע ְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָָמרקיע

הּׁשכינה  את המׁשיכּו עבֹודתם עלֿידי ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָהּצּדיקים

למּטה  ואחרּֿכ הּׁשׁשי, לרקיע הּׁשביעי ְְְִִִִִִֵַַַַַַַַָָָָמרקיע

וכל  הּׁשביעי , ׁשהּוא רּבנּו, למׁשה עד ְְְִִֵֵֶֶַַַָֹיֹותר,

חביבין  מרקיע 4הּׁשביעין הּׁשכינה את ׁשהמׁשי , ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַָָ

ׁשּכתּוב  מה וזהּו לארץ. לי 5הראׁשֹון ועׂשּו ְְִִֶֶֶַָָָָָ

ׁשכינה  עּקר ׁשּיהיה ּבתֹוכם, וׁשכנּתי ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָמקּדׁש

לגּני", "ּבאתי ּכאׁשר ׁשהיה ּכמֹו ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָּבתחּתֹונים,

הּצּדיקים, עבֹודת עלֿידי נעׂשה זה וענין ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָלגנּוני.

ּוממׁשיכים  מ ׁשּכינים ׁשֹוכן 6ׁשהם עד 7ּבחינת ְְְִִִִִֵֵֶַַַַ

וקדֹוׁש עלֿידי 8מרֹום והּוא למּטה, ּבגּלּוי ׁשּיהיה ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָ

ׁשעלֿידיֿזה  סטראֿאחרא, ּבאתּכפיא ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָעבֹודתם

ּבכּוּלהּו ֿ הּוא ּדקּודׁשאּֿברי יקרא ְְְְְְְִֵֶַָָָאסּתּלק

ה 9עלמין  עלמין", "ּבכּוּלהּו ּוכהּדּיּוק יקרא , ינּו ְְְְְְְִִִַַָָָָ

עלמין" "ּבכּוּלהּו ׁשהּוא ְְְְְְִִֶָָּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא
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ככ dlk izeg` ipbl iz`a

ׁשּבזה  עלמין', ּכל ה'ּממּלא אֹור זה ׁשאין ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבׁשוה,

ּכל  ה'ּסֹובב אֹור ּכיֿאם לחברֹו, ּדֹומה עֹולם ֲִִֵֵֵֶַַָָאין

ּבׁשוה. הם עלמין" "ּכּוּלהּו ׁשּלגּביּה ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָעלמין',

מקּדׁש לי "ועׂשּו עלֿידי נמׁש זה ְְְְְִִִִֵֶַָָָוגּלּוי

ּבּמאמר  ּוממׁשי ּגֹו'. אחת 10וׁשכנּתי" ׁשּלכן , ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָ

ּפרּוׁש ׁשהרי הּמיחדת, העבֹודה (הינּו ְְֲֲֲֵֵֶֶֶַַָָָֻהעבֹודֹות

מיחד  מּלׁשֹון הּוא ּבּמקּדׁש11"אחת" ׁשהיתה ( ְְְְִִֶַַַָָָָֻ

ּדקּורּבנא  "רזא ּכי הּקרּבנֹות, עבֹודת ענין ְְְְֲִִַַַָָָָָָהּוא

ּדאיןֿסֹוף" רזא עד הּוא 12עֹולה הּקרּבנֹות וענין , ְְְְִֵֶַַַָָָָ

כּו' הּכחֹות ההעלאה),13קרּוב ענין (ׁשהּוא ְֲִֵֶַַַַָָֹ

ניחח" "ריח אחרּֿכ נעׂשה ֿ 14ועלֿידיֿזה נחת , ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַַֹ

כּו' לפני למּטה,15רּוח ההמׁשכה ענין ׁשהּוא , ְְְְִֶַַַַַַָָָָ

אחד  ּכל ּבתֹו ּבתֹוכם", "וׁשכנּתי ׁשּנעׂשה ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָעד

מּיׂשראל  ׁשּכׁשם 16ואחד ּבּמאמר, ׁשּמבאר ּוכפי , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ׁשּביתֿהּמקּדׁש ּבׁשעה הּקרּבנֹות עבֹודת ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשהיתה

ענין  עכׁשו ּגם יׁשנֹו ּכמֹוֿכן ּבגׁשמּיּות, קּים ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָהיה

להוי'" קרּבן מּכם יקריב ּכי ּׁשּפֹועל 17"אדם , ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ

ענין  ּכללּות (זי מיט דּור טּוט (ער ְְְְְִִִֶַַָּבעצמֹו

לבאר  ּוממׁשי הּקרּבנֹות. היה 18עבֹודת ׁשּלכן , ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָ

הּוא  "ׁשּטים" ּכי ּדוקא, ׁשּטים מעצי ְְֲִִִִִִֵֵַַָָהּמׁשּכן

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ,הּדר מן סטּיה ּכי 19מּלׁשֹון ְְְִִִִֶֶֶַָָ

הּנׁשמה  על קאי ּדבכללּות אׁשּתֹו, ְְְְְִִִֵֶַַָָָָתׂשטה
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ב.12)ועוד. כו, ח"ג א. רלט, ח"ב זהר וש"נ.13)ראה .29 ע' תש"ט סה"מ ועוד.14)ראה ח. כח, ופירש"י 15)פינחס ספרי

("שמעתי 16)עה"פ. שם תרומה עה"פ אלשיך פסוקים). ושני (ד"ה לתחילתו קרוב פ"ו האהבה שער חכמה ראשית ראה

ס  כ, נשא לקו"ת ב. שכו, ב. שכה, תרומה תושב"כ חלק א. רא, א. סט, של"ה ובכ"מ.לומדים"). ב.17)ע"ב. א, ויקרא

יב.19)פ"ג.18) ה, נשא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÈÓÏÚ',מידה, Ïk ‡lÓn'‰ ¯B‡ ‰Ê ÔÈ‡L'ה'ממלא האלוקי האור ∆≈∆«¿«≈»»¿ƒ

בעולמות  המתלבש אור הגוף, את 'ממלאה' שהנשמה כשם העולמות את

הקליטה  יכולת ולפי עניינו לפי ועולם עולם בכל ומאיר פנימית בהתלבשות

לעניינו  בהתאם הגוף מאברי אחד בכל מאיר הנפש שאור כשם שלו, וההכלה

ÓBc‰ותכונתו  ÌÏBÚ ÔÈ‡ ‰ÊaL∆»∆≈»∆
,B¯·ÁÏ יש עולם בכל של כי הארה «¬≈

עלמין' כל ה'ממלא האלוקי האור

בפרט, זה לעולם ומיוחדת המותאמת

Ì‡ŒÈk המאיר האלוקי האור אלא ƒƒ
עבודת  ידי על בעולמות ומתגלה

הוא  הרע, והכנעת בכפיית הצדיקים

,'ÔÈÓÏÚ Ïk ··Bq'‰ ¯B‡ האור «≈»»¿ƒ
אלא  בפנימיות בעולמות מתלבש שלא

מלמעלה  עליהם ו'מקיף' 'סובב'

Ì‰ "ÔÈÓÏÚ e‰lek" dÈa‚lL∆¿«≈¿»¿ƒ≈
‰ÂLa בין הבדלים אין ולגביו ¿»∆

השונים. Ê‰העולמות Èel‚Â של ¿ƒ∆
עלמין' כל ה'סובב האלוקי האור

CLÓ ומאיר למטה מלמעלה ƒ¿»
התחתון  הזה בעולם ≈¿»È„ÈŒÏÚומתגלה

"ÈzÎLÂ Lc˜Ó ÈÏ eNÚÂ"¿»ƒƒ¿»¿»«¿ƒ
'Bb מכן ולאחר משכן בעשיית היינו

המקדש. בית

CÈLÓÓe הריי"צ Ó‡na10¯הרבי «¿ƒ««¬»
לפרסום  (שמסר לגני' 'באתי הפסוק על

יום  הוא תש"י שבט יו"ד לקראת

שהמשכן כיון ÔÎlLהסתלקותו), ∆»≈
כל  ה'סובב אור את ממשיך והמקדש

למטה  ‰B„B·Ú˙עלמין' ˙Á‡««»¬
eÈ‰) מרבות אחת הכוונה אין וכאן «¿

È¯‰Lאלא  ,˙„ÁÈn‰ ‰„B·Ú‰»¬»«¿À∆∆∆¬≈
ÔBLlÓ ‡e‰ "˙Á‡" Le¯t„ÁÈÓ11 הבבלי שיוסף הגמרא כדברי ≈««ƒ¿¿À»

בפירוש  כך על ומבואר אחת', 'עד שמוע בן אלעזר רבי אצל חביב היה

מאד  עד פירוש: לאחת, עד גריס נסים, דרבינו סתרים "במגילת התוספות:

יחידה") שנקראת הנפש עד אחת, עד מפרשים ויש לחדא. מאד כדמתרגמינן

Èk ,˙Ba¯w‰ ˙„B·Ú ÔÈÚ ‡e‰ Lc˜na ‰˙È‰L הזוהר כדברי ∆»¿»«ƒ¿»ƒ¿«¬««»¿»ƒ
"ÛBÒŒÔÈ‡c ‡Ê¯ „Ú ‰ÏBÚ ‡a¯e˜c ‡Ê¯"12, הקרבנות סוד »»¿¿»»∆«»»¿≈

האיןֿסוף  סוד עד ‰Ba¯w˙עולה ÔÈÚÂ הפנימית המשמעות לפי‡e‰ ¿ƒ¿««»¿»
'eÎ ˙BÁk‰ ·e¯˜13 לאלוקות האדם של ÔÈÚוהחושים ‡e‰L) ≈«…∆ƒ¿«

‰‡ÏÚ‰‰ לפעול דרכים שתי שקיימות בחסידות כמבואר למעלה, מלמטה ««¬»»

התעלות  היינו 'העלאה', נקראת אחת דרך לאלקות, האדם של התקרבות

'המשכה', נקראת השנייה והדרך האלוקות, אל למעלה, האדם, מצד מלמטה,

האדם), אל למטה, האלוקות, מצד מלמעלה, והמשכה ירידה »¿ŒÏÚÂהיינו
‰ÊŒÈ„È'ה את עובד מצידו לאלוקות שהאדם ומתקרב 'אתכפייא' בדרך ¿≈∆

למעלה  ‡CkŒ¯Áמלמטה ‰NÚ«¬∆«««
הקרבנות  פעולת על בתורה ככתוב

"ÁÁÈ ÁÈ¯"14Áe¯Œ˙Á , ≈«ƒ…««««
'eÎ ÈÙÏ15,הקדושֿברוךֿהוא לפני ¿»«

‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ ‡e‰L האור של ∆ƒ¿«««¿»»
NÚpL‰האלוקי  „Ú ,‰hÓÏ¿«»«∆«¬∆

,"ÌÎB˙a ÈzÎLÂ" התגלות ¿»«¿ƒ¿»
השכינה  ‡Á„והשראת Ïk CB˙a¿»∆»

Ï‡¯NiÓ „Á‡Â16, חכמינו כדברי ¿∆»ƒƒ¿»≈
בתוכו', 'ושכנתי נאמר לא שלכן ז"ל

אלא  עצמו, ובמקדש במשכן רק

ואחד  אחד כל בתוך בתוכם', 'ושכנתי

ישראל  nL·‡¯מבני ÈÙÎe הרבי ¿ƒ∆¿»≈
לגני'Ó‡na¯הריי"צ  'באתי הנזכר, ««¬»
B·Ú„˙תש"י, ‰˙È‰L ÌLkL∆¿≈∆»¿»¬«

Œ˙ÈaL ‰ÚLa ˙Ba¯w‰«»¿»¿»»∆≈
,˙eiÓL‚a Ìi˜ ‰È‰ Lc˜n‰«ƒ¿»»»«»¿«¿ƒ
קרבנות  המקדש לבית הביאו כאשר

כך  על מקרא, של פשוטו ולפי גשמיים,

והקרבנות  ניחוח' 'ריח בתורה נאמר

ומגלים  למעלה נחתֿרוח גורמים

אלקות, BLÈוממשיכים ÔÎŒBÓk¿≈∆¿
ÂLÎÚ Ìb אין כאשר הגלות בזמן ««¿»

קיים  המקדש Èkבית Ì„‡" ÔÈÚƒ¿«»»ƒ
"'ÈÂ‰Ï Ôa¯˜ ÌkÓ ·È¯˜È17, «¿ƒƒ∆»¿»«¬»»

ÏÚBtM האדםËeË ¯Ú) BÓˆÚa ∆≈¿«¿∆
CÈÊ ËÈÓ C¯e„ ופועל עושה הוא ¿ƒƒ

הרוחנית  בעבודתו עצמו, על ÔÈÚומשפיע ˙eÏÏk הכללי ) התוכן ¿»ƒ¿«
של  ‰Ba¯w˙והמשמעות ˙„B·Ú כאמור לאלוקות שהיא התקרבות ¬««»¿»

למטה  מלמעלה אלוקית התגלות הגורמת ('העלאה') למעלה מלמטה

('המשכה').

CÈLÓÓe הריי"צ Ï18ÔÎlL·‡¯הרבי והמקדש , המשכן שעבודת כיוון «¿ƒ¿»≈∆»≈
למטה  אלוקות המשכת לגרום וכך קרבנות בהבאת ‰ÔkLnהייתה ‰È‰»»«ƒ¿»

ÌÈhLבנוי  ÈˆÚÓ'שיטים' הנקרא מעץ העשויים Èkמקרשים ,‡˜Âc ≈¬≈ƒƒ«¿»ƒ
‰iËÒ ÔBLlÓ ‡e‰ "ÌÈhL" וירידה BÓÎeנטייה ,C¯c‰ ÔÓ ƒƒƒ¿¿ƒ»ƒ«∆∆¿

·e˙kL19 סוטה אשה לגבי eÏÏÎ·c˙בתורה ,BzL‡ ‰ËN˙ Èk ∆»ƒƒ¿∆ƒ¿¿ƒ¿»
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i"gyz'dכו ('a xn`n) ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven

ּדר הּיׁשר, מּדר סֹוטה היא ּכאׁשר ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּיׂשראלית

ׁשטּות  ענין והּוא עֹולם, ׁשל מלּכֹו ,ְְְְִֶֶֶַַַָהּמל

העבֹודה ּדלע  להיֹות צריכה זה ועל ּמתֿזה. ְְְְֲִִִֶֶַַָָָֻ

לאתהּפכא  הּמביאה סטראֿאחרא, ְְְְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָּדאתּכפיא

ׁשּמ'ּׁשטּות  למתקא, ּומרירּו לנהֹורא ְְְְְֲִִִִֶָָָחׁשֹוכא

אהני  ּוכמֹו ּדקדּׁשה, ׁשטּות עֹוׂשים ְְְְֲִִִֵֶַַָֻֻּדלעּמתֿזה'

לסּבא  ׁשטּותיּה נעׂשה 20ליּה הּוא ׁשעלֿידיֿזה , ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָ

ּבֹונים  ׁשּטים ׁשּמעצי הענין ׁשּזהּו עֹולםֿהּבא, ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבן

ׁשכינה" "עּקר ׁשֹורה ׁשּבֹו הּמׁשּכן .21את ְְִִִֶֶַַָָָ

הּמׁשּכן 22לבאר CÈLÓÓeב) ׁשעצי מה «¿ƒְְֲִֵֵֶַָָָ

ׁשּבתבת  קרׁשים, ּבׁשם ְְְְִִִֵֵֶַָָנקראים

וׁשי"ן, רי"ׁש קּו"ף אֹותּיֹות, ׁשלׁש יׁש ְִִֵֵֶֶָֹ'קרׁש'

הן  הּתֹורה ׁשאֹותּיֹות ידּוע [ׁשהרי הּוא ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָוענינן

ּבקר" "אתא אֹור,23מּלׁשֹון ּגּלּוי ממׁשיכֹות ׁשהן , ְְִִִֵֶֶַָָֹ

ּתכן  על  מֹורֹות  עצמן ׁשהאֹותּיֹות מּובן ְִִֶֶֶַַָָָֹּומּזה

ּבּזהר  ּכדאיתא זה], ּבׁשם ׁשּנקרא 24הּדבר ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

סטרא  על ּדאתחזיאּו אתון הן ר' ק' ְְְְִִִִֵֶַַָָָׁשאֹותּיֹות

לאתקימא  ּובגין ּדלעּמתֿזה), (אֹותּיֹות ְְְְְִִִִִֶַַָָֻּביׁשא

להן  יהיה ֿ זה ׁשעלֿידי ּבגּויהּו, ש' אֹות ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָנטלי

לא  "ׁשקרא הרי זאת לּולי ּכי מהּקדּׁשה, ְְֲִִֵֵֵַַָָֹֹֻחּיּות

האֹותּיֹות 25קאי" את להפ הּוא העבֹודה וענין . ְְֲֲִִֵֶַַָָָָֹ

ּומבאר  ּדקדּׁשה. "קרׁש" להיֹות ְְְְִִִֵֶֶֶַָָֻֻּדלעּמתֿזה

ּדלעּמתֿזה, אֹותּיֹות הן ר' ק' ׁשהאֹותּיֹות ְִִִֵֶֶַַַַָֻהּטעם

ּדֹומה  ר' אֹות ׁשהרי וה', ד' לנגד הן ר' ק' ְְֲִֵֵֵֶֶֶָּדהּנה

ואף  ה'. לאֹות ּדֹומה ק' ואֹות ד', ְְַָָָלאֹות

ׁשוֹות) ׁשּכמעט (ועד ּדֹומֹות ור' ד' ְְְִִֶֶַַָָׁשהאֹותּיֹות

מּלׁשֹון  ׁשהן ּבפרּוׁשן, והן ּבדמּותן הן לזֹו, ְְְְְִִֵֵֵֵֶָָזֹו
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א.20) יז, פ"ה.21)כתובות בהמשך ועוד.23)פ"ו.22)ראה ג. יא, במדבר לקו"ת ב. מב, תו"א וראה יב. כא, ישעי'

ב).24) (ב, א.25)בהקדמה קד, שבת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אלא  סוטה אשה לגבי רק מדבר לא הכתוב יותר, רחב מכוון ˜‡Èבמובן »≈

˙ÈÏ‡¯Ni‰ ‰ÓLp‰ ÏÚ ישראל מעם ואחת אחד כל של היהודית, ««¿»»«ƒ¿¿≈ƒ
‰ËBÒ ‡È‰ ¯L‡k ויורדת ‰Li¯,נוטה C¯cÓ והתנהגות מהליכה «¬∆ƒ»ƒ∆∆«»»

שהיא  והנכונה הישרה ÌÏBÚ,בדרך ÏL BkÏÓ ,CÏn‰ C¯c של דרכו ∆∆«∆∆«¿∆»
ברוך  התורה הקדוש דרך היא הוא,

eËL˙והמצוות, ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿«¿
‰ÊŒ˙nÚÏc שטות',הנהגה' של ƒ¿À«∆

בצד  שמקורה ודעת, מטעם למטה

'לעומת  (הנקרא הקדושה צד שאינו

לעומת  זה את 'כי הכתוב שם על זה',

אלוקים). עשה והרע) (הטוב »¿ÏÚÂזה
‰Ê,'זה דלעומת ל'שטות כמענה ∆

שטות, שהיא התורה, מדרך סטייה

ודעת, מטעם BÈ‰Ï˙למטה ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿
Œ‡¯ËÒ ‡ÈÙk˙‡c ‰„B·Ú‰»¬»¿ƒ¿«¿»ƒ¿»

,‡¯Á‡ הצד של והכנעת כפיית «¬»
זה' ה'לעומת «È·n‰«¿ƒ‡‰האחר,

‡¯B‰Ï ‡ÎBLÁ ‡Ît‰˙‡Ï¿ƒ¿«¿»¬»ƒ¿»
,‡˜˙ÓÏ e¯È¯Óe חושך להפיכת ¿ƒ¿ƒ¿»

בחסידות  (כמבואר למתוק ומר לאור

עד  הוא הרע בתוקף שב'אתכפיא' יין

אותו, ומכניעים עליו שמתגברים אלא

לטוב) נהפך הרע ב'אתהפכא' ואילו

'‰ÊŒ˙nÚÏc ˙eËM'nL הנהגה ∆ƒ¿ƒ¿À«∆
מטעם  למטה שהיא ה', כרצון שלא

M„˜c‰,ודעת, ˙eËL ÌÈNBÚƒ¿ƒ¿À»
ודעת  מטעם למעלה ה' כרצון הנהגה

dÈ˙eËL dÈÏ È‰‡ BÓÎe¿«¬≈≈¿≈
‡aÒÏ20,,לזקן ה'שטות' לו הועילה ¿«»

רב  בן שמואל שרב בגמרא כמסופר

עם  הכלה, לפני רוקד היה יצחק

ומקבל  אחד (זורק הדסים שלושה

הוא  זו שבהנהגה אמרו ובתחילה אחד)

אך  חכמים, תלמידי בכבוד מזלזל

בינו  אש עמוד והפסיק נפטר כאשר

לו  שהועילה אמרו הציבור, לכל

כך  ועל (לזקן), לסבא שלו השטות

זו  "דשטות במאמר הריי"צ הרבי אומר

מאד", ונפלאה גבוהה מדרגה והיא מהדעת למעלה היא ∆≈¿»∆ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰הרי
ודעת, מטעם למעלה ה' עבודת דקדושה', ב'שטות ההנהגה ‰e‡בזכות

ÌÈhL ÈˆÚnL ÔÈÚ‰ e‰fL ,‡a‰ŒÌÏBÚ Ôa ‰NÚ המסמלים «¬∆∆»«»∆∆»ƒ¿»∆≈¬≈ƒƒ
וכך  דקדושה' ל'שטות זאת הופכים זה', דלעומת ה'שטות עניין ÌÈBaƒאת

‰¯BL BaL ÔkLn‰ בגלוי ‡˙ ÈÎL‰"ומאירה ¯wÚ"21. ∆«ƒ¿»∆»ƒ«¿ƒ»

CÈLÓÓe תש"י ·) לגני' 'באתי במאמר הריי"צ Ï22‰Ó·‡¯הרבי «¿ƒ¿»≈»
ÌÈ‡¯˜ ÔkLn‰ ÈˆÚL במלאכת העוסקת תרומה בפרשת בתורה, ∆¬≈«ƒ¿»ƒ¿»ƒ

‡Bi˙B˙,המשכן, LÏL LÈ 'L¯˜' ˙·˙aL ,ÌÈL¯˜ ÌLa¿≈¿»ƒ∆¿≈«∆∆≈»…ƒ
ÔÈÚÂ ,Ô"ÈLÂ L"È¯ Û"e˜אלו אותיות שלוש של הפנימי ‰e‡התוכן ≈¿ƒ¿ƒ¿»»

Úe„È È¯‰L] וחסידות בקבלה ∆¬≈»«
ÔBLlÓ Ô‰ ‰¯Bz‰ ˙Bi˙B‡L∆ƒ«»≈ƒ¿

בישעיהו  הגיע "‡˙‡הכתוב בא, »»
"¯˜a23Ô‰L התורה , אותיות …∆∆≈

˙BÎÈLÓÓ למטה Èelbמלמעלה «¿ƒƒ
¯B‡,אלוקיÔ·eÓ ‰fÓeƒ∆»

ÔÓˆÚ ˙Bi˙B‡‰L ובצורה בשם ∆»ƒ«¿»
אות  לכל ומלמדות B¯BÓ˙המיוחדים

ÌLa ‡¯˜pL ¯·c‰ ÔÎz ÏÚ«…∆«»»∆ƒ¿»¿≈
‡˙È‡„k ,[‰Ê כמובא¯‰fa24 ∆ƒ¿ƒ»«…«

ÔÂ˙‡ Ô‰ '¯ '˜ ˙Bi˙B‡L∆ƒ≈«¿»
‡LÈa ‡¯ËÒ ÏÚ e‡ÈÊÁ˙‡c¿ƒ¿»ƒ«ƒ¿»ƒ»

הרע אותיות  הצד על הנראות

‰ÊŒ˙nÚÏc ˙Bi˙B‡) הצד של ƒƒ¿À«∆
צד  לעומת ÔÈ‚·eהקדושה שהוא ,(¿ƒ

'˘ ˙B‡ ÈÏË ‡ÓÈ˜˙‡Ï¿ƒ¿«¿»«¿≈
,e‰Èe‚a ֿ לסטרא (כי להתקיים וכדי ¿««¿

נוטלות  משלה), אמיתי קיום אין אחרא

ש' האות את ביניהן ר' ק' האותיות

הזוהר) כדברי אמת, של אות (שהיא

Ô‰Ï ‰È‰È ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆ƒ¿∆»∆
ר' ק' M„w‰Ó‰,לאותיות ˙eiÁ«≈«¿À»

‡Ï ‡¯˜L" È¯‰ ˙‡Ê ÈÏeÏ Èkƒ≈…¬≈ƒ¿»…
"È‡˜25 לא עומד, לא השקר »≈

כן  השקר שלמעשה והסיבה מתקיים.

ק' האותיות שמלבד משום הוא קיים

של  אות שהיא ש' האות גם בו יש ור'

‰B·Ú„‰אמת. ÔÈÚÂ'ה עבודת ¿ƒ¿«»¬»
היהודי  ‡˙של CÙ‰Ï ‡e‰«¬…∆

‰ÊŒ˙nÚÏc ˙Bi˙B‡‰ שהן כפי »ƒƒ¿À«∆
'שקר' בצירוף ¿BÈ‰Ïƒ˙נמצאות

.‰M„˜c "L¯˜"∆∆ƒ¿À»
¯‡·Óe במאמרÌÚh‰ ¿»≈«««

˙Bi˙B‡ Ô‰ '¯ '˜ ˙Bi˙B‡‰L∆»ƒ≈ƒ
„‚Ï Ô‰ '¯ '˜ ‰p‰c ,‰ÊŒ˙nÚÏc לאותיות בניגוד „'עומדות ƒ¿À«∆¿ƒ≈≈¿∆∆

ÓBc '¯ ˙B‡ È¯‰L ,'‰Â‰(קטן (בהבדל B‡Â˙בצורתה ,'„ ˙B‡Ï ∆¬≈»»¿
‰ÓBc קטן)˜' (בהבדל „'בצורתה ˙Bi˙B‡‰L Û‡Â .'‰ ˙B‡Ï »»¿«∆»ƒ

„ÚÂ) ˙BÓBc '¯Âהדמיון הוא כך ‰Ôכדי ,BÊÏ BÊ (˙BÂL ËÚÓkL ¿¿«∆ƒ¿«»¿≈
Ô˙eÓ„aבצורתן,ÔLe¯Ùa Ô‰Â המילולית שתי Ô‰Lבמשמעות ƒ¿»¿≈¿≈»∆≈
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כז dlk izeg` ipbl iz`a

זֹו הפכּיֹות הן הרי מּכלֿמקֹום וענּיּות, ְֲֲִִִֵֵַַָָָּדּלּות

יחליף  ׁשאם ור', לד' ּבנֹוגע ׁשּמצינּו ּוכפי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָמּזֹו.

מחריב  זה הרי - ר' ּבמקֹום ד' אֹו ד' ּבמקֹום ְְֲֲִִִֵֶַר'

חסֿוׁשלֹום  ּבּפסּוק 26עֹולמֹות ּוכמֹו ׁשמע 27, ְְְַַַָָָ

להדּגיׁש ׁשּצרי אחד, הוי' אלקינּו הוי' ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹיׂשראל

ר' ּבאֹות חסֿוׁשלֹום אֹותּה מחליף ואם הד', ְְֲִִֶַַַָָָאת

תׁשּתחוה  "לא וכן עֹולמֹות, מחריב זה הרי -ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָֹ

אחר" ואם 28לאל הר', את להדּגיׁש ׁשּצרי , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָ

מחריב  זה הרי - ּבד' חסֿוׁשלֹום אֹותּה ְְֲֲֲִִֵֶַַַָָמחליף

ּבתמּונתן  ּביניהן החּלּוק לבאר ּוממׁשי ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָעֹולמֹות.

והאמּונה' הּיחּוד ּב'ׁשער אֹות 29(ּכּמבאר ׁשּכל ְְְֱִֶַַַַָָָָֹ

צּיּור  על הּמֹורה ּפרטית, מיחדת ּבתמּונה ְְְִִִִֶֶַַָָָֻהיא

ׁשאֹות  זֹו), ּבאֹות כּו' האֹור והתּגּלּות ְְְְִֶַַַָָָההמׁשכה

ׁשהיא  יּו"ד אֹות וענין מאחֹוריה, יּו"ד לּה יׁש ְְֲִִֵֵֶֶַָָד'

על  מֹורה התּפּׁשטּות, לּה ׁשאין נקּודה ׁשל ְְְְִִֵֶֶֶַַָָּבצּיּור

קדּוׁשה  ּבין החּלּוק ּכללּות והרי הּבּטּול. ְְְֲִִִֵֵַַַַָָענין

הּבטל, ּדבר הּוא ׁשּקדּׁשה הּוא ְְִֵֶֶַַָָָָֻֻל'לעמתֿזה'

וגבהּות  יׁשּות ׁשל ענין הּוא ְְְְִֵֶֶַַָֻּו'לעּמתֿזה'

ּבּתניא  ּכּמבאר נפרדת, מּצד 30ּומציאּות ולכן, . ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

הּנה  מאחֹוריה, יּו"ד לּה ׁשּיׁש ד' ּדאֹות ְֲִִֵֵֵֶֶַָָהּבּטּול

ּבבחינת  היא הרי ּדּלּות, ּבבחינת עדין היֹותּה ְְֱֲֲִִִִִִִֵַַַַָעם

הּיּו"ד  ׁשל הּבּטּול ללא מהֿׁשאיןּֿכן ְְִֵֵֶֶַַַַָֹֻהּקדּׁשה.

מאתון  ׁשהיא ר', אֹות נעׂשה אזי ְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָמאחֹוריה,

ועּתה 31ּדלעּמתֿזה  ק'32. האֹות ענין לבאר ּבא ְְְְִִֵֶַַַָָָָֻ

מאֹות  נעׂשה ׁשּבסטראֿאחרא ר', מאֹות ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנעׂשה

ּכדלקּמן. ק', אֹות ְְִַָר'

ּבקדּׁשה ÔÈ·‰Ïeג) והּנה לבאר: מקּדים זה ¿»ƒְְְְִִֵֵֶַַָָֻ

ה' אֹות ּכי ה', - ד' מאֹות ֲִֵֶַנעׂשה

רגל  והיא מּלפניה, יּו"ד ּגםּֿכן ּבּה יׁש ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָהרי

מּלפניה, ׁשהיא אּלא ה', אֹות ׁשל ְְִִִֶֶֶֶַָָָָהּׂשמאלית

היא אפן ּובד' על ׁשּמֹורה והינּו מאחֹוריה, ְְְֲִֵֶֶֶַַָָֹ
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ב.26) פי"ט, ד.27)ויק"ר ו, יד.28)ואתחנן לד, ועוד.30)פי"ב.29)תשא פל"ה. ראה 31)פכ"ב. כאן, עד הנאמר בכל

ה'תשי"אֿה'תשי"ז. לגני באתי ח.32)ד"ה בסעיף

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ורי"ש  דל"ת eiÚÂ˙,האותיות ˙elc ÔBLlÓ'דל' גם נקרא העני שכן ƒ¿««¬ƒ

'רש' ובמשמעותÌB˜ÓŒÏkÓוגם בצורה הדמיון ‰Ôלמרות È¯‰ ƒ»»¬≈≈
ור' ד' eÈˆnLהאותיות ÈÙÎe .BfÓ BÊ ˙BiÎÙ‰ ז"ל חכמינו בדברי »¿ƒƒ¿ƒ∆»ƒ

ÌB˜Óa '„ B‡ '„ ÌB˜Óa '¯ ÛÈÏÁÈ Ì‡L ,'¯Â '„Ï Ú‚Ba¿≈«¿¿∆ƒ«¬ƒƒ¿ƒ¿
'¯- מסויימות Ê‰במילים È¯‰¬≈∆

ŒÒÁ ˙BÓÏBÚ ·È¯ÁÓ«¬ƒ»«
ÌBÏLÂ26˜eÒta BÓÎe ,27 ¿»¿«»

eÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ Ï‡¯NÈ ÚÓL¿«ƒ¿»≈¬»»¡…≈
LÈb„‰Ï CÈ¯vL ,„Á‡ 'ÈÂ‰¬»»∆»∆»ƒ¿«¿ƒ

'„‰ המילה ‡˙ של האחרונה האות ∆«
ŒÒÁ'אחד ', d˙B‡ ÛÈÏÁÓ Ì‡Â¿ƒ«¬ƒ»«

Y '¯ ˙B‡a ÌBÏLÂ'אחד' ובמקום ¿»»
'אחר' חסֿושלום Ê‰אומר È¯‰¬≈∆

ÔÎÂ ,˙BÓÏBÚ ·È¯ÁÓ בפסוק «¬ƒ»¿≈
"¯Á‡ Ï‡Ï ‰ÂÁzL˙ ‡Ï"28, …ƒ¿«¬∆¿≈«≈

,'¯‰ ˙‡ LÈb„‰Ï CÈ¯vL∆»ƒ¿«¿ƒ∆«
ÌBÏLÂŒÒÁ d˙B‡ ÛÈÏÁÓ Ì‡Â¿ƒ«¬ƒ»«¿»

'„a- 'אחד' אומר 'אחר' ובמקום ¿
.˙BÓÏBÚ ·È¯ÁÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆«¬ƒ»

CÈLÓÓe במאמר˜elÁ‰ ¯‡·Ï «¿ƒ¿»≈«ƒ
ור'Ô‰ÈÈaההבדל  ד' האותיות בין ≈≈∆

Ô˙eÓ˙aבצורתן¯‡·nk) ƒ¿»»«¿…»
'‰eÓ‡‰Â „eÁi‰ ¯ÚL'a29 ¿«««ƒ¿»¡»

התניא ‡B˙שבספר ÏkL מכ"ב ∆»
התורה eÓ˙a‰אותיות ‡È‰ƒƒ¿»

ÏÚ ‰¯Bn‰ ,˙ÈË¯t ˙„ÁÈÓ¿À∆∆¿»ƒ«»«
¯eiˆשל והאופן ‰‰ÎLÓ‰הצורה ƒ««¿»»

¯B‡‰ ˙elb˙‰Â האלוקי'eÎ ¿ƒ¿«»
BÊ ˙B‡a הוא ),בפרט וההבדל ¿ֹ

„"eÈ dÏ LÈ '„ ˙B‡L∆≈»
,‰È¯BÁ‡Ó,הימני ÔÈÚÂבצידה ≈¬∆»¿ƒ¿«

של הפנימי הרוחני eÈ"„התוכן ˙B‡
‰„e˜ ÏL ¯eiˆa ‡È‰L בלבד ∆ƒ¿ƒ∆¿»
˙eËMt˙‰ dÏ ÔÈ‡L לאורך ∆≈»ƒ¿«¿

‰Ïehaולרוחב, ÔÈÚ ÏÚ ‰¯BÓ∆«ƒ¿««ƒ
רק  שנשארת כך כדי עד המציאות של

בלבד. eÏÏk˙'נקודה' È¯‰Â«¬≈¿»
˜elÁ‰ הכללי ÔÈaההבדל «ƒ≈

,'‰ÊŒ˙ÓÚÏ'Ï ‰Le„˜ היפך ¿»ƒ¿À«∆
‰e‡הקדושה, ‰M„wL ‡e‰∆¿À»

ÏËa‰ ¯·c מתוך האלוקי, למקורו »»«»≈
מקור  היא שהאלוקות והכרה ידיעה

eLÈ˙חיותו, ÏL ÔÈÚ ‡e‰ '‰ÊŒ˙nÚÏ'eישות של e‰·‚Â˙תחושה ¿À«∆ƒ¿»∆≈¿«¿

Ù¯„˙גאווה ˙e‡ÈˆÓe,האלוקי החיות Èza‡ממקור ¯‡·nk30 ¿ƒƒ¿∆∆«¿…»««¿»
זכרונםֿלברכה  רבותינו אמרו "ולכן כב: בפרק ולדוגמה מקומות, (בכמה

מה  הוא זרה עבודה ושורש עיקר כי ממש זרה כעבודה שקולה הרוח שגסות

את  מפרידים ובזה מקום... של מקדושתו נפרד עצמו בפני לדבר שנחשב

ברוךֿהוא  מקום של מקדושתו עצמם

אין  כי יתברך לו בטלים שאין מאחר

מה  על אלא שורה עליונה קדושה

יתברך..."). לו vÓ„שבטל ,ÔÎÏÂ¿»≈ƒ«
dÏ LiL '„ ˙B‡c Ïeha‰«ƒ¿∆≈»
ÌÚ ‰p‰ ,‰È¯BÁ‡Ó „"eÈ≈¬∆»ƒ≈ƒ
,˙elc ˙ÈÁ·a ÔÈ„Ú d˙BÈ‰¡»¬«ƒƒ¿ƒ««
דמיון  יש אכן הדלות שבעניין ולמרות

הביטול  בגלל מכלֿמקום לר', הד'

‡È‰ È¯‰'ד ÈÁ·a˙האות ¬≈ƒƒ¿ƒ«
‡ÏÏ ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó .‰M„w‰«¿À»«∆≈≈¿…
,‰È¯BÁ‡Ó „"ei‰ ÏL Ïeha‰«ƒ∆«≈¬∆»

‰NÚ ÈÊ‡'ד ¯',מהאות ˙B‡ ¬««¬∆
‡È‰L'ר מאותיות ÔÂ˙‡Óהאות ∆ƒ≈«¿»

‰ÊŒ˙nÚÏc31.הקדושה היפך של ƒ¿À«∆
‰zÚÂ32 הפרק המאמר, של ח בסעיף ¿«»

(וכן  תשי"ח זו, לשנה במיוחד השייך

באתי  'המשך' שכן תשע"ח, זו, לשנה

עשרים  וכל פרקים עשרים בן הוא לגני

מההתחלה) שוב מתחילים «a‡שנה
‰NÚpL '˜ ˙B‡‰ ÔÈÚ ¯‡·Ï¿»≈ƒ¿«»∆«¬»

,'¯ ˙B‡Ó קו לה מוסיפים כאשר ≈
שמאל מצד «¿Œ‡¯ËÒaL∆¿ƒארוך

˙B‡ '¯ ˙B‡Ó ‰NÚ ‡¯Á‡«¬»«¬∆≈
.Ôn˜Ï„k ,'˜¿ƒ¿«»

‰Ê ÔÈ·‰Ïe על ‚) לעיל האמור ¿»ƒ∆
והפיכת  הקדושה בצד לד' הר' הפיכת

זה' ה'לעומת בצד לק' ÌÈc˜Ó«¿ƒר'
¯‡·Ï:הנזכר p‰Â‰במאמר ¿»≈¿ƒ≈

,'‰ - '„ ˙B‡Ó ‰NÚ ‰M„˜a«¿À»«¬∆≈
ÔkŒÌb da LÈ È¯‰ '‰ ˙B‡ Èkƒ¬≈≈»«≈

‰ÈÙlÓ „"eÈ,הקדמי בצידה ƒ¿»∆»
˙B‡ ÏL ˙ÈÏ‡ÓO‰ Ï‚¯ ‡È‰Â¿ƒ∆∆«¿»ƒ∆

‡È‰L ‡l‡ של הר ‰', הקצרה גל ∆»∆ƒ
יו"ד  כאות שהיא «∆«¿ÈÙlÓƒ‰,הה"א

‡È‰ '„·e את המבדילה היו"ד ¿ƒ
ר' מהאות ד' «∆¬≈È¯BÁ‡Ó‰,האות

‰¯BnL eÈ‰Â הזה ÏÚההבדל ¿«¿∆»«
,„eÁi‰ ÔÙ‡ ונמשך נשפע האור כלל, בדרך וחסידות, בקבלה כמבואר …∆«ƒ
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i"gyz'dכח ('a xn`n) ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven

לּה, ׁשּקדמה ג' מאֹות מקּבלת ד' אֹות ּכי ְְִִֵֶֶֶַַָָָהּיחּוד,

הּיּו"ד  ה' ּובאֹות ּבאחֹור', אחֹור 'יחּוד ְְְִַָָוהּוא

ּבפנים'. 'ּפנים ּבבחינת הּוא ׁשהּיחּוד ְְְִִִִִִֶֶַַָָָָמּלפניה,

ּבכתבי  וכדאיתא הּצדקה, עלֿידי נעׂשה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָוזה

ד'33האריז"ל  ׁשּמאֹות צדקֿה', הּוא ׁשּצדקה ְֲִֵֶֶֶֶַָָָ

ז"ל  רּבֹותינּו ּוכמאמר ה', ּגמל 25נעׂשה - ד' ג' ְְֲֲֵֶַַַַֹ

נעׂשית  ועלֿידיֿזה מהג', מקּבלת ׁשהד' ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַּדּלים,

ה'. אֹות

¯e‡·e הּזקן אדמֹו"ר ׁשּמבאר ּכפי א הענין, ≈ְְְְִִֵֵֶַַָָָָ

ׁשּצּורת  (ּכּנ"ל ּגימ"ל אֹות צּורת ְְִִֶֶַַַַַּבענין

ׁשהּוא  האֹור), המׁשכת אפן על מֹורה ְִֶֶַַַָָָָֹהאֹותּיֹות

יּו"ד  ׁשהיא נקּודה עם וא"ו, ׁשהּוא אחד ְִִֶֶֶַָָָקו

ּולכ הּיסֹוד, ּבחינת על מֹורה וזה ְְְְְִֶֶַַַַָָּתחּתיו,

ׁשּגֹומל  ּפרּוׁש: ּדּלים, ּגֹומל ׁשהּוא ּגימ"ל, ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַנקראת

הּוי"ו  וענין "ּדל". הּנקראת לּמלכּות וׁשפע ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָחסד

אֹות  ׁשּתמּונת אּלא וי"ו, אֹות ּדגמת זה הרי ְְֲֵֶֶֶַַָָֻיּו"ד,

הּטּפה  ּפנימית על להֹורֹות וי"ו, יּו"ד הּוא ְְִִִַַָָָוי"ו

ּבׁשפע  ונמׁשכה כּו' הּׁשפע  ּבראׁשית יּו"ד ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָׁשהיא

הּוא  ּגימ"ל מהֿׁשאיןּֿכן ּכּידּוע, אחרּֿכ ִֵֵֶֶַַַַַַַָָהּוי"ו

להֹורֹות  למּטה, והּיּו"ד למעלה הּוי"ו ,ְְְְְְֵַַַַָָָּבהּפּו

האֹור  המׁש אחרי ּבּמלכּות, הּׁשפע סּיּום ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָעל
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ס"ע א) חנוכה דרושי אוה"ת ע"ד). ריש (קז, א רד, לזח"ג האמצעי לאדמו"ר בלק פ' הזוהר ביאורי וראה א. נט, תו"א

שלד.

שליט"א 33) אדמו"ר כ"ק (הערת צדק מע' מאו"א וראה ובכ"מ. שם. הלקוטים וס' המצות שער ראה. פ' מצות טעמי

כאן). ה'שי"ת בסה"מ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אל  נמשך העליונה הדרגה של והחיצוניות הסוף שרק כך לדרגה, מדרגה

ההשפעה  אזי הדרגות, שתי בין 'יחוד' נוצר כאשר אבל ממנה, שלמטה הדרגה

של  והפנימיות העומק עם מתחברת העליונה הדרגה של והפנימיות מהעומק

מאשר  ושפע אור יותר ונשפע נמשך 'יחוד' יש וכאשר התחתונה, הדרגה

זה בהמשכה  דרך ועל רגילה, והשפעה

והחיות  האור והמשכת בהשפעת

בין  ועמוק פנימי חיבור מהאותיות,

המשפיע, בחינת העליונה, הבחינה

המקבל, בחינת התחתונה, לבחינה

'יחוד', Ïa˜Ó˙נקרא '„ ˙B‡ Èkƒ¿«∆∆
והשפעה  Ó„wL‰חיות '‚ ˙B‡Ó≈∆»¿»
‡e‰Â ,dÏ בין החיבור של הייחוד »¿

המקבל,אות  ד' לאות המשפיע, ג',

,'¯BÁ‡a ¯BÁ‡ „eÁÈ' אמנם ƒ»¿»
אך  פנימית, השפעה הוא בכלל 'יחוד'

אופנים  כמה ב'יחודים' יש מכלֿמקום

מסוים, במובן הוא, החיבור וכאשר

שתי  של החיצוניים הענינים של יחוד

באחור', 'אחור נקרא הוא הבחינות,

‰ÈÙlÓ „"ei‰ '‰ ˙B‡·e¿«ƒ¿»∆»
האות, של הקדמי eÁi‰L∆«ƒ„מהצד

'ÌÈÙa ÌÈt' ˙ÈÁ·a ‡e‰ƒ¿ƒ«»ƒ¿»ƒ
היחוד דרגה  בה ב'יחודים' נעלית יותר

עמוק. ויותר פנימי יותר הוא והחיבור

‰ÊÂ בבחינת (יחוד האמור ה'יחוד' ¿∆
בפנים') È„ÈŒÏÚ'פנים ‰NÚ קיום «¬∆«¿≈

È‡„ÎÂ˙‡מצות  ,‰˜„v‰ וכפי «¿»»¿ƒ¿ƒ»
‰‡¯Ï"ÊÈשמובא  È·˙Îa33 ¿ƒ¿≈»¬ƒ«

‡e‰ ‰˜„vL אותיות,'‰Œ˜„ˆ ∆¿»»∆∆
מצות  של הפנימי הרוחני והתוכן

הוא  ‰',הצדקה ‰NÚ '„ ˙B‡nL המיוחד ענינה להלן שיתבאר וכפי ∆≈«¬∆
ה' אות קוין,של שני רק לה שיש ד' אות על ומעלתה קוין שלושה לה שיש

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe25 בגמרא,ÌÈlc ÏÓb - '„ גמילות ‚' ¿«¬««≈¿…«ƒ
לעניים חסדים  Ïa˜Ó˙וצדקה '„‰L השפעה‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,'‚‰Ó ∆«¿«∆∆≈«¿«¿≈∆

'‰ ˙B‡ ˙ÈNÚ האות שלפניה, מהאות שפע לתוספת זוכה שהד' לאחר «¬≈
ה'. האות שלאחריה, לאות להשפיע ביכולתה יש ג',

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ ¯‡·nL ÈÙk ,ÔÈÚ‰ ¯e‡·e א˙B‡ ˙¯eˆ ÔÈÚa ≈»ƒ¿»¿ƒ∆¿»≈«¿«»≈¿ƒ¿««
˙ÎLÓ‰ ÔÙ‡ ÏÚ ‰¯BÓ ˙Bi˙B‡‰ ˙¯evL Ï"pk) Ï"ÓÈbƒ∆««∆«»ƒ»«…∆«¿»«

¯B‡‰ זו אות באמצעות למטה מלמעלה ‡Á„היורד Â˜ ‡e‰L ,( »∆«∆»

‡e‰Lהאות È‰L‡בצורת ‰„e˜ ÌÚ ,Â"‡Â האות eÈ"„בצורת ∆»ƒ¿»∆ƒ
ÂÈzÁz,הקו ‰BÒi„,תחת ˙ÈÁa ÏÚ ‰¯BÓ ‰ÊÂ בקבלה כמבואר «¿»¿∆∆«¿ƒ««¿

(הנקראות  הספירות שבעשר העליונות המידות בין והייחוד שהחיבור וחסידות

הוא  'נוקבא') גם (הנקראת המלכות וספירת 'ז"א') ובקיצור אנפין' 'זעיר

היסוד  מידת «¿CÎÏeבאמצעות
˙‡¯˜ זו e‰L‡אות ,Ï"ÓÈb ƒ¿≈ƒ∆∆

t ,ÌÈlc ÏÓBbÏÓBbL :Le¯ ≈«ƒ≈∆≈
˙‡¯˜p‰ ˙eÎÏnÏ ÚÙLÂ „ÒÁ∆∆¿∆«««¿«ƒ¿≈

"Ïc" וחסידות בקבלה כמבואר «
ועניין  תוכן לה אין המלכות שספירת

מהספירות  הכול מקבלת והיא משלה

eÈ"„,שמעליה. Â"Èe‰ ÔÈÚÂ שתי ¿ƒ¿««»
האות  צורת את המרכיבות האותיות

Ó‚c˙גימ"ל  ‰Ê È¯‰,דומה צורה ¬≈∆À¿«
כמו  דומה, תוכן גם ‡B˙וממילא

˙eÓzL ‡l‡ ,Â"ÈÂ של הצורה »∆»∆¿«
‡e‰ Â"ÈÂ ˙B‡ בלבד ישר קו לא »

Â"ÈÂ,אלא  „"eÈ הישר הקו מלבד »
יו"ד  לאות שדומה תוספת יש

‰th‰ ˙ÈÓÈt ÏÚ ˙B¯B‰Ï¿«¿ƒƒ«ƒ»
וטיפה) כנקודה (שצורתה היו"ד

של  הפנימית לנקודה רומזת ו' שבאות

מג' וכן למלכות (מהמידות ההשפעה

ÈL‡¯a˙לד') „"eÈ ‡È‰L∆ƒ¿≈ƒ
'eÎ ÚÙM‰ ההשפעה שבתחילת «∆«

רומזת  ולכך קטנה נקודה כמו היא

יו"ד  ÚÙLaהאות ‰ÎLÓÂ¿ƒ¿¿»¿∆«
,Úe„ik CkŒ¯Á‡ Â"Èe‰,כלומר «»««««»«

טיפה  כמו היא שבתחילתה ההשפעה

יו"ד, האות כצורת בלבד, נקודה וכמו

אות  שהיא ו' האות בצורת שנרמז כפי רב, בשפע מתרחבת היא מכן לאחר

לו', נמשכת שהי' ונמצא Cet‰a,ארוכה ‡e‰ Ï"ÓÈb ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈ƒ∆¿≈
להורות  למטה הוא הארוך והקו למעלה היא הנקודה שבה ו' לאות בניגוד

ג' באות בהתרחבות, הוא וההמשך קטנה בנקודה היא ההשפעה שהתחלת

להיפך  זה הוא ‰Â"Èeהרי בהתרחבות השפעה על ÏÚÓÏ‰המורה «»¿«¿»
„"ei‰Â לנקודה ההשפעה צמצום על היא המורה hÓÏ‰,קטנה ¿«¿«»

,˙eÎÏna ÚÙM‰ ÌeiÒ ÏÚ ˙B¯B‰Ï ההשפעה מהמידות כאמור, באה ¿«ƒ«∆«««¿
המלכות, בספירת ושם ההשפעה, את הקולטת המלכות לספירת אנפין') ('זעיר

ונעצרת  מסתיימת ÔÓההשפעה ÚÙM‰Â ¯B‡‰ CLÓ‰ È¯Á‡«¬≈∆¿≈»¿«∆«ƒ
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כט dlk izeg` ipbl iz`a

(עדּֿכאןֿלׁשֹונֹו). כּו' הּמׁשּפיע מן ְְְִִֶַַַַַַָוהּׁשפע

ּומּמּנה  יּו"ד, ּבראׁשּה יׁש וי"ו ּדאֹות ּבזה, ְְְְִִֵֶֶָָָָָָֹוהענין

ההמׁשכה  על ּבכללּות ּומֹורה ּדק, קו ְְְִִֶַַַַַָָָָנמׁש

מעליֹון  ׁשּימש ּכדי ּכי למּטה, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֻמּלמעלה

העליֹון  צרי הּתלמיד, אל מהרב ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָלתחּתֹון,

ׁשּלכן  הּתחּתֹון, ּבער להיֹות עצמֹו את ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָלצמצם

ּתחּלת  ׁשּזהּו ׁשּבראׁשֹו, הּיּו"ד רק ְְְִִֶֶֶַַַָֹנׁשאר

הּנה  ּכבר, מדּודה ׁשההׁשּפעה ּולאחרי ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָההמׁשכה.

ּבאפן  זה הרי למּטה, מּלמעלה ׁשּיֹורדת ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּככל

וא"ו, אֹות צּיּור ׁשּזהּו ּומתקּצר, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָׁשּמתצמצם

ׁשּבראׁש הּיּו"ד ׁשהֹולׁשּלאחרי קו נמׁש ּה, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

לּמקּבל  ׁשּימש ּבכדי הּנה ,ואחרּֿכ ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָֻודק.

צרי הּמקּבל, ּכלי ער לפי ויהיה ,ּבער ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָׁשאינֹו

ׁשהּמקּבל  הינּו, צמצּום, ׁשל ענין עֹומד 34להיֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַ

זה  ּוב ּטּול הּמציא ּות, ּובּטּול צמצּום ׁשל ְְְִִִִִֶֶַָּבתנּועה

וזהּו הּמׁשּפיע. מן הּׁשפע את לקּבל הּכלי ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַהּוא

ּגימ"ל), אֹות (ׁשּבתמּונת הּוא"ו ּבסֹוף ְְִִֶֶַַַָהּיּו"ד

לבא  ּכׁשּצרי ההמׁשכה, סּיּום על ְְִִֶֶַַַָָָָָֹׁשּמֹורה

ּכלּום, מּגרמיּה ליּה ׁשּלית לּמקּבל ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַ(איּבערגיין)

ד' האֹות ענין "ּגמל 35ׁשּזהּו ענין ּגם וזהּו . ְְְְִִֶֶֶַַַָֹ

לעני  מׁשּפיע  לֹו, ׁשּיׁש ׁשהעׁשיר ּכפׁשּוטֹו, ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָּדּלים"

ההׁשּפעה  ואפן ּכלּום, מּגרמיּה ליּה ּדלית ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָֹודל

ּדלי"ת. לאֹות נמׁש ׁשּמּמּנה ּגימ"ל ּבאֹות ְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָנרמז

È„ÈŒÏÚÂ.'ה - מד' נעׂשה הּצדקה, מעׂשה ¿«¿≈ְֲֲִֵֶַַַָָ

ּבכתבי  ּכּמבאר ּבזה, ְְְְְִִֵֶַָָָָֹוהענין

הּפסּוק ב האריז"ל  עֹוד,36על ונֹוסף מפּזר יׁש ְְֲִֵֵַַַַָָָ
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ראה.ב) פ' המצוות וטעמי המצוות שער

וא 34) 6 ס"ע חי"ט (תו"מ ופ"ד פ"ב דאשתקד לגני באתי ד"ה גם ראה ― אלו צמצומים ב' ואילך).בענין 10 ע' ילך;

ואילך).35) 12 ע' שם (תו"מ פ"הֿו שם לגני באתי ד"ה גם כד.36)ראה יא, משלי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'eÎ ÚÈtLn‰ היא הו' ג' שבאות וכיוון ו' באות והיו"ד הנרמז למעלה ««¿ƒ«

נעצרת  שהיא עד ההשפעה המשכת על מורה זה הרי למטה, »(Œ„Úהיא
BBLÏŒÔ‡k הזקן אדמו"ר ).של »¿

‰pnÓe ,„"eÈ dL‡¯a LÈ Â"ÈÂ ˙B‡c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â יו"ד מהאות ¿»ƒ¿»»∆¿»≈¿…»ƒ∆»
ו' האות c˜,שבראש Â˜ CLÓƒ¿»««

˙eÏÏÎa ‰¯BÓe,רומז וארוך דק קו ∆ƒ¿»
כללי, ‰‰ÎLÓ‰באופן ÏÚ והגילוי «««¿»»

והשפע  האור «¿»¿ÏÚÓlÓƒ‰של
C˘ÓiL È„k Èk ,‰hÓÏ גילוי ¿«»ƒ¿≈∆À¿«

ÔBzÁ˙Ïוהשפעה  ÔBÈÏÚÓ המקבל ≈∆¿¿«¿
בהשפעה  למשל כמו השפע, את

Ó המשפיע‰ Ï‡ מקבל ‰¯· ≈»«∆«
ÔBÈÏÚ‰ CÈ¯ˆ ,„ÈÓÏz המשפיע «¿ƒ»ƒ»∆¿

˙BÈ‰Ï BÓˆÚ ˙‡ ÌˆÓˆÏ¿«¿≈∆«¿ƒ¿
,ÔBzÁz‰ C¯Úa העליון שבין כיוון  ¿∆∆««¿

לא  והתחתון גדול פער יש לתחתון

השפע  את ולהכיל לקלוט מסוגל

ולכן  העליון. אצל שהוא כפי מהעליון

צריך  לתחתון, השפע מסירת לפני

ולהתאים  ההשפעה את לצמצם העליון

של  הקליטה ויכולת הרמה לפי אותה

L‡¯התחתון  ÔÎlL של בסופו ∆»≈ƒ¿»
BL‡¯aLדבר  „"ei‰ ואין ¯˜ ««∆¿…

מזה, יותר לתחתון משפיע העליון

e‰fL של וההתאמה הצמצום ∆∆
לתחתון  »lÁz¿ƒ˙ההשפעה

È¯Á‡Ïe .‰ÎLÓ‰‰««¿»»¿«¬≈
‰„e„Ó ‰ÚtL‰‰L ומצומצמת ∆««¿»»¿»

˙„¯BiL ÏÎk ‰p‰ ,¯·k¿»ƒ≈¿»∆∆∆
‰¯Èההשפעה  ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»¬≈
Ù‡a ‰Ê¯v˜˙Óe ÌˆÓˆ˙nL Ô ∆¿…∆∆ƒ¿«¿≈ƒ¿«≈

יותר, עוד ‡B˙השפע ¯eiˆ e‰fL∆∆ƒ
„"ei‰ È¯Á‡lL ,Â"‡Â»∆¿«¬≈«

,dL‡¯aL הראשון לשלב הרומז ∆¿…»
הגדולה, הירידה לפני ההשפעה, של

˜„Â CÏB‰L Â˜ CLÓ ובסופו ƒ¿»«∆≈»«
נוסף. צמצום יש הירידה שבהמשך להורות בתחילתו, מאשר דק יותר הוא

,CkŒ¯Á‡Â וההשפעה ההשפעה בתחילת הצמצום È„Îaלאחר ‰p‰ ¿«««ƒ≈ƒ¿≈
,C¯Úa BÈ‡L Ïa˜nÏ C˘ÓiL בין הערך וריחוק הפער כלומר, ∆À¿««¿«≈∆≈¿∆∆

וכן  לזה זה בערך שאינם ותלמיד לרב הכוונה (במשל והמקבל המשפיע

כדי  ולכן ביניהם והשוואה יחס כל ללא הוא העליונות) בספירות בנמשל,

ההשפעה  את יקלוט אכן ÈÏkהשפע È‰ÈÂ‰שהמקבל C¯Ú ÈÙÏ ¿ƒ¿∆¿ƒ∆∆¿≈
,Ïa˜n‰ המקבל של וההכלה הקליטה ליכולת BÈ‰Ï˙בהתאם CÈ¯ˆ «¿«≈»ƒƒ¿

ÌeˆÓˆ ÏL ÔÈÚ,ההשפעה את הקולט המקבל מצד ‰eÈ,גם ƒ¿«∆ƒ¿«¿
Ïa˜n‰L34 מצידו„ÓBÚ ∆«¿«≈≈

Ïeh·e ÌeˆÓˆ ÏL ‰Úe˙aƒ¿»∆ƒ¿ƒ
˙e‡Èˆn‰,שלו Ïeh·eהאישית «¿ƒƒ

ÈÏk‰ ‡e‰ ‰Ê המקבל את העושה ∆«¿ƒ
ומוכשר  ראוי ‡˙ל'כלי' Ïa˜Ï¿«≈∆

e‰ÊÂ .ÚÈtLn‰ ÔÓ ÚÙM‰«∆«ƒ««¿ƒ«¿∆
המקבל  של והביטול »‰ei"„הצמצום

את  ההקטנה המסמלת ואת הצמצום

˙eÓ˙aL) Â"‡e‰ ÛBÒa בצורה ¿«»∆ƒ¿«
BnL¯‰של  ,(Ï"ÓÈb ˙B‡ האות ƒ∆∆»

‰‰ÎLÓ‰,י' ÌeiÒ ÏÚ«ƒ««¿»»
CÈ¯vLk השפע‡·Ï ¿∆»ƒ»…

ÔÈÈ‚¯ÚaÈ‡) ולהגיע )לעבור ƒ∆¿≈
dÈÓ¯bÓ dÈÏ ˙ÈlL Ïa˜nÏ«¿«≈∆≈≈ƒ«¿≈

,ÌeÏk לו עצמו שאין משל כלום ¿
'„ ˙B‡‰ ÔÈÚ e‰fL35 מלשון ∆∆ƒ¿«»

ועניות. דלות

ÔÈÚ Ìb e‰ÊÂ הפנימי של התוכן ¿∆«ƒ¿«
"ÌÈlc ÏÓb" חסדים גמילות ¿…«ƒ

¿BËeLÙkƒ,לעניים והשפעה 
ÚÈtLÓ ,BÏ LiL ¯ÈLÚ‰L∆∆»ƒ∆≈«¿ƒ«
dÈÓ¯bÓ dÈÏ ˙ÈÏc Ï„Â ÈÚÏ∆»ƒ¿«¿≈≈ƒ«¿≈

ÌeÏk,כלום מעצמו לו ÔÙ‡Âשאין ¿¿…∆
Ï"ÓÈb ˙B‡a ÊÓ¯ ‰ÚtL‰‰««¿»»ƒ¿»»ƒ∆
והנתינה  ההשפעה את המסמלת

˙"ÈÏc ˙B‡Ï CLÓ ‰pnnL∆ƒ∆»ƒ¿»»»≈
לעיל המסמלת  כמבואר הקבלה, את

באריכות.

‰˜„v‰ ‰NÚÓ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈«¬≈«¿»»
לעני, ומשפיע נותן ∆¬»NÚ‰שהעשיר

.'‰ - '„Ó'הד כאשר כלומר, ƒ
העניות  ואת הדלות את המסמלת

אות  שהיא קו) עוד לה (ונוסף ה' לאות הופכת היא אזי שפע, מקבלת

להלן. שיתבאר כפי ביותר, נעלה מצב המסמלת

Ï"ÊÈ¯‡‰ È·˙Îa ¯‡·nk ,‰Êa ÔÈÚ‰Â ב˜eÒt‰ ÏÚ36 במשלי ¿»ƒ¿»»∆«¿…»¿ƒ¿≈»¬ƒ«««»
,„BÚ ÛÒBÂ ¯fÙÓ LÈ בהוצאות לחסוך צריך ממון לצבור כדי כלל בדרך ≈¿«≈¿»
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i"gyz'dל ('a xn`n) ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven

ז"ל  רּבֹותינּו ("אם ג ׁשּדרׁשּוהּו הּצדקה ענין על ְְְִִֵֶַַַַָָָ

יֹודע  הוי לצדקה, מעֹותיו מפּזר אדם ְְֱִִֵֵֵַַָָָָָָָָראית

 ֿ זעיר ׁשּבתֹו ּדאימא' 'יסֹוד ּכי מֹוסיף"), ְְְְִִִֵֶֶָׁשהּוא

הּוא  ּדזעירֿאנּפין, עצמֹו ה'ּיסֹוד' אֹו ְְְְְִִִֵַַַַאנּפין,

 ֿ ואחר האֹורֹות, ּכל הּגֹובה  צדקה', 'ּגּבאי ְְְִֶַַַַַַָָָָָהּנקרא

מּבחינת  ׁשהם לענּיים ּומחּלקֹו נֹותנֹו הּוא ְְְְֲִִִִֵֶַַַַּכ

החסדים  הם לּה, ׁשּנֹותן הּצדקה והּנה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּמלכּות.

הּסברא  ּוכפי כּו'. זעירֿאנּפין' ּב'יסֹוד ְְְְְִִִִֵַַַָָהּיֹורדים

החסדים  אֹורֹות נתמעטּו ׁשעלֿידיֿזה נראה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָהיה

כּו' מפּזר יׁש ּכי הֹודיענּו ולכן ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָמ'ּזעירֿאנּפין ',

כּו', ׁשהיה מּמה עֹוד" "נֹוסף הנה הּפּזּור ֲִִִֵֶַַַַָָָּומחמת

צדקה  הּנֹותן והּנה ּדזעירֿאנּפין'. 'ּגּופא ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָׁשּנגּדל

יראה  אם ּגם ּכי עלּֿדרֿזה, יהיה הּוא ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַּגם

מֹוסיף  אּלא אינֹו ממֹונֹו, מפּזר ׁשהּוא ְְִֵֵֵֶֶַָָָּבעיניו

ּבענין  אחרת ּכּונה עֹוד לבאר ּומֹוסיף ְְְִִֵֶֶַַַָָָָממֹונֹו.

ּכ ּדע צדקה,הּצדקה: ׁשּבתבת "צדי" אֹות י ְְְִִֵֶַַַָָָָָ

'אחֹור  ונּוקבא' 'זעירֿאנּפין היֹות על ְְְְֱִֵַַָָָמֹורה

ּכפּופה  ונּו"ן יּו"ד צ', אֹות צּיּור וזהּו ְְְְִֶָָּבאחֹור',

ּבאחֹור'. 'אחֹור ועֹומדֹות מּזֹו, זֹו ּפניהן ְְְְֲִֵֶָָהפּוכֹות

וענּיה. ּדּלה הּנקבה אז היֹות על מֹורה ד', ְְֱֲִֵַַַַָָָָָואֹות

הארּכה  רגלּה היֹות על מֹורה קּו"ף, ְְֱֲַַָָָָֻואֹות

ח). סעיף (ּכדלקּמן ּבּקלּפֹות ויֹורדת ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָמתּפּׁשטת

'אחֹור  הם ונּוקבא' ֿ אנּפין 'זעיר ׁשּכאׁשר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָּומסּים:

לתּקן  צרי ולכן ּגרּוע, זּוּוג זה הרי ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָּבאחֹור'

ה' אֹות ענין ׁשּזהּו והאמּתי העּקרי זּוּוג ְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַָָָׁשּיהיה

ׁשּמבאר  מה ּגם וזהּו (עדּֿכאן). צדקה ְְְֵֶֶֶַַַָָָָׁשל

מאחֹוריה, היא הּיּו"ד ד' ׁשּבאֹות ֲֲִֵֶֶַַַָָָּבּמאמר,

ה' ּובאֹות ּבאחֹור ', אחֹור 'יחּוד על ְִֶַָָָָׁשּמֹורה
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תתקמז).ג) (רמז כד יא, משלי יל"ש

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לתוספת אבל  מביאה הפזרנות דווקא Ï"Êלפעמים eÈ˙Ba¯ e‰eL¯cL ג ∆¿»«≈

ÂÈ˙BÚÓבמדרש  ¯fÙÓ Ì„‡ ˙È‡¯ Ì‡") ‰˜„v‰ ÔÈÚ ÏÚ«ƒ¿««¿»»ƒ»ƒ»»»¿«≈»»
,‰˜„ˆÏ אלא אל ממונו את מאבד הוא שבכך e‰L‡תחשוב Ú„BÈ ÈÂ‰ ƒ¿»»¡≈≈«∆

'‡ÓÈ‡c „BÒÈ' Èk ,("ÛÈÒBÓ כפי היסוד ספירת היינו שבבינה, יסוד ƒƒ¿¿ƒ»
(הנקראת  הבינה בספירת כלולה שהיא

את  ו'מולידה' מעוררת היא כי 'אמא'

ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ,המידות) CB˙aL∆¿¿≈«¿ƒ
'פנים  (הנקראות העליונות המידות

הוא  במידות המאיר האור כי זעירות'

המאיר  האור לגבי וקטן מועט

לבחינות  שהכוונה היינו במוחין),

הבינה  שספירת כפי לא שבבינה היסוד

היא  שהבינה כפי אלא עצמה בפני היא

מהמידות  BÓˆÚחלק '„BÒi'‰ B‡«¿«¿
,ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊc הכוונה אחר באופן ƒ¿≈«¿ƒ

חלק  שהיא כפי עצמה, היסוד לספירת

ולא  המידות) (כללות אנפין' מ'זעיר

הבינה  מספירת חלק שהיא כפי

אנפין', ‰p˜¯‡שב'זעיר ‡e‰«ƒ¿»
‰·Bb‰ ,'‰˜„ˆ È‡ab' אוסף ««¿»»«∆

‰‡B¯B˙ומקבץ  Ïk שבכל »»
‰e‡הספירות, CkŒ¯Á‡Â גבאי ¿«««

היסוד, עניין ובנמשל, ¿B˙Bהצדקה
Ì‰L ÌÈiÚÏ B˜lÁÓe¿«¿«¬ƒƒ∆≈

˙eÎÏn‰ ˙ÈÁaÓ ש'לית הספירה ƒ¿ƒ«««¿
לעיל. כאמור כלום', מגרמה ≈p‰Â¿ƒ‰לה

,dÏ Ô˙BpL ‰˜„v‰ ההשפעה «¿»»∆≈»
הספירות  משאר 'גובה' היסוד שספירת

המלכות  לספירת ≈‰Ìונותנת
ÌÈ„ÒÁ‰ החסד ספירת של האורות «¬»ƒ

הספירות  BÒÈ'a„ושאר ÌÈ„¯Bi‰«¿ƒƒ
'eÎ 'ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ הם ומשם ¿≈«¿ƒ

המלכות. לספירת ÈÙÎe¿ƒנמשכים
‰‡¯ ‰È‰ ‡¯·q‰ היה ולכאורה «¿»»»»ƒ¿∆

∆≈¿»∆ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰לחשוב מקום 
מ'יסוד' ההשפעה מהעברת כתוצאה

‡B¯B˙ל'מלכות' eËÚÓ˙ƒ¿«¬
'ÔÈt‡Œ¯ÈÚf'Ó ÌÈ„ÒÁ‰ וכעת «¬»ƒƒ¿≈«¿ƒ

זו, נתינה לפני שהיה מכפי אור פחות עצמן במידות נטעה ÔÎÏÂיש שלא כדי ¿»≈
‰eft¯לחשוב  ˙ÓÁÓe 'eÎ ¯fÙÓ LÈ Èk eÚÈ„B‰ נחסר לא ƒ»ƒ≈¿«≈«¬««ƒ

להיפך  אלא הנותן eÎ',במשפיע ‰È‰L ‰nÓ "„BÚ ÛÒB" ‰‰ƒ≈»ƒ«∆»»
'ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊc ‡Ùeb' Ïc‚pL גדל דווקא המידות של (העיקר) הגוף ∆ƒ¿«»ƒ¿≈«¿ƒ

ל'מלכות'. מההשפעה ˆ„˜‰וצמח Ô˙Bp‰ ‰p‰Â מובטח כפשוטו, לעני ¿ƒ≈«≈¿»»
כי  ÂÈÈÚaלו ‰‡¯È Ì‡ Ìb Èk ,‰ÊŒC¯cŒÏÚ ‰È‰È ‡e‰ Ìb לפי «ƒ¿∆«∆∆∆ƒ«ƒƒ¿∆¿≈»

ובגלוי  בחיצוניות נראה שהדבר BBÓÓאיך ¯fÙÓ ‡e‰L על ולכאורה ∆¿«≈»
ממונו, יתמעט הצדקה BBÓÓ.ידי ÛÈÒBÓ ‡l‡ BÈ‡≈∆»ƒ»

¯‡·Ï ÛÈÒBÓe האריז"ל ‰v„˜‰:בכתבי ÔÈÚa ˙¯Á‡ ‰ek „BÚ ƒ¿»≈«»»«∆∆¿ƒ¿««¿»»
˙BÈ‰ ÏÚ ‰¯BÓ ,‰˜„ˆ ˙·˙aL "È„ˆ" ˙B‡ Èk Úc«ƒ»ƒ∆¿≈«¿»»»«¡
¯BÁ‡' '‡·˜eÂ ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ'¿≈«¿ƒ¿¿»»

,'¯BÁ‡a,וחסידות בקבלה כמבואר ¿»
הנקראות  מהמידות השפע תוספת

הנקראת  המלכות לספירת אנפין' 'זעיר

ואיחוד  חיבור ידי על היא 'נוקבא'

המשפיע  (של 'יחוד' הנקרא ביניהם,

באופן  להיות יכול והיחוד והמקבל)

בין  חיבור היינו באחור', 'אחור של

המלכות,חיצוניות  לחיצוניות המידות

e‰ÊÂ מורה כך ˆ',ועל ˙B‡ ¯eiˆ ¿∆ƒ
'צדקה'האות  המילה של הראשונה

מהאותיות  Ô"eÂהמורכבת „"eÈ¿
‰ÙeÙk סופית מנו"ן (בשונה ¿»

פשוטה') 'נון ¬‰BÎeÙ˙הנקראת
Ô‰Èt שתי הללו של BÊהאותיות ¿≈∆

¯BÁ‡' ˙B„ÓBÚÂ ,BfÓƒ¿¿»
,'„ ˙B‡Â .'¯BÁ‡a השנייה האות ¿»¿

'צדקה' המילה ‰BÈ˙של ÏÚ ‰¯BÓ»«¡
Ê‡'באחור 'אחור הוא הייחוד כאשר »

‰·˜p‰ את המקבלת המלכות ספירת «¿≈»
iÚÂ‰השפע  ‰lc השפע כי «»«¬ƒ»

מועט. הוא זה ביחוד ¿B‡Â˙הנמשך
,Û"e˜ המילה של השלישית האות

¯‚dÏ'צדקה' ˙BÈ‰ ÏÚ ‰¯BÓ»«¡«¿»
‰k¯‡‰'ק האות ËMt˙Ó˙של »¬À»ƒ¿«∆∆

Ôn˜Ï„k) ˙BtÏwa ˙„¯BÈÂ¿∆∆«¿ƒ¿ƒ¿«»
¯L‡kL :ÌiÒÓe .(Á ÛÈÚÒ¿ƒ¿«≈∆«¬∆

'‡·˜eÂ ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ' המידות ¿≈«¿ƒ¿¿»
BÁ‡a¯'והמלכות  ¯BÁ‡' Ì‰≈»¿»

של  החיצוניות חיבור של יחוד

המקבל  של החיצוניות עם המשפיע

Úe¯b ‚eeÊ ‰Ê È¯‰ הייחוד ולא ¬≈∆ƒ»«
פנימית, השפעה המעביר ≈«¿ÔÎÏÂהרצוי

‚eeÊ ‰È‰iL Ôw˙Ï CÈ¯»̂ƒ¿«≈∆ƒ¿∆ƒ
‰˜„ˆ ÏL '‰ ˙B‡ ÔÈÚ e‰fL ÈzÓ‡‰Â È¯wÚ‰ את המסמלת »ƒ»ƒ¿»¬ƒƒ∆∆ƒ¿«∆¿»»

רב  שפע מקבלת ועניות, דלות לשון שהד', לאחר והרצוי, הטוב המצב

לה' האריז"ל (Ô‡kŒ„Úוהופכת ).מכתבי «»
¯‡·nL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ הריי"צ „'אדמו"ר ˙B‡aL ,¯Ó‡na ¿∆««∆¿»≈««¬»∆»
,‰È¯BÁ‡Ó ‡È‰ „"ei‰ עצמה ד' האות 'eÁÈ„מאחורי ÏÚ ‰¯BnL «ƒ≈¬∆»∆»«ƒ

,'¯BÁ‡a ¯BÁ‡ חיצוני ד'יחוד (ולכן ומצומצמת מועטת ההשפעה שבו »¿»
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לי dlk izeg` ipbl iz`a

'ּפנים  ּבבחינת הּוא ׁשהּיחּוד מּלפניה, היא ְְִִִִִִֶֶַַַָָָהּיּו"ד

למּטה  הּצדקה  נתינת ׁשעלֿידי והינּו, ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָּבפנים'.

ענין  ׁשהּוא ּכלּום, מּגרמיּה ליּה ּדלית ְְְְְִִֵֵֵֶַַָלמאן

אזי  ּדּלים", "ּגמל לדל"ת, מּגימ"ל ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹההׁשּפעה

ועלֿידיֿזה  למעלה, ּדּלים" "ּגמל ענין ּגם ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָֹנעׂשה

הּׂשמאלית  הרגל ׁשּנֹוספה ה', - מד' ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָנעׂשה

הּיחּוד  ׁשּיהיה מּלפניה, הּיּו"ד ענין ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָׁשהּוא

ּבפנים'. 'ּפנים ְְִִִִַָָּבבחינת

החסידּות,CÈLÓÓeד) ּבלׁשֹון הענין לבאר «¿ƒְְְֲִִִֵַָָָ

ה' ׁשּבאֹות הּקּוין ׁשלׁשת ְְִִֵֶֶַַָֹּדהּנה,

לׁשלׁשה  ׁשּנחלק ההׁשּתלׁשלּות סדר על ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹמֹורים

יצרּתיו  "ּבראתיו ּבריאהֿיצירהֿע ׂשּיה, ְְְְְֲִִִִִַָָָָָעֹולמֹות

עׂשיתיו" "מּבׂשרי 37אף (ׁשהרי ּבאדם וענינֹו . ְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָ

הם 38אחזה" ה', אֹות ׁשל הּקּוין ׁשּׁשלׁשת ,( ְֱִֵֶֶֶֶֶַַֹ

ּומעׂשה  ּדּבּור מחׁשבה הּנפׁש, לבּוׁשי ,39ׁשלׁשה ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָֹ

(קו  הּקּוין מּׁשני נפסק הּׂשמאלי הּקנה ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָולכן

הּמחׁשבה  על ׁשּמֹורים הּימני וקו ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָהעליֹון

ׁשהּמעׂש להֹורֹות מּדּבּור ודּבּור), נפסק הּוא ה ְְְֲִִִִֶֶַַָ

עׂשיתיו", "אף ׁשּכתּוב מה ׁשּזהּו ְֲִִֶֶֶַַַָָָּומחׁשבה,

ּדּבּור  ׁשּמחׁשבה אף ּדהּנה, הענין. הפסיק ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָ"אף"

מּכלֿמקֹום  ּבלבד, לבּוׁשים הם ְְֲִִִֵֶַַָָּומעׂשה

ודּבּור, מחׁשבה ּבין חּלּוק יׁש ּגּופא ְְֲִִִִֵֵַָָָּבלבּוׁשים

לבין  האדם, מן לגמרי נפרדים נעׂשים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָׁשאינם

האדם, מן לגמרי נפרד ׁשּנעׂשה הּמעׂשה ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָלבּוׁש

ּבּנפעל, הּפֹועל ּכח יׁשנֹו הּמעׂשה ּבענין ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹׁשהרי

ועֹוד  עלֿידֹו. ׁשּנעׂשה ּבּכלי ׁשּיׁשנֹו האּמן ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָֹֻּכח

ׁשאין  החי ּבמין ּגם יׁשנֹו הּמעׂשה ׁשענין ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַֹזאת,

ׁשהם  ודּבּור מחׁשבה מהֿׁשאיןּֿכן ּכלל, ׂשכל ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּבֹו
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ז.37) מג, כו.38)ישעי' יט, ואילך.39)איוב א סז, בלק לקו"ת ואילך. ב צה, מג"א תו"א ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לשון ועניות)היא ‰'דלות ˙B‡·e כבר ד' האות שענייני לאחר שבאה »

שנוסף ‰ei"„תוקנו  האות הקו כמו קצר והוא לה' מד' אותה והופך לה «
קטנה  שהיא ÈÙlÓ‰,י' ‡È‰ להורות ה' האות eÁi‰L„בקידמת ƒƒ¿»∆»∆«ƒ

ההשפעה  את האור הגורם ÌÈÙa'ותוספת ÌÈt' ˙ÈÁ·a ‡e‰ יחוד ƒ¿ƒ«»ƒ¿»ƒ
אור. ריבוי של תוספת שמביא פנימי

˙È˙ È„ÈŒÏÚL ,eÈ‰Â¿«¿∆«¿≈¿ƒ«
‰hÓÏ ‰˜„v‰ צדקה הזה, בעולם «¿»»¿«»

dÈÏכפשוטה, ˙ÈÏc Ô‡ÓÏ¿»¿≈≈
,ÌeÏk dÈÓ¯bÓ לו שאין למי ƒ«¿≈¿

כלום  ÔÈÚמעצמו ‡e‰L∆ƒ¿«
‰ÚtL‰‰ והנתינהÏ"ÓÈbÓ ««¿»»ƒƒ∆

,"ÌÈlc ÏÓb" ,˙"Ï„Ï כמבואר ¿»∆¿…«ƒ
"ÏÓbלעיל, ÔÈÚ Ìb ‰NÚ ÈÊ‡¬««¬∆«ƒ¿«¿…

,‰ÏÚÓÏ "ÌÈlc יש למעלה וגם «ƒ¿«¿»
ונתינה  עצמה השפעה שמצד ד' לאות

משלה  כלום לה ואין חסרה היא

המלכות, ספירת היא (ובספירות

לעיל) ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰כמבואר
ד' לאות -ההשפעה '„Ó ‰NÚ«¬∆ƒ

˙ÈÏ‡ÓO‰ Ï‚¯‰ ‰ÙÒBpL ,'‰∆¿»»∆∆«¿»ƒ
ה' האות ‰ei"„של ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿««
,‰ÈÙlÓ בקידמת שהיא תוספת ƒ¿»∆»

ÈÁ·a˙האות  „eÁi‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆«ƒƒ¿ƒ«
'ÌÈÙa ÌÈt'.רבה השפעה ותהיה »ƒ¿»ƒ

ÔÈÚ‰ ¯‡·Ï CÈLÓÓe („«¿ƒ¿»≈»ƒ¿»
,‰p‰c ,˙e„ÈÒÁ‰ ÔBLÏaƒ¿«¬ƒ¿ƒ≈
'‰ ˙B‡aL ÔÈew‰ ˙LÏL¿…∆««ƒ∆»
וקו  מימין קו למעלה, מקו המורכבת

הד' ידו שעל (הקו משמאל נוסף

לעיל) כמבואר לה', ÌÈ¯BÓƒהופכת
¯„Ò ÏÚ˙eÏLÏzL‰‰ של «≈∆«ƒ¿«¿¿

למטה  מלמעלה האלוקי האור ירידת

באופן  לדרגה מדרגה ונמשך היורד

כחוליות  בזו זו אחוזות הדרגות שכל

רבות  מדריגות בו ויש שלשלת של

˜ÏÁpL כללי LÏLÏ‰באופן ∆∆¿»ƒ¿…»
˙BÓÏBÚ הנקראים Œ‰‡È¯aכלליים »¿ƒ»

,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ בכתוב ורמוזים ¿ƒ»¬ƒ»
‡Ûבישעי' ÂÈz¯ˆÈ ÂÈ˙‡¯a"¿»ƒ¿«¿ƒ«

"ÂÈ˙ÈNÚ37BÈÚÂ בשלושה . האלוקי האור השתלשלות' 'סדר של ¬ƒƒ¿ƒ¿»
(ואין Ì„‡aש עולמות  האדם בנפש ביטוי לידי ובא משתקף שהוא כפי »»»

האדם  של הנפש לכוחות רוחניים עליונים עולמות בין ההשוואה על להתפלא

‡ÊÁ‰"נאמר È¯‰Lהגשמי  È¯NaÓ"38 נברא שהאדם וכיוון אלוקה, ∆¬≈ƒ¿»ƒ∆¡∆
'לראות' ניתן האדם בנפש מהתבוננות הרי שלמעלה, ובדוגמה אלוקים' 'בצלם

אלוקות), ענייני LÏL‰ולהבין Ì‰ ,'‰ ˙B‡ ÏL ÔÈew‰ ˙LÏML∆¿…∆««ƒ∆≈¿…»
‰NÚÓe ¯eac ‰·LÁÓ ,LÙp‰ ÈLe·Ï39‰w‰ ÔÎÏÂ , ¿≈«∆∆«¬»»ƒ«¬∆¿»≈«»∆

ÈÏ‡ÓO‰'ה האות של השמאלית ‰ÔÈewמנותק ÒÙ˜הרגל ÈMÓ «¿»ƒƒ¿»ƒ¿≈««ƒ
ה'האחרים  האות את ÌÈ¯BnLשמרכיבים ÈÓi‰ Â˜Â ÔBÈÏÚ‰ Â˜)«»∆¿¿««¿»ƒ∆ƒ

,(¯ea„Â ‰·LÁn‰ ÏÚ והניתוק «««¿»»¿ƒ
הקווים  משני השלישי הקו של

הוא  NÚn‰L‰האחרים ˙B¯B‰Ï¿∆««¬∆
,‰·LÁÓe ¯eacÓ ˜ÒÙ ‡e‰ƒ¿»ƒƒ«¿»»

מה  להלן שיתבאר משמעות וכפי

e˙kL·העניין  ‰Ó e‰fL בפסוק ∆∆«∆»
העולמות  שלושת מרומזים שבו הנזכר

ÂÈ˙ÈNÚ",בריאהֿיצירהֿעשיה, Û‡«¬ƒƒ
ÔÈÚ‰ ˜ÈÒÙ‰ "Û‡" שבין כיוון «ƒ¿ƒ»ƒ¿»

הרומזים  יצרתיו' 'בראתיו המילים

שכנגד  ויצירה בריאה לעולמות

"עשיתיו" למילה ודיבור, מחשבה

שכנגד  העשייה לעולם הרומזת

על  מורה זה הרי "אף", נאמר המעשה

למעשה. והדיבור המחשבה בין ניתוק

¯eac ‰·LÁnL Û‡ ,‰p‰c¿ƒ≈«∆«¿»»ƒ
ÌÈLe·Ï Ì‰ ‰NÚÓe כליֿביטוי «¬∆≈¿ƒ

„·Ïa,עצמה הנפש ולא הנפש של ƒ¿«
‡Ùeb ÌÈLe·Ïa ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»ƒ¿ƒ»

elÁ˜עצמם  LÈ הבדלÔÈa ≈ƒ≈
ÌÈ‡L ,¯ea„Â ‰·LÁÓ«¬»»¿ƒ∆≈»
ÔÓ È¯Ó‚Ï ÌÈ„¯Ù ÌÈNÚ«¬ƒƒ¿»ƒ¿«¿≈ƒ

,Ì„‡‰ המחשבה גם כלומר, »»»
ולא  'לבושים' הם הנפש והדיבור

אלא  מהנפש נפרדים אינם אבל עצמה

בה  Le·Ïמחוברים ÔÈ·Ï¿≈¿
È¯Ó‚Ï „¯Ù ‰NÚpL ‰NÚn‰««¬∆∆«¬∆ƒ¿»¿«¿≈

,Ì„‡‰ ÔÓ כוח הוא המעשה שכוח ƒ»»»
והמחשבה חיצוני  הדיבור לעומת

BLÈ ‰NÚn‰ ÔÈÚa È¯‰L∆¬≈¿ƒ¿«««¬∆∆¿
,ÏÚÙpa ÏÚBt‰ Ák בעניין …««≈«ƒ¿»

של  הכוח ביטוי לידי בא המעשה

כמו  הנעשית, בפעולה העושה האדם

‰‡Ônלמשל  Ák המלאכה בעל …«»À»
NÚpL‰היוצר  ÈÏka BLiL∆∆¿«¿ƒ∆«¬∆

B„ÈŒÏÚ עצמה מהנפש המעשה כוח ופירוד יציאת על מורה זה ודבר «»
לאדם. שמחוץ בעניין ולפעול Ê‡˙,להתלבש „BÚÂ שבו נוסף דבר יש ¿…

והדיבור  המחשבה לכוחות המעשה כוח בין ההבדל את בגלוי »¿ÔÈÚL∆ƒרואים
‰ ÔÈÓa Ìb BLÈ ‰NÚn‰ÈÁ חיים ÏÏk,בעלי ÏÎN Ba ÔÈ‡L ««¬∆∆¿«¿ƒ««∆≈≈∆¿»

Ì‰L ¯ea„Â ‰·LÁÓ ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó'ו'לבושים ÌÈ„ÁÈÓכוחות «∆≈≈«¬»»¿ƒ∆≈¿À»ƒ
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i"gyz'dלב ('a xn`n) ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven

ּבׁשם  נקרא ׁשּלכן ּדוקא, האדם למין ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָֻמיחדים

היא  ּבקדּׁשה ה"א ׁשאֹות ּבּמאמר, ּומבאר ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָֻמדּבר.

ּדּבּור  מחׁשבה הּנפׁש, לבּוׁשי ׁשלׁשה ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָֹּכאׁשר

הּנה  ׁשאז הּקדּׁשה, מאֹור ממּלאים הם ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֻֻּומעׂשה,

ׁשּכל  והינּו, ּכדבעי, הם ּומעׂשיו ּדּבּורֹו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָמחׁשבּתֹו

יחסר  לא ּבהם, לעסק ׁשּצרי ּומצֹות ּתֹורה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹעניני

ׁשעֹוסק  ּבׁשעה וגם ּבׁשלמּות, אצלֹו והם ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָּבהם,

ּב'ׁשלחן  ּכּמבאר הּתֹורה עלּֿפי העֹולם ְְְְְְִִֵַַַָָָָָֹֻּבעניני

ׁשמים" "לׁשם הם עׂשּיֹותיו ּכל הּנה ,'40ערּו, ְֲִִִֵֵֵַָָָָ

היא  ּבהם ׁשהעבֹודה הענינים רק לא ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֹוהינּו,

ּדעהּו" ּדרכי ּד"בכל עצמּה41ּבאפן ׁשהעׂשּיה , ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ

ּגם  אּלא  ּבׁשּבת, אכילה עלּֿדר מצוה, ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָהיא

לענין  הכׁשר ּבבחינת ׁשהם הענינים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשאר

ּבּמאמר  ׁשּמביא ּוכמֹו לאחריֿזה. הּבאה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּמצוה

הּוא  ּברוח ׁש"הּכּונה מּׂשאּֿומּתן, מעסק ְֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻהּדגמא

ּוכמֹו ולעׂשֹות, לׁשמר הּמצֹות את לקּים ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַֹׁשּיּוכל

ׁשעלֿידי  (ׁשּזהּו ּוגמילּותֿחסדים צדקה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָּבמצות

והן  הּצדקה, מּצות הן מצֹות, מקּים עצמֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָהרוח

ּכּידּוע  הּמצֹות, להיֹות 42ׁשאר צריכֹות ׁשאינן ְְְְִִִֵֶַַַָָָ

ּבמגנא  וכן 43ּבחּנם, ּבדמים), לקנֹותן צרי אּלא , ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָ

ׁשּיהיּו כּו'ּבכדי ּבּתֹורה לעסק ּפנּויים ולּבֹו מחֹו ְְְְֲִִִִֵֶַַָֹֹ

'הכׁשר  עלּֿדר (ׁשּזהּו ּבּתפּלה" ׁשּבּלב ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָועבֹודה

ּכן, עֹוׂשה ׁש"ּכאׁשר  ענין, עֹוד ּומֹוסיף ְְֲִִִֵֶֶֶַָָמצוה').

ּומחּיה  הּלּמּוד זמּני מרויח אׁשר זה מּלבד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַהּנה

הּנה  והּתפּלה, הּתֹורה ּבאֹור  ּומאירּה מּמׁש ְְְְְִִִֵַַַַָָָָנפׁשֹו

ׁשּלֹו מּׂשאּֿומּתן העסק עצם אׁשר זאת ֲֵֶֶֶֶֶַַָָָֹעֹוד

ּדבמילא  ּכדבעי, הּוא ׁשמים) לׁשם הּוא ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָ(ּכאׁשר

ׁשהרי  וׁשקר, מרמה וגזל מאֹונאה נזהר הּוא ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָהרי

ּדבר  יעׂשה ואי הוי', ׂשנא אּלה ּכל אׁשר ְֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָיֹודע

ּבגּלּוי  אצלֹו מאיר וגם אלקּות. הפ הּוא ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַֹאׁשר

יׂשראל  איׁש לב ּבכל הּקבּועה ּפׁשּוטה ְְְְֱִִֵֵַָָָָָָהאמּונה
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מי"ב.40) פ"ב אבות ו.41)ראה ג, הצדקה.42)משלי מצות ראה פ' המצות טעמי א.43)ראה קכח, זח"ב ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÎlL ,‡˜Âc Ì„‡‰ ÔÈÓÏ הדיבור בגלל וכוח המחשבה ˜¯‡כוחות ¿ƒ»»»«¿»∆»≈ƒ¿»

a„Ó¯האדם  ÌLa במין נכלל ואינו החיים בעלי משאר אותו המבדיל ¿≈¿«≈
החי.

‡"‰ ˙B‡L ,¯Ó‡na ¯‡·Óe קוים שלושה בה ‰È‡שיש ‰M„˜a ¿»≈««¬»∆≈«¿À»ƒ
,LÙp‰ ÈLe·Ï ‰LÏL ¯L‡k«¬∆¿…»¿≈«∆∆
Ì‰ ,‰NÚÓe ¯eac ‰·LÁÓ«¬»»ƒ«¬∆≈

ÌÈ‡lÓÓ לגמרי מלאים¯B‡Ó ¿À»ƒ≈
,‰M„w‰ לדבר מקום נתינת ללא «¿À»

B¯eacאחר  Bz·LÁÓ ‰p‰ Ê‡L∆»ƒ≈«¿«¿ƒ
,eÈ‰Â ,ÈÚ·„k Ì‰ ÂÈNÚÓe«¬»≈ƒ¿»≈¿«¿
˙BˆÓe ‰¯Bz ÈÈÚ ÏkL∆»ƒ¿¿≈»ƒ¿

,Ì‰a ˜ÒÚÏ CÈ¯vL בין ∆»ƒ«¬…»∆
במעשה  ובין בדיבור בין במחשבה

BÏˆ‡ Ì‰Â ,Ì‰a ¯ÒÁÈ ‡Ï…∆¿«»∆¿≈∆¿
˜ÒBÚL ‰ÚLa Ì‚Â ,˙eÓÏLaƒ¿≈¿«¿»»∆≈

ÌÏBÚ‰ ÈÈÚa בדברים עסוק ואינו ¿ƒ¿¿≈»»
הם  עיסוקיו וכל ומצוות, תורה שהם

¯‡·nk ‰¯Bz‰ ÈtŒÏÚ«ƒ«»«¿…»
Ïk ‰p‰ ,'Ce¯Ú ÔÁÏL'a¿À¿»»ƒ≈»

ÂÈ˙BiNÚ העולם בענייני ‰Ìגם ¬ƒ»≈
כוונה  ÌÈÓL"מתוך ÌLÏ"40, ¿≈»«ƒ

ÌÈÈÚ‰ ˜¯ ‡Ï ,eÈ‰Â הללו ¿«¿…«»ƒ¿»ƒ
הזה  העולם «¬«∆B·Ú‰L„‰בענייני

Ì‰a בדברים ה' את לעבוד שהדרך »∆
EÈÎ¯cאלה  ÏÎ·"c ÔÙ‡a ‡È‰ƒ¿…∆ƒ¿»¿»∆

"e‰Úc41, במעשיו גם ה' את לדעת »≈
כאלה  דברים היינו האדם, של ודרכיו

,‰ÂˆÓ ‡È‰ dÓˆÚ ‰iNÚ‰L∆»¬ƒ»«¿»ƒƒ¿»
,˙aLa ‰ÏÈÎ‡ C¯cŒÏÚ«∆∆¬ƒ»¿«»
מעשה  היא עצמה האכילה שפעולת

היא  שהאכילה כיוון אבל האדם, של

הרי  השבת למצווה לכבוד הופכת היא

ÌÈÈÚ‰ ¯‡L Ìb ‡l‡ במעשיו ∆»«¿«»ƒ¿»ƒ
האדם  ‰LÎ¯של ˙ÈÁ·a Ì‰L∆≈ƒ¿ƒ«∆¿≈

והקדמה  ‰Âˆn‰הכנה ÔÈÚÏ¿ƒ¿««ƒ¿»
BÓÎe .‰ÊŒÈ¯Á‡Ï ‰‡a‰«»»¿«¬≈∆¿

‡Ó‚c‰ ¯Ó‡na ‡È·nL לדבר ∆≈ƒ««¬»«À¿»
מתוך  נעשה אבל חולין מעשה שהוא

'כל  בכלל הוא ולכן ראויה כוונה

שמים' לשם Œ‡OÓמעשיך ˜ÒÚÓ≈≈∆«»
,ÔzÓe,במסחר ek‰"L‰עיסוק «»∆««»»

ÏÎeiLוהמטרה  ‡e‰ ÁÂ¯a»∆«∆«
BÓÎe ,˙BNÚÏÂ ¯ÓLÏ ˙Bˆn‰ ˙‡ Ìi˜Ï למשל‰˜„ˆ ˙ÂˆÓa ¿«≈∆«ƒ¿ƒ¿…¿«¬¿¿ƒ¿«¿»»

,˙BˆÓ Ìi˜Ó BÓˆÚ ÁÂ¯‰ È„ÈŒÏÚL e‰fL) ÌÈ„ÒÁŒ˙eÏÈÓ‚e¿ƒ¬»ƒ∆∆∆«¿≈»∆««¿¿«≈ƒ¿

מצווה לקיום אמצעי משמש עצמו הממון זה ‰v„˜‰במקרה ˙ÂvÓ Ô‰≈ƒ¿««¿»»
שהרויח, בכסף נותן Úe„ikשהאדם ,˙Bˆn‰ ¯‡L Ô‰Â42 בכתבי ¿≈¿»«ƒ¿«»«

BÈ‰Ï˙האריז"ל  ˙BÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L המצוות ‚Óa‡כל ,ÌpÁa43, ללא ∆≈»¿ƒƒ¿¿ƒ»¿«»»
ÔÎÂתשלום  ,(ÌÈÓ„a Ô˙B˜Ï CÈ¯ˆ ‡l‡ לעבודת לשמש יכול הכסף ∆»»ƒƒ¿»¿»ƒ¿≈

אחרים  באופנים גם eÈ‰iLה' È„Îaƒ¿≈∆ƒ¿
BaÏÂ BÁÓ האדם ÌÈÈetשל …¿ƒ¿ƒ

‰„B·ÚÂ 'eÎ ‰¯Bza ˜ÒÚÏ«¬…«»«¬»
ŒÏÚ e‰fL) "‰lÙza ·laL∆«≈«¿ƒ»∆∆«

'‰ÂˆÓ ¯LÎ‰' C¯c בדומה ∆∆∆¿≈ƒ¿»
והקדמה  הכנה שהם בדברים לעיסוק

).למצווה 
ÛÈÒBÓe במאמר,ÔÈÚ „BÚ ƒƒ¿»

¯L‡k"L האדם,Ôk ‰NBÚ ∆«¬∆∆≈
אלו  כוונות מתוך ומתן במשא ועוסק

ו'בכל  שמים' לשם מעשיך 'כל של

דעהו', Ê‰דרכיך „·lÓ ‰p‰ƒ≈ƒ¿«∆
¯L‡,בעסק כוונתו שזו בשעה ¬∆

זמן  לעסק מקדיש על איננו יתר רב

וממילא  ÈpÓÊהמידה ÁÈÂ¯Ó«¿ƒ«¿«≈
„enl‰ לעסוק פנוי זמן בידו נשאר «ƒ

התורה  BLÙבלימוד ‰iÁÓe¿«∆«¿
LnÓ חיות לנשמתו d¯È‡Óeנותן «»¿ƒ»

נשמתו  את ‰Bz¯‰ומאיר ¯B‡a¿«»
˙‡Ê „BÚ ‰p‰ ,‰lÙz‰Â יש ¿«¿ƒ»ƒ≈…

נוסף  ריווח ÌˆÚבכך ¯L‡¬∆∆∆
BlL ÔzÓeŒ‡OÓ ˜ÒÚ‰»≈∆«»«»∆

ÌÈÓL ÌLÏ ‡e‰ ¯L‡k) כיוון «¬∆¿≈»«ƒ
טובים  ÈÚ·„kשהמניעים ‡e‰ (ƒ¿»≈

להיות, שצריך כפי «≈¿ÏÈÓ·cƒ‡מסחר
כראוי  במסחר שעוסק ≈¬‰¯Èמאחר

‡e‰ הגונה בצורה מסחרו את מנהל

והוא  ההלכה B‡Ó‡‰כפי ¯‰Êƒ¿»≈»»
,¯˜LÂ ‰Ó¯Ó ÏÊ‚Â דברים שהם ¿∆∆ƒ¿»¿∆∆

במסחר  לעשות ≈¬∆È¯‰Lשאסור
‡N ‰l‡ Ïk ¯L‡ Ú„BÈ≈«¬∆»≈∆»≈
¯L‡ ¯·c ‰NÚÈ CÈ‡Â ,'ÈÂ‰¬»»¿≈«¬∆»»¬∆

˙e˜Ï‡ CÙ‰ ‡e‰ כל והרי ≈∆¡…
היא  במסחר שלו והמטרה הכוונה

שמים'. 'לשם

Ì‚Â יתרון יש שמים' 'לשם למסחר ¿«
בה' אמונה מתוך העיסוק שבגלל נוסף

בידו Èel‚aשהכול BÏˆ‡ ¯È‡Ó≈ƒ∆¿¿ƒ
NÈ LÈ‡ ·Ï ÏÎa ‰Úe·w‰ ‰ËeLt ‰eÓ‡‰Ï‡¯ אמונה כלומר, »¡»¿»«¿»¿»≈ƒƒ¿»≈

בגלוי  מאירה גם היא אצלו אבל יהודי, כל בלב קבועה ‰ÈÂ'זו ˙k¯aL∆ƒ¿«¬»»
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לג dlk izeg` ipbl iz`a

ּתעׁשיר  היא הוי' רק 44ׁשּברּכת ּתבא והּברכה , ְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָֹ

 ֿ (מה הוי'" לברּכת ראּוי העסק יהיה ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָּכאׁשר

הּפרנסה  ּבעניני מׁשקע היה אּלּו ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֻׁשאיןּֿכן

הּבלּתיֿרצּוי  הענין על ׁשּנֹוסף ּבהם, ְְְִִִֶֶַַָָָָָָֻּומטרד

ועצם  ׁש"ּכחי הּמחׁשבה על ׁשּמֹורה ּגּופא, ְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּבזה

הּזה" החיל את לי עׂשה ּגֹורע 45ידי ּגם זה הרי , ֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

עלֿידי  אליהם ׁשהּגיע ּומעלֹות ּודרגֹות ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָּבענינים

ּומצֹותיה). הּתֹורה וקּיּום הּתפּלה ּבעבֹודת ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָעסקֹו

האמצעי ÔÈÚ‰Âה) אדמֹו"ר ׁשּמבאר ּכפי ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָ

חּיים', ל'דר ּבהקּדמתֹו ְְְֲִֶֶַַַָָָֻּבארּכה

יראתֿחטא  מֹוצאים ׁשאינם ּכאּלּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּיׁשנם

עלֿידי  ׁשּבקרּבם יראתֿאלקים ער לפי ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָֹּבעצמם

טֹובים, ּומעׂשים ותֹורה ּבתפּלה ְְֲֲִִִִַָָָָעבֹודתם

ודעּתם  לּבם עמק טרּדת מּצד היא לזה ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹׁשהּסּבה

מעט  ועֹוקרים ׁשּמבלּבלים הּזמן ועסקי ְְְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָּבפרנסה

וזֹוהי  ה', ויראת אלקים יראת הׁשרׁשת ְְְְְְֱִִִִַַַַַָֹמעט

ׁשהעסק  והינּו, כּו'. ההמֹון לרב הּנפילה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹסּבת

"ּכּפי ּד"יגיע ּבאפן אינֹו ׁשהּיגיעה 46ּבפרנסה , ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

עסּוק  הּמֹוחין ּבעּקר ואּלּו ּבלבד, ּבּכּפים ְְְִִִִִִַַַַַָָהיא

את  לׁשּמׁש אּלא נבראתי לא "אני ּבענין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָֹהּוא

ׁשקּוע 47קֹוני" נעׂשה ראׁשֹו ׁשּגם ּבאפן אּלא , ְֲִֶֶֶֶַַַָָֹֹ

(ער  מציאּותֹו ּבכל מׁשקע ּׁשּנעׂשה ועד ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָֻּבזה,

ּבאפן  הּפרנסה, וטרדֹות ּבדאגֹות (זי ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָֹפארלירט

לחמֹו יחסר ּפן צּורייּבט)48ׁשהּדאגה (עס מכּלה ְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָ

ׁשּבׁשעת  ּבלבד זֹו לא הּנה ׁשאז מציאּותֹו, ּכל ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹאת

מחּסר  ׁשּזה זאת, עֹוד אּלא ּכדבעי, אינֹו ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹמעׂשה

עבֹודתֹו עלֿידי אליהם ׁשהּגיע מהענינים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָוגֹורע

ועד  כּו', והּׂשגה הבנה  ּומצֹותיה, ותֹורה ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָּבתפּלה
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כב.44) י, יז.45)משלי ח, ובכ"מ.46)עקב ג. סו, חוקת ד. מב, שלח לקו"ת וראה ב. קכח, וברייתא 47)תהלים משנה

שלמה  במלאכת וכ"ה תשכ"ד). ירושלים ― בבלי תלמוד של כתביֿהיד (אוסף כת"י בש"ס הגירסא (ע"פ בסופה קידושין

ועוד). שם. קידושין יד.48)למשניות נא, ישעי' ע"פ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯ÈLÚz ‡È‰44, גורם שום ולא ה' ברכת הוא לעשירות והגורם המקור ƒ«¬ƒ

בעסקים Î¯a‰Â‰אחר  להצלחה ה' È‰È‰של ¯L‡k ˜¯ ‡·z ¿«¿»»»…««¬∆ƒ¿∆
Ú˜LÓ ‰È‰ el‡ ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó) "'ÈÂ‰ ˙k¯·Ï Èe‡¯ ˜ÒÚ‰»≈∆»¿ƒ¿«¬»»«∆≈≈ƒ»»À¿»

,Ì‰a „¯ËÓe ‰Ò¯t‰ ÈÈÚa רק הוא העסק אם להיות שעלול דבר ¿ƒ¿¿≈««¿»»À¿»»∆
כוונה  מתוך ולא להרוויח רצון מתוך

שמים' ‰ÔÈÚ'לשם ÏÚ ÛÒBpL∆»«»ƒ¿»
‡Ùeb ‰ÊaL Èeˆ¯ŒÈzÏa‰,עצמו «ƒ¿ƒ»∆»∆»

שהאדם  באופן בפרנסה העיסוק בעצם

מכך  ומוטרד בדבר ∆∆BnL¯‰שקוע
ÌˆÚÂ ÈÁk"L ‰·LÁn‰ ÏÚ«««¿»»∆…ƒ¿…∆
ÏÈÁ‰ ˙‡ ÈÏ ‰NÚ È„È»ƒ»»ƒ∆««ƒ

"‰f‰45, כזה באופן בפרנסה עיסוק «∆
כי  לחשוב טועה שהאדם מוכיח

שלו  בכוחות בו, תלוייה שלו ההצלחה

שלו, Ú¯Bbובכישרונות Ìb ‰Ê È¯‰¬≈∆«≈«
˙BÏÚÓe ˙B‚¯„e ÌÈÈÚa¿ƒ¿»ƒ¿»«¬

‡Ì‰ÈÏהרוחני בתחום  ÚÈb‰L∆ƒƒ«¬≈∆
˙„B·Úa B˜ÒÚ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿«¬«
‰¯Bz‰ Ìei˜Â ‰lÙz‰«¿ƒ»¿ƒ«»

.(‰È˙BˆÓeƒ¿∆»
¯‡·nL ÈÙk ,‰Êa ÔÈÚ‰Â (‰¿»ƒ¿»»∆¿ƒ∆¿»≈

ÈÚˆÓ‡‰ ¯"BÓ„‡ של בנו «¿»∆¿»ƒ
הזקן  B˙Óc˜‰aאדמו"ר ‰k¯‡a«¬À»¿«¿»»

,'ÌÈiÁ C¯„'Ï של מספריו אחד ¿∆∆«ƒ
האמצעי  el‡kאדמו"ר ÌLiL∆∆¿»»≈

‡ËÁŒ˙‡¯È ÌÈ‡ˆBÓ ÌÈ‡L∆≈»¿ƒƒ¿«≈¿
Œ˙‡¯È C¯Ú ÈÙÏ ÌÓˆÚa¿«¿»¿ƒ∆∆ƒ¿«
È„ÈŒÏÚ Ìa¯˜aL ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ∆¿ƒ¿»«¿≈
‰¯B˙Â ‰lÙ˙a Ì˙„B·Ú¬»»ƒ¿ƒ»¿»

,ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe מדובר כלומר, «¬ƒƒ
בתורה  בתפילה, העוסקים באנשים

הטובים  ומעשיהם טובים ובמעשים

ֿ גו  ביראת חדורים להיות להם רמים

יראי  אינם הם למעשה אבל שמים,

כפי  עבירה, מדבר להיזהר חטא,

יראת  בעלי מאנשים ומתבקש שמצופה

כזו  במידה ÊÏ‰שמים ‰aq‰L∆«ƒ»»∆
ÌaÏ ˜ÓÚ ˙c¯Ë „vÓ ‡È‰ƒƒ«ƒ¿«…∆ƒ»

ÌzÚ„Â דעתם ועומק ליבם עומק כי ¿«¿»
ושקועים  ‰ÔÓfטרודים È˜ÒÚÂ ‰Ò¯Ùa שחולפים זמניים דברים ¿«¿»»¿ƒ¿≈«¿«

È¯‡˙ועוברים  ˙L¯L‰ ËÚÓ ËÚÓ ÌÈ¯˜BÚÂ ÌÈÏaÏ·nL∆¿«¿¿ƒ¿¿ƒ¿«¿««¿»«ƒ¿«

,'‰ ˙‡¯ÈÂ ÌÈ˜Ï‡ להם מביאים אכן הטובים ומעשיהם עבודתם כלומר, ¡…ƒ¿ƒ¿«
אבל  יותר, רבה במידה חטא יראי להיות מהם מצופה היה ואכן שמים יראת

הטובים  במעשיהם אליו שהגיעו שמה הפרנסה בטרדות שקועים כך כל הם

לאט  לאט ונפחת ונעקר ‰ÏÈÙp‰הולך ˙aÒ È‰BÊÂ הרוחנית·¯Ï ¿ƒƒ««¿ƒ»¿…
,eÈ‰Â .'eÎ ÔBÓ‰‰ של זה מצב ∆»¿«¿

המידה, על יתר בפרנסה טרוד להיות

היא  Ò¯Ùa‰הגדרתו ˜ÒÚ‰L∆»≈∆¿«¿»»
"EÈtk ÚÈ‚È"c ÔÙ‡a BÈ‡46, ≈¿…∆¿¿ƒ««∆

כי  כפיך "יגיע בתהילים הכתוב כלשון

לך" וטוב אשריך «ÚÈ‚i‰L∆«¿ƒ‰תאכל
,„·Ïa ÌÈtka ‡È‰ כלומר ƒ«««ƒƒ¿«

בידיים  הנעשה בפועל el‡Â¿ƒבמעשה
‡e‰ ˜eÒÚ ÔÈÁBn‰ ¯wÚa¿ƒ»«ƒ»
‡l‡ È˙‡¯· ‡Ï È‡" ÔÈÚa¿ƒ¿«¬ƒ…ƒ¿≈ƒ∆»

"ÈB˜ ˙‡ LnLÏ47, המצב וזה ¿«≈∆ƒ
ביותר  שקוע אדם כאשר אבל הרצוי,

עוסק  שאינו משום זה הרי בפרנסה

בלבד  כפיך" "יגיע של באופן בכך

BL‡¯ ÌbL ÔÙ‡a ‡l‡ היינו ∆»¿…∆∆«…
ומחשבותיו  Úe˜Lמוחו ‰NÚ«¬∆»«

Ú˜LÓ ‰NÚpM „ÚÂ ,‰Êa»∆¿«∆«¬»À¿»
Ë¯ÈÏ¯‡Ù ¯Ú) B˙e‡ÈˆÓ ÏÎa¿»¿ƒ∆«¿ƒ¿

CÈÊ,עצמו את מאבד הוא מילולית: ƒ
הרוחנית  ומציאותו דמותו שכל כלומר

לאיבוד' B‚‡„a˙'הולכת (ƒ¿»
ÔÙ‡a ,‰Ò¯t‰ ˙B„¯ËÂ¿ƒ¿««¿»»¿…∆

‰‚‡c‰L והחשש בעתיד Ôtהפחד ∆«¿»»∆
BÓÁÏ ¯ÒÁÈ48ÒÚ) ‰lÎÓ ∆¿««¿¿«»∆

ËaÈÈ¯eˆ הורסת היינו מפוררת, «ƒ¿
B˙e‡ÈˆÓ,ומאבדת  Ïk ˙‡ (∆»¿ƒ

הרוחני  האדם Ê‡Lבמובן כאשר ∆»
כל  הפרנסה שקוע ודאגות בטרדות כך

˙ÚLaL „·Ïa BÊ ‡Ï ‰p‰ƒ≈…ƒ¿«∆ƒ¿«
‰NÚÓ בפועל כאשר בעסקיו עוסק «¬∆

,˙‡Ê „BÚ ‡l‡ ,ÈÚ·„k BÈ‡≈ƒ¿»≈∆»…
‰fL שקוע העובדה כך כל שהאדם ∆∆

הפרנסה  ודאגות ≈»¿qÁÓ¯בטרדות
Ú¯B‚Â ופוגע מפחיתÌÈÈÚ‰Ó ¿≈«≈»ƒ¿»ƒ

È„ÈŒÏÚ Ì‰ÈÏ‡ ÚÈb‰L∆ƒƒ«¬≈∆«¿≈
B˙„B·Ú הרוחנית‰‚O‰Â ‰·‰ ,‰È˙BˆÓe ‰¯B˙Â ‰lÙ˙a ¬»ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿∆»¬»»¿«»»

אלוקות  ובענייני ÚÂ„בתורה ,'eÎ כך וחלישות ÒÁpL¯כדי פגיעה נגרמת ¿«∆∆¿»
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i"gyz'dלד ('a xn`n) ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven

 ֿ ּביראת ואפילּו יראתֿאלקים ּבענין ּגם ְְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַָֹׁשּנחסר

ּכללי  ענין לבאר ּוממׁשי לפעל. ּבנֹוגע ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָֹחטא

ּכתיב  ּדהּנה הּפרנסה, עׁשר 49ּבׁשרׁש ּבׂשמאלּה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹ

לׁשּתים. חּלקם לּמה מּובן אינֹו ולכאֹורה ְְְְְִִִִֵַָָָָָָוכבֹוד,

אפן  ּבפרנסה. אֹופּנים ׁשני ׁשּיׁש הּוא, הענין ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹא

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר אדם 50האחד, יעׂשה מה ְֲֲֵֶֶַַַַַָָָָ

נאמרה  זֹו ׁשעצה [וכיון ּבסחֹורה ירּבה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָויתעּׁשר ,

סדר  להיֹות יכֹול  ּבקדׁשה ׁשּגם מּובן הרי ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֻּבּתֹורה,

הרּבה  סחֹורה רּבּוי ּבקנּית ׁשּמרּבה והינּו, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָּכזה],

והּיכלת  הּכח ער לפי ׁשּלא מעֹותיו, מּכפי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹיֹותר

ממֹונם  ּגם ׁשּלוה עד ׁשּלֹו, וההגּבלה ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָֹוהמדידה

טעם  איזה ׁשּמּצד לפי הּוא זה וכל אחרים. ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשל

הּטבע  ּדרכי עלּֿפי הּפרנסה לֹו נמׁשכת ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּיהיה

ּבפרנסה, ורּבּוי הֹוספה ׁשּיהיה ּכדי ולכן ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָּדוקא,

וכיון  ּבכלים, ורּבּוי הֹוספה להיֹות ְְְְְִִִִֵֵָָָָצריכה

הּוא  זקּוק מסּפיקים, אינם ׁשּלֹו והּכלים ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשהּקרן

כּו'. ממֹון מהם ׁשלוה אחרים ׁשל לכלים ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹּגם

ּדקדּׁשה. הּגבּול ּבבחינת רק הּוא זה סדר ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֻאמנם,

הּנקרא  והּוא ּבפרנסה, הּׁשני אפן ּגם יׁשנֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹא

ס  עׁשר רק ׁשאפילּו(לא וכבֹוד, עׁשר אּלא) תם, ְְֲִֶֶֶֶַָָָֹֹֹ

ּתעׁשיר, היא הוי' ּברּכת הּנה סחֹורה, ְְְֲֲִִִִִֵַַָָָּבמעּוט

ער לפי ׁשּלא מפלגה הצלחה לֹו ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשּנֹותנים

מּדר למעלה הצלחה ׁשּזֹוהי ּכיון ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּכלים,

ז"ל  רּבֹותינּו אמרּו זה ועל הּמקּבל 51הּטבע. ּכל ְְְֵֵֶֶַַַַַַָָ

 ֿ ּדר ועל כּו' מּמּנּו מעבירין ּתֹורה, על ְֲִִִֶֶֶַָָָֹֹעליו

עליו  נֹותנים ּתֹורה, על מּמּנּו הּפֹורק וכל ְְִִֵֶֶֶַָָָָֹארץ.

מּמּנּו ּפֹורק ׁשּכאׁשר והינּו, ּדרֿארץ. ועל ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַֹכּו'

והסּברה  והּׂשגה הבנה ההעמקה ׁשּכח ּתֹורה, ְְְֲֲֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹעל

הרי  ּבלבד, ּתֹורה לעניני ׁשּי להיֹות צרי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשהיה

לּדיֹוטא  עד ּפרנסה ּבעניני אצלֹו מׁשקע ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָֻהּוא

ּדרֿארץ, על עליו נֹותנים אזי ּתחּתֹונה, ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹהּיֹותר

להרּבֹות  ׁשּצרי ּבאפן היא ׁשּפרנסתֹו ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹהינּו,
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טז.49) ג, ב.50)משלי ע, מ"ה.51)נדה פ"ג אבות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
eÏÈÙ‡Â ÌÈ˜Ï‡Œ˙‡¯È ÔÈÚa Ìb וחלישות יש ËÁŒ˙‡¯Èa‡חסרון «¿ƒ¿«ƒ¿«¡…ƒ«¬ƒ¿ƒ¿«≈¿

ÏÚÙÏ Ú‚Ba מתוך יהיה בפרנסה שהעסק חשוב כמה עד מובן זה שמכל ¿≈«¿…«
ש'ברכת  ידיעה ומתוך דעהו' דרכיך ו'בכל שמים' לשם מעשיך 'כל של כוונה

באריכות. לעיל כמבואר המידה, על יתר בכך שקוע להיות ולא תעשיר' היא ה'

CÈLÓÓe הנזכר Ï·‡¯במאמר «¿ƒ¿»≈
‰Ò¯t‰ L¯La ÈÏÏk ÔÈÚƒ¿»¿»ƒ¿…∆««¿»»
בא  הכול שהרי באלוקות, למעלה,

מלמעלה, È˙k·ונמשך ‰p‰c49 ¿ƒ≈¿ƒ
'משלי' ימים בספר "אורך התורה על

B·ÎÂ„,בימינה" ¯LÚ dÏ‡ÓNaƒ¿…»…∆¿»
‰nÏ Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈»»»

ÌÈzLÏ Ì˜lÁ עושר' נאמר למה ƒ¿»ƒ¿«ƒ
בשני  מדובר כי שנראה בלשון וכבוד'

והכבוד  העושר והרי נפרדים דברים

ממילא  שעשיר מי כי כאחד באים

אותו? מכבדים

ÈL LiL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆≈¿≈
ÌÈpÙB‡ שוניםÔÙ‡ .‰Ò¯Ùa «ƒ¿«¿»»…∆

eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,„Á‡‰»∆»¿«¬««≈
Ï"Ê50 בגמראÌ„‡ ‰NÚÈ ‰Ó««¬∆»»

‰¯BÁÒa ‰a¯È ,¯MÚ˙ÈÂ¿ƒ¿«≈«¿∆ƒ¿»
‰¯Ó‡ BÊ ‰ˆÚL ÔÂÈÎÂ]¿≈»∆≈»∆∆¿»
ÌbL Ô·eÓ È¯‰ ,‰¯Bza«»¬≈»∆«
‰Êk ¯„Ò ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‰L„˜a«¿À»»ƒ¿≈∆»∆
יש  הרוחנית ה' בעבודת שגם כלומר

באים  וההישגים שה'עושר' לפעמים

רבה  והשתדלות יגיעה ידי על דווקא

מכוחותיו  ולמעלה מהרגיל ],יותר
Èea¯ ˙i˜a ‰a¯nL ,eÈ‰Â¿«¿∆«¿∆ƒ¿ƒ«ƒ
ÈÙkÓ ¯˙BÈ ‰a¯‰ ‰¯BÁÒ¿»«¿≈≈ƒ¿ƒ

,ÂÈ˙BÚÓ,רב בכסף סחורה קונה »»
כעת, בידו שיש מהכסף יותר הרבה

C¯Ú ÈÙÏ ‡lL אל יחס כל ללא ∆…¿ƒ∆∆
‰„È„Ó‰Â ˙ÏÎi‰Â Ák‰«…«¿«¿…∆¿«¿ƒ»

,BlL ‰Ïa‚‰‰Â ומעבר מעל ¿««¿»»∆
הנוכחי  מצבו של כך Ú„לגבולות כדי «

.ÌÈ¯Á‡ ÏL ÌBÓÓ Ìb ‰ÂlL∆…∆«»»∆¬≈ƒ
‰ÊÈ‡ „vnL ÈÙÏ ‡e‰ ‰Ê ÏÎÂ¿»∆¿ƒ∆ƒ«≈∆

‰È‰iL ÌÚË סיבה מסויימת,מפני ««∆ƒ¿∆
תהיה, אשר הסיבה ∆∆¿ÎLÓƒ˙תהיה

‰Ò¯t‰ BÏ באה שבכל האופנים ««¿»»
‰Ú·hמלמעלה  ÈÎ¯c ÈtŒÏÚ«ƒ«¿≈«∆«
,‡˜Âc מעט הטבע סחורה ובדרך «¿»

בסחורה  להרבות צריך ולהתעשר הרבה להרוויח וכדי ריווח מעט ≈«¿ÔÎÏÂמביא

‰ÙÒB‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ,‰Ò¯Ùa Èea¯Â ‰ÙÒB‰ ‰È‰iL È„k¿≈∆ƒ¿∆»»¿ƒ¿«¿»»¿ƒ»ƒ¿»»
ÌÈÏÎa Èea¯Â,הברכה תומשך BlLשבהם ÌÈÏk‰Â Ô¯w‰L ÔÂÈÎÂ ¿ƒ¿≈ƒ¿≈»∆«∆∆¿«≈ƒ∆

כעת הכסף  בידו שיש והאמצעים ÌÈ˜ÈtÒÓלהשקיע ÌÈ‡ להרבות כדי ≈»«¿ƒƒ
ÔBÓÓבסחורה, Ì‰Ó ‰ÂÏL ÌÈ¯Á‡ ÏL ÌÈÏÎÏ Ìb ‡e‰ ˜e˜Ê»«¿≈ƒ∆¬≈ƒ∆…∆≈∆»

‰Ê ¯„Ò ,ÌÓ‡ .'eÎ יש שבו »¿»≈∆∆
כלים  של מספקת במידה צורך

השפע  את לקבל כדי ואמצעים

ללא  להתעשר אפשר ואי המבוקש

אמצעים  ÈÁ·a˙מספיק ˜¯ ‡e‰«ƒ¿ƒ«
‰M„˜c Ïe·b‰ הוא הסדר שם «¿ƒ¿À»

בין  התאמה ההשפעה שנדרשת

‰ÈMוהכלים. ÔÙ‡ Ìb BLÈ C‡«∆¿«…∆«≈ƒ
‡Ï) ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,‰Ò¯Ùa¿«¿»»¿«ƒ¿»…
¯LÚ (‡l‡ ,Ì˙Ò ¯LÚ ˜«̄…∆¿»∆»…∆

,„B·ÎÂ השפעת גם הזה באופן כי ¿»
(ולא  כבוד בדרך היא העושר וקבלת

יש  ממילא העושר קבלת שלאחר רק

כבוד) ËeÚÓaגם eÏÈÙ‡L∆¬ƒ¿ƒ
,‰¯BÁÒ,מעטים ואמצעים בכלים ¿»

,¯ÈLÚz ‡È‰ 'ÈÂ‰ ˙k¯a ‰p‰ƒ≈ƒ¿«¬»»ƒ«¬ƒ
‰‚ÏÙÓ ‰ÁÏˆ‰ BÏ ÌÈ˙BpL∆¿ƒ«¿»»À¿»»

C¯Ú ÈÙÏ ‡lL לפי של לא המידה ∆…¿ƒ∆∆
,ÌÈÏk‰ למצופה ומעבר מעל אלא «≈ƒ

בכלים  אלה,מסחורה «≈ÔÂÈkואמצעים
C¯cÓ ‰ÏÚÓÏ ‰ÁÏˆ‰ È‰BfL∆ƒ«¿»»¿«¿»ƒ∆∆

.Ú·h‰«∆«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ51 ¿«∆»¿«≈

'אבות' במסכת ‰Ïa˜nבמשנה, Ïk»«¿«≈
ÔÈ¯È·ÚÓ ,‰¯Bz ÏÚ ÂÈÏÚ»»…»«¬ƒƒ

ומבטלים  ÏÚÂמסירים 'eÎ epnÓƒ∆¿…
epnÓ ˜¯Bt‰ ÏÎÂ .ı¯‡ŒC¯c∆∆∆∆¿»«≈ƒ∆

ÂÈÏÚמעצמו  ÌÈ˙B ,‰¯Bz ÏÚ…»¿ƒ»»
,eÈ‰Â .ı¯‡ŒC¯c ÏÚÂ 'eÎ¿…∆∆∆∆¿«¿

¯L‡kL האדםepnÓ ˜¯Bt ∆«¬∆≈ƒ∆
ÁkLמעצמו  ,‰¯Bz ÏÚ…»∆…«

‰‚O‰Â ‰·‰ ‰˜ÓÚ‰‰««¬»»¬»»¿«»»
‰¯aÒ‰Â כוחות פרטי כל היינו ¿«¿»»

CiLהשכל  ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰L∆»»»ƒƒ¿«»
ÈÈÚÏ לימודÈ¯‰ ,„·Ïa ‰¯Bz ¿ƒ¿¿≈»ƒ¿«¬≈

ÈÈÚa BÏˆ‡ Ú˜LÓ ‡e‰À¿»∆¿¿ƒ¿¿≈
‡ËBÈcÏ „Ú ‰Ò¯t הדרגה «¿»»««¿»

ÌÈ˙B ÈÊ‡ ,‰BzÁz ¯˙Bi‰«≈«¿»¬«¿ƒ
ÂÈÏÚ מלמעלה,ı¯‡ŒC¯c ÏÚ »»…∆∆∆∆

‡È‰ B˙Ò¯tL ,eÈ‰ כבד עול של Ba¯‰Ï˙בדרך CÈ¯vL ÔÙ‡a «¿∆«¿»»ƒ¿…∆∆»ƒ¿«¿
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לכ dlk izeg` ipbl iz`a

על, ׁשל ּבאפן אפילּו ׁשּזהּו ועד וכּו', ְְְְֲִִֶֶֶֶַָֹֹּבסחֹורה

ּכאּלּו ענינים עֹוׂשה הּפרנסה ׁשּבׁשביל ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָהינּו,

אּלא  על, ּבדר ּכיֿאם ּבּׂשכל, מקֹום להם ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹׁשאין

ּדלעּמתֿזה, על ההפכי, ּבּצד ׁשהּוא על ְְִִֶֶֶֶַַַַָֹֹֻׁשּזהּו

עליו  ׁשּיקּבל היא, לזה והעצה ּדקדּׁשה. על ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹֻולא

ׁשאףֿעלּֿפי  והינּו, מצֹות, ועל ּתֹורה ְְְְִִֶַַַָֹֹעל

ּומצֹוק  הּמצֹור מּצד הּנה עּתה, ּומּצבֹו ְֲִִֵֶַַַַַָָָָָׁשּבמעמדֹו

הּגׁשמּיּות  מּצד אפילּו אֹו ׁשּלֹו, החמרּיּות  ְְֲִִִִִֶֶַַַַַָׁשּמּצד

 ֿ ועלֿאחתּֿכּמה והּׂשגה, להבנה ׁשּי אינֹו ְְֲֵֶַַַַַַַָָָָָָׁשּלֹו,

הּוא  הרי מּכלֿמקֹום להעמקה, ׁשּי ׁשאינֹו ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָוכּמה

אריין) זי ווארפט (ער עצמֹו את ונֹותן ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַמֹוסר

עבֹודת  על ּוכמֹוֿכן ּתֹורה, על עליו ְְֲֵֵַַָָָֹֹלקּבל

מּמּנּו ׁשּפֹורקים ּפֹועל זה הרי מצֹות, ועל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָֹהּתפּלה

אֹו הּטבע , ּדר ׁשל ּבאפן אם ּדרֿארץ, ְִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַֹֹעל

הּטבע, מּדר ׁשּלמעלה ּבהצלחה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָאפילּו

מרּבה. ּפרנסה לֹו ּתהיה מּועטים ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֻׁשּבכלים

ה"א ÛÈÒBÓeו) אֹות ענין ּבבאּור ּבּמאמר ƒְְֲִֵֵַַַָ

הּנפׁש לבּוׁשי ׁשּׁשלׁשה ְְְִֵֶֶֶַָָֹֻּבקדּׁשה,

ממ  ּומעׂשה, ּדּבּור הּקדּׁשה,מחׁשבה מאֹור ּלאים ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָֻֻ

ּובדר ׁשמים", "לׁשם הם עׂשּיֹותיו ּכל הּנה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשאז

"ּוכמֹו ּכדבעי: הּוא הּפעל עצם הרי ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹמּמילא

(ׁשהּוא  מעלת ֹו ׁשּמּצד והּדֹומה", צדקה ְְֲִֶֶֶַַַַַָָָּגּבאי

'יסֹוד  ענין  ׁשהּוא למעלה, צדקה' 'ּגּבאי  ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָעלּֿדר

אצלֹו להיֹות יכֹול ג) סעיף ּכּנ"ל ְְְְְִִִֵֶַַַָזעירֿאנּפין',

הם  ּדבריו "הרי מּכלֿמקֹום מציאּות, ׁשל ְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָהרּגׁש

ּבחזק  הּוא ׁשּלפעמים ואף הּדעת, ּובקרּוב ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָֹּבנחת

ׁשל  ענין להיֹות  צרי ׁשּלפעמים [ועד ְְְְִִִִִֶֶַָָָָּגדֹול,

הּצדקה  על מעּׂשין ּכמֹו איזה 52ּכפּיה, על לעמד [ ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָֹ

ההּוא  הּדבר  נעׂשה ׁשּיהיה ּגדֹול, ּבתקף ְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָֹּדבר

ּבנחת  מדּבר הּנה ּובכלֿזאת והּדֹומה, ְְְְְִִֵֵֶַַַַָֹּבהּדּור

קצה  עד מהּגאוה ּומתרחק טעם, ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָודברי
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סרמ"ח.52) לטויו"ד ב"י ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,'eÎÂ ‰¯BÁÒa,עול הוא הרבה בסחורה לעסוק שצריך עצמו ÚÂ„וזה ƒ¿»¿¿«

,ÏÚ ÏL ÔÙ‡a eÏÈÙ‡ e‰fL השכל פי על לא עול, קבלת של במובן ∆∆¬ƒ¿…∆∆…
ÔÈ‡Lוההיגיון, el‡k ÌÈÈÚ ‰NBÚ ‰Ò¯t‰ ÏÈ·LaL ,eÈ‰«¿∆ƒ¿ƒ««¿»»∆ƒ¿»ƒ»≈∆≈

,ÏÎOa ÌB˜Ó Ì‰Ï פי דברים על לעשיית מקום אין וההיגיון השכל »∆»«≈∆
‡l‡זה מסוג  ,ÏÚ C¯„a Ì‡ŒÈkƒƒ¿∆∆…∆»

,ÈÎÙ‰‰ „va ‡e‰L ÏÚ e‰fL∆∆…∆«««»¿ƒ
הקדושה  מצד ההפוך …ÏÚהצד

,‰ÊŒ˙nÚÏc לעומת' הנקרא הצד ƒ¿À«∆
עשה  זה לעומת 'זה הכתוב שם על זה'

cאלוקים' ÏÚ ‡ÏÂ‰M„˜ קבלת ¿……ƒ¿À»
מהשכל  למעלה שמים מלכות עול

קדושה. של קבלתֿעול שהיא וההיגיון

‰ÊÏ ‰ˆÚ‰Â יזדקק לא שהאדם כדי ¿»≈»»∆
כזו  במידה פרנסתו בענייני לעסוק

כך  כל מאמץ ממנו גדול שתדרוש

כבד  כך כל 'עול' È‰ƒ‡,ותהיה
ÏÚÂ ‰¯Bz ÏÚ ÂÈÏÚ Ïa˜iL∆¿«≈»»…»¿…

,˙BˆÓ תורה בלימוד שלו שהעיסוק ƒ¿
קבלתֿעול  בדרך יהיה המצוות ובקיום

קדושה  של קבלתֿעול החיובי, במובן

ÈtŒÏÚŒÛ‡L ,eÈ‰Â¿«¿∆««ƒ
B·vÓe B„ÓÚÓaL הרוחני,‰zÚ ∆¿«¬»«»«»

˜BˆÓe ¯Bˆn‰ „vÓ ‰p‰ בגלל ƒ≈ƒ««»»
הנפשית  מרגיש המצוקה שהוא

B‡ ,BlL ˙ei¯ÓÁ‰ „vnL∆ƒ««»¿ƒ∆
,BlL ˙eiÓLb‰ „vÓ eÏÈÙ‡¬ƒƒ«««¿ƒ∆
ביותר  מגושם מצב היא 'חומריות'

אבל  מגושמת פחות היא ו'גשמיות'

גורמת  האדם של ה'גשמיות' גם פעמים

הזה  ובמצב ומצוק' 'מצור ≈‡BÈלו
‰‚O‰Â ‰·‰Ï CiL בענייני «»«¬»»¿«»»

«»¿«»»»»¿nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ‰אלוקות,
,‰˜ÓÚ‰Ï CiL BÈ‡L שאין כך ∆≈«»¿«¬»»

שהבין  מתוך ה' לעבודת מניע לו

אותם  והפנים הדברים עומק את והשיג

לו ÌB˜ÓŒÏkÓאבל שאין למרות ƒ»»
כאמור  והשגה, ‰e‡הבנה È¯‰¬≈

¯Ú) BÓˆÚ ˙‡ Ô˙BÂ ¯ÒBÓ≈¿≈∆«¿∆
ÔÈÈ¯‡ CÈÊ ËÙ¯‡ÂÂ:מילולית «¿¿ƒ¬«ƒ

כל  את נותן היינו עצמו, את משליך

Bz¯‰,כולו) ÏÚ ÂÈÏÚ Ïa˜Ï¿«≈»»…»
‰lÙz‰ ˙„B·Ú ÏÚ ÔÎŒBÓÎe¿≈…¬««¿ƒ»

,˙BˆÓ ÏÚÂ אלה בכל עול ועוסק ÌÈ˜¯BtLבקבלת ÏÚBt ‰Ê È¯‰ ¿…ƒ¿¬≈∆≈∆¿ƒ
,ı¯‡ŒC¯c ÏÚ epnÓ גשמיים,בענייניםC¯c ÏL ÔÙ‡a Ì‡ ƒ∆…∆∆∆∆ƒ¿…∆∆∆∆

,Ú·h‰ המצופה כפי במסחר טבעי בהצלחה באופן ‡eÏÈÙוהמשוער B‡ «∆«¬ƒ
ארץ' דרך 'עול ממנו להשפעה שפורקים זוכה ÏÚÓlL‰והוא ‰ÁÏˆ‰a¿«¿»»∆¿«¿»

ÌÈËÚeÓ ÌÈÏÎaL ,Ú·h‰ C¯cÓ בלבד‰Ò¯t BÏ ‰È‰z ƒ∆∆«∆«∆¿≈ƒ»ƒƒ¿∆«¿»»
‰a¯Ó כאלה ואמצעים שכלים למה ומעבר ולהכיל.מעל לקלוט יכולים ¿À»

¯e‡·a ¯Ó‡na ÛÈÒBÓe (Âƒ««¬»¿≈
,‰M„˜a ‡"‰ ˙B‡ ÔÈÚ,שהוא ƒ¿«≈ƒ¿À»

לעיל, ÈLe·Ïכאמור ‰LÏML∆¿…»¿≈
של  הביטוי LÁÓ·‰אמצעי LÙp‰«∆∆«¬»»

ÌÈ‡lÓÓ ,‰NÚÓe ¯eac מלאים ƒ«¬∆¿À»ƒ
‰M„w‰,לגמרי  ¯B‡Ó כל ללא ≈«¿À»

שאינם  אחרים לדברים מקום נתינת

הקדושה  Ïkבתחום ‰p‰ Ê‡L∆»ƒ≈»
,"ÌÈÓL ÌLÏ" Ì‰ ÂÈ˙BiNÚ¬ƒ»≈¿≈»«ƒ
עיסוק  גם כיצד באריכות לעיל כמבואר

להיות  וצריך יכול גשמיים בדברים

שמים' ‰¯È'לשם ‡ÏÈnÓ C¯„·e¿∆∆ƒ≈»¬≈
ÏÚt‰ ÌˆÚ עצמן הפעולות‡e‰ ∆∆«…«

‰˜„ˆ È‡ab BÓÎe" :ÈÚ·„kƒ¿»≈¿««¿»»
‰ÓBc‰Â תפקידים בעלי דומים וכן ¿«∆

צדקה", גבאי »vnL∆ƒ„לתפקיד
C¯cŒÏÚ ‡e‰L) B˙ÏÚÓ«¬»∆«∆∆
‡e‰L ,‰ÏÚÓÏ '‰˜„ˆ È‡ab'««¿»»¿«¿»∆

,'ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ „BÒÈ' ÔÈÚ בחינת ƒ¿«¿¿≈«¿ƒ
של  »»Ï"pkהעליונות המידות היסוד
‚ ÛÈÚÒ באריכות שם )כמבואר ¿ƒ

ÏL Lb¯‰ BÏˆ‡ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿∆¿∆¿≈∆
,˙e‡ÈˆÓ עלולות שלו המעלות ¿ƒ

וישות  חשיבות של תחושה לו לגרום

ÂÈ¯·cעצמית È¯‰" ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈¿»»
,˙Úc‰ ·e¯˜·e ˙Áa Ì‰ כמו ≈¿««¿≈«««

ושפל עניו אדם »¿Û‡Âשל
‡e‰ ÌÈÓÚÙlL,הצדקה גבאי ∆ƒ¿»ƒ

ÏB„b,מתנהג ˜ÊÁa,רב בתוקף ¿…∆»
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÌÈÓÚÙlL „ÚÂ]¿«∆ƒ¿»ƒ»ƒƒ¿

הצדקה גבאי של ÏLבהנהגה ÔÈÚƒ¿»∆
BÓk ,‰iÙk בדיני הלכה שנפסקה ¿ƒ»¿

מסויימים  שבמקרים ÔÈOÚÓ¿«ƒצדקה
ומאלצים ‰v„˜‰כופים ÏÚ52[ ««¿»»

לעיתים נדרש הצדקה …¬»ÓÚÏ„וגבאי
,ÏB„b Û˜˙a ¯·c ‰ÊÈ‡ ÏÚ«≈∆»»¿…∆»
‡e‰‰ ¯·c‰ ‰NÚ ‰È‰iL∆ƒ¿∆«¬∆«»»«
˙‡ÊŒÏÎ·e ,‰ÓBc‰Â ¯ec‰a¿ƒ¿«∆¿»…
‰ˆ˜ „Ú ‰Â‡b‰Ó ˜Á¯˙Óe ,ÌÚË È¯·„Â ˙Áa ¯a„Ó ‰p‰ƒ≈¿«≈¿««¿ƒ¿≈««ƒ¿«≈≈««¬»«»∆

."ÔB¯Á‡‰»«¬
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i"gyz'dלו ('a xn`n) ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven

הּבעלֿׁשםֿטֹוב  ּבתֹורת וכּמבאר על 53האחרֹון". ְְְֲֵַַַַַַַָָֹ

ּגֹו'54הּפסּוק  תקטירּו לא ּדבׁש וכל ׂשאֹור ּכל ְְְְִַַַָָָֹ

ּבזה  יׁש (ּדלכאֹורה ּגֹו' ּתקריבּו ראׁשית ְְְְִִִֵֵֶַַָָָקרּבן

לּמה  רצּויים, אינם ּודבׁש ׁשּׂשאֹור ּדכיון ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָסתירה,

הּכתּוב  אמר ראׁשית"), "קרּבן מהם ְְִִִֵֵֶַַַָָָמביאים

עלֿידי  לעבד לה'" אּׁשה מּמּנּו תקטירּו ְְֲִִִֵֶֶַַַַֹֹ"לא

ההתקרבּות  ראׁשית ראׁשית", "קרּבן רק ְְְְִִִֵֵַַַַָָּגבהּות,

ועלּֿדר] ּבגבהּות להיֹות מּתר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֻלהּׁשםֿיתּבר

ז"ל 55הּמבאר  רּבֹותינּו ּתלמידֿחכם 56ּבמאמר ְְְֲִֵַַַַַָָָֹ

ׁשענין  ׁשּבּׁשמינית, מּׁשמֹונה אחד ּבֹו ׁשּיהא ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָצרי

יהיה  לא אם ּכי העבֹודה, ּבתחּלת הּוא ְְֲִִִִִֶֶַָָֹזה

אל  לגׁשת לּבֹו יערב לא ּכלל, הגּבהה ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹּבבחינת

עבֹודתי  ּומה אנכי מי ּבאמרֹו ֿ 57העבֹודה, ועל . ְְְֲֲִִִַָָָָָָֹ

הּתענּוג, ענין ׁשהּוא לדבׁש ּבנֹוגע ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַּדרֿזה

ז"ל  רּבֹותינּו ׁשּלא 58ּכמאמר אדם ילמד לעֹולם ְְְֲִֵֶַַַָָָֹֹ

ה  מּצד ׁשּלֹומד הינּו, ׁשּבׂשכל לׁשמּה, ּתענּוג ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָ

- העליֹון - הּמזּבח "אל אחרּֿכ אבל ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָהּתֹורה],

לפניו  נחתֿרּוח ׁשאין לה'", ניחח לריח יעלּו ְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָֹֹלא

ּכל  ה' ּתֹועבת ּכי חסֿוׁשלֹום, ּבגבהּות ְְְְֲִִֵַַַָָָיתּבר

לב  ולא 59ּגבּה מינּה (לא ּבכלּֿדהּוא אפילּו , ְְְְֲִִֵַָָֹֹ

).56מקצתּה ְִָָ

ה"א CÈLÓÓeז) אֹות הּוא זה ׁשּכל ּבּמאמר, «¿ƒֲֵֶֶַַָָ

הּנפׁש לבּוׁשי ׁשּׁשלׁשה ְְְֵֶֶֶַַָָֹֻּבקדּׁשה,

מאֹור  ממּלאים הם ּומעׂשה, ּדּבּור ְֲֲִִֵֵֶַַָָָֻמחׁשבה

ּכל  צּו) ניט לאזן (זי מּניחים ואינם ְְְִִִֵֵַַָָָָֻהּקדּׁשה,

אֹור  על ּומנּגדים וגֹורעים ׁשּמחּסרים חׁש ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַֹעניני

הּמחׁשבה  הם קּו"ף אֹות אמנם, ועניניו. ְְְְְִֵַַַָָָָָָָֻהּקדּׁשה

רי"ׁש, מאֹות ונעׂשה ּדלעּמתֿזה, ּומעׂשה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַֻּדּבּור

ּכי  ּדלעּמתֿזה, ודּבּור מחׁשבה הּוא רי"ׁש ְְְֲִִִֵֶַַָָֻּדאֹות

והרהּורין  זרֹות מּמחׁשבֹות מלא הּוא ְְְְֲִִִֵֶַַָָּכאׁשר
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שצג.53) סימן טוב שם ואילך.54)כתר יא ב, ע'55)ויקרא טו חוברת "רשימות" .32 הערה 162 ע' חכ"ב לקו"ש ראה

ועוד. ואילך). 151 ע' ח"ג (תו"מ תשי"א השבועות דחג ב' יום שיחת ואילך. א.56)34 ה, ב.57)סוטה צא, מג"א תו"א

ג. טו, במדבר וש"נ.58)לקו"ת ב. נ, ה.59)פסחים טז, משלי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙¯B˙a ¯‡·nÎÂ53˜eÒt‰ ÏÚ54 בתורה האמור ¿«¿…»¿««««≈««»

הקרבנות  B‡N¯לגבי Ïk שהחמיצה ˙˜e¯ÈËתבואה ‡Ï L·c ÏÎÂ »¿¿»¿«…«¿ƒ
,‰¯È˙Ò ‰Êa LÈ ‰¯B‡ÎÏc) 'Bb e·È¯˜z ˙ÈL‡¯ Ôa¯˜ 'Bb»¿«≈ƒ«¿ƒ¿ƒ¿»≈»∆¿ƒ»

ÌÈÈeˆ¯ ÌÈ‡ L·„e ¯B‡OL ÔÂÈÎc,קרבן בשום אותם לערב ואין ¿≈»∆¿¿«≈»¿ƒ
Ôa¯˜" Ì‰Ó ÌÈ‡È·Ó ‰nÏ»»¿ƒƒ≈∆»¿«

,("˙ÈL‡¯ מבאר והבעלֿשםֿטוב ≈ƒ
הרוחנית, המשמעות לפי הדברים את

ה', "Ï‡בעבודת ·e˙k‰ ¯Ó‡»««»…
"'‰Ï ‰M‡ epnÓ e¯ÈË˜«̇¿ƒƒ∆ƒ∆«

,˙e‰·b È„ÈŒÏÚ „·ÚÏ יש «¬…«¿≈«¿
הם  כי ו'דבש' 'שאור' מהקטרת להימנע

 ֿ גבהות מתוך ה' עבודת את מסמלים

¯‡ÈL˙",אלא¯˜לב Ôa¯˜" «»¿«≈ƒ
˙ÈL‡¯ של ‰‰˙˜¯·e˙ההתחלה ≈ƒ«ƒ¿»¿

˙BÈ‰Ï ¯zÓ C¯a˙ÈŒÌM‰Ï¿«≈ƒ¿»≈À»ƒ¿
¯‡·n‰ C¯cŒÏÚÂ] ˙e‰·‚a55 ¿«¿¿«∆∆«¿…»
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Óa56 ¿«¬««≈

Ba ‡‰iL CÈ¯ˆ ÌÎÁŒ„ÈÓÏz«¿ƒ»»»ƒ∆¿≈
˙ÈÈÓMaL ‰BÓMÓ „Á‡ של ∆»ƒ¿»∆«¿ƒƒ

lÁ˙a˙גאווה, ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚL∆ƒ¿»∆ƒ¿ƒ«
‰„B·Ú‰ עבודת של הראשון בשלב »¬»

של  מסוימת במידה צורך יש שאז ה'

ÈÁ·a˙גאווה, ‰È‰È ‡Ï Ì‡ Èkƒƒ…ƒ¿∆ƒ¿ƒ«
ÏÏk ‰‰a‚‰ של תחושה רק ויחוש «¿»»¿»

והכנעה, BaÏשפלות ·¯ÚÈ ‡Ï…∆¡«ƒ
B¯Ó‡a ,‰„B·Ú‰ Ï‡ ˙L‚Ï»∆∆∆»¬»¿»¿
È˙„B·Ú ‰Óe ÈÎ‡ ÈÓ57 ƒ»…ƒ»¬»ƒ

ההערכה  וחוסר השפלות ותחושת

כראוי  להתמסר לא לו תגרום העצמית

צורך  יש בתחילה ולכן ה' לעבודת

גבהות. בדומה ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰במעט ¿«∆∆∆
(חמץ) השאור לעניין לעיל למבואר

גם הוא גאווה »≈¿Ú‚Baהמסמל
‡e‰L L·„Ï והערב המתוק הדבש ƒ¿«∆

את מסמל ‰eÚz‚,לחיך ÔÈÚƒ¿«««¬
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók58 בגמרא ¿«¬««≈
Ì„‡ „ÓÏÈ ÌÏBÚÏ גם תורה ¿»ƒ¿…»»

,dÓLÏ ‡lL('לעולם') פעם ואף ∆…ƒ¿»
לא  אם גם תורה, מללמוד יימנע לא

'לשמה' תורה לימוד לדרגה הגיע

„ÓBlL ,eÈ‰ לשם לא תורה «¿∆≈
ה' רצון לעשות וכדי עצמה התורה

‡CkŒ¯Áאלא Ï·‡ ,[‰¯Bz‰ ÏÎNaL ‚eÚz‰ „vÓ אחרי ƒ«««¬∆¿≈∆«»¬»«««
ה' עבודת של וההתחלתי הראשון השלב את עבר ‰ÁaÊnשהאדם Ï‡"∆«ƒ¿≈«

ÔBÈÏÚ‰ והוא - לאלוקות מתקרב האדם שדרכה בכלל ה' עבודת היינו »∆¿
- הקרבנות עבודת של הכללי Ï‰'",התוכן ÁÁÈ ÁÈ¯Ï eÏÚÈ ‡Ï…«¬¿≈«ƒ…««

C¯a˙È ÂÈÙÏ Áe¯Œ˙Á ÔÈ‡L∆≈«««¿»»ƒ¿»≈
,ÌBÏLÂŒÒÁ ˙e‰·‚a ואין ¿«¿«¿»

של  ה'מזבח' על 'שאור' להעלות

ה' במשלי Èkעבודת הכתוב כלשון ƒ
·Ï d·b Ïk '‰ ˙·ÚBz59, ¬«»¿«≈

שה' להורות 'כל' ואומר מדייק והכתוב

גאווה e‰cŒÏÎa‡מתעב eÏÈÙ‡¬ƒ¿»¿
מאד  פחותה במידה כלומר שהוא, בכל

הגמרה ÏÂ‡(כלשון dÈÓ ‡Ï…ƒ»¿…
d˙ˆ˜Ó56,מקצתה ולא ממנה לא ƒ¿»»

לחלוטין  מופרך שהדבר ).כלומר
‰Ê ÏkL ,¯Ó‡na CÈLÓÓe (Ê«¿ƒ««¬»∆»∆
ה' עבודת שלימות אודות לעיל האמור

התוכן  הּוא ובמעשה בדיבור במחשבה,

של הפנימית ‰"‡והמשמעות ˙B‡≈
ÈLe·Ï ‰LÏML ,‰M„˜a«¿À»∆¿…»¿≈
,‰NÚÓe ¯eac ‰·LÁÓ LÙp‰«∆∆«¬»»ƒ«¬∆

ÌÈ‡lÓÓ Ì‰לגמרי¯B‡Ó ≈¿À»ƒ≈
ÈÊ) ÌÈÁÈpÓ ÌÈ‡Â ,‰M„w‰«¿À»¿≈»«ƒƒ≈

eˆ ËÈ ÔÊ‡Ï לא מאפשרים, לא »¿ƒ
מקום  CLÁמשאירים ÈÈÚ Ïk (»ƒ¿¿≈…∆

ÌÈÚ¯B‚Â ÌÈ¯qÁnL שגורמים ∆¿«¿ƒ¿¿ƒ
וחיסרון ‡B¯הפחתה ÏÚ ÌÈ„bÓe¿«¿ƒ«

.ÂÈÈÚÂ ‰M„w‰«¿À»¿ƒ¿»»
Û"e˜ ˙B‡ ,ÌÓ‡'ה באות שכמו »¿»

כאן  אבל קוים, שלושה יש בה גם

הקדושה, היפך על ≈‰Ìמדובר
‰NÚÓe ¯eac ‰·LÁn‰««¿»»ƒ«¬∆

,‰ÊŒ˙nÚÏc המנגד הצד של ƒ¿À«∆
האות  הקדושה שבצד וכשם לקדושה,

נוצרת  קוים משלושה המורכבת ה'

גם  כך קוים, שני בה שיש ד' מאות

ק' האות ק'NÚÂ‰לגבי האות צורת ¿«¬∆
L"È¯ ˙B‡c ,L"È¯ ˙B‡Ó≈≈¿≈
Œ˙nÚÏc ¯ea„Â ‰·LÁÓ ‡e‰«¬»»¿ƒƒ¿À«

,‰Ê,הקדושה צד שכנגד Èkהצד ∆ƒ
‡e‰ ¯L‡k האדם‡ÏÓ «¬∆»≈

ÔÈ¯e‰¯‰Â ˙B¯Ê ˙B·LÁnÓƒ«¿¿»¿ƒ¿ƒ
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לז dlk izeg` ipbl iz`a

לא  הּמה, להוי' לא אׁשר ּבדּבּורים וכן ְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָֹֹּביׁשין,

רכילּות  לׁשֹוןֿהרע  האסּורים, ּדּבּורים ְְֲִִִִִֵַָָָמּבעי

הּנה  ּבטלים, ּדברים רּבּוי ּגם אּלא ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָוהּדֹומה,

הּמעׂשה, ׁשהּוא הּקּו"ף קנה עלֿידיֿזה ְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַנעׂשה

רחמנאֿליצלן  טֹוב לא ּבמעׂשה ׁשּנֹופל ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָֹוהינּו

ודּבּור  ׁשהּמחׁשבה ּבלבד זֹו ׁשּלא ְְְְְִִֶֶַַַַָָֹ(והינּו,

עֹוד  אּלא ּכדבעי, ׁשּלא הם עצמם ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻּדלעּמתֿזה

רצּוי, ּבלּתי למעׂשה ּגם מביאים ׁשהם ְְְֲִִִִֵֶֶַַָֹזאת,

הּפרנסה, לדאגֹות ּבנֹוגע לעיל האמּור ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָעלּֿדר

ׁשהּגיע  ּבּדרגֹות ּגם וגֹורעים מחּסרים ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָׁשהם

ּגם  וכּמבאר הּקֹודמת). עבֹודתֹו עלֿידי ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַָָֹאליהם

הּמּגיד  הרב הּפסּוק 60ּבתֹורת על 61על רגל לא ְִַַַַַַַַָָָֹ

לׁשֹוןֿהרע, אֹו ּבטלים ּדברים  ׁשּכׁשּמדּבר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָלׁשֹונֹו,

עליו, ּומקטרג עֹולה ההּוא והּקֹול ההבל ְְְֵֶֶֶַַַַָָָאז

ּתֹורה, ּדברי אחרּֿכ לֹומד ההּוא אדם ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָוכאׁשר

רק והּקֹול עֹולה, ּגםּֿכן ּתֹורה מּדברי וההבל ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָ

מּלעלֹות, הּׁשני את ּדֹוחה הראׁשֹון וההבל ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָהּקֹול

לׁשֹונֹו", על רגל "לא וזהּו עליו. ְְְְֵֶַַַָָָֹּומקטרג

אבל  עצמֹו, על מלׁשין אינֹו הּצּדיק ְְֲִִֵֶַַַַַַָרֹוצהֿלֹומר:

הרע  ּדּבּור ּדהינּו עצמֹו, על מלׁשין ְְְְִִַַַַַָָָָהרׁשע

 ֿ ּדברי ׁשל לׁשֹונֹו על ּומקטרג מלׁשין ְְְְְִִִֵֵֶַַַָהראׁשֹון

לׁשֹון  ּדהּנה, ּבזה, והענין .אחרּֿכ ׁשּלמד ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָּתֹורה

ואת  החּיים את לפני ׁש"ּנתּתי ּבאפן הּוא ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹהאדם

הרע" ואת הּמות ואת לדּבר 62הּטֹוב, ׁשּיכֹול , ְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָ

אֹותּיֹות  הם ׁשּכללּותם קדּׁשה, ׁשל ְְִִִֵֶֶָָָֻּדּבּורים

ּדּבּורים  ּגם לדּבר ויכֹול הּתפּלה, ואֹותּיֹות ְְְְִִִִֵַַַַָָָהּתֹורה

אמנם, ּבטלים. ּדברים עלּֿכלּֿפנים אֹו ְְְֲִִִִֵַָָָָָָהאסּורים

אּלא  האסּורים ּדּבּורים רק לא מדּבר ְֲֲִִִֵֶֶַַַָָֹּכאׁשר

עֹולים  אּלּו ּדּבּורים הּנה ּבטלים, ּדברים ְְֲִִִִִִִֵֵֵָאפילּו

על  ּומקטרגים רכיל" ו"הֹולכים ְְְְְְְִִִַַַָָלמעלה

הּצּדיק  ועבֹודת כּו'. ּובּתפּלה ּבּתֹורה ְֲִִִִַַַַַַַָָהּדּבּורים
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,ÔÈLÈa(עבירה (הרהורי רעים Ï‡הרהורים ¯L‡ ÌÈ¯ea„a ÔÎÂ ƒƒ¿≈¿ƒƒ¬∆…

ÈÚaÓ ‡Ï ,‰n‰ 'ÈÂ‰Ïלומר צריך ‰‡ÌÈ¯eÒ,אין ÌÈ¯eac «¬»»≈»…ƒ»≈ƒƒ»¬ƒ
,‰ÓBc‰Â ˙eÏÈÎ¯ Ú¯‰ŒÔBLÏ ויש רצויים לא דיבורים בוודאי שהם ¿»«¿ƒ¿«∆
האדם נפש על טובה לא השפעה ÌÈÏËa,להם ÌÈ¯·c Èea¯ Ìb ‡l‡∆»«ƒ¿»ƒ¿≈ƒ
‰˜ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰NÚ ‰p‰ƒ≈«¬∆«¿≈∆¿≈

של השמאלית הארוכה ‰Û"ewהרגל «
קנה ‰NÚn‰,כמו ‡e‰L כלומר ∆««¬∆

והדיבורים  רצויות הלא המחשבות

לא  למעשים מביאים רצויים הלא

NÚÓa‰רצויים ÏÙBpL eÈ‰Â¿«¿∆≈¿«¬∆
ÔÏˆÈÏŒ‡ÓÁ¯ ·BË ‡Ï…«¬»»ƒ¿»
„·Ïa BÊ ‡lL ,eÈ‰Â)¿«¿∆…ƒ¿«
Œ˙nÚÏc ¯ea„Â ‰·LÁn‰L∆««¿»»¿ƒƒ¿À«
,ÈÚ·„k ‡lL Ì‰ ÌÓˆÚ ‰Ê∆«¿»≈∆…ƒ¿»≈
ÌÈ‡È·Ó Ì‰L ,˙‡Ê „BÚ ‡l‡∆»…∆≈¿ƒƒ

,Èeˆ¯ ÈzÏa ‰NÚÓÏ Ìb,כלומר «¿«¬∆ƒ¿ƒ»
החיסרון  כפול, בחיסרון מדובר בפועל

עצמם  והדיבורים שהמחשבות הראשון

והחיסרון  רצויים, ואינם טובים אינם

הידרדרות  גורמים שהם הוא השני

גם  בא האדם מכך וכתוצאה נוספת

רצויים לא ∆∆»C¯cŒÏÚלמעשים
˙B‚‡„Ï Ú‚Ba ÏÈÚÏ ¯eÓ‡‰»»¿≈¿≈«¿«¬

,‰Ò¯t‰ וטרוד עסוק כשהאדם ««¿»»
מפנים  ולא המידה על יתר במסחר

תעשיר  היא ה' שברכת ≈∆Ì‰Lמספיק
חיסרון  בהם יש והטרדות הדאגות

טוב  לא דבר עצמם שהם האחד כפול

באריכות) לעיל (כמבואר רצוי ולא

והטרדות שהדאגות ÌÈ¯qÁÓ¿«¿ƒוהשני
ÌÈÚ¯B‚Â וחיסרון הפחתה גורמות ¿¿ƒ

˙B‚¯ca ÌbהרוחניותÚÈb‰L ««¿»∆ƒƒ«
B˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ Ì‰ÈÏ‡¬≈∆«¿≈¬»

ה' בעבודת שלו ∆∆»‰Ó„Bw˙המאמצים
בדאגות  כך כל שקוע שהיה לפני

הפרנסה  ).ובטרדות
החיסרון  את ומפרט וממשיך

הרע  לשון (הן רצויים לא שבדיבורים

הריבוי  והן לגמרי האסורים ורכילות

לעיל): כנזכר בטלים, בדברים

·¯‰ ˙¯B˙a Ìb ¯‡·nÎÂ¿«¿…»«¿«»«
„Èbn‰60 תלמידו) ממעזריטש ««ƒ

הבעלֿשםֿטוב) של ‰eÒt˜וממלאֿמקומו ÏÚ61,טו (פרק בתהילים ««»
בהר  ו'ישכון באהליך' 'יגור להיות שראוי האדם של המעלות את המונה

‡Bקדשך') ÌÈÏËa ÌÈ¯·c ¯a„nLkL ,BBLÏ ÏÚ Ï‚¯ ‡Ï…»««¿∆¿∆¿«≈¿»ƒ¿≈ƒ
‡e‰‰ ÏBw‰Â Ï·‰‰ Ê‡ ,Ú¯‰ŒÔBLÏ בעת מעצמו האדם שהוציא ¿»«»«∆∆¿««

אלה  ‰‰e‡למעלהÏBÚ‰דיבורים Ì„‡ ¯L‡ÎÂ ,ÂÈÏÚ ‚¯Ë˜Óe ∆¿«¿≈»»¿«¬∆»»«
בטלים ודברים אסורים דברים דיבר לכן È¯·cשקודם CkŒ¯Á‡ „ÓBÏ≈«««ƒ¿≈

È¯·cÓ Ï·‰‰Â ÏBw‰Â ,‰¯Bz»¿«¿«∆∆ƒƒ¿≈
‰ÏBÚ ÔkŒÌb ‰¯Bz ומצד למעלה »«≈∆

זכות, עליו ללמד אמור ומהותו תוכנו

ÔBL‡¯‰ Ï·‰‰Â ÏBw‰ ˜«̄«¿«∆∆»ƒ
,˙BÏÚlÓ ÈM‰ ˙‡ ‰ÁBc∆∆«≈ƒƒ«¬
Ï‚¯ ‡Ï" e‰ÊÂ .ÂÈÏÚ ‚¯Ë˜Óe¿«¿≈»»¿∆…»«
:¯ÓBÏŒ‰ˆB¯ ,"BBLÏ ÏÚ«¿∆«

˜Ècv‰ לא דיבורים מדבר שאינו ««ƒ
BÓˆÚרצויים ÏÚ ÔÈLÏÓ BÈ‡≈«¿ƒ««¿

דיבר  שבו והקול ההבל באמצעות

אלה, ‰¯ÚLדברים Ï·‡ שכן ¬»»»»
רצויים  לא דיבורים  ÔÈLÏÓ«¿ƒמדבר

Ú¯‰ ¯eac eÈ‰c ,BÓˆÚ ÏÚ««¿¿«¿ƒ»«
ÏÚ ‚¯Ë˜Óe ÔÈLÏÓ ÔBL‡¯‰»ƒ«¿ƒ¿«¿≈«
„ÓlL ‰¯BzŒÈ¯·c ÏL BBLÏ¿∆ƒ¿≈»∆»«

CkŒ¯Á‡.להלן שיתבאר וכפי «««
ÔBLÏ ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â היינו ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿

של  ÔÙ‡aהדיבור ‡e‰ Ì„‡‰»»»¿…∆
EÈÙÏ Èz˙p"L הקדושֿברוךֿהוא ∆»«ƒ¿»∆

לפני Â‡˙האדםנותן ÌÈiÁ‰ ˙‡∆««ƒ¿∆
˙‡Â ˙Ân‰ ˙‡Â ,·Bh‰«¿∆«»∆¿∆

"Ú¯‰62, חופשית בחירה לאדם ויש »«
ÏL ÌÈ¯eac ¯a„Ï ÏBÎiL∆»¿«≈ƒƒ∆

Ì˙eÏÏkL ,‰M„˜ כללי ובאופן ¿À»∆¿»»
קדושה ‡Bi˙B˙דיבורי Ì‰ מילים ≈ƒ

Bi˙B‡Â˙של  ‰¯Bz‰ של מילים «»¿ƒ
Ìb ¯a„Ï ÏBÎÈÂ ,‰lÙz‰«¿ƒ»¿»¿«≈«
ŒÏkŒÏÚ B‡ ÌÈ¯eÒ‡‰ ÌÈ¯eacƒƒ»¬ƒ«»

ÌÈÏËa ÌÈ¯·c ÌÈt אם שגם »ƒ¿»ƒ¿≈ƒ
הם  הרי ממש אסורים דיבורים אינם

ההיפך  והם רצויים לא דיבורים

ותפילה. תורה של «¿«‡ÌÓ,מדיבורים
¯L‡k באפשרות בוחר האדם «¬∆

ולמעשה רצויה, הלא ≈»¿a„Ó¯השנייה,
ÌÈ¯eÒ‡‰ ÌÈ¯eac ˜¯ ‡Ï…«ƒƒ»¬ƒ
,ÌÈÏËa ÌÈ¯·c eÏÈÙ‡ ‡l‡∆»¬ƒ¿»ƒ¿≈ƒ
ÌÈÏBÚ el‡ ÌÈ¯eac ‰p‰ƒ≈ƒƒ≈ƒ
"ÏÈÎ¯ ÌÈÎÏB‰"Â ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿¿ƒ»ƒ

ו'מלשינים' ‰ÌÈ¯eacמספרים ÏÚ ÌÈ‚¯Ë˜Óeאדם אותו Bza¯‰של ¿«¿¿ƒ««ƒƒ«»
˜Ècv‰ ˙„B·ÚÂ .'eÎ ‰lÙz·eובחיים בטוב BÈ‰Ï˙הבוחר ‰ÎÈ¯ˆ «¿ƒ»«¬«««ƒ¿ƒ»ƒ¿
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i"gyz'dלח ('a xn`n) ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven

לׁשֹונֹו", על רגל ׁש"ּלא ּבאפן להיֹות ְְְְִִֶֶַַָָֹֹצריכה

ּבטלים  ּדברים לׁשֹונֹו על יהיּו ׁשּלא ְְְְְִִִֵֶַַָֹהינּו,

הּפעּלה  את למנֹוע ויכֹולים רכיל" ְְְִִִִִֶֶַַָָֻׁש"הֹולכים

אינֹו ּכאׁשר אבל ּתפּלה. ודברי ּתֹורה ּדברי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָׁשל

ּבעניניו  וגֹורע מחּסר זה הרי ּבזה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָנזהר

רצּויים, ּבלּתי ּבמעׂשים ׁשּנֹופל ועד ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַהּקֹודמים,

אסּורים. לּמעׂשים ְְֲֲִִַַועד

ׁשּיֹורד CÈLÓÓeח) הּקּו"ף קנה ׁשּזהּו ּבּמאמר, «¿ƒְֲֵֵֶֶֶַַַָ

לפניֿזה, ׁשּמבאר ּוכפי ְְְְִִֵֵֶֶַָָלמּטה,

ׁשּבאֹות  אּלא ה', לאֹות ּבתמּונתּה ּדֹומה ק' ְִֶֶֶָָָָָָׁשאֹות

הּׂשמאלית  הרגל ק' ּובאֹות ּבׁשוה, הן הרגלים ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָה'

יֹורדֹות  "רגליה ענין ׁשּזהּו למּטה, ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָיֹורדת

ׁשאמרּו63מות" מה והּוא הּקּו"ף, קנה ׁשהּוא , ְְְֵֶֶֶַַָָ

ז"ל  ועלה 64רּבֹותינּו ּבּים קנה ונעץ ּגבריאל ירד ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

מצר  (ׁשהּוא ּגדֹול ּכר נבנה ועליו ׂשרטֹון, ְְְְִִֵֵֶַָָָָּבֹו

ּבקלּפה  הנעׂשה הק' קנה והּוא רׁש"י), ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָליׂשראל,

ליׂשראל".וס  ה"ּמצר וזהּו טראֿאחרא, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָ

ÔÈÚ‰Â ה'ּצמח אדמֹו"ר ׁשּמבאר ּכפי ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְִֵֶֶֶַַַָָ

הּזהר ד צדק' מאמר קנה ה ּבפרּוׁש "נעץ ְֲֵֶֶֶַַַַַָָֹ

ויֹונק  ּדקלּפה, דכּורא הּוא ׁש"ּקנה" רּבה", ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָּבימא

ּדהּנה, רּבה". "יּמא הּנקראת ּדקדּׁשה ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֻמּמלכּות

"רגליה  רּבה") ("יּמא ּדאצילּות הּמלכּות ְְְֲִִֶַַַַַַַָָָספירת

הּיניקה  להּמׁש יכֹולה ּומּמּנה מות", ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָיֹורדֹות

עלֿידי  רּבה"), ּביּמא קנה ("נעץ ְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָלסטראֿאחרא

ּכח  ׁשּמֹוסיף כּו', טֹוב לא ּבמעׂשה ְְֲִִֶֶַַַָֹֹהּנפילה

רֹומי  ׁשל ּגדֹול ּכר נבנה ׁש"עליו עד ְְְִִִֶֶַַַָָָָּבּקלּפֹות,

רּבֹותינּו ׁשאמרּו ׁשּזהּו ליׂשראל", מצר ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשהּוא

ׁשל 65ז"ל  מחרּבנּה אּלא צֹור נתמּלאה ְְְִֵֶֶַָָָָֹֻלא
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ב.ד) קמא, תולדות אוה"ת

ב.ה) רנא, ח"ג

ה.63) ה, ב.64)משלי נו, כג.65)שבת כה, תולדות רש"י

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
BBLÏ ÏÚ eÈ‰È ‡lL ,eÈ‰ ,"BBLÏ ÏÚ Ï‚¯ ‡l"L ÔÙ‡a¿…∆∆…»««¿«¿∆…ƒ¿«¿

כלל יכיל לא שלו ¯ÏÈÎ"שהדיבור ÌÈÎÏB‰"L ÌÈÏËa ÌÈ¯·c¿»ƒ¿≈ƒ∆¿ƒ»ƒ
למעלה עליו ומלשינים ÏLומספרים ‰lÚt‰ ˙‡ ÚBÓÏ ÌÈÏBÎÈÂƒƒƒ¿«∆«¿À»∆
‰lÙz È¯·„Â ‰¯Bz È¯·c על טובה מדברים הם למעלה שבעלייתם ƒ¿≈»¿ƒ¿≈¿ƒ»

לעיל. כמבואר L‡k¯האדם, Ï·‡¬»«¬∆
,‰Êa ¯‰Ê BÈ‡ את מונע ואינו ≈ƒ¿»»∆

לג  רצויים עצמו לא מדיבורים מרי

ÂÈÈÚa Ú¯B‚Â ¯qÁÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆¿«≈¿≈«¿ƒ¿»»
ÌÈÓ„Bw‰,הטוביםÏÙBpL „ÚÂ «¿ƒ¿«∆≈

הוא  טובים לא ודיבורים וממחשבות

¯ˆÌÈÈe,מידרדר  ÈzÏa ÌÈNÚÓa¿«¬ƒƒ¿ƒ¿ƒ
.ÌÈ¯eÒ‡ ÌÈNÚnÏ „ÚÂ¿«¿«¬ƒ¬ƒ

e‰fL ,¯Ó‡na CÈLÓÓe (Á«¿ƒ««¬»∆∆
ודיבורים  ממחשבות הרוחנית הירידה

של  הקווים בשני (הרמוזים רצויים לא

לא  למעשים לר') הדומים ק' האות

של  והעניין התוכן הוא ≈̃¿‰רצויים
Û"ew‰'ק האות של השלישי הקו «

רצוי  הלא המעשה עניין את המסמל

„¯BiL מלמעלה,‰hÓÏ ומסמל ∆≈¿«»
nL·‡¯ירידה, ÈÙÎe במאמר ¿ƒ∆¿»≈

‰ÓBc '˜ ˙B‡L ,‰ÊŒÈÙÏƒ¿≈∆∆»
d˙eÓ˙a בצורתה,'‰ ˙B‡Ï ƒ¿»»»

שלושה  יש לק' וגם לה' גם שהרי

‰¯‚ÌÈÏקווים  '‰ ˙B‡aL ‡l‡∆»∆»»«¿«ƒ
והשמאלית  ÂLa‰,הימנית Ô‰≈¿»∆

באותו  ˜'גובה מסתיימות ˙B‡·e»
˙„¯BÈ ˙ÈÏ‡ÓO‰ Ï‚¯‰»∆∆«¿»ƒ∆∆

,‰hÓÏ הימנית מהרגל נמוך יותר ¿«»
ÔÈÚ e‰fL בספר הכתוב כלשון ∆∆ƒ¿«

האדם  את מפתים (שכאשר משלי

נשמע  הדבר בתחילה עבירה, לדבר

הוא  דבר של בסופו אבל ומתוק נעים

קשות) תוצאות לו ויש מאד מר

"˙ÂÓ ˙B„¯BÈ ‰ÈÏ‚¯"63, «¿∆»¿»∆
‡e‰L,'ל'מוות עד הירידה עניין ∆

של  השלישית, הארוכה, ברגל נרמז

ק', e‰Â‡האות ,Û"ew‰ ‰¿̃≈«¿
ק' האות של e¯Ó‡Lה'קנה' ‰Ó«∆»¿

Ï"Ê eÈ˙Ba¯64 בגמראÏ‡È¯·b „¯È הארץ אל מהשמיים המלאך «≈»««¿ƒ≈
Ba ‰ÏÚÂ Ìia ‰˜ ıÚÂ ביםÔBË¯N,איÏB„b C¯k ‰· ÂÈÏÚÂ ¿»«»∆«»¿»»ƒ¿¿»»ƒ¿»¿«»

רומי  מלכות של גדולה e‰Â‡עיר ,(È"L¯ ,Ï‡¯NÈÏ ¯ˆÓ ‡e‰L)∆≈≈¿ƒ¿»≈«ƒ¿
הפנימית  הרוחנית המשמעות tÏ˜a‰לפי ‰NÚ‰ '˜‰ ‰˜ הכוחות ¿≈«««¬∆«¿ƒ»

על  מכסה שהקליפה כשם אותה ומסתירים הקדושה על המכסים טובים הלא

הקדושה,הצד Á‡Œ‡¯ËÒÂ¯‡,הפרי  צד שאינו ‰"nˆ¯האחר, e‰ÊÂ ¿ƒ¿»«¬»¿∆«≈≈
"Ï‡¯NÈÏ הקליפות המנגדים ענייני ¿ƒ¿»≈

כשם  ברוחניות, לקדושה ומפריעים

ישראל  לבני מצרים ישראל ששונאי

להלן. שיתבאר וכפי בגשמיות,

¯‡·nL ÈÙk ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ∆¿»≈
'˜„ˆ ÁÓv'‰ ¯"BÓ„‡ ד «¿«∆«∆∆

¯‰f‰ ¯Ó‡Ó Le¯Ùa הıÚ" ¿≈«¬««…«»«
,"‰a¯ ‡ÓÈa ‰˜ הגדול בים »∆¿«»«»

‡¯eÎ„ ‡e‰ "‰w"L בחינת ∆»∆¿»
BÈÂ˜הזכר  ,‰tÏ˜c שפע מקבל ƒ¿ƒ»¿≈

M„˜c‰וחיות  ˙eÎÏnÓƒ«¿ƒ¿À»
"‰a¯ ‡nÈ" ˙‡¯˜p‰,גדול ים «ƒ¿≈«»«»

ומבאר. שממשיך ≈p‰c¿ƒ‰,כפי
˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ של ¿ƒ«««¿«¬ƒ

מבין  והנעלה הראשון האצילות, עולם

 ֿ אצילות הכלליים העולמות ארבעת

¯a‰"בריאהֿיצירהֿעשיה  ‡nÈ")«»«»
גדול' 'ים נקראת "¯‚ÈÏ‰שכאמור («¿∆»
,"˙ÂÓ ˙B„¯BÈ באמצעות ¿»∆

והחיצוני  התחתון החלק ה'רגליים'

והמשכת  ירידה להיות יכולה שלה,

ל'מוות' ÏBÎÈ‰שפע ‰pnÓeƒ∆»¿»
‰˜Èi‰ CLn‰Ï השפעה של ¿ƒ»≈«¿ƒ»

("ıÚוחיות  ‡¯Á‡Œ‡¯ËÒÏ¿ƒ¿»«¬»»«
‰˜ ונמשך ¯a‰",שבא ‡nÈa »∆¿«»«»

‰ÏÈÙp‰אחרא הסטרא  È„ÈŒÏÚ ,(«¿≈«¿ƒ»
לא  ודיבורים ממחשבות ההידרדרות

eÎ',רצויים  ·BË ‡Ï ‰NÚÓa¿«¬∆…
ÛÈÒBnL רצוי הלא Ákהמעשה ∆ƒ…«

ÂÈÏÚ"L „Ú ,˙BtÏwa על «¿ƒ«∆»»
בים  שעלה C¯kהשרטון ‰·ƒ¿»¿«

¯ˆÓ ‡e‰L ÈÓB¯ ÏL ÏB„b»∆ƒ∆≈≈
e¯Ó‡L e‰fL ,"Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈∆∆∆»¿

Ï"Ê eÈ˙Ba¯65 הכתוב בפירוש «≈
מלאום  'ולאום ועשו ביעקב האמור

נופל  זה קם, כשזה ˆB¯יאמץ', ‰‡lÓ˙ ‡Ï העולם עיר אומות של …ƒ¿«¿»
לישראל  ÌÈÏLe¯È.המצירים ÏL da¯ÁÓ ‡l‡∆»≈À¿»»∆¿»«ƒ
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לט dlk izeg` ipbl iz`a

ּבארּכה  ׁשּמבאר ּכפי יֹותר, ּובפרטּיּות ו ירּוׁשלים. ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָֻ

הּכתּוב  את 66ּבפרּוׁש האיׁש ימצא ּבּׂשדה ואם ְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

הּנערה  צעקה מצאּה, ּבּׂשדה ּכי וגֹו' ְְֲֲֲִֶַַַַַָָָָָָָהּנערה

ּכאן  ׁשּכתּוב ׁשּמה לּה, מֹוׁשיע ואין ְְִֵֶֶַַַָָָָָהּמאֹורׂשה

הרד"ק  ׁשּכתב (ּכמֹו מדּבר ּפרּוׁשֹו ),67"ׂשדה" ְְִֵֶֶַַַָָָָ

ׁשם  אדם יׁשב לא אׁשר עבֹודת 68מדּבר ּדהּנה, . ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָֹ

ּבית  לׁשבת אדם ּכתפארת ׁשּיהיה היא ,69האדם ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ

נאים  וכלים נאה אּׁשה נאה ּכדאיתא 70ּדירה , ְְִִִִִִֵָָָָָָָָ

זהר' ועבֹודתּה71ּב'תּקּוני הּנׁשמה על ׁשּקאי ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹ

ׁשעלֿידיֿזה  נאה, ּבאפן ׁשהם ּומצֹות ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹּבתֹורה

ענין  אבל ּבית". לׁשבת אדם "ּכתפארת ְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָנעׂשה

אדם  יׁשב לא "אׁשר ׁשממה ארץ הּוא ְְֲִֶֶֶַַָָָָָָֹהּמדּבר

הּכּסא"ׁשם" ׁשעל העליֹון ׁש"אדם הינּו אינֹו72, ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ימצא  ּבּׂשדה "ואם נאמר זה ועל ׁשם. ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָיֹוׁשב

"עׂשו  יׁשנֹו ׁשּבּׂשדה הינּו, ּגֹו', הּנערה" את ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהאיׁש

ׂשדה" איׁש ּדקדּׁשה,73ּגֹו' הּלעמתֿזה ׁשהּוא , ְְִִֶֶֶַַָָֻֻ

ּדלא  ה', חסר "הּנער" הּנערה", "את מֹוצא ְְֲֲֵֵֶַַַַָָָָֹוׁשם

ּדכר  ּדקדּׁשה),74קבילת הה"א ענין ׁשחסר (הינּו ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֻ

ׁשליטה  לֹו ׁשּיׁש הינּו, ּגֹו', האיׁש" ּבּה ְְְֱִִִֵֶֶַָָָ"והחזיק

ואין  הּנערה ׁש"ּצעקה ועד ׁשעה, לפי ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָעליה

ּבמעמד  היה אּלּו ֿ ּכן (מהֿׁשאין לּה" ְֲִִֵֵֶַַַָָָָמֹוׁשיע

אזי  עניניו, ּכל את ממּלא הּקדּׁשה ׁשאֹור ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֻּומּצב

אדם  יׁשב לא אׁשר ארץ ל"ׂשדה", מּגיע היה ְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹלא

נּדח  מּמּנּו יּדח ּבל ואףֿעלּֿפיֿכן, ׁשּזהּו75ׁשם). , ְִִִִֵֶֶֶַַַַָָ

לא  ולּנערה לבּדֹו, ּגֹו' האיׁש "ּומת ׁשּכתּוב ְְֲִֵֶַַַַָָָֹמה

ה'ּצמח  אדמֹו"ר ׁשּמבאר ּכפי ּדבר", ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָתעׂשה

מּמּנּו76צדק' ויֹוציאּו יתּברר ּכי "לבּדֹו", הּפרּוׁש ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָ
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ואילך.ו) ב קמג, תולדות אוה"ת

כהֿכז.66) כב, שם.67)תצא באוה"ת הובא ― ובמכלול ו.68)בשרשים ב, ירמי' יג.69)ראה מד, נז,70)ישעי' ברכות

ב).71)ב. (כב, ו ובכ"מ.72)תקון ג. כ, נשא לקו"ת כז.73)ראה כה, ב.74)תולדות לח, יד,75)זח"ב שמואלֿב ע"פ

ואילך.76)יד. סע"ב קמד, שם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰k¯‡a ¯‡·nL ÈÙk ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e ו·e˙k‰ Le¯Ùa66 ƒ¿»ƒ≈¿ƒ∆¿»≈»¬À»¿≈«»

,d‡ˆÓ ‰„Oa Èk 'B‚Â ‰¯Úp‰ ˙‡ LÈ‡‰ ‡ˆÓÈ ‰„Oa Ì‡Â¿ƒ«»∆ƒ¿»»ƒ∆««¬»¿ƒ«»∆¿»»
·e˙kL ‰nL ,dÏ ÚÈLBÓ ÔÈ‡Â ‰N¯B‡n‰ ‰¯Úp‰ ‰˜Ú»̂¬»««¬»«¿»»¿≈ƒ«»∆«∆»

BLe¯t "‰„N" Ô‡k המשמעות כמו מקום לא כלל, בדרך 'שדה' של »»∆≈
אלא  תבואה, גידול שאינו a„Ó¯של ƒ¿»

יישוב  kL˙·מקום BÓk)¿∆»«
הכתוב ),‰67¯„"˜ a„Ó¯כלשון »««ƒ¿»

·LÈ ‡Ï ¯L‡ÌL Ì„‡68. ¬∆…»«»»»
המושג  משמעות את ומבאר וממשיך

הרוחני  במובן ≈p‰c¿ƒ‰,'מדבר'
‰È‰iL ‡È‰ Ì„‡‰ ˙„B·Ú¬«»»»ƒ∆ƒ¿∆

˙Èa ˙·LÏ Ì„‡ ˙¯‡Ù˙k69, ¿ƒ¿∆∆»»»∆∆«ƒ
מקום  שאינו למדבר הגמור הניגוד

סתם  בית ולא בית הוא אדם בני יישוב

כדברי  ותפארת יופי בו שיש בית אלא

הנאים  הדברים על ז"ל חכמינו

אדם) של דעתו «Ècƒ¯‰(המרחיבים
ÌÈÏÎÂ ‰‡ ‰M‡ ‰‡»»ƒ»»»¿≈ƒ

ÌÈ‡70, של הרוחנית והמשמעות »ƒ
היא  נאים דברים עם «È‡„kƒ¿ƒ˙‡בית

Ê‰¯'כמובא  Èew˙'a71È‡wL ¿ƒ≈…«∆»≈
היא  נאה בבית »ÏÚשהכוונה

‰¯B˙a d˙„B·ÚÂ ‰ÓLp‰«¿»»«¬»»¿»
,‰‡ ÔÙ‡a Ì‰L ˙BˆÓe לימוד ƒ¿∆≈¿…∆»∆

'יפה' באופן מצוות וקיום תורה

NÚ‰ומסודר  ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆«¬∆
ו'נאה' גבוהה במדריגה הנשמה

‡„Ìומפוארת  ˙¯‡Ù˙k"¿ƒ¿∆∆»»
ÔÈÚ Ï·‡ ."˙Èa ˙·LÏ»∆∆«ƒ¬»ƒ¿«

¯a„n‰ ראוי מקום איננו שכאמור «ƒ¿»
אדם  בני ‡¯ıלישיבת ‡e‰∆∆

‰ÓÓL מיושבת לא‡Ï ¯L‡" ¿»»¬∆…
Ì„‡"L eÈ‰ ,"ÌL Ì„‡ ·LÈ»«»»»«¿∆»»
"‡qk‰ ÏÚL ÔBÈÏÚ‰72 »∆¿∆««ƒ≈

המרכבה  (שבמעשה הקדושֿברוךֿהוא

כסא) על אדם בדמות בא העליונה

,ÌL ·LBÈ BÈ‡ במקום כלומר, ≈≈»
אלוקות. גילוי אין ומצוות, בתורה ה' עבודת "Ì‡Âשאין ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆∆¡«¿ƒ
,'Bb "‰¯Úp‰ ˙‡ LÈ‡‰ ‡ˆÓÈ ‰„Oa מעשים חסרת הנשמה אם «»∆ƒ¿»»ƒ∆««¬»

ב'שדה' נמצאת היא ב'בית' להיות ובמקום BLÈטובים ‰„OaL ,eÈ‰«¿∆«»∆∆¿
"‰„N LÈ‡ 'Bb ÂNÚ"73ÌLÂ ,‰M„˜c ‰ÊŒ˙ÓÚl‰ ‡e‰L , ≈»ƒ»∆∆«¿À«∆ƒ¿À»¿»

הקדושה, היפך של האיש הזה, ‰Úp¯‰",ה'איש' ˙‡" ‡ˆBÓ והפסוק ≈∆««¬»
נכתב  אבל "הנערה" ‰',נקרא ¯ÒÁ "¯Úp‰" רוחנית שמבחינה להראות ««¬»»≈

חסר  במצב היא …¿Ïc‡ה'נערה'
¯Îc ˙ÏÈ·˜74 זכר קיבלה שלא ¿ƒ«¿«

שפע  מספיק לה ÒÁL¯ואין eÈ‰)«¿∆»≈
,‰M„˜c ‡"‰‰ ÔÈÚ המסמל ƒ¿««≈ƒ¿À»

ומעשה, דיבור במחשבה שלימות

לעיל  daכמבואר ˜ÈÊÁ‰Â" ,(¿∆¡ƒ»
BÏ LiL ,eÈ‰ ,'Bb "LÈ‡‰»ƒ«¿∆≈

כוחות  השדה, איש הקליפה,לעשו

‰ÈÏÚ ‰ËÈÏL היא ה'נערה', על ¿ƒ»»∆»
ÚL‰,הנשמה  ÈÙÏ זמני,באופן ¿ƒ»»

ÔÈ‡Â ‰¯Úp‰ ‰˜Úv"L „ÚÂ¿«∆»¬»««¬»¿≈
"dÏ ÚÈLBÓ באופן נכנעת, והיא ƒ«»

קדושה  של שאינם כוחות תחת זמני,

‰È‰ el‡ ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó) האדם «∆≈≈ƒ»»
‰M„w‰ ¯B‡L ·vÓe „ÓÚÓa¿«¬»«»∆«¿À»

,ÂÈÈÚ Ïk ˙‡ ‡lÓÓ היה ולא ¿«≈∆»ƒ¿»»
אחרים  לדברים מקום נתינת מאפשר

ÚÈbÓכלל, ‰È‰ ‡Ï ÈÊ‡¬«…»»«ƒ«
שפירושה N"Ï„‰",מלכתחילה  ¿»∆

מדבר, כאמור, הוא, ‡L¯כאן ı¯‡∆∆¬∆
.(ÌL Ì„‡ ·LÈ ‡Ï…»«»»»

,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â כל למרות ¿««ƒ≈
לעיל  המתוארת והנפילה הירידה

ק' האות מסמלת אותה באריכות,

הרי  הקנה, השמאלית, רגלה ובפרט

דבר,בסופו  epnÓשל ÁcÈ Ïa«ƒ«ƒ∆
Ác75, חס יישאר, לא יהודי ואף ƒ»

מנותק  ומקורו ושלום, משורשו

e˙kL·האלוקי  ‰Ó e‰fL∆∆«∆»
'Bb LÈ‡‰ ˙Óe" הקליפה מצד ≈»ƒ

הנשמה  היא לנערה, להזיק שרוצה

‰¯ÚpÏÂ ,Bc·Ï היהודית לנשמה ¿«¿««¬»
ÈÙk ,"¯·c ‰NÚ˙ ‡Ï…«¬∆»»¿ƒ

'˜„ˆ ÁÓv'‰ ¯"BÓ„‡ ¯‡·nL76Le¯t‰ של "Bc·Ï",הפנימי ∆¿»≈«¿«∆«∆∆«≈¿«
¯¯a˙È Èk והרע הטוב בין הפרדה בו Ïkתהיה epnÓ e‡ÈˆBÈÂ ƒƒ¿»≈¿ƒƒ∆»
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i"gyz'dמ ('a xn`n) ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven

הרע  ׁשּיּׁשאר עד ּבֹו ׁשהיּו הּקדּׁשה ניצֹוצֹות ְִִֵֶֶַַַָָָָָֻּכל

החּיּות  ׁשּכללֹות לפי והינּו, יּפל, ּומּמילא ְְְְְִִִֵֶַַַַָָֹלבד

מה  ועלּֿדר] הּקדּׁשה ניצֹוצֹות מּצד הּוא ְְִִֶֶֶֶַַַָָָֻׁשּלהם

ׁשי"ן  אֹות ׁשעלֿידי א) (סעיף לעיל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָׁשּנתּבאר

ּכאׁשר  ולכן ר'], ק' לאֹותּיֹות קּיּום ְֲֲִִֵֶֶַַָָנעׂשה

ּכמֹו הּקדּׁשה, ניצֹוצֹות ּכל מּמּנּו ְְִִִִֶַָָֻמֹוציאים

אֿל,77ׁשּכתּוב  ירׁשּנּו מּבטנֹו ויקאּנּו ּבלע חיל ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ

לבּדֹו". ההּוא האיׁש "ּומת אזי לבד, הרע ְְְְֲִִֵַַַַַָָָונׁשאר

קימה  לּה ויׁש ּדבר", תעׂשה לא "ולּנערה ְְֲֲֲִֵֶַַַָָָָָָֹאבל

לפי  והינּו "ׂשדה", ּבבחינת וירידתּה ְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָָמּנפילתּה

לאחר  "ּכבֹודי אבל מות", יֹורדֹות "רגליה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָׁשרק

אּתן" ֿ 78לא ּומּכל ּבׁשלמּותּה. היא נׁשארת ולכן , ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹ

ּד"בּׂשדה  הענין יׁשנֹו ׁשעה ׁשּלפי ּכיון ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָמקֹום

ׁשּזהּו ללעמתֿזה, הּיניקה נעׂשית אזי ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֻמצאּה",

למּט ׁשּיֹורד הּקּו"ף קנה הּוא ענין זה ׁשּכל ה, ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָ

ׁשלֹוׁשת  את ממּלא היה לא הּקדּׁשה ׁשאֹור ְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹֻלפי

ּומעׂשה. ּדּבּור מחׁשבה ְֲֲִִֶַַַָָהּלבּוׁשים,

ּדכתיב CÈLÓÓeט) וזהּו רק 79ּבּמאמר: והּבֹור «¿ƒְְְֲִִֵֶַַַָ

"ּבאר" ּדיׁשנֹו מים, ּבֹו ְְְִֵֵֶָאין

על  קאי ּבאל"ף "ּבאר" ּבוא"ו, ּו"בֹור" ְְְְֵֵֶֶַָָָָּבאל"ף

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו מים 80הּנׁשמה, ּבאר ּגּנים מעין ְְְְִִֵֶַַַַַָָָ

 ֿ ועל לעילא, מתּתא נֹובע ׁשהּבאר ּדכׁשם ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָחּיים,

עלֿידי  הּנׁשמה ּכן הּמים, רּבּוי הּוא ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָידיֿזה

ּכאׁשר  עמיקּתא, ּבירא ׁשהּוא ּבגּוף ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָירידתּה

ּדוקא  מּזה הּנה ּכּנ"ל , ּומצֹות ּבתֹורה ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָעֹוסקת

אחר  ּבעּלּוי ׂשאת ּביתר הּנׁשמה עלּית ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָנעׂשית

היא  ׁשהּנׁשמה ּדעלֿידי  ּגּנים", "מעין וזהּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָעּלּוי,

עלֿידי  לאלקּות, ּבגּלּוי הּנֹובעת "ּבאר" ְְְְֱִִִֵֵֶַַַַַֹּבבחינת

הּנה  הּבהמית, ונפׁש הּגּוף וזּכּו ּבברּור ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָהעבֹודה

 ֿ ּגן הּוא "ּגן" ּב"ּגּנים", ה"ּמעין" נעׂשה ְֲִִֶֶַַַַַַַָמּזה
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ג.77) טו, שרה חיי תו"א וראה טו. כ, א'תתכח.78)איוב ס"ע שמע"צ אוה"ת וראה ח. מב, כד.79)ישעי' לז, וישב

טו.80) ד, שה"ש

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ba eÈ‰L ‰M„w‰ ˙BˆBˆÈ הבירור Ï·„לפני Ú¯‰ ¯‡MiL „Ú ƒ«¿À»∆»«∆ƒ»≈»«¿«
בתוכו  טוב כל ללא עצמו, ÏtÈבפני ‡ÏÈnÓe,ויאבדÈÙÏ ,eÈ‰Â ƒ≈»ƒ…¿«¿¿ƒ

Ì‰lL ˙eiÁ‰ ˙BÏÏkL'אחרא וה'סטרא ה'קליפות' vÓ„של ‡e‰ ∆¿»««∆»∆ƒ«
‰M„w‰ ˙BˆBˆÈ הקדושה מצד ורק אך בא וחיות קיום כל כי ƒ«¿À»

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL ‰Ó C¯cŒÏÚÂ]¿«∆∆»∆ƒ¿»≈¿≈
˙B‡ È„ÈŒÏÚL (‡ ÛÈÚÒ)¿ƒ∆«¿≈

Ô"ÈL של אות כדברי שהיא אמת, ƒ
˜'הזוהר  ˙Bi˙B‡Ï Ìei˜ ‰NÚ«¬∆ƒ»ƒ

להיות ¯' יכולה של ולכן מציאות

הקדושה  היפך ÔÎÏÂ'שקר', ,[¿»≈
ˆBÓ ¯L‡kepnÓ ÌÈ‡È מה'איש «¬∆ƒƒƒ∆

אחרא, והסטרא מהקליפות היינו שדה',

BÓk ,‰M„w‰ ˙BˆBˆÈ Ïk»ƒ«¿À»¿
·e˙kL77 באיובÚÏa ÏÈÁ את ∆»«ƒ»«

של  והניצוצות ואחרי הכוחות הקדושה

BËaÓהבירור  ep‡˜ÈÂ הניצוצות «¿ƒ∆ƒƒ¿
וחוזרים  מרשותו יוצאים הקדושים

הקדושה  ‡ÏŒ,לרשות epL¯È…ƒ∆≈
˙Óe" ÈÊ‡ ,„·Ï Ú¯‰ ¯‡LÂ¿ƒ¿»»«¿«¬«≈

"Bc·Ï ‡e‰‰ LÈ‡‰ וכל »ƒ«¿«
מתבטלת. הרע של «¬‡·Ïהמציאות

,"¯·c ‰NÚ˙ ‡Ï ‰¯ÚpÏÂ"¿««¬»…«¬∆»»
בשליטת  הייתה לכן שקודם הנשמה

דבר  של בסופו מהן, ונפגעה הקליפות

הטוב  ומצבה למעמדה ≈¿LÈÂחוזרת
‰ÓÈ˜ dÏ ועלייהd˙ÏÈÙpÓ »ƒ»ƒ¿ƒ»»

,"‰„N" ˙ÈÁ·a d˙„È¯ÈÂƒƒ»»ƒ¿ƒ«»∆
‰ÈÏ‚¯" ˜¯L ÈÙÏ eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆««¿∆»

,"˙ÂÓ ˙B„¯BÈ רק מלכתחילה ¿»∆
של  והחיצוניים הנחותים החלקים

הלא  המעשים בגלל נפגעו הנשמה

Ï‡רצויים  ¯Á‡Ï È„B·k" Ï·‡¬»¿ƒ¿«≈…
"Ôz‡78, דבוקה הנשמה עצם ∆≈

לא  שכבודו בעצמו בקדושֿברוךֿהוא

הקליפות  לשליטת לעולם ≈«¿ÔÎÏÂנמסר
‡È‰ ˙¯‡L עצמה הנשמה ƒ¿∆∆ƒ

d˙eÓÏLa ידח 'לא דבר של ובסופו ƒ¿≈»
לעיל. כאמור נידח', ממנו

ÌB˜ÓŒÏkÓe של שבסופו למרות ƒ»»
בשלימותה, נשארת הנשמה אכן דבר

ÚL‰אבל  ÈÙlL ÔÂÈk זמני באופן ≈»∆¿ƒ»»
"d‡ˆÓ ‰„O·"c ÔÈÚ‰ BLÈ רצוי,ולמעשה לא דבר נעשה ‡ÈÊכן ∆¿»ƒ¿»¿«»∆¿»»¬«
,‰ÊŒ˙ÓÚÏÏ ‰˜Èi‰ ˙ÈNÚ הלא לצד והמעשה חיות משפיע רצוי «¬≈«¿ƒ»ƒ¿À«∆

הקדושה  צד hÓÏ‰,שלעומת „¯BiL Û"ew‰ ‰˜ ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«¿≈«∆≈¿«»
לעיל, lÓÓ‡כמבואר ‰È‰ ‡Ï ‰M„w‰ ¯B‡L ÈÙÏ ‡e‰ ‰Ê ÏkL∆»∆¿ƒ∆«¿À»…»»¿«≈

‰NÚÓe ¯eac ‰·LÁÓ ,ÌÈLe·l‰ ˙LBÏL מקום ‡˙ נתן אלא ∆¿∆«¿ƒ«¬»»ƒ«¬∆
באריכות. לעיל שהוסבר כפי אחרות, לאפשרות

e‰ÊÂ :¯Ó‡na CÈLÓÓe (Ë«¿ƒ««¬»¿∆
·È˙Îc79 הושלך שבו הבור לגבי ƒ¿ƒ

הצדיק  Baיוסף ÔÈ‡ ˜¯ ¯Ba‰Â¿«≈≈
,ÌÈÓ המושג משמעות ובביאור »ƒ

בתורת  מבואר הרוחני במובן "בור"

Û"Ï‡aהחסידות  "¯‡a" BLÈc¿∆¿¿≈¿»∆
,Â"‡Âa "¯B·"e ביניהם וההבדל ¿»

˜‡Èהוא  Û"Ï‡a "¯‡a" מכוון ¿≈¿»∆»≈
·e˙kL BÓÎe ,‰ÓLp‰ ÏÚ80 ««¿»»¿∆»

שהקדושֿברוךֿהוא  השירים בשיר

באמרו  ישראל כנסת את משבח

היא  a‡¯שהנשמה ÌÈpb ÔÈÚÓ«¿««ƒ¿≈
¯‡a‰L ÌLÎc ,ÌÈiÁ ÌÈÓ«ƒ«ƒƒ¿≈∆«¿≈

,‡ÏÈÚÏ ‡z˙Ó Ú·B נביעת ≈«ƒ«»¿≈»
למעלה  מלמטה היא בבאר המים

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ זו בדרך ‰e‡הנביעה ¿«¿≈∆
ŒÏÚ ‰ÓLp‰ Ôk ,ÌÈn‰ Èeaƒ̄««ƒ≈«¿»»«

d˙„È¯È È„È מלמעלהÛe‚a ¿≈¿ƒ»»«
,‡z˜ÈÓÚ ‡¯Èa ‡e‰L בור ∆≈»¬ƒ¿»

במצב L‡k¯עמוק, בהיותה דווקא «¬∆
הנשמה  נחות, כך ∆∆ÒBÚ˜˙כל

‰p‰ ,Ï"pk ˙BˆÓe ‰¯B˙a¿»ƒ¿««ƒ≈
‰fÓ הרי מתוך מכן שלאחר הירידה ƒ∆

למעלה, מלמטה ממנה, עולה היא

‰ÓLp‰ ˙iÏÚ ˙ÈNÚ ‡˜Âc«¿»«¬≈¬ƒ««¿»»
דבר  של N‡˙בסופו ¯˙Èa מכפי ¿∆∆¿≈

מסוגלת  לולי שהייתה להתעלות

עולה  הנשמה הירידה ומתוך הירידה

e‰ÊÂ ,ÈelÚ ¯Á‡ ÈelÚa התוכן ¿ƒ««ƒ¿∆
בשם  הנשמה כינוי של הפנימי

È„ÈŒÏÚc ,"ÌÈpb ÔÈÚÓ"«¿««ƒ¿«¿≈
˙ÈÁ·a ‡È‰ ‰ÓLp‰L∆«¿»»ƒƒ¿ƒ«
Èel‚a ˙Ú·Bp‰ "¯‡a"¿≈«««¿ƒ
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ,˙e˜Ï‡Ï∆¡…«¿≈»¬»

ה' את עובדת ≈¿e¯·a¯שהנשמה
לקדושה  והעלאתו מהרע הטוב הפרדת

CekÊÂ עידוןLÙÂ Ûeb‰ ¿ƒ«¿∆∆
"ÔÈÚn"‰ ‰NÚ ‰fÓ ‰p‰ ,˙ÈÓ‰a‰ והנביעה השפע,"ÌÈpb"a ««¬ƒƒ≈ƒ∆«¬∆««¿»««ƒ

רבים, לשון "גנים" עניין מהו ומבאר יחיד "Ôb"וממשיך ‰e‡לשון «
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מי dlk izeg` ipbl iz`a

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו כּו',81עדן, ּבעדן ּגן כּו' וּיּטע ְְִֵֵֶֶֶַַַָ

ּגןֿעדן  ׁשּבגןֿעדן, הּמדרגֹות ׁשּתי הם ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַו"גּנים"

ּדמּיא, ׁשקיא והּוא העליֹון, וגןֿעדן ְְְְְְֵֶֶַַַַַָָָהּתחּתֹון

ּבעלֹותן  ּבגןֿעדן לּנׁשמֹות ׁשּנעׂשה הּתענּוג, ְְֲֲֲֵֶֶַַַַַַַַָָָנחל

כּו'. ְְַָלמעלה

ÔÈÚ‰Â ּדכיון מּובן, אינֹו ּדלכאֹורה ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְִֵֵֶָָָָ

ּגןֿעדן  ּגןֿעדן, ענין הּוא ְִִֵֵֶֶֶַַַַׁש"ּגּנים"

אי העליֹון, ּגןֿעדן מּזה, ויתרה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּתחּתֹון,

על  ּדקאי חּיים", מים "ּבאר  ׁשעלֿידי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָאפׁשר

הֹוספה  יהיה למּטה, הּנׁשמה ׁשּבירידת ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָהעבֹודה

ּוביֹותר  ּב"ּגּנים". "מעין" ּׁשּנעׂשה ְְֲִִֵֶַַַַַַַָּב"ּגּנים",

מהר"ׁש אדמֹו"ר ׁשּכתב מה עלּֿפי ז יקׁשה ְְֲִֶֶַַַַַָָֻ

ז"ל  רּבֹותינּו מאמר ּולאן 82ּבבאּור ּבאת מאין ּדע ְְֲִֵֵֵַַַַַָָָ

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ׁשּפרׁש ,הֹול "מאין 83אּתה ְִִֵֵֵֵֵֶַַָָ

הּוא  "הֹול אּתה "ּולאן העליֹון, מּגןֿעדן ְְִֵֵֶֶַַָָָָָּבאת"

מקֹום, לׁשֹון הּוא "אן" הּתחּתֹון , ּגןֿעדן ְְְִֵֶַַַַָָּבחינת

על 84מּלׁשֹון  נֹופל זה ׁשּלׁשֹון מּועדֹות, ּפני אנה ְִֵֶֶֶַָָָָָ

"ּולאן" ועלּֿדרֿזה הּגׁשמי, הּמקֹום ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָּבחינת

לֹומר  עליו ׁשּנֹופל הּתחּתֹון ּגןֿעדן ּבחינת ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָהינּו

ׁשהּוא  הּזה העֹולם עם קׁשּור (להיֹותֹו מקֹום ְִִֵֶֶַָָָָׁשם

אדמֹו"ר  ׁשּמבאר ּוכפי ּוזמן). מקֹום ְְְְְִֵֶֶֶַַָָּבגדר

ׁשּבחינת  ל"אן", "אין" ּבין ׁשההפרׁש ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָמהר"ׁש

יּו"ד, ּבלא היא "אן" ותבת יּו"ד, ּבֹו יׁש ְְִִֵֵַַָֹ"אין"

הּבא  העֹולם נברא ׁשּבֹו הּיּו"ד ּבחינת ,85והּוא ְְְִִֶַַַָָָָ

מּבחינת  הּוא העליֹון ּגןֿעדן וגם ּבינה, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָּבחינת

אמנם  הּבא. העֹולם נברא ּדחכמה ּוביּו"ד ְְְְְִִַָָָָָָָָָּבינה,

מּלפניו  ּכזאת היתה לּמה להבין, צרי ְְְְִִִִֶָָָָָָָָָֹלפיֿזה

קדם  הלא ּבגּוף, להתלּבׁש הּנׁשמה ׁשּתרד ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹיתּבר

ּבגּוף  ירדה ולּמה "אין", ּבבחינת היתה ְְְְְִִִִַַַָָָָָָָָירידתּה
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ואילך.ז) פנ"ח תרל"ז וככה המשך

ח.81) ב, רפ"ג.82)בראשית א.83)אבות ב, כא.84)במדבר כא, ב.85)יחזקאל כט, מנחות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
·e˙kL BÓÎe ,Ô„ÚŒÔb81 הבריאה תחילת לגבי Ôbבתורה 'eÎ ÚhiÂ «≈∆¿∆»«ƒ««
"ÌÈp‚"Â ,'eÎ Ô„Úa רבים ‰B‚¯„n˙לשון ÈzL Ì‰ הכלליות ¿≈∆¿«ƒ≈¿≈««¿≈

Ô„ÚŒÔ‚aL,עצמו‡e‰Â ,ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚Â ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔb ∆¿«≈∆«≈∆««¿¿«≈∆»∆¿¿
,‡iÓc ‡È˜L יש כך בנחל, נובעים המים שבגשמיות וכשם המים שוקת «¿»¿«»
כביכול, ‰eÚz‚,למעלה, ÏÁ««««¬

Ô„ÚŒÔ‚a ˙BÓLpÏ ‰NÚpL∆«¬»«¿»¿«≈∆
Ô˙BÏÚa מלמטה'eÎ ‰ÏÚÓÏ «¬»¿«¿»

לבאר. שממשיך וכפי

BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ¿»≈
,Ô·eÓ הדברים ומשמעות תוכן מהו »

למעלה  מלמטה הנשמה שעליית

ב"גנים", נביעה תוספת ÈÎcÔÂפועלת ¿≈»
,Ô„ÚŒÔb ÔÈÚ ‡e‰ "ÌÈpb"L∆«ƒƒ¿««≈∆

ÈÂ˙¯‰תחילה  ,ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔb«≈∆««¿ƒ≈»
,‰fÓ אפילו,ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔb ƒ∆«≈∆»∆¿

¯LÙ‡ CÈ‡ ייתכן È„ÈŒÏÚLאיך ≈∆¿»∆«¿≈
È‡˜c ,"ÌÈiÁ ÌÈÓ ¯‡a"¿≈«ƒ«ƒ¿»≈

היא  ‰B·Ú„‰שהכוונה ÏÚ«»¬»
,‰hÓÏ ‰ÓLp‰ ˙„È¯ÈaL∆ƒƒ««¿»»¿«»
,"ÌÈpb"a ‰ÙÒB‰ ‰È‰Èƒ¿∆»»««ƒ
?."ÌÈpb"a "ÔÈÚÓ" ‰NÚpM∆«¬»«¿«««ƒ
‰Ó ÈtŒÏÚ ‰L˜È ¯˙BÈ·e¿≈À¿∆«ƒ«
L"¯‰Ó ¯"BÓ„‡ ·˙kL ז ∆»««¿«¬»
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó ¯e‡·a82 ¿≈«¬««≈

אבות  בפרקי ÔÈ‡Óבמשנה Úc«≈«ƒ
L¯tL ,CÏB‰ ‰z‡ Ô‡Ïe ˙‡a»»¿»«»≈∆≈≈

'‰¯Bz ÈËewÏ'a83 הזקן לאדמו"ר ¿ƒ≈»
Ô„ÚŒÔbÓ "˙‡a ÔÈ‡Ó"≈«ƒ»»ƒ«≈∆

,ÔBÈÏÚ‰ הנשמה שורש הוא שם »∆¿
למטה, ירידתה ‡z‰לפני Ô‡Ïe"¿»«»

Ô„ÚŒÔb ˙ÈÁa ‡e‰ "CÏB‰≈¿ƒ««≈∆
ÔBLÏ ‡e‰ "Ô‡" ,ÔBzÁz‰««¿»¿

ÔBLlÓ ,ÌB˜Ó84 ביחזקאל הכתוב »ƒ¿
,˙B„ÚeÓ EÈt ‰‡,לאן היינו »»»∆»

להגיע, מתעתד אתה מקום, לאיזה

‰Ê ÔBLlL"ו"אנה ÏÙB"אן" ∆»∆≈
,ÈÓLb‰ ÌB˜n‰ ˙ÈÁa ÏÚ«¿ƒ««»««¿ƒ

"Ô‡Ïe" ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ שבמשנה ¿«∆∆∆¿»
הולך" אתה "ולאן ÈÁa˙זו, eÈ‰«¿¿ƒ«

ÂÈÏÚ ÏÙBpL ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔb«≈∆««¿∆≈»»
ÌL ¯ÓBÏ של והעניין (B˙BÈ‰Ïהתוכן ÌB˜Ó גן' התחתון',כי עדן «≈»ƒ¿

עדן, שבגן הנמוכה a‚„¯הבחינה ‡e‰L ‰f‰ ÌÏBÚ‰ ÌÚ ¯eL»̃ƒ»»«∆∆¿∆∆

,ÔÓÊe ÌB˜Ó(ז (פרק התניא שבספר והאמונה' היחוד ב'שער כמבואר »¿«
עולם  שם ובחינת גדר "והנה המציאות: גדרי למעשה, הם, והזמן שהמקום

ודרום  צפון ומערב מזרח הוא מקום בחינת דווקא, וזמן מקום בחינת על נופל

ועתיד"). הווה עבר זמן בחינת ומטה, ‡„BÓ"¯מעלה ¯‡·nL ÈÙÎe¿ƒ∆¿»≈«¿
"ÔÈ‡" ÔÈa L¯Ù‰‰L L"¯‰Ó«¬«∆«∆¿≈≈«ƒ

באת") מאין ("ולאן Ô‡"Ï"("דע ¿»
הולך"), LÈאתה "ÔÈ‡" ˙ÈÁaL∆¿ƒ««ƒ≈

‡È‰ "Ô‡" ˙·˙Â ,„"eÈ Ba¿≈«»ƒ
˙ÈÁa ‡e‰Â ,„"eÈ ‡Ïa¿…¿¿ƒ«
ÌÏBÚ‰ ‡¯· BaL „"ei‰«∆ƒ¿»»»

‡a‰85, ז"ל חכמינו כדרשת «»
"בטחו  (בישעיה) הכתוב על (בגמרא)

עולמים", צור ה' ביֿה כי עד עדי בה'

שני  רבים) לשון ('עולמים' אלו

אחד  הקדושֿברוךֿהוא שברא עולמות

העולם  אם יודע ואיני ביו"ד ואחד בה'

אם  בה', הזה והעולם ביו"ד הבא

בה', הבא והעולם ביו"ד הזה העולם

אומר  השמים כשהוא תולדות אלה

בהבראם  תקרי אל בהבראם, והארץ

הזה  העולם אומר הוי בראם, בה' אלא

הוא  עדן וגן ביו"ד, הבא והעולם בה'

Ô„ÚŒÔb Ì‚Â ,‰Èa ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ»¿««≈∆
,‰Èa ˙ÈÁaÓ ‡e‰ ÔBÈÏÚ‰»∆¿ƒ¿ƒ«ƒ»

‰ÓÎÁc „"eÈ·e בקבלה כמבואר ¿¿»¿»
הוי' שם של האותיות ארבעת וחסידות

שהיא  והיו"ד הספירות לעשר רומזות

החכמה, לספירת רומזת נקודה בבחינת

שכלי  רעיון של ההתהוות ראשית

בלבד  נקודה בבחינת הוא כאשר

.‡a‰ ÌÏBÚ‰ ‡¯·ƒ¿»»»«»
‰ÊŒÈÙÏ ÌÓ‡ האמור הביאור לפי »¿»¿ƒ∆

הולך' אתה ו'לאן באת' ש'מאין במשנה

לגוף  למטה, הנשמה ירידתה על מדבר

עדן, וגן הבא לעולם ועלייתה גשמי,

‰˙È‰ ‰nÏ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿»ƒ»»»¿»
C¯a˙È ÂÈÙlÓ ˙‡Êk הסיבה מהי »…ƒ¿»»ƒ¿»≈

הקדושֿברוךֿהוא  רצה שבגללה

‰ÓLp‰ „¯zL ושורשה ממקורה ∆≈≈«¿»»
Ûe‚aהעליון  LaÏ˙‰Ï גשמי ¿ƒ¿«≈¿

הזה, "‡ÔÈ",בעולם ˙ÈÁ·a ‰˙È‰ d˙„È¯È Ì„˜ ‡Ï‰ בביטול ¬……∆¿ƒ»»»¿»ƒ¿ƒ««ƒ
Ûe‚aלאלוקות, ‰„¯È ‰nÏÂ גדולה ירידה הירידה שהיא Ó‡‚¯‡כמו ¿»»»¿»«≈ƒ¿»
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i"gyz'dמב ('a xn`n) ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven

עמיקּתא  לבירא רמה ּתהא 86מאגרא והלואי , ְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָ

הם  הּדרכים וכל ּכמּקדם, למעּלּיּותא ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹהׁשבתּה

סּכנה  ּתהיה 87ּבחזקת זה ּכל ׁשּלאחרי ּגם ּומה . ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

ענין  ׁשּזהּו ּבלבד, הּתחּתֹון לגןֿעדן רק ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָעלּיתּה

."הֹול אּתה ְֵַָָ"ּולאן

C‡ ז"ל רּבֹותינּו אמרּו ּדהּנה הּוא, יפה 88הענין «ְְְִִֵֵַָָָָָ

טֹובים  ּומעׂשים ּבתׁשּובה אחת ְֲִִִַַַָָָׁשעה

 ֿ עֹולם 'חּיי הּבא, העֹולם חּיי מּכל הּזה ִֵֵֶַַַַָָָָָָָּבעֹולם

ּגןֿעדן  ּוביחּוד עליֹונים עֹולמֹות ּכל ּכֹולל ְְִִֵֵֶֶַַָָָהּבא'

ּומעׂשיםֿטֹובים  ׁשּתׁשּובה נאמר זה ועל ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָהעליֹון,

ׁשּיׁשנן  ּומבאר, יֹותר. נעלים הם הּזה ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבעֹולם

הי  הּׁשנּיה עֹולםֿהּזה , היא האחת ּדרגֹות, א ׁשלׁש ְְִִִֶַַַַָָָָָֹ

היא  והּׁשליׁשית מּצדֿעצמֹו, ׁשהּוא ּכמֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַּגןֿעדן

ּוכמֹו הּגן, עב ֹודת עלֿידי ׁשּמֹוסיפים ְְֲִִֵֶַַַַָָָההֹוספה

ּולׁשמרּה,89ׁשּכתּוב  לעבדּה ּבגןֿעדן וּיּניחהּו ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבגןֿעדן, מֹוסיפים העבֹודה ׁשעלֿידי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּמׁשמע

ׁשּלמּטה  הּגן עבֹודת ׁשעלֿידי ּבגׁשמּיּות ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָּוכמֹו

הּוא  ּכן י ֹותר, ּבטֹוב הּפר ֹות ׁשּיגּדלּו ְְְִִִֵֵֵֶַמֹוסיפים

רמ"ח  זֹו "לעבדּה" ׁשעלֿידי ּברּוחנּיּות, ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָּבגןֿעדן

לאֿתעׂשה  שס"ה זֹו "ּולׁשמר ּה" ְְְֲֲִֵֶַָָֹמצֹותֿעׂשה,

אֹור  ורּבּוי ּתֹוספת  נמׁש יֹונתן), ּתרּגּום ְְְְִִֵֶֶַָָָ(ּכפרּוׁש

העֹולם  ׁשּבנין ּביניהם, החּלּוק ּוכללּות ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבגןֿעדן.

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּמּדֹות, מּבחינת רחמי90הּוא זכר ְְְֲִִִֶֶַַַָֹ

ּכתיב  ׁשּלכן הּמה, מעֹולם ּכי וחסדי 91הוי' ְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

הארץ, ואת הּׁשמים את הוי' עׂשה ימים ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשׁשת

ּגןֿעדן, הּוא מּזה ּולמעלה "ּבׁשׁשת". ּכתיב ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹולא

ענין  ּבגןֿעדן יׁש ׁשּלכן הּמֹוחין, ענין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשהּוא

הענינים  את ׁשרֹואים ּבאפן וההּׂשגה ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹההבנה

ראית  ּברּור עֹולם הּגּלּוי 92לאמּתתם, ּגם אמנם, . ְֲִִִַַַָָָָָָָָ
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ב.86) ה, חגיגה ― חז"ל לשון ג.87)ע"פ כה, אחרי לקו"ת וראה ה"ד. פ"ד ברכות ירושלמי ― חז"ל לשון אבות 88)ע"פ

מי"ז. טו.89)פ"ד ב, ו.90)בראשית כה, יא.91)תהלים כ, א.92)יתרו נ, פסחים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡z˜ÈÓÚ ‡¯È·Ï ‰Ó¯86, גדולה ירידה שהיא עמוק לבור גבוה מגג »»¿≈»¬ƒ¿»

Ì„wÓk,ביותר  ‡˙eilÚÓÏ d˙·L‰ ‡‰z È‡ÂÏ‰Â והלוואי ¿«¿«¿≈«»»»ƒ¿«¿»¿ƒ…∆
לפני  הייתה שבה למעלה הזה, בעולם שליחותה בסיום למעלה, שתחזור

kÒ‰הירידה, ˙˜ÊÁa Ì‰ ÌÈÎ¯c‰ ÏÎÂ87 וודאות שהנשמה ואין ¿»«¿»ƒ≈¿∆¿««»»
הירידה. קודם למעלתה לפחות תשוב

‰Ê Ïk È¯Á‡lL Ìb ‰Óe««∆¿«¬≈»∆
Ô„ÚŒÔ‚Ï ˜¯ d˙iÏÚ ‰È‰zƒ¿∆¬ƒ»»«¿«≈∆
ÔÈÚ e‰fL ,„·Ïa ÔBzÁz‰««¿ƒ¿«∆∆ƒ¿«

,"CÏB‰ ‰z‡ Ô‡Ïe" כמבואר ¿»«»≈
מהו  השאלה מתחזקת כן ואם לעיל,

בגוף  הנשמה של הירידה עניין כל

הזה? בעולם

e¯Ó‡ ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿ƒ≈»¿
Ï"Ê eÈ˙Ba¯88 בפרקי במשנה «≈

‡Á˙אפילו ÙÈ‰אבות  ‰ÚL »»»»««
ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe ‰·eL˙aƒ¿»«¬ƒƒ
ÌÏBÚ‰ ÈiÁ ÏkÓ ‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆ƒ»«≈»»

,‡a‰ והביטוי'‡a‰ŒÌÏBÚ ÈiÁ' «»«≈»«»
אחת  לדרגה רק מתייחס מסויימת לא

BÓÏBÚ˙אלא  Ïk ÏÏBk≈»»
Ô„ÚŒÔb „eÁÈ·e ÌÈBÈÏÚ∆¿ƒ¿ƒ«≈∆

‰Ê ÏÚÂ ,ÔBÈÏÚ‰ של הדרגות על »∆¿¿«∆
הבא', עליונה,'עולם הכי »¡∆Ó‡¯גם

ÌÈ·BËŒÌÈNÚÓe ‰·eLzL∆¿»«¬ƒƒ
.¯˙BÈ ÌÈÏÚ Ì‰ ‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆≈«¬ƒ≈
,˙B‚¯c LÏL ÔLiL ,¯‡·Óe¿»≈∆∆¿»»…¿»
,‰f‰ŒÌÏBÚ ‡È‰ ˙Á‡‰»««ƒ»«∆
BÓk Ô„ÚŒÔb ‡È‰ ‰iM‰«¿ƒ»ƒ«≈∆¿
,BÓˆÚŒ„vÓ ‡e‰L∆ƒ««¿
‰ÙÒB‰‰ ‡È‰ ˙ÈLÈÏM‰Â¿«¿ƒƒƒ«»»

ÌÈÙÈÒBnL בו בגןֿעדן וגורמים ∆ƒƒ
עצמו  מצד מצבו לגבי ≈¿»È„ÈŒÏÚעלייה

·e˙kL BÓÎe ,Ôb‰ ˙„B·Ú89 ¬««»¿∆»
בריאתו  עם הראשון ≈e‰ÁÈpiÂ««ƒבאדם

הניח  האדם הקדושֿברוךֿהוא את

,d¯ÓLÏe d„·ÚÏ Ô„ÚŒÔ‚a¿«≈∆¿»¿»¿»¿»
הגן, את לעבוד «¿»∆ÚÓLnLהיינו

ÌÈÙÈÒBÓ ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈»¬»ƒƒ
ומעלה  BÓÎeיתרון ,Ô„ÚŒÔ‚a¿«≈∆¿
˙eiÓL‚a כפשוטו בגן גשמי ¿«¿ƒ

ÌÈÙÈÒBÓ ‰hÓlL Ôb‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚL מעלה תוספת ויתרון בגן ∆«¿≈¬«««∆¿«»ƒƒ
,¯˙BÈ ·BËa ˙B¯t‰ eÏc‚iL,ועבודה טיפול ללא גדלים שהיו מכפי ∆ƒ¿¿«≈¿≈

"d„·ÚÏ" È„ÈŒÏÚL ,˙eiÁe¯a Ô„ÚŒÔ‚a ‡e‰ Ôk ופעולה עשייה ≈¿«≈∆¿»ƒ∆«¿≈¿»¿»
"d¯ÓLÏe"חיובית  ,‰NÚŒ˙BˆÓ Á"Ó¯ BÊ והימנעות שמירה ƒ¿¬≈¿»¿»

חיובית  לא Ô˙BÈמעשיה Ìeb¯z Le¯Ùk) ‰NÚ˙Œ‡Ï ‰"Ò˘ BÊ…«¬∆¿≈«¿»»
'לעבדה  הכתוב Ô„ÚŒÔ‚aולשמרה'על ¯B‡ Èea¯Â ˙ÙÒBz CLÓ ,(ƒ¿»∆∆¿ƒ¿«≈∆

ומעשים  'תשובה של המעלה וזו

העולם  'חיי על הזה בעולם טובים'

הבא'.

,Ì‰ÈÈa ˜elÁ‰ ˙eÏÏÎe¿»«ƒ≈≈∆
עדן, לגן הזה העולם בין ההבדל

ÔÈaL והתהוותÌÏBÚ‰ ידי על ∆ƒ¿«»»
ÈÁaÓ˙הקדושֿברוךֿהוא  ‡e‰ƒ¿ƒ«

˙Bcn‰,העליונות BÓkשבספירות «ƒ¿
·e˙kL90 בתהיליםEÈÓÁ¯ ¯ÎÊ ∆»¿…«¬∆

,‰n‰ ÌÏBÚÓ Èk EÈ„ÒÁÂ 'ÈÂ‰¬»»«¬»∆ƒ≈»≈»
שהכתוב  בחסידות כך על ומפרשים

והתהוות  בריאת 'מעולם', כי מלמד

וחסדיך', 'רחמיך ידי על היא העולם,

נברא ÔÎlLהמידות, שהעולם כיוון ∆»≈
המידות  ידי È˙k91˙LL·על ¿ƒ≈∆

ÌÈÓM‰ ˙‡ 'ÈÂ‰ ‰NÚ ÌÈÓÈ»ƒ»»¬»»∆«»«ƒ
·È˙k ‡ÏÂ ,ı¯‡‰ ˙‡Â¿∆»»∆¿…¿ƒ

,"˙LLa" משמעו 'בששת' כי ¿≈∆
ו'ששת' ימים ששה נמשכה שהבריאה

באמצעות  נעשתה שהבריאה הכוונה

 ֿ (חסד שש הוא שעיקרן המידות

גבורהֿתפארתֿנצחֿהודֿיסוד).

‰fÓ ‰ÏÚÓÏe מהעולם למעלה ¿«¿»ƒ∆
המידות  ידי על שנברא ‰e‡הזה

,ÔÈÁBn‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,Ô„ÚŒÔb«≈∆∆ƒ¿««ƒ
 ֿ (חכמה המוחין הספירות, בסדר והרי

מהמידות  למעלה הם בינהֿדעת)

ÔÎlL מאירים שבגןֿעדן כיוון ∆»≈
ÔÈÚהמוחין  Ô„ÚŒÔ‚a LÈ≈¿«≈∆ƒ¿«

‰‚O‰‰Â ‰·‰‰ הנשמות של «¬»»¿««»»
‡˙באלוקות  ÌÈ‡B¯L ÔÙ‡a¿…∆∆ƒ∆

,Ì˙zÓ‡Ï ÌÈÈÚ‰ כלשון »ƒ¿»ƒ«¬ƒ»»
בגמרא  ז"ל e¯a¯חכמינו ÌÏBÚ»»

˙È‡¯92, רואים הבא שבעולם היינו »ƒ»
ואמיתית  ברורה בצורה הדברים את

רבי  של בנו יוסף שרב מסופר (בגמרא

אמר  ראית? מה בני אביו, לו אמר כשחזר, נשמתו. ופרחה חלה לוי בן יהושע

"אותן  רש"י: (ומפרש למעלה ותחתונים למטה עליונים ראיתי, הפוך עולם לו:
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מג dlk izeg` ipbl iz`a

עלמין', ּכל 'ממּלא מּבחינת הּוא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּבגןֿעדן

ׁשהּוא  הּתׁשּובה, ענין ׁשם מֹועיל אינֹו ְְִִֵֵֶֶַַָָָׁשּלכן

והינּו, ּדוקא, עלמין' ּכל 'סֹובב ּבחינת ְְְְְִִִֵַַַַָָָמּצד

ּבאפן  לגןֿעדן, ׁשּבאים ּומּצב מעמד ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּבאֹותֹו

ּבידֹו" להפ,92ׁש"ותלמּודֹו חסֿוׁשלֹום אֹו , ְְְְְֵֶֶַַָָ

ה'ּממּלא  אֹור רק מאיר ּבגןֿעדן ּכי ,ּכ ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָנׁשארים 

יבא  מקֹומֹו על ענין ׁשּכל ּבאפן עלמין', .93ּכל ְְְְִִֶֶַָָָָָֹֹ

ּולׁשמרּה", ּד"לעבדּה העבֹודה עלֿידי ְְְְְְְֲֵַָָָָָָָָאמנם,

ׁשאמרּתי  לפני נחתֿרּוח  נעׂשה ֿ זה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשעלֿידי

רצֹוני  העליֹון 15ונעׂשה הרצֹון קּיּום ענין ׁשהּוא , ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָ

ּדהינּו עלמין', ּכל 'ממּלא מּבחינת ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָׁשּלמעלה

ּתֹוספת  ממׁשיכים אזי עלמין', ּכל 'סֹובב ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָּבחינת

קּיּום  עלֿידי נעׂשה זה וענין ּבגןֿעדן. זה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָאֹור

ּתֹורה  נּתנה לא ׁשהרי למּטה, ּומצֹות ְְְֲִִֵֶַַָָָָֹהּתֹורה

הּׁשרת  ׁשהיא 94למלאכי ּכמֹו לּנׁשמה ּדוקא אּלא , ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

הּגׁשמי  הּזה עֹולם והסּתר ּבהעלם ּבּגּוף ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֻמלּבׁשת

למּטה  ּתחּתֹון ׁשאין ּבמדרגה הּתחּתֹון ְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָׁשהּוא

ּבּתניא  (ּכּמבאר עבֹודתּה95הימּנּו ועֹובדת ,( ְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָֹ

סטראֿאחרא  ּדאתּכפיא ּבאפן ודחק, מצר ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹֹמּתֹו

אּתה  "ּולאן וזהּו סטראֿאחרא. ְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָואתהּפכא

הּתׁשּובה  עבֹודת עלֿידי ׁשּדוקא ,"ְְְֲֵֵֶַַַַָָהֹול

ּגם  ּפֹועלים הּזה, ּבעֹולם ֲֲִִִֶַַַָָּומעׂשיםֿטֹובים

הּבא  עֹולם מחּיי למעלה  ׁשּיתעּלה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבה"אין"

ּגּנים", "מעין וזהּו העליֹון). ּגןֿעדן ענין ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָ(ׁשהּוא

ּגןֿעדן  ואפילּו הּתחּתֹון ּגןֿעדן ּב"ּגּנים", ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַׁשּגם

ּבליּֿגבּול  אֹור ּדהינּו הּמעין, ענין נֹוסף ְְְְְְְִִֶַַַַָָָהעליֹון,

זה  וענין עלמין'. ּכל 'ממּלא מּבחינת ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּלמעלה

על  ּדקאי חּיים", מים "ּבאר עלֿידי ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָנעׂשה

ׁשל  ודחק ּבמצר ׁשעֹובדת ּכפי הּנׁשמה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹעבֹודת
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א.93) ע, ליוהכ"פ דרושים ג. עה, פינחס לקו"ת א.94)ראה נד, קידושין ב. כה, ועוד.95)ברכות פל"ו. פל"ה. ראה
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ראית). ברור עולם בני לו: אמר קלים"). ראיתי חשובים, כאן «¿«‡ÌÓ,שהיו

Èelb‰ Ìb האלוקי האור Ïkשל ‡lÓÓ' ˙ÈÁaÓ ‡e‰ Ô„ÚŒÔ‚aL ««ƒ∆¿«≈∆ƒ¿ƒ«¿«≈»
,'ÔÈÓÏÚ עניינו לפי אחד כל והנבראים העולמות את הממלא המוגבל האור »¿ƒ

הגוף  מאברי אחד בכל ומאירה פועלת שהנשמה (כשם שלו הקליטה ויכולת

ומהותו) עניינו ‡BÈלפי ÔÎlL∆»≈≈
ÌL ÏÈÚBÓ הבא ÔÈÚבעולם ƒ»ƒ¿«

‡e‰L ,‰·eLz‰ המיוחד הכוח «¿»∆
לאחר  וגם תשובה לעשות לאדם שניתן

הוא  באלוקות ולדבוק לחזור שחטא

'ÔÈÓÏÚ Ïk ··BÒ' ˙ÈÁa „vÓƒ«¿ƒ«≈»»¿ƒ
על  המאיר מוגבל הלא האלוקי האור

באופן  בשווה והנבראים העולמות כל

מלמעלה  עליהם «¿»Âc˜‡,ש'סובב'
·vÓe „ÓÚÓ B˙B‡aL ,eÈ‰Â¿«¿∆¿«¬»«»

ÌÈ‡aL הנשמות,Ô„ÚŒÔ‚Ï עם ∆»ƒ¿«≈∆
בעולם  בגוף כנשמה השליחות סיום

הוא  אם B„eÓÏ˙Â"Lהזה, ÔÙ‡a¿…∆∆¿«¿
"B„Èa92, שם הגמרא דברי כהמשך ¿»

ששב  בנו את שאל לוי בן יהושע שרבי

תלמידי  של מעמדם מה הבא, מהעולם

אומרים  ששם לו וענה שם, חכמים

הבא) (לעולם לכאן שבא מי 'אשרי

בידו הזה) בעולם (שלמד ‡Bותלמודו
CÙ‰Ï ÌBÏLÂŒÒÁ שלא במקרה «¿»¿≈∆

חלילה, הזה, בעולם תורה למד

Ck ÌÈ¯‡L ואי אפשר לתמיד ƒ¿»ƒ»
היא  לכך והסיבה זאת, Èkƒלשנות

¯B‡ ˜¯ ¯È‡Ó Ô„ÚŒÔ‚a¿«≈∆≈ƒ«
,'ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓn'‰ האור «¿«≈»»¿ƒ

נברא  ובכל עולם בכל מאיר שכאמור

ÏÚעניינו לפי  ÔÈÚ ÏkL ÔÙ‡a¿…∆∆»ƒ¿»«
‡·È BÓB˜Ó93 לשינוי אפשרות ואין ¿»…

מצב. ושינוי מקום

,ÌÓ‡‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ »¿»«¿≈»¬»
,"d¯ÓLÏe d„·ÚÏ"c קיום ¿¿»¿»¿»¿»

על מצוותֿעשה  מלעבור וזהירות

הזה  בעולם לאֿתעשה »∆ŒÏÚLמצוות
ÈÙÏ Áe¯Œ˙Á ‰NÚ ‰ÊŒÈ„È¿≈∆«¬∆«««¿»«

הקדושֿברוךֿהוא  Èz¯Ó‡L∆»«¿ƒלפני
ÈBˆ¯ ‰NÚÂ15‰ÏÚÓlL ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯‰ Ìei˜ ÔÈÚ ‡e‰L , ¿«¬»¿ƒ∆ƒ¿«ƒ»»»∆¿∆¿«¿»

,'ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ' ˙ÈÁaÓ שבאדם כשם וחסידות בקבלה כמבואר ƒ¿ƒ«¿«≈»»¿ƒ
כוח  שהוא הרצון וכוח והרגש) השכל והמידות, (המוחין 'פנימיים' כוחות יש

כל  ה'ממלא אור כביכול, למעלה, כך בשווה, הגוף חלקי בכל הפועל 'מקיף'

מוגבל  ולא 'מקיף' אור שהוא הרצון וכוח מוגבל 'פנימי' אור הוא עלמין'

,'ÔÈÓÏÚ Ïk ··BÒ' ˙ÈÁa eÈ‰c העליון הרצון את מעוררים וכאשר ¿«¿¿ƒ«≈»»¿ƒ
.Ô„ÚŒÔ‚a ‰Ê ¯B‡ ˙ÙÒBz ÌÈÎÈLÓÓ ÈÊ‡¬««¿ƒƒ∆∆∆¿«≈∆

‰Ê ÔÈÚÂ עדן בגן העליון הרצון והארת גילוי È„ÈŒÏÚדווקא NÚ‰של ¿ƒ¿»∆«¬∆«¿≈
,‰hÓÏ ˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜,הזה בעולם בגופים Ï‡נשמות È¯‰L ƒ«»ƒ¿¿«»∆¬≈…

ÈÎ‡ÏÓÏ ‰¯Bz ‰zƒ¿»»¿«¿¬≈
˙¯M‰94, וגוף הרע יצר להם שאין «»≈

שעלה  שבשעה בגמרא (כמסופר גשמי

התורה, את לקבל למרום רבינו משה

'תנה  לקדושֿברוךֿהוא המלאכים טענו

משה  להם ואמר השמים' על הודך

שלא  למי מיועדת לא שהתורה רבינו

ואין  ואם אב להם אין למצרים, ירדו

הרע) יצר Âc˜‡להם ‡l‡∆»«¿»
˙LaÏÓ ‡È‰L BÓk ‰ÓLpÏ«¿»»¿∆ƒ¿À∆∆

Ûeba נמצאת והיאÌÏÚ‰a «¿∆¿≈
¯zÒ‰Â האלוקי האור על שמסתיר ¿∆¿≈

‡e‰L ÈÓLb‰ ‰f‰ ÌÏBÚ»«∆««¿ƒ∆
Óa„¯‚‰ביותר ‰ÔBzÁzהעולם  ««¿¿«¿≈»

epÓÈ‰ ‰hÓÏ ÔBzÁz ÔÈ‡L∆≈«¿¿«»≈∆
‡Èza ¯‡·nk)95˙„·BÚÂ ,( «¿…»««¿»¿∆∆

d˙„B·Ú למטה כאן¯ˆÓ CBzÓ ¬»»ƒ≈«
ÔÙ‡a ,˜Á„Â עם להתמודד שעליה ¿…«¿…∆

צריכה  והיא לקדושה המנגדים כוחות

באופן  ה' את «¿»¿ÈÙk˙‡c¿ƒ‡לעבוד
והכנעה  «¬»«¿Á‡Œ‡¯ËÒƒ¯‡של כפייה
‡Ît‰˙‡Â בדרגה ה' עבודת וכן ¿ƒ¿«¿»

הפיכת  של יותר «¿Œ‡¯ËÒƒגבוהה
‡¯Á‡.לטוב מרע «¬»

,"CÏB‰ ‰z‡ Ô‡Ïe" e‰ÊÂ¿∆¿»«»≈
˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL∆«¿»«¿≈¬«
ÌÈ·BËŒÌÈNÚÓe ‰·eLz‰«¿»«¬ƒƒ
Ìb ÌÈÏÚBt ,‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆¬ƒ«

"ÔÈ‡"‰a היינו ל"אין", רומז ו"אן" ¿»«ƒ
עדן  בגן שהיא כפי ∆»¿lÚ˙iL∆ƒ‰הנשמה

‡a‰ ÌÏBÚ ÈiÁÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«≈»«»
.(ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔb ÔÈÚ ‡e‰L)∆ƒ¿««≈∆»∆¿

e‰ÊÂ הכתוב של הפנימי התוכן ¿∆
,"ÌÈpb"a ÌbL ,"ÌÈpb ÔÈÚÓ"«¿««ƒ∆«««ƒ

היינו לשון  ‰ÔBzÁzרבים, Ô„ÚŒÔb«≈∆««¿
ÛÒB ,ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔb eÏÈÙ‡Â והתחדשeÈ‰c ,ÔÈÚn‰ ÔÈÚ «¬ƒ«≈∆»∆¿»ƒ¿«««¿»¿«¿

¯B‡ אור שהוא עלמין' כל ÈÁaÓ˙ה'סובב ‰ÏÚÓlL Ïe·bŒÈÏa¿ƒ¿∆¿«¿»ƒ¿ƒ«
'ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ'.לעיל כמבואר ¿«≈»»¿ƒ

‰Ê ÔÈÚÂ עדן בגן אלוקי אור גילוי תוספת "a‡¯של È„ÈŒÏÚ ‰NÚ ¿ƒ¿»∆«¬»«¿≈¿≈
È‡˜c ,"ÌÈiÁ ÌÈÓ המכוון˙„·BÚL ÈÙk ‰ÓLp‰ ˙„B·Ú ÏÚ «ƒ«ƒ¿»≈«¬««¿»»¿ƒ∆∆∆
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i"gyz'dמד ('a xn`n) ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven

הּמלּוחים  הּמים ּכמׁשל הּגׁשמי, הּזה עֹולם ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָעניני

הּגׁשמי  העפר ׁשל והּדחק הּמצר את ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשעֹוברים

"מים  נעׂשים ֿ זה ועלֿידי האדמה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּבגידי

.96חּיים" ִַ

רק CÈLÓÓeי) הּבֹור אבל ּד"רק"79ּבּמאמר: , «¿ƒְֲֲֵֵַַַָָ

אתון  ׁשהן ק' ר' אֹותּיֹות ְְִֵֶַַָ(הינּו

(ּבֹור  כּו' ּבֹור הּוא ּביׁשא) סטרא על ְְְִִִִַָָָּדאתחזיאּו

רּבֹותינּו ׁשאמרּו וזהּו ּבאל"ף). ּבאר ולא ְְְְְְֵֵֶֶֶַָָָֹּבוא"ו,

יֹודע 97ז"ל  איני רק, והּבֹור ׁשּנאמר ְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָמּמׁשמע

ּתל  ּומה מים, ּבֹו מים".ׁשאין ּבֹו "אין מּודֿלֹומר ְִִֵֵֶַַַַַ

יׁש ועקרּבים נחׁשים אבל ּבֹו אין מים ,ל ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָלֹומר

הּנפׁש ׁשהּוא ּו"בֹור" ריק", ּד"הּבֹור ְֵֶֶֶַַּבֹו,

מּנחׁשים  ממּלא הּוא אבל ּבֹו, אין מים ְְֲֲִִִִֵַַַָָָֻהּבהמית,

הּקּו"ף, וזהּו וכּו', זר ֹות מחׁשבֹות ׁשהם ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָועקרּבים

אדם  ּבפני ּכקֹוף מחׁשבה 98ׁשהם הּוא "אדם" ּכי , ְְֲִִֵֵֶַָָָָָָ

ּומעׂשה, ּדּבּור מ' ד' מחׁשבה, א' ּומעׂשה, ֲֲֲִִֶֶַַַָָּדּבּור

ּדבקדּׁשה  אדם, ּבפני ּכקֹוף רק הם קלּפה ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָֻאבל

מאֹור  ממּלאים ְְֲִִֵֶַַַָָָֻהּמחׁשבהּֿדּבּורּֿומעׂשה

זרֹות  מּמחׁשבֹות ממ ּלא ּובסטראֿאחרא ְְְְְֲִִַַַָָָָָָֻֻהּקדּׁשה,

על  אדם, ׁשל ענינֹו עּקר ּדהּנה ּבזה, והענין ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָכּו'.

לעליֹון  אּדּמה ואּלּו99ׁשם ּדקדּׁשה, אדם הּוא , ְְְִִֵֶֶֶַָָָָֻ

ּכקֹוף  לקדּׁשה ׁשּמתּדּמה אּלא אינֹו הקלּפה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻענין

ּכיֿאם  האדם, ענין אמּתית ואינֹו אדם, ְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָּבפני

"ואם  ׁשּכתּוב מה ּבפרּוׁש (ּכּנ"ל ׂשדה" ְְִִֵֶֶַַַָָ"איׁש

הּוא  וכן ּגֹו'). הּנערה" את האיׁש ימצא ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָּבּׂשדה

ענינֹו ׁשּזהּו ּומעׂשה, ּדּבּור למחׁשבה ּבנֹוגע ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָּגם

ּומעׂשה  ּדּבּור מ' ד' מחׁשבה, א' אדם, ֲֲִֶֶַַָָָָׁשל

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ענינם 100(ּכּמבאר ׁשאמּתית ,( ְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹ

ּומעׂשה  ּדּבּור מּמחׁשבה ׁשּנמׁשכים ּכפי ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָהּוא

 ֿ הּמחׁשבה ואּלּו ּבלבד, ּבקדּׁשה ׁשהם ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻּדלמעלה,

ּכקֹוף  אּלא אינם ּדסטראֿאחרא ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָּדּבּורּֿומעׂשה

האדם. ְִֵָָָּבפני
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ואילך.96) תתקיא ע' תתמז. ע' חוקת אוה"ת א.97)ראה כב, ע'98)שבת לתהלים אור) (יהל אוה"ת ב. קמח, זח"ב ראה

ועוד.99)שנח. ב. כ, א. ג, של"ה וראה יד. יד, ישעי' הכתוב ג.100)לשון לא, בהעלותך

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ú ÏL ˜Á„Â ¯ˆÓa,ÈÓLb‰ ‰f‰ ÌÏBÚ ÈÈ בתוך הזו והשהות ¿≈«¿…«∆ƒ¿¿≈»«∆««¿ƒ

הגדולה, העלייה את דבר, של בסופו לה, מביאה והדוחק »¿ÏLÓkƒהמצד
¯ÙÚ‰ ÏL ˜Ác‰Â ¯ˆn‰ ˙‡ ÌÈ¯·BÚL ÌÈÁeÏn‰ ÌÈn‰««ƒ«¿ƒ∆¿ƒ∆«≈«¿«…«∆∆»»

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ‰Ó„‡‰ È„È‚aL ÈÓLb‰ והדוחק דווקא המצר מתוך ««¿ƒ∆¿ƒ≈»¬»»¿«¿≈∆
ÌÈNÚ היו לכן שקודם המים «¬ƒ

ÌÈiÁ"מלוחים  ÌÈÓ"96. «ƒ«ƒ
Ï·‡ :¯Ó‡na CÈLÓÓe (È«¿ƒ««¬»¬»
המעלה  אודות לעיל לאמור בניגוד

בצד  נעלה עניין שהיא 'באר' הגדולה

¯˜הקדושה, ¯Ba‰79"˜¯"c , «≈¿≈
Ô‰L '˜ '¯ ˙Bi˙B‡ eÈ‰)«¿ƒ∆≈

הזוהר  e‡ÈÊÁ˙‡cכדברי ÔÂ˙‡«¿»¿ƒ¿»ƒ
הנראות  LÈa‡אותיות ‡¯ËÒ ÏÚ«ƒ¿»ƒ»

אחרא  הסטרא הרע, הצד ‰e‡על (
‡ÏÂ ,Â"‡Âa ¯Ba) 'eÎ ¯Ba¿»¿…
e¯Ó‡L e‰ÊÂ .(Û"Ï‡a ¯‡a¿≈¿»∆¿∆∆»¿

Ï"Ê eÈ˙Ba¯97 על בדרשתם «≈
מים', בו אין ריק 'והבור הפסוק

,˜¯ ¯Ba‰Â ¯Ó‡pL ÚÓLnÓƒ«¿»∆∆¡«¿«≈
,ÌÈÓ Ba ÔÈ‡L Ú„BÈ ÈÈ‡≈ƒ≈«∆≈«ƒ
Ba ÔÈ‡" ¯ÓBÏŒ„eÓÏz ‰Óe««¿«≈
Ba ÔÈ‡ ÌÈÓ ,EÏ ¯ÓBÏ ."ÌÈÓ«ƒ«¿«ƒ≈
LÈ ÌÈa¯˜ÚÂ ÌÈLÁ Ï·‡¬»¿»ƒ¿«¿«ƒ≈

,Ba ז"ל חכמינו דרשת כאן עד

הוא  הדברים של הפנימי והפירוש

"¯B·"e ,"˜È¯ ¯Ba‰"c¿«≈
ÌÈÓ ,˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ‡e‰L∆«∆∆««¬ƒ«ƒ
‡lÓÓ ‡e‰ Ï·‡ ,Ba ÔÈ‡≈¬»¿À»

הנפש  של הנפש הבהמית כוחות

ÌÈa¯˜ÚÂמלאים  ÌÈLÁpÓƒ¿»ƒ¿«¿«ƒ
,'eÎÂ ˙B¯Ê ˙B·LÁÓ Ì‰L∆≈«¬»»¿

Ì‰L ,Û"ew‰ e‰ÊÂ כוחות ¿∆«∆≈
‡„Ìהקליפה  ÈÙa ÛB˜k98, ¿ƒ¿≈»»

הולך  שהקוף שכשם הזוהר כדברי

לעשות  נתקן שלא אף אדם בני אחר

האדם  את להחטיא הלך הנחש כך כן,

‰·LÁÓ ‡e‰ "Ì„‡" Èkƒ»»«¬»»
,‰·LÁÓ '‡ ,‰NÚÓe ¯eacƒ«¬∆«¬»»

'Ó תיבות „' eacƒ¯ראשי
˜¯ Ì‰ ‰tÏ˜ Ï·‡ ,‰NÚÓe«¬∆¬»¿ƒ»≈«

,Ì„‡ ÈÙa ÛB˜k,אדם ולא ¿ƒ¿≈»»
Œ¯eacŒ‰·LÁn‰ ‰M„˜·c¿ƒ¿À»««¿»»ƒ

,‰M„w‰ ¯B‡Ó ÌÈ‡lÓÓ ‰NÚÓe למחשבה מקום נתינת מבלי «¬∆¿À»ƒ≈«¿À»
ממש  קדושה שאינם ומעשה lÓÓ‡דיבור ‡¯Á‡Œ‡¯ËÒ·e כל ¿ƒ¿»«¬»¿À»
והמעשה  והדיבור eÎ'.המחשבה ˙B¯Ê ˙B·LÁnÓƒ«¿»»

לקליפה, 'אדם' בחינת קדושה, בין ההבדל את יותר בפרטיות ומבאר וממשיך

'קוף': בחינת

¯wÚ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ«
,Ì„‡ ÏL BÈÚ זה בשם שנקרא ƒ¿»∆»»

‡nc‰'אדם' ÌL ÏÚ«≈∆«∆
ÔBÈÏÚÏ99Ì„‡ ‡e‰ , »∆¿»»

‰tÏ˜‰ ÔÈÚ el‡Â ,‰M„˜cƒ¿À»¿ƒƒ¿««¿ƒ»
'אדמה  להיפך,שאיננו אלא לעליון'

‰M„˜Ï ‰nc˙nL ‡l‡ BÈ‡≈∆»∆ƒ¿«∆«¿À»
BÈ‡Â ,Ì„‡ ÈÙa ÛB˜k¿ƒ¿≈»»¿≈

,Ì„‡‰ ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡ בקליפה ¬ƒƒƒ¿«»»»
באמת, נמצא לא 'אדם' ŒÈkƒהמושג

Ï"pk) "‰„N LÈ‡" Ì‡ƒƒ»∆««
Ì‡Â" ·e˙kL ‰Ó Le¯Ùa¿≈«∆»¿ƒ
˙‡ LÈ‡‰ ‡ˆÓÈ ‰„Oa«»∆ƒ¿»»ƒ∆

'Bb "‰¯Úp‰ שהכוונה נתבאר ושם ««¬»
מקום  מדבר, של במובן ל'שדה'

אדם). בני יישוב שאיננו

Ú‚Ba Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿≈«
,‰NÚÓe ¯eac ‰·LÁÓÏ¿«¿»»ƒ«¬∆
בין  מהותי מאד הבדל יש בזה שגם

לקליפה  ֿ e‰fLקדושה המחשבה ∆∆
‡„Ì,דיבורֿמעשה ÏL BÈÚƒ¿»∆»»

¯eac 'Ó '„ ,‰·LÁÓ '‡«¬»»ƒ
ÈËewÏ'a ¯‡·nk) ‰NÚÓe«¬∆«¿…»¿ƒ≈

'‰¯Bz100ÌÈÚ ˙ÈzÓ‡L ,( »∆¬ƒƒƒ¿»»
באדם  מחשבהֿדבורֿמעשה של

ÌÈÎLÓpL ÈÙk ‡e‰¿ƒ∆ƒ¿»ƒ
‰NÚÓe ¯eac ‰·LÁnÓƒ«¿»»ƒ«¬∆
‰M„˜a Ì‰L ,‰ÏÚÓÏcƒ¿«¿»∆≈«¿À»
Œ‰·LÁn‰ el‡Â ,„·Ïaƒ¿«¿ƒ««¿»»
‡¯Á‡Œ‡¯ËÒc ‰NÚÓeŒ¯eacƒ«¬∆¿ƒ¿»«¬»
ÈÙa ÛB˜k ‡l‡ ÌÈ‡≈»∆»¿ƒ¿≈

Ì„‡‰ דימיון לו יש שהקוף וכשם »»»
באמת, אדם אינו אבל לאדם מסויים

מחשבהֿדיבורֿמעשה  לגבי גם כך

של  האמיתי העניין שאינם בקליפה

מצד  נמשכים שהם כפי הנפש לבושי

הקדושה.
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מכ dlk izeg` ipbl iz`a

C‡ הּוא ׁש"אדם" ׁשּכתּוב מה להבין צרי עדין «ְֲִִִֶֶַַָָָָָ

מ' ד' מחׁשבה, א' ּומעׂשה, ּדּבּור ֲֲֲִֶַַַָָָָמחׁשבה

ּדא' ּבאפן היא זֹו ׁשחלּוקה ּומעׂשה, ְְֲֲִִֶֶֶַָֹּדּבּור

וד"ם 101ד"ם  ּבפניֿעצמֹו, (מחׁשבה) א' הינּו, ,ְְְְֲִֵַַַָָ

מחּיה  ׁשהא' ּובאפן ּבפניֿעצמם, ּומעׂשה) ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ(ּדּבּור

למה  ּבסתירה זה הרי ּדלכאֹורה, הּד"ם, ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָאת

(סעיף  לעיל ׁשּׁשני ׁשּנתּבאר ה', אֹות ּבענין ד) ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָ

מחּברים, הם ודּבּור, מחׁשבה על ׁשּמֹורים ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֻהּקּוין

נפסק, הּוא הּמעׂשה, על ׁשּמֹורה הּׂשמאלית ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָורגל

ּכפי  הּוא, הענין א עׂשיתיו". "אף ענין ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָׁשּזהּו

נׁשמתֹוֿעדן  (מֹוהרׁש"ּב) אדמֹו"ר כ"ק ח ׁשּמבאר ְְְִֵֵֶֶַַַָָָ

ּדּבּור  מחׁשבה הּנפׁש לבּוׁשי ׁשלׁשה ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹּבענין

ׁשּלבּוׁש הּוא ּביניהם החּלּוק ׁשּכללּות ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָּומעׂשה,

לבּוׁש הּוא ּדּבּור הּמאחד, לבּוׁש הּוא ְְְְִַַַָָָֻהּמחׁשבה

הּוא  הּמעׂשה ּולבּוׁש חיצֹוני, ּולבּוׁש ְְְֲִִִֶַַַָהּנפרד

אֹופּנים. ׁשני ּבזה ׁשּיׁש ּדחיצֹונּיּות, ְְִִִִִֵֵֶֶַָחיצֹונּיּות

ׁשאז  עצמּה, הּנפׁש מּצד ׁשהּוא ּכפי האחד, ְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאפן

ּד"אדם"), (א' ּבפניֿעצמֹו ענין היא ְְְְְִִִֵַַַָָָָָהּמחׁשבה

והינּו ּד"אדם"), (ּד"ם יחד ּבאים ּומעׂשה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָודּבּור

ּכחֹות  עם הּמאחד לבּוׁש היא ׁשּמחׁשבה ְְְְִִִֶַַָָָֹֻלפי

ּבאדם  נמצאים הּנפׁש ׁשּכחֹות ּכׁשם ולכן, ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹהּנפׁש,

ּתחליפם  ּד"ּכּלבּוׁש ּבאפן (ולא ְְְְְֲִִִֵֶַַֹֹּבתמידּות

ּתמידית.102ויחלפּו" היא הּמחׁשבה ּגם ּכמֹוֿכן ,( ְְְְֲִִִֵַַַַָָֹ

מה  רק זה הרי הּלב ּוׁש, ענין ּבּמחׁשבה ׁשּיׁש ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָואף

אחרת, למחׁשבה  זֹו מּמחׁשבה להחליף  ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשאפׁשר

ּתמיד, מׁשֹוטטת היא עצמּה הּמחׁשבה ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָאבל

ׁשהיא  ּכיון ּבּמחׁשבה, הפסק ׁשּיהיה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָואיֿאפׁשר

לבּוׁש מהֿׁשאיןּֿכן הּנפׁש. ּכחֹות עם ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַֹֻמאחדת

מּכחֹות  נפרד ׁשהּוא הּנבּדל, לבּוׁש הּוא ְְְִִִִֶַַָָֹהּדּבּור

מּלדּבר" לחׁשֹות ועת לדּבר "עת ולכן .103הּנפׁש, ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָ

ּבמין  רק לא ׁשּיׁשנֹו לעיל ׁשּנתּבאר ּכמֹו הּמעׂשה, ּכח ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה
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ואילך).ח) מג ע' אעת"ר (סה"מ אעת"ר לך גו' ויאמר ד"ה

שם.101) אוה"ת וראה א. כא, של"ה כז.102)ראה קב, עת 103)תהלים ז): (ג, ובקהלת בדא"ח. בכ"מ הלשון מובא כן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰·LÁÓ ‡e‰ "Ì„‡"L ·e˙kL ‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú C‡«¬«ƒ»ƒ¿»ƒ«∆»∆»»«¬»»

,‰NÚÓe ¯eac 'Ó '„ ,‰·LÁÓ '‡ ,‰NÚÓe ¯eac,לעיל כאמור ƒ«¬∆«¬»»ƒ«¬∆
Ì"„ '‡c ÔÙ‡a ‡È‰ BÊ ‰˜eÏÁL101,eÈ‰ שמדובר , למרות ∆¬»ƒ¿…∆¿«¿

האחת קבוצות, לשתי היא החלוקה למעשה שונים, לבושים ‡'בשלושה
,BÓˆÚŒÈÙa (‰·LÁÓ)«¬»»ƒ¿≈«¿

NÚÓe‰)והשנייה ¯eac) Ì"„Â¿ƒ«¬∆
'‡‰L ÔÙ‡·e ,ÌÓˆÚŒÈÙaƒ¿≈«¿»¿…∆∆»

,Ì"c‰ ˙‡ ‰iÁÓ המחשבה ¿«∆∆«»
ומזינה  חיות ולמעשה לדיבור נותנת

Ê‰אותם È¯‰ ,‰¯B‡ÎÏc החלוקה ¿ƒ¿»¬≈∆
לשתי  מחשבהֿדיבורֿמעשה של

ודיבור  לחוד מחשבה כאמור קבוצות

היא לחוד ÓÏ‰ומעשה ‰¯È˙Òaƒ¿ƒ»¿»
(„ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL∆ƒ¿»≈¿≈¿ƒ
ÔÈew‰ ÈML ,'‰ ˙B‡ ÔÈÚa¿ƒ¿«∆¿≈««ƒ
הימנית  והרגל ה' האות של העליון הקו

LÁÓ·‰שלה  ÏÚ ÌÈ¯BnL∆ƒ««¬»»
Ï‚¯Â ,ÌÈ¯aÁÓ Ì‰ ,¯ea„Â¿ƒ≈¿À»ƒ¿∆∆
ÏÚ ‰¯BnL ˙ÈÏ‡ÓO‰«¿»ƒ∆»«

‡e‰ ,‰NÚn‰קוe‰fL ,˜ÒÙ ««¬∆ƒ¿»∆∆
"ÂÈ˙ÈNÚ Û‡" ÔÈÚ נרמז והדבר ƒ¿««¬ƒƒ

עשיתיו' אף יצרתיו 'בראתיו בכתוב

 ֿ בריאה העולמות לשלושת הרומז

דיבור  מחשבה שכנגד יצירהֿעשיה

והדיבור ו  המחשבה שם שגם מעשה,

ובין  וביניהם זה אחר בזה באים

הפסק. יש המעשה

¯‡·nL ÈÙk ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿ƒ∆¿»≈
(a"L¯‰BÓ) ¯"BÓ„‡ ˜"Î«¿»««

Ô„ÚŒB˙ÓL ח‰LÏL ÔÈÚa ƒ¿»≈∆¿ƒ¿«¿…»
¯eac ‰·LÁÓ LÙp‰ ÈLe·Ï¿≈«∆∆«¬»»ƒ
˜elÁ‰ ˙eÏÏkL ,‰NÚÓe«¬∆∆¿»«ƒ

Le·lLההבדל ‡e‰ Ì‰ÈÈa≈≈∆∆¿
„Á‡n‰ Le·Ï ‡e‰ ‰·LÁn‰««¿»»¿«¿À»

בה, ודבוק הנפש ‰e‡עם ¯eacƒ
„¯Ùp‰ Le·Ï עצמה מהנפש ¿«ƒ¿»
ÈBˆÈÁ Le·Ïe הנפש את המבטא ¿ƒƒ

חוץ, ‰e‡כלפי ‰NÚn‰ Le·Ïe¿««¬∆
,˙eiBˆÈÁc ˙eiBˆÈÁ לגבי ƒƒ¿ƒƒ

עצמה, Êa‰הנפש LiL בחלוקה ∆≈»∆
לנפש  ביחס הלבושים בין האמורה

,dÓˆÚ LÙp‰ „vÓ ‡e‰L ÈÙk ,„Á‡‰ ÔÙ‡ .ÌÈpÙB‡ ÈL¿≈«ƒ…∆»∆»¿ƒ∆ƒ««∆∆«¿»
¯ea„Â ,("Ì„‡"c '‡) BÓˆÚŒÈÙa ÔÈÚ ‡È‰ ‰·LÁn‰ Ê‡L∆»««¿»»ƒƒ¿»ƒ¿≈«¿¿»»¿ƒ
‰·LÁnL ÈÙÏ eÈ‰Â ,("Ì„‡"c Ì"c) „ÁÈ ÌÈ‡a ‰NÚÓe«¬∆»ƒ««»¿»»¿«¿¿ƒ∆«¿»»

,LÙp‰ ˙BÁk ÌÚ „Á‡n‰ Le·Ï ‡È‰ חיבור מתוך היא ופעולתו ƒ¿«¿À»ƒ…«∆∆
לכוחות BÁkL˙מלא ÌLk ,ÔÎÏÂ¿»≈¿≈∆…

Ì„‡a ÌÈ‡ˆÓ LÙp‰«∆∆ƒ¿»ƒ»»»
ÔÙ‡a ‡ÏÂ) ˙e„ÈÓ˙aƒ¿ƒ¿…¿…∆
ÌÙÈÏÁz Le·lk"c¿«¿«¬ƒ≈

"eÙÏÁÈÂ102 ללבושים בניגוד ¿«¬…
מעת  מחליף שאדם לבגדים שדומים

עצמו  ממנו חלק ואינם ŒBÓkלעת ,(¿
˙È„ÈÓz ‡È‰ ‰·LÁn‰ Ìb ÔÎ≈«««¿»»ƒ¿ƒƒ
לחשוב. מפסיק לא לעולם והאדם

ÔÈÚ ‰·LÁna LiL Û‡Â¿«∆≈««¿»»ƒ¿«
,Le·l‰ היא המחשבה גם סוף וסוף «¿

של  ביטוי כלי אלא עצמה הנפש לא

מכלֿמקום  Ê‰הנפש, È¯‰ עניין ¬≈∆
שבמחשבה Ó‰הלבוש ˜«̄«

‰·LÁnÓ ÛÈÏÁ‰Ï ¯LÙ‡L∆∆¿»¿«¬ƒƒ«¿»»
BÊ מסויים ברגע חושב האדם שאותה

,˙¯Á‡ ‰·LÁÓÏ זו ומבחינה ¿«¿»»«∆∆
המתחלף, ל'לבוש' דומה המחשבה

ˆÚ ‰·LÁn‰ Ï·‡dÓ פעולת ¬»««¿»»«¿»
וההרהור ËËBLÓ˙החשיבה ‡È‰ƒ¿∆∆

‰È‰iL ¯LÙ‡ŒÈ‡Â ,„ÈÓz»ƒ¿ƒ∆¿»∆ƒ¿∆
‡È‰L ÔÂÈk ,‰·LÁna ˜ÒÙ‰∆¿≈««¿»»≈»∆ƒ

LÙp‰ ˙BÁk ÌÚ ˙„Á‡Ó וכשם ¿À∆∆ƒ…«∆∆
המחשבה  גם תמיד קיימים שהכוחות

תמיד. קיימת

¯eac‰ Le·Ï ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈¿«ƒ
Ïc·p‰ Le·Ï ‡e‰,עצמה מהנפש ¿«ƒ¿»

,LÙp‰ ˙BÁkÓ „¯Ù ‡e‰L∆ƒ¿»ƒ…«∆∆
˙BLÁÏ ˙ÚÂ ¯a„Ï ˙Ú" ÔÎÏÂ¿»≈≈¿«≈¿≈«¬

"¯a„lÓ103 שבהם זמנים ויש ƒ¿«≈
דבר  לגמרי, הדיבור את מפסיק האדם

המחשבה. לגבי ייתכן לא שכאמור

Ák ‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ¿««««»¿«»…«
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓk ,‰NÚn‰««¬∆¿∆ƒ¿»≈¿≈

BLiL לעשות ¯˜הכוח ‡Ï ∆∆¿…«
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i"gyz'dמו ('a xn`n) ,hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven

ׁשאין  אףֿעלּֿפי החי, ּבמין ּגם אּלא ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָהמדּבר,

ׁשֹוטה  חרׁש הרי המדּבר, ּבמין וגם ּדעת. ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָלהם

להם  יׁש ּומּכלֿמקֹום ּדעת, להם ׁשאין ְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוקטן

היא 104מעׂשה  ׁשּמחׁשבה הּוא, החּלּוק ּוכללּות . ְְֲִִֶֶַַַָָָ

לּזּולת, ׁשּיכּות ללא לעצמֹו, העצמי העלם ְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹּגּלּוי

ענין  ׁשּכל ּבדּבּור, וכן ּבמעׂשה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָמהֿׁשאיןּֿכן

לזּולתֹו. הענין את לגּלֹות ּבׁשביל הּוא ְְְְִִִִֶַַָָָהּדּבּור

ּומעׂשה  ּדּבּור ׁשל הער ׁשרחּוק מּובן, ֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָּומּזה

מחׁשבה, הּזּולת לגּבי ׁשל הער רחּוק ּכמֹו הּוא ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָ

לאחרי  הּוא, הּׁשני ואפן עצמֹו. האדם ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹלגּבי

ּדּבּור  מחׁשבה הענינים ׁשלׁשת ּכבר ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָֹׁשּיׁשנם

אחת  אֹות ׁשהיא ה', אֹות ּבצּיּור ּוכמֹו ְְֲִִֶֶַַַּומעׂשה,

ּומעׂשה, ּדּבּור מחׁשבה הענינים ׁשלׁשת ּבּה ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּיׁש

ענין  ׁשהרי ּביחד, הם והּדּבּור הּמחׁשבה אז ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָהּנה

אֹו עּתה, ׁשחֹוׁשב מה ׁשּמדּבר הּוא ְִֵֵֶֶַַַָָהּדּבּור

מהֿׁשאיןּֿכן  לפניֿזה, ׁשחׁשב מה ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָעלּֿכלּֿפנים

ּבלי  מעׂשה לעׂשֹות אפׁשר הרי הּמעׂשה, ְְֲֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַָֹּכח

אּלא  מעֹולם, ּבֹו עסק ׁשּלא ּובענין ּכלל, ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹּכּונה

ּכח  עלּֿדר סדר, ּבלי הּמעׂשה יהיה ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשאז

מחׁשבה  להם ׁשאין ׁשאף החי, ּבמין ְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּמעׂשה

הּמעׂשה. ענין להם יׁש ְְֲִִֵֶֶַַַָודּבּור,

(ּבנֹוגע ÌiÒÓeיא) ּבּזהר ׁשאמרּו וזהּו ּבּמאמר: ¿«≈ְְְֲֵֶֶַַַַַָָֹ

ׁשי"ן, אֹות ונּטלין ר') ק' ְְִִִַָלאֹותּיֹות

מהארת  ּדהארה הארה ׁשּלֹוקחין מה ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשהּוא

 ֿ (עדּֿכאן ׁשּלהם הּקּיּום וזהּו ּדקדּׁשה, ְְִִֶֶֶַַַַָָָֻהחּיּות

הם  לאמ ּתתם הענינים  ׁשּכל וכּנ"ל ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָלׁשֹונֹו),

ּכקֹוף  רק זה הרי ּבּקלּפה מהֿׁשאיןּֿכן ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֻּבקדּׁשה,

את  להפ העבֹודה היא זה ּובענין אדם. ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָֹּבפני

להֹוציא  ּומתקּו', ל'נהֹורא ּומרירּו', ְְְְֲִִִִַָָה'חׁשֹוכא

(ּכּנ"ל  לבּדֹו" ההּוא האיׁש ׁש"ּמת עד אֿל, ירׁשנּו ּומּבטנֹו מּפיו ׁשּבלע ְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָהחיל

ממּלאים  הענינים ׁשּכל ה"א, להיֹות ּתחזר ׁשהּקּו"ף ׁשּפֹועלים והינּו, ח), ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻסעיף

עבֹודה  ּתֹורה הּקּוין, ׁשלׁשת ּבכל הּתׁשּובה עבֹודת עלֿידי הּקדּׁשה, ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֻמאֹור
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לדבר. ועת ועוד.104)לחשות מ"ו. פ"ח טהרות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ì‰Ï ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÈÁ‰ ÔÈÓa Ìb ‡l‡ ,¯a„Ó‰ ÔÈÓa¿ƒ«¿«≈∆»«¿ƒ««««ƒ∆≈»∆

˙Úc.דעת בו שיש האדם מנפש לגמרי נפרד בכוח שמדובר מוכח ומזה ««
¯a„Ó‰ ÔÈÓa Ì‚Â,עצמוÌ‰Ï ÔÈ‡L ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á È¯‰ ¿«¿ƒ«¿«≈¬≈≈≈∆¿»»∆≈»∆

‰NÚÓ Ì‰Ï LÈ ÌB˜ÓŒÏkÓe ,˙Úc104 שהנפש נוספת הוכחה וזו ««ƒ»»≈»∆«¬∆
דברים  שני הם המעשה וכוח עצמה

נפרדים.

בין  המהותי ההבדל את ומפרט ומוסיף

הלבושים  לשני המחשבה לבוש

והמעשה: הדיבור הנוספים,

,‡e‰ ˜elÁ‰ ˙eÏÏÎe¿»«ƒ
ÌÏÚ‰ Èelb ‡È‰ ‰·LÁnL∆«¿»»ƒƒ∆¿≈

ÈÓˆÚ‰ הם עצמם שמצד עניינים »«¿ƒ
הנפש בתוך ÏÏ‡נעלמים ,BÓˆÚÏ¿«¿¿…

ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó ,˙ÏefÏ ˙eÎiL«»«««∆≈≈
ÏkL ,¯ea„a ÔÎÂ ‰NÚÓa¿«¬∆¿≈¿ƒ∆»
ÏÈ·La ‡e‰ ¯eac‰ ÔÈÚƒ¿««ƒƒ¿ƒ

ÔÈÚ‰ ˙‡ ˙Bl‚Ï בתוך שקיים ¿«∆»ƒ¿»
Ô·eÓ,נפשו ‰fÓe .B˙ÏeÊÏ¿»ƒ∆»

C¯Ú‰ ˜eÁ¯Lהפער¯eac ÏL ∆ƒ»∆∆∆ƒ
‡e‰ ,‰·LÁÓ Èa‚Ï ‰NÚÓe«¬∆¿«≈«¬»»
˙Ïef‰ ÏL C¯Ú‰ ˜eÁ¯ BÓk¿ƒ»∆∆∆««

לחלוטין נפרדת מציאות ≈»¿Èa‚Ïשהוא
.BÓˆÚ Ì„‡‰ שבו האופן זה וכל »»»«¿

ועל  והמעשה מהדיבור שונה המחשבה

הרבי  של הנזכר במאמר מדובר זה

הרש"ב.

,‡e‰ ÈM‰ ÔÙ‡Â שהם כפי לא ¿…∆«≈ƒ
אלא  עצמה הנפש ≈¬»¿È¯Á‡Ïמצד

¯·k ÌLiL ובגלוי בפועל ∆∆¿»¿»
‰·LÁÓ ÌÈÈÚ‰ ˙LÏL¿…∆»ƒ¿»ƒ«¬»»
¯eiˆa BÓÎe ,‰NÚÓe ¯eacƒ«¬∆¿¿ƒ

‡B˙בצורת  ‡È‰L ,'‰ ˙B‡∆ƒ
˙LÏL da LiL ˙Á‡««∆≈»¿…∆
¯eac ‰·LÁÓ ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ«¬»»ƒ

,‰NÚÓe הדברים שלושת שכל היינו «¬∆
בגלוי, קיימים ‡Êכבר ‰p‰ƒ≈»

,„ÁÈa Ì‰ ¯eac‰Â ‰·LÁn‰««¿»»¿«ƒ≈¿««
‡e‰ ¯eac‰ ÔÈÚ È¯‰L∆¬≈ƒ¿««ƒ
B‡ ,‰zÚ ·LBÁL ‰Ó ¯a„nL∆¿«≈»∆≈«»
·LÁL ‰Ó ÌÈtŒÏkŒÏÚ«»»ƒ»∆»«

,‰ÊŒÈÙÏ הקווים שני ה' באות ולכן ƒ¿≈∆
הם  והדיבור המחשבה את המסמלים

Ákמחוברים, ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈…«

¯LÙ‡ È¯‰ ,‰NÚn‰ ייתכן‰ek ÈÏa ‰NÚÓ ˙BNÚÏ ובלי ««¬∆¬≈∆¿»«¬«¬∆¿ƒ«»»
ÌÏBÚÓמחשבה  Ba ˜ÒÚ ‡lL ÔÈÚ·e ,ÏÏk בעברÊ‡L ‡l‡ , ¿»¿ƒ¿»∆…»«≈»∆»∆»

מחשבה  וללא כוונה ללא יהיה המעשה Ò„¯,אם ÈÏa ‰NÚn‰ ‰È‰Èƒ¿∆««¬∆¿ƒ≈∆
‰·LÁÓ Ì‰Ï ÔÈ‡L Û‡L ,ÈÁ‰ ÔÈÓa ‰NÚn‰ Ák C¯cŒÏÚ«∆∆…«««¬∆¿ƒ««∆«∆≈»∆«¬»»
‰NÚn‰ ÔÈÚ Ì‰Ï LÈ ,¯ea„Â¿ƒ≈»∆ƒ¿«««¬∆

המנותק וזה  מעשה של ומהותו אופיו

והדיבור. מהמחשבה

e‰ÊÂ :¯Ó‡na ÌiÒÓe (‡È¿«≈««¬»¿∆
Ú‚Ba) ¯‰fa e¯Ó‡L∆»¿«…«¿≈«

ÔÈÏhÂ ('¯ '˜ ˙Bi˙B‡Ï שתי »ƒ¿«¿ƒ
הקליפה  את המסמלות הללו האותיות

לוקחות  אחרא Ô"ÈL,והסטרא ˙B‡ƒ
ÔÈÁ˜BlL ‰Ó ‡e‰L ויונקים ∆«∆¿ƒ

וחיות  c‰שפע חיות ‡¯‰‰‡¯‰ ∆»»¿∆»»
ביותר, מועטת »«∆≈Ó‰‡¯˙והשפעה
e‰ÊÂ ,‰M„˜c ˙eiÁ‰ זו השפעה ««ƒ¿À»¿∆

(Œ„Úמהקדושה  Ì‰lL Ìeiw‰«ƒ∆»∆«
ÏkL Ï"pÎÂ ,(BBLÏŒÔ‡k»¿¿««∆»

Ì˙zÓ‡Ï ÌÈÈÚ‰ שהם כפי »ƒ¿»ƒ«¬ƒ»»
ŒÔÈ‡LŒ‰Óבאמת  ,‰M„˜a Ì‰≈«¿À»«∆≈

ÛB˜k ˜¯ ‰Ê È¯‰ ‰tÏwa Ôk≈«¿ƒ»¬≈∆«¿
‡È‰ ‰Ê ÔÈÚ·e .Ì„‡ ÈÙaƒ¿≈»»¿ƒ¿»∆ƒ

‰„B·Ú‰ האדם על CÙ‰Ïהמוטלת »¬»«¬…
,'e¯È¯Óe ‡ÎBLÁ'‰ החושך ‡˙ ∆«¬»¿ƒ

שעיקרו  ל'שקר' (השייכים והמרירות

ור') ק' «¿B‰'Ïƒ¯‡האותיות
,'e˜˙Óe,ומתיקות ÈˆB‰Ï‡לאור ƒ¿¿ƒ

ÏÈÁ‰ הקדושה מצד והחיות הכוח ««ƒ
eL¯È BËaÓe ÂÈtÓ ÚÏaL∆»«ƒƒƒƒ¿ƒ»∆
‡e‰‰ LÈ‡‰ ˙n"L „Ú ,ÏŒ‡≈«∆≈»ƒ«

"Bc·Ï חיותו כל ממנו ותצא ¿«
,eÈ‰Â ,(Á ÛÈÚÒ Ï"pk)««¿ƒ¿«¿
¯ÊÁz Û"ew‰L ÌÈÏÚBtL∆¬ƒ∆««¬…

,‡"‰ ˙BÈ‰Ï קדושה של אות ƒ¿≈
¯B‡Ó ÌÈ‡lÓÓ ÌÈÈÚ‰ ÏkL∆»»ƒ¿»ƒ¿À»ƒ≈
˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ,‰M„w‰«¿À»«¿≈¬«
,ÔÈew‰ ˙LÏL ÏÎa ‰·eLz‰«¿»¿»¿…∆««ƒ
Œ˙eÏÈÓ‚e ‰„B·Ú ‰¯Bz»¬»¿ƒ
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מז dlk izeg` ipbl iz`a

את 105ּוגמילּותֿחסדים  מהּפכים ׁשעלֿידיֿזה , ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָ

ּדקדּׁשה, ל'קרׁש' העֹולם ו'קׁשר' העֹולם ְְְִֶֶֶֶֶֶָָָָָֻ'ׁשקר'

הינּו, עֹומדים", ׁשּטים מ"עצי ׁשּנעׂשים ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָקרׁשים

ּדקדּׁשה, לׁשטּות ּדלעּמתֿזה הּׁשטּות ְְְְֲִִִִֵֶַַַָֻֻמהפיכת

מּטעםֿודעת, ׁשּלמעלה העבֹודה ענין ְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָׁשהּוא

מקּדׁש לי "ועׂשּו הּמׁשּכן, את ּבֹונים ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָועלֿידי ֿזה

לׁשבת  אדם "ּכתפארת ׁשּנעׂשה ּבתֹוכם", ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָוׁשכנּתי

ּבתחּתֹונים  יתּבר לֹו ּדירה .106ּבית", ְְְִִִִֵַַָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

מ"ב.105) פ"א ובכ"מ.106)אבות רפל"ו. תניא ו. פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈ„ÒÁ105,,קוין שלושה לה שיש ה' לאות ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰רמז ¬»ƒ∆«¿≈∆

ÌÏBÚ‰ '¯˜L' ˙‡ ÌÈÎt‰Ó¿«¿ƒ∆∆∆»»
'L¯˜'Ï ÌÏBÚ‰ '¯L˜'Â¿∆∆»»¿∆∆

ÌÈL¯˜ ,‰M„˜c קרשי היינו ƒ¿À»¿»ƒ
ÌÈhLהמשכן  ÈˆÚ"Ó ÌÈNÚpL∆«¬ƒ≈¬≈ƒƒ

˙ÎÈÙ‰Ó ,eÈ‰ ,"ÌÈ„ÓBÚ¿ƒ«¿≈¬ƒ«
‰ÊŒ˙nÚÏc ˙eËM‰ על עבירות «¿ƒ¿À«∆

מטעם  למטה שטות של באופן ה ' רצון

e‰L‡ודעת  ,‰M„˜c ˙eËLÏƒ¿ƒ¿À»∆
‰„B·Ú‰ ÔÈÚ את ה'לעשות רצון ƒ¿«»¬»

ŒÏÚÂ ,˙Ú„ÂŒÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ««»««¿«

‰ÊŒÈ„È היפך של ה'שטות' דקדושה'הפיכת ל'שטות ‡˙הקדושה ÌÈBa ¿≈∆ƒ∆
,ÔkLn‰ השראת של המקום «ƒ¿»

ככתוב  Lc˜Óהשכינה, ÈÏ eNÚÂ"¿»ƒƒ¿»
‰NÚpL ,"ÌÎB˙a ÈzÎLÂ¿»«¿ƒ¿»∆«¬»

העולם המשכן  כל לזה ובהמשך

,"˙Èa ˙·LÏ Ì„‡ ˙¯‡Ù˙k"¿ƒ¿∆∆»»»∆∆«ƒ
להיות  ראוי C¯a˙Èמקום BÏ ‰¯Ècƒ»ƒ¿»≈

והשראת  אלוקות גילוי יהיה שבו

הזה ÌÈBzÁ˙a106השכינה  בעולם ¿«¿ƒ
והנחות  התחתון העולם שהוא הגשמי

ביותר.
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e ,oica delnd cnr `lyk s` ok dklddàúéì ,àúéì éàoi` m`e - ¦¥¨¥¨
mirayp `l` ,oica delnd cnr m` elit` df ixd ,mzenk dkld

.miaebe miyxeid
:`xnbd dywndéì à÷tñî àîìà`edy gken ongp ax ixacn - ©§¨§©§¨¥

,l`enye axk dkld m` ,ef dklda wteqnøa óñBé áø øîàäå§¨¨©©¥©
e÷Bìçé àcáeò ïîçð áø ãáò ,éîBéðîote`a dyrnl ongp ax bdp - ©§¥£©©©§¨§¨©£

oi` ezrcly gkene ,oenna ewlgiy ,miceyg oicd ilra ipy eidy
miiwl zexyt` oi`y ote`a mdixacl ixdy ,l`enye axk dkld

:`xnbd zvxzn .raezd ciqtn ,dreayd oic z`éaøc åéøáãì¦§¨¨§©¦
øéàî'dnewnl dreay dxfg' xne`døîà÷,ewitq z` ongp ax ¥¦¨¨©

iax ly eyexit e` ,raezd ciqtne ,oekp l`enye ax yexit m`d
,mlyn razpdy `a`déì àøéáñ àì déìåenvr ongp ax j` - §¥Ÿ§¦¨¥

.dyrnl mb ok bdp okle ,ewelgiy ,iqei iax ixack xaeq
dreay yixen mc` oi`y l`enye ax ixac lr dywn `xnbd

:eipal,àéòLBà áø áéúîdpyna epipy(.cw zeaezk)`le ,zny mc` , ¥¦©©§¨
y cr dzaezk z` ezy` drazïéøékæî äéLøBé ,äúîmiraez - ¥¨§¤¨©§¦¦

miaebeíéðL Lîçå íéøNò ãò dúaeúk úàixde ,dlra zny mein ¤§¨¨©¤§¦§¨¥¨¦
dzaezk z` zeabl ick raydl dkixv dzid dnvr dy`d my
s` ,dzaezk z` miaeb diyxei mb mewn lkne ,dlra iyxein
eipal yixen mc`y gkene ,drxtp `ly raydl mileki mpi`y

:`xnbd zvxzn .eilr raydl aiig didy oennéàîa àëä̈¨§©
,ïðé÷ñòote`aäòaLpL,dy`d,äúîedaezkd z` miaeb diyxeie ¨§¦©¤¦§§¨¥¨

.dzaezk miaeb diyxei oi` drayp `l m` j` ,dzreay gkn
:l`enye ax lr zeywdl `xnbd dtiqen,òîL àzdpyna epipy ¨§©

(.v zeaezk)dligz ,miyp izy ieyp didy mc` ,,äúîe ,äðBLàø àNð̈¨¦¨¥¨
jk xg`e,àeä úîå ,äiðL àNðezy`l daezk aiigzd ezzinae ¨¨§¦¨¨¥

dy`de ,mdia` zyexi z` miraez dpey`xd iyxeie ,dipyd
`ed oicd ,lrad iqkpn daezkd z` miraez diyxei e` dipyd

d dy`dyå äiðLok,äéLøBé,dzn m`,äðBLàøä éLøBéì ïéîãB÷ §¦¨§§¤¨§¦§§¥¨¦¨
milhep jk xg`e ,daezkd z` diyxei e` dipyd daeb dligze
lheny oeik epiide ,dyexia xzepy dn z` dpey`xd iyxei
dipyd dy`d zaezke ,eiqkpn mdia` aeg z` rextl mdilr
miaeb dipyd iyxeiy gken mewn lkne .mdia` iqkp lr zlhen

dreay dkixv dzid dnvr `idy s` ,lrad iyxein dzaezk z`
e ,dzeabl ick:`xnbd zvxzn .eipal dreay yixen mc`y gken

énð àëäxaecn o`k mb -,äúîe äòaLpLz` diyxei miaeb okle ¨¨©¦¤¦§§¨¥¨
.lrad iyxein daezkd

:zeywdl `xnbd dtiqen,òîL àzdpyna epipy(:et zeaezk)iabl ¨§©
dkixv oicd xwirne ,dzaezkn wlg xak drxtpy dcend dy`
dabzy dlra dl azk d`yipyk j` ,dlek drxtp `ly raydl

,driaydl leki lrad oi` ,dreay e` xcp `ll dzaezk z`ìáà£¨
,lrad zn m`å dúBà ïéòéaLî åéLøBéokäéLøBé úà,dzn m`úàå §¨©§¦¦¨§¤§¤¨§¤

dúeLøa ïéàaä,dpnl`zd e` dyxbzde ,dzaezk dxkn m` - ©¨¦¦§¨
jkne ,drext daezkdy mdl dxn` `ly zegewld mirayp
xaecny gken dze` miriayn lrad iyxeiy dpynd dxn`y
x`ean ok it lr s`e ,lrad zny mcew drayp `ly ote`a
iyxein s` rnyne ,dzaezk z` diyxei miaeb dzn m`y dpyna
dreay yixen mc`y gkene ,dreay ici lr epiid i`ceae ,lrad

.eipal
:`xnbd zvxznéðz÷ ïéããöì ,äéòîL áø øîàr dpynd -zwqe ¨©©§©§¨¦§¨¦¨¨¥

lrad iyxeiy dpyna x`azdy dn ,mipey mipte` ipya
miriayn,'dúBà's` epiid,äðîìàalral drayp `l m`y ¨§©§¨¨

,eiyxeil rayz'äéLøBéå'lrad iyxeiy exn`y dn j` - §§¤¨
`weec epiid ,diyxei z` miriayn,äLeøâadyxiby onfay ¦§¨

,dl azky itk ,dreay `ll dzaezk z` lrad dl aiigzd
dkixv dpi`y xenb oenn dipal dyixede lrad iiga dzne
mi`ae lrad zn jk xg` m`y dpynd dycige ,eilr raydl
zeabl `ad oick raydl mikixv md ,eiyxein zeabl diyxei
epiid ,dpriayi `ly dl azky s`e ,dreay jixvy minezi iqkpn
,driaydl mi`yx eiyxei la` ,dpriayi `l envr `edy wx
`edy oenn eipal yixen mc`y dpyndn gken `l mewn lkne

.eilr raydl jixv
:l`eny lr zeywdl `xnbd dtiqen,àéòLBä øa ïúð áø áéúî¥¦©¨¨©©§¨
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.i"gyz'd hay `"i ,glya zyxt ycewÎzay i`ven
מוגה  בלתי

ÁÈ...,בעצמו ניגנו שליט"א אדמו"ר כ"ק וגם כו'", דורין טי עך גו' נפשי לך "צמאה הניגון [ניגנו .
אמר:] ואחרֿכך

בכללות  הנ"ל) הניגון (של התיבות פירוש כולם יודעים :69בוודאי

וכסיל" זקן "מלך שלהיותו הרע, היצר אודות הוא כסיל.70המדובר שפירושו "דורין", נקרא ,

בחסידות  כמבואר – ("מארקא") היריד אל נוסע אליו 71והוא שבאים "יריד" כמו הוא כולו שהעולם ַָ
(בתמיה) איקרי" תגרא ריוח) (ללא וזבין "זבון שהרי להרוויח, מנת על סחורה בנמשל 72לקנות ודוגמתו ,

הכבוד" כסא מתחת "חצובה היא הנשמה לעולם: הנשמה ירידת ענין רבינו 73הוא כדברי מזה, ויתירה ,
בנפש  ומתלבשת למטה יורדת זו ונשמה ממש", ממעל אלקה חלק היא בישראל השנית ש"נפש בתניא
כדי  היא שהירידה היינו, עליה, צורך היא זו ירידה הנה – העולם עניני בכל ועוסקת ובגוף, הבהמית

giexdl"לעולם כביאתך העולם מן יציאתך "שתהא מספיק לא שלכן איקרי",74, תגרא וזבין "זבון שהרי ,
הירידה. היתה שממנו מהמקום יותר נעלה למקום עליה להיות צריכה אלא 

במאמר  לעיל שנתבאר "ב 75וכמו שעלֿידי חיים", מים ממשיכים 76אר למטה) הנשמה ירידת על (דקאי
באת" "מאין ענין שזהו העליון, בגןֿעדן אפילו ב"גנים", ה"מעיין" .77את

פשוטות: ובאותיות

" רק היא – הכבוד" כסא מתחת "חצובה שהיא כפי עצמה, מצד אך wlgהנשמה ממעל"; אלקה
הזה" בעולם טובים ומעשים בתשובה אחת שעה "יפה הנה למטה, ירידתה שעלֿידיֿזה 78עלֿידי דכיון ,

מצוה" מצוה "שכר הרי הבורא, ורצון ציווי הנשמה התורה 79ממלאת נותן עם ומתאחדת שמתחברת ,
דמלכא" בגופא "לאשתאבא המצוה, חד"80ומצוה כולא וקודשאֿבריךֿהוא ש"ישראל באופן ,81. ְְִֶַָ

ז"ל  רבותינו שאמרו צדיקים"82וזהו כולם "עמך שהרי ישראל, כל מזה: (ויתירה צדיקים )40"עתידין
אלקיכם" בה' הדבקים "אתם הבורא, עם הנברא התאחדות ענין שהוא הקב"ה", של שמו על .83שנקראין

היותר  והרווח השכר את ב"יריד" מרוויחים הזה" בעולם טובים ומעשים "תשובה שעלֿידי ונמצא,
והגבלות. מדידות מכל למעלה שהוא בעצמו הקב"ה עם ההתאחדות – בליֿגבולי רווח גדול,

ËÈ זה שענין הקב"ה רוצה – געשמאק") גאנצן ("מיטן ועריבות נועם מתוך הרווח את להשיג וכדי .ַַ
דכיסופא" "נהמא של באופן יהיה יגיעה.84לא ללא מתנה ,

– יב) סעיף (כנ"ל ביעקב ה"עמל" ענין הוא זה שאףֿעלֿפי dribidועל אחד, כל אצל להיות שצריכה
בחיים" "ובחרת מכלֿמקום, הרע", ואת המות ואת הטוב, ואת החיים "את דרכים, שתי לפניו ,85שרואה

אותו  מעכב זה אין ויגיעה, קשיים עם כרוך הדבר אם וגם החיים, בדרך בוחר אלא טועה, שאינו
והמצוה. התורה דרך שזוהי בה, שילך הקב"ה שרוצה בדרך וההליכה מהבחירה 

בלבד, טוב רק יהיה אם (שהרי כן לעשות שלא אותו ויפתה שיסית מישהו להיות צריך זה ובשביל
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חכ"א 69) (תו"מ בסופה זו שנה שמח"ת ליל שיחת גם ראה
.(113 ע'

ובפרש"י.70) יג ד, קהלת
ובכ"מ.71) וישב. ר"פ ותו"ח תו"א ראה
וש"נ.72) (ובפרש"י). ב מ, ב"מ
א.73) קיג, לזח"א בנצו"ז בהנסמן וראה רע"ב. כט, זח"ג
סע"א.74) קז, ב"מ
(לעיל 75) פ"ט הב' .(10 ע' (לעיל פ"ו הא' – לגני באתי ד"ה
.(24 ע'
טו.76) ד, שה"ש

רפ"ג.77) אבות
מי"ז.78) פ"ד שם
מ"ב.79) שם
ב.80) ריז, זח"א
א.81) עג, זח"ג ראה
רע"ב.82) עה, ב"ב
ספל"ד.83) אדר"נ וראה ד. ד, ואתחנן
ע"ד.84) ריש ז, צו לקו"ת ה"ג. פ"א ערלה ירושלמי ראה
ובכ"מ.
טוֿיט.85) ל, נצבים
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שזהו – יגיעה) של ענין יהיה rxdלא xvid את בעצמו ימצא שהאדם כדי האדם, את ומפתה שמסית ,
המצוות. וקיום התורה בלימוד הישר, בדרך יבחר הרע, היצר של טענותיו ולמרות לו, לציית שלא הכוחות

בזהר  איתא – הרע? היצר כוונת בחסידות 86מהי רוצה87ומובא בעצמו הרע `eilשהיצר ernyi `ly,
הבט  שמבלי יהודי, של מעלתו את לגלות כדי – נברא שבשבילה האמיתית המטרה את יודע שהוא כיון
כיון  – שכרו את הרע היצר גם מקבל ואז לעשות; עליו מצווה שהקב"ה מה הוא עושה הקשיים, על

יגיעתו. עלֿידי אלא דכיסופא", "נהמא של בדרך לא יהודי של עבודתו נעשתה שעלֿידו

– הדרך את ועבר ופגם הרע, להיצר ששומע מי אבל הרע; היצר אל שומעים לא כאשר – זה וכל
הלאֿנכונה; בדרך הלך אלא בחיים", "ובחרת הציווי את קיים לא עצמו הוא בשתים: הוא החסרון אזי
ליהודי, טובה באה שעלֿידו כך על שכר יקבל שלא בלבד זו לא שהרי ממנו, מרוצה אינו הרע היצר וגם

שכתוב  כמו בעולם, תקלה שמביא ענין בכל כמו "פסק"... יקבל עוד הוא תהרוגו",88אלא הבהמה "ואת
יהודי. נכשל שבגללה מפני

שהאדם באופן האדם את מסית כאשר בשלמא הרע: היצר עם הטיעון rneyוזהו epi` זו הרי – אליו
דבר של ובסופו מלאכתו, עושה כאשר אבל גדולה; שה"דורין rneyחכמה בלבד זו לא הרי – אליו האדם

על  "פסק" שיקבל אדרבה, אלא מאומה), מרוויח אינו שהאדם לכך (נוסף מאומה מרוויח אינו ַמארקּו"
בעולם. תקלה באה שעלֿידו כך

Î:"'כו דורין טי עך . . נפשי לך "צמאה הניגון תוכן וזהו .

של ברגש יתעורר שיהודי – היא הרע היצר של פעולתו נפשי"),oe`nvתכלית לך ("צמאה להקב"ה
מים" בלי ועיף ציה "בארץ שנמצא בתניא 89כיון וכמבואר כזכיות"90, לו נעשו ש"זדונות הטעם ,91שזהו

כו'". עז ביתר . . וציה עיפה כארץ לה' נפשו ש"צמאה באופן זו", רבה לאהבה בא ועלֿידיֿזה "הואיל

ל"דורין  אין שוב – בשרי" לך כמה נפשי לך ד"צמאה לדרגא כבר הגיע שיהודי לאחרי כן, ואם
לעשות  סווארקא", "ראביש אלא אינה פעולתו ואז שלו... את כבר עשה שהוא כיון להתערב, מה ַַָָמארקּו"

שבשמים. לאביהם ישראל בין מחלוקת

כן? עושה זאת בכל הרע שהיצר לכך הסיבה מהי

המבואר  עלֿדרך זה ביצר 92הרי לפניך שחטאנו חטא "על חטא", ב"על שאומרים הנוסח בפירוש
הקושיא  כידוע – לפעמים 93הרע" שיש – זה? חטא של יחודו ומהו הרע, ביצר הם החטאים כל הרי :

הרע, היצר את מגרה שהאדם אלא שלו, את כבר עשה הוא בכך, רוצה אינו עצמו הרע שהיצר
עצמו! מצד רוצה הרע שהיצר ממה יותר רחמנאֿליצלן,

במאמר  לעיל שנתבאר מה גם "94וזהו ארץ"lerבענין באופן 95דרך זה הרי שלפעמים דייקא, עול ,
lkydשהוא jtid,לעצמו רעה וגורם שטות עושה שהוא לו אומר הבהמי שכלו שאפילו היינו, ,

פרעה" לב "ויכבד שכתוב כמו – שבלבו הכבדות מצד לזאת"96ואףֿעלֿפיֿכן, גם לבו שת ,97"ולא
גם  הבורא, רצון היפך לעשות הרע היצר את מגרה הוא הרי – שבלבו ל"פרעה" בנוגע ועלֿדרךֿזה

בכך. חפץ אינו עצמו מצד הרע היצר כאשר

תאוותו, שמילא לאחרי הנה תאוותו, את ומילא ונכשל בנסיון לעמוד יכול אינו שכאשר שרואים וכפי
של רגש לו oevxיש zeriay jtid בספרים של 98[כדאיתא ענין הוא מסויים דבר אם לידע שה"בחינה"

שביעת  של רגש לו יש מצוה עשיית שלאחרי המעשה, לאחר האדם רגש היא, עבירה, של ענין או מצוה
אליו. ששמעו מכך מרוצה אינו עצמו הרע היצר שאפילו כיון בעבירה], והפכו רצון,
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א.86) קסג, ח"ב
ובכ"מ.87) ספכ"ט. ספ"ט. תניא
ובפירש"י.88) טו כ, קדושים
ב.89) סג, תהלים
פ"ז.90)
ב.91) פו, יומא
ועוד.92) שנח. ע' חכ"א ר. ע' חי"ב אג"ק גם ראה

(93.230 ע' ריש ח"ח תו"מ גם וראה סע"א. סח, של"ה ראה
(לעיל 94) פ"ה הב' .(8 ע' (לעיל פ"ג הא' – לגני באתי ד"ה
.(20 ע'
מ"ה.95) פ"ג אבות
ז.96) ט, וארא
כג.97) ז, שם
(98.147 ע' ח"ח תו"מ גם וראה פכ"ה. מוסר שבט ראה
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לך  כמה נפשי לך ד"צמאה הענין כבר שישנו שכיון – (ניגון) שמחה מתוך – שטוענים מה וזהו
לנהורא" חשוכא ד"אתהפכא הענין להיות כבר צריך אזי שכתוב 99בשרי", כמו אלקיך 100, ה' את "ואהבת

יצריך" "בשני לבבך", יעשה 101בכל שלא סווארקא", "ראביש יהיה לא הרע שהיצר בלבד זו שלא –ַָָ
לכל  היסוד שהיא ה', באהבת מסייע להיות שיהפוך אדרבה, אלא השמאלי, לצד השייכים ענינים

הרמב"ם  בדברי (כמבואר מצוות 102מצוותֿעשה לכל היסוד שהיא ה', יראת מצות גם כולל ,(
תרי"ג 103לאֿתעשה  כל בקיום הרע היצר גם מסייע אזי – יצריך" "בשני היא ה' אהבת שכאשר ונמצא, ,

לך" במותר עצמך ד"קדש הענין גם נכלל שבזה דעהו"104מצוות, דרכיך ד"בכל העבודה וכללות ,105.

‡Î הבעלֿשםֿטוב כפירוש חזיתיך", בקודש "כן שיהיה זוכים ואז חזיתיך":106. בקודש "הלואי

בארץ גו' נפשי לך ש"צמאה כאשר כשם גם יעמדו וכליון, מרוצה צמאון, באותו הנה ועיף", ציה
הארץ  ו"מלאה הארץ", מן אעביר הטומאה רוח "את המקווה היעוד בקרוב יקויים כאשר – חזיתיך" "בקודש

הוי'" את גופא 107דעה בקדושה חיל", אל "מחיל לדרגא, מדרגא לילך רצוא של בתנועה יעמדו שאז ,108,

שהם דרגות ישנן גופא שבקדושה לפי jxraוהיינו, `ly לאופן עד ביותר, גדול צמאון דרוש ובמילא ,
מאדך" "בכל ענין שזהו מהכלים, יציאה  שעה,100של אותה לפי שלך מאד ,

בתחתונים. דירה יתברך לו לעשות – מטה למטה עד אחרֿכך ממשיכים זה ורצוא

***

·Î:*משיחותיו באחת פעם אמר ההילולא בעל .

חיי  מסודרים, חיים אודות דובר שכאשר ועד הענינים. מכל למעלה היתה שהתורה הסדר היה פעם
בלימוד  לעסוק האברך צריך החתונה שלאחרי ובוודאות בפשיטות מונח היה לראש לכל הנה נישואין,
יהיה  שלא שיהיה, אופן באיזה לדאוג הצדדים משני ההורים על – לפרנסה ובנוגע זמן, משך התורה

ובמנוחה. בטהרה התורה לימוד להיות ויוכל הפרנסה, דאגת מצד בלבול

הבחורה, והן הבחור הן הצעירים, אצל גם אלא ההורים, אצל רק לא היתה – הרבי אמר – זו הרגשה
בחיים. התכלית שזוהי ידעו הם שגם הכלה, והן החתן הן

שהחתן  כיון בדלת, דפיקה עלֿידי להרעיש שאין ידעה להבדיל, שבבית, השפחה שאפילו סיים, והרבי
תורה  שלומד לאברך הבת נישואי – הוא הבית כל של העיקר אותו; לבלבל ואין ולומד, יושב החדש

תכלית. עניני אודות לחשוב מבלי לשמה,

‚Î את ולהשריש לקבוע יש – זו הרגשה שתהיה ובכדי פתאום. לפתע שנעשה בעולם דבר לך אין .
בהשםֿיתברך. הבטחון מדת

ובהקדמה:

לחמו" יחסר "פן דאגה מתוך ולילה יומם שמתהלכים הורים .110ישנם

פתגם  יש כך על מוסר 111– בספרי ווארט") שארפער ("א ז"ל 112חריף חכמינו במדרשי מצינו :113 ַַָ

צ"ו  (סוכות, תורה חביבות (*109.(
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ספ"י.99) תניא א. ד, זח"א ראה
ה.100) ו, ואתחנן
עה"פ.101) ופירש"י ספרי (במשנה). א נד, ברכות
רפ"ב.102) יסוה"ת הל' לרמב"ם "פירוש" ראה
פ"ד.103) תניא
א.104) כ, יבמות
ספ"ג.105) דעות הל' רמב"ם וראה ו. ג, משלי
סס"ד.106) בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה

וש"נ.

ט.107) יא, ישעי'
(108.56 הערה לעיל ראה
ע'109) תרצ"ו  (סה"ש בתחלתה תרצ"ו דחה"ס ב' יום שיחת

.(7
עה"פ.110) רד"ק וראה יד. נא, ישעי' ע"פ
(111.97 הערה 146 ע' חט"ז תו"מ גם ראה
כיון 112) זה, מפני לחשוש שאין אמר, שליט"א אדמו"ר כ"ק

ווערן"). אראּפגעשוויינקט וועט ("אלץ שבת במוצאי ַַָשנמצאים
ב.113) ריט, מזח"ב להעיר
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כיון  מובטחת, פרנסתו הרי – עצוב הוא למה הנחש את שואלים ועלֿזה תמיד. עצוב הוא שהנחש
הנחש 114ש"עפר  ומשיב חייך"? ימי כל העפר 115תאכל את שיכלה לאחרי לחמו" יחסר "פן שחושש ,

הארץ!... כדור כל של
להבטיח  וכדי לחמו", יחסר "פן הדאגה שישנה – יותר גס באופן או יותר דק באופן משתלשל ומזה
התורה  שעניני רואה שאינו כיון ומצוותיה, תורה מעניני לבטל צריכים לראש לכל הנה הפרנסה, את

הגשמי. הזה בעולם ואפילו החומרי הזה בעולם תועלת לו להביא יכולים ומצוות

ברכת  של הראשונה בברכה שמברכים מה שיודעים באופן הוא ישראל בני אצל החיים סדר אמנם,
התורה  מן חיובה הדעות שלכל כללית, ברכה (שהיא את 116המזון "הזן הוא שהקב"ה – הזן ברכת ,(

וברחמים" בחסד בחן בטובו כולו של 117העולם במלאכתו מאומה יעזור לא דאגתו, עלֿידי שהאדם כך, ,
ביתו. בני ופרנסת פרנסתו לו להמציא הקב"ה

בגמרא  כדאיתא – המן ירידת בזמן במוחש שראו שירד 116וכפי בשעה הזן ברכת לישראל תיקן "משה
ביומו" יום "דבר היתה השמים" "מן המן שירידת – המן" לו 118להם שיש יהודי ידע יום שבכל כך, ,

"הזן  ובשלימות: בתמימות מברך היה ואףֿעלֿפיֿכן, לא, ותו בלבד, אחד יום עבור סעודות שתי מזון
כצדיק  יתנהג רק אם – ביתו" פתח "על הקב"ה לו ימציא בבוקר שלמחרת וודאות, מתוך הכל", 119את

החסיר" לא ש"הממעיט באופן לו, הדרוש המזון את –120.

שנמצא  מי לך שאין אלו, בימינו שקיבלו ועלֿאחתֿכמהֿוכמה המן, אוכלי דור כמו ומצב במעמד
סעודות! שתי אחד, ליום מזון רק להם שהיה שלאחריהם, הדורות כל עבור גם התורה את

„Î שהם באופן והבן הבת את מחנכים אזי לחמו", יחסר "פן בדאגה שקועים אינם ההורים וכאשר .
שרוכשים  בהשכלה חסֿושלום מוגבל אינו הקב"ה והרי הקב"ה, על – לסמוך מי על להם שיש יודעים
הקב"ה  פרנסה; עבור היחידה הדרך שזוהי שחושבים שיש בזה כיוצא הענינים בשאר או ַב"קאלעדזש",

בסחורה  מרבה אינו ואפילו בשטות, מרבה שאינו למי בערך, ושלא בהרחבה, פרנסה ליתן –121יכול
xzei...סחורה והרבה שטות הרבה לו שיש  ממי

על  מביטים – כלה או חתן לחפש שצריכים הזמן בבוא הנה כזה, באופן הילדים את מחנכים וכאשר
שכתוב  כמו הטפל, את גם עמו מביא העיקר ואז, הטפל, על ולא בשמאלה 122העיקר, בימינה ימים "אורך

בהרחבה. פרנסה (כפשוטם), וכבוד" עושר

על אפילו היא שהפעולה שכתוב `micediÎmpiועד מה עלֿדרך – בבית עמי 123שנמצאים כל "וראו
ז"ל  חכמינו שדרשו כפי ממך", ויראו עליך נקרא ה' שם כי "הוקשה 124הארץ והרי תפילין, למצות בנוגע

לתפילין" כולה התורה הדלת,125כל בדפיקת להרעיש לה שאין יודעת שבבית שהשפחה הרבי, כדברי –
כלל  וידיעה שייכות לה שאין שאף והיינו, תורה, ולומד יושב שהחתן כיון לחוץ, הבית שבין הדלת
פון  מציאות אויס ווערט ("זי במציאות ביטול אצלה שפועלת יראה לה יש מכלֿמקום, זה, בענין

במנוחה. תורה ללמוד יוכל שיהודי כדי  ַטירֿקלאּפערין"),

ולכל  המקומות לכל נצחי ענין שזהו פשוט, וגם מובן מעצמו הרי בתורה, נקבע זה שסדר וכיון
אושר  שמביא המאושר, הסדר שזהו – המדינות שאר ובכל בארצותֿהברית תשי"ח, בשנת גם הזמנים,

גשמי. עושר וגם רוחני

בשלח  לפרשת מלכות בדבר יופיע השיחה המשך
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יד.114) ג, בראשית
א.115) רל, זח"ג ראה
ב.116) מח, ברכות
המזון.117) דברכת הא' ברכה נוסח
וש"נ.118) ואילך. 95 ע' חכ"ו לקו"ש וראה ד. טז, בשלח
א.119) עה, יומא ראה
יח.120) שם,

פ"דֿה 121) הב' .(7 ע' (לעיל פ"ג הא' – במאמר לעיל ראה
ואילך). 18 ע' (לעיל

ב.122) כה, ב"ב א. סג, שבת וראה טז. ג, משלי
יו"ד.123) כח, תבוא
וש"נ.124) א. ו, ברכות
וש"נ.125) א. לה, קידושין
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את  שמנהיג הוא המלך של ענינו לזה: ונוסף
יביאם" ואשר יוציאם "אשר – וזהו 18העם .

הגוף  אברי כל את המנהיג הראש [ולכן 19בדוגמת
"ראש" נקרא שהמלך בכ"מ מדוע 20מצינו וא"כ ,[

ללב? המלך את הרמב"ם מדמה

בזה: הביאור וי"ל

לגבי  הגוף לאברי הלב שבהשפעת המעלה
הגוף  שאברי בכך היא אליהם, המוח השפעת

את מהלב החיות.`dzeמקבלים

הגוף  לאברי (בגלוי) הנשפעת החיות משא"כ
מקבל  אבר שכל באופן היא שבראש, מהמוח
העין  ותכונתו, מזגו "כפי לו השייך וכח" "חיות
והרגלים  לדבר והפה לשמוע והאוזן לראות

.21להלוך"

במוח  המלובש הרצון שאפילו להוסיף: ויש
שענין  אע"פ הנה האברים, כל את המנהיג שבראש,
הרצון  – בשוה האברים בכל נמצא הרצון וגדר

ל  שוה הוא הרגל" הראש","להניע "להניע רצון
להשכיל  לרצון – -22ואפילו

שונים: רצונות הם שבפועל בפשטות מובן הנה
להניע להניעlbxdרצון רצון ,y`xdרצון ,likydl.

אברי  לכל הלב מן הנמשכת החיות משא"כ
אותה  מקבלים האברים שכל באופן היא הגוף,

נמשך 23החיות  שמהלב בפשטות, שרואים וכפי .
הדם  אותו האברים בכל – האברים לכל .24דם

הוא  הדם "כי – החיות מלובשת שבדם ומכיון
אותה 25הנפש" נמשך האברים שבכל מובן, הרי –
החיות.

" הוא שהמלך הרמב"ם מש"כ יובן כל alועפ"ז
את  מנהיג שהמלך זה על נוסף כי – ישראל" קהל

צרכיו  כל אליו ומשפיע ואחד 26העם, אחד (לכל
"eikxvאת נקרא זה שמצד ,(y`x"גם 27הדור ה"ה ,

אל  ענינו) עיקר זהו שאדרבה, לומר, (ויש משפיע
מ  לכולם epiprהעם נשפע שזה הוא, המלך) (של

.28בשוה 

התורה  פרשיות לקריאת בנוגע שמצינו וכפי
של  שלוחו בתור ב"הקהל" קורא הי' שהמלך

האֿל" דברי "להשמיע שלכאו"א 29הקב"ה, ,
פירוש  מבינים שאינם ואלה גדולים" ["חכמים
הענין  אותו נשפע בלה"ק] מבינים לא כי המילות,

האֿל" .29(ד)"דברי

ל ‚ בנוגע מובן ומזה דור,. שבכל ישראל נשיאי
[הן  דורו לאנשי נותן נשיא שכל להוראות שבנוסף
גם  ה"ה פרטיות], הוראות והן כלליות הוראות
ע"י  הנשיא), (של הוא מענינו אליהם משפיע
קצהו  "אפס (עכ"פ) לעשות להם שנותן הנתינתֿכח

מנהו" בקודש.30ושמץ מעבודתו

– ישראל" קהל כל "לב הוא שהנשיא ומכיון
מהנשיא  מקבלים הדור שאנשי שהענינים לומר, יש
הנשיא] של מהנהגתו שלמדים ה"הוראות" [ובפרט

הזה. הדור של המיוחד תפקידו ה"ה –

הידוע  רז"ל 31וע"ד מאמר הוי 32בפירוש "במאי
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יז.18) כז, פינחס
(19" הראש נקרא שו"ע jlnולכן א. סא, (שבת אבריו" כל על

הלב  על גם ס"ו), שם ובמהדו"ק ס"ד. ס"ב מהדו"ת או"ח אדה"ז
האברים  לשאר בערך "מלך" בשם נקרא הלב גם שבפרטיות (אף

א). רלה, סע"א. רלב, שם. ח"ג סע"ב. קטז, זח"ב –
– "מלך" מהר"ת אורות kבlוחnולהעיר ניצוצי (ראה בד

אות  הוא התיבה כל ראש והרי וש"נ), א. קנג, לזח"ב זהר וניצוצי
– .genמ"ם
כג.20) חוקת תנחומא – הדור" "ראש ועוד. יז. טו, ש"א

ישראל  אלפי ראשי פ"ב: תניא וראה כח. פי"ט, במדב"ר
שבדורם. ישראל בני ראשי כו' ומוח ראש בבחי' הם שנשמותיהם

" בכ"מ ממש"נ ד,y`xאתyp`ולהעיר נשא א. ד, במדבר – "
א'תשלה. ע' ו) (כרך נשא אוה"ת יב. פ"ד, במדב"ר וראה כב.

פנ"א.21) תניא
וראה 22) ע"א). ריש (פו, מקדש בנין מצות להצ"צ סהמ"צ

ועתה  ד"ה ואילך). רעג ע' תרס"ו (המשך תרס"ו קרח ויקח ד"ה
(סה"מ  תרצ"ד תפלתי ואני ד"ה רמחֿט). (ע' תרס"ח נא יגדל

ואילך). ב שיא, ח"ב קונטרסים
סע"א.23) יג, במדבר לקו"ת ראה
אל 24) חוזר ואח"כ כו' האברים כל אל מהלב והולך שסובב

כסדרו  תמיד כהלכתו הוא זה והילוך כשסיבוב ודוקא הלב,
וראה  סל"א. (אגה"ק כו' בתכלית בריא האדם אזי כו' לו המסודר

ועוד). תרס"ג. המלך עם ד"ה שם. שה"ש לקו"ת
כג.25) יב, ראה
בתחילתה.26) מלך מינוי מצות להצ"צ סהמ"צ ראה
(27.20 שבהערה מדרש
(בדוגמת 28) ענינים ב' יש אחד כל בעבודת גם שבפרטיות

שאני  – ישראל כל בעבודת המשותף דבר א) והמוח): הלב
המיוחדת, שליחותו ב) בסופה). (קידושין קוני את לשמש נבראתי
אחד  "כל [ולכן שלו ומקום ובזמן שלו וגוף נשמה ע"י דוקא

לומר חייב במשנה)],iliayaואחד א לז, (סנהדרין העולם" נברא
כל  וקיום התורה בלימוד החיוב על נוסף שלו: בתומ"צ וכן
בתורתך", חלקנו "ותן בתורה, חלקו לכאו"א יש – בכלל המצוות

בפנים). (כדלקמן טפי" בי' זהיר ד"הוה והמצוה
חגיגה.29) הל' סוף רמב"ם
א).30) (סג, פמ"ד התניא ל'
ועוד.31) .22 ע' ה'ת"ש השיחות ס' .240 ע' תש"ח סה"מ
ב.32) קיח, שבת

g"nyz'd hay 'c ,`a t"y zegiyn .c"qa
- מאידית תרגום -

‡– שלפני השבת הוא הזה השבתֿקודש יום .
מתברך  ֿ 1ומיני' ההסתלקות יום בשבט, עשירי -

אדמו"ר. מו"ח כ"ק של הילולא

ההילולא, יום עם זה לשבת מיוחדת ושייכות
ההילולא  בעניני לעסוק מתחילים בשבת כבר שהרי
בשבת  ישראל מנהג ע"פ ההנהגות פרטי כידוע –

לתורה  עלי' ההילולא, ("נהרא 2שלפני וכיו"ב ,3

ופשטיה") .4נהרא

שביום  צדיק, של הילולא ביום ועאכו"כ
שנה), מדי שלו ההילולא ביום (ועד"ז הסתלקותו
ימי  כל עבד אשר ועבודתו ותורתו מעשיו "כל

ו"מתגלה 5חייו" למעלה, ונכללים ומאיר 6עולים
ופועל  . . למטה מלמעלה גילוי ישועות 7בבחי'

הארץ". בקרב

הדור, נשיא של ההילולא ביום ובפרט
הכל" הוא הרמב"ם 8ש"הנשיא ובלשון כל 9, "לב

שלו  ההילולא שיום מובן, – ישראל" קהל
אחד  לכל שייכים שלפניו בשבת לכך וההכנות

שבדור. ואחד

להצעה  היסוד גם עשירי 10וזהו שלפני שבשבת

לתורה  אחד כל יעלה ההילולא 11בשבט יום שהרי ,
הכל". "הוא יהודי, לכל שייך הנשיא של

ההילולא  יום שלפני שהשבת זו בשנה ובפרט
היתה  תש"י) (בשנת ההסתלקות והרי בא, ש"פ הוא

פרשת .12בא בשבת

בשבט  עשירי שלפני שהשבת מובן ומזה
ועת  זכאי זמן הוא בשבט) עשירי ביום (ובוודאי
מעשיו  ב"כל להתחזק כדי לנצלם וצריכים רצון
"בדרך  ללכת ההילולא, בעל של ועבודתו" ותורתו

נס"ו" באורחותיו ונלכה מדרכיו הורנו אשר .13ישרה

בדיוק · הביאור בהקדים יותר בפרטיות ויובן .
"לב  שהוא ונשיא למלך בנוגע הנ"ל הרמב"ם לשון
כשם  בפשטות: הדבר שפירוש ישראל". קהל כל
קהל  "כל חיות כך בלב, תלויה הגוף כל שחיות

במלך. תלויה ישראל"

הרי  הגוף חיות להבין: צריך שעדיין אלא
שבראש  במוח בעיקר "עיקר 14תלויה ואדרבה: ,

שבראש  במוחין הנשמה" נמשך 15משכן וממנו ,
ללב) (גם הגוף אברי לכל מדוע 16חיות וא"כ .

למוח  ולא ללב המלך את הרמב"ם ?17מדמה

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

סג,1) (זח"ב הבא דשבוע יומין כולהו מתברכין מיני' דשבת
א). פח, ב.

ברכי 2) סמ"ב. ט שער אפרים שער ראה – למפטיר טוב) (מה
.79 ע' המנהגיםֿחב"ד בס' הובא – סרפ"ד. או"ח שו"ע יוסף

(כמו  להיארצייט הכנות עם הקשורים המנהגים לשאר בנוגע
להשלימם  אפשר וכיו"ב) הצדקה בנתינת התורה, בלימוד הוספה
העלי' אבל השבת; שלאחרי השבוע בימי גם לקיימם ופשיטא
שמיני' מפני – (וי"ל היארצייט שלפני לשבת דוקא שייכת לתורה
שני  בקריאת להשלימו אפשר באם וצע"ג היארצייט), מתברך
בשלח  פ' – בנדו"ד אחרת, בפרשה שהוא ובפרט הבא, וחמישי
מנחה  דתפלת בקריה"ת להיות יכולה בשבת שהעלי' את"ל (ואף

פ' משבת חלק ה"ז מ"מ בשלח), בפרשת (בנדו"ד)).a`(שהיא
א.3) נז, ב. יח, חולין
המנהגים 4) בס' (הובא חי לכל מועד בס' הובאו מהם כמה
שם).

בעומר 5) הל"ג שער סידור וראה אֿב). (קמז, זך סי' אגה"ק
ועוד. בֿג). (דש,

א).6) (קמח, כח סי' אגה"ק
יב.7) עד, תהלים
כא.8) כא, חוקת פירש"י
ה"ו.9) פ"ג מלכים הל'

(10216 ס"ע חי"א בלקו"ש נדפס – שבט מר"ח במכתב

קמב  ע' ח"ד קודש אגרות ואילך. 95 ע' המנהגיםֿחב"ד ס' ואילך.
ואילך.
אביו,11) של ליארצייט בקשר מו"ח כ"ק הצעת על שמיוסדת

קמא). ע' ח"א שלו קודש (אגרות נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר
שההסתלקות 12) מובן אבל החודש, בימי שונה שהוא דאף

הפרשה  כל קורין שבו השבת ביום ובפרט השבוע, לפ' גם שייכת
ב' יום" "היום – אדה"ז כתורת הפרשה, עם "לחיות" (שצריכים
הוא  דבר כל והרי ואילך). 29 ע' תש"ב השיחות ס' חשון.
ה' "יודע נאמר שעליהם צדיקים, ימי ועאכו"כ פרטית, בהשגחה

שרה). חיי ר"פ ב"ר וראה יח. לז, (תהלים תמימים" ימי
א).13) (קכו, זך סי' אגה"ק
קנג,oihily"תלת14) זח"ב – וכבדא" ולבא  מוחא כו' אינון

פ, חדש זהר וראה (במדהנ"ע). א קלח, זח"א  וראה (ברע"מ). א
תלתא כו'.kln`א: אינון

לב 15) בלא לחיות עכ"פ) (לבע"ח אפשר דיעות שלכמה ועד
(סי' צבי' ה'חכם כדעת דלא ראש), בלי לחיות שאא"פ (אף
ופלתי  כרתי לג. סי' מהרמ"ז שו"ת – ב) רכא, זח"ג וראה עדֿעז.

בהערה. 186 ע' תשי"א בסה"מ בהנסמן סק"ד. ס"מ
פנ"א.16) תניא
בשם 17) נקרא שהקב"ה לזה בנוגע דוגמתה משאלה להעיר

הביאור  ועיי"ש ד). לג, שה"ש (לקו"ת מוח בשם ולא לב
ולב. מוח בין בההפרש
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את  שמנהיג הוא המלך של ענינו לזה: ונוסף
יביאם" ואשר יוציאם "אשר – וזהו 18העם .

הגוף  אברי כל את המנהיג הראש [ולכן 19בדוגמת
"ראש" נקרא שהמלך בכ"מ מדוע 20מצינו וא"כ ,[

ללב? המלך את הרמב"ם מדמה

בזה: הביאור וי"ל

לגבי  הגוף לאברי הלב שבהשפעת המעלה
הגוף  שאברי בכך היא אליהם, המוח השפעת

את מהלב החיות.`dzeמקבלים

הגוף  לאברי (בגלוי) הנשפעת החיות משא"כ
מקבל  אבר שכל באופן היא שבראש, מהמוח
העין  ותכונתו, מזגו "כפי לו השייך וכח" "חיות
והרגלים  לדבר והפה לשמוע והאוזן לראות

.21להלוך"

במוח  המלובש הרצון שאפילו להוסיף: ויש
שענין  אע"פ הנה האברים, כל את המנהיג שבראש,
הרצון  – בשוה האברים בכל נמצא הרצון וגדר

ל  שוה הוא הרגל" הראש","להניע "להניע רצון
להשכיל  לרצון – -22ואפילו

שונים: רצונות הם שבפועל בפשטות מובן הנה
להניע להניעlbxdרצון רצון ,y`xdרצון ,likydl.

אברי  לכל הלב מן הנמשכת החיות משא"כ
אותה  מקבלים האברים שכל באופן היא הגוף,

נמשך 23החיות  שמהלב בפשטות, שרואים וכפי .
הדם  אותו האברים בכל – האברים לכל .24דם

הוא  הדם "כי – החיות מלובשת שבדם ומכיון
אותה 25הנפש" נמשך האברים שבכל מובן, הרי –
החיות.

" הוא שהמלך הרמב"ם מש"כ יובן כל alועפ"ז
את  מנהיג שהמלך זה על נוסף כי – ישראל" קהל

צרכיו  כל אליו ומשפיע ואחד 26העם, אחד (לכל
"eikxvאת נקרא זה שמצד ,(y`x"גם 27הדור ה"ה ,

אל  ענינו) עיקר זהו שאדרבה, לומר, (ויש משפיע
מ  לכולם epiprהעם נשפע שזה הוא, המלך) (של

.28בשוה 

התורה  פרשיות לקריאת בנוגע שמצינו וכפי
של  שלוחו בתור ב"הקהל" קורא הי' שהמלך

האֿל" דברי "להשמיע שלכאו"א 29הקב"ה, ,
פירוש  מבינים שאינם ואלה גדולים" ["חכמים
הענין  אותו נשפע בלה"ק] מבינים לא כי המילות,

האֿל" .29(ד)"דברי

ל ‚ בנוגע מובן ומזה דור,. שבכל ישראל נשיאי
[הן  דורו לאנשי נותן נשיא שכל להוראות שבנוסף
גם  ה"ה פרטיות], הוראות והן כלליות הוראות
ע"י  הנשיא), (של הוא מענינו אליהם משפיע
קצהו  "אפס (עכ"פ) לעשות להם שנותן הנתינתֿכח

מנהו" בקודש.30ושמץ מעבודתו

– ישראל" קהל כל "לב הוא שהנשיא ומכיון
מהנשיא  מקבלים הדור שאנשי שהענינים לומר, יש
הנשיא] של מהנהגתו שלמדים ה"הוראות" [ובפרט

הזה. הדור של המיוחד תפקידו ה"ה –

הידוע  רז"ל 31וע"ד מאמר הוי 32בפירוש "במאי
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יז.18) כז, פינחס
(19" הראש נקרא שו"ע jlnולכן א. סא, (שבת אבריו" כל על

הלב  על גם ס"ו), שם ובמהדו"ק ס"ד. ס"ב מהדו"ת או"ח אדה"ז
האברים  לשאר בערך "מלך" בשם נקרא הלב גם שבפרטיות (אף

א). רלה, סע"א. רלב, שם. ח"ג סע"ב. קטז, זח"ב –
– "מלך" מהר"ת אורות kבlוחnולהעיר ניצוצי (ראה בד

אות  הוא התיבה כל ראש והרי וש"נ), א. קנג, לזח"ב זהר וניצוצי
– .genמ"ם
כג.20) חוקת תנחומא – הדור" "ראש ועוד. יז. טו, ש"א

ישראל  אלפי ראשי פ"ב: תניא וראה כח. פי"ט, במדב"ר
שבדורם. ישראל בני ראשי כו' ומוח ראש בבחי' הם שנשמותיהם

" בכ"מ ממש"נ ד,y`xאתyp`ולהעיר נשא א. ד, במדבר – "
א'תשלה. ע' ו) (כרך נשא אוה"ת יב. פ"ד, במדב"ר וראה כב.

פנ"א.21) תניא
וראה 22) ע"א). ריש (פו, מקדש בנין מצות להצ"צ סהמ"צ

ועתה  ד"ה ואילך). רעג ע' תרס"ו (המשך תרס"ו קרח ויקח ד"ה
(סה"מ  תרצ"ד תפלתי ואני ד"ה רמחֿט). (ע' תרס"ח נא יגדל

ואילך). ב שיא, ח"ב קונטרסים
סע"א.23) יג, במדבר לקו"ת ראה
אל 24) חוזר ואח"כ כו' האברים כל אל מהלב והולך שסובב

כסדרו  תמיד כהלכתו הוא זה והילוך כשסיבוב ודוקא הלב,
וראה  סל"א. (אגה"ק כו' בתכלית בריא האדם אזי כו' לו המסודר

ועוד). תרס"ג. המלך עם ד"ה שם. שה"ש לקו"ת
כג.25) יב, ראה
בתחילתה.26) מלך מינוי מצות להצ"צ סהמ"צ ראה
(27.20 שבהערה מדרש
(בדוגמת 28) ענינים ב' יש אחד כל בעבודת גם שבפרטיות

שאני  – ישראל כל בעבודת המשותף דבר א) והמוח): הלב
המיוחדת, שליחותו ב) בסופה). (קידושין קוני את לשמש נבראתי
אחד  "כל [ולכן שלו ומקום ובזמן שלו וגוף נשמה ע"י דוקא

לומר חייב במשנה)],iliayaואחד א לז, (סנהדרין העולם" נברא
כל  וקיום התורה בלימוד החיוב על נוסף שלו: בתומ"צ וכן
בתורתך", חלקנו "ותן בתורה, חלקו לכאו"א יש – בכלל המצוות

בפנים). (כדלקמן טפי" בי' זהיר ד"הוה והמצוה
חגיגה.29) הל' סוף רמב"ם
א).30) (סג, פמ"ד התניא ל'
ועוד.31) .22 ע' ה'ת"ש השיחות ס' .240 ע' תש"ח סה"מ
ב.32) קיח, שבת
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יתקבלו  בעולם, יפעלו שישראל הענינים וכל
ותענוג. שמחה מתוך אלא) כפי', בדרך (לא בעולם

Â הידוע וע"פ יו"ד,47. באות המתחילה שתיבה
יש  – (תמידות) הוה לשון והן עתיד לשון הן מורה
ה' בעבודת ו"יצחק" ד"יוסף" שהענינים לומר,
ו"יצחק" ד"יוסף" והענינים ותענוג) (הוספה עתה

ושייכות: קשר ביניהם יש לעת"ל, שיהיו

ב"מעשינו  תלויים דלעת"ל הענינים כל
עתה  עכשיו 48ועבודתינו" העבודה ע"י ולכן, .

בתומ"צ  (להוסיף ו"יצחק" ד"יוסף" באופן
באים  ("יצחק")) ותענוג שמחה מתוך ("יוסף")
ותענוג  ול"צחוק ידו" שנית ה' ד"יוסף לזמן

העתידה. בגאולה שיהי' העליון"

דורנו  של המיוחד תפקידו היא זו עבודה ולכן
שתפקידו  הגלות, של האחרון דור ס"ג) (כנ"ל

הגאולה. את להביא

Ê בנוגע לעיל האמור מכל וההוראה המסקנה .
לפועל:

בעשירי  ההילולא יום (לפני זו משבת החל
יהודי  כל צריך – שלאחריֿזה ובימים בשבט)
אדמו"ר, מו"ח כ"ק את לראות שזכו אלו [ובפרט
ליום  להתכונן תורתו] לימוד ע"י עמו להתאחד או
ישראל" קהל כל "לב דורנו, נשיא של ההילולא

שבדור,

לפועל, ולהביאם טובות, החלטות קבלת ע"י
מדרכיו  הורנו אשר ישרה "בדרך בהליכה להתחזק
תורתו, מלימוד החל נס"ו", באורחותיו ונלכה
תבע, ההילולא' ש'בעל כפי ובאופן בכלל, ותורה
שלא  באופן להיות צריך יהודי של התורה שלימוד
ב"יחוד  עמה שמתאחד (ועד תורה לומד שהוא רק
כלל  נמצא כערכו ולא כמוהו יחוד שאין נפלא

עליו 49כו'" כיצד אותו מלמדת שהתורה אלא ,(
להתנהג,

מעשה" לידי שמביא תלמוד קיום 50ו"גדול –
ש'בעל המצוו  הפעולות בכל ובפרט בהידור, ת

והיהדות  התורה הפצת – ובכללות יסד, ההילולא'
חוצה. המעיינות והפצת

ומקום  מקום בכל ולפרסם לעורר ובמיוחד:
לכל  המתאימות ההכנות את מועד בעוד שיעשו
ההילולא  יום עם הקשורים ומנהגים הענינים

בפרטיות  נדפסו היום;51(שכבר לתפילות בנוגע – (
בעל  של תורתו לימוד כולל התורה, בלימוד הוספה

וכו'; הצדקה, בנתינת מיוחדת הוספה ההילולא;

ההילולא  שביום לארגן עיקר: זה וגם ועוד
באופן  ומקום, מקום בכל התוועדויות תהיינה

מלך" הדרת עם לפי 52ד"ברוב מתאים מקום בכל –
עד  עם" "ברוב שיהי' בכדי והזמן, המקום תנאי

שאפשר. כמה

להיות  צריכות מועד בעוד לזה וההכנות
ב  חל ההילולא יום כאשר זו, בשנה axrבמיוחד

zay,"עם "ברוב התוועדות לערוך קשה ביום שבו ,
שבת, בליל ועד"ז לשבת. בהכנות שעסוקים כיון
ביתו  בני עם ביחד שבת סעודת לסעוד שצריך כיון
לאלו  רק מוגבל זה גם – השבת ביום ואפילו וכו',

מקום. בסמיכות הנמצאים

כיצד  בהכנות להתחיל עתה כבר צריך ולכן
יום  שלאחרי בימים ההתוועדות לערוך ומתי

,53ההילולא 

ביום  הן התוועדות שיעשו – טוב ומה
בימים  והן שלמחרתו, בשבת או ההילולא,
יהודים  שיותר המתאים וזמן באופן – שלאחריֿזה

מלך". הדרת עם ד"ברוב באופן בזה, ישתתפו

יתחזקו  ההילולא יום עם בקשר זו ובהתוועדות
מדרכיו  הורנו אשר ישרה "בדרך ללכת יחד כולם

הנ"ל, הפרטים בכל כו'",

בכל  ועלי' הוספה – ד"יוסף" באופן ובהדגשה:
שמחה, מתוך – ו"יצחק" וקדושה, טוב עניני

מציאותו. כל את המקיפה

(שמחה) ו"יצחק" (הוספה) ש"יוסף" ובאופן
מנצל  שיהודי עי"ז בעולם, חלקו את גם המקיפה

שמים" "לשם הרשות דברי דרכיך 54את ו"בכל
משתמש 55דעהו" אלא) מהם, פורש (אינו שהוא ,
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א.47) טו, בשלח פירש"י
רפל"ז.48) תניא
פ"ה.49) תניא
ב.50) מ, קידושין

(51.10 שבהערה מכתב
כח.52) יד, משלי
סיום iptlמשא"כ53) להקדים נוהגים אין – ההילולא יום
וכיו"ב.
מי"ב.54) פ"ב אבות
ו.55) ג, משלי

g"nyz'd hay 'c ,`a t"y zegiyn

אליו  הנוגעת מצוה יש אחד שלכל טפי", זהיר
ואור) זוהר מלשון ("זהיר" מאיר שבה במיוחד,
ה"שער" היא זו שמצוה ועד האלקי, האור ביותר
"זהיר  להיות צריך שלכן שמקיים, המצוות לכל

זו. במצוה טפי" (כפשוטו)

ללמוד „ שיכולים המיוחדים מהענינים .
(בעל  דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של מהנהגתו
הנוגעים  ענינים – בשבט) בעשירי ההילולא

כנ"ל: זה, לדורנו במיוחד

אלא  העבר, של ההישגים עם להסתפק לא א)
כו'. הזמן כל במשך בזה עוד להוסיף

הפצת  בעבודת והן עצמו, עם בעבודתו הן
חוצה. המעיינות והפצת היהדות

עצמו, עם בעבודתו (הן ה' בעבודת ענין  כל ב)
להיעשות  צריכה הזולת) על להשפיע בעבודה והן

לבב. ובטוב בשמחה

להיות  צריכה הזולת על ההשפעה לזה: ונוסף
אצל  גם ותענוג לשמחה שתגרום כזה, באופן

הזולת.

בשמו  מרומזים אלו ענינים בעל 33ושני של
יצחק": "יוסף – ההילולא

הן  הזמן, כל להוסיף הוספה. מלשון – "יוסף"
לעבודה  בנוגע והן עצמו, עם לעבודה בנוגע

אחר" בן לי ה' על 34ד"יוסף ולפעול להשפיע ,
"בן" ממנו ולעשות ד"אחר" במצב שהוא .35יהודי

שיהי'ועד" – "אחר" עדיין הוא אחד בענין אם ז
"בן". זה בענין גם

ענין  שכל ותענוג, צחוק מלשון – ו"יצחק"
ושמחה. תענוג מתוך יעשה ה' ָבעבודת

גם  אלא לעצמו בנוגע רק לא זה, ותענוג וצחוק
ליהדות, לקרבו שצריכים לזה בנוגע (כנ"ל)
יראת  מצד (לא תהי' ומצוות לתורה שהתקרבותו
טעם  הטּוב שמרגיש עי"ז אלא) וכיו"ב, העונש

בתומ"צ. שיש ותענוג

"כל  שם על "יצחק", בשם מרומז זה וגם

לי" יצחק עוד 36השומע שנולד השומע" "כל –
מוסיף  זה הרי ביהדות, שניתוסף כלומר, יהודי, ילד

ותענוג. שמחה אצלו

בזה:‰ ענין ועוד .

עם  קשורים יצחק") ("יוסף השמות שני
העתידה  באות 37הגאולה שניהם מתחילים [שלכן

עתיד]: בלשון המשמשת יו"ד

הקב"ה שעתיד שם "על – siqedl"יוסף"
הרשעה  ממלכות ישראל את שגאל 38ולגאול כשם

ממצרים  דכתיב 39אותם יוסיף 40, ההוא ביום והי'
וגו'" ידו שנית ;41ה'

כי  עתיד, לשון – ל"יצחק" בנוגע ועד"ז
העליון"42לעתידֿלבוא  ותענוג ה"צחוק .43יתגלה

ו"יצחק" ד"יוסף" שהשייכות לומר, ויש
זה מצד גם היא העתידה דלעת"ל dceardyלגאולה
ו"יצחק": ד"יוסף" באופן תהי'

וללחום  להתעסק יצטרכו לא שלעת"ל מכיון
הטומאה  רוח "ואת כי בלתיֿרצויים, ענינים ולבטל

הארץ" מן רק 44אעביר העבודה תהי' במילא –
אל  מחיל "ילכו גופא, בקדושה ("יוסף") להוסיף

ביותר"45חיל" נעלים "אורות .46להמשיך
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לקו"א 33) ראה – מהותו על ומורה אותו מחי' האדם ששם
ג. מא, בהר לקו"ת סע"ג. ד, (להה"מ) או"ת סרמ"ד. (להה"מ)

בהערות. ואילך 35 ע' ח"ו לקו"ש בארוכה וראה
כד.34) ל, ויצא
א 35) שפו, ויחי ואילך). א (רכ, שם ויצא עה"פ אוה"ת ראה

ואילך. א תט, ואילך. ב שצז, ואילך. א שצ, ואילך.

ו.36) כא, וירא
ביום37) ההילולא כי ixiyrוגם – להגאולה שייכת (בשבט)

מספר הוא שלימות mlydעשרה על המורה ב), שער (פרדס
ואילך. פי"ז תרל"ז וככה המשך (ראה העתידה בגאולה העבודה
(שירה  ענינים בכמה עשרה של השלימות אז יהי' שלכן ועוד),

ועוד). נימין. עשרה של כינור עשירית, פרה עשירית,
"זרע )38 המשיח, מלך על גם קאי אחר" בן לי ה' ו"יוסף

ממקום בא כי `xgשהוא ה), פכ"ג, (ב"ר המואבי' מרות ,"
ח"ד  (עבוה"ק כו'" מזה גדול שבח אין לטוב נהפך "כשהרע

ב. תט, ב. שצז, ויחי ב. תתכז, א. רכ, ויצא אוה"ת – ספי"ד)
(39– והשעבוד הגלות מענין למעלה הי' עצמו יוסף וגם

238 ע' ח"כ לקו"ש וראה ד. פ"א, (שמו"ר המדרש מדברי כמובן
מצרים  של משוי להם הי' לא קיים הי' שיוסף זמן "כל ואילך)

הוא שיוסף ולהעיר פ"ב,jlnכו'". במדב"ר יב. במדבר (תנחומא
במשנת  ועיי"ש ז. פ"א, שמו"ר וראה יג. נ, ויחי בפירש"י הובא ח.
על  רומז שהוא זה עם יוסף של מלכותו שמקשר אליעזר דרבי

כבפנים). העתידה, הגאולה
יא.40) יא, ישעי'
ה.41) פ"א, שמו"ר
אתה 42) כי ליצחק יאמרו שלעתידֿלבוא ממאחז"ל ולהעיר

ועוד). הבאה. שבהערה בתו"א הובא ב. פט, (שבת אבינו
ג.43) כא, ויצא תו"א
ב.44) יג, זכרי'
או"ח 45) אדה"ז שו"ע בסופה. ברכות וראה ח. פד, תהלים

רסקנ"ה.
א).46) (קמה, סכ"ו אגה"ק
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יתקבלו  בעולם, יפעלו שישראל הענינים וכל
ותענוג. שמחה מתוך אלא) כפי', בדרך (לא בעולם

Â הידוע וע"פ יו"ד,47. באות המתחילה שתיבה
יש  – (תמידות) הוה לשון והן עתיד לשון הן מורה
ה' בעבודת ו"יצחק" ד"יוסף" שהענינים לומר,
ו"יצחק" ד"יוסף" והענינים ותענוג) (הוספה עתה

ושייכות: קשר ביניהם יש לעת"ל, שיהיו

ב"מעשינו  תלויים דלעת"ל הענינים כל
עתה  עכשיו 48ועבודתינו" העבודה ע"י ולכן, .

בתומ"צ  (להוסיף ו"יצחק" ד"יוסף" באופן
באים  ("יצחק")) ותענוג שמחה מתוך ("יוסף")
ותענוג  ול"צחוק ידו" שנית ה' ד"יוסף לזמן

העתידה. בגאולה שיהי' העליון"

דורנו  של המיוחד תפקידו היא זו עבודה ולכן
שתפקידו  הגלות, של האחרון דור ס"ג) (כנ"ל

הגאולה. את להביא

Ê בנוגע לעיל האמור מכל וההוראה המסקנה .
לפועל:

בעשירי  ההילולא יום (לפני זו משבת החל
יהודי  כל צריך – שלאחריֿזה ובימים בשבט)
אדמו"ר, מו"ח כ"ק את לראות שזכו אלו [ובפרט
ליום  להתכונן תורתו] לימוד ע"י עמו להתאחד או
ישראל" קהל כל "לב דורנו, נשיא של ההילולא

שבדור,

לפועל, ולהביאם טובות, החלטות קבלת ע"י
מדרכיו  הורנו אשר ישרה "בדרך בהליכה להתחזק
תורתו, מלימוד החל נס"ו", באורחותיו ונלכה
תבע, ההילולא' ש'בעל כפי ובאופן בכלל, ותורה
שלא  באופן להיות צריך יהודי של התורה שלימוד
ב"יחוד  עמה שמתאחד (ועד תורה לומד שהוא רק
כלל  נמצא כערכו ולא כמוהו יחוד שאין נפלא

עליו 49כו'" כיצד אותו מלמדת שהתורה אלא ,(
להתנהג,

מעשה" לידי שמביא תלמוד קיום 50ו"גדול –
ש'בעל המצוו  הפעולות בכל ובפרט בהידור, ת

והיהדות  התורה הפצת – ובכללות יסד, ההילולא'
חוצה. המעיינות והפצת

ומקום  מקום בכל ולפרסם לעורר ובמיוחד:
לכל  המתאימות ההכנות את מועד בעוד שיעשו
ההילולא  יום עם הקשורים ומנהגים הענינים

בפרטיות  נדפסו היום;51(שכבר לתפילות בנוגע – (
בעל  של תורתו לימוד כולל התורה, בלימוד הוספה

וכו'; הצדקה, בנתינת מיוחדת הוספה ההילולא;

ההילולא  שביום לארגן עיקר: זה וגם ועוד
באופן  ומקום, מקום בכל התוועדויות תהיינה

מלך" הדרת עם לפי 52ד"ברוב מתאים מקום בכל –
עד  עם" "ברוב שיהי' בכדי והזמן, המקום תנאי

שאפשר. כמה

להיות  צריכות מועד בעוד לזה וההכנות
ב  חל ההילולא יום כאשר זו, בשנה axrבמיוחד

zay,"עם "ברוב התוועדות לערוך קשה ביום שבו ,
שבת, בליל ועד"ז לשבת. בהכנות שעסוקים כיון
ביתו  בני עם ביחד שבת סעודת לסעוד שצריך כיון
לאלו  רק מוגבל זה גם – השבת ביום ואפילו וכו',

מקום. בסמיכות הנמצאים

כיצד  בהכנות להתחיל עתה כבר צריך ולכן
יום  שלאחרי בימים ההתוועדות לערוך ומתי
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ביום  הן התוועדות שיעשו – טוב ומה
בימים  והן שלמחרתו, בשבת או ההילולא,
יהודים  שיותר המתאים וזמן באופן – שלאחריֿזה

מלך". הדרת עם ד"ברוב באופן בזה, ישתתפו

יתחזקו  ההילולא יום עם בקשר זו ובהתוועדות
מדרכיו  הורנו אשר ישרה "בדרך ללכת יחד כולם

הנ"ל, הפרטים בכל כו'",

בכל  ועלי' הוספה – ד"יוסף" באופן ובהדגשה:
שמחה, מתוך – ו"יצחק" וקדושה, טוב עניני

מציאותו. כל את המקיפה

(שמחה) ו"יצחק" (הוספה) ש"יוסף" ובאופן
מנצל  שיהודי עי"ז בעולם, חלקו את גם המקיפה

שמים" "לשם הרשות דברי דרכיך 54את ו"בכל
משתמש 55דעהו" אלא) מהם, פורש (אינו שהוא ,
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א.47) טו, בשלח פירש"י
רפל"ז.48) תניא
פ"ה.49) תניא
ב.50) מ, קידושין

(51.10 שבהערה מכתב
כח.52) יד, משלי
סיום iptlמשא"כ53) להקדים נוהגים אין – ההילולא יום
וכיו"ב.
מי"ב.54) פ"ב אבות
ו.55) ג, משלי
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ו"דעהו" שמים" "לשם גופא צריך 56בהם ואז .
הברכות  את הקב"ה נותן (ובוודאי בזה להתווסף
עוד  ("יוסף"), מתמיד באופן שיהי' לכך והאפשרות
כיון  רויחי, ובכולם רויחי ומזוני חיי בבני ועוד,

כו'. שמים" "לשם הכל את מנצל שהוא

"יוסף" של לשלימות קרובה הכנה נעשה וזה
יהי' שאז והשלימה, האמיתית בגאולה ו"יצחק"

פרעה" אל כל 57"בא ואתגליין אתפריעו "דמיני' ,
העם"58נהורין" את פרעה בשלח ו"ויהי רק 59, לא ,

עוזרים  בעצמם וגלות פרעה אלא הגלות, ביטול
מהגלות  יהודים ,60ו"שולחים"

ישיר" ל"אז העשירית 61ועד השירה ו"שר 62, ,
מן  המתים לתחיית מכאן ישיר, אלא נאמר לא

עפר"63התורה" שוכני ורננו ו"הקיצו ובעל 64– ,
ובראשיתם, בתוכם ההילולא

נשמות  זה, דורנו יהודי כל – עמם וביחד
שכתוב  ואע"פ צריך 65בגופים. יהודי כל שאצל
תשוב" עפר "אל קודם 66להיות אחת "שעה עכ"פ ,

י"ח  לצאת אפשר שעתה מובן, – המתים" תחיית
רוחנית  בעבודה תשוב" עפר עבודת 67"ואל -

lehiad רוחנית בעבודה המיתה ענין .68(עפר),

לירושלים  הקודש, לארץ יחד כולם והולכים
ובאופן  השלישי, בביהמ"ק הקודש, עיר

עין 69ד"אחישנה" כהרף אפילו עיכבן לא ,70.
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פ"ג).56) דיעות (הל' ברמב"ם היומי בשיעור שלומדים כמו
פרשתנו.57) ריש
א.58) רי, זח"א
ויום 59) זו, בשבת מנחה בתפילת שקורין – בשלח ר"פ

בשלח. פ' שבת בערב הוא ההילולא
ג.60) סא, בשלח תו"א ראה
א.61) טו, בשלח
שם.62) בשלח מכילתא
שם.63) מכילתא ב. צא, סנהדרין
יט.64) כו, ישעי'

ב.65) קנב, שבת
יט.66) ג, בראשית
לגילוי 67) יזכו זה שבזמננו שמות) ר"פ (תו"א המבואר ע"ד

ובלבנים" בחומר קשה "עבודה ע"י התורה –dxezayפנימיות
מצרים  שבגלות אף הלכתא, ליבון דא לבנים קלֿוחומר, דא חומר

כפשוטו.ז  ובלבנים" בחומר קשה "עבודה ע"י למ"ת כו
צ"ל68) שהי' כפי (xcqd,קנט זח"ג (ראה החטא הי' לא אם

ועוד). תקטו. ע' עטר"ת סה"מ ואילך. תתטז ע' חוקת אוה"ת א.
קלה, זח"ג (ראה מית איקרי מדרגי' דנפל מאן ממאחז"ל ולהעיר

.(211 ע' ח"י לקו"ש ועוד. ע"א. ריש נז, חוקת לקו"ת ב.
א.69) צח, סנהדרין כב. ס, ישעי'
יב,70) פרשתנו ופירש"י (מכילתא מצרים מארץ צאתך כימי

מא).

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

äéìò`ad z`hg oaxw.éehéa úòeáL íeMî ¨¤¨¦§©¦
àäa øîzéà éàå,mixneyd zreay oiprl wx miwlgp eid m`e ± §¦¦§©§¨

`weecy mixne` epiidìàeîL øîà÷ àäaoic ziay meyn ,xehty §¨¨¨©§¥
,in` iax ixacke ,eze` miriaynCäa ìáàwxfy dreay oiprl ± £¨§©

,mil utg ipeltdéì äãBî àîéàl`enyáøìxg`n ,oaxw aiigy ¥¨¤¥§©
jkitl ,envrn raypeàëéøöz` eprinydl did jixv ± §¦¨

.zenewnd ipya mzwelgn
:in` iax ixaca oecl zxaer `xnbdàôebiax ixac mvrl aeyp ± ¨

,mze` x`ape in`ïéòéaLî ïéðéicäL äòeáL ìk ,énà éaø øîà̈©©¦©¦¨§¨¤©©¨¦©§¦¦
dúBà,xwyl rayp `ededa ïéà`ad ,z`hg oaxw aeigíeMî ¨¥¨¦

éehéa úòeáL.øîàpL(c d `xwie),'íéúôNá àháì òáMú ék Lôð Bà' §©¦¤¤¡©¤¤¦¦¨©§©¥¦§¨©¦
raypy ote`a `weecy rnyn ,'rayz ik' oeyldneBîöòîaiig ¥©§

'rayz ik' miyxecy mrhde .oic zia ederiayd xy`k `le ,oaxw
`ed ,envrn,Lé÷ì Léø øîàc ,Lé÷ì LéøãkoeyldLnzLî ,'ék' ¦§¥¨¦§¨©¥¨¦¦¦§©¥

dxezaì òaøàa,úBðBLoeyla minrt'éà'oeyla minrt ,m` ± §©§©§¦
'àîìc'oeyla minrt ,`ny ±,'àlà'oeyla minrte'àäc'.ixdy ± ¦§¨¤¨§¨

epiidc ,rayz m` xnelk ,'i`' oeyla yxtzn 'rayz ik' weqtde
.egxk lra `idy mipiicd zreay `le ,envrn

iax zrc z` d`iane ,l`enye ax zwelgna oecl zxfeg `xnbd
:xfrl`î ïéøeèt ïlek ,øîBà øæòìà éaøoaxwúòeáMd,ïéøîBL ©¦¤§¨¨¥¨§¦¦§©§¦

åmle`,éehéa úòeáL íeMî ïéáéiç.lirl zx`eand ax zhiykõeç §©¨¦¦§©¦
îote`dorehyìàBLc ,çñ äzà äî òãBé éðéàiabl epipyy ± ¥¥¦¥©¨©¨¨§¥

,l`eyåzprhn ueg okøëBNaLå øëN àNBðc ,äãéáàå äáéðâ± §§¥¨©£¥¨§¥¨¨§¤§¥
dpyna epipy mday ,xkeyde xky xney iabl epipyyàeäL¤

,áéiç,oecwitd zreay oaxw epiid aeig eze`ïBîî eøôk éøäL± ©¨¤£¥¨§¨
zaygp mzreaye ,oenn aeign xhtidl evx ,mzreay ici lry

.oenn zxitk zreay

ïéøîåù äòáøà êìò ïøãä
úåòåáù úëñî äì à÷éìñå
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המשך ריאוב למסכת שרועות ליום שלישי עמ' ר
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lirlc zegiyl zenlyd
g"nyz'dhay'c,̀at"yzgiy

בא: לפרשת שייך בשבט בעשירי ההילולא שיום א, בסעיף

"החודש  הפרשה נאמרה שבה - בא  פרשת עילוי בביאור להוסיף גו'":הזה 1ויש חדשים ראש לכם

כמובא  - ומצוותיה התורה בכל ועיקרי כללי ענין הוא גו' לכם" הזה רש"י "החודש פירוש בתחילת
מהחודש  אלא התורה את להתחיל צריך היה "לא התורה: שהיאעל לכם, dpey`xהזה devn בה שנצטוו

"משום  - צדדית סיבה בגלל ורק בבראשית".2כח ישראל'', "פתח גו' לעמו" הגיד מעשיו

אחרֿכך  גם הרי צדדית, סיבה בגלל היא ב"בראשית" שהפתיחה שמכיון לומר, הדגשת ויש נשארת
כו'". ראשונה מצוה .. לכם הזה ב"החודש התורה התחלת

ובהקדמה:

שאף zrcÎ`wlqw`שגם3ידוע  - פלוגתא של לענין בנוגע ועלֿדרךֿזה תורה. של ענין הוא בתורה
חיים" אלקים דברי ואלו "אלו מכלֿמקום אחת, כדעה הלכה שיש 4שנפסקה שבמקום כך, כדי ועד ,

דעות  כשתי  בפועל להתנהג איֿאפשר (שהרי בפועל למעשה בנוגע לא - הדעות שתי את לקיים אפשרות
שתיהן  את לקיים צריכים - כו' רוחנית לעבודה בנוגע אלא .5מנוגדות),

הזה  ב"החודש התורה להתחלת וניגוד סתירה אין שמלכתחילה בנידוןֿדידן, ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
שיש אלא כו'", ראשונה מצוה שהיא ziccvלכם daiq לפתוח לעמו") הגיד מעשיו כח ("משום

לפ  איֿאפשר ממש (ובפועל המסקנא ב"בראשית" לאחרי שגם בוודאי הרי - אחת) בבת ענינים בשני תוח
אלא  התורה את להתחיל צריך היה (ש"לא לכם" הזה ד"החודש העילוי נשאר ב"בראשית") (הפתיחה

התוקף. בכל לכם") הזה מהחודש

היעוד  לקיום נזכה ממש שבקרוב ויהיֿרצון אמר): הענין, כבראשונה"6(ובסיום שופטיך "ואשיבה
ממש. בפועל - חדשים קידוש – לכם" הזה "החודש מצוות יקיימו שאז גו',

ההילולא: יום שלפני בשבת לתורה יעלה ואחד אחד שכל ההצעה אודות שם,

הוא  ("הנשיא ישראל כל של השלימות מודגשת השבת) (ביום לתורה העליה ענין שבכללות ולהעיר,
- קני drayהכל") שבעת סוגים, לשבעה שנחלקים נשמותֿישראל לשלימות המרמז מספר קרואים,
.7המנורה 

ההילולא: בעל של ואורחותיו בדרכיו הליכה אודות שם,

של  שעניניו לכך נוסף כי, - וטף נשים אנשים ואחת, אחד לכל נוגע זה שענין ולהדגיש להוסיף ויש
נשי  בפני גם מדבר היה לזמן שמזמן דורנו, נשיא של מהחידושים הרי הדור, לכל שייכים הדור נשיא
הדברים  נתפרסמו ציוויו שעלֿפי אלא עוד, ולא טף, בפני ואפילו יהדות, בעניני ולחזקן לעודדן ישראל

לדורות  הוראה בבחינת נעשה שעלֿידיֿזה בדפוס, .8גם

את  ליראה גו' והטף והנשים האנשים העם, את "הקהל - הקהל' 'שנת זו בשנה יותר מודגש זה וענין
אלקיכם" .9ה'
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ב.1) יב,
י.2) קיא, תהלים
ועוד.3) רסו, ע' אגרות לוי"צ לקוטי ראה
וש"נ.4) ב. יג, עירובין
ועוד.5) שח, ע' אגרות לוי"צ לקוטי ראה

כו.6) א, ישעי'
ובכ"מ.7) בהעלותך. ר"פ לקו"ת ראה
שפב.8) ע' ח"ב מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה
יבֿיג.9) לא, וילך
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הגוף: באברי הרצון התלבשות בענין ב, בסעיף

העליון. רצון מתגלה שבהן - המצוות בענין ודוגמתו

בשוה) המצוות (בכל המצוות ברכת בנוסח כמודגש בשוה, המצוות בכל הוא הרצון וגדר שענין אף
רצונות  כאן יש זו, פרטית למצוה בנוגע הוא שהרצון מכיון מכלֿמקום – וצוונו" במצוותיו קדשנו "אשר
רמ"ח  אינון פיקודין רמ''ח לאברים, נמשלו שהמצוות כידוע האברים, התחלקות בדוגמת מזה, זה שונים

דמלכא  .10אברים

הנפש  מן באברים חיים רוח הממשיך הוא שהוא הנפש, הוא הדם בחינת "היא - התורה מהֿשאיןֿכן
בשוה" האברים לכל . . באברים הנפש חיות מקור והוא .11עצמה,

הדור: בני לכל שייכים הדור נשיא של שעניניו ג, בסעיף

ועד  פנימי, באופן גם שיומשך צריך אלא בלבד, מקיף בבחינת שיהיה מספיק לא זה שענין ולהעיר,
הפנימיות  מבחינת ולמעלה שלאחרי המקיף לבחינת אתערותאֿדלעילא 12שבאים בחינת עלֿדרך -

שלים  באתר דשריא האתערותא ֿדלתתא, עלֿידי  (בפנימיות) שנמשכת האתערותאֿדלעילא שלאחרי
מקיף) .13(בבחינת

השלם: מספר בשבט, עשירי של השלימות אודות , 37 הערה ה, בסעיף

ביום היתה (שההסתלקות זה ענין שהעבודה ixiyrdוגם - דורנו בעבודת ולימוד הוראה מהווה בשבט)
צריכה  ו"יצחק") "יוסף" בשבט, בעשירי ההילולא בעל של בשמו (המרומזת האמורים הענינים בכל

של באופן .zenilyלהיות

השבתֿקודש: ביום טובות החלטות קבלת אודות ז, בסעיף

ז"ל  רבותינו ממאמר "ה'14ולהעיר - הקב"ה שאצל היינו, למעשה", מצרפה הקב"ה טובה "מחשבה
ללבב" בפועל.15יראה העשיה כמו עצמה המחשבה נחשבת

בפועל, מעשה לידי תבוא שבוודאי המתאים, בתוקף וההחלטה המחשבה עצם שמלבד להוסיף, ויש
ממש" ממעל אלקה "חלק האלקית, הנפש עלֿידי נעשית זו והחלטה שמחשבה מכיון מי 16הרי אין ,

ממש. בפועל וההחלטה המחשבה לקיים בעדה שיעכב

בפועל  מעשה של בענין ומיד תיכף מתחילים וההחלטה, המחשבה מלבד כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
הטובות  ההחלטות של בקיומן יותר עוד ניתוסף שעלֿידיֿזה השבתֿקודש), ביום ושייך המותר (באופן

ההילולא  בעל של ביאורו עלֿדרך – השבת ז"ל 17לאחרי חכמינו לשון מסייעין 18בדיוק ליטהר "הבא
האמיתיים  העוזרים ש"הם עלֿידו", המתבררים הניצוצות "ריבוי על דקאי רבים, לשון "מסייעין" אותו",

האדם". של

בשבט: העשירי עם בקשר התוועדויות עריכת בענין שם,

שצריך  או אליהם, נוגע זה שענין אלו לכל - ומקום מקום בכל אלו דברים השומעים יפרסמו ובוודאי
אליהם... נוגע להיות
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לס'10) הרמב"ם הקדמת ב. קע, זח"א סע"ב. כג, מכות ראה
בסופה. היד

ואילך.11) א יג, במדבר לקו"ת
ואילך.12) נט ס"ע פרשתנו לוי"צ לקוטי גם ראה
ובכ"מ.13) ואילך. א כד, שה"ש לקו"ת ראה

ועוד.14) א. מ, קידושין
ז.15) טז, ש"א
רפ"ב.16) תניא
רח).17) ע' תרפ"ז (סה"מ תרפ"ז בעוזרי לי הוי' סד"ה
רש"נ.18) א. קד, שבת ראה
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נוגע  שהדבר מרגישים אינם שלעתֿעתה (מכיון אליהם נוגע להיות שצריך אלו אצל - [ואדרבה
ממש]. בפועל להם נוגע הדבר יהיה שאכן עליהם לפעול וההכרח הצורך יותר מודגש אליהם),

של  שעניניו דמכיון ההוא, במקום גם ולפרסם ולהודיע להחמיר יש - כו' ספק שמתעורר מקום ובכל
ואחד  אחד כל אלו בפעולות לכלול להשתדל יש הדור, מאנשי ואחד אחד לכל שייכים הדור נשיא

מישראל.

יהדות, בעניני ישראל בני כל את להקהיל - תשמח' ו'שנת הקהל' 'שנת – זו בשנה יתירה ובהדגשה
בכל  והוספה חיזוק לידי שיביאו שמחה של התוועדויות כבנידוןֿדידן שמחה, ומתוך ומצוותיה, תורה

ומצוותיה. תורה יהדות, עניני

•
.Á."כלה אחותי לגני "באתי דיבורֿהמתחיל מאמר

***

.Ë ענין רש"י, פירוש עם השבוע בפרשת פסוק ללמוד השבתֿקודש ביום התוועדות בכל נהוג
ברמב"ם. היומי בשיעור הלכה וכן השבוע, בפרשת הזוהר על אאמו"ר בהערות

להשתדל  יש - בארוכה) (כנ"ל בשבט עשירי ההילולא יום מתברך שמיניה השבת ביום ובעמדנו
כו'. דברים של לאמיתתם לכוון שנצליח ויהיֿרצון דיומא, לענינא והשייכות הקשר את למצוא

.Èהפרשה:בנוגע בהתחלת אודותיו שהעירו הענינים אחד על נתעכב - רש"י לפירוש

הפסוק  כן 19על היה לא לפניו מאד כבד מצרים, גבול בכל וינח מצרים ארץ כל על הארבה "ויעל
"ואותו  ומפרש: כן", יהיה לא "ואחריו התיבות את רש"י מעתיק - כן" יהיה לא ואחריו כמוהו ארבה

שנאמר  יואל, בימי היה)20שהיה יואל של (כי משה, משל כבד שהיה למדנו העולם, מן נהיה לא כמוהו
וכמוהו  אחד, מין של אלא היה לא משה של אבל גזם, חסיל ילק ארבה יחד שהיו הרבה, מינין עלֿידי

יהיה". ולא היה לא

להבין: וצריך

עדיין  יודע ואינו למד לא למקרא' חמש ה'בן הרי שמיה?! דכר מאן - יואל" בימי שהיה "אותו
לתרץ רש"י של הכרחו ומהו יואל, בימי שהיה הארבה שילמד o`kאודות לאחרי שתתעורר וקושיא שאלה

מקרא של פשוטו לפרש שיטתו היפך – ביואל הפסוק `xzאת lr שתתעורר קושיא ולתרץ  להקדים ולא ,
ביואל, רק  שתתעורר קושיא ועלֿאחתֿכמהֿוכמה מקום, בסמיכות אפילו שלאחריֿזה, בפסוקים רק

אחרונים?! נביאים

יהיה) לא "(ואחריו מתיבת הוא שבפסוק שהקושי לומר אלא okואין ארבה, שיהיה שיתכן דמשמע, ,"
" יהיה כי okשלא – יואל ") בימי שהיה "אותו לבין בינו החילוק את מפרש (ולכן זה ארבה דוגמת ,"

היה לא "לפניו שכתוב מה גם לפרש רש"י צריך היה ומדגיש)okאםֿכן, edenk(ומוסיף dax`."

לקמן. שיתבאר וכפי

.‡È אאמו"ר הזוהר 21בהערות מאמר משמשא 22מובא מתברכא ולא בפגימותא סיהרא דקיימא "משום
אמר  דאת כמה שמשא, מן מתנהרא אאמו''ר 23ולא ומבאר מיובלא", אתנהרא ולא ובארץ, בשמים כל כי
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יד.19) יו"ד,
ב.20) ב, יואל
נט.21) ע'

רע"ב.22) מ, פרשתנו
יא.23) כט, דה"א
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הגוף: באברי הרצון התלבשות בענין ב, בסעיף

העליון. רצון מתגלה שבהן - המצוות בענין ודוגמתו

בשוה) המצוות (בכל המצוות ברכת בנוסח כמודגש בשוה, המצוות בכל הוא הרצון וגדר שענין אף
רצונות  כאן יש זו, פרטית למצוה בנוגע הוא שהרצון מכיון מכלֿמקום – וצוונו" במצוותיו קדשנו "אשר
רמ"ח  אינון פיקודין רמ''ח לאברים, נמשלו שהמצוות כידוע האברים, התחלקות בדוגמת מזה, זה שונים

דמלכא  .10אברים

הנפש  מן באברים חיים רוח הממשיך הוא שהוא הנפש, הוא הדם בחינת "היא - התורה מהֿשאיןֿכן
בשוה" האברים לכל . . באברים הנפש חיות מקור והוא .11עצמה,

הדור: בני לכל שייכים הדור נשיא של שעניניו ג, בסעיף

ועד  פנימי, באופן גם שיומשך צריך אלא בלבד, מקיף בבחינת שיהיה מספיק לא זה שענין ולהעיר,
הפנימיות  מבחינת ולמעלה שלאחרי המקיף לבחינת אתערותאֿדלעילא 12שבאים בחינת עלֿדרך -

שלים  באתר דשריא האתערותא ֿדלתתא, עלֿידי  (בפנימיות) שנמשכת האתערותאֿדלעילא שלאחרי
מקיף) .13(בבחינת

השלם: מספר בשבט, עשירי של השלימות אודות , 37 הערה ה, בסעיף

ביום היתה (שההסתלקות זה ענין שהעבודה ixiyrdוגם - דורנו בעבודת ולימוד הוראה מהווה בשבט)
צריכה  ו"יצחק") "יוסף" בשבט, בעשירי ההילולא בעל של בשמו (המרומזת האמורים הענינים בכל

של באופן .zenilyלהיות

השבתֿקודש: ביום טובות החלטות קבלת אודות ז, בסעיף

ז"ל  רבותינו ממאמר "ה'14ולהעיר - הקב"ה שאצל היינו, למעשה", מצרפה הקב"ה טובה "מחשבה
ללבב" בפועל.15יראה העשיה כמו עצמה המחשבה נחשבת

בפועל, מעשה לידי תבוא שבוודאי המתאים, בתוקף וההחלטה המחשבה עצם שמלבד להוסיף, ויש
ממש" ממעל אלקה "חלק האלקית, הנפש עלֿידי נעשית זו והחלטה שמחשבה מכיון מי 16הרי אין ,

ממש. בפועל וההחלטה המחשבה לקיים בעדה שיעכב

בפועל  מעשה של בענין ומיד תיכף מתחילים וההחלטה, המחשבה מלבד כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
הטובות  ההחלטות של בקיומן יותר עוד ניתוסף שעלֿידיֿזה השבתֿקודש), ביום ושייך המותר (באופן

ההילולא  בעל של ביאורו עלֿדרך – השבת ז"ל 17לאחרי חכמינו לשון מסייעין 18בדיוק ליטהר "הבא
האמיתיים  העוזרים ש"הם עלֿידו", המתבררים הניצוצות "ריבוי על דקאי רבים, לשון "מסייעין" אותו",

האדם". של

בשבט: העשירי עם בקשר התוועדויות עריכת בענין שם,

שצריך  או אליהם, נוגע זה שענין אלו לכל - ומקום מקום בכל אלו דברים השומעים יפרסמו ובוודאי
אליהם... נוגע להיות
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לס'10) הרמב"ם הקדמת ב. קע, זח"א סע"ב. כג, מכות ראה
בסופה. היד

ואילך.11) א יג, במדבר לקו"ת
ואילך.12) נט ס"ע פרשתנו לוי"צ לקוטי גם ראה
ובכ"מ.13) ואילך. א כד, שה"ש לקו"ת ראה

ועוד.14) א. מ, קידושין
ז.15) טז, ש"א
רפ"ב.16) תניא
רח).17) ע' תרפ"ז (סה"מ תרפ"ז בעוזרי לי הוי' סד"ה
רש"נ.18) א. קד, שבת ראה
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כמה  (כמדובר לקונו האדם בעבודת וההוראה הלימוד מבאר אינו אבל כו', הקבלה בדרך הלשונות דיוקי
לקמן. שיתבאר כפי כו'), חסידות בדרושי המבואר עלֿפי זאת שיבינו שסמך פעמים

.·È עתה עד אשר כו', קושיות מלא ביותר, ומוקשה תמוה ענין יש - ברמב"ם היומי לשיעור בנוגע
כדלקמן. זה, על שיעורר מי מצאתי  לא

כהתרת  שמחה לך ("אין שמחה של בענין אלא כו', ורמינהו קושיא של בענין לא - ונסיים
פינו"24הספקות" שחוק ימלא "אז דלעתידֿלבוא, השמחה - השמחה לשלימות עד גם 25), יהיה שאז ,

ה" שכתב zercענין מה זהֿעתה שלמדנו כפי השלימות, בתכלית היומי) השיעור תוכן - דעות (הלכות "
אלא העולם כל עסק יהיה לא . . המשיח) (ימות הזמן ש"באותו ספרו וחותם בסיום `zהרמב''ם zrcl

'd שנאמר הארץ26בלבד.. מלאה d'כי z` drc."מכסים לים כמים

שנאמר  כלומר,27וכמו גדולם", ועד למקטנם אותי ידעו כולם כי גו' רעהו את איש עוד ילמדו "ולא
ל"גדולם" "קטנם" בין חילוק יהיה לעתידֿלבוא שגם מכלֿמקום 28אף והידיעה, הלימוד בענין שעיקרו .

"ידעו עצמותו, לידיעת כולם`izeבנוגע יהיו  ,"adey"וגדול קטן ומשוה "השוה אותי"), ידעו .29("כולם

שכתוב  כמו – דוקא לימוד של באופן יהיה עצמותו) (ידיעת אותי" ד"ידעו הענין שגם להוסיף, 30ויש

עוד יכנף אתjixen"ולא רואות עיניך ("הקב"הjixenוהיו דייקא "מוריך" ,"jcnlnd"אלא 31להועיל ,(
הוא ezedneשה"מורה" ezenvr32עיניך" - ראיה של באופן הוא הלימוד לזה, ונוסף .ze`ex."מוריך את

כל  ואתגליין אתפריעו "דמיניה דקדושה, פרעה פרעה", אל "בא - בא לפרשת מהשייכות [ולהעיר
ולבוש  בכנף ממך יתכסה (שלא מוריך עוד יכנף ד"ולא הענין תוכן שזהו רואות 33נהורין", עיניך והיו (

מוריך"]. את

הקהל': ב'שנת – יתירה בהדגשה - היא לזה וההכנה

ובלשון  והטף", והנשים האנשים העם, את "הקהל - ו"גדולם" ד"קטנם" ההשוואה מודגשת ב"הקהל"
"חייבין 34הרמב"ם  - המלות פירוש מבינים שאינם כלומר, הקודש), (לשון מכירין" "שאינן אלה שאפילו

נצטווה  עתה כאילו . . בסיני בו שניתנה "כיום להיותה - הדבר וטעם כו'", אזנם ולהקשיב לבם להכין
dxeabdבה itne היא ההדגשה שעיקר מכיון כלומד, האֿל". דברי להשמיע הוא שליח שהמלך שומעה,

" הלימוד על אלא) וההשגה, ההבנה על dxeabd(לא itnלכן ,"miey lkdכי" ובדוגמת עלֿדרך –mlek
ידעו גדולם") ועד לעתידֿלבוא.`ize("למקטנם "

יום  כל בעבודת דוגמתו לומר שהחזרת 35ויש וקיים חי מלך לפניך אני "מודה באמירת היום התחלת -
אחר  במקום (כמבואר ומהותו לעצמותו הביטול תכלית אמונתך", רבה בחמלה נשמתי עילוי 36בי גודל

זה בענין שלכן, לפניך"), אני "מודה lkdאמירת miey צדיק שבגדולים, לגדול עד שבקטנים, מהקטן ,
לפניך", אני "מודה באמירת היום עבודת את מתחיל הוא שגם בתענוגים, ואהבה ביראה ה' עובד גמור
וה'סידור'. ערוך' ה'שולחן בהתחלת אזלינן) דמיניה טבת בכ"ד ההילולא (בעל הזקן רבינו שכתב כמו

ממש, בפועל לקיומם נזכה אלה בענינים שמהדיבור - העיקר והוא - ויהיֿרצון
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ועוד.24) בתחילתו. תרל"ו רבים מים המשך - החכם מאמר
ב.25) קכו, תהלים
ט.26) יא, ישעי'
לג.27) לא, ירמי'
לדרגת 28) להתעלות ומתייגע משתדל שה"קטן" - כולל

ומתייגע  משתדל ה"גדול" וגם "גדול", לדרגת עד ה"בינוני",
יג. פ"א, קה"ר (ראה כמארז"ל - יותר נעלית לדרגה להתעלות
ד' רוצה מאתיים מאתיים, רוצה מנה לו שיש "מי יו"ד) פ"ג,
הוא  שכן מכיון - (ואדרבה  דוחניים לענינים בנוגע ועד"ז מאות",
לענינים  בנוגע גם מזה נשתלשל רוחניים, בענינים הטבע

גשמיים).
מאמינים".29) ד"וכל הפיוט נוסח

כ.30) ל, ישעי'
עה"פ.31) פירש"י
ועד 32) כפשוטו, מ"מוריך" הלימוד שלימות (וע"י) לאחרי

רפ"ד). (אבות אדם" מכל הלומד חכם ד"איזהו לאופן
פל"ו.33) תניא
ה"ו.34) פ"ג חגיגה הל'
מצות 35) לקיים שאיֿאפשר שמכיון הזה, בזמן ובפרט

ב. פ, שבת (ע"ד תקנתנו" זוהי "קלקלתנו הרי כפשוטה, "הקהל"
הר  בעבודה קיומה ע"י - מקום ועוד) ובכל זמן בכל וחנית

השנה). במשך כמ"פ (כמדובר
ואילך.36) כ"ט החסידות תורת של ענינה קונטרס ראה
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ממלאֿמקומו  גם שהוא בשבט, בעשירי ההילולא בעל עפר", שוכני ורננו "הקיצו היעוד קיום גם כולל
אזלינן), (דמיניה טבת בכ"ד ההילולא בעל של

הארץ" בקרב ישועות ד"פועל הענין נעשה שבו בנוגע 37- ובמיוחד כולל שלאחריֿזה, הימים כל על
הנסתר  תורת של והאור הנגלה תורת של האור אור, שני - "שניאור" בשמו: המרומז העיקרי, ,38לענינו

(זמן) העולם בגדרי ההמשכה על המורה "לזמן", אותיות -39ו"זלמן"

"רעיא  רבינו, משה - הראשון לנשיא עד שלפניהם, ישראל נשיאי וכן שביניהם, נשיאינו רבותינו וכן
מהימנא".

מיד  לתחיה קמים צדיקים שהרי ומיד, תיכף - זה הגמרא 40וכל ובלשון ביתֿהמקדש 41, יּבנה שכאשר -ָ
עמהם". ובניו ואהרן "משה כבר יהיו

.‚È דבר משקה, קנקני שהכינו אלה עתה יגשו - שמחה של בענין הסיום בענין להאמור ובהמשך
gnynd.ומצוותיה תורה יהדות, לעניני בקשר ומסיבות התוועדויות עבור ,

המסובים  את ויזמינו כו', והזמן המקום המשקה, לוקחים שעבורו המאורע תוכן על יכריזו - וכרגיל
המסובים  בין מהמשקה ויחלקו ממש), בפועל שישתתפו סגולה יחידי - (עלֿכלֿפנים בהם להשתתף כאן

כו'.

המיוחד, ומקומו בזמנו ומאורע מאורע כל היות עם אשר - אלה שמחה עניני כל שהתחלת ויהיֿרצון
יחדיו כולם התחלת בדיבור,dzrנעשית ההכרזה על הן במחשבה, טובות החלטות קבלת עלֿידי הן ,

שמיום  כך והשלימה, האמיתית השמחה את יותר עוד ותמהר תזרז - במעשה המשקה חלוקת עלֿידי והן
השבתות" אלו שמחתכם "וביום ראשם"42השבת, על עולם ל''שמחת ומיד תיכף  מדלגים ,43.

נשיא  אדמו"ר מו"ח וכ"ק בתוכם, - לעיל המוזכרים כל - והם עפר", שוכני ורננו "הקיצו וכאמור,
עין". כהרף המקום עיכבן "לא ממש, בימינו במהרה בראשיתם, דורנו

ברכה"]. לכם "והריקותי לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל - המשקה חלוקת [לאחרי

***

.„È:רש"י בפירוש הביאור

לא  אבל ארבה, היה לפניֿזה שגם דמשמע, כמוהו", ארבה כן היה לא "לפניו הפסוק את כשלומדים
ש"לפניו  זה, לארבה שלפניו הארבה בין החילוק מתבטא במה לבאר רש"י צריך לא - כמוהו" "ארבה
וכיוצא  הנזק, גודל האיכות, או הכמות ריבוי מצד - אופנים בכמה להיות (שיכול כמוהו" ארבה היה לא

שביניהם.44בזה) החילוק לפרש נכנס לא שהכתוב מכיון ,

הענינים  לפרטי נכנס לא שהכתוב שלפניֿזה התורה סיפורי בריבוי שמצינו מצא 45וכפי שלא מכיון -
והוראה  תורה בתורה, שיתפרשו צורך כדי עד וחשובים עיקריים ענינים שאינם אלו פרטים להדגיש לנכון
הפרטים  גם בכתוב, נאמרו שלא הפרטים נתפרשו לא - מקרא של פשוטו - רש"י בפירוש גם ולכן, נצחית.

סיבה מאותה ז"ל, חכמינו במדרשי אלו.aezkdyשנתפרשו לפרטים נכנס לא

של  אפשרות לשלול כדי הדבר לפרש רש"י צריך - כן" יהיה לא "ואחריו - הכתוב בסיום אמנם,
למקרא': חמש ה'בן אצל טעות
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א).37) (קמח, סכ"ח אגה"ק יב. עד, תהלים
וש"נ.38) ואילך. 37 ע' ח"ו לקו"ש ראה
וש"נ.39) .41 ע' שם לקו"ש ראה
א.40) קמ, זח"א
סע"ב 41) קיד, פסחים - אחד תוד"ה וראה ב. ד, יומא
יו"ד.42) יו"ד, בהעלותך ספרי
יא.43) נא, יו"ד. לה, ישעי'

בפירוש 44) בכ"מ שמצינו (כפי ידעתי" "לא לכתוב - ועכ"פ
רש"י).
חמשת 45) עם המלכים  ארבעת במלחמת (א) ולדוגמא:

אברהם  במסעות (ב) אחד. מלבד כולם, שמות נתפרשו - המלכים
ובזהב", בכסף "במקנה הדברים פרטי פעם בכל נזכרו לא -

ענינים. בריבוי וכיו"ב

g"nyz'd hay 'c ,`a t"y zgiy

כמה  (כמדובר לקונו האדם בעבודת וההוראה הלימוד מבאר אינו אבל כו', הקבלה בדרך הלשונות דיוקי
לקמן. שיתבאר כפי כו'), חסידות בדרושי המבואר עלֿפי זאת שיבינו שסמך פעמים

.·È עתה עד אשר כו', קושיות מלא ביותר, ומוקשה תמוה ענין יש - ברמב"ם היומי לשיעור בנוגע
כדלקמן. זה, על שיעורר מי מצאתי  לא

כהתרת  שמחה לך ("אין שמחה של בענין אלא כו', ורמינהו קושיא של בענין לא - ונסיים
פינו"24הספקות" שחוק ימלא "אז דלעתידֿלבוא, השמחה - השמחה לשלימות עד גם 25), יהיה שאז ,

ה" שכתב zercענין מה זהֿעתה שלמדנו כפי השלימות, בתכלית היומי) השיעור תוכן - דעות (הלכות "
אלא העולם כל עסק יהיה לא . . המשיח) (ימות הזמן ש"באותו ספרו וחותם בסיום `zהרמב''ם zrcl

'd שנאמר הארץ26בלבד.. מלאה d'כי z` drc."מכסים לים כמים

שנאמר  כלומר,27וכמו גדולם", ועד למקטנם אותי ידעו כולם כי גו' רעהו את איש עוד ילמדו "ולא
ל"גדולם" "קטנם" בין חילוק יהיה לעתידֿלבוא שגם מכלֿמקום 28אף והידיעה, הלימוד בענין שעיקרו .

"ידעו עצמותו, לידיעת כולם`izeבנוגע יהיו  ,"adey"וגדול קטן ומשוה "השוה אותי"), ידעו .29("כולם

שכתוב  כמו – דוקא לימוד של באופן יהיה עצמותו) (ידיעת אותי" ד"ידעו הענין שגם להוסיף, 30ויש

עוד יכנף אתjixen"ולא רואות עיניך ("הקב"הjixenוהיו דייקא "מוריך" ,"jcnlnd"אלא 31להועיל ,(
הוא ezedneשה"מורה" ezenvr32עיניך" - ראיה של באופן הוא הלימוד לזה, ונוסף .ze`ex."מוריך את

כל  ואתגליין אתפריעו "דמיניה דקדושה, פרעה פרעה", אל "בא - בא לפרשת מהשייכות [ולהעיר
ולבוש  בכנף ממך יתכסה (שלא מוריך עוד יכנף ד"ולא הענין תוכן שזהו רואות 33נהורין", עיניך והיו (

מוריך"]. את

הקהל': ב'שנת – יתירה בהדגשה - היא לזה וההכנה

ובלשון  והטף", והנשים האנשים העם, את "הקהל - ו"גדולם" ד"קטנם" ההשוואה מודגשת ב"הקהל"
"חייבין 34הרמב"ם  - המלות פירוש מבינים שאינם כלומר, הקודש), (לשון מכירין" "שאינן אלה שאפילו

נצטווה  עתה כאילו . . בסיני בו שניתנה "כיום להיותה - הדבר וטעם כו'", אזנם ולהקשיב לבם להכין
dxeabdבה itne היא ההדגשה שעיקר מכיון כלומד, האֿל". דברי להשמיע הוא שליח שהמלך שומעה,

" הלימוד על אלא) וההשגה, ההבנה על dxeabd(לא itnלכן ,"miey lkdכי" ובדוגמת עלֿדרך –mlek
ידעו גדולם") ועד לעתידֿלבוא.`ize("למקטנם "

יום  כל בעבודת דוגמתו לומר שהחזרת 35ויש וקיים חי מלך לפניך אני "מודה באמירת היום התחלת -
אחר  במקום (כמבואר ומהותו לעצמותו הביטול תכלית אמונתך", רבה בחמלה נשמתי עילוי 36בי גודל

זה בענין שלכן, לפניך"), אני "מודה lkdאמירת miey צדיק שבגדולים, לגדול עד שבקטנים, מהקטן ,
לפניך", אני "מודה באמירת היום עבודת את מתחיל הוא שגם בתענוגים, ואהבה ביראה ה' עובד גמור
וה'סידור'. ערוך' ה'שולחן בהתחלת אזלינן) דמיניה טבת בכ"ד ההילולא (בעל הזקן רבינו שכתב כמו

ממש, בפועל לקיומם נזכה אלה בענינים שמהדיבור - העיקר והוא - ויהיֿרצון
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ועוד.24) בתחילתו. תרל"ו רבים מים המשך - החכם מאמר
ב.25) קכו, תהלים
ט.26) יא, ישעי'
לג.27) לא, ירמי'
לדרגת 28) להתעלות ומתייגע משתדל שה"קטן" - כולל

ומתייגע  משתדל ה"גדול" וגם "גדול", לדרגת עד ה"בינוני",
יג. פ"א, קה"ר (ראה כמארז"ל - יותר נעלית לדרגה להתעלות
ד' רוצה מאתיים מאתיים, רוצה מנה לו שיש "מי יו"ד) פ"ג,
הוא  שכן מכיון - (ואדרבה  דוחניים לענינים בנוגע ועד"ז מאות",
לענינים  בנוגע גם מזה נשתלשל רוחניים, בענינים הטבע

גשמיים).
מאמינים".29) ד"וכל הפיוט נוסח

כ.30) ל, ישעי'
עה"פ.31) פירש"י
ועד 32) כפשוטו, מ"מוריך" הלימוד שלימות (וע"י) לאחרי

רפ"ד). (אבות אדם" מכל הלומד חכם ד"איזהו לאופן
פל"ו.33) תניא
ה"ו.34) פ"ג חגיגה הל'
מצות 35) לקיים שאיֿאפשר שמכיון הזה, בזמן ובפרט

ב. פ, שבת (ע"ד תקנתנו" זוהי "קלקלתנו הרי כפשוטה, "הקהל"
הר  בעבודה קיומה ע"י - מקום ועוד) ובכל זמן בכל וחנית

השנה). במשך כמ"פ (כמדובר
ואילך.36) כ"ט החסידות תורת של ענינה קונטרס ראה



g"nyz'dסב hay 'c ,`a t"y zgiy

יהיה לא ש"לאחריו משמע, הכתוב לשון היהokמפשטות לא "לפניו כמו הוא "ok שמכת היינו. ,"
לאחריֿזה. היתה ולא לפניֿזה היתה לא כזה חמור באופן ארבה

חמור, באופן ארבה מכת היתה יואל בימי שגם היא שהמציאות מכיון - נכון אינו זה פירוש אבל,
משה". משל כבד ש"היה היינו, העולם", מן נהיה לא "כמוהו בו נאמר ואדרבה,

כאן  בפסוק הטעות לשלול בימי 46וכדי שהיה לארבה זה ארבה בין החילוק לפרש רש"י מוכרח -
יהיה לא ש"ואחריו מפרש רש"י כלומר, עלokיואל, קאי לא "xneg חמור ארבה יהיה שלא ארבה, מכת

היה יואל של הארבה (שהרי dynכזה lyn cakעל כיֿאם ,(miieqnd ote`d מפרש שלכן – זה ארבה של
עלֿידי יואל של ש"אותו שביניהם, daxdהחילוק oipinשל אלא היה לא משה של אבל . .oincg`."

"ארבה  מהתיבות גם) אלא מיואל, רק (לא הוא רש"י של שהכרחו - אחר באופן לומר יש ועוד
כמוהו":

מוסיף  אלא כן", היה לא "לפניו שכתוב במה הכתוב מסתפק לא שלפניו לארבה שבנוגע מכיון
כן) היה לא edenk"(לפניו dax`יהיה לא "ואחריו רק נאמר שלאחריו לארבה בנוגע ואילו ,"ok– "

כן היה לא "לפניו ולאחריו: לפניו בין חילוק שיש לומר, צריך edenkעלֿכרחך dax`בנוגע - "xnegl
יהיה לא ו"לאחריו הארבה, אחד).okמכת (מין זה ארבה של המסויים לאופן בנוגע - "

הנ"ל. אופנים משני באחד - יבחר והבוחר

.ÂË:אאמו"ר בהערות הביאור

ללבנה" ש"מונין ישראל, על קאי - ללבנה"47"סיהרא" וענינו48ו"דומין .mzceara- ישראל של
(סיהרא). המלכות ספירת הוא בספירות המעשה שענין כידוע בפועל, מעשה

והגילוי  ההמשכה להיות צריכה – השלימות בתכלית תהיה בפועל במעשה שהעבודה כדי והנה,
המוחין. לבחינת ועד המדות, בחינת ממנה, שלמעלה מהבחינות

ולא  כו' משמשא מתברכא ולא בפגימותא, סיהרא "דקיימא - הנ"ל הזוהר במאמר מרומז זה וענין
ההמשכה  עלֿידי הוא בפגימותא) סיהרא דקיימא המצב (היפך הלבנה ששלימות היינו, מיובלא", אתנהרא
(מוחין). הבינה בחינת "מיובלא", ההמשכה - מזה ולמעלה (מדות), ד'זעירֿאנפין' שמשא מ"שמשא",

.ÊË:יותר ובפרטיות

משמשא  "מתברכא הלשון בכפל (כמרומז אופנים שני יש בפועל, למעשה המדות מבחינת בהמשכה
דקאי  ובארץ", בשמים כל כי אמר, דאת ("כמה היסוד מבחינת ההמשכה (א) - שמשא") מן מתנהרא ..

מבחינת ההמשכה - מזה למעלה (ב) המדות. בחינת של והסךֿהכל הסיום היסוד), בחינת ,zx`tzdעל
המדות. ושלימות עיקר

בחינת מיובלא", "אתנהרא המוחין, מבחינת ההמשכה גם להיות צריכה לזה כלומר,dpiadונוסף -
מבחינת המשכה גם אלא המעשה, לענין השורש שהן המדות מבחינת המשכה רק zecndלא yxey בחינת ,

שמחה". הבנים "אם הבינה,

.ÊÈ למעשה (בינה), המוחין מבחינת וההמשכה ותפארת), (יסוד המדות מבחינת ההמשכה ענין וביאור
האדם: בעבודת - (מלכות) בפועל

המעשה  יהיה לא אז אבל המדות, מבחינת בו שיומשך מבלי גם להיות יכול - בפועל מעשה
מלומדה" אנשים "מצות - בפגימותא") סיהרא ("קיימא ופגם חסרון של באופן כיֿאם ,49בשלימותו,

אינו  - הלבנה) (שלימות המעשה שלימות אבל בזה. וכיוצא לכתחילה, ולא בדיעבד, רק - מזה ולמטה
שבלב. המדות הרגש עם חדור בהיותו אלא
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ביואל.46) הפסוק כשילמד שתתעורר שאלה על תירוץ ולא
א.47) כט, סוכה
ד,48) בראשית אוה"ת וראה ג. פ"ו, ב"ר שם. סוכה ראה

ועוד. ואילך. סע"ב
ובכ"מ 49) ב). (נג, פל"ט תניא וראה יג. כט, ישעי'



סג g"nyz'd hay 'c ,`a t"y zgiy

(יסוד), התחתונה מבחינה רק שנמשך יתכן - למעשה המדות מבחינת ההמשכה כשישנה גם והנה,
עיקר  העליונה, מבחינה ולא בפועל, למעשה (ישירות) ושייך שנוגע המדות של והסךֿהכל הסיום היינו,
מבחינת  לא אבל היסוד, מבחינת במלכות כשנמשך שגם הזוהר מדגיש ולכן, (תפארת). המדות ושלימות

סיהרא ד"קיימא מצב עדיין זה הרי - מבחינת zenibta`התפארת גם כשנמשך הוא המעשה שלימות כי ,"
המדות. ושלימות עיקר התפארת,

סיהרא  "דקיימא חשיב הבינה, בחינת מיובלא", אתנהרא כש"לא שגם - יותר עוד גדול וחידוש
בפגימותא":

בפועל  למעשה שייכות - ושלימות מדות עיקר המשכת כשחסרה ולכן המעשה, ומקור שורש להיותן ,
המעשה. בענין השלימות חסרה המדות), בחינת של וסךֿהכל מהסיום ההמשכה שישנה (אף המדות

לשורש  אלא עצמו, המעשה לבחינת (לא המדות לבחינת ומקור שורש להיותם - למוחין בנוגע אמנם,
המעשה, בשלימות גורע אינו המוחין בחינת המשכת שחסרון לומר מקום יש המעשה), בחינת ומקור
בפגימותא". סיהרא "קיימא חשיב למלכות, הבינה מבחינת ההמשכה חסרון שגם בזוהר מחדש זה ועל

אזי  המעשה, בחינת ומקור שורש המדות, מבחינת אלא אינה שההמשכה זמן כל כי - הדבר וטעם
הוא dlabdeהמעשה dcicna- המדות ומקור שורש המוחין, מבחינת (מלכות) במעשה כשנמשך אבל ,

באיןֿערוך, יותר נעלה באופן הוא המעשה המעשה dlrnlאזי ענין שלימות וזוהי והגבלה, ממדידה
בפגימותא") סיהרא מ''קיימא בתכלית .dzzin`l(היפך

המדות, מבחינת ההמשכה להיות צריכה שבתחילה היינו, הכבד. אל הקל מן - הוא העבודה וסדר
ואחרֿכך  המדות, ושלימות עיקר התפארת, מבחינת גם ואחרֿכך היסוד, מבחינת תחילה - גופא ובזה
למעלה  השלימות, בתכלית הוא המעשה שאז המוחין, מבחינת גם שנמשך - יותר נעלית לדרגה באים

והגבלה. ממדידה

.ÁÈ:הרמב"ם כותב - היומי בשיעור

ודיבורו  וקומו שבתו ויהיה בלבד, ברוךֿהוא השם את לידע כולם מעשיו וכל לבו שיכוין האדם "צריך
וכו' כיצד הדבר. זה לעומת ומסיים 50הכל וכל 51, ואמרו: חכמים ציוו זה ענין "ועל לשם 52, יהיו מעשיך

בכל  בחכמתו שלמה שאמר והוא דעהו".53שמים, דרכיך

שמים": לשם יהיו מעשיך ד"כל העבודה לכללות בנוגע חידוש ללמוד יש ומכאן

"שמים", בבחינת אינם עצמם שהמעשים – הוא שמים" לשם יהיו מעשיך ד"כל הפשוט הפירוש
("מעשי  הרשות עניני "jכיֿאם היא שעשייתם אלא ,("mylבאים שעלֿידם כלומר, לענין `jkÎxgשמים",

צריך  שהגוף דברים שימצא כדי האלו דברים "יעשה - כאן הרמב"ם שמביא וכהדוגמא "שמים". של
- חולה" והוא ה' את לעבוד יוכל ולא יחלה שלא כדי . . ה' את לעבוד שלם גופו שיהיה עד .. להם

בשביל היא עצמם הדברים sebdשעשיית jxev" היא שכוונתו אלא ,myl גופו "יהיה שעלֿידיֿזה שמים",
ה'" את לעבוד oknשלם xg`l.

היא שמים" לשם יהיו מעשיך ד"כל העבודה שהרי dhnlועלֿפיֿזה, - דעהו" דרכיך ד"בכל מהעבודה
" אלא אינה שעשייתם מעשים להשוות תהיהmylאין שעלֿידם היינו, "שמים",zlrezשמים", בעניני

mnvrלדרכים mdy" "שמים")edrcבבחינת של לענין אחרֿכך שמביא 'אמצעי' רק (לא "54.

אלו ענינים שני כותב שהרמב"ם מכיון `cgאמנם, jynda55 וכל ואמרו: חכמים ציוו זה ענין "ועל -
שמים, לשם יהיו צר ede`מעשיך עלֿכרחך – דעהו" דרכיך בכל בחכמתו שלמה שגם שאמר לומר יך
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ה"ב.50) פ"ג דעות הל'
ג'.51) הלכה סוף
להרמב"ם 52) פרקים שמונה בארוכה וראה מי"ב. פ"ב אבות

פ"ה.

ו.53) ג, משלי
ועוד.54) .907 ע' ח"ג לקו"ש גם ראה
שם.55) פרקים בשמונה ועד"ז

g"nyz'd hay 'c ,`a t"y zgiy

יהיה לא ש"לאחריו משמע, הכתוב לשון היהokמפשטות לא "לפניו כמו הוא "ok שמכת היינו. ,"
לאחריֿזה. היתה ולא לפניֿזה היתה לא כזה חמור באופן ארבה

חמור, באופן ארבה מכת היתה יואל בימי שגם היא שהמציאות מכיון - נכון אינו זה פירוש אבל,
משה". משל כבד ש"היה היינו, העולם", מן נהיה לא "כמוהו בו נאמר ואדרבה,

כאן  בפסוק הטעות לשלול בימי 46וכדי שהיה לארבה זה ארבה בין החילוק לפרש רש"י מוכרח -
יהיה לא ש"ואחריו מפרש רש"י כלומר, עלokיואל, קאי לא "xneg חמור ארבה יהיה שלא ארבה, מכת

היה יואל של הארבה (שהרי dynכזה lyn cakעל כיֿאם ,(miieqnd ote`d מפרש שלכן – זה ארבה של
עלֿידי יואל של ש"אותו שביניהם, daxdהחילוק oipinשל אלא היה לא משה של אבל . .oincg`."

"ארבה  מהתיבות גם) אלא מיואל, רק (לא הוא רש"י של שהכרחו - אחר באופן לומר יש ועוד
כמוהו":

מוסיף  אלא כן", היה לא "לפניו שכתוב במה הכתוב מסתפק לא שלפניו לארבה שבנוגע מכיון
כן) היה לא edenk"(לפניו dax`יהיה לא "ואחריו רק נאמר שלאחריו לארבה בנוגע ואילו ,"ok– "

כן היה לא "לפניו ולאחריו: לפניו בין חילוק שיש לומר, צריך edenkעלֿכרחך dax`בנוגע - "xnegl
יהיה לא ו"לאחריו הארבה, אחד).okמכת (מין זה ארבה של המסויים לאופן בנוגע - "

הנ"ל. אופנים משני באחד - יבחר והבוחר

.ÂË:אאמו"ר בהערות הביאור

ללבנה" ש"מונין ישראל, על קאי - ללבנה"47"סיהרא" וענינו48ו"דומין .mzceara- ישראל של
(סיהרא). המלכות ספירת הוא בספירות המעשה שענין כידוע בפועל, מעשה

והגילוי  ההמשכה להיות צריכה – השלימות בתכלית תהיה בפועל במעשה שהעבודה כדי והנה,
המוחין. לבחינת ועד המדות, בחינת ממנה, שלמעלה מהבחינות

ולא  כו' משמשא מתברכא ולא בפגימותא, סיהרא "דקיימא - הנ"ל הזוהר במאמר מרומז זה וענין
ההמשכה  עלֿידי הוא בפגימותא) סיהרא דקיימא המצב (היפך הלבנה ששלימות היינו, מיובלא", אתנהרא
(מוחין). הבינה בחינת "מיובלא", ההמשכה - מזה ולמעלה (מדות), ד'זעירֿאנפין' שמשא מ"שמשא",

.ÊË:יותר ובפרטיות

משמשא  "מתברכא הלשון בכפל (כמרומז אופנים שני יש בפועל, למעשה המדות מבחינת בהמשכה
דקאי  ובארץ", בשמים כל כי אמר, דאת ("כמה היסוד מבחינת ההמשכה (א) - שמשא") מן מתנהרא ..

מבחינת ההמשכה - מזה למעלה (ב) המדות. בחינת של והסךֿהכל הסיום היסוד), בחינת ,zx`tzdעל
המדות. ושלימות עיקר

בחינת מיובלא", "אתנהרא המוחין, מבחינת ההמשכה גם להיות צריכה לזה כלומר,dpiadונוסף -
מבחינת המשכה גם אלא המעשה, לענין השורש שהן המדות מבחינת המשכה רק zecndלא yxey בחינת ,

שמחה". הבנים "אם הבינה,

.ÊÈ למעשה (בינה), המוחין מבחינת וההמשכה ותפארת), (יסוד המדות מבחינת ההמשכה ענין וביאור
האדם: בעבודת - (מלכות) בפועל

המעשה  יהיה לא אז אבל המדות, מבחינת בו שיומשך מבלי גם להיות יכול - בפועל מעשה
מלומדה" אנשים "מצות - בפגימותא") סיהרא ("קיימא ופגם חסרון של באופן כיֿאם ,49בשלימותו,

אינו  - הלבנה) (שלימות המעשה שלימות אבל בזה. וכיוצא לכתחילה, ולא בדיעבד, רק - מזה ולמטה
שבלב. המדות הרגש עם חדור בהיותו אלא
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ביואל.46) הפסוק כשילמד שתתעורר שאלה על תירוץ ולא
א.47) כט, סוכה
ד,48) בראשית אוה"ת וראה ג. פ"ו, ב"ר שם. סוכה ראה

ועוד. ואילך. סע"ב
ובכ"מ 49) ב). (נג, פל"ט תניא וראה יג. כט, ישעי'
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"שמים", של לענין אחרֿכך באים שעלֿידה באופן רק (לא היא שמים" לשם יהיו מעשיך ד"כל העבודה
דעהו"). דרכיך "בכל (כמו "שמים" של ענין הם עצמם אלו שמעשים באופן גם אלא)

גו' ד"ונשמרתם הציווי מצד היא כשלעצמה הגוף בצרכי שההתעסקות - בזה ההסברה לומר ויש
ושותה56לנפשותיכם" שאוכל בלבד זו לא כלומר, ,ick") ה' את לעבוד יתירה mylשיוכל אלא שמים"),

מקיים שבזה מכיון ה', עבודת של ענין הם עצמה והשתיה שהאכילה - d'מזה ieeiv לשמור שצוונו
לנפשותיכם". גו' "ונשמרתם הגוף, בריאות

" זאת שעושה בלבד זו שלא - שכר" ליטול מלאכה יעשה או ויתן "כשישא שימצא ickועלֿדרךֿזה
") ה'" את לעבוד שלם גופו שיהיה עד .. להם צריך שהגוף -mylדברים מזה יתירה אלא שמים"),

מקיים שבזה מכיון ה', עבודת של ענין הוא גופא המלאכה עשיית או המשאֿומתן d'שפעולת ieeiv בנוגע
"לא  העולם, יצרה"57לקיום לשבת (אלא) בראה .58תוהו

.ËÈ:'ה לידיעת והשייכות הקשר - הענין בכללות והסבר ביאור דרוש עדיין אמנם,

כולם מעשיו וכל לבו "שיכוין - הענין בתחילת הן ה', ידיעת ענין כאן מדגיש את rcilהרמב"ם
דרכיך "בכל - הענין בסיום והן ברוךֿהוא", ".edrcהשם

להבין: וצריך

ענין לכללות בנוגע הם כאן הרמב"ם שמביא הדוגמאות פרטי zcearא) לאחרי שמסיים כפי - ה'
ימיו כל זו בדרך המהלך "נמצא צרכיו caerהדוגמאות: שימצא כדי בכל שמחשבתו מפני .. תמיד ה' את

שלם גופו שיהיה ה'cearlעד יוכל59את ולא יחלה שלא כדי . .cearl חולה והוא ה' נמצאת 60את ,
שלו עניןdcearשינה הרמב"ם מדגיש ומדוע ברוךֿהוא", וכל zriciלמקום לבו "שיכוין - דוקא ה'

כולם דרכיךrcilמעשיו "בכל ומסיים ברוךֿהוא", השם "?!edrcאת

לבו שיכוין האדם ש"צריך לומר יתכן איך יותר: כללית ושאלה mydמעשיוlkeב) z` rcil mlek
cala `edÎjexaהיא האדם בריאת תכלית הרי, - "cearl ז"ל רבותינו כמאמר ה', לשמש 61את נבראתי "אני

רק ולא קוני", מצוותֿעשה?!rcilאת מרמ"ח (הראשונה) אחת מצוה - ה' את

.Î:תשובה הלכות בסוף הרמב"ם בדברי השאלה נשאלת ועלֿדרךֿזה

ב  האחרון היא בפרק זו "מעלה - מאהבה העבודה מעלת בביאור הרמב"ם מאריך תשובה, הלכות
אוהבו  הקב"ה שקראו אבינו אברהם מעלת והיא לה, זוכה חכם כל ואין מאד, גדולה שלא 62מעלה לפי ,

מאהבה" אלא ומסיים 63עבד שישגה 64, עד אדם של בלבו נקשרת הקב"ה אהבת שאין וברור ידוע "דבר
האדם  צריך לפיכך .. האהבה תהיה הדעה ועלֿפי שידעהו, בדעת אלא הקב"ה אוהב אינו . . כראוי בה
יסודי  בהלכות שביארנו כמו .. קונו את לו המודיעים ותבונות בחכמות ולהשכיל להבין עצמו לייחד

התורה".

היא השלימות שתכלית לומר יתכן איך האמורה: השאלה נשאלת כאן תכלית `zadוגם הרי, - ה'
היא האדם רקcearlבריאת לא כלומר, קוני", את "לשמש  ה', ה',zrclאת ("עלֿפי dad`leאת ה' את

כיֿאם פרטיות, מצוות שתי האהבה"), תהיה ה'?!cearlהדעה את
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סע"ב,56) לב, ברכות וראה טו. ד, ואתחנן - הכתוב לשון
שם. מהרש"א ובחדא"ג

יח.57) מה, ישעי'
שלא 58) כלומר, תשומם". "למה טז) ז, (קהלת מ"ש וע"ד

א'. הלכה בסוף הרמב"ם כמ"ש הישוב, מדרך יסור
שלם 59) גופו שיהא לבו על "ישים - ההלכה בתחילת אבל

שיבין  אפשר שאי ה', את לדעת ישרה נפשו שתהי' כדי וחזק

כו'". וחולה רעב והוא בחכמות וישתכל
דבר 60) ידע או שיבין אפשר אי "שהרי - (רפ"ד) לאח"ז אבל

חולה". והוא הבורא מידיעת
בסופה.61) קידושין
ח.62) מא, ישעי'
ב'.63) הלכה
ו'.64) הלכה
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החסידות: תורת עלֿפי – קצת אחר ובסגנון

היא  החסידות תורת שהרי החסידות, לתורת בהתאם גם להיות צריכים הרמב "ם שדברי - [ובהקדמה
dtqed האמצעי שאדמו"ר מצינו ולכן, חסֿושלום. בסתירה, ולא שלפניֿזה, התורה עניני משתדל 65על

הרמב"ם  שיטת את לתווך כביכול) זיך", ("מאטערט מין 66ומתאמץ על אלא אינה הפרטית שההשגחה
הנבראים  פרטי כל על פרטית השגחה שיש החסידות תורת של החידוש עם ישראל) בני (ובפרט המדבר

ביניהם].67דומםֿצומחֿחיֿמדבר  וניגוד סתירה תיתכן שלא מכיון -

- הוא לעבודה אהבה בין רבינו oiprayהחילוק ובלשון האוהב, של מציאותו ומודגשת ניכרת האהבה
התניא  בספר בטילה 68הזקן אינה אףֿעלֿפיֿכן בתענוגים, ואהבה ביראה ה' עובד גמור צדיק הוא "אפילו

שאוהב'" מי "יש כו'", עצמו בפני דבר הוא רק . . לגמרי בענין69במציאות ואילו ,dceard מודגשת
המציאות. והעדר הביטול תנועת

מזה, למעלה הוא העבודה ענין הרי - ה' אהבת היא השלימות שתכלית לומר יתכן איך ואםֿכן,
לגמרי? מציאותו ביטול

והשתדלותם  עיונם שעלֿידי ויהיֿרצון שיחיו, ההתוועדות משתתפי של לעיונם ישארו - אלו שאלות
ז"ל  חכמינו ובלשון דיליה, שיעורא לפום וחד חד כל והסבר, ביאור למצוא יצליחו מבקש 70כו' "איני

כוחן". לפי אלא כו'

.‡Î אצל הנ''ל שאלות לשאול יוכלו - עפר" שוכני ורננו "הקיצו היעוד יקויים ממש שבקרוב ומכיון
אצל  לשאול ואתם אני ונלך בואו יאמר שהרמב ''ם או הדברים, ביאור ממנו ולשמוע בעצמו, הרמב"ם

epiax dyn שבפרשתנו) תפילין למצות בנוגע רבינוֿתם אצל שמצינו עלֿדרך אצל 71, לשאול שהלכו - (
הדורות' ב'סדר (כמובא כו' רבינו משה עם התווכח שרבינוֿתם אלא עוד, ולא רבינו, ).72משה

שני  ישנם עצמו רבינו משה שאצל מכיון - רבינו משה עם להתווכח יתכן איך - בזה [וההסברה
גרונו" מתוך מדברת "שכינה (א) הענין 73מצבים: ולומד כשחוזר (ב) הגבורה, מפי שמקבל בשעה -

ה  - נשיאינו לרבותינו בנוגע דוגמתו הפתגם וכידוע  כו'. והשגתו בשכלו הגבורה מפי בין שקיבל חילוק
(כמוזכר  עצמו המאמר בעל עם לפלפל שייך שאז לאחריֿזה, ללימודו מסיני, כנתינתו המאמר, אמירת

שלפניֿזה  בהתוועדות )].74גם

את  רואות עיניך "והיו אותי", ידעו כולם "כי בעצמו, מהקב"ה - הלימוד לשלימות שזוכים ועד
יב). סעיף (כנ"ל מוריך"

הזה, בזמן התורה בלימוד ההוספה עלֿידי – לזה וההכנה

עכשיו  שהכריזו וכפי - הרמב"ם מסיום באים שזהֿעתה ובפרט הרמב"ם, לימוד ובמיוחד כולל
הרמב"ם סיום חגיגת תתקיים הבא בלימוד o`kשבשבוע גם נוסף שעלֿידיֿזה המשמח, משקה [ולקחו

שמחה  יותר,75מתוך נעלה באופן חדש מחזור לימוד והתחילו - [

שנת  היא זו ששנה לאחרונה כמדובר - יוסף' ה'בית של ערוך' ה'שולחן ללימוד בנוגע וכן
שהולך  לדבר כראוי - "שטורעם" מתוך בזה להוסיף יש שלכן יוסף', ה'בית של להולדתו החמשֿמאות

שנה, מאות חמש במשך ומוסיף

כידוע  - שבימיו ישראל גדולי שאר לגבי יוסף' ה'בית של מעלתו מגודל ביֿרב 76[ולהעיר שמהר"י
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פ"ט.65) התשובה שער חיים, דרך
ואילך.66) 277 ע' ח"ח לקו"ש בארוכה וראה פי"ד. ח"ג מו"נ
(כביכול)67) מרוצה" "אינו שעדיין נראה, לשונו ומסגנון

כו'. יותר מתאים להיות שצריך מכיון זה, מביאור
לה.68) פרק
ס"ד.69) ה' אהבת ערך חב"ד הערכים ספר ראה
ג.70) פי"ב, במדב"ר

ט.71) יג,
תתק"ל.72) ד"א
(73.1087 ע' ח"ד בלקו"ש נסמן
ב'השלמות'.74) וארא ש"פ שיחת
"מילתא 75) הקדמת ובדוגמת ע"ד הוא זה שענין וי"ל

וש"נ). א. קיז, (פסחים הלימוד לפני דבדיחותא"
מהרלב"ח.76) שו"ת שבסוף הסמיכה קונטרס

g"nyz'd hay 'c ,`a t"y zgiy

"שמים", של לענין אחרֿכך באים שעלֿידה באופן רק (לא היא שמים" לשם יהיו מעשיך ד"כל העבודה
דעהו"). דרכיך "בכל (כמו "שמים" של ענין הם עצמם אלו שמעשים באופן גם אלא)

גו' ד"ונשמרתם הציווי מצד היא כשלעצמה הגוף בצרכי שההתעסקות - בזה ההסברה לומר ויש
ושותה56לנפשותיכם" שאוכל בלבד זו לא כלומר, ,ick") ה' את לעבוד יתירה mylשיוכל אלא שמים"),

מקיים שבזה מכיון ה', עבודת של ענין הם עצמה והשתיה שהאכילה - d'מזה ieeiv לשמור שצוונו
לנפשותיכם". גו' "ונשמרתם הגוף, בריאות

" זאת שעושה בלבד זו שלא - שכר" ליטול מלאכה יעשה או ויתן "כשישא שימצא ickועלֿדרךֿזה
") ה'" את לעבוד שלם גופו שיהיה עד .. להם צריך שהגוף -mylדברים מזה יתירה אלא שמים"),

מקיים שבזה מכיון ה', עבודת של ענין הוא גופא המלאכה עשיית או המשאֿומתן d'שפעולת ieeiv בנוגע
"לא  העולם, יצרה"57לקיום לשבת (אלא) בראה .58תוהו

.ËÈ:'ה לידיעת והשייכות הקשר - הענין בכללות והסבר ביאור דרוש עדיין אמנם,

כולם מעשיו וכל לבו "שיכוין - הענין בתחילת הן ה', ידיעת ענין כאן מדגיש את rcilהרמב"ם
דרכיך "בכל - הענין בסיום והן ברוךֿהוא", ".edrcהשם

להבין: וצריך

ענין לכללות בנוגע הם כאן הרמב"ם שמביא הדוגמאות פרטי zcearא) לאחרי שמסיים כפי - ה'
ימיו כל זו בדרך המהלך "נמצא צרכיו caerהדוגמאות: שימצא כדי בכל שמחשבתו מפני .. תמיד ה' את

שלם גופו שיהיה ה'cearlעד יוכל59את ולא יחלה שלא כדי . .cearl חולה והוא ה' נמצאת 60את ,
שלו עניןdcearשינה הרמב"ם מדגיש ומדוע ברוךֿהוא", וכל zriciלמקום לבו "שיכוין - דוקא ה'

כולם דרכיךrcilמעשיו "בכל ומסיים ברוךֿהוא", השם "?!edrcאת

לבו שיכוין האדם ש"צריך לומר יתכן איך יותר: כללית ושאלה mydמעשיוlkeב) z` rcil mlek
cala `edÎjexaהיא האדם בריאת תכלית הרי, - "cearl ז"ל רבותינו כמאמר ה', לשמש 61את נבראתי "אני

רק ולא קוני", מצוותֿעשה?!rcilאת מרמ"ח (הראשונה) אחת מצוה - ה' את

.Î:תשובה הלכות בסוף הרמב"ם בדברי השאלה נשאלת ועלֿדרךֿזה

ב  האחרון היא בפרק זו "מעלה - מאהבה העבודה מעלת בביאור הרמב"ם מאריך תשובה, הלכות
אוהבו  הקב"ה שקראו אבינו אברהם מעלת והיא לה, זוכה חכם כל ואין מאד, גדולה שלא 62מעלה לפי ,

מאהבה" אלא ומסיים 63עבד שישגה 64, עד אדם של בלבו נקשרת הקב"ה אהבת שאין וברור ידוע "דבר
האדם  צריך לפיכך .. האהבה תהיה הדעה ועלֿפי שידעהו, בדעת אלא הקב"ה אוהב אינו . . כראוי בה
יסודי  בהלכות שביארנו כמו .. קונו את לו המודיעים ותבונות בחכמות ולהשכיל להבין עצמו לייחד

התורה".

היא השלימות שתכלית לומר יתכן איך האמורה: השאלה נשאלת כאן תכלית `zadוגם הרי, - ה'
היא האדם רקcearlבריאת לא כלומר, קוני", את "לשמש  ה', ה',zrclאת ("עלֿפי dad`leאת ה' את

כיֿאם פרטיות, מצוות שתי האהבה"), תהיה ה'?!cearlהדעה את
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סע"ב,56) לב, ברכות וראה טו. ד, ואתחנן - הכתוב לשון
שם. מהרש"א ובחדא"ג

יח.57) מה, ישעי'
שלא 58) כלומר, תשומם". "למה טז) ז, (קהלת מ"ש וע"ד

א'. הלכה בסוף הרמב"ם כמ"ש הישוב, מדרך יסור
שלם 59) גופו שיהא לבו על "ישים - ההלכה בתחילת אבל

שיבין  אפשר שאי ה', את לדעת ישרה נפשו שתהי' כדי וחזק

כו'". וחולה רעב והוא בחכמות וישתכל
דבר 60) ידע או שיבין אפשר אי "שהרי - (רפ"ד) לאח"ז אבל

חולה". והוא הבורא מידיעת
בסופה.61) קידושין
ח.62) מא, ישעי'
ב'.63) הלכה
ו'.64) הלכה
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הרמב"ם  דברי יסוד (על ישראל מחכמי וכמה כמה עלֿידי שבארץ 77הוסמך החכמים כל הסכימו ש"אם
ישראל, מחכמי ארבעה סמך ביֿרב ומהר"י סמוכים"), אלו הרי אותם, ולסמוך דיינים למנות ישראל

ויטל  חיים רבי את סמך וה'אלשיך' ה'אלשיך', את סמך יוסף' וה'בית יוסף', ה'בית מרן - ].78וביניהם

תקע''ג, בשנת אזלינן), (דמיניה טבת בכ"ד ההילולא בעל הזקן, רבינו של ערוך' ה'שולחן לימוד וכן
שנים" וחמש שנה ושבעים שנה "מאת  שלפניֿזה 79לפני בהתוועדות ).80(כמוזכר

ומתו  ד"הקהל", באופן - אלו ענינים צורך וכל ואין השנה, במשך פעמים ריבוי כמדובר שמחה, ך
כ"ק  ובשיחות במאמרים - ובמיוחד כולל בספרים, מפורש אלו ענינים כל שתוכן ובפרט בזה, להאריך

וכו', ערוך' ל'שולחן עד שלפניֿזה, בספרים וכן דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח

בתוכם, והם עפר", שוכני ורננו "הקיצו היעוד לקיום שזוכים וכאמור,

מנחה), בתפילת לקרוא שמתחילים בשלח, בפרשת שכתוב (כמו גו'" ישראל ובני משה ישיר ו"אז
התורה", מן המתים לתחיית מכאן ישיר , אלא נאמר לא "שר

העילוי  יהיה שאצלם ז) (סעיף לעיל כאמור בגופים, נשמות שבדורנו, ישראל בני כל - עמהם ויחד
שאוהב", מי "יש בבחינת שאינו היינו, הביטול, ענין – הרוחנית בעבודה תשוב" עפר ואל אתה ד"עפר

בתכלית רויחא,lehiadאלא ובכולם רויחא, ומזוני חיי בני ומתוך בגופים, נשמות אבל כ), סעיף (כנ"ל

"בשלח - ומיד לגאולה drxtותיכף מתהפכת גופא הגלות שמציאות ועד ז), סעיף (כנ"ל העם" את
"גאולה" מ"גולה" נעשה שאז ב"גולה", עולם) של (אלופו אל"ף שמוסיפים עלֿידיֿזה –81,

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו מהגלות, יוצאים ישראל בני שכל - גדול 82ובפשטות "קהל
הנה" ממש.83ישובו בימינו במהרה ,

לעיל. שנדפסו בשיחות נכלל – בשבט  העשירי עם בקשר התוועדויות עריכת אודות [דובר

ואחרֿכך  המקדש", בית שיבנה כו' רצון "יהי לנגן שי' לשליחֿציבור צוה שליט"א אדמו"ר כ"ק
אחרונה]. ברכה אמירת אודות הזכיר
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הי"א.77) פ"ד סנהדרין הל'
(78- מבקשים" הם ש"תואנה  אלה עבור - ולהבהיר ולהעיר

הסמיכה  לחידוש ובשייכות בקשר הדברים את יפרשו שלא
כמובן  הביתֿיוסף, של מעלתו גודל את להדגיש כיֿאם בימינו...

פשוט. וגם

ז.79) כה. שרה חיי - הכתוב ל'
סי"ד.80) וארא ש"פ שיחת
ובכ"מ.81) ג. לה, בהעלותך לקו"ת ספל"ב, ויק"ר ראה
ט.82) יו"ד, בא
ז.83) לא. ירמי'
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הרמב"ם  דברי יסוד (על ישראל מחכמי וכמה כמה עלֿידי שבארץ 77הוסמך החכמים כל הסכימו ש"אם
ישראל, מחכמי ארבעה סמך ביֿרב ומהר"י סמוכים"), אלו הרי אותם, ולסמוך דיינים למנות ישראל

ויטל  חיים רבי את סמך וה'אלשיך' ה'אלשיך', את סמך יוסף' וה'בית יוסף', ה'בית מרן - ].78וביניהם

תקע''ג, בשנת אזלינן), (דמיניה טבת בכ"ד ההילולא בעל הזקן, רבינו של ערוך' ה'שולחן לימוד וכן
שנים" וחמש שנה ושבעים שנה "מאת  שלפניֿזה 79לפני בהתוועדות ).80(כמוזכר

ומתו  ד"הקהל", באופן - אלו ענינים צורך וכל ואין השנה, במשך פעמים ריבוי כמדובר שמחה, ך
כ"ק  ובשיחות במאמרים - ובמיוחד כולל בספרים, מפורש אלו ענינים כל שתוכן ובפרט בזה, להאריך

וכו', ערוך' ל'שולחן עד שלפניֿזה, בספרים וכן דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח

בתוכם, והם עפר", שוכני ורננו "הקיצו היעוד לקיום שזוכים וכאמור,

מנחה), בתפילת לקרוא שמתחילים בשלח, בפרשת שכתוב (כמו גו'" ישראל ובני משה ישיר ו"אז
התורה", מן המתים לתחיית מכאן ישיר , אלא נאמר לא "שר

העילוי  יהיה שאצלם ז) (סעיף לעיל כאמור בגופים, נשמות שבדורנו, ישראל בני כל - עמהם ויחד
שאוהב", מי "יש בבחינת שאינו היינו, הביטול, ענין – הרוחנית בעבודה תשוב" עפר ואל אתה ד"עפר

בתכלית רויחא,lehiadאלא ובכולם רויחא, ומזוני חיי בני ומתוך בגופים, נשמות אבל כ), סעיף (כנ"ל

"בשלח - ומיד לגאולה drxtותיכף מתהפכת גופא הגלות שמציאות ועד ז), סעיף (כנ"ל העם" את
"גאולה" מ"גולה" נעשה שאז ב"גולה", עולם) של (אלופו אל"ף שמוסיפים עלֿידיֿזה –81,

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו מהגלות, יוצאים ישראל בני שכל - גדול 82ובפשטות "קהל
הנה" ממש.83ישובו בימינו במהרה ,

לעיל. שנדפסו בשיחות נכלל – בשבט  העשירי עם בקשר התוועדויות עריכת אודות [דובר

ואחרֿכך  המקדש", בית שיבנה כו' רצון "יהי לנגן שי' לשליחֿציבור צוה שליט"א אדמו"ר כ"ק
אחרונה]. ברכה אמירת אודות הזכיר
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הי"א.77) פ"ד סנהדרין הל'
(78- מבקשים" הם ש"תואנה  אלה עבור - ולהבהיר ולהעיר

הסמיכה  לחידוש ובשייכות בקשר הדברים את יפרשו שלא
כמובן  הביתֿיוסף, של מעלתו גודל את להדגיש כיֿאם בימינו...

פשוט. וגם

ז.79) כה. שרה חיי - הכתוב ל'
סי"ד.80) וארא ש"פ שיחת
ובכ"מ.81) ג. לה, בהעלותך לקו"ת ספל"ב, ויק"ר ראה
ט.82) יו"ד, בא
ז.83) לא. ירמי'

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc dxf dcear(ycew zay meil)

,ezcre gxew zwelgna,íäéñëpî eãøiL àlà.znk aeyg ipre ¤¨¤¨§¦¦§¥¤
áéúëc ,àîeñ(e b dki`),'íìBò éúîk éðáéLBä íékLçîa'epiide ¨¦§¦§©£©¦¦©¦§¥¥¨

.znk aeyg jyega ayeid `neqdy
áéúëc ,òøBöî,zrxva dzwly mixn iabl'únk éäú àð ìà' §¨¦§¦©¨§¦©¥

(ai ai xacna).
áéúëc ,íéða Bì ïéàL éîe(` l ziy`xa)dcli `l iM lgx `xYe' ¦¤¥¨¦¦§¦©¥¤¨¥¦Ÿ¨§¨
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:'d`xil,ïðaø eðzdxeza xn`p(b ek `xwie)ïéà ,'eëìz éúwça íà' ¨©¨¨¦§ªŸ©¥¥¥

ì àlà 'íà',íéðeðçz ïBLjxca ekli l`xyiy opgzn d"awdy ¦¤¨§©£¦
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éòî éàöàöå,'åâå 'E.dpigz oeyl `ed [i`eeld] 'El'e §¤¡¨¥¥¤
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mdl ahii ornl minId lM izFvn lM z` xnWle iz` d`xil§¦§¨Ÿ¦§¦§Ÿ¤¨¦§©¨©¨¦§©©¦©¨¤

,'mlrl mdipaleééeôk éða äáBè ééeôk ,ìàøNéì äLî ïäì øîà §¦§¥¤§Ÿ¨¨©¨¤Ÿ¤§¦§¨¥§¥¨§¥§¥
äáBèy epiide .mz`ïzé éî' ìàøNéì àeä Ceøa LBãwä øîàL äòLa ¨§¨¨¤¨©©¨¨§¦§¨¥¦¦¥

íäì äéä ,'íäì äæ íááì äéäål`xyiläzà ïz øîBìal epl §¨¨§¨¨¤¨¤¨¨¨¤©¥©¨
.minid lk jze` d`xil
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המשך ריאוב למסכת ערודה זבה ליום שרת קודש עמ' א
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`a zyxt zegiyÎihewlfh jxk

הקודש  ללשון מתורגם

.‡

Y ÌÈ¯ˆÓ ÁÒÙ· ,"ÈÂÚ ÌÁÏ" Y ˙Â¯Â„ ÁÒÙ·
‰¯È˘Ú ‰ˆÓ Ì‚ ˙È¯˘Ù‡

לציווי  ומצות...",1בקשר הזה... בלילה "ואכלו...
בניסן, ט"ו בליל מצה לאכול בניֿישראל את המצווה

לכאורה: פלא, דבר מוצאים במצרים, עדיין בהיותם

ראה  (בפרשת מצה אכילת על לדורות )2בציווי
לחם  מצות עליו תאכל ימים "שבעת התורה: אומרת

לומדים  ומזה מצרים", מארץ יצאת בחפזון כי ,3עוני
"לחם להיות צריכה מצה iperשהמצה לא – דוקא "

מוזכר  אין בפרשתנו, מצרים, שבפסח וכיוון עשירה.
נראה  עוני", לצאת 4"לחם בניֿישראל יכלו שבמצרים ,

עשירה  מצה אכילת עלֿידי גם מצה אכילת חובת .5ידי

המצה  צריכה דורות שבפסח שלמרות מובן, זה לפי
מצרים  בגאולת זאת בכל דוקא, עוני" "לחם להיות
בעת  לא זאת אך עשירה, למצה גם מקום היה עצמה

d`ivid ישראל בני אכלו אז שהרי ממש, ממצרים
עוני" אלא6"לחם ,diptl.לקראתה וכהכנה ,

.·

·¯Ú· ‰¯È˘Ú ‰ˆÓ ˙ÏÈÎ‡Ï ÌÂ˜Ó ˘È ÌÂÈÎ Ì‚
ÁÒÙ

דורות. לפסח ושורש מקור מהווה מצרים פסח

מצרים, פסח לגבי לעיל שהובא שהענין אפוא, מובן

מצה  לאכילת מקום היה מצרים ליציאת שכהכנה
דורות: בפסח גם דוגמתו להיות צריך עשירה,

כתוב ב" היו 7מרדכי" קיים המקדש שבית ש"בזמן
מצת  אוכלין היו ולא הסעודה אחר הסדר כל עושין

היו  ו"בימיהם כריסן..." שמלאו לאחר אלא מצוה

סעודתן" על עשירה מצה שברכת 8אוכלין (כדי
שבה  מצה על תיאמר לא הסעודה של "המוציא"

אכילת  מצוות את ב"סדר", יותר, מאוחר יקיימו
).9מצה 

למרות  הזה, בזמן גם מוצאים לכך בדומה
הסדר את שבערב iptlשעורכים קובע הדין הסעודה:

מצה  לאכול "מותר העשירית, השעה לפני פסח,

מצה 10עשירה" שום לאכול שאסור ויש 11למרות .
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יח.1) שם, וראה ח. יב, פרשתנו
ג.2) טז,
ה"ה.3) פ"ו ה"כ. פ"ה חו"מ הל' רמב"ם א. לו, שם א. לה, פסחים

ס"ד. סתנ"ד ס"ו. ס"א, שם אדה"ז שו"ע ס"א. סתס"ב או"ח טושו"ע
נאמר4) עוני דלחם שהציווי את"ל  אף ריש ipiqaכי ו, חגיגה (ראה

לא  כו' ראה דפ' הציווים) (וכל זה שציווי מובן הרי – ועוד) (וש"נ). ע"ב
– הדיבור לפני .mixvnaנאמרו

הציווים 5) ב' – דורות בפסח גם פמ"ח) ה' (גבורות המהר"ל ולדעת
מצה  רק לו שיש ומי מצוות. ב' הם עוני"] ו"לחם מצות" תאכלו ["בערב
פסח  בליל יאכלנה חימוץ] לידי לבא ויכולה מים גם בה [שיש עשירה
עוני  לחם מצות יקיים שלא אף מצות, תאכלו בערב מצות עכ"פ לקיים
א"א  שם פמ"ג סק"ח. שם רבה אלי' וראה סתע"א. לטאו"ח בב"ח (וכ"כ

סק"ה).
לא  סק"ב) סתס"ב סק"ה. שם בח"י וכ"ה סק"ה. (שם במג"א אבל

ס"דֿה*. סתע"א סל"ג. סתנ"ה אדה"ז בשו"ע להלכה וכ"ה כן. ס"ל

אכלו 6) די עניא "לחמא בהגדה דמש"נ (פנ"א) ה' גבורות ראה
בעת שאכלו להמצות בזה** הכוונה דמצרים", בארעא mz`iviאבהתנא

תנג) ע' ב' כרך (ויקרא לחמא הא רד"ה ובאוה"ת עיי"ש. ממצרים,
עיי"ש  (אבל ממצרים כשיצאו שאכלו מה היינו עוני לחם שנק' דהמצה

המאמר), בסוף
מצה  אז אכלו שלא מובן, הרי עשירה, מצה שולל עוני שלחם ומכיון

עשירה.
הרמב"ם 7) על בזה ופליג מאיר. רבינו בשם הסדר בדיני פסחים סוף

פ"ח. חו"מ הל'
ב).8) (קיט, המס' בסוף שם
מרור).9) (לענין רע"א קטו, פסחים ראה

(10– יאכל לא בתוד"ה (הובא פסחים ערבי ר"פ פסחים ירושלמי
ס"ב. סתע"א או"ח טושו"ע ספ"ו. חו"מ הל' רמב"ם ב). צט, פסחים

ס"ד. שם אדה"ז שו"ע
שם.11) אדה"ז שו"ע שם. טושו"ע

dyelipy dqirl `id "zexit in da axiry epiidc dxiyr dvn" ('c sirq) y"yna ezpeeky ,wegcl xyt` 'id dxe`kl (*wxl"xdndl mb f`y ,(min ila) zexit ina
.uenig icil `eal dleki dpi`y iptn gqt axra dlk`l xzen

la`epi`ik .
epiid" l"led (`) :k"`y dfl sqep)dyelipy" `le "zexit inaaxiryhxtae ,(min mb da yiy rnyny) "zexit in dadpynymy (g"ad weicke) xehd oeyln

"dyelipy:a"q cnz 'iqa f"dc` oeyl d`x la`) "'ekdyelipyyxtiy dn lr jinqe ,xehd oeyln my zepyl dvx `l ile`e ± 'ekenewna) `rz 'iqamy oiivny(
epiidc"axiry) `ed dlk`l xzeny mrhd ixdy] "dxiyr dvn" zeaizd llk xikfdl l"ed `l :xwire (a) .("'ek`ldleki dpi`y iptn (`"k ,"dxiyr dvn" `idy iptn

uxzl ± ok l"v k"d`lae) 'eke xeh ,y"`xd oeyl `edy ,`pniq yix lr i`wc l"i dfay `l` .[ueng icil `ealltk:oeylddxiyr,epiidc[('ek
.(ipzw oiccvlc ± l"i wgecay s`) encewd lr cnlp df sirqne ,min mb da yiy dvna i`wy gken "gqt axra dlk`l xeq`e" 'd sirqa y"nn

gnw :b"lq dpz oniqa yxetn ixd ± ote` lkaemine.(y"iir)
.39 dxrd onwl d`xe .'` wxt 'd oniq ak jxkl mi`elin y"eza e`aed mdn k"ek ± dfa miyexitde h"ewyd drecie (**

g"nyz'd hay 'c ,`a t"y zgiy

הרמב"ם  דברי יסוד (על ישראל מחכמי וכמה כמה עלֿידי שבארץ 77הוסמך החכמים כל הסכימו ש"אם
ישראל, מחכמי ארבעה סמך ביֿרב ומהר"י סמוכים"), אלו הרי אותם, ולסמוך דיינים למנות ישראל

ויטל  חיים רבי את סמך וה'אלשיך' ה'אלשיך', את סמך יוסף' וה'בית יוסף', ה'בית מרן - ].78וביניהם

תקע''ג, בשנת אזלינן), (דמיניה טבת בכ"ד ההילולא בעל הזקן, רבינו של ערוך' ה'שולחן לימוד וכן
שנים" וחמש שנה ושבעים שנה "מאת  שלפניֿזה 79לפני בהתוועדות ).80(כמוזכר

ומתו  ד"הקהל", באופן - אלו ענינים צורך וכל ואין השנה, במשך פעמים ריבוי כמדובר שמחה, ך
כ"ק  ובשיחות במאמרים - ובמיוחד כולל בספרים, מפורש אלו ענינים כל שתוכן ובפרט בזה, להאריך

וכו', ערוך' ל'שולחן עד שלפניֿזה, בספרים וכן דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח

בתוכם, והם עפר", שוכני ורננו "הקיצו היעוד לקיום שזוכים וכאמור,

מנחה), בתפילת לקרוא שמתחילים בשלח, בפרשת שכתוב (כמו גו'" ישראל ובני משה ישיר ו"אז
התורה", מן המתים לתחיית מכאן ישיר , אלא נאמר לא "שר

העילוי  יהיה שאצלם ז) (סעיף לעיל כאמור בגופים, נשמות שבדורנו, ישראל בני כל - עמהם ויחד
שאוהב", מי "יש בבחינת שאינו היינו, הביטול, ענין – הרוחנית בעבודה תשוב" עפר ואל אתה ד"עפר

בתכלית רויחא,lehiadאלא ובכולם רויחא, ומזוני חיי בני ומתוך בגופים, נשמות אבל כ), סעיף (כנ"ל

"בשלח - ומיד לגאולה drxtותיכף מתהפכת גופא הגלות שמציאות ועד ז), סעיף (כנ"ל העם" את
"גאולה" מ"גולה" נעשה שאז ב"גולה", עולם) של (אלופו אל"ף שמוסיפים עלֿידיֿזה –81,

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו מהגלות, יוצאים ישראל בני שכל - גדול 82ובפשטות "קהל
הנה" ממש.83ישובו בימינו במהרה ,

לעיל. שנדפסו בשיחות נכלל – בשבט  העשירי עם בקשר התוועדויות עריכת אודות [דובר

ואחרֿכך  המקדש", בית שיבנה כו' רצון "יהי לנגן שי' לשליחֿציבור צוה שליט"א אדמו"ר כ"ק
אחרונה]. ברכה אמירת אודות הזכיר
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הי"א.77) פ"ד סנהדרין הל'
(78- מבקשים" הם ש"תואנה  אלה עבור - ולהבהיר ולהעיר

הסמיכה  לחידוש ובשייכות בקשר הדברים את יפרשו שלא
כמובן  הביתֿיוסף, של מעלתו גודל את להדגיש כיֿאם בימינו...

פשוט. וגם

ז.79) כה. שרה חיי - הכתוב ל'
סי"ד.80) וארא ש"פ שיחת
ובכ"מ.81) ג. לה, בהעלותך לקו"ת ספל"ב, ויק"ר ראה
ט.82) יו"ד, בא
ז.83) לא. ירמי'
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מצה  אכילת אז מתירה שההלכה שהעובדה לומר,
מלכתחילה  ש 12עשירה מוכיחה ,axra כאשר פסח,

מקום  התורה נותנת מצרים, וליציאת לפסח מתכוננים

עשירה. מצה לאכילת

.‚

‰ˆÓ ˙ÏÈÎ‡ ˙ÂˆÓ ÌÈÈ˜Ï ¯˘Ù‡ È‡˘ ÍÎÏ ÌÚË‰
‰¯È˘Ú ‰ˆÓ È"Ú

אכילת על iperבציווי mgl מציין לעיל, שהובא ,
מארץ  יצאת בחפזון "כי – לציווי הטעם את הפסוק

להחמיץ" בצק הספיק "לא ולכן .13מצרים",

ש"לחם ל iperכיוון בנוסף מצה ung14שולל, גם ,

גם  טעם מהווה יצאת..." בחפזון ש"כי נראה עשירה,

מצה  אכילת חובת ידי לצאת שאיֿאפשר לעובדה
עשירה. מצה אכילת עלֿידי

המילים  מן ללמוד ניתן כיצד להבין: צריך אםֿכן
לצאת  אפשר שאי לכך הסיבה את יצאת..." בחפזון "כי

עשירה? מצה אכילת עלֿידי מצה אכילת חובת ידי

.„

‰Ï ‰ÈÂ˘Ú˘ ¯·„Ó ˜¯ ‰ˆÓıÈÓÁ

תאכל  "לא לעיל, שצוטט הפסוק של מתחילתו
לומדים  מצות...", עליו תאכל ימים שבעת חמץ 15עליו

באמצעות  רק מצה אכילת מצות לקיים שאפשר
חימוץ". לידי הבאים "דברים

הוא  זה לדין יצאת..." בחפזון "כי שבין [הקשר

ש  בצק היה מצרים שבפסח כיוון היה lekiפשוט:
ו  "לאwxלהחמיץ, ה"חפזון" להחמיץ"witqdבגלל ...

מצרים  יציאת לזכר שאוכלים המצה גם צריכה –
וצריך  חימוץ", לידי הבאים מ"דברים עשויה להיות

צריך16להיות  החימוץ, את שימנע את xenylגורם
" של בפרט מצרים ליציאת זכר מחימוץ, oeftgaהמצה

יצאת..."]

בהם  לצאת אפשר שאי  המצות סוגי שלשני כיוון
דברים  (ב) עשירה מצה (א) מצה אכילת חובת ידי
הטעם, אותו בפסוק מובא – חימוץ לידי באים שאינם
יש, אלו מצה סוגי שלשני מובן יצאת...", בחפזון "כי

כללי, מצה `ezeבאופן אכילת מצוות קיום לגבי פגם
באמצעותם.

עשירה  מצה לגבי שההלכה מוצאים אנו שני, מצד
א') בסעיף שהוסבר (כפי דורות בפסח רק נאמרה
צריכה  פסח ליל של שהמצה ההלכה את זאת ולעומת

חימוץ" לידי לבוא "יכולה שהיא כזה, מבצק ,17להיות
כפי  מצרים, בפסח כבר כללי, באופן מוצאים, אנו

ב"ירושלמי" הפסוק 18שנלמד את 19מן "ושמרתם
"מצה  באמצעות רק חובה ידי לצאת שניתן המצות",

שימור" מצרים 20שצריכה שבפסח למרות כלומר, .
עלֿי  מצה אכילת חובת ידי לצאת היה אכילת אפשר די

כזאת  מצה להיות צריכה זו היתה עשירה, מצה
עם  מים בה שערבבו עיסה [כגון: שימור", ש"צריכה
– ואדרבה חימוץ", לידי "באה היא שאז פירות, מי

להחמיץ  ].21ממהרת

.‰

ÌÈÎ¯„ È˙˘ ÌÈÏÓÒÓ Ï"‰ ˙ÂˆÓ‰ È‚ÂÒ È˘
'‰ ˙„Â·Ú·

הענינים), של פנימיותם (עלֿפי זה לכל ההסבר
"לחם  שבין התוכני ההבדל הבהרת באמצעות יובן

ה': לעבודת ביחס עשירה" "מצה לבין עוני"

ומים, מקמח רק העשוי מבצק נאפה עוני" "לחם
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שריא12) עשירה מצה אבל (בסופו): שם יאכל לא תוד"ה okeראה
z"x bdep 'id.ועוד ספ"ו. חו"מ הל' הג"מ .

עה"פ.13) רש"י
ועוד.14) רפנ"א. ה' גבורות לחמא. הא פי' להגש"פ ריטב"א ראה
ר"ס 15) או"ח אדה"ז שו"ע ה"ד. פ"ו שם רמב"ם א. לה, פסחים

תנג.
סתנ"ג,16) חאו"ח אדה"ז שו"ע וראה המצות. את ושמרתם וכמש"נ

.20 ובהערה בפנים לקמן וראה סי"ד.
רק17) לא והיינו, – סוס"א. סתס"ב שו"ע אדה"ז צ"ל obcdyלשון

כנ"ל  גו'" עליו תאכל מ"לא נלמד (שזה חימוץ" לידי הבאים "מדברים
שגם אלא וצריכה dqirdבפנים), חימוץ לידי לבוא שיכולה זו – צ"ל

וביאורים  מנהגים טעמים לקוטי עם בהגש"פ בארוכה כמשנ"ת שימור*,
(וש"נ). ואילך שצז ע' תשמ"וֿז) (קה"ת

ה"ד.18) פ"ב פסחים
במצרים).19) בהיותם עוד ע"ז שנצטוו (היינו יז יב, פרשתנו
הל'20) מ"מ וראה א). (לו, פ"ב פסחים ה' במלחמת רמב"ן עיין

שו"ע  לש). ואם ומ"ש ד"ה סתס"ב לטאו"ח בב"י (הובא ה"ה פ"ו חו"מ
הנ"ל. אדה"ז

(פסחים  הבבלי שגם – ב' אות סנ"ז חאו"ח צ"צ שו"ת בארוכה וראה
וראה  דירושלמי. זו דרשה ס"ל סי"ד) סתנ"ג אדה"ז בשו"ע הובא א. מ,

שם.בארוכה  הנ"ל הגש"פ
ס"ג.21) שם אדה"ז שו"ע ס"ב. תסב סי' או"ח טושו"ע בכ"ז ראה

.n"k`e .l"i cere .my l"pd t"ybd d`x ± xeniy dkixvy s` lah ly dvna oi`vei oi`y ± "'eb lk`z `l"c cenild mb jixv n"ne (*
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נאפית  זאת, לעומת עשירה, מצה טעם. שום להם שאין
ודבש  שמן יין, עם שנילושה פירות 22מעיסה מי או ,

לעיסה.23אחרים  טעם המוסיפים ,

ה' בעבודת עוני"24ענינם "לחם כדלהלן: הוא
תענוג  מתוך (ולא עול קבלת מתוך עבודה מסמל
(וכתוצאה  הסברים שום אין שבשכל למרות והנאה);

גם אין עובד beprzמכך) זאת בכל אלקיים, לענינים
עשירה", "מצה עול. קבלת מתוך הקב"ה את היהודי
עבודה  ודעת", "טעם מתוך עבודה היא זאת, לעומת

הנאה. "טעם", בה שיש

עול, קבלת מתוך רק היא יהודי של עבודתו כאשר
שרוי  הוא הרי (רגשות), ומדות שכל של ה"טעם" ללא

ומדותיו שכלו שלפי להתנהג mewnאצלוyiבמצב,
 ֿ קבלת של הכח שבאמצעות אלא רע, לעשות אחרת,
הרע) כפיית = ("אתכפיא" הרע את מכניע הוא העול
היא  העבודה כאשר זאת, לעומת ה'. את עובד והוא

בשלימות, ודעת, טעם והמידות milleyמתוך השכל
רע  כל אין ה', מרצון ההיפך את לעשות האפשרות את

מוחלט). לטוב הרע הפיכת = ("אתהפכא"

לעיל  שנמנו המצה סוגי שני בין הקשר  זהו ואכן,
שאינם  מדברים העשויה מצה (ב) עשירה מצה [(א)

בפנימיו  – חימוץ] לידי מן באים אחד הענינים. של תם
של  באופן עבודה האחר: מן כתוצאה בא הפרטים
ומדות  שכל מתוך עבודה – בשלימותה עשירה" "מצה

ורע  חימוץ של אפשרות שוללת שמצה 25– כשם ,
כפשוטה, dlekiעשירה, dppi` כרגיל לידי 26לבוא, ,

חימוץ.

מאפשרת  עול, קבלת עוני", "לחם של עבודה רק
לידי  לבוא היכול לחם (זהו ורע חמץ של הימצאות
מאפשרים  ואין הרע, את שמכניעים אלא חימוץ),
"ושמרתם", עלֿידי – וחימוץ הגבהה התפשטות,

והתעסקות. מתמדת עבודה עלֿידי

.Â
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בשני  כללי, באופן מתבטאים, העבודה אופני שני
והגאולה  מצרים גאולת גאולה: של הכלליים הסוגים

העתידה.

כתוב  מצרים כי 27ביציאת (חפזון), העם" ברח "כי
היה עדיין ישראל  שבנפשות היו etwza"28"הרע ולכן ,

מצרים" מ"טומאת הרע, מן לברוח וזהו 28מוכרחים ,
לא  אך "אתכפיא". של עבודה – עוני" "לחם של ענינו

תלכו" בחפזון "לא יהיה אז לבוא: לעתיד "ואת 29כן
הארץ" מן אעביר הטומאה "אתהפכא"30רוח של מצב ,

עשירה. מצה –

טעם  מהווה יצאת..." ש"בחפזון לכך ההסבר זהו
מצה  להיות יכולה איננה פסח ליל של שמצה להלכה
באים  שאינם מדברים העשויה מצה לא (וכן עשירה

ש" מפני חימוץ): היה oeftgaלידי שהרע יצאת...",
לעיל) שהוסבר (כפי בתוקפו עבודה 31עדיין דרושה ,

עוני" "לחם – ו"אתכפיא" עול קבלת .32של

.Ê

ÔÂ¯˙È ˘È Ï"‰ ÌÈ‚ÂÒ‰ È˘Ó „Á‡ ÏÎÏ

אכילת  חובת ידי יוצאים אין שבפסח ההלכה
מפני  רק איננה עשירה, מצה אכילת עלֿידי מצה
כמו  איננה עשירה מצה של הפנימית שמשמעותה

" של באופן שהיתה מצרים, (קבלת gxaגאולת העם"
מפני  גם אלא לעיל), כמוסבר ו"אתכפיא", עול
יתרון  יש מצרים, לגאולת גם וכך עוני", של"לחם
לבוא, שלעתיד והגאולה עשירה", "מצה פני על

כדלהלן:

מתבטל 33אמנם  הרע עשירה) (מצה ב"אתהפכא" ,
רק  ב"אתכפיא": יתרון יש זאת בכל אך לחלוטין,
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ה"כ.22) (פ"ה שם וברמב"ם א. לו, א. לה, פסחים – הגמרא לשון
– א) לה, (פסחים דריב"ל עובדא ע"פ והוא "חלב". מוסיף ה"ה) פ"ו

שם. סתס"ב ב"י
(וראה 23) י"ח יוצאין פירות מי דבשאר ה"ה) (פ"ו שם ברמב"ם

ראיתי  לא שם: סתס"ב לטאו"ח ב"י ראה אבל ה"ב). פ"ה שם כס"מ
משקין. מי לשאר וחלב ודבש ושמן יין בין שחילק מהפוסקים אחד לשום

תסב. ר"ס או"ח פר"ח וראה
ב),24) צ, ג. (פט, קחו ד"ה ויקהל ס"פ תו"א עיין – לקמן בהבא

אוה"ת  ב). קטז, ד. קטו, ואילך. ג (קיד, בהוספות שם בתו"א וביאוריו
לחמא  הא ד"ה אוה"ת ב'קפא). ואילך. ב'קעא ואילך. קסג ב' (ע' שם
ואילך. סע"ג ו, ויקרא לקו"ת ג"כ וראה ואילך. תנח ע' (6 הערה (דלעיל

הערה 25) דלעיל המקומות בשאר – (ועד"ז ויקהל ס"פ תו"א ראה
כלל. חימוץ לידי באה שאינה עשירה.. מצה הקודמת):

(פסחים 26) מחמיצין אין (לבד) פירות מי – מים בה מערבין דכשאין
אדה"ז) (ושו"ע טושו"ע ה"ב. פ"ה חו"מ הל' רמב"ם וש"נ. ע"ב, ריש לה,

תסב). סי'
ה.27) יד, בשלח
פל"א.28) תניא
(29.31 הערה דלקמן וככה המשך וראה יב. נב, ישעי'
ב.30) יג, זכרי'
ג.31) א, במדבר ב. לה, אמור לקו"ת – דה"חפזון" בענין ראה

פקכ"ט. שם בתחילתו, תרל"ז וככה ואילך. רצא ע' בא אוה"ת – ובארוכה
ועוד. (והמשכו). תש"ח בחפזון כי ד"ה

הנ"ל.32) לחמא הא סד"ה אוה"ת עד"ז ראה
(33.24 בהערה שנסמנו במקומות בכ"ז ראה
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מצה  אכילת אז מתירה שההלכה שהעובדה לומר,
מלכתחילה  ש 12עשירה מוכיחה ,axra כאשר פסח,

מקום  התורה נותנת מצרים, וליציאת לפסח מתכוננים

עשירה. מצה לאכילת

.‚

‰ˆÓ ˙ÏÈÎ‡ ˙ÂˆÓ ÌÈÈ˜Ï ¯˘Ù‡ È‡˘ ÍÎÏ ÌÚË‰
‰¯È˘Ú ‰ˆÓ È"Ú

אכילת על iperבציווי mgl מציין לעיל, שהובא ,
מארץ  יצאת בחפזון "כי – לציווי הטעם את הפסוק

להחמיץ" בצק הספיק "לא ולכן .13מצרים",

ש"לחם ל iperכיוון בנוסף מצה ung14שולל, גם ,

גם  טעם מהווה יצאת..." בחפזון ש"כי נראה עשירה,

מצה  אכילת חובת ידי לצאת שאיֿאפשר לעובדה
עשירה. מצה אכילת עלֿידי

המילים  מן ללמוד ניתן כיצד להבין: צריך אםֿכן
לצאת  אפשר שאי לכך הסיבה את יצאת..." בחפזון "כי

עשירה? מצה אכילת עלֿידי מצה אכילת חובת ידי

.„

‰Ï ‰ÈÂ˘Ú˘ ¯·„Ó ˜¯ ‰ˆÓıÈÓÁ

תאכל  "לא לעיל, שצוטט הפסוק של מתחילתו
לומדים  מצות...", עליו תאכל ימים שבעת חמץ 15עליו

באמצעות  רק מצה אכילת מצות לקיים שאפשר
חימוץ". לידי הבאים "דברים

הוא  זה לדין יצאת..." בחפזון "כי שבין [הקשר

ש  בצק היה מצרים שבפסח כיוון היה lekiפשוט:
ו  "לאwxלהחמיץ, ה"חפזון" להחמיץ"witqdבגלל ...

מצרים  יציאת לזכר שאוכלים המצה גם צריכה –
וצריך  חימוץ", לידי הבאים מ"דברים עשויה להיות

צריך16להיות  החימוץ, את שימנע את xenylגורם
" של בפרט מצרים ליציאת זכר מחימוץ, oeftgaהמצה

יצאת..."]

בהם  לצאת אפשר שאי  המצות סוגי שלשני כיוון
דברים  (ב) עשירה מצה (א) מצה אכילת חובת ידי
הטעם, אותו בפסוק מובא – חימוץ לידי באים שאינם
יש, אלו מצה סוגי שלשני מובן יצאת...", בחפזון "כי

כללי, מצה `ezeבאופן אכילת מצוות קיום לגבי פגם
באמצעותם.

עשירה  מצה לגבי שההלכה מוצאים אנו שני, מצד
א') בסעיף שהוסבר (כפי דורות בפסח רק נאמרה
צריכה  פסח ליל של שהמצה ההלכה את זאת ולעומת

חימוץ" לידי לבוא "יכולה שהיא כזה, מבצק ,17להיות
כפי  מצרים, בפסח כבר כללי, באופן מוצאים, אנו

ב"ירושלמי" הפסוק 18שנלמד את 19מן "ושמרתם
"מצה  באמצעות רק חובה ידי לצאת שניתן המצות",

שימור" מצרים 20שצריכה שבפסח למרות כלומר, .
עלֿי  מצה אכילת חובת ידי לצאת היה אכילת אפשר די

כזאת  מצה להיות צריכה זו היתה עשירה, מצה
עם  מים בה שערבבו עיסה [כגון: שימור", ש"צריכה
– ואדרבה חימוץ", לידי "באה היא שאז פירות, מי

להחמיץ  ].21ממהרת

.‰

ÌÈÎ¯„ È˙˘ ÌÈÏÓÒÓ Ï"‰ ˙ÂˆÓ‰ È‚ÂÒ È˘
'‰ ˙„Â·Ú·

הענינים), של פנימיותם (עלֿפי זה לכל ההסבר
"לחם  שבין התוכני ההבדל הבהרת באמצעות יובן

ה': לעבודת ביחס עשירה" "מצה לבין עוני"

ומים, מקמח רק העשוי מבצק נאפה עוני" "לחם
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שריא12) עשירה מצה אבל (בסופו): שם יאכל לא תוד"ה okeראה
z"x bdep 'id.ועוד ספ"ו. חו"מ הל' הג"מ .

עה"פ.13) רש"י
ועוד.14) רפנ"א. ה' גבורות לחמא. הא פי' להגש"פ ריטב"א ראה
ר"ס 15) או"ח אדה"ז שו"ע ה"ד. פ"ו שם רמב"ם א. לה, פסחים

תנג.
סתנ"ג,16) חאו"ח אדה"ז שו"ע וראה המצות. את ושמרתם וכמש"נ

.20 ובהערה בפנים לקמן וראה סי"ד.
רק17) לא והיינו, – סוס"א. סתס"ב שו"ע אדה"ז צ"ל obcdyלשון

כנ"ל  גו'" עליו תאכל מ"לא נלמד (שזה חימוץ" לידי הבאים "מדברים
שגם אלא וצריכה dqirdבפנים), חימוץ לידי לבוא שיכולה זו – צ"ל

וביאורים  מנהגים טעמים לקוטי עם בהגש"פ בארוכה כמשנ"ת שימור*,
(וש"נ). ואילך שצז ע' תשמ"וֿז) (קה"ת

ה"ד.18) פ"ב פסחים
במצרים).19) בהיותם עוד ע"ז שנצטוו (היינו יז יב, פרשתנו
הל'20) מ"מ וראה א). (לו, פ"ב פסחים ה' במלחמת רמב"ן עיין

שו"ע  לש). ואם ומ"ש ד"ה סתס"ב לטאו"ח בב"י (הובא ה"ה פ"ו חו"מ
הנ"ל. אדה"ז

(פסחים  הבבלי שגם – ב' אות סנ"ז חאו"ח צ"צ שו"ת בארוכה וראה
וראה  דירושלמי. זו דרשה ס"ל סי"ד) סתנ"ג אדה"ז בשו"ע הובא א. מ,

שם.בארוכה  הנ"ל הגש"פ
ס"ג.21) שם אדה"ז שו"ע ס"ב. תסב סי' או"ח טושו"ע בכ"ז ראה

.n"k`e .l"i cere .my l"pd t"ybd d`x ± xeniy dkixvy s` lah ly dvna oi`vei oi`y ± "'eb lk`z `l"c cenild mb jixv n"ne (*
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ב efעבודה ללחום ezribiכרוכה עליו האדם, של
הרע. את ולהכניע

מבטאת  "אתהפכא" של עבודה אחרת: בדרך או
שהוא ezecg`zdאת עלֿידי אלקות עם האדם של

מאפשרת  איננה שמציאותו כך, כדי עד עצמו את מזכך
את מבטאת "אתכפיא" רע; של zelhazddמציאות

מקום  יש ומדותיו, שכלו לפי לאלקות: וההתמסרות
עצמו, את מכניע הוא זאת למרות אך לרע, ואפשרות

ממנו שדורש ממה ההיפך את ומקיים eze`ivnעושה ,
ה'. רצון את

העתידה  בגאולה שגם לכך ההסברים אחד זהו
מצרים  ליציאת זכר שיהיו 34יהיה היא, המטרה שהרי ,

ipy של בדרגה נמצאים כאשר גם ביחד: היתרונות
שאין  עד לחלוטין, האדם מציאות זיכוך "אתהפכא",

שב"אתכפיא" היתרון קיים אז גם – לרע מקום 35כלל

– מצרים) המתבטאת ezelhazd(גאולת האדם, של
ויגיעה. בעבודה
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אור" "תורה בספרו מסביר הזקן שבכך 36אדמו"ר ,
mixvnש  zle`ba אעלך "ואנכי – עליות שתי כתובות

עלה" שתהיה 37גם השניה לעליה גם היא הכוונה ,
העתידה. בגאולה

ותשפיע  תיזכר מצרים שגאולת שכשם אפוא, מובן,
צריכה  מצרים בגאולת גם כך העתידה, הגאולה על

ודיבורו  הבטחתו מורגשת בקשר 38להיות הקב"ה של
העתידה. לגאולה

ולנצחו  ברע להילחם והאומץ היכולת לכך: ההסבר
הוא  שבירתו לאחר אפילו (והרי בתוקפו הרע כאשר גם
מצרים  ביציאת היה שזה כפי בתוקפו, עדיין נשאר

" להיות צריך בסיוע gxaשהיה מתאפשרים העם"),
תביא, "אתכפיא" של שהעבודה וההרגשה ההכרה

ל"אתהפכא". דבר, של בסופו

היה  כבר מצרים, גאולת תחילת לפני עוד ולפיכך,
של והודעה –izyדיבור עלה" גם "אעלך – העליות

העתידה. הגאולה על גם

.Ë
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רק  איננה מצרים, בגאולת העתידה הגאולה הזכרת
ה  על להודיע זאת cizrכדי ליישם כח נתינת גם זוהי אלא ,

(גלות  העבודה בתחילת שכבר – בהווה האדם בעבודת
העתידה. הגאולה "מעין" של עבודה קיימת תהיה מצרים)

עדיין  נמצאים כאשר לשאול: אפשר ולכאורה
עודנו והרע העבודה, תיתכן etwezaבתחילת כיצד ,

העתידה, הגאולה "מעין" שהיא עבודה של מציאות
"אתהפכא", הוא הרע?zexcrdשענינה של מוחלטת

איננה  העבודה שבתחילת למרות הוא: לכך ההסבר
בדרך  היא העבודה ולפיכך הרע, של התבטלותו קיימת
ה'), בסעיף לעיל שהובהר (כפי עול וקבלת מלחמה
צריכות  העול" ו"קבלת ההתבטלות אין זאת בכל
את  "לקשור" יש אלא הכרח, בדרך רק להיות

ל" עצמה שכלו ze`ivnההתבטלות שגם כך האדם, "
תהיה  ואז עול, ולקבלת להתבטלות "יסכימו" ומדותיו

בתענוג. גם המלווה קבלתֿעול מתוך העבודה

מצרים  גאולת שבתוך העתידה הגאולה כלומר,
המביאה  עצמן, בפני ומדות שכל של העבודה איננה
אלא  ה') בסעיף שהוסבר (כפי ל"אתהפכא" בסופה
מצרים  גאולת של ה"אתכפיא" בתוך פרט מהווה היא

בתענוג. המלווה קבלתֿעול מתוך העבודה –

שיוזכר  מצרים, גאולת של הענין גם לכך [בדומה
עיקר  העתידה: בגאולה "פרט" הוא לבוא, לעתיד
האדם  מציאות זיכוך הוא בעתיד ההתעלות
רק  ומוגבל מדוד יהיה לא הזיכוך אך ("אתהפכא"),
אלא  "מציאותו"), (לפי עצמו את האדם של זיכוכו לפי

ההתבטלות]. מעלת – מציאותו מהגבלות יותר

.È
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ישראל  בני שאכלו שהמצה לכך ההסבר זהו
מצה  להיות יכלה מצרים, ליציאת כהכנה במצרים,

"מצה 39עשירה  להיות צריכה היתה היא שני מצד אך ,
שימור": שצריכה
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אראנו 34) מצרים מארץ צאתך "כימי ונאמר ספ"א. ברכות משנה
מצרים" מארץ עלותו ביום לישראל היתה "כאשר טו) ז, (מיכה נפלאות"

טז). יא, (ישעי'
כו',35) תזכור למען יצאת בחפזון תש"ח: צאתך כימי סד"ה ראה

כו'. סט"א אתכפיא כד דוקא.. בנצחון המלך עונג ועד"מ

שמות.36) ר"פ
ענין 37) א"ל י"ד פסוק ג' בשמות וכן הנ"ל: ובתו"א ד. מו, ויגש

כו'. האחרונה הגאולה
ועוד).38) כב. פמ"ד, (ב"ר מעשה דחשיב
המצה 39) הוא עוני" דה"לחם איתא, הנ"ל לחמא הא סד"ה באוה"ת
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בגאולת  העתידה הגאולה של ההתכללות סמך על
אך  מצרים. בתוך גם עשירה מצה מתאפשרת מצרים
רק  העתידה לגאולה "להידמות" יכולה מצרים גאולת

ש  – "עשירה" של lerdבפרט zlaw תהיה עצמה
הגאולה  שלפיו בענין לא אך ותענוג, ב"טעם" מלווה
("אתהפכא"), חימוץ" לידי לבוא "יכולה אינה העתידה
בתוקפו. עודנו הרע כאשר להתקיים יכול איננו זה פרט

.‡È
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בני  עדיין היו שבו הזמן לגבי אמור הנ"ל כל
ממצרים, ביציאה אבל הגאולה, לפני במצרים ישראל
פסח  בליל שאוכלים המצה לגבי וכך הגאולה, לאחר

דוקא z`iviלזכר עוני" "לחם להיות מוכרח .40מצרים,

לכך  גרמה ממצרים היציאה הדברים: של הסברם
"עבדי  ונהיו פרעה", "עבדי היו לא כבר ישראל שבני

של41ה'" בדרגה אז היו הם כלומר, .ezekln zlaw
ה'42יתברך  ציוויי לקיום העול קבלת לפני שבאה ,

חז"ל: תחילה 43[כלשון שמים מלכות עול עליו יקבל
מצוות]. עול עליו יקבל ואחרֿכך

–efבעבודה האדם "מציאות" את לערב אין
חז"ל  לדברי מלכא 44בדומה קמי במחוג דמחוי מאן

היפך  הוא עונשו המלך) לפני ברמז שמצביע (=מי
והתענוג  ה"טעם" את כאן לערב אסור לפיכך החיים.
הקב"ה  של מלכותו קבלת כי עשירה, מצה של

"לחם באמצעות היא ה') עבדי "iper(להיעשות
התבטלות45בלבד  ,zhlgen.

(e"kyz ipiny t"ye t"yg` zgiyn)
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די iptlשאכלו עניא "לחמא בהגדה מש"נ מבאר [ועפ"ז עיי"ש חצות,
אבהתנא ג.aאכלו (פט, 24 שבהערה בתו"א מוכח וכן דמצרים"], ארעא

עיי"ש), ג. קיד,
עליו  שעונים ג"כ (כולל ענינים כו"כ בו יש עוני" ש"לחם וי"ל
שצריכה  כזו עשירה ומצה סע"ב) קטו, א. לו, פסחים – הרבה דברים

xeniy ענין – אתכפיא שענינה (מכיון עוני" "לחם (בכללות) ג"כ נק'
הבאה. הערה וראה עוני). בלחם עיקרי

מ"ש 40) להבין ד"ה צו (לקו"ת הידוע עם זה לתווך איך ויל"ע
[שלפני  דמצה ובכ"מ) והגדת. ד"ה סידור (הא'). ימים ששת ד"ה בהגדה.

היתה לא (ואילך) חצות ו]שלאחרי שימור צריכה היתה לבוא dlekiחצות
(ח"ב  תער"ב ובהמשך כו'), ממה"מ עליהם שנגלה זה (מצד חימוץ לידי

בחי' ש"היא תתקלג) dxiyrע' dvn."'כו

ה  ע"פ י"ל שלא ואולי זה דגם ב'קסאֿב) (ס"ע ויקהל באוה"ת מבואר
לקמן  (ראה בפנימיות" שזהו רק אתכפיא בחי' "כמו הוא כו' הספיק

קבלת ענינה דיצי"מ ג"כ zeklnבפנים, נק' ולכן בתכלית), ביטול שמים,
ולא  אתכפיא רק שהוא מכיון עוני", "לחם – זה עיקרי ענין מצד –

הקודמת. כבהערה כו'], בספה"ע רק נעשה [שזה אתהפכא
א.41) יד, מגילה נה. שם, מב. כה, בהר ראה
ואילך.42) תנג ע' הנ"ל לחמא הא ד"ה ראה
ועוד.43) ג. כ, יתרו מכילתא וראה מ"ב. פ"ב ברכות משנה
(4413 ובהערה 32 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש וראה ב. ה, חגיגה

שם.
(45.24 שבהערה לקו"ת גם ראה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gn sc zereay(ipy meil)

:`xnbd zhyetepîéä äåì ,òîL àza exiagn mc` del -áøò ¨§©¨¨¥¤¤¤
Bì äNòð úéòéáL éàöBîìe ,úéòéáLdeld,ñéøà Bà ózeLxtke §¦¦§¨¥§¦¦©£¨¨¨¦

,mitzeyd zreay eriayn delndy s` ,d`eldaïéìbìâî ïéà¥§©§§¦
elddn xeht `edy dreay eilr,edeld zn`a m` s` ixdy ,d`

,wiicl yie .aegd z` ziriay dhniy xakàîòèepi`y mrhd - ©£¨
oeik `ed dreay eilr lblbl lekiàéúàc ,úéòéáL áøò epîéä äåìc§¨¨¥¤¤¤§¦¦§©§¨

dézò÷ôà úéòéáL,ezhniye ziriayd d`ay -éðL øàL àä §¦¦©§©§¥¨§¨§¥
òeáL,mipyd x`ya edeld m` la` -ïéìbìâî`ly dreay eilr ¨©§©§§¦

gkene ,opaxc dreay `id dnvr mitzeyd zreayy s` ,del
:`xnbd dgec .opaxca milblbnyàîéú àìwiicze xn`z l` - Ÿ¥¨

c `ziixadn,ïéìbìâî òeáL éðL øàL àäx`ya mb zn`ay oeik ¨§¨§¥¨©§©§§¦
,oilblbn oi` mipydàîéà àlàm` ,jk wiicz -Bà ózeL Bì äNòð ¤¨¥¨©£¨¨

ñéøàa,úéòéáL áøò,ziriay mcew ewlgeäåì úéòéáL éàöBîìe ¨¦¤¤§¦¦§¨¥§¦¦¨¨
,epîéä,`ziixe`c dreay aiigzde ,zvwna dcedeïéìbìâîeilr ¥¤§©§§¦

ziriayy s`y `ed dfa yecigde ,mitzeyd zreay z` mb
lirl x`eank ,dreayd z` mb zhnyn(.dn)dreaya wx epiid ,

dpi` ,dlifb zprh gkn `idy mitzeyd zreay la` ,d`eld lr
.zhnyp

,`ziixaa yecigd edfy xnel xyt` ike :`xnbd ddnzàä̈
dì éðz÷ àéãäa,`ziixaa yexita aezk df oic ixd -Bì äNòð §¤§¨¨¨¥¨©£¨

ñéøà Bà ózeLa,ïéìbìâî ,epîéä äåì úéòéáL éàöBîìe ,úéòéáL áøò ¨¨¦¤¤§¦¦§¨¥§¦¦¨¨¥¤§©§§¦
jkne ,mitzeyd zreay z` zhnyn ziriay oi`y gkene
ziriay axra epnn del m`y mb xnel `ziixad dkxvedy
wiicl yi ,oilblbn oi` qix` e` szey el dyrp ziriay i`venae

e ,milblbn eid mipyd x`ya df did m`ydpéî òîLcïéìbìâî §©¦¨§©§§¦
s` dreay.ïðaøãa:`xnbd zxne`dpéî òîLok gken ok` - ¦§©¨¨§©¦¨
.`ziixadn

:dreay leblb oipra ztqep `xnin d`ian `xnbd,àðeä áø øîà̈©©¨
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ב efעבודה ללחום ezribiכרוכה עליו האדם, של
הרע. את ולהכניע

מבטאת  "אתהפכא" של עבודה אחרת: בדרך או
שהוא ezecg`zdאת עלֿידי אלקות עם האדם של

מאפשרת  איננה שמציאותו כך, כדי עד עצמו את מזכך
את מבטאת "אתכפיא" רע; של zelhazddמציאות

מקום  יש ומדותיו, שכלו לפי לאלקות: וההתמסרות
עצמו, את מכניע הוא זאת למרות אך לרע, ואפשרות

ממנו שדורש ממה ההיפך את ומקיים eze`ivnעושה ,
ה'. רצון את

העתידה  בגאולה שגם לכך ההסברים אחד זהו
מצרים  ליציאת זכר שיהיו 34יהיה היא, המטרה שהרי ,

ipy של בדרגה נמצאים כאשר גם ביחד: היתרונות
שאין  עד לחלוטין, האדם מציאות זיכוך "אתהפכא",

שב"אתכפיא" היתרון קיים אז גם – לרע מקום 35כלל

– מצרים) המתבטאת ezelhazd(גאולת האדם, של
ויגיעה. בעבודה
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אור" "תורה בספרו מסביר הזקן שבכך 36אדמו"ר ,
mixvnש  zle`ba אעלך "ואנכי – עליות שתי כתובות

עלה" שתהיה 37גם השניה לעליה גם היא הכוונה ,
העתידה. בגאולה

ותשפיע  תיזכר מצרים שגאולת שכשם אפוא, מובן,
צריכה  מצרים בגאולת גם כך העתידה, הגאולה על

ודיבורו  הבטחתו מורגשת בקשר 38להיות הקב"ה של
העתידה. לגאולה

ולנצחו  ברע להילחם והאומץ היכולת לכך: ההסבר
הוא  שבירתו לאחר אפילו (והרי בתוקפו הרע כאשר גם
מצרים  ביציאת היה שזה כפי בתוקפו, עדיין נשאר

" להיות צריך בסיוע gxaשהיה מתאפשרים העם"),
תביא, "אתכפיא" של שהעבודה וההרגשה ההכרה

ל"אתהפכא". דבר, של בסופו

היה  כבר מצרים, גאולת תחילת לפני עוד ולפיכך,
של והודעה –izyדיבור עלה" גם "אעלך – העליות

העתידה. הגאולה על גם
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רק  איננה מצרים, בגאולת העתידה הגאולה הזכרת
ה  על להודיע זאת cizrכדי ליישם כח נתינת גם זוהי אלא ,

(גלות  העבודה בתחילת שכבר – בהווה האדם בעבודת
העתידה. הגאולה "מעין" של עבודה קיימת תהיה מצרים)

עדיין  נמצאים כאשר לשאול: אפשר ולכאורה
עודנו והרע העבודה, תיתכן etwezaבתחילת כיצד ,

העתידה, הגאולה "מעין" שהיא עבודה של מציאות
"אתהפכא", הוא הרע?zexcrdשענינה של מוחלטת

איננה  העבודה שבתחילת למרות הוא: לכך ההסבר
בדרך  היא העבודה ולפיכך הרע, של התבטלותו קיימת
ה'), בסעיף לעיל שהובהר (כפי עול וקבלת מלחמה
צריכות  העול" ו"קבלת ההתבטלות אין זאת בכל
את  "לקשור" יש אלא הכרח, בדרך רק להיות

ל" עצמה שכלו ze`ivnההתבטלות שגם כך האדם, "
תהיה  ואז עול, ולקבלת להתבטלות "יסכימו" ומדותיו

בתענוג. גם המלווה קבלתֿעול מתוך העבודה

מצרים  גאולת שבתוך העתידה הגאולה כלומר,
המביאה  עצמן, בפני ומדות שכל של העבודה איננה
אלא  ה') בסעיף שהוסבר (כפי ל"אתהפכא" בסופה
מצרים  גאולת של ה"אתכפיא" בתוך פרט מהווה היא

בתענוג. המלווה קבלתֿעול מתוך העבודה –

שיוזכר  מצרים, גאולת של הענין גם לכך [בדומה
עיקר  העתידה: בגאולה "פרט" הוא לבוא, לעתיד
האדם  מציאות זיכוך הוא בעתיד ההתעלות
רק  ומוגבל מדוד יהיה לא הזיכוך אך ("אתהפכא"),
אלא  "מציאותו"), (לפי עצמו את האדם של זיכוכו לפי

ההתבטלות]. מעלת – מציאותו מהגבלות יותר

.È

˜¯ ÌÈ¯ˆÓ ˙ÏÂ‡‚ ÍÂ˙· ˙‡ˆÓ ‰„È˙Ú‰ ‰ÏÂ‡‚‰
ÌÈË¯Ù‰ ÔÓ „Á‡·

ישראל  בני שאכלו שהמצה לכך ההסבר זהו
מצה  להיות יכלה מצרים, ליציאת כהכנה במצרים,

"מצה 39עשירה  להיות צריכה היתה היא שני מצד אך ,
שימור": שצריכה

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

אראנו 34) מצרים מארץ צאתך "כימי ונאמר ספ"א. ברכות משנה
מצרים" מארץ עלותו ביום לישראל היתה "כאשר טו) ז, (מיכה נפלאות"

טז). יא, (ישעי'
כו',35) תזכור למען יצאת בחפזון תש"ח: צאתך כימי סד"ה ראה

כו'. סט"א אתכפיא כד דוקא.. בנצחון המלך עונג ועד"מ

שמות.36) ר"פ
ענין 37) א"ל י"ד פסוק ג' בשמות וכן הנ"ל: ובתו"א ד. מו, ויגש

כו'. האחרונה הגאולה
ועוד).38) כב. פמ"ד, (ב"ר מעשה דחשיב
המצה 39) הוא עוני" דה"לחם איתא, הנ"ל לחמא הא סד"ה באוה"ת



עב

ֶאֶרץ  ְלכּו ּבְ ר ָמֽ ָלִכים ֲאׁשֶ ה ַהּמְ בראשית לו, לא־לב: ְוֵאּלֶ
ַלע  ֱאדֹום ּבֶ ֽ ְמלְֹך ּבֶ ל: ַוּיִ ָרֵאֽ ֱאדֹום ִלְפֵני ְמָלְך־ֶמֶלְך ִלְבֵני ִיׂשְ

ָבה: ְנָהֽ ם ִעירֹו ּדִ עֹור ְוׁשֵ ן־ּבְ ּבֶ

קכב

רמז, "ָלָבן" הי' לו ד' בנות, ול"יתרו" ז' — ביחד י"א, נגד 
ם האבות נאמרו ד' — ביחד י"א,  מלכי תהו שהם ז' וׁשֵ

ורמזים בזה

בנותיו  היו  וזלפה  בלהה  גם  כי  בנות,  ד'  היו  ללבן 

בנותי,  את  תענה  אם  בפסוק  בחומש1  בפרש"י  כמ"ש 

וליתרו2 היו ז' בנות.

הם  הרי  )כי  מתהו3,  ויתרו  לבן  שרש  באמת  וי"ל 

מאומות העולם, שאומות העולם בכלל שרשם מתהו(, 

והי' להם ביחד י"א בנות4 הוא לנגד הי"א בחי' דתהו 

עזים  יריעות  י"א6  הקטרת,  סממני  י"א5  כמו  שנפלו, 

1( בראשית לא, ג. ראה גם לעיל סימן נד.

2( שמות ב, טז.

פב,  עמוד  שמות־דברים  לזוהר  הערות  יצחק  לוי  בלקוטי  ראה   )3

דיתרו מתחלה הי' כומר כהן מדין — מתוהו, ואח"כ נתגייר וכו'. עיין 

לקמן סימן קמא. וראה ספר המאמרים ה'תשל"ז עמוד 161.

4( ראה בפנים בלקוטי לוי יצחק, שמבאר דענין "בנות" הוא מתוהו, 

ורק כשבאו יעקב ומשה ללבן ויתרו היו להם בנים. ע"ש ביאור הענין 

עפ"י קבלה.

5( שמות ל, לד. ראה לקמן הערה 8.

6( שמות כז, ז "ועשית יריעות עזים לאהל על המשכן עשתי עשרה 

סימן  סוף  ח"א  עה"ת  יצחק  לוי  ילקוט  ראה  אותם".  יריעות תעשה 

ח, דמספר האמות ביריעות עזים, מרמז לבחי' גבורות ודינים דתוהו. 

ועזים בחי' גבורות כמארז"ל )שבת עז.( מ"ט עזיא מסגי ברישא והדר 

יצחק, הערות לזהר  לוי  נהורא. לקוטי  חשוכא והדר  אימרא ברישא 

תורה  לקוטי  ראה  גבורה.  בחי'  עז"  לשון  "עזים  נו  עמוד  בראשית 

ספר  א'תקיב.  עמוד  תרומה  פרשת  התורה  אור  ד.  עד,  בלק  פרשת 

המאמרים תרכט סוף עמוד קיח ואילך.

וכדומה7.

הקטרת  סממני  שהי"א  כמו  ע"ד  וז',  לד'  ונחלקים 

בתורה8  בפירוש  כתובים  מהם  ד'  כי  וז',  לד'  נחלקים 

נטף שחלת חלבנה לבנה וז' רמוזים רק בהתיבות סמים 

ב' פעמים שהוא מדרש חכמים.

האבות9  ושם  ז'  הם  המלכים  תהו  במלכי  ועד"ז 

נאמרו ד' וד"ל.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות־דברים עמוד פד

7( וכדומה: ראה אור התורה פרשת ויחי עמוד תיג וז"ל: ביר"ק ערך 

הכנעה. וז"ל סוד אחד עשר כוכבים משתחוים לי דע כי עי"ז יש כח 

בתורה  אלופים שחשב  י"א  הם  )הג"ה  דעשו,  אלופים  י"א  להכניע 

ס"פ וישלח ל"ו מ"ם אלוף תמנע אלוף עלוה כו'. וכן במ"ר פרשת 

נשא דף ר"ס ע"ג כתב וז"ל וי"א אלופים שחישב לבסוף שנאמר ואלה 

מ"ם  ל"ו  וישלח  ס"פ  בפרש"י  מזה  ועיין  עכ"ל.  עשו  אלופי  שמות 

שהביא כן מדברי הימים א' ססי' א', עכ"ה(. מנין י"א הוא מפורסם כי 

י"א קליפין הם וי"א סממני הקטורת וי"א פסוקים המתחילים בנו"ן 

ומסיימים בנו"ן, )הג"ה ובמא"א אות יו"ד סעיף ל"ז וסעיף נ"ז חשב 

עוד י"א יום מחורב וי"א ימים שבין נדה לנדה י"א חלקי הטומאות 

י"א ארורים כו' וכן י"א יריעות עזים לאהל על המשכן כו'( עכ"ל.

וראה לקוטי לוי יצחק, ליקוטים על תנ"ך ומאחז"ל עמוד פו וז"ל: 

המשכן נעשה מי"א דברים: זהב, כסף, נחשת, תכלת, ארגמן, תולעת 

שהי"א  שטים.  עצי  תחשים,  עורות  אלים,  עורות  עזים,  שש,  שני, 

כמ"ש  ו"ה,  שהם  מז"ת  מתהו  שנפלו  בחי'  הי"א  הם  הללו  דברים 

במ"א מזה בס"ד. ע"ש.

ועיין לעיל סימן קטו הערה 3.

בסיני,  למשה  לו  נאמרו  סממנין  י"א  יוחנן  א"ר  ו:  כריתות  ראה   )8

א"ר הונא מאי קרא )שמות ל, לד( "קח לך סמים" תרי, "נטף ושחלת 

וחלבנה" הא חמשה, וסמים אחריני חמשה, הא עשרה, ולבונה זכה 

חד, הא חד סרי.

ראה לעיל סימן קכא הערה 4.

9( פירוש: בפסוקים לב־לט נזכר ז' מלכים, ורק בארבעה מהם נזכר 

גם האבות, והם: )פסוק לב( בלע בן בעור, )לג( יובב בן זרח, )לה( 

הדד בן בדד, )לח( בעל חנן בן עכבור, ביחד הוא י"א.

ילקוט מתורת לוי יצחק
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עג
וטבלתם  אזוב  אגודת  ולקחתם   – כב  יב, 
ואל  המשקוף  אל  והגעתם  בסף  אשר  בדם 
לא  ואתם  בסף  אשר  הדם  מן  המזוזת  שתי 

תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר

אומר  ר"ש  במכילתא  איתא  אזוב.  אגודת  ולקחתם  א. 
שהוא  וסף  המזוזות  ושתי  משקוף  היו  מזבחות  ארבעה 
היו  המזוזות  ושתי  שמשקוף  לעיל  כתבנו  וכבר  אסקופה, 
לו(,  א,  )עי' ש"ר  בזוהר  ויעקב כמבואר  יצחק  נגד אברהם 
יש לומר שדם אשר בסף על אסקופה יסוד הבית שמרמז 
הוא  סף  אותיות  ועם  י"ו  מספרו  אזוב  כי  והוא  יוסף  על 
יוסף דכתיב  יוסף, ואפשר שהי' לכפר על מכירת  בבחינת 
בו )בראשית מב, כב( וגם דמו הנה נדרש ולכך נצטוו על דם 
מילה ודם פסח כדכתיב )יחזקאל טו, ו( ואומר לך בדמייך 
חיי, ועמ"ש לעיל עוד כי שתי המזוזות היו מרמזים על בתי 
שיבנה  שלישי  בית  על  והמשקוף  ושני  ראשון  מקדשים 
שהי'  שבשילה  למזבח  מרמז  הי'  והסף  בימינו,  במהרה 

בחלקו של יוסף.
פנים יפות

ישבו  אשר  ישראל  בני  ומושב   – מ  יב, 
במצרים שלשים שנה וארבע מאות שנה

שלשה  מצרים  בגאולת  מצינו  ישראל.  בני  ומושב  ב. 
נמנים  והם: ת' שנה, ת"ל שנה, רד"ו שנה. ת' שנה  קצים, 
של  ולחצם  ודלותם  ענים  עם  אברהם  זרע  גרות  מתחלת 
בניו, שנאמר: ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה1, ובזה 
משעה  מיצחק  נמנים  הם  שנה  ת"ל  ועבדות.  גרות  נכלל 

שנולד2. רד"ו שנה הם שישבו במצרים מנין רד"ו.

1( בראשית טו, יג.

2(  כן מצאתי בכל ד"ר. אבל הוא תמוה מאד, כי כל המפרשים )רש"י וראב"ע בפירוש 

יד, ועיין  ג, מכילתא פסחא פרשה  הארוך ורמב"ן( וגם המדרשים )סדר עולם פרק 

תורה שלימה לך לך טו, הערה קמב( וגם הרמב"ם ב"אגרת תימן" )הוצ' מוסד הרב 

קוק עמוד קנד(, וגם רבינו בתוכם )עיין לעיל פרשת לך לך טו בסוף פסוק יד(, כולם 

פה אחד שמשנולד יצחק עד שיצאו ממצרים היו ארבע מאות שנה בשוה )והחשבון 

ויעקב הי' ק"ל שנה, וישראל  הוא בדיוק: יצחק הי' ס' שנה בלדת רבקה את יעקב, 

כן איך  ואם  בין הבתרים.  והחשבון ת"ל הוא מגזירת  עמדו שם רד"ו שנה, הרי ת(. 

בספר  קצים  שלשה  העתידה  בגאולתנו  תמצא  וכן 
דניאל: אלף ק"נ, אלף ר"צ, אלף של"ה, הוא שכתוב תחלה: 
ויאמר אחד קדוש3 לפלמוני המדבר עד מתי החזון התמיד 
והפשע שומם תת וקדש וצבא מרמס, ויאמר אלי עד ערב 
בקר אלפים ושלש מאות ונצדק קדש4, חשוב ימים ולילות5 
וכתיב:  שנה6,  ק"נ  אלף  הרי  בימים  שנחלקם  וכיון  ביחד, 
ומעת הוסר התמיד ולתת שקוץ שומם ימים אלף מאתים 
אלף  לימים  ויגיע  המחכה  אשרי  אחריו:  וכתיב  ותשעים7, 

שלש מאות שלשים וחמשה8.
והיתה הסבה מאת הקב"ה שהיתה גאולת מצרים על ג' 
קצים כדי לחזק ידינו הרפות בגלותנו זה, ושלא נאמר: אבדה 
תקותנו נגזרנו לנו9, כי מאחר שנתברר לנו כי שלשה קצים 
אלו של גאולת מצרים שלשתן היו אמת, כי עלינו להאמין 
כי שלשה קצים המפורשין בדניאל בגאולתנו העתידה כלם 
וע"כ  מתחלפות,  וחשבונות  מדות  שם  שיש  אע"פ  אמת 
נגזרו כאן וכאן ג' קצים, שאם יזכו יהיו נגאלין בראשון, ואם 
לא יזכו בראשון יזכו בשני, ואם לא יזכו בשני יזכו בשלישי, 
ואי אפשר שתאחר הגאולה מן הקץ הקצוב האחרון ואילך.
רבינו חננאל, מובא ברבינו בחיי

לעיל  )ועיין  הר"ח  של  היא  זו  שדעה  רבינו  מסיים  כן  כי  הר"ח,  של  זה  חשבון  יתכן 

ולא  ידעת(.  וכבר  ד"ה  ביאורים  ע"ש  זו,  לשיטה  רמז  כן  שגם  ח,  מו,  ויגש  בפרשת 

מצאתי דעה זו שהוזכרה בשום מקום )והחכם שי"ר באספו את הליקוטים של פירוש 

זו(. שוב ראיתי שב"תורת חיים"  ר"ח השמיטו, וגם בת"ש לא מצאתי רמז לשיטה 

הרגיש בזה דמלידת יצחק לא היו אלא ת' שנה והניח בצ"ע. ועיין עוד בפירוש הקצר 

לראב"ע מה שמביא בשם רב סעדי' גאון שחשבון ת"ל הוא מיום שיצא אברהם אבינו 

מארץ כשדים. והחשבון ת' הוא מיום שעמד בו אברהם כשאמר לו השם "ועבדום 

ועינו אותם ארבע מאות שנה". והנה מזה שנודע לנו כי ר"ח הלך בעקבות ר"ס. עוד 

תהי' התימה יותר גדולה למה חולק עליו בזה.

3( אחד מן המלאכים )רש"י(.

4( דניאל ח, יג-יד.

5( היינו "ערב בקר" )שנאמר בדניאל ח, יד(.

6( שהרי חצי 2300 הוא: 1150.

7( שם יב, יא.

8( שם יב.

9( יחזקאל לז, יא. – ועיין לעיל ברבינו בחיי פרשת לך לך יז, כ, שגם שם הביא מרבינו 

חננאל דברים יקרים מחזקים לב בגאולה העתידה.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת בא
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a`עד zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"k oey`x meil inei xeriy

ß zah f"k oey`x mei ß

é(à)éðà-ék äòøt-ìà àa äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ¦«£¦º
éúL ïòîì åéãáò áì-úàå Baì-úà ézãaëä¦§©³§¦¤¦Æ§¤¥´£¨½̈§©À©¦¦²

:Baø÷a älà éúúà«ŸŸ©¬¥−¤§¦§«
i"yx£‰Ú¯tŒÏ‡ ‡a ‰LÓŒÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑ּבֹו אני ∑È˙L.והתרה ׁשאׁשית .ׂשימי, «…∆∆…∆…∆«¿…ְְֵַƒƒֲִִִִֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(65 'nr e jxk zegiy ihewl)

ּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו א)והתרהוהתרהוהתרהוהתרה י, ּבֹו(רׁש"י ׁשּנאמר מי ׁשאף ּב'ּתניא', מבאר ְְְְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹ
ּדחק  "אם הּנה ּתׁשּובה", לעׂשֹות ּבידֹו מסּפיקין ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָׁש"אין
ּכאן, ואף ּתׁשּובתֹו". מקּבלין - ּתׁשּובה ועׂשה . . ְְְְְְְְִִֵַַַָָָָָונתחּזק
ּבידֹו היתה עדין ּפרעה, לב את ה' ׁשהכּביד לאחר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹּגם

זהּו ּבתׁשּובה. ולׁשּוב להתחּזק ּבּבּבּבֹוֹוֹוֹוהּבחירה –והתרהוהתרהוהתרהוהתרה ְְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ

ּכדי ּפרעה לב את הכּביד את ללללׁשׁשׁשׁשללללללללהּקּב"ה מּמּנּו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָֹֹֹ ִֶֶֹֹ
ּבידֹו היה ׁשעדין מגּלה רׁש"י א ּתׁשּובה; ׁשל ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאפׁשרּות
ּבדר היא, התראה ׁשל הּמּטרה ׁשהרי ּתׁשּובה, ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלעׂשֹות

ׁשהאדם אֹותּה.יקיקיקיקּבּבּבּבללללּכלל, ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - n"yz zyxt `a zay zgiyn)

ּפּפּפּפרעהרעהרעהרעה אלאלאלאל א)ּבּבּבּבאאאא (י, ֹֹ ְְְְֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ֹֹ
מתאים  ׁשּלכאֹורה ּכפי ולא 'ּבא' לׁשֹון הּכתּוב נֹוקט ְְְְְִִִֵֶַַַַָָֹֹמּדּוע

?'ל' – ֵֵיֹותר
ועל  מּמצרים, הּגאּולה על מסּפרת ׁשּפרׁשתנּו הּוא, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָההסּבר
מקרבת  – 'ּבא' ׁשל ּבאפן הּבֹורא עבֹודת ּכי הּכתּוב רֹומז ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹּכ

הּגאּולה. ְֶַָאת
הּוא  ׁשאמנם יּתכן הּתֹורה, ללּמּוד עּתים קֹובע אדם ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּכאׁשר
ּפֹועל  אינֹו הּלּמּוד א ּבֹו, ּומׁשּתּתף הּלּמּוד אל 'הֹול'ְִִִֵֵֵֵֶַַַַ

ּדברים  ׁשני נׁשארים הּנלמד והעניין והּוא עליו, ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָָּומׁשּפיע
הּלּמּוד, אל 'לבֹוא' האדם על – ּבא נאמר ּכ על ְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָֹנפרדים.
עליו  יׁשּפיע והענין ּבפנימּיּותֹו, ויּכנס 'יבֹוא' הּנלמד ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשהּתכן
להיֹות  צריכה ּגם זֹו ּגמּורה. ּבהתאחדּות עּמֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָויתאחד
והתקּׁשרּות  התאחדּות – ה' עבֹודת עניני ּבכל ְְְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָהּׁשאיפה

לעבֹודה. העֹובד ּבין ְֲִִֵֵָָָּפנימית
הּגאּולה  ּבֹוא את מחיׁשים ּבא, ּבבחינת ה' עבֹודת ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָֹעל־ידי

ּבימינּו. ּבמהרה והּׁשלמה ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָהאמּתית

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - g"lyz `x`e zyxt w"y i`ven zgiyn)

ללללּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו אתאתאתאת הכהכהכהכּבּבּבּבדדדדּתּתּתּתיייי אניאניאניאני א)ּכּכּכּכיייי (י, ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַ
החפׁשי  מרצֹונֹו ּבאּו לא מצרים ּגלּות וקׁשי ּפרעה ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹֹֹּגזרֹות

ׁשּיתּגּלּוּפּפּפּפרעהרעהרעהרעהׁשל ּכדי לּבֹו, את הכּביד ׁשהּקּב"ה מּפני אּלא ְְְְֶַַַַֹֹ ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ
ונפלאֹותיו. ה' ְְְִִֵָנּסי

מעבֹודת  אֹותֹו הּמֹונעים ּבדברים – ּב'מיצר' נתקל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָּכׁשּיהּודי
הּקּב"ה  למעׂשה הּוא הּמניעֹות ׁשּמקֹור לּבֹו אל יּתן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּבֹורא,

נׁשמתֹו. ּכחֹות את ׁשּיגּלה ּכדי לנּסֹותֹו, המבּקׁש ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָֹעצמֹו,
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עכ `a zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"k oey`x meil inei xeriy
i"yx£ÈzÏlÚ˙‰∑:ּכמֹו כב)ׂשחקּתי, "ּכי (במדבר ƒ¿««¿ƒְְִִִַ

ּבי", ו)התעּללּת א ּבהם",(שמואל התעּלל ּכאׁשר "הלֹוא ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָ
ׁשאם  – ּומעללים ּפֹועל לׁשֹון ואינֹו ּבמצרים. ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָהאמּור

ּכמֹו: – עֹוללּתי לכּתב לֹו היה א)ּכן, "ועֹולל (איכה ְְְְִִֵֵַָָֹ
לי" עֹולל "אׁשר לי", עֹוללּת ּכאׁשר  .למֹו ְֲֲִִֶֶַַַָָ

(â)åéìà eøîàiå äòøt-ìà ïøäàå äLî àáiå©¨¸Ÿ¤´§©«£Ÿ»¤©§Ÿ¼©«Ÿ§´¥À̈
ìà ýåýé øîà-äkýzðàî éúî-ãò íéøáòä é «Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¨«¦§¦½©¨©´¥©½§¨

:éðãáòéå énò çlL éðtî úðòì¥«¨−Ÿ¦¨¨®©©¬©¦−§©«©§ª«¦
i"yx£˙ÚÏ∑,לאתּכנעא מּפני ּכתרּגּומֹו: וׁשפל עני להיֹות מאנּת עני, מּגזרת .והּוא ≈»…ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָָָָ

(ã)ì äzà ïàî-íà ékàéáî éððä énò-úà çlL ¦²¦¨¥¬©−̈§©¥´©¤©¦®¦«§¦̧¥¦¬
:Eìáâa äaøà øçî̈¨²©§¤−¦§ª¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 65 cenr ,e jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

daEWzA aEWl milFki aSn lkA§¨©¨§¦¨¦§¨

ּפר  אל מׁשה ּדברי הּובאּו ּפרׁשתנּו ּבׁשליחּותֹוּבתחּלת עה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
מביא  הּנני עּמי, את לׁשּלח אּתה מאן אם "ּכי הּקּב"ה ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשל

"ּבגבל ארּבה ד)מחר .(י, ְְִֶֶַָָֻ
את  הכּבדּתי "אני זה לפני ּכתּוב ּדהרי הּקּוׁשיא, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָוידּועה
הּוא  יׂשראל ּבני את לׁשּלח ּפרעה ׁשּמאן ׁשהּטעם ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹלּבֹו",
ּבארּבה  נענׁש מּדּוע ואם־ּכן לּבֹו, את חּזק ׁשהּקּב"ה ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמּכיון

ּבבחירתֹו? היה לא זה הרי לׁשּלח, ׁשּמאן ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹמּטעם
ּב'אּגרת  נׁשמתֹו־עדן הּזקן רּבנּו ּׁשּכתב מה על־ּפי לתרץ ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָויׁש

יא)הּתׁשּובה' מסּפיקין (פרק "אין עליו ׁשּנאמר מי ׁשאף ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
ּתׁשּובה" לעׂשֹות במשנה)ּבידֹו ב פה, ּדחק (יומא  "אם הּנה , ְְֲִִֵַַָָָ

ּתׁשּובתֹו". מקּבלין ּתׁשּובה ועׂשה יצרֹו על ונתּגּבר ְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָונתחּזק
מּכל־  הּתׁשּובה, עליו מכּבידים ׁשּמּלמעלה מי ּדאף ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָּדהינּו,
ולׁשּוב  "להּדחק" הּבחירה מׁשּפט לֹו יׁש עדין ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָמקֹום

ְִָּבתׁשּובה.
ּבזה  ׁשהּכּונה לפרעה, ּבנֹוגע לֹומר יׁש ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹועל־ּדר־זה
לׁשּוב  עליו הקׁשּו ׁשּמּלמעלה הּוא לּבֹו" את ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָׁש"הכּבדּתי
ועדין  הּבחירה, מׁשּפט את מּמּנּו לקחּו לא אבל ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֹּבתׁשּובה,
יׂשראל, ּבני את ּולׁשלח ּבתׁשּובה ולׁשּוב "להּדחק" יכֹול ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָהיה

נענׁש. הּוא זה ְֱֶֶַַועל
רׁשע  ׁשהיה לפרעה ּבנֹוגע ׁשאם אלינּו, נפלאה הֹוראה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹּומּזה
ּבתׁשּובה, לׁשּוב ּבכחֹו ׁשהיה הּתֹורה לנּו אֹומרת ְְִֶֶֶַָָָָָָָֹּגמּור,
נׁשמה  לֹו ׁשּיׁש יׂשראל מּבני אחד ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָעל־אחת־ּכּמה־וכּמה
"יתּבר אּתֹו ּבאמנה היתה החטא ּבׁשעת ׁש"אפילּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָקדֹוׁשה
לׁשּוב  ּביכלּתֹו ׁשּיהיה, מּצב ׁשּבכל כד) פרק סוף  ְְְִִֶֶֶַָָָָ(תניא

להּקּב"ה. ּולהתקרב ְְְִִֵַַַָָָּבתׁשּובה
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ּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו א)והתרהוהתרהוהתרהוהתרה י, ּבֹו(רׁש"י ׁשּנאמר מי ׁשאף ּב'ּתניא', מבאר ְְְְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹ
ּדחק  "אם הּנה ּתׁשּובה", לעׂשֹות ּבידֹו מסּפיקין ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָׁש"אין
ּכאן, ואף ּתׁשּובתֹו". מקּבלין - ּתׁשּובה ועׂשה . . ְְְְְְְְִִֵַַַָָָָָונתחּזק
ּבידֹו היתה עדין ּפרעה, לב את ה' ׁשהכּביד לאחר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹּגם

זהּו ּבתׁשּובה. ולׁשּוב להתחּזק ּבּבּבּבֹוֹוֹוֹוהּבחירה –והתרהוהתרהוהתרהוהתרה ְְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ

ּכדי ּפרעה לב את הכּביד את ללללׁשׁשׁשׁשללללללללהּקּב"ה מּמּנּו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָֹֹֹ ִֶֶֹֹ
ּבידֹו היה ׁשעדין מגּלה רׁש"י א ּתׁשּובה; ׁשל ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאפׁשרּות
ּבדר היא, התראה ׁשל הּמּטרה ׁשהרי ּתׁשּובה, ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלעׂשֹות

ׁשהאדם אֹותּה.יקיקיקיקּבּבּבּבללללּכלל, ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - n"yz zyxt `a zay zgiyn)

ּפּפּפּפרעהרעהרעהרעה אלאלאלאל א)ּבּבּבּבאאאא (י, ֹֹ ְְְְֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ֹֹ
מתאים  ׁשּלכאֹורה ּכפי ולא 'ּבא' לׁשֹון הּכתּוב נֹוקט ְְְְְִִִֵֶַַַַָָֹֹמּדּוע

?'ל' – ֵֵיֹותר
ועל  מּמצרים, הּגאּולה על מסּפרת ׁשּפרׁשתנּו הּוא, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָההסּבר
מקרבת  – 'ּבא' ׁשל ּבאפן הּבֹורא עבֹודת ּכי הּכתּוב רֹומז ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹּכ

הּגאּולה. ְֶַָאת
הּוא  ׁשאמנם יּתכן הּתֹורה, ללּמּוד עּתים קֹובע אדם ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּכאׁשר
ּפֹועל  אינֹו הּלּמּוד א ּבֹו, ּומׁשּתּתף הּלּמּוד אל 'הֹול'ְִִִֵֵֵֵֶַַַַ

ּדברים  ׁשני נׁשארים הּנלמד והעניין והּוא עליו, ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָָּומׁשּפיע
הּלּמּוד, אל 'לבֹוא' האדם על – ּבא נאמר ּכ על ְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָֹנפרדים.
עליו  יׁשּפיע והענין ּבפנימּיּותֹו, ויּכנס 'יבֹוא' הּנלמד ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשהּתכן
להיֹות  צריכה ּגם זֹו ּגמּורה. ּבהתאחדּות עּמֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָויתאחד
והתקּׁשרּות  התאחדּות – ה' עבֹודת עניני ּבכל ְְְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָהּׁשאיפה

לעבֹודה. העֹובד ּבין ְֲִִֵֵָָָּפנימית
הּגאּולה  ּבֹוא את מחיׁשים ּבא, ּבבחינת ה' עבֹודת ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָֹעל־ידי

ּבימינּו. ּבמהרה והּׁשלמה ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָהאמּתית

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - g"lyz `x`e zyxt w"y i`ven zgiyn)

ללללּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו אתאתאתאת הכהכהכהכּבּבּבּבדדדדּתּתּתּתיייי אניאניאניאני א)ּכּכּכּכיייי (י, ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַ
החפׁשי  מרצֹונֹו ּבאּו לא מצרים ּגלּות וקׁשי ּפרעה ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹֹֹּגזרֹות

ׁשּיתּגּלּוּפּפּפּפרעהרעהרעהרעהׁשל ּכדי לּבֹו, את הכּביד ׁשהּקּב"ה מּפני אּלא ְְְְֶַַַַֹֹ ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ
ונפלאֹותיו. ה' ְְְִִֵָנּסי

מעבֹודת  אֹותֹו הּמֹונעים ּבדברים – ּב'מיצר' נתקל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָּכׁשּיהּודי
הּקּב"ה  למעׂשה הּוא הּמניעֹות ׁשּמקֹור לּבֹו אל יּתן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּבֹורא,

נׁשמתֹו. ּכחֹות את ׁשּיגּלה ּכדי לנּסֹותֹו, המבּקׁש ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָֹעצמֹו,
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mFwn lMn ,FlcB z`xIn KxAzi l`l̈¥¦§¨©¦¦§©¨§¦¨¨
lAql cFr lFki iYlA FzFidA rnWi¦§©¦§¦§¦¨¦§Ÿ
d`x xW`M aWg dfe ,zFMOd zrx z ¤̀¨©©©§¤¨©©£¤¨¨

"wiCSd 'd" xn` dMOd gMOW,h lirl) ¤¦Ÿ©©©¨¨©©©¦
(fk`l df lM mrW d`x xW`M mpn` .¨§¨©£¤¨¨¤¦¨¤Ÿ

rnW(dl cl miweqt)dzidW dWn aWg , ¨©¨©Ÿ¤¤¨§¨
lkEi `NW mb iM ,wixl FA d`xzdd©©§¨¨¨¦¦©¤Ÿ©
'd Fl xn` okle ,rnWi `l lAql¦§ŸŸ¦§©§¨¥¨©
`Ed mB dYrW iR lr s` ,KxAzi¦§¨©©©¦¤©¨©

FAl ciAkd(cl weqt)xaM ikp` dPd , ¦§¦¦¦¥¨Ÿ¦§¨
dfe ,oigXA "FAl z` iYcAkd"¦§©§¦¤¦©§¦§¤
icM ,mixvn axwA zFzF`d zFAxdl§©§¨§¤¤¦§©¦§¥
ornlE ,daEWzA mdn dfi` aEWIW¤¨¥¤¥¤¦§¨§©©

ilcb ExiMie zFxFCl l`xUi ExRqi§©§¦§¨¥©§©¦¨§¦
lr s` diE`x d`xzdd Kkitl ,iaEhe§¦§¦¨©©§¨¨§¨©©

.drxR rnWi `NW iR¦¤Ÿ¦§©©§Ÿ
älà éúúà éúL ïòîì.Baø÷aicM §©©¦¦ŸŸ©¥¤§¦§§¥

aEWie ilcB z` mrd xiMi mdAW¤¨¤©¦¨¨¤¨§¦§¨
.FzrWxn` dxez ¥¦§¨

(a).øtñz ïòîìezFxFC Erci ornl §©©§©¥§©©¥§
.dN` lM z` l`xUi¦§¨¥¤¨¥¤



a`עו zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"k oey`x meil inei xeriy

(å)ézá eàìîeéãáò-ìë ézáe Eíéøöî-ìë ézáe E ¨«§¸¨¤¹¨¥´¨£¨¤»»¨¥´¨¦§©¼¦¼
éúáà eàø-àì øLàéúáà úBáàå EíúBéä íBiî E £¤̧«Ÿ¨³£Ÿ¤̧Æ©«£´£Ÿ¤½¦À¡¨Æ

:äòøt íòî àöiå ïôiå äfä íBiä ãò äîãàä-ìò©¨«£¨½̈©−©´©¤®©¦¬¤©¥¥−¥¦¬©§«Ÿ

(æ)eðì äæ äéäé éúî-ãò åéìà äòøô éãáò eøîàiå©«Ÿ§Á©§¥̧©§¹Ÿ¥À̈©¨©Æ¦«§¤̧¤¬¨̧Æ
ýåýé-úà eãáòéå íéLðàä-úà çlL L÷Bîì§¥½©©Æ¤¨«£¨¦½§©«©§−¤§Ÿ̈´

ìàý:íéøöî äãáà ék òãz íøèä íäé ¡«Ÿ¥¤®£¤´¤¥©½¦¬¨«§−̈¦§¨«¦
i"yx£Ú„z Ì¯Ë‰∑ידעּת לא מצרים?העֹוד אבדה .ּכי ¬∆∆≈«ְְְֲִִִַָָָָָֹ

(ç)øîàiå äòøt-ìà ïøäà-úàå äLî-úà áLeiå©©º¤¤³§¤©«£ŸÆ¤©§½Ÿ©Ÿ́¤
ìà ýåýé-úà eãáò eëì íäìàýéîå éî íëé £¥¤½§¬¦§−¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¦¬¨¦−

:íéëìää©«Ÿ§¦«
i"yx£·LeiÂ∑ ׁשליח עלֿידי וה הּוׁשבּו אחריהם, ּפרעה ׁשּׁשלחּו אל .ׁשיבּום ««ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

(è)eðéðáa Cìð eðéð÷æáe eðéøòða äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¦§¨¥¬¦§¥¥−¥¥®§¨¥̧
:eðì ýåýé-âç ék Cìð eðø÷ááe eððàöa eðúBðááe¦§¥¹§Ÿ¥³¦§¨¥̧Æ¥¥½¦¬©§Ÿ̈−¨«

(é)çlLà øLàk íënò ýåýé ïë éäé íäìà øîàiå©Ÿ́¤£¥¤À§¦̧¥³§Ÿ̈Æ¦¨¤½©«£¤²£©©¬
:íëéðt ãâð äòø ék eàø íëtè-úàå íëúà¤§¤−§¤©§¤®§¾¦¬¨−̈¤¬¤§¥¤«

i"yx£'B‚Â ÌÎ˙‡ ÁlL‡ ¯L‡k∑ ּגם אׁשּלח ּכי אף «¬∆¬««∆¿∆¿ֲִַַַַ
הּצאן  אמרּתם את ּכאׁשר הּבקר, ¯Ú‰.ואת Èk e‡¯ ְְֲֲֶֶֶֶַַַַָָֹ¿ƒ»»

ÌÎÈt „‚∑:ׁשמעּתי אּגדה ּומדרׁש ּכתרּגּומֹו. ∆∆¿≈∆ְְְְִִַַַַָָָ
רֹואה  ּפרעה: להם אמר רעה, ׁשּׁשמֹו יׁש אחד ְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּכֹוכב
לקראתכם  עֹולה ּכֹוכב אֹותֹו ׁשּלי, ּבאיצטגנינּות ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָאני
יׂשראל  ּוכׁשחטאּו והריגה. ּדם סימן והּוא ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָּבּמדּבר,
מׁשה  אמר להרגם, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּובּקׁש ְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבעגל

לב)ּבתפּלתֹו: ּברעה (לקמן לאמר מצרים יאמרּו "לּמה ְְְְִִִִֵַָָָָָֹֹ
נגד  רעה ּכי "ראּו להם: ׁשאמר היא זֹו ְִִִֶֶֶֶַָָָָָהֹוציאם"?
הּדם  את והפ הרעה" על ה' "וּיּנחם מּיד: ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּפניכם",

ׁשּנאמר: וזהּו אֹותם, יהֹוׁשע ׁשּמל מילה (יהושע לדם ְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָֻ
ׁשהיּוה) מעליכם", מצרים חרּפת את ּגּלֹותי ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ"הּיֹום

ּבּמדּבר  עליכם רֹואין אנּו ּדם לכם: .אֹומרים ְְֲִִִֵֶֶַָָָָ

(àé)dúà ék ýåýé-úà eãáòå íéøábä àð eëì ïë àì́Ÿ¥À§Æ¨³©§¨¦Æ§¦§´¤§Ÿ̈½¦¬Ÿ−̈
:äòøô éðt úàî íúà Løâéå íéL÷áî ízàñ ©¤´§©§¦®©§¨´¤Ÿ½̈¥¥−§¥¬©§«Ÿ

i"yx£ÔÎ ‡Ï∑,עּמכם הּטף להֹולי אמרּתם ּכאׁשר …≈ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָ
ה' את ועבדּו הּגברים לכּו ‡Ìz.אּלא d˙‡ Èk ְְְְִִֶֶַָָƒ…»«∆

ÌÈL˜·Ó∑נזּבחה (אֹותּה הּנה: עד ּבּקׁשּתם עבֹודה) ¿«¿ƒְְְֲִִֵֶַַָָָָ

לזּבח  הּטף ּדר ואין ‡˙Ì.לאלהינּו, L¯‚ÈÂ∑ הרי ְְִֵֵֵֶֶַַַֹֹ«¿»∆…»ֲֵ
קצר, לׁשֹון המגרׁשזה מי ּפרׁש .ולא ְְִֵֵֶַַָָָָֹ

ÏÎו  Èz·e CÈc·Ú ÏÎ Èz·e CÈza ÔeÏÓÈÂ¿ƒ¿»»»≈»«¿»»≈»
C˙‰·‡ ˙‰·‡Â C˙‰·‡ BÊÁ ‡Ï Èc ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒƒ»¬¬»»»«¬»«¬»»»
ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔB‰ÈÂ‰Óc ‡ÓBiÓƒ»¿∆¡≈««¿»«»»≈

:‰Ú¯t Ì„˜ ÔÓ ˜Ùe Èt˙ÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿«ƒ√»«¿…

„ÔÈז  È‰È È˙n‡ „Ú dÏ ‰Ú¯Ù È„·Ú e¯Ó‡Â«¬»«¿≈«¿…≈«ƒ»«¿≈≈
ÈÈ Ì„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ‡i¯·b ˙È ÁlL ‡Ï˜˙Ï ‡Ï»»¿«¿»««»À¿«»¿ƒ¿¿√»¿»
˙„·‡ È¯‡ zÚ„È ‡Ï ÔÚk „Ú‰ ÔB‰‰Ï‡∆»¬««¿«»¿«¿»¬≈¬≈«

:ÌÈ¯ˆÓƒ¿»ƒ

Ú¯t‰ח  ˙ÂÏ Ô¯‰‡ ˙ÈÂ ‰LÓ ˙È ·˙Bz‡Â¿ƒ«»…∆¿»«¬…¿»«¿…
ÔÓ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ eÁÏÙ eÏÈÊ‡ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿¡ƒ¿»√»¿»¡»¬»

:ÔÈÏÊ‡c ÔÓe»¿»¿ƒ

·a‡ט  ÏÈÊ ‡·Ò·e ‡ÓÏeÚa ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿∆»»¿»»»≈≈¿»»»
Ì„˜ ‡bÁ È¯‡ ÏÈÊ ‡¯B˙·e ‡Úa ‡˙··eƒ¿»»»¿»»»¿»»≈≈¬≈«»√»

:‡Ï ÈÈ¿»»»

k„י  ÔBÎcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÔÎ È‰È ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿¿≈≈≈¿»«¿»¿«¿¿«
‡LÈ· È¯‡ BÊÁ ÔBÎÏÙË ˙ÈÂ ÔBÎ˙È ÁlL‡¬««»¿¿»«¿¿¬¬≈ƒ»
ÔBÎÈt‡ Ï·˜Ï „aÚÓÏ ÔÈ¯È·Ò Ôez‡c¿«¿ƒƒ¿∆¿«»√≈«≈

:‡¯ÁzÒ‡Ï¿ƒ¿«»»

ÈÈיא  Ì„˜ eÁÏÙe ‡i¯·b ÔÚÎ eÏÈÊ‡ ÔÎ ‡Ï»≈¡ƒ¿«À¿«»¿»√»¿»
Ì„˜ ÔÓ ÔB‰˙È CÈ¯˙Â ÔÚa Ôez‡ d˙È È¯‡¬≈»««»»¿»ƒ»¿ƒ√»

:‰Ú¯t«¿…

epxetq

(i)úàå íëúà çlLà øLàk©£¤£©©¤§¤§¤
.íëtè.dpwOd oMW lM(äòø ék eàø ©§¤¨¤¥©¦§¤§¦¨¨

.íëéðt ãâðmiklFd mY` iM E`x ¤¤§¥¤§¦©¤§¦

,EdE`vnze mkl rxd l` df mkwqrA§¦§§¤¤¤¨©¨¤§¦§¨
"zEnl Kld" oiprM(al ,dk ziy`xa), §¦§©Ÿ¥¨

"zen zFcxi dilbx"(d ,d ilyn), ©§¤¨Ÿ§¨¤

mivx mde" dkxal mpFxkf mdixackE§¦§¥¤¦§¨¦§¨¨§¥¨¦
"zgW x`al(a ,gk zekxa).`i dxez ¦§¥¨©
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ß zah g"k ipy mei ß

(áé)õøà-ìò Eãé äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥̧¨«§¹©¤³¤
-úà ìëàéå íéøöî õøà-ìò ìòéå äaøàa íéøöî¦§©¸¦Æ¨«©§¤½§©−©©¤´¤¦§¨®¦§Ÿ©Æ¤

:ãøaä øéàLä øLà-ìk úà õøàä áNò-ìk̈¥´¤¨½̈¤¥²¨£¤¬¦§¦−©¨¨«
i"yx£‰a¯‡a∑ הארּבה מּכת .ּבׁשביל »«¿∆ְְִִֶַַַָ

(âé)âäð ýåýéå íéøöî õøà-ìò eähî-úà äLî èiå©¥̧¤´¤©¥»»©¤´¤¦§©¼¦¼©«Ÿ̈À¦©³
äìélä-ìëå àeää íBiä-ìk õøàa íéã÷-çeø«©¨¦Æ¨½̈¤¨©¬©−§¨©¨®§¨

:äaøàä-úà àNð íéãwä çeøå äéä ø÷aä©´Ÿ¤¨½̈§¸©Æ©¨¦½¨−̈¤¨«©§¤«
i"yx£ÌÈ„w‰ Áe¯Â∑,היתה מערבית ּבדרֹומית ׁשּמצרים ּכנגּדֹו, ׁשּבא לפי הארּבה, את נׂשא מזרחית רּוח ¿««»ƒְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

אחר  ּבמקֹום ׁשּמפרׁש .ּכמֹו ְְְֵֶַָָֹ

(ãé)-ìk ìò äaøàä ìòiåìëa çðiå íéøöî õøà ©©©́¨«©§¤À©µ¨¤´¤¦§©½¦©¾̈©§−Ÿ
äaøà ïë äéä-àì åéðôì ãàî ãák íéøöî ìeáb§´¦§¨®¦¨¥´§½ŸÂ§¨Â̈Ÿ¨̧¨¥³©§¤Æ

:ïk-äéäé àì åéøçàå eäîk̈½Ÿ§©«£−̈¬Ÿ¦«§¤¥«
i"yx£ÔkŒ‰È‰È ‡Ï ÂÈ¯Á‡Â∑ ּבימי ׁשהיה ואֹותֹו ¿«¬»…ƒ¿∆≈ְִֵֶָָ

ׁשּנאמר: ב)יֹואל, מןֿהעֹולם",(יואל נהיה לא "ּכמהּו ְֱִִֵֶֶַָָָָֹֹ
היה] יֹואל ׁשל [ּכי מׁשה, מּׁשל ּכבד ׁשהיה ְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹלמדנּו

חסיל, ילק, ארּבה, יחד: ׁשהיּו הרּבה מינין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָעלֿידי
ּכ) אחד מין ׁשל אּלא היה לא מׁשה ׁשל אבל ֲִֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹּגזם,

וכמֹוהּו מזרחי), אלּיהּו רּבי יהיה ּגרסת ולא היה .לא ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָֹֹ

(åè)ìëàiå õøàä CLçzå õøàä-ìk ïéò-úà ñëéå©§©º¤¥´¨¨»̈¤»©¤§©´¨¼̈¤¼©¹Ÿ©
øéúBä øLà õòä éøt-ìk úàå õøàä áNò-ìk-úà¤¨¥´¤¨À̈¤§¥Æ¨§¦´¨¥½£¤¬¦−
-ìëa äãOä áNòáe õòa ÷øé-ìk øúBð-àìå ãøaä©¨¨®§«Ÿ©̧¨¤¤̄¨¥²§¥¬¤©¨¤−§¨

:íéøöî õøà¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£˜¯È Ïk∑ ּבלע"ז עלה וירדור"א .ירק, »∆∆ְֶַַָָֹ

(æè)øîàiå ïøäàìe äLîì àø÷ì äòøt øäîéå©§©¥´©§½Ÿ¦§−Ÿ§¤´§©«£®Ÿ©ÀŸ¤
ìà ýåýéì éúàèçýíëìå íëé: ¨¨²¦©«Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−§¨¤«

(æé)eøézòäå íòtä Cà éúàhç àð àN äzòå§©À̈¨´¨³©¨¦Æ©´©©½©§©§¦−
ìà ýåýéìýäfä úånä-úà ÷ø éìòî øñéå íëé: ©«Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®§¨¥Æ¥«¨©½©−¤©¨¬¤©¤«

‡¯Ú‡יב  ÏÚ C„È ÌÈ¯‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈¿»««¿»
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÚ ˜qÈÂ ‡·B‚ È˙ÈÂ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿≈≈»¿ƒ«««¿»¿ƒ¿»ƒ
¯‡L‡ Èc Ïk ˙È ‡Ú¯‡„ ‡aÒÚ Ïk ˙È ÏeÎÈÂ¿≈»»ƒ¿»¿«¿»»»ƒ«¿«

:‡c¯a«¿»

„ÌÈ¯ˆÓיג  ‡Ú¯‡ ÏÚ d¯ËÁ ˙È ‰LÓ ÌÈ¯‡Â«¬≈…∆»À¿≈««¿»¿ƒ¿«ƒ
‡e‰‰ ‡ÓBÈ Ïk ‡Ú¯‡a ‡Óec˜ Áe¯ ¯ac ÈÈÂ«»«««ƒ»¿«¿»»»«
˙È ÏË ‡Óec˜ Áe¯Â ‰Â‰ ‡¯Ùˆ ‡ÈÏÈÏ ÏÎÂ¿»≈¿»«¿»¬»¿«ƒ»¿«»

:‡·Bb»

Le¯‡יד  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ Ïk ÏÚ ‡·Bb ˜ÈÏÒe¿≈»«»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿»
‡Ï È‰BÓ„˜ ‡„ÁÏ ÛÈwz ÌÈ¯ˆÓ ÌeÁz ÏÎa¿»¿ƒ¿»ƒ«ƒ«¬»√»ƒ»
:ÔÎ È‰È ‡Ï È‰B¯˙·e d˙ÂÎc ‡·Bb ÔÎ ‰Â‰¬»≈»ƒ¿»≈«¿ƒ»¿≈≈

ÎBLÁÂ˙טו  ‡Ú¯‡ ÏÎ„ ‡LÓL ÔÈÚ ˙È ‡ÙÁÂ«¬»»≈ƒ¿»¿»«¿»«¬«
Ïk ˙ÈÂ ‡Ú¯‡„ ‡aÒÚ Ïk ˙È ÏÎ‡Â ‡Ú¯‡«¿»«¬«»»∆¿»¿«¿»¿»»
¯‡zL‡ ‡ÏÂ ‡c¯a ¯‡L‡ Èc ‡ÏÈ‡ È¯Èt≈≈ƒ»»ƒ«¿««¿»¿»ƒ¿»«
ÏÎa ‡Ï˜Á„ ‡aÒÚ·e ‡ÏÈ‡a ‡˜B¯È Ïk»»»¿ƒ»»¿∆¿»¿«¿»¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿»ƒ

Ô¯‰‡Ïeטז  ‰LÓÏ È¯˜ÓÏ ‰Ú¯Ù ÈÁB‡Â¿ƒ«¿…¿ƒ¿≈¿…∆¿«¬…
:ÔBÎÏe ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ˙È·Á ¯Ó‡Â«¬«»ƒ√»¿»¡»¬¿

‰„‡יז  ‡ÓÊ Ì¯a È·BÁÏ ÔÚk ˜B·L ÔÚÎe¿«¿¿«¿ƒ¿«ƒ¿»»»
˙È „BÁÏ ÈpÓ ÈcÚÈÂ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ BlˆÂ¿«√»¿»¡»¬¿«¿≈ƒƒ¿»

:ÔÈ„‰ ‡˙BÓ»»≈

epxetq

(ai).äaøàa íéøöî õøà ìòcvA ©¤¤¦§©¦¨©§¤§©
dEvn FnM ,inFxCd `Ede ,dAx`d̈©§¤§©§¦§§©¤
miFBl qp `Upe" oiprM ,`FaIW dAx`l̈©§¤¤¨§¦§©§¨¨¥©¦

dPde ux`d dvwn Fl wxWe wFgxn¥¨§¨©¦§¥¨¨¤§¦¥
"`Fai lw dxdn(ek ,d diryi).bi dxez §¥¨©¨

(fh).äòøt øäîéålk`i mxhA ©§©¥©§Ÿ§¤¤Ÿ©

znQMde dHgd iWxW z` dAx`d̈©§¤¤¨§¥©¦¨§©ª¤¤
.miaUrd x`WEfi dxez §¨¨£¨¦

`a zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"k oey`x meil inei xeriy

(å)ézá eàìîeéãáò-ìë ézáe Eíéøöî-ìë ézáe E ¨«§¸¨¤¹¨¥´¨£¨¤»»¨¥´¨¦§©¼¦¼
éúáà eàø-àì øLàéúáà úBáàå EíúBéä íBiî E £¤̧«Ÿ¨³£Ÿ¤̧Æ©«£´£Ÿ¤½¦À¡¨Æ

:äòøt íòî àöiå ïôiå äfä íBiä ãò äîãàä-ìò©¨«£¨½̈©−©´©¤®©¦¬¤©¥¥−¥¦¬©§«Ÿ

(æ)eðì äæ äéäé éúî-ãò åéìà äòøô éãáò eøîàiå©«Ÿ§Á©§¥̧©§¹Ÿ¥À̈©¨©Æ¦«§¤̧¤¬¨̧Æ
ýåýé-úà eãáòéå íéLðàä-úà çlL L÷Bîì§¥½©©Æ¤¨«£¨¦½§©«©§−¤§Ÿ̈´

ìàý:íéøöî äãáà ék òãz íøèä íäé ¡«Ÿ¥¤®£¤´¤¥©½¦¬¨«§−̈¦§¨«¦
i"yx£Ú„z Ì¯Ë‰∑ידעּת לא מצרים?העֹוד אבדה .ּכי ¬∆∆≈«ְְְֲִִִַָָָָָֹ

(ç)øîàiå äòøt-ìà ïøäà-úàå äLî-úà áLeiå©©º¤¤³§¤©«£ŸÆ¤©§½Ÿ©Ÿ́¤
ìà ýåýé-úà eãáò eëì íäìàýéîå éî íëé £¥¤½§¬¦§−¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¦¬¨¦−

:íéëìää©«Ÿ§¦«
i"yx£·LeiÂ∑ ׁשליח עלֿידי וה הּוׁשבּו אחריהם, ּפרעה ׁשּׁשלחּו אל .ׁשיבּום ««ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

(è)eðéðáa Cìð eðéð÷æáe eðéøòða äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¦§¨¥¬¦§¥¥−¥¥®§¨¥̧
:eðì ýåýé-âç ék Cìð eðø÷ááe eððàöa eðúBðááe¦§¥¹§Ÿ¥³¦§¨¥̧Æ¥¥½¦¬©§Ÿ̈−¨«

(é)çlLà øLàk íënò ýåýé ïë éäé íäìà øîàiå©Ÿ́¤£¥¤À§¦̧¥³§Ÿ̈Æ¦¨¤½©«£¤²£©©¬
:íëéðt ãâð äòø ék eàø íëtè-úàå íëúà¤§¤−§¤©§¤®§¾¦¬¨−̈¤¬¤§¥¤«

i"yx£'B‚Â ÌÎ˙‡ ÁlL‡ ¯L‡k∑ ּגם אׁשּלח ּכי אף «¬∆¬««∆¿∆¿ֲִַַַַ
הּצאן  אמרּתם את ּכאׁשר הּבקר, ¯Ú‰.ואת Èk e‡¯ ְְֲֲֶֶֶֶַַַַָָֹ¿ƒ»»

ÌÎÈt „‚∑:ׁשמעּתי אּגדה ּומדרׁש ּכתרּגּומֹו. ∆∆¿≈∆ְְְְִִַַַַָָָ
רֹואה  ּפרעה: להם אמר רעה, ׁשּׁשמֹו יׁש אחד ְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּכֹוכב
לקראתכם  עֹולה ּכֹוכב אֹותֹו ׁשּלי, ּבאיצטגנינּות ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָאני
יׂשראל  ּוכׁשחטאּו והריגה. ּדם סימן והּוא ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָּבּמדּבר,
מׁשה  אמר להרגם, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּובּקׁש ְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבעגל

לב)ּבתפּלתֹו: ּברעה (לקמן לאמר מצרים יאמרּו "לּמה ְְְְִִִִֵַָָָָָֹֹ
נגד  רעה ּכי "ראּו להם: ׁשאמר היא זֹו ְִִִֶֶֶֶַָָָָָהֹוציאם"?
הּדם  את והפ הרעה" על ה' "וּיּנחם מּיד: ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּפניכם",

ׁשּנאמר: וזהּו אֹותם, יהֹוׁשע ׁשּמל מילה (יהושע לדם ְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָֻ
ׁשהיּוה) מעליכם", מצרים חרּפת את ּגּלֹותי ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ"הּיֹום

ּבּמדּבר  עליכם רֹואין אנּו ּדם לכם: .אֹומרים ְְֲִִִֵֶֶַָָָָ

(àé)dúà ék ýåýé-úà eãáòå íéøábä àð eëì ïë àì́Ÿ¥À§Æ¨³©§¨¦Æ§¦§´¤§Ÿ̈½¦¬Ÿ−̈
:äòøô éðt úàî íúà Løâéå íéL÷áî ízàñ ©¤´§©§¦®©§¨´¤Ÿ½̈¥¥−§¥¬©§«Ÿ

i"yx£ÔÎ ‡Ï∑,עּמכם הּטף להֹולי אמרּתם ּכאׁשר …≈ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָ
ה' את ועבדּו הּגברים לכּו ‡Ìz.אּלא d˙‡ Èk ְְְְִִֶֶַָָƒ…»«∆

ÌÈL˜·Ó∑נזּבחה (אֹותּה הּנה: עד ּבּקׁשּתם עבֹודה) ¿«¿ƒְְְֲִִֵֶַַָָָָ

לזּבח  הּטף ּדר ואין ‡˙Ì.לאלהינּו, L¯‚ÈÂ∑ הרי ְְִֵֵֵֶֶַַַֹֹ«¿»∆…»ֲֵ
קצר, לׁשֹון המגרׁשזה מי ּפרׁש .ולא ְְִֵֵֶַַָָָָֹ

ÏÎו  Èz·e CÈc·Ú ÏÎ Èz·e CÈza ÔeÏÓÈÂ¿ƒ¿»»»≈»«¿»»≈»
C˙‰·‡ ˙‰·‡Â C˙‰·‡ BÊÁ ‡Ï Èc ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒƒ»¬¬»»»«¬»«¬»»»
ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔB‰ÈÂ‰Óc ‡ÓBiÓƒ»¿∆¡≈««¿»«»»≈

:‰Ú¯t Ì„˜ ÔÓ ˜Ùe Èt˙ÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿«ƒ√»«¿…

„ÔÈז  È‰È È˙n‡ „Ú dÏ ‰Ú¯Ù È„·Ú e¯Ó‡Â«¬»«¿≈«¿…≈«ƒ»«¿≈≈
ÈÈ Ì„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ‡i¯·b ˙È ÁlL ‡Ï˜˙Ï ‡Ï»»¿«¿»««»À¿«»¿ƒ¿¿√»¿»
˙„·‡ È¯‡ zÚ„È ‡Ï ÔÚk „Ú‰ ÔB‰‰Ï‡∆»¬««¿«»¿«¿»¬≈¬≈«

:ÌÈ¯ˆÓƒ¿»ƒ

Ú¯t‰ח  ˙ÂÏ Ô¯‰‡ ˙ÈÂ ‰LÓ ˙È ·˙Bz‡Â¿ƒ«»…∆¿»«¬…¿»«¿…
ÔÓ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ eÁÏÙ eÏÈÊ‡ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿¡ƒ¿»√»¿»¡»¬»

:ÔÈÏÊ‡c ÔÓe»¿»¿ƒ

·a‡ט  ÏÈÊ ‡·Ò·e ‡ÓÏeÚa ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿∆»»¿»»»≈≈¿»»»
Ì„˜ ‡bÁ È¯‡ ÏÈÊ ‡¯B˙·e ‡Úa ‡˙··eƒ¿»»»¿»»»¿»»≈≈¬≈«»√»

:‡Ï ÈÈ¿»»»

k„י  ÔBÎcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÔÎ È‰È ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿¿≈≈≈¿»«¿»¿«¿¿«
‡LÈ· È¯‡ BÊÁ ÔBÎÏÙË ˙ÈÂ ÔBÎ˙È ÁlL‡¬««»¿¿»«¿¿¬¬≈ƒ»
ÔBÎÈt‡ Ï·˜Ï „aÚÓÏ ÔÈ¯È·Ò Ôez‡c¿«¿ƒƒ¿∆¿«»√≈«≈

:‡¯ÁzÒ‡Ï¿ƒ¿«»»

ÈÈיא  Ì„˜ eÁÏÙe ‡i¯·b ÔÚÎ eÏÈÊ‡ ÔÎ ‡Ï»≈¡ƒ¿«À¿«»¿»√»¿»
Ì„˜ ÔÓ ÔB‰˙È CÈ¯˙Â ÔÚa Ôez‡ d˙È È¯‡¬≈»««»»¿»ƒ»¿ƒ√»

:‰Ú¯t«¿…

epxetq

(i)úàå íëúà çlLà øLàk©£¤£©©¤§¤§¤
.íëtè.dpwOd oMW lM(äòø ék eàø ©§¤¨¤¥©¦§¤§¦¨¨

.íëéðt ãâðmiklFd mY` iM E`x ¤¤§¥¤§¦©¤§¦

,EdE`vnze mkl rxd l` df mkwqrA§¦§§¤¤¤¨©¨¤§¦§¨
"zEnl Kld" oiprM(al ,dk ziy`xa), §¦§©Ÿ¥¨

"zen zFcxi dilbx"(d ,d ilyn), ©§¤¨Ÿ§¨¤

mivx mde" dkxal mpFxkf mdixackE§¦§¥¤¦§¨¦§¨¨§¥¨¦
"zgW x`al(a ,gk zekxa).`i dxez ¦§¥¨©



a`עח zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"k ipy meil inei xeriy

(çé)ýåýé-ìà øzòiå äòøt íòî àöiå: ©¥¥−¥¦´©§®Ÿ©¤§©−¤§Ÿ̈«

(èé)-úà àOiå ãàî ÷æç íé-çeø ýåýé Côäiå©©«£¸Ÿ§Ÿ̈³«©¨Æ¨¨´§½Ÿ©¦¨Æ¤
ãçà äaøà øàLð àì óeq äné eäò÷úiå äaøàä́̈©§¤½©¦§¨¥−¨´¨®³Ÿ¦§©Æ©§¤´¤½̈

:íéøöî ìeáb ìëa§−Ÿ§¬¦§¨«¦
i"yx£ÌÈ Áe¯∑ מערבי ÛeÒ.רּוח ‰nÈ∑,אני אֹומר «»ֲִַַָ»»ֲִֵ

ּדרֹומית  רּוח ּכל ּכנגד ּבמערב מּקצתֹו היה סּוף ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָׁשּים
ּתקעֹו ים רּוח ,לפיכ יׂשראל. ארץ ׁשל ּבמזרחּה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָוגם
ּתחּומין, לענין מצינּו וכן ּכנגּדֹו. סּוף ּביּמה ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָלארּבה

ׁשּנאמר: מזרח, לצד ּפֹונה כג)ׁשהּוא סּוף (לקמן "מּים ְְֱִִֶֶֶֶַַַָ

ּפלׁשּתים  ׁשּים למערב, מּמזרח ּפלׁשּתים", ים ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָועד
ּבפלׁשּתים: ׁשּנאמר היה, ב)ּבּמערב "יֹוׁשבי (צפניה ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָ

ּכרתים" ּגֹוי הּים, ‡Á„.חבל ‰a¯‡ ¯‡L ‡Ï∑ ְִֵֶֶַָ…ƒ¿««¿∆∆»
הּמלּוחים  מהםאף רבה)ׁשּמלחּו .(שמות ְְִֵֶֶַַָ

(ë)éða-úà çlL àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¥´©§®Ÿ§¬Ÿ¦©−¤§¥¬
ìàøNéô : ¦§¨¥«

(àë)íéîMä-ìò Eãé äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥³¨«§Æ©©¨©½¦
:CLç Lîéå íéøöî õøà-ìò CLç éäéå¦¬¦−¤©¤´¤¦§¨®¦§¨¥−«¤

i"yx£CLÁ LÓÈÂ∑ יֹותר חׁש עליהם ויחׁשי ¿»≈…∆ְֲֲִֵֵֶֶַֹ
ויחׁשי יאמיׁש לילה ׁשל וחׁש לילה, ׁשל ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹמחׁשכֹו

הרּבה ∑LÓÈÂ.עֹוד  ּתבֹות לנּו יׁש ויאמׁש. ּכמֹו ¿»≈ְְְֲֵֵֵֵַַָ
נּכרת  האל"ף הברת ׁשאין לפי אל"ף, ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָחסרֹות

ּכגֹון: חסרֹונּה, על מקּפיד הּכתּוב אין ,ישעיה ּכלּֿכ) ְְְִֵֶַַַָָָָ
יּטה יג) לא – יאהל, לא ּכמֹו – ערבי" ׁשם יהל ְֲֲִִֵֵֶַָָָֹֹֹ"לא

וכן: כב)אהלֹו, ב וּתאּזרני.(שמואל ּכמֹו חיל", "וּתזרני ְְְְְֳִִִֵֵֵַַַַַָ

ּבתר  ימיׁש, לא ּכמֹו הסרה, לׁשֹון ּתרּגם ְְְְְְֲִִֵַָָָָֹואּונקלֹוס
ליליא, קבל אבל ּדיעּדי הּיֹום, לאֹור סמּו ּכׁשּיּגיע ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָ

ׁשהּוא  לפי וימׁש, ׁשל הּוי"ו על מיּׁשב הּדּבּור  ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֻאין
ּפֹותרֹו, אּגדה' ּו'מדרׁש ."חׁש "ויהי אחר ְְְִִֶַַַַַָָָֹּכתּוב

כח)לׁשֹון ּכפּול (דברים ׁשהיה ּבּצהרים", "ממּׁשׁש ְְֳִֵֶַַַָָָָ
מּמׁש ּבֹו ׁשהיה עד ועב .ּומכּפל ְְֶַַָָָָָֻ

(áë)äìôà-CLç éäéå íéîMä-ìò Bãé-úà äLî èiå©¥¬¤²¤¨−©©¨¨®¦©§¦¯«¤£¥¨²
ìL íéøöî õøà-ìëa:íéîé úL §¨¤¬¤¦§©−¦§¬¤¨¦«

i"yx£ÌÈÓÈ ˙LÏL 'B‚Â ‰ÏÙ‡ CLÁ È‰ÈÂ∑חׁש «¿ƒ…∆¬≈»¿¿…∆»ƒֶֹ
ימים  ג' אותן אחיו את איׁש ראּו ׁשּלא אפל, ִִִֶֶֶֶָָָָֹֹֹׁשל

רבה) א (בשמות ימים ׁשלׁשת ועֹוד על , מכּפל חׁש חרים ְְְֲִִֵֶֶַָָֹֹֻ
לעמד, יכֹול אין יֹוׁשב מּתחּתיו, איׁש קמּו ׁשּלא ְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹֹזה

ליׁשב יכֹול אין עיי"ש)ועֹומד רבה. הביא (שמות ול ּמה . ְְִֵֵֵֵֵָָָ
רׁשעים, הּדֹור ּבאֹותֹו ּביׂשראל ׁשהיּו ?חׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹעליהם
ּכדי  אפלה ימי ּבׁשלׁשת ּומתּו לצאת, רֹוצים היּו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶָָָֹֹולא

לֹוקין  הם אף ויאמרּו: ּבמּפלּתם מצרים יראּו ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָֹֹׁשּלא
ּכליהם, את וראּו יׂשראל ׁשחּפׂשּו ועֹוד ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָּכמֹונּו.

אין ּוכׁשּיצאּו אֹומרים: והיּו מהן ׁשֹואלין והיּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָ
ּובמקֹום  ּבבית ראיתיו אני לֹו: אֹומר ּכלּום, ְְְְְְֲִִִֵֵֵָָּבידינּו

הּוא  ÌÈÓÈ.ּפלֹוני ˙LÏL∑ ׁשל ימים,ׁשלּוׁש ְִ¿…∆»ƒִִֶָ
מקֹום, ּבכל ימים ׁשבעת וכן ּבלע"ז, ְְְְִִֵַַַָָָטרציינ"א

ימים  ׁשל .שטיינ"א ִֶָ

ÈÈ:יח  Ì„˜ ÈlˆÂ ‰Ú¯t ˙ÂlÓ ˜Ùe¿«ƒ¿»«¿…¿«ƒ√»¿»

ÏËeיט  ‡„ÁÏ ÛÈwz ‡·¯ÚÓ ‡Áe¯ ÈÈ CÙ‰Â«¬«¿»»««¿»«ƒ«¬»¿«
¯‡zL‡ ‡Ï ÛeÒ„ ‡nÈÏ È‰Ó¯e ‡·Bb ˙È»»¿»ƒ¿«»¿»ƒ¿»«

:ÌÈ¯ˆÓ ÌeÁz ÏÎa „Á ‡·Bb»«¿…¿ƒ¿»ƒ

Èaכ  ˙È ÁlL ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈÈ Û˜˙‡Â¿«¿≈¿»»ƒ»¿«¿…¿»««»¿≈
:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

iÓL‡כא  ˙Èˆ ÏÚ C„È ÌÈ¯‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈¿»«≈¿«»
ÈcÚÈc ¯˙a ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡ÎBLÁ È‰ÈÂƒ≈¬»««¿»¿ƒ¿»ƒ»«¿∆¿≈

:‡ÈÏÈÏ Ï·¿̃«≈¿»

Â‰Â‰כב  ‡iÓL ˙Èˆ ÏÚ d„È ˙È ‰LÓ ÌÈ¯‡Â«¬≈…∆»¿≈«≈¿«»«¬»
‡˙Ïz ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa Ï·˜ CBLÁ¬¿»¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿»»

:ÔÈÓBÈƒ

epxetq

(`k).íéîMä ìò Eãé äèðFzF` lr §¥¨§©©¨©¦©
,"minW" `xwPd xie`dn wlgd©¥¤¥¨£¦©¦§¨¨©¦

.ziW`xA zWxtA x`anM©§Ÿ¨§¨¨©§¥¦
.CLç LîéåiraHd KWgd z` xiqie §¨¥Ÿ¤§¨¦¤©Ÿ¤©¦§¦

`Ed dliNd KWg mpn` iM .dlil lW¤¨§¨¦¨§¨Ÿ¤©©§¨
KEWg `Ede ,xF`d lAwl okEn xie £̀¦¨§©¥¨§¨
KWgd df mpn` ,calA xF`d xCrdA§¤§¥¨¦§¨¨§¨¤©Ÿ¤
axl xF`d lAwl okEn iYlA xie` didi¦§¤£¦¦§¦¨§©¥¨§Ÿ

,xF`d xCrd eilr lRi `le ,Fiar̈§§Ÿ¦Ÿ¨¨¤§¥¨
.eil` okEn iYlA FzFidA¦§¦§¦¨¥¨

,jkitlEak dxez §¦¨



עט `a zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"k iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(3 'nr `i jxk zegiy ihewl)

לצאתלצאתלצאתלצאת ררררֹוֹוֹוֹוציםציםציםצים היהיהיהיּוּוּוּו כב)ולאולאולאולא י, ּבגלּות (רׁש"י הרי לׁשאל: יׁש ְְְְֹֹ ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָָָָֹֹֹ
ּומּדּוע  נגאלּו, זאת ולמרֹות עבֹודה־זרה, עֹובדי היּו ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָֹמצרים
ּדהּנה  לֹומר, ויׁש לּגאּלה. זכּו לא לצאת ׁשּסרבּו אּלּו ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻּדוקא
עליו. מכּפר ּכּפּור יֹום אין ּכּפּור, יֹום אּסּורי על ׁשעבר ְִִִִֵֵֵֶַַַָָָמי
ּגֹורם  ּבגדר הּוא עצמֹו ּכּפּור ׁשּיֹום מבאר, הּדבר ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹּובטעם

ּגאּלת  ּכאן: ועל־ּדר־זה סּנגֹור. נעׂשה קטגֹור ואין זה, ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻלחטא
ּכל  ּובין הּקּב"ה ּבין הּקּים הּפנימי מהּקׁשר נבעה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָמצרים
לעצם  התנּגד לצאת ׁשּסרב מי א הרׁשע; לרּבֹות ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָיהּודי,

לֹו. יֹועיל ׁשהּוא יּתכן לא וׁשּוב – ְִִֵֶֶֶַָֹהּקׁשר

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 48 'nr `l jxk ,jli`e 80 'nr d jxk y"ewl t"r)

raHd KxcA zFvOd mEIw¦©¦§§¤¤©¤©

מצריםמצריםמצריםמצרים ּבּבּבּבכלכלכלכל־־־־ארץארץארץארץ חחחחׁשׁשׁשׁש־־־־אפלהאפלהאפלהאפלה כב)ויהיויהיויהיויהי הביא (י, ולּמה ְְְְִִִִַַַַֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
ּוכׁשּיצאּו ּכליהם את וראּו יׂשראל ׁשחּפׂשּו . . חׁש ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹעליהם
לֹו אֹומר ּכלּום, ּבידינּו אין אֹומרים והיּו מהן ׁשֹואלים ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶָָָוהיּו

הּוא ּפלֹוני ּובמקֹום ּבבית ראיתיו .(רׁש"י)אני ְְְְְֲִִִִִֵַָ

ּכפרּוׁש מפרׁש ׁשאינֹו מׁשמע יׂשראל" "ׁשחּפׂשּו רׁש"י ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמּלׁשֹון
ּבתנחּומא ג')ׁשהּובא ּומראה (פרשתנו ליׂשראל מאיר ׁש"היה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

היּו יׂשראל ׁשּבני ּדמפרׁש וכּו'", וזהב ּכסף ּכלי ּכל ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָלהן
הּׁשּנּוי. טעם ּביאּור וצרי וכּו', הּזהב ּכלי את לחּפׂש ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָצריכים
את  ּבהן "לצרף נּתנּו הּקּב"ה צּוּויי ּדהּנה זה לבאר ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָויׁש
ּבדברים  לקּים צרי הּקּב"ה ּדצּוּויי הּדין ולכן ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָהּברּיֹות",

ּבדברים  יהיּו ׁשהּמצֹות ּבכדי נּסים, ּבמעׂשה ולא ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶַַָֹטבעּיים
העֹול  מּגדרי סט,םׁשהם סנהדרין חטין תוד"ה על איתן מצפה (ראה ְִִֵֵֶָָ

כז־כח) לה, ויקהל פ' חמדה כלי .ב.
צריכים  היּו מצרים", את ּד"ונּצלּתם הּצּוּוי ּגם ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָועל־ּפי־זה

הּטבע. ּבדר ְְֵֶֶֶַַַלקּים
נס, ּבדר יהיה לא הּצּוּוי ׁשּקּיּום ׁשּכדי רׁש"י מפרׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹולכן
היה  מצרים) את (ונּצלּתם הּמצוה קּיּום עצם רק לא ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּנה
ּכלי  (חּפּוׂש הּמצוה לקּיּום ההכנה ּגם אּלא הּטבע, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבדר

נּסי. ּבאפן ולא הּטבע ּבדר היה הּמצרּיים) ׁשל ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹהּזהב

(âë)åézçzî Léà eî÷-àìå åéçà-úà Léà eàø-àì«Ÿ¨º¦´¤¨¦À§Ÿ¨²¦¬¦©§−̈
ìL:íúáLBîa øBà äéä ìàøNé éða-ìëìe íéîé úL §´¤¨¦®§¨§¥¯¦§¨¥²¨¬¨−§«§Ÿ¨«

ß zah h"k iyily mei ß

(ãë)-úà eãáò eëì øîàiå äLî-ìà äòøô àø÷iå©¦§¨̧©§¹Ÿ¤¤À©¸Ÿ¤Æ§Æ¦§´¤
:íënò Cìé íëtè-íb âvé íëø÷áe íëðàö ÷ø ýåýé§Ÿ̈½©²«Ÿ§¤¬§©§¤−ª¨®©©§¤−¥¥¬¦¨¤«

i"yx£‚vÈ∑ מּצג .ּבמקֹומֹויהא À»ְְִֵָֻ

(äë)úìòå íéçáæ eðãéa ïzz äzà-íb äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½©©¨²¦¥¬§¨¥−§¨¦´§Ÿ®Ÿ
ìà ýåýéì eðéNòåý:eðé §¨¦−©«Ÿ̈¬¡Ÿ¥«

i"yx£Ôzz ‰z‡ Ìb∑ ּתּתן אּתה ּגם אּלא עּמנּו, יל ׁשּמקננּו ּדּי .לא ««»ƒ≈ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

(åë)epnî ék äñøt øàMú àì eðnò Cìé eðð÷î-íâå§©¦§¥¹¥¥´¦À̈³Ÿ¦¨¥Æ©§½̈¦ µ¦¤´
ìà ýåýé-úà ãáòì çwðý-äî òãð-àì eðçðàå eðé ¦©½©«£−Ÿ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¥®©«£©´§«Ÿ¥©À©

a-ãò ýåýé-úà ãáòp:änL eðà ©«£ŸÆ¤§Ÿ̈½©Ÿ¥−¨«¨
i"yx£‰Ò¯t∑ ּבלע"ז פלנט"א רגל, Úp·„.ּפרסת ‰Ó Ú„ ‡Ï∑.העבֹודה ּתכּבד מּמה ּכּמה יֹותר יׁשאל ׁשּמא «¿»ְְֶֶַַַַ…≈«««¬…ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ

ּבידינּו .ּׁשּיׁש ְֵֵֶָ

‡Lכג  eÓ˜ ‡ÏÂ È‰BÁ‡ ˙È L‡ BÊÁ ‡Ï»¬¡»»¬ƒ¿»»¡»
Ï‡¯NÈ Èa ÏÎÏe ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz È‰B˙BÁzÓƒ¿ƒ¿»»ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈

:ÔB‰·˙BÓa ‡¯B‰ ‰Â‰¬»¿»¿¿»¿

eÁÏtכד  eÏÈÊ‡ ¯Ó‡Â ‰LÓÏ ‰Ú¯Ù ‡¯˜e¿»«¿…¿…∆«¬«¡ƒ¿»
Û‡ e˜e·L ÔBÎ¯B˙Â ÔBÎÚ „BÁÏ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿»¿¿¿¿«

:ÔBÎnÚ ÏÈÊÈ ÔBÎÏÙË«¿¿≈≈ƒ¿

ÒÎ˙כה  ‡„Èa ¯ÒÓz z‡ Û‡ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆««¿ƒ¿«ƒ»»ƒ¿«
:‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ „aÚÂ ÔÂÏÚÂ ÔÈL„À̃¿ƒ«¬»»¿«¿≈√»¿»¡»»»

˙zL‡¯כו  ‡Ï ‡nÚ ÏÈÊÈ ‡¯ÈÚa Û‡Â¿«¿ƒ»»≈≈ƒ»»»ƒ¿»«
Ì„˜ ÁÏÙÓÏ ÔÈ·Ò ‡Á‡ dpÓ È¯‡ ÌÚcÓƒ««¬≈ƒ≈¬«¿»»¿ƒ¿ƒ¿«√»
‰Ó ÔÈÚ„È ‡Á‡ ˙ÈÏ ‡Á‡Â ‡‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»»«¬«¿»≈¬«¿»»¿ƒ»

:Ônz ‡˙ÈÓ „Ú ÈÈ Ì„˜ ÁÏÙƒ¿«√»¿»«≈»»«»

epxetq

(bk).åéçà úà Léà eàø àì.dwEa`e xp xF` dfl wiRqd `l iMck dxez Ÿ¨¦¤¨¦¦Ÿ¦§¦¨¤¥©£¨

`a zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"k ipy meil inei xeriy

(çé)ýåýé-ìà øzòiå äòøt íòî àöiå: ©¥¥−¥¦´©§®Ÿ©¤§©−¤§Ÿ̈«

(èé)-úà àOiå ãàî ÷æç íé-çeø ýåýé Côäiå©©«£¸Ÿ§Ÿ̈³«©¨Æ¨¨´§½Ÿ©¦¨Æ¤
ãçà äaøà øàLð àì óeq äné eäò÷úiå äaøàä́̈©§¤½©¦§¨¥−¨´¨®³Ÿ¦§©Æ©§¤´¤½̈

:íéøöî ìeáb ìëa§−Ÿ§¬¦§¨«¦
i"yx£ÌÈ Áe¯∑ מערבי ÛeÒ.רּוח ‰nÈ∑,אני אֹומר «»ֲִַַָ»»ֲִֵ

ּדרֹומית  רּוח ּכל ּכנגד ּבמערב מּקצתֹו היה סּוף ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָׁשּים
ּתקעֹו ים רּוח ,לפיכ יׂשראל. ארץ ׁשל ּבמזרחּה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָוגם
ּתחּומין, לענין מצינּו וכן ּכנגּדֹו. סּוף ּביּמה ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָלארּבה

ׁשּנאמר: מזרח, לצד ּפֹונה כג)ׁשהּוא סּוף (לקמן "מּים ְְֱִִֶֶֶֶַַַָ

ּפלׁשּתים  ׁשּים למערב, מּמזרח ּפלׁשּתים", ים ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָועד
ּבפלׁשּתים: ׁשּנאמר היה, ב)ּבּמערב "יֹוׁשבי (צפניה ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָ

ּכרתים" ּגֹוי הּים, ‡Á„.חבל ‰a¯‡ ¯‡L ‡Ï∑ ְִֵֶֶַָ…ƒ¿««¿∆∆»
הּמלּוחים  מהםאף רבה)ׁשּמלחּו .(שמות ְְִֵֶֶַַָ

(ë)éða-úà çlL àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¥´©§®Ÿ§¬Ÿ¦©−¤§¥¬
ìàøNéô : ¦§¨¥«

(àë)íéîMä-ìò Eãé äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥³¨«§Æ©©¨©½¦
:CLç Lîéå íéøöî õøà-ìò CLç éäéå¦¬¦−¤©¤´¤¦§¨®¦§¨¥−«¤

i"yx£CLÁ LÓÈÂ∑ יֹותר חׁש עליהם ויחׁשי ¿»≈…∆ְֲֲִֵֵֶֶַֹ
ויחׁשי יאמיׁש לילה ׁשל וחׁש לילה, ׁשל ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹמחׁשכֹו

הרּבה ∑LÓÈÂ.עֹוד  ּתבֹות לנּו יׁש ויאמׁש. ּכמֹו ¿»≈ְְְֲֵֵֵֵַַָ
נּכרת  האל"ף הברת ׁשאין לפי אל"ף, ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָחסרֹות

ּכגֹון: חסרֹונּה, על מקּפיד הּכתּוב אין ,ישעיה ּכלּֿכ) ְְְִֵֶַַַָָָָ
יּטה יג) לא – יאהל, לא ּכמֹו – ערבי" ׁשם יהל ְֲֲִִֵֵֶַָָָֹֹֹ"לא

וכן: כב)אהלֹו, ב וּתאּזרני.(שמואל ּכמֹו חיל", "וּתזרני ְְְְְֳִִִֵֵֵַַַַַָ

ּבתר  ימיׁש, לא ּכמֹו הסרה, לׁשֹון ּתרּגם ְְְְְְֲִִֵַָָָָֹואּונקלֹוס
ליליא, קבל אבל ּדיעּדי הּיֹום, לאֹור סמּו ּכׁשּיּגיע ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָ

ׁשהּוא  לפי וימׁש, ׁשל הּוי"ו על מיּׁשב הּדּבּור  ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֻאין
ּפֹותרֹו, אּגדה' ּו'מדרׁש ."חׁש "ויהי אחר ְְְִִֶַַַַַָָָֹּכתּוב

כח)לׁשֹון ּכפּול (דברים ׁשהיה ּבּצהרים", "ממּׁשׁש ְְֳִֵֶַַַָָָָ
מּמׁש ּבֹו ׁשהיה עד ועב .ּומכּפל ְְֶַַָָָָָֻ

(áë)äìôà-CLç éäéå íéîMä-ìò Bãé-úà äLî èiå©¥¬¤²¤¨−©©¨¨®¦©§¦¯«¤£¥¨²
ìL íéøöî õøà-ìëa:íéîé úL §¨¤¬¤¦§©−¦§¬¤¨¦«

i"yx£ÌÈÓÈ ˙LÏL 'B‚Â ‰ÏÙ‡ CLÁ È‰ÈÂ∑חׁש «¿ƒ…∆¬≈»¿¿…∆»ƒֶֹ
ימים  ג' אותן אחיו את איׁש ראּו ׁשּלא אפל, ִִִֶֶֶֶָָָָֹֹֹׁשל

רבה) א (בשמות ימים ׁשלׁשת ועֹוד על , מכּפל חׁש חרים ְְְֲִִֵֶֶַָָֹֹֻ
לעמד, יכֹול אין יֹוׁשב מּתחּתיו, איׁש קמּו ׁשּלא ְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹֹזה

ליׁשב יכֹול אין עיי"ש)ועֹומד רבה. הביא (שמות ול ּמה . ְְִֵֵֵֵֵָָָ
רׁשעים, הּדֹור ּבאֹותֹו ּביׂשראל ׁשהיּו ?חׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹעליהם
ּכדי  אפלה ימי ּבׁשלׁשת ּומתּו לצאת, רֹוצים היּו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶָָָֹֹולא

לֹוקין  הם אף ויאמרּו: ּבמּפלּתם מצרים יראּו ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָֹֹׁשּלא
ּכליהם, את וראּו יׂשראל ׁשחּפׂשּו ועֹוד ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָּכמֹונּו.

אין ּוכׁשּיצאּו אֹומרים: והיּו מהן ׁשֹואלין והיּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָ
ּובמקֹום  ּבבית ראיתיו אני לֹו: אֹומר ּכלּום, ְְְְְְֲִִִֵֵֵָָּבידינּו

הּוא  ÌÈÓÈ.ּפלֹוני ˙LÏL∑ ׁשל ימים,ׁשלּוׁש ְִ¿…∆»ƒִִֶָ
מקֹום, ּבכל ימים ׁשבעת וכן ּבלע"ז, ְְְְִִֵַַַָָָטרציינ"א

ימים  ׁשל .שטיינ"א ִֶָ

ÈÈ:יח  Ì„˜ ÈlˆÂ ‰Ú¯t ˙ÂlÓ ˜Ùe¿«ƒ¿»«¿…¿«ƒ√»¿»

ÏËeיט  ‡„ÁÏ ÛÈwz ‡·¯ÚÓ ‡Áe¯ ÈÈ CÙ‰Â«¬«¿»»««¿»«ƒ«¬»¿«
¯‡zL‡ ‡Ï ÛeÒ„ ‡nÈÏ È‰Ó¯e ‡·Bb ˙È»»¿»ƒ¿«»¿»ƒ¿»«

:ÌÈ¯ˆÓ ÌeÁz ÏÎa „Á ‡·Bb»«¿…¿ƒ¿»ƒ

Èaכ  ˙È ÁlL ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈÈ Û˜˙‡Â¿«¿≈¿»»ƒ»¿«¿…¿»««»¿≈
:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

iÓL‡כא  ˙Èˆ ÏÚ C„È ÌÈ¯‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈¿»«≈¿«»
ÈcÚÈc ¯˙a ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡ÎBLÁ È‰ÈÂƒ≈¬»««¿»¿ƒ¿»ƒ»«¿∆¿≈

:‡ÈÏÈÏ Ï·¿̃«≈¿»

Â‰Â‰כב  ‡iÓL ˙Èˆ ÏÚ d„È ˙È ‰LÓ ÌÈ¯‡Â«¬≈…∆»¿≈«≈¿«»«¬»
‡˙Ïz ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa Ï·˜ CBLÁ¬¿»¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿»»

:ÔÈÓBÈƒ

epxetq

(`k).íéîMä ìò Eãé äèðFzF` lr §¥¨§©©¨©¦©
,"minW" `xwPd xie`dn wlgd©¥¤¥¨£¦©¦§¨¨©¦

.ziW`xA zWxtA x`anM©§Ÿ¨§¨¨©§¥¦
.CLç LîéåiraHd KWgd z` xiqie §¨¥Ÿ¤§¨¦¤©Ÿ¤©¦§¦

`Ed dliNd KWg mpn` iM .dlil lW¤¨§¨¦¨§¨Ÿ¤©©§¨
KEWg `Ede ,xF`d lAwl okEn xie £̀¦¨§©¥¨§¨
KWgd df mpn` ,calA xF`d xCrdA§¤§¥¨¦§¨¨§¨¤©Ÿ¤
axl xF`d lAwl okEn iYlA xie` didi¦§¤£¦¦§¦¨§©¥¨§Ÿ

,xF`d xCrd eilr lRi `le ,Fiar̈§§Ÿ¦Ÿ¨¨¤§¥¨
.eil` okEn iYlA FzFidA¦§¦§¦¨¥¨

,jkitlEak dxez §¦¨



a`פ zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"k iyily meil inei xeriy

(æë)ì äáà àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéåíçlL: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¥´©§®Ÿ§¬Ÿ¨−̈§©§¨«

(çë)óñz-ìà Eì øîMä éìòî Cì äòøô Bì-øîàiå©«Ÿ¤¬©§−Ÿ¥´¥«¨¨®¦¨´¤§À©¸Ÿ¤Æ
úeîz éðô Eúàø íBéa ék éðt úBàø: §´¨©½¦À§²§«Ÿ§¬¨©−¨«

(èë)úBàø ãBò óñà-àì zøac ïk äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¥´¦©®§¨«ŸŸ¦¬−§¬
éðt:Eô ¨¤«

i"yx£z¯ac Ôk∑,ּדּברּת ּפנייפה ראֹות עֹוד אֹוסיף ׁשּלא אמת, ּדּברּת. רבה)ּובזמּנֹו .(שמות ≈ƒ«¿»ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

àé(à)àéáà ãçà òâð ãBò äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À´¤³©¤¨Æ¨¦³
äfî íëúà çlLé ïë-éøçà íéøöî-ìòå äòøt-ìò©©§ŸÆ§©¦§©½¦©«£¥¥¾§©©¬¤§¤−¦¤®

:äfî íëúà Løâé Løb äìk BçlLk§©̧§½¨¾̈¨¥²§¨¥¬¤§¤−¦¤«
i"yx£‰Ïk∑".ּכליל "ּכלה", יׁשּלח ּגמירא". .ּכּלכם »»ְְְִֵֶַַָָָָֻ

(á)Léà eìàLéå íòä éðæàa àð-øac|eäòø úàî ©¤−̈§¨§¥´¨¨®§¦§£º¦´¥¥´¥¥À
:áäæ éìëe óñë-éìk dúeòø úàî äMàå§¦¨Æ¥¥´§½̈§¥¤−¤§¥¬¨¨«

i"yx£‡Œ¯ac∑(ז ּבּקׁשה.(ברכות לׁשֹון אּלא 'נא' אין «∆»ְֵֶַָָָָ
אֹותֹו יאמר ׁשּלא ,ּכ על הזהירם ,מּמ ְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹּבבּקׁשה

ּבהם, קּים אֹותם" ועּנּו "ועבדּום אברהם: ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָצּדיק,
ּבהם  קּים לא ּגדֹול" ּברכּוׁש יצאּו כן ."ואחרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 12 'nr `k jxk y"ewl t"r)

mElWzM F` dpYnM lFcB WEkx§¨§©¨¨§©§

.... .... וגוגוגוגֹוֹוֹוֹו'''' רעהרעהרעהרעהּוּוּוּו מאתמאתמאתמאת |||| איאיאיאיׁשׁשׁשׁש ויויויויׁשׁשׁשׁשאלאלאלאלּוּוּוּו העםהעםהעםהעם ּבּבּבּבאזניאזניאזניאזני ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָּדּדּדּדּבּבּבּברררר־־־־נאנאנאנא
ּכּכּכּכלילילילי־ ־ ־ ־  ממממּמּמּמּמצריםצריםצריםצרים ווווּיּיּיּיׁשׁשׁשׁשאלאלאלאלּוּוּוּו ממממׁשׁשׁשׁשהההה ּכּכּכּכדברדברדברדבר עעעעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹּֽֽֽֽוּוּוּובניבניבניבני־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽ

אתאתאתאת־־־־מצריםמצריםמצריםמצרים:::: וינוינוינוינּצּצּצּצללללּוּוּוּו וגווגווגווגו'''' ואילך)כסףכסףכסףכסף ב יא, (פרשתנו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽ
ּכדי  היתה מצרים" את ּב"וינּצלּו הּכּונה ּדאם לעּין, ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָויׁש
הּבתרים  ּבין ּבברית אבינּו לאברהם ההבטחה ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָלקּים
ׁשּבני  הּקּב"ה עׂשה לּמה ּגדֹול", ּברכּוׁש יצאּו כן ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָׁש"ואחרי
ּובּקׁשה  ׁשאילה על־ידי ּגדֹול הרכּוׁש את יקּבלּו ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָיׂשראל

היּו הּמצרּיים אם יֹותר מתאים היה ּדלכאֹורה ְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַָָָָמהּמצרּיים,
וכיֹוצא  מּתנה נתינת על־ידי ּכבֹוד ּבדר זה את להם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָנֹותנים
הרכּוׁש את ולׁשאל לבּקׁש יׂשראל ּבני הצרכּו ולּמה ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻּבזה,

ְִִִֵַמהּמצרּיים?
ּבסנהדרין ּדאיתא מה ּפי על לֹומר א)ויׁש אחת (צא, "ּפעם ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָ

ׁשּנטלּתם  וזהב ּכסף לנּו ּתנּו . . אמרּו . . מצרים ּבני ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבאּו
ׁשל  עבֹודה ׂשכר לנּו ּתנּו . . ּפסיסא ּבן ּגביהא אמר ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָמּמּנּו,

‡·‰כז  ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈÈ Û˜˙‡Â¿«¿≈¿»»ƒ»¿«¿…¿»»»
:ÔB‰˙eÁlLÏ¿«»¿

CÏכח  ¯nzÒ‡ ÈÂlÚÓ ÏÈÊ‡ ‰Ú¯t dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈«¿…ƒ≈≈ƒ»»ƒ¿««»
ÈÊÁ˙c ‡ÓBÈa È¯‡ Èt‡ ÈÊÁÓÏ ÛÈÒB˙ ‡Ï»ƒ¿∆¡≈««¬≈¿»¿∆¡≈

:˙eÓz Èt‡««¿

BÚ„כט  ÛÈÒB‡ ‡Ï ‡zÏÈlÓ ˙e‡È ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆»«≈¿»»ƒ
:CÈt‡ ÈÊÁÓÏ¿∆¡≈«»

ÏÚא  È˙È‡ „Á LzÎÓ „BÚ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«¿»««¿ƒ«
‡kÓ ÔBÎ˙È ÁlLÈ Ôk ¯˙a ÌÈ¯ˆÓ ÏÚÂ ‰Ú¯t«¿…¿«ƒ¿«ƒ»«≈¿««»¿ƒ»
:‡kÓ ÔBÎ˙È CÈ¯˙È ‡Î¯z ‡¯ÈÓb d˙eÁlLk¿«»≈¿≈»»»»¿»≈»¿ƒ»

ÔÓב  ¯·b eÏÈ‡Le ‡nÚ Ì„˜ ÔÚk ÏÈlÓ«≈¿«√»«»¿ƒ¿«ƒ
ÔÈÓe ÛÒÎc ÔÈÓ d˙¯·Á ÔÓ ‡˙z‡Â d¯·Á«¿≈¿ƒ¿»ƒ«¿»«»ƒƒ¿«»ƒ

:·‰„cƒ¿»

epxetq

(hk)éðt úBàø ãBò óñà àì.EiM ŸŸ¦§¨¤¦
cFr mz`xl Etqz `l" oiprM ,zEnŸ§¦§©ŸŸ¦¦§Ÿ¨

"mlFr cr(bi ,ci oldl)`xw xW`M mpn` . ©¨¨§¨©£¤¨¨
lr mzF` `xw ,dlil oxd`lE dWnl§Ÿ¤§©£Ÿ©§¨¨¨¨©
lk Ecxie" Fxn`M ,calA eicar ici§¥£¨¨¦§©§¨§§¨§¨

"il` dN` Licar(g ,`i oldl).` dxez £¨¤¥¤¥©
àé(`)äfî íëúà çlLé§©©¤§¤¦¤

.BçlLkgNW xaMW ot`d FzF`A §©§§¨Ÿ¤¤§¨¦©
haWA oxd` z`e LzF` FpFvxn¥§§§¤©£Ÿ§¥¤
ipR z`n mz` Wxbie" Fxn`M ,Fzxar¤§¨§¨§©§¨¤Ÿ¨¥¥§¥

"drxt(`i ,i lirl)gNWi ot`d FzF`A , ©§Ÿ§¨Ÿ¤§©©
.FzxvA gxkn dYr mkz ¤̀§¤©¨ª§¨§¨¨

.äfî íëúà Løâé Løb äìkf` la` ¨¨¨¥§¨¥¤§¤¦¤£¨¨
,calA eipRnE calA mkipW z` WxB¥¥¤§¥¤¦§©¦¨¨¦§©
df lMn mkNM z` Wxbi dYr mpn`̈§¨©¨§¨¥¤ª§¤¦¨¤
lW Fwcv zCn Ff mpn` iM .mFwOd©¨¦¨§¨¦©¦§¤
mc` WTrzIWM ,`Ed KExA WFcTd©¨¨§¤¦§©¥¨¨
oFvx zFUr iYlal iE`xd zFUrn¥£¨¨§¦§¦£§
dxvA EPOn gxAX dn dUri ,FpFw©£¤©¤¨©¦¤§¨¨
Fxn`M ,Fl didi oFvxl `le ,oFbie§¨§Ÿ§¨¦§¤§¨§

z` Ycare ..Ycar `l xW` zgY"©©£¤Ÿ¨©§¨§¨©§¨¤
"Liai`(gn fn ,gk mixac)xW`M `l m`" , Ÿ§¤¦Ÿ©£¤

"mkl dUr` oM ipf`A mYxAC,ci xacna) ¦©§¤§¨§¨¥¤¡¤¨¤
(gklHand" dkxal mpFxkf mxn`M ,§¨§¨¦§¨¦§¨¨©§©¥

DlHal FtFq ,xWrn dxFYd z ¤̀©¨¥Ÿ¤§©§¨
,"iprn(i ,c zea`).a dxez ¥Ÿ¦

(a).eìàLéå íòä éðæàa àð øac`NW ©¤¨§¨§¥¨¨§¦§£¤Ÿ
Exqni oFnOd zAqA `OW Eb`ci¦§£¤¨§¦©©¨¦§§
didY dfA iM ,mdixg` sCxl mnvr©§¨¦§Ÿ©£¥¤¦¨¤¦§¤

.mzrEWYb dxez §¨¨



פי `a zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye hay '` iriax meil inei xeriy
וארּבע  ׁשנה ׁשלׁשים ּבמצרים ׁשּׁשעּבדּתם רּבֹוא ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָֹׁשּׁשים
יׂשראל  ׁשּבני והינּו, ּתׁשּובה", מצאּו ולא . . ׁשנה ְְְְְְְִֵֵֵֶַָָָָָֹמאֹות

למצרים. ׁשעּבּודם על ׂשכר ּכתׁשלּום הרכּוׁש את ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָקּבלּו
מּצד  זה את להם נֹותנים היּו הּמצרּיים אם ְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָועל־ּפי־זה
ולא  מּתנה ּבדר רק היה ׁשּזה לחׁשב יכֹולים היּו ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹעצמם,

הּקּב"ה  עׂשה ולכן להם), לׁשּלם (ׁשחּיבים ׂשכר ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָּכתׁשלּום
מהּׁשאלה  ּכתֹוצאה רק הרכּוׁש את יּתנּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשהּמצרּיים

(ׁשּמּג יׂשראל ּבני ׁשל הּדין)וה"ּתביעה" מּצד ּׂשכר, להם יע ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
וזּכאים  ראּויים היּו ּכי יׂשראל לבני הּגיע ׁשּזה הּכל, רא ּו ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹואז

וק"ל. מּתנה. ּבדר ולא ּכתׁשלּום, ְְְְֶֶֶַַָָָֹלזה

(â)íb íéøöî éðéòa íòä ïç-úà ýåýé ïziå|Léàä ©¦¥¯§Ÿ̈²¤¥¬¨−̈§¥¥´¦§¨®¦©´¨¦´
äòøô-éãáò éðéòa íéøöî õøàa ãàî ìBãb äLî¤À¨³§ŸÆ§¤´¤¦§©½¦§¥¥¬©§¥«©§−Ÿ

íòä éðéòáeñ : §¥¥¬¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(239 'nr k jxk zegiy ihewl)

מצריםמצריםמצריםמצרים ּבּבּבּבעיניעיניעיניעיני העםהעםהעםהעם חןחןחןחן אתאתאתאת הההה'''' ג)ווווּיּיּיּיּתּתּתּתןןןן אֹומרים (יא, יׁש ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ
ּבכלל  היה לא מצרים, ּבׁשעּבּוד היה ׁשּלא לוי, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹׁשּׁשבט
להּלן  רׁש"י ראה אבל מצרים. מּבּזת קּבל ולא החן ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹנתינת

יג) חמֹורים (יג, הרּבה נטל ׁשּלא מּיׂשראל אחד ל ׁשאין : ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
מצרים. ׁשל ּומּזהבם מּכסּפם ְְְְִִִִִֶַַָָָטעּונים

ß hay '` iriax mei ß

(ã)éðà äìélä úöçk ýåýé øîà äk äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½−Ÿ¨©´§Ÿ̈®©«£´Ÿ©©½§¨£¦¬
:íéøöî CBúa àöBé¥−§¬¦§¨«¦

i"yx£'‰ ¯Ó‡ ‰k ‰LÓ ¯Ó‡iÂ∑ ּפרעה לפני ּבעמדֹו «…∆…∆…»«ְְְְִֵַָֹ
הֹוסיף  לא מּלפניו מּׁשּיצא ׁשהרי זֹו, נבּואה לֹו ְְְֱֲִִִֵֶֶֶָָָָָָֹנאמרה

ּפניו  ‰ÏÈl‰.ראֹות ˙ˆÁk∑.הּלילה ּכהחלק ְָָ«¬…««¿»ְְֵֵַַָָ
ּכמֹו: יט)ּכחצֹות, א קכד)"ּכעלֹות",(מלכים "ּבחרֹות (תהלים ְֲֲֲַַַ

ׁשאין  אפניו, על ליּׁשבֹו ּפׁשּוטֹו, זהּו ּבנּו", ְְְְֵֶֶַַַָָָָאּפם
ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו חצי. ׁשל ּדבר ׁשם ד)'חצֹות' (ברכות ְְֲִֵֵֵֶַָָָ

'ּכחצֹות', מׁשה: ׁשאמר ואמרּו הּלילה, ּכבחצֹות ְְְְְֲֲֶֶַַַַַָָָֹּכמֹו
אמר  ולא לאחריו, אֹו לפניו אֹו לֹו, סמּו ְְְְְֲַַַַָָָָָֹּדמׁשמע
מׁשה  ויאמרּו ּפרעה אצטגניני יטעּו ׁשּמא ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָֹֹֹּבחצֹות,
עּתיו  יֹודע הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אבל הּוא, ֲִֵַַַַָָָָּבּדאי

'ּבחצֹות' אמר: .ּורגעיו, ְֲַַָָָ

(ä)äòøt øBëaî íéøöî õøàa øBëa-ìk úîe¥´¨§»§¤´¤¦§©¼¦¼¦§³©§ŸÆ
øçà øLà äçôMä øBëa ãò Bàñk-ìò áLiä©¥´©¦§½©µ§´©¦§½̈£¤−©©´

:äîäa øBëa ìëå íéçøä̈«¥¨®¦§−Ÿ§¬§¥¨«
i"yx£È·M‰ ¯BÎa „Ú∑?הּׁשבּויים לקּו ּכדי לּמה «¿«¿ƒְְִֵַָָָ

והביאה  עלּבֹונם, ּתבעה יראתם יאמרּו: ְְְְְִִֵֶֶָָָָָָֹֹׁשּלא
מצרים  על BÎa¯.ּפרענּות „Ú 'B‚Â ‰Ú¯t ¯BÎaÓ ְְִִַַָֻƒ¿«¿…¿«¿

‰ÁÙM‰∑ וחׁשּובים ּפרעה מּבכֹור הּפחּותים ּכל «ƒ¿»ְְְֲִִִַַַָֹ
ּבני  לקּו ולּמה ּבכלל, היּו הּׁשפחה ְְְְְִִִֵַָָָָָָמּבכֹור

מׁשעּבד  היּו הם ׁשאף ּוׂשמחים הּׁשפחֹות? ּבהם ים ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ
Ó‰a‰.ּבצרתם  ¯BÎa ÏÎÂ∑.לּה עֹובדין ׁשהיּו לפי ְָָָ¿…¿¿≈»ְְִִֶָָ

נפרע  האּמה, מן נפרע ְְְִִִֶַָָָָָָֻּוּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
.(מכילתא)מאלהיה ֵֶָֹ

(å)øLà íéøöî õøà-ìëa äìãâ ä÷òö äúéäå§¨«§¨²§¨¨¬§Ÿ−̈§¨¤´¤¦§¨®¦£¤³
óñú àì eäîëå äúéäð àì eäîk: ¨¸ŸÆ´Ÿ¦«§½̈¨§¨−Ÿ¬ŸŸ¦«

‡Ûג  ÌÈ¯ˆÓ ÈÈÚa ÔÈÓÁ¯Ï ‡nÚ ˙È ÈÈ ·‰ÈÂƒ«¿»»«»¿«¬ƒ¿≈≈ƒ¿»ƒ«
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡„ÁÏ ·¯ ‰LÓ ‡¯·b«¿»…∆««¬»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ

:‡nÚ ÈÈÚ·e ‰Ú¯Ù È„·Ú ÈÈÚa¿≈≈«¿≈«¿…¿≈≈«»

ÈÏÈÏ‡ד  ˙ebÏÙk ÈÈ ¯Ó‡ Ô„k ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿«¬«¿»¿«¿≈¿»
:ÌÈ¯ˆÓ B‚a ÈÏb˙Ó ‡‡¬»ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»ƒ

„ÌÈ¯ˆÓה  ‡Ú¯‡a ‡¯Îea Ïk ˙eÓÈÂƒ»¿»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ
ÈÒ¯k ÏÚ ·zÓÏ „È˙Úc ‰Ú¯Ù„ ‡¯ÎeaÓƒ¿»¿«¿…¿»ƒ¿ƒ««»¿≈
‡ÈÁÈ¯ ¯˙a Èc ‡˙Ó‡„ ‡¯Îea „Ú d˙eÎÏÓ«¿≈«¿»¿«¿»ƒ»«≈¿»

:‡¯ÈÚ·„ ‡¯Îea ÏÎÂ¿…¿»ƒ¿ƒ»

„ÌÈ¯ˆÓו  ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡a¯ ‡zÁÂˆ È‰˙e¿≈¿«¿»«»¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ
:ÛÒ˙ ‡Ï d˙ÂÎ„Â ˙Â‰ ‡Ï d˙ÂÎcƒ¿»≈»¬«¿ƒ¿»≈»…≈

epxetq

(b)ìBãb äLî Léàä íb©¨¦Ÿ¤¨
.ãàî.li`Wdl EAxd FcFaklec dxez §Ÿ§¦§¦§§©§¦

(d)øBëa ãò ..äòøt øBëaî¦§©§Ÿ©§

.äçôMädlwPd cr mNMn cAkPd on ©¦§¨¦©¦§¨¦ª¨©©¦§¤
xFkA cr ..drxR xkAn" la` ,mNMn¦ª¨£¨¦§Ÿ©§Ÿ©§

"iaXd(hk ,ai oldl)`hFg xzFId on `Ed ©§¦¦©¥¥

.mNMn zFgR `hFgd cr dfAe dxez ¨¤©©¥¨¦ª¨
(e).äúéäð àì eäîk øLàxW` £¤¨ŸŸ¦§¨¨£¤

"dwrv" dzidp `l EdFnM dlilA§©§¨¨Ÿ¦§§¨§¨¨

`a zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"k iyily meil inei xeriy

(æë)ì äáà àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéåíçlL: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¥´©§®Ÿ§¬Ÿ¨−̈§©§¨«

(çë)óñz-ìà Eì øîMä éìòî Cì äòøô Bì-øîàiå©«Ÿ¤¬©§−Ÿ¥´¥«¨¨®¦¨´¤§À©¸Ÿ¤Æ
úeîz éðô Eúàø íBéa ék éðt úBàø: §´¨©½¦À§²§«Ÿ§¬¨©−¨«

(èë)úBàø ãBò óñà-àì zøac ïk äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¥´¦©®§¨«ŸŸ¦¬−§¬
éðt:Eô ¨¤«

i"yx£z¯ac Ôk∑,ּדּברּת ּפנייפה ראֹות עֹוד אֹוסיף ׁשּלא אמת, ּדּברּת. רבה)ּובזמּנֹו .(שמות ≈ƒ«¿»ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

àé(à)àéáà ãçà òâð ãBò äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À´¤³©¤¨Æ¨¦³
äfî íëúà çlLé ïë-éøçà íéøöî-ìòå äòøt-ìò©©§ŸÆ§©¦§©½¦©«£¥¥¾§©©¬¤§¤−¦¤®

:äfî íëúà Løâé Løb äìk BçlLk§©̧§½¨¾̈¨¥²§¨¥¬¤§¤−¦¤«
i"yx£‰Ïk∑".ּכליל "ּכלה", יׁשּלח ּגמירא". .ּכּלכם »»ְְְִֵֶַַָָָָֻ

(á)Léà eìàLéå íòä éðæàa àð-øac|eäòø úàî ©¤−̈§¨§¥´¨¨®§¦§£º¦´¥¥´¥¥À
:áäæ éìëe óñë-éìk dúeòø úàî äMàå§¦¨Æ¥¥´§½̈§¥¤−¤§¥¬¨¨«

i"yx£‡Œ¯ac∑(ז ּבּקׁשה.(ברכות לׁשֹון אּלא 'נא' אין «∆»ְֵֶַָָָָ
אֹותֹו יאמר ׁשּלא ,ּכ על הזהירם ,מּמ ְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹּבבּקׁשה

ּבהם, קּים אֹותם" ועּנּו "ועבדּום אברהם: ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָצּדיק,
ּבהם  קּים לא ּגדֹול" ּברכּוׁש יצאּו כן ."ואחרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 12 'nr `k jxk y"ewl t"r)

mElWzM F` dpYnM lFcB WEkx§¨§©¨¨§©§

.... .... וגוגוגוגֹוֹוֹוֹו'''' רעהרעהרעהרעהּוּוּוּו מאתמאתמאתמאת |||| איאיאיאיׁשׁשׁשׁש ויויויויׁשׁשׁשׁשאלאלאלאלּוּוּוּו העםהעםהעםהעם ּבּבּבּבאזניאזניאזניאזני ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָּדּדּדּדּבּבּבּברררר־־־־נאנאנאנא
ּכּכּכּכלילילילי־ ־ ־ ־  ממממּמּמּמּמצריםצריםצריםצרים ווווּיּיּיּיׁשׁשׁשׁשאלאלאלאלּוּוּוּו ממממׁשׁשׁשׁשהההה ּכּכּכּכדברדברדברדבר עעעעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹּֽֽֽֽוּוּוּובניבניבניבני־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽ

אתאתאתאת־־־־מצריםמצריםמצריםמצרים:::: וינוינוינוינּצּצּצּצללללּוּוּוּו וגווגווגווגו'''' ואילך)כסףכסףכסףכסף ב יא, (פרשתנו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽ
ּכדי  היתה מצרים" את ּב"וינּצלּו הּכּונה ּדאם לעּין, ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָויׁש
הּבתרים  ּבין ּבברית אבינּו לאברהם ההבטחה ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָלקּים
ׁשּבני  הּקּב"ה עׂשה לּמה ּגדֹול", ּברכּוׁש יצאּו כן ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָׁש"ואחרי
ּובּקׁשה  ׁשאילה על־ידי ּגדֹול הרכּוׁש את יקּבלּו ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָיׂשראל

היּו הּמצרּיים אם יֹותר מתאים היה ּדלכאֹורה ְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַָָָָמהּמצרּיים,
וכיֹוצא  מּתנה נתינת על־ידי ּכבֹוד ּבדר זה את להם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָנֹותנים
הרכּוׁש את ולׁשאל לבּקׁש יׂשראל ּבני הצרכּו ולּמה ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻּבזה,

ְִִִֵַמהּמצרּיים?
ּבסנהדרין ּדאיתא מה ּפי על לֹומר א)ויׁש אחת (צא, "ּפעם ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָ

ׁשּנטלּתם  וזהב ּכסף לנּו ּתנּו . . אמרּו . . מצרים ּבני ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבאּו
ׁשל  עבֹודה ׂשכר לנּו ּתנּו . . ּפסיסא ּבן ּגביהא אמר ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָמּמּנּו,

‡·‰כז  ‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈÈ Û˜˙‡Â¿«¿≈¿»»ƒ»¿«¿…¿»»»
:ÔB‰˙eÁlLÏ¿«»¿

CÏכח  ¯nzÒ‡ ÈÂlÚÓ ÏÈÊ‡ ‰Ú¯t dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈«¿…ƒ≈≈ƒ»»ƒ¿««»
ÈÊÁ˙c ‡ÓBÈa È¯‡ Èt‡ ÈÊÁÓÏ ÛÈÒB˙ ‡Ï»ƒ¿∆¡≈««¬≈¿»¿∆¡≈

:˙eÓz Èt‡««¿

BÚ„כט  ÛÈÒB‡ ‡Ï ‡zÏÈlÓ ˙e‡È ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆»«≈¿»»ƒ
:CÈt‡ ÈÊÁÓÏ¿∆¡≈«»

ÏÚא  È˙È‡ „Á LzÎÓ „BÚ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«¿»««¿ƒ«
‡kÓ ÔBÎ˙È ÁlLÈ Ôk ¯˙a ÌÈ¯ˆÓ ÏÚÂ ‰Ú¯t«¿…¿«ƒ¿«ƒ»«≈¿««»¿ƒ»
:‡kÓ ÔBÎ˙È CÈ¯˙È ‡Î¯z ‡¯ÈÓb d˙eÁlLk¿«»≈¿≈»»»»¿»≈»¿ƒ»

ÔÓב  ¯·b eÏÈ‡Le ‡nÚ Ì„˜ ÔÚk ÏÈlÓ«≈¿«√»«»¿ƒ¿«ƒ
ÔÈÓe ÛÒÎc ÔÈÓ d˙¯·Á ÔÓ ‡˙z‡Â d¯·Á«¿≈¿ƒ¿»ƒ«¿»«»ƒƒ¿«»ƒ

:·‰„cƒ¿»

epxetq

(hk)éðt úBàø ãBò óñà àì.EiM ŸŸ¦§¨¤¦
cFr mz`xl Etqz `l" oiprM ,zEnŸ§¦§©ŸŸ¦¦§Ÿ¨

"mlFr cr(bi ,ci oldl)`xw xW`M mpn` . ©¨¨§¨©£¤¨¨
lr mzF` `xw ,dlil oxd`lE dWnl§Ÿ¤§©£Ÿ©§¨¨¨¨©
lk Ecxie" Fxn`M ,calA eicar ici§¥£¨¨¦§©§¨§§¨§¨

"il` dN` Licar(g ,`i oldl).` dxez £¨¤¥¤¥©
àé(`)äfî íëúà çlLé§©©¤§¤¦¤

.BçlLkgNW xaMW ot`d FzF`A §©§§¨Ÿ¤¤§¨¦©
haWA oxd` z`e LzF` FpFvxn¥§§§¤©£Ÿ§¥¤
ipR z`n mz` Wxbie" Fxn`M ,Fzxar¤§¨§¨§©§¨¤Ÿ¨¥¥§¥

"drxt(`i ,i lirl)gNWi ot`d FzF`A , ©§Ÿ§¨Ÿ¤§©©
.FzxvA gxkn dYr mkz ¤̀§¤©¨ª§¨§¨¨

.äfî íëúà Løâé Løb äìkf` la` ¨¨¨¥§¨¥¤§¤¦¤£¨¨
,calA eipRnE calA mkipW z` WxB¥¥¤§¥¤¦§©¦¨¨¦§©
df lMn mkNM z` Wxbi dYr mpn`̈§¨©¨§¨¥¤ª§¤¦¨¤
lW Fwcv zCn Ff mpn` iM .mFwOd©¨¦¨§¨¦©¦§¤
mc` WTrzIWM ,`Ed KExA WFcTd©¨¨§¤¦§©¥¨¨
oFvx zFUr iYlal iE`xd zFUrn¥£¨¨§¦§¦£§
dxvA EPOn gxAX dn dUri ,FpFw©£¤©¤¨©¦¤§¨¨
Fxn`M ,Fl didi oFvxl `le ,oFbie§¨§Ÿ§¨¦§¤§¨§

z` Ycare ..Ycar `l xW` zgY"©©£¤Ÿ¨©§¨§¨©§¨¤
"Liai`(gn fn ,gk mixac)xW`M `l m`" , Ÿ§¤¦Ÿ©£¤

"mkl dUr` oM ipf`A mYxAC,ci xacna) ¦©§¤§¨§¨¥¤¡¤¨¤
(gklHand" dkxal mpFxkf mxn`M ,§¨§¨¦§¨¦§¨¨©§©¥

DlHal FtFq ,xWrn dxFYd z ¤̀©¨¥Ÿ¤§©§¨
,"iprn(i ,c zea`).a dxez ¥Ÿ¦

(a).eìàLéå íòä éðæàa àð øac`NW ©¤¨§¨§¥¨¨§¦§£¤Ÿ
Exqni oFnOd zAqA `OW Eb`ci¦§£¤¨§¦©©¨¦§§
didY dfA iM ,mdixg` sCxl mnvr©§¨¦§Ÿ©£¥¤¦¨¤¦§¤

.mzrEWYb dxez §¨¨



a`פב zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye hay '` iriax meil inei xeriy

(æ)ìëìe|ì áìk-õøçé àì ìàøNé éðaLéàîì BðL §´Ÿ§¥´¦§¨¥À³Ÿ¤«¡©¤̧¤Æ§Ÿ½§¥¦−
ïéa ýåýé äìôé øLà ïeòãz ïòîì äîäa-ãòå§©§¥¨®§©̧©Æ¥«§½£¤Æ©§¤´§Ÿ̈½¥¬

:ìàøNé ïéáe íéøöî¦§©−¦¥¬¦§¨¥«
i"yx£BLÏ ·Ïk ı¯ÁÈ ‡Ï∑ לׁשֹון ׁשהּוא אני, אֹומר …∆¡«∆∆¿…ְֲִֵֶ

וכן יׁשּנן, לא י)ׁשּנּון: יׂשראל (יהושע לבני חרץ "לא ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָֹֹ
ׁשּנן. לא לׁשֹונֹו", את ה)לאיׁש ב ּתחרץ",(שמואל "אז ְְֱִִֵֶֶַָֹ

מא)ּתׁשּתּנן. ׁשנּון.(ישעיה חרּוץ", כא)"למֹורג (משלי ְְִֵַַָָ

וׁשנּון, חריף אדם חרּוץ", י)"מחׁשבֹות א "ויד (שמואל ְְְְִַַָָָָָ
ׁשנּונים  סֹוחרים חריפים, ּתעׁשיר", ‡L¯.חרּוצים ְֲֲֲִִִִִִַָ¬∆

‰ÏÙÈ∑ יבּדיל. «¿∆ְִַ

(ç)éãáò-ìë eãøéåøîàì éì-eåçzLäå éìà älà E §¨«§´¨£¨¤ÁÁ¥̧¤¥©¹§¦§©«£¦´¥ÀŸ
éìâøa-øLà íòä-ìëå äzà àöàöà ïë-éøçàå E ¥³©¨Æ§¨¨¨´£¤§©§¤½§©«£¥¥−¥¥®

:óà-éøça äòøt-íòî àöiåñ ©¥¥¬¥«¦©§−Ÿ¨«¢¦¨«
i"yx£EÈ„·Ú ÏÎ e„¯ÈÂ∑ ׁשהרי לּמלכּות, ּכבֹוד חלק ¿»¿»¬»∆ְֲֵֶַַַָָ

"קּומּו ואמר: ּבּלילה אליו ּבעצמֹו ּפרעה ירד ְְְְְֵַַַַַַַָָָָֹּבּסֹוף,
וירדּת מּתחּלה מׁשה לֹו אמר ולא עּמי", מּתֹו ְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹֹּצאּו

לי והׁשּתחוית קב)אלי EÈÏ‚¯a.(זבחים ¯L‡∑ ְְֲִִִֵַַָ¬∆¿«¿∆

והּלּוכ עצת אחר ‡ˆ‡.ההֹולכים ÔÎŒÈ¯Á‡Â∑ ְְְְֲִִַַַָ¿«¬≈≈≈≈
מארצ העם ּכל Ú¯t‰.עם ÌÚÓ ‡ˆiÂ∑ ּכׁשּגמר ְְִֵַָָָ«≈≈≈ƒ«¿…ְֶַָ

מּלפניו ּדבריו, לֹו:∑.Û‡ŒÈ¯Áa.יצא ׁשאמר על ְְִָָָָָָ»√ƒ»ֶַַָ
ראֹות  ּתסף .ּפני""אל ְֶַַָֹ

(è)äòøt íëéìà òîLé-àì äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½«Ÿ¦§©¬£¥¤−©§®Ÿ
:íéøöî õøàa éúôBî úBáø ïòîì§©²©§¬«§©−§¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£È˙ÙBÓ ˙B·¯ ÔÚÓÏ∑ מצרים את ּולנער יםֿסּוף ּוקריעת ּבכֹורֹות, מּכת ׁשלׁשה: רבֹות, ׁשנים. .מֹופתי, ¿««¿¿«ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ

(é)éðôì älàä íéúônä-ìk-úà eNò ïøäàå äLîe¤´§©«£ÀŸ¨²¤¨©«Ÿ§¦¬¨¥−¤¦§¥´
-úà çlL-àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå äòøô©§®Ÿ©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¥´©§½Ÿ§«Ÿ¦©¬¤

:Böøàî ìàøNé-éðañ §¥«¦§¨¥−¥«©§«
i"yx£'B‚Â eNÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓe∑ּב אּלא ּכאן ׁשנאּה ולא הּמֹופתים, ּבכל זאת לנּו ּכתב לסמכּהּכבר ׁשביל …∆¿«¬…»¿ְְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָָָֹֹ

ׁשּלאחריה  .לּפרׁשה ְֲֶֶַַָָָָ

dLÈÏז  ‡aÏk ˜ÊÈ ‡Ï Ï‡¯NÈ Èa ÏÎÏe¿…¿≈ƒ¿»≈»«¿≈«¿»ƒ»≈
ÔeÚc˙c ÏÈ„a ‡¯ÈÚa „ÚÂ ‡L‡ÓÏ ÁaÓÏ¿ƒ¿«¿≈¬»»¿«¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿

:Ï‡¯NÈ ÔÈ·e ÌÈ¯ˆÓ ÔÈa ÈÈ LÈ¯ÙÈcƒ«¿≈¿»≈ƒ¿«ƒ≈ƒ¿»≈

ÈpÓח  ÔBÚ·ÈÂ È˙ÂÏ ÔÈl‡ CÈc·Ú Ïk Ôe˙ÁÈÂ¿∆∆»«¿»ƒ≈¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒ
Ôk ¯˙·e CnÚ È„ ‡nÚ ÏÎÂ z‡ ˜et ¯ÓÈÓÏ¿≈««¿¿»«»ƒƒ»»«≈

:Ê‚¯ ÛB˜˙a ‰Ú¯t ˙ÂlÓ ˜Ùe ˜Bt‡∆¿«ƒ¿»«¿…ƒ¿¿»

Ú¯t‰ט  ÔBÎpÓ Ïa˜È ‡Ï ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»¿«≈ƒ¿«¿…
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a È˙ÙÓ ‰‡bÒ‡Ï ÏÈ„a¿ƒ¿«¿»»…¿«¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

‰‡ÔÈlי  ‡i˙ÙBÓ Ïk ˙È e„·Ú Ô¯‰‡Â ‰LÓe…∆¿«¬…¬»»»¿«»»ƒ≈
‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈÈ ÛÈw˙‡Â ‰Ú¯t Ì„√̃»«¿…¿««≈¿»»ƒ»¿«¿…¿»

:dÚ¯‡Ó Ï‡¯NÈ Èa ˙È ÁlL««»¿≈ƒ¿»≈≈«¿≈

epxetq

lig zngln lil did `l iM dfe ,z`fM̈Ÿ§¤¦Ÿ¨¨¥¦§¤¤¥
dwrSd dAxY f` mpn` iM ,miaiF`§¦¦¨§¨¨¦§¤©§¨¨
mibCd xrXn dwrv lFw" oiprM ,xirÄ¦§¦§©§¨¨¦©©©¨¦

pWOd on dllielFcB xaWe d ¦¨¨¦©¦§¤§¤¤¨
"zFraBdn(i ,` diptv),dfM dlilA la` , ¥©§¨£¨§©§¨¨¤

dzidp `l ,mixvnA mFlW lil didW¤¨¨¥¨§¦§©¦Ÿ¦§§¨
.z`fM "dwrv" siqFY `lef dxez §Ÿ¦§¨¨¨Ÿ

(g).àöà ïë éøçàåcIn `v` `l §©£¥¥¥¥Ÿ¥¥¦¨
ixg`" `N` ,`v`W iptNn EWwaYWM§¤§©§¦§¨©¤¥¥¤¨©£¥

.xwAd cr oiYn` iM ,"okh dxez ¥¦©§¦©©Ÿ¤
(h)òîLé àì äLî ìà 'ä øîàiå©Ÿ¤¤Ÿ¤Ÿ¦§©

.'eëå äòøt íëéìàzFidAW ,xn` £¥¤©§Ÿ§¨©¤¦§
mrHW dWn l` xn` KxAzi l`dW¤¨¥¦§¨©¨©¤Ÿ¤¤©©
dWwd iM drxtl dzidW aNd zcAkd©§¨©©¥¤¨§¨§©§Ÿ¦¦§¨
,eiztFn zFAxdl icM did FgEx z` 'd¤¨¨§¥§©§§¨
z` l`xUie mixvOd ExiMi mdAW icM§¥¤¨¤©¦©¦§¦§¦§¨¥¤
ip` iM mYrcie" Fxn`M ,FaEhe FlcB̈§§§¨§¦©§¤¦£¦

"'d(a ,i lirl),z`f FzpEM milWdl dPde .§¦¥§©§¦©¨¨Ÿ
zFUrl EwQrzd eCgi oxd`e dWnŸ¤§©£Ÿ©§¨¦§©§©£
l`d xfB xW`M dYr okl ,miztFOd©§¦¨¥©¨©£¤¨©¨¥
liSdlE mixvOd z` Wiprdl KxAzi¦§¨©§©£¦¤©¦§¦§©¦
zFid mr ,Wprd FzF`n l`xUi z ¤̀¦§¨¥¥¨Ÿ¤¦¡

z` liRdlE ,dn cvA Fl miiE`x mzvw§¨¨§¦§©¨§©¦¤
lke ,Wprd lEgIW icM ,mixvn idl ¡̀Ÿ¥¦§©¦§¥¤¨¨Ÿ¤§¨
..iYxare" Fxn`M ,gqRd gafA df¤§¤©©¤©§¨§§¨©§¦
"iYgqtE ..mihtW dUr` ..iziMde§¦¥¦¤¡¤§¨¦¨©§¦

(bi ai ,ai oldl)z`f Fzevn didYW dvx ,¨¨¤¦§¤¦§¨Ÿ
,eCgi oxd`e dWn ici lr l`xUil§¦§¨¥©§¥Ÿ¤§©£Ÿ©§¨
z` aiWdl eCgi ElCYWdW FnM§¤¦§©§©§¨§¨¦¤
ipA z` zFxFdlE daEWzA mixvOd©¦§¦¦§¨§¤§¥
cgi mdipW EMfIW icM ,l`xUi¦§¨¥§¥¤¦§§¥¤©©
zNrR ixR z` lrRl `ivFdl§¦©Ÿ©¤§¦§ª©

.mzElCYWdi dxez ¦§©§¨
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áé(à)õøàa ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤´§¤©«£½Ÿ§¤¬¤
:øîàì íéøöî¦§©−¦¥«Ÿ

i"yx£Ô¯‰‡ Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑ ּבׁשביל «…∆∆…∆¿∆«¬…ְִִ
ּכבֹוד  לֹו חלק ּכמׁשה, ּבּמֹופתים וטרח עׂשה ְְְֲִֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשאהרן
ּבּדּבּור  מׁשה עם ׁשּכללֹו ראׁשֹונה, ּבמצוה .זה ְְְִִִִֶֶֶַָָָֹ

ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a∑(מכילתא) אּלא אינֹו אֹו .לּכר חּוץ ¿∆∆ƒ¿«ƒְֵֶַָָ

העיר  את "ּכצאתי לֹומר: ּתלמּוד ?הּכר ְְְְִִֵֶַַַָָּבתֹו
לפי  ,הּכר ּבתֹו התּפּלל לא קּלה ּתפּלה ּומה ְְְְְְִִִֵַַַַָָָֹוגֹו'",
לא  ּכזה, חמּור ּדבר ּכוכבים, עבודת מלאה ְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָֹֹֹׁשהיתה

.ּכלֿׁשּכן? ֵֶָ

(á)íëì àeä ïBLàø íéLãç Làø íëì äfä Lãçä©¯Ÿ¤©¤²¨¤−´Ÿ¢¨¦®¦¬Æ¨¤½
:äðMä éLãçì§¨§¥−©¨¨«

i"yx£‰f‰ L„Á‰∑(רבה שמות לבנה (מכילתא. הראהּו «…∆«∆ְְֶָָָ
ל יהיה מתחּדׁש, ּכׁשהּירח לֹו: ואמר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבחּדּוׁשּה,
חדׁש על ּפׁשּוטֹו: מידי יֹוצא מקרא ואין חדׁש. ְְְִִֵֵֵֶֶַָֹֹֹראׁש
החדׁשים, מנין לסדר ראׁש יהיה זה לֹו: אמר ְְְֳִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹניסן

ׁשליׁשי  - סיון ׁשני, קרּוי אּיר נתקּׁשה ∑‰f‰.ׁשּיהא ְְִִִִִֵֵֶָָָ«∆ְִַָ
ותהיה  ּתראה ׁשעּור ּבאיזֹו הּלבנה, מֹולד על ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמׁשה

לקּדׁש, ּברקיע ראּויה הּלבנה את ּבאצּבע לֹו והראה ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
לא  והלא הראהּו, וכיצד וקּדׁש. ראה ּכזה לֹו: ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹואמר

ׁשּנאמר: ּבּיֹום, אּלא עּמֹו מדּבר ו)היה "ויהי (לעיל ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָ
ה'", ּדּבר ז)ּביֹום צּוֹותֹו",(ויקרא טו)"ּביֹום "מן (במדבר ְְִִֶַ

לׁשקיעת  סמּו אּלא והלאה"? ה' צּוה אׁשר ְְֲִִִֶֶַַָָָָָָהּיֹום
חׁשכה  עם והראהּו זֹו, ּפרׁשה לֹו נאמרה .החּמה ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

(â)Lãçì øNòa øîàì ìàøNé úãò-ìk-ìà eøac©§À¤¨£©³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¤«¨−Ÿ©´Ÿ¤
:úéaì äN úáà-úéáì äN Léà íäì eç÷éå äfä©¤®§¦§´¨¤À¦²¤¬§¥«¨−Ÿ¤¬©¨«¦

i"yx£˙„Ú Ïk Ï‡ e¯ac∑(מכילתא),מדּבר אהרן וכי «¿∆»¬«ְְֲִֵַַֹ
חֹולקין  אּלא – תדּבר"? "אּתה נאמר: ּכבר ְְְֱֲִֵֶֶַַַַָָָֹוהלא
והּדּבּור  לּמדני, לזה: זה ואֹומרים לזה, זה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָּכבֹוד

מדּברים  ׁשניהם ּכאּלּו ׁשניהם מּבין e¯ac.יֹוצא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַ«¿
L„ÁÏ ¯NÚa ¯Ó‡Ï Ï‡¯NÈ ˙„ÚŒÏkŒÏ‡∑(מכילתא) ∆»¬«ƒ¿»≈≈…∆»«…∆

חדׁש, ּבראׁש הּיֹום, לחדׁשּדּברּו ּבעׂשר .ׁשּיּקחּוהּו ְְְִֶֶֶֶַַַָֹֹֹ
‰f‰∑ ּבעׂשר מּקחֹו מצרים ּדֹורֹות ּפסח ּפסח ולא «∆ְְְִִִֶֶֶַַַָֹ

צו) ‡·˙.(פסחים ˙È·Ï ‰N∑(שם).אחת הרי למׁשּפחה ∆¿≈»…ְְֲִֵַַָָ
לֹומר: ּתלמּוד לכּלן? אחד ׂשה יכֹול מרּבין, ְְְִֶֶֶַַָָָָֻֻׁשהיּו

לּבית" ."ׂשה ִֶַָ

(ã)BðëLe àeä ç÷ìå äOî úBéäî úéaä èòîé-íàå§¦¦§©´©©»¦»¦«§´¦¤¼§¨©´À§¥²
Bìëà éôì Léà úLôð úñëîa Búéa-ìà áøwä©¨¬Ÿ¤¥−§¦§©´§¨®Ÿ¦ µ§¦´¨§½

:äNä-ìò eqëz̈−Ÿ©©¤«
i"yx£‰OÓ ˙BÈ‰Ó ˙Èa‰ ËÚÓÈ Ì‡Â∑יהיּו ואם ¿ƒƒ¿«««ƒƒ¿ƒ∆ְְִִ

ויבא  לאכלֹו יכֹולין ׁשאין אחד, מּׂשה מהיֹות ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָֹמּועטין
מׁשמעֹו זהּו וגֹו'", ּוׁשכנֹו הּוא "ולקח נֹותר, ְְְְִֵֵֶַַָָָלידי
ׁשּנמנּו ׁשאחר ללּמד מדרׁש ּבֹו יׁש ועֹוד ּפׁשּוטֹו. ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָלפי
הימּנּו ידיהם ולמׁש להתמעט יכֹולין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹעליו,
ידיהם  למׁש ּבאּו אם א אחר, ׂשה על ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹּולהּמנֹות

קּים, הּׂשה ּבעֹוד יתמעטּו מּׂשה", "מהיֹות ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָּולהתמעט
מׁשּנׁשחט ולא ּבחּיים פט)ּבהיֹותֹו ∑ÒÎÓa˙.(פסחים ְְְִִִִֶַַַֹ¿ƒ¿«

וכן: כז)חׁשּבֹון, הערּכ"(ויקרא ‡BÏÎ."מכסת ÈÙÏ∑ ְְְְְִֵֶֶַָ¿ƒ»¿
לחֹולה  ּפרט לאכילה, לאכל הראּוי יכֹול ׁשאינֹו וזקן ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

.ּתתמּנּון ∑eqÎz.(מכילתא)ּכּזית ִַַ»…ְְִ

„ÌÈ¯ˆÓא  ‡Ú¯‡a Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…¿«¿»¿ƒ¿«ƒ
:¯ÓÈÓÏ¿≈»

‰e‡ב  È‡Ó„˜ ÔÈÁ¯È LÈ¯ ÔBÎÏ ÔÈ„‰ ‡Á¯È«¿»»≈¿≈«¿ƒ«¿«
:‡zL ÈÁ¯ÈÏ ÔBÎÏ¿¿«¿≈«»

ÓÈÓÏ¯ג  Ï‡¯NÈ„ ‡zLk Ïk ÌÚ eÏÈlÓ«ƒƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿≈«
‡¯ÒÚa¯n‡ ¯·b ÔB‰Ï Ôe·qÈÂ ÔÈ„‰ ‡Á¯ÈÏ ¿«¿»¿«¿»»≈¿ƒ¿¿¿«ƒ»

:‡˙È·Ï ¯n‡ ‡a‡ ˙È·Ï¿≈«»ƒ»¿≈»

‡n¯‡ד  ÏÚ ‰‡Ó˙‡lÓ ‡˙Èa ¯ÈÚÊÈ Ì‡Â¿ƒƒ¿≈≈»ƒ¿ƒ¿¿»»«ƒ¿»
ÔÈÓa d˙È·Ï ·È¯˜c d··ÈLÂ ‡e‰ ·qÈÂ¿ƒ«¿≈»≈¿»ƒ¿≈≈¿ƒ¿«
ÏÚ ÔeÓ˙z dÏÎÈÓ ÌeÙÏ ¯·b ‡˙LÙ«¿»»¿«¿≈¿≈ƒ¿¿«

:‡¯n‡ƒ¿»

epxetq

áé(a)LãçäLàø íëì äfä ©Ÿ¤©¤¨¤Ÿ
.íéLãçmiWcgd Eidi Kli`e o`Mn ¢¨¦¦¨§¥¨¦§¤¢¨¦

la` ,mkpFvxM mdA zFUrl ,mkNW¤¨¤©£¨¤¦§§¤£¨
,mkNW mkini Eid `l cEArXd iniA¦¥©¦§Ÿ¨§¥¤¤¨¤

Kkitl .mpFvxEmixg`zcFarlEidla £̀¨¨©£©£¥¦§¨§¦¨
.äðMä éLãçì íëì àeä ïBLàøFA iM ¦¨¤§¨§¥©¨¨¦

.iIxigAd mkzE`ivn ligzdb dxez ¦§¦§¦§¤©§¦¦¦
(c).Búéa ìà áøwä BðëLeiR lr s` §¥©¨Ÿ¤¥©©¦

ziA oiA mipkFW miAx miIxvn EidIW¤¦§¦§¦¦©¦§¦¥¥
FzF` "FpkW" `xTi ,Edrx zial ixar¦§¦§¥¥¥¦¨¥§¥
x`Xn Fzial aFxw xzFi `EdW ixard̈¦§¦¤¥¨§¥¦§¨

.mixardd dxez ¨¦§¦

`a zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye hay '` iriax meil inei xeriy

(æ)ìëìe|ì áìk-õøçé àì ìàøNé éðaLéàîì BðL §´Ÿ§¥´¦§¨¥À³Ÿ¤«¡©¤̧¤Æ§Ÿ½§¥¦−
ïéa ýåýé äìôé øLà ïeòãz ïòîì äîäa-ãòå§©§¥¨®§©̧©Æ¥«§½£¤Æ©§¤´§Ÿ̈½¥¬

:ìàøNé ïéáe íéøöî¦§©−¦¥¬¦§¨¥«
i"yx£BLÏ ·Ïk ı¯ÁÈ ‡Ï∑ לׁשֹון ׁשהּוא אני, אֹומר …∆¡«∆∆¿…ְֲִֵֶ

וכן יׁשּנן, לא י)ׁשּנּון: יׂשראל (יהושע לבני חרץ "לא ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָֹֹ
ׁשּנן. לא לׁשֹונֹו", את ה)לאיׁש ב ּתחרץ",(שמואל "אז ְְֱִִֵֶֶַָֹ

מא)ּתׁשּתּנן. ׁשנּון.(ישעיה חרּוץ", כא)"למֹורג (משלי ְְִֵַַָָ

וׁשנּון, חריף אדם חרּוץ", י)"מחׁשבֹות א "ויד (שמואל ְְְְִַַָָָָָ
ׁשנּונים  סֹוחרים חריפים, ּתעׁשיר", ‡L¯.חרּוצים ְֲֲֲִִִִִִַָ¬∆

‰ÏÙÈ∑ יבּדיל. «¿∆ְִַ

(ç)éãáò-ìë eãøéåøîàì éì-eåçzLäå éìà älà E §¨«§´¨£¨¤ÁÁ¥̧¤¥©¹§¦§©«£¦´¥ÀŸ
éìâøa-øLà íòä-ìëå äzà àöàöà ïë-éøçàå E ¥³©¨Æ§¨¨¨´£¤§©§¤½§©«£¥¥−¥¥®

:óà-éøça äòøt-íòî àöiåñ ©¥¥¬¥«¦©§−Ÿ¨«¢¦¨«
i"yx£EÈ„·Ú ÏÎ e„¯ÈÂ∑ ׁשהרי לּמלכּות, ּכבֹוד חלק ¿»¿»¬»∆ְֲֵֶַַַָָ

"קּומּו ואמר: ּבּלילה אליו ּבעצמֹו ּפרעה ירד ְְְְְֵַַַַַַַָָָָֹּבּסֹוף,
וירדּת מּתחּלה מׁשה לֹו אמר ולא עּמי", מּתֹו ְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹֹּצאּו

לי והׁשּתחוית קב)אלי EÈÏ‚¯a.(זבחים ¯L‡∑ ְְֲִִִֵַַָ¬∆¿«¿∆

והּלּוכ עצת אחר ‡ˆ‡.ההֹולכים ÔÎŒÈ¯Á‡Â∑ ְְְְֲִִַַַָ¿«¬≈≈≈≈
מארצ העם ּכל Ú¯t‰.עם ÌÚÓ ‡ˆiÂ∑ ּכׁשּגמר ְְִֵַָָָ«≈≈≈ƒ«¿…ְֶַָ

מּלפניו ּדבריו, לֹו:∑.Û‡ŒÈ¯Áa.יצא ׁשאמר על ְְִָָָָָָ»√ƒ»ֶַַָ
ראֹות  ּתסף .ּפני""אל ְֶַַָֹ

(è)äòøt íëéìà òîLé-àì äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½«Ÿ¦§©¬£¥¤−©§®Ÿ
:íéøöî õøàa éúôBî úBáø ïòîì§©²©§¬«§©−§¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£È˙ÙBÓ ˙B·¯ ÔÚÓÏ∑ מצרים את ּולנער יםֿסּוף ּוקריעת ּבכֹורֹות, מּכת ׁשלׁשה: רבֹות, ׁשנים. .מֹופתי, ¿««¿¿«ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ

(é)éðôì älàä íéúônä-ìk-úà eNò ïøäàå äLîe¤´§©«£ÀŸ¨²¤¨©«Ÿ§¦¬¨¥−¤¦§¥´
-úà çlL-àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå äòøô©§®Ÿ©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¥´©§½Ÿ§«Ÿ¦©¬¤

:Böøàî ìàøNé-éðañ §¥«¦§¨¥−¥«©§«
i"yx£'B‚Â eNÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓe∑ּב אּלא ּכאן ׁשנאּה ולא הּמֹופתים, ּבכל זאת לנּו ּכתב לסמכּהּכבר ׁשביל …∆¿«¬…»¿ְְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָָָֹֹ

ׁשּלאחריה  .לּפרׁשה ְֲֶֶַַָָָָ

dLÈÏז  ‡aÏk ˜ÊÈ ‡Ï Ï‡¯NÈ Èa ÏÎÏe¿…¿≈ƒ¿»≈»«¿≈«¿»ƒ»≈
ÔeÚc˙c ÏÈ„a ‡¯ÈÚa „ÚÂ ‡L‡ÓÏ ÁaÓÏ¿ƒ¿«¿≈¬»»¿«¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿

:Ï‡¯NÈ ÔÈ·e ÌÈ¯ˆÓ ÔÈa ÈÈ LÈ¯ÙÈcƒ«¿≈¿»≈ƒ¿«ƒ≈ƒ¿»≈

ÈpÓח  ÔBÚ·ÈÂ È˙ÂÏ ÔÈl‡ CÈc·Ú Ïk Ôe˙ÁÈÂ¿∆∆»«¿»ƒ≈¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒ
Ôk ¯˙·e CnÚ È„ ‡nÚ ÏÎÂ z‡ ˜et ¯ÓÈÓÏ¿≈««¿¿»«»ƒƒ»»«≈

:Ê‚¯ ÛB˜˙a ‰Ú¯t ˙ÂlÓ ˜Ùe ˜Bt‡∆¿«ƒ¿»«¿…ƒ¿¿»

Ú¯t‰ט  ÔBÎpÓ Ïa˜È ‡Ï ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»¿«≈ƒ¿«¿…
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a È˙ÙÓ ‰‡bÒ‡Ï ÏÈ„a¿ƒ¿«¿»»…¿«¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

‰‡ÔÈlי  ‡i˙ÙBÓ Ïk ˙È e„·Ú Ô¯‰‡Â ‰LÓe…∆¿«¬…¬»»»¿«»»ƒ≈
‡ÏÂ ‰Ú¯Ù„ ‡aÏ ˙È ÈÈ ÛÈw˙‡Â ‰Ú¯t Ì„√̃»«¿…¿««≈¿»»ƒ»¿«¿…¿»

:dÚ¯‡Ó Ï‡¯NÈ Èa ˙È ÁlL««»¿≈ƒ¿»≈≈«¿≈

epxetq

lig zngln lil did `l iM dfe ,z`fM̈Ÿ§¤¦Ÿ¨¨¥¦§¤¤¥
dwrSd dAxY f` mpn` iM ,miaiF`§¦¦¨§¨¨¦§¤©§¨¨
mibCd xrXn dwrv lFw" oiprM ,xirÄ¦§¦§©§¨¨¦©©©¨¦

pWOd on dllielFcB xaWe d ¦¨¨¦©¦§¤§¤¤¨
"zFraBdn(i ,` diptv),dfM dlilA la` , ¥©§¨£¨§©§¨¨¤

dzidp `l ,mixvnA mFlW lil didW¤¨¨¥¨§¦§©¦Ÿ¦§§¨
.z`fM "dwrv" siqFY `lef dxez §Ÿ¦§¨¨¨Ÿ

(g).àöà ïë éøçàåcIn `v` `l §©£¥¥¥¥Ÿ¥¥¦¨
ixg`" `N` ,`v`W iptNn EWwaYWM§¤§©§¦§¨©¤¥¥¤¨©£¥

.xwAd cr oiYn` iM ,"okh dxez ¥¦©§¦©©Ÿ¤
(h)òîLé àì äLî ìà 'ä øîàiå©Ÿ¤¤Ÿ¤Ÿ¦§©

.'eëå äòøt íëéìàzFidAW ,xn` £¥¤©§Ÿ§¨©¤¦§
mrHW dWn l` xn` KxAzi l`dW¤¨¥¦§¨©¨©¤Ÿ¤¤©©
dWwd iM drxtl dzidW aNd zcAkd©§¨©©¥¤¨§¨§©§Ÿ¦¦§¨
,eiztFn zFAxdl icM did FgEx z` 'd¤¨¨§¥§©§§¨
z` l`xUie mixvOd ExiMi mdAW icM§¥¤¨¤©¦©¦§¦§¦§¨¥¤
ip` iM mYrcie" Fxn`M ,FaEhe FlcB̈§§§¨§¦©§¤¦£¦

"'d(a ,i lirl),z`f FzpEM milWdl dPde .§¦¥§©§¦©¨¨Ÿ
zFUrl EwQrzd eCgi oxd`e dWnŸ¤§©£Ÿ©§¨¦§©§©£
l`d xfB xW`M dYr okl ,miztFOd©§¦¨¥©¨©£¤¨©¨¥
liSdlE mixvOd z` Wiprdl KxAzi¦§¨©§©£¦¤©¦§¦§©¦
zFid mr ,Wprd FzF`n l`xUi z ¤̀¦§¨¥¥¨Ÿ¤¦¡

z` liRdlE ,dn cvA Fl miiE`x mzvw§¨¨§¦§©¨§©¦¤
lke ,Wprd lEgIW icM ,mixvn idl ¡̀Ÿ¥¦§©¦§¥¤¨¨Ÿ¤§¨
..iYxare" Fxn`M ,gqRd gafA df¤§¤©©¤©§¨§§¨©§¦
"iYgqtE ..mihtW dUr` ..iziMde§¦¥¦¤¡¤§¨¦¨©§¦

(bi ai ,ai oldl)z`f Fzevn didYW dvx ,¨¨¤¦§¤¦§¨Ÿ
,eCgi oxd`e dWn ici lr l`xUil§¦§¨¥©§¥Ÿ¤§©£Ÿ©§¨
z` aiWdl eCgi ElCYWdW FnM§¤¦§©§©§¨§¨¦¤
ipA z` zFxFdlE daEWzA mixvOd©¦§¦¦§¨§¤§¥
cgi mdipW EMfIW icM ,l`xUi¦§¨¥§¥¤¦§§¥¤©©
zNrR ixR z` lrRl `ivFdl§¦©Ÿ©¤§¦§ª©

.mzElCYWdi dxez ¦§©§¨



a`פד zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay '` iriax meil inei xeriy

(ä)íéNákä-ïî íëì äéäé äðL-ïa øëæ íéîú äN¤¯¨¦²¨¨¬¤¨−̈¦«§¤´¨¤®¦©§¨¦¬
:eçwz íéfòä-ïîe¦¨«¦¦−¦¨«

i"yx£˙ÌÈÓ∑ מּום L‰.ּבלא Ôa∑ קרּוי ׁשנתֹו ּכל »ƒְֹ∆»»ְָָָ
ׁשנה, זֹוּבן ּבׁשנה ׁשּנֹולד ÔÓe.ּכלֹומר ÌÈN·k‰ ÔÓ ְְֶֶַַָָָָƒ«¿»ƒƒ

ÌÈfÚ‰∑:ׁשּנאמר ׂשה, קרּוי עז ׁשאף מּזה, אֹו מּזה אֹו »ƒƒֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָ
יד) עּזים"(דברים ."וׂשה ְִִֵ

(å)íBé øNò äòaøà ãò úøîLîì íëì äéäå§¨¨³¨¤Æ§¦§¤½¤©´©§¨¨¬¨¨²−
ïéa ìàøNé-úãò ìä÷ ìk Búà eèçLå äfä Lãçì©´Ÿ¤©¤®§¨«£´ŸÀ²Ÿ§©¬£©¦§¨¥−¥¬

:íéaøòä̈«©§¨«¦
i"yx£˙¯ÓLÓÏ ÌÎÏ ‰È‰Â∑,ּבּקּור לׁשֹון זהּו ¿»»»∆¿ƒ¿∆∆ְִֶ

ׁשחיטה. קדם ימים ארּבעה מּמּום ּבּקּור ְְִִִִֶֶַָָָָָֹׁשּטעּון
ימים, ארּבעה לׁשחיטתֹו לקיחתֹו הקּדים מה ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָּומּפני
ּבן  מתיא רּבי היה ּדֹורֹות? ּבפסח ּכן צּוה ׁשּלא ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹמה

אֹומר: הּוא הרי אֹומר: טז)חרׁש עלי(יחזקאל "ואעבר ֱֲִֵֵֵֶַָָָָֹ
ׁשבּועה  הּגיעה ּדדים", עת עּת והּנה ְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָָֹוארא
ּבידם  היּו ולא ּבניו את ׁשאגאל לאברהם ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּנׁשּבעּתי

ׁשּנאמר: ׁשּיּגאלּו, ּכדי ּבהם, להתעּסק (שם)מצֹות ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
ּפסח  ּדם מצֹות: ׁשּתי להם ונתן ועריה", ערם ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ"ואּת

ׁשּנאמר: הּלילה, ּבאֹותֹו ׁשּמלּו מילה (שם)ודם ְְְֱִֶֶֶַַַַָָָ
ואֹומר: ּדמים, ּבׁשני ,"ּבדמי ט)"מתּבֹוססת (זכריה ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָ

מים  אין מּבֹור אסירי ׁשּלחּתי ּבדםּֿברית ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַַ"ּגםֿאּת
להם:ּבֹו", אמר ּבעבֹודתּֿכֹוכבים, ׁשטּופים ְְֲִִֶֶַַַָָָָוׁשהיּו

 ֿ מעבֹודת ידיכם "מׁשכּו" לכם", ּוקחּו ְְְְֲִִֵֵֶֶַָ"מׁשכּו

מצוה  ׁשל צאן לכם" "ּוקחּו ‡˙B.ּכֹוכבים eËÁLÂ ְְִִֶֶָָָֹ¿»¬…
'B‚Â∑ ׁשל ׁשּׁשלּוחֹו מּכאן, אּלא ׁשֹוחטין? ּכּלן וכי ¿ְְֲִִִֶֶֶָָָֻ

ּכמֹותֹו מא)אדם קידושין Ï‡¯NÈ.(מכילתא. ˙„Ú Ï‰˜∑ ְָָ¿«¬«ƒ¿»≈
צּבּור  ּפסחי אמרּו: מּכאן ויׂשראל. ועדה ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָָקהל
ּכת  נכנסה זֹו. אחר זֹו ּכּתֹות, ּבׁשלׁש ְְְְִִִִַַַָָָֹנׁשחטין
ּכדאיתא  וכּו', העזרה ּדלתֹות ננעלּו ְְְְֲֲִִִִַָָָָָראׁשֹונה,

סד)ּב'פסחים' ‰ÌÈa¯Ú.(דף ÔÈa∑ ׁשעֹות מּׁשׁש ְִִָ≈»«¿»ƒִֵָ
לבית  נֹוטה ׁשהּׁשמׁש הערּבים, ּבין קרּוי ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּולמעלה
ּבעיני, נראה הערּבים" "ּבין ּולׁשֹון לערב, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹמבֹואֹו
הּלילה. לעריבת הּיֹום עריבת ׁשּבין ׁשעֹות ְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָאֹותן
צללי  יּנטּו מּכי ׁשעֹות ׁשבע ּבתחּלת הּיֹום ְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָעריבת
לׁשֹון  ערב, הּלילה. ּבתחּלת הּלילה ועריבת ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָערב,

ּכמֹו: ,וחׁש כד)נׁשף ּכלֿׂשמחה (ישעיה .""ערבה ְְְְִֶֶֶָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(114 'nr fh jxk zegiy ihewl)

ימים ימים ימים ימים  ארארארארּבּבּבּבעהעהעהעה ללללׁשׁשׁשׁשחיטתחיטתחיטתחיטתֹוֹוֹוֹו לקיחתלקיחתלקיחתלקיחתֹוֹוֹוֹו הקהקהקהקּדּדּדּדיםיםיםים מהמהמהמה ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָּוּוּוּוממממּפּפּפּפניניניני
ו) יב, לקּבל (רׁש"י לאדם הּנדרׁש הּזמן מׁש הם ימים ארּבעה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

רׁש"י  ׁשּפרׁש ּוכפי הּדעת. ויּׁשּוב מתינּות מּתֹו ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָהחלטה
רק  הּמֹורּיה הר את לאברהם הראה ׁשהּקּב"ה העקדה, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָלגּבי

הּיֹום (ׁשהּוא למּסעֹו הּׁשליׁשי על הרביעיהרביעיהרביעיהרביעיּבּיֹום הּצּוּוי מאז ְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָ

וטרד  ּפתאֹום וערּבבֹו הממֹו יאמרּו, ׁשּלא "ּכדי ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָֹֹהעקדה)
ׁשטּופים  היּו יׂשראל ׁשּבני מּכיון ּכאן: ואף ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָּדעּתֹו".
אֹותם  לנּתק ּכדי חד־ּפעמית ּבפעּלה ּדי היה לא ְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻּבאלילים,
הּדעת  יּׁשּוב ׁשל ימים ּבארּבעה צר היה אּלא זרה, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹמעבֹודה

זֹו. ּפעּלה ְְִֵָֻלפני

(æ)-ìòå úæeænä ézL-ìò eðúðå ícä-ïî eç÷ìå§¨«§Æ¦©½̈§¨«§²©§¥¬©§−Ÿ§©
:íäa Búà eìëàé-øLà íézaä ìò óB÷Lnä©©§®©µ©¨´¦½£¤«Ÿ§¬Ÿ−¨¤«

i"yx£Ìc‰ ÔÓ eÁ˜ÏÂ∑ קּבלת ּבּיד?זֹו יכֹול הּדם. ¿»¿ƒ«»ַַַַָָָָ
ּבּסף" "אׁשר לֹומר: הם ∑‰ÊeÊn˙.ּתלמּוד ְֲֶַַַַ«¿…ֵ

לּפתח  מּכאן אחת מּכאן הּזקּופֹות .ואחת ְְִִֶַַַַַַַָָ
ÛB˜Ln‰∑ עליו ׁשֹוקף ׁשהּדלת העליֹון הּוא ««¿ְֵֶֶֶֶַָָָ

– ׁשקיפה ּולׁשֹון ּבלע"ז. לינט"ל אֹותֹו, ְְְְְִִֶַַָּכׁשּסֹוגרין

ּכמֹו: כו)חבטה, טרפא (ויקרא נּדף" עלה "קֹול ְְֲִֶַָָָָָ
מׁשקֹופי  "חּבּורה" ‡L¯.ּדׁשקיף, ÌÈza‰ ÏÚ ְְֵֵַַָָ««»ƒ¬∆

Ì‰a B˙‡ eÏÎ‡È∑ ּומזּוזֹות מׁשקֹוף על ולא …¿…»∆ְְְַַֹ
הּבקר  ּובבית הּתבן ּבתֹוכן ׁשּבבית ּדרין .ׁשאין ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

(ç)úBvîe Là-éìö äfä äìéla øNaä-úà eìëàå§¨«§¬¤©¨−̈©©´§¨©¤®§¦¥´©½
:eäìëàé íéøøî-ìò©§Ÿ¦−Ÿ§ª«

i"yx£¯Na‰ ועצמֹות∑‡˙ ּגידים פג)ולא פסחים ÌÈ¯¯Ó.(מכילתא. ÏÚ∑ לאכל וצּום מרֹור, נקרא מר עׂשב ּכל ∆«»»ְֲִִַָֹ«¿…ƒְְֱִִֵֶֶַָָָָֹ
חּייהם" את ל"וימררּו זכר .מרֹור, ְְֲֵֵֶֶֶַַָָ

ÔÓה  ÔBÎÏ È‰È dzL ¯a ¯Îc ÌÈÏL ¯n‡ƒ»¿ƒ¿«««≈¿≈¿ƒ
:Ôe·qz ‡ifÚ ÔÓe ‡i¯n‡ƒ¿«»ƒƒ«»ƒ¿

ÓBÈ‡ו  ‡¯ÒÚ ‡Úa¯‡ „Ú ‡¯hÓÏ ÔBÎÏ È‰ÈÂƒ≈¿¿«¿»««¿¿»«¿»»
‡zLÎ ‡Ï‰˜ Ïk d˙È ÔeÒkÈÂ ÔÈ„‰ ‡Á¯ÈÏ¿«¿»»≈¿ƒ¿»≈…¿»»¿ƒ¿»

:‡iLÓL ÔÈa Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈≈ƒ¿«»

ÏÚÂז  ‡itÒ ÔÈ¯z ÏÚ ÔezÈÂ ‡Óc ÔÓ Ôe·qÈÂ¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿«¿≈ƒ«»¿«
:ÔB‰a d˙È ÔeÏÎÈc ‡iza ÏÚ ‡Ù˜L«¿»«»«»ƒ≈¿»≈¿

e¯ח  ÈÂË ‡e‰‰ ‡ÈÏÈÏa ‡¯Òa ˙È ÔeÏÎÈÂ¿≈¿»ƒ¿»¿≈¿»«¿≈
:dpÏÎÈ ÔÈ¯¯Ó ÏÚ ¯ÈhÙe«ƒ«¿»ƒ≈¿À≈



פכ `a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay '` iriax meil inei xeriy

(è)ék íéna ìMáî ìLáe àð epnî eìëàz-ìà©«Ÿ§³¦¤̧Æ½̈¨¥¬§ª−̈©¨®¦¦´
:Baø÷-ìòå åéòøk-ìò BLàø Là-éìö-íà¦§¦¥½Ÿ¬©§¨−̈§©¦§«

i"yx£‡ epnÓ eÏÎ‡z Ï‡∑,צרּכֹו ּכל צלּוי ׁשאינֹו «…¿ƒ∆»ְֵֶָָָ
ערבי  ּבלׁשֹון 'נא' ÏM·Ó.קֹוראֹו ÏL·e∑ זה ּכל ְְְִַָָ»≈¿À»ֶָ

ּתאכלּו" "לא פא)ּבאזהרת לׁשאר ∑ÌÈna.(שם מּנין ְְְַַָֹֹ«»ƒְִִִַָ
מּכלֿמקֹום  מבּׁשל", "ּובׁשל לֹומר: ּתלמּוד ְְְִִֵַַַָָָָֻמׁשקין?

‡L‡ŒÈÏˆŒÌ.(שם) Èk∑ ּב'מצות עליו ּגזר למעלה, ƒƒ¿ƒ≈ְְְְִַַַָָָָ
ּתאכלּו "אל תעׂשה', 'לא עליו הֹוסיף וכאן ְְֲֲִֵֶַַָָָֹֹעׂשה',

אׁש" צלי אם ּכי ÂÈÚ¯k.מּמּנּו ÏÚ BL‡¯∑צֹולהּו ְִִִִֵֶ…«¿»»ֵ
ּכאחד  ּובני ּכּלֹו קרּבֹו, ועם ּכרעיו ועם ראׁשֹו עם ְְְְְְִִִִֵֶָָָֹֻ

הדחתן אחר לתֹוכֹו נֹותן עד)מעיו "על (שם ּולׁשֹון . ְְֲֵֵַַַָָָָ
ּכלׁשֹון קרּבֹו", ועל יג)ּכרעיו צבאֹותם",(לקמן "על ְְְְְִִִַַָָָ

אף ׁשהן, ּכמֹות – ּבצבאֹותם ׁשהּוא,ּכמֹו ּכמֹות זה ְְְְְִֵֶֶֶַָ
מׁשלם  ּבׂשרֹו .ּכל ְְָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - cp 'nr ,a jxk jln zexb` .e"kyz oqip `"i gqtd bgl illk azknn)

קרקרקרקרּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו ועלועלועלועל ּכּכּכּכרעיורעיורעיורעיו עלעלעלעל ט)ראראראראׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹו (יב, ֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
ּבא  ּבׁשחיטתֹו מצרים. ׁשל האליל – ׂשה היה הּפסח ְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָקרּבן
ּופּולחן  העבֹודה־זרה ׁשל הּמחלט ּבּטּולּה ּבּטּוי ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֻלידי

ֱִִָהאלילים.
'אלילים', ּובּטּול הּפסח ׁשחיטת ׁשל העבֹודה יׁשנּה ּכּיֹום ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָּגם

ו'קרּבֹו'. 'ּכרעיו' 'ראׁשֹו', ׁשל הּפרטים ְְְְְִִִֶֶַָָָֹֹּובׁשלׁשת
והבנתֹוראראראראׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹו:::: ׂשכלֹו – ראׁשֹו את לעׂשֹות לאדם אסּור ֹֹ ְֲֲִֶַַָָָָָָֹֹֹ

אּלא  עליֹונה, הכי לּסמכּות ּולקבעֹו 'אליל', – ְְְְְֱֲִִִֶֶַַַָָָָֻהּמגּבלים
העליֹון. לרצֹון ּבטל להיֹות ְְִֵֶָָָָָָעליו

ועצמה ּכּכּכּכרעיורעיורעיורעיו:::: לכח מהּתאוה אליל לעׂשֹות לאדם אסּור ְְְְְְְֱֲֲִֵַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹ
סביבֹו. הּנמצא ּכל את ולתּבע למׁשֹול הּׁשלטֹון), ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָֹ(ּתאות

הּגׁשמּיים,קרקרקרקרּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו:::: מּצרכיו אליל לעׂשֹות רּׁשאי אינֹו האדם ְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵַַַַַָָָָָ
להּׂשיג  ּכדי ּכׁשרים האמצעים וכל מּכלּום נרּתע ׁשאינֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעד

ּפרנסתֹו. ְֶַָָאת

(é)-ãò epnî øúpäå ø÷a-ãò epnî eøéúBú-àìå§«Ÿ¦¬¦¤−©®Ÿ¤§©Ÿ¨¬¦¤²©
:eôøNz Làa ø÷a−Ÿ¤¨¥¬¦§«Ÿ

i"yx£¯˜a „Ú epnÓ ¯˙Bp‰Â∑ לֹומר ּתלמּוד מה ¿«»ƒ∆«…∆ְַַַ
ׁשהּבקר  ּבקר, על ּבקר ליּתן ׁשנּיה, ּפעם ּבקר" ְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹ"עד

החּמה, הנץ מּׁשעת להקּדים מׁשמעֹו הּכתּוב ּובא ְְְְִִֵַַַַַַָָָָָ
מׁשמעֹו. לפי זהּו הּׁשחר, מעלֹות ּבאכילה ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָׁשאסּור

טֹוב' ּב'יֹום נׂשרף ׁשאינֹו לּמד אחר: מדרׁש ְְְְִִִֵֵֵֶַָָועֹוד
ּבבקר  מּמּנּו והּנֹותר ּתדרׁשּנּו: וכ מּמחרת, ְְְְְֳִִִֶֶֶֶַָָָָָֹאּלא

ׁשני  ּבקר עד ותׂשרפּנּוראׁשֹון, .ּתעמד ְְְֲִִִֵֶֶַַֹֹ

(àé)íëéìòð íéøâç íëéðúî Búà eìëàz äëëå§»̈¨»«Ÿ§´Ÿ¼¨§¥¤´£ª¦½©«£¥¤Æ
ïBætça Búà ízìëàå íëãéa íëìwîe íëéìâøa§©§¥¤½©¤§¤−§¤§¤®©«£©§¤³ŸÆ§¦¨½

:ýåýéì àeä çñt¤¬©−©«Ÿ̈«
i"yx£ÌÈ¯‚Á ÌÎÈ˙Ó∑ מזּמניםלּדר.ÔBÊtÁa∑ »¿≈∆¬Àƒְִֶֶַָֻ¿ƒ»

ּכמֹו: ּומהירּות, ּבהלה כג)לׁשֹון א נחּפז (שמואל ּדוד "ויהי ְְְְְִִִֶֶַָָָָ
ז)ללכת", ב ּבחפזם"(מלכים ארם הׁשליכּו ÁÒt."אׁשר ְְְֲֲִִֶֶֶָָָָ∆«

'‰Ï ‡e‰∑ הּדּלּוג ׁשם על ּפסח, קרּוי הּוא הּקרּבן «ְִֵֶַַַַָָָ
יׂשראל  ּבּתי מדּלג ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָוהּפסיחה

ויׂשראל  למצרי, מּמצרי וקֹופץ מצרים ּבּתי ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵַָָמּבין
ׁשמים. לׁשם עבֹודֹותיו ּכל עׂשּו ואּתם נמלט, ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָאמצעי
ׁשּקרּוי  לׁשמֹו זכר ּוקפיצה, ּדּלּוג ּדר אחר) ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ(ּדבר

ּפסיעה  לׁשֹון פסק"א וגם .ּפסח, ְְְִֶַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - jli`e 161 'nr ai jxk zegiyÎihewil)

להלהלהלה'''' ההההּוּוּוּואאאא יא)ּפּפּפּפסחסחסחסח קרּוי (יב, הּוא הּקרּבן לה': הּוא ּפסח ְֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָ
ּדּלּוג  ּדר עבֹודֹותיו... ּכל עׂשּו ואּתם הּדּלּוג... ׁשם על ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָּפסח

מצרים?.(רש"י)ּוקפיצה יציאת ּבׁשעת ּב'ּדּלּוג' הּצר מה ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָֹ
ּבמצרים, ּדֹורֹות ּכּמה ּבמׁש מׁשעּבדים היּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻּבני־יׂשראל

ועד  זֹו מעבדּות ׁשהׁשּתחררּו מּׁשעה הארץ". "ערות ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשהיתה
עבר  – הּגבּורה מּפי הּתֹורה את לקּבל הר־סיני ליד ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָׁשעמדּו
ׁשּכזה  חד מעבר ימים). ותׁשעה (ארּבעים ּביֹותר קצר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָזמן

ּוקפיצה'. 'ּדּלּוג ׁשל ּבדר אּלא לבּצע ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָאי־אפׁשר

·ÏM‡ט  ‡Ï Û‡Â ÈÁ „k dpÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï»≈¿ƒ≈««¿«»«»»
ÏÚ dLÈ¯ ¯e ÈÂË Ô‰l‡ ‡iÓa ÏM·Ó¿À»¿«»∆»≈¿≈≈≈«

:deb ÏÚÂ È‰BÚ¯k¿»ƒ¿««≈

dpÓי  ¯‡zLÈ„e ‡¯Ùˆ „Ú dpÓ Ôe¯‡L˙ ‡ÏÂ¿»«¿¬ƒ≈««¿»¿ƒ¿»«ƒ≈
:Ôe„˜B˙ ‡¯ea ‡¯Ùˆ „Ú««¿»¿»¿

‡ÔÈ¯ÈÒיא  ÔB‰È ÔBÎÈˆ¯Á d˙È ÔeÏÎÈz ÔÈ„Îe¿≈≈¿»≈«¿≈¿¬ƒƒ
ÔBÎÈ„Èa ÔBÎÈ¯ËÁÂ ÔBÎÈÏ‚¯a ÔBÎÈÒÓ¿»≈¿ƒ¿≈¿À¿≈ƒ≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ‡ÁÒt eÏÈ‰·a d˙È ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿»≈ƒ¿ƒƒ¿»√»¿»

epxetq

(`i).íéøâç íëéðúî"eipzn qPWie" oiprM ,KxCl mipOfn(en ,gi ` mikln)mzFidA ,KxAzi l`A wRqn iYlA oFgHA lr zFxFdl , ¨§¥¤£ª¦§ª¨¦©¤¤§¦§©©§©¥¨§¨§©¦¨¦§¦§ª¨¨¥¦§¨©¦§¨
.`lM ziaA mcFrA KxCl mnvr mipiknai dxez §¦¦©§¨©¤¤§¨§¥¤¤

`a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay '` iriax meil inei xeriy

(ä)íéNákä-ïî íëì äéäé äðL-ïa øëæ íéîú äN¤¯¨¦²¨¨¬¤¨−̈¦«§¤´¨¤®¦©§¨¦¬
:eçwz íéfòä-ïîe¦¨«¦¦−¦¨«

i"yx£˙ÌÈÓ∑ מּום L‰.ּבלא Ôa∑ קרּוי ׁשנתֹו ּכל »ƒְֹ∆»»ְָָָ
ׁשנה, זֹוּבן ּבׁשנה ׁשּנֹולד ÔÓe.ּכלֹומר ÌÈN·k‰ ÔÓ ְְֶֶַַָָָָƒ«¿»ƒƒ

ÌÈfÚ‰∑:ׁשּנאמר ׂשה, קרּוי עז ׁשאף מּזה, אֹו מּזה אֹו »ƒƒֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָ
יד) עּזים"(דברים ."וׂשה ְִִֵ

(å)íBé øNò äòaøà ãò úøîLîì íëì äéäå§¨¨³¨¤Æ§¦§¤½¤©´©§¨¨¬¨¨²−
ïéa ìàøNé-úãò ìä÷ ìk Búà eèçLå äfä Lãçì©´Ÿ¤©¤®§¨«£´ŸÀ²Ÿ§©¬£©¦§¨¥−¥¬

:íéaøòä̈«©§¨«¦
i"yx£˙¯ÓLÓÏ ÌÎÏ ‰È‰Â∑,ּבּקּור לׁשֹון זהּו ¿»»»∆¿ƒ¿∆∆ְִֶ

ׁשחיטה. קדם ימים ארּבעה מּמּום ּבּקּור ְְִִִִֶֶַָָָָָֹׁשּטעּון
ימים, ארּבעה לׁשחיטתֹו לקיחתֹו הקּדים מה ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָּומּפני
ּבן  מתיא רּבי היה ּדֹורֹות? ּבפסח ּכן צּוה ׁשּלא ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹמה

אֹומר: הּוא הרי אֹומר: טז)חרׁש עלי(יחזקאל "ואעבר ֱֲִֵֵֵֶַָָָָֹ
ׁשבּועה  הּגיעה ּדדים", עת עּת והּנה ְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָָֹוארא
ּבידם  היּו ולא ּבניו את ׁשאגאל לאברהם ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּנׁשּבעּתי

ׁשּנאמר: ׁשּיּגאלּו, ּכדי ּבהם, להתעּסק (שם)מצֹות ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
ּפסח  ּדם מצֹות: ׁשּתי להם ונתן ועריה", ערם ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ"ואּת

ׁשּנאמר: הּלילה, ּבאֹותֹו ׁשּמלּו מילה (שם)ודם ְְְֱִֶֶֶַַַַָָָ
ואֹומר: ּדמים, ּבׁשני ,"ּבדמי ט)"מתּבֹוססת (זכריה ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָ

מים  אין מּבֹור אסירי ׁשּלחּתי ּבדםּֿברית ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַַ"ּגםֿאּת
להם:ּבֹו", אמר ּבעבֹודתּֿכֹוכבים, ׁשטּופים ְְֲִִֶֶַַַָָָָוׁשהיּו

 ֿ מעבֹודת ידיכם "מׁשכּו" לכם", ּוקחּו ְְְְֲִִֵֵֶֶַָ"מׁשכּו

מצוה  ׁשל צאן לכם" "ּוקחּו ‡˙B.ּכֹוכבים eËÁLÂ ְְִִֶֶָָָֹ¿»¬…
'B‚Â∑ ׁשל ׁשּׁשלּוחֹו מּכאן, אּלא ׁשֹוחטין? ּכּלן וכי ¿ְְֲִִִֶֶֶָָָֻ

ּכמֹותֹו מא)אדם קידושין Ï‡¯NÈ.(מכילתא. ˙„Ú Ï‰˜∑ ְָָ¿«¬«ƒ¿»≈
צּבּור  ּפסחי אמרּו: מּכאן ויׂשראל. ועדה ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָָקהל
ּכת  נכנסה זֹו. אחר זֹו ּכּתֹות, ּבׁשלׁש ְְְְִִִִַַַָָָֹנׁשחטין
ּכדאיתא  וכּו', העזרה ּדלתֹות ננעלּו ְְְְֲֲִִִִַָָָָָראׁשֹונה,

סד)ּב'פסחים' ‰ÌÈa¯Ú.(דף ÔÈa∑ ׁשעֹות מּׁשׁש ְִִָ≈»«¿»ƒִֵָ
לבית  נֹוטה ׁשהּׁשמׁש הערּבים, ּבין קרּוי ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּולמעלה
ּבעיני, נראה הערּבים" "ּבין ּולׁשֹון לערב, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹמבֹואֹו
הּלילה. לעריבת הּיֹום עריבת ׁשּבין ׁשעֹות ְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָאֹותן
צללי  יּנטּו מּכי ׁשעֹות ׁשבע ּבתחּלת הּיֹום ְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָעריבת
לׁשֹון  ערב, הּלילה. ּבתחּלת הּלילה ועריבת ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָערב,

ּכמֹו: ,וחׁש כד)נׁשף ּכלֿׂשמחה (ישעיה .""ערבה ְְְְִֶֶֶָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(114 'nr fh jxk zegiy ihewl)

ימים ימים ימים ימים  ארארארארּבּבּבּבעהעהעהעה ללללׁשׁשׁשׁשחיטתחיטתחיטתחיטתֹוֹוֹוֹו לקיחתלקיחתלקיחתלקיחתֹוֹוֹוֹו הקהקהקהקּדּדּדּדיםיםיםים מהמהמהמה ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָּוּוּוּוממממּפּפּפּפניניניני
ו) יב, לקּבל (רׁש"י לאדם הּנדרׁש הּזמן מׁש הם ימים ארּבעה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

רׁש"י  ׁשּפרׁש ּוכפי הּדעת. ויּׁשּוב מתינּות מּתֹו ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָהחלטה
רק  הּמֹורּיה הר את לאברהם הראה ׁשהּקּב"ה העקדה, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָלגּבי

הּיֹום (ׁשהּוא למּסעֹו הּׁשליׁשי על הרביעיהרביעיהרביעיהרביעיּבּיֹום הּצּוּוי מאז ְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָ

וטרד  ּפתאֹום וערּבבֹו הממֹו יאמרּו, ׁשּלא "ּכדי ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָֹֹהעקדה)
ׁשטּופים  היּו יׂשראל ׁשּבני מּכיון ּכאן: ואף ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָּדעּתֹו".
אֹותם  לנּתק ּכדי חד־ּפעמית ּבפעּלה ּדי היה לא ְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻּבאלילים,
הּדעת  יּׁשּוב ׁשל ימים ּבארּבעה צר היה אּלא זרה, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹמעבֹודה

זֹו. ּפעּלה ְְִֵָֻלפני

(æ)-ìòå úæeænä ézL-ìò eðúðå ícä-ïî eç÷ìå§¨«§Æ¦©½̈§¨«§²©§¥¬©§−Ÿ§©
:íäa Búà eìëàé-øLà íézaä ìò óB÷Lnä©©§®©µ©¨´¦½£¤«Ÿ§¬Ÿ−¨¤«

i"yx£Ìc‰ ÔÓ eÁ˜ÏÂ∑ קּבלת ּבּיד?זֹו יכֹול הּדם. ¿»¿ƒ«»ַַַַָָָָ
ּבּסף" "אׁשר לֹומר: הם ∑‰ÊeÊn˙.ּתלמּוד ְֲֶַַַַ«¿…ֵ

לּפתח  מּכאן אחת מּכאן הּזקּופֹות .ואחת ְְִִֶַַַַַַַָָ
ÛB˜Ln‰∑ עליו ׁשֹוקף ׁשהּדלת העליֹון הּוא ««¿ְֵֶֶֶֶַָָָ

– ׁשקיפה ּולׁשֹון ּבלע"ז. לינט"ל אֹותֹו, ְְְְְִִֶַַָּכׁשּסֹוגרין

ּכמֹו: כו)חבטה, טרפא (ויקרא נּדף" עלה "קֹול ְְֲִֶַָָָָָ
מׁשקֹופי  "חּבּורה" ‡L¯.ּדׁשקיף, ÌÈza‰ ÏÚ ְְֵֵַַָָ««»ƒ¬∆

Ì‰a B˙‡ eÏÎ‡È∑ ּומזּוזֹות מׁשקֹוף על ולא …¿…»∆ְְְַַֹ
הּבקר  ּובבית הּתבן ּבתֹוכן ׁשּבבית ּדרין .ׁשאין ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

(ç)úBvîe Là-éìö äfä äìéla øNaä-úà eìëàå§¨«§¬¤©¨−̈©©´§¨©¤®§¦¥´©½
:eäìëàé íéøøî-ìò©§Ÿ¦−Ÿ§ª«

i"yx£¯Na‰ ועצמֹות∑‡˙ ּגידים פג)ולא פסחים ÌÈ¯¯Ó.(מכילתא. ÏÚ∑ לאכל וצּום מרֹור, נקרא מר עׂשב ּכל ∆«»»ְֲִִַָֹ«¿…ƒְְֱִִֵֶֶַָָָָֹ
חּייהם" את ל"וימררּו זכר .מרֹור, ְְֲֵֵֶֶֶַַָָ

ÔÓה  ÔBÎÏ È‰È dzL ¯a ¯Îc ÌÈÏL ¯n‡ƒ»¿ƒ¿«««≈¿≈¿ƒ
:Ôe·qz ‡ifÚ ÔÓe ‡i¯n‡ƒ¿«»ƒƒ«»ƒ¿

ÓBÈ‡ו  ‡¯ÒÚ ‡Úa¯‡ „Ú ‡¯hÓÏ ÔBÎÏ È‰ÈÂƒ≈¿¿«¿»««¿¿»«¿»»
‡zLÎ ‡Ï‰˜ Ïk d˙È ÔeÒkÈÂ ÔÈ„‰ ‡Á¯ÈÏ¿«¿»»≈¿ƒ¿»≈…¿»»¿ƒ¿»

:‡iLÓL ÔÈa Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈≈ƒ¿«»

ÏÚÂז  ‡itÒ ÔÈ¯z ÏÚ ÔezÈÂ ‡Óc ÔÓ Ôe·qÈÂ¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿«¿≈ƒ«»¿«
:ÔB‰a d˙È ÔeÏÎÈc ‡iza ÏÚ ‡Ù˜L«¿»«»«»ƒ≈¿»≈¿

e¯ח  ÈÂË ‡e‰‰ ‡ÈÏÈÏa ‡¯Òa ˙È ÔeÏÎÈÂ¿≈¿»ƒ¿»¿≈¿»«¿≈
:dpÏÎÈ ÔÈ¯¯Ó ÏÚ ¯ÈhÙe«ƒ«¿»ƒ≈¿À≈



a`פו zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay '` iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - e"nyz oqipa `"i illkÎazkn)

ּבּבּבּברגליכםרגליכםרגליכםרגליכם,,,, נעליכםנעליכםנעליכםנעליכם חגחגחגחגּוּוּוּוריםריםריםרים,,,, מתניכםמתניכםמתניכםמתניכם אאאאֹוֹוֹוֹותתתתֹוֹוֹוֹו,,,, ּתּתּתּתאכלאכלאכלאכלּוּוּוּו ְְְְָָָָָָָָֹֹוככהוככהוככהוככה ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ
ּבּבּבּבידכםידכםידכםידכם יא)ּוּוּוּוממממּקּקּקּקלכםלכםלכםלכם (יב, ְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַ

סּוגים: לׁשלֹוׁשה ּכלל, ּבדר מתחּלקים, אדם ׁשל ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָחּייו
עם  קׁשריו הּקרֹובה, סביבתֹו עם קׁשריו עצמֹו, ְְְְְִִִַַָָָָָָָָָהאדם

הרחֹוקה. ְְִַָָָהּסביבה
– האמּורים הּפרטים ּבׁשלׁשת נרמזים אּלּו חלקים ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָָֹׁשלֹוׁשה

"מּקלכם": "נעליכם", ְְֲֵֵֶֶֶֶַַָ"מתניכם",
הּקׁשּור מתניכם מתניכם מתניכם מתניכם " ּבכל לחרּות להּגיע צרי אדם – " ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

הם  "הּמתנים ׁשּכן ּב"מתניכם", נרמזת זֹו חרּות ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבֹו־עצמֹו.
עליהם". ועֹומד הּנּצב הראׁש עם הּגּוף ּכל את הּמעמיד ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּדבר

הּוא נעליכם נעליכם נעליכם נעליכם " ׁשאּתם לאנׁשים ּולסּיע לעזֹור האדם על – " ְֲֲֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ
ּבכל  ּוקדּׁשה אלקּות להכניס – יֹותר ּכללי ּובאפן ּבמּגע. ְְְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָֹֹֻּבא
ּבא  הרגל על־ידי ׁשהרי ּב"נעלים", נרמז זה ענין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָסביבתֹו.

האדמה. עם ּבמּגע ְֲִַָָָָָָָהאדם
ּבעֹולם ממממּקּקּקּקלכם לכם לכם לכם " החלק על ּגם להׁשּפיע חּיב אדם – " ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

אדם  "חּיב ׁשהרי אליו, להּגיע מסּגל ׁשאינֹו מּמּנּו, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשרחֹוק
ׁשּכן  ּב'מּקל', נרמז זה ּדבר העֹולם". נברא ּבׁשבילי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָלֹומר
להּגיע  יכֹול ׁשאינֹו לדבר להּגיע ּכדי ּבמּקל מׁשּתּמׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָאדם

ּבידֹו. ְֵָָאליו

(áé)-ìë éúékäå äfä äìéla íéøöî-õøàá ézøáòå§¨«©§¦´§¤«¤¦§©»¦»©©´§¨©¤¼§¦¥¦³¨
ìà-ìëáe äîäa-ãòå íãàî íéøöî õøàa øBëaýé §Æ§¤´¤¦§©½¦¥«¨−̈§©§¥¨®§¨¡Ÿ¥¬

:ýåýé éðà íéèôL äNòà íéøöî¦§©²¦¤«¡¤¬§¨¦−£¦¬§Ÿ̈«
i"yx£Èz¯·ÚÂ∑,למקֹום מּמקֹום העֹובר ּכמל ¿»«¿ƒְְִֵֶֶָָָ

לֹוקין ּכּלן אחד ּוברגע אחת Ïk.(מכילתא)ּובהעברה ְְֲִֶֶַַַַָָָָֻ»
ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a ¯BÎa∑ אחרים ּבכֹורֹות והם אף ¿¿∆∆ƒ¿«ƒְְֲִֵֵַ

ׁשּבמקֹומֹות  מצרים ּבכֹורי אף ּומּנין ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַּבמצרים.
לֹומר: ּתלמּוד קלו)אחרים? מצרים (תהלים "למּכה ְְְֲִִִֵֵַַַַ

Ó‰a‰.ּבבכֹוריהם" „ÚÂ Ì„‡Ó∑ ׁשהתחיל מי ְִֵֶ≈»»¿«¿≈»ְִִִֶ
הּפרענּות  מתחלת מּמּנּו ּתחּלה, ÏÎ·e.ּבעברה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֻ¿»

ÌÈ¯ˆÓ È‰Ï‡∑ נּמסת מּתכת וׁשל נרקבת, עץ ׁשל ¡…≈ƒ¿«ƒְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַ
לארץ  ‰'.ונּתכת È‡ ÌÈËÙL ‰NÚ‡∑ אני ְִֶֶֶָָ∆¡∆¿»ƒ¬ƒֲִ

ׁשליח ּבעצמי  עלֿידי .ולא ְְְְִִֵַַַָֹ

(âé)ízà øLà íézaä ìò úàì íëì ícä äéäå§¨¨Á©¨̧¨¤¹§ÀŸ©³©¨¦Æ£¤´©¤´
äéäé-àìå íëìò ézçñôe ícä-úà éúéàøå íL̈½§¨¦̧¦Æ¤©½̈¨«©§¦−£¥¤®§Ÿ¦«§¤̧

âð íëá:íéøöî õøàa éúkäa úéçLîì ó ¨¤¬¤̧¤Æ§©§¦½§©Ÿ¦−§¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£˙‡Ï ÌÎÏ Ìc‰ ‰È‰Â∑ ולא לאֹות לכם ¿»»«»»∆¿…ְְֶָֹ

מּבפנים  אּלא הּדם נתנּו ׁשּלא מּכאן, לאֹות. .לאחרים ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
Ìc‰ ˙‡ È˙È‡¯Â∑ אמר אּלא לפניו, ּגלּוי הּכל ¿»ƒƒ∆«»ְֶַַָָָָָֹ

ע  את אני נֹותן ׁשאּתם הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, לראֹות יני ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָ
עליכם  אני ּופֹוסח ּבמצֹותי, ∑ÈzÁÒÙe.עסּוקים ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַ»«¿ƒ

לֹו: ודֹומה לא)וחמלּתי, ואני (ישעיה והמליט". "ּפסֹוח ְְְְְֲִִִִֶַַַָָ
ּופסחּתי, ּוקפיצה: ּדּלּוג לׁשֹון ּפסיחה, ּכל ְְְְִִִִֵַָָָָאֹומר:
ׁשרּויים  ׁשהיּו מצרים, לבּתי יׂשראל מּבּתי היה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָמדּלג

וכן: זה. ּבתֹו יח)זה א עלֿׁשּתי (מלכים "ּפסחים ְְְְִֵֵֶֶַֹ

וכן  ּכקֹופצים, הֹולכים הּפּסחים ּכל וכן ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָהּסעּפים",
הּמּומתים  מּבין ּוממּלטֹו מדּלגֹו והמליט", ."ּפסֹוח ְְְְְְִִִִֵַַַַָָ

Û‚ ÌÎ· ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑.ּבמצרים הּוא הֹווה אבל ¿…ƒ¿∆»∆∆∆ְְֲִִֶַָ
יכֹול (מכילתא) יׂשראל, ׁשל ּבביתֹו מצרי ׁשהיה הרי .ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָ

אבל  נגף", בכם "ולאֿיהיה לֹומר: ּתלמּוד ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹיּמלט?
ּבביתֹו יׂשראל ׁשהיה הרי ׁשּבבּתיכם. ּבמצרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָהֹווה
לֹומר: ּתלמּוד ּכמֹותֹו? ילקה אני ׁשֹומע מצרי, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַׁשל

נגף  בכם .""ולאֿיהיה ְְִֶֶֶֶָֹ

‰„ÔÈיב  ‡ÈÏÈÏa ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡· ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿≈¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿≈¿»»≈
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡¯Îea Ïk ÏBË˜‡Â¿∆¿»¿»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ
ÌÈ¯ˆÓ ˙ÂÚË ÏÎ·e ‡¯ÈÚa „ÚÂ ‡L‡Ó≈¬»»¿«¿ƒ»¿»«¬«ƒ¿«ƒ

:ÈÈ ‡‡ ÔÈÈc „aÚ‡∆¿≈ƒƒ¬»¿»

‡Ôezיג  Èc ‡iza ÏÚ ˙‡Ï ÔBÎÏ ‡Ó„ È‰ÈÂƒ≈¿»¿¿««»«»ƒ«
È‰È ‡ÏÂ ÔBÎÈÏÚ ÒBÁÈ‡Â ‡Óc ˙È ÈÊÁ‡Â Ônz«»¿∆¡≈»¿»¿≈¬≈¿»¿≈
‡Ú¯‡a ÈÏË˜Óa ‡ÏaÁÏ ‡˙BÓ ÔBÎ·¿»¿«»»¿ƒ¿¿ƒ¿«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ
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פז `a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay '` iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 50 cenr ,el jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

`Ed xW`A icEdi lM aExw¥¨§¦©£¤

ּכתּוב  הּמׁשקֹוף, על לתת יׂשראל ׁשּנצטּוּו הּפסח לדם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּבנֹוגע
ּבארץ  ּבהּכֹותי למׁשחית נגף ּבכם יהיה "ולא ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹּבפרׁשתנּו

יג)מצרים" ׁשל (יב, ּבביתֹו יׂשראל ׁשהיה "הרי רׁש"י ּופרׁש . ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ
ּבכם  יהיה ולא ּתלמּוד־לֹומר ּכמֹותֹו, ילקה אני ׁשֹומע ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָֹמצרי,

ֶֶנגף".
ּבני  קרּוב ּבדר אּלּו מּדברים נפלאה הֹוראה ללמד  ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹויׁש

ׁשּבּׁשמים. לאביהם ְֲִִִֵֶֶַַַָָיׂשראל
ּבני  ּבקרּוב לעסק הם ׁשּמּוכנים ּדאף האֹומרים, יׁשנם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּדהּנה
ּביֹותר, ּפׁשּוטים אנׁשים הם אם ּגם ּומצֹות, לתֹורה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָיׂשראל
ואז  הּמדרׁש, לבית יּגיעּו לכל־הּפחֹות אם רק זהּו ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּנה
מּגיעים  ׁשאינם ּכאּלּו אנׁשים עם א ּבקרּובם. ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָיתעּסקּו
ׁשהרי  להתעּסק. רֹוצים אינם הּמדרׁש לבית ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָמּצד־עצמם
ּבהם  למקֹומֹות ו"לרדת" הּלּמּוד, את להפסיק צרי ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָלזה

אּלּו. אנׁשים ְֲִִִֵָָנמצאים
הּפסח: מּליל ההֹוראה ּבאה זה ְִֵֶֶַַַַָָָָועל

מעמדֹו הּזה, ּבּלילה הּמצרי ּבבית ׁשּנמצא יהּודי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּדהּנה
להם  ּׁשעׂשּו מה ּכל ּדלאחר מאֹוד. נמּו ּברּוחנּיּות ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָּומּצבֹו
ּׁשהזהרּו ּולאחרי הּמצרים, ׁשּקּבלּו הּמּכֹות ּולאחרי ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַֻהּמצרים,
עד  ּביתֹו מּפתח איׁש תצאּו "לא זה ׁשּבלילה יׂשראל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּבני

כב)ּבקר" מצרי!(שם, ׁשל ּבבית הּוא נמצא עדין , ְְְֲִִִִִֶֶַַָֹ
ּובעצמֹו" "ּבכבֹודֹו הּקּב"ה "ירד" זה, ּכל פסח,ועם של (הגדה ְְְְִִֶַַַָָָָ

ויוציאנו) זה פיסקא יהּודי ּגם להּציל הּמצרי, ׁשל לביתֹו עד ,ְְְְִִִִֵֶֶַַַַ
אחד  לכל הּקּב"ה ׁשל חּבתֹו מּצד והּוא מּמצרים, ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָּולהֹוציאֹו

ְִִֵָמּיׂשראל.
ּכרּבֹו" ׁשּיהא לעבד ׁש"ּדּיֹו אלינּו, ּבנֹוגע ּגם לֹומדים ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַּומּזה

ב. נח, "ּבכבֹודֹו(ברכות ירד ׁשהּקּב"ה ּדכׁשם ְְִִֵֶַַָָָועוד).
לתֹורתֹו יׂשראל ּבן לקרב מצרי ׁשל לביתֹו עד ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָּובעצמֹו"
הּוא, ּבאׁשר יהּודי ּכל לקרב אחד ּכל צרי ּכן ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָועבֹודתֹו,
"לרדת" צרי לזה אם ּגם ,יתּבר הּבֹורא ועבֹודת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָלדרכי

הּנעלה. ּומּצבֹו ֲֲִֶַַַַָָמּמעמדֹו

ã ycew zegiyn zecewp ãcere ,jli`e 175 cenr ,d jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)'zay z`xwl' jezn -(
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את  לראֹות אדם חּיב ודֹור ּדֹור "ּבכל ּבמׁשנתם חכמים ְְְְֲִִִֶַָָָָָָָָָׁשנּו
גֹו'" לבנ והּגדּת ׁשּנאמר מּמצרים, יצא הּוא ּכאילּו ְְְְְְְֱִִִִִִֶֶַַַַָָָעצמֹו

במשנה) ב קטז, .(פסחים
הּוא  "ּכאילּו להרּגיׁש האדם יכֹול אי הּדבר, ּתמּוּה ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָולכאֹורה
ב'תמ"ח, ּבׁשנת היתה מצרים ׁשּיציאת ּבעֹוד מּמצרים", ְְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָיצא

ׁשנים? אלפי עברּו עּתה ועד ְְְִֵֵַַַָָָָּומאז
מּפראג  הּמהר"ל ּׁשּבאר מה על־ּפי הּדברים לבאר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָויׁש

ּגבּורֹות־ה' פנ"ב)ּבספרֹו שם וראה מצרים (פס"א, ׁשּביציאת , ְְְְִִִִִֶַַ
נפעל  אז הרי ּבפעל, מצרים מארץ ׁשּיצאּו לזה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבנֹוסף
ׁשהֹוציא  אחר "ּכי ּובלׁשֹונֹו ּבעצם, חֹורין ּבני יׂשראל ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָׁשּנהיּו
זה  כּו', חֹורין ּבני אֹותם ונתן מּמצרים יׂשראל את ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּקּב"ה
ּבזה  ׁשּיׁש והחׁשיבּות והּמעלה ּבעצם, ליׂשראל הּוא ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּׁשם

ּבגלּותם". נתּבּטל ְְִֵַָָֹלא

ּבני  ׁשּיהיּו ּכלל אי־אפׁשר מצרים יציאת ׁשּמאז ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָונמצא,
הם  הרי ּבגלּות נמצאים ּכאׁשר וגם "עבדים", ּבגדר ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָיׂשראל

חֹורין". ְִֵ"ּבני
הּתניא ּבספר מבאר פ"ב)והּנה והאמונה היחוד ׁשּדבר (שער ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹ

יׁש יתּבּטל, ולא הּדבר ׁשּיתקּים ּכדי הּנה הּטבע, נגד ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשהּוא
ואם  ורגע, רגע ּבכל הּנס את ויפעל הּקּב"ה ׁשּיחּדׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹצר

א  לרגע לחּדׁשֹו הּקּב"ה ויחזרּויפסיק הּנס יתּבּטל חד, ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
לטבעם. ְְְִִַָָהּדברים

ּבעצם  חֹורין ּבני הם ׁשּיׂשראל זה ׁשענין מּכיון ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָועל־ּפי־זה,
הּטבע  מן ׁשּלמעלה נס הּוא עבדים, ׁשּיהיּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָואי־אפׁשר
ורגע  רגע ּובכל רגע, ּבכל מתחּדׁש זה ׁשּנס מּובן הרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָלגמרי,
חֹורין'. 'ּבני להיֹות ּבנּו ּופֹועל מּמצרים, אֹותנּו מֹוציא ְְְִִִִִִֵֵַַָָָָהּקּב"ה

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 114 'nr ,fh jxk y"ewl t"r)
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מצריםמצריםמצריםמצרים:::: ּבּבּבּבארץארץארץארץ ּבּבּבּבההההּכּכּכּכתיתיתיתי למלמלמלמׁשׁשׁשׁשחיתחיתחיתחית נגףנגףנגףנגף בכםבכםבכםבכם ְְְְֹֹֽֽֽֽולאולאולאולא־־־־יהיהיהיהיהיהיהיה ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֽֽֽֽ
ּכמֹותֹו, ילקה אני ׁשֹומע מצרי, ׁשל ּבביתֹו יׂשראל ׁשהיה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָהרי

נגף ּבכם יהיה ולא לֹומר ובפרש"י)ּתלמּוד יג. (יב, ְְְִֶֶֶֶַַָֹ
וקרּבן  טֹוב", ּכ"עׂשה אּלּו מּדברים נפלאה הֹוראה ללמד ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָֹיׁש
ידי  על ׁשּנבחר ׂשה, היה ּפסח קרּבן מרע". ּכ"סּור ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּפסח

זֹו לא ּכעבֹודה־זרה. הּמצרים ּבעיני ׁשּנחׁשב ּבגלל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּקּב"ה
חמת  למרֹות לׁשחטֹו נצטּוּו יׂשראל ׁשּבני ׁשל ּבלבד ם ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּכדי  ימים ד' ּבּבית להחזיקֹו נדרׁשּו אף אּלא ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָהּמצרים,
ּבלּבם. ויׁשרׁשּו יחּדרּו מהרע וההּפרדּות ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֻׁשהּמיאּוס

(ãé)âç Búà íúbçå ïBøkæì íëì äfä íBiä äéäå§¨¨Á©¸©¤³¨¤Æ§¦¨½§©Ÿ¤¬Ÿ−©´
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ּבּבּבּברגליכםרגליכםרגליכםרגליכם,,,, נעליכםנעליכםנעליכםנעליכם חגחגחגחגּוּוּוּוריםריםריםרים,,,, מתניכםמתניכםמתניכםמתניכם אאאאֹוֹוֹוֹותתתתֹוֹוֹוֹו,,,, ּתּתּתּתאכלאכלאכלאכלּוּוּוּו ְְְְָָָָָָָָֹֹוככהוככהוככהוככה ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ
ּבּבּבּבידכםידכםידכםידכם יא)ּוּוּוּוממממּקּקּקּקלכםלכםלכםלכם (יב, ְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַ

סּוגים: לׁשלֹוׁשה ּכלל, ּבדר מתחּלקים, אדם ׁשל ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָחּייו
עם  קׁשריו הּקרֹובה, סביבתֹו עם קׁשריו עצמֹו, ְְְְְִִִַַָָָָָָָָָהאדם

הרחֹוקה. ְְִַָָָהּסביבה
– האמּורים הּפרטים ּבׁשלׁשת נרמזים אּלּו חלקים ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָָֹׁשלֹוׁשה

"מּקלכם": "נעליכם", ְְֲֵֵֶֶֶֶַַָ"מתניכם",
הּקׁשּור מתניכם מתניכם מתניכם מתניכם " ּבכל לחרּות להּגיע צרי אדם – " ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

הם  "הּמתנים ׁשּכן ּב"מתניכם", נרמזת זֹו חרּות ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבֹו־עצמֹו.
עליהם". ועֹומד הּנּצב הראׁש עם הּגּוף ּכל את הּמעמיד ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּדבר

הּוא נעליכם נעליכם נעליכם נעליכם " ׁשאּתם לאנׁשים ּולסּיע לעזֹור האדם על – " ְֲֲֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ
ּבכל  ּוקדּׁשה אלקּות להכניס – יֹותר ּכללי ּובאפן ּבמּגע. ְְְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָֹֹֻּבא
ּבא  הרגל על־ידי ׁשהרי ּב"נעלים", נרמז זה ענין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָסביבתֹו.

האדמה. עם ּבמּגע ְֲִַָָָָָָָהאדם
ּבעֹולם ממממּקּקּקּקלכם לכם לכם לכם " החלק על ּגם להׁשּפיע חּיב אדם – " ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

אדם  "חּיב ׁשהרי אליו, להּגיע מסּגל ׁשאינֹו מּמּנּו, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשרחֹוק
ׁשּכן  ּב'מּקל', נרמז זה ּדבר העֹולם". נברא ּבׁשבילי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָלֹומר
להּגיע  יכֹול ׁשאינֹו לדבר להּגיע ּכדי ּבמּקל מׁשּתּמׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָאדם

ּבידֹו. ְֵָָאליו

(áé)-ìë éúékäå äfä äìéla íéøöî-õøàá ézøáòå§¨«©§¦´§¤«¤¦§©»¦»©©´§¨©¤¼§¦¥¦³¨
ìà-ìëáe äîäa-ãòå íãàî íéøöî õøàa øBëaýé §Æ§¤´¤¦§©½¦¥«¨−̈§©§¥¨®§¨¡Ÿ¥¬

:ýåýé éðà íéèôL äNòà íéøöî¦§©²¦¤«¡¤¬§¨¦−£¦¬§Ÿ̈«
i"yx£Èz¯·ÚÂ∑,למקֹום מּמקֹום העֹובר ּכמל ¿»«¿ƒְְִֵֶֶָָָ

לֹוקין ּכּלן אחד ּוברגע אחת Ïk.(מכילתא)ּובהעברה ְְֲִֶֶַַַַָָָָֻ»
ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a ¯BÎa∑ אחרים ּבכֹורֹות והם אף ¿¿∆∆ƒ¿«ƒְְֲִֵֵַ

ׁשּבמקֹומֹות  מצרים ּבכֹורי אף ּומּנין ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַּבמצרים.
לֹומר: ּתלמּוד קלו)אחרים? מצרים (תהלים "למּכה ְְְֲִִִֵֵַַַַ

Ó‰a‰.ּבבכֹוריהם" „ÚÂ Ì„‡Ó∑ ׁשהתחיל מי ְִֵֶ≈»»¿«¿≈»ְִִִֶ
הּפרענּות  מתחלת מּמּנּו ּתחּלה, ÏÎ·e.ּבעברה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֻ¿»

ÌÈ¯ˆÓ È‰Ï‡∑ נּמסת מּתכת וׁשל נרקבת, עץ ׁשל ¡…≈ƒ¿«ƒְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַ
לארץ  ‰'.ונּתכת È‡ ÌÈËÙL ‰NÚ‡∑ אני ְִֶֶֶָָ∆¡∆¿»ƒ¬ƒֲִ

ׁשליח ּבעצמי  עלֿידי .ולא ְְְְִִֵַַַָֹ

(âé)ízà øLà íézaä ìò úàì íëì ícä äéäå§¨¨Á©¨̧¨¤¹§ÀŸ©³©¨¦Æ£¤´©¤´
äéäé-àìå íëìò ézçñôe ícä-úà éúéàøå íL̈½§¨¦̧¦Æ¤©½̈¨«©§¦−£¥¤®§Ÿ¦«§¤̧

âð íëá:íéøöî õøàa éúkäa úéçLîì ó ¨¤¬¤̧¤Æ§©§¦½§©Ÿ¦−§¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£˙‡Ï ÌÎÏ Ìc‰ ‰È‰Â∑ ולא לאֹות לכם ¿»»«»»∆¿…ְְֶָֹ

מּבפנים  אּלא הּדם נתנּו ׁשּלא מּכאן, לאֹות. .לאחרים ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
Ìc‰ ˙‡ È˙È‡¯Â∑ אמר אּלא לפניו, ּגלּוי הּכל ¿»ƒƒ∆«»ְֶַַָָָָָֹ

ע  את אני נֹותן ׁשאּתם הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, לראֹות יני ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָ
עליכם  אני ּופֹוסח ּבמצֹותי, ∑ÈzÁÒÙe.עסּוקים ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַ»«¿ƒ

לֹו: ודֹומה לא)וחמלּתי, ואני (ישעיה והמליט". "ּפסֹוח ְְְְְֲִִִִֶַַַָָ
ּופסחּתי, ּוקפיצה: ּדּלּוג לׁשֹון ּפסיחה, ּכל ְְְְִִִִֵַָָָָאֹומר:
ׁשרּויים  ׁשהיּו מצרים, לבּתי יׂשראל מּבּתי היה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָמדּלג

וכן: זה. ּבתֹו יח)זה א עלֿׁשּתי (מלכים "ּפסחים ְְְְִֵֵֶֶַֹ

וכן  ּכקֹופצים, הֹולכים הּפּסחים ּכל וכן ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָהּסעּפים",
הּמּומתים  מּבין ּוממּלטֹו מדּלגֹו והמליט", ."ּפסֹוח ְְְְְְִִִִֵַַַַָָ

Û‚ ÌÎ· ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑.ּבמצרים הּוא הֹווה אבל ¿…ƒ¿∆»∆∆∆ְְֲִִֶַָ
יכֹול (מכילתא) יׂשראל, ׁשל ּבביתֹו מצרי ׁשהיה הרי .ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָ

אבל  נגף", בכם "ולאֿיהיה לֹומר: ּתלמּוד ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹיּמלט?
ּבביתֹו יׂשראל ׁשהיה הרי ׁשּבבּתיכם. ּבמצרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָהֹווה
לֹומר: ּתלמּוד ּכמֹותֹו? ילקה אני ׁשֹומע מצרי, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַׁשל

נגף  בכם .""ולאֿיהיה ְְִֶֶֶֶָֹ

‰„ÔÈיב  ‡ÈÏÈÏa ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡· ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿≈¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿≈¿»»≈
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡¯Îea Ïk ÏBË˜‡Â¿∆¿»¿»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ
ÌÈ¯ˆÓ ˙ÂÚË ÏÎ·e ‡¯ÈÚa „ÚÂ ‡L‡Ó≈¬»»¿«¿ƒ»¿»«¬«ƒ¿«ƒ

:ÈÈ ‡‡ ÔÈÈc „aÚ‡∆¿≈ƒƒ¬»¿»

‡Ôezיג  Èc ‡iza ÏÚ ˙‡Ï ÔBÎÏ ‡Ó„ È‰ÈÂƒ≈¿»¿¿««»«»ƒ«
È‰È ‡ÏÂ ÔBÎÈÏÚ ÒBÁÈ‡Â ‡Óc ˙È ÈÊÁ‡Â Ônz«»¿∆¡≈»¿»¿≈¬≈¿»¿≈
‡Ú¯‡a ÈÏË˜Óa ‡ÏaÁÏ ‡˙BÓ ÔBÎ·¿»¿«»»¿ƒ¿¿ƒ¿«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

epxetq

(ai).ézøáòå`NW ,iR`l aizp qNtl §¨©§¦§©¥¨¦§©¦¤Ÿ
.gilXd df lr lkEi©©¤©¨¦©
.øBëa ìë éúékäådRh oiA oiga`W §¦¥¦¨§¤©§¦¥¦¨

.xFkA lW Dpi`W dRhl xFkA lW¤§§¦¨¤¥¨¤§
äNòà íéøöî éäìà ìëáe§¨¡Ÿ¥¦§©¦¤¡¤

.íéèôLmibidpOd dlrn ixU liRW` §¨¦©§¦¨¥©§¨©©§¦¦
.xzFi Wprd lEgIW icM ,dYr mzF`¨©¨§¥¤¨¨Ÿ¤¥

.'ä éðà'dl iYlA df lM zF`i `le £¦§Ÿ¥¨¤¦§¦©
`le `Ed ip` ,'d ip`" Fxn`M ,FCal§©§¨§£¦£¦§Ÿ

,mcFTd lkl mrh ozp dfaE ."xg ©̀¥¨¤¨©©©§¨©¥
KxAzi l`d dUrIW Kxvd dnl̈¨ª§©¤©£¤¨¥¦§¨©
dUr ok `le ,dN` lM z` FnvrA§©§¤¨¥¤§Ÿ¥¨¨

.FzlEfe aixgpqAbi dxez §©§¥¦§¨
(bi)âð íëá äéäé àìå.úéçLîì ó`l §Ÿ¦§¤¨¤¤¤§©§¦Ÿ

dzgWdd DzF` ici lr sbp mkA rBi¦©¨¤¤¤©§¥¨©©§¨¨
.mixvnA dUFr ip`W¤£¦¤§¦§©¦

.éúkäaglW zFxFkAd zMn caNOW §©Ÿ¦¤¦§©©©©§¨©
dxve mrfe dxar" mrd x`WA¦§¨¨¨¤§¨¨©©§¨¨

"mirx ik`ln zglWn(hn ,gr mildz)iM . ¦§©©©§£¥¨¦¦
lr FzlngA dUrW dgiqRd `lEl¥©§¦¨¤¨¨§¤§¨©
x`Xn mihlnp Eid `l ,l`xUi¦§¨¥Ÿ¨¦§¨¦¦§¨
,mixvn mr zix`W lr glXW zFxSd©¨¤¨©©§¥¦©¦§©¦

"xird oFrA dtQY oR" oiprM,hi ziy`xa) §¦§©¤¦¨¤©£¨¦
(eh,zF`l mCd zFpYn mdilr dEve .§¦¨£¥¤©§©¨§

iYlal FnW ornl dfe ,EhlOi ornl§©©¦¨¥§¤§©©§§¦§¦
"iig KincA Kl xn`e" Fxn`M ,lgd¥¥§¨§¨Ÿ©¨§¨©¦£¦

(e ,fh l`wfgi).ci dxez



a`פח zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay '` iriax meil inei xeriy
i"yx£ÔB¯kÊÏ∑ לדֹורֹות.B˙‡ Ì˙bÁÂ∑(מכילתא) יֹום ¿ƒ»ְ¿«…∆…

אי  ׁשמענּו לא ועדין חֹוגגֹו, אּתה לזּכרֹון ל ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹׁשהּוא
הּזּכרֹון? יֹום הּזה זהּו הּיֹום את "זכֹור לֹומר: ּתלמּוד ְִֶֶֶַַַַַָָ

ׁשל  יֹום הּוא היציאה ׁשּיֹום למדנּו יצאתם", ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָאׁשר
לֹומר: ּתלמּוד יצאּו? יֹום ואיזה לג)זּכרֹון. (במדבר ְְְִֵֶַַָָ

ּבניסן, ט"ו יֹום אֹומר הוי יצאּו", הּפסח ְְֱֳִִֵֵֶַַַָָָ"מּמחרת
הּפסח  את אכלּו ט"ו ליל ׁשהרי טֹוב', 'יֹום ׁשל ְֲֵֵֶֶֶֶַַָהּוא

יצאּו B‚Â'.(מכילתא)ולּבקר ÌÎÈ˙¯„Ï∑,אני ׁשֹומע ְְֶַָֹ¿……≈∆¿ֲִֵַ
עֹולם  "חּקת לֹומר: ּתלמּוד ׁשנים? "ּדֹורֹות", ְְִִַַַַָֻמעּוט

.(מכילתא)ּתחּגהּו" ְָֻ

(åè)ïBLàøä íBia Cà eìëàz úBvî íéîé úòáL¦§©³¨¦Æ©´Ÿ¥½©µ©´¨«¦½
ék íëézaî øàO eúéaLz|äúøëðå õîç ìëà-ìk ©§¦¬§−Ÿ¦¨«¥¤®¦´¨Ÿ¥´¨¥À§¦§§º̈

íBé-ãò ïLàøä íBiî ìàøNiî àåää Lôpä©¤³¤©¦Æ¦¦§¨¥½¦¬¨«¦−Ÿ©¬
:éòáMä©§¦¦«

i"yx£ÌÈÓÈ ˙Ú·L∑ ימים ׁשל Ú·L˙.שטיינ"א ƒ¿«»ƒִֶָƒ¿«
eÏÎ‡z ˙BvÓ ÌÈÓÈ∑:אֹומר הּוא אחר ּובמקֹום »ƒ«…≈ְֵֵַָ

טז) מּצֹות".(דברים ּתאכל ימים קכ)"ׁשׁשת על (פסחים לּמד ִִֵֵֶַַַָֹ
ּובלבד  מּצה, לאכל חֹובה ׁשאינֹו ּפסח ׁשל ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשביעי
ּתלמּוד  רׁשּות? ׁשּׁשה אף מּנין חמץ. יאכל ְְִִִֵֶַַַַָָֹֹׁשּלא
ׁשהיה  ּדבר ּבּתֹורה: מּדה זֹו ימים", "ׁשבעת ְִִִֶַַַָָָָָָָלֹומר

עצמֹוּבּכלל  על ללּמד לא ללּמד, הּכלל מן ויצא ְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָֹ
מה  יצא: ּכּלֹו הּכלל על ללּמד אּלא יצא, ְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֻּבלבד
לילה  אף יכֹול רׁשּות. ׁשּׁשה אף רׁשּות, ְְְְִִִַַַָָָּׁשביעי
ּתאכלּו "ּבערב לֹומר: ּתלמּוד רׁשּות? ְְְִֶֶַַָָֹהראׁשֹון

חֹובה קבעֹו הּכתּוב כח)מּצֹות", ÌBia.(שם C‡ ְַַָָָ««

¯‡N e˙ÈaLz ÔBL‡¯‰∑ וקרּוי טֹוב', 'יֹום מערב »ƒ«¿ƒ¿…ְֵֶֶָ
מקּדם  ּומצינּו הּׁשבעה. לפני ׁשהּוא לפי ְְְְִִִִִֵֶַָָָֻ"ראׁשֹון"

ּכמֹו "ראׁשֹון", טו)קרּוי ּתּולד"?(איוב אדם "הראׁשֹון ְִִִֵָָָָָ
ׁשל  ראׁשֹון אּלא אינֹו אֹו נֹולדּת? אדם ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָהלפני
לא  עלֿחמץ", "לאֿתׁשחט לֹומר: ּתלמּוד ְְְִִֵַַַַָָֹֹׁשבעה?

קּים חמץ ועדין הּפסח ‰LÙp.(מכילתא)ּתׁשחט ְֲִִֵֶַַַַַַָָ«∆∆
‡Â‰‰∑,ּובדעּתּה ּבנפׁשּה לאנּוס ּכׁשהיא .ּפרט «ƒְְְְְְְִֶַַָָָָ

Ï‡¯NiÓ∑לּה ותל מּיׂשראל ּתּכרת אני ׁשֹומע ƒƒ¿»≈ְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָ
"מּלפני", אחר: ּבמקֹום לֹומר ּתלמּוד אחר? ְְְְִֵֵַַַַַַָָלעם

רׁשּותי  ׁשהּוא מקֹום .ּבכל ְְִֶָָ

(æè)éòéáMä íBiáe Lã÷-àø÷î ïBLàøä íBiáe©³¨«¦Æ¦§¨½Ÿ¤©Æ©§¦¦½
äNòé-àì äëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨§¨¨ÆŸ¥«¨¤´
äNòé Bcáì àeä Lôð-ìëì ìëàé øLà Cà íäá̈¤½©µ£¤´¥«¨¥´§¨¤½¤¬§©−¥«¨¤¬

:íëì̈¤«
i"yx£L„˜ ‡¯˜Ó∑"אֹותֹו קרא ּדבר. ׁשם מקרא", ƒ¿»…∆ְְִֵָָָָ

לאכילה  ּוכסּותקדׁש NÚÈ‰.(מכילתא)ּוׁשתּיה ‡Ï ְְֲִִֶַָָֹ…≈»∆
Ì‰·∑ אחרים עלֿידי Bc·Ï.אפּלּו ‡e‰∑ יכֹול) »∆ְֲֲִִֵֵַ¿«ָ

יעׂשה  לבּדֹו "הּוא לֹומר: ּתלמּוד לּכנענים? ְְְֲִֵֶַַַַַַָאף
מכׁשיריו, ולא הּוא לּכנענים), ולא לכם ְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹֹלכם",

יֹוםֿטֹוב  מערב לעׂשֹותן LÙ.ׁשאפׁשר ÏÎÏ∑ ְֲֵֶֶֶֶַָָ¿»∆∆
לבהמה. לֹומר:אפּלּו ּתלמּוד לּכנענים? אף יכֹול ְְְֲִִִֵַַַַַַָָ

חּלק) ,"א" לֹומר: ּתלמּוד אחרת: (נסחה ְְֵֶֶֶַַַַַָָֻ"לכם"
ב"ר.) כ"ח, .(ביצה

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"kyz'd zekeq crendÎleg zaye zekeqd bgc 'a mei zgiyn)

ׁשהּתֹורה לצרההההּתּתּתּתירה ירה ירה ירה מּזה ּביֹום־טֹוב האסּורֹות מלאכֹות ְְְֲִִִִִִִִִֶֶֶַָָָָָָָֹ
ענין  הּוא יֹום־טֹוב ׂשמחת ּכּמה עד נראה יֹום־טֹוב, ְְְֲִִִִֶַַַַָָאכילת

לׂשמחה". "מֹועדים ׁשּנאמר ּוכמֹו ּבּמֹועדים, ְְְֱֲֲִִִִִֶֶַַָָעיקרי
הּנ"ל  ועל־ּפי יֹום. ּבכל מאירה הּמֹועדים ּדהארת ידּוע ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָוהּנה
ׂשמחת  ׁשּגם מּובן ּביֹום־טֹוב, עיּקרי ענין הּוא ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָּדהׂשמחה

הּׁשנה. ּבכל להרּגיׁשּה האדם צרי ְְְִִַַָָָָָָָָיֹום־טֹוב
האדם ׂשמחת על ּדנֹוסף אֹומרת, הּמצוה ּבּבּבּבעת עת עת עת זאת קּיּום ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

ׁשּירּגיׁש הּמֹועדים הארת ּפֹועלת מצוה", ׁשל "ׂשמחה -ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָ
הּיֹום. ּכל ּבמׁש זֹו ְְִֶֶַָָׂשמחה

(æé)äfä íBiä íöòa ék úBvnä-úà ízøîLe§©§¤»¤©©¼¦À§¤̧¤Æ©´©¤½
ízøîLe íéøöî õøàî íëéúBàáö-úà éúàöBä¥¬¦¤¦§«¥¤−¥¤´¤¦§¨®¦§©§¤º

:íìBò úwç íëéúøãì äfä íBiä-úà¤©¬©¤²§Ÿ«Ÿ¥¤−ª©¬¨«

ÓBÈa‡טו  Ì¯a ÔeÏÎÈz ¯Èht ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ«ƒ≈¿¿«¿»
Ïk È¯‡ ÔBÎÈzaÓ ÚÈÓÁ ÔeÏh·z ‰‡Ó„«̃¿»»¿«¿¬ƒ«ƒ»≈¬≈»
Ï‡¯NiÓ ‡e‰‰ ‡L‡ ÈˆzLÈÂ ÚÈÓÁ ÏeÎÈc¿≈¬ƒ«¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒƒ¿»≈

:‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ „Ú ‰‡Ó„˜ ‡ÓBiÓƒ»«¿»»«»¿ƒ»»

ÓBÈ·e‡טז  LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈ·e¿»«¿»»¿»««ƒ¿»
‡„È·ÈÚ Ïk ÔBÎÏ È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿»««ƒ¿≈¿»ƒƒ»
LÙ ÏÎÏ ÏÎ‡˙Ó Èc Ì¯a ÔB‰a „·Ú˙È ‡Ï»ƒ¿¬≈¿¿«ƒƒ¿¬≈¿»¿«

:ÔBÎÏ „·Ú˙È È‰B„BÁÏ· ‡e‰ƒ¿ƒƒ¿¬≈¿

‰„ÔÈיז  ‡ÓBÈ Ô¯Îa È¯‡ ‡¯Èht ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»«ƒ»¬≈ƒ¿«»»≈
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔBÎÈÏÈÁ ˙È ˙È˜Èt‡«≈ƒ»≈≈≈«¿»¿ƒ¿»ƒ
:ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔBÎÈ¯„Ï ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»»»≈¿»≈¿»»»



פט `a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'a iying meil inei xeriy
i"yx£˙Bvn‰ ˙‡ Ìz¯ÓLe∑ לידי יבאּו ׁשּלא ¿«¿∆∆««ִֵֶָֹֹ

ּתפח, אמרּו: מּכאן יאׁשּיה חּמּוץ, רּבי ּבצֹונן. ּתלטׁש ְְְִִִִִֵַַָָָָֹֹ
"את  אּלא הּמּצֹות", "את קֹורא ּתהי אל ְִֵֵֶֶֶַַַָאֹומר:
אין  ּכ הּמּצֹות, את מחמיצין ׁשאין ּכדר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָהּמצֹות",
עׂשה  ,ליד ּבאה אם אּלא הּמצֹות, את ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָמחמיצין

מּיד  ‰f‰.אֹותּה ÌBi‰ ˙‡ Ìz¯ÓLe∑ מּמלאכה. ִָָ¿«¿∆∆««∆ְִָָ
ÌÏBÚ ˙wÁ ÌÎÈ˙¯„Ï∑"ּדֹורֹות" נאמר ׁשּלא לפי ¿……≈∆À«»ְֱִֶֶַֹ

לכ החגיגה, על אּלא הּמלאכה, על עֹולם" ְְְֲִֶַַַַַָָָָָָֻו"חּקת
"ּכלֿמלאכה  אזהרת ּתאמר: ׁשּלא ּכאן, ּוׁשנאֹו ְְְֶַַַַָָָָָָָֹֹחזר

לא הּדֹור לאֿיעׂשה", לאֹותֹו אּלא נאמרה, .לדֹורֹות ְְְֵֶֶֶֶַָָָֹֹ

(çé)áøòa Lãçì íBé øNò äòaøàa ïLàøä«¦¿Ÿ§©§¨¨Á¨¨̧³©¸Ÿ¤Æ¨¤½¤
:áøòa Lãçì íéøNòå ãçàä íBé ãò úvî eìëàz«Ÿ§−©®Ÿ©Â´¨«¤¨¯§¤§¦²©−Ÿ¤¨¨«¤

i"yx£ÌÈ¯NÚÂ „Á‡‰ ÌBÈ „Ú∑ לילֹות "ימים", ׁשּנאמר לפי ימים"? "ׁשבעת נאמר: ּכבר והלא נאמר, לּמה «»∆»¿∆¿ƒְְְֱֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
וגֹו'" האחד יֹום "עד לֹומר: ּתלמּוד .מּנין? ְְִִֶַַַַָָ

(èé)ék íëézáa àöné àì øàN íéîé úòáL| ¦§©´¨¦½§¾Ÿ¬Ÿ¦¨¥−§¨«¥¤®¦´
úãòî àåää Lôpä äúøëðå úöîçî ìëà-ìk̈Ÿ¥´©§¤À¤§¦§§º̈©¤³¤©¦Æ¥«£©´

:õøàä çøæàáe øba ìàøNé¦§¨¥½©¥−§¤§©¬¨¨«¤
i"yx£ÌÎÈz·a ‡ˆnÈ ‡Ï∑?לגבּולין ּתלמּוד מּנין …ƒ»≈¿»≈∆ְְִִִִַַ

"ּבבּתיכם"? לֹומר ּתלמּוד מה ."ּגבּול "ּבכל ְְְְֵֶֶַַַַָָלֹומר:
יצא  ,ׁשּברׁשּות ּגבּול אף ,ּברׁשּות ּבית מה –ְְְְְְְִִֵֶַַָָ
קּבל  ולא יׂשראל אצל ׁשהּוא ּכֹוכבים עֹובד ׁשל ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹחמצֹו

אחריּות  ÓÁÓˆ˙.עליו ÏÎ‡ŒÏk Èk∑ ּכרת לענׁש ֲַָָָƒ»…≈«¿∆∆ֲֵַָֹ
החמץ? על ענׁש ּכבר והלא הּׂשאֹור. ׁשּלא על אּלא ְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

ׂשאֹור  עליו, ענׁש לאכילה ׁשראּוי חמץ ְֲִֵֶַַַָָָָָָֹּתאמר:

על  ענׁש ואם עליו. יענׁש לא לאכילה ראּוי ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹׁשאינֹו
ׂשאֹור  אֹומר: הייתי החמץ, על ענׁש ולא ְְְִִֵֵֶַַַָָָֹהּׂשאֹור
מחּמץ  ׁשאינֹו חמץ עליו, ענׁש אחרים, מחּמץ ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשהּוא

ׁשניהם נאמרּו לכ עליו. יענׁש לא .(מכילתא)אחרים, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹ
ı¯‡‰ Á¯Ê‡·e ¯ba∑,ליׂשראל נעׂשה ׁשהּנס לפי «≈¿∆¿«»»∆ְְְֲִִֵֵֶַַָָ

הּגרים  את לרּבֹות הצר. ְְִֵֶַַַֻ

(ë)íëéúáLBî ìëa eìëàú àì úöîçî-ìk̈©§¤−¤´ŸŸ¥®§ŸÆ«§´Ÿ¥¤½
:úBvî eìëàzô «Ÿ§−©«

i"yx£eÏÎ‡˙ ‡Ï ˙ˆÓÁÓ∑ אכילת אזהרה על «¿∆∆……≈ְֲִַַַָָ
ÓÁÓˆ˙.ׂשאֹור  Ïk∑ּתערבּתֹו את ÏÎa.להביא ְ»«¿∆∆ְְֲִֶַָֹ¿…

˙BvÓ eÏÎ‡z ÌÎÈ˙·LBÓ∑ ׁשּתהא ללּמד ּבא זה ¿…≈∆…¿«ְְֵֵֶֶַָ

ׁשני  למעׂשר ּפרט מֹוׁשבתיכם, ּבכל להאכל ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹראּויה
ּתֹודה עיין וחּלֹות להאכל שם)(מכילתא ראּויים (ׁשאינם ְְְִֵֵֵֶַָָָ

ּבירּוׁשלים) אּלא מֹוׁשבֹות, .ּבכל ְִִֶַָָָָ

ß hay 'a iying mei ß

(àë)íäìà øîàiå ìàøNé éð÷æ-ìëì äLî àø÷iå©¦§¨¬¤²§¨¦§¥¬¦§¨¥−©´Ÿ¤£¥¤®
eèçLå íëéúçtLîì ïàö íëì eç÷e eëLî¦«§À§¸¨¤¬²Ÿ§¦§§«Ÿ¥¤−§©«£¬

:çñtä©¨«©
i"yx£eÎLÓ∑לֹו ׁשּיׁש מּׁשּלֹומי ימׁש הּׁשּוק ∑eÁ˜e.צאן, מן יּקח לֹו, ׁשאין ׂשה ∑ÌÎÈ˙ÁtLÓÏ.מי ƒ¿ְִִִֵֶֶֹֹ¿ִִִֵֶַַ¿ƒ¿¿…≈∆ֶ

אבֹות  .לבית ְֵָ

Á¯ÈÏ‡יח  ‡ÓBÈ ‡¯ÒÚ ‡Úa¯‡a ÔÒÈa¿ƒ»¿«¿¿»«¿»»¿«¿»
ÔÈ¯ÒÚ ‡ÓBÈ „Ú ‡¯Èht ÔeÏÎÈz ‡LÓ¯a¿«¿»≈¿«ƒ»«»∆¿ƒ

:‡LÓ¯a ‡Á¯ÈÏ „ÁÂ¿«¿«¿»¿«¿»

ÔBÎÈz·aיט  ÁÎzLÈ ‡Ï ¯ÈÓÁ ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ¬ƒ»ƒ¿¿«¿»≈
‡L‡ ÈˆzLÈÂ ‡ÚÓÁÓ ÏeÎÈc Ïk È¯‡¬≈»¿≈«¿¿»¿ƒ¿≈≈¬»»
‡·ÈvÈ·e ‡¯Bi‚a Ï‡¯NÈ„ ‡zLkÓ ‡È‰‰«ƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿ƒ»¿«ƒ»

:‡Ú¯‡„¿«¿»

ÔBÎÈ·˙BÓכ  ÏÎa ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡ÚÓÁÓ Ïk»«¿¿»»≈¿¿…¿»≈
:‡¯Èht ÔeÏÎÈz≈¿«ƒ»

ÔB‰Ïכא  ¯Ó‡Â Ï‡¯NÈ È·Ò ÏÎÏ ‰LÓ ‡¯˜e¿»…∆¿»»≈ƒ¿»≈«¬«¿
‡Ú (Èa ÔÓ) ÔBÎÏ e·ÈÒÂ e„È‚˙‡ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈»»

:‡ÁÒÙ eÒeÎÂ ÔBÎ˙ÈÚ¯ÊÏ¿«¿¬»¿¿ƒ¿»

epxetq

(fi).úBvnä úà ízøîLelr zFxFOd §©§¤¤©©©©
.uEOg zpYnd ilA zExidn§¦§¦©§¨©¦
.äfä íBiä íöòa ékdGd mFIA ¦§¤¤©©¤©©¤

`NW ,uEAw dUrp cg` mFiAW ,FnvrA§©§¤§¤¨©£¨¦¤Ÿ
mini dOM rahA eil` miwiRqn Eid̈©§¦¦¥¨§¤©©¨¨¦

.mdizFlil lr©¥¥¤

.íëéúBàáö úà éúàöBäldw lM ¥¦¤¦§¥¤¨¨¨
.eCgi didW zFnM ldwegi dxez §¨¨§¤¨¨©§¨

`a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay '` iriax meil inei xeriy
i"yx£ÔB¯kÊÏ∑ לדֹורֹות.B˙‡ Ì˙bÁÂ∑(מכילתא) יֹום ¿ƒ»ְ¿«…∆…

אי  ׁשמענּו לא ועדין חֹוגגֹו, אּתה לזּכרֹון ל ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹׁשהּוא
הּזּכרֹון? יֹום הּזה זהּו הּיֹום את "זכֹור לֹומר: ּתלמּוד ְִֶֶֶַַַַַָָ

ׁשל  יֹום הּוא היציאה ׁשּיֹום למדנּו יצאתם", ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָאׁשר
לֹומר: ּתלמּוד יצאּו? יֹום ואיזה לג)זּכרֹון. (במדבר ְְְִֵֶַַָָ

ּבניסן, ט"ו יֹום אֹומר הוי יצאּו", הּפסח ְְֱֳִִֵֵֶַַַָָָ"מּמחרת
הּפסח  את אכלּו ט"ו ליל ׁשהרי טֹוב', 'יֹום ׁשל ְֲֵֵֶֶֶֶַַָהּוא

יצאּו B‚Â'.(מכילתא)ולּבקר ÌÎÈ˙¯„Ï∑,אני ׁשֹומע ְְֶַָֹ¿……≈∆¿ֲִֵַ
עֹולם  "חּקת לֹומר: ּתלמּוד ׁשנים? "ּדֹורֹות", ְְִִַַַַָֻמעּוט

.(מכילתא)ּתחּגהּו" ְָֻ

(åè)ïBLàøä íBia Cà eìëàz úBvî íéîé úòáL¦§©³¨¦Æ©´Ÿ¥½©µ©´¨«¦½
ék íëézaî øàO eúéaLz|äúøëðå õîç ìëà-ìk ©§¦¬§−Ÿ¦¨«¥¤®¦´¨Ÿ¥´¨¥À§¦§§º̈

íBé-ãò ïLàøä íBiî ìàøNiî àåää Lôpä©¤³¤©¦Æ¦¦§¨¥½¦¬¨«¦−Ÿ©¬
:éòáMä©§¦¦«

i"yx£ÌÈÓÈ ˙Ú·L∑ ימים ׁשל Ú·L˙.שטיינ"א ƒ¿«»ƒִֶָƒ¿«
eÏÎ‡z ˙BvÓ ÌÈÓÈ∑:אֹומר הּוא אחר ּובמקֹום »ƒ«…≈ְֵֵַָ

טז) מּצֹות".(דברים ּתאכל ימים קכ)"ׁשׁשת על (פסחים לּמד ִִֵֵֶַַַָֹ
ּובלבד  מּצה, לאכל חֹובה ׁשאינֹו ּפסח ׁשל ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשביעי
ּתלמּוד  רׁשּות? ׁשּׁשה אף מּנין חמץ. יאכל ְְִִִֵֶַַַַָָֹֹׁשּלא
ׁשהיה  ּדבר ּבּתֹורה: מּדה זֹו ימים", "ׁשבעת ְִִִֶַַַָָָָָָָלֹומר

עצמֹוּבּכלל  על ללּמד לא ללּמד, הּכלל מן ויצא ְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָֹ
מה  יצא: ּכּלֹו הּכלל על ללּמד אּלא יצא, ְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֻּבלבד
לילה  אף יכֹול רׁשּות. ׁשּׁשה אף רׁשּות, ְְְְִִִַַַָָָּׁשביעי
ּתאכלּו "ּבערב לֹומר: ּתלמּוד רׁשּות? ְְְִֶֶַַָָֹהראׁשֹון

חֹובה קבעֹו הּכתּוב כח)מּצֹות", ÌBia.(שם C‡ ְַַָָָ««

¯‡N e˙ÈaLz ÔBL‡¯‰∑ וקרּוי טֹוב', 'יֹום מערב »ƒ«¿ƒ¿…ְֵֶֶָ
מקּדם  ּומצינּו הּׁשבעה. לפני ׁשהּוא לפי ְְְְִִִִִֵֶַָָָֻ"ראׁשֹון"

ּכמֹו "ראׁשֹון", טו)קרּוי ּתּולד"?(איוב אדם "הראׁשֹון ְִִִֵָָָָָ
ׁשל  ראׁשֹון אּלא אינֹו אֹו נֹולדּת? אדם ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָהלפני
לא  עלֿחמץ", "לאֿתׁשחט לֹומר: ּתלמּוד ְְְִִֵַַַַָָֹֹׁשבעה?

קּים חמץ ועדין הּפסח ‰LÙp.(מכילתא)ּתׁשחט ְֲִִֵֶַַַַַַָָ«∆∆
‡Â‰‰∑,ּובדעּתּה ּבנפׁשּה לאנּוס ּכׁשהיא .ּפרט «ƒְְְְְְְִֶַַָָָָ

Ï‡¯NiÓ∑לּה ותל מּיׂשראל ּתּכרת אני ׁשֹומע ƒƒ¿»≈ְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָ
"מּלפני", אחר: ּבמקֹום לֹומר ּתלמּוד אחר? ְְְְִֵֵַַַַַַָָלעם

רׁשּותי  ׁשהּוא מקֹום .ּבכל ְְִֶָָ

(æè)éòéáMä íBiáe Lã÷-àø÷î ïBLàøä íBiáe©³¨«¦Æ¦§¨½Ÿ¤©Æ©§¦¦½
äNòé-àì äëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨§¨¨ÆŸ¥«¨¤´
äNòé Bcáì àeä Lôð-ìëì ìëàé øLà Cà íäá̈¤½©µ£¤´¥«¨¥´§¨¤½¤¬§©−¥«¨¤¬

:íëì̈¤«
i"yx£L„˜ ‡¯˜Ó∑"אֹותֹו קרא ּדבר. ׁשם מקרא", ƒ¿»…∆ְְִֵָָָָ

לאכילה  ּוכסּותקדׁש NÚÈ‰.(מכילתא)ּוׁשתּיה ‡Ï ְְֲִִֶַָָֹ…≈»∆
Ì‰·∑ אחרים עלֿידי Bc·Ï.אפּלּו ‡e‰∑ יכֹול) »∆ְֲֲִִֵֵַ¿«ָ

יעׂשה  לבּדֹו "הּוא לֹומר: ּתלמּוד לּכנענים? ְְְֲִֵֶַַַַַַָאף
מכׁשיריו, ולא הּוא לּכנענים), ולא לכם ְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹֹלכם",

יֹוםֿטֹוב  מערב לעׂשֹותן LÙ.ׁשאפׁשר ÏÎÏ∑ ְֲֵֶֶֶֶַָָ¿»∆∆
לבהמה. לֹומר:אפּלּו ּתלמּוד לּכנענים? אף יכֹול ְְְֲִִִֵַַַַַַָָ

חּלק) ,"א" לֹומר: ּתלמּוד אחרת: (נסחה ְְֵֶֶֶַַַַַָָֻ"לכם"
ב"ר.) כ"ח, .(ביצה

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"kyz'd zekeq crendÎleg zaye zekeqd bgc 'a mei zgiyn)

ׁשהּתֹורה לצרההההּתּתּתּתירה ירה ירה ירה מּזה ּביֹום־טֹוב האסּורֹות מלאכֹות ְְְֲִִִִִִִִִֶֶֶַָָָָָָָֹ
ענין  הּוא יֹום־טֹוב ׂשמחת ּכּמה עד נראה יֹום־טֹוב, ְְְֲִִִִֶַַַַָָאכילת

לׂשמחה". "מֹועדים ׁשּנאמר ּוכמֹו ּבּמֹועדים, ְְְֱֲֲִִִִִֶֶַַָָעיקרי
הּנ"ל  ועל־ּפי יֹום. ּבכל מאירה הּמֹועדים ּדהארת ידּוע ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָוהּנה
ׂשמחת  ׁשּגם מּובן ּביֹום־טֹוב, עיּקרי ענין הּוא ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָּדהׂשמחה

הּׁשנה. ּבכל להרּגיׁשּה האדם צרי ְְְִִַַָָָָָָָָיֹום־טֹוב
האדם ׂשמחת על ּדנֹוסף אֹומרת, הּמצוה ּבּבּבּבעת עת עת עת זאת קּיּום ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

ׁשּירּגיׁש הּמֹועדים הארת ּפֹועלת מצוה", ׁשל "ׂשמחה -ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָ
הּיֹום. ּכל ּבמׁש זֹו ְְִֶֶַָָׂשמחה

(æé)äfä íBiä íöòa ék úBvnä-úà ízøîLe§©§¤»¤©©¼¦À§¤̧¤Æ©´©¤½
ízøîLe íéøöî õøàî íëéúBàáö-úà éúàöBä¥¬¦¤¦§«¥¤−¥¤´¤¦§¨®¦§©§¤º

:íìBò úwç íëéúøãì äfä íBiä-úà¤©¬©¤²§Ÿ«Ÿ¥¤−ª©¬¨«

ÓBÈa‡טו  Ì¯a ÔeÏÎÈz ¯Èht ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ«ƒ≈¿¿«¿»
Ïk È¯‡ ÔBÎÈzaÓ ÚÈÓÁ ÔeÏh·z ‰‡Ó„«̃¿»»¿«¿¬ƒ«ƒ»≈¬≈»
Ï‡¯NiÓ ‡e‰‰ ‡L‡ ÈˆzLÈÂ ÚÈÓÁ ÏeÎÈc¿≈¬ƒ«¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒƒ¿»≈

:‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ „Ú ‰‡Ó„˜ ‡ÓBiÓƒ»«¿»»«»¿ƒ»»

ÓBÈ·e‡טז  LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈ·e¿»«¿»»¿»««ƒ¿»
‡„È·ÈÚ Ïk ÔBÎÏ È‰È LÈc˜ Ú¯ÚÓ ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿»««ƒ¿≈¿»ƒƒ»
LÙ ÏÎÏ ÏÎ‡˙Ó Èc Ì¯a ÔB‰a „·Ú˙È ‡Ï»ƒ¿¬≈¿¿«ƒƒ¿¬≈¿»¿«

:ÔBÎÏ „·Ú˙È È‰B„BÁÏ· ‡e‰ƒ¿ƒƒ¿¬≈¿

‰„ÔÈיז  ‡ÓBÈ Ô¯Îa È¯‡ ‡¯Èht ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»«ƒ»¬≈ƒ¿«»»≈
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔBÎÈÏÈÁ ˙È ˙È˜Èt‡«≈ƒ»≈≈≈«¿»¿ƒ¿»ƒ
:ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔBÎÈ¯„Ï ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»»»≈¿»≈¿»»»



a`צ zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'a iying meil inei xeriy

(áë)óqa-øLà íca ízìáèe áBæà úcâà ízç÷ìe§©§¤º£ª©´¥À§©§¤»©¨´£¤©©¼
ícä-ïî úæeænä ézL-ìàå óB÷Lnä-ìà ízòbäå§¦©§¤³¤©©§Æ§¤§¥´©§½Ÿ¦©−̈
Búéa-çútî Léà eàöú àì ízàå óqa øLà£¤´©¨®§©¤À¬Ÿ¥«§²¦¬¦¤«©¥−

:ø÷a-ãò©«Ÿ¤
i"yx£·BÊ‡∑ ּגבעֹולין לֹו ׁשּיׁש ירק ‡‚c˙.מין ≈ְִִִֵֶָָ¬À«

·BÊ‡∑קלחין אגּדה ג' Ûqa.קרּויין ¯L‡∑,ּבכלי ≈ְְֲִִָָֻ¬∆««ְִִ
ּכסף  סּפֹות Ûqa.ּכמֹו ¯L‡ Ìc‰ ÔÓ∑ חזר לּמה ְִֶֶƒ«»¬∆«»ַָָָ

הּמּתנֹות, לׁשלׁש אחת טבילה ּתאמר: ׁשּלא ְְְִִֶַַַַַָָָֹֹֹּוׁשנאֹו?
ּונתינה  נתינה ּכל ׁשּתהא ּבסף", "אׁשר עֹוד נאמר ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָָלכ

טבילה  הּגעה, ּכל על ּבּסף": אׁשר Ìz‡Â."מןֿהּדם ְֲִִֶַַַַָָָָָָ¿«∆
'B‚Â e‡ˆ˙ ‡Ï∑ רׁשּות ׁשּנּתנה ׁשּמאחר מּגיד …≈¿¿ְְִִֵֶֶַַַָ
לחּבל, ולילה לּמׁשחית לרׁשע, צּדיק ּבין מבחין אינֹו ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָ

ׁשּנאמר: הּוא, לּמחּבלים קד)רׁשּות תרמׂש(תהלים "ּבֹו ְְְְֱִִֶֶַַַֹ
יער" חיתֹו .(מכילתא)ּכל ְַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(78 'nr fk jxk zegiy ihewl)

ההההּמּמּמּמּתּתּתּתננננֹוֹוֹוֹותתתת ללללׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁש אחתאחתאחתאחת כב)טבילהטבילהטבילהטבילה יב, הּדם (רׁש"י לזריקת ְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַַַַַָָָָֹֹ ְִִִַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹ
הּדם  זריקת ׁשל ּגדר היה הּמׁשקֹוף ועל הּמזּוזֹות ׁשּתי ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָעל
להם  היּו מזּבחֹות "ׁשלׁשה ּבּמכילּתא: ּכדאיתא הּמזּבח, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹעל
מּלׁשֹון  מׁשמע וכן הּמזּוזֹות". ּוׁשּתי הּמׁשקֹוף ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַּבמצרים,

לעיל ּכתב וכן הּמּתנֹות". "לׁשלׁש ּכאן: ז)רׁש"י זֹו(ּפסּוק : ְְְִִֵֵַַַַָָָָֹ

החיד"א וכתב הּדם. ד)קּבלת ּדרּוׁש אחדים ּדברים (ספר ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָ

. . והּמזּוזֹות הּמׁשקֹוף על ּונתינתֹו ּבּסף הּדם ְְְְִֶַַַַַַַַַָָָׁש"קּבלת
ּבּפרק". ּבֹו ּבכֹורֹות ּדהוּו ּבּכהנים, ׁשּמצותֹו ּדינֹו ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָֹּבוּדאי

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - dky 'nr ` jxk zeny dxezdÎxe`)

ּבּבּבּבּסּסּסּסףףףף אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ּבּבּבּבּדּדּדּדםםםם כב)ּוּוּוּוטבלטבלטבלטבלּתּתּתּתםםםם (יב, ְְְְְְְְֲֲֲֲֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָ
הּתֹורה. ללּמּוד רֹומז ׁש'ּדם' אמרּו, ּכאן ְְְִִֵֶַַַָָָָּבּמדרׁש

מלכֹות", הּמה ל"ׁשּׁשים רֹומז 'סף' :ׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשים ים ים ים וסימנ ְְְְִִִִִִִִִִִֵֵַָָָ

ּפילגׁשים" "ּוׁשמֹונים ׁשׁשׁשׁשממממֹוֹוֹוֹוניםניםניםניםמּסכּתֹות, (ראה ּברייּתֹות–––– ְְְְְְְְְִִִִִִִֶַַַ
פי"ח) .במדב"ר

(âë)bðì ýåýé øáòåícä-úà äàøå íéøöî-úà ó §¨©´§Ÿ̈»¦§´Ÿ¤¦§©¼¦¼§¨¨³¤©¨Æ
ænä ézL ìòå óB÷Lnä-ìò-ìò ýåýé çñôe úæe ©©©§½§©−§¥´©§®Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ©

bðì íëéza-ìà àáì úéçLnä ïzé àìå çútä:ó ©¤½©§³Ÿ¦¥Æ©©§¦½¨¬Ÿ¤¨«¥¤−¦§«Ÿ
i"yx£ÁÒÙe∑ ודּלג לפרׁש ויׁש ‰ÈÁLn˙.וחמל, ÔzÈ ‡ÏÂ∑:ּכמֹו לבא, יכלת לֹו יּתן כא)ולא נתנֹו(בראשית "ולא »«ְְְְִֵֵֵַָָ¿…ƒ≈««¿ƒְְְְְִֵֶָָֹֹֹֹ

עּמדי" להרע .אלהים ְֱִִִַָָֹ

(ãë)éðáìe Eì-÷çì äfä øácä-úà ízøîLe-ãò E §©§¤−¤©¨¨´©¤®§¨§¬§¨¤−©
:íìBò¨«

(äë)íëì ýåýé ïzé øLà õøàä-ìà eàáú-ék äéäå§¨º̈¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤£¤̧¦¥¯§Ÿ̈²¨¤−
:úàfä äãáòä-úà ízøîLe øac øLàk©«£¤´¦¥®§©§¤−¤¨«£Ÿ̈¬©«Ÿ

Ó„a‡כב  ÔeÏaË˙Â ‡·BÊ‡ ˙¯Ò‡ Ôe·q˙Â¿ƒ¿¡»«≈»¿ƒ¿¿ƒ¿»
‡Óc ÔÓ ‡itÒ ÔÈ¯˙ÏÂ ‡Ù˜LÏ Ôec˙Â ‡Ó·„ƒ¿»»¿«¿«¿»¿ƒ¿≈ƒ«»ƒ¿»
d˙Èa Ú¯zÓ L‡ Ôe˜t˙ ‡Ï Ôez‡Â ‡Ó·cƒ¿»»¿«»ƒ¿¡«ƒ¿«≈≈

:‡¯Ùˆ „Ú««¿»

È˙כג  ÈÊÁÈÂ ÌÈ¯ˆÓ ˙È ÈÁÓÓÏ ÈÈ ÈÏ‚˙ÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ¿≈»ƒ¿«ƒ¿∆¡≈»
ÏÚ ÈÈ ÒBÁÈÂ ‡itÒ ÔÈ¯z ÏÚÂ ‡Ù˜L ÏÚ ‡Óc¿»««¿»¿«¿≈ƒ«»¿≈¿»«
ÔBÎÈz·Ï ÏÚÈÓÏ ‡ÏaÁÏ ˜BaLÈ ‡ÏÂ ‡Ú¯z«¿»¿»ƒ¿¿«»»¿≈«¿»≈

:ÈÁÓÓÏ¿ƒ¿≈

CÈ·ÏÂכד  CÏ ÌÈ˜Ï ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»ƒ¿»»»≈ƒ¿»»¿ƒ¿»
:ÌÏÚ „Ú«»»

ÔBÎÏכה  ÈÈ ÔzÈc ‡Ú¯‡Ï ÔeÏÚ˙ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈¬¿«¿»ƒƒ≈¿»¿
:ÔÈ„‰ ‡ÁÏt ˙È Ôe¯h˙Â ÏÈlÓ È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿»»¿»»»≈

epxetq

(ak).óqa øLà ícä ïîlr didYW ¦©¨£¤©¨¤¦§¤©
l`d dESW FnM ,dliah d`Gd lM̈©¨¨§¦¨§¤¦¨¨¥

"zfEfOd iYW lr" Fxn`A(f weqt)dfe , §¨§©§¥©§Ÿ§¤
`l dfe ,"sFwWOd lr" KM xg`e ,mcFw¥§©©¨©©©§§¤Ÿ
'b lr zFxFdl ,zF`Gd 'bA izlEf okYi¦¨¥¨¦§©¨§©
`xap `Ad mlFrd' mxn`M ,o"icEi¦§¨§¨¨¨©¨¦§¨

'c"EiA(cere a ,hk zegpn)mcw did oke . §§¥¨¨Ÿ¤
dxFY oYn mFiaE ,oFW`xd mc` `hg¥§¨¨¨¦§©©¨

minlFr xEv didi ma iM ,lbrd cr©¨¥¤¦¨¦§¤¨¦
zEhiWR lr dxFY c"EId iM ,miIgvp¦§¦¦¦©¤©§¦
zE`ivn dpFilr c"EId dxFze ,igvp¦§¦§¤©¤§¨§¦
minlFr ipW lr FnlFrA cigId©¨¦§¨©§¥¨¦

.miIgvp¦§¦¦
.eàöú àì ízàådidi ziAd dPd §©¤Ÿ¥§¦¥©©¦¦§¤

dfaE ,"E`vz `l mY`e" ,mcA oIvn§ª¨§¨§©¤Ÿ¥§§¤
"gqtE" ot`d(bk weqt)ziezde" KxC lr , ¨Ÿ¤¨©©¤¤§¦§¦¨

"eY(c ,h l`wfgi).bk dxez ¨
(bk)bðì.ódxar"A mixvn mr z` ¦§Ÿ¤©¦§©¦§¤§¨

"mirx ik`ln zglWn dxve mrfë©©§¨¨¦§©©©§£¥¨¦
(hn ,gr mildz)lr 'sbp' xn`i mpn` iM .¦¨§¨Ÿ©¤¤©

Etbpe" Fxn`M ,zen iYlA mB dMn lM̈©¨©¦§¦¨¤§¨§§¨§
"oFq` didi `le ,dxd dX`(ak ,`k oldl). ¦¨¨¨§Ÿ¦§¤¨

.úéçLnämrfe dxarA mixvn mr z` ©©§¦¤©¦§©¦§¤§¨¨©©
.'Ekeck dxez §



צי `a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b iyiy meil inei xeriy
i"yx£e‡·˙ Èk ‰È‰Â∑ ּבביאתם זֹו מצוה הּכתּוב ּתלה ¿»»ƒ»…ְְִִַָָָָָָ

ׁשעׂשּו אחד ּפסח אּלא ּבּמדּבר נתחּיבּו ולא ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלארץ,
הּדּבּור  עלּֿפי הּׁשנית ac¯.ּבּׁשנה ¯L‡k∑ והיכן ִִִֵַַַַָָ«¬∆ƒ≈ְֵָ

ו)ּדּבר? וגֹו'"(לעיל הארץ אל אתכם ."והבאתי ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָ

åë)(äãáòä äî íëéða íëéìà eøîàé-ék äéäå§¨¾̈¦«Ÿ§¬£¥¤−§¥¤®¨²¨«£Ÿ̈¬
íëì úàfä: ©−Ÿ¨¤«

(æë)çñt øLà ýåýéì àeä çñt-çáæ ízøîàå©«£©§¤¿¤«©¤̧©¹©«Ÿ̈À£¤´Â̈©Â
íéøöî-úà Btâða íéøöîa ìàøNé-éðá éza-ìò©¨¥³§¥«¦§¨¥Æ§¦§©½¦§¨§¬¤¦§©−¦

:eåçzLiå íòä ãwiå ìévä eðéza-úàå§¤¨¥´¦¦®©¦¬Ÿ¨−̈©¦§©«£«
i"yx£ÌÚ‰ „wiÂ∑ להם ׁשּיהיּו הּבנים ּובׂשֹורת הארץ, ּוביאת הּגאּלה ּבׂשֹורת .על «ƒ…»»ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ

(çë)ýåýé äeö øLàk ìàøNé éða eNòiå eëìiå©¥«§¬©©«£−§¥´¦§¨¥®©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²
:eNò ïk ïøäàå äLî-úàñ ¤¤¬§©«£−Ÿ¥¬¨«

i"yx£'B‚Â eNÚiÂ eÎÏiÂ∑ והלא עׂשּו? ּכבר וכי «≈¿««¬¿ְְֲִַָָֹ
עליהם, ׁשּקּבלּו מּכיון אּלא להם? נאמר ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹמראׁשֿחדׁש

עׂשּו ּכאּלּו הּכתּוב עליהם eÎÏiÂ.(מכילתא)מעלה ְֲֲִֵֶֶַַָָ«≈¿
eNÚiÂ∑ להליכה ׂשכר ליּתן הּכתּוב, מנה ההליכה אף ««¬ֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָ

לעׂשּיה  Ô¯‰‡Â.וׂשכר ‰LÓŒ˙‡ '‰ ‰eˆ ¯L‡k∑ ְֲִַָָָ«¬∆ƒ»∆…∆¿«¬…
ּדבר  הּפילּו ׁשּלא יׂשראל, ׁשל ׁשבחן מּכל להּגיד ְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָֹ

ואהרן  מׁשה אף עׂשּו"? "ּכן ּומהּו ואהרן. מׁשה ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָֹֹֹֹמצות
עׂשּו .ּכן ֵָ

ß hay 'b iyiy mei ß

(èë)éäéå|õøàa øBëa-ìë äkä ýåýéå äìélä éöça ©§¦´©«£¦´©©À§¨©«Ÿ̈»¦¨´¨§»§¤´¤
øBëa ãò Bàñk-ìò áLiä äòøt øëaî íéøöî¦§©¼¦¼¦§³Ÿ©§ŸÆ©¥´©¦§½©µ§´

:äîäa øBëa ìëå øBaä úéáa øLà éáMä©§¦½£¤−§¥´©®§−Ÿ§¬§¥¨«
i"yx£'‰Â∑,ּדינֹו ּובית הּוא וה', ׁשּנאמר מקֹום ּכל «ֱִֵֶֶַַָָ

ּופלֹוני  ּפלֹוני ּכמֹו הּוא, ּתֹוספת לׁשֹון ‰k‰.ׁשהּוי"ו ְְְְִִֶֶֶַָƒ»
¯BÎa ÏÎ∑ ּבמצרים והּוא אחרת אּמה ׁשל .אף »¿ְְְִִֶֶֶַַַָֻ

‰Ú¯t ¯BÎaÓ∑ּפ מן אף ונׁשּתּיר היה, ּבכֹור רעה ƒ¿«¿…ְְְְִִֵַַַָָֹ
אֹומר: הּוא ועליו ט)הּבכֹורֹות, זאת (לעיל "ּבעבּור ְְֲֵַַָָֹ

סּוף  ּבים אתּֿכחי", הראת ּבעבּור ,העמדּתי.„Ú ְְְְֱֲִִֶֶַַַַֹֹ«

È·M‰ ¯BÎa∑.יׂשראל ׁשל לאידם ׂשמחין ׁשהיּו ¿«¿ƒְְְִִֵֵֵֶֶָָָ
הּפרענּות. זּו הביאה יראתנּו יאמרּו: ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶַָָָֹֹֻועֹוד,
החׁשּוב  מן מנה ׁשהרי היה, ּבכלל הּׁשפחה ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָּובכֹור
מּבכֹור  חׁשּוב הּׁשפחה ּובכֹור הּפחּות, עד ְְְְִִֶַַַָָָָֻׁשּבכּלן

.הּׁשבי  ִֶַ

ÁÏt‡כו  ‰Ó ÔBÎÈa ÔBÎÏ Ôe¯ÓÈÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈¿¿¿≈∆»¿»»
:ÔBÎÏ ÔÈ„‰»≈¿

ÏÚכז  ÒÁ Èc ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ÒÈÁ Áac Ôe¯ÓÈ˙Â¿≈¿««¬»√»¿»ƒ»«
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`a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'a iying meil inei xeriy

(áë)óqa-øLà íca ízìáèe áBæà úcâà ízç÷ìe§©§¤º£ª©´¥À§©§¤»©¨´£¤©©¼
ícä-ïî úæeænä ézL-ìàå óB÷Lnä-ìà ízòbäå§¦©§¤³¤©©§Æ§¤§¥´©§½Ÿ¦©−̈
Búéa-çútî Léà eàöú àì ízàå óqa øLà£¤´©¨®§©¤À¬Ÿ¥«§²¦¬¦¤«©¥−

:ø÷a-ãò©«Ÿ¤
i"yx£·BÊ‡∑ ּגבעֹולין לֹו ׁשּיׁש ירק ‡‚c˙.מין ≈ְִִִֵֶָָ¬À«

·BÊ‡∑קלחין אגּדה ג' Ûqa.קרּויין ¯L‡∑,ּבכלי ≈ְְֲִִָָֻ¬∆««ְִִ
ּכסף  סּפֹות Ûqa.ּכמֹו ¯L‡ Ìc‰ ÔÓ∑ חזר לּמה ְִֶֶƒ«»¬∆«»ַָָָ

הּמּתנֹות, לׁשלׁש אחת טבילה ּתאמר: ׁשּלא ְְְִִֶַַַַַָָָֹֹֹּוׁשנאֹו?
ּונתינה  נתינה ּכל ׁשּתהא ּבסף", "אׁשר עֹוד נאמר ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָָלכ

טבילה  הּגעה, ּכל על ּבּסף": אׁשר Ìz‡Â."מןֿהּדם ְֲִִֶַַַַָָָָָָ¿«∆
'B‚Â e‡ˆ˙ ‡Ï∑ רׁשּות ׁשּנּתנה ׁשּמאחר מּגיד …≈¿¿ְְִִֵֶֶַַַָ
לחּבל, ולילה לּמׁשחית לרׁשע, צּדיק ּבין מבחין אינֹו ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָ

ׁשּנאמר: הּוא, לּמחּבלים קד)רׁשּות תרמׂש(תהלים "ּבֹו ְְְְֱִִֶֶַַַֹ
יער" חיתֹו .(מכילתא)ּכל ְַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(78 'nr fk jxk zegiy ihewl)

ההההּמּמּמּמּתּתּתּתננננֹוֹוֹוֹותתתת ללללׁשׁשׁשׁשללללׁשׁשׁשׁש אחתאחתאחתאחת כב)טבילהטבילהטבילהטבילה יב, הּדם (רׁש"י לזריקת ְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַַַַַָָָָֹֹ ְִִִַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹ
הּדם  זריקת ׁשל ּגדר היה הּמׁשקֹוף ועל הּמזּוזֹות ׁשּתי ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָעל
להם  היּו מזּבחֹות "ׁשלׁשה ּבּמכילּתא: ּכדאיתא הּמזּבח, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹעל
מּלׁשֹון  מׁשמע וכן הּמזּוזֹות". ּוׁשּתי הּמׁשקֹוף ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַּבמצרים,

לעיל ּכתב וכן הּמּתנֹות". "לׁשלׁש ּכאן: ז)רׁש"י זֹו(ּפסּוק : ְְְִִֵֵַַַַָָָָֹ

החיד"א וכתב הּדם. ד)קּבלת ּדרּוׁש אחדים ּדברים (ספר ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָ

. . והּמזּוזֹות הּמׁשקֹוף על ּונתינתֹו ּבּסף הּדם ְְְְִֶַַַַַַַַַָָָׁש"קּבלת
ּבּפרק". ּבֹו ּבכֹורֹות ּדהוּו ּבּכהנים, ׁשּמצותֹו ּדינֹו ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָֹּבוּדאי

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - dky 'nr ` jxk zeny dxezdÎxe`)

ּבּבּבּבּסּסּסּסףףףף אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ּבּבּבּבּדּדּדּדםםםם כב)ּוּוּוּוטבלטבלטבלטבלּתּתּתּתםםםם (יב, ְְְְְְְְֲֲֲֲֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָ
הּתֹורה. ללּמּוד רֹומז ׁש'ּדם' אמרּו, ּכאן ְְְִִֵֶַַַָָָָּבּמדרׁש

מלכֹות", הּמה ל"ׁשּׁשים רֹומז 'סף' :ׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשים ים ים ים וסימנ ְְְְִִִִִִִִִִִֵֵַָָָ

ּפילגׁשים" "ּוׁשמֹונים ׁשׁשׁשׁשממממֹוֹוֹוֹוניםניםניםניםמּסכּתֹות, (ראה ּברייּתֹות–––– ְְְְְְְְְִִִִִִִֶַַַ
פי"ח) .במדב"ר

(âë)bðì ýåýé øáòåícä-úà äàøå íéøöî-úà ó §¨©´§Ÿ̈»¦§´Ÿ¤¦§©¼¦¼§¨¨³¤©¨Æ
ænä ézL ìòå óB÷Lnä-ìò-ìò ýåýé çñôe úæe ©©©§½§©−§¥´©§®Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ©

bðì íëéza-ìà àáì úéçLnä ïzé àìå çútä:ó ©¤½©§³Ÿ¦¥Æ©©§¦½¨¬Ÿ¤¨«¥¤−¦§«Ÿ
i"yx£ÁÒÙe∑ ודּלג לפרׁש ויׁש ‰ÈÁLn˙.וחמל, ÔzÈ ‡ÏÂ∑:ּכמֹו לבא, יכלת לֹו יּתן כא)ולא נתנֹו(בראשית "ולא »«ְְְְִֵֵֵַָָ¿…ƒ≈««¿ƒְְְְְִֵֶָָֹֹֹֹ

עּמדי" להרע .אלהים ְֱִִִַָָֹ

(ãë)éðáìe Eì-÷çì äfä øácä-úà ízøîLe-ãò E §©§¤−¤©¨¨´©¤®§¨§¬§¨¤−©
:íìBò¨«

(äë)íëì ýåýé ïzé øLà õøàä-ìà eàáú-ék äéäå§¨º̈¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤£¤̧¦¥¯§Ÿ̈²¨¤−
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a`צב zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz oqip `"i zgiy)

ההההּלּלּלּלילהילהילהילה ּבּבּבּבחציחציחציחצי כט)ויהיויהיויהיויהי ּבחצי (יב, היתה הּגאּלה התחלת ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻ
הּזה  הּיֹום ("ּבעצם הּיֹום ּבחצי היתה ּבפעל והּגאּלה ְְְְְְֲִֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֻהּלילה,

מצרים"). מארץ יׂשראל ּבני את ה' ההההּלּלּלּלילהילהילהילההֹוציא –חציחציחציחצי ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ
ׁשקּוע  האדם ׁשּבֹו מּצב מסּמל ּבּיממה, ּביֹותר החׁשּו ְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָהרגע

זה אדם וגם העֹולם; ממצרים'ּבּבּבּבכחכחכחכחֹוֹוֹוֹוּבחׁשכת 'לצאת ְְְְְְְֶֶַַָָָָֹֹ ְִִִֵַָֹֹ

הּתֹורה. לקּבלת הּמֹובילה ּבּדר ההההּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםםולעלֹות הרגע חציחציחציחצי - ְְֲֲֲֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָ
ּבאֹור  מּקף האדם ׁשּבֹו מּצב מסּמל ּבּיממה, ּביֹותר ְְְְֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻהּמּואר

זה אדם וגם ׁשּמּצבֹוחחחחּיּיּיּיבבבבהּתֹורה; ולחּוׁש ממצרים' 'לצאת ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
יֹותר. ּגבֹוהֹות לדרגֹות ּביחס ּכ'מצרים' נחׁשב ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָהּנֹוכחי

(ì)íéøöî-ìëå åéãáò-ìëå àeä äìéì äòøt í÷iå©¨̧¨©§¹Ÿ©À§¨³§¨£¨¨Æ§¨¦§©½¦
øLà úéa ïéà-ék íéøöîa äìãâ ä÷òö éäzå©§¦²§¨¨¬§Ÿ−̈§¦§¨®¦¦¥´©½¦£¤¬

:úî íL-ïéà¥«−̈¥«
i"yx£‰Ú¯t Ì˜iÂ∑מּמּטתֹו.‰ÏÈÏ∑ּכדר ולא «»»«¿…ִִָ«¿»ְְֶֶֹ

ּבּיֹום  ׁשעֹות ּבׁשלׁש ֿ ∑‰e‡.הּמלכים ואחר ּתחּלה, ְְְְִִַַַַָָָָֹ
עבדיו  ּבּתי על מחּזר הּוא ׁשהיה מלּמד עבדיו, ְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָָּכ

Ó˙.ּומעמידן  ÌLŒÔÈ‡ ¯L‡ ˙Èa ÔÈ‡ŒÈk∑יׁש ֲִַָƒ≈«ƒ¬∆≈»≈ֵ
קרּוי  ׁשּבּבית ּגדֹול ּבכֹור, ׁשם אין מת. ּבכֹור, ְְִֵֵֶַַָָָָׁשם

ׁשּנאמר: פט)ּבכֹור, ּדבר (תהלים אּתנהּו". ּבכֹור אני "אף ְְְֱִֵֶֶֶַַָָָ
מרּוקים  ויֹולדֹות ּבעליהם ּתחת מזּנֹות מצרּיֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָאחר:

חמּׁשה ּפנּויים, ּפעמים, הרּבה. ּבכֹורֹות להם והיּו ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָ
לאביו  ּבכֹור אחד ּכל אחת, .לאּׁשה ְְְִִֶַַָָָָ

(àì)eàv eîe÷ øîàiå äìéì ïøäàìe äLîì àø÷iå©¦§¨Á§¤̧§©«£¹Ÿ©À§¨©¸Ÿ¤Æ³§Æ
eãáò eëìe ìàøNé éða-íb ízà-íb énò CBzî¦´©¦½©©¤−©§¥´¦§¨¥®§²¦§¬

:íëøaãk ýåýé-úà¤§Ÿ̈−§©¤§¤«
i"yx£‰ÏÈÏ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ‡¯˜iÂ∑ ׁשהיה מּגיד «ƒ¿»¿…∆¿«¬…«¿»ִֶַָָ

ׁשרּוי  מׁשה היכן וצֹועק: העיר, ּפתחי על ?מחּזר ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֹ
ׁשרּוי? אהרן ‡Ìz.היכן Ìb∑ הּגברים.ÈaŒÌb ֲֵַָָֹ««∆ְִַָ«¿≈

Ï‡¯NÈ∑ הּטף.ÌÎ¯a„k '‰ ˙‡ e„·Ú eÎÏe∑ ƒ¿»≈ַַ¿ƒ¿∆¿«∆¿∆

ּבטל  אני, ׁשאמרּתי ּכמו ולא ׁשאמרּתם ּכמֹו ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹהּכל,
"רק  ּבטל ההֹולכים", ומי "מי ּבטל אׁשּלח", ְֲִִִֵֵֵַַַַָָָֹ"לא

יצג" ּובקרכם .צאנכם ְְְֶֶַָֹֻ

(áì)ízøac øLàk eç÷ íëø÷a-íb íëðàö-íb©«Ÿ§¤̧©§©§¤¬§²©«£¤¬¦©§¤−
:éúà-íb ízëøáe eëìå̈¥®¥«©§¤−©Ÿ¦«

i"yx£eÁ˜ ÌÎ¯˜a Ìb ÌÎ‡ˆ Ìb∑ּכאׁשר ּו" מהּו «…¿∆«¿«¿∆¿ֲֶַַ
י)ּדּברּתם"? זבחים (לעיל ּבידנּו ּתּתן "ּגםֿאּתה ְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

‡È˙B.ועֹולֹות" Ìb ÌzÎ¯·e∑ ׁשּלא עלי התּפּללּו ְ≈«¿∆«ƒְְִֶַַָֹ
ּבכֹוראמּות, .(מכילתא)ׁשאני ְֲִֶָ

(âì)ì øäîì íòä-ìò íéøöî ÷æçzå-ïî íçlL ©¤«¡©³¦§©¸¦Æ©¨½̈§©¥−§©§¨´¦
:íéúî eðlk eøîà ék õøàä̈¨®¤¦¬¨«§−ª¨¬¥¦«

i"yx£ÌÈ˙Ó elk∑,מתים הּפׁשּוטים אף וכאן ּבכֹור", ּכל "ּומת אמר: ׁשהרי הּוא, מׁשה ּכגזרת לא אמרּו: À»≈ƒְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
אחד ּבבית עׂשרה אֹו .(מכילתא)חמּׁשה ְֲֲִִֶַָָָָ

(ãì)íúøàLî õîçé íøè B÷öa-úà íòä àOiå©¦¨¬¨¨²¤§¥−¤´¤¤§¨®¦§£Ÿ¨²
:íîëL-ìò íúìîNa úøøö§ª¬Ÿ§¦§Ÿ−̈©¦§¨«

i"yx£ıÓÁÈ Ì¯Ë∑ לׁשהֹות הּניחּום לא הּמצרּיים ∆∆∆¿»ְְִִִִִִַֹ
חּמּוץ  מּצה ∑Ì˙¯‡LÓ.ּכדי .(מכילתא)ּומרֹורׁשירי ְִֵƒ¿¬…»ְֵַָָָ

ÌÓÎL ÏÚ∑הֹוליכּו הרּבה ׁשּבהמֹות אףֿעלּֿפי «ƒ¿»ְְִִֵֵֶַַַ
הּמצֹות את היּו מחּבבים .(מכילתא)עּמהם, ְְְִִִֶֶַַָָ

ÈÏÈÏ‡ל  ‰Ú¯t Ì˜ÂÏÎÂ È‰Bc·Ú ÏÎÂ ‡e‰ ¿»«¿…≈¿»¿»«¿ƒ¿»
È¯‡ ÌÈ¯ˆÓa ‡˙a¯ ‡zÁÂˆ ˙Â‰Â ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ«¬«¿«¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ¬≈
:‡˙Ó Ônz d· ‰Â‰ ˙ÈÏ Èc ‡˙Èa ˙ÈÏ≈≈»ƒ≈¬»≈«»≈»

˜eÓeלא  ¯Ó‡Â ‡ÈÏÈÏ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ‡¯˜e¿»¿…∆¿«¬…≈¿»«¬«
Ï‡¯NÈ Èa Û‡ Ôez‡ Û‡ ÈnÚ BbÓ e˜eÙƒ«ƒ«««¿≈ƒ¿»≈
:ÔÈ¯Ó‡ Ôe˙ÈÂ‰„ ‡Ók ÈÈ Ì„˜ eÁÏÙ eÏÈÊ‡Â∆¡ƒ¿»√»¿»¿»ƒ¬≈»¿ƒ

„Èלב  ‡Ók e¯·c ÔBÎ¯Bz Û‡ ÔBÎÚ Û‡«»¿«¿¿»¿»ƒ
:ÈÏÚ Û‡ BlˆÂ eÏÈÊ‡Â ÔÂzÏlÓ«∆¿∆¡ƒ¿««»»

ÁB‡Ï‡‰לג  ‡nÚ ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ ˙ÙÈ˜˙e¿≈«ƒ¿«ƒ««»¿»»
‡lk e¯Ó‡ È¯‡ ‡Ú¯‡ ÔÓ ÔB‰˙eÁlLÏ¿«»¿ƒ«¿»¬≈¬»À»»

:ÔÈ˙ÈÓ»¿ƒ

ÚÓÁלד  ‡Ï „Ú ÔB‰ÈLÈÏ ˙È ‡nÚ ÏËe¿««»»«¿≈«»¬»
ÏÚ ÔB‰ÈL·Ïa ¯È¯ˆ ÔB‰˙Âˆ‡ ¯˙BÓ««¿»¿¿ƒƒ¿»≈«

:ÔB‰Èt˙k«¿≈



צג `a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b iyiy meil inei xeriy

(äì)íéøönî eìàLiå äLî øáãk eNò ìàøNé-éðáe§¥«¦§¨¥¬¨−¦§©´¤®©¦§£Æ¦¦§©½¦
:úìîNe áäæ éìëe óñë-éìk§¥¤²¤§¥¬¨−̈§¨«Ÿ

i"yx£‰LÓ ¯·„k∑:ּבמצרים להם יא)ׁשאמר (לעיל ƒ¿«…∆ְְִִֶֶַַָָ
רעהּו" מאת איׁש היּו∑ÏÓNe˙."ויׁשאלּו הן אף ְְֲִִֵֵֵֵ¿»…ֵַָ

הּזהב, ּומן הּכסף מן להם ּבּפסּוק חׁשּובֹות והמאחר ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֻ
חׁשּוב .(מכילתא)- ָ

(åì)íeìàLiå íéøöî éðéòa íòä ïç-úà ïúð ýåýéå©«Ÿ̈º¨©̧¤¥¬¨¨²§¥¥¬¦§©−¦©©§¦®
:íéøöî-úà eìvðéåô ©§©§−¤¦§¨«¦

i"yx£ÌeÏ‡LiÂ∑,מהם ׁשֹואלים היּו ּׁשּלא מה ולאף ׁשנים טל אחד, אֹומר אּתה להם: נֹותנים .היּו ««¿ƒְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
eÏvÈÂ∑ורֹוקינּו. «¿«¿ְִ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 80 'nr ,`k jxk zegiy ihewl)

מצריםמצריםמצריםמצרים אתאתאתאת לו)וינוינוינוינּצּצּצּצללללּוּוּוּו (יב, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַ
מאחר  ּומקּיימֹו. המחּיהּו אלֹוקי ניצֹוץ י ׁש ּבעֹולם ּדבר ְְְְֱִִֵֵֵַַַַַָָָָָּבכל
מּמצרים, הּקדּׁשה נּצֹוצֹות ּכל את הֹוציאּו ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻׁשּבני־יׂשראל
היא  אפֹוא ּכיצד לגמרי! להתּבּטל צריכה מצרים ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָהיתה

להתקּים? ְְִִֵַָמֹוסיפה
לברר, עליהם ׁשהיה הּנּצֹוצֹות את רק ּבררּו ּבני־יׂשראל ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאּלא

קּיּומּה. עצם לצר למצרים ׁשּנּתנּו הּנּצֹוצֹות את לא ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹֹא

(æì)-LLk äúkñ ññîòøî ìàøNé-éðá eòñiå©¦§¯§¥«¦§¨¥²¥«©§§¥−ª®Ÿ¨§¥«
:óhî ãáì íéøábä éìâø óìà úBàî¥¸¤¯¤©§¦²©§¨¦−§¨¬¦¨«

i"yx£‰˙kÒ ÒÒÓÚ¯Ó∑,היּו מיל ׁשּנאמר:ק"כ ׁשעה, לפי ׁשם יט)ּובאּו נׁשרים"(לקמן ּכנפי על אתכם ."ואּׂשא ≈«¿¿≈À…»ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
ÌÈ¯·b‰∑ ׁשנה עׂשרים .ומעלה מּבן «¿»ƒְְִִֶֶַָָָָ

(çì)ãák äð÷î ø÷áe ïàöå ízà äìò áø áøò-íâå§©¥¬¤©−¨¨´¦¨®§´Ÿ¨½̈¦§¤−¨¥¬
:ãàî§«Ÿ

i"yx£·¯ ·¯Ú∑ ּגרים ׁשל אּמֹות .ּתערֹובֹות ≈∆«ֲִֵֶַֻ

(èì)úâò íéøönî eàéöBä øLà ÷öaä-úà eôàiå©Ÿ¸¤©¨¥¹£¤̧¦¯¦¦§©²¦ª¬Ÿ
eìëé àìå íéøönî eLøâ-ék õîç àì ék úBvî©−¦´´Ÿ¨¥®¦«Ÿ§´¦¦§©À¦§³Ÿ¨«§Æ

:íäì eNò-àì äãö-íâå dîäîúäì§¦§©§¥½©§©¥−̈«Ÿ¨¬¨¤«
i"yx£˙BvÓ ˙‚Ú∑ ׁשּלא ּבצק מּצה. ׁשל חררה À…«ֲֵֶֶַָָָָֹ

מּצה  קרּוי Ì‰Ï.החמיץ eNÚ ‡Ï ‰„ˆ Ì‚Â∑ ֱִֶַָָ¿«≈»…»»∆
היא אמרּו: ׁשּלא יׂשראל, ׁשל ׁשבחן מּגיד .ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלּדר
הּוא  והלכּו. האמינּו אּלא צדה? ּבלא לּמדּבר ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָָֹנצא

ּבּקּבלה: ב)ׁשּמפרׁש נעּורי(ירמיה חסד ל "זכרּתי ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ
לא א  ּבארץ ּבּמדּבר אחרי לכּת ,ּכלּולתי הבת ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ

לה' יׂשראל "קדׁש אחריו? מפרׁש ּׂשכר ּומה ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹֹזרּועה".
.(מכילתא)וגֹו'" ְ

„LÓ‰לה  ‡Ób˙Ùk e„·Ú Ï‡¯NÈ È·e¿≈ƒ¿»≈¬»¿ƒ¿»»¿…∆
·‰„c ÔÈÓe ÛÒÎc ÔÈÓ ÌÈ¯ˆnÓ eÏÈ‡Le¿ƒƒƒ¿«ƒ»ƒƒ¿«»ƒƒ¿«

:ÔÈLe·Ïe¿ƒ

ÌÈ¯ˆÓלו  ÈÈÚa ÔÈÓÁ¯Ï ‡nÚ ˙È ·‰È ÈÈÂ«»¿«»«»¿«¬ƒ¿≈≈ƒ¿«ƒ
:ÌÈ¯ˆÓ ˙È eÈ˜B¯Â ÔepÏÈ‡Le¿≈ƒ¿ƒ»ƒ¿«ƒ

zLkלז  ˙BkÒÏ ÒÒÓÚ¯Ó Ï‡¯NÈ È· eÏËe¿»¿≈ƒ¿»≈≈«¿¿≈¿À¿ƒ¿
:‡ÏÙhÓ ¯a ‡i¯·b ÔÈ‡Ï‚¯ ÔÈÙÏ‡ ‰‡Ó¿»«¿ƒƒ¿»ƒÀ¿«»«ƒ«¿»

ÚÂ‡לח  ÔB‰nÚ e˜ÈÏÒ ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈ‡¯Îe Û‡Â¿«¿»ƒ«ƒƒ¿ƒƒ¿¿»»
:‡„ÁÏ ÈbÒ ‡¯ÈÚa ÔÈ¯B˙Â¿ƒ¿ƒ»«ƒ«¬»

ÔˆÈ¯bלט  ÌÈ¯ˆnÓ e˜Èt‡ Èc ‡LÈÏ ˙È BÙ‡Â«¬»«¿»ƒ«ƒƒƒ¿«ƒ¿ƒ»
ÌÈ¯ˆnÓ eÎ¯z‡ È¯‡ ÚÓÁ ‡Ï È¯‡ Ô¯Èht«ƒ»¬≈»¬»¬≈ƒ»»ƒƒ¿«ƒ
e„·Ú ‡Ï ÔÈ„ÂÊ Û‡Â ‡·kÚ˙‡Ï eÏÈÎÈ ‡ÏÂ¿»¿ƒ¿ƒ¿«»»¿«¿»ƒ»¬»

:ÔB‰Ï¿

epxetq

(gl).ø÷áe ïàöåElrW ax axr lW §Ÿ¨¨¤¥¤©¤¨
lM mr mkFzA xEbl mOr¦¨¨§¨¦¨

.mpipwhl dxez ¦§¨¨
(hl).õîç àì ék,uOgzd `l iM ¦Ÿ¨¥¦Ÿ¦§©¥

mrqp zrXn didW onGd xvw ipRn¦§¥Ÿ¤©§©¤¨¨¦§©¨§¨

cr mixvn ux`A `idW qqnrxn¥©§§¥¤¦§¤¤¦§©¦©
,mlEabl uEg `idW ,zFMql EriBdW¤¦¦§ª¤¦¦§¨

dkxal mpFxkf mxn`MwiRqd `NW" §¨§¨¦§¨¦§¨¨¤Ÿ¦§¦
dlbPW cr uingdl EpizFa` lW owvA§¥¨¤£¥§©§¦©¤¦§¨
WFcTd miklOd ikln Kln mdilr£¥¤¤¤©§¥©§¨¦©¨

"ml`bE `Ed KExA(gqt ly dcbd)iM . ¨§¨¨¦
lEabl uEg zFMqA mzFidA mpn`̈§¨¦§¨§ª¦§
oprd icEOr mdilr Elbp mixvn¦§©¦¦§£¥¤©¥¤¨¨

"mdiptl Kld 'de" ,W`de,bi oldl) §¨¥©Ÿ¥¦§¥¤
(`k.n dxez

`a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz oqip `"i zgiy)

ההההּלּלּלּלילהילהילהילה ּבּבּבּבחציחציחציחצי כט)ויהיויהיויהיויהי ּבחצי (יב, היתה הּגאּלה התחלת ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻ
הּזה  הּיֹום ("ּבעצם הּיֹום ּבחצי היתה ּבפעל והּגאּלה ְְְְְְֲִֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֻהּלילה,

מצרים"). מארץ יׂשראל ּבני את ה' ההההּלּלּלּלילהילהילהילההֹוציא –חציחציחציחצי ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ
ׁשקּוע  האדם ׁשּבֹו מּצב מסּמל ּבּיממה, ּביֹותר החׁשּו ְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָהרגע

זה אדם וגם העֹולם; ממצרים'ּבּבּבּבכחכחכחכחֹוֹוֹוֹוּבחׁשכת 'לצאת ְְְְְְְֶֶַַָָָָֹֹ ְִִִֵַָֹֹ

הּתֹורה. לקּבלת הּמֹובילה ּבּדר ההההּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםםולעלֹות הרגע חציחציחציחצי - ְְֲֲֲֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָ
ּבאֹור  מּקף האדם ׁשּבֹו מּצב מסּמל ּבּיממה, ּביֹותר ְְְְֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻהּמּואר

זה אדם וגם ׁשּמּצבֹוחחחחּיּיּיּיבבבבהּתֹורה; ולחּוׁש ממצרים' 'לצאת ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
יֹותר. ּגבֹוהֹות לדרגֹות ּביחס ּכ'מצרים' נחׁשב ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָהּנֹוכחי

(ì)íéøöî-ìëå åéãáò-ìëå àeä äìéì äòøt í÷iå©¨̧¨©§¹Ÿ©À§¨³§¨£¨¨Æ§¨¦§©½¦
øLà úéa ïéà-ék íéøöîa äìãâ ä÷òö éäzå©§¦²§¨¨¬§Ÿ−̈§¦§¨®¦¦¥´©½¦£¤¬

:úî íL-ïéà¥«−̈¥«
i"yx£‰Ú¯t Ì˜iÂ∑מּמּטתֹו.‰ÏÈÏ∑ּכדר ולא «»»«¿…ִִָ«¿»ְְֶֶֹ

ּבּיֹום  ׁשעֹות ּבׁשלׁש ֿ ∑‰e‡.הּמלכים ואחר ּתחּלה, ְְְְִִַַַַָָָָֹ
עבדיו  ּבּתי על מחּזר הּוא ׁשהיה מלּמד עבדיו, ְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָָּכ

Ó˙.ּומעמידן  ÌLŒÔÈ‡ ¯L‡ ˙Èa ÔÈ‡ŒÈk∑יׁש ֲִַָƒ≈«ƒ¬∆≈»≈ֵ
קרּוי  ׁשּבּבית ּגדֹול ּבכֹור, ׁשם אין מת. ּבכֹור, ְְִֵֵֶַַָָָָׁשם

ׁשּנאמר: פט)ּבכֹור, ּדבר (תהלים אּתנהּו". ּבכֹור אני "אף ְְְֱִֵֶֶֶַַָָָ
מרּוקים  ויֹולדֹות ּבעליהם ּתחת מזּנֹות מצרּיֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָאחר:

חמּׁשה ּפנּויים, ּפעמים, הרּבה. ּבכֹורֹות להם והיּו ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָ
לאביו  ּבכֹור אחד ּכל אחת, .לאּׁשה ְְְִִֶַַָָָָ

(àì)eàv eîe÷ øîàiå äìéì ïøäàìe äLîì àø÷iå©¦§¨Á§¤̧§©«£¹Ÿ©À§¨©¸Ÿ¤Æ³§Æ
eãáò eëìe ìàøNé éða-íb ízà-íb énò CBzî¦´©¦½©©¤−©§¥´¦§¨¥®§²¦§¬

:íëøaãk ýåýé-úà¤§Ÿ̈−§©¤§¤«
i"yx£‰ÏÈÏ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ‡¯˜iÂ∑ ׁשהיה מּגיד «ƒ¿»¿…∆¿«¬…«¿»ִֶַָָ

ׁשרּוי  מׁשה היכן וצֹועק: העיר, ּפתחי על ?מחּזר ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֹ
ׁשרּוי? אהרן ‡Ìz.היכן Ìb∑ הּגברים.ÈaŒÌb ֲֵַָָֹ««∆ְִַָ«¿≈

Ï‡¯NÈ∑ הּטף.ÌÎ¯a„k '‰ ˙‡ e„·Ú eÎÏe∑ ƒ¿»≈ַַ¿ƒ¿∆¿«∆¿∆

ּבטל  אני, ׁשאמרּתי ּכמו ולא ׁשאמרּתם ּכמֹו ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹהּכל,
"רק  ּבטל ההֹולכים", ומי "מי ּבטל אׁשּלח", ְֲִִִֵֵֵַַַַָָָֹ"לא

יצג" ּובקרכם .צאנכם ְְְֶֶַָֹֻ

(áì)ízøac øLàk eç÷ íëø÷a-íb íëðàö-íb©«Ÿ§¤̧©§©§¤¬§²©«£¤¬¦©§¤−
:éúà-íb ízëøáe eëìå̈¥®¥«©§¤−©Ÿ¦«

i"yx£eÁ˜ ÌÎ¯˜a Ìb ÌÎ‡ˆ Ìb∑ּכאׁשר ּו" מהּו «…¿∆«¿«¿∆¿ֲֶַַ
י)ּדּברּתם"? זבחים (לעיל ּבידנּו ּתּתן "ּגםֿאּתה ְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

‡È˙B.ועֹולֹות" Ìb ÌzÎ¯·e∑ ׁשּלא עלי התּפּללּו ְ≈«¿∆«ƒְְִֶַַָֹ
ּבכֹוראמּות, .(מכילתא)ׁשאני ְֲִֶָ

(âì)ì øäîì íòä-ìò íéøöî ÷æçzå-ïî íçlL ©¤«¡©³¦§©¸¦Æ©¨½̈§©¥−§©§¨´¦
:íéúî eðlk eøîà ék õøàä̈¨®¤¦¬¨«§−ª¨¬¥¦«

i"yx£ÌÈ˙Ó elk∑,מתים הּפׁשּוטים אף וכאן ּבכֹור", ּכל "ּומת אמר: ׁשהרי הּוא, מׁשה ּכגזרת לא אמרּו: À»≈ƒְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
אחד ּבבית עׂשרה אֹו .(מכילתא)חמּׁשה ְֲֲִִֶַָָָָ

(ãì)íúøàLî õîçé íøè B÷öa-úà íòä àOiå©¦¨¬¨¨²¤§¥−¤´¤¤§¨®¦§£Ÿ¨²
:íîëL-ìò íúìîNa úøøö§ª¬Ÿ§¦§Ÿ−̈©¦§¨«

i"yx£ıÓÁÈ Ì¯Ë∑ לׁשהֹות הּניחּום לא הּמצרּיים ∆∆∆¿»ְְִִִִִִַֹ
חּמּוץ  מּצה ∑Ì˙¯‡LÓ.ּכדי .(מכילתא)ּומרֹורׁשירי ְִֵƒ¿¬…»ְֵַָָָ

ÌÓÎL ÏÚ∑הֹוליכּו הרּבה ׁשּבהמֹות אףֿעלּֿפי «ƒ¿»ְְִִֵֵֶַַַ
הּמצֹות את היּו מחּבבים .(מכילתא)עּמהם, ְְְִִִֶֶַַָָ

ÈÏÈÏ‡ל  ‰Ú¯t Ì˜ÂÏÎÂ È‰Bc·Ú ÏÎÂ ‡e‰ ¿»«¿…≈¿»¿»«¿ƒ¿»
È¯‡ ÌÈ¯ˆÓa ‡˙a¯ ‡zÁÂˆ ˙Â‰Â ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ«¬«¿«¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ¬≈
:‡˙Ó Ônz d· ‰Â‰ ˙ÈÏ Èc ‡˙Èa ˙ÈÏ≈≈»ƒ≈¬»≈«»≈»

˜eÓeלא  ¯Ó‡Â ‡ÈÏÈÏ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ‡¯˜e¿»¿…∆¿«¬…≈¿»«¬«
Ï‡¯NÈ Èa Û‡ Ôez‡ Û‡ ÈnÚ BbÓ e˜eÙƒ«ƒ«««¿≈ƒ¿»≈
:ÔÈ¯Ó‡ Ôe˙ÈÂ‰„ ‡Ók ÈÈ Ì„˜ eÁÏÙ eÏÈÊ‡Â∆¡ƒ¿»√»¿»¿»ƒ¬≈»¿ƒ

„Èלב  ‡Ók e¯·c ÔBÎ¯Bz Û‡ ÔBÎÚ Û‡«»¿«¿¿»¿»ƒ
:ÈÏÚ Û‡ BlˆÂ eÏÈÊ‡Â ÔÂzÏlÓ«∆¿∆¡ƒ¿««»»

ÁB‡Ï‡‰לג  ‡nÚ ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ ˙ÙÈ˜˙e¿≈«ƒ¿«ƒ««»¿»»
‡lk e¯Ó‡ È¯‡ ‡Ú¯‡ ÔÓ ÔB‰˙eÁlLÏ¿«»¿ƒ«¿»¬≈¬»À»»

:ÔÈ˙ÈÓ»¿ƒ

ÚÓÁלד  ‡Ï „Ú ÔB‰ÈLÈÏ ˙È ‡nÚ ÏËe¿««»»«¿≈«»¬»
ÏÚ ÔB‰ÈL·Ïa ¯È¯ˆ ÔB‰˙Âˆ‡ ¯˙BÓ««¿»¿¿ƒƒ¿»≈«

:ÔB‰Èt˙k«¿≈



a`צד zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b iyiy meil inei xeriy

(î)ìL íéøöîa eáLé øLà ìàøNé éða áLBîeíéL ©Æ§¥´¦§¨¥½£¤¬¨«§−§¦§¨®¦§¦´
:äðL úBàî òaøàå äðL̈½̈§©§©¬¥−¨¨«

i"yx£ÌÈ¯ˆÓa e·LÈ ¯L‡∑ היׁשיבֹות ׁשאר אחר ¬∆»¿¿ƒ¿»ƒְְִַַַָ
להם" לא "ּבארץ ּגרים, L‰.ׁשּיׁשבּו ÌÈLÏL ְְִֵֶֶֶֶָָֹ¿…ƒ»»

‰L ˙B‡Ó Úa¯‡Â∑ עד יצחק מּׁשּנֹולד הּכל, ּבין ¿«¿«≈»»ְִִֵֶַַַָֹ
זרע  לֹו מּׁשהיה ׁשנה. מאֹות ארּבע היּו ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָעכׁשו
ּוׁשלׁשים  ,"זרע יהיה ּגר "ּכי נתקּים: ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹלאברהם,

הּבתרים  ּבין ּגזרת מׁשּנגזרה היּו ׁשּנֹולד ׁשנה עד ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ׁשהרי  לבּדּה, מצרים ּבארץ לֹומר ואיֿאפׁשר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָיצחק.
ּכל  וחׁשב צא היה. יעקב עם הּבאים מן ְֲֲִִִֵַַַָָָָָֹֹקהת
לא  מׁשה, ׁשל ּוׁשמֹונים ּבנֹו עמרם ׁשנֹות וכל ְְְְְְִֶֶַָָָֹֹׁשנֹותיו
לקהת  היּו ׁשנים הרּבה ועלּֿכרח .ּכלּֿכ ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָּתמצאם
נבלעים  עמרם מּׁשנֹות והרּבה למצרים, ירד ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹעד

נבלעים  מׁשה ׁשל מּׁשמֹונים והרּבה קהת, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹּבׁשנֹות
לביאת  מאֹות ארּבע ּתמצא ׁשּלא הרי, עמרם. ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹּבׁשנֹות
ׁשאר  ׁשאף ,ּכרח על לֹומר והזקקּת ְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָֻמצרים,
ּכענין  ּבחברֹון, ואפּלּו ּגרּות נקראּו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָהיׁשיבֹות

לה)ׁשּנאמר: ויצחק",(בראשית אברהם ׁשם ּגר "אׁשר ְְְֱֲִֶֶֶַַָָָָָ
ו)ואֹומר: בּה".(לעיל ּגרּו אׁשר מגּוריהם ארץ "את ְְֲֵֵֵֶֶֶֶָָ

מּׁשהיה  ,"זרע יהיה ּגר "ּכי לֹומר צרי אּתה ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָלפיכ
יצחק, מּׁשּנֹולד ׁשנה מאֹות ארּבע ּוכׁשּתמנה זרע. ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָלֹו
וזה  ׁשנה, ר"י יציאתן עד למצרים מּביאתן ְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָָּתמצא

הּמל לתלמי ׁשּׁשּנּו הּדברים מן .אחד ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָ

(àî)ìL õwî éäéåäðL úBàî òaøàå äðL íéL ©§¦À¦¥Æ§¦´¨½̈§©§©¬¥−¨¨®
ýåýé úBàáö-ìk eàöé äfä íBiä íöòa éäéå©§¦À§¤̧¤Æ©´©¤½¨«§²¨¦§¬§Ÿ̈−

:íéøöî õøàî¥¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£‰L ÌÈLÏL ıwÓ È‰ÈÂÌˆÚa È‰ÈÂ ,'B‚Â «¿ƒƒ≈¿…ƒ»»¿«¿ƒ¿∆∆

‰f‰ ÌBi‰∑ עּכבן לא הּקץ, ׁשהּגיע ׁשּכיון מּגיד ««∆ְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
הּׁשרת  מלאכי ּבאּו ּבניסן ּבט"ו עין. ּכהרף ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּמקֹום

נֹולד  ּבניסן עׂשר ּבחמּׁשה לבּׂשרֹו, אברהם ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָאצל
הּבתרים ּבין ּגזרת נגזרה ּבניסן ּובט"ו .(מכילתא)יצחק, ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָ

(áî)õøàî íàéöBäì ýåýéì àeä íéønL ìéì¥´¦ª¦¬Æ©«Ÿ̈½§«¦−̈¥¤´¤
éða-ìëì íéønL ýåýéì äfä äìélä-àeä íéøöî¦§¨®¦«©©³§¨©¤Æ©«Ÿ̈½¦ª¦²§¨§¥¬

ô :íúøãì ìàøNé¦§¨¥−§«ŸŸ¨«
i"yx£ÌÈ¯nL ÏÈÏ∑ ׁשֹומר הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשהיה ≈ƒÀƒֵֶַָָָָ

מצרים  מארץ להֹוציאם הבטחתֹו לקּים לֹו .ּומצּפה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
'‰Ï ‰f‰ ‰ÏÈl‰ ‡e‰∑ ׁשאמר הּלילה הּוא ««¿»«∆«ְֶַַַָָ

ּבני את ּגֹואל אני הּזה ּבּלילה ÌÈ¯nL.לאברהם, ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָƒÀƒ
ÈaŒÏÎÏÌ˙¯„Ï Ï‡¯NÈ∑,הּמּזיקין מן ּובא מׁשּמר ¿»¿≈ƒ¿»≈¿……»ְִִִַַָָֻ

וגֹו'" הּמׁשחית יּתן "ולא ׁשּנאמר: .ּכענין ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָֹ

(âî)çñtä úwç úàæ ïøäàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤´§©«£½Ÿ−Ÿª©´©¨®©
:Ba ìëàé-àì øëð-ïa-ìk̈¤¥−̈Ÿ¬Ÿ©«

ÌÈ¯ˆÓaמ  e·È˙È Èc Ï‡¯NÈ Èa ·˙BÓe«¿≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ
:ÔÈL ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Úa¯‡«¿«¿»¿»ƒ¿ƒ

ÔÈLמא  ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Úa¯‡ ÛBqÓ ‰Â‰Â«¬»ƒ«¿«¿»¿»ƒ¿ƒ
ÈÈ„ ‡iÏÈÁ Ïk e˜Ù ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ô¯Îa ‰Â‰Â«¬»ƒ¿«»»≈¿»»≈«»«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÔB‰˙e˜t‡Ïמב  ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ¯ÈË ÈÏÈÏ≈≈¿ƒ√»¿»¿«»¿
ÈÈ Ì„˜ ÔÈ„‰ ‡ÈÏÈÏ ‡e‰ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ≈¿»»≈√»¿»

Ï‡¯NÈ Èa ÏÎÏ ÔÈ¯ÈË:ÔB‰È¯„Ï ¿ƒƒ¿»¿≈ƒ¿»≈¿»≈

‚ÈÊ¯˙מג  ‡„ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…»¿≈«
ÏeÎÈ ‡Ï „nzLÈc Ï‡¯NÈ ¯a Ïk ‡ÁÒtƒ¿»»«ƒ¿»≈¿ƒ¿««»≈

:da≈

epxetq

(n)ìL íéøöîa eáLé øLàäðL íéL £¤¨§§¦§¨¦§Ÿ¦¨¨
.äðL úBàî òaøàårAx` mElWY §©§©¥¨¨©§©§©

z` `ivFdW mFIn dpW miWlWE zF`n¥§Ÿ¦¨¨¦¤¦¤
Fqipkdl miCUM xE`n Epia` mdxa ©̀§¨¨¨¦¥©§¦§©§¦
ip`" mW Fxn`M ,mixzAd oiA zixaA¦§¦¥©§¨¦§¨§¨£¦
"miCUM xE`n Liz`vFd xW` 'd£¤¥¦¥©§¦

(f ,eh ziy`xa)mlFr xcqA Exn` dfle .'t) §¨¤¨§§¥¤¨
(`Epia` mdxa` did dpW miraW oA¤¦§¦¨¨¨¨©§¨¨¨¦

.mixzAd oiA zixaA`n dxez ¦§¦¥©§¨¦

(an)'äì àeä íéønL ìéì¥¦ª¦©
.íàéöBäìiM ,m`ivFdl dRvn didW §¦¨¤¨¨§©¤§¦¨¦

z` `vn `l la` ,FANn dPr `lŸ¦¨¦¦£¨Ÿ¨¨¤
cr dN`bl miiE`xE mipkEn l`xUi¦§¨¥¨¦§¦¦§ª¨©
xOWn did DzF`e ,dliNd DzF`¨©©§¨§¨¨¨§©¥
mxn`M ,`Ed cqg utg iM dRvnE§©¤¦¨¥¤¤§¨§¨
`Ed KExA WFcTdW' dkxal mpFxkf¦§¨¦§¨¨¤©¨¨

'uTd z` aXgn(gqt ly dcbd). §©¥¤©¥
.íéønL 'äì äfä äìélä àeäFnkE ©©§¨©¤©¦ª¦§

l`xUi zN`bl dRvnE xOWn didW¤¨¨§©¥§©¤¦§ª©¦§¨¥
xOWn `Ed oM ,mixvnA mzElb ini lM̈§¥¨¨§¦§©¦¥§©¥
,dcizrd l`xUi zN`bl dRvnE§©¤¦§ª©¦§¨¥¨£¦¨

"mkppgl 'd dMgi okle" Fxn`Mdiryi) §¨§§¨¥§©¤©£©§¤
(gi ,l.

.íúøãì ìàøNé éða ìëìmxn`M §¨§¥¦§¨¥§ŸŸ¨§¨§¨
oicizr oqipaE ,El`bp oqipA"§¦¨¦§£§¦¨£¦¦

."l`Bdlbn dxez §¦¨¥
(bn).çñtä úwç úàæoiprA zFxFcl Ÿª©©¨©§§¦§©



צכ `a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b iyiy meil inei xeriy
i"yx£ÁÒt‰ ˙wÁ ˙‡Ê∑ להם נאמרה ּבניסן ּבי"ד …À««»«ְְְֱִֶֶָָָ

זֹו ÎŒÔa¯.ּפרׁשה Ïk∑ לאביו מעׂשיו ׁשּנתנּכרּו ָָָ»∆≈»ְְְֲִִֶַַָָ
מּומר  יׂשראל ואחד עֹובדּֿכֹוכבים ואחד ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּבּׁשמים,

.(מכילתא)ּבמׁשמע ְְַַ

(ãî)æà Búà äzìîe óñk-úð÷î Léà ãáò-ìëå§¨¤¬¤¦−¦§©¨®¤©§¨´Ÿ½−̈
:Ba ìëàé¬Ÿ©«

i"yx£Ba ÏÎ‡È Ê‡ B˙‡ ‰zÏÓe∑.עא)רּבֹו מּגיד (יבמות «¿»…»…«ִַַ
רּבי  ּדברי ּבּפסח, מּלאכל מעּכבּתֹו עבדיו ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּמילת
מעּכבּתֹו עבדיו מילת אין אֹומר: אליעזר רּבי ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻיהֹוׁשע.

יאכל  "אז לֹומר: ּתלמּוד מה אםּֿכן ּבּפסח. ְֱִִֵֶֶַַַַַַָֹֹמּלאכל
העבד  .ּבֹו"? ֶֶָ

(äî):Ba ìëàé-àì øéëNå áLBz¨¬§¨¦−Ÿ¬Ÿ©«
i"yx£·LBz∑ ּתֹוׁשב ּגר ֿ ∑ÈÎNÂ¯.זה העֹובד זה »ֵֶָ¿»ƒֵֶָ

ונאמר  הם, ערלים והלא לֹומר, ּתלמּוד ּומה ְְֱֲֲִִֵֵֶַַַַַָֹּכֹוכבים.
מהּול  ערבי ּכגֹון אּלא ּבֹו"? יאכל לא ערל ְְְִֵֶַַָָָָֹֹ"וכל

ׂשכיר  אֹו ּתֹוׁשב והּוא מהּול, .וגבעֹוני ְְְִִִָָָ

(åî)-ïî úéaä-ïî àéöBú-àì ìëàé ãçà úéáa§©³¦¤¨Æ¥«¨¥½«Ÿ¦¯¦©©²¦¦
:Bá-eøaLú àì íöòå äöeç øNaä©¨−̈®¨§¤−¤¬Ÿ¦§§«

i"yx£ÏÎ‡È „Á‡ ˙È·a∑(מכילתא),אחת ּבחבּורה ¿«ƒ∆»≈»≈ֲַַַָ
ויחלקּוהּו. חבּורֹות ׁשּתי עליו הּנמנין יעׂשּו ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹׁשּלא
אחד  ּבבית אּלא אינֹו אֹו אחת, ּבחבּורה אֹומר ְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָאּתה
ּבחצר  אֹוכלים והיּו התחילּו ׁשאם ּוללּמד ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּכמׁשמעֹו,
"על  לֹומר: ּתלמּוד לּבית? יּכנסּו ׁשּלא ּגׁשמים ְְְְְִִִֶַַַַַָָָֹוירדּו
ׁשהאֹוכל, מּכאן ּבהם", אֹותֹו יאכלּו אׁשר ְֲִִֵֶֶֶַָָָָֹהּבּתים

מקֹומֹות  ּבׁשני ‰Èa˙.אֹוכל ÔÓ ‡ÈˆB˙ ‡Ï∑ מן ְְִֵֵ…ƒƒ««ƒִ
·B.החבּורה  e¯aL˙ ‡Ï ÌˆÚÂ∑,לאכילה הראּוי ֲַָ¿∆∆…ƒ¿¿ֲִַָָָ

ׁשבירת  מּׁשּום ּבֹו יׁש ּבׂשר, ּכּזית עליו ׁשּיׁש ְְְִִִֵֵֶַַָָָָּכגֹון
מּׁשּום  ּבֹו אין מח, אֹו ּבׂשר ּכּזית עליו אין ְִִֵֵֶֶַַָָָָֹעצם.

עצם  .ׁשבירת ְִֶֶַ

(æî):Búà eNòé ìàøNé úãò-ìk̈£©¬¦§¨¥−©«£¬Ÿ«
i"yx£B˙‡ eNÚÈ Ï‡¯NÈ ˙„ÚŒÏk∑ לפי נאמר? לּמה »¬«ƒ¿»≈«¬…ְֱִֶַָָ

אבֹות", לבית "ׂשה מצרים: ּבפסח אֹומר ְְְִִֵֵֶֶֶַַָׁשהּוא
ּכן? ּדֹורֹות' 'ּפסח אף יכֹול למׁשּפחֹות, עליו ְְְִִֵֶֶַַָָָָׁשּנמנּו

יׂשראל  "ּכלֿעדת לֹומר: אֹותֹו"יעׂשּתלמּוד .ּו ְְֲֲִֵַַַַָָ

(çî)Bì ìBnä ýåýéì çñô äNòå øb Ezà øeâé-éëå§¦«¨¸¦§¹¥À§¨´¨¤»©»©«Ÿ̈¼¦¯´
õøàä çøæàk äéäå BúNòì áø÷é æàå øëæ-ìë̈¨À̈§¨Æ¦§©´©«£½§¨−̈§¤§©´¨¨®¤

:Ba ìëàé-àì ìøò-ìëå§¨¨¥−Ÿ¬Ÿ©«
i"yx£ÁÒÙ ‰NÚÂ∑ ּפסח יעׂשה הּמתּגּיר ּכל יכֹול ¿»»∆«ְֲִֵֶֶַַַַָָ

אזרח  מה הארץ". ּכאזרח "והיה לֹומר: ּתלמּוד ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָמּיד?
עׂשר  ּבארּבעה ּגר אף עׂשר, Ï¯ÚŒÏÎÂ.ּבארּבעה ְְְְֵַַַָָָָָָָָ¿»»≈

Ba ÏÎ‡ÈŒ‡Ï∑,מילה מחמת אחיו ׁשּמתּו את להביא ……«ְֲִִֵֶֶֶַַָָָ
יאכל  לא נכר מ"ּבן נלמד ואינֹו לערלּות, מּומר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹׁשאינֹו

.ּבֹו"
(èî):íëëBúa øbä øbìå çøæàì äéäé úçà äøBz¨´©©½¦«§¤−¨«¤§¨®§©¥−©¨¬§«§¤«

i"yx£'B‚Â ˙Á‡ ‰¯Bz∑ׁשּבּתֹורה מצוֹות לׁשאר אף לאזרח ּגר .(מכילתא)להׁשוֹות »««¿ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָ

d˙Èמד  ¯Ê‚˙Â ‡tÒk ÈÈ·Ê ¯·b „·Ú ÏÎÂ¿»»≈¿»¿ƒ≈«¿»¿ƒ¿«»≈
:da ÏeÎÈ ÔÎa¿≈≈≈

da:מה  ÏeÎÈ ‡Ï ‡¯È‚‡Â ‡·˙Bz»»«¬ƒ»»≈≈

Èa˙‡מו  ÔÓ ˜Èt˙ ‡Ï ÏÎ‡˙È ‡„Á ‡¯Â·Áa«¬…»¬»ƒ¿¬≈»«≈ƒ≈»
:da Ôe¯a˙˙ ‡Ï ‡Ó¯‚Â ‡¯·Ï ‡¯Òa ÔÓƒƒ¿»¿»»¿«¿»»ƒ¿¿≈

d˙È:מז  Ôe„aÚÈ Ï‡¯NÈ„ ‡zLk Ïk»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈«¿¿»≈

ÁÒt‡מח  „aÚÈÂ ‡¯Bib CnÚ ¯ib˙È È¯‡Â«¬≈ƒ¿««ƒ»ƒ»¿«¿≈ƒ¿»
·¯˜È ÔÎ·e ‡¯eÎc Ïk dÏ ¯Ê‚Ó ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¿«≈»¿»¿≈ƒ¿«
‡Ï¯Ú ÏÎÂ ‡Ú¯‡„ ‡·ÈvÈk È‰ÈÂ d„aÚÓÏ¿∆¿¿≈ƒ≈¿«ƒ»¿«¿»¿»«¿»

:da ÏeÎÈ ‡Ï»≈≈

Bi‚Ïe¯‡מט  ‡·ÈvÈÏ ‡‰È ‡„Á ‡˙È¯B‡«¿»¬»¿≈¿«ƒ»¿ƒ»
:ÔBÎÈÈa Ôe¯ib˙Èc¿ƒ¿«¿≈≈

epxetq

zFvOd mpn` iM ,mFwOde milkF`d̈§¦§©¨¦¨§¨©¦§
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"oFfRgA lk`p(` ,ev migqt).cn dxez ¤¡¨§¦¨

`a zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'b iyiy meil inei xeriy

(î)ìL íéøöîa eáLé øLà ìàøNé éða áLBîeíéL ©Æ§¥´¦§¨¥½£¤¬¨«§−§¦§¨®¦§¦´
:äðL úBàî òaøàå äðL̈½̈§©§©¬¥−¨¨«

i"yx£ÌÈ¯ˆÓa e·LÈ ¯L‡∑ היׁשיבֹות ׁשאר אחר ¬∆»¿¿ƒ¿»ƒְְִַַַָ
להם" לא "ּבארץ ּגרים, L‰.ׁשּיׁשבּו ÌÈLÏL ְְִֵֶֶֶֶָָֹ¿…ƒ»»

‰L ˙B‡Ó Úa¯‡Â∑ עד יצחק מּׁשּנֹולד הּכל, ּבין ¿«¿«≈»»ְִִֵֶַַַָֹ
זרע  לֹו מּׁשהיה ׁשנה. מאֹות ארּבע היּו ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָעכׁשו
ּוׁשלׁשים  ,"זרע יהיה ּגר "ּכי נתקּים: ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹלאברהם,

הּבתרים  ּבין ּגזרת מׁשּנגזרה היּו ׁשּנֹולד ׁשנה עד ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ׁשהרי  לבּדּה, מצרים ּבארץ לֹומר ואיֿאפׁשר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָיצחק.
ּכל  וחׁשב צא היה. יעקב עם הּבאים מן ְֲֲִִִֵַַַָָָָָֹֹקהת
לא  מׁשה, ׁשל ּוׁשמֹונים ּבנֹו עמרם ׁשנֹות וכל ְְְְְְִֶֶַָָָֹֹׁשנֹותיו
לקהת  היּו ׁשנים הרּבה ועלּֿכרח .ּכלּֿכ ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָּתמצאם
נבלעים  עמרם מּׁשנֹות והרּבה למצרים, ירד ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹעד

נבלעים  מׁשה ׁשל מּׁשמֹונים והרּבה קהת, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹּבׁשנֹות
לביאת  מאֹות ארּבע ּתמצא ׁשּלא הרי, עמרם. ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹּבׁשנֹות
ׁשאר  ׁשאף ,ּכרח על לֹומר והזקקּת ְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָֻמצרים,
ּכענין  ּבחברֹון, ואפּלּו ּגרּות נקראּו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָהיׁשיבֹות

לה)ׁשּנאמר: ויצחק",(בראשית אברהם ׁשם ּגר "אׁשר ְְְֱֲִֶֶֶַַָָָָָ
ו)ואֹומר: בּה".(לעיל ּגרּו אׁשר מגּוריהם ארץ "את ְְֲֵֵֵֶֶֶֶָָ

מּׁשהיה  ,"זרע יהיה ּגר "ּכי לֹומר צרי אּתה ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָלפיכ
יצחק, מּׁשּנֹולד ׁשנה מאֹות ארּבע ּוכׁשּתמנה זרע. ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָלֹו
וזה  ׁשנה, ר"י יציאתן עד למצרים מּביאתן ְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָָּתמצא

הּמל לתלמי ׁשּׁשּנּו הּדברים מן .אחד ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָ

(àî)ìL õwî éäéåäðL úBàî òaøàå äðL íéL ©§¦À¦¥Æ§¦´¨½̈§©§©¬¥−¨¨®
ýåýé úBàáö-ìk eàöé äfä íBiä íöòa éäéå©§¦À§¤̧¤Æ©´©¤½¨«§²¨¦§¬§Ÿ̈−

:íéøöî õøàî¥¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£‰L ÌÈLÏL ıwÓ È‰ÈÂÌˆÚa È‰ÈÂ ,'B‚Â «¿ƒƒ≈¿…ƒ»»¿«¿ƒ¿∆∆

‰f‰ ÌBi‰∑ עּכבן לא הּקץ, ׁשהּגיע ׁשּכיון מּגיד ««∆ְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
הּׁשרת  מלאכי ּבאּו ּבניסן ּבט"ו עין. ּכהרף ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּמקֹום

נֹולד  ּבניסן עׂשר ּבחמּׁשה לבּׂשרֹו, אברהם ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָאצל
הּבתרים ּבין ּגזרת נגזרה ּבניסן ּובט"ו .(מכילתא)יצחק, ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָ

(áî)õøàî íàéöBäì ýåýéì àeä íéønL ìéì¥´¦ª¦¬Æ©«Ÿ̈½§«¦−̈¥¤´¤
éða-ìëì íéønL ýåýéì äfä äìélä-àeä íéøöî¦§¨®¦«©©³§¨©¤Æ©«Ÿ̈½¦ª¦²§¨§¥¬

ô :íúøãì ìàøNé¦§¨¥−§«ŸŸ¨«
i"yx£ÌÈ¯nL ÏÈÏ∑ ׁשֹומר הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשהיה ≈ƒÀƒֵֶַָָָָ

מצרים  מארץ להֹוציאם הבטחתֹו לקּים לֹו .ּומצּפה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
'‰Ï ‰f‰ ‰ÏÈl‰ ‡e‰∑ ׁשאמר הּלילה הּוא ««¿»«∆«ְֶַַַָָ

ּבני את ּגֹואל אני הּזה ּבּלילה ÌÈ¯nL.לאברהם, ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָƒÀƒ
ÈaŒÏÎÏÌ˙¯„Ï Ï‡¯NÈ∑,הּמּזיקין מן ּובא מׁשּמר ¿»¿≈ƒ¿»≈¿……»ְִִִַַָָֻ

וגֹו'" הּמׁשחית יּתן "ולא ׁשּנאמר: .ּכענין ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָֹ

(âî)çñtä úwç úàæ ïøäàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤´§©«£½Ÿ−Ÿª©´©¨®©
:Ba ìëàé-àì øëð-ïa-ìk̈¤¥−̈Ÿ¬Ÿ©«

ÌÈ¯ˆÓaמ  e·È˙È Èc Ï‡¯NÈ Èa ·˙BÓe«¿≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ
:ÔÈL ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Úa¯‡«¿«¿»¿»ƒ¿ƒ

ÔÈLמא  ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Úa¯‡ ÛBqÓ ‰Â‰Â«¬»ƒ«¿«¿»¿»ƒ¿ƒ
ÈÈ„ ‡iÏÈÁ Ïk e˜Ù ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ô¯Îa ‰Â‰Â«¬»ƒ¿«»»≈¿»»≈«»«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÔB‰˙e˜t‡Ïמב  ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ¯ÈË ÈÏÈÏ≈≈¿ƒ√»¿»¿«»¿
ÈÈ Ì„˜ ÔÈ„‰ ‡ÈÏÈÏ ‡e‰ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ≈¿»»≈√»¿»

Ï‡¯NÈ Èa ÏÎÏ ÔÈ¯ÈË:ÔB‰È¯„Ï ¿ƒƒ¿»¿≈ƒ¿»≈¿»≈

‚ÈÊ¯˙מג  ‡„ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…»¿≈«
ÏeÎÈ ‡Ï „nzLÈc Ï‡¯NÈ ¯a Ïk ‡ÁÒtƒ¿»»«ƒ¿»≈¿ƒ¿««»≈

:da≈
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(n)ìL íéøöîa eáLé øLàäðL íéL £¤¨§§¦§¨¦§Ÿ¦¨¨
.äðL úBàî òaøàårAx` mElWY §©§©¥¨¨©§©§©

z` `ivFdW mFIn dpW miWlWE zF`n¥§Ÿ¦¨¨¦¤¦¤
Fqipkdl miCUM xE`n Epia` mdxa ©̀§¨¨¨¦¥©§¦§©§¦
ip`" mW Fxn`M ,mixzAd oiA zixaA¦§¦¥©§¨¦§¨§¨£¦
"miCUM xE`n Liz`vFd xW` 'd£¤¥¦¥©§¦

(f ,eh ziy`xa)mlFr xcqA Exn` dfle .'t) §¨¤¨§§¥¤¨
(`Epia` mdxa` did dpW miraW oA¤¦§¦¨¨¨¨©§¨¨¨¦

.mixzAd oiA zixaA`n dxez ¦§¦¥©§¨¦

(an)'äì àeä íéønL ìéì¥¦ª¦©
.íàéöBäìiM ,m`ivFdl dRvn didW §¦¨¤¨¨§©¤§¦¨¦

z` `vn `l la` ,FANn dPr `lŸ¦¨¦¦£¨Ÿ¨¨¤
cr dN`bl miiE`xE mipkEn l`xUi¦§¨¥¨¦§¦¦§ª¨©
xOWn did DzF`e ,dliNd DzF`¨©©§¨§¨¨¨§©¥
mxn`M ,`Ed cqg utg iM dRvnE§©¤¦¨¥¤¤§¨§¨
`Ed KExA WFcTdW' dkxal mpFxkf¦§¨¦§¨¨¤©¨¨

'uTd z` aXgn(gqt ly dcbd). §©¥¤©¥
.íéønL 'äì äfä äìélä àeäFnkE ©©§¨©¤©¦ª¦§

l`xUi zN`bl dRvnE xOWn didW¤¨¨§©¥§©¤¦§ª©¦§¨¥
xOWn `Ed oM ,mixvnA mzElb ini lM̈§¥¨¨§¦§©¦¥§©¥
,dcizrd l`xUi zN`bl dRvnE§©¤¦§ª©¦§¨¥¨£¦¨

"mkppgl 'd dMgi okle" Fxn`Mdiryi) §¨§§¨¥§©¤©£©§¤
(gi ,l.

.íúøãì ìàøNé éða ìëìmxn`M §¨§¥¦§¨¥§ŸŸ¨§¨§¨
oicizr oqipaE ,El`bp oqipA"§¦¨¦§£§¦¨£¦¦

."l`Bdlbn dxez §¦¨¥
(bn).çñtä úwç úàæoiprA zFxFcl Ÿª©©¨©§§¦§©



a`צו zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'c ycew zayl inei xeriy

(ð)-úà ýåýé äeö øLàk ìàøNé éða-ìk eNòiå©©«£−¨§¥´¦§¨¥®©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤
eNò ïk ïøäà-úàå äLîñ : ¤¬§¤©«£−Ÿ¥¬¨«

(àð)éða-úà ýåýé àéöBä äfä íBiä íöòa éäéå©§¦¾§¤−¤©´©¤®¦̧§Ÿ̈¹¤§¥¯
íúàáö-ìò íéøöî õøàî ìàøNéô : ¦§¨¥²¥¤¬¤¦§©−¦©¦§Ÿ¨«

ß hay 'c ycew zay ß

âé(à)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)ìàøNé éðáa íçø-ìk øèt øBëa-ìë éì-Lc÷©¤¦̧¨§¹¤³¤¨¤̧¤Æ¦§¥´¦§¨¥½
:àeä éì äîäaáe íãàä«¨−̈©§¥¨®¦−«

i"yx£ÌÁ¯ŒÏk ¯Ët∑ּכמֹו ּתחּלה, הרחם את ׁשּפתח ∆∆»∆∆ְְִֶֶֶֶַָָָ
יז) וכן(משלי מדֹון", ראׁשית מים כב)"ּפֹוטר (תהלים ְִִֵֵֵַָ

ׂשפתים  יפּתחּו בׂשפה", ‰e‡."יפטירּו ÈÏ∑ לעצמי ְְְְְִִִַַָָָƒְְִַ
מצרים קניתים  ּבכֹורי ׁשהּכיתי .עלֿידי ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַ

(â)øLà äfä íBiä-úà øBëæ íòä-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤¨À̈¨º¤©³©¤Æ£¤̧
àéöBä ãé ÷æça ék íéãáò úéaî íéøönî íúàöé§¨¤³¦¦§©¸¦Æ¦¥´£¨¦½¦ µ§´Ÿ¤½̈¦¯

:õîç ìëàé àìå äfî íëúà ýåýé§Ÿ̈²¤§¤−¦¤®§¬Ÿ¥«¨¥−¨¥«
i"yx£‰f‰ ÌBi‰ ˙‡ ¯BÎÊ∑מצרים יציאת ׁשּמזּכירין יֹום לּמד .ּבכל »∆««∆ְְְְִִִִִִֵֶַַַָ

(ã):áéáàä Lãça íéàöé ízà íBiä©−©¤´«Ÿ§¦®§−Ÿ¤¨«¨¦«
i"yx£·È·‡‰ L„Áa∑ ּבאיזה יֹודעין היינּו לא וכי ¿…∆»»ƒְְְִִִֵֶָֹ

ׁשּגמלכם  חסד ראּו להם: אמר ּכ אּלא יצאּו? ְְְְֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹחדׁש
חּמה  לא לצאת, ּכׁשר ׁשהּוא ּבחדׁש אתכם ְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשהֹוציא

אֹומר: הּוא וכן ּגׁשמים, ולא צּנה סח)ולא (תהלים ְְְְִִֵֵָָֹֹ
ּכׁשר  ׁשהּוא חדׁש ּבּכֹוׁשרֹות", אסירים ֲִִִֵֶֶַָָֹ"מֹוציא

.לצאת  ֵָ

(ä)ézçäå éðòðkä õøà-ìà ýåýé Eàéáé-éë äéäå§¨¨´¦«§¦«£´§Ÿ̈¿¤¤´¤©Â§©«£¦Â§©«¦¦̧
éúáàì òaLð øLà éñeáéäå éeçäå éøîàäåúúì E §¨«¡Ÿ¦¹§©«¦¦´§©§¦À£¤̧¦§©³©«£Ÿ¤̧Æ¨´¤

äãáòä-úà zãáòå Láãe áìç úáæ õøà Cì̈½¤²¤¨©¬¨−̈§¨®§¨«©§¨²¤¨«£Ÿ̈¬
:äfä Lãça úàfä©−Ÿ©¬Ÿ¤©¤«

i"yx£'B‚Â ÈÚk‰ ı¯‡ Ï‡∑ מנה ׁשּלא ואףֿעלּֿפי ∆∆∆«¿«¬ƒ¿ְִֶַַָָֹ
ּבמׁשמע, ּגֹויים ׁשבעה ּכל עממין, חמּׁשה ְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָאּלא

היתה  ּכנען מּמׁשּפחת ואחת הם, ּכנעני ּבכלל ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָֻׁשּכּלן
ּכנעני אּלא ׁשם לּה נקרא ÚaL.(תנחומא)ׁשּלא ְְֲִִֵֶֶַָָָֹƒ¿«

È˙נ  ÈÈ „ÈwÙ È„ ‡Ók Ï‡¯NÈ Èa Ïk e„·ÚÂ«¬»»¿≈ƒ¿»≈¿»ƒ«ƒ¿»»
:e„·Ú Ôk Ô¯‰‡ ˙ÈÂ ‰LÓ…∆¿»«¬…≈¬»

Èaנא  ˙È ÈÈ ˜Èt‡ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ô¯Îa ‰Â‰Â«¬»ƒ¿«»»≈«≈¿»»¿≈
:ÔB‰ÈÏÈÁ ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ¿«ƒ«≈≈

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

cÏÂ‡ב  Ïk Á˙t ‡¯Îea Ïk ÈÓ„˜ Lc˜‡«¿≈√»«»¿»»«»«¿»
:‡e‰ ÈÏÈ„ ‡¯ÈÚ··e ‡L‡a Ï‡¯NÈ È·aƒ¿≈ƒ¿»≈«¬»»ƒ¿ƒ»ƒƒ

ÓBÈ‡ג  ˙È ÔÈ¯ÈÎ„ BÂ‰ ‡nÚÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«»¬¿ƒƒ»»
‡˙ec·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆnÓ Ôez˜Ù Èc ÔÈ„‰»≈ƒ¿«¿ƒƒ¿«ƒƒ≈«¿»
‡ÏÂ ‡kÓ ÔBÎ˙È ÈÈ ˜Èt‡ ‡„È ÛB˜˙a È¯‡¬≈ƒ¿¿»«≈¿»»¿ƒ»¿»

:ÚÈÓÁ ÏÎ‡˙Èƒ¿¬≈¬ƒ«

Èa‡c·‡:ד  ‡Á¯Èa ÔÈ˜Ù Ôez‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈«»¿ƒ¿«¿»¿«ƒ»

„ÚÎ‡‰ה  ‡Ú¯‡Ï ÈÈ CpÏÚÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈»≈ƒ»¿»¿«¿»ƒ¿«¬»»
ÌÈi˜ Èc È‡Òe·ÈÂ È‡eÁÂ È‡¯BÓ‡Â È‡zÁÂ¿ƒ»≈∆¡»≈¿ƒ»≈ƒ»≈ƒ«ƒ
L·„e ·ÏÁ ‡c·Ú ‡Ú¯‡ CÏ ÔzÓÏ C˙‰·‡Ï«¬»»»¿ƒ«»«¿»«¿»¬»¿»

:ÔÈ„‰ ‡Á¯Èa ‡„‰ ‡ÁÏt ˙È ÁÏÙ˙Â¿ƒ¿«»»¿»»»»¿«¿»»≈

epxetq

âé(a).øBëa ìë éì Lc÷EaIgzIW ©¤¦¨§¤¦§©§
ornl ,WCwd lM x`WM oFictA mNkª¨§¦§¦§¨¨¤§¥§©©
ilENW ,lg zcFarA mixYn Eidi¦§ª¨¦©£©Ÿ¤¥
lM zFUrl mixEq` Eid oFicRd©¦§¨£¦©£¨
xkaA carz `l" oiprM ,lg zk`ln§¤¤Ÿ§¦§©Ÿ©£Ÿ¦§Ÿ

"LxFW(hi ,eh mixac)`Ed mWtp oFictE . ¤¦§©§¨

zWxtA Wcg oal Wxtnd Kxrd̈¤¤©§Ÿ¨§¤Ÿ¤§¨¨©
Fxn`M ,FpFicR onf f` zFidA ,oikxr£¨¦¦§¨§©¦§§¨§

"dCtY Wcg oAn eiEctE",gi xacna) §¨¦¤Ÿ¤¦§¤
(fh.b dxez

(c)Lãça íéàöé ízà íBiä©©¤Ÿ§¦§Ÿ¤
.áéáàäWcg didIW dxw dpXd z`fA ¨¨¦§Ÿ©¨¨¨¨¤¦§¤Ÿ¤

,aia`d WcgA mkz`iviA dpaNd©§¨¨¦¦©§¤§Ÿ¤¨¨¦
EUre dGd mFId z` xFnW Kkitl§¦¨¨¤©©¤©£
df mlFrl didIW ot`A dpXd ixEAr¦¥©¨¨§Ÿ¤¤¦§¤§¨¤
df EUrY FAW ,aia`A Wcgd©Ÿ¤¨¨¦¤©£¤

.bgdd dxez ¤¨



צז `a zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'c ycew zayl inei xeriy
'B‚Â EÈ˙·‡Ï∑:אֹומר הּוא טו)ּבאברהם (בראשית «¬…∆¿ְְֵַָָ

הּוא  ּוביצחק וגֹו'", אברם את ה' ּכרת ההּוא ְְְְִֶַַַַָָָ"ּבּיֹום
כ)אֹומר: ּוביעק (שם וגֹו'", הּזאת ּבארץ הּוא "ּגּור ב ְְֲֵֶַַָָֹֹ
כט)אֹומר: וגֹו'"(שם עליה ׁשֹוכב אּתה אׁשר ."הארץ ְֲֵֵֶֶֶַָָָָָ

L·„e ·ÏÁ ˙·Ê∑ זב והּדבׁש העּזים, מן זב חלב »«»»¿»ְְִִִַַָָָָָ
הּתאנים ּומן הּתמרים ו)מן ‰Ú·„‰.(מגילה ˙‡ ְְִִִִֵַַָ∆»¬…»

˙‡f‰∑(צו למעלה:(פסחים נאמר ּכבר והלא ּפסח. ׁשל «…ְְְֱֲֶֶֶַַַַָָֹ

ּוׁשנאּה? חזר ולּמה וגֹו'", הארץ אל תבאּו ּכי ְְְְִֶֶַָָָָָָָָָָֹ"והיה
נאמר: ראׁשֹונה ּבפרׁשה ּבּה. ׁשּנתחּדׁש ּדבר ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבׁשביל

יב) העבדה (לעיל מה ּבניכם אליכם יאמרּו ּכי ְְְֲֲִֵֵֶֶָָָָָֹֹ"והיה
את  ׁשהֹוציא מדּבר, הּכתּוב רׁשע ּבבן לכם", ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּזאת
ׁשאינֹו ּבבן ,"לבנ "והּגדּת וכאן: הּכלל. מן ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָעצמֹו
אּתה  לֹו ׁשּתפּתח מלּמד והּכתּוב לׁשאל, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹיֹודע

הּלב  את הּמֹוׁשכין אּגדה .ּבדברי ְְְִִֵֵֶַַַָָ

(å)âç éòéáMä íBiáe úvî ìëàz íéîé úòáL¦§©¬¨¦−Ÿ©´©®Ÿ©Æ©§¦¦½©−
ýåýéì: ©«Ÿ̈«

(æ)Eì äàøé-àìå íéîiä úòáL úà ìëàé úBvî©Æ¥«¨¥½¥−¦§©´©¨¦®§Ÿ¥«¨¤̧§¹
Eìáb-ìëa øàN Eì äàøé-àìå õîç: ¨¥À§Ÿ¥«¨¤¬§²§−Ÿ§¨§ª¤«

(ç)ðáì zãbäåäNò äæ øeáòa øîàì àeää íBia E §¦©§¨´§¦§½©¬©−¥®Ÿ©«£´¤À¨¨³
:íéøönî éúàöa éì ýåýé§Ÿ̈Æ¦½§¥¦−¦¦§¨«¦

i"yx£‰Ê ¯e·Úa∑:ּכגֹון מצוֹותיו, ׁשאקּים ּבעבּור «¬∆ְְֲֲִֵֶַַָ
הּללּו ּומרֹור מּצה ÈÏ.ּפסח, '‰ ‰NÚ∑ ּתׁשּובה רמז ֶַַַָָָ»»ƒְַָָ

רׁשע, היית לבן ׁשאּלּו ,ל ולא לי" ה' "עׂשה לֹומר: ְְְִִִֵֶַָָָָָָֹ
להּגאלׁשם, ּכדאי היית .(מכילתא)לא ְְִִֵַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(187 'nr fk jxk zegiy ihewl)

ליגאלליגאלליגאלליגאל ּכּכּכּכדאידאידאידאי הייתהייתהייתהיית ח)לאלאלאלא "לא (יג, נאמר ּבּמכילּתא ואּלּו ֹֹ ְְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
ׁשּסרבּו הרׁשעים רק ּדהּנה לבאר, ויׁש נגאל". לצאת לצאת לצאת לצאת היה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָָ

נגאלּוממממּמּמּמּמצריםצריםצריםצרים ולא חׁש מּכת ּבעת כב)מתּו י, לעיל .(רׁש"י ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַֹֹ

מֹוציא  הּוא ׁשהרי נגאל, היה ּכן זה רׁשע' ׁש'ּבן אפֹוא, ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָמּובן
לגּבי רק הּכלל מן עצמֹו ּפּפּפּפסחסחסחסחאת אּולם קרקרקרקרּבּבּבּבןןןן ּומרֹור), (מּצה ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

הּכתּוב: לֹו אֹומר לכן מצרים. ליציאת ׁשּי ׁשהּוא מֹודה ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּוא
ׁשחטאּו הרׁשעים ׁשאר (ּכמֹו נגאל היית ׁשם היית ְְְְְִִִִֶָָָָָָָָָָלּו
ּכדאי  היית לא אבל מּמצרים), ׁשּיצאּו אחרים, ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָֹּבדברים

.לכ ְְָָוראּוי

(è)kæìe Eãé-ìò úBàì Eì äéäåéðéò ïéa ïBøïòîì E §¨¨Á§¸§¹©¨«§À§¦¨Æ¥´¥¤½§©À©
éôa ýåýé úøBz äéäzEàöBä ä÷æç ãéa ék E ¦«§¤²©¬§Ÿ̈−§¦®¦ µ§¨´£¨½̈¦«£¬

:íéøönî ýåýé§Ÿ̈−¦¦§¨«¦
i"yx£˙B‡Ï EÏ ‰È‰Â∑ל ּתהיה מצרים יציאת ¿»»¿¿ְְְְִִִִֶַַ

EÈÈÚ.לאֹות  ÔÈa ÔB¯kÊÏe E„ÈŒÏÚ∑ לֹומר רֹוצה ְ«»¿¿ƒ»≈≈∆ֶַ
ּובּזרֹוע  ּבראׁש ותקׁשרם הּללּו ּפרׁשּיֹות ÏÚ.ׁשּתכּתב ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹ«

E„È∑ ּבפרׁשה מלא ידכה ,לפיכ ׂשמאל. יד על »¿ְְְְִֵַָָָָָָָָֹ
טז)ׁשנּיה פסוק ּכהה(לקמן ׁשהיא יד ּבּה, לדרׁש (מכילתא., ְְִִִֵֶָָָָֹ

לז) .מנחות
(é)íéîiî dãòBîì úàfä äwçä-úà zøîLå§¨«©§¨²¤©«ª¨¬©−Ÿ§«£¨®¦¨¦−

:äîéîéô ¨¦«¨
i"yx£‰ÓÈÓÈ ÌÈÓiÓ∑לׁשנה לו)מּׁשנה .(מנחות ƒ»ƒ»ƒ»ְִָָָָ

ÓBÈ·e‡ו  ‡¯Èht ÏeÎÈz ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ≈«ƒ»¿»
:ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»«»√»¿»

ÈÊÁ˙Èז  ‡ÏÂ ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ˙È ÏÎ‡˙È ¯Èht«ƒƒ¿¬≈»ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿¬≈
ÏÎa ¯ÈÓÁ CÏ ÈÊÁ˙È ‡ÏÂ ÚÈÓÁ CÏ»¬ƒ«¿»ƒ¿¬≈»¬ƒ¿»

:CÓeÁz¿»

ÏÈ„aח  ¯ÓÈÓÏ ‡e‰‰ ‡ÓBÈa C·Ï ÈeÁ˙e¿«ƒƒ¿»¿»«¿≈»¿ƒ
:ÌÈ¯ˆnÓ È˜tÓa ÈÏ ÈÈ „·Ú ÔÈc≈¬«¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ¿»ƒ

CÈÈÚט  ÔÈa ‡¯Î„Ïe C„È ÏÚ ˙‡Ï CÏ È‰ÈÂƒ≈»¿««¿»¿»¿»»≈≈»
‡„Èa È¯‡ CÓeÙa ÈÈ„ ‡˙È¯B‡ È‰z ÏÈ„a¿ƒ¿≈«¿»«¿»¿»¬≈ƒ»

:ÌÈ¯ˆnÓ ÈÈ C˜t‡ ‡ÙÈw«̇ƒ»«¿»¿»ƒƒ¿»ƒ

ÔÓÊÏ:י  ÔÓfÓ dÓÊÏ ‡„‰ ‡ÓÈ˜ ˙È ¯h˙Â¿ƒ«»¿»»»»¿ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿»

epxetq

(h).EàöBä ä÷æç ãéa ékz` ux`d iOr lM zrC ornl" oCxId zriwA oiprA Fxn`M ,micqtp iYlAd rah z` FzFPWA ¦§¨£¨¨¦£§©¤¤©©¦§¦¦§¨¦§¨§§¦§©§¦©©©§¥§©©©©¨©¥¨¨¤¤
"`id dwfg iM 'd ci(ck ,c ryedi).i dxez ©¦£¨¨¦

`a zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'c ycew zayl inei xeriy

(ð)-úà ýåýé äeö øLàk ìàøNé éða-ìk eNòiå©©«£−¨§¥´¦§¨¥®©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤
eNò ïk ïøäà-úàå äLîñ : ¤¬§¤©«£−Ÿ¥¬¨«

(àð)éða-úà ýåýé àéöBä äfä íBiä íöòa éäéå©§¦¾§¤−¤©´©¤®¦̧§Ÿ̈¹¤§¥¯
íúàáö-ìò íéøöî õøàî ìàøNéô : ¦§¨¥²¥¤¬¤¦§©−¦©¦§Ÿ¨«

ß hay 'c ycew zay ß

âé(à)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)ìàøNé éðáa íçø-ìk øèt øBëa-ìë éì-Lc÷©¤¦̧¨§¹¤³¤¨¤̧¤Æ¦§¥´¦§¨¥½
:àeä éì äîäaáe íãàä«¨−̈©§¥¨®¦−«

i"yx£ÌÁ¯ŒÏk ¯Ët∑ּכמֹו ּתחּלה, הרחם את ׁשּפתח ∆∆»∆∆ְְִֶֶֶֶַָָָ
יז) וכן(משלי מדֹון", ראׁשית מים כב)"ּפֹוטר (תהלים ְִִֵֵֵַָ

ׂשפתים  יפּתחּו בׂשפה", ‰e‡."יפטירּו ÈÏ∑ לעצמי ְְְְְִִִַַָָָƒְְִַ
מצרים קניתים  ּבכֹורי ׁשהּכיתי .עלֿידי ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַ

(â)øLà äfä íBiä-úà øBëæ íòä-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤¨À̈¨º¤©³©¤Æ£¤̧
àéöBä ãé ÷æça ék íéãáò úéaî íéøönî íúàöé§¨¤³¦¦§©¸¦Æ¦¥´£¨¦½¦ µ§´Ÿ¤½̈¦¯

:õîç ìëàé àìå äfî íëúà ýåýé§Ÿ̈²¤§¤−¦¤®§¬Ÿ¥«¨¥−¨¥«
i"yx£‰f‰ ÌBi‰ ˙‡ ¯BÎÊ∑מצרים יציאת ׁשּמזּכירין יֹום לּמד .ּבכל »∆««∆ְְְְִִִִִִֵֶַַַָ

(ã):áéáàä Lãça íéàöé ízà íBiä©−©¤´«Ÿ§¦®§−Ÿ¤¨«¨¦«
i"yx£·È·‡‰ L„Áa∑ ּבאיזה יֹודעין היינּו לא וכי ¿…∆»»ƒְְְִִִֵֶָֹ

ׁשּגמלכם  חסד ראּו להם: אמר ּכ אּלא יצאּו? ְְְְֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹחדׁש
חּמה  לא לצאת, ּכׁשר ׁשהּוא ּבחדׁש אתכם ְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשהֹוציא

אֹומר: הּוא וכן ּגׁשמים, ולא צּנה סח)ולא (תהלים ְְְְִִֵֵָָֹֹ
ּכׁשר  ׁשהּוא חדׁש ּבּכֹוׁשרֹות", אסירים ֲִִִֵֶֶַָָֹ"מֹוציא

.לצאת  ֵָ

(ä)ézçäå éðòðkä õøà-ìà ýåýé Eàéáé-éë äéäå§¨¨´¦«§¦«£´§Ÿ̈¿¤¤´¤©Â§©«£¦Â§©«¦¦̧
éúáàì òaLð øLà éñeáéäå éeçäå éøîàäåúúì E §¨«¡Ÿ¦¹§©«¦¦´§©§¦À£¤̧¦§©³©«£Ÿ¤̧Æ¨´¤

äãáòä-úà zãáòå Láãe áìç úáæ õøà Cì̈½¤²¤¨©¬¨−̈§¨®§¨«©§¨²¤¨«£Ÿ̈¬
:äfä Lãça úàfä©−Ÿ©¬Ÿ¤©¤«

i"yx£'B‚Â ÈÚk‰ ı¯‡ Ï‡∑ מנה ׁשּלא ואףֿעלּֿפי ∆∆∆«¿«¬ƒ¿ְִֶַַָָֹ
ּבמׁשמע, ּגֹויים ׁשבעה ּכל עממין, חמּׁשה ְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָאּלא

היתה  ּכנען מּמׁשּפחת ואחת הם, ּכנעני ּבכלל ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָֻׁשּכּלן
ּכנעני אּלא ׁשם לּה נקרא ÚaL.(תנחומא)ׁשּלא ְְֲִִֵֶֶַָָָֹƒ¿«

È˙נ  ÈÈ „ÈwÙ È„ ‡Ók Ï‡¯NÈ Èa Ïk e„·ÚÂ«¬»»¿≈ƒ¿»≈¿»ƒ«ƒ¿»»
:e„·Ú Ôk Ô¯‰‡ ˙ÈÂ ‰LÓ…∆¿»«¬…≈¬»

Èaנא  ˙È ÈÈ ˜Èt‡ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ô¯Îa ‰Â‰Â«¬»ƒ¿«»»≈«≈¿»»¿≈
:ÔB‰ÈÏÈÁ ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ¿«ƒ«≈≈

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

cÏÂ‡ב  Ïk Á˙t ‡¯Îea Ïk ÈÓ„˜ Lc˜‡«¿≈√»«»¿»»«»«¿»
:‡e‰ ÈÏÈ„ ‡¯ÈÚ··e ‡L‡a Ï‡¯NÈ È·aƒ¿≈ƒ¿»≈«¬»»ƒ¿ƒ»ƒƒ

ÓBÈ‡ג  ˙È ÔÈ¯ÈÎ„ BÂ‰ ‡nÚÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«»¬¿ƒƒ»»
‡˙ec·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆnÓ Ôez˜Ù Èc ÔÈ„‰»≈ƒ¿«¿ƒƒ¿«ƒƒ≈«¿»
‡ÏÂ ‡kÓ ÔBÎ˙È ÈÈ ˜Èt‡ ‡„È ÛB˜˙a È¯‡¬≈ƒ¿¿»«≈¿»»¿ƒ»¿»

:ÚÈÓÁ ÏÎ‡˙Èƒ¿¬≈¬ƒ«

Èa‡c·‡:ד  ‡Á¯Èa ÔÈ˜Ù Ôez‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈«»¿ƒ¿«¿»¿«ƒ»

„ÚÎ‡‰ה  ‡Ú¯‡Ï ÈÈ CpÏÚÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈»≈ƒ»¿»¿«¿»ƒ¿«¬»»
ÌÈi˜ Èc È‡Òe·ÈÂ È‡eÁÂ È‡¯BÓ‡Â È‡zÁÂ¿ƒ»≈∆¡»≈¿ƒ»≈ƒ»≈ƒ«ƒ
L·„e ·ÏÁ ‡c·Ú ‡Ú¯‡ CÏ ÔzÓÏ C˙‰·‡Ï«¬»»»¿ƒ«»«¿»«¿»¬»¿»

:ÔÈ„‰ ‡Á¯Èa ‡„‰ ‡ÁÏt ˙È ÁÏÙ˙Â¿ƒ¿«»»¿»»»»¿«¿»»≈

epxetq

âé(a).øBëa ìë éì Lc÷EaIgzIW ©¤¦¨§¤¦§©§
ornl ,WCwd lM x`WM oFictA mNkª¨§¦§¦§¨¨¤§¥§©©
ilENW ,lg zcFarA mixYn Eidi¦§ª¨¦©£©Ÿ¤¥
lM zFUrl mixEq` Eid oFicRd©¦§¨£¦©£¨
xkaA carz `l" oiprM ,lg zk`ln§¤¤Ÿ§¦§©Ÿ©£Ÿ¦§Ÿ

"LxFW(hi ,eh mixac)`Ed mWtp oFictE . ¤¦§©§¨

zWxtA Wcg oal Wxtnd Kxrd̈¤¤©§Ÿ¨§¤Ÿ¤§¨¨©
Fxn`M ,FpFicR onf f` zFidA ,oikxr£¨¦¦§¨§©¦§§¨§

"dCtY Wcg oAn eiEctE",gi xacna) §¨¦¤Ÿ¤¦§¤
(fh.b dxez

(c)Lãça íéàöé ízà íBiä©©¤Ÿ§¦§Ÿ¤
.áéáàäWcg didIW dxw dpXd z`fA ¨¨¦§Ÿ©¨¨¨¨¤¦§¤Ÿ¤

,aia`d WcgA mkz`iviA dpaNd©§¨¨¦¦©§¤§Ÿ¤¨¨¦
EUre dGd mFId z` xFnW Kkitl§¦¨¨¤©©¤©£
df mlFrl didIW ot`A dpXd ixEAr¦¥©¨¨§Ÿ¤¤¦§¤§¨¤
df EUrY FAW ,aia`A Wcgd©Ÿ¤¨¨¦¤©£¤

.bgdd dxez ¤¨



a`צח zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'c ycew zayl inei xeriy

(àé)øLàk éðòðkä õøà-ìà ýåýé Eàáé-ék äéäå§¨º̈¦«§¦«£³§Ÿ̈Æ¤¤´¤©§©«£¦½©«£¤²
éúáàìå Eì òaLð:Cì dðúðe E ¦§©¬§−§©«£Ÿ¤®§¨−̈¨«

i"yx£E‡·È Èk ‰È‰Â∑ מּכאן ׁשּלמדּו מרּבֹותינּו יׁש ¿»»ƒ¿ƒ¬ְִֵֵֵֶַָָ
ּבכֹור  קדׁשּו והאֹומר ׁשּלא ּבּמדּבר. הּנֹולדים ֹות ְְְְִִֵֶַַָָָָֹ

ּתקּימּוהּו אם לֹומר: זֹו ּביאה מפרׁש ְְְְִִֵֶַַָָָׁשּקדׁשּו,
ׁשם ּותקּימּוהּו לארץ להּכנס ּתזּכּו .(מכילתא)ּבּמדּבר, ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָ

EÏ ÚaL∑?ל נׁשּבע ו)והיכן אתכם (לעיל "והבאתי ƒ¿«¿ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָ
וגֹו'" נׂשאתי אׁשר הארץ CÏ.אל d˙e∑(מכילתא) ְֲִֶֶֶָָָָ¿»»»

ּבעיני ּתהי ּתהא ואל ּבּיֹום, ּבֹו ל נתנּה ּכאּלּו ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָ
אבֹות  ּכירּׁשת ּבעיני. ְִֵֶַָֻ

(áé)øèt-ìëå ýåýéì íçø-øèt-ìë zøáòäå|øâL §©«£©§¨¬¨¤«¤¤−¤©«Ÿ̈®§¨¤´¤¤´¤
:ýåýéì íéøëfä Eì äéäé øLà äîäa§¥À̈£¤̧¦«§¤¬§²©§¨¦−©«Ÿ̈«

i"yx£z¯·Ú‰Â∑,הפרׁשה לׁשֹון אּלא "והעברּת" אין ¿«¬«¿»ְְְְֲֵֶַַַָָָָ
לבּתֹו" נחלתֹו את "והעברּתם אֹומר: הּוא L‚¯.וכן ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָ∆∆

‰Ó‰a∑,עּתֹו ּבלא וׁשּלחּתּו אּמֹו ׁשּׁשּגרּתּו נפל ¿≈»ְְְְִִִִֵֶֶַַֹ
הּבא  את לפטר ּבבכֹורה קדֹוׁש ׁשהּוא הּכתּוב ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹולּמד
,אלפי ׁשגר ּכמֹו ׁשגר, קרּוי נפל, ׁשאינֹו ואף ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאחריו,

ּכבר  ׁשהרי הּנפל, על ללּמד אּלא ּבא לא זה ְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאבל
ּבהמה  ּבכֹור אף ּתאמר: ואם רחם". ּפטר "כל ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכתב:
ּבבקר" אחר: ּבמקֹום ּופרׁש ּבא ּבמׁשמע, ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָטמאה
ּפטר  ּכל "והעברּת לפרׁש: יׁש אחר, לׁשֹון ."ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּובצאנ

מדּבר  הּכתּוב - אדם ּבבכֹור .רחם", ְְִֵֶֶַַָָָ

(âé)äcôú àì-íàå äNá äcôz øîç øèt-ìëå§¨¤³¤£ŸÆ¦§¤´§¤½§¦¬Ÿ¦§¤−
éðáa íãà øBëa ìëå Bzôøòå:äcôz E ©«£©§®§¸Ÿ§¬¨¨²§¨¤−¦§¤«

i"yx£¯ÓÁ ¯Ët∑,טמאה ּבהמה ׁשאר ּפטר ולא ∆∆¬…ְְְְֵֵֶֶָָָֹ
ׁשּנמ  לפי היא, הּכתּוב מצרים גזרת ּבכֹורי ׁשלּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָ

ּביציאתן  יׂשראל את ׁשּסּיעּו ועֹוד, ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָלחמֹורים.
הרּבה  נטל ׁשּלא מּיׂשראל אחד ל (ׁשאין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹמּמצרים
מצרים  ׁשל ּומּזהבם מּכסּפם טעּונים .חמֹורים) ְְְְֲִִִִִִֶַָָָ

‰Na ‰cÙz∑ מּתר חמֹור ּופטר לּכהן, ׂשה נֹותן ƒ¿∆¿∆ֲֵֵֶֶֶַָֹֻ

והּׂשה  ּכהן ּבהנאה ּביד עֹורפֹו∑BzÙ¯ÚÂ.חּלין ְְֲִֵֶַַַָָֹֻ«¬«¿ְ
ׁשל  ממֹונֹו הפסיד הּוא והֹורגֹו. מאחֹוריו ְְְְֲִִִֵֶָָּבקֹופיץ

ממֹונֹו יפסיד לפיכ ‡„Ì.(מכילתא)ּכהן, ¯BÎa ÏÎÂ ְְִִֵַָָֹ¿…¿»»
‰cÙz EÈ·a∑ ּבמקֹום קצּוב ּפדיֹונֹו סלעים, חמׁש ¿»∆ƒ¿∆ְְְִִֵָָָָ

.אחר  ֵַ

(ãé)ðá EìàLé-ék äéäåúàf-äî øîàì øçî E §¨º̈¦«¦§¨«§¬¦§²¨−̈¥´Ÿ©®Ÿ
íéøönî ýåýé eðàéöBä ãé ÷æça åéìà zøîàå§¨«©§¨´¥½̈§´Ÿ¤À̈«¦¨¯§Ÿ̈²¦¦§©−¦

:íéãáò úéaî¦¥¬£¨¦«
i"yx£¯ÁÓ E· EÏ‡LÈ Èk∑ עכׁשו ׁשהּוא 'מחר' יׁש ƒƒ¿»¿ƒ¿»»ְֵֶַָָָ

ּוכגֹון: זה ּכגֹון זמן, לאחר ׁשהּוא 'מחר' כב)ויׁש (יהושע ְְְְְֵֶֶַַַָָ
ל  ּבניכם יאמרּו ראּובן "מחר ּובני ּגד ּדבני .בנינּו" ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶָָָָֹ

˙‡f ‰Ó∑ להעמיק יֹודע ׁשאינֹו טּפׁש ּתינֹוק זה «…ְֲִִִֵֵֵֶֶַַ
אחר  ּובמקֹום ּזאת". "מה וׁשֹואל: וסֹותם ְְְְֵֵֵֵַַָָֹׁשאלתֹו

אֹומר: ו)הּוא והּמׁשּפטים (דברים והחּקים העדֹות "מה ְְְִִִֵֵַַָָָֻ
ּכנגד  ּתֹורה ּדּברה חכם. ּבן ׁשאלת זאת הרי ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹוגֹו'",
לׁשאל, יֹודע וׁשאינֹו רׁשע, ּתם, ּבנים: ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹארּבעה

חכמה  ּדר .והּׁשֹואל ְְֵֶֶַָָ

Ók‡יא  È‡ÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï ÈÈ CpÏÚÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈»≈ƒ»¿»¿«¿»ƒ¿«¬»≈¿»
:CÏ dpzÈÂ C˙‰·‡ÏÂ CÏ ÌÈi˜ È„ƒ«ƒ»¿«¬»»»¿ƒ¿ƒ«»

Á˙tיב  ÏÎÂ ÈÈ Ì„˜ ‡cÏÂ Á˙Ù Ïk ¯aÚ˙Â¿«¿«»»««¿»√»¿»¿»»«
Ì„˜ Lc˜z ÔÈ¯Îc CÏ È‰È Èc ‡¯ÈÚa „ÏÂ¿«¿ƒ»ƒ¿≈»ƒ¿ƒ«¿≈√»

:ÈÈ¿»

B¯Ùz˜יג  ‡¯ÓÁ„ (‡¯Îea) Á˙t ÏÎÂ¿»»«¿»«¬»»ƒ¿
ÏÎÂ dÙ˜˙Â ˜B¯Ù˙ ‡Ï Ì‡Â ‡¯n‡a¿ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿¿ƒ¿¿≈¿»

:˜B¯Ùz CÈ·a ‡L‡„ ‡¯Îea¿»«¬»»ƒ¿»ƒ¿

Ó‡יד  ¯ÓÈÓÏ ¯ÁÓ Ca CpÏ‡LÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈ƒ¿¬ƒ»¿»¿»¿≈«»
ÈÈ ‡˜t‡ ‡„È ÛB˜˙a dÏ ¯ÓÈ˙Â ‡„»¿≈«≈ƒ¿¿»«¿»»¿»

:‡˙ec·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒƒ≈«¿»

epxetq

(ci).úàf äî`EdW ,xFng xhR oFicR ©Ÿ¦§¤¤£¤
zXcw dilr lEgz `le d`nh dndA§¥¨§¥¨§Ÿ¨¨¤¨§ª©
`l m` xFng xhR ztixre ,sEBd©©£¦©¤¤£¦Ÿ

.dCtz¦§¤

.íéøönî 'ä eðàéöBä ãé ÷æçawfgA §Ÿ¤¨¦¨¦¦§¨¦§Ÿ¤
Fxn`M ,'d Ep`ivFd mixvn lW mcï¨¤¦§©¦¦¨§¨§

mixvn wfgYe""mrd lr(bl ,ai lirl), ©¤¡©¦§©¦©¨¨
Epiqkp z`Ul Eplki `NW ot`A§Ÿ¤¤Ÿ¨Ÿ§¨¥§¨¥

Epkxvde ,mixvn bdpnM zFlbrA©£¨§¦§©¦§©¦§ª§©§
qp mda dUrpe ,mixFngA z`Ul̈¥©£¦§©£¨¨¤¥
mdilr dlge ,rbx FnkA dfl EwiRqdW¤¦§¦¨¤¦§¤©§¨¨£¥¤

.oFictl diE`x dXcw Ffi`eh dxez ¥§ª¨§¨§¦§



צט `a zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'c ycew zayl inei xeriy

(åè)ì äòøô äL÷ä-ék éäéåýåýé âøäiå eðçlL ©§¦À¦«¦§¨´©§Ÿ»§©§¥¼¼©©«£¸Ÿ§Ÿ̈³
øBëa-ãòå íãà øëaî íéøöî õøàa øBëa-ìk̈§Æ§¤´¤¦§©½¦¦§¬Ÿ¨−̈§©§´
íçø øèt-ìk ýåýéì çáæ éðà ïk-ìò äîäa§¥¨®©¥Á£¦̧Ÿ¥¹©©«Ÿ̈À¨¤³¤¤̧¤Æ

:äcôà éða øBëa-ìëå íéøëfä©§¨¦½§¨§¬¨©−¤§¤«

(æè)éðéò ïéa úôèBèìe äëãé-ìò úBàì äéäåék E §¨¨³§Æ©¨´§½̈§«¨−Ÿ¥´¥¤®¦ µ
:íéøönî ýåýé eðàéöBä ãé ÷æçañññ §´Ÿ¤½̈«¦¨¬§Ÿ̈−¦¦§¨«¦

i"yx£ÔÈa ˙ÙËBËÏeEÈÈÚ∑ ׁשהם ׁשם ועל ּתפּלין, ¿»…≈≈∆ְְִִֵֵֶַ
ּבכתפי  'טט' טֹוטפֹות, קרּויין ּבּתים ׁשּתים,ארּבעה ְְְְְִִִִֵַַָָָָֹ

אל  "והּטף עם חּברֹו ּומנחם ׁשּתים. ּבאפריקי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָ'ּפת'

ּבין  "ּולזּכרֹון ּכמֹו ּדּבּור, לׁשֹון ּתּטיפּו", "אל ְְְִִִֵַַָָּדרֹום",
אֹותם  ׁשהרֹואה ראׁשֹונה, ּבפרׁשה האמּורה ,"ְֲִֵֶֶֶָָָָָָָָעיני

ּבֹו: וידּבר הּנס יזּכר העינים, ּבין ְְִִִִֵֵֵֵַַַָֹקׁשּורים
סימן. ימנ"ה פסוקים, בא ק"ה פרשת חסלת

˙eÁÏLÏ‡טו  ‰Ú¯Ù ÈL˜‡ È¯‡ ‰Â‰Â«¬»¬≈«¿≈«¿…¿«»»»
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡¯Îea Ïk ÈÈ ÏË˜e¿«¿»»¿»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ
ÏÚ ‡¯ÈÚ·„ ‡¯Îea „ÚÂ ‡L‡„ ‡¯ÎeaÓƒ¿»«¬»»¿«¿»ƒ¿ƒ»«
ÔÈ¯Îc ‡cÏÂ Á˙t Ïk ÈÈ Ì„˜ Á·„ ‡‡ Ôk≈¬»»«√»¿»»»««¿»ƒ¿ƒ

:˜B¯Ù‡ È·„ ‡¯Îea ÏÎÂ¿»¿»ƒ¿«∆¿

CÈÈÚטז  ÔÈa ÔÈlÙ˙ÏÂ C„È ÏÚ ˙‡Ï È‰ÈÂƒ≈¿««¿»¿ƒ¿ƒƒ≈≈»
:ÌÈ¯ˆnÓ ÈÈ ‡˜t‡ ‡„È ÛB˜˙a È¯‡¬≈ƒ¿¿»«¿»»¿»ƒƒ¿»ƒ

ãôø ¯ âôø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää

epxetq

(eh).äòøô äL÷ä ék éäéåzFidae ©§¦¦¦§¨©§Ÿ¦§
lWnp `Ede ,EpgNWl dWwd drxRW¤©§Ÿ¦§¨§©§¥§¦§¨
mixFng xUA xW`" Fxn`M ,xFngl©£§¨§£¤§©£¦

"mxUA(k ,bk l`wfgi)zFCtl lFki dide , §¨¨§¨¨¨¦§
mdW ,l`xUi z` FgNWA FOre Fnvr©§§©§©§¤¦§¨¥¤¥
dxEft dU" Fxn`M ,dUl milWnp¦§¨¦§¤§¨§¤§¨

"l`xUi(fi ,p dinxi)dpY`e" Fxn`A oke , ¦§¨¥§¥§¨§§©¥¨

"ip`v(fi ,cl l`wfgi). Ÿ¦
.'ä âøäiålWnPd z` bxd l`de ©©£Ÿ§¨¥¨©¤©¦§¨

.dVA dCtp `l xW`M xFngl©£©£¤Ÿ¦§¨©¤
.íéøöî õøàa øBëa ìkixFkA Eide ¨§§¤¤¦§©¦§¨§¥

KxC lr mdOr zFwll miiE`x l`xUi¦§¨¥§¦¦§¦¨¤©¤¤
"xird oFrA dtQY oR"(eh ,hi ziy`xa), ¤¦¨¤©£¨¦

ot`A ,Fl mWiCwdW dOA mliSde§¦¦¨©¤¤¦§¦¨§Ÿ¤

FnM l`xUiA mc`d ixFkA EidW¤¨§¥¨¨¨§¦§¨¥§
l`d zcFarl micgin ,xzFi F` mixifp§¦¦¥§ª¨¦©£©¨¥

.hFicd zcFarA mixEq`e ,KxAzi¦§¨©©£¦©£©¤§
.çáæ éðà ïk ìò.dndA xFkA ©¥£¦Ÿ¥©§§¥¨

.äcôà éða øBëa ìëåEidIW icM §Ÿ§¨©¤§¤§¥¤¦§
.lg zcFarA mixYnfh dxez ª¨¦©£©Ÿ

`a zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye hay 'c ycew zayl inei xeriy

(àé)øLàk éðòðkä õøà-ìà ýåýé Eàáé-ék äéäå§¨º̈¦«§¦«£³§Ÿ̈Æ¤¤´¤©§©«£¦½©«£¤²
éúáàìå Eì òaLð:Cì dðúðe E ¦§©¬§−§©«£Ÿ¤®§¨−̈¨«

i"yx£E‡·È Èk ‰È‰Â∑ מּכאן ׁשּלמדּו מרּבֹותינּו יׁש ¿»»ƒ¿ƒ¬ְִֵֵֵֶַָָ
ּבכֹור  קדׁשּו והאֹומר ׁשּלא ּבּמדּבר. הּנֹולדים ֹות ְְְְִִֵֶַַָָָָֹ

ּתקּימּוהּו אם לֹומר: זֹו ּביאה מפרׁש ְְְְִִֵֶַַָָָׁשּקדׁשּו,
ׁשם ּותקּימּוהּו לארץ להּכנס ּתזּכּו .(מכילתא)ּבּמדּבר, ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָ

EÏ ÚaL∑?ל נׁשּבע ו)והיכן אתכם (לעיל "והבאתי ƒ¿«¿ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָ
וגֹו'" נׂשאתי אׁשר הארץ CÏ.אל d˙e∑(מכילתא) ְֲִֶֶֶָָָָ¿»»»

ּבעיני ּתהי ּתהא ואל ּבּיֹום, ּבֹו ל נתנּה ּכאּלּו ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָ
אבֹות  ּכירּׁשת ּבעיני. ְִֵֶַָֻ

(áé)øèt-ìëå ýåýéì íçø-øèt-ìë zøáòäå|øâL §©«£©§¨¬¨¤«¤¤−¤©«Ÿ̈®§¨¤´¤¤´¤
:ýåýéì íéøëfä Eì äéäé øLà äîäa§¥À̈£¤̧¦«§¤¬§²©§¨¦−©«Ÿ̈«

i"yx£z¯·Ú‰Â∑,הפרׁשה לׁשֹון אּלא "והעברּת" אין ¿«¬«¿»ְְְְֲֵֶַַַָָָָ
לבּתֹו" נחלתֹו את "והעברּתם אֹומר: הּוא L‚¯.וכן ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָ∆∆

‰Ó‰a∑,עּתֹו ּבלא וׁשּלחּתּו אּמֹו ׁשּׁשּגרּתּו נפל ¿≈»ְְְְִִִִֵֶֶַַֹ
הּבא  את לפטר ּבבכֹורה קדֹוׁש ׁשהּוא הּכתּוב ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹולּמד
,אלפי ׁשגר ּכמֹו ׁשגר, קרּוי נפל, ׁשאינֹו ואף ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאחריו,

ּכבר  ׁשהרי הּנפל, על ללּמד אּלא ּבא לא זה ְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאבל
ּבהמה  ּבכֹור אף ּתאמר: ואם רחם". ּפטר "כל ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכתב:
ּבבקר" אחר: ּבמקֹום ּופרׁש ּבא ּבמׁשמע, ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָטמאה
ּפטר  ּכל "והעברּת לפרׁש: יׁש אחר, לׁשֹון ."ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּובצאנ

מדּבר  הּכתּוב - אדם ּבבכֹור .רחם", ְְִֵֶֶַַָָָ

(âé)äcôú àì-íàå äNá äcôz øîç øèt-ìëå§¨¤³¤£ŸÆ¦§¤´§¤½§¦¬Ÿ¦§¤−
éðáa íãà øBëa ìëå Bzôøòå:äcôz E ©«£©§®§¸Ÿ§¬¨¨²§¨¤−¦§¤«

i"yx£¯ÓÁ ¯Ët∑,טמאה ּבהמה ׁשאר ּפטר ולא ∆∆¬…ְְְְֵֵֶֶָָָֹ
ׁשּנמ  לפי היא, הּכתּוב מצרים גזרת ּבכֹורי ׁשלּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָ

ּביציאתן  יׂשראל את ׁשּסּיעּו ועֹוד, ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָלחמֹורים.
הרּבה  נטל ׁשּלא מּיׂשראל אחד ל (ׁשאין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹמּמצרים
מצרים  ׁשל ּומּזהבם מּכסּפם טעּונים .חמֹורים) ְְְְֲִִִִִִֶַָָָ

‰Na ‰cÙz∑ מּתר חמֹור ּופטר לּכהן, ׂשה נֹותן ƒ¿∆¿∆ֲֵֵֶֶֶַָֹֻ

והּׂשה  ּכהן ּבהנאה ּביד עֹורפֹו∑BzÙ¯ÚÂ.חּלין ְְֲִֵֶַַַָָֹֻ«¬«¿ְ
ׁשל  ממֹונֹו הפסיד הּוא והֹורגֹו. מאחֹוריו ְְְְֲִִִֵֶָָּבקֹופיץ

ממֹונֹו יפסיד לפיכ ‡„Ì.(מכילתא)ּכהן, ¯BÎa ÏÎÂ ְְִִֵַָָֹ¿…¿»»
‰cÙz EÈ·a∑ ּבמקֹום קצּוב ּפדיֹונֹו סלעים, חמׁש ¿»∆ƒ¿∆ְְְִִֵָָָָ

.אחר  ֵַ

(ãé)ðá EìàLé-ék äéäåúàf-äî øîàì øçî E §¨º̈¦«¦§¨«§¬¦§²¨−̈¥´Ÿ©®Ÿ
íéøönî ýåýé eðàéöBä ãé ÷æça åéìà zøîàå§¨«©§¨´¥½̈§´Ÿ¤À̈«¦¨¯§Ÿ̈²¦¦§©−¦

:íéãáò úéaî¦¥¬£¨¦«
i"yx£¯ÁÓ E· EÏ‡LÈ Èk∑ עכׁשו ׁשהּוא 'מחר' יׁש ƒƒ¿»¿ƒ¿»»ְֵֶַָָָ

ּוכגֹון: זה ּכגֹון זמן, לאחר ׁשהּוא 'מחר' כב)ויׁש (יהושע ְְְְְֵֶֶַַַָָ
ל  ּבניכם יאמרּו ראּובן "מחר ּובני ּגד ּדבני .בנינּו" ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶָָָָֹ

˙‡f ‰Ó∑ להעמיק יֹודע ׁשאינֹו טּפׁש ּתינֹוק זה «…ְֲִִִֵֵֵֶֶַַ
אחר  ּובמקֹום ּזאת". "מה וׁשֹואל: וסֹותם ְְְְֵֵֵֵַַָָֹׁשאלתֹו

אֹומר: ו)הּוא והּמׁשּפטים (דברים והחּקים העדֹות "מה ְְְִִִֵֵַַָָָֻ
ּכנגד  ּתֹורה ּדּברה חכם. ּבן ׁשאלת זאת הרי ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹוגֹו'",
לׁשאל, יֹודע וׁשאינֹו רׁשע, ּתם, ּבנים: ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹארּבעה

חכמה  ּדר .והּׁשֹואל ְְֵֶֶַָָ

Ók‡יא  È‡ÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï ÈÈ CpÏÚÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈»≈ƒ»¿»¿«¿»ƒ¿«¬»≈¿»
:CÏ dpzÈÂ C˙‰·‡ÏÂ CÏ ÌÈi˜ È„ƒ«ƒ»¿«¬»»»¿ƒ¿ƒ«»

Á˙tיב  ÏÎÂ ÈÈ Ì„˜ ‡cÏÂ Á˙Ù Ïk ¯aÚ˙Â¿«¿«»»««¿»√»¿»¿»»«
Ì„˜ Lc˜z ÔÈ¯Îc CÏ È‰È Èc ‡¯ÈÚa „ÏÂ¿«¿ƒ»ƒ¿≈»ƒ¿ƒ«¿≈√»

:ÈÈ¿»

B¯Ùz˜יג  ‡¯ÓÁ„ (‡¯Îea) Á˙t ÏÎÂ¿»»«¿»«¬»»ƒ¿
ÏÎÂ dÙ˜˙Â ˜B¯Ù˙ ‡Ï Ì‡Â ‡¯n‡a¿ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿¿ƒ¿¿≈¿»

:˜B¯Ùz CÈ·a ‡L‡„ ‡¯Îea¿»«¬»»ƒ¿»ƒ¿

Ó‡יד  ¯ÓÈÓÏ ¯ÁÓ Ca CpÏ‡LÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈ƒ¿¬ƒ»¿»¿»¿≈«»
ÈÈ ‡˜t‡ ‡„È ÛB˜˙a dÏ ¯ÓÈ˙Â ‡„»¿≈«≈ƒ¿¿»«¿»»¿»

:‡˙ec·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒƒ≈«¿»

epxetq

(ci).úàf äî`EdW ,xFng xhR oFicR ©Ÿ¦§¤¤£¤
zXcw dilr lEgz `le d`nh dndA§¥¨§¥¨§Ÿ¨¨¤¨§ª©
`l m` xFng xhR ztixre ,sEBd©©£¦©¤¤£¦Ÿ

.dCtz¦§¤

.íéøönî 'ä eðàéöBä ãé ÷æçawfgA §Ÿ¤¨¦¨¦¦§¨¦§Ÿ¤
Fxn`M ,'d Ep`ivFd mixvn lW mcï¨¤¦§©¦¦¨§¨§

mixvn wfgYe""mrd lr(bl ,ai lirl), ©¤¡©¦§©¦©¨¨
Epiqkp z`Ul Eplki `NW ot`A§Ÿ¤¤Ÿ¨Ÿ§¨¥§¨¥

Epkxvde ,mixvn bdpnM zFlbrA©£¨§¦§©¦§©¦§ª§©§
qp mda dUrpe ,mixFngA z`Ul̈¥©£¦§©£¨¨¤¥
mdilr dlge ,rbx FnkA dfl EwiRqdW¤¦§¦¨¤¦§¤©§¨¨£¥¤

.oFictl diE`x dXcw Ffi`eh dxez ¥§ª¨§¨§¦§

אגרות קודש

 ב"ה,  ו' שבט, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

... בטח למותר לעוררו ע"ד המובא בעומק הרעיון דישראל הם גוי אחד בארץ שאין זה רק 

היינו  הענינים,  בכל  האחדות  ממשיכים  שהם  אלא  אחת  ובתורה  אחד  בה'  מאמינים  שהם  כפשוטו 

שאין שניות בעולם כלל, כי כמו שנקרא הקב"ה אחד שהוא אחדות הפשוטה הרי גם בעולם נמצאת 

אחדות בין כל הענינים שבו, ובפרט אשר הגשמיות והרוחניות אינם שני ענינים נפרדים, ורק שניתן 

שהרוצה לטעות יבוא ויטעה, אבל באמת אחד הם, וזה מתפקידו של איש הישראלי  מקום כמרז"ל 

להבין ולהרגיש בעצמו אחדות הוי' ולהבינה ג"כ לסביבתו ובכל מושפעיו ובכל מקום שידו מגעת, וה"ה 

ג"כ בנוגע לבריאות, שכאשר נצרכה הוספה בבריאות הגוף צריכה להיות מתאימה להוספה בבריאות 

הנשמה וכלשון רז"ל כל המוסיף מוסיפין לו, ולכן ארשה לעצמי לעוררו אשר מהנכון שאביו שליט"א 

יוסיף בלימוד השיעורים דתורתנו תורת חיים אשר ע"י חיי עולם נטע בתוכנו, שאחד הפירושים בזה, 

אז זייענדיק אין וועלט זאל מען לעבען מיט חיים אמיתים שזה צ"ל נרגש ונראה גם בגוף בגשמיות 

וכפסק הרמב"ם, היות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא )דעות רפ"ד(.

המחכה לבשו"ט.



ק

יום ראשון - כ"ז טבת
מפרק קכ

עד סוף פרק קלד

יום רביעי - א' שבט
פרק כ

מפרק א 
עד סוף פרק ט

יום שני - כ"ח טבת
מפרק קלה

עד סוף פרק קלט

יום חמישי - ב' שבט
מפרק י

עד סוף פרק יז

יום שלישי - כ"ט טבת
מפרק קמ

עד סוף פרק קנ

יום שישי - ג' שבט
מפרק יח 

עד סוף פרק כב

שבת קודש - ד' שבט
פרק כ

מפרק כג סוף פרק כח

לשבוע פרשת בא תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה...  

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

  ... בשר  ועד 



קי zah f"k oey`x mei Ð fi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  כ"ז ראשון יום
פרק יז  ,44 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïáåé äæáå æé ÷øô,bk 'nr cr.äùòîä éìë

.æé ÷øtezcear xcq zeidl jixv cvik owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
eala zelbzda xxeri ,d"awd zlecba zeppeazd iciÎlr :"ipepia" ly

eze` rpnz d`xid .rxdÎxvia helyl ick z`fe ,'d z`xie 'd zad`

m`e ;dxez cenlle zeevn miiwl eze` ripz dad`de ,dxiar zeyrln

iciÎlr ,xxerl egeka oi`

d`xie dad` ,zeppeazdd

zelbzda dpiidzy ,el`k

zexzqen wx `l` ,eala

,ogeka f` mb - ealae egena

zbixcna eze` wifgdl

lka xidf zeidle ,"ipepia"d

zeler ,ok ;zeevnde dxezd

ely zeevnde dxezd f` mb

dxez cnl eli`k ,dlrnl

.ald zelbzday d`xie dad`a zeevn miiwe

äæáeiciÎlr ,xxerl egeka oi`y in mby ,epcnly dna - ¨¤
d`xie dad` wx `l` ,eala zeiybx d`xie dad` ,zeppeazd
ogeka yi z`f lka - cala eale egen zenelrza ze`haznd
oda qipkdl ,zeevnd b"ixz lka zenilyle zexidfl e`iadl

,dlrnl ozelrdle "zeig"áeúkM äî ïáeé1éìà áBø÷ ék" :E ¨©¤¨¦¨¥¤
éôa ,ãàî øácä."BúBNòì Eááìáe Elwy ,xne` weqtd - ©¨¨§Ÿ§¦¦§¨§©£

xeaic ,daygn :eiyeal zylya zeevne dxez miiwl icedil
- "ezeyrl" ,daygna - "jaala" ,xeaica - "jita" - dyrne
ly dzernyn oi` ,xzei wenre inipt oaena ,mxa .dyrna
ly izin`d epipr lr mb `l` ,cala daygnl "jaal" dlind
dad`d zeybx ly mnewn ,oky .d`xie dad` :`ede ,ald
ly ezernyn ixd ,jkl m`zda .ala `ed ,dnecke d`xide
zeevne dxez miiwl icedi lkl xacd (lw) aexw :`id weqtd
dad` ly ybx jezne ,d"awdn `xen ly inipt ybx jezn

:owfd epax l`ey jk lr .d"awdl"Eááìa" ¯ àeä ,äøBàëìc§¦§¨¦§¨§
,d`xie dad`a ald zeybx -eðlL Leçä ãâð`l eitl - ¤¤©¤¨

,d"awdn d`xile dad`l ribdl lw jkÎlkàéä äøBzäå]§©¨¦
,[úéçöð.onf lkle gvpl etweza cner dxeza oipr lk - ¦§¦

ipal z`f xn` epax dyny xnele `eal xyt` i` :xnelk
mdl lw xacd did drc xec mzeiday ,xacnd xecay l`xyi
lw xacd oi` epiabl eli`e ,d`xie dad` zebixcnl ribdl

oky .jk xacd oi` .jk lk aexwedxn`pe zigvp `id dxezd ,
llkep` ygena ,xen`k ,j` ,xacnd xecl `wec e`l ,xec

:mi`exíìBò úBåàzî Baì Ctäì "øácä ãàî áBø÷" ïéàL¤¥¨§Ÿ©¨¨§©¥¦¦©£¨
,úîàa 'ä úáäàì äfä,zee`zl ald dhep erahn ,oky - ©¤§©£©¤¡¤

dihpd z` zepyl mc`d lr ,d"awdl dad` xxerl icke
- ziahew zeipeviwl zg` zeipeviwn ,alay zize`ivnd
zee`z - dl` izy .d"awdl dad`l dfdÎmlerd zee`zn
.cgia zeidl ,ote` meya ,zeleki opi` ,'d zad`e ,dfdÎmlerd

"zeaald zaeg"d xn`nk2mileki mpi` mine y`y myky
`l jk ,cgia "xecl"'d zad`e dfdÎmlerd zee`z zeleki

lw `le "aexw" `ly ,ok m` ,mi`ex ep` .mc`d ala cgia zeidl
.'d z`xie 'd zad` mc`d ala reawl jkÎlkáeúkL Bîëe§¤¨

àøîba3äàøé ehà" : ©§¨¨©¦§¨
?"àéä ézøèeæ àúlî- ¦§¨©§¦¦

`id (d"awdn) d`xid ike
xn`y dn lr ?ohw xac

epax dyn4jiwl` 'd dn" :
m`Îik jnrn l`ey
:`xnbd zl`ey ,"d`xil
`zlin d`xi eh`"
dfnc" - "?`id `zxhef
lka ,daxc`c - gken
w"k oeyl) "c`n aexw epi` - dyn ly execa elit`e zexecd

d`xil qgia xacd jk m`e ,(epiax.äáäà ïkL-ìëå,oky - §¨¤¥©£¨
`l i`cea dad`ly ,d`xil xy`n dad`l ribdl xzei dyw
mb di`x epl yi ,eply yegl sqepy ,ixd .ribdl lw jkÎlk
cgeinae 'd z`xil ribdl jkÎlk lw xacd oi`y ,`xnbdn
?xacd "c`n aexw"y weqtd xne` ,`eti` ,cvik .'d zad`l

ì"æø eøîà íâå5."íúeLøa íaì ¯ à÷åc ¯ íé÷écö"c- §©¨§©©§©¦¦©§¨¦¨¦§¨
"wicv" epi`y in eli`e .'d z`xie 'd zad` cinz mala xxerl
`l` ,'ek aexw epi`y cal `lc gken dfnc" ,ezeyxa eal oi` -
,(iaxd oeyl) "'eke od oihreny ,miwicvl wx jiiy epi` daxc`
miiwl ,"c`n aexw" ,icedi lkly ,weqtd xne` ,`eti` ,cvik

,ezeyxa ealy :xnelk ,ald mr ,"jaala" zeevne dxezzgz
dxezd ixde ?'d zad`l dfdÎmlerd zee`z z` jetdl ,egewit

?miwicvl wx dpzip `l,"BúBNòì"c àlà"ezeyrl" dlnd - ¤¨§©£
"jaala" dfi` - "jaala c`n aexw" lr xaqd meyn da yi
,cala "ezeyrl"l rbepd "jaala" eze` df ixd ?c`n aexw
jaalae jita" :weqta xcqd dyw ,mvra ,oky .zeevn miiwl
- dyrne xeaic ,daygn lr ,lirl xen`k ,mifnex "ezeyrl
,dhnl dlrnlny xcqd itl `l ,weqta mixceqn md oi` j`
dbixcna miligzn m` .dlrnl dhnlny xcqd itl `le
,(daygn) "jaala" :xcqd zeidl jixv did ,xzei dpeilrd
ik ,(dyrn) "ezeyrl" okn xg`le ,(xeaic) "jita" okn xg`l
m`e .dyrnn dlrnl xeaice ,xeaicn dlrnl `id daygn
:xcqd zeidl jixv did ,dpezgzd dbixcna miligzn
,recn ."jaala" okn xg`le ,"jita" okn xg`l ,"ezeyrl"
- "jaala" jiynne ,xeaic - "jita"a weqtd ligzn ,`eti`
dlnd ,`l` ?dyrn - "ezeyrl" okn xg`le ,daygn
xiaqdl d`a `idy iptn "jaala" ixg` cin dazkp "ezeyrl"
xeywy dfk ote`l dpeekd ,o`k xen`d "jaala"y ,yxtle

.zeevnd meiwl ,"ezeyrl"läàéánä äáäàä ,øîBì äöBø¤©¨©£¨©§¦¨
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íéøîà éèå÷éì
äæáå æé ÷øôãàî øáãä êéìà áåø÷ éë ù"î ïáåé

äøåàëìã åúåùòì êááìáå êéôá
ãâð êááìá àåä[úéçöð àéä äøåúäå] åðìù ùåçä

æ"äåò úååàúî åáì êôäì øáãä ãàî áåø÷ ïéàù
àúìéî äàøé åèà àøîâá ù"îëå úîàá 'ä úáäàì
íé÷éãöã ì"æø åøîà íâå .äáäà ïëù ìëå àéä éúøèåæ
äáäàä ì"ø åúåùòìã àìà .íúåùøá íáì à÷åã
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יד.1. ל, האהבה.2.דברים לשער א.3.פתיחה כה, מגילה ב. לג, יב.4.ברכות י, י.5.דברים לד, רבה בראשית



zahקב g"k ipy mei Ð fi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שני טבת יום כ"ח
,bk 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àåäù éî àì íà,46 'nr cr:à"îá

,ãáìa úBönä úiNò éãéìzenelrzay" dad`l dpeekd - ¦¥£¦©©¦§¦§©
,'d zad` zebixcna ,mcewd wxta xaic dilry ,"egene eal
z`xwp `id zeevnd meiwl qgiay wx .dad` z`xwp ef oi`

,zeevnd meiwl `iadl dgekay iptn ,"dad`"àúeòø" àéäL¤¦§¨
"àaìc,ald oevx - §¦¨

ék íb ,áì úBîeìòúaL¤§©£¥©¦
Baì úelbúäa dðéà¥¨§¦§©¦

.Là étLøkz`f lkae - §¦§¥¥
eze` d`ian `id mb

.zeevnd meiwläæ øáãå§¨¨¤
efk dad` ekeza xxerl -
,cala eal zenelrzay
ìëì ì÷ðå "ãàî áBø÷"¨§Ÿ§¨¥§¨
çî Bì Lé øLà íãà̈¨£¤¥Ÿ©
Bçî ék ,Bã÷ã÷a§¨§¨¦Ÿ

,BúeLøaoi` m` mb - ¦§
,ezeyxa ealìBëéå§¨

Ba ïðBaúäì,egena -Ba ïðBaúiLëe ,õtçé øLà ìëk §¦§¥§¨£¤©§Ÿ§¤¦§¥
ãâa-ìk-ìò Bçîa ,ãéìBé àìénî ¯ àeä-Ceøa óBñ-ïéà úl ¦§ª©¥¨¦¥¨¦§Ÿ©¨

,íéðt,eala `l m` -Ba ä÷áãì 'äì äáäàä,d"awda - ¨¦¨©£¨©§¨§¨
íei÷a,meiw iciÎlr -.BúøBúå åéúBöîäæåxwird - §¦¦§¨§¨§¤

ly zilkzde,íãàä ìk,dxez cenlle zeevn miiwl -ék ¨¨¨¨¦
áéúk "íúBNòì íBiä"6,,"meid" ozeyrl epzip zeevnd - ©©£¨§¦

à÷åc äNònä íìBò àeä "íBiä"L7mler" lr fnex "meid" - ¤©¨©©£¤©§¨
Îmlerd ,`wec "dyrnddfddnvrlyk d"awdl dad`d ,

oneiw `ed xwird .ixwird xacd dppi`iyrnd.zeevnd ly
wewf ,inipt iytp ybx jezn ,ie`xk zeevn miiwl ick ,`l`
,"mzeyrl" `ed ,"meid"d ly exwir ,j` .'d zad`l mc`d

øçîìe",`eal cizrl xnelk -,"'eë,xkyd z` elawi -Bîk §¨¨§
.øçà íB÷îa øàaúpL,'d zad` ly zizin`d dzbxc - ¤¦§¨¥§¨©¥

zrbep dpi` ,iwlg xky leaiw meyn da yi dnvrlyk `idy
zrkjk myle .zeevne dxez ly dyrnd mvr rbepy enk ,

dad`d mb dwitqn
.alde gend zenelrzay
"ezeyrl" dlndy ixd
:"jaalae" z` dxiaqn
`id "jaala" dad` efi`
- mc` lkl "c`n aexw"
icil d`ad dad`d idef
da ice ,cala egena iehia
;"ezeyrl" icil `iadl
xxerl leki efk dad`
epi`y in mb ,ekeza
dad` xxerl lbeqn
ef dad` .ald zelbzda

genac`d z` xak `iaz ,itk - zeevnde dxezd meiwl m
:oldl xaqeiyììç ìò ,BúãìBzå Bòáèa èélL çnäå§©Ÿ©©¦§¦§§§¨©¨¨

,álaL éìàîOä,rxdÎxvide zindad ytpd ly dnewn - ©§¨¦¤©¥
,zerx zeaygn - okn xg`le ,zee`z xxerzdl zelelr myn

.äNònä éìk íäL íéøáàä ìk ìòå ,åét ìòåhily gend - §©¦§©¨¨¥¨¦¤¥§¥©©£¤
oevxde dad`d el didz ,miptÎlkÎlr ,genay xg`ne .mdilr
lr ,okn xg`l ,gend helyi jke ,zeevn miiwle dxez cenll
dxez cenll mixa`d x`y z`e dtd z` ripie ,alay de`zd
dfy itk ,ezeyxa epi` eal xy`k mb df itl .zeevn miiwle
ald lr ritydl ezlekia - ezeyxa egeny oeik ixd ,"wicv"a

,mixa`d x`y lre

,úîàa òLø àeäL éî àì íà"ryxk" `xwpd "ipepia" `l - ¦Ÿ¦¤¨¨¤¡¤
hily" gend oi` elv` ,zn`a ryx `l` ,(b"i wxta xkfenk)

,daxc` `l` ,"ald lrì"æø øîàîk8íéòLøä"Líä §©£©©©¤¨§¨¦¥
,"íaì úeLøa,mnvr lr helyl mzexyt`a oi` - ¦§¦¨

de`z zxxerznyk
,malaíaì ïéàå§¥¦¨

,ììk íúeLøaoi` - ¦§¨§¨
drtyde gewit mey genl
,lirl xen`a .mal lr
dxe`kl :sqep xac xaqei

wxy xnelk ,"mzeyxa mal miwicv"y xn`p cg` cvn ,dyw
dbixcna dhnl `edy ,"ipepia"d eli`e ,ezeyxa eal "wicv"d
miryx `wecy ,xn`p ipy cvne ;ezeyxa eal oi` - "wicv"n
- "ryx" ly llka epi`y in ,df itle ."mal zeyxa" md

:xacd oaei ,epxaqdy itk `l` ?ezeyxa ok` `ed eal - "ipepia"
zr lkae ,"mzeyxa mal" - "miwicv"d :xaca mipte` dyly
ilan ,mixxerzn md ,'d zad`a xxerzdl mivex mdy
`l - "miryx"d ;ald lr rityi gendy jkl wwcfdl ekxhviy
mal oi`y cala ef
:daxc` `l` ,mzeyxa
;mal zeyxa md
oi` mpn` - "mipepia"de
dze`a ,mzeyxa mal
,"wicv"a dfy itk dcn

.ald lr mda rityn gend j`,zniieqn dcnay ixd
drtydl xeywd lka z`fe ,mzeyxa `ed ald ,"mipepia"a
:xne` `ed "miryx"a ,okl .dyrne xeaic ,daygna ziyrnd

mzeyxa mal oi`"llkmileki md oi` ,gend zervn`a mb - "
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

àúåòø àéäù ãáìá úåöîä úééùò éãéì äàéáîä
åáì úåìâúäá äðéà éë íâ áì úåîåìòúáù àáìã

íãà ìëì ì÷ðå ãàî áåø÷ äæ øáãå ùà éôùøëøùà
åá ïðåáúäì ìåëéå åúåùøá åçåî éë åã÷ã÷á çåî åì ùé

åá ïðåáúéùëå õåôçé øùà ìëëä"á ñ"à úìåãâá
ä÷áãì 'äì äáäàä íéðô ìë ìò åçåîá ãéìåé àìéîî

åéúåöî íåé÷á åáíúåùòì íåéä éë íãàä ìë äæå åúøåúå
ù"îë 'åë øçîìå à÷åã äùòîä íìåò àåä íåéäù áéúë
éìàîùä ììç ìò åúãìåúå åòáèá èéìù çåîäå .à"îá

éìë íäù íéøáàä ìë ìòå åéô ìòå áìáùäùòîä

íéòùøäù ì"æøàîë úîàá òùø àåäù éî àì íà
ììë íúåùøá íáì ïéàå íáì úåùøá íäìò ùðåò äæå
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ezclezn raha ald lr hily gendy epcnl .ald lr ritydl
,"miryx"l qgia mb jk mixne` ep` oi` recn j` ,mc`d ly
epax xiaqn - ?mzclezn rah eze` epyi mda mb ,dxe`kl ,ixd

:owfd.íðBò íöòå ìãb ìò Lðò äæåmdizepeer lr yperk - §¤Ÿ¤©Ÿ¤§Ÿ¤£¨
gend ly egek mdn gwlp
m` ,mxa .ald lr helyl
:dl`yd zl`yp ,jk

xnel xyt` cvikmda
mby ,"c`n aexw" xacdy
xacd lw "miryx"l
zeevne dxez miiwl
daeyzde - ?"jaala"a

:`idäøBz äøac àìå§Ÿ¦§¨¨
íäéiçaL elà ¯ íéúna©¥¦¥¤§©¥¤

.íéúî íéeø÷oi` - §¦¥¦
xn`p da - dxezd
- "'ebe jil` aexw"y
"miryx"a zxacn
.mizn mi`xwp mdiigay
:o`k xird epiax w"k
aldc] l"pdtr dpde"
`le zeinyb dvex eraha
`l 'it` x"ied`
,'ek zenelrzay
mgen 'it` miryxde
`"` (1 k"` [mal zeyxa

(1 x`ane .('ek mxxeri in ik) e"g mlerl (2 'd zcear mda
ald rah) mavn zepyl mcia (2 la` .'ek `"` mavna zn`ac

etwezezxiay i"r (mal."'ekíéòLøì øLôà éà ,úîàa ék¦¤¡¤¦¤§¨¦§¨¦
'ä ãáòì ìéçúäìybx jezn zeevne dxez miiwl drnyny - §©§¦©£Ÿ

,d`xie dad`a ,ytpd,älçz øáòä ìò äáeLz eNòiL éìa§¦¤©£§¨©¤¨¨§¦¨
ìíäL ,úBtìwä øaL,mdly zexiardn exvepy ,zetilwd - §©¥©§¦¤¥

íäéáàì íðéa ú÷ñônä ìæøa ìL ävçîe ìécáî Cñî̈¨©§¦§¦¨¤©§¤©©§¤¤¥¨©£¦¤
,íéîMaL?zetilwd z` mixaey ,`eti` ,dnae ,jk m` ,cvik - ¤©¨©¦

-,åéàèç ìò BLôð úøéøîe Baì úøéáL éãé-ìòzexixnd - ©§¥§¦©¦§¦©©§©£¨¨
.zetilwd z` mixaey - ald oexayeìò øäfa áeúkL Bîk§¤¨©Ÿ©©

"'Bâå øaLð áì ,äøaLð çeø íéäìà éçáæ" :÷eñt9,oaxw - ¨¦§¥¡Ÿ¦©¦§¨¨¥¦§¨§
"`xg` `xhq"d gexyk ,"dxayp gex" `ed ,miwl` myl

- ?"`xg` `xhq"d gex zxayp dnae cvik .dxaypéãé-ìòL¤©§¥
íL ïiò] àøçà-àøèñc äàîhä çeø äøaLð ¯ øaLð áì¥¦§¨¦§§¨©©ª§¨§¦§¨¨¢¨©¥¨
à ãenò ä óãå ç óc àø÷iå úLøôe îø óc ñçðét úLøẗ¨©¦§¨©¨¨©©¦§¨©§©©

.[íL æ"îøä Leøôáezepaxwd lky ,xaecn my "xdef"a - §¥¨¨
:zepaxwa cinz aezky enk ,'ied myl zekiiya dxeza mixkfp
mey xkfp epi` - miwl` myl zekiiya eli`e ."'iedl gegip gix"
gex zxiay - ?miwl` myl oaxwk ynyn ,`eti` ,dn .oaxw
gex - miwl` igaf" :weqtd xne` z`f ;"`xg` `xhq"d
mileki "miryx"d oi` ok`y ,miptÎlkÎlr ,ixd ."dxayp

.mal z` dligz exayiy ilan ,'d zceara ligzdlàéäå- §¦

,xard lr dhxg edfy ,mi`hgd lr zexnxnzdde ald oexay
md,äàzz äáeLz úðéçazepiga izy .dpezgz daeyz - §¦©§¨©¨¨

iehia icil ze`ad ,"d`lir daeyz"e "d`zz daeyz" :daeyza
mya ;'ied myn 'd ze`d zxfgd ,"'d aeyz" ,"daeyz" dlina
'd :o"idd izy - 'ied
'dd ,(dpeilrd) d`lir
- c"eid ixg`y dpey`xd
ixg`y 'dd ,d`zz 'de
"d`lir daeyz" - .e"`ed
d`lir 'd zxfgd :epiid
;'ied my ly c"eil
:epiid "d`zz daeyz"e
e"`el d`zz 'd zxfgd
daeyzd .'ied my ly
`id - o`k xaecn dzece`

:d`zz daeyzúBìòäì§©£
,äàzz 'ämy ly - ©¨¨

,'ieddúìéôpî dîé÷äì©£¦¨¦§¦¨¨
ìà äìôðL,zetilwd - ¤¨§¨¤

ze`xwpd,íéðBöéçä©¦¦
àeäLd`zz 'd zlitp - ¤

icil 'ied my ly
,mipevigdúeìb ãBñ¨

øîàîk ,äðéëMä©§¦¨§©£©
ì"æø10¯ íBãàì eìb" : ©©¨¤¡

,"íänò äðéëLjeza - §¦¨¦¨¤
,zelbdeðéäc:dpeekd ,mc`d ly zipgexd dceara -íãàLk §©§§¤¨¨

"íBãà" äNòî äNBò,olvilÎ`pngx zexiara lykp -ãéøBî ¤©£¥¡¦
éLîîeì CíL,zetilwd jeza -úeäìà õBöéðå úðéça ©§¦§¨§¦©§¦¡Ÿ

,BlL äîLð-çeø-Lôð úà äiçnä- "dpikyd zelb" - ©§©¤¤¤¤©§¨¨¤
uevipdy jka z`hazn zelbd ;zelba `ed eay iwl`d uevipd

,eznype egex ,eytp z` dign ixd iwl`dLôða Ba íéLaìîä©§ª¨¦©¤¤
Ba úëìBnä ,éìàîOä ììçaL BaìaL ,ätìwäî úéîäaä©§¥¦¥©§¦¨¤§¦¤¤¨¨©§¨¦©¤¤

,ea zehley dtilwde zindad ytpd -,òLø BãBòaiptl - §¨¨
,daeyza xfgy"äpè÷ øéò"a úìLBîe,sebd -,BlLixd - ¤¤¨¦§©¨¤

ozi` cgie ,dtilwd jeza zelba ze`vnp dnype gex ,ytpdy
,oze` dignd iwl`d uevipd mb zelba `vnp ociÎlre-Lôðå§¤¤

.dìöà äìBba íéLeák äîLð-çeødnypde gexd ,ytpd - ©§¨¨§¦©¨¤§¨
zelba "zeyeak" mb od ,zelba ze`vnp ody cala ef `l ,onvr
zeyrl ezexig z` ca`ny wx `l ieayd .iay ly avn -

eizelert`edly eizelert zeyrl eilr mitek mb `l` ,
`peydwx `vnp envr iwl`d uevipd eli`e .ieay `ed eiciay

gex ,ytpd z` zeigdl die`xd ezrtyd zxcrp - zelba
.ziwl` "zeig" ,sebd lka ociÎlre ,oda ybxezy ,dnype
-àøèñå äàîhä çeø äøaLðå ,Baø÷a Baì øaLpLëe§¤¦§¨¦§¦§§¦§§¨©©ª§¨§¦§¨

eãøtúéå ,àøçà,"`xg` `xhq"de dtilwd zegek -¯ 'eë ¨¢¨©¦§¨§
àéä,dpikyd `idy ,'ied my ly d`zz 'd ze`d -äî÷ ¦¨¨

:øçà íB÷îa øàaúpL Bîk ,äávð íâå dúìéôpî,ixd - ¦§¦¨¨§©¦¨¨§¤¦§¨¥§¨©¥
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[íù æ"îøä 'éôáåàéäåúåìòäì äàúú äáåùú 'éçá
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êéùîîå ãéøåî íåãà äùòî äùåò íãàäùë åðééäã
åìù ð"øð úà äéçîä úåäìà õåöéðå 'éçá íùì
åáìáù äôéì÷äî úéîäáä ùôðá åá íéùáåìîä
úìùåîå òùø åãåòá åá úëìåîä éìàîùä ììçáù

äìöà äìåâá 'éùåáë ð"øðå åìù äðè÷ øéòáøáùðùëå
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יח.9. נא, א.10.תהלים כט, מגילה ראה

zah g"k ipy mei Ð fi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שני טבת יום כ"ח
,bk 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àåäù éî àì íà,46 'nr cr:à"îá

,ãáìa úBönä úiNò éãéìzenelrzay" dad`l dpeekd - ¦¥£¦©©¦§¦§©
,'d zad` zebixcna ,mcewd wxta xaic dilry ,"egene eal
z`xwp `id zeevnd meiwl qgiay wx .dad` z`xwp ef oi`

,zeevnd meiwl `iadl dgekay iptn ,"dad`"àúeòø" àéäL¤¦§¨
"àaìc,ald oevx - §¦¨

ék íb ,áì úBîeìòúaL¤§©£¥©¦
Baì úelbúäa dðéà¥¨§¦§©¦

.Là étLøkz`f lkae - §¦§¥¥
eze` d`ian `id mb

.zeevnd meiwläæ øáãå§¨¨¤
efk dad` ekeza xxerl -
,cala eal zenelrzay
ìëì ì÷ðå "ãàî áBø÷"¨§Ÿ§¨¥§¨
çî Bì Lé øLà íãà̈¨£¤¥Ÿ©
Bçî ék ,Bã÷ã÷a§¨§¨¦Ÿ

,BúeLøaoi` m` mb - ¦§
,ezeyxa ealìBëéå§¨

Ba ïðBaúäì,egena -Ba ïðBaúiLëe ,õtçé øLà ìëk §¦§¥§¨£¤©§Ÿ§¤¦§¥
ãâa-ìk-ìò Bçîa ,ãéìBé àìénî ¯ àeä-Ceøa óBñ-ïéà úl ¦§ª©¥¨¦¥¨¦§Ÿ©¨

,íéðt,eala `l m` -Ba ä÷áãì 'äì äáäàä,d"awda - ¨¦¨©£¨©§¨§¨
íei÷a,meiw iciÎlr -.BúøBúå åéúBöîäæåxwird - §¦¦§¨§¨§¤

ly zilkzde,íãàä ìk,dxez cenlle zeevn miiwl -ék ¨¨¨¨¦
áéúk "íúBNòì íBiä"6,,"meid" ozeyrl epzip zeevnd - ©©£¨§¦

à÷åc äNònä íìBò àeä "íBiä"L7mler" lr fnex "meid" - ¤©¨©©£¤©§¨
Îmlerd ,`wec "dyrnddfddnvrlyk d"awdl dad`d ,

oneiw `ed xwird .ixwird xacd dppi`iyrnd.zeevnd ly
wewf ,inipt iytp ybx jezn ,ie`xk zeevn miiwl ick ,`l`
,"mzeyrl" `ed ,"meid"d ly exwir ,j` .'d zad`l mc`d

øçîìe",`eal cizrl xnelk -,"'eë,xkyd z` elawi -Bîk §¨¨§
.øçà íB÷îa øàaúpL,'d zad` ly zizin`d dzbxc - ¤¦§¨¥§¨©¥

zrbep dpi` ,iwlg xky leaiw meyn da yi dnvrlyk `idy
zrkjk myle .zeevne dxez ly dyrnd mvr rbepy enk ,

dad`d mb dwitqn
.alde gend zenelrzay
"ezeyrl" dlndy ixd
:"jaalae" z` dxiaqn
`id "jaala" dad` efi`
- mc` lkl "c`n aexw"
icil d`ad dad`d idef
da ice ,cala egena iehia
;"ezeyrl" icil `iadl
xxerl leki efk dad`
epi`y in mb ,ekeza
dad` xxerl lbeqn
ef dad` .ald zelbzda

genac`d z` xak `iaz ,itk - zeevnde dxezd meiwl m
:oldl xaqeiyììç ìò ,BúãìBzå Bòáèa èélL çnäå§©Ÿ©©¦§¦§§§¨©¨¨

,álaL éìàîOä,rxdÎxvide zindad ytpd ly dnewn - ©§¨¦¤©¥
,zerx zeaygn - okn xg`le ,zee`z xxerzdl zelelr myn

.äNònä éìk íäL íéøáàä ìk ìòå ,åét ìòåhily gend - §©¦§©¨¨¥¨¦¤¥§¥©©£¤
oevxde dad`d el didz ,miptÎlkÎlr ,genay xg`ne .mdilr
lr ,okn xg`l ,gend helyi jke ,zeevn miiwle dxez cenll
dxez cenll mixa`d x`y z`e dtd z` ripie ,alay de`zd
dfy itk ,ezeyxa epi` eal xy`k mb df itl .zeevn miiwle
ald lr ritydl ezlekia - ezeyxa egeny oeik ixd ,"wicv"a

,mixa`d x`y lre

,úîàa òLø àeäL éî àì íà"ryxk" `xwpd "ipepia" `l - ¦Ÿ¦¤¨¨¤¡¤
hily" gend oi` elv` ,zn`a ryx `l` ,(b"i wxta xkfenk)

,daxc` `l` ,"ald lrì"æø øîàîk8íéòLøä"Líä §©£©©©¤¨§¨¦¥
,"íaì úeLøa,mnvr lr helyl mzexyt`a oi` - ¦§¦¨

de`z zxxerznyk
,malaíaì ïéàå§¥¦¨

,ììk íúeLøaoi` - ¦§¨§¨
drtyde gewit mey genl
,lirl xen`a .mal lr
dxe`kl :sqep xac xaqei

wxy xnelk ,"mzeyxa mal miwicv"y xn`p cg` cvn ,dyw
dbixcna dhnl `edy ,"ipepia"d eli`e ,ezeyxa eal "wicv"d
miryx `wecy ,xn`p ipy cvne ;ezeyxa eal oi` - "wicv"n
- "ryx" ly llka epi`y in ,df itle ."mal zeyxa" md

:xacd oaei ,epxaqdy itk `l` ?ezeyxa ok` `ed eal - "ipepia"
zr lkae ,"mzeyxa mal" - "miwicv"d :xaca mipte` dyly
ilan ,mixxerzn md ,'d zad`a xxerzdl mivex mdy
`l - "miryx"d ;ald lr rityi gendy jkl wwcfdl ekxhviy
mal oi`y cala ef
:daxc` `l` ,mzeyxa
;mal zeyxa md
oi` mpn` - "mipepia"de
dze`a ,mzeyxa mal
,"wicv"a dfy itk dcn

.ald lr mda rityn gend j`,zniieqn dcnay ixd
drtydl xeywd lka z`fe ,mzeyxa `ed ald ,"mipepia"a
:xne` `ed "miryx"a ,okl .dyrne xeaic ,daygna ziyrnd

mzeyxa mal oi`"llkmileki md oi` ,gend zervn`a mb - "
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àúåòø àéäù ãáìá úåöîä úééùò éãéì äàéáîä
åáì úåìâúäá äðéà éë íâ áì úåîåìòúáù àáìã

íãà ìëì ì÷ðå ãàî áåø÷ äæ øáãå ùà éôùøëøùà
åá ïðåáúäì ìåëéå åúåùøá åçåî éë åã÷ã÷á çåî åì ùé

åá ïðåáúéùëå õåôçé øùà ìëëä"á ñ"à úìåãâá
ä÷áãì 'äì äáäàä íéðô ìë ìò åçåîá ãéìåé àìéîî

åéúåöî íåé÷á åáíúåùòì íåéä éë íãàä ìë äæå åúøåúå
ù"îë 'åë øçîìå à÷åã äùòîä íìåò àåä íåéäù áéúë
éìàîùä ììç ìò åúãìåúå åòáèá èéìù çåîäå .à"îá

éìë íäù íéøáàä ìë ìòå åéô ìòå áìáùäùòîä
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יא.6. ז, א.7.דברים כב, יא.8.עירובין לד, רבה בראשית



zahקד h"k iyily mei Ð gi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  כ"ט שלישי יום
פרק יח  ,46 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úôñåúìå çé ÷øô,ck 'nr cr:[íéìåâìâ

.dzelbn dpikyd ,lekiak ,zxxgzyn ,daeyz iciÎlry
,f` wxe ,etebae eytpa ritydl ligzn mc`ay iwl`d uevipd
ina eli`e ."ryx"a xacd jk .'d zceara ligzdl leki `ed
xacny) weqtd xne` okle ,"ald lr hily" egen ,ryx epi`y
c`n lw - "c`n xacd jil` aexw ik" :(miryx mpi`y dl`a
.'d z`xiae 'd zad`a - "jaala" ,zeevne dxez miiwl icedil
iciÎlre ,"ald lr hily gen" ly oiprd zece` epcnl df wxta
ezlekia ,egen zpad zrtyda ekeza xvei mc`dy oevxd

:xen`l xywa siqedl ie`x - .eal zee`z lr xabzdl

lv` dpiea mrt xwia yhiee`aeiln ocrÎeznyp a"yxden iaxd
?zeciqgd zxez idn :xeqtextd el`y .miieqn xeqtext ,`tex
xiaqi gendy ,`id zeciqgd zxez - :el dpr ocrÎeznyp iaxd
gendy dn z` miiga myiil ald lre ,zevxl eilr dn all
ixd md ale gen ,z`f miyer cvik :xeqtextd aey el`y .oian
jka ,ok` - :iaxd el dpr !mdipia cixtn lecb miy zenler ipy
,dl` mler iwlg ipy oia xyb miwdl ,mc`d zcear z`hazn
jk ,mdipia miipexhwl` oetlh iheg geznl zegtdÎlkl e`

.ala xi`ie ribi genay xe`dy

.çé ÷øtjil` aexw ik" :weqtd z` owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
,l`xyin cg` lkl xacd aexwy ,"ezeyrl jaalae jita c`n xacd

oipr iciÎlr ,'d z`xiae 'd zad`a - "jaala" ,zeevne dxez miiwl

ezeyxa `ed "gen"d ,oky .d"awd zlecba zewnrzdd ,"zeppeazdd"

mb) l`xyin cg` lk ly

dfy itk ,ezeyxa epi` ealyk

,(mzeyxa maly "miwicv"a

egena wnrzdl ezlekiae

.dvex `edy dn lka

zlecba egena wnrziyke

ekeza "cilei" - d"awd

.epnn d`xie d"awdl dad`

,zepey zeaiq zngn m` mb

dad` "xevil" ezexyt`a oi`

zeybxene zeielb d`xie

d`xie dad` .eal zenelrzae egena oze` "xevil" leki `ed j` ,eala

mb od .zeevne dxez meiwl eze` `iadl - "ezeyrl"l oda ic el`

dxez cnl eli`k - dlrnl ozelrdl ,eizeevnae ezxeza zeyalzn

.ala zeybxene zeielb d`xie dad` jezn zeevn miiwe

dperh - "zeppeazd" iciÎlr exvepy d`xie dad` od el`y xg`n ,mxa

xacd jil` aexw ik" :weqtay) "c`n" dlndc`nick ik ,xaqd ("

jixv ,opeazdl dna mc`l didiy jixv ,d"awd zlecba opeazdl

zeidl jixv mb `ed .ef dricia opeazdle 'd zlecba drici el didzy

dfy jk lr xnel xyt` ,`eti` ,cvik .zeppeazdd oiprl mi`zne iepa

aexw"c`nin mby ,cenll micner ep`y wxta ,owfd epax xiaqi - ?"

z`f lka - zeppeazdd oiprl jiiy epi`e ,d"awd zlecba drici el oi`y

z`xiae 'd zad`a ,ald mr ,"jaala" zeevne dxez miiwl `ed mb leki

,l`xyin cg` lk alay d"awdl "zxzeqn dad`"d iciÎlr ,z`fe .'d

ef dad` ielib myl .epizea`n l`xyin cg` lkl dyexi `idy

itk - `l` ,zeppeazdd oiprl wewf mc`d oi` (d`xi mb dkeza zllekd)

oexkf .ef dad` ea zniiwy xekfiy ,"oexkf"d oipra el ic - oldl xiaqiy

xak xyt` ef dad` lr .zeevnde dxezd meiwl eze` `iai cala df

,el xyt` - zeppeazdd oiprl jiiy epi`y in mb ik ,"c`n aexw" xnel

.zeevne dxez miiwl ,ef dad`a

ék" :÷eñôaL "ãàî" úlî ,áèéä øàa ,øeàa úôñBzìe§¤¤¥¨¥¥¥¦©§Ÿ¤§¨¦
éìà áBø÷"'Bâå ãàî øácä E1,`id "c`n" dlnd zernyn - ¨¥¤©¨¨§Ÿ§

yc`n'd zad`a ,"jaala" zeevne dxez miiwl lwe aexw
jil` aexw" zernyny ,epxaqdy dn itl ,mxa .'d z`xiae
iciÎlry ,`id "xacd
zelcba zeppeazd
mc`d zlekia ,d"awd
dad` ekeza "xevil"
zpigaa zegtl ,d`xie
oiicr miperh - "dpeaz"
m` ,oky .xaqd mixacd
zeppeazd jkl dyexc
df oi`y ixd ,zewnrzde

aexw"c`n,"éøöòãéì C ¨¦¥©
éî óà ék ,äðîàð¤¡¨¨¦©¦

,'ä úòéãéa äøö÷ BzòcL,dpade drici el dxqg - ¤©§§¨¨¦¦©
,d"awd ly ezlecba ,oda opeazdlúlãâa ïéáäì áì Bì ïéàå§¥¥§¨¦¦§ª©

,àeä-Ceøa óBñ-ïéàjixvy itk min`zen mpi` eale egen - ¥¨
lkeiy ,zeppeazdd oiprläpnî ãéìBäì,zeppeazddn - §¦¦¤¨

eîéçøe eìéçc,dad`e d`xi -ãáì Búðeáúe Bçîa elôà §¦§¦£¦§Ÿ§¨§©
d`xie dad` ekeza xxerl ezexyt`a oi`y cala ef `l -
d`xie dad` xxerl ezexyt`a mb oi`y `l` ,ala zeybxen

,cala ezpeazae egena iehia icil dp`azyïë-ét-ìò-óà©©¦¥
ì ãàî øácä åéìà áBø÷øîLefi` lr xearln xnyidl - ¨¥¨©¨¨§Ÿ¦§Ÿ

,jk myl mc`d wewf ,lirl xaqedy itky ,dyrzÎ`lÎzevn
,'d z`xi ly "dcn"lúBNòìå,miiwl -,äøBzä úBöî ìk §©£¨¦§©¨

,ïlk ãâðk äøBz ãeîìúåly oneiw zenilyl ,oky - §©§¨§¤¤ª¨
eciay ixd - 'd zad` zyxcp ,dxez cenile dyrdÎzeevn

,z`f miiwl,Lnî Bááìáe åéôaitl wx `l ,xnelk - §¦¦§¨©¨
itl mb `l` ,daygn - "jaala" dlnd ly ielbd dyexit
,'d zad`ae 'd z`xia - jaala dlnd ly izin`d dbyen

,ynn ala,àaìc à÷îòî,ald wnern -,Bzîàì úîàa ¥¨§¨§¦¨¤¡¤©£¦
,eîéçøe eìéçãazpigaay dad`a `l .dad`e d`xia - ¦§¦§¦

,zizin` dad` zbixcna `id oi` dnvrlyky ,"dpeaz"
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íéøîà éèå÷éì
úôñåúìå çé ÷øôãàî úìî áèéä øàá øåàéá

øáãä êéìà áåø÷ éë ÷åñôáù
äøö÷ åúòãù éî óà éë äðîàð òãéì êéøö 'åâå ãàî
ãéìåäì ä"á ñ"à úìåãâá ïéáäì áì åì ïéàå 'ä úòéãéá
ë"ôòà ãáì åúðåáúå åçåîá 'éôà åîéçøå åìéçã äðîî
úåöî ìë úåùòìå øåîùì ãàî øáãä åéìà áåø÷
à÷îåòî ùîî åááìáå åéôá ïìåë ãâðë ú"úå äøåúä
äáäà àéäù åîéçøå åìéçãá åúéîàì úîàá àáìã
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יד.1. ל, דברים



קכ zah h"k iyily mei Ð gi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.zeevnd ly oneiwl ,"ezeyrl"l qgia wx dad` mya z`xwpe
z`xie 'd zad` od ,o`k xaecn odilr ,d`xide dad`d eli`e

el`kl zeaygpd 'dzebixcnacvik - `l` .d`xie dad` ly
el dpiidzy ,zeppeazdl jiiy epi`y ,dfk icedil el xyt`

'd z`xie 'd zad`
jk lr xne` - ?zeizin`

:owfd epaxäáäà" àéäL¤¦©£¨
ìaL "úøzñîúeììk á §ª¤¤¤§¥§¨

äMøé àéäL ,ìàøNé¦§¨¥¤¦§ª¨
.eðéúBáàî eðìlk - ¨¥£¥

el yi l`xyin cg`
oi`e ,ef dad` dyexia
.dze` "xevil" jixv `ed
cvik oiapy ick ,`l`
dad`a ,miiwl el xyt`
cgeina !zeevne dxez ,ef
zeevne dxez meiwlyk
- 'd z`xi mb zyxcp
lr xaecn o`k eli`e

dad`- cala zxzeqn
dipipr owfd epax xiaqn

icil d`iadle ef dad` xxerl ji` rcpy ick ,ef dad` ly
mb ef dad` zllek ji`e ,zeevnde dxezd zxinya iehia

- 'd z`xiéøvL ÷ø,áèéä øàa älçz øàáìe íéc÷äì C ©¤¨¦§©§¦§¨¥§¦¨¨¥¥¥
Bæ äáäà LøLzyxyen ,ytpa gek dfi`ae ,dpiga efi`a - Ÿ¤©£¨

,ef dad`,dðéðòådad` dpyi :ef dad` ly dzernyn dn - §¦§¨¨
itk dnypdy ,d"awd mr cg`zdl ugl zxivia z`haznd

seba zyaeln `idydlydad` dpyie ;d"awd mr cg`zz
zytgn ytpdy ,"ytpd zelk" ly ddink dkeza z`yepd
"ywean"d ,`eti` ,edn .dnecke ,d"awda llkidle zelkidl

?zxzeqnd dad`d lyéàå,eðì äMøé àéä Ccvik - §¥¦§ª¨¨
?dad` miyxeiéàå.eìéçc íb da ììëð Czllkp cvik - §¥¦§¨¨©§¦

xnyidl ick ,epcnly itk ,oky ?d`xi mb ef dad`a
(zxzeqn) dad`ay xg`ne ,"d`xi" mb ixd zyxcp ,zexiarn
zllek `idy ixd ,zeevnde dxezd lk z` miiwl xyt` ef
zllek cvike ji` ,oiadl epilr df xace - d`xi mb dkeza

?d`xi mb ef dad`,ïéðòäå,`ed -ïä ïä úBáàä ék §¨¦§¨¦¨¨¥¥
,äákønä,d"awdl ,mzenvr lka ,ixnbl milha eid zea`d - ©¤§¨¨

epevx itl wx zbdpen `ide ,da "akex"l dlhad "dakxn" enk
,d"awd ly epevx xy`n xg` oevx mey zea`l did `l ,jk -

ïk ìòå,okle -éLîäì eëæíäéðáì äîLð-çeø-Lôð C §©¥¨§©§¦¤¤©§¨¨¦§¥¤
òaøàaL äMã÷c úBøéôñ øNòî íìBò ãò íäéøçà©£¥¤©¨¥¤¤§¦¦§ª¨¤§©§©

,äiNò-äøéöé-äàéøa-úeìéöà úBîìBòekf ,mzcear llba - ¨£¦§¦¨§¦¨£¦¨
a` ,zea`del didz mrxfn `edy in lky ,awrie wgvi mdx

,dnype gex ,ytp :zebixcn ylyn zakxend ,dyecw dnyp
,zeliv` :zenlerd zrax`ay zexitqd xyrn zeraepd
,dnvr dyecwa ,dlrnly xg`n ,j` .diyr ,dxivi ,d`ixa

- mler lkae ,miillk zenlere zebixcn rax` ,xen`k opyi
icedil ze`a mler dfi`ne dbixcn efi`n ixd ,zexitq xyr

:df ixd ?dnypde gexd ,ytpdBúâøãî éôk ãçàå ãçà ìëì§¨¤¨§¤¨§¦©§¥¨
.åéNòî éôëeitk" ,eznyp yxey mex itk - "ezbixcn itk" - §¦©£¨

`edy itk - "eiyrn
envr z` jkfie "cari"
aezky itk ,okn xg`l
z` jted mc`yk "xdef"a
miwiprn - "aeh"l envr
dbixcn dlrnln el
.dnyp ly xzei dpeilr
elôà ,íéðt-ìk-ìòå§©¨¨¦£¦
éòLBôe íélwaL ì÷ì§©¤©©¦§¥
íâeeæa CLîð ìàøNé¦§¨¥¦§¨§¦¨
úeëìîc Lôðc Lôð¤¤§¤¤§©§

,äiNòcly "zekln" - ©£¦¨
mler .diyrd mler
mlerd ixd `ed diyrd
mlerae .xzeia oezgzd
"zekln" ,envr diyrd
dpexg`d dxitqd `id
,dnype gex ,ytp opyi ,dnvr "zekln"ae ;zexitqd xyra
iryet"l e` "milway lw"le ;ylyd oia dpexg`d `id ytpde
ly ytpn d`ad ytp ,xnelk .cala "ytp" zkynp ,"l`xyi
zegpd (beeifd) "cegi"d s` :epiid .diyrd mler ly "zekln"
xzeia dpezgzd dbixcndn ytp ,zegtl ,lawn ,xzeia

:dyecway-óàå .äiNòä úMã÷aL äðBzçzä äâøãî àéäL¤¦©§¥¨©©§¨¤¦§ª©¨£¦¨§©
,ïë-ét-ìò,dpezgzd dbixcndn `id ef ytpy zexnl -øçàî ©¦¥¥©©

àéäL,ytpd -,úBLBã÷ úBøéôñ øNòî,"llk" ixd miiw - ¤¦¥¤¤§¦§
lkn dlelk dbixcn lky ,zellkzda `ed dyecwa xac lky

okle ,zebixcndàéädyecwa xzeia dpezgzd dbixcnd mb - ¦
,diyrd mler ly,ïlkî äìeìkx`y lkn -zebixcnd §¨¦ª¨

,"diyr" ly zexitqde,äiNòc äîëçî íbdxitqd `idy - ©¦¨§¨©£¦¨
,diyrd mlera xzeia dpeilrddëBúaL,"diyrc dnkg"a - ¤§¨

,úeìéöàc úeëìîc äîëç úLaìî,oldl xaqeiy itk ,oky - §ª¤¤¨§¨§©§©£¦
zyalzn ,zeliv`d mler ly "zekln"d zxitq ,a"p wxta
zelelk zeliv`c "zekln"ay xg`ne .diyrd mlera dxi`ne
,zeliv`c "zekln" ly zexitqd xyry ixd ,zexitqd xyr lk
ly "dnkg" :diyrd mler ly zexitqd xyra zeyalzn
ly "dpia" ,diyrd mler ly "dnkg"a - zeliv`c zekln
ixd .d`ld jke ,diyrd mler ly "dpia"a - zeliv`c zekln
"zekln" ly "dnkg" zyalzn ,diyrd mler ly "dnkg"ay -

:zeliv`cdëBúaLdpyi ,zeliv`c zekln ly "dnkg"a - ¤§¨
,úeìéöàc äîëç,zeliv`d mler ly zexitqd xyr ,oky - ¨§¨©£¦

ly "dnkg" mb "zekln"a dlelk `linn ,dipydn zg` zelelk
,zeliv`d mlerdaL,zeliv`d mler ly "dnkg"a -øéàî ¤¨¥¦

áéúëãk ,Lnî àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà2ãñé äîëça 'ä" : ¥¨©¨§¦§¦§¨§¨¨©
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íéøîà éèå÷éì
åðì äùåøé àéäù ìàøùé úåììë áìáù úøúåñî
áèéä øàá äìçú øàáìå 'éã÷äì êéøöù ÷ø åðéúåáàî
ììëð êéàå åðì äùåøé àéä êéàå äðééðòå åæ äáäà ùøù
ìòå äáëøîä ïä ïä úåáàä éë ïéðòäå .åìéçã íâ äá
øùòî íìåò ãò íäéøçà íäéðáì ð"øð êéùîäì åëæ ïë
ãçà ìëì ò"éáà úåîìåò òáøàáù äùåã÷ã úåøéôñ
ì÷ì 'éôà íéðô ìë ìòå åéùòî éôëå åúâøãî éôë ãçàå
ùôðã ùôð íâååéæá êùîð ìàøùé éòùåôå íéì÷áù
úùåã÷áù äðåúçúä äâøãî àéäù äéùòã úåëìîã
úåùåã÷ úåøéôñ øùòî àéäù øçàî ë"ôòàå äéùòä
úùáåìî äëåúáù 'éùòã äîëçî íâ ïìåëî äìåìë àéä
úåìéöàã äîëç äëåúáù úåìéöàã úåëìîã äîëç
äîëçá 'ä áéúëãë ùîî ä"á ñ"à øåà øéàî äáù
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יט.2. ג, משלי

zah h"k iyily mei Ð gi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  כ"ט שלישי יום
פרק יח  ,46 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úôñåúìå çé ÷øô,ck 'nr cr:[íéìåâìâ

.dzelbn dpikyd ,lekiak ,zxxgzyn ,daeyz iciÎlry
,f` wxe ,etebae eytpa ritydl ligzn mc`ay iwl`d uevipd
ina eli`e ."ryx"a xacd jk .'d zceara ligzdl leki `ed
xacny) weqtd xne` okle ,"ald lr hily" egen ,ryx epi`y
c`n lw - "c`n xacd jil` aexw ik" :(miryx mpi`y dl`a
.'d z`xiae 'd zad`a - "jaala" ,zeevne dxez miiwl icedil
iciÎlre ,"ald lr hily gen" ly oiprd zece` epcnl df wxta
ezlekia ,egen zpad zrtyda ekeza xvei mc`dy oevxd

:xen`l xywa siqedl ie`x - .eal zee`z lr xabzdl

lv` dpiea mrt xwia yhiee`aeiln ocrÎeznyp a"yxden iaxd
?zeciqgd zxez idn :xeqtextd el`y .miieqn xeqtext ,`tex
xiaqi gendy ,`id zeciqgd zxez - :el dpr ocrÎeznyp iaxd
gendy dn z` miiga myiil ald lre ,zevxl eilr dn all
ixd md ale gen ,z`f miyer cvik :xeqtextd aey el`y .oian
jka ,ok` - :iaxd el dpr !mdipia cixtn lecb miy zenler ipy
,dl` mler iwlg ipy oia xyb miwdl ,mc`d zcear z`hazn
jk ,mdipia miipexhwl` oetlh iheg geznl zegtdÎlkl e`

.ala xi`ie ribi genay xe`dy

.çé ÷øtjil` aexw ik" :weqtd z` owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
,l`xyin cg` lkl xacd aexwy ,"ezeyrl jaalae jita c`n xacd

oipr iciÎlr ,'d z`xiae 'd zad`a - "jaala" ,zeevne dxez miiwl

ezeyxa `ed "gen"d ,oky .d"awd zlecba zewnrzdd ,"zeppeazdd"

mb) l`xyin cg` lk ly

dfy itk ,ezeyxa epi` ealyk

,(mzeyxa maly "miwicv"a

egena wnrzdl ezlekiae

.dvex `edy dn lka

zlecba egena wnrziyke

ekeza "cilei" - d"awd

.epnn d`xie d"awdl dad`

,zepey zeaiq zngn m` mb

dad` "xevil" ezexyt`a oi`

zeybxene zeielb d`xie

d`xie dad` .eal zenelrzae egena oze` "xevil" leki `ed j` ,eala

mb od .zeevne dxez meiwl eze` `iadl - "ezeyrl"l oda ic el`

dxez cnl eli`k - dlrnl ozelrdl ,eizeevnae ezxeza zeyalzn

.ala zeybxene zeielb d`xie dad` jezn zeevn miiwe

dperh - "zeppeazd" iciÎlr exvepy d`xie dad` od el`y xg`n ,mxa

xacd jil` aexw ik" :weqtay) "c`n" dlndc`nick ik ,xaqd ("

jixv ,opeazdl dna mc`l didiy jixv ,d"awd zlecba opeazdl

zeidl jixv mb `ed .ef dricia opeazdle 'd zlecba drici el didzy

dfy jk lr xnel xyt` ,`eti` ,cvik .zeppeazdd oiprl mi`zne iepa

aexw"c`nin mby ,cenll micner ep`y wxta ,owfd epax xiaqi - ?"

z`f lka - zeppeazdd oiprl jiiy epi`e ,d"awd zlecba drici el oi`y

z`xiae 'd zad`a ,ald mr ,"jaala" zeevne dxez miiwl `ed mb leki

,l`xyin cg` lk alay d"awdl "zxzeqn dad`"d iciÎlr ,z`fe .'d

ef dad` ielib myl .epizea`n l`xyin cg` lkl dyexi `idy

itk - `l` ,zeppeazdd oiprl wewf mc`d oi` (d`xi mb dkeza zllekd)

oexkf .ef dad` ea zniiwy xekfiy ,"oexkf"d oipra el ic - oldl xiaqiy

xak xyt` ef dad` lr .zeevnde dxezd meiwl eze` `iai cala df

,el xyt` - zeppeazdd oiprl jiiy epi`y in mb ik ,"c`n aexw" xnel

.zeevne dxez miiwl ,ef dad`a

ék" :÷eñôaL "ãàî" úlî ,áèéä øàa ,øeàa úôñBzìe§¤¤¥¨¥¥¥¦©§Ÿ¤§¨¦
éìà áBø÷"'Bâå ãàî øácä E1,`id "c`n" dlnd zernyn - ¨¥¤©¨¨§Ÿ§

yc`n'd zad`a ,"jaala" zeevne dxez miiwl lwe aexw
jil` aexw" zernyny ,epxaqdy dn itl ,mxa .'d z`xiae
iciÎlry ,`id "xacd
zelcba zeppeazd
mc`d zlekia ,d"awd
dad` ekeza "xevil"
zpigaa zegtl ,d`xie
oiicr miperh - "dpeaz"
m` ,oky .xaqd mixacd
zeppeazd jkl dyexc
df oi`y ixd ,zewnrzde

aexw"c`n,"éøöòãéì C ¨¦¥©
éî óà ék ,äðîàð¤¡¨¨¦©¦

,'ä úòéãéa äøö÷ BzòcL,dpade drici el dxqg - ¤©§§¨¨¦¦©
,d"awd ly ezlecba ,oda opeazdlúlãâa ïéáäì áì Bì ïéàå§¥¥§¨¦¦§ª©

,àeä-Ceøa óBñ-ïéàjixvy itk min`zen mpi` eale egen - ¥¨
lkeiy ,zeppeazdd oiprläpnî ãéìBäì,zeppeazddn - §¦¦¤¨

eîéçøe eìéçc,dad`e d`xi -ãáì Búðeáúe Bçîa elôà §¦§¦£¦§Ÿ§¨§©
d`xie dad` ekeza xxerl ezexyt`a oi`y cala ef `l -
d`xie dad` xxerl ezexyt`a mb oi`y `l` ,ala zeybxen

,cala ezpeazae egena iehia icil dp`azyïë-ét-ìò-óà©©¦¥
ì ãàî øácä åéìà áBø÷øîLefi` lr xearln xnyidl - ¨¥¨©¨¨§Ÿ¦§Ÿ

,jk myl mc`d wewf ,lirl xaqedy itky ,dyrzÎ`lÎzevn
,'d z`xi ly "dcn"lúBNòìå,miiwl -,äøBzä úBöî ìk §©£¨¦§©¨

,ïlk ãâðk äøBz ãeîìúåly oneiw zenilyl ,oky - §©§¨§¤¤ª¨
eciay ixd - 'd zad` zyxcp ,dxez cenile dyrdÎzeevn

,z`f miiwl,Lnî Bááìáe åéôaitl wx `l ,xnelk - §¦¦§¨©¨
itl mb `l` ,daygn - "jaala" dlnd ly ielbd dyexit
,'d zad`ae 'd z`xia - jaala dlnd ly izin`d dbyen

,ynn ala,àaìc à÷îòî,ald wnern -,Bzîàì úîàa ¥¨§¨§¦¨¤¡¤©£¦
,eîéçøe eìéçãazpigaay dad`a `l .dad`e d`xia - ¦§¦§¦

,zizin` dad` zbixcna `id oi` dnvrlyky ,"dpeaz"
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íéøîà éèå÷éì
úôñåúìå çé ÷øôãàî úìî áèéä øàá øåàéá

øáãä êéìà áåø÷ éë ÷åñôáù
äøö÷ åúòãù éî óà éë äðîàð òãéì êéøö 'åâå ãàî
ãéìåäì ä"á ñ"à úìåãâá ïéáäì áì åì ïéàå 'ä úòéãéá
ë"ôòà ãáì åúðåáúå åçåîá 'éôà åîéçøå åìéçã äðîî
úåöî ìë úåùòìå øåîùì ãàî øáãä åéìà áåø÷
à÷îåòî ùîî åááìáå åéôá ïìåë ãâðë ú"úå äøåúä
äáäà àéäù åîéçøå åìéçãá åúéîàì úîàá àáìã
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יד.1. ל, דברים



hayקו '` iriax mei Ð gi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  א' רביעי יום
,ck 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äîëçä äðä,ck 'nr cr:ïáåîå

,"õøàdnkga" ;"dnkg"a xi`n seqÎoi` xe` - "dnkga 'd" - ¨¤
,oky ."ux`" z`xwpd "zekln"a dxi`n "dnkg" - "ux` cqi
dpezgzd dbixcnd `id ,dpipra zg` lk ,"ux`" enk "zekln"

;xzeia"úéNò äîëça ílk"å3.dxi`n "dnkg"y ,o`kn - §ª¨§¨§¨¨¦¨
."diyr"aék ,àöîðå§¦§¨¦

àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨
äîëç úðéçáa Laìî§ª¨¦§¦©¨§¨
äéäé ¯ íãàä LôðaL¤§¤¤¨¨¨¦§¤

,ìàøNiî äéäiL éî- ¦¤¦§¤¦¦§¨¥
ly eznypacg` lk

xe` xi`n ,l`xyin
.`edÎjexa seqÎoi`dn
`wec xi`n `ed recn
"dnkg"d zpigaa
xiaqi - dnypay

.oldl "`ipz"d,daL äîëçä úðéçáe,ytpay -øBà íò §¦©©¨§¨¤¨¦
,da Laìîä àeä-Ceøa óBñ-ïéà,"dnkg"a -úèMtúî ¥¨©§ª¨¨¦§©¤¤

dúBéçäì ,dlk Lôpä úBðéça ìëa,ziwl` zeiga - §¨§¦©¤¤ª¨§©£¨
,dìâø úðéça ãò dLàø úðéçaîdpeilrd dbixcndn - ¦§¦©Ÿ¨©§¦©©§¨

dbixcnl cr ,ytpd ly "y`x" z`xwpd ,ytpay xzeia
.ytpd ly "lbx" z`xwpd ,ytpay xzeia dpezgzdáéúëãk4: §¦§¦

"äéìòa äiçz äîëçä"zlra `id ,"dilra" z`xwp ytpd - ©¨§¨§©¤§¨¤¨
.dnkgd gekìàøNé éòLBt íéëéLîî íéîòôìå]- §¦§¨¦©§¦¦§¥¦§¨¥

,mdiclil,úBtìwä é÷îòa eéäL ãàî úBäBáb úBîLð- §¨§§Ÿ¤¨§¦§¥©§¦

"zetilwd iwnr" zeyxa ,iaya el` zedeab zenyp zeid iptne
"eizeixa mr 'ipexha `a d"awd oi`"y ,epicia "llk" ixde -5-

icin mi`iven `l ,eizeixan zefxten zeyixca `a d"awd oi`
eid `l zetilwd ;ozeyxa ltpy xac ,opevxa `ly ,zetilwd
zenypd z` zexxgyn
,ozeyxa eltpy zedeabd
beeif ly dxwna `l`
od ,f` ik ,"l`xyi iryet"
dnyp dze`y ,zeewn
ly "celi" xeza ,ddeab
rtyez ,"l`xyi iryet"
ly miqbd "miyeal"dn
.mzenk didze ,mixedd
zeig zetilwd ewpii f`e
,xzei daexn dcna
"zxaey" `id - ddeab dnyp dzeida ,mxa .ddeabd dnypdn
dlrzne ,mixedd iciÎlr dyaled ea qbd yeald z` zvxete

."wicv" ly dbixcnl:[íéìebìb øôña áeúkL Bîk,ixd §¤¨§¥¤¦§¦
iryet" mixeda `wecy dxew ,zenypay zepeyd zebixcnay
lky ,epcnl ,miptÎlkÎlr .efk ddeab dnyp zkynp ,"l`xyi
ly "dnkg"d zpigaaye ,dyecw ly dnyp ea yi icedi
ly enrh xaqei oldl .`edÎjexa seqÎoi` xe` "dxey" dnypd

qÎoi` xe`n d`xydd recn ,xac"dnkg" zpigaa `wec `id se
."dpad"ne "lky"n dlrnly gek `id "dnkg" ik - ytpd ly

,äðáääå ìëOä øB÷î àéä äîëçä ,äpä"dpad"de "lky"d - ¦¥©¨§¨¦§©¥¤§©£¨¨
lk lr xac lk oiadl gekd `id "dpia"e ,"dpiad gek"a mi`vnp

`id "dnkg"d eli`e .eihxtxewn."dpad"de "lky"dàéäå- §¦
,"dnkg"dàeäL äðéaäî äìòîì,"dpia"d -ìëOä úðáä §©§¨¥©¦¨¤£¨©©¥¤

àéä äîëçäå ,BúâOäå§©¨¨§©¨§¨¦
äðáääî äìòîì§©§¨¥©£¨¨
øB÷î àéäå ,äâOääå§©©¨¨§¦¨

ì eäæå .ïäìïBL- ¨¤§¤§
dlnd zernyn¯ äîëç̈§¨

,"äî çk"`id "dnkg" - Ÿ©¨
,"lky"d raep epnny gek
."gek" xeza zlret `ide
zpigaa `id - jk mr cgie
oeyl `idy - "d"n"

- eze` mibiyn `ly xac lr mil`eyy itk ,?`id "dn" :dl`y
ïëìå ,ïéãò äâOäa ñtúð Bðéàå ,ïáeîe âOî BðéàM äî àeäL¤©¤¥ª¨¨§¥¦§¨§©¨¨£©¦§¨¥

da Laìúî,"dnkg"a -úéìc àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà ¦§©¥¨¥¨§¥
.ììk déa àñéôz äáLçîmzexyt`ay lkye daygn oi`y - ©£¨¨§¦¨¥§¨

zegekd .`edÎjexa seqÎoi` xe` z` oiadle biydl ,"qetzl"
xe` yalzi mday xcba mpi` "dpad"de "lky"d z` mieednd
z` biydl mileki mpi` "dpad"e "lky" ik ,`edÎjexa seqÎoi`
xg`n ,"dnkgd gek" eli`e ."dpad"n dlrnl `edy seqÎoi` xe`
dlrnl `ed ,xen`ky
- "dbyd"e "lky"n
.seqÎoi` xe` ea yalzn
:epiax w"k oeyl
oeyldne jynddn"
(gken mb ile`e) rnyn

'ixcna xacnczg`.
oipr k"b - d"n g"k yxtne

cg`.byen epi`y gk - ,
'kgc - xe`iad zcewpe
'it` lret dlbznyke ,ytpa hytzn okle) lkyd xewn `id

onwlcke lirlck n"ecgna`vnpe qtzp epi`y xewn edf la` (
'rnlepi`ye gk."(ea yalzn q"`e` okle) ,byenìk ,ïëìå§¨¥¨

,õøàä énòå íéLpä elôà ,ìàøNémikiiy mpi`y dl` - ¦§¨¥£¦©¨¦§©¥¨¨¤
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ä"á óåñ ïéà éë àöîðå úéùò äîëçá íìåëå õøà ãñé
äéäéù éî äéäé íãàä ùôðáù äîëç 'éçáá ùáåìî
ùáåìîä ä"á ñ"à øåà íò äáù äîëçä 'éçáå ìàøùéî
'éçáî äúåéçäì äìåë ùôðä 'éçá ìëá úèùôúî äá
äéìòá äéçú äîëçä áéúëãë äìâø 'éçá ãò äùàø
úåäåáâ úåîùð ìàøùé éòùåô íéëéùîî íéîòôìå]
:[íéìåâìâ øôñá ù"îë úåôéì÷ä é÷îòá åéäù ãàî

äìòîì àéäå äðáääå ìëùä øå÷î àéä äîëçä äðä
àéä äîëçäå åúâùäå ìëùä úðáä àåäù äðéáäî
ïåùì åäæå ïäì øå÷î àéäå äâùääå äðáääî äìòîì
åðéàå ïáåîå âùåî åðéàù äî àåäù ä"î ç"ë äîëç
ä"á ñ"à øåà äá ùáìúî ïëìå ïééãò äâùäá ñôúð
åìéôà ìàøùé ìë ïëìå ììë äéá àñéôú äáùçî úéìã
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כד.3. קד, יב.4.תהלים ז, א.5.קהלת ג, זרה עבודה



קז hay 'a iying mei Ð hi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  ב' חמישי יום
פרק יט  ,ck 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úôñåúìå èé ÷øô,48 'nr cr.ä"á ñ"à

,d"awd zlecba "dpad"le "lky"l,'äa íéðéîàî íä¥©£¦¦©
,äâOääå úòcä ïî äìòîì àéä äðeîàäL"dpen`d gek" - ¤¨¡¨¦§©§¨¦©©©§©©¨¨

,biydl mileki mpi` "dpad"de "lky"dy dn z` "hlew"ék¦
"'Bâå ïéáé íeøòå ,øác ìëì ïéîàé éút"6,lk qtez iztd - ¤¦©£¦§¨¨¨§¨¨¦§

.ea dpen`d iciÎlr xac
xac ly ezqitzy ,ixd
ezpad iciÎlr `ly
iciÎlr `id ,lkya
xaecnyk ,mxa .dpen`
lbeqn lkydy xac lr
,`edy `l` ,eqtezl
`ede lky el oi` ,iztd
yi - "dpen`"a eqtez
eli`e .oexqg meyn jka
zewl` zece` xaecnyk
ixnbl dlrnl `edy
jxc lk oi` ,"lky"n
`l` ,"dbiydl" zxg`

dpen` iciÎlrcalajke .
:"`ipz"d xne`éaâìe§©¥

,àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨
ìëOä ïî äìòîì àeäL¤§©§¨¦©¥¤
äáLçî úéìå ,úòcäå§©©©§¥©£¨¨

ììk déa àñéôzebiydl milbeqnd lkye daygn mey oi` - §¦¨¥§¨
,llk,Cøaúé Bìöà íééúôk ìkämixenb miiztk eplek - ©Ÿ¦§¨¦¤§¦§¨¥

ebiydl gxkdd one ,ebiydl xyt` i` "lky"a ixdy ,eiabl
,"lky"dn dlrnly dpen` iciÎlráéúëãk7àìå øòá éðàå" : §¦§¦©£¦©©§Ÿ

øîBìk ,"'Bâå Cnò ãéîz éðàå ,Cnò éúééä úBîäa ,òãà¥¨§¥¨¦¦¦¨©£¦¨¦¦¨§§©
."Cnò ãéîz éðà" ¯ "úBîäá"e "øòa" éðàL äæaLmr - ¤¨¤¤£¦©©§¥£¦¨¦¦¨

.d"awdíéøñBî ìàøNé éòLBôe íélwaL ì÷ elôà ,ïëìå§¨¥£¦©¤©©¦§¥¦§¨¥§¦
àlL íéL÷ íééepò íéìáBñå ,áøä ìò ,'ä úMã÷ ìò íLôð©§¨©§ª©©¨Ÿ§§¦¦¦¨¦¤Ÿ
ïéàå õøàä énòå íéøea íä íà óàå .ãçà 'äa øtëì¦§Ÿ©¤¨§©¦¥¦§©¥¨¨¤§¥

íéòãBiL èòna íâå ,'ä úlãb íéòãBé,'d zlecba -ïéà- §¦§ª©§©©§©¤§¦¥

,md,ììk íéððBaúîmytp zexiqny xnel mewn didiy - ¦§§¦§¨
,d"awd zlecba mzpadn zraepúîçî íLôð íéøñBî ïéàå§¥§¦©§¨©£©

,úeððBaúäå úòc íeL éìa àlà ,ììk 'äa úeððBaúäå úòc©©§¦§§©§¨¤¨§¦©©§¦§§
,mytp z` xeqnl cinz mipken md -éàL øác àeä elàk ÷ø©§¦¨¨¤¦

'äa øtëì ììk øLôà¤§¨§¨¦§Ÿ©
íòè íeL éìa ,ãçà¤¨§¦©©

.ììk äðòîe äðòèeila §¨¨©£¤§¨
,miipeibd daiqe ripn mey
on raepy xac lk ik
lewy `ed "lky"d
zeidl dlekie ,cecne
,o`kl `xaqe o`kl `xaq
zexiqnl zepekpd m`e
on zraep dzid ytp
did ,"mrh"d one "lky"d
mewn miptÎlkÎlr o`k
:lkya "zeprne zeprh"l
.`l e` ytpd z` xeqnl
dpwqnay ,`id zn`d j`
z` xeqnl zihlgdd
Î`lwy mey oi` - ytpd
dgpdd `l` ,`ixhe
xyt`Îi`y ,zhlgend

."lky"dn raep epi` df xac - !zxg` zeidl,eðéäåedf - §©§
,zngn,Lôpä ìk äiçîe øéàî ãçà 'äL íeMîly - ¦¤¤¨¥¦§©¤¨©¤¤
,icedi,daL äîëç úðéçáa BúeLaìúä éãé-ìò,ytpay - ©§¥¦§©§¦§¦©¨§¨¤¨
àéäL,dnkgd gek -âOnä ìëOäå úòcä ïî äìòîì ¤¦§©§¨¦©©©§©¥¤©ª¨
:ïáeîe,"dpad"le "lky"l llk mikiiy mpi`y dl`a mb okl - ¨

xdaed ,jka .myd yeciw lr mytp z` xeqnl gekd mda yi
gek"a zyxyen `id :zxzeqnd dad`d ly dyxey epl
"dnkgd gek"a - eae ,"lky"n dlrnly ,ytpd ly "dnkgd
gek icedi lka raep myn .`edÎjexa seqÎoi` xe` yaeln -

.ytpd zexiqne dpen`d

.èé ÷øtdxez miiwl "c`n aexw" icedi lkly xaqed mcewd wxta ¤¤
lk alay zxzeqnd dad`dn raep dfe ,'d z`xiae 'd zad`a zeevne

iciÎlry ,zea`dn dyexia mdl d`a ef dad` .d"awdl mdn cg`

,d"awdl mlehiae mzcear

dyecw dnyp ekiyndlkl

dnypa .gvpl mdivlg i`vei

"dnkg"d zpigaa ,ef dyecw

seqÎoi` xe` yaeln ,day

ickl cr ,d"awdl dad` l`xyin cg` lka zraep epnn ,`edÎjexa

`id cvike ,ef dad` "yxey" xaqed jka .myd yeciw lr ytp zexiqn

dna ,ef dad` "oipr" (` :xaqd oerh oiicr ,j` .dyexia epl d`a

mb ef dad` dkeza zllek cvik (a .ef dad` ly dzti`y z`hazn

h"i wxta exdaei ,dl` mipipr .zeevne dxez meiwl da jxevy ,d`xi

,cenll micner ep` eze`

zece` agxp xaqd xg`l

.zxzeqnd dad`d

,øeàa úôñBzìeoipr - §¤¤¥
,zxzeqnd dad`d
mb da llkp ji`"e "dpipr" :mixen`d mihxtd ipyl zekiiya

,"(d`xi) eligcéøöáeúkM äî áèéä øàáì C1'ä øð" : ¨¦§¨¥¥¥©¤¨¥
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

àéä äðåîàäù 'äá íéðéîàî íä õøàä éîòå íéùðä
íåøòå øáã ìëì ïéîàé éúô éë 'âùääå úòãä ïî äìòîì
úòãäå ìëùä ïî äìòîì àåäù ä"á÷ä éáâìå 'åâå ïéáé
'úé åìöà íééúôë ìëä ììë äéá àñéôú äáùçî úéìå
éðàå êîò éúééä úåîäá òãà àìå øòá éðàå áéúëãë
éðà úåîäáå øòá éðàù äæáù øîåìë 'åâå êîò ãéîú
ìàøùé éòùåôå íéì÷áù ì÷ 'éôà ïëìå êîò ãéîú
íéåðéò íéìáåñå áåøä ìò 'ä úùåã÷ ìò íùôð íéøñåî
éîòå íéøåá íä íà óàå ãçà 'äá øåôëì àìù íéù÷
ïéà íéòãåéù èòîá íâå .'ä úìåãâ íéòãåé ïéàå õøàä
úåððåáúäå úòã úîçî íùôð 'éøñåî ïéàå ììë 'éððåáúî
åìàë ÷ø úåððåáúäå úòã íåù éìá àìà .ììë 'äá
íåù éìá ãçà 'äá øåôëì ììë øùôà éàù øáã àåä
øéàî ãçà 'äù íåùî åðééäå ììë äðòîå äðòèå íòè
äáù äîëç 'éçáá åúåùáìúä é"ò ùôðä ìë äéçîå

:ïáåîå âùåîä ìëùäå úòãä ïî äìòîì àéäù

úôñåúìå èé ÷øôù"î áèéä øàáì êéøö øåàéá
ìàøùéù 'éô íãà úîùð 'ä øð
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טו.6. יד, כב.7.משלי עג, כז.1.תהלים כ, משלי

hay '` iriax mei Ð gi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  א' רביעי יום
,ck 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äîëçä äðä,ck 'nr cr:ïáåîå

,"õøàdnkga" ;"dnkg"a xi`n seqÎoi` xe` - "dnkga 'd" - ¨¤
,oky ."ux`" z`xwpd "zekln"a dxi`n "dnkg" - "ux` cqi
dpezgzd dbixcnd `id ,dpipra zg` lk ,"ux`" enk "zekln"

;xzeia"úéNò äîëça ílk"å3.dxi`n "dnkg"y ,o`kn - §ª¨§¨§¨¨¦¨
."diyr"aék ,àöîðå§¦§¨¦

àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨
äîëç úðéçáa Laìî§ª¨¦§¦©¨§¨
äéäé ¯ íãàä LôðaL¤§¤¤¨¨¨¦§¤

,ìàøNiî äéäiL éî- ¦¤¦§¤¦¦§¨¥
ly eznypacg` lk

xe` xi`n ,l`xyin
.`edÎjexa seqÎoi`dn
`wec xi`n `ed recn
"dnkg"d zpigaa
xiaqi - dnypay

.oldl "`ipz"d,daL äîëçä úðéçáe,ytpay -øBà íò §¦©©¨§¨¤¨¦
,da Laìîä àeä-Ceøa óBñ-ïéà,"dnkg"a -úèMtúî ¥¨©§ª¨¨¦§©¤¤

dúBéçäì ,dlk Lôpä úBðéça ìëa,ziwl` zeiga - §¨§¦©¤¤ª¨§©£¨
,dìâø úðéça ãò dLàø úðéçaîdpeilrd dbixcndn - ¦§¦©Ÿ¨©§¦©©§¨

dbixcnl cr ,ytpd ly "y`x" z`xwpd ,ytpay xzeia
.ytpd ly "lbx" z`xwpd ,ytpay xzeia dpezgzdáéúëãk4: §¦§¦

"äéìòa äiçz äîëçä"zlra `id ,"dilra" z`xwp ytpd - ©¨§¨§©¤§¨¤¨
.dnkgd gekìàøNé éòLBt íéëéLîî íéîòôìå]- §¦§¨¦©§¦¦§¥¦§¨¥

,mdiclil,úBtìwä é÷îòa eéäL ãàî úBäBáb úBîLð- §¨§§Ÿ¤¨§¦§¥©§¦

"zetilwd iwnr" zeyxa ,iaya el` zedeab zenyp zeid iptne
"eizeixa mr 'ipexha `a d"awd oi`"y ,epicia "llk" ixde -5-

icin mi`iven `l ,eizeixan zefxten zeyixca `a d"awd oi`
eid `l zetilwd ;ozeyxa ltpy xac ,opevxa `ly ,zetilwd
zenypd z` zexxgyn
,ozeyxa eltpy zedeabd
beeif ly dxwna `l`
od ,f` ik ,"l`xyi iryet"
dnyp dze`y ,zeewn
ly "celi" xeza ,ddeab
rtyez ,"l`xyi iryet"
ly miqbd "miyeal"dn
.mzenk didze ,mixedd
zeig zetilwd ewpii f`e
,xzei daexn dcna
"zxaey" `id - ddeab dnyp dzeida ,mxa .ddeabd dnypdn
dlrzne ,mixedd iciÎlr dyaled ea qbd yeald z` zvxete

."wicv" ly dbixcnl:[íéìebìb øôña áeúkL Bîk,ixd §¤¨§¥¤¦§¦
iryet" mixeda `wecy dxew ,zenypay zepeyd zebixcnay
lky ,epcnl ,miptÎlkÎlr .efk ddeab dnyp zkynp ,"l`xyi
ly "dnkg"d zpigaaye ,dyecw ly dnyp ea yi icedi
ly enrh xaqei oldl .`edÎjexa seqÎoi` xe` "dxey" dnypd

qÎoi` xe`n d`xydd recn ,xac"dnkg" zpigaa `wec `id se
."dpad"ne "lky"n dlrnly gek `id "dnkg" ik - ytpd ly

,äðáääå ìëOä øB÷î àéä äîëçä ,äpä"dpad"de "lky"d - ¦¥©¨§¨¦§©¥¤§©£¨¨
lk lr xac lk oiadl gekd `id "dpia"e ,"dpiad gek"a mi`vnp

`id "dnkg"d eli`e .eihxtxewn."dpad"de "lky"dàéäå- §¦
,"dnkg"dàeäL äðéaäî äìòîì,"dpia"d -ìëOä úðáä §©§¨¥©¦¨¤£¨©©¥¤

àéä äîëçäå ,BúâOäå§©¨¨§©¨§¨¦
äðáääî äìòîì§©§¨¥©£¨¨
øB÷î àéäå ,äâOääå§©©¨¨§¦¨

ì eäæå .ïäìïBL- ¨¤§¤§
dlnd zernyn¯ äîëç̈§¨

,"äî çk"`id "dnkg" - Ÿ©¨
,"lky"d raep epnny gek
."gek" xeza zlret `ide
zpigaa `id - jk mr cgie
oeyl `idy - "d"n"

- eze` mibiyn `ly xac lr mil`eyy itk ,?`id "dn" :dl`y
ïëìå ,ïéãò äâOäa ñtúð Bðéàå ,ïáeîe âOî BðéàM äî àeäL¤©¤¥ª¨¨§¥¦§¨§©¨¨£©¦§¨¥

da Laìúî,"dnkg"a -úéìc àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà ¦§©¥¨¥¨§¥
.ììk déa àñéôz äáLçîmzexyt`ay lkye daygn oi`y - ©£¨¨§¦¨¥§¨

zegekd .`edÎjexa seqÎoi` xe` z` oiadle biydl ,"qetzl"
xe` yalzi mday xcba mpi` "dpad"de "lky"d z` mieednd
z` biydl mileki mpi` "dpad"e "lky" ik ,`edÎjexa seqÎoi`
xg`n ,"dnkgd gek" eli`e ."dpad"n dlrnl `edy seqÎoi` xe`
dlrnl `ed ,xen`ky
- "dbyd"e "lky"n
.seqÎoi` xe` ea yalzn
:epiax w"k oeyl
oeyldne jynddn"
(gken mb ile`e) rnyn

'ixcna xacnczg`.
oipr k"b - d"n g"k yxtne

cg`.byen epi`y gk - ,
'kgc - xe`iad zcewpe
'it` lret dlbznyke ,ytpa hytzn okle) lkyd xewn `id

onwlcke lirlck n"ecgna`vnpe qtzp epi`y xewn edf la` (
'rnlepi`ye gk."(ea yalzn q"`e` okle) ,byenìk ,ïëìå§¨¥¨

,õøàä énòå íéLpä elôà ,ìàøNémikiiy mpi`y dl` - ¦§¨¥£¦©¨¦§©¥¨¨¤
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ä"á óåñ ïéà éë àöîðå úéùò äîëçá íìåëå õøà ãñé
äéäéù éî äéäé íãàä ùôðáù äîëç 'éçáá ùáåìî
ùáåìîä ä"á ñ"à øåà íò äáù äîëçä 'éçáå ìàøùéî
'éçáî äúåéçäì äìåë ùôðä 'éçá ìëá úèùôúî äá
äéìòá äéçú äîëçä áéúëãë äìâø 'éçá ãò äùàø
úåäåáâ úåîùð ìàøùé éòùåô íéëéùîî íéîòôìå]
:[íéìåâìâ øôñá ù"îë úåôéì÷ä é÷îòá åéäù ãàî

äìòîì àéäå äðáääå ìëùä øå÷î àéä äîëçä äðä
àéä äîëçäå åúâùäå ìëùä úðáä àåäù äðéáäî
ïåùì åäæå ïäì øå÷î àéäå äâùääå äðáääî äìòîì
åðéàå ïáåîå âùåî åðéàù äî àåäù ä"î ç"ë äîëç
ä"á ñ"à øåà äá ùáìúî ïëìå ïééãò äâùäá ñôúð
åìéôà ìàøùé ìë ïëìå ììë äéá àñéôú äáùçî úéìã
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כד.3. קד, יב.4.תהלים ז, א.5.קהלת ג, זרה עבודה



hayקח 'a iying mei Ð hi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,"íãà" íéeøwä ìàøNiL ,Leøt ."íãà úîLðxn`nk - ¦§©¨¨¥¤¦§¨¥©§¦¨¨
l"f epinkg2mi`xwpd md l`xyi ipay ,"mc` miexw mz`" :

,"mc`"ãéîz òðòðúnL øpä øBàk ,ìLîì ,àéä íúîLð¦§¨¨¦§¨¨§©¥¤¦§©§¥©¨¦
,Bòáèa äìòîì- ?dnl jk lke -õôç Làä øBàL éðtî §©§¨§¦§¦§¥¤¨¥¨¥

äìéútäî ãøtì òáha§¤©¦¨¥¥©§¦¨
z` dwifgn y`d da -

,dnvrBLøLa ÷ácìå§¦¨¥§¨§
Làä ãBñéa äìòîì§©§¨¦¨¥
ìbìb úçzL éììkä©§¨¦¤©©©§©
áeúkL Bîk ,çøiä©¨¥©§¤¨

.'íéiç õò'ay`d - §¥©¦
xpaydraha zkynp

cg`zdl ick ,dlrnll
,"y`d ceqi" ,dyxey mr
zgzn ,dlrnl `vnpd
,oky .dpald lblbl
,y` :zeceqid drax`
mixceqn ,xtr ,min ,gex
lwd ceqidy ,efk dxeva
z` siwn ,xzei oicrde

:xzei cakd ceqidxtr
xzeia cakd ceqid `edy
;xzeia oezgzd mb `ed -

minrahd zpigan
`l` ,xtrd z` siwdle xtrl lrn zeidl mikixv ,mdly

"mind lr ux`d rwexl" ixd ,cala 'd cqg zngn3gznp ,
xtrdn wlglrn;minlgexdtiwne mind on dlrnl `id

;mind z`y`,illkd y`d ceqi `vnp jk .gexd z` dtiwn
.gxid lblbl zgznäæ-éãé-ìòL óàåzewzpzid iciÎlr - §©¤©§¥¤

,dlrnl dyxeya dzewaczide dliztdn y`dàìå äaëé¦§¤§Ÿ
BøBà ìhaúé BLøLa äìòîì íâå ,ähîì íeìk øéàé̈¦§§©¨§©§©§¨§¨§¦§©¥

,BLøLa úeàéönaick ixd `id xpd "ze`ivn" ,oky - ¦§¦§¨§
xp znerl libx xp ,ik .ef ze`ivn lhazz eyxeyae ,xi`dl
:lynl) xac meyl ynyn epi`e eze`ivn z` ca`n - lecb
eze`ivn z` ca`n `edy okyÎlkn ,(meid rvn`a welc xp
eyxeyl xpd zkiyny xnel oi`y ,ixd .eyxey iabl ixnbl
lhazz my ,daxc` .xzei dlrp ze`ivn my didiy ick `id

eze`ivnixnbl,"eneiwa utg xac lk"y llk miiw ixde .
,df "llk"l m`zdae`ljynidl dkixv xpay y`d dzid

,"yxey"làeä Cëa ïë-ét-ìò-óà,y`d xe` -õôç ©©¦¥§¨¨¥
.Bòáèa,xnelk -eli`kep` ok`y enk ,jka "dvex" xpd xe` §¦§

,eyxeyl cinz jynp `edy "xp"a mi`ex,íãàä úîLð Ck̈¦§©¨¨¨
,Lôðå çeø úðéça ïëåea "zlret"y ina `wec e`l - §¥§¦©©¨¤¤

mznypy dl`a mb `l` ,"dnyp" ly xzei dpeilrd dbixcnd
,"ytp" ly e` "gex" ly ,xzei zepezgzd zepigaa `iddöôç¤§¨

d÷Lçå,dnypd ly -óebä ïî úàöìå ãøtì dòáèa §¤§¨§¦§¨¦¨¥§¨¥¦©
;àeä-Ceøa íéiçä éiç 'äa døB÷îe dLøLa ÷ácìåixd - §¦¨¥§¨§¨§¨©©¥©©¦¨

draha dnypde ,zeig - dpipry ,dnypd ly "miig"d `ed

- "miigd iig"a ,dyxeya cg`zdle dtebn wzpidl dvex
.d"awdäéäzL íâä,my -íL ìhaúúå ñôàå ïéà- £©¤¦§¤©¦¨¤¤§¦§©¥¨

,dyxeyaäîeàî äpnî øàMé àìå ,éøîâì úeàéöna¦§¦§©§¥§Ÿ¦¨¥¦¤¨§¨
,ïBLàøä dúeîöòå dúeänîx`yi `ly xnel xyt` i` - ¦¨¨§©§¨¨¦

ixdy ,dne`n dpnn
dzedn ,daxc`
dnypd ly zizin`d
zcg`zn `idyk ,`id
xne` okl ,dyxey mr
dzednn" :owfd epax
itk ,"oey`xd dzenvre
- dteba dzeida `idy
ly zegek mr dnyp
- dnecke "zecn"e "lky"
ok .melk x`yi `l dfn
zweyzy xnel jiiy `l
zelrzdl `id dnypd
.xzei dpeilr dbixcnl
dbixcnl dweyz ,oky
wx zkiiy ,xzei dpeilr
dze`a dzeidayk
dribn `id "zedn"
.xzei dpeilr dbixcnl
leki ohw mkg :enk
- zxg` "zedn"l jtdidl j` .lecb mkg zeyridl se`yl
wwezyi mc`y xacd jiiy `l - "dweyz" jkl dni`zn `l
- jky oeikne .ixnbl zxg` "zedn" ef ik ,j`lnl jtdidl

,`eti` ,recndvxzcg`zdle dtebn z`vl dnypd
- ?dyxeya.dòáèa döôçå dðBöø äæ ïë-éô-ìò-óà- ©©¦¥¤§¨§¤§¨§¦§¨

`ed xacd m` ,oexqgl llk jxca aygp "rah" byend ,mxa
dnypdy dn ixd o`ke - "lky"d xcd o`k xqg ,rahd itl
xirn ,okl - "dlrn"l aygp ,raha d"awd l` zkynp
epi`y oipr lk ,drnyn ,o`k "rah" dlndy ,cin ,"`ipz"d

`ed xacdyk mb ,"lky"de "mrh"d itldlrnl,"lky"dn
."rah" dlna eze` mipiivn,äæ òáèå,"rah" dlnd -àeä §¤©¤

.úòãå íòè úðéçáa BðéàL øác ìëì ìàLnä íLlk - ¥©ª§¨§¨¨¨¤¥¦§¦©©©¨©©
zn dyrp epi`y xac,"rah" mya x`ezn ,lkye oeibd jeíâå§©

ïàk,dyxeyl dnypd zkyndl qgia -,äðekä- ¨©©¨¨
:rah dlna zeynzydaLôpa äæ õôçå ïBöøLzeidl - ¤¨§¥¤¤©¤¤

,dyxeya weac,ïáeîe âOî ìëNå úòãå íòè úðéçáa Bðéà¥¦§¦©©©¨©©§¥¤ª¨¨
úðéça àéäå ,ïáenäå âOnä ìëNå úòcäî äìòîì àlà¤¨§©§¨¥©©©§¥¤©ª¨§©¨§¦§¦©

LôpaL äîëç"dnkg" ,mcewd wxta xaqedy dn itly - ¨§¨¤©¤¤
,"dpad"e "lky"n dlrnly gek `iddaL,ytpay dnkga - ¤¨

dxey.àeä Ceøa óBñ-ïéà øBàdnypd zkynp ,jk meyne - ¥¨
."dpad"de "lky"dn dlrnly dkynd ,dyxeya cg`zdl
ly iniptd dpevx - `ed zxzeqnd dad`d "oipr"y ixd
recn xaqei oldl .d"awd mr ,dyxey mr cg`zdl dnypd

."zxzeqn dad`" - ef dad` z`xwp
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íéøîà éèå÷éì
òðòðúîù øðä øåàë ìùîì àéä íúîùð íãà íéåø÷ä
òáèá õôç ùàä øåàù éðôî åòáèá äìòîì ãéîú
ùàä ãåñéá äìòîì åùøùá ÷áãéìå äìéúôäî ãøôéì
äæ é"òù óàå ç"òá ù"îë çøéä ìâìâ úçúù éììëä
åùøùá äìòîì íâå äèîì íåìë øéàé àìå äáëé
õôç àåä êëá ë"ôòà åùøùá úåàéöîá åøåà ìèáúé
äöôç ùôðå çåø 'éçá ïëå íãàä úîùð êë .åòáèá
äùøùá ÷áãéìå óåâä ïî úàöìå ãøôéì äòáèá ä÷ùçå
ñôàå ïéà äéäúù íâä ä"á íééçä ééç 'äá äøå÷îå
äîåàî äðîî øàùé àìå éøîâì úåàéöîá íù ìèáúúå
äöôçå äðåöø äæ ë"ôòà ïåùàøä äúåîöòå äúåäîî
åðéàù øáã ìëì ìàùåîä íù àåä äæ òáèå äòáèá
äæ õôçå ïåöøù äðååëä ïàë íâå úòãå íòè 'éçáá
àìà ïáåîå âùåî ìëùå úòãå íòè 'éçáá åðéà ùôðá
äîëç 'éçá àéäå ïáåîäå âùåîä ìëùå úòãäî äìòîì

.ä"á ñ"à øåà äáù ùôðáù
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א.2. סא, ו.3.יבמות קלו, תהלים



קט hay 'b iyiy mei Ð hi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  ג' שישי יום
,48 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ììë åäæå,dk 'nr cr.'åë àèåç

,äMã÷c àøèñ ìëa ììk eäæå:dyecwd cva -àlà BðéàL §¤§¨§¨¦§¨¦§ª¨¤¥¤¨
,"ïBéìòä Lã÷" àø÷pL ,äîëçî CLîpM äîdlnd -ycew ©¤¦§¨¥¨§¨¤¦§¨Ÿ¤¨¤§

,"dnkg" lr zfnexdyecwedkynd - "ycew"n dkynd `id
,oldl xaqei - ?"dnkg"n dkyndd zernyn dn ."dnkg"n

oipr `id "dnkg"y
seqÎoi` xe`l "lehia"d
:d"awdl ,`edÎjexa
"dnkgn dkynd"
lehia zkynd - dyexit
cv df f`y ,zewl`l df
xqgyk ,j` .dyecwd
- "dnkg"dn df "lehia"
xne` jke .dyecw ef oi`
ycew"l qgia owfd epax

:(dnkg) "oeilrdìèaä- ©¨¥
(dnkg) "oeilrd ycew"

lhaøBàa úeàéöîa¦§¦§
àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨
øác Bðéàå ,Ba Laìîä©§ª¨§¥¨¨
økæpk Bîöò éðôa¦§¥©§©¦§¨

ìéòì4å ,çk" àø÷ð ïëì §¥§¨¥¦§¨Ÿ©
."äî`xwp df okle - ¨

zakxend ,"dnkg" mya
,"dn gk" :milnd izyn

ly gekdn.lehia ly ,
`wec `id dyecwy ixd

epi`e d"awdl lhay xac - "dnkg"n dkynd ea yiy xac
,llk envrl "ze`ivn"ätìwä úðéçaî Lnî Côä àeäå§¥¤©¨¦§¦©©§¦¨

ïéãáòc íìBòä úBnà úBLôð äpnnL ,àøçà-àøèñå§¦§¨¨¢¨¤¦¤¨©§ª¨¨§¨§¦
,eäéîøâì,zikep`d oze`ivn ornl wx zeyerd -:ïéøîàå §©§©§§¨§¦
"áä áä"5"oz oz" zexne`e -"éðèéòìä"å6,xn`y enk - ©©§©§¦¥¦

,"iphirld" :eyr,Bîöò éðôa øáãå Lé úBéäìlha `le - ¦§¥§¨¨¦§¥©§
,zewl`lìéòì økæpk4,(ze`ivn) "yi" zpiga `id dtilwy - ©¦§¨§¥

,zewl`n zwzepnd;äîëçä úðéça Côä.lehia - dpipry - ¥¤§¦©©¨§¨
ïëìå,dtilwd cvny dl` -"íéúî" íéàø÷ð7äîëçä" ék , §¨¥¦§¨¦¥¦¦©¨§¨

"äiçz8,jtid mb `ed ,"dnkg"d jtid `edy xac ,j` - §©¤
,miigdáéúëe9;"äîëça àìå eúeîé" :dna dxeyw dzin - §¦¨§Ÿ§¨§¨

mlerd zene`l qgia xen` dfe ,"dnkg"d oipr ea oi`y
.zetilwdn ozeig zelawndìàøNé éòLBôe íéòLøä ïëå§¥¨§¨¦§¥¦§¨¥

ã÷;íMä Lc÷ì ïBéqð éãéì eàaL íicil mi`a mdyk ,oky - Ÿ¤¤¨¦¥¦¨§©¥©¥
"dnkg"d zpiga mda zxxerzn ,'d yeciw ly oeiqp
ly oeiqp zrya `ly eli`e .mytp z` f` digne ,mznypay
ytpay "dnkg"d zpiga ,mda zniiw f` mby zexnl ,'d yeciw
xiaqiy itk - zelbae mlrda mlv` df j` ,d"awdl "lehia"de

:oldlõBöéð íò úéäìàä LôpaL äîëçä úðéça ék¦§¦©©¨§¨¤©¤¤¨¡Ÿ¦¦¦

,da Laìîä àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàî úeäìàgeka - ¡Ÿ¥¥¨©§ª¨¨
,dnkgdãvî ,úéîäaä Lôða íôeâa úeìb úðéçáa íä¥¦§¦©¨§¨©¤¤©§¥¦¦©

íôeâa úìLBîe úëìBnä ,álaL éìàîOä ììçaL ätìwä©§¦¨¤¤¨¨©§¨¦¤©¥©¤¤¤¤§¨
zpiga ,f` mi`vnp ,seba zlyen zindad ytpdy drya -
ytpd ly "dnkg"d
,iwl`d uevipde ziwl`d

- seba zelbaúeìb ãBña§¨
ìéòì økæpk ,äðéëMä10. ©§¦¨©¦§¨§¥

Bæ äáäà úàø÷ð ïëìå§¨¥¦§¥©£¨
,úéäìàä Lôpa©¤¤¨¡Ÿ¦
÷ácì döôçå dðBöøL¤§¨§¤§¨¦¨¥
-Ceøa íéiçä éiç 'äa©©¥©©¦¨

,àeä,ef dad` z`xwp -
,"úøzñî äáäà" íLa§¥©£¨§ª¤¤
`id "dad`" :dxe`kl -
,ielib icil `ay ybx ixd
dnl m`ez df cvik
o`k dze` mix`zny

dad`" myazxzeqn?"
dnl m`zda `l`
d`a ,oldl xaqeiy

ef "dxzqd"xg` oiprn
ixnblxizqne dqknd .

yeal `ede ,dad`d lr
:dtilwd ly wydàéä ék¦¦

,ef dad` -úøzñî§ª¤¤
äpnîe ,ìàøNé éòLBôa ätì÷c ÷N Leáìa äqëîe- §ª¨¦§©¦§¦¨§§¥¦§¨¥¦¤¨

,dtilwdnì"æø øîàîk ,àèçì úeèL çeø íäa ñðëð11: ¦§©¨¤©§©£Ÿ§©£©©©
.'eë àèBç íãà ïéàgex" ."zehy gex ea dqpkp ok m` `l` - ¥¨¨¥

ehy,`hegd mc`l dncpy ,jka ,oldl xaqenk ,z`hazn ef "z
yibxn `ed oi`e ,icedi eze` x`yp `ed ,`heg `edy zexnly
`hgd iciÎlry yg did el .d"awdn ,dlilg ,jka cxtp `edy
dad`d zngn ,`heg did `l - d"awdn wzipe cxtp `ed
ick eytp z` xqen did ixd dllbay ,d"awdl eala drehpd
eze` zythn ef "zehy gex" `l` - d"awdn wzpidl `ly
,mxa .`hgd iciÎlr znxbpd d"awdn zewzpida yibxi `ly
mivexyk ,'d yeciw ly "oeiqp" zrya mby ixd ,xacd jk m`
jkÎiciÎlry yegl jixv did `l ,d"awda xetkl eilr zetkl
xiaqn - ?eytp z` xeqnl `l - `linne ,d"awdn wzip `ed
mpi`y mixac lr wx xizqdl dtilwd zexyt`ay ,owfd epax
- eli`e .ziwl`d ytpd ly "dnkg"d zpigaa zexiyi mirbep
,"dnkgd gek"a zexiyi rbetd ,'d yeciw ly oeiqpa xaecnyk

dpen`azeqkl dleki dtilwd oi` my ,"dnkg"dn zraepd
wzpii ok` jkÎiciÎlry yge f` yibxn icedie ,xizqdle

:eytp z` xqen `ed okle ,d"awdn
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íéøîà éèå÷éì
àøèñ ìëá ììë åäæå
ùãå÷ '÷ðù äîëçî êùîðù äî àìà åðéàù äùåã÷ã
åá ùáåìîä ä"á ñ"à øåàá úåàéöîá ìèáä ïåéìòä
àåäå ä"î ç"ë àø÷ð ïëìå ì"ðë åîöò éðôá øáã åðéàå
úåîåà úåùôð äðîîù à"ñå äôéì÷ä 'éçáî ùîî êôä
úåéäì éðèéòìäå áä áä ïéøîàå åäééîøâì ïéãáòã íìåòä
ïëìå äîëçä 'éçá êôä ì"ðë åîöò éðôá øáãå ùé
àìå åúåîé áéúëå äéçú äîëçä éë íéúî íéàø÷ð
åàáù íãå÷ ìàøùé éòùåôå íéòùøä ïëå .äîëçá
ùôðáù äîëçä 'éçá éë íùä ùã÷ì ïåéñð éãéì
ùáåìîä ä"á ñ"à øåàî úåäìà õåöéð íò úéäìàä
ãöî úéîäáä ùôðá íôåâá úåìâ 'éçáá íä äá
úìùåîå úëìåîä áìáù éìàîùä ììçáù äôéì÷ä
äáäà úàø÷ð ïëìå .ì"ðë äðéëùä úåìâ ãåñá íôåâá
íééçä ééç 'äá ÷áãì äöôçå äðåöøù úéäìàä ùôðá åæ
úøúåñî àéä éë úøúåñî äáäà íùá àåä êåøá
äðîîå ìàøùé éòùåôá äôéì÷ã ÷ù ùåáìá äñåëîå
íãà ïéà ì"æø øîàîë àåèçì úåèù çåø íäá ñðëð

'åë àèåç
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ו.4. טו.5.פרק ל, ל.6.משלי כה, ב.7.בראשית יח, יב.8.ברכות ז, כא.9.קהלת ד, יז.10.איוב א.11.פרק ג, סוטה

hay 'a iying mei Ð hi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,"íãà" íéeøwä ìàøNiL ,Leøt ."íãà úîLðxn`nk - ¦§©¨¨¥¤¦§¨¥©§¦¨¨
l"f epinkg2mi`xwpd md l`xyi ipay ,"mc` miexw mz`" :

,"mc`"ãéîz òðòðúnL øpä øBàk ,ìLîì ,àéä íúîLð¦§¨¨¦§¨¨§©¥¤¦§©§¥©¨¦
,Bòáèa äìòîì- ?dnl jk lke -õôç Làä øBàL éðtî §©§¨§¦§¦§¥¤¨¥¨¥

äìéútäî ãøtì òáha§¤©¦¨¥¥©§¦¨
z` dwifgn y`d da -

,dnvrBLøLa ÷ácìå§¦¨¥§¨§
Làä ãBñéa äìòîì§©§¨¦¨¥
ìbìb úçzL éììkä©§¨¦¤©©©§©
áeúkL Bîk ,çøiä©¨¥©§¤¨

.'íéiç õò'ay`d - §¥©¦
xpaydraha zkynp

cg`zdl ick ,dlrnll
,"y`d ceqi" ,dyxey mr
zgzn ,dlrnl `vnpd
,oky .dpald lblbl
,y` :zeceqid drax`
mixceqn ,xtr ,min ,gex
lwd ceqidy ,efk dxeva
z` siwn ,xzei oicrde

:xzei cakd ceqidxtr
xzeia cakd ceqid `edy
;xzeia oezgzd mb `ed -

minrahd zpigan
`l` ,xtrd z` siwdle xtrl lrn zeidl mikixv ,mdly

"mind lr ux`d rwexl" ixd ,cala 'd cqg zngn3gznp ,
xtrdn wlglrn;minlgexdtiwne mind on dlrnl `id

;mind z`y`,illkd y`d ceqi `vnp jk .gexd z` dtiwn
.gxid lblbl zgznäæ-éãé-ìòL óàåzewzpzid iciÎlr - §©¤©§¥¤

,dlrnl dyxeya dzewaczide dliztdn y`dàìå äaëé¦§¤§Ÿ
BøBà ìhaúé BLøLa äìòîì íâå ,ähîì íeìk øéàé̈¦§§©¨§©§©§¨§¨§¦§©¥

,BLøLa úeàéönaick ixd `id xpd "ze`ivn" ,oky - ¦§¦§¨§
xp znerl libx xp ,ik .ef ze`ivn lhazz eyxeyae ,xi`dl
:lynl) xac meyl ynyn epi`e eze`ivn z` ca`n - lecb
eze`ivn z` ca`n `edy okyÎlkn ,(meid rvn`a welc xp
eyxeyl xpd zkiyny xnel oi`y ,ixd .eyxey iabl ixnbl
lhazz my ,daxc` .xzei dlrp ze`ivn my didiy ick `id

eze`ivnixnbl,"eneiwa utg xac lk"y llk miiw ixde .
,df "llk"l m`zdae`ljynidl dkixv xpay y`d dzid

,"yxey"làeä Cëa ïë-ét-ìò-óà,y`d xe` -õôç ©©¦¥§¨¨¥
.Bòáèa,xnelk -eli`kep` ok`y enk ,jka "dvex" xpd xe` §¦§

,eyxeyl cinz jynp `edy "xp"a mi`ex,íãàä úîLð Ck̈¦§©¨¨¨
,Lôðå çeø úðéça ïëåea "zlret"y ina `wec e`l - §¥§¦©©¨¤¤

mznypy dl`a mb `l` ,"dnyp" ly xzei dpeilrd dbixcnd
,"ytp" ly e` "gex" ly ,xzei zepezgzd zepigaa `iddöôç¤§¨

d÷Lçå,dnypd ly -óebä ïî úàöìå ãøtì dòáèa §¤§¨§¦§¨¦¨¥§¨¥¦©
;àeä-Ceøa íéiçä éiç 'äa døB÷îe dLøLa ÷ácìåixd - §¦¨¥§¨§¨§¨©©¥©©¦¨

draha dnypde ,zeig - dpipry ,dnypd ly "miig"d `ed

- "miigd iig"a ,dyxeya cg`zdle dtebn wzpidl dvex
.d"awdäéäzL íâä,my -íL ìhaúúå ñôàå ïéà- £©¤¦§¤©¦¨¤¤§¦§©¥¨

,dyxeyaäîeàî äpnî øàMé àìå ,éøîâì úeàéöna¦§¦§©§¥§Ÿ¦¨¥¦¤¨§¨
,ïBLàøä dúeîöòå dúeänîx`yi `ly xnel xyt` i` - ¦¨¨§©§¨¨¦

ixdy ,dne`n dpnn
dzedn ,daxc`
dnypd ly zizin`d
zcg`zn `idyk ,`id
xne` okl ,dyxey mr
dzednn" :owfd epax
itk ,"oey`xd dzenvre
- dteba dzeida `idy
ly zegek mr dnyp
- dnecke "zecn"e "lky"
ok .melk x`yi `l dfn
zweyzy xnel jiiy `l
zelrzdl `id dnypd
.xzei dpeilr dbixcnl
dbixcnl dweyz ,oky
wx zkiiy ,xzei dpeilr
dze`a dzeidayk
dribn `id "zedn"
.xzei dpeilr dbixcnl
leki ohw mkg :enk
- zxg` "zedn"l jtdidl j` .lecb mkg zeyridl se`yl
wwezyi mc`y xacd jiiy `l - "dweyz" jkl dni`zn `l
- jky oeikne .ixnbl zxg` "zedn" ef ik ,j`lnl jtdidl

,`eti` ,recndvxzcg`zdle dtebn z`vl dnypd
- ?dyxeya.dòáèa döôçå dðBöø äæ ïë-éô-ìò-óà- ©©¦¥¤§¨§¤§¨§¦§¨

`ed xacd m` ,oexqgl llk jxca aygp "rah" byend ,mxa
dnypdy dn ixd o`ke - "lky"d xcd o`k xqg ,rahd itl
xirn ,okl - "dlrn"l aygp ,raha d"awd l` zkynp
epi`y oipr lk ,drnyn ,o`k "rah" dlndy ,cin ,"`ipz"d

`ed xacdyk mb ,"lky"de "mrh"d itldlrnl,"lky"dn
."rah" dlna eze` mipiivn,äæ òáèå,"rah" dlnd -àeä §¤©¤

.úòãå íòè úðéçáa BðéàL øác ìëì ìàLnä íLlk - ¥©ª§¨§¨¨¨¤¥¦§¦©©©¨©©
zn dyrp epi`y xac,"rah" mya x`ezn ,lkye oeibd jeíâå§©

ïàk,dyxeyl dnypd zkyndl qgia -,äðekä- ¨©©¨¨
:rah dlna zeynzydaLôpa äæ õôçå ïBöøLzeidl - ¤¨§¥¤¤©¤¤

,dyxeya weac,ïáeîe âOî ìëNå úòãå íòè úðéçáa Bðéà¥¦§¦©©©¨©©§¥¤ª¨¨
úðéça àéäå ,ïáenäå âOnä ìëNå úòcäî äìòîì àlà¤¨§©§¨¥©©©§¥¤©ª¨§©¨§¦§¦©

LôpaL äîëç"dnkg" ,mcewd wxta xaqedy dn itly - ¨§¨¤©¤¤
,"dpad"e "lky"n dlrnly gek `iddaL,ytpay dnkga - ¤¨

dxey.àeä Ceøa óBñ-ïéà øBàdnypd zkynp ,jk meyne - ¥¨
."dpad"de "lky"dn dlrnly dkynd ,dyxeya cg`zdl
ly iniptd dpevx - `ed zxzeqnd dad`d "oipr"y ixd
recn xaqei oldl .d"awd mr ,dyxey mr cg`zdl dnypd

."zxzeqn dad`" - ef dad` z`xwp
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íéøîà éèå÷éì
òðòðúîù øðä øåàë ìùîì àéä íúîùð íãà íéåø÷ä
òáèá õôç ùàä øåàù éðôî åòáèá äìòîì ãéîú
ùàä ãåñéá äìòîì åùøùá ÷áãéìå äìéúôäî ãøôéì
äæ é"òù óàå ç"òá ù"îë çøéä ìâìâ úçúù éììëä
åùøùá äìòîì íâå äèîì íåìë øéàé àìå äáëé
õôç àåä êëá ë"ôòà åùøùá úåàéöîá åøåà ìèáúé
äöôç ùôðå çåø 'éçá ïëå íãàä úîùð êë .åòáèá
äùøùá ÷áãéìå óåâä ïî úàöìå ãøôéì äòáèá ä÷ùçå
ñôàå ïéà äéäúù íâä ä"á íééçä ééç 'äá äøå÷îå
äîåàî äðîî øàùé àìå éøîâì úåàéöîá íù ìèáúúå
äöôçå äðåöø äæ ë"ôòà ïåùàøä äúåîöòå äúåäîî
åðéàù øáã ìëì ìàùåîä íù àåä äæ òáèå äòáèá
äæ õôçå ïåöøù äðååëä ïàë íâå úòãå íòè 'éçáá
àìà ïáåîå âùåî ìëùå úòãå íòè 'éçáá åðéà ùôðá
äîëç 'éçá àéäå ïáåîäå âùåîä ìëùå úòãäî äìòîì
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

א.2. סא, ו.3.יבמות קלו, תהלים



hayקי 'c ycew zay mei Ð hi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

שבט  ד' קודש שבת יום
,dk 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äæä úåìâù àìà,50 'nr cr:ììë

äðéçaì àlà Bðéà ¯ äîëç úðéçáì äfä úeìbL àlà¤¨¤¨©¤¦§¦©¨§¨¥¤¨©§¦¨
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`le ,zelba didzy xyt` ,"dnkg" ly cala ef zehytzd
mzeigdl ,sebd lka dpnne ,ytpd lka hytzdl dl xyt`zi

dyecw ly zeiga
xearln mdilr xenyle

.dxiarøwòå LøL ìáà£¨Ÿ¤§¦¨
äîëç úðéça ìL¤§¦©¨§¨
àeä úéäìàä LôpaL¤©¤¤¨¡Ÿ¦

dðéàå ,ïéçîa"xwir"d - ©Ÿ¦§¥¨
dpi` ,dnkgay
÷N Leáìa úLaìúî¦§©¤¤¦§©
ììça álaL ätì÷c¦§¦¨¤©¥¤¨¨
úeìb úðéçáa éìàîOä©§¨¦¦§¦©¨

,Lnî`ly -lkeizeidl ©¨
,drtyd mey dl÷ø©

àéäL,ef dnkg zpiga - ¤¦
,íéòLøa äðL úðéçáa¦§¦©¥¨¨§¨¦
lk ea miniiw oyi mc` -

`l enk ,zegekd,xr mc
dpiyd zryay `l`
minecx zegekd

,mixzqeneúìòBt dðéàå§¥¨¤¤
íäa dúlòtixdy - §ª¨¨¨¤

,zeidl dkixv dzlert
didz dlek ytpdy

,d"awdl dlhaïîæ ìk̈§©
ízòãa íé÷eñòL¤£¦§©§¨
.íìBòä úBåàúa íúðéáe¦¨¨§©£¨¨
"zrc"dy onf lk -

zerewy ,"dnkg"n dhnle miielbd zegekd ody ,"dpia"de
.dpiya dpezpe zncxpk `id "dnkg"d zpiga - zee`zaCà©

íéàaLk,miryxd -àéäL ,äðeîà øáãa ïBéqð éãéì §¤¨¦¦¥¦¨¦§©¡¨¤¦
Lôpä ãò äòâðå ,úòcäî äìòîìcr -äîëç úðéçáì §©§¨¥©©©§¨§¨©©¤¤¦§¦©¨§¨

daL,"dnkg"a ,xen`k ,`ed dpen`d yxey -àéä éæà- ¤¨£©¦
,"dnkg"d,dúðMî äøBòð,dlbzn `id ,xnelk -úìòBôe ¥¨¦§¨¨¤¤

,da Laìîä 'ä çëa dúlòt"dnkg"d ly dzrtyd - §ª¨¨§Ÿ©©§ª¨¨
yeciw lr eytp z` xeqnl oken mc` eze`y ,jka z`hazn

,'dáeúkL Bîëe12,"'ä ïLék õwiå" :zpiga lr fnexd - §¤¨©¦©§¨¥
mcew dzidy ,da yaelnd seqÎoi` xe`e ytpay "dnkg"d
ly oeiqp icil mc`d `ayk ,j` .dzlert dlrt `le ,dnecxk

- dzlert zlrete zxxerzn `id - 'd yeciwïBéqpa ãîòì©£Ÿ©¦¨
,Bì âOî ìëNå úòãå íòè íeL éìa 'ä úðeîàarecn - ¤¡©§¦©©¨©©§¥¤ª¨

,eytp z` xeqnl eilríìBò úBåàúå úBtìwä ìò øabúäì§¦§©¥©©§¦§©£¨

,íäa ñàîìå ,íäa ìbøäL øeqàáe øzäa äfä,xnelk - ©¤§¤¥§¦¤ª§©¨¤§¦§Ÿ¨¤
`edy wx `l ,'d yeciw lr eytp z` xeqnl oekp dzr ecnra
zeyrp od `l` ,odilr lyene zeiniptd eizee`z z` oqxn

,eipira zeqe`n,BìøBâìe B÷ìçì 'ä Bì øçáìåeizegek mb - §¦§Ÿ§¤§§¨
"lky"k ,miiniptd
,"wlg" mi`xwpd ,"zecn"e
miipeilrd zegekd mbe

xzei,"beprz"e "oevx" ,
eidi - "lxeb" mi`xwpd
- d"awdl mlek mipezp
ìò BLôð Bì øñîì¦§Ÿ©§©
ék óàå .BîL úMã÷§ª©§§©¦
ìk åéìò eøáb úBtìwä©§¦¨§¨¨¨

,íäì ìBëé àìå åéîé- ¨¨§Ÿ¨¨¤
qgia o`k xaecn ,ixdy
mby ,"l`xyi ryet"l
lr eytp z` xqen `ed
eid zetilwde ,'d yeciw
,dpeilrd lr cinz ea
ì"æø øîàîk13 §©£©©©

úeLøa íä íéòLøä"L¤¨§¨¦¥¦§
,"íaìllgd zeyxa - ¦¨

dnewn ,malay il`nyd
zindad ytpd ly
cvny rxdÎxvide

;dtilwdíB÷î-ìkî¦¨¨
øáãa ïBéqð éãéì àaLk§¤¨¦¥¦¨¦§©
,ãçà 'äa äðeîà¡¨©¤¨
,Lã÷ éøøäa dúãBñiL¤§¨¨§©§¥Ÿ¤
äîëç úðéça àéä¦§¦©¨§¨

,úéäìàä LôpaLmya "dnkg" z`xwp ,lirl xkfpy itk - ¤©¤¤¨¡Ÿ¦
,"ycw"daL,"dnkg"a -àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà Laìî- ¤¨§ª¨¥¨

,f`Lnî eéä àìk eéäå íéìháîe íéìèa úBtìwä ìk éøä£¥¨©§¦§¥¦§ª¨¦§¨§Ÿ¨©¨
áéúëãk ,'ä éðôì14íéBbä ìk" :,zetilw llek -Bcâð ïéàk ¦§¥§¦§¦¨©¦§©¦¤§

áéúëe ,"'Bâå15éáéà äpä ék" :,'ä Eody zetilw mb llek - §§¦¦¦¥Ÿ§¤
,"'d iaie`"éáéà äpä ékáéúëe ,"'Bâå eãøtúé ,eãáàé E16: ¦¦¥Ÿ§¤Ÿ¥¦§¨§§§¦

,"'Bâå eãáàé Là éðtî âðBc ñnäk"zetilwde miryxd - §¦¥©¦§¥¥Ÿ§§
ptn eqnii,z"iyd iáéúëe17íéøä" :ipira ody zetilwd - §¦¨¦

,mixdk onvr."eqîð âðBckseqÎoi` xe` itlky ,ixd - ©©¨©
- icedi ly ytpay "dnkg" zpigaa yaelnd `edÎjexa
oeiqp iptl cner icediyk - f`e ,zetilwd lk zenlrpe zelha
,okl .ef dnkg zpiga ekeza dlbzne zxxerzn - 'd yeciw ly
ea yi ,eilr d`lnd dhilyd zetilwl dzid ok iptly zexnl
cinz ea yi icedi :zxne` z`f .odilr xabzdl gekd dzr
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íéøîà éèå÷éì
'éçáì àìà åðéà äîëç 'éçáì äæä úåìâù àìà
ùøù ìáà äúåéçäì äìåë ùôðá äðîî úèùôúîä
ïéçåîá àåä úéäìàä ùôðáù äîëç 'éçá ìù ø÷éòå
ììçá áìáù äôéì÷ã ÷ù ùåáìá úùáìúî äðéàå
äðéù 'éçáá àéäù ÷ø .ùîî úåìâ 'éçáá éìàîùä
íé÷åñòù ïîæ ìë íäá äúìåòô úìòåô äðéàå íéòùøá
éãéì íéàáùë êà .íìåòä úåàúá íúðéáå íúòãá
ãò äòâðå úòãäî äìòîì àéäù äðåîà øáãá ïåéñð
äúðùî äøåòéð àéä éæà äáù äîëç 'éçáì ùôðä
õ÷éå ù"îëå .äá ùáåìîä 'ä çëá äúìåòô úìòåôå
úòãå íòè íåù éìá 'ä úðåîàá ïåéñðá ãåîòì 'ä ïùéë
æ"äåò úååàúå úåôéì÷ä ìò øáâúäì åì âùåî ìëùå
åì øåçáìå íäá ñåàîìå íäá ìâøåäù øåñéàáå øúéäá
óàå åîù úùåã÷ ìò åùôð åì øåñîì åìøåâìå å÷ìçì 'ä
ì"æøàîë íäì ìåëé àìå åéîé ìë åéìò åøáâ úåôéì÷ä éë
ïåéñð éãéì àáùë î"î íáì úåùøá íä íéòùøäù
àéä ùãå÷ éøøäá äúãåñéù ãçà 'äá äðåîà øáãá
ñ"à øåà ùáåìî äáù úéäìàä ùôðáù äîëç 'éçá
åéä àìë åéäå íéìèåáîå íéìèá úåôéì÷ä ìë éøä ä"á
éë áéúëå 'åâå åãâð ïéàë íéåâä ìë áéúëãë 'ä éðôì ùîî
áéúëå 'åâå åãøôúé åãáàé êéáéåà äðä éë 'ä êéáéåà äðä
.åñîð âðåãë íéøä áéúëå 'åâå åãáàé ùà éðôî âðåã ñîäë
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,zee`zd lr helyl (zxzeqn dad` - "dnkg"n raepd) gekd
dlelk ji` ,owfd epax xiaqi ,oldl .df gek xxerl wx mikixv
zeevne dxez miiwl ick ,xen`k ,oky .d`xi mb ef dad`a
dxezd zxinyly ,mixne` ep`y xg`ne ;d`xi mb zyxcp

dad`d dwitqn zeevnde
ixd - cala zxzeqnd
mb dkeza zllek `idy

:d`xi-ïéà 'ä øBà ,äpäå§¦¥¥
Laìîä àeä-Ceøa óBñ¨©§ª¨
ìBãb ¯ LôpaL äîëça©¨§¨¤©¤¤¨
Ck-ìk Bçk íeöòå§¨Ÿ¨¨
-àøèqä úBçãìå Løâì§¨¥§¦§©¦§¨
àlL úBtìwäå àøçà̈¢¨§©§¦¤Ÿ
elôà eòbé eìëeé§¦§£¦

,åéLeáìa"miyeal"d - ¦§¨
Îoi` xe`l mikiiy mdy

,`edÎjexa seqíäL¤¥
äNòîe øeac äáLçî©£¨¨¦©£¤

;ãçà 'ä úðeîà ìL- ¤¡©¤¨
ly ogeka didi `ly
wx `l "rebpl" zetilwd
mb `l` ,dnvr dpen`a
xeaic ,daygna `l

.'d zecg`ne dpen`dn mihlyen zeidl mdilry ,dyrne
eðéäc,gekd el ozep ,icedid ytpa yaelnd seqÎoi` xe` - §©§

äæéà ÷ø úBNòì àlL elôà ,BLôð øñîì ïBéqða ãîòì©£Ÿ§¦¨¦§Ÿ©§£¦¤Ÿ©£©¥¤
ïBâk ,ãçà 'ä úðeîà ãâð ãáì äNòî:eilr mitekyk - ©£¤§©¤¤¡©¤¨§

,Baìa ììk da ïéîàî BðéàL óà ,äøæ äãBáòì úBçzLäì§¦§©£©£¨¨¨©¤¥©£¦¨§¨§¦
oin`n ixd `ed eala - oky ,dnvr dpen`a "rbep" df oi`e -
lr s`e - dpen`l cebipay dyrn meyn wx jka yi ,d"awda

;eytp z` xqen `ed jkïëå,eytp z` xeqnl gekd el ozep df - §¥
úecçà ìò íBìLå-ñç äòBz øaãì àlLåét ïéàL óà ,'ä ¤Ÿ§©¥¨©§¨©©§©¤¥¦

.'ä úðeîàa íìL Baì ÷ø ,ïéåL Baìåxeqni okÎitÎlrÎs` - §¦¨¦©¦¨¥¤¡©
.xeaic eze` xacl `lye dyrn eze` zeyrl `ly ,eytp z`
dad`d .dnvr zxzeqnd dad`d ly ze`hazdd ef oi` ,mxa
mb ik ,zexiyi o`k zerbtp opi` ,d"awdl dkiynde zirahd
ef `l` ,dzneza dpen`d zx`yp xeaicd e` dyrnd zrya
`xi `ed - "dad`"a dlelkd "d`xi"d ly ze`hazdd `id
eze` zrpen ef d`xi ,- d"awdn cxtp melyeÎqg zeidln
zngn - df lke .xeaic eze` xacln e` dyrn eze` zeyrln

.ytpay "dnkg"d ,'d yeciw ly oeiqpd llba ,ea dzlbzpyäæå§¤
,"eîéçøa ììëpä eìéçc" àø÷ð,dad`a dlelkd d`xi - ¦§¨§¦©¦§¨¦§¦

,ìàøNé úeììëaL úéäìàä LôpaL úéòáhä äáäà àéäL¤¦©£¨©¦§¦¤©¤¤¨¡Ÿ¦¤¦§¨¦§¨¥

-ïéà øBà døB÷îe dLøLa ÷ácì dòáèa dðBöøe döôçL¤¤§¨§¨§¦§¨¦¨¥§¨§¨§¨¥
äæ ïBöøå Bæ äáäà éðtnL ,àeä-Ceøa óBñwacidl - ¨¤¦§¥©£¨§¨¤

,d"awdaàéä,ziwl`d ytpd -òâpî dòáèa úãçôîe äàøé ¦§¥¨§©¤¤§¦§¨¦§Ÿ©
'ä úðeîà ãâð àéäL ,íBìLå-ñç äøæ-äãBáò úàîè äö÷a¦§¥ª§©£¨¨¨©§¨¤¦¤¤¡©
äéLeáìa elôà ,ãçà¤¨£¦¦§¤¨
Bà øeac íäL íéðBöéçä©¦¦¤¥¦

,äNòîmixeywd - ©£¤
,dxfÎdcearaäðeîà éìa§¦¡¨

:ììk áladxfÎdceara - ©¥§¨
eznyp d`xi dfn mb .ef
`id ,ef d`xie ,icedi ly
dad`a dlelkd
dad`ay ,ixd .zxzeqnd
zllekd - zxzeqn
leki - d`xi mb dkeza
,zeevne dxez miiwl icedi
iciÎlr ,oldl hxetiy itk
xg`n :oeayg dyery

mb didyeytp z` xqen,
cxtp zeidl `ly calae
i`cea eilr ,d"awdn
,dxiar xearln rpnidl
micxtp dxiar iciÎlr ik
mr micg`zn ociÎlr ik ,zeevn miiwl eilr .d"awdn melyeÎqg

.d"awda weac zeidl - izin`d epevx ixd dfe ,d"awd
'l`xyi ryet' mby ,"`ipz"a df wxta epcnly dnl xywda
on ,d"awda xetkl eilr zetkl mivexyk eytp z` xqen
`aend ,aehÎmyÎlrad ly epnfa rxi`y xetiq `iadl ie`xd
jpege lcb ,zepey zeaiq llba :"sqei awri zeclez" xtqa
.zecdin xac mey rci `le ,"uixt" ieb lv` icedi cli
ote`a ezc z` xindl "uixt"d hilgd ,cli eze` zvw xbayk
geha ezeida .dlecb dcerq rxe`n eze` ceakl oikde ,inyx
miieqn meiay "uixt"d el riced ,jkl cbpzi `l clidy
"uixt"de .xacd zernynl le`yl lgd clid .ezc z` exini
z` exiniyke - yieeiit jl mi`xew dzr cr ,melk :el dpr
`xwp ip` recn :clid l`y ."o`eei`" jl e`xwi jzc
rnyyn .icedi cli `edy ,el xtql "uixt"d ul`p ?"yieeiit"
,ezc z` exiniy mikqdl dvx `l icedi cli `edy clid
elired `le !"yieeiit" x`y` - "yieeiit" `xwp ip` :eprha
z` xqn yieeiit .jk lr "uixt"d eze` xqiiy miaxd mixeqid
ly epeaix :dicedi dy` jk lr d`hazd .'d yeciw lr eytp
.epa zirh `l dz` mb ,j` .ja epirh `l ,ok` ,epgp` ,mler

.'d yeciw lr eytp z` xqn ,l`xyi ryet ,yieeiit
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íéøîà éèå÷éì
ìåãâ ùôðáù äîëçá ùáåìîä ä"á ñ"à 'ä øåà äðäå
àìù úåôéì÷äå à"ñä úåçãìå ùøâì êë ìë åçë íåöòå
äùòîå øåáã äáùçî íäù åéùåáìá 'éôà åòâé åìëåé
åùôð øåñîì ïåéñðá ãåîòì åðééäã ãçà 'ä úðåîà ìù
úðåîà ãâð ãáì äùòî äæéà ÷ø úåùòì àìù 'éôà
ïéîàî åðéàù óà äøæ äãåáòì úåçúùäì ïåâë ãçà 'ä
'ä úåãçà ìò å"ç äòåú øáãì àìù ïëå åáìá ììë äá
äæå 'ä úðåîàá íìù åáì ÷ø ïéåù åáìå åéô ïéàù óà
úéòáèä äáäà àéäù åîéçøá ììëðä åìéçã àø÷ð

àä ùôðáùäðåöøå äöôçù ìàøùé úåììëáù úéäì
éðôîù ä"á ñ"à øåà äøå÷îå äùøùá ÷áãéì äòáèá
òåâðî äòáèá úãçôîå äàøé àéä äæ ïåöøå åæ äáäà
åìéôà ãçà 'ä úðåîà ãâð àéäù å"ç æ"ò úàîåè äö÷á
äðåîà éìá äùòî åà øåáã íäù íéðåöéçä äéùåáìá

:ììë áìá
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שבט  ד' קודש שבת יום
,dk 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äæä úåìâù àìà,50 'nr cr:ììë

äðéçaì àlà Bðéà ¯ äîëç úðéçáì äfä úeìbL àlà¤¨¤¨©¤¦§¦©¨§¨¥¤¨©§¦¨
,dúBéçäì dlk Lôpa äpnî úèMtúnä.ziwl` zeiga - ©¦§©¤¤¦¤¨©¤¤ª¨§©£¨

`le ,zelba didzy xyt` ,"dnkg" ly cala ef zehytzd
mzeigdl ,sebd lka dpnne ,ytpd lka hytzdl dl xyt`zi

dyecw ly zeiga
xearln mdilr xenyle

.dxiarøwòå LøL ìáà£¨Ÿ¤§¦¨
äîëç úðéça ìL¤§¦©¨§¨
àeä úéäìàä LôpaL¤©¤¤¨¡Ÿ¦

dðéàå ,ïéçîa"xwir"d - ©Ÿ¦§¥¨
dpi` ,dnkgay
÷N Leáìa úLaìúî¦§©¤¤¦§©
ììça álaL ätì÷c¦§¦¨¤©¥¤¨¨
úeìb úðéçáa éìàîOä©§¨¦¦§¦©¨

,Lnî`ly -lkeizeidl ©¨
,drtyd mey dl÷ø©

àéäL,ef dnkg zpiga - ¤¦
,íéòLøa äðL úðéçáa¦§¦©¥¨¨§¨¦
lk ea miniiw oyi mc` -

`l enk ,zegekd,xr mc
dpiyd zryay `l`
minecx zegekd

,mixzqeneúìòBt dðéàå§¥¨¤¤
íäa dúlòtixdy - §ª¨¨¨¤

,zeidl dkixv dzlert
didz dlek ytpdy

,d"awdl dlhaïîæ ìk̈§©
ízòãa íé÷eñòL¤£¦§©§¨
.íìBòä úBåàúa íúðéáe¦¨¨§©£¨¨
"zrc"dy onf lk -

zerewy ,"dnkg"n dhnle miielbd zegekd ody ,"dpia"de
.dpiya dpezpe zncxpk `id "dnkg"d zpiga - zee`zaCà©

íéàaLk,miryxd -àéäL ,äðeîà øáãa ïBéqð éãéì §¤¨¦¦¥¦¨¦§©¡¨¤¦
Lôpä ãò äòâðå ,úòcäî äìòîìcr -äîëç úðéçáì §©§¨¥©©©§¨§¨©©¤¤¦§¦©¨§¨

daL,"dnkg"a ,xen`k ,`ed dpen`d yxey -àéä éæà- ¤¨£©¦
,"dnkg"d,dúðMî äøBòð,dlbzn `id ,xnelk -úìòBôe ¥¨¦§¨¨¤¤

,da Laìîä 'ä çëa dúlòt"dnkg"d ly dzrtyd - §ª¨¨§Ÿ©©§ª¨¨
yeciw lr eytp z` xeqnl oken mc` eze`y ,jka z`hazn

,'dáeúkL Bîëe12,"'ä ïLék õwiå" :zpiga lr fnexd - §¤¨©¦©§¨¥
mcew dzidy ,da yaelnd seqÎoi` xe`e ytpay "dnkg"d
ly oeiqp icil mc`d `ayk ,j` .dzlert dlrt `le ,dnecxk

- dzlert zlrete zxxerzn `id - 'd yeciwïBéqpa ãîòì©£Ÿ©¦¨
,Bì âOî ìëNå úòãå íòè íeL éìa 'ä úðeîàarecn - ¤¡©§¦©©¨©©§¥¤ª¨

,eytp z` xeqnl eilríìBò úBåàúå úBtìwä ìò øabúäì§¦§©¥©©§¦§©£¨

,íäa ñàîìå ,íäa ìbøäL øeqàáe øzäa äfä,xnelk - ©¤§¤¥§¦¤ª§©¨¤§¦§Ÿ¨¤
`edy wx `l ,'d yeciw lr eytp z` xeqnl oekp dzr ecnra
zeyrp od `l` ,odilr lyene zeiniptd eizee`z z` oqxn

,eipira zeqe`n,BìøBâìe B÷ìçì 'ä Bì øçáìåeizegek mb - §¦§Ÿ§¤§§¨
"lky"k ,miiniptd
,"wlg" mi`xwpd ,"zecn"e
miipeilrd zegekd mbe

xzei,"beprz"e "oevx" ,
eidi - "lxeb" mi`xwpd
- d"awdl mlek mipezp
ìò BLôð Bì øñîì¦§Ÿ©§©
ék óàå .BîL úMã÷§ª©§§©¦
ìk åéìò eøáb úBtìwä©§¦¨§¨¨¨

,íäì ìBëé àìå åéîé- ¨¨§Ÿ¨¨¤
qgia o`k xaecn ,ixdy
mby ,"l`xyi ryet"l
lr eytp z` xqen `ed
eid zetilwde ,'d yeciw
,dpeilrd lr cinz ea
ì"æø øîàîk13 §©£©©©

úeLøa íä íéòLøä"L¤¨§¨¦¥¦§
,"íaìllgd zeyxa - ¦¨

dnewn ,malay il`nyd
zindad ytpd ly
cvny rxdÎxvide

;dtilwdíB÷î-ìkî¦¨¨
øáãa ïBéqð éãéì àaLk§¤¨¦¥¦¨¦§©
,ãçà 'äa äðeîà¡¨©¤¨
,Lã÷ éøøäa dúãBñiL¤§¨¨§©§¥Ÿ¤
äîëç úðéça àéä¦§¦©¨§¨

,úéäìàä LôpaLmya "dnkg" z`xwp ,lirl xkfpy itk - ¤©¤¤¨¡Ÿ¦
,"ycw"daL,"dnkg"a -àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà Laìî- ¤¨§ª¨¥¨

,f`Lnî eéä àìk eéäå íéìháîe íéìèa úBtìwä ìk éøä£¥¨©§¦§¥¦§ª¨¦§¨§Ÿ¨©¨
áéúëãk ,'ä éðôì14íéBbä ìk" :,zetilw llek -Bcâð ïéàk ¦§¥§¦§¦¨©¦§©¦¤§

áéúëe ,"'Bâå15éáéà äpä ék" :,'ä Eody zetilw mb llek - §§¦¦¦¥Ÿ§¤
,"'d iaie`"éáéà äpä ékáéúëe ,"'Bâå eãøtúé ,eãáàé E16: ¦¦¥Ÿ§¤Ÿ¥¦§¨§§§¦

,"'Bâå eãáàé Là éðtî âðBc ñnäk"zetilwde miryxd - §¦¥©¦§¥¥Ÿ§§
ptn eqnii,z"iyd iáéúëe17íéøä" :ipira ody zetilwd - §¦¨¦

,mixdk onvr."eqîð âðBckseqÎoi` xe` itlky ,ixd - ©©¨©
- icedi ly ytpay "dnkg" zpigaa yaelnd `edÎjexa
oeiqp iptl cner icediyk - f`e ,zetilwd lk zenlrpe zelha
,okl .ef dnkg zpiga ekeza dlbzne zxxerzn - 'd yeciw ly
ea yi ,eilr d`lnd dhilyd zetilwl dzid ok iptly zexnl
cinz ea yi icedi :zxne` z`f .odilr xabzdl gekd dzr
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íéøîà éèå÷éì
'éçáì àìà åðéà äîëç 'éçáì äæä úåìâù àìà
ùøù ìáà äúåéçäì äìåë ùôðá äðîî úèùôúîä
ïéçåîá àåä úéäìàä ùôðáù äîëç 'éçá ìù ø÷éòå
ììçá áìáù äôéì÷ã ÷ù ùåáìá úùáìúî äðéàå
äðéù 'éçáá àéäù ÷ø .ùîî úåìâ 'éçáá éìàîùä
íé÷åñòù ïîæ ìë íäá äúìåòô úìòåô äðéàå íéòùøá
éãéì íéàáùë êà .íìåòä úåàúá íúðéáå íúòãá
ãò äòâðå úòãäî äìòîì àéäù äðåîà øáãá ïåéñð
äúðùî äøåòéð àéä éæà äáù äîëç 'éçáì ùôðä
õ÷éå ù"îëå .äá ùáåìîä 'ä çëá äúìåòô úìòåôå
úòãå íòè íåù éìá 'ä úðåîàá ïåéñðá ãåîòì 'ä ïùéë
æ"äåò úååàúå úåôéì÷ä ìò øáâúäì åì âùåî ìëùå
åì øåçáìå íäá ñåàîìå íäá ìâøåäù øåñéàáå øúéäá
óàå åîù úùåã÷ ìò åùôð åì øåñîì åìøåâìå å÷ìçì 'ä
ì"æøàîë íäì ìåëé àìå åéîé ìë åéìò åøáâ úåôéì÷ä éë
ïåéñð éãéì àáùë î"î íáì úåùøá íä íéòùøäù
àéä ùãå÷ éøøäá äúãåñéù ãçà 'äá äðåîà øáãá
ñ"à øåà ùáåìî äáù úéäìàä ùôðáù äîëç 'éçá
åéä àìë åéäå íéìèåáîå íéìèá úåôéì÷ä ìë éøä ä"á
éë áéúëå 'åâå åãâð ïéàë íéåâä ìë áéúëãë 'ä éðôì ùîî
áéúëå 'åâå åãøôúé åãáàé êéáéåà äðä éë 'ä êéáéåà äðä
.åñîð âðåãë íéøä áéúëå 'åâå åãáàé ùà éðôî âðåã ñîäë
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לגבי קדושת נפש האלוקית, נתן לה הקדוש־ברוך־הוא )לסטרא־אחרא( רשות ויכולת להגביה עצמה כנגדה כדי שהאדם יתגבר עליה 
וינצחנה, ועל־ידי־זה יוכל להיות כללות עניין העבודה.

ממאמר יו"ד שבט ה'תשי"ד



היום יום . . . קיב

ה'תש"גכז טבתיום שני

חומש: וארא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: משא"כ . . . צדיקים כו' ע"ש.

אונז  גיט  אויבערשטער  דער  רוחניות,  איז  גשמיות  אידישע  אמר:  הזקן  רבינו 
גשמיות, מיר זָאלען דערפון מַאכען רוחניות. אמָאל אז עס איז לרגע ניט אזוי, דארפען 

געבען דעם אויבערשטען אפילו מנחת עני גיט ער א פולע.

ֵדי  ִמּיּות, ּכְ ׁשְ רּוְך־הּוא נֹוֵתן ָלנּו ּגַ דֹוׁש־ּבָ ל ְיהּוִדים ִהיא רּוָחִנּיּות. ַהּקָ ִמּיּות ׁשֶ ׁשְ ֵקן ָאַמר: ּגַ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
רּוְך־הּוא ְולּו ִמְנַחת  דֹוׁש־ּבָ ן, ֵיׁש ָלֵתת ַלּקָ ָבר ּכֵ ר ְלֶרַגע ֵאין ַהּדָ ֲאׁשֶ ים, ּכַ ה רּוָחִנּיּות. ְלִעּתִ ּנָ ּצֹור ִמּמֶ ּנִ ׁשֶ

ַפע. ׁשֶ ָעִני, ְוהּוא נֹוֵתן ּבְ

ה'תש"גכח טבתיום שלישי

חומש: וארא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: ובזה יובן . . . תהי צדיק.

ַמח ֶצֶדק"  הֹות. ַה"ּצֶ ַהּגָ ה  ַהְרּבֵ ֲחֵסִרים  ס –  ְדּפָ ַהּנִ ַמח ֶצֶדק"  ְלַה"ּצֶ ֶרְך ֱאמּוָנה(  )ּדֶ ַהֲחִקיָרה  ֵסֶפר  ּבְ
ִעְנָיִנים ֵאּלּו. ֵאלֹות ּבְ ה ׁשְ ּמָ ם ָהָיה ָצִריְך ַלֲענֹות ַעל ּכַ ָ ּשׁ ַיַחס ִעם ְנִסיעֹוָתיו ְלֶפֶטְרּבּוְרג, ׁשֶ רֹו ּבְ ִחּבְ

ה'תש"גכט טבתיום רביעי

חומש: וארא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קנ.

תניא: פרק טו, ובזה . . . 40 חלל בקרבו.

אנן פועלי דיממא אנן . יום הוא אור, עבודתנו היא עבודת האור, מַאכען ליכטיג 
די וועלט באור תורה . ומלבד כי צריכים לעמוד במעמד ומצב טוב בעז"ה בעצמו 
- אליין דארף מען זיין ווי עס דארף צו זיין - הנה כל העבודה היא לזכות להעמיד 
תלמידים גרונטיקע מענשען, אשר יהיו מסורים בלבם ודעתם אל הכוונה הפנימית. 
שאינו מספיק למוד תורה הנגלית וחבוב הקודש בשמירת המצות, כי אם צריכים גם 

עבודה שבלב.

יָמָמא ֲאָנן ]=ָאנּו, ּפֹוֲעֵלי יֹום ָאנּו[. יֹום הּוא אֹור, ֲעבֹוָדֵתנּו ִהיא ֲעבֹוַדת ָהאֹור, ְלָהִאיר  ֲאָנן ּפֹוֲעֵלי ּדִ
ַעְצמֹו – ִלְהיֹות  ֶעְזַרת ה', ּבְ ב טֹוב, ּבְ ַמֲעָמד ּוַמּצָ י ְצִריִכים ַלֲעֹמד ּבְ ַבד ּכִ אֹור ּתֹוָרה. ּוִמּלְ ֶאת ָהעֹוָלם ּבְ
ר ִיְהיּו  ים, ֲאׁשֶ ים ְיסֹוִדּיִ ְלִמיִדים ֲאָנׁשִ ל ָהֲעבֹוָדה ִהיא ִלְזּכֹות ְלַהֲעִמיד ּתַ ה ּכָ ִריְך – ִהּנֵ ּצָ ִפי ׁשֶ ַעְצמֹו ּכְ ּבְ
ַהּקֶֹדׁש  ְוִחּבּוב  ְגֵלית  ַהּנִ ּתֹוָרה  ִלּמּוד  יק  ַמְסּפִ ֵאינֹו  ׁשֶ ִניִמית.  ַהּפְ ָנה  ּוָ ַהּכַ ֶאל  ם  ְוַדְעּתָ ם  ִלּבָ ּבְ ְמסּוִרים 

ב. ּלֵ ּבַ ם ֲעבֹוָדה ׁשֶ י ִאם ְצִריִכים ּגַ ְצֹות, ּכִ ִמיַרת ַהּמִ ׁשְ ּבִ

ה'תש"גא שבט, ר"חיום חמישי

חומש: וארא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: ובבינוני . . . כא מרגילותו.

ל ַאַנ"ׁש  ֵנִסּיֹות ׁשֶ י ּכְ ּתֵ ין ּבָ ֶזה ׁשּום ֶהְפֵרׁש ּבֵ ה( ֵאין ּבָ ִפּלָ ָכל יֹום ַאַחר ַהּתְ ים ָהָאמּור )ּבְ ִהּלִ ֲאִמיַרת ּתְ
ד  ח ּפֹוִלין, ה' ֲעֵליֶהם ִיְחיּו. ּוִמּצַ ַנז אֹו ֻנּסַ ּכְ ח ַאׁשְ ֵלי ֻנּסַ ּלְ ְחיּו, אֹו ִמְתּפַ ּיִ "ד[ ׁשֶ לֹוֵמנּו, ֲחִסיֵדי ַחּבַ י ׁשְ ]ַאְנׁשֵ
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ראשון
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קיג היום יום . . . 
ִלְכַלל  ַהּנֹוֵגַע  ִניִמית,  ַהּפְ ָנָתּה  ְוַכּוָ ִצּבּור  ּבְ ים  ִהּלִ ּתְ ֲאִמיַרת  ל  ׁשֶ ָהִעְנָין  ְלֹגֶדל  ּוִבְפָרט  ָרֵאל...  ִיׂשְ ַאֲהַבת 
ר  לּות ֲאׁשֶ ּדְ ּתַ ָכל ִמיֵני ִהׁשְ ל ּבְ ּדֵ ּתַ י ּוְמזֹוָנא, ּוְברּוָחִנּיּות... ָעֵלינּו ְלִהׁשְ ָבֵני ַחּיֵ ִמּיּות, ּבְ ׁשְ ּגַ ׁש ּבְ ָרֵאל ַמּמָ ִיׂשְ

ְהֶיה. ּיִ ח ׁשֶ ֶנֶסת ֵמֵאיֶזה ֻנּסָ י ַהּכְ ּתֵ ָכל ּבָ ע ּבְ ֻיְקּבַ

ה'תש"גב שבטיום ששי

חומש: וארא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: ובזה יובן . . . עבודתו כלל.

אאמו"ר סיפר: הדרוש וארא גו' ושמי ד' גו' המדבר בענין כי לא ידח ממנו נדח 
)אינו הנדפס בתו"א(, קנה לו שם "דער פרומער וארא", והי' רגיל רבינו הזקן לחזור 
אותו אחת לשלש שנים, ובכל פעם ופעם כמעט שהי' אומר אותו כלשונו. ואמר הצ"צ: 
יעדער מָאל איז געווען א אור חדש. הָאט דער טַאטע געזָאגט: א אור איז אלע מָאל 

גלייך, ָאבער מאור איז אלע מָאל ווי א דבר חדש.

י לֹא  "ּכִ ִעְנָין  ּבְ ר  ַהְמַדּבֵ ּגֹו',  ִמי ה'"  ּוׁשְ ּגֹו'  "ָוֵאָרא  רּוׁש  ַהּדְ ר:  ִסּפֵ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ ָאִבי מֹוִרי  ֲאֹדִני 
ם "ּדֶער ְפרּומֶער ָוֵאָרא", ]="ָוֵאֶרא" ַה'ְיֵרא  "תֹוָרה אֹור"(, ָקָנה לֹו ׁשֵ ס ּבְ ְדּפָ ח" )ֵאינֹו ַהּנִ ּנּו ִנּדָ ח ִמּמֶ ִיּדַ
ָהָיה אֹוֵמר  ְמַעט ׁשֶ ַעם ּוַפַעם ּכִ ִנים, ּוְבָכל ּפַ לֹשׁ ׁשָ ֵקן ַלֲחֹזר אֹותֹו ַאַחת ְלׁשָ נּו ַהּזָ ַמִים'[. ְוָהָיה ָרִגיל ַרּבֵ ׁשָ

ִמיד  ּתָ הּוא  'אֹור'  א:  ַאּבָ ֵהִגיב  ָחָדׁש.  אֹור  ֶזה  ָהָיה  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ֶצֶדק":  ַמח  ַה"ּצֶ ְוָאַמר  ְלׁשֹונֹו.  ּכִ אֹותֹו 
ָדָבר ָחָדׁש. ַעם ּכְ ָכל ּפַ ֵזֶהה, ַאְך 'ָמאֹור' הּוא ּבְ

ה'תש"גג שבטשבת

חומש: וארא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: פרק טז. וזה . . . באריכות.

בֹו  ִמְכּתָ ַמח ֶצֶדק" ּבְ ִלי ַההֹוָספֹות( . ַה"ּצֶ קָאּפּוְסט )ּבְ ַנת תקצ"ז ּבְ ׁשְ ס ָלִראׁשֹוָנה ּבִ "ּתֹוָרה אֹור" ִנְדּפָ
ַנת  ְ ּשׁ ּמִ ים ׁשֶ רּוׁשִ ה... ּבֹו ַמֲאָמִרים רֹב ַהּדְ ס ַעּתָ ְדּפָ ָבט תקצ"ז ּכֹוֵתב: ֵסֶפר "ּתֹוָרה אֹור" ַהּנִ ִמּיֹום ג ׁשְ
יָמה  יָהם, ְוִהְסּכִ ַעְצמֹו ֵעין ִעּיּונֹו ֲעֵליֶהם ְוִהּגִ נּו ַז"ל ּבְ ם ַרּבֵ ה ֵמֶהם ׂשָ ר ַהְרּבֵ תקנ"ו ַעד סֹוף תקע"ב, ֲאׁשֶ
י  ׁשֵ ֻחּמְ ֵני  ׁשְ ַעל  ָהִראׁשֹון  ֵחֶלק  ֲחָלִקים,  ֵני  ׁשְ ּכֹוֵלל  ֶפר  ְוַהּסֵ פּוס.  ַהּדְ ְלֵבית  ַלֲהִביָאם  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ְעּתֹו  ּדַ
ּוְקָצת  ִיְתרֹו,  ת  ָפָרׁשַ ּבְ ּתֹוָרֵתנּו  ן  ַמּתַ ְזַמן  בּועֹות  ָ ַהּשׁ ְלַחג  ים  רּוׁשִ ּדְ ה  ּמָ ּכַ ם  ּגַ ּופּוִרים,  ה  ַוֲחֻנּכָ ַהּתֹוָרה 
יִרים ּומֹוֲעִדים ְורֹאׁש  ִ יר ַהּשׁ י ַהּתֹוָרה ְוׁשִ ׁשֵ ִני ִאם ִיְרֶצה ה' ַעל ג' ֻחּמְ ֵ ְקֵהל. ְוֵחֶלק ַהּשׁ ת ַוּיַ ָפָרׁשַ ְלֶפַסח ּבְ
ָעִמים אֹור. ַעד  א ב' ּפְ ִגיַמְטִרּיָ " ּבְ מֹו "ְוָאַהְבּתָ ֵניאֹור, ּכְ ר ָנֶאה לֹו: ׁשְ ם ַהְמַחּבֵ ּפּור... ְוׁשֵ ָנה ְויֹום ּכִ ָ ַהּשׁ

אן ְלׁשֹונֹו – ּכָ

פּוס  י ַהּדְ ּתֵ ה ִמּבָ ּמָ ָלה ּכַ ְמׁשָ ינּות ָסְגָרה ַהּמֶ י ַעל ְיֵדי ַמְלׁשִ יס ַרק ֵחֶלק ָהִראׁשֹון, ּכִ יקּו ְלַהְדּפִ לֹא ִהְסּפִ
ַנת  ׁשְ ּבִ אֹור".  ַה"ּתֹוָרה  יסּו  ִהְדּפִ ם  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ קָאּפּוְסט  ּבְ פּוס  ַהּדְ ית  ּבֵ ם  ּגַ ּוֵביֵניֶהם  רּוְסָיה,  ּבְ ָהִעְבִרים 

ם "ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה". ֵ ּנּוי ַהּשׁ ִזיטָאִמיר ּוְבׁשִ ס ֵחֶלק ב' ּבְ תר"ח ִנְדּפָ

ה'תש"גד שבטיום ראשון

חומש: בא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: פרק יז. ובזה . . . כג מצותיו ותורתו.

ֶרת  ֶלת ּוַמְסּתֶ ֲהִמית ַמְגּבֶ ֶפׁש ַהּבַ ּנֶ ֶ רּוָחִנּיּות, הּוא ַמה ּשׁ לּות ִמְצַרִים ּבְ ִמְצַרִים הּוא ְלׁשֹון ֵמַצר ּוְגבּול. ּגָ
ַקְטנּות ְוֶהְעֵלם. ִויִציַאת ִמְצַרִים  ה ּבְ ֲעׂשָ ּנַ ְך ׁשֶ ל ּכָ ֶפׁש ָהֱאלִֹקית ִמְתַצְמֶצֶמת ּכָ ּנֶ ֶפׁש ָהֱאלִֹקית, ַעד ׁשֶ ַעל ַהּנֶ

ׁש. ֹפַעל ַמּמָ ִמּדֹות טֹובֹות ּבְ ב ּבְ ּלֵ ּמַֹח ֵמִאיר ּבַ ּבַ ֶכל ׁשֶ ַהּשֵׂ בּול. ְוַהְינּו ּדְ ַצר ְוַהּגְ הּוא ֲהָסַרת ַהּמֵ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש



v"ndqeקיד ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ח  טבת כ"ז ראשון יום יחד  והמודר המדיר על־ידי מלאכה

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÌÈ¯„ ˙ÂÎÏ‰,Bnò äëàìî Bì äðncæð¦§©§¨§¨¨¦
ànL äøæb ;epnî ÷eçøa äNBò ¯ ãçàk ïéøöB÷ eéäL ïBâk§¤¨§¦§¤¨¤§¦¦¤§¥¨¤¨

.epòiñé§©§¤
במשנה  ההלכה  ב)מקור  מא, באומן(נדרים עמו  יעשה "ולא  :

נטיעות) של והוא(שורה עושה , אומרים, וחכמים  מאיר. רבי דברי ,

יחפור לא מחברו הנאה המודר  הר "ן : ופירש  ממנו". ברחוק

המדיר חפירת ידי על כי  בכרם, שורה  באותה  המדיר  עם 

לחפירה  וקלה  רפויה  נעשית  הסמוכה הקרקע  גם  ('דקא בקרקע ,

קמיה') לארעא ליה מהמדיר .מרפי נהנה  שהמודר  ונמצא ,

חופרים(שם)ובגמרא  והמודר  המדיר  אם  שאכן  מבואר 

- במרוחק  חופרים  וכאשר  אסור , הכל לדברי לזה , זה סמוך

בסמיכות , גם  לחפור יבואו שמא  גזירה  אסור  מאיר רבי  לדעת 

לזה . חוששים  אינם  וחכמים 

פירש  הרמב "ם  שם)אבל המשנה עמו(בפירוש יעשה  "ולא

שלא  - קוצר ,xevwiבאומן " שהמודר  שורה  באותה המדיר 

"ימצא  קצירתו ידי על למהר(המודר)כי שיכול פנוי  מקום 

מהר . יותר  מלאכתו לגמור  לו שסייע  ונמצא  מלאכתו "

שהסיוע מבואר  בגמרא  משנה': ה 'כסף  כך על ותמה

הקרקע אם לקוצר יש  סיוע  ואיזה  עבורו , הקרקע  את  שמרפה 

רפויה ?

הגמרא דברי אין  הרמב "ם לדעת  משנה': ה 'לחם  ומבאר 

- לארעא' ליה  אלא jekix'מרפי  הקרקעtxny`הקרקע , את 

העומדים השיבולים  כי הדרך", לו  ועושה המכשול "שמסיר

הקוצר והמדיר  הקצירה , קצב את  מאיטים  המודר  לפני

ונמצא  מלפניו, ארעא".txnc`"מסירם לו

מלכיאל' סא)וה 'דברי סי' יו"ד מבאר :(ח"א

ליה מרפי  'דקא הטעם  שלפנינו הגמרא , גירסת לפי

לומר ויש  חכמים , בדברי ולא  מאיר  רבי  בדברי  נאמר  לארעא '

שלא באומן' עמו יעשה  ש 'לא  והמודרxetgiשההסבר  המדיר 

מאיר , רבי לפי רק הוא  ארעא ' ליה  ש 'מרפי כיון  בסמיכות 

במרוחק  גם  אוסר הוא  מהנהו)ולכן יחפור(כשאינו שמא  גזירה

היא הגזירה  לחכמים  אבל וודאית . היא  הנאתו  שאז בסמוך 

קצירתוexvwiשלא  את  מהר לגמור  שיוכל לו יסייע  שמא יחד 

חשש רק  שזה  וכיון סיוע ), נחשב  אינו הקרקע  ריכוך  (אבל

'גזירה זו  כי מקום , בריחוק  קצירה  חכמים  גזרו לא  - לסיוע 

ורק ביחד לקצור רק ואוסר כחכמים פוסק והרמב "ם  לגזירה '.

בקירוב .

ה'תשע"ח  טבת כ"ח שני יום הנדר? על להשאל אסור מתי

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÌÈ¯„ ˙ÂÎÏ‰úéðä Bîöò ìò øñà̈©©©§£¨©
øéòä dúBà éðaî íëçì Bøãð ìò ìàMäì øeñà ¯ øéòä éða§¥¨¦¨§¦¨¥©¦§§¨¨¦§¥¨¨¦

.øzî Bøãð éøä ,Bì øézäå ìàLð íàå ;àéää©¦§¦¦§©§¦¦£¥¦§ª¨
משנה')הריב "ש  ב'כסף ד"ה והב"ח(הובא רכח סי' שאמר)(יו"ד מי

העיר " בני  הניית עצמו  על "אסר  הרמב "ם  דברי את  פירשו 

-epnn zepdil mixeq` eidi xird ipay על להשאל  ו "אסור  ,

בני על הנאתו  ואסר היות  העיר" אותה מבני לחכם  נדרו

וגם העיר , לבני  והנאה  תועלת  היא  הנדר התרת  כן ואם  העיר ,

ושנינו  עצמו, נדרי כמתיר הוא  והרי  מכך נהנה  (נגעים החכם 

מ"ה) וכדבריפ"ב עצמו'. מנדרי חוץ מתיר  אדם  הנדרים  'כל

ה"ד)הירושלמי פ"ה אינו(נדרים עירי , בני על  הנייתי "קונם  :

שם". שיש  לזקן  נשאל

אותה מבני  חכם  יכול  מדאורייתא  אבל מדרבנן, זהו אמנם

ולכן עצמם, על ואסרו נדרו  העיר  בני  לא  שהרי להתיר, העיר 

מותר". נדרו  הרי - לו והתיר  נשאל "אם  בדיעבד 

הירושלמי  עלי(שם)וממשיך העיר  בני הניית  'קונם  אמר :

[øéòä éðáî úåðäéì åì øåñà äéäéù],' שם שיש  לזקן נשאל -

יהנה כשהוא  להם  יש  הנאה  "דמה עצמו נדרי  כמתיר  זה ואין

משלהם".

משנה ': ה 'כסף זה  על ותמה

יהיו העיר [שבני עירי בני  על הנאתי 'קונם האומר א.

החכם שהתרת  לומר  אפשר איך - ממנו]' ליהנות  אסורים 

התרת  היא  העיר envrמבני  ixcpהם העיר  בני  לא  הרי  ,

מכך? הנאה  להם שיש  אף הנדר את  יתירו  לא  ומדוע  הנודרים 

שאדם  יתכן איך  envrב . lr xqe`dהעיר בני הנאת  את 

נהנה הוא זו  בהתרה  הרי  העיר , מבני  לחכם  להשאל יוכל 

בתוכם ? והחכם העיר  בני  הנאת  עצמו  על שאסר  אף  מהחכם ,

כך: הרמב "ם דברי  את  מפרש  ולכן

ש היינו  העיר ", בני הנאת  עצמו  על xq`ii"אסר  `ed
xird ipan zepdilמבני לחכם  נדרו על להישאל יכול ואינו 

(אלא ממנו ליהנות  לו  ואסור  החכם , מהתרת  שנהנה לפי העיר 

הירושלמי, דברי ואת  קיימת ). ההתרה  ונשאל עבר  שאם 

שם , שיש  לזקן  נשאל עלי' העיר  בני הנאת  'קונם  שהאומר

להיפך משנה ' ה 'כסף  zepdilמפרש  xird ipal xeq` didiy
epnnעצמו על  אסר  לא  הנודר שהרי לו  להתיר יכול והחכם  ,

מהם . ליהנות

ה'תשע"ח  טבת כ"ט שלישי 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 
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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 

נודר אדם  כאשר  ולכן, העשייה. zexifpaשלילת  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 oeylאין ובזה 

ככולו '. היום  'מקצת  אומרים 

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'תשע"ח  שבט א' רביעי 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  בחוץ ֿלארץ  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 

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

שגזרו כיון  אך מת , טמאי כולנו  אמנם  הרדב"ז : ומבאר 

שם ששוהים שעה  שכל נמצא  העמים , ארץ  על  טומאה 

mitiqen.למעט צריך בטומאה , למעט שאפשר  וכל  טומאה ,

ה'תשע"ח  שבט ב' חמישי יום טומאה  במקום הנזיר שהיית

:ËÈ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙Â¯ÈÊ ˙ÂÎÏ‰Bà únä ìäàì ñðëð¦§©§Ÿ¤©¥
õô÷ àìå ,Ba eøúä Bì òãBpL øçàå ,äââLa úBøáwä úéáì§¥©§¨¦§¨¨§©©¤©¦§§Ÿ¨©
éãk íL àäLiL àeäå ;ä÷Bì äæ éøä ¯ íL ãîò àlà àöéå§¨¨¤¨¨©¨£¥¤¤§¤¦§¤¨§¥

.äéåçzLä¦§©£¨¨
להלן  משנה ': ה'לחם  ה"ט)הקשה  הרמב "ם(פ"ו כתב

החוצצים ומגדל תיבה  שידה  בתוך הקברות לבית  שהנכנס 

ופרע חבירו  בא  כך  ואחר  נזירות , עליו  וקיבל  לטומאה בינו

שלא למרות  ונטמא , הוסרה  שהחציצה  כך המעזיבה , את  עליו

הדברים ולכאורה  לוקה . אינו - שם  לשהות  המשיך אלא  יצא 

לבית או  המת  לאהל  שנכנס  שהנזיר כאן, לדבריו  סותרים 

ולא שם  לשהות  המשיך  לו  שנודע ולאחר  בשגגה  הקברות 

לוקה ! יצא,

מחלק : והרדב "ז 

ולא נזרו  יטמא  ולא שיצא  בו התרו לו  שנודע  לאחר  - כאן

קפץ ולא  בו  התרו לו שנודע  "ואחר הרמב "ם : (וכלשון יצא 

לבית בנכנס  - להלן  ואילו  שהייתו , על לוקה  ולכן ויצא")

בו התרו לא  נזירות  עליו  וקיבל ומגדל תיבה  בשידה  הקברות 

פשיטא ושהה , בו  התרו "אם  אבל לוקה , אינו ולכן  שיצא ,

לוקה". שהוא 

אריה ' י"ב)וה'שאגת  סי' מיישב :(החדשות

עליו וקיבל  הקברות  לבית  ומגדל  תיבה בשידה  הנכנס 

וכאשר בהיתר , נעשו הנזירות  וקבלת  למקום הכניסה  – נזירות 

במקום השהיה  הרי החציצה ובטלה  המעזיבה  את  פרע חבירו

לוקה . אינו ולכן  מעשה', בו  שאין 'לאו היא  הטומאה 
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ה'תשע"ח  טבת כ"ז ראשון יום יחד  והמודר המדיר על־ידי מלאכה

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÌÈ¯„ ˙ÂÎÏ‰,Bnò äëàìî Bì äðncæð¦§©§¨§¨¨¦
ànL äøæb ;epnî ÷eçøa äNBò ¯ ãçàk ïéøöB÷ eéäL ïBâk§¤¨§¦§¤¨¤§¦¦¤§¥¨¤¨

.epòiñé§©§¤
במשנה  ההלכה  ב)מקור  מא, באומן(נדרים עמו  יעשה "ולא  :

נטיעות) של והוא(שורה עושה , אומרים, וחכמים  מאיר. רבי דברי ,

יחפור לא מחברו הנאה המודר  הר "ן : ופירש  ממנו". ברחוק

המדיר חפירת ידי על כי  בכרם, שורה  באותה  המדיר  עם 

לחפירה  וקלה  רפויה  נעשית  הסמוכה הקרקע  גם  ('דקא בקרקע ,

קמיה') לארעא ליה מהמדיר .מרפי נהנה  שהמודר  ונמצא ,

חופרים(שם)ובגמרא  והמודר  המדיר  אם  שאכן  מבואר 

- במרוחק  חופרים  וכאשר  אסור , הכל לדברי לזה , זה סמוך

בסמיכות , גם  לחפור יבואו שמא  גזירה  אסור  מאיר רבי  לדעת 

לזה . חוששים  אינם  וחכמים 

פירש  הרמב "ם  שם)אבל המשנה עמו(בפירוש יעשה  "ולא

שלא  - קוצר ,xevwiבאומן " שהמודר  שורה  באותה המדיר 

"ימצא  קצירתו ידי על למהר(המודר)כי שיכול פנוי  מקום 

מהר . יותר  מלאכתו לגמור  לו שסייע  ונמצא  מלאכתו "

שהסיוע מבואר  בגמרא  משנה': ה 'כסף  כך על ותמה

הקרקע אם לקוצר יש  סיוע  ואיזה  עבורו , הקרקע  את  שמרפה 

רפויה ?

הגמרא דברי אין  הרמב "ם לדעת  משנה': ה 'לחם  ומבאר 

- לארעא' ליה  אלא jekix'מרפי  הקרקעtxny`הקרקע , את 

העומדים השיבולים  כי הדרך", לו  ועושה המכשול "שמסיר

הקוצר והמדיר  הקצירה , קצב את  מאיטים  המודר  לפני

ונמצא  מלפניו, ארעא".txnc`"מסירם לו

מלכיאל' סא)וה 'דברי סי' יו"ד מבאר :(ח"א

ליה מרפי  'דקא הטעם  שלפנינו הגמרא , גירסת לפי

לומר ויש  חכמים , בדברי ולא  מאיר  רבי  בדברי  נאמר  לארעא '

שלא באומן' עמו יעשה  ש 'לא  והמודרxetgiשההסבר  המדיר 

מאיר , רבי לפי רק הוא  ארעא ' ליה  ש 'מרפי כיון  בסמיכות 

במרוחק  גם  אוסר הוא  מהנהו)ולכן יחפור(כשאינו שמא  גזירה

היא הגזירה  לחכמים  אבל וודאית . היא  הנאתו  שאז בסמוך 

קצירתוexvwiשלא  את  מהר לגמור  שיוכל לו יסייע  שמא יחד 

חשש רק  שזה  וכיון סיוע ), נחשב  אינו הקרקע  ריכוך  (אבל

'גזירה זו  כי מקום , בריחוק  קצירה  חכמים  גזרו לא  - לסיוע 

ורק ביחד לקצור רק ואוסר כחכמים פוסק והרמב "ם  לגזירה '.

בקירוב .

ה'תשע"ח  טבת כ"ח שני יום הנדר? על להשאל אסור מתי

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÌÈ¯„ ˙ÂÎÏ‰úéðä Bîöò ìò øñà̈©©©§£¨©
øéòä dúBà éðaî íëçì Bøãð ìò ìàMäì øeñà ¯ øéòä éða§¥¨¦¨§¦¨¥©¦§§¨¨¦§¥¨¨¦

.øzî Bøãð éøä ,Bì øézäå ìàLð íàå ;àéää©¦§¦¦§©§¦¦£¥¦§ª¨
משנה')הריב "ש  ב'כסף ד"ה והב"ח(הובא רכח סי' שאמר)(יו"ד מי

העיר " בני  הניית עצמו  על "אסר  הרמב "ם  דברי את  פירשו 

-epnn zepdil mixeq` eidi xird ipay על להשאל  ו "אסור  ,

בני על הנאתו  ואסר היות  העיר" אותה מבני לחכם  נדרו

וגם העיר , לבני  והנאה  תועלת  היא  הנדר התרת  כן ואם  העיר ,

ושנינו  עצמו, נדרי כמתיר הוא  והרי  מכך נהנה  (נגעים החכם 

מ"ה) וכדבריפ"ב עצמו'. מנדרי חוץ מתיר  אדם  הנדרים  'כל

ה"ד)הירושלמי פ"ה אינו(נדרים עירי , בני על  הנייתי "קונם  :

שם". שיש  לזקן  נשאל

אותה מבני  חכם  יכול  מדאורייתא  אבל מדרבנן, זהו אמנם

ולכן עצמם, על ואסרו נדרו  העיר  בני  לא  שהרי להתיר, העיר 

מותר". נדרו  הרי - לו והתיר  נשאל "אם  בדיעבד 

הירושלמי  עלי(שם)וממשיך העיר  בני הניית  'קונם  אמר :

[øéòä éðáî úåðäéì åì øåñà äéäéù],' שם שיש  לזקן נשאל -

יהנה כשהוא  להם  יש  הנאה  "דמה עצמו נדרי  כמתיר  זה ואין

משלהם".

משנה ': ה 'כסף זה  על ותמה

יהיו העיר [שבני עירי בני  על הנאתי 'קונם האומר א.

החכם שהתרת  לומר  אפשר איך - ממנו]' ליהנות  אסורים 

התרת  היא  העיר envrמבני  ixcpהם העיר  בני  לא  הרי  ,

מכך? הנאה  להם שיש  אף הנדר את  יתירו  לא  ומדוע  הנודרים 

שאדם  יתכן איך  envrב . lr xqe`dהעיר בני הנאת  את 

נהנה הוא זו  בהתרה  הרי  העיר , מבני  לחכם  להשאל יוכל 

בתוכם ? והחכם העיר  בני  הנאת  עצמו  על שאסר  אף  מהחכם ,

כך: הרמב "ם דברי  את  מפרש  ולכן

ש היינו  העיר ", בני הנאת  עצמו  על xq`ii"אסר  `ed
xird ipan zepdilמבני לחכם  נדרו על להישאל יכול ואינו 

(אלא ממנו ליהנות  לו  ואסור  החכם , מהתרת  שנהנה לפי העיר 

הירושלמי, דברי ואת  קיימת ). ההתרה  ונשאל עבר  שאם 

שם , שיש  לזקן  נשאל עלי' העיר  בני הנאת  'קונם  שהאומר

להיפך משנה ' ה 'כסף  zepdilמפרש  xird ipal xeq` didiy
epnnעצמו על  אסר  לא  הנודר שהרי לו  להתיר יכול והחכם  ,

מהם . ליהנות

ה'תשע"ח  טבת כ"ט שלישי 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 



v"ndqeקטז ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

פשוט  לו  ואמרו בו התרו  "אם  כלאים בגד  שלענין  ואף 

חייב " וללבוש ... לפשוט כדי ושהה  בו לבוש  והוא (הל'פשוט

ה"ל) פ"י ידיכלאים על היתה  הלבישה  שתחילת מכיוון  זה  הרי  ,

בכלאים , דוקא  זהו  אך  כמעשה . השהיה  גם  נחשבת  מעשה

לבוש , להיות  כשממשיך ולכן  באיסור , הלבישה  שתחילת

שנכנס לנזיר דומה  ואינו המעשה . תחילת  אחר  נגררת  השהיה 

בהיתר . מעשהו  ותחילת  ומגדל' תיבה  ב 'שידה  הקברות  לבית 

לשהות המשיך  טומאה  למקום  נכנס  שהנזיר כאן , מה ֿשאין ֿכן

המעשה שתחילת  כיון  לו , שנודע  לאחר  גם  הטומאה  במקום 

נחשבת המת  באהל  שהייתו  כל  בשוגג) כי (אף  באיסור  היתה 

ולוקה . כ 'מעשה ',

ה'תשע"ח  שבט ג' שישי יום קדושה  מול קדושה

:‚È ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙Â¯ÈÊ ˙ÂÎÏ‰úîa eòâtL ïäëå øéæð̈¦§Ÿ¥¤¨§§¥
íéðBLàøä íéîiä øúBñ àeäL ét ìò óà ,øéæð ànhé ¯ äåöî¦§¨¦©¨¨¦©©¦¤¥©¨¦¨¦¦
äòL úMã÷ BúMã÷ ¯ äfL ;ïäk ànhé ìàå ,äàîè ïaø÷ àéáîe¥¦¨§©ª§¨§©¦©¨Ÿ¥¤¤§ª¨§ª©¨¨

.íìBò úMã÷ BúMã÷ ¯ ïäkäå . .§©Ÿ¥§ª¨§ª©¨
רבי לדעת  תנאים . במחלוקת א) מז , (נזיר  שנוי  זה  דין

חמורה הנזיר  שטומאת משום  יטמא  שהכהן עדיף אליעזר 

טומאתו. על קרבן  להביא  צריך הנזיר  שהרי הכהן, מטומאת 

הכהן שקדושת  משום  הנזיר שיטמא  עדיף  חכמים  לדעת  ואילו 

ופסק לזמן. מוגבלת  ואינה עולם קדושת  שהיא  חמורה 

כחכמים . הרמב"ם 

הוא וחכמים  אליעזר  רבי  מחלוקת  שורש  כי  לפרש , ויש 

יש הכהן בקדושת  שכן האיכות . או עדיפה  הכמות  האם

הנזיר קדושת  ואילו עולמית ) (קדושה  הזמן כמות  מצד מעלה 

טומאתו. על  קרבן להביא  עליו ולכן האיכות מצד יותר  נעלית 

עדיף האם דנה  א ) כג, (שבת הגמרא  לדבר : ודוגמא

שמן שכן זית , בשמן  או  שומשמין  בשמן  חנוכה  נר  להדליק 

יותר . צלול אורו  זית  שמן ואילו יותר  רב  זמן  דולק שומשמין 

את או הזמן  כמות את  להעדיף  האם  השאלה  אותה  זו והרי

האור . איכות 

אחר : באופן בענייננו המחלוקת  את  לפרש  יש  אך 

הנזיר , מקדושת  גדולה הגדול הכהן קדושת הדעות לכל

משום לא  מביא  אינו  והכהן  טומאתו  על קרבן מביא  והנזיר

בה פוגמת  שהטומאה  משום  אלא פחותה  הכהן  שקדושת 

כדי וטבילה  בהזאה  די  ולכן  הנזיר  בקדושת  מאשר  פחות 

פגיעה פוגעת  הטומאה  נזיר  בקדושת  ואילו לקדושתו. לחזור 

לקדושתו. שיחזור  כדי קרבן גם  נדרש  ולכן יותר  חמורה 

להתחשב ראוי אליעזר  רבי  לדעת  התנאים . נחלקו  ובכך

הכהן בקדושת  לפגום  ועדיף  הטומאה שגורמת  הפגם  במידת

אך  חמורה , פגימה  הנזיר  בקדושת  לפגום  ולא  קלה  פגימה

ומוטב הנפגמת  הקדושה  בגודל להתחשב  יש  חכמים לדעת 

החמורה . הכהן  בקדושת  מאשר הקלה  הנזיר  בקדושה  לפגום 

(fh llk ,aeh gwl)

ה'תשע"ח  שבט ד' קודש שבת לבטלה? דבריו מוציא אדם

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÔÈÓ¯ÁÂ ÔÈÎ¯Ú ˙ÂÎÏ‰Cøòpä äéä íà¦¨¨©¤¡¨
ìL ïaäæ Cøò' :åéìò øîBàäå ,Cøò Bì ïéà ¯ úBçt Bà íBé íéL ¤§Ÿ¦¨¥¥¤§¨¥¨¨¥¤¤

.íeìk áiç Bðéàå ,'äæ éìk Cøò' øîBàk äæ éøä ¯ 'éìò̈©£¥¤§¥¥¤§¦¤§¥©¨§
נקבע בתורה כי 'ערך ', לו אין  חודש  מבן פחות  תינוק

והאומר 'דמים ', לו יש  אבל ומעלה , חודש  מבן רק  'ערך'

נדר . נדרו עלי " "דמיו 

וחכמים  מאיר  רבי  א)ונחלקו  ה, עלי'(ערכין זה  'ערך  באומר 

נותן מאיר  רבי לדעת יום : שלושים  מבן פחות  נערך על

את רש"י)eincלהקדש  - בשוק" נמכר שהוא אדם("כמה אין כי ,

להתקיים יכולים לא דבריו ואם  לבטלה , דבריו  מוציא 

אחרת , למשמעות  שהתכוין אומרים הפשוטה , במשמעותם 

וודאי חודש , מבן לפחות  'ערך' שאין  יודע  שהנודר  וכיון 

דבריו מוציא  אדם  שלפעמים  סוברים  וחכמים ל'דמיו'. התכוין 

נדר . כאן  ואין להתקיים , יכולים  שאינם  דברים  ואומר  לבטלה 

האחרונים ה"כ,ומקשים  פ"ו להלן לח"מ שם, ערכין הזבח (ברכת

:ועוד)

מבן פחות  הנערך שאם  כחכמים  הרמב "ם  פסק  כאן

ולהלן  כלום , חייב  אינו עלי ' זה  'ערך האומר  יום  (פ"ו שלושים

והריה"כ) דמיו, אלא  הקדיש  לא  עצמו  את "המקדיש  כתב :

בגמרא  ומבואר עצמו", בדמי  חייב  א)הוא  לט, שלדעת(גיטין

שדמיו  התכוין לא  בשוק)חכמים נמכר שהוא להקדש(כפי יהיו 

יהיו שדבריו אף  חל לא  וההקדש  נמכר , אינו חורין  ובן היות

את להקדיש  שכוונתו  אומרים  מאיר  רבי  לדעת  ורק לבטלה ,

דבריו מוציא  אדם  אין כי נמכר, אינו חורין  שבן  ואף  דמיו,

כחכמים כאן  הרמב"ם  פסק  מדוע  השאלה : ונשאלת  לבטלה .

מאיר ? כרבי  ושם 

יוסף ' ה'ברכי רנח)ומבאר סי' :(יו"ד

בירושלמי כנאמר  'דמים ', במשמעותו  אין  'ערך' (נזיר לשון

פ"ב) לשון ריש משמשין  הלשונות  מלשוןminc"כל  חוץ

oikxr לשון משמשין  הלשונות  כל ,oikxr מלשון ",mincחוץ 

יום שלושים מבן  פחות  הנערך על  עלי' 'ערכו  האומר ולכן

ש"כל  כיון עצמו, במקדיש  מה ֿשאין ֿכן כלום . אמר לא 

להקדש שכוונתו  מסתבר  דמים ", לשון משמשין הלשונות 

לבטלה . דבריו את  מוציא  ואינו 

הצדיקים על־ידי עבודתם משכינים )ממשיכים( בחינת שוכן עד, אזי נעשה ושכנתי בתוכם, בתוך כל אחד ואחד.
ממאמר יו"ד שבט ה'תשי"ד
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ה'תשע"ח  טבת כ"ז ראשון יום

-d̀ltdxtq
mixcp zFkld¦§§¨¦

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בהם,1) לעמוד הנודר את מחייבים שאינם הנדרים סוגי

בנודר  המתפיס הדיוטות, שלשה או חכם ע"י נדרים היתר
נדרו. לאיסור הגורם בתנאי האדם זהירות חוסר בו, ותלותו

.‡ÔÈÒ‡ È¯„2˙B‚‚L È¯„Â3È‡·‰ È¯„Â4È¯‰ - ƒ¿≈√»ƒ¿ƒ¿≈¿»¿ƒ¿≈¬«¬≈
el‡ÌÈ¯zÓ5˙BÚe·La e¯‡aL C¯„k ,6È¯‰ . ≈À»ƒ¿∆∆∆≈«¿ƒ¿¬≈

ÔÈÒp‡‰ e‰e¯Èc‰L7ÔÈÒÎBn‰Â8eÏ ¯„ :BÏ e¯Ó‡Â ∆ƒƒ»«»ƒ¿«¿ƒ¿»¿¿…»
,ÒÎÓa ·iÁL ¯·„ EnÚ LÈ Ì‡ EÈÏÚ ¯eÒ‡ ¯Oa‰L∆«»»»»∆ƒ≈ƒ¿»»∆«»¿∆∆
- ÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ ÔÈi‰Â ¯Oa‰Â ˙t‰ È¯‰ :¯Ó‡Â ¯„Â¿»«¿»«¬≈««¿«»»¿««ƒ¬ƒ»«

Ïka ¯zÓ ‰Ê È¯‰9‰Ó ÏÚ ÛÈÒB‰L Èt ÏÚ Û‡Â , ¬≈∆À»«…¿««ƒ∆ƒ««
‡lL ¯ciL epnÓ eL˜a Ì‡ ÔÎÂ .epnÓ eL˜aM∆ƒ¿ƒ∆¿≈ƒƒ¿ƒ∆∆ƒ…∆…

BÏ BzL‡ ‰‰z10ÂÈ·e BzL‡ BÏ ‰‰z ‡lL ¯„Â , ≈»∆ƒ¿¿»«∆…≈»∆ƒ¿»»
ÔÈ¯zÓ Ôlk - ÂÈÁ‡Â11‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .12. ¿∆»À»À»ƒ¿≈…«≈»∆

והכרח.2) אונס מתוך אשתי 3)שנדר תיאסר שאמר: כגון
ונודע  בני, את שהכתה או כיסי את שגנבה לי, מליהנות

הכתה. ושלא גנבה כגון 4)שלא יתר, ושפת גוזמה
הזה  בדרך ראיתי לא אם אלו פירות עלי ייאסרו שאמר:
עיר  חומת ראיתי לא אם או מצרים. כיוצאי הרבה חיילות
את  לספר אלא נתכוון לא שזה לרקיע, עד גבוהה פלונית

והפלגה. גוזמה דרך העם, רוב או החומה ואינם 5)גובה
לחכם. שאלה הרי 6)צריכים רבינו: כתב שבשבועות אלא

פטור  שהוא אלא בדבר, יש שאיסור משמע פטור, זה
ואסור  שמים, שם הזכרת בלא שבועה אין כי מקרבן,
איסור, בהם אין בנדרים אבל לבטלה, שמים שם להוציא

נדר. לשם בליבו גמר ולא זרוע 7)הואיל ובעל חמסן
באלימות. ברשות 8)המשתמש שלא (מס) מכס לוקח

המס  על לעצמו מוסיף אבל ברשות, שלוקח או המלך,
כי 9)הקצוב. במכס החייבים דברים עמו שיש פי על אף

נדר. נדרו ואין שווים וליבו פיו אין ממנו.10)האנוס
לו.11) אין 12)ליהנות אם עלי, זה נדר שאומר: כגון

או  אסור, דבר אוכלים אינם והם - תרומה פירות אלו פירות
ממכס. ופטורים המלך מבית שהם

.·el‡‰ ÌÈ¯„p‰ ÏÎ·e13¯·„Ï BaÏa Ôek˙iL CÈ¯ˆ ¿»«¿»ƒ»≈»ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ¿»»
¯zn‰14ÂÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ eÈ‰iL BaÏa ÌÈOiL ÔB‚k . «À»¿∆»ƒ¿ƒ∆ƒ¿¬ƒ»»

.‰Êa ‡ˆBik ÔÎÂ ,‰ÚL d˙B‡ B‡ „·Ïa ÌBi‰ B˙B‡«ƒ¿«»»»¿≈«≈»∆
Òe‡ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,BaÏaL ÌÈ¯·c ÏÚ CÓBÒÂ15BÈ‡Â ¿≈«¿»ƒ∆¿ƒƒ¿»¿≈

ÔÈ‡ Ô‰Ï ¯ciL ‰ÚMa ‡ˆÓÂ ,ÂÈ˙ÙOa ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ»¿ƒƒ¿»»¿ƒ¿»¿»»∆ƒ…»∆≈
˙BÚe·L· e¯‡aL BÓk ,ÔÈÂL BaÏÂ ÂÈt16. ƒ¿ƒ»ƒ¿∆≈«¿ƒ¿

אונס.13) מחמת אתה 14)שנודר אין שגגות בנדרי אבל
לבו  ואין הוא שוגג שהרי וכו' בליבו שיתכוון לומר יכול

דברים,15)עמו. אינם שבלב שדברים פי על אף כלומר,

עליהם. סומך זה הרי הוא ואנוס חייב 16)הואיל שאינו
לחרמים  נשבעים ולפיכך שווים וליבו פיו שיהא עד
ביטול  שייוודע לחוש יש שאם הרמ"א וכתב ולמוכסים.
צדקיהו  נענש ולכן השם. חילול מפני אסור, לגויים, נדרו
אונס. בדרך שהיה פי על אף לנבוכדנצר שבועתו על שעבר
כגון  לגמרי, אחר מסוג אונסים נדרי שיש להעיר וראוי
ביום  אצלו יאכל לא אם מנכסיו חבירו את ראובן שהדיר
לבוא, היה יכול ולא נהר שעיכבו או חבירו וחלה פלוני,

פטרתו. התורה אנוס כי מותר, זה הרי

.‚ÔÈÊe¯Ê È¯„ ÔÎÂ17ÔÈ¯zÓ -18¯Èc‰L ÔB‚k ?„ˆÈk . ¿≈ƒ¿≈≈ƒÀ»ƒ≈«¿∆ƒƒ
B¯·Á19BÏˆ‡ ÏÎ‡iL20‰Ê ¯„Â ,21ÈtÓ ,ÏÎ‡È ‡lL ¬≈∆…«∆¿¿»«∆∆……«ƒ¿≈

ÏÎ‡ ÔÈa ,ÂÈÏÚ ÁÈ¯Ë‰Ï ‰ˆB¯ BÈ‡L22ÏÎ‡ ‡Ï ÔÈa23 ∆≈∆¿«¿ƒ«»»≈»«≈…»«
ÔÈ¯eËt Ô‰ÈL -24ıÙÁ ¯kÓÈ ‡lL ¯„pL ¯ÎBn‰ ÔÎÂ . ¿≈∆¿ƒ¿≈«≈∆»«∆…ƒ¿…≈∆
ÚÏÒa ‡l‡ ‰Ê25‡l‡ epÁwÈ ‡lL ¯„ Á˜Bl‰Â , ∆∆»¿∆«¿«≈«»«∆…ƒ»∆∆»

Ï˜La26eˆ¯Â ,27ÔÈ¯eËt Ô‰ÈL - ÔÈ¯È„ ‰LÏLa28. ¿∆∆¿»ƒ¿»ƒ»ƒ¿≈∆¿ƒ
¯Ó‚ ‡Ï Ì‰Ó „Á‡ ÏkL ÈÙÏ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆¿ƒ∆»∆»≈∆…»«

B¯·Á ˙‡ Ê¯ÊÏ È„k ‡l‡ ¯„ ‡ÏÂ ,BaÏa29¯Ó‚ ‡ÏÂ , ¿ƒ¿…»«∆»¿≈¿»≈∆¬≈¿…»«
BaÏa30. ¿ƒ

בדעתו.17) יעמוד שלא חבירו, את לזרז אלא נדר שלא
חכם.18) שאלת צריכים הנאתו 19)ואינם עליו שאסר

עמד 20)ממנו. מסרב, והלה אצלו, לאכול שהזמינו
אצלו. יאכל לא אם והדירו המוזמן.21)המזמין

נדרו.22) את המוזמן המזמין 23)וחילל לדעת בניגוד
נדר.24)מדירו. זה כסף.25)שאין דינרי ארבעה שהוא

דמי 26) קרבן אמר: שהמוכר דינרים, שני שהוא סלע, חצי
קרבן  אמר: והלוקח מסלע בפחות מוכרו אני אם עלי המקח

משקל. ביתר אקחנו אני אם עלי נתרצו 27)המקח
את 28)והסכימו. להעמיד התכוונו לא שמתחילה לפי

[=קונים]. והלוקחים המוכרים דרך וכן בדווקא, דבריהם
דינרים.29) לשלושה וליבו 30)שיסכים פיו שאין נמצא

אחר, לדבר בליבו שיתכוון צורך אין וכאן נדר. ואינו שווים
בעוד  כלל, לנדר נתכוון לא שהרי לעיל, אונסין כבנדרי
צריך  לפיכך נדר, כאן ויש האנס, לדעת נדר אונסין שבנדרי
דברים  במה אמרו: ובירושלמי המותר. לדבר בליבו שיתכוון
(שאומרים  כשמעמידים אבל מעמידים כשאין אמורים
חכם. היתר צריכים שלם) ובלב בדווקא היה נדרם שתחילת
וכתוב  בליבו". גמר לא מהם אחד "שכל רבינו: שדייק וזהו
בין  לומר אדם בני שרגילים מה מיימוניות": ב"הגהות
אף  שאעשה או אעשה שלא אמונה לגויים: בין ליהודים,

חכם. התרת צריכים זרוזין, נדרי שהם פי על

.„Ô‰L ,el‡ ÌÈ¯„ ÈÈÓ ‰Úa¯‡ elÙ‡L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¬ƒ«¿»»ƒ≈¿»ƒ≈∆≈
˙Ó ÏÚ Ô‰a ¯„B ˙BÈ‰Ï Ì„‡Ï BÏ ¯eÒ‡L ,ÌÈ¯zÓÀ»ƒ∆»»»»ƒ¿≈»∆«¿»
‰OÚÈ ‡Ï - B¯·c ÏÁÈ ‡Ï :¯ÓBÏ „eÓÏz ?ÔÏh·Ï¿«¿»«¿«…«≈¿»…«¬∆

ÔÈlÁ ÂÈ¯·„31. ¿»»Àƒ

מן 31) לך מותרים שהם לנדרים "מניין שנינו: מזו וגדולה

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

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

פשוט  לו  ואמרו בו התרו  "אם  כלאים בגד  שלענין  ואף 

חייב " וללבוש ... לפשוט כדי ושהה  בו לבוש  והוא (הל'פשוט

ה"ל) פ"י ידיכלאים על היתה  הלבישה  שתחילת מכיוון  זה  הרי  ,

בכלאים , דוקא  זהו  אך  כמעשה . השהיה  גם  נחשבת  מעשה

לבוש , להיות  כשממשיך ולכן  באיסור , הלבישה  שתחילת

שנכנס לנזיר דומה  ואינו המעשה . תחילת  אחר  נגררת  השהיה 

בהיתר . מעשהו  ותחילת  ומגדל' תיבה  ב 'שידה  הקברות  לבית 

לשהות המשיך  טומאה  למקום  נכנס  שהנזיר כאן , מה ֿשאין ֿכן

המעשה שתחילת  כיון  לו , שנודע  לאחר  גם  הטומאה  במקום 

נחשבת המת  באהל  שהייתו  כל  בשוגג) כי (אף  באיסור  היתה 

ולוקה . כ 'מעשה ',

ה'תשע"ח  שבט ג' שישי יום קדושה  מול קדושה

:‚È ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙Â¯ÈÊ ˙ÂÎÏ‰úîa eòâtL ïäëå øéæð̈¦§Ÿ¥¤¨§§¥
íéðBLàøä íéîiä øúBñ àeäL ét ìò óà ,øéæð ànhé ¯ äåöî¦§¨¦©¨¨¦©©¦¤¥©¨¦¨¦¦
äòL úMã÷ BúMã÷ ¯ äfL ;ïäk ànhé ìàå ,äàîè ïaø÷ àéáîe¥¦¨§©ª§¨§©¦©¨Ÿ¥¤¤§ª¨§ª©¨¨

.íìBò úMã÷ BúMã÷ ¯ ïäkäå . .§©Ÿ¥§ª¨§ª©¨
רבי לדעת  תנאים . במחלוקת א) מז , (נזיר  שנוי  זה  דין

חמורה הנזיר  שטומאת משום  יטמא  שהכהן עדיף אליעזר 

טומאתו. על קרבן  להביא  צריך הנזיר  שהרי הכהן, מטומאת 

הכהן שקדושת  משום  הנזיר שיטמא  עדיף  חכמים  לדעת  ואילו 

ופסק לזמן. מוגבלת  ואינה עולם קדושת  שהיא  חמורה 

כחכמים . הרמב"ם 

הוא וחכמים  אליעזר  רבי  מחלוקת  שורש  כי  לפרש , ויש 

יש הכהן בקדושת  שכן האיכות . או עדיפה  הכמות  האם

הנזיר קדושת  ואילו עולמית ) (קדושה  הזמן כמות  מצד מעלה 

טומאתו. על  קרבן להביא  עליו ולכן האיכות מצד יותר  נעלית 

עדיף האם דנה  א ) כג, (שבת הגמרא  לדבר : ודוגמא

שמן שכן זית , בשמן  או  שומשמין  בשמן  חנוכה  נר  להדליק 

יותר . צלול אורו  זית  שמן ואילו יותר  רב  זמן  דולק שומשמין 

את או הזמן  כמות את  להעדיף  האם  השאלה  אותה  זו והרי

האור . איכות 

אחר : באופן בענייננו המחלוקת  את  לפרש  יש  אך 

הנזיר , מקדושת  גדולה הגדול הכהן קדושת הדעות לכל

משום לא  מביא  אינו  והכהן  טומאתו  על קרבן מביא  והנזיר

בה פוגמת  שהטומאה  משום  אלא פחותה  הכהן  שקדושת 

כדי וטבילה  בהזאה  די  ולכן  הנזיר  בקדושת  מאשר  פחות 

פגיעה פוגעת  הטומאה  נזיר  בקדושת  ואילו לקדושתו. לחזור 

לקדושתו. שיחזור  כדי קרבן גם  נדרש  ולכן יותר  חמורה 

להתחשב ראוי אליעזר  רבי  לדעת  התנאים . נחלקו  ובכך

הכהן בקדושת  לפגום  ועדיף  הטומאה שגורמת  הפגם  במידת

אך  חמורה , פגימה  הנזיר  בקדושת  לפגום  ולא  קלה  פגימה

ומוטב הנפגמת  הקדושה  בגודל להתחשב  יש  חכמים לדעת 

החמורה . הכהן  בקדושת  מאשר הקלה  הנזיר  בקדושה  לפגום 

(fh llk ,aeh gwl)

ה'תשע"ח  שבט ד' קודש שבת לבטלה? דבריו מוציא אדם

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÔÈÓ¯ÁÂ ÔÈÎ¯Ú ˙ÂÎÏ‰Cøòpä äéä íà¦¨¨©¤¡¨
ìL ïaäæ Cøò' :åéìò øîBàäå ,Cøò Bì ïéà ¯ úBçt Bà íBé íéL ¤§Ÿ¦¨¥¥¤§¨¥¨¨¥¤¤

.íeìk áiç Bðéàå ,'äæ éìk Cøò' øîBàk äæ éøä ¯ 'éìò̈©£¥¤§¥¥¤§¦¤§¥©¨§
נקבע בתורה כי 'ערך ', לו אין  חודש  מבן פחות  תינוק

והאומר 'דמים ', לו יש  אבל ומעלה , חודש  מבן רק  'ערך'

נדר . נדרו עלי " "דמיו 

וחכמים  מאיר  רבי  א)ונחלקו  ה, עלי'(ערכין זה  'ערך  באומר 

נותן מאיר  רבי לדעת יום : שלושים  מבן פחות  נערך על

את רש"י)eincלהקדש  - בשוק" נמכר שהוא אדם("כמה אין כי ,

להתקיים יכולים לא דבריו ואם  לבטלה , דבריו  מוציא 

אחרת , למשמעות  שהתכוין אומרים הפשוטה , במשמעותם 

וודאי חודש , מבן לפחות  'ערך' שאין  יודע  שהנודר  וכיון 

דבריו מוציא  אדם  שלפעמים  סוברים  וחכמים ל'דמיו'. התכוין 

נדר . כאן  ואין להתקיים , יכולים  שאינם  דברים  ואומר  לבטלה 

האחרונים ה"כ,ומקשים  פ"ו להלן לח"מ שם, ערכין הזבח (ברכת

:ועוד)

מבן פחות  הנערך שאם  כחכמים  הרמב "ם  פסק  כאן

ולהלן  כלום , חייב  אינו עלי ' זה  'ערך האומר  יום  (פ"ו שלושים

והריה"כ) דמיו, אלא  הקדיש  לא  עצמו  את "המקדיש  כתב :

בגמרא  ומבואר עצמו", בדמי  חייב  א)הוא  לט, שלדעת(גיטין

שדמיו  התכוין לא  בשוק)חכמים נמכר שהוא להקדש(כפי יהיו 

יהיו שדבריו אף  חל לא  וההקדש  נמכר , אינו חורין  ובן היות

את להקדיש  שכוונתו  אומרים  מאיר  רבי  לדעת  ורק לבטלה ,

דבריו מוציא  אדם  אין כי נמכר, אינו חורין  שבן  ואף  דמיו,

כחכמים כאן  הרמב"ם  פסק  מדוע  השאלה : ונשאלת  לבטלה .

מאיר ? כרבי  ושם 

יוסף ' ה'ברכי רנח)ומבאר סי' :(יו"ד

בירושלמי כנאמר  'דמים ', במשמעותו  אין  'ערך' (נזיר לשון

פ"ב) לשון ריש משמשין  הלשונות  מלשוןminc"כל  חוץ

oikxr לשון משמשין  הלשונות  כל ,oikxr מלשון ",mincחוץ 

יום שלושים מבן  פחות  הנערך על  עלי' 'ערכו  האומר ולכן

ש"כל  כיון עצמו, במקדיש  מה ֿשאין ֿכן כלום . אמר לא 

להקדש שכוונתו  מסתבר  דמים ", לשון משמשין הלשונות 

לבטלה . דבריו את  מוציא  ואינו 
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נודר  תהא שלא איסור, בהם נוהגים אדם ובני השמים
דבריו  יעשה שלא - דברו יחל לא לומר, תלמוד ומבטל,

חולין".

.‰ÌÁÂ ¯„pL ÈÓ32Ï‡L ‰Ê È¯‰ - B¯„ ÏÚ33 ƒ∆»«¿ƒ««ƒ¿¬≈∆ƒ¿»
B¯ÈzÓe ÌÎÁÏ34¯z‰ ÔÈ„k ÌÈ¯„ ¯z‰ ÔÈ„Â . ¿»»«ƒ¿ƒ∆≈¿»ƒ¿ƒ∆≈

˜‰·Ó ÌÎÁ ‡l‡ ¯ÈzÓ ÔÈ‡L :˙BÚe·L35‰LÏL B‡ , ¿∆≈«ƒ∆»»»À¿»¿»
˙BËBÈ„‰36ÔÈ¯ÈznL ÔBLl·e .ÌÎÁ ÔÈ‡L ÌB˜Óa ∆¿¿»∆≈»»«»∆«ƒƒ

¯„p‰ ÔÈ¯ÈzÓ ‰Úe·M‰37eL¯tL ˙BÈÚ‰ ¯‡L ÔÎÂ . «¿»«ƒƒ«∆∆¿≈¿»»ƒ¿»∆≈«¿
˙BÚe·La Ô‰L C¯„k ÌÈ¯„a Ôlk - ˙BÚe·La38. ƒ¿À»ƒ¿»ƒ¿∆∆∆≈ƒ¿

פרטי 33)מתחרט.32) על החכם ידי על ונחקר נבדק
שהחכם  נמצא חרטה, פתח לו ימצא שהחכם כדי הנדר,

הנשאל. הוא והנודר השואל הוא למדו 34)החוקר כך "כי
הוא  יחלל שלא - דברו יחל לא הכתוב שזה ... רבינו ממשה
וחזר, ניחם אם אבל ... נפש בשאט ראש קלות דרך בעצמו

לו". מתיר אין 35)חכם אבל נדרים, בהלכות ובקי מומחה
שבירושלים. הגדול דין מבית מוסמך שיהיה צריך

להם 36) יסבירו שאם שכל, בעלי אבל מלומדים, שאינם
צרכו. כל יבינוהו נדרים היתר לו:37)עניין שאומרים

מופר  לו: אמרו אם אבל לך. מחול או לך מותר או לך, שרוי
כלום. זה אין נדרך, נעקר או עצמה 38)לך שהתורה

ידור  כי "איש שנאמר אחד, בפסוק אותם (השוותה) הקישה
דברו".נ  יחל לא ... שבועה הישבע או לה' דר

.ÂÏeÁiL „Ú ¯„p‰ ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡Â39‰Úe·Lk ,40. ¿≈«ƒƒ«∆∆«∆»«¿»

אכילת 39) עצמו על לאסור ונדר בניסן עומד שהיה כגון
אייר, שייכנס עד נשאל אינו וניחם, אייר, חודש מראש בשר
שחל  אחר יעשה", מפיו היוצא ככל דברו יחל "לא שנאמר
(החכם) ואחרים מוחל אינו הוא אזי עשייה, לידי ובא הנדר

לו. שתחול.40)מוחלים עד עליה נשאלים שאין

.Ê¯q‡‰ È¯„ ÏÚ ÌÈÏ‡LpL ÌLÎe41,B˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓe ¿≈∆ƒ¿»ƒ«ƒ¿≈»ƒ»«ƒƒ
Lc˜‰ È¯„ ÏÚ ÌÈÏ‡L Ck42B˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓe43ÔÈa . »ƒ¿»ƒ«ƒ¿≈∆¿≈«ƒƒ≈

˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ È¯„44ÁaÊÓ ÈL„˜ ÔÈa45ÔÈ‡Â . ƒ¿≈»¿≈∆∆««ƒ≈»¿≈ƒ¿≈«¿≈
‰¯eÓz‰ ÏÚ ÔÈÏ‡L46. ƒ¿»ƒ««¿»

עצמו.41) על פירותיו אוסר לגבוה,42)שאדם שהקדיש
הכל. על בהנאה שאלה 43)ונאסר "יש עה. נדרים

את  ועוקר חרטה פתח לו מוצא שהחכם מכיוון בהקדש",
אינו  טעות והקדש טעות, שהקדשו נמצא מעיקרו. נדרו
כגון  שפתיו במוצא המתקדש דבר לכל הדין והוא הקדש.
ולהפקיעו  לבטלו שאלה בו מועילה ומעשר, תרומה
נדרי  "אבל איסור, נדרי על אלא נשאלים שאין מקדושתו.
מדוחק, אלא עליהם יישאל ולא לקיימם, מצוה הקדש

אשלם". לה' נדרי ראויים 44)שנאמר, שאינם דברים
והחזקתו  המקדש בית תיקון לטובת מוקדשים אלא למזבח

וכדומה. מום בעלת או טמאה בהמה חיים 45)כגון בעלי
קרבן  לעלות והוקדשו המזבח על להיקרב הראויים טהורים
שדרשו  כמו קדושתו. להתיר שאלה מועילה הכל על עליו.
אם  זה ולפי כבנדרים. בהקדש שאלה שיש לומר בנדרים
בחוץ  ושחטה (בעזרה) בפנים להקריבה בהמה הקדיש
פטור, זה הרי הקדישו על נשאל כך ואחר כרת, ונתחייב

מעולם. הקדישה לא על 46)כאילו הקרבן בעל שיאמר
מתקדשת. והיא זו, תחת זו הרי לו שיש חולין בהמת
תמורתו. על נשאל שאין מודים הכל אמרו: ובירושלמי
"יהיה  שדרשו כמו תמורה, כן גם בטעות תמורה כי והטעם,
היא  בשוגג שתמורה וכיוון כמזיד, שוגג לרבות - קדש"
ומעתה  תמורה, תמורתו בטעות המיר שאפילו נמצא תמורה,

השאל  לעשות גם אלא אינה יסודה שכל בה, מועילה אינה ה
תמורה. נשארת בטעות תמורה והרי טעות, הקדשתו

.Á¯ÙÓ Ck ,¯q‡ È¯„ ¯ÙÓ ÏÚa‰ B‡ ·‡‰L ÌLÎe¿≈∆»»«««≈≈ƒ¿≈ƒ»»≈≈
˙BLc˜‰ È¯„47.¯q‡‰ È¯„Ï ÔÈÓBc‰ ƒ¿≈∆¿≈«ƒ¿ƒ¿≈»ƒ»

ידי 47) על האשה נדר בהפרת העוסקת נדרים בפרשת שהרי
ב"שחוטי  שנאמר כמו הדבר" "זה נאמר: הבעל, או האב
גם  מעתה שאלה, מועילה הקדש בנדרי שגם לומר - חוץ"
בתורה  מפורשת ההפרה שהרי מועילה, והבעל האב הפרת

הקבלה. מפי אלא שאינו חכם" מ"היתר יותר

.ËÚÓLÂ ,'È‡Â' ¯Ó‡Â B¯·Á ÚÓLÂ ,¯„pL ÈÓƒ∆»«¿»«¬≈¿»««¬ƒ¿»«
'È‡Â' ¯Ó‡Â ÈLÈÏL48B¯„ ÏÚ ÔBL‡¯‰ Ï‡LÂ , ¿ƒƒ¿»««¬ƒ¿ƒ¿«»ƒ«ƒ¿

.Ôlk e¯z‰ - ¯z‰Â49ÔB¯Á‡‰ - ¯z‰Â ÔB¯Á‡‰ Ï‡L ¿À«À¿À»ƒ¿«»«¬¿À«»«¬
ÔÈ¯eÒ‡ ÔlÎÂ ,¯zÓ50ÏLÂ ÈM‰ - ¯z‰Â ÈM‰ Ï‡L . À»¿À»¬ƒƒ¿««≈ƒ¿À««≈ƒ¿∆

¯eÒ‡ ÔBL‡¯‰Â ,ÔÈ¯zÓ ÂÈ¯Á‡51. «¬»À»ƒ¿»ƒ»

דיבור 48) כדי בתוך זה וכל כמותו זה בנדר רוצה אני שגם
קודמו. בזה,49)של זה נדריהם את תלו וכולם הואיל

כולם. הותרו - הראשון כשהותר תלו 50)נמצא לא שהם
בו. נדריהם נמצא 51)את בחבירו, נדרו התפיס אחד שכל

אסור. ולמעלה ממנו - מותר ולמטה מהשני

.ÈÏÚ ¯„pL ÔB‚k ,¯„a ‰a¯‰ ÌÈ¯·c ÒÈt˙n‰ ÔÎÂ¿≈««¿ƒ¿»ƒ«¿≈«∆∆¿∆»««
¯Oa‰ ÒÈt˙‰Â ˙t‰52- da ¯z‰Â ˙t‰ ÏÚ Ï‡LÂ , ««¿ƒ¿ƒ«»»¿ƒ¿««««¿À«»

¯Oa‰ ¯z‰53¯z‰ ‡Ï - Ba ¯z‰Â ¯Oa‰ ÏÚ Ï‡L . À««»»ƒ¿«««»»¿À«…À«
.˙t‰««

דיבור.52) כדי לאחר הותרה,53)אפילו שהפת מאחר
בדבר  ולא המותר בדבר הייתה בפת, הבשר שהתפסת נמצא

הנדור.

.‡ÈÌÎlÎÏ ‰‰ ÈÈ‡L ¯„Bp‰ B‡ ÚaLp‰54Ï‡LÂ , «ƒ¿»«≈∆≈ƒ∆¡∆¿À¿∆¿ƒ¿«
B¯Èz‰Â Ì‰Ó „Á‡ ÏÚ B˙Úe·L ÏÚ B‡ B¯„ ÏÚ55- «ƒ¿«¿»«∆»≈∆¿ƒƒ

Ìlk e¯z‰56.Blk ¯z‰ - BÏÏkÓ ¯z‰L ¯„p‰L ; À¿À»∆«∆∆∆À«ƒ¿»À«À
- ÔBL‡¯‰ ¯z‰ :‰ÊÏÂ ‰ÊÏÂ ‰ÊÏ ‰‰ ÈÈ‡L ¯Ó‡»«∆≈ƒ∆¡∆»∆¿»∆¿»∆À«»ƒ

Ôlk e¯z‰57ÔlÎÂ ,¯zÓ ÔB¯Á‡‰ - ÔB¯Á‡ ¯z‰ ; À¿À»À««¬»«¬À»¿À»
‰ÊÏ ‰ÊÏ ‰ÊÏ ‰‰ ÈÈ‡L .ÔÈ¯eÒ‡58Á˙t ÔÈÎÈ¯ˆ - ¬ƒ∆≈ƒ∆¡∆»∆»∆»∆¿ƒƒ∆«

„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ59.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»∆»¿∆»¿≈…«≈»∆

החבורה.54) אנשי נדר 56)החכם.55)לכל שלא כיוון
מקצתו  התרת נמצאת כולו, שיתקיים דעת על אלא מתחילה
מפיו  היוצא "ככל אמרו: ובירושלמי לכולם. התרה פתח -
אין  שאם כולו", בטל מקצתו שבטל לנדר מכאן, - יעשה

לחצאין. חל אינו מפיו היוצא ככל הואיל 57)הנדר
זה  ולתלות כאחד לכללם נתכוון החיבור בוא"ו והשתמש

לו. הקודם בחבירו אחד כל התבטא 58)בזה, לא כאן
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ואחד, אחד לכל פרטי באופן שנדר נמצא החיבור, בוא"ו
בזה. זה אותם תלה הודר 59)ולא מהם אחד כל שהרי

עצמו. בפני ידו על

.·È¯„¯ÈÊa60Ôa¯˜·e61‰Úe·L·e62ÔÈ‡Â ¯„pL B‡ , »«¿»ƒ¿»¿»ƒ¿»∆»«¿≈
ÔlÎÏ „Á‡ Á˙t - ¯„ Ô‰Ó ‰Ê È‡a Úe„È63. »«¿≈∆≈∆»«∆«∆»¿À»

נזיר.60) עלי.61)להיות פלוני דבר קרבן שאמר
פלוני.62) ביום בשר אוכל שלא והכל 63)שבועה הואיל

לא  ואפילו כולו. הותר - מקצתו שהותר נדר הוא, אחד נדר
- לאחרונה בשפתו שהוציא לנדרו אלא חרטה פתח מצא

הוא. אחד נדר שהכל כולם, הותרו

.‚È¯ÈÚ‰ ÈL‡Ó ¯„Bp‰64¯ÈÚaL ÌÎÁÏ Ï‡LÂ65, «≈≈«¿≈»ƒ¿ƒ¿«¿»»∆»ƒ
Ï‡¯OiÓ ¯„pL B‡66ÌÎÁÏ Ï‡L ‡e‰ È¯‰Â ∆»«ƒƒ¿»≈«¬≈ƒ¿»¿»»
Ï‡¯OÈaL67.¯zÓ B¯„ È¯‰ - ∆¿ƒ¿»≈¬≈ƒ¿À»

עירו.64) מבני הנאה עצמו על פי 65)שאסר על אף
מהתרת  נהנה הוא שהרי לו, להישאל לו אסור שלכתחילה

עירו. מבני שהוא שבעולם.66)החכם, ישראל מכל
אפשר 67) אי שהרי לכתחילה, אפילו להישאל לו מותר כאן

בנודר  אבל ישראל, כל הנאת עליו שאסר אחר, בחכם לו
אחרת. שבעיר לחכם להישאל לו אפשר העיר, מאנשי

.„ÈCÏ‡ Ì‡ ÌBi‰ ÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ ˙B¯t :¯ÓB‡‰»≈≈≈¬ƒ»««ƒ≈≈
Ï,ÌBi‰ ÌÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÈBÏt ÌB˜ÓÏ ¯ÁÓ¿»»ƒ¿¿ƒ¬≈∆»¿»¿»«

ÔÏÎ‡Â ¯·Ú Ì‡Â .ÌB˜Ó B˙B‡Ï ¯ÁÓÏ CÏÈ ‡nL ‰¯Êb¿≈»∆»≈≈¿»»¿»¿ƒ»««¬»»
‰˜BÏ - ¯ÁÓÏ CÏ‰Â ,ÌBi‰68BÈ‡ - CÏ‰ ‡Ï Ì‡Â ; «¿»«¿»»∆¿ƒ…»«≈
‰˜BÏ69. ∆

דברו.68) יחל לא משום: אכילתו פי 69)על על אף
אתמול. באכילתו חכמים איסור על שעבר

.ÂËÌBi‰ CÏ‡ Ì‡ ¯ÁÓÏ ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ È¯‰ :¯Ó‡»«¬≈≈¬ƒ¿»»ƒ≈≈«
B˙B‡Ï ÌBi‰ CÏÈÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÈBÏt ÌB˜ÓÏƒ¿¿ƒ¬≈∆À»≈≈«¿
Ïk ÔÎÂ .¯ÁÓÏ ˙B¯t‰ Ô˙B‡ ÂÈÏÚ e¯Ò‡ÈÂ ,ÌB˜n‰«»¿≈»¿»»»«≈¿»»¿≈…

‰Êa ‡ˆBik70‡lL ¯eÒ‡‰ ¯·„a ¯È‰Ê Ì„‡L ÈtÓ . «≈»∆ƒ¿≈∆»»»ƒ¿»»»»∆…
B˙BOÚÏ71¯·c ¯Ò‡Ï Ì¯BbL È‡za ¯È‰Ê BÈ‡Â , «¬¿≈»ƒ«¿«∆≈∆¡…»»

¯zn‰72. «À»

היום.70) אישן אם למחר שינה עלי תיאסר שאמר: כגון
שלא 71) למחר, הפירות יאכל שמא לחוש, אין ולפיכך

אכילתם. איסור שהוא נדרו, על לעבור ולפיכך 72)ירצה
שאכל  ונמצא למחר, ילך שמא לחוש יש הקודם בדין

באיסור. פירותיו

.ÊËÌÈÓÈ ‰¯OÚ ÌeˆÏ ¯„Bp‰73,‰ˆ¯iL ÌBÈ ‰Ê È‡a «≈»¬»»»ƒ¿≈∆∆ƒ¿∆
‰ÂˆÓ ¯·„Ï C¯ˆ‰Â ,Ì‰Ó „Á‡ ÌBÈa ‰pÚ˙Ó ‰È‰Â74 ¿»»ƒ¿«∆¿∆»≈∆¿À¿«ƒ¿«ƒ¿»

ÏB„b Ì„‡ „B·k ÈtÓ B‡75Ú¯BÙe ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿≈¿»»»¬≈∆≈≈«
¯Á‡ ÌBÈ76¯„ .¯„p‰ ˙lÁ˙a ÌÈÓi‰ Ú·˜ ‡Ï È¯‰L , «≈∆¬≈…»««»ƒƒ¿ƒ««∆∆»«

ÌeˆÏ ÌÈÏLÓ - ÏÎ‡Â ÁÎLÂ ,ÌBi‰ ÌeˆiL77¯„ . ∆»«¿»«¿»««¿ƒ»»«
ÌÈL B‡ „Á‡ ÌBÈ ÌeˆiL78ÁÎL ÌeˆÏ ÏÈÁ˙‰LÎe , ∆»∆»¿«ƒ¿∆ƒ¿ƒ»»«

¯Á‡ ÌBÈ ÌeˆÏ ·iÁÂ ,B˙ÈÚz „·‡ - ÏÎ‡Â79. ¿»«»««¬ƒ¿«»»«≈

רצופים.73) ברית 74)בלתי כגון מצוה בסעודת לאכול

מסכת. סיום או עמו.75)מילה לאכול בו שמפציר
לצום.76) כשנדר ואפילו ופורע" תעניתו אדם "לווה
שיתענה 77) סמך על ביום, בו עוד יאכל ולא יום. באותו

זה. יום בנדרו שפרט כיוון אחר, איזה 78)יום קבע ולא
לו 79)יום. מותר היום באותו אבל נדרו. את לקיים כדי

עוד. לאכול

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
פירותיו 1) לאוסר חברו, על אלו פירות האוסר בין ההבדלים

לאביו  בן בין נדר יחסי אלו, הדגיש ולא חבירו על
וביטולה, המותר בדבר הנדור הדבר תערובת ותוצאותיו,

גידוליהם. או נדורים פירות חליפי

.‡Ì¯Á EÈÏÚ ÈÈ¯‰ :ÔBÚÓLÏ ¯Ó‡L Ô·e‡¯2B‡ , ¿≈∆»«¿ƒ¿¬≈ƒ»∆≈∆
‰‰iL ÔBÚÓL ÏÚ ¯Ò‡ - È˙È‰a ¯eÒ‡ ‰z‡ È¯‰¬≈«»»«¬»»ƒ∆¡««ƒ¿∆≈»∆

Ô·e‡¯a3‡Ï È¯‰L ,‰˜BÏ BÈ‡ - ‰‰Â ¯·Ú Ì‡Â . ƒ¿≈¿ƒ»«¿∆¡»≈∆∆¬≈…
ÌeÏk ÔBÚÓL ¯Ó‡4,ÔBÚÓLa ˙B‰Ï Ô·e‡¯Ï ¯zÓe . »«ƒ¿¿À»ƒ¿≈≈»¿ƒ¿

B˙È‰a BÓˆÚ ¯Ò‡ ‡Ï È¯‰L5. ∆¬≈…»««¿«¬»»

ליהנות 2) שאסור הבית, בדק של כחרם עליך יהיו שנכסי
ה"ח). פ"ב, הי"ד. פ"א, לעיל (ראה משנה 3)ממנו

אחרים. על נכסיו את לאסור יכול שאדם מז: בנדרים
קבלת 4) שהוא אמן כענין שהוא "דבר ולא אמן, ולא

יחל  ב"לא עובר אינו ולפיכך ה"א) פ"כ, לעיל (ראה דברים"
דיבר  שלא שכל לט: ביצה מרש"י משמע וכן דברו".
להינות  לו אסור אבל יחל", "לא משום עובר אינו מאומה,
אם  אמנם שמח). (אור כהקדש עליו המדיר שעשאם מנכסיו
יחל  "לא משום המדיר ילקה המודר, את יהנה עצמו המדיר

משנה). (לחם הי"ב פ"י, לקמן כמבואר אין 5)דברו",
לא  משמעון, מובדל להיות היתה ראובן של דעתו אומרים

(רדב"ז). ממנו ליהנות ולא לההנותו

.·Ì¯Á ÈÏÚ ‰z‡ È¯‰ :ÔBÚÓLÏ ¯Ó‡6ÈÈ¯‰ B‡ , »«¿ƒ¿¬≈«»»«≈∆¬≈ƒ
.ÔBÚÓLa ˙B‰lÓ Ô·e‡¯ ¯Ò‡ È¯‰ - E˙È‰a ¯eÒ‡»«¬»»¿¬≈∆¡«¿≈ƒ≈»¿ƒ¿
¯zÓ ÔBÚÓLÂ .B¯·c ÏlÁ È¯‰L ,‰˜BÏ - ‰‰ Ì‡Â¿ƒ∆¡»∆∆¬≈ƒ≈¿»¿ƒ¿À»
,ÈÏÚ ‰z‡Â Ì¯Á EÈÏÚ ÈÈ¯‰ :BÏ ¯Ó‡ .Ô·e‡¯ ˙È‰a«¬»«¿≈»«¬≈ƒ»∆≈∆¿«»»«
Ì‰ÈL - È˙È‰a ¯eÒ‡ ‰z‡Â E˙È‰a ¯eÒ‡ ÈÈ¯‰ B‡¬≈ƒ»«¬»»¿¿«»»«¬»»ƒ¿≈∆

‰Êa ‰Ê ÔÈ¯eÒ‡7.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¬ƒ∆»∆¿≈…«≈»∆

כחרם.6) עלי יאסרו ומובן 7)שנכסיך מז: בנדרים משנה
וראה  הנאסר. לחברו ולא בלבד הנודר אלא לוקה שאינו

ה"אֿג. פ"ז לקמן

.‚ÔÈ¯eÒ‡ ÈBÏt ˙B¯t È¯‰ :ÔBÚÓLÏ ¯Ó‡L Ô·e‡¿̄≈∆»«¿ƒ¿¬≈≈¿ƒ¬ƒ
‰a ¯eÒ‡ ‰z‡ È¯‰ B‡ ,EÈÏÚ‰Ê ÔÈ‡ - ÈBÏt ˙È »∆¬≈«»»«¬»«¿ƒ≈∆

BlL BÈ‡L ¯·„a B¯·Á ¯ÒB‡ Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÌeÏk8, ¿∆≈»»≈¬≈¿»»∆≈∆
e¯‡aL BÓk ,ÔÓ‡ ÔBÚÓL ‰Ú Ôk Ì‡ ‡l‡9. ∆»ƒ≈»»ƒ¿»≈¿∆≈«¿

נאמר 8) עבודהֿזרה, איסור לענין אמרו וכן מז. נדרים
עד  נאסרים אינם - אלהיהם" "פסילי כה) ז, (דברים בתורה

ספר). (קרית בעליהם ה"א.9)שיפסלום פ"ב, לעיל

.„Èt ÏÚ Û‡ ,EÈÏÚ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯kk :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈ƒ»ƒ¬»»∆««ƒ
‰zÓa BÏ d˙pL10ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ -11˙Ó . ∆¿»»¿«»»¬≈¬»»»≈
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נודר  תהא שלא איסור, בהם נוהגים אדם ובני השמים
דבריו  יעשה שלא - דברו יחל לא לומר, תלמוד ומבטל,

חולין".

.‰ÌÁÂ ¯„pL ÈÓ32Ï‡L ‰Ê È¯‰ - B¯„ ÏÚ33 ƒ∆»«¿ƒ««ƒ¿¬≈∆ƒ¿»
B¯ÈzÓe ÌÎÁÏ34¯z‰ ÔÈ„k ÌÈ¯„ ¯z‰ ÔÈ„Â . ¿»»«ƒ¿ƒ∆≈¿»ƒ¿ƒ∆≈

˜‰·Ó ÌÎÁ ‡l‡ ¯ÈzÓ ÔÈ‡L :˙BÚe·L35‰LÏL B‡ , ¿∆≈«ƒ∆»»»À¿»¿»
˙BËBÈ„‰36ÔÈ¯ÈznL ÔBLl·e .ÌÎÁ ÔÈ‡L ÌB˜Óa ∆¿¿»∆≈»»«»∆«ƒƒ

¯„p‰ ÔÈ¯ÈzÓ ‰Úe·M‰37eL¯tL ˙BÈÚ‰ ¯‡L ÔÎÂ . «¿»«ƒƒ«∆∆¿≈¿»»ƒ¿»∆≈«¿
˙BÚe·La Ô‰L C¯„k ÌÈ¯„a Ôlk - ˙BÚe·La38. ƒ¿À»ƒ¿»ƒ¿∆∆∆≈ƒ¿

פרטי 33)מתחרט.32) על החכם ידי על ונחקר נבדק
שהחכם  נמצא חרטה, פתח לו ימצא שהחכם כדי הנדר,

הנשאל. הוא והנודר השואל הוא למדו 34)החוקר כך "כי
הוא  יחלל שלא - דברו יחל לא הכתוב שזה ... רבינו ממשה
וחזר, ניחם אם אבל ... נפש בשאט ראש קלות דרך בעצמו

לו". מתיר אין 35)חכם אבל נדרים, בהלכות ובקי מומחה
שבירושלים. הגדול דין מבית מוסמך שיהיה צריך

להם 36) יסבירו שאם שכל, בעלי אבל מלומדים, שאינם
צרכו. כל יבינוהו נדרים היתר לו:37)עניין שאומרים

מופר  לו: אמרו אם אבל לך. מחול או לך מותר או לך, שרוי
כלום. זה אין נדרך, נעקר או עצמה 38)לך שהתורה

ידור  כי "איש שנאמר אחד, בפסוק אותם (השוותה) הקישה
דברו".נ  יחל לא ... שבועה הישבע או לה' דר

.ÂÏeÁiL „Ú ¯„p‰ ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡Â39‰Úe·Lk ,40. ¿≈«ƒƒ«∆∆«∆»«¿»

אכילת 39) עצמו על לאסור ונדר בניסן עומד שהיה כגון
אייר, שייכנס עד נשאל אינו וניחם, אייר, חודש מראש בשר
שחל  אחר יעשה", מפיו היוצא ככל דברו יחל "לא שנאמר
(החכם) ואחרים מוחל אינו הוא אזי עשייה, לידי ובא הנדר

לו. שתחול.40)מוחלים עד עליה נשאלים שאין

.Ê¯q‡‰ È¯„ ÏÚ ÌÈÏ‡LpL ÌLÎe41,B˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓe ¿≈∆ƒ¿»ƒ«ƒ¿≈»ƒ»«ƒƒ
Lc˜‰ È¯„ ÏÚ ÌÈÏ‡L Ck42B˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓe43ÔÈa . »ƒ¿»ƒ«ƒ¿≈∆¿≈«ƒƒ≈

˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ È¯„44ÁaÊÓ ÈL„˜ ÔÈa45ÔÈ‡Â . ƒ¿≈»¿≈∆∆««ƒ≈»¿≈ƒ¿≈«¿≈
‰¯eÓz‰ ÏÚ ÔÈÏ‡L46. ƒ¿»ƒ««¿»

עצמו.41) על פירותיו אוסר לגבוה,42)שאדם שהקדיש
הכל. על בהנאה שאלה 43)ונאסר "יש עה. נדרים

את  ועוקר חרטה פתח לו מוצא שהחכם מכיוון בהקדש",
אינו  טעות והקדש טעות, שהקדשו נמצא מעיקרו. נדרו
כגון  שפתיו במוצא המתקדש דבר לכל הדין והוא הקדש.
ולהפקיעו  לבטלו שאלה בו מועילה ומעשר, תרומה
נדרי  "אבל איסור, נדרי על אלא נשאלים שאין מקדושתו.
מדוחק, אלא עליהם יישאל ולא לקיימם, מצוה הקדש

אשלם". לה' נדרי ראויים 44)שנאמר, שאינם דברים
והחזקתו  המקדש בית תיקון לטובת מוקדשים אלא למזבח

וכדומה. מום בעלת או טמאה בהמה חיים 45)כגון בעלי
קרבן  לעלות והוקדשו המזבח על להיקרב הראויים טהורים
שדרשו  כמו קדושתו. להתיר שאלה מועילה הכל על עליו.
אם  זה ולפי כבנדרים. בהקדש שאלה שיש לומר בנדרים
בחוץ  ושחטה (בעזרה) בפנים להקריבה בהמה הקדיש
פטור, זה הרי הקדישו על נשאל כך ואחר כרת, ונתחייב

מעולם. הקדישה לא על 46)כאילו הקרבן בעל שיאמר
מתקדשת. והיא זו, תחת זו הרי לו שיש חולין בהמת
תמורתו. על נשאל שאין מודים הכל אמרו: ובירושלמי
"יהיה  שדרשו כמו תמורה, כן גם בטעות תמורה כי והטעם,
היא  בשוגג שתמורה וכיוון כמזיד, שוגג לרבות - קדש"
ומעתה  תמורה, תמורתו בטעות המיר שאפילו נמצא תמורה,

השאל  לעשות גם אלא אינה יסודה שכל בה, מועילה אינה ה
תמורה. נשארת בטעות תמורה והרי טעות, הקדשתו

.Á¯ÙÓ Ck ,¯q‡ È¯„ ¯ÙÓ ÏÚa‰ B‡ ·‡‰L ÌLÎe¿≈∆»»«««≈≈ƒ¿≈ƒ»»≈≈
˙BLc˜‰ È¯„47.¯q‡‰ È¯„Ï ÔÈÓBc‰ ƒ¿≈∆¿≈«ƒ¿ƒ¿≈»ƒ»

ידי 47) על האשה נדר בהפרת העוסקת נדרים בפרשת שהרי
ב"שחוטי  שנאמר כמו הדבר" "זה נאמר: הבעל, או האב
גם  מעתה שאלה, מועילה הקדש בנדרי שגם לומר - חוץ"
בתורה  מפורשת ההפרה שהרי מועילה, והבעל האב הפרת

הקבלה. מפי אלא שאינו חכם" מ"היתר יותר

.ËÚÓLÂ ,'È‡Â' ¯Ó‡Â B¯·Á ÚÓLÂ ,¯„pL ÈÓƒ∆»«¿»«¬≈¿»««¬ƒ¿»«
'È‡Â' ¯Ó‡Â ÈLÈÏL48B¯„ ÏÚ ÔBL‡¯‰ Ï‡LÂ , ¿ƒƒ¿»««¬ƒ¿ƒ¿«»ƒ«ƒ¿

.Ôlk e¯z‰ - ¯z‰Â49ÔB¯Á‡‰ - ¯z‰Â ÔB¯Á‡‰ Ï‡L ¿À«À¿À»ƒ¿«»«¬¿À«»«¬
ÔÈ¯eÒ‡ ÔlÎÂ ,¯zÓ50ÏLÂ ÈM‰ - ¯z‰Â ÈM‰ Ï‡L . À»¿À»¬ƒƒ¿««≈ƒ¿À««≈ƒ¿∆

¯eÒ‡ ÔBL‡¯‰Â ,ÔÈ¯zÓ ÂÈ¯Á‡51. «¬»À»ƒ¿»ƒ»

דיבור 48) כדי בתוך זה וכל כמותו זה בנדר רוצה אני שגם
קודמו. בזה,49)של זה נדריהם את תלו וכולם הואיל

כולם. הותרו - הראשון כשהותר תלו 50)נמצא לא שהם
בו. נדריהם נמצא 51)את בחבירו, נדרו התפיס אחד שכל

אסור. ולמעלה ממנו - מותר ולמטה מהשני

.ÈÏÚ ¯„pL ÔB‚k ,¯„a ‰a¯‰ ÌÈ¯·c ÒÈt˙n‰ ÔÎÂ¿≈««¿ƒ¿»ƒ«¿≈«∆∆¿∆»««
¯Oa‰ ÒÈt˙‰Â ˙t‰52- da ¯z‰Â ˙t‰ ÏÚ Ï‡LÂ , ««¿ƒ¿ƒ«»»¿ƒ¿««««¿À«»

¯Oa‰ ¯z‰53¯z‰ ‡Ï - Ba ¯z‰Â ¯Oa‰ ÏÚ Ï‡L . À««»»ƒ¿«««»»¿À«…À«
.˙t‰««

דיבור.52) כדי לאחר הותרה,53)אפילו שהפת מאחר
בדבר  ולא המותר בדבר הייתה בפת, הבשר שהתפסת נמצא

הנדור.

.‡ÈÌÎlÎÏ ‰‰ ÈÈ‡L ¯„Bp‰ B‡ ÚaLp‰54Ï‡LÂ , «ƒ¿»«≈∆≈ƒ∆¡∆¿À¿∆¿ƒ¿«
B¯Èz‰Â Ì‰Ó „Á‡ ÏÚ B˙Úe·L ÏÚ B‡ B¯„ ÏÚ55- «ƒ¿«¿»«∆»≈∆¿ƒƒ

Ìlk e¯z‰56.Blk ¯z‰ - BÏÏkÓ ¯z‰L ¯„p‰L ; À¿À»∆«∆∆∆À«ƒ¿»À«À
- ÔBL‡¯‰ ¯z‰ :‰ÊÏÂ ‰ÊÏÂ ‰ÊÏ ‰‰ ÈÈ‡L ¯Ó‡»«∆≈ƒ∆¡∆»∆¿»∆¿»∆À«»ƒ

Ôlk e¯z‰57ÔlÎÂ ,¯zÓ ÔB¯Á‡‰ - ÔB¯Á‡ ¯z‰ ; À¿À»À««¬»«¬À»¿À»
‰ÊÏ ‰ÊÏ ‰ÊÏ ‰‰ ÈÈ‡L .ÔÈ¯eÒ‡58Á˙t ÔÈÎÈ¯ˆ - ¬ƒ∆≈ƒ∆¡∆»∆»∆»∆¿ƒƒ∆«

„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ59.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»∆»¿∆»¿≈…«≈»∆

החבורה.54) אנשי נדר 56)החכם.55)לכל שלא כיוון
מקצתו  התרת נמצאת כולו, שיתקיים דעת על אלא מתחילה
מפיו  היוצא "ככל אמרו: ובירושלמי לכולם. התרה פתח -
אין  שאם כולו", בטל מקצתו שבטל לנדר מכאן, - יעשה

לחצאין. חל אינו מפיו היוצא ככל הואיל 57)הנדר
זה  ולתלות כאחד לכללם נתכוון החיבור בוא"ו והשתמש

לו. הקודם בחבירו אחד כל התבטא 58)בזה, לא כאן
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‰M¯Èa BÏ ‰ÏÙÂ12‰zÓa ¯Á‡ BÏ d˙pL B‡ ,13- ¿»¿»ƒÀ»∆¿»»«≈¿«»»
È¯kk ‡l‡ BÏ ¯Ó‡ ‡lL ;˙¯zÓ BÊ È¯‰14dÈ‡ È¯‰Â , ¬≈À∆∆∆…»«∆»ƒ»ƒ«¬≈≈»

BlL ‰zÚ15. «»∆

שלו.10) עוד אלא 11)ואינה זה, נתכוין לא אומרים ואין
לא  אבל שלו, היא שעדיין עמו, לאכול כשיזמינו לאסרה
ברשותו, עוד אינה שנתנה שלאחר במתנה, לו כשיתננה
(נדרים  כהקדש עליו עשאה עליך, אסורה שאמר: מאחר

ליורשו.12)לד:). וראוי קרובו המודר שהיה כגון
אחר 13) ואותו אחר, לאיש במתנה תחילה המדיר שנתנה

זה. למודר שלי.14)נתנה שהיא עוד מאחר 15)כל
הגירסא  (לד:) ששם אלא לו.). (נדרים שלו הככר אין שמת,
זו  "ככרי אמר: שאפילו סובר, ורבינו עליך". "ככר היא:
ויתכן, ה"א). פ"ח, לקמן (ראה מותרת זו הרי ומת, עליך"
ככרי, שהדגיש מאחר כי עליך" זו "ככרי שם: גורס שהיה
ברשותו  שהיא זמן כל אלא כוונתו, אין זו, שהוסיף: אעפ"י

(רדב"ז).

.‰BÏ ¯Ó‡ ‡ÏÂ ,EÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ ˙B¯t :BÏ ¯Ó‡»«≈≈¬ƒ»∆¿…»«
Ô¯ÎnL Èt ÏÚ Û‡ ,È˙B¯t16- ¯Á‡Ï eÏÙÂ ˙nL B‡ ≈«««ƒ∆¿»»∆≈¿»¿¿«≈

ÏÚ BlL ‡e‰L ¯·c ¯ÒB‡‰L .ÂÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰¬≈≈¬ƒ»»∆»≈»»∆∆«
B¯eq‡a ‡e‰ È¯‰ - B˙eL¯Ó ‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡ ,B¯·Á¬≈««ƒ∆»»≈¿¬≈¿ƒ

„ÓBÚ17È˙B¯t B‡ È˙Èa B‡ ÈÒÎ ¯Ó‡ Ôk Ì‡ ‡l‡ ; ≈∆»ƒ≈»«¿»«≈ƒ≈«
Ô¯Ò‡ ‡Ï È¯‰L ,el‡ ˙BBLÏa ‡ˆBiÎÂ18Ïk ‡l‡ ¿«≈ƒ¿≈∆¬≈…¬»»∆»»

.B˙eL¯a Ô‰L ÔÓÊ¿«∆≈ƒ¿

זה.16) למודר לתתם רוצה לוקח ואותו נדרים 17)לאחר,
(ר"ן  נפקע אינו שוב איסור, עליהם וחל הואיל מז. מב:

שלו.18)שם). יהיו עוד כל אלא אסרם לא שמתחילה
הי"א. פ"ח, לקמן והשווה

.ÂÚaLpL B‡ ,È˙È‰a ¯eÒ‡ z‡ È¯‰ :B·Ï ¯ÓB‡‰19 »≈ƒ¿¬≈«¿»«¬»»ƒ∆ƒ¿«
Ba ‰‰È ‡lL20epL¯ÈÈ - ˙Ó Ì‡ ,21:¯ÓB‡k ‰fL ; ∆…≈»∆ƒ≈ƒ»∆∆∆¿≈

ÔÈa :L¯Ùe ,B˙È‰ ÂÈÏÚ ¯Ò‡ .ÔÈ¯eÒ‡ EÈÏÚ ÈÒÎ¿»«»∆¬ƒ»«»»¬»»≈≈≈
epL¯ÈÈ ‡Ï - ˙Ó Ì‡ ,È˙BÓa ÔÈa ÈiÁa22ÈÓk ‰fL ; ¿««≈¿ƒƒ≈…ƒ»∆∆∆¿ƒ

EÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ ÌÈÒÎ :BÏ ¯Ó‡L23. ∆»«¿»ƒ≈¬ƒ»∆

הל'20)האב.19) לעיל כמבואר בהנייתו, הבן ונאסר
כשקיבל  הכוונה שם, הרדב"ז ולדעת ה"ד. פ"ה, שבועות
ה"כסף  ולדעת וכדומה, אמן באמירת השבועה את הבן
חלה  אביו, השבעת את עליו קיבל כשלא אפילו משנה"
אלא  לו, ליהנות שלא להזהר שצריך לענין השבועה עליו

שיקבל. עד לוקה קח:21)שאינו קמא בבא משנה
(קרית  אביו לו נתנה כאילו זו ואין ממילא, באה שהירושה

אסורים 22)ספר). בהם, זוכה שהוא אעפ"י שם, משנה
ה"ח. בסמוך וכמבואר מז.) לנדרים (ר"ן בהנאה עליו הם

מרשותו.23) כשיצאו אפילו לאסרם שיכול מז. נדרים
הקודמת. בהלכה וכמבואר

.ÊB˙È‰a Ba ¯Ò‡24‰Ê Èa Ôa ‰È‰È Ì‡ :¯Ó‡Â , »«¿«¬»»¿»«ƒƒ¿∆∆¿ƒ∆
B·Ï Ô˙B˜‰Ï È„k ÈÒÎ ‰Ê Èa ‰˜È ,ÌÎÁ „ÈÓÏz25 «¿ƒ»»ƒ¿∆¿ƒ∆¿»«¿≈¿«¿»ƒ¿

¯zÓ ‰Ê È¯‰ -26Ô·e ,·‡‰ ÈÒÎa ¯eÒ‡ Ôa‰ ‰È‰ÈÂ , ¬≈∆À»¿ƒ¿∆«≈»¿ƒ¿≈»»∆
ÌÎÁ „ÈÓÏz ‰È‰È Ì‡ Ô‰a ¯zÓ Ôa‰‰˙‰L BÓk27. «≈À»»∆ƒƒ¿∆«¿ƒ»»¿∆ƒ¿»

במותי.24) בין בחיי בין תלמיד 25)ופירש: היה לא ואם
של  אחיו השני, לבנו נכסיו את ליתן רוצה הוא הרי חכם,
כלום  הבן לבן ישאר לא וממילא ממנו, והגון הנאסר בנו

שם). ובר"ן מח: בהם,26)(נדרים זוכה הבן בן כלומר
משנה). (כסף אחרים לבנים או לאחיו לתתם לאביו ואסור

אפילו 27) הנאה, היתר ענין אבל וקנין, זכיה לענין זה כל
ליהנות  לו מותר חכם, תלמיד יהיה לא הבן בן אם
ולא  הראב"ד. דעת וכן ה"ח. בסמוך כמבואר מהנכסים,
אותה  קנה לחברו: האומר שכל ללמדנו אלא רבינו הוצרך
אעפ"י  הראשון, בהקנאת השני קנה לאחר, להקנות עלֿמנת
הבן  בן יזכה ולפיכך לעצמו, כלום קנה לא שהראשון
עכשיו  קנה לא עצמו שהבן אףֿעלֿפי חכם, תלמיד כשיהיה

זה. בקנין לעצמו

.ÁÂÈ·‡ ˙M¯È Ô˙ Ì‡ ,ÂÈ·‡ ˙M¯Èa ¯eÒ‡‰ Ôa‰ ‰Ê∆«≈»»ƒÀ«»ƒƒ»«¿À«»ƒ
ÂÈÁ‡Ï28ÂÈ·Ï B‡29¯zÓ ‰Ê È¯‰ -30ÌÚ¯t Ì‡ ÔÎÂ .31 ¿»ƒ¿»»¬≈∆À»¿≈ƒ¿»»

ÈÒÎ el‡L ÔÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆÂ .BzL‡ ˙a˙Îa B‡ B·BÁa¿ƒ¿À«ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»∆≈ƒ¿≈
ÈÏÚ Ô¯Ò‡L È·‡32- B¯·Á Ba ‰‰È ‡lL ÚaLp‰L . »ƒ∆¬»»»«∆«ƒ¿»∆…≈»∆¬≈

BÏ ¯zÓ33B·BÁ ˙‡ Ú¯ÙÏ34¯‡a˙iL BÓk ,35. À»ƒ¿…«∆¿∆ƒ¿»≈

אביו.28) המשנה 29)בן (כפירוש אביו נכדי שהם
לו 30)לרבינו). שאסור אלא הם, שלו הנכסים שגוף

טובת  לו שיש ואעפ"י קט.) קמא בבבא (משנה מהם ליהנות
לו  להחזיק עתידים הם וגם אותם, מהנה שהוא בזה הנאה
והוא  הואיל מנתינתו? נהנה שהוא נמצא נתינתו, בעד טובה
וגם  להם, נותנו הוא כך ומפני לו אסור זה שממון מודיעם,
לו  שאין נמצא זה, לממון משפחתית שייכות להם יש הם

(כס"מ). מרובה הנאה טובת זו רומי 31)בנתינתו בדפוס
פרעה. התימנים: הנאה 32)ובכת"י טובת לו אין וממילא 

שם  אמרו וכן כנ"ל. ליתנה, מוכרח הוא שהרי בנתינתו,
להודיעם, עליו חובה וגם אביו. גזל לענין קט. קמא בבבא
לההנותו  או במתנה לו ליתנם ובניו אחיו יחזרו שלא כדי
ידי  על לידו כשבאו אפילו עליו נאסרו הנכסים שאלו בהם,

(רדב"ז). עצמו.33)אחר חברו.34)לנשבע עבור
(המודר)35) ראובן ליד הגיע לא "שהרי ה"ד פ"ו, לקמן

בכלל  אינה התביעה ומניעת התביעה, ממנו מנע אלא כלום,
יכול  היה מנכסיו שהדירו עצמו ואביו והואיל הנייה" איסור
עצמו  חוב לפרוע במקומו הבן קם חובו, את בעדו לפרוע

(רדב"ז). מעליו (הנושה) הארי ולהבריח

.Ë¯Ò‡pL ÈÓ36ÔÈa ¯„a ÔÈa ÏÎ‡Ó ÈÈnÓ ÔÈÓ ÂÈÏÚ ƒ∆∆¡«»»ƒƒƒ≈«¬»≈¿∆∆≈
·¯Ú˙ B‡ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈÓ ÌÚ ÏMa˙Â ,‰Úe·Laƒ¿»¿ƒ¿«≈ƒƒƒ¬≈ƒƒ¿»≈
Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ¯zn‰ ÌÈÈna ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ô‰nÚƒ»∆¬≈∆À»«ƒƒ«À»ƒ««ƒ

¯eÒ‡‰ ÔÈn‰ ÌÚË Ô‰a LiL37˙B¯Ùa ¯Ò‡ Ì‡Â . ∆≈»∆«««ƒ»»¿ƒ∆¡«¿≈
el‡38¯·c ÌÚË Ô‰a LÈ Ì‡ :ÌÈ¯Á‡a e·¯Ú˙Â ≈¿ƒ¿»¿«¬≈ƒƒ≈»∆««»»

Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÈ¯eÒ‡ - ¯eÒ‡‰39ÔÈ¯zÓ -40. »»¬ƒ¿ƒ»À»ƒ

דברי 36) מעתיק רמב, לאֿתעשה ובסמ"ג עצמו, על שאסר
עליו. שאסר מי אסר 37)רבינו: שלא נב. בנדרים משנה

תערובת. ע"י ולא בעינו, שהוא כמו מין אותו אלא עצמו על
עלי.38) אסורים לפניו) (המונחים אלו פירות שאמר
הדבר 39) טעם בהם שאין ומצא אחר, איש שטעמם כגון

האסור. הדבר נגד ששים בהם שהיו או כדין 40)האסור,
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הרי  האיסור, טעם בו ואין בהיתר המתערב איסור דבר כל
ה"ו. פט"ו, אסורות מאכלות בהל' כמבואר מותר, זה

.È¯O·a ¯Ò‡ ?„ˆÈk41¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÈÈa B‡ ≈«∆¡«¿»»¿«ƒ¬≈∆À»
,ÔÈi‰ ÌÚÂ ¯Oa‰ ÌÚ eÏMa˙pL ˙B˜¯ÈÂ ˜¯Ó ÏÎ‡Ï∆¡…»»ƒ»∆ƒ¿«¿ƒ«»»¿ƒ««ƒ

¯Oa‰ ÌÚË Ô‰a LiL Èt ÏÚ Û‡42,ÔÈi‰ ÌÚË B‡ ««ƒ∆≈»∆«««»»««««ƒ
B‡ BÓˆÚ ÈÙa ¯Oa ˙ÏÈÎ‡a ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡Â¿≈»∆»«¬ƒ«»»ƒ¿≈«¿

.BÓˆÚ ÈÙa ÔÈÈ ˙BzLÏƒ¿«ƒƒ¿≈«¿

זה.41) בשר אמר: ולא בשר, עלי קרבן שלא 42)שאמר
טעמו  שבלע בדבר ולא בשר, שנקרא במה אלא עצמו אסר

וברא"ש). שם (משנה

.‡È:˜¯i‰ ÌÚ ÏMa˙Â ,‰Ê ÔÈÈa B‡ ‰Ê ¯O·a ¯Ò‡∆¡«¿»»∆¿«ƒ∆¿ƒ¿«≈ƒ«»»
,ÔÈ¯eÒ‡ - ÔÈi‰ ÌÚË B‡ ¯Oa ÌÚË ˙B˜¯Èa LÈ Ì‡ƒ≈«¿»««»»««««ƒ¬ƒ
BÓk ‰OÚ ÔÈi‰ ‰ÊÂ ¯Oa‰ ‰fL .ÔÈ¯zÓ - Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ»À»ƒ∆∆«»»¿∆««ƒ«¬»¿

˙BÏ· ¯Oa43Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈˆ˜Le44‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«¿≈¿»ƒ¿«≈»∆¿≈…«≈
‰Êa45CÎÈÙÏ .46È¯‰ - ÈÏÚ ¯eÒ‡ ‰Ê ¯Oa :¯ÓB‡‰ , »∆¿ƒ»»≈»»∆»»«¬≈

BaL ˜¯n·e Ba ¯eÒ‡ ‰Ê47ÔÈÏ·z·e48.BaL ∆»«»»∆««¿ƒ∆

ה"ה.43) פ"ה, שבועות הל' לעיל הואיל 44)מפורש
חתיכת  עצמו על עשאו לפניו), (המונח זה בשר ואמר
אמר: כשלא אבל טעם. בנתינת אוסר איסור דבר וכל איסור,
(שם). יין או בשר הנקרא דבר אלא עליו אסר לא זה,

פלוני,45) מקום של או פלוני של יינו עצמו על שאסר כגון
יא. סעיף רטז, ביו"ד כחתיכת 46)כמבואר ונעשה הואיל

בתערובת. אוסר שטעמה התימנים:47)איסור ובכת"י
או 48)שלו. טעם לתוספת בתבשיל שנותנים בושם, מיני

מותר  הבשר מן "הנודר שם: במשנה הדברים ומקור ריח.
קיפה  שם: המשנה בפירוש רבינו ומפרש ובקיפה". ברוטב

התבלין. היא -

.·ÈelÙ‡ ,¯Á‡ ÔÈÈa BÓˆÚ ÏÚ B¯Ò‡L ‰Ê ÔÈÈ ·¯Ú˙ƒ¿»≈«ƒ∆∆¬»««¿¿«ƒ«≈¬ƒ
Ï‡M‰Ï BÏ LiL ÈtÓ .Ïk‰ ¯Ò‡ - ˙È·Áa ‰tËƒ»¿»ƒ∆¡««…ƒ¿≈∆≈¿ƒ»≈

B¯„ ÏÚ49ÔÈ¯ÈzÓ BÏ LiL ¯·„k ‰OÚ ,50BÈ‡L «ƒ¿«¬»¿»»∆≈«ƒƒ∆≈
BÈÓa ÏËa51˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , »≈¿ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿«¬»

eÒ‡˙B¯52. ¬

לפניו",49) מכשול יהא שלא "כדי להשאל עליו מצוה
הכ"ה. פי"ג, לקמן רבינו דרך 50)כלשון יש "שהרי

על  שאסרו זה "יין וכתב: רבינו שדקדק וזהו בה", שיותר
חברו  על אחד אסר שאם זה", ביין "נאסר כתב: ולא עצמו",
בידו  אין הנאסר שהרי מתירים, לו שיש דבר זה אין זה, יין
ואפילו  אסור, היין אין ולמדיר המדיר, הדרת על להשאל
את  המדיר ההנה שאם הי"ב, פ"ו, לקמן רבינו לשיטת
על  נאסר לא שנתערב זה יין - מלקות, המדיר חייב המודר,
בו, מותר שהמודר ומכיון היתר, ביין נתבטל שהרי המודר,
רבינו  הוכרח ולפיכך אותו, יהנה אם לוקה אינו המדיר גם
ולא  כאן ידובר ובנודר עצמו" על "שאסרו כאן: להדגיש

שמח). (אור אלפים".51)במודר בכמה אחד "אפילו
נדרים 52) בירושלמי זו הלכה כל ומקור  יב. ה"י, פט"ו,

נט. נדרים בבבלי זה ומעין ה"ד פ"ו,

.‚ÈÈÏÚ Ôa¯˜ el‡‰ ˙B¯t :¯ÓB‡‰53Ô‰ Ôa¯˜ B‡ , »≈≈»≈»¿»»«»¿»≈

ÈÙÏ54¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - Èt ÏÚ Ô‰ Ôa¯˜ B‡ , ¿ƒ»¿»≈«ƒ¬≈∆»
Ô‰ÈÙelÁa55Ì‰ÈÏec‚·e56ÔÈ˜Lna ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ¿ƒ≈∆¿ƒ≈∆¿≈»ƒ«««¿ƒ

Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰57. «¿ƒ≈∆

כקרבן.53) עלי אכילה 54)אסורים רק שמשמעו אעפ"י
הנאות. שאר או 55)ולא אחרים בפירות הוחלפו אם

מהם. ליהנות לנודר אסור הגדל 56)במעות, נטעם, אם
עליו  עשאם וייחדם הפירות ופירט הואיל כי אסור. מהם
ובר"ן  נז. בנדרים (משנה וגידוליו חילופיו שאוסר כהקדש
הענבים, מן או התאנים מן סתם נודר היה אילו אבל שם).
נתכוין  שלא הקדש, עשאם לא אלו" "פירות מייחד היה ולא
וגידוליו  בחילופיו ולא מין אותו מאכילת עצמו לאסור אלא

שם). ועדיפים 57)(ר"ן הפרי, מעצם יוצאים שהם
אמרו  וכן הפירות. אותם עצם שאינם וגידולים מחליפין
שחילופיהם  הרי וכו', להשמיענו" עדיפא "הא נב:) (נדרים
משנה, (לחם מהם היוצאים ממשקין חידוש יותר בהם יש

שם). ובר"ן

.„ÈÈÈ‡L B‡ Ì˙B‡ ÏÎB‡ ÈÈ‡L ÚaL B‡ ¯„»«ƒ¿«∆≈ƒ≈»∆≈ƒ
‰Ïk BÚ¯fL ¯·„ ‰È‰ Ì‡ :Ì˙B‡ ÌÚBË58,Ú¯fiLk ≈»ƒ»»»»∆«¿»∆¿∆ƒ»«

Ô‰ÈÙelÁa ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰¯BÚOe ‰hÁ ÔB‚k¿ƒ»¿»¬≈∆À»¿ƒ≈∆
Ô‰ÈÏec‚·e59¯·c‰ ‰È‰ Ì‡Â ;60‰Ïk BÚ¯Ê ÔÈ‡L ¿ƒ≈∆¿ƒ»»«»»∆≈«¿»∆

Ú¯fiLk ı¯‡a61ÈÏec‚ elÙ‡ - ÔÈÓeLÂ ÌÈÏˆa ÔB‚k , »»∆¿∆ƒ»«¿¿»ƒ¿ƒ¬ƒƒ≈
ÔÈÏec‚62ÔÈ¯eÒ‡63Ík ÔÈ·e Ck ÔÈ·e .64ÔÈ˜LÓ , ƒƒ¬ƒ≈»≈»¿«¿ƒ

Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰65˜ÙÒ -66- Ô‰Ó ‰˙L Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «¿ƒ≈∆»≈¿ƒ»ƒ»»≈∆
‰˜BÏ BÈ‡67. ≈∆

ונאבד.58) אלו,59)נפסד בפירות אלא עצמו אסר שלא
שאסרם  הפירות אותם טעם אין ובגידוליהם ובחילופיהם

ובר"ן). נז. שם (משנה דבר.60)עליו התימנים: בכת"י
וגדל.61) רבה הזרע גוף אלא ונרקבת, כלה הזריעה שאין
שניים.62) גידולים ויצאו הראשונים הגידולים את שזרע
הראשון 63) הזרע הוא האיסור, גוף בהם מעורב שהרי

האמור  על גם מוסב זה וכל שם). (משנה בארץ כלה שאינו
ובגידוליהם" בחילופיהם אסור זה "הרי הקודמת: בהלכה
כדין  מותרים גידולים גידולי אבל גידולים, דוקא שמשמעו:
כלה, שזרעו בדבר אלא זה אין שמותרים, חליפים חליפי
אסורים  גידוליו גידולי אפילו כלה זרעו שאין בדבר אבל

שם). כלה.64)(ר"ן אינו בין כלה, זרעו מאלו 65)בין
שאיני  או אותם, אוכל שאיני קרבן עליהם: שאמר פירות

אותם. שלא 66)טועם יתכן כי לא, או אסורים הם אם
ולא  עצמם הפירות טעימת עליו לאסור אלא התכוין
בתוך  ומופקדים ככנוסים שהם מהם, היוצאים המשקין
שלא  בעיא נב: נדרים (שם הפרי כגוף ואינם הפירות

להחמיר. - תורה וספק על 67)נפשטה) לוקים שאין
טועם, שאני ענבים קרבן אלא: אמר כשלא זה וכל הספק.
מהם, וביוצא בהם אסור אלו, וענבים זיתים קרבן אמר: אבל
שאמר: שכל בגמרא, שם וכמבואר שם במשנה כמפורש
וברוטבה  בה שאסור איסור כחתיכת עליו עשאם אלו, פירות

הי"ד. פ"ט, לקמן והשווה שם). (רא"ש ובטעמה

.ÂËÔa¯˜ ÈÏÚ CÈ„È ‰OÚÓ :BzL‡Ï ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ68, ¿≈»≈¿ƒ¿«¬≈»«ƒ»«»¿»
¯eÒ‡ - Èt ÏÚ Ô‰ Ôa¯˜ B‡ ,ÈÙÏ Ô‰ Ôa¯˜ B‡»¿»≈¿ƒ»¿»≈«ƒ»
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‰M¯Èa BÏ ‰ÏÙÂ12‰zÓa ¯Á‡ BÏ d˙pL B‡ ,13- ¿»¿»ƒÀ»∆¿»»«≈¿«»»
È¯kk ‡l‡ BÏ ¯Ó‡ ‡lL ;˙¯zÓ BÊ È¯‰14dÈ‡ È¯‰Â , ¬≈À∆∆∆…»«∆»ƒ»ƒ«¬≈≈»

BlL ‰zÚ15. «»∆

שלו.10) עוד אלא 11)ואינה זה, נתכוין לא אומרים ואין
לא  אבל שלו, היא שעדיין עמו, לאכול כשיזמינו לאסרה
ברשותו, עוד אינה שנתנה שלאחר במתנה, לו כשיתננה
(נדרים  כהקדש עליו עשאה עליך, אסורה שאמר: מאחר

ליורשו.12)לד:). וראוי קרובו המודר שהיה כגון
אחר 13) ואותו אחר, לאיש במתנה תחילה המדיר שנתנה

זה. למודר שלי.14)נתנה שהיא עוד מאחר 15)כל
הגירסא  (לד:) ששם אלא לו.). (נדרים שלו הככר אין שמת,
זו  "ככרי אמר: שאפילו סובר, ורבינו עליך". "ככר היא:
ויתכן, ה"א). פ"ח, לקמן (ראה מותרת זו הרי ומת, עליך"
ככרי, שהדגיש מאחר כי עליך" זו "ככרי שם: גורס שהיה
ברשותו  שהיא זמן כל אלא כוונתו, אין זו, שהוסיף: אעפ"י

(רדב"ז).

.‰BÏ ¯Ó‡ ‡ÏÂ ,EÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ ˙B¯t :BÏ ¯Ó‡»«≈≈¬ƒ»∆¿…»«
Ô¯ÎnL Èt ÏÚ Û‡ ,È˙B¯t16- ¯Á‡Ï eÏÙÂ ˙nL B‡ ≈«««ƒ∆¿»»∆≈¿»¿¿«≈

ÏÚ BlL ‡e‰L ¯·c ¯ÒB‡‰L .ÂÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰¬≈≈¬ƒ»»∆»≈»»∆∆«
B¯eq‡a ‡e‰ È¯‰ - B˙eL¯Ó ‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡ ,B¯·Á¬≈««ƒ∆»»≈¿¬≈¿ƒ

„ÓBÚ17È˙B¯t B‡ È˙Èa B‡ ÈÒÎ ¯Ó‡ Ôk Ì‡ ‡l‡ ; ≈∆»ƒ≈»«¿»«≈ƒ≈«
Ô¯Ò‡ ‡Ï È¯‰L ,el‡ ˙BBLÏa ‡ˆBiÎÂ18Ïk ‡l‡ ¿«≈ƒ¿≈∆¬≈…¬»»∆»»

.B˙eL¯a Ô‰L ÔÓÊ¿«∆≈ƒ¿

זה.16) למודר לתתם רוצה לוקח ואותו נדרים 17)לאחר,
(ר"ן  נפקע אינו שוב איסור, עליהם וחל הואיל מז. מב:

שלו.18)שם). יהיו עוד כל אלא אסרם לא שמתחילה
הי"א. פ"ח, לקמן והשווה

.ÂÚaLpL B‡ ,È˙È‰a ¯eÒ‡ z‡ È¯‰ :B·Ï ¯ÓB‡‰19 »≈ƒ¿¬≈«¿»«¬»»ƒ∆ƒ¿«
Ba ‰‰È ‡lL20epL¯ÈÈ - ˙Ó Ì‡ ,21:¯ÓB‡k ‰fL ; ∆…≈»∆ƒ≈ƒ»∆∆∆¿≈

ÔÈa :L¯Ùe ,B˙È‰ ÂÈÏÚ ¯Ò‡ .ÔÈ¯eÒ‡ EÈÏÚ ÈÒÎ¿»«»∆¬ƒ»«»»¬»»≈≈≈
epL¯ÈÈ ‡Ï - ˙Ó Ì‡ ,È˙BÓa ÔÈa ÈiÁa22ÈÓk ‰fL ; ¿««≈¿ƒƒ≈…ƒ»∆∆∆¿ƒ

EÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ ÌÈÒÎ :BÏ ¯Ó‡L23. ∆»«¿»ƒ≈¬ƒ»∆

הל'20)האב.19) לעיל כמבואר בהנייתו, הבן ונאסר
כשקיבל  הכוונה שם, הרדב"ז ולדעת ה"ד. פ"ה, שבועות
ה"כסף  ולדעת וכדומה, אמן באמירת השבועה את הבן
חלה  אביו, השבעת את עליו קיבל כשלא אפילו משנה"
אלא  לו, ליהנות שלא להזהר שצריך לענין השבועה עליו

שיקבל. עד לוקה קח:21)שאינו קמא בבא משנה
(קרית  אביו לו נתנה כאילו זו ואין ממילא, באה שהירושה

אסורים 22)ספר). בהם, זוכה שהוא אעפ"י שם, משנה
ה"ח. בסמוך וכמבואר מז.) לנדרים (ר"ן בהנאה עליו הם

מרשותו.23) כשיצאו אפילו לאסרם שיכול מז. נדרים
הקודמת. בהלכה וכמבואר

.ÊB˙È‰a Ba ¯Ò‡24‰Ê Èa Ôa ‰È‰È Ì‡ :¯Ó‡Â , »«¿«¬»»¿»«ƒƒ¿∆∆¿ƒ∆
B·Ï Ô˙B˜‰Ï È„k ÈÒÎ ‰Ê Èa ‰˜È ,ÌÎÁ „ÈÓÏz25 «¿ƒ»»ƒ¿∆¿ƒ∆¿»«¿≈¿«¿»ƒ¿

¯zÓ ‰Ê È¯‰ -26Ô·e ,·‡‰ ÈÒÎa ¯eÒ‡ Ôa‰ ‰È‰ÈÂ , ¬≈∆À»¿ƒ¿∆«≈»¿ƒ¿≈»»∆
ÌÎÁ „ÈÓÏz ‰È‰È Ì‡ Ô‰a ¯zÓ Ôa‰‰˙‰L BÓk27. «≈À»»∆ƒƒ¿∆«¿ƒ»»¿∆ƒ¿»

במותי.24) בין בחיי בין תלמיד 25)ופירש: היה לא ואם
של  אחיו השני, לבנו נכסיו את ליתן רוצה הוא הרי חכם,
כלום  הבן לבן ישאר לא וממילא ממנו, והגון הנאסר בנו

שם). ובר"ן מח: בהם,26)(נדרים זוכה הבן בן כלומר
משנה). (כסף אחרים לבנים או לאחיו לתתם לאביו ואסור

אפילו 27) הנאה, היתר ענין אבל וקנין, זכיה לענין זה כל
ליהנות  לו מותר חכם, תלמיד יהיה לא הבן בן אם
ולא  הראב"ד. דעת וכן ה"ח. בסמוך כמבואר מהנכסים,
אותה  קנה לחברו: האומר שכל ללמדנו אלא רבינו הוצרך
אעפ"י  הראשון, בהקנאת השני קנה לאחר, להקנות עלֿמנת
הבן  בן יזכה ולפיכך לעצמו, כלום קנה לא שהראשון
עכשיו  קנה לא עצמו שהבן אףֿעלֿפי חכם, תלמיד כשיהיה

זה. בקנין לעצמו

.ÁÂÈ·‡ ˙M¯È Ô˙ Ì‡ ,ÂÈ·‡ ˙M¯Èa ¯eÒ‡‰ Ôa‰ ‰Ê∆«≈»»ƒÀ«»ƒƒ»«¿À«»ƒ
ÂÈÁ‡Ï28ÂÈ·Ï B‡29¯zÓ ‰Ê È¯‰ -30ÌÚ¯t Ì‡ ÔÎÂ .31 ¿»ƒ¿»»¬≈∆À»¿≈ƒ¿»»

ÈÒÎ el‡L ÔÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆÂ .BzL‡ ˙a˙Îa B‡ B·BÁa¿ƒ¿À«ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»∆≈ƒ¿≈
ÈÏÚ Ô¯Ò‡L È·‡32- B¯·Á Ba ‰‰È ‡lL ÚaLp‰L . »ƒ∆¬»»»«∆«ƒ¿»∆…≈»∆¬≈

BÏ ¯zÓ33B·BÁ ˙‡ Ú¯ÙÏ34¯‡a˙iL BÓk ,35. À»ƒ¿…«∆¿∆ƒ¿»≈

אביו.28) המשנה 29)בן (כפירוש אביו נכדי שהם
לו 30)לרבינו). שאסור אלא הם, שלו הנכסים שגוף

טובת  לו שיש ואעפ"י קט.) קמא בבבא (משנה מהם ליהנות
לו  להחזיק עתידים הם וגם אותם, מהנה שהוא בזה הנאה
והוא  הואיל מנתינתו? נהנה שהוא נמצא נתינתו, בעד טובה
וגם  להם, נותנו הוא כך ומפני לו אסור זה שממון מודיעם,
לו  שאין נמצא זה, לממון משפחתית שייכות להם יש הם

(כס"מ). מרובה הנאה טובת זו רומי 31)בנתינתו בדפוס
פרעה. התימנים: הנאה 32)ובכת"י טובת לו אין וממילא 

שם  אמרו וכן כנ"ל. ליתנה, מוכרח הוא שהרי בנתינתו,
להודיעם, עליו חובה וגם אביו. גזל לענין קט. קמא בבבא
לההנותו  או במתנה לו ליתנם ובניו אחיו יחזרו שלא כדי
ידי  על לידו כשבאו אפילו עליו נאסרו הנכסים שאלו בהם,

(רדב"ז). עצמו.33)אחר חברו.34)לנשבע עבור
(המודר)35) ראובן ליד הגיע לא "שהרי ה"ד פ"ו, לקמן

בכלל  אינה התביעה ומניעת התביעה, ממנו מנע אלא כלום,
יכול  היה מנכסיו שהדירו עצמו ואביו והואיל הנייה" איסור
עצמו  חוב לפרוע במקומו הבן קם חובו, את בעדו לפרוע

(רדב"ז). מעליו (הנושה) הארי ולהבריח

.Ë¯Ò‡pL ÈÓ36ÔÈa ¯„a ÔÈa ÏÎ‡Ó ÈÈnÓ ÔÈÓ ÂÈÏÚ ƒ∆∆¡«»»ƒƒƒ≈«¬»≈¿∆∆≈
·¯Ú˙ B‡ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈÓ ÌÚ ÏMa˙Â ,‰Úe·Laƒ¿»¿ƒ¿«≈ƒƒƒ¬≈ƒƒ¿»≈
Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ¯zn‰ ÌÈÈna ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ô‰nÚƒ»∆¬≈∆À»«ƒƒ«À»ƒ««ƒ

¯eÒ‡‰ ÔÈn‰ ÌÚË Ô‰a LiL37˙B¯Ùa ¯Ò‡ Ì‡Â . ∆≈»∆«««ƒ»»¿ƒ∆¡«¿≈
el‡38¯·c ÌÚË Ô‰a LÈ Ì‡ :ÌÈ¯Á‡a e·¯Ú˙Â ≈¿ƒ¿»¿«¬≈ƒƒ≈»∆««»»

Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÈ¯eÒ‡ - ¯eÒ‡‰39ÔÈ¯zÓ -40. »»¬ƒ¿ƒ»À»ƒ

דברי 36) מעתיק רמב, לאֿתעשה ובסמ"ג עצמו, על שאסר
עליו. שאסר מי אסר 37)רבינו: שלא נב. בנדרים משנה

תערובת. ע"י ולא בעינו, שהוא כמו מין אותו אלא עצמו על
עלי.38) אסורים לפניו) (המונחים אלו פירות שאמר
הדבר 39) טעם בהם שאין ומצא אחר, איש שטעמם כגון

האסור. הדבר נגד ששים בהם שהיו או כדין 40)האסור,
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Ô‰ÈÙelÁa69Ô‰ÈÏec‚·e70ÈÈ‡L ,ÌÚBË ÈÈ‡L . ¿ƒ≈∆¿ƒ≈∆∆≈ƒ≈∆≈ƒ
‰Ïk BÚ¯fL ¯·c ‰È„È ‰OÚÓ ˙B¯t eÈ‰ Ì‡ :ÏÎB‡≈ƒ»≈«¬≈»∆»»»∆«¿»∆
ÔÈ‡L ¯·„ ‰È‰ Ì‡Â ;Ô‰ÈÏec‚·e Ô‰ÈÙelÁa ¯zÓ -À»¿ƒ≈∆¿ƒ≈∆¿ƒ»»»»∆≈
‡Ï ‰nÏÂ .ÔÈ¯eÒ‡ ÔÈÏec‚ ÈÏec‚ elÙ‡ - ‰Ïk BÚ¯Ê«¿»∆¬ƒƒ≈ƒƒ¬ƒ¿»»…
Ô‰ È¯‰L ?ÂÈÏÚ ea¯L ÔÈÏecba ¯eÒ‡‰ ¯wÚ‰ ÏË·Èƒ¿«»ƒ»»»«ƒƒ∆«»»∆¬≈≈

ÔÈ¯ÈzÓ BÏ LiL ¯·c71BÓk ,·¯a ÏËa BÈ‡L , »»∆≈«ƒƒ∆≈»≈¿…¿
e¯‡aL72. ∆≈«¿

לו.68) ומכינה עושה שהיא מה כל עצמו אם 69)שאסר
אסורים. חילופיהם - ידיה מעשה בשכר פירות לה נתנו

נז 70) בנדרים (משנה עליו אסורים הגידולין עץ, נטעה אם
על  חברו פירות ואוסר המייחד שכל ומכאן, שם). וברא"ש
שהרי  עלי, קרבן אלו פירות אמר: כאילו זה הרי עצמו,
כאילו  ודינו אלו, אמר: לא עלי, ידיך מעשה לאשתו: באומר

שם). (ר"ן אלו לעיל 71)אמר: כמבואר חכם, שאלת ע"י
שואל:72)הי"ב. והראב"ד נט.) (נדרים הנ"ל בהלכה

וזה  "זה היא: הלכה הלא אסורים הגידולים יהיו למה
אותו  אחר, דבר לייצור הגורמים והיתר (איסור גורםמותר"
מאכלות  בהל' וכן הי"ד, פ"ז ע"ז, הל' ראה מותר) דבר
היתר  של שהוא הקרקע והרי כ"ד, הי"ג, פט "ז, אסורות
יש  ונדרים הואיל רבינו, ודעת הבצל? לגידול הוא אף גורם
שלא  מותר, גורם וזה זה בהם: אומרים אין מתירים, להם
לעיל  כמבואר בטל, שאינו באלף מנתערב עדיף זה יהיה
נדר  איסור הכסףֿמשנה, ולדעת (רדב"ז). מז אות בביאורנו
אסור, גורם וזה זה אפילו שבהקדש ויתכן, להקדש, דומה

ביותר. חמור שאיסורו

.ÊË‰Úe·La ÔÈa ¯„a ÔÈa ,B¯·Á ÏÚ ÂÈ˙B¯t ¯ÒB‡‰»≈≈»«¬≈≈¿∆∆≈ƒ¿»
˜ÙÒ Ô‰ÈÙelÁÂ Ô‰ÈÏec‚ È¯‰ -73¯eÒ‡ B¯·Á CÎÈÙÏ . ¬≈ƒ≈∆¿ƒ≈∆»≈¿ƒ»¬≈»
Ô‰ÈÙelÁ·e el‡ ˙B¯t ÈÏec‚a74- ‰‰Â ¯·Ú Ì‡Â , ¿ƒ≈≈≈¿ƒ≈∆¿ƒ»«¿∆¡»

‰‰75. ∆¡»

הואיל 73) כי הספק, וטעם מז. בנדרים נפשטה שלא בעיה
הנדר, בשעת לעולם באו לא עדיין והגידולין והחילופין
כשם  חברו, על לעולם בא שלא דבר אוסר אדם שאין יתכן
שתי  כאן יש (כי חברו על חברו פירות אוסר אדם שאין
ברשותו), אינו וחברו ברשותו, אינם שהפירות מגרעות,
פירות  אוסר ואדם הואיל עצמו, על הפירות כשאסר ודוקא
על  לעולם בא שלא דבר גם לאסור יכול עצמו, על חברו

ביניהם. לחלק אין ושמא ספק 74)עצמו. וזה הואיל
להחמיר. בו הולכים לוקים 75)תורה, שאין לוקה, ואינו

משנה). (כסף הספק על

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מאכל,1) הנאת ממנו למודר מחבירו הנאה המודר בין מה

עם  ידבר שלא נדר השביעית, השנה בפירות נידר דיני
בכתיבה. מהו חבירו,

.‡EÏÎ‡Ó È„ÈÏ ‰‡È·n‰ ‰‡‰ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰2 »≈«¬≈¬»»«¿ƒ»ƒ≈«¬»¿
‰¯eÒ‡ ÈÏÎ‡Ó È„ÈÏ ‰‡È·n‰ ‰‡‰ B‡ ,ÈÏÚ ‰¯eÒ‡¬»»«¬»»«¿ƒ»ƒ≈«¬»ƒ¬»
BÏ ¯eÒ‡‰ ÔÓ Ï‡LÈ ‡Ï ¯Ò‡p‰ ‰Ê È¯‰ - EÈÏÚ3 »∆¬≈∆«∆¡»…ƒ¿«ƒ»»

‰Ù4‰¯·Îe5ÏÎ‡ Ba ÔÈOBÚL ¯·c ÏÎÂ ¯ep˙Â ÌÈÁ¯Â »»¿»»¿≈«ƒ¿«¿»»»∆ƒ…∆
ÔÈ‡L ÌÈÏÎÂ ˙BÚaËÂ ÌÈÓÊ BÏÈ‡LÓ Ï·‡ ;LÙ∆∆¬»«¿ƒ¿»ƒ¿«»¿≈ƒ∆≈

LÙ ÏÎ‡ Ô‰a ÔÈOBÚ6˜O epnÓ Ï‡LÏ ¯eÒ‡Â . ƒ»∆…∆∆∆¿»ƒ¿…ƒ∆«
˙B¯t ÂÈÏÚ ‡È·‰Ï ¯BÓÁÂ ,˙B¯t Ba ‡È·‰Ï7. ¿»ƒ≈«¬¿»ƒ»»≈

שאפשר 2) דבר או המאכל, את בהם שמתקנים כלים כגון
הנוסח: - א לג, לנדרים ורא"ש ובר"ן מאכל. בו לקנות

עלי. מאכל לידי המביאה ליהנות 3)הנאה לו שאסור מזה
לו. האוסר התימנים: ובכת"י לקמח 4)ממנו, - נפה

גרגרי  בה שכוברים לתבואה, - וכברה הסובין, ממנו להוציא
פירוש  (ע"פ הנפה מנקבי גדולים הכברה ונקבי תבואה.

מ"ט). פ"ה, שבועות לרבינו, לומר,5)המשנה צריך ואין
בשר, בו שצולים שפוד או בה שמבשלים קדירה ישאל שלא
גורם  אלא שאינם וכברה מנפה יותר למאכל קרובים שהם

שם). ובר"ן לב: נדרים (משנה, בכל 6)לגורם שאין שם,
וכן  ה"ב. בסמוך וראה מאכל, לידי המביאה הנאה אלה
שאין  מכתו, על וליתנם ללעוס חיטים ממנו לשאול לו מותר

שם). (ר"ן מאכל לידי המביאה הנאה זוהי 7)זו שגם
המאכל  מקרבת והיא הואיל מאכל, לידי המביאה הנאה

ובר"ן). לג. (שם אליו

.·¯ÎOa ‡l‡ ÌÈÏk ÔÈÏÈ‡LÓ ÔÈ‡L Ôk¯cL ÌB˜Ó»∆«¿»∆≈«¿ƒƒ≈ƒ∆»¿»»
epnÓ Ï‡LÏ ¯eÒ‡ -8Ô‰a ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ÌÈÏk Û‡ »ƒ¿…ƒ∆«≈ƒ∆≈ƒ»∆

LÙ ÏÎ‡9,¯ÎO ÔÈÏËB ÔÈ‡L ÌB˜Óa eÈ‰L È¯‰ . …∆∆∆¬≈∆»¿»∆≈¿ƒ»»
È„k LÙ ÏÎ‡ Ô‰a ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ÌÈÏk epnÓ Ï‡LÂ¿»«ƒ∆≈ƒ∆≈ƒ»∆…∆∆∆¿≈

˙B‡¯‰Ï10Ì‰Ó ‰‰iL „Ú ÌÈ¯Á‡ ÈÙa Ô‰a11B‡ , ¿≈»»∆ƒ¿≈¬≈ƒ«∆≈»∆≈∆
Bˆ¯‡a ¯·ÚÏ LwaL12Ba ‰‰iL ÌB˜Óa CÏiL È„k ∆ƒ≈«¬…¿«¿¿≈∆≈≈¿»∆≈»∆

˜ÙqÓ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -13BÈ‡ - ¯·Ú Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¬≈∆»ƒ»≈¿ƒ»ƒ»«≈
‰˜BÏ14. ∆

לו,9)בחינם.8) שמחל השכירות בדמי שהרי שם. משנה,
לידי  המביאה הנאה ממנו נהנה נמצא מאכל, הנודר יקח

בהם.10)מאכל. ולהתקשט ששאל 11)להתנאות כגון
לו  ויתנו המשתה, לבית בלכתו בה ויתקשט טבעת ממנו

כבודו. משום יפה לילך 12)מנה דרכו לקצר באדמתו,
המשתה. יתכן,13)לבית כי נפשטה, שלא בעיה שם,

מאכל. הנאת לידי המביא רחוק גורם אלא זה שאין
שספק 14) בזה, יש תורה איסור אבל הספק, על לוקים שאין

המביאה  הנאה באומר: שגם להעיר, ויש להחמיר. - נדרים
הנאסר  אין הקודמת, שבהלכה עליך, אסורה מאכל לידי
כלום, הנאסר אמר לא שהרי ויהנה, כשיעבור אפילו לוקה,
לחבירו: כשאמר אלא לוקה ואינו ה"א. פ"ה, לעיל וכמבואר

(לחםֿמשנה). עלי אסורה מאכלך, לידי המביאה הנאה

.‚˙È‰ epnÓ ¯cÓÏ B¯·ÁÓ ‰‡‰ ¯cÓ ÔÈa ÔÈ‡≈≈À»¬»»≈¬≈¿À»ƒ∆¬»«
Ï‚¯‰ ˙ÒÈ¯„ ‡l‡ ,ÏÎ‡Ó15Ô‰a ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ÌÈÏÎÂ «¬»∆»¿ƒ«»∆∆¿≈ƒ∆≈ƒ»∆

ÌpÁa ÌL Ì˙B‡ ÔÈÏÈ‡LnL ÌB˜Óa LÙ ÏÎ‡16. …∆∆∆¿»∆«¿ƒƒ»»¿ƒ»

מותר,15) השני ואילו אסור, - שהראשון חצרו, דרך לעבור
עסקיו, לרגל בה שהולך הדרך, לקצר לחצרו שנכנס וכגון
להנאת  גורם זה שהרי אסור, - המשתה לבית כשהולך אבל

(רדב"ז). קודמת בהלכה וכמבואר משנה,16)המאכל,
ב. לב, נדרים

.„ÔÈa ¯„a ÔÈa ,ÔBÚÓL ˙È‰ ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡pL Ô·e‡¿̄≈∆∆∆¿»»»¬»«ƒ¿≈¿∆∆≈
B„È ÏÚ ÔBÚÓL ÔziL BÏ ¯zÓ - ‰Úe·La17˙ÈˆÁÓ ƒ¿»À»∆ƒ≈ƒ¿«»«¬ƒ
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da ·iÁ Ô·e‡¯L Ï˜M‰18ÂÈÏÚL ·BÁ Ú¯Bt ÔÎÂ ,19; «∆∆∆¿≈«»»¿≈≈«∆»»
epnÓ ÚÓ ‡l‡ ,ÌeÏk Ô·e‡¯ „ÈÏ ÚÈb‰ ‡Ï È¯‰L∆¬≈…ƒƒ«¿«¿≈¿∆»»«ƒ∆

‰È‰ ¯eq‡ ÏÏÎa dÈ‡ ‰ÚÈ·z‰ ˙ÚÈÓe ,‰ÚÈ·z‰20. «¿ƒ»¿ƒ««¿ƒ»≈»ƒ¿«ƒ¬»»
CÎÈÙÏ21BzL‡ ˙‡ ÔeÊÏ BÏ ¯zÓ22,ÂÈ„·ÚÂ ÂÈa ˙‡Â ¿ƒ»À»»∆ƒ¿¿∆»»«¬»»

ÌÈÚk‰ elÙ‡23Ì˙BBÊÓa ·iÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,24. ¬ƒ«¿«¬ƒ««ƒ∆«»ƒ¿»
‰‡ÓË ÔÈa ,BzÓ‰a ˙‡ ÔeÊÈ ‡Ï Ï·‡25;‰¯B‰Ë ÔÈa ¬»…»∆¿∆¿≈¿≈»≈¿»

ÚÈb‰L ‰È‰ ‡È‰ - d¯O·a ÛÈÒBnL ÏkL26„ÈÏ ∆…∆ƒƒ¿»»ƒ¬»»∆ƒƒ«¿«
Ô·e‡¯27. ¿≈

שנה 18)בשבילו.17) בכל ליתן חייב מישראל אחד שכל
שקלים  בהל' כמבואר ציבור, קרבנות לצורך לביתֿהמקדש

ה"א. שהוא.19)פ"א, למי חייב משנה,20)שהנודר
ארי". "מבריח אלא זה אין הסבירו: שם ובגמרא א. לג, שם
ופירנס  אחד ועמד הים, למדינת שהלך לאחד דומה זה והרי
על  מעותיו את והניח כלום, הבעל על לו אין אשתו, את
ואע"פ  הי"ט. פי"ב, אישות בהל' כמבואר הצבי, קרן
חובו  את לשלם יצטרך שלא הנודר, נהנה דבר של שבסופו
ישראל', ('תפארת בלבד גורם אלא זה אין שקלו, את או
הפורע  שאפילו אמרו: ה"ב) פ"ד, (נדרים וב'ירושלמי' שם).
הלווה  פטור עליו, משכון למלוה שיש חבירו, של חובו
המלוה, את ופייסתי אפשר לומר, הלווה שיכול לו, מלשלם
המדיר  שגם ומכאן מעות. בלא משכוני את לי מחזיר והיה
כשיש  אפילו הנודר, או המודר של חובו את לפרוע יכול
וראה  (רדב"ז). רבינו מדברי נראה וכן עליו, משכון למלוה

ס"ב. רכא, סי' יו"ד את 21)בשו"ע לפרוע ויכול הואיל
מהנה. זה ואין ממנו.22)חובו המודר שאין 23)של

בפרנסתם. מצוה ישיר 24)כלֿכך באופן מהנה זה אין
שם). ובר"ן לח. נדרים (משנה, להנאה גורם אלא

שאינו 25) ונמצא אכילה, היתר בה לו שאין טמאה אפילו
בפיטומה. שהגיעה.26)נהנה התימנים: ובכת"י

מחירה.27) מתייקר פיטומה וע"י לגויים, למכרה שיכול
והשווה  שם, (משנה ראובן ליד ממש הנאה שהגיעה ונמצא

ה"א). פ"ז, לקמן

.‰·È¯˜‰Ï ¯zÓ ‡e‰ È¯‰ - Ô‰k ÔBÚÓL ‰È‰»»ƒ¿…≈¬≈À»¿«¿ƒ
Ô·e‡¯ ˙Ba¯˜28Ì‰ ÌÈÓL ÈÁeÏL ÌÈ‰k‰L ;29, »¿¿¿≈∆«…¬ƒ¿≈»«ƒ≈

Ôa¯w‰ ÏÚa ÈÁeÏL ÌÈ‡Â30Bza ÔBÚÓL ‡ÈOÓe . ¿≈»¿≈«««»¿»«ƒƒ¿ƒ
˙¯‚Ba‰31dzÚcÓ Ô·e‡¯Ï32,‰¯Ú ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ . «∆∆ƒ¿≈ƒ«¿»¬»ƒ»¿»«¬»

B˙eL¯a ‡È‰ ÔÈ„Ú È¯‰L33BÏ ¯ÒBÓk ‰fL ;¯eÒ‡ - ∆¬≈¬«ƒƒƒ¿»∆∆¿≈
BLnLÏ ‰ÁÙL34. ƒ¿»¿«¿

אלא 28) אותם מקריבים שאין ואשמות, חטאות אפילו
ה"ה. פ"א, כפרה מחוסרי בהל' כמבואר בעלים, מדעת

ישראל.29) קרבנות את להקריב הכהנים על הקב"ה שציוה
המודר,30) את הכהן מהנה הרי שלוחיהם, היו אילו כי

שם). ובגמרא לה: נדרים (משנה, שליחותו לו שעושה
בקידושין  הוחלט כבר שם, נפשטה ולא היא שבעיה ואע"פ
שלוחי  היו אילו כי שמים, שלוחי הם שהכהנים - ב כג,
להקריב  יכולים אינם עצמם שהבעלים יתכן איך הבעלים,
יכולים? ושלוחיהם פסולה) ועבודתם הם זרים (כי קרבנם
איני  בעצמי, לעשותו יכול אני שאין דבר הוא: כלל והלא

שליח. ע"י לבצעו שתיםֿעשרה 31)יכול לה שמלאו הבת

הידועים  במקומות שערות שתי והביאה אחד, ויום שנה
גמורים, חדשים ששה עד נערה נקראת - שיער להבאת
אישות  (הל' בוגרת תיקרא - ומעלה חדשים ששה ומגמר

ה"אֿב). ומכיון 32)פ"ב, בה, רשות לאביה אין שאז
האב  שאין נמצא מדעתה, אלא אז לקדשה יכול שאינו
החתן, ראובן מדעת ולא - מדעתה מפרשים: ויש המהנה.
נישואין, עסקי על בתו עם לדבר שליח ראובן עשאו שאם

ובר"ן). לח: (נדרים ואסור מהנהו שמעון ואינה 33)נמצא
אישות  בהל' כמבואר אביה, מדעת אלא להתקדש יכולה

יג. הי"א, שם.34)פ"ג, הגמרא לשון

.ÂÔ·e‡¯ ˙Óe¯z ÔBÚÓL Ì¯B˙Â35BÏ LÈ¯ÙÓe ¿≈ƒ¿¿«¿≈«¿ƒ
BzÚcÓ ÂÈ˙B¯OÚÓ36¯Ó‡L ÔB‚k ?BzÚcÓ „ˆÈk . «¿¿»ƒ«¿≈«ƒ«¿¿∆»«

Ì¯˙ÈÂ ‡B·È - Ì¯˙Ï ‰ˆB¯‰ Ïk :Ô·e‡¯37‡Ï Ï·‡ . ¿≈»»∆ƒ¿…»¿ƒ¿…¬»…
,ÁÈÏL B˙B‡ ‰OBÚ È¯‰L ,BÏ Ì¯˙Ï ÔBÚÓLÏ ¯Ó‡È…«¿ƒ¿ƒ¿…∆¬≈∆»ƒ«

‰ÊÂ38BÏ ‰È‰39. ¿∆¬»»

ראובן.35) לדעת 36)משל שלא כי המודר. ראובן של
(במדבר  בתרומה שנאמר כלל, מועילה התרומה אין ראובן
אף  לדעתכם, אתם מה - אתם" גם תרימו "כן כח) יח,

כב.). (בבאֿמציעא לדעתכם גילה 37)שלוחכם ובזה
מדעתו, היא וההרמה לו, שיתרמו הוא שמרוצה דעתו
נמצא  שלוחו, זה אין לו, לתרום יכולים אחרים וגם והואיל
וברש"י  שם, (גמרא כאן אין שליחות כאן, יש שדעת

וזו.38)ורא"ש). התימנים: עושה 39)בכת"י ששמעון
(שם). בהנאתו אסור וראובן שליחותו, את

.Ê‰t ÏÚaL ‰¯Bz B„nÏÓe40ÏhÏ ¯eÒ‡ È¯‰L , ¿«¿»∆¿«∆∆¬≈»ƒ…
‰ÈÏÚ ÔÈÏËBpL ,·˙ÎaL ‰¯Bz ‡Ï Ï·‡ ;¯ÎO ‰ÈÏÚ»∆»»»¬»…»∆ƒ¿»∆¿ƒ»∆»

¯ÎO41‰¯Bz ÏÚ ¯ÎO ÏhÏ ÌL Ôk¯c ÔÈ‡ Ì‡Â . »»¿ƒ≈«¿»»ƒ…»»«»
·˙ÎaL42¯zÓ ‰Ê È¯‰ -43Ck ÔÈ·e Ck ÔÈ·e .44¯zÓ , ∆ƒ¿»¬≈∆À»≈»≈»À»

Ba ˙‡ „nÏÏ45. ¿«≈∆¿

הפסוקים)40) מדרש שהוא ו'ספרי' 'ספרא' =) מדרש
חכמים  (=דברי והגדות מסיני) למשה (=הלכה הלכות

הפסוקים). על שנאמר 41)שהסמיכום א. לז, נדרים
הרי  אתכם", ללמד ההיא בעת ה' צוה "ואותי יד) ד, (דברים
"ראה  ה) (שם, ונאמר לישראל, תורה ללמד משה שנצטווה
אף  בחינם, אני מה - ה'" צוני כאשר . . . אתכם למדתי
שאין  נמצא שכר, עליה ליטול שאסור ומכיון בחינם, אתם
בפירוש  ורבינו בלבד. מצוה עושה אלא ואינו מהנהו, זה
שעיוורה  גדולים, מאנשים תמה "ואני כותב: שם, המשנה
ליטול  לעצמם, דין ופסקו האמת והכחישו התאוה אותם
והשווה  שוא". בהבלי ונתלו והתלמוד, הדינים מן שכר
ה"י, פ"ג תורה תלמוד בהל' וכן מ"ה. פ"ד, לאבות פירושו

שם. נוטל 42)ובפירושנו שאינו שכר, עליה ליטול שמותר
ופיסוק  כהלכתם, המקראות לנגן טעמים, פיסוק שכר אלא
כדעת  שם, (נדרים חכמים תיקון אלא התורה מן אינו טעמים
מהנהו. נמצא חינם, ילמדו שמעון ואם יוחנן) רבי

שלא 43) כדי המקרא, על ליטול לא עצמם על שמחמירים
המדרש. מן  אף ליטול שנוטלים 45)שם.44)יבואו בין

נוטלים. שלא בין המקרא, על שכר

.ÁB¯w·Ï ÔBÚÓL ÒÎ - Ô·e‡¯ ‰ÏÁ46ÌB˜Ó·e . »»¿≈ƒ¿»ƒ¿¿«¿¿»
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Ô‰ÈÙelÁa69Ô‰ÈÏec‚·e70ÈÈ‡L ,ÌÚBË ÈÈ‡L . ¿ƒ≈∆¿ƒ≈∆∆≈ƒ≈∆≈ƒ
‰Ïk BÚ¯fL ¯·c ‰È„È ‰OÚÓ ˙B¯t eÈ‰ Ì‡ :ÏÎB‡≈ƒ»≈«¬≈»∆»»»∆«¿»∆
ÔÈ‡L ¯·„ ‰È‰ Ì‡Â ;Ô‰ÈÏec‚·e Ô‰ÈÙelÁa ¯zÓ -À»¿ƒ≈∆¿ƒ≈∆¿ƒ»»»»∆≈
‡Ï ‰nÏÂ .ÔÈ¯eÒ‡ ÔÈÏec‚ ÈÏec‚ elÙ‡ - ‰Ïk BÚ¯Ê«¿»∆¬ƒƒ≈ƒƒ¬ƒ¿»»…
Ô‰ È¯‰L ?ÂÈÏÚ ea¯L ÔÈÏecba ¯eÒ‡‰ ¯wÚ‰ ÏË·Èƒ¿«»ƒ»»»«ƒƒ∆«»»∆¬≈≈

ÔÈ¯ÈzÓ BÏ LiL ¯·c71BÓk ,·¯a ÏËa BÈ‡L , »»∆≈«ƒƒ∆≈»≈¿…¿
e¯‡aL72. ∆≈«¿

לו.68) ומכינה עושה שהיא מה כל עצמו אם 69)שאסר
אסורים. חילופיהם - ידיה מעשה בשכר פירות לה נתנו

נז 70) בנדרים (משנה עליו אסורים הגידולין עץ, נטעה אם
על  חברו פירות ואוסר המייחד שכל ומכאן, שם). וברא"ש
שהרי  עלי, קרבן אלו פירות אמר: כאילו זה הרי עצמו,
כאילו  ודינו אלו, אמר: לא עלי, ידיך מעשה לאשתו: באומר

שם). (ר"ן אלו לעיל 71)אמר: כמבואר חכם, שאלת ע"י
שואל:72)הי"ב. והראב"ד נט.) (נדרים הנ"ל בהלכה

וזה  "זה היא: הלכה הלא אסורים הגידולים יהיו למה
אותו  אחר, דבר לייצור הגורמים והיתר (איסור גורםמותר"
מאכלות  בהל' וכן הי"ד, פ"ז ע"ז, הל' ראה מותר) דבר
היתר  של שהוא הקרקע והרי כ"ד, הי"ג, פט "ז, אסורות
יש  ונדרים הואיל רבינו, ודעת הבצל? לגידול הוא אף גורם
שלא  מותר, גורם וזה זה בהם: אומרים אין מתירים, להם
לעיל  כמבואר בטל, שאינו באלף מנתערב עדיף זה יהיה
נדר  איסור הכסףֿמשנה, ולדעת (רדב"ז). מז אות בביאורנו
אסור, גורם וזה זה אפילו שבהקדש ויתכן, להקדש, דומה

ביותר. חמור שאיסורו

.ÊË‰Úe·La ÔÈa ¯„a ÔÈa ,B¯·Á ÏÚ ÂÈ˙B¯t ¯ÒB‡‰»≈≈»«¬≈≈¿∆∆≈ƒ¿»
˜ÙÒ Ô‰ÈÙelÁÂ Ô‰ÈÏec‚ È¯‰ -73¯eÒ‡ B¯·Á CÎÈÙÏ . ¬≈ƒ≈∆¿ƒ≈∆»≈¿ƒ»¬≈»
Ô‰ÈÙelÁ·e el‡ ˙B¯t ÈÏec‚a74- ‰‰Â ¯·Ú Ì‡Â , ¿ƒ≈≈≈¿ƒ≈∆¿ƒ»«¿∆¡»

‰‰75. ∆¡»

הואיל 73) כי הספק, וטעם מז. בנדרים נפשטה שלא בעיה
הנדר, בשעת לעולם באו לא עדיין והגידולין והחילופין
כשם  חברו, על לעולם בא שלא דבר אוסר אדם שאין יתכן
שתי  כאן יש (כי חברו על חברו פירות אוסר אדם שאין
ברשותו), אינו וחברו ברשותו, אינם שהפירות מגרעות,
פירות  אוסר ואדם הואיל עצמו, על הפירות כשאסר ודוקא
על  לעולם בא שלא דבר גם לאסור יכול עצמו, על חברו

ביניהם. לחלק אין ושמא ספק 74)עצמו. וזה הואיל
להחמיר. בו הולכים לוקים 75)תורה, שאין לוקה, ואינו

משנה). (כסף הספק על

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מאכל,1) הנאת ממנו למודר מחבירו הנאה המודר בין מה

עם  ידבר שלא נדר השביעית, השנה בפירות נידר דיני
בכתיבה. מהו חבירו,

.‡EÏÎ‡Ó È„ÈÏ ‰‡È·n‰ ‰‡‰ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰2 »≈«¬≈¬»»«¿ƒ»ƒ≈«¬»¿
‰¯eÒ‡ ÈÏÎ‡Ó È„ÈÏ ‰‡È·n‰ ‰‡‰ B‡ ,ÈÏÚ ‰¯eÒ‡¬»»«¬»»«¿ƒ»ƒ≈«¬»ƒ¬»
BÏ ¯eÒ‡‰ ÔÓ Ï‡LÈ ‡Ï ¯Ò‡p‰ ‰Ê È¯‰ - EÈÏÚ3 »∆¬≈∆«∆¡»…ƒ¿«ƒ»»

‰Ù4‰¯·Îe5ÏÎ‡ Ba ÔÈOBÚL ¯·c ÏÎÂ ¯ep˙Â ÌÈÁ¯Â »»¿»»¿≈«ƒ¿«¿»»»∆ƒ…∆
ÔÈ‡L ÌÈÏÎÂ ˙BÚaËÂ ÌÈÓÊ BÏÈ‡LÓ Ï·‡ ;LÙ∆∆¬»«¿ƒ¿»ƒ¿«»¿≈ƒ∆≈

LÙ ÏÎ‡ Ô‰a ÔÈOBÚ6˜O epnÓ Ï‡LÏ ¯eÒ‡Â . ƒ»∆…∆∆∆¿»ƒ¿…ƒ∆«
˙B¯t ÂÈÏÚ ‡È·‰Ï ¯BÓÁÂ ,˙B¯t Ba ‡È·‰Ï7. ¿»ƒ≈«¬¿»ƒ»»≈

שאפשר 2) דבר או המאכל, את בהם שמתקנים כלים כגון
הנוסח: - א לג, לנדרים ורא"ש ובר"ן מאכל. בו לקנות

עלי. מאכל לידי המביאה ליהנות 3)הנאה לו שאסור מזה
לו. האוסר התימנים: ובכת"י לקמח 4)ממנו, - נפה

גרגרי  בה שכוברים לתבואה, - וכברה הסובין, ממנו להוציא
פירוש  (ע"פ הנפה מנקבי גדולים הכברה ונקבי תבואה.

מ"ט). פ"ה, שבועות לרבינו, לומר,5)המשנה צריך ואין
בשר, בו שצולים שפוד או בה שמבשלים קדירה ישאל שלא
גורם  אלא שאינם וכברה מנפה יותר למאכל קרובים שהם

שם). ובר"ן לב: נדרים (משנה, בכל 6)לגורם שאין שם,
וכן  ה"ב. בסמוך וראה מאכל, לידי המביאה הנאה אלה
שאין  מכתו, על וליתנם ללעוס חיטים ממנו לשאול לו מותר

שם). (ר"ן מאכל לידי המביאה הנאה זוהי 7)זו שגם
המאכל  מקרבת והיא הואיל מאכל, לידי המביאה הנאה

ובר"ן). לג. (שם אליו

.·¯ÎOa ‡l‡ ÌÈÏk ÔÈÏÈ‡LÓ ÔÈ‡L Ôk¯cL ÌB˜Ó»∆«¿»∆≈«¿ƒƒ≈ƒ∆»¿»»
epnÓ Ï‡LÏ ¯eÒ‡ -8Ô‰a ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ÌÈÏk Û‡ »ƒ¿…ƒ∆«≈ƒ∆≈ƒ»∆

LÙ ÏÎ‡9,¯ÎO ÔÈÏËB ÔÈ‡L ÌB˜Óa eÈ‰L È¯‰ . …∆∆∆¬≈∆»¿»∆≈¿ƒ»»
È„k LÙ ÏÎ‡ Ô‰a ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ÌÈÏk epnÓ Ï‡LÂ¿»«ƒ∆≈ƒ∆≈ƒ»∆…∆∆∆¿≈

˙B‡¯‰Ï10Ì‰Ó ‰‰iL „Ú ÌÈ¯Á‡ ÈÙa Ô‰a11B‡ , ¿≈»»∆ƒ¿≈¬≈ƒ«∆≈»∆≈∆
Bˆ¯‡a ¯·ÚÏ LwaL12Ba ‰‰iL ÌB˜Óa CÏiL È„k ∆ƒ≈«¬…¿«¿¿≈∆≈≈¿»∆≈»∆

˜ÙqÓ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -13BÈ‡ - ¯·Ú Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¬≈∆»ƒ»≈¿ƒ»ƒ»«≈
‰˜BÏ14. ∆

לו,9)בחינם.8) שמחל השכירות בדמי שהרי שם. משנה,
לידי  המביאה הנאה ממנו נהנה נמצא מאכל, הנודר יקח

בהם.10)מאכל. ולהתקשט ששאל 11)להתנאות כגון
לו  ויתנו המשתה, לבית בלכתו בה ויתקשט טבעת ממנו

כבודו. משום יפה לילך 12)מנה דרכו לקצר באדמתו,
המשתה. יתכן,13)לבית כי נפשטה, שלא בעיה שם,

מאכל. הנאת לידי המביא רחוק גורם אלא זה שאין
שספק 14) בזה, יש תורה איסור אבל הספק, על לוקים שאין

המביאה  הנאה באומר: שגם להעיר, ויש להחמיר. - נדרים
הנאסר  אין הקודמת, שבהלכה עליך, אסורה מאכל לידי
כלום, הנאסר אמר לא שהרי ויהנה, כשיעבור אפילו לוקה,
לחבירו: כשאמר אלא לוקה ואינו ה"א. פ"ה, לעיל וכמבואר

(לחםֿמשנה). עלי אסורה מאכלך, לידי המביאה הנאה

.‚˙È‰ epnÓ ¯cÓÏ B¯·ÁÓ ‰‡‰ ¯cÓ ÔÈa ÔÈ‡≈≈À»¬»»≈¬≈¿À»ƒ∆¬»«
Ï‚¯‰ ˙ÒÈ¯„ ‡l‡ ,ÏÎ‡Ó15Ô‰a ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ÌÈÏÎÂ «¬»∆»¿ƒ«»∆∆¿≈ƒ∆≈ƒ»∆

ÌpÁa ÌL Ì˙B‡ ÔÈÏÈ‡LnL ÌB˜Óa LÙ ÏÎ‡16. …∆∆∆¿»∆«¿ƒƒ»»¿ƒ»

מותר,15) השני ואילו אסור, - שהראשון חצרו, דרך לעבור
עסקיו, לרגל בה שהולך הדרך, לקצר לחצרו שנכנס וכגון
להנאת  גורם זה שהרי אסור, - המשתה לבית כשהולך אבל

(רדב"ז). קודמת בהלכה וכמבואר משנה,16)המאכל,
ב. לב, נדרים

.„ÔÈa ¯„a ÔÈa ,ÔBÚÓL ˙È‰ ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡pL Ô·e‡¿̄≈∆∆∆¿»»»¬»«ƒ¿≈¿∆∆≈
B„È ÏÚ ÔBÚÓL ÔziL BÏ ¯zÓ - ‰Úe·La17˙ÈˆÁÓ ƒ¿»À»∆ƒ≈ƒ¿«»«¬ƒ
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˙BÂˆÏ ‰ÏBÁ‰ ÌÚ ·LiL ÈÓ ¯ÎO ÏËBpL47‡Ï - BÏ ∆≈»»ƒ∆≈≈ƒ«∆ƒ¿…
·LÈ48„ÓBÚÂ B¯w·Ó ‡l‡ ,ÔBÚÓL49BÏ ¯zÓe . ≈≈ƒ¿∆»¿«¿¿≈À»

‡È‰ ‰ÂˆÓ BfL ,B„Èa B˙‡t¯Ï50. ¿«…¿»∆ƒ¿»ƒ

ycew zegiyn zecewp

`l` oerny ayi `l ...exwal oerny qpkp ,oae`x dlg"
."`id devn efy ecia eze`txl el xzene ,cnere exwan

שלפנ"ז  בהלכה הרמב"ם שכתב במה להבין, וצריך
שכר, עליה ליטול אסור שהרי שבעל־פה, תורה "ומלמדו
גם  וא"כ שכר.." עליה שנוטלין שבכתב תורה לא אבל
כיון  עבורו, לעשות לו אסור שכר עליה שנוטלין רפואה
מצוה  שהיא ואף לשלם, צריך שאינו בכך שמהנהו

שבכתב. תורה ללמדו שאסרו כמו אסור, - לרפאותו
מותר  כך ובין כך "ובין שכתב מה שם להבין צריך ועוד
משמעון". הנאה מודר אינו שהרי ראובן, של בנו את ללמד
ראובן, על מונח תורה בנו את ללמד החיוב ולכאורה,
אותו, מהנה הוא הרי בנו את מלמד ששמעון ועל־ידי

מותר. ואמאי
('e oniq d`ltd xtq 'zekln oii' itÎlr)

על 46) שמצוה ואע"פ זה. משמעון הנאה מודר אינו שבנו
הנאה, זו אין חובתו, מידי מוציאו וזה בנו, את ללמד האב
אחר  מוצא שהיה אפשר וגם ניתנו", ליהנות לאו ש"מצוות
עובדיה  רבי ובפירוש לה: שם (משנה, חינם מלמדו שהיה
להעיר, וראוי ה"א. פ"ז, להלן והשווה שם). מברטנורה,
בנותיו  ואת בניו את הוא מלמד "אבל הנוסח: שם, שבמשנה

הי"ג. פ"א, תורה תלמוד בהל' וראה שמצוה 47)מקרא".
את  להם "והודעת ק.) קמא (בבא שדרשו כמו עושה, הוא
מ.) (נדרים אמרו וכן חולים", ביקור זה - בה ילכו הדרך
לא  שחלה, עקיבא רבי מתלמידי אחד בתלמיד "מעשה
ובשביל  לבקרו, עקיבא רבי ונכנס לבקרו, חכמים נכנסו
רבי  יצא החייתני, רבי! לו: אמר לפניו, וריבצו שכיבדו
שופך  כאילו חולים, מבקר שאין מי כל ודרש: עקיבא
הנאה  גרם אלא זו אין מזה, נהנה שראובן ואע"פ דמים".

ובר"ן). לט. (נדרים ממילא עמו 48)הבאה לשבת
שיש  אלא בעמידה. לה די - ביקור מצות כי בחבורה,
על  אפילו שכר ליטול שלא עצמם, על שהחמירו מקומות

ובר"ן). (שם לצוותא.49)ישיבה שהיא ממושכת, ישיבה
לקבל 50) שאסור מכיון (רדב"ז), מיד ועומד יושב כלומר,

מקיים. הוא מצוה כי מהנהו, זה אין שכר, זה על

.Ë‰˙ÏÁ51d˙B‡ ‡t¯È ‡Ï - Ô·e‡¯ ˙Ó‰a »¿»∆¡«¿≈…¿«≈»
ÔBÚÓL52CÎÂ Ck dÏ ‰OÚ :BÏ ¯ÓB‡ Ï·‡ ;53ıÁB¯Â . ƒ¿¬»≈¬≈»«¿«¿≈

ÈtÓ ,‰pË˜a ‡Ï Ï·‡ ,‰ÏB„‚ ÈËaÓ‡a BnÚƒ¿«¿»ƒ¿»¬»…ƒ¿«»ƒ¿≈
ÌÈn‰ ÂÈÏÚ dÈa‚nL ‰ÚLa e‰p‰nL54BnÚ ÔLÈÂ . ∆¿«≈¿»»∆«¿ƒ«»»««ƒ¿»≈ƒ

˙BÓÈa ‰hna‰nÁ‰55,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ‡Ï Ï·‡ , «ƒ»ƒ««»¬»…ƒ«¿»ƒ
BÓnÁnL ÈtÓ56‰hn‰ ÏÚ BnÚ ·ÒÓe .57ÔÈÏÎB‡Â , ƒ¿≈∆¿«¿≈≈ƒ««ƒ»¿¿ƒ

„Á‡ ÔÁÏL ÏÚ58‡ÏÂ ˙Á‡ ‰¯ÚwÓ ‡Ï Ï·‡ , «À¿»∆»¬»…ƒ¿»»««¿…
Òe·‡Ó59ÔBÚÓL ÁÈpÈ ‡nL ;ÌÈÏÚBt‰ ÈÙlL ≈≈∆ƒ¿≈«¬ƒ∆»«ƒ«ƒ¿

ÏÎ‡iL È„k d˙B‡ ÏÎ‡È ‡ÏÂ ‰·BË ˙Á‡ ‰ÎÈ˙Á¬ƒ»««»¿……«»¿≈∆…«

.e‰p‰Ó ‡ˆÓÂ ,ÂÈÙÏ d˙B‡ ·¯˜È B‡ ,Ô·e‡¯ d˙B‡»¿≈¿»≈»¿»»¿ƒ¿»¿«≈
Òe·‡aL ˙B¯ta ÔÎÂ60‰¯ÚwÓ ÔBÚÓL ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ . ¿≈«≈∆»≈¬»ƒ»«ƒ¿ƒ¿»»

ÏÚa ¯ÊÁÈ ˙Èa‰ ÏÚ·Ï ‰p¯ÈÊÁiLkL Ú„BÈ ‡e‰L∆≈«∆¿∆«¬ƒ∆»¿««««ƒ«¬…««
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ô·e‡¯ ÈÙÏ ‰pÁÈpÈÂ ˙Èa‰61ÔÈ‡Â , ««ƒ¿«ƒ∆»ƒ¿≈¿≈¬≈∆À»¿≈
BÏÈ·La ·BË Á˙ ÁÈp‰ ‡nL ÔÈLLBÁ62. ¿ƒ∆»ƒƒ«≈«ƒ¿ƒ

(51. . . אומר: שם המשנה בפירוש ורבינו ב. מא, שם
נכלל  וזה ישראל, חולי לרפאות התורה מן הרופא "חיוב
לו, והשבותו ב) כב, (דברים הפסוק שאמר מה בפירוש
להצילו  ויכול מסוכן אותו כשרואה שהוא גופו, את לרפאות
עג.) (סנהדרין אמרו וכן בחכמתו". או בממונו או בגופו או
פ"ד, (נדרים וב'ירושלמי' גופו". אבידת זו - לו "והשבותו
לראובן  מותר אחר, רופא שם כשיש אפילו אמרו, ה"ב)
נפסקה  וכן להתרפאות". זוכה אדם מכל "שלא לרפאותו

ס"ד. רכא, סי' ביו"ד בכת"י 52)הלכה וכן רומי, בדפוס
להלכה  נמשך והכל ההלכה, התחלת כאן אין התימנים,

וכך". "כך עד: לא 53)הקודמת, כי מצוה, זו שאין
וברא"ש). מא: (נדרים חבירו בהמת לרפא תורה ציוותה

בלבד 54) אמירה אלא זו אין בידו, הרפואה נותן שאינו כיון
"אומר  שם: התלמוד ובלשון באה. ממילא וההנאה ומותרת,
אין  שאם ומובן, לה". רע פלוני סם לה, יפה פלוני סם לו
מי  שם ואין תמות, והבהמה הרפואה, לעשות יודע ראובן
בידים, לרפאותה לו מותר - שמעון זולת לעשותה שיודע
מצוה  כי וגם (רדב"ז). הוא" התורה מן בעליֿחיים ש"צער
השבה  לך ואין א) ה, פ"ז, לקמן (ראה אבידתו לו להחזיר

שם). (ר"ן מזו נכנס 55)גדולה כשהוא קטנה, שהיא מתוך
שם). (משנה נהנה חבירו ונמצא למעלה, המים עולים

בחימומו.56) נהנה "אם 57)שאינו יא): ד, (קהלת ככתוב
ובר"ן). (שם להם" וחם שנים חוששים 58)ישכבו ואין

וברא"ש). (שם אצלו יישן שמא 59)שמא חוששים ואין
זה  את זה שונאים הסתם מן - שהדירו כיון מנתו, לו יתן

שם). ונותנים 60)(רא"ש בהמה, של כאבוס גדול כלי
הרבה  אוכלים עמלים שהם שמתוך הפועלים, לפני אותו

שם). (ר"ן אותם שמעון 61)ואובסים יניח שמא לחוש יש
וכנראה  ראובן, שיאכלנו כדי - יאכלנו ולא משובח, פרי
בפירושו  רבינו דברי וכן לפירות. מיוחד היה שהאבוס
פירות  בהם שממלאים (אבוס) הסלים מן שם: למשנה

הפועלים. כל החוזר 62)לאכילת התמחוי "מן שם: נדרים
שבעו, כדי שמעון שאכל שאחר היה, מנהגם הבית". לבעל
לסעודה), (המזמין הבית בעל אצל הקערה את מחזיר היה

ראובן. לפני ונותן עליה מוסיף והלה

.ÈÔÈÓeÁz ÏL ÒBk ˙BzLÏ Ô·e‡¯ ¯zÓe63ÏL B„iÓ À»¿≈ƒ¿∆«¿ƒƒ»∆
ıÁ¯n‰ ˙Èa ÏL ÒBk ÔÎÂ ,Ô·e‡¯ ÏMÓ ÔBÚÓL64, ƒ¿ƒ∆¿≈¿≈∆≈«∆¿»

‰È‰ ‰Êa ÔÈ‡L65. ∆≈»∆¬»»

ששמעון 63) צורך כל ואין משלו, עליה יוסיף הבית שבעל
פ"ד  נדרים וב'ירושלמי' (רדב"ז). ראובן לטובת חתיכה יניח
לאכול  בו שיש תמחוי - החוזר התמחוי "מן אמרו: ה"ד,
מה  כל לאכול יכולים שאינם כלומר, ולהותיר", ולשבוע
לחוש  אין ולפיכך הבית, לבעל חוזר והמותר שבתוכו,
ס"ה). רכא, סי' ביו"ד וכן (ראב"ד, ראובן את יהנה ששמעון
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היה 64) האבל וגם האבל, בבית יין לשתות רגילים שהיו
הוא  והיין ב. ח, בכתובות כמבואר ומתנחם, עמהם שותה
מרובה  הנאה זו ואין משמשו, ששמעון אלא ראובן, משל

לח:). רחיצתם 65)(נדרים לאחר שותים שהיו חמים, מים
מהם, שתה ולא בחמין "רחץ א: מא, בשבת כמבואר שם,

מבפנים". הסיקוהו ולא מבחוץ שהסיקוהו לתנור דומה

.‡È¯zÓe ,ÔBÚÓL ÏL BzÏÁ‚a Ô·e‡¯ ¯eÒ‡Â¿»¿≈¿««¿∆ƒ¿À»
BlL ˙·‰ÏLa66. ¿«¿∆∆∆

משמשו,66) אלא אינו ושמעון ראובן, משל הוא שהמשקה
ואלה  כזו. מועטת הנאה לו התירו שלום" "דרכי ומשום

שלום". של "כוס שם בגמרא נקראות הכוסות

.·È„a‰ ˙Èa B‡ ıÁ¯Ó ÔBÚÓLÏ ‰È‰67ÌÈ¯kOÓ »»¿ƒ¿∆¿»≈««À¿»ƒ
¯ÈÚa68„È ˙ÒÈÙz Ô‰a ÔBÚÓLÏ ‰È‰ Ì‡ ,69ÔB‚k , »ƒƒ»»¿ƒ¿»∆¿ƒ«»¿

ÁÈp‰L70B¯ÎO ‡ÏÂ BÓˆÚÏ ‡e‰L Ïk Ô‰Ó71elÙ‡ , ∆ƒƒ«≈∆»∆¿«¿¿…¿»¬ƒ
Ï˜Ú „a‰ ˙È··e ˙Á‡ ÈËaÓ‡ ıÁ¯na ÁÈp‰72- „Á‡ ƒƒ««∆¿»«¿»ƒ««¿≈««≈∆∆»

˙ba C¯„ÏÂ ıÁ¯Ó d˙B‡Ï Òk‰Ï Ô·e‡¯Ï ¯eÒ‡73; »ƒ¿≈¿ƒ»≈¿»∆¿»¿ƒ¿…««
¯ÎO ‡l‡ ,ÌeÏk BÓˆÚÏ ÁÈp‰ ‡Ï Ì‡Â74È¯‰ - Ïk‰ ¿ƒ…ƒƒ«¿«¿¿∆»»««…¬≈

¯zÓ ‰Ê75. ∆À»

ממש 67) בה אין שלהבת כי גחלתו, בשלהבת נרו להדליק
נדרים  וב'תוספתא' ה"י. פ"ז, ע"ז הל' והשווה לט.) (ביצה
לו  מביא (המודר), ומת מחבירו הנאה "המודר מ"ז: פ"ב,
למתים, הנאה שאין ומקוננות, חלילים ותכריכין ארון
אלא  אינו אלה בכל כי נפשות". ועדות ממון עדות ומעידו
עכשיו  כשרוצה ואפילו עדותו, לכבוש אסור כי מצוה, עושה
סי' ביו"ד כמבואר מותר, - להעיד כדי המעשה את לראות

ל. ס"ק שם ובש"ך ס"ד, שמן 68)רכא עוצרים שבו בית
בו  כבדה) עץ (קורת הגדול הבד שם על כך ונקרא מזיתים,
(יואל  ויצהר" תירוש היקבים "והשיקו הזיתים. את כובשים
משחא". ובדיא חמרא נעויא "ויטופון מתורגם: כד) ב,

שמעון.69) מנכסי הנאה נדר שראובן זכות 70)לפני איזו
שכירותו. דמי על נוסף חלק ולא 72)השאיר.71)או

במקום  שכור לכתוב: רגילים הקדומה, בספרות השכירו.
שאמר  "ראובן ה"ח: פ"ז, דיעות הל' השווה השכיר,

זה". בית לי שכור מחבלים 73)לשמעון, העשוי כלי
פירוש  (ע"פ אותם כשסוחטים לתוכו הזיתים שצוברים

מ"ז). פ"א, מעשרות לרבינו, הבד 74)המשנה בית הוא
השכיר.75)הנזכר.

.‚ÈÔ·e‡¯Ï ¯eÒ‡Â76,ÔBÚÓL ‰„O ˙B¯tÓ ÏÎ‡Ï ¿»ƒ¿≈∆¡…ƒ≈¿≈ƒ¿
˙ÈÚÈ·La elÙ‡Â77¯˜Ù‰ Ïk‰L78ÈÙÏ È¯‰L ; «¬ƒ«¿ƒƒ∆«…∆¿≈∆¬≈ƒ¿≈

¯„ ˙ÈÚÈ·L79ÔÓ ÏÎB‡ - ˙ÈÚÈ·La ¯„ Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒƒ»«¬»ƒ»««¿ƒƒ≈ƒ
‰„OÏ ıeÁ ˙BËBp‰ ˙B¯t‰80,‰„OÏ ÒkÈ ‡Ï Ï·‡ , «≈««»∆¬»…ƒ»≈«»∆

ÌL ‰‰LÈ ‡nL ‰¯Êb ;¯˜Ù‰ Ú˜¯w‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆««¿«∆¿≈¿≈»∆»ƒ¿∆»
ÏÎ‡iL ¯Á‡81Ïk ‡l‡ ‰¯Bz d˙B‡ ‰¯È˜Ù‰ ‡ÏÂ , ««∆…«¿…ƒ¿ƒ»»»∆»»

dÎB˙a ˙B¯t‰L ÔÓÊ82. ¿«∆«≈¿»

ממנו 76) ששכרו מהשוכר אלא משמעון, נהנה ראובן שאין
ששמעון  אחרי ראובן כשנדר ודוקא מו.). בנדרים (משנה
מסתלק  האיסור אין לשכירות, הנדר שקדם כל אבל השכיר,

הי"א  פ"ח, לקמן ראה ממש, מכירה ע"י אלא שכירות ע"י
שם). משמעון.77)(ר"ן הנאה בשנת 78)המודר

"והשביעית 79)השמיטה. יא) כג, (שמות ככתוב
עמך". אביוני ואכלו ונטשתה, נדרים 80)תשמטנה משנה,

שיצא  אע"פ חבירו, על שלו שהוא דבר והאוסר א. מב,
ה"ה. פ"ה, לעיל כמבואר עומד, באיסורו הוא הרי מרשותו,

עליו.81) לאסרם יכול ואינו הם, אסור 82)שהפקר והוא
לעיל  וכמבואר ממנו, הוא הנאה מודר שהרי הרגל, בדריסת

ה"ג.

.„È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na83BÏ ¯Ó‡Lk84‰ :˙È «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«¬»«
EÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ el‡‰ ÌÈÒÎp‰85˙È‰ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ; «¿»ƒ»≈¬ƒ»∆¬»ƒ»«¬»«

ÈÒÎ86¯„pL B‡ Ô·e‡¯ ÚaLpL B‡ ,EÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ ¿»«¬ƒ»∆∆ƒ¿«¿≈∆»«
ÔBÚÓL ÈÒÎpÓ87˙B¯tÓ ÏÎB‡ ˙ÈÚÈ·L ‰ÚÈb‰L ÔÂÈk - ƒƒ¿≈ƒ¿≈»∆ƒƒ»¿ƒƒ≈ƒ≈

e‰„O88ÒkÈ ‡Ï Ï·‡ .ÔBÚÓL ˙eL¯Ó e‡ˆÈ È¯‰L , »≈∆¬≈»¿≈¿ƒ¿¬»…ƒ»≈
e‰„OÏ89e¯‡aL ÌÚh‰ ÔÓ ,90. ¿»≈ƒ«««∆≈«¿

נמצא 83) הפקר, אינה אכילה לצורך ושלא לאכילה, ללקטם
מב:). (שם באיסור מנכסיו נהנה לפני 84)זה נדר שאם

בשביעית. אפילו שדהו פירות אוכל אינו שביעית,
למודר.85) לעולם,86)המדיר עליך אסורים שמשמעו:

ולפיכך  מרשותו, לכשיצא אפילו שברשותו דבר אוסר ואדם
שהכל  בשביעית אפילו הפירות מן לאכול המודר אסור

שלי.87)הפקר. שהם זמן כל רק 88)שמשמעו: כוונתו
שמעון. של הם פ"ה,89)כשהנכסים לעיל והשווה שם.

הפירות,90)ה"ה. לאכילת אלא הפקר אינה שהקרקע
אוכל  אינו זה נמצא ואסור, אכילתו אחר בה ישהה ושמא

לשדה. חוץ הנוטים הפירות מן אלא

.ÂË„·Ïa ÔBÚÓL ÏÎ‡Ó ˙È‰ Ô·e‡¯ ÏÚ ‰¯Ò‡91, ∆∆¿»«¿≈¬»««¬«ƒ¿ƒ¿«
- ‰Úe·La ÔÈa ¯„a ÔÈa ,‰¯Ò‡ ˙ÈÚÈ·L ÈÙÏ Ì‡ƒƒ¿≈¿ƒƒ∆∆¿»≈¿∆∆≈ƒ¿»

e‰„O CB˙Ï „¯BÈ ‰Ê È¯‰92ÏÎB‡ BÈ‡ Ï·‡ , ¬≈∆≈¿»≈¬»≈≈
ÂÈ˙B¯tÓ93„¯BÈ - ‰¯Ò‡ ˙ÈÚÈ·La Ì‡Â ;94ÏÎB‡Â ƒ≈»¿ƒ«¿ƒƒ∆∆¿»≈¿≈
ÂÈ˙B¯tÓ95ÏL ‡l‡ ,ÔBÚÓL ÏL el‡ ˙B¯t ÔÈ‡L ; ƒ≈»∆≈≈≈∆ƒ¿∆»∆

Ô‰ ¯˜Ù‰96. ∆¿≈≈

הקודמת.91) כללית.92)בהלכה הנאה איסור ולא
ה"ג.93) לעיל כמבואר הרגל, בדריסת הוא שמותר
הי"ג.94) לעיל וכמבואר שביעית, כשהגיעה אפילו
לתוך 95) להכנס לו מותר שהרי השדה, שבכל השדה. לתוך

שאינו 96)שדהו. דבר חבירו על לאסור יכול אדם ואין
מב.). שם (משנה, שלו

.ÊËÔ·e‡¯Ï ¯eÒ‡Â97ÏÈ‡L‰Ï98‰¯Êb ,ÔBÚÓLÏ ¿»ƒ¿≈¿«¿ƒ¿ƒ¿¿≈»
ÔÎÂ .B˙‡‰a ¯eÒ‡ ‡e‰ È¯‰Â epnÓ Ï‡LÈ ‡nL∆»ƒ¿«ƒ∆«¬≈»«¬»»¿≈

B˙BÂÏ‰Ï ¯eÒ‡99‡ÏÂ .epnÓ ‰ÂÏÈ ‡nL ‰¯Êb , »¿«¿¿≈»∆»ƒ¿∆ƒ∆¿…
¯kÓÈ100epnÓ ÁwÈ ‡nL ‰¯Êb ,BÏ101. ƒ¿…¿≈»∆»ƒ«ƒ∆

משמעון.97) הנאה מודר ממון.99)כלי.98)שהוא
הרבה 100) קופצים לו ויש חריף דבר הוא כשהמקח אפילו

נהנה  הלוקח נמצא הרגיל במחיר מוכרו וכשהוא לקנותו,
המוכר. בשוויו,101)ולא לוקחו כשהוא נהנה המודר ואז

ה"ז. פ"ז, לקמן וראה שם) ובר"ן מג. (נדרים ואסור
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mixcp zekld - d`ltd xtq - zah f"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙BÂˆÏ ‰ÏBÁ‰ ÌÚ ·LiL ÈÓ ¯ÎO ÏËBpL47‡Ï - BÏ ∆≈»»ƒ∆≈≈ƒ«∆ƒ¿…
·LÈ48„ÓBÚÂ B¯w·Ó ‡l‡ ,ÔBÚÓL49BÏ ¯zÓe . ≈≈ƒ¿∆»¿«¿¿≈À»

‡È‰ ‰ÂˆÓ BfL ,B„Èa B˙‡t¯Ï50. ¿«…¿»∆ƒ¿»ƒ

ycew zegiyn zecewp

`l` oerny ayi `l ...exwal oerny qpkp ,oae`x dlg"
."`id devn efy ecia eze`txl el xzene ,cnere exwan

שלפנ"ז  בהלכה הרמב"ם שכתב במה להבין, וצריך
שכר, עליה ליטול אסור שהרי שבעל־פה, תורה "ומלמדו
גם  וא"כ שכר.." עליה שנוטלין שבכתב תורה לא אבל
כיון  עבורו, לעשות לו אסור שכר עליה שנוטלין רפואה
מצוה  שהיא ואף לשלם, צריך שאינו בכך שמהנהו

שבכתב. תורה ללמדו שאסרו כמו אסור, - לרפאותו
מותר  כך ובין כך "ובין שכתב מה שם להבין צריך ועוד
משמעון". הנאה מודר אינו שהרי ראובן, של בנו את ללמד
ראובן, על מונח תורה בנו את ללמד החיוב ולכאורה,
אותו, מהנה הוא הרי בנו את מלמד ששמעון ועל־ידי

מותר. ואמאי
('e oniq d`ltd xtq 'zekln oii' itÎlr)

על 46) שמצוה ואע"פ זה. משמעון הנאה מודר אינו שבנו
הנאה, זו אין חובתו, מידי מוציאו וזה בנו, את ללמד האב
אחר  מוצא שהיה אפשר וגם ניתנו", ליהנות לאו ש"מצוות
עובדיה  רבי ובפירוש לה: שם (משנה, חינם מלמדו שהיה
להעיר, וראוי ה"א. פ"ז, להלן והשווה שם). מברטנורה,
בנותיו  ואת בניו את הוא מלמד "אבל הנוסח: שם, שבמשנה

הי"ג. פ"א, תורה תלמוד בהל' וראה שמצוה 47)מקרא".
את  להם "והודעת ק.) קמא (בבא שדרשו כמו עושה, הוא
מ.) (נדרים אמרו וכן חולים", ביקור זה - בה ילכו הדרך
לא  שחלה, עקיבא רבי מתלמידי אחד בתלמיד "מעשה
ובשביל  לבקרו, עקיבא רבי ונכנס לבקרו, חכמים נכנסו
רבי  יצא החייתני, רבי! לו: אמר לפניו, וריבצו שכיבדו
שופך  כאילו חולים, מבקר שאין מי כל ודרש: עקיבא
הנאה  גרם אלא זו אין מזה, נהנה שראובן ואע"פ דמים".

ובר"ן). לט. (נדרים ממילא עמו 48)הבאה לשבת
שיש  אלא בעמידה. לה די - ביקור מצות כי בחבורה,
על  אפילו שכר ליטול שלא עצמם, על שהחמירו מקומות

ובר"ן). (שם לצוותא.49)ישיבה שהיא ממושכת, ישיבה
לקבל 50) שאסור מכיון (רדב"ז), מיד ועומד יושב כלומר,

מקיים. הוא מצוה כי מהנהו, זה אין שכר, זה על

.Ë‰˙ÏÁ51d˙B‡ ‡t¯È ‡Ï - Ô·e‡¯ ˙Ó‰a »¿»∆¡«¿≈…¿«≈»
ÔBÚÓL52CÎÂ Ck dÏ ‰OÚ :BÏ ¯ÓB‡ Ï·‡ ;53ıÁB¯Â . ƒ¿¬»≈¬≈»«¿«¿≈

ÈtÓ ,‰pË˜a ‡Ï Ï·‡ ,‰ÏB„‚ ÈËaÓ‡a BnÚƒ¿«¿»ƒ¿»¬»…ƒ¿«»ƒ¿≈
ÌÈn‰ ÂÈÏÚ dÈa‚nL ‰ÚLa e‰p‰nL54BnÚ ÔLÈÂ . ∆¿«≈¿»»∆«¿ƒ«»»««ƒ¿»≈ƒ

˙BÓÈa ‰hna‰nÁ‰55,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ‡Ï Ï·‡ , «ƒ»ƒ««»¬»…ƒ«¿»ƒ
BÓnÁnL ÈtÓ56‰hn‰ ÏÚ BnÚ ·ÒÓe .57ÔÈÏÎB‡Â , ƒ¿≈∆¿«¿≈≈ƒ««ƒ»¿¿ƒ

„Á‡ ÔÁÏL ÏÚ58‡ÏÂ ˙Á‡ ‰¯ÚwÓ ‡Ï Ï·‡ , «À¿»∆»¬»…ƒ¿»»««¿…
Òe·‡Ó59ÔBÚÓL ÁÈpÈ ‡nL ;ÌÈÏÚBt‰ ÈÙlL ≈≈∆ƒ¿≈«¬ƒ∆»«ƒ«ƒ¿

ÏÎ‡iL È„k d˙B‡ ÏÎ‡È ‡ÏÂ ‰·BË ˙Á‡ ‰ÎÈ˙Á¬ƒ»««»¿……«»¿≈∆…«

.e‰p‰Ó ‡ˆÓÂ ,ÂÈÙÏ d˙B‡ ·¯˜È B‡ ,Ô·e‡¯ d˙B‡»¿≈¿»≈»¿»»¿ƒ¿»¿«≈
Òe·‡aL ˙B¯ta ÔÎÂ60‰¯ÚwÓ ÔBÚÓL ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ . ¿≈«≈∆»≈¬»ƒ»«ƒ¿ƒ¿»»

ÏÚa ¯ÊÁÈ ˙Èa‰ ÏÚ·Ï ‰p¯ÈÊÁiLkL Ú„BÈ ‡e‰L∆≈«∆¿∆«¬ƒ∆»¿««««ƒ«¬…««
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ô·e‡¯ ÈÙÏ ‰pÁÈpÈÂ ˙Èa‰61ÔÈ‡Â , ««ƒ¿«ƒ∆»ƒ¿≈¿≈¬≈∆À»¿≈
BÏÈ·La ·BË Á˙ ÁÈp‰ ‡nL ÔÈLLBÁ62. ¿ƒ∆»ƒƒ«≈«ƒ¿ƒ

(51. . . אומר: שם המשנה בפירוש ורבינו ב. מא, שם
נכלל  וזה ישראל, חולי לרפאות התורה מן הרופא "חיוב
לו, והשבותו ב) כב, (דברים הפסוק שאמר מה בפירוש
להצילו  ויכול מסוכן אותו כשרואה שהוא גופו, את לרפאות
עג.) (סנהדרין אמרו וכן בחכמתו". או בממונו או בגופו או
פ"ד, (נדרים וב'ירושלמי' גופו". אבידת זו - לו "והשבותו
לראובן  מותר אחר, רופא שם כשיש אפילו אמרו, ה"ב)
נפסקה  וכן להתרפאות". זוכה אדם מכל "שלא לרפאותו

ס"ד. רכא, סי' ביו"ד בכת"י 52)הלכה וכן רומי, בדפוס
להלכה  נמשך והכל ההלכה, התחלת כאן אין התימנים,

וכך". "כך עד: לא 53)הקודמת, כי מצוה, זו שאין
וברא"ש). מא: (נדרים חבירו בהמת לרפא תורה ציוותה

בלבד 54) אמירה אלא זו אין בידו, הרפואה נותן שאינו כיון
"אומר  שם: התלמוד ובלשון באה. ממילא וההנאה ומותרת,
אין  שאם ומובן, לה". רע פלוני סם לה, יפה פלוני סם לו
מי  שם ואין תמות, והבהמה הרפואה, לעשות יודע ראובן
בידים, לרפאותה לו מותר - שמעון זולת לעשותה שיודע
מצוה  כי וגם (רדב"ז). הוא" התורה מן בעליֿחיים ש"צער
השבה  לך ואין א) ה, פ"ז, לקמן (ראה אבידתו לו להחזיר

שם). (ר"ן מזו נכנס 55)גדולה כשהוא קטנה, שהיא מתוך
שם). (משנה נהנה חבירו ונמצא למעלה, המים עולים

בחימומו.56) נהנה "אם 57)שאינו יא): ד, (קהלת ככתוב
ובר"ן). (שם להם" וחם שנים חוששים 58)ישכבו ואין

וברא"ש). (שם אצלו יישן שמא 59)שמא חוששים ואין
זה  את זה שונאים הסתם מן - שהדירו כיון מנתו, לו יתן

שם). ונותנים 60)(רא"ש בהמה, של כאבוס גדול כלי
הרבה  אוכלים עמלים שהם שמתוך הפועלים, לפני אותו

שם). (ר"ן אותם שמעון 61)ואובסים יניח שמא לחוש יש
וכנראה  ראובן, שיאכלנו כדי - יאכלנו ולא משובח, פרי
בפירושו  רבינו דברי וכן לפירות. מיוחד היה שהאבוס
פירות  בהם שממלאים (אבוס) הסלים מן שם: למשנה

הפועלים. כל החוזר 62)לאכילת התמחוי "מן שם: נדרים
שבעו, כדי שמעון שאכל שאחר היה, מנהגם הבית". לבעל
לסעודה), (המזמין הבית בעל אצל הקערה את מחזיר היה

ראובן. לפני ונותן עליה מוסיף והלה

.ÈÔÈÓeÁz ÏL ÒBk ˙BzLÏ Ô·e‡¯ ¯zÓe63ÏL B„iÓ À»¿≈ƒ¿∆«¿ƒƒ»∆
ıÁ¯n‰ ˙Èa ÏL ÒBk ÔÎÂ ,Ô·e‡¯ ÏMÓ ÔBÚÓL64, ƒ¿ƒ∆¿≈¿≈∆≈«∆¿»

‰È‰ ‰Êa ÔÈ‡L65. ∆≈»∆¬»»

ששמעון 63) צורך כל ואין משלו, עליה יוסיף הבית שבעל
פ"ד  נדרים וב'ירושלמי' (רדב"ז). ראובן לטובת חתיכה יניח
לאכול  בו שיש תמחוי - החוזר התמחוי "מן אמרו: ה"ד,
מה  כל לאכול יכולים שאינם כלומר, ולהותיר", ולשבוע
לחוש  אין ולפיכך הבית, לבעל חוזר והמותר שבתוכו,
ס"ה). רכא, סי' ביו"ד וכן (ראב"ד, ראובן את יהנה ששמעון
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.ÊÈ‰ncÊ102ÌÈ¯ˆB˜ eÈ‰L ÔB‚k ,BnÚ ‰Î‡ÏÓ BÏ ƒ¿«¿»¿»»ƒ¿∆»¿ƒ
epÚiÒÈ ‡nL ‰¯Êb ,epnÓ ˜BÁ¯a ‰OBÚ - „Á‡k103. ¿∆»∆¿»ƒ∆¿≈»∆»¿«¿∆

¯Ò‡Â ,‰¯Bza ˜ÒBÚ BÈ‡L ÈtÓ Ba ˙‡ ¯Ècn‰««ƒ∆¿ƒ¿≈∆≈≈«»¿∆¡«
ÏL ˙È·Á BÏ ˙‡lÓÏ ¯zÓ ·‡‰ È¯‰ - ÂÈ·‡ ˙È‰a«¬»«»ƒ¬≈»»À»¿«…»ƒ∆
;ÔË˜ ‚c BÏ ˙BÏˆÏÂ ,¯p‰ ˙‡ BÏ ˜ÈÏ„‰Ïe ,ÌÈÓ«ƒ¿«¿ƒ∆«≈¿ƒ¿»»»
Èa‚Ï el‡ ÌÈ¯·„e ,‰ÏB„‚ ‰‡‰Ï ‡l‡ B˙ek ÔÈ‡L∆≈«»»∆»«¬»»¿»¿»ƒ≈¿«≈

ÔÈ·eLÁ ÔÈ‡ Ôa‰104. «≈≈»¬ƒ

והיא 102) ההלכה, התחלת כאן אין התימנים בכת"י
במלים: מסתיימת והיא הימנה, שלמעלה להלכה מחוברת
את  המדיר חדשה: הלכה מתחילה ואח"כ יסייענו", "שמא

וכו'. עמו 103)בנו יעשה "ולא ב: מא, נדרים משנה,
שורה  באותה עמו יקצור שלא שם: רבינו ומפרש באומן".
פנוי  המקום כשמוצא מלאכתו למהר לו שגורם קוצר, שהוא
שורה, - אומן שם. ברע"ב וכן לו. קרוב הקוצר חבירו ע"י
אומן  מכל פאה "ונותנים מ"ה: פ"ד, פאה המשנה כלשון
שם). יו"ט' ב'תוספות (הובא אריה' ה'גור ומפרש ואומן".
אומן". נקראת אומנות וזו בשוה, משוכה שהשורה "לפי

לתלמוד 104) בנו "המדיר לח:) (נדרים מועטת הנאה הם כי
את  הדיר שהאב אחרת: מפרש והראב"ד וכו'. תורה"
תורה, מתלמוד הבן יתבטל שלא כדי עצמו, על בנו תשמיש
שאין  אלה, קטנים שימושים לשמשו הבן מותר ואעפ"כ
שמצד  הפירושים, לשני הסכים והרדב"ז תורה. ביטול בהם
הביא  ס"א רכג סי' יו"ד בשו"ע אולם נכונים. שניהם הדין
פירוש  את ואילו כמותו, וסתם הראב"ד של פירושו את רק
להנהותו  לאב שאסור שסובר משמע כלל, הזכיר לא רבינו
בנדרים  רש"י ודעת א. ס"ק שם בט"ז כמבואר במאומה,

ה"ו. פ"ג, ביכורים ב'ירושלמי' וראה רבינו. כדעת שם,

.ÁÈB¯·Á ÌÚ ¯a„È ‡lL ¯„ B‡ ÚaLpL ÈÓ105- ƒ∆ƒ¿«»«∆…¿«≈ƒ¬≈
·˙Îa ·zÎÏ BÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰106¯Á‡ ÌÚ ¯a„Ïe , ¬≈∆À»ƒ¿…ƒ¿»¿«≈ƒ«≈

e¯B‰ ‰ÊÎÂ .BÚÈÓL‰Ï ‰ˆ¯iL ÔÈÚ‰ ÚÓBL ‡e‰Â¿≈«»ƒ¿»∆ƒ¿∆¿«¿ƒ¿»∆
ÌÈB‡b‰107. «¿ƒ

דיבורי 105) נדר: אם כי עמך, מלדבר פי קרבן שאמר: כגון
כמבואר  ממש, בו אין שהדיבור נדר, זה אין - קרבן עליך
ס"י  רכא סי' ביו"ד הש"ך מבאר וכן ה"יֿיא, פ"ג, לעיל

שם. הכסף' אבל 106)ב'נקודת וכדומה. הקיר גבי על
אות  שם, ליו"ד הגולה' ('באר אסור - ממש אליו לכתוב
לו  לכתוב "מותר הנוסח: התימנים, בכת"י אבל סב).

ס"י. שם בשו"ע הנוסח כן ואמנם דוסא 107)בכתב". רב
בשם  9 עמ' נדרים הגאונים' ב'אוצר הובאו האי, ורב
קצת  ראיתי הרדב"ז: וכתב .137 עמ' אלבק - "האשכול"
הכותל  אתה ואומרים הכותל, עם שמדברים אדם, בני
לעשות  ראוי ואין ממנו) הנאה (המודר שישמע כדי תשמע,
ומבין, השומע אחר עם מדבר אם אלא התירו לא כי כן,
אפילו  אז המודר, לחבירו הדברים ידו על שיגיעו ואפשר
הכותל, עם כשמדבר אבל מותר, - שומעם עצמו כשהמודר

ואסור. ממש חבירו עם שמדבר נראה הדבר

ה'תשע"ח  טבת כ"ח שני יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ובמה 1) אסורים הם במה זה, על זה הנאתם שהדירו שנים

כהנים  המדיר כולה, מאומה הנאה המודר דין מותרים, הם
ורוצה  בהנאה חתנו את המדיר בתרומתו, הם מה מנכסיו

תקנתה? מה לבתו, מעות לתת

.‡,B¯·Á ÏÚ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ˙‡‰ ‰¯Ò‡pL ÌÈL¿«ƒ∆∆∆¿»¬»«»∆»≈∆«¬≈
¯ÈÊÁ‰Ï ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ‰Úe·La ÔÈa ¯„a ÔÈa≈¿∆∆≈ƒ¿»¬≈≈À»ƒ¿«¬ƒ

‰ÂˆÓ ‡e‰L ÈtÓ ,‰ÊÏ ‰Ê ‰„·‡2Ôk¯cL ÌB˜Ó·e .3 ¬≈»∆»∆ƒ¿≈∆ƒ¿»¿»∆«¿»
¯ÎO‰ ÏtÈ - ‰„·‡‰ ˙‡ ¯ÈÊÁn‰ ¯ÎO ÏËBpL∆≈»»««¬ƒ∆»¬≈»ƒ…«»»

Lc˜‰Ï4‰‰ ‡ˆÓ - ¯ÎO ÏhÈ Ì‡L ;5‡Ï Ì‡Â , ¿∆¿≈∆ƒƒ…»»ƒ¿»∆¡∆¿ƒ…
.‰p‰Ó ‡ˆÓ - ÏhÈƒ…ƒ¿»¿«∆

עליה".2) מכריחתו "שהתורה כלום מהנהו ואינו
לפי 4)מנהגם.3) המלח, לים הנאה יוליך אומרים ואין

הבאה  הנאה כל לפיכך כהקדש, הנאתם עצמם על שאסרו
היא. הקדש מזה, זה יצא 5)לידם המנהג שבזה "לפי

אבידה) השבת על שכר ליטול לו (שאסור התורה מדין
שנשבע  זה ונמצא (שכר), ממנו לקבל כדי החזירה וכאילו
מותר  לג. בנדרים הר"ן ולדעת אותו". מהנה יהנהו שלא
ממלאכתו  בטל שהיה כגון הדין, מצד שכרו לקבל למחזיר
היה  ואילו ל: מציעא בבא במסכת כמבואר השבתה, מחמת
מודר  שהוא למרות מותר, זה הרי שכרו, ליטול רוצה מחזיר
נוטל. הוא ממלאכתו וביטולו טרחתו שכר כי ממנו, הנאה
ומשאירו  שכרו ליטול רוצה ואינו חשוב אדם הוא אם אלא,
הנאה  מודר האבידה שבעל אסור, זה הרי האבידה בעל אצל

להקדש. ההנאה תיפול ולפיכך מהמחזיר,

.·Ï‡¯OÈ Ïk ˙eÙzLa Ì‰L ÌÈ¯·„a ÔÈ¯zÓe6ÔB‚k , À»ƒƒ¿»ƒ∆≈¿À»»ƒ¿»≈¿
˙Èa‰ ¯‰7˙BÎLl‰Â)8˙B¯ÊÚ‰Â (9ÚˆÓ‡aL ¯‡a‰Â «««ƒ¿«¿»¿»¬»¿«¿≈∆¿∆¿«

C¯c‰10ÈL‡ Ïk ˙eÙzLa Ì‰L ÌÈ¯·„a ÔÈ¯eÒ‡Â . «∆∆«¬ƒƒ¿»ƒ∆≈¿À»»«¿≈
¯ÈÚ‰11‰·Á¯‰ ÔB‚k ,12˙Òk‰ ˙È·e ıÁ¯n‰Â ¯ÈÚaL »ƒ¿»¿»»∆»ƒ¿«∆¿»≈«¿∆∆

‰·z‰Â13ÌÈ¯Ùq‰Â14. ¿«≈»¿«¿»ƒ

ולא 6) כהפקר הם הרי בהם, שווה ישראל כל ויד הואיל
שותפים. של שהוא המקדש,7)כדבר בנוי שעליו ההר

אמה. מאות חמש על אמה מאות חמש חדרי 8)והיה
ותאיו. הכתוב:9)המקדש כלשון המקדש, חצרות

לפי  כך, ונקראת הגדולה". העזרה עד הקטנה "ומהעזרה
עוזרם. והוא לה' מתפללים לירושלים,10)ששם מבבל

שם  בפירושו ורבינו ממנה. שותים היו רגל שעולי
ישראל, כל ממון שלהם והבניין שהיציאה פי על כותב:"אף
מעטה  זכות אם כי זה אין זכות, בהם יש מהם אחד ולכל

אחרת 11)מאוד". עיר לאנשי שאין מפני בה, דרים שהם
אנשי  במעמד העיר טובי שבעה למכרם ויכולים בהם, חלק

זה. על זה האוסרים כשותפים הם הרי השוק.12)העיר,
לקרות.13) תורה ספר עליה בני 14)שנותנים שקונים

בהם. ללמוד העיר

.‚el‡ ÌÈ¯·„a ÔÈ¯zÓ eÈ‰iL È„k eOÚÈ „ˆÈÎÂ15? ¿≈««¬¿≈∆ƒ¿À»ƒƒ¿»ƒ≈
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B‡ ‡ÈOpÏ B˜ÏÁ ·˙Bk Ì‰ÈMÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»ƒ¿≈∆≈∆¿«»ƒ
¯Á‡ È„È ÏÚ B˜ÏÁa BÏ ‰kÊÓe ,ÌÚ‰ ¯‡MÓ „Á‡Ï16; ¿∆»ƒ¿»»»¿«∆¿∆¿«¿≈«≈

ÏÎÏ ‡e‰L ıÁ¯nÏ ÒkiLk ,Ì‰Ó „Á‡ Ïk ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»»∆»≈∆¿∆ƒ»≈«∆¿»∆¿»
Ú‰ ÈL‡˙eL¯Ï ÒÎ BÈ‡ - ˙Òk‰ ˙È·Ï B‡ ¯È «¿≈»ƒ¿≈«¿∆∆≈ƒ¿»ƒ¿

Ì‰Ó „Á‡ Ïk È¯‰L ,ÌÈ¯Á‡ ˙eL¯Ï ‡l‡ ,B¯·Á¬≈∆»ƒ¿¬≈ƒ∆¬≈»∆»≈∆
.‰zÓa B˙e ‰Ê ÌB˜ÓaL B˜ÏÁÓ ˜lzÒƒ¿«≈≈∆¿∆¿»∆¿»¿«»»

אחרת.15) לעיר לעקור יצטרכו זכה 16)ולא לו שאומר
זכייה  כדיני פלוני או הנשיא לטובת זה מתנה בשטר
ב. הלכה ד, פרק ומתנה זכייה בהלכות המבוארים והקנאה
של  כשלוחו נעשה "אחר" ואותו בפניו שלא לאדם שזכים

הזוכה. הנשיא

.„¯ˆÁa ÔÈÙzL Ì‰ÈL eÈ‰17ÔÈc da LÈ Ì‡ : »¿≈∆À»ƒ¿»≈ƒ≈»ƒ
‰wÏÁ18e˜ÏÁiL „Ú ,dÏ Òk‰Ï ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ¬À»¬≈≈¬ƒ¿ƒ»≈»«∆«¬…

B˜ÏÁÏ „Á‡ Ïk ÒkÈÂ19‰wÏÁ ÔÈc da ÔÈ‡ Ì‡Â ;20 ¿ƒ»≈»∆»¿∆¿¿ƒ≈»ƒ¬À»
CB˙a :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,B˙È·Ï ÒÎ „Á‡Â „Á‡ Ïk -»∆»¿∆»ƒ¿»¿≈¿≈¿

ÒÎ È‡ ÈlL21Ck ÔÈ·e Ck ÔÈ·e .22ÌÈ¯eÒ‡ Ì‰ÈL , ∆ƒ¬ƒƒ¿»≈»≈»¿≈∆¬ƒ
BÊ ¯ˆÁa ÔÈÏB‚¯z Ïc‚Ïe ¯ep˙Â ÌÈÁ¯ „ÈÓÚ‰Ï23. ¿«¬ƒ≈«ƒ¿«¿«≈«¿¿ƒ¿»≈

הבתים,17) שלפני והחצר בחצר, בית מהם אחד לכל שיש
בה. שותפים ארבע 18)שניהם בית לכל שיש חלוקה, כדי

ארבע  בה יש החצר מן והנשאר הפתח, ברוחב לפניו אמות
עליהם, כופים ואז שותף, לכל אמות ארבע על אמות

עומדת 19)שיחלוקו. ומתחילה לחלקה, שאפשר כיוון
שכל  בדעתם, היה לא כשקנאוה נמצא, לחלוקה, זו חצר
עדיין  הוברר שלא ומתוך שטחה, בכל בה ישתמש אחד
שמא  כי לחצר, להיכנס הם אסורים מהם, אחד כל של חלקו
הרגל. בדריסת אסור הנאה ומודר חבירו, לחלק נכנס הוא

לכוף 20) יכול אחד ואין לעיל, האמור השיעור בה שאין
חצ  "שכל לחלוק, חבירו על את אמות ארבע בה שאין ר

חצר". קרוייה אינה אמות בן 21)ארבע אליעזר ר' כדעת
לאחד  אפשר ואי הואיל כלומר, ברירה. יש האומר: יעקב,
ולא  לעולם, בה מלהשתמש חבירו את לעכב השותפים מן
שתהא  קנאוה, כן מנת על מתחילה לחלוק, אותו לכוף
תשמישו, בשעת מהם, אחד לכל לגמרי קנוייה החצר
למפרע  הדבר שהוברר אנו, אומרים בה, וכשמשתמש
שבשעה  נמצא, זו, לשעה לו קנוייה הייתה שמתחילתו

נכנס. הוא בשלו לתוכה, כדי 22)שנכנס בה שיש בין
בה. שאין בין שותפים 23)חלוקה, יכולים אלה בכל כי

שרגילים  אלא זה. על זה לעכב מזה) זה  הנאה נדרו (שלא
אסורה  הרגל שדריסת הנאה, במודר אסור וויתור לוותר, הם

מהנהו. נמצא מעכבו ואינו לעכבו שיכול וכל לו,

.‰‡lL Ô‰Ó „Á‡ ¯„Â ,¯ˆÁa ÔÈÙzL eÈ‰L ÌÈL¿«ƒ∆»À»ƒ¿»≈¿»«∆»≈∆∆…
Ba ‰‰È24B˜ÏÁ ¯kÓÏ ¯„Bp‰ ˙‡ ÔÈÙBk - ÈM‰25. ≈»∆«≈ƒƒ∆«≈ƒ¿…∆¿

ÈMa ‡e‰ ‰‰È ‡lL ¯„26Òk‰Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - »«∆…≈»∆«≈ƒ¬≈∆À»¿ƒ»≈
B˙eL¯aL ÈtÓ ,B˙È·Ï27ÏBÎÈ BÈ‡ Ï·‡ .ÒÎ ‡e‰ ¿≈ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ¿»¬»≈»

¯ˆÁa LnzL‰Ï28e¯‡aL BÓk ,29. ¿ƒ¿«≈∆»≈¿∆≈«¿

ישתמש 25)ממנו.24) אם לשני מכשול ונתן הואיל
ידו. על חברו ייכשל שלא למכרו, לכופו נותן הדין בחצר,

באיסורו. הוא אנוס כי לכוף, אין הנאסר את מן 26)אבל

חלוקה.27)השני. כדי בה ריחיים 28)שאין להעמיד
וכדומה. כי 29)ותנור חלקו, את למכור לכופו אין אבל

יפה  נזהר אהיה אומר: והוא לעצמו, אלא מכשול נתן לא
להיכשל. שלא

.Â‡‰a ¯eÒ‡ ˜eM‰ ÔÓ „Á‡ ‰È‰Ì‰ÈMÓ „Á‡ ˙ »»∆»ƒ«»«¬»«∆»ƒ¿≈∆
:BÏ ¯ÓB‡ ‡e‰L ÈtÓ ;¯ˆÁÏ Òk‰Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆À»¿ƒ»≈∆»≈ƒ¿≈∆≈

ElL CB˙Ï ÒÎ ÈÈ‡ ,ÒÎ È‡ E¯·Á ÏL CB˙Ï30. ¿∆¬≈¿¬ƒƒ¿»≈ƒƒ¿»¿∆¿

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,
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.ÊÈ‰ncÊ102ÌÈ¯ˆB˜ eÈ‰L ÔB‚k ,BnÚ ‰Î‡ÏÓ BÏ ƒ¿«¿»¿»»ƒ¿∆»¿ƒ
epÚiÒÈ ‡nL ‰¯Êb ,epnÓ ˜BÁ¯a ‰OBÚ - „Á‡k103. ¿∆»∆¿»ƒ∆¿≈»∆»¿«¿∆

¯Ò‡Â ,‰¯Bza ˜ÒBÚ BÈ‡L ÈtÓ Ba ˙‡ ¯Ècn‰««ƒ∆¿ƒ¿≈∆≈≈«»¿∆¡«
ÏL ˙È·Á BÏ ˙‡lÓÏ ¯zÓ ·‡‰ È¯‰ - ÂÈ·‡ ˙È‰a«¬»«»ƒ¬≈»»À»¿«…»ƒ∆
;ÔË˜ ‚c BÏ ˙BÏˆÏÂ ,¯p‰ ˙‡ BÏ ˜ÈÏ„‰Ïe ,ÌÈÓ«ƒ¿«¿ƒ∆«≈¿ƒ¿»»»
Èa‚Ï el‡ ÌÈ¯·„e ,‰ÏB„‚ ‰‡‰Ï ‡l‡ B˙ek ÔÈ‡L∆≈«»»∆»«¬»»¿»¿»ƒ≈¿«≈

ÔÈ·eLÁ ÔÈ‡ Ôa‰104. «≈≈»¬ƒ

והיא 102) ההלכה, התחלת כאן אין התימנים בכת"י
במלים: מסתיימת והיא הימנה, שלמעלה להלכה מחוברת
את  המדיר חדשה: הלכה מתחילה ואח"כ יסייענו", "שמא

וכו'. עמו 103)בנו יעשה "ולא ב: מא, נדרים משנה,
שורה  באותה עמו יקצור שלא שם: רבינו ומפרש באומן".
פנוי  המקום כשמוצא מלאכתו למהר לו שגורם קוצר, שהוא
שורה, - אומן שם. ברע"ב וכן לו. קרוב הקוצר חבירו ע"י
אומן  מכל פאה "ונותנים מ"ה: פ"ד, פאה המשנה כלשון
שם). יו"ט' ב'תוספות (הובא אריה' ה'גור ומפרש ואומן".
אומן". נקראת אומנות וזו בשוה, משוכה שהשורה "לפי

לתלמוד 104) בנו "המדיר לח:) (נדרים מועטת הנאה הם כי
את  הדיר שהאב אחרת: מפרש והראב"ד וכו'. תורה"
תורה, מתלמוד הבן יתבטל שלא כדי עצמו, על בנו תשמיש
שאין  אלה, קטנים שימושים לשמשו הבן מותר ואעפ"כ
שמצד  הפירושים, לשני הסכים והרדב"ז תורה. ביטול בהם
הביא  ס"א רכג סי' יו"ד בשו"ע אולם נכונים. שניהם הדין
פירוש  את ואילו כמותו, וסתם הראב"ד של פירושו את רק
להנהותו  לאב שאסור שסובר משמע כלל, הזכיר לא רבינו
בנדרים  רש"י ודעת א. ס"ק שם בט"ז כמבואר במאומה,

ה"ו. פ"ג, ביכורים ב'ירושלמי' וראה רבינו. כדעת שם,

.ÁÈB¯·Á ÌÚ ¯a„È ‡lL ¯„ B‡ ÚaLpL ÈÓ105- ƒ∆ƒ¿«»«∆…¿«≈ƒ¬≈
·˙Îa ·zÎÏ BÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰106¯Á‡ ÌÚ ¯a„Ïe , ¬≈∆À»ƒ¿…ƒ¿»¿«≈ƒ«≈

e¯B‰ ‰ÊÎÂ .BÚÈÓL‰Ï ‰ˆ¯iL ÔÈÚ‰ ÚÓBL ‡e‰Â¿≈«»ƒ¿»∆ƒ¿∆¿«¿ƒ¿»∆
ÌÈB‡b‰107. «¿ƒ

דיבורי 105) נדר: אם כי עמך, מלדבר פי קרבן שאמר: כגון
כמבואר  ממש, בו אין שהדיבור נדר, זה אין - קרבן עליך
ס"י  רכא סי' ביו"ד הש"ך מבאר וכן ה"יֿיא, פ"ג, לעיל

שם. הכסף' אבל 106)ב'נקודת וכדומה. הקיר גבי על
אות  שם, ליו"ד הגולה' ('באר אסור - ממש אליו לכתוב
לו  לכתוב "מותר הנוסח: התימנים, בכת"י אבל סב).

ס"י. שם בשו"ע הנוסח כן ואמנם דוסא 107)בכתב". רב
בשם  9 עמ' נדרים הגאונים' ב'אוצר הובאו האי, ורב
קצת  ראיתי הרדב"ז: וכתב .137 עמ' אלבק - "האשכול"
הכותל  אתה ואומרים הכותל, עם שמדברים אדם, בני
לעשות  ראוי ואין ממנו) הנאה (המודר שישמע כדי תשמע,
ומבין, השומע אחר עם מדבר אם אלא התירו לא כי כן,
אפילו  אז המודר, לחבירו הדברים ידו על שיגיעו ואפשר
הכותל, עם כשמדבר אבל מותר, - שומעם עצמו כשהמודר

ואסור. ממש חבירו עם שמדבר נראה הדבר

ה'תשע"ח  טבת כ"ח שני יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ובמה 1) אסורים הם במה זה, על זה הנאתם שהדירו שנים

כהנים  המדיר כולה, מאומה הנאה המודר דין מותרים, הם
ורוצה  בהנאה חתנו את המדיר בתרומתו, הם מה מנכסיו

תקנתה? מה לבתו, מעות לתת

.‡,B¯·Á ÏÚ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ˙‡‰ ‰¯Ò‡pL ÌÈL¿«ƒ∆∆∆¿»¬»«»∆»≈∆«¬≈
¯ÈÊÁ‰Ï ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ‰Úe·La ÔÈa ¯„a ÔÈa≈¿∆∆≈ƒ¿»¬≈≈À»ƒ¿«¬ƒ

‰ÂˆÓ ‡e‰L ÈtÓ ,‰ÊÏ ‰Ê ‰„·‡2Ôk¯cL ÌB˜Ó·e .3 ¬≈»∆»∆ƒ¿≈∆ƒ¿»¿»∆«¿»
¯ÎO‰ ÏtÈ - ‰„·‡‰ ˙‡ ¯ÈÊÁn‰ ¯ÎO ÏËBpL∆≈»»««¬ƒ∆»¬≈»ƒ…«»»

Lc˜‰Ï4‰‰ ‡ˆÓ - ¯ÎO ÏhÈ Ì‡L ;5‡Ï Ì‡Â , ¿∆¿≈∆ƒƒ…»»ƒ¿»∆¡∆¿ƒ…
.‰p‰Ó ‡ˆÓ - ÏhÈƒ…ƒ¿»¿«∆

עליה".2) מכריחתו "שהתורה כלום מהנהו ואינו
לפי 4)מנהגם.3) המלח, לים הנאה יוליך אומרים ואין

הבאה  הנאה כל לפיכך כהקדש, הנאתם עצמם על שאסרו
היא. הקדש מזה, זה יצא 5)לידם המנהג שבזה "לפי

אבידה) השבת על שכר ליטול לו (שאסור התורה מדין
שנשבע  זה ונמצא (שכר), ממנו לקבל כדי החזירה וכאילו
מותר  לג. בנדרים הר"ן ולדעת אותו". מהנה יהנהו שלא
ממלאכתו  בטל שהיה כגון הדין, מצד שכרו לקבל למחזיר
היה  ואילו ל: מציעא בבא במסכת כמבואר השבתה, מחמת
מודר  שהוא למרות מותר, זה הרי שכרו, ליטול רוצה מחזיר
נוטל. הוא ממלאכתו וביטולו טרחתו שכר כי ממנו, הנאה
ומשאירו  שכרו ליטול רוצה ואינו חשוב אדם הוא אם אלא,
הנאה  מודר האבידה שבעל אסור, זה הרי האבידה בעל אצל

להקדש. ההנאה תיפול ולפיכך מהמחזיר,

.·Ï‡¯OÈ Ïk ˙eÙzLa Ì‰L ÌÈ¯·„a ÔÈ¯zÓe6ÔB‚k , À»ƒƒ¿»ƒ∆≈¿À»»ƒ¿»≈¿
˙Èa‰ ¯‰7˙BÎLl‰Â)8˙B¯ÊÚ‰Â (9ÚˆÓ‡aL ¯‡a‰Â «««ƒ¿«¿»¿»¬»¿«¿≈∆¿∆¿«

C¯c‰10ÈL‡ Ïk ˙eÙzLa Ì‰L ÌÈ¯·„a ÔÈ¯eÒ‡Â . «∆∆«¬ƒƒ¿»ƒ∆≈¿À»»«¿≈
¯ÈÚ‰11‰·Á¯‰ ÔB‚k ,12˙Òk‰ ˙È·e ıÁ¯n‰Â ¯ÈÚaL »ƒ¿»¿»»∆»ƒ¿«∆¿»≈«¿∆∆

‰·z‰Â13ÌÈ¯Ùq‰Â14. ¿«≈»¿«¿»ƒ

ולא 6) כהפקר הם הרי בהם, שווה ישראל כל ויד הואיל
שותפים. של שהוא המקדש,7)כדבר בנוי שעליו ההר

אמה. מאות חמש על אמה מאות חמש חדרי 8)והיה
ותאיו. הכתוב:9)המקדש כלשון המקדש, חצרות

לפי  כך, ונקראת הגדולה". העזרה עד הקטנה "ומהעזרה
עוזרם. והוא לה' מתפללים לירושלים,10)ששם מבבל

שם  בפירושו ורבינו ממנה. שותים היו רגל שעולי
ישראל, כל ממון שלהם והבניין שהיציאה פי על כותב:"אף
מעטה  זכות אם כי זה אין זכות, בהם יש מהם אחד ולכל

אחרת 11)מאוד". עיר לאנשי שאין מפני בה, דרים שהם
אנשי  במעמד העיר טובי שבעה למכרם ויכולים בהם, חלק

זה. על זה האוסרים כשותפים הם הרי השוק.12)העיר,
לקרות.13) תורה ספר עליה בני 14)שנותנים שקונים

בהם. ללמוד העיר

.‚el‡ ÌÈ¯·„a ÔÈ¯zÓ eÈ‰iL È„k eOÚÈ „ˆÈÎÂ15? ¿≈««¬¿≈∆ƒ¿À»ƒƒ¿»ƒ≈
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לא  עליו שגזרו אחד, מאיש הנאה למודר בניגוד מהנה,
ממנו. ישאל שמא ליהנות 41)להשאיל, לו שאסור ממון,

עליו  ישראל הניית כשאסר לא. בנדרים אמרו וכן מהם,
שאין  בשווה, שווה אפילו חריף דבר להם למכור לו מותר
ייקח. שמא למכור גזרו ולא ללוקח, אלא למוכר הנאה כאן

.ÁÔzÈÂ ‡OÈ ‡Ï - ÂÈÏÚ Ô˙È‰Â Ô‰ÈÏÚ B˙È‰ ¯Ò‡»«¬»»¬≈∆«¬»»»»»…ƒ»¿ƒ≈
BnÚ ezÈÂ Ô‰ e‡OÈ ‡Ï ÔÎÂ ,Ì‰nÚ42ÏÈ‡LÈ ‡ÏÂ . ƒ»∆¿≈…ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿…«¿ƒ

.Ô˙B‡ ‰ÂÏÈ ‡ÏÂ ,Ì‰Ó ‰ÂÏÈ ‡ÏÂ ,Ô‰Ï»∆¿…ƒ¿∆≈∆¿…«¿∆»

ממוצע 42) ובמקח נהנה, מהם אחד נמצא שהוא, צד שבכל
יחד. גם וללוקח למוכר הנאה בו יש בשווה, הנמכר

.ËÏ‡M‰Ï ¯eÒ‡ - ¯ÈÚ‰ Èa ˙È‰ BÓˆÚ ÏÚ ¯Ò‡»«««¿¬»«¿≈»ƒ»¿ƒ»≈
¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈaÓ ÌÎÁÏ B¯„ ÏÚ43Ì‡Â .(‡È‰‰) «ƒ¿¿»»ƒ¿≈»»ƒ«ƒ¿ƒ
¯zÓ B¯„ È¯‰ - BÏ ¯Èz‰Â Ï‡L44.e¯‡aL BÓk , ƒ¿«¿ƒƒ¬≈ƒ¿À»¿∆≈«¿

מהתרתו.43) נהנה הוא שנהנה 44)שהרי פי על  שאף
ה"לחם  ולדעת התרתו. נתבטלה זה בשביל לא מהחכם,
- עירו מחכם נהנה שהוא פי על אף - מותר נדרו משנה"
ללמדה  למדיר לו שמותר פה, שבעל מתורה גרוע זה אין כי
שהמודר  פי על ואף שכר, עליה נוטלין שאין מפני למודר
הואיל  כאן, גם ניתנו. ליהנות לאו מצוות מהלימוד, נהנה
תורה  כדין התרתו, על שכר ליטול רשאי החכם ואין

למודר. הנאה זו אין שבעלֿפה,

.È˙Bi¯a‰ ˙È‰ ¯Ò‡L ÈÓ45¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÂÈÏÚ ƒ∆»«¬»««¿ƒ»»¬≈∆À»
Ë˜Ïa ˙B‰Ï46‰ÁÎL47‰‡Ùe48ÈÚ ¯OÚÓe ,49 ≈»¿∆∆ƒ¿»≈»«¿«»ƒ

˙Èa‰ CB˙a ‡Ï Ï·‡ ,˙B¯ba ˜lÁ˙n‰50. «ƒ¿«≈«¿»¬»…¿««ƒ

לבריות.45) ששייך בשעת 46)מה  הנופלות שבלים
לעניים. שייך והוא ששכחו 47)הקצירה תבואה עומר

לקחתו, לשוב לו ואסור הקציר, בשעת בשדהו, השדה בעל
לעניים. משאירו תבואה 48)אלא להניח חייב שאדם

לעניים. שדהו שחייב 49)בסוף שבתבואה, העשירי החלק
למחזור  והשישית השלישית בשנה לעניים ליתנו אדם
ונוטלו, בא ליטול הרוצה וכל בגורן שמניחו השמיטה.
שאינם  מהם, ליהנות לו מותר הם, הפקר אלה וכל והואיל

הבריות. הבית,50)של בתוך המתחלק עני מעשר כלומר,
עני  מעשר ממנה הפריש ולא לאוצר תבואתו שהכניס לאחר
ובמעשר  להם. ליתן עניים מצא שלא או שנאנס לפי בגורן,
ואכלו  ולאלמנה ליתום לגר ללוי "ונתת "נתינה" נאמרה זה
לעני  שמחלקו לבעלים, הנאה טובת בו ויש בשעריך"
עני  למעשר בניגוד גמור, כהפקר זה אין ולפיכך שירצה,
אלא: נתינה" "לשון בו נאמרה שלא בגורן, המתחלק
לבעלים  בו ואין ונוטלו בא הרוצה וכל בשעריך" "והנחת

הנאה. טובת שום

.‡ÈÈ¯‰ - ÌiÂÏ‰ ÏÚÂ ÌÈ‰k‰ ÏÚ B˙È‰ ¯Ò‡L ÈÓƒ∆»«¬»»««…¬ƒ¿««¿ƒƒ¬≈
ÔÈ‡a el‡51Ì‰È˙BzÓ ÔÈÏËBÂ52BÁ¯k ÏÚ53Ì‡Â . ≈»ƒ¿¿ƒ«¿≈∆«»¿¿ƒ

ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - el‡ ÌiÂÏe el‡ ÌÈ‰k :¯Ó‡54, »«…¬ƒ≈¿ƒƒ≈¬≈≈¬ƒ
.ÌÈ¯Á‡ ÌiÂÏe ÌÈ‰ÎÏ ÂÈ˙B¯OÚÓe ÂÈ˙BÓe¯z ÔzÈÂ¿ƒ≈¿»«¿¿»¿…¬ƒ¿ƒƒ¬≈ƒ

ÌÈiÚ ˙BzÓa ÔÈc‰ ‡e‰Â55.ÌÈiÚ‰ ÌÚ ¿«ƒ¿«¿¬ƒƒƒ»¬ƒƒ

אסורים 51) בעצמם הם כי בשבילם, ליטול אחרים שולחים

לשדהו. או לביתו ומעשר 52)להיכנס לכהן תרומה
ללוי. לבעלים 53)ראשון שיש הנאה שטובת פי על אף

הכהנים  כל ואסר הואיל זאת בכל כממון, נחשבת בהם,
באכילה  אסורה תרומה שהרי כעפר, עשאה בתרומתו,
בה  לו ואין לגמרי שהפקירה נמצא בה, יעשה ומה לזרים,
באכילה  שמותר פי על אף והמעשר הנאה. טובת שום

כן. גם והפקירו הוא, ללוי נתינתו ויכול 54)לזרים, הואיל
הנאה, טובת בהם לו יש אחרים, ולויים לכהנים ליתנם
לאסרם  ויכול כהפקר, ואינם שירצה, מי לכל שנותנם
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
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ואין  הואיל המודר, בו שייהנה כדי אלא לאחר, נתנו שלא
הקודמת, בהלכה אבל זה, גם לו התירו לאכול מה למודר
מתנה, לשם לאחר ליתן התירו לא אחרת, תקנה שיש

כהערמה. מעל 63)שנראית הבולט אבן גוש או אבן,
הפקר.64)הקרקע. משל אלא מהמדיר נהנה שאינו

.ÂË‰e˙ BÊ ‰cÚÒ È¯‰ :BÏ ¯Ó‡Â ‰zÓ „Á‡Ï Ô˙»«¿∆»«»»¿»«¬≈¿À»¿»
ÏÎ‡ÈÂ È˙È‰a ¯eÒ‡ ‡e‰L ÈBÏt ‡B·ÈÂ ,‰zÓ EÏ¿«»»¿»¿ƒ∆»«¬»»ƒ¿…«

¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - enÚ65Ì‡ [elÙ‡] ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ . ƒ»¬≈∆»¿…∆»¬ƒƒ
EBˆ¯ :BÏ ¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,Ì˙Ò BÏ Ô˙66ÈBÏt ‡B·iL »«¿»¿»«¿»«¿¿∆»¿ƒ

Ô˙ ‡lL B˙lÁz ÏÚ BÙBÒ ÁÈÎB‰ Ì‡ ?enÚ ÏÎ‡ÈÂ¿…«ƒ»ƒƒ««¿ƒ»∆…»«
ÔB‚k .¯eÒ‡ - ÏÎ‡ÈÂ ÈBÏt ‡B·iL ˙Ó ÏÚ ‡l‡ BÏ∆»«¿»∆»¿ƒ¿…«»¿

‰ÏB„‚ ‰cÚÒ ‰˙È‰L67B‡ ÂÈ·‡ ‡B·iL ‰ˆB¯ ‡e‰Â , ∆»¿»¿À»¿»¿∆∆»»ƒ
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ba¯68B˙cÚÒ È¯‰L ;B˙cÚqÓ ÏÎ‡Ï «¿«≈»∆∆¡…ƒ¿À»∆¬≈¿À»

Â .BÏ ˙B˜‰Ï ¯Ó‚ ‡lL ÂÈÏÚ ˙ÁÎBÓ‡ˆBik Ïk ÔÎ ««»»∆…»«¿«¿¿≈…«≈
‰Êa69. »∆

אלא 65) גמורה, מתנה לו נתן שלא מוכיחים, שהדברים
מסעודתו. עמו ייהנה המודר שפלוני כדי להערים, הוא רוצה

וכדומה.67)התסכים.66) נישואין שהדבר 68)סעודת
לאחר. ונותנה בנו לנישואי סעודה מכין אדם שאין ידוע,

לא 69) משנה" ה"כסף ולדעת רבא. של האחרונה וכלשון
אם  אבל לנתינתו, סמוך כך לו כשאמר אלא רבינו נתכוון

מותר. זה הרי כן, לו אמר שעה ולאחר קצת שהה

.ÊËdLÈc˜‰ Ì‡L ‰zÓ Ïk70˙Lc˜Ó ‰È‰z ‡Ï71 »«»»∆ƒƒ¿ƒ»…ƒ¿∆À¿∆∆
˙Ó ÏÚ ‰zÓ ‰ÊÏ Ô˙Bp‰ ÏÎÂ .‰zÓ dÈ‡ -≈»«»»¿»«≈»∆«»»«¿»

¯Á‡Ï d˙B˜‰Ï72‰˜iL ˙Úa ‰˜ ¯Á‡‰ ‰Ê È¯‰ - ¿«¿»¿«≈¬≈∆»«≈»»¿≈∆«¿∆
ÔBL‡¯‰ BÏ73B˙B‡Ï ÔBL‡¯‰ BÏ ‰˜‰ ‡Ï Ì‡Â . »ƒ¿ƒ…ƒ¿»»ƒ¿

ÈM‰ ‡ÏÂ ÔBL‡¯‰ ‡Ï ‰˜ ‡Ï - ¯Á‡74. «≈…»»…»ƒ¿…«≈ƒ

הקדש.70) לצרכי הקדישה 71)לשמים, ואם הואיל
גם  מתנה דין לה אין מקודשת אינה בידו בעודה המקבל
כי  זה, מקבל ידי על ליהנות למודר ואסור עניינים. לשאר
"מעשה  שם: ששנינו כמו והתחכמות, הערמה אלא זו אין

והי  הנאה הימנו מודר אביו שהיה משיא באחד, (המדיר) ה
במתנה  לך נתונים וסעודה חצר לחבירו: ואמר בנו, את
בסעודה, עמנו ויאכל אבא שיבוא כדי אלא לפניך ואינם
לשמים. מוקדשים הם הרי הם שלי אם [=החבר], אמר,
שתקדישם  שלי, את לך נתתי לא המדיר], [=הבן לו אמר
אלא  שלך, את לי נתת לא [=החבר]: לו אמר לשמים.
ויהא  לזה זה ומתרצים ושותים אוכלים ואביך אתה שתהא
שאם  שאינה, מתנה כל חכמים, אמרו בראשו? התלוי עוון
שהלכה  פי, על ואף מתנה". אינה מקודשת תהא הקדישה
שלא  עוד כל שם, מתנה: שמה להחזיר מנת על מתנה היא:
אין  כאן, אבל שירצה, מה לכל גמורה מתנה זו הרי החזירה
שיאכל  כדי אלא לו, נתנה שלא אדם, לשום להקנותה בידו

זמן.72)אביו. קנאה 73)לאחר לא שהראשון פי על אף
אם  כי לעצמו, לראשון נתנה לא שהנותן מעולם לעצמו
זכה  לחבירו: כאומר זה ואין - זמן. לאחר לשני להקנותה
אינה  הזכייה כל ששם פלוני, בה שזכה לפלוני, זה בדבר
כאן  אבל המתנה, מקבל חברו, בשביל אם כי עצמו, בשביל

בגמרא  ושם זמן. לאחר לשני שיקנה כדי הראשון, קנה
סודר", "קניין מדין מועיל, להקנות מנת על שקניין הוכיחו,
סודר  הוא נותן חליפין, בקניין מחברו שדה הקונה שהרי
את  השדה בעל מקנה הסודר, קבלת ועם למקנה, (מטפחת)
בחזרה  הקונה יקבלו זה שסודר פי, על אף לקונה, שדהו
לא  הסודר קניין שכל נמצא ההקנאה, לאחר המקנה מידי
קונה  שכל ומכאן לקונה, השדה להקנות מנת על אלא היה
לו. יקנה כשהראשון השני קנה לאחר, להקנות מנת על

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¿»»∆»«
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לא  עליו שגזרו אחד, מאיש הנאה למודר בניגוד מהנה,
ממנו. ישאל שמא ליהנות 41)להשאיל, לו שאסור ממון,

עליו  ישראל הניית כשאסר לא. בנדרים אמרו וכן מהם,
שאין  בשווה, שווה אפילו חריף דבר להם למכור לו מותר
ייקח. שמא למכור גזרו ולא ללוקח, אלא למוכר הנאה כאן

.ÁÔzÈÂ ‡OÈ ‡Ï - ÂÈÏÚ Ô˙È‰Â Ô‰ÈÏÚ B˙È‰ ¯Ò‡»«¬»»¬≈∆«¬»»»»»…ƒ»¿ƒ≈
BnÚ ezÈÂ Ô‰ e‡OÈ ‡Ï ÔÎÂ ,Ì‰nÚ42ÏÈ‡LÈ ‡ÏÂ . ƒ»∆¿≈…ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿…«¿ƒ

.Ô˙B‡ ‰ÂÏÈ ‡ÏÂ ,Ì‰Ó ‰ÂÏÈ ‡ÏÂ ,Ô‰Ï»∆¿…ƒ¿∆≈∆¿…«¿∆»

ממוצע 42) ובמקח נהנה, מהם אחד נמצא שהוא, צד שבכל
יחד. גם וללוקח למוכר הנאה בו יש בשווה, הנמכר

.ËÏ‡M‰Ï ¯eÒ‡ - ¯ÈÚ‰ Èa ˙È‰ BÓˆÚ ÏÚ ¯Ò‡»«««¿¬»«¿≈»ƒ»¿ƒ»≈
¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈaÓ ÌÎÁÏ B¯„ ÏÚ43Ì‡Â .(‡È‰‰) «ƒ¿¿»»ƒ¿≈»»ƒ«ƒ¿ƒ
¯zÓ B¯„ È¯‰ - BÏ ¯Èz‰Â Ï‡L44.e¯‡aL BÓk , ƒ¿«¿ƒƒ¬≈ƒ¿À»¿∆≈«¿

מהתרתו.43) נהנה הוא שנהנה 44)שהרי פי על  שאף
ה"לחם  ולדעת התרתו. נתבטלה זה בשביל לא מהחכם,
- עירו מחכם נהנה שהוא פי על אף - מותר נדרו משנה"
ללמדה  למדיר לו שמותר פה, שבעל מתורה גרוע זה אין כי
שהמודר  פי על ואף שכר, עליה נוטלין שאין מפני למודר
הואיל  כאן, גם ניתנו. ליהנות לאו מצוות מהלימוד, נהנה
תורה  כדין התרתו, על שכר ליטול רשאי החכם ואין

למודר. הנאה זו אין שבעלֿפה,

.È˙Bi¯a‰ ˙È‰ ¯Ò‡L ÈÓ45¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÂÈÏÚ ƒ∆»«¬»««¿ƒ»»¬≈∆À»
Ë˜Ïa ˙B‰Ï46‰ÁÎL47‰‡Ùe48ÈÚ ¯OÚÓe ,49 ≈»¿∆∆ƒ¿»≈»«¿«»ƒ

˙Èa‰ CB˙a ‡Ï Ï·‡ ,˙B¯ba ˜lÁ˙n‰50. «ƒ¿«≈«¿»¬»…¿««ƒ

לבריות.45) ששייך בשעת 46)מה  הנופלות שבלים
לעניים. שייך והוא ששכחו 47)הקצירה תבואה עומר

לקחתו, לשוב לו ואסור הקציר, בשעת בשדהו, השדה בעל
לעניים. משאירו תבואה 48)אלא להניח חייב שאדם

לעניים. שדהו שחייב 49)בסוף שבתבואה, העשירי החלק
למחזור  והשישית השלישית בשנה לעניים ליתנו אדם
ונוטלו, בא ליטול הרוצה וכל בגורן שמניחו השמיטה.
שאינם  מהם, ליהנות לו מותר הם, הפקר אלה וכל והואיל

הבריות. הבית,50)של בתוך המתחלק עני מעשר כלומר,
עני  מעשר ממנה הפריש ולא לאוצר תבואתו שהכניס לאחר
ובמעשר  להם. ליתן עניים מצא שלא או שנאנס לפי בגורן,
ואכלו  ולאלמנה ליתום לגר ללוי "ונתת "נתינה" נאמרה זה
לעני  שמחלקו לבעלים, הנאה טובת בו ויש בשעריך"
עני  למעשר בניגוד גמור, כהפקר זה אין ולפיכך שירצה,
אלא: נתינה" "לשון בו נאמרה שלא בגורן, המתחלק
לבעלים  בו ואין ונוטלו בא הרוצה וכל בשעריך" "והנחת

הנאה. טובת שום

.‡ÈÈ¯‰ - ÌiÂÏ‰ ÏÚÂ ÌÈ‰k‰ ÏÚ B˙È‰ ¯Ò‡L ÈÓƒ∆»«¬»»««…¬ƒ¿««¿ƒƒ¬≈
ÔÈ‡a el‡51Ì‰È˙BzÓ ÔÈÏËBÂ52BÁ¯k ÏÚ53Ì‡Â . ≈»ƒ¿¿ƒ«¿≈∆«»¿¿ƒ

ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - el‡ ÌiÂÏe el‡ ÌÈ‰k :¯Ó‡54, »«…¬ƒ≈¿ƒƒ≈¬≈≈¬ƒ
.ÌÈ¯Á‡ ÌiÂÏe ÌÈ‰ÎÏ ÂÈ˙B¯OÚÓe ÂÈ˙BÓe¯z ÔzÈÂ¿ƒ≈¿»«¿¿»¿…¬ƒ¿ƒƒ¬≈ƒ

ÌÈiÚ ˙BzÓa ÔÈc‰ ‡e‰Â55.ÌÈiÚ‰ ÌÚ ¿«ƒ¿«¿¬ƒƒƒ»¬ƒƒ

אסורים 51) בעצמם הם כי בשבילם, ליטול אחרים שולחים

לשדהו. או לביתו ומעשר 52)להיכנס לכהן תרומה
ללוי. לבעלים 53)ראשון שיש הנאה שטובת פי על אף

הכהנים  כל ואסר הואיל זאת בכל כממון, נחשבת בהם,
באכילה  אסורה תרומה שהרי כעפר, עשאה בתרומתו,
בה  לו ואין לגמרי שהפקירה נמצא בה, יעשה ומה לזרים,
באכילה  שמותר פי על אף והמעשר הנאה. טובת שום

כן. גם והפקירו הוא, ללוי נתינתו ויכול 54)לזרים, הואיל
הנאה, טובת בהם לו יש אחרים, ולויים לכהנים ליתנם
לאסרם  ויכול כהפקר, ואינם שירצה, מי לכל שנותנם
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
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BÏÏ‚a ÚaL B‡2‰ÏzL ÈÓk ‰Ê È¯‰ -3B‡ B¯„ ƒ¿«ƒ¿»¬≈∆¿ƒ∆»»ƒ¿
¯·„ B˙B‡ Ìi˜˙ ‡Ï Ì‡Â ,¯·„ B˙B‡a B˙Úe·L¿»¿»»¿ƒ…ƒ¿«≈»»

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - BÏÏ‚a ÚaLpL4. ∆ƒ¿«ƒ¿»¬≈∆À»

שנדר.2) מה נדר שבגללה אפילו 4)התנה.3)הסיבה
נתקיים  לא ואם גמור, כתנאי זה שהרי לחכם. שאלה בלא

ה"ג. פ"ט, נדרים בירושלמי וכמבואר הדבר, בטל התנאי

.·˙ÈBÏt ‰M‡ ‡OB ÈÈ‡L :ÚaL B‡ ¯„ ?„ˆÈk≈«»«ƒ¿«∆≈ƒ≈ƒ»¿ƒ
;BÎB˙a Ú¯ ·ÏkL ‰Ê ˙È·Ï ÒÎ ÈÈ‡L ,Ú¯ ‰È·‡L∆»ƒ»«∆≈ƒƒ¿»¿«ƒ∆∆∆∆«¿

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰·eLz ·‡‰ ‰OÚL B‡ e˙Ó5‰fL . ≈∆»»»»¿»¬≈∆À»∆∆
‡ÏÂ ˙ÈBÏt ‡O‡ ‡lL :¯Ó‡Â ÚaL B‡ ¯„pL ÈÓk¿ƒ∆»«ƒ¿«¿»«∆…∆»¿ƒ¿…

˜f‰‰ ˜lzÒ Ì‡ ‡l‡ ‰Ê ˙È·Ï Òk‡6Ïk ÔÎÂ . ∆»≈¿«ƒ∆∆»ƒƒ¿«≈«∆≈¿≈…
‰Êa ‡ˆBik7. «≈»∆

ואין 5) נדרו לאחר ש"נולדה" סיבה היא שהמיתה אעפ"י
כמבואר  לחכם, שאלה ללא הנדר, לבטל יכול ה"נולד"
עדיף  זה הרי ידועה, בסיבה נדרו שתלה כאן, - ה"ה, בסמוך

והולך. רבינו שמפרש כמו סה.6)מנולד, בנדרים משנה
מקום  אין - ההיזק וכשנסתלק הונא, רב כדעת שם ובגמרא

לנדרו. קונם 7)עוד "באומר שם, בירושלמי שאמרו כמו
שחורים, לבוש שהוא הזמן כל פלוני לאיש נהנה שאיני

בו". מותר לבנים לבש

.‚˙ÈBÏt ‡OB ÈÈ‡L ,ÚaLp‰ B‡ ¯„Bp‰ Ï·‡¬»«≈«ƒ¿»∆≈ƒ≈¿ƒ
‰‡ ˙‡ˆÓÂ ,‰¯eÚk‰8;‰·Ï ˙‡ˆÓÂ ,‰¯BÁL ; «¿»¿ƒ¿»»»¿»¿ƒ¿»¿»»

‰¯ˆ˜9‰k¯‡ ˙‡ˆÓÂ ,10ÌB˜ ;11ÈzL‡ ÔÈ‡L ¿»»¿ƒ¿»¬À»»∆≈ƒ¿ƒ
ÈÏ ˙È‰12,Èa ˙‡ ‰˙k‰LÂ ÈÒÈk ˙‡ ‰·bL , ∆¡≈ƒ∆»¿»∆ƒƒ¿∆ƒ¿»∆¿ƒ

,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰˙k‰ ‡lLÂ ‰·‚ ‡lL Ú„BÂ¿«∆…»¿»¿∆…ƒ¿»¬≈∆À»
˙B‚‚L È¯„ ÏÏÎa ‡e‰Â ,˙eÚË ¯„ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆∆∆»¿ƒ¿«ƒ¿≈¿»

ÔÈ¯zÓ Ô‰L13‡ÏÂ ¯·„a B¯„ ‰ÏB˙k ‰Ê ÔÈ‡Â . ∆≈À»ƒ¿≈∆¿∆ƒ¿¿»»¿…
‡Ï ¯„ dÏÏ‚aL ‰aq‰ È¯‰L ,¯·c‰ Ìi˜˙ƒ¿«≈«»»∆¬≈«ƒ»∆ƒ¿»»»«…

‰ÈeˆÓ ‰˙È‰14‰È‰ ˙eÚËÂ15. »¿»¿»¿»»»

היתה 8) מתחילה אלא וקשטוה, שייפוה לא כלומר, יפה.
בטעות. שנדר ונמצא ויפה, קומה.9)נאה נמוכת

סו.).10) בנדרים (משנה הוא 11)גבוהה - קונם קרבן.
התימנים, ובכת"י הט"ז. פ"א, לעיל כמבואר לקרבן, כינוי

איננה. זו תיבה רומי, בדפוס תהא 12)וכן ממני הנאתה
כקרבן. עליה לעיל 13)אסורה וכמבואר כה: שם משנה

ה"א. נדרו.14)פ"ד, בשעת בשני 15)מתחילה כלומר,
שאלה  בלא מותר הוא שלפנינו, ההלכות שבשתי המקרים
מותר  הוא הקודמת ב בהלכה האמור שבדין אלא, לחכם.
שלפנינו  בהלכה וההיתר בדבר, נדרו תולה שהוא מחמת
 ֿ (כסף שגגות נדרי בכלל שהוא טעות" "נדר מטעם הוא
שמח", ה"אור ולדעת סה:). שם הגמרא סוגיית ע"פ משנה
הסיבה  שהרי מותרין, "שהן הוא: כך רבינו בדברי הנוסח
והתיבות: היה", וטעות מצויה, היתה לא נדר שבגללה
ומקומן  כאן, כלל שייכות אינן וכו נדרו" כתולה זה "ואין
וראה  שביארנו". "כמו התיבות: אחרי ה"ה סוף בסמוך

שם. בביאורנו

.„„BÚ ‡ÏÂ16˜BÁ¯Ó ÌÈL‡ ‰‡¯L ÈÓ ‡l‡ , ¿…∆»ƒ∆»»¬»ƒ≈»

ÌÎÈÏÚ Ô‰ È¯‰ :Ô‰Ï ¯Ó‡Â ,BlL ÌÈ‡z ÌÈÏÎB‡¿ƒ¿≈ƒ∆¿»«»∆¬≈≈¬≈∆
Ôa¯˜17ÂÈ·‡ Ô‰ È¯‰Â ËÈa‰Â Ì‰ÈÏ‡ ·¯wL ÔÂÈk - »¿»≈»∆»«¬≈∆¿ƒƒ«¬≈≈»ƒ

‰aq‰ L¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡ .ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ ,ÂÈÁ‡Â¿∆»¬≈≈À»ƒ««ƒ∆…≈≈«ƒ»
¯·c‰L .L¯tL BÓk ‰Ê È¯‰ ,dÏÏ‚a Ô¯Èc‰L∆ƒƒ»ƒ¿»»¬≈∆¿∆≈≈∆«»»
Ô‰L BzÚ„a ‰È‰L ‡l‡ Ì‰ÈÏÚ ¯Ò‡ ‡lL ,ÁÈÎBÓƒ«∆…»«¬≈∆∆»∆»»¿«¿∆≈

ÌÈ¯Ê18‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .. »ƒ¿≈…«≈»∆

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
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כולו  בטל - מקצתו שבטל לנדר מכאן מקצתו, ולא
הי"א. פ"ד, לעיל והשווה ה"א) פ"א, נדרים (ירושלמי

ה"ד.25) לעיל כמבואר עליו, אסר שלא מוכיח, שהדבר
והתרת 26) כולו, שיתקיים דעת על אלא מתחילה, נדר שלא

סו. בנדרים (משנה לכולו היתר פתח משמשת מקצתו
היה  שאילו כיון מפרש: כה:) (שם והר"ן שם). וברא"ש
מוטעה  זה הרי הכלל, מן מוציאו היה ביניהם שאביו יודע
ולבו  פיו אין - טעות הנדר בעיקר שיש וכל הנדר, בעיקר

מאליו. ובטל אסרם 27)שוים ומתחילה הואיל כה: נדרים
כוח  הורע דבריו החליף ועכשיו כולכם, בלשון: עליהם
כולו  הותר ולפיכך מקצתו, והותר נעקר וכאילו הנדר,

שם). ותוספות רבה.28)(רא"ש וכדעת כיון 29)שם,
החזרה  בשעת ועכשיו אסורים, כולכם אמר: הנדר שבשעת
אעפ"י  לאחרים, ביחס - הראשונים דבריו מעמיד כן גם הוא
לפי  מקצתו, שהותר נדר זה אין הכלל, מן אביו את שמוציא
שם). (ר"ן הנדר במשמעות מעולם נכנס לא שאביו

הנדר,30) במשמעות מעולם נכלל לא שאביו אמרנו, וכבר
מקצתו. שהותר נדר כאן שאין נמצא ה"ד, לעיל כמבואר
לזה  אסורים יהיו אלה פירותי אמר: מתחילה אם והואֿהדין
את  וראה וכשנתקרב ממנו, ריחוקם בגלל הכירם, ולא ולזה
אומר  הייתי יודע... הייתי אילו ואמר: חזר ביניהם, אביו
שהחליף  מאחר כולם, הותרו מאבא, חוץ אסורים כולכם
כח  הורע החזרה, שבשעת לדבריו האיסור, שמשעת דבריו
(כסףֿמשנה  כולו הותר מקצתו דהותר ומתוך ונעקר, הנדר

הטור). בשם

.ÊÈ·Ï Ú¯ ÔÈi‰L ÈtÓ ÈÏÚ Ôa¯˜ ÔÈi‰ :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ¿≈»≈««ƒ»¿»»«ƒ¿≈∆««ƒ«ƒ¿≈
Ì‡ ;ÌÈÚÓ È·Ï ‰ÙÈ ÔMÈÓ‰ È¯‰ :BÏ e¯Ó‡Â ,ÌÈÚÓ≈«ƒ¿»¿¬≈«¿À»»∆ƒ¿≈≈«ƒƒ
:¯Ó‡ elÙ‡Â ,¯„B È˙ÈÈ‰ ‡Ï ,Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡ :¯Ó‡»«ƒ»ƒƒ≈«…»ƒƒ≈«¬ƒ»«
ÔLi‰Â ¯eÒ‡ L„Á‰ :¯ÓB‡ È˙ÈÈ‰ ,Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡ƒ»ƒƒ≈«»ƒƒ≈∆»»»¿«»»

L„Á·e ÔLia ¯zÓ - ¯zÓ31el‡ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . À»À»¿»»¿»»¬»ƒ»«ƒ
ÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ ˙BÈi‰ Ïk :¯ÓB‡ È˙ÈÈ‰ ,Ú„BÈ È˙ÈÈ‰»ƒƒ≈«»ƒƒ≈»«≈¬ƒ»«

ÔMÈÓa ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÔMÈÓ‰ ÔÓ ıeÁ32Ïk ÔÎÂ . ƒ«¿À»¬≈∆À»«¿À»¿≈…
‰Êa ‡ˆBik33. «≈»∆

הותר 31) וממילא נדרו, מקצת ועקר דבריו, החליף שהרי
נדרו,32)כולו. הורע לא כבתחילה דבריו והעמיד הואיל

בשעת  בכלל היה שלא המיושן, על מתנה אלא זה שאין
וכפירוש  סו. (נדרים למעיים יפה שהוא ידע אילו נדרו,
יין). לענין רבינו למד וממנו בצל, לענין כו: שם הגמרא

שהבצל 33) טועם, שאני בצל "קונם סו. שם שאמרו כמו
!? ללב יפה כפרי) (בצל הכופרי והלא לו: אמרו ללב, רע
הבצלים", בכל אלא הותר בלבד בכופרי ולא בכופרי, הותר

כו. שם בגמרא שהוסבר וכפי

.ÁÔÏÏ‚aL ÌÈ¯·c ÔÈ‡B¯ - ÚaL B‡ ¯„Bp‰ Ïk»«≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»»
ÔÈÎÏB‰Â ,Ôek˙ ‰Ê È‡Ï Ô‰Ó ÔÈ„ÓÏe ,¯„ B‡ ÚaLƒ¿«»«¿≈ƒ≈∆¿≈∆ƒ¿«≈¿¿ƒ

ÔÈÚ‰ ¯Á‡34¯eac‰ ÚÓLÓ Ïk ¯Á‡ ‡Ï ,35?„ˆÈk . ««»ƒ¿»…««»«¿««ƒ≈«
ÚÈf‰Â ,ÌÈzLt ÏL B‡ ¯Óˆ ÏL ‡OÓ ÔeÚË ‰È‰36 »»»«»∆∆∆∆ƒ¿ƒ¿ƒƒ«

‰L˜ BÁÈ¯ ‰È‰Â37ÂÈÏÚ ‰ÏÚÈ ‡lL ¯„ B‡ ÚaLÂ , ¿»»≈»∆¿ƒ¿«»«∆…«¬∆»»
È„‚a LaÏÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÏBÚÏ ÌÈzLt B‡ ¯Ó∆̂∆ƒ¿ƒ¿»¬≈∆À»ƒ¿ƒ¿≈

Ô˙BqÎÏe ÌÈzLt B‡ ¯Óˆ38‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡Â , ∆∆ƒ¿ƒ¿«»¿≈»∆»

ÔÏÈLÙ‰Ï39ÂÈ¯BÁ‡Ï40¯Óˆ È„‚a Le·Ï ‰È‰ . ¿«¿ƒ»«¬»»»»ƒ¿≈∆∆
Ô˙LÈ·Ïa ¯ÚËˆÂ41ÂÈÏÚ ‰ÏÚÈ ‡lL ¯„ B‡ ÚaLÂ , ¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»»¿ƒ¿«»«∆…«¬∆»»

¯zÓe ,ÂÈÏÚ ÔÚËÏ ¯zÓe ,LaÏÏ ¯eÒ‡ - ÌÏBÚÏ ¯Ó∆̂∆¿»»ƒ¿À»ƒ¿…»»À»
Èf‚a ˙Bqk˙‰Ï42„‚·Ï ‡l‡ ‰Ê Ôek˙ ‡lL ;¯Óˆ ¿ƒ¿«¿ƒ≈∆∆∆…ƒ¿«≈∆∆»¿∆∆

¯Óˆ43.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆∆¿≈…«≈»∆

הנדר.34) שבדיבור.35)כוונת המילולית ההבנה
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
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BÏÏ‚a ÚaL B‡2‰ÏzL ÈÓk ‰Ê È¯‰ -3B‡ B¯„ ƒ¿«ƒ¿»¬≈∆¿ƒ∆»»ƒ¿
¯·„ B˙B‡ Ìi˜˙ ‡Ï Ì‡Â ,¯·„ B˙B‡a B˙Úe·L¿»¿»»¿ƒ…ƒ¿«≈»»

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - BÏÏ‚a ÚaLpL4. ∆ƒ¿«ƒ¿»¬≈∆À»

שנדר.2) מה נדר שבגללה אפילו 4)התנה.3)הסיבה
נתקיים  לא ואם גמור, כתנאי זה שהרי לחכם. שאלה בלא

ה"ג. פ"ט, נדרים בירושלמי וכמבואר הדבר, בטל התנאי

.·˙ÈBÏt ‰M‡ ‡OB ÈÈ‡L :ÚaL B‡ ¯„ ?„ˆÈk≈«»«ƒ¿«∆≈ƒ≈ƒ»¿ƒ
;BÎB˙a Ú¯ ·ÏkL ‰Ê ˙È·Ï ÒÎ ÈÈ‡L ,Ú¯ ‰È·‡L∆»ƒ»«∆≈ƒƒ¿»¿«ƒ∆∆∆∆«¿

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰·eLz ·‡‰ ‰OÚL B‡ e˙Ó5‰fL . ≈∆»»»»¿»¬≈∆À»∆∆
‡ÏÂ ˙ÈBÏt ‡O‡ ‡lL :¯Ó‡Â ÚaL B‡ ¯„pL ÈÓk¿ƒ∆»«ƒ¿«¿»«∆…∆»¿ƒ¿…

˜f‰‰ ˜lzÒ Ì‡ ‡l‡ ‰Ê ˙È·Ï Òk‡6Ïk ÔÎÂ . ∆»≈¿«ƒ∆∆»ƒƒ¿«≈«∆≈¿≈…
‰Êa ‡ˆBik7. «≈»∆

ואין 5) נדרו לאחר ש"נולדה" סיבה היא שהמיתה אעפ"י
כמבואר  לחכם, שאלה ללא הנדר, לבטל יכול ה"נולד"
עדיף  זה הרי ידועה, בסיבה נדרו שתלה כאן, - ה"ה, בסמוך

והולך. רבינו שמפרש כמו סה.6)מנולד, בנדרים משנה
מקום  אין - ההיזק וכשנסתלק הונא, רב כדעת שם ובגמרא

לנדרו. קונם 7)עוד "באומר שם, בירושלמי שאמרו כמו
שחורים, לבוש שהוא הזמן כל פלוני לאיש נהנה שאיני

בו". מותר לבנים לבש

.‚˙ÈBÏt ‡OB ÈÈ‡L ,ÚaLp‰ B‡ ¯„Bp‰ Ï·‡¬»«≈«ƒ¿»∆≈ƒ≈¿ƒ
‰‡ ˙‡ˆÓÂ ,‰¯eÚk‰8;‰·Ï ˙‡ˆÓÂ ,‰¯BÁL ; «¿»¿ƒ¿»»»¿»¿ƒ¿»¿»»

‰¯ˆ˜9‰k¯‡ ˙‡ˆÓÂ ,10ÌB˜ ;11ÈzL‡ ÔÈ‡L ¿»»¿ƒ¿»¬À»»∆≈ƒ¿ƒ
ÈÏ ˙È‰12,Èa ˙‡ ‰˙k‰LÂ ÈÒÈk ˙‡ ‰·bL , ∆¡≈ƒ∆»¿»∆ƒƒ¿∆ƒ¿»∆¿ƒ

,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰˙k‰ ‡lLÂ ‰·‚ ‡lL Ú„BÂ¿«∆…»¿»¿∆…ƒ¿»¬≈∆À»
˙B‚‚L È¯„ ÏÏÎa ‡e‰Â ,˙eÚË ¯„ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆∆∆»¿ƒ¿«ƒ¿≈¿»

ÔÈ¯zÓ Ô‰L13‡ÏÂ ¯·„a B¯„ ‰ÏB˙k ‰Ê ÔÈ‡Â . ∆≈À»ƒ¿≈∆¿∆ƒ¿¿»»¿…
‡Ï ¯„ dÏÏ‚aL ‰aq‰ È¯‰L ,¯·c‰ Ìi˜˙ƒ¿«≈«»»∆¬≈«ƒ»∆ƒ¿»»»«…

‰ÈeˆÓ ‰˙È‰14‰È‰ ˙eÚËÂ15. »¿»¿»¿»»»

היתה 8) מתחילה אלא וקשטוה, שייפוה לא כלומר, יפה.
בטעות. שנדר ונמצא ויפה, קומה.9)נאה נמוכת

סו.).10) בנדרים (משנה הוא 11)גבוהה - קונם קרבן.
התימנים, ובכת"י הט"ז. פ"א, לעיל כמבואר לקרבן, כינוי

איננה. זו תיבה רומי, בדפוס תהא 12)וכן ממני הנאתה
כקרבן. עליה לעיל 13)אסורה וכמבואר כה: שם משנה

ה"א. נדרו.14)פ"ד, בשעת בשני 15)מתחילה כלומר,
שאלה  בלא מותר הוא שלפנינו, ההלכות שבשתי המקרים
מותר  הוא הקודמת ב בהלכה האמור שבדין אלא, לחכם.
שלפנינו  בהלכה וההיתר בדבר, נדרו תולה שהוא מחמת
 ֿ (כסף שגגות נדרי בכלל שהוא טעות" "נדר מטעם הוא
שמח", ה"אור ולדעת סה:). שם הגמרא סוגיית ע"פ משנה
הסיבה  שהרי מותרין, "שהן הוא: כך רבינו בדברי הנוסח
והתיבות: היה", וטעות מצויה, היתה לא נדר שבגללה
ומקומן  כאן, כלל שייכות אינן וכו נדרו" כתולה זה "ואין
וראה  שביארנו". "כמו התיבות: אחרי ה"ה סוף בסמוך

שם. בביאורנו

.„„BÚ ‡ÏÂ16˜BÁ¯Ó ÌÈL‡ ‰‡¯L ÈÓ ‡l‡ , ¿…∆»ƒ∆»»¬»ƒ≈»

ÌÎÈÏÚ Ô‰ È¯‰ :Ô‰Ï ¯Ó‡Â ,BlL ÌÈ‡z ÌÈÏÎB‡¿ƒ¿≈ƒ∆¿»«»∆¬≈≈¬≈∆
Ôa¯˜17ÂÈ·‡ Ô‰ È¯‰Â ËÈa‰Â Ì‰ÈÏ‡ ·¯wL ÔÂÈk - »¿»≈»∆»«¬≈∆¿ƒƒ«¬≈≈»ƒ

‰aq‰ L¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡ .ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ ,ÂÈÁ‡Â¿∆»¬≈≈À»ƒ««ƒ∆…≈≈«ƒ»
¯·c‰L .L¯tL BÓk ‰Ê È¯‰ ,dÏÏ‚a Ô¯Èc‰L∆ƒƒ»ƒ¿»»¬≈∆¿∆≈≈∆«»»
Ô‰L BzÚ„a ‰È‰L ‡l‡ Ì‰ÈÏÚ ¯Ò‡ ‡lL ,ÁÈÎBÓƒ«∆…»«¬≈∆∆»∆»»¿«¿∆≈

ÌÈ¯Ê18‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .. »ƒ¿≈…«≈»∆

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
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כחתיכת 50)והשדה. עליו עשאו זה", "בית שאמר כיון
לעיל  והשווה ב) עמ' שם ובר"ן מו. נדרים (משנה איסור

ה"דֿה. פ"ה,

.·ÈdÈ‡ :BÏ ¯Ó‡ ,E˙¯t ÈÏÈ‡L‰ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈«¿ƒ≈ƒ»»¿»«≈»
ÌB˜ :¯Ó‡Â ¯„ B‡ ÚaL ,‰Èet51L¯BÁ ÈÈ‡ È„O ¿»ƒ¿«»«¿»«»»ƒ≈ƒ≈

da52ÌÏBÚÏ53B„Èa L¯ÁÏ Bk¯„ ‰È‰ Ì‡ ;54‡e‰ - »¿»ƒ»»«¿«¬¿»
da BÏ L¯ÁÏ ÔÈ¯zÓ Ì„‡ ÏÎÂ ,¯eÒ‡55ÔÈ‡ Ì‡Â ; »¿»»»À»ƒ«¬»¿ƒ≈

ÔÈ¯eÒ‡ Ì„‡ ÏÎÂ ‡e‰ - B„Èa L¯ÁÏ Bk¯c56Ïk ÔÎÂ . «¿«¬¿»¿»»»¬ƒ¿≈…
.el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBik«≈ƒ¿»ƒ≈

איננה.51) זו תיבה - התימנים בכת"י וכן רומי, ובדפוס
זו.52) כך נתעצ 53)בפרה ואמר המשאיל, כנגד השואל ב

מג. בנדרים (משנה להשאילו זה רצה שלא כעס, מתוך
איכר.54)וברש"י). כפרי, איש שהוא שלא 55)בעצמו,

הוא. חרישתו לאסור אלא דרכו 56)נתכוין שאין כיון
לא  מחרישתה ליהנות שלא אלא נתכוין לא בידו, לחרוש

(שם). פועליו ע"י ולא ידו על

.‚È˙Èa ‰˜iL B‡ ‰M‡ ‡OiL ¯„ B‡ ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«»«∆ƒ»ƒ»∆ƒ¿∆«ƒ
‡¯iLa ‡ˆiL B‡57L¯ÙÈ B‡58ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - Ìia ∆≈≈¿«»»ƒ¿«»≈¿«¿ƒ

„Ú ‡l‡ ,„iÓ ˙‡ˆÏ B‡ ˙B˜Ï B‡ ‰M‡ ‡OÏ B˙B‡ƒ»ƒ»ƒ¿»≈ƒ»∆»«
Ôe‚‰‰ ¯·„ ‡ˆÓiL59ÏkL ‰¯„pL ‰M‡a ‰OÚÓ .BÏ ∆ƒ¿»»»∆»«¬∆¿ƒ»∆»¿»∆»

Ì„‡ Èa ‰ÈÏÚ eˆÙ˜Â ,BÏ ‡Opz d˙B‡ Úa˙iL ÈÓƒ∆ƒ¿«»ƒ»≈¿»¿»∆»¿≈»»
BÊ ‰ek˙ ‡Ï :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ,dÏ ÔÈe‚‰ ÔÈ‡L∆≈»¬ƒ»¿»¿¬»ƒ…ƒ¿«¿»
Ïk ÔÎÂ .dÏ ÔÈe‚‰‰ ÔÓ d˙B‡ Úa˙iL ÈÓ ÏÎÏ ‡l‡∆»¿»ƒ∆ƒ¿«»ƒ«¬ƒ»¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

במדבר.57) או בדרך, יחד העוברים אנשים קבוצת
לים.58) מיבשה מי 59)יפליג הנוסח: ושם פ. קמא בבא

שזו  וכנראה וכו' ישראל בארץ אשה ולישא בית ליקח שנדר
מקור  שהיא מ"ד, פ"ח, שם בתוספתא שכן סופר, טעות
רוקח). (מעשה זה לענין ישראל ארץ נזכרה לא זו, ברייתא
ישראל. ארץ כאן: הודגש לא א, סעיף ריט, יו"ד בשו"ע וכן

.„È‡B·zL :BÏ ¯Ó‡Â ÚaLpL B‡ B¯·Á ˙‡ ¯Ècn‰««ƒ∆¬≈∆ƒ¿«¿»«∆»
ÔÈÈ ÏL ˙Bi·Á ÈzL B‡ ÌÈhÁ „Á‡ ¯k EÈ·Ï Ïh˙Â60 ¿ƒ…¿»∆…∆»ƒƒ¿≈»ƒ∆«ƒ

‰Ê È¯‰ -61,ÌÎÁÏ ‰Ï‡L ‡Ïa B¯„ ¯Èz‰Ï ÏBÎÈ ¬≈∆»¿«ƒƒ¿¿…¿≈»¿»»
È„aÎÏ ‡l‡ zek˙ ÌeÏk :BÏ ¯Ó‡ÈÂ62‡lL È„B·k , ¿…«¿ƒ¿««¿»∆»¿«¿≈ƒ¿ƒ∆…

Ïh‡63ÈÏÈ·La z¯„pL „B·k ÈÏ‡ ÚÈb‰ ¯·Îe ,64ÔÎÂ . ∆…¿»ƒƒ«≈«»∆»«¿»ƒ¿ƒƒ¿≈
‰z‡ ÔÈ‡ Ì‡ ÈÏ ‰‰ ‰z‡ ÔÈ‡L :ÚaLp‰ B‡ ¯„Bp‰«≈«ƒ¿»∆≈«»∆¡∆ƒƒ≈«»
È¯‰ - ÔÈÈ ÏL ˙Bi·Á ÈzLe ÌÈhÁ ÏL ¯Bk È·Ï Ô˙B≈ƒ¿ƒ∆ƒƒ¿≈»ƒ∆«ƒ¬≈
:¯Ó‡ÈÂ ,ÌÎÁ ˙Ï‡La ‡lL B¯„ ¯Èz‰Ï ÏBÎÈ ‰Ê∆»¿«ƒƒ¿∆…ƒ¿≈«»»¿…«

˜˙ el‡k ÈÈ¯‰ÈzÏa65‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .È„ÈÏ eÚÈb‰Â ¬≈ƒ¿ƒƒ¿««¿ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿≈…«≈
.‰Êa»∆

לבנך 60) נוטל אתה אי אם לך, נהנה שאני קונם לו: שאמר
זה, ולפי כ. שם ובגמרא סג: בנדרים המשנה כלשון וכו'

עצמו. על הנודר הוא ליטול 61)המדיר, שנדרש חברו,
בעיניך,62)ממנו. חשוב שאני שיראו הבריות, בפני

מתנה. לי ליתן רוצה כשיראו 63)שאתה יותר, שאתכבד
לקבל. רוצה את 64)שאיני מפרש המדיר כשאין זה וכל

כי  לא ואומר: חולק המדיר אם אבל סתם. נדר אלא כוונתו,
הרי  מתנה, ממני כשתקבל שאתכבד נתכוונתי, לכבודי אלא
פ"ח, בנדרים הירושלמי ע"פ (ר"ן חכם היתר ללא אסור זה

מו). ס"ק רלב, ליו"ד בש"ך וכן ולשון 65)ה"ז. קבלתי,
וכתב  שם). יו"ט ובתוספות סג: (בנדרים היא משנה
לו  לפרוע לחברו שנשבע שמי ללמוד, יש מכאן הרדב"ז:
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
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וראה 13)לאבותינו". אדם. בני לשון אחר הלך שבנדרים,
טו. אות בסמוך

.‚Le·k‰ ÔÓ ÚaL B‡ ¯„14˙B¯˜Ï Ìk¯c Ì‡ , »«ƒ¿«ƒ«»ƒ«¿»ƒ¿
ÌÈLe·k‰ ÏÎÏ Le·k15Ì‡Â ;Ïka ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - »¿»«¿ƒ¬≈∆»«…¿ƒ

- „·Ïa Le·k ˜¯ÈÏ ‡l‡ Le·k ˙B¯˜Ï Ìk¯c ÔÈ‡≈«¿»ƒ¿»∆»¿»»»ƒ¿«
˜¯È ÏL Le·Îa ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡16‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ≈»∆»¿»∆»»¿≈…«≈

‰Êa17. »∆

לשם 14) וכדומה) חומץ (שמן, ציר בתוך מתוקן מזון
רבים. ימים שנכבשו 15)שימורו למיניהם מאכל דברי כל

וכדומה. "מן 16)בחומץ שנינו: - ב נא, נדרים במשנה,
שאני  כבוש ירק, של הכבוש מן אלא אסור אין הכבוש
שעיקר  שם, רבינו ומפרש וכו'. הכבושים" בכל אסור טועם
אמר  שאם ידוע, לשאינו הידוע, השם בין הוא: ההפרש
ירק. של והוא הידוע, לכבוש כוונתו הידיעה, בה"א הכבוש
הכבושים, כל על מורה זה הרי הידיעה, ה"א בלא אמר ואם
רבינו: מסכם שם גם אבל הלשונות. בכל ידוע כלל וזהו
לשון  אחר הלך בנדרים הידוע: בעיקר (תטעה) תפשע "ואל
בלשונם  מדקדקים שאין מקום, יארע אם כלומר, אדם". בני
ללכת  עלינו אלה בכל ידוע, שאינו לשם הידיעה ה"א בין
'תוספות  (ע"פ זמן ובאותו מקום באותו אדם בני לשון אחר

שם). דרכם 17)יו"ט' אין שאם השלוק, מן הנודר כגון
בבשר  אלא אסור אינו שלוק, לבשר אלא שלוק לקרות

שם. במשנה כמפורש בלבד, שלוק

.„ÔÈ‡ Ì˙ˆ˜Óe Ck BÏ ÔÈ¯B˜ ÌB˜n‰ Èa ˙ˆ˜Ó eÈ‰»ƒ¿»¿≈«»ƒ»ƒ¿»»≈
˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ ‡l‡ ,·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ ÔÈ‡ - ÔÈ¯B˜ƒ≈¿ƒ««»…∆»¬≈∆¿≈

ÌÈ¯„18- ¯·Ú Ì‡Â ,¯ÈÓÁ‰Ï - ÌÈ¯„ ˜ÙÒ ÏÎÂ , ¿»ƒ¿»¿≈¿»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»«
‰˜BÏ BÈ‡19. ≈∆

ה"ה.18) בסמוך שאין 19)מבואר דברו, יחל לא משום:
הי"ד. פ"ה לעיל השווה הספק, על לוקים

.‰ÔÈ˜tzÒnL ÌB˜Óa ÔÓM‰ ÔÓ ¯„ ?„ˆÈk20ÔÓLa ≈«»«ƒ«∆∆¿»∆ƒ¿«¿ƒ¿∆∆
ÔÈÓLÓL ÔÓL·e ˙ÈÊ21ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡ ÌB˜n‰ ÈL‡ ·¯Â , «ƒ¿∆∆À¿¿ƒ¿…«¿≈«»≈ƒ

LÏ ÔÈ¯B˜Â ,˙ÈÊ ÔÓLÏ ‡l‡ Ì˙Ò ÔÓLÔÈÓLÓL ÔÓ ∆∆¿»∆»¿∆∆«ƒ¿ƒ¿∆∆À¿¿ƒ
ÔÈÓLÓL ÔÓLÏ Û‡ ÔÈ¯B˜ ÌËeÚÓe ,ÔÈÓLÓL ÔÓL∆∆À¿¿ƒƒ»ƒ«¿∆∆À¿¿ƒ

Ì‰ÈLa ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - Ì˙Ò ÔÓL22‰˜BÏ BÈ‡Â , ∆∆¿»¬≈∆»ƒ¿≈∆¿≈∆
‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÈÓLÓL ÔÓL ÏÚ23. «∆∆À¿¿ƒ¿≈…«≈»∆

עשבוני,21)משתמשים.20) צמח והוא ביוונית, ֶַָססמה
ולמאור. למזון שמן מפיקים א.22)שמזרעיו נג, נדרים

יש  סתם, שמן שומשמין לשמן אף קוראים שמיעוטם כיון
"הנודר  אמרו: ושם שם). (ר"ן נתכוין אליו שמא להסתפק
- זית) שמן אלא בה מצוי (שאינו ישראל בארץ השמן מן
מצוי  (שאין ובבבל זית, בשמן ואסור שומשמין בשמן מותר
ומותר  שומשמין בשמן אסור - שומשמין) שמן אלא בה

זית". הי"ד.23)בשמן לקמן ראה

.ÂCÏn‰Ï ÌB˜Ó B˙B‡a ÁÈÏL C¯cL ¯·c Ïk24ÂÈÏÚ »»»∆∆∆»ƒ«¿»¿ƒ»≈»»
?„ˆÈk .Ì˙Ò ÁÈÏMÏ ¯Ó‡pL ÔÈn‰ ÏÏÎa ‡e‰ È¯‰ -¬≈ƒ¿««ƒ∆∆¡««»ƒ«¿»≈«
¯Oa BÏ ˙B˜Ï ÁÈÏL Ì„‡ ÁÏLÈ Ì‡ ,Ôk¯cL ÌB˜Ó»∆«¿»ƒƒ¿«»»»ƒ«ƒ¿»»

ÌÈ‚„ ‡l‡ È˙‡ˆÓ ‡Ï :BÏ ¯Ó‡ ,Ì˙Ò25ÚaL Ì‡ ; ¿»»«…»»ƒ∆»»ƒƒƒ¿«

¯O·a Û‡ ¯Ò‡ - ¯Oa‰ ÔÓ ‰Ê ÌB˜Óa ¯„ B‡»«¿»∆ƒ«»»∆¡««ƒ¿«
‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌÈ‚c26ÔÓ ¯„Bp‰ ,ÌB˜Ó ÏÎ·e . »ƒ¿≈…«≈»∆¿»»«≈ƒ

˙BÙBÚ ¯O·a ¯eÒ‡ - ¯Oa‰27¯zÓe ,ÌÈ·¯˜·e «»»»ƒ¿«ƒ¿»«ƒÀ»
ÌÈ·‚Áa28‡lL ¯„pL ˙Úa ÌÈ¯·c‰ ÔÈ‡¯Ó Ì‡Â . «¬»ƒ¿ƒ«¿ƒ«¿»ƒ¿≈∆»«∆…

ÛBÚ ¯O·Ï B‡] „·Ïa ‰Ó‰a ¯O·a ‡l‡ Ôek˙ƒ¿«≈∆»ƒ¿«¿≈»ƒ¿«ƒ¿«
[„·Ïa ‰Ó‰·e29elÙ‡Â ÌÈ‚c ¯O·a ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¿≈»ƒ¿«¬≈∆À»ƒ¿«»ƒ«¬ƒ

Ô‰ÈÏÚ CÏÓ ÁÈÏM‰L ÌB˜Óa30. ¿»∆«»ƒ«ƒ¿»¬≈∆

שולחו.24) עם ולהתייעץ רוצה 25)לשאול אם ושואלו
לא  לו אומר אינו אבל בשר, במקום דגים לו לקנות הוא
מין  בכלל שהדגים שומע, אתה מכאן ירקות, אלא מצאתי

עקיבא). רבי וכדעת נד: (נדרים הם אם 26)בשר כגון
בדלועין, אסור זה הרי עלי, בקדירה המתבשל ירק אמר:
עליהם  נמלך והשליח בקדירה, מתבשלים הם שאף
לקמן  (ראה בקדירה המתבשל ירק להביא לו: כשאומרים

עליהם 27)ה"י). נמלך והשליח בשר, בכלל שהם
אתה  בשר איזה השולח: את ששואל שליחותו, בתחילת
נמלך  אינו דגים ואילו עוף? בשר או בהמה בשר רוצה,
הוא  בשר מצא ולא כשהלך שליחותו, בסוף אלא עליהם
בכלל  שהעופות הרי דגים? לך אקנה שמא ושואל, חוזר
שם). בנדרים הסוגיא ע"פ (כסףֿמשנה מדגים יותר הם בשר

(שם).28) עליהם נמלך אינו השליח וגם בשר, מין שאינם
קשים 29) שהדגים וידוע עיניו, לו שכאבו כגון לדגים, ולא

כ:). במעילה וכן שם, (נדרים עינים הואיל 30)לכואבי
לא  ודאי עיניו, כאב מחמת דגים לאכול לו אסור כה ובין
יאכלם  לא שממילא דגים, בשר עליו לאסור בנדרו נתכוין

ובר"ן). (שם

.Ê‰ÏMa˙ ‡lL ‰ˆÈ·a ¯zÓ - ÏM·Ó‰ ÔÓ ¯„Bp‰«≈ƒ«¿À»À»¿≈»∆…ƒ¿«¿»
‰˙ÙwL „Ú31„·Ïa ‰ÏbÏb˙ ‡l‡32‰OÚnÓ ¯„Bp‰ . «∆»¿»∆»ƒ¿«¿¿»ƒ¿««≈ƒ«¬≈

Ô˙B‡ ÔÈÁÈz¯nL ÌÈ¯·cÓ ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡ - ‰¯„¿̃≈»≈»∆»ƒ¿»ƒ∆«¿ƒƒ»
‰¯„˜a33˙BÙÈ¯ ÔB‚k ,34˙B·È·Ïe35Ô‰a ‡ˆBiÎÂ36. ƒ¿≈»¿ƒ¿ƒ¿«≈»∆

ÏÎa ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ‰¯„˜Ï „¯Bi‰ ÏkÓ BÓˆÚ ¯Ò‡»««¿ƒ»«≈ƒ¿≈»¬≈∆»¿»
‰¯„˜a ÔÈÏMa˙n‰37. «ƒ¿«¿ƒƒ¿≈»

ונקרשה.31) הוקרשה 32)הוקפאה ולא במים הוחמה
 ֿ (כסף פת עמה אוכלין ואין לרפואה אותה ועושין כלל,
צלייתה, או הביצה בישול שבהתחלת שם ועל משנה).
כלשון  גלגול, בישולה: נקרא החלבון, עם החלמון מתערב
המיחם  בצד ביצה נותנים "אין מ"ג): פ"ג, (שבת המשנה
תתערב, - "תתגלגל שם: רבינו ומפרש שתתגלגל", בשביל
במשנה  זו, הלכה ומקור בישול". קצת שתתבשל הענין
שם: רבינו ומפרש טורמוטא", בביצה "ומותר א: מט, נדרים
שלא  גדול שימור אותה ומשמרים חמים, במים "מבושלת
מבושלת  אבל נמרשת". הרופאים אותה וקוראים תקפה,
אמרו  וכן הנודר, בה אסור קצת, אפילו שנקרשה עד הרבה
שכן  מגולגלת, בביצה "אסור ה"א) פ"ו, (נדרים ב'ירושלמי'
קצת, שבנקרשה וכנראה פתו". בה לאכול החולה דרך

(כסףֿמשנה). שם רב 33)מדובר בישול צריכים שאינם
ריז). סי' יו"ד ל'טור' (ב"ח בישולם נגמר ברתיחתם אלא

יט):34) יז, (שמואלֿב ככתוב לגריסים, כתושים חיטה מיני
ע  הרפות"."ותשטח מקמח,35)ליו עשויה מטוגנת עוגה
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כחתיכת 50)והשדה. עליו עשאו זה", "בית שאמר כיון
לעיל  והשווה ב) עמ' שם ובר"ן מו. נדרים (משנה איסור

ה"דֿה. פ"ה,

.·ÈdÈ‡ :BÏ ¯Ó‡ ,E˙¯t ÈÏÈ‡L‰ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈«¿ƒ≈ƒ»»¿»«≈»
ÌB˜ :¯Ó‡Â ¯„ B‡ ÚaL ,‰Èet51L¯BÁ ÈÈ‡ È„O ¿»ƒ¿«»«¿»«»»ƒ≈ƒ≈

da52ÌÏBÚÏ53B„Èa L¯ÁÏ Bk¯„ ‰È‰ Ì‡ ;54‡e‰ - »¿»ƒ»»«¿«¬¿»
da BÏ L¯ÁÏ ÔÈ¯zÓ Ì„‡ ÏÎÂ ,¯eÒ‡55ÔÈ‡ Ì‡Â ; »¿»»»À»ƒ«¬»¿ƒ≈

ÔÈ¯eÒ‡ Ì„‡ ÏÎÂ ‡e‰ - B„Èa L¯ÁÏ Bk¯c56Ïk ÔÎÂ . «¿«¬¿»¿»»»¬ƒ¿≈…
.el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBik«≈ƒ¿»ƒ≈

איננה.51) זו תיבה - התימנים בכת"י וכן רומי, ובדפוס
זו.52) כך נתעצ 53)בפרה ואמר המשאיל, כנגד השואל ב

מג. בנדרים (משנה להשאילו זה רצה שלא כעס, מתוך
איכר.54)וברש"י). כפרי, איש שהוא שלא 55)בעצמו,

הוא. חרישתו לאסור אלא דרכו 56)נתכוין שאין כיון
לא  מחרישתה ליהנות שלא אלא נתכוין לא בידו, לחרוש

(שם). פועליו ע"י ולא ידו על

.‚È˙Èa ‰˜iL B‡ ‰M‡ ‡OiL ¯„ B‡ ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«»«∆ƒ»ƒ»∆ƒ¿∆«ƒ
‡¯iLa ‡ˆiL B‡57L¯ÙÈ B‡58ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - Ìia ∆≈≈¿«»»ƒ¿«»≈¿«¿ƒ

„Ú ‡l‡ ,„iÓ ˙‡ˆÏ B‡ ˙B˜Ï B‡ ‰M‡ ‡OÏ B˙B‡ƒ»ƒ»ƒ¿»≈ƒ»∆»«
Ôe‚‰‰ ¯·„ ‡ˆÓiL59ÏkL ‰¯„pL ‰M‡a ‰OÚÓ .BÏ ∆ƒ¿»»»∆»«¬∆¿ƒ»∆»¿»∆»

Ì„‡ Èa ‰ÈÏÚ eˆÙ˜Â ,BÏ ‡Opz d˙B‡ Úa˙iL ÈÓƒ∆ƒ¿«»ƒ»≈¿»¿»∆»¿≈»»
BÊ ‰ek˙ ‡Ï :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ,dÏ ÔÈe‚‰ ÔÈ‡L∆≈»¬ƒ»¿»¿¬»ƒ…ƒ¿«¿»
Ïk ÔÎÂ .dÏ ÔÈe‚‰‰ ÔÓ d˙B‡ Úa˙iL ÈÓ ÏÎÏ ‡l‡∆»¿»ƒ∆ƒ¿«»ƒ«¬ƒ»¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

במדבר.57) או בדרך, יחד העוברים אנשים קבוצת
לים.58) מיבשה מי 59)יפליג הנוסח: ושם פ. קמא בבא

שזו  וכנראה וכו' ישראל בארץ אשה ולישא בית ליקח שנדר
מקור  שהיא מ"ד, פ"ח, שם בתוספתא שכן סופר, טעות
רוקח). (מעשה זה לענין ישראל ארץ נזכרה לא זו, ברייתא
ישראל. ארץ כאן: הודגש לא א, סעיף ריט, יו"ד בשו"ע וכן

.„È‡B·zL :BÏ ¯Ó‡Â ÚaLpL B‡ B¯·Á ˙‡ ¯Ècn‰««ƒ∆¬≈∆ƒ¿«¿»«∆»
ÔÈÈ ÏL ˙Bi·Á ÈzL B‡ ÌÈhÁ „Á‡ ¯k EÈ·Ï Ïh˙Â60 ¿ƒ…¿»∆…∆»ƒƒ¿≈»ƒ∆«ƒ

‰Ê È¯‰ -61,ÌÎÁÏ ‰Ï‡L ‡Ïa B¯„ ¯Èz‰Ï ÏBÎÈ ¬≈∆»¿«ƒƒ¿¿…¿≈»¿»»
È„aÎÏ ‡l‡ zek˙ ÌeÏk :BÏ ¯Ó‡ÈÂ62‡lL È„B·k , ¿…«¿ƒ¿««¿»∆»¿«¿≈ƒ¿ƒ∆…

Ïh‡63ÈÏÈ·La z¯„pL „B·k ÈÏ‡ ÚÈb‰ ¯·Îe ,64ÔÎÂ . ∆…¿»ƒƒ«≈«»∆»«¿»ƒ¿ƒƒ¿≈
‰z‡ ÔÈ‡ Ì‡ ÈÏ ‰‰ ‰z‡ ÔÈ‡L :ÚaLp‰ B‡ ¯„Bp‰«≈«ƒ¿»∆≈«»∆¡∆ƒƒ≈«»
È¯‰ - ÔÈÈ ÏL ˙Bi·Á ÈzLe ÌÈhÁ ÏL ¯Bk È·Ï Ô˙B≈ƒ¿ƒ∆ƒƒ¿≈»ƒ∆«ƒ¬≈
:¯Ó‡ÈÂ ,ÌÎÁ ˙Ï‡La ‡lL B¯„ ¯Èz‰Ï ÏBÎÈ ‰Ê∆»¿«ƒƒ¿∆…ƒ¿≈«»»¿…«

˜˙ el‡k ÈÈ¯‰ÈzÏa65‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .È„ÈÏ eÚÈb‰Â ¬≈ƒ¿ƒƒ¿««¿ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿≈…«≈
.‰Êa»∆

לבנך 60) נוטל אתה אי אם לך, נהנה שאני קונם לו: שאמר
זה, ולפי כ. שם ובגמרא סג: בנדרים המשנה כלשון וכו'

עצמו. על הנודר הוא ליטול 61)המדיר, שנדרש חברו,
בעיניך,62)ממנו. חשוב שאני שיראו הבריות, בפני

מתנה. לי ליתן רוצה כשיראו 63)שאתה יותר, שאתכבד
לקבל. רוצה את 64)שאיני מפרש המדיר כשאין זה וכל

כי  לא ואומר: חולק המדיר אם אבל סתם. נדר אלא כוונתו,
הרי  מתנה, ממני כשתקבל שאתכבד נתכוונתי, לכבודי אלא
פ"ח, בנדרים הירושלמי ע"פ (ר"ן חכם היתר ללא אסור זה

מו). ס"ק רלב, ליו"ד בש"ך וכן ולשון 65)ה"ז. קבלתי,
וכתב  שם). יו"ט ובתוספות סג: (בנדרים היא משנה
לו  לפרוע לחברו שנשבע שמי ללמוד, יש מכאן הרדב"ז:
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
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ומפרש  לבבות". שתי לעיני "ותלבב ו) יג, (שם, ככתוב
ואח"כ  תחילה רותחים במים מורבכת סולת שם: רש"י

אלא 36)בשמן. רב, זמן אותם מבשלים שאין קמח דברי
כמבואר  בישולם, גמר וזהו רותחים במים אותם חולטים

ה"ב. פ"ו נדרים רב 37)ב'ירושלמי' בישול צריכים אפילו
הכוונה, - ריז סי' יו"ד ה'טור' ולדעת מט.). בנדרים (משנה
ואח"כ  בקדירה, קצת אותם שמבשלים לדברים אפילו
בקדירה, בישולם נגמר שלא שאע"פ באלפס, אותם מטגנים
אסורים. הם הרי - בה ונתבשלו לקדירה תחילה וירדו הואיל

.Á¯Èˆa ¯zÓ - ÌÈ‚c‰ ÔÓ ¯„Bp‰38ÒÈ¯Ó·e39ÏL «≈ƒ«»ƒÀ»¿ƒ¿À¿»∆
ÌÈn‰ ‡e‰Â ,ÌB˜a ¯zÓ - ·ÏÁ‰ ÔÓ ¯„Bp‰ .ÌÈ‚c»ƒ«≈ƒ∆»»À»¿¿««ƒ

·ÏÁ‰ ÔÓ ÔÈÏc·n‰40.·ÏÁa ¯zÓ - ÌBw‰ ÔÓ ¯„ . «À¿»ƒƒ∆»»»«ƒ«À»¿»»
‰ÏÙz ÔÈa ‰ÁeÏÓ ÔÈa da ¯eÒ‡ - ‰È·b‰ ÔÓ ¯„41. »«ƒ«¿ƒ»»»≈¿»≈¿≈»

נא:).38) לנדרים (ר"ן בו מעורבים דגים וקרבי דגים, שומן
המלוחים". הדגים מן היוצאים "המים שם: מפרש ורבינו

ערך 39) וה'ערוך' שם). (ר"ן דגים קרבי בו שאין דגים שומן
במלח. הכבושים מדגים היוצאת שמנונית פירש: אמן,
נדרים  (משנה, מותר - בהם מעורב הדג עיקר שאין ומכיון

והראב"ד 40)נא:). חלב. בכלל זה שאין שם. משנה,
סובר  רבינו אבל לבן. כלומר הקפוי, חלב - קום מפרש:
החלב  מן והנודר אדם, בני בלשון חלב נקרא - קפוי שחלב

(רדב"ז). עליו גבינה שם אין שעדיין בו, משנה,41)אסור
תפל  "היאכל ו) ו, (איוב ככתוב מלוחה, בלתי - תפלה שם.
ולא  הן מלוחות גבינות רוב אומרים ואין מלח". מבלי

שם). (ר"ן למלוחה אלא נתכוין

.ËÔÈa ÔÈiÁ ÔÈa Ô‰a ¯eÒ‡ - ÌÈhÁ‰ ÔÓ ¯„Bp‰«≈ƒ«ƒƒ»»∆≈«ƒ≈
ÔÈÏM·Ó42ÌÚBË È‡L ÌÈhÁ ‰hÁ .43Ô‰a ¯eÒ‡ - ¿À»ƒƒ»ƒƒ∆¬ƒ≈»»∆

˙t ÔÈa ÁÓ˜ ÔÈa44¯eÒ‡ - ÌÚBË È‡L ‰hÁ . ≈∆«≈«ƒ»∆¬ƒ≈»
ÈeÙ‡a45ÒÎÏ ¯zÓe46¯zÓ - ÌÚBË È‡L ÌÈhÁ . ¿»À»»…ƒƒ∆¬ƒ≈À»
ÈeÙ‡a47- ÌÚBË È‡L ÌÈhÁ ‰hÁ .ÒÎÏ ¯eÒ‡Â ¿»¿»»…ƒ»ƒƒ∆¬ƒ≈

ÒÎÏ ÔÈa ÈeÙ‡a ÔÈa ¯eÒ‡48ÔÓ B‡ Ô‚c‰ ÔÓ ¯„Bp‰Â . »≈¿»≈»…¿«≈ƒ«»»ƒ
ÔÈÈn‰ ˙LÓÁa ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡ - ‰‡e·z‰49. «¿»≈»∆»«¬≈∆«ƒƒ

באפוי)42) (כמו אחד גוף נעשות אינן נתבשלו, אפילו כי
כשנדר  אבל הן. 'חיטים' ובכלל מזו זו פרודות נשארות אלא
חיין  בין בהן מותר זה הרי אחיד, גוף שמשמעה החיטה, מן
חיטה  בכלל ואינם פרודות נשארו שהגרגרים מבושלין, בין

מד). אות בסמוך וראה המשנה', שאמר 43)('מרכבת
משתיהן. נודר שהוא משמעה 44)בפירוש בלבד, חיטה

שנדר  ומתוך קמח, וגם חיין משמען: וחיטים אפויה, פת רק
שם). ובריטב"א ב. נג, נדרים (משנה, בכל נאסר משתיהן,

חיטה 45) שלשון אפויה. בה אסור התימנים: ובכת"י
לפת  אלא אחד, לגרגיר נתכוין לא ובוודאי יחיד, משמעה:

ור"ן). וברש"י (שם, אחד גוף שהיא לאכול 46)אפויה
(ברכות  ששנינו כמו ללעוס, - לכוס קמח. או חיין חיטים
כדרכו, שלא הנאכל דבר וכל החיטה". את "הכוסס לז.)
לו:). שם (רש"י כסיסה נקרא: קמח, או חיין חיטים כגון

כוססן 47) שאדם חלוקות חיטים משמעה חיטים: שלשון
נכססת  ואינה אחד גוש שהיא אפויה, פת לא אבל שהן, כמו
אכילת  שגם אמרנו, וכבר ובר"ן). נג: (נדרים נאכלת אלא

כסיסה. אלא אינה אפויה,48)קמח פת משמעה חיטה כי
שנדר  נמצא הקמח, או החיטים כסיסת משמען - וחיטים

בגמרא). (שם כוסמת,49)משניהם שעורים, חיטים, והם:
נה.). נדרים (משנה, ושיפון שועל שבולת

.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
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הקרקע  תחת שמצויים אותם נקראים - כמהים אומר: -
שגדלין  אחר מין הן - ופטריות . . . הארץ משומן ונבראים

פונגו"ש. בלע"ז ונקראין בעצים, להם 63)לפעמים ואין
בה. אע"פ 64)שרשים גדלים הם הארץ מלחלוחית

וכתוב  וברא"ש). שם, (נדרים בקרקע נוגעים שאינם
קונם  ואומר: הנודר תם', 'רבינו בשם מיימוניות' ב'הגהות
ואיֿאפשר  הואיל חל, נדרו אין עלי, שבעולם פירות כל
א. טו, בנדרים כמבואר שוא, נדר זה הרי עליו, יעבור שלא
כל  קונם יאמר: אם אמנם ר"י. בשם שם ב'תוספות' וראה
שהרי  - חל נדרו זה, דבר אעשה אם עלי, שבעולם פירות

נדרו. לאיסור יצטרך ולא תנאו, על יעבור שלא אפשר

.·È‰M‰ ˙B¯t ÏÎa ¯eÒ‡ - ‰M‰ ˙B¯tÓ ¯„Bp‰65, «≈ƒ≈«»»»¿»≈«»»
˙BÏÊB‚·e ÌÈˆÈ··e ·ÏÁ·e ÌÈ‡ÏË·e ÌÈÈ„‚a ¯zÓe66. À»ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ¿»»¿≈ƒ¿»
ÌlÎa ¯eÒ‡ - ÈÏÚ ‰L ÈÏecb Ïk :¯Ó‡ Ì‡Â67. ¿ƒ»«»ƒ≈»»»«»¿À»
ÌÈ‡˙a ‡l‡ ¯eÒ‡ ÔÈ‡ - ıÈw‰ ˙B¯tÓ ¯„Bp‰68. «≈ƒ≈««ƒ≈»∆»«¿≈ƒ

השנה 65) של תשרי עד האדמה, פרי בין אילן, של בין
שם). יוסף' וב'נמוקי נה: (נדרים שאין 66)הבאה יונים,

שם). (ריטב"א פירות נקראים ודוקא 67)אלה שם, גמרא
אסרם  אבל בו, לעמוד יכול שהוא ידוע זמן עד עליו שאסרם
שם). (ר"ן לקיימו לו שאיֿאפשר נדר, זה אין - לעולם עליו

סב. אות לעיל הערתנו בניגוד 68)וראה ביד, הנקצצות
דבר  משמעה "קיץ" לשון כי בסכין, הנקצצות לענבים

וברא"ש). סא: (נדרים ביד הנלקט

.‚È¯wÚa ¯‰f‰ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎ·e¿»«¿»ƒ»≈¿«≈»∆ƒ»≈»ƒ»
Ì„‡ Èa ÔBLÏ ¯Á‡ Cl‰ ÌÈ¯„a :‡e‰L ,ÏB„b‰69 «»∆ƒ¿»ƒ«≈««¿¿≈»»

Èt ÏÚÂ .ÔÓÊ B˙B‡·e ÔBLÏ B˙B‡a ÌB˜Ó B˙B‡aL∆¿»¿»¿¿«¿«ƒ
,ÈBÏt ¯·„a ¯eÒ‡ ¯„Bp‰ ‰Ê :¯Ó‡˙Â ‰¯Bz ‰Ê ¯wÚƒ»∆∆¿…«∆«≈»¿»»¿ƒ

.ÈBÏt ¯·„a ¯zÓeÀ»¿»»¿ƒ

מנהג 69) שם אין אם אלא אלו, כל נשנו ולא ב. נא, שם
(רדב"ז). חכמים ששנו מה על תסמוך קבוע, לשון ולא

שם. ובביאורנו ה"א לעיל והשוה

.„ÈÔÈÈa ¯zÓ - ÌÈ·Ú‰ ÔÓ ¯„Bp‰70elÙ‡Â , «≈ƒ»¬»ƒÀ»¿«ƒ«¬ƒ
L„Á‰71ÔÓLa ¯zÓ - ÌÈ˙Èf‰ ÔÓ .72- ÌÈ¯Óz‰ ÔÓ . ∆»»ƒ«≈ƒÀ»¿∆∆ƒ«¿»ƒ

ÌÈ¯Óz L·„a ¯zÓ73˙BiÂ˙q‰ ÔÓ .74ıÓÁa ¯zÓ - À»ƒ¿«¿»ƒƒ«ƒ¿»ƒÀ»¿…∆
˙BiÂ˙Ò75ÌÈÁetz ÔÈÈa ¯zÓ - ÔÈi‰ ÔÓ .76ÔÓM‰ ÔÓ . ƒ¿»ƒƒ««ƒÀ»¿≈«ƒƒ«∆∆

ÔÈÓLÓL ÔÓLa ¯zÓ -77L·„a ¯zÓ - L·c‰ ÔÓ . À»¿∆∆À¿¿ƒƒ«¿«À»ƒ¿«
ÌÈ¯Óz78˙BiÂ˙Ò ıÓÁa ¯zÓ - ıÓÁ‰ ÔÓ .79ÔÓ . ¿»ƒƒ«…∆À»¿…∆ƒ¿»ƒƒ

˙B˜¯Èa ¯zÓ - ˜¯i‰80ÌL el‡ ÏkL ÈtÓ .‰„O «»»À»¿«¿»∆ƒ¿≈∆»≈≈
ÈÂÏ81B˙B‡a ÈÂÏ BÈ‡L ÌMÓ ‡l‡ ¯„ ‡Ï ‡e‰Â ,Ì‰ ¿«≈¿…»«∆»ƒ≈∆≈¿«¿

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌB˜Ó»¿≈…«≈»∆

ב.70) נב, נדרים אין 71)משנה, הענבים, כטעם שטעמו
אחר  שם זה והרי השם, אחר אלא הטעם אחר הולכים אנו
רטז, סי' ליו"ד (ש"ך א. סו, זרה בעבודה רבא כדעת לגמרי,
מאכלות  הל' והשווה כח). ס"ק שם הגר"א ובביאור כז, ס"ק

הי"ד. פט"ז, שם.72)אסורות שם 73)נדרים, משנה,
א. הסתיו,74)נג, בימות בגפנים הנשארים רעים ענבים

חומץ. מהם היוצא 75)ועושים לחומץ זה נתכוין שלא

(שם). (שם).76)מהם ענבים יין משמע יין, שסתם
ה"ה,77) לעיל וראה (שם). זית שמן משמעו שמן, שסתם

כא. אות דבש 78)ובביאורנו אלא אינו דבש שסתם
(שם). שהחמיץ 79)דבורים טוב ליין אלא נתכוין שלא

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.
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ומפרש  לבבות". שתי לעיני "ותלבב ו) יג, (שם, ככתוב
ואח"כ  תחילה רותחים במים מורבכת סולת שם: רש"י

אלא 36)בשמן. רב, זמן אותם מבשלים שאין קמח דברי
כמבואר  בישולם, גמר וזהו רותחים במים אותם חולטים

ה"ב. פ"ו נדרים רב 37)ב'ירושלמי' בישול צריכים אפילו
הכוונה, - ריז סי' יו"ד ה'טור' ולדעת מט.). בנדרים (משנה
ואח"כ  בקדירה, קצת אותם שמבשלים לדברים אפילו
בקדירה, בישולם נגמר שלא שאע"פ באלפס, אותם מטגנים
אסורים. הם הרי - בה ונתבשלו לקדירה תחילה וירדו הואיל

.Á¯Èˆa ¯zÓ - ÌÈ‚c‰ ÔÓ ¯„Bp‰38ÒÈ¯Ó·e39ÏL «≈ƒ«»ƒÀ»¿ƒ¿À¿»∆
ÌÈn‰ ‡e‰Â ,ÌB˜a ¯zÓ - ·ÏÁ‰ ÔÓ ¯„Bp‰ .ÌÈ‚c»ƒ«≈ƒ∆»»À»¿¿««ƒ

·ÏÁ‰ ÔÓ ÔÈÏc·n‰40.·ÏÁa ¯zÓ - ÌBw‰ ÔÓ ¯„ . «À¿»ƒƒ∆»»»«ƒ«À»¿»»
‰ÏÙz ÔÈa ‰ÁeÏÓ ÔÈa da ¯eÒ‡ - ‰È·b‰ ÔÓ ¯„41. »«ƒ«¿ƒ»»»≈¿»≈¿≈»

נא:).38) לנדרים (ר"ן בו מעורבים דגים וקרבי דגים, שומן
המלוחים". הדגים מן היוצאים "המים שם: מפרש ורבינו

ערך 39) וה'ערוך' שם). (ר"ן דגים קרבי בו שאין דגים שומן
במלח. הכבושים מדגים היוצאת שמנונית פירש: אמן,
נדרים  (משנה, מותר - בהם מעורב הדג עיקר שאין ומכיון

והראב"ד 40)נא:). חלב. בכלל זה שאין שם. משנה,
סובר  רבינו אבל לבן. כלומר הקפוי, חלב - קום מפרש:
החלב  מן והנודר אדם, בני בלשון חלב נקרא - קפוי שחלב

(רדב"ז). עליו גבינה שם אין שעדיין בו, משנה,41)אסור
תפל  "היאכל ו) ו, (איוב ככתוב מלוחה, בלתי - תפלה שם.
ולא  הן מלוחות גבינות רוב אומרים ואין מלח". מבלי

שם). (ר"ן למלוחה אלא נתכוין

.ËÔÈa ÔÈiÁ ÔÈa Ô‰a ¯eÒ‡ - ÌÈhÁ‰ ÔÓ ¯„Bp‰«≈ƒ«ƒƒ»»∆≈«ƒ≈
ÔÈÏM·Ó42ÌÚBË È‡L ÌÈhÁ ‰hÁ .43Ô‰a ¯eÒ‡ - ¿À»ƒƒ»ƒƒ∆¬ƒ≈»»∆

˙t ÔÈa ÁÓ˜ ÔÈa44¯eÒ‡ - ÌÚBË È‡L ‰hÁ . ≈∆«≈«ƒ»∆¬ƒ≈»
ÈeÙ‡a45ÒÎÏ ¯zÓe46¯zÓ - ÌÚBË È‡L ÌÈhÁ . ¿»À»»…ƒƒ∆¬ƒ≈À»
ÈeÙ‡a47- ÌÚBË È‡L ÌÈhÁ ‰hÁ .ÒÎÏ ¯eÒ‡Â ¿»¿»»…ƒ»ƒƒ∆¬ƒ≈

ÒÎÏ ÔÈa ÈeÙ‡a ÔÈa ¯eÒ‡48ÔÓ B‡ Ô‚c‰ ÔÓ ¯„Bp‰Â . »≈¿»≈»…¿«≈ƒ«»»ƒ
ÔÈÈn‰ ˙LÓÁa ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡ - ‰‡e·z‰49. «¿»≈»∆»«¬≈∆«ƒƒ

באפוי)42) (כמו אחד גוף נעשות אינן נתבשלו, אפילו כי
כשנדר  אבל הן. 'חיטים' ובכלל מזו זו פרודות נשארות אלא
חיין  בין בהן מותר זה הרי אחיד, גוף שמשמעה החיטה, מן
חיטה  בכלל ואינם פרודות נשארו שהגרגרים מבושלין, בין

מד). אות בסמוך וראה המשנה', שאמר 43)('מרכבת
משתיהן. נודר שהוא משמעה 44)בפירוש בלבד, חיטה

שנדר  ומתוך קמח, וגם חיין משמען: וחיטים אפויה, פת רק
שם). ובריטב"א ב. נג, נדרים (משנה, בכל נאסר משתיהן,

חיטה 45) שלשון אפויה. בה אסור התימנים: ובכת"י
לפת  אלא אחד, לגרגיר נתכוין לא ובוודאי יחיד, משמעה:

ור"ן). וברש"י (שם, אחד גוף שהיא לאכול 46)אפויה
(ברכות  ששנינו כמו ללעוס, - לכוס קמח. או חיין חיטים
כדרכו, שלא הנאכל דבר וכל החיטה". את "הכוסס לז.)
לו:). שם (רש"י כסיסה נקרא: קמח, או חיין חיטים כגון

כוססן 47) שאדם חלוקות חיטים משמעה חיטים: שלשון
נכססת  ואינה אחד גוש שהיא אפויה, פת לא אבל שהן, כמו
אכילת  שגם אמרנו, וכבר ובר"ן). נג: (נדרים נאכלת אלא

כסיסה. אלא אינה אפויה,48)קמח פת משמעה חיטה כי
שנדר  נמצא הקמח, או החיטים כסיסת משמען - וחיטים

בגמרא). (שם כוסמת,49)משניהם שעורים, חיטים, והם:
נה.). נדרים (משנה, ושיפון שועל שבולת

.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
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שדר  ממי נדר ואם זו. בתקופה העיר כיושב נחשב העיר,
ס"ק  ריז סי' ליו"ד בש"ך (הובאה המבי"ט דעת - זו בעיר
מששה  פחות אחד במקום דירה נקראת אינה שבזמנינו לז)

א.93)חדשים. קיב, בסנהדרין וכן שם. בבאֿבתרא

.ÁÈ¯eÒ‡ - ÈBÏt ÔÈÚnÓ ÔÈÎLÓp‰ ÌÈn‰ ÔÓ ¯„Bp‰«≈ƒ««ƒ«ƒ¿»ƒƒ«¿»¿ƒ»
epnÓ ˙B˜Bi‰ ˙B¯‰p‰ ÏÎa94ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,¯ ¿»«¿»«¿ƒ∆¿≈»ƒ«

˙BÎLÓp‰95ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡Â ,ÌÓL ‰pzLpL Èt ÏÚ Û‡ . «ƒ¿»««ƒ∆ƒ¿«»¿»¿≈ƒ
ÔÈeÏÓ ÔÈ‡Â ,ÈBÏt ¯‡·e ÈBÏt ¯‰ ‡l‡ Ô˙B‡96 »∆»¿«¿ƒ¿≈¿ƒ¿≈¿«ƒ

¯e„p‰ ÔÈÚn‰ ÌLÏ Ô˙B‡97Ô¯wÚ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ -98, »¿≈««¿»«»ƒ¿ƒ»»
Ïka ¯eÒ‡99ÔÈÚnÓ B‡ ÈBÏt ¯‰pÓ ¯„ Ì‡ Ï·‡ .100 »«…¬»ƒ»«ƒ»»¿ƒƒ«¿«

ÏÚ ˙B‡¯˜p‰ ˙B¯‰p‰ ÏÎa ‡l‡ ¯eÒ‡ ÔÈ‡ - ÈBÏt¿ƒ≈»∆»¿»«¿»«ƒ¿»«
BÓL101. ¿

מהמעיין.94) גבוהים שאנו 95)שהם ולמטה, ממנו
ריז). סי' ליו"ד (ב"ח יורדים הם מהמעיין כי רואים

כשם 97)מחברים.96) הפחות לכל עליהם שמו שיקרא
נביעתם.98)לוי. מים 99)מקור האומר: א. נה, בכורות

מימות  בכל אסור זה הרי עלי, אסורים פרת מנהר הבאים
(חדקל, נהרות משלושה למטה הנהרות ש"כל שבעולם,

מפרת". למטה נהרות ושלשה וגיחון), ולא 100)פישון
ממנו. הבאים מהמים אלא 101)נדר דעתו אין כי שם,

(רש"י). מקום לאותו לקרוא רגיל שהוא שם אחר

.ËÈÌi‰ È„¯BiÓ ¯„Bp‰102‰Lai‰ È·LBÈa ¯zÓ -103. «≈ƒ¿≈«»À»¿¿≈««»»
Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ìi‰ È„¯BÈa ¯eÒ‡ - ‰Lai‰ È·LBiÓƒ¿≈««»»»¿¿≈«»««ƒ∆≈

ÌÈL¯ÙÓ104ÏÏÎa Ìi‰ È„¯BiL ;ÏB„b‰ Ìi‰ ÚˆÓ‡a ¿»¿ƒ¿∆¿««»«»∆¿≈«»ƒ¿«
‰Lai‰ È·LBÈ105¯eÒ‡ - ‰nÁ È‡B¯Ó ¯„ . ¿≈««»»»«≈≈«»»

ÔÈÓeÒa106‰‡B¯ ‰nÁ‰L ÈnÓ ‡l‡ ‰Ê Ôek˙ ‡lL ; ¿ƒ∆…ƒ¿«≈∆∆»ƒƒ∆««»»
B˙B‡107ÌÈÁ¯˜a ¯eÒ‡ - L‡¯‰ È¯BÁMÓ ¯„ .108 »«ƒ¿≈»…»¿≈¿ƒ

˙B·ÈO ÈÏÚ·e109ÌÈpË˜·e ÌÈLa ¯zÓe ,110Ì‡Â . «¬≈≈À»¿»ƒƒ¿«ƒ¿ƒ
Ïka ¯eÒ‡ - ÏkÏ L‡¯‰ È¯ÁL ˙B¯˜Ï Ôk¯c111. «¿»ƒ¿¿…≈»…«…»«…

מהם.102) יהנה בכלל 103)שלא היבשה יושבי שאין
הים. כלומר 104)יורדי מפורשים. התימנים: ובכת"י

מהיבשה. (משנה,105)מופלגים ליבשה לעלות שסופם
מיורדי  הנודר העלו: ה"ו, פ"ג שם וב'ירושלמי' ל.). נדרים
לאחר  אלא הנדר יחול שלא (כלומר, יום שלשים לאחר הים
זה  הרי יבשה, יושבי נעשו יום שלשים וקודם יום), שלשים
אלא  הנדר תחולת זמן אחרי הולכים אנו שאין  בהם, אסור
עקיבא, רבי וכדעת הים, יורדי היו ואז אמירתו, שעת אחרי
הי"ז. פי"ג, לקמן והשווה להחמיר. בין להקל בין

החמה.106) את רואים שאינם ואע"פ עוורים,
בדגים 107) אלא זה הותר ולא הרואים, מן אמר: ולא הואיל

ל:). (נדרים עליהם זורחת החמה שאין אמם, במעי ועוברים
שיער.108) מבעלי אמר: לא ששערם 109)שהרי אע"פ

ראש. שחורי היו כבר שחורי 110)לבן, נקראים "שאין
פעמים  שהאנשים לפי שם). (משנה, אנשים" אלא ראש
אותם, לתאר אפשר ואי אותו, מכסים ופעמים ראשם מגלים
שחורי  נקראים: לפיכך ראש, כמגולי ולא ראש כמכוסי לא
שאסור  נשים אבל שחור, ראשם אנשים של שרובם ראש,
מכוסי  קוראן: אדם מכוסה, ראשן ולעולם ראשן, לגלות להן

אותם  מתאר ואדם תמיד, מגולה ראשם והקטנים ראש.
שם). (ר"ן ראש" ה"א)111)כ"מגולי (לעיל אמרנו שכבר

אדם". בני לשון אחר הלך "בנדרים,

.Î˙aL È˙·BMÓ ¯„112Ï‡¯OÈ· ¯eÒ‡ - »«ƒ¿≈«»»¿ƒ¿»≈
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
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,‰ÏÈn‰ ÏÚ ‰eˆÓ ‡e‰L ÈÓÏ ‡l‡ ‰Ê ÏL B˙ek ÔÈ‡Â¿≈«»»∆∆∆»¿ƒ∆¿À∆««ƒ»
ˆÓ BÈ‡L ÈÓÏ ‡ÏÂ‰ÈÏÚ ‰e123. ¿…¿ƒ∆≈¿À∆»∆»

העולם.119) אומות רומי: בדפוס וכן התימנים, ובכת"י
האח 120) את למול ואסור מילה, מחמת אחיו שמתו כגון

הסכנה. מפני מלים 121)הנולד, שהם הישמעאלים, כגון
עצמם. "והיה 122)את כו): יז, (שמואלֿא נאמר וכן

הזה". הערל ורבינו 123)הפלשתי ב. לא, נדרים משנה,
שמאמין  במי במולים: "שרוצהֿלומר מדגיש: שם בפירושו

מילה". בברית מאמין שאינו מי וערלים: מילה. בברית

.‚ÎÌÈ¯‚a ¯eÒ‡ - Ï‡¯OiÓ ¯„Bp‰124- ÌÈ¯b‰ ÔÓ ; «≈ƒƒ¿»≈»¿≈ƒƒ«≈ƒ
Ï‡¯OÈa ¯zÓ125ÌÈ‰Îa ¯eÒ‡ - Ï‡¯OiÓ ¯„Bp‰ . À»¿ƒ¿»≈«≈ƒƒ¿»≈»¿…¬ƒ

Ï‡¯OÈa ¯zÓ - ÌiÂÏ‰ ÔÓe ÌÈ‰k‰ ÔÓ ;ÌiÂÏe126. ¿ƒƒƒ«…¬ƒƒ«¿ƒƒÀ»¿ƒ¿»≈
¯zÓ - ÌiÂl‰Ó ;ÌiÂÏa ¯zÓ - ÌÈ‰k‰ ÔÓ ¯„Bp‰«≈ƒ«…¬ƒÀ»«¿ƒƒ≈«¿ƒƒÀ»

ÌÈ‰Îa127ÂÈa È·a ¯zÓ - ÂÈaÓ ¯„Bp‰ .128ÏÎ·e . ¿…¬ƒ«≈ƒ»»À»ƒ¿≈»»¿»
„Á‡ ÚaLp‰Â ¯„Bp‰ ÔÈc Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»≈¿«≈»∆ƒ«≈¿«ƒ¿»∆»

‡e‰129.

אע"פ 124) כי בגרים, מותר אברהם" "מזרע הנודר אבל
- אבותינו" "אלקי בתפילה: ואומרים אברהם", "בני שהם
('נמוקי  בלבד ישראל כיֿאם אברהם" "זרע נקראים אינם

הריטב  בשם לא.).יוסף' נדרים נדרים 125)"א, תוספתא
גרים. בכלל ישראל ואין ישראל, בכלל שהגרים מ"ד, פ"ב

(שם).126) ולויים כהנים בכלל ישראל שם,127)שאין
נקראו  שהכהנים בכתוב, מקומות בהרבה שמצינו אע"פ
בני  הלוים "והכהנים טו): מד, (יחזקאל ככתוב לויים,
הכהנים  אין אדם, בני בלשון - כד:) חולין (ראה צדוק"
לענין  הם חלוקים כי כהנים, לויים ולא לויים, נקראים

(רדב"ז). מת וטומאת התורה קריאת ֿ 128)המתנות, בבא
ב. קמג, ובביאורנו.129)בתרא ה"ה, פ"ד לעיל השווה

ה'תשע"ח  טבת כ"ט שלישי יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
האיסור,1) זמן נמשך מתי עד שונים בזמנים התלויים נדרים

עונת  לאירועם, קבע שאין זמניים, במאורעות נדרו תלה
הנודר. בלשון הגשמים

.‡¯eÒ‡ BÈ‡ - ÌBi‰ ÌÚBË ÈÈ‡L ÚaLp‰ B‡ ¯„Bp‰«≈«ƒ¿»∆≈ƒ≈«≈»
CLÁzL „Ú ‡l‡2¯eÒ‡ - „Á‡ ÌBÈ ÌÚBË ÈÈ‡L . ∆»«∆∆¿«∆≈ƒ≈∆»»

B¯„ ˙ÚMÓ ˙ÚÏ ˙ÚÓ3CÎÈÙÏ .4ÌÚBË È‡L ¯„Bp‰ , ≈≈¿≈ƒ¿«ƒ¿¿ƒ»«≈∆¬ƒ≈
¯zÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌBi‰5ÏÎ‡È ‡Ï - CLÁzMÓ6 «««ƒ∆À»ƒ∆∆¿«……«

Ï‡MiL „Ú CLÁzMÓ7Ú·MÈ ‡nL ‰¯Êb ;ÌÎÁÏ ƒ∆∆¿««∆ƒ»≈¿»»¿≈»∆»ƒ»«
ÍLÁzMÓ ÏÎ‡ÈÂ „Á‡ ÌBÈ ˙¯Á‡ ÌÚt8ÔÈ‡ È¯‰L , «««∆∆∆»¿…«ƒ∆∆¿«¿∆¬≈≈

.‰ÊÏ ‰Ê ÔÈaL L¯Ù‰ ÌÈÚ„BÈ ÌÚ‰ Ïk»»»¿ƒ∆¿≈∆≈∆»∆

היום.2) נגמר היום 3)שאז בחצי הנדר בשעת עמד ואם
היום. חצי עד למחר לטעום לו נדר 4)אסור ואם הואיל

לעת. מעת אסור אחד" תורה.5)"יום מדברי 6)מדין
נדרו.7)חכמים. לו לאכול 8)להתיר לו שאסור בעוד

לעת. מעת שלם יום הדין מצד

.·ÌBÈ ÌÚBË È‡L ¯„9˜ÙÒ È¯‰ -10˙ÚÓ ¯eÒ‡Â , »«∆¬ƒ≈¬≈»≈¿»≈≈
- ‰ÎLÁL ¯Á‡ ÏÎ‡ Ì‡Â ,„Á‡ ÌBÈ ¯ÓB‡k ˙ÚÏ¿≈¿≈∆»¿ƒ»«««∆»≈»

‰˜BÏ BÈ‡11BÊ ˙aL ÌÚBË È‡L .12¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ≈∆∆¬ƒ≈«»¬≈∆»
˙aM‰ ÌBÈ·e ˙aM‰ ÈÓÈ ¯‡La13¯zÓ ‡e‰ È¯‰Â , ƒ¿»¿≈««»¿««»«¬≈À»

˙aLa „Á‡Ó14˙Á‡ ˙aL ÌÚBË È‡L .15‰Ê È¯‰ - ≈∆»««»∆¬ƒ≈«»««¬≈∆
‡ÏÂ Ì˙Ò ˙aL ¯Ó‡ .˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌÈÓÈ ‰Ú·L ¯eÒ‡»ƒ¿»»ƒ≈≈¿≈»««»¿»¿…
‰Ú·L ¯eÒ‡Â ,˜ÙÒ È¯‰ - BÊ ‡ÏÂ ˙Á‡ ‡Ï L¯t≈≈…««¿…¬≈»≈¿»ƒ¿»
,‰˜BÏ BÈ‡ - ˙aL ¯Á‡ ÏÎ‡ Ì‡Â ,˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌÈÓÈ»ƒ≈≈¿≈¿ƒ»««««»≈∆

.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿

"היום".9) אמר אסור 10)ולא ואינו "כהיום" דינו אם
לעת. מעת ואסור אחד" כ"יום דינו או שתחשך עד אלא

(11- תורה איסור שהוא נדר ובאיסור נפשטה, שלא בעייא
הספק. על לוקים שאין לוקה, אינו אבל להחמיר, הולכים

זה.12) השבוע.13)שבוע ימי גמר שהוא שלאחריהם,
שעמד  כגון אלא אמורים, הדברים אין הרדב"ז: וכתב
שלא  ונדר בשבת עומד היה אבל החול, בימי נדרו בשעת
בלבד  שבת יום באותו אלא אסור אינו זו בשבת יין ישתה
הבא. לשבוע זו שבת קורא השבת ביום העומד שאין

לעת.14) מעת ימים שבעה עדיין עברו שלא פי על אף
עצמו 15) אסר שלא וכגון עלי, תיאסר אחת שבת טעימת

טעימת  עצמו אסר אם כי וכדומה, יין כגון אחד, ממין אלא
להתקיים  לו אפשר שאי חל, נדרו אין שבעולם, המינים כל
שווא  נדר זה והרי שהיא, כל טעימה ללא ימים שבעה

חל. שאינו

.‚L„Á‰ ÈÓÈ ¯‡La ¯eÒ‡ - ‰Ê L„Á ‰˙BL È‡L16, ∆¬ƒ∆…∆∆»ƒ¿»¿≈«…∆
¯zÓ ‰È‰È L„Á L‡¯ ÌBÈa Ï·‡17Èt ÏÚ Û‡ , ¬»¿……∆ƒ¿∆À»««ƒ

‰È‰L18¯ÒÁ L„Á19¯eÒ‡ - „Á‡ L„Á ÌÚBË È‡L . ∆»»…∆»≈∆¬ƒ≈…∆∆»»
- Ì˙Ò L„Á ¯„ .˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌÈ¯eÓb ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ¿ƒ≈≈¿≈»«…∆¿»

.˜ÙqÓ ˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌBÈ ÌÈLÏL ¯eÒ‡»¿ƒ≈≈¿≈ƒ»≈

השוטף.16) החודש החודש 17)של ימי עם נמנה שהוא
הבא.18)הבא. יום.19)החודש ותשעה עשרים בן

שכן  מלא. הוא נדרו בשעת בו עומד שהוא שהחודש נמצא
בחודש  ועושים חסר, ואחד מלא אחד החדשים רוב דרך
הראשון  היום שלמעשה חודש, ראש ימים שני הבא חסר
לשתות  לנודר מותר זאת בכל שעבר, החודש למלאות הוא
- חודש ראש זה יום נקרא אדם בני ובלשון הואיל בו,
יותר  זה, פירוש לפי אולם אדם. בני לשון אחר הלך ובנדרים
מלא" החודש שהיה פי על "אף כתוב: היה אילו נוח היה
יקרה, שלפעמים אחרת, בדרך שמח" ה"אור פירש ולפיכך
חודש, ראש שלאחר בלילה יחול הירח של החדש שהמולד
החודש  כאשר רק ייתכן זה ודבר זקן" "מולד נקרא וזה
אחד  יום אלא לו אין הבא החודש שאז חסר, היה שעבר,
בחודש  יין לשתות לא שהנודר אומר, והייתי חודש, ראש
הבא, חודש ראש ביום גם לשתות אסור יהיה זה, חסר
מפני  אולם המולד, שלפני הישנה, ללבנה שייך כולו שהוא
ראש  לו: קוראים והם אדם בני לשון אחר הלך שבנדרים

ומעלה. חודש מראש לו מותר לפיכך חודש,

.„ÔÓ ¯‡L ‡Ï elÙ‡ ,BÊ ‰L ¯Oa ÏÎB‡ È‡L∆¬ƒ≈»»»»¬ƒ…ƒ¿«ƒ
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שדר  ממי נדר ואם זו. בתקופה העיר כיושב נחשב העיר,
ס"ק  ריז סי' ליו"ד בש"ך (הובאה המבי"ט דעת - זו בעיר
מששה  פחות אחד במקום דירה נקראת אינה שבזמנינו לז)

א.93)חדשים. קיב, בסנהדרין וכן שם. בבאֿבתרא

.ÁÈ¯eÒ‡ - ÈBÏt ÔÈÚnÓ ÔÈÎLÓp‰ ÌÈn‰ ÔÓ ¯„Bp‰«≈ƒ««ƒ«ƒ¿»ƒƒ«¿»¿ƒ»
epnÓ ˙B˜Bi‰ ˙B¯‰p‰ ÏÎa94ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,¯ ¿»«¿»«¿ƒ∆¿≈»ƒ«

˙BÎLÓp‰95ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡Â ,ÌÓL ‰pzLpL Èt ÏÚ Û‡ . «ƒ¿»««ƒ∆ƒ¿«»¿»¿≈ƒ
ÔÈeÏÓ ÔÈ‡Â ,ÈBÏt ¯‡·e ÈBÏt ¯‰ ‡l‡ Ô˙B‡96 »∆»¿«¿ƒ¿≈¿ƒ¿≈¿«ƒ

¯e„p‰ ÔÈÚn‰ ÌLÏ Ô˙B‡97Ô¯wÚ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ -98, »¿≈««¿»«»ƒ¿ƒ»»
Ïka ¯eÒ‡99ÔÈÚnÓ B‡ ÈBÏt ¯‰pÓ ¯„ Ì‡ Ï·‡ .100 »«…¬»ƒ»«ƒ»»¿ƒƒ«¿«

ÏÚ ˙B‡¯˜p‰ ˙B¯‰p‰ ÏÎa ‡l‡ ¯eÒ‡ ÔÈ‡ - ÈBÏt¿ƒ≈»∆»¿»«¿»«ƒ¿»«
BÓL101. ¿

מהמעיין.94) גבוהים שאנו 95)שהם ולמטה, ממנו
ריז). סי' ליו"ד (ב"ח יורדים הם מהמעיין כי רואים

כשם 97)מחברים.96) הפחות לכל עליהם שמו שיקרא
נביעתם.98)לוי. מים 99)מקור האומר: א. נה, בכורות

מימות  בכל אסור זה הרי עלי, אסורים פרת מנהר הבאים
(חדקל, נהרות משלושה למטה הנהרות ש"כל שבעולם,

מפרת". למטה נהרות ושלשה וגיחון), ולא 100)פישון
ממנו. הבאים מהמים אלא 101)נדר דעתו אין כי שם,

(רש"י). מקום לאותו לקרוא רגיל שהוא שם אחר

.ËÈÌi‰ È„¯BiÓ ¯„Bp‰102‰Lai‰ È·LBÈa ¯zÓ -103. «≈ƒ¿≈«»À»¿¿≈««»»
Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ìi‰ È„¯BÈa ¯eÒ‡ - ‰Lai‰ È·LBiÓƒ¿≈««»»»¿¿≈«»««ƒ∆≈

ÌÈL¯ÙÓ104ÏÏÎa Ìi‰ È„¯BiL ;ÏB„b‰ Ìi‰ ÚˆÓ‡a ¿»¿ƒ¿∆¿««»«»∆¿≈«»ƒ¿«
‰Lai‰ È·LBÈ105¯eÒ‡ - ‰nÁ È‡B¯Ó ¯„ . ¿≈««»»»«≈≈«»»

ÔÈÓeÒa106‰‡B¯ ‰nÁ‰L ÈnÓ ‡l‡ ‰Ê Ôek˙ ‡lL ; ¿ƒ∆…ƒ¿«≈∆∆»ƒƒ∆««»»
B˙B‡107ÌÈÁ¯˜a ¯eÒ‡ - L‡¯‰ È¯BÁMÓ ¯„ .108 »«ƒ¿≈»…»¿≈¿ƒ

˙B·ÈO ÈÏÚ·e109ÌÈpË˜·e ÌÈLa ¯zÓe ,110Ì‡Â . «¬≈≈À»¿»ƒƒ¿«ƒ¿ƒ
Ïka ¯eÒ‡ - ÏkÏ L‡¯‰ È¯ÁL ˙B¯˜Ï Ôk¯c111. «¿»ƒ¿¿…≈»…«…»«…

מהם.102) יהנה בכלל 103)שלא היבשה יושבי שאין
הים. כלומר 104)יורדי מפורשים. התימנים: ובכת"י

מהיבשה. (משנה,105)מופלגים ליבשה לעלות שסופם
מיורדי  הנודר העלו: ה"ו, פ"ג שם וב'ירושלמי' ל.). נדרים
לאחר  אלא הנדר יחול שלא (כלומר, יום שלשים לאחר הים
זה  הרי יבשה, יושבי נעשו יום שלשים וקודם יום), שלשים
אלא  הנדר תחולת זמן אחרי הולכים אנו שאין  בהם, אסור
עקיבא, רבי וכדעת הים, יורדי היו ואז אמירתו, שעת אחרי
הי"ז. פי"ג, לקמן והשווה להחמיר. בין להקל בין

החמה.106) את רואים שאינם ואע"פ עוורים,
בדגים 107) אלא זה הותר ולא הרואים, מן אמר: ולא הואיל

ל:). (נדרים עליהם זורחת החמה שאין אמם, במעי ועוברים
שיער.108) מבעלי אמר: לא ששערם 109)שהרי אע"פ

ראש. שחורי היו כבר שחורי 110)לבן, נקראים "שאין
פעמים  שהאנשים לפי שם). (משנה, אנשים" אלא ראש
אותם, לתאר אפשר ואי אותו, מכסים ופעמים ראשם מגלים
שחורי  נקראים: לפיכך ראש, כמגולי ולא ראש כמכוסי לא
שאסור  נשים אבל שחור, ראשם אנשים של שרובם ראש,
מכוסי  קוראן: אדם מכוסה, ראשן ולעולם ראשן, לגלות להן

אותם  מתאר ואדם תמיד, מגולה ראשם והקטנים ראש.
שם). (ר"ן ראש" ה"א)111)כ"מגולי (לעיל אמרנו שכבר

אדם". בני לשון אחר הלך "בנדרים,

.Î˙aL È˙·BMÓ ¯„112Ï‡¯OÈ· ¯eÒ‡ - »«ƒ¿≈«»»¿ƒ¿»≈
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
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„Á‡ ÌBÈ ‡l‡ ‰M‰20,ÌBi‰ B˙B‡ ‡l‡ ¯eÒ‡ ÔÈ‡ - «»»∆»∆»≈»∆»«
‡e‰ ÌÈ¯„Ï ‰M‰ L‡¯Â .¯zÓ ‰M‰ L‡¯ ÌBÈ·e¿…«»»À»¿…«»»ƒ¿»ƒ

È¯Lz L„Á L‡¯ ÌBÈ21È¯‰ - ˙Á‡ ‰L ÏÎB‡ È‡L . ……∆ƒ¿≈∆¬ƒ≈»»««¬≈
ÌBÈÏ ÌBiÓ ‰ÓÈÓz ‰L ¯eÒ‡ ‰Ê22‰¯aÚ˙ Ì‡Â .23 ∆»»»¿ƒ»ƒ¿¿ƒƒ¿«¿»

d¯eaÚ·e da ¯eÒ‡ - ‰M‰24‰L ÏÎB‡ È‡L .25- «»»»»¿ƒ»∆¬ƒ≈»»
BÓk ,˜ÙqÓ ÌBÈÏ ÌBiÓ ‰ÓÈÓz ‰L ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰¬≈∆»»»¿ƒ»ƒ¿ƒ»≈¿

.e¯‡aL∆≈«¿

באלול.20) בכ"ט שעמד לקרוא 21)כגון אדם בני שדרך
השנה. ראש שנדר.22)תשרי יום באותו אחרת שנה עד

שני.23) אדר לה בבשר 24)שהוסיפו אסור זה נמצא
על  אלא דעתו הייתה לא אומרים ואין חודש. עשר שלושה
לשון  אחר הלך בנדרים כי חודש, י"ב שהיא פשוטה שנה

שנה. נקראת מעוברת ובין פשוטה ובין אדם ולא 25)בני
זו. ולא אחת לא פירש,

.‰‰Ê Úe·L ÔÈÈ ‰˙BL È‡L26ÈL ¯‡La ¯eÒ‡ - ∆¬ƒ∆«ƒ»«∆»ƒ¿»¿≈
‰hÓM‰ ˙L·e Úe·M‰27L‡¯Ó ‡l‡ ¯zÓ BÈ‡Â , «»«ƒ¿««¿ƒ»¿≈À»∆»≈…

Úe·L ÔÈÈ ‰˙BL È‡L .˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓ ÏL ‰M‰«»»∆»≈¿ƒƒ∆¬ƒ∆«ƒ»«
:¯Ó‡ .ÌBÈÏ ÌBiÓ ˙B¯eÓb ÌÈL Ú·L ¯eÒ‡ - „Á‡∆»»∆«»ƒ¿ƒ¿»«

‰Ê Ï·BÈ28ÌÈMÓÁ ˙L·e Ï·Bi‰ ÈL ¯‡La ¯eÒ‡ - ≈∆»ƒ¿»¿≈«≈ƒ¿«¬ƒƒ
dÓˆÚ29. «¿»

שנים.26) שבע שהוא שמיטה, של שהיא 27)מחזור
השבוע, סוף הוא השבת שיום כשם העבר. לשבוע שייכת
שעברה. השמיטה מחזור סוף היא השמיטה שנת כך

שנה.28) חמישים של מחזור החמישים 29)שהוא ששנת
הבא. לשבוע ולא שעבר ליובל נמנית

.Â‰L ‰˙È‰ Ì‡ ,¯„‡ L‡¯ „Ú ÔÈÈ ‰˙BL È‡L∆¬ƒ∆«ƒ«…¬»ƒ»¿»»»
¯eÒ‡ BÈ‡ - ¯„pLk ˙¯aÚÓ ‡È‰L Ú„È ‡ÏÂ ˙¯aÚÓ¿À∆∆¿…»«∆ƒ¿À∆∆¿∆»«≈»

ÔBL‡¯ ¯„‡ L„Á L‡¯ „Ú ‡l‡30ÛBÒ „Ú ¯„ Ì‡Â . ∆»«……∆¬»ƒ¿ƒ»««
ÈL ¯„‡ ÛBÒ „Ú ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ¯„‡31Ú„È Ì‡Â . ¬»¬≈∆»«¬»≈ƒ¿ƒ»«

L‡¯ „Ú ¯eÒ‡ - ¯„‡ L‡¯ „Ú ¯„Â ˙¯aÚÓ ‰M‰L∆«»»¿À∆∆¿»««…¬»»«…
ÈL ¯„‡32. ¬»≈ƒ

לשבט.30) הסמוך לאדר אלא נתכוון נתכוון 31)שלא כי
שני. אדר סוף וזהו אדר הנקרא כל סוף רבי 32)עד כדעת

סתם". אדר כותב - שני "אדר האומר: שם מאיר

.Ê„Ú' ¯Ó‡L ÔÈa ,ÁÒt‰ „Ú ¯·„a BÓˆÚ ¯ÒB‡‰»≈«¿¿»»««∆«≈∆»««
‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡ - 'ÁÒt‰ „Ú' ¯Ó‡L ÔÈa 'ÁÒt‰ Èt¿≈«∆«≈∆»«««∆«≈»∆»

„·Ïa ÚÈbiL „Ú33ÁÒt‰ ‰È‰iL „Ú :¯Ó‡ Ì‡Â .34- «∆«ƒ«ƒ¿«¿ƒ»««∆ƒ¿∆«∆«
„Ú B‡ ¯Èˆw‰ „Ú :¯Ó‡ .ÁÒt‰ ‡ˆiL „Ú ¯eÒ‡ È¯‰¬≈»«∆≈≈«∆«»«««»ƒ«
- ¯Èˆw‰ B‡ ¯Èˆa‰ ‰È‰iL „Ú :¯Ó‡L B‡ ,¯Èˆa‰«»ƒ∆»««∆ƒ¿∆«»ƒ«»ƒ

.ÚÈbiL „Ú ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡≈»∆»«∆«ƒ«

הפסח.33) הווה.34)לפני שהוא זמן כל משמעו:

.ÁÚe·˜ BpÓfL Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê35ÂÈ„Ú ¯„Â36ÔÈ‡ - ∆«¿»…∆¿«»«¿»«»»≈
È¯‰ - ‰È‰iL „Ú ¯„ Ì‡Â ;ÚÈbiL „Ú ‡l‡ ¯eÒ‡»∆»«∆«ƒ«¿ƒ»««∆ƒ¿∆¬≈

Úe·˜ ÔÓÊ BÏ ÔÈ‡L ÏÎÂ .‡ˆiL „Ú ¯eÒ‡ ‰Ê37ÔB‚k , ∆»«∆≈≈¿…∆≈¿«»«¿

„Ú ¯„pL ÔÈa ÂÈ„Ú ¯„pL ÔÈa ,¯Èˆa‰Â ¯Èˆw‰ ÔÓÊ¿««»ƒ¿«»ƒ≈∆»«»»≈∆»««
ÚÈbiL „Ú ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡ - ‰È‰iL38. ∆ƒ¿∆≈»∆»«∆«ƒ«

התורה 35) בו שקבעה פסח כגון קבוע, זמן להמשכו שיש
ימים. זמנו.36)שבעה הגיע זמן 37)עד להמשכו שאין

הקציר  ימי למשך קבוע זמן שאין בציר או קציר כגון קבוע
לפי  מרובים ופעמים מעטים הקציר ימי שלפעמים והבציר,

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. «¿∆≈¿»
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הגשמים 50) עונת בכירה בשנה אבל מאוחרת, בשנה
עד  שנדר וזה בסמוך. כמבואר מרחשון, בי"ז מתחילה
שלא  ואפילו הגשמים ירידת זמן שיגיע עד משמעו, - הגשם
הרביעה  שהוא ביותר המאוחר לזמן וכוונתו בפועל ירדו

כסלו. חודש ראש שזמנה עונת 51)השלישית שזוהי
בכירה. בשנה אינם 52)הגשמים בפועל ירדו וכבר הואיל

שמותר. ירדו, ולא שלישית רביעה זמן מהגיע גרועים
שנייה 53) מרביעה שירדו וגם ממש גשמים לירידת כוונתו

- רבים ומיעוט רבים, משמעה "גשמים" שלשון ואילך,
(בשנה 54)שניים. "הבכירה הם: רביעה זמני שלושה

בשלושה  - הבינונית במרחשון; עשר בשבעה - מוקדמת)
רביעה  כסלו. חודש בראש (המאוחרת) האפילה בו; ועשרים
רובץ: תרגום ומרביצו. העפר משכיב שהמטר שם על -

עדיין 55)רובע. במרחשון בי"ז גשמים ירדו אם אבל
שנייה  לרביעה כוונתו הגשמים" "עד ואמר: הואיל אסור,
הרביעה  זמן והגיע גשמים ירדו לא אם זאת ובכל כנ"ל.
אין  כי מותר, זה הרי כסלו, חודש ראש שהא השלישית
עד  בפירוש: אמר אם אלא הפסח שיעבור עד לאסרו

הגשמים". כליל.56)"שיפסקו הגשמים פסקו שאז
ופירש 57) בהם הנודר ישראל, ארץ כמו לגשמים שצריכים

ובבל, מצרים למעט הפסח, שיעבור עד אסור זה הרי כנ"ל,
קודם  מותר יהיה בהם הנודר כך, כל למים צריכים שאינם
ט  הלכה לעיל נתבאר וכבר פסיקתם. לזמן בהתאם  לכן
על  שאף להעיר, וראוי הנודר". של נדרו מקום לפי ש"הכל
ראשונה  רביעה שזמן יוסי, כרבי רבינו פוסק נדר שלעניין פי
הגשמים  את שואלים אין ולדבריו, מרחשון, בי"ז הוא

במרחשון. מי"ז אלא ומטר") טל "ותן (תפילת:

.·ÈÔÈ‡L :dÏ ¯Ó‡Â ÔÂLÁ¯Óa BzL‡ ˙‡ ¯Èc‰L ÈÓƒ∆ƒƒ∆ƒ¿¿«¿∆¿»¿»«»∆≈
ÈÏ ˙È‰ z‡58Ô‡kÓ59˙È·Ï ÈÎÏz Ì‡ ÁÒt‰ „ÚÂ «¿∆¡≈ƒƒ»¿««∆«ƒ≈¿ƒ¿≈

BÏ ˙B‰Ï ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ˙BkÒ „ÚÂ ÌBi‰Ó CÈ·‡»ƒ≈«¿«À¬≈¬»≈»
„iÓ60CÏz ‡nL ‰¯Êb ,61ÁÒt‰ ÈÙÏ ‰ÎÏ‰ Ì‡Â . ƒ»¿≈»∆»≈≈¿ƒ»¿»ƒ¿≈«∆«

‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ÁÒt‰ ÈÙÏ d˙B‡ ‰p‰Ó ‡e‰ È¯‰Â62. «¬≈¿«∆»ƒ¿≈«∆«¬≈∆∆
ÁÒt‰ ¯·Ú63È‡z‰ CÏ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,64‰Ê È¯‰ - »««∆«««ƒ∆»««¿«¬≈∆

B¯„a ÔÈlÁ ‚‰Ï ¯eÒ‡65‰‰˙Â CÏzL dÁÈp‰Ïe66, »ƒ¿…Àƒ¿ƒ¿¿«ƒ»∆≈≈¿≈»∆
¯„pL BÓk ‚Á‰ „Ú ¯eq‡ da ‚‰B ‡l‡67ÏÚ Û‡Â , ∆»≈»ƒ«∆»¿∆»«¿««

¯·ÚL ÔÓÊ ¯eq‡a ¯„p‰ ‰ÏzL Èt68‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ∆»»«∆∆¿ƒ¿«∆»«¿≈…«≈
ÁÒt‰ ¯Á‡ ‰ÎÏ‰ Ì‡Â .‰Êa69‰¯eÒ‡ dÈ‡ - »∆¿ƒ»¿»«««∆«≈»¬»
BÏ ˙B‰lÓ70. ƒ≈»

לא 60)מעכשיו.59)משלי.58) שעדיין פי על אף
יחל.61)הלכה. לא משום: למפרע עובר בעלה ונמצא

מהנה 62) אם נדרו על ועובר הדירה שהרי לוקה בעלה
כלל. נדרה לא שהרי לוקה אינה היא אבל אותה,

אותה.63) והינה הפסח לפני שהלכה העונש 64)אחרי
הפסח. לפני להנהותה שלא עליה שהדירה 65)שהטיל

הסוכות. עד אביה לבית לילך נדרו 66)לא שחילל מאחר
אביה  לבית לילך להניחה לא עליו נאסר הפסח, לפני והנהה
גם  אותה יהנה שלא שנייה, כפיה לה לפסוק ועליו החג, עד
אמצעי  כי יחל", "לא על ויעבור תלך שלא כדי הפסח, אחרי
עליה, הנאתו איסור אלא מהליכתה, למנעה בידו אין אחר
לעבור  שלא חובתו ידי יצא עליה, נודר שהוא זה, ובנדר

יחל. לא על תלך.67)עוד לפני 68)שלא הנאה איסור
איסור  לנהוג עליו ועדיין נדרו, את פוטר זה אין הפסח,

על 69)בנדרו. עבר שלא נמצא הפסח, קודם הנהה ולא
תנאו. את חילל ולא אסורה 70)נדרו, שעדיין פי על אף

שנית  לכפותה עליו מחמירים אין נדרו, מחמת החג עד לילך
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",
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„Á‡ ÌBÈ ‡l‡ ‰M‰20,ÌBi‰ B˙B‡ ‡l‡ ¯eÒ‡ ÔÈ‡ - «»»∆»∆»≈»∆»«
‡e‰ ÌÈ¯„Ï ‰M‰ L‡¯Â .¯zÓ ‰M‰ L‡¯ ÌBÈ·e¿…«»»À»¿…«»»ƒ¿»ƒ

È¯Lz L„Á L‡¯ ÌBÈ21È¯‰ - ˙Á‡ ‰L ÏÎB‡ È‡L . ……∆ƒ¿≈∆¬ƒ≈»»««¬≈
ÌBÈÏ ÌBiÓ ‰ÓÈÓz ‰L ¯eÒ‡ ‰Ê22‰¯aÚ˙ Ì‡Â .23 ∆»»»¿ƒ»ƒ¿¿ƒƒ¿«¿»

d¯eaÚ·e da ¯eÒ‡ - ‰M‰24‰L ÏÎB‡ È‡L .25- «»»»»¿ƒ»∆¬ƒ≈»»
BÓk ,˜ÙqÓ ÌBÈÏ ÌBiÓ ‰ÓÈÓz ‰L ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰¬≈∆»»»¿ƒ»ƒ¿ƒ»≈¿

.e¯‡aL∆≈«¿

באלול.20) בכ"ט שעמד לקרוא 21)כגון אדם בני שדרך
השנה. ראש שנדר.22)תשרי יום באותו אחרת שנה עד

שני.23) אדר לה בבשר 24)שהוסיפו אסור זה נמצא
על  אלא דעתו הייתה לא אומרים ואין חודש. עשר שלושה
לשון  אחר הלך בנדרים כי חודש, י"ב שהיא פשוטה שנה

שנה. נקראת מעוברת ובין פשוטה ובין אדם ולא 25)בני
זו. ולא אחת לא פירש,

.‰‰Ê Úe·L ÔÈÈ ‰˙BL È‡L26ÈL ¯‡La ¯eÒ‡ - ∆¬ƒ∆«ƒ»«∆»ƒ¿»¿≈
‰hÓM‰ ˙L·e Úe·M‰27L‡¯Ó ‡l‡ ¯zÓ BÈ‡Â , «»«ƒ¿««¿ƒ»¿≈À»∆»≈…

Úe·L ÔÈÈ ‰˙BL È‡L .˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓ ÏL ‰M‰«»»∆»≈¿ƒƒ∆¬ƒ∆«ƒ»«
:¯Ó‡ .ÌBÈÏ ÌBiÓ ˙B¯eÓb ÌÈL Ú·L ¯eÒ‡ - „Á‡∆»»∆«»ƒ¿ƒ¿»«

‰Ê Ï·BÈ28ÌÈMÓÁ ˙L·e Ï·Bi‰ ÈL ¯‡La ¯eÒ‡ - ≈∆»ƒ¿»¿≈«≈ƒ¿«¬ƒƒ
dÓˆÚ29. «¿»

שנים.26) שבע שהוא שמיטה, של שהיא 27)מחזור
השבוע, סוף הוא השבת שיום כשם העבר. לשבוע שייכת
שעברה. השמיטה מחזור סוף היא השמיטה שנת כך

שנה.28) חמישים של מחזור החמישים 29)שהוא ששנת
הבא. לשבוע ולא שעבר ליובל נמנית

.Â‰L ‰˙È‰ Ì‡ ,¯„‡ L‡¯ „Ú ÔÈÈ ‰˙BL È‡L∆¬ƒ∆«ƒ«…¬»ƒ»¿»»»
¯eÒ‡ BÈ‡ - ¯„pLk ˙¯aÚÓ ‡È‰L Ú„È ‡ÏÂ ˙¯aÚÓ¿À∆∆¿…»«∆ƒ¿À∆∆¿∆»«≈»

ÔBL‡¯ ¯„‡ L„Á L‡¯ „Ú ‡l‡30ÛBÒ „Ú ¯„ Ì‡Â . ∆»«……∆¬»ƒ¿ƒ»««
ÈL ¯„‡ ÛBÒ „Ú ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ¯„‡31Ú„È Ì‡Â . ¬»¬≈∆»«¬»≈ƒ¿ƒ»«

L‡¯ „Ú ¯eÒ‡ - ¯„‡ L‡¯ „Ú ¯„Â ˙¯aÚÓ ‰M‰L∆«»»¿À∆∆¿»««…¬»»«…
ÈL ¯„‡32. ¬»≈ƒ

לשבט.30) הסמוך לאדר אלא נתכוון נתכוון 31)שלא כי
שני. אדר סוף וזהו אדר הנקרא כל סוף רבי 32)עד כדעת

סתם". אדר כותב - שני "אדר האומר: שם מאיר

.Ê„Ú' ¯Ó‡L ÔÈa ,ÁÒt‰ „Ú ¯·„a BÓˆÚ ¯ÒB‡‰»≈«¿¿»»««∆«≈∆»««
‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡ - 'ÁÒt‰ „Ú' ¯Ó‡L ÔÈa 'ÁÒt‰ Èt¿≈«∆«≈∆»«««∆«≈»∆»

„·Ïa ÚÈbiL „Ú33ÁÒt‰ ‰È‰iL „Ú :¯Ó‡ Ì‡Â .34- «∆«ƒ«ƒ¿«¿ƒ»««∆ƒ¿∆«∆«
„Ú B‡ ¯Èˆw‰ „Ú :¯Ó‡ .ÁÒt‰ ‡ˆiL „Ú ¯eÒ‡ È¯‰¬≈»«∆≈≈«∆«»«««»ƒ«
- ¯Èˆw‰ B‡ ¯Èˆa‰ ‰È‰iL „Ú :¯Ó‡L B‡ ,¯Èˆa‰«»ƒ∆»««∆ƒ¿∆«»ƒ«»ƒ

.ÚÈbiL „Ú ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡≈»∆»«∆«ƒ«

הפסח.33) הווה.34)לפני שהוא זמן כל משמעו:

.ÁÚe·˜ BpÓfL Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê35ÂÈ„Ú ¯„Â36ÔÈ‡ - ∆«¿»…∆¿«»«¿»«»»≈
È¯‰ - ‰È‰iL „Ú ¯„ Ì‡Â ;ÚÈbiL „Ú ‡l‡ ¯eÒ‡»∆»«∆«ƒ«¿ƒ»««∆ƒ¿∆¬≈

Úe·˜ ÔÓÊ BÏ ÔÈ‡L ÏÎÂ .‡ˆiL „Ú ¯eÒ‡ ‰Ê37ÔB‚k , ∆»«∆≈≈¿…∆≈¿«»«¿

„Ú ¯„pL ÔÈa ÂÈ„Ú ¯„pL ÔÈa ,¯Èˆa‰Â ¯Èˆw‰ ÔÓÊ¿««»ƒ¿«»ƒ≈∆»«»»≈∆»««
ÚÈbiL „Ú ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡ - ‰È‰iL38. ∆ƒ¿∆≈»∆»«∆«ƒ«

התורה 35) בו שקבעה פסח כגון קבוע, זמן להמשכו שיש
ימים. זמנו.36)שבעה הגיע זמן 37)עד להמשכו שאין

הקציר  ימי למשך קבוע זמן שאין בציר או קציר כגון קבוע
לפי  מרובים ופעמים מעטים הקציר ימי שלפעמים והבציר,

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. «¿∆≈¿»
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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
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
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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

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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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«¬»
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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¿«¿»»≈≈¿»¿
‰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
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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
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«¬»
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‰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
 ֿ (לחם ה"א לעיל כמבואר לבינה, שבינו דברים בכלל

ובריא 22)משנה). טוב והוא לבריאותה, ומזיק רע שהוא
רע  שהוא דבר אבל לאכלו, משתוקקת והיא לאחרים,
סי' ליו"ד (ט"ז נפש עינוי זה אין - בו רוצה ואינה בעיניה
לה. רע שהוא כתוב: סא, סעיף שם ובשו"ע נא). ס"ק רלד

אלא 23) בביתה לה אין שלפעמים מ"ג, פ"ז נדרים תוספתא
שם). דוד', ('חסדי ותצטער לאכלו תוכל ולא בלבד, זה מין
השו"ע  סתם וכן נפש, עינוי בהם יש אלו נדרים שני נמצאו

סא. סעיף רלד סי' ביו"ד

.ÂÈepÚ dÏ LÈ ˙Á‡a ,˙B¯kk È˙MÓ ‰¯„24˙Á‡·e »¿»ƒ¿≈ƒ»¿««≈»ƒ¿««
ÈepÚ dÏ ÔÈ‡25¯ÙÓ BÈ‡Â ,da ‰pÚ˙nL BÊÏ ¯ÙÓ - ≈»ƒ≈≈¿∆ƒ¿«»»¿≈≈≈

.ÈepÚ dÏ ÔÈ‡L BÊÏ¿∆≈»ƒ

ממנה 24) תאכל לא ואם נקיה, פת היתה שאחת כגון
לא  תאכלנה לא אם שאפילו סובין פת היתה ואחת תתענה,
ככרות  שתי כיֿאם לאכול אחרת פת לה שאין או תתענה,
במניעת  עוד תתענה ולא תשבע, מהן אחת תאכל ואם אלו,

וברא"ש). פב: (נדרים השניה שאין 25)אכילת מכיון
נדרה  אין וגם לה, מועילה הבעל הפרת אין עינוי, בשניה
אומרים  ואין יוחנן), כרבי (שם, הראשונה בהפרת לה מופר
בהתרה  שאומרים כדרך כולו, הופר מקצתו שהופר נדר
טעות  הנדר את עושה החכם התרת כי ה"ח), פ"ח, (לעיל
היה  שלא כולו, הותר מקצתו והותר והואיל מתחילתו,
הפרת  אבל קיים, הנדר כל שיהא אלא נדרו בשעת בדעתו
והשאר  הופר, שהופר מה ולהבא, מכאן אלא אינה הבעל

ה"י. פי"ג, לקמן והשווה שם). (רא"ש עומד באיסורו

.Ê¯ÙÈ - BÊ ‰È„Ó ÏL ÌÈ‡z ÏÎ‡z ‡lL ‰¯„»¿»∆……«¿≈ƒ∆¿ƒ»»≈
BÏ ‡e‰ ÏB„b ˜ÒÚL ;dÈ·Ï BÈaL ÌÈ¯·c ÌeMÓƒ¿»ƒ∆≈¿≈»∆≈∆»

Ïth‰Ï26˙¯Á‡ ‰È„nÓ dÏ ‡È·‰Ïe27CÎÈÙÏ .28Ì‡ , ¿ƒ«≈¿»ƒ»ƒ¿ƒ»«∆∆¿ƒ»ƒ
˙B¯tÓ ¯Á‡ LÈ‡ dÏ ‡È·‰L B‡ ,dL¯‚ B‡ ˙Ó≈≈¿»∆≈ƒ»ƒ«≈ƒ≈
¯ÙÓ BÈ‡L ;‰ÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ‰È„Ó d˙B‡»¿ƒ»¬≈≈¬ƒ»∆»∆≈≈≈

dÈ·Ï BÈaL ÌÈ¯·„a ÌÈ¯Á‡Ï29. «¬≈ƒƒ¿»ƒ∆≈¿≈»

יכולה 27)לטרוח.26) שהרי נפש, עינוי זה אין אבל
יוסי  וכרבי עט: נדרים (משנה, אחרת מדינה מפירות לאכול

שבינו 28)שם). דבר אלא נפש עינוי זה ואין הואיל
בנדרים 29)לבינה. הסוגיא וכסתימת ה"ב. לעיל כמבואר

נפש, עינוי משום להפר יכול "אינו יוסי: רבי לפי - ב פב,
לבינה". שבינו נדרים מפר אבל

.Á˙Bi¯aÏ ˙B‰Ï ‡lL ‰¯„ Ì‡ ÔÎÂ30Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈ƒ»¿»∆…≈»«¿ƒ««ƒ
ÏÏka ÏÚa‰ ÔÈ‡L31ÌÈ¯·c ÌeMÓ ¯Ù‰Ï BÏ LÈ - ∆≈««««¿»≈¿»≈ƒ¿»ƒ

dÈ·Ï BÈaL32BlMÓ dÏÈÎ‡‰Ï ˜e˜Ê ‰È‰È ‡lL , ∆≈¿≈»∆…ƒ¿∆»¿«¬ƒ»ƒ∆
‰n‡ ÏÚ d˙‡‰ ‰¯Ò‡ Ì‡ ÔÎÂ .„·Ïa33ÔB‚k ,(dlÎ) ƒ¿«¿≈ƒ»¿»¬»»»«À»À»¿

.¯ÙÈ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÏ‡ÚÓLi‰ Ïk B‡ ÌÈ„e‰i‰ [Ïk]»«¿ƒ»«ƒ¿¿≈ƒ¬≈∆»≈

הבריות.30) הנאתה 31)מן לאסור נתכוונה שלא הבריות,
ממנו. ליהנות מותרת זו הרי - לה יפר לא ואפילו ממנו,

להפר",32) יכול "אינו כתוב: ושם ב. פג, נדרים משנה,
הוא  מיפר אבל נפש, עינוי משום מיפר אינו רבינו וסובר
אזי  לה, יפר לא ואם (כסףֿמשנה). לבינה בינו משום
תוכל  ולא לו, גם מליהנות אסורה תהיה כשתתגרש
רב  לפי שם בגמרא כמבואר ההפקר, מן אלא להתפרנס

ה"י. פ"ז לעיל והשווה מדוקדק,33)נחמן, אינו הלשון
אבל  (כסףֿמשנה). כולה מאומה הנאתה כתוב: היה וכאילו
אפילו  זה אין בלבד, אחד מאדם הנאתה אלא נדרה לא אילו
רבי  לפי כלל, להפר יכול ואינו לבינה שבינו דברים בכלל
(נדרים  האומר לשמואל בניגוד כמותו, פוסק שרבינו יוסי,
שמא  נפש, עינוי משום מיפר", - עלי פלוני "הנאת פב.):
רישא  אלא דיבורֿהמתחיל שם בר"ן וראה אליו. תצטרך

(לחםֿמשנה).

.Ë‰¯eÒ‡ ÈLÈÓLz ˙‡‰ :dÏÚ·Ï ‰¯Ó‡L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿«¿»¬»««¿ƒƒ¬»
¯Ù‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - EÈÏÚ34?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ . »∆≈»ƒ¿»≈»¿»∆∆

˙B¯t‰ ÏÚa ÏÚ B¯·Á ˙B¯t ¯ÒB‡Ï35‡e‰ ÔÎÂ . ¿≈≈¬≈««««≈¿≈
¯Ó‡ ‡Ï - CÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ÈLÈÓLz ˙‡‰ :dÏ ¯ÓB‡L∆≈»¬»««¿ƒƒ¬»»«ƒ…»«

„aÚLÓ ‡e‰L ÈtÓ ;ÌeÏk36¯‡La dÏ37˙eÒk ¿ƒ¿≈∆¿À¿»»ƒ¿≈¿
‰BÚÂ38˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,39·‡ .Ì‡ Ï ¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ¬»ƒ

CÈ¯ˆ - ÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ELÈÓLz ˙‡‰ :BÏ ‰¯Ó‡»¿»¬»««¿ƒ¿¬»»«»ƒ
ÔÈ‡L ;dLnLÏ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ¯Ù‰ ‡Ï Ì‡Â .¯Ù‰Ï¿»≈¿ƒ…≈≈¬≈∆»¿«¿»∆≈

BÏ ¯eÒ‡‰ ¯·c Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó40. «¬ƒƒ∆»»»»»»»

שם).34) וברש"י טו: (נדרים להנאתו לו היא שמשועבדת
שאינו 35) בדבר חבירו אוסר אדם אין כי חל, הנדר שאין

ה"ג. פ"ה, לעיל כמבואר מתחייב.36)שלו,
אישות.38)מזונותיה.37) וכן 39)חיי ה"ב. פי"ב,

שם. לאסור 40)בנדרים, הרשות לה יש כי ב. טו, שם
ה"ו, פי"ד אישות הל' והשווה עצמה. על תשמישה הנאת
עלי  גופך יאסר לו: שאמרה כאן: ומדובר ה"ל. פ"א, ולעיל
ממש  בו שאין דבר היא תשמישך" "הנאת כי מתשמיש,
בר"ן  וראה ה"י. פ"ג, לעיל כמבואר עליו, חל הנדר ואין

מן. והא דיבורֿהמתחיל ב טו, לנדרים

.ÈÔ‰ÈOBÚÏ È„È eLc˜È :‰¯Ó‡41‡lL ‰¯„pL B‡ , »¿»ƒ¿¿»«¿≈∆∆»¿»∆…
ÈtÓ ,‰È„È ‰OÚÓa ¯Ò‡ BÈ‡ - ‰È„È ‰OÚÓa ‰‰È≈»∆¿«¬≈»∆»≈∆¡»¿«¬≈»∆»ƒ¿≈

BÏ ÔÈ„aÚLÓ ‰È„iL42e¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡L .43: ∆»∆»¿À¿»ƒ∆««ƒ∆»¿
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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
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
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‰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
 ֿ (לחם ה"א לעיל כמבואר לבינה, שבינו דברים בכלל

ובריא 22)משנה). טוב והוא לבריאותה, ומזיק רע שהוא
רע  שהוא דבר אבל לאכלו, משתוקקת והיא לאחרים,
סי' ליו"ד (ט"ז נפש עינוי זה אין - בו רוצה ואינה בעיניה
לה. רע שהוא כתוב: סא, סעיף שם ובשו"ע נא). ס"ק רלד

אלא 23) בביתה לה אין שלפעמים מ"ג, פ"ז נדרים תוספתא
שם). דוד', ('חסדי ותצטער לאכלו תוכל ולא בלבד, זה מין
השו"ע  סתם וכן נפש, עינוי בהם יש אלו נדרים שני נמצאו

סא. סעיף רלד סי' ביו"ד

.ÂÈepÚ dÏ LÈ ˙Á‡a ,˙B¯kk È˙MÓ ‰¯„24˙Á‡·e »¿»ƒ¿≈ƒ»¿««≈»ƒ¿««
ÈepÚ dÏ ÔÈ‡25¯ÙÓ BÈ‡Â ,da ‰pÚ˙nL BÊÏ ¯ÙÓ - ≈»ƒ≈≈¿∆ƒ¿«»»¿≈≈≈

.ÈepÚ dÏ ÔÈ‡L BÊÏ¿∆≈»ƒ

ממנה 24) תאכל לא ואם נקיה, פת היתה שאחת כגון
לא  תאכלנה לא אם שאפילו סובין פת היתה ואחת תתענה,
ככרות  שתי כיֿאם לאכול אחרת פת לה שאין או תתענה,
במניעת  עוד תתענה ולא תשבע, מהן אחת תאכל ואם אלו,

וברא"ש). פב: (נדרים השניה שאין 25)אכילת מכיון
נדרה  אין וגם לה, מועילה הבעל הפרת אין עינוי, בשניה
אומרים  ואין יוחנן), כרבי (שם, הראשונה בהפרת לה מופר
בהתרה  שאומרים כדרך כולו, הופר מקצתו שהופר נדר
טעות  הנדר את עושה החכם התרת כי ה"ח), פ"ח, (לעיל
היה  שלא כולו, הותר מקצתו והותר והואיל מתחילתו,
הפרת  אבל קיים, הנדר כל שיהא אלא נדרו בשעת בדעתו
והשאר  הופר, שהופר מה ולהבא, מכאן אלא אינה הבעל

ה"י. פי"ג, לקמן והשווה שם). (רא"ש עומד באיסורו

.Ê¯ÙÈ - BÊ ‰È„Ó ÏL ÌÈ‡z ÏÎ‡z ‡lL ‰¯„»¿»∆……«¿≈ƒ∆¿ƒ»»≈
BÏ ‡e‰ ÏB„b ˜ÒÚL ;dÈ·Ï BÈaL ÌÈ¯·c ÌeMÓƒ¿»ƒ∆≈¿≈»∆≈∆»

Ïth‰Ï26˙¯Á‡ ‰È„nÓ dÏ ‡È·‰Ïe27CÎÈÙÏ .28Ì‡ , ¿ƒ«≈¿»ƒ»ƒ¿ƒ»«∆∆¿ƒ»ƒ
˙B¯tÓ ¯Á‡ LÈ‡ dÏ ‡È·‰L B‡ ,dL¯‚ B‡ ˙Ó≈≈¿»∆≈ƒ»ƒ«≈ƒ≈
¯ÙÓ BÈ‡L ;‰ÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ‰È„Ó d˙B‡»¿ƒ»¬≈≈¬ƒ»∆»∆≈≈≈

dÈ·Ï BÈaL ÌÈ¯·„a ÌÈ¯Á‡Ï29. «¬≈ƒƒ¿»ƒ∆≈¿≈»

יכולה 27)לטרוח.26) שהרי נפש, עינוי זה אין אבל
יוסי  וכרבי עט: נדרים (משנה, אחרת מדינה מפירות לאכול

שבינו 28)שם). דבר אלא נפש עינוי זה ואין הואיל
בנדרים 29)לבינה. הסוגיא וכסתימת ה"ב. לעיל כמבואר

נפש, עינוי משום להפר יכול "אינו יוסי: רבי לפי - ב פב,
לבינה". שבינו נדרים מפר אבל

.Á˙Bi¯aÏ ˙B‰Ï ‡lL ‰¯„ Ì‡ ÔÎÂ30Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈ƒ»¿»∆…≈»«¿ƒ««ƒ
ÏÏka ÏÚa‰ ÔÈ‡L31ÌÈ¯·c ÌeMÓ ¯Ù‰Ï BÏ LÈ - ∆≈««««¿»≈¿»≈ƒ¿»ƒ

dÈ·Ï BÈaL32BlMÓ dÏÈÎ‡‰Ï ˜e˜Ê ‰È‰È ‡lL , ∆≈¿≈»∆…ƒ¿∆»¿«¬ƒ»ƒ∆
‰n‡ ÏÚ d˙‡‰ ‰¯Ò‡ Ì‡ ÔÎÂ .„·Ïa33ÔB‚k ,(dlÎ) ƒ¿«¿≈ƒ»¿»¬»»»«À»À»¿

.¯ÙÈ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÏ‡ÚÓLi‰ Ïk B‡ ÌÈ„e‰i‰ [Ïk]»«¿ƒ»«ƒ¿¿≈ƒ¬≈∆»≈

הבריות.30) הנאתה 31)מן לאסור נתכוונה שלא הבריות,
ממנו. ליהנות מותרת זו הרי - לה יפר לא ואפילו ממנו,

להפר",32) יכול "אינו כתוב: ושם ב. פג, נדרים משנה,
הוא  מיפר אבל נפש, עינוי משום מיפר אינו רבינו וסובר
אזי  לה, יפר לא ואם (כסףֿמשנה). לבינה בינו משום
תוכל  ולא לו, גם מליהנות אסורה תהיה כשתתגרש
רב  לפי שם בגמרא כמבואר ההפקר, מן אלא להתפרנס

ה"י. פ"ז לעיל והשווה מדוקדק,33)נחמן, אינו הלשון
אבל  (כסףֿמשנה). כולה מאומה הנאתה כתוב: היה וכאילו
אפילו  זה אין בלבד, אחד מאדם הנאתה אלא נדרה לא אילו
רבי  לפי כלל, להפר יכול ואינו לבינה שבינו דברים בכלל
(נדרים  האומר לשמואל בניגוד כמותו, פוסק שרבינו יוסי,
שמא  נפש, עינוי משום מיפר", - עלי פלוני "הנאת פב.):
רישא  אלא דיבורֿהמתחיל שם בר"ן וראה אליו. תצטרך

(לחםֿמשנה).

.Ë‰¯eÒ‡ ÈLÈÓLz ˙‡‰ :dÏÚ·Ï ‰¯Ó‡L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿«¿»¬»««¿ƒƒ¬»
¯Ù‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - EÈÏÚ34?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ . »∆≈»ƒ¿»≈»¿»∆∆

˙B¯t‰ ÏÚa ÏÚ B¯·Á ˙B¯t ¯ÒB‡Ï35‡e‰ ÔÎÂ . ¿≈≈¬≈««««≈¿≈
¯Ó‡ ‡Ï - CÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ÈLÈÓLz ˙‡‰ :dÏ ¯ÓB‡L∆≈»¬»««¿ƒƒ¬»»«ƒ…»«

„aÚLÓ ‡e‰L ÈtÓ ;ÌeÏk36¯‡La dÏ37˙eÒk ¿ƒ¿≈∆¿À¿»»ƒ¿≈¿
‰BÚÂ38˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,39·‡ .Ì‡ Ï ¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ¬»ƒ

CÈ¯ˆ - ÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ELÈÓLz ˙‡‰ :BÏ ‰¯Ó‡»¿»¬»««¿ƒ¿¬»»«»ƒ
ÔÈ‡L ;dLnLÏ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ¯Ù‰ ‡Ï Ì‡Â .¯Ù‰Ï¿»≈¿ƒ…≈≈¬≈∆»¿«¿»∆≈

BÏ ¯eÒ‡‰ ¯·c Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó40. «¬ƒƒ∆»»»»»»»

שם).34) וברש"י טו: (נדרים להנאתו לו היא שמשועבדת
שאינו 35) בדבר חבירו אוסר אדם אין כי חל, הנדר שאין

ה"ג. פ"ה, לעיל כמבואר מתחייב.36)שלו,
אישות.38)מזונותיה.37) וכן 39)חיי ה"ב. פי"ב,

שם. לאסור 40)בנדרים, הרשות לה יש כי ב. טו, שם
ה"ו, פי"ד אישות הל' והשווה עצמה. על תשמישה הנאת
עלי  גופך יאסר לו: שאמרה כאן: ומדובר ה"ל. פ"א, ולעיל
ממש  בו שאין דבר היא תשמישך" "הנאת כי מתשמיש,
בר"ן  וראה ה"י. פ"ג, לעיל כמבואר עליו, חל הנדר ואין

מן. והא דיבורֿהמתחיל ב טו, לנדרים

.ÈÔ‰ÈOBÚÏ È„È eLc˜È :‰¯Ó‡41‡lL ‰¯„pL B‡ , »¿»ƒ¿¿»«¿≈∆∆»¿»∆…
ÈtÓ ,‰È„È ‰OÚÓa ¯Ò‡ BÈ‡ - ‰È„È ‰OÚÓa ‰‰È≈»∆¿«¬≈»∆»≈∆¡»¿«¬≈»∆»ƒ¿≈

BÏ ÔÈ„aÚLÓ ‰È„iL42e¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡L .43: ∆»∆»¿À¿»ƒ∆««ƒ∆»¿

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



mixcpקמח zekld - d`ltd xtq - zah h"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ובהל' מיפר. השוטה שאין - א עג, לנדרים ברא"ש הוסכם
מן  לעדות פסול "השוטה רבינו: כותב ה"ט, פ"ט עדות
ערום  מהלך שהוא שוטה ולא מצוות. בן שאינו לפי התורה,
ונמצאת  דעתו שנטרפה מי כל אלא בלבד, . . . כלים ומשבר

וכו'. תמיד" משובשת חכמים 61)דעתו לו תיקנו לא
כשיגדל  גמורים, נישואין לידי לבוא וסופו הואיל נישואין,
אבל  ב. קיב, ביבמות וכמבואר ה"ו), פי"א, אישות (הל'
שמופלא  כיון להפר, יכול היה כשלעצמה, קטנותו משום
 ֿ הוא ה"ד) פי"א, לעיל (ראה נבדקים נדריו לאיש הסמוך
את  שקונה קטן ויבם אשתו, נדרי להפר ראוי שהיה הדין
הי"ח, פ"ה יבום ובהל' יט. קידושין (ראה התורה מן יבמתו
ונערה  שמח'). ('אור התורה מן שמיפר ודאי שם), ובביאורנו
לאשת  והואֿהדין (רדב"ז). נדריה מיפר אביה לקטן, נשואה
אין  לשוטה שגם נדריה, מפר אביה נערה, והיא שוטה

שם. ביבמות כמבואר מופר 62)אישות, לשתיהן: שאומר
ואם 63)לכן. "אותה": בהם: שנאמר אע"פ א. עג, נדרים

"אותה" יניא אישה שמוע ביום - "אותה" אביה הניא
אותה  ולא - לבדה "אותה" אומרים אין ט), ו, ל, (במדבר
וכן  כאחת. שתיהן ואפילו דוקא, לאו "אותה" אלא וחברתה,
חמש  לו שהיו "או מ"א: פ"ו, נדרים בתוספתא מפורש
הרמב"ן  ודעת מופרים". כולן מופר, ואמר כולן ונדרו נשים,
שתי  להפר יכול הבעל שאין - א עג, לנדרים בר"ן הובאה
וראה  וחברתה. אותה ולא הוא, דוקא "ואותה" כאחת, נשיו
כאחת, סוטות שתי משקים "אין ה"ב: פ"ד סוטה בהל'
מפני  הטעם עיקר ששם אלא הכהן", אותה והעמיד שנאמר:
ולא  תפחד לא חברתה צוות ומפני בחברתה", גס "שלבה

(לחםֿמשנה). שם בנדרים כמבואר תודה,

.ÂË˙ÚÏ ˙ÚÓ dÈ‡Â ,ÌBi‰ Ïk - ÌÈ¯„ ˙¯Ù‰64. ¬»«¿»ƒ»«¿≈»≈≈¿≈
d˙B‡ Ïk ¯ÙÓ È¯‰ - ÈL ÏÈÏ ˙lÁ˙a ‰¯„ ?„ˆÈk≈«»¿»ƒ¿ƒ«≈≈ƒ¬≈≈≈»»

ÈL ÌBÈ ÏÎÂ ‰ÏÈl‰65ÌBi‰ ˙lÁ˙a ÈL ÌBÈa ‰¯„ . ««¿»¿»≈ƒ»¿»¿≈ƒƒ¿ƒ««
ÌBi‰ B˙B‡ Ïk ¯ÙÓ -66ÌÚ ÌBi‰ ÛBÒa ‰¯„ .67 ≈≈»«»¿»¿«ƒ

Ì‡Â ;¯ÙeÓ - CLÁz ‡lL „Ú dÏ ¯Ù‰ Ì‡ :‰ÎLÁ¬≈»ƒ≈≈»«∆…∆¿«»¿ƒ
¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰ÎLÁL „Ú dÏ ¯Ù‰ ‡Ï68. …≈≈»«∆»≈»≈»¿»≈

שהן 64) שעה, באותה למחר עד זה ביום שמיעה משעת
שעות. וארבע הלילה 65)עשרים אחר הולך שהיום

יום  בוקר, ויהי ערב "ויהי ה) א, (בראשית ככתוב שלפניו,
שלאחריו.66)אחד". בלילה לא סמוך 67)אבל

ואין 68)לחשיכה. הבא, ליום נחשב שלאחריו שהלילה
עו:). נדרים (משנה, שמעו" "ביום זה

.ÊË?'ÌBÈ Ï‡ ÌBiÓ' ‰¯Bza ·e˙kL ‰Ê e‰Óe69 «∆∆»«»ƒ∆
‰ÏÈla ¯ÙnL ,„nÏÓ70¯ÙÓ ÔÎÂ ‰ÏÈla ‰¯„ Ì‡ ¿«≈∆≈≈««¿»ƒ»¿»««¿»¿≈≈≈

ÌBi‰ Ïk71e¯‡aL BÓk ,72ÌÈÓÈ ‰nk ‰˙‰LÂ ‰¯„ . »«¿∆≈«¿»¿»¿»¬»«»»ƒ
ÌBÈa ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ - ÏÚa‰ B‡ ·‡‰ ÚÓL Ck ¯Á‡Â¿««»»«»»«««¬≈∆≈≈¿

dÚÓML ˙Úa ‰¯„ el‡Îe ,BÚÓL73ÌBÈa :¯Ó‡pL ; »¿¿ƒ»¿»¿≈∆¿»»∆∆¡«¿
„·Ïa d¯„ ÌBÈa ‡Ï ,BÚÓL74. »¿…¿»¿»ƒ¿«

תחילת 69) בין שיש שיעור לעת", "מעת לכאורה שמשמעו
שעות  וארבע עשרים דהיינו אחר, יום לתחילת אחד יום

שם). ולא 70)(ר"ן בלילה, אפילו שלם יום שמשמעו
בלילה  ולא ביום שמעו" "ביום של הפשוטה כמשמעות

שם). הוא 71)(גמרא יכול הלילה, בתחילת נדרה שאפילו
שלאחריו. היום סוף עד וראה 72)להפר הקודמת. בהלכה

שם. ובביאורנו ה"ח, פי"ג וצריך 73)לקמן סופר, טעות
ששמע. התימנים: בכת"י הוא וכן ששמע. וכן 74)להיות:

והאב  מיפר והבעל "הואיל קנג: מטות, פ' ב'ספרי' אמרו
אף  נדר, כיום ושמיעה חרישה בו עשה הבעל מה מיפר,

נדר". כיום ושמיעה חרישה בו נעשה האב

.ÊÈ,¯Ù‰Â ‰È·‡ ÚÓLÂ ,‰¯„pL ‰Ò¯‡Ó ‰¯Ú«¬»¿…»»∆»¿»¿»«»ƒ»¿≈≈
ÔÈ‡ - BÚÓL ÌBÈa ¯Ù‰Â Òe¯‡‰ ÚÓL ÌÈÓÈ ¯Á‡Ïe¿««»ƒ»«»»¿≈≈¿»¿≈
ÌBÈa d˙‡ ‰È·‡ ‡È‰ Ì‡Â :¯Ó‡pL .¯ÙeÓ ‰Ê∆»∆∆¡«¿ƒ≈ƒ»ƒ»…»¿
,‰ÈÏÚ ‰È¯„e LÈ‡Ï ‰È‰˙ BÈ‰ Ì‡Â .¯ÓB‚Â BÚÓL»¿¿≈¿ƒ»ƒ¿∆¿ƒ¿»∆»»∆»
¯Á‡L ,z„ÓÏ ‡‰ .¯ÓB‚Â BÚÓL ÌBÈa dLÈ‡ ÚÓLÂ¿»«ƒ»¿»¿¿≈»»«¿»∆««
ÌBÈa ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ - Òe¯‡‰ ÚÓLÂ ·‡‰ ¯Ù‰L∆≈≈»»¿»«»»¬≈∆≈≈¿

·‡‰ ÚBÓL75,¯Ù‰Â Òe¯‡ ÚÓL Ì‡ ÔÈc‰ ‡e‰Â . ¿«»»¿«ƒƒ»«»¿≈≈
- BÚÓL ÌBÈa ¯Ù‰Â ·‡‰ ÚÓL ÌÈÓÈ ‰nk ¯Á‡Â¿«««»»ƒ»«»»¿≈≈¿»¿
·e˙k‰ ‰Ò¯‡Ó ‰¯ÚaL ÔÈpÓe .¯ÙeÓ BÈ‡L∆≈»ƒ«ƒ∆¿«¬»¿…»»«»

?¯a„Ó76dLÈ‡ ˙Èa Ì‡Â :‰hÓÏ ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ¿«≈∆¬≈≈¿«»¿ƒ≈ƒ»
¯ÓB‚Â dÏ LÈ¯Á‰Â dLÈ‡ ÚÓLÂ ,¯ÓB‚Â ‰¯„77. »»»¿≈¿»«ƒ»¿∆¡ƒ»¿≈

ÏÏkÓ78BÓk ,Òe¯‡ ‰ÏÚÓÏ ¯eÓ‡‰ dLÈ‡L ƒ¿»∆ƒ»»»¿«¿»»¿
e¯‡aL79. ∆≈«¿

הכוונה 75) - בארוס האמור שמעו" ש"ביום רבינו סובר
ביום  היתה הארוס ששמיעת כלומר, האב, שמיעת ליום

(לחםֿמשנה). האב הכתוב:76)שמוע משמעות אולי
גמורה. לנשואה לאיש" תהיה היו זה 77)"ואם ופסוק
לה. מיפר לבד שבעלה מדבר, אתה 78)בנשואה מכאן

וב'ירושלמי'79)למד. א. סז, בנדרים חכמינו דרשוהו וכך
שם. ובביאורנו ה"א, פי"א לעיל והשווה ה"א. פ"י נדרים
שאין  רבינו, לדברי ראיה מביא רמב, ל"ת מצות  ובסמ"ג
אחד, ביום שניהם כששמעו אלא מפירים והאב הארוס
(הראשון) הארוס שמע "כשלא א: עב, נדרים הש"ס מדברי
מכאן  מיפר, (השני) הארוס (יכול) מצי ביום ובו האב ושמע
להיות  צריכה שניהם ששמיעת הרי מיפר", מצי לא ואילך
האב  "ושמע היא: שלפנינו הש"ס שגירסת אלא יום. באותו
מיפר  כשהוא האב על מוסב וזה וכו', מיפר" מצי ביום דבו
חולק  הרמב"ן ואמנם עמו. מיפר השני כשהארוס ולא לבדו,
אחד, ביום שניהם שמעו לא אפילו ולדעתו רבינו, דברי על
ס"ה, רלד סי' יו"ד בשו"ע וראה שמעו. ביום מיפר אחד כל
"יש  בשם: הרמב"ן ודעת סתמית, כדעה רבינו דעת שהביא

אומרים".

.ÁÈd¯ÚˆÏ È„k ˜˙LÂ ÏÚa‰ B‡ ·‡‰ ÚÓL80Û‡ , »«»»«««¿»«¿≈¿«¬»«
¯·ÚÂ ÏÈ‡B‰ ,d¯„ Ìi˜Ï BaÏa ‰È‰ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…»»¿ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ¿»«

Ïha ‡ÏÂ ¯Ù‰ ‡ÏÂ ÌBi‰81‰È¯„ eÓi˜˙ -82‰¯„ . «¿…≈≈¿…ƒ≈ƒ¿«¿¿»∆»»¿»
¯Ù‰L ‰Ú„È ‡Ï ‡È‰Â ,ÏÚa‰ B‡ ·‡‰ dÏ ¯Ù‰Â¿≈≈»»»«««¿ƒ…»¿»∆≈≈
BÊ È¯‰ - ÔB„Êa d˙Úe·L ÏÚ B‡ d¯„ ÏÚ ‰¯·ÚÂ¿»¿»«ƒ¿»«¿»»¿»¬≈

‰¯eËt83ek˙pL Èt ÏÚ Û‡Â .ÏÈ‡B‰ ,¯eq‡Ï ‰ ¿»¿««ƒ∆ƒ¿«¿»¿ƒƒ
¯z‰‰ ‰OÚÂ84ÁÏÒÈ '‰Â :¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .‰¯eËt - ¿«¬»«∆≈¿»¿«∆∆¡««ƒ¿«

d˙‡ ‰È·‡ ‡È‰ Èk ,dÏ85˙kÓ d˙B‡ ÔÈkÓe . »ƒ≈ƒ»ƒ»…»«ƒ»««
˙ec¯Ó86.¯eq‡Ï ‰ek˙pL ÈtÓ , «¿ƒ¿≈∆ƒ¿«¿»¿ƒ
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ycew zegiyn zecewp

dxare xtidy drci `l `ide lrad e` a`d dl xtde dxcp"
dze` oikne ...dxeht ef ixd ,oecfa dzreay lr e` dxcp lr

."xeqi`l dpeekzpy iptn zecxn zkn

(בתו), ישראל לכנסת (האב) הקב"ה של אהבתו גודל מצד
בעניין  נכשל יהודי כאשר וגם אותה", אביה ש"הניא בוודאי
פטורה". זו ו"הרי לה" יסלח "ה' - בזדון ואפילו רצוי לא
ב. הדיין. עיני לפי א: היא מרדות, מכת אותה שמכין ומה
לה" יסלח ש"ה' יודע הדיין כאשר ולכן השעה, צורך כפי
ש"מכין  שנפסק אע"פ הרי ומלאה, גמורה סליחה היינו
הכי  בדבר שדי 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'
 ֿ קל סליחה, צריכים המופרים נדרים אם ומה קלֿוחומר,
אמרו: - א כג, ובנזיר מופרים". שאינם לנדרים וחומר
ומה  בוכה. היה זה, פסוק אצל עקיבא רבי מגיע "כשהיה
טלה  בשר בידו ועלה חזיר, בשר בידו לעלות שנתכוון מי
חזיר, בשר בידו לעלות המתכוין וסליחה, כפירה טעון -

עלֿאחתֿכמהֿוכמה". – חזיר בשר בידו מכות 86)ועלה
שם  נזיר (משנה, מזידה תהא שלא להוכיחה כדי מדרבנן,
עיני  מראה כפי מקום, בכל האמורה מרדות ומכת וברש"י).
רידוי  - מרדות שם). (רע"ב השעה צורך וכפי הדיין
שיקבל  עד אלא קצבה לה ואין בזה ירגיל שלא בתוכחה,

קמא.). לחולין (רש"י עליו

.ËÈB‡ ‰È·‡ dÏ ¯ÙiL Ì„˜ d¯„ ÏÚ ‰¯·ÚÂ ‰¯„»¿»¿»¿»«ƒ¿»…∆∆»≈»»ƒ»
È¯‰ - dÏ ¯Ù‰Â ÌBia Ba ÚÓML Èt ÏÚ Û‡ ,dÏÚa«¿»««ƒ∆»««¿≈≈»¬≈

Ba ‰¯·ÚL ¯·c ÏÚ ˙·iÁ BÊ87˙e˜ÏÓ Ì‡ ;88- «∆∆«»»∆»¿»ƒ«¿
Ôa¯˜ Ì‡Â ,˙e˜ÏÓ89.Ôa¯˜ - «¿¿ƒ»¿»»¿»

מכאן 87) הותר אלא מעיקרו הנדר נעקר לא הבעל שבהפרת
כא: (נזיר באיסור נדרה על עברה זו נמצאת ולהבא,
הט"ו. פי"ג לקמן והשווה כב.) שם הסוגיה וכמסקנת

דברו".88) יחל "לא משום: לוקה זו הרי נדרה, על שעברה
ה"ה. פ"א, לעיל שבועת 89)כמפורש שנשבעה כגון

קרבן, חייבת זו הרי - ואכלתו פלוני מין תאכל שלא ביטוי,
ה"ג  פ"א, שבועות בהל' נזירה כמבואר להיות שנדרה או .

ספר'). ('קרית טמא נזיר קרבנות להביא שצריכה ונטמאה,

מהככר  בשוגג כשאכלה הכוונה, שמח' ה'אור ולדעת
בהל' רבינו כדברי מעילה, קרבן חייבת זו הרי ממנה, שנדרה

בנדרים". מעילה "יש ה"ט: פ"ד, מעילה

.Î·‡Ï LiL Ú„BÈ ‰È‰ ‡lL ÈtÓ ˜˙LÂ d¯„ ÚÓL»«ƒ¿»¿»«ƒ¿≈∆…»»≈«∆≈»»
¯Ù‰Ï ÏÚaÏ B‡90Ï·‡ ¯Ù‰Ï Ì‰Ï LiL Ú„iL B‡ , «««¿»≈∆»«∆≈»∆¿»≈¬»

‰¯Ù‰ CÈ¯ˆ ‰Ê ¯„pL Ú„È ‡Ï91ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,92Ú„È …»«∆∆∆∆»ƒ¬»»¿««¿«»«
¯„p‰ ˙ÚL ‡È‰ el‡k B˙ÚÈ„È ˙ÚLe .¯ÙÈ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»≈¿«¿ƒ»¿ƒƒ¿««∆∆

B˙ÚeÓL ˙ÚL B‡93.ÌBi‰ Ïk ¯ÙÈÂ , ¿«¿»¿»≈»«

לבינה.90) בינו של ולא נפש עינוי של לא נדר, שום
להפרתו.91) וזקוק גמור נדר כמה 92)שהוא לאחר אפילו

לנדרה. ביום 93)ימים הפיר אם אבל ב. פז, נדרים משנה,
הפרה. הפרתו אין הפרה, צריך זה שנדר ידע ולא שמעו,
נדר, שזה ידע שלא ומתוך ידיעה, אינה ידיעה שמקצת

(רדב"ז). כלום ואינה לנדר קודמת הפרתו נמצאת

.‡ÎBza ‡È‰L ¯e·ÒÂ ,BzL‡ ‰¯„94ÏÚ dÏ ¯Ù‰Â , »¿»ƒ¿¿»∆ƒƒ¿≈≈»«
¯ÈÊa ‰¯„ Ì‡ ÔÎÂ ;Bza ‡È‰L ˙Úc95¯e·ÒÂ , ««∆ƒƒ¿≈ƒ»¿»¿»ƒ¿»

Ôa¯˜a ‰¯„pL96;Ôa¯˜ ‰¯„pL ˙Úc ÏÚ dÏ ¯Ù‰Â , ∆»¿»¿»¿»¿≈≈»«««∆»¿»»¿»
[dÓˆÚ ‰¯Ò‡L] ¯e·ÒÂ ,ÌÈ‡˙a dÓˆÚ ‰¯Ò‡»¿»«¿»ƒ¿≈ƒ¿»∆»¿»«¿»
[dÓˆÚ] ¯Ò‡Ï ‰¯„pL ˙Úc ÏÚ dÏ ¯Ù‰Â ,ÌÈ·Úa«¬»ƒ¿≈≈»«««∆»¿»∆¡…«¿»
˙¯„Bp‰Â ¯„p‰ Ú„iLk ¯Ù‰Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ - ÌÈ·Úa«¬»ƒ»ƒ«¬…¿»≈¿∆≈««∆∆¿«∆∆

‰f‰ ¯„p‰ ÌLÏe ˙‡f‰ ˙¯„Bp‰ ÌLÏ97‡Ï :¯Ó‡pL . ¿≈«∆∆«…¿≈«∆∆«∆∆∆¡«…
d˙‡ ‰È·‡ ‡È‰98˙¯„BpÏ -99ÚÓLÂ :¯ÓB‡Â .dÓˆÚ ≈ƒ»ƒ»…»«∆∆«¿»¿≈¿»«

LÈÂ .‰¯„ ¯„ ‰Ê È‡ Ú„iL „Ú - d¯„ ˙‡ ‰È·‡»ƒ»∆ƒ¿»«∆≈«≈∆∆∆»¿»¿≈
‰ÚÈ„È‰ ÌBÈ Ïk B˙B‡ ¯Ù‰Ï BÏ100. ¿»≈»«¿ƒ»

נדרה.94) בתו לו: נזירה.95)שאמרו להיות
כקרבן 96) עליה שיהיה ואמרה זה, יין עצמה על שאסרה

פו:). לנדרים שאם 97)(ר"ן ומובן, ב. פו, נדרים משנה,
טעותו  על והעמידוהו להפרתו, דיבור כדי תוך הודיעוהו
כדי  ש'תוך ולהפר, לחזור צריך אינו הקודמת, בהפרתו ורצה
 ֿ (לחם א. פז, שם בסוגיה כמבואר דומה, כדיבור דיבור'

ה"ח. פ"ח, אבל הל' והשווה התימנים,98)משנה). בכ"י
בפסוק. וכן אינה. זו פ'99)תיבה וב'ספרי' ב. פו, נדרים

שאם  לה, מתכוון שיהא - אביה" לה "והחריש דרשו: מטות
ויפר". יחזור זה הרי - שאשתי הייתי כסבור ואמר בתו נדרה

ה"כ.100) לעיל כאמור שמועתו, כיום ידיעתו שיום

ה'תשע"ח  שבט א' רביעי יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
שבין 1) ההבדל אותו, מבטלים וכיצד נדר מפירים כיצד

בהפרת  שליחות בשבת, נדרים הפרת להפרתו, נדר ביטול
בהפרה  שהולכים כולו, הופר אם מקצתו שהופר נדר נדרים,
הנדר  הקמת תחולתו, שעת אחר ולא הנדר קבלת זמן אחר
נחשב  הוא מתי נדר הנודר בלבד, בלב הפרתו ודין בלב

ומשובח. לזריז

.‡Ìi˜Ó B‡ Ì„‡ ¯ÙÓ2ÏÎa Bza B‡ BzL‡ È¯·c ≈≈»»¿«≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»
ÔBLÏ3‰M‡‰ ÔÈ‡L ;˙¯kÓ dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â , »¿««ƒ∆≈»«∆∆∆≈»ƒ»

Ìeiw‰ B‡ ‰¯Ù‰‰ ÚÓLÏ ‰ÎÈ¯ˆ4. ¿ƒ»ƒ¿…««¬»»«ƒ
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ובהל' מיפר. השוטה שאין - א עג, לנדרים ברא"ש הוסכם
מן  לעדות פסול "השוטה רבינו: כותב ה"ט, פ"ט עדות
ערום  מהלך שהוא שוטה ולא מצוות. בן שאינו לפי התורה,
ונמצאת  דעתו שנטרפה מי כל אלא בלבד, . . . כלים ומשבר

וכו'. תמיד" משובשת חכמים 61)דעתו לו תיקנו לא
כשיגדל  גמורים, נישואין לידי לבוא וסופו הואיל נישואין,
אבל  ב. קיב, ביבמות וכמבואר ה"ו), פי"א, אישות (הל'
שמופלא  כיון להפר, יכול היה כשלעצמה, קטנותו משום
 ֿ הוא ה"ד) פי"א, לעיל (ראה נבדקים נדריו לאיש הסמוך
את  שקונה קטן ויבם אשתו, נדרי להפר ראוי שהיה הדין
הי"ח, פ"ה יבום ובהל' יט. קידושין (ראה התורה מן יבמתו
ונערה  שמח'). ('אור התורה מן שמיפר ודאי שם), ובביאורנו
לאשת  והואֿהדין (רדב"ז). נדריה מיפר אביה לקטן, נשואה
אין  לשוטה שגם נדריה, מפר אביה נערה, והיא שוטה

שם. ביבמות כמבואר מופר 62)אישות, לשתיהן: שאומר
ואם 63)לכן. "אותה": בהם: שנאמר אע"פ א. עג, נדרים

"אותה" יניא אישה שמוע ביום - "אותה" אביה הניא
אותה  ולא - לבדה "אותה" אומרים אין ט), ו, ל, (במדבר
וכן  כאחת. שתיהן ואפילו דוקא, לאו "אותה" אלא וחברתה,
חמש  לו שהיו "או מ"א: פ"ו, נדרים בתוספתא מפורש
הרמב"ן  ודעת מופרים". כולן מופר, ואמר כולן ונדרו נשים,
שתי  להפר יכול הבעל שאין - א עג, לנדרים בר"ן הובאה
וראה  וחברתה. אותה ולא הוא, דוקא "ואותה" כאחת, נשיו
כאחת, סוטות שתי משקים "אין ה"ב: פ"ד סוטה בהל'
מפני  הטעם עיקר ששם אלא הכהן", אותה והעמיד שנאמר:
ולא  תפחד לא חברתה צוות ומפני בחברתה", גס "שלבה

(לחםֿמשנה). שם בנדרים כמבואר תודה,

.ÂË˙ÚÏ ˙ÚÓ dÈ‡Â ,ÌBi‰ Ïk - ÌÈ¯„ ˙¯Ù‰64. ¬»«¿»ƒ»«¿≈»≈≈¿≈
d˙B‡ Ïk ¯ÙÓ È¯‰ - ÈL ÏÈÏ ˙lÁ˙a ‰¯„ ?„ˆÈk≈«»¿»ƒ¿ƒ«≈≈ƒ¬≈≈≈»»

ÈL ÌBÈ ÏÎÂ ‰ÏÈl‰65ÌBi‰ ˙lÁ˙a ÈL ÌBÈa ‰¯„ . ««¿»¿»≈ƒ»¿»¿≈ƒƒ¿ƒ««
ÌBi‰ B˙B‡ Ïk ¯ÙÓ -66ÌÚ ÌBi‰ ÛBÒa ‰¯„ .67 ≈≈»«»¿»¿«ƒ

Ì‡Â ;¯ÙeÓ - CLÁz ‡lL „Ú dÏ ¯Ù‰ Ì‡ :‰ÎLÁ¬≈»ƒ≈≈»«∆…∆¿«»¿ƒ
¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰ÎLÁL „Ú dÏ ¯Ù‰ ‡Ï68. …≈≈»«∆»≈»≈»¿»≈

שהן 64) שעה, באותה למחר עד זה ביום שמיעה משעת
שעות. וארבע הלילה 65)עשרים אחר הולך שהיום

יום  בוקר, ויהי ערב "ויהי ה) א, (בראשית ככתוב שלפניו,
שלאחריו.66)אחד". בלילה לא סמוך 67)אבל

ואין 68)לחשיכה. הבא, ליום נחשב שלאחריו שהלילה
עו:). נדרים (משנה, שמעו" "ביום זה

.ÊË?'ÌBÈ Ï‡ ÌBiÓ' ‰¯Bza ·e˙kL ‰Ê e‰Óe69 «∆∆»«»ƒ∆
‰ÏÈla ¯ÙnL ,„nÏÓ70¯ÙÓ ÔÎÂ ‰ÏÈla ‰¯„ Ì‡ ¿«≈∆≈≈««¿»ƒ»¿»««¿»¿≈≈≈

ÌBi‰ Ïk71e¯‡aL BÓk ,72ÌÈÓÈ ‰nk ‰˙‰LÂ ‰¯„ . »«¿∆≈«¿»¿»¿»¬»«»»ƒ
ÌBÈa ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ - ÏÚa‰ B‡ ·‡‰ ÚÓL Ck ¯Á‡Â¿««»»«»»«««¬≈∆≈≈¿

dÚÓML ˙Úa ‰¯„ el‡Îe ,BÚÓL73ÌBÈa :¯Ó‡pL ; »¿¿ƒ»¿»¿≈∆¿»»∆∆¡«¿
„·Ïa d¯„ ÌBÈa ‡Ï ,BÚÓL74. »¿…¿»¿»ƒ¿«

תחילת 69) בין שיש שיעור לעת", "מעת לכאורה שמשמעו
שעות  וארבע עשרים דהיינו אחר, יום לתחילת אחד יום

שם). ולא 70)(ר"ן בלילה, אפילו שלם יום שמשמעו
בלילה  ולא ביום שמעו" "ביום של הפשוטה כמשמעות

שם). הוא 71)(גמרא יכול הלילה, בתחילת נדרה שאפילו
שלאחריו. היום סוף עד וראה 72)להפר הקודמת. בהלכה

שם. ובביאורנו ה"ח, פי"ג וצריך 73)לקמן סופר, טעות
ששמע. התימנים: בכת"י הוא וכן ששמע. וכן 74)להיות:

והאב  מיפר והבעל "הואיל קנג: מטות, פ' ב'ספרי' אמרו
אף  נדר, כיום ושמיעה חרישה בו עשה הבעל מה מיפר,

נדר". כיום ושמיעה חרישה בו נעשה האב

.ÊÈ,¯Ù‰Â ‰È·‡ ÚÓLÂ ,‰¯„pL ‰Ò¯‡Ó ‰¯Ú«¬»¿…»»∆»¿»¿»«»ƒ»¿≈≈
ÔÈ‡ - BÚÓL ÌBÈa ¯Ù‰Â Òe¯‡‰ ÚÓL ÌÈÓÈ ¯Á‡Ïe¿««»ƒ»«»»¿≈≈¿»¿≈
ÌBÈa d˙‡ ‰È·‡ ‡È‰ Ì‡Â :¯Ó‡pL .¯ÙeÓ ‰Ê∆»∆∆¡«¿ƒ≈ƒ»ƒ»…»¿
,‰ÈÏÚ ‰È¯„e LÈ‡Ï ‰È‰˙ BÈ‰ Ì‡Â .¯ÓB‚Â BÚÓL»¿¿≈¿ƒ»ƒ¿∆¿ƒ¿»∆»»∆»
¯Á‡L ,z„ÓÏ ‡‰ .¯ÓB‚Â BÚÓL ÌBÈa dLÈ‡ ÚÓLÂ¿»«ƒ»¿»¿¿≈»»«¿»∆««
ÌBÈa ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ - Òe¯‡‰ ÚÓLÂ ·‡‰ ¯Ù‰L∆≈≈»»¿»«»»¬≈∆≈≈¿

·‡‰ ÚBÓL75,¯Ù‰Â Òe¯‡ ÚÓL Ì‡ ÔÈc‰ ‡e‰Â . ¿«»»¿«ƒƒ»«»¿≈≈
- BÚÓL ÌBÈa ¯Ù‰Â ·‡‰ ÚÓL ÌÈÓÈ ‰nk ¯Á‡Â¿«««»»ƒ»«»»¿≈≈¿»¿
·e˙k‰ ‰Ò¯‡Ó ‰¯ÚaL ÔÈpÓe .¯ÙeÓ BÈ‡L∆≈»ƒ«ƒ∆¿«¬»¿…»»«»

?¯a„Ó76dLÈ‡ ˙Èa Ì‡Â :‰hÓÏ ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ¿«≈∆¬≈≈¿«»¿ƒ≈ƒ»
¯ÓB‚Â dÏ LÈ¯Á‰Â dLÈ‡ ÚÓLÂ ,¯ÓB‚Â ‰¯„77. »»»¿≈¿»«ƒ»¿∆¡ƒ»¿≈

ÏÏkÓ78BÓk ,Òe¯‡ ‰ÏÚÓÏ ¯eÓ‡‰ dLÈ‡L ƒ¿»∆ƒ»»»¿«¿»»¿
e¯‡aL79. ∆≈«¿

הכוונה 75) - בארוס האמור שמעו" ש"ביום רבינו סובר
ביום  היתה הארוס ששמיעת כלומר, האב, שמיעת ליום

(לחםֿמשנה). האב הכתוב:76)שמוע משמעות אולי
גמורה. לנשואה לאיש" תהיה היו זה 77)"ואם ופסוק
לה. מיפר לבד שבעלה מדבר, אתה 78)בנשואה מכאן

וב'ירושלמי'79)למד. א. סז, בנדרים חכמינו דרשוהו וכך
שם. ובביאורנו ה"א, פי"א לעיל והשווה ה"א. פ"י נדרים
שאין  רבינו, לדברי ראיה מביא רמב, ל"ת מצות  ובסמ"ג
אחד, ביום שניהם כששמעו אלא מפירים והאב הארוס
(הראשון) הארוס שמע "כשלא א: עב, נדרים הש"ס מדברי
מכאן  מיפר, (השני) הארוס (יכול) מצי ביום ובו האב ושמע
להיות  צריכה שניהם ששמיעת הרי מיפר", מצי לא ואילך
האב  "ושמע היא: שלפנינו הש"ס שגירסת אלא יום. באותו
מיפר  כשהוא האב על מוסב וזה וכו', מיפר" מצי ביום דבו
חולק  הרמב"ן ואמנם עמו. מיפר השני כשהארוס ולא לבדו,
אחד, ביום שניהם שמעו לא אפילו ולדעתו רבינו, דברי על
ס"ה, רלד סי' יו"ד בשו"ע וראה שמעו. ביום מיפר אחד כל
"יש  בשם: הרמב"ן ודעת סתמית, כדעה רבינו דעת שהביא

אומרים".

.ÁÈd¯ÚˆÏ È„k ˜˙LÂ ÏÚa‰ B‡ ·‡‰ ÚÓL80Û‡ , »«»»«««¿»«¿≈¿«¬»«
¯·ÚÂ ÏÈ‡B‰ ,d¯„ Ìi˜Ï BaÏa ‰È‰ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…»»¿ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ¿»«

Ïha ‡ÏÂ ¯Ù‰ ‡ÏÂ ÌBi‰81‰È¯„ eÓi˜˙ -82‰¯„ . «¿…≈≈¿…ƒ≈ƒ¿«¿¿»∆»»¿»
¯Ù‰L ‰Ú„È ‡Ï ‡È‰Â ,ÏÚa‰ B‡ ·‡‰ dÏ ¯Ù‰Â¿≈≈»»»«««¿ƒ…»¿»∆≈≈
BÊ È¯‰ - ÔB„Êa d˙Úe·L ÏÚ B‡ d¯„ ÏÚ ‰¯·ÚÂ¿»¿»«ƒ¿»«¿»»¿»¬≈

‰¯eËt83ek˙pL Èt ÏÚ Û‡Â .ÏÈ‡B‰ ,¯eq‡Ï ‰ ¿»¿««ƒ∆ƒ¿«¿»¿ƒƒ
¯z‰‰ ‰OÚÂ84ÁÏÒÈ '‰Â :¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .‰¯eËt - ¿«¬»«∆≈¿»¿«∆∆¡««ƒ¿«

d˙‡ ‰È·‡ ‡È‰ Èk ,dÏ85˙kÓ d˙B‡ ÔÈkÓe . »ƒ≈ƒ»ƒ»…»«ƒ»««
˙ec¯Ó86.¯eq‡Ï ‰ek˙pL ÈtÓ , «¿ƒ¿≈∆ƒ¿«¿»¿ƒ
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הסכמתו.2) את 3)מביע לה שהפירו ידעה לא שאפילו
פטורה" ההיתר ונעשה "הואיל נדרה על ועברה נדרה

הפר. לשון באיזו הקפדה אין קיימו 4)ומעתה שאפילו
אין  בלבד, במחשבה קיום ומועיל והואיל קיום. זה הרי בלב

הקיום. לשון על להקפיד

.·¯„ ÔÈ‡ B‡ ,ÏËa B‡ ,¯ÙeÓ :¯ÓB‡ ?¯ÙÓ „ˆÈÎÂ¿≈«≈≈≈»»≈≈∆∆
ÌeÏk ‰Ê5¯„p‰ ˙¯È˜Ú ÌÈÚL ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ , ∆¿¿«≈ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»»¬ƒ««∆∆

‰È¯Á‡Ï ÔÈa ‰ÈÙa ÔÈa .B¯wÚÓ6:dÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ≈ƒ»≈¿»∆»≈¿«¬∆»¬»ƒ»«»
ÈLÙ‡ È‡7È¯czL8‡Ï ‰Ê È¯‰ - ¯„ Ô‡k ÔÈ‡ B‡ , ƒ∆¿ƒ∆ƒ…ƒ≈»∆∆¬≈∆…

¯Ù‰9B‡ ,CÈÏ ÏeÁÓ :Bz·Ï B‡ BzL‡Ï ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ . ≈≈¿≈»≈¿ƒ¿¿ƒ»ƒ
CÈÏ Èe¯L B‡ ,CÈÏ ¯zÓ10‡Ï - ‰Ê ÔÈÚa ‡ˆBik ÏÎÂ , À»ƒ»ƒ¿…«≈¿ƒ¿»∆…

¯ÈzÓ ÏÚa‰Â ·‡‰ ÔÈ‡L ;ÌeÏk ¯Ó‡11,ÌÎÁ‰ BÓk »«¿∆≈»»¿««««ƒ¿∆»»
B¯ÙÓe B˙lÁzÓ ¯„p‰ ¯˜BÚ ‡l‡12. ∆»≈«∆∆ƒ¿ƒ»¿≈

סותר 5) זה ולכאורה כלום". אמר לא נדר זה "אין שנינו:
שיש  אלא, זו, בלשון מופר שהנדר הסובר רבינו דברי את
ולפיכך  נדר, כאן אין שמשמעו, נדר", זה "אין בין הבדל
כלום" זה נדר ל"אין - נדר, כאן יש שהרי כלום, אמר לא
מבטלו. שהוא לפי כלום שאינו אלא נדר, שהוא שמשמעו,

בפניה".6) שלא בין בפניה "בין התימנים: יד בכתב
רוצה.7) שכבר 8)איני לנדרים וכוונתו עבר, במקום עתיד

ברורה.9)נדרה. הפרה לשון זו של 10)שאין לשונות
חכם. ידי על נדר ונימוק.11)התרת טעם ידי על הנדר

שמשמעם,12) מאוד, תמוהים אלה רבינו דברי טעם. בלא
ואילו  ולהבא מכאן אלא הנדר את מתיר אינו החכם כאילו
הבעל  אין שלהלכה בעוד מתחילתו, הנדר את עוקר הבעל
מעיקרו  הנדר את עוקר החכם ואילו ולהבא, מכאן אלא מפר
שאין  מנת על אשה קידש עד: כתובות במסכת כמבואר
מנת  על מקודשת, - והתירה חכם אצל והלכה נדרים עליה
וריפאה  רופא אצל והלכה מומים בה והיו מומים בה שאין

מקודש  הנדר אינה את עוקר חכם לרופא? חכם בין "מה ת,
שהחכם  הרי ולהבא". מכאן אלא מרפא אינו ורופא מעיקרו,
שיש  מגדיר, ספר" וב"קרית מיסודו, הנדר את ועוקר מתיר
[=החכם] הראשון כי הבעל, להפרת החכם התרת בין חילוק
חכם  היתר כי עונש, קצת הנודר על יש ועדיין הנדר מתיר
מועט, רמז על נשען באוויר פורח אלא בתורה, מפורש אינו
התורה, ברשות הנדר את להפר מוסמכים והאב הבעל ואילו
ולא  וכו' יפרנו" "ואישּה יפר" הפר "ואם מפורש: שכתבה
שהבעל  רבינו, כוונת וזוהי הנודרת, על עונש שום נשאר
רושם, שום בו נשאר שלא ולהבא) (מכאן הנדר את עוקר
לא  אבל הנדר, את מתיר אלא שאינו לחכם, בניגוד ועונש.
מתרץ: משנה" ה"כסף ומרן עונש. ללא כליל מבטלו
ששואל  חרטה, פתח ידי על אלא להתיר יכול אינו שהחכם
כך, כל שתצטער נדרך, בשעת יודע היית אילו הנודר, את
שהנודר  ואחרי נודר, היית כלום וכך, כך לך שיארע או
הנדר  עליו חל שלא נמצא כך, מנת על נדר שלא מצהיר,
הוראה, מורה מתירו, אלא הנדר את עוקר אינו והחכם כלל,
מעולם. עליו חל ולא כלל, נדר כאן אין הנודר חרטת שלאור
עוקרו  הבעל אלא חרטה, ידי על אינה הבעל הפרת אבל
לבטלו  הבעל זכאי מתחילה, חל שהוא למרות לרצונו:
שהפרה, נמצא כבעל, סמכותו בתוקף ולהבא) (מכאן

הנמקה  ללא - הנדר תחולת אחרי - עקירה פירושה:
הנודרת. מאשתו חרטה ושמיעת

.‚ÈÎÈÏ Ìi˜ :dÏ ¯Ó‡iL ÔB‚k ?Ìi˜Ó „ˆÈÎÂ13B‡ , ¿≈«¿«≈¿∆…«»«»ƒƒ
È˙ÈÈ‰ z¯„ ‡Ï el‡ B‡ ,C˙BÓk ÔÈ‡ B‡ ,z¯„ ‰ÙÈ»∆»«¿¿≈¿≈ƒ…»«¿¿»ƒƒ
¯„a ‰ˆ¯L ÔÚÓLnL ÌÈ¯·„a ‡ˆBik ÏÎÂ ,C¯ÈcÓ«ƒ≈¿…«≈ƒ¿»ƒ∆«¿»»∆»»¿∆∆

.‰Ê∆

ָלך.13)

.„¯ÓBÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - Bza B‡ BzL‡ È¯„ Ïh·Ó‰«¿«≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ≈»ƒ«
ÌeÏk14.ÌÈ¯„p‰ Ïk eÏha˙Â , ¿¿ƒ¿«¿»«¿»ƒ

בליבו 14) הפר ואם בשפתיו להוציא שצריך למפר, בניגוד
מופר. אינו

.‰‰¯Ò‡L ¯·c ˙BOÚÏ d˙B‡ ÛÎiL ?Ïeha‰ e‰Óe««ƒ∆»…»«¬»»∆»¿»
B˙B‡15¯ÙÓ ‡l‡ ,d˙B‡ ‰ÙBk BÈ‡ ‰¯Ù‰‰ Ï·‡ .¬»«¬»»≈∆»∆»≈≈
dÏ16dÈ‡ - ‰˙ˆ¯ Ì‡Â ,‰OBÚ - ‰˙ˆ¯ Ì‡ ,dÁÈpÓe »«ƒ»ƒ»¿»»¿ƒ»¿»≈»

.‰OBÚ»

לה 15) אומר ואינו ממנו, שנדרה דבר לאכול לה שנותן
לך.16)כלום. מופר לה: שאומר

.Â‡lL B‡ ÏÎ‡z ‡lL ‰ÚaL B‡ ‰¯„ ?„ˆÈk≈«»¿»ƒ¿¿»∆……«∆…
CÏ ¯ÙeÓ :dÏ ¯Ó‡Â ,‰zLz17˙¯zÓe ,¯Ù‰ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿∆¿»«»»»¬≈∆≈≈À∆∆

ÈÏË :dÏ ¯Ó‡Â ,dÏ Ô˙Â ÏË .˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï∆¡…¿ƒ¿»«¿»«»¿»«»¿ƒ
¯„p‰Â ,‰˙BLÂ ˙ÏÎB‡ BÊ È¯‰ - È˙Le ÈÏË ,ÈÏÎ‡Â¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¬≈∆∆¿»¿«∆∆

ÂÈÏ‡Ó ÏËa18. »≈≈≈»

כלום.17) זה נדר אין או בטל, לה: שאמר על 18)או אף
הפרה. לשון שום לה אמר שלא פי

.Ê‡ÈˆB‰Ï CÈ¯ˆ - BzL‡ B‡ Bza È¯„ ¯Ùn‰«≈≈ƒ¿≈ƒƒ¿»ƒ¿ƒ
ÂÈ˙ÙOa19¯ÙeÓ BÈ‡ - BaÏa ¯Ù‰ Ì‡Â .20Ï·‡ . ƒ¿»»¿ƒ≈≈¿ƒ≈»¬»

Ïh·Ó ‡l‡ ,ÂÈ˙ÙOa ‡ÈˆB‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ïh·Ó‰«¿«≈≈»ƒ¿ƒƒ¿»»∆»¿«≈
˙BOÚÏ d˙B‡ ‰ÙBÎÂ ,„·Ïa BaÏa21‰˙OÚ ÔÈa . ¿ƒƒ¿«¿∆»«¬≈»¿»

¯„p‰ ÏËa - ‰˙OÚ ‡Ï ÔÈa22. ≈…»¿»»≈«∆∆

לך.19) מופר לה: שמעו 20)לומר ביום שתק שאם כיוון,
להוציא  צריך להפר כשרוצה בהכרח הרי הנדר, קיום זה הרי
שתיקה. מכלל יוציאו שהדיבור כדי בשפתיו, הפרתו

זה 21) ומעשה ממנו. שנדרה דבר לאכול לפניה שמניח
בדיבור. כהפרה שתיקה, מידי ביטול 22)מוציאו נמצא

הברייתא  דברי על מיוסד וזה לחוד. והפרתו לחוד, נדר
בטל  והנדר ושתי טלי ואכלי, טלי לה "אומר עז: בנדרים
שהביטול  הרי בליבו" שיבטל וצריך יוחנן ר' אמר - מאליו
ולדעת  בשפתיו. אלא אינה שההפרה בעוד בלב, הוא
דרך  שום ואין להפרה, ביטול בין הבדל שום אין הראב"ד
והפרה  ביטול דרך הנדר את מיפר אלא האשה , את לכוף
בטל  והנדר ... ואכלי טלי לה "אומר וכשאמרו: אחד. שהם
כדרך  לה יפר שלא בשבת, מפר כשהוא אלא זה אין מאליו"
בליבו  ומבטלו בלשונו משנה אלא בחול, לה מפר שהוא
כי  להפרה, ביטול בין הבדל שום אין ולמעשה הפרה, דרך
מבעבדים  בנשים "חומר אמרו ובפירוש הוא. אחד שניהם
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נזירותה. להפר אשתו" את כופה ואינו עבדו את כופה שהוא
לכופה  לומר נתכוון שלא יראה רבינו, בדברי המעיין אולם
בין  לעשות אותה "וכופה כתב: בפירוש שהרי לאכול, ממש
אלא  זו כפייה שאין הרי הנדר" בטל עשתה לא בין עשתה
אוכל  בהנחת המתבטא הכפייה מעשה עצם כי בדיבור.
רצונו  את מגלה זה הרי ואכלי, טלי באמירתו: או לפניה

מזו. יותר מפורשת הפרה לך ואין הנדר, בהפרת

.Á˙aM‰ C¯ˆÏ ÔÈa ,˙aLa ÌÈ¯„ ÔÈ¯ÙÓ23‡lL ÔÈa ¿≈ƒ¿»ƒ¿«»≈¿…∆««»≈∆…
˙aM‰ C¯ˆÏ24,'CÈÏ ¯ÙeÓ' ˙aLa dÏ ¯Ó‡È ‡ÏÂ . ¿…∆««»¿……«»¿«»»ƒ

ÏBÁa ¯ÓB‡L C¯„k25:dÏ ¯ÓB‡Â BaÏa Ïh·Ó ‡l‡ , ¿∆∆∆≈¿∆»¿«≈¿ƒ¿≈»
È˙Le ÈÏË ,ÈÏÎ‡ ÈÏË26.‰Êa ‡ˆBiÎÂ , ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«≈»∆

מתכשיטין.23) או מאכילה שנדרה יפר 24)כגון לא שאם
שבת. למוצאי לה להפר יוכל לא שוב שמעו ביום היום לה
לצורך  הנדרים היו אם אלא בשבת לחכם נשאלים אין אבל

בחול.25)שבת. מדרכו בשבת לשנות צריך כי
כי 26) בטל, שהנדר בחול, זה לשון לה אמר אם הדין והוא

אלא  בשבת, אפילו אמירתו מועילה הייתה לא אחרת,
משנה. ובשבת לך, מופר לומר: רגיל הוא שבחול

.ËÈ¯czL ÌÈ¯„p‰ Ïk :Bz·Ï B‡ BzL‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ¿¿ƒ»«¿»ƒ∆ƒ¿ƒ
Ô‡kÓ27B‡ ÔÈÓi˜ Ô‰ È¯‰ ÈBÏt ÌB˜ÓÓ ‡B·‡L „ÚÂ ƒ»¿«∆»ƒ»¿ƒ¬≈≈«»ƒ

ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ÔÈ¯ÙeÓ Ô‰ È¯‰28ÁÈÏL ‰OÚ . ¬≈≈»ƒ…»«¿»»»ƒ«
dÏ ¯Ù‰Ï29:¯Ó‡pL ;ÌeÏk BÈ‡ - dÏ Ìi˜Ï B‡ ¿»≈»¿«≈»≈¿∆∆¡«

ep¯ÙÈ dLÈ‡Â epÓÈ˜È dLÈ‡30BÓˆÚa - ·‡‰ ÔÎÂ . ƒ»¿ƒ∆¿ƒ»¿≈∆¿≈»»¿«¿
BÁeÏLa ‡ÏÂ31. ¿…ƒ¿

מכאן.27) שאצא שעה לא 28)מאותה שעדיין נדרים כי
כי  בטעות, הוא קיומו שהרי לקיימם, יכול אינו לעולם, באו
הדין  והוא בקיומם. ירצה שלא כאלה, נדרים לה יהיו אולי
נדרים  הפר אם וחומר: קל אומרים (ואין להפרם בידו שאין
באו  שלא נדרים יפר לא חלו, שכבר איסור, לכלל שבאו
את  - יפרנו" ואישה יקימנו "אישה שנאמר איסור). לכלל
(שלא  היקם לכלל בא לא היפר, לכלל בא היקם לכלל שבא

היפר. לכלל בא לא עדיין) נדרה,29)חל שכבר נדרים
לה". הפר נדרה, לי כראוי שלא תראה "אם לו: ואמר

כאן 30) כמותו, אדם של שלוחו התורה, שבכל פי על אף
שדווקא  יפרנו", "ואישה שנית פעם באמרו הכתוב גילה

השליח. ולא ולא 31)הבעל אביה אותה" אביה הניא "כי
השליח.

.ÈÔÈa ¯„a ÔÈa ,ÌÈ·ÚÂ ÌÈ‡˙a dÓˆÚ ‰¯Ò‡»¿»«¿»ƒ¿≈ƒ«¬»ƒ≈¿∆∆≈
‰¯Ó‡L ÔÈa ÔÈn‰ ÏÎa dÓˆÚ ‰¯Ò‡L ÔÈa ,‰Úe·Laƒ¿»≈∆»¿»«¿»¿»«ƒ≈∆»¿»
B‡ ,ÌÈ·ÚÏ ¯Ù‰Â ÌÈ‡zÏ Ìi˜Â ,el‡ ÌÈ·ÚÂ ÌÈ‡z¿≈ƒ«¬»ƒ≈¿ƒ≈«¿≈ƒ¿≈≈»¬»ƒ
‰Óe ,Ìi˜ ÌiwM ‰Ó - ÌÈ‡zÏ ¯Ù‰Â ÌÈ·ÚÏ ÌiwL∆ƒ≈»¬»ƒ¿≈≈«¿≈ƒ«∆ƒ≈«»«
ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯ÙeÓ ¯Ù‰M∆≈≈»¿≈…«≈»∆¿≈¿ƒ
C¯„k ,Blk ¯Ùe‰ - B˙ˆ˜Ó ¯Ùe‰L ¯„ :‰¯Ù‰a«¬»»∆∆∆«ƒ¿»«À¿∆∆

‰¯z‰a ÔÈ¯ÓB‡L32. ∆¿ƒ¿«»»

מעיקרו,32) טעות הנדר נעשה הנדר, מתיר כשהחכם כי
בדעתו  היה שלא כולו, ממילא הותר מקצתו, והותר והואיל
אלא  אינה הבעל הפרת אבל קיים, כולו הנדר שיהא אלא
באיסורו. עומד והשאר הופר, - שהופר מה ולהבא, מכאן

.‡ÈBÓˆÚ ÒÈt˙‰Â ÚÓLÂ BzL‡ ‰¯„pL ÈÓ33d¯„a ƒ∆»¿»ƒ¿¿»«¿ƒ¿ƒ«¿¿ƒ¿»
dÏ Ìi˜ È¯‰L ,¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ -34‰ ¯„ .‡e ≈»¿»≈∆¬≈ƒ≈»»«

B¯„a dÓˆÚ ‰ÒÈt˙‰Â35dlL ˙‡ ¯ÙÓ -36BlLÂ , ¿ƒ¿ƒ»«¿»¿ƒ¿≈≈∆∆»¿∆
Ìi˜37. «»

כמותך.33) אני גם שמסכים 34)שאמר: רצונו גילה
קיום. שנקרא בליבו מקיום גרוע זה ואין לנדרה

"ואני".35) לנדרו: דיבור כדי בתוך שהרי 36)שאמרה
נדרה. לקיים שרוצה דעתו גילה תלוי 37)לא נדרו שאין

בנדרה.

.·ÈÈÈ¯‰' ÔÈ¯ÓB‡ Bza B‡ BzL‡ ÚÓL ?„ˆÈk≈«»«ƒ¿ƒ¿ƒ¬≈ƒ
'È‡Â' ¯Ó‡Â ,'‰¯ÈÊ38Ì‰ÈLe ,¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ¿ƒ»¿»««¬ƒ≈»¿»≈¿≈∆

‰¯Ó‡Â ‡È‰ ‰ÚÓLÂ ,'¯ÈÊ ÈÈ¯‰' ‡e‰ ¯Ó‡ .ÌÈ¯ÈÊ¿ƒƒ»«¬≈ƒ»ƒ¿»¿»ƒ¿»¿»
dÏ ¯ÙÓ - 'È‡Â'39Ìi˜ BlLÂ ,40.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¬ƒ≈≈»¿∆«»¿≈…«≈»∆

ישאל 38) אם זאת ובכל כקיום, זה הרי "ואני" שאמר: כיוון
לה. ומפר חוזר הקמתו, על נדר 39)לחכם "לנדור שנאמר

מפר  האב נדרים מה לנדרים, נזירות מקיש - לה' להזיר נזיר
נזירות  מפר האב נזירות אף אשתו, נדרי מפר ובעל בתו נדרי

אשתו. נזירות מפר ובעל לחכם 40)בתו שישאל עד
ויתירנו.

.‚ÈB˙BÓk d¯Èc‰Â ,BÓˆÚÏ ¯„41BaÏa ¯Ó‚Â ,42 »«¿«¿¿ƒƒ»¿¿»«¿ƒ
ÔÓ‡ ‰¯Ó‡Â ,d¯Èc‰Ï43¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ -44. ¿«ƒ»¿»¿»»≈¬≈∆≈»¿»≈

BÓk ,daÏa ‰Ó Ú„ÈÏ ‰Ï‡L C¯c d¯Èc‰Â ,¯„ Ì‡Â¿ƒ»«¿ƒƒ»∆∆¿≈»≈««¿ƒ»¿
?‡Ï B‡ È˙BÓk ˙BÈ‰Ï ‰Ê ¯„a Èˆ¯˙‰ :dÏ ¯Ó‡L∆»«»¬ƒ¿ƒ¿∆∆∆ƒ¿¿ƒ…

dÏ ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÓ‡ ‰¯Ó‡Â45. ¿»¿»»≈¬≈∆≈≈»

כמוני.41) ואת נזיר הריני הוודאות 42)שאמר: דרך על
אבל 43)וההחלט. הנדר. לקבלת הסכמתה הביעה בזה

כורחה. בעל להדירה יכול אינו אמן אמרה לא אם
חלקו 44) גם האשה חלק יפר ואם בנדרה, נדרו שתלה מפני

דברו". יחל "לא על עובר ונמצא תלה 45)יופר, לא כאן
על  עבר ולא נדרו. תבטל לא נדרה יופר ואפילו בנדרה נדרו

דברו". יחל "לא

.„Èz‡Â ,¯ÓBÏk ,z‡Â ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :dÏ ¯Ó‡ ?„ˆÈk≈«»«»¬≈ƒ»ƒ»«¿¿«¿«¿
¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ÔÓ‡ ‰¯Ó‡Â ,È˙BÓk ‰¯ÈÊ46¯Ó‡ . ¿ƒ»¿ƒ¿»¿»»≈≈»¿»≈»«

?È˙BÓk ‰¯ÈÊ z‡‰ ,È¯Ó‡z ‰Óe ,¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :dÏ»¬≈ƒ»ƒ«…¿ƒ««¿¿ƒ»¿ƒ
¯ÙÈ ‰Ê È¯‰ - ÔÓ‡ ‰¯Ó‡Â47dÏ ¯Ù‰ Ì‡Â .48BlL - ¿»¿»»≈¬≈∆»≈¿ƒ≈≈»∆

:BÏ ‰¯Ó‡ .d¯„a B¯„ ‰ÏzL ÈÓk ‰fL ;ÏËa»≈∆∆¿ƒ∆»»ƒ¿¿ƒ¿»»¿»
¯Ó‡Â ,‰z‡Â ‰¯ÈÊ ÈÈ¯‰¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ÔÓ‡49. ¬≈ƒ¿ƒ»¿«»¿»«»≈≈»¿»≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

רשאי 46) "ואינו בטל חלקו גם נמצא נדרה את יפר שאם
מבוטל". נדרו להיות דבר נדרו 47)לגרום תלה שלא

כל  על נזיר הוא יישאר נזירות תקבל לא שאפילו בנדרה,
שאמר:48)פנים. ההלכה תחילת דברי אל חוזר זה דבר

שאם  מפני יפר, לא שלפיכך כמותי, נזירה ואת נזיר הריני
נדרה  ואם בנדרה, נדרו תלה שהרי בטל, חלקו גם יהיה יפר
זה  תלויים ושניהם הואיל בטל נדרו גם בהכרח הרי בטל
לעצמו  ולגרום חלקה להפר לו אסור לכתחילה אמנם בזה,
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הסכמתו.2) את 3)מביע לה שהפירו ידעה לא שאפילו
פטורה" ההיתר ונעשה "הואיל נדרה על ועברה נדרה

הפר. לשון באיזו הקפדה אין קיימו 4)ומעתה שאפילו
אין  בלבד, במחשבה קיום ומועיל והואיל קיום. זה הרי בלב

הקיום. לשון על להקפיד

.·¯„ ÔÈ‡ B‡ ,ÏËa B‡ ,¯ÙeÓ :¯ÓB‡ ?¯ÙÓ „ˆÈÎÂ¿≈«≈≈≈»»≈≈∆∆
ÌeÏk ‰Ê5¯„p‰ ˙¯È˜Ú ÌÈÚL ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ , ∆¿¿«≈ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»»¬ƒ««∆∆

‰È¯Á‡Ï ÔÈa ‰ÈÙa ÔÈa .B¯wÚÓ6:dÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ≈ƒ»≈¿»∆»≈¿«¬∆»¬»ƒ»«»
ÈLÙ‡ È‡7È¯czL8‡Ï ‰Ê È¯‰ - ¯„ Ô‡k ÔÈ‡ B‡ , ƒ∆¿ƒ∆ƒ…ƒ≈»∆∆¬≈∆…

¯Ù‰9B‡ ,CÈÏ ÏeÁÓ :Bz·Ï B‡ BzL‡Ï ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ . ≈≈¿≈»≈¿ƒ¿¿ƒ»ƒ
CÈÏ Èe¯L B‡ ,CÈÏ ¯zÓ10‡Ï - ‰Ê ÔÈÚa ‡ˆBik ÏÎÂ , À»ƒ»ƒ¿…«≈¿ƒ¿»∆…

¯ÈzÓ ÏÚa‰Â ·‡‰ ÔÈ‡L ;ÌeÏk ¯Ó‡11,ÌÎÁ‰ BÓk »«¿∆≈»»¿««««ƒ¿∆»»
B¯ÙÓe B˙lÁzÓ ¯„p‰ ¯˜BÚ ‡l‡12. ∆»≈«∆∆ƒ¿ƒ»¿≈

סותר 5) זה ולכאורה כלום". אמר לא נדר זה "אין שנינו:
שיש  אלא, זו, בלשון מופר שהנדר הסובר רבינו דברי את
ולפיכך  נדר, כאן אין שמשמעו, נדר", זה "אין בין הבדל
כלום" זה נדר ל"אין - נדר, כאן יש שהרי כלום, אמר לא
מבטלו. שהוא לפי כלום שאינו אלא נדר, שהוא שמשמעו,

בפניה".6) שלא בין בפניה "בין התימנים: יד בכתב
רוצה.7) שכבר 8)איני לנדרים וכוונתו עבר, במקום עתיד

ברורה.9)נדרה. הפרה לשון זו של 10)שאין לשונות
חכם. ידי על נדר ונימוק.11)התרת טעם ידי על הנדר

שמשמעם,12) מאוד, תמוהים אלה רבינו דברי טעם. בלא
ואילו  ולהבא מכאן אלא הנדר את מתיר אינו החכם כאילו
הבעל  אין שלהלכה בעוד מתחילתו, הנדר את עוקר הבעל
מעיקרו  הנדר את עוקר החכם ואילו ולהבא, מכאן אלא מפר
שאין  מנת על אשה קידש עד: כתובות במסכת כמבואר
מנת  על מקודשת, - והתירה חכם אצל והלכה נדרים עליה
וריפאה  רופא אצל והלכה מומים בה והיו מומים בה שאין

מקודש  הנדר אינה את עוקר חכם לרופא? חכם בין "מה ת,
שהחכם  הרי ולהבא". מכאן אלא מרפא אינו ורופא מעיקרו,
שיש  מגדיר, ספר" וב"קרית מיסודו, הנדר את ועוקר מתיר
[=החכם] הראשון כי הבעל, להפרת החכם התרת בין חילוק
חכם  היתר כי עונש, קצת הנודר על יש ועדיין הנדר מתיר
מועט, רמז על נשען באוויר פורח אלא בתורה, מפורש אינו
התורה, ברשות הנדר את להפר מוסמכים והאב הבעל ואילו
ולא  וכו' יפרנו" "ואישּה יפר" הפר "ואם מפורש: שכתבה
שהבעל  רבינו, כוונת וזוהי הנודרת, על עונש שום נשאר
רושם, שום בו נשאר שלא ולהבא) (מכאן הנדר את עוקר
לא  אבל הנדר, את מתיר אלא שאינו לחכם, בניגוד ועונש.
מתרץ: משנה" ה"כסף ומרן עונש. ללא כליל מבטלו
ששואל  חרטה, פתח ידי על אלא להתיר יכול אינו שהחכם
כך, כל שתצטער נדרך, בשעת יודע היית אילו הנודר, את
שהנודר  ואחרי נודר, היית כלום וכך, כך לך שיארע או
הנדר  עליו חל שלא נמצא כך, מנת על נדר שלא מצהיר,
הוראה, מורה מתירו, אלא הנדר את עוקר אינו והחכם כלל,
מעולם. עליו חל ולא כלל, נדר כאן אין הנודר חרטת שלאור
עוקרו  הבעל אלא חרטה, ידי על אינה הבעל הפרת אבל
לבטלו  הבעל זכאי מתחילה, חל שהוא למרות לרצונו:
שהפרה, נמצא כבעל, סמכותו בתוקף ולהבא) (מכאן

הנמקה  ללא - הנדר תחולת אחרי - עקירה פירושה:
הנודרת. מאשתו חרטה ושמיעת

.‚ÈÎÈÏ Ìi˜ :dÏ ¯Ó‡iL ÔB‚k ?Ìi˜Ó „ˆÈÎÂ13B‡ , ¿≈«¿«≈¿∆…«»«»ƒƒ
È˙ÈÈ‰ z¯„ ‡Ï el‡ B‡ ,C˙BÓk ÔÈ‡ B‡ ,z¯„ ‰ÙÈ»∆»«¿¿≈¿≈ƒ…»«¿¿»ƒƒ
¯„a ‰ˆ¯L ÔÚÓLnL ÌÈ¯·„a ‡ˆBik ÏÎÂ ,C¯ÈcÓ«ƒ≈¿…«≈ƒ¿»ƒ∆«¿»»∆»»¿∆∆

.‰Ê∆

ָלך.13)

.„¯ÓBÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - Bza B‡ BzL‡ È¯„ Ïh·Ó‰«¿«≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ≈»ƒ«
ÌeÏk14.ÌÈ¯„p‰ Ïk eÏha˙Â , ¿¿ƒ¿«¿»«¿»ƒ

בליבו 14) הפר ואם בשפתיו להוציא שצריך למפר, בניגוד
מופר. אינו

.‰‰¯Ò‡L ¯·c ˙BOÚÏ d˙B‡ ÛÎiL ?Ïeha‰ e‰Óe««ƒ∆»…»«¬»»∆»¿»
B˙B‡15¯ÙÓ ‡l‡ ,d˙B‡ ‰ÙBk BÈ‡ ‰¯Ù‰‰ Ï·‡ .¬»«¬»»≈∆»∆»≈≈
dÏ16dÈ‡ - ‰˙ˆ¯ Ì‡Â ,‰OBÚ - ‰˙ˆ¯ Ì‡ ,dÁÈpÓe »«ƒ»ƒ»¿»»¿ƒ»¿»≈»

.‰OBÚ»

לה 15) אומר ואינו ממנו, שנדרה דבר לאכול לה שנותן
לך.16)כלום. מופר לה: שאומר

.Â‡lL B‡ ÏÎ‡z ‡lL ‰ÚaL B‡ ‰¯„ ?„ˆÈk≈«»¿»ƒ¿¿»∆……«∆…
CÏ ¯ÙeÓ :dÏ ¯Ó‡Â ,‰zLz17˙¯zÓe ,¯Ù‰ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿∆¿»«»»»¬≈∆≈≈À∆∆

ÈÏË :dÏ ¯Ó‡Â ,dÏ Ô˙Â ÏË .˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï∆¡…¿ƒ¿»«¿»«»¿»«»¿ƒ
¯„p‰Â ,‰˙BLÂ ˙ÏÎB‡ BÊ È¯‰ - È˙Le ÈÏË ,ÈÏÎ‡Â¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¬≈∆∆¿»¿«∆∆

ÂÈÏ‡Ó ÏËa18. »≈≈≈»

כלום.17) זה נדר אין או בטל, לה: שאמר על 18)או אף
הפרה. לשון שום לה אמר שלא פי

.Ê‡ÈˆB‰Ï CÈ¯ˆ - BzL‡ B‡ Bza È¯„ ¯Ùn‰«≈≈ƒ¿≈ƒƒ¿»ƒ¿ƒ
ÂÈ˙ÙOa19¯ÙeÓ BÈ‡ - BaÏa ¯Ù‰ Ì‡Â .20Ï·‡ . ƒ¿»»¿ƒ≈≈¿ƒ≈»¬»

Ïh·Ó ‡l‡ ,ÂÈ˙ÙOa ‡ÈˆB‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ïh·Ó‰«¿«≈≈»ƒ¿ƒƒ¿»»∆»¿«≈
˙BOÚÏ d˙B‡ ‰ÙBÎÂ ,„·Ïa BaÏa21‰˙OÚ ÔÈa . ¿ƒƒ¿«¿∆»«¬≈»¿»

¯„p‰ ÏËa - ‰˙OÚ ‡Ï ÔÈa22. ≈…»¿»»≈«∆∆

לך.19) מופר לה: שמעו 20)לומר ביום שתק שאם כיוון,
להוציא  צריך להפר כשרוצה בהכרח הרי הנדר, קיום זה הרי
שתיקה. מכלל יוציאו שהדיבור כדי בשפתיו, הפרתו

זה 21) ומעשה ממנו. שנדרה דבר לאכול לפניה שמניח
בדיבור. כהפרה שתיקה, מידי ביטול 22)מוציאו נמצא

הברייתא  דברי על מיוסד וזה לחוד. והפרתו לחוד, נדר
בטל  והנדר ושתי טלי ואכלי, טלי לה "אומר עז: בנדרים
שהביטול  הרי בליבו" שיבטל וצריך יוחנן ר' אמר - מאליו
ולדעת  בשפתיו. אלא אינה שההפרה בעוד בלב, הוא
דרך  שום ואין להפרה, ביטול בין הבדל שום אין הראב"ד
והפרה  ביטול דרך הנדר את מיפר אלא האשה , את לכוף
בטל  והנדר ... ואכלי טלי לה "אומר וכשאמרו: אחד. שהם
כדרך  לה יפר שלא בשבת, מפר כשהוא אלא זה אין מאליו"
בליבו  ומבטלו בלשונו משנה אלא בחול, לה מפר שהוא
כי  להפרה, ביטול בין הבדל שום אין ולמעשה הפרה, דרך
מבעבדים  בנשים "חומר אמרו ובפירוש הוא. אחד שניהם
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ממילא  הרי והפר עבר אם אבל דברו", יחל "לא על לעבור
מופר. לה.49)חלקו קיים שהרי

.ÂËBÓˆÚ ÒÈt˙‰Â ¯Á‡ ÚÓLÂ ,‰¯„pL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿»««≈¿ƒ¿ƒ«¿
d¯„a50¯Ù‰Â dÏÚa B‡ ‰È·‡ ÚÓLÂ ,'È‡Â' ¯Ó‡Â ¿ƒ¿»¿»««¬ƒ¿»«»ƒ»«¿»¿≈≈

·iÁ BÓˆÚ ÒÈt˙‰L ‰ÊÂ ,¯ÙeÓ dlL - dÏ51. »∆»»¿∆∆ƒ¿ƒ«¿«»

דיבורה.50) כדי בעייא 51)בתוך כא: שם בנזירות,
מכאן  אלא מעיקרו הנדר את עוקר הבעל שאין שנפשטה,
עומד. בחיובו בנדרה עצמו שהתפיס זה ולפיכך ולהבא,
הראשון  וכשהותר מעיקרו עוקרו הנדר כשמתיר החכם אבל

בו. הנתפסים כל ממילא הותרו

.ÊË,·‡ ˙eL¯a dÈ‡Â ÏÚa dÏ ÔÈ‡L ‰M‡‰»ƒ»∆≈»««¿≈»ƒ¿»
,ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ÈÏÚ ¯eÒ‡ ¯Oa‰ È¯‰ :‰¯Ó‡Â¿»¿»¬≈«»»»»«¿««¿ƒ
ÏÁL ‰ÚMaL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a ˙‡OÂ¿ƒ»¿¿ƒ««ƒ∆¿»»∆»
;¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ÏÚa‰ ˙eL¯a ‡È‰ È¯‰ ¯„p‰«∆∆¬≈ƒƒ¿«««≈»¿»≈
:¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .B˙eL¯a ‰˙È‰ ‡Ï ¯„p‰ ˙ÚLaL∆ƒ¿««∆∆…»¿»ƒ¿¿«∆∆¡«

¯ÓB‚Â ‰Le¯‚e ‰ÓÏ‡ ¯„Â52˙Ò¯‡Ó ‰˙È‰ elÙ‡Â . ¿≈∆«¿»»¿»¿≈«¬ƒ»¿»¿…∆∆
¯„p‰ ˙ÚLa BÏ53ÔÈÓ„Bwa ¯ÙÓ ÏÚa‰ ÔÈ‡L ;54BÓk , ƒ¿««∆∆∆≈«««≈≈«¿ƒ¿

.e¯‡aL∆≈«¿

נישאת 52) לא שאם עליה, יקום נפשה על אסרה אשר כל
אלא  לה, יפר מי כי עליה", "יקום לומר: צורך אין כן אחרי

מדבר. הכתוב שנדרה לאחר כשנשאת שאין 53)וודאי
לרשותו. שתיכנס עד לבדו מיפר שנדרה 54)הבעל מה

נישואיה. קודם

.ÊÈ‰ÈÏÚ ¯eÒ‡ ¯Oa‰ ‰È‰iL dÏÚa ˙Áz ‰¯„»¿»«««¿»∆ƒ¿∆«»»»»∆»
ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ‰¯ÈÊ ‰È‰zL B‡ ,ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï¿««¿ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ»¿««¿ƒ
ÌÈLÏL CB˙a dL¯‚ B‡ ˙ÓÂ ,dÏÚa dÏ ¯Ù‰Â ,ÌBÈ¿≈≈»«¿»»≈≈¿»¿¿ƒ
‡È‰ È¯‰ ÏeÁÏ ¯„pÏ ‰È‰L ‰ÚMaL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌBÈ««ƒ∆¿»»∆»»«∆∆»¬≈ƒ
dÏ ¯Ù‰ ¯·kL ;˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ‰ÓÏ‡ B‡ ‰Le¯‚¿»«¿»»¬≈À∆∆∆¿»≈≈»

‰Ê ¯„55. ∆∆∆

שעת 55) אחר ולא הנדר אמירת שעת אחרי הולך שהכל
תחולתו.

.ÁÈÔÈÈa ‰¯eÒ‡ ÈÈ¯‰ :‰¯Ó‡L ‰Le¯‚ B‡ ‰ÓÏ‡«¿»»¿»∆»¿»¬≈ƒ¬»¿«ƒ
‡Op‡Lk56¯Ù‰Ï ÏBÎÈ ÏÚa‰ ÔÈ‡ - ˙‡OÂ ,57. ¿∆∆»≈¿ƒ»≈«««»¿»≈

¯O·a ‰¯eÒ‡ ÈÈ¯‰ :dÏÚa ˙Áz ‡È‰Â ‰¯Ó‡»¿»¿ƒ«««¿»¬≈ƒ¬»¿»»
˘¯b˙‡Lk58‰È‰z L¯b˙zLÎe ,¯ÙÓ ÏÚa‰ È¯‰ - ¿∆∆¿»≈¬≈«««≈≈¿∆ƒ¿»≈ƒ¿∆

˙¯zÓ59. À∆∆

נישואיה,56) בשעת אלא הנדר שיחול אפשר שאי אעפ"י
לה. להפר יוכל בעלה הרי זה 57)ואז במקרה שאפילו

הייתה  ואז וקבלתו הנדר ביטוי שעת אחרי הולכים אנו
בשעה 58)אלמנה. אלא לחול לנדר אפשר שאי פי על אף

פנוייה. היא הרי ואז עקיבא 59)שתתגרש, רבי כדעת
להחמיר. ובין להקל בין האמירה שעת אחרי שהולכים

.ËÈBaÏa Ìi˜Ó‰60Ìi˜ ‰Ê È¯‰ -61- BaÏa ¯Ùn‰Â . «¿«≈¿ƒ¬≈∆«»¿«≈≈¿ƒ
e¯‡aL BÓk ,¯ÙeÓ BÈ‡62BaÏa ¯Ù‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ≈»¿∆≈«¿¿ƒ»ƒ≈≈¿ƒ

BÈ‡ - BaÏa Ìi˜ Ì‡Â ;Ìi˜Ïe ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»«¬…¿«≈¿ƒƒ≈¿ƒ≈

¯Ù‰Ïe ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ63;¯ea„ È„k CB˙a ¯ÊÁ Ì‡ ‡l‡ , »«¬…¿»≈∆»ƒ»«¿¿≈ƒ
ÁkÓ ÏB„b BaÏaL ÌÈ¯·c Ák ‰È‰È ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿∆…«¿»ƒ∆¿ƒ»ƒ…«

ÂÈ˙ÙOa ‡ÈˆBn‰64. «ƒƒ¿»»

בשפתיו.60) הוציאו ביום 61)שלא משתיקה נלמד וזה
הפר, ולא היום ועבר הואיל הנדר. מקיימת שהיא שמעו,
בזה  הולכים שאנו הרי הנדר, בקיום רוצה שהוא דעתו גילה
דעתו  גילה הרי בליבו, קיים אם מעתה, דעתו, אחר
השמיעה, יום מעבר גרוע זה ואין לקיימו, שרוצה במפורש,

להפר. יכול שהדיבור 62)שאינו בשפתיו, להוציא שצריך
מקיימתו. שתיקתו כן לא שאם שתיקתו, מידי יוציאו

אם 63) ומפר, חוזר שאינו בשפתיו, קיימו כאילו הוא הרי
הקמתו. על שישאל וחזר 64)לא בשפתיו קיים שאפילו

כטועה. זה שהרי מופר, זה הרי והפר דיבורו כדי תוך בו

.ÎÌÁÂ BzL‡ B‡ Bza È¯„ Ìi˜Ó‰65‰Ê È¯‰ - «¿«≈ƒ¿≈ƒƒ¿¿ƒ«¬≈∆
Ba dÏ ¯ÙÓe ¯ÊBÁÂ ,B˙Ó˜‰ BÏ ¯ÈzÓe ÌÎÁÏ Ï‡Lƒ¿»¿»»«ƒ¬»»¿≈≈≈»

ÌBia66Ï‡M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ,ÌÁÂ dÏ ¯Ù‰ Ì‡ Ï·‡ . «¬»ƒ≈≈»¿ƒ«≈»¿ƒ»≈
.Ìi˜ÈÂ ¯ÊÁiL È„k ÌÎÁÏ¿»»¿≈∆«¬…ƒ«≈

הקמתו.65) על אצלו 66)ומתחרט שהוא שאלתו, ביום
השמיעה. כיום

.‡ÎB‡ Bc·Ï ‰È·‡ dÏ Ìi˜Â ‰¯„pL ‰Ò¯‡Ó ‰¯Ú«¬»¿…»»∆»¿»¿ƒ≈»»ƒ»¿«
Ï‡LpL Èt ÏÚ Û‡ ,¯Á‡‰ dÏ ¯Ù‰Â Bc·Ï dÏÚa«¿»¿«¿≈≈»»«≈««ƒ∆ƒ¿«

¯ÊBÁ BÈ‡ - B˙Ó˜‰ BÏ ¯Èz‰Â ÌÎÁÏ67ÌÚ dÏ ¯ÙÓe ¿»»¿ƒƒ¬»»≈≈≈≈»ƒ
dÏ ¯Ù‰ ¯·kL ¯Á‡‰68‡l‡ ¯Ù‰Ï Ì‰Ï ÔÈ‡L ; »«≈∆¿»≈≈»∆≈»∆¿»≈∆»

„Á‡k Ì‰ÈL69. ¿≈∆¿∆»

שנית 68)המקיים.67) פעם עמו הראשון יפר אם ואפילו
מועיל. המעכב 69)אינו דבר לחברו אחד בין יפסיק שלא

היה  לא שנשאל שקודם זה, של הקמתו כגון ההפרה את
להפר. ראוי

.·Î,CÈÏ Ìi˜ ,CÈÏ Ìi˜ :BzL‡Ï B‡ Bz·Ï ¯Ó‡»«¿ƒ¿ƒ¿«»ƒ«»ƒ
‰ÏÁ ‰iM‰ È¯‰ - ‰BL‡¯‰ ‰Ó˜‰ ÏÚ Ï‡LÂ¿ƒ¿««¬»»»ƒ»¬≈«¿ƒ»»»

ÂÈÏÚ70ÏeÁz ‡ÏÂ ,CÈÏ ¯ÙeÓe CÈÏ Ìi˜ :dÏ ¯Ó‡ . »»»«»«»ƒ»ƒ¿…»
;¯ÙeÓ ‰Ê È¯‰ - ‰¯Ù‰ ‰ÏÁ Ôk Ì‡ ‡l‡ ‰Ó˜‰¬»»∆»ƒ≈»»¬»»¬≈∆»

‰¯Ù‰‰ ¯Á‡ ÏÈÚBÓ ‰Ó˜‰‰ ÔÈ‡L71Ìi˜' dÏ ¯Ó‡ . ∆≈«¬»»ƒ«««¬»»»«»«»
˙Á‡ ˙·a 'CÈÏ ¯ÙeÓe72Ìi˜ ‰Ê È¯‰ -73:dÏ ¯Ó‡ . »ƒ¿«««¬≈∆«»»«»

ÌBi‰ CÈÏ Ìi˜74ÌÏBÚÏ Ìi˜ ‰Ê È¯‰ -75:dÏ ¯Ó‡ . «»ƒ«¬≈∆«»¿»»«»
,ÌBi‰ BÓi˜ È¯‰L ;¯ÙeÓ BÈ‡ - ¯ÁÓÏ CÈÏ ¯ÙeÓ»ƒ¿»»≈»∆¬≈ƒ¿«

¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ¯ÁÓÏe76‰ÚL CÈÏ Ìi˜ :dÏ ¯Ó‡ . ¿»»≈»¿»≈»«»«»ƒ»»
ÔÈ‡Â ;Ìi˜ ‰Ê È¯‰ - ¯Ù‰ ‡ÏÂ ÌBi‰ ¯·ÚÂ ,˙Á‡««¿»««¿…≈≈¬≈∆«»¿≈
¯Á‡Ï CÈÏ ¯ÙeÓ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡L ÈÓk ‰fL ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ∆∆¿ƒ∆»«»¬≈»ƒ¿««
Ìi˜ :dÏ ¯Ó‡ .ÂÈtÓ ‰¯Ù‰ ‡ÈˆB‰ ‡Ï È¯‰L ,‰ÚL»»∆¬≈…ƒ¬»»ƒƒ»«»«»
¯ÙeÓ :dÏ ¯Ó‡ ‰ÚM‰ ‰¯·ÚLÎe ,˙Á‡ ‰ÚL ÈÎÈÏƒƒ»»««¿∆»¿»«»»»«»»

˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - CÈÏ77Ì‡Â ,d¯„a ‰¯eÒ‡ CÎÈÙÏe ; ƒ¬≈∆»≈¿ƒ»¬»¿ƒ¿»¿ƒ
‰˜BÏ dÈ‡ - d¯„ ÏÚ ‰¯·Ú78. »¿»«ƒ¿»≈»»

מקום 70) לה היה לא שנית לה שקיים שבשעה פי על אף
בכל  הראשונה, מהקמתו הוא ועומד מקויים שהרי לחול,
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על  (כשנשאל לחול מקום וכשמוצאת ועומדת, תלוייה זאת
חלה. היא שרוצה 71)הראשונה) דעתו גילה שבזה נמצא

מבהקמה. בהפרה אמר:72)יותר לא אם אפילו הדין הוא
הפסיק  שלא כל ליך" ומופר "קיים אלא: אחת" "בבת
אחת. כבבת זה הרי להפרה, הקמה בין ליך, בתיבת:

אחת 73) בבת אפילו זה אחר בזה שאינו "כל הכלל: פי על
ליך, מופר ואמר: וחזר ליך קיים אמר: שאם וכיוון אינו".
כאחד  ליך ומופר קיים כשאמר הדין הוא חלה, ההפרה אין
אינן  ששתיהן לומר תרצה אם ואפילו חלה, ההפרה אין
(כסף  מקיימתו ששתיקתו קיים, הנדר נשאר ממילא חלות,
אמר  שלא כיוון להסביר, שמח" ה"אור והוסיף משנה).
קיים  היא: והלכה מחשבתו, רק שנשארה נמצאת כלום,
וכשיש  מופר, זה אין - בליבו הפר קיום, זה הרי - בליבו
אחת". "כבת זה הרי להפרה, הקמה בין במחשבה התנגשות

ולמחר 74) קיים, יהיה היום מדבריו: לדקדק שיש פי על אף
מהיום. ההפרה ותתחיל מופר, לא 75)יהיה שסוףֿסוף

מקויים. ונשאר בשפתיו, ההפרה שאמר:76)הוציא בזה
וקיום  להיום, שקיימו דעתו, גילה למחר, ליך מופר

הפרה. זמן אינו ומחר קיום, הוא הרי אם 77)במחשבה
היום  שכל מכיוון אולי, או לעולם, קיום הוא לשעה קיום
ולהפר. לקיים הוא ברשותו היום כל ולהפרה, להקמה ראוי
אבל  סתם, כשקיים אלא להפר" יכול אינו "קיים אמרו: ולא

אחת". שעה ליך "קיים ואמר: כשפירש משום:78)לא
הספק. על לוקין שאין דברו, יחל לא

.‚ÎÔBÎÏ È„k ÌÈ¯„ ¯„pL ÈÓ79Ôw˙Ïe ÂÈ˙BÚc ƒ∆»«¿»ƒ¿≈¿≈≈»¿«≈
‰È‰L ÈÓ ÔB‚k ?„ˆÈk .ÁaLÓe ÊÈ¯Ê ‰Ê È¯‰ - ÂÈOÚÓ«¬»¬≈∆»ƒ¿À»≈«¿ƒ∆»»
ÈÓ B‡ ;ÌÈzL B‡ ‰L ¯Oa‰ ÂÈÏÚ ¯Ò‡Â ,ÏÏBÊ≈¿»«»»«»»»»¿«ƒƒ

‰‚BL ‰È‰L80ÔÓÊ BÓˆÚ ÏÚ ÔÈi‰ ¯Ò‡Â ,ÔÈÈa ∆»»∆¿«ƒ¿»«««ƒ««¿¿«
‰a¯Ó81ÌÏBÚÏ ˙e¯ÎM‰ ¯Ò‡ B‡ ,82‰È‰L ÈÓ ÔÎÂ ; ¿À∆»««ƒ¿¿»¿≈ƒ∆»»

ÌÈBÓÏL Û„B¯83ÔB‰Ï Ï‰·Â84BÓˆÚ ÏÚ ¯Ò‡Â , ≈«¿ƒ¿ƒ¿»«¿»«««¿
BÊ ‰È„Ó ÈL‡ ˙È‰ B‡ ˙Bzn‰85‰È‰L ÈÓ ÔÎÂ ; ««»¬»««¿≈¿ƒ»¿≈ƒ∆»»

¯ÈÊa ¯„Â ,BÈÙÈa ‰‡b˙Ó86el‡ ÌÈ¯„a ‡ˆBiÎÂ ;87 ƒ¿»∆¿»¿¿»«¿»ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ≈
‡ˆBiÎÂ el‡ ÌÈ¯„·e .Ì‰ ÌMÏ ‰„B·Ú C¯c Ôlk -À»∆∆¬»«≈≈ƒ¿»ƒ≈¿«≈

‚ÈÒ - ÌÈ¯„ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ô‰a88˙eLÈ¯tÏ89. »∆»¿¬»ƒ¿»ƒ¿»«¿ƒ

ycew zegiyn zecewp

fixf df ixd ,eiyrn owzle eizerc opekl ick mixcp xcpy in"
."'ek ... gaeyne

הרמב"ם  של שונה התייחסות מצינו אחרים מקומות ובשני
אדם  ירבה לא ..." כתב: שלאח"ז בהלכה הנדרים: לעניין
מדברים  יפרוש אלא בהם עצמו ירגיל ולא איסור בנדרי
"ציוו  כתב: דעות ובהל' נדר", בלא מהן לפרוש שראוי
שמנעתו  מדברים אלא עצמו אדם ימנע שלא חכמים
תורה  שאסרה מה דייך לא חכמים אמרו ... בלבד התורה
הלשונות  שלושת אלה אחרים". דברים עליך אוסר שאתה
מדברים  פרישות א. הם. ה' בעבודת דרכים שלושה -
לפרוש  לא ג. נדר. בלא פרישות ב. נדר. על־ידי המותרים
שונות  בדרגות עוסקים ושלושתם המותרים. מדברים

ה'. שבעבודת

למטה  יורד מותרות אחרי שנמשך נמוכה בדרגה המצוי
וממילא  אלו, מדברים לפרוש כדי לנדר וזקוק על־ידם יותר
אדם  ישנו ממנו, למעלה נדר. על־ידי היא שלו ה' עבודת
אבל  לנדר, זקוק אינו וממילא מותרות אחרי נמשך שאינו
הר  ה', בעבודת הנעלית לדרגה הגיע לא שעדיין י מאחר

הזכירו  ולכן המותרים, מדברים עצמו את מפריש הוא
מזה  למעלה אבל עצמה. בפני נפרדת בהלכה הרמב"ם
שהדבר  עוד חושש שאינו ה' בעבודת נעלית דרגה ישנה
את  גם ולזכך לברר ותפקידו ירידה, אצלו יגרום המותר
אמרו  ועליו שיפילוהו, חשש אין שהרי המותרים, הדברים

כו'". תורה שאסרה מה דייך "לא
('h oniq d`ltd xtq 'zekln oii' itÎlr)

לכוון 79) משנה": ה"כסף וגירסת ולבססן. מידותיו להכשיר
עצמו.80)דעותיו. שכחת כדי עד אחריו ונמשך להוט

לקדש 81) מצווה שהוא טובים. וימים לשבתות פרט
סופרים. מדברי היין על הקב"ה 82)ולהבדיל שלושה כי

שאינו  ומי משתכר שאינו ומי כועס, שאינו "מי אוהבם:
מידותיו". על כגון 83)מעמיד כשרים, בלתי תשלומים

להעשיר.84)שוחד. בשוחד.85)אץ להיכשל שלא כדי
אכלתי 86) לא "מימי הצדיק שמעון שאמר כמו נזיר, להיות

הדרום, מן אדם בא אחת פעם אחד, אלא טמא נזיר אשם
לו  סדורות וקווצותיו רואי וטוב עיניים יפה שהוא וראיתיו,
שערך  את להשחית ראית מה בני, לו: אמרתי תלתלים,
למלאות  הלכתי בעירי לאבא הייתי רועה לי: אמר הנאה,
יצרי  עלי ופחז שלי בבבואה ונסתכלתי המעיין מן מים
טובים) לא מעשים לידי (להביאני העולם מן לטרדני וביקש
במי  שלך שאינו בעולם מתגאה אתה למה רשע! לו: אמרתי
שאגלחך  (בשבועה) העבודה ותולעה, רימה להיות שעתיד
בישראל, נזירות נוזרי ירבו כמוך בני, לו: אמרתי ... לשמים
להזיר  נזיר נדר לנדור יפליא כי איש אומר: הכתוב עליך

בקיום 87)לה'.. ויתרשל יצרו יתקפו שלא שירא כגון
עשה. וחיזוק.88)מצוות  לומר,89)גדר "רצונו

עם  בגדי חגיגה במסכת שאמרו כמו מהטומאות, השמירה
במור  רבינו וכתב לפרושים" מדרס ג,הארץ חלק נבוכים ה

ההסתפקות. מידת לקנות להרגיל זה כל ..." מ"ח פרק סוף
ממהרות  שהנשים ומפני ... והמשתה המאכל תאוות ולחסום
עניין  היה אילו נפשן, וחולשת הפעלותן לקלות לכעוס
... ומחלוקת בבית גדול צער בזה היה ברשותן שבועותיהן
וזה  לאשה ואסור לאיש מותר המזון מן המין זה בהיות
לבעל  העניין סמך זה ומפני לאם, ומותר הבת על אסור
להם), להפר (שיוכל תועלת או נזק בו שיש מה בכל הבית
כדין  דינה ... עצמה ברשות שהיא שמי תראה הלא

האנשים..

.„ÎÌ„‡ ‰a¯È ‡Ï - (ÌMÏ) ‰„B·Ú Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈¬»«≈…«¿∆»»
Ì‰a BÓˆÚ ÏÈb¯È ‡ÏÂ ¯eq‡ È¯„a90L¯ÙÈ ‡l‡ , ¿ƒ¿≈ƒ¿…«¿ƒ«¿»∆∆»ƒ¿

.¯„ ‡Ïa Ô‰Ó L¯ÙÏ Èe‡¯L ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ∆»ƒ¿≈∆¿…∆∆

"לעולם 90) אמרו וכן בהם. לעמוד יוכל ולא ייכשל שמא
בשבועות". למעול שסופך בנדרים רגיל תהי אל
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ממילא  הרי והפר עבר אם אבל דברו", יחל "לא על לעבור
מופר. לה.49)חלקו קיים שהרי

.ÂËBÓˆÚ ÒÈt˙‰Â ¯Á‡ ÚÓLÂ ,‰¯„pL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿»««≈¿ƒ¿ƒ«¿
d¯„a50¯Ù‰Â dÏÚa B‡ ‰È·‡ ÚÓLÂ ,'È‡Â' ¯Ó‡Â ¿ƒ¿»¿»««¬ƒ¿»«»ƒ»«¿»¿≈≈

·iÁ BÓˆÚ ÒÈt˙‰L ‰ÊÂ ,¯ÙeÓ dlL - dÏ51. »∆»»¿∆∆ƒ¿ƒ«¿«»

דיבורה.50) כדי בעייא 51)בתוך כא: שם בנזירות,
מכאן  אלא מעיקרו הנדר את עוקר הבעל שאין שנפשטה,
עומד. בחיובו בנדרה עצמו שהתפיס זה ולפיכך ולהבא,
הראשון  וכשהותר מעיקרו עוקרו הנדר כשמתיר החכם אבל

בו. הנתפסים כל ממילא הותרו

.ÊË,·‡ ˙eL¯a dÈ‡Â ÏÚa dÏ ÔÈ‡L ‰M‡‰»ƒ»∆≈»««¿≈»ƒ¿»
,ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ÈÏÚ ¯eÒ‡ ¯Oa‰ È¯‰ :‰¯Ó‡Â¿»¿»¬≈«»»»»«¿««¿ƒ
ÏÁL ‰ÚMaL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a ˙‡OÂ¿ƒ»¿¿ƒ««ƒ∆¿»»∆»
;¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ÏÚa‰ ˙eL¯a ‡È‰ È¯‰ ¯„p‰«∆∆¬≈ƒƒ¿«««≈»¿»≈
:¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .B˙eL¯a ‰˙È‰ ‡Ï ¯„p‰ ˙ÚLaL∆ƒ¿««∆∆…»¿»ƒ¿¿«∆∆¡«

¯ÓB‚Â ‰Le¯‚e ‰ÓÏ‡ ¯„Â52˙Ò¯‡Ó ‰˙È‰ elÙ‡Â . ¿≈∆«¿»»¿»¿≈«¬ƒ»¿»¿…∆∆
¯„p‰ ˙ÚLa BÏ53ÔÈÓ„Bwa ¯ÙÓ ÏÚa‰ ÔÈ‡L ;54BÓk , ƒ¿««∆∆∆≈«««≈≈«¿ƒ¿

.e¯‡aL∆≈«¿

נישאת 52) לא שאם עליה, יקום נפשה על אסרה אשר כל
אלא  לה, יפר מי כי עליה", "יקום לומר: צורך אין כן אחרי

מדבר. הכתוב שנדרה לאחר כשנשאת שאין 53)וודאי
לרשותו. שתיכנס עד לבדו מיפר שנדרה 54)הבעל מה

נישואיה. קודם

.ÊÈ‰ÈÏÚ ¯eÒ‡ ¯Oa‰ ‰È‰iL dÏÚa ˙Áz ‰¯„»¿»«««¿»∆ƒ¿∆«»»»»∆»
ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ‰¯ÈÊ ‰È‰zL B‡ ,ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï¿««¿ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ»¿««¿ƒ
ÌÈLÏL CB˙a dL¯‚ B‡ ˙ÓÂ ,dÏÚa dÏ ¯Ù‰Â ,ÌBÈ¿≈≈»«¿»»≈≈¿»¿¿ƒ
‡È‰ È¯‰ ÏeÁÏ ¯„pÏ ‰È‰L ‰ÚMaL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌBÈ««ƒ∆¿»»∆»»«∆∆»¬≈ƒ
dÏ ¯Ù‰ ¯·kL ;˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ‰ÓÏ‡ B‡ ‰Le¯‚¿»«¿»»¬≈À∆∆∆¿»≈≈»

‰Ê ¯„55. ∆∆∆

שעת 55) אחר ולא הנדר אמירת שעת אחרי הולך שהכל
תחולתו.

.ÁÈÔÈÈa ‰¯eÒ‡ ÈÈ¯‰ :‰¯Ó‡L ‰Le¯‚ B‡ ‰ÓÏ‡«¿»»¿»∆»¿»¬≈ƒ¬»¿«ƒ
‡Op‡Lk56¯Ù‰Ï ÏBÎÈ ÏÚa‰ ÔÈ‡ - ˙‡OÂ ,57. ¿∆∆»≈¿ƒ»≈«««»¿»≈

¯O·a ‰¯eÒ‡ ÈÈ¯‰ :dÏÚa ˙Áz ‡È‰Â ‰¯Ó‡»¿»¿ƒ«««¿»¬≈ƒ¬»¿»»
˘¯b˙‡Lk58‰È‰z L¯b˙zLÎe ,¯ÙÓ ÏÚa‰ È¯‰ - ¿∆∆¿»≈¬≈«««≈≈¿∆ƒ¿»≈ƒ¿∆

˙¯zÓ59. À∆∆

נישואיה,56) בשעת אלא הנדר שיחול אפשר שאי אעפ"י
לה. להפר יוכל בעלה הרי זה 57)ואז במקרה שאפילו

הייתה  ואז וקבלתו הנדר ביטוי שעת אחרי הולכים אנו
בשעה 58)אלמנה. אלא לחול לנדר אפשר שאי פי על אף

פנוייה. היא הרי ואז עקיבא 59)שתתגרש, רבי כדעת
להחמיר. ובין להקל בין האמירה שעת אחרי שהולכים

.ËÈBaÏa Ìi˜Ó‰60Ìi˜ ‰Ê È¯‰ -61- BaÏa ¯Ùn‰Â . «¿«≈¿ƒ¬≈∆«»¿«≈≈¿ƒ
e¯‡aL BÓk ,¯ÙeÓ BÈ‡62BaÏa ¯Ù‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ≈»¿∆≈«¿¿ƒ»ƒ≈≈¿ƒ

BÈ‡ - BaÏa Ìi˜ Ì‡Â ;Ìi˜Ïe ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»«¬…¿«≈¿ƒƒ≈¿ƒ≈

¯Ù‰Ïe ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ63;¯ea„ È„k CB˙a ¯ÊÁ Ì‡ ‡l‡ , »«¬…¿»≈∆»ƒ»«¿¿≈ƒ
ÁkÓ ÏB„b BaÏaL ÌÈ¯·c Ák ‰È‰È ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿∆…«¿»ƒ∆¿ƒ»ƒ…«

ÂÈ˙ÙOa ‡ÈˆBn‰64. «ƒƒ¿»»

בשפתיו.60) הוציאו ביום 61)שלא משתיקה נלמד וזה
הפר, ולא היום ועבר הואיל הנדר. מקיימת שהיא שמעו,
בזה  הולכים שאנו הרי הנדר, בקיום רוצה שהוא דעתו גילה
דעתו  גילה הרי בליבו, קיים אם מעתה, דעתו, אחר
השמיעה, יום מעבר גרוע זה ואין לקיימו, שרוצה במפורש,

להפר. יכול שהדיבור 62)שאינו בשפתיו, להוציא שצריך
מקיימתו. שתיקתו כן לא שאם שתיקתו, מידי יוציאו

אם 63) ומפר, חוזר שאינו בשפתיו, קיימו כאילו הוא הרי
הקמתו. על שישאל וחזר 64)לא בשפתיו קיים שאפילו

כטועה. זה שהרי מופר, זה הרי והפר דיבורו כדי תוך בו

.ÎÌÁÂ BzL‡ B‡ Bza È¯„ Ìi˜Ó‰65‰Ê È¯‰ - «¿«≈ƒ¿≈ƒƒ¿¿ƒ«¬≈∆
Ba dÏ ¯ÙÓe ¯ÊBÁÂ ,B˙Ó˜‰ BÏ ¯ÈzÓe ÌÎÁÏ Ï‡Lƒ¿»¿»»«ƒ¬»»¿≈≈≈»

ÌBia66Ï‡M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ,ÌÁÂ dÏ ¯Ù‰ Ì‡ Ï·‡ . «¬»ƒ≈≈»¿ƒ«≈»¿ƒ»≈
.Ìi˜ÈÂ ¯ÊÁiL È„k ÌÎÁÏ¿»»¿≈∆«¬…ƒ«≈

הקמתו.65) על אצלו 66)ומתחרט שהוא שאלתו, ביום
השמיעה. כיום

.‡ÎB‡ Bc·Ï ‰È·‡ dÏ Ìi˜Â ‰¯„pL ‰Ò¯‡Ó ‰¯Ú«¬»¿…»»∆»¿»¿ƒ≈»»ƒ»¿«
Ï‡LpL Èt ÏÚ Û‡ ,¯Á‡‰ dÏ ¯Ù‰Â Bc·Ï dÏÚa«¿»¿«¿≈≈»»«≈««ƒ∆ƒ¿«

¯ÊBÁ BÈ‡ - B˙Ó˜‰ BÏ ¯Èz‰Â ÌÎÁÏ67ÌÚ dÏ ¯ÙÓe ¿»»¿ƒƒ¬»»≈≈≈≈»ƒ
dÏ ¯Ù‰ ¯·kL ¯Á‡‰68‡l‡ ¯Ù‰Ï Ì‰Ï ÔÈ‡L ; »«≈∆¿»≈≈»∆≈»∆¿»≈∆»

„Á‡k Ì‰ÈL69. ¿≈∆¿∆»

שנית 68)המקיים.67) פעם עמו הראשון יפר אם ואפילו
מועיל. המעכב 69)אינו דבר לחברו אחד בין יפסיק שלא

היה  לא שנשאל שקודם זה, של הקמתו כגון ההפרה את
להפר. ראוי

.·Î,CÈÏ Ìi˜ ,CÈÏ Ìi˜ :BzL‡Ï B‡ Bz·Ï ¯Ó‡»«¿ƒ¿ƒ¿«»ƒ«»ƒ
‰ÏÁ ‰iM‰ È¯‰ - ‰BL‡¯‰ ‰Ó˜‰ ÏÚ Ï‡LÂ¿ƒ¿««¬»»»ƒ»¬≈«¿ƒ»»»

ÂÈÏÚ70ÏeÁz ‡ÏÂ ,CÈÏ ¯ÙeÓe CÈÏ Ìi˜ :dÏ ¯Ó‡ . »»»«»«»ƒ»ƒ¿…»
;¯ÙeÓ ‰Ê È¯‰ - ‰¯Ù‰ ‰ÏÁ Ôk Ì‡ ‡l‡ ‰Ó˜‰¬»»∆»ƒ≈»»¬»»¬≈∆»

‰¯Ù‰‰ ¯Á‡ ÏÈÚBÓ ‰Ó˜‰‰ ÔÈ‡L71Ìi˜' dÏ ¯Ó‡ . ∆≈«¬»»ƒ«««¬»»»«»«»
˙Á‡ ˙·a 'CÈÏ ¯ÙeÓe72Ìi˜ ‰Ê È¯‰ -73:dÏ ¯Ó‡ . »ƒ¿«««¬≈∆«»»«»

ÌBi‰ CÈÏ Ìi˜74ÌÏBÚÏ Ìi˜ ‰Ê È¯‰ -75:dÏ ¯Ó‡ . «»ƒ«¬≈∆«»¿»»«»
,ÌBi‰ BÓi˜ È¯‰L ;¯ÙeÓ BÈ‡ - ¯ÁÓÏ CÈÏ ¯ÙeÓ»ƒ¿»»≈»∆¬≈ƒ¿«

¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ¯ÁÓÏe76‰ÚL CÈÏ Ìi˜ :dÏ ¯Ó‡ . ¿»»≈»¿»≈»«»«»ƒ»»
ÔÈ‡Â ;Ìi˜ ‰Ê È¯‰ - ¯Ù‰ ‡ÏÂ ÌBi‰ ¯·ÚÂ ,˙Á‡««¿»««¿…≈≈¬≈∆«»¿≈
¯Á‡Ï CÈÏ ¯ÙeÓ È¯‰ :dÏ ¯Ó‡L ÈÓk ‰fL ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ∆∆¿ƒ∆»«»¬≈»ƒ¿««
Ìi˜ :dÏ ¯Ó‡ .ÂÈtÓ ‰¯Ù‰ ‡ÈˆB‰ ‡Ï È¯‰L ,‰ÚL»»∆¬≈…ƒ¬»»ƒƒ»«»«»
¯ÙeÓ :dÏ ¯Ó‡ ‰ÚM‰ ‰¯·ÚLÎe ,˙Á‡ ‰ÚL ÈÎÈÏƒƒ»»««¿∆»¿»«»»»«»»

˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - CÈÏ77Ì‡Â ,d¯„a ‰¯eÒ‡ CÎÈÙÏe ; ƒ¬≈∆»≈¿ƒ»¬»¿ƒ¿»¿ƒ
‰˜BÏ dÈ‡ - d¯„ ÏÚ ‰¯·Ú78. »¿»«ƒ¿»≈»»

מקום 70) לה היה לא שנית לה שקיים שבשעה פי על אף
בכל  הראשונה, מהקמתו הוא ועומד מקויים שהרי לחול,
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zexifpקנד zekld - d`ltd xtq - hay '` iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‰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 רוח נחת לגרום הזכות

לאדם. גדול הכי
(a"i oniq d`ltd xtq 'zekln oii' itÎlr)

להקריב 91) שציוותה פי על שאף הבמות, איסור בשעת
במה  לבנות יוסיף שלא הזהירתו (במקדש) בפנים קרבנות
דברים  עצמו על לאסור רוצה הנודר וגם בחוץ. ולהקריב
רגיל  שהנודר ומשום תורה. שאסרתו מה על נוסף אסורים
כבונה  והריהו רצוי קרבנו שאין לו אומרים בקרבן, להתפיס
מה  דייך "לא בירושלמי: אמרו וכן בחוץ. ומקריב במה
דברים  עליך לאסור מבקש שאתה אלא התורה לך שאסרה

שיתירו.92)אחרים". חכם ידי עצמו 93)על על שאוסר
המותרים. לצדקה,94)דברים או ההקדש לטובת שנודר

נדר  יעקב וידר אמרו: ע פרשה רבה בראשית ובמדרש
צרתם. בעת נודרים שיהיו לדורות, לאמור - לאמור

לקיימם.95) יכול שאינו כשרואה ובשולחן 96)בקושי,
שלא  להיזהר "צריך פסק: ד סעיף רג, סימן דעה יורה ערוך
ישנו  אם אלא לידור, טוב אין צדקה ואפילו דבר שום ידור
פוסקים  ואם לו, שיהיה עד ידור לא לאו ואם מיד, יתן בידו,

נדר". "בלא יאמר: עמהם לפסוק וצריך צדקה

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ÌÈ¯„ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿«»

-d̀ltdxtq
zExifp zFkld¦§§¦

‰ÓLe ,‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ ¯OÚ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»∆∆ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿…∆
¯ÈÊp‰ Ïc‚iL (‡ :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»∆¿«≈«»ƒ

‡lL (‚ .B¯Ê ÈÓÈ Ïk B¯ÚO Ál‚È ‡lL (· .Ú¯t∆«∆…¿««¿»…¿≈ƒ¿∆…
.Ì‰lL ıÓÁ elÙ‡Â ÔÈÈ ˙·¯Úz ‡ÏÂ ÔÈÈ ¯ÈÊp‰ ‰zLÈƒ¿∆«»ƒ«ƒ¿…«¬…∆«ƒ«¬ƒ…∆∆»∆
.ÌÈ˜enˆ ÏÎ‡È ‡lL (‰ .ÌÈÁÏ ÌÈ·Ú ÏÎ‡È ‡lL („∆……«¬»ƒ«ƒ∆……«ƒƒ
‡lL (Á .ÔÈbÊ ÏÎ‡È ‡lL (Ê .ÌÈpˆ¯Á ÏÎ‡È ‡lL (Â∆……««¿«ƒ∆……««ƒ∆…
Ál‚iL (È .ÌÈ˙ÓÏ ‡nhÈ ‡lL (Ë .˙n‰ Ï‰‡Ï ÒkÈƒ»≈¿…∆«≈∆…ƒ«»«≈ƒ∆¿««

.‡nhiLk B‡ B˙e¯ÈÊ ÌÈÏLiLk ˙Ba¯w‰ ÏÚ««»¿»¿∆«¿ƒ¿ƒ¿∆ƒ««
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
ידות 1) עליהם, העובר ועונש הנזיר על האסורים דברים

בתורה  שכתוב מה על המתנה כיצד, נזירות וכינויי נזירות
נזיר. ראשי או נזירה ידי הרי האומר דין הנזירות, בקבלת

.‡¯q‡ È¯„ ÏÏkÓ ¯„ ‡e‰ ˙e¯ÈÊp‰2Èk :¯Ó‡pL , «¿ƒ∆∆ƒ¿«ƒ¿≈ƒ»∆∆¡«ƒ
¯cÈ3¯ÚO Ïc‚iL ‰OÚ ˙ÂˆÓe .¯ÓB‚Â ¯ÈÊ ¯„ ƒ…∆∆»ƒ¿≈ƒ¿«¬≈∆¿«≈¿«

BL‡¯4Álb Ì‡Â .BL‡¯ ¯ÚO Ú¯t Ïcb :¯Ó‡pL , …∆∆¡««≈∆«¿«…¿ƒƒ«
‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - B¯Ê ÈÓÈa5‡Ï ¯Úz :¯Ó‡pL , ƒ≈ƒ¿≈¿…«¬∆∆∆¡«««…

ÌÈ˙ÓÏ ‡nh‰Ï ¯eÒ‡ ÔÎÂ .BL‡¯ ÏÚ ¯·ÚÈ6ÏÎ‡Ï B‡ «¬…«…¿≈»¿ƒ«≈¿≈ƒ∆¡…
ÔÈi‰ ÔÙbÓ ÂÈÏÚ ·e˙k‰ Ô¯Ò‡L ÌÈ¯·c7.B¯Ê ÈÓÈ Ïk ¿»ƒ∆¬»»«»»»ƒ∆∆««ƒ…¿≈ƒ¿

לאומר:2) בניגוד המותר, דבר נדר בדרך עצמו על שאוסר
"נדר  לא אבל נדר, נקרא הוא שאף קרבן, להביא עלי הרי
נדרים  הל' לעיל רבינו כלשון הקדש", "נדר אלא איסור"
ימי  במלאת קרבנות מביא הנזיר שגם ואע"פ ה"אֿב. פ"א,
בסמוך. כמבואר איסור, נדר הוא הנזירות עיקר נזרו,

לה',3) להזיר נזיר נדר לנדור יפליא כי התימנים: בכ"י
בתורה. הכתוב נזרו.4)כנוסח ימי לקמן 5)כל ראה

גילוחו. איסור דיני הי"א להכנס 6)פ"ה, או במת, לנגוע
נזיר. טומאת דיני פ"ז לקמן ראה בו, שהמת לאהל

רבינו 7) והקדים ה"אֿי. פ"ה, לקמן מבוארים והם ד) (שם,
מן  והיוצא הטומאה למצוות וגילוחו, נזיר שער גידול מצות
הגפן, מיני אכילת דיני תחילה נכתבו שבתורה בעוד הגפן,
ולאֿתעשה, מצותֿעשה יש נזיר שיער שבגילוח מפני -
בלבד, לאֿתעשה מצות אלא אין הגפן מיני שבאכילת בעוד
להסמיך  כדי היין, שתיית איסור הכתוב הקדים זאת, ובכל
ז"ל  כמאמרם ממנה, שלמעלה סוטה לפרשת נזיר פרשת
היין" מן עצמו יזיר בקלקולה, סוטה הרואה "כל ב.) (סוטה

הרדב"ז). (ע"פ

.·È¯‰ - ÔÈi‰ ÔÙbÓ ÏÎ‡ B‡ ‡ÓË B‡ Ál‚Â ¯·Ú»«¿ƒ«ƒ¿»»«ƒ∆∆««ƒ¬≈
ÌÈzL ‰˜BÏ ‰Ê8,B¯·c ÏÁÈ ‡Ï ÌeMÓ - ˙Á‡ : ∆∆¿«ƒ««ƒ…«≈¿»

ÌÈ¯„p‰ Ïk ÏÏBkL9¯·ÚL ¯·c ÌeMÓ - ˙Á‡Â ; ∆≈»«¿»ƒ¿««ƒ»»∆»«
¯ÈÊp‰ ÏÚ „ÁÈÓ ¯eq‡ ÔÈ¯eÒ‡L ÌÈ¯·cÓ ÂÈÏÚ10. »»ƒ¿»ƒ∆¬ƒƒ¿À»««»ƒ

מלקות.8) ותשע שלשים מהן אחת שבכל פעמים, שתי
ה"ה.9) פ"א, נדרים הל' לעיל העובר 10)ראה שכל

שבה. הלאוין כמנין לוקה חלוקים, לאוין בה שיש עבירה

(רדב"ז). ארבע לוקה - יין ושתה ונטמא גילח, שאם ומובן,

.‚‰OBÚ ‰Ê È¯‰ - B˙ÂˆÓk B¯„ Ìi˜Â ¯ÈÊa ¯„»«¿»ƒ¿ƒ≈ƒ¿¿ƒ¿»¬≈∆∆
,‰OÚÈ ÂÈtÓ ‡ˆi‰ ÏÎk - ˙Á‡‰ :‰OÚ ˙BˆÓ LÏL»ƒ¿¬≈»««¿»«…≈ƒƒ«¬∆
È¯‰Â ,BL‡¯ ¯ÚO Ú¯t Ïcb - ‰iM‰Â ;‰OÚ È¯‰Â«¬≈»»¿«¿ƒ»«≈∆«¿«…«¬≈
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ÂÈ˙Ba¯˜ ˙‡·‰ ÌÚ BzÁÏ‚z - ˙ÈLÈÏM‰Â ;Ïc‚11, ƒ≈¿«¿ƒƒƒ¿«¿ƒ¬»«»¿¿»
¯ÓB‚Â „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t ¯ÈÊp‰ Ál‚Â :¯Ó‡pL12. ∆∆¡«¿ƒ««»ƒ∆«…∆≈¿≈

זו 11) תלויות והן יג), ו, (במדבר ככתוב נזרו, ימי במלאת
במורהֿנבוכים  רבינו וכתב ה"אֿד. פ"ה, לקמן כמבואר בזו,
הפרישות  והוא מאד, מבואר הנזירות "וטעם פמ"ח: ח"ג,
רבים  והאחרונים, הראשונים מן הפסיד אשר היין, מן
הכתוב  (לשון שגו" ביין אלה ו"גם הרוגיו, כל ועצומים
והושם  קדוש, נקרא ממנו הנשמר כי ז)... כח, ישעיה
לאביו  אפילו יטמא שלא עד בקדושה, גדול כהן במדריגת
והשווה  היין". מן שפירש מפני הגדולה זאת כמוהו, ולאמו
ב, (עמוס שנאמר כנביא, הכתוב "ושקלו הי"ד: פ"י, לקמן
וכתב  לנזירים". ומבחוריכם לנביאים, מבניכם ואקים יא)
נזיר  מלת כי אומרים "ויש ז) ו, (במדבר עזרא" ה"אבן
ודע, ראשו". על אלקיו נזר "כי והעד: כתר), =) נזר מגזרת
שיש  באמת, והמלך העולם, תאות עבדי האדם בני כל כי
מן  חפשי שהוא מי כל בראשו, מלכות ועטרת נזר לו

עד 12)התאוות". מגלח "ואינו ה"ג: פ"ח, לקמן ראה
לא  מועד, אהל פתח שנאמר: פתוח, העזרה פתח שיהיה

הוא". מקדש בזיון שזה הפתח, כנגד שיגלח

.„¯Ët‡ ‡Ï :¯ÓB‡‰13¯ÈÊ ‰È‰‡L „Ú ÌÏBÚ‰ ÔÓ »≈…ƒ»≈ƒ»»«∆∆¿∆»ƒ
¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ -14‰zÚ ˙eÓÈ ‡nL ,„iÓ15¯Á‡ Ì‡Â . ¬≈∆»ƒƒ»∆»»«»¿ƒ≈«

B˙e¯ÈÊ16BÓlLÏ ¯Á‡z Ï·a ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ -17ÔÈ‡Â . ¿ƒ¬≈∆≈¿«¿«≈¿«¿¿≈
‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ18. ƒ«»∆

אצא.13) לנדרים 14)לא (רא"ש נזירות עליו לקבל חייב
"ואע"פ  הל"ג: פ"ו, ערכין הל' לקמן רבינו לשון וכן ג:).
חייב  בנזיר, שידור ואמר: הואיל בנזיר, נדר לא שעדיין

הל'15)להנזר". והשווה נדרו, את קיים שלא ונמצא
ה"י. פ"ד ולקמן ה"א, פ"ט נזירותו.16)תרומות קבלת

ג:17) מעשה 18)נדרים בו שאין לאו על לוקים שאין
מעשה. בו אין נזירותו ואיחור ה"ב) פי"ח, סנהדרין (הל'
עליו  קיבל ולא ואיחר, לנזירותו זמן קבע אם והואֿהדין

(רדב"ז). כנ"ל לוקה, אינו נזירותו,

.‰¯·c ÂÈ˙ÙOa ‡ÈˆBiL „Ú :˙e¯ÈÊa ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡≈¿ƒƒ¿ƒ«∆ƒƒ¿»»»»
ÔÂÈk ‡l‡ ;BaÏaL ÔÈÚk ÌÚ‰ Ïk Ïˆ‡ BÚÓLnL∆ƒ¿»≈∆»»»»ƒ¿»∆¿ƒ∆»≈»

BaÏa ¯ÓbL19ÌÈÚL ÌÈ¯·c ÂÈ˙ÙOa ‡ÈˆB‰Â20 ∆»«¿ƒ¿ƒƒ¿»»¿»ƒ∆ƒ¿»»
Û‡Â ,˙B˜BÁ¯ ˙BÈÚ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÈÊ ‰È‰iL∆ƒ¿∆»ƒ««ƒ∆≈ƒ¿»¿¿«
‡e‰ È¯‰ - ˙e¯ÈÊ ÔBLÏ ÔÚÓLÓa ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈¿ƒ¿»»¿¿ƒ¬≈

¯ÈÊ21. »ƒ

נזירות.19) עליו ומובנם.20)לקבל ב:21)תכנם נזיר
דיבורו  משמעות את (=משלימה) מגלה לבו שמחשבת

שם). (תוספות

.Â‰È‰‡ :¯Ó‡Â ÂÈÙÏ ¯·BÚ ¯ÈÊ ‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»»»ƒ≈¿»»¿»«∆¿∆
,‰Ê BÓk ‰È‰iL ‰È‰ BaÏ·e ÏÈ‡B‰ ,¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»ƒƒ¿ƒ»»∆ƒ¿∆¿∆

BÓk ‰È‰‡ ¯Ó‡Â L¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â22ÔÎÂ .‰Ê ¿««ƒ∆…≈≈¿»«∆¿∆¿∆¿≈
‰‡ ‰È‰‡ :¯Ó‡Â B¯ÚOa ÊÁ‡ Ì‡23‡‰‡ B‡ , ƒ»«ƒ¿»¿»«∆¿∆»∆¡≈

ÏkÏÎÓ24ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L B‡ ;ÏÒÏÒÓ ‡‰‡ B‡ , ¿«¿≈¡≈¿«¿≈∆»«¬≈ƒ
ÏkÏÎÓ ÈÈ¯‰ B‡ ,ÏÒÏÒÓ25ÁlLÏ ÈÏÚ È¯‰ B‡ , ¿«¿≈¬≈ƒ¿«¿≈¬≈»«¿«≈«

Ú¯t26¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ -27¯Èf‰Ï BaÏa ¯Ó‚iL ‡e‰Â .28. ∆«¬≈∆»ƒ¿∆ƒ¿…¿ƒ¿«ƒ

ה"ד.22) פ"ב, לקמן והשווה שם. ובכת"י 23)נזיר
התלויה  במצוה נאה אהיה כלומר, נאוה. אהא התימנים:
נזיר  עבר לא אפילו וכאן שם). (תוספות נזירות כגון בשיער,
הריני  דיבורֿהמתחיל שם, (תוספות נזיר זה הרי - לפניו
שלא  נזירות", "ידות ב. שם בגמרא נקראו אלו וכל כזה).
בבית  האוחז כאדם גמרו, כאילו מועיל זה והרי דיבורו, גמר
(תוספות  עצמו בכלי אחז כאילו בכך, ומגביהו כלי של יד
פ"א, נדרים הל' לעיל והשווה האומר). דיבורֿהמתחיל שם

ובביאורנו. הראויה,24)הכ"ג בצורה ראשי שערות מסדר
לעשות  "כדי עח: בשבת וכן שם, בנזיר היא משנה ולשון
שיער  גידול לשון - כלכול מפרשים: ויש (הערוך). כלכל"
ג. בנזיר הגמרא גירסת כך ולדבריהם נב:). לנדה (תוספות

הוא". שער גידול לשון - כשתפס 25)"כלכול ומדובר,
שם). נזיר לרבינו, המשנה (פירוש כך אמר ראשו, שיער

שער 26) פרע "גדל ה) ו, (במדבר הכתוב מלשון שער, לגדל
ישלחו". לא "ופרע כ) מד, (יחזקאל אומר והנביא ראשו",

ב.27) נזיר הקודמת.28)משנה בהלכה וכמבואר ב: נזיר

.ÊÌÈ¯tˆ ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡29¯ÈÊ ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ , »«¬≈»«ƒ√ƒ««ƒ∆»»»ƒ
BÈ‡ - ¯Èf‰Ï BaÏa ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡Â ÂÈÙÏ ¯·BÚ≈¿»»¿««ƒ∆»»¿ƒ¿«ƒ≈

¯ÈÊ30ÌeÏk ÂÈ˙ÙO· ‡ÈˆB‰ ‡lL ÈÓk ‰Ê È¯‰Â ,31. »ƒ«¬≈∆¿ƒ∆…ƒƒ¿»»¿

שנטמא,29) נזיר קרבן והן יונה, בני שני או תורים שתי
י. ו, במדבר חכמים.30)ככתוב וכדעת ב. נזיר משנה

וספק 31) נדבה, כקרבן ציפרים, להביא נתכוין שמא כי
שם: המשנה בפירוש רבינו וכתב ג:). (נזר להקל נזירות
נדבה". אותן ויקריב בלבד, תורים שתי להביא חייב "ואמנם

.ÁÈÈepk Ïk32˙BÓB˜Ó ?„ˆÈk .˙e¯ÈÊk - ˙e¯ÈÊ »ƒ≈¿ƒƒ¿ƒ≈«¿
¯eac‰ ˙‡ ÔÈpLnL ÌÈ‚lÚ‰33ÈÈ¯‰ :ÌL ¯Ó‡Â »ƒ¿ƒ∆¿«ƒ∆«ƒ¿»«»¬≈ƒ

ÁÈÊt ,ÁÈÊ ,˜ÈÊ34¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ -35. »ƒ»ƒ«»ƒ«¬≈∆»ƒ

לואי.32) על 33)שמות ומכנים הלשון, את "מפסידים
הט"ז). פ"א, נדרים (הל' אחר" בדבר נזיר 34)דבר משנה

הקו"ף  רגל כשתמחוק הן, אומות "לשון רש"י: ומפרש ב.
ודופן  דפזיח, פ"א של וגגו נזיח, של החי"ת ודופן נזיק, של

נזיר. עשיתו: שלו, המשנה,35)חי"ת בפירוש ורבינו
היו  לישראל, המשתתפין האומות מן "שהעלגים אומר:
זה  נעתק אח"כ לשונם, שינוי צד על נזיר לשון משבשים
שבועות  הל' והשווה דיבורם". לפי הלשון ונפסד ההמון אל

שם. ובביאורנו הט"ז. פ"א, נדרים והל' ה"ה פ"ב,

.ËÌÈpˆ¯Á‰ ÔÓ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰36ÔÓ B‡ „·Ïa »≈¬≈ƒ»ƒƒ««¿«ƒƒ¿«ƒ
ÌÈbf‰37ÈÈ¯‰ B‡ ,˙ÁÏ‚z‰ ÔÓ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ B‡ ,„·Ïa ««ƒƒ¿«¬≈ƒ»ƒƒ«ƒ¿««¬≈ƒ

‰‡Óh‰ ÔÓ ¯ÈÊ38ÏÎÂ ,¯eÓb ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - „·Ïa »ƒƒ«À¿»ƒ¿«¬≈∆»ƒ»¿»
ÂÈÏÚ ˙e¯ÈÊ È˜ec˜c39BaÏa ‰È‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â , ƒ¿≈¿ƒ»»¿««ƒ∆…»»¿ƒ

epnÓ ¯ÊpL ¯·„Â ÏÈ‡B‰ .„·Ïa ‰Ê ¯·cÓ ‡l‡ ¯Èf‰Ï¿«ƒ∆»ƒ»»∆ƒ¿«ƒ¿»»∆»«ƒ∆
¯eÓb ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ ,ÌÈ¯ÈÊp‰ ÏÚ ¯eÒ‡40. »««¿ƒƒ¬≈∆»ƒ»

אותם.36) שזורעים מהענבים הפנימיים הגרעינים
לקמן 37) רבינו לשון הענבים, של החיצונה הקליפה והם

ה"ב. למתים.38)פ"ה, להטמא וחייב 39)שלא
(משנה  סתם נזיר הריני אמר כאילו נזירות, דיני בכל להתנהג

ג:). -40)נזיר יזיר" ושכר "מיין ג) ו, (במדבר שנאמר
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.‰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 רוח נחת לגרום הזכות

לאדם. גדול הכי
(a"i oniq d`ltd xtq 'zekln oii' itÎlr)

להקריב 91) שציוותה פי על שאף הבמות, איסור בשעת
במה  לבנות יוסיף שלא הזהירתו (במקדש) בפנים קרבנות
דברים  עצמו על לאסור רוצה הנודר וגם בחוץ. ולהקריב
רגיל  שהנודר ומשום תורה. שאסרתו מה על נוסף אסורים
כבונה  והריהו רצוי קרבנו שאין לו אומרים בקרבן, להתפיס
מה  דייך "לא בירושלמי: אמרו וכן בחוץ. ומקריב במה
דברים  עליך לאסור מבקש שאתה אלא התורה לך שאסרה

שיתירו.92)אחרים". חכם ידי עצמו 93)על על שאוסר
המותרים. לצדקה,94)דברים או ההקדש לטובת שנודר

נדר  יעקב וידר אמרו: ע פרשה רבה בראשית ובמדרש
צרתם. בעת נודרים שיהיו לדורות, לאמור - לאמור

לקיימם.95) יכול שאינו כשרואה ובשולחן 96)בקושי,
שלא  להיזהר "צריך פסק: ד סעיף רג, סימן דעה יורה ערוך
ישנו  אם אלא לידור, טוב אין צדקה ואפילו דבר שום ידור
פוסקים  ואם לו, שיהיה עד ידור לא לאו ואם מיד, יתן בידו,

נדר". "בלא יאמר: עמהם לפסוק וצריך צדקה

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ÌÈ¯„ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿«»

-d̀ltdxtq
zExifp zFkld¦§§¦

‰ÓLe ,‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ ¯OÚ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»∆∆ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿…∆
¯ÈÊp‰ Ïc‚iL (‡ :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»∆¿«≈«»ƒ

‡lL (‚ .B¯Ê ÈÓÈ Ïk B¯ÚO Ál‚È ‡lL (· .Ú¯t∆«∆…¿««¿»…¿≈ƒ¿∆…
.Ì‰lL ıÓÁ elÙ‡Â ÔÈÈ ˙·¯Úz ‡ÏÂ ÔÈÈ ¯ÈÊp‰ ‰zLÈƒ¿∆«»ƒ«ƒ¿…«¬…∆«ƒ«¬ƒ…∆∆»∆
.ÌÈ˜enˆ ÏÎ‡È ‡lL (‰ .ÌÈÁÏ ÌÈ·Ú ÏÎ‡È ‡lL („∆……«¬»ƒ«ƒ∆……«ƒƒ
‡lL (Á .ÔÈbÊ ÏÎ‡È ‡lL (Ê .ÌÈpˆ¯Á ÏÎ‡È ‡lL (Â∆……««¿«ƒ∆……««ƒ∆…
Ál‚iL (È .ÌÈ˙ÓÏ ‡nhÈ ‡lL (Ë .˙n‰ Ï‰‡Ï ÒkÈƒ»≈¿…∆«≈∆…ƒ«»«≈ƒ∆¿««

.‡nhiLk B‡ B˙e¯ÈÊ ÌÈÏLiLk ˙Ba¯w‰ ÏÚ««»¿»¿∆«¿ƒ¿ƒ¿∆ƒ««
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
ידות 1) עליהם, העובר ועונש הנזיר על האסורים דברים

בתורה  שכתוב מה על המתנה כיצד, נזירות וכינויי נזירות
נזיר. ראשי או נזירה ידי הרי האומר דין הנזירות, בקבלת

.‡¯q‡ È¯„ ÏÏkÓ ¯„ ‡e‰ ˙e¯ÈÊp‰2Èk :¯Ó‡pL , «¿ƒ∆∆ƒ¿«ƒ¿≈ƒ»∆∆¡«ƒ
¯cÈ3¯ÚO Ïc‚iL ‰OÚ ˙ÂˆÓe .¯ÓB‚Â ¯ÈÊ ¯„ ƒ…∆∆»ƒ¿≈ƒ¿«¬≈∆¿«≈¿«

BL‡¯4Álb Ì‡Â .BL‡¯ ¯ÚO Ú¯t Ïcb :¯Ó‡pL , …∆∆¡««≈∆«¿«…¿ƒƒ«
‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - B¯Ê ÈÓÈa5‡Ï ¯Úz :¯Ó‡pL , ƒ≈ƒ¿≈¿…«¬∆∆∆¡«««…

ÌÈ˙ÓÏ ‡nh‰Ï ¯eÒ‡ ÔÎÂ .BL‡¯ ÏÚ ¯·ÚÈ6ÏÎ‡Ï B‡ «¬…«…¿≈»¿ƒ«≈¿≈ƒ∆¡…
ÔÈi‰ ÔÙbÓ ÂÈÏÚ ·e˙k‰ Ô¯Ò‡L ÌÈ¯·c7.B¯Ê ÈÓÈ Ïk ¿»ƒ∆¬»»«»»»ƒ∆∆««ƒ…¿≈ƒ¿

לאומר:2) בניגוד המותר, דבר נדר בדרך עצמו על שאוסר
"נדר  לא אבל נדר, נקרא הוא שאף קרבן, להביא עלי הרי
נדרים  הל' לעיל רבינו כלשון הקדש", "נדר אלא איסור"
ימי  במלאת קרבנות מביא הנזיר שגם ואע"פ ה"אֿב. פ"א,
בסמוך. כמבואר איסור, נדר הוא הנזירות עיקר נזרו,

לה',3) להזיר נזיר נדר לנדור יפליא כי התימנים: בכ"י
בתורה. הכתוב נזרו.4)כנוסח ימי לקמן 5)כל ראה

גילוחו. איסור דיני הי"א להכנס 6)פ"ה, או במת, לנגוע
נזיר. טומאת דיני פ"ז לקמן ראה בו, שהמת לאהל

רבינו 7) והקדים ה"אֿי. פ"ה, לקמן מבוארים והם ד) (שם,
מן  והיוצא הטומאה למצוות וגילוחו, נזיר שער גידול מצות
הגפן, מיני אכילת דיני תחילה נכתבו שבתורה בעוד הגפן,
ולאֿתעשה, מצותֿעשה יש נזיר שיער שבגילוח מפני -
בלבד, לאֿתעשה מצות אלא אין הגפן מיני שבאכילת בעוד
להסמיך  כדי היין, שתיית איסור הכתוב הקדים זאת, ובכל
ז"ל  כמאמרם ממנה, שלמעלה סוטה לפרשת נזיר פרשת
היין" מן עצמו יזיר בקלקולה, סוטה הרואה "כל ב.) (סוטה

הרדב"ז). (ע"פ

.·È¯‰ - ÔÈi‰ ÔÙbÓ ÏÎ‡ B‡ ‡ÓË B‡ Ál‚Â ¯·Ú»«¿ƒ«ƒ¿»»«ƒ∆∆««ƒ¬≈
ÌÈzL ‰˜BÏ ‰Ê8,B¯·c ÏÁÈ ‡Ï ÌeMÓ - ˙Á‡ : ∆∆¿«ƒ««ƒ…«≈¿»

ÌÈ¯„p‰ Ïk ÏÏBkL9¯·ÚL ¯·c ÌeMÓ - ˙Á‡Â ; ∆≈»«¿»ƒ¿««ƒ»»∆»«
¯ÈÊp‰ ÏÚ „ÁÈÓ ¯eq‡ ÔÈ¯eÒ‡L ÌÈ¯·cÓ ÂÈÏÚ10. »»ƒ¿»ƒ∆¬ƒƒ¿À»««»ƒ

מלקות.8) ותשע שלשים מהן אחת שבכל פעמים, שתי
ה"ה.9) פ"א, נדרים הל' לעיל העובר 10)ראה שכל

שבה. הלאוין כמנין לוקה חלוקים, לאוין בה שיש עבירה

(רדב"ז). ארבע לוקה - יין ושתה ונטמא גילח, שאם ומובן,

.‚‰OBÚ ‰Ê È¯‰ - B˙ÂˆÓk B¯„ Ìi˜Â ¯ÈÊa ¯„»«¿»ƒ¿ƒ≈ƒ¿¿ƒ¿»¬≈∆∆
,‰OÚÈ ÂÈtÓ ‡ˆi‰ ÏÎk - ˙Á‡‰ :‰OÚ ˙BˆÓ LÏL»ƒ¿¬≈»««¿»«…≈ƒƒ«¬∆
È¯‰Â ,BL‡¯ ¯ÚO Ú¯t Ïcb - ‰iM‰Â ;‰OÚ È¯‰Â«¬≈»»¿«¿ƒ»«≈∆«¿«…«¬≈
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(גמרא  מכולם נזיר זה הרי בלבד, מיין אלא נדר לא אפילו
שם).

.È˙B¯‚B¯b‰ ÔÓ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰ Ï·‡41ÔÓ B‡ ¬»»≈¬≈ƒ»ƒƒ«¿»ƒ
‰Ï·c‰42Ô‰a ‡ˆBiÎÂ43Ô‰a ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -44BÈ‡Â , «¿≈»¿«≈»∆¬≈∆»»∆¿≈

¯ÈÊ45. »ƒ

הגפן.41) פירות שאינן בהן, מותר ונזיר מיובשות, תאנים
אחד,42) גוש שנעשו עד יחד דרוסות מיובשות תאנים

ועוד. יב ל, שמואלֿא, במקרא, מפירות 43)ונזכרות
ה"א. פ"ה, לקמן ראה לנזיר, ומותרים הגפן, פרי שאינם

כקרבן,44) עליו אסורים שיהיו הגרוגרות, מן נדר כאילו
נתפס. אדם דבריו בגמר כדרך 45)שאף נדר שלא

נזיר  (משנה הדבילה ומן הגרוגרות מן נזירות שאין הנוזרים,
נדור, ביתֿהלל: ע"פ ב, עמ' בגמרא שם נתן רבי וכדעת ט.).

כר  "מתניתין שם: רבינו וגורס נזיר. ֿ ואינו (כסף נתן" בי
משנה).

.‡È:¯Ó‡Â ,˙BzLÏ BÏ e˙Â ÔÈÈ ÏL ÒBk BÏ e‚ÊÓ»¿∆«ƒ¿»¿ƒ¿¿»«
epnÓ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰46¯eÓb ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ -47‰È‰ Ì‡Â . ¬≈ƒ»ƒƒ∆¬≈∆»ƒ»¿ƒ»»

epnÓ ÔÈL˜·Ó eÈ‰Â ,Ïa‡˙Ó B‡ ÒÚBk B‡ LÙ ¯Ó«∆∆≈ƒ¿«≈¿»¿«¿ƒƒ∆
BÏÓÚ ÁkLÏ È„k ‰zLiL48¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ :¯Ó‡Â , ∆ƒ¿∆¿≈¿«≈«¬»¿»«¬≈∆»ƒ

BÈ‡Â ,„·Ïa ÒBk‰ B˙B‡a ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - epnÓƒ∆¬≈∆»¿«ƒ¿«¿≈
‰Ê ÒBk ‰zLÈ ‡lL ‡l‡ ‰Ê Ôek˙ ‡lL ;¯ÈÊ49. »ƒ∆…ƒ¿«≈∆∆»∆…ƒ¿∆∆

שבכוס.46) היין (משנה 47)מן  עליו נזירות  דקדוקי וכל 
מהחרצנים  נזיר "הריני מהאומר: גרוע זה ואין יא.) נזיר

ה"ט. לעיל כמבואר בכל, נזיר שהוא מצוקתו 48)בלבד"
נפש, למרי "ויין וֿז) לא, (משלי הכתוב מלשון וחלאתו,

עוד". יזכר לא ועמלו רישו, וישכח עליו 49)ישתה שאסר
כי  לשתות, בו המפצירים את לסלק ונתכוין כקרבן, זה כוס
וכל  אחר. כוס לו שיביאו הוא ירא אני, נזיר יאמר: לא אם

בתלמודים. מקור לו אין הזה הקטע

.·ÈB˙Be¯Ï È„k ÒBk BÏ e˙pL ¯BkL ÔÎÂ50:¯Ó‡Â , ¿≈ƒ∆»¿¿≈¿«¿»«
B˙B‡a ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - epnÓ ¯ÈÊ [ÈÈ¯‰] (‰Ê È¯‰)¬≈∆¬≈ƒ»ƒƒ∆¬≈∆»¿
‰Ê Ôek˙ ‡lL ;˙e¯ÈÊpa ·iÁ BÈ‡Â ,„·Ïa ÒBk‰«ƒ¿«¿≈«»«¿ƒ∆…ƒ¿«≈∆

È‡cÓ ¯˙BÈ B˙B‡ e¯kLÈ ‡lL ‡l‡51ÚÈb‰ Ì‡Â . ∆»∆…¿«¿≈ƒ«¿ƒƒƒ«
ËBÏ ÏL B˙e¯ÎLÏ52ÌeÏk ÂÈ¯·c ÔÈ‡ -53·iÁ BÈ‡Â , ¿ƒ¿∆≈¿»»¿¿≈«»

ËBÏ ÏL B˙e¯ÎLÏ ÚÈb‰MnL ;‰OÚiL ‰¯·Ú Ïk ÏÚ«»¬≈»∆«¬∆∆ƒ∆ƒƒ«¿ƒ¿∆
·eiÁ Ôa BÈ‡54. ≈∆ƒ

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, לבא
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,
באופן  לבוא יכולה אינה מעלתה גודל שמפני רשות, ערבית

חיוב. של
(b"i oniq d`ltd xtq 'zekln oii' itÎlr)

בשיכור 50) להפציר אדם בני דרך שכן לרויה, להשקותו
לשתות. הוא 51)שיוסיף כקרבן, עלי זה כוס אמר: ואילו

יא.). (נזיר אחר כוס לו יביאו שמא אבדה 52)מתיירא,
לג. יט, בראשית ראה לגמרי, דעתו נדר,53)לו נדרו אין

מותר. כוס באותו הל'54)ואפילו והשווה סה. עירובין
השיכור  והוא לוט, של לשכרותו "הגיע הי"ח פכ"ט, מכירה
כקטן  או כשוטה הוא הרי עושה... מה יודע ואינו שעושה

שש". מבן פחות

.‚ÈÔÈÈ ‰˙BL ‰È‰‡L ˙Ó ÏÚ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ«¿»∆∆¿∆∆«ƒ
È¯ÚO Ál‚Ó B‡ ÌÈ˙ÓÏ ‡nhÓ B‡55¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ƒ«≈¿≈ƒ¿«≈«¿»ƒ¬≈∆»ƒ

·e˙kM ‰Ó ÏÚ ‰˙‰L ÈtÓ ;ÌlÎa ¯eÒ‡Â¿»¿À»ƒ¿≈∆ƒ¿»««∆»
‰¯Bza56B‡z - ‰¯Bza ·e˙k‰ ÏÚ ‰˙n‰ ÏÎÂ , «»¿»««¿∆««»«»¿»

ÏËa57. »≈

הנזירות.55) מן חלק רק עליו הריני 56)וקיבל כשאמר
הרי  נזירותו, בדיני תנאי מטיל וכשהוא בכולם, נאסר נזיר,
יא. (נזיא כלום בדבריו ואין התורה, לדיני מתנגד  זה

שם). את 57)ובתוספות לבטל המועיל תנאי שכל
לב, (במדבר ראובן ובני גד בני מתנאי למדים אנו המעשה,
(תוספות  בתורה הכתוב נגד התנאי היה לא ושם כטֿל),
פ"ו, אישות הל' והשווה זו). הרי דיבורֿהמתחיל נו. כתובות

ה"טֿי.

.„È¯eÒ‡ ¯ÈÊp‰L Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡Â ,¯ÈÊa ¯„»«¿»ƒ¿»«…»ƒƒ≈«∆«»ƒ»
Ôk Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡Â ,˙ÁÏ‚˙a B‡ ‰‡ÓËa B‡ ÔÈÈa¿«ƒ¿À¿»¿ƒ¿««¿ƒ»ƒƒ≈«≈

ÌlÎa ·iÁÂ ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ¯„B È˙ÈÈ‰ ‡Ï58È¯‰L ; …»ƒƒ≈¬≈∆»ƒ¿«»¿À»∆¬≈
,ÔÈÈÓ ‰LÏMÓ „Á‡a BÓˆÚ ¯Ò‡L Ú„BÈ ‰È‰ ‡e‰»»≈«∆»««¿¿∆»ƒ¿»ƒƒ

e¯‡a ¯·Îe59- Ì‰Ó „Á‡Ó ‡l‡ ¯„ ‡Ï elÙ‡L , ¿»≈«¿∆¬ƒ…»«∆»≈∆»≈∆
ÔlÎa ¯eÒ‡60. »¿À»

יא.58) נזיר ה"ט.59)משנה מעיר,60)לעיל והראב"ד
אין  זו, חרטה דרך נזירותו על להשאל חכם לפני יבוא שאם
כמבואר  מותר, זה והרי מזה, גדול לנזרו (=חרטה) פתח
לא  אסור" זה "הרי במשנה: שאמרו ומה ה"א. פ"ב, לקמן
חכם. שאלת בלא לעצמו להתיר חושב כשהוא אלא נתכוונו

רוקח). ובמעשה (רדב"ז, בזה יודה רבינו שגם ויתכן

.ÂËÏ·‡ ,el‡ ÏÎa ¯eÒ‡ ¯ÈÊp‰L È˙ÈÈ‰ Ú„BÈ :¯Ó‡»«≈«»ƒƒ∆«»ƒ»¿»≈¬»
ÈzÚ„a ‰È‰61È‡ ˙BzLÏ ÈÏ ¯znL62ÈtÓ ÔÈi‰ »»¿«¿ƒ∆À»ƒƒ¿¬ƒ««ƒƒ¿≈
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ÔÈÈ ‡Ïa ˙BÈÁÏ ÏBÎÈ ÈÈ‡L63¯·B˜ È‡L ÈtÓ B‡ , ∆≈ƒ»ƒ¿¿…«ƒƒ¿≈∆¬ƒ≈
ÌÈ˙n‰ ˙‡64¯ÈÊ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ -65el‡L ÈtÓ ; ∆«≈ƒ¬≈∆≈»ƒƒ¿≈∆≈

˙B‚‚L È¯„ ÏÏÎa66,ÌÎÁÏ ‰Ï‡L ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈ‡L , ƒ¿«ƒ¿≈¿»∆≈»¿ƒƒ¿≈»¿»»
e¯‡aL BÓk67. ¿∆≈«¿

בדעתי.61) תימן: ובכ"י רומי, ויניציאה,62)בדפוס בדפ'
איננה. זו לרפואתו.63)תיבה יין וצריך 64)ששותה

לא  ולכך דוחקי, מחמת בשכרי, בהם ולטפל להם להטמאות
אלא  מקום באותו קוברים שאין עלי, לאסור בדעתי היה

(שם).65)הוא. בכל שהחכמים 66)ומותר סבור. שהיה
ככר  שאמר: כגון - שגגות נדרי להטמא. או לשתות יתירו
היום, שאכל ושכח היום, אכלתי אם כקרבן עלי אסור זה
יא: נזיר ובתוספות ה"ו, פ"ג, שבועות הל' לעיל ראה

שגגות. נדרי פ"ד,67)דיבורֿהמתחיל נדרים הל' לעיל
שהם  אמרו, יא:) (נזיר שם שבגמרא מעיר, הראב"ד ה"א.
בלשון  שם, כרש"י מפרש שרבינו אלא אונסים", "נדרי
מפני  "אונס" וקראוהו בשגגה, נדר זה הרי שלמעשה השני,
לשתות, חכמים לו שיתירו שסבר הטעו), = ) אנסו שלבו
שוגג  שהיה והכוונה, אנסך". "לבך כו.) (שבועות אמרו וכן
(שם) המשנה שבפירוש לציין ויש (כסףֿמשנה). בדבר

ספק". בלא אונסין נדרי שהוא "מפני רבינו: כותב

.ÊË‡Ï - ‰¯ÈÊ ÈÏ‚¯ È¯‰ ,‰¯ÈÊ È„È È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈»ƒ¿ƒ»¬≈«¿ƒ¿ƒ»…
ÌeÏk ¯Ó‡68‰Ê È¯‰ - ‰¯ÈÊ È„·k ,¯ÈÊ ÈL‡¯ È¯‰ . »«¿¬≈…ƒ»ƒ¿≈ƒ¿ƒ»¬≈∆

- ÈÁ‰ ÔÓ ÏËpÈ Ì‡L ,¯·È‡ Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .¯ÈÊ»ƒ∆«¿»»≈»∆ƒƒ»≈ƒ««
¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ¯ÈÊ ‡e‰ È¯‰ ¯Ó‡ Ì‡ ,˙eÓÈ69. »ƒ»«¬≈»ƒ¬≈∆»ƒ

כא:68) תלויה 69)נזיר שהנשמה דבר הכלל, "זה שם,
החי  מן יבטל "שאם וכתב: שינה ורבינו נזיר" זה הרי בו,
שהכבד  הט"ז, פ"ח, שחיטה בהל' לשיטתו בהתאם ימות",
אם  אבל כשרה, הבהמה - בריאתה מתחילת חסר הוא אם
דקדק  ולפיכך כא). (שם טריפה היא הרי מהבהמה ניטל
הכבד, את לכלול ימות" החי מן ינטל "שאם לכתוב:
והשווה  שמח). (אור טריפה - ונטילתו כשר, - שחסרונו

ה"א. פ"ב, ערכין הל' לקמן

.ÊÈBÏ „ÏB Ì‡ ,Ôa ÈÏ ‰È‰iLk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ≈ƒ«
B‡ ˙a BÏ ‰„ÏB Ì‡ Ï·‡ ;¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ¯ÎÊ Ôa≈»»¬≈∆»ƒ¬»ƒ¿»«

ÌeËÓË70ÒBÈ‚B¯c‡ B‡71¯ÈÊ ‰Ê ÔÈ‡ -72:¯Ó‡ . À¿«¿¿ƒ≈∆»ƒ»«
B‡ ˙a BÏ „ÏB elÙ‡ ,„ÏÂ ÈÏ ‰È‰iLk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰¬≈ƒ»ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ»»¬ƒ««

¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓË73BzL‡ ‰ÏÈt‰ . À¿¿«¿¿ƒ¬≈∆»ƒƒƒ»ƒ¿
¯ÈÊ BÈ‡ -74¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ‰„ÏÈÂ ‰¯aÚ˙Â ‰¯ÊÁ .75. ≈»ƒ»¿»¿ƒ¿«¿»¿»¿»¬≈∆»ƒ

אטום".70) אלא נקבות ולא זכרות לא לו "שאין
פ"ב,71) אישות (הל' נקבות" ואבר זכרות אבר לו "שיש

נקבה, ספק זכר ספק דין להם יש ושניהם כה), הכ"ד,
שם. אינו 72)כמבואר אדם בני שבלשון יב: נזיר משנה

שם). (רע"ב אלו וכל בת ולא זכר, אלא בן שם,73)נקרא
נתכוון  חשוב לולד אומרים, ואין ולד. נקרא הטומטום שגם

יג.). שם ולא 74)(גמרא קיימא, של ולד היה לא שמא
נזירות  וספק ולד. זה ואין גמורים, חדשים לתשעה נולד

שם). (רש"י זה 75)להקל הרי וילדה, "חזרה במשנה שם
הרדב"ז: וכתב אחר. מהריון ילדה התוספות, ופירשו נזיר".

זה  שהרי הריון, מאותו וילדה חזרה אם לומר צורך ואין
של  ולד ויולדת מפילה, שאשה יום בכל ומעשים נזיר,
לשתים, ונחלקת היא אחת שטיפה הריון, מאותו קיימא

אשתו. והפילה דיבורֿהמתחיל שם בתוספות וכמבואר

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
בנזירות,1) המתפיס דין בשוגג, או באונס נזירות קבלת

להקל, בהם שהולכים נזירות, בקבלת שונים ספיקות
נשים  דיני האשה, ולא בנזירות הקטן בנו את מדיר שהאיש
נזירותם, בביטול העבדים וכפיית הפרתן בנזירות, ועבדים

ובחוץֿלארץ. הבית בפני שלא נזירות

.‡‚‚BLa ¯ÈÊa ¯„Bp‰2Ò‡a B‡3Ê¯ÊÏ ¯„pL B‡ «≈¿»ƒ¿≈¿…∆∆»«¿»≈
B¯·Á4È‡·‰ C¯c B‡5¯‡La ,¯eËt ‰Ê È¯‰ -6 ¬≈∆∆¬«¬≈∆»ƒ¿»
ÌÈ¯„7ÌÁÂ ¯ÈÊa ¯„pL ÈÓe .8‰Ê È¯‰ - B¯„ ÏÚ ¿»ƒƒ∆»«¿»ƒ¿ƒ««ƒ¿¬≈∆

¯‡L ÔÈ¯ÈznL C¯„k ,B˙e¯ÈÊ BÏ ¯ÈzÓe ÌÎÁÏ Ï‡Lƒ¿»¿»»«ƒ¿ƒ¿∆∆∆«ƒƒ¿»
ÌÈ¯„p‰9. «¿»ƒ

נדרו 2) ובשעת היום, אכלתי אם נזיר הריני שאמר: כגון
כה:), (נדרים היום שאכל אח"כ ונזכר אכל, שלא בטוח היה
הט"ו. פ"א, ולעיל ה"ג, פ"ח נדרים הל' לעיל וראה

נזיר,3) שאתה לנו, נדור לו: ואמרו מוכסים, שהדירוהו כגון
נדרים  הל' לעיל ראה ונדר. במכס, שחייב דבר עמך יש אם

ה"א. הריני 4)פ"ד, לו שאמר כגון בדעתו, יעמוד שלא
ה"ג. שם, ראה אצלי. לסעוד תבוא לא אם גוזמה 5)נזיר

עיר  חומת ראיתי לא אם נזיר, הריני שאמר: כגון והפלגה,
את  לספר אלא זה נתכוין "שלא לרקיע, עד גבוהה פלונית
ה"ה. פ"ג, שבועות הל' לעיל רבינו כדברי החומה". גובה

כשאר.6) התימנים: רבינו 7)בכת"י כתב וכבר ב. יא, נזיר
איסור", נדרי מכלל נדר היא "הנזירות ה"א: פ"א לעיל
בנזירות  גם נוהגים נדרים, בשאר הנוהגים דברים ולפיכך
תלוי  הנזירות שעיקר ה"ה, פ"א לעיל נתבאר וכן (רדב"ז).
להנזר  בלבו גמר לא ודאי - נאנס או ששגג וכיון בלב,

רוקח'). פ"ד,9)מתחרט.8)('מעשה נדרים הל' ראה
לנדרים, נזירות הכתוב שהשווה אמרו, - א ג, ובנדרים ה"ה.
כשם  לה'", להזיר נזיר, נדר "לנדור ב) ו, (במדבר שנאמר
שכשם  ומכאן כן. נזירות אף יחל", ב"לא עובר שבנדרים
('קרית  כן נזירות אף לו, מוחלים (החכם) אחרים שבנדרים,
שם: ששאלו א. כב, במכות מפורשים והדברים ספר').

לחכם. בשאלה שישנו כלומר, נזיר?" "והרי

.·ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·‰Ï CÏ‰Â ,¯ÈÊa ¯„pL ÈÓ10¯ÊpL ƒ∆»«¿»ƒ¿»«¿»ƒ»¿¿»∆»«
B‡ e·‚pL Ô‡ˆÓ ,B¯Ê ÈÓÈ ˙‡ÏÓa Ì‡È·iL ˙Úc ÏÚ«««∆¿ƒ≈ƒ¿…¿≈ƒ¿¿»»∆ƒ¿¿
¯Ê ‰Ó‰a‰ ‰·‚ ‡lL „Ú Ì‡ Ô‰Ó ‰Ó‰a ‰·‚ƒ¿¿»¿≈»≈∆ƒ«∆…ƒ¿¿»«¿≈»»«

¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ -11B‡ ‰„·‡L B‡ ‰·‚pL ¯Á‡ Ì‡Â ; ¬≈∆»ƒ¿ƒ««∆ƒ¿¿»∆»¿»
˙eÚËa ¯Ê ‰fL ,¯ÈÊ BÈ‡ - ¯Ê ‰˙nL12. ∆≈»»«≈»ƒ∆∆»«¿»

ככתוב 10) לשלמים, ואיל לחטאת, כבשה לעולה, כבש
יד. ו, במדבר אומרים 11)בתורה ואין א. לב, נזיר משנה,

כי  נודר, היית כלום - בהמתך שתיגנב יודע היית אילו לו:
ואינו  הנדר לאחר שנתחדש בדבר = ב"נולד" פותחים אין
שבועות  ובהל' ה"ה, פ"ח נדרים הל' לעיל כמבואר שכיח,
נדרו  בשעת בלבו "גמר שכיח, זה ואין הואיל כי הי"ב. פ"ו,
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(גמרא  מכולם נזיר זה הרי בלבד, מיין אלא נדר לא אפילו
שם).

.È˙B¯‚B¯b‰ ÔÓ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰ Ï·‡41ÔÓ B‡ ¬»»≈¬≈ƒ»ƒƒ«¿»ƒ
‰Ï·c‰42Ô‰a ‡ˆBiÎÂ43Ô‰a ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -44BÈ‡Â , «¿≈»¿«≈»∆¬≈∆»»∆¿≈

¯ÈÊ45. »ƒ

הגפן.41) פירות שאינן בהן, מותר ונזיר מיובשות, תאנים
אחד,42) גוש שנעשו עד יחד דרוסות מיובשות תאנים

ועוד. יב ל, שמואלֿא, במקרא, מפירות 43)ונזכרות
ה"א. פ"ה, לקמן ראה לנזיר, ומותרים הגפן, פרי שאינם

כקרבן,44) עליו אסורים שיהיו הגרוגרות, מן נדר כאילו
נתפס. אדם דבריו בגמר כדרך 45)שאף נדר שלא

נזיר  (משנה הדבילה ומן הגרוגרות מן נזירות שאין הנוזרים,
נדור, ביתֿהלל: ע"פ ב, עמ' בגמרא שם נתן רבי וכדעת ט.).

כר  "מתניתין שם: רבינו וגורס נזיר. ֿ ואינו (כסף נתן" בי
משנה).

.‡È:¯Ó‡Â ,˙BzLÏ BÏ e˙Â ÔÈÈ ÏL ÒBk BÏ e‚ÊÓ»¿∆«ƒ¿»¿ƒ¿¿»«
epnÓ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰46¯eÓb ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ -47‰È‰ Ì‡Â . ¬≈ƒ»ƒƒ∆¬≈∆»ƒ»¿ƒ»»

epnÓ ÔÈL˜·Ó eÈ‰Â ,Ïa‡˙Ó B‡ ÒÚBk B‡ LÙ ¯Ó«∆∆≈ƒ¿«≈¿»¿«¿ƒƒ∆
BÏÓÚ ÁkLÏ È„k ‰zLiL48¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ :¯Ó‡Â , ∆ƒ¿∆¿≈¿«≈«¬»¿»«¬≈∆»ƒ

BÈ‡Â ,„·Ïa ÒBk‰ B˙B‡a ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - epnÓƒ∆¬≈∆»¿«ƒ¿«¿≈
‰Ê ÒBk ‰zLÈ ‡lL ‡l‡ ‰Ê Ôek˙ ‡lL ;¯ÈÊ49. »ƒ∆…ƒ¿«≈∆∆»∆…ƒ¿∆∆

שבכוס.46) היין (משנה 47)מן  עליו נזירות  דקדוקי וכל 
מהחרצנים  נזיר "הריני מהאומר: גרוע זה ואין יא.) נזיר

ה"ט. לעיל כמבואר בכל, נזיר שהוא מצוקתו 48)בלבד"
נפש, למרי "ויין וֿז) לא, (משלי הכתוב מלשון וחלאתו,

עוד". יזכר לא ועמלו רישו, וישכח עליו 49)ישתה שאסר
כי  לשתות, בו המפצירים את לסלק ונתכוין כקרבן, זה כוס
וכל  אחר. כוס לו שיביאו הוא ירא אני, נזיר יאמר: לא אם

בתלמודים. מקור לו אין הזה הקטע

.·ÈB˙Be¯Ï È„k ÒBk BÏ e˙pL ¯BkL ÔÎÂ50:¯Ó‡Â , ¿≈ƒ∆»¿¿≈¿«¿»«
B˙B‡a ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - epnÓ ¯ÈÊ [ÈÈ¯‰] (‰Ê È¯‰)¬≈∆¬≈ƒ»ƒƒ∆¬≈∆»¿
‰Ê Ôek˙ ‡lL ;˙e¯ÈÊpa ·iÁ BÈ‡Â ,„·Ïa ÒBk‰«ƒ¿«¿≈«»«¿ƒ∆…ƒ¿«≈∆

È‡cÓ ¯˙BÈ B˙B‡ e¯kLÈ ‡lL ‡l‡51ÚÈb‰ Ì‡Â . ∆»∆…¿«¿≈ƒ«¿ƒƒƒ«
ËBÏ ÏL B˙e¯ÎLÏ52ÌeÏk ÂÈ¯·c ÔÈ‡ -53·iÁ BÈ‡Â , ¿ƒ¿∆≈¿»»¿¿≈«»

ËBÏ ÏL B˙e¯ÎLÏ ÚÈb‰MnL ;‰OÚiL ‰¯·Ú Ïk ÏÚ«»¬≈»∆«¬∆∆ƒ∆ƒƒ«¿ƒ¿∆
·eiÁ Ôa BÈ‡54. ≈∆ƒ

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, לבא
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,
באופן  לבוא יכולה אינה מעלתה גודל שמפני רשות, ערבית

חיוב. של
(b"i oniq d`ltd xtq 'zekln oii' itÎlr)

בשיכור 50) להפציר אדם בני דרך שכן לרויה, להשקותו
לשתות. הוא 51)שיוסיף כקרבן, עלי זה כוס אמר: ואילו

יא.). (נזיר אחר כוס לו יביאו שמא אבדה 52)מתיירא,
לג. יט, בראשית ראה לגמרי, דעתו נדר,53)לו נדרו אין

מותר. כוס באותו הל'54)ואפילו והשווה סה. עירובין
השיכור  והוא לוט, של לשכרותו "הגיע הי"ח פכ"ט, מכירה
כקטן  או כשוטה הוא הרי עושה... מה יודע ואינו שעושה

שש". מבן פחות

.‚ÈÔÈÈ ‰˙BL ‰È‰‡L ˙Ó ÏÚ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ«¿»∆∆¿∆∆«ƒ
È¯ÚO Ál‚Ó B‡ ÌÈ˙ÓÏ ‡nhÓ B‡55¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ƒ«≈¿≈ƒ¿«≈«¿»ƒ¬≈∆»ƒ

·e˙kM ‰Ó ÏÚ ‰˙‰L ÈtÓ ;ÌlÎa ¯eÒ‡Â¿»¿À»ƒ¿≈∆ƒ¿»««∆»
‰¯Bza56B‡z - ‰¯Bza ·e˙k‰ ÏÚ ‰˙n‰ ÏÎÂ , «»¿»««¿∆««»«»¿»

ÏËa57. »≈

הנזירות.55) מן חלק רק עליו הריני 56)וקיבל כשאמר
הרי  נזירותו, בדיני תנאי מטיל וכשהוא בכולם, נאסר נזיר,
יא. (נזיא כלום בדבריו ואין התורה, לדיני מתנגד  זה

שם). את 57)ובתוספות לבטל המועיל תנאי שכל
לב, (במדבר ראובן ובני גד בני מתנאי למדים אנו המעשה,
(תוספות  בתורה הכתוב נגד התנאי היה לא ושם כטֿל),
פ"ו, אישות הל' והשווה זו). הרי דיבורֿהמתחיל נו. כתובות

ה"טֿי.

.„È¯eÒ‡ ¯ÈÊp‰L Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡Â ,¯ÈÊa ¯„»«¿»ƒ¿»«…»ƒƒ≈«∆«»ƒ»
Ôk Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡Â ,˙ÁÏ‚˙a B‡ ‰‡ÓËa B‡ ÔÈÈa¿«ƒ¿À¿»¿ƒ¿««¿ƒ»ƒƒ≈«≈

ÌlÎa ·iÁÂ ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ¯„B È˙ÈÈ‰ ‡Ï58È¯‰L ; …»ƒƒ≈¬≈∆»ƒ¿«»¿À»∆¬≈
,ÔÈÈÓ ‰LÏMÓ „Á‡a BÓˆÚ ¯Ò‡L Ú„BÈ ‰È‰ ‡e‰»»≈«∆»««¿¿∆»ƒ¿»ƒƒ

e¯‡a ¯·Îe59- Ì‰Ó „Á‡Ó ‡l‡ ¯„ ‡Ï elÙ‡L , ¿»≈«¿∆¬ƒ…»«∆»≈∆»≈∆
ÔlÎa ¯eÒ‡60. »¿À»

יא.58) נזיר ה"ט.59)משנה מעיר,60)לעיל והראב"ד
אין  זו, חרטה דרך נזירותו על להשאל חכם לפני יבוא שאם
כמבואר  מותר, זה והרי מזה, גדול לנזרו (=חרטה) פתח
לא  אסור" זה "הרי במשנה: שאמרו ומה ה"א. פ"ב, לקמן
חכם. שאלת בלא לעצמו להתיר חושב כשהוא אלא נתכוונו

רוקח). ובמעשה (רדב"ז, בזה יודה רבינו שגם ויתכן

.ÂËÏ·‡ ,el‡ ÏÎa ¯eÒ‡ ¯ÈÊp‰L È˙ÈÈ‰ Ú„BÈ :¯Ó‡»«≈«»ƒƒ∆«»ƒ»¿»≈¬»
ÈzÚ„a ‰È‰61È‡ ˙BzLÏ ÈÏ ¯znL62ÈtÓ ÔÈi‰ »»¿«¿ƒ∆À»ƒƒ¿¬ƒ««ƒƒ¿≈
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שסבור  לפי בהמתו, תיגנב אם אפילו ענין, בכל נזיר שיהיה
מי  דיבורֿהמתחיל: שם, נזיר ('תוספות' תיגנב" שלא בלבו

בהמה,12)שנדר). אותה על נזירותו לקבל היתה שדעתו
הל' והשווה שם). (משנה, ברשותו. היתה לא שנזר ובשעה
נדרי  בכלל והוא טעות, נדר שהוא "מפני ה"ג: פ"ח, נדרים
אינו  - ב לב, בנזיר ה'תוספות' ולדעת מותרים". שהם שגגות
כלל, נזיר שאינו סובר, ורבינו החכם. לו שיתיר בתנאי נזיר,

לחכם. שאלה אפילו צריך ואינו

.‚˙e¯ÈÊa ÒÈt˙n‰13e¯‡aL BÓk ,¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ««¿ƒƒ¿ƒ¬≈∆»ƒ¿∆≈«¿
¯„a ÒÈt˙n‰ Ïk ÔÈ„a14. ¿ƒ»««¿ƒ¿∆∆

בסמוך 13) כמפורש חבירו, בנזירות נזירותו שהתפיס
הבאה. ש"המתפיס 14)בהלכה ה"ג, פ"ג נדרים הל'

חייב". - בנדרים

.„È¯‰ - ‰Êk ÈÈ¯‰ :¯Ó‡Â ÂÈÙÏ ¯·BÚ ¯ÈÊ ‰È‰»»»ƒ≈¿»»¿»«¬≈ƒ»∆¬≈
¯ÈÊ ‰Ê15ÂÈÙk Èt :‡e‰ ¯Ó‡Â ,¯ÈÊa B¯·Á ¯„ . ∆»ƒ»«¬≈¿»ƒ¿»«ƒ¿ƒ

ÔÈiÓ16‰Ê È¯‰ - ÊÊb‰lÓ B¯ÚOk È¯ÚO :¯Ó‡L B‡ , ƒ«ƒ∆»«¿»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»≈¬≈∆
¯ÈÊ17ÚÓL Ì‡ ÔÎÂ .18,¯ea„ È„k CB˙a 'È‡Â' ¯Ó‡Â »ƒ¿≈ƒ»«¿»««¬ƒ¿¿≈ƒ

[¯ea„ È„k CB˙a ÈLÈÏL ÚÓLÂ]19¯Ó‡Â ÈL ÏL ¿»«¿ƒƒ¿¿≈ƒ∆≈ƒ¿»«
‰‡Ó Ô‰ elÙ‡Â ,'È‡Â'20ÔÈ¯ÈÊ Ôlk -21. «¬ƒ«¬ƒ≈≈»À»¿ƒƒ

ה"ו.15) פ"א, לעיל והשווה א. ג, יין.16)נזיר מלשתות
אמר 17) לא כשערו, ושערי כפיו פי אמר: אבל ב. כא, שם

בהם  תלויה שהנשמה דברים אינם והשיער שהפה כלום,
הט"ז. פ"א, לעיל וראה הריני 18)(שם). אומר: חבירו את

שלום 19)נזיר. לרב: תלמיד שלום שאילת כדי שהוא
הי"ז). פ"ב, שבועות הל' (לעיל רבי אחד 20)עליך כל

קודמו. של דיבור כדי אחד 21)בתוך שכל א. כא, נזיר
והותר  נדרו על הראשון נשאל אם ולפיכך בקודמו. התפיס
ושלאחריו  השני והותר, השני נשאל ואם כולם, הותרו -
פ"ד  נדרים הל' לעיל והשווה (שם). אסור והראשון מותרים,

ה"ג. שם ובביאורנו ה"ט,

.‰B¯·ÁÂ ,Ôa ÈÏ ‰È‰iLk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :„ ¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ≈«¬≈
'È‡Â' ¯Ó‡22„iÓ ¯ÈÊ B¯·Á È¯‰ -23. »««¬ƒ¬≈¬≈»ƒƒ»

שנתכוין 22) ולומר דבריו, בכוונת להסתפק שיש אע"פ
בן. לו גם לכשיוולד נזיר שכוונת 23)להיות א. יג, נזיר

נזיר, הריני שאמר: ועיקרם, הראשון דברי גוף על חבירו
ולא  שם בגמרא בעיה שזוהי ואע"פ נזירותו. התפיס ובזה
גופו  על "אםֿתמציֿלומר שם: שאמרו מתוך נפשטה,
בכל  הגאונים כקבלת ההלכה, היא שכך נראה משמע"
 ֿ כ"אםֿתמצי שההלכה הש"ס, שבבעיות "אםֿתמציֿלומר"

(רדב"ז). לומר"

.ÂÚÓLÂ ,Ôa EÏ ‰È‰iLk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈¬≈ƒ»ƒ¿∆ƒ¿∆¿≈¿»«
‰Ê Ôek˙ ‡lL ;¯ÈÊ ‰Ê ÔÈ‡ - 'È‡Â' ¯Ó‡Â B¯·Á¬≈¿»««¬ƒ≈∆»ƒ∆…ƒ¿«≈∆

ÔB¯Á‡‰24‡Ôa EÏ ‰È‰iL ·‰B‡ È‡L :¯ÓBÏ ‡l »«¬∆»«∆¬ƒ≈∆ƒ¿∆¿≈
epnÓ LBa ‡e‰ È¯‰L ,‰Ê BÓk25. ¿∆∆¬≈ƒ∆

נזיר.24) רגשי 25)להיות את בפניו לו להביע שלא
 ֿ "אם שם). (נזיר הראשון זה שהביע כדרך אליו, חיבתו

שכל  אמרנו וכבר וכו'. הוא", בוש בפניו כל תמציֿלומר:
(רדב"ז). היא הלכה "אםֿתמציֿלומר"

.ÊÔa ÈBÏÙÏ ‰È‰iLk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰26ÚÓLÂ , »≈¬≈ƒ»ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ≈¿»«
Ôek˙ ‡Ï ‡nL :˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - 'È‡Â' ¯Ó‡Â B¯·Á¬≈¿»««¬ƒ¬≈∆»≈∆»…ƒ¿«≈

B˙BÓk ¯ÈÊ ˙BÈ‰Ï ‡l‡27·‰B‡ È‡L ¯ÓBÏ B‡ , ∆»ƒ¿»ƒ¿«∆¬ƒ≈
E˙BÓk B˙B‡28Ï˜‰Ï - ˙e¯ÈÊ ˜ÙÒe .29. ¿¿¿≈¿ƒ¿»≈

זה.26) במעמד היה לא פלוני בפניו 27)ואותו שלא שכל
נזירות, עליו לקבל אלא נתכוין ולא ממנו, בוש אינו

בראשון. בן,28)והתפיסה לו שיהיה רוצה שאתה כשם
כלל  נזירות עליו לקבל נתכוין לא אבל רוצה, אני גם כך

נפשטה. שלא בעיה שם), מי"ב.29)(נזיר פ"ד, טהרות
אינו  ושמא נזרו, ימי במלאת קרבנות להביא צריך הוא שהרי
לא  נדבה בדרך ואפילו לעזרה. חולין שהכניס ונמצא  נזיר
יט.). נדרים (ר"ן נדבה חטאת מביאים אין כי להביא, יוכל

.Á,Ôc‚k ‡a „Á‡ e‡¯Â C¯ca ÌÈÎl‰Ó eÈ‰L ÌÈL¿«ƒ∆»¿«¿ƒ«∆∆¿»∆»»¿∆¿»
ÔBÚÓL ec‚k CÏB‰‰ ‰Ê :ÌÈM‰ ÔÓ „Á‡ ¯Ó‡Â¿»«∆»ƒ«¿«ƒ∆«≈¿∆¿≈ƒ¿

‰Ê ¯Ó‡Â ,‡e‰ Ô·e‡¯ :B¯·Á ¯Ó‡Â ,‡e‰30ÈÈ¯‰ : ¿»«¬≈¿≈¿»«∆¬≈ƒ
Ô·e‡¯ ‰È‰È Ì‡ ¯ÈÊ31Ì‡ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Á‡‰ ¯Ó‡Â , »ƒƒƒ¿∆¿≈¿»«»«≈¬≈ƒ»ƒƒ

È¯‰ - Ô·e‡¯ ‡e‰ È¯‰Â Ì‰ÈÏ‡ ÚÈb‰ ,ÔBÚÓL ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿ƒƒ«¬≈∆«¬≈¿≈¬≈
¯ÈÊ ‰Ê32BÓk ,¯ÈÊ B¯·Á È¯‰ - ÔBÚÓL ‰È‰ Ì‡Â , ∆»ƒ¿ƒ»»ƒ¿¬≈¬≈»ƒ¿

‡l‡ ,Ì‰ÈÏ‡ ÚÈb‰ ‡Ï .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .e¯„pL∆»¿¿≈…«≈»∆…ƒƒ«¬≈∆∆»
- ‡e‰ ÈÓ eÚ„È ‡ÏÂ ,Ì‰ÈÈÚÓ ÌÏÚÂ ÂÈ¯BÁ‡Ï ¯ÊÁ»««¬»¿∆¿«≈≈≈∆¿…»¿ƒ

¯ÈÊ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡33. ≈∆»≈∆»ƒ

הוא.30) ראובן כדברי.31)שאמר: שיתקיים
שם.32) ביתֿהלל וכדעת ב. לב, נזיר שם,33)משנה,

- נזירות ספק זו הרי נתקיימו, מי דברי נתברר ולא הואיל
א. לד, שם יהודה וכרבי ולהקל,

.ËÈ¯Îa ‰È‰È Ì‡ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ34‰‡Ó ‰Ê ¿≈»≈¬≈ƒ»ƒƒƒ¿∆ƒ¿ƒ∆≈»
¯Bk35BÈ‡ - „·‡L B‡ ·‚pL B‡ˆÓe B„„ÓÏ CÏ‰Â ,¿»«¿»¿¿»∆ƒ¿«∆»«≈
¯ÈÊ36Ï˜‰Ï - ˙e¯ÈÊ ˜ÙqL .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .37. »ƒ¿≈…«≈»∆∆¿≈¿ƒ¿»≈

תבואה.34) שלשים 35)ערימת המכילה תבואה, מידת
ה"א. פ"ד, ערכין הל' לקמן כמבואר גמר 36)סאה, שלא

יט. (נדרים שאמר כמו הדבר שיתברר עד נזיר להיות בדעתו
שם). יהודה.37)ובר"ן וכרבי א. ח, נזיר

.ÈÈBk‰ ˙‡ e‡¯Â C¯ca ÔÈÎl‰Ó eÈ‰38¯Ó‡Â ,˜BÁ¯Ó »¿«¿ƒ«∆∆¿»∆«≈»¿»«
ÈÈ¯‰ :¯Á‡ ¯Ó‡Â ,‰iÁ ‰fL ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :Ì‰Ó „Á‡∆»≈∆¬≈ƒ»ƒ∆∆«»¿»««≈¬≈ƒ
‰Ê ÔÈ‡L ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Á‡ ¯Ó‡Â ,‰Ó‰a ‰fL ¯ÈÊ»ƒ∆∆¿≈»¿»««≈¬≈ƒ»ƒ∆≈∆
¯Ó‡Â ,‰Ó‰a ‰Ê ÔÈ‡L ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Á‡ ¯Ó‡Â ,‰iÁ«»¿»««≈¬≈ƒ»ƒ∆≈∆¿≈»¿»«
,‰Ó‰a ‡ÏÂ ‰iÁ ‡Ï ‰Ê ÔÈ‡L ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Á‡«≈¬≈ƒ»ƒ∆≈∆…«»¿…¿≈»
È¯‰ - ‰iÁÂ ‰Ó‰a ‰fL ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Á‡ ¯Ó‡Â¿»««≈¬≈ƒ»ƒ∆∆¿≈»¿«»¬≈

Ìlk39Ô‰a ‰ÂL ÌÈÎ¯„ Ba LÈ ÈBk‰L ÈtÓ ;ÌÈ¯ÈÊ À»¿ƒƒƒ¿≈∆«≈¿»ƒ»∆»∆
Ba LÈÂ ,‰Ó‰·Ï Ô‰· ‰ÂL ÌÈÎ¯„ Ba LÈÂ ,‰iÁÏ¿«»¿≈¿»ƒ»∆»∆ƒ¿≈»¿≈

¯„‰Ó‰·ÏÂ ‰iÁÏ ‰ÂL ÌÈÎ40BÈ‡L ÌÈÎ¯„ Ba LÈÂ , ¿»ƒ»∆¿«»¿ƒ¿≈»¿≈¿»ƒ∆≈
‰iÁÏ ‡ÏÂ ‰Ó‰aÏ ‡Ï ‰ÂL41e‡¯ Ì‡ ÔÈc‰ ‡e‰Â . »∆…«¿≈»¿…««»¿«ƒƒ»

e¯„Â ,‰M‡ B‡ LÈ‡ ‡e‰ Ì‡ B· e˜ÏÁÂ ÒBÈ‚B¯c‡«¿¿ƒ¿∆¿¿ƒƒƒ»¿»¿
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;ÌÈ¯ÈÊ Ìlk È¯‰ - ÈBka el‡ e¯„pL C¯c ÏÚ«∆∆∆»¿≈«¬≈À»¿ƒƒ
,LÈ‡Ï Ô‰a ‰ÂL ÌÈÎ¯„ Ba LÈ ÒBÈ‚B¯c‡‰L∆»«¿¿ƒ≈¿»ƒ»∆»∆¿ƒ

‰M‡Ï Ô‰· ‰ÂL ÌÈÎ¯„e42Ô‰a ‰ÂL BÈ‡L ÌÈÎ¯„e , ¿»ƒ»∆»∆¿ƒ»¿»ƒ∆≈»∆»∆
LÈ‡Ï ÔÈÂL Ô‰L ÌÈÎ¯„e ,‰M‡Ï ‡ÏÂ LÈ‡Ï ‡Ï…¿ƒ¿…¿ƒ»¿»ƒ∆≈»ƒ¿ƒ

‰M‡Ïe43. ¿ƒ»

בו 38) הכריעו ולא . . . הצבי ומן העז מן מורכב "מין
בפירוש  רבינו (לשון היא" חיה או בהמה מין אם חכמים

מ"ח). פ"ב, ביכורים אלו.39)המשנה, אנשים ששה
הי"א.40) בסמוך אמת 41)כמבואר אמרו כולם נמצאו

שם). רבינו וכפירוש לד. נזיר בסמוך 42)(משנה, כמבואר
פ"ג,43)הי"א. נזיר (תוספתא כולם דברי נתקיימו ולפיכך

מי"א).

.‡Èel‡‰ ÌÈÎ¯c‰ ÏÎÂ44˙Bˆn‰ ÈÈÚa -45‡Ï , ¿»«¿»ƒ»≈¿ƒ¿¿≈«ƒ¿…
Bz„ÏB˙Â BÚ·Ëa46,˙Bˆn‰ ÈÈÚa - ÈBk‰ ÈÎ¯c ÔÎÂ . ¿ƒ¿¿«¿¿≈«¿≈«¿ƒ¿¿≈«ƒ¿

Bz„ÏB˙Â BÚ·Ëa ‡Ï47,Èeqk ÔeÚË BÓc ?„ˆÈk . …¿ƒ¿¿«¿≈«»»ƒ
‰iÁk48‰Ó‰·k ,¯eÒ‡ BaÏÁÂ ;49ÌÈ‡Ïk ‡e‰ È¯‰Â ; ¿«»¿∆¿»ƒ¿≈»«¬≈ƒ¿«ƒ

‡ÏÂ ‰iÁ BÈ‡ el‡k ,‰iÁ‰ ÌÚ ÔÎÂ ‰Ó‰a‰ ÌÚƒ«¿≈»¿≈ƒ««»¿ƒ≈«»¿…
‰Ó‰a50‰iÁÂ ‰Ó‰·k ,‰ËÈÁL ÔeÚËÂ ;51Ba LÈÂ . ¿≈»¿»¿ƒ»ƒ¿≈»¿«»¿≈

ÌÈ¯Á‡ ÌÈÎ¯„52BÓB˜Óa ¯‡a˙È Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ,53. ¿»ƒ¬≈ƒ¿»∆»≈∆ƒ¿»≈ƒ¿
ÌÈL‡k ,Ô·Ïa ‡nËÓ :ÒBÈ‚B¯c‡ ÔÎÂ54‡nËÓe ; ¿≈«¿¿ƒƒ«≈¿…∆«¬»ƒƒ«≈

ÌÈLk ,Ì„‡a55‡Ï ,È¯·Ú „·Úa ¯kÓ BÈ‡Â ; ¿…∆¿»ƒ¿≈ƒ¿»¿∆∆ƒ¿ƒ…
ÌÈLk ‡ÏÂ ÌÈL‡Î56B‚¯B‰‰Â ;57,ÂÈÏÚ ‚¯‰ - «¬»ƒ¿…¿»ƒ¿«¿∆¡»»»

ÌÈLÎe ÌÈL‡k58„Á‡ ÏÎÂ ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈ„ Ba LÈÂ . «¬»ƒ¿»ƒ¿≈ƒƒ¬≈ƒ¿»∆»
BÓB˜Óa ·˙kÈ59. ƒ»≈ƒ¿

האנדרוגינוס.44) הדיני.45)של בכת"י 46)במובן
אינה. לכוי, בנוגע הזו הפיסקה כל דם 47)התימנים,

מכיסוי.48)שחיטתו. פטור בהמה, שחיטת דם אבל
מותר.49) חיה חלב אבל בהמה, ואסור 50)כחלב

מינו. עם אלא בהמה על ולא חיה על לא להרביעו
מ"חֿיא.51) פ"ב ביכורים במסכת מפורשות 52)הכל והן

שם. הל'53)במשנה, ה"א; פ"ג, טוב יום בהל' כגון
ועוד. ה"ו פ"א, הטומאה אבות הל' ה"ה; פ"ט, ביכורים

הזכר.54) לזרע כינוי - לובן קרי. ובעלי שדם 55)זבים
מ"בֿג). פ"ד, (בכורים טמא ונדתן עברי 56)זיבתן שעבד

נמכרת  והבת הוא. נקיבה ספק וזה האיש, אלא נמכר אינו
לעבד  בנו את מוכר האב אין אבל אביה, ע"י קטנה כשהיא

וברע"ב). מ"ה, מ"ד.58)במזיד.57)(שם שם
הי"א;59) פכ"ב, ביאה איסורי הל' ה"ח; פ"ו, יבום הל'

ועוד. ה"ג פ"ט, עדות הל'

.·ÈÌÈÁ˜t Ì‰Ó ,Ìc‚k ÌÈ‡a ÌÈL‡ e‡¯ Ì‡ ÔÎÂ60 ¿≈ƒ»¬»ƒ»ƒ¿∆¿»≈∆ƒ¿ƒ
ÌÈÓeÒ Ì‰Óe61el‡L ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :„Á‡ ¯Ó‡Â , ≈∆ƒ¿»«∆»¬≈ƒ»ƒ∆≈

ÔÈÁ˜t62,ÔÈÁ˜t el‡ ÔÈ‡L ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Á‡ ¯Ó‡Â , ƒ¿ƒ¿»««≈¬≈ƒ»ƒ∆≈≈ƒ¿ƒ
:¯Á‡ ¯Ó‡Â ,ÔÈÓeÒ el‡L ¯ÈÊ È‡ È¯‰ :¯Á‡ ¯Ó‡Â¿»««≈¬≈¬ƒ»ƒ∆≈ƒ¿»««≈
¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Á‡ ¯Ó‡Â ,ÔÈÓeÒ el‡ ÔÈ‡L ¯ÈÊ ÈÈ¯‰¬≈ƒ»ƒ∆≈≈ƒ¿»««≈¬≈ƒ»ƒ
ÔÈ‡L ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Á‡ ¯Ó‡Â ,ÔÈÓeÒÂ ÔÈÁ˜t el‡L∆≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»««≈¬≈ƒ»ƒ∆≈

ÔÈÓeÒ ‡ÏÂ ÔÈÁ˜t ‡Ï el‡63ÌÈ¯ÈÊ Ìlk È¯‰ -64. ≈…ƒ¿ƒ¿…ƒ¬≈À»¿ƒƒ
Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ.‰ ¿≈…«≈»∆

פתוחות).60) =) פקוחות שעיניהם עוורים.61)רואים,
פקחים.62) ביניהם שיש אמת, הפקחים 63)ודבריו כי

פקחים, אינם שביניהם והסומים סומים, אינם שבהם
דבריו. ההלכה 64)ונתקיימו מקור את מציין הרדב"ז

איננה. - שלפנינו נזיר ובתוספתא בתוספתא,

.‚ÈÌÈ¯„ ˙BÚÏ ÚÈb‰L ÔË˜65È¯‰ - ¯ÈÊa ¯„Â »»∆ƒƒ«¿«¿»ƒ¿»«¿»ƒ¬≈
‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â ,ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·Óe ¯ÈÊ ‰Ê∆»ƒ≈ƒ»¿¿»¿««ƒ∆¬«ƒ…

˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰66ÌÈ¯„p‰ ¯‡Lk ,67¯ÈcÓ LÈ‡‰Â . ≈ƒ¿≈¿»ƒ¿»«¿»ƒ¿»ƒ«ƒ
˙BÚÏ ‡a ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÈÊa ÔË˜ Ba ˙‡∆¿»»¿»ƒ««ƒ∆…»¿«

ÌÈ¯„68‰Ê ¯·„Â .¯ÈÊa da ˙‡ ˙¯cÓ ‰M‡‰ ÔÈ‡Â , ¿»ƒ¿≈»ƒ»«∆∆∆¿»¿»ƒ¿»»∆
‡e‰ ‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰69.ÌÈ¯„ ¯‡La ‚‰B BÈ‡Â , ¬»»ƒƒ««»»¿≈≈ƒ¿»¿»ƒ

מי 65) לשם ויודע אחד, ויום שנה שתיםֿעשרה בן שהוא
ה"אֿד. פי"א, נדרים הל' לעיל כמבואר שאפילו 66)נדר,

שתי  הביא שלא אלא אחד, ויום שנה שלשֿעשרה לו מלאו
דברים. לשאר גדול נעשה לא עדיין שנדרו 67)שערות,

תורה, מדברי זה "ודבר שם: רבינו שמטעים וכמו קיים,
דברי  ע"פ נדר" ונדרו הקדשו לאיש, הסמוך שהמופלא
ולפיכך  שם, לקיש וריש יוחנן וכרבי ב. מו, נדה הש"ס

בעזרה. חולין ואינם קרבנותיו, הקטן שהוא 68)מביא
אחד. ויום שנה שתיםֿעשרה מבן משה 69)פחות שקיבל

וכתב  שם). בגמרא יוחנן וכרבי כח: נזיר (משנה, מסיני
סמך  לו אין - הקבלה "מפי שם: המשנה בפירוש רבינו
היא  הלכה שם) (בגמרא שאמר מה והוא רמז, ולא בתורה
ה"ח, פ"ג אבל ובהל' הי"ב, פ"ג לקמן והשווה בנזיר".
את  הדירה שחנה שמצינו, אע"פ רוקח' ה'מעשה וכתב ועוד.
לא  "ומורה יא) א, (שמואלֿא ככתוב בנזירות, בנה שמואל
הט"ז) פ"ג, ולקמן סו. שם במשנה (ראה ראשו" על יעלה
והדירו  ידה על הסכים אלקנה אביו שגם לומר, כרחנו על -
זה. על עמד הוא שאף שם, לשמואל ברד"ק וראה הוא. גם
פלפל  ל, סימן ז"ל שפירא מאיר רבי למורי המאיר' וב'אור

הרבה. בזה

.„È,¯ÈÊ ‰z‡ È¯‰ :ÔËw‰ B·Ï ¯Ó‡L ·‡‰ ?„ˆÈk≈«»»∆»«ƒ¿«»»¬≈«»»ƒ
¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ B‡ ,¯ÈÊ ÈBÏt Èa :¯Ó‡L B‡70˜˙LÂ , ∆»«¿ƒ¿ƒ»ƒ¬≈∆»ƒ¿»«

È˜ec˜c Ïk Ba ‚‰Ï ·‡‰ ·iÁÂ .¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - Ôa‰«≈¬≈∆»ƒ¿«»»»ƒ¿…»ƒ¿≈
‡È·Ó - ‡ÓË Ì‡Â ,˙e¯ÈÊ71‰‡ÓË Ôa¯˜72, ¿ƒ¿ƒƒ¿»≈ƒ»¿«À¿»

¯‡Lk ,‰¯‰Ë Ôa¯˜ ‡È·Ó B˙e¯ÈÊ ÌÈÏLiLÎe¿∆«¿ƒ¿ƒ≈ƒ»¿«»√»ƒ¿»
.ÌÈÏB„b‰ ÌÈ¯ÈÊp‰«¿ƒƒ«¿ƒ

מדיר,70) האיש דיבורֿהמתחיל - ב כח, נזיר וב'תוספות'
נזיר. הריני שיאמר לבנו שיצוה או האב 71)הוסיפו:

בנו. ה"ג.72)בשביל פ"ו, לקמן וכמבואר גדול, נזיר כדין
מולק  והכהן לחטאת, ואחת לעולה אחת תורים, שתי ומביא

כט.). (נזיר נבילה משום בזה ואין מחטאתו ואוכל

.ÂË,ÂÈ·B¯˜ eÁnL B‡ ‰Ê ¯·„a ‰ÁÓe Ôa‰ ‰ˆ¯ ‡Ï…»»«≈ƒ»¿»»∆∆ƒ¿»
‰OÚ È¯‰L ,ÂÈ·B¯˜ e‰eÁlbL B‡ B¯ÚO ÁlbL B‡∆ƒ«¿»∆ƒ¿¿»∆¬≈«¬»

BzÚ„ ‰lbL ‰OÚÓ73ÂÈ·B¯˜ B‡ ‡e‰ ‰ˆ¯ ‡lL «¬∆∆ƒ»«¿∆…»»¿»
¯ÈÊ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - BÊ ˙e¯ÈÊa74BÏ LÈ È˙Ó „ÚÂ . ƒ¿ƒ¬≈∆≈»ƒ¿«»«≈

LÈ‡ ‰OÚÈÂ ÏÈc‚iL „Ú ?B¯Èc‰Ï75. ¿«ƒ«∆«¿ƒ¿≈»∆ƒ
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שסבור  לפי בהמתו, תיגנב אם אפילו ענין, בכל נזיר שיהיה
מי  דיבורֿהמתחיל: שם, נזיר ('תוספות' תיגנב" שלא בלבו

בהמה,12)שנדר). אותה על נזירותו לקבל היתה שדעתו
הל' והשווה שם). (משנה, ברשותו. היתה לא שנזר ובשעה
נדרי  בכלל והוא טעות, נדר שהוא "מפני ה"ג: פ"ח, נדרים
אינו  - ב לב, בנזיר ה'תוספות' ולדעת מותרים". שהם שגגות
כלל, נזיר שאינו סובר, ורבינו החכם. לו שיתיר בתנאי נזיר,

לחכם. שאלה אפילו צריך ואינו

.‚˙e¯ÈÊa ÒÈt˙n‰13e¯‡aL BÓk ,¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ««¿ƒƒ¿ƒ¬≈∆»ƒ¿∆≈«¿
¯„a ÒÈt˙n‰ Ïk ÔÈ„a14. ¿ƒ»««¿ƒ¿∆∆

בסמוך 13) כמפורש חבירו, בנזירות נזירותו שהתפיס
הבאה. ש"המתפיס 14)בהלכה ה"ג, פ"ג נדרים הל'

חייב". - בנדרים

.„È¯‰ - ‰Êk ÈÈ¯‰ :¯Ó‡Â ÂÈÙÏ ¯·BÚ ¯ÈÊ ‰È‰»»»ƒ≈¿»»¿»«¬≈ƒ»∆¬≈
¯ÈÊ ‰Ê15ÂÈÙk Èt :‡e‰ ¯Ó‡Â ,¯ÈÊa B¯·Á ¯„ . ∆»ƒ»«¬≈¿»ƒ¿»«ƒ¿ƒ

ÔÈiÓ16‰Ê È¯‰ - ÊÊb‰lÓ B¯ÚOk È¯ÚO :¯Ó‡L B‡ , ƒ«ƒ∆»«¿»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»≈¬≈∆
¯ÈÊ17ÚÓL Ì‡ ÔÎÂ .18,¯ea„ È„k CB˙a 'È‡Â' ¯Ó‡Â »ƒ¿≈ƒ»«¿»««¬ƒ¿¿≈ƒ

[¯ea„ È„k CB˙a ÈLÈÏL ÚÓLÂ]19¯Ó‡Â ÈL ÏL ¿»«¿ƒƒ¿¿≈ƒ∆≈ƒ¿»«
‰‡Ó Ô‰ elÙ‡Â ,'È‡Â'20ÔÈ¯ÈÊ Ôlk -21. «¬ƒ«¬ƒ≈≈»À»¿ƒƒ

ה"ו.15) פ"א, לעיל והשווה א. ג, יין.16)נזיר מלשתות
אמר 17) לא כשערו, ושערי כפיו פי אמר: אבל ב. כא, שם

בהם  תלויה שהנשמה דברים אינם והשיער שהפה כלום,
הט"ז. פ"א, לעיל וראה הריני 18)(שם). אומר: חבירו את

שלום 19)נזיר. לרב: תלמיד שלום שאילת כדי שהוא
הי"ז). פ"ב, שבועות הל' (לעיל רבי אחד 20)עליך כל

קודמו. של דיבור כדי אחד 21)בתוך שכל א. כא, נזיר
והותר  נדרו על הראשון נשאל אם ולפיכך בקודמו. התפיס
ושלאחריו  השני והותר, השני נשאל ואם כולם, הותרו -
פ"ד  נדרים הל' לעיל והשווה (שם). אסור והראשון מותרים,

ה"ג. שם ובביאורנו ה"ט,

.‰B¯·ÁÂ ,Ôa ÈÏ ‰È‰iLk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :„ ¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ≈«¬≈
'È‡Â' ¯Ó‡22„iÓ ¯ÈÊ B¯·Á È¯‰ -23. »««¬ƒ¬≈¬≈»ƒƒ»

שנתכוין 22) ולומר דבריו, בכוונת להסתפק שיש אע"פ
בן. לו גם לכשיוולד נזיר שכוונת 23)להיות א. יג, נזיר

נזיר, הריני שאמר: ועיקרם, הראשון דברי גוף על חבירו
ולא  שם בגמרא בעיה שזוהי ואע"פ נזירותו. התפיס ובזה
גופו  על "אםֿתמציֿלומר שם: שאמרו מתוך נפשטה,
בכל  הגאונים כקבלת ההלכה, היא שכך נראה משמע"
 ֿ כ"אםֿתמצי שההלכה הש"ס, שבבעיות "אםֿתמציֿלומר"

(רדב"ז). לומר"

.ÂÚÓLÂ ,Ôa EÏ ‰È‰iLk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈¬≈ƒ»ƒ¿∆ƒ¿∆¿≈¿»«
‰Ê Ôek˙ ‡lL ;¯ÈÊ ‰Ê ÔÈ‡ - 'È‡Â' ¯Ó‡Â B¯·Á¬≈¿»««¬ƒ≈∆»ƒ∆…ƒ¿«≈∆

ÔB¯Á‡‰24‡Ôa EÏ ‰È‰iL ·‰B‡ È‡L :¯ÓBÏ ‡l »«¬∆»«∆¬ƒ≈∆ƒ¿∆¿≈
epnÓ LBa ‡e‰ È¯‰L ,‰Ê BÓk25. ¿∆∆¬≈ƒ∆

נזיר.24) רגשי 25)להיות את בפניו לו להביע שלא
 ֿ "אם שם). (נזיר הראשון זה שהביע כדרך אליו, חיבתו

שכל  אמרנו וכבר וכו'. הוא", בוש בפניו כל תמציֿלומר:
(רדב"ז). היא הלכה "אםֿתמציֿלומר"

.ÊÔa ÈBÏÙÏ ‰È‰iLk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰26ÚÓLÂ , »≈¬≈ƒ»ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ≈¿»«
Ôek˙ ‡Ï ‡nL :˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - 'È‡Â' ¯Ó‡Â B¯·Á¬≈¿»««¬ƒ¬≈∆»≈∆»…ƒ¿«≈

B˙BÓk ¯ÈÊ ˙BÈ‰Ï ‡l‡27·‰B‡ È‡L ¯ÓBÏ B‡ , ∆»ƒ¿»ƒ¿«∆¬ƒ≈
E˙BÓk B˙B‡28Ï˜‰Ï - ˙e¯ÈÊ ˜ÙÒe .29. ¿¿¿≈¿ƒ¿»≈

זה.26) במעמד היה לא פלוני בפניו 27)ואותו שלא שכל
נזירות, עליו לקבל אלא נתכוין ולא ממנו, בוש אינו

בראשון. בן,28)והתפיסה לו שיהיה רוצה שאתה כשם
כלל  נזירות עליו לקבל נתכוין לא אבל רוצה, אני גם כך

נפשטה. שלא בעיה שם), מי"ב.29)(נזיר פ"ד, טהרות
אינו  ושמא נזרו, ימי במלאת קרבנות להביא צריך הוא שהרי
לא  נדבה בדרך ואפילו לעזרה. חולין שהכניס ונמצא  נזיר
יט.). נדרים (ר"ן נדבה חטאת מביאים אין כי להביא, יוכל

.Á,Ôc‚k ‡a „Á‡ e‡¯Â C¯ca ÌÈÎl‰Ó eÈ‰L ÌÈL¿«ƒ∆»¿«¿ƒ«∆∆¿»∆»»¿∆¿»
ÔBÚÓL ec‚k CÏB‰‰ ‰Ê :ÌÈM‰ ÔÓ „Á‡ ¯Ó‡Â¿»«∆»ƒ«¿«ƒ∆«≈¿∆¿≈ƒ¿

‰Ê ¯Ó‡Â ,‡e‰ Ô·e‡¯ :B¯·Á ¯Ó‡Â ,‡e‰30ÈÈ¯‰ : ¿»«¬≈¿≈¿»«∆¬≈ƒ
Ô·e‡¯ ‰È‰È Ì‡ ¯ÈÊ31Ì‡ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Á‡‰ ¯Ó‡Â , »ƒƒƒ¿∆¿≈¿»«»«≈¬≈ƒ»ƒƒ

È¯‰ - Ô·e‡¯ ‡e‰ È¯‰Â Ì‰ÈÏ‡ ÚÈb‰ ,ÔBÚÓL ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿ƒƒ«¬≈∆«¬≈¿≈¬≈
¯ÈÊ ‰Ê32BÓk ,¯ÈÊ B¯·Á È¯‰ - ÔBÚÓL ‰È‰ Ì‡Â , ∆»ƒ¿ƒ»»ƒ¿¬≈¬≈»ƒ¿

‡l‡ ,Ì‰ÈÏ‡ ÚÈb‰ ‡Ï .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .e¯„pL∆»¿¿≈…«≈»∆…ƒƒ«¬≈∆∆»
- ‡e‰ ÈÓ eÚ„È ‡ÏÂ ,Ì‰ÈÈÚÓ ÌÏÚÂ ÂÈ¯BÁ‡Ï ¯ÊÁ»««¬»¿∆¿«≈≈≈∆¿…»¿ƒ

¯ÈÊ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡33. ≈∆»≈∆»ƒ

הוא.30) ראובן כדברי.31)שאמר: שיתקיים
שם.32) ביתֿהלל וכדעת ב. לב, נזיר שם,33)משנה,

- נזירות ספק זו הרי נתקיימו, מי דברי נתברר ולא הואיל
א. לד, שם יהודה וכרבי ולהקל,

.ËÈ¯Îa ‰È‰È Ì‡ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ34‰‡Ó ‰Ê ¿≈»≈¬≈ƒ»ƒƒƒ¿∆ƒ¿ƒ∆≈»
¯Bk35BÈ‡ - „·‡L B‡ ·‚pL B‡ˆÓe B„„ÓÏ CÏ‰Â ,¿»«¿»¿¿»∆ƒ¿«∆»«≈
¯ÈÊ36Ï˜‰Ï - ˙e¯ÈÊ ˜ÙqL .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .37. »ƒ¿≈…«≈»∆∆¿≈¿ƒ¿»≈

תבואה.34) שלשים 35)ערימת המכילה תבואה, מידת
ה"א. פ"ד, ערכין הל' לקמן כמבואר גמר 36)סאה, שלא

יט. (נדרים שאמר כמו הדבר שיתברר עד נזיר להיות בדעתו
שם). יהודה.37)ובר"ן וכרבי א. ח, נזיר

.ÈÈBk‰ ˙‡ e‡¯Â C¯ca ÔÈÎl‰Ó eÈ‰38¯Ó‡Â ,˜BÁ¯Ó »¿«¿ƒ«∆∆¿»∆«≈»¿»«
ÈÈ¯‰ :¯Á‡ ¯Ó‡Â ,‰iÁ ‰fL ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :Ì‰Ó „Á‡∆»≈∆¬≈ƒ»ƒ∆∆«»¿»««≈¬≈ƒ
‰Ê ÔÈ‡L ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Á‡ ¯Ó‡Â ,‰Ó‰a ‰fL ¯ÈÊ»ƒ∆∆¿≈»¿»««≈¬≈ƒ»ƒ∆≈∆
¯Ó‡Â ,‰Ó‰a ‰Ê ÔÈ‡L ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Á‡ ¯Ó‡Â ,‰iÁ«»¿»««≈¬≈ƒ»ƒ∆≈∆¿≈»¿»«
,‰Ó‰a ‡ÏÂ ‰iÁ ‡Ï ‰Ê ÔÈ‡L ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Á‡«≈¬≈ƒ»ƒ∆≈∆…«»¿…¿≈»
È¯‰ - ‰iÁÂ ‰Ó‰a ‰fL ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Á‡ ¯Ó‡Â¿»««≈¬≈ƒ»ƒ∆∆¿≈»¿«»¬≈

Ìlk39Ô‰a ‰ÂL ÌÈÎ¯„ Ba LÈ ÈBk‰L ÈtÓ ;ÌÈ¯ÈÊ À»¿ƒƒƒ¿≈∆«≈¿»ƒ»∆»∆
Ba LÈÂ ,‰Ó‰·Ï Ô‰· ‰ÂL ÌÈÎ¯„ Ba LÈÂ ,‰iÁÏ¿«»¿≈¿»ƒ»∆»∆ƒ¿≈»¿≈

¯„‰Ó‰·ÏÂ ‰iÁÏ ‰ÂL ÌÈÎ40BÈ‡L ÌÈÎ¯„ Ba LÈÂ , ¿»ƒ»∆¿«»¿ƒ¿≈»¿≈¿»ƒ∆≈
‰iÁÏ ‡ÏÂ ‰Ó‰aÏ ‡Ï ‰ÂL41e‡¯ Ì‡ ÔÈc‰ ‡e‰Â . »∆…«¿≈»¿…««»¿«ƒƒ»

e¯„Â ,‰M‡ B‡ LÈ‡ ‡e‰ Ì‡ B· e˜ÏÁÂ ÒBÈ‚B¯c‡«¿¿ƒ¿∆¿¿ƒƒƒ»¿»¿
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דעתם.73) שגילה התימנים: בכת"י וכן רומי, ובדפוס
וכתבו 74) הי"ב. פ"ט, לקמן וראה ב. כח, שם משנה,

אם  אבל כששמעו, מיד כשמיחו דוקא שם, ה'תוספות'
בכך  אין מיחו, הנזירות שהתחילה ואחר מיחו, לא בתחילה
הנזירות  עליו שחלה זמן "וכל שם: רבינו פירש וכן כלום.
לבטלה". קרוביו ולא הוא לא יכול אינו בה, והתנהג
וגלח, קטן כשהוא "הדירו שנינו: מ"ט פ"ג, שם ובתוספתא
ונראה, אביו". נזירות הימנו בטלה שערות, שתי שהביא או
כבר  שהתחיל לאחר אף הנזירות, מבטלות שערות ששתי
יו"ט' ב'תוספות וראה שם). ('תוספות' נזירותו ימי למנות
מסתפק  - ב כח, לנזיר בפירושו והרא"ש מ"ה. פ"ג, לסוטה
כי  מחאה, מחאתו אם למתים, שנטמא או יין הבן שתה אם
שמח' וב'אור בגופו. מעשה שהוא לגילוח, דומים אלו אין
אבל  מחאה, זו הרי מרצונו בעצמו הבן שתה שאם מכריע,
את  שהמגלח מחאה, זו אין טימאוהו או קרוביו השקוהו
מחאה. מחאתם ולפיכך הי"א), פ"ה, (לקמן לוקה הנזיר
ה"כ) (שם, לוקה אינו והמטמאו, הנזיר את המשקה אבל

מחאה. מחאתם אין שלשֿעשרה 75)ולפיכך בן שיהיה
לכל  הוא קטן עדיין אז עד כי שערות, שתי ויביא ויום, שנה

רבי. כדעת כט:) (נזיר שבתורה המצוות

.ÊË˙e¯ÈÊ Ô‰Ï ÔÈ‡ - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰76; »¿≈»ƒ«»≈»∆¿ƒ
Ï‡¯OÈ Èa Ï‡ ¯ac :¯Ó‡pL77. ∆∆¡««≈∆¿≈ƒ¿»≈

ycew zegiyn zecewp

."l`xyi ipa l` xac xn`py ,zexifp mdl oi` miiebd"

ויובן  ובתגלחת, ביין שמותרים פירט לא מדוע להבין וצריך
מתן־תורה  קודם גם ונדר שבועה של גדר שמצינו בהקדים
התחייב  טעם מאיזה צ"ע שלכאורה אבימלך, שבועת כמו
בני  מצוות ז' בכלל שבועה דין אין והרי שבועתו, לקיים

דור נח. שבני ה'חזקוני' שפירש מה על־פי לומר ויש .
אדם  בני שחייבים מצוות שקיימו שלא על נענשו המבול
כתב  וכן נצטוו. שלא אע"פ הדעת סברת מכח לשמרן
המצוות  "כל ברכות) למסכת (בהקדמתו גאון ניסים רבינו
מתחייבים  הכל כבר דלבא, ובאובנתא בסברא תלויין שהן
ועל  עליו הארץ, על אדם אלקים ברא אשר היום למן בהן
שמירת  שגם לומר, יש ועפ"ז דורים". לדורי אחריו זרעו
"סברת  מכח בהם, שחייבים בדברים נכלל שפתיו מוצא

נח. בני מצוות שבע בכלל שאינם אף הדעת"
ותגלחת, ביין מותר הגוי יהיה מקרה בכל שלא לומר, יש עפ"ז
"הריני  אמר אם הנזירות, את עליו קיבל אופן באיזה ותלוי
כיון  כלל, נזיר דין עליו חל לא בזה הרי כישראל" נזיר
שאי־  דבר על כנשבע זה והרי התורה, נזירות מדין שנתמעט
ביין  מותר ובמילא שבועה, כאן שאין לקיים לו אפשר
"מן  או התגלחת" מן נזיר "הריני אמר אם אבל ובתגלחת.
"מכח  אלא נזיר מדין לא שפתיו מוצא לשמור חייב היין",
ובתגלחת, ביין שמותר הרמב"ם פירט לא ולכן הדעת". סברת
שפתיו. מוצא שמירת מצד חייב יהיה שבהם מקרים ישנם כי
(30 cenr g"l wlg y"ewl itÎlr)

א.76) סא, נדרים 77)נזיר מהם שמקבלים אףֿעלֿפי
עליהם, חלה נזירות אין קרב, וקרבנם כישראל, ונדבות
שם). (נזיר נזירות קרבנות מביאין ואין יין, לשתות ומותרים
שבממונו, מצוה הם - נדריו קרבנות כי הדבר, וטעם
שבגופו, מצוה היא הנזירות אבל נתקדש, ממונו וכשמקדיש
זה). לפסוק תמימה, (תורה זו מצוה על הגויים נצטוו ולא
לא  ולאמו "לאביו נאמר: שבנזיר מפרש, שם ובגמרא
טומאה, להם שאין אלו, יצאו טומאה. לו שיש מי - יטמא"
יט, (במדבר אומר הכתוב וכן נטמאו, לא במת נגעו שאם
מתוך  ההיא הנפש ונכרתה . . . יטמא אשר "ואיש כ)

קהל. להם שאין אלו, יצאו הקהל".

.ÊÈ˙e¯ÈÊ Ô‰Ï LÈ - ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL78B‡ ·‡‰Â . »ƒ«¬»ƒ≈»∆¿ƒ¿»»
¯‡Lk ,‰ˆ¯ Ì‡ ,‰M‡‰ ˙e¯ÈÊ ¯ÙÓ ÏÚa‰«««≈≈¿ƒ»ƒ»ƒ»»ƒ¿»

ÌÈ¯„p‰79Ba¯Ï LÈ - „·Ú‰ Ï·‡ .80B˙B‡ ÛÎÏ81 «¿»ƒ¬»»∆∆≈¿«»…
‚‰B - B˙B‡ ‰Ùk ‡Ï Ì‡Â .ÌÈ˙ÓÏ ‡nh‰Ïe ˙BzLÏƒ¿¿ƒ«≈¿≈ƒ¿ƒ…»»≈

˙e¯ÈÊ82. ¿ƒ

יפליא 78) כי אשה או "איש ב) ו, (שם נאמר שבפירוש
להם, קנויה נפשם שאין אע"פ – ועבדים נזיר", נדר לנדור
את  לרבות - אליהם" "ואמרת (שם) שנאמר נזירות, להם יש

פי"א,79)העבדים. נדרים הל' לעיל וראה ב. סב, נזיר
שירצה,81)יכול.80)ה"וֿח. זמן כל בידו למחות

ולא  בנזיר שנדרה מכיון לכופה, יכול שאינו לאשה בניגוד
וברש"י). סא. נזיר (משנה, להפר יכול אינו שוב לה, היפר

את 82) לרבות - אליהם" "ואמרת עז אות לעיל כאמור
נדרים  הל' לעיל וראה בידו. מוחה רבו כשאין העבדים,

ובביאורנו. ה"הֿו, פי"ג

.ÁÈLÙ ÈepÚ Ô‰a LiL ÌÈ¯„ ¯‡L „·Ú‰ ¯„83B‡ »«»∆∆¿»¿»ƒ∆≈»∆ƒ∆∆
‡ ÔÈ·kÚnLCÈ¯Ú‰L B‡ ,‰Î‡Ïn‰ ˙84Ba¯ ÔÈ‡ - ∆¿«¿ƒ∆«¿»»∆∆¡ƒ≈«
BtÎÏ CÈ¯ˆ85‰Èe˜ BLÙ ÔÈ‡L ÈtÓ ,86ÏeÁÈ ‡ÏÂ BÏ »ƒ¿Àƒ¿≈∆≈«¿¿»¿…»
¯„ ÂÈÏÚ87ÌÈ¯Á‡ ˙B¯t ¯ÒB‡Ï ?‰ÓBc ¯·c‰ ‰ÓÏ . »»∆∆¿»«»»∆¿≈≈¬≈ƒ
Ì‰ÈÏÚ88ÈepÚ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ .89·kÚnL ¯·„ ‡ÏÂ ¬≈∆¬»ƒ≈»ƒ¿…»»∆¿«≈

BtÎÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰Î‡ÏÓ90,˙e¯ÈÊa Bc·Ú ¯„ . ¿»»≈»¿À»««¿ƒ¿ƒ
˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ - CÏ ¯ÙeÓ :BÏ ¯Ó‡Â91ÌÈÏL‰Ï ·iÁÂ , ¿»«»»»»¿≈¿«»¿«¿ƒ

B˙e¯ÈÊ92Ì‡Â ,BÏ ÔÈ¯ÙÓ ÔÈ‡Â B˙B‡ ÔÈÙBk „·Ú‰L ; ¿ƒ∆»∆∆ƒ¿≈¿≈ƒ¿ƒ
˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ - ¯Ù‰93. ≈≈»»¿≈

גופו.83) את ערך 84)ומכחישים או עלי, ערכי שאמר:
הל' לקמן ראה הנערך, שני כפי להקדש שנותן עלי, פלוני

ה"ב. פ"א, נדרו.85)ערכין אמרה 86)לבטל והתורה 
קנויה  נפשו שאין זה יצא נפשו" על אסר "לאסור ג) ל, (שם,

סב:). (נזיר לרבו הוא משועבד אלא הערכים 87)לו וגם
ה"א. פ"א, ערכים הל' לקמן כמבואר נדר, שאין 88)הם

ב. פה, בנדרים כמבואר חל, והנפש.89)האיסור הגוף
חל.90) ונדרו כלום, מפסיד רבו אין שהרי נדרו, לבטל

נדר  לידור יכול העבד שאין הטעם אביי, אומר שם, ובנזיר
. תשבע כי "נפש ד) ה, (ויקרא שנאמר נפש, עינוי בו שיש
רשות. הרעה אף רשות, הטבה מה להטיב", או להרע . .
עינוי  בו שיש ובנדר בידו". הרשות שאין לאחרים להרע יצא
שבועות  הל' לעיל וראה לרבו. רעה וגורם נכחש, גופו נפש,
הוא  והרי לכפותו צריך רבו אין שנשבע, "עבד ה"ו: פי"ב,
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עינוי  בה אין אפילו ושבועה שנשבע", כקודם שנשבע אחר
שהשבועה  שם, בביאורנו וכבמבואר עליו, חלה אינה נפש
לו" קנויה עבד של נפשו ו"אין החפץ על נפשו איסור היא
עצמו, על החפץ איסור הם הנדרים אבל כאן, רבינו וכלשון
נזיר  יו"ט' ('תוספות עליו חלים נפש עינוי בהם וכשאין

מ"א). יצא 91)פ"ט, לעבדו "היפר ב: סב, נזיר משנה,
העבדים  כדרך אותו כפה שלא כיון והטעם, וכו'. לחירות"
רשות  לו שאין דעתו גילה חורין, בני כמנהג לו היפר אלא
בהל' רבינו וכדברי ואשתו, בתו מנהג בו ונהג הואיל עליו,
לחירות, יצא - לך מופר רבו לו "אמר הי"ז: פ"ח, עבדים
דעתו  גילה לכפותו, שיש במקום אותו כפה שלא שכיון
"היפר  במשנה: וגורס חולק והראב"ד שעבודו". שהפקיע
ויצא  שונה הוא נזירותו". משלים לחירות, ויצא לעבדו

ו  בלי בוא"ו. לחירות" "יצא רבינו כגירסת משנתנו גירסת
שם.92)וא"ו. לו 93)נזיר, שאמר מעבד גרוע זה ואין

שיצא  ציבור בפני בתורה פסוקים שלשה לקרוא רבו
כמבואר  שחרור, שטר לו לכתוב רבו את וכופים לחירות,

א. מ, בגיטין הש"ס דברי ע"פ שם, עבדים בהל'

.ËÈBa¯Ó CÏ‰L B‡ Á¯·e ˙e¯ÈÊa ¯„pL „·Ú94- ∆∆∆»«ƒ¿ƒ»«∆»«≈«
¯ÊÁÈÂ ¯ÚËˆiL È„k ,ÔÈÈ ˙BzLÏ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰¬≈∆»ƒ¿«ƒ¿≈∆ƒ¿«≈¿«¬…

Ba¯ ˙eL¯Ï95Ál‚Â B˙e¯ÈÊ ÌÈÏL‰Â ¯Ê .96‡ÏÂ , ƒ¿«»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ«¿…
BÚ„È97˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ Ck ¯Á‡Â ,Ba¯98‡ˆÈ ‰Ê È¯‰ - ¿»«¿««»»»¿≈¬≈∆»»

B¯„ È„È99- ˙e¯ÁÏ ‡ˆÈÂ Ál‚ ‡ÏÂ ¯„ Ì‡ Ï·‡ ; ¿≈ƒ¿¬»ƒ»«¿…ƒ«¿»»¿≈
B¯„ È„È ‡ˆÈ ‡Ï100- ˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ Ck ¯Á‡Â ‡ÓË . …»»¿≈ƒ¿ƒ¿»¿««»»»¿≈

‡ÓËpL ‰ÚMÓ ‰BÓ101. ∆ƒ»»∆ƒ¿»

נראה 94) וכן רבו. שהלך התימנים: בכת"י וכן רומי, בדפוס
הרדב"ז. בבריחתו,95)מפירוש לחירות יצא לא שעדיין

הביאו  זה ומטעם רבו. בהליכת לחירות יצא שלא כשם
לומר, רבו, להליכת העבד בריחת להשוות כדי כאן , רבינו
כדי  ישתה שלא העבד, את קונסים לחירות, יצא ולא הואיל
תקנת  משום זה וכל לשתות. ויכופהו לרבו ויחזור שיצטער
פסק  זה, על חולק יוסי שרבי ואע"פ וברש"י). סב: (נזיר  רבו
את  פירשה שם הש"ס שסוגיית משום מאיר, כרבי רבינו
שהלכה  מפני ודאי יוסי, רבי אחרי באחרונה, מאיר רבי דברי
קנס  וזהו הואיל מתרץ, רוקח' וב'מעשה (רדב"ז). כמותו
בגזירתו, מאיר כרבי הלכה לומר עלינו לרבו, שישוב לעבד,

ב. ס, בכתובות נחמן רב במלאת 96)כדברי נזיר כל כדין
נזרו. קדומים.97)ימי בדפוסים וכן ידע, ולא צ"ל:

נזירותו.98) ונתבטלה כופהו שהיה יתכן ידע, שאילו אע"פ
(תוספתא 99) לכופו הספיק לא ורבו נזירותו, ונגמרה הואיל

מ"ה). פ"ו, נשלמה 100)נזיר ולא הואיל שם, תוספתא
לנהוג  וחייב נזרו ידי יצא לא גילוח, שמחוסרת נזירותו,
שלא  העבד שנוהג נזירות שכל הדבר, וטעם אחרת. נזירות
ויכופו  רבו ישמע שמא ספק", "נזירות נחשבת רבו, מדעת
לחירות, ויצא נזירותו השלים כשלא ולפיכך נזירותו, ויבטל
היה  אם שמא כי לו, עולה עבד, בעודו שמנה המנין אין

ואין המנין, כל ומבטל כופהו רבו היה עבד מנין עדיין
שנשתחרר  לאחר עליו שחלה ודאי לנזירות לו עולה הספק

המשנה'). הדברים,101)('מרכבת ופירוש שם. תוספתא,
נזיר  כל כדין טומאה קרבנות מביא אינו לחרות, שיצא אע"פ

מיום  נזירותו מנין את להתחיל צריך אינו וגם שנטמא, טהור
מביא  הוא שבו - שנטמא טהור נזיר כדין - לטהרתו השמיני
כשיטבול  לטומאתו השביעי ביום אלא קרבנותיו, את
ידיעת  בלא נזירותו ונהג הואיל כי נזירותו. למנות מתחיל
ובטלה  ויכופו רבו ישמע שמא כי ודאי, מניינו היה לא רבו,
והרי  לקרבן, ראויה ואינה נזירותו, פקעה וכשנטמא נזירותו,
עולה  שלו שביעי שיום מת, טמא והוא בנזיר לנדר דומה זה
לקמן  כמבואר טומאה, קרבן מביא ואינו נזירות ממנין לו
"נטמא  אמרו: ה"א, פ"ט נזיר וב'ירושלמי' ה"זֿח. פ"ו,
רבינו  אולם טומאה". קרבן מביא לחירות, יצא ואחרֿכך

המשנה'). ('מרכבת הנ"ל כתוספתא פוסק

.Î˙Èa‰ ÈÙa ˙‚‰B ˙e¯ÈÊ102˙Èa‰ ÈÙa ‡lLÂ103. ¿ƒ∆∆ƒ¿≈««ƒ¿∆…ƒ¿≈««ƒ
¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ‰f‰ ÔÓfa ¯ÈÊa ¯„pL ÈÓ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ∆»«¿»ƒ«¿««∆¬≈∆»ƒ

ÌÏBÚÏ104ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·iL È„k ˙Èa eÏ ÔÈ‡L , ¿»∆≈»«ƒ¿≈∆»ƒ»¿¿»
.B¯Ê ÈÓÈ ˙‡ÏÓaƒ¿…¿≈ƒ¿

קיים.102) שביתֿהמקדש נדר 103)בזמן היא שהרי
שנינו  וכן הבית. בפני שלא גם הנוהגים איסור נדרי כשאר
ביהמ"ק  ומצאו הגולה מן נזירים "כשעלו לב:) (נזיר במשנה
=) נזיר - ביהמ"ק חרב שלא עד שנזר כל אמרו, . . . חרב
שיכול  נזיר", אינו ביהמ"ק ומשחרב בנזירות), לנהוג וחייב
(רש"י  נודר הייתי לא חרב, שהבית יודע הייתי אילו לומר
הבית  שחרב ידע שאילו למד, אתה ומכאן שם), ו'תוספות'

(רדב"ז). נזיר זה הרי - הכביד 104)ונדר שאם ויתכן
שניםֿעשר  עד חודש משניםֿעשר בתער "מקל שערו

הי"ב. פ"ג, לקמן המבואר עולם', 'נזיר כדין חודש",

.‡ÎÏ‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡ ˙‚‰B ˙e¯ÈÊp‰ ÔÈ‡105ÈÓe . ≈«¿ƒ∆∆∆»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ
B˙B‡ ÔÈ·iÁÓe B˙B‡ ÔÈÒB˜ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ¯ÊpL∆»«¿»»»∆¿ƒ¿«¿ƒ
Ï‡¯OÈ ı¯‡a ¯ÈÊ ˙BÈ‰ÏÂ Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ˙BÏÚÏ«¬¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿∆∆ƒ¿»≈

¯ÊpL ÌÈÓi‰ ÔÈÓk106CÎÈÙÏ .710‰f‰ ÔÓfa ¯„pL ÈÓ , ¿ƒ¿««»ƒ∆»«¿ƒ»ƒ∆»««¿««∆
Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ˙BÏÚÏ B˙B‡ ÔÈÙBk - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa¿»»»∆ƒ«¬¿∆∆ƒ¿»≈
‰aiL „Ú B‡ ˙eÓiL „Ú ˙e¯ÈÊ ÌL ‚‰B ˙BÈ‰ÏÂ¿ƒ¿≈»¿ƒ«∆»«∆ƒ»∆

B¯Ê ÈÓÈ ˙‡ÏÓa ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·ÈÂ Lc˜n‰108. «ƒ¿»¿»ƒ»¿¿»ƒ¿…¿≈ƒ¿

והל'105) נד. (נזיר העמים ארץ על טומאה גזרו שהרי
שם  למנות יכול שאינו נמצא ה"א), פי"א, מת טומאת
הקברות, בבית והוא נדר כאילו זה והרי בטהרה , נזירות

ה"ח. פ"ו, לקמן מאה 106)ראה נזיר להיות נדר שאם
למרות  ישראל, לארץ בעלותו יום מאה מונה זה הרי יום,
יט: בנזיר (משנה לארץ בחוץ נזירותו את כבר שהשלים
אותו  שקונסים - א כ, שם בגמרא וראה הלל). וכבית
ימי  כל ומונה וחוזר מתחיל כלומר, נזירות". "בתחילת
"מעשה  מסופר: במשנה ושם בתחילה. שקיבל כפי נזירותו
בני  יבוא אם ואמרה למלחמה, בנה שהלך המלכה, בהילני
מן  בנה ובא שנים, שבע נזירה אהא בשלום, המלחמה מן
עלתה  שנים שבע ובסוף שנים, שבע נזירה והיתה המלחמה
שנים  שבע עוד נזירה שתהיה ביתֿהלל והורוה לארץ
נזירות  התורה מן אבל חכמים, מדברי זה וכל וכו'. אחרות"
העמים  ארץ טומאת שהרי גמורה, נזירות היא לארץ שבחוץ
לו  ועלה הוא, גמור טהור התורה ומן מדרבנן, אלא אינה
לנהוג  שחייב הכ"ב, בסמוך רבינו מדברי נראה וכן מניינו.
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דעתם.73) שגילה התימנים: בכת"י וכן רומי, ובדפוס
וכתבו 74) הי"ב. פ"ט, לקמן וראה ב. כח, שם משנה,

אם  אבל כששמעו, מיד כשמיחו דוקא שם, ה'תוספות'
בכך  אין מיחו, הנזירות שהתחילה ואחר מיחו, לא בתחילה
הנזירות  עליו שחלה זמן "וכל שם: רבינו פירש וכן כלום.
לבטלה". קרוביו ולא הוא לא יכול אינו בה, והתנהג
וגלח, קטן כשהוא "הדירו שנינו: מ"ט פ"ג, שם ובתוספתא
ונראה, אביו". נזירות הימנו בטלה שערות, שתי שהביא או
כבר  שהתחיל לאחר אף הנזירות, מבטלות שערות ששתי
יו"ט' ב'תוספות וראה שם). ('תוספות' נזירותו ימי למנות
מסתפק  - ב כח, לנזיר בפירושו והרא"ש מ"ה. פ"ג, לסוטה
כי  מחאה, מחאתו אם למתים, שנטמא או יין הבן שתה אם
שמח' וב'אור בגופו. מעשה שהוא לגילוח, דומים אלו אין
אבל  מחאה, זו הרי מרצונו בעצמו הבן שתה שאם מכריע,
את  שהמגלח מחאה, זו אין טימאוהו או קרוביו השקוהו
מחאה. מחאתם ולפיכך הי"א), פ"ה, (לקמן לוקה הנזיר
ה"כ) (שם, לוקה אינו והמטמאו, הנזיר את המשקה אבל

מחאה. מחאתם אין שלשֿעשרה 75)ולפיכך בן שיהיה
לכל  הוא קטן עדיין אז עד כי שערות, שתי ויביא ויום, שנה

רבי. כדעת כט:) (נזיר שבתורה המצוות

.ÊË˙e¯ÈÊ Ô‰Ï ÔÈ‡ - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰76; »¿≈»ƒ«»≈»∆¿ƒ
Ï‡¯OÈ Èa Ï‡ ¯ac :¯Ó‡pL77. ∆∆¡««≈∆¿≈ƒ¿»≈

ycew zegiyn zecewp

."l`xyi ipa l` xac xn`py ,zexifp mdl oi` miiebd"

ויובן  ובתגלחת, ביין שמותרים פירט לא מדוע להבין וצריך
מתן־תורה  קודם גם ונדר שבועה של גדר שמצינו בהקדים
התחייב  טעם מאיזה צ"ע שלכאורה אבימלך, שבועת כמו
בני  מצוות ז' בכלל שבועה דין אין והרי שבועתו, לקיים

דור נח. שבני ה'חזקוני' שפירש מה על־פי לומר ויש .
אדם  בני שחייבים מצוות שקיימו שלא על נענשו המבול
כתב  וכן נצטוו. שלא אע"פ הדעת סברת מכח לשמרן
המצוות  "כל ברכות) למסכת (בהקדמתו גאון ניסים רבינו
מתחייבים  הכל כבר דלבא, ובאובנתא בסברא תלויין שהן
ועל  עליו הארץ, על אדם אלקים ברא אשר היום למן בהן
שמירת  שגם לומר, יש ועפ"ז דורים". לדורי אחריו זרעו
"סברת  מכח בהם, שחייבים בדברים נכלל שפתיו מוצא

נח. בני מצוות שבע בכלל שאינם אף הדעת"
ותגלחת, ביין מותר הגוי יהיה מקרה בכל שלא לומר, יש עפ"ז
"הריני  אמר אם הנזירות, את עליו קיבל אופן באיזה ותלוי
כיון  כלל, נזיר דין עליו חל לא בזה הרי כישראל" נזיר
שאי־  דבר על כנשבע זה והרי התורה, נזירות מדין שנתמעט
ביין  מותר ובמילא שבועה, כאן שאין לקיים לו אפשר
"מן  או התגלחת" מן נזיר "הריני אמר אם אבל ובתגלחת.
"מכח  אלא נזיר מדין לא שפתיו מוצא לשמור חייב היין",
ובתגלחת, ביין שמותר הרמב"ם פירט לא ולכן הדעת". סברת
שפתיו. מוצא שמירת מצד חייב יהיה שבהם מקרים ישנם כי
(30 cenr g"l wlg y"ewl itÎlr)

א.76) סא, נדרים 77)נזיר מהם שמקבלים אףֿעלֿפי
עליהם, חלה נזירות אין קרב, וקרבנם כישראל, ונדבות
שם). (נזיר נזירות קרבנות מביאין ואין יין, לשתות ומותרים
שבממונו, מצוה הם - נדריו קרבנות כי הדבר, וטעם
שבגופו, מצוה היא הנזירות אבל נתקדש, ממונו וכשמקדיש
זה). לפסוק תמימה, (תורה זו מצוה על הגויים נצטוו ולא
לא  ולאמו "לאביו נאמר: שבנזיר מפרש, שם ובגמרא
טומאה, להם שאין אלו, יצאו טומאה. לו שיש מי - יטמא"
יט, (במדבר אומר הכתוב וכן נטמאו, לא במת נגעו שאם
מתוך  ההיא הנפש ונכרתה . . . יטמא אשר "ואיש כ)

קהל. להם שאין אלו, יצאו הקהל".

.ÊÈ˙e¯ÈÊ Ô‰Ï LÈ - ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL78B‡ ·‡‰Â . »ƒ«¬»ƒ≈»∆¿ƒ¿»»
¯‡Lk ,‰ˆ¯ Ì‡ ,‰M‡‰ ˙e¯ÈÊ ¯ÙÓ ÏÚa‰«««≈≈¿ƒ»ƒ»ƒ»»ƒ¿»

ÌÈ¯„p‰79Ba¯Ï LÈ - „·Ú‰ Ï·‡ .80B˙B‡ ÛÎÏ81 «¿»ƒ¬»»∆∆≈¿«»…
‚‰B - B˙B‡ ‰Ùk ‡Ï Ì‡Â .ÌÈ˙ÓÏ ‡nh‰Ïe ˙BzLÏƒ¿¿ƒ«≈¿≈ƒ¿ƒ…»»≈

˙e¯ÈÊ82. ¿ƒ

יפליא 78) כי אשה או "איש ב) ו, (שם נאמר שבפירוש
להם, קנויה נפשם שאין אע"פ – ועבדים נזיר", נדר לנדור
את  לרבות - אליהם" "ואמרת (שם) שנאמר נזירות, להם יש

פי"א,79)העבדים. נדרים הל' לעיל וראה ב. סב, נזיר
שירצה,81)יכול.80)ה"וֿח. זמן כל בידו למחות

ולא  בנזיר שנדרה מכיון לכופה, יכול שאינו לאשה בניגוד
וברש"י). סא. נזיר (משנה, להפר יכול אינו שוב לה, היפר

את 82) לרבות - אליהם" "ואמרת עז אות לעיל כאמור
נדרים  הל' לעיל וראה בידו. מוחה רבו כשאין העבדים,

ובביאורנו. ה"הֿו, פי"ג

.ÁÈLÙ ÈepÚ Ô‰a LiL ÌÈ¯„ ¯‡L „·Ú‰ ¯„83B‡ »«»∆∆¿»¿»ƒ∆≈»∆ƒ∆∆
‡ ÔÈ·kÚnLCÈ¯Ú‰L B‡ ,‰Î‡Ïn‰ ˙84Ba¯ ÔÈ‡ - ∆¿«¿ƒ∆«¿»»∆∆¡ƒ≈«
BtÎÏ CÈ¯ˆ85‰Èe˜ BLÙ ÔÈ‡L ÈtÓ ,86ÏeÁÈ ‡ÏÂ BÏ »ƒ¿Àƒ¿≈∆≈«¿¿»¿…»
¯„ ÂÈÏÚ87ÌÈ¯Á‡ ˙B¯t ¯ÒB‡Ï ?‰ÓBc ¯·c‰ ‰ÓÏ . »»∆∆¿»«»»∆¿≈≈¬≈ƒ
Ì‰ÈÏÚ88ÈepÚ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ .89·kÚnL ¯·„ ‡ÏÂ ¬≈∆¬»ƒ≈»ƒ¿…»»∆¿«≈

BtÎÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰Î‡ÏÓ90,˙e¯ÈÊa Bc·Ú ¯„ . ¿»»≈»¿À»««¿ƒ¿ƒ
˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ - CÏ ¯ÙeÓ :BÏ ¯Ó‡Â91ÌÈÏL‰Ï ·iÁÂ , ¿»«»»»»¿≈¿«»¿«¿ƒ

B˙e¯ÈÊ92Ì‡Â ,BÏ ÔÈ¯ÙÓ ÔÈ‡Â B˙B‡ ÔÈÙBk „·Ú‰L ; ¿ƒ∆»∆∆ƒ¿≈¿≈ƒ¿ƒ
˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ - ¯Ù‰93. ≈≈»»¿≈

גופו.83) את ערך 84)ומכחישים או עלי, ערכי שאמר:
הל' לקמן ראה הנערך, שני כפי להקדש שנותן עלי, פלוני

ה"ב. פ"א, נדרו.85)ערכין אמרה 86)לבטל והתורה 
קנויה  נפשו שאין זה יצא נפשו" על אסר "לאסור ג) ל, (שם,

סב:). (נזיר לרבו הוא משועבד אלא הערכים 87)לו וגם
ה"א. פ"א, ערכים הל' לקמן כמבואר נדר, שאין 88)הם

ב. פה, בנדרים כמבואר חל, והנפש.89)האיסור הגוף
חל.90) ונדרו כלום, מפסיד רבו אין שהרי נדרו, לבטל

נדר  לידור יכול העבד שאין הטעם אביי, אומר שם, ובנזיר
. תשבע כי "נפש ד) ה, (ויקרא שנאמר נפש, עינוי בו שיש
רשות. הרעה אף רשות, הטבה מה להטיב", או להרע . .
עינוי  בו שיש ובנדר בידו". הרשות שאין לאחרים להרע יצא
שבועות  הל' לעיל וראה לרבו. רעה וגורם נכחש, גופו נפש,
הוא  והרי לכפותו צריך רבו אין שנשבע, "עבד ה"ו: פי"ב,
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חיובו  אלא אינו הקנס וכן הדין. מצד בחוץֿלארץ נזירות
(כסףֿמשנה). שם ולמנות ולחזור ישראל לארץ לעלות

טומאתה.107) מפני בחוץֿלארץ לשהות לו ואסור הואיל
טומאת 108) טמאים כולנו הזה בזמן והלא שואל, והראב"ד

ישראל  ארץ בין הפרש ואין להטהר, פרה אפר לנו ואין מת,
ולדבריו  ישראל. לארץ לעלות אותו נכוף למה לארץ, לחוץ
וגזרו  הואיל רבינו, דעת אולם מקום, בכל להזיר אסור
שם, נמצא שהוא שעה כל נמצא העמים, ארץ על טומאה
לעלות  אותו כופים ולפיכך טומאתו, על טומאה מוסיף הוא
ה'כסף  והוסיף (רדב"ז). שעה בכל טומאה יוסיף שלא לא"י,
שאע"פ  כיום, להזיר איסור שום אין ישראל שבארץ משנה'
מלהטמא, יזהר שנזר אחר אם מת, טומאת טמאים שכולנו

בזה! יש איסור מה

.·Î¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ‡e‰L ÔÓÊ ÏÎÂ¿»¿«∆¿»»»∆¬≈∆»
,Ál‚Ïe ÌÈ˙ÓÏ ‡nh‰Ïe ÔÈÈ ˙BzLÏÈ˜ec˜c ÏÎÂ ƒ¿«ƒ¿ƒ«≈¿≈ƒ¿«≈«¿»ƒ¿≈

ÔÈÏBÚ el‡ ÌÈÓÈ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÂÈÏÚ ˙e¯ÈÊ¿ƒ»»¿««ƒ∆≈»ƒ≈ƒ
BÏ109‡ˆBiÎÂ ˙Óa Ú‚ B‡ Ál‚ B‡ ‰˙LÂ ¯·Ú Ì‡Â .¿ƒ»«¿»»ƒ«»«¿≈¿«≈

‰ÚÈ‚a110‰˜BÏ -111. ƒ¿ƒ»∆

נזירות,109) עליו שחלה מת, טמא והוא בנזיר נדר כדין
פ"ז, לקמן כמבואר לו, עולים אינם טומאתו שימי אע"פ

לקמן 110)ה"ז. כמבואר עליו, האהיל או המת את שנשא
ה"ה. זה 111)פ"ז, אין מתים, טמאי שכולנו אע"פ כי

וחזר  ופירש, למת כנטמא זה הרי אלא ועומד", "מחולל
הי"ז. פ"ה, לקמן כמבואר נגיעה, כל על שלוקה ונגע,

ה'תשע"ח  שבט ב' חמישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ימות 1) כמנין נזיר הריני האומר: ודין נזירות, סתם זמן

נזירות  קצוב, לזמן לנזיר עולם נזיר בין ההבדלים השנה,
ראשו  כשער נזירות המקבל הרמתי, שמואל ונזירות שמשון

הארץ. כעפר או

.‡:¯Ó‡L ÈÓ ?„ˆÈk .ÌBÈ ÌÈLÏL - ˙e¯ÈÊ Ì˙Ò¿«¿ƒ¿ƒ≈«ƒ∆»«
:¯Ó‡ elÙ‡Â .ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - ¯ÈÊ ÈÈ¯‰¬≈ƒ»ƒ≈»ƒ¿ƒ«¬ƒ»«
‰Ê È¯‰ - ‰a¯‰ „‡Ó „Ú ‰ÏB„b ˙e¯ÈÊ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰¬≈ƒ»ƒ¿ƒ¿»«¿…«¿≈¬≈∆

.ÔÓÊ L¯t ‡Ï È¯‰L ,ÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÊ»ƒ¿ƒ∆¬≈…≈≈¿«

.·ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L ÔB‚k ,ÌÈLÏMÓ ˙BÁt ÔÓÊ L¯t≈≈¿«»ƒ¿ƒ¿∆»«¬≈ƒ
- ÌBÈ ÌÈ¯OÚ B‡ ,ÌÈÓÈ ‰¯OÚ B‡ ,„Á‡ ÌBÈ ¯ÈÊ»ƒ∆»¬»»»ƒ∆¿ƒ
‰˙eÁt ˙e¯ÈÊ ÔÈ‡L ;ÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰¬≈∆»ƒ¿ƒ∆≈¿ƒ¿»

‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â .ÌBÈ ÌÈLÏMÓ2. ƒ¿ƒ¿»»∆¬»»ƒƒ««»»

מה 2) והוא רמז ולא בתורה סמך לו אין - הקבלה "מפי
ה, בנזיר אמנם בנזיר". היא הלכה שם) (בגמרא שאמרו
רבינו  אבל שלושים". בגימטריה יהיה - יהיה "קדוש אמרו:
בקבלה, זה דבר להם שהיה כותב, שם למשנה בפירושו
לנו  אין "כי בלבד, סימן דרך הפסוק על שסמכו אלא,
יהיה  "קדוש שדרשו: ו: בנזיר וראה גימטריא". על לסמוך
בני  שדרך יום". משלושים פחות פרע גדול אין - פרע גדל

כובד. בו אין אז ועד יום שלושים שער לגדל אדם

.‚„Á‡ :¯Ó‡L ÔB‚k ,ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ¯˙BÈ ÔÓÊ L¯t≈≈¿«≈ƒ¿ƒ¿∆»«∆»
- ‰L ‰‡Ó B‡ ,ÌBÈ ‰‡Ó B‡ ÌÈÚa¯‡ B‡ ÌÈLÏLe¿ƒ«¿»ƒ≈»≈»»»
.¯˙BÈ ‡ÏÂ ˙BÁt ‡Ï ,L¯tL ÔÓfk ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰¬≈∆»ƒ«¿«∆≈≈…»¿…≈

.„¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ˙Á‡ ‰ÚL ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ»»««¬≈∆»ƒ
ÌBÈ ÌÈLÏL3‰ÚLÂ ÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ . ¿ƒ»«¬≈ƒ»ƒ¿ƒ¿»»

ÔÈ¯ÊB ÔÈ‡L ;ÌBÈ ÌÈLÏLe „Á‡ ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ˙Á‡««¬≈∆»ƒ∆»¿ƒ∆≈¿ƒ
˙BÚL4. »

מלמד 3) - נזרו" "ימי שנאמר שעות, נודרים שאין כיוון
הרי  יום, משלושים פחותה נזירות ואין לשעות, נזירות שאין

שלימה. לנזירות נתכוון הריני 4)זה אמר: כאילו זה והרי
יום. ושלושים אחד נזיר

.‰Ì‡ ,ÈBÏt ÌB˜Ó „Ú Ô‡kÓ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒƒ»«¿¿ƒƒ
C¯ca ˜ÈÊÁ‰ ‡Ï5;„·Ïa ÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - …∆¡ƒ«∆∆¬≈∆»ƒ¿ƒƒ¿«

L¯t ‡Ï È¯‰Â ,‰ÏB„b ˙e¯ÈÊÏ ‡l‡ ‰Ê Ôek˙ ‡lL∆…ƒ¿«≈∆∆»ƒ¿ƒ¿»«¬≈…≈≈
ÔÓÊ6C¯ca ˜ÈÊÁ‰ Ì‡Â .7˙BÁt CÏ‰Ó ‰È‰ Ì‡ : ¿«¿ƒ∆¡ƒ«∆∆ƒ»»«¬»»

ÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏMÓ8‰È‰ Ì‡Â ; ƒ¿ƒ¬≈∆»ƒ¿ƒ¿ƒ»»
ÔÈÓk ˙Á‡ ˙e¯ÈÊ ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ¯˙BÈ≈ƒ¿ƒ¬≈∆»ƒ¿ƒ««¿ƒ¿«

ÌÈÓi‰9. «»ƒ

לשם.5) ללכת יצא ארוכה 6)שלא אמר כאילו זה והרי
פלוני. מקום ועד כמכאן זו נזירות ללכת 7)לי שהתחיל

פלוני. למקום המוליכה פחותה 8)בדרך נזירות שאין
יום. ופירשוה 9)משלושים מקום. אותו ועד שמכאן

שנתכוון  מוכיחה, שהדעת בדרך". "כשהחזיק ז. שם בגמרא
פירשו: שם והתוספות בדרך. שיהיה זמן כל נזיר להיות
מסכנת  להינצל נזירות עליו קיבל הדרך אונסי מפני שבוודאי

פלוני. מקום עד ימים מהלך למספר הדרך

.ÂB‡ LÏL B‡ ˙B¯ÈÊ ÈzL ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L ÈÓƒ∆»«¬≈ƒ»ƒ¿≈¿ƒ»
Ô‰Ó ˙e¯ÈÊ Ïk ,¯Ó‡L ÔÈnk ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - Úa¯‡«¿«¬≈∆»ƒ«ƒ¿»∆»«»¿ƒ≈∆

ÌÈLÏLe ÌÈLÏL Ïk ÛBÒ·e .ÌBÈ ÌÈLÏL10Ál‚Ó ¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿«≈«
elÙ‡ .‰iL ˙e¯ÈÊ ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·Óe≈ƒ»¿¿»«¿ƒƒ¿¿ƒ¿ƒ»¬ƒ
¯LÙ‡ È‡L ,˙B¯ÈÊ ÛÏ‡ ‰‡Ó ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡»«¬≈ƒ»ƒ≈»∆∆¿ƒ∆ƒ∆¿»
˙Á‡ ¯Á‡ ˙Á‡ ‰BÓ ‰Ê È¯‰ - ‰f‰ ÔÓfk ‰ÈÁiL∆ƒ¿∆«¿««∆¬≈∆∆««««««

˙eÓiL „Ú11ÂÈ˙B¯ÈÊ ÔÈÓ ÌÈÏLiL „Ú B‡12. «∆»«∆«¿ƒƒ¿«¿ƒ»

ואחד.10) שלושים יום 11)ביום שלושים בכל ומגלח
בסוף 12)כנ"ל. מגלח אלא עולם, נזיר של דין לו ואין

קרבנותיו. ומביא שלושים כל

.Ê‰BÓ - ‰M‰ ˙BÓÈ ÔÈÓk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ¿ƒ¿«¿«»»∆
‰M‰ ˙BÓÈ ÔÈÓk ÂÈ˙B¯ÈÊ13‰nÁ‰ ˙BL L¯t Ì‡ . ¿ƒ»¿ƒ¿«¿«»»ƒ≈≈¿««»

˙Á‡ Ïk ,˙B¯ÈÊ LÓÁÂ ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL ‰BÓ -∆¿≈¿ƒƒ¿»≈¿ƒ»««
ÌBÈ ÌÈLÏL Ô‰Ó14‰BÓ - ‰·Ï‰ ˙L L¯t Ì‡Â ; ≈∆¿ƒ¿ƒ≈≈¿««¿»»∆

- Ì˙Ò Ì‡Â ;˙B¯ÈÊ ÌÈMÓÁÂ Úa¯‡Â ˙B‡Ó LÏL¿≈¿«¿««¬ƒƒ¿ƒ¿ƒ»«
È¯‰L .˙B¯ÈÊ ÌÈMÓÁÂ Úa¯‡Â ˙B‡Ó LÏL ‰BÓ∆¿≈¿«¿««¬ƒƒ¿ƒ∆¬≈

‡ Èa ÔBLÏ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ ÌÈ¯„p‰ ÏkL ,e¯‡a,Ì„ ≈«¿∆»«¿»ƒ¿ƒ««¿¿≈»»
ÌBÈ ÌÈMLÂ ‰MÓÁÂ ˙B‡Ó LÏL ‰nÁ‰ ÈL ·¯Â¿…¿≈««»¿≈«¬ƒ»¿ƒƒ

dÏ ÔÈBÓ15‰Úa¯‡Â ˙B‡Ó LÏL ‰·l‰ ÈL ·¯Â , ƒ»¿…¿≈«¿»»¿≈¿«¿»»
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קסג zexifp zekld - d`ltd xtq - hay 'a iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

dÏ ÔÈBÓ ÌBÈ ÌÈMÓÁÂ16‰L ÌÚ‰ Ïk ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡Â , «¬ƒƒƒ»¿≈ƒ»»»»»
‰·l‰ ˙LÏ ‡l‡ Ì˙Ò17. ¿»∆»ƒ¿««¿»»

השנה.13) מימי יום כל כנגד יום שלושים של נזירות
שנה.14) שלושים נזירות נוהג שהוא ובהלכות 15)נמצא

החמה  "שנת רבינו: כותב א הלכה ט פרק החודש קידוש
יום  ורביע יום שס"ה שהיא שאומרים ישראל מחכמי יש
מרביע  פחות שהיא שאומרים: מהם ויש שעות; שש שהוא

של 16)היום". "שנה כותב: ד הלכה ו, פרק שם ורבינו
ושמונה  יום, וחמישים וארבעה יום מאות שלוש ... לבנה
וכו'. חלקים" ושבעים וששה מאות ושמונה שעות,

מונה 17) זה הרי סתם השנה ימות כמניין נדר אם ולפיכך
הלבנה. שנת ימי כמניין נזירותו

.Á¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ‰ˆÁÓe ˙Á‡ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ««∆¡»¬≈∆»ƒ
˙B¯ÈÊ ÈzL18B‡ ,„Á‡ ÌBÈÂ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ . ¿≈¿ƒ»«¬≈ƒ»ƒ¿∆»

ÈzL ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ˙Á‡ ‰ÚLÂ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L∆»«¬≈ƒ»ƒ¿»»««¬≈∆»ƒ¿≈
˙B¯ÈÊ19¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ˙Á‡Â ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ . ¿ƒ»«¬≈ƒ»ƒ¿««¬≈∆»ƒ
ÌÈzL20LÏL ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - „BÚÂ ˙Á‡Â ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ . ¿«ƒ¬≈ƒ»ƒ¿««¿¬≈∆»ƒ»

¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ·eLÂ „BÚÂ ˙Á‡Â ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ .˙B¯ÈÊ¿ƒ¬≈ƒ»ƒ¿««¿¿¬≈∆»ƒ
- „Á‡ ÌBÈÂ ÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ .˙B¯ÈÊ Úa¯‡«¿«¿ƒ¬≈ƒ»ƒ¿ƒ¿∆»

ÌBÈ „Á‡Â ÌÈLÏL ÏL ˙Á‡ ˙e¯ÈÊ ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰21. ¬≈∆»ƒ¿ƒ««∆¿ƒ¿∆»

אחת.18) נזירות עליו חלה נזיר, הריני שאמר: כיוון
כאילו  שנייה, נזירות עליו קיבל ומחצה, ואמר: וכשהוסיף
משלושים  פחותה נזירות ואין והואיל מחצה, ועוד אמר:

נזיריות. שתי נזיר זה הרי נזיר 19)יום, הריני שהאומר:
יום. שלושים נזיר זה הרי אחת, ואחת,20)שעה כשאמר:

שנייה. נזירות להוסיף בתיבת:21)נתכוון הפסיק כאן
שלא  נמצא אחד, ויום לתיבת: נזיר הריני בין "שלושים"
נזירותו  ימי למנות אלא נוספת, נזירות עליו לקבל זה נתכוון
ואחד  שלושים נזיר הריני אמר: כאילו זה והרי יהיו, כמה
אמר  שם שבגמרא אלא, אחד. למניין מצטרף שהכול יום,
שלושים  נזיר הריני כשאמר אלא אמורים, הדברים אין רב:
- אחד ויום יום שלושים נזיר הריני אמר: אבל יום, ואחד
שתיים, לנדור נתכוון יום, תיבת שהוסיף מכיוון שתיים. נזיר
טעות  כאן שיש משנה" ה"לחם בעל החליט זה ומטעם
ואחד  שלושים נזיר "הריני רבינו: בדברי להיות וצריך סופר,
שבכל  אלא משנה", ה"כסף מדברי גם נראה וכן יום"
"שלושים  כתוב: התימנים, יד בכתב וכן הקדומים הדפוסים
הירושלמי  על רבינו שסמך נראה ולפיכך אחד", ויום יום
נחלקו  "לא שנינו: שהרי רב, על חולקת ברייתא האומר:
שלושים  נזיר הריני האומר: על עקיבא ורבי ישמעאל רבי
כרב, שלא וזה וכו'. אחת" אלא נזיר שאינו אחד ויום יום

כמותה. רבינו פסק ולפיכך

.ËÈzk ÈzL eÈ‰L ÈÓ22el‡ ,B˙B‡ ÔÈ„ÈÚÓ ÌÈ„Ú ƒ∆»¿≈ƒ≈≈ƒ¿ƒƒ≈
LÓÁ ¯ÊpL ÔÈ„ÈÚÓ el‡Â ,ÌÈzL ¯ÊpL ÔÈ„ÈÚÓ23- ¿ƒƒ∆»«¿«ƒ¿≈¿ƒƒ∆»«»≈

Ôlk È¯‰Â ,ÌÈzL LÓÁ ÏÏÎaL ;ÌÈzL ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰¬≈∆»ƒ¿«ƒ∆ƒ¿«»≈¿«ƒ«¬≈À»
ÌÈzLa ÌÈ„ÈÚÓ24. ¿ƒƒƒ¿«ƒ

איני 23)זוגות.22) שאומר או כלל, נדר שלא אומר והוא
"נחלקה 24)יודע. אומרים: שמאי ובית הלל. כבית

וראוי  נזירות". כאן ואין זו) את זו ומכחישות (הואיל העדות
הלל, ובית שמאי בית נחלקו "לא אמרו: שבגמרא להעיר,
מה  על שתיים. חמש בכלל שיש ... עדים כיתי שתי על
ואחד  שתיים אומר אחד) (=עד אחד אחת, כת על נחלקו
הלל  ובית עדותם נחלקה אומרים שמאי שבית חמש, אומר
למה  תמה משנה" וב"לחם שתיים". חמש בכלל יש אומרים
מה  על סומך שרבינו להשיב, ויש זה? דין רבינו הביא לא
האחד  אמר "אפילו ג: הלכה ג פרק עדות בהלכות שיכתוב
שבכלל  מנה, לשלם חייב מאתיים אומר והשני הלווהו מנה

מנה". מאתיים

.È˙·a Ô‰ÈzL ¯„pL ÔÈa ,˙B¯ÈÊ ÈzL ¯ÊpL ÈÓƒ∆»«¿≈¿ƒ≈∆»«¿≈∆¿«
˙Á‡25¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L ÔB‚k ,BÊ ¯Á‡ BÊ ¯„pL ÔÈa ««≈∆»«««¿∆»«¬≈ƒ»ƒ

LÈ¯Ù‰Â ‰BL‡¯‰ ˙‡ ‰Óe ,ÌBÈ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ ,ÌBÈ¬≈ƒ»ƒ»»∆»ƒ»¿ƒ¿ƒ
Ôa¯˜26Ï‡L Ck ¯Á‡Â ,27B¯„ ¯Èz‰Â ‰BL‡¯‰ ÏÚ »¿»¿««»ƒ¿««»ƒ»¿ƒƒƒ¿

‰iMa ‰BL‡¯ BÏ ‰˙ÏÚ -28Ôa¯w‰ ‰Ê ‡È·Óe , »¿»ƒ»«¿ƒ»≈ƒ∆«»¿»
B˙¯tk ‡È·‰ elÙ‡Â .¯ËÙÂ29B¯ÚO Ál‚ elÙ‡Â ,30, ¿ƒ¿»«¬ƒ≈ƒ«»»«¬ƒƒ«¿»

.‰iMa ‰BL‡¯ BÏ ‰˙ÏÚ - ‰ÈÏÚ Ï‡L Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ¿«»∆»»¿»ƒ»«¿ƒ»
‰BL‡¯‰ ¯Á‡Ï ‡l‡ ‰ÏÁ ‰iM‰ ÔÈ‡ È¯‰L31, ∆¬≈≈«¿ƒ»»»∆»¿««»ƒ»
d¯wÚÓ dÈ‡ el‡k d¯Èz‰L ÔÂÈk ‰BL‡¯‰Â32. ¿»ƒ»≈»∆ƒƒ»¿ƒ≈»≈ƒ»»

נזירויות.25) שתי עלי הרי לתגלחתו.26)שאמר:
נזירותו.27) נדר את לו שיתיר שמנה 28)לחכם, המניין

לשמור  יצטרך ולא השנייה, הנזירות לשם יעלו לראשונה
שנייה. נזירות קרבנותיו.29)עוד על 30)הקריב

תחילה 31)הראשונה. תחול שלא לשנייה, גרם מי כי
מעכבתה. הייתה ראשונה שלה, הראשון מניין להיות

למפרע 32) המניין "ונמצא מעיקרו, הנדר את עוקר שהחכם
שנייה". של

.‡È¯ÈÊ ÈÈ¯‰ B‡ ,ÌÏBÚÏ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L ÈÓƒ∆»«¬≈ƒ»ƒ¿»¬≈ƒ»ƒ
ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ Ì‡Â .ÌÏBÚÏ ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ÈiÁ ÈÓÈ Ïk»¿≈««¬≈∆»ƒ¿»¿ƒ»«¬≈ƒ
ÏÚ Û‡Â ,·eˆ˜ ÔÓÊÏ ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ‰L ÛÏ‡ ¯ÈÊ»ƒ∆∆»»¬≈∆»ƒƒ¿«»¿««

.‰L ÛÏ‡ Ì„‡‰ ‰ÈÁiL ¯LÙ‡ È‡L Ètƒ∆ƒ∆¿»∆ƒ¿∆»»»∆∆»»

.·È¯ÈÊp‰L ?·eˆ˜ ÔÓÊÏ ¯ÈÊÏ ÌÏBÚ ¯ÈÊ ÔÈa ‰Óe«≈¿ƒ»¿»ƒƒ¿«»∆«»ƒ
Ïk :¯Ó‡pL ;B¯Ê ÈÓÈ ÛBÒ „Ú Ál‚Ï ¯eÒ‡ - ÔÓÊÏƒ¿«»¿«≈««¿≈ƒ¿∆∆¡«»
˙‡ÏÓ „Ú BL‡¯ ÏÚ ¯·ÚÈ ‡Ï ¯Úz B¯Ê ¯„ ÈÓÈ¿≈∆∆ƒ¿««…«¬…«…«¿…

Ï˜Ó - B¯ÚO „ÈaÎ‰ Ì‡ ,ÌÏBÚ ¯ÈÊe .ÌÓi‰33¯Ú˙a «»ƒ¿ƒ»ƒƒ¿ƒ¿»≈≈¿««
‡È·Óe ,L„Á ¯OÚ ÌÈL „Ú L„Á ¯OÚ ÌÈMÓƒ¿≈»»…∆«¿≈»»…∆≈ƒ

˙BÓ‰a LÏL Ba¯˜34È‰ÈÂ :¯Ó‡pL ;Ál‚iLk35ıwÓ »¿»»¿≈¿∆¿«≈«∆∆¡««¿ƒƒ≈
BÁl‚Â ÂÈÏÚ „·Î Èk ,Ál‚È ¯L‡ ÌÈÓiÏ ÌÈÓÈ36. »ƒ«»ƒ¬∆¿«≈«ƒ»≈»»¿ƒ¿

Ú ¯ÈÊ ÌBÏL·‡Â‰È‰ ÌÏB37‰Ê ¯·„Â .38‡È‰ ‰ÎÏ‰ ¿«¿»¿ƒ»»»¿»»∆¬»»ƒ
‰Ïaw‰ ÈtÓ39‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ‡ÓËpL ÌÏBÚ ¯ÈÊe . ƒƒ««»»¿ƒ»∆ƒ¿»¬≈∆≈ƒ

ÔÓÊÏ ¯ÈÊ BÓk ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z Ál‚Óe ‰‡ÓË Ôa¯»̃¿«À¿»¿«≈«ƒ¿««À¿»¿»ƒƒ¿«
·eˆ˜40. »

שהרי 33) לגמרי, גילח שלא כאבשלום, לגמרי, מגלח ולא
היה. לגילוחו סמוך תלייתו ומעשה בשערו. נתלה

הטהרה.34) תגלחת כדין ולשלמים, ולחטאת לעולה
יד 35) בכתב וכן הכתוב, כלשון והיה, להיות: צריך

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

zexifp zekld - d`ltd xtq - hay 'a iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

חיובו  אלא אינו הקנס וכן הדין. מצד בחוץֿלארץ נזירות
(כסףֿמשנה). שם ולמנות ולחזור ישראל לארץ לעלות

טומאתה.107) מפני בחוץֿלארץ לשהות לו ואסור הואיל
טומאת 108) טמאים כולנו הזה בזמן והלא שואל, והראב"ד

ישראל  ארץ בין הפרש ואין להטהר, פרה אפר לנו ואין מת,
ולדבריו  ישראל. לארץ לעלות אותו נכוף למה לארץ, לחוץ
וגזרו  הואיל רבינו, דעת אולם מקום, בכל להזיר אסור
שם, נמצא שהוא שעה כל נמצא העמים, ארץ על טומאה
לעלות  אותו כופים ולפיכך טומאתו, על טומאה מוסיף הוא
ה'כסף  והוסיף (רדב"ז). שעה בכל טומאה יוסיף שלא לא"י,
שאע"פ  כיום, להזיר איסור שום אין ישראל שבארץ משנה'
מלהטמא, יזהר שנזר אחר אם מת, טומאת טמאים שכולנו

בזה! יש איסור מה

.·Î¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ‡e‰L ÔÓÊ ÏÎÂ¿»¿«∆¿»»»∆¬≈∆»
,Ál‚Ïe ÌÈ˙ÓÏ ‡nh‰Ïe ÔÈÈ ˙BzLÏÈ˜ec˜c ÏÎÂ ƒ¿«ƒ¿ƒ«≈¿≈ƒ¿«≈«¿»ƒ¿≈

ÔÈÏBÚ el‡ ÌÈÓÈ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÂÈÏÚ ˙e¯ÈÊ¿ƒ»»¿««ƒ∆≈»ƒ≈ƒ
BÏ109‡ˆBiÎÂ ˙Óa Ú‚ B‡ Ál‚ B‡ ‰˙LÂ ¯·Ú Ì‡Â .¿ƒ»«¿»»ƒ«»«¿≈¿«≈

‰ÚÈ‚a110‰˜BÏ -111. ƒ¿ƒ»∆

נזירות,109) עליו שחלה מת, טמא והוא בנזיר נדר כדין
פ"ז, לקמן כמבואר לו, עולים אינם טומאתו שימי אע"פ

לקמן 110)ה"ז. כמבואר עליו, האהיל או המת את שנשא
ה"ה. זה 111)פ"ז, אין מתים, טמאי שכולנו אע"פ כי

וחזר  ופירש, למת כנטמא זה הרי אלא ועומד", "מחולל
הי"ז. פ"ה, לקמן כמבואר נגיעה, כל על שלוקה ונגע,

ה'תשע"ח  שבט ב' חמישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ימות 1) כמנין נזיר הריני האומר: ודין נזירות, סתם זמן

נזירות  קצוב, לזמן לנזיר עולם נזיר בין ההבדלים השנה,
ראשו  כשער נזירות המקבל הרמתי, שמואל ונזירות שמשון

הארץ. כעפר או

.‡:¯Ó‡L ÈÓ ?„ˆÈk .ÌBÈ ÌÈLÏL - ˙e¯ÈÊ Ì˙Ò¿«¿ƒ¿ƒ≈«ƒ∆»«
:¯Ó‡ elÙ‡Â .ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - ¯ÈÊ ÈÈ¯‰¬≈ƒ»ƒ≈»ƒ¿ƒ«¬ƒ»«
‰Ê È¯‰ - ‰a¯‰ „‡Ó „Ú ‰ÏB„b ˙e¯ÈÊ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰¬≈ƒ»ƒ¿ƒ¿»«¿…«¿≈¬≈∆

.ÔÓÊ L¯t ‡Ï È¯‰L ,ÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÊ»ƒ¿ƒ∆¬≈…≈≈¿«

.·ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L ÔB‚k ,ÌÈLÏMÓ ˙BÁt ÔÓÊ L¯t≈≈¿«»ƒ¿ƒ¿∆»«¬≈ƒ
- ÌBÈ ÌÈ¯OÚ B‡ ,ÌÈÓÈ ‰¯OÚ B‡ ,„Á‡ ÌBÈ ¯ÈÊ»ƒ∆»¬»»»ƒ∆¿ƒ
‰˙eÁt ˙e¯ÈÊ ÔÈ‡L ;ÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰¬≈∆»ƒ¿ƒ∆≈¿ƒ¿»

‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â .ÌBÈ ÌÈLÏMÓ2. ƒ¿ƒ¿»»∆¬»»ƒƒ««»»

מה 2) והוא רמז ולא בתורה סמך לו אין - הקבלה "מפי
ה, בנזיר אמנם בנזיר". היא הלכה שם) (בגמרא שאמרו
רבינו  אבל שלושים". בגימטריה יהיה - יהיה "קדוש אמרו:
בקבלה, זה דבר להם שהיה כותב, שם למשנה בפירושו
לנו  אין "כי בלבד, סימן דרך הפסוק על שסמכו אלא,
יהיה  "קדוש שדרשו: ו: בנזיר וראה גימטריא". על לסמוך
בני  שדרך יום". משלושים פחות פרע גדול אין - פרע גדל

כובד. בו אין אז ועד יום שלושים שער לגדל אדם

.‚„Á‡ :¯Ó‡L ÔB‚k ,ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ¯˙BÈ ÔÓÊ L¯t≈≈¿«≈ƒ¿ƒ¿∆»«∆»
- ‰L ‰‡Ó B‡ ,ÌBÈ ‰‡Ó B‡ ÌÈÚa¯‡ B‡ ÌÈLÏLe¿ƒ«¿»ƒ≈»≈»»»
.¯˙BÈ ‡ÏÂ ˙BÁt ‡Ï ,L¯tL ÔÓfk ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰¬≈∆»ƒ«¿«∆≈≈…»¿…≈

.„¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ˙Á‡ ‰ÚL ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ»»««¬≈∆»ƒ
ÌBÈ ÌÈLÏL3‰ÚLÂ ÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ . ¿ƒ»«¬≈ƒ»ƒ¿ƒ¿»»

ÔÈ¯ÊB ÔÈ‡L ;ÌBÈ ÌÈLÏLe „Á‡ ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ˙Á‡««¬≈∆»ƒ∆»¿ƒ∆≈¿ƒ
˙BÚL4. »

מלמד 3) - נזרו" "ימי שנאמר שעות, נודרים שאין כיוון
הרי  יום, משלושים פחותה נזירות ואין לשעות, נזירות שאין

שלימה. לנזירות נתכוון הריני 4)זה אמר: כאילו זה והרי
יום. ושלושים אחד נזיר

.‰Ì‡ ,ÈBÏt ÌB˜Ó „Ú Ô‡kÓ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒƒ»«¿¿ƒƒ
C¯ca ˜ÈÊÁ‰ ‡Ï5;„·Ïa ÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - …∆¡ƒ«∆∆¬≈∆»ƒ¿ƒƒ¿«

L¯t ‡Ï È¯‰Â ,‰ÏB„b ˙e¯ÈÊÏ ‡l‡ ‰Ê Ôek˙ ‡lL∆…ƒ¿«≈∆∆»ƒ¿ƒ¿»«¬≈…≈≈
ÔÓÊ6C¯ca ˜ÈÊÁ‰ Ì‡Â .7˙BÁt CÏ‰Ó ‰È‰ Ì‡ : ¿«¿ƒ∆¡ƒ«∆∆ƒ»»«¬»»

ÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏMÓ8‰È‰ Ì‡Â ; ƒ¿ƒ¬≈∆»ƒ¿ƒ¿ƒ»»
ÔÈÓk ˙Á‡ ˙e¯ÈÊ ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ¯˙BÈ≈ƒ¿ƒ¬≈∆»ƒ¿ƒ««¿ƒ¿«

ÌÈÓi‰9. «»ƒ

לשם.5) ללכת יצא ארוכה 6)שלא אמר כאילו זה והרי
פלוני. מקום ועד כמכאן זו נזירות ללכת 7)לי שהתחיל

פלוני. למקום המוליכה פחותה 8)בדרך נזירות שאין
יום. ופירשוה 9)משלושים מקום. אותו ועד שמכאן

שנתכוון  מוכיחה, שהדעת בדרך". "כשהחזיק ז. שם בגמרא
פירשו: שם והתוספות בדרך. שיהיה זמן כל נזיר להיות
מסכנת  להינצל נזירות עליו קיבל הדרך אונסי מפני שבוודאי

פלוני. מקום עד ימים מהלך למספר הדרך

.ÂB‡ LÏL B‡ ˙B¯ÈÊ ÈzL ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L ÈÓƒ∆»«¬≈ƒ»ƒ¿≈¿ƒ»
Ô‰Ó ˙e¯ÈÊ Ïk ,¯Ó‡L ÔÈnk ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - Úa¯‡«¿«¬≈∆»ƒ«ƒ¿»∆»«»¿ƒ≈∆

ÌÈLÏLe ÌÈLÏL Ïk ÛBÒ·e .ÌBÈ ÌÈLÏL10Ál‚Ó ¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿«≈«
elÙ‡ .‰iL ˙e¯ÈÊ ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·Óe≈ƒ»¿¿»«¿ƒƒ¿¿ƒ¿ƒ»¬ƒ
¯LÙ‡ È‡L ,˙B¯ÈÊ ÛÏ‡ ‰‡Ó ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡»«¬≈ƒ»ƒ≈»∆∆¿ƒ∆ƒ∆¿»
˙Á‡ ¯Á‡ ˙Á‡ ‰BÓ ‰Ê È¯‰ - ‰f‰ ÔÓfk ‰ÈÁiL∆ƒ¿∆«¿««∆¬≈∆∆««««««

˙eÓiL „Ú11ÂÈ˙B¯ÈÊ ÔÈÓ ÌÈÏLiL „Ú B‡12. «∆»«∆«¿ƒƒ¿«¿ƒ»

ואחד.10) שלושים יום 11)ביום שלושים בכל ומגלח
בסוף 12)כנ"ל. מגלח אלא עולם, נזיר של דין לו ואין

קרבנותיו. ומביא שלושים כל

.Ê‰BÓ - ‰M‰ ˙BÓÈ ÔÈÓk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ¿ƒ¿«¿«»»∆
‰M‰ ˙BÓÈ ÔÈÓk ÂÈ˙B¯ÈÊ13‰nÁ‰ ˙BL L¯t Ì‡ . ¿ƒ»¿ƒ¿«¿«»»ƒ≈≈¿««»

˙Á‡ Ïk ,˙B¯ÈÊ LÓÁÂ ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL ‰BÓ -∆¿≈¿ƒƒ¿»≈¿ƒ»««
ÌBÈ ÌÈLÏL Ô‰Ó14‰BÓ - ‰·Ï‰ ˙L L¯t Ì‡Â ; ≈∆¿ƒ¿ƒ≈≈¿««¿»»∆

- Ì˙Ò Ì‡Â ;˙B¯ÈÊ ÌÈMÓÁÂ Úa¯‡Â ˙B‡Ó LÏL¿≈¿«¿««¬ƒƒ¿ƒ¿ƒ»«
È¯‰L .˙B¯ÈÊ ÌÈMÓÁÂ Úa¯‡Â ˙B‡Ó LÏL ‰BÓ∆¿≈¿«¿««¬ƒƒ¿ƒ∆¬≈

‡ Èa ÔBLÏ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ ÌÈ¯„p‰ ÏkL ,e¯‡a,Ì„ ≈«¿∆»«¿»ƒ¿ƒ««¿¿≈»»
ÌBÈ ÌÈMLÂ ‰MÓÁÂ ˙B‡Ó LÏL ‰nÁ‰ ÈL ·¯Â¿…¿≈««»¿≈«¬ƒ»¿ƒƒ

dÏ ÔÈBÓ15‰Úa¯‡Â ˙B‡Ó LÏL ‰·l‰ ÈL ·¯Â , ƒ»¿…¿≈«¿»»¿≈¿«¿»»
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חודש.36)התימנים. עשר שנים עליו 37)לסוף שקיבל
חייו. ימי כל נזיר נזיר.38)להיות היה שאבשלום

עליו 39) כבד "כי אומר: שהכתוב פי על ואף מסיני. למשה
מסיבות  אולי כי נזיר, שהיה לומר מוכרח זה אין וגילחו",
חכמינו. בידי הייתה שקבלה אלא שערו, גידל אחרות

ואם 40) בתער מקל שערו הכביד עולם "נזיר במשנה: זה כל
- שערו" ש"הכביד רבינו וסובר טומאה". קרבן מביא נטמא
וכדעת  באבשלום שמצינו וכמו חודש, עשר לשנים הכוונה
כלל, מגלח אינו קצוב לזמן הנזיר אבל ב, עמוד שם רבי
שיש  נזירות שכל ז. שם וכמבואר ארוכה. נזירות נזר שהרי
כלל, מגלח ואינו וארוכה, אחת נזירות היא הרי קצבה, לה

נזירים. כשאר נטמא, אם אלא

.‚ÈÔBLÓL41¯„ ‡Ï È¯‰L ,¯eÓb ¯ÈÊ ‰È‰ ‡Ï ƒ¿…»»»ƒ»∆¬≈…»«
¯ÈÊa42‰‡Óh‰ ÔÓ BLÈ¯Ù‰ C‡Ïn‰ ‡l‡ ,43„ˆÈÎÂ . ¿»ƒ∆»««¿»ƒ¿ƒƒ«À¿»¿≈«

¯zÓe ,˙ÁÏ‚˙a ¯eÒ‡Â ÔÈÈa ¯eÒ‡ ‰È‰ ?BÈ„ ‰È‰»»ƒ»»»¿«ƒ¿»¿ƒ¿««À»
‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â .ÌÈ˙ÓÏ ‡nh‰Ï44. ¿ƒ«≈¿≈ƒ¿»»∆¬»»ƒƒ««»»

ycew zegiyn zecewp

j`lnd `l` xifpa xcp `l ixdy ,xenb xifp did `l oeyny
."d`nehd on eyixtd

הזירו, או הקדישו ולא "הפרישו" שכתב בלשונו לדייק יש
נזיר, קדושת עצמו על לקבל יכול לבדו האדם רק כי
יכול  נזיר קדושת כי זה, על לצוות יכול אינו המלאך ואפילו
ציווי  הוא המלאך שעשה ומה עצמו. על לקבל הנזיר רק
יוכל  ולכשיגדל נזירות, במנהג ולהנהיגו לחנכו אמו על

נזיר. קדושת עצמו על לקבל
(59 'rde 32 'r g"l wlg y"ewl itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

xzene zglbza xeq`e oiia xeq` 'id ,epic did cvike"
."miznl `nhdl

בחסידות, כמבואר וביין בתגלחת הוא הנזירות עניין עיקר
ומופרשים  מובדלים הם שלמעלה האורות הרי שבעצם
שיומשכו  כדי וצמצום הפסק שיהיה וצריך הענינים, מכל
המוחין, ממותרי שהם לשערות, נמשל זה והפסק למטה.
וכדי  להכילם, יוכל הכלי שאין כל־כך נעלים מוחין היינו
של  הפסק דרך להיות הדבר חייב שערות, מזה שיצמחו

גולגולת.
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
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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
נזיר  היה שמשון והלא המלמד, לדבר לגמרי דומה להיות

למתים. להיטמא מותר והיה אחר
את  להדיר היו יכולות לא אכן שמשון ואם חנה לומר: ויש
על  לקבל האדם רק יכול נזירות קדושת כי בנזיר, בניהן
הוא  שמשון ואם חנה שעשו ומה המלאך. לא ואפילו עצמו
ושמשון  שמואל וכשגדלו נזירות, של טובה להנהגה חינוך
למפרע  עצמם על קיבלו הנזירות הנהגת על מיחו ולא
על  אותו שמטבילין שנתגייר קטן (על־דרך נזירות. קדושת
גוי  להיות יחזור כשיגדיל למחות ירצה ואם בית ־דין, דעת

כדמעיקרא).
נהוראי  רבי שלמד מה כי הנוספת, השאלה גם תתורץ ובזה
מסוג  שמואל של הנזירות סוג על 'גזירה־שוה' לא הוא
הנזירות  קבלת אופן על אלא שמשון, של הנזירות
ולא  שהגדילו באופן נזיר קדושת קבלת היתה שבשניהם

מיחו.
(63 cenr g"i wlg y"ewl itÎlr)

וחנה.52) אלקנה בנזירות 53)בן אמו שהדירתו
חייו  ימי כל לה' "ונתתיו בו שנאמר אביו) (=בהסכמת
לא  "ומורה בשמשון: ונאמר ראשו", על יעלה לא ומורה
אף  נזיר - בשמשון האמורה "מורה" מה ראשו, על יעלה

נזיר. - בשמואל האמורה מיקל 55)ביקע.54)"מורה"
למתים. מטמא ואינו חודש, י"ב בכל שערו

.ÊÈ‰tw‰ ‡ÏÓ B‡ ˙Èa‰ ‡ÏÓ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰56 »≈¬≈ƒ»ƒ¿…««ƒ¿…«À»
‰È‰‡L ÈzÚ„a ‰È‰ ‡Ï :¯Ó‡ Ì‡ .B˙B‡ ÔÈ˜„Ba -¿ƒƒ»«…»»¿«¿ƒ∆∆¿∆
˙e¯ÈÊp‰ ÔÓÊ CÈ¯‡‰Ï ‡l‡ Èzek˙ ‡ÏÂ ,ÈÓÈ Ïk ¯ÈÊ»ƒ»»«¿…ƒ¿««¿ƒ∆»¿«¬ƒ¿««¿ƒ

LÏL ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ‰a¯Ó ÔÓÊ„·Ïa ÌBÈ ÌÈ57Ì‡Â ; ¿«¿À∆¬≈∆»ƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ
Èz¯„ Ì˙Ò :¯Ó‡58‡È‰ el‡k ‰tw‰ ˙‡ ÌÈ‡B¯ - »«¿»»«¿ƒƒ∆«À»¿ƒƒ

Ïc¯Á ‰‡ÏÓ59ÂÈÓÈ Ïk ¯ÈÊ ‰È‰ÈÂ ,60Ál‚Ï BÏ LÈÂ . ¿≈»«¿»¿ƒ¿∆»ƒ»»»¿≈¿«≈«
‡È·ÈÂ ,L„Á ¯OÚ ÌÈLÏ L„Á ¯OÚ ÌÈMÓƒ¿≈»»…∆ƒ¿≈»»…∆¿»ƒ

ÌÏBÚ È¯ÈÊ ¯‡Lk ,ÂÈ˙Ba¯˜61. »¿¿»ƒ¿»¿ƒ≈»

סתם 57)סל.56) בכלל הוא הרי זמן פירש שלא שכל
נתכוונתי  שאמר: ומה יום. שלושים אלא נזיר שאינו נזיר,
עלי  ארוכה לומר, אלא נתכוון לא הנזירות, זמן להאריך

הבית. כמלוא זו כפי 58)נזירות אלא בליבי היה ולא
נדרי. לשון את החכמים חרדל,59)שיפרשו זרע גרעיני

מאוד. קטנים ימיו.60)שהם סוף עד ארוכה אחת נזירות
נתכוון 61) קישואים מליאה לקופה שמא אומרים, ואין

יותר. ולא להכיל ראוי זה שסל הקישואים כמניין נזיר ויהיה
נזירות  עליו לקבל נזירות, לתורת ירד זה שנודר מאחר
על  נתכוון, הקופה מילוי מין לאיזה ספק והדבר ארוכה,
למניין  נזרו ימי במלאת קרבנותיו להביא יוכל לא כורחו
מלאו  לא שעדיין נמצא נתכוון, לחרדל שמא כי הקישואים.
לא  לעולם ולפיכך לעזרה. חולין להביא לו ואסור נזרו ימי

נזירותו. מקבלת זה יעלה

.ÁÈÚk B‡ ,ÈL‡¯ ¯ÚOk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰¯Ù »≈¬≈ƒ»ƒƒ¿«…ƒ«¬«
È¯‰ :¯Ó‡L ÈÓk ‰Ê È¯‰ - Ìi‰ ÏBÁk B‡ ,ı¯‡‰»»∆¿«»¬≈∆¿ƒ∆»«¬≈
,ı¯‡‰ ¯ÙÚ ÔÈÓk B‡ ,ÈL‡¯ ¯ÚO ÔÈÓk ÈÏÚ ˙B¯ÈÊ¿ƒ»«¿ƒ¿«¿«…ƒ¿ƒ¿«¬«»»∆

Ìi‰ ÏBÁ ÔÈÓk B‡62CÎÈÙÏ .63,ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk Ál‚È ¿ƒ¿««»¿ƒ»¿««»¿ƒ
ÔÎÂ ,Ál‚ÈÂ ÌBÈ ÌÈLÏL ‰iL ˙e¯ÈÊ ˙BÓÏ ÏÈÁ˙ÈÂ¿«¿ƒƒ¿¿ƒ¿ƒ»¿ƒƒ«≈«¿≈

˙eÓiL „Ú64ÔÈÈ ‰˙BL BÈ‡ ˙ÁÏ‚˙Â ˙ÁÏ‚z ÏÎ·e . «∆»¿»ƒ¿««¿ƒ¿««≈∆«ƒ
ÌÈ˙ÓÏ ‡nhÓ ‡ÏÂ65elÙ‡ ,‡Óh B‡ ‰˙L Ì‡Â . ¿…ƒ«≈¿≈ƒ¿ƒ»»ƒ«»¬ƒ

‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ˙ÁÏ‚z‰ ÌBÈa66. ¿«ƒ¿««¬≈∆∆

מזה.62) זה ומובדלים הם חלוקים גופים אלה וכל הואיל
מזו.63) זו נפרדות נזירויות הרבה עליו וקיבל הואיל
חייו.64) משני מרובות ראשו גמר 65)ששערות עם שהרי

זמן  פרק שום ואין השנייה מתחלת הראשונה הנזירות
ביניהן. שהוא 66)מבדיל החדשה הנזירות חילול משום

בה. עומד

.ËÈ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ ,BÊ ¯kk ÏÎ‡ Ì‡ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒƒ…«ƒ»¬≈ƒ»ƒ
‰Ê È¯‰ - dÏÎ‡Â ,‰pÏÎ‡ Ì‡ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ ,‰pÏÎ‡ Ì‡ƒ…¿∆»¬≈ƒ»ƒƒ…¿∆»«¬»»¬≈∆

¯Ó‡L ÔÈnk ˙e¯ÈÊa ·iÁ67,˙Á‡ ¯Á‡ ˙Á‡ ‰BÓe . «»ƒ¿ƒ«ƒ¿»∆»«∆««««««
ÌÈLÏL Ïk ÛBÒa Ál‚Óe ,ÌÈLÏL Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk»««≈∆¿ƒ¿«≈«¿»¿ƒ

.Ba¯˜ ‡È·Óe≈ƒ»¿»

הריני 67) אמר: אם הדין והוא נזירות. על חלה שהנזירות
רבינו  פסק וכבר שתיים. חייב - היום נזיר הריני היום נזיר
נדר, על חל שנדר אֿב, הלכות ג, פרק נדרים בהלכות לעיל

שבועה. על חלה שאינה לשבועה בניגוד
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חודש.36)התימנים. עשר שנים עליו 37)לסוף שקיבל
חייו. ימי כל נזיר נזיר.38)להיות היה שאבשלום

עליו 39) כבד "כי אומר: שהכתוב פי על ואף מסיני. למשה
מסיבות  אולי כי נזיר, שהיה לומר מוכרח זה אין וגילחו",
חכמינו. בידי הייתה שקבלה אלא שערו, גידל אחרות

ואם 40) בתער מקל שערו הכביד עולם "נזיר במשנה: זה כל
- שערו" ש"הכביד רבינו וסובר טומאה". קרבן מביא נטמא
וכדעת  באבשלום שמצינו וכמו חודש, עשר לשנים הכוונה
כלל, מגלח אינו קצוב לזמן הנזיר אבל ב, עמוד שם רבי
שיש  נזירות שכל ז. שם וכמבואר ארוכה. נזירות נזר שהרי
כלל, מגלח ואינו וארוכה, אחת נזירות היא הרי קצבה, לה

נזירים. כשאר נטמא, אם אלא

.‚ÈÔBLÓL41¯„ ‡Ï È¯‰L ,¯eÓb ¯ÈÊ ‰È‰ ‡Ï ƒ¿…»»»ƒ»∆¬≈…»«
¯ÈÊa42‰‡Óh‰ ÔÓ BLÈ¯Ù‰ C‡Ïn‰ ‡l‡ ,43„ˆÈÎÂ . ¿»ƒ∆»««¿»ƒ¿ƒƒ«À¿»¿≈«

¯zÓe ,˙ÁÏ‚˙a ¯eÒ‡Â ÔÈÈa ¯eÒ‡ ‰È‰ ?BÈ„ ‰È‰»»ƒ»»»¿«ƒ¿»¿ƒ¿««À»
‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â .ÌÈ˙ÓÏ ‡nh‰Ï44. ¿ƒ«≈¿≈ƒ¿»»∆¬»»ƒƒ««»»

ycew zegiyn zecewp

j`lnd `l` xifpa xcp `l ixdy ,xenb xifp did `l oeyny
."d`nehd on eyixtd

הזירו, או הקדישו ולא "הפרישו" שכתב בלשונו לדייק יש
נזיר, קדושת עצמו על לקבל יכול לבדו האדם רק כי
יכול  נזיר קדושת כי זה, על לצוות יכול אינו המלאך ואפילו
ציווי  הוא המלאך שעשה ומה עצמו. על לקבל הנזיר רק
יוכל  ולכשיגדל נזירות, במנהג ולהנהיגו לחנכו אמו על

נזיר. קדושת עצמו על לקבל
(59 'rde 32 'r g"l wlg y"ewl itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

xzene zglbza xeq`e oiia xeq` 'id ,epic did cvike"
."miznl `nhdl

בחסידות, כמבואר וביין בתגלחת הוא הנזירות עניין עיקר
ומופרשים  מובדלים הם שלמעלה האורות הרי שבעצם
שיומשכו  כדי וצמצום הפסק שיהיה וצריך הענינים, מכל
המוחין, ממותרי שהם לשערות, נמשל זה והפסק למטה.
וכדי  להכילם, יוכל הכלי שאין כל־כך נעלים מוחין היינו
של  הפסק דרך להיות הדבר חייב שערות, מזה שיצמחו

גולגולת.
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
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רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
תגלחת 1) בין שאין נזרו, ימי מלאת עם טהרה תגלחת זמן

יום  נזיר הריני האומר: דין יום, משלשים פחות לתגלחת
נזירותו  ימי שלמו בא, דוד שבן ביום או מיתתי, לפני אחד
שאינו  ודימה שנזר נזיר עליו, נזירות דקדוקי כל גילח, ולא
הוא  מאימתי נדר, שנדרו לו ונודע בנזירותו, היתר ונהג נדר
בתגלחת  אשתו נזירות מפיר שהבעל נזירותו, ימי מונה

טהרה. תגלחת לפני ולא הטומאה

.‡˙ÁÏ‚z Ál‚Ó ‰Ê È¯‰ - ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ¬≈∆¿«≈«ƒ¿««
‰¯‰Ë2ÌÈLÏLe „Á‡ ÌBÈ3ÌÈLÏL ÌBÈa Álb Ì‡Â , »√»∆»¿ƒ¿ƒƒ«¿¿ƒ
‡ˆÈ -4Ál‚Ó BÈ‡ - ÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ . »»»«¬≈ƒ»ƒ¿ƒ≈¿«≈«

ÌÈLÏLe „Á‡ ÌBÈa ‡l‡5. ∆»¿∆»¿ƒ

סותר 2) שהוא שנטמא, לנזיר בנגוד נזרו, ימי במלאת שהיא
השביעי  ביום טומאה תגלחת ומגלח נזירותו, מנין את

הי"א. פ"ו, לקמן כמבואר נזירות 3)לטומאתו, שסתם
(משנה  נזרו ימי מלאת לאחר מתגלח והוא יום, שלשים

מתנה). רב עלֿפי ה: שם בגמרא וכן טז., שם,4)בנזיר
ואחד  שלשים ביום גילח כאילו ונעשה ככולו, היום שמקצת

וברש"י). ה: נעשה 5)(נזיר יום, שלשים ופירש: הואיל
מקצת  בו אומרים ואין שלמים, יום שלשים אמר כאילו
הריני  תנן, דיבורֿהמתחיל: ובתוספות (שם, ככולו היום
מ"א: פ"ג, נזיר למשנה בפירושו רבינו וכתב נזיר).
הקרבנות  הבאת ממנו הבן גילוח, לשון "כשתשמע

התורה". בלשון לגילוח) (=הקודמת

.·‰BL‡¯‰ ˙‡ Ál‚Ó - ˙Bi¯ÈÊ ÈzL ¯ÊpL ÈÓƒ∆»«¿≈¿ƒÀ¿«≈«∆»ƒ»
„Á‡ ÌBÈa ‰iM‰ ˙‡Â ,ÌÈLÏLe „Á‡ ÌBÈa¿∆»¿ƒ¿∆«¿ƒ»¿∆»

ÌÈMLÂ6- ÌÈLÏL ÌBÈ ‰BL‡¯‰ ˙‡ Álb Ì‡Â . ¿ƒƒ¿ƒƒ«∆»ƒ»¿ƒ
ÌÈML ÌBÈ ‰iM‰ ˙‡ Ál‚Ó7‰ÚLz ÌBÈ Álb Ì‡Â , ¿«≈«∆«¿ƒ»ƒƒ¿ƒƒ«ƒ¿»

ÔÈÓÏ Û‡ BÏ ‰ÏBÚ ÌÈLÏL ÌBiL ;‡ˆÈ - ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ»»∆¿ƒ∆«¿ƒ¿«
‰iL ˙e¯ÈÊ8. ¿ƒ¿ƒ»

נגמרה 6) ואחד שלשים ביום הראשונה את שכשגילח
המקבל  כאדם ביום, בו שניה נזירות ומתחלת הנזירות,
נמצא  שלם, ליום יום חצי אותו לו שעולה יום, בחצי נזירות
כדין  למחרתו ומגלח השניה, הנזירות כלתה ששים שביום

ה:). לנזיר לנזירותו 7)(תוספות ואחד שלשים יום שהוא
כלו 8)השניה. השניה, הנזירות של יום שלשים נמצאו

"אם  הקודמת, בהלכה אמרנו וכבר ותשעה, חמשים ביום
טז.). נזיר (משנה יצא" - שלשים ביום גילח

.‚¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰Ôa ÈÏ ‰È‰iLk ¯ÈÊÂ ,9, »≈¬≈ƒ»ƒ¿»ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ≈
ÌÈÏLÓ - Ôa BÏ „ÏB Ck ¯Á‡Â BlL ˙e¯ÈÊ ÏÈÁ˙‰Â¿ƒ¿ƒ¿ƒ∆¿««»«≈«¿ƒ

BlL ˙‡10Ba ÏL ˙‡ ‰BÓ Ck ¯Á‡Â11ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ . ∆∆¿««»∆∆∆¿»«¬≈ƒ
ÌBÈ CÎÂ Ck ¯ÈÊ ÈÈ¯‰Â ,Ôa ÈÏ ‰È‰iLk ¯ÈÊ12, »ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ≈«¬≈ƒ»ƒ«¿«

Ôa BÏ „ÏB Ck ¯Á‡Â BlL ˙e¯ÈÊa ÏÈÁ˙‰Â13˜ÒBt - ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ∆¿««»«≈≈
Ba ÏL ˙‡ ‰BÓe BlL ˙e¯ÈÊ14¯ÊBÁ Ck ¯Á‡Â , ¿ƒ∆∆∆∆¿¿««»≈

BlL ˙‡ ÌÈÏLÓe15˙Á‡ ˙e¯ÈÊk Ô‰ÈzL È¯‰Â ,16. «¿ƒ∆∆«¬≈¿≈∆ƒ¿ƒ««
CÎÈÙÏ17¯˙BÒ - Ba ÏL ˙e¯ÈÊ CB˙a ‡ÓË Ì‡ , ¿ƒ»ƒƒ¿»¿¿ƒ∆¿≈
Ïk‰18ÌÈÏL‰Ï ÏÈÁ˙‰Lk ,Ba ˙e¯ÈÊ ¯Á‡ ‡ÓË ; «…ƒ¿»««¿ƒ¿¿∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ

Ba ˙e¯ÈÊ „Ú ‡l‡ ¯˙BÒ BÈ‡ - B˙e¯ÈÊ19‰nÎ·e . ¿ƒ≈≈∆»«¿ƒ¿¿«»
„ÏBpLk B˙e¯ÈÊpÓ ¯‡L Ì‡ ?BlL ˙‡ ÌÈÏLÓ ÌÈÓÈ»ƒ«¿ƒ∆∆ƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿∆«

¯˙BÈ B‡ ÌÈLÏL Ôa‰20ÌÈÏLÓe Ba ˙e¯ÈÊ ‰BÓ - «≈¿ƒ≈∆¿ƒ¿«¿ƒ
B˙e¯ÈÊpÓ e¯‡LpL ÌÈÓi‰21B˙e¯ÈÊpÓ e¯‡L Ì‡Â ; «»ƒ∆ƒ¿¬ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿¬ƒ¿ƒ

ÌÈLÏMÓ ˙BÁt22;Ba ˙e¯ÈÊ ¯Á‡ ÌÈLÏL ‰BÓ - »ƒ¿ƒ∆¿ƒ««¿ƒ¿
ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ˙BÁt ˙ÁÏ‚˙Ï ˙ÁÏ‚z ÔÈa ÔÈ‡L23. ∆≈≈ƒ¿««¿ƒ¿««»ƒ¿ƒ

בן.9) לו לכשיולד נוספת נזירות עליו תחילה,10)שקיבל
קרבנותיו. את ומביא (משנה 11)ומגלח בסופה ומגלח

את  למנות התחיל כשכבר זה כל הרדב"ז: וכתב יג:). נזיר
בנו, לו שנולד עד שלו את למנות התחיל לא אם אבל שלו,

שירצה. מהן איזו בנו 12)מקדים של נזירות הקדים כאן
שלו. שלו.13)לנזירות את לגמור הספיק ולא

קרבנותיו.14) ומביא נשארו 15)ומגלח לא ואם ומגלח,
בסוף  כמבואר יום, שלשים למנות עליו יום, שלשים לו

בנו 16)ההלכה. של את ומונה שלו בנזירות פוסק ,שהרי
ולדעת  יג:). שם (משנה אחת נזירות הכל היה  כאילו
בן, לי כשיהיה נזיר הריני דיבורֿהמתחיל יג. שם התוספות
נזירות  משלים אלא מגלח אינו בנו, של את שהשלים אחר
שתי  ומביא שתיהן, על אחת פעם מגלח הוא ואח"כ שלו
אינו  אבל לשלו. ואחת בנו לשל אחת קרבנות, מערכות
יוכל  לא כן שאם בנו, נזירות שהשלים אחר תיכף מגלח
בין  ו"אין יום, שלשים לו נשארו שלא שלו, על לגלח

יום". משלשים פחות לתגלחת והן 17)תגלחת הואיל
אחת. יוחנן).18)נזירות כרבי יד. (שם שלו את גם

וממילא 19) עליה. וגילח בנו נזירות את השלים כבר שהרי
שאינו  שכיון לשלו, בתחילה שמנה מה את גם סותר אינו
וראה  (רדב"ז) פניו שלפני מה סותר אינו שלפניו, מה סותר
הוא  הרי ולדעתו חולק, והראב"ד כב. אות בביאורנו לקמן
שהתחיל  מה אפילו שלו, לנזירות שמנה מה כל את סותר

בנו. נזירות לפני היתה 20)למנות שלו שנזירות כגון
מרובה. סתם,22)ומגלח.21)נזירות נזירות שנדר כגון

בנו. לו ונולד ימים עשרה למנות גידול 23)והתחיל שאין
"שאין  טו. שם המשנה וכלשון יום. משלשים פחות שיער
לעיל: רבינו דברי יובנו ובזה יום". משלשים פחות תגלחת
למנות  שעליו מכיון בנו", נזירות עד אלא סותר ש"אינו
בפני  נזירות חשובה זו הרי יום, שלשים בנו נזירות אחרי
את  ולא בנו, נזירות שאחרי הימים יסתור אם לו ודי עצמה,

(רדב"ז). לפניה שמנה הימים

.„ÈÈ¯‰Â ,Ôa ÈÏ ‰È‰iLk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk≈«»≈¬≈ƒ»ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ≈«¬≈ƒ
Ôa BÏ „ÏBÂ BlL ˙e¯ÈÊa ÏÈÁ˙‰Â ,ÌBÈ ‰‡Ó ¯ÈÊ24: »ƒ≈»¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ∆¿«≈

ÌBÈ ÌÈLÏL ¯„pL ‰‡n‰ ÔÓ ¯‡L Ì‡25¯˙È B‡ ƒƒ¿«ƒ«≈»∆»«¿ƒ»≈
˙e¯ÈÊ ˜ÒBt È¯‰L ,ÌeÏk „ÈÒÙ‰ ‡Ï - Ôa‰ „ÏBpLk¿∆««≈…ƒ¿ƒ¿∆¬≈≈¿ƒ
‡È·Óe Ál‚Óe ,Ba ÏL ‰BÓe ÏÈÁ˙Óe BlL∆«¿ƒ∆∆¿¿«≈«≈ƒ
e¯‡LpL ¯˙È B‡ ÌÈLÏM‰ ÌÈÏLÓe ,ÂÈ˙Ba¯»̃¿¿»«¿ƒ«¿ƒ»≈∆ƒ¿¬
‰‡n‰ ÔÓ ¯‡L Ì‡Â ;B˙e¯ÈÊÏ Ál‚Óe ,B˙e¯ÈÊpÓƒ¿ƒ¿«≈«ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿«ƒ«≈»

ÌÈÚ·L „Ú ¯˙BÒ - ÌÈLÏMÓ ˙BÁt26. »ƒ¿ƒ≈«ƒ¿ƒ

בנו.24) של תחילה ולמנות שלו, נזירותו להפסיק עליו והרי
שלו.25) נזירות למנין השבעים ביום הבן שנולד כגון
טו.).26) נזיר (משנה מאה עד ומשלים יום שלשים ומונה
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יג: שם התוספות העירו וכבר שבעים". "סותר הנוסח: ושם
עד  "סותר שם: גורס שרבינו ויתכן, משובשת. גירסא שזוהי

שם). יו"ט (תוספות שבעים"

.‰Ba ÏL ‰BÓ - ÌÈBÓL ÌBÈa Ôa‰ „ÏB ?„ˆÈk27 ≈«««≈¿¿ƒ∆∆¿
¯Á‡Ó ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe ,Ál‚Óe Ba ÏL ˙‡ ÌÈÏLÓe«¿ƒ∆∆¿¿«≈««¿ƒƒ¿≈««

ÌBÈ ÌÈLÏL ˙ÁÏ‚z‰28„ÏÂ‰ Ì„wÓ „ÈÒÙÓ ‡ˆÓÂ . «ƒ¿««¿ƒ¿ƒ¿»«¿ƒƒ…∆ƒ»≈
Ïk ÔÎÂ .„ÏÂ‰ „Ú ÌÈÚ·L ÌBiÓ Ì‰L ,ÌÈÓÈ ‰¯OÚ¬»»»ƒ∆≈ƒƒ¿ƒ«ƒ»≈¿≈…

‰Êa ‡ˆBik29. «≈»∆

נזירות.27) סתם ימי שהם יום, בין 28)שלשים שאין
יום. משלשים פחות לתגלחת שאמרו 29)תגלחת כמו

סותר  שמונים, ביום "נולד ה"י) פ"ב, (נזיר בירושלמי
שהוא  והכוונה עשרים". סותר תשעים, ביום נולד עשרה.

יום. שבעים לאחר שמנה מה כל מפסיד

.ÂÌBÈ ÌÈ¯OÚ ¯Á‡Ï ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰30¯ÊÁÂ , »≈¬≈ƒ»ƒ¿««∆¿ƒ¿»«
ÌBÈ ‰‡Ó ‰zÚÓ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡Â31ÌÈ¯OÚ ‰BÓ - ¿»«¬≈ƒ»ƒ≈«»≈»∆∆¿ƒ

ÌBÈ32˜ÒBÙe33‡È‰L ,ÌÈLÏL ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe , ≈«¿ƒƒ¿¿ƒ∆ƒ
Ál‚Ó ÌÈLÏM‰ ¯Á‡Â ,ÌÈ¯OÚ ¯Á‡Ï ¯„pL ˙e¯ÈÊp‰«¿ƒ∆»«¿««∆¿ƒ¿«««¿ƒ¿«≈«
‰BÓe ¯ÊBÁÂ ,ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·Óe ‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚zƒ¿««»√»≈ƒ»¿¿»¿≈∆
,ÛBqa ¯„pL ‰‡n‰ ÌÈÏL‰Ï È„k ÌBÈ ÌÈBÓL¿ƒ¿≈¿«¿ƒ«≈»∆»««

ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·Óe Ál‚Óe34. ¿«≈«≈ƒ»¿¿»

יום.30) שלשים שהיא נזירות, שקיבל 31)סתם נמצא
שחלה  הראשונה והיא - מאה של אחת נזירויות, שתי עליו
לחול  העומדת שלשים, של שהיא והשניה מעכשיו, עליו

יום. עשרים לאחר מיד המאה.32)עליו לנזירות
מגלח.33) בברייתא.34)ואינו יד. נזיר

.Ê¯ÈÊ ÈÈ¯‰Â ,ÌBÈ ÌÈ¯OÚ ¯Á‡Ï ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡»«¬≈ƒ»ƒ¿««∆¿ƒ«¬≈ƒ»ƒ
‰zÚÓ35ÌBÈ ÌÈLÏL ‰BÓ -36,‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚z Ál‚Óe ≈«»∆¿ƒ¿«≈«ƒ¿««»√»

˙e¯ÈÊp‰ ‡È‰Â ,ÌÈ¯Á‡ ÌBÈ ÌÈLÏL ‰BÓe ¯ÊBÁÂ¿≈∆¿ƒ¬≈ƒ¿ƒ«¿ƒ
ÌÈ¯OÚ ‰BÓ :¯Ó‡z Ì‡L .ÌÈ¯OÚ ¯Á‡Ï ¯„pL∆»«¿««∆¿ƒ∆ƒ…«∆∆¿ƒ
˙e¯ÈÊpÓ e¯‡L - Ál‚Óe ÌÈLÏL ‰BÓ ,˜ÒBÙe≈∆¿ƒ¿«≈«ƒ¿¬ƒ¿ƒ
˙ÁÏ‚z ÔÈa ÔÈ‡Â ,„·Ïa ÌBÈ ‰¯OÚ da ÏÈÁ˙‰L∆ƒ¿ƒ»¬»»ƒ¿«¿≈≈ƒ¿««

ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ˙BÁt ÌÏBÚÏ ‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚˙Ï ‰¯‰Ë37. »√»¿ƒ¿««»√»¿»»ƒ¿ƒ

יום.35) שלשים של אחת כל נזירויות, שתי עליו קיבל נמצא
כדי 37)מעכשיו.36) בהם אין יום משלשים שפחות

וכן  מד. שם כמבואר תגלחת, מצות בו לקיים שער" "גידול
יד.). (נזיר יום" משלשים פחות תגלחת "שאין טו. שם שנינו
אלא  הראשונה מהנזירות נשארו ולא הואיל רבינו, וסובר
שלשים  מונה עלֿכרחו לתגלחת, ראויים שאינם ימים עשרה
לאחר  שנדר הנזירות ומונה וחוזר מעכשיו רצופים ימים
סיכמו  חדא, דיבורֿהמתחיל יג: שם התוספות אבל עשרים.
עם  להצטרף ראויים אינם האחרונים ימים ועשרה שהואיל
יום  עשרים להניח נתכוון זה נודר ודאי הראשונים, העשרים
ולהטמא  ובתגלחת ביין בהם מותר להיות פנויים, הראשונים
הראשונה  בנזירות להתחיל יום עשרים ולאחר למתים,
יום  שלשים שימנה ואחרי יום, עשרים לאחר עליו שקיבל
יום  שלשים שניה נזירות וימנה ויחזור יגלח, רצופים,

אני ר  אמר: כאילו מעתה", נזיר "והריני שנדר: ומה צופים.
הנזירות  גמר לאחר שתתחיל נזירות, עוד מעכשיו מקבל
רבא. בעי דיבורֿהמתחיל שם, בתוספות כמבואר הראשונה,

.ÁÌBÈ ÌÈ¯OÚ ¯Á‡Ï ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡38¯ÊÁÂ , »«¬≈ƒ»ƒ¿««∆¿ƒ¿»«
‰zÚÓ ÌÏBÚ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡Â39ÂÈÏÚ ‰ÏÁ ‡Ï - ¿»«¬≈ƒ¿ƒ»≈«»…»»»»

‰BL‡¯a ¯„pL ˙e¯ÈÊ40. ¿ƒ∆»«»ƒ»

יום.38) שלשים שהיא נזירות, אינו 39)סתם עולם ונזיר
בתער  מקל שערו הכביד אם אלא שלשים, בסוף מגלח
פ"ג, לעיל כמבואר חודש, לשניםֿעשר חודש משניםֿעשר
יום, עשרים שלאחר נזירותו לנהוג יוכל שלא נמצא  הי"ב.
מחמת  נזרו, ימי שלשים במלאת בגילוח הוא אסור שהרי

לעולם. נזירותו השניה 40)נדר נזירותו עליו חלה שמיד
שנדר  נזירותו לנהוג יוכל לא ושוב עולם, נזיר הוא והרי
לא  אומרים ואין כאמור, בגילוח הוא אסור שהרי בראשונה,
הראשונה, נזירותו יגמור אשר עד עולם נזירות עליו תחול
את  רואים אנו לחכם, בשאלה ישנה ונזירות הואיל כי
הריני  וכשאמר: אינה, כאילו יום עשרים שלאחר הנזירות
נזירות  ועל מיד, שתחול בדעתו היה מעתה, עולם נזיר
כאילו  היא והרי ויתירנו, חכם אצל ילך עשרים, שלאחר
לחול  השניה נזירותו שהתחילה ומכיון קיימת, אינה
והראשונה  הספק, לה אין שוב - הראשונים יום בעשרים
"אם  בדרך שנפשטה בעיה יד. (נזיר עוד לחול יכולה אינה

הכסףֿמשנה). וכפירוש לומר", תמצא

.ËÌÈ¯OÚ ¯Á‡Ï ÔBLÓL ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«¬≈ƒ¿ƒƒ¿¿««∆¿ƒ
ÌBÈ41Â ¯ÊÁÂ ,‰zÚÓ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡42Ál‚Ó BÈ‡ - ¿»«¿»«¬≈ƒ»ƒ≈«»≈¿«≈«

‰B¯Á‡a ¯„pL BÊ ˙e¯ÈÊÏ43. ƒ¿ƒ∆»«»«¬»

כל 41) יין שותה ואינו לעולם, מתגלח אינו שמשון ונזיר
הי"ד). פ"ג, (לעיל למתים להטמא ומותר סתם 42)ימיו,

יום. שלשים שהיא יין,43)נזירות, לשתות הוא אסור אבל
שאינו  אלא הראשונים, ימים בעשרים עליו נזיר חומרי וכל
יום  עשרים לאחר כי באחרונה, שנדר נזירותו בסוף מגלח
ואין  מגלח, אינו שמשון ונזיר שמשון, נזירות עליו חלה
לא  שוב באחרונה, שנדר נזירותו עליו שחלה מכיון אומרים
בנזירות  יתחיל ואחריה שלשים, בסוף ויגלח תיפסק,
הי"ד), פ"ג, (לעיל בשאלה אינה שמשון נזירות כי שמשון,
יכול  אינו ושוב חלה היא מיד יום, העשרים ששלמו ומכיון
להחמיר. רבינו ופסק נפשטה), שלא בעיה (שם, לגלח
ה"ז)? פ"ב, (לעיל להקל" נזירות "ספק היא: שהלכה ואע"פ
להחמיר  ספיקה לחכם, שאלה בה שאין שמשון, בנזירות -
שמשון  שנזירות הטעם, נימק משנה' וב'לחם (כסףֿמשנה).
מפני  הוא, להקל נזירות שספק הטעם כל כי להחמיר, ספיקה
חמור  שספיקה נזירות, לספק נפשו מכניס אדם שאין
אינו  נזיר וספק קרבן, ומביא מגלח נזיר שוודאי מוודאה,
חולין  ספק משום קרבנותיו, להביא ראוי שאינו מגלח,
בוודאה  שגם שמשון, נזירות אבל יט:), נדרים (ראה לעזרה
מוודאה, חמור ספיקה שאין נמצא לעולם, מגלח אינו
להחמיר" נדרים ש"סתם כשם להחמיר, בה הולכים וממילא
מוכחים  הדברים וכן ה"ז). פ"ב, נדרים ובהל' יח:, (שם
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רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
תגלחת 1) בין שאין נזרו, ימי מלאת עם טהרה תגלחת זמן

יום  נזיר הריני האומר: דין יום, משלשים פחות לתגלחת
נזירותו  ימי שלמו בא, דוד שבן ביום או מיתתי, לפני אחד
שאינו  ודימה שנזר נזיר עליו, נזירות דקדוקי כל גילח, ולא
הוא  מאימתי נדר, שנדרו לו ונודע בנזירותו, היתר ונהג נדר
בתגלחת  אשתו נזירות מפיר שהבעל נזירותו, ימי מונה

טהרה. תגלחת לפני ולא הטומאה

.‡˙ÁÏ‚z Ál‚Ó ‰Ê È¯‰ - ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ¬≈∆¿«≈«ƒ¿««
‰¯‰Ë2ÌÈLÏLe „Á‡ ÌBÈ3ÌÈLÏL ÌBÈa Álb Ì‡Â , »√»∆»¿ƒ¿ƒƒ«¿¿ƒ
‡ˆÈ -4Ál‚Ó BÈ‡ - ÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ . »»»«¬≈ƒ»ƒ¿ƒ≈¿«≈«

ÌÈLÏLe „Á‡ ÌBÈa ‡l‡5. ∆»¿∆»¿ƒ

סותר 2) שהוא שנטמא, לנזיר בנגוד נזרו, ימי במלאת שהיא
השביעי  ביום טומאה תגלחת ומגלח נזירותו, מנין את

הי"א. פ"ו, לקמן כמבואר נזירות 3)לטומאתו, שסתם
(משנה  נזרו ימי מלאת לאחר מתגלח והוא יום, שלשים

מתנה). רב עלֿפי ה: שם בגמרא וכן טז., שם,4)בנזיר
ואחד  שלשים ביום גילח כאילו ונעשה ככולו, היום שמקצת

וברש"י). ה: נעשה 5)(נזיר יום, שלשים ופירש: הואיל
מקצת  בו אומרים ואין שלמים, יום שלשים אמר כאילו
הריני  תנן, דיבורֿהמתחיל: ובתוספות (שם, ככולו היום
מ"א: פ"ג, נזיר למשנה בפירושו רבינו וכתב נזיר).
הקרבנות  הבאת ממנו הבן גילוח, לשון "כשתשמע

התורה". בלשון לגילוח) (=הקודמת

.·‰BL‡¯‰ ˙‡ Ál‚Ó - ˙Bi¯ÈÊ ÈzL ¯ÊpL ÈÓƒ∆»«¿≈¿ƒÀ¿«≈«∆»ƒ»
„Á‡ ÌBÈa ‰iM‰ ˙‡Â ,ÌÈLÏLe „Á‡ ÌBÈa¿∆»¿ƒ¿∆«¿ƒ»¿∆»

ÌÈMLÂ6- ÌÈLÏL ÌBÈ ‰BL‡¯‰ ˙‡ Álb Ì‡Â . ¿ƒƒ¿ƒƒ«∆»ƒ»¿ƒ
ÌÈML ÌBÈ ‰iM‰ ˙‡ Ál‚Ó7‰ÚLz ÌBÈ Álb Ì‡Â , ¿«≈«∆«¿ƒ»ƒƒ¿ƒƒ«ƒ¿»

ÔÈÓÏ Û‡ BÏ ‰ÏBÚ ÌÈLÏL ÌBiL ;‡ˆÈ - ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ»»∆¿ƒ∆«¿ƒ¿«
‰iL ˙e¯ÈÊ8. ¿ƒ¿ƒ»

נגמרה 6) ואחד שלשים ביום הראשונה את שכשגילח
המקבל  כאדם ביום, בו שניה נזירות ומתחלת הנזירות,
נמצא  שלם, ליום יום חצי אותו לו שעולה יום, בחצי נזירות
כדין  למחרתו ומגלח השניה, הנזירות כלתה ששים שביום

ה:). לנזיר לנזירותו 7)(תוספות ואחד שלשים יום שהוא
כלו 8)השניה. השניה, הנזירות של יום שלשים נמצאו

"אם  הקודמת, בהלכה אמרנו וכבר ותשעה, חמשים ביום
טז.). נזיר (משנה יצא" - שלשים ביום גילח

.‚¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰Ôa ÈÏ ‰È‰iLk ¯ÈÊÂ ,9, »≈¬≈ƒ»ƒ¿»ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ≈
ÌÈÏLÓ - Ôa BÏ „ÏB Ck ¯Á‡Â BlL ˙e¯ÈÊ ÏÈÁ˙‰Â¿ƒ¿ƒ¿ƒ∆¿««»«≈«¿ƒ

BlL ˙‡10Ba ÏL ˙‡ ‰BÓ Ck ¯Á‡Â11ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ . ∆∆¿««»∆∆∆¿»«¬≈ƒ
ÌBÈ CÎÂ Ck ¯ÈÊ ÈÈ¯‰Â ,Ôa ÈÏ ‰È‰iLk ¯ÈÊ12, »ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ≈«¬≈ƒ»ƒ«¿«

Ôa BÏ „ÏB Ck ¯Á‡Â BlL ˙e¯ÈÊa ÏÈÁ˙‰Â13˜ÒBt - ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ∆¿««»«≈≈
Ba ÏL ˙‡ ‰BÓe BlL ˙e¯ÈÊ14¯ÊBÁ Ck ¯Á‡Â , ¿ƒ∆∆∆∆¿¿««»≈

BlL ˙‡ ÌÈÏLÓe15˙Á‡ ˙e¯ÈÊk Ô‰ÈzL È¯‰Â ,16. «¿ƒ∆∆«¬≈¿≈∆ƒ¿ƒ««
CÎÈÙÏ17¯˙BÒ - Ba ÏL ˙e¯ÈÊ CB˙a ‡ÓË Ì‡ , ¿ƒ»ƒƒ¿»¿¿ƒ∆¿≈
Ïk‰18ÌÈÏL‰Ï ÏÈÁ˙‰Lk ,Ba ˙e¯ÈÊ ¯Á‡ ‡ÓË ; «…ƒ¿»««¿ƒ¿¿∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ

Ba ˙e¯ÈÊ „Ú ‡l‡ ¯˙BÒ BÈ‡ - B˙e¯ÈÊ19‰nÎ·e . ¿ƒ≈≈∆»«¿ƒ¿¿«»
„ÏBpLk B˙e¯ÈÊpÓ ¯‡L Ì‡ ?BlL ˙‡ ÌÈÏLÓ ÌÈÓÈ»ƒ«¿ƒ∆∆ƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿∆«

¯˙BÈ B‡ ÌÈLÏL Ôa‰20ÌÈÏLÓe Ba ˙e¯ÈÊ ‰BÓ - «≈¿ƒ≈∆¿ƒ¿«¿ƒ
B˙e¯ÈÊpÓ e¯‡LpL ÌÈÓi‰21B˙e¯ÈÊpÓ e¯‡L Ì‡Â ; «»ƒ∆ƒ¿¬ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿¬ƒ¿ƒ

ÌÈLÏMÓ ˙BÁt22;Ba ˙e¯ÈÊ ¯Á‡ ÌÈLÏL ‰BÓ - »ƒ¿ƒ∆¿ƒ««¿ƒ¿
ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ˙BÁt ˙ÁÏ‚˙Ï ˙ÁÏ‚z ÔÈa ÔÈ‡L23. ∆≈≈ƒ¿««¿ƒ¿««»ƒ¿ƒ

בן.9) לו לכשיולד נוספת נזירות עליו תחילה,10)שקיבל
קרבנותיו. את ומביא (משנה 11)ומגלח בסופה ומגלח

את  למנות התחיל כשכבר זה כל הרדב"ז: וכתב יג:). נזיר
בנו, לו שנולד עד שלו את למנות התחיל לא אם אבל שלו,

שירצה. מהן איזו בנו 12)מקדים של נזירות הקדים כאן
שלו. שלו.13)לנזירות את לגמור הספיק ולא

קרבנותיו.14) ומביא נשארו 15)ומגלח לא ואם ומגלח,
בסוף  כמבואר יום, שלשים למנות עליו יום, שלשים לו

בנו 16)ההלכה. של את ומונה שלו בנזירות פוסק ,שהרי
ולדעת  יג:). שם (משנה אחת נזירות הכל היה  כאילו
בן, לי כשיהיה נזיר הריני דיבורֿהמתחיל יג. שם התוספות
נזירות  משלים אלא מגלח אינו בנו, של את שהשלים אחר
שתי  ומביא שתיהן, על אחת פעם מגלח הוא ואח"כ שלו
אינו  אבל לשלו. ואחת בנו לשל אחת קרבנות, מערכות
יוכל  לא כן שאם בנו, נזירות שהשלים אחר תיכף מגלח
בין  ו"אין יום, שלשים לו נשארו שלא שלו, על לגלח

יום". משלשים פחות לתגלחת והן 17)תגלחת הואיל
אחת. יוחנן).18)נזירות כרבי יד. (שם שלו את גם

וממילא 19) עליה. וגילח בנו נזירות את השלים כבר שהרי
שאינו  שכיון לשלו, בתחילה שמנה מה את גם סותר אינו
וראה  (רדב"ז) פניו שלפני מה סותר אינו שלפניו, מה סותר
הוא  הרי ולדעתו חולק, והראב"ד כב. אות בביאורנו לקמן
שהתחיל  מה אפילו שלו, לנזירות שמנה מה כל את סותר

בנו. נזירות לפני היתה 20)למנות שלו שנזירות כגון
מרובה. סתם,22)ומגלח.21)נזירות נזירות שנדר כגון

בנו. לו ונולד ימים עשרה למנות גידול 23)והתחיל שאין
"שאין  טו. שם המשנה וכלשון יום. משלשים פחות שיער
לעיל: רבינו דברי יובנו ובזה יום". משלשים פחות תגלחת
למנות  שעליו מכיון בנו", נזירות עד אלא סותר ש"אינו
בפני  נזירות חשובה זו הרי יום, שלשים בנו נזירות אחרי
את  ולא בנו, נזירות שאחרי הימים יסתור אם לו ודי עצמה,

(רדב"ז). לפניה שמנה הימים

.„ÈÈ¯‰Â ,Ôa ÈÏ ‰È‰iLk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk≈«»≈¬≈ƒ»ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ≈«¬≈ƒ
Ôa BÏ „ÏBÂ BlL ˙e¯ÈÊa ÏÈÁ˙‰Â ,ÌBÈ ‰‡Ó ¯ÈÊ24: »ƒ≈»¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ∆¿«≈

ÌBÈ ÌÈLÏL ¯„pL ‰‡n‰ ÔÓ ¯‡L Ì‡25¯˙È B‡ ƒƒ¿«ƒ«≈»∆»«¿ƒ»≈
˙e¯ÈÊ ˜ÒBt È¯‰L ,ÌeÏk „ÈÒÙ‰ ‡Ï - Ôa‰ „ÏBpLk¿∆««≈…ƒ¿ƒ¿∆¬≈≈¿ƒ
‡È·Óe Ál‚Óe ,Ba ÏL ‰BÓe ÏÈÁ˙Óe BlL∆«¿ƒ∆∆¿¿«≈«≈ƒ
e¯‡LpL ¯˙È B‡ ÌÈLÏM‰ ÌÈÏLÓe ,ÂÈ˙Ba¯»̃¿¿»«¿ƒ«¿ƒ»≈∆ƒ¿¬
‰‡n‰ ÔÓ ¯‡L Ì‡Â ;B˙e¯ÈÊÏ Ál‚Óe ,B˙e¯ÈÊpÓƒ¿ƒ¿«≈«ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿«ƒ«≈»

ÌÈÚ·L „Ú ¯˙BÒ - ÌÈLÏMÓ ˙BÁt26. »ƒ¿ƒ≈«ƒ¿ƒ

בנו.24) של תחילה ולמנות שלו, נזירותו להפסיק עליו והרי
שלו.25) נזירות למנין השבעים ביום הבן שנולד כגון
טו.).26) נזיר (משנה מאה עד ומשלים יום שלשים ומונה
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.È- È˙˙ÈÓ ÈÙÏ „Á‡ ÌBÈ ¯ÈÊ È‡ È¯‰ :¯Ó‡L ÈÓƒ∆»«¬≈¬ƒ»ƒ∆»ƒ¿≈ƒ»ƒ
ÌÏBÚÏ Ál‚Ïe ‡nh‰Ïe ÔÈÈ ˙BzLÏ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰44. ¬≈∆»ƒ¿«ƒ¿ƒ«≈¿«≈«¿»

דקדוקי 44) וכל היום, נזיר שהוא ונמצא למחר ימות שמא
האומר: ג:) (נדרים שאמרו ממה נלמד זה ודבר עליו. נזירות
שמא  מיד, נזיר זה הרי נזיר, שאהיה עד העולם מן אפטר לא
שמא  לחוש יש כאן אף ה"ד), פ"א, לעיל (ראה עתה ימות
אחת  נזירות אלא חייב אינו הקודם שבדין אלא למחר, ימות
אסור  זה הרי שלפנינו בדין ואילו בכל, מותר הוא ואח"כ
וכתב  (רדב"ז). למחר ימות שמא לעולם, וכו' יין לשתות
יין, לשתות אסור אלא אינו שלפנינו, שבדין ספר" ה"קרית
למחר  יחיה שמא ספק, התראת זה שהרי לוקה, אינו אבל

ספק. התראת על לוקים ואין כלום, עבר שלא נמצא

.‡ÈÌ‡ ,Ba ‡a „Âc ÔaL ÌBia ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ«∆∆»ƒ»ƒ
ÌÏBÚÏ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ¯„ ÏÁa45B‡ ˙aLa Ì‡Â ; ¿…»«¬≈∆»¿»¿ƒ¿«»

 ·BË ÌBÈa,¯zÓ ·BË ÌBÈ B˙B‡ B‡ ˙aL d˙B‡ - ¯„ ¿»«»«»À»
‡B·È Ì‡ ˜ÙÒ ¯·c‰L .ÌÏBÚÏ ¯eÒ‡ CÏÈ‡Â Ô‡kÓƒ»¿≈≈»¿»∆«»»»≈ƒ»

‡B·È ‡Ï B‡ ·BË ÌBÈa B‡ ˙aLa46‡e‰Â ÏÈ‡B‰Â , ¿«»¿…»¿ƒ¿
¯„pL ÌBÈa - ˜ÙÒ47˜ÙqL ,˙e¯ÈÊ ÂÈÏÚ ‰ÏÁ ‡Ï »≈¿∆»«…»»»»¿ƒ∆¿≈

Ï˜‰Ï - ˙e¯ÈÊ48CÏÈ‡Â Ô‡kÓ ,49˙e¯ÈÊ ÂÈÏÚ ‰ÏÁ50, ¿ƒ¿»≈ƒ»¿≈≈»»»»¿ƒ
˜ÙÒ ‡È‰L ‰‡a‰ ˙aLÂ51˙e¯ÈÊ ˙Ú˜ÙÓ dÈ‡ ¿«»«»»∆ƒ»≈≈»«¿««¿ƒ

ÂÈÏÚ ‰ÏÁL52. ∆»»»»

ãycew zegiyn zecewpã

ixd - xcp lega m` ,ea `a cec oay meia xifp ipixd xne`d"
."'ek mlerl xeq` df

הוא  מנזיר, המשיח ביאת יום שלמדים הפנימי הטעם
היתירה  והפרישות ההרחקה הוא בכלל הנזירות שעניין
וקדושה  שלימות האדם על המביאה העולם מענייני
לעתיד־  תהיה נזירות קדושת של זו ושלימות מיוחדים,
ובאותו  וחכמתה... בתורה "פנויין ישראל יהיו שאז לבוא
קנאה  ולא מלחמה ולא רעב לא שם יהי ' לא הזמן
ה' את לדעת אלא העולם כל עסק יהי' ולא ותחרות...
ישראל", "קדוש יהי' מישראל ואחד אחד וכל בלבד"
ומבחוריכם  לנביאים מבניכם "ואקים הנביא וכמאמר
בניכם  ונבאו בשר כל על רוחי את "אשפוך וכתיב לנזירים,

ובנותיכם".
(32 cenr g"l wlg y"ewl itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

."aehÎmeie zaya `eai m` wtq xacdy"

הנוסח  עם אחד בקנה הדבר עולה איך ששאלו, מה ועל
נמצא  שלא הרי שיבוא", יום בכל לו "אחכה מאמין" ב"אני
המשניות, בפירוש ולא הי"ד, 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
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ספורות" ספורות התורה את שעשו אלא נה)? ב, הימיםֿא,
חמשה  יתרומו: לא חמשה כגון: הלכה, לכל ומספר מנין
(עזרא  סופר נקרא היה הכהן ועזרא בחלה. חייבים דברים
כך  אותיותיה), (=מנה תורה בדברי סופר שהיה "כשם ו) ז,
ההלכות  למנות שם), (ירוש' חכמים" בדברי סופר היה

לב.61)כנ"ל. נזיר ברייתא

.„ÈB¯„a ¯z‰ ‚‰Â ,ÌBÈ ÌÈLÏL ¯„pL È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»«¿ƒ¿»«∆≈¿ƒ¿
¯Á‡Ïe ,ÌBÈ ÌÈ¯OÚ ¯eq‡ ‚‰Â ,ÌÈÓÈ ‰¯OÚ¬»»»ƒ¿»«ƒ∆¿ƒ¿««
‰BÓ ‰Ê È¯‰ - BÏ ¯Ò‡Â ÌÎÁÏ Ï‡L ÌÈLÏM‰«¿ƒ»«¿»»¿»«¬≈∆∆
Ô‰a ‚‰pL ‰¯OÚ‰ „‚k ,Ï‡ML ÌBiÓ ÌÈÓÈ ‰¯OÚ¬»»»ƒƒ∆»«¿∆∆»¬»»∆»«»∆
ÌÈÓÈ ˙¯OÚa ‡nh B‡ Ál‚ B‡ ‰˙L Ì‡Â .¯z‰∆≈¿ƒ»»ƒ«ƒ«»«¬∆∆»ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - el‡‰62. »≈«ƒ«««¿

מלקות 62) לוקה אינו אבל חכמים, דברי על ועבר שמרד על
בכל. והותר נזירותו הושלמה כבר התורה, שמן ארבעים.
שהיה  "לפי שם: בנזיר לרבינו, המשנה פירוש והשווה
עליו  חל שלא סבור והיה טועה, היתר) (שנהג הזמן באותו

הנדר".

.ÂËÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na63˙ËÚeÓ ˙e¯ÈÊa ?64Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿ƒ∆∆¬»
˙e¯ÈÊa ÌBÈ ÌÈLÏL ‚‰iL Bic - ‰a¯Ó ˙e¯ÈÊa65, ƒ¿ƒ¿À»«∆ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ

ÂÈÓÈ Ïk ‰a¯Ó‰ B˙e¯ÈÊ ÏÚ ¯·ÚL Èt ÏÚ Û‡66Ì‡Â . ««ƒ∆»««¿ƒ«¿À»»»»¿ƒ
ˆÚa ¯eq‡ ‚‰ ‡ÏÏÏk BÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ - BÓ67. …»«ƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒ¿»

היתר.63) בהם שנהג הימים כמנין איסור שינהוג
יום.64) שלשים בת בתוספתא 65)שהיא וכן כ. נדרים

מי"א. פ"א, בכולם,66)שם וזילזל יום, מאה שנזר כגון
בלבד. יום שלשים איסור שינהוג החכמים 67)דיו אין

פתח  הנודר מצא אם אפילו נדרו, את לו להתיר לו, נענים
כ.). (נדרים לו להתיר חרטה

.ÊË‰ÊÏ ÔÈ˜˜ÊpL ÔÈc ˙Èa Ïk68Ba ‡ˆBiÎÂ69, »≈ƒ∆ƒ¿»ƒ»∆¿«≈
ÔÓ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L ÌÈ¯„a ÔÈÏÊÏÊnL el‡Ï ÔÈÚÈ„BÓeƒƒ¿≈∆¿«¿¿ƒƒ¿»ƒ∆≈«»ƒƒ

‰¯Bz‰70Ï˜‰Ï Ô‰Ï e¯BiL B‡ ,71Ô‰Ï eÁzÙiL B‡ , «»∆»∆¿»≈∆ƒ¿¿»∆
Á˙t72B˙B‡ ÔÈcÓ -73ËBÈ„‰‰ ÔÈc ˙Èa74. ∆«¿«ƒ≈ƒ«∆¿

נדרו.68) לו היתר 69)להתיר בו ונהג גמור נדר שנדר
הלכה). ולענין דיבורֿהמתחיל שם, לנדרים ר"ן (ראה

חכמים,70) מדברי אלא ואינו חמור, נדרו שאין שמודיע
הי"בֿיג. פ"ב, נדרים בהל' המנויים אלה שאומר 71)כגון

מנהג  ינהג שלא לו לומר במקום לך, ומותר נדר זה אין לו:
שם. כמבואר בו, ולגעור בנדרים כך 72)זה וע"י חרטה,

לו. ולהתיר בטעות" "נדר נדרו את לעשות מתכוונים הם
ראה 73) בשמתא, שהם ואומרים, הקהל, מן אותם מרחיקים

ה"ב. פ"ז, תלמודֿתורה ובכת"י 74)הל' כ. נדרים
ההדיוט. ביתֿדין אותו את מנדים התימנים:

.ÊÈ˙e¯ÈÊp‰ ÈÓÈ eÓÏLÂ ,˙e¯ÈÊa ‰¯„pL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»ƒ¿ƒ¿»¿¿≈«¿ƒ
˙BÓ‰a‰ ÔÓ ˙Á‡ ‰ËÁLÂ ,‰È˙Ba¯˜ ‰‡È·‰Â75 ¿≈ƒ»»¿¿∆»¿ƒ¿¬»««ƒ«¿≈

ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,dÏÚa ÚÓL Ck ¯Á‡Â ,dÓc ˜¯ÊÂ¿ƒ¿«»»¿««»»««¿»««ƒ∆¬«ƒ
¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰Ál‚ ‡Ï76- ‰˜È¯Ê Ì„˜ Ì‡Â . …ƒ¿»≈»¿»≈¿ƒ…∆¿ƒ»

¯ÙÈ ‰Ê È¯‰77ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .78˙ÁÏ‚˙a ? ¬≈∆»≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿««

‰¯‰Ë79‰‡ÓË ˙ÁÏ‚˙a Ï·‡ ;80Èt ÏÚ Û‡ ¯ÙÈ - »√»¬»¿ƒ¿««À¿»»≈««ƒ
‡È‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z ÏL ˙Ba¯w‰ e·¯wL∆»¿«»¿»∆ƒ¿««À¿»ƒ¿≈∆ƒ

˙¯Á‡ ˙e¯ÈÊ ˙BÓÏ ‰ÎÈ¯ˆ ÔÈ„Ú81. ¬«ƒ¿ƒ»ƒ¿¿ƒ«∆∆

ה"א.75) פ"ח, לקמן כמבואר בהמות, שלש להביא שעליה
קרבנותיה 76) שאר את להביא ועליה נזירותה, נדר את

נפש, עינוי משום נדרה את יפר אומרים ואין כדין. ולהתגלח
פ"ח, (לקמן יין לשתות היא יכולה הדם שנזרק לאחר כי

נפש. עינוי שום כאן ואין היא 77)ה"ה) אסורה שעדיין
(משנה  נפש עינוי משום אשתו נדרי אדם ומיפר יין, בשתיית
בקרבנותיה  תעשה מה יתבאר ה"ט פ"ט, ולקמן כח.). נזיר

ההפרה. לפני להפר 78)שהפרישה יכול הבעל שאין
הקרבן. דם זריקת נזירות 79)אחרי אחרי מתגלחת שהיא

בטהרה. מנין 80)שמנתה כל את וסתרה שנטמאה
קרבנותי  ולהקריב להתגלח ועליה ולהתחיל נזירותה, ה,
ה"ג. פ"ו, לקמן ראה חדשה. נזירות ויכול 81)למנות

מעונה  כלומר, מנוולת" באשה "איֿאפשי לומר: בעלה
שם). (משנה יין משתיית ומנועה

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
על 1) מלקיות שש שלוקה הנזיר, על האסורים הגפן מיני

השיער  את המשיר סם ראשו על שהעביר נזיר אחת, התראה
הרבה  פעמים למת שנטמא נזיר פרע", "גדל מצות ביטל
מהם  מי הנזיר את המטמא אחת, אלא לוקה אינו אימתי

עצמו. שטימא הנזיר לוקה מלקיות כמה לוקה,

.‡‰‡Óh‰ :¯ÈÊÏ ÔÈ¯eÒ‡ ÔÈÈÓ ‰LÏL2, ¿»ƒƒ¬ƒ¿»ƒ«À¿»
˙ÁÏ‚z‰Â3ÔÙb‰ ÔÓ ‡ˆBi‰Â ,4˙ÏÒt ÔÈa È¯t ÔÈa , ¿«ƒ¿««¿«≈ƒ«∆∆≈¿ƒ≈¿…∆

È¯t5˙B¯‚B¯b ÏL B‡ ÌÈ¯Óz ÏL ¯ÎM‰ Ï·‡ .6 ¿ƒ¬»«≈»∆¿»ƒ∆¿¿
¯ÈÊÏ ¯zÓ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ7ÂÈÏÚ ¯Ò‡pL ‰Ê ¯ÎLÂ . ¿«≈»∆À»«»ƒ¿≈»∆∆∆¡«»»

‰¯Bza8ÔÈi‰ ˙·¯Úz ÏL ¯ÎM‰ ‡e‰ ,9. «»«≈»∆«¬…∆««ƒ

על 2) . . . הזירו ימי "כל ו) ו, (במדבר ככתוב למת, להטמא
יבוא". לא מת ה)3)נפש (שם ככתוב ראשו, שער לגלח

הי"א. להלן וראה ראשו". על יעבור לא ככתוב 4)"תער
יאכל". לא . . . היין מגפן יעׂשה אשר "מכל ד) ֵֶָ(שם,

ה"ב. בסמוך וקליפותיהם,5)וכמבואר הענבים חרצני כגון
בנזיר  כמבואר שהתליעו, ענבים וכן הבאה, בהלכה כמבואר

ב. מיובשות.6)לד, הגפן.7)תאנים מן יוצא שאינו
יזיר".8) ושכר "מיין ג: בו 9)שם, מעורב שיין משקה

שכר  (שם) אונקלוס לדברי אולם ה"ד. בסמוך הנזכר כשיעור
כשהוא  משכר "שהיין שם. רש"י מפרש וכן ישן. יין הוא -
הקפר  אלעזר "רבי שנינו: שב'ספרי' להעיר וראוי ישן".

חי". זה - שכר (במים), מזוג זה - יין אומר:

.·ÔÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡L ¯ÈÊ ?„ˆÈk ÔÙb‰ ÔÓ ‡ˆBi‰«≈ƒ«∆∆≈«»ƒ∆»«¿«ƒƒ
ÌÈL·È B‡ ÌÈÁÏ ,ÌÈ·Ú ‡e‰L ,È¯t‰10¯Òa B‡11, «¿ƒ∆¬»ƒ«ƒ¿≈ƒ…∆

Ì‰Â ,ÔÈbf‰ ‡È‰L ,È¯t‰ ˙ÏÒtÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡L B‡∆»«¿«ƒƒ¿…∆«¿ƒ∆ƒ««ƒ¿≈
‰BˆÈÁ‰ ‰tÏw‰12ÔÈbf‰ Ì‰Â ,ÌÈpˆ¯Á‰ B‡ , «¿ƒ»«ƒ»««¿«ƒ¿≈««ƒ

ÔÈÓÈt‰13Ì‡ ÔÎÂ .‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - Ô˙B‡ ÌÈÚ¯BfL «¿ƒƒ∆¿ƒ»¬≈∆∆¿≈ƒ
˙ÈÚÈ·¯ ‰˙L14ÔÈÈ15Le¯˜ ÔÈiÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡ B‡16, »»¿ƒƒ«ƒ»«¿«ƒƒ«ƒ»
È¯t‰ ‡e‰L17˙ÏÒt ‡e‰L ,ıÓÁ ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙L B‡ , ∆«¿ƒ»»¿ƒƒ…∆∆¿…∆

È¯t‰18ÌÈ·Ïel‰Â ÔÈÏÚ‰ Ï·‡ .‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ -19ÈÓe «¿ƒ¬≈∆∆¬»∆»ƒ¿«»ƒ≈
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.È- È˙˙ÈÓ ÈÙÏ „Á‡ ÌBÈ ¯ÈÊ È‡ È¯‰ :¯Ó‡L ÈÓƒ∆»«¬≈¬ƒ»ƒ∆»ƒ¿≈ƒ»ƒ
ÌÏBÚÏ Ál‚Ïe ‡nh‰Ïe ÔÈÈ ˙BzLÏ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰44. ¬≈∆»ƒ¿«ƒ¿ƒ«≈¿«≈«¿»

דקדוקי 44) וכל היום, נזיר שהוא ונמצא למחר ימות שמא
האומר: ג:) (נדרים שאמרו ממה נלמד זה ודבר עליו. נזירות
שמא  מיד, נזיר זה הרי נזיר, שאהיה עד העולם מן אפטר לא
שמא  לחוש יש כאן אף ה"ד), פ"א, לעיל (ראה עתה ימות
אחת  נזירות אלא חייב אינו הקודם שבדין אלא למחר, ימות
אסור  זה הרי שלפנינו בדין ואילו בכל, מותר הוא ואח"כ
וכתב  (רדב"ז). למחר ימות שמא לעולם, וכו' יין לשתות
יין, לשתות אסור אלא אינו שלפנינו, שבדין ספר" ה"קרית
למחר  יחיה שמא ספק, התראת זה שהרי לוקה, אינו אבל

ספק. התראת על לוקים ואין כלום, עבר שלא נמצא

.‡ÈÌ‡ ,Ba ‡a „Âc ÔaL ÌBia ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ«∆∆»ƒ»ƒ
ÌÏBÚÏ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ¯„ ÏÁa45B‡ ˙aLa Ì‡Â ; ¿…»«¬≈∆»¿»¿ƒ¿«»

 ·BË ÌBÈa,¯zÓ ·BË ÌBÈ B˙B‡ B‡ ˙aL d˙B‡ - ¯„ ¿»«»«»À»
‡B·È Ì‡ ˜ÙÒ ¯·c‰L .ÌÏBÚÏ ¯eÒ‡ CÏÈ‡Â Ô‡kÓƒ»¿≈≈»¿»∆«»»»≈ƒ»

‡B·È ‡Ï B‡ ·BË ÌBÈa B‡ ˙aLa46‡e‰Â ÏÈ‡B‰Â , ¿«»¿…»¿ƒ¿
¯„pL ÌBÈa - ˜ÙÒ47˜ÙqL ,˙e¯ÈÊ ÂÈÏÚ ‰ÏÁ ‡Ï »≈¿∆»«…»»»»¿ƒ∆¿≈

Ï˜‰Ï - ˙e¯ÈÊ48CÏÈ‡Â Ô‡kÓ ,49˙e¯ÈÊ ÂÈÏÚ ‰ÏÁ50, ¿ƒ¿»≈ƒ»¿≈≈»»»»¿ƒ
˜ÙÒ ‡È‰L ‰‡a‰ ˙aLÂ51˙e¯ÈÊ ˙Ú˜ÙÓ dÈ‡ ¿«»«»»∆ƒ»≈≈»«¿««¿ƒ

ÂÈÏÚ ‰ÏÁL52. ∆»»»»

ãycew zegiyn zecewpã

ixd - xcp lega m` ,ea `a cec oay meia xifp ipixd xne`d"
."'ek mlerl xeq` df

הוא  מנזיר, המשיח ביאת יום שלמדים הפנימי הטעם
היתירה  והפרישות ההרחקה הוא בכלל הנזירות שעניין
וקדושה  שלימות האדם על המביאה העולם מענייני
לעתיד־  תהיה נזירות קדושת של זו ושלימות מיוחדים,
ובאותו  וחכמתה... בתורה "פנויין ישראל יהיו שאז לבוא
קנאה  ולא מלחמה ולא רעב לא שם יהי ' לא הזמן
ה' את לדעת אלא העולם כל עסק יהי' ולא ותחרות...
ישראל", "קדוש יהי' מישראל ואחד אחד וכל בלבד"
ומבחוריכם  לנביאים מבניכם "ואקים הנביא וכמאמר
בניכם  ונבאו בשר כל על רוחי את "אשפוך וכתיב לנזירים,

ובנותיכם".
(32 cenr g"l wlg y"ewl itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

."aehÎmeie zaya `eai m` wtq xacdy"

הנוסח  עם אחד בקנה הדבר עולה איך ששאלו, מה ועל
נמצא  שלא הרי שיבוא", יום בכל לו "אחכה מאמין" ב"אני
המשניות, בפירוש ולא הי"ד, בספר לא ברמב"ם זה נוסח

בסידורים. הודפס שכך אלא
בשבת  יבוא אם ספק "הדבר שהרי לומר, יש ועוד
קודם  יבוא הנביא אליהו והלא יבוא", לא או ויום־טוב

שלפני־זה  ויו"ט שבת בערב שיבוא ויכול כו' קושיות ויתרץ
לבוא. דוד בן ויוכל הספק ויפתור

(394 cenr b"k wlg 'zegiy ihewl' itÎlr)

דוד.45) בן משיח יבוא היום איסור 46)שמא משום
בשבת  (=העיר) המדינה לתחום חוץ "שהיוצא בשבת, תחום
איסור  יש אם הוא, וספק ה"א) פכ"ז, שבת  (הל' לוקה" -
תחומין  איסור אין או טפחים, מעשרה למעלה תחומין

מג.). (עירובין מעשרה יו"ט.47)למעלה או שבת שהוא
ח.48) החול.49)נזיר החול 50)בימי בימי שגם ואע"פ

ספק  בזה: אומרים אין זאת בכל יבוא, אם ספק אלא אינו
שהוא  ביום משמעו - בא" שבןֿדוד "ביום כי להקל, נזירות
בתוספות  תם' 'רבינו כפירוש הדין, מצד לבוא ראוי

רוקח). (מעשה לשתות ואסור ד"ה מג: אם 51)לעירובין
יבוא. לא או מג:52)יבוא ספק עירובין אמרו: שלא

כבר  אם אבל הנזירות. תחולת בתחילת אלא להקל נזירות
פ"ג, ולעיל ח. בנזיר כמבואר מספק, נפקעת אינה עליו, חלה
אות  שם ובביאורנו הקופה", מלוא נזיר "הריני בענין הי"ז
אסור  אלא אינו זה בדין שגם ספר" ה"קרית וכתב עט.
דוד, בן עדיין בא לא שאם לוקה, אינו אבל יין לשתות

כלום. עבר שלא למפרע, הדבר הוברר

.·È˙ÁÏ‚z Ál‚ ‡ÏÂ B˙e¯ÈÊ ÈÓÈ eÓÏML ¯ÈÊ»ƒ∆»¿¿≈¿ƒ¿…ƒ«ƒ¿««
‰¯‰Ë53‡nh‰Ïe ÔÈÈ ˙BzLÏÂ Ál‚Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - »√»¬≈∆»¿«≈«¿ƒ¿«ƒ¿ƒ«≈

.ÂÈÏÚ ˙e¯ÈÊ È˜ec˜c ÏÎÂ ,Ì„wÓ ‰È‰Lk ÌÈ˙ÓÏ¿≈ƒ¿∆»»ƒ…∆¿»ƒ¿≈¿ƒ»»
‰˜BÏ - ‡nh B‡ ÔÈÈ ‰˙L B‡ Álb Ì‡Â54. ¿ƒƒ«»»«ƒƒ«»∆

אבל 53) מגלח, הוא שעליהם קרבנותיו, עדיין הביא שלא
מעכבת, תגלחתו אין ראשו, גילח ולא קרבנותיו שהביא כל

(לחםֿמשנה). ה"ה פ"ח, לקמן טו.54)כמבואר נזיר
לא  מת נפש על לה', הזירו ימי "כל ו) ו, (במדבר שנאמר
וכן  מלאת. שלפני כימים מלאת, שאחר ימים לרבות - יבא"
לרבות  - ימי" "כל נאמר: בכולם - גילוח ולענין יין לענין

יד:). (שם מלאת שלפני כימים מלאת שלאחר ימים

.‚È‰n„Â ¯ÈÊa ¯„pL ÈÓ55¯„ BÈ‡L56‚‰B ‰È‰Â , ƒ∆»«¿»ƒ¿ƒ»∆≈∆∆¿»»≈
ÔÈÈ ‰˙LÂ B¯„a ¯z‰57ÌÎÁÏ Ï‡L ÔÓÊ ¯Á‡Ïe , ∆≈¿ƒ¿¿»»«ƒ¿««¿«»«¿»»

˙e¯ÈÊa ·iÁ ‡e‰LÂ ¯„ ‡e‰L e‰¯B‰Â58‰Ê È¯‰ - ¿»∆∆∆¿∆«»ƒ¿ƒ¬≈∆
¯„pL ‰ÚMÓ ‰BÓ59ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe .60‚‰iL , ∆ƒ»»∆»«ƒƒ¿≈¿ƒ∆ƒ¿«

¯z‰ Ô‰a ‚‰pL ÌÈÓik ¯eq‡61. ƒ«»ƒ∆»«»∆∆≈

עליו 56)וחשב.55) שקיבל לשון שאותה לו, שנדמה
נזירות. לשון אינה - לנקוט:57)נזירות רבינו דקדק

ה"א), פ"ו, לקמן (ראה נזירותו את סותרת שאינה יין, ושתה
גילחוהו  ואפילו יום, שלשים סותר גילוחו גילח, אם אבל

אפילו נטמא אם וכן שם, כמבואר סותר באונס, - באונס
ה"ג). (שם נזירות.58)הכל לשון קבלתו, בלשון שיש

(משנה 59) נזירותו לימי לו עולים בהם שעבר הימים כל
זה  וכל נזיר, שאינו שחשב היה, אונס שהרי לא:), בנזיר

תורה. שם 60)מדין על סופרים נקראים שהיו החכמים,
ובירושלמי  ל.) (קידושין שבתורה האותיות כל סופרים שהיו
(דברי  סופרים תלמודֿלומר "מה אמרו: ה"א) (פ"ה, שקלים

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



zexifpקע zekld - d`ltd xtq - hay 'a iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌÈÙ‚20¯„Óq‰Â21l‡ È¯‰ -ÔÈ‡L ;¯ÈÊÏ ÔÈ¯zÓ e ¿»ƒ¿«¿»«¬≈≈À»ƒ¿»ƒ∆≈»
ÔÈ·LÁ Ô‰ ıÚ‰ ÔÓ ‡l‡ ,È¯t ˙ÏÒt ‡ÏÂ È¯t ‡Ï22. …¿ƒ¿…¿…∆¿ƒ∆»ƒ»≈≈∆¿»ƒ

כלשון 11)צמוקים.10) צרכם, כל נתבשלו שלא ענבים
שניו". תקהינה הּבסר "האכל כט) לא, (ירמיה הכתוב

"שלא 12) האומר: יוסי רבי כדעת ב. לד, נזיר משנה,
- והפנימי זוג, – החיצון בהמה, של (פעמון) כזוג תטעה,

זג. נקרא החיצון בענבים, כך ובכת"י 13)עינבל".
ולדעת  איננה. הזגין ותיבת: הפנימיים" "והם התימנים:
סופר'. 'טעות היא "הזגין" תיבת רוקח' ה'מעשה

פ"ד,14) שבועות בהל' לעיל מפורשת והיא הלוג, רביעית
ובגמרא 15)ה"ד. יין", רביעית שישתה "עד שם: משנה,

מסיני. למשה הלכה - לנזיר יין רביעית אמרו: - א לח, שם
עז.)16) (שבת אמרו וכן בכזית, ושיעורו כאוכל, שנחשב

(נקרש) "יבש לרשות: מרשות בשבת יין הוצאת לענין
ה"ב. פי"ח, שבת הל' והשווה בניגוד 17)בכזית",

הפרי. פסולת אלא שאינו מתקלקל 18)לחומץ, שהיין
לחומץ. ורכים.19)והופך ירוקים בעודם הגפן ענפי

הגפן 20) וחותכים כשפוצעים הגפנים מן היוצאים "המים
פ"א, ערלה למשנה, בפירושו רבינו (לשון הזמורות" או

בהתחלת 21)מ"ז). הפרי לאחר ראשית התפתחותו
"פרחה  יג): ז, השירים (שיר ככתוב מהעץ, הפרחים שנשרו
מ"ז) פ"א, (ערלה במשנה גם ונזכר הסמדר". פתח הגפן

לבוסר". לבלוב בין - "סמדר מגדיר: ערלה 22)וב'ערוך'
פרט, - יזיר ושכר "מיין דרשו: - ב לד, ובנזיר מ"ז. פ"א,
חזר  - זג ועד מחרצנים כלל, - היין מגפן יעשה אשר מכל
מה  הפרט, כעין אלא דן אתה אין ופרט, וכלל פרט ופרט,
פרי  כל אף חומץ), =) פרי ופסולת פרי מפורש הפרט
"כל  בוסר, לרבות - פרי" "כל שם: ופירשו פרי", ופסולת
עלים  ונתמעטו שהתליעו, ענבים לרבות - פרי" פסולת

לפרט. דומים שאינם גפנים, ומי ולולבים

.‚ÔÙ‚ È¯eq‡ Ïk23‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ24?„ˆÈk . »ƒ≈∆∆ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆≈«
¯Òa ÌÚ B‡ ÌÈL·È ÌÚ ÌÈÁÏ ÌÈ·Ú Û¯vL È¯‰¬≈∆≈≈¬»ƒ«ƒƒ¿≈ƒƒ…∆
Ì‡ ÔÎÂ .‰˜BÏ - ˙ÈÊk ˙·¯Úz‰ ÔÓ ÏÎ‡Â ,‚ÊÂ Ôˆ¯ÁÂ¿«¿»¿»¿»«ƒ««¬…∆¿«ƒ∆¿≈ƒ

‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÏÎ‡25- ˙ÈÊk Ïk‰ ÔÓ ÏÎ‡L „Ú ¬»»∆««∆«∆»«ƒ«…¿«ƒ
‰˜BÏ26- ıÓÁÂ ÔÈÈ ˙·¯Úz ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙L Ì‡ ÔÎÂ . ∆¿≈ƒ»»¿ƒƒ«¬…∆«ƒ»…∆

‰˜BÏ27. ∆

הגפן.23) רומי: א.24)בדפוס לד, נזיר משנה,
מועטות.25) תחילת 26)בהפסקות בין יהיה שלא ובלבד

כמבואר  ביצים, ג' אכילת משיעור יותר סופה עד האכילה
יותר  סופה עד האכילה מתחילת יש אם אבל ה"ד, בסמוך
מצטרפות  האכילות אין - ביצים שלש אכילת מכשיעור
מתחילה  שישהה "עד ב: יב, בכריתות ששנינו כמו (רדב"ז).
אסורות  מאכלות הל' והשווה פרס". אכילת כדי סוף ועד

ה"ח. -27)פי"ד היין מגפן יעׂשה אשר "מכל ֵֶָשנאמר:
לז:). (נזיר זה" עם זה מצטרפים שהם נזיר איסורי על לימד
כדי  סוף ועד מתחילה שהה אם בשתיה: הפסקות ולענין
שם) הרדב"ז כפירוש בנחת. (שתיה רביעית שתיית
בהל' רבינו כלשון מצטרפות, אין לאו ואם מצטרפות,

הט"ז. פ"ד, שם והשווה ה"ט, פי"ד אסורות מאכלות

.„¯eÒ‡‰ ¯·„Ï Û¯ËˆÓ BÈ‡ ¯zn‰ ¯·c28.¯ÈÊa »»«À»≈ƒ¿»≈¿»»»»¿»ƒ
Ïk‰ ÌÚhL Èt ÏÚ Û‡ ,L·„a ·¯Ú˙pL ÔÈÈ ?„ˆÈk≈««ƒ∆ƒ¿»≈ƒ¿«««ƒ∆«««…

ÔÈ˜env‰ ÔÎÂ ,˙·¯Úz‰ ÔÓ ‰˙LÂ ,ÔÈÈ ÌÚË29ÔÒ¯cL «««ƒ¿»»ƒ««¬…∆¿≈«ƒƒ∆¿»»
ÔÓ ÏÎ‡Â ,ÔÈ˜enˆ ÌÚË Ïk‰ ÌÚËÂ ,˙B¯‚B¯b‰ ÌÚƒ«¿¿¿«««…««ƒƒ¿»«ƒ
¯eÒ‡‰ ¯·cÓ ‰È‰iL „Ú ;‰˜BÏ BÈ‡ - ˙·¯Úz‰««¬…∆≈∆«∆ƒ¿∆ƒ»»»»

ÌÈˆÈa LÏL È„Îa ˙ÈÊk ˙·¯Úza30LÏLk ÏÎ‡Â ««¬…∆¿«ƒƒ¿≈»≈ƒ¿»«¿»
ÌÈˆÈa31Ì„‡ ÏÎa ÌÈÂM‰ ÔÈ¯eq‡‰ ¯‡Lk ,32BÓk , ≈ƒƒ¿»»ƒƒ«»ƒ¿»»»¿

˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a e¯‡aL33. ∆≈«¿¿ƒ¿«¬»¬

רביעית.28) או כזית לכשיעור, ענבים 29)להשלים
ביצים,30)מיובשות. כשלש מהתערובת יאכל שאם

האיסור. מן כזית יאכל שלא שאכל 31)איֿאפשר נמצא
ומצטרפות  ביצים, שלש אכילת כזמן בהפסקות, האיסור את
רש"י  וכדברי כד, אות לעיל כמבואר אחד, לשיעור האכילות
לאכלו  משהתחיל באכילתו שוהה שאינו "כיון א: סז, בע"ז
מצטרפת  - פרס אכילת כדי אלא שגמרו עד האיסור) (את
ושוהה  הואיל . . . פרס אכילת בכדי אין אם אבל אכילתו,
של  אכילות כשתי הן הרי פרס, אכילת מכדי יותר באכילתו

לוקין". ואין ימים על 32)שני האסורים ודם חלב כגון
בלבד. לנזיר אלא אסור שאינו הגפן, מן ליוצא בניגוד הכל,

שם:33) שאמרו א. לז, בנזיר ההלכה ומקור ה"ג. פט"ו,
כעיקר, (האיסור) טעם ליתן - ישתה לא ענבים משרת "וכל
ומכאן  חייב, - יין טעם בהם ויש במים ענבים שרה שאם
הדורש  עקיבא כרבי ולא שבתורה". איסורים לכל דן אתה
נזיר  באיסורי אין שאם לאיסור", שמצטרף ל"היתר מכאן

חייב. שיהא לכזית, משלים והיתר כשיעור

.‰‰È‰Â ,ÔÈÈa Bzt ‰¯L Ì‡ ÔÎÂ34È„Îa ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯‰ ¿≈ƒ»»ƒ¿«ƒ¿»»»¿ƒƒ«ƒƒ¿≈
Ò¯t35ÏÎ‡L ‡ˆÓpL ,Ò¯t È„k ÏÎ‡Â ,˙t‰ ÔÓ ¿»ƒ««¿»«¿≈¿»∆ƒ¿»∆»«

‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯36Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê ÏÚÂ . ¿ƒƒ«ƒ¬≈∆∆¿«∆¿«≈
¯·c ¯Ò‡Ï - ÌÈ·Ú ˙¯LÓ ÏÎÂ :‰¯Bza ¯Ó‡∆¡««»¿»ƒ¿«¬»ƒ∆¡…»»

ÔÈi‰ ÌÚËk BÓÚËÂ ÔÈi‰ Ba ·¯Ú˙pL37‰È‰iL ‡e‰Â . ∆ƒ¿»≈««ƒ¿«¿¿««««ƒ¿∆ƒ¿∆
BLnÓe BÓÚË38˙BÏÎ‡Ó È¯eq‡ ¯‡Lk ,39. «¿«»ƒ¿»ƒ≈«¬»

והיתה.34) התימנים: בו 35)בכת"י שיש ככר, חצי הוא
כשלש  בו יש "פרס" הנקרא: הככר, חצי נמצא ביצים, כשש
הל' והשווה ברוקה, בן יוחנן וכרבי פב:) (עירובין ביצים

ה"ו. פט"ז, צרעת בהפסקה 36)טומאת ששתיות אע"פ
שהוא  כאן אבל רביעית, שתיית כדי אלא מצטרפות אינן
כמאכל, דינו הפת, אכילת עם אכילה, דרך - היין מן נהנה

שמח'). ('אור פרס אכילת בכדי מצטרף כגון 37)שהוא
וכמבואר  לז. (נזיר יין טעם בהם ויש במים, ענבים ששרה

לא). אות רביעית 38)לעיל בלחם, שנבלע היין מן שיהיה
פרס. אכילת לתוך 39)בכדי שנפל הכליות, חלב כגון

שלש  בכל כזית החלב מן והיה ונמוח, הגריסין תבשיל
לוקה, - ביצים כשלש הגריסין מן ואכל התערובת, מן ביצים
לזה, והמקור ה"ג. פט"ו, אסורות מאכלות בהל' כמבואר
אסור  וממשו שטעמו "כל א: סז, בע"ז יוחנן רבי דברי
להעיר, וראוי פרס". אכילת בכדי כזית וזהו עליו, ולוקים
שיעור  היא פרס שאכילת ועוד, א סז, בע"ז רש"י ששיטת
פב, בעירובין התנאים במחלוקת תלוי וזה ביצים, ארבע של

לב. אות לעיל ראה ב.
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.Â- ÔÈÈ ÌÚË ÌL ÔÈ‡Â L·„a Ba ‡ˆBiÎÂ ÔÈÈ ·¯Ú˙ƒ¿»≈«ƒ¿«≈ƒ¿«¿≈»«««ƒ
Ì„Â ·ÏÁÓ ¯eÓÁ ‰Ê ‰È‰È ‡Ï .¯ÈÊÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰40. ¬≈∆À»¿»ƒ…ƒ¿∆∆»≈≈∆»»

בו 40) נמצא ולא בתבשיל נתערבו ואם כרת, בעונש שהם
מאכלות  בהל' כמבואר מותר, התבשיל הרי - האיסור טעם

ה"ב. פט"ו, אסורות

.Ê˙ÏÈÎ‡ È„Îa ˙ÈÚÈ·¯ ÌL ÔÈ‡Â ÔÈÈ ÌÚË Ba ‰È‰»»«««ƒ¿≈»¿ƒƒƒ¿≈¬ƒ«
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - Ò¯t41e¯‡aL BÓk , ¿»¬≈∆»ƒƒ¿≈¿ƒ¿∆≈«¿

˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a42ÏÎ‡ Ì‡ B˙B‡ ÔÈkÓe , ¿ƒ¿«¬»¬«ƒƒ»«
˙ec¯Ó ˙kÓ43. «««¿

"טעמו 41) ב: סז, בע"ז יוחנן רבי כדברי חכמים, מדברי
אסור  - רבינו וסובר עליו". לוקים ואין אסור - ממשו ולא

בלבד. כמו 42)מדבריהם התימנים: ובכת"י ה"ג. פט"ו,
טעם  בו יש אם הראב"ד, ולדעת מאכלות. באיסורי שביארנו
זה  הרי פרס, אכילת בכדי רביעית בו אין אם אפילו יין,
ב'תוספות' וראה עליו. לוקים שאין אלא התורה, מן אסור

אמר. רבא דיבורֿהמתחיל: ב צח, ועבר 43)חולין שמרד
צורך  וכפי הדיין עיני ראות כפי והיא חכמים, דברי על

מ"ג. פ"ד, נזיר למשנה, בפירושו רבינו כדברי השעה,

.Á‚Ê ˙ÈÊÎe Ôˆ¯Á ˙ÈÊÎe ÌÈ·Ú ˙ÈÊk ÏÎ‡L ¯ÈÊ»ƒ∆»«¿«ƒ¬»ƒ¿«ƒ«¿»¿«ƒ»
ËÁÒ elÙ‡Â ,ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙LÂ ÌÈ˜enˆ ˙ÈÊÎe¿«ƒƒƒ¿»»¿ƒƒ«ƒ«¬ƒ»«

epnÓ ‰˙LÂ ÏBkL‡44LÓÁ ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÚÈ·¯ ∆¿¿»»ƒ∆¿ƒƒ¬≈∆∆»≈
˙Bi˜ÏÓ45‰˜BÏÂ .‡e‰ „Á‡ Â‡Ïa Ô‰Ó „Á‡ ÏkL , «¿ƒ∆»∆»≈∆¿»∆»¿∆

ÏÎa ‰ÂL ‡e‰L ,B¯·c ÏÁÈ ‡Ï ÌeMÓ ˙ÈML ˙e˜ÏÓ«¿ƒƒƒ…«≈¿»∆»∆¿»
ÌÈ¯„p‰46- ÌÈ·Ú ˙ÈÊk B‡ ‚Ê ˙ÈÊk ÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ . «¿»ƒ¿≈ƒ»«¿«ƒ»¿«ƒ¬»ƒ

,ÌÈ·Ú ÌeMÓ B‡ ‚Ê ÌeMÓ - ˙Á‡ :ÌÈzL ‰˜BÏ∆¿«ƒ««ƒ»ƒ¬»ƒ
B¯·c ÏÁÈ ‡Ï ÌeMÓ - ˙Á‡Â47¯ÈÊÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â . ¿««ƒ…«≈¿»¿«ƒ¿»ƒ

ÏÚ - ˙Á‡ :ÌÈzL ‰˜BÏ ‡e‰L - ‡nh B‡ ÁlbL∆ƒ«ƒ«»∆∆¿«ƒ«««
ÏÎa ‰ÂM‰ ¯eq‡‰ ÏÚ - ˙Á‡Â ,Ba „ÁÈÓ‰ ¯eq‡‰»ƒ«¿À»¿«««»ƒ«»∆¿»

.B¯·c ÏÁÈ ‡Ï ‡e‰L ,ÌÈ¯„p‰«¿»ƒ∆…«≈¿»

יין 44) אחר: בשם נקרא הוא אבל יין, טעם עדיין לו שאין
"וענבים 45)חדש. אמרה: התורה כי ב. לח, נזיר ברייתא

בפני  זה על לחייב - יאכל לא צמוקים) =) ויבשים לחים
נזיר, איסורי לכל דן אתה ומכאן עצמו, בפני זה ועל  עצמו
בפני  זה על חייב - שמות שני והם אחד מין שהוא כל
וענבים, ענבים) מיץ אפילו =) חדש יין לרבות וכו', עצמו"
שתים. חייב - שמות שני והם הואיל שוה , שטעמם אע"פ

ה"א.46) פ"א, לעיל כמבואר היא, נדר הנזירות גם כי שם,
יעׂשה  אשר "מכל משום: שביעית, מלקות לוקה אינו ֵֶָאבל
שזה  שבכללות" "לאו זהו כי יאכל" לא . . . היין מגפן
על  לוקים ואין מסויים, דבר מפרש ואינו דברים הרבה כולל

לאביי). בניגוד כרבא, (שם שבכללות שלוקין 47)לאו
ה"ה. פ"א, נדרים בהל' כמבואר עליו,

.ËıÓÁ ˙ÈÚÈ·¯e ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙ML ¯ÈÊ48BÈ‡ - »ƒ∆»»¿ƒƒ«ƒ¿ƒƒ…∆≈
BÓˆÚ ÈÙa ÔÈi‰ ÏÚ ·iÁ BÈ‡L ;˙Á‡ ‡l‡ ‰˜BÏ∆∆»««∆≈«»«««ƒƒ¿≈«¿
‰zLÈ ‡Ï ÔÈÈ :·e˙k ÔÈ‡L .BÓˆÚ ÈÙa ıÓÁ‰ ÏÚÂ¿««…∆ƒ¿≈«¿∆≈»«ƒ…ƒ¿∆
‡Ï ¯ÎL ıÓÁÂ ÔÈÈ ıÓÁ :Ck ‡l‡ ,‰zLÈ ‡Ï ıÓÁÂ¿…∆…ƒ¿∆∆»»…∆«ƒ¿…∆≈»…

Ba ·¯Ú˙pL ¯·c ‡ÏÂ ÔÈÈ ‰zLÈ ‡Ï :¯ÓBÏk .‰zLÈƒ¿∆¿«…ƒ¿∆«ƒ¿…»»∆ƒ¿»≈
¯ÎM‰ ‡e‰Â ,ÔÈi‰49‡ÏÂ ÏÈ‡B‰Â .eˆÈÓÁ‰ elÙ‡Â , ««ƒ¿«≈»«¬ƒ∆¿ƒ¿ƒ¿…

„Á‡ ÌL ‡e‰L ,ıÓÁ‰ ‡l‡ ÏÙk50ÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡ - »«∆»«…∆∆≈∆»≈∆«
BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚÂ BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê51. ∆ƒ¿≈«¿¿«∆ƒ¿≈«¿

שנחמץ.48) יין ה"א.49)שהוא לעיל בין 50)ראה
סתם, חומץ נקרא: שכר, חומץ שהוא בין יין, חומץ שהוא

א. סו, בע"ז כמבואר הם, אחד ושם אחד וכשם 51)ומין
אחד  שם שהוא שכר, וחומץ יין חומץ על שתים חייב שאינו
שהם  אע"פ והחומץ היין על שתים חייב אינו כך אחד, ומין
בפני  מהם אחד בכל לאו מיוחד ואינו הואיל שמות, שני
עליו. ילקה - בלבד חומץ ישתה אם אמנם (רדב"ז). עצמו
חולק, והראב"ד ישתה. לא יין חומץ תורה: אמרה שבפירוש
כמבואר  הם, שמות ושני מינים שני וחומץ יין ולדעתו
ב'ספר  רבינו אולם שתים. וחייב - א צו, בבבאֿבתרא
הש"ס  מסוגיית דבריו את הוכיח רו, לאֿתעשה המצוות',
אתה  מכאן וחומץ, יין שייר "והרי שם: ששאלו ב. לח, נזיר
שהחומץ  מפני שתים, והחומץ היין על חייב שאינו למד
הכתוב, אמר וכאילו היין, שהוא עיקרו, בעבור נאסר אמנם
'ספר  (ע"פ בהפסדו (מהיין) ממנו נסתלק לא שאיסורו
והשווה  שם). ובהערותיו העליר חיים ר' מהדורת המצוות'

שעב. מצוה החינוך' 'ספר

.ÈÔÈÈa ‰˙BL ‰È‰L ¯ÈÊ52Èt ÏÚ Û‡ ,Blk ÌBi‰ Ïk »ƒ∆»»∆¿«ƒ»«À««ƒ
ÌÈÓMÏ ·iÁ ‡e‰L53BÈ‡ - ˙ÈÚÈ·¯e ˙ÈÚÈ·¯ Ïk ÏÚ ∆«»«»«ƒ«»¿ƒƒ¿ƒƒ≈

B¯·c ÏÁÈ ‡Ïc ˙Á‡Â ÔÈÈ ÌeMÓ ˙Á‡ ‡l‡ ‰˜BÏ54, ∆∆»««ƒ«ƒ¿««¿…«≈¿»
e¯‡aL BÓk55˙ÈÚÈ·¯ Ïk ÏÚ Ba e¯˙‰ Ì‡Â . ¿∆≈«¿¿ƒƒ¿«»¿ƒƒ

Â ,‰zLz Ï‡ ,‰zLz Ï‡ :BÏ e¯Ó‡Â ˙ÈÚÈ·¯e‡e‰ ¿ƒƒ¿»¿«ƒ¿∆«ƒ¿∆¿
„Á‡Â „Á‡ Ïk ÏÚ ·iÁ - ‰˙BL56,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ . ∆«»«»∆»¿∆»ƒƒ¿≈¿ƒ

epnÓ ˜Á¯˙ÈÂ ÔÈÈ È˙BL ·LBÓa „ÓÚÏ ¯ÈÊÏ ¯eÒ‡L∆»«»ƒ«¬…¿«≈«ƒ¿ƒ¿«≈ƒ∆
ÂÈÙÏ ÏBLÎÓ È¯‰L ,‰a¯‰57ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .58·È·Ò : «¿≈∆¬≈ƒ¿¿»»»¿¬»ƒ»ƒ

·¯˜È ‡Ï Ì¯ÎÏ59. «∆∆…ƒ¿»

מב,52) בנזיר המשנה לשון וכן יין, שותה התימנים: בכת"י
ורביעית,53)א. רביעית כל על אותו מעניש שהקב"ה

למשנה, בפירושו רבינו כלשון עצמה, בפני עבירה שהיא
ההתראה.54)שם. אחר אלא ללקות חיוב שאין
ה"ח.55) וכן 56)לעיל ואחת. אחת קדומים: בדפוסים

א. מב, נזיר המשנה, אחריהם 57)לשון ימשך שמא
עמהם. א.58)וישתה נח, שם 59)ע"ז יאכל שמא

ענבים.

.‡È‰˜BÏ - ˙Á‡ ‰¯ÚO ÁlbL ¯ÈÊ60¯Ú˙a ÔÈa , »ƒ∆ƒ««¬»««∆≈¿««
‚eÊa ÔÈa61d¯wÚÓ dˆvwL ‡e‰Â .62¯Úz ÔÈÚk63ÔÎÂ . ≈¿¿∆ƒ¿»≈ƒ»»¿≈««¿≈

‰˜BÏ - B„Èa dLÏz Ì‡64„Á‡Â Ál‚Ó‰ „Á‡ . ƒ¿»»¿»∆∆»«¿«≈«¿∆»
BL‡¯ ÏÚ ¯·ÚÈ ‡Ï ¯Úz :¯Ó‡pL ;Álb˙n‰65Ì‡Â . «ƒ¿«≈«∆∆¡«««…«¬…«…¿ƒ

,‰˜BÏ BÈ‡ - d¯wÚÏ dL‡¯ ÛÎÏ È„k epnÓ ÁÈp‰ƒƒ«ƒ∆¿≈»……»¿ƒ»»≈∆
¯Úz ÔÈÚk ‰Ê ÔÈ‡L66. ∆≈∆¿≈««

מ"ג.60) פ"ד, שם בתוספתא וכן א. מ, נזיר
לשרשה.62)במספרים.61) מעיקרו.63)סמוך שמגלח

א. מ, ראשו 64)נזיר על יעבור "לא שנאמר: ב. לט, שם
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ÌÈÙ‚20¯„Óq‰Â21l‡ È¯‰ -ÔÈ‡L ;¯ÈÊÏ ÔÈ¯zÓ e ¿»ƒ¿«¿»«¬≈≈À»ƒ¿»ƒ∆≈»
ÔÈ·LÁ Ô‰ ıÚ‰ ÔÓ ‡l‡ ,È¯t ˙ÏÒt ‡ÏÂ È¯t ‡Ï22. …¿ƒ¿…¿…∆¿ƒ∆»ƒ»≈≈∆¿»ƒ

כלשון 11)צמוקים.10) צרכם, כל נתבשלו שלא ענבים
שניו". תקהינה הּבסר "האכל כט) לא, (ירמיה הכתוב

"שלא 12) האומר: יוסי רבי כדעת ב. לד, נזיר משנה,
- והפנימי זוג, – החיצון בהמה, של (פעמון) כזוג תטעה,

זג. נקרא החיצון בענבים, כך ובכת"י 13)עינבל".
ולדעת  איננה. הזגין ותיבת: הפנימיים" "והם התימנים:
סופר'. 'טעות היא "הזגין" תיבת רוקח' ה'מעשה

פ"ד,14) שבועות בהל' לעיל מפורשת והיא הלוג, רביעית
ובגמרא 15)ה"ד. יין", רביעית שישתה "עד שם: משנה,

מסיני. למשה הלכה - לנזיר יין רביעית אמרו: - א לח, שם
עז.)16) (שבת אמרו וכן בכזית, ושיעורו כאוכל, שנחשב

(נקרש) "יבש לרשות: מרשות בשבת יין הוצאת לענין
ה"ב. פי"ח, שבת הל' והשווה בניגוד 17)בכזית",

הפרי. פסולת אלא שאינו מתקלקל 18)לחומץ, שהיין
לחומץ. ורכים.19)והופך ירוקים בעודם הגפן ענפי

הגפן 20) וחותכים כשפוצעים הגפנים מן היוצאים "המים
פ"א, ערלה למשנה, בפירושו רבינו (לשון הזמורות" או

בהתחלת 21)מ"ז). הפרי לאחר ראשית התפתחותו
"פרחה  יג): ז, השירים (שיר ככתוב מהעץ, הפרחים שנשרו
מ"ז) פ"א, (ערלה במשנה גם ונזכר הסמדר". פתח הגפן

לבוסר". לבלוב בין - "סמדר מגדיר: ערלה 22)וב'ערוך'
פרט, - יזיר ושכר "מיין דרשו: - ב לד, ובנזיר מ"ז. פ"א,
חזר  - זג ועד מחרצנים כלל, - היין מגפן יעשה אשר מכל
מה  הפרט, כעין אלא דן אתה אין ופרט, וכלל פרט ופרט,
פרי  כל אף חומץ), =) פרי ופסולת פרי מפורש הפרט
"כל  בוסר, לרבות - פרי" "כל שם: ופירשו פרי", ופסולת
עלים  ונתמעטו שהתליעו, ענבים לרבות - פרי" פסולת

לפרט. דומים שאינם גפנים, ומי ולולבים

.‚ÔÙ‚ È¯eq‡ Ïk23‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ24?„ˆÈk . »ƒ≈∆∆ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆≈«
¯Òa ÌÚ B‡ ÌÈL·È ÌÚ ÌÈÁÏ ÌÈ·Ú Û¯vL È¯‰¬≈∆≈≈¬»ƒ«ƒƒ¿≈ƒƒ…∆
Ì‡ ÔÎÂ .‰˜BÏ - ˙ÈÊk ˙·¯Úz‰ ÔÓ ÏÎ‡Â ,‚ÊÂ Ôˆ¯ÁÂ¿«¿»¿»¿»«ƒ««¬…∆¿«ƒ∆¿≈ƒ

‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÏÎ‡25- ˙ÈÊk Ïk‰ ÔÓ ÏÎ‡L „Ú ¬»»∆««∆«∆»«ƒ«…¿«ƒ
‰˜BÏ26- ıÓÁÂ ÔÈÈ ˙·¯Úz ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙L Ì‡ ÔÎÂ . ∆¿≈ƒ»»¿ƒƒ«¬…∆«ƒ»…∆

‰˜BÏ27. ∆

הגפן.23) רומי: א.24)בדפוס לד, נזיר משנה,
מועטות.25) תחילת 26)בהפסקות בין יהיה שלא ובלבד

כמבואר  ביצים, ג' אכילת משיעור יותר סופה עד האכילה
יותר  סופה עד האכילה מתחילת יש אם אבל ה"ד, בסמוך
מצטרפות  האכילות אין - ביצים שלש אכילת מכשיעור
מתחילה  שישהה "עד ב: יב, בכריתות ששנינו כמו (רדב"ז).
אסורות  מאכלות הל' והשווה פרס". אכילת כדי סוף ועד

ה"ח. -27)פי"ד היין מגפן יעׂשה אשר "מכל ֵֶָשנאמר:
לז:). (נזיר זה" עם זה מצטרפים שהם נזיר איסורי על לימד
כדי  סוף ועד מתחילה שהה אם בשתיה: הפסקות ולענין
שם) הרדב"ז כפירוש בנחת. (שתיה רביעית שתיית
בהל' רבינו כלשון מצטרפות, אין לאו ואם מצטרפות,

הט"ז. פ"ד, שם והשווה ה"ט, פי"ד אסורות מאכלות

.„¯eÒ‡‰ ¯·„Ï Û¯ËˆÓ BÈ‡ ¯zn‰ ¯·c28.¯ÈÊa »»«À»≈ƒ¿»≈¿»»»»¿»ƒ
Ïk‰ ÌÚhL Èt ÏÚ Û‡ ,L·„a ·¯Ú˙pL ÔÈÈ ?„ˆÈk≈««ƒ∆ƒ¿»≈ƒ¿«««ƒ∆«««…

ÔÈ˜env‰ ÔÎÂ ,˙·¯Úz‰ ÔÓ ‰˙LÂ ,ÔÈÈ ÌÚË29ÔÒ¯cL «««ƒ¿»»ƒ««¬…∆¿≈«ƒƒ∆¿»»
ÔÓ ÏÎ‡Â ,ÔÈ˜enˆ ÌÚË Ïk‰ ÌÚËÂ ,˙B¯‚B¯b‰ ÌÚƒ«¿¿¿«««…««ƒƒ¿»«ƒ
¯eÒ‡‰ ¯·cÓ ‰È‰iL „Ú ;‰˜BÏ BÈ‡ - ˙·¯Úz‰««¬…∆≈∆«∆ƒ¿∆ƒ»»»»

ÌÈˆÈa LÏL È„Îa ˙ÈÊk ˙·¯Úza30LÏLk ÏÎ‡Â ««¬…∆¿«ƒƒ¿≈»≈ƒ¿»«¿»
ÌÈˆÈa31Ì„‡ ÏÎa ÌÈÂM‰ ÔÈ¯eq‡‰ ¯‡Lk ,32BÓk , ≈ƒƒ¿»»ƒƒ«»ƒ¿»»»¿

˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a e¯‡aL33. ∆≈«¿¿ƒ¿«¬»¬

רביעית.28) או כזית לכשיעור, ענבים 29)להשלים
ביצים,30)מיובשות. כשלש מהתערובת יאכל שאם

האיסור. מן כזית יאכל שלא שאכל 31)איֿאפשר נמצא
ומצטרפות  ביצים, שלש אכילת כזמן בהפסקות, האיסור את
רש"י  וכדברי כד, אות לעיל כמבואר אחד, לשיעור האכילות
לאכלו  משהתחיל באכילתו שוהה שאינו "כיון א: סז, בע"ז
מצטרפת  - פרס אכילת כדי אלא שגמרו עד האיסור) (את
ושוהה  הואיל . . . פרס אכילת בכדי אין אם אבל אכילתו,
של  אכילות כשתי הן הרי פרס, אכילת מכדי יותר באכילתו

לוקין". ואין ימים על 32)שני האסורים ודם חלב כגון
בלבד. לנזיר אלא אסור שאינו הגפן, מן ליוצא בניגוד הכל,

שם:33) שאמרו א. לז, בנזיר ההלכה ומקור ה"ג. פט"ו,
כעיקר, (האיסור) טעם ליתן - ישתה לא ענבים משרת "וכל
ומכאן  חייב, - יין טעם בהם ויש במים ענבים שרה שאם
הדורש  עקיבא כרבי ולא שבתורה". איסורים לכל דן אתה
נזיר  באיסורי אין שאם לאיסור", שמצטרף ל"היתר מכאן

חייב. שיהא לכזית, משלים והיתר כשיעור

.‰‰È‰Â ,ÔÈÈa Bzt ‰¯L Ì‡ ÔÎÂ34È„Îa ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯‰ ¿≈ƒ»»ƒ¿«ƒ¿»»»¿ƒƒ«ƒƒ¿≈
Ò¯t35ÏÎ‡L ‡ˆÓpL ,Ò¯t È„k ÏÎ‡Â ,˙t‰ ÔÓ ¿»ƒ««¿»«¿≈¿»∆ƒ¿»∆»«

‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯36Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê ÏÚÂ . ¿ƒƒ«ƒ¬≈∆∆¿«∆¿«≈
¯·c ¯Ò‡Ï - ÌÈ·Ú ˙¯LÓ ÏÎÂ :‰¯Bza ¯Ó‡∆¡««»¿»ƒ¿«¬»ƒ∆¡…»»

ÔÈi‰ ÌÚËk BÓÚËÂ ÔÈi‰ Ba ·¯Ú˙pL37‰È‰iL ‡e‰Â . ∆ƒ¿»≈««ƒ¿«¿¿««««ƒ¿∆ƒ¿∆
BLnÓe BÓÚË38˙BÏÎ‡Ó È¯eq‡ ¯‡Lk ,39. «¿«»ƒ¿»ƒ≈«¬»

והיתה.34) התימנים: בו 35)בכת"י שיש ככר, חצי הוא
כשלש  בו יש "פרס" הנקרא: הככר, חצי נמצא ביצים, כשש
הל' והשווה ברוקה, בן יוחנן וכרבי פב:) (עירובין ביצים

ה"ו. פט"ז, צרעת בהפסקה 36)טומאת ששתיות אע"פ
שהוא  כאן אבל רביעית, שתיית כדי אלא מצטרפות אינן
כמאכל, דינו הפת, אכילת עם אכילה, דרך - היין מן נהנה

שמח'). ('אור פרס אכילת בכדי מצטרף כגון 37)שהוא
וכמבואר  לז. (נזיר יין טעם בהם ויש במים, ענבים ששרה

לא). אות רביעית 38)לעיל בלחם, שנבלע היין מן שיהיה
פרס. אכילת לתוך 39)בכדי שנפל הכליות, חלב כגון

שלש  בכל כזית החלב מן והיה ונמוח, הגריסין תבשיל
לוקה, - ביצים כשלש הגריסין מן ואכל התערובת, מן ביצים
לזה, והמקור ה"ג. פט"ו, אסורות מאכלות בהל' כמבואר
אסור  וממשו שטעמו "כל א: סז, בע"ז יוחנן רבי דברי
להעיר, וראוי פרס". אכילת בכדי כזית וזהו עליו, ולוקים
שיעור  היא פרס שאכילת ועוד, א סז, בע"ז רש"י ששיטת
פב, בעירובין התנאים במחלוקת תלוי וזה ביצים, ארבע של

לב. אות לעיל ראה ב.
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המעבירים". כל לרבות הוא,65)- יעבור" "לא בו: קרא
על  מוסב "יעבור" שלשון מד.), (שם אחר לו יעביר ולא
אחר  בין הוא בין ומשמע הפועל, כאן נתפרש שלא התער,
המתגלח  "ואין ה"ז: פי"ב, ע"ז בהל' וראה תמימה'). ('תורה

שיסייע". עד ֿ 66)לוקה מצות ביטל אבל ב. לט, נזיר
הבאה  בהלכה כמבואר ראשו, שער פרע גדל שנאמר: עשה,

ספר'). ('קרית

.·ÈÌÒ BL‡¯ ÏÚ ¯È·Ú‰67¯ÈM‰Â ¯ÚO‰ ˙‡ ¯ÈMnL ∆¡ƒ«…«∆«ƒ∆«≈»¿ƒƒ
‰˜BÏ BÈ‡ - ¯ÚO‰ ˙‡68,‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïha ‡l‡ , ∆«≈»≈∆∆»ƒ≈ƒ¿«¬≈

.BL‡¯ ¯ÚO Ú¯t Ïcb :¯Ó‡pL∆∆¡««≈∆«¿«…

הטהרה,68)משחה.67) תגלחת מצות לענין א. מ, נזיר
מצות  בסם יוצא שאינו כשם גילוח, איסור לענין והואֿהדין
תמימה'). ('תורה גילוח באיסור עליו עובר אינו כך  גילוח,
כל  לרבות - יעבור "לא סא אות לעיל שאמרנו ואע"פ
שאינו  הסם אבל בידו, מעביר כשהוא הכוונה המעבירים",
מסביר, רענן' וב'זית (רדב"ז). עליו עובר אינו - ביד תולש
אין  - המשיחה בשעת מיד נושרות השערות ואין הואיל
מקור  רבינו מביא צב, 'עשה' המצוות' וב'ספר כתער. דינה
ב'עשה' אלא בלאו עובר אינו סם שבהעברת ההלכה
יתן  "ואל א: ו, פרק נשא זוטא ב'ספרי' והיא מ'מכילתא',
באדמה  החופף במצותֿעשה, שיירתי מה . . . בעשה סמנים

סמנין". והנותן

.‚ÈÌeMÓ ‰˜BÏ BÈ‡ - BL‡¯ Ïk ÁlbL ¯ÈÊ»ƒ∆ƒ«»…≈∆ƒ
˙Á‡ ‡l‡ ˙ÁÏ‚z‰69¯ÚO Ïk ÏÚ Ba e¯˙‰ Ì‡Â . «ƒ¿««∆»««¿ƒƒ¿«»≈»

¯ÚOÂ70Ál‚Ó ‡e‰Â ,Ál‚z Ï‡ ,Ál‚z Ï‡ :BÏ e¯Ó‡Â ¿≈»¿»¿«¿«≈««¿«≈«¿¿«≈«
.˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ‰˜BÏ -∆«»««¿««

חייב 69) שהוא ה"י, לעיל נתבאר וכבר א. מב, נזיר משנה,
רבינו  כותב וכן ושערה. שערה כל גילוח על לשמים

שם. למשנה, שערה 70)בפירושו כל התימנים: בכת"י
ושערה.

.„ÈÛÙBÁ ¯ÈÊ71,ÂÈ¯tˆa CÎBÁÂ B„Èa B¯ÚO ÏÚ »ƒ≈«¿»¿»¿≈¿ƒ»¿»
B˙ek ÔÈ‡ È¯‰L ,LLBÁ BÈ‡ - ¯ÚO ÏÙ Ì‡Â¿ƒ»«≈»≈≈∆¬≈≈«»»

¯ÈMÈ ‡lL ¯LÙ‡Â ¯ÈM‰Ï72˜¯ÒÈ ‡Ï Ï·‡ . ¿«ƒ¿∆¿»∆…«ƒ¬»…ƒ¿…
˜¯ÒÓa73‰Ó„‡a ÛÁÈ ‡ÏÂ74˙¯MnL ÈtÓ ,75˙‡ ¿«¿≈¿…»…«¬»»ƒ¿≈∆«∆∆∆

È‡cÂ ¯ÚO‰76‰˜BÏ BÈ‡ - Ôk ‰OÚ Ì‡Â .77. «≈»««¿ƒ»»≈≈∆

ומגרד.71) שמעון 72)משפשף וכרבי שם. משנה,
פ"א, שבת הל' השווה מותר. מתכוין שאינו דבר האומר:

נימין 73)ה"ה. להסיר הסורק, "כל אמרו: שם בגמרא
דבר  זה הרי רש"י: ומפרש מתכוין". מדולדלות (שערות)
כיון  לוקה, אינו זאת שבכל הרדב"ז, וכתב ואסור. מתכוין
לסרוק, אסור אבל גילוח, כאן אין - קצת נידלדלו שכבר

לגמרי. נעקרו לא שעדיין המשיר 74)כיון אדמה מיני מין
שם. למשנה רע"ב ראה השיער, ובכת"י 75)את

שמשיר. להשיר 76)התימנים: מתכוין שאינו ואע"פ
ישיר  ולא באדמה לחוף שאיֿאפשר וידוע הואיל השיער,
שבת  הל' השווה אסור, - לכך מתכוין שאינו אע"פ השיער,

ה"ו. שאינו 77)פ"א, ראשו, על סם העביר כמו זה שהרי

שביטל  ויתכן המשנה'). ('מרכבת הי"ב לעיל כמבואר לוקה.
סם. בהעברת לעיל כמבואר פרע. גדל של: מצותֿעשה בזה

.ÂË‰Ú·L ˙‡ÓË ˙ÓÏ ‡nhpL ¯ÈÊ78Èa ,˙B‡ÓËa Ô »ƒ∆ƒ«»¿≈À¿«ƒ¿»≈¿À¿
Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó ‡e‰L79¯‡a˙iL BÓk ,80˙B‡ÓËa ÔÈa , ∆¿«≈«¬≈∆¿∆ƒ¿»≈≈¿À¿

Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó BÈ‡L81‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ -82. ∆≈¿«≈«¬≈∆¬≈∆∆

ימים.78) תגלחת 79)שבעה עליהן להתגלח שמחוייב
ה"ב.80)טומאה. פ"ז, ברביעית 81)לקמן שנגע כגון

ה"וֿז. שם שיתבאר כמו ודופק, בגולל או המת, מן דם
זה 82) אין כי ז), ו, (במדבר במותם להם יטמא לא משום:

"וכי  ט) (שם, אחר בפסוק המפורשת טומאה, לתגלחת ענין
מתגלח  שאינו טהרתו", ביום ראשו וגלח . . . עליו מת ימות
רבינו  כלשון מת, של מעצמו שהן מטומאות שיטמא עד
בהל' רבינו שכתב ואע"פ שם. ובביאורנו ה"א, פ"ז לקמן
מן  טומאה שכל אומר, אני "לפיכך ה"ג: פ"ג, מת טומאת
זה  אין - תורה" דין אינה - עליה מגלח הנזיר שאין המת
לשיטתו  רבינו כי לוקה", זה "הרי כאן: שכתב מה סותר
בתורה, מפורש שאינו דבר שכל שני, שורש המצוות' ב'ספר
'מדברי  נקרא מידות, מי"ג באחת נדרש שהוא אע"פ
ח). אות שם ובביאורנו ה"ב, פ"א אישות הל' (ראה סופרים'
קבלה, דברי שהם "אע"פ ה"ו: פ"ה, שם רבינו כתב וכן
ה'כסף  וכתב בתורה". נתפרשו לא שהרי תורה, דין אינם
אלא  תורה, דין שמשפטם לומר, רבינו שכוונת שם, משנה'

רוקח'). ('מעשה בתורה מפורשים שאינם

.ÊË·iÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰a¯‰ ÌÈÓÚt ˙ÓÏ ‡nhƒ«»¿≈¿»ƒ«¿≈««ƒ∆«»
ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - ÌÈÓMÏ ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ˙e˜ÏÓ«¿«»««¿«««»«ƒ≈≈ƒ

˙Á‡ ‡l‡ B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓ83ÌÚt Ïk ÏÚ Ba e¯˙‰ Ì‡Â . «¿ƒ∆»««¿ƒƒ¿«»««
˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ‰˜BÏ - ‡nhÓ ‡e‰Â ,ÌÚÙÂ84. »««¿ƒ«≈∆«»««¿««

ופעם.83) פעם כל על התראה בלי ביתֿדין מלקות שאין
ה"י.84) לעיל והשווה א. מב, נזיר משנה,

.ÊÈ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na85‡nhpLa86¯ÊÁÂ ,L¯Ùe «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ«»≈≈¿»«
Ú‚Â87ÏÈ‰‡‰ B‡ ‡O B‡88Ú‚B ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿»«»»∆¡ƒ¬»ƒ»»≈«

·iÁ BÈ‡ - ¯Á‡ ˙Óa Ú‚Â ,B„Èa ˙n‰ ÔÈ„ÚÂ ,˙Óa¿≈«¬«ƒ«≈¿»¿»«¿≈«≈≈«»
‰ÚÈ‚ Ïk ÏÚ Ba e¯˙‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡ ‡l‡∆»««««ƒ∆ƒ¿«»¿ƒ»

„ÓBÚÂ ÏlÁÓ È¯‰L ,‰ÚÈ‚e89. ¿ƒ»∆¬≈¿À»¿≈

אחת.85) כל על לוקה בו, התרו במת.86)שאם
שכבר 88)במת.87) שאע"פ ה"ה, פ"ז לקמן ראה עליו,

בנגיעתו  טומאה לו נוספה הקודמת, מנגיעתו הוא טמא
יטמא  בו הנוגע שני אדם במת, שנוגע שבשעה השניה,
אבל  בחיבורין', 'טומאה הנקראת וזוהי - ימים שבעת
טומאת  אלא טמא אינו אחר, אדם בו ונגע המת מן משפירש
קשיא). לא ד"ה: שם וב'תוספות' מב: (נזיר ערב

"לא 89) ד) כא, (ויקרא אמרה והתורה הראשונה, מנגיעתו
מחולל, שאינו מי - להחלו" בעמיו כהן) =) בעל יטמא
 ֿ והוא ועומד. מחולל שהוא זה יצא הטומאה. על מוזהר
 ֿ דיבור וב'תוספות' (שם מזה זה למדים שהם לנזיר, הדין

אביי). איתיביה המתחיל:

.ÁÈÌL ˙nL „Ú ÌL ‰‰LÂ ˙È·Ï ÒÎpL ¯ÈÊ»ƒ∆ƒ¿«¿«ƒ¿»»»«∆≈»
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קעג zexifp zekld - d`ltd xtq - hay 'b iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙n‰90‰cLa ˙n‰ Ï‰‡Ï ÒÎpL B‡ ,91Ïc‚Óe ‰·z92 «≈∆ƒ¿«¿…∆«≈¿ƒ»≈»ƒ¿»
BzÚcÓ ÂÈÏÚÓ ‰·z‰ ‚b Ú¯Ùe B¯·Á ‡·e93‰Ê È¯‰ - »¬≈»«««≈»≈»»ƒ«¿¬≈∆
‡·È ‡Ï ÌeMÓ - ˙Á‡ :ÌÈzL ‰˜BÏ94- ˙Á‡Â , ∆¿«ƒ««ƒ…»…¿««

‡nhÈ ‡Ï ÌeMÓ95ÔÈ‡a ‰‡È·e ‰‡ÓË È¯‰L ; ƒ…ƒ«»∆¬≈À¿»ƒ»»ƒ
˙Á‡k96˙Ó„B˜ B˙‡ÓË - Bk¯„k ÒÎ Ì‡ Ï·‡ . ¿««¬»ƒƒ¿«¿«¿À¿»∆∆

ÂÈÏ‚¯ ˙BÚaˆ‡ B‡ BÓËÁ ÒÈÎiL ˙ÚnL ;B˙‡È·Ï¿ƒ»∆≈≈∆«¿ƒ»¿∆¿¿«¿»
‡ÓË97Blk ‡B·iL „Ú ‰‡Èa ÌeMÓ ·iÁ BÈ‡Â ,98. ƒ¿»¿≈«»ƒƒ»«∆»À

מת.90) התימנים: מרכבה 91)ובכת"י או ארון, מין
מפרש  ח) ב, (קהלת ושדות" "שדה ארון. כמין עשויה
שידה  יש: גמרא ובלשון צב, עגלות נוי, "מרכבות רש"י:

ומגדל". ובין 92)תיבה בינו ומפסיקים מסביב, הסגורים
הרי 93)הטומאה. מדעתו, שלא כי ובהסכמתו, מרצונו

ופטור. אנוס יבוא".94)הוא לא מת נפש "לא 95)"על
במותם". להם (נזיר 96)יטמא כאחת בשתיהן ונתחלל

ה"ו. פ"ג, אבל הל' והשווה כאילו 97)מג.) המת שאהל
נגעו  אצבעותיו או חוטמו וכאילו הוא, טומאה מלא
נמי). בבית ד"ה: וב'תוספות' שם, (נזיר בטומאה

איסור 98) ואין טומאה, משעת ועומד מחולל שהוא נמצא
מו) יד, (ויקרא כהנים' וב'תורת (שם). עליו חל יבוא" "לא
שביאה  ורובו", ראשו כשיכנס - הבית אל "והבא אמרו:
פ"ג, מקדש ביאת הל' והשווה ביאה. שמה אין - במקצת

הי"ח.

.ËÈ‰‚‚La ˙B¯·w‰ ˙È·Ï B‡ ˙n‰ Ï‰‡Ï ÒÎ99, ƒ¿«¿…∆«≈¿≈«¿»ƒ¿»»
Ba e¯˙‰ BÏ Ú„BpL ¯Á‡Â100‡l‡ ‡ˆÈÂ ıÙ˜ ‡ÏÂ , ¿««∆«ƒ¿¿…»«¿»»∆»
‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ÌL „ÓÚ101È„k ÌL ‡‰LiL ‡e‰Â . »«»¬≈∆∆¿∆ƒ¿∆»¿≈

‰ÈÂÁzL‰102Lc˜nÏ ÒÎpL ‡ÓË BÓk ,103. ƒ¿«¬»»¿»≈∆ƒ¿««ƒ¿»

בית 99) שזהו ידע לא או באהל, נמצא שמת ידע שלא
נזרו.100)הקברות. יטמא ולא אע"פ 101)שיצא,

שאין  ואע"פ שהייתו, על לוקה זה הרי בשגגה, שנכנס
- מעשה בה אין והשהייה מעשה, בו שאין לאו על לוקים
שכל  ה"ב, פי"ג שכירות בהל' משנה' ה'מגיד חידש כבר
לוקים  - מעשה בו שאין במקרה אפילו במעשה, שישנו לאו
כגון  מעשה, בו שיש לאו הוא שנטמא נזיר סתם והרי עליו,

-ה  ושהה בשגגה כשנכנס אפילו לפיכך המת, לאהל כניסה
יז.). לנזיר רנשבורג ר"ב (הגהות עליו שהיא 102)לוקה

וישתחוו  הרצפה, על ארצה אפים "ויכרעו לקרוא: כדי
ג), ז, הימיםֿב (דברי חסדו" לעולם כי טוב כי לה' והודות
הכ"ג. פ"ג, המקדש ביאת ובהל' ב. טז, בשבועות כמבואר

כמבואר 103) שם, ונטמא טהור כשהוא למקדש שנכנס
פ"ג, המקדש ביאת בהל' וכן א. יז, ב. יד, בשבועות
אפילו  כניסתו על חייב למקדש, שנכנס טמא אבל הכ"אֿכג,
בשבועות  זו הלכה ומקור הכ"א. שם כמבואר שם, שהה לא
בבית  בנטמא דן אשי שרב אלא שם, אשי רב בעיית - א יז,
את  ופרע חבירו ובא בשידה שנכנס כגון באונס, הקברות
לדין  השוגג דין משוה ורבינו מדעתו, שלא מעליה הגג
אחרי  בשניהם שהה ואם הם, פטורים ששניהם האונס,
ויצא  קפץ ולא במקדש נטמא כדין לוקה, - ההתראה

שם. ובביאורנו ה"ט, פ"ו לקמן וראה (רדב"ז).

.Î¯ÈÊp‰ ˙‡ ‡nËÓ‰104- „ÈÊÓ ¯ÈÊp‰ ‰È‰ Ì‡ : «¿«≈∆«»ƒƒ»»«»ƒ≈ƒ

‡Ï ¯eÚ ÈÙÏÂ ÌeMÓ ¯·BÚ B‡nhL ‰ÊÂ ,‰˜BÏ ¯ÈÊp‰«»ƒ∆¿∆∆ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ≈…
ÏLÎÓ Ôz˙105B‡nhL ‰ÊÂ ,‚‚BL ¯ÈÊp‰ ‰È‰ Ì‡Â ; ƒ≈ƒ¿…¿ƒ»»«»ƒ≈¿∆∆ƒ¿

‰˜BÏ Ì‰Ó „Á‡ ÔÈ‡ - „ÈÊÓ106‰˜ÏÈ ‡Ï ‰nÏÂ . ≈ƒ≈∆»≈∆∆¿»»…ƒ¿∆
?¯ÈÊp‰ ˙‡ ‡nËÓ‰107L‡¯ ˙‡ ‡nËÂ :¯Ó‡pL ÈÙÏ «¿«≈∆«»ƒ¿ƒ∆∆¡«¿ƒ≈∆…

B¯Ê108BzÚcÓ BÓˆÚ ‡nËiL „Ú ‰˜BÏ BÈ‡ -109. ƒ¿≈∆«∆¿«≈«¿ƒ«¿

ה"בֿח.104) פ"ז, לקמן המנויות המת מטומאות באחת
היה 105) לא עצמו שהנזיר במקום הטומאה שהיתה וכגון

אליה, להגיע יכול היה עצמו הנזיר אם אבל בה, ליגע יכול
ידי  לסייע שאסור ואע"פ בלבד, מסייע אלא זה מטמא אין
(רדב"ז). וכו' עור ולפני משום: עובר אינו עבירה, עוברי
ולפני  על: לוקה אינו כך ובין כך ובין ב. ו, ע"ז והשווה
לאו  על לוקים ואין הרבה. דברים כולל שהוא לפי וכו', עור
ה"בֿג. פי"ח, סנהדרין בהל' כמבואר שבכללות,

וכו'.106) עור ולפני משום: לוקים שאין נתבאר, שכבר
הי"א.107) לעיל הנזיר, את המגלח שלוקה כשם
נזרו.108) ראש לו וטמא נאמר: א.109)ולא מד, נזיר

שוגג  הנזיר שהיה אע"פ הנזיר את שהמגלח למדנו ומכאן
ראשו", על יעבור לא "תער על שעבר המגלח, לוקה -

סב. אות לעיל בביאורנו וראה (רדב"ז). עלֿכלֿפנים

.‡Î‡Ï ÌeMÓ Û‡ ‰˜BÏ - BÓˆÚ ‡nhL ¯B‰Ë ¯ÈÊ»ƒ»∆ƒ≈«¿∆«ƒ…
‰¯‰Ë ˙e¯ÈÊ ¯Á‡ È¯‰L ,BÓlLÏ ¯Á‡˙110‰OÚÂ ¿«≈¿«¿∆¬≈≈«¿ƒ»√»¿»»

‰OÚÓ111¯„ Ì‡ ÔÎÂ .112Û‡ ‰˜BÏ - ˙B¯·w‰ ˙È·a «¬∆¿≈ƒ»«¿≈«¿»∆«
¯Á‡˙ ‡Ï ÌeMÓ113‡nhL ¯ÈÊp‰L ,z„ÓÏ ‡‰ . ƒ…¿«≈»»«¿»∆«»ƒ∆ƒ≈

,‡nhÈ ‡Ï ÌeMÓ :˙Bi˜ÏÓ Úa¯‡ ‰˜BÏ - BÓˆÚ«¿∆«¿««¿ƒƒ…ƒ«»
B¯·c ÏÁÈ ‡Ï ÌeMÓe114,BÓlLÏ ¯Á‡˙ ‡Ï ÌeMÓe , ƒ…«≈¿»ƒ…¿«≈¿«¿

,˙Á‡k ‰‡ÓËÂ ‰‡Èa ‰˙È‰ Ì‡ ,‡B·È ‡Ï ÌeMÓeƒ…»ƒ»¿»ƒ»¿À¿»¿««
e¯‡aL BÓk115. ¿∆≈«¿

עד 110) טהרה נזירות ימי למנות יכול אינו טומאתו שבגלל
ד.). (נדרים יטהר עצמו.111)אשר שטמא

נזר.112) אם רומי: בדפוס וכן התימנים, ובכת"י בנזירות.
שם).113) (נדרים יטהר אשר עד נזירותו מאחר הוא שהרי

משם, יוצא שאינו מה כי מעשה, בו שאין לאו זה ואין
אילימא). דיבורֿהמתחיל א יז, נזיר ('תוספות' מעשה חשוב

צז. אות בביאורנו לעיל פ"א,114)וראה לעיל השווה
בשתים". עליו "לעבור ב: ג, בנדרים אמרו וכן ה"ב.

הם.115) מיוחדים שמות אלו, לאוין שכל הי"ח. לעיל
ה"ח. פ"ו, לקמן ראה הקברות, בבית לנדר ובנוגע

ה'תשע"ח  שבט ג' שישי 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
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המעבירים". כל לרבות הוא,65)- יעבור" "לא בו: קרא
על  מוסב "יעבור" שלשון מד.), (שם אחר לו יעביר ולא
אחר  בין הוא בין ומשמע הפועל, כאן נתפרש שלא התער,
המתגלח  "ואין ה"ז: פי"ב, ע"ז בהל' וראה תמימה'). ('תורה

שיסייע". עד ֿ 66)לוקה מצות ביטל אבל ב. לט, נזיר
הבאה  בהלכה כמבואר ראשו, שער פרע גדל שנאמר: עשה,

ספר'). ('קרית

.·ÈÌÒ BL‡¯ ÏÚ ¯È·Ú‰67¯ÈM‰Â ¯ÚO‰ ˙‡ ¯ÈMnL ∆¡ƒ«…«∆«ƒ∆«≈»¿ƒƒ
‰˜BÏ BÈ‡ - ¯ÚO‰ ˙‡68,‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïha ‡l‡ , ∆«≈»≈∆∆»ƒ≈ƒ¿«¬≈

.BL‡¯ ¯ÚO Ú¯t Ïcb :¯Ó‡pL∆∆¡««≈∆«¿«…

הטהרה,68)משחה.67) תגלחת מצות לענין א. מ, נזיר
מצות  בסם יוצא שאינו כשם גילוח, איסור לענין והואֿהדין
תמימה'). ('תורה גילוח באיסור עליו עובר אינו כך  גילוח,
כל  לרבות - יעבור "לא סא אות לעיל שאמרנו ואע"פ
שאינו  הסם אבל בידו, מעביר כשהוא הכוונה המעבירים",
מסביר, רענן' וב'זית (רדב"ז). עליו עובר אינו - ביד תולש
אין  - המשיחה בשעת מיד נושרות השערות ואין הואיל
מקור  רבינו מביא צב, 'עשה' המצוות' וב'ספר כתער. דינה
ב'עשה' אלא בלאו עובר אינו סם שבהעברת ההלכה
יתן  "ואל א: ו, פרק נשא זוטא ב'ספרי' והיא מ'מכילתא',
באדמה  החופף במצותֿעשה, שיירתי מה . . . בעשה סמנים

סמנין". והנותן

.‚ÈÌeMÓ ‰˜BÏ BÈ‡ - BL‡¯ Ïk ÁlbL ¯ÈÊ»ƒ∆ƒ«»…≈∆ƒ
˙Á‡ ‡l‡ ˙ÁÏ‚z‰69¯ÚO Ïk ÏÚ Ba e¯˙‰ Ì‡Â . «ƒ¿««∆»««¿ƒƒ¿«»≈»

¯ÚOÂ70Ál‚Ó ‡e‰Â ,Ál‚z Ï‡ ,Ál‚z Ï‡ :BÏ e¯Ó‡Â ¿≈»¿»¿«¿«≈««¿«≈«¿¿«≈«
.˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ‰˜BÏ -∆«»««¿««

חייב 69) שהוא ה"י, לעיל נתבאר וכבר א. מב, נזיר משנה,
רבינו  כותב וכן ושערה. שערה כל גילוח על לשמים

שם. למשנה, שערה 70)בפירושו כל התימנים: בכת"י
ושערה.

.„ÈÛÙBÁ ¯ÈÊ71,ÂÈ¯tˆa CÎBÁÂ B„Èa B¯ÚO ÏÚ »ƒ≈«¿»¿»¿≈¿ƒ»¿»
B˙ek ÔÈ‡ È¯‰L ,LLBÁ BÈ‡ - ¯ÚO ÏÙ Ì‡Â¿ƒ»«≈»≈≈∆¬≈≈«»»

¯ÈMÈ ‡lL ¯LÙ‡Â ¯ÈM‰Ï72˜¯ÒÈ ‡Ï Ï·‡ . ¿«ƒ¿∆¿»∆…«ƒ¬»…ƒ¿…
˜¯ÒÓa73‰Ó„‡a ÛÁÈ ‡ÏÂ74˙¯MnL ÈtÓ ,75˙‡ ¿«¿≈¿…»…«¬»»ƒ¿≈∆«∆∆∆

È‡cÂ ¯ÚO‰76‰˜BÏ BÈ‡ - Ôk ‰OÚ Ì‡Â .77. «≈»««¿ƒ»»≈≈∆

ומגרד.71) שמעון 72)משפשף וכרבי שם. משנה,
פ"א, שבת הל' השווה מותר. מתכוין שאינו דבר האומר:

נימין 73)ה"ה. להסיר הסורק, "כל אמרו: שם בגמרא
דבר  זה הרי רש"י: ומפרש מתכוין". מדולדלות (שערות)
כיון  לוקה, אינו זאת שבכל הרדב"ז, וכתב ואסור. מתכוין
לסרוק, אסור אבל גילוח, כאן אין - קצת נידלדלו שכבר

לגמרי. נעקרו לא שעדיין המשיר 74)כיון אדמה מיני מין
שם. למשנה רע"ב ראה השיער, ובכת"י 75)את

שמשיר. להשיר 76)התימנים: מתכוין שאינו ואע"פ
ישיר  ולא באדמה לחוף שאיֿאפשר וידוע הואיל השיער,
שבת  הל' השווה אסור, - לכך מתכוין שאינו אע"פ השיער,

ה"ו. שאינו 77)פ"א, ראשו, על סם העביר כמו זה שהרי

שביטל  ויתכן המשנה'). ('מרכבת הי"ב לעיל כמבואר לוקה.
סם. בהעברת לעיל כמבואר פרע. גדל של: מצותֿעשה בזה

.ÂË‰Ú·L ˙‡ÓË ˙ÓÏ ‡nhpL ¯ÈÊ78Èa ,˙B‡ÓËa Ô »ƒ∆ƒ«»¿≈À¿«ƒ¿»≈¿À¿
Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó ‡e‰L79¯‡a˙iL BÓk ,80˙B‡ÓËa ÔÈa , ∆¿«≈«¬≈∆¿∆ƒ¿»≈≈¿À¿

Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó BÈ‡L81‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ -82. ∆≈¿«≈«¬≈∆¬≈∆∆

ימים.78) תגלחת 79)שבעה עליהן להתגלח שמחוייב
ה"ב.80)טומאה. פ"ז, ברביעית 81)לקמן שנגע כגון

ה"וֿז. שם שיתבאר כמו ודופק, בגולל או המת, מן דם
זה 82) אין כי ז), ו, (במדבר במותם להם יטמא לא משום:

"וכי  ט) (שם, אחר בפסוק המפורשת טומאה, לתגלחת ענין
מתגלח  שאינו טהרתו", ביום ראשו וגלח . . . עליו מת ימות
רבינו  כלשון מת, של מעצמו שהן מטומאות שיטמא עד
בהל' רבינו שכתב ואע"פ שם. ובביאורנו ה"א, פ"ז לקמן
מן  טומאה שכל אומר, אני "לפיכך ה"ג: פ"ג, מת טומאת
זה  אין - תורה" דין אינה - עליה מגלח הנזיר שאין המת
לשיטתו  רבינו כי לוקה", זה "הרי כאן: שכתב מה סותר
בתורה, מפורש שאינו דבר שכל שני, שורש המצוות' ב'ספר
'מדברי  נקרא מידות, מי"ג באחת נדרש שהוא אע"פ
ח). אות שם ובביאורנו ה"ב, פ"א אישות הל' (ראה סופרים'
קבלה, דברי שהם "אע"פ ה"ו: פ"ה, שם רבינו כתב וכן
ה'כסף  וכתב בתורה". נתפרשו לא שהרי תורה, דין אינם
אלא  תורה, דין שמשפטם לומר, רבינו שכוונת שם, משנה'

רוקח'). ('מעשה בתורה מפורשים שאינם

.ÊË·iÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰a¯‰ ÌÈÓÚt ˙ÓÏ ‡nhƒ«»¿≈¿»ƒ«¿≈««ƒ∆«»
ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - ÌÈÓMÏ ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ˙e˜ÏÓ«¿«»««¿«««»«ƒ≈≈ƒ

˙Á‡ ‡l‡ B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓ83ÌÚt Ïk ÏÚ Ba e¯˙‰ Ì‡Â . «¿ƒ∆»««¿ƒƒ¿«»««
˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ‰˜BÏ - ‡nhÓ ‡e‰Â ,ÌÚÙÂ84. »««¿ƒ«≈∆«»««¿««

ופעם.83) פעם כל על התראה בלי ביתֿדין מלקות שאין
ה"י.84) לעיל והשווה א. מב, נזיר משנה,

.ÊÈ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na85‡nhpLa86¯ÊÁÂ ,L¯Ùe «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ«»≈≈¿»«
Ú‚Â87ÏÈ‰‡‰ B‡ ‡O B‡88Ú‚B ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿»«»»∆¡ƒ¬»ƒ»»≈«

·iÁ BÈ‡ - ¯Á‡ ˙Óa Ú‚Â ,B„Èa ˙n‰ ÔÈ„ÚÂ ,˙Óa¿≈«¬«ƒ«≈¿»¿»«¿≈«≈≈«»
‰ÚÈ‚ Ïk ÏÚ Ba e¯˙‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡ ‡l‡∆»««««ƒ∆ƒ¿«»¿ƒ»

„ÓBÚÂ ÏlÁÓ È¯‰L ,‰ÚÈ‚e89. ¿ƒ»∆¬≈¿À»¿≈

אחת.85) כל על לוקה בו, התרו במת.86)שאם
שכבר 88)במת.87) שאע"פ ה"ה, פ"ז לקמן ראה עליו,

בנגיעתו  טומאה לו נוספה הקודמת, מנגיעתו הוא טמא
יטמא  בו הנוגע שני אדם במת, שנוגע שבשעה השניה,
אבל  בחיבורין', 'טומאה הנקראת וזוהי - ימים שבעת
טומאת  אלא טמא אינו אחר, אדם בו ונגע המת מן משפירש
קשיא). לא ד"ה: שם וב'תוספות' מב: (נזיר ערב

"לא 89) ד) כא, (ויקרא אמרה והתורה הראשונה, מנגיעתו
מחולל, שאינו מי - להחלו" בעמיו כהן) =) בעל יטמא
 ֿ והוא ועומד. מחולל שהוא זה יצא הטומאה. על מוזהר
 ֿ דיבור וב'תוספות' (שם מזה זה למדים שהם לנזיר, הדין

אביי). איתיביה המתחיל:

.ÁÈÌL ˙nL „Ú ÌL ‰‰LÂ ˙È·Ï ÒÎpL ¯ÈÊ»ƒ∆ƒ¿«¿«ƒ¿»»»«∆≈»
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¯Úz ÔÈÚk ÔÈa ¯Ú˙a ÔÈa ,BL‡¯ ·¯ Álb˙4‡ÏÂ , ƒ¿««……≈¿««≈¿≈««¿…
Ô¯wÚÏ ÔL‡¯ ÛÎÏ È„k ˙B¯ÚO‰ ÔÓ ¯‡L5ÔÈa , ƒ¿«ƒ«¿»¿≈»……»¿ƒ»»≈

ÌÈËÒÏ e‰eÁl‚ elÙ‡ ,‰‚‚La ÔÈa ÔB„Êa6- Ò‡a ¿»≈ƒ¿»»¬ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿…∆
Ú¯t BÏ ‰È‰iL „Ú ÌBÈ ÌÈLÏL ¯˙BÒ ‰Ê È¯‰7¯Á‡Â , ¬≈∆≈¿ƒ«∆ƒ¿∆∆«¿««

˙BÓÏ ÏÈÁ˙Ó Ck8. »«¿ƒƒ¿

טומאה 2) - נזרו" טמא כי יפלו הראשונים "והימים שנאמר
סותר. היין ואין ברוב 3)סותרת אלא סותר אינו "לסתור

שזוהי  לסתור, המתחיל דיבור שם התוספות וכתבו ראשו"
טעם. בה מצינו שלא בנזיר, מסיני) (=למשה הלכה

לעיקרו.4) סמוך השיער את הגוזזים מספריים כי 5)כגון
סותר. אינו לעיקרם ראשם לכוף כדי מהם נשאר אם

יום.7)גזלנים.6) שלושים בן שיער ממקום 8)גידול
בין  יום) שלושים של (שהיא מועטת בנזירות בין שפסק,

מרובה. בנזירות

.·ÌBÈ ÌÈ¯OÚ ¯Á‡Ïe ,ÌBÈ ‰‡Ó ˙e¯ÈÊ ¯„ ?„ˆÈk≈«»«¿ƒ≈»¿««∆¿ƒ
„Ú ÌBÈ ÌÈLÏL ‰‰BL ‰Ê È¯‰ - BL‡¯ ·¯ Álb˙ƒ¿««……¬≈∆∆¿ƒ«
‰BÓ ÌBÈ ÌÈLÏM‰ ¯Á‡Â ,BL‡¯ ¯ÚO ‰a¯iL∆ƒ¿∆¿«…¿«««¿ƒ∆
Ô˙B‡ ÏÎÂ .B˙e¯ÈÊ ÈÓÈ ÌeÏLz ÌBÈ ÌÈBÓL¿ƒ«¿¿≈¿ƒ¿»»

ÂÈÏÚ ˙e¯ÈÊ È˜ec˜c Ïk ÌBÈ ÌÈLÏM‰9ÔÈ‡L ‡l‡ , «¿ƒ»ƒ¿≈¿ƒ»»∆»∆≈
ÔÈn‰ ÔÓ BÏ ÔÈÏBÚ10. ƒƒ«ƒ¿»

למת.9) ולהיטמא יין לשתות לו ועליו 10)שאסור
שפסק. ממקום נזירותו להשלים

.‚elÙ‡Â ,‰‚‚La ÔÈa ÔB„Êa ÔÈa ,‡ÓËpL ¯ÈÊ»ƒ∆ƒ¿»≈¿»≈ƒ¿»»«¬ƒ
Ò‡a ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ e‰e‡nË11Ïk‰ ¯˙Ò -12, ƒ¿¿≈»ƒ«»¿…∆»««…

z Ál‚Óe‰‡ÓË ˙ÁÏ‚13‰‡ÓË ˙Ba¯˜ ‡È·Óe ,14, ¿«≈«ƒ¿««À¿»≈ƒ»¿¿À¿»
ÌÈÓi‰Â :¯Ó‡pL ;˙e¯ÈÊ ÈÓÈ ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe«¿ƒƒ¿¿≈¿ƒ∆∆¡«¿«»ƒ
B¯Ê ÈÓÈ ˙‡ÏÓ ÌBÈa ‡ÓË elÙ‡Â .eÏtÈ ÌÈL‡¯‰15 »ƒ…ƒƒ¿«¬ƒƒ¿»¿¿…¿≈ƒ¿

Ïk‰ ¯˙Ò - ÌBi‰ ÛBÒa16. ¿«»««…

כשוגג,11) הזדון על קרבנות מביא שנטמא נזיר אמרו וכן
שוגג  זה פתע, - פתאום" בפתע עליו מת ימות "וכי שנאמר
זה  - פתאום הדפו, איבה בלא בפתע ואם אומר: הוא וכן

בטל.12)אונס. קודם שמנה מה כשיטהר.13)ואפילו
לטומאתו.14) השמיני לנזירות 15)ביום השלושים ביום

מרובה. לנזירות האחרון ביום או בנזיר 16)סתם, משנה
הכל" את סותר מאה יום נטמא יום מאה נזיר "הריני טז.

שלושים. אלא סותר אינו שם: האומר אליעזר כרבי ולא

.„˙‡ÏÓ ÌBÈ ¯Á‡ ‡ÓË17˙‡·‰ ÌBÈ ‡e‰L , ƒ¿»««¿…∆¬»«
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
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שנייה. פעם נזירות קבלת ללא בטהרה, נזירות לנהוג
טמא.32) טומאתו.33)בהיותו וחלה 34)בימי הואיל

נזירות. כך.35)עליו אחר שיתחיל טהרה נזירות למניין
אדומה.36) פרה אפר טמא 37)במי כל כדין לטומאתו,

וטבילה. הזאה הטעון נזירותו 38)מת למנות שמתחיל
קרבן  שום מביא שאינו לפי וטבל, שהיזה אחרי שביעי מיום
הבאת  יום השמיני, ליום לחכות לו אין טומאתו על

לנזירותו.39)הקרבנות. ימים שני שמנה אחרי
הטהרה.40) על 41)נזירות קרבנותיו מביא הוא שבו

הבאת  אחרי אלא נזירותו למנות מתחיל ואינו טומאתו,
על  קרבן מביא אינו שנזר שטמא והטעם, חטאתו. קרבן
וטמא  ... עליו מת ימות "וכי שנאמר שם מפורש טומאתו,
שנזר. בטמא ולא מדבר, הכתוב שנטמא בטהור - נזרו" ראש

.Á‰ÏÁ ˙e¯ÈÊ - ˙B¯·w‰ ˙È·a ‡e‰Â ¯„pL ÈÓƒ∆»«¿¿≈«¿»¿ƒ»»
ÂÈÏÚ42ÔÈÏBÚ ÔÈ‡ - ÌÈÓÈ ‰nk ÌL ‰‰L elÙ‡Â . »»«¬ƒ»»»«»»ƒ≈ƒ
BÏ43ÌL B˙i‰L ÏÚ ‰˜BÏÂ .44‡lL Ba e¯˙‰ Ì‡Â . ¿∆«¿ƒ»»¿ƒƒ¿∆…

Ál‚Ó BÈ‡ - ÌL ¯ÈfÈ45Ì‡Â .ÌMÓ ‡ˆiLk B¯ÚO «ƒ»≈¿«≈«¿»¿∆»»ƒ»¿ƒ
¯ÈÊp‰L ˙B‡Óh‰ ÔÓ ˙Á‡a ˙B¯·w‰ ˙È·a ÌL ‡ÓËƒ¿»»¿≈«¿»¿««ƒ«À¿∆«»ƒ

Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó46Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡Â Ál‚Ó BÈ‡ - ¿«≈«¬≈∆≈¿«≈«¿≈≈ƒ»¿«
‰‡ÓË47. À¿»

טמא.42) שהוא פי על נזירותו.43)אף אם 44)למניין
אל  בו: כשהתרו ובוודאי השתחוויה. שיעור כדי שהה

מלקות. אין התראה אין שאם טומאה,45)תשהה, תגלחת
טומאה. קרבן מביא ואינו בית 46)הואיל טומאת על אבל

מגלח. אינו אינו 47)הקברות שנזר טרם ונטמא הואיל
אינו  טומאה קרבן מביא שאינו וכל טומאה, קרבן מביא

טומאה. תגלחת מגלח

.ËÏc‚Óe ‰·z ‰cLa ÌLÏ ÒÎ48Ú¯Ùe B¯·Á ‡·e , ƒ¿«¿»¿ƒ»≈»ƒ¿»»¬≈»«
‰·ÈÊÚn‰ ˙‡ ÂÈÏÚ49ÌL ‰‰ML Èt ÏÚ Û‡ ,‡ÓËÂ »»∆««¬ƒ»¿ƒ¿»««ƒ∆»»»

‰˜BÏ BÈ‡ -50˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ Ï·‡ ,51Ì‡ ≈∆¬»«ƒ«««¿ƒ
.‰‰L»»

שם.48) ונזר הטומאה, לבין בינו מפסיקים הגג.49)והם
מדעתו. עליו 50)ושלא וכשקיבל הואיל בו, התרו ואפילו

יתכן, סגורה, הייתה השידה שהרי הייתה, בהיתר הנזירות,
(=בנזיר), חוץ שהיית לדמות ואין לוקה אינו שהה שאפילו
אולי  כי חייב, שהוא שם), ושהה במקדש (=נטמא לפנים

מפנים. חוץ ללמוד התורה 51)אין מן מלקות אם שאפילו
בטומאה, ששהה כאן, יש מדרבנן איסור אבל כאן, אין

חכמים. בדברי שמרד על ולוקה

.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¿«≈

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

zexifp zekld - d`ltd xtq - hay 'b iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

¯Úz ÔÈÚk ÔÈa ¯Ú˙a ÔÈa ,BL‡¯ ·¯ Álb˙4‡ÏÂ , ƒ¿««……≈¿««≈¿≈««¿…
Ô¯wÚÏ ÔL‡¯ ÛÎÏ È„k ˙B¯ÚO‰ ÔÓ ¯‡L5ÔÈa , ƒ¿«ƒ«¿»¿≈»……»¿ƒ»»≈

ÌÈËÒÏ e‰eÁl‚ elÙ‡ ,‰‚‚La ÔÈa ÔB„Êa6- Ò‡a ¿»≈ƒ¿»»¬ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿…∆
Ú¯t BÏ ‰È‰iL „Ú ÌBÈ ÌÈLÏL ¯˙BÒ ‰Ê È¯‰7¯Á‡Â , ¬≈∆≈¿ƒ«∆ƒ¿∆∆«¿««

˙BÓÏ ÏÈÁ˙Ó Ck8. »«¿ƒƒ¿

טומאה 2) - נזרו" טמא כי יפלו הראשונים "והימים שנאמר
סותר. היין ואין ברוב 3)סותרת אלא סותר אינו "לסתור

שזוהי  לסתור, המתחיל דיבור שם התוספות וכתבו ראשו"
טעם. בה מצינו שלא בנזיר, מסיני) (=למשה הלכה

לעיקרו.4) סמוך השיער את הגוזזים מספריים כי 5)כגון
סותר. אינו לעיקרם ראשם לכוף כדי מהם נשאר אם

יום.7)גזלנים.6) שלושים בן שיער ממקום 8)גידול
בין  יום) שלושים של (שהיא מועטת בנזירות בין שפסק,

מרובה. בנזירות

.·ÌBÈ ÌÈ¯OÚ ¯Á‡Ïe ,ÌBÈ ‰‡Ó ˙e¯ÈÊ ¯„ ?„ˆÈk≈«»«¿ƒ≈»¿««∆¿ƒ
„Ú ÌBÈ ÌÈLÏL ‰‰BL ‰Ê È¯‰ - BL‡¯ ·¯ Álb˙ƒ¿««……¬≈∆∆¿ƒ«
‰BÓ ÌBÈ ÌÈLÏM‰ ¯Á‡Â ,BL‡¯ ¯ÚO ‰a¯iL∆ƒ¿∆¿«…¿«««¿ƒ∆
Ô˙B‡ ÏÎÂ .B˙e¯ÈÊ ÈÓÈ ÌeÏLz ÌBÈ ÌÈBÓL¿ƒ«¿¿≈¿ƒ¿»»

ÂÈÏÚ ˙e¯ÈÊ È˜ec˜c Ïk ÌBÈ ÌÈLÏM‰9ÔÈ‡L ‡l‡ , «¿ƒ»ƒ¿≈¿ƒ»»∆»∆≈
ÔÈn‰ ÔÓ BÏ ÔÈÏBÚ10. ƒƒ«ƒ¿»

למת.9) ולהיטמא יין לשתות לו ועליו 10)שאסור
שפסק. ממקום נזירותו להשלים

.‚elÙ‡Â ,‰‚‚La ÔÈa ÔB„Êa ÔÈa ,‡ÓËpL ¯ÈÊ»ƒ∆ƒ¿»≈¿»≈ƒ¿»»«¬ƒ
Ò‡a ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ e‰e‡nË11Ïk‰ ¯˙Ò -12, ƒ¿¿≈»ƒ«»¿…∆»««…

z Ál‚Óe‰‡ÓË ˙ÁÏ‚13‰‡ÓË ˙Ba¯˜ ‡È·Óe ,14, ¿«≈«ƒ¿««À¿»≈ƒ»¿¿À¿»
ÌÈÓi‰Â :¯Ó‡pL ;˙e¯ÈÊ ÈÓÈ ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe«¿ƒƒ¿¿≈¿ƒ∆∆¡«¿«»ƒ
B¯Ê ÈÓÈ ˙‡ÏÓ ÌBÈa ‡ÓË elÙ‡Â .eÏtÈ ÌÈL‡¯‰15 »ƒ…ƒƒ¿«¬ƒƒ¿»¿¿…¿≈ƒ¿

Ïk‰ ¯˙Ò - ÌBi‰ ÛBÒa16. ¿«»««…

כשוגג,11) הזדון על קרבנות מביא שנטמא נזיר אמרו וכן
שוגג  זה פתע, - פתאום" בפתע עליו מת ימות "וכי שנאמר
זה  - פתאום הדפו, איבה בלא בפתע ואם אומר: הוא וכן

בטל.12)אונס. קודם שמנה מה כשיטהר.13)ואפילו
לטומאתו.14) השמיני לנזירות 15)ביום השלושים ביום

מרובה. לנזירות האחרון ביום או בנזיר 16)סתם, משנה
הכל" את סותר מאה יום נטמא יום מאה נזיר "הריני טז.

שלושים. אלא סותר אינו שם: האומר אליעזר כרבי ולא

.„˙‡ÏÓ ÌBÈ ¯Á‡ ‡ÓË17˙‡·‰ ÌBÈ ‡e‰L , ƒ¿»««¿…∆¬»«
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
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ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·ÈÂ BLÓL ·È¯ÚÈ ÏaËiLk - ÌÈÓÈ ‰nk«»»ƒ¿∆ƒ¿…«¬ƒƒ¿¿»ƒ»¿¿»
BÈ‡ - ÂÈ˙Ba¯˜ ¯Á‡Â BLÓL ·È¯Ú‰Â Ï·Ë .¯ÁÓÏ¿»»»«¿∆¡ƒƒ¿¿≈«»¿¿»≈
BÓL‡Â B˙ÏBÚ Ï·‡ ;B˙‡hÁ ‡È·iL „Ú ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Ó«¿ƒƒ¿«∆»ƒ«»¬»»«¬»

.e¯‡aL BÓk ,B˙B‡ ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡≈¿«¿ƒ¿∆≈«¿

ההזאה.68) אחר

.„ÈCÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z ¯ÈÊp‰ Ál‚nLk¿∆¿«≈««»ƒƒ¿««À¿»≈»ƒ
Lc˜n‰ Á˙t ÏÚ Ál‚Ï69Ú B¯ÚO CÈÏL‰Ï ‡ÏÂÏ ¿«≈««∆««ƒ¿»¿…¿«¿ƒ¿»«

L‡‰70‰È„na ÁlbL ÔÈ·e .71B¯ÚO - Lc˜na B‡ »≈≈∆ƒ««¿ƒ»«ƒ¿»¿»
‰‡‰a ¯eÒ‡72‰¯e·˜ ÔeÚËÂ ,73B¯Ù‡Â ,74¯eÒ‡ »«¬»»¿»¿»¿∆¿»

ÔÎÈÏL‰ Ì‡ ,Lc˜na Ál‚Ó‰Â .ÌÈ¯a˜p‰ Ïk ¯Ù‡k¿≈∆»«ƒ¿»ƒ¿«¿«≈««ƒ¿»ƒƒ¿ƒ»
‡ˆÈ - ÌL‡‰ „ec ˙Áz75. ««»»»»»

מגלח.69) טהור שנזיר האשם.70)כדרך דוד שתחת
ישראל 71) ערי שכל רבינו של פירושו וידוע בירושלים.

מדינה. הרי 72)נקראות: - ראשו" את "וקידש שנאמר
בהנאה. ואסור כקדש ממנו.73)הוא יהנו אם 74)שלא

מאיר 75)שרפוהו. ורבי יהודה רבי נחלקו ובתוספתא
הכול  הדוד, תחת השליכו אם בדיעבד, אבל בלכתחילה,
כי  הדוד תחת לשורפו צורך אין ולכתחילה שיצא, מודים,
לכתחילה  שמצוה טהור לנזיר בניגוד כנ"ל. לקברו אם

השלמים. דוד תחת שערו להשליך

.ÂËÏÚ Ba e¯˙‰L ÔÈa ,‰a¯‰ ˙B‡ÓË ‡ÓËpL ¯ÈÊ»ƒ∆ƒ¿»À¿«¿≈≈∆ƒ¿«
˙Á‡ Ïk ÏÚ Ba e¯˙‰ ‡lL ÔÈ·e ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk»««¿««≈∆…ƒ¿«»««

„Á‡ Ôa¯˜ ‡l‡ ÂÈ˙B‡ÓË ÏÚ ‡È·Ó BÈ‡ - ˙Á‡Â76. ¿««≈≈ƒ«À¿»∆»»¿»∆»
Ì„˜ ‰iL ÌÚt ‡ÓËpL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ¿»««¿ƒ»…∆

‰BL‡¯‰ ‰‡ÓË ˙Ba¯˜ ‡È·iL77Èt ÏÚ Û‡Â . ∆»ƒ»¿¿À¿»»ƒ»¿««ƒ
˙‡·‰ Ì„˜ B˙¯‰Ë ¯Á‡ ÌÈÓÈ ‰nk ¯Á‡˙pL∆ƒ¿«≈«»»ƒ««»√»…∆¬»«

B˙‡hÁ78ÌÈÓi‰ Ô˙B‡a ‡ÓËÂ ,79‡l‡ ‡È·Ó BÈ‡ - «»¿ƒ¿»¿»«»ƒ≈≈ƒ∆»
„Á‡ Ôa¯˜80¯‰ËÂ ‡ÓË Ì‡ Ï·‡ .81‡È·‰Â »¿»∆»¬»ƒƒ¿»¿»«¿≈ƒ

B˙‡hÁ82,B˙‡hÁ ‡È·‰L ¯Á‡ ‰iL ÌÚt ‡ÓËÂ , «»¿ƒ¿»««¿ƒ»««∆≈ƒ«»
·iÁ - B˙ÏBÚÂ BÓL‡ ‡È·‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¬«ƒ…≈ƒ¬»¿»«»

˙B¯Á‡ ˙Ba¯˜a83. ¿»¿»¬≈

כלום.76) מועילה התראה שאין ברור, שהם 77)והדבר
ואשם. ועולה השמיני.78)חטאת ביום  טרם 79)שהוא

חטאתו. אינו 80)שהביא חטאתו הביא שלא עוד שכל
הן  כאילו טומאותיו כל נמצאו טהרה. נזירות למנות מתחיל
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¿»¿∆¿«
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È‡cÂ ¯‰ËiL „Ú ‡ÓË ‡Óh‰103¯˜‰Ï „¯È .104È¯‰ - «»≈»≈«∆ƒ¿«««»«¿»≈¬≈
Ú‚pL Ú„iL „Ú ,¯B‰Ë ‰Ê105Èt ÏÚ Ûˆ ˙n‰ ‡ˆÓ . ∆»«∆≈«∆»«ƒ¿»«≈»«¿≈

ÌÈn‰106‡ÓË ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ -107Ú‚pL B˙˜ÊÁL ; ««ƒ¬≈∆¿∆¿«»≈∆∆¿»∆»«
Ûˆ ‡e‰L ‰Êa108. »∆∆»

לטומאתו.101) השביעי היה 102)ביום למערה כשירד
וודאי. בנזיר,103)טמא טהורה התהום טומאת אמרו ולא

טהור. בחזקת הנזיר כשהיה טמא 104)אלא היה שלא
מחומו. להצטנן ירד אלא כלל שנגע,105)למת נודע ואם

ונודע  הואיל נזירותו ימי סותר שאינו אלא מת, טמא זה הרי
היא. התהום וטומאת הדמים, מן אחד שנזרק לאחר לו

נטמא.106) לא ספק בו נטמא טומאה 107)וספק שספק
טמא. זה הרי להקר ירד ואפילו טמא ספקו היחיד ברשות
שאפשר  במקום נמצאה שהרי התהום, טומאת זו ואין
אפילו  היא, ידועה" ו"טומאה והואיל אדם, בני שיראוה

הכול. סתר הדמים, זריקת לאחר לו שספק 108)נודע
ובהלכות  שרץ. לעניין טהורה המים פני על צפה טומאה
אמרו  "ולא רבינו: כותב ג' הלכה י"ד, פרק הטומאות אבות

בלבד". לשרץ אלא טהור צפה טומאה ספק

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
סותר 1) ואינו עליהן מגלח הנזיר שאין המת, מן טומאות

המנין, מן לו עולים הסגרו ימי אם שנצטרע נזיר נזרו, את
שהנזיר  מצוה, יין שותה ואינו מצוה למת מיטמא שהנזיר
 ֿ ולא עשה בו שיש למרות מצוה תגלחת להתגלח מותר

תעשה.

.‡Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó ¯ÈÊp‰ ÔÈ‡L ˙n‰ ÔÓ ˙B‡ÓË LÈ≈À¿ƒ«≈∆≈«»ƒ¿«≈«¬≈∆
ÔÈÓ„Bw‰ ˙‡ ¯˙BÒ ‡ÏÂ2Ô‰· ‡ÓËpL Èt ÏÚ Û‡Â , ¿…≈∆«¿ƒ¿««ƒ∆ƒ¿»»∆

‰Ú·L ˙‡ÓË3‡ÓËÈ ÈÎÂ :Ba ¯Ó‡ ‡lL ÈÙÏ . À¿«ƒ¿»¿ƒ∆…∆¡«¿ƒƒ¿»
‡ÓËiL „Ú - ÂÈÏÚ ˙Ó ˙eÓÈ ÈÎÂ :‡l‡ ,LÙÏ¿∆∆∆»¿ƒ»≈»»«∆ƒ¿»

˙Ó ÏL BÓˆÚÓ Ô‰L ˙B‡ÓhÓ4Ck ¯Á‡Â ,5‡È·È ƒÀ¿∆≈≈«¿∆≈¿««»»ƒ
Ïk eÏtÈÂ ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z Ál‚ÈÂ ,‰‡ÓË ˙Ba¯»̃¿¿À¿»ƒ««ƒ¿««À¿»¿ƒ¿»

.ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓi‰«»ƒ»ƒƒ

הי"א.2) פ"ו, לעיל ידן 3)ראה על טמא להיות שדינו
ה"ז. להלן וכמבואר ימים, או 4)שבעה בשרו כגון

גולל  או העמים, ארץ ולא ה"ב, להלן המנויות עצמותיו,
ה"וֿה. להלן המנויות במת, הנגועים בכלים נוגע או ודופק,
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»∆¬≈»≈»
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ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·ÈÂ BLÓL ·È¯ÚÈ ÏaËiLk - ÌÈÓÈ ‰nk«»»ƒ¿∆ƒ¿…«¬ƒƒ¿¿»ƒ»¿¿»
BÈ‡ - ÂÈ˙Ba¯˜ ¯Á‡Â BLÓL ·È¯Ú‰Â Ï·Ë .¯ÁÓÏ¿»»»«¿∆¡ƒƒ¿¿≈«»¿¿»≈
BÓL‡Â B˙ÏBÚ Ï·‡ ;B˙‡hÁ ‡È·iL „Ú ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Ó«¿ƒƒ¿«∆»ƒ«»¬»»«¬»

.e¯‡aL BÓk ,B˙B‡ ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡≈¿«¿ƒ¿∆≈«¿

ההזאה.68) אחר

.„ÈCÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z ¯ÈÊp‰ Ál‚nLk¿∆¿«≈««»ƒƒ¿««À¿»≈»ƒ
Lc˜n‰ Á˙t ÏÚ Ál‚Ï69Ú B¯ÚO CÈÏL‰Ï ‡ÏÂÏ ¿«≈««∆««ƒ¿»¿…¿«¿ƒ¿»«

L‡‰70‰È„na ÁlbL ÔÈ·e .71B¯ÚO - Lc˜na B‡ »≈≈∆ƒ««¿ƒ»«ƒ¿»¿»
‰‡‰a ¯eÒ‡72‰¯e·˜ ÔeÚËÂ ,73B¯Ù‡Â ,74¯eÒ‡ »«¬»»¿»¿»¿∆¿»

ÔÎÈÏL‰ Ì‡ ,Lc˜na Ál‚Ó‰Â .ÌÈ¯a˜p‰ Ïk ¯Ù‡k¿≈∆»«ƒ¿»ƒ¿«¿«≈««ƒ¿»ƒƒ¿ƒ»
‡ˆÈ - ÌL‡‰ „ec ˙Áz75. ««»»»»»

מגלח.69) טהור שנזיר האשם.70)כדרך דוד שתחת
ישראל 71) ערי שכל רבינו של פירושו וידוע בירושלים.

מדינה. הרי 72)נקראות: - ראשו" את "וקידש שנאמר
בהנאה. ואסור כקדש ממנו.73)הוא יהנו אם 74)שלא

מאיר 75)שרפוהו. ורבי יהודה רבי נחלקו ובתוספתא
הכול  הדוד, תחת השליכו אם בדיעבד, אבל בלכתחילה,
כי  הדוד תחת לשורפו צורך אין ולכתחילה שיצא, מודים,
לכתחילה  שמצוה טהור לנזיר בניגוד כנ"ל. לקברו אם

השלמים. דוד תחת שערו להשליך

.ÂËÏÚ Ba e¯˙‰L ÔÈa ,‰a¯‰ ˙B‡ÓË ‡ÓËpL ¯ÈÊ»ƒ∆ƒ¿»À¿«¿≈≈∆ƒ¿«
˙Á‡ Ïk ÏÚ Ba e¯˙‰ ‡lL ÔÈ·e ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk»««¿««≈∆…ƒ¿«»««

„Á‡ Ôa¯˜ ‡l‡ ÂÈ˙B‡ÓË ÏÚ ‡È·Ó BÈ‡ - ˙Á‡Â76. ¿««≈≈ƒ«À¿»∆»»¿»∆»
Ì„˜ ‰iL ÌÚt ‡ÓËpL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ¿»««¿ƒ»…∆

‰BL‡¯‰ ‰‡ÓË ˙Ba¯˜ ‡È·iL77Èt ÏÚ Û‡Â . ∆»ƒ»¿¿À¿»»ƒ»¿««ƒ
˙‡·‰ Ì„˜ B˙¯‰Ë ¯Á‡ ÌÈÓÈ ‰nk ¯Á‡˙pL∆ƒ¿«≈«»»ƒ««»√»…∆¬»«

B˙‡hÁ78ÌÈÓi‰ Ô˙B‡a ‡ÓËÂ ,79‡l‡ ‡È·Ó BÈ‡ - «»¿ƒ¿»¿»«»ƒ≈≈ƒ∆»
„Á‡ Ôa¯˜80¯‰ËÂ ‡ÓË Ì‡ Ï·‡ .81‡È·‰Â »¿»∆»¬»ƒƒ¿»¿»«¿≈ƒ

B˙‡hÁ82,B˙‡hÁ ‡È·‰L ¯Á‡ ‰iL ÌÚt ‡ÓËÂ , «»¿ƒ¿»««¿ƒ»««∆≈ƒ«»
·iÁ - B˙ÏBÚÂ BÓL‡ ‡È·‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¬«ƒ…≈ƒ¬»¿»«»

˙B¯Á‡ ˙Ba¯˜a83. ¿»¿»¬≈

כלום.76) מועילה התראה שאין ברור, שהם 77)והדבר
ואשם. ועולה השמיני.78)חטאת ביום  טרם 79)שהוא

חטאתו. אינו 80)שהביא חטאתו הביא שלא עוד שכל
הן  כאילו טומאותיו כל נמצאו טהרה. נזירות למנות מתחיל
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¿»¿∆¿«
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מת 21) של מגופו הוא הרקב וכל נרקב, ואינו נשחק שאינו
נא.). (נזיר ב.22)בלבד עמ' שכסותו 23)שם לפי

שאין  מסיני, למשה והלכה תערובת. לו נעשית עמו, נרקבת
תערובת  כל בלא עצמו המת מן הבא אלא מטמא, המת  רקב

א). עמ' חלודה,25)כנ"ל.24)(שם להעלות שדרכה
שם  שאמרו ומתוך ד). ג, מת טומאת (הל' המת עם ותתערב
ובהל' מתכת, של למעט רבינו למד שיש", של "בארון נא.
של  או שיש של "בארון רבינו: כותב שם, מת טומאת

בהן". וכיוצא שלא 26)זכוכית נתבאר, וכבר כז: נדה
שלם. למת אלא רקב אמרו

.„„Á‡k ÌÈ˙Ó ÈL e¯·˜27B‡ B¯ÚO eÊÊbL B‡ , »¿¿≈≈ƒ¿∆»∆»¿¿»
BnÚ Ìe¯·˜e ÂÈ¯tˆ28‰˙nL ‰¯aÚ ‰M‡ B‡ , ƒ»¿»¿»ƒƒ»À»»∆≈»

‡nËÓ Ì‰lL ·˜¯‰ ÔÈ‡ - ‰ÈÚÓa d¯aÚÂ ‰¯a˜Â29. ¿ƒ¿¿»¿À»»¿≈∆»≈»»»∆»∆¿«≈
‡nËÓ BÈ‡ - ·˜¯ ‰OÚpL „Ú ˙n‰ ÔÁË Ì‡ ÔÎÂ30, ¿≈ƒ»««≈«∆«¬»»»≈¿«≈

„Ú B¯ÙÚ ÁÈp‰Â ˙n‰ ˙‡ ÔÁË .ÂÈÏ‡Ó ·È˜¯iL „Ú«∆«¿ƒ≈≈»»«∆«≈¿ƒƒ«¬»«
Blk ·È˜¯‰L31ÈÁ ‡e‰Lk B˙ˆ˜Ó [·È˜¯‰L] B‡ , ∆ƒ¿ƒÀ∆ƒ¿ƒƒ¿»¿∆«

˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - Ïk‰ ·È˜¯‰Â ˙Óe32·˜¯Ï ‡ÓË Ì‡Â ; ≈¿ƒ¿ƒ«…¬≈∆»≈¿ƒƒ¿»¿»»
‡ÓË ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ‰Ê33Ú·¯a ‡ÓË Ì‡ ÔÎÂ .34 ∆¬≈∆¿≈»≈¿≈ƒƒ¿»¿…«

ÔÏ‰‡a ˙ÏbÏb‰ ÔÓ B‡ ‰¯„M‰Ó ÔÈ‡a‰ ˙BÓˆÚ35- ¬»«»ƒ≈«ƒ¿»ƒ«À¿…∆¿»√»
‡ÓË ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰36. ¬≈∆¿≈»≈

נא.).27) (נזיר לזה" זה (=תערובת) גלגלים "נעשו
לו 28) נעשה שרקבונם בכסותו, שנקבר כמי זה הרי

(שם). רקב תורת לו ואין שם,29)תערובת, בעיה
לצאת  העובר שסוף כיון לומר, תמצא אם בדרך שנפשטה

וכבר  ונבדל. פרוש כגוף הוא הרי חיה) היתה נתבאר,(אילו
שם  שבגמרא להעיר, וכדאי מטמא. אינו מתים שני שרקב
עצמו, בפני וזה עצמו בפני זה שנקברו מתים שני אמרו:
 ֿ (אףֿעל טמא רקבם רקב, תרווד מלוא על ועמדו והרקיבו
אחד  שכל כיון תרווד, חצי אלא אחד מכל נשאר שלא פי
שהדגיש  וזהו שם), תוספות - רקב דין להם יש יחידי, נקבר
אין  זה באופן שדווקא כאחד, מתים שני קברו כאן: רבינו

מטמא. עפר 30)הרקב אלא רקב זה אין ב. עמ' שם
שהיה 31)טחינתו. כמו כברייתו, שירקב צריך שמא ספק,

שינוי. כל חי 32)ללא כשהוא שהרקיב מה אם ספק, שם.
זה  הרי לפנינו, מת והוא הואיל נאמר, או רקב. תורת לו יש

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.
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מקום, בכל אותם וקוברים המתים, עם להתרשלותם "שהם
מדרבנן... בגזירה וזה - הטומאה בזאת ארצותם על שפטנו
כשעורה". עצם מעפרה חלק בכל שיהיה נאמר שאנו לפי

ונידושו 48) המת עצמות אמה.ונשברו מאה עד השדה בכל
נד.49) בנזיר וכן שם, כאן,50)משנה יש סופר טעות

שריגים  המת מן כזית ועל עליו "כשהאהילו וצ"ל:
רב, (מעשה ה"ו פי"ט, מת טומאת בהל' וכן וכו', היוצאים"

מוילנה). הכהן בצלאל שהענפים 52)ענפים.51)לרבי
להביא  טפח שיעור מהם אחד בכל ואין מזה, זה רחוקים
אהל. זה שאין הוא, טהור התורה ומן ידו, על הטומאה את
ובתוספות  נד: (נזיר תחתיהם בהולך טומאה גזרו וחכמים

ה"ב). פי"ג, מת טומאת בהל' רבינו וכן אבנים 53)שם,
(רע"ב  פרע גדל לשון - פרעות ממנו. בולטים עצים או
מפני  הטומאה, מביאים אינם אלה וגם מ"ב) פ"ח, לאהלות
בנדה  וראה שם, לאהלות יו"ט (תוספות טפח ברחבם שאין

וסח:). המת 54)נז. מן כזית יש הגמל, או המיטה שתחת
של  כריסו ואין מ"א) פ"ט, אהלות (תוספתא עמו והנזיר
בהל' רבינו וכדברי להגן, עשוי שאינו כאהל, נידון הגמל
האמורות  ההלכות אלו "שכל ה"ו פי"ט, מת טומאת
מן  או הבהמה מן או האדם מן הנעשים אהלים בטומאת
מגלח  הנזיר אין ולפיכך סופרים... מדברי הכל הכלים
בין  וגמל מיטה מונה ה"ג פ"ז, נזיר ובירושלמי עליהם".
וראה  עליהם, מגלח הנזיר ואין אהל נעשים שאינם אלה,
אהל". אינו אדם בידי עשוי שאינו "אהל כא. סוכה

ט.55) אות ובביאורנו ה"ב, לעיל הנזיר 56)ראה אין אבל
ובתוספות  נד. בנזיר (משנה מסיני למשה הלכה עליה, מגלח

לוג). חצי ועל דיבורֿהמתחיל מט: ארון 57)שם כיסוי
עליו.58)המת. דופק שהכיסוי הארון, אהלות 59)צדי

לרבות  - השדה פני על יגע אשר וכל שנאמר: מ"ד, פ"ב,
משו  ולא מטמא הוא מגע משום - יגע אשר ודופק, ם גולל

הקבר  צדי ויקראו שם: רבינו וכתב שם). (רע"ב משא
אחד", יום "ודפקום (לשון המת דוחקים להיותם "דופקים"
אצלו  להיותו גולל, הקבר כיסוי ויקרא יג) לג, בראשית

הקבר. פי על מתגלגלת ארוכה 60)מאבן להעלות כדי
כשעורה, עצם בו שאין ועלֿכרחך יוחנן. כרבי נג:) (נזיר
מגעו  על לפחות מגלח הנזיר הרי כשעורה עצם בו יש שאם
אות  ובביאורנו ה"ב, לעיל וראה שם). (תוספות משאו ועל

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
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מת 21) של מגופו הוא הרקב וכל נרקב, ואינו נשחק שאינו
נא.). (נזיר ב.22)בלבד עמ' שכסותו 23)שם לפי

שאין  מסיני, למשה והלכה תערובת. לו נעשית עמו, נרקבת
תערובת  כל בלא עצמו המת מן הבא אלא מטמא, המת  רקב

א). עמ' חלודה,25)כנ"ל.24)(שם להעלות שדרכה
שם  שאמרו ומתוך ד). ג, מת טומאת (הל' המת עם ותתערב
ובהל' מתכת, של למעט רבינו למד שיש", של "בארון נא.
של  או שיש של "בארון רבינו: כותב שם, מת טומאת

בהן". וכיוצא שלא 26)זכוכית נתבאר, וכבר כז: נדה
שלם. למת אלא רקב אמרו

.„„Á‡k ÌÈ˙Ó ÈL e¯·˜27B‡ B¯ÚO eÊÊbL B‡ , »¿¿≈≈ƒ¿∆»∆»¿¿»
BnÚ Ìe¯·˜e ÂÈ¯tˆ28‰˙nL ‰¯aÚ ‰M‡ B‡ , ƒ»¿»¿»ƒƒ»À»»∆≈»

‡nËÓ Ì‰lL ·˜¯‰ ÔÈ‡ - ‰ÈÚÓa d¯aÚÂ ‰¯a˜Â29. ¿ƒ¿¿»¿À»»¿≈∆»≈»»»∆»∆¿«≈
‡nËÓ BÈ‡ - ·˜¯ ‰OÚpL „Ú ˙n‰ ÔÁË Ì‡ ÔÎÂ30, ¿≈ƒ»««≈«∆«¬»»»≈¿«≈

„Ú B¯ÙÚ ÁÈp‰Â ˙n‰ ˙‡ ÔÁË .ÂÈÏ‡Ó ·È˜¯iL „Ú«∆«¿ƒ≈≈»»«∆«≈¿ƒƒ«¬»«
Blk ·È˜¯‰L31ÈÁ ‡e‰Lk B˙ˆ˜Ó [·È˜¯‰L] B‡ , ∆ƒ¿ƒÀ∆ƒ¿ƒƒ¿»¿∆«

˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - Ïk‰ ·È˜¯‰Â ˙Óe32·˜¯Ï ‡ÓË Ì‡Â ; ≈¿ƒ¿ƒ«…¬≈∆»≈¿ƒƒ¿»¿»»
‡ÓË ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ‰Ê33Ú·¯a ‡ÓË Ì‡ ÔÎÂ .34 ∆¬≈∆¿≈»≈¿≈ƒƒ¿»¿…«

ÔÏ‰‡a ˙ÏbÏb‰ ÔÓ B‡ ‰¯„M‰Ó ÔÈ‡a‰ ˙BÓˆÚ35- ¬»«»ƒ≈«ƒ¿»ƒ«À¿…∆¿»√»
‡ÓË ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰36. ¬≈∆¿≈»≈

נא.).27) (נזיר לזה" זה (=תערובת) גלגלים "נעשו
לו 28) נעשה שרקבונם בכסותו, שנקבר כמי זה הרי

(שם). רקב תורת לו ואין שם,29)תערובת, בעיה
לצאת  העובר שסוף כיון לומר, תמצא אם בדרך שנפשטה

וכבר  ונבדל. פרוש כגוף הוא הרי חיה) היתה נתבאר,(אילו
שם  שבגמרא להעיר, וכדאי מטמא. אינו מתים שני שרקב
עצמו, בפני וזה עצמו בפני זה שנקברו מתים שני אמרו:
 ֿ (אףֿעל טמא רקבם רקב, תרווד מלוא על ועמדו והרקיבו
אחד  שכל כיון תרווד, חצי אלא אחד מכל נשאר שלא פי
שהדגיש  וזהו שם), תוספות - רקב דין להם יש יחידי, נקבר
אין  זה באופן שדווקא כאחד, מתים שני קברו כאן: רבינו

מטמא. עפר 30)הרקב אלא רקב זה אין ב. עמ' שם
שהיה 31)טחינתו. כמו כברייתו, שירקב צריך שמא ספק,

שינוי. כל חי 32)ללא כשהוא שהרקיב מה אם ספק, שם.
זה  הרי לפנינו, מת והוא הואיל נאמר, או רקב. תורת לו יש

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.
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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

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
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שהציצית  פשתן, של בטלית צמר מחוטי ציצית לעשות
לאֿתעשה. איסור הוא והשעטנז כגון 101)מצותֿעשה,

שתיהן, את לקיים לו אפשר הרי צמר, של בטלית צמר חוטי
פשתן. בטלית פשתן חוטי טלית 102)וכן לו שיש כגון

תבוא  מצמר, שהם תכלת, חוטי בה להטיל וחייב פשתן,
בהל' וכן מ. (מנחות שעטנז איסור ותדחה תכלת מצות
דוחה  מצורע תגלחת של ה'עשה' כאן וגם ה"ו), פ"ג, ציצית
"תער  בו: שנאמר הנזיר, גילוח איסור של ה'לאֿתעשה' את

נח.). (נזיר ראשו" על יעבור מצותֿעשה,103)לא זו והרי
ה"א. פ"א, לעיל מן 104)כמבואר אלמנה יבמה כגון

של  'עשה' שאין גדול, לכהן להתייבם אסורה הנישואין,
גדול) לכהן אלמנה (של 'לאֿתעשה' דוחה יבום מצות
בבתוליה  אשה "והוא ככתוב: הבעולה, על שמוזהר ו'עשה',

הי"א). פ"ו, יבום ובהל' כא. (יבמות לעיל 105)יקח"
שנצטרע,106)ה"ט. נזיר "ששער ה"ב: פ"י לקמן ראה

הרי בהנייה" קדושה.מותר כל בו ולדעת 107)שאין
וה'עשה' שהלאו מפני אלא הטעם, עיקר זה אין  הראב"ד,
והיא  לחכם, בשאלה ישנה שנזירות מאד, קלים נזיר של
אותם, דוחה מצורע תגלחת של 'עשה' ולפיכך ניתרת,
מא: נזיר שבמסכת מאחר סובר, ורבינו ה. ביבמות כמבואר
'לאֿתעשה' דוחה מצורע שתגלחת בפירוש, מודגש ונח.
אנו  אין שבנזיר, ה'עשה' את שם הזכירו ולא שבנזיר,
סוגיא  אחרי ונמשכים במקומה, מפורשת גמרא מניחים
לא  הראב"ד, של טעמו וגם במקומה. שלא שהיא ביבמות,
לו  שאין שמשון, נזירות נזיר, שהוא מצורע לתגלחת יספיק
מקיף  רבינו של טעמו ולפיכך הי"ד, פ"ג, לעיל ראה שאלה,

(רדב"ז). יותר וכולל

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
נזיר 1) דין הנזיר, קרבנות הבאת וסדר טהרה תגלחת

על  הבן תגלחת יעשה, כיצד פסולה ותגלחת ממורט,
חברו  ושמע נזיר לגלח ועלי נזיר הריני הנזיר, אביו קרבנות

יעשו. כיצד נזיר, לגלח ועלי ואני ואמר

.‡ÈÓÈ ¯ÈÊp‰ ¯Ó‚iLk ?‡È‰ „ˆÈk ‰¯‰h‰ ˙ÁÏ‚zƒ¿«««»√»≈«ƒ¿∆ƒ¿…«»ƒ¿≈
B˙e¯ÈÊ2‰O·ÎÂ ,‰ÏBÚÏ O·k :˙BÓ‰a LÏL ‡È·Ó ¿ƒ≈ƒ»¿≈∆∆¿»¿«¿»

ÌÈÓÏLÏ ÏÈ‡Â ,˙‡hÁÏ3L¯t ‡ÏÂ ÔzLÏL ‡È·‰ .4 ¿«»¿«ƒƒ¿»ƒ≈ƒ¿»¿»¿…≈≈
˙‡hÁÏ ‰Èe‡¯‰ -5·¯˜z6‰Èe‡¯‰Â ,˙‡hÁ »¿»¿«»ƒ¿««»¿»¿»

ÌÈÓÏLÏ7‰ÏBÚÏ ‰Èe‡¯‰Â ,ÌÈÓÏL -8.‰ÏBÚ - ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»¿»»
˙BB¯OÚ ‰ML ÌÈÓÏM‰ ÏÈ‡ ÌÚ ‡È·Óe9ÈLe ≈ƒƒ≈«¿»ƒƒ»∆¿¿≈
‰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 
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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

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

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



zexifpקפב zekld - d`ltd xtq - hay 'b iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

השלמים". זבח תחת אשר האש על "ונתן בתורה:
בפירושו 25) רבינו כשיטת לגבולותיה, ישראל ערי בכל

נקראת  כולה שירושלים מ"א) פ"ד, השנה (ראש למשנה
ישראל. ארץ שבכל העיירות שאר - ומדינה מקדש;

(26- מדינה מפרש: שם והרע"ב ב. מה, נזיר משנה,
מועד" אהל פתח הנזיר "וגלח שם שנאמר ואע"פ ירושלים,
אהל  פתח שיהיה עד מגלח שאינו ללמד, אלא זה אין -

בסמוך. וכמבואר פתוח, ובנוסח 27)מועד שם. משנה,
משלח  היה לא במדינה, גילח "ואם כתוב: שבבבלי, המשנה
"ואם  שם: שב'ירושלמי' המשנה נוסח אבל הדוד", תחת
הי"ד, פ"ו לעיל וראה וכו'. משלח" היה במדינה, גילח

טמא. נזיר תגלחת כתב:28)לענין ורבינו ההיכל, הוא
עיון. וצריך פתוח, העזרה זה,29)פתח ולפי א. מה, נזיר

(זבחים  אמרו וכן סגור, העזרה פתח שאז בלילה, יגלח לא
- ההיכל דלתות פתיחת קודם ששחטם "שלמים נה:)
פתוח  שהוא בזמן מועד, אהל פתח ושחטו שנאמר פסולים,

נעול". שהוא בזמן ולא

.„,ÏÈ‡‰ ÔÓ ‰ÏLa ÚB¯f‰ ˙‡ Ô‰k‰ ÏËB Ck ¯Á‡Â¿««»≈«…≈∆«¿«¿≈»ƒ»«ƒ
ÏÚ Ô˙BÂ ,„Á‡ ˜È˜¯Â ,Ïq‰ ÔÓ ˙Á‡ ‰vÓ ˙lÁÂ¿«««»««ƒ««¿»ƒ∆»¿¿»«

ÔÙÈÓe ‰¯ÈÊp‰ B‡ ¯ÈÊp‰ Ètk30¯z‰ Ck ¯Á‡Â . «≈«»ƒ«¿ƒ»¿ƒ»¿««»À«
¯ÈÊp‰31.ÌÈ˙ÓÏ ‡nh‰Ïe ÔÈÈ ˙BzLÏ «»ƒƒ¿«ƒ¿ƒ«≈¿≈ƒ

וכמו 30) הכהן", אותם "והניף כ) ו, (במדבר ככתוב הכהן,
בעלים  יד תחת ידו מכניס "כהן לו:) (קידושין שאמרו
עמ' (שם המשנה כדברי הנזירה" "או רבינו: וכתב ומניף".
ממנחת  חוץ בנשים, ולא באנשים נוהגות . . . "והתנופות א)
שזורי, שמעון רבי כדברי ולא מניפות", שהן ונזירה סוטה
פרחי  בה יתגרו "שמא מניפה, נזירה אין מה.) (נזיר האומר
"ודין  שם: בקידושין לרבינו המשנה פירוש וראה כהונה".
בתחילת  שנאמר למה שוה, - הקרבן בענין והנזיר הנזירה
מה  והוא נזיר, נדר לנדור יפליא כי אשה או איש הפרשה:
מסוטה". כף כף למד) =) אתיא שם) (קידושין שאמרו

ה"ה.31) בסמוך ראה לעכב, אבל המובחר, מן למצוה זה

.‰Ë¯ÓÓ ¯ÈÊ32¯Úz ¯È·Ú‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡33ÏÚ Û‡Â . »ƒ¿…»≈»ƒ¿«¬ƒ««¿««
ÌÈtk BÏ ÔÈ‡L B‡ ¯ÚO BÏ ÔÈ‡L Èt34‰Ê È¯‰ - ƒ∆≈≈»∆≈««ƒ¬≈∆

‡nËÈÂ ‰zLÈÂ ÂÈ˙Ba¯˜ ·È¯˜Ó35‡È·‰ Ì‡Â . «¿ƒ»¿¿»¿ƒ¿∆¿ƒ«»¿ƒ≈ƒ
,˙·kÚÓ ˙ÁÏ‚z‰ ÔÈ‡ - BL‡¯ Ál‚ ‡ÏÂ ÂÈ˙Ba¯»̃¿¿»¿…ƒ«…≈«ƒ¿««¿«∆∆

·¯ÚÏ ‡nhÓe ‰˙BL ‡l‡36„Á‡ ÂÈÏÚ ˜¯fiMnL . ∆»∆ƒ«≈»∆∆∆ƒ∆ƒ»≈»»∆»
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,
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כאן, אין ששער "אע"פ קה.) בבבאֿקמא וכן שם, (נזיר
כאן". אין גילוח מצות

.ÁÌÈÓÏM‰ ÏÚ Álb48ÏeÒt ‡ˆÓÂ49BzÁÏ‚z - ƒ«««¿»ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿«¿
‰ÏeÒt50BÏ eÏÚ ‡Ï ÂÈÁ·Êe ,51˙‡hÁ‰ ÏÚ Álb . ¿»¿»»…»ƒ««««»

˙‡hÁ ÌLÏ ‰ËÁL ‡lL ˙‡ˆÓÂ52Ck ¯Á‡Â , ¿ƒ¿»∆…ƒ¿¬»¿≈«»¿««»
BzÁÏ‚z - Ô˙ÂˆÓk Ô·È¯˜‰Â ‰ÏBÚ‰Â ÌÈÓÏM‰ ‡È·‰≈ƒ«¿»ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»»ƒ¿«¿

BÏ eÏÚ ‡Ï ÂÈÁ·Êe ‰ÏeÒt53. ¿»¿»»…»

בלבד.48) השלמים עשיית הדם 49)אחרי שנשפך כגון
שנטמא. מן 50)או אחד אפילו נזרק לא ועדיין הואיל

מלאת, לאחר לסטים כגילחוהו זה והרי בהכשר, הקרבנות
ד. ה"א, פ"ו, לעיל כמבואר יום, שלשים וסותר

לו 51) עלו לא הפסולה, תגלחתו אחר שיקריב הזבחים
שיעשה  עד להתגלח עכשיו ראוי ואינו הואיל לחובתו,
נזרו  ימי מלאת תוך הקריבם כאילו הוא והרי יום, שלשים

שם). וב'תוספות' מו: נזיר פסולה,52)(משנה, היא והרי
שלא  שנזבחו הזבחים "כל מ"א) פ"א, (זבחים ששנינו כמו

החטאת". מן חוץ . . . כשרים שם,53)לשמם נזיר
נ. אות לעיל וכמבואר

.Ë‡lL eËÁLÂ ÌÈÓÏM‰ ÏÚÂ ‰ÏBÚ‰ ÏÚ Álbƒ««»»¿««¿»ƒ¿ƒ¿¬∆…
ÔÓLÏ54Ô·È¯˜‰Ï ˙B¯Á‡ ˙Ba¯˜ ‡È·‰ Ck ¯Á‡Â , ƒ¿»¿««»≈ƒ»¿»¬≈¿«¿ƒ»

‰ÏeÒt BzÁÏ‚z - ÔÓLÏ55BÏ eÏÚ ‡Ï ÂÈÁ·Êe56. ƒ¿»ƒ¿«¿¿»¿»»…»

חובה,54) לשם לבעלים עלו שלא אלא כשרים, הם והרי
נדבה  עולת על אלא ועולתו, נזיר שלמי על גילח שלא נמצא

חובתו. לשם שלא נדבה, שלמי על 55)או שגילח שנזיר
מלאת  בתוך התגלח כאילו נמצא יצא, לא - נדבה שלמי

שלשים. לעיל 56)וסותר וכמבואר כחכמים. שם, משנה
נ. אות

.ÈÔzLÏL ÏÚ Álb57- ¯Lk Ì‰Ó „Á‡ ‡ˆÓÂ ƒ««¿»¿»¿ƒ¿»∆»≈∆»≈
‰¯Lk BzÁÏ‚z58ÌÈÁ·f‰ ¯‡L ‡È·ÈÂ ,59e·¯˜ÈÂ ƒ¿«¿¿≈»¿»ƒ¿»«¿»ƒ¿ƒ¿¿

Ô˙ÎÏ‰k60. ¿ƒ¿»»

והשלמים.57) והעולה החטאת כולם: שהוקרבו אחרי
מן 58) אחד עליו "שמשיזרק ה"ה: לעיל נתבאר שכבר

הותר". - פסולים.59)הדמים שנמצאו אלה תמורת
אלא 60) לו ואין כלום, סתר לא כשרה, ותגלחתו הואיל

שם). (משנה, בהכשר קרבנותיו הקרבת להשלים

.‡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≈»»
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השלמים". זבח תחת אשר האש על "ונתן בתורה:
בפירושו 25) רבינו כשיטת לגבולותיה, ישראל ערי בכל

נקראת  כולה שירושלים מ"א) פ"ד, השנה (ראש למשנה
ישראל. ארץ שבכל העיירות שאר - ומדינה מקדש;

(26- מדינה מפרש: שם והרע"ב ב. מה, נזיר משנה,
מועד" אהל פתח הנזיר "וגלח שם שנאמר ואע"פ ירושלים,
אהל  פתח שיהיה עד מגלח שאינו ללמד, אלא זה אין -

בסמוך. וכמבואר פתוח, ובנוסח 27)מועד שם. משנה,
משלח  היה לא במדינה, גילח "ואם כתוב: שבבבלי, המשנה
"ואם  שם: שב'ירושלמי' המשנה נוסח אבל הדוד", תחת
הי"ד, פ"ו לעיל וראה וכו'. משלח" היה במדינה, גילח

טמא. נזיר תגלחת כתב:28)לענין ורבינו ההיכל, הוא
עיון. וצריך פתוח, העזרה זה,29)פתח ולפי א. מה, נזיר

(זבחים  אמרו וכן סגור, העזרה פתח שאז בלילה, יגלח לא
- ההיכל דלתות פתיחת קודם ששחטם "שלמים נה:)
פתוח  שהוא בזמן מועד, אהל פתח ושחטו שנאמר פסולים,

נעול". שהוא בזמן ולא

.„,ÏÈ‡‰ ÔÓ ‰ÏLa ÚB¯f‰ ˙‡ Ô‰k‰ ÏËB Ck ¯Á‡Â¿««»≈«…≈∆«¿«¿≈»ƒ»«ƒ
ÏÚ Ô˙BÂ ,„Á‡ ˜È˜¯Â ,Ïq‰ ÔÓ ˙Á‡ ‰vÓ ˙lÁÂ¿«««»««ƒ««¿»ƒ∆»¿¿»«

ÔÙÈÓe ‰¯ÈÊp‰ B‡ ¯ÈÊp‰ Ètk30¯z‰ Ck ¯Á‡Â . «≈«»ƒ«¿ƒ»¿ƒ»¿««»À«
¯ÈÊp‰31.ÌÈ˙ÓÏ ‡nh‰Ïe ÔÈÈ ˙BzLÏ «»ƒƒ¿«ƒ¿ƒ«≈¿≈ƒ

וכמו 30) הכהן", אותם "והניף כ) ו, (במדבר ככתוב הכהן,
בעלים  יד תחת ידו מכניס "כהן לו:) (קידושין שאמרו
עמ' (שם המשנה כדברי הנזירה" "או רבינו: וכתב ומניף".
ממנחת  חוץ בנשים, ולא באנשים נוהגות . . . "והתנופות א)
שזורי, שמעון רבי כדברי ולא מניפות", שהן ונזירה סוטה
פרחי  בה יתגרו "שמא מניפה, נזירה אין מה.) (נזיר האומר
"ודין  שם: בקידושין לרבינו המשנה פירוש וראה כהונה".
בתחילת  שנאמר למה שוה, - הקרבן בענין והנזיר הנזירה
מה  והוא נזיר, נדר לנדור יפליא כי אשה או איש הפרשה:
מסוטה". כף כף למד) =) אתיא שם) (קידושין שאמרו

ה"ה.31) בסמוך ראה לעכב, אבל המובחר, מן למצוה זה

.‰Ë¯ÓÓ ¯ÈÊ32¯Úz ¯È·Ú‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡33ÏÚ Û‡Â . »ƒ¿…»≈»ƒ¿«¬ƒ««¿««
ÌÈtk BÏ ÔÈ‡L B‡ ¯ÚO BÏ ÔÈ‡L Èt34‰Ê È¯‰ - ƒ∆≈≈»∆≈««ƒ¬≈∆

‡nËÈÂ ‰zLÈÂ ÂÈ˙Ba¯˜ ·È¯˜Ó35‡È·‰ Ì‡Â . «¿ƒ»¿¿»¿ƒ¿∆¿ƒ«»¿ƒ≈ƒ
,˙·kÚÓ ˙ÁÏ‚z‰ ÔÈ‡ - BL‡¯ Ál‚ ‡ÏÂ ÂÈ˙Ba¯»̃¿¿»¿…ƒ«…≈«ƒ¿««¿«∆∆

·¯ÚÏ ‡nhÓe ‰˙BL ‡l‡36„Á‡ ÂÈÏÚ ˜¯fiMnL . ∆»∆ƒ«≈»∆∆∆ƒ∆ƒ»≈»»∆»
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,
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˙BÚÓ ÏÚ Ál‚Ó ÈÈ¯‰ :ÂÈ·‡ ˙BÓ ¯Á‡ Ôa‰ ¯Ó‡Â¿»««≈««»ƒ¬≈ƒ¿«≈««»
È·‡78Ô‰Ó ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ -79‡Ï Ì‡ Ï·‡ . »ƒ¬≈∆≈ƒ»¿¿»≈∆¬»ƒ…
¯Ó‡80‰·„Ï ˙BÚn‰ eÏtÈ -81ÌÈa ÁÈp‰Â ·‡‰ ˙Ó . »«ƒ¿«»ƒ¿»»≈»»¿ƒƒ«»ƒ
ÌÈa¯82‡È‰L ÈtÓ ,ÌÈÓe˙q‰ ˙BÚn‰ ÌÈ˜ÏBÁ - «ƒ¿ƒ«»«¿ƒƒ¿≈∆ƒ

B˜ÏÁ ÏÚ Ál‚Ï Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÏ LÈÂ ,Ô‰Ï ‰M¯È83, ¿À»»∆¿≈¿»∆»≈∆¿«≈««∆¿
ÌÈL Èt Ô‰a ÏËB ¯BÎa‰Â84. ¿«¿≈»∆ƒ¿«ƒ

הוא.73) לנזירותו אביו בנים,74)שנדר כשאין אפילו
היחידה. היורשת הבת 75)והיא ואין מגלח, שהבן

וברש"י).76)מגלחת. ל. (נזיר בידינו היא מסורת כך
פ"ט 77) לקמן ראה לחובתי, אלו הרי ואמר: פירש שלא

ה"ג. שם מבואר דינו פירש, ואם שבשעה 78)ה"ד. אע"פ
בחיי  נזר שהרי אביו, משל להביא בדעתו היה לא שנזר

ֿ 79)האב. דיבור שם ה'תוספות' וכגירסת ב. ל, נזיר
שמע. תא מעות 80)המתחיל: על לגלח רוצה שהוא הבן,

מעות 81)אביו. שאר בהן שמשליכים שבמקדש, לקופות
(משנה, נדבה עולות והם ציבור, קרבנות מהן לקנות נדבה,

מ"ד). פ"ד, לנזיר ורע"ב יא. נדרו 82)מעילה וכולם
מותו. לאחר או בחייו, ישלימו 83)בנזירות והיתר

כפול 84)מכיסיהם. חלק בהן שנוטל הירושות, כשאר
"אםֿתמציֿלומר". בדרך: שם שנפשטה בעיה ל:), (נזיר

.ÊË,·eˆ˜ ÔÓÊ ¯ÈÊ Ôa‰Â ÌÏBÚ ¯ÈÊ ·‡‰ ‰È‰L ÔÈa≈∆»»»»¿ƒ»¿«≈»ƒ¿«»
ÌÏBÚ ¯ÈÊ Ôa‰Â ·eˆ˜ ÔÓÊ ¯ÈÊ ·‡‰ ‰È‰L ÔÈa85- ≈∆»»»»¿ƒ¿«»¿«≈¿ƒ»

˙e¯ÈÊ ˙BÚnÓ ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·Óe Ál‚Ó ‰Ê È¯‰¬≈∆¿«≈«≈ƒ»¿¿»ƒ¿¿ƒ
ÂÈ·‡86. »ƒ

שביניהם.85) הדיניים ההבדלים הי"אֿיב פ"ג, למעלה ראה
שוים 86) הם ועלֿכלֿפנים הואיל שוה. נזירותם שאין אע"פ

בכלל  הם טהרה, קרבנות מביאים ששניהם טהרה, בנזירות
בדרך: שנפשטה בעיה שם), (נזיר הקבלה שמפי ההלכה

אםֿתמציֿלומר.

.ÊÈ‰‡ÓË ˙Ba¯˜ Ô‰a ‡È·‰Ï ˙BÚÓ ·‡‰ LÈ¯Ù‰87 ƒ¿ƒ»»»¿»ƒ»∆»¿¿À¿»
Ì‡ ÔÎÂ .‰¯‰Ë ˙Ba¯˜ Ô‰a ‡È·Ó Ôa‰ ÔÈ‡ - ˙ÓÂ»≈≈«≈≈ƒ»∆»¿¿»√»¿≈ƒ
Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó Ôa‰ ÔÈ‡ - ‰¯‰Ë Ôa¯˜Ï ·‡‰ ÔLÈ¯Ù‰ƒ¿ƒ»»»¿»¿«»√»≈«≈¿«≈«¬≈∆

‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z88˜ÙÒ Ô‰ el‡ ÌÈ¯·cL .89‡È·‰ Ì‡Â . ƒ¿««À¿»∆¿»ƒ≈≈»≈¿ƒ≈ƒ
BÏ eÏÚ ‡Ï - ÂÈÁ·Ê90. ¿»»…»

וקרבן 87) לצפרים מעות והפריש נזרו, ימי בתוך שנטמא
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
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ה'תשע"ח  שבט ד' ש"ק 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
‰·„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
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˙BÚÓ ÏÚ Ál‚Ó ÈÈ¯‰ :ÂÈ·‡ ˙BÓ ¯Á‡ Ôa‰ ¯Ó‡Â¿»««≈««»ƒ¬≈ƒ¿«≈««»
È·‡78Ô‰Ó ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ -79‡Ï Ì‡ Ï·‡ . »ƒ¬≈∆≈ƒ»¿¿»≈∆¬»ƒ…
¯Ó‡80‰·„Ï ˙BÚn‰ eÏtÈ -81ÌÈa ÁÈp‰Â ·‡‰ ˙Ó . »«ƒ¿«»ƒ¿»»≈»»¿ƒƒ«»ƒ
ÌÈa¯82‡È‰L ÈtÓ ,ÌÈÓe˙q‰ ˙BÚn‰ ÌÈ˜ÏBÁ - «ƒ¿ƒ«»«¿ƒƒ¿≈∆ƒ

B˜ÏÁ ÏÚ Ál‚Ï Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÏ LÈÂ ,Ô‰Ï ‰M¯È83, ¿À»»∆¿≈¿»∆»≈∆¿«≈««∆¿
ÌÈL Èt Ô‰a ÏËB ¯BÎa‰Â84. ¿«¿≈»∆ƒ¿«ƒ

הוא.73) לנזירותו אביו בנים,74)שנדר כשאין אפילו
היחידה. היורשת הבת 75)והיא ואין מגלח, שהבן

וברש"י).76)מגלחת. ל. (נזיר בידינו היא מסורת כך
פ"ט 77) לקמן ראה לחובתי, אלו הרי ואמר: פירש שלא

ה"ג. שם מבואר דינו פירש, ואם שבשעה 78)ה"ד. אע"פ
בחיי  נזר שהרי אביו, משל להביא בדעתו היה לא שנזר

ֿ 79)האב. דיבור שם ה'תוספות' וכגירסת ב. ל, נזיר
שמע. תא מעות 80)המתחיל: על לגלח רוצה שהוא הבן,

מעות 81)אביו. שאר בהן שמשליכים שבמקדש, לקופות
(משנה, נדבה עולות והם ציבור, קרבנות מהן לקנות נדבה,

מ"ד). פ"ד, לנזיר ורע"ב יא. נדרו 82)מעילה וכולם
מותו. לאחר או בחייו, ישלימו 83)בנזירות והיתר

כפול 84)מכיסיהם. חלק בהן שנוטל הירושות, כשאר
"אםֿתמציֿלומר". בדרך: שם שנפשטה בעיה ל:), (נזיר

.ÊË,·eˆ˜ ÔÓÊ ¯ÈÊ Ôa‰Â ÌÏBÚ ¯ÈÊ ·‡‰ ‰È‰L ÔÈa≈∆»»»»¿ƒ»¿«≈»ƒ¿«»
ÌÏBÚ ¯ÈÊ Ôa‰Â ·eˆ˜ ÔÓÊ ¯ÈÊ ·‡‰ ‰È‰L ÔÈa85- ≈∆»»»»¿ƒ¿«»¿«≈¿ƒ»

˙e¯ÈÊ ˙BÚnÓ ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·Óe Ál‚Ó ‰Ê È¯‰¬≈∆¿«≈«≈ƒ»¿¿»ƒ¿¿ƒ
ÂÈ·‡86. »ƒ

שביניהם.85) הדיניים ההבדלים הי"אֿיב פ"ג, למעלה ראה
שוים 86) הם ועלֿכלֿפנים הואיל שוה. נזירותם שאין אע"פ

בכלל  הם טהרה, קרבנות מביאים ששניהם טהרה, בנזירות
בדרך: שנפשטה בעיה שם), (נזיר הקבלה שמפי ההלכה

אםֿתמציֿלומר.

.ÊÈ‰‡ÓË ˙Ba¯˜ Ô‰a ‡È·‰Ï ˙BÚÓ ·‡‰ LÈ¯Ù‰87 ƒ¿ƒ»»»¿»ƒ»∆»¿¿À¿»
Ì‡ ÔÎÂ .‰¯‰Ë ˙Ba¯˜ Ô‰a ‡È·Ó Ôa‰ ÔÈ‡ - ˙ÓÂ»≈≈«≈≈ƒ»∆»¿¿»√»¿≈ƒ
Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó Ôa‰ ÔÈ‡ - ‰¯‰Ë Ôa¯˜Ï ·‡‰ ÔLÈ¯Ù‰ƒ¿ƒ»»»¿»¿«»√»≈«≈¿«≈«¬≈∆

‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z88˜ÙÒ Ô‰ el‡ ÌÈ¯·cL .89‡È·‰ Ì‡Â . ƒ¿««À¿»∆¿»ƒ≈≈»≈¿ƒ≈ƒ
BÏ eÏÚ ‡Ï - ÂÈÁ·Ê90. ¿»»…»

וקרבן 87) לצפרים מעות והפריש נזרו, ימי בתוך שנטמא
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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¿≈¿≈
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
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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
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
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.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¿««»√»

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
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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¿≈

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¿»
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.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¿««»√»

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
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˙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,

.„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
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·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
,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,
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˙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,

.„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
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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,
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
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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
 ֿ דיבור 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
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
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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,
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
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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

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

הנו  הנודר מיתת נכסי נשתעבדו שכבר היורשים. יתנו דר,
דמו  את קוצצים - חי והנידר והואיל בדין, העמדה משעת

הנודר. מות אחר אפילו



meil cg` wxt m"anx ixeriyhay 'cÎzah f"k -g"ryz

ה'תשע"ח  טבת כ"ז ראשון יום

-mipnfxtq
zAW zFkld¦§©¨

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
והחולים,1) נפש כפיקוח מפניו, שבת שנדחית מה בו כלל

שאינו  ומי הדברים, באלו וכיוצא והמלחמות החיה, ודיני
כמבואר  שידחה, הוא הכרח זה שגם שבת, הוא מתי יודע

שם.

.‡˙BLÙ ˙kÒ Ïˆ‡ ˙aL ‡È‰ ‰ÈeÁc2Ïk ¯‡Lk ¿»ƒ«»≈∆«»«¿»ƒ¿»»
˙Bˆn‰3Ïk BÏ ÔÈNBÚ ,‰kÒ Ba LiL ‰ÏBÁ CÎÈÙÏ . «ƒ¿¿ƒ»∆∆≈«»»ƒ»

˙aLa ÂÈÎ¯ˆ4Ôn‡ ‡ÙB¯ Èt ÏÚ5.ÌB˜Ó B˙B‡ ÏL ¿»»¿«»«ƒ≈À»∆»
BÈ‡L ˜ÙÒ ˙aM‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÏlÁÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ˜ÙÒ»≈∆»ƒ¿«≈»»∆««»»≈∆≈
˙aM‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÏlÁÏ ‡ÙB¯ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ ,CÈ¯»̂ƒ¿≈ƒ»«≈¿«≈»»∆««»
˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏlÁÓ - CÈ¯ˆ BÈ‡ ¯ÓB‡ ¯Á‡ ‡ÙB¯Â¿≈«≈≈≈»ƒ¿«¿ƒ»»∆

.˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc ˙BLÙ ˜ÙqL ;˙aM‰««»∆¿≈¿»∆∆««»

ãycew zegiyn zecewpã

.zeytp zpkq lv` zay `id diegc

אחת  שבת עליו "חלל הלימוד בין ההבדל מה להבין צריך
עליו  אין פה.) (יומא הגמרא שלמסקנת הלימוד ובין כו'"
ברמב"ם  (הובא - בהם" שימות ולא בהם, "וחי - פירכא

ה"ג). כאן
נפש' ש'פיקוח שוב ללמוד הגמרא הוצרכה מדוע ועוד,
זה  מפסוק הרי בהם", שימות ולא בהם, מ"וחי שבת דוחה
ש'פיקוח  שם) יומא (בגמרא קודם לימוד כבר ישנו עצמו
כל  בכלל היא שבת והלא כולה, התורה כל דוחה נפש'

נפש'. 'פיקוח מפני שנדחות המצוות
בהלכות  פעמיים, זה לימוד שהביא מצינו ברמב"ם גם
אלא  ה"ד) (פ"ב שבת ובהלכות ה"א) (פ"ה התורה יסודי
"...אשר  ובמקום הגמרא, מלשון שינה שבת על שבלימוד
בהם" שימות ולא בהם וחי בהם, וחי האדם אותם יעשה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



קצז zay zekld - mipnf xtq - zah f"k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ולא  בהם, וחי אותם יעשה "אשר שבת בהלכות כתב
בהם". שימות

כל  את נפש' 'פיקוח דחיית הרמב"ם לשיטת הוא, והביאור
את  נפש' 'פיקוח מדחיית בגדרה שונה כולה, התורה
אלא  ועומדים קיימים התורה חיובי המצוות, בכל השבת.
רק  אינה שבת אבל נדחים, הם נפש' 'פיקוח שבמקום

שמירתה,דחוי  על חיוב כל שאין אלא נפש' 'פיקוח מפני ה
כלל. השבת על התורה ציוותה לא נפש' 'פיקוח ובמקום

הלימוד  מלשון ששינה שבת, הל' ברמב"ם מדוייק זה עניין
המדבר  התורה, יסודי בהל' עצמו שלו (ומהלימוד בש"ס
הגמרא  מביאה קודם שם, כי כולה), התורה כל בדחיית
ולא  בהם, "וחי הלימוד את ואח"כ בהם" "...וחי הפסוק את
ש'פיקוח  כך על המיוחד הלימוד שזהו כיון בהם" שימות
זאת  כתב לא שבת לעניין אבל המצוות, כל את דוחה נפש'
של  ופירוש כהמשך אלא לימוד של בלשון הרמב"ם
שימות  ולא בהם, וחי האדם אותם יעשה "אשר הפסוק
נפש' 'פיקוח מפני דחויה שהשבת הפשט אין כי בהם"
נפש'. 'פיקוח במקום שבת חיוב כל אין שמלכתחילה אלא
יש  המצוות, ובכל בשבת נפש' 'פיקוח בדין ההבדל בסיבת
וכפירש"י  ישראל, ובין הקב"ה בין אות היא שהשבת לומר
את  לכם בהנחילי בכם שבחרתי בינינו היא גדולה "אות
שבין  הגדולה" שה"אות ומכיון למנוחה", מנוחתי יום
היא  אין בשבת, השביתה של תוכנה היא וישראל הקב"ה

מישראל. איש של נפש' 'פיקוח במקום כלל מתקיימת
שישמור  כדי אחת שבת עליו "חלל הלימוד בין ההבדל זהו
כו'" עליו ב"חלל כי בהם", "וחי הלימוד ובין הרבה" שבתות
היא  והשבת שבת, חילול כאן יש עכשיו שאמנם מודגש
בלימוד  אבל המצוות, כל כמו נפש' 'פיקוח אצל דחויה
לא  זו כי שבת, חילול כל כאן שאין משמע בהם" מ"וחי

נפש'. 'פיקוח במקום כלל נצטוותה
(138 cenr f"k wlg y"ewl itÎlr)

השבת?2) את שדוחה נפש לפיקוח מנין ע"ב. פה, יומא
משפטי  ואת חוקותי את ושמרתם ה) יח, (ויקרא שנאמר
רבי  בהם: שימות ולא בהם, וחי האדם אותם יעשה אשר
בני  ושמרו טז) לא, (שמות מהכתוב דורש מנסיא בן שמעון
"חלל  תורה אמרה השבת, את לעשות השבת את ישראל
פיקוח  אולם הרבה". שבתות שישמור כדי אחת שבת עליו
מחליו  יקום שלא לנו ברור אם אפילו גם שבת, דוחה נפש
לחיי  רק היא והצלתו שבתות, עוד לשמור יזכה ולא זה,
שחטא  מה ויתקן שעה באותה תשובה יעשה "שמא שעה,

('המאירי'). פ"ה,3)בחייו" התורה יסודי בהל' כמבואר
הותרה,4)ה"א. כתב ולא "דחויה", שכתב רבינו מלשון

שבת, חילול בלא לעשות אפשר אם כי לכאורה נראה
דחויה  בין ההבדל הוא זה כי בהיתר, לעשות מחוייבים
שעי"ז  לחשוש שיש במקום אבל ו':), יומא (ראה והותרה

השבת. את מחללין - בריפוי איחור אחר:5)יהיה בנוסח

רופא, או מומחה דוקא ולאו רוקח'): ('מעשה נאמן" "רופא
במקצת, מומחים חשובים אדם בני סתם אפילו אלא

שכח). סי' (או"ח ידיהם על ומחללין

.·e‰e„Ó‡6CÎÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ˙aM‰ ÌBÈa7ÔÎÂ ¬»¿««»∆»ƒ¿»¿≈
È„k ·¯Ú‰ „Ú ÔÈzÓ :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ÌÈÓÈ ‰ÓLÏƒ¿…»»ƒ≈¿ƒ«¿ƒ«»∆∆¿≈
ÌBi‰Ó ÔÈÏÈÁ˙Ó ‡l‡ ,˙B˙aL ÈzL ÂÈÏÚ ÏlÁÏ ‡lL∆…¿«≈»»¿≈«»∆»«¿ƒƒ≈«
Ïk .˙B˙aL ‰‡Ó elÙ‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏlÁÓe .˙aL ‡e‰L∆«»¿«¿ƒ»»¬ƒ≈»«»»
- ‰kÒ ˜ÙÒ B‡ ‰kÒ Ba LÈÂ CÈ¯ˆ ‡e‰L ÔÓÊ¿«∆»ƒ¿≈«»»¿≈«»»
˙‡ ÂÈÙlÓ ÔÈaÎÓe ,¯p‰ ˙‡ BÏ ÔÈ˜ÈÏ„Óe .ÔÈÏlÁÓ¿«¿ƒ«¿ƒƒ∆«≈¿«ƒƒ¿»»∆

¯p‰8BÏ ÔÈnÁÓe ,ÔÈÏM·Óe ÔÈÙB‡Â ,BÏ ÔÈËÁBLÂ , «≈¿¬ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ
ÏL BÏÏk .BÙeb ˙ˆÈÁ¯Ï ÔÈa B˙B˜L‰Ï ÔÈa ,ÔÈnÁ«ƒ≈¿«¿≈ƒ¿ƒ«¿»∆
ÏÁk ‡e‰ È¯‰ ‰kÒ Ba LiL ‰ÏBÁ Èa‚Ï ˙aL :¯·c»»«»¿«≈∆∆≈«»»¬≈¿…

.Ô‰Ï CÈ¯ˆ ‡e‰L ÌÈ¯·c‰ ÏÎÏ¿»«¿»ƒ∆»ƒ»∆

ושיערו.6) במחלתו זו 7)התבוננו בשבת שגם כלומר:
קכח:). כט: שבת פד: (יומא עליו לחלל צריך הבאה ובשבת

או 8) אחר למקום החולה את להוציא כשאיֿאפשר היינו
ידי  על או עליו, כלי כפיית ידי על האור את ממנו להסתיר
על  מלעבור מוקצה לטלטל מוטב כי החוצה, הנר הוצאת

כט. שבת 'המאירי' ראה כיבוי. איסור

.‚ÏÚ ‡Ï Ô˙B‡ ÔÈNBÚ ÔÈ‡ ,el‡‰ ÌÈ¯·c ÌÈNBÚLk¿∆ƒ¿»ƒ»≈≈ƒ»…«
ÌÈ¯Î È„È9ÌÈ„·Ú È„È ÏÚ ‡ÏÂ ÌÈpË˜ È„È ÏÚ ‡ÏÂ ¿≈»¿ƒ¿…«¿≈¿«ƒ¿…«¿≈¬»ƒ

ÌÈL È„È ÏÚ ‡ÏÂ10‰l˜ ˙aL ‡‰z ‡lL È„k , ¿…«¿≈»ƒ¿≈∆…¿≈«»«»
Ì‰ÈÓÎÁÂ Ï‡¯NÈ ÈÏB„b È„È ÏÚ ‡l‡ ;Ì‰ÈÈÚa11. ¿≈≈∆∆»«¿≈¿≈ƒ¿»≈¿«¿≈∆

dÓ‰Ó˙‰Ï ¯eÒ‡Â12Ba LiL ‰ÏBÁÏ ˙aL ÏelÁa ¿»¿ƒ¿«¿≈«¿ƒ«»¿∆∆≈
- Ì‰a ÈÁÂ Ì„‡‰ Ì˙‡ ‰NÚÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL ,‰kÒ«»»∆∆¡«¬∆«¬∆…»»»»»«»∆
‰¯Bz‰ ÈËtLÓ ÔÈ‡L ,z„ÓÏ ‡‰ .Ì‰a ˙eÓiL ‡ÏÂ¿…∆»»∆»»«¿»∆≈ƒ¿¿≈«»

ÌÏBÚa ‰Ó˜13.ÌÏBÚa ÌBÏLÂ „ÒÁÂ ÌÈÓÁ¯ ‡l‡ , ¿»»»»∆»«¬ƒ¿∆∆¿»»»
ÌÈÒ¯B˜Èt‡‰ el‡Â14˙aL ÏelÁ ‰fL ÌÈ¯ÓB‡L ¿≈»∆ƒ¿ƒ∆¿ƒ∆∆ƒ«»

ÌÎÏ Èz˙ È‡ Ìb :¯ÓB‡ ·e˙k‰ Ô‰ÈÏÚ ,¯eÒ‡Â¿»¬≈∆«»≈«¬ƒ»«ƒ»∆
Ì‰a eÈÁÈ ‡Ï ÌÈËtLÓe ÌÈ·BË ‡Ï ÌÈwÁ15. Àƒ…ƒƒ¿»ƒ…ƒ¿»∆

רק 9) עושין שאין עכשיו יראו אם קלקול, מזה יצא שמא
ולפעמים  ישראל, ידי על איסור שיש יחשבו נכרי, ידי על
שכח). סי' (ט"ז החולה ויסתכן ישראל שם יהיה לא

רק 10) שם אין אם אבל אנשים, שם יש אם נאמר זה כל
הן  יעשו אלא לאנשים להמתין להן אין בוודאי נשים,

(ריא"ז). (יומא 11)בזריזות. שאמרו מה רבינו ביאר כך
ישראל", גדולי ידי על אלא הללו דברים עושין "ואין פד:):
ראיה  מביא נד) סי' (ח"א התשב"ץ אבל ישראל, חכמי היינו
גדול  ישראל על שהכוונה ה) פ"ח (יומא ה'ירושלמי' מלשון
ידי  על שבת דוחה נפש פיקוח שאין תאמר שלא בשנים,
חכמי  אחרי דוקא לחזור אין דבריו ולפי במצוות, מחוייב
ה'ירושלמי': ולשון משובח, זה הרי הזריז כל אלא  ישראל

""ÌÈÓ„ ÍÙÂ˘ ‰Ê È¯‰ Ï‡Â˘‰ ,‰Â‚Ó ‰Ê È¯‰ ,Ï‡˘‰,
ברבים  ולפרסם עדתו לבני ללמד העיר לחכם לו שהיה
(בנוסח  למצוה מקדימים וזריזים שבת, דוחה נפשות שסכנת
ואין  - וחכמיהם ישראל "גדולי כאן: נוסף התימנים, כ"י

האלו"). דברים לעשות לנשים לא 12)מורין מכלֿמקום
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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

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

הנו  הנודר מיתת נכסי נשתעבדו שכבר היורשים. יתנו דר,
דמו  את קוצצים - חי והנידר והואיל בדין, העמדה משעת

הנודר. מות אחר אפילו



meil cg` wxt m"anx ixeriyhay 'cÎzah f"k -g"ryz

ה'תשע"ח  טבת כ"ז ראשון יום

-mipnfxtq
zAW zFkld¦§©¨

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
והחולים,1) נפש כפיקוח מפניו, שבת שנדחית מה בו כלל

שאינו  ומי הדברים, באלו וכיוצא והמלחמות החיה, ודיני
כמבואר  שידחה, הוא הכרח זה שגם שבת, הוא מתי יודע

שם.

.‡˙BLÙ ˙kÒ Ïˆ‡ ˙aL ‡È‰ ‰ÈeÁc2Ïk ¯‡Lk ¿»ƒ«»≈∆«»«¿»ƒ¿»»
˙Bˆn‰3Ïk BÏ ÔÈNBÚ ,‰kÒ Ba LiL ‰ÏBÁ CÎÈÙÏ . «ƒ¿¿ƒ»∆∆≈«»»ƒ»

˙aLa ÂÈÎ¯ˆ4Ôn‡ ‡ÙB¯ Èt ÏÚ5.ÌB˜Ó B˙B‡ ÏL ¿»»¿«»«ƒ≈À»∆»
BÈ‡L ˜ÙÒ ˙aM‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÏlÁÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ˜ÙÒ»≈∆»ƒ¿«≈»»∆««»»≈∆≈
˙aM‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÏlÁÏ ‡ÙB¯ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ ,CÈ¯»̂ƒ¿≈ƒ»«≈¿«≈»»∆««»
˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏlÁÓ - CÈ¯ˆ BÈ‡ ¯ÓB‡ ¯Á‡ ‡ÙB¯Â¿≈«≈≈≈»ƒ¿«¿ƒ»»∆

.˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc ˙BLÙ ˜ÙqL ;˙aM‰««»∆¿≈¿»∆∆««»

ãycew zegiyn zecewpã

.zeytp zpkq lv` zay `id diegc

אחת  שבת עליו "חלל הלימוד בין ההבדל מה להבין צריך
עליו  אין פה.) (יומא הגמרא שלמסקנת הלימוד ובין כו'"
ברמב"ם  (הובא - בהם" שימות ולא בהם, "וחי - פירכא

ה"ג). כאן
נפש' ש'פיקוח שוב ללמוד הגמרא הוצרכה מדוע ועוד,
זה  מפסוק הרי בהם", שימות ולא בהם, מ"וחי שבת דוחה
ש'פיקוח  שם) יומא (בגמרא קודם לימוד כבר ישנו עצמו
כל  בכלל היא שבת והלא כולה, התורה כל דוחה נפש'

נפש'. 'פיקוח מפני שנדחות המצוות
בהלכות  פעמיים, זה לימוד שהביא מצינו ברמב"ם גם
אלא  ה"ד) (פ"ב שבת ובהלכות ה"א) (פ"ה התורה יסודי
"...אשר  ובמקום הגמרא, מלשון שינה שבת על שבלימוד
בהם" שימות ולא בהם וחי בהם, וחי האדם אותם יעשה
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בהול  יהא ולא שוא פחד מכל נפשו את מבעית אדם יהא
לא  - קרובה סכנה שאין לו שברי ומקום נדף, עלה מכל

שכח). סי' (או"ח בעבירה שבת אחפוץ 13)יחלל לא "כי
לב). יח, (יחזקאל וחיו" והשיבו אלקים ה' נאום המת במות

חכמינו,14) בדרשת האמינו שלא והקראים, הצדוקים
שבת. דוחה נפש פיקוח אין שמאסו 15)ולדעתם ידי על

להם  שנתתי במשפטים לחיות יוכלו שלא חשבו חוקותי,
שם). (מלבי"ם

.„B‡ Ì‰ÈzLa ‰È‰iL ,‡e‰Â - ÂÈÈÚa LLBÁ‰«≈¿≈»»∆ƒ¿∆ƒ¿≈∆
¯Èˆ Ì‰Ó ˙Á‡a16˙B˙˙BL ˙BÚÓ„ eÈ‰L B‡ ,17Ô‰Ó ¿««≈∆ƒ∆»¿»¿≈∆

Ô‰a ‰È‰L B‡ ,Ô‰Ó ˙˙BL Ì„ ‰È‰L B‡ ,·‡k‰ ·¯Ó≈…«¿≈∆»»»≈≈∆∆»»»∆
˙Ác˜18ÏÎa ‰Ê È¯‰ - el‡ ÌÈ‡ÏÁa ‡ˆBiÎÂÌÈÏBÁ Ï «««¿«≈»√»ƒ≈¬≈∆ƒ¿«ƒ

‰kÒ Ô‰a LiL19ÔÈNBÚÂ ,˙aM‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏlÁÓe , ∆≈»∆«»»¿«¿ƒ»»∆««»¿ƒ
.‰‡eÙ¯ ÈÎ¯ˆ Ïk BÏ»»¿≈¿»

מהעין.16) הנוטף ע"ז 19)חום.18)נחלות.17)ריר
ע"ב. כח,

.‰ÌÈÙÏÂ ‰ÙN‰ ÔÓ BÙeb ÏÏÁa ‰kÓ LÈ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ≈«»«¬«ƒ«»»¿ƒ¿ƒ
ÂÈÙa ÔÈa -20B‡ ,BÏBÁËe B„·Îa ÔÈa ,ÂÈÚÓa ÔÈa , ≈¿ƒ≈¿≈»≈ƒ¿≈¿

‰ÏBÁ ‰Ê È¯‰ ,BÏÏÁa LiL Ïk - ˙BÓB˜Ó ¯‡Laƒ¿»¿…∆≈«¬»¬≈∆∆
‰kÒ Ba LiL21.‡e‰ „·k BÈÏÁL „Ó‡ CÈ¯ˆ BÈ‡Â , ∆≈«»»¿≈»ƒ…∆∆»¿»≈

‰„ÈÓ‡ ‡Ïa „iÓ ˙aM‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏlÁÓ CÎÈÙÏ22. ¿ƒ»¿«¿ƒ»»∆««»ƒ»¿…¬ƒ»
‰kÓk ‡È‰ È¯‰ - Ï‚¯‰ ·‚Â „i‰ ·‚a ‡È‰L ‰kÓe«»∆ƒ¿««»¿«»∆∆¬≈ƒ¿«»
˙‡ ‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁÓe ,„Ó‡ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ,ÏÏÁ ÏL∆»»¿≈»¿ƒ»…∆¿«¿ƒ»∆»∆

¯nÒnL ÌÁ‰Â .˙aM‰23ÏÏÁ ÏL ‰kÓk - ¯Na‰ ˙‡ ««»¿«…∆¿«≈∆«»»¿«»∆»»
˙aM‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏlÁÓe ,ÈÓc24ÈÏÁ Ïk ÔÎÂ . »≈¿«¿ƒ»»∆««»¿≈»…ƒ

ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰kÒ Ba LÈ ‰fL ÔÈ¯ÓB‡ ÌÈ‡ÙB¯‰L∆»¿ƒ¿ƒ∆∆≈«»»««ƒ
˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏlÁÓ - ıeÁaÓ ¯Na‰ ¯BÚa ‡e‰L∆¿«»»ƒ«¿«¿ƒ»»∆

.Ì‰Èt ÏÚ ˙aM‰««»«ƒ∆

מאד 20) ומצטער בשינו שחושש מי ע"ב. כח, זרה עבודה
סי' (או"ח נכרי ידי על להוציאה מותר גופו, כל שחלה עד

ברורה'). ב'משנה מן 21)שכח אחד שנתקלקל היינו
מיחושים  אבל בועה, או מכה מחמת הפנימיים האברים
יונה'). 'רבינו בשם והר"ן (הרשב"א מכה נקראים אין בלבד

באותו 22) ומכירים יודעים להמתין ואם שיכול חולי
שהוא  אף שבת, עליו לחלל אסור סכנה, בו ואין ברפואתו

(רשב"א). חלל של בשרי"23)מכה מפחדך "סמר מלשון
מחום  או מפחד ומתקשה מתכווץ שהבשר קכ) קיט, (תהלים
ברזל, מכח הבאה מכה כל וכן מצמר). התימנים: (בכת"י
השבת. את עליה מחללין הגוף, בחלל אינה אפילו

פג.24) פב. יומא

.Â‡ÓÈ ÚÏBa‰25,˙aLa ÔÈnÁ BÏ ÔÈnÁÓ - ÌÈÓ ÏL «≈«ƒ»∆«ƒ¿«ƒ«ƒ¿«»
˙kÒ ‡È‰L ÈtÓ ,‰‡eÙ¯ ÈÎ¯ˆ Ïk BÏ ÔÈNBÚÂ¿ƒ»»¿≈¿»ƒ¿≈∆ƒ«»«

‰ËBL ·Ïk BÎLpL ÈÓ ÔÎÂ .˙BLÙ26„Á‡ B‡ ¿»¿≈ƒ∆¿»∆∆∆∆»
ÔÈ˙ÈÓnL ¯ÙÚ‰ ÈÏÁBfÓ27ÔÈ˙ÈÓÓ ˜ÙÒ eÈ‰ elÙ‡ , ƒ¬≈∆»»∆¿ƒƒ¬ƒ»»≈¿ƒƒ

‰‡eÙ¯ ÈÎ¯ˆ Ïk BÏ ÔÈNBÚ - ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡ ˜ÙÒ»≈≈¿ƒƒƒ»»¿≈¿»
.BÏÈv‰Ï¿«ƒ

יב:).25) זרה (עבודה שבמים דקה במשנה 26)עלוקה

שוטה  כלב שנשכו "מי כיפור: יום לענין כתוב פ"ח) (יומא
שלו", הכבד מחצר אותו מאכילין אין - כלבת) (מחלת
שאינה  כיון זו, ברפואה הרופאים שנהגו אע"פ רש"י: וביאר
בשר  אכילת איסור לו מתירין אין וגמורה, בדוקה רפואה
אחר: באופן הדבר את נימק המשניות, בפירוש ורבינו טמא.
המצוות  על עוברין ואין סגולה. דרך אלא מועיל אינו זה "כי
הוציאו  אמיתי דבר והוא בטבע המרפאים בדברים אלא
שהם  בדברים להתרפאות אבל לאמת, הקרוב והנסיון הדעת
הדעת  מצד אינו חלש, כוחם כי אסור בסגולתן מרפאים
לו  מותר לכו"ע בדוקות רפואות אבל רחוק", ונסיונו

הוא. קכא:27)שמסוכן שבת פד. יומא

.Ê˙¯‚B¯‚ BÏ ‡È·‰Ï ÌÈ‡ÙB¯ e‰e„Ó‡L ‰ÏBÁ28 ∆∆¬»¿ƒ¿»ƒ¿∆∆
˙B¯‚B¯b ¯NÚ BÏ e‡È·‰Â Ì„‡ È· ‰¯NÚ eˆ¯Â ,˙Á‡««¿»¬»»¿≈»»¿≈ƒ∆∆¿»

ÌeÏkÓ ÔÈ¯eËt Ôlk - ˙Á‡ ˙·a29‰Êa e‡È·‰ elÙ‡Â . ¿«««À»¿ƒƒ¿«¬ƒ≈ƒ»∆
Ìlk È¯‰L ;‰BL‡¯a ‡È¯·‰ elÙ‡Â ,‰Ê ¯Á‡««∆«¬ƒƒ¿ƒ»ƒ»∆¬≈À»

.e‡È·‰ ˙eL¯aƒ¿≈ƒ

יבשה.28) טוב 29)תאנה שכר להם ויש ע"א. סד, מנחות
שכח). סי' (או"ח ה' מאת

.Á‰ÏBÁ30e‡ˆÓ ‡ÏÂ ,˙B¯‚B¯‚ ÈzLÏ CÈ¯ˆ ‰È‰L ∆∆»»»ƒƒ¿≈¿»¿…»¿
˙B¯‚B¯b LÏLÂ ÔÈˆ˜Ú ÈLa ˙B¯‚B¯‚ ÈzL ‡l‡∆»¿≈¿»ƒ¿≈…»ƒ¿»¿¿
ŒÏÚŒÛ‡ ,LÏL Ba LiL ı˜Ú‰ ÔÈ˙¯Bk - „Á‡ ı˜Úa¿…∆∆»¿ƒ»…∆∆≈»««
ea¯È ‡lL È„k ,ÌÈzLÏ ‡l‡ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L Ètƒ∆≈¿ƒƒ∆»ƒ¿«ƒ¿≈∆…«¿
.ÌÈL e˙¯ÎÈ ‡ÏÂ ,„Á‡ ı˜Ú e˙¯ÎÈ ‡l‡ ,‰¯Èˆ·aƒ¿ƒ»∆»ƒ¿¿…∆∆»¿…ƒ¿¿¿«ƒ

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ31. ¿≈…«≈»∆

שצריך 31)שם.30) בשבת חולה הראב"ד: את שאלו
בשבילו  לשחוט עדיף האם נבילה, בשר לפניו ומוכן לבשר,
יאכילהו  ולא לו ישחטו והשיב: כשר? בשר ויאכל בשבת
ובאכילת  אחת, פעם רק עובר בשבת בשחיטה כי נבילות,
אם  אולם ביומא). (הרא"ש וכזית כזית כל על עובר נבילה
סי' (או"ח תחלה ליד מהבא לו יתנו לאלתר, בשר צריך

שכח).

.Ë˙aLa ‰ÏBÁÏ ÏM·Ó‰32¯È˙B‰Â ‰ÏBÁ‰ ÏÎ‡Â , «¿«≈¿∆¿«»¿»««∆¿ƒ
¯˙Bn‰ ÔÓ ÏÎ‡Ï ‡È¯·Ï ¯eÒ‡ -33‰a¯È ‡nL ‰¯Êb , »¿»ƒ∆¡…ƒ«»¿≈»∆»«¿∆

BÏÈ·La34‡È¯·Ï ¯zÓ - ˙aLa ‰ÏBÁÏ ËÁBM‰ Ï·‡ . ƒ¿ƒ¬»«≈¿∆¿«»À»¿»ƒ
ÈÁ ¯Na epnÓ ÏÎ‡Ï35È„k ˙ÙÒBz ¯·ca ÔÈ‡L , ∆¡…ƒ∆»»«∆≈«»»∆∆¿≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .BÏÈ·La ‰a¯È ‡nL ¯Ê‚pL∆ƒ¿…∆»«¿∆ƒ¿ƒ¿≈…«≈»∆

(או"ח 32) האילן מן פירות לו תלש או ע"א. עא, בבאֿקמא
שיח). טו:).33)סי' (חולין שבת מוצאי בשביל 34)עד

רק 35)הבריא. למלחו צריך ואין בשבת, אסור לבשלו כי
בהדיחו  די חי, לאכלו אבל בישול. ידי על לאכלו רוצה אם

סז). סי' (יו"ד מבחוץ הבשר פני שעל הדם את

.È‰ÏBÁ36ÏÚ ÂÈÎ¯ˆ Ïk BÏ ÔÈNBÚ ,‰kÒ Ba ÔÈ‡L ∆∆≈«»»ƒ»¿»»«
È¯Î È„È37‡e‰Â ,BÏ ˙BNÚÏ È¯ÎÏ ÔÈ¯ÓB‡ ?„ˆÈk . ¿≈»¿ƒ≈«¿ƒ¿»¿ƒ«¬¿

˙eL¯Ó ‰‡eÙ¯ ‡È·‰Ïe ˙BÙ‡ÏÂ BÏ ÏM·Ï .‰NBÚ∆¿«≈¿∆¡¿»ƒ¿»≈¿
ÂÈÈÚ ÏÁBk ÔÎÂ .el‡a ‡ˆBiÎÂ ˙eL¯Ï38È¯Îp‰ ÔÓ ƒ¿¿«≈»≈¿≈≈≈»ƒ«»¿ƒ

ÌÈÎÈ¯ˆ eÈ‰ Ì‡Â .‰kÒ ÌL ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙aLa¿«»««ƒ∆≈»«»»¿ƒ»¿ƒƒ
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elÙ‡ Ô˙B‡ ÔÈNBÚ ,‰Î‡ÏÓ Ô‰a ÔÈ‡L ÌÈ¯·„Ïƒ¿»ƒ∆≈»∆¿»»ƒ»¬ƒ
ÌÈÊ‡ ÔÈÏÚÓ CÎÈÙÏ .Ï‡¯NÈ39ÔÈÏÚÓe ,˙aLa ƒ¿»≈¿ƒ»«¬ƒ»¿«ƒ¿«»«¬ƒ

ÈÏ˜‡40¯·M‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,41‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ . À¿»≈«¬ƒƒ∆«∆∆¿…«≈»∆
.¯zÓÀ»

גופו.36) לכל חולי שהוא למשכב מותר 37)שנפל וכן
באי  ישראל ידי על השבת את עליו (ראה לחלל דרבנן סור

קכט.). על 38)שבת רפואה אבקת שם ע"א. כב, ביצה

העינים. פעמים 39)ריסי אזנים גידי ע"ב. כח, זרה עבודה
(רש"י). הלחיים ומתפרקים למטה כט,40)שיורדים שם,

אותו  ומעלים הנשימה את המעכב הלב שכנגד "תנוך ע"א:
(רש"י). רפואה" עצם 41)עלֿידי ע"א. קכח, שבת

שנשברה.

.‡È˙kÒa ‡È‰ È¯‰ - „ÏÈÏ ˙Ú¯BkLk ˙„ÏBi‰«∆∆¿∆««≈≈¬≈ƒ¿«»«
˙aM‰ ˙‡ ‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁÓe ˙BLÙ42dÏ ÔÈ‡¯B˜ . ¿»¿«¿ƒ»∆»∆««»¿ƒ»

‰ÓÎÁ43,¯eah‰ ˙‡ ÌÈÎ˙BÁÂ ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ¬»»ƒ»¿»¿¿ƒ∆««
B˙B‡ ÔÈ¯LB˜Â44‡È‰L ‰ÚLa ¯Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰˙È‰ Ì‡Â . ¿¿ƒ¿ƒ»¿»¿ƒ»¿≈¿»»∆ƒ

elÙ‡Â ;¯p‰ ˙‡ dÏ ÔÈ˜ÈÏ„Ó - ‰ÈÏ·Áa ˙˜ÚBˆ∆∆«¬»∆»«¿ƒƒ»∆«≈«¬ƒ
¯a ‰ÈÏÚ ˙·MÈ˙Ó dzÚcL ÈtÓ ,‡ÓeÒ ‰˙È‰»¿»»ƒ¿≈∆«¿»ƒ¿«∆∆»∆»¿≈
ÔÓLÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰˙È‰ Ì‡Â .‰‡B¯ dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆≈»»¿ƒ»¿»¿ƒ»¿∆∆
- ˙BpLÏ ¯LÙ‡L ÏÎÂ .dÏ ÔÈ‡È·Ó - Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈¿ƒƒ»¿…∆∆¿»¿«

‰‡·‰ ˙ÚLa ÔÈpLÓ45ÈÏk dz¯·Á dÏ ‡È·zL ÔB‚k . ¿«ƒƒ¿«¬»»¿∆»ƒ»¬∆¿»¿ƒ
.dk¯„k ‰‡È·Ó - ¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â .d¯ÚNa ÈeÏz»ƒ¿»»¿ƒƒ∆¿»¿ƒ»¿«¿»

ע"ב.42) קכח, האמור 44)מיילדת.43)שבת כל
ביום  "ומולדותיך בשבת: לחיה עושים יחזקאל, בתוכחת
למשעי" רוחצת לא ובמים שרך, כרת לא אותך הולדת

טז). בלא 45)(יחזקאל לעשות מותר נפש שבפיקוח ואף
ואין  לה, טבעי כדבר הם וחבליה היולדת "כאב שינוי, שום
לשנות  החמירו לפיכך לידה, מחמת מתה מאלף אחת

(מגידֿמשנה). שאפשר" במקום

.·ÈÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ‰ ˙‡ ÔÈ„lÈÓ ÔÈ‡46˙BÏfÓe ≈¿«¿ƒ∆»∆∆»ƒ«»
¯ÎNa elÙ‡Â ,˙aLa47‰·È‡Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ;48; ¿«»«¬ƒ¿»»¿≈¿ƒ¿≈»

¯b ˙a ˙‡ ÔÈ„lÈÓ Ï·‡ .ÏelÁ ÌL ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆≈»ƒ¬»¿«¿ƒ∆«≈
·LBz49B˙BÈÁ‰Ï ÔÈeˆÓ e‡L ÈtÓ ,50ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡Â ; »ƒ¿≈∆»¿Àƒ¿«¬¿≈¿«¿ƒ

.˙aM‰ ˙‡ ‰ÈÏÚ»∆»∆««»

הם 46) המכוערים מעשיהם בגלל ע"ב. כו, זרה עבודה
את  עליהם קיבלו שלא אנושית, ותרבות נימוס לכל מחוץ
ברכת  ב) ומשפטים, דינים א) שהם: נח, בני מצוות שבע
ו) עריות, גילוי ה) דמים, שפיכות ד) זרה, עבודה ג) השם,

ה"א). פ"א, מלכים (הל' החי מן אבר ז) ובימות 47)גזל,
איבה. משום בשכר מותר שיכולה 48)החול, לשנאה,

שבת  לשומרת רק בשבת מיילדים שאין ולומר, להשתמט
שם). עבודהֿזרה 49)(ע"ז לעבוד שלא עליו שקיבל גוי

מל  שלא אף נח, בני בהן שנצטוו המצוות שאר גם ולקיים
ה"ז). מאיסו"ב (פי"ד טבל "גר 50)ולא תורה: אמרה

לה). כה, (ויקרא עמך" וחי ותושב

.‚È‰iÁ51,„ÏzL „Ú ˙˙BL ˙BÈ‰Ï Ìc‰ ÏÈÁ˙iMÓ , «»ƒ∆«¿ƒ«»ƒ¿≈«∆≈≈
ÌÈÓÈ ‰LÏL „Ú „ÏzL ¯Á‡Â52˙‡ ‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁÓ - ¿««∆≈≈«¿»»ƒ¿«¿ƒ»∆»∆

‰ÎÈ¯ˆ ‰¯Ó‡L ÔÈa ,‰ÈÎ¯ˆ Ïk dÏ ÔÈNBÚÂ ,˙aM‰««»¿ƒ»»¿»∆»≈∆»¿»¿ƒ»
‰ÎÈ¯ˆ ÈÈ‡ ‰¯Ó‡L ÔÈa È‡53:‰Ú·L „Ú ‰LÏMÓe . ¬ƒ≈∆»¿»≈ƒ¿ƒ»ƒ¿»«ƒ¿»

˙‡ ‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡ - ‰ÎÈ¯ˆ ÈÈ‡ ‰¯Ó‡ Ì‡ƒ»¿»≈ƒ¿ƒ»≈¿«¿ƒ»∆»∆
‰¯Ó‡ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰˜˙L Ì‡Â ;˙aM‰««»¿ƒ»¿»¿≈»ƒ«ƒ»¿»
‰Ú·MÓe .˙aM‰ ˙‡ ‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁnL ,È‡ ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»¬ƒ∆¿«¿ƒ»∆»∆««»ƒƒ¿»
Ba ÔÈ‡L ‰ÏBÁk ‡È‰ È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL „ÚÂ¿«¿ƒ¬≈ƒ¿∆∆≈

‰kÒ54dÏ ÔÈNBÚ ÔÈ‡ ,È‡ ‰ÎÈ¯ˆ ‰¯Ó‡ elÙ‡Â ; «»»«¬ƒ»¿»¿ƒ»¬ƒ≈ƒ»
ÌÈ¯Î È„È ÏÚ ‡l‡ ‰Î‡ÏÓ55. ¿»»∆»«¿≈»¿ƒ

היולדת.51) ע"א.52)האשה קכט, לדברים 53)שבת
ואין  לכך, צריכות היולדות כל זה שדבר אומרות שחברותיה
שמא  ליולדת, שומעים אין לשאלם, מיילדת או רופא כאן
(הרמב"ן). צריכה שהיא מה לשעתה מרגישה אינה

מלבד 54) אחרת מחלה לה יש אם אולם הלידה, מצד
לה  עושים אלא אלו, ימים שיעור על להשגיח אין הלידה,

מהסכנה. שתצא י.55)עד בהלכה ראה

.„È‰iÁÏ ‰¯e„Ó ÔÈNBÚ56,‰nÁ‰ ˙BÓÈa elÙ‡Â ƒ¿»¿«»«¬ƒƒ««»
.ÌÈ¯w‰ ˙BÓB˜na ‰a¯‰ ‰iÁÏ ‰L˜ ‰pv‰L ÈtÓƒ¿≈∆«ƒ»»»¿«»«¿≈«¿«»ƒ
ÊÈw‰ .da ÌnÁ˙‰Ï ‰ÏBÁÏ ‰¯e„Ó ÔÈNBÚ ÔÈ‡ Ï·‡¬»≈ƒ¿»¿∆¿ƒ¿«≈»ƒƒ

Ìc57˙Ùe˜˙a elÙ‡ ,‰¯e„Ó BÏ ÔÈNBÚ - ÔpËˆÂ »¿ƒ¿«≈ƒ¿»¬ƒƒ¿«
Êenz58¯Á‡ „ÏBpL ÌBia ˙aLa „Ïe‰ ˙‡ ÔÈˆÈÁ¯Óe . ««¿ƒƒ∆«»»¿«»«∆«««

,˙aLa enÁe‰L ÔÈnÁa elÙ‡ ,B¯eaË ˙‡ ÔÈÎ˙BÁL∆¿ƒ∆«¬ƒ¿«ƒ∆«¿«»
B˙B‡ ÔÈÁÏBÓe59B˙B‡ ÔÈÙtÏÓe ,60‡È‰ ‰kqL ÈtÓ ; ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿≈∆«»»ƒ

B˙B‡ ÌÈˆÈÁ¯Ó ÔÎÂ .el‡ Ïk BÏ eNÚÈ ‡Ï Ì‡ BÏƒ…«¬»≈¿≈«¿ƒƒ
ÈLÈÏM‰ ÌBi·e ‰ÏÈn‰ ¯Á‡Ïe ‰ÏÈn‰ ÈÙÏ61‰ÏÈnÏ ƒ¿≈«ƒ»¿«««ƒ»««¿ƒƒ«ƒ»

.‰kq‰ ÈtÓ ,˙aLa enÁe‰L ÔÈnÁa¿«ƒ∆«¿«»ƒ¿≈««»»

לפניה 56) מבעירים צינה, אחזתה אם ע"א. קכט, שבת
להתחמם. עצים לרפואה 57)מערכת מהעורק דם הוציא

באיזמל. שריטה (שם).58)ע"י לו היא סכנה שהצינה
בשרו 59) לעדן אלו מסמים וכיוצא ההדס אבק עליו נותנין

פי"ח). שבת לרבינו, המשניות הילד 60)(פי' את כורכים
איבריו. ליישר כדי ע"ב.61)בחיתולים קלד, שבת

ורשב"א). (רמב"ן שני יום וכלֿשכן

.ÂË¯aLn‰ ÏÚ ‰·LiL ‰M‡‰62ÔÈ‡È·Ó - ‰˙ÓÂ »ƒ»∆»¿»«««¿≈»≈»¿ƒƒ
˙‡ ÔÈÚ¯B˜Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯ C¯„ elÙ‡ ˙aLa ÔÈkÒ«ƒ¿«»¬ƒ∆∆¿»«ƒ¿¿ƒ∆
˜ÙqL .ÈÁ ‡ˆnÈ ‡nL ,„Ïe‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe dÒ¯k¿≈»ƒƒ∆«»»∆»ƒ»≈«∆»≈

˙BLÙ63B˙˜ÊÁ ÔÈ‡L ‰ÊÏ elÙ‡Â ,˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc ¿»∆∆««»«¬ƒ»∆∆≈∆¿»
.ÈÁ«

הלידה.62) בשעת עליו ישבה שהיולדת כסא ע"א. ז, ערכין
דאין 63) משום בחול, אפילו הזה בזמן כן נוהגין ואין

לחיות, לולד שאפשר כך כל קרוב בזמן האם במיתת בקיאין
כך  ובין כך ובין ימיתוה, יחתכוה ואם נתעלפה, רק ושמא

מגירונדי). יונה לרבינו והיתר' ('איסור הולד ימות

.ÊËLÙ Áewt ÔÈÁwÙÓ64ÏhÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,˙aLa ¿«¿ƒƒ«∆∆¿«»¿≈»ƒƒ…
‰Ê È¯‰ - LÙp‰ ÏÈv‰Ï ÌÈc˜n‰Â .ÔÈcŒ˙ÈaÓ ˙eL¿̄ƒ≈ƒ¿««¿ƒ¿«ƒ«∆∆¬≈∆

?„ˆÈk .ÁaLÓ65N¯Bt - ÌiÏ ÏÙpL ˜BÈz ‰‡¯ ¿À»≈«»»ƒ∆»««»≈
.BnÚ ÌÈ‚c‰ „ˆ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,e‰ÏÚÓe ‰„BˆÓ¿»«¬≈¿««ƒ∆»«»ƒƒ
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בהול  יהא ולא שוא פחד מכל נפשו את מבעית אדם יהא
לא  - קרובה סכנה שאין לו שברי ומקום נדף, עלה מכל

שכח). סי' (או"ח בעבירה שבת אחפוץ 13)יחלל לא "כי
לב). יח, (יחזקאל וחיו" והשיבו אלקים ה' נאום המת במות

חכמינו,14) בדרשת האמינו שלא והקראים, הצדוקים
שבת. דוחה נפש פיקוח אין שמאסו 15)ולדעתם ידי על

להם  שנתתי במשפטים לחיות יוכלו שלא חשבו חוקותי,
שם). (מלבי"ם

.„B‡ Ì‰ÈzLa ‰È‰iL ,‡e‰Â - ÂÈÈÚa LLBÁ‰«≈¿≈»»∆ƒ¿∆ƒ¿≈∆
¯Èˆ Ì‰Ó ˙Á‡a16˙B˙˙BL ˙BÚÓ„ eÈ‰L B‡ ,17Ô‰Ó ¿««≈∆ƒ∆»¿»¿≈∆

Ô‰a ‰È‰L B‡ ,Ô‰Ó ˙˙BL Ì„ ‰È‰L B‡ ,·‡k‰ ·¯Ó≈…«¿≈∆»»»≈≈∆∆»»»∆
˙Ác˜18ÏÎa ‰Ê È¯‰ - el‡ ÌÈ‡ÏÁa ‡ˆBiÎÂÌÈÏBÁ Ï «««¿«≈»√»ƒ≈¬≈∆ƒ¿«ƒ

‰kÒ Ô‰a LiL19ÔÈNBÚÂ ,˙aM‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏlÁÓe , ∆≈»∆«»»¿«¿ƒ»»∆««»¿ƒ
.‰‡eÙ¯ ÈÎ¯ˆ Ïk BÏ»»¿≈¿»

מהעין.16) הנוטף ע"ז 19)חום.18)נחלות.17)ריר
ע"ב. כח,

.‰ÌÈÙÏÂ ‰ÙN‰ ÔÓ BÙeb ÏÏÁa ‰kÓ LÈ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ≈«»«¬«ƒ«»»¿ƒ¿ƒ
ÂÈÙa ÔÈa -20B‡ ,BÏBÁËe B„·Îa ÔÈa ,ÂÈÚÓa ÔÈa , ≈¿ƒ≈¿≈»≈ƒ¿≈¿

‰ÏBÁ ‰Ê È¯‰ ,BÏÏÁa LiL Ïk - ˙BÓB˜Ó ¯‡Laƒ¿»¿…∆≈«¬»¬≈∆∆
‰kÒ Ba LiL21.‡e‰ „·k BÈÏÁL „Ó‡ CÈ¯ˆ BÈ‡Â , ∆≈«»»¿≈»ƒ…∆∆»¿»≈

‰„ÈÓ‡ ‡Ïa „iÓ ˙aM‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏlÁÓ CÎÈÙÏ22. ¿ƒ»¿«¿ƒ»»∆««»ƒ»¿…¬ƒ»
‰kÓk ‡È‰ È¯‰ - Ï‚¯‰ ·‚Â „i‰ ·‚a ‡È‰L ‰kÓe«»∆ƒ¿««»¿«»∆∆¬≈ƒ¿«»
˙‡ ‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁÓe ,„Ó‡ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â ,ÏÏÁ ÏL∆»»¿≈»¿ƒ»…∆¿«¿ƒ»∆»∆

¯nÒnL ÌÁ‰Â .˙aM‰23ÏÏÁ ÏL ‰kÓk - ¯Na‰ ˙‡ ««»¿«…∆¿«≈∆«»»¿«»∆»»
˙aM‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏlÁÓe ,ÈÓc24ÈÏÁ Ïk ÔÎÂ . »≈¿«¿ƒ»»∆««»¿≈»…ƒ

ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰kÒ Ba LÈ ‰fL ÔÈ¯ÓB‡ ÌÈ‡ÙB¯‰L∆»¿ƒ¿ƒ∆∆≈«»»««ƒ
˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏlÁÓ - ıeÁaÓ ¯Na‰ ¯BÚa ‡e‰L∆¿«»»ƒ«¿«¿ƒ»»∆

.Ì‰Èt ÏÚ ˙aM‰««»«ƒ∆

מאד 20) ומצטער בשינו שחושש מי ע"ב. כח, זרה עבודה
סי' (או"ח נכרי ידי על להוציאה מותר גופו, כל שחלה עד

ברורה'). ב'משנה מן 21)שכח אחד שנתקלקל היינו
מיחושים  אבל בועה, או מכה מחמת הפנימיים האברים
יונה'). 'רבינו בשם והר"ן (הרשב"א מכה נקראים אין בלבד

באותו 22) ומכירים יודעים להמתין ואם שיכול חולי
שהוא  אף שבת, עליו לחלל אסור סכנה, בו ואין ברפואתו

(רשב"א). חלל של בשרי"23)מכה מפחדך "סמר מלשון
מחום  או מפחד ומתקשה מתכווץ שהבשר קכ) קיט, (תהלים
ברזל, מכח הבאה מכה כל וכן מצמר). התימנים: (בכת"י
השבת. את עליה מחללין הגוף, בחלל אינה אפילו

פג.24) פב. יומא

.Â‡ÓÈ ÚÏBa‰25,˙aLa ÔÈnÁ BÏ ÔÈnÁÓ - ÌÈÓ ÏL «≈«ƒ»∆«ƒ¿«ƒ«ƒ¿«»
˙kÒ ‡È‰L ÈtÓ ,‰‡eÙ¯ ÈÎ¯ˆ Ïk BÏ ÔÈNBÚÂ¿ƒ»»¿≈¿»ƒ¿≈∆ƒ«»«

‰ËBL ·Ïk BÎLpL ÈÓ ÔÎÂ .˙BLÙ26„Á‡ B‡ ¿»¿≈ƒ∆¿»∆∆∆∆»
ÔÈ˙ÈÓnL ¯ÙÚ‰ ÈÏÁBfÓ27ÔÈ˙ÈÓÓ ˜ÙÒ eÈ‰ elÙ‡ , ƒ¬≈∆»»∆¿ƒƒ¬ƒ»»≈¿ƒƒ

‰‡eÙ¯ ÈÎ¯ˆ Ïk BÏ ÔÈNBÚ - ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡ ˜ÙÒ»≈≈¿ƒƒƒ»»¿≈¿»
.BÏÈv‰Ï¿«ƒ

יב:).25) זרה (עבודה שבמים דקה במשנה 26)עלוקה

שוטה  כלב שנשכו "מי כיפור: יום לענין כתוב פ"ח) (יומא
שלו", הכבד מחצר אותו מאכילין אין - כלבת) (מחלת
שאינה  כיון זו, ברפואה הרופאים שנהגו אע"פ רש"י: וביאר
בשר  אכילת איסור לו מתירין אין וגמורה, בדוקה רפואה
אחר: באופן הדבר את נימק המשניות, בפירוש ורבינו טמא.
המצוות  על עוברין ואין סגולה. דרך אלא מועיל אינו זה "כי
הוציאו  אמיתי דבר והוא בטבע המרפאים בדברים אלא
שהם  בדברים להתרפאות אבל לאמת, הקרוב והנסיון הדעת
הדעת  מצד אינו חלש, כוחם כי אסור בסגולתן מרפאים
לו  מותר לכו"ע בדוקות רפואות אבל רחוק", ונסיונו

הוא. קכא:27)שמסוכן שבת פד. יומא

.Ê˙¯‚B¯‚ BÏ ‡È·‰Ï ÌÈ‡ÙB¯ e‰e„Ó‡L ‰ÏBÁ28 ∆∆¬»¿ƒ¿»ƒ¿∆∆
˙B¯‚B¯b ¯NÚ BÏ e‡È·‰Â Ì„‡ È· ‰¯NÚ eˆ¯Â ,˙Á‡««¿»¬»»¿≈»»¿≈ƒ∆∆¿»

ÌeÏkÓ ÔÈ¯eËt Ôlk - ˙Á‡ ˙·a29‰Êa e‡È·‰ elÙ‡Â . ¿«««À»¿ƒƒ¿«¬ƒ≈ƒ»∆
Ìlk È¯‰L ;‰BL‡¯a ‡È¯·‰ elÙ‡Â ,‰Ê ¯Á‡««∆«¬ƒƒ¿ƒ»ƒ»∆¬≈À»

.e‡È·‰ ˙eL¯aƒ¿≈ƒ

יבשה.28) טוב 29)תאנה שכר להם ויש ע"א. סד, מנחות
שכח). סי' (או"ח ה' מאת

.Á‰ÏBÁ30e‡ˆÓ ‡ÏÂ ,˙B¯‚B¯‚ ÈzLÏ CÈ¯ˆ ‰È‰L ∆∆»»»ƒƒ¿≈¿»¿…»¿
˙B¯‚B¯b LÏLÂ ÔÈˆ˜Ú ÈLa ˙B¯‚B¯‚ ÈzL ‡l‡∆»¿≈¿»ƒ¿≈…»ƒ¿»¿¿
ŒÏÚŒÛ‡ ,LÏL Ba LiL ı˜Ú‰ ÔÈ˙¯Bk - „Á‡ ı˜Úa¿…∆∆»¿ƒ»…∆∆≈»««
ea¯È ‡lL È„k ,ÌÈzLÏ ‡l‡ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L Ètƒ∆≈¿ƒƒ∆»ƒ¿«ƒ¿≈∆…«¿
.ÌÈL e˙¯ÎÈ ‡ÏÂ ,„Á‡ ı˜Ú e˙¯ÎÈ ‡l‡ ,‰¯Èˆ·aƒ¿ƒ»∆»ƒ¿¿…∆∆»¿…ƒ¿¿¿«ƒ

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ31. ¿≈…«≈»∆

שצריך 31)שם.30) בשבת חולה הראב"ד: את שאלו
בשבילו  לשחוט עדיף האם נבילה, בשר לפניו ומוכן לבשר,
יאכילהו  ולא לו ישחטו והשיב: כשר? בשר ויאכל בשבת
ובאכילת  אחת, פעם רק עובר בשבת בשחיטה כי נבילות,
אם  אולם ביומא). (הרא"ש וכזית כזית כל על עובר נבילה
סי' (או"ח תחלה ליד מהבא לו יתנו לאלתר, בשר צריך

שכח).

.Ë˙aLa ‰ÏBÁÏ ÏM·Ó‰32¯È˙B‰Â ‰ÏBÁ‰ ÏÎ‡Â , «¿«≈¿∆¿«»¿»««∆¿ƒ
¯˙Bn‰ ÔÓ ÏÎ‡Ï ‡È¯·Ï ¯eÒ‡ -33‰a¯È ‡nL ‰¯Êb , »¿»ƒ∆¡…ƒ«»¿≈»∆»«¿∆

BÏÈ·La34‡È¯·Ï ¯zÓ - ˙aLa ‰ÏBÁÏ ËÁBM‰ Ï·‡ . ƒ¿ƒ¬»«≈¿∆¿«»À»¿»ƒ
ÈÁ ¯Na epnÓ ÏÎ‡Ï35È„k ˙ÙÒBz ¯·ca ÔÈ‡L , ∆¡…ƒ∆»»«∆≈«»»∆∆¿≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .BÏÈ·La ‰a¯È ‡nL ¯Ê‚pL∆ƒ¿…∆»«¿∆ƒ¿ƒ¿≈…«≈»∆

(או"ח 32) האילן מן פירות לו תלש או ע"א. עא, בבאֿקמא
שיח). טו:).33)סי' (חולין שבת מוצאי בשביל 34)עד

רק 35)הבריא. למלחו צריך ואין בשבת, אסור לבשלו כי
בהדיחו  די חי, לאכלו אבל בישול. ידי על לאכלו רוצה אם

סז). סי' (יו"ד מבחוץ הבשר פני שעל הדם את

.È‰ÏBÁ36ÏÚ ÂÈÎ¯ˆ Ïk BÏ ÔÈNBÚ ,‰kÒ Ba ÔÈ‡L ∆∆≈«»»ƒ»¿»»«
È¯Î È„È37‡e‰Â ,BÏ ˙BNÚÏ È¯ÎÏ ÔÈ¯ÓB‡ ?„ˆÈk . ¿≈»¿ƒ≈«¿ƒ¿»¿ƒ«¬¿

˙eL¯Ó ‰‡eÙ¯ ‡È·‰Ïe ˙BÙ‡ÏÂ BÏ ÏM·Ï .‰NBÚ∆¿«≈¿∆¡¿»ƒ¿»≈¿
ÂÈÈÚ ÏÁBk ÔÎÂ .el‡a ‡ˆBiÎÂ ˙eL¯Ï38È¯Îp‰ ÔÓ ƒ¿¿«≈»≈¿≈≈≈»ƒ«»¿ƒ

ÌÈÎÈ¯ˆ eÈ‰ Ì‡Â .‰kÒ ÌL ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙aLa¿«»««ƒ∆≈»«»»¿ƒ»¿ƒƒ
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,B˙BÏÚ‰Ï ‰„BˆÓ N¯Ùe ,Ìia ˜BÈz Ú·hL ÚÓL»«∆»«ƒ«»»«¿»¿«¬
˙BÏÚ‰Ï Ôek˙ .ÌeÏkÓ ¯eËt - „·Ïa ÌÈ‚„ ‰ÏÚ‰Â¿∆¡»»ƒƒ¿«»ƒ¿ƒ¿«≈¿«¬

˜BÈ˙Â ÌÈ‚c ‰ÏÚ‰Â ,ÌÈ‚c66ÚÓL ‡Ï elÙ‡ .¯eËt - »ƒ¿∆¡»»ƒ¿ƒ»¬ƒ…»«
.¯eËt ,ÌÈ‚c‰ ÌÚ ˜BÈz ‰ÏÚ‰Â ÏÈ‡B‰ - Ú·hL∆»«ƒ¿∆¡»ƒƒ«»ƒ»

פד:).64) (יומא נפש להצלת פעולה מנחות 65)עושים
לצידה,66)סד. שנתכוין כיון חייב, לבד דגים העלה אבל

י. פרק להלן ראה

.ÊÈ‡ÈÏÁ ¯˜BÚ - ¯B·Ï ˜BÈz ÏÙ67,e‰ÏÚÓe »«ƒ¿≈À¿»«¬≈
.B˙¯È˜Ú ˙ÚLa ‰‚¯„Ó da Ôw˙Ó ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆¿«≈»«¿≈»ƒ¿«¬ƒ»
,B‡ÈˆBÓe ˙Ïc‰ ¯·BL - ˜BÈ˙ ÈÙa ˙Ïc ÏÚƒ¿«∆∆ƒ¿≈ƒ≈«∆∆ƒ
ÔÈÈe‡¯L ÌÈˆÚ ÔÈÓk d˙B‡ ÏvÙÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆¿«≈»¿ƒ≈ƒ∆¿ƒ

˙ÚaÈ ‡nL ;‰Î‡ÏÓÏ68,‰˜Ï„ ‰ÏÙ .˙eÓÈÂ ˜BÈz‰ ƒ¿»»∆»ƒ»≈«ƒ¿»»¿»¿≈»
d˙B‡ ÔÈaÎÓ - Û¯NÈ ‡nL ÔÈLLBÁL Ì„‡ ÌL LÈÂ¿≈»»»∆¿ƒ∆»ƒ»≈¿«ƒ»
C¯c L·Bk ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,L‡‰ ÔÓ BÏÈv‰Ï¿«ƒƒ»≈¿««ƒ∆≈∆∆

Èeak ˙ÚLa dw˙Óe69‰Ê È¯‰ - ÏÈv‰Ï Ì„Bw‰ ÏÎÂ . ¿«¿»ƒ¿«ƒ¿»«≈¿«ƒ¬≈∆
˙eL¯ ÏhÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â .ÁaLÓ70¯·c ÏÎa ÔÈcŒ˙ÈaÓ ¿À»¿≈»ƒƒ…¿ƒ≈ƒ¿»»»

.‰kÒ Ba LiL∆≈«»»

הבור.67) לשפת שמסביב פתאום.68)עפר יבהל
פד:69) הוראה.70)יומא לשאול

.ÁÈ˙ÏtÓ ÂÈÏÚ ‰ÏÙpL ÈÓ71˜ÙÒ ÌL ‡e‰ ˜ÙÒ , ƒ∆»¿»»»«…∆»≈»»≈
ÌL BÈ‡72ÔÈÁwÙÓ -73ŒÏÚŒÛ‡ ,ÈÁ e‰e‡ˆÓ .ÂÈÏÚ ≈»¿«¿ƒ»»¿»«««

ÂÈÏÚ ÔÈÁwÙÓ - ‡È¯·iL ¯LÙ‡ È‡Â ıˆB¯˙pL Ètƒ∆ƒ¿≈¿ƒ∆¿»∆«¿ƒ¿«¿ƒ»»
‰ÚL d˙B‡ ÈiÁÏ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe74. ƒƒ¿«≈»»»

אבנים.71) גל או הרוס כמה 72)קיר כאן יש אפילו
לומר  תמצא ואם כאן, אינו ספק כאן הוא ספק - ספיקות
ב'מעשה  פג:). (יומא מת ספק חי הוא ספק כאן, שהוא
מפקחין". - מת ספק חי הוא "ספק כאן: הנוסח רוקח'

האבנים.73) את ומפנים המפולת את ראה 74)מסירים
שכט. סי' ברורה' ו'משנה א, בהלכה למעלה

.ËÈ‰ÓL B· e‡ˆÓ ‡ÏÂ BÓËÁ „Ú e˜„a75ÔÈÁÈpÓ - »¿«»¿¿…»¿¿»»«ƒƒ
- ÌÈ˙Ó ÌÈBÈÏÚ e‡ˆÓe e˜„a .˙Ó ¯·kL ,ÌL B˙B‡»∆¿»≈»¿»¿∆¿ƒ≈ƒ
ÏÚ ÔÈÁwÙÓ ‡l‡ ,ÌÈBzÁz e˙Ó ¯·k :e¯Ó‡È ‡Ï……¿¿»≈«¿ƒ∆»¿«¿ƒ«
‰È‰ÈÂ ÔBÈÏÚ‰ ˙eÓiL ˙ÏtÓa ¯LÙ‡L ;Ïk‰«…∆∆¿»¿«…∆∆»»∆¿¿ƒ¿∆

.ÈÁ ÔBzÁz‰««¿«

ז),75) (בראשית באפיו" חיים רוח נשמת אשר "כל שכתוב
חיים  רוח יש אם בבדיקה היא החיות בחינת עיקר כלומר
חיות, מצאו ולא לבו עד בדקו אפילו פח:), (יומא בחטמו
(או"ח  חטמו עד לבדוק צריך אלא ודאי, שמת אומרים אין

שכט.). סי'

.Î˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ da LiL ¯ˆÁ ‰˙È‰»¿»»≈∆≈»¿≈»ƒ«»
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÛÏ‡Â „Á‡ Ï‡¯NÈ elÙ‡ ,ÌÈÏ‡¯NÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ¬ƒƒ¿»≈∆»¿∆∆¿≈»ƒ
Ïk‰ ÏÚ ÔÈÁwÙÓ - ˙ÏtÓ Ì‰ÈÏÚ ‰ÏÙÂ ,˙BÏfÓe«»¿»¿»¬≈∆«…∆¿«¿ƒ««…

Ï‡¯NÈ ÈtÓ76‰ÏÙÂ ,˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ Ì‰Ó „Á‡ L¯t . ƒ¿≈ƒ¿»≈≈«∆»≈∆¿»≈«∆∆¿»¿»
ÂÈÏÚ77ÂÈÏÚ ÌÈÁwÙÓ - ¯ˆÁ d˙B‡78‰Ê ‡nL ; »»»»≈¿«¿ƒ»»∆»∆

ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÌÈ¯‡Lp‰Â ,Ï‡¯NÈ ‰È‰ L¯tL∆≈«»»ƒ¿»≈¿«ƒ¿»ƒ¿≈»ƒ
.˙BÏfÓe«»

ראה 76) - דמי מחצה על כמחצה קבוע שכל ע"ב. פד, יומא
והוא  - הי"א אסורות מאכלות מהל' בפ"ח רבינו שכתב מה

שבת. דוחה ספק וכל נפשות, עליו 77)ספק "נפלה
רוקח'). 'מעשה (נוסח חצר" אותה כיון 78)(מפולת)

ועדיין  שלהם, הקביעות נעקרה לא במקומם, נשארו שרובם
זה  שבאופן שאומר פד:) (יומא וכשמואל עליהם, ספק שם

הרוב. אחר נפש בפיקוח הולכים אין

.‡Î˙Ú·e ,˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ CÏÈÏ BÊ ¯ˆÁÓ Ôlk e¯˜Ú∆∆¿À»≈»≈≈≈¿»≈«∆∆¿≈
‰ÏÙÂ ,˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ ÒÎÂ Ô‰Ó „Á‡ L¯t Ì˙¯È˜Ú¬ƒ»»≈«∆»≈∆¿ƒ¿«¿»≈«∆∆¿»¿»
.ÂÈÏÚ ÔÈÁwÙÓ ÔÈ‡ - ‡e‰ ÈÓ Úe„È ÔÈ‡Â ,˙ÏtÓ ÂÈÏÚ»»«…∆¿≈»«ƒ≈¿«¿ƒ»»
L¯Bt‰ ÏÎÂ ;Ï‡¯NÈ Ô‡k ÔÈ‡ ,Ìlk e¯˜ÚpL ÔÂÈkL∆≈»∆∆∆¿À»≈»ƒ¿»≈¿»«≈
ÔÓ L¯tL ˙˜ÊÁa ‡e‰ È¯‰ - ÔÈÎl‰Ó Ô‰Lk Ô‰Ó≈∆¿∆≈¿«¿ƒ¬≈¿∆¿«∆≈«ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ï‡¯NÈ ·¯‰ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .·¯‰»…¿ƒ»ƒ»»»…ƒ¿»≈««ƒ
‰ÏÙÂ ˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ Ì‰Ó „Á‡ L¯Ùe Ìlk e¯˜ÚpL∆∆∆¿À»≈«∆»≈∆¿»≈«∆∆¿»¿»

.ÔÈÁwÙÓ - ˙ÏtÓ ÂÈÏÚ»»«…∆¿«¿ƒ

.·Î¯a„na Cl‰Ó‰79˙aL ÌBÈ ‡e‰ È˙Ó Ú„È ‡ÏÂ «¿«≈«ƒ¿»¿…»«»««»
ÈÚÈ·L Lc˜Óe ,‰ML ‰ÚhL ÌBiÓ ‰BÓ -80C¯·Óe . ∆ƒ∆»»ƒ»¿«≈¿ƒƒ¿»≈

ÌBi‰ ˙BÎ¯a Ba81˙aL È‡ˆBÓa ÏÈc·Óe ,82ÌBÈ ÏÎ·e . ƒ¿««¿ƒ¿»≈«»¿»
¯zÓ ,Ba ÏÈc·Óe Lc˜Ó ‡e‰L ‰Ê ÌBÈa elÙ‡Â ,ÌBÈÂ»«¬ƒ¿∆∆¿«≈«¿ƒÀ»

˙eÓÈ ‡lL È„k ,„·Ïa B˙Ò¯t È„k ˙BNÚÏ BÏ83. «¬¿≈«¿»»ƒ¿«¿≈∆…»
ÌBÈÂ ÌBÈ ÏkL ,B˙Ò¯t ÏÚ ¯˙BÈ ˙BNÚÏ BÏ ¯eÒ‡Â¿»«¬≈««¿»»∆»»
B‡ B˙‡ÈˆÈÏ ÈÈÓL ‡e‰L Ú„È Ì‡Â .‡e‰ ˙aL ˜ÙÒ»≈«»¿ƒ»«∆¿ƒƒƒƒ»

ÎÂ B˙‡ÈˆÈÏ ¯NÚ ‰MÓÁ‰Ê È¯‰ - ÔÈn‰ ‰Êa ‡ˆBi ¬ƒ»»»ƒƒ»¿«≈¿∆«ƒ¿»¬≈∆
È‡cÂ ¯·c‰ È¯‰L ,ÌBi‰ B˙B‡a ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ¯zÓÀ»«¬¿»»¿«∆¬≈«»»««
ÌBiÓ ıeÁ ÌÈÓi‰ ¯‡Le ;˙aLa ‡¯iLa ‡ˆÈ ‡lL∆…»»¿«»»¿«»¿»«»ƒƒ

.„·Ïa ‰Ò¯t È„k ‰NBÚ ,‰Ê∆∆¿≈«¿»»ƒ¿»

השבת 79) יום ונשכח הגויים לבין נשבה אם הדין והוא
(ירושלמי). חול 80)ממנו ימי עולם: של כבריאתו

סט.). (שבת השבת יום כן ואחרי =קידוש.81)תחילה,
שמברך 82) - וזה שבת". במוצאי "ומבדיל התימנים: בכ"י

הוא  - במוצאו ההבדלה וברכת בכניסתו הקידוש ברכת
האחרים. הימים ששת מתוך שלו השבת יום של ההיכר

לסגף 83) אסור סכנה, בלי אחד יום להתענות יכול אפילו
או"ח  ישע' ('בגדי המדבר מן לצאת למהר שיוכל כדי עצמו,

שמד). סי'

.‚Î,Ï‡¯NÈ ˙B¯ÈÚ ÏÚ e¯vL ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ¿≈»ƒ«»∆»«¬»ƒ¿»≈
˙‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡ - ÔBÓÓ È˜ÒÚ ÏÚ e‡a Ì‡ƒ»«ƒ¿≈»≈¿«¿ƒ¬≈∆∆

‰ÓÁÏÓ Ô‰nÚ ÔÈNBÚ ÔÈ‡Â ,˙aM‰84‰ÎeÓq‰ ¯ÈÚ·e . ««»¿≈ƒƒ»∆ƒ¿»»¿ƒ«¿»
¯ÙqÏ85,L˜Â Ô·z È˜ÒÚ ÏÚ ‡l‡ e‡a ‡Ï elÙ‡ - «¿»¬ƒ…»∆»«ƒ¿≈∆∆»«

ÔÈÊ ÈÏÎa Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡ˆBÈ86˙‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁÓe , ¿ƒ¬≈∆ƒ¿≈«ƒ¿«¿ƒ¬≈∆∆
B‡ ˙BLÙ È˜ÒÚ ÏÚ e‡a Ì‡ ,ÌB˜Ó ÏÎ·e .˙aM‰««»¿»»ƒ»«ƒ¿≈¿»
ÈÏÎa Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡ˆBÈ - Ì˙Ò e¯vL B‡ ‰ÓÁÏÓ eÎ¯ÚL∆»¿ƒ¿»»∆»¿»¿ƒ¬≈∆ƒ¿≈
Ïk ÏÚ ‰ÂˆÓe .˙aM‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁÓe ,ÔÈÊ«ƒ¿«¿ƒ¬≈∆∆««»ƒ¿»«»
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Ì‰ÈÁ‡Ï ¯ÊÚÏÂ ˙‡ˆÏÂ ‡B·Ï ,ÔÈÏBÎiL Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆¿ƒ»¿»≈¿«¿…«¬≈∆
˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ „iÓ ÌÏÈv‰Ïe ¯BˆÓaL∆¿»¿«ƒ»ƒ«»¿≈»ƒ«»

˙aLa87.˙aL È‡ˆBÓÏ dÓ‰Ó˙‰Ï Ô‰Ï ¯eÒ‡Â ; ¿«»¿»»∆¿ƒ¿«¿≈«¿»≈«»
ÔÈÊ ÈÏÎa ¯ÊÁÏ Ô‰Ï ¯zÓ ,Ô‰ÈÁ‡ ˙‡ eÏÈviLÎe¿∆«ƒ∆¬≈∆À»»∆«¬…ƒ¿≈«ƒ

‡lL È„k ;˙aLa ÌÓB˜ÓÏ Ô‰lL88„È˙ÚÏ ÔÏÈLÎ‰Ï ∆»∆ƒ¿»¿«»¿≈∆…¿«¿ƒ»∆»ƒ
.‡B·Ï»

ממון 84) עסקי על באו אפילו הזה בזמן ע"א. מה, עירובין
של  התנפלות שכל עליהם, ויוצאים השבת את מחללים
(פסקי  בנפשות וגומרים בממון מתחילים היא, סכנה אויבים

קנ). סי' שאם 85)מהרי"א הגבול, על העומדת עיר
(רש"י). בפניהם ליכבש נוחה הארץ תהא ילכדוה,

('אור 86) לבוא שרוצים שמענו אלא עדיין באו לא אפילו
אלא  למחר, עד נמתין אומרים אין שכט) סי' ורמ"א זרוע'
הכן  לעמוד כדי זיין כלי ומתקינים השבת את דוחין מיד
של  בדבר ודיחוי שהיה כל שכן האויב, לקראת ולצאת

כשלון. להביא ועלול היא סכנה - כל 87)מלחמה וחייב
העיר. על למגינים ולהצטרף להתגייס שמא 88)אדם

למלחמה  זיין כלי מספיקה במדה להוציא האויב,יחוסו נגד
ויתגרה. וישוב האויב יתגבר שמא ועוד

.„Î˙Ù¯ËÓ‰ ‰ÈÙÒ ÔÎÂ89dÙÈw‰L ¯ÈÚ B‡ ,Ìia ¿≈¿ƒ»«¿…∆∆«»ƒ∆ƒƒ»
ÌB˜¯k90¯‰ B‡91ÏÎa ÔÏÈv‰Ï ˙aLa ˙‡ˆÏ ‰ÂˆÓ - «¿»»ƒ¿»»≈¿«»¿«ƒ»¿»

ÈtÓ Ûc¯p‰ „ÈÁÈ elÙ‡Â .ÔÏÈv‰Ï ÏBÎiL ¯·c»»∆»¿«ƒ»«¬ƒ»ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈
‡e‰L ·„ B‡ LÁ ÈtÓ B‡ ,˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰»¿≈»ƒ«»ƒ¿≈»»…∆
˙iNÚa elÙ‡Â .BÏÈv‰Ï ‰ÂˆÓ - B‚¯‰Ï ÂÈ¯Á‡ Û„B¯≈«¬»¿»¿ƒ¿»¿«ƒ«¬ƒ«¬ƒ«
BÏÈv‰Ï ÔÈÊ ÈÏk Ôw˙Ï elÙ‡Â ,˙aLa ˙BÎ‡ÏÓ ‰nk92 «»¿»¿«»«¬ƒ¿«≈¿≈«ƒ¿«ƒ

,˙aLa ÌÈpÁ˙Óe Ô‰ÈÏÚ ÌÈ˜ÚBÊÂ .¯zÓ -À»¿¬ƒ¬≈∆ƒ¿«¿ƒ¿«»
ÔÈÚÈ¯˙Óe93‡ÏÂ ÌÈpÁ˙Ó ÔÈ‡Â .Ì˙B‡ ¯ÊÚÏ Ô‰ÈÏÚ «¿ƒƒ¬≈∆«¿…»¿≈ƒ¿«¿ƒ¿…

˙aLa ¯·c‰ ÏÚ ÔÈ˜ÚBÊ94. ¬ƒ««∆∆¿«»

והנה.89) הנה אותה זורקים שהגלים ע "א. יט, תענית
לעיר.90) מסביב גדותיו.91)מצור על העולה
אחיך 92) "וחי נאמר: זה על למציל, גם סכנה יש אם אולם

סב.). (בבאֿמציעא חברך לחיי קודמים חייך עמך"
בהוספה].93) כג הערה מתעניות פ"א ראה [בתקיעה.
הדבר 94) שיתרבה אפשר ההתרעה, חרדת ידי שעל

ג). פרק תענית ישראל' ('תפארת

.‰Î‰LÏL ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ˙B¯ÈÚ ÏÚ ÔÈ¯»̂ƒ«¬»»¿≈»ƒ«»¿»
ÌBÈ ÏÎa ‰ÓÁÏÓ Ô‰nÚ ÔÈNBÚÂ .˙aLÏ Ì„˜ ÌÈÓÈ»ƒ…∆¿«»¿ƒƒ»∆ƒ¿»»¿»
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .d˙B‡ ÔÈL·BkL „Ú ,˙aLa elÙ‡Â ÌBÈÂ»«¬ƒ¿«»«∆¿ƒ»¿««ƒ

˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓ ‡È‰L95e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .96„Ú : ∆ƒƒ¿∆∆»¿ƒƒ«¿»»¿«
Â - dz„¯˙aLa elÙ‡97˙ÓÁÏÓa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ƒ¿»«¬ƒ¿«»¿≈»ƒ«¿ƒ¿∆∆
‰ÂˆÓ98˙aLa ‡l‡ BÁÈ¯È ÚLB‰È L·k ‡ÏÂ .99. ƒ¿»¿…»«¿À«¿ƒ∆»¿«»

פ"ח 95) (מלכים הארץ גבולות להרחיב ישראל מלחמת
רצו 96)ה"א). שלא החשמונאים בימי שהיה מעשה

לפי  מישראל, אלפים כמה והרגו ונכנסו בשבת, להלחם
העיר  על מצור "ובנית זו: הלכה שעה באותה ידעו שלא
 ֿ תלמוד מה רדתה", עד - מלחמה עמך עושה היא אשר

בשבת. אפילו - רדתה? עד יט.97)לומר שבת

אדם 98) אויבים לקחו בשבת. אפילו מצוה, שבמלחמת
לברוח  ישראל בת או בן נכרים פיתו או בשבי, מישראל
ולרוץ  לנסוע שבת, לחלל מצוה - דת להמיר עלֿמנת אתם
או"ח  (שו"ע מישראל אחת נפש להציל למרחקים אחריהם

שז). ה"ח.99)סי' פ"א שבת 'ירושלמי'

ה'תשע"ח  טבת כ"ח שני יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
והמלאכה 1) שבת מערב הנעשים הדברים רבינו בו כלל

בשבת. נגמרת

.‡ÈtŒÏÚŒÛ‡ ˙aL ·¯Úa ‰Î‡ÏÓ ÏÈÁ˙‰Ï ¯zÓÀ»¿«¿ƒ¿»»¿∆∆«»««ƒ
eÈÏÚ ¯Ò‡ ‡lL .˙aLa ‰ÈÏ‡Ó ˙¯Ó‚ ‡È‰L∆ƒƒ¿∆∆≈≈∆»¿«»∆…∆¡«»≈
Ï·‡ ,ÌBÈ ÏL BÓˆÚa ‡l‡ ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ«¬¿»»∆»¿«¿∆¬»
eÏ ¯zÓ - ˙aLa dÓˆÚÓ ‰Î‡Ïn‰ ‰NÚzLk¿∆≈»∆«¿»»≈«¿»¿«»À»»

ÂÈÏ‡Ó ˙aLa ‰NÚpM ‰Óa ˙B‰Ï2. ≈»¿«∆«¬»¿«»≈≈»

ãycew zegiyn zecewpã

zxnbp `idy t"r` zay axra dk`ln ligzdl xzen"
."'ek zaya dil`n

מקום  שכל ה"ד) (פ"א שבת הלכות בתחילת למדנו וכבר
לכתחילה. מותר זה הרי לעשות", "מותר שנאמר

המלאכה  שעניין הרוחנית, בעבודה זו הלכה לבאר ויש
שתוכנה  הגלות, זמן במשך ועבודתנו מעשינו היינו בכלל,
ותכלית  (שבת), קדושה החול) (ימי החולין מענייני לעשות
שבת  שכולו "יום השבת ביום יהיה זו בעבודה השלמות
בערב  שטרח "מי יתקיים שאז העולמים", לחיי ומנוחה

בשבת". יאכל שבת
תיגמר  שלא עבודה יש אם שאף זו, הלכה של תוכנה וזהו
בכל  בשבת, מאליה נגמרת תהיה שהיא אלא הגלות בזמן
יהיה  המלאכה שגמר ובהכרח אותה, להתחיל יש זאת
מהגלות  ישראל בני כל את יוציא כאשר הקב"ה על־ידי

ישראל". בני אחד לאחד תלוקטו "אתם של באופן
(c oniq mipnf xtq 'zekln oii' itÎlr)

לה'2) שבת השביעי "ויום י): כ, (שמות בתורה כתוב
תעשה  לא יוסי, ר' "אמר מלאכה", כל תעשה לא אלוקיך
שבת  (ירושלמי מותר" מאליה נעשית היא אם אבל כתוב,
יח  דף שבת (מסכת בבלי בתלמוד וכן א), הלכה ב פרק
כליו, שביתת על מצּווה אדם סוברים שמאי בית ב) ְֶעמוד
אין  סוברים הילל ובית בשבת, מלאכה בהם יעשה שלא
הלכה. וכן שובת, עצמו כשהוא כליו שביתת על מצּווה ְֶאדם

.·ÔÈ˜˙Bt ?„ˆÈk3‰ÎLÁ ÌÚ ˙aL ·¯Ú ‰p‚Ï ÌÈÓ4, ≈«¿ƒ«ƒ¿ƒ»∆∆«»ƒ¬≈»
ÔÈÁÈpÓe .Blk ÌBi‰ Ïk ˙ÎÏB‰Â ˙‡lÓ˙Ó ‡È‰Â¿ƒƒ¿«≈¿∆∆»«À«ƒƒ

¯Ó‚Ó5Ïk ÔÈÎÏB‰Â ÔÈ¯nb˙Ó Ô‰Â ,ÌÈÏk‰ ˙Áz À¿»«««≈ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ»
¯BÏÈ˜ ÌÈÁÈpÓe .dlk ˙aM‰6ÔÈÚ‰ ·b ÏÚ ««»À»«ƒƒƒ««»«ƒ

˙ÈÏtÒ‡Â7Ïk ÔÈÎÏB‰Â ÔÈ‡t¯˙Óe ,‰kn‰ Èab ÏÚ ¿ƒ¿¿»ƒ««≈««»ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ»
ÔÈnÒÂ BÈc ÔÈ¯BLÂ .dlk ˙aM‰8‰ÎLÁ ÌÚ9Ô‰Â , ««»À»¿ƒ¿¿«»ƒƒ¬≈»¿≈
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,B˙BÏÚ‰Ï ‰„BˆÓ N¯Ùe ,Ìia ˜BÈz Ú·hL ÚÓL»«∆»«ƒ«»»«¿»¿«¬
˙BÏÚ‰Ï Ôek˙ .ÌeÏkÓ ¯eËt - „·Ïa ÌÈ‚„ ‰ÏÚ‰Â¿∆¡»»ƒƒ¿«»ƒ¿ƒ¿«≈¿«¬

˜BÈ˙Â ÌÈ‚c ‰ÏÚ‰Â ,ÌÈ‚c66ÚÓL ‡Ï elÙ‡ .¯eËt - »ƒ¿∆¡»»ƒ¿ƒ»¬ƒ…»«
.¯eËt ,ÌÈ‚c‰ ÌÚ ˜BÈz ‰ÏÚ‰Â ÏÈ‡B‰ - Ú·hL∆»«ƒ¿∆¡»ƒƒ«»ƒ»

פד:).64) (יומא נפש להצלת פעולה מנחות 65)עושים
לצידה,66)סד. שנתכוין כיון חייב, לבד דגים העלה אבל

י. פרק להלן ראה

.ÊÈ‡ÈÏÁ ¯˜BÚ - ¯B·Ï ˜BÈz ÏÙ67,e‰ÏÚÓe »«ƒ¿≈À¿»«¬≈
.B˙¯È˜Ú ˙ÚLa ‰‚¯„Ó da Ôw˙Ó ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆¿«≈»«¿≈»ƒ¿«¬ƒ»
,B‡ÈˆBÓe ˙Ïc‰ ¯·BL - ˜BÈ˙ ÈÙa ˙Ïc ÏÚƒ¿«∆∆ƒ¿≈ƒ≈«∆∆ƒ
ÔÈÈe‡¯L ÌÈˆÚ ÔÈÓk d˙B‡ ÏvÙÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆¿«≈»¿ƒ≈ƒ∆¿ƒ

˙ÚaÈ ‡nL ;‰Î‡ÏÓÏ68,‰˜Ï„ ‰ÏÙ .˙eÓÈÂ ˜BÈz‰ ƒ¿»»∆»ƒ»≈«ƒ¿»»¿»¿≈»
d˙B‡ ÔÈaÎÓ - Û¯NÈ ‡nL ÔÈLLBÁL Ì„‡ ÌL LÈÂ¿≈»»»∆¿ƒ∆»ƒ»≈¿«ƒ»
C¯c L·Bk ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,L‡‰ ÔÓ BÏÈv‰Ï¿«ƒƒ»≈¿««ƒ∆≈∆∆

Èeak ˙ÚLa dw˙Óe69‰Ê È¯‰ - ÏÈv‰Ï Ì„Bw‰ ÏÎÂ . ¿«¿»ƒ¿«ƒ¿»«≈¿«ƒ¬≈∆
˙eL¯ ÏhÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â .ÁaLÓ70¯·c ÏÎa ÔÈcŒ˙ÈaÓ ¿À»¿≈»ƒƒ…¿ƒ≈ƒ¿»»»

.‰kÒ Ba LiL∆≈«»»

הבור.67) לשפת שמסביב פתאום.68)עפר יבהל
פד:69) הוראה.70)יומא לשאול

.ÁÈ˙ÏtÓ ÂÈÏÚ ‰ÏÙpL ÈÓ71˜ÙÒ ÌL ‡e‰ ˜ÙÒ , ƒ∆»¿»»»«…∆»≈»»≈
ÌL BÈ‡72ÔÈÁwÙÓ -73ŒÏÚŒÛ‡ ,ÈÁ e‰e‡ˆÓ .ÂÈÏÚ ≈»¿«¿ƒ»»¿»«««

ÂÈÏÚ ÔÈÁwÙÓ - ‡È¯·iL ¯LÙ‡ È‡Â ıˆB¯˙pL Ètƒ∆ƒ¿≈¿ƒ∆¿»∆«¿ƒ¿«¿ƒ»»
‰ÚL d˙B‡ ÈiÁÏ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe74. ƒƒ¿«≈»»»

אבנים.71) גל או הרוס כמה 72)קיר כאן יש אפילו
לומר  תמצא ואם כאן, אינו ספק כאן הוא ספק - ספיקות
ב'מעשה  פג:). (יומא מת ספק חי הוא ספק כאן, שהוא
מפקחין". - מת ספק חי הוא "ספק כאן: הנוסח רוקח'

האבנים.73) את ומפנים המפולת את ראה 74)מסירים
שכט. סי' ברורה' ו'משנה א, בהלכה למעלה

.ËÈ‰ÓL B· e‡ˆÓ ‡ÏÂ BÓËÁ „Ú e˜„a75ÔÈÁÈpÓ - »¿«»¿¿…»¿¿»»«ƒƒ
- ÌÈ˙Ó ÌÈBÈÏÚ e‡ˆÓe e˜„a .˙Ó ¯·kL ,ÌL B˙B‡»∆¿»≈»¿»¿∆¿ƒ≈ƒ
ÏÚ ÔÈÁwÙÓ ‡l‡ ,ÌÈBzÁz e˙Ó ¯·k :e¯Ó‡È ‡Ï……¿¿»≈«¿ƒ∆»¿«¿ƒ«
‰È‰ÈÂ ÔBÈÏÚ‰ ˙eÓiL ˙ÏtÓa ¯LÙ‡L ;Ïk‰«…∆∆¿»¿«…∆∆»»∆¿¿ƒ¿∆

.ÈÁ ÔBzÁz‰««¿«

ז),75) (בראשית באפיו" חיים רוח נשמת אשר "כל שכתוב
חיים  רוח יש אם בבדיקה היא החיות בחינת עיקר כלומר
חיות, מצאו ולא לבו עד בדקו אפילו פח:), (יומא בחטמו
(או"ח  חטמו עד לבדוק צריך אלא ודאי, שמת אומרים אין

שכט.). סי'

.Î˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ da LiL ¯ˆÁ ‰˙È‰»¿»»≈∆≈»¿≈»ƒ«»
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÛÏ‡Â „Á‡ Ï‡¯NÈ elÙ‡ ,ÌÈÏ‡¯NÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ¬ƒƒ¿»≈∆»¿∆∆¿≈»ƒ
Ïk‰ ÏÚ ÔÈÁwÙÓ - ˙ÏtÓ Ì‰ÈÏÚ ‰ÏÙÂ ,˙BÏfÓe«»¿»¿»¬≈∆«…∆¿«¿ƒ««…

Ï‡¯NÈ ÈtÓ76‰ÏÙÂ ,˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ Ì‰Ó „Á‡ L¯t . ƒ¿≈ƒ¿»≈≈«∆»≈∆¿»≈«∆∆¿»¿»
ÂÈÏÚ77ÂÈÏÚ ÌÈÁwÙÓ - ¯ˆÁ d˙B‡78‰Ê ‡nL ; »»»»≈¿«¿ƒ»»∆»∆

ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÌÈ¯‡Lp‰Â ,Ï‡¯NÈ ‰È‰ L¯tL∆≈«»»ƒ¿»≈¿«ƒ¿»ƒ¿≈»ƒ
.˙BÏfÓe«»

ראה 76) - דמי מחצה על כמחצה קבוע שכל ע"ב. פד, יומא
והוא  - הי"א אסורות מאכלות מהל' בפ"ח רבינו שכתב מה

שבת. דוחה ספק וכל נפשות, עליו 77)ספק "נפלה
רוקח'). 'מעשה (נוסח חצר" אותה כיון 78)(מפולת)

ועדיין  שלהם, הקביעות נעקרה לא במקומם, נשארו שרובם
זה  שבאופן שאומר פד:) (יומא וכשמואל עליהם, ספק שם

הרוב. אחר נפש בפיקוח הולכים אין

.‡Î˙Ú·e ,˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ CÏÈÏ BÊ ¯ˆÁÓ Ôlk e¯˜Ú∆∆¿À»≈»≈≈≈¿»≈«∆∆¿≈
‰ÏÙÂ ,˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ ÒÎÂ Ô‰Ó „Á‡ L¯t Ì˙¯È˜Ú¬ƒ»»≈«∆»≈∆¿ƒ¿«¿»≈«∆∆¿»¿»
.ÂÈÏÚ ÔÈÁwÙÓ ÔÈ‡ - ‡e‰ ÈÓ Úe„È ÔÈ‡Â ,˙ÏtÓ ÂÈÏÚ»»«…∆¿≈»«ƒ≈¿«¿ƒ»»
L¯Bt‰ ÏÎÂ ;Ï‡¯NÈ Ô‡k ÔÈ‡ ,Ìlk e¯˜ÚpL ÔÂÈkL∆≈»∆∆∆¿À»≈»ƒ¿»≈¿»«≈
ÔÓ L¯tL ˙˜ÊÁa ‡e‰ È¯‰ - ÔÈÎl‰Ó Ô‰Lk Ô‰Ó≈∆¿∆≈¿«¿ƒ¬≈¿∆¿«∆≈«ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ï‡¯NÈ ·¯‰ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .·¯‰»…¿ƒ»ƒ»»»…ƒ¿»≈««ƒ
‰ÏÙÂ ˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ Ì‰Ó „Á‡ L¯Ùe Ìlk e¯˜ÚpL∆∆∆¿À»≈«∆»≈∆¿»≈«∆∆¿»¿»

.ÔÈÁwÙÓ - ˙ÏtÓ ÂÈÏÚ»»«…∆¿«¿ƒ

.·Î¯a„na Cl‰Ó‰79˙aL ÌBÈ ‡e‰ È˙Ó Ú„È ‡ÏÂ «¿«≈«ƒ¿»¿…»«»««»
ÈÚÈ·L Lc˜Óe ,‰ML ‰ÚhL ÌBiÓ ‰BÓ -80C¯·Óe . ∆ƒ∆»»ƒ»¿«≈¿ƒƒ¿»≈

ÌBi‰ ˙BÎ¯a Ba81˙aL È‡ˆBÓa ÏÈc·Óe ,82ÌBÈ ÏÎ·e . ƒ¿««¿ƒ¿»≈«»¿»
¯zÓ ,Ba ÏÈc·Óe Lc˜Ó ‡e‰L ‰Ê ÌBÈa elÙ‡Â ,ÌBÈÂ»«¬ƒ¿∆∆¿«≈«¿ƒÀ»

˙eÓÈ ‡lL È„k ,„·Ïa B˙Ò¯t È„k ˙BNÚÏ BÏ83. «¬¿≈«¿»»ƒ¿«¿≈∆…»
ÌBÈÂ ÌBÈ ÏkL ,B˙Ò¯t ÏÚ ¯˙BÈ ˙BNÚÏ BÏ ¯eÒ‡Â¿»«¬≈««¿»»∆»»
B‡ B˙‡ÈˆÈÏ ÈÈÓL ‡e‰L Ú„È Ì‡Â .‡e‰ ˙aL ˜ÙÒ»≈«»¿ƒ»«∆¿ƒƒƒƒ»

ÎÂ B˙‡ÈˆÈÏ ¯NÚ ‰MÓÁ‰Ê È¯‰ - ÔÈn‰ ‰Êa ‡ˆBi ¬ƒ»»»ƒƒ»¿«≈¿∆«ƒ¿»¬≈∆
È‡cÂ ¯·c‰ È¯‰L ,ÌBi‰ B˙B‡a ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ¯zÓÀ»«¬¿»»¿«∆¬≈«»»««
ÌBiÓ ıeÁ ÌÈÓi‰ ¯‡Le ;˙aLa ‡¯iLa ‡ˆÈ ‡lL∆…»»¿«»»¿«»¿»«»ƒƒ

.„·Ïa ‰Ò¯t È„k ‰NBÚ ,‰Ê∆∆¿≈«¿»»ƒ¿»

השבת 79) יום ונשכח הגויים לבין נשבה אם הדין והוא
(ירושלמי). חול 80)ממנו ימי עולם: של כבריאתו

סט.). (שבת השבת יום כן ואחרי =קידוש.81)תחילה,
שמברך 82) - וזה שבת". במוצאי "ומבדיל התימנים: בכ"י

הוא  - במוצאו ההבדלה וברכת בכניסתו הקידוש ברכת
האחרים. הימים ששת מתוך שלו השבת יום של ההיכר

לסגף 83) אסור סכנה, בלי אחד יום להתענות יכול אפילו
או"ח  ישע' ('בגדי המדבר מן לצאת למהר שיוכל כדי עצמו,

שמד). סי'

.‚Î,Ï‡¯NÈ ˙B¯ÈÚ ÏÚ e¯vL ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ¿≈»ƒ«»∆»«¬»ƒ¿»≈
˙‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡ - ÔBÓÓ È˜ÒÚ ÏÚ e‡a Ì‡ƒ»«ƒ¿≈»≈¿«¿ƒ¬≈∆∆

‰ÓÁÏÓ Ô‰nÚ ÔÈNBÚ ÔÈ‡Â ,˙aM‰84‰ÎeÓq‰ ¯ÈÚ·e . ««»¿≈ƒƒ»∆ƒ¿»»¿ƒ«¿»
¯ÙqÏ85,L˜Â Ô·z È˜ÒÚ ÏÚ ‡l‡ e‡a ‡Ï elÙ‡ - «¿»¬ƒ…»∆»«ƒ¿≈∆∆»«

ÔÈÊ ÈÏÎa Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡ˆBÈ86˙‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁÓe , ¿ƒ¬≈∆ƒ¿≈«ƒ¿«¿ƒ¬≈∆∆
B‡ ˙BLÙ È˜ÒÚ ÏÚ e‡a Ì‡ ,ÌB˜Ó ÏÎ·e .˙aM‰««»¿»»ƒ»«ƒ¿≈¿»
ÈÏÎa Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡ˆBÈ - Ì˙Ò e¯vL B‡ ‰ÓÁÏÓ eÎ¯ÚL∆»¿ƒ¿»»∆»¿»¿ƒ¬≈∆ƒ¿≈
Ïk ÏÚ ‰ÂˆÓe .˙aM‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁÓe ,ÔÈÊ«ƒ¿«¿ƒ¬≈∆∆««»ƒ¿»«»
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¯Óˆ ÔÈ˙BÂ .dlk ˙aM‰ Ïk ÔÈÎÏB‰Â ÔÈ¯BL10 ƒ¿¿ƒ»««»À»¿¿ƒ∆∆
‰¯BiÏ11ÔÈe‡Â12ÔÈpzLÓ Ì‰Â ,¯epzÏ ÔzLt ÏL13 «»¿ƒ∆ƒ¿»««¿≈ƒ¿«ƒ

‰iÁÏ ˙B„BˆÓ ÌÈN¯BÙe .dlk ˙aM‰ Ïk ÔÈÎÏB‰Â¿¿ƒ»««»À»¿ƒ¿¿«»
Ïk ÔÈÎÏB‰Â ÔÈ„Bv Ô‰Â ,‰ÎLÁ ÌÚ ÌÈ‚„Ïe ˙BÙBÚÏe¿¿»ƒƒ¬≈»¿≈ƒƒ¿¿ƒ»

„a‰ ˙Èa ˙B¯B˜a ÔÈÚBËÂ .dlk ˙aM‰14ÈÏebÚ·e ««»À»¿¬ƒ¿≈««¿ƒ≈
˙b‰15˙aM‰ Ïk ÔÈÎÏB‰Â ÔÈ·Ê ÔÈ˜Ln‰Â ,‰ÎLÁ ÌÚ ««ƒ¬≈»¿««¿ƒ»ƒ¿¿ƒ»««»

·¯ÚaÓ ‰¯e„n‰ ˙‡ B‡ ¯p‰ ˙‡ ÔÈ˜ÈÏ„Óe .dlk16, À»«¿ƒƒ∆«≈∆«¿»ƒ»∆∆
dlk ˙aM‰ Ïk ˙ÎÏB‰Â ˙˜ÏB„ ‡È‰Â17. ¿ƒ∆∆¿∆∆»««»À»

צינור 3) או תעלה פותחים א) עמוד יח דף שבת (מסכת
להשקותה. לגינה הערב.4)מהמעיין חשכת לפני

בהם 5) לעשן במחתה, גחלים על ששורפים בשמים מיני
נודף. ריחם שיהא הבגדים לרפואה.6)את משחה

צבע.8)תחבושת.7) אחרת:9)אבקות בנוסחה
(מער"ק). חשיכה" עם ומורסין את 10)"וסמנין לקלוט

גדול 11)הצבע. דוד ב). עמוד יז דף שבת (מסכת
האש. על וצבע מים פשתן 12)שמרתיחים של אגודות

לתנור  אותן ונותנים שיתלבנו.מנופץ בנוסחה 13)כדי
ויניציאה). (דפוס "משתהים היו 14)אחרת: הבד בבית

מנת  על כן, לפני שנכתשו הזיתים, לסחיטת ששימשו קורות
(מעמיסים) טוענים היו הקורה בראש שמנם; את להוציא
והשמן  הזיתים על וילחצו יכבידו למען משאות שבת מערב

השבת. כל זב הלוחצת 15)היה בגת לשימוש עגולה אבל
היין. את מהם להוציא הענבים הערב.16)על כניסת לפני

אינו 17) הוא אם בשבת, כליו שביתת על מצּווה אדם ְֶשאין
א'. בהלכה כמבואר עובד,

.‚B‡ ¯epza ¯Na B‡ ,L‡‰ Èab ÏÚ ‰¯„˜ ÔÈÁÈpÓ«ƒƒ¿≈»««≈»≈»»««
;˙aM‰ Ïk ÔÈÎÏB‰Â ÌÈÏMa˙Ó Ô‰Â ,ÌÈÏÁ‚ Èab ÏÚ««≈∆»ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ»««»
Ô‰L ÌÈ¯·c ‰Ê ¯·„a LÈÂ .˙aLa d˙B‡ ÔÈÏÎB‡Â¿¿ƒ»¿«»¿≈¿»»∆¿»ƒ∆≈

ÔÈ¯eÒ‡18ÌÈÏÁba ‰zÁÈ ‡nL ‰¯Êb ,19.˙aLa ¬ƒ¿≈»∆»¿«∆«∆»ƒ¿«»

ד'.18) בהלכה ב)19)כמבואר עמוד לו דף שבת (מסכת
לשם  להבעירם הגחלים את ויגרוף שבת שהיום ישכח
ביום  אש תבערו "לא משום ויתחייב התבשילים בישול

ט'. פרק להלן ראה בשבת. מבשל ומשום השבת",

.„Bk¯ˆ Ïk ÏLa ‡lL ÏÈL·z ?„ˆÈk20‡lL ÔÈnÁÂ ≈««¿ƒ∆…»«»»¿¿«ƒ∆…
ÏÎÂ Bk¯ˆ Ïk ÏLaL ÏÈL·z B‡ ,Ôk¯ˆ Ïk enÁe‰«»»¿»«¿ƒ∆»«»»¿¿»

˜nËˆnL ÔÓÊ21ÏÚ B˙B‡ ÔÈ‰LÓ ÔÈ‡ - BÏ ‰ÙÈ ‡e‰ ¿«∆ƒ¿«≈»∆≈«¿ƒ«
,ÌBÈ „BÚaÓ Áp‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙aLa L‡‰ Èab«≈»≈¿«»««ƒ∆À«ƒ¿
B‡ BÏeMa ÌÈÏL‰Ï È„k ÌÈÏÁba ‰zÁÈ ‡nL ‰¯Êb¿≈»∆»¿«∆«∆»ƒ¿≈¿«¿ƒƒ

˘‡‰ Û¯b Ì‡ ,CÎÈÙÏ .B˜ÓˆÏ È„k22‰qkL B‡ ,23 ¿≈¿»¿¿ƒ»ƒ»«»≈∆ƒ»
‰wc‰ ÔzLt ˙¯Úa B‡ ¯Ù‡a ‰¯Èk‰ L‡24B‡ ; ≈«ƒ»¿≈∆ƒ¿…∆ƒ¿»««»

eÓÓÚL25B‡ ;¯Ù‡a ˙BqÎÓk Ô‰ È¯‰L ,ÌÈÏÁb‰ ∆»¿«∆»ƒ∆¬≈≈ƒ¿À¿≈∆
‡··‚a B‡ L˜a ‰e˜Èq‰L26,‰w„ ‰Ó‰a ÈÏÏ‚a B‡ ∆ƒƒ»¿«ƒ¿»»¿∆¿≈¿≈»«»

‰Ê È¯‰ - ˙B¯ÚBa ÌÈÏÁb ÌL ÔÈ‡ È¯‰L˙B‰LÏ ¯zÓ ∆¬≈≈»∆»ƒ¬¬≈∆À»«¿
ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡Â ,ÏÈL·z‰ ‰fÓ BzÚc ÁÈq‰ È¯‰L ;‰ÈÏÚ»∆»∆¬≈ƒƒ««¿ƒ∆««¿ƒ¿≈¿ƒ

.L‡a ‰zÁÈ ‡nL∆»¿«∆»≈

חכמים 20) כדעת פוסק רבינו ב) עמוד לח דף שבת (מסכת
כירה  גבי על לשהות שאסור ב) עמוד לו דף שבת (מסכת

או  צורכו, כל נתבשל שלא תבשיל וקטומה, גרופה שאינה
ויפה  שמצטמק תבשיל שהוא אלא צורכו, כל נתבשל אפילו
שבת  שהוא ישכח שמא משום לו) יפה יתר (שבישול לו
ורבינו  והשאילתות, הרי"ף, שיטת היא וכן בגחלים. ויחתה
ועוד  והרשב"א גאון, האי ורב ותוספות, רש"י אבל יונה;
- דרוסאי בן כמאכן שנתבשל תבשיל שכל כחנניה, פסקו
צורכו, כדי מאכלם בשלו שלא נודדיםֿשודדים, של מנהיגם
שיעור  וקטומה; גרופה שאינה כירה גבי על לשהותו מותר
בישולו, שליש רש"י: לדעת דרוסאי" בן "כמאכל בישול

בישולו. חצי ט') (פרק רבינו ומתכווץ 21)ולדעת מתייבש
התבשיל. פרק 22)לטובת שבת מסכת ירושלמי (תלמוד

א). הלכה "גרופה 23)א' התלמוד בלשון הנקרא והוא
באפר). כיסוי - ("קטם" הנושר 24)וקטומה" הדק

אותו. כשחובטים הן 25)מהפשתן והרי והשחירו כהו
באפר. ויבשים.26)כמכוסות דקים ענפים

.‰ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na27‰¯ÈÎa ?28dÏ·‰L , «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ»∆∆¿»
¯epz‰ Ï·‡ ;ËÚeÓ29‰ Û¯bL Èt ŒÏÚŒÛ‡ ,B‡ L‡ »¬»««««ƒ∆»«»≈

‰qk30ÔÈ‡ - ‡··‚a B‡ L˜a e‰e˜Èq‰L B‡ ,¯Ù‡a ƒ»¿≈∆∆ƒƒ¿«ƒ¿»»≈
ÏÈL·z BÏ ÔÈÎÓBÒ ‡ÏÂ ÂÈab ÏÚ ‡ÏÂ BÎB˙a ÔÈ‰LÓ«¿ƒ¿¿…««»¿…¿ƒ«¿ƒ
˜nËˆÓe Bk¯ˆ Ïk ÏLaL B‡ Bk¯ˆ Ïk ÏLa ‡lL∆…»«»»¿∆»«»»¿ƒ¿«≈
ÁÈqÓ BÈ‡ - ¯˙BÈa ÌÁ BÏ·‰Â ÏÈ‡B‰ ;BÏ ‰ÙÈÂ¿»∆ƒ¿∆¿«¿≈≈«ƒ«
,‰ËeÚn‰ L‡‰ BÊa ‰zÁÈ ‡nL ÌÈLLBÁÂ ,BzÚc«¿¿¿ƒ∆»¿«∆¿»≈«¿»

.‰qÎÓ B‡ ‡··‚e L˜ L‡ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈«¿»»¿À»

גבי 27) על צורכה כל שבשלה קדירה להשהות שמותר
וקטומה. לח 28)גרופה ודף ב עמוד לו דף שבת (מסכת

פתח  בו יש אחד מצד מחומר, עשוי בישול כלי ב) עמוד
הקדרות. שתי לשפיתת מקום ומלמעלה האפר לגריפת

ורחב 29) למעלה שקצר מתוך אלא ככירה בישול כלי
(רש"י). יותר לתוכו חומו נקלט בנוסחה 30)מלמטה

התימנים). (כתבֿיד חיפה אחרת:

.Â?Ûe¯bL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ¯epza ˙B‰LÏ e¯Ò‡ ‰ÓÏÂ¿»»»¿«¿««««ƒ∆»
È‡Â ,dÓˆÚÂ L‡‰ ·¯ ‡l‡ Û¯B‚ BÈ‡ Û¯Bb‰L ÈtÓƒ¿≈∆«≈≈≈∆»…»≈¿«¿»¿ƒ
;˙Á‡ ıBˆÈ ¯‡Mz ‡lL „Ú L‡‰ Ïk Û¯‚Ï ¯LÙ‡∆¿»ƒ¿…»»≈«∆…ƒ»≈ƒ««
˙BˆBˆÈp‰ ¯Ú·Ï È„k ‰zÁÈ ‡nL ,ÌÁ BÏ·‰L ÈtÓƒ¿≈∆∆¿«∆»¿«∆¿≈¿«≈«ƒ

.¯epza ˙B¯‡Lp‰«ƒ¿»««

.ÊÁtk‰31Ï·‰Ó ËÚÓe ,‰¯Èk‰ Ï·‰Ó ·¯ BÏ·‰ «À»∆¿«≈∆∆«ƒ»¿«≈∆∆
˙Ù‚a e‰e˜Èq‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .¯epz‰32- ÌÈˆÚa B‡ ««¿ƒ»ƒƒƒ¿∆∆¿≈ƒ

ÂÈab ÏÚ ‡ÏÂ BÎB˙a ÔÈ‰LÓ ÔÈ‡Â ,¯epzk ‡e‰ È¯‰¬≈««¿≈«¿ƒ¿¿…««»
B‡ Bk¯ˆ Ïk ÏLa ‡lL ÏÈL·z BÏ ÔÈÎÓBÒ ‡ÏÂ¿…¿ƒ«¿ƒ∆…»«»»¿
;¯Ù‡a ‰qk B‡ Û¯bL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,BÏ ‰ÙÈÂ ˜nËˆÓƒ¿«≈¿»∆««ƒ∆»«ƒ»¿≈∆
‰¯Èkk ‡e‰ È¯‰ - ‡··‚a B‡ L˜a e‰e˜Èq‰ Ì‡Â¿ƒƒƒ¿«ƒ¿»»¬≈«ƒ»

¯zÓe .ÂÈÏÚ ÔÈ‰LÓe ,‡··‚e L˜a ‰˜q‰LCÓÒÏ33 ∆À¿»¿«¿»»«¿ƒ»»À»ƒ¿…
.‰ÓeË˜e ‰Ùe¯b dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ·¯ÚaÓ ‰¯ÈkÏ«ƒ»ƒ»∆∆¿««ƒ∆≈»¿»¿»
˙˙ÈÙL ÌB˜Ó - ‰¯Èk ?Átk BÊ È‡Â ,‰¯Èk ‡È‰ BÊÈ‡Â¿≈ƒƒ»¿≈À»ƒ»¿¿ƒ«
.˙Á‡ ‰¯„˜ ˙˙ÈÙL ÌB˜Ó - ÁÙBk ,˙B¯„˜ ÈzL¿≈¿≈»¿¿ƒ«¿≈»∆»

או 31) לבשל קטנה כירה ב) עמוד לח דף שבת (מסכת
זה  ובגלל אחת לקדירה שפיתה מקום רק בו שיש לאפות
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כירה. משל רב מהם 32)חומו שנסחט אחרי זיתים פסולת
שתתחמם.33)השמן. הכירה בצד קדירה להשעין

.ÁBk¯ˆ Ïk ÏLaL B‡ ,ÏÏk ÏLa ‡lL ÈÁ ÏÈL·z«¿ƒ«∆…»«¿»∆»«»»¿
ÔÈa L‡‰ Èab ÏÚ B˙B‰LÏ ¯zÓ - BÏ Ú¯Â ˜nËˆÓeƒ¿«≈¿«À»«¿««≈»≈≈
‡ÏÂ ÏLaL ÏÈL·z Ïk ÔÎÂ .¯ep˙a ÔÈa ÁtÎÂ ‰¯ÈÎa¿ƒ»¿À»≈¿«¿≈»«¿ƒ∆»«¿…
‰ÙÈÂ ˜nËˆÓe Bk¯ˆ Ïk ÏLa B‡ ,Bk¯ˆ Ïk ÏLa»«»»¿»«»»¿ƒ¿«≈¿»∆

BÏ34ÔÈ·Ï CeÓÒ ÈÁ ¯·‡ BÎB˙Ï CÈÏL‰ Ì‡ ,ƒƒ¿ƒ¿≈»«»¿≈
¯zÓe ,ÈÁ ÏÈL·˙k Ïk‰ ‰NÚ - ˙BLÓM‰«¿»«¬»«…¿«¿ƒ«À»

B˙B‰LÏ35;‰qÎ ‡ÏÂ Û¯‚ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ L‡‰ ÏÚ «¿«»≈««ƒ∆…»«¿…ƒ»
˙BzÁÏ ‡a BÈ‡Â ,epnÓ BzÚc ÁÈq‰ ¯·kL ÈtÓƒ¿≈∆¿»ƒƒ««¿ƒ∆¿≈»¿«

.ÌÈÏÁba«∆»ƒ

שאינה 34) כירה גבי על למעלה להשהות רבינו שאסר
וקטומה. בגרופה אפילו ותנור וקטומה, (מסכת 35)גרופה

לו  שאפשר דבר בו נתן אפילו ב) עמוד יח דף שבת
שעשה  כיוון מותר, בו, וכיוצא כירק יום, מבעוד להתבשל
לחתות  יבוא ולא יזכור ממנו, דעתו שמסיח המוכיח מעשה
בפירוש  רבינו מדברי משנה" ("כסף ולהבעירן בגחלים

המשניות).

.ËB˙B‰LÏ ¯eÒ‡L ÏÈL·z Ïk36‰‰LÂ ¯·Ú Ì‡ , »«¿ƒ∆»«¿ƒ»«¿ƒ»
˙aL È‡ˆBÓ „Ú BÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - B˙B‡37È„Îa ÔÈzÓÈÂ , »¿»¿«»≈«»¿«¿ƒƒ¿≈

eNÚiL38Ïk ÏLa ‡lL ÏÈL·z Ì‡ :BÁÎL Ì‡Â . ∆«¬¿ƒ¿»ƒ«¿ƒ∆…»«»
·z Ì‡Â ,˙aL È‡ˆBÓ „Ú ¯eÒ‡ - ‡e‰ Bk¯ˆÏÈL »¿»«»≈«»¿ƒ«¿ƒ

¯zÓ - BÏ ‰ÙÈÂ ˜nËˆÓe ‡e‰ Bk¯ˆ Ïk ÏLaL∆»«»»¿ƒ¿«≈¿»∆À»
˙aLa „iÓ BÏÎ‡Ï39. ¿»¿ƒ»¿«»

ז.36) ה, ד, בהלכות למעלה שיטת 37)כמבואר היא כך
ששאלו: א) עמוד לח דף שבת (מסכת התלמוד בדברי רבינו
ושאלה  מהו? בשבת ובישלה כירה גבי על קדירה שכח
השיג  והראב"ד רבנן? קנסוהו מי מאי? ושהה עבר שנייה:
"בתחילה  שם: אמרו וכך בשוגג. ושהה עבר ומבאר עליו,
יאכל, לא במזיד יאכל, בשוגג בשבת המבשל אומרים, היו
אנו  שכחים ואומרים במזיד משהין משרבו בשוכח. הדין וכן

השוכח". על וקנסו חזרו במשך 38)- ימתין שבת במוצאי
כדי  רבינו של וטעמו המלאכה, אותה לעשות שיוכל  זמן
לעשות  להקל יבוא ולא בשבת ממלאכתו כלום ישתכר שלא
ייהנה  "שלא לדבר: טעם נתן ורש"י אחרת. בפעם כן

ב). עמוד יח דף שבת (מסכת השבת" כבר 39)ממלאכת
כמאכל  נתבשל שאם פוסקים כמה דעת ד בהלכה ביארנו

להשהותו. לכתחילה אף מותר דרוסאי בן

.ÈL‡‰ Èab ÏÚ B˙B‰LÏ ¯znL Ïk40ÌÈÏËBpLk , …∆À»«¿««≈»≈¿∆¿ƒ
ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â .BÓB˜ÓÏ B¯ÈÊÁ‰Ï ¯eÒ‡ - ˙aLa B˙B‡¿«»»¿«¬ƒƒ¿¿≈«¬ƒƒ

Èab ÏÚ ‡l‡ ÌÏBÚÏ41B‡ ,‰qÎÓ B‡ ‰Ùe¯‚ ‰¯Èk ¿»∆»««≈ƒ»¿»¿À»
‡··‚e L˜a e˜q‰L ÁtÎÂ ‰¯ÈÎa42‡lL ,‡e‰Â . ¿ƒ»¿À»∆À¿¿«¿»»¿∆…

Ú˜¯w‰ Èab ÏÚ ‰¯„w‰ ÁÈp‰43ÏÚ dÁÈp‰MÓ Ï·‡ ; ƒƒ««¿≈»««≈««¿«¬»ƒ∆ƒƒ»«
d˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ - Ú˜¯˜ Èab44Èab ÏÚ elÙ‡Â , «≈«¿«≈«¬ƒƒ»«¬ƒ««≈

‡ÏÂ ¯ep˙Ï ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â .‰qÎÓ B‡ ‰Ùe¯‚ ‰¯Èkƒ»¿»¿À»¿≈«¬ƒƒ¿«¿…
B‡ Û¯bL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈˆÚa B‡ ˙Ù‚a e˜q‰L ÁtÎÏ¿À»∆À¿¿∆∆¿≈ƒ««ƒ∆»«

ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡L ÏÎÂ .¯˙BÈa ÌÁ ÔÏ·‰L ÈtÓ ;‰qkƒ»ƒ¿≈∆∆¿»«¿≈¿…∆≈«¬ƒƒ
˙aLa BÏ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡ ,ÂÈÏÚ45. »»≈¿ƒ¿«»

ח.40) בהלכה אסור 41)כמבואר עניין בכל לתוכה אבל
כדרך  בתוכה שם שהיא שכיוון א) עמוד לז דף שבת (מסכת
וכירות  ור"ן) (רשב"א כמבשל נראה תדיר, בה שמבשלים
וגבן  ותוכן פשוטות, הן אלא וחלל, תוך להם  שאין שלנו

הגיבורים). (שלטי להן להחזיר מותר הוא, ראה 42)אחד
ד. הלכה בשם 43)למעלה ב עמוד לח דף שבת במסכת

אין  אבל להחזיר, שדעתו אלא שמותר אמרו "לא אביי:
"לא  אומרים: ויש בידו". עודן אפילו אסור להחזיר דעתו
דעתו  שאין אלא אסור הקרקע על הניחו שאם אמרו
מותר" הקרקע על הניחן אפילו להחזיר דעתו אבל להחזיר,
פסק  רנג) (סימן והטור זה, חילוק כלל הביא לא ורבינו

הראשון. ראשונה.44)כלשון שהייה בטלה שאז
בשבת  הכירה על בתחילה כמושיב הוא הרי וכשמחזירה

האש.45)שאסור. יד על התבשיל את משעינים אין
מחזרה. קלה סמיכה כי זו, הגדרה על חולקים והראשונים

.‡È‰Ù¯‚Ó ÒÈÎ‰Ï ¯eÒ‡46‰¯„˜Ï47‡È‰Â ˙aLa »¿«¿ƒ«¿≈»ƒ¿≈»¿«»¿ƒ
L‡‰ ÏÚ48ÒÈ‚nL ÈtÓ ;˙aLa ‰pnÓ ‡ÈˆB‰Ï49 «»≈¿ƒƒ∆»¿«»ƒ¿≈∆≈ƒ

.˙aLa ÏM·Ók ‡ˆÓÂ ,‡e‰ ÏeMa‰ ÈÎ¯vÓ ‰ÊÂ ,da»¿∆ƒ»¿≈«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«≈¿«»
‰¯ÈÎÏ ‰¯ÈkÓ ¯ÈÊÁ‰Ï ¯zÓe50‰¯ÈkÓ elÙ‡ , À»¿«¬ƒƒƒ»¿ƒ»¬ƒƒƒ»

‡Ï Ï·‡ ;‰a¯Ó dÏ·‰L ‰¯ÈÎÏ ËÚeÓ dÏ·‰L∆∆¿»»¿ƒ»∆∆¿»¿À∆¬»…
‰ÈÓËÏ ‰¯ÈkÓ51.‰¯ÈÎÏ ‰ÈÓhÓ ‡ÏÂ , ƒƒ»ƒ¿ƒ»¿…ƒ¿ƒ»¿ƒ»

עמוד 46) יח דף שבת ומסכת א עמוד לד דף ביצה (מסכת
המאכל. בה ומערבים ששואבים כף בה 47)ב) שיש

צורכו. כל נתבשל שלא ה"כסף 48)תבשיל בעל לדעת
העיקר  אלא האש, על כשעומדת דווקא הכוונה אין משנה"

האש. מן העבירוה אפילו רותחת, היא אם בוחש 49)הוא
התבשיל. את שבת 50)ומערב מסכת ירושלמי (תלמוד

משרת  הושעיא רבי בשם אלעזר רבי אמר ג'): הלכה ד' פרק
מדיוטי  חמין לו מעלה והייתי הגדול, חייא רבי את הייתי

לכירה. ומחזירם העליונה, לדיוטי (תלמוד 51)התחתונה
לשמור  אחר בדבר או בתנור מאכלים טמינת שם) ירושלמי

הטמנה. דין ד פרק להלן וראה חומם, על

.·È˙BiÒÒÚ ‰¯„˜ Ì„‡ ‡lÓÈ ‡Ï52ÔÈÒBÓ¯˙Â53B‡ , …¿«≈»»¿≈»¬»ƒ¿À¿ƒ
CB˙Ï ÔzÈÂ ,ÌÈÓ ÏL ˙È·Á54ÌÚ ˙aL ·¯Ú ¯epz‰ »ƒ∆«ƒ¿ƒ≈¿««∆∆«»ƒ

ŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‰· ‡ˆBik ÏÎÂ el‡L .Ô˙B‡ ‰‰LÈÂ ‰ÎLÁ¬≈»¿«¿∆»∆≈¿»«≈»∆««
Ïk ÏLa ‡lL ÏÈL·˙k ,¯wÚ Ïk eÏLa ‡lL Ètƒ∆…»¿»ƒ»¿«¿ƒ∆…»«»

a ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L ÈtÓ ;Ô‰ Bk¯ˆBzÚ„Â ,‰a¯‰ ÏeM »¿≈ƒ¿≈∆≈»¿ƒƒƒ«¿≈¿«¿
¯zÏ‡Ï ÔÏÎ‡Ï Ô‰ÈÏÚ55Ô˙B‰LÏ ¯eÒ‡ CÎÈÙÏe , ¬≈∆¿»¿»¿«¿«¿ƒ»»«¿»

,˙aL È‡ˆBÓ „Ú ÔÈ¯eÒ‡ - ‰‰LÂ ¯·Ú Ì‡Â .¯ep˙a¿«¿ƒ»«¿ƒ»¬ƒ«»≈«»
eNÚiL È„Îa ÔÈzÓÈÂ56. ¿«¿ƒƒ¿≈∆≈»

כתושים 52) תבואה גרגרי ב) עמוד יח דף שבת (מסכת
למאכל. לפולים 53)מעט, דומים שגרעיניו בתרמיל, צמח

הזה  "כתורמוס א עמוד כח דף ביצה מסכת ראה מרים, והם
סעודה". בקינוח אותו ואוכלים פעמים שבע אותו ששולקין

וכופח.54) כירה תנור, בין חילוק אין פירש 55)בזה כך
שמשם  ב) עמוד יח דף שבת (מסכת הברייתא טעם רבינו
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¯Óˆ ÔÈ˙BÂ .dlk ˙aM‰ Ïk ÔÈÎÏB‰Â ÔÈ¯BL10 ƒ¿¿ƒ»««»À»¿¿ƒ∆∆
‰¯BiÏ11ÔÈe‡Â12ÔÈpzLÓ Ì‰Â ,¯epzÏ ÔzLt ÏL13 «»¿ƒ∆ƒ¿»««¿≈ƒ¿«ƒ

‰iÁÏ ˙B„BˆÓ ÌÈN¯BÙe .dlk ˙aM‰ Ïk ÔÈÎÏB‰Â¿¿ƒ»««»À»¿ƒ¿¿«»
Ïk ÔÈÎÏB‰Â ÔÈ„Bv Ô‰Â ,‰ÎLÁ ÌÚ ÌÈ‚„Ïe ˙BÙBÚÏe¿¿»ƒƒ¬≈»¿≈ƒƒ¿¿ƒ»

„a‰ ˙Èa ˙B¯B˜a ÔÈÚBËÂ .dlk ˙aM‰14ÈÏebÚ·e ««»À»¿¬ƒ¿≈««¿ƒ≈
˙b‰15˙aM‰ Ïk ÔÈÎÏB‰Â ÔÈ·Ê ÔÈ˜Ln‰Â ,‰ÎLÁ ÌÚ ««ƒ¬≈»¿««¿ƒ»ƒ¿¿ƒ»««»

·¯ÚaÓ ‰¯e„n‰ ˙‡ B‡ ¯p‰ ˙‡ ÔÈ˜ÈÏ„Óe .dlk16, À»«¿ƒƒ∆«≈∆«¿»ƒ»∆∆
dlk ˙aM‰ Ïk ˙ÎÏB‰Â ˙˜ÏB„ ‡È‰Â17. ¿ƒ∆∆¿∆∆»««»À»

צינור 3) או תעלה פותחים א) עמוד יח דף שבת (מסכת
להשקותה. לגינה הערב.4)מהמעיין חשכת לפני

בהם 5) לעשן במחתה, גחלים על ששורפים בשמים מיני
נודף. ריחם שיהא הבגדים לרפואה.6)את משחה

צבע.8)תחבושת.7) אחרת:9)אבקות בנוסחה
(מער"ק). חשיכה" עם ומורסין את 10)"וסמנין לקלוט

גדול 11)הצבע. דוד ב). עמוד יז דף שבת (מסכת
האש. על וצבע מים פשתן 12)שמרתיחים של אגודות

לתנור  אותן ונותנים שיתלבנו.מנופץ בנוסחה 13)כדי
ויניציאה). (דפוס "משתהים היו 14)אחרת: הבד בבית

מנת  על כן, לפני שנכתשו הזיתים, לסחיטת ששימשו קורות
(מעמיסים) טוענים היו הקורה בראש שמנם; את להוציא
והשמן  הזיתים על וילחצו יכבידו למען משאות שבת מערב

השבת. כל זב הלוחצת 15)היה בגת לשימוש עגולה אבל
היין. את מהם להוציא הענבים הערב.16)על כניסת לפני

אינו 17) הוא אם בשבת, כליו שביתת על מצּווה אדם ְֶשאין
א'. בהלכה כמבואר עובד,

.‚B‡ ¯epza ¯Na B‡ ,L‡‰ Èab ÏÚ ‰¯„˜ ÔÈÁÈpÓ«ƒƒ¿≈»««≈»≈»»««
;˙aM‰ Ïk ÔÈÎÏB‰Â ÌÈÏMa˙Ó Ô‰Â ,ÌÈÏÁ‚ Èab ÏÚ««≈∆»ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ»««»
Ô‰L ÌÈ¯·c ‰Ê ¯·„a LÈÂ .˙aLa d˙B‡ ÔÈÏÎB‡Â¿¿ƒ»¿«»¿≈¿»»∆¿»ƒ∆≈

ÔÈ¯eÒ‡18ÌÈÏÁba ‰zÁÈ ‡nL ‰¯Êb ,19.˙aLa ¬ƒ¿≈»∆»¿«∆«∆»ƒ¿«»

ד'.18) בהלכה ב)19)כמבואר עמוד לו דף שבת (מסכת
לשם  להבעירם הגחלים את ויגרוף שבת שהיום ישכח
ביום  אש תבערו "לא משום ויתחייב התבשילים בישול

ט'. פרק להלן ראה בשבת. מבשל ומשום השבת",

.„Bk¯ˆ Ïk ÏLa ‡lL ÏÈL·z ?„ˆÈk20‡lL ÔÈnÁÂ ≈««¿ƒ∆…»«»»¿¿«ƒ∆…
ÏÎÂ Bk¯ˆ Ïk ÏLaL ÏÈL·z B‡ ,Ôk¯ˆ Ïk enÁe‰«»»¿»«¿ƒ∆»«»»¿¿»

˜nËˆnL ÔÓÊ21ÏÚ B˙B‡ ÔÈ‰LÓ ÔÈ‡ - BÏ ‰ÙÈ ‡e‰ ¿«∆ƒ¿«≈»∆≈«¿ƒ«
,ÌBÈ „BÚaÓ Áp‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙aLa L‡‰ Èab«≈»≈¿«»««ƒ∆À«ƒ¿
B‡ BÏeMa ÌÈÏL‰Ï È„k ÌÈÏÁba ‰zÁÈ ‡nL ‰¯Êb¿≈»∆»¿«∆«∆»ƒ¿≈¿«¿ƒƒ

˘‡‰ Û¯b Ì‡ ,CÎÈÙÏ .B˜ÓˆÏ È„k22‰qkL B‡ ,23 ¿≈¿»¿¿ƒ»ƒ»«»≈∆ƒ»
‰wc‰ ÔzLt ˙¯Úa B‡ ¯Ù‡a ‰¯Èk‰ L‡24B‡ ; ≈«ƒ»¿≈∆ƒ¿…∆ƒ¿»««»

eÓÓÚL25B‡ ;¯Ù‡a ˙BqÎÓk Ô‰ È¯‰L ,ÌÈÏÁb‰ ∆»¿«∆»ƒ∆¬≈≈ƒ¿À¿≈∆
‡··‚a B‡ L˜a ‰e˜Èq‰L26,‰w„ ‰Ó‰a ÈÏÏ‚a B‡ ∆ƒƒ»¿«ƒ¿»»¿∆¿≈¿≈»«»

‰Ê È¯‰ - ˙B¯ÚBa ÌÈÏÁb ÌL ÔÈ‡ È¯‰L˙B‰LÏ ¯zÓ ∆¬≈≈»∆»ƒ¬¬≈∆À»«¿
ÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡Â ,ÏÈL·z‰ ‰fÓ BzÚc ÁÈq‰ È¯‰L ;‰ÈÏÚ»∆»∆¬≈ƒƒ««¿ƒ∆««¿ƒ¿≈¿ƒ

.L‡a ‰zÁÈ ‡nL∆»¿«∆»≈

חכמים 20) כדעת פוסק רבינו ב) עמוד לח דף שבת (מסכת
כירה  גבי על לשהות שאסור ב) עמוד לו דף שבת (מסכת

או  צורכו, כל נתבשל שלא תבשיל וקטומה, גרופה שאינה
ויפה  שמצטמק תבשיל שהוא אלא צורכו, כל נתבשל אפילו
שבת  שהוא ישכח שמא משום לו) יפה יתר (שבישול לו
ורבינו  והשאילתות, הרי"ף, שיטת היא וכן בגחלים. ויחתה
ועוד  והרשב"א גאון, האי ורב ותוספות, רש"י אבל יונה;
- דרוסאי בן כמאכן שנתבשל תבשיל שכל כחנניה, פסקו
צורכו, כדי מאכלם בשלו שלא נודדיםֿשודדים, של מנהיגם
שיעור  וקטומה; גרופה שאינה כירה גבי על לשהותו מותר
בישולו, שליש רש"י: לדעת דרוסאי" בן "כמאכל בישול

בישולו. חצי ט') (פרק רבינו ומתכווץ 21)ולדעת מתייבש
התבשיל. פרק 22)לטובת שבת מסכת ירושלמי (תלמוד

א). הלכה "גרופה 23)א' התלמוד בלשון הנקרא והוא
באפר). כיסוי - ("קטם" הנושר 24)וקטומה" הדק

אותו. כשחובטים הן 25)מהפשתן והרי והשחירו כהו
באפר. ויבשים.26)כמכוסות דקים ענפים

.‰ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na27‰¯ÈÎa ?28dÏ·‰L , «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ»∆∆¿»
¯epz‰ Ï·‡ ;ËÚeÓ29‰ Û¯bL Èt ŒÏÚŒÛ‡ ,B‡ L‡ »¬»««««ƒ∆»«»≈

‰qk30ÔÈ‡ - ‡··‚a B‡ L˜a e‰e˜Èq‰L B‡ ,¯Ù‡a ƒ»¿≈∆∆ƒƒ¿«ƒ¿»»≈
ÏÈL·z BÏ ÔÈÎÓBÒ ‡ÏÂ ÂÈab ÏÚ ‡ÏÂ BÎB˙a ÔÈ‰LÓ«¿ƒ¿¿…««»¿…¿ƒ«¿ƒ
˜nËˆÓe Bk¯ˆ Ïk ÏLaL B‡ Bk¯ˆ Ïk ÏLa ‡lL∆…»«»»¿∆»«»»¿ƒ¿«≈
ÁÈqÓ BÈ‡ - ¯˙BÈa ÌÁ BÏ·‰Â ÏÈ‡B‰ ;BÏ ‰ÙÈÂ¿»∆ƒ¿∆¿«¿≈≈«ƒ«
,‰ËeÚn‰ L‡‰ BÊa ‰zÁÈ ‡nL ÌÈLLBÁÂ ,BzÚc«¿¿¿ƒ∆»¿«∆¿»≈«¿»

.‰qÎÓ B‡ ‡··‚e L˜ L‡ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈«¿»»¿À»

גבי 27) על צורכה כל שבשלה קדירה להשהות שמותר
וקטומה. לח 28)גרופה ודף ב עמוד לו דף שבת (מסכת

פתח  בו יש אחד מצד מחומר, עשוי בישול כלי ב) עמוד
הקדרות. שתי לשפיתת מקום ומלמעלה האפר לגריפת

ורחב 29) למעלה שקצר מתוך אלא ככירה בישול כלי
(רש"י). יותר לתוכו חומו נקלט בנוסחה 30)מלמטה

התימנים). (כתבֿיד חיפה אחרת:

.Â?Ûe¯bL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ¯epza ˙B‰LÏ e¯Ò‡ ‰ÓÏÂ¿»»»¿«¿««««ƒ∆»
È‡Â ,dÓˆÚÂ L‡‰ ·¯ ‡l‡ Û¯B‚ BÈ‡ Û¯Bb‰L ÈtÓƒ¿≈∆«≈≈≈∆»…»≈¿«¿»¿ƒ
;˙Á‡ ıBˆÈ ¯‡Mz ‡lL „Ú L‡‰ Ïk Û¯‚Ï ¯LÙ‡∆¿»ƒ¿…»»≈«∆…ƒ»≈ƒ««
˙BˆBˆÈp‰ ¯Ú·Ï È„k ‰zÁÈ ‡nL ,ÌÁ BÏ·‰L ÈtÓƒ¿≈∆∆¿«∆»¿«∆¿≈¿«≈«ƒ

.¯epza ˙B¯‡Lp‰«ƒ¿»««

.ÊÁtk‰31Ï·‰Ó ËÚÓe ,‰¯Èk‰ Ï·‰Ó ·¯ BÏ·‰ «À»∆¿«≈∆∆«ƒ»¿«≈∆∆
˙Ù‚a e‰e˜Èq‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .¯epz‰32- ÌÈˆÚa B‡ ««¿ƒ»ƒƒƒ¿∆∆¿≈ƒ

ÂÈab ÏÚ ‡ÏÂ BÎB˙a ÔÈ‰LÓ ÔÈ‡Â ,¯epzk ‡e‰ È¯‰¬≈««¿≈«¿ƒ¿¿…««»
B‡ Bk¯ˆ Ïk ÏLa ‡lL ÏÈL·z BÏ ÔÈÎÓBÒ ‡ÏÂ¿…¿ƒ«¿ƒ∆…»«»»¿
;¯Ù‡a ‰qk B‡ Û¯bL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,BÏ ‰ÙÈÂ ˜nËˆÓƒ¿«≈¿»∆««ƒ∆»«ƒ»¿≈∆
‰¯Èkk ‡e‰ È¯‰ - ‡··‚a B‡ L˜a e‰e˜Èq‰ Ì‡Â¿ƒƒƒ¿«ƒ¿»»¬≈«ƒ»

¯zÓe .ÂÈÏÚ ÔÈ‰LÓe ,‡··‚e L˜a ‰˜q‰LCÓÒÏ33 ∆À¿»¿«¿»»«¿ƒ»»À»ƒ¿…
.‰ÓeË˜e ‰Ùe¯b dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ·¯ÚaÓ ‰¯ÈkÏ«ƒ»ƒ»∆∆¿««ƒ∆≈»¿»¿»
˙˙ÈÙL ÌB˜Ó - ‰¯Èk ?Átk BÊ È‡Â ,‰¯Èk ‡È‰ BÊÈ‡Â¿≈ƒƒ»¿≈À»ƒ»¿¿ƒ«
.˙Á‡ ‰¯„˜ ˙˙ÈÙL ÌB˜Ó - ÁÙBk ,˙B¯„˜ ÈzL¿≈¿≈»¿¿ƒ«¿≈»∆»

או 31) לבשל קטנה כירה ב) עמוד לח דף שבת (מסכת
זה  ובגלל אחת לקדירה שפיתה מקום רק בו שיש לאפות
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בכללם, הטור וגם הראשונים, ורוב רש"י אבל זה, דין מקור
יספיק  ולא רב בישול צריכים שאלו "מפני אחרת, סוברים
שבע  לבשלו שצריכים מתורמוס, הראייה - הלילה להם
סימן  (טור בישולם למהר יחתה שמא וחוששים - פעמים
זה  דין השווה שבברייתא משום ביאורו, נימק ורבינו רנד),
משמע  התנור, בתוך לחממם מים של חבית ימלא שלא
התורמוס  ולדבריו רב, בישול צריכין שאין למים שדומים
בפעם  אותו מבשלים ועכשיו פעמים שש כבר נתבשל

(ב"ח). ט.56)השביעית בהלכה למעלה ראה

.‚ÈB˙B‡ ‰‰LÂ ÌBÈ „BÚaÓ ¯Na BÎB˙Ï Ô˙pL ¯epz«∆»«¿»»ƒ¿¿ƒ»
È„b ¯Na Ì‡ :˙aLa57Ì‡L ;¯zÓ - Ba ‡ˆBiÎÂ ‡e‰ ¿«»ƒ¿«¿ƒ¿«≈À»∆ƒ

‡l‡ CÈ¯ˆ BÈ‡L ,¯Na‰ C¯Á˙È - ÌÈÏÁba ‰zÁÈ¿«∆«∆»ƒƒ¿»≈«»»∆≈»ƒ∆»
„·Ïa L‡‰ ˙eÓÈÓÁ58¯BL ¯Na B‡ ÊÚ ¯Na Ì‡Â . ¬ƒ»≈ƒ¿«¿ƒ¿«≈¿«

‡e‰59¯eÒ‡ -Ì‡Â .BÏM·Ï ÌÈÏÁba ‰zÁÈ ‡nL ; »∆»¿«∆«∆»ƒ¿«¿¿ƒ
¯epz‰ ÁzÙÏ ‡a Ì‡L ;¯zÓ - ËÈËa ¯epz‰ Èt ÁË»ƒ««¿ƒÀ»∆ƒ»ƒ¿…«««
,„ÒtÈÂ ¯Na‰ ‰M˜˙ÈÂ ,Áe¯‰ Òkz - ˙BzÁÏÂ¿««ƒ»≈»«¿ƒ¿«∆«»»¿ƒ»≈

¯Na‰ „ÈÒÙÈÂ ¯epz‰ ÔpËˆÈÂ60. ¿ƒ¿«≈««¿«¿ƒ«»»

להתבשל.57) וממהר רך מנותח, ועוף גדי זוהי 58)בשר
וראה  ב) עמוד יח דף שבת (מסכת זו בהלכה רבינו שיטת

רנג. סימן הרבה.59)בטור בישול בנוסח 60)שצריך
הבשר". "ויפסיד המלים: חסרות התימנים

.„ÈÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡ ,B˙B‡ ˙„ÒÙÓ Áe¯‰L ¯·c Ïk ÔÎÂ¿≈»»»∆»««¿∆∆≈¿ƒ
ÔÈe‡ ÔÈ˙B ‰Ê ÈtÓe .‰zÁÈÂ e‰l‚È ‡nL ÂÈÏÚ61 »»∆»¿«≈ƒ«∆ƒ¿≈∆¿ƒƒ

- e‰lb Ì‡L ,‰ÎLÁ ÌÚ ¯epz‰ CB˙Ï ÔzLt ÏL∆ƒ¿»¿««ƒ¬≈»∆ƒƒ»
.e„ÒtÈƒ»¿

ב),61) עמוד יז דף שבת (מסכת הלל בית כדעת זו הלכה
בפרק  נזכרה וכבר בשבת, כליו שביתת על מצּווה אדם ְֶשאין
לא  יחתה שמא משום שגם ללמדנו בא וכאן ב' הלכה זה
ב). עמוד יח דף שבת (מסכת מפסידתם שהרוח מכיוון גזרו

.ÂËÊÚ ¯N·k ‡e‰ È¯‰ - ¯epz‰ CB˙Ï ÌÏL È„b Ô˙»«¿ƒ»≈¿««¬≈ƒ¿«≈
‰zÁÈ ‡nL ,B˙B‰LÏ ¯eÒ‡Â ,¯BL ¯N·k B‡ƒ¿«¿»«¿∆»¿«∆
ÏLÏLÏ ¯zÓe .¯epz‰ ÁË ÔkŒÌ‡ ‡l‡ ,ÌÈÏÁba62 «∆»ƒ∆»ƒ≈»««À»¿«¿≈

‰ÎLÁ ÌÚ ¯epzÏ ÁÒt‰ N·k63BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , ∆∆«∆«««ƒ¬≈»¿««ƒ∆≈
‰¯e·Á ÈaL ÈtÓ ,ÁË64.Ô‰ ÌÈÊÈ¯Ê »ƒ¿≈∆¿≈¬»¿ƒƒ≈

כקדירה (מ 62) היו שלהם תנורים א) עמוד כ דף שבת סכת
(מורידין) ומשלשלים לארץ בטיט המחוברת שוליים, בלי

לתוכו. בשפוד או בשלשלת הצלי ערב 63)את כשחל
שבת, דוחה פסח קרבן שהקרבת ואף שבת, בערב פסח
(חומש  מהכתוב א עמוד סו דף פסחים במסכת כמבואר
הפסח  את ישראל בני "ויעשו ב): פסוק ט, פרק במדבר
מלאכה  כל זאת בכל בשבת, ואפילו במועדו, - במועדו"
לכן  השבת, את דוחה אינה שבת מערב לעשותה שאפשר
שיעריב. לפני התנור לתוך הכבש את להוריד הוצרכו

ונזהרים 64) הם זריזים הפסח קרבן את יחד לאכול הנמנים
איסור. מלעשות

.ÊËÔÈÏBˆ ÔÈ‡65¯Na66,L‡‰ Èab ÏÚ ‰ˆÈ·e Ïˆ·e ≈ƒ»»»»≈»««≈»≈
eÏviL È„k ‡l‡67ÔÈÈe‡¯ eÈ‰ÈÂ ÌBÈ „BÚaÓ ∆»¿≈∆ƒ…ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ

‰ÏÈÎ‡Ï68„Ú ˙aLa L‡‰ ÏÚ Ôk ¯Á‡ e¯‡L Ì‡Â . «¬ƒ»¿ƒƒ¿¬««≈«»≈¿«»«
¯zÓ - ‰a¯‰ eÏviL69;BÏ Ú¯Â ˜nËˆÓk Ô‰L ÈtÓ , ∆ƒ…«¿≈À»ƒ¿≈∆≈¿ƒ¿«≈¿«

ÈtÓe .Ì‰ L‡‰ Ûeb ÏÚL ,Ô˙B‡ C¯ÁÈ - ‰zÁÈ Ì‡L∆ƒ¿«∆«¬…»∆«»≈≈ƒ¿≈
‰ÎLÁ ÌÚ ÌÈÏk‰ ˙Áz ¯Ó‚Ó ÔÈÁÈpÓ ‰Ê70Ì‡L ; ∆«ƒƒÀ¿»«««≈ƒƒ¬≈»∆ƒ

.ÌÈÏk‰ ÔMÚÈÂ ¯Ó‚n‰ Û¯NÈ - ÌÈÏÁba ‰zÁÈ¿«∆«∆»ƒƒ»≈«À¿»ƒ«≈«≈ƒ

ממש,65) האש על הוא צלי ב) עמוד יט דף שבת (מסכת
המבואר  מבישול דינו נשתנה ולפיכך כלי, באמצעות שלא

הרך.66)למעלה. לגדי ועז שור בשר בין הבדל אין כאן
מועיל 67) לא אחד מצד רק נצלו אם אבל הצדדים, משני

ה). הלכה ט פרק להלן ראה א, עמוד נז דף מנחות (מסכת
היא 68) שהכוונה מבואר א עמוד כ דף שבת במסכת

כחצי  ט בפרק להלן רבינו לדעת שהוא דרוסאי" "בן כמאכל
בישולו. כשליש רש"י ולדעת במסכת 69)בישולו, משנה

שם. מבואר 70)שבת ב) עמוד יח דף שבת (מסכת
של  הגזירה גם בו שאין לומר בא וכאן ב, בהלכה למעלה

יחתה. שמא

.ÊÈ- ‰Ê ÔÈÚa ÔÈ¯ÒB‡ e‡L ¯·c ÏkL ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆»»»∆»¿ƒ¿ƒ¿»∆
˙aLa ‰NÚ ‡e‰L ÌeMÓ ¯eÒ‡ BÈ‡71‰¯Êb ‡l‡ , ≈»ƒ∆«¬∆¿«»∆»¿≈»

¯Óˆ ÔÈ˙B ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .ÌÈÏÁba ‰zÁÈ ‡nL∆»¿«∆«∆»ƒ¿ƒ»≈¿ƒ∆∆
‰¯BiÏ72‡nL ;L‡‰ ÏÚÓ ‰¯e˜Ú ‰˙È‰ ÔkŒÌ‡ ‡l‡ , «»∆»ƒ≈»¿»¬»≈«»≈∆»

‡nL ;ËÈËa ÁeË ‰Èt ‰È‰iL ,‡e‰Â .ÌÈÏÁba ‰zÁÈ¿«∆«∆»ƒ»∆ƒ¿∆ƒ»«¿ƒ∆»
‰ÎLÁMÓ da ÒÈ‚È73. »ƒ»ƒ∆¬≈»

על 71) מצּווה אדם שאין א, בהלכה למעלה נתבאר ְֶשכבר
בשבת. כליו ב.72)שביתת בהלכה למעלה ראה

קדירה 73) בין הבדל ויש ב) עמוד יח דף שבת (מסכת
לאכילה  שראוי עד המאכל נתבשל אם בקדירה ליורה,
יורה  גבי אבל יחתה, שמא בו גזרו לא בישולו, חצי דהיינו
יחתה  שמא בה גזרו הצבע, שייקלט ביום שהות יש אם אף

רנב). סימן חיים (אורח היטב שייקלט כדי

.ÁÈ‡ÏÂ ,‰ÎLÁ ÌÚ ¯epza ˙t‰ ˙‡ ÔÈ˙B ÔÈ‡≈¿ƒ∆««««ƒ¬≈»¿…
‰¯¯Á74È„k ‡l‡ ,ÌÈÏÁb‰ Èab ÏÚ75eÓ¯˜iL76‰Èt ¬»»««≈«∆»ƒ∆»¿≈∆ƒ¿¿»∆»
Ì‰L77L‡a B‡ ¯epza ÌÈ˜a„Ó78e¯‡L Ì‡Â . ∆≈À¿»ƒ««»≈¿ƒƒ¿¬

- ‰zÁÈ Ì‡L ;¯zÓ - Ô˙iÙ‡ ¯Ó‚iL „Ú ÔÎŒÈ¯Á‡«¬≈≈«∆ƒ¿…¬ƒ»»À»∆ƒ¿«∆
ÔÈ„ÚÂ ‰ÎLÁÂ ,‰ÎLÁÏ CeÓÒ Ô˙ Ì‡Â .Ô˙B‡ „ÈÒÙÈ«¿ƒ»¿ƒ»«»«¬≈»¿»¿»«¬«ƒ
„Ú Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - „ÈÊÓa Ì‡ :‰Èt eÓ¯˜ ‡Ï…»¿»∆»ƒ¿≈ƒ»∆¡…≈∆«

È„Îa ÔÈzÓÈÂ ,˙aL È‡ˆBÓ79- ‚‚BLa Ì‡Â ;eNÚiL »≈«»¿«¿ƒƒ¿≈∆≈»¿ƒ¿≈
˙Bc¯Ï BÏ ¯zÓ80ÏL ˙BcÚÒ LÏL ÔBÊÓ ‰pnÓ À»ƒ¿ƒ∆»¿»¿À∆

˙aL81‰c¯Óa ‰c¯È ‡Ï - ‰„B¯ ‡e‰LÎe .82C¯„k «»¿∆∆…ƒ¿∆¿«¿∆¿∆∆
ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L83.da ‡ˆBiÎÂ ÔÈkÒa ‡l‡ , ∆∆¿…∆»¿«ƒ¿«≈»

דקיקה 74) עוגה א) עמוד כ ודף ב עמוד יט דף שבת (מסכת
גחלים. גבי על השבת.75)אפוייה לפני לקרום שיספיקו

ולעוגה,76) ללחם מסביב קשה קרום התהוות - קרימה
לשיעור  הגיעו מהם נמשכים חוטים ואין אותם וכשפורסים
ב). עמוד עח דף מנחות מסכת (תוספות פניהם" "נקרמו של

אולם 77) בתנור". מודבקין "שאינן ויניציא: דפוס בנוסח
שיקרמו  "כדי כתוב: במשנה ב עמוד יט דף שבת במסכת
התחתון  שיקרום כדי אומר, אליעזר רבי יום" מבעוד פניה
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תחתון  או התנור, שלצד "תחתון בגמרא ושואלים שלה,
שיקרמו  "כדי אליעזר רבי מדברי ומשיבים האור"? שלצד
ואין  כתב המשניות בפירוש ורבינו בתנור". המודבקין פניה
ויניציא  דפוס נוסח מתאים ולדבריו אליעזר, כרבי הלכה
שרבי  סוברת שהגמרה ממה אבל בתנור", מודבקין "שאינן
"שהם  שלנו כנוסח נראה הראשון התנא דברי מפרש אליעזר

בתנור". מוסבות 78)מודבקין באש" "או המלים
סימן  יוסף בית - למעלה) (ראה ל"תנור", ולא ל"חררה"

ט.79)רנד. בהלכה למעלה הלחם 80)מבואר הוצאת
רדייה. נקראת ב)81)מהתנור עמוד קיז דף שבת (מסכת

כא. הלכה כג, בפרק להלן מוציא 82)וראה שהאופה כלי
מהתנור. הכיכרות את בהם 83)בו שאין שלנו בתנורים

יותר  אף להוציא מותר התנור, בשולי מונחת שהפת רדייה
בשם  חיים (אורח אחר בדבר או בסכין סעודות משלוש

ירוחם). רבינו

.ËÈ‰¯e„Ó Ì„‡ ‰NBÚ84‰ˆ¯iL ¯·c ÏkÓ85ÔÈa - ∆»»¿»ƒ»»»∆ƒ¿∆≈
‰¯BÓ Èab ÏÚ ÔÈa Ú˜¯˜ Èab ÏÚ86d˜ÈÏ„Óe - ««≈«¿«≈««≈¿»«¿ƒ»

dc‚k ÌnÁ˙Ó B‡ d¯B‡Ï LnzLÓe ,ÌBÈ „BÚaÓ87 ƒ¿ƒ¿«≈¿»ƒ¿«≈¿∆¿»
„Ú ,‰ÎLÁ Ì„˜ ‰¯e„n‰ ·¯ ˜ÈÏ„iL CÈ¯ˆÂ .˙aLa¿«»¿»ƒ∆«¿ƒ…«¿»…∆¬≈»«
‡Ï Ì‡Â .˙aM‰ Ì„˜ ‰ÈÏ‡Ó ‰ÏBÚ ˙·‰ÏL ‡‰zL∆¿≈«¿∆∆»≈≈∆»…∆««»¿ƒ…
‡nL ‰¯Êb ;˙aLa da ˙B‰Ï ¯eÒ‡ - da¯ ˜ÈÏ„‰ƒ¿ƒÀ»»≈»»¿«»¿≈»∆»
Ì‡Â .˙·‰ÏM‰ ‰ÏÚzL È„k ,ÌÈˆÚ‰ „ÈÈÂ da ‰zÁÈ¿«∆»¿»ƒ»≈ƒ¿≈∆«¬∆««¿∆∆¿ƒ
BÙw‰ ·¯Â BÈ·Ú ·¯ ˜ÈÏ„‰Ï CÈ¯ˆ - È„ÈÁÈ ıÚ ˜ÈÏ„‰ƒ¿ƒ≈¿ƒƒ»ƒ¿«¿ƒ…»¿¿…∆≈

.ÌBÈ „BÚaÓƒ¿

או 84) להאיר עצים שורפים א) עמוד כא דף שבת (מסכת
כנגדם. בהם 85)להתחמם מדליקין שאין מחמרים אפילו

אפל, הנר אור וכשיהא יפה, דולקים שאינם לפי שבת נרות
פרק  להלן (ראה אותם יטה או ויבעיר שבת שהיום ישכח
שההיסק  כיוון מדורה, בהם לעשות מותר זֿח), הלכות ה

(רש"י). שיטה או שיבעיר חשש אין להלן 86)רב, רה
ז הלכה ה א.87)פרק עמוד כ דף שבת מסכת

.ÎÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na88ÔÈÏe·ba ?89Lc˜na Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ«¿ƒ¬»«ƒ¿»
ÔÈÊÈÁ‡Ó -90„˜Bn‰ ˙Èa ˙¯e„Óa ÌÈˆÚa ¯e‡‰ ˙‡91 «¬ƒƒ∆»»≈ƒƒ¿«≈«≈

È‡Â ,‰ÎLÁ ÌÚ;ÌÈÏÁba ‰zÁÈ ‡nL ÔÈLLBÁ Ô ƒ¬≈»¿≈¿ƒ∆»¿«∆«∆»ƒ
ÔÈÊÈ¯Ê ÌÈ‰k‰L92.Ô‰ ∆«…¬ƒ¿ƒƒ≈

שבת.88) לפני המדורה רוב להדליק כל 89)שצריך
למקדש. חוץ כ 90)המקומות דף שבת (מסכת מדליקים

א). בין 91)עמוד מבחוץ בצפונה העזרה, בצד גדול בית
הבחירה  (בית המוקד בית ונקרא כיפה, בנוי והחיל העזרה
שמרבים  מעצים גדולה מדורה הייתה ושם ה), הלכה ה פרק
עבודה  בשעת ההולכים הכוהנים, בה שיתחממו כדי להבה

שיש. של רצפה על לחתות 92)יחפים יבואו ולא
הגחלים.

.‡ÎBÈ‡ - ÔÈÈÚ¯b ÏL B‡ ÌÈ˜ ÏL ‰¯e„Ó ‰˙È‰»¿»¿»∆»ƒ∆«¿ƒƒ≈
L‡‰ Ô‰a ÏÈÁ˙‰L ÔÂÈk ‡l‡ ;·¯‰ ˜ÈÏ„‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿«¿ƒ»…∆»≈»∆ƒ¿ƒ»∆»≈
L‡‰L ÈtÓ ;da LnzL‰Ï ¯zÓ ,˙aM‰ Ì„…̃∆««»À»¿ƒ¿«≈»ƒ¿≈∆»≈
Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙BzÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,‰¯‰Óa Ô‰a ˙ÈÏ˙ƒ¿≈»∆ƒ¿≈»¿≈»ƒ¿«¿ƒ»ƒ

˙BÏ˙BÁa ÔÈÈÚ¯b‰ ÁÈp‰ B‡ ÌÈw‰ „‚‡93Ô‰ È¯‰ - »««»ƒƒƒ«««¿ƒƒ¿»¬≈≈

Ì„˜ ‰ÈÏ‡Ó ˙·‰ÏL Ô‰a ‰ÏÚzL CÈ¯ˆÂ ,ÌÈˆÚk¿≈ƒ¿»ƒ∆«¬∆»∆«¿∆∆≈≈∆»…∆
˙aM‰94. ««»

בקושי.93) בהם נאחז והאור מלולבים עשויים סלים

א).94) עמוד כ דף שבת (מסכת

.·Î˙ÙÊ ÏL ‰¯e„Ó95˙È¯Ùb ÏL B‡96··¯ ÏL B‡ ,97 ¿»∆∆∆∆»¿ƒ∆¿»
‰¯È˜ ÏL B‡98L˜ ÏL B‡ ,99‡··b ÏL B‡100BÈ‡ - ∆ƒ»∆«∆¿»»≈

da¯ ˜ÈÏ„‰Ï CÈ¯ˆ101L‡‰L ÈtÓ ,˙aM‰ Ì„˜ »ƒ¿«¿ƒÀ»…∆««»ƒ¿≈∆»≈
.‰¯‰Óa Ì˙B‡ ˙˜Ï„Ó«¿∆∆»ƒ¿≈»

מעצים.95) שעושים להישרף קל שחור, חומר 96)שרף
כתום. וגוונו באדמה הנמצא שמנונית.97)שריפה משקע

תבן 99)שעווה.98) עושים שממנו השיבולת גבעול
דקות). לחתיכות יבשים.100)(הנדוש דקים ענפים

עוד 101) נזכרו ושם בברייתא, ב עמוד כ דף שבת מסכת
צריך  ואין האור, בהם כשנאחז מייד הבוערים עצים  מיני

רובם. בהם להדליק

ה'תשע"ח  טבת כ"ט שלישי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הותר 1) שלא שבת, מערב הם ואף ההטמנה, דיני בו כלל

בדומה  שהותר ומה שם. כמבואר בשבת החמין את להטמין
שם. מבואר בשבת לזה

.‡ÏÈL·z‰ Ô‰a ÔÓË Ì‡L ,ÌÈ¯·c LÈ2‡e‰ - ≈¿»ƒ∆ƒ»«»∆««¿ƒ
˙Ùb‰ :ÔB‚k .L‡‰ ÔÈÚk BÏeM·a ÔÈÙÈÒBÓe ,ÌnÁ˙Ó3 ƒ¿«≈ƒƒ¿ƒ¿≈»≈¿«∆∆

Ï·ÊÂ4ÈÒÂ ÁÏÓeÔÈ‚Ê B‡ ,ÏBÁÂ „5ÔÈÎeÓe6- ÌÈ·NÚÂ ¿∆∆∆«¿ƒ»»ƒƒ«¬»ƒ
ÔzLÏML ÔÓÊa7elÙ‡Â ,ÌÈÁÏ8.ÔÓˆÚ ˙ÓÁÓ ƒ¿«∆¿»¿»«ƒ«¬ƒ≈¬««¿»

Ï·‰ ÛÈÒBn‰ ¯·c ÔÈ‡¯˜ el‡ ÌÈ¯·„e9,ÌÈ¯·c LÈÂ . ¿»ƒ≈ƒ¿»ƒ»»«ƒ∆∆¿≈¿»ƒ
;„·Ïa B˙eÓÈÓÁa ¯‡MÈ - ÏÈL·z‰ Ô‰a ÔÓË Ì‡L∆ƒ»«»∆««¿ƒƒ»≈«¬ƒƒ¿«
B˙B‡ ÔÈÚBÓ ‡l‡ ,ÏeMa BÏ ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡Â¿≈»ƒƒƒ∆»¿ƒ

ÔpËˆ‰lÓ10,ÔÈL·È ÌÈ·NÚÂ ÔÈÎeÓe ÔÈ‚Ê :ÔB‚k . ƒ¿ƒ¿«≈¿»ƒƒ«¬»ƒ¿≈ƒ
‰BÈ ÈÙÎÂ ˙B¯Ùe ˙eÒÎe11ÔzLt‰ ˙¯Úe12˙¯Òe ¿≈¿«¿≈»¿…∆«ƒ¿»¿…∆

ÌÈL¯Á13ÔÈÁÏLe14ÔÈ‡¯˜ el‡ ÌÈ¯·„e .¯Óˆ Èf‚Â »»ƒ¿»ƒ¿ƒ≈∆∆¿»ƒ≈ƒ¿»ƒ
.Ï·‰ ÛÈÒBÓ BÈ‡L ¯·c»»∆≈ƒ∆∆

לשמור 2) כדי להטמינו רוצה אם התבשיל, שנתבשל לאחר
נקרא: וזה המחממה, בדבר כולה הקדרה את מכסה חומו,

מח.). (שבת סחיטת 3)הטמנה אחר הנשארת הפסולת
זפת  אחר: בנוסח האש: כמו מחממת הזיתים, מן השמן
הדין  אותו אם השאלה, נשאלת בתלמוד רוקח'). ('מעשה
סתם, ורבינו שומשמין, בשל גם או זיתים, של בפסולת רק

(כסףֿמשנה). שניהם לכלול לחומרא שמדשנים 4)ופסק
כחו. להגדיל השדה את ובמשנה 5)בו הענבים. קליפת

ולא  במוכין ולא בזגין ולא בתבן "ולא תנן מז:) (שבת
וכאן  המשניות. בפירוש רבינו בדברי הוא וכן בעשבין"
"בזמן  כתב שהרי סופר, בטעות לתלות ואין רבינו. השמיטו
רבינו  ספרי שבקצת נראה המגידֿמשנה ומדברי ששלשתן"
וצריך  "ששלשתם". כתב ואעפ"כ "תבן", גם כתוב היה
רוקח'). 'מעשה בספר (ראה עשבים בכלל שתבן לומר

בגדים.6) פקיעי או כצמר רך דבר מוכין 7)כל זגין
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בכללם, הטור וגם הראשונים, ורוב רש"י אבל זה, דין מקור
יספיק  ולא רב בישול צריכים שאלו "מפני אחרת, סוברים
שבע  לבשלו שצריכים מתורמוס, הראייה - הלילה להם
סימן  (טור בישולם למהר יחתה שמא וחוששים - פעמים
זה  דין השווה שבברייתא משום ביאורו, נימק ורבינו רנד),
משמע  התנור, בתוך לחממם מים של חבית ימלא שלא
התורמוס  ולדבריו רב, בישול צריכין שאין למים שדומים
בפעם  אותו מבשלים ועכשיו פעמים שש כבר נתבשל

(ב"ח). ט.56)השביעית בהלכה למעלה ראה

.‚ÈB˙B‡ ‰‰LÂ ÌBÈ „BÚaÓ ¯Na BÎB˙Ï Ô˙pL ¯epz«∆»«¿»»ƒ¿¿ƒ»
È„b ¯Na Ì‡ :˙aLa57Ì‡L ;¯zÓ - Ba ‡ˆBiÎÂ ‡e‰ ¿«»ƒ¿«¿ƒ¿«≈À»∆ƒ

‡l‡ CÈ¯ˆ BÈ‡L ,¯Na‰ C¯Á˙È - ÌÈÏÁba ‰zÁÈ¿«∆«∆»ƒƒ¿»≈«»»∆≈»ƒ∆»
„·Ïa L‡‰ ˙eÓÈÓÁ58¯BL ¯Na B‡ ÊÚ ¯Na Ì‡Â . ¬ƒ»≈ƒ¿«¿ƒ¿«≈¿«

‡e‰59¯eÒ‡ -Ì‡Â .BÏM·Ï ÌÈÏÁba ‰zÁÈ ‡nL ; »∆»¿«∆«∆»ƒ¿«¿¿ƒ
¯epz‰ ÁzÙÏ ‡a Ì‡L ;¯zÓ - ËÈËa ¯epz‰ Èt ÁË»ƒ««¿ƒÀ»∆ƒ»ƒ¿…«««
,„ÒtÈÂ ¯Na‰ ‰M˜˙ÈÂ ,Áe¯‰ Òkz - ˙BzÁÏÂ¿««ƒ»≈»«¿ƒ¿«∆«»»¿ƒ»≈

¯Na‰ „ÈÒÙÈÂ ¯epz‰ ÔpËˆÈÂ60. ¿ƒ¿«≈««¿«¿ƒ«»»

להתבשל.57) וממהר רך מנותח, ועוף גדי זוהי 58)בשר
וראה  ב) עמוד יח דף שבת (מסכת זו בהלכה רבינו שיטת

רנג. סימן הרבה.59)בטור בישול בנוסח 60)שצריך
הבשר". "ויפסיד המלים: חסרות התימנים

.„ÈÔÈ¯ÊBb ÔÈ‡ ,B˙B‡ ˙„ÒÙÓ Áe¯‰L ¯·c Ïk ÔÎÂ¿≈»»»∆»««¿∆∆≈¿ƒ
ÔÈe‡ ÔÈ˙B ‰Ê ÈtÓe .‰zÁÈÂ e‰l‚È ‡nL ÂÈÏÚ61 »»∆»¿«≈ƒ«∆ƒ¿≈∆¿ƒƒ

- e‰lb Ì‡L ,‰ÎLÁ ÌÚ ¯epz‰ CB˙Ï ÔzLt ÏL∆ƒ¿»¿««ƒ¬≈»∆ƒƒ»
.e„ÒtÈƒ»¿

ב),61) עמוד יז דף שבת (מסכת הלל בית כדעת זו הלכה
בפרק  נזכרה וכבר בשבת, כליו שביתת על מצּווה אדם ְֶשאין
לא  יחתה שמא משום שגם ללמדנו בא וכאן ב' הלכה זה
ב). עמוד יח דף שבת (מסכת מפסידתם שהרוח מכיוון גזרו

.ÂËÊÚ ¯N·k ‡e‰ È¯‰ - ¯epz‰ CB˙Ï ÌÏL È„b Ô˙»«¿ƒ»≈¿««¬≈ƒ¿«≈
‰zÁÈ ‡nL ,B˙B‰LÏ ¯eÒ‡Â ,¯BL ¯N·k B‡ƒ¿«¿»«¿∆»¿«∆
ÏLÏLÏ ¯zÓe .¯epz‰ ÁË ÔkŒÌ‡ ‡l‡ ,ÌÈÏÁba62 «∆»ƒ∆»ƒ≈»««À»¿«¿≈

‰ÎLÁ ÌÚ ¯epzÏ ÁÒt‰ N·k63BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , ∆∆«∆«««ƒ¬≈»¿««ƒ∆≈
‰¯e·Á ÈaL ÈtÓ ,ÁË64.Ô‰ ÌÈÊÈ¯Ê »ƒ¿≈∆¿≈¬»¿ƒƒ≈

כקדירה (מ 62) היו שלהם תנורים א) עמוד כ דף שבת סכת
(מורידין) ומשלשלים לארץ בטיט המחוברת שוליים, בלי

לתוכו. בשפוד או בשלשלת הצלי ערב 63)את כשחל
שבת, דוחה פסח קרבן שהקרבת ואף שבת, בערב פסח
(חומש  מהכתוב א עמוד סו דף פסחים במסכת כמבואר
הפסח  את ישראל בני "ויעשו ב): פסוק ט, פרק במדבר
מלאכה  כל זאת בכל בשבת, ואפילו במועדו, - במועדו"
לכן  השבת, את דוחה אינה שבת מערב לעשותה שאפשר
שיעריב. לפני התנור לתוך הכבש את להוריד הוצרכו

ונזהרים 64) הם זריזים הפסח קרבן את יחד לאכול הנמנים
איסור. מלעשות

.ÊËÔÈÏBˆ ÔÈ‡65¯Na66,L‡‰ Èab ÏÚ ‰ˆÈ·e Ïˆ·e ≈ƒ»»»»≈»««≈»≈
eÏviL È„k ‡l‡67ÔÈÈe‡¯ eÈ‰ÈÂ ÌBÈ „BÚaÓ ∆»¿≈∆ƒ…ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ

‰ÏÈÎ‡Ï68„Ú ˙aLa L‡‰ ÏÚ Ôk ¯Á‡ e¯‡L Ì‡Â . «¬ƒ»¿ƒƒ¿¬««≈«»≈¿«»«
¯zÓ - ‰a¯‰ eÏviL69;BÏ Ú¯Â ˜nËˆÓk Ô‰L ÈtÓ , ∆ƒ…«¿≈À»ƒ¿≈∆≈¿ƒ¿«≈¿«

ÈtÓe .Ì‰ L‡‰ Ûeb ÏÚL ,Ô˙B‡ C¯ÁÈ - ‰zÁÈ Ì‡L∆ƒ¿«∆«¬…»∆«»≈≈ƒ¿≈
‰ÎLÁ ÌÚ ÌÈÏk‰ ˙Áz ¯Ó‚Ó ÔÈÁÈpÓ ‰Ê70Ì‡L ; ∆«ƒƒÀ¿»«««≈ƒƒ¬≈»∆ƒ

.ÌÈÏk‰ ÔMÚÈÂ ¯Ó‚n‰ Û¯NÈ - ÌÈÏÁba ‰zÁÈ¿«∆«∆»ƒƒ»≈«À¿»ƒ«≈«≈ƒ

ממש,65) האש על הוא צלי ב) עמוד יט דף שבת (מסכת
המבואר  מבישול דינו נשתנה ולפיכך כלי, באמצעות שלא

הרך.66)למעלה. לגדי ועז שור בשר בין הבדל אין כאן
מועיל 67) לא אחד מצד רק נצלו אם אבל הצדדים, משני

ה). הלכה ט פרק להלן ראה א, עמוד נז דף מנחות (מסכת
היא 68) שהכוונה מבואר א עמוד כ דף שבת במסכת

כחצי  ט בפרק להלן רבינו לדעת שהוא דרוסאי" "בן כמאכל
בישולו. כשליש רש"י ולדעת במסכת 69)בישולו, משנה

שם. מבואר 70)שבת ב) עמוד יח דף שבת (מסכת
של  הגזירה גם בו שאין לומר בא וכאן ב, בהלכה למעלה

יחתה. שמא

.ÊÈ- ‰Ê ÔÈÚa ÔÈ¯ÒB‡ e‡L ¯·c ÏkL ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆»»»∆»¿ƒ¿ƒ¿»∆
˙aLa ‰NÚ ‡e‰L ÌeMÓ ¯eÒ‡ BÈ‡71‰¯Êb ‡l‡ , ≈»ƒ∆«¬∆¿«»∆»¿≈»

¯Óˆ ÔÈ˙B ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .ÌÈÏÁba ‰zÁÈ ‡nL∆»¿«∆«∆»ƒ¿ƒ»≈¿ƒ∆∆
‰¯BiÏ72‡nL ;L‡‰ ÏÚÓ ‰¯e˜Ú ‰˙È‰ ÔkŒÌ‡ ‡l‡ , «»∆»ƒ≈»¿»¬»≈«»≈∆»

‡nL ;ËÈËa ÁeË ‰Èt ‰È‰iL ,‡e‰Â .ÌÈÏÁba ‰zÁÈ¿«∆«∆»ƒ»∆ƒ¿∆ƒ»«¿ƒ∆»
‰ÎLÁMÓ da ÒÈ‚È73. »ƒ»ƒ∆¬≈»

על 71) מצּווה אדם שאין א, בהלכה למעלה נתבאר ְֶשכבר
בשבת. כליו ב.72)שביתת בהלכה למעלה ראה

קדירה 73) בין הבדל ויש ב) עמוד יח דף שבת (מסכת
לאכילה  שראוי עד המאכל נתבשל אם בקדירה ליורה,
יורה  גבי אבל יחתה, שמא בו גזרו לא בישולו, חצי דהיינו
יחתה  שמא בה גזרו הצבע, שייקלט ביום שהות יש אם אף

רנב). סימן חיים (אורח היטב שייקלט כדי

.ÁÈ‡ÏÂ ,‰ÎLÁ ÌÚ ¯epza ˙t‰ ˙‡ ÔÈ˙B ÔÈ‡≈¿ƒ∆««««ƒ¬≈»¿…
‰¯¯Á74È„k ‡l‡ ,ÌÈÏÁb‰ Èab ÏÚ75eÓ¯˜iL76‰Èt ¬»»««≈«∆»ƒ∆»¿≈∆ƒ¿¿»∆»
Ì‰L77L‡a B‡ ¯epza ÌÈ˜a„Ó78e¯‡L Ì‡Â . ∆≈À¿»ƒ««»≈¿ƒƒ¿¬

- ‰zÁÈ Ì‡L ;¯zÓ - Ô˙iÙ‡ ¯Ó‚iL „Ú ÔÎŒÈ¯Á‡«¬≈≈«∆ƒ¿…¬ƒ»»À»∆ƒ¿«∆
ÔÈ„ÚÂ ‰ÎLÁÂ ,‰ÎLÁÏ CeÓÒ Ô˙ Ì‡Â .Ô˙B‡ „ÈÒÙÈ«¿ƒ»¿ƒ»«»«¬≈»¿»¿»«¬«ƒ
„Ú Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - „ÈÊÓa Ì‡ :‰Èt eÓ¯˜ ‡Ï…»¿»∆»ƒ¿≈ƒ»∆¡…≈∆«

È„Îa ÔÈzÓÈÂ ,˙aL È‡ˆBÓ79- ‚‚BLa Ì‡Â ;eNÚiL »≈«»¿«¿ƒƒ¿≈∆≈»¿ƒ¿≈
˙Bc¯Ï BÏ ¯zÓ80ÏL ˙BcÚÒ LÏL ÔBÊÓ ‰pnÓ À»ƒ¿ƒ∆»¿»¿À∆

˙aL81‰c¯Óa ‰c¯È ‡Ï - ‰„B¯ ‡e‰LÎe .82C¯„k «»¿∆∆…ƒ¿∆¿«¿∆¿∆∆
ÏÁa ‰NBÚ ‡e‰L83.da ‡ˆBiÎÂ ÔÈkÒa ‡l‡ , ∆∆¿…∆»¿«ƒ¿«≈»

דקיקה 74) עוגה א) עמוד כ ודף ב עמוד יט דף שבת (מסכת
גחלים. גבי על השבת.75)אפוייה לפני לקרום שיספיקו

ולעוגה,76) ללחם מסביב קשה קרום התהוות - קרימה
לשיעור  הגיעו מהם נמשכים חוטים ואין אותם וכשפורסים
ב). עמוד עח דף מנחות מסכת (תוספות פניהם" "נקרמו של

אולם 77) בתנור". מודבקין "שאינן ויניציא: דפוס בנוסח
שיקרמו  "כדי כתוב: במשנה ב עמוד יט דף שבת במסכת
התחתון  שיקרום כדי אומר, אליעזר רבי יום" מבעוד פניה
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תבן. בדין למעלה וראה מט.)8)ועשבין. (שבת בתלמוד
וכתב  אחר, דבר מחמת או עצמם מחמת לחים אם מסופקים
רבינו  כתב וכן עצמן. מחמת לחים הגמרא: שמסקנת הרי"ף
קולא  היא זו אחרים מפרשים שלדעת אלא המשנה. בפירוש
(רש"י  יותר שמחממים עצמם מחמת לחים אלא אסרו שלא
דבר  מחמת שלחים חומרא היא רבינו לדעת ואילו והרא"ש)
מחמת  ואפילו "לחים כתב ולפיכך יותר, מחממים אחר

רנז). סי' (ב"י וכאן 9)עצמם" חם. מגוף העולה האד
חום. מט.10)מובנו: נוצות,11)שבת שאר והואֿהדין

אחרים  עופות משל יותר מצויות היו יונה שכנפי אלא
רנז). סי' באו"ח כשחובטים 12)(הרמ"א מהפשתן הנושר

בשעת 13)אותו. הנגר של המסור מתחת הנופל הדק
השערות 14)הנסירה. בעוד ממנה שנפשט בהמה עור

עליה.

.·Ï·‰ ÛÈÒBn‰ ¯·„a ÔÈÓBhL ,‰È‰ ÔÈc‰ ÔÓƒ«ƒ»»∆¿ƒ¿»»«ƒ∆∆
È¯‰L ,˙aLa ÔeÓË ÏÈL·z‰ ¯‡MÈÂ ÌBÈ „BÚaÓƒ¿¿ƒ»≈««¿ƒ»¿«»∆¬≈
ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡ Ï·‡ ;˙aLa L‡‰ Èab ÏÚ ÔÈ‰LÓ«¿ƒ««≈»≈¿«»¬»»¿¬»ƒ
‡nL ‰¯Êb ,ÌBÈ „BÚaÓ Ï·‰ ÛÈÒBn‰ ¯·„a ÔÈÓË‰Ï¿«¿ƒ¿»»«ƒ∆∆ƒ¿¿≈»∆»

˙Bl‚Ï C¯ËˆÈÂ ,˙aLa ‰¯„w‰ ÁÈz¯zÁezL „Ú Ô «¿ƒ««¿≈»¿«»¿ƒ¿»≈¿«»«∆»«
¯·„a ÔÓBË ‡ˆÓÂ ,˙aLa ‰qÎÈÂ ¯ÊÁÈÂ ,‰ÁÈ˙¯‰»¿ƒ»¿«¬…ƒ«∆¿«»¿ƒ¿»≈¿»»

¯eÒ‡ ‡e‰L ,˙aLa Ï·‰ ÛÈÒBn‰15¯zÓ CÎÈÙÏ . «ƒ∆∆¿«»∆»¿ƒ»À»
˙BLÓM‰ ÔÈa Ï·‰ ÛÈÒBn‰ ¯·„a ÔÈÓË‰Ï16Ì˙qL ; ¿«¿ƒ¿»»«ƒ∆∆≈«¿»∆¿»

,ÔÚeaÚaÓ eÁÂ eÁ˙¯ ¯·k ˙BLÓM‰ ÔÈa ˙B¯„¿̃≈≈«¿»¿»»¿¿»ƒƒ¿»
ÔÈÁ˙B¯ ÔÈ‡ ·eL - eÁpL ÔÂÈÎÂ17. ¿≈»∆»≈»¿ƒ

המוסיף 15) בדבר שבת בערב להטמין האוסרת - זו הלכה
הרמב"ם  מנוסח נובעת - השמשות בבין ומתירה הבל,
טומנין  אין אמרו: מה מפני רבא: "אמר לד:) (שבת בתלמוד
שמא  גזירה - יום? מבעוד ואפילו הבל, המוסיף בדבר
מבעוד  נתיר אם המשניות: בפירוש רבינו (ופירש ירתיח
עד  לגלותה ויצטרך בשבת, הקדירה תרתיח שמא יום,
הטמנה  בשבת עכשיו עושה ונמצא יכסוה, ושוב שתנוח,
בין  כך) (אם הכי אי אביי: לו אמר באיסור). חדשה
 ֿ בין קדירות סתם לו: אמר נגזור? (גם) נמי השמשות
עוד)" מרתיחים ולא ונחו רתחו (כבר הן רותחות השמשות
השיגו  הראשונים גדולי אולם והגאונים. הרי"ף נוסח וכן
השמשות  ובין אסור שבת בערב עצמך, על תמה עליהם:
אין  אמרו, מה "מפני הוא: בתלמוד שלנו ונוסח מותר?

הבל, מוסיף שאינו בדבר -ÎÈ˘Á˘Ó‰טומנין (בשבת)?
צוננת  קדירתו ימצא שמא רש"י: (ופירש ירתיח שמא גזירה
בין  הכי, אי בשבת). מבשל ונמצא וירתיחנה, הטמנה, קודם
יום  מבעוד גם להטמין אסור (ויהא נגזור נמי השמשות
בין  הן רותחות קדירות סתם - לו: אמר זה)? מטעם
וזוהי  לגזור)" מקום ואין בישולן, נגמר (שעכשיו השמשות

ההלכה. ה,16)שיטת פרק להלן ראה המדויק: זמנו
ד. בערב 17)הלכה הבל המוסיף בדבר וטמן עבר ואם

אסורה  זה, ידי על ונתחממה צוננת קדירתו שהיתה שבת,
מסופר: לח:) (שבת ובמשנה רנז). סי' (או"ח בדיעבד אף
סילון  יום) (מבעוד והביאו טבריה, אנשי שעשו "מעשה

חמי  של (תעלה) אמה לתוך כדי (צינור) טבריה (מחמי ן

בשבת, (הוחם) אם חכמים: להם אמרו הצונן). את לחמם
ובשתיה". ברחיצה ואסורין בשבת שהוחמו כחמין הוא הרי

.‚BÈ‡L ¯·„a ÏÈL·z‰ ÔÓËÏ ‰È‰ ÔÈc‰ ÔÓ ÔÎÂ¿≈ƒ«ƒ»»ƒ¿…««¿ƒ¿»»∆≈
¯·c ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡ Ï·‡ ;dÓˆÚ ˙aLa Ï·‰ ÛÈÒBÓƒ∆∆¿«»«¿»¬»»¿¬»ƒ»»

ıÓ¯a ÔÈÓËÈ ‡nL ‰¯Êb ,‰Ê18˙BˆBˆÈ Ba ‰È‰ÈÂ , ∆¿≈»∆»«¿ƒ¿∆∆¿ƒ¿∆ƒ
ÌÈÏÁba ‰˙BÁ ‡ˆÓÂ ,L‡ ÏL19e¯Ò‡ CÎÈÙÏ . ∆≈¿ƒ¿»∆«∆»ƒ¿ƒ»»¿

BÈ‡L ¯·„a elÙ‡Â ˙aLa ÌÁ ¯·c ÔÈÓË‰Ï20ÛÈÒBÓ ¿«¿ƒ»»«¿«»«¬ƒ¿»»∆≈ƒ
.Ï·‰∆∆

חם.18) והגאונים 19)אפר רבינו נוסח לפי הדין כך
שלנו, הנוסח לפי אבל הקודמת. בהלכה שהבאנו לד: בשבת
המוסיף  בדבר להטמין אסור למה טעם, לתת הגמרא באה
בדבר  טומנין אין אמרו: מה "מפני שבת. מערב הבל,
יטמין  שמא גזירה - יום?" מבעוד ואפילו הבל המוסיף

בשבת. שבתוכו הגחלים לחתות ויבוא אפילו 20)ברמץ
טמן  ואם בשבת, להטמין אסור צרכו, כל שנתבשל תבשיל

כך. ידי על התבשיל נאסר לא הבל, מוסיף שאינו בדבר

.„‰ÎLÁ dÈ‡ ˜ÙÒ ‰ÎLÁ ˜ÙÒ21˙‡ ÔÓËÏ ¯zÓ - »≈¬≈»»≈≈»¬≈»À»ƒ¿…∆
¯·„a ˙aLa ÔBv‰ ¯·c ˙‡ ÔÓËÏ ¯zÓe .ÌÁ ¯·c»»«À»ƒ¿…∆»»«≈¿«»¿»»

ÛÈÒBÓ BÈ‡L22È„k B‡ ¯˙BÈa ÔpËˆÈ ‡lL È„k , ∆≈ƒ¿≈∆…ƒ¿«≈¿≈¿≈
‚eÙzL23elb˙Â ˙aL ·¯ÚÓ ÔÓhL ÔÈnÁ .Ô˙pˆ ∆»ƒ»»«ƒ∆¿»»≈∆∆«»¿ƒ¿«

¯zÓe .ÛÈÒBÓ BÈ‡ È¯‰L ,Ô˙BqÎÏ ¯zÓ - ˙aLa¿«»À»¿«»∆¬≈≈ƒÀ»
˙aLa Èeqk‰ ÛÈÏÁ‰Ï24ÁÈpÓe ˙eÒk ÏËB ?„ˆÈk . ¿«¬ƒ«ƒ¿«»≈«≈¿«ƒ«

.˙eÒk‰ ÁÈpÓe ‰BÈ ÈÙk ÏËB B‡ ,‰BÈ ÈÙk«¿≈»≈«¿≈»«ƒ««¿

השמשות.21) בין זמן הוא ע"א. לד, נא,22)שבת שבת
'24)שתחלש.23)ע"א. בעל לדעת משנה'שם. מגיד

ממנו, בטוב הגרוע הכיסוי את להחליף אלא רבינו התיר לא
רבינו  שכתב מה שמפרש ונראה הכיסוי, על להוסיף לא אבל
 ֿ והכסף הכיסוי. על מוסיף אינו שהרי מוסיף": אינו "שהרי
ראוי  שיותר שאפשר רבינו, בדברי הכרע שאין כתב משנה
לאסור  שראוי ממה ממנו בטוב הכיסוי להחליף לאסור
כלֿשכן  להחליף שמותר ומכיון כיסוי, על כיסוי להוסיף
רבינו  שכתב מה לפרש צריך דבריו, ולפי להוסיף. שמותר
אם  שבזה הבל, מוסיף אינו שהרי מוסיף": אינו "שהרי

ה"ב). (למעלה הדין מעיקר לכסות אסור נתגלה

.‰¯Á‡ ÈÏÎÏ ÈÏkÓ ÔÈnÁ‰ ÌÈn‰ B‡ ÏÈL·z‰ ‰ptƒ»««¿ƒ««ƒ««ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ«≈
¯zÓ -25BÈ‡L ¯·„a ˙aLa ¯Á‡‰ ÈÏk‰ ÔÈÓË‰Ï À»¿«¿ƒ«¿ƒ»«≈¿«»¿»»∆≈
ÛÈÒBÓ26ÔÈÓË‰Ï e¯Ò‡ ‡lL .ÔBv‰ ¯·c‰ BÓk , ƒ¿«»»«≈∆…»¿¿«¿ƒ

ÔBL‡¯ ÈÏÎa ‡e‰L ÌÁ ¯·c ‡l‡ ˙aLa27ÏMa˙pL ¿«»∆»»»«∆ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿«≈
.¯zÓ - e‰pt Ì‡ Ï·‡ ,Ba¬»ƒƒ»À»

את 25) להטמין אסור ואמר: רבי (ישב) יתיב ע"א. נא, שבת
את  להטמין התיר אבא יוסי: ב"ר ר"י לפניו אמר הצונן.
וכן  להטמין). (שמותר זקן הורה כבר (רבי): אמר הצונן.
הצונן! את לי הטמן עבדו: לדרו אמר נחמן רב שם: אמרו
הרי  שהקפיד, הטעם מה שם, והקשו עליו. אמי רבי והקפיד
אדם  סבר, הוא והשיבו: הצונן? את להטמין מותר אמרו
הפוסקים  אולם להטמין). אסור חשוב (שלאדם שאני חשוב
הצונן, את להטמין חשוב לאדם גם והתירו בכך, חלקו לא
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לענין  כצונן חשובים החמין אף אחרת, לקדרה שפינהו וכל
הצונן". דבר "כמו רבינו כלשון בדבר 26)זה, אבל

ענין. בכל אסור - הבל עד 27)המוסיף רותח הוא אם
סולדת  יד ושיעור רנז); סי' ברורה' ('משנה בו סולדת שהיד
ויש  שיח) סי' (או"ח בו נכוית התינוק של שכריסו בו:

ולמעלה. צלזיוס 40% של בחום להחמיר

.ÂÌÁÓ ÔÈÁÈpÓ28‰¯„˜e ,˙aLa ÌÁÓ Èab ÏÚ29ÏÚ «ƒƒ≈«««≈≈«¿«»¿≈»«
Èab ÏÚ ÌÁÓe ,ÌÁÓ Èab ÏÚ ‰¯„˜e ,‰¯„˜ Èab«≈¿≈»¿≈»««≈≈«≈«««≈

‰¯„˜30,enÁeiL ÏÈ·La ‡Ï ;˜ˆ·a Ì‰Èt ÁËÂ , ¿≈»¿»ƒ∆¿»≈…ƒ¿ƒ∆«
‡l‡ e¯Ò‡ ‡lL .ÌnÁ ÏÚ e„ÓÚiL ÏÈ·La ‡l‡∆»ƒ¿ƒ∆««¿«À»∆…»¿∆»
ÌÁ ÈÏk Èab ÏÚ ÌÁ ÈÏk ÁÈp‰Ï Ï·‡ ,˙aLa ÔÈÓË‰Ï¿«¿ƒ¿«»¬»¿«ƒ«¿ƒ«««≈¿ƒ«
ÔÈ‡ Ï·‡ .¯zÓ - Ô˙eÓÈÓÁa ÔÈ„ÓBÚ eÈ‰iL È„k¿≈∆ƒ¿¿ƒ«¬ƒ»À»¬»≈
ÌÁ ÈÏk Èab ÏÚ ÔBˆ ¯·c Ba LiL ÈÏk ÔÈÁÈpÓ«ƒƒ¿ƒ∆≈»»≈««≈¿ƒ«

˙aLa ÌÁ Ba CÈÏBÓ È¯‰L ,˙aLa31BÁÈp‰ Ì‡Â . ¿«»∆¬≈ƒ…¿«»¿ƒƒƒ
.ÛÈÒBn‰ ¯·„a ÔÓBËk BÈ‡Â ,¯zÓ - ·¯ÚaÓƒ»∆∆À»¿≈¿≈¿»»«ƒ

מים.28) בו לחמם נחשת חרס.29)כלי שבת 30)של
הרי"ף  נוסח וכן התוספתא, בשם רש"י כנוסח ע"ב. נא,
מיחם  ע"ג קדירה לא "אבל בגמרא: לפנינו אבל והרא"ש.
וב'מעשה  כ"י ברמב"ם ובאמת קדירה", ע"ג מיחם ולא

זו. אחרונה פיסקא נמצאת לא ע"א.31)רוקח' מח, שבת
רבינו  בדברי גם להיות צריך וכן מוליד", קא "אולודי ושם:

רומי. בדפוס הוא וכן בשבת" חום בו מוליד "שהרי

ה'תשע"ח  שבט א' רביעי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ושם 1) שבת, מערב הוא ואף הנר, הדלקת דיני בו כלל

שאסור  מה לזה ונמשך והפתילות. השמנים דיני נתבארו
או  בשבת, השמן מן יסתפק שמא גזירה בשבת, לעשותו
שאסור  מה לזה ונמשך הניצוצות. כיבוי מקרב שהוא
יבעיר. או יכבה או יטה שמא גזירה בשבת, ֶַלעשותו
שהיו  בתקיעות שבת ערב משפט בסיום הפרק ונסתיים

שבת. ערב בכל ממלאכה העם להבדיל תוקעין

.‡˙˜Ï„‰2˜ÈÏ„Ó ‰ˆ¯ Ì‡ - ˙eL¯ dÈ‡ ˙aLa ¯ «¿»«≈¿«»≈»¿ƒ»»«¿ƒ
Ûc¯Ï ·iÁ BÈ‡L ‰ÂˆÓ ‡ÏÂ ;˜ÈÏ„Ó BÈ‡ ‰ˆ¯ Ì‡Â¿ƒ»»≈«¿ƒ¿…ƒ¿»∆≈«»ƒ¿…

˙B¯ˆÁ È·e¯Ú ÔB‚k ,‰pNÚiL „Ú ‰È¯Á‡3˙ÏÈË B‡ «¬∆»«∆«¬∆»¿≈≈¬≈¿ƒ«
‰ÏÈÎ‡Ï ÌÈ„È4‰·BÁ ‰Ê ‡l‡ ;5„Á‡Â ÌÈL‡ „Á‡Â . »«ƒ«¬ƒ»∆»∆»¿∆»¬»ƒ¿∆»

˙BÈ‰Ï ÔÈ·iÁ ÌÈL6˜eÏc ¯ Ô‰Èz·a7elÙ‡ .˙aLa »ƒ«»ƒƒ¿¿»≈∆≈»¿«»¬ƒ
ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ Ï‡BL - ÏÎ‡i ‰Ó BÏ ÔÈ‡8ÔÓL Á˜BÏÂ , ≈«…«≈««¿»ƒ¿≈«∆∆

C¯·Ï ·iÁÂ .˙aL ‚Ú ÏÏÎa ‰fL ;¯p‰ ˙‡ ˜ÈÏ„Óe9 «¿ƒ∆«≈∆∆ƒ¿«…∆«»¿«»¿»≈
Ì„˜10ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :‰˜Ï„‰ …∆«¿»»»«»¡…≈∆∆»»

‡eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L11.˙aLŒÏL ¯ ˜ÈÏ„‰Ï ¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»¿«¿ƒ≈∆«»
Ì‰a ·iÁ ‡e‰L ÌÈ¯·c‰ Ïk ÏÚ C¯·nL C¯„k¿∆∆∆¿»≈«»«¿»ƒ∆«»»∆

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ12. ƒƒ¿≈¿ƒ

וברש"י:2) חובה", בשבת נר "הדלקת ע"א: כה, שבת
אור". במקום אלא חשובה סעודה שאין הוא שבת "כבוד
אדם  שחייב "מנין רבנן: תנו (מצורע) תנחומא ובמדרש
לשבת  וקראת שנאמר: הנר? בהדלקת ומזורז זריז להיות

על  מובא ובתלמוד הנר". הדלקת זו יג) נח, (ישעיה עונג
ח, (דברים ענותך" למען במדבר... מן "המאכילך הפסוק:
ואוכל, רואה שאינו למי ואוכל, שרואה מי דומה אינו טז):
אלא  רואה ואינו המינים כל טועם מן "באכילת וברש"י:
טעם  שטעמו היה המן שבאכילת ה"עינוי" עד:). (יומא מן"
לב"ר  אברהם (זרע אבכיר במדרש וכ"ה ראוהו, שלא מאכל
בליל  נרות להדלקת מכאן וגו' וירעיבך "ויענך א') אות פי"א
ואינו  שבע אינו שאוכל, מה רואה ואין שהאוכל שבת,
הנר, בהדלקת חייב לאכול רוצה אינו אם גם אולם עונג".
(איכה  נפשי משלום "ותזנח הכתוב: על (שם) דרשו שהרי
רש"י: וביאר בשבת", הנר הדלקת זו אבהו: רבי אמר יז) ג,
מפני  שלום, אין נר, שאין במקום "כי בית, שלום הוא - הנר

ונכשל". באפילה הרבה,3)שהולך שכנים בה שיש חצר
אחד  במאכל שיתערבו עד בה, לטלטל סופרים מדברי אסור
וזוהי  ה"ו), פ"א עירובין (הל' שבת מערב אותו שמניחין
אינו  בשבת, בחצר לטלטל רוצה אינו אם אך עירוב; מצות

עירוב. לעשות אינו 4)צריך פת, לאכול רוצה אינו שאם
ידיו. ליטול רבינו:5)צריך כדברי אוכל, אינו אם אף

עשור, שביתת מהל' פ"ג ובסוף יאכל", מה לו אין "אפילו
להדליק  הכל חייבין בשבת, הכיפורים יום חל "אם מובא:
לאכול, שאסור אף חובה", בשבת נר שהדלקת מקום, בכל

א. באות למעלה נר 6)ראה להניח "חייבין אחר: בנוסח
אברבנאל). (כת"י לו" אין בשבת. זה,7)בבתיהן לפי

היא  ההדלקה שמעשה ולא דלוק שיהא המצוה עיקר
אינו  ההדלקה זמן לפני דלוקה היתה אם כן ואם המצוה.
הדליקה  אם כן וכמו ולהדליקה, ולחזור לכבותה חייב
(ועיין  ולהדליקה לחזור הוא זקוק יום, מבעוד וכבתה
אליהו  רבינו ובפסקי חובה, ד"ה כה: שבת 'תוספות'

.(13 הערה לא עמ' זרעים לסדר שהרי 8)מלונדריש
(רמב"ם  הפתחים על שואל לו, אין אם - חנוכה בנר אפילו
קודמת  שהיא שבת נר להדלקת כלֿשכן הי"ב) מחנוכה פ"ד
.2 הערה יט עמוד שבת" "לקראת - הי"ד) (שם חנוכה לנר

כן 9) מביאים ויש זו. ברכה נמצאת לא בבלי, בתלמוד
מברכין  שאין סוברים ויש י"א). סי' ח"ב (או"ז מהירושלמי

שם). קודם 10)('תוספות' עליהן מברך המצוות כל כי
במה  (בפרק כתב ה'מרדכי' אבל פי"א). ברכות (הל' עשייתן
קיבלה  כאילו היא הרי ההדלקה, קודם תברך שאם מדליקין)
ההדלקה, אחר תברך לכן להדליק, ואסורה בפירוש שבת
עובר  (הברכה) שתהא "כדי ירוחם רבינו וכתב המנהג. וכן
הברכה. לאחר עד ממנה יהנה לא לעשייתה, (קודם)
ואחר  ומברכים, ההדלקה אחר הנר לפני היד את  ומשימים
רסג). סי' (רמ"א לעשייה" עובר נקרא וזה היד, מסלקים כך
ופרישה" "דרישה בעל הכהן פאלק רבי הגאון ואשת
תברך  נר, להדליק שמותר ביוםֿטוב חדשה: הלכה חידשה
עשייתן. לפני שמברכים מצוות כל כדין תדליק ואחרֿכך
חילקו  שלא רסג) (סי' אברהם' 'מגן בעל זה על וכתב
אחריהן, ופעם עשייתן קודם פעם לברך בברכות, חכמים
לאחר  עד הברכה את לאחר מוכרחים שבשבת כיון אלא
מברכת  ראיה והביא ביוםֿטוב, גם הואֿהדין ההדלקה,
אחר  עד לברך שלא "נהגו קנח): סי' (או"ח ידים נטילת
להוציא  (ואסור נקיות ידיו אין שלפעמים משום הנטילה,
(גם  ידים נטילת של פעם בכל כן תיקנו מפיו), שמים שם
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תבן. בדין למעלה וראה מט.)8)ועשבין. (שבת בתלמוד
וכתב  אחר, דבר מחמת או עצמם מחמת לחים אם מסופקים
רבינו  כתב וכן עצמן. מחמת לחים הגמרא: שמסקנת הרי"ף
קולא  היא זו אחרים מפרשים שלדעת אלא המשנה. בפירוש
(רש"י  יותר שמחממים עצמם מחמת לחים אלא אסרו שלא
דבר  מחמת שלחים חומרא היא רבינו לדעת ואילו והרא"ש)
מחמת  ואפילו "לחים כתב ולפיכך יותר, מחממים אחר

רנז). סי' (ב"י וכאן 9)עצמם" חם. מגוף העולה האד
חום. מט.10)מובנו: נוצות,11)שבת שאר והואֿהדין

אחרים  עופות משל יותר מצויות היו יונה שכנפי אלא
רנז). סי' באו"ח כשחובטים 12)(הרמ"א מהפשתן הנושר

בשעת 13)אותו. הנגר של המסור מתחת הנופל הדק
השערות 14)הנסירה. בעוד ממנה שנפשט בהמה עור

עליה.

.·Ï·‰ ÛÈÒBn‰ ¯·„a ÔÈÓBhL ,‰È‰ ÔÈc‰ ÔÓƒ«ƒ»»∆¿ƒ¿»»«ƒ∆∆
È¯‰L ,˙aLa ÔeÓË ÏÈL·z‰ ¯‡MÈÂ ÌBÈ „BÚaÓƒ¿¿ƒ»≈««¿ƒ»¿«»∆¬≈
ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡ Ï·‡ ;˙aLa L‡‰ Èab ÏÚ ÔÈ‰LÓ«¿ƒ««≈»≈¿«»¬»»¿¬»ƒ
‡nL ‰¯Êb ,ÌBÈ „BÚaÓ Ï·‰ ÛÈÒBn‰ ¯·„a ÔÈÓË‰Ï¿«¿ƒ¿»»«ƒ∆∆ƒ¿¿≈»∆»

˙Bl‚Ï C¯ËˆÈÂ ,˙aLa ‰¯„w‰ ÁÈz¯zÁezL „Ú Ô «¿ƒ««¿≈»¿«»¿ƒ¿»≈¿«»«∆»«
¯·„a ÔÓBË ‡ˆÓÂ ,˙aLa ‰qÎÈÂ ¯ÊÁÈÂ ,‰ÁÈ˙¯‰»¿ƒ»¿«¬…ƒ«∆¿«»¿ƒ¿»≈¿»»

¯eÒ‡ ‡e‰L ,˙aLa Ï·‰ ÛÈÒBn‰15¯zÓ CÎÈÙÏ . «ƒ∆∆¿«»∆»¿ƒ»À»
˙BLÓM‰ ÔÈa Ï·‰ ÛÈÒBn‰ ¯·„a ÔÈÓË‰Ï16Ì˙qL ; ¿«¿ƒ¿»»«ƒ∆∆≈«¿»∆¿»

,ÔÚeaÚaÓ eÁÂ eÁ˙¯ ¯·k ˙BLÓM‰ ÔÈa ˙B¯„¿̃≈≈«¿»¿»»¿¿»ƒƒ¿»
ÔÈÁ˙B¯ ÔÈ‡ ·eL - eÁpL ÔÂÈÎÂ17. ¿≈»∆»≈»¿ƒ

המוסיף 15) בדבר שבת בערב להטמין האוסרת - זו הלכה
הרמב"ם  מנוסח נובעת - השמשות בבין ומתירה הבל,
טומנין  אין אמרו: מה מפני רבא: "אמר לד:) (שבת בתלמוד
שמא  גזירה - יום? מבעוד ואפילו הבל, המוסיף בדבר
מבעוד  נתיר אם המשניות: בפירוש רבינו (ופירש ירתיח
עד  לגלותה ויצטרך בשבת, הקדירה תרתיח שמא יום,
הטמנה  בשבת עכשיו עושה ונמצא יכסוה, ושוב שתנוח,
בין  כך) (אם הכי אי אביי: לו אמר באיסור). חדשה
 ֿ בין קדירות סתם לו: אמר נגזור? (גם) נמי השמשות
עוד)" מרתיחים ולא ונחו רתחו (כבר הן רותחות השמשות
השיגו  הראשונים גדולי אולם והגאונים. הרי"ף נוסח וכן
השמשות  ובין אסור שבת בערב עצמך, על תמה עליהם:
אין  אמרו, מה "מפני הוא: בתלמוד שלנו ונוסח מותר?

הבל, מוסיף שאינו בדבר -ÎÈ˘Á˘Ó‰טומנין (בשבת)?
צוננת  קדירתו ימצא שמא רש"י: (ופירש ירתיח שמא גזירה
בין  הכי, אי בשבת). מבשל ונמצא וירתיחנה, הטמנה, קודם
יום  מבעוד גם להטמין אסור (ויהא נגזור נמי השמשות
בין  הן רותחות קדירות סתם - לו: אמר זה)? מטעם
וזוהי  לגזור)" מקום ואין בישולן, נגמר (שעכשיו השמשות

ההלכה. ה,16)שיטת פרק להלן ראה המדויק: זמנו
ד. בערב 17)הלכה הבל המוסיף בדבר וטמן עבר ואם

אסורה  זה, ידי על ונתחממה צוננת קדירתו שהיתה שבת,
מסופר: לח:) (שבת ובמשנה רנז). סי' (או"ח בדיעבד אף
סילון  יום) (מבעוד והביאו טבריה, אנשי שעשו "מעשה

חמי  של (תעלה) אמה לתוך כדי (צינור) טבריה (מחמי ן

בשבת, (הוחם) אם חכמים: להם אמרו הצונן). את לחמם
ובשתיה". ברחיצה ואסורין בשבת שהוחמו כחמין הוא הרי

.‚BÈ‡L ¯·„a ÏÈL·z‰ ÔÓËÏ ‰È‰ ÔÈc‰ ÔÓ ÔÎÂ¿≈ƒ«ƒ»»ƒ¿…««¿ƒ¿»»∆≈
¯·c ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡ Ï·‡ ;dÓˆÚ ˙aLa Ï·‰ ÛÈÒBÓƒ∆∆¿«»«¿»¬»»¿¬»ƒ»»

ıÓ¯a ÔÈÓËÈ ‡nL ‰¯Êb ,‰Ê18˙BˆBˆÈ Ba ‰È‰ÈÂ , ∆¿≈»∆»«¿ƒ¿∆∆¿ƒ¿∆ƒ
ÌÈÏÁba ‰˙BÁ ‡ˆÓÂ ,L‡ ÏL19e¯Ò‡ CÎÈÙÏ . ∆≈¿ƒ¿»∆«∆»ƒ¿ƒ»»¿

BÈ‡L ¯·„a elÙ‡Â ˙aLa ÌÁ ¯·c ÔÈÓË‰Ï20ÛÈÒBÓ ¿«¿ƒ»»«¿«»«¬ƒ¿»»∆≈ƒ
.Ï·‰∆∆

חם.18) והגאונים 19)אפר רבינו נוסח לפי הדין כך
שלנו, הנוסח לפי אבל הקודמת. בהלכה שהבאנו לד: בשבת
המוסיף  בדבר להטמין אסור למה טעם, לתת הגמרא באה
בדבר  טומנין אין אמרו: מה "מפני שבת. מערב הבל,
יטמין  שמא גזירה - יום?" מבעוד ואפילו הבל המוסיף

בשבת. שבתוכו הגחלים לחתות ויבוא אפילו 20)ברמץ
טמן  ואם בשבת, להטמין אסור צרכו, כל שנתבשל תבשיל

כך. ידי על התבשיל נאסר לא הבל, מוסיף שאינו בדבר

.„‰ÎLÁ dÈ‡ ˜ÙÒ ‰ÎLÁ ˜ÙÒ21˙‡ ÔÓËÏ ¯zÓ - »≈¬≈»»≈≈»¬≈»À»ƒ¿…∆
¯·„a ˙aLa ÔBv‰ ¯·c ˙‡ ÔÓËÏ ¯zÓe .ÌÁ ¯·c»»«À»ƒ¿…∆»»«≈¿«»¿»»

ÛÈÒBÓ BÈ‡L22È„k B‡ ¯˙BÈa ÔpËˆÈ ‡lL È„k , ∆≈ƒ¿≈∆…ƒ¿«≈¿≈¿≈
‚eÙzL23elb˙Â ˙aL ·¯ÚÓ ÔÓhL ÔÈnÁ .Ô˙pˆ ∆»ƒ»»«ƒ∆¿»»≈∆∆«»¿ƒ¿«

¯zÓe .ÛÈÒBÓ BÈ‡ È¯‰L ,Ô˙BqÎÏ ¯zÓ - ˙aLa¿«»À»¿«»∆¬≈≈ƒÀ»
˙aLa Èeqk‰ ÛÈÏÁ‰Ï24ÁÈpÓe ˙eÒk ÏËB ?„ˆÈk . ¿«¬ƒ«ƒ¿«»≈«≈¿«ƒ«

.˙eÒk‰ ÁÈpÓe ‰BÈ ÈÙk ÏËB B‡ ,‰BÈ ÈÙk«¿≈»≈«¿≈»«ƒ««¿

השמשות.21) בין זמן הוא ע"א. לד, נא,22)שבת שבת
'24)שתחלש.23)ע"א. בעל לדעת משנה'שם. מגיד

ממנו, בטוב הגרוע הכיסוי את להחליף אלא רבינו התיר לא
רבינו  שכתב מה שמפרש ונראה הכיסוי, על להוסיף לא אבל
 ֿ והכסף הכיסוי. על מוסיף אינו שהרי מוסיף": אינו "שהרי
ראוי  שיותר שאפשר רבינו, בדברי הכרע שאין כתב משנה
לאסור  שראוי ממה ממנו בטוב הכיסוי להחליף לאסור
כלֿשכן  להחליף שמותר ומכיון כיסוי, על כיסוי להוסיף
רבינו  שכתב מה לפרש צריך דבריו, ולפי להוסיף. שמותר
אם  שבזה הבל, מוסיף אינו שהרי מוסיף": אינו "שהרי

ה"ב). (למעלה הדין מעיקר לכסות אסור נתגלה

.‰¯Á‡ ÈÏÎÏ ÈÏkÓ ÔÈnÁ‰ ÌÈn‰ B‡ ÏÈL·z‰ ‰ptƒ»««¿ƒ««ƒ««ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ«≈
¯zÓ -25BÈ‡L ¯·„a ˙aLa ¯Á‡‰ ÈÏk‰ ÔÈÓË‰Ï À»¿«¿ƒ«¿ƒ»«≈¿«»¿»»∆≈
ÛÈÒBÓ26ÔÈÓË‰Ï e¯Ò‡ ‡lL .ÔBv‰ ¯·c‰ BÓk , ƒ¿«»»«≈∆…»¿¿«¿ƒ

ÔBL‡¯ ÈÏÎa ‡e‰L ÌÁ ¯·c ‡l‡ ˙aLa27ÏMa˙pL ¿«»∆»»»«∆ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿«≈
.¯zÓ - e‰pt Ì‡ Ï·‡ ,Ba¬»ƒƒ»À»

את 25) להטמין אסור ואמר: רבי (ישב) יתיב ע"א. נא, שבת
את  להטמין התיר אבא יוסי: ב"ר ר"י לפניו אמר הצונן.
וכן  להטמין). (שמותר זקן הורה כבר (רבי): אמר הצונן.
הצונן! את לי הטמן עבדו: לדרו אמר נחמן רב שם: אמרו
הרי  שהקפיד, הטעם מה שם, והקשו עליו. אמי רבי והקפיד
אדם  סבר, הוא והשיבו: הצונן? את להטמין מותר אמרו
הפוסקים  אולם להטמין). אסור חשוב (שלאדם שאני חשוב
הצונן, את להטמין חשוב לאדם גם והתירו בכך, חלקו לא
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רבי  הגאון אבל ז:), פסחים ב'תוספות' (וכן נקיות)" כשידיו
של  חידושה את הצדיק ביהודה' 'נודע בעל לנדא יחזקאל
אותה  לבה "נשאה אשר אשה היא כי ואמר הנזכרת, האשה
נטילת  גבי כמו אחיד, הוא הברכה כשנוסח רק כי בחכמה",
ופעם  עשייתה לפני פעם לברך חכמים חילקו לא ידים
מבשבת, ביוםֿטוב שונה נוסח יש הדלקה גבי אבל אחריה,

לפניה. וביו"ט ההדלקה, אחר - בשבת "והיכן 11)לכן
בה: שכתוב בתורה, - סופרים)? מדברי שהוא (כיון ציונו
הדברים  ענין נמצא יא). יז, (דברים תעשה" לך יאמרו "אשר
בהן  שציוה במצותיו, קדשנו אשר הוא: כך ופירושם
להדליק  שציוונו (החכמים) לאלו לשמוע התורה) (במצוות
פי"א  ברכות (הל' סופרים מדברי שהן המצות שאר וכן נר,
שאינו  מי "כל ממרים: מהל' בפ"א רבינו לשון וזה ה"ג).

עוב  חכמים) (של כהוראתם שנאמר:עושה בלאֿתעשה, ר
דברים  (בין) אחד לך", יגידו אשר הדברים מכל תסור "לא
ואחד  שבעלֿפה, תורה והם השמועה, מפי אותם שלמדו
שהתורה  המדות מן באחת דעתם מפי שלמדום דברים
דברים  ואחד הוא, כך זה שדבר בעיניהם ונראה בהן, נדרשת
והן  להם, צריכה שהשעה מה ולפי לתורה סייג שעשאום
השלשה  מאלו ואחד אחד כל והמנהגות, והתקנות הגזירות
"על  אומר: הוא הרי (לחכמים), להם לשמוע מצוה דברים
והמנהגות, הגזירות התקנות אלו יורוך", אשר התורה פי

העולם". ולתקן הדת לחזק כדי לרבים, בהן ראה 12)שיורו
ה"ג. פ"א למעלה

.·¯zÓ13‡‰È ‡lL ,‡e‰Â .˙aL ÏL ¯a LnzL‰Ï À»¿ƒ¿«≈¿≈∆«»»∆…¿≈
˜c˜„Ï CÈ¯vL ¯·c Ï·‡ ;‰a¯‰ ÔeiÚ CÈ¯ˆ ¯·c‰«»»»ƒƒ«¿≈¬»»»∆»ƒ¿«¿≈
‡nL ‰¯Êb ,¯p‰ ¯B‡Ï BÈÁ·‰Ï ¯eÒ‡ - B˙i‡¯aƒ¿ƒ»»¿«¿ƒ¿«≈¿≈»∆»

‰hÈ14. «∆

מהלכות 13) (פ"ד לאורו להשתמש אסור חנוכה שנר מפני
להשתמש  מותר שבת שנר לכתוב הוצרך ו') הלכה  חנוכה
חלק  הגאונים (אוצר בתשובותיהם כן כתבו הגאונים וגם  בו.
של  בנר לקרוא שלא חכמים "כשאמרו כא) סימן התשובות

יטה". שמא אלא קדושה משום לא הנר 14)שבת יטה
מבעיר  ונמצא יפה, שידלק כדי הפתילה לפי השמן להביא

השבת". ביום אש תבערו "לא על ועובר בשבת

.‚˙ÚÈ˜L Ì„˜ ,ÌBÈ „BÚaÓ ˜ÈÏ„‰Ï CÈ¯ˆ ˜ÈÏ„n‰««¿ƒ»ƒ¿«¿ƒƒ¿…∆¿ƒ«
˙BeˆÓ ÌÈLÂ .‰nÁ‰15ÔÓ ¯˙BÈ ‰Ê ¯·c ÏÚ ««»¿»ƒ¿À«»»∆≈ƒ

ÌÈL‡‰16˙B˜eÒÚ‰ Ô‰Â ,ÌÈzaa ˙BÈeˆÓ Ô‰L ÈÙÏ , »¬»ƒ¿ƒ∆≈¿«»ƒ¿≈»¬
˙Èa‰ ˙Î‡ÏÓa17LÈ‡‰ CÈ¯ˆ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ƒ¿∆∆««ƒ¿««ƒ≈»ƒ»ƒ

Ô¯È‰Ê‰Ï18ÈL‡Ïe Ô‰Ï ¯ÓBÏÂ ,Ck ÏÚ Ô˙B‡ ˜c·ÏÂ , ¿«¿ƒ»¿ƒ¿…»«»¿«»∆¿«¿≈
.¯p‰ ˙‡ e˜ÈÏ„‰ :CLÁzL Ì„˜ ˙aL ·¯Ú B˙È·≈∆∆«»…∆∆∆¿««¿ƒ∆«≈
ÔÈ‡ - ÒÎ ‡Ï ˜ÙÒ ,˙aM‰ ÒÎÂ ‰ÎLÁ ˜ÙÒ»≈¬≈»¿ƒ¿«««»»≈…ƒ¿«≈

.ÔÈ˜ÈÏ„Ó«¿ƒƒ

נשים 15) עבירות שלש "על לא:) (שבת במשנה הוא כן
בחלה  בנדה זהירות שאינן על לידתן, בשעת מתות

שבת]". [לכבוד הנר ירצה 16)ובהדלקת אם ולפיכך,
רסג). סי' (ב"ח קודמת האשה - בעצמו להדליק הבעל

נמסרה 17) "ולמה אמרו: מצורע) (פ' תנחומא ובמדרש
היא  הקדושֿברוךֿהוא: אמר לאשה? הנר הדלקת מצות

שכתוב  הראשון) לאדם מיתה (=גרמה עולם של נרו כבתה
נר". מצות תשמור לפיכך כ'), (משלי אדם נשמת אלקים נר

רבנן 18) דאמרו "אףֿעלֿגב אמרו: לד.) (שבת בגמרא
עם  שבת ערב ביתו בתוך לומר אדם צריך דברים שלשה
בניחותא  למימרינהו צריך - הנר את הדליקו כו' חשיכה
כאן, מספרו זאת השמיט [ורבינו בנחת)". לאמרם (צריך
חכמים  שאמרו הכלל מחמת הוא דבר של שעיקרו מפני
יתירה  אימה אדם יטיל "אל בביתו: האדם הנהגת בסדר
סג, סימן תצוה פרשת בשאילתות מפורש (וכן ביתו" בתוך
אישות  מהל' בפט"ו רבינו והביאו ו:) בגיטין נראה  וכן
ויהיה  יתירה אימה אשתו) (=על עליה יטיל "ולא הי"ט:

בנחת"]. עמה דיבורו

.„Ú˜LzMÓ19‰nÁ‰20‰LÏL e‡¯iL „Ú21ÌÈ·ÎBk ƒ∆ƒ¿«««»«∆≈»¿»»ƒ
ÏÎa "˙BLÓM‰ ÔÈa" ‡¯˜p‰ ÔÓf‰ ‡e‰ ,ÌÈBÈa≈ƒ«¿««ƒ¿»≈«¿»¿»
ÔÈ„Â .‰ÏÈl‰ ÔÓ ˜ÙÒ ÌBi‰ ÔÓ ˜ÙÒ ‡e‰Â .ÌB˜Ó»¿»≈ƒ«»≈ƒ««¿»¿»ƒ

ÔÈ‡ CÎÈÙÏe .ÌB˜Ó ÏÎa ¯ÈÓÁ‰Ï Ba22ÔÈ˜ÈÏ„Ó23.Ba ¿«¿ƒ¿»»¿ƒ»≈«¿ƒƒ
È‡ˆBÓ·e ˙aL ·¯Úa ˙BLÓM‰ ÔÈa ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚ‰Â¿»∆¿»»≈«¿»¿∆∆«»¿»≈
el‡ ÌÈ·ÎBÎÂ .ÌB˜Ó ÏkÓ ˙‡hÁ ·iÁ - ‚‚BLa ˙aL«»¿≈«»«»ƒ»»¿»ƒ≈
ÔÈ‡¯ ÔÈ‡L ÌÈpË˜ ‡ÏÂ ,ÌBia ÌÈ‡¯p‰ ÌÈÏB„‚ ‡Ï -…¿ƒ«ƒ¿ƒ«¿…¿«ƒ∆≈ƒ¿ƒ
ÌÈ·ÎBk ‰LÏL e‡¯iMÓe .ÌÈBÈa ‡l‡ ,‰ÏÈla ‡l‡∆»««¿»∆»≈ƒƒ∆≈»¿»»ƒ

.È‡cÂ ‰ÏÈÏ ‰Ê È¯‰ - ÌÈBÈa‰ el‡≈«≈ƒ¬≈∆«¿»««

לד:19) החמה 20)שבת "משקיעת אמרו: צד. בפסחים
מובא  לה. ובשבת מילין" ארבעה (מהלך) הכוכבים צאת עד
ולא  מיל, רבעי שלשת מהלך הלילה עד החמה שמשתשקע
הראשונים, גדולי עסקו זו בסתירה - מילין? ארבעה
מיני  שני שיש שם) פסחים (ב'תוספות' סובר רבינוֿתם
מתכסה  השמש משגוף - שקיעה "התחלת" א) שקיעות:
ארבעה  מהלך כוכבים, שלשה יציאת עד ומאז מעינינו.
אלו) מילין ארבעת (מתוך ורבע מילין שלשת וזמן מילין,
בין  מתחיל שאז החמה, שקיעת "סוף ב) יום, ודאי הוא
מהלך  בזמן ונמשך לילה, ספק יום ספק שהוא השמשות
בשו"ע. פסקו וכן כוכבים. ג' יציאת עד מיל רבעי שלשת
מוילנה, אליהו רבי הגאון וביניהם אחרים, פוסקים אבל
ואת  השמשות. בין מיד השקיעה, התחלת שעם סוברים
מיל  (שיעור אחר באופן מיישבים השיעורים שבין הסתירות
לדעת  דקות, 18 - תנט) סי' (או"ח השו"ע לדעת הוא
דקות, 24 - מ"ב פ"ג פסחים המשניות בפירוש הרמב"ם

דקות). 22) אחרונים ע"ב.21)ולדעת לה, שבת
נר.22) להדליק ואסור השבת עליו וקדש לילה הוא שמא
להוסיף 23) "צריך מובא: ה"ו, פ"א עשור שביתת בהל'

הכיפורים  ביום וביציאתו" בכניסתו הקודש על מחול
הרי"ף  ובכללם הראשונים ודעת פא: ביומא כמבואר
על  מחול להוסיף התורה מן מצותֿעשה כן שכמו והרא"ש,
וביציאתה, שבת בכניסת מלאכה, עשיית באיסור הקודש
אבל  ודאי, יום כשעדיין השמשות בין קודם זה תוספת וזמן
במלאכה  אסור שהרי לתוספת, נחשב אינו השמשות בין

לילה. כבר הוא שמא מספק,

.‰‰ÏÈ˙t24˙aLÏ da ÔÈ˜ÈÏ„nL25ÔÈNBÚ ÔÈ‡ , ¿ƒ»∆«¿ƒƒ»¿«»≈ƒ
˙ÎÒÎÒÓ ¯e‡‰L ¯·cÓ d˙B‡26ÔB‚k ,Ba27¯Óˆ : »ƒ»»∆»¿«¿∆∆¿∆∆
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¯ÚNÂ28ÈLÓe29Ê¯‡‰ ¯ÓˆÂ30ıt ‡lL ÔzLÙe31 ¿≈»∆ƒ¿∆∆»∆∆ƒ¿»∆…À«
·ÈÒÂ32ÌÈk¯‰ ıÚ‰ ÈÈÓe Ï˜c ÏL33Ô‰a ‡ˆBiÎÂ34; ¿ƒ∆∆∆ƒ≈»≈»«ƒ¿«≈»∆

‰ˆeÙ ‰zLt :ÔB‚k ,Ba ˙ÈÏ˙ ¯e‡‰L ¯·cÓ ‡l‡∆»ƒ»»∆»ƒ¿≈¿ƒ¿»¿»
ÔÙb ¯ÓˆÂ LL È„‚·e35a ‡ˆBiÎÂCÈ¯ˆ ˜ÈÏ„n‰Â .Ô‰ ƒ¿≈≈¿∆∆∆∆¿«≈»∆¿««¿ƒ»ƒ
·¯a ˜ÈÏ„iL36.‰ÏÈ˙t‰ ÔÓ ‡ˆBi‰ ∆«¿ƒ¿…«≈ƒ«¿ƒ»

נר.24) להדליק בשמן שנותנין כפול חוט  ע"א. כא, שבת
כד.):25) (שבת בברייתא שישנו מותר, - טוב ליום אבל

בהם  מדליקין בשבת, בהן מדליקין אין שאמרו אלו "כל
שהבערה  כיון יטה" "שמא לגזור מקום אין כי ביוםֿטוב",
פ"א  יו"ט שביתת בהל' להלן כמבואר ביוםֿטוב, מותרת

בבת 26)ה"ד. בוערת ואינה בקפיצות, בנר נאחזת האש
השמן  יטה שמא חוששים יפה, דולקת שאינה ומפני אחת,

בשבת. מבעיר משום ויתחייב הפתילה משנה 27)אל
מדליקין". אין ובמה מדליקין, "במה כ:): שבת 28)(שבת

שער". ושל צמר של (שבמשנה) אלו על "הוסיפו ע"ב: כ,
חסרה 29) רוקח' 'מעשה בנוסח "כלך": המשנה בלשון

"ומשי". "לכש".30)המלה המשנה שלא 31)בלשון
"חוסן". המשנה ובלשון מפסולת. הקרום 32)נזקה חוטי

התמר. עץ של רוקח').33)הפנימי ('מעשה הדקים בנ"א:
בזמננו.34) מצויים ואינם במשנה שבת 35)ששנו במשנה

פשתן". אלא בו מדליקין אין העץ מן היוצא "כל תנן: (כז:)
גפן", מצמר - פתילה לעשות בו מדליקין "אין ופירש"י:
בכל  שמעשים כתבו היוצא, כל ד"ה שם ה'תוספות ' אבל
הוא  זרעים מין גפן שצמר משום גפן בצמר שמדליקין יום
שכתבו  מה ב'תוספות' שם עיין פשתן, (ובדבר עץ ואינו

ויביא 36)בזה). תכבה שמא הוא והטעם ע"ב. כ, שבת
שתהא  כדי כתב וה'לבוש' כ"י). רי"ד (תוס' בשבת  להטות
המנורה  בהדלקת כמו ידו, סילוק עם מיד יפה עולה שלהבת
הוא  שכן ואףֿעלֿפי תמיד" נר "להעלות בה שכתוב
המנורה  כהדלקת לשבת נר הדלקת שוה דברים שבכמה
נראה  שם בגמרא - יב) עמוד שבת' ('לקראת במקדש
בבל  של דעצים יוחנן לרבי שם (שהקשו הראשון כהטעם
צריך  המדליק עולא אמר פתילה השתא רוב: צריכין אין

מיבעיא). - עצים היוצא ברוב, שידליק

.ÂÔÈ‡L ¯·„ Èab ÏÚ Ba ÔÈ˜ÈÏ„nL ¯·c C¯Bk‰«≈»»∆«¿ƒƒ««≈»»∆≈
ÛÈÒB‰Ï È„k ,‰ÏÈ˙t‰ ˙B·Ú‰Ï Ì‡ :Ba ÔÈ˜ÈÏ„Ó«¿ƒƒƒ¿«¬«¿ƒ»¿≈¿ƒ

¯eÒ‡ - ‰¯B‡37‡‰zL È„k ,‰ÏÈ˙t‰ ˙BL˜‰Ï Ì‡Â ; »»¿ƒ¿«¿«¿ƒ»¿≈∆¿≈
ÏLÏzLz ‡ÏÂ ˙„ÓBÚ38¯zÓ - ‰hÓÏ39. ∆∆¿…ƒ¿«¿≈¿«»À»

יפה 37) נאחז האור הכריכה, שעלֿידי אף ע"א. כא, שבת
ידליק  שמא אסור, כן גם - להטות יבוא ולא ומאיר, בפתילה

לבדה. הגרועה ע"א:39)תיפול.38)בפתילה כא, שבת
כורכין  היו אבא בית של אומר: גמליאל בן שמעון "רבן
ומדליקין". לפתילה) פסול (שהוא אגר גבי על פתילה
כיון  להדליקם, ומותר ביחד שכורכם משמע, רבינו ומדברי
רש"י  אבל אורה. להוסיף ולא הפתילה להעמיד שכוונתו
הפתילה  עליו סומך אלא האגוז, מדליקין היו "שלא פירש:
שכוונתו  מעשיו, מתוך ניכרת ומחשבתו בשמן". תטבע שלא

הפתילה. להעמיד רק

.Ê¯Èb¯b ÔÈ˙B40ÁÏÓ ÏL41ÒÈ¯‚e42Ïet ÏL43ÏÚ ¿ƒ«¿ƒ∆∆«¿ƒ∆«

ÏÎÂ .˙aL ÏÈÏa ˜ÏB„ ‰È‰iL ,˙aL ·¯Úa ¯p‰ Ètƒ«≈¿∆∆«»∆ƒ¿∆≈¿≈«»¿»
˙BÏÈ˙t‰44Ô‰Ó ÔÈNBÚ - ˙aLa Ô‰a ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÈ‡L «¿ƒ∆≈«¿ƒƒ»∆¿«»ƒ≈∆

,d¯B‡Ï LnzL‰Ï ÔÈa ,dc‚k ÌnÁ˙‰Ï ÔÈa .‰¯e„Ó¿»≈¿ƒ¿«≈¿∆¿»≈¿ƒ¿«≈¿»
‰¯BÓ Èab ÏÚ ÔÈa45Ú˜¯˜ Èab ÏÚ ÔÈa ,46e¯Ò‡ ‡ÏÂ . ≈««≈¿»≈««≈«¿«¿…»¿

.„·Ïa ¯Ï ‰ÏÈ˙t Ô˙BNÚÏ ‡l‡∆»«¬»¿ƒ»¿≈ƒ¿»

עגולה.40) זעירה חתיכה פ"ב. שבת תוספתא,
הפתילה",41) אחר שימשך השמן את צולל "שהמלח

סז:). שבת (רש"י תנחשו" "לא של איסור כאן אין ולפיכך
גסה.42) טחינה טחונים גרוסים פולים של גרגר
מחר.43) ידלק ולא שוהה הנר ע"א.44)שיהא כא, שבת

הי"ט. פ"ג למעלה כירה".45)והובא גבי "על שם בגמרא
השמיענו  זה נוסח ולפי ועוד. ברי"ף הוא כן רבינו וכנוסחת
והיה  ושמנים, בפתילות בה להדליק שהדרך במנורה שגם
(=לא  רבנן" פלוג "לא משום מדורה גם בה לאסור מקום

רבנן. גזרו לא - חכמים) מתוך 46)חילקו במדורה כי
(רש"י). חבירו את מבעיר חלק כל רב, שההיסק

.ÁÔÓL47CLÓ ‡‰iL CÈ¯ˆ ,˙aLÏ Ba ÔÈ˜ÈÏ„nL ∆∆∆«¿ƒƒ¿«»»ƒ∆¿≈ƒ¿»
¯Á‡ ÔÈÎLÓ ÔÈ‡L ÔÈÓL Ï·‡ .‰ÏÈ˙t‰ ¯Á‡«««¿ƒ»¬»¿»ƒ∆≈ƒ¿»ƒ««

˙ÙÊ :ÔB‚k ,‰ÏÈ˙t‰48‰ÂÚLÂ49˜È˜ ÔÓLÂ50‰ÈÏ‡Â51 «¿ƒ»¿∆∆¿«¬»¿∆∆ƒ¿«¿»
·ÏÁÂ52ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÈ‡ ‰Ó ÈtÓe .Ô‰a ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÈ‡ - »≈∆≈«¿ƒƒ»∆ƒ¿≈»≈«¿ƒƒ

ÔÈ‡L ÌÈÓLa ‡ÏÂ Ô‰a ˙ÈÏ˙ ¯e‡‰ ÔÈ‡L ˙BÏÈ˙Ùaƒ¿ƒ∆≈»ƒ¿≈»∆¿…ƒ¿»ƒ∆≈
¯p‰ ¯B‡ ‰È‰È ‡nL ‰¯Êb ?‰ÏÈ˙t‰ ¯Á‡ ÌÈÎLÓƒ¿»ƒ«««¿ƒ»¿≈»∆»ƒ¿∆«≈

‰hÈÂ ,ÏÙ‡53.d¯B‡Ï LnzLiL ‰ÚLa d˙B‡ »≈¿«∆»¿»»∆ƒ¿«≈¿»

מדליקין.47) אין ובמה מדליקין, במה כ:) (שבת משנה
ידועים.48) מעצים שעושים להשרף קל שחור, שרף
הדבורים.49) עלֿידי הנוצר כתום חומר שמן 50)דונג,

הקיקיון. עץ מפרי שמנים.51)עשוי כבשים זנב
הקרומים.52) על המתהווה החי, משומן חלב
רבינו 53) כתב המשניות, ובפירוש מבעיר. משום ויתחייב

הנר  אור "יהיה אלה בשמנים ידליק שאם ב) פרק (שבת
אצלנו: שהעיקר לפי אסור, וזה ויצא, ויניחנו וחשוך חלוש
ישנים' ב'תוספות ריב"ן פירש וכן חובה", בשבת נר הדלקת

ו'. הערה למעלה וראה כא.) (שבת

.Ë·ÏÁ54BÎÈz‰L55Ô˙B - eÁBnpL ÌÈ‚„ È·¯˜Â ≈∆∆ƒƒ¿ƒ¿≈»ƒ∆ƒ≈
˜ÈÏ„Óe e‰L Ïk ÔÓL ÔÎB˙Ï56ÔÈ‡L ÔÈÓL Ï·‡ . ¿»∆∆»∆«¿ƒ¬»¿»ƒ∆≈

Ô‰a ÔÈ˜ÈÏ„nL ÌÈÓLa Ô·¯Ú elÙ‡ ,Ô‰a ÔÈ˜ÈÏ„Ó57 «¿ƒƒ»∆¬ƒ≈¿»ƒ¿»ƒ∆«¿ƒƒ»∆
ÔÈÎLÓ ÔÈ‡L ÈtÓ ,˜ÈÏ„È ‡Ï -58. …«¿ƒƒ¿≈∆≈ƒ¿»ƒ

כא.54) מדליקים 56)באור.55)שבת הדין, שלפי
גזירה  אסרו, חכמים ורק הפתילה. אחר שנמשכים באלו
נימוחו, שלא דגים וקרבי מהותך שאינו בחלב ידליק שמא
גזרו. לא - בהם שמדליקים שמנים בהם עירב אם אבל

ח.57) בהלכה אוקספורד)58)למעלה (כ"י שם בגמרא
שאינן  לפי - מדליקין "אין בפסול: כשר שמן עירב בענין

נדלקין".

.ÈÔÈ‡59Ô¯ËÚa ÔÈ˜ÈÏ„Ó60Ú¯ BÁÈ¯L ÈtÓ ,61‡nL ; ≈«¿ƒƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈∆≈«∆»
¯p‰ ¯B‡Ï ·LÈÏ ÂÈÏÚ ‰·BÁÂ ,‡ˆÈÂ epÁÈpÈ62‡ÏÂ . «ƒ∆¿≈≈¿»»»≈≈¿«≈¿…

È¯ˆ·63ÔÓ epnÓ ÁwÈ ‡nL ;·BË BÁÈ¯L ÈtÓ , ¿√ƒƒ¿≈∆≈∆»ƒ«ƒ∆ƒ
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רבי  הגאון אבל ז:), פסחים ב'תוספות' (וכן נקיות)" כשידיו
של  חידושה את הצדיק ביהודה' 'נודע בעל לנדא יחזקאל
אותה  לבה "נשאה אשר אשה היא כי ואמר הנזכרת, האשה
נטילת  גבי כמו אחיד, הוא הברכה כשנוסח רק כי בחכמה",
ופעם  עשייתה לפני פעם לברך חכמים חילקו לא ידים
מבשבת, ביוםֿטוב שונה נוסח יש הדלקה גבי אבל אחריה,

לפניה. וביו"ט ההדלקה, אחר - בשבת "והיכן 11)לכן
בה: שכתוב בתורה, - סופרים)? מדברי שהוא (כיון ציונו
הדברים  ענין נמצא יא). יז, (דברים תעשה" לך יאמרו "אשר
בהן  שציוה במצותיו, קדשנו אשר הוא: כך ופירושם
להדליק  שציוונו (החכמים) לאלו לשמוע התורה) (במצוות
פי"א  ברכות (הל' סופרים מדברי שהן המצות שאר וכן נר,
שאינו  מי "כל ממרים: מהל' בפ"א רבינו לשון וזה ה"ג).

עוב  חכמים) (של כהוראתם שנאמר:עושה בלאֿתעשה, ר
דברים  (בין) אחד לך", יגידו אשר הדברים מכל תסור "לא
ואחד  שבעלֿפה, תורה והם השמועה, מפי אותם שלמדו
שהתורה  המדות מן באחת דעתם מפי שלמדום דברים
דברים  ואחד הוא, כך זה שדבר בעיניהם ונראה בהן, נדרשת
והן  להם, צריכה שהשעה מה ולפי לתורה סייג שעשאום
השלשה  מאלו ואחד אחד כל והמנהגות, והתקנות הגזירות
"על  אומר: הוא הרי (לחכמים), להם לשמוע מצוה דברים
והמנהגות, הגזירות התקנות אלו יורוך", אשר התורה פי

העולם". ולתקן הדת לחזק כדי לרבים, בהן ראה 12)שיורו
ה"ג. פ"א למעלה

.·¯zÓ13‡‰È ‡lL ,‡e‰Â .˙aL ÏL ¯a LnzL‰Ï À»¿ƒ¿«≈¿≈∆«»»∆…¿≈
˜c˜„Ï CÈ¯vL ¯·c Ï·‡ ;‰a¯‰ ÔeiÚ CÈ¯ˆ ¯·c‰«»»»ƒƒ«¿≈¬»»»∆»ƒ¿«¿≈
‡nL ‰¯Êb ,¯p‰ ¯B‡Ï BÈÁ·‰Ï ¯eÒ‡ - B˙i‡¯aƒ¿ƒ»»¿«¿ƒ¿«≈¿≈»∆»

‰hÈ14. «∆

מהלכות 13) (פ"ד לאורו להשתמש אסור חנוכה שנר מפני
להשתמש  מותר שבת שנר לכתוב הוצרך ו') הלכה  חנוכה
חלק  הגאונים (אוצר בתשובותיהם כן כתבו הגאונים וגם  בו.
של  בנר לקרוא שלא חכמים "כשאמרו כא) סימן התשובות

יטה". שמא אלא קדושה משום לא הנר 14)שבת יטה
מבעיר  ונמצא יפה, שידלק כדי הפתילה לפי השמן להביא

השבת". ביום אש תבערו "לא על ועובר בשבת

.‚˙ÚÈ˜L Ì„˜ ,ÌBÈ „BÚaÓ ˜ÈÏ„‰Ï CÈ¯ˆ ˜ÈÏ„n‰««¿ƒ»ƒ¿«¿ƒƒ¿…∆¿ƒ«
˙BeˆÓ ÌÈLÂ .‰nÁ‰15ÔÓ ¯˙BÈ ‰Ê ¯·c ÏÚ ««»¿»ƒ¿À«»»∆≈ƒ

ÌÈL‡‰16˙B˜eÒÚ‰ Ô‰Â ,ÌÈzaa ˙BÈeˆÓ Ô‰L ÈÙÏ , »¬»ƒ¿ƒ∆≈¿«»ƒ¿≈»¬
˙Èa‰ ˙Î‡ÏÓa17LÈ‡‰ CÈ¯ˆ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ƒ¿∆∆««ƒ¿««ƒ≈»ƒ»ƒ

Ô¯È‰Ê‰Ï18ÈL‡Ïe Ô‰Ï ¯ÓBÏÂ ,Ck ÏÚ Ô˙B‡ ˜c·ÏÂ , ¿«¿ƒ»¿ƒ¿…»«»¿«»∆¿«¿≈
.¯p‰ ˙‡ e˜ÈÏ„‰ :CLÁzL Ì„˜ ˙aL ·¯Ú B˙È·≈∆∆«»…∆∆∆¿««¿ƒ∆«≈
ÔÈ‡ - ÒÎ ‡Ï ˜ÙÒ ,˙aM‰ ÒÎÂ ‰ÎLÁ ˜ÙÒ»≈¬≈»¿ƒ¿«««»»≈…ƒ¿«≈

.ÔÈ˜ÈÏ„Ó«¿ƒƒ

נשים 15) עבירות שלש "על לא:) (שבת במשנה הוא כן
בחלה  בנדה זהירות שאינן על לידתן, בשעת מתות

שבת]". [לכבוד הנר ירצה 16)ובהדלקת אם ולפיכך,
רסג). סי' (ב"ח קודמת האשה - בעצמו להדליק הבעל

נמסרה 17) "ולמה אמרו: מצורע) (פ' תנחומא ובמדרש
היא  הקדושֿברוךֿהוא: אמר לאשה? הנר הדלקת מצות

שכתוב  הראשון) לאדם מיתה (=גרמה עולם של נרו כבתה
נר". מצות תשמור לפיכך כ'), (משלי אדם נשמת אלקים נר

רבנן 18) דאמרו "אףֿעלֿגב אמרו: לד.) (שבת בגמרא
עם  שבת ערב ביתו בתוך לומר אדם צריך דברים שלשה
בניחותא  למימרינהו צריך - הנר את הדליקו כו' חשיכה
כאן, מספרו זאת השמיט [ורבינו בנחת)". לאמרם (צריך
חכמים  שאמרו הכלל מחמת הוא דבר של שעיקרו מפני
יתירה  אימה אדם יטיל "אל בביתו: האדם הנהגת בסדר
סג, סימן תצוה פרשת בשאילתות מפורש (וכן ביתו" בתוך
אישות  מהל' בפט"ו רבינו והביאו ו:) בגיטין נראה  וכן
ויהיה  יתירה אימה אשתו) (=על עליה יטיל "ולא הי"ט:

בנחת"]. עמה דיבורו

.„Ú˜LzMÓ19‰nÁ‰20‰LÏL e‡¯iL „Ú21ÌÈ·ÎBk ƒ∆ƒ¿«««»«∆≈»¿»»ƒ
ÏÎa "˙BLÓM‰ ÔÈa" ‡¯˜p‰ ÔÓf‰ ‡e‰ ,ÌÈBÈa≈ƒ«¿««ƒ¿»≈«¿»¿»
ÔÈ„Â .‰ÏÈl‰ ÔÓ ˜ÙÒ ÌBi‰ ÔÓ ˜ÙÒ ‡e‰Â .ÌB˜Ó»¿»≈ƒ«»≈ƒ««¿»¿»ƒ

ÔÈ‡ CÎÈÙÏe .ÌB˜Ó ÏÎa ¯ÈÓÁ‰Ï Ba22ÔÈ˜ÈÏ„Ó23.Ba ¿«¿ƒ¿»»¿ƒ»≈«¿ƒƒ
È‡ˆBÓ·e ˙aL ·¯Úa ˙BLÓM‰ ÔÈa ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚ‰Â¿»∆¿»»≈«¿»¿∆∆«»¿»≈
el‡ ÌÈ·ÎBÎÂ .ÌB˜Ó ÏkÓ ˙‡hÁ ·iÁ - ‚‚BLa ˙aL«»¿≈«»«»ƒ»»¿»ƒ≈
ÔÈ‡¯ ÔÈ‡L ÌÈpË˜ ‡ÏÂ ,ÌBia ÌÈ‡¯p‰ ÌÈÏB„‚ ‡Ï -…¿ƒ«ƒ¿ƒ«¿…¿«ƒ∆≈ƒ¿ƒ
ÌÈ·ÎBk ‰LÏL e‡¯iMÓe .ÌÈBÈa ‡l‡ ,‰ÏÈla ‡l‡∆»««¿»∆»≈ƒƒ∆≈»¿»»ƒ

.È‡cÂ ‰ÏÈÏ ‰Ê È¯‰ - ÌÈBÈa‰ el‡≈«≈ƒ¬≈∆«¿»««

לד:19) החמה 20)שבת "משקיעת אמרו: צד. בפסחים
מובא  לה. ובשבת מילין" ארבעה (מהלך) הכוכבים צאת עד
ולא  מיל, רבעי שלשת מהלך הלילה עד החמה שמשתשקע
הראשונים, גדולי עסקו זו בסתירה - מילין? ארבעה
מיני  שני שיש שם) פסחים (ב'תוספות' סובר רבינוֿתם
מתכסה  השמש משגוף - שקיעה "התחלת" א) שקיעות:
ארבעה  מהלך כוכבים, שלשה יציאת עד ומאז מעינינו.
אלו) מילין ארבעת (מתוך ורבע מילין שלשת וזמן מילין,
בין  מתחיל שאז החמה, שקיעת "סוף ב) יום, ודאי הוא
מהלך  בזמן ונמשך לילה, ספק יום ספק שהוא השמשות
בשו"ע. פסקו וכן כוכבים. ג' יציאת עד מיל רבעי שלשת
מוילנה, אליהו רבי הגאון וביניהם אחרים, פוסקים אבל
ואת  השמשות. בין מיד השקיעה, התחלת שעם סוברים
מיל  (שיעור אחר באופן מיישבים השיעורים שבין הסתירות
לדעת  דקות, 18 - תנט) סי' (או"ח השו"ע לדעת הוא
דקות, 24 - מ"ב פ"ג פסחים המשניות בפירוש הרמב"ם

דקות). 22) אחרונים ע"ב.21)ולדעת לה, שבת
נר.22) להדליק ואסור השבת עליו וקדש לילה הוא שמא
להוסיף 23) "צריך מובא: ה"ו, פ"א עשור שביתת בהל'

הכיפורים  ביום וביציאתו" בכניסתו הקודש על מחול
הרי"ף  ובכללם הראשונים ודעת פא: ביומא כמבואר
על  מחול להוסיף התורה מן מצותֿעשה כן שכמו והרא"ש,
וביציאתה, שבת בכניסת מלאכה, עשיית באיסור הקודש
אבל  ודאי, יום כשעדיין השמשות בין קודם זה תוספת וזמן
במלאכה  אסור שהרי לתוספת, נחשב אינו השמשות בין

לילה. כבר הוא שמא מספק,

.‰‰ÏÈ˙t24˙aLÏ da ÔÈ˜ÈÏ„nL25ÔÈNBÚ ÔÈ‡ , ¿ƒ»∆«¿ƒƒ»¿«»≈ƒ
˙ÎÒÎÒÓ ¯e‡‰L ¯·cÓ d˙B‡26ÔB‚k ,Ba27¯Óˆ : »ƒ»»∆»¿«¿∆∆¿∆∆
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¯p‰64ÛÚ ‡e‰L ÈtÓ ,„BÚÂ .65,Ô·Ï ËÙa ‡ÏÂ . «≈»ƒ¿≈∆»¿…¿≈¿»»
.‰kÒ È„ÈÏ ‡·ÈÂ ,ÛÚ ‡e‰L ÈtÓ ;ÏÁa elÙ‡Â«¬ƒ¿…ƒ¿≈∆»¿»…ƒ≈«»»

כד:59) למאור.60)שבת המשמשת הזפת פסולת
להדליק 61) העולם שדרך ו"גז" שלנו "נפט" אבל ביותר,

ויצא  יניחם שלא מכיון אבל במקצת, רע שריחם אף בהם,
רסד). סי' ברורה' ('משנה בהם להדליק "שאלו 62)מותר

הנר  להניח רגילים איך כן, אם (מרוטנבורג) מהר"מ פי את
ולא  נצטוו לעונג שהנרות והשיב: בחצר? ולאכול בבית
מפני  או האויר מפני יותר, בחצר נהנה הוא ואם לצער,
מיימוניות'). ('הגהות בחצר" לאכול מותר הזבובים,

הקטף.63) מעצי הנוטף שרף ע"ב. כה, שבת
מכבה",64) משום חייב שבנר, השמן מן "והמסתפק

ה"ב. בפי"ב להלן הבית 65)כמבואר בכתלי ו"נדבק
ב'תוספות'. שם ועיין כו.) שבת (רש"י הבית" את ומדליק

.‡È:ÔB‚k ,ÌÈÓL ¯‡La ‰lÁzÎÏ ˜ÈÏ„‰Ï ¯zÓÀ»¿«¿ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿»¿»ƒ¿
˙ÙÏÂ ÔÈÓLÓLÂ ÔBˆ ÔÓL66ÔÈ‡ .Ô‰a ‡ˆBik ÏÎÂ ∆∆¿¿À¿¿ƒ¿∆∆¿…«≈»∆≈

ÌÈÓÎÁ enL el‡ ‡l‡ ¯eÒ‡67„·Ïa68. »∆»≈∆»¬»ƒƒ¿»

שמן.66) עושים אלה וממינים הצנונות, ממין האדמה פרי
אלא 67) מדליקין אין אומר: טרפון "רבי ע"א: כו, שבת

ואמר: רגליו על נורי בן יוחנן רבי עמד בלבד, זית בשמן
ומה  שומשמין, שמן אלא להם שאין בבל אנשי יעשו מה
ומה  צנונות, שמן אלא להם שאין אלכסנדריא אנשי יעשו
נפט? אלא זה ולא זה לא להם שאין קפוטקיא אנשי יעשו
אין  חכמים שאמרו מה אלא לאסור לך אין אלא -

השמנים 68)מדליקין". "כל אמרו: כג.) (שבת בגמרא
יש  אבל המובחר". מן מצוה זית ושמן לנר, יפין כולן
('הגהות  שבת בנר ולא חנוכה בנר שהמדובר מפרשים
ד"ה  שם ב'תוספות' ועיין ה', אות דחנוכה פ"ד מיימוניות'

וצ"ע). מריש,

.·È‡Ï69,¯p‰ Èt ÏÚ ÔÓL ‡ÏÓ ·wÓ ÈÏk Ì„‡ ÔzÈ …ƒ≈»»¿ƒ¿À»»≈∆∆«ƒ«≈
ÏÈ·La‰pzÈÂ ÔÓL ‰¯Ú˜ ‡lÓÈ ‡ÏÂ .ÛhÓ ‡‰iL ƒ¿ƒ∆¿≈¿«≈¿…¿«≈¿»»∆∆¿ƒ¿∆»

‡‰zL ÏÈ·La dÎB˙Ï ‰ÏÈ˙t‰ L‡¯ ÔzÈÂ ,¯p‰ „ˆa¿««≈¿ƒ≈…«¿ƒ»¿»ƒ¿ƒ∆¿≈
ÈÏkaL ÔÓM‰ ÔÓ ÁwÈ ‡nL ‰¯Êb .˙·‡BL70È¯‰L , ∆∆¿≈»∆»ƒ«ƒ«∆∆∆«¿ƒ∆¬≈

¯pa Ò‡Ó ‡Ï71ÔÓM‰ ÔÓ ˙aLa ˙B‰Ï ¯eÒ‡Â , …ƒ¿««≈¿»≈»¿«»ƒ«∆∆
ÔÓ ÛË elÙ‡Â ,¯p‰ ‰˙·k elÙ‡Â ,Ba ˜Ï„‰L∆À¿««¬ƒ»¿»«≈«¬ƒ»«ƒ

¯p‰72¯eq‡ ˙ÓÁÓ ‰ˆ˜Ó ‡e‰L ÈtÓ ;73¯aÁ Ì‡Â . «≈ƒ¿≈∆À¿∆≈¬«ƒ¿ƒƒ≈
‡ˆBiÎÂ ˙ÈÒ¯Á·e „ÈÒa ¯p‰ Ï‡ ÔÓM‰ Ba LiL ÈÏk‰«¿ƒ∆≈«∆∆∆«≈¿ƒ¿«¿ƒ¿«≈

¯zÓ - Ô‰a74. »∆À»

ע"ב.69) כט, פי"ב 70)שבת (להלן מכבה משום ויתחייב
גם 71)ה"ב). חרס, הם הקערה או הכלי אפילו זה, ולפי

שם). (גמרא אסור ע"א.72)כן מד, מיוחד 73)שבת
השמן  "מותר ה"ד: פכ"ו להלן כמבואר איסור, לדבר ומזומן
להסתפק  אסור שבת, באותה בהן שהדליקו ושבקערה, שבנר
איסור". מחמת מוקצה שהוא מפני שבת, באותה ממנו

עצמו 74) מרחק - מיניה" "בדיל אחד כלי שנעשה כיון
שבת. איסור משום - ממנו

.‚ÈÔÈ‡75,˙aLa ÔÓL Ba Ïa˜Ï ¯p‰ ˙Áz ÈÏk ÔÈ˙B ≈¿ƒ¿ƒ«««≈¿«≈∆∆¿«»

BÎ‰Ó ÈÏk‰ Ïh·Ó È¯‰L76- ÌBÈ „BÚaÓ B˙ Ì‡Â . ∆¬≈¿«≈«¿ƒ≈¬≈¿ƒ¿»ƒ¿
Ba Ïa˜Ï ˙aLa ¯p‰ ˙Áz ÈÏk ÔÈ˙BÂ .¯zÓÀ»¿¿ƒ¿ƒ«««≈¿«»¿«≈

˙BˆBˆÈ77LnÓ Ô‰a ÔÈ‡L ÈtÓ ,78BÏha ‡Ï È¯‰Â , ƒƒ¿≈∆≈»∆«»«¬≈…ƒ¿
ÌÈÓ BÎB˙Ï ÔzÏ ¯eÒ‡Â .BÏËÏËlÓ79·¯ÚÓ elÙ‡Â , ƒ¿«¿¿¿»ƒ≈¿«ƒ«¬ƒ≈∆∆

.˙BˆBˆÈp‰ Èeak ·¯˜Ó ‡e‰L ÈtÓ ,˙aL«»ƒ¿≈∆¿»≈ƒ«ƒ

ע"ב.75) מב, שהכלי 76)שבת ממה כלומר מהכנתו,
פכ"ה  (להלן כסותר" שהוא מפני "ואסור לעשות לו מוכן
ועכשיו  הכלי, לטלטל מותר היה שמתחילה כ"ג) הלכה
סותר  כאילו ודומה שבתוכו, השמן מחמת בטלטול אוסרו
עוד  יוכל שלא כיון מב): (שבת פירש ורש"י ומשברו. הכלי
לו  כקובע הוא הרי מוקצה, איסור משום זו בשבת לטלטלו

למלאכה. ודומה בטיט ומחברו ע"ב.77)מקום מז, שבת
שנפלו 78) אחר אף הכלי לטלטל ומותר כבים, הם שמיד

הניצוצות. שבת 79)לתוכו ערב מים לתת מותר "אבל
מתכוון  אינו אם השמן, להגביה כדי בה, שמדליק בעששית

גאון). נטרונאי רב בשם הגאונים (תשובת לכיבוי"

.„ÈÔÈÏBt ÔÈ‡80ÔÈ¯B˜ ‡ÏÂ ,¯p‰ ¯B‡Ï81,¯p‰ ¯B‡Ï ≈ƒ¿«≈¿…ƒ¿«≈
ÏÚ ‰Ê ÌÈza ‰¯NÚ elÙ‡Â .˙BÓB˜ ÈzL dB·‚ elÙ‡Â«¬ƒ»«¿≈«¬ƒ¬»»»ƒ∆«
d¯B‡Ï ‰ÏÙÈ ‡ÏÂ ‡¯˜È ‡Ï - ‰BÈÏÚa ¯p‰Â ‰Ê ·b«∆¿«≈»∆¿»…ƒ¿»¿…«¿∆¿»

‰hÈÂ ÁkLÈ ‡nL ,‰BzÁza82‰ Ì‡Â .ÔÈ¯B˜ ÌÈL eÈ ««¿»∆»ƒ¿«¿«∆¿ƒ»¿«ƒƒ
ÔÈ¯zÓ - „Á‡ ÔÈÚa83„Á‡ ÏkL ,¯p‰ ÈÙÏ ˙B¯˜Ï ¿ƒ¿»∆»À»ƒƒ¿ƒ¿≈«≈∆»∆»

,ÌÈÈÚ ÈLa ‡Ï Ï·‡ ;ÁÎL Ì‡ B¯·Á ¯ÈkÊÓ Ô‰Ó≈∆«¿ƒ¬≈ƒ»«¬»…ƒ¿≈ƒ¿»ƒ
.BÈÚa „e¯Ë Ô‰Ó „Á‡ ÏkL∆»∆»≈∆»¿ƒ¿»

ממנו.80) כנים לבער בגד בודקים אין .. יב: יא. שבת
רב.81) עיון שצריכים לפי 82)דברים השמן להביא הנר

פעם  שכל ופתילה, בשמן רק וזה יפה. שידלק כדי הפתילה,
הדולק  אחר, במאור אבל לפתילה, השמן את להטות צריך
חשש  אין שיכלה, עד מתמעט האור ואין הסוף עד מהתחלה

השולחן'). ('מסגרת יטה בשני 83)שמא אבל אחד. בספר
על  משגיח ואינו בספרו מעיין אחד שכל אסור, ספרים
בליל  בביתֿהכנסת פיוטים אומרים אין זה ומטעם חבירו.
שאימת  מותר, הכיפורים ביום אבל בשבת, שחל יוםֿטוב
שאר  אבל טו, בהלכה תינוקות גבי כמו עליו, הכיפורים יום
ודומה  הכל, בפי שגורה שהיא להתפלל, מותר התפילה

טו. שבהלכה הפרשה" ל"ראש

.ÂË˙B˜BÈz‰84ÈtÓ ,¯p‰ ¯B‡Ï Ôa¯ ÈÙÏ ÔÈ¯B˜ «ƒƒƒ¿≈«»¿«≈ƒ¿≈
Ô¯nLÓ ·¯‰L85ÔÈ‡L ÈtÓ ,‡¯˜È ‡Ï ‡e‰ Ï·‡ ; ∆»«¿«¿»¬»…ƒ¿»ƒ¿≈∆≈

„Ú ¯p‰ ¯B‡Ï ¯ÙÒa ˙B‡¯Ï BÏ LÈÂ .ÂÈÏÚ Ô˙ÓÈ‡≈»»»»¿≈ƒ¿¿≈∆¿«≈«
¯Á‡Â ,Ô˙B¯˜‰Ï CÈ¯ˆ ‡e‰L ‰L¯t‰ L‡¯ ‰‡¯iL∆ƒ¿∆…«»»»∆»ƒ¿«¿»¿««

.ÂÈÙÏ ÔÈ‡¯B˜ Ì‰Â Ô„Èa ¯Ùq‰ Ô˙B Ck»≈«≈∆¿»»¿≈¿ƒ¿»»

היכן 84) רואה החחזן אמרו, "באמת יא. שבת במשנה
קורין". פושטים 85)התינוקות ואין עליהם, רבם שאימת

ובירושלמי  רבם; פי על אלא בחול אפילו בדבר לנגוע יד
מעוניינים  התלמידים אין כי טעם, עוד יש ה"ד פ"א שבת
ולקצר  למהר רוצים הם אדרבה, הנר, הדלקת את להאריך

בבית. רבם אין אפילו מותר, זה טעם ולפי לימודם,

.ÊËÌÈÏk86ÔeiÚa ‡l‡ ÔÈ¯k ÔÈ‡Â ,‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÓBc‰ ≈ƒ«ƒ∆»∆¿≈»ƒ»ƒ∆»¿ƒ
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,Ô‰ÈÈa ÔÈÁ·‰Ïe ¯p‰ ¯B‡Ï Ô·È¯˜‰Ï ¯eÒ‡ - ‰a¯‰«¿≈»¿«¿ƒ»¿«≈¿«¿ƒ≈≈∆
¯eÒ‡ ,Úe·˜ BÈ‡L LnL ,CÎÈÙÏ .‰hÈÂ ÁkLÈ ‡nL∆»ƒ¿«¿«∆¿ƒ»«»∆≈»«»
BÈ‡L ÈtÓ ,¯p‰ ¯B‡Ï ˙B¯Ú˜e ˙BÒBk ˜c·Ï BÏƒ¿…¿»¿«≈ƒ¿≈∆≈

˙ÈÊ ÔÓL ÏL ¯a ÔÈa - Ô¯ÈkÓ87ËÙ ÏL ¯a ÔÈa , «ƒ»≈¿≈∆∆∆«ƒ≈¿≈∆≈¿¿
¯B‡Ï ˜c·Ï BÏ ¯zÓ ,Úe·˜ LnL Ï·‡ .·¯ B¯B‡L∆«¬»«»»«À»ƒ¿…¿
.‰a¯‰ ÔeiÚ CÈ¯ˆ BÈ‡L ÈtÓ ,˙B¯Ú˜e ˙BÒBk ¯p‰«≈¿»ƒ¿≈∆≈»ƒƒ«¿≈
˜c·Ï BÏ ÔÈ¯BÓ ÔÈ‡ - ˙ÈÊ ÔÓL ÏL ¯ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»≈∆∆∆«ƒ≈ƒƒ¿…

epnÓ ˜tzÒÈ ‡nL ‰¯Êb ,¯zÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â88. ¿««ƒ∆À»¿≈»∆»ƒ¿«≈ƒ∆

ע"א.86) יב, ולא 87)שבת שמן סתם נזכר (שם:) בגמרא
שמן". של "נר התימנים בכ"י הוא וכן זית, שמן

שם,88) שבת בגמרא נוסחתו לפי הם ופירושו רבינו שיטת
של  בפירושו מפורש אמנם וכן המגידֿמשנה, שכתב וכמו
ראב"ד. ועיין קטו) עמוד ו' כרך ("סיני שבת למסכת רבינו

.ÊÈ¯89ÏÚÏÂ ˙Ïc‰ ÁzÙÏ ¯eÒ‡ - ˙Ïc‰ È¯BÁ‡L ≈∆¬≈«∆∆»ƒ¿…««∆∆¿ƒ¿…
e‰aÎÓ ‡e‰L ÈtÓ ,Bk¯„k90‰ÚLa ¯‰fÈ ‡l‡ ; ¿«¿ƒ¿≈∆¿«≈∆»ƒ»≈¿»»

˙Ïc‰ ˙‡ ÁzÙÏ ¯eÒ‡Â .ÏÚBpL ‰ÚL·e Á˙BtL∆≈«¿»»∆≈¿»ƒ¿…«∆«∆∆
‰¯e„n‰ „‚k91˙·MÓ Áe¯‰ ‡‰zL È„k ˙aLa ¿∆∆«¿»¿«»¿≈∆¿≈»«¿«∆∆

‰ÈeˆÓ Áe¯ ‡l‡ ÌL ÔÈ‡L Èt ŒÏÚŒÛ‡Â ,da92. »¿««ƒ∆≈»∆»«¿»
ÔÈÁÈpÓe93¯aÁÓ‰ ÔÏÈ‡ Èab ÏÚ ˙aL ÏL ¯p‰ «ƒƒ«≈∆«»««≈ƒ»«¿À»

LLBÁ BÈ‡Â ,Ú˜¯wÏ94. ««¿«¿≈≈

קכ:89) שאינו 90)שבת ודבר לכבותו, מתכוין שאינו אף
שוודאי  אסור, כאן - א פרק למעלה ראה - מותר מתכוין
- מפעולתו מוכרחת תוצאה רישא", "פסיק הוא והרי יכבה,

ו. הלכה בפ"א למעלה המנשבת 91)ראה שהרוח מפני
משום  חייב לזה, מתכוין שאינו ואף המדורה. את מבעירה

רישא". כן 92)"פסיק לעשות יבוא שמא בזה גזרו
מצויה. שאינה רוח מה.93)כשישנה שיטלנו 94)שבת

(ראה  בשבת באילן משתמש ונמצא שיכבה, אחרי האילן מן
אף  בשבת שדלק נר לטלטל שאסור מכיון ה"ו), פכ"א להלן

שכבה. לאחר

.ÁÈÏL ˙B¯ÈÚÂ ˙BÈ„Ó ÏkLL Ô‰a ÔÈÚ˜Bz Ï‡¯NÈ »¿ƒ«¬»∆ƒ¿»≈¿ƒ»∆≈
˙BÚÈ˜z95,ÔÈÚ˜Bz eÈ‰ dB·b ÌB˜Ó·e .˙aL ·¯Úa ¿ƒ¿∆∆«»¿»»«»¿ƒ

L¯‚n‰ ÈL‡ ÏÎÂ ‰È„n‰ ÈL‡ Ïk ÚÈÓL‰Ï È„k¿≈¿«¿ƒ«»«¿≈«¿ƒ»¿»«¿≈«ƒ¿»
.dlL∆»

ע"ב.95) לה, שבת

.ËÈ˙B„Na ÌÈ„ÓBÚ‰ eÚÓ - ‰BL‡¯ ‰ÚÈ˜z¿ƒ»ƒ»ƒ¿¿»¿ƒ«»
¯„ÚlÓe L¯ÁlÓ96ÔÈ‡Â .‰„NaL ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚlÓe ƒ«¬…ƒ«¬…ƒ«¬¿»»∆«»∆¿≈

ÌÈ˜BÁ¯ e‡B·iL „Ú ¯ÈÚÏ ÒkÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈ·B¯w‰«¿ƒ«»ƒƒ»≈»ƒ«∆»¿ƒ
Ìlk eÒkÈÂ97˙BÁe˙t ˙BiÁ‰ ÔÈ„ÚÂ .˙Á‡ ˙·a ¿ƒ»¿À»¿««««¬«ƒ«¬À¿

ÔÈÒÈ¯z‰Â98e˜lzÒ - ‰iL Ú˜˙Ï ÏÈÁ˙‰ .ÔÈÁpÓ ¿«¿ƒƒÀ»ƒƒ¿ƒƒ¿…«¿ƒ»ƒ¿«¿
ÔÈnÁ‰ ÔÈ„ÚÂ .˙BiÁ‰ eÏÚÂ ÔÈÒÈ¯z‰99˙B¯„w‰Â100 «¿ƒƒ¿ƒ¿¬«¬À«¬«ƒ««ƒ¿«¿≈

˙ÈLÈÏL ‰ÚÈ˜z Ú˜˙Ï ÏÈÁ˙‰ .‰¯Èk Èab ÏÚ ÔÈÁpÓÀ»ƒ««≈ƒ»ƒ¿ƒƒ¿…«¿ƒ»¿ƒƒ
˜lÒÓ‰ ˜lÒ -101ÔÈÓËn‰ ÔÈÓË‰Â102˙‡ e˜ÈÏ„‰Â ƒ≈«¿«≈¿ƒ¿ƒ««¿ƒ¿ƒ¿ƒ∆

˜Èa„‰Ï È„k B‡ ÔË˜ ‚c ˙BÏˆÏ È„k ‰‰BLÂ .˙B¯p‰«≈¿∆¿≈ƒ¿»»»¿≈¿«¿ƒ
˙·BLÂ ,Ú˜B˙Â ÚÈ¯Óe Ú˜B˙Â ,¯epza ˙t103. «««¿≈«≈ƒ«¿≈«¿≈

לזריעה.96) הכשרתה לשם הקרקע ולא 97)לחפור
התקיעות  אחר במלאכה שעסקו באחרונה בנכנסים יחשדו

ביום 98).(רש"י) בה שמשתמשים לחנות, מתקפלת דלת
את  מחזירין ובערב החנות, לפני סחורות עליה להניח
פתח  את בה לסגור כדלת משמשת והיא לחנות, הסחורות

לשבת.99)החנות. מוכנים חמים שבתוכם 100)מים
הלילה. לסעודת הקדירות.101)תבשילים את 102)את

ד. פרק ראה מחר, לסעודת עד חומם שיחזיקו התבשילים
הקודש.103) על מחול להוסיף כדי

.Î‰Ána d˙B‡ Ú˜Bz ‰BL‡¯ ‰ÚÈ˜z104. ¿ƒ»ƒ»≈«»«ƒ¿»
‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜LÏ ·B¯˜ - ˙ÈLÈÏM‰Â105ÔÈÚ˜Bz ÔÎÂ . ¿«¿ƒƒ»ƒ¿ƒ«««»¿≈¿ƒ

ÌÚ‰ ¯Èz‰Ï ,ÌÈ·ÎBk‰ ˙‡ˆ ¯Á‡ ˙aL È‡ˆBÓa¿»≈«»««≈«»ƒ¿«ƒ»»
Ô‰ÈNÚÓÏ106. ¿«¬≈∆

(104- ולמעלה המנחה מן שבת בערב מלאכה העושה כי
להודיע  כדי ותוקעין נ:), (פסחים ברכה סימן רואה אינו

המלאכה. מן לפרוש ד.105)לעם הלכה למעלה ראה
שאין 106) קיד:) (שבת שאמרו מה לפי רבינו, דעת היא כך

שמותר  לעם להודיע שבת במוצאי שחל ביוםֿטוב תוקעין
איסור  יש שופר שבתקיעת מכיון ובישול, אפיה בשחיטה,
חיוב  אין כי תוקעים, לחול שבמוצאיֿשבת מזה יוצא שבות,
 ֿ ביום ורק שבת, במוצאי מיד במלאכה להתחיל מצוה או
כדי  - שבות איסור בו היה לולא - לתקוע צורך ראו טוב

יוםֿטוב. סעודת בהכנת לעסוק לעם להודיע

.‡ÎÌÈ¯etk‰ ÌBÈ107‡Ï - ˙aL ·¯Úa ˙BÈ‰Ï ÏÁL «ƒƒ∆»ƒ¿¿∆∆«»…
ÔÈÚ˜Bz eÈ‰108‡Ï - ˙aL È‡ˆBÓa ˙BÈ‰Ï ÏÁ ; »¿ƒ»ƒ¿¿»≈«»…

ÔÈÚ˜Bz109ÔÈÏÈc·Ó ‡ÏÂ110˙BÈ‰Ï ÏÁL ·BË ÌBÈ . ¿ƒ¿…«¿ƒƒ∆»ƒ¿
ÔÈÚ˜Bz - ˙aL ·¯Úa111ÔÈÏÈc·Ó ‡ÏÂ112˙BÈ‰Ï ÏÁ ; ¿∆∆«»¿ƒ¿…«¿ƒƒ»ƒ¿

ÔÈÏÈc·Ó - ˙aM‰ ¯Á‡Ï113.ÔÈÚ˜Bz ‡ÏÂ ¿««««»«¿ƒƒ¿…¿ƒ

ה"א)107) פ"ז החודש קידוש (הל' רבינו שכתב מה לפי
בשבת  באחד לא תשרי, ראשֿחודש לעולם קובעים "אין
אצלנו  יחול לא כן אם שבת" בערב ולא בשבת ברביעי ולא
שהיו  בזמן אבל שבת. במוצאי ולא בערב לא הכיפורים יום
יום  שיחול אפשרות היתה הראיה, ע"פ החדשים מקדשים
עירובין  מהלכות (פ"ח שבת ובמוצאי שבת בערב הכיפורים

י). כו:108)הלכה בחולין ומשנה קיד: בשבת גמרא
במלאכה.109) ואסור כשבת קדוש הכיפורים שיום משום

ממלאכה. העם להבטיל לתקוע צורך אין 110)אין
חמורה  הכיפורים יום קדושת כי "הבדלה", אומרים
מקדושה  כשיוצאים אלא מבדילים ואין השבת, כקדושת

קלה. לקדושה חמורה מקדושה או להבטיל 111)לחול
בשבת. ואסורה ביוםֿטוב המותרת נפש אוכל ממלאכת

היוצא.112) היום מקדושת חמורה הנכנס, היום שקדושת
הנכנס.113) היום מקדושת חמורה היוצא היום שקדושת

ה'תשע"ח  שבט ב' חמישי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
גוי 1) עשה ואם מלאכה, לעשות לגוי אמירה דיני בו כלל

ושכירותו  הגוי שותפות לזה ונכלל דינה. מה מעצמו
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¯p‰64ÛÚ ‡e‰L ÈtÓ ,„BÚÂ .65,Ô·Ï ËÙa ‡ÏÂ . «≈»ƒ¿≈∆»¿…¿≈¿»»
.‰kÒ È„ÈÏ ‡·ÈÂ ,ÛÚ ‡e‰L ÈtÓ ;ÏÁa elÙ‡Â«¬ƒ¿…ƒ¿≈∆»¿»…ƒ≈«»»

כד:59) למאור.60)שבת המשמשת הזפת פסולת
להדליק 61) העולם שדרך ו"גז" שלנו "נפט" אבל ביותר,

ויצא  יניחם שלא מכיון אבל במקצת, רע שריחם אף בהם,
רסד). סי' ברורה' ('משנה בהם להדליק "שאלו 62)מותר

הנר  להניח רגילים איך כן, אם (מרוטנבורג) מהר"מ פי את
ולא  נצטוו לעונג שהנרות והשיב: בחצר? ולאכול בבית
מפני  או האויר מפני יותר, בחצר נהנה הוא ואם לצער,
מיימוניות'). ('הגהות בחצר" לאכול מותר הזבובים,

הקטף.63) מעצי הנוטף שרף ע"ב. כה, שבת
מכבה",64) משום חייב שבנר, השמן מן "והמסתפק

ה"ב. בפי"ב להלן הבית 65)כמבואר בכתלי ו"נדבק
ב'תוספות'. שם ועיין כו.) שבת (רש"י הבית" את ומדליק

.‡È:ÔB‚k ,ÌÈÓL ¯‡La ‰lÁzÎÏ ˜ÈÏ„‰Ï ¯zÓÀ»¿«¿ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿»¿»ƒ¿
˙ÙÏÂ ÔÈÓLÓLÂ ÔBˆ ÔÓL66ÔÈ‡ .Ô‰a ‡ˆBik ÏÎÂ ∆∆¿¿À¿¿ƒ¿∆∆¿…«≈»∆≈

ÌÈÓÎÁ enL el‡ ‡l‡ ¯eÒ‡67„·Ïa68. »∆»≈∆»¬»ƒƒ¿»

שמן.66) עושים אלה וממינים הצנונות, ממין האדמה פרי
אלא 67) מדליקין אין אומר: טרפון "רבי ע"א: כו, שבת

ואמר: רגליו על נורי בן יוחנן רבי עמד בלבד, זית בשמן
ומה  שומשמין, שמן אלא להם שאין בבל אנשי יעשו מה
ומה  צנונות, שמן אלא להם שאין אלכסנדריא אנשי יעשו
נפט? אלא זה ולא זה לא להם שאין קפוטקיא אנשי יעשו
אין  חכמים שאמרו מה אלא לאסור לך אין אלא -

השמנים 68)מדליקין". "כל אמרו: כג.) (שבת בגמרא
יש  אבל המובחר". מן מצוה זית ושמן לנר, יפין כולן
('הגהות  שבת בנר ולא חנוכה בנר שהמדובר מפרשים
ד"ה  שם ב'תוספות' ועיין ה', אות דחנוכה פ"ד מיימוניות'

וצ"ע). מריש,

.·È‡Ï69,¯p‰ Èt ÏÚ ÔÓL ‡ÏÓ ·wÓ ÈÏk Ì„‡ ÔzÈ …ƒ≈»»¿ƒ¿À»»≈∆∆«ƒ«≈
ÏÈ·La‰pzÈÂ ÔÓL ‰¯Ú˜ ‡lÓÈ ‡ÏÂ .ÛhÓ ‡‰iL ƒ¿ƒ∆¿≈¿«≈¿…¿«≈¿»»∆∆¿ƒ¿∆»

‡‰zL ÏÈ·La dÎB˙Ï ‰ÏÈ˙t‰ L‡¯ ÔzÈÂ ,¯p‰ „ˆa¿««≈¿ƒ≈…«¿ƒ»¿»ƒ¿ƒ∆¿≈
ÈÏkaL ÔÓM‰ ÔÓ ÁwÈ ‡nL ‰¯Êb .˙·‡BL70È¯‰L , ∆∆¿≈»∆»ƒ«ƒ«∆∆∆«¿ƒ∆¬≈

¯pa Ò‡Ó ‡Ï71ÔÓM‰ ÔÓ ˙aLa ˙B‰Ï ¯eÒ‡Â , …ƒ¿««≈¿»≈»¿«»ƒ«∆∆
ÔÓ ÛË elÙ‡Â ,¯p‰ ‰˙·k elÙ‡Â ,Ba ˜Ï„‰L∆À¿««¬ƒ»¿»«≈«¬ƒ»«ƒ

¯p‰72¯eq‡ ˙ÓÁÓ ‰ˆ˜Ó ‡e‰L ÈtÓ ;73¯aÁ Ì‡Â . «≈ƒ¿≈∆À¿∆≈¬«ƒ¿ƒƒ≈
‡ˆBiÎÂ ˙ÈÒ¯Á·e „ÈÒa ¯p‰ Ï‡ ÔÓM‰ Ba LiL ÈÏk‰«¿ƒ∆≈«∆∆∆«≈¿ƒ¿«¿ƒ¿«≈

¯zÓ - Ô‰a74. »∆À»

ע"ב.69) כט, פי"ב 70)שבת (להלן מכבה משום ויתחייב
גם 71)ה"ב). חרס, הם הקערה או הכלי אפילו זה, ולפי

שם). (גמרא אסור ע"א.72)כן מד, מיוחד 73)שבת
השמן  "מותר ה"ד: פכ"ו להלן כמבואר איסור, לדבר ומזומן
להסתפק  אסור שבת, באותה בהן שהדליקו ושבקערה, שבנר
איסור". מחמת מוקצה שהוא מפני שבת, באותה ממנו

עצמו 74) מרחק - מיניה" "בדיל אחד כלי שנעשה כיון
שבת. איסור משום - ממנו

.‚ÈÔÈ‡75,˙aLa ÔÓL Ba Ïa˜Ï ¯p‰ ˙Áz ÈÏk ÔÈ˙B ≈¿ƒ¿ƒ«««≈¿«≈∆∆¿«»

BÎ‰Ó ÈÏk‰ Ïh·Ó È¯‰L76- ÌBÈ „BÚaÓ B˙ Ì‡Â . ∆¬≈¿«≈«¿ƒ≈¬≈¿ƒ¿»ƒ¿
Ba Ïa˜Ï ˙aLa ¯p‰ ˙Áz ÈÏk ÔÈ˙BÂ .¯zÓÀ»¿¿ƒ¿ƒ«««≈¿«»¿«≈

˙BˆBˆÈ77LnÓ Ô‰a ÔÈ‡L ÈtÓ ,78BÏha ‡Ï È¯‰Â , ƒƒ¿≈∆≈»∆«»«¬≈…ƒ¿
ÌÈÓ BÎB˙Ï ÔzÏ ¯eÒ‡Â .BÏËÏËlÓ79·¯ÚÓ elÙ‡Â , ƒ¿«¿¿¿»ƒ≈¿«ƒ«¬ƒ≈∆∆

.˙BˆBˆÈp‰ Èeak ·¯˜Ó ‡e‰L ÈtÓ ,˙aL«»ƒ¿≈∆¿»≈ƒ«ƒ

ע"ב.75) מב, שהכלי 76)שבת ממה כלומר מהכנתו,
פכ"ה  (להלן כסותר" שהוא מפני "ואסור לעשות לו מוכן
ועכשיו  הכלי, לטלטל מותר היה שמתחילה כ"ג) הלכה
סותר  כאילו ודומה שבתוכו, השמן מחמת בטלטול אוסרו
עוד  יוכל שלא כיון מב): (שבת פירש ורש"י ומשברו. הכלי
לו  כקובע הוא הרי מוקצה, איסור משום זו בשבת לטלטלו

למלאכה. ודומה בטיט ומחברו ע"ב.77)מקום מז, שבת
שנפלו 78) אחר אף הכלי לטלטל ומותר כבים, הם שמיד

הניצוצות. שבת 79)לתוכו ערב מים לתת מותר "אבל
מתכוון  אינו אם השמן, להגביה כדי בה, שמדליק בעששית

גאון). נטרונאי רב בשם הגאונים (תשובת לכיבוי"

.„ÈÔÈÏBt ÔÈ‡80ÔÈ¯B˜ ‡ÏÂ ,¯p‰ ¯B‡Ï81,¯p‰ ¯B‡Ï ≈ƒ¿«≈¿…ƒ¿«≈
ÏÚ ‰Ê ÌÈza ‰¯NÚ elÙ‡Â .˙BÓB˜ ÈzL dB·‚ elÙ‡Â«¬ƒ»«¿≈«¬ƒ¬»»»ƒ∆«
d¯B‡Ï ‰ÏÙÈ ‡ÏÂ ‡¯˜È ‡Ï - ‰BÈÏÚa ¯p‰Â ‰Ê ·b«∆¿«≈»∆¿»…ƒ¿»¿…«¿∆¿»

‰hÈÂ ÁkLÈ ‡nL ,‰BzÁza82‰ Ì‡Â .ÔÈ¯B˜ ÌÈL eÈ ««¿»∆»ƒ¿«¿«∆¿ƒ»¿«ƒƒ
ÔÈ¯zÓ - „Á‡ ÔÈÚa83„Á‡ ÏkL ,¯p‰ ÈÙÏ ˙B¯˜Ï ¿ƒ¿»∆»À»ƒƒ¿ƒ¿≈«≈∆»∆»

,ÌÈÈÚ ÈLa ‡Ï Ï·‡ ;ÁÎL Ì‡ B¯·Á ¯ÈkÊÓ Ô‰Ó≈∆«¿ƒ¬≈ƒ»«¬»…ƒ¿≈ƒ¿»ƒ
.BÈÚa „e¯Ë Ô‰Ó „Á‡ ÏkL∆»∆»≈∆»¿ƒ¿»

ממנו.80) כנים לבער בגד בודקים אין .. יב: יא. שבת
רב.81) עיון שצריכים לפי 82)דברים השמן להביא הנר

פעם  שכל ופתילה, בשמן רק וזה יפה. שידלק כדי הפתילה,
הדולק  אחר, במאור אבל לפתילה, השמן את להטות צריך
חשש  אין שיכלה, עד מתמעט האור ואין הסוף עד מהתחלה

השולחן'). ('מסגרת יטה בשני 83)שמא אבל אחד. בספר
על  משגיח ואינו בספרו מעיין אחד שכל אסור, ספרים
בליל  בביתֿהכנסת פיוטים אומרים אין זה ומטעם חבירו.
שאימת  מותר, הכיפורים ביום אבל בשבת, שחל יוםֿטוב
שאר  אבל טו, בהלכה תינוקות גבי כמו עליו, הכיפורים יום
ודומה  הכל, בפי שגורה שהיא להתפלל, מותר התפילה

טו. שבהלכה הפרשה" ל"ראש

.ÂË˙B˜BÈz‰84ÈtÓ ,¯p‰ ¯B‡Ï Ôa¯ ÈÙÏ ÔÈ¯B˜ «ƒƒƒ¿≈«»¿«≈ƒ¿≈
Ô¯nLÓ ·¯‰L85ÔÈ‡L ÈtÓ ,‡¯˜È ‡Ï ‡e‰ Ï·‡ ; ∆»«¿«¿»¬»…ƒ¿»ƒ¿≈∆≈

„Ú ¯p‰ ¯B‡Ï ¯ÙÒa ˙B‡¯Ï BÏ LÈÂ .ÂÈÏÚ Ô˙ÓÈ‡≈»»»»¿≈ƒ¿¿≈∆¿«≈«
¯Á‡Â ,Ô˙B¯˜‰Ï CÈ¯ˆ ‡e‰L ‰L¯t‰ L‡¯ ‰‡¯iL∆ƒ¿∆…«»»»∆»ƒ¿«¿»¿««

.ÂÈÙÏ ÔÈ‡¯B˜ Ì‰Â Ô„Èa ¯Ùq‰ Ô˙B Ck»≈«≈∆¿»»¿≈¿ƒ¿»»

היכן 84) רואה החחזן אמרו, "באמת יא. שבת במשנה
קורין". פושטים 85)התינוקות ואין עליהם, רבם שאימת

ובירושלמי  רבם; פי על אלא בחול אפילו בדבר לנגוע יד
מעוניינים  התלמידים אין כי טעם, עוד יש ה"ד פ"א שבת
ולקצר  למהר רוצים הם אדרבה, הנר, הדלקת את להאריך

בבית. רבם אין אפילו מותר, זה טעם ולפי לימודם,

.ÊËÌÈÏk86ÔeiÚa ‡l‡ ÔÈ¯k ÔÈ‡Â ,‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÓBc‰ ≈ƒ«ƒ∆»∆¿≈»ƒ»ƒ∆»¿ƒ
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נעשית  והמלאכה שבת בערב בין בשבת בין והשאלתו
הוא  מה בשבת מלאכה שעשה ישראל לזה ונמשך בשבת.
שכירות  לזה ונמשך לזה. שדומה לפי בהנאתה, אחרים או

בהם. וכיוצא דינו, מה המותרים לדברים בשבת ישראל

.‡¯eÒ‡2,˙aLa ‰Î‡ÏÓ eÏ ˙BNÚÏ È¯ÎÏ ¯ÓBÏ »«¿»¿ƒ«¬»¿»»¿«»
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .˙aM‰ ÏÚ ‰eˆÓ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈¿À∆«««»¿««ƒ

Ì„wÓ BÏ ¯Ó‡L3CÈ¯ˆ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,˙aM‰ ∆»«ƒ…∆««»¿««ƒ∆≈»ƒ
¯eÒ‡ ‰Ê ¯·„Â .˙aM‰ ¯Á‡Ï ‡l‡ ‰Î‡ÏÓ d˙B‡Ï¿»¿»»∆»¿««««»¿»»∆»
Ô‰ÈÈÚa ‰l˜ ˙aL ‰È‰z ‡lL È„k ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ¿≈∆…ƒ¿∆«»«»¿≈≈∆

.ÔÓˆÚa ˙BNÚÏ e‡B·ÈÂ¿»«¬¿«¿»

לא 2) מלאכה "כל הפסוק: על ט) פרשה (בא במכילתא
אתה  תעשה "לא טז) פסוק יב, פרק (שמות בהם" ייעשה
לומר  תלמוד מלאכתך? הנכרי יעשה ולא חבירך, יעשה ולא
הסמ"ג  וכתב יאשיה". רבי דברי בהם, ייעשה לא מלאכה כל
לתת  לישראל שאסור מכאן משמע עה) תעשה לא (במצוות
מדאורייתא, בשבת בין טוב ביום בין מלאכתו לעשות לגוי
הרמב"ן  אבל כן; מוכיח בהם" ייעשה "לא המקרא כי
התורה  מן מוזהרים אנו אין כי מבאר, זה לפסוק בפירושו
כמו  מדרבנן, שבות בה שיש אלא בשבת, נכרי מלאכת על
ח  דף גיטין (מסכת שבות" לנכרי "אמירה בתלמוד: שאמרו
שאינה  (דרשה אסמכתא הוא במכילתא והמדרש ב), עמוד
דבר  על לגזור חכמים ביד כוח שאין מפני עיקרית),
על  בגזרם ז"ל חכמינו השתדלו בתורה, היתרו שמפורש
ייעשה  "לא הכתוב: וכאן למקרא, אותם לסמוך השבותים
(המלבי"ם). אחרים ידי על העשייה איסור על מורה בנפעל
האיסור  מקור את הראה ב) עמוד טו דף זרה (עבודה רש"י
משבת  תשיב "אם יג) עמוד נח, פרק (ישעיה  קבלה בדברי
לנכרי  יאמר שלא דבר" ודּבר חפציך ממצוא . . . ְֵַרגליך
חול  של דיבור בכלל שהוא מכיוון בשבת מלאכה לעשות

בשבת. [=גוי]3)שאסור נוכרי ביד איגרת משלחין "אין
הרא"ש  כתב וכן א) עמוד יט דף שבת (מסכת שבת" ערב
גאון. סעדיה רבינו בשם ו' סימן שביעי פרק מציעא בבבא

.·ÏÈ·La Ì‡ :˙aLa BÓˆÚÓ ‰Î‡ÏÓ ‰NÚL È¯Î»¿ƒ∆»»¿»»≈«¿¿«»ƒƒ¿ƒ
¯eÒ‡ - d˙B‡ ‰NÚ Ï‡¯NÈ4‰Î‡ÏÓ d˙B‡a ˙B‰Ï ƒ¿»≈»»»»≈»¿»¿»»
ÔÈzÓÈÂ ,˙aL È‡ˆBÓ „Ú5,‡e‰Â .‰NÚzL È„Îa «»≈«»¿«¿ƒƒ¿≈∆≈»∆»

‡lL6ÌÈa¯ Ba eÚ„iL „Ú ,‡ÈÒ‰¯Ùa ¯·c‰ ‡‰È ∆…¿≈«»»¿«¿∆¿»«∆≈¿«ƒ
Ì‡Â .˙aLa ‰NÚ ‡e‰ ÈBÏt ÏÈ·La ‰Ê ¯·cL∆»»∆ƒ¿ƒ¿ƒ«¬»¿«»¿ƒ

¯zÓ - ‰NÚ „·Ïa BÓˆÚ ÏÈ·La7.˙aLa da ˙B‰Ï ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«»»À»≈»»¿«»

שלא 4) אחר לישראל אף א) עמוד קכב דף שבת (מסכת
בשבת. ממלאכה ייהנה שלא בשבילו בכדי 5)נעשה היינו
שישהה  בכדי או המלאכה אותה (מסכת שיעשה המביא

ב). עמוד כד דף ה',6)ביצה הלכה להלן קבר מדין נלמד
שאין  הדבר", שיהיה "והוא הנוסח: (מער"ק) יד ובכתב
אבל  פרהסיא, במלאכת אלא שתעשה בכדי להמתין צורך

שלנו. כנוסח משמע הפוסקים דף 7)מכל שבת מסכת
באים  שהיו וזקנים גמליאל ברבן "מעשה א עמוד קכב
בו  ולרדת לעלות משופע (קרש כבש נכרי ועשה בספינה

וזקנים". גמליאל רבן וירדו בו, לירד ליבשה) מהספינה

.‚B¯B‡Ï LnzLÓ - ¯p‰ ˙‡ ˜ÈÏ„‰L È¯Î ?„ˆÈk≈«»¿ƒ∆ƒ¿ƒ∆«≈ƒ¿«≈¿
¯eÒ‡ - Ï‡¯NÈ ÏÈ·La Ì‡Â ;Ï‡¯NÈ8È¯Î ‰NÚ . ƒ¿»≈¿ƒƒ¿ƒƒ¿»≈»»»»¿ƒ

Ì‡Â ;Ï‡¯NÈ ÂÈ¯Á‡ „¯È - ‰ÈÙq‰ ÔÓ Ba „¯ÈÏ L·k∆∆≈≈ƒ«¿ƒ»≈≈«¬»ƒ¿»≈¿ƒ
BzÓ‰a ˙B˜L‰Ï ÌÈÓ ‡lÓ .¯eÒ‡ - Ï‡¯NÈ ÏÈ·Laƒ¿ƒƒ¿»≈»ƒ≈«ƒ¿«¿¿∆¿
- Ï‡¯NÈ ÏÈ·La Ì‡Â ;Ï‡¯NÈ ÂÈ¯Á‡ ‰˜LÓ -«¿∆«¬»ƒ¿»≈¿ƒƒ¿ƒƒ¿»≈
Ï‡¯NÈ ÁÈpÓ - BzÓ‰·Ï ÏÈÎ‡‰Ï ÌÈ·NÚ ËwÏ .¯eÒ‡»ƒ≈¬»ƒ¿«¬ƒƒ¿∆¿«ƒ«ƒ¿»≈

BzÓ‰a9È¯Îp‰ B˙B‡ ‡‰È ‡lL ,‡e‰Â .Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ¿∆¿∆¡…≈∆»∆…¿≈«»¿ƒ
,BÏÈ·La BzÎ‡ÏÓa ‰a¯È ‡nL ;Ï‡¯NÈ B˙B‡Ï ¯ÈkÓ«ƒ¿ƒ¿»≈∆»«¿∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ
¯LÙ‡L ¯·c Ïk ÔÎÂ .Ï‡¯NÈ ÏÈ·La ‰NBÚ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆ƒ¿ƒƒ¿»≈¿≈»»»∆∆¿»
BÈ‡ ÔkŒÌ‡ ‡l‡ ˙aLa Ba ‰‰È ‡Ï ,Ba ˙Ba¯‰Ï¿«¿…≈»∆¿«»∆»ƒ≈≈

.B¯ÈkÓ«ƒ

א.8) עמוד קכב דף שבת "נכרי 9)מסכת (שם) בברייתא
הגמרא  ומקשה ישראל" אחריו מאכיל עשבים שליקט
מוקצה  גבי על בהמתו להעמיד שאסור חנינא רבי מדברי
והרי  בשבת מוקצה מטלטל ונמצא ויאכילנה בידו יקח שמא
שאינו  שם ומתרץ הם? מוקצים בשבת שנלקטו אלו עשבים
אותה  ומכוון מרחוק עומד הוא אלא העשבים על מעמידה
לפניה. אחרות דרכים שסותם זה ידי על העשבים למקום
כן  גם בוודאי בהמתו" ישראל "מניח שכתב והרמב"ם
שאילו  זה. כעין מעשה ידי על אותה שמניח היא כוונתו
כי  וייתכן כלל חידוש זה אין אלו עשבים אוכלת לראותה
כן  גם - הישראל לצורך העשבים את הגוי ליקט אם אף
באורח  וראה מהם. מלאכול בהמתו את למנוע מחוייב אינו

יג. סעיף שכה סימן חיים

.„¯ ÔB‚k ,ËÚÓÏe ˙Ba¯‰Ï Ba ÔÈ‡L ¯·c Ï·‡10 ¬»»»∆≈¿«¿¿«≈¿≈
ÂÈ¯Á‡ ‰‰ ,BÓˆÚ ÏÈ·La ‰NÚÂ ÏÈ‡B‰ - L·ÎÂ»∆∆ƒ¿»»ƒ¿ƒ«¿∆¡∆«¬»
˜eÏc‰ ¯ .B¯ÈkÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ˙aLa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«»¿««ƒ∆«ƒ≈«»

Ï‡¯NÈ ·¯ Ì‡ :˙aLa ‰aÒÓa11LnzL‰Ï ¯eÒ‡ - ƒ¿ƒ»¿«»ƒ…ƒ¿»≈»¿ƒ¿«≈
·¯ Ì‡Â ;˜ÈÏ„Ó ·¯‰ ˙Úc ÏÚ - ˜ÈÏ„n‰L ,d¯B‡Ï¿»∆««¿ƒ«««»…«¿ƒ¿ƒ…
- ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ;d¯B‡Ï LnzL‰Ï ¯zÓ - ÌÈ¯Î»¿ƒÀ»¿ƒ¿«≈¿»∆¡»¿∆¡»
ÔÈ‡ - ˙BaÎÏ È¯Î ‡·e ,˙aLa ‰˜Ï„ ‰ÏÙ .¯eÒ‡»»¿»¿≈»¿«»»»¿ƒ¿«≈

'‰aÎz Ï‡'Â '‰ak' BÏ ÔÈ¯ÓB‡12ÔÈ‡L ÈtÓ , ¿ƒ«≈¿«¿«∆ƒ¿≈∆≈
B˙˙È·L13.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .eÈÏÚ ¿ƒ»»≈¿≈…«≈»∆

א).10) עמוד קכב דף שבת (מסכת למאה" נר לאחד "נר
למאה". כבש לאחד "כבש כן יודעים 11)וכמו שאיננו

בשביל  או נכרי, בשביל או ישראל בשביל הדליק אם
אף  מותר עצמו בשביל שעשה הוכחה לנו יש ואם שניהם,

(מגידֿמשנה). ישראל בידו.12)ברוב למחות צריך אין
שבת 13) (מסכת בשבת הנכרי שישבות מצווים אנו שאין

א). עמוד קכא דף

.‰˙Ó14¯·˜ BÏ e¯ÙÁÂ ÔB¯‡ ÌÈ¯Î BÏ eNÚL ≈∆»»¿ƒ»¿»¿∆∆
ÔÈÏÈÏÁ BÏ e‡È·‰ B‡ ,˙aLa15Ì‡ :Ô‰a „tÒÏ ¿«»≈ƒ¬ƒƒƒ¿…»∆ƒ

¯·wÈÂ ˙aL È‡ˆBÓÏ eNÚiL È„Îa ÔÈzÓÈ - ‰Úˆa¿ƒ¿»«¿ƒƒ¿≈∆≈»¿»≈«»¿ƒ»≈
‡ÈË¯Òa ¯·w‰ ‰È‰ Ì‡Â ;Ba16ÏÚ ÔB¯‡‰Â ‰ÏB„‚ ¿ƒ»»«∆∆ƒ¿«¿»¿»¿»»«

ÌÈ¯Îp‰L ‰fL ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ·M‰Â ÔÈ¯·BÚ‰ ÏÎÂ ,ÂÈab«»¿»»¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ∆∆∆«»¿ƒ
¯·wÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‡e‰ ÈBÏÙÏ ˙aLa ÂLÎÚ ÔÈNBÚƒ«¿»¿«»ƒ¿ƒ¬≈∆…ƒ»≈
.‡ÈÒ‰¯Ùa ‡e‰L ÈtÓ ,˙ÈÓÏBÚ Ï‡¯NÈ B˙B‡ Baƒ¿»≈»ƒƒ¿≈∆¿«¿∆¿»
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È„Îa ÔÈzÓiL ,‡e‰Â .¯Á‡ Ï‡¯NÈ Ba ¯a˜Ï ¯zÓeÀ»ƒ¿…ƒ¿»≈«≈»∆«¿ƒƒ¿≈
‰NÚiL17.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆≈»∆¿≈…«≈»∆

הוא 14) שגנאי א) עמוד קנא דף שבת מסכת (משנה
בשבילו  בפרסום שבת שנתחלל בקבר להיקבר לישראל
א). עמוד פא דף קמא בבא במסכת ותוספות (הר"ן

מחללים 15) והיו בצידו, ונקבים נבוב מקנה עשוי נגינה כלי
ונהי. לאבל המת מיטת אחר הרבים.16)בו דרך רחוב,

את 17) ח' בהלכה מנמק שרבינו כיוון כאן, השיג והראב"ד
לנכרי  יאמר שמא משום שיעשה, בכדי להמתין שצריך הדין
מכיוון  כאן כן אם מייד, מוכן הדבר וימצא לו, לעשות
אין  לעולם, בשבילו שנעשה ישראל לאותו נאסר שהדבר
בשבילו. נעשה שלא מכיוון שיעשה, בכדי אחר על לאסור

.ÂÈ¯Î18ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙ÓÏ ˙aLa ÔÈÏÈÏÁ ‡È·‰L »¿ƒ∆≈ƒ¬ƒƒ¿«»¿≈««ƒ
È„Îa ˙aL È‡ˆBÓÏ ÔÈzÓÈ - ‰ÓBÁ‰ „vÓ Ô‡È·‰L∆¡ƒ»ƒ««»«¿ƒ¿»≈«»ƒ¿≈
‡nL ;Ô‰a e„tÒÈ Ck ¯Á‡Â ,·B¯˜ ÌB˜nÓ ‡B·iL∆»ƒ»»¿««»ƒ¿¿»∆∆»
¯˜a·e ,‰ÓBÁ‰ „Ú ¯Á‡ ÌB˜nÓ Ìe‡È·‰ ‰ÏÈla««¿»¡ƒƒ»«≈««»«…∆

Ô‰a eÒÎ19ÈBÏt ÌB˜nnL È‡cÂa Ú„È Ì‡Â . ƒ¿¿»∆¿ƒ»«¿««∆ƒ¿¿ƒ
ÌB˜Ó B˙B‡Ó e‡B·iL È„Îa ÔÈzÓÈ - ˙aLa Ìe‡È·‰¡ƒ¿«»«¿ƒƒ¿≈∆»≈»
‡ÈË¯Òa ¯·c‰ ‡‰È ‡lL ,‡e‰Â .˙aM‰ ¯Á‡20 ««««»»∆…¿≈«»»ƒ¿«¿»

.e¯Ó‡L BÓk ,‰ÏB„‚¿»¿∆»«¿

א).18) עמוד קנא דף שבת מסכת וגמרא ואף 19)(משנה
רק  הוא אמה אלפיים שבת ותחום לקולא, דרבנן שספק
אפשר  שהרי בחלילין להשתמש אסור זאת בכל מדרבנן,
להיכנס  צורך ואין גמור בהיתר ויהיו הערב עד להמתין
שכה). סימן חיים אורח זהב (טורי איסור בספק

התימנים).20) יד (כתב גדולה" "בפרהסיא אחרת: בנוסחה
(שם) ששנינו ומה וקבר. לארון שווה חלילים שדין נמצא
היא  שהדרך מפני הוא לחוד וקבר וארון לחוד חלילים

בצינעא. וחלילים בפרהסיא וקבר שארון

.Ê¯ÈÚ21da ‰˙È‰Â ,dÎB˙a ÔÈ¯c ÌÈ¯ÎÂ Ï‡¯NiL ƒ∆ƒ¿»≈¿»¿ƒ»ƒ¿»¿»¿»»
˙ˆÁ¯n‰ ıÁ¯Ó22·¯ Ì‡ :˙aLa23¯zÓ - ÌÈ¯Î ∆¿»««¿∆∆¿«»ƒ…»¿ƒÀ»

- Ï‡¯NÈ ·¯ Ì‡Â ;„iÓ ˙aL È‡ˆBÓÏ da ıÁ¯Ïƒ¿…»¿»≈«»ƒ»¿ƒ…ƒ¿»≈
;enÁe‰ ·¯‰ ÏÈ·LaL ,ÔÈnÁ enÁiL È„Îa ÔÈzÓÈ«¿ƒƒ¿≈∆≈««ƒ∆ƒ¿ƒ»…«

‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ24ÔÈnÁ enÁiL È„Îa ÔÈzÓÈ -25ÔÎÂ . ∆¡»¿∆¡»«¿ƒƒ¿≈∆≈««ƒ¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

ה.21) משנה ב פרק בשבת.22)מכשירין בה שרוחצים
המתרחצים 23) האנשים רוב א) עמוד קכב דף שבת (מסכת

המרחץ. את הנכרי מחמם שבעבורם זו בעונה במרחץ
נעשה.24) שניהם לרחיצה.25)בשביל מים

.ÁBÊ ‰Î‡ÏÓ BÏ ˙BNÚÏ È¯ÎÏ ¯Ó‡L Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆»«¿»¿ƒ«¬¿»»
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe ¯·ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙aLa26 ¿«»««ƒ∆»««ƒ«««¿

ÔÈzÓiL ¯Á‡ ·¯ÚÏ ‰Î‡ÏÓ d˙B‡a ˙B‰Ï BÏ ¯zÓ -À»≈»¿»¿»»»∆∆««∆«¿ƒ
È„Îa ÔÈzÓiL ÌB˜Ó ÏÎa e¯Ò‡ ‡ÏÂ .‰NÚzL È„Îaƒ¿≈∆≈»∆¿…»¿¿»»∆«¿ƒƒ¿≈

ÈtÓ ‡l‡ eNÚiL27¯zÓ ‡‰È ¯Ó‡z Ì‡L :‰Ê ¯·c ∆«¬∆»ƒ¿≈»»∆∆ƒ…«¿≈À»
¯·c‰ ‡ˆÓÈÂ BÏ ˙BNÚÏ È¯ÎÏ ¯Ó‡È ‡nL ,„iÓƒ»∆»…«¿»¿ƒ«¬¿ƒ¿»«»»
,eNÚiL È„Îa ÔÈzÓiL „Ú e¯Ò‡L ÔÂÈÎÂ .„iÓ ÔÎeÓ»ƒ»¿≈»∆»¿«∆«¿ƒƒ¿≈∆«¬

¯kzNÓ BÈ‡ È¯‰L ;BÏ ˙BNÚÏ È¯ÎÏ ¯Ó‡È ‡Ï……«¿»¿ƒ«¬∆¬≈≈ƒ¿«≈
¯·c ‰NÚiL È„Îa ·¯ÚÏ ·kÚ˙Ó ‡e‰L ÈtÓ ,ÌeÏk¿ƒ¿≈∆ƒ¿«≈»∆∆ƒ¿≈∆≈»∆»»

.˙aLa ‰NÚpL ‰Ê∆∆«¬»¿«»

ג.26) הלכה א פרק למעלה לא 27)ראה זה טעם לפי
שבשבילו  ישראל לאותו רק שיעשו בכדי להמתין אמרו
ביאר  רש"י אבל לא; אחר לישראל אבל המלאכה, נעשתה
ייהנה  שלא "כדי ב): עמוד כה דף ביצה (מסכת הטעם
בין  הבדל אין זה ולפי טוב" יום או שבת ממלאכת ישראל

ה'. הלכה ראה אחר, או זה ישראל

.Ë‰Î‡ÏÓ BÈ‡L ¯·c28˙aLa B˙BNÚÏ ¯eÒ‡ ÔÈ‡Â , »»∆≈¿»»¿≈»«¬¿«»
˙e·L ÌeMÓ ‡l‡29È¯ÎÏ ¯ÓBÏ Ï‡¯NÈÏ ¯zÓ - ∆»ƒ¿À»¿ƒ¿»≈«¿»¿ƒ

˙ˆ˜Ó ÌL ‰È‰iL ,‡e‰Â .˙aLa B˙BNÚÏ30B‡ ,ÈÏÁ «¬¿«»»∆ƒ¿∆»ƒ¿»…ƒ
‰ÂˆÓ ÈtÓ B‡ ,‰a¯‰ C¯ˆ ¯·cÏ CÈ¯ˆ ‰È‰È31. ƒ¿∆»ƒ«»»…∆«¿≈ƒ¿≈ƒ¿»

ע 28) סח דף ב עמוד סז דף עירובין שאין (מסכת א) מוד
דבר  הוא ואם ועושהו, לנכרי אומר דרבנן, איסור אלא בו

לעשותו. לנכרי יאמר לא התורה מן חומרא 29)שאסור
גמורה. מנוחה לשם טוב ויום בשבת מלאכות בקצת

צרכיו 30) כל לו עושים סכנה בו אין אפילו ממש, חולה כי
אף  מותר דאורייתא מלאכה בהם שאין ודברים נכרי, ידי על
לדבר  דבר מדמין "אין אבל ב); פרק (למעלה ישראל ידי על
שהתירו  מה אלא להתיר בהן לך ואין השבותים, בענייני

משנה). (מגיד מחצר 31)חכמים" חמים מים להביא
מצוות  לצורך הקטן את לרחוץ ביניהן, עירבו שלא לחצר

י. הלכה ראה מילה.

.ÈÔÏÈ‡a ˙BÏÚÏ ˙aLa È¯ÎÏ Ï‡¯NÈ ¯ÓB‡ ?„ˆÈk≈«≈ƒ¿»≈¿»¿ƒ¿«»«¬»ƒ»
B‡ ¯ÙBL BÏ ‡È·‰Ï È„k ÌÈn‰ Èt ÏÚ ËeLÏ B‡»«¿≈««ƒ¿≈¿»ƒ»
·e¯Ú ÔÈ‡L ¯ˆÁÏ ¯ˆÁÓ BÏ ‡È·Ó B‡ ,‰ÏÈÓÏ ÔÈkÒ«ƒ¿ƒ»≈ƒ≈»≈¿»≈∆≈≈

¯ÚËˆÓe ÔË˜ Ì‰a ıÈÁ¯‰Ï ÔÈnÁ ÌÈÓ Ô‰ÈÈa32ÔÎÂ . ≈≈∆«ƒ«ƒ¿«¿ƒ»∆»»ƒ¿«≈¿≈
Ïk33.‰Êa ‡ˆBik …«≈»∆

התימנים).32) יד (כתב מצטער" "או אחרת: בנוסחה
במילה 33) שרק ב) עמוד ח דף גיטין (מסכת התוספות דעת

שבת. דוחה גופה שמילה כיוון התירו

.‡È˙Èa Á˜Bl‰34¯zÓ - È¯Îp‰ ÔÓ Ï‡¯NÈ ı¯‡a «≈««ƒ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ«»¿ƒÀ»
‰¯ÈÓ‡L ;˙aLa ¯ËL BÏ ·zÎÏ È¯ÎpÏ ¯ÓBÏ BÏ««»¿ƒƒ¿…¿»¿«»∆¬ƒ»
ı¯‡ ·eMÈ ÌeMÓe ,Ì‰È¯·cÓ ‰¯eÒ‡ ˙aLa È¯ÎÏ¿»¿ƒ¿«»¬»ƒƒ¿≈∆ƒƒ∆∆

‰Ê ¯·„a e¯Ê‚ ‡Ï Ï‡¯NÈ35Ì‰Ó ˙Èa Á˜Bl‰ ÔÎÂ . ƒ¿»≈…»¿¿»»∆¿≈«≈««ƒ≈∆
‡È¯eÒa36‰Ê ¯·„Ï Ï‡¯NÈ ı¯‡k ‡È¯eqL ,37. ¿¿»∆¿»¿∆∆ƒ¿»≈¿»»∆

בארץ 34) בית "הקונה ב) עמוד פ דף קמא בבא (מסכת
מכירה) (שטר אונו עליו כותבין בשבת.ישראל אפילו

בשבת?) שכותבין הדעת על יעלה (וכי דעתך? סלקא בשבת
ישראל  ארץ יישוב מצוות (שמשום ועושה לנכרי אומר אלא
הלכה  ב פרק קטן מועד (מסכת ובירושלמי שבות)", התירו
מן  בתים ליקח מהו לרשב"ל שאל לוי בן יהושע רבי ד):
לקנות  מותר (אם בשבתא רבי, שאל אימת לו: אמר הנכרי?
(כיוון  עושה הוא כיצד (לקנות). מותר בשבת תנא: בשבת)?
דינרין  של כיסין לו מראה כסף)? לו מוסר היהודי שאין
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נעשית  והמלאכה שבת בערב בין בשבת בין והשאלתו
הוא  מה בשבת מלאכה שעשה ישראל לזה ונמשך בשבת.
שכירות  לזה ונמשך לזה. שדומה לפי בהנאתה, אחרים או

בהם. וכיוצא דינו, מה המותרים לדברים בשבת ישראל

.‡¯eÒ‡2,˙aLa ‰Î‡ÏÓ eÏ ˙BNÚÏ È¯ÎÏ ¯ÓBÏ »«¿»¿ƒ«¬»¿»»¿«»
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .˙aM‰ ÏÚ ‰eˆÓ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈¿À∆«««»¿««ƒ

Ì„wÓ BÏ ¯Ó‡L3CÈ¯ˆ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,˙aM‰ ∆»«ƒ…∆««»¿««ƒ∆≈»ƒ
¯eÒ‡ ‰Ê ¯·„Â .˙aM‰ ¯Á‡Ï ‡l‡ ‰Î‡ÏÓ d˙B‡Ï¿»¿»»∆»¿««««»¿»»∆»
Ô‰ÈÈÚa ‰l˜ ˙aL ‰È‰z ‡lL È„k ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ¿≈∆…ƒ¿∆«»«»¿≈≈∆

.ÔÓˆÚa ˙BNÚÏ e‡B·ÈÂ¿»«¬¿«¿»

לא 2) מלאכה "כל הפסוק: על ט) פרשה (בא במכילתא
אתה  תעשה "לא טז) פסוק יב, פרק (שמות בהם" ייעשה
לומר  תלמוד מלאכתך? הנכרי יעשה ולא חבירך, יעשה ולא
הסמ"ג  וכתב יאשיה". רבי דברי בהם, ייעשה לא מלאכה כל
לתת  לישראל שאסור מכאן משמע עה) תעשה לא (במצוות
מדאורייתא, בשבת בין טוב ביום בין מלאכתו לעשות לגוי
הרמב"ן  אבל כן; מוכיח בהם" ייעשה "לא המקרא כי
התורה  מן מוזהרים אנו אין כי מבאר, זה לפסוק בפירושו
כמו  מדרבנן, שבות בה שיש אלא בשבת, נכרי מלאכת על
ח  דף גיטין (מסכת שבות" לנכרי "אמירה בתלמוד: שאמרו
שאינה  (דרשה אסמכתא הוא במכילתא והמדרש ב), עמוד
דבר  על לגזור חכמים ביד כוח שאין מפני עיקרית),
על  בגזרם ז"ל חכמינו השתדלו בתורה, היתרו שמפורש
ייעשה  "לא הכתוב: וכאן למקרא, אותם לסמוך השבותים
(המלבי"ם). אחרים ידי על העשייה איסור על מורה בנפעל
האיסור  מקור את הראה ב) עמוד טו דף זרה (עבודה רש"י
משבת  תשיב "אם יג) עמוד נח, פרק (ישעיה  קבלה בדברי
לנכרי  יאמר שלא דבר" ודּבר חפציך ממצוא . . . ְֵַרגליך
חול  של דיבור בכלל שהוא מכיוון בשבת מלאכה לעשות

בשבת. [=גוי]3)שאסור נוכרי ביד איגרת משלחין "אין
הרא"ש  כתב וכן א) עמוד יט דף שבת (מסכת שבת" ערב
גאון. סעדיה רבינו בשם ו' סימן שביעי פרק מציעא בבבא

.·ÏÈ·La Ì‡ :˙aLa BÓˆÚÓ ‰Î‡ÏÓ ‰NÚL È¯Î»¿ƒ∆»»¿»»≈«¿¿«»ƒƒ¿ƒ
¯eÒ‡ - d˙B‡ ‰NÚ Ï‡¯NÈ4‰Î‡ÏÓ d˙B‡a ˙B‰Ï ƒ¿»≈»»»»≈»¿»¿»»
ÔÈzÓÈÂ ,˙aL È‡ˆBÓ „Ú5,‡e‰Â .‰NÚzL È„Îa «»≈«»¿«¿ƒƒ¿≈∆≈»∆»

‡lL6ÌÈa¯ Ba eÚ„iL „Ú ,‡ÈÒ‰¯Ùa ¯·c‰ ‡‰È ∆…¿≈«»»¿«¿∆¿»«∆≈¿«ƒ
Ì‡Â .˙aLa ‰NÚ ‡e‰ ÈBÏt ÏÈ·La ‰Ê ¯·cL∆»»∆ƒ¿ƒ¿ƒ«¬»¿«»¿ƒ

¯zÓ - ‰NÚ „·Ïa BÓˆÚ ÏÈ·La7.˙aLa da ˙B‰Ï ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«»»À»≈»»¿«»

שלא 4) אחר לישראל אף א) עמוד קכב דף שבת (מסכת
בשבת. ממלאכה ייהנה שלא בשבילו בכדי 5)נעשה היינו
שישהה  בכדי או המלאכה אותה (מסכת שיעשה המביא

ב). עמוד כד דף ה',6)ביצה הלכה להלן קבר מדין נלמד
שאין  הדבר", שיהיה "והוא הנוסח: (מער"ק) יד ובכתב
אבל  פרהסיא, במלאכת אלא שתעשה בכדי להמתין צורך

שלנו. כנוסח משמע הפוסקים דף 7)מכל שבת מסכת
באים  שהיו וזקנים גמליאל ברבן "מעשה א עמוד קכב
בו  ולרדת לעלות משופע (קרש כבש נכרי ועשה בספינה

וזקנים". גמליאל רבן וירדו בו, לירד ליבשה) מהספינה

.‚B¯B‡Ï LnzLÓ - ¯p‰ ˙‡ ˜ÈÏ„‰L È¯Î ?„ˆÈk≈«»¿ƒ∆ƒ¿ƒ∆«≈ƒ¿«≈¿
¯eÒ‡ - Ï‡¯NÈ ÏÈ·La Ì‡Â ;Ï‡¯NÈ8È¯Î ‰NÚ . ƒ¿»≈¿ƒƒ¿ƒƒ¿»≈»»»»¿ƒ

Ì‡Â ;Ï‡¯NÈ ÂÈ¯Á‡ „¯È - ‰ÈÙq‰ ÔÓ Ba „¯ÈÏ L·k∆∆≈≈ƒ«¿ƒ»≈≈«¬»ƒ¿»≈¿ƒ
BzÓ‰a ˙B˜L‰Ï ÌÈÓ ‡lÓ .¯eÒ‡ - Ï‡¯NÈ ÏÈ·Laƒ¿ƒƒ¿»≈»ƒ≈«ƒ¿«¿¿∆¿
- Ï‡¯NÈ ÏÈ·La Ì‡Â ;Ï‡¯NÈ ÂÈ¯Á‡ ‰˜LÓ -«¿∆«¬»ƒ¿»≈¿ƒƒ¿ƒƒ¿»≈
Ï‡¯NÈ ÁÈpÓ - BzÓ‰·Ï ÏÈÎ‡‰Ï ÌÈ·NÚ ËwÏ .¯eÒ‡»ƒ≈¬»ƒ¿«¬ƒƒ¿∆¿«ƒ«ƒ¿»≈

BzÓ‰a9È¯Îp‰ B˙B‡ ‡‰È ‡lL ,‡e‰Â .Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ¿∆¿∆¡…≈∆»∆…¿≈«»¿ƒ
,BÏÈ·La BzÎ‡ÏÓa ‰a¯È ‡nL ;Ï‡¯NÈ B˙B‡Ï ¯ÈkÓ«ƒ¿ƒ¿»≈∆»«¿∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ
¯LÙ‡L ¯·c Ïk ÔÎÂ .Ï‡¯NÈ ÏÈ·La ‰NBÚ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆ƒ¿ƒƒ¿»≈¿≈»»»∆∆¿»
BÈ‡ ÔkŒÌ‡ ‡l‡ ˙aLa Ba ‰‰È ‡Ï ,Ba ˙Ba¯‰Ï¿«¿…≈»∆¿«»∆»ƒ≈≈

.B¯ÈkÓ«ƒ

א.8) עמוד קכב דף שבת "נכרי 9)מסכת (שם) בברייתא
הגמרא  ומקשה ישראל" אחריו מאכיל עשבים שליקט
מוקצה  גבי על בהמתו להעמיד שאסור חנינא רבי מדברי
והרי  בשבת מוקצה מטלטל ונמצא ויאכילנה בידו יקח שמא
שאינו  שם ומתרץ הם? מוקצים בשבת שנלקטו אלו עשבים
אותה  ומכוון מרחוק עומד הוא אלא העשבים על מעמידה
לפניה. אחרות דרכים שסותם זה ידי על העשבים למקום
כן  גם בוודאי בהמתו" ישראל "מניח שכתב והרמב"ם
שאילו  זה. כעין מעשה ידי על אותה שמניח היא כוונתו
כי  וייתכן כלל חידוש זה אין אלו עשבים אוכלת לראותה
כן  גם - הישראל לצורך העשבים את הגוי ליקט אם אף
באורח  וראה מהם. מלאכול בהמתו את למנוע מחוייב אינו

יג. סעיף שכה סימן חיים

.„¯ ÔB‚k ,ËÚÓÏe ˙Ba¯‰Ï Ba ÔÈ‡L ¯·c Ï·‡10 ¬»»»∆≈¿«¿¿«≈¿≈
ÂÈ¯Á‡ ‰‰ ,BÓˆÚ ÏÈ·La ‰NÚÂ ÏÈ‡B‰ - L·ÎÂ»∆∆ƒ¿»»ƒ¿ƒ«¿∆¡∆«¬»
˜eÏc‰ ¯ .B¯ÈkÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ˙aLa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«»¿««ƒ∆«ƒ≈«»

Ï‡¯NÈ ·¯ Ì‡ :˙aLa ‰aÒÓa11LnzL‰Ï ¯eÒ‡ - ƒ¿ƒ»¿«»ƒ…ƒ¿»≈»¿ƒ¿«≈
·¯ Ì‡Â ;˜ÈÏ„Ó ·¯‰ ˙Úc ÏÚ - ˜ÈÏ„n‰L ,d¯B‡Ï¿»∆««¿ƒ«««»…«¿ƒ¿ƒ…
- ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ;d¯B‡Ï LnzL‰Ï ¯zÓ - ÌÈ¯Î»¿ƒÀ»¿ƒ¿«≈¿»∆¡»¿∆¡»
ÔÈ‡ - ˙BaÎÏ È¯Î ‡·e ,˙aLa ‰˜Ï„ ‰ÏÙ .¯eÒ‡»»¿»¿≈»¿«»»»¿ƒ¿«≈

'‰aÎz Ï‡'Â '‰ak' BÏ ÔÈ¯ÓB‡12ÔÈ‡L ÈtÓ , ¿ƒ«≈¿«¿«∆ƒ¿≈∆≈
B˙˙È·L13.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .eÈÏÚ ¿ƒ»»≈¿≈…«≈»∆

א).10) עמוד קכב דף שבת (מסכת למאה" נר לאחד "נר
למאה". כבש לאחד "כבש כן יודעים 11)וכמו שאיננו

בשביל  או נכרי, בשביל או ישראל בשביל הדליק אם
אף  מותר עצמו בשביל שעשה הוכחה לנו יש ואם שניהם,

(מגידֿמשנה). ישראל בידו.12)ברוב למחות צריך אין
שבת 13) (מסכת בשבת הנכרי שישבות מצווים אנו שאין

א). עמוד קכא דף

.‰˙Ó14¯·˜ BÏ e¯ÙÁÂ ÔB¯‡ ÌÈ¯Î BÏ eNÚL ≈∆»»¿ƒ»¿»¿∆∆
ÔÈÏÈÏÁ BÏ e‡È·‰ B‡ ,˙aLa15Ì‡ :Ô‰a „tÒÏ ¿«»≈ƒ¬ƒƒƒ¿…»∆ƒ

¯·wÈÂ ˙aL È‡ˆBÓÏ eNÚiL È„Îa ÔÈzÓÈ - ‰Úˆa¿ƒ¿»«¿ƒƒ¿≈∆≈»¿»≈«»¿ƒ»≈
‡ÈË¯Òa ¯·w‰ ‰È‰ Ì‡Â ;Ba16ÏÚ ÔB¯‡‰Â ‰ÏB„‚ ¿ƒ»»«∆∆ƒ¿«¿»¿»¿»»«

ÌÈ¯Îp‰L ‰fL ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ·M‰Â ÔÈ¯·BÚ‰ ÏÎÂ ,ÂÈab«»¿»»¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ∆∆∆«»¿ƒ
¯·wÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‡e‰ ÈBÏÙÏ ˙aLa ÂLÎÚ ÔÈNBÚƒ«¿»¿«»ƒ¿ƒ¬≈∆…ƒ»≈
.‡ÈÒ‰¯Ùa ‡e‰L ÈtÓ ,˙ÈÓÏBÚ Ï‡¯NÈ B˙B‡ Baƒ¿»≈»ƒƒ¿≈∆¿«¿∆¿»
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ומעלה  חותם והגוי הכסף) את לעצמו יקח שהנכרי (כדי
יריחו  נכבשה שלא מצינו שכן לשלטון), (לארכיון, לארכיים
ראה  בשבת; אפילו - רדתה" "עד וכתיב בשבת, אלא

ב. פרק בסוף התירו 35)למעלה לא מצוה משום כי ואף
י'), הלכה (למעלה לישראל שבות איסור אלא לנכרי לומר
משאר  גדולה שהיא ישראל, ארץ יישוב מצוות משום אבל
על  פ') פיסקא ראה (פרשת בספרי עליה שאמרו עד מצוות,
"שמור  לו וסמוך בארצם" וישבת אותם "וירשת המקרא
"ישיבת  - מצוך" אנכי אשר האלה הדברים כל את ושמעת
אף  התירו - שבתורה" המצוות כל כנגד שקולה ישראל ארץ

נכרי. ידי על כתיבה - דאורייתא היא 36)מלאכה
כל  שכבש קודם כנען, לארץ חוץ דוד, שכבש מהארצות

ג). הלכה א פרק תרומות (הלכות ישראל (מסכת 37)ארץ
ב). עמוד ח דף גיטין

.·È˜ÒBt38‰Î‡Ïn‰ ÏÚ È¯Îp‰ ÌÚ Ì„‡39ıˆB˜Â40 ≈»»ƒ«»¿ƒ««¿»»¿≈
BÓˆÚÏ ‰NBÚ È¯Îp‰Â ,ÌÈÓc41‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . »ƒ¿«»¿ƒ∆¿«¿¿««ƒ∆

˙aLa ‰NBÚ42¯zÓ -43È¯Îp‰ ˙‡ ¯ÎBN‰ ÔÎÂ . ∆¿«»À»¿≈«≈∆«»¿ƒ
‰a¯‰ ÌÈÓÈÏ44‰NBÚ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯zÓ - ¿»ƒ«¿≈À»««ƒ∆∆

ÌÈzLÏ B‡ ‰LÏ È¯Îp‰ ¯ÎNL ÔB‚k ?„ˆÈk .˙aLa¿«»≈«¿∆»««»¿ƒ¿»»ƒ¿«ƒ
‚¯B‡Â ·˙Bk ‰Ê È¯‰ - BÏ ‚¯‡iL B‡ BÏ ·zÎiL∆ƒ¿…∆∆¡…¬≈∆≈¿≈
B‡ ¯ÙÒ BÏ ·zÎiL BnÚ ıˆ˜ el‡k ;¯zÓe ,˙aLa¿«»À»¿ƒ»«ƒ∆ƒ¿…≈∆
,‡e‰Â .‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa ‰NBÚ ‡e‰L ,„‚a BÏ ‚¯‡iL∆∆¡…∆∆∆∆¿»≈∆ƒ¿∆»

.ÌBÈ ÌBÈ BnÚ ·LÁÈ ‡lL∆…«¿…ƒ

בית 39)מתנה.38) ב): עמוד יז דף שבת (מסכת במשנה ְֶַ
ערב  נכרי לכובס וכלים לעבדם עורות למסור מתירים הלל
(ראה  בשבת מלאכתו עושה שהנכרי אף חשיכה, קודם שבת

כלים). שביתת בהלכות ג בפרק וקוצב.40)למעלה
מלאכתו,41) להשלים למהר עצמו, לתועלת עושה הנכרי

בשבת. הנכרי שיעבוד מקפיד היהודי של 42)ואין בביתו
"אומנין  ח): הלכה א פרק שבת (מסכת ירושלמי נכרי.
- ישראל של ביתו בתוך ישראל, עם עושין שהיו עכו"ם

מותר". נכרים) (של בתיהן ובתוך - כשהגוי 43)אסור,
כולה  העבודה את לגמור עליו שמקבל - ב"קבלנות" עובד
מיימוניות). (הגהות יומי בשכר ולא קבוע במחיר

מרוויח 44) אינו וגם בשבת לעבוד לנכרי אומר היהודי שאין
שהיהודי  וסובר השיג, הראב"ד אבל בשבת, מעבודתו
למלאכתו  יצטרך שמא כי בשבת, הנכרי במלאכת מרוויח
אם  אבל כאחד, שתיהן לעשות יוכל ולא שבת אחרי גם
אם  או תמיד, לו לארוג או זו, בשנה תמיד לו לכתוב שכרו
גם  השכירות, זמן במשך לו שיצטרך המלאכות לכל שכרו

רמד). סימן אברהם (מגן אסור - רבינו לדעת

.‚È‰na45ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c46‰Úˆa ?47ÔÈ‡L , «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿»∆≈
ÏL ˙aLa ˙ÈNÚp‰ ‰Î‡Ïn‰ BfL Ïk‰ ÌÈ¯ÈkÓ«ƒƒ«…∆«¿»»««¬≈¿«»∆
‰ÈeÏ‚e ‰Úe„È ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‡È‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¬»ƒ»¿»¿»¿»
BÈ‡ ,˜ÒBÚ È¯Îp‰ ˙‡ ‰‡B¯‰L .‰¯eÒ‡ - ˙ÓÒ¯ÙÓe¿À¿∆∆¬»∆»∆∆«»¿ƒ≈≈
BÏ ˙BNÚÏ È¯Îp‰ ¯ÎN ÈBÏtL ¯ÓB‡Â ,ıˆwL Ú„BÈ≈«∆»«¿≈∆¿ƒ»««»¿ƒ«¬

.˙aLa ‰Î‡ÏÓ¿»»¿«»

א.45) עמוד יב דף קטן מועד לצוות 46)מסכת שמותר

בקבלנות. ישראל מלאכת לעשות מכירים 47)לנכרי שאין
בפרהסיא  נעשית אם אף ישראל בשביל היא שהמלאכה

ירוחם). (רבינו

.„ÈCÎÈÙÏ48B‡ B¯ˆÁ BÏ ˙B·Ï È¯Îp‰ ÌÚ ˜ÒBt‰ , ¿ƒ»«≈ƒ«»¿ƒƒ¿¬≈
ÌÈzL B‡ ‰L B¯ÎNL B‡ ,e‰„N ˙‡ ¯ˆ˜Ï B‡ BÏ˙k»¿ƒ¿…∆»≈∆¿»»»¿«ƒ
‰Î‡Ïn‰ ‰˙È‰ Ì‡ :Ì¯k BÏ ÚhÏ B‡ ¯ˆÁ BÏ ˙B·Ïƒ¿»≈ƒ«∆∆ƒ»¿»«¿»»
˙BNÚÏ ÔÁÈp‰Ï BÏ ¯eÒ‡ - ÌeÁz‰ CB˙a B‡ ‰È„na«¿ƒ»¿«¿»¿«ƒ»«¬

ÌÈ‡B¯‰ ÈtÓ ,˙aLa49˜ÒtL ÌÈÚ„BÈ ÌÈ‡L50Ì‡Â ; ¿«»ƒ¿≈»ƒ∆≈»¿ƒ∆»«¿ƒ
Ï‡¯NÈ ÌL ÔÈ‡L ,¯zÓ - ÌeÁzÏ ıeÁ ‰Î‡Ïn‰ ‰˙È‰»¿»«¿»»«¿À»∆≈»ƒ¿»≈

.˙aLa ÔÈNBÚ Ô‰Lk ÔÈÏÚBt‰ ˙‡ ‰‡¯iL∆ƒ¿∆∆«¬ƒ¿∆≈ƒ¿«»

א.48) עמוד יב דף קטן מועד ראש 49)מסכת במסכת
חשד  משום האסור שדבר מבואר ב עמוד כד דף השנה
היה  זה ולפי חשדא" (אין) ליכא "דברבים רבים. בשל מותר
אברהם  (מגן ציבורי עניין לטובת בשבת גוי להעסיק מותר
בשבת  הכנסת בית לבנות התירו לא מקום מכל רמד) סימן
אברהם). (מגן השם חילול משום בקבלנות נכרי ידי על

נכון 50) באיסור, בשבת בית לישראל נכרים בנו אם
ישראל  התנה אם אבל (טור); בו לדור ייכנסו שלא להחמיר
לדור  מותר התנאי את קיים לא והנכרי בשבת, לעשותו שלא

תם). רבינו (מרדכי, בו

.ÂËÔÎÂ51e‰„N B‡ BÓ¯k ¯ÈkN‰Ï Ì„‡Ï ¯zÓ ¿≈À»¿»»¿«¿ƒ«¿»≈
,˙aLa ÔÚËBÂ ÔÚ¯BÊ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ È¯ÎÏ¿»¿ƒ««ƒ∆¿»¿¿»¿«»

ÔÈ¯eÎNL Ú„BÈ ‰‡B¯‰L52˙eÒÈ¯‡a B‡ Ô‰53Ô˙ ∆»∆≈«∆¿ƒ≈«¬ƒ»«
Ô‰Ï54ÔÈ‡Â ,ÂÈÏÚ Èe¯˜ ÂÈÏÚa Ï‡¯NÈ ÌML ¯·„Â . »∆¿»»∆≈ƒ¿»≈¿»»»»»¿≈

BzÏ B‡ B¯ÈkN‰Ï ÌB˜n‰ B˙B‡ ÈL‡ ·¯ C¯c∆∆…«¿≈«»¿«¿ƒƒ¿
˙eÒÈ¯‡a55È¯ÎÏ B¯ÈkN‰Ï ¯eÒ‡ -56È¯Îp‰L ÈtÓ ; «¬ƒ»¿«¿ƒ¿»¿ƒƒ¿≈∆«»¿ƒ

ÏÚ ‡¯˜ ‡e‰Â ,˙aLa ‰Î‡ÏÓ ÌB˜n‰ B˙B‡a ‰NBÚ∆¿«»¿»»¿«»¿ƒ¿»«
ÂÈÏÚa Ï‡¯Ni‰ ÌL57. ≈«ƒ¿»≈¿»»

ב).51) עמוד כא דף זרה עבודה שהנכרי 52)(מסכת
הפירות  כל לעצמו ונוטל לשנה, קצוב דבר לישראל משלם
בשבת. עובד שהנכרי במה הנאה לישראל ואין והרווחים

מתבואת 53) ומקבל ישראל של בשדה עובד שהנכרי
בשבת, עבודתו ואת ולרביע, לשליש למחצה, האדמה
להרבות  עצמו, לתועלת עושה - קעביד" דנפשיה "אדעתא

בתנאים 54)חלקו. לרוב משכירים היו וכרם שדה כי
עבודתו,55)אלה. בשכר לנכרי קצוב דבר שמשלם אלא

לישראל. הפרי ואריסות,56)וכל שכירות ידי על גם
זה. באופן משכירים המקום בני שרוב וזהו 57)מכיוון

כמבואר  בשבת מלאכתנו יעבוד שהנכרי גמור איסור
הפרק. בתחילת

.ÊË¯zÓ58ŒÛ‡Â È¯ÎÏ Ô¯ÈkN‰Ïe ÌÈÏk ÏÈ‡L‰Ï À»¿«¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»¿»¿ƒ¿«
ÔÈ‡L ÈtÓ ,˙aLa ‰Î‡ÏÓ Ô‰a ‰NBÚ ‡e‰L ÈtŒÏÚ«ƒ∆∆»∆¿»»¿«»ƒ¿≈∆≈

ÌÈÏk‰ ˙˙È·L ÏÚ ÌÈeˆÓ e‡59Bc·ÚÂ BzÓ‰a Ï·‡ . »¿Àƒ«¿ƒ««≈ƒ¬»¿∆¿¿«¿
ÈtÓ ,¯eÒ‡ -60‰Ó‰a ˙˙È·L ÏÚ ÔÈeˆÓ e‡L »ƒ¿≈∆»¿Àƒ«¿ƒ«¿≈»

.„·ÚÂ»∆∆

ב).58) עמוד יז דף שבת מסכת מבואר 59)(משנה
יט  דף שבת (מסכת שאמרו ומה א'. הלכה ג' פרק למעלה
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וה' בד' שבת, בערב לנכרי כליו אדם ישכיר "לא א): עמוד
שמאי  בית דעת לפי נאמרה זו שברייתא רבינו דעת מותר",
 ֿ כבית שהלכה לפי אולם כליו, שביתת על מצּווה ְֶשאדם
וסוברים  עליו חולקים והראב"ד התוספות אבל מותר; הלל
מלאכת  שכר כנוטל שנראה אסור, לנו גם בשכירות כי

רמו). סימן חיים (אורח מותר להשאיל אבל השבת,
שורך 60) ינוח "למען יב): עמוד כג, פרק (שמות שכתוב

על  אדם ש"מצּווה מכאן והגר" אמתך בן ויינפש ְֶוחמורך,
פרק  שבת מסכת ירושלמי (תלמוד כמוהו" בהמתו שביתת
מותר, ולגופה הבהמה לנוחיות שנוגע מה אבל ג); הלכה ה
(השור) "שיהא - שורך" ינוח "למען במכילתא: כמובא
זה  אין ביתו, בתוך יחבשנו שאם ואוכל", הקרקע מן תולש

לשור. נוח

.ÊÈÛzzLn‰61B‡ ‰¯BÁÒa B‡ ‰Î‡ÏÓa È¯Îp‰ ÌÚ «ƒ¿«≈ƒ«»¿ƒƒ¿»»ƒ¿»
‰lÁza e˙‰ Ì‡ :˙eÁa62˙aM‰ ¯ÎN ‰È‰iL «¬ƒƒ¿«¿ƒ»∆ƒ¿∆¿«««»

‰a¯‰ Ì‡ ËÚÓ Ì‡ ,Bc·Ï È¯ÎpÏ63¯Á‡ ÌBÈ ¯ÎNe , «»¿ƒ¿«ƒ¿«ƒ«¿≈¿««≈
‡Ï Ì‡Â .¯zÓ - Bc·Ï Ï‡¯NÈÏ ˙aM‰ ÌBÈ „‚k¿∆∆««»¿ƒ¿»≈¿«À»¿ƒ…
¯ÎN È¯Îp‰ ÏËB ,˜ÏÁÏ e‡B·iLk - ‰lÁza e˙‰ƒ¿«¿ƒ»¿∆»«¬…≈«»¿ƒ¿«
BÈ‡Â .B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ ¯‡M‰Â ,Bc·Ï Ôlk ˙B˙aM‰««»À»¿«¿«¿»¿ƒ¿≈

ÌeÏk BÏ ÛÈÒBÓ64ÔkŒÌ‡ ‡l‡ ,˙aM‰ ÌBÈ „‚k ƒ¿¿∆∆««»∆»ƒ≈
ÔÈc - ˙eÙzLa ‰„N eÏa˜ Ì‡ ÔÎÂ .‰lÁza e˙‰ƒ¿«¿ƒ»¿≈ƒƒ¿»∆¿À»ƒ

.‡e‰ „Á‡∆»

א).61) עמוד כב דף זרה עבודה הנכרי 62)(מסכת אין
ישראל. של בשליחותו כעושה שם:63)נחשב בברייתא

מת  התנו אסור","ואם - לחשבון באו ואם מותר, - חילה
מלכתחילה: התנו אם אפילו היא, שהכוונה רבינו וסובר
בעת  כך אחר בא אם בחול", ואני בשבת חלקך "טול
יום  בעד ואני וכך, כך שבת בעד נטלת אתה לומר: החשבון
והיהודי  שבת שכר הנכרי יטול אלא אסור, - וכך כך חול

הרבה. בין מעט בין אחר, יום נסתפקו:64)שכר בגמרא
ההלכה, נפסקה ולא מה? בתחילה) התנו לא (אם סתמא
משכר  רק חלקו ישראל יטול שלא לחומרא, רבינו ופסק
שבות" לנכרי ש"אמירה כיוון פסק הרא"ש אבל החול;

הנכרי. עם השכר חצי ליטול יכול לקולא, דרבנן וספק

.ÁÈ‰È‰ ‡ÏÂ ,¯ÎN‰ ˜ÏÁÏ e‡·e ,e˙‰ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…ƒ¿»«¬…«»»¿…»»
Bc·Ï ÏËB È¯Îp‰L ,ÈÏ ‰‡¯È - Úe„È ˙aL ¯ÎN¿««»»«≈»∆ƒ∆«»¿ƒ≈¿«

˙ÈÚÈ·L65˙BÚÓ Ô˙Bp‰ .ÔÈ˜ÏBÁ ¯‡M‰Â ,¯ÎN‰ ¿ƒƒ«»»¿«¿»¿ƒ«≈»
‡NB È¯Îp‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - Ô‰a ˜qÚ˙‰Ï È¯ÎÏ¿»¿ƒ¿ƒ¿«≈»∆««ƒ∆«»¿ƒ≈

˜ÏBÁ ,˙aLa Ô˙BÂ66‰ÂLa ¯ÎNa BnÚ67e¯B‰ ÔÎÂ . ¿≈¿«»≈ƒ«»»¿»∆¿≈
.ÌÈB‡b‰ Ïk»«¿ƒ

אבל 65) למעלה. כמבואר בסתמא שהחמיר רבינו לדעת זהו
את  להזכיר מבלי בשווה השכר את מחלקים הרא"ש לדעת

כלל. השבת שרירא 66)יום רב בשם הגאונים תשובת

יוסף). (בית ישראל 67)גאון על מוטלת זו מלאכה שאין
ישראל, של שליחותו בשבת עושה הנכרי ואין לעשותה,

העסק. מי של ניכר אין וגם

.ËÈ‡Ï68È¯Î Ôn‡Ï ÌÈÏk ˙aL ·¯Úa Ì„‡ ÔzÈ …ƒ≈»»¿∆∆«»≈ƒ¿À»»¿ƒ
˜ÒtL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô˙BNÚÏ69‡ˆiL È„Îa ‡l‡ ,BnÚ «¬»««ƒ∆»«ƒ∆»ƒ¿≈∆≈≈

‰ÎLÁL Ì„˜ B˙ÈaÓ Ô‰a70Ì„‡ ¯kÓÈ ‡Ï ÔÎÂ . »∆ƒ≈…∆∆»≈»¿≈…ƒ¿…»»
epÂÏÈ ‡ÏÂ epÏÈ‡LÈ ‡ÏÂ ,È¯ÎÏ ÂÈˆÙÁ71‡ÏÂ ¬»»¿»¿ƒ¿…«¿ƒ∆¿…«¿∆¿…

‡ˆiL È„Îa ‡l‡ ,‰zÓa BÏ ÔzÈ ‡ÏÂ ,epkLÓÈ¿«¿¿∆¿…ƒ≈¿«»»∆»ƒ¿≈∆≈≈
ÔÓÊ ÏkL .˙aM‰ Ì„˜ B˙Èa Á˙tÓ ıÙÁ B˙B‡a¿≈∆ƒ∆«≈…∆««»∆»¿«
‡ˆiLÎe ;BÏ Ô˙ È˙ÓÈ‡ Ú„BÈ Ì„‡ ÔÈ‡ ,B˙È·a ‡e‰L∆¿≈≈»»≈«≈»«»«¿∆≈≈
ÈÓk ‰‡¯È ,B„Èa Ï‡¯NÈ ıÙÁÂ ˙aLa B˙ÈaÓ È¯Îp‰«»¿ƒƒ≈¿«»¿≈∆ƒ¿»≈¿»≈»∆¿ƒ
BÏ ¯ÎÓ B‡ BnÚ ˜Òt B‡ BkLÓ B‡ È¯ÎpÏ e‰ÂÏ‰L∆ƒ¿»«»¿ƒƒ¿¿»«ƒ»«

.˙aLa¿«»

ב).68) עמוד יח דף ב עמוד יז דף שבת כמבואר 69)(מסכת
המלאכה  עושה הנכרי אם אף שמותר יב בהלכה למעלה

יום.70)בשבת. יחשוב 71)מבעוד שהרואה הדבר, טעם
בו  לעשות לבית מחוץ החפץ את להוליך ציווהו שהיהודי

(סמ"ג). עצמו לצורך נושאו שהנכרי שידע ולא מלאכה,

.ÎÔ˙Bp‰72Ì‡ :˙¯Á‡ ¯ÈÚÏ dÎÈÏB‰Ï È¯ÎÏ ˙¯b‡ «≈ƒ∆∆¿»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ«∆∆ƒ
ıˆ˜73·¯Ú BÏ d˙ elÙ‡Â ,¯zÓ - ‰ÎÏB‰ ¯ÎN BnÚ »«ƒ¿«»»À»«¬ƒ¿»»∆∆

‰ÎLÁ ÌÚ ˙aL74Ì„˜ B˙Èa Á˙tÓ da ‡ˆiL ,‡e‰Â . «»ƒ¬≈»»∆≈≈»ƒ∆«≈…∆
‰È„na LÈ Ì‡ :ıˆ˜ ‡Ï Ì‡Â .˙aM‰75Úe·˜ Ì„‡76 ««»¿ƒ…»«ƒ≈«¿ƒ»»»»«

‰È„Ó ÏÎÏ Ì˙B‡ ÁÏBLÂ ˙B¯b‡‰ ıa˜Ó ‡e‰L∆¿«≈»ƒ¿¿≈«»¿»¿ƒ»
.˙¯b‡‰ È¯ÎpÏ ÔzÏ ¯zÓ - ÂÈÁeÏL ÌÚ ‰È„Óe¿ƒ»ƒ¿»À»ƒ≈«»¿ƒ»ƒ∆∆
CeÓq‰ ˙ÈaÏ ÚÈbiL È„k ÌBia ˙e‰L ‰È‰iL ,‡e‰Â»∆ƒ¿∆¿«¿≈∆«ƒ«««ƒ«»

‰ÓBÁÏ77˙B¯b‡‰ Ïa˜nL ‰Ê ‡nL ;˙aM‰ Ì„˜ «»…∆««»∆»∆∆¿«≈»ƒ¿
Ì„‡ ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .‡e‰ ‰ÓBÁÏ CeÓÒ B˙Èa ,ÔÁÏBLÂ¿¿»≈»«»¿ƒ≈»»»
‡e‰ ˙¯b‡‰ BÏ ÔÈ˙BpL È¯Îp‰ ‡l‡ ,CÎÏ Úe·»̃«¿»∆»«»¿ƒ∆¿ƒ»ƒ∆∆

¯eÒ‡ - ˙¯Á‡ ¯ÈÚÏ dÎÈÏBnL78È¯Î „Èa ÁÏLÏ ∆ƒ»¿ƒ«∆∆»ƒ¿…«¿«»¿ƒ
.ÌÈÓc BÏ ıˆ˜ ÔkŒÌ‡ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ˙¯b‡‰»ƒ∆∆¿»∆»ƒ≈»«»ƒ

א).72) עמוד יט דף שבת שכרו.73)(מסכת קבע קצב,
ב).74) עמוד יז דף שבת מסכת אחרת:75)(משנה בנוסחה

(מער"ק). במדינה" במתא"76)"עימו דואר בי "דקביע
דוא  ולשלחם (קבוע מכתבים לקבל ממונה ואדם בעיר) ר

המכתב.77)למטרתם. לשם שנשלח העיר לחומת
ביד 78) ידו כתב נמצא שלא הכהן, יוסי רבי על עליו "אמרו

א). עמוד יט דף שבת (מסכת בשבת יוליכנו שלא מעולם, נכרי

.‡ÎÈ¯Î79˙È·Ï ÔÒÈÎ‰Â ˙aLa ÂÈˆÙÁ ‡È·‰L »¿ƒ∆≈ƒ¬»»¿«»¿ƒ¿ƒ»¿≈
Ï‡¯NÈ80- BÊ ˙ÈÂÊa ÔÁÈp‰ :BÏ ¯Ó‡ elÙ‡Â .¯zÓ - ƒ¿»≈À»«¬ƒ»««ƒ»¿»ƒ

ÔÈnÊÓe .¯zÓ ‰Ê È¯‰81ÔÈ˙BÂ ˙aLa È¯Îp‰ ˙‡ ¬≈∆À»¿«¿ƒ∆«»¿ƒ¿«»¿¿ƒ
ÔÏË Ì‡Â ;ÔÏÎ‡Ï ˙BBÊÓ ÂÈÙÏ82ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ - ‡ˆÈÂ ¿»»¿¿»¿»¿ƒ¿»»¿»»≈ƒ¿»ƒ

ÔÈ˙B ÔÎÂ .eÈÏÚ B˙˙È·L ÔÈ‡L ÈtÓ ,BÏ83˙BBÊÓ ƒ¿≈∆≈¿ƒ»»≈¿≈¿ƒ¿
.BÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ - ‡ˆÈÂ ÔÏË Ì‡Â ;¯ˆÁa ·Ïk‰ ÈÙÏƒ¿≈«∆∆¿»≈¿ƒ¿»»¿»»≈ƒ¿»ƒ

לא 79) הא מלאכה, תעשה ימים "ששת ט): פרשה (מכילתא
מלאכתו". נכרי יעשה אבל חבירך יעשה ולא אתה תעשה

א 80) פרק למעלה וראה אסור, ולסייעו ממנו לקבלו אבל
שנים. שעשאוה במלאכה טו כא 81)הלכה דף ביצה (מסכת

בשבילו, לבשל ירבה שמא טוב, ביום לא אבל ב) עמוד
ישראל  בשביל רק טוב ביום הותרה נפש אוכל ומלאכת

טו). הלכה א פרק טוב יום ידו 82)(הלכות לתת אבל
(ירושלמי). אסור - עמוד 83)שיוציא יט דף שבת (מסכת

א).
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ומעלה  חותם והגוי הכסף) את לעצמו יקח שהנכרי (כדי
יריחו  נכבשה שלא מצינו שכן לשלטון), (לארכיון, לארכיים
ראה  בשבת; אפילו - רדתה" "עד וכתיב בשבת, אלא

ב. פרק בסוף התירו 35)למעלה לא מצוה משום כי ואף
י'), הלכה (למעלה לישראל שבות איסור אלא לנכרי לומר
משאר  גדולה שהיא ישראל, ארץ יישוב מצוות משום אבל
על  פ') פיסקא ראה (פרשת בספרי עליה שאמרו עד מצוות,
"שמור  לו וסמוך בארצם" וישבת אותם "וירשת המקרא
"ישיבת  - מצוך" אנכי אשר האלה הדברים כל את ושמעת
אף  התירו - שבתורה" המצוות כל כנגד שקולה ישראל ארץ

נכרי. ידי על כתיבה - דאורייתא היא 36)מלאכה
כל  שכבש קודם כנען, לארץ חוץ דוד, שכבש מהארצות

ג). הלכה א פרק תרומות (הלכות ישראל (מסכת 37)ארץ
ב). עמוד ח דף גיטין

.·È˜ÒBt38‰Î‡Ïn‰ ÏÚ È¯Îp‰ ÌÚ Ì„‡39ıˆB˜Â40 ≈»»ƒ«»¿ƒ««¿»»¿≈
BÓˆÚÏ ‰NBÚ È¯Îp‰Â ,ÌÈÓc41‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . »ƒ¿«»¿ƒ∆¿«¿¿««ƒ∆

˙aLa ‰NBÚ42¯zÓ -43È¯Îp‰ ˙‡ ¯ÎBN‰ ÔÎÂ . ∆¿«»À»¿≈«≈∆«»¿ƒ
‰a¯‰ ÌÈÓÈÏ44‰NBÚ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯zÓ - ¿»ƒ«¿≈À»««ƒ∆∆

ÌÈzLÏ B‡ ‰LÏ È¯Îp‰ ¯ÎNL ÔB‚k ?„ˆÈk .˙aLa¿«»≈«¿∆»««»¿ƒ¿»»ƒ¿«ƒ
‚¯B‡Â ·˙Bk ‰Ê È¯‰ - BÏ ‚¯‡iL B‡ BÏ ·zÎiL∆ƒ¿…∆∆¡…¬≈∆≈¿≈
B‡ ¯ÙÒ BÏ ·zÎiL BnÚ ıˆ˜ el‡k ;¯zÓe ,˙aLa¿«»À»¿ƒ»«ƒ∆ƒ¿…≈∆
,‡e‰Â .‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa ‰NBÚ ‡e‰L ,„‚a BÏ ‚¯‡iL∆∆¡…∆∆∆∆¿»≈∆ƒ¿∆»

.ÌBÈ ÌBÈ BnÚ ·LÁÈ ‡lL∆…«¿…ƒ

בית 39)מתנה.38) ב): עמוד יז דף שבת (מסכת במשנה ְֶַ
ערב  נכרי לכובס וכלים לעבדם עורות למסור מתירים הלל
(ראה  בשבת מלאכתו עושה שהנכרי אף חשיכה, קודם שבת

כלים). שביתת בהלכות ג בפרק וקוצב.40)למעלה
מלאכתו,41) להשלים למהר עצמו, לתועלת עושה הנכרי

בשבת. הנכרי שיעבוד מקפיד היהודי של 42)ואין בביתו
"אומנין  ח): הלכה א פרק שבת (מסכת ירושלמי נכרי.
- ישראל של ביתו בתוך ישראל, עם עושין שהיו עכו"ם

מותר". נכרים) (של בתיהן ובתוך - כשהגוי 43)אסור,
כולה  העבודה את לגמור עליו שמקבל - ב"קבלנות" עובד
מיימוניות). (הגהות יומי בשכר ולא קבוע במחיר

מרוויח 44) אינו וגם בשבת לעבוד לנכרי אומר היהודי שאין
שהיהודי  וסובר השיג, הראב"ד אבל בשבת, מעבודתו
למלאכתו  יצטרך שמא כי בשבת, הנכרי במלאכת מרוויח
אם  אבל כאחד, שתיהן לעשות יוכל ולא שבת אחרי גם
אם  או תמיד, לו לארוג או זו, בשנה תמיד לו לכתוב שכרו
גם  השכירות, זמן במשך לו שיצטרך המלאכות לכל שכרו

רמד). סימן אברהם (מגן אסור - רבינו לדעת

.‚È‰na45ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c46‰Úˆa ?47ÔÈ‡L , «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿»∆≈
ÏL ˙aLa ˙ÈNÚp‰ ‰Î‡Ïn‰ BfL Ïk‰ ÌÈ¯ÈkÓ«ƒƒ«…∆«¿»»««¬≈¿«»∆
‰ÈeÏ‚e ‰Úe„È ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‡È‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¬»ƒ»¿»¿»¿»
BÈ‡ ,˜ÒBÚ È¯Îp‰ ˙‡ ‰‡B¯‰L .‰¯eÒ‡ - ˙ÓÒ¯ÙÓe¿À¿∆∆¬»∆»∆∆«»¿ƒ≈≈
BÏ ˙BNÚÏ È¯Îp‰ ¯ÎN ÈBÏtL ¯ÓB‡Â ,ıˆwL Ú„BÈ≈«∆»«¿≈∆¿ƒ»««»¿ƒ«¬

.˙aLa ‰Î‡ÏÓ¿»»¿«»

א.45) עמוד יב דף קטן מועד לצוות 46)מסכת שמותר

בקבלנות. ישראל מלאכת לעשות מכירים 47)לנכרי שאין
בפרהסיא  נעשית אם אף ישראל בשביל היא שהמלאכה

ירוחם). (רבינו

.„ÈCÎÈÙÏ48B‡ B¯ˆÁ BÏ ˙B·Ï È¯Îp‰ ÌÚ ˜ÒBt‰ , ¿ƒ»«≈ƒ«»¿ƒƒ¿¬≈
ÌÈzL B‡ ‰L B¯ÎNL B‡ ,e‰„N ˙‡ ¯ˆ˜Ï B‡ BÏ˙k»¿ƒ¿…∆»≈∆¿»»»¿«ƒ
‰Î‡Ïn‰ ‰˙È‰ Ì‡ :Ì¯k BÏ ÚhÏ B‡ ¯ˆÁ BÏ ˙B·Ïƒ¿»≈ƒ«∆∆ƒ»¿»«¿»»
˙BNÚÏ ÔÁÈp‰Ï BÏ ¯eÒ‡ - ÌeÁz‰ CB˙a B‡ ‰È„na«¿ƒ»¿«¿»¿«ƒ»«¬

ÌÈ‡B¯‰ ÈtÓ ,˙aLa49˜ÒtL ÌÈÚ„BÈ ÌÈ‡L50Ì‡Â ; ¿«»ƒ¿≈»ƒ∆≈»¿ƒ∆»«¿ƒ
Ï‡¯NÈ ÌL ÔÈ‡L ,¯zÓ - ÌeÁzÏ ıeÁ ‰Î‡Ïn‰ ‰˙È‰»¿»«¿»»«¿À»∆≈»ƒ¿»≈

.˙aLa ÔÈNBÚ Ô‰Lk ÔÈÏÚBt‰ ˙‡ ‰‡¯iL∆ƒ¿∆∆«¬ƒ¿∆≈ƒ¿«»

א.48) עמוד יב דף קטן מועד ראש 49)מסכת במסכת
חשד  משום האסור שדבר מבואר ב עמוד כד דף השנה
היה  זה ולפי חשדא" (אין) ליכא "דברבים רבים. בשל מותר
אברהם  (מגן ציבורי עניין לטובת בשבת גוי להעסיק מותר
בשבת  הכנסת בית לבנות התירו לא מקום מכל רמד) סימן
אברהם). (מגן השם חילול משום בקבלנות נכרי ידי על

נכון 50) באיסור, בשבת בית לישראל נכרים בנו אם
ישראל  התנה אם אבל (טור); בו לדור ייכנסו שלא להחמיר
לדור  מותר התנאי את קיים לא והנכרי בשבת, לעשותו שלא

תם). רבינו (מרדכי, בו

.ÂËÔÎÂ51e‰„N B‡ BÓ¯k ¯ÈkN‰Ï Ì„‡Ï ¯zÓ ¿≈À»¿»»¿«¿ƒ«¿»≈
,˙aLa ÔÚËBÂ ÔÚ¯BÊ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ È¯ÎÏ¿»¿ƒ««ƒ∆¿»¿¿»¿«»

ÔÈ¯eÎNL Ú„BÈ ‰‡B¯‰L52˙eÒÈ¯‡a B‡ Ô‰53Ô˙ ∆»∆≈«∆¿ƒ≈«¬ƒ»«
Ô‰Ï54ÔÈ‡Â ,ÂÈÏÚ Èe¯˜ ÂÈÏÚa Ï‡¯NÈ ÌML ¯·„Â . »∆¿»»∆≈ƒ¿»≈¿»»»»»¿≈

BzÏ B‡ B¯ÈkN‰Ï ÌB˜n‰ B˙B‡ ÈL‡ ·¯ C¯c∆∆…«¿≈«»¿«¿ƒƒ¿
˙eÒÈ¯‡a55È¯ÎÏ B¯ÈkN‰Ï ¯eÒ‡ -56È¯Îp‰L ÈtÓ ; «¬ƒ»¿«¿ƒ¿»¿ƒƒ¿≈∆«»¿ƒ

ÏÚ ‡¯˜ ‡e‰Â ,˙aLa ‰Î‡ÏÓ ÌB˜n‰ B˙B‡a ‰NBÚ∆¿«»¿»»¿«»¿ƒ¿»«
ÂÈÏÚa Ï‡¯Ni‰ ÌL57. ≈«ƒ¿»≈¿»»

ב).51) עמוד כא דף זרה עבודה שהנכרי 52)(מסכת
הפירות  כל לעצמו ונוטל לשנה, קצוב דבר לישראל משלם
בשבת. עובד שהנכרי במה הנאה לישראל ואין והרווחים

מתבואת 53) ומקבל ישראל של בשדה עובד שהנכרי
בשבת, עבודתו ואת ולרביע, לשליש למחצה, האדמה
להרבות  עצמו, לתועלת עושה - קעביד" דנפשיה "אדעתא

בתנאים 54)חלקו. לרוב משכירים היו וכרם שדה כי
עבודתו,55)אלה. בשכר לנכרי קצוב דבר שמשלם אלא

לישראל. הפרי ואריסות,56)וכל שכירות ידי על גם
זה. באופן משכירים המקום בני שרוב וזהו 57)מכיוון

כמבואר  בשבת מלאכתנו יעבוד שהנכרי גמור איסור
הפרק. בתחילת

.ÊË¯zÓ58ŒÛ‡Â È¯ÎÏ Ô¯ÈkN‰Ïe ÌÈÏk ÏÈ‡L‰Ï À»¿«¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»¿»¿ƒ¿«
ÔÈ‡L ÈtÓ ,˙aLa ‰Î‡ÏÓ Ô‰a ‰NBÚ ‡e‰L ÈtŒÏÚ«ƒ∆∆»∆¿»»¿«»ƒ¿≈∆≈

ÌÈÏk‰ ˙˙È·L ÏÚ ÌÈeˆÓ e‡59Bc·ÚÂ BzÓ‰a Ï·‡ . »¿Àƒ«¿ƒ««≈ƒ¬»¿∆¿¿«¿
ÈtÓ ,¯eÒ‡ -60‰Ó‰a ˙˙È·L ÏÚ ÔÈeˆÓ e‡L »ƒ¿≈∆»¿Àƒ«¿ƒ«¿≈»

.„·ÚÂ»∆∆

ב).58) עמוד יז דף שבת מסכת מבואר 59)(משנה
יט  דף שבת (מסכת שאמרו ומה א'. הלכה ג' פרק למעלה
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.·ÎÈÓ84eÈ‰Â ,ÌBi‰ ÂÈÏÚ L„˜Â C¯ca ‡a ‰È‰L ƒ∆»»»«∆∆¿»«»»«¿»
È‡ˆBÓÏe ,BÏ BÎÈÏB‰Ï È¯ÎÏ BÒÈk Ô˙B - ˙BÚÓ BnÚƒ»≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿»≈
ÏÚ ¯ÎN BÏ Ô˙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .epnÓ BÁ˜BÏ ˙aL«»¿ƒ∆¿««ƒ∆…»«»»«

‰ÎLÁMÓ BÏ B˙pL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,‰Ê85ÈtÓ .¯zÓ - ∆¿««ƒ∆¿»ƒ∆¬≈»À»ƒ¿≈
Ì‡Â ;epÎÈÏLiL ¯LÙ‡ È‡Â ,BBÓÓ ÏÚ Ïe‰a Ì„‡L∆»»»«»¿ƒ∆¿»∆«¿ƒ∆¿ƒ
È¯·cÓ ‡l‡ B¯eq‡ ÔÈ‡L ,‰Ê ¯·c BÏ ¯Èzz ‡Ï…«ƒ»»∆∆≈ƒ∆»ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ86‡B·È -87‰Î‡ÏÓ ÏÚ ¯·BÚÂ ,B„Èa B‡È·‰Ï ¿ƒ»«¬ƒ¿»¿≈«¿»»
Ï·‡ ;BÒÈÎa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰¯Bz ÏL∆»«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¬»

‰‡ÈˆÓ88˙BÁÙa dÎÈÏBÓ ‡l‡ ,È¯ÎÏ ÔzÈ ‡Ï - ¿ƒ»…ƒ≈¿»¿ƒ∆»ƒ»¿»
˙BÁt89.˙Bn‡ Úa¯‡Ó »≈«¿««

א).84) עמוד קנג דף שבת רש"י 85)(מסכת על חולק רבינו
יום. מבעוד לנכרי" כיסו "נותן א 86)שפירש פרק ראה

ג. למי 87)הלכה ללמוד, יש "מכאן כתבו: בתוספות
לו  מותר נכרים, של השלטון מן או הלסטים מן שמתיירא
לו  התירו הפסד משום כי להחביאן כדי המעות לטלטל
משנה"). ("מגיד והרשב"א הרמב"ן בדבר ונחלקו לטלטלן",

ז.88) הלכה כ, פרק להלן קנג 89)מבואר דף שבת (מסכת
רצו  ולא שם הייתה אחרת עוד יצחק, רבי "אמר ב): עמוד
(מותר  דבר" הסתר אלוקים "כבוד משום לגלותה, חכמים
(להעביר  התירו לא שמים), כבוד מפני תורה דברי להסתיר
אמות  ד' להעבירן יבוא שלא אמות, מד' פחות פחות מעות)
זרה  עבודה (מסכת שאמרו מה על סמך רבינו אבל שלימות",
הווינן  כי (הגר), גיורא איסור לי אמר רבא אמר א): עמוד ע דף
קא  כיסי כמה שבתא מנטרי לא יהודאי אמרינן, בארמיותן,
נמצאים  ארנקים כמה שבת שומרים (שאם בשוקא? משתכחי
ידעתי  (ולא יצחק כרבי לן, דסבירא ידענא ולא בשוק?)
מד' פחות פחות (לארנקֿכסף) מוליכו יצחק), כרבי שסוברים

אמות.

.‚ÎÏ‡¯NÈ90‰NÚÂ ¯·Ú Ì‡ :˙aLa ‰Î‡ÏÓ ‰NÚL ƒ¿»≈∆»»¿»»¿«»ƒ»«¿»»
ÌÏBÚÏ ‰Î‡ÏÓ d˙B‡a ˙B‰Ï BÏ ¯eÒ‡ - ÔB„Êa91, ¿»»≈»¿»¿»»¿»

˙aL È‡ˆBÓÏ da ˙B‰Ï Ì‰Ï ¯zÓ Ï‡¯NÈ ¯‡Le¿»ƒ¿»≈À»»∆≈»»¿»≈«»
„iÓ92- ‡È‰ L„˜ Èk ˙aM‰ ˙‡ Ìz¯ÓLe :¯Ó‡pL . ƒ»∆∆¡«¿«¿∆∆««»ƒ…∆ƒ
‡È‰93Ï‡¯NÈ ?„ˆÈk .L„˜ ‰ÈNÚÓ ÔÈ‡Â L„˜ ƒ…∆¿≈«¬∆»…∆≈«ƒ¿»≈

,ÌÈ¯Á‡Ï ÏÎ‡È ˙aL È‡ˆBÓÏ - „ÈÊÓa ˙aLa ÏMaL∆ƒ≈¿«»¿≈ƒ¿»≈«»≈»≈«¬≈ƒ
- ‰‚‚La ÏMa Ì‡Â .˙ÈÓÏBÚ ÏÎ‡È ‡Ï BÏ Ï·‡¬»…≈»≈»ƒ¿ƒƒ≈ƒ¿»»

„iÓ ,ÌÈ¯Á‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa ,ÏÎ‡È ˙aL È‡ˆBÓÏ94ÔÎÂ . ¿»≈«»…«≈≈¬≈ƒƒ»¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

עמוד 90) טו דף חולין ומסכת ג משנה ב פרק תרומות (מסכת
ואף 91)א). במזיד שבת שחילל משום רבנן קנסוהו

(הרשב"א). לעולם לו אסורה צריך 92)הקדירה ואינו
ב. הלכה למעלה ראה שיעשה, בכדי שבת במוצאי להמתין

תאכל 93) "לא ג) פסוק יד פרק (דברים מהפסוק שדרשו ואף
(מסכת  תאכל בבל הוא הרי לך, שתיעבתי כל תועבה" כל
מעשיה  ואין קודש "היא למדו: כאן ב), עמוד קיד דף חולין

נאסר. לא שבת שמעשה - הראשונים 94)קודש" דעת
אבל  שבת, ממלאכת יהנה שלא שיעשה בכדי להמתין שצריך
שלא  שיעשה בכדי להמתין צריך שלכן ח' בהלכה סובר רבינו

נכרי, ידי על במלאכה רק וזה אחרת, בפעם כן לעשות יבוא
בשוגג. ישראל כשעשה לא אבל

.„Î˙B¯t95:e¯ÊÁÂ ÌeÁzÏ ıeÁ e‡ˆiL96- ‚‚BLa ≈∆»¿«¿¿»¿¿≈
˙aLa eÏÎ‡È97 ‡Ï È¯‰L ,‡ÏÂ ‰NÚÓ ÔÙe‚a ‰NÚ ≈»¿¿«»∆¬≈…«¬»¿»«¬∆¿…

.˙aL È‡ˆBÓ „Ú eÏÎ‡È ‡Ï - „ÈÊÓa ;epzLƒ¿«¿≈ƒ…≈»¿«»≈«»

ב).95) עמוד מא דף עירובין למקומם.96)(מסכת אפילו
שלא  התחום לתוך חזרו אם דווקא שזה השיג והראב"ד
מותר  - במזיד יצאו אפילו למקומם, חזרו אם אבל למקומם,
"לעולם  יעקב: בן אליעזר כרבי רבינו דעת אבל לאכלם,
שהרי  כמותו, והלכה שוגגים" למקומם שיחזרו עד אסורים
ונקי  מעטות) (הלכות קב יעקב בן אליעזר רבי של "משנתו
והקדמת  ב עמוד מט דף יבמות (מסכת כמותו)" (הלכה

למשנה). י.97)הרמב"ם הלכה ה פרק טוב יום הלכות ראה

.‰Î¯ÎBN‰98¯ÓLÏ ÏÚBt‰ ˙‡99˙‡Â ‰¯t‰ ˙‡ BÏ «≈∆«≈ƒ¿…∆«»»¿∆
B¯ÎN BÏ ÔzÈ ‡Ï - ˜BÈz‰100ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .˙aL ÏL «ƒ…ƒ≈¿»∆«»¿ƒ»≈

˙aL ¯ÈÎN ¯ÈÎN‰ ‰È‰ Ì‡Â .ÂÈÏÚ ˙aL ˙eÈ¯Á‡101 «¬»«»»»¿ƒ»»«»ƒ¿ƒ«»
CÎÈÙÏ .ÌÏMÓ B¯ÎN BÏ Ô˙B - ‰L ¯ÈÎN B‡¿ƒ»»≈¿»ƒ»≈¿ƒ»
ÏL È¯ÎN ÈÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡È ‡ÏÂ .ÂÈÏÚ ˙aL ˙eÈ¯Á‡«¬»«»»»¿……«≈ƒ¿»ƒ∆
ÏL B‡ ‰L ÏL È¯ÎN ÈÏ Ôz :BÏ ¯ÓB‡ ‡l‡ ;˙aL«»∆»≈≈ƒ¿»ƒ∆»»∆

.ÌÈÓÈ ‰¯NÚ¬»»»ƒ

נח).98) דף מציעא בבא עצמה 99)(מסכת שהשמירה אף
בשבת. אסורה אסור 100)אינה במפורש שבת שכר ליטול

וממכר. למקח של 101)שדומה או ביחד השבוע כל של
ליטול. מותר בהבלעה שבת ששכר מותר, ביחד השנה כל

ה'תשע"ח  שבט ג' שישי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
סדר 1) על וכתבן ל"ט, והן המלאכות אבות מניין בו כלל

בין  שיש וההפרש תולדה, ומהו אב מהו ביאר ושם המשנה.
המלאכות, כל תולדות שם נתבארו ולא והתולדות. האבות

תולדות. הן מה לדמיון מקצתן, אלא

.‡˙BÎ‡ÏÓ23‰ÏÈ˜Ò Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL4˙¯ÎÂ4,„ÈÊÓa ¿»∆«»ƒ¬≈∆¿ƒ»¿»≈¿≈ƒ
Ôa¯˜ B‡4˙B·‡ Ô‰Ó - ‰‚‚La ˙‡hÁ5Ô‰Óe6 »¿««»ƒ¿»»≈∆»≈∆

˙B·‡ Ïk ÔÈÓe .˙B„ÏBz7¯ÒÁ ÌÈÚa¯‡ - ˙BÎ‡ÏÓ »ƒ¿«»¬¿»«¿»ƒ»≈
˙Á‡8‰LÈ¯Á‰ :Ô‰ el‡Â .9‰ÚÈ¯f‰Â .10‰¯Èˆw‰Â .11. ««¿≈≈«¬ƒ»¿«¿ƒ»¿«¿ƒ»

¯enÚ‰Â12‰LÈc‰Â .13‰i¯f‰Â .14‰¯È¯a‰Â .15. ¿»ƒ¿«ƒ»¿«¿ƒ»¿«¿ƒ»
‰ÈÁh‰Â16‰„˜¯‰‰Â .17‰LÈl‰Â .18‰iÙ‡‰Â .19. ¿«¿ƒ»¿««¿»»¿«ƒ»¿»¬ƒ»
‰ÊÈÊb‰Â20Ôeal‰Â .21ıetp‰Â .22‰ÚÈ·v‰Â .23. ¿«¿ƒ»¿«ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ»
‰iÂh‰Â24ÔÈ¯Èp‰ ˙iNÚÂ .25‰Îqn‰ ˙ÎÒ‰Â .26. ¿«¿ƒ»«¬ƒ««ƒƒ¿«¿»«««≈»

‰‚È¯‡‰Â27‰ÚÈˆa‰Â .28‰¯ÈLw‰Â .29‰¯z‰‰Â .30. ¿»¬ƒ»¿«¿ƒ»¿«¿ƒ»¿««»»
‰¯ÈÙz‰Â31‰ÚÈ¯w‰Â .32ÔÈa‰Â .33‰¯È˙q‰Â .34. ¿«¿ƒ»¿«¿ƒ»¿«ƒ¿»¿«¿ƒ»

LÈhta ‰‡k‰Â35‰„Èv‰Â .36‰ËÈÁM‰Â .37. ¿«»»««ƒ¿«ƒ»¿«¿ƒ»
‰ËLÙ‰‰Â38‰„·Ú‰‰Â .39¯BÚ‰ ˙˜ÈÁÓe .40. ¿««¿»»¿««¬»»¿ƒ«»

BÎezÁÂ41‰·È˙k‰Â .42‰˜ÈÁn‰Â .43ËeË¯N‰Â .44. ¿ƒ¿«¿ƒ»¿«¿ƒ»¿«ƒ¿
‰¯Ú·‰‰Â45Èeak‰Â .46‰‡ˆB‰‰Â .47.˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ¿««¿»»¿«ƒ¿«»»≈¿ƒ¿
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א.2) עג, או 3)שבת אומנות, בו שיש בדבר העוסק
מלאכה. עושה - מתקנו או מחדשו גלמי, חומר ְֶַַהמׁשנה
בשם  נזכרה וב'תוספות' חשובה. מלאכה אינה הוצאה
מהמקרא: הוצאה איסור דרשו חז"ל אבל גרועה", "מלאכה
יעשו  אל ואשה איש לאמר: במחנה קול ויעבירו משה "ויצו
(שמות  מהביא" העם ויכלא הקודש, לתרומת מלאכה עוד
בשבת  למשכן להביאם מבתיהם נדבות יוציאו שלא ו), לו,
יצא  "אל שם): ובתוס' יז: (עירובין דרשו ועוד צו:). (שבת
בשבת  יצא אל כט) טז, (שמות השביעי" ביום ממקומו איש
וירמיה  בחול, עושה שהוא כדרך המן את ללקוט הכלי עם
השבת". ביום מבתיכם משם תוציאו "ולא הזהיר: כב) (יז,
יבא  לא השערים, על העמדתי "ומנערי יט) (יג, ובנחמיה

השבת". ביום ה"א.4)משא פ"א למעלה מבואר
תעשה 5) ימים "ששת ב): לה, (שמות בתורה מהכתוב

לה', שבתון שבת קודש, לכם יהיה השביעי וביום מלאכה,
מט:) (שבת חז"ל דרשו יומת", מלאכה בו העושה כל
שהיו  המלאכות שכל למשכן, השבת מלאכות מסמיכות
במשכן  חשובה שהיתה והמלאכה בשבת; אסורות במשכן,
נקראת  - במשכן חשובה היתה ושלא "אב", נקראת -
המקור  הוא - מלאכה" "אב ב.) (בבאֿקמא "תולדה"
המלאכות  הן וה"תולדות" ממנו, הנלמדות אחרות למלאכות

לאבות. בתכונתן דמיון להן שיש בהלכה 6)האחרות ראה
לקיש 7)ז. וריש יוחנן רבי ה"ב): פ"ז (שבת בירושלמי

ל"ט  ומצאו זה, בפרק ומחצה שנים שלש עוסקין היו
המלאכות. מאבות אב לכל המשנה:8)תולדות לשון

בפשטות  אמרו ולא אחת", חסר ארבעים מלאכות "אבות
לסכום  המנין כשמגיע המקרא "שדרך ותשע, שלשים
לדייק  מבלי עשרות בחשבון אותו מונה אחת, פחות עשרות
הבאה  יעקב לבית הנפש "כל בו: כיוצא האחד, חסרון על
מוצא  אתה אי ובפרטן כז) מו, (בראשית שבעים" מצרימה
"ארבעים  וכן קכג.), (בבאֿבתרא אחת חסר שבעים אלא

(דברי  ותשע,יכנו" שלשים אלא אותו מכים ואין ג) כה, ם
רק  מונים ואין טז) כג, (ויקרא יום" חמשים "תספרו וכן
פסחים). בסוף (הרא"ש יום" מ"ט שהם שבועות שבעה

לצמיחת 9) המניעות והסרת לזריעה הקרקע הכשרת
גושיה, פירוד השדה, זיבול החרישה; תולדות הזרעים;

ועוד. בגידול 10)סיקול וסיוע צמיחה לידי הזרע הבאת
ועוד. השקייה הזריעה; תולדות דבר 11)הצמח; עקירת

- ממחובר תולש תולדתו: חיותו. ממקום והפרדתו מגידולו
בכלי. ולא מהם 12)ביד לעשות קרקע גידולי קיבוץ

אחד. בחבל שחרזם או פירות המדבק התולדה: צבורים.
מהפסולת 13) להפרידם מקליפתם, קרקע גידולי פירוק

החולב  ביד, חטים המפרק תולדתה: בטבע. בהם המחוברת
המשקה. לצורך וענבים זיתים הסוחט הבהמה, את

המוץ 14) את הרוח שישא כדי באויר, הנדוש הדגן הנפת
הנקי. הדגן לפסולת.15)וישאר האוכל בין הבדלה

הקיבה. בעור חלב המעמיד משקה, המסנן תולדתה:
ירק 16) המחתך תולדתה: דקים. לחלקים דבר חלוקת

ועוד. מתכות שפשוף לבשלו, כדי דקות לחתיכות
וכדומה.17) בנפה קמח כהעברת בנפה, המניף פעולת
אחד.18) גוש לעשותם נוזל באמצעות קטנים חלקים לדבק

העפר. את המגבל האש 19)תולדתה: באמצעות הפעולה

דבר  להקשות כגון שהיה. ממה דבר איזה ולשנות להרתיח,
המתכת, את המתיך תולדתה: קשה. דבר לרכך או רך

החלב. את או הדונג את ממקורו 20)הממיס דבר עקירת
כנף  התולש תולדתה: בהמה. מעור שער או כצמר בטבע,

צפרניו. הנוטל העוף, וצחצוח 21)מן הלכלוך ניקוי
והסוחטו. בגד המכבס תולדתה: חוטי 22)החפץ. הפרדת

החובט  תולדתה: לטויה. והכשרתם הפשתים או על הצמר
גמי, או התמר) עץ קליפת שמתחת הפנימיים (החוטים סיב

חוטים. כעין שנעשים אחר.23)עד למראה דבר כל שינוי
ושזירה.24) פיתול ידי על מפשתן או מצמר חוטים עשיית
עליון 25) מכובד והורדתם העלאתם השתי, חוטי מתיחת

האריגה. במכונת תחתון, בארג 26)לכובד המסכת הרמת
בשתי). הערב חוטי את המהדק האורגים מסרק - (מסכת

מיטה. המסרג וכברה, נפה העושה הכנסת 27)תולדתה:
נימין  שלש הקולע תולדתה: שתי. חוטי בין ערב חוטי

יחד,28)ביחד. הארוגים הערב מחוטי השתי חוטי הסרת
החוטים  קליעת הסותר תולדתה: האריג. תיקון לשם
רוקח'). ('מעשה והפציעה אחר: בנוסח לתקנה; ומתכוון

קיימא 29) של בקשר פתיל, ידי על חוטים שני חיבור
אומן. קיים,30)ומעשה (קשר קיימא של קשר התרת

חבלים. פיתולי המפריד תולדתה: שני 31)חזק). איחוד
ידי  על עורות או ניירות המדבק תולדתה: נפרדים. דברים

ניירות 32)דבק. המפריד תולדתה: הדבקים. בין ההפרדה
דבוקים. עורות הוספה 33)או או אוהל, נטיית או בנין

בנין. תולדתה:34)על לתקן. כדי אוהל, או בנין סתירת
תיקונו. לשם תקוע עץ ֿ 35)המפרק שעל פעולה עשיית

בפטיש. כמכה קטנה פעולה אפילו המלאכה. גמר ניכר ידה
בפניו.36) לנעול או לתפסו ניצוד, שבמינו דבר כל צידת

שהגיע  עד בפניה ועמד חיה, לצוד כלב המשסה תולדתה:
ותפסה. הנפש.37)הכלב היא הדם, הוצאת או המתה

השולה שימות, עד החי את החונק הים תולדתה: מן דג
כסלע. סנפיריו בין שיבש עד בעל 38)והניחו עור הפרדת

(חתיכת  דלדול המפשיט תולדתה: מיתתו. לאחר מבשרו חי
הבשר. לצד העור שעל בולטת) העור 39)בשר תיקון

רב. זמן שיתקיים והצמר 40)וריכוכו, השער הסרת
על  זפת הממרח נוצות, המורט תולדתה: להחליקו. מהעור

להחליקו. ארכו 41)חפץ מדת לפי לצרכו חפץ התקנת
הכנף. את (קוצץ) הקוטם תולדתה: רשימת 42)ורחבו.

המתקיים. דבר על בצבע או בדיו אותיות שתי
אותיות.43) שתי לפחות עליו לכתוב ראוי מקום הכשרת
המשרטט 44) תולדתה: המתקיים. דבר כל ורשימת חקיקה

שוה. במידה נסירה לשם העץ או 45)על אש הבערת
בנר  שמן הנותן תולדתה: להאיר. בין להתחמם בין ריבויה,

תולדתה:46)הדולק. ההבערה. זמן ומיעוט אש כיבוי
הדולק. מנר שמן לרשות 47)הנוטל היחיד מרשות הוצאה

ח. הלכה יב פרק להלן ועיין הרבים.

.·Ïk48ÌÈÚÓ ‡e‰L ÏÎÂ ,˙BÎ‡Ïn‰ el‡49Ì‰ - »≈«¿»¿…∆≈ƒ¿»»≈
„Á‡ ?ÔÈÚ ‡e‰ „ˆÈk .˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡ ÔÈ‡¯˜p‰«ƒ¿»ƒ¬¿»≈«ƒ¿»»∆»

‰ B‡ L¯BÁ‰·‡ ‰Ê È¯‰ - ıÈ¯Á ‰NBÚ‰ B‡ ¯ÙBÁ «≈«≈»∆»ƒ¬≈∆«
,Ú˜¯wa ‰¯ÈÙÁ Ô‰Ó ˙Á‡Â ˙Á‡ ÏkL ;‰Î‡ÏÓ¿»»∆»««¿««≈∆¬ƒ»««¿«

.‡e‰ „Á‡ ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆»

1

2

3

4

5

zay zekld - mipnf xtq - hay 'b iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.·ÎÈÓ84eÈ‰Â ,ÌBi‰ ÂÈÏÚ L„˜Â C¯ca ‡a ‰È‰L ƒ∆»»»«∆∆¿»«»»«¿»
È‡ˆBÓÏe ,BÏ BÎÈÏB‰Ï È¯ÎÏ BÒÈk Ô˙B - ˙BÚÓ BnÚƒ»≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿»≈
ÏÚ ¯ÎN BÏ Ô˙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .epnÓ BÁ˜BÏ ˙aL«»¿ƒ∆¿««ƒ∆…»«»»«

‰ÎLÁMÓ BÏ B˙pL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,‰Ê85ÈtÓ .¯zÓ - ∆¿««ƒ∆¿»ƒ∆¬≈»À»ƒ¿≈
Ì‡Â ;epÎÈÏLiL ¯LÙ‡ È‡Â ,BBÓÓ ÏÚ Ïe‰a Ì„‡L∆»»»«»¿ƒ∆¿»∆«¿ƒ∆¿ƒ
È¯·cÓ ‡l‡ B¯eq‡ ÔÈ‡L ,‰Ê ¯·c BÏ ¯Èzz ‡Ï…«ƒ»»∆∆≈ƒ∆»ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ86‡B·È -87‰Î‡ÏÓ ÏÚ ¯·BÚÂ ,B„Èa B‡È·‰Ï ¿ƒ»«¬ƒ¿»¿≈«¿»»
Ï·‡ ;BÒÈÎa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰¯Bz ÏL∆»«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¬»

‰‡ÈˆÓ88˙BÁÙa dÎÈÏBÓ ‡l‡ ,È¯ÎÏ ÔzÈ ‡Ï - ¿ƒ»…ƒ≈¿»¿ƒ∆»ƒ»¿»
˙BÁt89.˙Bn‡ Úa¯‡Ó »≈«¿««

א).84) עמוד קנג דף שבת רש"י 85)(מסכת על חולק רבינו
יום. מבעוד לנכרי" כיסו "נותן א 86)שפירש פרק ראה

ג. למי 87)הלכה ללמוד, יש "מכאן כתבו: בתוספות
לו  מותר נכרים, של השלטון מן או הלסטים מן שמתיירא
לו  התירו הפסד משום כי להחביאן כדי המעות לטלטל
משנה"). ("מגיד והרשב"א הרמב"ן בדבר ונחלקו לטלטלן",

ז.88) הלכה כ, פרק להלן קנג 89)מבואר דף שבת (מסכת
רצו  ולא שם הייתה אחרת עוד יצחק, רבי "אמר ב): עמוד
(מותר  דבר" הסתר אלוקים "כבוד משום לגלותה, חכמים
(להעביר  התירו לא שמים), כבוד מפני תורה דברי להסתיר
אמות  ד' להעבירן יבוא שלא אמות, מד' פחות פחות מעות)
זרה  עבודה (מסכת שאמרו מה על סמך רבינו אבל שלימות",
הווינן  כי (הגר), גיורא איסור לי אמר רבא אמר א): עמוד ע דף
קא  כיסי כמה שבתא מנטרי לא יהודאי אמרינן, בארמיותן,
נמצאים  ארנקים כמה שבת שומרים (שאם בשוקא? משתכחי
ידעתי  (ולא יצחק כרבי לן, דסבירא ידענא ולא בשוק?)
מד' פחות פחות (לארנקֿכסף) מוליכו יצחק), כרבי שסוברים

אמות.

.‚ÎÏ‡¯NÈ90‰NÚÂ ¯·Ú Ì‡ :˙aLa ‰Î‡ÏÓ ‰NÚL ƒ¿»≈∆»»¿»»¿«»ƒ»«¿»»
ÌÏBÚÏ ‰Î‡ÏÓ d˙B‡a ˙B‰Ï BÏ ¯eÒ‡ - ÔB„Êa91, ¿»»≈»¿»¿»»¿»

˙aL È‡ˆBÓÏ da ˙B‰Ï Ì‰Ï ¯zÓ Ï‡¯NÈ ¯‡Le¿»ƒ¿»≈À»»∆≈»»¿»≈«»
„iÓ92- ‡È‰ L„˜ Èk ˙aM‰ ˙‡ Ìz¯ÓLe :¯Ó‡pL . ƒ»∆∆¡«¿«¿∆∆««»ƒ…∆ƒ
‡È‰93Ï‡¯NÈ ?„ˆÈk .L„˜ ‰ÈNÚÓ ÔÈ‡Â L„˜ ƒ…∆¿≈«¬∆»…∆≈«ƒ¿»≈

,ÌÈ¯Á‡Ï ÏÎ‡È ˙aL È‡ˆBÓÏ - „ÈÊÓa ˙aLa ÏMaL∆ƒ≈¿«»¿≈ƒ¿»≈«»≈»≈«¬≈ƒ
- ‰‚‚La ÏMa Ì‡Â .˙ÈÓÏBÚ ÏÎ‡È ‡Ï BÏ Ï·‡¬»…≈»≈»ƒ¿ƒƒ≈ƒ¿»»

„iÓ ,ÌÈ¯Á‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa ,ÏÎ‡È ˙aL È‡ˆBÓÏ94ÔÎÂ . ¿»≈«»…«≈≈¬≈ƒƒ»¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

עמוד 90) טו דף חולין ומסכת ג משנה ב פרק תרומות (מסכת
ואף 91)א). במזיד שבת שחילל משום רבנן קנסוהו

(הרשב"א). לעולם לו אסורה צריך 92)הקדירה ואינו
ב. הלכה למעלה ראה שיעשה, בכדי שבת במוצאי להמתין

תאכל 93) "לא ג) פסוק יד פרק (דברים מהפסוק שדרשו ואף
(מסכת  תאכל בבל הוא הרי לך, שתיעבתי כל תועבה" כל
מעשיה  ואין קודש "היא למדו: כאן ב), עמוד קיד דף חולין

נאסר. לא שבת שמעשה - הראשונים 94)קודש" דעת
אבל  שבת, ממלאכת יהנה שלא שיעשה בכדי להמתין שצריך
שלא  שיעשה בכדי להמתין צריך שלכן ח' בהלכה סובר רבינו

נכרי, ידי על במלאכה רק וזה אחרת, בפעם כן לעשות יבוא
בשוגג. ישראל כשעשה לא אבל

.„Î˙B¯t95:e¯ÊÁÂ ÌeÁzÏ ıeÁ e‡ˆiL96- ‚‚BLa ≈∆»¿«¿¿»¿¿≈
˙aLa eÏÎ‡È97 ‡Ï È¯‰L ,‡ÏÂ ‰NÚÓ ÔÙe‚a ‰NÚ ≈»¿¿«»∆¬≈…«¬»¿»«¬∆¿…

.˙aL È‡ˆBÓ „Ú eÏÎ‡È ‡Ï - „ÈÊÓa ;epzLƒ¿«¿≈ƒ…≈»¿«»≈«»

ב).95) עמוד מא דף עירובין למקומם.96)(מסכת אפילו
שלא  התחום לתוך חזרו אם דווקא שזה השיג והראב"ד
מותר  - במזיד יצאו אפילו למקומם, חזרו אם אבל למקומם,
"לעולם  יעקב: בן אליעזר כרבי רבינו דעת אבל לאכלם,
שהרי  כמותו, והלכה שוגגים" למקומם שיחזרו עד אסורים
ונקי  מעטות) (הלכות קב יעקב בן אליעזר רבי של "משנתו
והקדמת  ב עמוד מט דף יבמות (מסכת כמותו)" (הלכה

למשנה). י.97)הרמב"ם הלכה ה פרק טוב יום הלכות ראה

.‰Î¯ÎBN‰98¯ÓLÏ ÏÚBt‰ ˙‡99˙‡Â ‰¯t‰ ˙‡ BÏ «≈∆«≈ƒ¿…∆«»»¿∆
B¯ÎN BÏ ÔzÈ ‡Ï - ˜BÈz‰100ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .˙aL ÏL «ƒ…ƒ≈¿»∆«»¿ƒ»≈

˙aL ¯ÈÎN ¯ÈÎN‰ ‰È‰ Ì‡Â .ÂÈÏÚ ˙aL ˙eÈ¯Á‡101 «¬»«»»»¿ƒ»»«»ƒ¿ƒ«»
CÎÈÙÏ .ÌÏMÓ B¯ÎN BÏ Ô˙B - ‰L ¯ÈÎN B‡¿ƒ»»≈¿»ƒ»≈¿ƒ»
ÏL È¯ÎN ÈÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡È ‡ÏÂ .ÂÈÏÚ ˙aL ˙eÈ¯Á‡«¬»«»»»¿……«≈ƒ¿»ƒ∆
ÏL B‡ ‰L ÏL È¯ÎN ÈÏ Ôz :BÏ ¯ÓB‡ ‡l‡ ;˙aL«»∆»≈≈ƒ¿»ƒ∆»»∆

.ÌÈÓÈ ‰¯NÚ¬»»»ƒ

נח).98) דף מציעא בבא עצמה 99)(מסכת שהשמירה אף
בשבת. אסורה אסור 100)אינה במפורש שבת שכר ליטול

וממכר. למקח של 101)שדומה או ביחד השבוע כל של
ליטול. מותר בהבלעה שבת ששכר מותר, ביחד השנה כל

ה'תשע"ח  שבט ג' שישי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
סדר 1) על וכתבן ל"ט, והן המלאכות אבות מניין בו כלל

בין  שיש וההפרש תולדה, ומהו אב מהו ביאר ושם המשנה.
המלאכות, כל תולדות שם נתבארו ולא והתולדות. האבות

תולדות. הן מה לדמיון מקצתן, אלא

.‡˙BÎ‡ÏÓ23‰ÏÈ˜Ò Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL4˙¯ÎÂ4,„ÈÊÓa ¿»∆«»ƒ¬≈∆¿ƒ»¿»≈¿≈ƒ
Ôa¯˜ B‡4˙B·‡ Ô‰Ó - ‰‚‚La ˙‡hÁ5Ô‰Óe6 »¿««»ƒ¿»»≈∆»≈∆

˙B·‡ Ïk ÔÈÓe .˙B„ÏBz7¯ÒÁ ÌÈÚa¯‡ - ˙BÎ‡ÏÓ »ƒ¿«»¬¿»«¿»ƒ»≈
˙Á‡8‰LÈ¯Á‰ :Ô‰ el‡Â .9‰ÚÈ¯f‰Â .10‰¯Èˆw‰Â .11. ««¿≈≈«¬ƒ»¿«¿ƒ»¿«¿ƒ»

¯enÚ‰Â12‰LÈc‰Â .13‰i¯f‰Â .14‰¯È¯a‰Â .15. ¿»ƒ¿«ƒ»¿«¿ƒ»¿«¿ƒ»
‰ÈÁh‰Â16‰„˜¯‰‰Â .17‰LÈl‰Â .18‰iÙ‡‰Â .19. ¿«¿ƒ»¿««¿»»¿«ƒ»¿»¬ƒ»
‰ÊÈÊb‰Â20Ôeal‰Â .21ıetp‰Â .22‰ÚÈ·v‰Â .23. ¿«¿ƒ»¿«ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ»
‰iÂh‰Â24ÔÈ¯Èp‰ ˙iNÚÂ .25‰Îqn‰ ˙ÎÒ‰Â .26. ¿«¿ƒ»«¬ƒ««ƒƒ¿«¿»«««≈»

‰‚È¯‡‰Â27‰ÚÈˆa‰Â .28‰¯ÈLw‰Â .29‰¯z‰‰Â .30. ¿»¬ƒ»¿«¿ƒ»¿«¿ƒ»¿««»»
‰¯ÈÙz‰Â31‰ÚÈ¯w‰Â .32ÔÈa‰Â .33‰¯È˙q‰Â .34. ¿«¿ƒ»¿«¿ƒ»¿«ƒ¿»¿«¿ƒ»

LÈhta ‰‡k‰Â35‰„Èv‰Â .36‰ËÈÁM‰Â .37. ¿«»»««ƒ¿«ƒ»¿«¿ƒ»
‰ËLÙ‰‰Â38‰„·Ú‰‰Â .39¯BÚ‰ ˙˜ÈÁÓe .40. ¿««¿»»¿««¬»»¿ƒ«»

BÎezÁÂ41‰·È˙k‰Â .42‰˜ÈÁn‰Â .43ËeË¯N‰Â .44. ¿ƒ¿«¿ƒ»¿«¿ƒ»¿«ƒ¿
‰¯Ú·‰‰Â45Èeak‰Â .46‰‡ˆB‰‰Â .47.˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ¿««¿»»¿«ƒ¿«»»≈¿ƒ¿
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ב.48) עג, אלא 49)שבת חשבו לא המלאכות, ל"ט במנין
מלאכה  כל גם אולם מט:). (שבת במשכן שהיו אותן
כמבריך  - ובמטרה בפעולה, המשכן למלאכת דומה שהיתה
דומה, המטרה וגם ונוטע, זורע לפעולת הדומות מרכיב או
דומה  מלאכה עושה אפילו או וצמיחה, לגידול כוונתו כי
- אילן) ענפי (חותך כזומר בפעולה. ולא במטרה למשכן
נקראים  אלו כל האילן, לגידול המתכוון - ג בהלכה ראה
היו  שלא כיון הל"ט. במנין נחשבו ולא מלאכות, אבות

שבת'). ('כלכלת במשכן

.‚ÔÎÂ50B‡ ,˙BÏÈ‡ ÚËBp‰ B‡ ,ÌÈÚ¯Ê Ú¯Bf‰ ¿≈«≈«¿»ƒ«≈«ƒ»
CÈ¯·n‰51·Èk¯n‰ B‡ ,˙BÏÈ‡52¯ÓBf‰ B‡ ,53Ïk - ««¿ƒƒ»««¿ƒ«≈»

„Á‡ ÔÈÚÂ ,˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó Ô‰ „Á‡ ·‡ el‡54,‡e‰ ≈»∆»≈≈¬¿»¿ƒ¿»∆»
.Ôek˙Ó ‡e‰ ¯·c ÁnˆÏ Ô‰Ó ˙Á‡ ÏkL∆»««≈∆¿«≈«»»ƒ¿«≈

א.50) עג, ומכסהו 51)שבת בקרקע, עץ ענף הכופף
מיוחד. לעץ ויהיה ייקלט למען (ענף 52)בעפר, יחור שם

אחר. בעץ מהעצים.53)רך) המזיקים הענפים חותך
מח.54) באות למעלה ראה

.„ÔÎÂ55˙ÈË˜ B‡ ‰‡e·z ¯ˆBw‰56¯ˆBa‰ B‡ ,57 ¿≈«≈¿»ƒ¿ƒ«≈
¯„Bb‰ B‡ ,ÌÈ·Ú58˜ÒBn‰ B‡ ,ÌÈ¯Óz59B‡ ,ÌÈ˙ÈÊ ¬»ƒ«≈¿»ƒ«≈≈ƒ

‰¯B‡‰60·‡ el‡ Ïk - ÌÈ‡z61,Ô‰ ˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ »∆¿≈ƒ»≈«¿»»««≈
C¯c ÏÚÂ .Ôek˙Ó ÂÈÏecbÓ ¯·c ¯˜ÚÏ Ô‰Ó ˙Á‡ ÏkL∆»««≈∆«¬…»»ƒƒ»ƒ¿«≈¿«∆∆

.˙B·‡‰ ¯‡L BÊ¿»»»

ב.55) עג, בתרמילים.56)שבת הגדלים ירקות
הגפנים.57) מעל הענבים את תמרים 58)קוטף לוקט

העץ.59)מדקל. מן זיתים פרי 60)תולש קוטף
מח.61)התאנים. באות למעלה ראה

.‰‰„ÏBz‰62‰Î‡Ïn‰ ‡È‰63el‡Ó ·‡Ï ‰ÓBc‰ «»»ƒ«¿»»«»¿»≈≈
ËÚÓ ˜¯i‰ ˙‡ CzÁÓ‰ ?„ˆÈk .˙B·‡‰64- BÏM·Ï »»≈««¿«≈∆«»»¿«¿«¿

ÔÁBh‰L ;‰ÈÁË ˙„ÏBz ‰Î‡Ïn‰ BfL ,·iÁ ‰Ê È¯‰¬≈∆«»∆«¿»»∆∆¿ƒ»∆«≈
‰NBÚ‰ ÏÎÂ ,‰a¯‰ ÌÈÙe‚Ï B˜lÁÓe „Á‡ Ûeb Á˜BÏ≈«∆»¿«¿¿ƒ«¿≈¿»»∆
Á˜Bl‰ ÔÎÂ .ÔÁBË ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ ‰ÊÏ ‰ÓBc‰ ¯·c»»«∆»∆¬≈∆∆∆≈¿≈«≈«
C¯„k ,B¯ÙÚÓ ÁwÏ È„k B˙B‡ ÛLÂ ˙ÎzÓ ÏL ÔBLÏ»∆«∆∆¿»¿≈ƒ«≈¬»¿∆∆
.‰ÈÁË ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ·‰f‰ ÈÙ¯Bˆ ÌÈNBÚL∆ƒ¿≈«»»¬≈∆∆∆¿ƒ»

ב.62) עד, המשכן 63)שבת למלאכת הדומה מלאכה כל
הדומה  מתכת, או ברזל השף כגון: במטרה, ולא בפעולה
שמטרתה  גרעינים לטחינת דומה אינו אבל בפעולה, לטוחן
למלאכת  דומה אם וכן לאכילה: שלא - והשף לאכילה.
כגון: אחר, בגוף היא הפעולה אבל במטרה, המשכן
למלאכה  דומה שהשקייה אף ואילנות, צמחים המשקה
הפעולה  אין אבל הצמחים, שיגדלו במטרה, שבמשכן
תולדות  נקראים אלו כל במים. כיֿאם הצמחים בגוף נעשית

שבת'). ב'כלכלת ישראל' אחר:64)('תפארת בנוסח
להלן  רבינו לדברי בהתאם וזה ויניציא), (דפוס מעט" "מעט

דק. דק חותכו אם אלא חייב שאינו יח, הל' כא פרק

.ÂÔÎÂ65BˆaÁÏ È„k ‰·˜ Ba Ô˙Â ·ÏÁ Á˜Bl‰66- ¿≈«≈«»»¿»«≈»¿≈¿«¿
LÈ¯Ù‰ È¯‰L ,¯¯Ba ˙„ÏBz ÌeMÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰¬≈∆«»ƒ∆∆≈∆¬≈ƒ¿ƒ

Ìew‰67·iÁ - ‰È·‚ e‰NÚÂ Bab Ì‡Â .·ÏÁ‰ ÔÓ «ƒ∆»»¿ƒƒ¿¿»»¿ƒ»«»

Ïk‰ ˜·„Â ˜ÏÁ Ï‡ ˜ÏÁ ıa˜Ó‰ ÏkL ;‰Ba ÌeMÓƒ∆∆»«¿«≈≈∆∆≈∆¿»««…
ÔÎÂ .ÔÈ·Ï ‰ÓBc ‰Ê È¯‰ ,„Á‡ Ûeb eNÚiL „Ú«∆≈»∆»¬≈∆∆¿ƒ¿»¿≈

ÏÎÏ68Óe ‰Î‡ÏÓÔ‰Ï LÈ ,˙B·‡‰ el‡Ó ‰Î‡Ï ¿»¿»»¿»»≈≈»»≈»∆
‰Î‡Ïn‰ ÛebÓe .e¯Ó‡L BÊ C¯c ÏÚ ˙B„ÏBz»«∆∆∆»«¿ƒ«¿»»
˙„ÏB˙Â ‡È‰ ·‡ ‰Ê È‡ ÔÈÚÓ Ú„z ˙aLa ˙ÈNÚp‰««¬≈¿«»≈«≈≈≈∆»ƒ¿∆∆

.‡È‰ ·‡ ‰Ê È‡≈∆»ƒ

א.65) צח, החלב.66)שבת טריפת ידי על חמאה, עשיית
הגבינה.67) יסוד את המכיל החמוץ ראה 68)החלב

ו. באות למעלה

.Ê„Á‡69ÔÓ ‰„ÏBz B‡ ˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó ·‡ ‰NBÚ‰ ∆»»∆»≈¬¿»»»ƒ
·iÁ - „ÈÊÓa ˙B„ÏBz‰70- ÌÈ„Ú e‡a Ì‡Â .˙¯k «»¿≈ƒ«»»≈¿ƒ»≈ƒ

Ï˜Ò71‰Ó ÔkŒÌ‡ .‰Úe·˜ ˙‡hÁ ·iÁ - ‚‚BLa . ƒ¿»¿≈«»«»¿»ƒ≈«
L¯Ù‰ Ô‰ÈÈa ÔÈ‡ ?˙B„ÏBz‰Â ˙B·‡‰ ÔÈa LÈ L¯Ù‰∆¿≈≈≈»»¿«»≈≈≈∆∆¿≈
Ì‡ :‚‚BLa ‰NBÚ‰L .„·Ïa Ôa¯w‰ ÔÈÚÏ ‡l‡∆»¿ƒ¿««»¿»ƒ¿«∆»∆¿≈ƒ

„Á‡ ÌÏÚ‰a ‰a¯‰ ˙B·‡ ‰NÚ72˙Á‡ ˙‡hÁ ·iÁ - »»»«¿≈¿∆¿≈∆»«»«»««
ÌÏÚ‰a ÂÈ˙B„ÏB˙Â ·‡ ‰NÚ Ì‡Â ,·‡Â ·‡ Ïk ÏÚ«»»»»¿ƒ»»»¿¿»¿∆¿≈

.˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - „Á‡∆»≈«»∆»«»∆»

עשה 69) שאם - לאב? תולדה בין יש "מה א: ב, בבאֿקמא
אחד  כל על חייב ביחד, תולדות שתי או ביחד אבות שני
אחת". אלא חייב אינו - שלו ותולדה אב עשה ואם ואחד.

א.70) פרק בתחילת למעלה אחר:71)כמבואר בנוסח
אברבנאל). (כ"י נסקל - בו התרו עדים שנעלם 72)ואם

למלאכה. מלאכה בין לו נודע ולא האיסור ממנו

.ÁÈ¯‰ ?„ˆÈk73ÌÏÚ‰a ˙aLa ¯ˆ˜Â Ú¯ÊÂ L¯ÁL ≈«¬≈∆»«¿»«¿»«¿«»¿∆¿≈
ÌÈÚa¯‡‰ ‰NÚ elÙ‡Â .˙B‡hÁ LÏL ·iÁ - „Á‡∆»«»»«»«¬ƒ»»»«¿»ƒ
˙BÎ‡Ïn‰ el‡L ÁÎML ÔB‚k ,‰‚‚La ˙Á‡ ¯ÒÁ»≈««ƒ¿»»¿∆»«∆≈«¿»
‰Î‡ÏÓ Ïk ÏÚ ·ÈÁ - ˙aLa ˙BNÚÏ ˙B¯eÒ‡¬«¬¿«»«»«»¿»»
˜¯i‰ CzÁÂ ÔÁË Ì‡ Ï·‡ .˙Á‡ ˙‡hÁ ‰Î‡ÏÓe¿»»«»««¬»ƒ»«¿ƒ≈«»»
‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - „Á‡ ÌÏÚ‰a ˙ÎzÓ ÏL ÔBLÏ ÛLÂ¿»»∆«∆∆¿∆¿≈∆»≈«»∆»
„Á‡ ·‡ ‡l‡ ‰NÚ ‡Ï È¯‰L ;˙Á‡ ˙‡hÁ«»««∆¬≈…»»∆»»∆»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÂÈ˙B„ÏB˙Â¿¿»¿≈…«≈»∆

ב.73) עג, שבת

.Ë‰NBÚ‰74˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ ÔÈÚÓ ‰a¯‰ ˙BÎ‡ÏÓ »∆¿»«¿≈≈≈¿»»««
?„ˆÈk .˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - „Á‡ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈∆»≈«»∆»«»««≈«
„Á‡ ÌÏÚ‰a ¯ÓÊÂ ·Èk¯‰Â CÈ¯·‰Â ÚËÂ Ú¯fL È¯‰¬≈∆»«¿»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«¿∆¿≈∆»
.Ô‰ „Á‡ ·‡ ÔlkL ,˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ -≈«»∆»«»««∆À»»∆»≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

א.74) סח, שבת משנה,

ה'תשע"ח  שבט ד' ש"ק יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
ואיכותיהן 1) המלאכות אבות שיעור לבאר בו התחיל

שלא  מפני אסור, אבל והפטור בהן והמחוייב ותולדותיהן,
ממה  קצת לזה ונמשך השיעור. שחסר או כדרכו נעשה
קצת  לו מהיות לו לחוש באפשר (שהיה לעשותו שמותר
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ריט zay zekld - mipnf xtq - hay 'c w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מלאכות  עשר זה בפרק ונתבארו המלאכות). לאלו דמיון
המעמר, הקוצר, הזורע, [החורש, ז: פרק ראשונות הנמנות

והלש]. המרקד הטוחן, הבורר, הזורה, הדש,

.‡L¯BÁ‰2‡e‰L Ïk3·iÁ -4LkÓ‰ .5È¯wÚa «≈»∆«»«¿«≈¿ƒ¿≈
ÌÒ¯˜Ó‰Â ,˙BÏÈ‡‰6„¯ÊÓ‰ B‡ ,ÌÈ·NÚ7˙‡ »ƒ»¿«¿«¿≈¬»ƒ«¿»≈∆

ÌÈ‚È¯N‰8Ú˜¯w‰ ˙‡ ˙BtÈÏ È„k ,9˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - «»ƒƒ¿≈¿«∆««¿«¬≈∆∆∆
Ïk ‰NÚiMÓe ;L¯BÁÈt ‰ÂLn‰ ÔÎÂ .·iÁ - ‡e‰L ≈ƒ∆«¬∆»∆«»¿≈««¿∆¿≈

‰„N‰10B„c¯Â Ïz‰ ÏÈtL‰L ÔB‚k ,11‡lÓ B‡ , «»∆¿∆ƒ¿ƒ«≈¿ƒ¿ƒ≈
‡Èb‰12·iÁ -13ÔÎÂ .‡e‰L Ïk B¯eÚLÂ ,L¯BÁ ÌeMÓ ««¿«»ƒ≈¿ƒ»∆¿≈

˙Bn‚ ‰ÂLn‰ Ïk14.‡e‰L Ïk B¯eÚL - »««¿∆Àƒ»∆

א.2) קג, שבת ליטע 3)משנה, כדי שהוא? כל "וכמה
או  לבצל) דומה נאכל ירק מין - כריש, של (קלח כרישא
של  השיבולת) של המחודד (הקצה זכרותא ליטע כדי

ה"ב). פ"ז (ירושלמי חרישה 4)חיטה" הקדים רבינו
עג.) (שבת במשנה אבל האדמה, בעבודת כנהוג לזריעה
(שבת  בגמרא ומפרש "החורש", לפני "הזורע" הקדימו
וזקוקה  הקשה ישראל ארץ לקרקע התכוון שהתנא עג:),
חרישה  על שגם והשמיענו הזריעה, אחרי נוספת לחרישה

חייב. בשדה.5)זו או בגן הרעים העשבים את עוקר
יבשים.6) ועשבים ענפים רכים 7)כורת ענפים החותך

הגפן.8)מהאילן. עץ להניית 9)ענפי שהוא דבר "כל
שהוא  דבר וכל חורש, משום חייב (להשבחתה) הקרקע
זורע" משום חייב הפרי את בישול) לידי (שיגיע להבחיל

שם). ב.10)('ירושלמי' עג, והשווהו 11)שבת השפילו
לט, (שמות הזהב" פחי את "וירקעו תרגום האדמה, לשאר

ורדידו. הרים.12)ג): בין צר משום 13)רווח בשדה
הי"ב). פ"י (להלן בונה משום חייב בבית אבל חורש,

כנ"ל.14) בבית ולא בשדה

.·Ú¯Bf‰15‡e‰L Ïk16¯ÓBf‰ .·iÁ -17ÔÏÈ‡‰ ˙‡ «≈«»∆«»«≈∆»ƒ»
‰˜Ln‰ Ï·‡ .Ú¯BÊ ÔÈÚÓ ‰Ê È¯‰ - ÁÓˆiL È„k18 ¿≈∆ƒ¿«¬≈∆≈≈≈«¬»««¿∆

·iÁÂ ,Ú¯BÊ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ˙aLa ˙BÏÈ‡Â ÔÈÁÓ¿̂»ƒ¿ƒ»¿«»¬≈∆∆∆≈«¿«»
‰¯BM‰ ÔÎÂ .‡e‰L ÏÎa19Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔÈ¯BÚNe ÔÈhÁ ¿»∆¿≈«∆ƒƒ¿ƒ¿«≈»∆

.‡e‰L ÏÎa ·iÁÂ ,Ú¯BÊ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ÌÈna««ƒ¬≈∆∆∆≈«¿«»¿»∆

א.15) עג, וכו'16)שבת לזרע "המצניע ב: צ, שבת
שהוא  בכל זריעה ששיעור מכאן שהוא" בכל וכו' והוציאו

(שבת 17)(מגידֿמשנה). מהגפן מזיקים ענפים חותך
ב.18)עג:). ב, קטן פשתן 19)מועד זרע צד: זבחים

חיטי  אפילו (=שמצמיח) דמקדח משום אי - חייב למים
יוסף  לר' רבינו בתשובת (כ"ה לישה משום אלא נמי, ושערי
הרי  בדו"ו). וכה"ג מא) עמ' לוין לד"ר (סה"י המערבי
ועיין  זורע. משום חייב - במים ושעורים חיטים ששורה

באריכות. רבינו תשובת הספר, בסוף

.‚¯ˆBw‰20˙¯‚B¯‚k21·ÈÁ -22LÏB˙Â .23˙„ÏBz - «≈ƒ¿∆∆«»¿≈∆∆
¯˜BÚ‰ ÏÎÂ .‡e‰ ¯ˆB˜24ÌeMÓ ·iÁ - BÏecbÓ ¯·c ≈¿»»≈»»ƒƒ«»ƒ

˙eLÎe ,ÌÈ·NÚ Ba eÏÚL ¯B¯ˆ ,CÎÈÙÏ .¯ˆB˜25 ≈¿ƒ»¿∆»¬»ƒ¿
‰Òa ‰ÏÚL26,˙È·Á‰ ·b ÏÚ eÁÓvL ÌÈ·NÚÂ , ∆»»ƒ¿∆«¬»ƒ∆»¿««∆»ƒ

Ï·‡ .ÔÏecb ÌB˜Ó ‡e‰ ‰fL ,·iÁ - Ô‰Ó LÏBz‰«≈≈∆«»∆∆¿ƒ»¬»
ıÈˆÚÓ LÏBz‰27ÔÈ‡L ÈtÓ ,¯eËt - ·e˜ BÈ‡L «≈≈»ƒ∆≈»»ƒ¿≈∆≈

È¯‰ - ÔË˜ L¯L È„Îa ·e˜ ıÈˆÚÂ .BÏecb ÌB˜Ó ‰Ê∆¿ƒ¿»ƒ»ƒ¿≈…∆»»¬≈
.·iÁ - epnÓ LÏBz‰Â ,ı¯‡k ‡e‰»»∆¿«≈ƒ∆«»

א.20) קג, הלכה 21)שבת להלן רבינו לדעת א. צא, שבת
ביצה. שליש שהיא מחיותו,22)ה' מבדילו שאתה "כל

שם). ('ירושלמי' קוצר" משום בו בכלי,23)יש - "קצירה
(לחםֿמשנה). ביד" - ב.24)תלישה קז, צמח 25)שבת

וסנה. קוצים על הצומח פתילים ב.26)בצורת קז, שבת
רוקח'). ('מעשה "בספינה" אחר: חרס 27)בנוסח כלי

לנטיעה. העשוי

.„Ú¯Ê Ïk28ÔB‚k ,BzÏc‚Óe B˙B‡ ˙ÁnˆÓ B˙¯ÈˆwL »∆«∆¿ƒ»¿«««¿««¿¿
‡zÒtÒ‡29‡˜ÏÒÂ30ÈzL ·iÁ - ‰‚‚La B¯ˆBw‰ , «¿«¿»¿ƒ¿»«¿ƒ¿»»«»¿≈

ÈtÓ - ˙Á‡Â ,¯ˆB˜ ‡e‰L ÈtÓ - ˙Á‡ :˙B‡hÁ«»««ƒ¿≈∆≈¿««ƒ¿≈
·iÁ - ÌÈˆÚÏ CÈ¯ˆ ‡e‰Â ¯ÓBf‰ ÔÎÂ .ÚËB ‡e‰L∆≈«¿≈«≈¿»ƒ»≈ƒ«»

˙ÈLeL·b .ÚËB ÌeMÓe ¯ˆB˜ ÌeMÓ31¯ÙÚ ÏL ƒ≈ƒ≈««¿ƒ∆»»
ÏÚ dÁÈp‰Â ı¯‡‰ ÏÚÓ d‰Èa‚‰ ,ÌÈ·NÚ da eÏÚL∆»»¬»ƒƒ¿ƒ»≈«»»∆¿ƒƒ»«

„˙È Èab˙B„˙È Èab ÏÚ ‰˙È‰ .LÏBz ÌeMÓ ·iÁ - ˙B «≈¿≈«»ƒ≈»¿»««≈¿≈
ÌÈ‡z .Ú¯BÊ ÌeMÓ ·iÁ - ı¯‡‰ ÏÚ dÁÈp‰Â¿ƒƒ»«»»∆«»ƒ≈«¿≈ƒ

eL·iL32,Ba ÂÈ˙B¯t eL·iL ÔÏÈ‡ ÔÎÂ ,Ô‰Èa‡a ∆»¿¿ƒ≈∆¿≈ƒ»∆»¿≈»
ÔÈ¯e˜Úk Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,·iÁ - ˙aLa Ô‰Ó LÏBz‰«≈≈∆¿«»«»««ƒ∆≈«¬ƒ

‰‡ÓË ÔÈÚÏ33. ¿ƒ¿«À¿»

ב.28) עג, לבהמה.29)שבת חציר - סלק 30)אספסת
לחמיצה. הפרומים בעליו שמשתמשים ירק פא,31)- שם

קטן. עפר תל שצמקו 32)ב. "תאנים ב: קכז, חולין
לקרקע), מחוברות (כשהן באיביהן רש"י) - באילן (שיבשו
חטאת". חייב בשבת מהן והתולש אוכלין, טומאת מטמאות
יבשו  אבל צמקו, שדווקא מובא קנ:) (שבת ב'תוספות' אבל
איסור  בהן אין כלל, הארץ מן יונקות שאינן מכיון לא,

אינם 33)תלישה. הקרקע, מן הגדלים האוכלין "כל
מחוברים  שהם זמן כל אבל שיעקרו, עד טומאה מקבלים
מקבלים  אינם - ממנו לחיות שיכולים קטן, בשורש אפילו

פ"ב). אוכלין טומאת (הל' טומאה"

.‰LÏBz‰34ÔÈLÏÚ35ÔÈ„¯Ê „¯ÊÓ‰ ,36‰ÏÈÎ‡Ï Ì‡ : «≈À¿ƒ«¿»≈¿»ƒƒ«¬ƒ»
˙¯‚B¯‚k B¯eÚL -37Èt ‡ÏÓk B¯eÚL - ‰Ó‰·Ï Ì‡Â ; ƒƒ¿∆∆¿ƒƒ¿≈»ƒƒ¿…ƒ

‰ˆÈa ÏM·Ï È„k B¯eÚL - ‰˜q‰Ï Ì‡Â ;È„‚38. ¿ƒ¿ƒ¿«»»ƒ¿≈¿«≈≈»
¯nÚÓ‰39;˙¯‚B¯‚k B¯eÚL - ‰ÏÈÎ‡Ï Ì‡ :ÔÈÏÎ‡ «¿«≈√»ƒƒ«¬ƒ»ƒƒ¿∆∆

Ì‡Â ;È„‚ Èt ‡ÏÓk B¯eÚL - ‰Ó‰·Ï ¯nÚ Ì‡Â¿ƒƒ≈ƒ¿≈»ƒƒ¿…ƒ¿ƒ¿ƒ
‰ˆÈ·e .‰ˆÈa ÏM·Ï È„k B¯eÚL - ‰˜q‰Ï40‰¯eÓ‡‰ ¿«»»ƒ¿≈¿«≈≈»≈»»¬»

ÏÎÂ .ÔÈÏB‚¯z ÏL ˙ÈBÈa ‰ˆÈa ‡È‰ ,ÌB˜Ó ÏÎa¿»»ƒ≈»≈ƒ∆«¿¿ƒ¿»
ÏM·Ï È„k ‡e‰ ,‰ˆÈa ÏM·Ï È„k ¯Ó‡pL ÌB˜Ó»∆∆¡«¿≈¿«≈≈»¿≈¿«≈

‰ˆÈ·a ‰LÏMÓ „Á‡ - ˙¯‚B¯‚e .‰ˆÈaÓ ˙¯‚B¯‚k41. ƒ¿∆∆ƒ≈»¿∆∆∆»ƒ¿»¿≈»
Ú˜¯˜ ÈÏec‚a ‡l‡ ¯enÚ ÔÈ‡Â42. ¿≈ƒ∆»¿ƒ≈«¿«

א.34) קג, באש 35)שבת הקלויים שמשרשיו צמח
) לשתייה חומר עושים קיצוץ Cichorie.((36וטחונים,

לאכלם. שאפשר רכים רטובים למעלה 37)ענפים מבואר
וכן 38)ה"ג. ויניציא) (דפוס קלה" "ביצה אחר: בנוסח

להתבשל. הקלה תרנגולת לביצת הכוונה כי בתלמוד.
(מגידֿמשנה).39) שלמעלה ממה ב.40)נלמד פ, שבת

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

zay zekld - mipnf xtq - hay 'c w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ב.48) עג, אלא 49)שבת חשבו לא המלאכות, ל"ט במנין
מלאכה  כל גם אולם מט:). (שבת במשכן שהיו אותן
כמבריך  - ובמטרה בפעולה, המשכן למלאכת דומה שהיתה
דומה, המטרה וגם ונוטע, זורע לפעולת הדומות מרכיב או
דומה  מלאכה עושה אפילו או וצמיחה, לגידול כוונתו כי
- אילן) ענפי (חותך כזומר בפעולה. ולא במטרה למשכן
נקראים  אלו כל האילן, לגידול המתכוון - ג בהלכה ראה
היו  שלא כיון הל"ט. במנין נחשבו ולא מלאכות, אבות

שבת'). ('כלכלת במשכן

.‚ÔÎÂ50B‡ ,˙BÏÈ‡ ÚËBp‰ B‡ ,ÌÈÚ¯Ê Ú¯Bf‰ ¿≈«≈«¿»ƒ«≈«ƒ»
CÈ¯·n‰51·Èk¯n‰ B‡ ,˙BÏÈ‡52¯ÓBf‰ B‡ ,53Ïk - ««¿ƒƒ»««¿ƒ«≈»

„Á‡ ÔÈÚÂ ,˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó Ô‰ „Á‡ ·‡ el‡54,‡e‰ ≈»∆»≈≈¬¿»¿ƒ¿»∆»
.Ôek˙Ó ‡e‰ ¯·c ÁnˆÏ Ô‰Ó ˙Á‡ ÏkL∆»««≈∆¿«≈«»»ƒ¿«≈

א.50) עג, ומכסהו 51)שבת בקרקע, עץ ענף הכופף
מיוחד. לעץ ויהיה ייקלט למען (ענף 52)בעפר, יחור שם

אחר. בעץ מהעצים.53)רך) המזיקים הענפים חותך
מח.54) באות למעלה ראה

.„ÔÎÂ55˙ÈË˜ B‡ ‰‡e·z ¯ˆBw‰56¯ˆBa‰ B‡ ,57 ¿≈«≈¿»ƒ¿ƒ«≈
¯„Bb‰ B‡ ,ÌÈ·Ú58˜ÒBn‰ B‡ ,ÌÈ¯Óz59B‡ ,ÌÈ˙ÈÊ ¬»ƒ«≈¿»ƒ«≈≈ƒ

‰¯B‡‰60·‡ el‡ Ïk - ÌÈ‡z61,Ô‰ ˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ »∆¿≈ƒ»≈«¿»»««≈
C¯c ÏÚÂ .Ôek˙Ó ÂÈÏecbÓ ¯·c ¯˜ÚÏ Ô‰Ó ˙Á‡ ÏkL∆»««≈∆«¬…»»ƒƒ»ƒ¿«≈¿«∆∆

.˙B·‡‰ ¯‡L BÊ¿»»»

ב.55) עג, בתרמילים.56)שבת הגדלים ירקות
הגפנים.57) מעל הענבים את תמרים 58)קוטף לוקט

העץ.59)מדקל. מן זיתים פרי 60)תולש קוטף
מח.61)התאנים. באות למעלה ראה

.‰‰„ÏBz‰62‰Î‡Ïn‰ ‡È‰63el‡Ó ·‡Ï ‰ÓBc‰ «»»ƒ«¿»»«»¿»≈≈
ËÚÓ ˜¯i‰ ˙‡ CzÁÓ‰ ?„ˆÈk .˙B·‡‰64- BÏM·Ï »»≈««¿«≈∆«»»¿«¿«¿

ÔÁBh‰L ;‰ÈÁË ˙„ÏBz ‰Î‡Ïn‰ BfL ,·iÁ ‰Ê È¯‰¬≈∆«»∆«¿»»∆∆¿ƒ»∆«≈
‰NBÚ‰ ÏÎÂ ,‰a¯‰ ÌÈÙe‚Ï B˜lÁÓe „Á‡ Ûeb Á˜BÏ≈«∆»¿«¿¿ƒ«¿≈¿»»∆
Á˜Bl‰ ÔÎÂ .ÔÁBË ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ ‰ÊÏ ‰ÓBc‰ ¯·c»»«∆»∆¬≈∆∆∆≈¿≈«≈«
C¯„k ,B¯ÙÚÓ ÁwÏ È„k B˙B‡ ÛLÂ ˙ÎzÓ ÏL ÔBLÏ»∆«∆∆¿»¿≈ƒ«≈¬»¿∆∆
.‰ÈÁË ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ·‰f‰ ÈÙ¯Bˆ ÌÈNBÚL∆ƒ¿≈«»»¬≈∆∆∆¿ƒ»

ב.62) עד, המשכן 63)שבת למלאכת הדומה מלאכה כל
הדומה  מתכת, או ברזל השף כגון: במטרה, ולא בפעולה
שמטרתה  גרעינים לטחינת דומה אינו אבל בפעולה, לטוחן
למלאכת  דומה אם וכן לאכילה: שלא - והשף לאכילה.
כגון: אחר, בגוף היא הפעולה אבל במטרה, המשכן
למלאכה  דומה שהשקייה אף ואילנות, צמחים המשקה
הפעולה  אין אבל הצמחים, שיגדלו במטרה, שבמשכן
תולדות  נקראים אלו כל במים. כיֿאם הצמחים בגוף נעשית

שבת'). ב'כלכלת ישראל' אחר:64)('תפארת בנוסח
להלן  רבינו לדברי בהתאם וזה ויניציא), (דפוס מעט" "מעט

דק. דק חותכו אם אלא חייב שאינו יח, הל' כא פרק

.ÂÔÎÂ65BˆaÁÏ È„k ‰·˜ Ba Ô˙Â ·ÏÁ Á˜Bl‰66- ¿≈«≈«»»¿»«≈»¿≈¿«¿
LÈ¯Ù‰ È¯‰L ,¯¯Ba ˙„ÏBz ÌeMÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰¬≈∆«»ƒ∆∆≈∆¬≈ƒ¿ƒ

Ìew‰67·iÁ - ‰È·‚ e‰NÚÂ Bab Ì‡Â .·ÏÁ‰ ÔÓ «ƒ∆»»¿ƒƒ¿¿»»¿ƒ»«»

Ïk‰ ˜·„Â ˜ÏÁ Ï‡ ˜ÏÁ ıa˜Ó‰ ÏkL ;‰Ba ÌeMÓƒ∆∆»«¿«≈≈∆∆≈∆¿»««…
ÔÎÂ .ÔÈ·Ï ‰ÓBc ‰Ê È¯‰ ,„Á‡ Ûeb eNÚiL „Ú«∆≈»∆»¬≈∆∆¿ƒ¿»¿≈

ÏÎÏ68Óe ‰Î‡ÏÓÔ‰Ï LÈ ,˙B·‡‰ el‡Ó ‰Î‡Ï ¿»¿»»¿»»≈≈»»≈»∆
‰Î‡Ïn‰ ÛebÓe .e¯Ó‡L BÊ C¯c ÏÚ ˙B„ÏBz»«∆∆∆»«¿ƒ«¿»»
˙„ÏB˙Â ‡È‰ ·‡ ‰Ê È‡ ÔÈÚÓ Ú„z ˙aLa ˙ÈNÚp‰««¬≈¿«»≈«≈≈≈∆»ƒ¿∆∆

.‡È‰ ·‡ ‰Ê È‡≈∆»ƒ

א.65) צח, החלב.66)שבת טריפת ידי על חמאה, עשיית
הגבינה.67) יסוד את המכיל החמוץ ראה 68)החלב

ו. באות למעלה

.Ê„Á‡69ÔÓ ‰„ÏBz B‡ ˙BÎ‡ÏÓ ˙B·‡Ó ·‡ ‰NBÚ‰ ∆»»∆»≈¬¿»»»ƒ
·iÁ - „ÈÊÓa ˙B„ÏBz‰70- ÌÈ„Ú e‡a Ì‡Â .˙¯k «»¿≈ƒ«»»≈¿ƒ»≈ƒ

Ï˜Ò71‰Ó ÔkŒÌ‡ .‰Úe·˜ ˙‡hÁ ·iÁ - ‚‚BLa . ƒ¿»¿≈«»«»¿»ƒ≈«
L¯Ù‰ Ô‰ÈÈa ÔÈ‡ ?˙B„ÏBz‰Â ˙B·‡‰ ÔÈa LÈ L¯Ù‰∆¿≈≈≈»»¿«»≈≈≈∆∆¿≈
Ì‡ :‚‚BLa ‰NBÚ‰L .„·Ïa Ôa¯w‰ ÔÈÚÏ ‡l‡∆»¿ƒ¿««»¿»ƒ¿«∆»∆¿≈ƒ

„Á‡ ÌÏÚ‰a ‰a¯‰ ˙B·‡ ‰NÚ72˙Á‡ ˙‡hÁ ·iÁ - »»»«¿≈¿∆¿≈∆»«»«»««
ÌÏÚ‰a ÂÈ˙B„ÏB˙Â ·‡ ‰NÚ Ì‡Â ,·‡Â ·‡ Ïk ÏÚ«»»»»¿ƒ»»»¿¿»¿∆¿≈

.˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - „Á‡∆»≈«»∆»«»∆»

עשה 69) שאם - לאב? תולדה בין יש "מה א: ב, בבאֿקמא
אחד  כל על חייב ביחד, תולדות שתי או ביחד אבות שני
אחת". אלא חייב אינו - שלו ותולדה אב עשה ואם ואחד.

א.70) פרק בתחילת למעלה אחר:71)כמבואר בנוסח
אברבנאל). (כ"י נסקל - בו התרו עדים שנעלם 72)ואם

למלאכה. מלאכה בין לו נודע ולא האיסור ממנו

.ÁÈ¯‰ ?„ˆÈk73ÌÏÚ‰a ˙aLa ¯ˆ˜Â Ú¯ÊÂ L¯ÁL ≈«¬≈∆»«¿»«¿»«¿«»¿∆¿≈
ÌÈÚa¯‡‰ ‰NÚ elÙ‡Â .˙B‡hÁ LÏL ·iÁ - „Á‡∆»«»»«»«¬ƒ»»»«¿»ƒ
˙BÎ‡Ïn‰ el‡L ÁÎML ÔB‚k ,‰‚‚La ˙Á‡ ¯ÒÁ»≈««ƒ¿»»¿∆»«∆≈«¿»
‰Î‡ÏÓ Ïk ÏÚ ·ÈÁ - ˙aLa ˙BNÚÏ ˙B¯eÒ‡¬«¬¿«»«»«»¿»»
˜¯i‰ CzÁÂ ÔÁË Ì‡ Ï·‡ .˙Á‡ ˙‡hÁ ‰Î‡ÏÓe¿»»«»««¬»ƒ»«¿ƒ≈«»»
‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - „Á‡ ÌÏÚ‰a ˙ÎzÓ ÏL ÔBLÏ ÛLÂ¿»»∆«∆∆¿∆¿≈∆»≈«»∆»
„Á‡ ·‡ ‡l‡ ‰NÚ ‡Ï È¯‰L ;˙Á‡ ˙‡hÁ«»««∆¬≈…»»∆»»∆»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÂÈ˙B„ÏB˙Â¿¿»¿≈…«≈»∆

ב.73) עג, שבת

.Ë‰NBÚ‰74˙Á‡ ‰Î‡ÏÓ ÔÈÚÓ ‰a¯‰ ˙BÎ‡ÏÓ »∆¿»«¿≈≈≈¿»»««
?„ˆÈk .˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ - „Á‡ ÌÏÚ‰a¿∆¿≈∆»≈«»∆»«»««≈«
„Á‡ ÌÏÚ‰a ¯ÓÊÂ ·Èk¯‰Â CÈ¯·‰Â ÚËÂ Ú¯fL È¯‰¬≈∆»«¿»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«¿∆¿≈∆»
.Ô‰ „Á‡ ·‡ ÔlkL ,˙Á‡ ˙‡hÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ -≈«»∆»«»««∆À»»∆»≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

א.74) סח, שבת משנה,

ה'תשע"ח  שבט ד' ש"ק יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
ואיכותיהן 1) המלאכות אבות שיעור לבאר בו התחיל

שלא  מפני אסור, אבל והפטור בהן והמחוייב ותולדותיהן,
ממה  קצת לזה ונמשך השיעור. שחסר או כדרכו נעשה
קצת  לו מהיות לו לחוש באפשר (שהיה לעשותו שמותר
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משנה'.41) ב'מגיד ה "ט פ"א עירובין הל' שבת 42)ראה
ורצונו  כוונתו שאין שלו שאינו בשדה והמדובר ב. עג,
שהוא  בכל הוא חייב כן לא שאם הקרקע, את לייפות

שם). גמרא - א הלכה (למעלה

.Â‰Ï·c ıa˜Ó‰43·wpL B‡ ,‰l‚Ú ‰pnÓ ‰NÚÂ «¿«≈¿≈»¿»»ƒ∆»¬À»∆ƒ≈
- „Á‡ Ûeb eˆa˜˙pL „Ú Ô‰a Ï·Á‰ ÒÈÎ‰Â ÌÈ‡z¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ«∆∆»∆«∆ƒ¿«¿∆»

·iÁÂ ,¯nÚÓ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰44Ïk ÔÎÂ .45.‰Êa ‡ˆBik ¬≈∆∆∆¿«≈¿«»¿≈…«≈»∆

אחד 44)תאנים.43) מלקט בחצר, המפוזרים פירות אבל
הי"א). פכ"א (להלן ואוכל מלח 45)אחד המקבץ

קרקע. גידולי שאינו פטור, לרבינו המלח, ממשרפות

.ÊLc‰46˙¯‚B¯‚k47ÈÏec‚a ‡l‡ ‰LÈc ÔÈ‡Â .·iÁ - «»ƒ¿∆∆«»¿≈ƒ»∆»¿ƒ≈
˜¯ÙÓ‰Â .Ú˜¯˜48ÔÎÂ .·iÁÂ ,Lc‰ ˙„ÏBz ‡È‰ È¯‰ - «¿«¿«¿»≈¬≈ƒ∆∆«»¿«»¿≈

·ÏBÁ‰ .‰Êa ‡ˆBik Ïk49‰Ó‰a‰ ˙‡50ÌeMÓ ·iÁ - …«≈»∆«≈∆«¿≈»«»ƒ
·iÁ - ¯BÚ BÏ LiL ÈÁa Ï·BÁ‰ ÔÎÂ .˜¯ÙÓ51ÌeMÓ ¿»≈¿≈«≈¿«∆≈«»ƒ

;‰¯eaÁ‰ ÔÓ ‡ˆiL ÌcÏ CÈ¯ˆ ‰È‰iL ,‡e‰Â .˜¯ÙÓ¿»≈»∆ƒ¿∆»ƒ«»∆≈≈ƒ««»
‡e‰L ÈtÓ ,¯eËt - „·Ïa ˜Èf‰Ï Ôek˙ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿«≈¿«ƒƒ¿«»ƒ¿≈∆
·ÏÁa B‡ Ìca ‰È‰iL „Ú ·iÁ BÈ‡Â .Ï˜Ï˜Ó¿«¿≈¿≈«»«∆ƒ¿∆«»∆»»

‡ÈˆB‰L52.˙¯‚B¯‚k ∆ƒƒ¿∆∆

א.46) עה, ה'ירושלמי'.47)שבת בשם ה"ה למעלה ראה
מתוך 48) קטניות או משבלים, דגן ברש"י. א צה, שבת

יבשים. י.49)תרמילים הלכה להלן ראה א. צה, שבת
קרקע 50) כגידולי נחשבים - מדגים חוץ חיים, בעלי

(מגידֿמשנה). הצמחים מן שניזונים מכיון כז:), (עירובין
ויש 51) צובע, משום חייב החובל רש"י לדעת א. קז, שבת

(מגידֿמשנה). נשמה נטילת משום ממקום 52)אומרים
אחרים  השיעורים הרבים, לרשות הוצאה משום אבל גידולו,

פי"ח). ולהלן (כסףֿמשנה

.ÁÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na53‰iÁÂ ‰Ó‰·a Ï·BÁa ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿≈ƒ¿≈»¿«»
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,B¯·Áa Ï·BÁ‰ Ï·‡ ;Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ÛBÚÂ»¿«≈»∆¬»«≈«¬≈««ƒ

·iÁ - ˜Èf‰Ï Ôek˙pL54È¯‰L ;BÁe¯ ˙Á ÈtÓ , ∆ƒ¿«≈¿«ƒ«»ƒ¿≈««∆¬≈
˙ÓÁ ‰ÎÎLÂ BzÚ„ ‰¯¯˜˙.Ôw˙Ók ‡e‰ È¯‰Â ,B ƒ¿»¿»«¿¿»¿»¬»«¬≈ƒ¿«≈

.·iÁ - epnÓ ‡ÈˆB‰L ÌcÏ CÈ¯ˆ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆≈»ƒ«»∆ƒƒ∆«»

להזיק.53) נתכוון אם "הקורע 54)שפטור ב: קה, שבת
הוא) (הרי הוי "הא בגמרא: והקשו חייב". - בחמתו
הוא  מתקן אבין: רבי אמר פטורין? המקלקלין וכל מקלקל,
גוונא  האי וכי והקשו: חמתו). (משכך ליצרו נחת שעושה -
בגדיו  המקרע שנינו: הרי כזה), באופן מותר (וכי שרי? מי
עובד  כאילו בעיניך יהא - בחמתו כלי שובר או בחמתו,
עשה  לו אומר היום הרע, יצר של אומנותו שכך עבודהֿזרה,
עבוד  לך לו שאומר עד כך, עשה לו אומר ומחר כך,
להטיל  כדי רק קורע שהוא ותירצו: עובד? והוא עבודהֿזרה
רבינו  ושיטת באמת". כועס ואינו ביתו, בני על אימה
מכיון  פירש, רש"י אבל לתיקון, נחשב חמתו ששיכוך
ומרגיל  מלמד עוד אלא מתקן, אינו בחמתו לקרוע שאסור
שרק  ב'השגות', הראב"ד דעת וזוהי עליו, להתגבר יצרו את

חבירו. את בחובל ולא תיקון, נקרא אימא להטיל

.Ë‰ÓL55ÌÈ¯eÓ‡‰ ÌÈˆ¯L56Ô‰Ï LiL Ô‰ ,‰¯Bza ¿…»¿»ƒ»¬ƒ«»≈∆≈»∆

¯‡L Ï·‡ ;ÛBÚÂ ‰Ó‰·e ‰iÁ BÓk ˙aL ÔÈÚÏ ˙B¯BÚ¿ƒ¿««»¿«»¿≈»»¬»¿»
Ô‰a Ï·BÁ‰ ,CÎÈÙÏ .¯BÚ Ô‰Ï ÔÈ‡ ,ÌÈNÓ¯e ÌÈˆ˜L¿»ƒ¿»ƒ≈»∆¿ƒ»«≈»∆

¯eËt -57B‡ ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰·a Ï·BÁ‰ „Á‡Â . »¿∆»«≈ƒ¿≈»«»»
,Ìc Ì‰Ó ‡ˆÈÂ ,‰¯eaÁ Ô‰a ‰NÚÂ ,ÌÈˆ¯L ‰ÓLaƒ¿…»¿»ƒ¿»»»∆«»¿»»≈∆»

‰ ¯¯ˆpL B‡·iÁ - ‡ˆÈ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ Ìc58. ∆ƒ¿««»««ƒ∆…»»«»

א.55) קז, שבת החולד,56)משנה, כט: יא, ויקרא
והתנשמת. החומט הלטאה, הכח, האנקה, הצב, העכבר,

שרצים 57) בשאר וחבלה חבורה, שמה לא חוזרת חבורה כי
לקדמותו. שב מיד אבל מהר בהם נצרר הדם רך, שעורן

רוב 58) אבל דדש, תולדה שהוא מפרק משום רבינו, לדעת
האבר  של נשמה נטילת משום שהחיוב סוברים, הפוסקים

הנחבל.

.ÈËÁBq‰59·iÁ - Ô‰ÈÓÈÓ ‡ÈˆB‰Ï ˙B¯t‰ ˙‡ «≈∆«≈¿ƒ≈≈∆«»
˜¯ÙÓ ÌeMÓ60ÔÈ˜Lna ‰È‰iL „Ú ·iÁ BÈ‡Â . ƒ¿»≈¿≈«»«∆ƒ¿∆««¿ƒ

ÏÚ ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈ·iÁ ÔÈ‡Â .˙¯‚B¯‚k ËÁqL∆»«ƒ¿∆∆¿≈«»ƒƒ«»∆»«
„·Ïa ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈÊ ˙ÎÈ¯c61ÏBkL‡ ËÁÒÏ ¯zÓe . ¿ƒ«≈ƒ«¬»ƒƒ¿«À»ƒ¿…∆¿

ÏÎ‡ - ÏÎ‡Ï ‡a‰ ‰˜LnL ;ÏÎ‡‰ CB˙Ï ÌÈ·Ú ÏL∆¬»ƒ¿»…∆∆«¿∆«»»…∆…∆
ÏÎ‡Ó ÏÎ‡ ˜¯ÙÓk ‡ˆÓÂ ,‡e‰62ËÁÒ Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒ¿»ƒ¿»≈…∆≈…∆¬»ƒ»«

·ÏBÁ‰Â .·iÁÂ ,C¯Bc ‰Ê È¯‰ - ÏÎ‡ Ba ÔÈ‡L ÈÏÎÏ63 ƒ¿ƒ∆≈…∆¬≈∆≈¿«»¿«≈
¯eËt - ÂÈÙa ˜Bi‰ B‡ ,ÏÎ‡‰ CB˙Ï64·iÁ BÈ‡Â . ¿»…∆«≈¿ƒ»¿≈«»
.ÈÏk‰ CB˙Ï ·ÏÁiL „Ú«∆«¬…¿«∆ƒ

ב.59) קמג, מהפרי.60)שבת המשקה את שמפרק
אוכל,61) תורת אלא משקה תורת עליהם אין פירות מי

גם  לסחוט אסור סופרים, מדברי אבל מאוכל. אוכל כמפריד
אותם  סוחטים אדם בני ומקצת הואיל ורימונים, תותים

יב). הלכה כא פרק פירות 62)(להלן אבל ב. קמד, שבת
האוכלין, לתוך אפילו לסחטם אסור לאכילה, ראויים שאינם

מפרק.שהרי משום ואסור פסולת, מתוך אוכל סוחט הוא
נלמד,63) רבינו מדברי חסדא, רב "אמר ב: קמד, שבת

הקערה". לתוך לא אבל הקדירה, לתוך עז אדם חולב
שם  ואין כאוכל, דומה - לאוכל הבא משקה כי והטעם
כמפריד  הוא והרי אוכל, שם אלא הזה, החלב על משקה
משבולת  אוכל שהוא תבואה מפרק אם ורק מאוכל , אוכל
ריק  כלי לתוך החולב וכן מפרק, משום חייב - פסולת שהיא
 ֿ מה אוכל, שהיא מהבהמה ומפרקו משקה הוא שהחלב
ממאכל, אוכל כנוטל זה הרי אוכל, לתוך כשחולב שאיןֿכן
בזה, נחלקו הראשונים הרב). (שו"ע מפרק משום בזה שאין
רק  התיר חסדא ורב סופרים, מדברי אסור שבשבת דעות יש
ונחשבת  ואכילה, לשחיטה הבהמה מותרת שאז ביוםֿטוב,
איסור  מסיבת בשבת, אבל אוכל. מתוך כאוכל החליבה
ויש  רבינו. שיטת היא וכן עליה. אוכל שם אין שחיטה,
חייב  - הפסולת מתוך אוכל כבורר שהוא שמכיון אומרים

שם). (רשב"א התורה מן ב.64)הוא ס, כתובות

.‡È‰¯Bf‰6566¯¯Ba‰ B‡67.·iÁ - ˙¯‚B¯‚k «∆«≈ƒ¿∆∆«»
ıaÁÓ‰Â68¯¯Ba‰ ÔÎÂ .¯¯Ba ˙„ÏBz ‡e‰ È¯‰ -69 ¿«¿«≈¬≈∆∆≈¿≈«≈

B‡ ¯¯Ba ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ÔÈ˜Ln‰ CBzÓ ÌÈ¯ÓL¿»ƒƒ««¿ƒ¬≈∆∆∆≈
„w¯Ó‰Â ¯¯Ba‰Â ‰¯Bf‰L .·iÁÂ ,„w¯Ó ˙„ÏBz70, ∆∆¿«≈¿«»∆«∆¿«≈¿«¿«≈

Ô˙B‡ eÓ ‰Ó ÈtÓe .‰ÊÏ ‰Ê Ì‰ÈÈÚ ÔÈÓBcƒƒ¿¿≈∆∆»∆ƒ¿≈»»»
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רכי zay zekld - mipnf xtq - hay 'c w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰Î‡ÏÓ ÏkL ÈtÓ ?‰LÏLa71ÔÈBÓ ÔkLna ‰È‰L ƒ¿»ƒ¿≈∆»¿»»∆»»«ƒ¿»ƒ
.dÓˆÚ ÈÙa d˙B‡»ƒ¿≈«¿»

א.65) צה, מהגרעינים.66)שבת המוץ מסיר
יחד.67) המעורבים מפסולת אוכל פ"ז 68)המפריד ראה

שמרים",69)ה"ה. "הממחה אחר: בנוסח א. קלח, שבת
המשקין. מתוך השמרים ה"א.70)שמסיר פ"ז ראה

ב.71) עג, שבת

.·È¯¯Ba‰72ÈL ÂÈÙÏ eÈ‰L B‡ ,˙ÏÒt CBzÓ ÏÎ‡ «≈…∆ƒ¿…∆∆»¿»»¿≈
‰Ùa :¯Á‡ ÔÈnÓ ÔÈÓ ¯¯·e ÔÈÏÎ‡ ÈÈÓ73‰¯·Î·e74 ƒ≈√»ƒ≈«ƒƒƒ«≈¿»»ƒ¿»»

ÔB˜a ;·iÁ -75ÈeÁÓ˙a B‡76B„Èa ¯¯a Ì‡Â ;¯eËt - «»¿»¿«¿»¿ƒ≈«¿»
¯zÏ‡Ï ÏÎ‡Ï77.¯zÓ - ∆¡…¿«¿«À»

א.72) עד, קטנים 73)שבת נקבים שבו רשת, מעשה כלי
וכדומה. קמח בה שנקבי 74)לנפות אלא נפה, כעין היא

הנפה. משל גדולים שלה לצינור 75)הרשת דומה
זרעונים. בו בורר 76)ומבררים שזהו גדולה, קערה

וכברה. בנפה ברירה עיקר כי יד, מה 77)כלאחר וכל
לאלתר  נקרא מיד, בה שמיסב סעודה לאותה שבורר

(מגידֿמשנה).

.‚È¯¯Ba‰Â78˙Á‡ B„Èa elÙ‡Â ,ÏÎ‡‰ CBzÓ ˙ÏÒt ¿«≈¿…∆ƒ»…∆«¬ƒ¿»««
ÔÈÒBÓ¯z ¯¯Ba‰Â .·iÁ -79;·iÁ - Ô‰lL ˙ÏÒt CBzÓ «»¿«≈À¿ƒƒ¿…∆∆»∆«»

Ô˙B‡ e˜ÏLiLk Ô˙B‡ ˙˜zÓÓ Ô‰lL ˙ÏÒt‰L ÈtÓƒ¿≈∆«¿…∆∆»∆¿«∆∆»¿∆ƒ¿¿»
.·iÁÂ ,ÏÎ‡ CBzÓ ˙ÏÒt ¯¯B·k ‡ˆÓÂ ,Ì‰nÚƒ»∆¿ƒ¿»¿≈¿…∆ƒ…∆¿«»
B·Ï elÙ‡ ,BÁÈp‰Ï B„Èa ˙ÏÒt CBzÓ ÏÎ‡ ¯¯Ba‰«≈…∆ƒ¿…∆¿»¿«ƒ¬ƒ¿
ÈL ÂÈÙÏ eÈ‰ .·iÁÂ ,¯ˆB‡Ï ¯¯B·k ‰NÚ - ÌBia««¬∆¿≈»»¿«»»¿»»¿≈

ÈÈÓ80ÁÈpÓe ¯Á‡Ó „Á‡ ¯¯Ba - ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈÏÎ‡ ƒ≈√»ƒ¿…»ƒ≈∆»≈«≈«ƒ«
B·Ï elÙ‡ ,ÔÓÊ ¯Á‡Ï ÁÈp‰Â ¯¯a Ì‡Â .„iÓ ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ»¿ƒ≈«¿ƒƒ«¿««¿«¬ƒ¿
- ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏÎ‡Ï ˙È¯ÁLa ¯¯aL ÔB‚k ,ÌBia«¿∆≈«¿«¬ƒ∆¡…≈»«¿«ƒ

.·iÁ«»

א.78) עד, מרים 79)שבת שגרעיניו בתרמיל הגדל צמח
וכיו  לפולים, פסלתו,ודומים על במרירותו עולה שהוא ן

אוכל. מתוך פסולת לבורר שברצונו 80)דומה המאכל
לברור  צריך ולכן פסולת. והשני אוכל, נחשב עתה  לאכול

בקערה. השני את ולהניח מיד, לאכול שרוצה זה את

.„È¯nLÓ‰81ÔÈ˜Ln‰ ¯‡L ÔÎÂ ÌÈÓ B‡ ÔÓL B‡ ÔÈÈ «¿«≈«ƒ∆∆«ƒ¿≈¿»««¿ƒ
˙¯nLÓa82.˙¯‚B¯‚k ¯nLiL ,‡e‰Â .·iÁ - Ô‰lL ƒ¿«∆∆∆»∆«»»∆¿«≈ƒ¿∆∆

ÔÈÏeÏˆ ÌÈÓ B‡ ÌÈ¯ÓL Ba ÔÈ‡L ÔÈÈ ÔÈpÒÓ Ï·‡¬»¿«¿ƒ«ƒ∆≈¿»ƒ«ƒ¿ƒ
˙È¯ˆÓ ‰ÙÈÙÎ·e ÔÈ¯„eÒa83È„k ,84ÏeÏˆ ‡‰iL ¿»ƒƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿≈∆¿≈»

ÌÈ¯ÓL Èab ÏÚ ÌÈÓ ÔÈ˙BÂ .¯˙BÈa85.elviL ÏÈ·La ¿≈¿¿ƒ«ƒ««≈¿»ƒƒ¿ƒ∆ƒ…
‰Ùe¯Ë ‰ˆÈa ÔÈ˙BÂ86È„k Ïc¯Á ÏL ˙pÒÓÏ ¿¿ƒ≈»¿»ƒ¿«∆∆∆«¿»¿≈

Ïc¯Á .ÏÏviL87‰ÁÓÓ ¯ÁÓÏ - ˙aL ·¯ÚÓ BLlL88 ∆ƒ»≈«¿»∆»≈∆∆«»¿»»¿«∆
ÔÓÊ Ïk ,BzbÓ ÔÈÈ ÔÎÂ .ÈÏÎa ÔÈa „ia ÔÈa ,‰˙BLÂ¿∆≈«»≈ƒ¿ƒ¿≈«ƒƒƒ»¿«

Ô˙BÂ ‰È¯ÓLa ˙È·Á Û¯BË - ÒÒBz ‡e‰L89CB˙Ï ∆≈≈»ƒƒ¿»∆»¿≈¿
‰ÙÈ ÔÈi‰ ÔÓ ÌÈ¯ÓM‰ eL¯Ù ‡Ï ÔÈ„ÚL ;ÔÈ¯„eq‰«»ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿¿«¿»ƒƒ««ƒ»∆

ÏÎÂ Ïc¯Á‰ ÔÎÂ .‡e‰ „Á‡ Ûe‚k ÔÈi‰ ÏÎÂ ,‰ÙÈ»∆¿»««ƒ¿∆»¿≈««¿»¿…
.Ba ‡ˆBik«≈

ב.81) קלט, השמרים,82)שבת את בו שמסננים כלי
וצלול. זך יורד תמרים.83)והיין מנצרי עשוי סל

לכן 84) לשתייה, וראויים צלולים הם הסינון בלי שגם כיון
(ר"ן). בורר משום בזה המשמרת 85)אין בתוך שנתן

צלולים. שהם מכיון בורר, מים בנתינת שאין שבת, מערב
אותן 86) ונותנים אותן שטורפין הביצים "טבע מעורבת.

הדק" מן העב ויבדילו אותם ויזככו העכורים, כדברים
המשניות). בפירוש רבינו צמח 87)(לשון א. מ, שבת

האוכל. את בו ומלפתים חריפים מערבו 88)שגרעיניו
כמשקה. עכורים,89)שיהיה היינות כל התסיסה בשעת

לתקן  גורמת בסודרים הנתינה ואין בשמריהם אותם ושותים
אותם.

.ÂËÔÁBh‰90ÔÈÏ·z ˜ÁBM‰ ÏÎÂ .·iÁ - ˙¯‚B¯‚k91 «≈ƒ¿∆∆«»¿»«≈«¿ƒ
˜¯È CzÁÓ‰ .·iÁÂ ,ÔÁBË ‰Ê È¯‰ - ˙LzÎÓa ÔÈnÒÂ¿«»ƒ¿«¿∆∆¬≈∆≈¿«»«¿«≈»»

LeÏz92ÔÁBË ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ -93ÌÈˆÚ ¯ÒBp‰ ÔÎÂ . »¬≈∆∆∆≈¿≈«≈≈ƒ
Ô‰lL ˙¯Òpa ˙B‰Ï94- ˙ÎzÓ ÏL ÔBLÏ ÛM‰ B‡ , ≈»«¿…∆∆»∆«»»∆«∆∆

ˆÚ CzÁÓ‰ Ï·‡ .‡e‰L Ïk ÛeLiMÓ ·iÁBÈ‡ ,ÌÈ «»ƒ∆»»∆¬»«¿«≈≈ƒ≈
.‰ˆÈaÓ ˙¯‚B¯‚k ÏM·Ï È„k Ô‰Ó ˜c˜„iL „Ú ·iÁ«»«∆¿«¿≈≈∆¿≈¿«≈ƒ¿∆∆ƒ≈»

ב.90) ע, משום 91)שבת חייב ופלפלין, מלח "השוחק
תבלין. לכל וה"ה ה"ב). פ"ז ('ירושלמי' שבת 92)טוחן"

קטנות. לחתיכות ב. ומניח.93)עד, בחותך נאמר זה כל
על  ציוו לא שהרי מותר, - לסעודתו סמוך מיד לאכלו אבל

גדולות. בחתיכות מאכלו לאכול אינו 94)האדם אם גם
מהנסורת. נהנה אם חייב מקלקל, שהוא מהעצים נהנה

.ÊË„w¯Ó‰95Ll‰ .·iÁ - ˙¯‚B¯‚k96˙¯‚B¯‚k97- «¿«≈ƒ¿∆∆«»«»ƒ¿∆∆
‰nÎÂ .LÏ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ¯ÙÚ‰ ˙‡ Ïa‚Ó‰ .·iÁ«»«¿«≈∆∆»»¬≈∆∆∆»¿«»

·‰Ê ÈÙ¯Bˆ ÏL ¯ek Èt ˙BNÚÏ È„k ?B¯eÚL98ÔÈ‡Â . ƒ¿≈«¬ƒ∆¿≈»»¿≈
Ïeab99‡ÏÂ ,ÔÒ¯Óa ‡ÏÂ ,Òb‰ ÏBÁa ‡ÏÂ ,¯Ù‡a ƒ¿≈∆¿…¿««¿…¿À¿»¿…

Ú¯Ê Ô˙Bp‰Â .Ô‰a ‡ˆBiÎa100ÔzLt Ú¯Ê B‡ ÔÈÓLÓL ¿«≈»∆¿«≈∆«À¿¿ƒ∆«ƒ¿»
Ô‰L ÈtÓ ,LÏ ÌeMÓ ·iÁ - ÌÈna Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆««ƒ«»ƒ»ƒ¿≈∆≈

.‰Êa ‰Ê ÔÈÏ˙Â ÔÈ·¯Ú˙Óƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ∆»∆

א.95) יח, גיבול 96)שבת בו ששייך בדבר רבינו, לדעת
רק  חייב אינו עפר, או טיט גסים) (סובין מורסן קמח, כגון
בו  שאין ובדבר במים. העפר או הקמח את עירב - כשגבל
כי  הראב"ד, דעת אבל בגיבול. אף פטור - אפר כגון גיבול,
בו  שאין ודבר כשגיבל, רק חייב אינו גיבול בו שיש בדבר

גיבול. בלא לבד מים בנתינת חייב - פ,97)גיבול שבת
הכור 98)ב. בפי מתכת; ושאר זהב מתיכים בכור

כור. פי לעשות כדי - הגיבול ושיעור המתכות, את ממלאים
ב.99) קנה, כשנתן 100)שבת מיד וחייב ב. צד, זבחים

בספר  המערבי, יוסף רבי לתלמידו בתשובתו (רבינו למים
מא). עמוד לוין לד"ר היובל
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משנה'.41) ב'מגיד ה "ט פ"א עירובין הל' שבת 42)ראה
ורצונו  כוונתו שאין שלו שאינו בשדה והמדובר ב. עג,
שהוא  בכל הוא חייב כן לא שאם הקרקע, את לייפות

שם). גמרא - א הלכה (למעלה

.Â‰Ï·c ıa˜Ó‰43·wpL B‡ ,‰l‚Ú ‰pnÓ ‰NÚÂ «¿«≈¿≈»¿»»ƒ∆»¬À»∆ƒ≈
- „Á‡ Ûeb eˆa˜˙pL „Ú Ô‰a Ï·Á‰ ÒÈÎ‰Â ÌÈ‡z¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ«∆∆»∆«∆ƒ¿«¿∆»

·iÁÂ ,¯nÚÓ ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰44Ïk ÔÎÂ .45.‰Êa ‡ˆBik ¬≈∆∆∆¿«≈¿«»¿≈…«≈»∆

אחד 44)תאנים.43) מלקט בחצר, המפוזרים פירות אבל
הי"א). פכ"א (להלן ואוכל מלח 45)אחד המקבץ

קרקע. גידולי שאינו פטור, לרבינו המלח, ממשרפות

.ÊLc‰46˙¯‚B¯‚k47ÈÏec‚a ‡l‡ ‰LÈc ÔÈ‡Â .·iÁ - «»ƒ¿∆∆«»¿≈ƒ»∆»¿ƒ≈
˜¯ÙÓ‰Â .Ú˜¯˜48ÔÎÂ .·iÁÂ ,Lc‰ ˙„ÏBz ‡È‰ È¯‰ - «¿«¿«¿»≈¬≈ƒ∆∆«»¿«»¿≈

·ÏBÁ‰ .‰Êa ‡ˆBik Ïk49‰Ó‰a‰ ˙‡50ÌeMÓ ·iÁ - …«≈»∆«≈∆«¿≈»«»ƒ
·iÁ - ¯BÚ BÏ LiL ÈÁa Ï·BÁ‰ ÔÎÂ .˜¯ÙÓ51ÌeMÓ ¿»≈¿≈«≈¿«∆≈«»ƒ

;‰¯eaÁ‰ ÔÓ ‡ˆiL ÌcÏ CÈ¯ˆ ‰È‰iL ,‡e‰Â .˜¯ÙÓ¿»≈»∆ƒ¿∆»ƒ«»∆≈≈ƒ««»
‡e‰L ÈtÓ ,¯eËt - „·Ïa ˜Èf‰Ï Ôek˙ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿«≈¿«ƒƒ¿«»ƒ¿≈∆
·ÏÁa B‡ Ìca ‰È‰iL „Ú ·iÁ BÈ‡Â .Ï˜Ï˜Ó¿«¿≈¿≈«»«∆ƒ¿∆«»∆»»

‡ÈˆB‰L52.˙¯‚B¯‚k ∆ƒƒ¿∆∆

א.46) עה, ה'ירושלמי'.47)שבת בשם ה"ה למעלה ראה
מתוך 48) קטניות או משבלים, דגן ברש"י. א צה, שבת

יבשים. י.49)תרמילים הלכה להלן ראה א. צה, שבת
קרקע 50) כגידולי נחשבים - מדגים חוץ חיים, בעלי

(מגידֿמשנה). הצמחים מן שניזונים מכיון כז:), (עירובין
ויש 51) צובע, משום חייב החובל רש"י לדעת א. קז, שבת

(מגידֿמשנה). נשמה נטילת משום ממקום 52)אומרים
אחרים  השיעורים הרבים, לרשות הוצאה משום אבל גידולו,

פי"ח). ולהלן (כסףֿמשנה

.ÁÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na53‰iÁÂ ‰Ó‰·a Ï·BÁa ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿≈ƒ¿≈»¿«»
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,B¯·Áa Ï·BÁ‰ Ï·‡ ;Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ÛBÚÂ»¿«≈»∆¬»«≈«¬≈««ƒ

·iÁ - ˜Èf‰Ï Ôek˙pL54È¯‰L ;BÁe¯ ˙Á ÈtÓ , ∆ƒ¿«≈¿«ƒ«»ƒ¿≈««∆¬≈
˙ÓÁ ‰ÎÎLÂ BzÚ„ ‰¯¯˜˙.Ôw˙Ók ‡e‰ È¯‰Â ,B ƒ¿»¿»«¿¿»¿»¬»«¬≈ƒ¿«≈

.·iÁ - epnÓ ‡ÈˆB‰L ÌcÏ CÈ¯ˆ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆≈»ƒ«»∆ƒƒ∆«»

להזיק.53) נתכוון אם "הקורע 54)שפטור ב: קה, שבת
הוא) (הרי הוי "הא בגמרא: והקשו חייב". - בחמתו
הוא  מתקן אבין: רבי אמר פטורין? המקלקלין וכל מקלקל,
גוונא  האי וכי והקשו: חמתו). (משכך ליצרו נחת שעושה -
בגדיו  המקרע שנינו: הרי כזה), באופן מותר (וכי שרי? מי
עובד  כאילו בעיניך יהא - בחמתו כלי שובר או בחמתו,
עשה  לו אומר היום הרע, יצר של אומנותו שכך עבודהֿזרה,
עבוד  לך לו שאומר עד כך, עשה לו אומר ומחר כך,
להטיל  כדי רק קורע שהוא ותירצו: עובד? והוא עבודהֿזרה
רבינו  ושיטת באמת". כועס ואינו ביתו, בני על אימה
מכיון  פירש, רש"י אבל לתיקון, נחשב חמתו ששיכוך
ומרגיל  מלמד עוד אלא מתקן, אינו בחמתו לקרוע שאסור
שרק  ב'השגות', הראב"ד דעת וזוהי עליו, להתגבר יצרו את

חבירו. את בחובל ולא תיקון, נקרא אימא להטיל

.Ë‰ÓL55ÌÈ¯eÓ‡‰ ÌÈˆ¯L56Ô‰Ï LiL Ô‰ ,‰¯Bza ¿…»¿»ƒ»¬ƒ«»≈∆≈»∆

¯‡L Ï·‡ ;ÛBÚÂ ‰Ó‰·e ‰iÁ BÓk ˙aL ÔÈÚÏ ˙B¯BÚ¿ƒ¿««»¿«»¿≈»»¬»¿»
Ô‰a Ï·BÁ‰ ,CÎÈÙÏ .¯BÚ Ô‰Ï ÔÈ‡ ,ÌÈNÓ¯e ÌÈˆ˜L¿»ƒ¿»ƒ≈»∆¿ƒ»«≈»∆

¯eËt -57B‡ ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰·a Ï·BÁ‰ „Á‡Â . »¿∆»«≈ƒ¿≈»«»»
,Ìc Ì‰Ó ‡ˆÈÂ ,‰¯eaÁ Ô‰a ‰NÚÂ ,ÌÈˆ¯L ‰ÓLaƒ¿…»¿»ƒ¿»»»∆«»¿»»≈∆»

‰ ¯¯ˆpL B‡·iÁ - ‡ˆÈ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ Ìc58. ∆ƒ¿««»««ƒ∆…»»«»

א.55) קז, שבת החולד,56)משנה, כט: יא, ויקרא
והתנשמת. החומט הלטאה, הכח, האנקה, הצב, העכבר,

שרצים 57) בשאר וחבלה חבורה, שמה לא חוזרת חבורה כי
לקדמותו. שב מיד אבל מהר בהם נצרר הדם רך, שעורן

רוב 58) אבל דדש, תולדה שהוא מפרק משום רבינו, לדעת
האבר  של נשמה נטילת משום שהחיוב סוברים, הפוסקים

הנחבל.

.ÈËÁBq‰59·iÁ - Ô‰ÈÓÈÓ ‡ÈˆB‰Ï ˙B¯t‰ ˙‡ «≈∆«≈¿ƒ≈≈∆«»
˜¯ÙÓ ÌeMÓ60ÔÈ˜Lna ‰È‰iL „Ú ·iÁ BÈ‡Â . ƒ¿»≈¿≈«»«∆ƒ¿∆««¿ƒ

ÏÚ ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈ·iÁ ÔÈ‡Â .˙¯‚B¯‚k ËÁqL∆»«ƒ¿∆∆¿≈«»ƒƒ«»∆»«
„·Ïa ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ÈÊ ˙ÎÈ¯c61ÏBkL‡ ËÁÒÏ ¯zÓe . ¿ƒ«≈ƒ«¬»ƒƒ¿«À»ƒ¿…∆¿

ÏÎ‡ - ÏÎ‡Ï ‡a‰ ‰˜LnL ;ÏÎ‡‰ CB˙Ï ÌÈ·Ú ÏL∆¬»ƒ¿»…∆∆«¿∆«»»…∆…∆
ÏÎ‡Ó ÏÎ‡ ˜¯ÙÓk ‡ˆÓÂ ,‡e‰62ËÁÒ Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒ¿»ƒ¿»≈…∆≈…∆¬»ƒ»«

·ÏBÁ‰Â .·iÁÂ ,C¯Bc ‰Ê È¯‰ - ÏÎ‡ Ba ÔÈ‡L ÈÏÎÏ63 ƒ¿ƒ∆≈…∆¬≈∆≈¿«»¿«≈
¯eËt - ÂÈÙa ˜Bi‰ B‡ ,ÏÎ‡‰ CB˙Ï64·iÁ BÈ‡Â . ¿»…∆«≈¿ƒ»¿≈«»
.ÈÏk‰ CB˙Ï ·ÏÁiL „Ú«∆«¬…¿«∆ƒ

ב.59) קמג, מהפרי.60)שבת המשקה את שמפרק
אוכל,61) תורת אלא משקה תורת עליהם אין פירות מי

גם  לסחוט אסור סופרים, מדברי אבל מאוכל. אוכל כמפריד
אותם  סוחטים אדם בני ומקצת הואיל ורימונים, תותים

יב). הלכה כא פרק פירות 62)(להלן אבל ב. קמד, שבת
האוכלין, לתוך אפילו לסחטם אסור לאכילה, ראויים שאינם

מפרק.שהרי משום ואסור פסולת, מתוך אוכל סוחט הוא
נלמד,63) רבינו מדברי חסדא, רב "אמר ב: קמד, שבת

הקערה". לתוך לא אבל הקדירה, לתוך עז אדם חולב
שם  ואין כאוכל, דומה - לאוכל הבא משקה כי והטעם
כמפריד  הוא והרי אוכל, שם אלא הזה, החלב על משקה
משבולת  אוכל שהוא תבואה מפרק אם ורק מאוכל , אוכל
ריק  כלי לתוך החולב וכן מפרק, משום חייב - פסולת שהיא
 ֿ מה אוכל, שהיא מהבהמה ומפרקו משקה הוא שהחלב
ממאכל, אוכל כנוטל זה הרי אוכל, לתוך כשחולב שאיןֿכן
בזה, נחלקו הראשונים הרב). (שו"ע מפרק משום בזה שאין
רק  התיר חסדא ורב סופרים, מדברי אסור שבשבת דעות יש
ונחשבת  ואכילה, לשחיטה הבהמה מותרת שאז ביוםֿטוב,
איסור  מסיבת בשבת, אבל אוכל. מתוך כאוכל החליבה
ויש  רבינו. שיטת היא וכן עליה. אוכל שם אין שחיטה,
חייב  - הפסולת מתוך אוכל כבורר שהוא שמכיון אומרים

שם). (רשב"א התורה מן ב.64)הוא ס, כתובות

.‡È‰¯Bf‰6566¯¯Ba‰ B‡67.·iÁ - ˙¯‚B¯‚k «∆«≈ƒ¿∆∆«»
ıaÁÓ‰Â68¯¯Ba‰ ÔÎÂ .¯¯Ba ˙„ÏBz ‡e‰ È¯‰ -69 ¿«¿«≈¬≈∆∆≈¿≈«≈

B‡ ¯¯Ba ˙„ÏBz ‰Ê È¯‰ - ÔÈ˜Ln‰ CBzÓ ÌÈ¯ÓL¿»ƒƒ««¿ƒ¬≈∆∆∆≈
„w¯Ó‰Â ¯¯Ba‰Â ‰¯Bf‰L .·iÁÂ ,„w¯Ó ˙„ÏBz70, ∆∆¿«≈¿«»∆«∆¿«≈¿«¿«≈

Ô˙B‡ eÓ ‰Ó ÈtÓe .‰ÊÏ ‰Ê Ì‰ÈÈÚ ÔÈÓBcƒƒ¿¿≈∆∆»∆ƒ¿≈»»»
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ה'תשע"ח  טבת כ"ז ראשון יום

צד. עשה מצות
― הצ"ד מהֿהּמצוה ּכל לקּים ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶַַַַַַָֹ

ונדר(eplawy)ּׁשהּטלנּו ׁשבּועה ― ּבדּבּור עצמנּו על ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָ
וקרּבן `el)ּוצדקה zepeyln zg`a zeaiigzdd dzidyk) ְְְָָָָ

ׂשפתי "מֹוצא יתעּלה: אמרֹו והּוא ― ּבזה ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָוכּיֹוצא
ועׂשית" ck)ּתׁשמר ,bk mixac)חּלקּו ׁשּכבר ֿ ּפי ֿ על ואף . ְְְְְִִִִֶַַָָָֹ

ּבענין מּמּנּו ֿ מּלה ּכל ּופרׁשּו זה ּפסּוק ׁשל ֿ הּמּלֹות ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָאת
(envrl)ּׁשהזּכירּו ֿ מה מּכל הּיֹוצאת הּכּונה ֿ מקֹום מּכל ,ְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ

עצמֹו על הּמּטיל האדם ֿ ּׁשיבּטא מה ּכל ׁשּקּיּום היא: ,ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹל
מצות ּכ על והעברה עׂשה, מצות הּוא ּדבר ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָאיזה

ֿ תעׂשה לא מצות ּכׁשּנזּכיר ֿ זה את ּונבאר ֿ תעׂשה, (l`לא ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹ
(fpw dyrzספרי ּולׁשֹון .(`vzÎik zyxt)ׂשפתי "מֹוצא : ְְְִֵֶָָ

יֹוצא ענין ׁשּום ׁשאין יֹודע, ואּתה עׂשה". מצות ―ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ
לבּדּה "ׂשפתי "מֹוצא cgeinמּמּלת oipr mey epcnl `l) ְְִִֶַַָָָ

("jizty `ven"nל ּׁשהזּכרּתי מה היא הּכּונה אּלא ,ְְְִִִֶֶַַַַָָָ
ּדקרא ּפׁשטי weqtd)ּבהבנת yexit)ּכל לעׂשֹות ׁשחּיב , ְְֲֲִֵֶַַַַָָָָֹ

והּוא זֹו, ּבמצוה הּצּוּוי נכּפל ּוכבר ּבׂשפתיו. ֿ ּׁשהֹוציא ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָמה
יעׂשה" מּפיו ֿ הּיֹוצא "ּככל יתעּלה: b)אמרֹו ,l xacna). ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ

ּבׁשבּועֹות מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָּוכבר
קּנים ּבמּסכת וגם מנחֹות ּובסֹוף e)ּונדרים dpyn b wxt). ְְְְְִִִֶֶַַָָ

האדם ׁשּיעׂשה לדקּדק, ׁשּיׁש הּדין ׁשּנתּבאר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכלֹומר:
יׁש אם עצמֹו, יפטֹור ואי עצמֹו, על ׁשהּטיל ֿ הּדבר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָאת

ֿ ּׁשאמר. ּבמה ספק ְֵֶַַָָלֹו

ה'תשע"ח  טבת כ"ח שני יום

קנז. תעשה לא מצות
― הקנ"ז מההּמצוה על מּלעבֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָֻ

― ׁשבּועה ּבלי ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף ּבדּבּור, עצמנּו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָּׁשחּיבנּו
,וכ ּכ יקרה אם אדם: ׁשּיאמר ּכגֹון הּנדרים, הם ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹואּלּו
ּפרֹות אֹו עלי אסּורין העֹולם ּפרֹות ― ּכ אעׂשה אם ֱֲִִֵֵֶֶַָָָָאֹו
עלי יאסר ׁשאמר: ּכגֹון מסּים, מאכל איזה אֹו זֹו; ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻעיר
אם וכן ּבזה. וכּיֹוצא הּדגים אֹו החלב עלי יאסר אֹו ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּיין
מןֿ לזה ֿ הּדֹומה וכל עלי אסּורה אׁשּתי הנאת ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָאמר:
חּיב זה הרי ― ּבנדרים ּדגמֹותיהם ׁשּנתּבארּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻהחּיּובים
אֹותֹו על מּלעבֹור האזהרה ּובאה הּנדר. אֹותֹו ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָלקּים
ֿ הּיצא ּככל ּדברֹו יחל "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹהּדּבּור,

יעׂשה" b)מּפיו ,l xacna)הּפרּוׁש ּובא ,(my ixtqa)לא" : ֲִִֵֶַַָֹ
ׁשּיחּיב ּכלֹומר חּלין, ּדבריו יעׂשה לא ― ּדברֹו" ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻיחל

ׁשבּועֹות ּגמרא ּולׁשֹון יקּימּנּו. ולא ּדבר ,(dk:)עצמֹו ְְְְְְְֶַַָָָָֹ
קֹונמֹות xcp)אמרּו: oeyl Ð "ilr mpew")ּב"לא עֹובר ― ְְֵָָֹ

ּובספרי ּדברֹו". my)יחל xacna)― יחל "לא אמרּו: ְְְְִֵֵֵַַָָֹ

ּכלֹומר: ּתאחר'", 'ּבל ועל יחל' 'ּבל על עֹובר ׁשהּוא ְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַמּגיד
רגלים ׁשלׁשה עליו ועברּו הקריבֹו ולא קרּבן נדר ְְְְְְְִִִִֶַָָָָָָָָֹֹׁשאם
יעׂשה לא ּומּׁשּום ּתאחר" "לא מּׁשּום חּיב זה הרי ―ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָֹֹ

ּכגֹו לקרּבן, ֿ הּדֹומה ּכל וכן חּלין. לבדקּדבריו ׁשּנדר ן ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻ
והעֹובר ּבזה. וכּיֹוצא הּכנסת לבית אֹו לצדקה אֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּבית
ּוכבר לֹוקה. ― לעׂשתֹו עצמֹו על ֿ ּׁשאסר מה ְְְֲֶֶֶַַַַַָָועֹוׂשה

נדרים. ּבמּסכת ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָנתּבארּו

ה'תשע"ח  טבת כ"ט שלישי יום

צה. עשה מצות
― הצ"ה נדרים,הּמצוה ּבהפרת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָ

אין א הּדינים: ּבאֹותם לדּון לנּו ׁשּנּתן ׁשהֹורנּו ְְִִִֵֶֶַַַַָָָֻּכלֹומר:
ּבדּיּוק ׁשּזה והבן ׁשּנפר. חֹובה ֿ ּפנים ּכל ׁשעל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָהענין,

הּדינין מן ּדין מֹונה ׁשּתׁשמעני ֿ ּפעם ּבכל (zeevnהענין ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
(cere mixney ,d`neh enk zenieqnצּוּוי ּבהכרח זה ׁשאין ,ְְִֵֵֶֶֶַ

לדּון מצּוים ׁשאנּו היא הּמצוה אּלא מסּים, ּדבר ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָֻֻלעׂשֹות
הרי מפרים, והאב ׁשהּבעל ואמנם הּזה. ּכּדין ההּוא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבענין
ׁשּגם נמסר ּובּקּבלה ֿ מׁשּפטיו. את וקבע הּכתּוב ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּפרׁשֹו
הּוא ּכ על והרמז הּׁשבּועה, וכן לּכל הּנדר יּתיר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהחכם

ּדברֹו" יחל "לא my)אמרֹו: my)מֹוחל אינֹו "הּוא ― ְְֵֵֵַָָֹ
מן ּכ על ראיה אין ּובכלל לֹו". מֹוחלין אחרים ְְֲֲֲִִִִֵֵַָָָָָאבל

אמרּו ּוכבר i.)הּכתּוב, dbibg)נדרים "הּתר :exn`y dn) ְְְִֵֶַָָָָ
(xcpd xizn mkgdy minkgּבאויר xy`nּפֹורחין xzei oi`) ְֲִִָ

(jkÎlr `xwna fnx hrnאּלא ֿ ּׁשּיסמכּו", מה על להם ְְִֵֶֶֶַַָָֹואין
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבלבד. האמּתית ְְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָָָָהּקּבלה

נדרים. מּסכת ּכלֹומר: ,לכ המיחדת ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻּבּמּסכּתא

ה'תשע"ח  שבט א' רביעי יום

צב. צה. עשה מצות
רט. תעשה לא מצות
יום ראשון ֿ רביעי כ "ז טבת ֿ א 'שבט 

הקודם. ביום נדפסה הצ"ה ְִַַָהּמצוה
― הצ"ב ׂשערֹו,הּמצוה לגּדל הּנזיר ׁשּנצטּוה הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָ

ראׁשֹו" ׂשער ּפרע "ּגּדל יתעּלה: אמרֹו d)והּוא ,e xacna), ְְְְִֵֶֶַַַַָֹ
ּגּדל ּבקדּׁשה, ּגּדּול ― יהיה "קדֹוׁש הּמכלּתא: ְְְְְִִִִֵֶַַָָָֻּולׁשֹון
לֹומר: ּתלמּוד ֿ תעׂשה? ּבלא ּומּנין עׂשה מצות ― ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַֹּפרע
ּׁשּירּתי מה "הא נאמר: וׁשם ֿ ראׁשֹו". על ֿ יעבר לא ְְֱֲִִֶַַַַַַַָָֹֹֹּתער

עׂשה xnelk:מצות x`yp dn ,e`l llka lkdy oeik ,xnelk) ְֲִֵַ
(?dyra eilr xearl miweqtdn cgeina epyxc dn jxevl,

xry)ּבאדמה(ey`x)החֹופף dxiynd)."סּמנין והּנֹותן , ְֲִֵֵַַַַָָָ
על נתן אם ׁשהּנזיר, אתּֿכלֹומר: הּמּׁשיר סם ראׁשֹו ְִִִֶֶַַַַַַַָָֹ

לא ׁשהרי ֿ תעׂשה, לא מצות על עֹובר יהא לא ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹֹהּׂשער,
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רכג hay 'cÎ'a ycew zayÎiying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
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edy`)העביר ,ilk)מצות על עֹובר יהא אבל ּתער; ּכעין ְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַָ
והרי ּגּדל; לא וזה ― ּפרע" "ּגּדל אמרֹו: והּוא ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָֹעׂשה,
אצלנּו. הּכללים לפי הּוא, עׂשה ― עׂשה מכלל הּבא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָלאו
נזירּות ּבמּסכת ּבמקֹומם זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָּוכבר

(.hl).

― הר"ט מּלגּלח,הּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻ
ֿ ראׁשֹו" על יעבר לא "ּתער יתעּלה: אמרֹו וגם(my)והּוא . ְְְְֲִֶַַַַַַָֹֹֹ

ּכמתּגּלח. ׁשּמגּלח לפי לֹוקה, ― הּנזיר ראׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָֹהמגּלח
ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― אחת ׂשערה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּומּׁשּיגּלח

.לכ ׁשחּברה ּבּמּסכּתא ְְְִֶֶַַַָָָָֻהּנזיר

ה'תשע"ח  שבט ב' חמישי יום

דר. רג. רב. תעשה לא מצות
― הר"ב מּלׁשּתֹותהּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָֻ

והּוא ענבים, מי ּתערבּתם ּבעּקר ׁשּיׁש הּׁשכר מיני אֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָיין
יׁשּתה" לא ענבים ֿ מׁשרת "וכל יתעּלה: e,אמרֹו xacna) ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹ

(bאֹו הּיין החמיץ ׁשאפּלּו ואמר ּכ על ּבאזהרה והפליג .ְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָ
והּוא לׁשּתֹותֹו, לֹו אסּור ― יין ּתערבת ּבֹו ׁשּיׁש ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹהּׁשכר

יׁשּתה" לא ׁשכר וחמץ יין "חמץ לאו(my)אמרֹו: ואין . ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹ
וחמץ יׁשּתה לא יין אמר: ׁשאּלּו עצמּה, ּבפני מצוה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹזה
חמץ אמר: אּלא מצות; ׁשּתי היּו אז ּכי ― יׁשּתה לא ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹיין
ּבגמרא ונתּבאר ֿ הּיין. מן הרחקה ― יׁשּתה לא ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹיין

טעם(fl.)זירּותנ  לאסֹור ענבים", "מׁשרת ׁשאמרֹו ,,oiid) ְְְֱֲִִִֶֶַַַָָ
(Ð zaexrzl xcgyּכעּקר(oiid)אחת מצוה ׁשהן והראיה . ְְְִִֵֶַַָָָָָָ

ּכמֹו ׁשּתים, לֹוקה אינֹו ― וחמץ יין ׁשתה ׁשאם היא: ―ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
לקּמן ehw)ׁשּנבאר xeriy Ð ex dyrz `l)ּוכׁשּיׁשּתה : ְְְְִֵֶֶֶַָָ

לֹוקה. ― חמץ אֹו יין רביעית ְִִִִֶֶַַָֹהּנזיר

― הר"ג מּלאכֹולהּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָֻ
יאכל" לא וכּו' לחים "וענבים אמרֹו: והּוא ,(my)ענבים, ְְְֲֲִִִֵַַָָָֹֹ

לֹוקה. ― ּכזית מהם אכל ְְִִֵֶֶַַָואם

― הד"ר מּלאכֹולהּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָָֻ
יאכל" לא "ויבׁשים אמרֹו: והּוא ואם(my)צּמּוקים, , ְְְִִִִִֵֵָֹֹ

לֹוקה. ― ּכזית מהם ְִֵֶֶַַָאכל

ה'תשע"ח  שבט ג' שישי יום

רז. רח. רו. רה. תעשה לא מצות
― הר"ה מּלאכֹולהּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָֻ

יאכל" לא ֿ זג ועד "מחרצּנים אמרֹו: והּוא ענבים, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֹזרע
(b ,e xacna).לֹוקה ― ּכזית מהם אכל ואם ,ְְִִֵֶֶַַָ

― הר"ו מּלאכֹולהּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָֻ
אכל ואם יאכל", לא ֿ זג "ועד אמרֹו: והּוא הענבים, ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹֹקלּפי
יין ּכלֹומר: אּלּו, ׁשחמּׁשה והראיה לֹוקה. ― ּכזית ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמהם

ּבפני מצוה מהם ֿ אחד ּכל וזג וחרצן וצּמּוקים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָוענבים
מהם ואחד ֿ אחד ּכל על לֹוקה ׁשהּוא ― היא ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָעצמּה

הּמׁשנה ּולׁשֹון אחת. cl:)מלקּות xifp)הּיין על "חּיב : ְְְִִַַַַַַַַָָ
ּבפני הּזּגין ועל עצמן ּבפני הענבים ועל עצמֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָּבפני
ּבגמרא אמרּו ּובפרּוׁש עצמן". ּבפני החרצּנים ועל ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָעצמן

וזּגין(gl:)נזירּות חרצּנים ויבׁשים לחים ענבים "אכל : ְְְֲִִִִִִִֵַַַַַָָ
וכאׁשר חמׁש". לֹוקה ― וׁשתה ענבים ׁשל אׁשּכֹול ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָוסחט

ׁשם וׁשּיר(xnba`)חׁשבּו ּתנא זה ׁשּתּנא (pzdy`לקּבע ְְְְִֶֶַַַַָָָָֹ
(cer xiiye ,xaery oie`ld lk z` dpn `l dpynaְֶוׁשהּוא

אמרּו מלקּיֹות מחמׁש יֹותר נזיר, ׁשהּוא מחמת ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻחּיב
(`xnba)ׁשּיר והא אמרּו: ולא יחל ּדלא לאו ׁשּיר והא :ְְְְְֵַַַַַָָָָֹֹ

ּכי ׁשּתים, החמץ ועל הּיין על חּיב ׁשאינֹו לפי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹחמץ?
ּכמֹו הּיין, ׁשהּוא עּקרֹו מחמת אּלא נאסר לא ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹהחמץ

av)ׁשּבארנּו dyrz `l)לא אּסּורֹו ׁשעּקר אמר ּוכאּלּו . ְְִִִֵֶֶַַַָֹ
לדעת, צרי ּׁשאּתה ּומּמה ּבקלקּולֹו. מּמּנּו ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָנסּתּלק
ּכזית על ולֹוקה לכזית ּכּלן מצטרפין אּלּו נזיר ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻׁשאּסּורי

מּכּלן.
יום חמישי ֿ שבת קודש ב 'ֿ ד 'שבט 

ִָֻ

― הר"ח מּלהּטּמאהּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
יבא" לא מת נפׁש "ועל אמרֹו: והּוא הּמת, (my,ּבאהל ְְְְֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹ

(eּבגמרא אמרּו ּובפרּוׁש .(:an xifp)ּדּבר מלא "קרא : ְְְְִִֵֵֶָָָָָ
על להזהיר יבא" "לא אֹומר ּכׁשהּוא ֿ יּטּמא", "לא ְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹֹהּכתּוב
נכנס ׁשאם נתּבאר וׁשם הּביאה". על ּולהזהיר ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֻהּטמאה
אחת; אּלא לֹוקה אינֹו ― ׁשּנטמא אחר הּמת ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹלאהל
ּכגֹון ׁשּתים, חּיב ― ּכאחת ּוביאה טמאה לֹו ארעּו ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֻוׁשאם
אֹותֹו ׁשּמת עד ׁשם ויׁשב ּגֹוסס ׁשם ׁשּיׁש לאהל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנכנס,
אם אבל ּכאחת. הּמת ּבאהל ּובא ׁשּנטמא ׁשּנמצא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹהאדם

לּביאה הּטמאה קדמה ּכבר הּמת לאהל mrנכנס cin ik) ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹֻ
(`nhp Ð elek `ay mxh ,epnn ohw wlg qpkdׁשּנתּבאר ּכמֹו ,ְְִֵֶָ

ּבאהלֹות. המבארים הּכללים לפי ְְְְִִִַַָָָָֹֹׁשם

― הר"ז מּלהּטּמאהּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
לאֿיּטּמא" וגֹו' ּולאּמֹו "לאביו אמרֹו: והּוא (my,למת, ְְְְְִִִֵַָָָָֹ

(fעליהן ׁשּמגּלח ּבטמאֹות ּבין מת, ּבטמאת נטמא ואם .ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָֻֻ
מ ׁשאינֹו ּבטמאֹות לֹוקה.ּבין ― עליהן גּלח ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַֻ

ה'תשע"ח  שבט ד' ש"ק יום

קיד. צג. עשה מצות
― הצ"ג ראׁשֹוהּמצוה ּבגּלּוח הּנזיר ׁשּנצטּוה הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַַָָָֹ

ספרא ּולׁשֹון הּנזירּות. ימי ּכתם קרּבנֹותיו (zyxtוהבאת ְְְְְְְֲִִֵַַַָָָָֹ
(h ,c `xwie ,rxevn:מצוה ותגלחּתן מגּלחין "ׁשלׁשה :ְְְְְְְִִִַַָָָֹ

היתה הלוּים ּתגלחת אמנם והלוּים". והמצרע ְְְְְְְְִִִִִִַַַַַַָָָָָָֹהּנזיר
ּומצרע נזיר ּתגלחת א לדֹורֹות, נֹוהגת ואינה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּבּמדּבר
ּתגלחת ּתגלחֹות: ׁשּתי לּנזיר ׁשּיׁש ּוברּור לדֹורֹות. ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָנֹוהגת

וגֹו'" עליו מת ֿ ימּות "וכי אמרֹו: והּוא e,טמאה, xacna) ְְְְְִֵָָָָָֻ
(hימי מלאת "ּביֹום יתעּלה: אמרֹו והּוא טהרה, ְְְְְְְְֳִִֵֶַַַָָָֹותגלחת
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hay '`Îzah f"k iriaxÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

zeevnd xtq m"anx ixeriyhay 'cÎzah f"k -g"ryz

ה'תשע"ח  טבת כ"ז ראשון יום

צד. עשה מצות
― הצ"ד מהֿהּמצוה ּכל לקּים ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶַַַַַַָֹ

ונדר(eplawy)ּׁשהּטלנּו ׁשבּועה ― ּבדּבּור עצמנּו על ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָ
וקרּבן `el)ּוצדקה zepeyln zg`a zeaiigzdd dzidyk) ְְְָָָָ

ׂשפתי "מֹוצא יתעּלה: אמרֹו והּוא ― ּבזה ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָוכּיֹוצא
ועׂשית" ck)ּתׁשמר ,bk mixac)חּלקּו ׁשּכבר ֿ ּפי ֿ על ואף . ְְְְְִִִִֶַַָָָֹ

ּבענין מּמּנּו ֿ מּלה ּכל ּופרׁשּו זה ּפסּוק ׁשל ֿ הּמּלֹות ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָאת
(envrl)ּׁשהזּכירּו ֿ מה מּכל הּיֹוצאת הּכּונה ֿ מקֹום מּכל ,ְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ

עצמֹו על הּמּטיל האדם ֿ ּׁשיבּטא מה ּכל ׁשּקּיּום היא: ,ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹל
מצות ּכ על והעברה עׂשה, מצות הּוא ּדבר ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָאיזה

ֿ תעׂשה לא מצות ּכׁשּנזּכיר ֿ זה את ּונבאר ֿ תעׂשה, (l`לא ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹ
(fpw dyrzספרי ּולׁשֹון .(`vzÎik zyxt)ׂשפתי "מֹוצא : ְְְִֵֶָָ

יֹוצא ענין ׁשּום ׁשאין יֹודע, ואּתה עׂשה". מצות ―ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ
לבּדּה "ׂשפתי "מֹוצא cgeinמּמּלת oipr mey epcnl `l) ְְִִֶַַָָָ

("jizty `ven"nל ּׁשהזּכרּתי מה היא הּכּונה אּלא ,ְְְִִִֶֶַַַַָָָ
ּדקרא ּפׁשטי weqtd)ּבהבנת yexit)ּכל לעׂשֹות ׁשחּיב , ְְֲֲִֵֶַַַַָָָָֹ

והּוא זֹו, ּבמצוה הּצּוּוי נכּפל ּוכבר ּבׂשפתיו. ֿ ּׁשהֹוציא ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָמה
יעׂשה" מּפיו ֿ הּיֹוצא "ּככל יתעּלה: b)אמרֹו ,l xacna). ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ

ּבׁשבּועֹות מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָּוכבר
קּנים ּבמּסכת וגם מנחֹות ּובסֹוף e)ּונדרים dpyn b wxt). ְְְְְִִִֶֶַַָָ

האדם ׁשּיעׂשה לדקּדק, ׁשּיׁש הּדין ׁשּנתּבאר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכלֹומר:
יׁש אם עצמֹו, יפטֹור ואי עצמֹו, על ׁשהּטיל ֿ הּדבר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָאת

ֿ ּׁשאמר. ּבמה ספק ְֵֶַַָָלֹו

ה'תשע"ח  טבת כ"ח שני יום

קנז. תעשה לא מצות
― הקנ"ז מההּמצוה על מּלעבֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָֻ

― ׁשבּועה ּבלי ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף ּבדּבּור, עצמנּו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָּׁשחּיבנּו
,וכ ּכ יקרה אם אדם: ׁשּיאמר ּכגֹון הּנדרים, הם ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹואּלּו
ּפרֹות אֹו עלי אסּורין העֹולם ּפרֹות ― ּכ אעׂשה אם ֱֲִִֵֵֶֶַָָָָאֹו
עלי יאסר ׁשאמר: ּכגֹון מסּים, מאכל איזה אֹו זֹו; ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻעיר
אם וכן ּבזה. וכּיֹוצא הּדגים אֹו החלב עלי יאסר אֹו ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּיין
מןֿ לזה ֿ הּדֹומה וכל עלי אסּורה אׁשּתי הנאת ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָאמר:
חּיב זה הרי ― ּבנדרים ּדגמֹותיהם ׁשּנתּבארּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻהחּיּובים
אֹותֹו על מּלעבֹור האזהרה ּובאה הּנדר. אֹותֹו ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָלקּים
ֿ הּיצא ּככל ּדברֹו יחל "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹהּדּבּור,

יעׂשה" b)מּפיו ,l xacna)הּפרּוׁש ּובא ,(my ixtqa)לא" : ֲִִֵֶַַָֹ
ׁשּיחּיב ּכלֹומר חּלין, ּדבריו יעׂשה לא ― ּדברֹו" ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻיחל

ׁשבּועֹות ּגמרא ּולׁשֹון יקּימּנּו. ולא ּדבר ,(dk:)עצמֹו ְְְְְְְֶַַָָָָֹ
קֹונמֹות xcp)אמרּו: oeyl Ð "ilr mpew")ּב"לא עֹובר ― ְְֵָָֹ

ּובספרי ּדברֹו". my)יחל xacna)― יחל "לא אמרּו: ְְְְִֵֵֵַַָָֹ

ּכלֹומר: ּתאחר'", 'ּבל ועל יחל' 'ּבל על עֹובר ׁשהּוא ְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַמּגיד
רגלים ׁשלׁשה עליו ועברּו הקריבֹו ולא קרּבן נדר ְְְְְְְִִִִֶַָָָָָָָָֹֹׁשאם
יעׂשה לא ּומּׁשּום ּתאחר" "לא מּׁשּום חּיב זה הרי ―ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָֹֹ

ּכגֹו לקרּבן, ֿ הּדֹומה ּכל וכן חּלין. לבדקּדבריו ׁשּנדר ן ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻ
והעֹובר ּבזה. וכּיֹוצא הּכנסת לבית אֹו לצדקה אֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּבית
ּוכבר לֹוקה. ― לעׂשתֹו עצמֹו על ֿ ּׁשאסר מה ְְְֲֶֶֶַַַַַָָועֹוׂשה

נדרים. ּבמּסכת ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָנתּבארּו

ה'תשע"ח  טבת כ"ט שלישי יום

צה. עשה מצות
― הצ"ה נדרים,הּמצוה ּבהפרת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָ

אין א הּדינים: ּבאֹותם לדּון לנּו ׁשּנּתן ׁשהֹורנּו ְְִִִֵֶֶַַַַָָָֻּכלֹומר:
ּבדּיּוק ׁשּזה והבן ׁשּנפר. חֹובה ֿ ּפנים ּכל ׁשעל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָהענין,

הּדינין מן ּדין מֹונה ׁשּתׁשמעני ֿ ּפעם ּבכל (zeevnהענין ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
(cere mixney ,d`neh enk zenieqnצּוּוי ּבהכרח זה ׁשאין ,ְְִֵֵֶֶֶַ

לדּון מצּוים ׁשאנּו היא הּמצוה אּלא מסּים, ּדבר ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָֻֻלעׂשֹות
הרי מפרים, והאב ׁשהּבעל ואמנם הּזה. ּכּדין ההּוא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבענין
ׁשּגם נמסר ּובּקּבלה ֿ מׁשּפטיו. את וקבע הּכתּוב ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּפרׁשֹו
הּוא ּכ על והרמז הּׁשבּועה, וכן לּכל הּנדר יּתיר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהחכם

ּדברֹו" יחל "לא my)אמרֹו: my)מֹוחל אינֹו "הּוא ― ְְֵֵֵַָָֹ
מן ּכ על ראיה אין ּובכלל לֹו". מֹוחלין אחרים ְְֲֲֲִִִִֵֵַָָָָָאבל

אמרּו ּוכבר i.)הּכתּוב, dbibg)נדרים "הּתר :exn`y dn) ְְְִֵֶַָָָָ
(xcpd xizn mkgdy minkgּבאויר xy`nּפֹורחין xzei oi`) ְֲִִָ

(jkÎlr `xwna fnx hrnאּלא ֿ ּׁשּיסמכּו", מה על להם ְְִֵֶֶֶַַָָֹואין
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבלבד. האמּתית ְְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָָָָהּקּבלה

נדרים. מּסכת ּכלֹומר: ,לכ המיחדת ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻּבּמּסכּתא

ה'תשע"ח  שבט א' רביעי יום

צב. צה. עשה מצות
רט. תעשה לא מצות
יום ראשון ֿ רביעי כ "ז טבת ֿ א 'שבט 

הקודם. ביום נדפסה הצ"ה ְִַַָהּמצוה
― הצ"ב ׂשערֹו,הּמצוה לגּדל הּנזיר ׁשּנצטּוה הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָ

ראׁשֹו" ׂשער ּפרע "ּגּדל יתעּלה: אמרֹו d)והּוא ,e xacna), ְְְְִֵֶֶַַַַָֹ
ּגּדל ּבקדּׁשה, ּגּדּול ― יהיה "קדֹוׁש הּמכלּתא: ְְְְְִִִִֵֶַַָָָֻּולׁשֹון
לֹומר: ּתלמּוד ֿ תעׂשה? ּבלא ּומּנין עׂשה מצות ― ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַֹּפרע
ּׁשּירּתי מה "הא נאמר: וׁשם ֿ ראׁשֹו". על ֿ יעבר לא ְְֱֲִִֶַַַַַַַָָֹֹֹּתער

עׂשה xnelk:מצות x`yp dn ,e`l llka lkdy oeik ,xnelk) ְֲִֵַ
(?dyra eilr xearl miweqtdn cgeina epyxc dn jxevl,

xry)ּבאדמה(ey`x)החֹופף dxiynd)."סּמנין והּנֹותן , ְֲִֵֵַַַַָָָ
על נתן אם ׁשהּנזיר, אתּֿכלֹומר: הּמּׁשיר סם ראׁשֹו ְִִִֶֶַַַַַַַָָֹ

לא ׁשהרי ֿ תעׂשה, לא מצות על עֹובר יהא לא ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹֹהּׂשער,
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:íëéúáLçnî éúáLçîe íëéëøcîéék áeLé àì änLå íéîMä-ïî âìMäå íLbä ãøé øLàk ék ¦©§¥¤½©§§Ÿ©−¦©§§Ÿ¥¤«¦¿©£¤´¥¥Á©¤̧¤§©¤¹¤¦©¨©À¦§Æ̈¨Æ´Ÿ¨½¦ µ
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i"yx
.óñë åì÷ùú äîì (á) כסף לשקול לכם תגרמו למה
לחם: בלא ãåã.לאויביכם éãñç (â) לדוד שאגמול

íéîåàì.חסדיו: (ã) ומעיד ומוכיח עליהם וגדול שר
פניהם: על àø÷ú.דרכיהם òãú àì éåâ ïä (ä)

עליך: הנקרא ה' לשם תשמעו אלי אם לשמושך
.åàöîäá (å) לכם אומר שהוא בעוד דין, גזר קודם

åéúåáùçîדרשוני: ïåà ùéàå (æ) את ויתפוש .
לא  כי אגדה ומדרש בעיני, הטוב לעשות מחשבותי
מי  אתם בשרֿודם, כדיני דיני אין וגו' מחשבותי

ירוחם  ועוזב מודה אני אבל מתחייב בדין שמודה
כה): íëéúåáùçî.(משלי éúåáùçî àì éë (ç) אין

רשע  יעזוב לכם אומר אני לכך שוות, ושלכם שלי
דרכי: את ויתפוש åâå'.דרכו íéîù åäáâ éë (è) כלומר

יותר  בדרכי ושבח מעלות וחילוק הבדל יש כי
כגבוה  ממחשבותיכם יותר ובמחשבותי מדרכיכם,
נותן  ואני בי למרוד לב נותנים אתם הארץ על שמים

אתכם: להשיב âìùäå.(é)לב íùâä ãøé øùàë éë
לעולם: ייטיב אך ריקם ישוב ולא

cec zcevn
(·).ÛÒÎ ÂÏ˜˘˙ ‰ÓÏבלא בחנם  כסף שתשקלו  בזה לכם  מה 

חכמות לימוד  בעבור מחיר לתת  תרבו  למה ר "ל  לחם  מאכל
תועלת: בהם שאין הבאהÌÎÚÈ‚ÈÂ.נכריות הון תתנו למה

יאמר הנכריות החכמות  ועל  משביע שאין דבר בעבור  ביגיעה 
במ "ש : הדבר התורה:˘ÂÚÓוכפל  חכמת  ללמוד  ÂÏÎ‡Âוכו '.

.·ÂËתורתי וכו' טוב לקח  כי כמ "ש התורה  חכמת יקרא  כן 
ד): (משלי תעזובו ÂÎÂ'.אל  ‚Ú˙˙Âבעולם הנשמה  תענוג  זהו

‡ÌÎÊ.(‚)הבא : ÂË‰:אמרי ‡ÈÏ.לשמוע ÂÎÏÂ:תורתי ללמוד  אלי לבא  ממקומכם לעמוד ˘ÂÚÓלכו ותזכו אלי שמעו וכו'.
המשיח : בימי  עולם:Î‡Â¯˙‰.בתחיה  עד  מתקיימת  להיות אהבה ברית  לכם אכרות החסדיםÈ„ÒÁ.אז כמו  יהיה  ר"ל כחסדי

מזרעו: המלוכה  תופסק  שלא לדוד הבטחתי  אשר ÂÈ˙˙.(„)הקיימים ÌÈÓÂ‡Ï „Ú Ô‰ולראיה לעד להיות  דוד  את נתתי באמת
לעולם: תקום ה ' שדבר ראיה יקחו בזרעו תתמיד אשר המלוכה ממשלת ר "ל  העכו"ם  ÌÈÓÂ‡Ï.מול ‰ÂˆÓÂ „È‚הבא המשיח

יעשון: אשר המעשה את העכו"ם  אל  מצוה ויהיה נגיד  יהיה ÂÎÂ'.(‰)מזרעו ÈÂ‚ Ô‰שהבטחתי החסד  שמתקיים  כמו  ר"ל
אותך : לשמש אליך  תקרא מעולם תדע לא אשר גוי  באמת  כי לך  שהבטחתי החסד  תתקיים  כן ÍÂÚ„È.לדוד ‡Ïלא הם  אשר 

מעולם: ÂˆÂ¯È.ידעוך  ÍÈÏ‡: למשמעתך סרים ‰'.להיות ÔÚÓÏ: בקרבך השוכן ה ' למען כ"א זרועך  כח  למען לא  Â„˜ÏÂ˘ר"ל
.'Â‚Â:במ "ש הדבר וכפל בקרבך  שכינתו להשרות פאר לך  נתן אשר ישראל קדוש  בכם·‰Â‡ˆÓ.(Â)למען מצוי הוא בעוד

עמכם: שורה  השכינה  ועדיין  מארצכם תגלו לא  ˜¯Â·עד  Â˙ÂÈ‰·:במ "ש הדבר  כפל  .(Ê).ÂÎ¯„:הרשע יעזובÂÈ˙Â·˘ÁÓ.דרך
עליו:Â˘ÈÂ·.מחשבותיו: וירחם ה' אל תשובה ‡ÂÈ‰Ï.יעשה Ï‡Â: לסלוח ירבה כי תקוה ויש אלהינו  אל  Ï‡(Á)ישוב ÈÎ

.'Â‚Â: יחשוב כן  לא  ולבבי התשובה, לכם יועיל  שלא חושבים אתם כי כמחשבותיכם מחשבותי אין „¯ÈÎ.כי ÌÎÈÎ¯„ ‡ÏÂ
הוא: כן לא דרכי אבל  ופיוס  תשובה מועיל  ואין בו המורד  את לענוש ודם  בשר  ‚·‰Â.(Ë)דרך  ÈÎמן השמים  גבהות  כערך 

וכל : מכל למחול ודרכי וכלל כלל ימחול שלא ודם בשר דרך  כי מדרכיכם רב  בהבדל  גבהו  דרכי  כן È˙Â·˘ÁÓÂהארץ
.ÌÎÈ˙Â·˘ÁÓÓ: מאד הרבה  שמועיל  מחשבתי אבל  עיקר כל מועיל תשובה שאין חושבים ÂÎÂ'.(È)אתם ¯˘‡Î ÈÎכמו ר "ל 

האדמה מרוה  בתחילה ֿ אם כי הרטיבות  השואב  השמש  חום ידי על השמים אל  ישוב לא אשר  השמים מן  היורד  והשלג  הגשם
השמש: בחום  למעלה  תשוב ואח "ז  הארץ:ÈÏÂ‰Â„‰.וכו' בעומק מהגרעין  הצמח  הוצאת הצמח ÁÈÓˆ‰Â‰.הוא הוצאת הוא 

לארץ: לאכול :Ô˙Â.ממעל להצריך למאכל ולהיות  אחר במקום  עוד  מהם לזרוע  תבואה לגדל סיבה הוא  הגשם 

oeiv zcevn
(·).‚Ú˙˙Â:ותפנוק עונג  ואכל ·„˘Ô.מל' כמו בשומן 

ודשן  לא)ושבע  וכן‰ÌÈÓ‡.(‚):(דברים מתקיים דבר ענין
נאמן כב)במקום לאומיםÌÈÓÂ‡Ï.(„):(לעיל שני כמו  אומות

כה) שררה :È‚„.:(בראשית ורדיפה:ÂˆÂ¯È.(‰)ענין ריצה  מל'
.Í¯‡Ù: ויופי פאר  כגן‰¯Â‰.(È)מלשון כמו שביעה ענין

נח)רוה :(לקמן

hay 'c w"y mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּכׁשּתי(my)נזרֹו" אּלּו ּתגלחֹות ׁשּתי למנֹות אין אבל , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָ
נזירּות, מצות מהלכֹות היא טמאה ׁשּתגלחת לפי ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָֹֻמצות,

ּפרע ׁשּירּבה היא: ׁשּלֹו עׂשה ׁשּמצות exry)לפי lcbiy) ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַ
ּופרט הּכתּוב המׁשי ּכ ֿ אחר ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻּבקדּׁשה,
קרּבן ויביא יגּלח הּנזירּות, ּבימי ּבמת נטמא אם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָואמר:
ּתקּופת ּכנגד מחדׁש, ּבקדּׁשה ּפרע לגּדל יׁשּוב ּכ ֿ ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻואחר
ׁשּתי למצרע ׁשּיׁש ּכמֹו ּבּה, עצמֹו ׁשחּיב הּנזירּות ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹימי

ּבמקֹומֹו ׁשאבאר ּכמֹו אחת, מצוה והן (zevnּתגלחֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ
(`ix xeriy Ð `iw dyrהּטעם ֿ את לקּמן אבאר ּגם .ְֲֵֶַַַַַָָ

ותגלחת אחת, מצוה וקרּבנֹותיו נזיר ּתגלחת ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָׁשּמנינּו

מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר מצות. ׁשּתי וקרּבנֹותיו ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָֹֹמצרע
נזירּות ּבמּסכת ּבמקֹומם נזיר, ּתגלחת ּכלֹומר: .(dn.)זֹו, ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָ

― הקי"ד אדם,הּמצוה ערכי ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
אם ― עלי' ּפלֹוני ער' אֹו עלי' 'ערּכי ׁשהאֹומר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָוהּוא:

נֹות נקבה היא ואם ;ּכ נֹותן זכר לפיהּוא וגם ;ּכ ן ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָ
הּמערי מּצב ּולפי הּכתּוב, ׁשאמר ּכמֹו byidהּגיל, itk) ְְֲִִִֶַַַַַַַָָ

(eciּבערּכ נדר יפלא ּכי "איׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָ
וגֹו'" a)נפׁשֹות ,fk `xwie)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִֵָָָָ

ערכים. ְֲִֶֶַָּבמּסכת
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג שבט, תשי"ג

ברוקלין, נ.י.

 הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ יושב על מדין מנהל

 עדתו במישרין וכו' מוהר"ר דוד שליט"א 

עובדי' מדברנא דק"ק צפרו

... ואבוא בזה בתודה חמה על תשורתו היקרה הוא ניהו ספר "ישמח לבב" פסקים וכללי דינים 

מכהדר"ג הרב הגאון הרה"ח צמ"ס וכו' וכו' אביו זצ"ל. ואף שעדיין לא הי' הזמן גרמא לעיין בספר 

כדבעי, אבל מחביבותו עברתי בין דפיו.

ולפלא אשר אף כי במקומות בודדים מצאתי מזכיר את ספרי אדמו"ר הזקן בעל התניא, אבל 

כנראה גם זה רק מכלי שני, הגם שנתפשטו ספריו בכל העולם ונתקבל בתור פוסק בתוככי כלל ישראל 

מבלי הבדל חסידים או אינם חסידים. ופשיטא שלא מצאתי לעת עתה גם מספרי הצמח צדק, אף שגם 

הם מובאים כמה פעמים בשדי חמד להחח"מ הספרדי שמוזכר איזה פעמים בספר ישמח לבב.

והנני בזה להעיר איזה ציונים לח"א הוא חלק או"ח מספר הנ"ל מספרי רבינו נשיאינו אדמו"ר 

הזקן והצמח צדק:

אורח חיים, סימן א' - יעויין בשו"ת צמח צדק, חלק או"ח, סימן י"ז.

סימן ד', ה', ו' - יעויין בסדר ברכת הנהנין הנדפס בסידור רבינו הזקן.

סוף סימן ח', בענין שיעור כדי אכילת פרס - יעויין שו"ת הצמח צדק שער המילואים, סימן ט' 

)עיין ג"כ בהערותי ברשימות למגילת איכה לאדמו"ר הצמח צדק עמוד סא(.

זה  בסימן  שהובא  שבת,  הכנסת  קודם  בסידורו  הנדפס  הזקן  רבינו  מכתב  עיין   - י-יב  סימן 

בספר ישמח לבב דף י' עמוד ג' דרך אגב )ועיין ג"כ בספר "בין השמשות" להרב טוקצינסקי מירושלים, 

שהובאו שם המון דיעות מראשונים ואחרונים אשר דעתם כדעת רבינו בעל התניא(.

כן יש להעיר להקדמת המחבר בהערה ג' מהלכות תלמוד-תורה לרבינו הזקן פרק ב', הערה א'.

דרך אגב לסימן ח' בדיני השיעורים, הנה זה מאיזה שנים שנדפס בירושלים ת"ו ספר "שיעורי 

תורה" להרב אברהם חיים נאה, ויצא ג"כ במהדורא חדשה בשנת תש"ז שם, ובו הובאו כל הדיעות 

בשיעורי תורה מראשונים ואחרונים, וגם בחלק שני מספר הנ"ל הנקרא שיעור מקוה, ירושלים תשי"א.



רככ dp wxt diryi - mi`iap

äð ÷øô äéòùéiÎa

áïLca âpòúúå áBè-eìëàå éìà òBîL eòîL äòáNì àBìa íëòéâéå íçì-àBìa óñë-eì÷Lú änì̈³¨¦§§¤Æ¤Æ§¤½¤¦¦£¤−§´§¨§¨®¦§¸¨³©¥©Æ§¦§½§¦§©©¬©¤−¤
:íëLôðâ:íéðîàpä ãåã éãñç íìBò úéøa íëì äúøëàå íëLôð éçúe eòîL éìà eëìe íëðæà ehä ©§§¤«©³¨§§¤Æ§´¥©½¦§−§¦´©§§¤®§¤§§¨³¨¤Æ§¦´½̈©«§¥¬¨¦−©¤¡¨¦«

ãð åézúð íéneàì ãò ïä:íénàì äeöîe ãéâäéìà Eeòãé-àì éBâå àø÷z òãú-àì éBb ïäeöeøé E ¥²¥¬§¦−§©¦®¨¦¬§©¥−§ª¦«¥´³«Ÿ¥©Æ¦§½̈§¬«Ÿ§¨−¥¤´¨®
éýìà ýåýé ïòîì(ñ) :Cøàô ék ìàøNé LBã÷ìå Eå:áBø÷ BúBéäa eäàø÷ Bàönäa ýåýé eLøcæáæòé §©Æ©Æ§¨´¡Ÿ¤½§¦§¬¦§¨¥−¦¬¥£¨«¦§¬§−̈§¦¨§®§¨ª−¦«§¬¨«©£³Ÿ

:çBìñì äaøé-ék eðéýìà-ìàå eäîçøéå ýåýé-ìà áLéå åéúáLçî ïåà Léàå Bkøc òLøçàì ék ¨¨Æ©§½§¦¬−̈¤©§§Ÿ¨®§¨³Ÿ¤§¨Æ¦«©£¥½§¤¡Ÿ¥−¦«©§¤¬¦§«©¦´³Ÿ
:ýåýé íàð éëøc íëéëøã àìå íëéúBáLçî éúBáLçîèéëøã eäáb ïk õøàî íéîL eäáâ-ék ©§§©Æ©§§´¥¤½§¬Ÿ©§¥¤−§¨¨®§ª−§¨«¦«¨§¬¨©−¦¥¨®¤¥´¨§³§¨©Æ

:íëéúáLçnî éúáLçîe íëéëøcîéék áeLé àì änLå íéîMä-ïî âìMäå íLbä ãøé øLàk ék ¦©§¥¤½©§§Ÿ©−¦©§§Ÿ¥¤«¦¿©£¤´¥¥Á©¤̧¤§©¤¹¤¦©¨©À¦§Æ̈¨Æ´Ÿ¨½¦ µ
:ìëàì íçìå òøfì òøæ ïúðå dçéîöäå dãéìBäå õøàä-úà äåøä-íà¦¦§¨´¤¨½̈¤§¦−̈§¦§¦¨®§¨³©¤Æ©Æ©Ÿ¥½©§¤−¤¨Ÿ¥«

i"yx
.óñë åì÷ùú äîì (á) כסף לשקול לכם תגרמו למה
לחם: בלא ãåã.לאויביכם éãñç (â) לדוד שאגמול

íéîåàì.חסדיו: (ã) ומעיד ומוכיח עליהם וגדול שר
פניהם: על àø÷ú.דרכיהם òãú àì éåâ ïä (ä)

עליך: הנקרא ה' לשם תשמעו אלי אם לשמושך
.åàöîäá (å) לכם אומר שהוא בעוד דין, גזר קודם

åéúåáùçîדרשוני: ïåà ùéàå (æ) את ויתפוש .
לא  כי אגדה ומדרש בעיני, הטוב לעשות מחשבותי
מי  אתם בשרֿודם, כדיני דיני אין וגו' מחשבותי

ירוחם  ועוזב מודה אני אבל מתחייב בדין שמודה
כה): íëéúåáùçî.(משלי éúåáùçî àì éë (ç) אין

רשע  יעזוב לכם אומר אני לכך שוות, ושלכם שלי
דרכי: את ויתפוש åâå'.דרכו íéîù åäáâ éë (è) כלומר

יותר  בדרכי ושבח מעלות וחילוק הבדל יש כי
כגבוה  ממחשבותיכם יותר ובמחשבותי מדרכיכם,
נותן  ואני בי למרוד לב נותנים אתם הארץ על שמים

אתכם: להשיב âìùäå.(é)לב íùâä ãøé øùàë éë
לעולם: ייטיב אך ריקם ישוב ולא

cec zcevn
(·).ÛÒÎ ÂÏ˜˘˙ ‰ÓÏבלא בחנם  כסף שתשקלו  בזה לכם  מה 

חכמות לימוד  בעבור מחיר לתת  תרבו  למה ר "ל  לחם  מאכל
תועלת: בהם שאין הבאהÌÎÚÈ‚ÈÂ.נכריות הון תתנו למה

יאמר הנכריות החכמות  ועל  משביע שאין דבר בעבור  ביגיעה 
במ "ש : הדבר התורה:˘ÂÚÓוכפל  חכמת  ללמוד  ÂÏÎ‡Âוכו '.

.·ÂËתורתי וכו' טוב לקח  כי כמ "ש התורה  חכמת יקרא  כן 
ד): (משלי תעזובו ÂÎÂ'.אל  ‚Ú˙˙Âבעולם הנשמה  תענוג  זהו

‡ÌÎÊ.(‚)הבא : ÂË‰:אמרי ‡ÈÏ.לשמוע ÂÎÏÂ:תורתי ללמוד  אלי לבא  ממקומכם לעמוד ˘ÂÚÓלכו ותזכו אלי שמעו וכו'.
המשיח : בימי  עולם:Î‡Â¯˙‰.בתחיה  עד  מתקיימת  להיות אהבה ברית  לכם אכרות החסדיםÈ„ÒÁ.אז כמו  יהיה  ר"ל כחסדי

מזרעו: המלוכה  תופסק  שלא לדוד הבטחתי  אשר ÂÈ˙˙.(„)הקיימים ÌÈÓÂ‡Ï „Ú Ô‰ולראיה לעד להיות  דוד  את נתתי באמת
לעולם: תקום ה ' שדבר ראיה יקחו בזרעו תתמיד אשר המלוכה ממשלת ר "ל  העכו"ם  ÌÈÓÂ‡Ï.מול ‰ÂˆÓÂ „È‚הבא המשיח

יעשון: אשר המעשה את העכו"ם  אל  מצוה ויהיה נגיד  יהיה ÂÎÂ'.(‰)מזרעו ÈÂ‚ Ô‰שהבטחתי החסד  שמתקיים  כמו  ר"ל
אותך : לשמש אליך  תקרא מעולם תדע לא אשר גוי  באמת  כי לך  שהבטחתי החסד  תתקיים  כן ÍÂÚ„È.לדוד ‡Ïלא הם  אשר 

מעולם: ÂˆÂ¯È.ידעוך  ÍÈÏ‡: למשמעתך סרים ‰'.להיות ÔÚÓÏ: בקרבך השוכן ה ' למען כ"א זרועך  כח  למען לא  Â„˜ÏÂ˘ר"ל
.'Â‚Â:במ "ש הדבר וכפל בקרבך  שכינתו להשרות פאר לך  נתן אשר ישראל קדוש  בכם·‰Â‡ˆÓ.(Â)למען מצוי הוא בעוד

עמכם: שורה  השכינה  ועדיין  מארצכם תגלו לא  ˜¯Â·עד  Â˙ÂÈ‰·:במ "ש הדבר  כפל  .(Ê).ÂÎ¯„:הרשע יעזובÂÈ˙Â·˘ÁÓ.דרך
עליו:Â˘ÈÂ·.מחשבותיו: וירחם ה' אל תשובה ‡ÂÈ‰Ï.יעשה Ï‡Â: לסלוח ירבה כי תקוה ויש אלהינו  אל  Ï‡(Á)ישוב ÈÎ

.'Â‚Â: יחשוב כן  לא  ולבבי התשובה, לכם יועיל  שלא חושבים אתם כי כמחשבותיכם מחשבותי אין „¯ÈÎ.כי ÌÎÈÎ¯„ ‡ÏÂ
הוא: כן לא דרכי אבל  ופיוס  תשובה מועיל  ואין בו המורד  את לענוש ודם  בשר  ‚·‰Â.(Ë)דרך  ÈÎמן השמים  גבהות  כערך 

וכל : מכל למחול ודרכי וכלל כלל ימחול שלא ודם בשר דרך  כי מדרכיכם רב  בהבדל  גבהו  דרכי  כן È˙Â·˘ÁÓÂהארץ
.ÌÎÈ˙Â·˘ÁÓÓ: מאד הרבה  שמועיל  מחשבתי אבל  עיקר כל מועיל תשובה שאין חושבים ÂÎÂ'.(È)אתם ¯˘‡Î ÈÎכמו ר "ל 

האדמה מרוה  בתחילה ֿ אם כי הרטיבות  השואב  השמש  חום ידי על השמים אל  ישוב לא אשר  השמים מן  היורד  והשלג  הגשם
השמש: בחום  למעלה  תשוב ואח "ז  הארץ:ÈÏÂ‰Â„‰.וכו' בעומק מהגרעין  הצמח  הוצאת הצמח ÁÈÓˆ‰Â‰.הוא הוצאת הוא 

לארץ: לאכול :Ô˙Â.ממעל להצריך למאכל ולהיות  אחר במקום  עוד  מהם לזרוע  תבואה לגדל סיבה הוא  הגשם 

oeiv zcevn
(·).‚Ú˙˙Â:ותפנוק עונג  ואכל ·„˘Ô.מל' כמו בשומן 

ודשן  לא)ושבע  וכן‰ÌÈÓ‡.(‚):(דברים מתקיים דבר ענין
נאמן כב)במקום לאומיםÌÈÓÂ‡Ï.(„):(לעיל שני כמו  אומות

כה) שררה :È‚„.:(בראשית ורדיפה:ÂˆÂ¯È.(‰)ענין ריצה  מל'
.Í¯‡Ù: ויופי פאר  כגן‰¯Â‰.(È)מלשון כמו שביעה ענין

נח)רוה :(לקמן

hay 'c w"y mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּכׁשּתי(my)נזרֹו" אּלּו ּתגלחֹות ׁשּתי למנֹות אין אבל , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָ
נזירּות, מצות מהלכֹות היא טמאה ׁשּתגלחת לפי ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָֹֻמצות,

ּפרע ׁשּירּבה היא: ׁשּלֹו עׂשה ׁשּמצות exry)לפי lcbiy) ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַ
ּופרט הּכתּוב המׁשי ּכ ֿ אחר ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻּבקדּׁשה,
קרּבן ויביא יגּלח הּנזירּות, ּבימי ּבמת נטמא אם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָואמר:
ּתקּופת ּכנגד מחדׁש, ּבקדּׁשה ּפרע לגּדל יׁשּוב ּכ ֿ ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻואחר
ׁשּתי למצרע ׁשּיׁש ּכמֹו ּבּה, עצמֹו ׁשחּיב הּנזירּות ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹימי

ּבמקֹומֹו ׁשאבאר ּכמֹו אחת, מצוה והן (zevnּתגלחֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ
(`ix xeriy Ð `iw dyrהּטעם ֿ את לקּמן אבאר ּגם .ְֲֵֶַַַַַָָ

ותגלחת אחת, מצוה וקרּבנֹותיו נזיר ּתגלחת ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָׁשּמנינּו

מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר מצות. ׁשּתי וקרּבנֹותיו ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָֹֹמצרע
נזירּות ּבמּסכת ּבמקֹומם נזיר, ּתגלחת ּכלֹומר: .(dn.)זֹו, ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָ

― הקי"ד אדם,הּמצוה ערכי ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
אם ― עלי' ּפלֹוני ער' אֹו עלי' 'ערּכי ׁשהאֹומר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָוהּוא:

נֹות נקבה היא ואם ;ּכ נֹותן זכר לפיהּוא וגם ;ּכ ן ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָ
הּמערי מּצב ּולפי הּכתּוב, ׁשאמר ּכמֹו byidהּגיל, itk) ְְֲִִִֶַַַַַַַָָ

(eciּבערּכ נדר יפלא ּכי "איׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָ
וגֹו'" a)נפׁשֹות ,fk `xwie)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִֵָָָָ

ערכים. ְֲִֶֶַָּבמּסכת
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ÊïéòøB÷ ïéà,ïéöìBç àGå,ïéøáî ïéàå,àlàúî ìL åéáBø÷;áî ïéàåàlà ïéøäôe÷æ ähî ìò.ïéëéìBî ïéà ¥§¦§§¦§¥©§¦¤¨§¨¤¥§¥©§¦¤¨©¦¨§¨¥¦¦
ìáàä úéáì,àGå àìèe÷ñàa àGå àìáha àGïBðwa,íélqa àlà.ãòBna íéìáà úkøa íéøîBà ïéàå,ìáà §¥¨¥¤©©§¨§¨¦§§¨§©¨¤¨©©¦§¥§¦¦§©£¥¦©¥£¨

íéaøä úà ïéøèBôe ïéîçðîe äøeMa ïéãîBò. §¦©¨§©£¦§¦¤¨©¦
ÁáBçøa ähnä úà ïéçépî ïéà,ãtñää úà ìébøäì àHL;íìBòì íéLð ìL àGå,ãBákä éðtî.ãòBna íéLð ¥©¦¦¤©¦¨¨§¤§©§¦¤©¤§¥§¤¨¦§¨¦§¥©¨¨¦©¥

úBpòî,úBçtèî àG ìáà.ìàòîLé éaøøîBà:úBçtèî ähnì úBëeîqä. §©£¨§©§©¦¦§¨¥¥©§©¦¨§©§
ËíéLãç éLàøa,íéøetáe äkðça–úBçtèîe úBpòî;äæáe äæa–úBððB÷î àG.únä øa÷ð–úBpòî àG §¨¥¢¨¦©£ª¨©¦§©§©§¨¤¨¤§§¦§©©¥§©

úBçtèî àGå.éepò eäæéà?úçàk úBðBò ïlkL;äðé÷?äéøçà úBðBò ïlëå úøaãî úçàL,øîàpL,è äéîøé) §§©§¥¤¦¤ª¨§©©¦¨¤©©§©¤¤§ª¨©£¤¨¤¤¡©

ffff.oirxew oi`øàù ìòå .íäéìò ìáàúäì áééçù íéúî äòáù åìà ,åúùàìå åúåçàìå åéçàìå åúáìå åðáìå åéáàìå åîàì .úî ìù åéáåø÷ àìà ,ãòåîá
ìëäå ,åéáåø÷ ìëä ,úîù íëç ìáà .íéùòî ìòáå øùë íãà åà íëç åðéàù àìà ïøîà àìå .ãòåîá íäéìò ïéòøå÷ ïéà íäéìò ìáàúäì áééç åðéàù íéáåø÷

ïéòøå÷.ãòåîá åìéôàå òåø÷ì áééç ,ìàøùéî íãà ìë ìò äîùð úàéöé úòùá ãîåòä ìëå .úåãéñçå úåøùëá ÷æçåîä íãà ìò ïëå .ãòåîá åìéôà åéìò
àåäùë åéãâá úçú åãé ñéðëî åðéàù ,õåçáî òøå÷å ,äðåéìòä ãâáä úôù ìéãáîå åãéá òøå÷å ,åáì úà äìâîù ãò åéãâá ìëá àéä åîà ìòå åéáà ìò äòéø÷å
,äöøé íà éìëá òøå÷å ,ãáì ïåéìòä ãâáä ïî çôè òøå÷ åéáåø÷ øàù ìë ìò ìáà .äøåú åãîìù åáø ìò ïëå .íìåòì äçàî åðéàå ,íåé 'ì øçàì ììåùå ,òøå÷

:ãîåòî àìà äòéø÷ ïéàå .íéùìù øçàì äçàîå ,äòáù øçàì ììåùå ,òøå÷ àåäùë åéãâá úçú åãé ñéðëäì åì ùéå ,äôùä ìéãáäì ö"àåmivleg `le
.crena:úåìåâî ïäéôúëå ïäéúåòåøæù óúë úöéìç.oixan `leïéà ãòåîáå ,øéò ìù äáåçøá åúåøáäì íéìéâøå åìùî ìåëàì øåñà ìáàù ,äðåùàø äãåòñ

:åúéá êåúá åéáåø÷ àìà ïéøáî.zetewf zehn lr `l` oixan oi`eìë äðùä úåîé øàùá ïéìéâøù úåéåôë úåèî ìò åúåà ïéøáî ïéà åúéá êåúá åìéôàå
:úåôå÷æ úåèî ìò àìà ïéøáî ïéà ãòåîáå ,õøàì äééåôë äèî ìò åîò ìåëàì åá ñâ åáìù éîå åéáåø÷.oikilen oi`e:ìáàä úéáì äãåòñä.`laha `l

:ãåáë êøã.`lhewq`a `le:à"ìéãå÷ù äøò÷ì ïéøå÷ æ"òìá ïëù ,óñë ìù äøò÷ éúòîù éðàå .úéëåëæ ìù åà áäæ ìù åà óñë ìù ïè÷ ïçìù ïéîë`l`
.oilqa:àìèå÷ñàå àìáè íäì ïéàù úåøáäì ïéàáù íééðòä ùééáì àìù .äôåì÷ äáøò ìù.miaxd z` oixhete:ãéî êìéì úåùø íäì íéðúåð
gggg.dhnd z` oigipn oi`:úî ìù.aegxa:ãòåîá.mlerláéúëã ìåçá åìéôà(ë øáãîá):äøåá÷ äúéîì êåîñ íù øá÷úå íéøî íù úîúå.zegthn

:óë ìà óë úå÷ôñî.'ek xne` y"x:ù"øë äëìä ïéàå

`xephxa yexit

o e y ` x m e i

ז ה נ ש מ ר ו א ב

ïéòøB÷ ïéà,המת על  הבגדים את המועד בחול  –ïéöìBç àGå– ÅÀÄÀÀÄ
מעל החלוק את לסלק המת הלוויית בשעת היו שנוהגים הכתף, את

והזרוע; הכתף את ולגלות ïéøáîהכתף ïéàå,ההבראה סעודת – ÀÅÇÀÄ
הקבורה  לאחר לו נותנים האבל  של  שידידיו  ראשונה, סעודה היינו 

(ולדעת  משלו ראשונה סעודה לאכול  לאבל שאסור  לפי  עמו, ואוכלים
משלו). לאכול  אסור ראשון יום כל  `oiהרמב"ם elld mixacd lk

,crend lega miyerúî ìL åéáBø÷ àlà אחיו ואמו, אביו  היינו – ÆÈÀÈÆÅ
אין  אחרים אבל  ואשתו. ובתו  בנו  האם), מן בין  האב מן  (בין ואחותו

בחול האבל עם ההבראה סעודת אוכלים ואין חולצים ואין  קורעים
ïéøáîהמועד . ïéàå ההבראה סעודת את המת לקרובי נותנים אין  – ÀÅÇÀÄ

המועד, äôe÷æבחול ähî ìò àlà מיטה על ולא כדרכה, – ÆÈÇÄÈÀÈ
במועד. נוהגת המיטה כפיית שאין בחול , נוהגים שהיו כדרך  כפויה

ïéëéìBî ïéà,ההבראה סעודת את –ìáàä úéáìבמועד בין  – ÅÄÄÀÅÈÅÆ
בחול , àìáhaבין àG, מהודר טס מין –àìèe÷ñàa àGå– ÇÇÀÈÀÈÄÀÀÈ

זכוכית, של  או  כסף של  קערה ïBðwaכעין  àGå,מיוחד סל מין  – ÀÇÈ
íélqa àlà העניים את לבייש  שלא כדי קלופה, ערבה של – ÆÈÇÇÄ

בברייתא שנו וכן  להברות. מוליכין ((((בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא ):):):):הבאים היו "בראשונה

נצרים  בסלי ועניים זהב ושל  כסף של  בקלתות עשירים האבל  בבית
מביאין  הכל שיהו התקינו מתביישים; עניים והיו קלופה, ערבה של

עניים". של  כבודן  מפני  קלופה ערבה של  נצרים íéøîBàבסלי ïéàåÀÅÀÄ
ãòBna íéìáà úkøa בשורה ועמדו המת מקבורת שחזרו שלאחר  – ÄÀÇÂÅÄÇÅ

מברכים  והיו  עיר  של ברחבה מתקבצים היו האבלים, את וניחמו 
אבלים" מנחם "ברוך  בה וחותמים תנחומים, מענין לאבלים ברכה

בבבב),),),), חחחח,,,, כתובות כתובות כתובות כתובות  גמרא גמרא גמרא גמרא  הנקראת((((עיין עיין עיין עיין  `mila";וזוהי  zkxa" משנתנו ובאה
ולא  עיר של ברחבה לא המועד בחול אותה אומרים שאין  ללמד 

äøeMaבבית, ïéãîBò ìáà,הקבורה מן כשחוזרין –ïéîçðîe ÂÈÀÄÇÈÀÇÂÄ
השורה, לפני  בעברם האבלים, את –íéaøä úà ïéøèBôe– ÀÄÆÈÇÄ

האבלים  את ללוות צריכים הם ואין לבתיהם, שילכו  למנחמים שאומרים
לביתם או  מפרשים:((((רש רש רש רש """"יייי))))לרחבה ויש  .miaxd z` oixhete מלעשות –

במועד בכך נתעסקו  וכבר  הואיל ותנחומים, שורה המועד  אחר 

המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).). ((((הראבהראבהראבהראב""""דדדד;;;;

ח ה נ ש מ ר ו א ב
ähnä úà ïéçépî ïéà,המת של –áBçøa,המועד בחול – ÅÇÄÄÆÇÄÈÈÀ

בחול, נוהגים שהיו  ìébøäìכדרך àHL,לעורר שלא –ãtñää úà ÆÀÇÀÄÆÇÆÀÅ
בהספד ; אסור  המועד  חול שכן –íéLð ìL àGå מניחים ואין  – ÀÆÈÄ

ב  נשים של  מתים בחול,íìBòìרחוב,מיטת אפילו –ãBákä éðtî ÀÈÄÀÅÇÈ
לאשה גנאי שזה דם ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ))))– שופעות יהיו  שמא מפרשים, ויש  .

בזוי יוסףיוסףיוסףיוסף")")")")ויהיה """"נמוקינמוקינמוקינמוקי אמרו :((((רש רש רש רש """"יייי;;;; ובגמרא .epy `l מניחין (שאין 

ברחוב), האשה digמטת `l` דם שופעת שהיא ולד, מחמת (שמתה
oigipn.),רש רש רש רש """"יייי– miyp x`y la`,הנשים שאר  אפילו אומר : אלעזר  רבי

בבבב):):):):שכתוב ככככ,,,, למיתה ((((במדברבמדברבמדברבמדבר סמוך – שם" ותקבר מרים שם "ותמת
úBpòîקבורה. ãòBna íéLðכמבואר כאחת, ומקוננות עונות כולן  – ÈÄÇÅÀÇ

הבאה, úBçtèîבמשנה àG ìáàעל או  כף על  כף מכות אינן  – ÂÈÀÇÀ
ähnìירך. úBëeîqä :øîBà ìàòîLé éaøסמוך העומדות – ÇÄÄÀÈÅÅÇÀÇÄÈ

המת, המועד .úBçtèîלמיטת בחול  אפילו  –iaxk dkld oi`e ÀÇÀ
.l`rnyi

i p y m e i
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úBçtèîe úBpòî ,íéøetáe äkðça ,íéLãç éLàøa הנשים – ÀÈÅÃÈÄÇÂËÈÇÄÀÇÀÇÀ

הקודמת; במשנה שבארנו כמו  המת, בפני äæáeהמקוננות äæa– ÈÆÈÆ
ובפורים ובחנוכה חדשים בראשי  בין מועד  של  בחולו àG((((הרהרהרהר""""ןןןן),),),),בין

úBððB÷î:גורסים יש להלן . כמבואר –dfae dfa zegthne zeprn" ÀÀ
,"zeppewn `l la`ואף "אבל ", תיבת אין שבגמרא במשנה ,הריהריהריהרי""""ף ף ף ף אבל

ולשון  זו , תיבה גורס ד ד ד ד ))))אינו יא יא יא יא ,,,, אבלאבלאבלאבל ((((הלהלהלהל'''' במועדהרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם  "הנשים :
ובפורים ובחנוכה חדשים ובראשי  מטפחות, לא אבל  zeprnמענות

."dfa `le dfa `l zeppewn oi` la` zegthneúnä øa÷ðלאחר – ÄÀÇÇÅ
המת, את úBçtèîשקברו àGå úBpòî àG חדשים בראשי אפילו – ÀÇÀÀÇÀ

המועד. בחול שכן וכל ובפורים, ïlkLובחנוכה ?éepò eäæéàÅÆÄÆËÈ
úçàk úBðBò;יחד מקוננות הנשים שכל –äðé÷?קינה איזוהי – ÀÇÇÄÈ

izdw - zex`ean zeipyn

glÎfl wxt aei` - miaezk
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i"yx
(„Î).íéùðà åäåàøé ïëì(כי) אליו. àìמלהתווכח

.áì éîëç ìë äàøé חכמתם אין כי אליו המתחכמים
לו  שאמר איוב על פירשוהו ורבותינו כלום בעיניו
חנם  דורך על יתירה אימה מטיל שהיית לפי אליהוא

לב: חכמי בנים לך להתקיים זכית לא לפיכך
(‡).äøòñä ïî :(äøòñä ïî äðòî) שלך שערות מנה

אשר  שחרפתני הסערה מן כנגדן, דברים ואשיבך
ישופני ט)בסערה תשמע (לעיל כאשר לך אשיב ממנה

ד"א  שער לכל גומא תעלה לשטף פלג מי הענין בסוף
בספרי: כדמפרש רפאהו בסערה הכהו בסערה

(·).äöò êéùçî זה מי ד"א וסכלה, חשיכה עצה

מחשיך  הוא זה מי הקב"ה אמר דעת, בלי עצה מחשיך
תם  איש שכתבתי דברים וברוב במילים מקלקל עצה
בא  והוא עליו שמי לחול כדי הספר בתחילת וישר
ענהו  ואיוב דבריו ברוב שיעצתי מה וקילקל והחשיך

עצה מעלים זה מב)מי לא (לקמן עצתך יודע הייתי אילו
לא  אברהם והלא השיבו והקב"ה בדברים מרבה הייתי

מצאתי: כך בעשר, ועמד יודע øáâë(‚)היה àð øæà
.êéöìç:ויסוריו חלייו מן שיתעורר לו äôéà.(„)רמז

פה: äúðô.(Â)מדותיה:äéãîî.(‰)אי ïáà äøé
העולם: כל נשתת ומשם הים ãçé.(Ê)באמצע ïøá

אור: כוכבי מתחלה

cec zcevn
(„Î).ÔÎÏהאנשים ממנו  יפחדו לכן במשפט  מעשיו כל כי על 

לב חכמי אף  ר"ל לב חכמי כל  יראה לא  כי  פיו  ימרו  ולא
פנים להם  להכיר אותם רואה ואינו לפניו  חשובים  אינם

דל לפני שוע  ניכר  לא  כמ "ש לד)במשפט משוא(לעיל אין כי
לפניו אף פנים משגיח שהמקום יאמר כי ההמה מהדברים (העולה

הצדיק  את יבדיל וכן בעולם הבאה הטובה מן הרשע את ויבדיל בפרטות

למוסר  אזנו לגלות באה בהשגחה לצדיק רע יקרה לפעמים ואם הרעה מן

לגלות  היסורים באו עליו שגם לאיוב וישיב הישר מדרך מעט ינטה כאשר

היה  כ"א נפשו בדשן ויתענג גיהנם מדין וינצל לה' לשוב למוסר אזנו

כדור  לנצח אבוד והיה כל מרוב בה' בועט היה בשלוה לשבת מתמיד

יוכיח  אף הוא יביט לא ואיך העין יוצר הוא כי על ההשגחה על ויוכיח לו דומה ואין בידו הכל הלא למקום עצמו יכניע לא מה על יוכיחו אף המבול

בהשגחה  ממנו הכל ע"כ אלא הדברים יתר תדע לא ומדוע מטבעיות מה ידעת הלא לומר לאיוב ישוב אף הנעלמים עוד הם מה לנו הידועים מנפלאותיו

והנהגתו) ה' מעשה להבין האדם דעת קצרה כי מעשיו אחר להרהר אין ולזה לדעתם :ואין
(‡).‰¯ÚÒ‰ ÔÓ: סערה ברוח  אליו  נגלה  ÍÈ˘ÁÓ.(·)כי ‰Ê ÈÓהיעוצה העצה ולסכל להחשיך לבו  מלאו אשר זה הוא מי

העולם: הנהגת  בדבר Â‚Â'.ממני ÔÈÏÓ·:הנהגתו יגנה  זה ובעבור המערכה מצד בא שהכל  יאמר Â‚Â'.(‚)אשר  ‡ ¯Ê‡הוא
מזורז: הוא במתניו  החגור כי  וזריזות חיזוק  הוא:ÍÏ‡˘‡Â.ענין  כן לא אם  עליהם תשובה  הודיעני ואתה דברים אשאלך אני

(„).˙ÈÈ‰ ‰ÙÈ‡ על סמוכות לה ראית האם הארץ  את  יסדתי  בעת  היות איה  הנהגתי אחר לחקור לגשת לבך ערבה איך  כאומר
הוא : כן כי וראית הבריאה בעת  היית כאילו במאמרי שתלויה  לדעת תשכיל  הלא וכאומר עומדת לה‰‚„.מה  יש אם אמור

הדבר: אמיתת להשכיל  בינה לך יש  אם תלויה מה ועל  ˘Ì.(‰)סמוכות ÈÓשם מי הגד לומר שלפניו שבמקרא  הגד  על  מוסב
עתה: שהיא כמו וברחבה בארכה הארץ  ˙„Ú.מדות ÈÎמערכות ידי על שנעשה  תחשוב  וכי וכאומר זולתי מי ששם ידעת  אם

Â‚Â'.השמים: ‰Ë ÈÓ Â‡:במ"ש ענין כפל  והוא הבנאי מדרך במשל  ואחז ורחבה  ארכה Ó‰.(Â)למדוד  ÏÚמה דבר על  הגד 
מקיפה: האויר כי לשקוע  מה  על לה  ואין אדנים  ולא עמודים לא  לה  אין הלא וכאומר  הארץ  עמודי אדני È¯‰.נשתקע ÈÓ Â‡

על  היא והכוונה  הפינה מן היסוד  בנין להתחיל  שדרכו  הבנאי מדרך  במשל  ואחז היסוד  בפנת ההושם הראשון האבן השליך  מי
היסוד  חלקי כל  כי  הפאות  מן הפאה אל  יתקרב  לבל הכדור  כל את מעמדת היא אשר הארצי כדור  אמצעית היא המרכז נקודת

ליסודו: ÁÈ„.(Ê)משתוקק Ô¯·הם בוקר  כוכבי כל יחד ירננו  בעת היית איפה  לומר הענין בתחילת האמור היית איפה על חוזר 
שם היית כאילו זאת לדעת  תשכיל  לא  וכי וכאומר לשמי  יריעו  אותם  המניעים המלאכים הם אלהים בני וכל  השמים מערכות 

עתים נצפנו  לא משדי מדוע תאמר  זה  ומה עליהם  מוראי  ועול  לי נכנעים  כולם  שהמה כד)וראית :(לעיל

oeiv zcevn
(‚).¯Ê‡:חגור.¯·‚Î:גבור כאיש מתניך :ÍÈˆÏÁ.ר"ל
(„).‰ÙÈ‡:פה המדה:˜Â.(‰)איה הם‡„È‰.(Â)חבל

החצר אדני כמו העמודים עליהם  יעמידו אשר (שמות הדברים

בעומק:‰ÂÚ·Ë.:לח) והתחיבה טביעה  כמוÈ¯‰.מל ' השליך
בים  טו)ירה  וזוית:Ù˙‰.:(שם פינה רננה:·¯Ô.(Ê)מל ' מל '

.¯˜· È·ÎÂÎהוא אחד  ואור בוקר  כי אור  כוכבי כמו הוא 
כל  הללוהו וכן ביותר  המאירים  לכת כוכבי  על היא  והכוונה

אור קמח)כוכבי תרועה:ÂÚÈ¯ÈÂ.:(תהלים ‡ÌÈ‰Ï.מל ' È·הם
אלהים בני ויבאו וכן א)המלאכים  :(לעיל
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ÊïéòøB÷ ïéà,ïéöìBç àGå,ïéøáî ïéàå,àlàúî ìL åéáBø÷;áî ïéàåàlà ïéøäôe÷æ ähî ìò.ïéëéìBî ïéà ¥§¦§§¦§¥©§¦¤¨§¨¤¥§¥©§¦¤¨©¦¨§¨¥¦¦
ìáàä úéáì,àGå àìèe÷ñàa àGå àìáha àGïBðwa,íélqa àlà.ãòBna íéìáà úkøa íéøîBà ïéàå,ìáà §¥¨¥¤©©§¨§¨¦§§¨§©¨¤¨©©¦§¥§¦¦§©£¥¦©¥£¨

íéaøä úà ïéøèBôe ïéîçðîe äøeMa ïéãîBò. §¦©¨§©£¦§¦¤¨©¦
ÁáBçøa ähnä úà ïéçépî ïéà,ãtñää úà ìébøäì àHL;íìBòì íéLð ìL àGå,ãBákä éðtî.ãòBna íéLð ¥©¦¦¤©¦¨¨§¤§©§¦¤©¤§¥§¤¨¦§¨¦§¥©¨¨¦©¥

úBpòî,úBçtèî àG ìáà.ìàòîLé éaøøîBà:úBçtèî ähnì úBëeîqä. §©£¨§©§©¦¦§¨¥¥©§©¦¨§©§
ËíéLãç éLàøa,íéøetáe äkðça–úBçtèîe úBpòî;äæáe äæa–úBððB÷î àG.únä øa÷ð–úBpòî àG §¨¥¢¨¦©£ª¨©¦§©§©§¨¤¨¤§§¦§©©¥§©

úBçtèî àGå.éepò eäæéà?úçàk úBðBò ïlkL;äðé÷?äéøçà úBðBò ïlëå úøaãî úçàL,øîàpL,è äéîøé) §§©§¥¤¦¤ª¨§©©¦¨¤©©§©¤¤§ª¨©£¤¨¤¤¡©

ffff.oirxew oi`øàù ìòå .íäéìò ìáàúäì áééçù íéúî äòáù åìà ,åúùàìå åúåçàìå åéçàìå åúáìå åðáìå åéáàìå åîàì .úî ìù åéáåø÷ àìà ,ãòåîá
ìëäå ,åéáåø÷ ìëä ,úîù íëç ìáà .íéùòî ìòáå øùë íãà åà íëç åðéàù àìà ïøîà àìå .ãòåîá íäéìò ïéòøå÷ ïéà íäéìò ìáàúäì áééç åðéàù íéáåø÷

ïéòøå÷.ãòåîá åìéôàå òåø÷ì áééç ,ìàøùéî íãà ìë ìò äîùð úàéöé úòùá ãîåòä ìëå .úåãéñçå úåøùëá ÷æçåîä íãà ìò ïëå .ãòåîá åìéôà åéìò
àåäùë åéãâá úçú åãé ñéðëî åðéàù ,õåçáî òøå÷å ,äðåéìòä ãâáä úôù ìéãáîå åãéá òøå÷å ,åáì úà äìâîù ãò åéãâá ìëá àéä åîà ìòå åéáà ìò äòéø÷å
,äöøé íà éìëá òøå÷å ,ãáì ïåéìòä ãâáä ïî çôè òøå÷ åéáåø÷ øàù ìë ìò ìáà .äøåú åãîìù åáø ìò ïëå .íìåòì äçàî åðéàå ,íåé 'ì øçàì ììåùå ,òøå÷

:ãîåòî àìà äòéø÷ ïéàå .íéùìù øçàì äçàîå ,äòáù øçàì ììåùå ,òøå÷ àåäùë åéãâá úçú åãé ñéðëäì åì ùéå ,äôùä ìéãáäì ö"àåmivleg `le
.crena:úåìåâî ïäéôúëå ïäéúåòåøæù óúë úöéìç.oixan `leïéà ãòåîáå ,øéò ìù äáåçøá åúåøáäì íéìéâøå åìùî ìåëàì øåñà ìáàù ,äðåùàø äãåòñ

:åúéá êåúá åéáåø÷ àìà ïéøáî.zetewf zehn lr `l` oixan oi`eìë äðùä úåîé øàùá ïéìéâøù úåéåôë úåèî ìò åúåà ïéøáî ïéà åúéá êåúá åìéôàå
:úåôå÷æ úåèî ìò àìà ïéøáî ïéà ãòåîáå ,õøàì äééåôë äèî ìò åîò ìåëàì åá ñâ åáìù éîå åéáåø÷.oikilen oi`e:ìáàä úéáì äãåòñä.`laha `l

:ãåáë êøã.`lhewq`a `le:à"ìéãå÷ù äøò÷ì ïéøå÷ æ"òìá ïëù ,óñë ìù äøò÷ éúòîù éðàå .úéëåëæ ìù åà áäæ ìù åà óñë ìù ïè÷ ïçìù ïéîë`l`
.oilqa:àìèå÷ñàå àìáè íäì ïéàù úåøáäì ïéàáù íééðòä ùééáì àìù .äôåì÷ äáøò ìù.miaxd z` oixhete:ãéî êìéì úåùø íäì íéðúåð
gggg.dhnd z` oigipn oi`:úî ìù.aegxa:ãòåîá.mlerláéúëã ìåçá åìéôà(ë øáãîá):äøåá÷ äúéîì êåîñ íù øá÷úå íéøî íù úîúå.zegthn

:óë ìà óë úå÷ôñî.'ek xne` y"x:ù"øë äëìä ïéàå

`xephxa yexit

o e y ` x m e i

ז ה נ ש מ ר ו א ב

ïéòøB÷ ïéà,המת על  הבגדים את המועד בחול  –ïéöìBç àGå– ÅÀÄÀÀÄ
מעל החלוק את לסלק המת הלוויית בשעת היו שנוהגים הכתף, את

והזרוע; הכתף את ולגלות ïéøáîהכתף ïéàå,ההבראה סעודת – ÀÅÇÀÄ
הקבורה  לאחר לו נותנים האבל  של  שידידיו  ראשונה, סעודה היינו 

(ולדעת  משלו ראשונה סעודה לאכול  לאבל שאסור  לפי  עמו, ואוכלים
משלו). לאכול  אסור ראשון יום כל  `oiהרמב"ם elld mixacd lk

,crend lega miyerúî ìL åéáBø÷ àlà אחיו ואמו, אביו  היינו – ÆÈÀÈÆÅ
אין  אחרים אבל  ואשתו. ובתו  בנו  האם), מן בין  האב מן  (בין ואחותו

בחול האבל עם ההבראה סעודת אוכלים ואין חולצים ואין  קורעים
ïéøáîהמועד . ïéàå ההבראה סעודת את המת לקרובי נותנים אין  – ÀÅÇÀÄ

המועד, äôe÷æבחול ähî ìò àlà מיטה על ולא כדרכה, – ÆÈÇÄÈÀÈ
במועד. נוהגת המיטה כפיית שאין בחול , נוהגים שהיו כדרך  כפויה

ïéëéìBî ïéà,ההבראה סעודת את –ìáàä úéáìבמועד בין  – ÅÄÄÀÅÈÅÆ
בחול , àìáhaבין àG, מהודר טס מין –àìèe÷ñàa àGå– ÇÇÀÈÀÈÄÀÀÈ

זכוכית, של  או  כסף של  קערה ïBðwaכעין  àGå,מיוחד סל מין  – ÀÇÈ
íélqa àlà העניים את לבייש  שלא כדי קלופה, ערבה של – ÆÈÇÇÄ

בברייתא שנו וכן  להברות. מוליכין ((((בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא ):):):):הבאים היו "בראשונה

נצרים  בסלי ועניים זהב ושל  כסף של  בקלתות עשירים האבל  בבית
מביאין  הכל שיהו התקינו מתביישים; עניים והיו קלופה, ערבה של

עניים". של  כבודן  מפני  קלופה ערבה של  נצרים íéøîBàבסלי ïéàåÀÅÀÄ
ãòBna íéìáà úkøa בשורה ועמדו המת מקבורת שחזרו שלאחר  – ÄÀÇÂÅÄÇÅ

מברכים  והיו  עיר  של ברחבה מתקבצים היו האבלים, את וניחמו 
אבלים" מנחם "ברוך  בה וחותמים תנחומים, מענין לאבלים ברכה

בבבב),),),), חחחח,,,, כתובות כתובות כתובות כתובות  גמרא גמרא גמרא גמרא  הנקראת((((עיין עיין עיין עיין  `mila";וזוהי  zkxa" משנתנו ובאה
ולא  עיר של ברחבה לא המועד בחול אותה אומרים שאין  ללמד 

äøeMaבבית, ïéãîBò ìáà,הקבורה מן כשחוזרין –ïéîçðîe ÂÈÀÄÇÈÀÇÂÄ
השורה, לפני  בעברם האבלים, את –íéaøä úà ïéøèBôe– ÀÄÆÈÇÄ

האבלים  את ללוות צריכים הם ואין לבתיהם, שילכו  למנחמים שאומרים
לביתם או  מפרשים:((((רש רש רש רש """"יייי))))לרחבה ויש  .miaxd z` oixhete מלעשות –

במועד בכך נתעסקו  וכבר  הואיל ותנחומים, שורה המועד  אחר 

המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).). ((((הראבהראבהראבהראב""""דדדד;;;;

ח ה נ ש מ ר ו א ב
ähnä úà ïéçépî ïéà,המת של –áBçøa,המועד בחול – ÅÇÄÄÆÇÄÈÈÀ

בחול, נוהגים שהיו  ìébøäìכדרך àHL,לעורר שלא –ãtñää úà ÆÀÇÀÄÆÇÆÀÅ
בהספד ; אסור  המועד  חול שכן –íéLð ìL àGå מניחים ואין  – ÀÆÈÄ

ב  נשים של  מתים בחול,íìBòìרחוב,מיטת אפילו –ãBákä éðtî ÀÈÄÀÅÇÈ
לאשה גנאי שזה דם ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ))))– שופעות יהיו  שמא מפרשים, ויש  .

בזוי יוסףיוסףיוסףיוסף")")")")ויהיה """"נמוקינמוקינמוקינמוקי אמרו :((((רש רש רש רש """"יייי;;;; ובגמרא .epy `l מניחין (שאין 

ברחוב), האשה digמטת `l` דם שופעת שהיא ולד, מחמת (שמתה
oigipn.),רש רש רש רש """"יייי– miyp x`y la`,הנשים שאר  אפילו אומר : אלעזר  רבי

בבבב):):):):שכתוב ככככ,,,, למיתה ((((במדברבמדברבמדברבמדבר סמוך – שם" ותקבר מרים שם "ותמת
úBpòîקבורה. ãòBna íéLðכמבואר כאחת, ומקוננות עונות כולן  – ÈÄÇÅÀÇ

הבאה, úBçtèîבמשנה àG ìáàעל או  כף על  כף מכות אינן  – ÂÈÀÇÀ
ähnìירך. úBëeîqä :øîBà ìàòîLé éaøסמוך העומדות – ÇÄÄÀÈÅÅÇÀÇÄÈ

המת, המועד .úBçtèîלמיטת בחול  אפילו  –iaxk dkld oi`e ÀÇÀ
.l`rnyi

i p y m e i

ט ה נ ש מ ר ו א ב
úBçtèîe úBpòî ,íéøetáe äkðça ,íéLãç éLàøa הנשים – ÀÈÅÃÈÄÇÂËÈÇÄÀÇÀÇÀ

הקודמת; במשנה שבארנו כמו  המת, בפני äæáeהמקוננות äæa– ÈÆÈÆ
ובפורים ובחנוכה חדשים בראשי  בין מועד  של  בחולו àG((((הרהרהרהר""""ןןןן),),),),בין

úBððB÷î:גורסים יש להלן . כמבואר –dfae dfa zegthne zeprn" ÀÀ
,"zeppewn `l la`ואף "אבל ", תיבת אין שבגמרא במשנה ,הריהריהריהרי""""ף ף ף ף אבל

ולשון  זו , תיבה גורס ד ד ד ד ))))אינו יא יא יא יא ,,,, אבלאבלאבלאבל ((((הלהלהלהל'''' במועדהרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם  "הנשים :
ובפורים ובחנוכה חדשים ובראשי  מטפחות, לא אבל  zeprnמענות

."dfa `le dfa `l zeppewn oi` la` zegthneúnä øa÷ðלאחר – ÄÀÇÇÅ
המת, את úBçtèîשקברו àGå úBpòî àG חדשים בראשי אפילו – ÀÇÀÀÇÀ

המועד. בחול שכן וכל ובפורים, ïlkLובחנוכה ?éepò eäæéàÅÆÄÆËÈ
úçàk úBðBò;יחד מקוננות הנשים שכל –äðé÷?קינה איזוהי – ÀÇÇÄÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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ãë:áì-éîëç-ìk äàøé-àì íéLðà eäeàøé ïëì̈−¥§¥´£¨¦®«Ÿ¦¹§¤À¨©§¥¥«
çì ÷øô áåéàfÎ`
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:åw äéìò äèð-éî Bà òãú ék äécîîå:dúpt ïáà äøé-éî Bà eòaèä äéðãà äî-ìòæãçé-ïøa § −©¤¨¦´¥¨®³¦«¨−̈¨¤´¨¨«©¨ −£¨¤´¨¨§¨®¬¦«¹̈À̈¤´¤¦¨¨«§¨©−©
:íéýìà éða-ìk eòéøiå ø÷á éáëBḱ§¥®Ÿ¤©¹¨¦À¨§¥¬¡Ÿ¦«

i"yx
(„Î).íéùðà åäåàøé ïëì(כי) אליו. àìמלהתווכח

.áì éîëç ìë äàøé חכמתם אין כי אליו המתחכמים
לו  שאמר איוב על פירשוהו ורבותינו כלום בעיניו
חנם  דורך על יתירה אימה מטיל שהיית לפי אליהוא

לב: חכמי בנים לך להתקיים זכית לא לפיכך
(‡).äøòñä ïî :(äøòñä ïî äðòî) שלך שערות מנה

אשר  שחרפתני הסערה מן כנגדן, דברים ואשיבך
ישופני ט)בסערה תשמע (לעיל כאשר לך אשיב ממנה

ד"א  שער לכל גומא תעלה לשטף פלג מי הענין בסוף
בספרי: כדמפרש רפאהו בסערה הכהו בסערה

(·).äöò êéùçî זה מי ד"א וסכלה, חשיכה עצה

מחשיך  הוא זה מי הקב"ה אמר דעת, בלי עצה מחשיך
תם  איש שכתבתי דברים וברוב במילים מקלקל עצה
בא  והוא עליו שמי לחול כדי הספר בתחילת וישר
ענהו  ואיוב דבריו ברוב שיעצתי מה וקילקל והחשיך

עצה מעלים זה מב)מי לא (לקמן עצתך יודע הייתי אילו
לא  אברהם והלא השיבו והקב"ה בדברים מרבה הייתי

מצאתי: כך בעשר, ועמד יודע øáâë(‚)היה àð øæà
.êéöìç:ויסוריו חלייו מן שיתעורר לו äôéà.(„)רמז

פה: äúðô.(Â)מדותיה:äéãîî.(‰)אי ïáà äøé
העולם: כל נשתת ומשם הים ãçé.(Ê)באמצע ïøá

אור: כוכבי מתחלה

cec zcevn
(„Î).ÔÎÏהאנשים ממנו  יפחדו לכן במשפט  מעשיו כל כי על 

לב חכמי אף  ר"ל לב חכמי כל  יראה לא  כי  פיו  ימרו  ולא
פנים להם  להכיר אותם רואה ואינו לפניו  חשובים  אינם

דל לפני שוע  ניכר  לא  כמ "ש לד)במשפט משוא(לעיל אין כי
לפניו אף פנים משגיח שהמקום יאמר כי ההמה מהדברים (העולה

הצדיק  את יבדיל וכן בעולם הבאה הטובה מן הרשע את ויבדיל בפרטות

למוסר  אזנו לגלות באה בהשגחה לצדיק רע יקרה לפעמים ואם הרעה מן

לגלות  היסורים באו עליו שגם לאיוב וישיב הישר מדרך מעט ינטה כאשר

היה  כ"א נפשו בדשן ויתענג גיהנם מדין וינצל לה' לשוב למוסר אזנו

כדור  לנצח אבוד והיה כל מרוב בה' בועט היה בשלוה לשבת מתמיד

יוכיח  אף הוא יביט לא ואיך העין יוצר הוא כי על ההשגחה על ויוכיח לו דומה ואין בידו הכל הלא למקום עצמו יכניע לא מה על יוכיחו אף המבול

בהשגחה  ממנו הכל ע"כ אלא הדברים יתר תדע לא ומדוע מטבעיות מה ידעת הלא לומר לאיוב ישוב אף הנעלמים עוד הם מה לנו הידועים מנפלאותיו

והנהגתו) ה' מעשה להבין האדם דעת קצרה כי מעשיו אחר להרהר אין ולזה לדעתם :ואין
(‡).‰¯ÚÒ‰ ÔÓ: סערה ברוח  אליו  נגלה  ÍÈ˘ÁÓ.(·)כי ‰Ê ÈÓהיעוצה העצה ולסכל להחשיך לבו  מלאו אשר זה הוא מי

העולם: הנהגת  בדבר Â‚Â'.ממני ÔÈÏÓ·:הנהגתו יגנה  זה ובעבור המערכה מצד בא שהכל  יאמר Â‚Â'.(‚)אשר  ‡ ¯Ê‡הוא
מזורז: הוא במתניו  החגור כי  וזריזות חיזוק  הוא:ÍÏ‡˘‡Â.ענין  כן לא אם  עליהם תשובה  הודיעני ואתה דברים אשאלך אני

(„).˙ÈÈ‰ ‰ÙÈ‡ על סמוכות לה ראית האם הארץ  את  יסדתי  בעת  היות איה  הנהגתי אחר לחקור לגשת לבך ערבה איך  כאומר
הוא : כן כי וראית הבריאה בעת  היית כאילו במאמרי שתלויה  לדעת תשכיל  הלא וכאומר עומדת לה‰‚„.מה  יש אם אמור

הדבר: אמיתת להשכיל  בינה לך יש  אם תלויה מה ועל  ˘Ì.(‰)סמוכות ÈÓשם מי הגד לומר שלפניו שבמקרא  הגד  על  מוסב
עתה: שהיא כמו וברחבה בארכה הארץ  ˙„Ú.מדות ÈÎמערכות ידי על שנעשה  תחשוב  וכי וכאומר זולתי מי ששם ידעת  אם

Â‚Â'.השמים: ‰Ë ÈÓ Â‡:במ"ש ענין כפל  והוא הבנאי מדרך במשל  ואחז ורחבה  ארכה Ó‰.(Â)למדוד  ÏÚמה דבר על  הגד 
מקיפה: האויר כי לשקוע  מה  על לה  ואין אדנים  ולא עמודים לא  לה  אין הלא וכאומר  הארץ  עמודי אדני È¯‰.נשתקע ÈÓ Â‡

על  היא והכוונה  הפינה מן היסוד  בנין להתחיל  שדרכו  הבנאי מדרך  במשל  ואחז היסוד  בפנת ההושם הראשון האבן השליך  מי
היסוד  חלקי כל  כי  הפאות  מן הפאה אל  יתקרב  לבל הכדור  כל את מעמדת היא אשר הארצי כדור  אמצעית היא המרכז נקודת

ליסודו: ÁÈ„.(Ê)משתוקק Ô¯·הם בוקר  כוכבי כל יחד ירננו  בעת היית איפה  לומר הענין בתחילת האמור היית איפה על חוזר 
שם היית כאילו זאת לדעת  תשכיל  לא  וכי וכאומר לשמי  יריעו  אותם  המניעים המלאכים הם אלהים בני וכל  השמים מערכות 

עתים נצפנו  לא משדי מדוע תאמר  זה  ומה עליהם  מוראי  ועול  לי נכנעים  כולם  שהמה כד)וראית :(לעיל

oeiv zcevn
(‚).¯Ê‡:חגור.¯·‚Î:גבור כאיש מתניך :ÍÈˆÏÁ.ר"ל
(„).‰ÙÈ‡:פה המדה:˜Â.(‰)איה הם‡„È‰.(Â)חבל

החצר אדני כמו העמודים עליהם  יעמידו אשר (שמות הדברים

בעומק:‰ÂÚ·Ë.:לח) והתחיבה טביעה  כמוÈ¯‰.מל ' השליך
בים  טו)ירה  וזוית:Ù˙‰.:(שם פינה רננה:·¯Ô.(Ê)מל ' מל '

.¯˜· È·ÎÂÎהוא אחד  ואור בוקר  כי אור  כוכבי כמו הוא 
כל  הללוהו וכן ביותר  המאירים  לכת כוכבי  על היא  והכוונה

אור קמח)כוכבי תרועה:ÂÚÈ¯ÈÂ.:(תהלים ‡ÌÈ‰Ï.מל ' È·הם
אלהים בני ויבאו וכן א)המלאכים  :(לעיל



dרכח dpyn oey`x wxt dbibg zkqn

‚ïélçä ïî úBàa ãòBna úBìBò,øNònä ïî íéîìMäå.çñt ìL ïBLàøä áBè íBé,éànL úéaíéøîBà:ïî ©¥¨¦©ª¦§©§¨¦¦©©£¥¨¦¤¤©¥©©§¦¦
çäïél.ìlä úéáeíéøîBà:øNònä ïî. ©ª¦¥¦¥§¦¦©©£¥
„äîäa øNòîáe úBáãpáe íéøãpa ïúáBç éãé ïéàöBé ìàøNé,äæçáe øBëaáe úBîLàáe úBàhça íéðäkäå ¦§¨¥§¦§¥¨¨©§¨¦©§¨§©£©§¥¨§©Ÿ£¦©©¨¨£¨©§¤¨¤

÷BMáe,úBçðna àGå úBôBòa àG ìáà. ©£¨¨§©§¨
‰íéèòî íéñëðe íéaøî íéìëBà Bì LiL éî–úBèòî úBìBòå íéaøî íéîìL àéáî;ïéìëBàå íéaøî íéñëð ¦¤¤§¦§ª¦§¨¦ª¨¦¥¦§¨¦§ª¦§ª¨§¨¦§ª¦§§¦

áéúëã ,øåòù äâéâçìå äéàøì ïéàù(æ"è íéøáã):ïàëî úåçô àéáé àìù ,äèîì øåòù íäá åðúð íéîëç ,åãé úðúîë ùéàizy dbibge sqk drn di`xd
.sqkïéúéðúîá íéøåîàä äâéâç éîìùå äéàø úìåòî õåçå .äåáâì àìà ïäá ïéàù úåìåòä ïî ïéáåøî ïä êëéôì íéìòáìå íéðäëìå äåáâì íäá ùé íéîìùã

áéúëã ,äçîù éîìù íéàø÷ð ïäå ,íéîìù ìù øçà ïéî àéáäì íéëéøö åéä ãåò(æ"ë íù)åøëæåä àì åììä äçîù éîìùå .úçîùå íù úìëàå íéîìù úçáæå
áéúëã ,íéùð ååèöð äçîùä ìòã ,íéùðàë ïäá úåáééç íéùðå .øåòù íäá íéîëç åðúð àìå ,ïàë(ã"é íù):êúéáå äúà úçîùå

bbbb.oilegd on ze`a crena zeleråìéôà äàá äéàø úìåòå ,úåàá ïðéà è"åéá ,úåàá ãòåîá úåáãðå íéøãð úåìåò ,éðú÷ éëäå àøñçéî éøåñç ïéúéðúî
ïéìåëéù øîåìë ,øùòîä ïî íéàá äçîù éîìùå .ïéìåçä ïî àìà äàá äðéà äàá àéäùëå ,ïåùàø è"åéá äúåöî ø÷éò ,'æ ìë ïéîåìùú äì ùéã â"òà ,è"åéá
íäá äð÷é êëìä ,íéìùåøéá àéöåäì éðù øùòî úåòî åì ùé éøäå ,øùá ùéù íå÷îá äáåç ïðéà äçîù éîìùã ,éðù øùòî ìù úåòîî äçîù éîìù àéáäì
ïî àìå ïéìåçä ïî àìà àá åðéà äáåç íåùî àåäù øáã ìëå ,äáøä øùá åì ùé åìéôà äáåçáù øáã àåä ïåùàøä áåè íåé úâéâç ìáà .ìëàéå íéîìù

:øùòîä.gqt ly oey`xd h"eiaäáåøî çñôä úøåáç äúéäùë ,úøçà äâéâç çñô áøò ùéù éôì ,çñô è÷ð éëäìå .íéìâø øàù ìù ïåùàø è"åéì ä"ä
ä àäéù éãë äâéâç åîò ïéàéáî åéääàá ã"é úâéâç ìáà ,ïéìåçä ïî àìà äàá åðéàã àåä åîöò è"åé úâéâçã ïéúéðúî ïðéòåîùàå ,òáåùä ìò ìëàð çñô

:øùòîä ïî.xyrnd on `"daeíò øùòî øáçîù ,ìôåèá éðùîå .ïéìåçä ïî àìà àá åðéà äáåçáù øáã ìëå àéä äáåçáù øáã ,éàîà êéøô àøîâá
úåàáä ìëù ô"òàå .éðù øùòî úåòîî øàùäå ïéìåçä ïî äâéâçì úçà äîäá àéáî úçà äîäáá ÷ôéñ åì ïéàå äáøä ïéìëåà åì ùé íà ,àéáîå ïéìåç

:ïéìåçä ïî äðåùàøá åúáåç éãé àöé øáëå ìéàåä ,øùòîä ïî øàùä àéáäì øúåîã ä"á éøáñ î"î ,ïäéìò äâéâç íù ïåùàø è"åéá
cccc.ozaeg ici oi`vei:äçîù éîìù ìù.dnda xyrne zeacpe mixcpaáéúëã(æ"è íù)àìà éòá àì àø÷ã ,úåçîù éðéî ìë úåáøì ,êâçá úçîùå

:àåä øùá éàäå ,øùáá àìà äçîù ïéà øî øîàå ,äçîù.zegpna `le zetera `l la`äâéâçù éîî äçîù äùò äøåú äøîà ,êâçá úçîùå áéúëã
:ïäî äàá äâéâç ïéàù úåçðîå úåôåò åàöé ,ïäî äàá

dddd.oiaexn oilke`:ïéáåøî úéá éðá.oiaexn minly `ian:åì ùéù íéìëåàä éôì íéáø äâéâç éîìù

`xephxa yexit

לגבוה. אלא בה שאין  העולה מן  מרובים הם לפיכך  ולעם, ולכהנים
לגבוה, כולה היא והעולה שהואיל להיפך, סוברים שמאי  בית אבל 

בגמרא). המחלוקת טעמי (ועיין מהחגיגה מרובה שווייה שיהא צריך 

ג ה נ ש מ ר ו א ב

והן השנה, כל  ונדבו  שנדרו  עולות עוד רגלים עולי  מביאים ראייה עולת מלבד
נדרים  שעולות ראייה, מעולות הן שונות ברם, ונדבות" נדרים "עולות הנקראות
מצוותה  עיקר  ראייה ועולת באות. אינן טוב ביום אבל המועד , בחול באות ונדבות
ראשון, טוב ביום הובאה לא ואם הלל ), בית (לדעת ראשון  טוב ביום להביאה

המועד. בחול אותה מביאים

ãòBna úBìBò הבאות ונדבות נדרים עולות בין מבואר: בגמרא – ÇÅ
במועד, גם הבאות ראייה עולות ובין  במועד ïélçäרק ïî úBàaÈÄÇËÄ

לפי שני, מעשר  מכסף להביאן  ואסור  החולין, מן אותן  מביאים –

שבחובה  דבר כל ו ): ז , (מנחות ושנו חובה, קרבנות הן אלו  שקרבנות
החולין. מן  אלא בא ברגל,íéîìMäåאינו  שמביאים שמחה שלמי – ÀÇÀÈÄ

בשר שיש בזמן חובה ואינם הואיל  למסכתנו, בפתיחה שבארנו  כמו 
אחרים, øNònäמקרבנות ïîמעשר מכסף גם להביאם מותר  – ÄÇÇÂÅ

ולהביא  שני  מעשר  בכסף בירושלים בהמות לקנות מותר  כלומר שני ,
שמחה. çñtשלמי ìL ïBLàøä áBè íBé,החגיגה שלמי – ÈÄÆÆÇ

חגיגה  שלמי  הדין והוא פסח, של הראשון טוב ביום שמביאים
אחר , רגל של הראשון  טוב ביום íéøîBà:שמביאים éànL úéaÅÇÇÀÄ

ïélçä ïî.הם חובה וקרבנות הואיל החולין, מן  אלא באים אינם – ÄÇËÄ
øNònä ïî :íéøîBà ìlä úéáeדברי שכוונת מבואר, בגמרא – ÅÄÅÀÄÄÇÇÂÅ

של כסף מעות לשתי  שני מעשר  מעות לצרף שמותר  היא, הלל בית
ויוצא  זו  בהמה שמביא וכיון חגיגה, לשלמי  בהמה בהן ולקנות חולין 

אף  נוספים חגיגה שלמי  להביא הוא יכול  החולין , מן חובתו  ידי  בה
מעות  לצרף אפשר  אי ראייה לעולת אבל בלבד . שני מעשר ממעות
נאמר שני במעשר ואילו המזבח, על  נשרפת כולה שהרי  שני, מעשר

כוכוכוכו):):):): יד יד יד יד ,,,, שם".((((דברים דברים דברים דברים  ואכלת נפשך ... תאווה אשר בכל הכסף "ונתת

נקטה gqt",משנתנו  ly oey`xd aeh mei",רגל לכל  היא שהכוונה פי  על אף
פסח; בערב הפסח קרבן  עם יחד  הבא חגיגה קרבן עוד יש שבפסח משום

חובה אינו זה b),קרבן ,e migqt zkqna epx`ay enk)מותר שמאי  בית לדעת ואף
בית  של  המחלוקת כי  משנתנו, כאן  מדגישה הלכך  המעשר ; מן  גם להביאו 

טוב. ביום חובה הבאים חגיגה בשלמי  אלא אינה הלל ובית שמאי 

i r i a x m e i
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מה  לקיים שמחה, שלמי ברגל  להביא מצווה הקודמות, במשניות שהסברנו כפי
משנתנו בחגך ". "ושמחת אֿלהיך ", ה' לפני  "ושמחת יד ): יא; טז , (דברים שנאמר
בשר  להם שיש בזמן מיוחדים שמחה שלמי  לזבוח צריכים שאין ללמד , באה

שהביאו. אחרים מקרבנות לשובע

ìàøNé,כהנים שאינם –ïúáBç éãé ïéàöBé,שמחה שלמי של  – ÄÀÈÅÀÄÀÅÈÈ
úBáãpáe íéøãpaהשנה כל ונדבו  שנדרו  שלמים בקרבנות –oipra) ÇÀÈÄÇÀÈ

,(e ,` dlibn oiir dacpe xcp, ברגל אותם מביאים äîäaוהיו  øNòîáeÀÇÂÇÀÅÈ
לירושלים ברגל  מביאים שהיו  לב לב לב לב ););););– כז כז כז כז ,,,, ויקראויקראויקראויקרא הללו ,((((עייןעייןעייןעיין מהקרבנות

הבשר את הבעלים אוכלים בהמה, מעשר וכן  ונדבות נדרים שלמי 
שמחה. שלמי  חובת ידי  שלמיíéðäkäåויוצאים חובת ידי  יוצאים – ÀÇÙÂÄ

úBîLàáeשמחה, úBàhça ובשרם מביאים, הרגל  עולי שהיו – ÇÇÈÈÂÈ
לכהנים ט ט ט ט ),),),),נאכל  יח יח יח יח ,,,, שבשרו øBëaáe((((במדבר במדבר במדבר במדבר  טהורה, בהמה של – ÇÀ

יח יח יח יח ),),),),לכהנים שם שם שם שם ,,,, BMáe÷((((שםשםשםשם äæçáe מן הכהנים שמקבלים – ÆÈÆÇ
úBôBòaהשלמים, àG ìáàבבשר חובתם ידי יוצאים הכהנים אין  – ÂÈÈ

ז ז ז ז ----ט ט ט ט ),),),),העוף הההה,,,, ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  úBçðna((((עייןעייןעייןעיין àGå,המנחות מן בנותרות ולא – ÀÇÀÈ
בהמה. בבשר  אלא החג שמחת שאין
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חובה  קרבנות שהם חגיגה ושלמי ראייה שעולות ב) למשנה (בהקדמה בארנו כבר 
למטה. שיעור בהם נתנו  שחכמים אלא התורה, מן שיעור  להם אין  טוב, ביום

אלו : קרבנות לגבי אנשים סוגי ארבעה לפרט באה ובני`.משנתנו עשיר  שאינו  מי 
מרובים; מועטים;a.ביתו  ביתו ובני מועטים;b.עשיר  ביתו ובני עשיר  c.איננו 

מרובים. ביתו  ובני  עשיר 

íéaøî íéìëBà Bì LiL éî זקוק והוא מרובים, ביתו  שבני  – ÄÆÆÀÄÀËÄ
בשר, íéèòîלהרבה íéñëðe,עשיר שאינו  –íéîìL àéáî ÀÈÄËÈÄÅÄÀÈÄ

íéaøî לו אין  ואם ביתו . בני  צרכי לפי חגיגה בשלמי  הוא מרבה – ÀËÄ
שלו  שני  מעשר ממעות גם להביאם הוא יכול החולין, ,((((גמרא גמרא גמרא גמרא ))))מן 

izdw - zex`ean zeipyn
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(èé:éäð íëéúðá äðãnìå","äðé÷ dúeòø äMàå.øîBà àeä àáì ãéúòì ìáà(ç ,äë äéòùé):çöðì úånä òla", §©¥§¨§Ÿ¥¤¤¦§¦¨§¨¦¨£¨¤¨¦¨Ÿ¥¦©©¨¤¨¤©
"íéðt-ìk ìòî äòîc íéäG-à 'ä äçîe'Bâå. ¨¨¡¦¦§¨¥©¨¨¦§

d b i b g z k q n
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‡äiàøa ïéáiç ìkä,Løçî õeç,äèBL,ïè÷å,íeèîèå,ñBðéâBøcðàå,íéLðå,íéøøçLî íðéàL íéãáòå,øbçä, ©Ÿ©¨¦¨§¦¨¥¥¥¤§¨¨§ª§§©§§¦§¨¦©£¨¦¤¥¨§ª§¨¦©¦¥
àîeqäå,äìBçäå,ï÷fäå,åéìâøa úBìòì ìBëé BðéàL éîe.ïè÷ eäæéà?ìL åéôúk ìò áBkøì ìBëé BðéàL ìk §©¨§©¤§©¨¥¦¤¥¨©£§©§¨¥¤¨¨¨¤¥¨¦§©§¥¨¤

åéáà,úéaä øäì íéìLeøéî úBìòìå;éøácéànL úéa.ìlä úéáeíéøîBà:ìL Bãéa æBçàì ìBëé BðéàL ìk ¨¦§©£¦¨©¦§©©©¦¦§¥¥©©¥¦¥§¦¨¤¥¨¤¡§¨¤
åéáà,úéaä øäì íéìLeøéî úBìòìå,øîàpL(ãé ,âë úåîù):GL""íéìâø L. ¨¦§©£¦¨©¦§©©©¦¤¤¡©¨§¨¦
·éànL úéaíéøîBà:äiàøä–óñë ézL,äâéâçå–óñk äòî.ìlä úéáeíéøîBà:äiàøä–óñk äòî, ¥©©§¦¨§¦¨§¥¤¤©£¦¨¨¨¤¤¥¦¥§¦¨§¦¨¨¨¤¤

äâéâçå–óñë ézL. ©£¦¨§¥¤¤

hhhh.dpiw dzerx dy`e:äðåò äúøáçå úøîåà úçà ,äðé÷ àîìà ,äðãîìå áéúëãîå.gvpl zend rla xne` `al cizrl la`,úåîä úà ä"á÷ä òìáéù
:[áåè øáãá íééñì äàø ïëì] òø øáãá ãåîòú ìà íåùî ,àëä àø÷ éàäì ïðéè÷ðå .äòîã ïéàå äúéî ïéàù äøéù úåðåò ïìåëå

‰‚È‚Á ˙ÎÒÓ
``̀̀̀.di`xa oiaiig lkdåéöçù éîù .äëìä ïë ïéàå .ïéøåç ïá åéöçå ãáò åéöçù éî ééåúàì ìëäå .ìâøá äøæòá úåàøúäì êéøöù ,êøåëæ ìë äàøé úåöîá

:åáù úåãáò ãö éðôî äéàøä ïî øåèô ïéøåç ïá åéöçå ãáò.yxgn uegáéúëã ,øåèô úçà åðæàá ùøç åìéôàå ,øáãî àåäù ô"òàå(à"ì íéøáã)ìë àåáá
:åãîìé ïòîìå áéúëã øåèô éîð øáãî åðéàå òîåùäå .äøåîâ äòéîù åì ïéàù éîì èøô .åòîùé ïòîì äéøúá áéúëå ,'ä éðô úà úåàøì ìàøùé.ohwe dhey

,úååöîá åëðçì éãë åúåìòäì áééç åéáà ,úéáä øäì íéìùåøéî úåìòìå åéáà ìù åãéá æåçàì ìåëéù ïè÷å .úååöîä ìëî ïéøåèô ïäù ,åäðéð àáåéç éðá åàìã
:ïéúéðúîá ïî÷ì ä"á øîàãë.oixxgeyn opi`y micare miyp ,qepibexcp`e mehneheïðéàù íéùðå ñåðéâåøãðàå íåèîåèì èøô ,êøåëæî åèéòîà éðä ìë

:åäðéð ìàøùé ììëá åàì íéãáòå ,úåàøéì ìàøùé ìë àåáá øîåà àåä éøä ãåòå .äá ïéáééç íéãáòä ïéà äá úåáééç íéùð ïéàù äåöî ìëå .êøåëæ ììëá
.eilbxa zelrl leki epi`ye owfde dlegde xbigdïðéàù åìà åàöé ,íéìâø ùìù áéúëãî åäì ïðéôìé éðä ìë .øúåéá âðåòî àåäù ïåâë ,äøæòì íéìùåøéî

:íäéìâøá úåìòì ïéìåëé.`neqdeàîåñ é÷åôàì ,åúðéëù úéáå åùã÷ øä úåàøì ïéàá íä êë úåàøéäì íéàá íäù íùë ,úåàøéì ìàøùé ìë àåáá áéúëã
:äîìù åúééàø ïéà éøäù ,úçà åðéòá åìéôàå.milbx ylyìåãâã ïåéëå ,áåúëä åáééç åéìâøá úåìòì éåàøä:àåä êåðç øá åàì éîð ïè÷ ,äøåúä ïî øåèô

aaaa.sqk izy di`xdøîàðù ,äìåò àéáäì êéøö úåàøéì àáä ìåãâ(â"ë úåîù)éðéòøâ á"ì ì÷ùî íäù ,óñë úåòî éúùî äúåçô äðéàå ,í÷éø éðô åàøé àì
:óåøöä óñëä ïî äøåòù.dbibgeäøåú äøîàù ,äâéâç éîìù(á"é úåîù)ô"òàå .óñë äòîî íéúåçô ïéà ,äâéâç éîìù åàéáä øîåìë ,'äì âç åúåà íúåâçå

`xephxa yexit

úøaãî úçàL,קינה דברי –äéøçà úBðBò ïlëå מה כל – ÆÇÇÀÇÆÆÀËÈÇÂÆÈ
אומרת, dúeòøשהיא äMàå ,éäð íëéúðá äðãnìå" :øîàpLÆÆÁÇÀÇÅÀÈÀÙÅÆÆÄÀÄÈÀÈ

"äðé÷.קינה אחריה שתענה חברתה את מלמדת שאשה הרי  –ìáà ÄÈÂÈ
øîBà àeä àáì ãéúòì:הנביא אומר  –,çöðì úånä òla" ÆÈÄÈÙÅÄÇÇÈÆÈÆÇ

'Bâå "íéðt-ìk ìòî äòîc íéäG-à 'ä äçîe זו פיסקה – ÈÈÁÄÄÀÈÅÇÈÈÄÀ
טוב. בדבר המסכת את לסיים כדי כאן נוספה

ä â é â ç ú ë ñ î
א ה נ ש מ ר ו א ב

עולת  והבאת בעזרה פנים ראיית הכוללת ברגל , הראייה במצוות דנה משנתנו
זו.(zetqez),הראייה ממצווה הפטורים את לפרט באה והיא

äiàøa ïéáiç ìkä..." אֿלהיך ה' פני את זכורך כל "יראה במצוות – ÇÙÇÈÄÈÀÄÈ
ראייה, עולת ולהביא הרגלים בשלשת בעזרה ליראות שצריכים היינו 

למשנתנו), (בהקדמה שבארנו  ïè÷åכמו ,äèBL ,Løçî õeç– ÅÅÅÆÀÈÈ
מן  פטור  שומע ואינו הואיל  המדבר, חרש שאפילו  מבואר , בגמרא

בה שכתוב הקהל  מפרשת זה שלמדים יביביביב):):):):הראייה, לא לא לא לא ,,,, "ornl((((דבריםדבריםדבריםדברים
"ernyi ואינו השומע לאלם, הדין והוא שומע. ואינו למדבר  ִֵפרט

שנאמר  ecnli,((((שם שם שם שם ):):):):מדבר, ornle שילמדו היינו  "ילמדו", וקוראים ¦§ְַ
ohweלאחרים; dheyבמצוות חייבים שאינם לפי –dpynl epxe`a oiir)

;(` ,` zenexzíeèîèåסימני ולא זכר  סימני  לא בו ניכרים שאין  – ÀËÀ
כאחד,ñBðéâBøcðàåנקבה; ונקבה זכר סימני  לו  שיש –íéLðå– ÀÇÀÀÄÀÈÄ

הראייה במצוות טז טז טז טז ):):):):שנאמר  טז טז טז טז ,,,, כל((((דברים דברים דברים דברים  הטומטום jxekf","יראה ואף

"זכורך"; בכלל  אינם íéøøçLîוהאנדרוגינוס íðéàL íéãáòå– ÇÂÈÄÆÅÈÀËÀÈÄ
בה; חייבים העבדים אין  בה חייבות נשים שאין  מצווה øbçäÇÄÅ,שכל 

åéìâøa úBìòì ìBëé BðéàL éîe ,ï÷fäå ,äìBçäå ,àîeqäåÀÇÈÀÇÆÀÇÈÅÄÆÅÈÇÂÀÇÀÈ
ביותר מעונג שהוא כגון  לעזרה, מירושלים פטורים ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ))))– אלו כל ,

שכתוב לפי  וכו', ובזקן ובחולה בחיגר והטעם הראייה. "ylyמן
,"milbx לעלות שיכול מי אלא בראייה חייב שאין לרמז , בא זה והרי

שנאמר neqae`ברגליו . הוא, יא יא יא יא ):):):):הטעם לא לא לא לא ,,,, ישראל((((דבריםדבריםדבריםדברים כל  "בבוא

לראות  באים הם כך ה' לפני  להיראות באים שהם כשם – לראות"
שהרי אחת, בעינו  ואפילו  סומא, להוציא שכינתו, ובית קדשו  הדר

) שלמה ראייתו  אאאא;;;;אין בבבב,,,, חגיגהחגיגהחגיגהחגיגה הלהלהלהל'''' מתיבת רמב רמב רמב רמב """"םםםם זה למדים ובגמרא
א). ב, חגיגה עיין – ÷ïè"יראה" eäæéà מלחנכו פטור שאביו – ÅÆÈÈ

הראיה? åéáà,במצוות ìL åéôúk ìò áBkøì ìBëé BðéàL ìkÈÆÅÈÄÀÇÀÅÈÆÈÄ
úéaä øäì íéìLeøéî úBìòìåעל לרכוב יכול  הוא אם אבל  – ÀÇÂÄÈÇÄÀÇÇÇÄ

לילך יכול שאינו  פי על  אף הבית, להר מירושלים ולעלות אביו  כתפי
זו ; במצווה לחנכו  אביו  חייב אביו, בסיוע אף ברגליו éøácÄÀÅלשם

Bãéa æBçàì ìBëé BðéàL ìk :íéøîBà ìlä úéáe .éànL úéaÅÇÇÅÄÅÀÄÈÆÅÈÆÁÀÈ
úéaä øäì íéìLeøéî úBìòìå ,åéáà ìL, מלחנכו פטור אביו  – ÆÈÄÀÇÂÄÈÇÄÀÇÇÇÄ

GL" :øîàpL"íéìâø L כתוב ולא שהואיל  לעיל, שבארנו כמו  – ÆÆÁÇÈÀÈÄ
שיכול מי  אלא בראייה חייב שאינו לרמז  הכתוב בא פעמים", "שלש
מן  פטור  ברגליו לעלות יכול שאינו שגדול  וכשם ברגליו, לעלות

בה. לחנכו חייב אביו אין קטן אף הראייה,

i y i l y m e i
ב ה נ ש מ ר ו א ב

קרבנות: שני  הרגלים בשלשת להביא מצווה שהזכרנו  dii`x,כפי  zler הנקראת
dbibgסתם;"dii`x"במשנתנו inlyeבמשנתנו הקרבנות "dbibg"הנקראים שני  סתם.

אֿלהיך ה' כברכת ידו  כמתנת "איש  יז): טז , (דברים שנאמר שיעור , להם אין הללו 
למטה שיעור  בהם נתנו שהחכמים אלא לך", נתן  ipinאשר  xeriy).(ilnבענין

הלל. ובית שמאי בית במשנתנו  חולקים זה שיעור 

óñë ézL ,äiàøä :íéøîBà éànL úéaצריך הראייה עולת – ÅÇÇÀÄÈÀÄÈÀÅÆÆ
כסף מעות שתי  לפחות שווייה xpicd),שיהא ziyy `id drnd),äâéâçåÇÂÄÈ

óñk äòî,חגיגה מצוות לקיים כדי ברגל  שמביאים השלמים קרבן – ÈÈÆÆ
אחת. מעה לפחות שוויו  שיהא äiàøäצריך  :íéøîBà ìlä úéáeÅÄÅÀÄÈÀÄÈ

óñë ézL äâéâçå ,óñk äòî לגבוה בהם יש  חגיגה שלמי  שכן – ÈÈÆÆÇÂÄÈÀÅÆÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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‚ïélçä ïî úBàa ãòBna úBìBò,øNònä ïî íéîìMäå.çñt ìL ïBLàøä áBè íBé,éànL úéaíéøîBà:ïî ©¥¨¦©ª¦§©§¨¦¦©©£¥¨¦¤¤©¥©©§¦¦
çäïél.ìlä úéáeíéøîBà:øNònä ïî. ©ª¦¥¦¥§¦¦©©£¥
„äîäa øNòîáe úBáãpáe íéøãpa ïúáBç éãé ïéàöBé ìàøNé,äæçáe øBëaáe úBîLàáe úBàhça íéðäkäå ¦§¨¥§¦§¥¨¨©§¨¦©§¨§©£©§¥¨§©Ÿ£¦©©¨¨£¨©§¤¨¤

÷BMáe,úBçðna àGå úBôBòa àG ìáà. ©£¨¨§©§¨
‰íéèòî íéñëðe íéaøî íéìëBà Bì LiL éî–úBèòî úBìBòå íéaøî íéîìL àéáî;ïéìëBàå íéaøî íéñëð ¦¤¤§¦§ª¦§¨¦ª¨¦¥¦§¨¦§ª¦§ª¨§¨¦§ª¦§§¦

áéúëã ,øåòù äâéâçìå äéàøì ïéàù(æ"è íéøáã):ïàëî úåçô àéáé àìù ,äèîì øåòù íäá åðúð íéîëç ,åãé úðúîë ùéàizy dbibge sqk drn di`xd
.sqkïéúéðúîá íéøåîàä äâéâç éîìùå äéàø úìåòî õåçå .äåáâì àìà ïäá ïéàù úåìåòä ïî ïéáåøî ïä êëéôì íéìòáìå íéðäëìå äåáâì íäá ùé íéîìùã

áéúëã ,äçîù éîìù íéàø÷ð ïäå ,íéîìù ìù øçà ïéî àéáäì íéëéøö åéä ãåò(æ"ë íù)åøëæåä àì åììä äçîù éîìùå .úçîùå íù úìëàå íéîìù úçáæå
áéúëã ,íéùð ååèöð äçîùä ìòã ,íéùðàë ïäá úåáééç íéùðå .øåòù íäá íéîëç åðúð àìå ,ïàë(ã"é íù):êúéáå äúà úçîùå

bbbb.oilegd on ze`a crena zeleråìéôà äàá äéàø úìåòå ,úåàá ïðéà è"åéá ,úåàá ãòåîá úåáãðå íéøãð úåìåò ,éðú÷ éëäå àøñçéî éøåñç ïéúéðúî
ïéìåëéù øîåìë ,øùòîä ïî íéàá äçîù éîìùå .ïéìåçä ïî àìà äàá äðéà äàá àéäùëå ,ïåùàø è"åéá äúåöî ø÷éò ,'æ ìë ïéîåìùú äì ùéã â"òà ,è"åéá
íäá äð÷é êëìä ,íéìùåøéá àéöåäì éðù øùòî úåòî åì ùé éøäå ,øùá ùéù íå÷îá äáåç ïðéà äçîù éîìùã ,éðù øùòî ìù úåòîî äçîù éîìù àéáäì
ïî àìå ïéìåçä ïî àìà àá åðéà äáåç íåùî àåäù øáã ìëå ,äáøä øùá åì ùé åìéôà äáåçáù øáã àåä ïåùàøä áåè íåé úâéâç ìáà .ìëàéå íéîìù

:øùòîä.gqt ly oey`xd h"eiaäáåøî çñôä úøåáç äúéäùë ,úøçà äâéâç çñô áøò ùéù éôì ,çñô è÷ð éëäìå .íéìâø øàù ìù ïåùàø è"åéì ä"ä
ä àäéù éãë äâéâç åîò ïéàéáî åéääàá ã"é úâéâç ìáà ,ïéìåçä ïî àìà äàá åðéàã àåä åîöò è"åé úâéâçã ïéúéðúî ïðéòåîùàå ,òáåùä ìò ìëàð çñô

:øùòîä ïî.xyrnd on `"daeíò øùòî øáçîù ,ìôåèá éðùîå .ïéìåçä ïî àìà àá åðéà äáåçáù øáã ìëå àéä äáåçáù øáã ,éàîà êéøô àøîâá
úåàáä ìëù ô"òàå .éðù øùòî úåòîî øàùäå ïéìåçä ïî äâéâçì úçà äîäá àéáî úçà äîäáá ÷ôéñ åì ïéàå äáøä ïéìëåà åì ùé íà ,àéáîå ïéìåç

:ïéìåçä ïî äðåùàøá åúáåç éãé àöé øáëå ìéàåä ,øùòîä ïî øàùä àéáäì øúåîã ä"á éøáñ î"î ,ïäéìò äâéâç íù ïåùàø è"åéá
cccc.ozaeg ici oi`vei:äçîù éîìù ìù.dnda xyrne zeacpe mixcpaáéúëã(æ"è íù)àìà éòá àì àø÷ã ,úåçîù éðéî ìë úåáøì ,êâçá úçîùå

:àåä øùá éàäå ,øùáá àìà äçîù ïéà øî øîàå ,äçîù.zegpna `le zetera `l la`äâéâçù éîî äçîù äùò äøåú äøîà ,êâçá úçîùå áéúëã
:ïäî äàá äâéâç ïéàù úåçðîå úåôåò åàöé ,ïäî äàá

dddd.oiaexn oilke`:ïéáåøî úéá éðá.oiaexn minly `ian:åì ùéù íéìëåàä éôì íéáø äâéâç éîìù

`xephxa yexit

לגבוה. אלא בה שאין  העולה מן  מרובים הם לפיכך  ולעם, ולכהנים
לגבוה, כולה היא והעולה שהואיל להיפך, סוברים שמאי  בית אבל 

בגמרא). המחלוקת טעמי (ועיין מהחגיגה מרובה שווייה שיהא צריך 

ג ה נ ש מ ר ו א ב

והן השנה, כל  ונדבו  שנדרו  עולות עוד רגלים עולי  מביאים ראייה עולת מלבד
נדרים  שעולות ראייה, מעולות הן שונות ברם, ונדבות" נדרים "עולות הנקראות
מצוותה  עיקר  ראייה ועולת באות. אינן טוב ביום אבל המועד , בחול באות ונדבות
ראשון, טוב ביום הובאה לא ואם הלל ), בית (לדעת ראשון  טוב ביום להביאה

המועד. בחול אותה מביאים

ãòBna úBìBò הבאות ונדבות נדרים עולות בין מבואר: בגמרא – ÇÅ
במועד, גם הבאות ראייה עולות ובין  במועד ïélçäרק ïî úBàaÈÄÇËÄ

לפי שני, מעשר  מכסף להביאן  ואסור  החולין, מן אותן  מביאים –

שבחובה  דבר כל ו ): ז , (מנחות ושנו חובה, קרבנות הן אלו  שקרבנות
החולין. מן  אלא בא ברגל,íéîìMäåאינו  שמביאים שמחה שלמי – ÀÇÀÈÄ

בשר שיש בזמן חובה ואינם הואיל  למסכתנו, בפתיחה שבארנו  כמו 
אחרים, øNònäמקרבנות ïîמעשר מכסף גם להביאם מותר  – ÄÇÇÂÅ

ולהביא  שני  מעשר  בכסף בירושלים בהמות לקנות מותר  כלומר שני ,
שמחה. çñtשלמי ìL ïBLàøä áBè íBé,החגיגה שלמי – ÈÄÆÆÇ

חגיגה  שלמי  הדין והוא פסח, של הראשון טוב ביום שמביאים
אחר , רגל של הראשון  טוב ביום íéøîBà:שמביאים éànL úéaÅÇÇÀÄ

ïélçä ïî.הם חובה וקרבנות הואיל החולין, מן  אלא באים אינם – ÄÇËÄ
øNònä ïî :íéøîBà ìlä úéáeדברי שכוונת מבואר, בגמרא – ÅÄÅÀÄÄÇÇÂÅ

של כסף מעות לשתי  שני מעשר  מעות לצרף שמותר  היא, הלל בית
ויוצא  זו  בהמה שמביא וכיון חגיגה, לשלמי  בהמה בהן ולקנות חולין 

אף  נוספים חגיגה שלמי  להביא הוא יכול  החולין , מן חובתו  ידי  בה
מעות  לצרף אפשר  אי ראייה לעולת אבל בלבד . שני מעשר ממעות
נאמר שני במעשר ואילו המזבח, על  נשרפת כולה שהרי  שני, מעשר

כוכוכוכו):):):): יד יד יד יד ,,,, שם".((((דברים דברים דברים דברים  ואכלת נפשך ... תאווה אשר בכל הכסף "ונתת

נקטה gqt",משנתנו  ly oey`xd aeh mei",רגל לכל  היא שהכוונה פי  על אף
פסח; בערב הפסח קרבן  עם יחד  הבא חגיגה קרבן עוד יש שבפסח משום

חובה אינו זה b),קרבן ,e migqt zkqna epx`ay enk)מותר שמאי  בית לדעת ואף
בית  של  המחלוקת כי  משנתנו, כאן  מדגישה הלכך  המעשר ; מן  גם להביאו 

טוב. ביום חובה הבאים חגיגה בשלמי  אלא אינה הלל ובית שמאי 
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מה  לקיים שמחה, שלמי ברגל  להביא מצווה הקודמות, במשניות שהסברנו כפי
משנתנו בחגך ". "ושמחת אֿלהיך ", ה' לפני  "ושמחת יד ): יא; טז , (דברים שנאמר
בשר  להם שיש בזמן מיוחדים שמחה שלמי  לזבוח צריכים שאין ללמד , באה

שהביאו. אחרים מקרבנות לשובע

ìàøNé,כהנים שאינם –ïúáBç éãé ïéàöBé,שמחה שלמי של  – ÄÀÈÅÀÄÀÅÈÈ
úBáãpáe íéøãpaהשנה כל ונדבו  שנדרו  שלמים בקרבנות –oipra) ÇÀÈÄÇÀÈ

,(e ,` dlibn oiir dacpe xcp, ברגל אותם מביאים äîäaוהיו  øNòîáeÀÇÂÇÀÅÈ
לירושלים ברגל  מביאים שהיו  לב לב לב לב ););););– כז כז כז כז ,,,, ויקראויקראויקראויקרא הללו ,((((עייןעייןעייןעיין מהקרבנות

הבשר את הבעלים אוכלים בהמה, מעשר וכן  ונדבות נדרים שלמי 
שמחה. שלמי  חובת ידי  שלמיíéðäkäåויוצאים חובת ידי  יוצאים – ÀÇÙÂÄ

úBîLàáeשמחה, úBàhça ובשרם מביאים, הרגל  עולי שהיו – ÇÇÈÈÂÈ
לכהנים ט ט ט ט ),),),),נאכל  יח יח יח יח ,,,, שבשרו øBëaáe((((במדבר במדבר במדבר במדבר  טהורה, בהמה של – ÇÀ

יח יח יח יח ),),),),לכהנים שם שם שם שם ,,,, BMáe÷((((שםשםשםשם äæçáe מן הכהנים שמקבלים – ÆÈÆÇ
úBôBòaהשלמים, àG ìáàבבשר חובתם ידי יוצאים הכהנים אין  – ÂÈÈ

ז ז ז ז ----ט ט ט ט ),),),),העוף הההה,,,, ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  úBçðna((((עייןעייןעייןעיין àGå,המנחות מן בנותרות ולא – ÀÇÀÈ
בהמה. בבשר  אלא החג שמחת שאין
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חובה  קרבנות שהם חגיגה ושלמי ראייה שעולות ב) למשנה (בהקדמה בארנו כבר 
למטה. שיעור בהם נתנו  שחכמים אלא התורה, מן שיעור  להם אין  טוב, ביום

אלו : קרבנות לגבי אנשים סוגי ארבעה לפרט באה ובני`.משנתנו עשיר  שאינו  מי 
מרובים; מועטים;a.ביתו  ביתו ובני מועטים;b.עשיר  ביתו ובני עשיר  c.איננו 

מרובים. ביתו  ובני  עשיר 

íéaøî íéìëBà Bì LiL éî זקוק והוא מרובים, ביתו  שבני  – ÄÆÆÀÄÀËÄ
בשר, íéèòîלהרבה íéñëðe,עשיר שאינו  –íéîìL àéáî ÀÈÄËÈÄÅÄÀÈÄ

íéaøî לו אין  ואם ביתו . בני  צרכי לפי חגיגה בשלמי  הוא מרבה – ÀËÄ
שלו  שני  מעשר ממעות גם להביאם הוא יכול החולין, ,((((גמרא גמרא גמרא גמרא ))))מן 
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hhhh.dpiw dzerx dy`e:äðåò äúøáçå úøîåà úçà ,äðé÷ àîìà ,äðãîìå áéúëãîå.gvpl zend rla xne` `al cizrl la`,úåîä úà ä"á÷ä òìáéù
:[áåè øáãá íééñì äàø ïëì] òø øáãá ãåîòú ìà íåùî ,àëä àø÷ éàäì ïðéè÷ðå .äòîã ïéàå äúéî ïéàù äøéù úåðåò ïìåëå

‰‚È‚Á ˙ÎÒÓ
``̀̀̀.di`xa oiaiig lkdåéöçù éîù .äëìä ïë ïéàå .ïéøåç ïá åéöçå ãáò åéöçù éî ééåúàì ìëäå .ìâøá äøæòá úåàøúäì êéøöù ,êøåëæ ìë äàøé úåöîá

:åáù úåãáò ãö éðôî äéàøä ïî øåèô ïéøåç ïá åéöçå ãáò.yxgn uegáéúëã ,øåèô úçà åðæàá ùøç åìéôàå ,øáãî àåäù ô"òàå(à"ì íéøáã)ìë àåáá
:åãîìé ïòîìå áéúëã øåèô éîð øáãî åðéàå òîåùäå .äøåîâ äòéîù åì ïéàù éîì èøô .åòîùé ïòîì äéøúá áéúëå ,'ä éðô úà úåàøì ìàøùé.ohwe dhey

,úååöîá åëðçì éãë åúåìòäì áééç åéáà ,úéáä øäì íéìùåøéî úåìòìå åéáà ìù åãéá æåçàì ìåëéù ïè÷å .úååöîä ìëî ïéøåèô ïäù ,åäðéð àáåéç éðá åàìã
:ïéúéðúîá ïî÷ì ä"á øîàãë.oixxgeyn opi`y micare miyp ,qepibexcp`e mehneheïðéàù íéùðå ñåðéâåøãðàå íåèîåèì èøô ,êøåëæî åèéòîà éðä ìë

:åäðéð ìàøùé ììëá åàì íéãáòå ,úåàøéì ìàøùé ìë àåáá øîåà àåä éøä ãåòå .äá ïéáééç íéãáòä ïéà äá úåáééç íéùð ïéàù äåöî ìëå .êøåëæ ììëá
.eilbxa zelrl leki epi`ye owfde dlegde xbigdïðéàù åìà åàöé ,íéìâø ùìù áéúëãî åäì ïðéôìé éðä ìë .øúåéá âðåòî àåäù ïåâë ,äøæòì íéìùåøéî

:íäéìâøá úåìòì ïéìåëé.`neqdeàîåñ é÷åôàì ,åúðéëù úéáå åùã÷ øä úåàøì ïéàá íä êë úåàøéäì íéàá íäù íùë ,úåàøéì ìàøùé ìë àåáá áéúëã
:äîìù åúééàø ïéà éøäù ,úçà åðéòá åìéôàå.milbx ylyìåãâã ïåéëå ,áåúëä åáééç åéìâøá úåìòì éåàøä:àåä êåðç øá åàì éîð ïè÷ ,äøåúä ïî øåèô

aaaa.sqk izy di`xdøîàðù ,äìåò àéáäì êéøö úåàøéì àáä ìåãâ(â"ë úåîù)éðéòøâ á"ì ì÷ùî íäù ,óñë úåòî éúùî äúåçô äðéàå ,í÷éø éðô åàøé àì
:óåøöä óñëä ïî äøåòù.dbibgeäøåú äøîàù ,äâéâç éîìù(á"é úåîù)ô"òàå .óñë äòîî íéúåçô ïéà ,äâéâç éîìù åàéáä øîåìë ,'äì âç åúåà íúåâçå

`xephxa yexit

úøaãî úçàL,קינה דברי –äéøçà úBðBò ïlëå מה כל – ÆÇÇÀÇÆÆÀËÈÇÂÆÈ
אומרת, dúeòøשהיא äMàå ,éäð íëéúðá äðãnìå" :øîàpLÆÆÁÇÀÇÅÀÈÀÙÅÆÆÄÀÄÈÀÈ

"äðé÷.קינה אחריה שתענה חברתה את מלמדת שאשה הרי  –ìáà ÄÈÂÈ
øîBà àeä àáì ãéúòì:הנביא אומר  –,çöðì úånä òla" ÆÈÄÈÙÅÄÇÇÈÆÈÆÇ

'Bâå "íéðt-ìk ìòî äòîc íéäG-à 'ä äçîe זו פיסקה – ÈÈÁÄÄÀÈÅÇÈÈÄÀ
טוב. בדבר המסכת את לסיים כדי כאן נוספה
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עולת  והבאת בעזרה פנים ראיית הכוללת ברגל , הראייה במצוות דנה משנתנו
זו.(zetqez),הראייה ממצווה הפטורים את לפרט באה והיא

äiàøa ïéáiç ìkä..." אֿלהיך ה' פני את זכורך כל "יראה במצוות – ÇÙÇÈÄÈÀÄÈ
ראייה, עולת ולהביא הרגלים בשלשת בעזרה ליראות שצריכים היינו 

למשנתנו), (בהקדמה שבארנו  ïè÷åכמו ,äèBL ,Løçî õeç– ÅÅÅÆÀÈÈ
מן  פטור  שומע ואינו הואיל  המדבר, חרש שאפילו  מבואר , בגמרא

בה שכתוב הקהל  מפרשת זה שלמדים יביביביב):):):):הראייה, לא לא לא לא ,,,, "ornl((((דבריםדבריםדבריםדברים
"ernyi ואינו השומע לאלם, הדין והוא שומע. ואינו למדבר  ִֵפרט

שנאמר  ecnli,((((שם שם שם שם ):):):):מדבר, ornle שילמדו היינו  "ילמדו", וקוראים ¦§ְַ
ohweלאחרים; dheyבמצוות חייבים שאינם לפי –dpynl epxe`a oiir)

;(` ,` zenexzíeèîèåסימני ולא זכר  סימני  לא בו ניכרים שאין  – ÀËÀ
כאחד,ñBðéâBøcðàåנקבה; ונקבה זכר סימני  לו  שיש –íéLðå– ÀÇÀÀÄÀÈÄ

הראייה במצוות טז טז טז טז ):):):):שנאמר  טז טז טז טז ,,,, כל((((דברים דברים דברים דברים  הטומטום jxekf","יראה ואף

"זכורך"; בכלל  אינם íéøøçLîוהאנדרוגינוס íðéàL íéãáòå– ÇÂÈÄÆÅÈÀËÀÈÄ
בה; חייבים העבדים אין  בה חייבות נשים שאין  מצווה øbçäÇÄÅ,שכל 

åéìâøa úBìòì ìBëé BðéàL éîe ,ï÷fäå ,äìBçäå ,àîeqäåÀÇÈÀÇÆÀÇÈÅÄÆÅÈÇÂÀÇÀÈ
ביותר מעונג שהוא כגון  לעזרה, מירושלים פטורים ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ))))– אלו כל ,

שכתוב לפי  וכו', ובזקן ובחולה בחיגר והטעם הראייה. "ylyמן
,"milbx לעלות שיכול מי אלא בראייה חייב שאין לרמז , בא זה והרי

שנאמר neqae`ברגליו . הוא, יא יא יא יא ):):):):הטעם לא לא לא לא ,,,, ישראל((((דבריםדבריםדבריםדברים כל  "בבוא

לראות  באים הם כך ה' לפני  להיראות באים שהם כשם – לראות"
שהרי אחת, בעינו  ואפילו  סומא, להוציא שכינתו, ובית קדשו  הדר

) שלמה ראייתו  אאאא;;;;אין בבבב,,,, חגיגהחגיגהחגיגהחגיגה הלהלהלהל'''' מתיבת רמב רמב רמב רמב """"םםםם זה למדים ובגמרא
א). ב, חגיגה עיין – ÷ïè"יראה" eäæéà מלחנכו פטור שאביו – ÅÆÈÈ

הראיה? åéáà,במצוות ìL åéôúk ìò áBkøì ìBëé BðéàL ìkÈÆÅÈÄÀÇÀÅÈÆÈÄ
úéaä øäì íéìLeøéî úBìòìåעל לרכוב יכול  הוא אם אבל  – ÀÇÂÄÈÇÄÀÇÇÇÄ

לילך יכול שאינו  פי על  אף הבית, להר מירושלים ולעלות אביו  כתפי
זו ; במצווה לחנכו  אביו  חייב אביו, בסיוע אף ברגליו éøácÄÀÅלשם

Bãéa æBçàì ìBëé BðéàL ìk :íéøîBà ìlä úéáe .éànL úéaÅÇÇÅÄÅÀÄÈÆÅÈÆÁÀÈ
úéaä øäì íéìLeøéî úBìòìå ,åéáà ìL, מלחנכו פטור אביו  – ÆÈÄÀÇÂÄÈÇÄÀÇÇÇÄ

GL" :øîàpL"íéìâø L כתוב ולא שהואיל  לעיל, שבארנו כמו  – ÆÆÁÇÈÀÈÄ
שיכול מי  אלא בראייה חייב שאינו לרמז  הכתוב בא פעמים", "שלש
מן  פטור  ברגליו לעלות יכול שאינו שגדול  וכשם ברגליו, לעלות

בה. לחנכו חייב אביו אין קטן אף הראייה,
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קרבנות: שני  הרגלים בשלשת להביא מצווה שהזכרנו  dii`x,כפי  zler הנקראת
dbibgסתם;"dii`x"במשנתנו inlyeבמשנתנו הקרבנות "dbibg"הנקראים שני  סתם.

אֿלהיך ה' כברכת ידו  כמתנת "איש  יז): טז , (דברים שנאמר שיעור , להם אין הללו 
למטה שיעור  בהם נתנו שהחכמים אלא לך", נתן  ipinאשר  xeriy).(ilnבענין

הלל. ובית שמאי בית במשנתנו  חולקים זה שיעור 

óñë ézL ,äiàøä :íéøîBà éànL úéaצריך הראייה עולת – ÅÇÇÀÄÈÀÄÈÀÅÆÆ
כסף מעות שתי  לפחות שווייה xpicd),שיהא ziyy `id drnd),äâéâçåÇÂÄÈ

óñk äòî,חגיגה מצוות לקיים כדי ברגל  שמביאים השלמים קרבן – ÈÈÆÆ
אחת. מעה לפחות שוויו  שיהא äiàøäצריך  :íéøîBà ìlä úéáeÅÄÅÀÄÈÀÄÈ

óñë ézL äâéâçå ,óñk äòî לגבוה בהם יש  חגיגה שלמי  שכן – ÈÈÆÆÇÂÄÈÀÅÆÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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äøòNa ïéeìzä,úBaøî úBëìäå èòî àø÷î ïäL.úBãBáòäå ïéðécä,úBéøòå úBàîhäå úBøähä,ìò ïäì Lé ©§¦§©£¨¤¥¦§¨ª¨©£¨§ª©¦¦§¨£©§¨§©ª§©£¨¥¨¤©
eëîñiM äî.äøBú éôeb ïä ïä. ©¤¦§Ÿ¥¥¥¨

È  ˘ ˜ ¯ Ù
‡GLa úBéøòa ïéLøBc ïéàäL,íéðLa úéLàøá äNòîa àGå,ãéçéa äákøna àGå,íëç äéä ïk íà àlà ¥§¦¨£¨¦§¨§§©£¥§¥¦¦§©¦§©¤§¨¨§¨¦¤¨¦¥¨¨¨¨

Bzòcî ïéáîe.íéøác äòaøàa ìkzñnä ìk,íìBòì àa àG elàk Bì éeàø:äìòîl äî,ähîl äî,íéðôl äî ¥¦¦©§¨©¦§©¥§©§¨¨§¨¦¨§¦¨¨¨©§©§¨©§©¨©§¨¦
øBçàl äîe.BðB÷ ãBák ìò ñç àHL ìëå,íìBòì àa àHL Bì éeàø. ©§¨§¨¤¨©§¨¤¨¨¨

.dxez itebíéøøäë ïäù ïúåà ïéá ,åëîñéù äî ìò íäì ùéù ïúåà ïéáå åëîñéù äî ìò íäì ïéàù ïúåà ïéá øîåìë .øîà÷ äøåú éôåâ ïäå ïäã ùøôî àøîâá
:äøåú éôåâ åìàå åìà ,äøòùá ïéåìúä

a`̀̀̀.zeixra oiyxec oi`àîù .àùøãî àéúàå àéãäá àø÷á àáéúë àìã åúñåðàî åúá ïåâë ,úåéøò éøúñ íäì ïéùøåã ïéà ãçàë íãà éðá äùìùì
äåàúî íãà ìù åùôðù é"ò úåéøòá ì÷äì åàåáéå ,øåñéà åá ùøãùë áøä éôî òåîùì íáì åðúé àìå ,íäéðéá íéðùä åðúéå åàùé ãçà íò áøä øáãîù ïîæá

:äøåúáù íéøåñéà øàùî øúåé ïúãîçîå ïäì.ziy`xa dyrna `leøîàã ,øúåé åà äùìùì ïëù ìëå ,íãà éðá éðùì åìéôà úéùàøá éîé úùù äùòîá
àø÷('ã íéøáã):íéìàåù íéðù ïéàå ìàåù ãéçé ,íéðåùàø íéîéì àð ìàù éë.dakxn dyrna `leé äàøùäùòî ,ùøéô í"áîøå .äéòùé äàøùå ìà÷æç

äùòî äæ ìë àø÷éù éì äàøð ïéàå .úåîä øçà äéäéù äîå .ìëùäå ùôðäå íéëàìîäå åéøàúå ìàä úåàéöî ,äáëøî äùòîå .úéòáèä äîëçä ,úéùàøá
íéëàìîä úåøîùî êéà ïéôåöå ,øúëá íéùîúùî äùåã÷ ìù úåîù úøëæä é"òù àåä äáëøî äùòî àìà ,éðúîì äéì äåä äáëøîä úîëç ë"àã ,äáëøî

:ùãå÷ä çåøá ïéëåñä ïéòë ,ìëéäî íéðôì ìëéä êéàå ïãîòîá.ezrcn oiane mkg did k"` `l` cigiaë"à àìà ,äáëøîá ïéùøåã ïéà ãçà íãàì åìéôà
:åúòãî øàùä ïéáî àåä äéäé íé÷øô éùàø åì øåñîé íàù íëç àåäù áøä åá øéëî.mixac 'ca lkzqnd lk:ìéæàå ùøôîã éðä.el ie`xáåèå äôé

:íìåòì àá àì íà åì äéä.dlrnl dn:úåéçä éùàøî.dhnl dn:õøàì úçúî.miptl dn:çøæîá òé÷øä úöéçîì õåç.xeg`l dneùåøéô .áøòîì
:íéîéä úéøçàì íìåòä óåñá øåçàì äî ,íìåòä àøáðù íãå÷ íéðôì äî ,øçà.epew ceak lr qg `ly lkäéåöî äðéëù ïéà øîàå øúñá äøéáò øáåòù

:éðòãåé éîå éðàåø éîå ïàë

`xephxa yexit

úaL úBëìä מ בגמרא שאינה – שמלאכה שאמרו  מה כגון  בואר, ÄÀÇÈ
תורה, אסרה מחשבת שמלאכת מפני עליה. פטורים לגופה צריכה
שבת  ולמדים במשכן , אלא בשבת כתובה אינה מחשבת מלאכת והרי 

הפרשיות. סמיכות מתוך  השנויות úBâéâçממשכן חגיגה הלכות – ÂÄ
בהקדשúBìéònäåבמסכתנו, מועל כשאדם היינו מעילה, הלכות – ÀÇÀÄ

מעילה, במסכת כמבואר  ממנו, ïéeìzäונהנה íéøøäk íä éøäÂÅÅÇÂÈÄÇÀÄ
úBaøî úBëìäå èòî àø÷î ïäL ,äøòNa הרבה בהן  שיש – ÀÇÂÈÆÅÄÀÈËÈÇÂÈÀË

הראש בשערות התלוי  כהר  מועט, במקרא ברמז התלויות הלכות

ממונות,ïéðécä((((רש רש רש רש """"י י י י );););); דיני –úBãBáòäå,הקרבנות דיני –úBøähä ÇÄÄÀÈÂÇÀÈ
úBàîhäå,וטומאה טהרה דיני  –úBéøòå בגמרא עריות; דיני  – ÀÇËÀÇÂÈ

תחת  "נפש כגון  בתורה, בפירוש כתובות שאינן הלכות אפילו  מבואר;
מקווה  שיעור  או בקרבנות, הדם הולכת או  ממון , שדורשים נפש"

דין  או טומאה, בדיני בכעדשה שמטמא שרץ שיעור  או  טהרה, בדיני
עריות, בהלכות מאנוסתו  eëîñiMבתו äî ìò ïäì Lé– ÅÈÆÇÇÆÄÀÙ

שבתורה. ממקראות נלמדות äøBúשהלכותיהן éôeb ïä ïä– ÅÅÅÈ
ההלכות  אותן  בין במשנתנו, שנימנו  ההלכות סוגי כל  מבואר: בגמרא

בשערה, התלויין  כהררין שהן  אותן  בין  שיסמכו, מה על  להן שיש 
הם. תורה גופי  כולן שיסמכו , מה על להן שאין אותן  בין 

א ה נ ש מ ר ו א ב

הק  המשנה הפותחת אגב זו משנה כאן מובאת "עריות", בענין  המסיימת ודמת
עריות. בענין 

úBéøòa ïéLøBc ïéà:מבואר בגמרא –,zeixr ixzqa: רש "י ומפרש ÅÀÄÈÂÈ
חמותו , ואם חמיו  ואם מאנוסתו בתו כגון בתורה, מפורשות שאינן 

המדרש  בדרך  אותן א א א א ),),),),שלמדים עה עה עה עה ,,,, סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין לפניGLaäL((((גמראגמראגמראגמרא – ÄÀÈ
בזמן  שמא בגמרא, מבואר  הטעם כאחד; יותר ) (או  אדם בני שלשה
ולא  ביניהם יתווכחו השניים שאר הרב, עם ויתן  ישא מהם שאחד

להתיר ויבואו  יטעו  כך ומתוך  הרב, דברי את לשמוע פנויה דעתם תהא
אלא  שבתורה איסורים לשאר חכמים חששו  ולא בעריות. איסור 

ברם, להן. ומתאווה מחמדתן  אדם של שנפשו  לפי דווקא, לעריות
הרב, עם ונותן נושא אחד  אם שאף בעריות, לדרוש  מותר שניים לפני 

שניהם; בלב שמורים הדברים ונמצאו לשמוע, אזנו מטה àGåÀהשני
úéLàøá äNòîaימי ששת של הבריאה במעשה דורשין ואין – ÀÇÂÅÀÅÄ

שנאמר íéðLaבראשית, אדם, בני לשני אפילו  לבלבלבלב):):):):– דדדד,,,, "כי((((דבריםדבריםדבריםדברים ÄÀÇÄ
ואין  בראשית במעשה שואל יחיד  – ראשונים"... לימים נא שאל

בראשית במעשה שואלים בבבב););););שניים יאיאיאיא,,,, בגמראבגמראבגמראבגמרא äákøna((((ברייתא ברייתא ברייתא ברייתא  àGåÀÇÆÀÈÈ
מרכבה במעשה –,(` wxt l`wfgi)ãéçéa,ליחיד אפילו –àlà ÀÈÄÆÈ

äéä ïk íà,יחיד אותו –íëç,ברמזים דברים התופס  –ïéáîe ÄÅÈÈÈÈÅÄ
Bzòcîמוסר שרבו פרקים ראשי ומתוך הרמזים, בכוונת להתבונן – ÄÇÀ

מדעתו . השאר  מבין  הוא ziy`xaמפרש :הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם לו dyrn החכמה –
המציאות, בהתחלת והעמקה dakxnהטבעית dyrne החכמה –

ממנו  הנמצאים כל  וחיוב ותאריו , הבורא מציאות היינו האֿלהית,
המוות אחר  שיהיה ומה באדם, הדבק והשכל  והנפש  ((((עיין עיין עיין עיין והמלאכים

זהזהזהזה).).).). פירושפירושפירושפירוש על על על על  שמקשהשמקשהשמקשהשמקשה íéøácברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא äòaøàa ìkzñnä ìk– ÈÇÄÀÇÅÀÇÀÈÈÀÈÄ
לקמן , íìBòìהמפורטים àa àG elàk Bì éeàø לו היה טוב – ÈÀÄÈÈÈ

לעולם; בא לא mixacd:אילו  zrax` md dl`eäìòîl äî מן – ÇÀÇÀÈ
ähîlהרקיע, äî,הארץ מן  –íéðôl äî בריאת לפני  היה מה – ÇÀÇÈÇÀÈÄ
øBçàlהעולם, äîe באה משנתנו העולם. ימי  באחרית יהא ומה – ÇÀÈ

ולכן  האדם, של  המוגבלת השגתו  בגדר אינם אלו שדברים ללמד ,

מבוכה  ולידי טעויות לידי לבוא הוא עלול  כי בהם, לחקור  לו  אסור
שנאמר  ממה זה למדים בגמרא ובברייתא האמונה. דדדד,,,,בענייני ((((דברים דברים דברים דברים 

השמים"לבלבלבלב):):):): קצה ועד השמים ולמקצה ראשונים... לימים נא שאל "כי
שואל אתה ואין שואל , אתה השמים" קצה ועד  השמים מ"למקצה –

לאחור". מה לפנים, מה למטה, מה למעלה, ñç"מה àHL ìëåÀÈÆÈ
BðB÷ ãBák ìòשהרי בסתר , עבירה העובר  זה מפרשים: בגמרא – ÇÀ

כאן , השכינה אין  בלבו: כאומר היינו  השכינה, רגלי  דוחק כאילו  זה
יודעני, ומי רואני  íìBòìומי àa àHL Bì éeàø שבארנו כמו  – ÈÆÈÈÈ

מפרש מפרש מפרש מפרש ::::לעיל. epewהרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם  ceak lr qg `ly lke יחוס שלא "מי –

שיעור יודע שאינו  ומי  השם, כבוד הוא השכל  כי שכלו , על ויחמול
כבהמות". נמשל הריהו לו, שניתן (השכל) הדבר זה

על המהרש"א כותב בשלשה, עריות בסתרי  דורשין  שאין הרישא, בענין 
"ולשון  לעיל): בבאורנו (המובא רש"י  של ומתוךixzqפירושו כן. משמע לא

לפרש למדתי  ישן אחותו,ixzqספר איסור  סוד  כגון עריות, איסור וסוד ממש
שקין היה, בניינו  בתחילת עולם שהרי באיסורה, ישראל את מונה שהשטן 
אשתו אחות באיסור  וכן  לאסור. בשכלו דן האדם ואין  אחותם, נשאו  והבל
וזהו אשתו. אחות ונשא היתה שלמה יעקב של שמטתו  בשכלו, דן  אדם אין

izdw - zex`ean zeipyn
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ïéèòî–ïéèòî íéîìLe úBaøî úBìBò àéáî;èòî äæå äæ–øîàð äæ ìò:óñë ézLe óñk äòî;äæå äæ ª¨¦¥¦§ª§¨¦ª¨¦¤¨¤ª¨©¤¤¡©¨¨¤¤§¥¤¤¤¨¤
íéaøî–øîàð äæ ìò(æé ,æè íéøáã):éäGà 'ä úkøák Bãé úðzîk Léà""Cì-ïúð øLà E. §ª¦©¤¤¡©¦§©§©¨§¦§©¡¤£¤¨©¨
Ââçä ìL ïBLàøä áBè íBéa âç àHL éî–âçä ìL ïBøçàä áBè íBéå ìâøä ìk úà ââBç.àGå ìâøä øáò ¦¤©§¨¦¤¤¨¥¤¨¨¤¤§¨©£¤¤¨¨©¨¤¤§

âç–Búeéøçàa áiç Bðéà.øîàð äæ ìò(åè ,à úìä÷):ï÷úì ìëeé-àG úeòî","úåðnäì ìëeé-àG ïBøñçå. ©¥©¨§©£¨©¤¤¡©§ª¨©¦§Ÿ§¤§©§¦¨Ÿ
Êàéñðî ïa ïBòîL éaøøîBà:ïB÷úì ìåëé BðéàL úeòî eäæéà?øæîî äpnî ãéìBäå äåøòä ìò àaä äæ;íà ©¦¦§¤§©§¨¥¥¤§ª¨¤¥¨Ÿ¦§¤©¨©¨¤§¨§¦¦¤¨©§¥¦

ìæBâå áðBâa øîàz,å Bøéæçäì àeä ìBëéïwúé.éàçBé ïa ïBòîL éaøøîBà:äéäL éîì àlà úeòî ïéøB÷ ïéà Ÿ©§¥§¥¨§©£¦¦©¥©¦¦§¤©¥¥¦§ª¨¤¨§¦¤¨¨
úeòúðå älçza ïwúî,äæéàå?äøBzä ïî LøBtä íëç ãéîìz äæ. §ª¨©§¦¨§¦§©©§¥¤¤©§¦¨¨©¥¦©¨

Áøéåàa ïéçøBt íéøãð øzä,eëîñiM äî ìò íäì ïéàå.úaL úBëìä,úBìéònäå úBâéâç,íéøøäk íä éøä ¤¥§¨¦§¦¨£¦§¥¨¤©©¤¦§Ÿ¦§©¨£¦§©§¦£¥¥©£¨¦

eeee.bg `ly in:åúééàø úìåòå åúâéâç éîìù àéáä àìù.oexg`d aeh meieúåòåáùä âçå .ïåùàøã ïéîåìùú éåä ,àåä åîöò éðôá ìâøã â"òàå .úøöò éðéîù
é àìà éåä àìã áâ ìò óà éîðùé úåöîä âç äî ,úåëåñä âçáå úåòåáùä âçáå úåöîä âçá ,éããäì àø÷ åäðéù÷àãî ,äòáù ìë ïéîåìùú åì ùé ,ãçà íå

:äòáù ìë ïéîåìùú åì ùé úåòåáùä âç óà äòáù ìë ïéîåìùú åì
ffff.xfnn dpnn cilede:äáåùúá ÷çîð åðåò ïéà êëéôì ,ïåøëæì åì ïäå ìàøùéá íéìåñô àéáäù.xifgiy `ed lekiï÷åúî àäéå íéìòáì åúìéæâå åúáéðâ éîã

:àèçä ïî
gggg.xie`a migxet mixcp xzid:äô ìòáù äøåúá íéîëçì øåñî êë àìà ,åéìò êåîñì ïéàå ,øãðä øéúäì íëçä ìëåéù àø÷îá ùé æîø èòî.zay zekld

:ùàøä úåøòùá éåìúä øäë ,èòåî àø÷îá ,æîøá úåéåìú ïäù úåëìä ïäá ùé .äìéòî úåëìäå äâéâç úåëìäå.zecearde:úåðáø÷ä úãåáò úåëìäod od

`xephxa yexit

הלל, בית לדברי  ג במשנה ששנינו  úBèòîכמו  úBìBòå בעולות – ÀËÈ
למעט. הוא יכול  elראייה yiy inïéèòî ïéìëBàå íéaøî íéñëðÀÈÄÀËÄÀÀÄËÈÄ

מועטים, ביתו ובני עשיר, שהוא –íéîìLe úBaøî úBìBò àéáîÅÄÀËÀÈÄ
ïéèòî כמתנת "איש שנאמר: מה לקיים ראייה, בעולות הוא מרבה – ËÈÄ

ביתו. בני  מספר  לפי חגיגה, בשלמי וממעט èòîידו ", äæå äæ– ÆÈÆËÈ
מועטים, ונכסיו מועטים ביתו שבני øîàðמי  äæ ìòהשיעור – ÇÆÆÁÇ

ב: óñëבמשנה ézLe óñk äòî והחגיגה כסף מעה "הראייה – ÈÈÆÆÀÅÆÆ
שם. שבארנו כמו כסף", íéaøîשתי äæå äæ ביתו שבני  מי – ÆÈÆÀËÄ

מרובים, ונכסיו øîàðמרובים äæ ìòבתורה יז יז יז יז ):):):):– טז טז טז טז ,,,, ((((דבריםדבריםדבריםדברים ÇÆÆÁÇ
"Cì-ïúð øLà EéäGà 'ä úkøák Bãé úðzîk Léà" היינו – ÄÀÇÀÇÈÀÄÀÇÁÆÂÆÈÇÈ

מרובות. עולות וגם מרובים שלמים גם שמביא

i y i n g m e i
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החגיגה  ושלמי  הראייה עולת את להביא מצווה למסכתנו), (בפתיחה שהזכרנו כפי
תשלומים  אלו  לקרבנות שיש  ללמד , באה משנתנו  הרגל. של הראשון טוב ביום

משאר  באחד להקריבם הוא יכול  הראשון, טוב ביום הקריבם לא ואם שבעה, כל
ושנו ימים", שבעת לה' חג אותו "וחגותם מא): כג, (ויקרא שנאמר  הרגל , ימי

שבעה כל והולך חוגג יהא יכול א): ט, (חגיגה meiבברייתא lka dbibg `iaiy)
?(bgd inin:לומר mzebgeeתלמוד  z e שבעה.` כל  חוגג אתה ואי חוגג אתה אותו –

שבעה נאמר  למה כן  mini")?אם zray").לתשלומין

âç àHL éî,חגיגה ושלמי  ראייה עולת הביא שלא –áBè íBéa ÄÆÇÀ
âçä ìL ïBLàøä,מצוותם עיקר כפי –ìâøä ìk úà ââBç– ÈÄÆÆÈÅÆÈÈÆÆ

הרגל, ימות משאר באחד  קרבנותיו  את ïBøçàäמביא áBè íBéåÀÈÇÂ
âçä ìL הסוכות חג ימי כל  במשך  החג קרבנות את הביא שלא מי – ÆÆÈ

נחשב  שהוא פי  על  אף עצרת, בשמיני האחרון , טוב ביום אפילו  מביא

עצמו. בפני âçכרגל  àGå ìâøä øáò ולא הרגל ימי כל  עברו – ÈÇÈÆÆÀÇ
החג, קרבנות את Búeéøçàaהביא áiç Bðéà בטלה כלומר – ÅÇÈÀÇÂÈ

הקרבנות. את להביא אחריות וכל  חובה כל עליו אין  ושוב המצווה
ìëeé-àG ïBøñçå ,ï÷úì ìëeé-àG úeòî" :øîàð äæ ìòÇÆÆÁÇÀËÈÇÄÀÙÀÆÀÇ

ðnäì"úåכל לה ואין בטלה, בזמנה, עשאה שלא כיון זו , מצווה – ÀÄÈÙ
הוא  גם אחד , יום אלא שאינו פי  על אף השבועות, חג ברם, תקנה.

עולת  את אדם הביא לא שאם כלומר  שבעה, כל  תשלומים לו יש
ששת  כל  במשך  להביאם הוא יכול  טוב, ביום החגיגה ושלמי הראייה

שנאמר השבועות, חג שלאחר טז טז טז טז ):):):):הימים טז טז טז טז ,,,, פעמים ((((דברים דברים דברים דברים  "שלש 

ה'... פני  את זכורך  כל יראה bgaeבשנה zereayd bgae zevnd bga
zekeqd לו יש המצות חג מה המצות, לחג השבועות חג מקיש  –

שבעה כל תשלומין לו יש השבועות חג אף שבעה, כל  ((((עיין עיין עיין עיין תשלומין 

א א א א ).).).). ז ז ז ז ,,,, גמראגמראגמראגמרא

ז ה נ ש מ ר ו א ב

מצווה  על  לתקון" יוכל לא "מעוות הפסוק את בה שדרשו  הקודמת, המשנה אגב
פסוק. אותו  על  נוספות דרשות משנתנו  מביאה בזמנה, נעשתה שלא

ìåëé BðéàL úeòî eäæéà :øîBà àéñðî ïa ïBòîL éaøÇÄÄÀÆÀÇÀÈÅÅÆÀËÈÆÅÈÙ
ïB÷úì שחטא לאדם הכתוב כוונת מנסיא, בן שמעון רבי לדעת – ÄÀ

ואיזהו ? תקנה, לו  ואין  חמור  äåøòäחטא ìò àaä äæ אשה על  – ÆÇÈÇÈÆÀÈ
עריות, גילוי  משום לו  øæîîהאסורה äpnî ãéìBäå שהוא בן, – ÀÄÄÆÈÇÀÅ

חטאו  על  מתחרט כשהוא גם כי תקנה, כל אין הזה לחוטא ממזר;
חטאו . על  לעולם מעיד הממזר הרי  בתשובה, øîàzוחוזר íàÄÙÇ

ìæBâå áðBâa שכן תקנה, לו  יש הרי –Bøéæçäì àeä ìBëé אם – ÀÅÀÅÈÀÇÂÄ
גזל , או  שגנב מה להחזיר  הוא יכול  מעשהו, על  מתחרט ïwúéåÄÇÅהוא

בגוזל, או בגונב מדבר הכתוב שאין  מכאן המעוות; את בבא – אלא
בן . ממנה והוליד הערווה ïéàעל  :øîBà éàçBé ïa ïBòîL éaøÇÄÄÀÆÇÅÅ

älçza ïwúî äéäL éîì àlà úeòî ïéøB÷ שמעון רבי  דעת – ÄÀËÈÆÈÀÄÆÈÈÀËÈÇÀÄÈ
מקולקל שהוא אדם על נופל  אינו "מעוות" שהביטוי  יוחאי  בן

מתוקן, שהיה אדם על  אלא בברייתא úeòúðåמתחילתו , ונתקלקל ; – ÀÄÀÇÇ
יוחאי: בן שמעון  רבי  בדברי  מוסיפים lnb,בגמרא exwa" mixne` oi`

"xifg exwa בין כי  מום, בה יש  אם טמאה בהמה בודקים אין (כלומר,

לקרבן ), פסולה כך ובין dlh"כך exwa" `l`כך מום), בו  נפל  (שמא
ונתעוות, מתחילתו טוב שהיה אדם על  נופל "מעוות" לשון äæéàåÀÅÆ?גם

äøBzä ïî LøBtä íëç ãéîìz äæ התורה מן פרישתו  ידי ועל  – ÆÇÀÄÈÈÇÅÄÇÈ
ונתקלקל. נתעוות

i y y m e i
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באה  המשנה שכן בה, הנזכרות חגיגות הלכות משום כאן הובאה זו משנה
רמז בדרך נלמד  אלא בתורה, בפירוש נזכר לא חגיגה שלמי  שענין להשמיענו ,

במשנתנו  הנזכרים הדברים שאר גם הובאו זה ענייננו  ואגב (ixi`nd).בלבד ,

íéøãð øzä שלשה ידי על או  חכם, ידי  על נדרים התרת דיני  – ÆÅÀÈÄ
ט), ופרק ג (פרק נדרים במסכת כמבואר øéåàaהדיוטות, ïéçøBtÀÄÈÂÄ

במקרא להם יש רמז מעט eëîñiM((((רש רש רש רש """"יייי),),),),– äî ìò íäì ïéàåÀÅÈÆÇÇÆÄÀÙ
שסמכו  אמרו , בגמרא פה. שבעל בתורה לחכמים מסור כך אלא –

שנאמר מה על  נדרים גגגג):):):):היתר ל ל ל ל ,,,, אינו ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  הוא – דברו " יחל  "לא
בלבד. אסמכתא אלא זה אין  ברם, לו. מחללים אחרים אבל מחלל,

izdw - zex`ean zeipyn
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äøòNa ïéeìzä,úBaøî úBëìäå èòî àø÷î ïäL.úBãBáòäå ïéðécä,úBéøòå úBàîhäå úBøähä,ìò ïäì Lé ©§¦§©£¨¤¥¦§¨ª¨©£¨§ª©¦¦§¨£©§¨§©ª§©£¨¥¨¤©
eëîñiM äî.äøBú éôeb ïä ïä. ©¤¦§Ÿ¥¥¥¨

È  ˘ ˜ ¯ Ù
‡GLa úBéøòa ïéLøBc ïéàäL,íéðLa úéLàøá äNòîa àGå,ãéçéa äákøna àGå,íëç äéä ïk íà àlà ¥§¦¨£¨¦§¨§§©£¥§¥¦¦§©¦§©¤§¨¨§¨¦¤¨¦¥¨¨¨¨

Bzòcî ïéáîe.íéøác äòaøàa ìkzñnä ìk,íìBòì àa àG elàk Bì éeàø:äìòîl äî,ähîl äî,íéðôl äî ¥¦¦©§¨©¦§©¥§©§¨¨§¨¦¨§¦¨¨¨©§©§¨©§©¨©§¨¦
øBçàl äîe.BðB÷ ãBák ìò ñç àHL ìëå,íìBòì àa àHL Bì éeàø. ©§¨§¨¤¨©§¨¤¨¨¨

.dxez itebíéøøäë ïäù ïúåà ïéá ,åëîñéù äî ìò íäì ùéù ïúåà ïéáå åëîñéù äî ìò íäì ïéàù ïúåà ïéá øîåìë .øîà÷ äøåú éôåâ ïäå ïäã ùøôî àøîâá
:äøåú éôåâ åìàå åìà ,äøòùá ïéåìúä

a`̀̀̀.zeixra oiyxec oi`àîù .àùøãî àéúàå àéãäá àø÷á àáéúë àìã åúñåðàî åúá ïåâë ,úåéøò éøúñ íäì ïéùøåã ïéà ãçàë íãà éðá äùìùì
äåàúî íãà ìù åùôðù é"ò úåéøòá ì÷äì åàåáéå ,øåñéà åá ùøãùë áøä éôî òåîùì íáì åðúé àìå ,íäéðéá íéðùä åðúéå åàùé ãçà íò áøä øáãîù ïîæá

:äøåúáù íéøåñéà øàùî øúåé ïúãîçîå ïäì.ziy`xa dyrna `leøîàã ,øúåé åà äùìùì ïëù ìëå ,íãà éðá éðùì åìéôà úéùàøá éîé úùù äùòîá
àø÷('ã íéøáã):íéìàåù íéðù ïéàå ìàåù ãéçé ,íéðåùàø íéîéì àð ìàù éë.dakxn dyrna `leé äàøùäùòî ,ùøéô í"áîøå .äéòùé äàøùå ìà÷æç

äùòî äæ ìë àø÷éù éì äàøð ïéàå .úåîä øçà äéäéù äîå .ìëùäå ùôðäå íéëàìîäå åéøàúå ìàä úåàéöî ,äáëøî äùòîå .úéòáèä äîëçä ,úéùàøá
íéëàìîä úåøîùî êéà ïéôåöå ,øúëá íéùîúùî äùåã÷ ìù úåîù úøëæä é"òù àåä äáëøî äùòî àìà ,éðúîì äéì äåä äáëøîä úîëç ë"àã ,äáëøî

:ùãå÷ä çåøá ïéëåñä ïéòë ,ìëéäî íéðôì ìëéä êéàå ïãîòîá.ezrcn oiane mkg did k"` `l` cigiaë"à àìà ,äáëøîá ïéùøåã ïéà ãçà íãàì åìéôà
:åúòãî øàùä ïéáî àåä äéäé íé÷øô éùàø åì øåñîé íàù íëç àåäù áøä åá øéëî.mixac 'ca lkzqnd lk:ìéæàå ùøôîã éðä.el ie`xáåèå äôé

:íìåòì àá àì íà åì äéä.dlrnl dn:úåéçä éùàøî.dhnl dn:õøàì úçúî.miptl dn:çøæîá òé÷øä úöéçîì õåç.xeg`l dneùåøéô .áøòîì
:íéîéä úéøçàì íìåòä óåñá øåçàì äî ,íìåòä àøáðù íãå÷ íéðôì äî ,øçà.epew ceak lr qg `ly lkäéåöî äðéëù ïéà øîàå øúñá äøéáò øáåòù

:éðòãåé éîå éðàåø éîå ïàë

`xephxa yexit

úaL úBëìä מ בגמרא שאינה – שמלאכה שאמרו  מה כגון  בואר, ÄÀÇÈ
תורה, אסרה מחשבת שמלאכת מפני עליה. פטורים לגופה צריכה
שבת  ולמדים במשכן , אלא בשבת כתובה אינה מחשבת מלאכת והרי 

הפרשיות. סמיכות מתוך  השנויות úBâéâçממשכן חגיגה הלכות – ÂÄ
בהקדשúBìéònäåבמסכתנו, מועל כשאדם היינו מעילה, הלכות – ÀÇÀÄ

מעילה, במסכת כמבואר  ממנו, ïéeìzäונהנה íéøøäk íä éøäÂÅÅÇÂÈÄÇÀÄ
úBaøî úBëìäå èòî àø÷î ïäL ,äøòNa הרבה בהן  שיש – ÀÇÂÈÆÅÄÀÈËÈÇÂÈÀË

הראש בשערות התלוי  כהר  מועט, במקרא ברמז התלויות הלכות

ממונות,ïéðécä((((רש רש רש רש """"י י י י );););); דיני –úBãBáòäå,הקרבנות דיני –úBøähä ÇÄÄÀÈÂÇÀÈ
úBàîhäå,וטומאה טהרה דיני  –úBéøòå בגמרא עריות; דיני  – ÀÇËÀÇÂÈ

תחת  "נפש כגון  בתורה, בפירוש כתובות שאינן הלכות אפילו  מבואר;
מקווה  שיעור  או בקרבנות, הדם הולכת או  ממון , שדורשים נפש"

דין  או טומאה, בדיני בכעדשה שמטמא שרץ שיעור  או  טהרה, בדיני
עריות, בהלכות מאנוסתו  eëîñiMבתו äî ìò ïäì Lé– ÅÈÆÇÇÆÄÀÙ

שבתורה. ממקראות נלמדות äøBúשהלכותיהן éôeb ïä ïä– ÅÅÅÈ
ההלכות  אותן  בין במשנתנו, שנימנו  ההלכות סוגי כל  מבואר: בגמרא

בשערה, התלויין  כהררין שהן  אותן  בין  שיסמכו, מה על  להן שיש 
הם. תורה גופי  כולן שיסמכו , מה על להן שאין אותן  בין 
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הק  המשנה הפותחת אגב זו משנה כאן מובאת "עריות", בענין  המסיימת ודמת
עריות. בענין 

úBéøòa ïéLøBc ïéà:מבואר בגמרא –,zeixr ixzqa: רש "י ומפרש ÅÀÄÈÂÈ
חמותו , ואם חמיו  ואם מאנוסתו בתו כגון בתורה, מפורשות שאינן 

המדרש  בדרך  אותן א א א א ),),),),שלמדים עה עה עה עה ,,,, סנהדריןסנהדריןסנהדריןסנהדרין לפניGLaäL((((גמראגמראגמראגמרא – ÄÀÈ
בזמן  שמא בגמרא, מבואר  הטעם כאחד; יותר ) (או  אדם בני שלשה
ולא  ביניהם יתווכחו השניים שאר הרב, עם ויתן  ישא מהם שאחד

להתיר ויבואו  יטעו  כך ומתוך  הרב, דברי את לשמוע פנויה דעתם תהא
אלא  שבתורה איסורים לשאר חכמים חששו  ולא בעריות. איסור 

ברם, להן. ומתאווה מחמדתן  אדם של שנפשו  לפי דווקא, לעריות
הרב, עם ונותן נושא אחד  אם שאף בעריות, לדרוש  מותר שניים לפני 

שניהם; בלב שמורים הדברים ונמצאו לשמוע, אזנו מטה àGåÀהשני
úéLàøá äNòîaימי ששת של הבריאה במעשה דורשין ואין – ÀÇÂÅÀÅÄ

שנאמר íéðLaבראשית, אדם, בני לשני אפילו  לבלבלבלב):):):):– דדדד,,,, "כי((((דבריםדבריםדבריםדברים ÄÀÇÄ
ואין  בראשית במעשה שואל יחיד  – ראשונים"... לימים נא שאל

בראשית במעשה שואלים בבבב););););שניים יאיאיאיא,,,, בגמראבגמראבגמראבגמרא äákøna((((ברייתא ברייתא ברייתא ברייתא  àGåÀÇÆÀÈÈ
מרכבה במעשה –,(` wxt l`wfgi)ãéçéa,ליחיד אפילו –àlà ÀÈÄÆÈ

äéä ïk íà,יחיד אותו –íëç,ברמזים דברים התופס  –ïéáîe ÄÅÈÈÈÈÅÄ
Bzòcîמוסר שרבו פרקים ראשי ומתוך הרמזים, בכוונת להתבונן – ÄÇÀ

מדעתו . השאר  מבין  הוא ziy`xaמפרש :הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם לו dyrn החכמה –
המציאות, בהתחלת והעמקה dakxnהטבעית dyrne החכמה –

ממנו  הנמצאים כל  וחיוב ותאריו , הבורא מציאות היינו האֿלהית,
המוות אחר  שיהיה ומה באדם, הדבק והשכל  והנפש  ((((עיין עיין עיין עיין והמלאכים

זהזהזהזה).).).). פירושפירושפירושפירוש על על על על  שמקשהשמקשהשמקשהשמקשה íéøácברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא äòaøàa ìkzñnä ìk– ÈÇÄÀÇÅÀÇÀÈÈÀÈÄ
לקמן , íìBòìהמפורטים àa àG elàk Bì éeàø לו היה טוב – ÈÀÄÈÈÈ

לעולם; בא לא mixacd:אילו  zrax` md dl`eäìòîl äî מן – ÇÀÇÀÈ
ähîlהרקיע, äî,הארץ מן  –íéðôl äî בריאת לפני  היה מה – ÇÀÇÈÇÀÈÄ
øBçàlהעולם, äîe באה משנתנו העולם. ימי  באחרית יהא ומה – ÇÀÈ

ולכן  האדם, של  המוגבלת השגתו  בגדר אינם אלו שדברים ללמד ,

מבוכה  ולידי טעויות לידי לבוא הוא עלול  כי בהם, לחקור  לו  אסור
שנאמר  ממה זה למדים בגמרא ובברייתא האמונה. דדדד,,,,בענייני ((((דברים דברים דברים דברים 

השמים"לבלבלבלב):):):): קצה ועד השמים ולמקצה ראשונים... לימים נא שאל "כי
שואל אתה ואין שואל , אתה השמים" קצה ועד  השמים מ"למקצה –

לאחור". מה לפנים, מה למטה, מה למעלה, ñç"מה àHL ìëåÀÈÆÈ
BðB÷ ãBák ìòשהרי בסתר , עבירה העובר  זה מפרשים: בגמרא – ÇÀ

כאן , השכינה אין  בלבו: כאומר היינו  השכינה, רגלי  דוחק כאילו  זה
יודעני, ומי רואני  íìBòìומי àa àHL Bì éeàø שבארנו כמו  – ÈÆÈÈÈ

מפרש מפרש מפרש מפרש ::::לעיל. epewהרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם  ceak lr qg `ly lke יחוס שלא "מי –

שיעור יודע שאינו  ומי  השם, כבוד הוא השכל  כי שכלו , על ויחמול
כבהמות". נמשל הריהו לו, שניתן (השכל) הדבר זה

על המהרש"א כותב בשלשה, עריות בסתרי  דורשין  שאין הרישא, בענין 
"ולשון  לעיל): בבאורנו (המובא רש"י  של ומתוךixzqפירושו כן. משמע לא

לפרש למדתי  ישן אחותו,ixzqספר איסור  סוד  כגון עריות, איסור וסוד ממש
שקין היה, בניינו  בתחילת עולם שהרי באיסורה, ישראל את מונה שהשטן 
אשתו אחות באיסור  וכן  לאסור. בשכלו דן האדם ואין  אחותם, נשאו  והבל
וזהו אשתו. אחות ונשא היתה שלמה יעקב של שמטתו  בשכלו, דן  אדם אין

izdw - zex`ean zeipyn
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ïéèòî–ïéèòî íéîìLe úBaøî úBìBò àéáî;èòî äæå äæ–øîàð äæ ìò:óñë ézLe óñk äòî;äæå äæ ª¨¦¥¦§ª§¨¦ª¨¦¤¨¤ª¨©¤¤¡©¨¨¤¤§¥¤¤¤¨¤
íéaøî–øîàð äæ ìò(æé ,æè íéøáã):éäGà 'ä úkøák Bãé úðzîk Léà""Cì-ïúð øLà E. §ª¦©¤¤¡©¦§©§©¨§¦§©¡¤£¤¨©¨
Ââçä ìL ïBLàøä áBè íBéa âç àHL éî–âçä ìL ïBøçàä áBè íBéå ìâøä ìk úà ââBç.àGå ìâøä øáò ¦¤©§¨¦¤¤¨¥¤¨¨¤¤§¨©£¤¤¨¨©¨¤¤§

âç–Búeéøçàa áiç Bðéà.øîàð äæ ìò(åè ,à úìä÷):ï÷úì ìëeé-àG úeòî","úåðnäì ìëeé-àG ïBøñçå. ©¥©¨§©£¨©¤¤¡©§ª¨©¦§Ÿ§¤§©§¦¨Ÿ
Êàéñðî ïa ïBòîL éaøøîBà:ïB÷úì ìåëé BðéàL úeòî eäæéà?øæîî äpnî ãéìBäå äåøòä ìò àaä äæ;íà ©¦¦§¤§©§¨¥¥¤§ª¨¤¥¨Ÿ¦§¤©¨©¨¤§¨§¦¦¤¨©§¥¦

ìæBâå áðBâa øîàz,å Bøéæçäì àeä ìBëéïwúé.éàçBé ïa ïBòîL éaøøîBà:äéäL éîì àlà úeòî ïéøB÷ ïéà Ÿ©§¥§¥¨§©£¦¦©¥©¦¦§¤©¥¥¦§ª¨¤¨§¦¤¨¨
úeòúðå älçza ïwúî,äæéàå?äøBzä ïî LøBtä íëç ãéîìz äæ. §ª¨©§¦¨§¦§©©§¥¤¤©§¦¨¨©¥¦©¨

Áøéåàa ïéçøBt íéøãð øzä,eëîñiM äî ìò íäì ïéàå.úaL úBëìä,úBìéònäå úBâéâç,íéøøäk íä éøä ¤¥§¨¦§¦¨£¦§¥¨¤©©¤¦§Ÿ¦§©¨£¦§©§¦£¥¥©£¨¦

eeee.bg `ly in:åúééàø úìåòå åúâéâç éîìù àéáä àìù.oexg`d aeh meieúåòåáùä âçå .ïåùàøã ïéîåìùú éåä ,àåä åîöò éðôá ìâøã â"òàå .úøöò éðéîù
é àìà éåä àìã áâ ìò óà éîðùé úåöîä âç äî ,úåëåñä âçáå úåòåáùä âçáå úåöîä âçá ,éããäì àø÷ åäðéù÷àãî ,äòáù ìë ïéîåìùú åì ùé ,ãçà íå

:äòáù ìë ïéîåìùú åì ùé úåòåáùä âç óà äòáù ìë ïéîåìùú åì
ffff.xfnn dpnn cilede:äáåùúá ÷çîð åðåò ïéà êëéôì ,ïåøëæì åì ïäå ìàøùéá íéìåñô àéáäù.xifgiy `ed lekiï÷åúî àäéå íéìòáì åúìéæâå åúáéðâ éîã

:àèçä ïî
gggg.xie`a migxet mixcp xzid:äô ìòáù äøåúá íéîëçì øåñî êë àìà ,åéìò êåîñì ïéàå ,øãðä øéúäì íëçä ìëåéù àø÷îá ùé æîø èòî.zay zekld

:ùàøä úåøòùá éåìúä øäë ,èòåî àø÷îá ,æîøá úåéåìú ïäù úåëìä ïäá ùé .äìéòî úåëìäå äâéâç úåëìäå.zecearde:úåðáø÷ä úãåáò úåëìäod od
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הלל, בית לדברי  ג במשנה ששנינו  úBèòîכמו  úBìBòå בעולות – ÀËÈ
למעט. הוא יכול  elראייה yiy inïéèòî ïéìëBàå íéaøî íéñëðÀÈÄÀËÄÀÀÄËÈÄ

מועטים, ביתו ובני עשיר, שהוא –íéîìLe úBaøî úBìBò àéáîÅÄÀËÀÈÄ
ïéèòî כמתנת "איש שנאמר: מה לקיים ראייה, בעולות הוא מרבה – ËÈÄ

ביתו. בני  מספר  לפי חגיגה, בשלמי וממעט èòîידו ", äæå äæ– ÆÈÆËÈ
מועטים, ונכסיו מועטים ביתו שבני øîàðמי  äæ ìòהשיעור – ÇÆÆÁÇ

ב: óñëבמשנה ézLe óñk äòî והחגיגה כסף מעה "הראייה – ÈÈÆÆÀÅÆÆ
שם. שבארנו כמו כסף", íéaøîשתי äæå äæ ביתו שבני  מי – ÆÈÆÀËÄ

מרובים, ונכסיו øîàðמרובים äæ ìòבתורה יז יז יז יז ):):):):– טז טז טז טז ,,,, ((((דבריםדבריםדבריםדברים ÇÆÆÁÇ
"Cì-ïúð øLà EéäGà 'ä úkøák Bãé úðzîk Léà" היינו – ÄÀÇÀÇÈÀÄÀÇÁÆÂÆÈÇÈ

מרובות. עולות וגם מרובים שלמים גם שמביא

i y i n g m e i
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החגיגה  ושלמי  הראייה עולת את להביא מצווה למסכתנו), (בפתיחה שהזכרנו כפי
תשלומים  אלו  לקרבנות שיש  ללמד , באה משנתנו  הרגל. של הראשון טוב ביום

משאר  באחד להקריבם הוא יכול  הראשון, טוב ביום הקריבם לא ואם שבעה, כל
ושנו ימים", שבעת לה' חג אותו "וחגותם מא): כג, (ויקרא שנאמר  הרגל , ימי

שבעה כל והולך חוגג יהא יכול א): ט, (חגיגה meiבברייתא lka dbibg `iaiy)
?(bgd inin:לומר mzebgeeתלמוד  z e שבעה.` כל  חוגג אתה ואי חוגג אתה אותו –

שבעה נאמר  למה כן  mini")?אם zray").לתשלומין

âç àHL éî,חגיגה ושלמי  ראייה עולת הביא שלא –áBè íBéa ÄÆÇÀ
âçä ìL ïBLàøä,מצוותם עיקר כפי –ìâøä ìk úà ââBç– ÈÄÆÆÈÅÆÈÈÆÆ

הרגל, ימות משאר באחד  קרבנותיו  את ïBøçàäמביא áBè íBéåÀÈÇÂ
âçä ìL הסוכות חג ימי כל  במשך  החג קרבנות את הביא שלא מי – ÆÆÈ

נחשב  שהוא פי  על  אף עצרת, בשמיני האחרון , טוב ביום אפילו  מביא

עצמו. בפני âçכרגל  àGå ìâøä øáò ולא הרגל ימי כל  עברו – ÈÇÈÆÆÀÇ
החג, קרבנות את Búeéøçàaהביא áiç Bðéà בטלה כלומר – ÅÇÈÀÇÂÈ

הקרבנות. את להביא אחריות וכל  חובה כל עליו אין  ושוב המצווה
ìëeé-àG ïBøñçå ,ï÷úì ìëeé-àG úeòî" :øîàð äæ ìòÇÆÆÁÇÀËÈÇÄÀÙÀÆÀÇ

ðnäì"úåכל לה ואין בטלה, בזמנה, עשאה שלא כיון זו , מצווה – ÀÄÈÙ
הוא  גם אחד , יום אלא שאינו פי  על אף השבועות, חג ברם, תקנה.

עולת  את אדם הביא לא שאם כלומר  שבעה, כל  תשלומים לו יש
ששת  כל  במשך  להביאם הוא יכול  טוב, ביום החגיגה ושלמי הראייה

שנאמר השבועות, חג שלאחר טז טז טז טז ):):):):הימים טז טז טז טז ,,,, פעמים ((((דברים דברים דברים דברים  "שלש 

ה'... פני  את זכורך  כל יראה bgaeבשנה zereayd bgae zevnd bga
zekeqd לו יש המצות חג מה המצות, לחג השבועות חג מקיש  –

שבעה כל תשלומין לו יש השבועות חג אף שבעה, כל  ((((עיין עיין עיין עיין תשלומין 

א א א א ).).).). ז ז ז ז ,,,, גמראגמראגמראגמרא

ז ה נ ש מ ר ו א ב

מצווה  על  לתקון" יוכל לא "מעוות הפסוק את בה שדרשו  הקודמת, המשנה אגב
פסוק. אותו  על  נוספות דרשות משנתנו  מביאה בזמנה, נעשתה שלא

ìåëé BðéàL úeòî eäæéà :øîBà àéñðî ïa ïBòîL éaøÇÄÄÀÆÀÇÀÈÅÅÆÀËÈÆÅÈÙ
ïB÷úì שחטא לאדם הכתוב כוונת מנסיא, בן שמעון רבי לדעת – ÄÀ

ואיזהו ? תקנה, לו  ואין  חמור  äåøòäחטא ìò àaä äæ אשה על  – ÆÇÈÇÈÆÀÈ
עריות, גילוי  משום לו  øæîîהאסורה äpnî ãéìBäå שהוא בן, – ÀÄÄÆÈÇÀÅ

חטאו  על  מתחרט כשהוא גם כי תקנה, כל אין הזה לחוטא ממזר;
חטאו . על  לעולם מעיד הממזר הרי  בתשובה, øîàzוחוזר íàÄÙÇ

ìæBâå áðBâa שכן תקנה, לו  יש הרי –Bøéæçäì àeä ìBëé אם – ÀÅÀÅÈÀÇÂÄ
גזל , או  שגנב מה להחזיר  הוא יכול  מעשהו, על  מתחרט ïwúéåÄÇÅהוא

בגוזל, או בגונב מדבר הכתוב שאין  מכאן המעוות; את בבא – אלא
בן . ממנה והוליד הערווה ïéàעל  :øîBà éàçBé ïa ïBòîL éaøÇÄÄÀÆÇÅÅ

älçza ïwúî äéäL éîì àlà úeòî ïéøB÷ שמעון רבי  דעת – ÄÀËÈÆÈÀÄÆÈÈÀËÈÇÀÄÈ
מקולקל שהוא אדם על נופל  אינו "מעוות" שהביטוי  יוחאי  בן

מתוקן, שהיה אדם על  אלא בברייתא úeòúðåמתחילתו , ונתקלקל ; – ÀÄÀÇÇ
יוחאי: בן שמעון  רבי  בדברי  מוסיפים lnb,בגמרא exwa" mixne` oi`

"xifg exwa בין כי  מום, בה יש  אם טמאה בהמה בודקים אין (כלומר,

לקרבן ), פסולה כך ובין dlh"כך exwa" `l`כך מום), בו  נפל  (שמא
ונתעוות, מתחילתו טוב שהיה אדם על  נופל "מעוות" לשון äæéàåÀÅÆ?גם

äøBzä ïî LøBtä íëç ãéîìz äæ התורה מן פרישתו  ידי ועל  – ÆÇÀÄÈÈÇÅÄÇÈ
ונתקלקל. נתעוות

i y y m e i
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באה  המשנה שכן בה, הנזכרות חגיגות הלכות משום כאן הובאה זו משנה
רמז בדרך נלמד  אלא בתורה, בפירוש נזכר לא חגיגה שלמי  שענין להשמיענו ,

במשנתנו  הנזכרים הדברים שאר גם הובאו זה ענייננו  ואגב (ixi`nd).בלבד ,

íéøãð øzä שלשה ידי על או  חכם, ידי  על נדרים התרת דיני  – ÆÅÀÈÄ
ט), ופרק ג (פרק נדרים במסכת כמבואר øéåàaהדיוטות, ïéçøBtÀÄÈÂÄ

במקרא להם יש רמז מעט eëîñiM((((רש רש רש רש """"יייי),),),),– äî ìò íäì ïéàåÀÅÈÆÇÇÆÄÀÙ
שסמכו  אמרו , בגמרא פה. שבעל בתורה לחכמים מסור כך אלא –

שנאמר מה על  נדרים גגגג):):):):היתר ל ל ל ל ,,,, אינו ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  הוא – דברו " יחל  "לא
בלבד. אסמכתא אלא זה אין  ברם, לו. מחללים אחרים אבל מחלל,

izdw - zex`ean zeipyn
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·øæòBé ïa éñBéøîBà:CBîñì àHL.ïðçBé ïa éñBéøîBà:CBîñì.äéçøt ïa òLBäéøîBà:CBîñì àHL.éàzð ¥¤¤¤¥¤¦§¥¤¨¨¥¦§§ª©¤§©§¨¥¤¦§¦©
éìaøàäøîBà:CBîñì.éàaè ïa äãeäéøîBà:CBîñì àHL.çèL ïa ïBòîLøîBà:CBîñì.äéòîLøîBà: ¨©§¥¦¥¦§§¨¤©©¥¤¦§¦§¤¨¨¥¦§§©§¨¥
CBîñì.ïBéìèáàøîBà:CBîñì àHL.íçðîe ìläe÷ìçð àG.àöéíçðî,ñðëðéànL.éànLøîBà:àHL ¦§©§©§¥¤¦§¦¥§©¥¤§§¨¨§©¥¦§©©©©©¥¤
CBîñì.ìläøîBà:CBîñì.íéàéNð eéä íéðBLàøä,ïéc úéa úBáà íäì íéiðLe. ¦§¦¥¥¦§¨¦¦¨§¦¦§¦¦¨¤£¥¦
‚éànL úéaíéøîBà:íäéìò ïéëîBñ ïéàå íéîìL ïéàéáî,úBìBò àG ìáà.ìlä úéáeíéøîBà:íéîìL ïéàéáî ¥©©§¦§¦¦§¨¦§¥§¦£¥¤£¨¥¦¥§¦§¦¦§¨¦

íäéìò ïéëîBñå úBìBòå. §§§¦£¥¤

aaaa.jenql `ly xne` xfrei oa iqeiøåã ,ã"á úåáà ïéáå íéàéùðä ïéá äúéä ú÷åìçîä åæå .êîåñ àåä åçë ìëáù ,íééç éìòáá ùîúùîù éðôî .è"åéá
:øåã øçà.mgpn `viúåéäì åîå÷îá éàîù ñðëðå ,åàì íò äæá ììä íò ÷ìçð íà åðéðòî òãåä àì êëéôì .ììä ìù åøáç úåéäìî ùøéôå ,êìîä úãåáòì

:ììä ìò ÷ìçðå ,åéúçú ã"á áà.mipey`xd:íéàéùð åéä âåæ ìëá ïåùàø åøëæåäù
bbbb.minly mi`ian:èåéãäì äìéëà êøåö íäá ùéù éôì ,äâéâç éîìù.mdilr oikneq oi`eóëú èçùå êîñå ïðéòá àìã .íåé ãåòáî ïäéìò êîåñ àìà

:äèéçù äëéîñì.zeler `l la`àø÷ øîàã ìâøä úåîé øàùá äáéø÷äì ìåëé éøäù .äéàø úìåò åìéôàå ,ãéçé úìåò(è"ë øáãîá)íëì ,íëì äéäú úøöò
:äåáâì àìå.oi`ian mixne` lld ziaeáéúëã .äééàø úåìåòå äâéâç éîìù(æ"è íéøáã)íéîìù ïéá úåìåò ïéá ,úåáãðå íéøãð ìáà .'äìã ìë ,'äì úøöò

:è"åéá ïéáéø÷ ïéà ìëä éøáã
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סוד טעם שמעו ולא ביניהם ונתנו  שנשאו  השניים שאותם בגמרא, שאמרו
סתרי שענין יוצא זה ולפי  זו. בדרך  בעריות איסור  להתיר  יבואו  בזה האיסור 
ודברים  סודות ודאי  שהם מרכבה ולמעשה בראשית למעשה ממש דומה עריות

ממש". נסתרים
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מן (חוץ נדבה קרבנות בין  חובה קרבנות בין  היחיד, שמקריב בהמה קרבנות כל
על ידו  "וסמך  ב): ג, (ויקרא שנאמר סמיכה, טעונים והפסח), והמעשר  הבכור
הבהמה, ראש על ידיו  בשתי  לסמוך  צריך הקרבן  שבעל  כלומר קרבנו ", ראש
ג, הקרבנות מעשה הל ' רמב"ם ז -ח; ט, מנחות (משנה כוחו  בכל  בחיים, בעודה

יג). ו;
אין או טוב ביום עליהם סומכים אם טוב, ביום שמביאים בקרבנות דנה משנתנו
הסנהדרין בראש  שעמדו  ישראל חכמי של הזוגות חמשת בזה ונחלקו סומכים.
ששניהם  לפי "זוגות", ונקראו  ד-יב). א, אבות (עיין דור  אחר  דור השני, הבית בזמן
בית  אב – והשני  נשיא, היה מהם אחד החכמים, וישיבת הסנהדרין  בראש  עמדו

במשנתנו. כמפורש דין ,

CBîñì àHL :øîBà øæòBé ïa éñBé טוב ביום לסמוך אסור – ÅÆÆÆÅÆÄÀ
כוחו , בכל  הבהמה על סומך הקרבן ובעל  שהואיל הקרבן, ראש על 

ביום  חיים בבעלי להשתמש  ואסור  חיים, בבעלי משתמש  שהוא נמצא
לסמיכה ט  תיכף סובר  שאינו טוב, יום מערב אלא סומך  אינו הלכך  וב;

CBîñìשחיטה. :øîBà ïðçBé ïa éñBéשהואיל לסמוך, מותר  – ÅÆÈÈÅÄÀ
שתיכף  טוב, ביום עליו  סומכים אף טוב, ביום הקרבן  את ומקריבים

שחיטה. zebefd.לסמיכה x`y s` mdipia ewlgp jkeäéçøt ïa òLBäéÀËÇÆÀÇÀÈ
CBîñì :øîBà éìaøàä éàzð .CBîñì àHL :øîBàהרי – ÅÆÄÀÄÇÈÇÀÅÄÅÄÀ

השני. הזוג CBîñì.מחלוקת àHL :øîBà éàaè ïa äãeäéÀÈÆÇÇÅÆÄÀ
CBîñì :øîBà çèL ïa ïBòîL.השלישי הזוג מחלוקת הרי  – ÄÀÆÈÈÅÄÀ

CBîñì àHL :øîBà ïBéìèáà .CBîñì :øîBà äéòîLהרי – ÀÇÀÈÅÄÀÇÀÇÀÅÆÄÀ
הרביעי . הזוג e÷ìçðמחלוקת àG íçðîe ìlä אב שהיה מנחם – ÄÅÀÇÅÆÀÀ

לסמוך הלל הנשיא עם הסכים דין שלא ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי););););בית מפרשים, ויש 
נחלקו אם íçðî((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).).נודע àöé;הורדוס המלך  לעבודת – ÈÈÀÇÅ

רעה לתרבות שיצא אומרים, ישראלישראלישראלישראל"),"),"),"),ויש """"תפארתתפארתתפארתתפארת éànL((((עייןעייןעייןעיין ñðëðÄÀÇÇÇ
הלל . על ונחלק דין, בית אב להיות במקומו –àHL :øîBà éànLÇÇÅÆ

CBîñì :øîBà ìlä .CBîñì.החמישי הזוג מחלוקת הרי  – ÄÀÄÅÅÄÀ
íéàéNð eéä íéðBLàøä בן יוסי  היינו : זוג, בכל  ראשון הנזכר  – ÈÄÄÈÀÄÄ

והלל שמעיה טבאי, בן יהודה פרחיה, בן  יהושע (dligzayיועזר ,
,(mgpne lld xkfp,בדורו נשיא היה מהם אחד úBáàכל íäì íéiðLeÀÄÄÈÆÂ

ïéc úéa שמעון הארבלי, ניתאי יוחנן , בן יוסי  היינו : שני, והנזכר – ÅÄ
ושמאי אבטליון שטח, mgpn),בן  mewna `ay) אב היה מהם אחד כל 

הנשיאים  – הראשונים הזוגות שבשלושת נמצא, בסנהדרין . דין בית

האחרונים  הזוגות בשני ואילו לסמוך, דין  בית ואבות לסמוך שלא סברו 
לסמוך. שלא דין  בית ואבות לסמוך , אמרו  הנשיאים –

ג ה נ ש מ ר ו א ב
המשיכו הלל  ובית שמאי בית שאף ללמד, משנתנו מוסיפה הקודמת למשנה כהמשך 
בעולות  נחלקו  כן טוב. ביום הקרבים הקרבנות על סומכים אם מחלוקת באותה
ד ). (ב, ביצה במסכת זו משנה נשנתה וכבר  טוב ביום אותן מקריבים אם ראייה

íéîìL ïéàéáî :íéøîBà éànL úéa ושמחה חגיגה שלמי  – ÅÇÇÀÄÀÄÄÀÈÄ
נאכלים  השלמים שהרי  אדם, לאכילת צורך בהם שיש לפי  טוב, ביום

íäéìòלבעלים, ïéëîBñ ïéàåכבר שבארנו  מהטעם טוב, ביום – ÀÅÀÄÂÅÆ
בכל הבהמה ראש  על  לסמוך  שצריך  לפי  הקודמת, המשנה בתחילת

על סומכים אין  הלכך טוב; ביום חיים בבעלי להשתמש  ואסור כוחו,
טוב, יום מערב אלא טוב ביום שמביאים והשמחה החגיגה שלמי 

שחיטה. לסמיכה תיכף סוברים אינם שמאי úBìBòשבית àG ìáàÂÈ
בהן  ואין למזבח שכולן  לפי טוב, ביום יחיד עולות מביאים אין –

ביום  קרבות אינן היום, צורך  שהן ראייה, עולות ואפילו לאדם, אכילה
הרגל. ימות בשאר  אלא íéîìLטוב ïéàéáî :íéøîBà ìlä úéáeÅÄÅÀÄÀÄÄÀÈÄ

úBìBòå עולות ובין ושמחה חגיגה שלמי בין טוב ביום מביאים – À
טוב, ביום אותם מקריבים טוב יום חובת שהם הקרבנות שכל  ראייה,

íäéìò ïéëîBñå והקרבתם שהואיל  לסמוך– אף טוב, ביום מותרת ÀÀÄÂÅÆ
ברם, שחיטה. לסמיכה תיכף הלל : בית שסוברים מותר , עליהם

ביום  קרבים שאינם מודים הלל בית אף ונדבות, נדרים של בקרבנות
אחר. ביום להביאם ואפשר היום, צורך ואינם הואיל טוב,

izdw - zex`ean zeipyn

האדם עצמו צריך להעניינים שמברר אותם, דומם צומח וחי, להכרח קיומו. והיינו, שאין זה כמו שהדומם־צומח־חי צריכים להאדם 
שמברר אותם, לפי שעל־ידי עבודת האדם מגיעים הם לתכליתם, כי זה שהדומם־צומח־חי צריכים להאדם, אינו אלא בשביל לבוא 

להתכלית והעילוי שלהם, אבל להכרח קיומם אינם צריכים להאדם.
ממאמר יו"ד שבט ה'תשי"ד



רלג ziprz zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"א: כא מביאה דף היא מקומם, על להגן צדיקים של בזכויות הגמרא שדיברה כיון

מזה: למעלה זה היו שזכויותיהם àðneàצדיקים àaà[דם déì[מקיז éúà äåä ©¨¨¨£¨¨¥¥
àîBé ìk àòé÷øc àzáéúnî àîìL בכל לו אומרת השמים מן קול בת היתה - §¨¨¦§¦§¨¦§¦¨¨¨

עליך', 'שלום כךéiaàìeיום àúaLcהיה àîBé éìòî ìk ו שבת], ìk[ערב àáøì §©©¥¨©£¥¨§©§¨§¨¨¨
éøetéëc àîBé éìòî ו הכיפורים]. יום ìç[ערב à÷ äåäéiaàc dézòc àL אביי - ©£¥¨§¦¥£¨¨¨§¨©§¥§©©¥

מצטער àðneàהיה àaàc íeMî,יום בכל לקבל לו גרמו אומנא אבא שמעשי - ¦§©¨¨¨
שבת. בערב רק לקבל גרמו déìומעשיו eøîà,להצטער לך אין השמים, מן לאביי ¨§¥

déãáBòkשכן ãáòéîì úéöî àì שאתה אומנא, אבא כמעשי לעשות יכול אינך - Ÿ¨¦§¤¡©§¨¥
לכך. זכה ובדין כמותו, דם מקיז להיות יכול ואינך ישיבה הגמרא:ראש ©éàîeמבררת

déãáBò eåäמעשיו היו מה -.àðneà àaàc:הגמרא ãéáòמשיבה äåä éëc £¨¥§©¨¨¨§¦£¨¨¦
àúléî,לאנשים דם מקיז כשהיה -úéçî äåä להקזה הממתינים את מניח היה - ¦§¨£¨¨¦

ãeçì éLðå ãeçì éøáb,צניעות ÷àðøמשום déa úéàc àLeáì déì úéàå- ©§¥§§¨¥§§¦¥§¨§¦¥©§¨
הדם, הקזת כלי מחובר שבו בגד לו àúìéñeëויש ék àòéæa úååäc סדוק שהוא - ©£©§¦¨¦¦§¨

ו  וסתום, מחובר הבגד ושאר ההקזה, כלי כגודל àúzéàרק déì àéúà úååä éë- ¦£©©§¨¥¦§¨
דם, להקיז אשה אליו dìוכשבאה Léaìî äåäזה éëéäבגד ék[כדי]ìkzñéð àìc £¨©§¦¨¦¥¦§Ÿ¦§©¥

da.לה àòéðöcכןåכשמקיז àzëec déì úéà שמונחת צנוע מקום מבחוץ לו יש - ¨§¦¥§¨¦§¦¨
קופה, ìé÷Lcבו éèéLt déa éãLc נוטל שהיה המעות את אדם כל בה שמניח - §¨¥¥§¦¥§¨¦

מי ההקזה, déìעבור úéàcלשלם àìומיdéa,[מניחם]éãLמעות déì úéìc §¦¥¨¥¥§¥¥Ÿ
éñkéîó ו לא. או נתן אם ראה לא אחד אף שהרי לתת, שלא התבייש לא -äåä éë ¦§¦¦£¨

ïðaøî àáøBö déì énøúà,לו להקיז חכם תלמיד לו מזדמן וכשהיה -dépéî àøâà ¦§©¥¥§¨¥©¨¨©§¨¦¥
ìé÷L àì,לשלם לו היה אם אף שכר ממנו נוטל היה לא -éà÷c øúáe כשעמד - Ÿ¨¦¨©§¨¥

מלהקיז חכם éèéLtהתלמיד déì áéäé,מעות אומנא אבא לו נתן -,déì øîàå ¨¦¥§¦¥§¨©¥
ìéæ ו מאכל לך קנה לך -CLôð àéøá.עמו עצמך ותבריא - ¦§¦©§¨

מעשיו: ולבחון לבדקו רצה אביי, זאת ששמע ïðaøcלאחר àâeæ éiaà øcL ãç àîBé¨©¨©©©¥¨§©¨¨
dé÷ãáéîì.אומנא אבא מעשי את לבדוק חכמים תלמידי שני אביי שלח אחד יום - §¦§§¥

לפניו eäðé÷Làåוכשבאו eäðéìëàå eäðéáúBà,והשקם והאכילם הושיבם -Cîe §¦§§¨§¦§§©§¦§¨
àéìéìa é÷øzñéa eäì עליהם לישון נאים, צמר מצעי במיטתם הניח ובלילה - §¦§©§¥§¥§¨

בנוחות.

eäðéì÷Lå eäðéëøk àøôöì,ונטלום הצמר מצעי את התלמידים גללו בבוקר -eî÷å §©§¨©§¦§§©§¦§§¨
ì eäì e÷ôðåà÷eL לשוק אומנא אבא אף יצא למוכרם. שרוצים כמי לשוק ויצאו - §¨§§§¨

eäðéçkLàå.ומצאם -ì ,déì eøîàeåL éëéä øî déîéiL יחשדם אם לבודקו ורצו הם. שוים כמה המצעים את הרב ישום - §©§§¦§¨§¥§©§¥©¥¦¨
מדמיהם. בפחות וישומם éëäåבגניבה éëä ,eäì øîà.שוים הם וכך כך -éôè eåL àîìãå ,déì eøîà הם שוים אולי - ¨©§¨¦§¨¦¨§¥§¦§¨¨§¥

שאמרת. מכפי eäðéì÷Lיותר éëäa ,eäì øîà.אלו כגון מצעים קניתי בכך -eäéð Cãéc ,déì eøîà אלו מצעים באמת - ¨©§§¨¦©§¦§¨§¥¦¨¦
הם, péîשלך eäðéì÷LåEועוד לנסותך. ממך ולקחנום -péî àúeèîa ,déì eøîàE,לנו אמור ממך בבקשה -ïðézãLç éàîa §©§¦§¦¨¨§¥§¨¨¦¨§©£©§¦©

מעשינו. בראותך חשדתנו במה -àðéîà ,eäì øîàשודאי אמרתי -òìwéà íééeáL ïBéãt[הזדמן]eôéñkàå ,ïðaøì eäì ¨©§£¦¨¦§§¦¦§©§§©¨¨§¦§¦
él[התביישו] øîéîì.בדמיהם ולפדות למוכרם מצעי לקחו ולכן כסף, øîשצריכים eäðéì÷Lð àzLä ,déì eøîà עתה - §¥©¦¨§¥©§¨¦§§¦§©

המצעים. את קח שבדקנוך àzòLלאחר àeääî ,eäì øîà,שבויים לפדיון שלקחתם שסברתי זמן מאותו -eäðézçqà ¨©§¥©©§¨©©§¦§
éàzòãîונתתים מהם דעתי הסחתי -,ä÷ãöì.ליטלם רוצה איני ולכן ¦©§©¦§¨¨

ומספרת: הגמרא ìçממשיכה à÷ äåäàáøc dézòc àL בערב רק השמים מן שלום שמקבל מכך רבא של דעתו נחלשה - £¨¨¨§¨©§¥§¨¨
הכיפורים, שבת.éiaàcמעלתוíeMîיום ערב בכל déìשמקבל eøîà,השמים מן éizñîàlekàלרבא úéðâî à÷c C ¦§©©¥¨§¥¦§©¥§¨©§¦©¨

àkøk.הכיפורים יום בערב עירך יושבי כל על להגן זכויותיך שמרובות דייך - §©¨
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·øæòBé ïa éñBéøîBà:CBîñì àHL.ïðçBé ïa éñBéøîBà:CBîñì.äéçøt ïa òLBäéøîBà:CBîñì àHL.éàzð ¥¤¤¤¥¤¦§¥¤¨¨¥¦§§ª©¤§©§¨¥¤¦§¦©
éìaøàäøîBà:CBîñì.éàaè ïa äãeäéøîBà:CBîñì àHL.çèL ïa ïBòîLøîBà:CBîñì.äéòîLøîBà: ¨©§¥¦¥¦§§¨¤©©¥¤¦§¦§¤¨¨¥¦§§©§¨¥
CBîñì.ïBéìèáàøîBà:CBîñì àHL.íçðîe ìläe÷ìçð àG.àöéíçðî,ñðëðéànL.éànLøîBà:àHL ¦§©§©§¥¤¦§¦¥§©¥¤§§¨¨§©¥¦§©©©©©¥¤
CBîñì.ìläøîBà:CBîñì.íéàéNð eéä íéðBLàøä,ïéc úéa úBáà íäì íéiðLe. ¦§¦¥¥¦§¨¦¦¨§¦¦§¦¦¨¤£¥¦
‚éànL úéaíéøîBà:íäéìò ïéëîBñ ïéàå íéîìL ïéàéáî,úBìBò àG ìáà.ìlä úéáeíéøîBà:íéîìL ïéàéáî ¥©©§¦§¦¦§¨¦§¥§¦£¥¤£¨¥¦¥§¦§¦¦§¨¦

íäéìò ïéëîBñå úBìBòå. §§§¦£¥¤

aaaa.jenql `ly xne` xfrei oa iqeiøåã ,ã"á úåáà ïéáå íéàéùðä ïéá äúéä ú÷åìçîä åæå .êîåñ àåä åçë ìëáù ,íééç éìòáá ùîúùîù éðôî .è"åéá
:øåã øçà.mgpn `viúåéäì åîå÷îá éàîù ñðëðå ,åàì íò äæá ììä íò ÷ìçð íà åðéðòî òãåä àì êëéôì .ììä ìù åøáç úåéäìî ùøéôå ,êìîä úãåáòì

:ììä ìò ÷ìçðå ,åéúçú ã"á áà.mipey`xd:íéàéùð åéä âåæ ìëá ïåùàø åøëæåäù
bbbb.minly mi`ian:èåéãäì äìéëà êøåö íäá ùéù éôì ,äâéâç éîìù.mdilr oikneq oi`eóëú èçùå êîñå ïðéòá àìã .íåé ãåòáî ïäéìò êîåñ àìà

:äèéçù äëéîñì.zeler `l la`àø÷ øîàã ìâøä úåîé øàùá äáéø÷äì ìåëé éøäù .äéàø úìåò åìéôàå ,ãéçé úìåò(è"ë øáãîá)íëì ,íëì äéäú úøöò
:äåáâì àìå.oi`ian mixne` lld ziaeáéúëã .äééàø úåìåòå äâéâç éîìù(æ"è íéøáã)íéîìù ïéá úåìåò ïéá ,úåáãðå íéøãð ìáà .'äìã ìë ,'äì úøöò

:è"åéá ïéáéø÷ ïéà ìëä éøáã

`xephxa yexit

סוד טעם שמעו ולא ביניהם ונתנו  שנשאו  השניים שאותם בגמרא, שאמרו
סתרי שענין יוצא זה ולפי  זו. בדרך  בעריות איסור  להתיר  יבואו  בזה האיסור 
ודברים  סודות ודאי  שהם מרכבה ולמעשה בראשית למעשה ממש דומה עריות

ממש". נסתרים

y c e w z a y
ב ה נ ש מ ר ו א ב

מן (חוץ נדבה קרבנות בין  חובה קרבנות בין  היחיד, שמקריב בהמה קרבנות כל
על ידו  "וסמך  ב): ג, (ויקרא שנאמר סמיכה, טעונים והפסח), והמעשר  הבכור
הבהמה, ראש על ידיו  בשתי  לסמוך  צריך הקרבן  שבעל  כלומר קרבנו ", ראש
ג, הקרבנות מעשה הל ' רמב"ם ז -ח; ט, מנחות (משנה כוחו  בכל  בחיים, בעודה

יג). ו;
אין או טוב ביום עליהם סומכים אם טוב, ביום שמביאים בקרבנות דנה משנתנו
הסנהדרין בראש  שעמדו  ישראל חכמי של הזוגות חמשת בזה ונחלקו סומכים.
ששניהם  לפי "זוגות", ונקראו  ד-יב). א, אבות (עיין דור  אחר  דור השני, הבית בזמן
בית  אב – והשני  נשיא, היה מהם אחד החכמים, וישיבת הסנהדרין  בראש  עמדו

במשנתנו. כמפורש דין ,

CBîñì àHL :øîBà øæòBé ïa éñBé טוב ביום לסמוך אסור – ÅÆÆÆÅÆÄÀ
כוחו , בכל  הבהמה על סומך הקרבן ובעל  שהואיל הקרבן, ראש על 

ביום  חיים בבעלי להשתמש  ואסור  חיים, בבעלי משתמש  שהוא נמצא
לסמיכה ט  תיכף סובר  שאינו טוב, יום מערב אלא סומך  אינו הלכך  וב;

CBîñìשחיטה. :øîBà ïðçBé ïa éñBéשהואיל לסמוך, מותר  – ÅÆÈÈÅÄÀ
שתיכף  טוב, ביום עליו  סומכים אף טוב, ביום הקרבן  את ומקריבים

שחיטה. zebefd.לסמיכה x`y s` mdipia ewlgp jkeäéçøt ïa òLBäéÀËÇÆÀÇÀÈ
CBîñì :øîBà éìaøàä éàzð .CBîñì àHL :øîBàהרי – ÅÆÄÀÄÇÈÇÀÅÄÅÄÀ

השני. הזוג CBîñì.מחלוקת àHL :øîBà éàaè ïa äãeäéÀÈÆÇÇÅÆÄÀ
CBîñì :øîBà çèL ïa ïBòîL.השלישי הזוג מחלוקת הרי  – ÄÀÆÈÈÅÄÀ

CBîñì àHL :øîBà ïBéìèáà .CBîñì :øîBà äéòîLהרי – ÀÇÀÈÅÄÀÇÀÇÀÅÆÄÀ
הרביעי . הזוג e÷ìçðמחלוקת àG íçðîe ìlä אב שהיה מנחם – ÄÅÀÇÅÆÀÀ

לסמוך הלל הנשיא עם הסכים דין שלא ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי););););בית מפרשים, ויש 
נחלקו אם íçðî((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).).נודע àöé;הורדוס המלך  לעבודת – ÈÈÀÇÅ

רעה לתרבות שיצא אומרים, ישראלישראלישראלישראל"),"),"),"),ויש """"תפארתתפארתתפארתתפארת éànL((((עייןעייןעייןעיין ñðëðÄÀÇÇÇ
הלל . על ונחלק דין, בית אב להיות במקומו –àHL :øîBà éànLÇÇÅÆ

CBîñì :øîBà ìlä .CBîñì.החמישי הזוג מחלוקת הרי  – ÄÀÄÅÅÄÀ
íéàéNð eéä íéðBLàøä בן יוסי  היינו : זוג, בכל  ראשון הנזכר  – ÈÄÄÈÀÄÄ

והלל שמעיה טבאי, בן יהודה פרחיה, בן  יהושע (dligzayיועזר ,
,(mgpne lld xkfp,בדורו נשיא היה מהם אחד úBáàכל íäì íéiðLeÀÄÄÈÆÂ

ïéc úéa שמעון הארבלי, ניתאי יוחנן , בן יוסי  היינו : שני, והנזכר – ÅÄ
ושמאי אבטליון שטח, mgpn),בן  mewna `ay) אב היה מהם אחד כל 

הנשיאים  – הראשונים הזוגות שבשלושת נמצא, בסנהדרין . דין בית

האחרונים  הזוגות בשני ואילו לסמוך, דין  בית ואבות לסמוך שלא סברו 
לסמוך. שלא דין  בית ואבות לסמוך , אמרו  הנשיאים –

ג ה נ ש מ ר ו א ב
המשיכו הלל  ובית שמאי בית שאף ללמד, משנתנו מוסיפה הקודמת למשנה כהמשך 
בעולות  נחלקו  כן טוב. ביום הקרבים הקרבנות על סומכים אם מחלוקת באותה
ד ). (ב, ביצה במסכת זו משנה נשנתה וכבר  טוב ביום אותן מקריבים אם ראייה

íéîìL ïéàéáî :íéøîBà éànL úéa ושמחה חגיגה שלמי  – ÅÇÇÀÄÀÄÄÀÈÄ
נאכלים  השלמים שהרי  אדם, לאכילת צורך בהם שיש לפי  טוב, ביום

íäéìòלבעלים, ïéëîBñ ïéàåכבר שבארנו  מהטעם טוב, ביום – ÀÅÀÄÂÅÆ
בכל הבהמה ראש  על  לסמוך  שצריך  לפי  הקודמת, המשנה בתחילת

על סומכים אין  הלכך טוב; ביום חיים בבעלי להשתמש  ואסור כוחו,
טוב, יום מערב אלא טוב ביום שמביאים והשמחה החגיגה שלמי 

שחיטה. לסמיכה תיכף סוברים אינם שמאי úBìBòשבית àG ìáàÂÈ
בהן  ואין למזבח שכולן  לפי טוב, ביום יחיד עולות מביאים אין –

ביום  קרבות אינן היום, צורך  שהן ראייה, עולות ואפילו לאדם, אכילה
הרגל. ימות בשאר  אלא íéîìLטוב ïéàéáî :íéøîBà ìlä úéáeÅÄÅÀÄÀÄÄÀÈÄ

úBìBòå עולות ובין ושמחה חגיגה שלמי בין טוב ביום מביאים – À
טוב, ביום אותם מקריבים טוב יום חובת שהם הקרבנות שכל  ראייה,

íäéìò ïéëîBñå והקרבתם שהואיל  לסמוך– אף טוב, ביום מותרת ÀÀÄÂÅÆ
ברם, שחיטה. לסמיכה תיכף הלל : בית שסוברים מותר , עליהם

ביום  קרבים שאינם מודים הלל בית אף ונדבות, נדרים של בקרבנות
אחר. ביום להביאם ואפשר היום, צורך ואינם הואיל טוב,

izdw - zex`ean zeipyn
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'ä úòáL" :éîà éaø éðúc ,àøazñî àaà éaøc déúååk :àáø øîà .ílLî ¯ òáMéì ìBëé̈¦¨©§©¥£©¨¨§¨¥§©¦©¨¦§©§¨§¨¥©¦©¦§ª©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fn sc zereay(oey`x meil)

ådfa llkdéì éîãc ìëdreay lk epiide ,ef dreayl dnecd - §¨§¨¥¥
.xaryl `idy xwyl

:dpyna epipyàéae÷a ÷çNî ïäî ãçà äéärayp ecbpky 'eke ¨¨¤¨¥¤§©¥§§¨
.lhepe

:`xnbd zl`eyéì änì ez àädzpye dpynd dxfg recn - ¨¨¨¦
rayp m`y dpyna x`azd xak ixde ,dreay ileqtl ze`nbec

dreayd lr ceyg dyrp ,zg` mrt xwyl:`xnbd daiyn .àðz̈¨
ïðaøc àìeñt éðz÷å àúééøBàc àìeñtmc` dligza `pzd dpy - §¨§©§¨§¨¨¥§¨§©¨¨

`pzd siqede ,xwyl raypd epiide ,dxezd on dreayl leqtd
,opaxcn wx olfb `edy ,`iaewa wgynd ly eleqt z` `iadl

.lhepe rayp ecbpky df oic xn`p eiabl s`y ycgl
:dpyna epipyïéãeLç ïäéðL eéäiax ixac ,dnewnl dreay dxfg ¨§¥¤£¦

.'ewelgi ,xne` xi`n iax .iqei
:dkldd z` zxxan `xnbdïðz éëéä ,ïîçð áøì àáø déì øîà- ¨©¥¨¨§©©§¨¥¦§©

iax e` ewelgi xne`d `ed iqei iax m`d ,dpyna epipy cvik
.ewelgi xne`d `ed xi`ndéì øîà,ongp axàðòãé àìipi` - ¨©¥Ÿ¨©§¨
:el`ye `ax jiynd .rceiéàî àúëìä.dkldd dwqtp in itk - ¦§§¨©

déì øîà,ongp ax.àðòãé àì ¨©¥Ÿ¨©§¨
,ïîçð áø øîà ,éîBéðî øa óñBé áø øîà ,øîzéà`qxibd `id jk ¦§©¨©©¥©©§¥¨©©©§¨

dpyna dpekpdøa ãéáæ áø éðz ïëå ,'e÷Bìçé øîBà éñBé éaø'©¦¥¥©£§¥¨¥©§¦©
éøîàc àkéà .'e÷Bìçé øîBà éñBé éaø' ,àéòLBàzxg` oeyl - ©§¨©¦¥¥©£¦¨§¨§¦

,ef `xnina.'e÷Bìçé øîBà éñBé éaø' ,àéòLBà éaø øîà ,ãéáæ áø éðz̈¥©§¦¨©©¦©§¨©¦¥¥©£
÷Bìçé àcáeò ïîçð áø ãáò ,éîBéðî øa óñBé áø øîàeiax ok bdp - ¨©©¥©©§¥£©©©§¨§¨©£

,miceyg mdipy eide ,eiptl `ay dxez oica dyrnl dkld ongp
.dvgn razpd mlyie ewelgiy dxede

,miceyg mdipy eid :dpyna epipy,dîB÷îì äòeáL äøæçixac ¨§¨§¨¦§¨
.iqei iax

:`xnbd zxxanäøæç ïëéäì.dreayd,énà éaø øîàewlgp §¥¨¨§¨¨©©¦©¦
,xaca mi`xen`éðéñì äòeáL äøæç ,eøîà ìááaL eðéúBaøxfg - ©¥¤§¨¤¨§¨§¨§¨§¦©

l`xyi z` `ed jexa yecwd riaydy ,ipiq xd zreayl df oic
mpi` oic zia la` ,exiagn lfeby inn rxti `ede ,'lefbz `l' lr
miceyg raezd mbe razpd mb ixdy ,dreay o`k lihdl mileki

e .mlyl aiig razpd oi` jk jezne ,dreayd lrõøàaL eðéúBaø©¥¤§¤¤
dì áieçîì äòeáL äøæç ,eøîà ìàøNé,zvwna dcedy ,razpl - ¦§¨¥¨§¨§¨§¨©§¨¨

leki epi`y jezne ,ef dreaya aiegnd `ed dxezd oic xwirne
.mlyn raydl

'ìááaL eðéúBaø' ,àtt áø øîàmd,ìàeîLe áøeõøàaL eðéúBaø' ¨©©¨¨©¥¤§¨¤©§¥©¥¤§¤¤
'ìàøNéedf.àaà éaø,`tt ax z`f gikenìááaL eðéúBaøel`áø ¦§¨¥©¦©¨©¥¤§¨¤©

,ìàeîLe'ipiql dreay dxfg' miceyg mdipy m`y mixaeq mde §¥
,melk daeb raezd oi`eïðúc(.dn lirl),eòøté àì ïéîBúiä ïëå`l-] ¦§©§¥©§¦Ÿ¦¨§

[aeg eabida ïðéåäå ,äòeáLa àlàdpyn xe`iaa epzpe ep`ype - ¤¨¦§¨§¨¦©¨
,efïànî,aegd z` zeabl minezid mi`a inn -äålî àîéìéà- ¦©¦¥¨¦Ÿ¤

mdia`y aegd z` envr deldn zeabl mi`a mdy xn`p m`
mdl reci `ly raydl mdilre ,jk lr xhy mdl yie ,el deld

,dyw ok m` ,rext df aegyeäðéàå ,äòeáL àìa ìé÷L ïBäeáà£¨¥§Ÿ§¨§¦§
äòeáLa,dreay `ll deldn daeb did ig did mdia` m` ixd - ¦§¨

.dreay jixvdl xingp minezid lr ikeøîà÷ éëä àlàly `pzd ¤¨¨¦¨¨©
,epizpynäòeáLa àlà eòøté àì ïéîBúiä ïî ïéîBúiä ïëåm` - §¥©§¦¦©§¦Ÿ¦¨§¤¨¦§¨

inezin aegd z` zeabl delnd inezi mi`ae ,delde delnd ezn
.rext df aegy mdia` mcwt `ly raydl mikixv ,deldålr §

ef dkldeðL àì ,eäééåøz éøîàc ìàeîLe áødelnd ineziy ©§¥§¨§¦©§©§Ÿ¨
,deld inezin miaebe miraypàlàote`aúnLdéiça äåìîd,äåì ¤¨¤¥©§¤§©¥Ÿ¤

,deld mb zn jk xg`eìáàm`úîdéiça äåìd,äåìîjk xg`e £¨¥Ÿ¤§©¥©§¤
oeik ,deld iyxein melk miaeb delnd iyxei oi` ,delnd zn

deld zny dryay,äòeáL äåì éðáì äåìî áéiçúð øákoi` ixdy §¨¦§©¥©§¤¦§¥Ÿ¤§¨
,df aeg rxtp `ly dreaya `l` minezidn miaebíãà ïéàå§¥¨¨

åéðáì äòeáL LéøBî`edy oenn eipal yixedl leki delnd oi` - ¦§¨§¨¨
raydl mileki delnd inezi oi` ixdy ,elhil ick dreay aiig
s`e ,rext aegd oi`y ,mdia` lr zlhen dzidy dreayd z`
mpi` ixdy ,rext aegdy raydl mileki mpi` deld inezi

miccvd ipyy dfk ote`ay l`enye ax mixaeqe ,z`f mircei
s` `linne ,melk miaeb delnd inezi oi` raydl mileki mpi`
`le dreay o`k oi`y l`enye ax exaqi miceyg mdipyy ote`a
ipiql dreay dxfgy exn`y 'laaay epizeax'y gkene ,oerxt

.l`enye ax md ,oerxt o`k oi`e dreay o`k oi`e
:`tt ax jiynn'ìàøNé õøàaL eðéúBaø'edf,àaà éaøxaeqd ©¥¤§¤¤¦§¨¥©¦©¨

,dl aiegnl dreay dxfg raydl mileki mpi` miccvd ipy m`y
,didy dyrnn ok gkene ,mlyn raydl leki epi`y jezne

déøáçî àëñð óèçc àøáb àeääcexiagn shgy mc`a dyrn - §©©§¨§¨©©§¨¥£§¥
,jzen sqk zkizgénà áøc dén÷ì àúàax iptl df oecip `a - £¨§©¥§©©¦

dry dze`ae ,in`dén÷ àaà éaø áéúé,eiptl `a` iax ayi - §¦©¦©¨©¥
dépéî àôèç óèçîc àãäñ ãç ézééàcg` cr raezd `iad - ©§¥©¨£¨§¦§¨£©¨¦¥
,ecin `kqpd z` shg razpdy d`xydéì øîà,razpdéôèç ïéà ¨©¥¦£©¦

éôèç éãéãåip` dcen ,xnelk ,izthg ily z`e izthg ok` - §¦¦£©¦
zkiiy ef `kqpy oeik z`f iziyr j` ,`kqpd z` jcin izthgy

.okl mcew ipnn dze` zlfb dz`e ,ileðéécéì éëéä ,énà áø øîà̈©©©¦¥¦¦©§
àðéc éàäì éðéic,df oic mipiicd epeci cvik -'íélL ìéæ' déì àîéð ©¨¥§©¦¨¥¨¥¦©¥

yie epnn shgy dcen `edy oeik ,el mlyl razpl xn`p m` -
xnel on`p shegd oi`e ,ely `ed mc`d ciay xac lky dwfg

,ely z` shgyéãäñ éøz àkéìlr micirnd micr ipy oi` ixd - ¥¨§¥¨£¥
gikend 'ebin' el yi ixd ,shgy dcen `edy s`e ,eztihg
z` llk shg `ly xnel on`p didy jezny ,ely `kqpdy

.ely `idy xnel on`p ,`kqpddéøèôðixnbl exhetl dvxp m` - ¦§§¥
ixd ,df ebin zngnàãäñ ãç àkéàshgy cirnd cg` cr yi - ¦¨©¨£¨

dreay aiigzn did llk shg `ly oreh did m`e ,`kqpd z`
.dreay `la epin`p ji`e ,eyigkdlòázLéà ìéæ déì àîéðm` - ¥¨¥¦¦§§©

epiide ,eaiign crdy `ziixe`c dreay rayiy el xnel dvxp
,zeyrl xyt` i` z`f mb ,crd z` yigkdl dreayøîàc ïåék¥¨§¨©

razpdéôèç óèçéîcrd ixacl dcen `ed ixd ,izthg ok` - ¦§¨£©¦
e ,eyigkdl raydl leki epi`eïìæâk déì äåädnec `ed ixd - £¨¥§©§¨

epi` df mc` s`y ,dxezd lka dreayl leqtd olfbl df oipra
`l` dreayl leqt `edy zngn `l j` ,df oecipa raydl leki

.crd z` yigkn epi`y zngnàaà éaø déì øîàm` ,in` axl ¨©¥©¦©¨
df mc`y `vnp okäòeáL áieçî äåä,`ziixe`c,òáMéì ìBëé ïéàå £¨§¨§¨§¥¨¦¨©

,ílLî ,òáMéì ìBëé Bðéàå äòeáL áieçîä ìëå`a` iaxy gkene §¨©§¨§¨§¥¨¦¨©§©¥
zlhend dreayd z` raydl leki razpd oi`yky xaeqd `ed
`a` iax xeaqiy miceyg mdipyyk oicd `ede ,mlyl aiig ,eilr
rayp razpd oi` seq seqy oeikc ,'dl aiegnl dreay dxfg'y

.mlyl aiig ,dxezd ezaiigy dreayd z`
:ef mi`xen` zwelgna `ax zrc z` d`ian `xnbd,àáø øîà̈©¨¨

àøazñî àaà éaøc déúååk,`a` iax ixack xnel xazqn -éðúc §¨¥§©¦©¨¦§©§¨§¨¥
énà éaøweqta xn`p ,ef dyxc(i ak zeny)ïéa äéäz 'ä úòeáL' ©¦©¦§©¦§¤¥
,'íäéðL`ed mixace oicdyk wxy yexcl yi 'mdipy oia' oeylne §¥¤

,dreay aeig yi mnvr razpde raezd oiaàìå`ed oecipdykïéa §Ÿ¥
.ïéLøBiäxxal yieéîc éëéä,df herin xn`p ote` dfi` lr - ©§¦¥¦¨¥

déì øîàc àîéìéàrazpd yxeil raezd yxeiãéa àaàì äðî' ¦¥¨§¨©¥¨¤§©¨§©
éáà'Edz`y oeike ,mixpic d`n jia` cia ciwtd ia`y izi`x - ¨¦

,il mxifgdl jilr eyxeidéì øîàå,razpd yxeidéì úéà ïéLîç §¨©¥©§¦¦¥
déì úéì ïéLîçåmly`e ,jl aiig ia` did ok` mixpic miying - §©§¦¥¥

ok m` ,jl aiig did `ly xexiaa rcei ip` miyinge ,jlél äî©¦
àäeáà él äîe àeädcen `ed ixde ,eia` oial epia lcadd dn - ©¦£¨

did m` dreay aiigzn did eia`y enke ,zvwnazvwna dcen
.dreay aiigzn yxeid jkåàì àlàxaecn i`ce `l` -déì øîàc ¤¨¨§¨©¥

raezd yxeiéáà ãéa àaàì äðî,Eedéì øîàrazpd yxeiïéLîç ¨¤§©¨§©¨¦¨©¥©§¦
àðòãé àì ïéùîçå àðòãéia` didy rcei ip` mixpic miying - ¨©§¨§©§¦Ÿ¨©§¨

ok` m` rcei ipi` mitqep miyinge ,mnlyl ilre ,jia`l aiig
oeik mewn lkn ,dprhd zvwna dcen `edy s`e ,jia`l aiig did
eze` dxht ,x`yd z` aiig did eia` m` zrcl jixv epi`y

.zvwna dcen zreayn dxezd
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רלכ oifge` mipy` cenr fn sc ± iying wxt`nw `aa
äéì éîãã ìëå.xaryl dreay lk -àéáå÷á ÷çùî`zknq` opixn`c ,`ed opaxc olfb -

.`ed olfb e`l `ziixe`cn la` .`ipw `lïðú éëéäxi`n iax e` ,ewelgi xne` iqei iax -

ewelgi xne`?éðéñì`l" lr l`xyi z` `ed jexa yecwd riaydy ,ipiq xd zreayl -

`le dreayl `l oiwwfp oi` oic zia la` .exiagl oenn xtekd on rxti `ede ,"lefbz

.oerxtläì áéåçîì,zvwna dcedy df lr -

,`ed ceyg ixdy ,rayil leki epi`y oeike

.mlyi'åë íéîåúéä ïëå.oiwxita `id oizipzn -

äåìä ïî àîéð éà`l eilr xhy e`ived m` -

:epzpyna yxetnd oiyxei zreaya `l` erxti

.'ek "`a` epcwt `ly dreay"åðù àì-

e`ivedy deln inzi erxti zdin dreayac

.del inzi lr xhyäåì éðáì äåìî áééçúð øáë
äòåáùrxtil delnl el oi` del zny dryn -

oi` ol `niiwc ,dreaya `l` minezid on

.dreaya `l` minezid on oirxtpíãà ïéàå
ùéøåî.dreay eilr aiegn `edy oenn eipal -

`ly" dreay aiegn `ede li`ed ,`nl`

,ok rayil oileki oi` oinezie ,"df aeg izlawzd

dreayd ef oi`e ,"`a` epcwt `ly" `l`

oileki oi` del inzi mbe ,mdia` lr zlhend

`ly l`enye ax xn`w ,odia` erxty rayil

oileki oi`e dreay aiegnd ,`nl` .erxti

l`enye axl `xiaq ,df `le df `l rayil

`le dreay `l o`k oi`e ,ipiql dreay dxfg

.oerxtíìùéìlk `le ,shgc dcen `dc -

."izthg ily" xnel sheg lk ly epnidàëéì
éãäñ éøú- "ithg `l" xninl ira i`c ebine -

."ithg icic" xninl inp onidnäéøèôì-

.ebin i`d meynàãäñ ãç àëéàxn` i`e -

z` yigkdl ireazyi`l ira ded "izthg `l"

.crdòáúùéì- eaiign crdy dreayd z` -

eaiign crde ,shgc dcen `dc ,leki epi`

leqt `ed dreay jd iabe ,shg `ly rayil

xninl `kil `de .zereay lk lv` olfbk

zlhend dreay ef oi`y ,shg dicicc razyil

.eilríäéðù ïéá.oiniiw oicd ilra m` -éì äî
äåáà éì äîå àåäzprh oreh `edy xg`n -

rayil leki epi` dnl ,ixa?
åéáà
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àúëìä- ewelgi `caer ongp ax car :jenqa opixn`c `de - `prci `l dil xn` i`n

ax `de dil `wtqn `nl` `zi` m` :onwl dpin jixtc `de .jk xg` did df

.`caer car xak `zi` m` xn` ikc cenlzd rci ,'ek ongpäåä- dinw `a` iax aizi

"ziag" wxta epivn inp ikd ,"epizeax" in` iax lirl dil ixwc `de .ecinlz didy rnyn

`pdk axl "epizeax" ax `xwy (a ,enw zay)

el`" wxtn dyw la` .eicinlz eidy iq` axe

gky` in` iaxc (a ,ck `rivn `aa) "ze`ivn

dinwl `z` ,ixetvl `ixah oia zehegy zeibxt

`nl` ,jytpl lewy lif :dil xn` ,`a` iaxc

`z`" iqxbc mixtqle .ecinlz `a` iax did `l

iaxc ab lr s`c ,ith `gip "iq` iaxc dinwl

xikfn mewn lkac ,iq` iaxn lecb xzei did in`

(a ,cp oihib) "oiwfipd"ae ,iq` iax mcew in` iax

`edd :opixn` ,jqpnde rncnde `nhndc `xnb

iax :iq` iax dil xn` ,in` iaxc dinwl `z`c

iax dide exiag did mewn lkn ,ok xne` dz`

xg`lc :xnel yi cere .epnn dvr lehil `a in`

.eiptl oipiicd mi`a eide ,y`x in` iax did onf

ïåéëizyxit - olfbk dil ded ithg xn`c

.(` ,cl `xza `aa) "mizad zwfg"a

êåúî`wec - mlyn rayil leki epi`y

jtdl epwze epnn epenn eriwti `ly ceyga

- "`prci `l miyng"ae `kd la` ,dreay

lr zlheny oeik ,oizipzna inp `kde .mlyn

- rayil oileki oi`e mdia` zreay oinezi

raezd aiegn `py `lc ,deld ipa oinlyn

oi`e ,dreay razpd aiegn `py `le dreay

.razpd mlyn - eze` aiigy dze` rayil leki

`caer carc ongp axc `kd rnync :dniz

dywe .`a` iaxc dil zilc ,iqei iaxk ewelgi

,fv `rivn `aa) "l`eyd" wxtac :wgvi epiaxl

dl`y dxtd z` l`eyc oizipzn` opixn` (a

opgei iaxc `zaeiz iediz `nil :'ek mei ivg

il dpn" :ediiexz ixn`c ongp axedlde "jcia

wqr yiy oebk :ipyne ?xeht "rcei ipi`" xne`

il dpn" :`ax xn`c ,`axck ,odipia dreay

,miyng `l` icia jl oi`" xne` dlde "jcia

rayil leki epi`y jezn ,"rcei ipi` miynge

ongp axc :xnel yie !`a` iaxk epiide ,mlyn

oizipzn iwenc `l` ,`a` iaxc dil zil i`ce

iax yxtny enke ,xi`n iaxk (my) "l`eyd"c

.iqei iaxk xaq edi`e ,xi`n iaxc dizlin `a`

`nw wxta gken `lc `d `gip inp `zyde

dpn" xn`c dcedi axc `dc (a ,ai) zeaezkc

l`enyc ,aiig "rcei ipi`" xne` dlde "jcia il

"l`eyd"c oizipzn inwen ivn `l `dc ,`id

`dc ,`axcke odipia dreay wqr yiy oebk

l`enyc `gip `zyde .`a` iaxc` `kd bilt

zwfg"ac :wgvi epiaxl dyw cer .`a` iaxc` bilte izixg` `zlnl `xwl yixcc oetxh iaxa oerny iaxk xaq edin ,`a` iaxcl dil riiqne ,jenqac `pzk oizipzn iwen

iaxc `d inc i` `l` :inp wiqne ,mzdc `caer` `a` iaxc `kqp epiid xninl iia`c dinw opax dexaq :xn`wc ,`a` iaxk dkldc rnyn (a ,cl `xza `aa) "mizad

rnyn .oiciqtn `le oinezid oilhepc `a` iaxk xaq xfrl` iaxe ,car xfrl` iaxk carce car l`enye axk carc `piic i`d :opixn` (a ,gn zereay) onwl eli`e ,'ek `a`

ewelgi xn`c ongp axe ,car xfrl` iaxk car l`enye axk carc :xn`w onwle ,ipica ongp axk ol `niiw mewn lkac :dniz cere !`a` iax enk xwir l`enye axc `zlinc

,`kqpa `a` iaxke .ipica dizeek ol `niiwc ,miceyg mdipyyk ewelgi xn`c ongp axk `zkldc xyid xtqa yxit mz epiaxe !dizeek `zkld zilc rnyn ,llk xkcn `l

jezn "`prci `l oiyng"ae `kqpa `a` iaxk dil `xiaq inp ongp axe .(` ,gv `rivn `aa) l`eyd"a `ax xn`ck "`prci `l oiyng"a oke ,(my) "mizad zwfg"a opixn`ck

oi`yk mlyn [`le] ciqtn oi`e ,opaxcn `l` ded `l raezd zreayc meyn `l` ,ciqtnc dreay aiegn raezdyk xninl ol dedc inp oky lke .mlyn rayil leki oi`y

oiciqtn `le oilhepe oiyxei zreay oirayp ,opaxc dreay `iedc ,exhy mbeta e` deln iiga del zne oinezid on oinezia ikdle ,`ziixe`c dreay aiegna `l` rayil leki

edl zi` l`enye axle .ceyg `edy itl dil opiqpwc meyn `nrhe ,opaxc dreay `l` dilr `inx `lc ab lr s` ivg raezd ciqtn oiceyg odipyae .`a` iaxe ongp axl

.lkd ciqtn rayil leki epi`y jezn opaxc dreaya elit`cg odipyae,car l`enye axk carc `wec oinezid on oineziae .ipiql dreay dxfgc ,lkd raezd ciqtn inp oicey
`le
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xcde"רלו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fn sc zereay(oey`x meil)

:ezii`x z` `ax miiqnàîìLa úøîà éàyàðåeb éàä ék åéáà ¦¨§©¦§¨¨¨¦¦©©¨¨
áéiçéî'rcei ipi`' xne`e miyinga dcen `edyk envr deldy - ¦©©

zreay raydl leki epi`y zngn ,mlyl aiig ,miying lr
`edy xexiaa rcei epi` ixdy ,miying mze` lr 'zvwna dcen'
,'mlyn raydl leki epi`y jezn'y `a` iax ixack epiide ,xeht

éøèöéàïéLøBé éab øèôéîì àø÷ Cdxezd dkxvedy xacd oaen - ¦§§¦§¨§¦§¨©¥§¦
miyxeid s`y xn`p `ly ick ,df melyzn miyxeid z` xehtl

.raydl mileki mpi`y zngn mlyl miaiigúøîà éà àlàyåéáà ¤¨¦¨§©¨¦
øeèt énð àðåeb éàä ékxeht did dfk ote`a envr deld s`y - ¦©©¨¨©¦¨

raydl leki epi`y iny l`enye ax zrck epiide ,melyzn
,dyw ok m` ,mlyn epi` eilr zlhend dreayïéLøBé éab àø÷§¨©¥§¦

éì änìixde ,ef dreayn yxeid z` hrnl dxezd dkxved dnl - ¨¨¦
zngne ,dfk ote`a minelyza aiigzn did `l envr eia` elit`

.`a` iax ixack xnel xazqny `ax xn` ef dyxc
:`xnbd zxxan,ìàeîLe áøåraydl leki epi`y mc`y mixaeqd §©§¥

dreayn miyxeid z` hrnl dxezd dkxved `le ,melyzn xeht
,dfk ote`adéa éLøc à÷ éàî ''ä úòeáL' éàämiyxec md dn - ©§©©¨¨§¦¥

df weqt :`xnbd daiyn .df weqtndéì éòaéî,ef dyxcl jxvp - ¦¨¥¥
,'íäéðL ïéa äéäz 'ä úòeáL' ,øîBà ïBôøè ïa ïBòîL ,àéðúãëì§¦§©§¨¦§¤©§¥§©¦§¤¥§¥¤

äòeáMäL ãnìî[dreayd yper-]íäéðL ìò äìçrazpd lr mb - §©¥¤©§¨¨¨©§¥¤
cia epenn z` xeqnl wcwc `ly ,raezd lr mbe ,xwyl raypy

.xwy zreaya 'd lelig icil e`eaiy jkl mxbe ,on`p mc`
zetqep zexnin `xnbd d`ian oetxh oa oerny ly ef dyxc ab`

:enyaïépî óàBð øçà á÷Bòì äøäæà ,øîBà ïBôøè ïa ïBòîL- ¦§¤©§¥©§¨¨§¥©©¥¦©¦
el libxne s`epl qetexhet`k dyrpd mc`l xeqi`d cnlp okidn

,ei`hgl miypøîBì ãeîìz(bi k zeny),'óàðú àì'yexcl yie ©§©Ÿ¦§¨
xn`p eli`kéàðz àì','ó.se`pl mixg`l mexbz `l Ÿ©§¦

Exn`Ye mkild`a EpbxYe' ,milbxnd `hg iabl weqta xn`p©¥¨§§¨¢¥¤©Ÿ§
ixn`d ciA Epz` zzl mixvn ux`n Ep`ivFd Epz` 'd z`pUA§¦§©Ÿ¨¦¨¥¤¤¦§¨¦¨¥Ÿ¨§©¨¡Ÿ¦

'EpcinWdl(fk ` mixac),,øîBà ïBôøè ïa ïBòîLmilindøzå'eðâ §©§¦¥¦§¤©§¥©¥¨§
'íëéìäàáxn`p eli`k zeyxcpíB÷î ìL Bìäàa íúépéâå ízøz- §¨¢¥¤©§¤§¦¦¤§¨¢¤¨

z` oikydy `ed jexa yecwd z` mzipibe ,ux`d z` mzxz
.mkipia eld`

mkl ErqE EpR' dxez ozn xg`l l`xyil 'd xn`y weqta xn`p§§¨¤
sFgaE abPaE dltXaE xda daxrA eipkW lM l`e ixn`d xd E`aEŸ©¨¡Ÿ¦§¤¨§¥¨¨£¨¨¨¨©§¥¨©¤¤§

oFpaNde iprpMd ux` mId'úøt øäð ìBãbä øäpä ãò(f ` mixac), ©¨¤¤©§©£¦§©§¨©©¨¨©¨§©§¨
,øîBà ïBôøè ïa ïBòîLixde ,'lecbd xdpd' zxt xdp dpekn recn ¦§¤©§¥

`l` ,ziy`xa zyxta miiepnd zexdpd zrax` oian ohwd `ed
mc` ipa mixne`y jxck edf'ïäcéàå ,àðéäc éaâì áø÷'axwzd - §©§©¥§¦¨§¦§©

s`e ,ezenk geyn dz` mb didze ,onya gynpy aeyg mc`l
xkfen ,daeyg `idy l`xyi ux` iabl zxt xdp xkfedy oeik o`k

.'lecbd xdpd' ,zeaiyg oeyla `ed mbãáò' ,àðz ìàòîLé éaø éác§¥©¦¦§¨¥¨¨¤¤
,'Cìîk Cìîoirk zeaiyg el yi jlnd ly ecar s` xnelk ¤¤§¤¤

,l`xyi ux` z` ynyn `edy zxt xdp s`e ,jlnd ly ezeaiyg
.'lecbd xdpd' dpekn `ed okle ,zeaiyg el yi

:milhepe miraypd llka dpyna epipy,'åë Bñ÷ðét ìò éðåðçäå'§©¤§¨¦©¦§¨
xne` `ed ,zern rlq ilretl oz ,oihg miz`q ipal oz el xn`
.'oilhepe oirayp ode lhepe rayp `ed ,eplhp `l mixne` ode izzp

:ef dreay minkg epwiz recn zx`an `xnbd,éaø øîà ,àéðz©§¨¨©©¦
änì Bæ äòeáL çøBèmiraypy ,ef dpwz minkg epwiz recn - ©§¨¨¨

.xwyl mdn cg` rayi i`ce ok zngn ixde ,ipepgde milretd
àðéðz ,(àaà øa) àéiç éaø déì øîàoic dpyna epl zipy xak - ¨©¥©¦¦¨©©¨§¦¨

,df.úéaä ìòaî ïéìèBðå ïéòaLð íäéðL§¥¤¦§¨¦§§¦¦©©©©¦
:`xnbd zxxandépéî dìaé÷ àì Bà dépéî dìaé÷iax laiw m`d - ¦§¨¦¥Ÿ¦§¨¦¥

mirayp mdipyy `ed oicdy jkl mikqde ,ef daeyz `iig iaxn
:z`f laiw `l iaxy gikedl `xnbd dqpn .`l e` ,milhepeàz̈

éðåðçì ïéòaLð ïéìòBt ,øîBà éaø ,àéðúc ,òîLepnn elaiw `ly §©§©§¨©¦¥£¦¦§¨¦©¤§¨¦
,zernd z`àúéà íàå`iig iaxn iax laiw ok`y xn`p m`e - §¦¦¨

,ziad lran milhepe mirayp mdipyy xaeq `ede ,eixac z`

mirayp milret'déì éòaéî 'úéaä ìòáì,xnel jixv iax did - §©©©©¦¦¨¥¥
,mirayp md eliayae ,ziad lra ciqtn ef dreay zngn ixdy
lra `edy gken 'ipepgl mirayp' milretdy iax xn`y jkne
milretd wxy oeik epiide ,mzreay zngn ciqtnd `ede ,mpic
,dreaya elit` lhep epi`e ciqtn ipepgd eli`e ,milhepe mirayp
ok bdp `ly jkae ,micra zernd z` mdl zzl el didy itl

.envrl ciqtd
:`xnbd dgec,àáø øîàmdipyy xaeq iaxy okzi mlerl ¨©¨¨

milretdy xn`y dne ,`iig iax ixack ,milhepe mirayp
dy ezpeek ,ipepgl miraypãîòîa úéaä ìòáì ïéòaLð íéìòBt£¦¦§¨¦§©©©©¦§©£©

[ipta-],éðåðç,jkl mrhdedépéî eôñëéìc éëéä ékeyiiaziy ick - ¤§¨¦¦¥¦§¦§§¦¥
eipta raydl eyiiazi zernd z` epnn elaiw zn`a m`y ,epnn

.zern epnn elaiw `ly xnele xwyl
:epizpynl zekiiy dl yiy mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

ézék ézL ,øîzéà[zeveaw-]Bæ úà Bæ úBLéçënä íéãòzecra ¦§©§¥¦¥¥¦©©§¦¤
`ly exn` mipye ytpd z` bxdy mc` lr ecird mipyy ,zg`

,xwy zecr dcird zezikd zg`y xexae ,bxd,àðeä áø øîàzk ¨©©¨
äãéòîe dîöò éðôa äàa Bæ`idy miyyeg oi`e ,zxg` zecra ¨¨¦§¥©§¨§¦¨

,dleqt `ide ,zncewd dzecra dxwiyy zkdåzk okBæ[dipyd-] §
äãéòîe dîöò éðôa äàa`ny miyyeg oi` da s`e ,zxg` zecra ¨¨¦§¥©§¨§¦¨

eli`e .dleqtd zkd `idéì änì éø÷L éãäñ éãäa ,øîà àcñç áø©¦§¨¨©©£¥¨£¥¦§¥¨¨¦
lkay s`e ,mipxwy mdy okziy micr ly zecr lawl epl dnl -
mey lawl oi` wtqn mewn lkn ,dleqtd `id m` wtq yi zk

.dleqt mdn zg`y epl xexae xg`n ,zezikd zg` ly zecr
:mzwelgn zkiiy ote` dfi`a zx`an `xnbdïéåBì éðLe ïéåìî éðL§¥©§¦§¥¦

úBøèL éðLezecra eygkedy zezik izy oze`n zk lk m` - §¥§¨
dele deln my lr `ed aeg xhy lke ,aeg xhy lr dnezg zxg`

mixg`,eäéézâeìt eðééäzrcl ,`cqg axe `ped ax ewlgp dfa - ©§§§©§
deldn daeb mielndn cg` lke ,mixyk zexhyd ipy `ped ax
zexhyd ipyy xaeq `cqg ax eli`e ,eciay aegd xhya ely

.daeb mdn cg` oi`e ,mileqt
úBøèL éðLe äåìå äåìîizy mda minezgy zexhyd ipy m` - ©§¤§Ÿ¤§¥§¨

lkae ,del eze`a mda dyep `ede deln eze`l mikiiy zezkd
lkd ixacl ,xg` mekq aezk xhyøèMä ìòa ãé[delnd-]ìò ©©©©§¨©

,äðBzçzäi`ce mdn cg` ixdy ,zexhyd ipy z` daeb epi`e ©©§¨
ixdy ,mdipiay ohwd mekqd z` daeb `ed mewn lkne ,leqt
el aiig deldy giken `ede ,xyk zexhyd cg` jytp dnn

.df mekq zegtl
úBøèL éðLe ãçà äåìå ïéåìî éðLlr mi`vei zexhyd ipy m` - §¥©§¦§Ÿ¤¤¨§¥§¨

,xg` mc` `ed delnd xhy lka j` ,del eze`ïéúéðúî eðééä- ©§©§¦¦
milretde ipepgdy ,epizpyna x`eand oicl dnecd ote` edf
,xwyn mdn cg`y epl xexay s` ,ziad lran milhepe mirayp
xeaqi ,xyk `edy okziy xhy `iven deln lky oeik ,o`k s`e
epl xexay s`e ,deldn mdizexhya miaeb mdipyy `ped ax
xhtdl leki deld oi` oick `ly oenn epnn `ived mdn cg`y
xykd `ed exhyy oreh mielndn cg` lky oeik ,mdn cg`n

.leqtd `ed exiag ly exhye
:`xnbd zwtzqnéàî úBøèL éðLe ãçà äåìîe ïéåBì éðLoicd dn - §¥¦©§¤¤¨§¥§¨©

cg` lkae ,mipey mc` ipa ipy lr zexhy ipy yi cg` delnl m`
dfa m`d ,ef z` ef eyigkdy zezkdn zg` dnezg zexhydn
`ed cg` mc` ixdy ,xhy meya el miaeb oi`y `ped ax xeaqi
eciay zexhyd cg`y xexay oeike ,zexhyd ipy z` `iveny
`edy xhydy el xnele ezegcl mieeldn cg` lk leki ,leqt
,zexhyd ipya el miaeb ,daxc`y e` ,leqtd `ed eilr `iven
zk lk eli`k df ixde ,mipey mc` ipa ipy lr m`iven `edy oeik
izy z` milawny `ped ax xaeqy ,dcirne dnvr ipta d`a

zezkd:`xnbd zxne` .B÷éz`ly ,wtqa ef dl`y cenrz - ¥
.dhytp

:`cqg ax lr `xnbd dywn,äãeäé øa àðeä áø áéúî¥¦©¨©§¨
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oifge` mipya cenr fn sc ± iying wxt`nw `aa
áééçéî àðååâ éàä éë åéáà,xn`w rcei epi` `dc ,rayil leki epi`y jezne ,dreay -

.ef dprh oreha yxeid xhtinl dihernl `xw jixhvi`c epiid - mlyiløçà á÷åòì
óàðîä.se`ipl miyp el libxdl qetexhet` el dyrp -íúøú.ux`d z` -íúéðéâå-

.mkipia ezpiky z` oikydy mewnd z`ïäãéàå àðéäã éáâì áø÷geyna zrbp m` =

`ed zxt ,xnelk .ezribpa geyn mb `dz onya

seqal mlv` iepn `edy ,zexdp ylyn ohw

o`ke ,(a ziy`xa) "zxt `ed iriaxd xdpde"

xkfp `edy liaya .lecb xdp eze` `xew `ed

mb xkfp ,daeyg `idy l`xyi ux` my lr o`k

,dgiyne ony oeyl "`pidc" .zeaiyga `ed

:opinbxzn "algn dpyced" (cl ediryi)

[` ,dn lirl dpynl jiiy] .`pidcz`äðùî
'åë éñ÷ðéô ìò áåúë åì øîàù àìonfa `l` -

el xn`y dcen ziad lray ,xacl milbx yiy

.'ek ozúéáä ìòáî ïéìèåðå ïéòáùð íäéðù-

z` ,dreaya il epnidn `l milret :dil xn`c

oke .edl ad icdqa il zxn` `lc ,edpizpn`d

.dreaya ipepg ol onidn `l :dil ixn` oilret

àøîâäîì åæ äòåáù çøåèoi`a odipyy -

`le .mdipian `ey zreay `vzy oic zial

`la oilhep i` ,dil `xiaq i`n iax (il) yxit

zreaya ipepg ciqti e` qpp oak dreay

.milretïéìèåðå ïéòáùð íäéðù àðéðúxak -

.oilhepe oirayp odipy :dpyna znzqe epl zipy

äéðéî äìáé÷g iaxn iax -e` ,dia xcde `ii

.`lòîù àúdil `xiaq i`n iax yixt ik -

elaw `ly ipepgl mirayp milret :xn`w deeba

:dil `xiaqe ,dlaiw `l `nl` - melk epnn

.micra mdl zzl el didy ,ciqti ipepgíàå
àúéàirain ziad lral oirayp ,dlaiwc -

xfege li`ed dreayl ipepg lv` odl dnc ,dil

ziad lran daebe?àáø øîàdlaiw mlerl -

ziad lral oirayp oilret :xn`w ikde ,dipin

.lif`e yxtnck ipepg iptl xnelk ,ipepg cnrna

åæ úà åæ úåùéçëîämipye bxd mixne` mipy -

.bxd `l mixne`äãéòîå äîöò éðôá äàá åæ-

dleqt zg`dy it lr s`e .ef oke ,zxg` zecra

rcei jpi`e li`ed ,ef `le ef `l leqtl jl oi` -

zkn cg`e ef zkn cg` la` .dleqt odn dfi`

odn cg` jytp dnc ,zg` zecra oipn`p oi` ef

."dcirne dnvr ipta d`a" `pyil i`d dia hwpc epiide ,leqtäîì éø÷ù éãäñ éãäá
éì:opiqxb ikd .zecr meyl zpn`p odn zg` oi` dleqt zg`de li`ed -ipye oieln ipy

."`nlr ilekc" opiqxb `le .ediizbelt epiid zexhy ipyae oieeléðùå ïéååì éðùå ïéåìî éðù
úåøèù`ped axlc ,df lr dnezg dipyde ,df lr dnezg elld zezik izyn zg`e -

.oileqt odipy `cqg axle oixiyk zexhyd odipyúåøèù éðùå äåìå äåìîel yiy -

lr zg`e df lr dnezg odn zg`e ,exiag lr ze`eld izy lr zexhy ipy cg` mc`l

ixdy ,efa oiwleg oi` `cqg axl oia `ped axl oia ,dpezgzd lr xhyd lra ci - df

z` leqtl leki dz` oi` - dleqt zg`e dxiyk zg` zezik izy gkn eilr `a df

itl ,ciqti lecbde ,epnid daeb mday ohw xhy jkld ,odipy z` xiykdl `le odipy

ohwd jytp dnn la` .dipin `penn opiwtn `l `witqnc .dleqtd `id ef :el xne`y

.dpn miz`n llka yic ,daebãçà äåìå íéåìî éðùe`ived oieln ipy .oizipzn epiid -

`l - dfa zg`e dfa dnezg zg` elld zezik izyn zg`e ,cg` del lr exhy yi`

odl oiwwfpe ,odn cg` z` ciqtdl oileki ep` oi` xwy odn cg`y oircei ep`y it lr s`e .ziad lran oilhepe oirayp :ipzwc oizipzn epiidc ,da `ped ax xn`w i`n ol `iranw

dfd iprd deld jytp dnny it lr s`e .cg` dele oieln ipyl oicd `ed - dcirne d`a efe dcirne d`a ef oieel ipye oieln ipy iab dil zi`c `ped axl inp ikde .ozeabdl oic zia

.dleqtd dfi` rcei jpi`y ,oielnd on cg` z` ciqtdl leki dz` oi` - dleqt zecr ici lr elld zexhyd on cg`a dwelãçà äåìîå ïéååì éðùef ,zexhy ipy df deln `ived -

.dfa dnezg efe dfa dnezgéàîdfa `ped ax xn` -?df lv` dgec df ,epiptl `a leqt xhya jytp dnc ,dil opiwwcfn `l - onwl edl iziinc `ed `xab cgc oeik :opixn` in

,leqt zexhy ipye oieel ipye oieln ipya elit` `dc ,dil `irain `l `cqg axl .dcirne d`a efe dcirne d`a ef - `iven `ed oieel ipy lrc oeik :`nlc e` .ciqtie df lv` dfe

.cg` delne oieel ipya oky lke
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dil `xiaq inp `a` iaxe .dilr siqel `lc ead :onwl opixn`ck ,exhy z` mbeta `le

:xn`wc `de .ziyixtc `nrhn ewelgi xn`c iqei iaxk dkldc oiceyg mdipya ongp axcl

ol zi` `a` iaxc `l` ,xi`n iaxk xaqc meyn e`l - `a` iax l`xyi ux`ay epizeax

.`nlra `a` iax xaqc ogky`ck ,mlyne dl aiegnl dxfgc xi`n iaxc `zlin iyextl

ongp axc `nrhc :xnel yi cere (d"dbd)

inp raezd aiegnc oeik meyn ,miceyg mdipyya

.ivgd ciqtn rayil leki oi`e opaxcn dreay

on minezid ok m`c ,d`xp oi` uexizd dfe

l`enyk `a` iaxe ongp ax xeaqi inp minezid

,eciqti rayil delnd ipa oileki oi`y jezn

inp deld ipa m`e .ibiltc rnyn oizrny dlekae

eciqti `l mewn lkn ,rayil oileki oi`c iaiyg

oilhepe oirayp xfrl` iaxl i`n`e ,ivgd m` ik

axe `a` iaxk ied xfrl` iaxc rnyne ?lkd

dil `pnc :dyw zvw la`.(d"dbd o`k cr) ongp

iaxc edl zil l`enye axc jenqa cenlzdl

i`d :xn`wc ,"`prci `l oiyng"ae `kqpa `a`

`zi` m`c ,d`xpe ?dia iyxc i`n "'d zreay"

did mlyn rayil leki epi`y jezn edl zi`c

oileki opi`y jezn ivgd rextl del ipal mdl

zil i`ce `l` .qxhpewa yxitck ,erxty rayil

,ciqtdl oiprl `l` mlyl oiprl `xaq i`d edl

.oeir jixve

éà- aiigin `peeb i`d ik eia` `nlya zxn`

`aa) "l`eyd" wxta xn`c o`nl :dniz

ipi`" xne` dlde "jcia il dpn" :(a ,fv `rivn

?`xw i`d dl iwen ikid ,sicr ixac ,aiig - "rcei

`da - "`prci `l miyngae `prci miyng"a i`

,oennc `aeig `l` `a`l dreay aeig `kil

l`enye axk dl iwenc :xnel yie !sicr ixac

'd zreay :aezkd xn`w ikd ,inp i` .jenqac

leki epi`y ine ,`kiiyc `kid mdipy oia didz

oi`yk oixehtc ,oiyxeid ok `le .mlyn rayil

.rayil oilekiäìçyprpe - mdipy lr

qxhpewa yxitck ,enr oicd elit` riaynd

`dc ,d`xp oke .(a ,hl zereay) "oipiicd" yixa

apebd df "apbd l` d`ae" :`ziixaa mzd yixc

.el aiig epi`y inn oenn raezy ,zeixad zrc

?"exeq"a i`w i`n` riayn :jixt ikd xzae

.oetxh iax oa oerny iaxc meyn :ipyne

.enr oicd elit` ixiinc meyn ,dteb `ziixa wiaye jd iiez`l jixhvi`cneéãäáicdq

mnef crc ((c) zeknae) (a ,ar `nw `aa) "daexn"a xne` `axc :dniz - il dnl ixwy

,yecig ied mifnl opixyknc `d ,daxc` .ipd` jenq ipd` zknqc zifg i`nc ,`ed yecig

yixac ,`ped axk xaq `axc :wgvi epiax xne`e !`cqg axl mileqt ediiexz dygkda `dc

jenqae .`ped axk `nlr ilekc `axe ongp axc` wiqn (a ,`l `xza `aa) "mizad zwfg"

axk `ax mzd inewe`l irac i`nle .dil `xiaq `l dil ,`cqg axc `ail` `ax ipync

meyn yxtnc ,mnef cr iablc xg` mrhlc ,cere ."jinrhile" xninl ivn ded `cqg

dizeek `axe ongp ax iwencn ,`ped axk dklde .`cqg axk xaqinl ivn - zegewlc `ciqt

opixn`ck ,`cqg ax ly eax did `ped axc meyn ,l`ppg epiax wqt oke ."mizad zwfg"a

dxe`kl wiic 'ek deab xne` cg`c oizipznc ,cere .(` ,bl `rivn `aa) "ze`ivn el`"a

.`ped axk
jiiy]
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,áéiçéî àðååb éàä ék åéáà àîìLa zøîà éà¦¨§©§¦§¨¨¨¦¦©©§¨¦©©
éøèöéàzøîà éà àlà ,ïéLøBé éab øèôéîì àø÷ C ¦§§¦§¨§¦§©©¥§¦¤¨¦¨§©§

änì ïéLøBé éab àø÷ ,øeèt éîð àðååb éàä ék åéáà̈¦¦©©§¨©¦¨§¨©¥§¦¨¨
'ä úòáL" éàä ,ìàeîLe áøå ?éìéLøc à÷ éàî " ¦§©§¥©§ª©©¨¨§¦

?déa¯:øîBà ïBôøè ïa ïBòîL ,àéðúãëì déì éòaéî ¥¦¨¥¥§¦§©§¨¦§¤©§¥
"íäéðL ïéa äéäz 'ä úòáL"¯äòeáMäL ãnìî §ª©¦§¤¥§¥¤§©¥¤©§¨

äøäæà :øîBà ïBôøè ïa ïBòîL .íäéðL ìò äìç̈¨©§¥¤¦§¤©§¥©§¨¨
,"óàðú àì" :øîBì ãeîìz ?ïépî óàBð øçà á÷Bòì̈¥©©¥¦©¦©§©Ÿ¦§¨

éàðz àì"íëéìäàá eðâøzå" .ó¯ïBôøè ïa ïBòîL Ÿ©§¦©¥¨§§¨¢¥¤¦§¤©§
øäpä ãò" .íB÷î ìL Bìäàa ízépéâå ízøz :øîBà¥©§¤§¦¦¤§¨¢¤¨©©¨¨

"úøt øäð ìBãbä¯áø÷ :øîBà ïBôøè ïa ïBòîL ©¨§©§¨¦§¤©§¥§©
ãáò :àðz ìàòîLé éaø éác .ïäcéàå àðéäc éaâì§©¥§¦¨§¦©©§¥©¦¦§¨¥¨¨¤¤
øîà ,àéðz .'åë "Bñ÷ðét ìò éðåðçäå" .Cìîk Cìî¤¤§¤¤§©¤§¨¦©¦§¨©§¨¨©
àéiç éaø Bì øîà ?änì Bæ äòeáL çøBè :éaø©¦©§¨¨¨¨©©¦¦¨
ìòaî ïéìèBðå ïéòaLð íäéðL :àðéðz ,(àaà øa)©©¨¨¥¨§¥¤¦§¨¦§§¦¦©©
:òîL àz ?dépéî dìaé÷ àì Bà dépéî dìaé÷ .úéaä©©¦¦§¨¦¥¨¦§¨¦¥¨§©
,àúéà íàå ;éðåðçì ïéòaLð ïéìòBt :øîBà éaø ,àéðúc§©§¨©¦¥£¦¦§¨¦©¤§¨¦§¦¦¨
ïéòaLð íéìòBt :àáø øîà !déì éòaéî úéaä ìòáì§©©©©¦¦¨¥¥£©¨¨£¦¦§¨¦
.dépéî eôñëéìã éëéä ék ,éðåðç ãîòîa úéaä ìòáì§©©©©¦§©£©¤§¨¦¦¥¦§¦§§¦¥

Bæ úà Bæ úBLéçënä íéãò ézéë ézL :øîzéà¯ ¦§©§¥¦¥¥¦©©§¦¤
äàa Bæå ,äãéòîe dîöò éðôa äàa Bæ :àðeä áø øîà̈©©¨¨¨¦§¥©§¨§¦¨§¨¨
éãäñ éãäa :øîà àcñç áø ;äãéòîe dîöò éðôa¦§¥©§¨§¦¨©¦§¨£©©£¥¨£¥
úBøèL éðLe ïéåBì éðLe ïéåìî éðL !éì änì éøwL©¨¥¨¨¦§¥©§¦§¥¦§¥§¨

¯úBøèL éðLe äåìå äåìî .eäéézâeìt eðééä¯ãé ©§§§©§©§¤§Ÿ¤§¥§¨©
ãçà äåìå ïéåìî éðL .äðBzçzä ìò øèMä ìòa©©©§¨©©©§¨§¥©§¦§Ÿ¤¤¨

úBøèL éðLe¯ãçà äåìîe ïéåBì éðL .ïéúéðúî eðééä §¥§¨©§©§¦¦§¥¦©§¤¤¨
,äãeäé øa àðeä áø áéúî .e÷éz ?éàî ,úBøèL éðLe§¥§¨©¥§¦©¨©§¨
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רלז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fn sc zereay(oey`x meil)

:ezii`x z` `ax miiqnàîìLa úøîà éàyàðåeb éàä ék åéáà ¦¨§©¦§¨¨¨¦¦©©¨¨
áéiçéî'rcei ipi`' xne`e miyinga dcen `edyk envr deldy - ¦©©

zreay raydl leki epi`y zngn ,mlyl aiig ,miying lr
`edy xexiaa rcei epi` ixdy ,miying mze` lr 'zvwna dcen'
,'mlyn raydl leki epi`y jezn'y `a` iax ixack epiide ,xeht

éøèöéàïéLøBé éab øèôéîì àø÷ Cdxezd dkxvedy xacd oaen - ¦§§¦§¨§¦§¨©¥§¦
miyxeid s`y xn`p `ly ick ,df melyzn miyxeid z` xehtl

.raydl mileki mpi`y zngn mlyl miaiigúøîà éà àlàyåéáà ¤¨¦¨§©¨¦
øeèt énð àðåeb éàä ékxeht did dfk ote`a envr deld s`y - ¦©©¨¨©¦¨

raydl leki epi`y iny l`enye ax zrck epiide ,melyzn
,dyw ok m` ,mlyn epi` eilr zlhend dreayïéLøBé éab àø÷§¨©¥§¦

éì änìixde ,ef dreayn yxeid z` hrnl dxezd dkxved dnl - ¨¨¦
zngne ,dfk ote`a minelyza aiigzn did `l envr eia` elit`

.`a` iax ixack xnel xazqny `ax xn` ef dyxc
:`xnbd zxxan,ìàeîLe áøåraydl leki epi`y mc`y mixaeqd §©§¥

dreayn miyxeid z` hrnl dxezd dkxved `le ,melyzn xeht
,dfk ote`adéa éLøc à÷ éàî ''ä úòeáL' éàämiyxec md dn - ©§©©¨¨§¦¥

df weqt :`xnbd daiyn .df weqtndéì éòaéî,ef dyxcl jxvp - ¦¨¥¥
,'íäéðL ïéa äéäz 'ä úòeáL' ,øîBà ïBôøè ïa ïBòîL ,àéðúãëì§¦§©§¨¦§¤©§¥§©¦§¤¥§¥¤

äòeáMäL ãnìî[dreayd yper-]íäéðL ìò äìçrazpd lr mb - §©¥¤©§¨¨¨©§¥¤
cia epenn z` xeqnl wcwc `ly ,raezd lr mbe ,xwyl raypy

.xwy zreaya 'd lelig icil e`eaiy jkl mxbe ,on`p mc`
zetqep zexnin `xnbd d`ian oetxh oa oerny ly ef dyxc ab`

:enyaïépî óàBð øçà á÷Bòì äøäæà ,øîBà ïBôøè ïa ïBòîL- ¦§¤©§¥©§¨¨§¥©©¥¦©¦
el libxne s`epl qetexhet`k dyrpd mc`l xeqi`d cnlp okidn

,ei`hgl miypøîBì ãeîìz(bi k zeny),'óàðú àì'yexcl yie ©§©Ÿ¦§¨
xn`p eli`kéàðz àì','ó.se`pl mixg`l mexbz `l Ÿ©§¦

Exn`Ye mkild`a EpbxYe' ,milbxnd `hg iabl weqta xn`p©¥¨§§¨¢¥¤©Ÿ§
ixn`d ciA Epz` zzl mixvn ux`n Ep`ivFd Epz` 'd z`pUA§¦§©Ÿ¨¦¨¥¤¤¦§¨¦¨¥Ÿ¨§©¨¡Ÿ¦

'EpcinWdl(fk ` mixac),,øîBà ïBôøè ïa ïBòîLmilindøzå'eðâ §©§¦¥¦§¤©§¥©¥¨§
'íëéìäàáxn`p eli`k zeyxcpíB÷î ìL Bìäàa íúépéâå ízøz- §¨¢¥¤©§¤§¦¦¤§¨¢¤¨

z` oikydy `ed jexa yecwd z` mzipibe ,ux`d z` mzxz
.mkipia eld`

mkl ErqE EpR' dxez ozn xg`l l`xyil 'd xn`y weqta xn`p§§¨¤
sFgaE abPaE dltXaE xda daxrA eipkW lM l`e ixn`d xd E`aEŸ©¨¡Ÿ¦§¤¨§¥¨¨£¨¨¨¨©§¥¨©¤¤§

oFpaNde iprpMd ux` mId'úøt øäð ìBãbä øäpä ãò(f ` mixac), ©¨¤¤©§©£¦§©§¨©©¨¨©¨§©§¨
,øîBà ïBôøè ïa ïBòîLixde ,'lecbd xdpd' zxt xdp dpekn recn ¦§¤©§¥

`l` ,ziy`xa zyxta miiepnd zexdpd zrax` oian ohwd `ed
mc` ipa mixne`y jxck edf'ïäcéàå ,àðéäc éaâì áø÷'axwzd - §©§©¥§¦¨§¦§©

s`e ,ezenk geyn dz` mb didze ,onya gynpy aeyg mc`l
xkfen ,daeyg `idy l`xyi ux` iabl zxt xdp xkfedy oeik o`k

.'lecbd xdpd' ,zeaiyg oeyla `ed mbãáò' ,àðz ìàòîLé éaø éác§¥©¦¦§¨¥¨¨¤¤
,'Cìîk Cìîoirk zeaiyg el yi jlnd ly ecar s` xnelk ¤¤§¤¤

,l`xyi ux` z` ynyn `edy zxt xdp s`e ,jlnd ly ezeaiyg
.'lecbd xdpd' dpekn `ed okle ,zeaiyg el yi

:milhepe miraypd llka dpyna epipy,'åë Bñ÷ðét ìò éðåðçäå'§©¤§¨¦©¦§¨
xne` `ed ,zern rlq ilretl oz ,oihg miz`q ipal oz el xn`
.'oilhepe oirayp ode lhepe rayp `ed ,eplhp `l mixne` ode izzp

:ef dreay minkg epwiz recn zx`an `xnbd,éaø øîà ,àéðz©§¨¨©©¦
änì Bæ äòeáL çøBèmiraypy ,ef dpwz minkg epwiz recn - ©§¨¨¨

.xwyl mdn cg` rayi i`ce ok zngn ixde ,ipepgde milretd
àðéðz ,(àaà øa) àéiç éaø déì øîàoic dpyna epl zipy xak - ¨©¥©¦¦¨©©¨§¦¨

,df.úéaä ìòaî ïéìèBðå ïéòaLð íäéðL§¥¤¦§¨¦§§¦¦©©©©¦
:`xnbd zxxandépéî dìaé÷ àì Bà dépéî dìaé÷iax laiw m`d - ¦§¨¦¥Ÿ¦§¨¦¥

mirayp mdipyy `ed oicdy jkl mikqde ,ef daeyz `iig iaxn
:z`f laiw `l iaxy gikedl `xnbd dqpn .`l e` ,milhepeàz̈

éðåðçì ïéòaLð ïéìòBt ,øîBà éaø ,àéðúc ,òîLepnn elaiw `ly §©§©§¨©¦¥£¦¦§¨¦©¤§¨¦
,zernd z`àúéà íàå`iig iaxn iax laiw ok`y xn`p m`e - §¦¦¨

,ziad lran milhepe mirayp mdipyy xaeq `ede ,eixac z`

mirayp milret'déì éòaéî 'úéaä ìòáì,xnel jixv iax did - §©©©©¦¦¨¥¥
,mirayp md eliayae ,ziad lra ciqtn ef dreay zngn ixdy
lra `edy gken 'ipepgl mirayp' milretdy iax xn`y jkne
milretd wxy oeik epiide ,mzreay zngn ciqtnd `ede ,mpic
,dreaya elit` lhep epi`e ciqtn ipepgd eli`e ,milhepe mirayp
ok bdp `ly jkae ,micra zernd z` mdl zzl el didy itl

.envrl ciqtd
:`xnbd dgec,àáø øîàmdipyy xaeq iaxy okzi mlerl ¨©¨¨

milretdy xn`y dne ,`iig iax ixack ,milhepe mirayp
dy ezpeek ,ipepgl miraypãîòîa úéaä ìòáì ïéòaLð íéìòBt£¦¦§¨¦§©©©©¦§©£©

[ipta-],éðåðç,jkl mrhdedépéî eôñëéìc éëéä ékeyiiaziy ick - ¤§¨¦¦¥¦§¦§§¦¥
eipta raydl eyiiazi zernd z` epnn elaiw zn`a m`y ,epnn

.zern epnn elaiw `ly xnele xwyl
:epizpynl zekiiy dl yiy mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

ézék ézL ,øîzéà[zeveaw-]Bæ úà Bæ úBLéçënä íéãòzecra ¦§©§¥¦¥¥¦©©§¦¤
`ly exn` mipye ytpd z` bxdy mc` lr ecird mipyy ,zg`

,xwy zecr dcird zezikd zg`y xexae ,bxd,àðeä áø øîàzk ¨©©¨
äãéòîe dîöò éðôa äàa Bæ`idy miyyeg oi`e ,zxg` zecra ¨¨¦§¥©§¨§¦¨

,dleqt `ide ,zncewd dzecra dxwiyy zkdåzk okBæ[dipyd-] §
äãéòîe dîöò éðôa äàa`ny miyyeg oi` da s`e ,zxg` zecra ¨¨¦§¥©§¨§¦¨

eli`e .dleqtd zkd `idéì änì éø÷L éãäñ éãäa ,øîà àcñç áø©¦§¨¨©©£¥¨£¥¦§¥¨¨¦
lkay s`e ,mipxwy mdy okziy micr ly zecr lawl epl dnl -
mey lawl oi` wtqn mewn lkn ,dleqtd `id m` wtq yi zk

.dleqt mdn zg`y epl xexae xg`n ,zezikd zg` ly zecr
:mzwelgn zkiiy ote` dfi`a zx`an `xnbdïéåBì éðLe ïéåìî éðL§¥©§¦§¥¦

úBøèL éðLezecra eygkedy zezik izy oze`n zk lk m` - §¥§¨
dele deln my lr `ed aeg xhy lke ,aeg xhy lr dnezg zxg`

mixg`,eäéézâeìt eðééäzrcl ,`cqg axe `ped ax ewlgp dfa - ©§§§©§
deldn daeb mielndn cg` lke ,mixyk zexhyd ipy `ped ax
zexhyd ipyy xaeq `cqg ax eli`e ,eciay aegd xhya ely

.daeb mdn cg` oi`e ,mileqt
úBøèL éðLe äåìå äåìîizy mda minezgy zexhyd ipy m` - ©§¤§Ÿ¤§¥§¨

lkae ,del eze`a mda dyep `ede deln eze`l mikiiy zezkd
lkd ixacl ,xg` mekq aezk xhyøèMä ìòa ãé[delnd-]ìò ©©©©§¨©

,äðBzçzäi`ce mdn cg` ixdy ,zexhyd ipy z` daeb epi`e ©©§¨
ixdy ,mdipiay ohwd mekqd z` daeb `ed mewn lkne ,leqt
el aiig deldy giken `ede ,xyk zexhyd cg` jytp dnn

.df mekq zegtl
úBøèL éðLe ãçà äåìå ïéåìî éðLlr mi`vei zexhyd ipy m` - §¥©§¦§Ÿ¤¤¨§¥§¨

,xg` mc` `ed delnd xhy lka j` ,del eze`ïéúéðúî eðééä- ©§©§¦¦
milretde ipepgdy ,epizpyna x`eand oicl dnecd ote` edf
,xwyn mdn cg`y epl xexay s` ,ziad lran milhepe mirayp
xeaqi ,xyk `edy okziy xhy `iven deln lky oeik ,o`k s`e
epl xexay s`e ,deldn mdizexhya miaeb mdipyy `ped ax
xhtdl leki deld oi` oick `ly oenn epnn `ived mdn cg`y
xykd `ed exhyy oreh mielndn cg` lky oeik ,mdn cg`n

.leqtd `ed exiag ly exhye
:`xnbd zwtzqnéàî úBøèL éðLe ãçà äåìîe ïéåBì éðLoicd dn - §¥¦©§¤¤¨§¥§¨©

cg` lkae ,mipey mc` ipa ipy lr zexhy ipy yi cg` delnl m`
dfa m`d ,ef z` ef eyigkdy zezkdn zg` dnezg zexhydn
`ed cg` mc` ixdy ,xhy meya el miaeb oi`y `ped ax xeaqi
eciay zexhyd cg`y xexay oeike ,zexhyd ipy z` `iveny
`edy xhydy el xnele ezegcl mieeldn cg` lk leki ,leqt
,zexhyd ipya el miaeb ,daxc`y e` ,leqtd `ed eilr `iven
zk lk eli`k df ixde ,mipey mc` ipa ipy lr m`iven `edy oeik
izy z` milawny `ped ax xaeqy ,dcirne dnvr ipta d`a

zezkd:`xnbd zxne` .B÷éz`ly ,wtqa ef dl`y cenrz - ¥
.dhytp

:`cqg ax lr `xnbd dywn,äãeäé øa àðeä áø áéúî¥¦©¨©§¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

oifge` mipya cenr fn sc ± iying wxt`nw `aa
áééçéî àðååâ éàä éë åéáà,xn`w rcei epi` `dc ,rayil leki epi`y jezne ,dreay -

.ef dprh oreha yxeid xhtinl dihernl `xw jixhvi`c epiid - mlyiløçà á÷åòì
óàðîä.se`ipl miyp el libxdl qetexhet` el dyrp -íúøú.ux`d z` -íúéðéâå-

.mkipia ezpiky z` oikydy mewnd z`ïäãéàå àðéäã éáâì áø÷geyna zrbp m` =

`ed zxt ,xnelk .ezribpa geyn mb `dz onya

seqal mlv` iepn `edy ,zexdp ylyn ohw

o`ke ,(a ziy`xa) "zxt `ed iriaxd xdpde"

xkfp `edy liaya .lecb xdp eze` `xew `ed

mb xkfp ,daeyg `idy l`xyi ux` my lr o`k

,dgiyne ony oeyl "`pidc" .zeaiyga `ed

:opinbxzn "algn dpyced" (cl ediryi)

[` ,dn lirl dpynl jiiy] .`pidcz`äðùî
'åë éñ÷ðéô ìò áåúë åì øîàù àìonfa `l` -

el xn`y dcen ziad lray ,xacl milbx yiy

.'ek ozúéáä ìòáî ïéìèåðå ïéòáùð íäéðù-

z` ,dreaya il epnidn `l milret :dil xn`c

oke .edl ad icdqa il zxn` `lc ,edpizpn`d

.dreaya ipepg ol onidn `l :dil ixn` oilret

àøîâäîì åæ äòåáù çøåèoi`a odipyy -

`le .mdipian `ey zreay `vzy oic zial

`la oilhep i` ,dil `xiaq i`n iax (il) yxit

zreaya ipepg ciqti e` qpp oak dreay

.milretïéìèåðå ïéòáùð íäéðù àðéðúxak -

.oilhepe oirayp odipy :dpyna znzqe epl zipy

äéðéî äìáé÷g iaxn iax -e` ,dia xcde `ii

.`lòîù àúdil `xiaq i`n iax yixt ik -

elaw `ly ipepgl mirayp milret :xn`w deeba

:dil `xiaqe ,dlaiw `l `nl` - melk epnn

.micra mdl zzl el didy ,ciqti ipepgíàå
àúéàirain ziad lral oirayp ,dlaiwc -

xfege li`ed dreayl ipepg lv` odl dnc ,dil

ziad lran daebe?àáø øîàdlaiw mlerl -

ziad lral oirayp oilret :xn`w ikde ,dipin

.lif`e yxtnck ipepg iptl xnelk ,ipepg cnrna

åæ úà åæ úåùéçëîämipye bxd mixne` mipy -

.bxd `l mixne`äãéòîå äîöò éðôá äàá åæ-

dleqt zg`dy it lr s`e .ef oke ,zxg` zecra

rcei jpi`e li`ed ,ef `le ef `l leqtl jl oi` -

zkn cg`e ef zkn cg` la` .dleqt odn dfi`

odn cg` jytp dnc ,zg` zecra oipn`p oi` ef

."dcirne dnvr ipta d`a" `pyil i`d dia hwpc epiide ,leqtäîì éø÷ù éãäñ éãäá
éì:opiqxb ikd .zecr meyl zpn`p odn zg` oi` dleqt zg`de li`ed -ipye oieln ipy

."`nlr ilekc" opiqxb `le .ediizbelt epiid zexhy ipyae oieeléðùå ïéååì éðùå ïéåìî éðù
úåøèù`ped axlc ,df lr dnezg dipyde ,df lr dnezg elld zezik izyn zg`e -

.oileqt odipy `cqg axle oixiyk zexhyd odipyúåøèù éðùå äåìå äåìîel yiy -

lr zg`e df lr dnezg odn zg`e ,exiag lr ze`eld izy lr zexhy ipy cg` mc`l

ixdy ,efa oiwleg oi` `cqg axl oia `ped axl oia ,dpezgzd lr xhyd lra ci - df

z` leqtl leki dz` oi` - dleqt zg`e dxiyk zg` zezik izy gkn eilr `a df

itl ,ciqti lecbde ,epnid daeb mday ohw xhy jkld ,odipy z` xiykdl `le odipy

ohwd jytp dnn la` .dipin `penn opiwtn `l `witqnc .dleqtd `id ef :el xne`y

.dpn miz`n llka yic ,daebãçà äåìå íéåìî éðùe`ived oieln ipy .oizipzn epiid -

`l - dfa zg`e dfa dnezg zg` elld zezik izyn zg`e ,cg` del lr exhy yi`

odl oiwwfpe ,odn cg` z` ciqtdl oileki ep` oi` xwy odn cg`y oircei ep`y it lr s`e .ziad lran oilhepe oirayp :ipzwc oizipzn epiidc ,da `ped ax xn`w i`n ol `iranw

dfd iprd deld jytp dnny it lr s`e .cg` dele oieln ipyl oicd `ed - dcirne d`a efe dcirne d`a ef oieel ipye oieln ipy iab dil zi`c `ped axl inp ikde .ozeabdl oic zia

.dleqtd dfi` rcei jpi`y ,oielnd on cg` z` ciqtdl leki dz` oi` - dleqt zecr ici lr elld zexhyd on cg`a dwelãçà äåìîå ïéååì éðùef ,zexhy ipy df deln `ived -

.dfa dnezg efe dfa dnezgéàîdfa `ped ax xn` -?df lv` dgec df ,epiptl `a leqt xhya jytp dnc ,dil opiwwcfn `l - onwl edl iziinc `ed `xab cgc oeik :opixn` in

,leqt zexhy ipye oieel ipye oieln ipya elit` `dc ,dil `irain `l `cqg axl .dcirne d`a efe dcirne d`a ef - `iven `ed oieel ipy lrc oeik :`nlc e` .ciqtie df lv` dfe

.cg` delne oieel ipya oky lke
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dil `xiaq inp `a` iaxe .dilr siqel `lc ead :onwl opixn`ck ,exhy z` mbeta `le

:xn`wc `de .ziyixtc `nrhn ewelgi xn`c iqei iaxk dkldc oiceyg mdipya ongp axcl

ol zi` `a` iaxc `l` ,xi`n iaxk xaqc meyn e`l - `a` iax l`xyi ux`ay epizeax

.`nlra `a` iax xaqc ogky`ck ,mlyne dl aiegnl dxfgc xi`n iaxc `zlin iyextl

ongp axc `nrhc :xnel yi cere (d"dbd)

inp raezd aiegnc oeik meyn ,miceyg mdipyya

.ivgd ciqtn rayil leki oi`e opaxcn dreay

on minezid ok m`c ,d`xp oi` uexizd dfe

l`enyk `a` iaxe ongp ax xeaqi inp minezid

,eciqti rayil delnd ipa oileki oi`y jezn

inp deld ipa m`e .ibiltc rnyn oizrny dlekae

eciqti `l mewn lkn ,rayil oileki oi`c iaiyg

oilhepe oirayp xfrl` iaxl i`n`e ,ivgd m` ik

axe `a` iaxk ied xfrl` iaxc rnyne ?lkd

dil `pnc :dyw zvw la`.(d"dbd o`k cr) ongp

iaxc edl zil l`enye axc jenqa cenlzdl

i`d :xn`wc ,"`prci `l oiyng"ae `kqpa `a`

`zi` m`c ,d`xpe ?dia iyxc i`n "'d zreay"

did mlyn rayil leki epi`y jezn edl zi`c

oileki opi`y jezn ivgd rextl del ipal mdl

zil i`ce `l` .qxhpewa yxitck ,erxty rayil

,ciqtdl oiprl `l` mlyl oiprl `xaq i`d edl

.oeir jixve

éà- aiigin `peeb i`d ik eia` `nlya zxn`

`aa) "l`eyd" wxta xn`c o`nl :dniz

ipi`" xne` dlde "jcia il dpn" :(a ,fv `rivn

?`xw i`d dl iwen ikid ,sicr ixac ,aiig - "rcei

`da - "`prci `l miyngae `prci miyng"a i`

,oennc `aeig `l` `a`l dreay aeig `kil

l`enye axk dl iwenc :xnel yie !sicr ixac

'd zreay :aezkd xn`w ikd ,inp i` .jenqac

leki epi`y ine ,`kiiyc `kid mdipy oia didz

oi`yk oixehtc ,oiyxeid ok `le .mlyn rayil

.rayil oilekiäìçyprpe - mdipy lr

qxhpewa yxitck ,enr oicd elit` riaynd

`dc ,d`xp oke .(a ,hl zereay) "oipiicd" yixa

apebd df "apbd l` d`ae" :`ziixaa mzd yixc

.el aiig epi`y inn oenn raezy ,zeixad zrc

?"exeq"a i`w i`n` riayn :jixt ikd xzae

.oetxh iax oa oerny iaxc meyn :ipyne

.enr oicd elit` ixiinc meyn ,dteb `ziixa wiaye jd iiez`l jixhvi`cneéãäáicdq

mnef crc ((c) zeknae) (a ,ar `nw `aa) "daexn"a xne` `axc :dniz - il dnl ixwy

,yecig ied mifnl opixyknc `d ,daxc` .ipd` jenq ipd` zknqc zifg i`nc ,`ed yecig

yixac ,`ped axk xaq `axc :wgvi epiax xne`e !`cqg axl mileqt ediiexz dygkda `dc

jenqae .`ped axk `nlr ilekc `axe ongp axc` wiqn (a ,`l `xza `aa) "mizad zwfg"

axk `ax mzd inewe`l irac i`nle .dil `xiaq `l dil ,`cqg axc `ail` `ax ipync

meyn yxtnc ,mnef cr iablc xg` mrhlc ,cere ."jinrhile" xninl ivn ded `cqg

dizeek `axe ongp ax iwencn ,`ped axk dklde .`cqg axk xaqinl ivn - zegewlc `ciqt

opixn`ck ,`cqg ax ly eax did `ped axc meyn ,l`ppg epiax wqt oke ."mizad zwfg"a

dxe`kl wiic 'ek deab xne` cg`c oizipznc ,cere .(` ,bl `rivn `aa) "ze`ivn el`"a

.`ped axk
jiiy]
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éøèöéàzøîà éà àlà ,ïéLøBé éab øèôéîì àø÷ C ¦§§¦§¨§¦§©©¥§¦¤¨¦¨§©§

änì ïéLøBé éab àø÷ ,øeèt éîð àðååb éàä ék åéáà̈¦¦©©§¨©¦¨§¨©¥§¦¨¨
'ä úòáL" éàä ,ìàeîLe áøå ?éìéLøc à÷ éàî " ¦§©§¥©§ª©©¨¨§¦

?déa¯:øîBà ïBôøè ïa ïBòîL ,àéðúãëì déì éòaéî ¥¦¨¥¥§¦§©§¨¦§¤©§¥
"íäéðL ïéa äéäz 'ä úòáL"¯äòeáMäL ãnìî §ª©¦§¤¥§¥¤§©¥¤©§¨

äøäæà :øîBà ïBôøè ïa ïBòîL .íäéðL ìò äìç̈¨©§¥¤¦§¤©§¥©§¨¨
,"óàðú àì" :øîBì ãeîìz ?ïépî óàBð øçà á÷Bòì̈¥©©¥¦©¦©§©Ÿ¦§¨

éàðz àì"íëéìäàá eðâøzå" .ó¯ïBôøè ïa ïBòîL Ÿ©§¦©¥¨§§¨¢¥¤¦§¤©§
øäpä ãò" .íB÷î ìL Bìäàa ízépéâå ízøz :øîBà¥©§¤§¦¦¤§¨¢¤¨©©¨¨

"úøt øäð ìBãbä¯áø÷ :øîBà ïBôøè ïa ïBòîL ©¨§©§¨¦§¤©§¥§©
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,àúéà íàå ;éðåðçì ïéòaLð ïéìòBt :øîBà éaø ,àéðúc§©§¨©¦¥£¦¦§¨¦©¤§¨¦§¦¦¨
ïéòaLð íéìòBt :àáø øîà !déì éòaéî úéaä ìòáì§©©©©¦¦¨¥¥£©¨¨£¦¦§¨¦
.dépéî eôñëéìã éëéä ék ,éðåðç ãîòîa úéaä ìòáì§©©©©¦§©£©¤§¨¦¦¥¦§¦§§¦¥

Bæ úà Bæ úBLéçënä íéãò ézéë ézL :øîzéà¯ ¦§©§¥¦¥¥¦©©§¦¤
äàa Bæå ,äãéòîe dîöò éðôa äàa Bæ :àðeä áø øîà̈©©¨¨¨¦§¥©§¨§¦¨§¨¨
éãäñ éãäa :øîà àcñç áø ;äãéòîe dîöò éðôa¦§¥©§¨§¦¨©¦§¨£©©£¥¨£¥
úBøèL éðLe ïéåBì éðLe ïéåìî éðL !éì änì éøwL©¨¥¨¨¦§¥©§¦§¥¦§¥§¨

¯úBøèL éðLe äåìå äåìî .eäéézâeìt eðééä¯ãé ©§§§©§©§¤§Ÿ¤§¥§¨©
ãçà äåìå ïéåìî éðL .äðBzçzä ìò øèMä ìòa©©©§¨©©©§¨§¥©§¦§Ÿ¤¤¨

úBøèL éðLe¯ãçà äåìîe ïéåBì éðL .ïéúéðúî eðééä §¥§¨©§©§¦¦§¥¦©§¤¤¨
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oifge` mipy` cenr gn sc ± iying wxt`nw `aa

úåòãøî éúù äåáâ øîåà ãçàdzid dnk mze` oiwcea eidy ,`ipz ycgd zecr iab -

.riwx ly eletiya cne`a eipir d`xnl rwxwd on deab= úòãøî.ø÷áä ãîìîéàî
åàìoenn zecrl oitxhvn -?s`e ,oenn zecra xg` cr mr cirdl xyk odn cg` lk

.`cqg axl `iywe ,leqt cg`y eprciy it lràáø øîàel`n cg` :xn`w ikd -

.df zecra ezenk xn`i m` xg` cr mr sxhvn

ztxhvnd ef zk ziyrpy ,zxg` zecr epiide

i`lbi`c ,df ycga dnvrl zxg` zecr

iede ,eriiqn df ixdy ,cidq` `hyewc `zlin

.cge ixz dil'åë úåøéôäù ïîæá éúîéà-

zexitdy onfa - rayil ziad lra jixv izni`

.'ek oixeavåá÷øîã éãáò éøéôãipepg xdnne -

zlaw mcew gwel ly eilk jezl mkilydl

.xefgi `ly ,xpicdåðù àì`din dreayac -

.'ek deln zny `l` ,oinezid on oinezi ilwy

äòåáù äåìî áééçúð,melk lawzd `ly -

.dreay jixv xhya elit` oinezid on rxtpdy

dreay eilr aiegn `edy oenn yixen mc` oi`e

ef dreay rayil mileki mipad oi`y itl ,eipal

.mdia` aiigzpyäáéè äîmpenn riwtdl -?

- ynn dreay dze` rayil oileki oi` m`

epcwt `ly dreay" oebk ,oiyxei zreay erayi

.oilhepe ,"`a`ïéãá ãîòlr df xhy `ivedy -

.lehe rayd :oic zia el exn`e ,del inziíà
ìàåîùå áøãì àúéàdreay yixen mc` oi`c -

.oica cnr `ly oia oica cnr oia dizi` ,eipal

å÷åìçéoi`y `dl `incc ,oiceyg mdipy iab -

axc `dl `zil `nl` .rayil leki odn cg`

.l`enyeøéàî éáøã àáéìà,lirl `pinwe` -

car ongp axe .dnewnl dreay dxfg :xn`c

.iqei iaxkäúî.dzaezk dzab `ly dpnl` -

ïéøéëæî äéùøåé.dzaezk oiaebe oiraeze -ãò
íéðù ùîçå íéøùòexar m`e ,dlra znyn -

.deciqtd - deraz `le mipy ynge mixyr

onf lk :(` ,cw) "`yepd"a zeaezka opz ikdc

on zepefn dlhp `ly ,dia` ziaa `idy

,mipy ynge mixyr cr dzaezk daeb ,oinezid

oiaeb oiyxei zdin ipzw .dzlgn draz `l m`e

on deabi oiyxei zreaya jgxk lre ,dzaezk

`edy ,deln iiga del zinc ab lr s` ,oinezid

`nl` .oiyxeil dreay daiigzpe ,diiga zn

.diyxeil dreay dyixedåéùøåé ìáà òîù àú
'åëå äéùøåé úàå äúåà ïéòéáùî`yix -

dl azk :(` ,et) zeaezka "azekd"a oizipznc

`ed ,"jiyxei lre jilr il oi` dreaye xcp"

,diyxei `le dze` `l driaydl leki epi`

mraezl d`ae `ed zn m` ,eiyxei la`

dzn m` diyxei z`e dze` oiriayn ,dzaezk

eiyxei ipzwcne .dzaezk zeabl oi`a ode

,opiwqr drayp `lca `nl` ,dze` oiriayn

dpin rnye ,oilhepe diyxei oiraypc ipzwe

.dreay yixen mc`äðîìàá äúåàipzwc -

elit` `nwezn "dze` oiriayn eiyxei"

ax dl iwen ipzwc "diyxei z`e" la` .dpnl`a

dznyky ,del iiga deln zn dil dedc ,`ed zn jk xg`e eiiga dzne .dreayd one xcpd on `id dxeht ixdy ,dreay `la dzaezk dl aiigzp df dyxib m` ,dyexba l`enye

.dreaya `l` erxti `l oinezid on oinezid :(` ,dn zereay) opzck ,rayil oikixv eiyxein rxtil oi`ad diyxeie ,dipal ezyixed jkitl ,dreay `la eilr xenb oenn dl yi `id
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[` ,dn lirl dpynl jiiy]òáùð`l` dpwzip `l zqid zreayc :dniz - ziad lra

?rayp i`n`e ,['eke opaxca ligznd xeaca] (` ,en zereay) lirl gkenck ,ongp ax inia

k :xne`e ,melk dzr el ozp `ly oebk ixiinc xnel yiezexitd il zzpy mcew jl eizzp xa

ziad lra ly eilkl zexit ipepgd ccny `yixa ixiinc :mz epiax yxtn cere .mcewn

xpic ziad lra ozp `tiqae ,ipepg zeyxa mcere

oilhepy yecig iede ,ipepg elhp `l oiicre zepga

oilhepe oiraypa ixii` oizipzn dleke .dreaya

oiraypc `nrhe ."dprha `ly oirayp el`e" cr

.mcbpky zwfgn zvw e`vie li`ed - oilhepe

zexit ccen ipepg oi`c - dcedi iaxc `nrhe

`la ziad lra gwele ,xpicd law ok m` `l`

dcedi iax xn` `tiqa xpic el ozpa oke .dreay

cecnle xpic gwil ekxcc ,zexitd el ozil jixvy

ikd df itle siwn oi`y ipepga ixiinc ,zexit

dcedi iax xn` :`xnbac `ziixaa `yexit

oixeav zexitdy onfa ilr minkg ewlgp izni`

il ecen eixeg`l oliytdy onfa la` ,'ek oigpene

i`dc :dywe .di`xd eilr exiagn `ivendc

yxtnc `nlrc "izni`" x`yk ied `l "izni`"

,yxtl `a oia welgl `a oia ,`nw `pzc `zlin

`le ."izni`" x`yk ied qxhpewd yexitl la`

mewn lka :(a ,`t) oiaexir opixn`c `d iywz

ixac yxtl `l` epi` "izni`" dcedi iax xn`y

opiqxb mixtqd lkac ,welgl `a `kde minkg

,"dpyna dcedi iax xn`y" (my) "oelg" wxta

.welgl xity ied `ziixac "izni`" la`

éáø`d - 'ek ecia zexitdy lk xne` dcedi

ipepg jxc oi` :`kd dcedi iax xn`w `lc

- ipgley iab xn`ck ,xpic lehiy cr zexit zzl

opixii` `kdc `l` ,siwdl ipepg jxcc meyn

jiiy `l inp onwle .siwdl ekxc oi`y eze`a

itl ,dpeilrd lr eci ecia xqi`dy lk :xninl

mzde ,zehexta xqi` ozep ziad lra minrty

`pyil `pz jkl ,'ek xqi`dy lk xninl jiiy `l

.irhinl `kilc
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gn sc zereay(ipy meil)

m` ,ycegd zecr iabl `ziixaa epipyãçàmicrdøîBàdidy ¤¨¥
gxiddBábxeriya rwxwdnúBòcøî ézLz` ea mipeekny lwn-] ¨©§¥©§§

,[zyxegd dndadøîBà ãçàåxeriya deab didyìLL,zercxn §¤¨¥¨Ÿ
,úîéi÷ ïúeãò.zg` zrcxn ly xeriya zerhl ieyr mc`y oeik ¥¨©¤¤

m` j`ìL øîBà ãçàLzercxnLîç øîBà ãçàå,zercxnïúeãò ¤¨¥¨Ÿ§¤¨¥¨¥¥¨
,äìèa,`ziixad zniiqn .dfa zerhl ieyr mc` oi`yïéôøèöîe §¥¨¦§¨§¦

úøçà úeãòì` crl sxhvdl leki micrdn cg` lk -cirdle xg §¥©¤¤
.zxg` zecr enråàì éàîmdipyy `ziixad zpeek oi` m`d - ©¨

mitxhvnúeãòìly zxg`,ïBîîleqt mdn cg`y s`y gkene §¥¨
zrck `lye ,zxg` zecra cirdl leki `ed mewn lkn ,i`cea

.`cqg ax
:`xnbd dgec,àáø øîàcg` lk xiykdl `ziixad zpeek oi` ¨©¨¨

y xnel `l` ,zxg` zecrl mdnúøçà úeãòì ïéôøèöî øçàå àeä§©¥¦§¨§¦§¥©¤¤
LãBç Làø ìLciriy sqep crl sxhvdl leki mdn cg` lk - ¤Ÿ¤

oeik 'zxg` zecr' dpekn ef zecre ,gxid zii`x oipra eixack
,mitxhvny jkl mrhde ,dycg zk miyrp xg`d crde `edy

ãçå éøz eäì éåäcmipy ,lyn jxce ,cg` cbp mipy md ixd - §¨¥§§¥§©
cirn cg`e zercxn yly ly daeba gxid d`xpy micirn

,zercxn yng daeba d`xpyãçà ìL åéøác ïéàåmilawzn §¥§¨¨¤¤¨
íéðL íB÷îaly mzecr `l` ,eze` miyigknd micr ipy cbp - ¦§§¨¦

.zlawzn mipyd
:dpyna epipy'åë úBøét øðéãa éì ïz éðåðçì øîà'el xn` ,el ozpe ¨©§¤§¨¦¤¦§¦¨¥

lra rayi ,iltpe`a ezzpe jl eizzp el xn` ,xpic eze` il oz
el xn` ,zexitd z` il oz el xn` .xpicd z` el ozpy ziad
,xne` dcedi iax .ipepg rayi ,jzia jezl mizklede jl mizzp

.'dpeilrd lr eci ecia zexitdy lk
éúîéà ,äãeäé éaø øîà ,àéðzziad lra jixvy minkgl dcen ip` ©§¨¨©©¦§¨¥¨©

,raydlïéøeáö úBøétäL ïîæa[miteq`-]ïéøøBò ïäéðLe ,ïéçpeîe ¦§©¤©¥§¦¨¦§¥¤§¦
ïäéìòlra jixv ,mda wfgen epi` cg` s`y oeikc ,mdilr mipc - £¥¤

,mlhil ick raydl ziadìáàm`åéøBçàì Búte÷a ïìéLôä- £¨¦§¦¨§¨©£¨
,eab lr dielzd eztewa mgipde ziad lra mlhpBøáçî àéöBnä©¦¥£¥

,äéàøä åéìò.dreay `ll mda wifgn ziad lrae ¨¨¨§¨¨
:dpyna epipyì øîà''åë éì ïz éðçìeLxn` ,el ozpe ,zern xpica ¨©§§¨¦¤¦

lra rayi ,iltpe`a ezzpe jl izzp el xn` ,xpicd z` il oz el
mizzp el xn` ,zernd z` il oz el xn` ,xpicd z` el ozp .ziad
jxc oi` ,xne` dcedi iax .ipgley rayi ,jqik jezl zklyde jl

.'xpic lehiy cr xqi` ozil ipgley
dcedi iaxe minkg zwelgn dpyna d`aed recn zx`an `xnbd

:miinrt,àëéøöecàúéén÷ àä ïðéòîLà éà`ian `pzd did m` - §¦¨¦©§§¦©¨©©§¨
minkg zrcly ,zexite ipepg iabl ,dpey`xd zwelgnd z` wx
dcedi iaxle zexitd z` lehil ick dreay jixv ziad lra

wxy mixeaq epiid ,dreay `ll mlhepïðaø éøîà à÷ Cäalray §©¨¨§¦©¨¨
,dreay jixv ziadàì éá÷øîc ïåéëå ,éá÷øîc éãéáò éøéôc íeMî¦§¥¥£¦¦§©§§¦§¥¨§©§§¦Ÿ

déì eäLîdvex ipepgd oi`e ,awxidl miieyr zexity oeik - ©§¥
ilk jezl mpzil xdnne ,gweld ea xefgi `ny ,ecia mzedydl
lr melyzd z` laiw `l oiicry ezprhl milbx yie ,ziad lra
s` zexitd z` lehil ick dreay jixv ziad lrae ,el` zexit

,ezeyxa mdyéá÷øî àìc úBòî ìáàhxetd ipgley iabl la` - £¨¨§Ÿ©§§¦
ipgleyd oziy `xaq oi`e ,awxidl miieyr zernd oi`y ,zern

,xqi`d z` lawiy mcew ziad lral zernd z`déì eãBî àîéà¥¨¥
äãeäé éaøìeilr exiagn `ivendy dcedi iaxl micen md `ny - §©¦§¨

`l oiicry orehy ipgleyd ixac mixazqn `ly oeik ,di`xd
:x`al `xnbd dkiynn .xqi`d z` laiwàäa øîzéà éàåm` - §¦¦§©§¨

wxy mixaeq epiid ,ipgley iabl wx mzwelgn zipyp dzidàäa§¨
äãeäé éaø øîà÷k ,dreay `ll on`p ziad lray`ly oei ¨¨©©¦§¨

z` lawiy mcew ziad lral zern ipgleyd oziy xazqn
,xqi`dCäa ìáàoziy xazqny ,zext xkend ipepg iabl - £¨§©

eawxi `ly ick ,zernd z` lawiy mcew s` zexitd z` ipepgd
,ezeyxaïðaøì eäì äãBî àîéà`ll on`p ziad lra oi`y ¥¨¤§§©¨¨
,dreayàëéøöizy z` rinydl dpynd dkxved okl - §¦¨

.zewelgnd
:dpyna epipyíéîBúiä ïëå ['åëå] dúaeúk úîâBtä eøîàL íLk'§¥¤¨§©¤¤§¨¨§¥©§¦

eòøté àì.'dreaya `l` Ÿ¦¨§
:`xnbd zxxanïànîdf lry ,oenn zeabl minezid mi`a inn - ¦©

,rext df aegy mdl reci `ly raydl mdilry dpynd dxn`
äålî àîéìéà,dyw ok m` ,envr deldn m` -àìa ìé÷L ïBäeáà ¦¥¨¦Ÿ¤£¨¥§Ÿ

äòeáLa eäðéàå äòeáL`ll deldn daeb did envr a`d ixd - §¨§¦§¦§¨
mewn lka ixde ,raydl jixvp minezid z` recne ,dreay

:`xnbd zx`an .minezid lr miliwnïî íéîBúiä ïëå ,øîà÷ éëä̈¦¨¨©§¥©§¦¦
äòeáLa àlà eòøté àì íéîBúiäiyxeie ,delde delnd ezn m` - ©§¦Ÿ¦¨§¤¨¦§¨

reci `ly raydl mdilr ,deld iyxein zeabl mi`a delnd
.dreay jixv minezin daebd lky itl ,rext df aegy mdl

:df oecipa mi`xen` zwelgn d`ian `xnbdéøîàc ìàeîLe áø©§¥§¨§¦
eðL àì ,eäééåøz,dreaya deld inezin miaeb delnd ineziy ©§©§Ÿ¨

àlàote`aúnLdéiça äåìîd,äåìmileki delnd iyxei eide ¤¨¤¥©§¤§©¥Ÿ¤
deld mb znyke ,dreay `ll envr deldn zeabliyxei mikixv

.deld iyxein eabiy mcew raydl delndìáàm`úîdéiça äåì £¨¥Ÿ¤§©¥
d,äåìîixdáéiçúð øákdäåìîenvréðáìdäòeáL äåìzeabl ick ©§¤§¨¦§©¥©§¤¦§¥Ÿ¤§¨

,dreay jixvy minezidn daebd oick ,mdnLéøBî íãà ïéàå§¥¨¨¦
åéðáì äòeáLaiig `edy oenn eipal yixedl leki delnd oi` - §¨§¨¨

dzidy dreayd z` md mb erayi `l m` ,elhil ick dreay
mpi` ,rext aegd oi`y raydl mileki mpi`y oeike ,eilr zlhen

.deld iyxein melk miaeb
:wlegd zrc z` `xnbd d`ianøæòìà éaøc dén÷ äeçìLegly - §¨¨©¥§©¦¤§¨¨

,xfrl` iax iptl ef dl`y daiyid ipadáéh äî Bæ äòeáLaeig - §¨©¦¨
z` riwtn `edy epipr dn ,delnd lr lhen didy ef dreay
aiig did envr delnd mpn` ,xnelk ,delnd iyxei ly mpenn
df ixd ,dreay `ll zny dzr j` ,aegd z` zeabl ick dreay

id eabie ,dreay aiigzd `l mlern eli`k.dreay `ll miyxe
eäì çìL`l` ,miciqtn delnd iyxei oi` ok` ,xfrl` iaxïéLøBé ¨©§§¦

delnd iyxei -,ïéLøBé úòeáL ïéòaLðdf aegy mdl reci `ly ¦§¨¦§©§¦
,rextïéìèBðål`enye ax ixack `lye ,deld iyxein oennd z` §§¦

.dreaya elit` milhep delnd iyxei oi`y mixne`d
énà éaø éîéa äeçìL,in` iax ly epnfa ef dl`y eglye exfg - §¨¨¦¥©¦©¦

,miciqtn delnd iyxeiy l`enye ax ly mnrh dnøîàiax ¨©
,in`éìæàå dì éçìL éàä élekmixfeg elld minrtd lk - ¥©¨§¦¨§¨§¦

,ef dl`y migleyeeäì ïðéçìL àì éî àîòè da ïðéçkLà éàike - ¦©§§¦©¨©£¨¦Ÿ¨§¦©§
.mdl gley iziid `l l`enye ax ixacl mrh `ven iziid m`

àlàmewn lkn -àúléî äa àîéð ïãéì àúàå ìéàBä ,énà éaø øîà ¤¨¨©©¦©¦¦©£¨¦¨¥¨¨¦§¨
da weqtp xnelk ,xac da xn`p ,epicil ef dl`y d`ay oeik -

deld zny xg`l m` ,dkldd z`ãîòdelnd,ïécaedeaiige ¨©©¦
,minezid on zeabl `ad oick raydlúîå,delndáéiçúð øák §¥§¨¦§©¥

déðáì äåìîd,åéðáì äòeáL LéøBî íãà ïéàå ,äòeáL äåìixacke ©§¤¦§¥Ÿ¤§¨§¥¨¨¦§¨§¨¨
m` j` .miaeb delnd iyxei oi`e ,l`enye ax,úîå ,ïéca ãîò àìŸ¨©©¦¨¥

d ,deld iyxeil dreay delnd aiigzd `l mlerneïéLøBély §¦
delnd,ïéLøBé úòeáL ïéòaLð,rext df aegy mdl reci `ly ¦§¨¦§©§¦
.ïéìèBðå§§¦

:`xnbd dywné÷úîdéì éáéiçî à÷ àðéc éa eèà ,ïîçð áø dì ó ©§¦¨©©§¨¨¥¦¨¨§©§¦¥
äòeáLlnd z` miaiignd md oic zia ike -zngny ,dreay de §¨

ixde ,`l e` oica cnr m` welig yi okáéiçéà äåì áéëLc àðcéòî¥¦§¨¦§¦Ÿ¤¦©©
äòeáL äåì éðáì äåìî déìdelnd aiigzd deld zny dryn - ¥©§¤¦§¥Ÿ¤§¨

.dreaya `l` minezi iqkpn miaeb oi`y itl ,deld ipal dreay
àúéà ,ìàeîLãå áøãì àúéà éà ,ïîçð áø øîà àlàdkldd m` - ¤¨¨©©©§¨¦¦¨¦§©§¦§¥¦¨

ixd ,aegd z` miciqtn delnd iyxeiy ,l`enye ax ixack `id
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המשך רעמוד מז



רלט oifge` mipy` cenr gn sc ± iying wxt`nw `aa
úåòãøî éúù äåáâ øîåà ãçàdzid dnk mze` oiwcea eidy ,`ipz ycgd zecr iab -

.riwx ly eletiya cne`a eipir d`xnl rwxwd on deab= úòãøî.ø÷áä ãîìîéàî
åàìoenn zecrl oitxhvn -?s`e ,oenn zecra xg` cr mr cirdl xyk odn cg` lk

.`cqg axl `iywe ,leqt cg`y eprciy it lràáø øîàel`n cg` :xn`w ikd -

.df zecra ezenk xn`i m` xg` cr mr sxhvn

ztxhvnd ef zk ziyrpy ,zxg` zecr epiide

i`lbi`c ,df ycga dnvrl zxg` zecr

iede ,eriiqn df ixdy ,cidq` `hyewc `zlin

.cge ixz dil'åë úåøéôäù ïîæá éúîéà-

zexitdy onfa - rayil ziad lra jixv izni`

.'ek oixeavåá÷øîã éãáò éøéôãipepg xdnne -

zlaw mcew gwel ly eilk jezl mkilydl

.xefgi `ly ,xpicdåðù àì`din dreayac -

.'ek deln zny `l` ,oinezid on oinezi ilwy

äòåáù äåìî áééçúð,melk lawzd `ly -

.dreay jixv xhya elit` oinezid on rxtpdy

dreay eilr aiegn `edy oenn yixen mc` oi`e

ef dreay rayil mileki mipad oi`y itl ,eipal

.mdia` aiigzpyäáéè äîmpenn riwtdl -?

- ynn dreay dze` rayil oileki oi` m`

epcwt `ly dreay" oebk ,oiyxei zreay erayi

.oilhepe ,"`a`ïéãá ãîòlr df xhy `ivedy -

.lehe rayd :oic zia el exn`e ,del inziíà
ìàåîùå áøãì àúéàdreay yixen mc` oi`c -

.oica cnr `ly oia oica cnr oia dizi` ,eipal

å÷åìçéoi`y `dl `incc ,oiceyg mdipy iab -

axc `dl `zil `nl` .rayil leki odn cg`

.l`enyeøéàî éáøã àáéìà,lirl `pinwe` -

car ongp axe .dnewnl dreay dxfg :xn`c

.iqei iaxkäúî.dzaezk dzab `ly dpnl` -

ïéøéëæî äéùøåé.dzaezk oiaebe oiraeze -ãò
íéðù ùîçå íéøùòexar m`e ,dlra znyn -

.deciqtd - deraz `le mipy ynge mixyr

onf lk :(` ,cw) "`yepd"a zeaezka opz ikdc

on zepefn dlhp `ly ,dia` ziaa `idy

,mipy ynge mixyr cr dzaezk daeb ,oinezid

oiaeb oiyxei zdin ipzw .dzlgn draz `l m`e

on deabi oiyxei zreaya jgxk lre ,dzaezk

`edy ,deln iiga del zinc ab lr s` ,oinezid

`nl` .oiyxeil dreay daiigzpe ,diiga zn

.diyxeil dreay dyixedåéùøåé ìáà òîù àú
'åëå äéùøåé úàå äúåà ïéòéáùî`yix -

dl azk :(` ,et) zeaezka "azekd"a oizipznc

`ed ,"jiyxei lre jilr il oi` dreaye xcp"

,diyxei `le dze` `l driaydl leki epi`

mraezl d`ae `ed zn m` ,eiyxei la`

dzn m` diyxei z`e dze` oiriayn ,dzaezk

eiyxei ipzwcne .dzaezk zeabl oi`a ode

,opiwqr drayp `lca `nl` ,dze` oiriayn

dpin rnye ,oilhepe diyxei oiraypc ipzwe

.dreay yixen mc`äðîìàá äúåàipzwc -

elit` `nwezn "dze` oiriayn eiyxei"

ax dl iwen ipzwc "diyxei z`e" la` .dpnl`a

dznyky ,del iiga deln zn dil dedc ,`ed zn jk xg`e eiiga dzne .dreayd one xcpd on `id dxeht ixdy ,dreay `la dzaezk dl aiigzp df dyxib m` ,dyexba l`enye

.dreaya `l` erxti `l oinezid on oinezid :(` ,dn zereay) opzck ,rayil oikixv eiyxein rxtil oi`ad diyxeie ,dipal ezyixed jkitl ,dreay `la eilr xenb oenn dl yi `id
ïáäù
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[` ,dn lirl dpynl jiiy]òáùð`l` dpwzip `l zqid zreayc :dniz - ziad lra

?rayp i`n`e ,['eke opaxca ligznd xeaca] (` ,en zereay) lirl gkenck ,ongp ax inia

k :xne`e ,melk dzr el ozp `ly oebk ixiinc xnel yiezexitd il zzpy mcew jl eizzp xa

ziad lra ly eilkl zexit ipepgd ccny `yixa ixiinc :mz epiax yxtn cere .mcewn

xpic ziad lra ozp `tiqae ,ipepg zeyxa mcere

oilhepy yecig iede ,ipepg elhp `l oiicre zepga

oilhepe oiraypa ixii` oizipzn dleke .dreaya

oiraypc `nrhe ."dprha `ly oirayp el`e" cr

.mcbpky zwfgn zvw e`vie li`ed - oilhepe

zexit ccen ipepg oi`c - dcedi iaxc `nrhe

`la ziad lra gwele ,xpicd law ok m` `l`

dcedi iax xn` `tiqa xpic el ozpa oke .dreay

cecnle xpic gwil ekxcc ,zexitd el ozil jixvy

ikd df itle siwn oi`y ipepga ixiinc ,zexit

dcedi iax xn` :`xnbac `ziixaa `yexit

oixeav zexitdy onfa ilr minkg ewlgp izni`

il ecen eixeg`l oliytdy onfa la` ,'ek oigpene

i`dc :dywe .di`xd eilr exiagn `ivendc

yxtnc `nlrc "izni`" x`yk ied `l "izni`"

,yxtl `a oia welgl `a oia ,`nw `pzc `zlin

`le ."izni`" x`yk ied qxhpewd yexitl la`

mewn lka :(a ,`t) oiaexir opixn`c `d iywz

ixac yxtl `l` epi` "izni`" dcedi iax xn`y

opiqxb mixtqd lkac ,welgl `a `kde minkg

,"dpyna dcedi iax xn`y" (my) "oelg" wxta

.welgl xity ied `ziixac "izni`" la`

éáø`d - 'ek ecia zexitdy lk xne` dcedi

ipepg jxc oi` :`kd dcedi iax xn`w `lc

- ipgley iab xn`ck ,xpic lehiy cr zexit zzl

opixii` `kdc `l` ,siwdl ipepg jxcc meyn

jiiy `l inp onwle .siwdl ekxc oi`y eze`a

itl ,dpeilrd lr eci ecia xqi`dy lk :xninl

mzde ,zehexta xqi` ozep ziad lra minrty

`pyil `pz jkl ,'ek xqi`dy lk xninl jiiy `l

.irhinl `kilc
xn`y
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ìL :øîBà ãçàå ,úBòcøî ézL dBáb :øîBà ãçàL ¤¨¥¨©§¥©§¥§¤¨¥¨
¯ìL :øîBà ãçà ;úîéi÷ ïúeãò:øîBà ãçàå ,L ¥¨©¤¤¤¨¥¨§¤¨¥

Lîç¯éàî ;úøçà úeãòì ïéôøèöîe ,äìèa ïúeãò ¨¥¥¨§¥¨¦§¨§¦§¥©¤¤©
ïéôøèöî øçàå àeä :àáø øîà ?ïBîî úeãòì åàì̈§¥¨£©¨¨§©¥¦§¨§¦
,ãçå éøz eäì éåäc ,Lãç Làø ìL úøçà úeãòì§¥©¤¤¤ŸŸ¤§¨¥§§¥§©
ïz :éðåðçì øîà" .íéðL íB÷îa ãçà ìL åéøác ïéàå§¥§¨¨¤¤¨¦§§©¦¨©©¤§¨¦¥
?éúîéà :äãeäé éaø øîà ,àéðz .'åë "úBøét øðéãa éì¦§¦¨¥©§¨¨©©¦§¨¥¨©
,ïäéìò ïéøøBò ïäéðLe ïéçðeîe ïéøeáö úBøétäL ïîæa¦§¨¤©¥§¦¨¦§¥¤§¦£¥¤

åéøBçàì Búte÷a ïìéLôä ìáà¯åéìò Bøáçî àéöBnä £¨¦§¦¨§¨©£¨©¦¥£¥¨¨
éà ,àëéøöe .'åë "éì ïz :éðçìeMì øîà" .äéàøä̈§¨¨¨©©§¨¦¥¦§¦¨¦

àúéén÷ àä ïðéòîLà¯íeMî ,ïðaø éøîà à÷ Cäa ©§©¦©¨©©§¨§¨¨¨§¦©¨©¦
,déì eäLî àì éá÷øîc ïåéëå ,éá÷øîc éãéáò éøéôc§¥¥£¦¦§¦§§¦§¥¨§¦§§¦¨©§¥

éá÷øî àìc úBòî ìáà¯éaøì déì éãBî àîéà £¨¨§¨¦§§¦¥¨¥¥§©¦
,äãeäé éaø øîà÷ àäa ,àäa øîzéà éàå ;äãeäé§¨§¦¦§©§¨§¨¨¨©©¦§¨

.àëéøö ,ïðaøì eäì äãBî àîéà Cäa ìáàíLk" £¨§¨¥¨¤§§©¨©§¦¨§¥
ïéîBúiä ïëå ['åëå] dúaeúk úîâBtä :eøîàL¤¨§©¤¤§¨¨§¥©§¦
ìé÷L ïBäeáà ,äålî àîéìéà ?ïànî ."eòøté àìŸ¦¨§¦©¦¥¨¦Ÿ¤£¨¥

?äòeáLa eäðéàå äòeáL àìa¯ïëå :øîà÷ éëä §¨§¨§¦§¦§¨¨¦¨¨©§¥
.äòeáLa àlà eòøté àì íéîBúiä ïî íéîBúiä©§¦¦©§¦Ÿ¦¨§¤¨¦§¨
únL àlà eðL àì :eäééåøz éøîàc ìàeîLe áø©§¥§¨§¦©§©§Ÿ¨¤¨¤¥
äåìî éiça äåì úî ìáà ,äåì éiça äåìî©§¤§©¥Ÿ¤£¨¥Ÿ¤§©¥©§¤

¯ïéàå ,äòeáL äåì éðáì äåìî áéiçúð øák§¨¦§©¥©§¤¦§¥Ÿ¤§¨§¥
dén÷ äeçìL .åéðáì äòeáL LéøBî íãàéaøc ¨¨¦§¨§¨¨§©¨©¥§©¦

:øæòìà?dáéh äî Bæ äòeáLïéLøBé :eäì çìL ¤§¨¨§¨©¦¨§©§§¦
,éîà éaø éîéa äeçìL .ïéìèBðå ïéLøBé úòeáL ïéòaLð¦§¨¦§©§¦§§¦§©¨¦¥©¦©¦

àlà ?eäì ïðéçìL àì éî ,àîòè da ïðéçkLà éà ,éìæàå dì éçìL éàä élek :øîà£©¥©¨§¦¨§¨§¦¦©§§¦©¨©§¨¦¨¨§¦©§¤¨
úîe ïéãa ãîò :àúléî da àîéð ïãéì àúàå ìéàBä ,éîà éaø øîà¯äåìî áéiçúð øák £©©¦©¦¦©£¨§¨¨¥¨¨¦§¨¨©§¦¥§¨¦§©¥©§¤

úîe ïéãa ãîò àì ;åéðáì äòeáL LéøBî íãà ïéàå ,äòeáL äåì éðáì¯ïéòaLð ïéLøBé ¦§¥Ÿ¤§¨§¥¨¨¦§¨§¨¨Ÿ¨©§¦¥§¦¦§¨¦
é÷úî .ïéìèBðå ïéLøBé úòeáL?äòeáL déì éáéiçî à÷ àðéã éa ehà :ïîçð áø dì ó §©§¦§§¦©§¦¨©©§¨©¥¦¨¨§©§¦¥§¨

àúéà éà :ïîçð áø øîà àlà !äòeáL äåì éðáì äåìî déì áéiçéà äåì áéëLc àðcéòî¥¦¨¨¦§¦Ÿ¤¦©©¥©§¤¦§¥Ÿ¤§¨¤¨£©©©§¨¦¦¨
ìàeîLãå áøãì¯àúéì éà ,àúéà¯øa óñBé áø øîàäå ?déì à÷tñî àîìà .àúéì ¦§©§¦§¥¦¨¦¥¨¥¨©§¨§©§¨¥§¨£©©¥©

!e÷Bìçé :àcáeò ïîçð áø ãáò ,éîeéðî¯.déì àøéáñ àì déìå ,øîà÷ øéàî éaøc åéøáãì ©§¥£©©©§¨§¨©£¦§¨¨§©¦¥¦¨¨©§¥¨§¦¨¥
äúî :àéòLBà áø áéúî¯!íéðL Lîçå íéøNò ãò dúaeúk úà ïéøékæî äéLøBé¯àëä §¦©©£¨¥¨§¤¨©§¦¦¤§¨¨©¤§¦§¨¥¨¦¨¨

ïðé÷ñò éàîa¯àeä úîe äiðL àNð ,äúîe äðBLàø àNð :òîL àz .äúîe äòaLpL¯ §©¨§¦©¤¦§§¨¥¨¨§©¨¨¦¨¥¨¨¨§¦¨¥
!äðBLàøä éLøBéì ïéîãB÷ äéLøBéå äiðL¯.äúîe äòaLpL éîð éëä¯ìáà :òîL àz §¦¨§§¤¨§¦§§¥¨¦¨¨¦©¦¤¦§§¨¥¨¨§©£¨

,éðú÷ ïéããöì :äéòîL áø øîà !dúeLøa ïéàaä úàå äéLøBé úàå dúBà ïéòéaLî åéLøBé§¨©§¦¦¨§¤§¤¨§¤©¨¦¦§¨£©©§©§¨¦§¨¦¨¨¥
,áàä çkî ïaä çk äôé :àéòLBä øa ïúð áø áéúî .äLeøâa äéLøBéå ,äðîìàa dúBà¨§©§¨¨§§¤¨¦§¨§¦©¨¨©©£¨¨¤Ÿ©©¥¦Ÿ©¨¨
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שבועות. כל הנשבעין - פרק שביעי דף מח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות

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

m` ,ycegd zecr iabl `ziixaa epipyãçàmicrdøîBàdidy ¤¨¥
gxiddBábxeriya rwxwdnúBòcøî ézLz` ea mipeekny lwn-] ¨©§¥©§§

,[zyxegd dndadøîBà ãçàåxeriya deab didyìLL,zercxn §¤¨¥¨Ÿ
,úîéi÷ ïúeãò.zg` zrcxn ly xeriya zerhl ieyr mc`y oeik ¥¨©¤¤

m` j`ìL øîBà ãçàLzercxnLîç øîBà ãçàå,zercxnïúeãò ¤¨¥¨Ÿ§¤¨¥¨¥¥¨
,äìèa,`ziixad zniiqn .dfa zerhl ieyr mc` oi`yïéôøèöîe §¥¨¦§¨§¦

úøçà úeãòì` crl sxhvdl leki micrdn cg` lk -cirdle xg §¥©¤¤
.zxg` zecr enråàì éàîmdipyy `ziixad zpeek oi` m`d - ©¨

mitxhvnúeãòìly zxg`,ïBîîleqt mdn cg`y s`y gkene §¥¨
zrck `lye ,zxg` zecra cirdl leki `ed mewn lkn ,i`cea

.`cqg ax
:`xnbd dgec,àáø øîàcg` lk xiykdl `ziixad zpeek oi` ¨©¨¨

y xnel `l` ,zxg` zecrl mdnúøçà úeãòì ïéôøèöî øçàå àeä§©¥¦§¨§¦§¥©¤¤
LãBç Làø ìLciriy sqep crl sxhvdl leki mdn cg` lk - ¤Ÿ¤

oeik 'zxg` zecr' dpekn ef zecre ,gxid zii`x oipra eixack
,mitxhvny jkl mrhde ,dycg zk miyrp xg`d crde `edy

ãçå éøz eäì éåäcmipy ,lyn jxce ,cg` cbp mipy md ixd - §¨¥§§¥§©
cirn cg`e zercxn yly ly daeba gxid d`xpy micirn

,zercxn yng daeba d`xpyãçà ìL åéøác ïéàåmilawzn §¥§¨¨¤¤¨
íéðL íB÷îaly mzecr `l` ,eze` miyigknd micr ipy cbp - ¦§§¨¦

.zlawzn mipyd
:dpyna epipy'åë úBøét øðéãa éì ïz éðåðçì øîà'el xn` ,el ozpe ¨©§¤§¨¦¤¦§¦¨¥

lra rayi ,iltpe`a ezzpe jl eizzp el xn` ,xpic eze` il oz
el xn` ,zexitd z` il oz el xn` .xpicd z` el ozpy ziad
,xne` dcedi iax .ipepg rayi ,jzia jezl mizklede jl mizzp

.'dpeilrd lr eci ecia zexitdy lk
éúîéà ,äãeäé éaø øîà ,àéðzziad lra jixvy minkgl dcen ip` ©§¨¨©©¦§¨¥¨©

,raydlïéøeáö úBøétäL ïîæa[miteq`-]ïéøøBò ïäéðLe ,ïéçpeîe ¦§©¤©¥§¦¨¦§¥¤§¦
ïäéìòlra jixv ,mda wfgen epi` cg` s`y oeikc ,mdilr mipc - £¥¤

,mlhil ick raydl ziadìáàm`åéøBçàì Búte÷a ïìéLôä- £¨¦§¦¨§¨©£¨
,eab lr dielzd eztewa mgipde ziad lra mlhpBøáçî àéöBnä©¦¥£¥

,äéàøä åéìò.dreay `ll mda wifgn ziad lrae ¨¨¨§¨¨
:dpyna epipyì øîà''åë éì ïz éðçìeLxn` ,el ozpe ,zern xpica ¨©§§¨¦¤¦

lra rayi ,iltpe`a ezzpe jl izzp el xn` ,xpicd z` il oz el
mizzp el xn` ,zernd z` il oz el xn` ,xpicd z` el ozp .ziad
jxc oi` ,xne` dcedi iax .ipgley rayi ,jqik jezl zklyde jl

.'xpic lehiy cr xqi` ozil ipgley
dcedi iaxe minkg zwelgn dpyna d`aed recn zx`an `xnbd

:miinrt,àëéøöecàúéén÷ àä ïðéòîLà éà`ian `pzd did m` - §¦¨¦©§§¦©¨©©§¨
minkg zrcly ,zexite ipepg iabl ,dpey`xd zwelgnd z` wx
dcedi iaxle zexitd z` lehil ick dreay jixv ziad lra

wxy mixeaq epiid ,dreay `ll mlhepïðaø éøîà à÷ Cäalray §©¨¨§¦©¨¨
,dreay jixv ziadàì éá÷øîc ïåéëå ,éá÷øîc éãéáò éøéôc íeMî¦§¥¥£¦¦§©§§¦§¥¨§©§§¦Ÿ

déì eäLîdvex ipepgd oi`e ,awxidl miieyr zexity oeik - ©§¥
ilk jezl mpzil xdnne ,gweld ea xefgi `ny ,ecia mzedydl
lr melyzd z` laiw `l oiicry ezprhl milbx yie ,ziad lra
s` zexitd z` lehil ick dreay jixv ziad lrae ,el` zexit

,ezeyxa mdyéá÷øî àìc úBòî ìáàhxetd ipgley iabl la` - £¨¨§Ÿ©§§¦
ipgleyd oziy `xaq oi`e ,awxidl miieyr zernd oi`y ,zern

,xqi`d z` lawiy mcew ziad lral zernd z`déì eãBî àîéà¥¨¥
äãeäé éaøìeilr exiagn `ivendy dcedi iaxl micen md `ny - §©¦§¨

`l oiicry orehy ipgleyd ixac mixazqn `ly oeik ,di`xd
:x`al `xnbd dkiynn .xqi`d z` laiwàäa øîzéà éàåm` - §¦¦§©§¨

wxy mixaeq epiid ,ipgley iabl wx mzwelgn zipyp dzidàäa§¨
äãeäé éaø øîà÷k ,dreay `ll on`p ziad lray`ly oei ¨¨©©¦§¨

z` lawiy mcew ziad lral zern ipgleyd oziy xazqn
,xqi`dCäa ìáàoziy xazqny ,zext xkend ipepg iabl - £¨§©

eawxi `ly ick ,zernd z` lawiy mcew s` zexitd z` ipepgd
,ezeyxaïðaøì eäì äãBî àîéà`ll on`p ziad lra oi`y ¥¨¤§§©¨¨
,dreayàëéøöizy z` rinydl dpynd dkxved okl - §¦¨

.zewelgnd
:dpyna epipyíéîBúiä ïëå ['åëå] dúaeúk úîâBtä eøîàL íLk'§¥¤¨§©¤¤§¨¨§¥©§¦

eòøté àì.'dreaya `l` Ÿ¦¨§
:`xnbd zxxanïànîdf lry ,oenn zeabl minezid mi`a inn - ¦©

,rext df aegy mdl reci `ly raydl mdilry dpynd dxn`
äålî àîéìéà,dyw ok m` ,envr deldn m` -àìa ìé÷L ïBäeáà ¦¥¨¦Ÿ¤£¨¥§Ÿ

äòeáLa eäðéàå äòeáL`ll deldn daeb did envr a`d ixd - §¨§¦§¦§¨
mewn lka ixde ,raydl jixvp minezid z` recne ,dreay

:`xnbd zx`an .minezid lr miliwnïî íéîBúiä ïëå ,øîà÷ éëä̈¦¨¨©§¥©§¦¦
äòeáLa àlà eòøté àì íéîBúiäiyxeie ,delde delnd ezn m` - ©§¦Ÿ¦¨§¤¨¦§¨

reci `ly raydl mdilr ,deld iyxein zeabl mi`a delnd
.dreay jixv minezin daebd lky itl ,rext df aegy mdl

:df oecipa mi`xen` zwelgn d`ian `xnbdéøîàc ìàeîLe áø©§¥§¨§¦
eðL àì ,eäééåøz,dreaya deld inezin miaeb delnd ineziy ©§©§Ÿ¨

àlàote`aúnLdéiça äåìîd,äåìmileki delnd iyxei eide ¤¨¤¥©§¤§©¥Ÿ¤
deld mb znyke ,dreay `ll envr deldn zeabliyxei mikixv

.deld iyxein eabiy mcew raydl delndìáàm`úîdéiça äåì £¨¥Ÿ¤§©¥
d,äåìîixdáéiçúð øákdäåìîenvréðáìdäòeáL äåìzeabl ick ©§¤§¨¦§©¥©§¤¦§¥Ÿ¤§¨

,dreay jixvy minezidn daebd oick ,mdnLéøBî íãà ïéàå§¥¨¨¦
åéðáì äòeáLaiig `edy oenn eipal yixedl leki delnd oi` - §¨§¨¨

dzidy dreayd z` md mb erayi `l m` ,elhil ick dreay
mpi` ,rext aegd oi`y raydl mileki mpi`y oeike ,eilr zlhen

.deld iyxein melk miaeb
:wlegd zrc z` `xnbd d`ianøæòìà éaøc dén÷ äeçìLegly - §¨¨©¥§©¦¤§¨¨

,xfrl` iax iptl ef dl`y daiyid ipadáéh äî Bæ äòeáLaeig - §¨©¦¨
z` riwtn `edy epipr dn ,delnd lr lhen didy ef dreay
aiig did envr delnd mpn` ,xnelk ,delnd iyxei ly mpenn
df ixd ,dreay `ll zny dzr j` ,aegd z` zeabl ick dreay

id eabie ,dreay aiigzd `l mlern eli`k.dreay `ll miyxe
eäì çìL`l` ,miciqtn delnd iyxei oi` ok` ,xfrl` iaxïéLøBé ¨©§§¦

delnd iyxei -,ïéLøBé úòeáL ïéòaLðdf aegy mdl reci `ly ¦§¨¦§©§¦
,rextïéìèBðål`enye ax ixack `lye ,deld iyxein oennd z` §§¦

.dreaya elit` milhep delnd iyxei oi`y mixne`d
énà éaø éîéa äeçìL,in` iax ly epnfa ef dl`y eglye exfg - §¨¨¦¥©¦©¦

,miciqtn delnd iyxeiy l`enye ax ly mnrh dnøîàiax ¨©
,in`éìæàå dì éçìL éàä élekmixfeg elld minrtd lk - ¥©¨§¦¨§¨§¦

,ef dl`y migleyeeäì ïðéçìL àì éî àîòè da ïðéçkLà éàike - ¦©§§¦©¨©£¨¦Ÿ¨§¦©§
.mdl gley iziid `l l`enye ax ixacl mrh `ven iziid m`

àlàmewn lkn -àúléî äa àîéð ïãéì àúàå ìéàBä ,énà éaø øîà ¤¨¨©©¦©¦¦©£¨¦¨¥¨¨¦§¨
da weqtp xnelk ,xac da xn`p ,epicil ef dl`y d`ay oeik -

deld zny xg`l m` ,dkldd z`ãîòdelnd,ïécaedeaiige ¨©©¦
,minezid on zeabl `ad oick raydlúîå,delndáéiçúð øák §¥§¨¦§©¥

déðáì äåìîd,åéðáì äòeáL LéøBî íãà ïéàå ,äòeáL äåìixacke ©§¤¦§¥Ÿ¤§¨§¥¨¨¦§¨§¨¨
m` j` .miaeb delnd iyxei oi`e ,l`enye ax,úîå ,ïéca ãîò àìŸ¨©©¦¨¥

d ,deld iyxeil dreay delnd aiigzd `l mlerneïéLøBély §¦
delnd,ïéLøBé úòeáL ïéòaLð,rext df aegy mdl reci `ly ¦§¨¦§©§¦
.ïéìèBðå§§¦

:`xnbd dywné÷úîdéì éáéiçî à÷ àðéc éa eèà ,ïîçð áø dì ó ©§¦¨©©§¨¨¥¦¨¨§©§¦¥
äòeáLlnd z` miaiignd md oic zia ike -zngny ,dreay de §¨

ixde ,`l e` oica cnr m` welig yi okáéiçéà äåì áéëLc àðcéòî¥¦§¨¦§¦Ÿ¤¦©©
äòeáL äåì éðáì äåìî déìdelnd aiigzd deld zny dryn - ¥©§¤¦§¥Ÿ¤§¨

.dreaya `l` minezi iqkpn miaeb oi`y itl ,deld ipal dreay
àúéà ,ìàeîLãå áøãì àúéà éà ,ïîçð áø øîà àlàdkldd m` - ¤¨¨©©©§¨¦¦¨¦§©§¦§¥¦¨

ixd ,aegd z` miciqtn delnd iyxeiy ,l`enye ax ixack `id
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צורך האדם בדומם־צומח־חי הוא לא רק שעל־ידי עבודתו בהם יכול למלא עבודתו ותכליתו, אלא גם בשביל הכרח קיומו צריך הוא 
לדומם־צומח־חי.

ממאמר יו"ד שבט ה'תשי"ד



xcde"רמ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gn sc zereay(ipy meil)

äòeáLa àlL ïéáe äòeáLa ïéa äáBb ïaäLjixv oady minrt yi - ¤©¥¤¥¦§¨¥¤Ÿ¦§¨
,dreay `ll daeby minrt yie ,eia` aeg z` zeabl ick raydl

åeli`áàämlerl.äòeáLa àlà äáBb Bðéàxxal yie,éîc éëéä §¨¨¥¤¤¨¦§¨¥¦¨¥
ote`a xaecn i`cea ,dreaya daeb a`dy xn`py oeik ixdúîc§¥

,äåìî éiça äåìedekixvd deld iyxein zeabl `a delndy oeike Ÿ¤§©¥©§¤
,dreay minkgådf ote` lrïéáe äòeáLa ïéa äáBb ïaäL ,éðz÷ §¨¨¥¤©¥¤¥¦§¨¥
,äòeáLa àlLe'äòeáLa'epiid,ïéLøBé úòeáLmdl reci `ly ¤Ÿ¦§¨¦§¨§©§¦

e ,rext df aegy'äòeáLa àlL'epiidìàéìîb ïa ïBòîL ïaøkly ¤Ÿ¦§¨§©¨¦§¤©§¦¥
epizpyn(.dn)zin zrya a`d xn`y micr yi m`y ,df aegy ez

a`dy gken mewn lkne ,dreay `ll miyxeid miaeb ,rxet epi`
:`xnbd zvxzn .dreay eilr aiig `edy oenn eipal yixenøîà̈©

épî àä ,óñBé áøk ,`id in zrck ef `ziixa -,àéä éànL úéa ©¥¨©¦¥©©¦
øèL ,éøîàcxykéîc éeáâk ,úBábì ãîBòäiqkp eli`k df ixd - §¨§¦§¨¨¥¦¨§¨¨¥

dreay zyxed ef oi`e ,xhyd lra zwfga micnere miieab aiigd
.oenn zyxed `l`

ax ly mpic oipra mitqep mi`xen` ly zerc d`ian `xnbd
:l`enyeòì÷éàoncfd -ì ïîçð áøxirdéaâì ìeò ,àøeñe`a - ¦§©©©§¨§¨§©¥

elv`àðeä áø øa äaøå àcñç áøeàäì àø÷òð øî éúéì ,déì eøîà ©¦§¨§©¨©©¨¨§¥¥¥©©§§¨§¨
ìàeîLe áøc,l`enye ax ly mpic z` lhape epil` sxhvd - §©§¥

.eipal dreay yixen mc`y weqtpeeäì øîà,ongp axéìtkéà ¨©§¦©©¦
ìàeîLe áøc àäì àø÷òîì éñøt éðä ìk éàúàåiz`ae izgxh ike - §£©¨¨¥©§¥§¦§§¨§¨§©§¥

ly mpic z` xewrl ick o`kn zeax ze`qxt wegx `edy inewnn
,l`enye axéñBì àìc eáä ,àlàdìò óowzl mknvr epinfd - ¤¨©§Ÿ¥£¨

axy ,yexita mda exn`p `ly mixac mpic lr siqedl `ly
ep`e ,minezi iqkpn rxtdl `ad iabl wx mpic z` exn` l`enye
mpi`y s` eipal oennd z` yixen zxg` dreay aiegndy owzp

.aiigzdy dreayd z` raydl mileki
:`xnbd zx`anéàî ïBâkaxk miwqet oi` zereay el`a - §©

df oic oebk ,l`enyeBøèL úà íâBtä ,àtt áø øîàcdeln - §¨©©¨¨©¥¤§¨
x`yy raydl eilry ,ewlga rext eciay aegd xhyy dcedy

,rext epi` aegd,úîådïéìèBðå ,ïéLøBé úòeáL ïéòaLð ïéLøBéz` ¨¥§¦¦§¨¦§©§¦§§¦
,mpic z` l`enye ax exn` `l ef dreay lry oeik ,aegd x`y

.eipal ef dreay yixen mc`y dfa miwqet ep` `linne
:l`enye ax ly oecipl minecd mipica miyrn d`ian `xnbd

àáøò ÷áLe ,áéëLc àeääminezi gipde zny dela dyrn - ©¦§¦§©¨§¨
xg`e ,deld iyxein zeabl ick raydl delnd aiigzde ,axre

,axrdn zeabl delnd iyxei evxe ,delnd zn jkàtt áø øáñ̈©©¨¨
éñBì àìc énð àä ,øîéîìàeä dìò ódf ote` s`y `tt ax xaq - §¥©¨©¦§Ÿ¥£¨

mdy ,l`enye ax ly mpic lr siqedl oi`y mixacd llka `ed
.axrdn miaeb o`ke ,minezin rxtdl `ay ina exaicdéì øîà̈©¥

ìéæà éîúé øúa åàì àáøò eèà ,àtt áøì òLBäé áøc déøa àðeä áø©¨§¥§©§ª©§©¨¨¨¨§¨¨¨©©§¥¨¥
dn z` mdn zeable minezid ixg` zkll cizr epi` axrd ike -
delnd iyxei e`a eli`k df ixd oky oeike ,delnd iyxeil mliyy
mc` oi`y mpic z` l`enye ax exn` dfay ,deld iyxein zeabl

.eipal dreay yixen
:sqep dyrnàçà ÷áLe áéëLc àeäägipde zny delna dyrn - ©¦§¦§©£¨

aiigzd xake ,eiiga zny del lr aeg xhy el yixede ,eyxiy g`
iyxein zeabl g`d dvxe ,deld iyxeil dreay envr delnd

,deldéñBì àìc énð àä ,øîéîì àîç øa éîø øáñàeä dìò ós` - ¨©¨¦©¨¨§¥©¨©¦§Ÿ¥£¨
z` exn` mdy ,l`enye ax ly mpic jiiy didi `l df ote`a

.g`a `le ,zeabl mi`ay minezia mpicél äî ,àáø déì øîà̈©¥¨¨©¦
àaà éðã÷t àlL','éçà éðã÷t àlL' él äîe ,'welig oi` ixd ,xnelk ¤Ÿ§¨©¦©¨©¦¤Ÿ§¨©¦¨¦

yxeid jixv mdipyae ,g` zyexil mipa zyexi oia `xaqa
mpic xwirk df ixde ,rext aegdy yixend ecwt `ly raydl
daeb g`d oi`e ,dreay yixen delnd oi`y ,l`enye ax ly

.dreaya elit`
:dkldd z` zxxan `xnbdøîzéà àìc àzLä ,àîç áø øîà̈©©¨¨©§¨§Ÿ¦§©

àúëìädkldd dwqtp `ly ,dzr -ìàeîLe áøk àìmc` oi`y ¦§§¨Ÿ§©§¥

,eipal dreay yixenøæòìà éaøk àìådelnd iyxeiy xaeqd §Ÿ§©¦¤§¨¨
milhepe miyxei zreay mirayp(`"r lirl),ãáòc àðéic éàäoiic - ©©¨¨§¨©

wqtyãáò ,ìàeîLe áøkoiic oke ,ieyr dyry dn -éaøk ãáòc §©§¥¨©§¨©§©¦
ãáò ,øæòìàoke .ieyr dyry dn -àøèL éàä ,àtt áø øîà ¤§¨¨¨©¨©©¨¨©§¨¨

éîúécdeld inezi lr ede`ivedy ,delnd iyxei ly xhy - §©§¥
,dreay delnd aiigzde delnd iiga deld zny ote`aòø÷î àìŸ¦§¨

déa ïðéaâî ééBaâà àìå ,déì ïðéòø÷miaeb oi`e eze` mirxew oi` - ¨§¦©¥§Ÿ©§¥©§¦©¥
,eaééBaâàìàeîLe áøk ïì àøéáñ àîìc ,déa ïðéaâî àì`ny - ©§¥Ÿ©§¦©¥¦§¨§¦¨¨§©§¥

,eipal dreay yixen mc` oi`y l`enye axk dkldàì òø÷îe¦§¨Ÿ
ãáò øæòìà éaøk ãáòc àðéic éàäc ,déì ïðéòø÷oiicy oeik - ¨§¦©¥§©©¨¨§¨©§©¦¤§¨¨¨©

inezi zreay ici lr aegd z` dabie xfrl` iaxk dkld weqtiy
.ieyr dyry dn ,delnd

:df oipra dyrn d`ian `xnbdàðéic àeääoiica dyrn -ãáòc ©©¨¨©£©
,øæòìà éaøk,dreaya delnd inezil dabdeïðaøî àáøBö äåä §©¦¤§¨¨£¨§¨¥©¨¨

déúîae ,cg` mkg cinlz exira did -déì øîàoiicldðéúééà §¨¥¨©¥©§¦¨
øæòìà éaøk àúëìä úéìc àáøònî àzøbéàzxb` jl `ia` - ¦©§¨¦©£¨¨§¥¦§§¨§©¦¤§¨¨

.xfrl` iaxk dkld oi`y l`xyi ux`ndéì øîà,oiicdéúééz éëì ¨©¥§¦©§¥
.ia xfeg ipi` miizpia la` ,jixacl dce` efk zxb` `iazyk -

àîç áøc dén÷ì àúàxxal `ng ax iptl mkg cinlz eze` `a - £¨§©¥§©¨¨
,dkldd z`déì øîà,`ng axãáò øæòìà éaøk ãáòc àðéic éàä ¨©¥©©¨¨§¨©§©¦¤§¨¨¨©

.ieyr dyry dn ,xfrl` iaxk dkld wqty oiic -
:dpyna epipyïéòaLð elàå'miqix`de mitzeyd ,dprha `ly §¥¦§¨¦

.'ziad oae ,ziad jeza zpzepe z`yepd dy`de ,oitexhet`de
:`xnbd ddnzïðé÷ñò éðèôeLa eèàzwqer dpynd ike - ¨§§¨¥¨§¦©

:`xnbd zx`an .driaz `ll miraypd ,miheyaelàå ,øîà÷ éëä̈¦¨¨©§¥
,ànL úðòèa àlà ,éøa úðòèa àlL ïéòaLð`ny yyeg raezdy ¦§¨¦¤Ÿ§©£©¨¦¤¨§©£©¤¨

,el miaiig mdïéñéøàäå ïéôzeMä.'eke ©¨¦§¨£¦¦
:`ny zprh lr raypd 'ziad oa' edin `xnbd zx`anàðz̈¨

,`ziixaaeøîàL 'úéa ïa',ixa zriaz `ll raypyàìina xaecn ¤©¦¤¨§Ÿ
åéìâøa àöBéå ñðëpLriaydl xyt` i` eze`y ,exiag zia jezl ¤¦§¨§¥§©§¨

,`ny zprhaàlà,ziad lra ipiipra ozepe `yepd mc`añéðëî ¤¨©§¦
[xkey-]ñéðëî ,ïéìòBt Bì àéöBîe ïéìòBt Bì[dpew-]úBøét Bì £¦¦£¦©§¦¥

àéöBîe[xkene-],úBøét Bìdyexia wqery mig`dn cg` oebke ¦¥
.mig`d lkl zkiiyd

:`xnbd zx`anéðä àðL éàîe,el` mc` ipa mipey dna - ©§¨¨¥
,`ny zprh lr s` miraypyàøézä da eøBîc íeMîmdy itl - ¦§¨¤¥¨

migxeh mdy oeik ,ziad lra oennn lehil mnvrl xzid mixen
.melk elhp `ly raydl meaiig okle ,eiqkpa

àeäå ,ïîçð áø øîà ,éîBéðî øa óñBé áø øîàepipyy df oic - ¨©©¥©©§¥¨©©©§¨§
i`pza epiid ,`ny zprh lr mirayp miqix`e mitzeyy dpyna

k ézL eäééðéa äðòè LiLóñizy epnn lfby ecyeg raezdy - ¤¥©£¨¥©§§¥¤¤
daiig `l ixa zprha elit` ixdy .zvwna el dcen dlde ,sqk

sqk izy zriaza `l` zvwna dcen zreay dxezd(:gl lirl),
.`ny zprha dreay minkg epwiz `l df ote`ae

:`xnbd dywnïàîkrnyn ,df oic ongp ax xn` in zrck - §©
edfy epeyln,ìàeîLkxne`d(:hl lirl)driazdy jka icy ¦§¥

,zvwna xetkie zvwna dcei mkezne ,sqk izy didzå,dywéðúä §¨¨¥
áøì déòBiñì àéiç éaø`iig iax dpyy `ziixad ixd -(.n lirl) ©¦¦¨§©¥§©

wx zkiiy zvwna dcen zreayy xaeqd ,ax ixacl zriiqn
sqk izy erazyk epiide ,sqk izya `id dnvr dxitkdyk
ax wqt recne ,dhexta dcede sqk izya xtk dlde ,dhexte

:`xnbd zvxzn .l`enyk ongpàîéà,dpey oeyl ongp ax ixaca ¥¨
mdipia yiy'äðòè úøéôk'epiide ,sqk izykixac.áø §¦©©£¨§©

:dpyna epipyïéñéøàäå ïéôzeMä e÷ìç'.eriaydl leki oi` ¨§©¨¦§¨£¦¦
zwtzqn .'lkd z` eilr oilblbn ,xg` mewnn dreay el lblbzp

:`xnbdïðaøãa ìbìâì eäî ,eäì àéòaéàz` lblbl xyt` m`d - ¦¨§¨§©§©§¥¦§©¨¨
e` ,szeyd el aiigzdy opaxc dreay ici lr mitzeyd zreay
.`ziixe`c dreay mc`d aiigznyk wx jiiy dreay leblb oicy
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oifge` mipya cenr gn sc ± iying wxt`nw `aa
äáåâ ïáäù.'ek ezzin zrya a`d xn`y micr yiyk - dreaya `lye ,"rext epi` df xhy" ezzin zrya a`d xn`y micr el oi`yk - oiyxei zreaya ,oinezid on xhya -

ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáøë,deln iiga del zinc - inc ikid jgxk lr ,dreaya `l` daeb epi` a`de :ipzwcne .dreaya `l` on`p did `l miiw did eli` a`de ,oizipznc -

.dreay yixen mc` `nl` ,dreaya daeb oad :ipzweàéä éàîù úéá`le dzaezk zlhep - dzzy `ly cr dlra zn :ipzwc ,"mai zxneye dqex`" wxt dheq zkqna -

oicner xhyd lra zwfga miqkpde ,dpeilrd lr eci el oicareyn miqkpdy in :xaqwc ,wtqn daeb dzpif `nyc ab lr s` .`kile 'ebe "ezy` z` yi`d `iade" opirac ,dzey

[`id] (`ed) jkitl .cnere ieab `ed eli`k

aeb`dzy mdn `ivedl d`a dpi`y ,wtqn d

`ivedl mi`a md `l` ,`iadl dilr di`xd

,inp deln iiga del zn iab dzeekce .dpnn

`l` rxti `ly opax oewzc ab lr s`e

.eipal yixedl `ed xenb oenn ,dreaya

éñøô éðä ìë éàúàå éìôëéàiz`ae izgxh -

l`enye axcl xewrl o`kl inewnn `al?åáä
éñåäì àìãäìò ó`ly mknvr epinfd -

dreaya dexn` md ,xg` mewna dpnn cenll

dze` yixen epi`y minezi iqkpn rxtil `ad

ecnlz l` - deln iiga del zn m` eipal

cenlzd yxtne .zxg` dreay aiegnd dpnn

,exhy mbetd :`tt ax xn`c `d oebk -

rxti `l :opze ,zvw lawzpy oic ziaa dcedy

oiyxei - zn m`e .dreaya `l` x`yd z`

da opicar `le ,oilhepe oiyxei zreay oirayp

dreay yixen mc` oi` ixn`c l`enye axk

.eipalàáøò ÷áùå áéëùã àåäädeld oae`x -

iiga del zne ,xhyae axr ici lr oernyl

zn jk xg`e ,dreay deln aiigzpe deln

.axrd on rxtil oinezi e`ae ,delnéñåì àìãó
àåä äìòon mirxtpd minezia dexn` mdy -

.axrd on oirxtp o`ke ,minezidéîúé øúá-

.oinezin oinezik dil dede ,lif` delcàåää
deln iiga del znc -deln zn jk xg`e ,

`ived eig`e ,eyxeil eig` waye mipa `la

.del inzi lr xhydéñåì àìãàåä äìò ó-

mezi `l dfe ,oinezid on oinezia dexn`y

.`edéîúéã àøèù éàä.deln iiga del znc -

äéì ïðéòø÷ òø÷î àìoiic iptl e`ai `ny -

oirayp oiyxei :lirl xn`c ,xfrl` iaxk oeciy

.oilhepe[` ,dn lirl dpynl jiiy]äðùî
äðòèá àìù.melk eraez mc` oi`y rnyn -

.opiwqr iphteya eh` jixt `xnbaïéôúåùä
ïéñéøàäå.ipd `py i`n yxtn `xnba -

ïéôåøèåôàäåqipkdl mc` oenna ewqrzpy -

oinezi iqkpa la` .ozile `yile `ivedle

"oiwfipd"a oihib zkqna `id i`pzc `zbelt

.(` ,ap)úéáä êåúá úðúåðäå úàùåðä äùàäå-

`texhet` dpiny e` ,zipeepg dlra daiyedy

.eiqkpa weqrlúéáä ïáå.mdia` znyn miqkpa wqrzpy oig`d on cg` -å÷ìç.dwelg zrya eriayd `le -äòåáù åì äìâìâúð.eilr ef z` mb oilblbn ,ok ixg` odilr -

äòåáùä úà úèîùî úéòéáùäå.dzreaye deln `l` ,dzreay `le zetzey zhnyn ziriay oi`c ,i`w zetzeyc dreay jd` e`l -àøîâàîù úðòèázakr `ny :eprehy -

.ilynàðù éàîéðä.`ny zprha dreay mdilr elihdy -àøéúä äá åøåîã íåùî.miqkpa egxhy itl ,mnvrl -óñë éúù íäéðéá äðòè ùéù`ny :eprh dfy -

.`id `ny zprhy `l` ,`ziixe`c dreayl `id daexwc .zvwna el dcen dfe ,sqk izy ilyn zakráøì äéòåéñì àééç éáø éðúäåzereay) "oipiicd zreay" wxta -

.d`ced ly dhext cal sqk izy dprh zxitk :xn`c (` ,nìâìâì åäî,oilhepe oirayp ly e` ,zqid zreay oebk ,opaxc dreay ici lr ewlgy oiqix`d zreay -

.edpip `nlra `zpwzcóúåù åì äùòð úéòéáù éàöåîìå.dzhny eilr dxary ziriayc ,lkd xtk m` ziriay axrc d`eld zreay eilr oilblbn oi` -éðù øàù àä
ïéìâìâî òåáùax inia ik ,zqid zreay epwiz `l oiicr mi`pzd inia ef zipypyke .opaxca oilblbn `nl` ,oitzeyd zreay eh` d`ced [da] oi`y d`eld zreay -

.depwiz ongp'åë àîéú àì`d :`ni` `l` .reay ipy x`y iwet`l e`l - ziriay hwpc i`de .opaxc oitzey zreay ici lr oilblbn oi` inp reay ipy x`ya s`c -

zhnyn ziriay oi`y opireny`e .oilblbn - zvwna d`ceda oebk ,`ziixe`c dreay dilr el aiigzpe epnid del ziriay i`venae ,ewlge ziriay axr zetzey el dyrp

.eci dyn lra lk heny (eh mixac) aizkck ,d`eld `l` zetzey `le oitzeyd zreay
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øîàùikd elit`c xaq `nw `pze - 'ek a`d

`nyc ,dreaya `l` oilhep oi`

.edpiaeyg`l ick ,ok xn` eipa z` riaydl

åøåîãdelnac mz epiax wqt - `xizd da

oeikc ,eriaydl leki oi` xky zivgnl

.`xizd ixen `l elnr xky gwelc
lkl

1

2

3

4

5

6

áàäå ,äòeáLa àlL ïéáe äòeáLa ïéa äáBb ïaäL¤©¥¤¥¦§¨¥¤Ÿ¦§¨§¨¨
éiça äåì úîc ?éîc éëéä ;äòeáLa àlà äáBb Bðéà¥¤¤¨¦§¨¥¦¨¥§¥Ÿ¤§©¥
àlL ïéáe äòeáLa ïéa äáBb ïaäL :éðú÷å ,äåìî©§¤§¨¨¥¤©¥¤¥¦§¨¥¤Ÿ

äòeáLa ,äòeáLa¯äòeáLa àlL ,ïéLøBé úòeáL ¦§¨¦§¨§©§¦¤Ÿ¦§¨
¯?épî àä :óñBé áø øîà !ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk§©¨¦§¤©§¦¥£©©¥¨©¦

éeáâk úBábì ãîBòä øèL :éøîàc ,àéä éànL úéa¥©©¦§¨§¦§¨¨¥¦¨§¨
:déì eøîà ,àðeä áø øa äaøå àcñç áø déaâì ìeò ,àøeñì ïîçð áø òì÷éà .éîc̈¥¦§©©©§¨§¨§©¥©¦§¨§©¨©©¨£©¥
àø÷òîì éñøt éðä ìk éàúàå éìtëéà :eäì øîà .ìàeîLe áøc àäì àø÷òð øî éúéì¥¥¨¦©§¨§¨§©§¥£©§¦§¨¦©£©¨¨¥©§¥§¦©§¨

éñBì àìc eáä àlà ?ìàeîLe áøc àäìúà íâBtä :àtt áø øîàc éàî ïBâk .dìò ó §¨§©§¥¤¨£§¨¦£¨§©§¨©©©¨©¥¤
úîe BøèL¯áø øáñ ,àáøò ÷áLe áéëLc àeää .ïéìèBðå ïéLøBé úòeáL ïéòaLð ïéLøBé §¨¥§¦¦§¨¦§©§¦§§¦©¦§¦§©¨§¨¨©©

éñBì àìc éîð àä :øîéîì àttáøì òLBäé áøc déøa àðeä áø déì øîà .àeä dìò ó ©¨§¥©¨©¦§¨¦£¨£©¥©¨§¥§©§ª©§©
àîç øa éîø øáñ ,àçà ÷áLe áéëLc àeää ?ìéæà éîúé øúa åàì àáøò ehà :àtt©¨©¨§¨¨¨©©§¥¨¥©¦§¦§©©¨¨©¨¦©¨¨

éñBì àìc éîð àä :øîéîìäîe ,"àaà éðã÷t àlL" él äî :àáø déì øîà ,àeä dìò ó §¥©¨©¦§¨¦£¨£©¥¨¨©¦¤Ÿ§¨©¦©¨©
ìàeîLe áøk àì àúëìä øîzéà àìc àzLä :àîç áø øîà !"éçà éðã÷t àlL" él¦¤Ÿ§¨©¦¨¦¨©©¨¨¨§¨§¨¦§©¦§§¨¨§©§¥

ìàeîLe áøk ãáòc àðéic éàä ,øæòìà éaøk àìå¯øæòìà éaøk ãáòc ,ãáò¯.ãáò §¨§©¦¤§¨¨©©¨¨©£©§©§¥£©©£©§©¦¤§¨¨£©
ééeaâà ;déa ïðéaâî ééeaâà àìå déì ïðéòø÷ òø÷î àì ,éîúéc àøèL éàä :àtt áø øîà̈©©©¨©§¨¨§¨§¥¨¦§©¨§¦©¥§¨©§¥©§¦©¥©§¥

déa ïðéaâî àì¯déì ïðéòø÷ àì òø÷îe ,ìàeîLe áøk ïì àøéáñ àîìc¯àðéic éàäc ¨©§¦©¥¦§¨§¦¨¨§©§¥¦§©¨¨§¦©¥§©©¨¨
,déúîa ïðaøî àáøeö äåä ,øæòìà éaøk ãáòc àðéic àeää .ãáò øæòìà éaøk ãáòc©£©§©¦¤§¨¨£©©©¨¨©£©§©¦¤§¨¨£¨§¨¥©¨©§¨¥

:déì øîà.éúééz éëì :déì øîà !øæòìà éaøk àúëìä úéìc àáøònî àzøbéà äðéúééà £©¥©§¦¨¦©§¨¦©©§¨§¥¦§§¨§©¦¤§¨¨£©¥§¦©§¥
øæòìà éaøk ãáòc àðéic éàä :déì øîà ,àîç áøã dén÷ì àúà¯."ïéòaLð elàå" .ãáò £¨§©¥§©¨¨£©¥©©¨¨©£©§©¦¤§¨¨£©§¥¦§¨¦

?ïðé÷ñò éðèôeLa ehà¯:ànL úðòèa àlà éøa úðòèa àlL ïéòaLð elàå :øîà÷ éëä ©§§¨¥¨§¦©¨¦¨¨©§¥¦§¨¦¤Ÿ§©£©¨¦¤¨§©£©¤¨
ïéìòBt Bì ñéðëî àlà ,åéìâøa àöBéå ñðëpL àì ,eøîàL úéa ïa :àðz .ïéñéøàäå ïéôzeMä©¨¦§¨¨¦¦¨¨¤©¦¤¨§Ÿ¤¦§¨§¥§©§¨¤¨©§¦£¦

?éðä àðL éàîe .úBøét Bì àéöBîe úBøét Bì ñéðëî ,ïéìòBt Bì àéöBîe¯eøBîc íeMî ¦£¦©§¦¥¦¥©§¨¨¥¦§
.óñë ézL eäééðéa äðòè LiL àeäå :ïîçð áø øîà éîeéðî øa óñBé áø øîà .àøézä dä¤¥¨£©©¥©©§¥£©©©§¨§¤¥©£¨¥©§§¥¤¤

¯!áøì déòeiñì àéiç éaø éðúäå ?ìàeîLk ,ïàîk¯e÷ìç" .áøk ,äðòè úøéôk :àîéà §©¦§¥§¨¨¥©¦¦¨§©¥§©¥¨§¦©©£¨§©¨§
,úéòéáL áøò epîéä äåì :òîL àz ?ïðaøãa ìbìâì eäî :eäì àéòaéà ."ïéñéøàäå ïéôzeMä©¨¦§¨¨¦¦¦©£¨§©§©§¥¦§©¨©¨§©¨¨¥¤¤¤§¦¦

ñéøà Bà ózeL Bì äNòð úéòéáL éàöBîìe¯,úéòéáL áøò epîéä äåìc àîòè ;ïéìbìâî ïéà §¨¥§¦¦©£¨¨¨¦¥§©§§¦©§¨§¨¨¥¤¤¤§¦¦
!ïéìbìâî òeáL éðL øàL àä ,dézò÷ôà úéòéáL àéúàc¯éðL øàL àä :àîéz àì §¨§¨§¦¦©§©§¥¨§¨§¥¨©§©§§¦¨¥¨¨§¨§¥

äåì úéòéáL éàöBîìe ,úéòéáL áøò ñéøà Bà ózeL Bì äNòð :àîéà àlà ,ïéìbìâî òeáL̈©§©§§¦¤¨¥¨©£¨¨¨¦¤¤§¦¦§¨¥§¦¦¨¨
epîéä¯.ïéìbìâî¯éàöBîìe ,úéòéáL áøò ñéøà Bà ózeL Bì äNòð :dì éðú÷ àéãäa àä ¥¤§©§§¦¨§¤§¨¨¨¥¨©£¨¨¨¦¤¤§¦¦§¨¥

epîéä äåì úéòéáL¯:àðeä áø øîà .dpéî òîL ,ïðaøãa ïéìbìâî :dpéî òîL !ïéìbìâî §¦¦¨¨¥¤§©§§¦§©¦¨§©§§¦¦§©¨©§©¦¨¨©©¨
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שבועות. כל הנשבעין - פרק שביעי דף מח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

אומרים לאדם: ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב, וגם את ההיפך כו', שדווקא אז העבודה היא מצד בחירתו דווקא, ובחרת בחיים.
ממאמר יו"ד שבט ה'תשי"ד



רמי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gn sc zereay(ipy meil)

äòeáLa àlL ïéáe äòeáLa ïéa äáBb ïaäLjixv oady minrt yi - ¤©¥¤¥¦§¨¥¤Ÿ¦§¨
,dreay `ll daeby minrt yie ,eia` aeg z` zeabl ick raydl

åeli`áàämlerl.äòeáLa àlà äáBb Bðéàxxal yie,éîc éëéä §¨¨¥¤¤¨¦§¨¥¦¨¥
ote`a xaecn i`cea ,dreaya daeb a`dy xn`py oeik ixdúîc§¥

,äåìî éiça äåìedekixvd deld iyxein zeabl `a delndy oeike Ÿ¤§©¥©§¤
,dreay minkgådf ote` lrïéáe äòeáLa ïéa äáBb ïaäL ,éðz÷ §¨¨¥¤©¥¤¥¦§¨¥
,äòeáLa àlLe'äòeáLa'epiid,ïéLøBé úòeáLmdl reci `ly ¤Ÿ¦§¨¦§¨§©§¦

e ,rext df aegy'äòeáLa àlL'epiidìàéìîb ïa ïBòîL ïaøkly ¤Ÿ¦§¨§©¨¦§¤©§¦¥
epizpyn(.dn)zin zrya a`d xn`y micr yi m`y ,df aegy ez

a`dy gken mewn lkne ,dreay `ll miyxeid miaeb ,rxet epi`
:`xnbd zvxzn .dreay eilr aiig `edy oenn eipal yixenøîà̈©

épî àä ,óñBé áøk ,`id in zrck ef `ziixa -,àéä éànL úéa ©¥¨©¦¥©©¦
øèL ,éøîàcxykéîc éeáâk ,úBábì ãîBòäiqkp eli`k df ixd - §¨§¦§¨¨¥¦¨§¨¨¥

dreay zyxed ef oi`e ,xhyd lra zwfga micnere miieab aiigd
.oenn zyxed `l`

ax ly mpic oipra mitqep mi`xen` ly zerc d`ian `xnbd
:l`enyeòì÷éàoncfd -ì ïîçð áøxirdéaâì ìeò ,àøeñe`a - ¦§©©©§¨§¨§©¥

elv`àðeä áø øa äaøå àcñç áøeàäì àø÷òð øî éúéì ,déì eøîà ©¦§¨§©¨©©¨¨§¥¥¥©©§§¨§¨
ìàeîLe áøc,l`enye ax ly mpic z` lhape epil` sxhvd - §©§¥

.eipal dreay yixen mc`y weqtpeeäì øîà,ongp axéìtkéà ¨©§¦©©¦
ìàeîLe áøc àäì àø÷òîì éñøt éðä ìk éàúàåiz`ae izgxh ike - §£©¨¨¥©§¥§¦§§¨§¨§©§¥

ly mpic z` xewrl ick o`kn zeax ze`qxt wegx `edy inewnn
,l`enye axéñBì àìc eáä ,àlàdìò óowzl mknvr epinfd - ¤¨©§Ÿ¥£¨

axy ,yexita mda exn`p `ly mixac mpic lr siqedl `ly
ep`e ,minezi iqkpn rxtdl `ad iabl wx mpic z` exn` l`enye
mpi`y s` eipal oennd z` yixen zxg` dreay aiegndy owzp

.aiigzdy dreayd z` raydl mileki
:`xnbd zx`anéàî ïBâkaxk miwqet oi` zereay el`a - §©

df oic oebk ,l`enyeBøèL úà íâBtä ,àtt áø øîàcdeln - §¨©©¨¨©¥¤§¨
x`yy raydl eilry ,ewlga rext eciay aegd xhyy dcedy

,rext epi` aegd,úîådïéìèBðå ,ïéLøBé úòeáL ïéòaLð ïéLøBéz` ¨¥§¦¦§¨¦§©§¦§§¦
,mpic z` l`enye ax exn` `l ef dreay lry oeik ,aegd x`y

.eipal ef dreay yixen mc`y dfa miwqet ep` `linne
:l`enye ax ly oecipl minecd mipica miyrn d`ian `xnbd

àáøò ÷áLe ,áéëLc àeääminezi gipde zny dela dyrn - ©¦§¦§©¨§¨
xg`e ,deld iyxein zeabl ick raydl delnd aiigzde ,axre

,axrdn zeabl delnd iyxei evxe ,delnd zn jkàtt áø øáñ̈©©¨¨
éñBì àìc énð àä ,øîéîìàeä dìò ódf ote` s`y `tt ax xaq - §¥©¨©¦§Ÿ¥£¨
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oifge` mipy` cenr hn sc ± iying wxt`nw `aa

ïéìâìâî ìëìoi`y ,xiky zreay ci lrn ueg ,oilblbn opaxc dreay lk ici lr -

ezrc qitdl `l` oicd on dpi` dnvr `idy itl ,zxg` dreay ici lr eilr oilblbn

.(` ,dn zereay) "oiraypd lk"a xn`ck ,ziad lra lyïéìé÷î ïéà ìëì`l` -

.`id `ide ,oilblbnåì çåúôìoic zia el egzti ,eilr elblbiy raezd orh `l m` -

oi` xn`c o`nle .oilblbn xn`c o`nl leblb

`l` ,eilr oiliwn oi` leblb orh m` ,oiliwn

.el geztl epl oi` eprh `l m`e ,oilblbn

ïéòáùðä ìë êìò ïøãä

äðùî.ïéøîåù äòáøàøëù àùåð¯xney

.xkyaìëä ìò òáùð.ryt `ly -

ìëä úà íìùî:oizipzna epzinc jpd lk -

dzn la` .dcia`e daipbe dzne dieay xay

`zlika dnwe`l e`lc ,xeht dk`ln zngn

.dliiy'åë øëåùäå øëù àùåði`xwn edleke -

z`fd dpynde .`rivn `aaa "l`eyd"a opitli

i`d ik lk "milretd z` xkeyd"a diiepy xak

irac meyn ,`kd diipze iax xcdc i`de ,`peeb

- edcic dreay oaxwc ixehte iaeig ipzinl

itl .edcic oennc ixehte iaeig `yixa `pz

m`y ,jka ielz ixehte iaeigc dreayd oaxwy

,dced m` eilr aiiegn `edy xac lr rayp

exteky `vnp - mlyln envr xht ezreayae

.my`e ynege oecwtd zreay oaxw aiige ,oenn

dced m`y oebk ,mpg lr xwy lr rayp m`e

`ly ,dreay oaxw aiig epi` - mlyn did `l

mpg xneyl xn` :lif`e yxtnck ,oenn extk

.mlyn did `l dced eli`y xeht :cr 'ek

oaxwn xehte ,oenn zxitk o`k oi`y `vnp

.dreayca` el xn` ixey okid :opiqxb ikd

eze` oicirn micrde on` xn`e ip` jriayn

mlyn envrn dced ,oxwd z` mlyn elk`y

apbp el xn`e ixey okid .my`e ynege oxw

eze` oicirn micrde on` xn`e ip` jriayn

envrn dced ,ltk inelyz mlyn eapby

weyd on cg` el xn` .my`e ynege oxw mlyn

micrde izapb `l xne` `ede zapby ixey okid

gah ,ltk inelyz mlyn eapby eze` oicirn

d`x .dynge drax` inelyz mlyn xkne

`l la` izapb xn`e oi`ae oiynynny micr

xn` .oxw `l` mlyn epi` izxkn `le izgah

'ek l`eyl:mpg xneyl xn` :eyexit ikde -

:xn`e ,ip` jriayn .ca` :el xn` ,ixey okid

rn micrde ,on`z` mlyn - elk`y eze` oici

e`a `ly ,envrn dced m`e .ltk `le oxwd

zreay oick ,my`e ynege oxw mlyn - micr

`ae eryxn aye dceny cr d`a dpi`c oecwtd

zyxta xbd lfb zreaya aizkc ,xtkzdl

.dreaya s` ltk mlyn epi` dcia` zprha envr xhetd mpg xneya "daexn" wxta dl opitli `icda - 'ek jriayn ,apbp :el xn` .'ebe "eyr xy` mz`hg z` ecezde" :"`yp"

.mzd `zi`ck ,'ek eapb envr `ed `l` ,xn` `edy enk `vni `l m` - "apbd `vni `l m`" aizkc ,ltk mlyn - micr e`ae ,dreayae apb zprha envr xhetd la`åîöòî äãåä
íùàå ùîåçå ïø÷ íìùî.`ed qpwa dcenc ,`l ltk la` -÷åùä ïî ãçàì øîàapbae ,`ed ynn apb dfy ,ltk aiigin inp dreay `la `dc ,"ip` jriayn" opiqxb `l `kd -

.dreay `la ,"mipy mlyi" (ak zeny) aizkïéàáå ïéùîùîîù íéãò äàøelit` ,izapb xn`yk oxwa envr aiige ice` micrc `zezria zngnc ab lr s`c ,opireny` `zeax -

`aa) mzd opixn`ck ,dgiah aeig `kil ltk `kilc `kid lkc ,xkne gahe eapby micr e`ae da xtky dgiahd on s` xeht - ltk o`k oi`c oeike .ltkd on xhtpe d`ced `ied ikd

.cg dil xva - `kil ltkc oeike ,drax`e dyly inelyz `le `pngx xn` dynge drax` inelyz :(a ,dr `nw'åë ìàåùì øîàxwyl raypyk s` ixdy ,dreay oaxwn xeht -

.oenn zxitk ef dreaya oi`e ,oinelyza envr aiigáééç.aiigzn dced eli`y oenn extk ixdy -
úî
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xiky zreayc ,d`xp oi`e .mdilr lblbl oi` mzaehl dreaydy oeik ,dicda ipzc

.ziad lra ly ezrc qitdl `l` rayp oi`e dreay `la lhep did oicd onc ,ezaehl dpi`

lk edeaiig `l qitdl `l` dpi` ezreayc meyn ,xiky hwp `wecc :wgvi epiax xn` `l`

cg` crc ab lr s`e .eilr lblbl lekiy jk

,ft zeaezk) "azekd"a xn` drext `idy dcirn

lkn ,(ziad) lra ly ezrc qitdl `l` dpi`c (a

`l` dxeht dpi`c ,dreay leblb jiiy mewn

mbe ,zerwxwd lr oirayp oi`c aezkd zxifbn

.oinlyn `le oirayp oiraypd lky

ïéòáùðä ìë êìò ïøãä

äòáøàs` - l`eyde mpg xney od oixney

xney xza aizk xky xneyc ab lr

.xzei lwd xg` xzei xengd aiyg `kd ,mpg

íéãòäå,"eapby" opiqxb `l - elk`y micirn

mlyn xkne gah" inp opiqxb `le

`aa) "`nw lfebd"ac ."dynge drax` inelyz

zprh orehd :xn`c axl dpin jixt (a ,ew `nw

xkne gah ,ltk inelyz mlyn oecwta apb

elk`y :ipzw `kde .dynge drax` mlyn

drax` inelyz la` ,ltk inelyz mlyn

xya zifkl xyt` i`c ab lr s` ,`l dynge

`kile .opiqxb "elk`y" rnyn ,dhigy `la

wigccn .dpin jixtc `ed `ziixa mzdc xninl

mzqc meyn epiide ,xi`n iaxk dinewe`l mzd

`d :wgvi epiax xne`e .`id xi`n iax oizipzn

s` ,dynge drax` mlyn xkne gah `pz `lc

aizk `l `xwac meyn ,`ed zn`c ab lr

.envr apba `l` dynge drax`øîàcg`l

ip` jriayn" `kd qxb `l qxhpewa - 'ek weyay

apba ltk `ki` inp dreay `lac ,"on` xn`e

mlyn envrn dced" opiqxb `l df itle .envr

`l` `kil my`e ynegc ,"my`e ynege oxw

rnyn (` ,ew `nw `aa) "`nw lfebd"ae .dreaya

- envr itn dced :wiicc ,dil opiqxbc `icda

eaiignd oennc dpin gkene ,`l - micr xg` ,oi`

meyn "jriayn" hwpe ,ynegd on exhet ltk

.`tiq

äàøl`enyl - 'ek oi`ae oiynynny micr

dcen :(` ,dr `nw `aa) "daexn"a xn`c

inewe`l jixv ,aiig micr e`a jk xg`e qpwa

`peeb i`dke .mdixeg`l exfgy oebk oizipzn

.mzd ipyn
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àì ìáà ,ézáðâ" :øîà ,ïéàáe ïéLîLînL íéãò¥¦¤§©§§¦¨¦¨©¨©§¦£¨Ÿ

"ézøëî àìå ézçáè¯ì øîà .ïø÷ àlà ílLî Bðéà:Bì øîà ,"éøBL ïëéä" :ìàBL ¨©§¦§Ÿ¨©§¦¥§©¥¤¨¤¤¨©§¥¥¨¦¨©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hn sc zereay(iyily meil)

ïéìbìâî ìkì,zetqep zereay milblbn dreayd iaiegn lk lr - ©Ÿ§©§§¦
øéëOî õeç,exky z` el ozp `l oiicr ziad lray raypdïéàL ¦¨¦¤¥

ïéìbìâîepin`dl ie`x oicd xwirny itl ,zetqep zereay eilr §©§§¦
mliy m` xkef epi`e eilreta cexh ziad lray oeik ,dreay `ll

lirl x`azde ,exikyl(.dn)z` qitdl ick wx ef dreay epwizy
xikyd lr elblbi ok zngny ie`x oi` j` ,ziad lra zrc

.zetqep zereayïéà ìkì ,øîà àcñç áøoic zia,ïéìé÷î`l` ©¦§¨¨©©Ÿ¥§¦¦
,zereay mdilr lblbl mdilr mixingn,ïéìé÷îc ,øéëOî õeç¦¨¦¦§¦¦

.zexg` zereay eilr milblbn oi`e
:`xnbd zxxaneäééðéa éàî`ped ax ixac oia weligd dn - ©¥©§

lr dreay milblbn oi` mdipy ixacl ixd ,`cqg ax ixacl
:`xnbd zx`an .xikyBì çBzôì ,eäééðéa àkéàraezl xnel - ¦¨¥©§¦§©

,'oilblbn lkl' xn` `ped ax ,zetqep zereay razpd lr lblbiy
lr lblbl leki `edy oic lral mixne` mnvr mipiicdy epiide
'oiliwn oi` lkl' xn`y `cqg ax eli`e ,zetqep zereay exiag
z` miaiign ,dreay exiag lr lblbl oic lrad ywia m`y epiid
oi` j` ,dpnn exhetl eilr oiliwn oi`e ef dreaya razpd

.lblbl el mixne` mnvr mipiicd
:dpyna epipy'åë úènLî úéòéáMäå'.'dreayd z`,xnelk §©§¦¦§©¤¤

.ezreayn xhtp ,ziriay eilr dxare exiagl dreay aiegnd
:`xnbd zxxanàø÷ øîàc ,áø øîà ,ìãéb áø øîà ,éléî éðäðî§¨¨¥¦¥¨©©¦§¨©©§¨©§¨

'ähîMä øác äæå'(a eh mixac),ey cenll yi 'xac' oeylneléôà §¤§©©§¦¨£¦
øeaécziriay ,xeaic `l` dpi`y ,dreay -úènLî. ¦§©¤¤

ïéòáùðä ìë êìò ïøãä

ïéøîåù äòáøà ¯ éðéîù ÷øô
dxeza(ci-e ak zeny)itk .mixneyd zrax` ly mpic x`azd

oaxw aiig ,xwyl raypy xney mday mipte` yi ,oldl x`aziy
aeig oiprl od ,mixneyd zrax` oic z` zx`an epizpyn .dreay

:dreay oaxw aeig oiprl ode ,minelyzïä ïéøîBL äòaøàexn`py ©§¨¨§¦¥
,dxezaípç øîBL.ezxiny lr xky lhep epi`y ±ìàBMäåutg ¥¦¨§©¥

.jk lr el mlyn epi`e ,exiagnøëN àNBðxky lhepy xney ± ¥¨¨
.ezxiny lrøëBOäå.melyza exiagn utg §©¥

zrax` ly xehtde aeigd ipte` z` dligz zx`an dpynd
melyz oiprl ,mixneyd:ìkä ìò òaLð ípç øîBLdn lk lr ± ¥¦¨¦§¨©©Ÿ

jka xhtpe ,dzxinya ryt `ly `ed rayp ,dndal rxi`y
.mlylnìkä úà ílLî ìàBMäå,dndal rxi`y dn lk lr ± §©¥§©¥¤©Ÿ

d .mlyl `ed aiigå øëN àNBðokøëBOääøeáMä ìò ïéòaLð ,m` ± ¥¨¨§©¥¦§¨¦©©§¨
,dndad dxaypåokY äéeáMä ìò,iaya dndad dgwlp m`åok §©©§¨§

äúnä ìòmixhtpe ,md mirayp el` lk lr .dndad dzn m` ± ©©¥¨
.mlylnäáéðbä úàå äãáàä úà ïéîlLîee` utgd ca` m` ± §©§¦¤¨£¥¨§¤©§¥¨

.mlyl md miaiig ,apbp
dxeza(dk-`k d `xwie)ick xwy zprh orhy xneyy ,x`ean

raypy dced okn xg`le ,jk lr raype ,melyzn xhtidl
mb aiig ,oecwtd lral mlyl aiigy utgd inc caln ,xwyl
.xwyl raypy lr my` oaxw `iadl jixv oke ,yneg el mlyl
xhet xneyd xy`k `l` df oaxw aeig oi` ,oldl x`aziy itk
z` zx`an dpynd .ezreay ici lr oenn melyzn envr z`

:dreay oaxw aiigzn epi` mpg xneyd mda mipte`døîàlra ¨©

xeydìéøBL ïëéä ,ípç øîBLe ,xenyl jl izzpyBì øîà,xneyd §¥¦¨¥¨¦¨©
xeydàeäå .úî`l` ,xeyd zn `ly `id zn`de ±Bà øaLpL ¥§¤¦§©

.ãáà Bà áðâð Bà äaLðorhy e`Bà äaLð Bà únL àeäå ,øaLð ¦§¨¦§©¨©¦§©§¤¥¦§¨
.ãáà Bà áðâðorhy e`.ãáà Bà áðâð Bà øaLð Bà únL àeäå ,äaLð ¦§©¨©¦§¨§¤¥¦§©¦§©¨©

orhy e`.ãáà Bà äaLð Bà øaLð Bà únL àeäå ,áðâðe`orhy ¦§©§¤¥¦§©¦§¨¨©
.áðâð Bà äaLð Bà øaLð Bà únL àeäå ,ãáàxwy zeprh lk lre ¨©§¤¥¦§©¦§¨¦§©

xeyd lra el xn` el`éðà EòéaLî,did jkyøîàåxneyd,ïîà ©§¦££¦§¨©¨¥
,xwyl raypy dced okn xg`leøeèt.dreay oaxwn xneyd ¨

xhtp did ,xeyl rxi` zn`ay dna dcen did m` s`y oeik
ef oi`e ,qpe`ae dcia`e daipba xeht mpg xney ixdy ,oinelyzn

.oenn zxitk zreay
xn` :dreay oaxwn xeht mpg xneyy sqep ote` zx`an dpynd

,mpg xneyl,éøBL ïëéäeBì øîàxneydçñ äzà äî òãBé éðéà ¥¨¦¨©¥¦¥©¨©¨¨
.xenyl jxey z` il zzp `l ixdy ,[xacn-]àeäå,`id zn`de ± §

`l` ,exneyl xeyd z` laiw ok` `edyLxeydøaLð Bà ,ún ¤¥¦§©
.ãáà Bà áðâð Bà äaLð Bàxeyd lra el xn`éðà EòéaLî`ly ¦§¨¦§©¨©©§¦££¦
,dxinyl ixey z` zlaiwøîàåxneyd,ïîàdced okn xg`le §¨©¨¥

,xwyl raypyøeètdna dcen did m` s`e xg`n .oaxwn ¨
xeht mpg xney ixdy ,oinelyzn xhtp did ,xeyl rxi`y

.oenn zxitk zreay ef oi`e ,qpe`ae dcia`e daipba
:dreay oaxw aiig mpg xney mipte` el`a x`al zxaer dpynd

,mpg xneyl xn`.ãáà Bì øîà ,éøBL ïëéäxeyd lra el xn` ¥¨¦¨©¨©
éðà EòéaLî,did jkyøîàåxneydBúBà íéãéòî íéãòäå .ïîà ©§¦££¦§¨©¨¥§¨¥¦§¦¦

ílLî .BìëàLmilral xneydïøwä úàxneyd m`e .xeyd inc ± ¤£¨§©¥¤©¤¤
Bîöòî äãBä,jk lr micr e`a `ly ,elk`yLîBçå ,ïø÷ ílLî± ¨¥©§§©¥¤¤§¤

,xeyd ziying inc z` el siqeneåoaxw `iadl jixv.íLàxg`n §¨¨
itl eli`e ,elk` envr `ed ixdy ,mlyl aiig `ed zn`d itle
zxitk zreay ef ixd ,mlyln xhtp did ,ca` xeydy ezprh

.oaxw dilr aiige ,oenn
xn` :dreay oaxw aiig mpg xneyy sqep ote` zx`an dpynd

,mpg xneyl.áðâð Bì øîàå ,éøBL ïëéäel xn`éðà EòéaLîjky ¥¨¦§¨©¦§©©§¦££¦
,didøîàåxneydílLî .BáðbL BúBà íéãéòî íéãòäå .ïîàxneyd §¨©¨¥§¨¥¦§¦¦¤§¨§©¥

,ìôk éîeìLz`l` ,micr e`a `l m`e .apb zprh oreh oick ©§¥¥¤
xneydBîöòî äãBä,eapbyå ,LîBçå ïø÷ ílLîoaxw `iadl jixv ¨¥©§§©¥¤¤§¤§

.íLà,eapb envr `ed ixdy ,mlyl aiig `ed zn`d itle xg`n ¨¨
zreay ef ixd ,mlyln xhtp did ,apbp xeydy ezprh itl eli`e

.oaxw dilr aiige ,oenn zxitk
[xney epi`y] apb ly epic z` zx`an dpynd:,÷eMa ãçàì øîà̈©§¤¨©

,záðbL éøBL ïëéäeBúBà íéãéòî íéãòäå .ézáðb àì ,øîBà àeä ¥¨¦¤¨©§¨¥Ÿ¨©§¦§¨¥¦§¦¦
.ìôk éîeìLz ílLî ,BáðbLm`eçáèxeyd z`øëîe,exkn e` ± ¤§¨§©¥©§¥¤¤¨©¨©

äMîçå äòaøà éîeìLz ílLîinc mlyn ,dy df did m` ± §©¥©§¥©§¨¨©£¦¨
.dyng mlyn xey lre ,milral miyak drax`

y apb :dcedy apb ly epic z` zx`an dpyndíéãò äàø̈¨¥¦
ïéLîLînLmiaxwzny ±ïéàáemcwe ,eilr cirdl ick oic zial ¤§©§§¦¨¦

e oic zial `edøîàok`ézáðb,xeyd z`àìå ézçáè àì ìáà ¨©¨©§¦£¨Ÿ¨©§¦§Ÿ
ézøëî.eze`,ïø÷ àlà ílLî Bðéàinelyze ltk inelyzn xehte ¨©§¦¥§©¥¤¨¤¤

.xeht qpwa dceny ,dynge drax`
:dreay oaxw aiigzn l`eyd oi` mipte` el`a zx`an dpynd

øîàxeyd lraìéøBL ïëéä ,ìàBLe ,jl izl`ydyBì øîà ¨©§¥¥¨¦¨©
,l`eyd
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המשכן היה מעצי שטים דווקא, כי כדי שתוכל להיות העבודה דאתכפייא סטרא־אחרא, צריכה להיות נתינת מקום להתנגדות של 
. שזהו מצד תוקף החמדה, ובעיקר התענוג והרתיחה שיש לו בעניינים הגשמיים   . וזה נעשה על־ידי הרוח שטות  הסטרא־אחרא, 

)אפילו בדברים המותרים(, שזה מסיר את החיות וההתלהבות שצריכה להיות בענייני קדושה.
ממאמר יו"ד שבט ה'תשי"ד



רמג oifge` mipy` cenr hn sc ± iying wxt`nw `aa
ïéìâìâî ìëìoi`y ,xiky zreay ci lrn ueg ,oilblbn opaxc dreay lk ici lr -

ezrc qitdl `l` oicd on dpi` dnvr `idy itl ,zxg` dreay ici lr eilr oilblbn

.(` ,dn zereay) "oiraypd lk"a xn`ck ,ziad lra lyïéìé÷î ïéà ìëì`l` -

.`id `ide ,oilblbnåì çåúôìoic zia el egzti ,eilr elblbiy raezd orh `l m` -

oi` xn`c o`nle .oilblbn xn`c o`nl leblb

`l` ,eilr oiliwn oi` leblb orh m` ,oiliwn

.el geztl epl oi` eprh `l m`e ,oilblbn

ïéòáùðä ìë êìò ïøãä

äðùî.ïéøîåù äòáøàøëù àùåð¯xney

.xkyaìëä ìò òáùð.ryt `ly -

ìëä úà íìùî:oizipzna epzinc jpd lk -

dzn la` .dcia`e daipbe dzne dieay xay

`zlika dnwe`l e`lc ,xeht dk`ln zngn

.dliiy'åë øëåùäå øëù àùåði`xwn edleke -

z`fd dpynde .`rivn `aaa "l`eyd"a opitli

i`d ik lk "milretd z` xkeyd"a diiepy xak

irac meyn ,`kd diipze iax xcdc i`de ,`peeb

- edcic dreay oaxwc ixehte iaeig ipzinl

itl .edcic oennc ixehte iaeig `yixa `pz

m`y ,jka ielz ixehte iaeigc dreayd oaxwy

,dced m` eilr aiiegn `edy xac lr rayp

exteky `vnp - mlyln envr xht ezreayae

.my`e ynege oecwtd zreay oaxw aiige ,oenn

dced m`y oebk ,mpg lr xwy lr rayp m`e

`ly ,dreay oaxw aiig epi` - mlyn did `l

mpg xneyl xn` :lif`e yxtnck ,oenn extk

.mlyn did `l dced eli`y xeht :cr 'ek

oaxwn xehte ,oenn zxitk o`k oi`y `vnp

.dreayca` el xn` ixey okid :opiqxb ikd

eze` oicirn micrde on` xn`e ip` jriayn

mlyn envrn dced ,oxwd z` mlyn elk`y

apbp el xn`e ixey okid .my`e ynege oxw

eze` oicirn micrde on` xn`e ip` jriayn

envrn dced ,ltk inelyz mlyn eapby

weyd on cg` el xn` .my`e ynege oxw mlyn

micrde izapb `l xne` `ede zapby ixey okid

gah ,ltk inelyz mlyn eapby eze` oicirn

d`x .dynge drax` inelyz mlyn xkne

`l la` izapb xn`e oi`ae oiynynny micr

xn` .oxw `l` mlyn epi` izxkn `le izgah

'ek l`eyl:mpg xneyl xn` :eyexit ikde -

:xn`e ,ip` jriayn .ca` :el xn` ,ixey okid

rn micrde ,on`z` mlyn - elk`y eze` oici

e`a `ly ,envrn dced m`e .ltk `le oxwd

zreay oick ,my`e ynege oxw mlyn - micr

`ae eryxn aye dceny cr d`a dpi`c oecwtd

zyxta xbd lfb zreaya aizkc ,xtkzdl

.dreaya s` ltk mlyn epi` dcia` zprha envr xhetd mpg xneya "daexn" wxta dl opitli `icda - 'ek jriayn ,apbp :el xn` .'ebe "eyr xy` mz`hg z` ecezde" :"`yp"

.mzd `zi`ck ,'ek eapb envr `ed `l` ,xn` `edy enk `vni `l m` - "apbd `vni `l m`" aizkc ,ltk mlyn - micr e`ae ,dreayae apb zprha envr xhetd la`åîöòî äãåä
íùàå ùîåçå ïø÷ íìùî.`ed qpwa dcenc ,`l ltk la` -÷åùä ïî ãçàì øîàapbae ,`ed ynn apb dfy ,ltk aiigin inp dreay `la `dc ,"ip` jriayn" opiqxb `l `kd -

.dreay `la ,"mipy mlyi" (ak zeny) aizkïéàáå ïéùîùîîù íéãò äàøelit` ,izapb xn`yk oxwa envr aiige ice` micrc `zezria zngnc ab lr s`c ,opireny` `zeax -

`aa) mzd opixn`ck ,dgiah aeig `kil ltk `kilc `kid lkc ,xkne gahe eapby micr e`ae da xtky dgiahd on s` xeht - ltk o`k oi`c oeike .ltkd on xhtpe d`ced `ied ikd

.cg dil xva - `kil ltkc oeike ,drax`e dyly inelyz `le `pngx xn` dynge drax` inelyz :(a ,dr `nw'åë ìàåùì øîàxwyl raypyk s` ixdy ,dreay oaxwn xeht -

.oenn zxitk ef dreaya oi`e ,oinelyza envr aiigáééç.aiigzn dced eli`y oenn extk ixdy -
úî

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

ìëìedpd lk oicd `ede ,hwp `nwc :mdxa` oa wgvi epiax yxit - xikyn ueg oilblbn

xiky zreayc ,d`xp oi`e .mdilr lblbl oi` mzaehl dreaydy oeik ,dicda ipzc

.ziad lra ly ezrc qitdl `l` rayp oi`e dreay `la lhep did oicd onc ,ezaehl dpi`

lk edeaiig `l qitdl `l` dpi` ezreayc meyn ,xiky hwp `wecc :wgvi epiax xn` `l`

cg` crc ab lr s`e .eilr lblbl lekiy jk

,ft zeaezk) "azekd"a xn` drext `idy dcirn

lkn ,(ziad) lra ly ezrc qitdl `l` dpi`c (a

`l` dxeht dpi`c ,dreay leblb jiiy mewn

mbe ,zerwxwd lr oirayp oi`c aezkd zxifbn

.oinlyn `le oirayp oiraypd lky

ïéòáùðä ìë êìò ïøãä

äòáøàs` - l`eyde mpg xney od oixney

xney xza aizk xky xneyc ab lr

.xzei lwd xg` xzei xengd aiyg `kd ,mpg

íéãòäå,"eapby" opiqxb `l - elk`y micirn

mlyn xkne gah" inp opiqxb `le

`aa) "`nw lfebd"ac ."dynge drax` inelyz

zprh orehd :xn`c axl dpin jixt (a ,ew `nw

xkne gah ,ltk inelyz mlyn oecwta apb

elk`y :ipzw `kde .dynge drax` mlyn

drax` inelyz la` ,ltk inelyz mlyn

xya zifkl xyt` i`c ab lr s` ,`l dynge

`kile .opiqxb "elk`y" rnyn ,dhigy `la

wigccn .dpin jixtc `ed `ziixa mzdc xninl

mzqc meyn epiide ,xi`n iaxk dinewe`l mzd

`d :wgvi epiax xne`e .`id xi`n iax oizipzn

s` ,dynge drax` mlyn xkne gah `pz `lc

aizk `l `xwac meyn ,`ed zn`c ab lr

.envr apba `l` dynge drax`øîàcg`l

ip` jriayn" `kd qxb `l qxhpewa - 'ek weyay

apba ltk `ki` inp dreay `lac ,"on` xn`e

mlyn envrn dced" opiqxb `l df itle .envr

`l` `kil my`e ynegc ,"my`e ynege oxw

rnyn (` ,ew `nw `aa) "`nw lfebd"ae .dreaya

- envr itn dced :wiicc ,dil opiqxbc `icda

eaiignd oennc dpin gkene ,`l - micr xg` ,oi`

meyn "jriayn" hwpe ,ynegd on exhet ltk

.`tiq

äàøl`enyl - 'ek oi`ae oiynynny micr

dcen :(` ,dr `nw `aa) "daexn"a xn`c

inewe`l jixv ,aiig micr e`a jk xg`e qpwa

`peeb i`dke .mdixeg`l exfgy oebk oizipzn

.mzd ipyn
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àcñç áø ;ïéìbìâî ïéàL øéëOî õeç ,ïéìbìâî ìkì©Ÿ§©§§¦¦¨¦¤¥§©§§¦©¦§¨
éàî .ïéìé÷îc øéëOî õeç ,ïéìé÷î ïéà ìkì :øîà̈©©Ÿ¥§¦¦¦¨¦¦§¦¦©
úéòéáMäå" .Bì çBzôì :eäééðéa àkéà ?eäééðéa¥©§¦¨¥©§¦§©§©§¦¦
,áø øîà ìcéb áø øîà ?éléî éðä àðî .'åë "úènLî§©¤¤§¨¨¥¦¥¨©©¦¥¨©©
øeaéc eléôàå ,"ähîMä øác äæå" :àø÷ øîàc§¨©§¨§¤§©©§¦¨©£¦¦

.úènLî§©¤¤

ïéòáùðä ìë êìò ïøãä

äòaøàøëN àNBð ,ìàBMäå ípç øîBL :ïä ïéøîBL ©§¨¨§¦¥¥¦¨§©¥¥¨¨
,ìkä ìò òaLð ípç øîBL .øëBOäå§©¥¥¦¨¦§¨©©Ÿ

øëBOäå øëN àNBð ,ìkä úà ílLî ìàBMäå¯ §©¥§©¥¤©Ÿ¥¨¨§©¥
,äúnä ìòå äéeáMä ìòå äøeáMä ìò ïéòaLð¦§¨¦©©§¨§©©§¨§©©¥¨

ì øîà .äáéðbä úàå äãáàä úà ïéîlLîe:ípç øîBL §©§¦¤¨£¥¨§¤©§¥¨¨©§¥¦¨
äaLð Bà øaLpL àeäå ,"úî" :Bì øîà ?"éøBL ïëéä"¥¨¦¨©¥§¤¦§©¦§¨
Bà äaLð Bà únL àeäå ,"øaLð" ;ãáà Bà áðâð Bà¦§©¨©¦§©§¤¥¦§¨
áðâð Bà øaLð Bà únL àeäå ,"äaLð" ;ãáà Bà áðâð¦§©¨©¦§¨§¤¥¦§©¦§©
Bà äaLð Bà øaLð Bà únL àeäå ,"áðâð" ;ãáà Bà¨©¦§©§¤¥¦§©¦§¨
.áðâð Bà äaLð Bà øaLð Bà únL àeäå ,"ãáà" ;ãáà̈©¨©§¤¥¦§©¦§¨¦§©

"ïîà" :øîàå ,"éðà EòéaLî"¯?"éøBL ïëéä" .øeèt ©§¦££¦§¨©¨¥¨¥¨¦
Bà únL àeäå ,"çñ äzà äî òãBé éðéà" :Bì øîà̈©¥¦¥©¨©¨¨§¤¥

,ãáà Bà áðâð Bà äaLð Bà øaLð¯,"éðà EòéaLî" ¦§©¦§¨¦§©¨©©§¦££¦
"ïîà" :øîàå¯.øeèt"ãáà" :Bì øîà ?"éøBL ïëéä" §¨©¨¥¨¥¨¦¨©¨©

¯íéãéòî íéãòäå ,"ïîà" :øîàå ,"éðà EòéaLî"©§¦££¦§¨©¨¥§¨¥¦§¦¦
BúBàBìëàL¯Bîöòî äãBä ,ïøwä úà ílLî¯ ¤£¨§©¥¤©¤¤¨¥©§

:Bì øîàå ?"éøBL ïëéä" .íLàå LîBçå ïø÷ ílLî§©¥¤¤§¤§¨¨¥¨¦§¨©
,"áðâð"¯íéãòäå ,"ïîà" :øîàå ,"éðà EòéaLî" ¦§©©§¦££¦§¨©¨¥§¨¥¦

BáðbL BúBà íéãéòî¯äãBä ,ìôë éîeìLz ílLî §¦¦¤§¨§©¥©§¥¥¤¨
Bîöòî¯ãçàì øîà .íLàå LîBçå ïø÷ ílLî ¥©§§©¥¤¤§¤§¨¨¨©§¤¨

,"ézáðâ àì" :øîBà àeä ?"záðbL éøBL ïëéä" :÷eMa©¥¨¦¤¨©§¨¥Ÿ¨©§¦
BáðbL BúBà íéãéòî íéãòäå¯,ìôë éîeìLz ílLî §¨¥¦§¦¦¤§¨§©¥©§¥¥¤

øëîe çáè¯äàø .äMîçå äòaøà éîeìLz ílLî ¨©¨©§©¥©§¥©§¨¨©£¦¨¨¨
àì ìáà ,ézáðâ" :øîà ,ïéàáe ïéLîLînL íéãò¥¦¤§©§§¦¨¦¨©¨©§¦£¨Ÿ

"ézøëî àìå ézçáè¯ì øîà .ïø÷ àlà ílLî Bðéà:Bì øîà ,"éøBL ïëéä" :ìàBL ¨©§¦§Ÿ¨©§¦¥§©¥¤¨¤¤¨©§¥¥¨¦¨©
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שבועות. כל הנשבעין - פרק שביעי דף מט עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hn sc zereay(iyily meil)

ïéìbìâî ìkì,zetqep zereay milblbn dreayd iaiegn lk lr - ©Ÿ§©§§¦
øéëOî õeç,exky z` el ozp `l oiicr ziad lray raypdïéàL ¦¨¦¤¥

ïéìbìâîepin`dl ie`x oicd xwirny itl ,zetqep zereay eilr §©§§¦
mliy m` xkef epi`e eilreta cexh ziad lray oeik ,dreay `ll

lirl x`azde ,exikyl(.dn)z` qitdl ick wx ef dreay epwizy
xikyd lr elblbi ok zngny ie`x oi` j` ,ziad lra zrc

.zetqep zereayïéà ìkì ,øîà àcñç áøoic zia,ïéìé÷î`l` ©¦§¨¨©©Ÿ¥§¦¦
,zereay mdilr lblbl mdilr mixingn,ïéìé÷îc ,øéëOî õeç¦¨¦¦§¦¦

.zexg` zereay eilr milblbn oi`e
:`xnbd zxxaneäééðéa éàî`ped ax ixac oia weligd dn - ©¥©§

lr dreay milblbn oi` mdipy ixacl ixd ,`cqg ax ixacl
:`xnbd zx`an .xikyBì çBzôì ,eäééðéa àkéàraezl xnel - ¦¨¥©§¦§©

,'oilblbn lkl' xn` `ped ax ,zetqep zereay razpd lr lblbiy
lr lblbl leki `edy oic lral mixne` mnvr mipiicdy epiide
'oiliwn oi` lkl' xn`y `cqg ax eli`e ,zetqep zereay exiag
z` miaiign ,dreay exiag lr lblbl oic lrad ywia m`y epiid
oi` j` ,dpnn exhetl eilr oiliwn oi`e ef dreaya razpd

.lblbl el mixne` mnvr mipiicd
:dpyna epipy'åë úènLî úéòéáMäå'.'dreayd z`,xnelk §©§¦¦§©¤¤

.ezreayn xhtp ,ziriay eilr dxare exiagl dreay aiegnd
:`xnbd zxxanàø÷ øîàc ,áø øîà ,ìãéb áø øîà ,éléî éðäðî§¨¨¥¦¥¨©©¦§¨©©§¨©§¨

'ähîMä øác äæå'(a eh mixac),ey cenll yi 'xac' oeylneléôà §¤§©©§¦¨£¦
øeaécziriay ,xeaic `l` dpi`y ,dreay -úènLî. ¦§©¤¤

ïéòáùðä ìë êìò ïøãä

ïéøîåù äòáøà ¯ éðéîù ÷øô
dxeza(ci-e ak zeny)itk .mixneyd zrax` ly mpic x`azd

oaxw aiig ,xwyl raypy xney mday mipte` yi ,oldl x`aziy
aeig oiprl od ,mixneyd zrax` oic z` zx`an epizpyn .dreay

:dreay oaxw aeig oiprl ode ,minelyzïä ïéøîBL äòaøàexn`py ©§¨¨§¦¥
,dxezaípç øîBL.ezxiny lr xky lhep epi`y ±ìàBMäåutg ¥¦¨§©¥

.jk lr el mlyn epi`e ,exiagnøëN àNBðxky lhepy xney ± ¥¨¨
.ezxiny lrøëBOäå.melyza exiagn utg §©¥

zrax` ly xehtde aeigd ipte` z` dligz zx`an dpynd
melyz oiprl ,mixneyd:ìkä ìò òaLð ípç øîBLdn lk lr ± ¥¦¨¦§¨©©Ÿ

jka xhtpe ,dzxinya ryt `ly `ed rayp ,dndal rxi`y
.mlylnìkä úà ílLî ìàBMäå,dndal rxi`y dn lk lr ± §©¥§©¥¤©Ÿ

d .mlyl `ed aiigå øëN àNBðokøëBOääøeáMä ìò ïéòaLð ,m` ± ¥¨¨§©¥¦§¨¦©©§¨
,dndad dxaypåokY äéeáMä ìò,iaya dndad dgwlp m`åok §©©§¨§

äúnä ìòmixhtpe ,md mirayp el` lk lr .dndad dzn m` ± ©©¥¨
.mlylnäáéðbä úàå äãáàä úà ïéîlLîee` utgd ca` m` ± §©§¦¤¨£¥¨§¤©§¥¨

.mlyl md miaiig ,apbp
dxeza(dk-`k d `xwie)ick xwy zprh orhy xneyy ,x`ean

raypy dced okn xg`le ,jk lr raype ,melyzn xhtidl
mb aiig ,oecwtd lral mlyl aiigy utgd inc caln ,xwyl
.xwyl raypy lr my` oaxw `iadl jixv oke ,yneg el mlyl
xhet xneyd xy`k `l` df oaxw aeig oi` ,oldl x`aziy itk
z` zx`an dpynd .ezreay ici lr oenn melyzn envr z`

:dreay oaxw aiigzn epi` mpg xneyd mda mipte`døîàlra ¨©

xeydìéøBL ïëéä ,ípç øîBLe ,xenyl jl izzpyBì øîà,xneyd §¥¦¨¥¨¦¨©
xeydàeäå .úî`l` ,xeyd zn `ly `id zn`de ±Bà øaLpL ¥§¤¦§©

.ãáà Bà áðâð Bà äaLðorhy e`Bà äaLð Bà únL àeäå ,øaLð ¦§¨¦§©¨©¦§©§¤¥¦§¨
.ãáà Bà áðâðorhy e`.ãáà Bà áðâð Bà øaLð Bà únL àeäå ,äaLð ¦§©¨©¦§¨§¤¥¦§©¦§©¨©

orhy e`.ãáà Bà äaLð Bà øaLð Bà únL àeäå ,áðâðe`orhy ¦§©§¤¥¦§©¦§¨¨©
.áðâð Bà äaLð Bà øaLð Bà únL àeäå ,ãáàxwy zeprh lk lre ¨©§¤¥¦§©¦§¨¦§©

xeyd lra el xn` el`éðà EòéaLî,did jkyøîàåxneyd,ïîà ©§¦££¦§¨©¨¥
,xwyl raypy dced okn xg`leøeèt.dreay oaxwn xneyd ¨

xhtp did ,xeyl rxi` zn`ay dna dcen did m` s`y oeik
ef oi`e ,qpe`ae dcia`e daipba xeht mpg xney ixdy ,oinelyzn

.oenn zxitk zreay
xn` :dreay oaxwn xeht mpg xneyy sqep ote` zx`an dpynd

,mpg xneyl,éøBL ïëéäeBì øîàxneydçñ äzà äî òãBé éðéà ¥¨¦¨©¥¦¥©¨©¨¨
.xenyl jxey z` il zzp `l ixdy ,[xacn-]àeäå,`id zn`de ± §

`l` ,exneyl xeyd z` laiw ok` `edyLxeydøaLð Bà ,ún ¤¥¦§©
.ãáà Bà áðâð Bà äaLð Bàxeyd lra el xn`éðà EòéaLî`ly ¦§¨¦§©¨©©§¦££¦
,dxinyl ixey z` zlaiwøîàåxneyd,ïîàdced okn xg`le §¨©¨¥

,xwyl raypyøeètdna dcen did m` s`e xg`n .oaxwn ¨
xeht mpg xney ixdy ,oinelyzn xhtp did ,xeyl rxi`y

.oenn zxitk zreay ef oi`e ,qpe`ae dcia`e daipba
:dreay oaxw aiig mpg xney mipte` el`a x`al zxaer dpynd

,mpg xneyl xn`.ãáà Bì øîà ,éøBL ïëéäxeyd lra el xn` ¥¨¦¨©¨©
éðà EòéaLî,did jkyøîàåxneydBúBà íéãéòî íéãòäå .ïîà ©§¦££¦§¨©¨¥§¨¥¦§¦¦

ílLî .BìëàLmilral xneydïøwä úàxneyd m`e .xeyd inc ± ¤£¨§©¥¤©¤¤
Bîöòî äãBä,jk lr micr e`a `ly ,elk`yLîBçå ,ïø÷ ílLî± ¨¥©§§©¥¤¤§¤

,xeyd ziying inc z` el siqeneåoaxw `iadl jixv.íLàxg`n §¨¨
itl eli`e ,elk` envr `ed ixdy ,mlyl aiig `ed zn`d itle
zxitk zreay ef ixd ,mlyln xhtp did ,ca` xeydy ezprh

.oaxw dilr aiige ,oenn
xn` :dreay oaxw aiig mpg xneyy sqep ote` zx`an dpynd

,mpg xneyl.áðâð Bì øîàå ,éøBL ïëéäel xn`éðà EòéaLîjky ¥¨¦§¨©¦§©©§¦££¦
,didøîàåxneydílLî .BáðbL BúBà íéãéòî íéãòäå .ïîàxneyd §¨©¨¥§¨¥¦§¦¦¤§¨§©¥

,ìôk éîeìLz`l` ,micr e`a `l m`e .apb zprh oreh oick ©§¥¥¤
xneydBîöòî äãBä,eapbyå ,LîBçå ïø÷ ílLîoaxw `iadl jixv ¨¥©§§©¥¤¤§¤§

.íLà,eapb envr `ed ixdy ,mlyl aiig `ed zn`d itle xg`n ¨¨
zreay ef ixd ,mlyln xhtp did ,apbp xeydy ezprh itl eli`e

.oaxw dilr aiige ,oenn zxitk
[xney epi`y] apb ly epic z` zx`an dpynd:,÷eMa ãçàì øîà̈©§¤¨©

,záðbL éøBL ïëéäeBúBà íéãéòî íéãòäå .ézáðb àì ,øîBà àeä ¥¨¦¤¨©§¨¥Ÿ¨©§¦§¨¥¦§¦¦
.ìôk éîeìLz ílLî ,BáðbLm`eçáèxeyd z`øëîe,exkn e` ± ¤§¨§©¥©§¥¤¤¨©¨©

äMîçå äòaøà éîeìLz ílLîinc mlyn ,dy df did m` ± §©¥©§¥©§¨¨©£¦¨
.dyng mlyn xey lre ,milral miyak drax`

y apb :dcedy apb ly epic z` zx`an dpyndíéãò äàø̈¨¥¦
ïéLîLînLmiaxwzny ±ïéàáemcwe ,eilr cirdl ick oic zial ¤§©§§¦¨¦

e oic zial `edøîàok`ézáðb,xeyd z`àìå ézçáè àì ìáà ¨©¨©§¦£¨Ÿ¨©§¦§Ÿ
ézøëî.eze`,ïø÷ àlà ílLî Bðéàinelyze ltk inelyzn xehte ¨©§¦¥§©¥¤¨¤¤

.xeht qpwa dceny ,dynge drax`
:dreay oaxw aiigzn l`eyd oi` mipte` el`a zx`an dpynd

øîàxeyd lraìéøBL ïëéä ,ìàBLe ,jl izl`ydyBì øîà ¨©§¥¥¨¦¨©
,l`eyd
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אין אדם עובר עבירה כו', קאי על איזו עבירה שתהיה, כולל גם העניין דאין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, שגם זה הוא מפני 
שנכנס בו רוח שטות.

ממאמר יו"ד שבט ה'תשי"ד



xcde"רמד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hn sc zereay(iyily meil)

xeydàeäå ,úî`id zn`de ±LxeydBà áðâð Bà äaLð Bà ,øaLp ¥§¤¦§©¦§¨¦§©
.ãáàxeydy orh m` e`Bà áðâð Bà äaLð Bà ,únL àeäå ,øaLð ¨©¦§©§¤¥¦§¨¦§©
.ãáàxeydy orh m` e`Bà áðâð Bà øaLð Bà ,únL àeäå ,äaLð ¨©¦§¨§¤¥¦§©¦§©
.ãáàxeydy orh m` e`Bà äaLð Bà øaLð Bà ,únL àeäå ,áðâð ¨©¦§©§¤¥¦§©¦§¨
.ãáàxeydy orh m` e`Bà äaLð Bà øaLð Bà ,únL àeäå ,ãáà ¨©¨©§¤¥¦§©¦§¨
.áðâðxeyd lra el xn`éðà EòéaLî,did jkyåøîàl`eyd,ïîà ¦§©©§¦££¦§¨©¨¥

,xwyl raypy dced okn xg`leøeètoiay oeikn .dreay oaxwn ¨
l`ey ixdy ,minelyza aiig `ed zn`d itl oiae ,ezprh itl

.oenn zxitk zreay ef oi` jkitl ,qpe`ae dcia`e daipba aiig
xn` :dreay oaxw l`eyd aiig mipte` el`a zx`an dpynd

,l`eyléøBL ïëéä,jl izl`ydyçñ äzà äî òãBé éðéà Bì øîà ¥¨¦¨©¥¦¥©¨©¨¨
,jxey z` il zl`yd `l ixdy ,[xacn-]àeäå`id zn`de ± §

`l` ,xeyd z` el li`yd ok`yúnL,xeydäaLð Bà øaLð Bà ¤¥¦§©¦§¨
.ãáàð Bà áðâð Bàxeyd lra el xn`éðà EòéaLîzl`y `ly ¦§©¤¡©©§¦££¦

,ixey z` ipnnøîàål`eyd,ïîàraypy dced okn xg`le §¨©¨¥
,xwyláéiçxac rxi` zn`d itle xg`n .dreay oaxw l`eyd ©¨

dcia`e daipba aiig l`ey ixdy ,mlyl eaiigndeli`e ,qpe`ae
.oenn zxitk zreay ef ixd ,mlyln xhtp did ezprh itl

oaxwn mixeht xkeyde xky xney mipte` el`a zx`an dpynd
:dreayøëBOäå øëN àNBðì øîà,[xkeyl e`±]éøBL ïëéäizzpy ¨©§¥¨¨§©¥¥¨¦

e ,jl izxkydy e` xenyl jlBì øîàxeydyàeäå ,úîzn`de ± ¨©¥§
`id.äaLð Bà øaLpLxeydy orh m` e`Bà únL àeäå ,øaLð ¤¦§©¦§¨¦§©§¤¥

.äaLðxeydy orh m` e`.øaLð Bà únL àeäå ,äaLðorh m` e` ¦§¨¦§¨§¤¥¦§©
xeydy.ãáàL àeäå ,áðâðxeydy orh m` e`.áðâpL àeäå ,ãáà ¦§©§¤¨©¨©§¤¦§©

xeyd lra el xn`éðà EòéaLî,did jky,ïîà øîàåokn xg`le ©§¦££¦§¨©¨¥
,xwyl raypy dcedøeètitl oiay xg`n .dreay oaxwn `ed ¨

ici lr oennn xhtp `ly `vnp ,cg` epic ,zn`d itl oiae ezprh
.oenn zxitk zreay ef oi`e ,ezreay

oaxw miaiig xkeyde xky xney mipte` el`a zx`an dpynd
xeydy ,xkeyd e` xky xneyd el xn` m` :dreayBà ,úî¥

àeäå ,äaLð Bà øaLð`id zn`de ±,ãáà Bà áðâpLlra el xn`e ¦§©¦§¨§¤¦§©¨©
xeydéðà EòéaLî,did jky,ïîà øîàåraypy dced okn xg`le ©§¦££¦§¨©¨¥

,xwyláéiçxac rxi` ,zn`d itle xg`n .dreay oaxw `ed ©¨
daipba miaiig xkeyde xky xney ixdy ,mlyl eaiignd
md mixeht ixdy ,mlyln xhtp did ezprh itl eli`e ,dcia`e

.oenn zxitk zreay ef ixd ,miqpe`a
eyy sqep ote` zx`an dpyndoaxwn mixeht xkeyde xky xn

xeydy el xn` m` :dreayàeäå ,áðâð Bà ãáà`id zn`de ± ¨©¦§©§
únL,xeyd,äaLð Bà øaLð Bàxeyd lra el xn`eéðà EòéaLî ¤¥¦§©¦§¨©§¦££¦

,did jky,ïîà øîàå,xwyl raypy dced okn xg`leøeèt`ed §¨©¨¥¨
,oinelyzn exhetd xac rxi` ,zn`d itle xg`n .dreay oaxwn
`ed ezprh itl eli`e ,qpe`a mixeht xkeyde xky xney ixdy
`a `ly `vnp ,dcia`e daipba md miaiig ixdy ,oinelyza aiig
.oenn zxitk zreay ef oi`e ,ezreay ici lr oennn envr xehtl

:dreay oaxw ly aeig yi izni` llk zx`an dpynd,ììkä äæ¤©§¨
äáBçì äáBçî äpLîä ìk,ezprh itl oiae zn`d itl oiay ote`a ± ¨©§©¤¥¨§¨

,mlyl aiigzn `edådpynd okøBèôì øBètîitl oiay ote`a ± §¦§¦§
,mlyln xhtp `ed ,ezprh itl oiae zn`dådpynd okøBètî §¦§

äáBçìdprh orehe ,mlyln xeht `ed zn`d itly ote`a ± §¨
,xwyl raypy dced okn xg`le ,dilr raype ,eze` zaiignd

øeètdpynd mpn` .dreay oaxwnøBèôì äáBçîitly ote`a ± ¨¥¨¦§
,dilr raype ,eze` zxhetd dprh orehe ,mlyl aiig `ed zn`d

,xwyl raypy dced okn xg`leáéiçdreay oaxw. ©¨
:dreay oaxw ly aeig yi izni` sqep llk zx`an dpyndäæ¤

Y Bîöò ìò ì÷äì òaLpä ìk ,ììkä,aiig did zn`d itly ote`a ©§¨¨©¦§¨§¨¥©©§
,mlyln envr z` xhet `ed ezprh itl eli`eáéiç.dreay oaxw ©¨

raypd mpn`Bîöò ìò øéîçäì,xeht did zn`d itly ote`a ± §©£¦©©§
,oenna envr z` aiign `ed ezprh itleøeèt.dreay oaxwn ¨

àøîâ
in ixack xxan ongp ax ,'od oixney drax`' :dpyna epipy

:ongp ax xxan .epizpyn dzpypàpz ïàîdpyy `pzd `ed in ± ©©¨
oic z` epizpynaïéøîBL äòaøà:aiyne .äaø øîà ïîçð áø øîà ©§¨¨§¦¨©©©§¨¨©©¨

.àéä øéàî éaø ,deáà øa©£©¦¥¦¦
yiy xaeqd `pzd `ed in dzid dl`ydy ,rnyn `xnbd oeyln

:df lr dnz `ax .mixney ipin drax`,ïîçð áøì àáø déì øîà̈©¥¨¨§©©§¨
ïéøîBL äòaøà déì úéìc àpz àkéà éîlr wlegd `pz yi ike ± ¦¦¨©¨§¥¥©§¨¨§¦

.dxeza exn`p oixney drax`y jkdéì øîà,`axl ongp axéëä ¨©¥¨¦
Cì àðéîà÷dzid jk ,'oixney drax` `pz o`n' izl`yy dna ± ¨¨¦¨¨

,izpeekéîc øëN àNBðk øëBN øîàc àpz ïàî`pzd `ed in ± ©©¨§¨©¥§¥¨¨¨¥
xkey ly epicy my x`eany ,'oixney drax`' zpyn z` dpyy

jk lre .xky xneyk `edaø øîà (ïîçð áø øîà)éaø ,deáà øa ä ¨©©©§¨¨©©¨©£©¦
.àéä øéàî¥¦¦

:dea` xa dax ixac lr `xnbd dywnàëtéà øéàî éaø àäå§¨©¦¥¦¦§¨
déì ïðéòîL,jtidl xaeq xi`n iaxy x`ean `ziixaa `lde ± ¨§¦©¥

,mpg xneyk epic xkeyyéaø ,ílLî ãöék øëBN [àéðúc] (ïðúã)§©§¨¥¥©§©¥©¦
ípç øîBLk ,øîBà øéàî,dcia`e daipbn xehte,øîBà äãeäé éaø ¥¦¥§¥¦¨©¦§¨¥

øëN àNBðkiax zrcly ,`ziixaa x`eane .dcia`e daipba aiige §¥¨¨
:`xnbd zvxzn .mpg xneyk `ed ixd xkey xi`ndeáà øa äaø©¨©£

éðz àëtéà`yepk xne` xi`n iax' ,`ziixad oeyla jtidl qxb ± ¦§¨¨¥
.'mpg xneyk xne` dcedi iax ,xky

:`xnbd dywn .'od oixney drax`' dpyna epipyeåä äòaøà éðä̈¥©§¨¨¨
`lde ,od oixney drax` ike ±ìL,eåä äLxkey ly epic ixdy §Ÿ¨¨

:`xnbd zayiin .mdn cg` ly epicl dey,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨
ok`ïéøîBL äòaøà,odìL ïäéðéãåäLmpi` ,oic oiprl mpn` ± ©§¨¨§¦§¦¥¤§Ÿ¨

.dylyl `l` miwelg
,dpyna epipyì øîàãçàì øîà .'eë éøBL ïëéä .'eë ípç øîBL ¨©§¥¦¨¥¨¦¨©§¤¨

ì øîà .'eë ÷eMaäzà äî òãBé éðéà Bì øîà éøBL ïëéä .'eë øîBL ©¨©§¥¥¨¦¨©¥¦¥©¨©¨
.'eë çñzwelgn d`ian `xnbd .dreay oaxwn xeht olekae ¨

:mixeht md dreay oaxw dfi`n ,mi`xen`ïleëå ,áø øîàlk ± ¨©©§¨
,epizpyna epipyy mixehtdî ïéøeètoaxwúòeáMd,ïéøîBL §¦¦§©§¦

åmle`ïéáéiçz`hg oaxw mdéehéa úòeáL íeMî.xwyl eraypy §©¨¦¦§©¦
ïéøeèt óà ,øîà ìàeîLeod.éehéa úòeáL íeMî §¥¨©©§¦¦§©¦

:`xnbd zxxanébìtî÷ éàîa.l`enye ax ewlgp `xaq efi`a ± §©¨¦©§¦
:`xnbd zx`anàaäìa àúéì ,øáñ ìàeîLi` ef dreaye xg`n ± §¥¨©¥¨¦§©¨

oi`y ,zenz `ly e` zenz dndady oebk ,`adl rayidl xyt`
aiig epi` ,xaryl ok rayp xy`k s` jkitl .z`f miiwl ecia

.oaxwïäå åàìa déúéà ,øáñ áøådreay rayidl xyt`e xg`n ± §©¨©¦¥§¨¨¥
.oaxw aiig jkitl ,dapbp `lye dapbpy oebk ,oda mbe ,e`la mb ef

:`xnbd zl`eyàðîéæ àãç da eâéìtéà àäåewlgp xak `lde ± §¨¦§¦¨£¨¦§¨
,df xaca zg` mrt l`enye ax,øîzàcraypy in÷øfL äòeáL §¦§©§¨¤¨©

øBøö éðBìt[xtr zkizg-],íiìe`÷øæ àlL äòeáLxexv ipelt §¦§©¨§¨¤Ÿ¨©
,miláéiç ,øîà áø,dreay oaxw.øeèt øîà ìàeîLezx`ane ©¨©©¨§¥¨©¨

:mzwelgn z` `xnbd,áéiç øîà áømeynàúéàcdpyiy ±åàìa ©¨©©¨§¦¨§¨
,ïäå.wxf `ly e` wxfy oebk,øeèt øîà ìàeîLemeynàúéìc± ¨¥§¥¨©¨§¥¨

dpi`y,àaäìa`l e` wexfl ,ezeyxa ipelt eze` oi` ixdy ¦§©¨
xg`ne .oaxw dilr aiigzdl ,iehia zreay ef oi` jkitle .wexfl
ekxved dn myl ,zg` mrt l`enye ax dfa ewlgp xaky

.ztqep mrt mzwelgn z` eprinydl
:`xnbd daiynàëéøöipya mzwelgn z` eprinydl did jixv ± §¦¨

.zenewndàäa ïðéòîLà éàcwx l`enye ax miwlgp eid m`y ± §¦©§§¦©§¨
`weecy mixne` epiid ,mil xexv ipelt wxfy dreay oiprlàäa§¨

áø øîà÷,aiigyòázLéî÷ déLôpîc íeMî,envrn raypy ± ¨¨©©¦§¦©§¥¨¦§§©
,oic zia it lr `lyCäa ìáà,mixneyd zreay oiprl ±àðéc éác £¨§©§¥¦¨

déì éòaLî,eze` miriayn oic ziay ±àîéàmixne` epiid ± ©§§¦¥¥¨
ydéì éãBîaxììàeîL,oaxwn xehty,énà éaø øîàc ,énà éaøãk ¥¥¦§¥¦§©¦©¦§¨©©¦©¦

,dúBà ïéòéaLî íéðéicäL äòeáL ìk,xwyl rayp `edeïéáéiç ïéà ¨§¨¤©©¨¦©§¦¦¨¥©¨¦
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oifge` mipya cenr hn sc ± iying wxt`nw `aa
øåèô 'åë øáùð àåäå úî.ef dreaya oenn xtk `le daegl daegn dpiy ixdy ,xeht - apbpy `ede ca` ,ca`y `ede apbp oke .mlyn did `l dced m`y -áðâðù åà ãáà åì øîà

øåèô 'åë øáùð åà úîù àåäå.ezreaya ciqtde ,daegl xehtn dpiy dfy -àøîâïéøîåù äòáøà àðú ïàî.dl yxtn onwl -àéä øéàî éáø.yxtn onwl -úéìã àëéà éî
ïéøîåù äòáøà äéìopikxt dcedi iaxl oiae xi`n iaxl oiae ."ikd i`" opiqxb `le ,opiqxb "ied dyly ipd" !xkey dfe l`ey df ,xkya dfe mpga df ,md drax` epigxk lr :dinza -

.dlïìåëdreay oick ,oaxwa bby m` ,cxeie dler oaxw xaryl iehia zreay meyn oiaiige ,oecwtd zreayc my`n xnelk ,oixney zreayn oixeht oizipznc ixeht ipd lk -

dxeq` ef dreayy ip` rcei" xne`a xaryl

."oaxw dilr oiaiigy rcei ipi` la`ïäå åàìá
."apbp `l"e "apbp" -àáäìá àúéì"zeni" -

ecia oi`y ,`id `ey zreay efy ,"zeni `l"e

.miiwl:ïðéñøâ éëä`da opirny` i`c `kixv

la` razyi` diytpnc meyn ax xn`w `da

'ek in` iaxck l`enyl dil icen `ni` `da-

.onwl yxtn in` iaxc `nrhåîöòî òáùú éë
oeyla "rayz ik" i`de .yiwl yixck rnyn -

`le ,envrn epiidc ,rayz m` :dl opiyxc "i`"

dil yixc axe .egxk lra `idy oipiic zreay

lr erayi daxd ,rayz ixdy - "`dc" oeyla

,cxeie dler oaxw aizk inp dlre ,oic zia it

.my` epaiigzy oenn zxitk da oi`yaéáø
ïìåë øîåà øæòìà- oizipznc oixeht jpd -

zreay meyn oiaiige oixney zreayn oixeht

.axk dil `xiaq xfrl` iaxc .iehiaéðéàî õåç
øîåùã äãéáàå äáéðâå ìàåùã çñ äúà äî òãåé

øëåùäå øëù- aiig oizipzna eda ipzwc -

.oenn extk ixdy ,oixney zreaya aiig `edd

,elk` `ede ca` orhy mpg xneyc `iddae

:oizipzn da ipzwc ,eapb `ede apbp orehae

`l - my`e ynege oxw mlyn envrn dced

jpd iab edpipninl xfrl` iaxl dil `kixhvi`

my`e yneg `pz edl yixt `icda `dc ,"ueg"

.oixney zreayc

ïéøîåù äòáøà êìò ïøãä
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ïàîikdc rnyn - inc xky `yepk xkey `pz

.`zkld

ïéáééçå`nipc :dniz - iehia zreay meyn

ea jl oi`e ycgd xaca oecil `vic

zreay iab iyily wxta opixn`ck ,eyecig `l`

,inc `lc il d`xpe !(a ,dk zereay) zecrd

`kd la` ,yecig ied jklid lwdl `vi mzdc

.yecig df oi` - oenn xteky itl xingdl `vic

ïéøîåù äòáøà êìò ïøãä
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;ãáà Bà áðâð Bà äaLð Bà øaLpL àeäå ,"úî"¥§¤¦§©¦§¨¦§©¨©
;ãáà Bà áðâð Bà äaLð Bà únL àeäå ,"øaLð"¦§©§¤¥¦§¨¦§©¨©
;ãáà Bà áðâð Bà øaLð Bà únL àeäå ,"äaLð"¦§¨§¤¥¦§©¦§©¨©
;ãáà Bà äaLð Bà øaLð Bà únL àeäå ,"áðâð"¦§©§¤¥¦§©¦§¨¨©

.áðâð Bà äaLð Bà øaLð Bà únL àeäå ,"ãáà"¯ ¨©§¤¥¦§©¦§¨¦§©
"ïîà" :øîàå ,"éðà EòéaLî"¯?"éøBL ïëéä" .øeèt ©§¦££¦§¨©¨¥¨¥¨¦

Bà únL àeäå ,"çñ äzà äî òãBé éðéà" :Bì øîà̈©¥¦¥©¨©¨¨§¤¥
.ãáàð Bà áðâð Bà äaLð Bà øaLð¯,"éðà EòéaLî" ¦§©¦§¨¦§©¤¡¨©§¦££¦

"ïîà" :øîàå¯ïëéä :øëBOäå øëN àNBðì øîà .áéiç §¨©¨¥©¨¨©§¥¨¨§©¥¥¨
,"äaLð" ;äaLð Bà únL àeäå ,"øaLð" ;äaLð Bà øaLpL àeäå ,"úî" :Bì øîà ?éøBL¦¨©¥§¤¦§©¦§¨¦§©§¤¥¦§¨¦§¨

,"ãáà" ;ãáàL àeäå ,"áðâð" ;øaLð Bà únL àeäå.áðâpL àeäå¯:øîàå ,"éðà EòéaLî" §¤¥¦§©¦§©§¤¨©¨©§¤¦§©©§¦££¦§¨©
"ïîà"¯.ãáà Bà áðâpL àeäå ,"äaLð Bà øaLð Bà úî" .øeèt¯:øîàå ,"éðà EòéaLî" ¨¥¨¥¦§©¦§¨§¤¦§©¨©©§¦££¦§¨©
"ïîà"¯.äaLð Bà øaLð Bà únL àeäå ,"áðâð Bà ãáà" ;áéiç¯:øîàå ,"éðà EòéaLî" ¨¥©¨¨©¦§©§¤¥¦§©¦§¨©§¦££¦§¨©
"ïîà"¯äáBçì øBètîe øBèôì øBètîe äáBçì äáBçî äpLîä ìk :ììkä äæ .øeèt¯,øeèt ¨¥¨¤©§¨¨©§©¤¥¨§¨¦§¦§¦§§¨¨

øBèôì äáBçî¯Bîöò ìò ì÷äì òaLpä ìk :ììkä äæ .áéiç¯Bîöò ìò øéîçäì ,áéiç¯ ¥¨¦§©¨¤©§¨¨©¦§¨§¨¥©©§©¨§©§¦©©§
.øeètàøîâøéàî éaø :deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîà ?ïéøîBL äòaøà àðz ïàî ¨©§¨©§¨¨§¦£©©©§¨£©©¨©£©¦¥¦

äòaøà déì úéìc àpz àkéà éî :ïîçð áøì àáø déì øîà .àéä?ïéøîBL¯éëä :déì øîà ¦£©¥¨¨§©©§¨¦¦¨©¨§¥¥©§¨¨§¦£©¥¨¦
:deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîà ?éîc øëN àNBðk øëBN :øîàc àpz ïàî ,Cì àðéîà÷̈¨¦¨¨©©¨§¨©¥§¥¨¨¨¥£©©©§¨£©©¨©£

.àéä øéàî éaø¯øéàî éaø ?ílLî ãöék øëBN :ïðúc !déì ïðéòîL àëtéà øéàî éaø àäå ©¦¥¦¦§¨©¦¥¦¦§¨¨§¦©¥¦§©¥¥©§©¥©¦¥¦
!øëN àNBðk :øîBà äãeäé éaø ,ípç øîBLk :øîBà¯äòaøà éðä .éðz àëtéà deáà øa äaø ¥§¥¦¨©¦§¨¥§¥¨¨©¨©£¦§¨¨¥¨¥©§¨¨

ìL ?eåäìL ïäéðéãå ïéøîBL äòaøà :÷çöé øa ïîçð áø øîà !eåä äLì øîà" .äLøîBL ¨§¨¨£©©©§¨©¦§¨©§¨¨§¦§¦¥¤§¨¨©§¥
'åë "÷eMa ãçàì øîà" .'åë "éøBL ïëéä" .'åë "ípçì øîà" ."øîà ?éøBL ïëéä" .'åë "øîBL ¦¨¥¨¦¨©§¤¨©¨©§¥¥¨¦¨©

ïéøeèt óà :øîà ìàeîLe .éehéa úòeáL íeMî ïéáéiçå ïéøîBL úòeáMî ïéøeèt ïleëå :áø øîà .'åë "çñ äzà äî òãBé éðéà Bì¥¦¥©¨©¨¨¨©©§¨§¦¦§©§¦§©¨¦¦§©¦§¥¨©©§¦
:øîzàc !àðîéæ àãç da eâéìôéà àäå .ïäå åàìa déúéà :øáñ áøå ,àaäìa àúéì :øáñ ìàeîL ?éâìtî÷ éàîa .éehéa úòeáL íeMî¦§©¦§©¨¦©§¦§¥¨©¥¨¦§©¨§©¨©¦¥§¨§¥§¨¦§¦¨£¨¦§¨§¦§©

"÷øæ àlL äòeáL" ,"íiì øBøö éðBìt ÷øfL äòeáL"¯áéiç øîà áø ;øeèt :øîà ìàeîLe ,áéiç :øîà áø¯,ïäå åàìa àúéàc §¨¤¨©§¦§©¨§¨¤Ÿ¨©©¨©©¨§¥¨©¨©£©©¨§¦¨§¨§¥
øeèt øîà ìàeîLe¯!àaäìa àúéìc¯àäa ïðéòîLà éàc ,àëéøö¯éác Cäa ìáà ,òazLéî÷ déLôðîc íeMî ,áø øîà÷ àäa §¥£©¨§¥¨¦§©¨§¦¨§¦©§§¦©§¨§¨¨¨©©¦§¦©§¥¨¦§©©£¨§¨§¥

déì éòaLî àðéã¯ì déì éãBî àîéàdúBà ïéòéaLî íéðéicäL äòeáL ìk :éîà éaø øîàc ,éîà éaøãk ,ìàeîL¯äéìò ïéáéiç ïéà ¦¨©§§¦¥¥¨¥¥¦§¥¦§©¦©¦§¨©©¦©¦¨§¨¤©©¨¦©§¦¦¨¥©¨¦¨¤¨
àäa øîzéà éàå ;éehéa úòeáL íeMî¯ìk :éîà éaø øîà ,àôeb .àëéøö ,áøì déì äãBî àîéà Cäa ìáà ,ìàeîL øîà÷ àäa ¦§©¦§¦¦§©§¨§¨¨¨©§¥£¨§¨¥¨¤¥§©§¦¨¨¨©©¦©¦¨

dúBà ïéòéaLî ïéðéicäL äòeáL¯"íéúôNá àháì òáMz ék Lôð Bà" :øîàpL ,éehéa úòeáL íeMî da ïéà¯Léøãk ;Bîöòî §¨¤©©¨¦©§¦¦¨¥¨¦§©¦¤¤¡©¤¤¦¦¨©§©¥¦§¨©¦¥©§¦§¥
ì òaøàa LnzLî "ék" :Lé÷ì Léø øîàc ,Lé÷ìïéøîBL úòeáMî ïéøeèt ïlek :øîBà øæòìà éaø .àäc ,àlà ,àîìc ,éà :úBðBL ¨¦§¨©¥¨¦¦¦§©¥§©§©§¦¦§¨¤¨§¨©¦¤§¨¨¥¨§¦¦§©§¦

øëBNaLå øëN àNBðc äãéáàå äáéðâe ,ìàBLc "çñ äzà äî òãBé éðéà"î õeç ,éehéa úòeáL íeMî ïéáéiçå¯éøäL ,áéiç àeäL §©¨¦¦§©¦¥¥¦¥©©©¨¨§¥§¥¨©£¥¨§¥¨¨§¤§¥¤©¨¤£¥
.ïBîî Bøôk§¨¨

ïéøîåù äòáøà êìò ïøãä
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שבועות. ארבעה שומרין - פרק שמיני דף מט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

עיקר שכינה בתחתונים הייתה, ואחר־כך על־ידי חטא עץ הדעת, שהוא המקור לכל ענייני חטאים שלאחרי־זה, נעשה שינוי עיקרי 
שנסתלקה השכינה מארץ לרקיע הא', ואחר־כך על־ידי החטאים שהיו לאחרי־זה עלתה למעלה כו' עד לרקיע השביעי.

ממאמר יו"ד שבט ה'תשי"ד



רמכ "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hn sc zereay(iyily meil)

xeydàeäå ,úî`id zn`de ±LxeydBà áðâð Bà äaLð Bà ,øaLp ¥§¤¦§©¦§¨¦§©
.ãáàxeydy orh m` e`Bà áðâð Bà äaLð Bà ,únL àeäå ,øaLð ¨©¦§©§¤¥¦§¨¦§©
.ãáàxeydy orh m` e`Bà áðâð Bà øaLð Bà ,únL àeäå ,äaLð ¨©¦§¨§¤¥¦§©¦§©
.ãáàxeydy orh m` e`Bà äaLð Bà øaLð Bà ,únL àeäå ,áðâð ¨©¦§©§¤¥¦§©¦§¨
.ãáàxeydy orh m` e`Bà äaLð Bà øaLð Bà ,únL àeäå ,ãáà ¨©¨©§¤¥¦§©¦§¨
.áðâðxeyd lra el xn`éðà EòéaLî,did jkyåøîàl`eyd,ïîà ¦§©©§¦££¦§¨©¨¥

,xwyl raypy dced okn xg`leøeètoiay oeikn .dreay oaxwn ¨
l`ey ixdy ,minelyza aiig `ed zn`d itl oiae ,ezprh itl

.oenn zxitk zreay ef oi` jkitl ,qpe`ae dcia`e daipba aiig
xn` :dreay oaxw l`eyd aiig mipte` el`a zx`an dpynd

,l`eyléøBL ïëéä,jl izl`ydyçñ äzà äî òãBé éðéà Bì øîà ¥¨¦¨©¥¦¥©¨©¨¨
,jxey z` il zl`yd `l ixdy ,[xacn-]àeäå`id zn`de ± §

`l` ,xeyd z` el li`yd ok`yúnL,xeydäaLð Bà øaLð Bà ¤¥¦§©¦§¨
.ãáàð Bà áðâð Bàxeyd lra el xn`éðà EòéaLîzl`y `ly ¦§©¤¡©©§¦££¦

,ixey z` ipnnøîàål`eyd,ïîàraypy dced okn xg`le §¨©¨¥
,xwyláéiçxac rxi` zn`d itle xg`n .dreay oaxw l`eyd ©¨

dcia`e daipba aiig l`ey ixdy ,mlyl eaiigndeli`e ,qpe`ae
.oenn zxitk zreay ef ixd ,mlyln xhtp did ezprh itl

oaxwn mixeht xkeyde xky xney mipte` el`a zx`an dpynd
:dreayøëBOäå øëN àNBðì øîà,[xkeyl e`±]éøBL ïëéäizzpy ¨©§¥¨¨§©¥¥¨¦

e ,jl izxkydy e` xenyl jlBì øîàxeydyàeäå ,úîzn`de ± ¨©¥§
`id.äaLð Bà øaLpLxeydy orh m` e`Bà únL àeäå ,øaLð ¤¦§©¦§¨¦§©§¤¥

.äaLðxeydy orh m` e`.øaLð Bà únL àeäå ,äaLðorh m` e` ¦§¨¦§¨§¤¥¦§©
xeydy.ãáàL àeäå ,áðâðxeydy orh m` e`.áðâpL àeäå ,ãáà ¦§©§¤¨©¨©§¤¦§©

xeyd lra el xn`éðà EòéaLî,did jky,ïîà øîàåokn xg`le ©§¦££¦§¨©¨¥
,xwyl raypy dcedøeètitl oiay xg`n .dreay oaxwn `ed ¨

ici lr oennn xhtp `ly `vnp ,cg` epic ,zn`d itl oiae ezprh
.oenn zxitk zreay ef oi`e ,ezreay

oaxw miaiig xkeyde xky xney mipte` el`a zx`an dpynd
xeydy ,xkeyd e` xky xneyd el xn` m` :dreayBà ,úî¥

àeäå ,äaLð Bà øaLð`id zn`de ±,ãáà Bà áðâpLlra el xn`e ¦§©¦§¨§¤¦§©¨©
xeydéðà EòéaLî,did jky,ïîà øîàåraypy dced okn xg`le ©§¦££¦§¨©¨¥

,xwyláéiçxac rxi` ,zn`d itle xg`n .dreay oaxw `ed ©¨
daipba miaiig xkeyde xky xney ixdy ,mlyl eaiignd
md mixeht ixdy ,mlyln xhtp did ezprh itl eli`e ,dcia`e

.oenn zxitk zreay ef ixd ,miqpe`a
eyy sqep ote` zx`an dpyndoaxwn mixeht xkeyde xky xn

xeydy el xn` m` :dreayàeäå ,áðâð Bà ãáà`id zn`de ± ¨©¦§©§
únL,xeyd,äaLð Bà øaLð Bàxeyd lra el xn`eéðà EòéaLî ¤¥¦§©¦§¨©§¦££¦

,did jky,ïîà øîàå,xwyl raypy dced okn xg`leøeèt`ed §¨©¨¥¨
,oinelyzn exhetd xac rxi` ,zn`d itle xg`n .dreay oaxwn
`ed ezprh itl eli`e ,qpe`a mixeht xkeyde xky xney ixdy
`a `ly `vnp ,dcia`e daipba md miaiig ixdy ,oinelyza aiig
.oenn zxitk zreay ef oi`e ,ezreay ici lr oennn envr xehtl

:dreay oaxw ly aeig yi izni` llk zx`an dpynd,ììkä äæ¤©§¨
äáBçì äáBçî äpLîä ìk,ezprh itl oiae zn`d itl oiay ote`a ± ¨©§©¤¥¨§¨

,mlyl aiigzn `edådpynd okøBèôì øBètîitl oiay ote`a ± §¦§¦§
,mlyln xhtp `ed ,ezprh itl oiae zn`dådpynd okøBètî §¦§

äáBçìdprh orehe ,mlyln xeht `ed zn`d itly ote`a ± §¨
,xwyl raypy dced okn xg`le ,dilr raype ,eze` zaiignd

øeètdpynd mpn` .dreay oaxwnøBèôì äáBçîitly ote`a ± ¨¥¨¦§
,dilr raype ,eze` zxhetd dprh orehe ,mlyl aiig `ed zn`d

,xwyl raypy dced okn xg`leáéiçdreay oaxw. ©¨
:dreay oaxw ly aeig yi izni` sqep llk zx`an dpyndäæ¤

Y Bîöò ìò ì÷äì òaLpä ìk ,ììkä,aiig did zn`d itly ote`a ©§¨¨©¦§¨§¨¥©©§
,mlyln envr z` xhet `ed ezprh itl eli`eáéiç.dreay oaxw ©¨

raypd mpn`Bîöò ìò øéîçäì,xeht did zn`d itly ote`a ± §©£¦©©§
,oenna envr z` aiign `ed ezprh itleøeèt.dreay oaxwn ¨

àøîâ
in ixack xxan ongp ax ,'od oixney drax`' :dpyna epipy

:ongp ax xxan .epizpyn dzpypàpz ïàîdpyy `pzd `ed in ± ©©¨
oic z` epizpynaïéøîBL äòaøà:aiyne .äaø øîà ïîçð áø øîà ©§¨¨§¦¨©©©§¨¨©©¨

.àéä øéàî éaø ,deáà øa©£©¦¥¦¦
yiy xaeqd `pzd `ed in dzid dl`ydy ,rnyn `xnbd oeyln

:df lr dnz `ax .mixney ipin drax`,ïîçð áøì àáø déì øîà̈©¥¨¨§©©§¨
ïéøîBL äòaøà déì úéìc àpz àkéà éîlr wlegd `pz yi ike ± ¦¦¨©¨§¥¥©§¨¨§¦

.dxeza exn`p oixney drax`y jkdéì øîà,`axl ongp axéëä ¨©¥¨¦
Cì àðéîà÷dzid jk ,'oixney drax` `pz o`n' izl`yy dna ± ¨¨¦¨¨

,izpeekéîc øëN àNBðk øëBN øîàc àpz ïàî`pzd `ed in ± ©©¨§¨©¥§¥¨¨¨¥
xkey ly epicy my x`eany ,'oixney drax`' zpyn z` dpyy

jk lre .xky xneyk `edaø øîà (ïîçð áø øîà)éaø ,deáà øa ä ¨©©©§¨¨©©¨©£©¦
.àéä øéàî¥¦¦

:dea` xa dax ixac lr `xnbd dywnàëtéà øéàî éaø àäå§¨©¦¥¦¦§¨
déì ïðéòîL,jtidl xaeq xi`n iaxy x`ean `ziixaa `lde ± ¨§¦©¥

,mpg xneyk epic xkeyyéaø ,ílLî ãöék øëBN [àéðúc] (ïðúã)§©§¨¥¥©§©¥©¦
ípç øîBLk ,øîBà øéàî,dcia`e daipbn xehte,øîBà äãeäé éaø ¥¦¥§¥¦¨©¦§¨¥

øëN àNBðkiax zrcly ,`ziixaa x`eane .dcia`e daipba aiige §¥¨¨
:`xnbd zvxzn .mpg xneyk `ed ixd xkey xi`ndeáà øa äaø©¨©£

éðz àëtéà`yepk xne` xi`n iax' ,`ziixad oeyla jtidl qxb ± ¦§¨¨¥
.'mpg xneyk xne` dcedi iax ,xky

:`xnbd dywn .'od oixney drax`' dpyna epipyeåä äòaøà éðä̈¥©§¨¨¨
`lde ,od oixney drax` ike ±ìL,eåä äLxkey ly epic ixdy §Ÿ¨¨

:`xnbd zayiin .mdn cg` ly epicl dey,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨
ok`ïéøîBL äòaøà,odìL ïäéðéãåäLmpi` ,oic oiprl mpn` ± ©§¨¨§¦§¦¥¤§Ÿ¨

.dylyl `l` miwelg
,dpyna epipyì øîàãçàì øîà .'eë éøBL ïëéä .'eë ípç øîBL ¨©§¥¦¨¥¨¦¨©§¤¨

ì øîà .'eë ÷eMaäzà äî òãBé éðéà Bì øîà éøBL ïëéä .'eë øîBL ©¨©§¥¥¨¦¨©¥¦¥©¨©¨
.'eë çñzwelgn d`ian `xnbd .dreay oaxwn xeht olekae ¨

:mixeht md dreay oaxw dfi`n ,mi`xen`ïleëå ,áø øîàlk ± ¨©©§¨
,epizpyna epipyy mixehtdî ïéøeètoaxwúòeáMd,ïéøîBL §¦¦§©§¦

åmle`ïéáéiçz`hg oaxw mdéehéa úòeáL íeMî.xwyl eraypy §©¨¦¦§©¦
ïéøeèt óà ,øîà ìàeîLeod.éehéa úòeáL íeMî §¥¨©©§¦¦§©¦

:`xnbd zxxanébìtî÷ éàîa.l`enye ax ewlgp `xaq efi`a ± §©¨¦©§¦
:`xnbd zx`anàaäìa àúéì ,øáñ ìàeîLi` ef dreaye xg`n ± §¥¨©¥¨¦§©¨

oi`y ,zenz `ly e` zenz dndady oebk ,`adl rayidl xyt`
aiig epi` ,xaryl ok rayp xy`k s` jkitl .z`f miiwl ecia

.oaxwïäå åàìa déúéà ,øáñ áøådreay rayidl xyt`e xg`n ± §©¨©¦¥§¨¨¥
.oaxw aiig jkitl ,dapbp `lye dapbpy oebk ,oda mbe ,e`la mb ef

:`xnbd zl`eyàðîéæ àãç da eâéìtéà àäåewlgp xak `lde ± §¨¦§¦¨£¨¦§¨
,df xaca zg` mrt l`enye ax,øîzàcraypy in÷øfL äòeáL §¦§©§¨¤¨©

øBøö éðBìt[xtr zkizg-],íiìe`÷øæ àlL äòeáLxexv ipelt §¦§©¨§¨¤Ÿ¨©
,miláéiç ,øîà áø,dreay oaxw.øeèt øîà ìàeîLezx`ane ©¨©©¨§¥¨©¨

:mzwelgn z` `xnbd,áéiç øîà áømeynàúéàcdpyiy ±åàìa ©¨©©¨§¦¨§¨
,ïäå.wxf `ly e` wxfy oebk,øeèt øîà ìàeîLemeynàúéìc± ¨¥§¥¨©¨§¥¨

dpi`y,àaäìa`l e` wexfl ,ezeyxa ipelt eze` oi` ixdy ¦§©¨
xg`ne .oaxw dilr aiigzdl ,iehia zreay ef oi` jkitle .wexfl
ekxved dn myl ,zg` mrt l`enye ax dfa ewlgp xaky

.ztqep mrt mzwelgn z` eprinydl
:`xnbd daiynàëéøöipya mzwelgn z` eprinydl did jixv ± §¦¨

.zenewndàäa ïðéòîLà éàcwx l`enye ax miwlgp eid m`y ± §¦©§§¦©§¨
`weecy mixne` epiid ,mil xexv ipelt wxfy dreay oiprlàäa§¨

áø øîà÷,aiigyòázLéî÷ déLôpîc íeMî,envrn raypy ± ¨¨©©¦§¦©§¥¨¦§§©
,oic zia it lr `lyCäa ìáà,mixneyd zreay oiprl ±àðéc éác £¨§©§¥¦¨

déì éòaLî,eze` miriayn oic ziay ±àîéàmixne` epiid ± ©§§¦¥¥¨
ydéì éãBîaxììàeîL,oaxwn xehty,énà éaø øîàc ,énà éaøãk ¥¥¦§¥¦§©¦©¦§¨©©¦©¦

,dúBà ïéòéaLî íéðéicäL äòeáL ìk,xwyl rayp `edeïéáéiç ïéà ¨§¨¤©©¨¦©§¦¦¨¥©¨¦
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רמו
oifge` mipy` cenr a sc ± iying wxtzereay

äðùîïäîò úúìå úàùì øåñà íéîé äùìù íéåâ ìù ïäéãéà éðôìmeyn edleke -

.eci` meia dxf dcearl dcene lif`cäìàùmilke dnda oebk ,oira xcdc icina -

oebk ,oira xcd `lc icina - deln .'ebe "edrx mrn yi` l`yi ik" :(ak zeny) aizkc

zern el mlyne dpzp d`vedl delnc ,"inr z` delz sqk m`" :(my) aizkc ,zern

.mixg`ïîæ øçàì àåä çîù.xgnl -àøîâ
íãéà íåé`idda aizkck ,dxf dcear epiid -

."mkxfrie enewi" :dyxtå÷ãöéå íäéãéò åðúé-

idenz`e ,aizk miebac dizrc `wlq `zyd

mdicir mieb epzi :dnzn?zexf zecear e`eai

mewicvie mdilr ecirie ecary?åãéòäù úåãò
íîöòádxf dcearl ecary ,oicd meia -

.dfd mleraåòîùézevny zecrd z` mieb -

l`xyi oie`xy `ed oic ,zn` :exn`ie ,zecirn

.wchvdläîä íäéãéòå`eaz dxf dcear -

.maiigl dicaer lr cirzeàéáåáøòáolek -

.dnvr ipta dne`e dne` `le ,oiaaxern
äéøôåñå
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éðôìdcearc zkqn `dl inp `pz dxf dcear caera ixii`c oixcdpq ipzc xza - odici`

xza edl ipz ikdl - oixcdpqa ikiiyc zereaye zekn edine .zereyi xcqa dxf

.zeixede dxf dcear zkqn dpeye excql xfeg ok ixg`e ,oixcdpq

éðôìdy`d :(` ,a oiyecw) oke ,`kd ik seqa `pipn ipzc oipnif - mini dyly odici`

:(e dpyn ipy wxt mixeka) ,mikxc ylya zipwp

ipzc oipnfe .mikxc dylya oli`l dey bexz`e

oiwcea mikxc draya :(a ,dq xifp) `yixa `pipn

mei mcew mini zray :(` ,a `nei) ,afd z`

ihib eey mikxc dylya :(` ,h oihib) ,mixetkd

.'eke miyp

øåñà:qxhpewd yxit - mdnr zzle z`yl

dcearl dcene eci` meia lif`c meyn

gwnn s` xnel dvexy rnyn epeyl jezn .dxf

zzle z`yl mlerd eknq dn lr :dywe .xknne

on mdici` aexc idp ?mdnr miebd ci` meia

yi ixvep mei reay lka mewn lkn ,md miyicwd

mlerl (` ,e dxf dcear) l`rnyi iaxlc ,mdl

(a ,bi oileg) meyn `nrh epiidc xnel oi`e !xeq`

`l` dxf dcear icaer e`l ux`l uegay miebc

`xnba l`eny xn` `dc ,mcia mdizea` bdpn

mci` mei `l` xeq` epi` dleba :(a ,f dxf dcear)

jkl !xeq` `din mci` mei `d rnyn ,cala

,e my) `xnba xn`ck ,dai` meyn ixyc d`xp

`pin `edd dil xcyc d`iyp dcedi iax iab (a

?ciari` ikid :xn` ,eci` meia `piixqw `xpic

myn oi` edin .dai` dil `ied - dilwyi` `l

,ixzyil dai` meyn e`l `nyc ,dxenb di`x

el didi `ly dyri cvik dvr lhep did `l`

mzeeldl gpiz dai` meyn `nrh i` ,cere .dai`

la` ,eaeg raez iebdyk mrxtle mli`ydle

dai` i`n xknne gwn epiidc mdnr zzle z`yl

dzr jixv ipi` :xnel l`xyi lkei `l ike ?`ki`

dn ,rextle zeell le`yl oke ?zepwle xeknl

mrhc d`xp jkl ?eci` meyn gipny iebd rci

`lc ediieba ol miw epipiay miebc meyn - xzidd

ia `pxcia`l `paxew dil xcyc dcedi ax (` ,dq) `xza wxta onwl ixy `nrh i`dne ,dxf dcearl egltdil xcyc (my) `ax oke .dxf dcearl glt `lc dieba il miw :xn` ,eci` me

ieba - mixen` mixac dna :ipz ,"zzle z`yl xeq`"c oizipzn lr inlyexia `pzc `idd` jenql yi ,inp i` .dxf dcearl glt `lc dieba il miw :xn` ,eci` meia jyiy xal `paxew

- "mdnr zzle z`yl xeq`" yxtn did mz epiaxe .mdl sipgnk `l` epi`y ,mdnr gny - migny o`vne xirl qpkpd :`ipze .sipgnk `edy iptn xzen exikny ieba la` ,exikn epi`y

ikd "zzle z`yl"e .zaexwzc icin `wec xeknl `l` exq` `lc ,"ozz `l xer iptl"c `pyill oia dcene lif`c `pyill oia ixy i`cec ,zepwla llk ixii` `le .zaexwzc icina `wec

giexny meyn :yexit ,dgeexd meyn i` ,mdnr zzle z`ylc `nrh `xnba (` ,e dxf dcear) `irai`cn di`x `iane .zernd itilg zaexwzc icin mdl zzle zernd odn z`yl :eyexit

dpin `wtp :xn`w `l i`n` ,xeq` zaexwz e`lc icin i`e .dicicl dnda dil zi`c dpin `wtp :xn`we ."leykn ozz `l xer iptle" meyn `nlc e` ,dxf dcearl dcene lif`e xkzyne

jk lk geha epi` mbe ,gwel `ede utgd zgz zernd ozepy oeik xknne gwna dcene lif` `kiiy `lc ,ixy zaexwz e`lc icin i`cee `l` ?`ki` dgeexd meync ,zaexwz e`lc icinl

jezny ,xeq` inp dicicl dil zi` elit` - geixa zeax zenda el didiy dgeexd meyn ,zaexwzc icina mdnr zzle z`yl xeq`c `nrh :yxtn ikd `xnbc `irae .dxegqa giexiy

oiwifgn eid m` elit`y mlerd bdpn lr denzl oi` mz epiax yexit itle .ixy dicicl dnda dil zi` ikc dpin `wtpe ,"xer iptl" meyn e` ,xgaend on aixwi zenda daxd el didiy

ipield" :xne`e iebd `ayk xingdl `ed oekp edine .xac eze`l mdl miievn zern daxde ,dgeexd jiiy `l dfae ,zerna `l` zaexwz mey miyer mpi` ixdy ,dxf dcear icaerk mze`

.mz`pd jxevl `l` dxf dcear myl ynn epi` mixnekle miglbl mze` mipzep mdy dn ik ,xeqi` mey oi` x"ixte` mze`a mb ik xn` opgl` iax la` .x"ixte` oixewy "ixwyl zern

íúååìäì.ziaxa sifel `le dizxa yipi` oiafil :(` ,k) oiyecwa opixn`ck ,`aeh xrhvnc meyn ixy ziaxa la` ,mpga `wec :mz epiax yxit -òåøôìådxf dcear) `xnba - odn

zcae` xhya deln elit` :inlyexia xn`ck ,mdn oirxtp inp xhya deln elit`c zeidl lekie .mcin livnk `edy iptn ,mdn oirxtp dt lr delnc dgxw oa ryedi iaxk opiwqt (a ,e

,dcene lif` `ed elit`e mdn rxtil xzeny - zenzeg mdn epl yiy mze` elit` e` ,epixhyay deln dze`c wgvi epiaxl d`xp jkle ,eaegn rxtil dkef mc` dry lk `ly ,`id

`kide .zxg` mrt xetki `ly ,oirxtp dt lr deln ikd elit`e ,mdilr dtiwz epciyk epiid - oirxtp oi` xhya deln :dgxw oa ryedi iax xn`c `de .mcin livnk aiyg `ed mlerly

.oekyna elit` zcae` minrt dnky ,mcin livnk aiyg oipr lka edin .oekyna zcae` deln oi`c inlyexia xne` ,oekyn `ki`céàîdvia) "oiliyn" wxt - odicir ipz `l `nrh

ici`c meyn ,wcwcl jiiy `l `nye .`peeb i`d ik wiic `le ,"oiwiqn" ipz cge "oiwivn" ipz cg (a ,fhw `nw `aa) "`xza lfebd"a oke ,"oiligyn" ipz cge "oiliyn" ipz cg `ki` (a ,dl

ernyn cg ici`e"dpey`x" :(` ,fi) zenaic ipy wxta oke ,"daeyg" "da`ey" :(a ,p dkeq) "lilgd" wxtc `iddn `iyw ok` .edl eed oeyl z!ikd wiic `le ,edpip zernyn cg `lc ,"dipy"e

ipz `l `nrh i`n "odicir" `pzc o`ne :ez dywn i`nc ,df uexiz lr il `iywe .mxayl zecr `edy itl zecr oeyl ith dil xazqnc meyn ,ikd wiicc `nrh epiid `kd :xnel yie

,`xwa `icda aizk ynn "odicir" `dc ,"odicir" ipz `l i`n` "odici`" ipzc o`n :dywd ikdc d`xp ile !sicr zecr oeylc mrh eze` rcei did inp dywndc epyxit xak `d ?"odici`"

!sicr `xazc i`ce `d ?"odicir" ipzc o`nc `nrh i`n ok m` :jixte .xay oeyl :yexit ,sicr `xaz :ipyne !"mci`" `l` `xwa aizk `l ynn "odici`" la`
inex
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ïàîe ,LazLî àì "ïäéãéà" éðúc ïàî ."ïäéãéò" :éðz ãçå ,"ïäéãéà" :éðz ãç ,ìàeîLe§¥©¨¥¥¥¤§©¨¥¥¥¤©§¨¥¥¥¤¨¦§©¥©
;"íãéà íBé áBø÷ ék" :áéúëc ,LazLî àì "ïäéãéà" éðúc ïàî .LazLî àì "ïäéãéò" éðúc§¨¥¥¥¤¨¦§©¥©§¨¥¥¥¤¨¦§©¥¦§¦¦¨¥¨
éàî ,"ïäéãéà" éðúc ïàîe ."e÷cöéå íäéãò eðzé" :áéúëc ,LazLî àì "ïäéãéò" éðúc ïàîe©§¨¥¥¥¤¨¦§©¥¦§¦¦§¥¥¤§¦§¨©§¨¥¥¥¤©

?"ïäéãéò" éðz àì àîòè¯éãò àøáz :Cì øîààì àîòè éàî ,"ïäéãéò" éðúc ïàîe .ó ©§¨¨¨¥¥¥¤¨©¨©§¨¨¦©§¨¥¥¥¤©©§¨¨
àøáz eäì íéøb à÷ ïàî :Cì øîà ¯ ?"ïäéãéà" éðz¯úeãò Ckìä ,ïîöòa eãéòäL úeãò ¨¥¥¥¤¨©¨©¨¨¥§©§¨¥¤¥¦§©§¨¦§¨¥

.àôéãò¯éaø øîàc ,áéúk ìàøNéa àä ?áéúk íìBòä úBneàa "e÷cöéå íäéãò eðzé" éàäå £¦¨§©¦§¥¥¤§¦§¨§¨¨§¦¨§¦§¨¥§¦§¨©©¦
,àaä íìBòì íäì úBãéòîe úBàa ,äfä íìBòa ïéNBò ìàøNiL úåöî ìk :éåì ïa òLBäé§ª©¤¥¦¨¦§Ÿ¤¦§¨¥¦¨¨©¤¨§¦¨¤¨¨©¨

"e÷cöéå íäéãò eðzé" :øîàpL¯"úîà eøîàéå eòîLé" ,ìàøNé elà¯!íìBòä úBneà elà ¤¤¡©¦§¥¥¤§¦§¨¥¦§¨¥¦§§§Ÿ§¡¤¥¨¨
"ïäéãéò" øîàc ïàî :òLBäé áøc déøa àðeä áø øîà àlà¯eäz ílk ìñô éøöé" :àëäî ¤¨£©©¨§¥§©§ª©©§¨©¥¥¤¥¨¨Ÿ§¥¤¤ª¨Ÿ

ãéúòì :éàìîN éaø àîéúéàå ,àtt øa àðéðç éaø Løc ."änä íäéãòå eìéòBé ìa íäéãeîçå©£¥¤©¦§¥¥¤¥¨¨©©¦£¦¨©©¨§¦¥¨©¦¦§©¤¨¦
ìBhéå àáé ,da ÷ñòL éîì :øîBàå ,B÷éça Bçépîe äøBz øôñ àeä Ceøa LBãwä àéáî àáì̈Ÿ¥¦©¨¨¥¤¨©¦§¥§¥§¦¤¨©¨¨Ÿ§¦
,'åâå "åcçé eöa÷ð íéBbä ìk" :øîàpL ,àéáeaøòa íìBòä úBneà ïéàáe ïéöa÷úî ãiî .BøëN§¨¦¨¦§©§¦¨¦¨¨§¦§§¨¤¤¡©¨©¦¦§§©§¨
äneàå äneà ìk ñðkz àlà ,àéáeaøòa éðôì eñðkz ìà :àeä Ceøa LBãwä íäì øîà̈©¨¤©¨¨©¦¨§§¨©§¦§§¨¤¨¦¨¥¨¨§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr a sc dxf dcear(iriax meil)

zewgxzdde ,dxf dcear xeqi` ipipra zwqer epiptly zkqnd
.dicaern

eae ,dxf dcear icaer mr zewqrzd xeqi`a oc epiptly wxtd
mixac yie ,zenieqn zetewza mixeq`y mixac yiy x`eai

.mlerl mixeq`y
dxf dcear icaer mr zewqrzd xeqi` x`azi epiptly dpyna

.mdize`bg ini ztewza

äðùî
ïäéãéà éðôìmdize`bg ini ±ìL íéáëBë éãáBò ìLøeñà ,íéîé äL ¦§¥¥¥¤¤§¥¨¦§Ÿ¨¨¦¨

,íänò úúìå úàNìxeq`embïìéàLäì,mivtgìå,ïäî ìBàLoke ¨¥§¨¥¦¨¤§©§¦¨§¦§¥¤
xeq`ïúBåìäì,zern,ïäî úBåììåxeq` ok enkïòøBôìaiigy aeg §©§¨§¦§¥¤§§¨

,l`xyid mdlïäî òBøôìålky meyn .l`xyil miaiig mdy aeg §¦§©¥¤
n dpdpy mixac md el` mixaczelzl ieyre miakek caerd md

.eci` meia jk lr dl dceie ,enr daihdy miakek zcearaéaø©¦
äãeäée wlegïäî ïéòøôð ,øîBà,l`xyil miaiig mdy aegéðtî §¨¥¦§¨¦¥¤¦§¥

Bì àeä øöénLxifgn `edy zernd lr xrv ixkpl mxeb ± ¤¥¥
.jk lr zecedl `eai `le ,eil` exfgi `l aeye l`xyilBì eøîà̈§

,el` minia mdn rextl xeq`y mixaeq ep` ,dcedi iaxl minkg
ixdy,åéLëò àeä øöénL ét ìò óàmewn lknøçàì àeä çîN ©©¦¤¥¥©§¨¨¥©§©©

ïîæmeia miakek zcearl jk lr dceie ,aegd z` rxty jk lr §©
.eci`

àøîâ
`xnbd .'eke 'miakek icaer ly odici` iptl' ,dpyna epipy

:dpynd zqxiba zwelgn d`ianìàeîLe áø,dpynd z` epyãç ©§¥©
éðzdpy mdn cg` ±éðz ãçå ,'ïäéãéà'dpy mdn cg`e ±.'ïäéãéò' ¨¥¥¥¤§©¨¥¥¥¤

`l` ,dxf dceard ze`bg inil dpeekd l`enyl oiae axl oia
.'mdicir' e` 'mdici`' el` ze`bg dpkn dpynd m`d ewlgpy

:`xnbd zxne`LazLî àì ïäéãéà éðúc ïàî'mdici`' dpyy in ± ©§¨¥¥¥¤Ÿ¦§©¥
dxf dcear ze`bgy `xwndn dgked yie ,zyaeyn ezqxib oi`

,ok mi`xwpLazLî àì ïäéãéò éðúc ïàîedpyy in ok enke ± ©§¨¥¥¥¤Ÿ¦§©¥
ze`bgy `xwndn dgked yie ,zyaeyn ezqxib oi` 'mdicir'

.ok mi`xwp dxf dcear
zx`an `xnbd:dixac z`LazLî àì ïäéãéà éðúc ïàîin ± ©§¨¥¥¥¤Ÿ¦§©¥

n eixack gikedl yie ,zyaeyn ezqxib oi` 'odici`' dpyyáéúëc¦§¦
(dl al mixac),'íãéà íBé áBø÷ ék'.dxf dcear oipra wqer weqtde ¦¨¥¨

LazLî àì ïäéãéò éðúc ïàîeoi` 'odicir' dpyy in ok enke ± ©§¨¥¥¥¤Ÿ¦§©¥
n eixack gikedl yie ,zyaeyn ezqxibáéúëc(h bn diryi)eðzé' ¦§¦¦§

,'e÷cöéå íäéãò.dxf dcear oipra wqer weqtde ¥¥¤§¦§¨

.el` mi`xen` ipy ewlgp dna zx`an `xnbd:`xnbd zxxan
ïäéãéò éðz àì àîòè éàî ïäéãéà éðúc ïàîe'odici`' dpyy in ± ©§¨¥¥¥¤©©£¨Ÿ¨¥¥¥¤

'odici`' dpyy in :`xnbd daiyn .'odicir' dpy `l recnCì øîà̈©¨
y meyn jk qexbl sicryéãò àøázó`pzdy xnel sicr ± ©§¨¨¦

oeyln `edy ,dxf dcear ze`bgl iepikk 'odici`' oeyla ynzyd
.xay

:`xnbd zxxanïäéãéà éðz àì àîòè éàî ïäéãéò éðúc ïàîein ± ©§¨¥¥¥¤©©£¨Ÿ¨¥¥¥¤
dpyy in :`xnbd daiyn .'odici`' dpy `l recn 'odicir' dpyy

odicr''Cì øîàixdy ,jk qexbl sicryàøáz eäì íéøb à÷ ïàî ¨©¨©¨¨¦§©§¨
d ,`eal cizrl dxf dceard icaer ypere xayl mexbi in ±úeãò¥

ïîöòa eãéòäL,dfd mlera dxf dcearl ecary oicd meiaCkìä ¤¥¦§©§¨¦§¨
àôéãò úeãò,'odicir' oeyla ynzydl `pzl sicr okl ± ¥£¦¨

.xayl znxebd `id zecrdy
di`x `ian 'odicir' dpyy iny ,xen`d lr dywn `xnbd

:`xnbd dywn .'ewcvie odicir epzi' xn`py dnn ezhiyléàäå§©
ea xn`py df weqte ±,'e÷cöéå íäéãéò eðzé'ikeíéáëBë éãáBòa ¦§¥¥¤§¦§¨§§¥¨¦

,áéúkàä[ixde-].áéúk ìàøNéaúBöî ìk ,éåì ïa òLBäé éaø øîàc §¦¨§¦§¨¥§¦§¨©©¦§ª©¤¥¦¨¦§
,àaä íìBòì íäì úBãéòîe úBàa ,äfä íìBòa ïéNBò ìàøNiL¤¦§¨¥¦¨¨©¤¨§¦¨¤¨¨©¨

,ìàøNé eìà ,'e÷cöéå íäéãéò eðzé' øîàpLzeevndy xnelk ¤¤¡©¦§¥¥¤§¦§¨¥¦§¨¥
ea xn`py weqtd jynde .mzwcv lr ecirie e`eai ,eyryeòîLé'¦§§

,íéáëBë éãáBò elà ,'úîà eøîàéåmiakek icaerdy xnelk §Ÿ§¡¤¥§¥¨¦
exn`i ,l`xyi lr zecirn zeevndy zecrd z` ernyiy

.'d zwcvl md miie`xe dpekp zecrdy
:`xnbd zvxznøîàc ïàî ,òLBäé áøc déøa àðeä áø øîà àlà¤¨¨©©¨§¥§©§ª©©§¨©

ïäéãéò`id ezii`x ,'odicr' dpyy in ±àëäîxn`py ,df weqtn ± ¥¥¤¥¨¨
(h cn my),'änä íäéãòå ,eìéòBé ìa íäéãeîçå ,eäz ílk ìñô éøöé'Ÿ§¥¤¤ª¨Ÿ©£¥¤©¦§¥¥¤¥¨

mzxivi ik ,miaygp mpi` lqtd z` mixveiy mipne`d xnelk
milqte ,mdl miliren mpi` micneg mdy milqtde ,wixl `id
weqtn .mdl ecary lr maiigl `eal cizrl mdilr eciri el`
dicaer lr dcirny my lr 'zecr' z`xwp dxf dceary cnlp df

.`eal cizrl
z` `xnbd zyxec ,'ewcvie mdicr epzi' weqtd zxkfd ab`

weqta xn`p :elek weqtd(h bn my)Etq`ie eCgi EvAwp miFBd lM'¨©¦¦§§©§¨§¥¨§
EwCvie mdicr EpYi EprinWi zFpW`xe z`f ciBi mda in miO`l§ª¦¦¨¤©¦Ÿ§¦Ÿ©§¦ª¦§¥¥¤§¦§¨

.'zn` Exn`ie ErnWieàîézéàå ,àtt øa àðéðç éaø Løcyie - §¦§§§Ÿ§¡¤¨©©¦£¦¨©¨¨§¦¥¨
y mixne`éàìîN éaø,ok yxcàeä Ceøa LBãwä àéáî àáì ãéúòì ©¦¦§©¤¨¦¨Ÿ¥¦©¨¨

da ÷ñòL éîì øîBàå ,B÷éça [Bçépîe] äøBz øôñy,BøëN ìBhéå àáé ¥¤¨©¦§¥§¥§¦¤¨©¨¨Ÿ§¦§¨
ïéàáe ïéöa÷úî ãiîmlerd zene` lkéãáBòd,àéáeaøòa íéáëBë ¦¨¦§©§¦¨¦§¥¨¦§¦§§¨

åcçé eöa÷ð íéBbä ìk' øîàpL,àeä Ceøa LBãwä íäì øîà .['åâå] ' ¤¤¡©¨©¦¦§§©§¨¨©¨¤©¨¨
äneàå äneà ìk ñðkz àlà ,àéáeaøòa éðôì eñðkz ìà©¦¨§§¨©§¦§§¨¤¨¦¨¥¨¨§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc dxf dcear(iriax meil)

:`xnbd daiynúéôk íeìk íìBò ìL BðBaø ,åéðôì íéøîBà Ck àlà¤¨¨§¦§¨¨¦¤¨§¨¦¨
úéâéâk øä eðéìòdxezd z` lawpyúéNòL Bîk ,äeðìa÷ àìå ¨¥©§¦¦§Ÿ¦©§¨§¤¨¦¨

ìàøNéì,dxezd z` lawl mdilr zitkyáéúëc(fi hi zeny) §¦§¨¥¦§¦
,àîç øa éîéc áø øîàå ,'øää úézçúa eávéúiå'df weqtãnìî ©¦§©§§©§¦¨¨§¨©©¦¦©¨¨§©¥

ìàøNé ìò úéâéâk øä àeä Ceøa LBãwä äôkLz` ylzy epiidc ± ¤¨¨©¨¨©§¦¦©¦§¨¥
,zibibk mdilr eze` dtke enewnn xddízà íà ,íäì øîàå§¨©¨¤¦©¤

äøBzä úà ïéìa÷îixdíL ,åàì íàå ,áèeî,[xdl zgzn±]àäz §©§¦¤©¨¨§¦¨¨§¥
.íëúøeá÷etk `l ixdy ,zene`d lr dprha `eal oi` oky oeikn §©§¤

.delaiw `l okle dxezd zlaw z` odilr
,àeä Ceøa LBãwä íäì øîBà ãiîzeevndeðeòéîLé úBðBLàøä± ¦¨¥¨¤©¨¨¨¦¦§¦

,mkzny` z` egikeiøîàpL(h bn diryi),'eðòéîLé úBðBLàøå' ¤¤¡©§¦©§¦ª
xnelkúBöî òáLgp ipa.ízîéi÷ ïëéä ízìaéwL:`xnbd zx`an ¤©¦§¤¦©§¤¥¨¦©§¤

,óñBé áø éðúc ,íeîéi÷ àìc ïìðîeweqta xn`p(e b wewag)ãîò' §¨¨§Ÿ¦§§¨¥©¥¨©
eìawL úBöî òáL äàø ,'äàø' éàî ,'íéBb øziå äàø ,õøà ããBîéå©§¤¤¤¨¨©©¥¦©¨¨¨¨¤©¦§¤¦§

,íeîéi÷ àìå çð éða ïäéìòe,ïäì ïøézäå ãîò ,íeîéi÷ àlL ïåékz`fe £¥¤§¥Ÿ©§Ÿ¦§¥¨¤Ÿ¦§¨©§¦¦¨¨¤
:`xnbd dywn .'mieb xzie'a dpeekdøeâzéà éøeâzéàexkyp ike ± ¦§¥¦§

,meniiw `ly jka egiexdeeðéöî ïk íày inyøkNð àèBç- ¦¥¨¦¥¦§¨
:`xnbd zvxzn .xazqn epi` df xace ,giexndéøa øî øîà̈©©§¥

,àðéáøc§©¦¨
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המשך ריאוב למסכת ערודה זבה ליום בריעי עמ' ר



רמז oifge` mipy` cenr a sc ± iying wxtzereay
äðùîïäîò úúìå úàùì øåñà íéîé äùìù íéåâ ìù ïäéãéà éðôìmeyn edleke -

.eci` meia dxf dcearl dcene lif`cäìàùmilke dnda oebk ,oira xcdc icina -

oebk ,oira xcd `lc icina - deln .'ebe "edrx mrn yi` l`yi ik" :(ak zeny) aizkc

zern el mlyne dpzp d`vedl delnc ,"inr z` delz sqk m`" :(my) aizkc ,zern

.mixg`ïîæ øçàì àåä çîù.xgnl -àøîâ
íãéà íåé`idda aizkck ,dxf dcear epiid -

."mkxfrie enewi" :dyxtå÷ãöéå íäéãéò åðúé-

idenz`e ,aizk miebac dizrc `wlq `zyd

mdicir mieb epzi :dnzn?zexf zecear e`eai

mewicvie mdilr ecirie ecary?åãéòäù úåãò
íîöòádxf dcearl ecary ,oicd meia -

.dfd mleraåòîùézevny zecrd z` mieb -

l`xyi oie`xy `ed oic ,zn` :exn`ie ,zecirn

.wchvdläîä íäéãéòå`eaz dxf dcear -

.maiigl dicaer lr cirzeàéáåáøòáolek -

.dnvr ipta dne`e dne` `le ,oiaaxern
äéøôåñå
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éðôìdcearc zkqn `dl inp `pz dxf dcear caera ixii`c oixcdpq ipzc xza - odici`

xza edl ipz ikdl - oixcdpqa ikiiyc zereaye zekn edine .zereyi xcqa dxf

.zeixede dxf dcear zkqn dpeye excql xfeg ok ixg`e ,oixcdpq

éðôìdy`d :(` ,a oiyecw) oke ,`kd ik seqa `pipn ipzc oipnif - mini dyly odici`

:(e dpyn ipy wxt mixeka) ,mikxc ylya zipwp

ipzc oipnfe .mikxc dylya oli`l dey bexz`e

oiwcea mikxc draya :(a ,dq xifp) `yixa `pipn

mei mcew mini zray :(` ,a `nei) ,afd z`

ihib eey mikxc dylya :(` ,h oihib) ,mixetkd

.'eke miyp

øåñà:qxhpewd yxit - mdnr zzle z`yl

dcearl dcene eci` meia lif`c meyn

gwnn s` xnel dvexy rnyn epeyl jezn .dxf

zzle z`yl mlerd eknq dn lr :dywe .xknne

on mdici` aexc idp ?mdnr miebd ci` meia

yi ixvep mei reay lka mewn lkn ,md miyicwd

mlerl (` ,e dxf dcear) l`rnyi iaxlc ,mdl

(a ,bi oileg) meyn `nrh epiidc xnel oi`e !xeq`

`l` dxf dcear icaer e`l ux`l uegay miebc

`xnba l`eny xn` `dc ,mcia mdizea` bdpn

mci` mei `l` xeq` epi` dleba :(a ,f dxf dcear)

jkl !xeq` `din mci` mei `d rnyn ,cala

,e my) `xnba xn`ck ,dai` meyn ixyc d`xp

`pin `edd dil xcyc d`iyp dcedi iax iab (a

?ciari` ikid :xn` ,eci` meia `piixqw `xpic

myn oi` edin .dai` dil `ied - dilwyi` `l

,ixzyil dai` meyn e`l `nyc ,dxenb di`x

el didi `ly dyri cvik dvr lhep did `l`

mzeeldl gpiz dai` meyn `nrh i` ,cere .dai`

la` ,eaeg raez iebdyk mrxtle mli`ydle

dai` i`n xknne gwn epiidc mdnr zzle z`yl

dzr jixv ipi` :xnel l`xyi lkei `l ike ?`ki`

dn ,rextle zeell le`yl oke ?zepwle xeknl

mrhc d`xp jkl ?eci` meyn gipny iebd rci

`lc ediieba ol miw epipiay miebc meyn - xzidd

ia `pxcia`l `paxew dil xcyc dcedi ax (` ,dq) `xza wxta onwl ixy `nrh i`dne ,dxf dcearl egltdil xcyc (my) `ax oke .dxf dcearl glt `lc dieba il miw :xn` ,eci` me

ieba - mixen` mixac dna :ipz ,"zzle z`yl xeq`"c oizipzn lr inlyexia `pzc `idd` jenql yi ,inp i` .dxf dcearl glt `lc dieba il miw :xn` ,eci` meia jyiy xal `paxew

- "mdnr zzle z`yl xeq`" yxtn did mz epiaxe .mdl sipgnk `l` epi`y ,mdnr gny - migny o`vne xirl qpkpd :`ipze .sipgnk `edy iptn xzen exikny ieba la` ,exikn epi`y

ikd "zzle z`yl"e .zaexwzc icin `wec xeknl `l` exq` `lc ,"ozz `l xer iptl"c `pyill oia dcene lif`c `pyill oia ixy i`cec ,zepwla llk ixii` `le .zaexwzc icina `wec

giexny meyn :yexit ,dgeexd meyn i` ,mdnr zzle z`ylc `nrh `xnba (` ,e dxf dcear) `irai`cn di`x `iane .zernd itilg zaexwzc icin mdl zzle zernd odn z`yl :eyexit

dpin `wtp :xn`w `l i`n` ,xeq` zaexwz e`lc icin i`e .dicicl dnda dil zi`c dpin `wtp :xn`we ."leykn ozz `l xer iptle" meyn `nlc e` ,dxf dcearl dcene lif`e xkzyne

jk lk geha epi` mbe ,gwel `ede utgd zgz zernd ozepy oeik xknne gwna dcene lif` `kiiy `lc ,ixy zaexwz e`lc icin i`cee `l` ?`ki` dgeexd meync ,zaexwz e`lc icinl

jezny ,xeq` inp dicicl dil zi` elit` - geixa zeax zenda el didiy dgeexd meyn ,zaexwzc icina mdnr zzle z`yl xeq`c `nrh :yxtn ikd `xnbc `irae .dxegqa giexiy

oiwifgn eid m` elit`y mlerd bdpn lr denzl oi` mz epiax yexit itle .ixy dicicl dnda dil zi` ikc dpin `wtpe ,"xer iptl" meyn e` ,xgaend on aixwi zenda daxd el didiy

ipield" :xne`e iebd `ayk xingdl `ed oekp edine .xac eze`l mdl miievn zern daxde ,dgeexd jiiy `l dfae ,zerna `l` zaexwz mey miyer mpi` ixdy ,dxf dcear icaerk mze`

.mz`pd jxevl `l` dxf dcear myl ynn epi` mixnekle miglbl mze` mipzep mdy dn ik ,xeqi` mey oi` x"ixte` mze`a mb ik xn` opgl` iax la` .x"ixte` oixewy "ixwyl zern

íúååìäì.ziaxa sifel `le dizxa yipi` oiafil :(` ,k) oiyecwa opixn`ck ,`aeh xrhvnc meyn ixy ziaxa la` ,mpga `wec :mz epiax yxit -òåøôìådxf dcear) `xnba - odn

zcae` xhya deln elit` :inlyexia xn`ck ,mdn oirxtp inp xhya deln elit`c zeidl lekie .mcin livnk `edy iptn ,mdn oirxtp dt lr delnc dgxw oa ryedi iaxk opiwqt (a ,e

,dcene lif` `ed elit`e mdn rxtil xzeny - zenzeg mdn epl yiy mze` elit` e` ,epixhyay deln dze`c wgvi epiaxl d`xp jkle ,eaegn rxtil dkef mc` dry lk `ly ,`id

`kide .zxg` mrt xetki `ly ,oirxtp dt lr deln ikd elit`e ,mdilr dtiwz epciyk epiid - oirxtp oi` xhya deln :dgxw oa ryedi iax xn`c `de .mcin livnk aiyg `ed mlerly

.oekyna elit` zcae` minrt dnky ,mcin livnk aiyg oipr lka edin .oekyna zcae` deln oi`c inlyexia xne` ,oekyn `ki`céàîdvia) "oiliyn" wxt - odicir ipz `l `nrh

ici`c meyn ,wcwcl jiiy `l `nye .`peeb i`d ik wiic `le ,"oiwiqn" ipz cge "oiwivn" ipz cg (a ,fhw `nw `aa) "`xza lfebd"a oke ,"oiligyn" ipz cge "oiliyn" ipz cg `ki` (a ,dl

ernyn cg ici`e"dpey`x" :(` ,fi) zenaic ipy wxta oke ,"daeyg" "da`ey" :(a ,p dkeq) "lilgd" wxtc `iddn `iyw ok` .edl eed oeyl z!ikd wiic `le ,edpip zernyn cg `lc ,"dipy"e

ipz `l `nrh i`n "odicir" `pzc o`ne :ez dywn i`nc ,df uexiz lr il `iywe .mxayl zecr `edy itl zecr oeyl ith dil xazqnc meyn ,ikd wiicc `nrh epiid `kd :xnel yie

,`xwa `icda aizk ynn "odicir" `dc ,"odicir" ipz `l i`n` "odici`" ipzc o`n :dywd ikdc d`xp ile !sicr zecr oeylc mrh eze` rcei did inp dywndc epyxit xak `d ?"odici`"

!sicr `xazc i`ce `d ?"odicir" ipzc o`nc `nrh i`n ok m` :jixte .xay oeyl :yexit ,sicr `xaz :ipyne !"mci`" `l` `xwa aizk `l ynn "odici`" la`
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ìL íéBb ìL ïäéãéàíéîé äL¯úúìå úàNì øeñà ¥¥¤¤¦§¨¨¦¨¨¥§¨¥
ìå ïìéàLäì ,íänò,ïäî úBåììå ïúBåìäì ,ïäî ìBàL ¦¨¤§©§¦¨§¦§¥¤§©§¨§¦§¥¤
;ïäî òBøôìå ïòøBôì,ïäî ïéòøôð :øîBà äãeäé éaø §§¨§¦§©¥¤©¦§¨¥¦§¨¦¥¤

øöénL ét ìò óà :Bì eøîà ;Bì àeä øöénL éðtî¦§¥¤¥¥¨§©©¦¤¥¥
.ïîæ øçàì àeä çîN ,åéLëò àeäàøîâáø ©§¨¨¥©§©©§¨©

ïàîe ,LazLî àì "ïäéãéà" éðúc ïàî ."ïäéãéò" :éðz ãçå ,"ïäéãéà" :éðz ãç ,ìàeîLe§¥©¨¥¥¥¤§©¨¥¥¥¤©§¨¥¥¥¤¨¦§©¥©
;"íãéà íBé áBø÷ ék" :áéúëc ,LazLî àì "ïäéãéà" éðúc ïàî .LazLî àì "ïäéãéò" éðúc§¨¥¥¥¤¨¦§©¥©§¨¥¥¥¤¨¦§©¥¦§¦¦¨¥¨
éàî ,"ïäéãéà" éðúc ïàîe ."e÷cöéå íäéãò eðzé" :áéúëc ,LazLî àì "ïäéãéò" éðúc ïàîe©§¨¥¥¥¤¨¦§©¥¦§¦¦§¥¥¤§¦§¨©§¨¥¥¥¤©

?"ïäéãéò" éðz àì àîòè¯éãò àøáz :Cì øîààì àîòè éàî ,"ïäéãéò" éðúc ïàîe .ó ©§¨¨¨¥¥¥¤¨©¨©§¨¨¦©§¨¥¥¥¤©©§¨¨
àøáz eäì íéøb à÷ ïàî :Cì øîà ¯ ?"ïäéãéà" éðz¯úeãò Ckìä ,ïîöòa eãéòäL úeãò ¨¥¥¥¤¨©¨©¨¨¥§©§¨¥¤¥¦§©§¨¦§¨¥

.àôéãò¯éaø øîàc ,áéúk ìàøNéa àä ?áéúk íìBòä úBneàa "e÷cöéå íäéãò eðzé" éàäå £¦¨§©¦§¥¥¤§¦§¨§¨¨§¦¨§¦§¨¥§¦§¨©©¦
,àaä íìBòì íäì úBãéòîe úBàa ,äfä íìBòa ïéNBò ìàøNiL úåöî ìk :éåì ïa òLBäé§ª©¤¥¦¨¦§Ÿ¤¦§¨¥¦¨¨©¤¨§¦¨¤¨¨©¨

"e÷cöéå íäéãò eðzé" :øîàpL¯"úîà eøîàéå eòîLé" ,ìàøNé elà¯!íìBòä úBneà elà ¤¤¡©¦§¥¥¤§¦§¨¥¦§¨¥¦§§§Ÿ§¡¤¥¨¨
"ïäéãéò" øîàc ïàî :òLBäé áøc déøa àðeä áø øîà àlà¯eäz ílk ìñô éøöé" :àëäî ¤¨£©©¨§¥§©§ª©©§¨©¥¥¤¥¨¨Ÿ§¥¤¤ª¨Ÿ

ãéúòì :éàìîN éaø àîéúéàå ,àtt øa àðéðç éaø Løc ."änä íäéãòå eìéòBé ìa íäéãeîçå©£¥¤©¦§¥¥¤¥¨¨©©¦£¦¨©©¨§¦¥¨©¦¦§©¤¨¦
ìBhéå àáé ,da ÷ñòL éîì :øîBàå ,B÷éça Bçépîe äøBz øôñ àeä Ceøa LBãwä àéáî àáì̈Ÿ¥¦©¨¨¥¤¨©¦§¥§¥§¦¤¨©¨¨Ÿ§¦
,'åâå "åcçé eöa÷ð íéBbä ìk" :øîàpL ,àéáeaøòa íìBòä úBneà ïéàáe ïéöa÷úî ãiî .BøëN§¨¦¨¦§©§¦¨¦¨¨§¦§§¨¤¤¡©¨©¦¦§§©§¨
äneàå äneà ìk ñðkz àlà ,àéáeaøòa éðôì eñðkz ìà :àeä Ceøa LBãwä íäì øîà̈©¨¤©¨¨©¦¨§§¨©§¦§§¨¤¨¦¨¥¨¨§¨
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עבודה זרה. לפני אידיהן - פרק ראשון דף ב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות

ִלְפֵני

מהעצות לזיקנה טובה – נוסף על העיקר הנהגה יומית על פי התורה – התחזקות בביטחון אמיתי בהשם . . בברכה לרוב נחת אמיתי 
– ביחד עם בעלה שי' – מכל ילדיהם שיחיו ולהצלחה רבה בהפצת היהדות.

ממכתב ט"ז שבט תשל"ז



xcde"רמח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc dxf dcear(iriax meil)

äéøôBñå,mnvr ipta ,dinkg ±øîàpL(my)ïéàå ,'íéneàì eôñàéå' §§¤¨¤¤¡©§¥¨§§¦§¥
úeëìî àlà íBàì,dcal `idykøîàpL(bk dk ziy`xa)íBàìe' §¤¨©§¤¤¡©§

,'õîàé íBàìî.dipy zeklnn wfgz zg` zeklny dpeekde ¦§¤¡¨
:`xnbd zl`eyàkéà éîe[yi m`d-]én÷ àéáeaøò[iptl-]LBãwä ¦¦¨¦§§¨©¥©¨

,àeä Ceøa,zg` dxiwqa cg`e cg` lk z` d`ex `ed `lde ¨
oi` d"awd itlk ok` :`xnbd daiyn .cgi qpkdln mrpn recne

,aeaxr jiiyàlàjk mdl xn`éãäa] eäðéà eáaøòéì àìc éëéä ék ¤¨¦¥¦§Ÿ¦©§§¦§©£¥
[éããä,df mr df ±,eäì øîàc éàî eòîLéìcmdl mexbi aeaxrd ik £¨¥§¦§§©§¨©§

.mdizeprh enzqie elalaziy
.älçz éîBø úeëìî åéðôì äñðëð [ãiî]:`xnbd zxxanàîòè éàî ¦¨¦§§¨§¨¨©§¦§¦¨©©£¨

:`xnbd daiyn .dligz `idàáéLçc íeMîzxxan .zene`d oian ¦©£¦¨
:`xnbdïìðîe[oipne±].àáéLçc:`xnbd daiynáéúëc(bk f l`ipc) §¨¨©£¦¨¦§¦

lr zefnxny zeigd zrax` lr l`ipc ly enelg oexzt iabl
`zeig ,xn` oM' ,mlera helyl zecizry zeieklnd zrax`¥£©¥§¨
,`zekln lM on `pWz iC ,`rx`a `edY d`riax Ekln `ziriax§¦¨§¨©§§¦¨¨¤¡¥§©§¨¦¦§¥¦¨©§§¨¨

'[dðé÷cúå] (äðé÷åãúå) dpéLeãúe ,àòøà ìk ìëàúåxn` dk ± §¥ª¨©§¨§¦©§©§¦©
zeklnd lr fenxz ziriaxd digd ,melgd z` il xzty j`lnd
,zeieklnd lkn dpeyn didzy ,ux`a helyzy ziriaxd

e ,dze` wgWze yecze ,ux`d lk z` aixgzeBæ ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨
zeklnúáéiç éîBø,[dryxd-]dòáhL[drnyy±]ìëa àöé ¦©¤¤¤¦§¨¨¨§¨
.íìBòä:`xnbd zxxanàLéøa ìééò áéLçc ïàîc ïì àðîeoipne ± ¨¨§¨¨§©©£¦¨¥§¥¨

:`xnbd daiyn .oey`x qpkp `ed aeygy iny epl,àcñç áøãk¦§©¦§¨
,àcñç áø øîàcmipcykøîàpL ,ïécì älçz ñðëð Cìî ,øeaöå Cìî §¨©©¦§¨¤¤§¦¤¤¦§¨§¦¨©¦¤¤¡©

(hp g '` mikln)zia zkepga lltzdyk jlnd dnly xn`y weqta
dN` ixac Eidie' ,ycwnd'd l` miaxw 'd iptl iYpPgzd xW` §¦§§¨©¥¤£¤¦§©©§¦¦§¥§Ÿ¦¤

,dlile mnFi Epidl`,['åâå] 'ìàøNé Bnò ètLîe Bcáò ètLî úBNòì ¡Ÿ¥¨¨¨§¨©£¦§©©§¦§©©¦§¨¥
z` mcew xikfd jlnd dnly ixdy ,mcew jlnd htyny gkene
xg`e ,ihtyn z` xnelk ,'ecar htyn zeyrl' exne`a ehtyn

:`xnbd zxxan .'l`xyi enr htyne' xn` jkéàî àîòèåqpkpy §©£¨©
:`xnbd daiyn .mcew oicl,àîéà úéòaéàc meynàòøà çøBà åàì ¦¨¥¥¨¨©©§¨

éàøáàî àkìî áúéîìjlnd z` aiyedl ux` jxc df oi`y ± §¥©©§¨¥©§©
.mpic xnbiy cr oizndl uegan,àîéà úéòaéàåz` mipcy meyn §¦¨¥¥¨

jlndóà ïBøç Letéìc énwîd"awd ly et` oexg daxiy iptl ± ¦©¥§¦£©
eze` yipri ,mdixg` jlnd z` oeci m`y ,xeaivd iryt zngn

.oexgd zngn eizepeer lk lr
:zene`d oicl zxfeg `xnbdàeä Ceøa LBãwä íäì øîàzeklnl ¨©¨¤©¨¨

,inexíz÷ñò éàîa.xky mkl ribn exearyBðBaø ,åéðôì íéøîBà §©£©§¤§¦§¨¨¦
,eðéNò úBàöçøî äaøä ,[eððwz] (åðéð÷ú) íé÷ååL äaøä ,íìBò ìL¤¨©§¥§¨¦¦©§©§¥¤§£¨¨¦
éãk ìàøNé ìéáLa àlà eðéNò àì íleëå ,eðéaøä áäæå óñk äaøä©§¥¤¤§¨¨¦§¥§¨Ÿ¨¦¤¨¦§¦¦§¨¥§¥

,äøBza e÷qòúiL,xkzydl zexyt` miweeya e`vniy ici lry ¤¦§©§©¨
,ze`vgxna epcrzie ,gxeh `ll mdikxve mdizepefn z` e`vnie

.dxez cenll i`pt mdl didiíéèBL ,àeä Ceøa LBãwä íäì øîà̈©¨¤©¨¨¦
íé÷ååL ízðwz ,íúéNò íëîöò CøBöì íúéNòM äî ìk ,íìBòaL¤¨¨¨©¤£¦¤§¤©§§¤£¦¤¦©§¤§¨¦

icka,úBðBæ ïäa áéLBäìmziyrúBàöçøîickaïäa ïcòìz` §¦¨¤¤§£¨§©¥¨¤
,íëîöòixdy ,oekp epi` ,adfe sqk mziaxdy mixne` mz`y dne ©§§¤

,àeä élL áäæå óñkitkeøîàpL(g a ibg)íàð áäfä éìå óñkä éì' ¤¤§¨¨¤¦¤¤¡©¦©¤¤§¦©¨¨§ª
.'úBàáö 'ä,mze` le`yl d"awd jiynneãébî íëa Lé íeìk' §¨§¥¨¤©¦

] ,'úàæitkeøîàpLweqtd jynda(h bn diryi)lirl `aedyéî' Ÿ¤¤¡©¦
,'úàæ ãébé íëáin mka yi m`d mze` l`ey d"awdy epiide ¨¤©¦Ÿ

'z`f' cibdy,[øîàpL ,äøBz àlà 'úàæ' ïéàå(cn c mixac)úàæå' §¥Ÿ¤¨¨¤¤¡©§Ÿ
,'äLî íN øLà äøBzäin mka yi melk ,ml`yl d"awd zpeeke ©¨£¤¨Ÿ¤

,dxeza wqryeàöé ãiîinex zeklnLôð éçôa.[ytp oea`ca-] ¦¨¨§§©¥¤¤
:miqpkpd xcq z` x`al dkiynn `xnbd,éîBø úeëìî úàöé̈¨©§¦

.äéøçà ñøt úeëìî äñðëðå:`xnbd zxxan.àîòè éàîdaiyn §¦§§¨©§¨©©£¤¨©©£¨
:`xnbddøúa àáéLç àäcixg` zene`ay daeygd `id ixdy ± §¨£¦¨©§¨

:`xnbd zxxan .inexïìðîedaiyn .daeyg zekln `idy §¨¨
:`xnbdáéúëc(d f l`ipc)iabl l`ipc d`xy melgd oipra ¦§¦

,mlerd lr jelnl micizry zeieklndàðéðú éøçà àåéç eøàå'©£¥¨¨¢¦¦§¨¨

'áBãì àéîc,aecl dnec `idy dipy zxg` dig dpde ±áø éðúå ¨§¨§§¨¥©
[øNa] ïéìaøeñîe ,áBck ïéúBLå ïéìëBàL ,íéiñøt elà ,óñBé± ¥¥©§¦¦¤§¦§¦©§§¨¦¨¨

mipnyeáBck äçeðî íäì ïéàå ,áBck øòN ïéìcâîe ,áBckonfd lky ©§©§¦¥¨©§¥¨¤§¨©
.dgepn `ll `ae jled

àeä Ceøa LBãwä íäì øîà,miiqxtl,íz÷ñò éàîaelawzy ¨©¨¤©¨¨§©£©§¤
exear.xky,eðøLb íéøLb äaøä ,íìBò ìL BðBaø ,åéðôì íéøîBà§¦§¨¨¦¤¨©§¥§¨¦¨©§

àlà eðéNò àì íleëå ,eðéNò úBîçìî äaøä ,eðLák íékøk äaøä©§¥§©¦¨©§©§¥¦§¨¨¦§¨Ÿ¨¦¤¨
,àeä Ceøa LBãwä íäì øîà .äøBza e÷qòúiL éãk ìàøNé ìéáLa¦§¦¦§¨¥§¥¤¦§©§©¨¨©¨¤©¨¨

íúéNò íëîöò CøBöì íúéNòM äî ìk,l`xyi liaya `leízðwz ¨©¤£¦¤§¤©§§¤£¦¤¦©§¤
íäî ìBhéì íéøLb[mda mixaerdn±],ñëîmzyakúBNòì íékøk §¨¦¦¥¤¤¤§©¦©£

àéøbðà íäaeli`e ,mkzekln xear ecariy mdiayezn yexcl ± ¨¤©§©§¨
øîàpL ,éúéNò éðà úBîçìî(b eh zeny).'äîçìî Léà 'ä'jiynne ¦§¨£¦¨¦¦¤¤¡©¦¦§¨¨

,mze` le`yl d"awdíëá éî' øîàpL ,'úàæ ãébî íëa Lé íeìk'§¥¨¤©¦Ÿ¤¤¡©¦¨¤
øîàpL ,äøBz àlà 'úàæ' ïéàå ,'úàæ ãébé(cn c mixac)äøBzä úàæå' ©¦Ÿ§¥Ÿ¤¨¨¤¤¡©§Ÿ©¨

,'äLî íN øLà,dxeza wqry in mka yi melk ,xnelkeàöé ãiî £¤¨Ÿ¤¦¨¨§
qxt zekln.Lôð éçôa§©¥¤¤

:`xnbd zl`eyúéæçc øçàî éëå[dz`xy-]úeëìîì ñøt úeëìî §¦¥©©©£¥©§¨©§©§
éãéî àìå àépäî àìc éîBø,dizeprha dne`n dlired `ly -éàî ¦§Ÿ§©§¨§Ÿ¦¦©

àìéiò àîòè,xky dl ribny oerhl qxt zekln dqpkp recn ± ©£¨©§¨
zprh z` dgcy itk d"awd dgci mzprh z` mby xexa `ld

:`xnbd daiyn .inex zeklnéøîà,dnvrl dxn` ±éøúñ eäðéà ¨§¦¦§¨§¦
ïðépa ïðàå Lc÷nä úéaycwnd zia z` daixgdy inex zekln ± ¥©¦§¨©£©©¦©

dn ixdy ,l`xyi xeara diyrn z` dzyry oerhl dleki dpi`
ken ycwnd zia z` daixgdy,l`xyi zaeha mivtg mpi`y gi

z` epiyry oerhl milekie ycwnd zia z` epipa ep` eli`e
xear xky dl ribny oerhl dqpkp okle ,l`xyi zaehl epiyrn

.diyrn
:`xnbd dkiynnäneàå äneà ìëì ïëåd"awd iptl zqpkpy §¥§¨¨§¨

z` dgcy itk dizeprh z` dgece ,diyrn dn dze` l`ey
.qxte inex zeprh

:`xnbd zl`eyéàî ,éãéî àìå épäî àìc éàn÷ì eæçc øçàî éëå§¦¥©©©£§©¨¥§Ÿ§©¥§Ÿ¦¦©
éìéiò àîòèz` dgec d"awdy mi`ex miebd x`yy xg`n ± ©£¨©§¦

`ld ,xky mdl ribny oerhl miqpkp recn ,qxte inex zeprh
:`xnbd daiyn .d"awd dgci mzprh z` s`y xexaéøáñx`y ± ¨§¦

,mixaeq miebdðäeðãaòL àì ïðàå ìàøNéa eäa eãaòzLéà C ¨¨¦§©§§§§¦§¨¥©£©Ÿ¦§©§
ìàøNéa,xkyl zeie`x opi` okle l`xyi z` ecariy qxte inex ± §¦§¨¥

.xkyl ep` miie`x l`xyi z` epcariy `ly ep` la`
:`xnbd zxxanéáéLç àìc éðä àðL éàîe ,éáéLçc éðä àðL éàî©§¨¨¥©£¦¦©§¨¨¥§Ÿ£¦¦

eäìlaa zeieklnn xzei zeaeyg opid qxte inex zeiekln recn ± §
:`xnbd daiyn .oeieðäc íeMîãò eäééúeëìîa éëLî Céúàc ¦§¨¨¨§¦§©§©§©§¨¥

àçéLî.giynd `eaiy cr jynz ozeklny meyn ± §¦¨
:`xnbd dkiynnåéðôì íéøîBà,mlerd zene`,íìBò ìL BðBaø §¦§¨¨¦¤¨

eðì zúð íeìkdxezd z`,äeðìaé÷ àìåz` llk epl zzp `l ixde §¨©¨¨§Ÿ¦©§¨
:`xnbd zl`ey .dniiwle da weqrl epilr did `le dxezdéîe¦

éëä øîéîì éöî,ok xnel zeleki mlerd zene` ike ±áéúëäåmixac) ¨¦§¥©¨¦§¨§¦
(a bl,'Bîì øéòOî çøæå àa éðéqî 'ä øîàiå'zlawl ribd d"awdy ©Ÿ©¦¦©¨§¨©¦¥¦¨

,xiryn dxezdáéúëe(b b wewag)àBáé ïîézî dBìà'xdn WFcwe §¦¡©¦¥¨¨§¨¥©
'ox`R,'åâåux`] ox`t xdn dxezd zlawl ribdy epiide ¨¨

,le`yl yie ,[l`rnyiéòa éàî[ywia dn-]éòa éàîe øéòNa ©¨¥§¥¦©¨¥
ïøàôae ,dxezd zlaw mcewdøéæçäL ãnìî ,ïðçBé éaø øîà §¨¨¨©©¦¨¨§©¥¤¤¡¦¨
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'[dðé÷cúå] (äðé÷åãúå) dpéLeãúe ,àòøà ìk ìëàúåxn` dk ± §¥ª¨©§¨§¦©§©§¦©
zeklnd lr fenxz ziriaxd digd ,melgd z` il xzty j`lnd
,zeieklnd lkn dpeyn didzy ,ux`a helyzy ziriaxd

e ,dze` wgWze yecze ,ux`d lk z` aixgzeBæ ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨
zeklnúáéiç éîBø,[dryxd-]dòáhL[drnyy±]ìëa àöé ¦©¤¤¤¦§¨¨¨§¨
.íìBòä:`xnbd zxxanàLéøa ìééò áéLçc ïàîc ïì àðîeoipne ± ¨¨§¨¨§©©£¦¨¥§¥¨

:`xnbd daiyn .oey`x qpkp `ed aeygy iny epl,àcñç áøãk¦§©¦§¨
,àcñç áø øîàcmipcykøîàpL ,ïécì älçz ñðëð Cìî ,øeaöå Cìî §¨©©¦§¨¤¤§¦¤¤¦§¨§¦¨©¦¤¤¡©

(hp g '` mikln)zia zkepga lltzdyk jlnd dnly xn`y weqta
dN` ixac Eidie' ,ycwnd'd l` miaxw 'd iptl iYpPgzd xW` §¦§§¨©¥¤£¤¦§©©§¦¦§¥§Ÿ¦¤

,dlile mnFi Epidl`,['åâå] 'ìàøNé Bnò ètLîe Bcáò ètLî úBNòì ¡Ÿ¥¨¨¨§¨©£¦§©©§¦§©©¦§¨¥
z` mcew xikfd jlnd dnly ixdy ,mcew jlnd htyny gkene
xg`e ,ihtyn z` xnelk ,'ecar htyn zeyrl' exne`a ehtyn

:`xnbd zxxan .'l`xyi enr htyne' xn` jkéàî àîòèåqpkpy §©£¨©
:`xnbd daiyn .mcew oicl,àîéà úéòaéàc meynàòøà çøBà åàì ¦¨¥¥¨¨©©§¨

éàøáàî àkìî áúéîìjlnd z` aiyedl ux` jxc df oi`y ± §¥©©§¨¥©§©
.mpic xnbiy cr oizndl uegan,àîéà úéòaéàåz` mipcy meyn §¦¨¥¥¨

jlndóà ïBøç Letéìc énwîd"awd ly et` oexg daxiy iptl ± ¦©¥§¦£©
eze` yipri ,mdixg` jlnd z` oeci m`y ,xeaivd iryt zngn

.oexgd zngn eizepeer lk lr
:zene`d oicl zxfeg `xnbdàeä Ceøa LBãwä íäì øîàzeklnl ¨©¨¤©¨¨

,inexíz÷ñò éàîa.xky mkl ribn exearyBðBaø ,åéðôì íéøîBà §©£©§¤§¦§¨¨¦
,eðéNò úBàöçøî äaøä ,[eððwz] (åðéð÷ú) íé÷ååL äaøä ,íìBò ìL¤¨©§¥§¨¦¦©§©§¥¤§£¨¨¦
éãk ìàøNé ìéáLa àlà eðéNò àì íleëå ,eðéaøä áäæå óñk äaøä©§¥¤¤§¨¨¦§¥§¨Ÿ¨¦¤¨¦§¦¦§¨¥§¥

,äøBza e÷qòúiL,xkzydl zexyt` miweeya e`vniy ici lry ¤¦§©§©¨
,ze`vgxna epcrzie ,gxeh `ll mdikxve mdizepefn z` e`vnie

.dxez cenll i`pt mdl didiíéèBL ,àeä Ceøa LBãwä íäì øîà̈©¨¤©¨¨¦
íé÷ååL ízðwz ,íúéNò íëîöò CøBöì íúéNòM äî ìk ,íìBòaL¤¨¨¨©¤£¦¤§¤©§§¤£¦¤¦©§¤§¨¦

icka,úBðBæ ïäa áéLBäìmziyrúBàöçøîickaïäa ïcòìz` §¦¨¤¤§£¨§©¥¨¤
,íëîöòixdy ,oekp epi` ,adfe sqk mziaxdy mixne` mz`y dne ©§§¤

,àeä élL áäæå óñkitkeøîàpL(g a ibg)íàð áäfä éìå óñkä éì' ¤¤§¨¨¤¦¤¤¡©¦©¤¤§¦©¨¨§ª
.'úBàáö 'ä,mze` le`yl d"awd jiynneãébî íëa Lé íeìk' §¨§¥¨¤©¦

] ,'úàæitkeøîàpLweqtd jynda(h bn diryi)lirl `aedyéî' Ÿ¤¤¡©¦
,'úàæ ãébé íëáin mka yi m`d mze` l`ey d"awdy epiide ¨¤©¦Ÿ

'z`f' cibdy,[øîàpL ,äøBz àlà 'úàæ' ïéàå(cn c mixac)úàæå' §¥Ÿ¤¨¨¤¤¡©§Ÿ
,'äLî íN øLà äøBzäin mka yi melk ,ml`yl d"awd zpeeke ©¨£¤¨Ÿ¤

,dxeza wqryeàöé ãiîinex zeklnLôð éçôa.[ytp oea`ca-] ¦¨¨§§©¥¤¤
:miqpkpd xcq z` x`al dkiynn `xnbd,éîBø úeëìî úàöé̈¨©§¦

.äéøçà ñøt úeëìî äñðëðå:`xnbd zxxan.àîòè éàîdaiyn §¦§§¨©§¨©©£¤¨©©£¨
:`xnbddøúa àáéLç àäcixg` zene`ay daeygd `id ixdy ± §¨£¦¨©§¨

:`xnbd zxxan .inexïìðîedaiyn .daeyg zekln `idy §¨¨
:`xnbdáéúëc(d f l`ipc)iabl l`ipc d`xy melgd oipra ¦§¦

,mlerd lr jelnl micizry zeieklndàðéðú éøçà àåéç eøàå'©£¥¨¨¢¦¦§¨¨

'áBãì àéîc,aecl dnec `idy dipy zxg` dig dpde ±áø éðúå ¨§¨§§¨¥©
[øNa] ïéìaøeñîe ,áBck ïéúBLå ïéìëBàL ,íéiñøt elà ,óñBé± ¥¥©§¦¦¤§¦§¦©§§¨¦¨¨

mipnyeáBck äçeðî íäì ïéàå ,áBck øòN ïéìcâîe ,áBckonfd lky ©§©§¦¥¨©§¥¨¤§¨©
.dgepn `ll `ae jled

àeä Ceøa LBãwä íäì øîà,miiqxtl,íz÷ñò éàîaelawzy ¨©¨¤©¨¨§©£©§¤
exear.xky,eðøLb íéøLb äaøä ,íìBò ìL BðBaø ,åéðôì íéøîBà§¦§¨¨¦¤¨©§¥§¨¦¨©§

àlà eðéNò àì íleëå ,eðéNò úBîçìî äaøä ,eðLák íékøk äaøä©§¥§©¦¨©§©§¥¦§¨¨¦§¨Ÿ¨¦¤¨
,àeä Ceøa LBãwä íäì øîà .äøBza e÷qòúiL éãk ìàøNé ìéáLa¦§¦¦§¨¥§¥¤¦§©§©¨¨©¨¤©¨¨

íúéNò íëîöò CøBöì íúéNòM äî ìk,l`xyi liaya `leízðwz ¨©¤£¦¤§¤©§§¤£¦¤¦©§¤
íäî ìBhéì íéøLb[mda mixaerdn±],ñëîmzyakúBNòì íékøk §¨¦¦¥¤¤¤§©¦©£

àéøbðà íäaeli`e ,mkzekln xear ecariy mdiayezn yexcl ± ¨¤©§©§¨
øîàpL ,éúéNò éðà úBîçìî(b eh zeny).'äîçìî Léà 'ä'jiynne ¦§¨£¦¨¦¦¤¤¡©¦¦§¨¨

,mze` le`yl d"awdíëá éî' øîàpL ,'úàæ ãébî íëa Lé íeìk'§¥¨¤©¦Ÿ¤¤¡©¦¨¤
øîàpL ,äøBz àlà 'úàæ' ïéàå ,'úàæ ãébé(cn c mixac)äøBzä úàæå' ©¦Ÿ§¥Ÿ¤¨¨¤¤¡©§Ÿ©¨

,'äLî íN øLà,dxeza wqry in mka yi melk ,xnelkeàöé ãiî £¤¨Ÿ¤¦¨¨§
qxt zekln.Lôð éçôa§©¥¤¤

:`xnbd zl`eyúéæçc øçàî éëå[dz`xy-]úeëìîì ñøt úeëìî §¦¥©©©£¥©§¨©§©§
éãéî àìå àépäî àìc éîBø,dizeprha dne`n dlired `ly -éàî ¦§Ÿ§©§¨§Ÿ¦¦©

àìéiò àîòè,xky dl ribny oerhl qxt zekln dqpkp recn ± ©£¨©§¨
zprh z` dgcy itk d"awd dgci mzprh z` mby xexa `ld

:`xnbd daiyn .inex zeklnéøîà,dnvrl dxn` ±éøúñ eäðéà ¨§¦¦§¨§¦
ïðépa ïðàå Lc÷nä úéaycwnd zia z` daixgdy inex zekln ± ¥©¦§¨©£©©¦©

dn ixdy ,l`xyi xeara diyrn z` dzyry oerhl dleki dpi`
ken ycwnd zia z` daixgdy,l`xyi zaeha mivtg mpi`y gi

z` epiyry oerhl milekie ycwnd zia z` epipa ep` eli`e
xear xky dl ribny oerhl dqpkp okle ,l`xyi zaehl epiyrn

.diyrn
:`xnbd dkiynnäneàå äneà ìëì ïëåd"awd iptl zqpkpy §¥§¨¨§¨

z` dgcy itk dizeprh z` dgece ,diyrn dn dze` l`ey
.qxte inex zeprh

:`xnbd zl`eyéàî ,éãéî àìå épäî àìc éàn÷ì eæçc øçàî éëå§¦¥©©©£§©¨¥§Ÿ§©¥§Ÿ¦¦©
éìéiò àîòèz` dgec d"awdy mi`ex miebd x`yy xg`n ± ©£¨©§¦

`ld ,xky mdl ribny oerhl miqpkp recn ,qxte inex zeprh
:`xnbd daiyn .d"awd dgci mzprh z` s`y xexaéøáñx`y ± ¨§¦

,mixaeq miebdðäeðãaòL àì ïðàå ìàøNéa eäa eãaòzLéà C ¨¨¦§©§§§§¦§¨¥©£©Ÿ¦§©§
ìàøNéa,xkyl zeie`x opi` okle l`xyi z` ecariy qxte inex ± §¦§¨¥

.xkyl ep` miie`x l`xyi z` epcariy `ly ep` la`
:`xnbd zxxanéáéLç àìc éðä àðL éàîe ,éáéLçc éðä àðL éàî©§¨¨¥©£¦¦©§¨¨¥§Ÿ£¦¦

eäìlaa zeieklnn xzei zeaeyg opid qxte inex zeiekln recn ± §
:`xnbd daiyn .oeieðäc íeMîãò eäééúeëìîa éëLî Céúàc ¦§¨¨¨§¦§©§©§©§¨¥

àçéLî.giynd `eaiy cr jynz ozeklny meyn ± §¦¨
:`xnbd dkiynnåéðôì íéøîBà,mlerd zene`,íìBò ìL BðBaø §¦§¨¨¦¤¨

eðì zúð íeìkdxezd z`,äeðìaé÷ àìåz` llk epl zzp `l ixde §¨©¨¨§Ÿ¦©§¨
:`xnbd zl`ey .dniiwle da weqrl epilr did `le dxezdéîe¦

éëä øîéîì éöî,ok xnel zeleki mlerd zene` ike ±áéúëäåmixac) ¨¦§¥©¨¦§¨§¦
(a bl,'Bîì øéòOî çøæå àa éðéqî 'ä øîàiå'zlawl ribd d"awdy ©Ÿ©¦¦©¨§¨©¦¥¦¨

,xiryn dxezdáéúëe(b b wewag)àBáé ïîézî dBìà'xdn WFcwe §¦¡©¦¥¨¨§¨¥©
'ox`R,'åâåux`] ox`t xdn dxezd zlawl ribdy epiide ¨¨

,le`yl yie ,[l`rnyiéòa éàî[ywia dn-]éòa éàîe øéòNa ©¨¥§¥¦©¨¥
ïøàôae ,dxezd zlaw mcewdøéæçäL ãnìî ,ïðçBé éaø øîà §¨¨¨©©¦¨¨§©¥¤¤¡¦¨

[dxezd mr xfigy-]ìå äneà ìk ìò àeä Ceøa LBãwäïBLol`ye ©¨¨©¨¨§¨
dlawl zevex od m`.äeìa÷å ìàøNé ìöà àaL ãò ,äeìa÷ àìå§Ÿ¦§¨©¤¨¥¤¦§¨¥§¦§¨

z` mdl ozp `l d"awdy oerhl zene`d zeleki cvik ok m`e
:`xnbd daiyn .deniiw `l okle dxezdéøîà éëä àlàjk ± ¤¨¨¦¨§¦

,zene`d zexne`,äeðîéi÷ àìå äeðìaé÷ íeìkeplaiw `l llk ixde §¦©§¨§Ÿ¦©§¨
bd jk lr ddnz .dniiwl epilr did `le ,dze`:`xnàc ìòå§©¨

ïBäzøázyi oky ,zene`l xaye bexhw `id dnvr ef dprh ixde ± §©§§
odilr oerhläezìa÷ àì éànà.dlawl mznkqd `l recn ± ©©Ÿ¦©§¨
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רנ
oifge` mipy` cenr b sc ± iying wxtzereay

'åë ïéîéé÷î íàù øîåìeniiwi m`e ,oniiwl oieevn oi`y `l` ,`id mzaeh `l ef dxzd -

.xky elawi `läìéìå íîåé éúéøá àì íàmnei zbdep `dzy izazky izixa `l m` -

dl`" :(gk mixac) aizke ,"dlile mnei ea zibde" :(` ryedi) aizkc dxez epiide ,dlile

."zixad ixacéùùäã 'ä:rnyn ikde ,ef dyxcl ziy`xa dyrn seqa dazke ,dxizi -

oeiqa dyy ly iyyd mei xwa idie axr idie

.dxezd lawl l`xyi oicizryïéã úòîùä-

.dxez oznäàøé äìçúáelawi `l `ny -

.edeae edezl ux`d xefgze ,dxezd l`xyi

óåñáìå.dhwy ,"rnype dyrp"a delawyk -

ãåøîðmicyk xe`a epia` mdxa` z` jilyd -

dxq`py dxf dcear cearl eilr laiw `ly lr

zrya did `ly ,`ed gp oa mdxa`e ,gp ipal

cvik"a ltxn` `xwp jk my lre .dxez ozn

mdxa` litde xn`y :(` ,bp oiaexir) "oixarn

.y`d oyakaìæâä ìò ãùçð àìù:aizkc -

elit` oikq elit` ,"jzia ilk lkn z`vn dn"

eing ziaa xcd ozgde ,hgn elit` wpnd

ohw ilk enr lhep epi` `veiyk dpy mixyr?

.miiw awrie ,lfbd lr eehvp gp ipaeàìù óñåéá
äøéáòä ìò ãùçð,gp ipal dxq`p yi` zy` -

exiag zy`a `le - "ezy`a wace" :aizkc

.miiw sqeie ,(` ,gp oixcdpq)ìàëøá ïá åäéìàå
`aaa opiyxtnck ,ded l`xyic ,opiqxb `l -

.(a ,eh) ,"oitzeyd"a `xzaúáù áøòá-

.dfd mleraíúåùòì íåéä.dfd mlera -àìå
øçîì.`ad mlerl mzeyrl leki epi`c -

àéðåøèá.dlilra =åââ ùàøáozyinyz aex -

.oirteyn odizebb oi`y ,zebbd lrøéã÷î=

enk .lecb meg gka zawpn [xnelk ,awep oeyl]

awp oipr ,(` ,gp) oiaexirc "mixda oixcwn"

.jzgeæåîú úôå÷úácr zkyene zbdepy -

`ied ixyz ztewz mei cr ,miycg dyly

.fenz ztewzåîéúåøñåî úà ä÷úðð'd lr" -

dnl" :aizkck ,`al cizrl xn`w "egiyn lre

dwzpp xnelk ,"wix ebdi mine`le mieb eybx

.epilr elihdy dkeq zevn
àëùîã
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íéðäë."mc`" oiexw inp miebc `kd rnyn - mc`d `l` xn`p `l mil`xyie miele

ld`a oi`nhn mieb ixaw oi`c (a ,ciw `rivn `aa) `nlra xn` `dc :dnize

ip`v oz`e" :(cl l`wfgi) aizkc "mc`" miexw mz` ,"ld`a zeni ik mc`" :aizkc meyn

yic :mz epiax xne`e !"mc`" oiiexw mieb `le "mc`" miexw mz` ,"mz` mc` izirxn o`v

`dn `iyw `le ."mc`d"l "mc`" oia wlgl

`le mc` (oa) dz`e" :(gk my) mxig iab aizkc

"mc`" ezexwl ok xne` epi`c ,"jllgn cia l`

.zeltye oeifa oeyla ezepbl `l` ,zeaiyg oeyla

mc` xnel dvex ,"mc` epilr mewa" :aizkc `de

inp i` .(` ,`i dlibn) ond iab yixcne ,jln `le

dn" :aizkc `de .mec` epilr mewa :xnel dvex

m`e .iefa `edy mc` xnel dvex ,"mc` il dyri

yi :(` ,fn oihib) "gleyd" wxta xn` `d :xn`z

,zexrne oigiy da xetgl l`xyi ux`a iebl oipw

:mz epiax xne`e !"mc` ipal ozp ux`de" :xn`py

mc` ipa xnel dvexy ,"mc` ipa" ixwin inp miebc

"dynge drax` gbpy xey" wxtae .oey`xd

.izkx`d (` ,gl `nw `aa)åìéôàùwqere ieb

eli`c ,mdly zevn raya :yexit - dxeza

rax`" wxt oixcdpqa opixn` zevn x`ya

.dzin aiig dxeza wqerd ieb :(` ,hp) "zezin

éøä,lecb odk hwp ikdl - lecb odkk `ed

opiyxce ,"mipiptn `id dxwi" :aizkc meyn

iab ,miptle iptl qpkpd lecb odkn :(` ,bi zeixed)

,ux`d mr lecb odkl mcew mkg cinlz xfnn

.lecb odkk `ed dxeza wqerd ieb la`ìåãâ
cinz b`ec `edy iptn :yexit - dyere deevnd

.e`xea zevn miiwle exvi lhalíéòâåð
dlecb di`x ixde :xn`z m`e - od ozecra

:xnel yie !md miniiw ux`e miny ixdy ,eniiwy

.epa lr cirn a` oi`c ,di`xd efa oiyyeg oi`c

:xn`ck ,elawy dnn miniiw mdy :xnel yi cere

.milawn l`xyi m`íåéo`nl :dniz - iyyd

i`n ,zexacd zxyr epzp ycga draya xn`c

edl xn` `l `nw `neic :xnel yie ?"iyyd mei"

die`x dzid ,inp i` .`gxe`c `yleg meyn icin

.ezrcn cg` mei dyn siqedy `l` iyya ozpil

àìùmlvc :mz epiax xne` - mlvl eegzyd

`l` ,`ed dxf dcear e`l xvpckeapc

iab hwpc `gip ikdae .jlnd ceakl ieyr ihxcp`

l`yin dippgae ,dxf dcear car `ly mdxa`

`d inp `gipe .mlvl eegzyd `ly dixfre

:(a ,bl zeaezk) "zexrp el`" wxta opixn`c

.`nlvl eglt dixfre l`yin dippgl ecbp ilnl`

ik ,melye qg - ynn dxf dcear did eli`e

miegzyn eid `l mleray oixeqi mey zb`cn

(` ,gi zereay) oeicxz oa `pipg iaxk ,mlvl

zekxa) `aiwr iaxe ,exqil eal lr oibetq enyy

`d epiide .zeit zewxqna exya ewxqy (a ,`q

e`x dn :(a ,bp migqt) "ebdpy mewn" wxt jixtc

oyak jezl onvr exqny dixfre l`yin dippg

oeik ,mlvl zeegzydl mdl did :yexit ?y`d

wxtn di`x cere .ynn dxf dcear did `ly

mdi`pey eaiigzp dn iptn :(` ,ai) dlibnc `nw

'eke mlvl eegzydy iptn - diilk l`xyi ly

,dxf dcear dzid m`e .miptl `l` eyr `l md

`pyile .myd yeciw lr onvr xeqnl mdl did

op` zil jidl`l" :aizkc ,ikd rnyn inp `xwc

.eed ilin ixzc rnyn ,"oicbq op` zil jnlvle oigltàáédieayde zxeibd" :oke .xcqk zepnl citw `l zenewn daxdac ,`cenlzc `gxe` - ipnizd ftil`e iznrpd xteve igeyd ccla

.(` ,`i zeaezk) "exxgzypye exiibzpye ectpy dgtydeíåéäek eidy egixi iyp` :dniz - mzeyrl xgnl `le mzeyrl,(` ,fp migqt) "jaal lr meid"a oiwiqtn eid `le rny z` oikx

xgnl oke ynn meid irhinl `ki` mzdc :xnel yie ?`kd rnynck ,zn` `ed jky oeik ,dfa yegl yi dne .jaal lr xgnl `le jaal lr meid :rnync ,minkg mdilr ecitwd jkitle

.`ad mlerl `ed miwicvd xky melyze ,"ei`peyl mlyne" (f mixac) aizk xky melyzac ,`xwa "mzeyrl meid" la` ,ynn
oigipne
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ïúBà ïéîéi÷nL ét ìò óàL ,øîBì¯ïéìa÷î ïéà ©¤©©¦¤§©§¦¨¥§©§¦
.øëN íäéìò¯:øîBà øéàî éaø äéä ,àéðúäå ?àìå £¥¤¨¨§¨§¨©§¨¨¨©¦¥¦¥

?ìBãb ïäëk àeäL äøBza ÷ñBòå éBb eléôàL ïépî¦©¦¤£¦§¥©¨¤§Ÿ¥¨
,"íäa éçå íãàä íúà äNòé øLà" :øîBì ãeîìz©§©£¤©£¤Ÿ¨¨¨¨¨©¨¤
,"íãàä" àlà ,øîàð àì íéìàøNéå íiåì íéðäkŸ£¦§¦¦§¦§§¥¦Ÿ¤¡©¤¨¨¨¨

äøBza ÷ñBòå éBb eléôàL ,zãîì àä¯àeä éøä ¨¨©§¨¤£¦§¥©¨£¥
íäéìò ïéìa÷î ïéàL ,Eì øîBì àlà !ìBãb ïäëk§Ÿ¥¨¤¨©§¤¥§©§¦£¥¤
,äNBòå äeeöî BðéàL éîk àlà äNBòå äeeöîk øëN̈¨¦§¤§¤¤¨§¦¤¥§¤§¤
BðéàMî øúBé äNBòå äåeöîä ìBãb :àðéðç éaø øîàc§¨©©¦£¦¨¨©§¤§¤¥¦¤¥
LBãwä éðôì íéBbä íéøîBà Ck àlà .äNBòå äeeöî§¤§¤¤¨¨§¦©¦¦§¥©¨
ïëéä äeìaéwL ìàøNé ,íìBò ìL BðBaø :àeä Ceøä¦¤¨¦§¨¥¤¦§¨¥¨
íäa ãéòî éðà :àeä Ceøa LBãwä íäì øîà ?äeîéi÷¦§¨¨©¨¤©¨¨£¦¥¦¨¤
ìL BðBaø :åéðôì íéøîBà .dlek äøBzä úà eîéiwL¤¦§¤©¨¨§¦§¨¨¦¤
éða" :áéúëc ?Bða ìò ãéònL áà Lé íeìk ,íìBò¨§¥¨¤¥¦©§¦§¦§¦
íéîL :àeä Ceøa LBãwä íäì øîà !"ìàøNé éøBëá§¦¦§¨¥¨©¨¤©¨¨¨©¦
íéøîBà .dlek äøBzä úà eîéiwL íäa eãéòé õøàå̈¨¤¨¦¨¤¤¦§¤©¨¨§¦
,ïúeãòa ïéòâBð õøàå íéîL ,íìBò ìL BðBaø :åéðôì§¨¨¦¤¨¨©¦¨¨¤§¦§¥¨
íéîL úBwç äìéìå íîBé éúéøá àì íà" :øîàpL¤¤¡©¦Ÿ§¦¦¨¨¨§¨ª¨©¦
ïa ïBòîL éaø [øîàå] (øîàc) ,"ézîN àì õøàå̈¨¤Ÿ¨§¦§¨©§¨©©¦¦§¤
?"éMMä íBé ø÷a éäéå áøò éäéå" :áéúëc éàî ,Lé÷ì̈¦©¦§¦©§¦¤¤©§¦Ÿ¤©¦¦
,úéLàøá äNòî íò àeä Ceøa LBãwä äðúäL ãnìî§©¥¤¦§¨©¨¨¦©£¥§¥¦

éúøBz úà ïéìa÷î ìàøNé íà :øîàå¯íàå ,áèeî §¨©¦¦§¨¥§©§¦¤¨¦¨§¦
åàì¯øîàc eðééäå ;eäBáå eäBúì íëúà øéæçà éðà ¨£¦©£¦¤§¤§¨§©§§¨©

äàøé õøà ïéc zòîLä íéîMî" :áéúëc éàî :äi÷æç¦§¦¨©¦§¦¦¨©¦¦§©§¨¦¤¤¨§¨
änì äè÷L íàå ,äè÷L änì äàøé íà ?"äè÷Lå§¨¨¨¦¨§¨¨¨¨¨¨§¦¨¨¨¨¨

?äàøéíäì øîà .äè÷L óBqáìe äàøé älçza àlà ¨§¨¤¨©§¦¨¨§¨§©¨¨¨¨©¨¤
ãBøîð àáé :dlek äøBzä úà eîéiwL ìàøNéa ïäa eãéòéå eàáé íkî :àeä Ceøa LBãwä©¨¨¦¤¨Ÿ§¨¦¨¤§¦§¨¥¤¦§¤©¨¨¨Ÿ¦§
àáz ,ìæbä ìò ãLçð àlL á÷òéa ãéòéå ïáì àáé ,äøæ äãBáò ãáò àlL íäøáàa ãéòéå§¨¦§©§¨¨¤Ÿ¨©£¨¨¨¨Ÿ¨¨§¨¦§©£Ÿ¤Ÿ¤§©©©¥¤¨Ÿ
ìàLéî äéððça ãéòéå øvðãëeáð àáé ,äøéáòä ìò ãLçð àlL óñBéa ãéòúå òøôéèBt úLà¥¤¦¤©§¨¦§¥¤Ÿ¤§©©¨£¥¨¨Ÿ§©§¤©§¨¦©£©§¨¦¨¥
ãcìa àáé ,älôzä úà ìhéa àlL ìàiðãa ãéòéå Låéøc àáé ,íìvì eåçzLä àlL äéøæòå©£©§¨¤Ÿ¦§©£©¤¤¨Ÿ©§¤̈§¨¦§¨¦¥¤Ÿ¦¥¤©§¦¨¨Ÿ¦§©
eîéiwL ìàøNéa íäa eãéòéå éæeaä ìàëøa ïa eäéìàå éðîézä æôéìàå éúîòpä øôBöå éçeMä©¦§©©©£¨¦¤¡¦©©¥¨¦¤¡¦¤©©§¥©¦§¨¦¨¤§¦§¨¥¤¦§
eðì äðz ,íìBò ìL BðBaø :åéðôì eøîà ."e÷cöéå íäéãò eðzé" :øîàpL ,dlek äøBzä ìk úà¤¨©¨¨¤¤¡©¦§¥¥¤§¦§¨¨§§¨¨¦¤¨§¨¨
ìëàé úaL áøòa çøhL éî ,íìBòaL íéèBL :àeä Ceøa LBãwä ïäì øîà .äpNòðå Làøî¥Ÿ§©£¤¨¨©¨¤©¨¨¦¤¨¨¦¤¨©§¤¤©¨Ÿ©
Lé äl÷ äåöî ,ïë ét ìò óà àlà ?úaLa ìëàé ïëéäî úaL áøòa çøè àlL éî ,úaLa§©¨¦¤Ÿ¨©§¤¤©¨¥¥¨Ÿ©§©¨¤¨©©¦¥¦§¨©¨¥
éàî ,éåì ïa òLBäé éaø øîà àäå ?éëä zøîà úéöî éîe .dúBà eNòå eëì ,dîL äkeñå éì¦§¨§¨§©£¨¦¨¥¨§©§¨¦§¨¨©©¦§ª©¤¥¦©

íúBNòì íBiä ?"íBiä Eeöî éëðà øLà" :áéúëc¯íúBNòì íBiä ,íúBNòì øçîì àìå¯ ¦§¦£¤¨Ÿ¦§©§©©©£¨§Ÿ§¨¨©£¨©©£¨
éø÷ éànàå .åéúBiøa íò àéðeøèa àa àeä Ceøa LBãwä ïéàL ,àlà !øëN ìBhéì íBiä àìå§Ÿ©¦¨¨¤¨¤¥©¨¨¨¦§§¨¦§¦¨§©©¨¥
äNBòå CìBäå ìèBð ãçàå ãçà ìk ãiî .ñék ïBøñç déa úéìc íeMî ?"äl÷ äåöî" déì¥¦§¨©¨¦§¥¥¤§¦¦¨¨¤¨§¤¨¥§¥§¤
ãçàå ãçà ìëå ,æenz úôe÷úa änç íäéìò øéc÷î àeä Ceøa LBãwäå ,Bbb Làøa äkeñ¨§Ÿ©§©¨¨©§¦£¥¤©¨¦§©©§¨¤¨§¤¨
?øéc÷î ."Bîéúáò epnî äëéìLðå BîéúBøñBî úà ä÷zðð" :øîàpL ,àöBéå Búkeña èòáî§©¥§¨§¥¤¤¡©§©§¨¤§¥§©§¦¨¦¤£Ÿ¥©§¦

!åéúBiøa íò àéðeøèa àa àeä Ceøa LBãwä ïéà :zøîà àäå¯éðîéæ éîð ìàøNéc íeMî §¨£©§§¥©¨¨¨¦§§¨¦§¦¨¦§¦§¨¥©¦¦§¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc dxf dcear(iying meil)

,øëN íäéìò ïéìa÷î ïéà ïúBà ïéîéi÷nL ét ìò óàL øîBì`vnpe ©¤©©¦§§©§¦¨¥§©§¦£¥¤¨¨
.mzaehl df oi` mdl oxizdy dny:`xnbd dywnàìåelawi §Ÿ

,el` zeevn ray eniiwi m` xkyàéðúäå,`ziixaaøéàî éaø äéä §¨©§¨¨¨©¦¥¦
äøBza ÷ñBòå íéáëBk ãáBò eléôàL ïépî ,øîBà,ìBãb ïäëk àeäL ¥¦©¦¤£¦¥¨¦§¥©¨¤§Ÿ¥¨

'íäa éçå íãàä íúBà äNòé øLà' øîBì ãeîìz(d gi `xwie),dpde ©§©£¤©£¤¨¨¨¨¨©¨¤
zãîì àä ,'íãàä' àlà ,øîàð àì íéìàøNéå íiåì íéðäk,df weqtn Ÿ£¦§¦¦§¦§§¥¦Ÿ¤¡©¤¨¨¨¨¨¨©§¨

,ìBãb ïäëk àeä éøä äøBza ÷ñBòå íéáëBk ãáBò eléôàLcvike ¤£¦¥¨¦§¥©¨£¥§Ÿ¥¨
:`xnbd zvxzn .xky jk lr milawn mpi`y xnel xyt`àlà¤¨

äNBòå äeeöîk øëN íäéìò ïéìa÷î ïéàL ,Eì øîBìaiiegny ink ± ©§¤¥§©§¦£¥¤¨¨¦§¤§¤
,edyere df xac zeyrlàlàxky milawnäeeöî BðéàL éîk ¤¨§¦¤¥§¤

äeeöî BðéàMî øúBé ,äNBòå äeeöîä ìBãb ,àðéðç éaø øîàc ,äNBòå§¤§¨©©¦£¦¨¨©§¤§¤¥¦¤¥§¤
.äNBòå§¤

`ly oeikn dxezd z` eniiw `ly miebd zprh dzgcpy xg`l
:zxg` dprh miprehe miebd mikiynn ,mdilr detk[Ck àlà]¤¨¨

,íìBò ìL BðBaø ,[àeä Ceøa LBãwä] éðôì [íéáëBë éãáBòä] íéøîBà§¦¨§¥¨¦¦§¥©¨¨¦¤¨
,äeîéi÷ ïëéä äeìaéwL ìàøNé.xkyl miie`x md recneíäì øîà ¦§¨¥¤¦§¨¥¨¦§¨¨©¨¤

àeä Ceøa LBãwä,mieblíäa ãéòî éðà[l`xyi ipaa±]úà eîéiwL ©¨¨£¦¥¦¨¤¤¦§¤
åéðôì íéøîBà .[dlek] äøBzä,miebdáà Lé íeìk ,íìBò ìL BðBaø ©¨¨§¦§¨¨¦¤¨§¥¨

,Bða ìò ãéònLly mdia` jpd dz`e ,zecrl mileqt miaexw ixde ¤¥¦©§
,l`xyi ipaáéúëc(ak c zeny),'ìàøNé éøBëá éða'leki jpi`e ¦§¦§¦§¦¦§¨¥

.mdilr cirdlíäa eãéòé õøàå íéîL ,àeä Ceøa LBãwä íäì øîà̈©¨¤©¨¨¨©¦¨¨¤¨¦¨¤
åéðôì íéøîBà ,dlek äøBzä úà eîéiwL,miebd,íìBò ìL BðBaø ¤¦§¤©¨¨§¦§¨¨¦¤¨

ïúeãòa ïéòâBð õøàå íéîL,dleqt mzecreøîàpL(dk bl dinxi)dM' ¨©¦¨¨¤§¦§¥¨¤¤¡©Ÿ
'd xn`,'ézîN àì õøàå íéîL úBweç äìéìå íîBé éúéøá àì íà ¨©¦Ÿ§¦¦¨¨¨§¨¨©¦¨¨¤Ÿ¨§¦

z` miniiwn l`xyiy zekfa `ed ux`de minyd meiwy epiide
.dxezd

zlawa ielz ziy`xa dyrn meiwy ztqep dyxc d`ian `xnbd
:dxezd(øîàã)áéúëc éàî ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø [øîàå]edn ± §¨©©¦¦§¤¨¦©¦§¦
xn`py(`l ` ziy`xa),'éMMä íBé ø÷á éäéå áøò éäéå'mei' azkp `le ©§¦¤¤©§¦Ÿ¤©¦¦

df ixd ,`"d `la 'iyiyäNòî íò àeä Ceøa LBãwä äðúäL ãnìî§©¥¤¦§¨©¨¨¦©£¥
î ìàøNé íà ,øîàå ,úéLàøáéúøBz úà ïéìa÷oeiqa iyiyd meia §¥¦§¨©¦¦§¨¥§©§¦¤¨¦

,dxezd z` ea lawl l`xyi micizryáèeî,miniiw mz` eidze ¨
eäBáå eäBúì íëúà øéæçà éðà ,åàì íàåmcew mziidy itk §¦¨£¦©£¦¤§¤§¨

d`ixad.
:df oipra ztqep dyxcáéúëc éàî ,äi÷æç [øîàå] (øîàã åðééäå)§¨©¦§¦¨©¦§¦

(h er mildz),'äè÷Lå äàøé õøà ,ïéc zòîLä íéîMî'wqer df weqt ¦¨©¦¦§©§¨¦¤¤¨§¨§¨¨¨
dxezd ipic z` minyn d"awd rinydy dryay ,dxez ozna

,dywe ,dhwye d`xi ux`díàux`dänì äàøé`idíàå ,äè÷L ¦¨§¨¨¨¨§¨§¦
àlà ,äàøé änì äè÷Lyäàøé älçzaz` l`xyi elawi `l `ny ¨§¨¨¨¨§¨¤¨©§¦¨¨§¨

drya d"awd dnr dpzdy itk ,edeae edezl xefgze dxezd
,d`xayóBqáìe'rnype dyrp' exn`yk.äè÷L §©¨§¨

zlawa ielz ux`de minyd meiwy micnl ep` el` zeyxcn
ux`de minydy mlerd zene` eprh okle ,dxezd z` l`xyi

.xaca mirbep mdy oeik ,jk lr cirdl mixyk mpi`
àeä Ceøa LBãwä íäì øîàerd zene`l,mlíkî-miyp` ¨©¨¤©¨¨¦¤

mkipian.dlek äøBzä úà eîéiwL ìàøNéa ïäa eãéòéå eàáéyxtne ¨Ÿ§¨¦¨¤§¦§¨¥¤¦§¤©¨¨

,ecirie e`eai miyp` el`ãáò àlL íäøáàa ãéòéå ãBøîð àáé̈Ÿ¦§§¨¦§©§¨¨¤Ÿ¨©
,íéáëBk úãBáò.miakek zcear cearl egixkdy s` lrïáì àáé £©¨¦¨Ÿ¨¨

,ìæbä ìò ãLçð àlL á÷òéa ãéòéåxcy zeaexnd mipyd s` lr §¨¦§©£Ÿ¤Ÿ¤§©©©¨¥
.elv`,äøéáòä ìò ãLçð àlL óñBéa ãéòúå òøôéèBt úLà àáz̈Ÿ¥¤¦¤©§¨¦§¥¤Ÿ¤§©©¨£¥¨

.diiezt s` lr dnr aky `leìàLéî äéððça ãéòéå øvð ãëeáð àáé̈Ÿ§©§¤©§¨¦©£©§¨¦¨¥
íìvì eåçzLä àlL äéøæòå,ezxifb s` lrìàiðãa ãéòéå Låéøc àáé ©£©§¨¤Ÿ¦§©£©¤¤¨Ÿ©§¨¤§¨¦§¨¦¥

älôzä úà ìhéa àlL.ezxifb s` lrøôBöå éçeMä ãcìa àáé ¤Ÿ¦¥¤©§¦¨¨Ÿ¦§¨©¦§©
(éæeaä ìàëøa ïá eäéìàå) éðîézä æôéìàå éúîòpäi`iap eidy ©©£¨¦¤¡¦©©¥¨¦¤¡¦¤©©§¥©¦

,l`xyi ipipr z` ercie mlerd zene`eîéiwL ìàøNéa íäa eãéòéå§¨¦¨¤§¦§¨¥¤¦§
dlek äøBzä ìk úà.micr e`eai onvr mlerd zene`ny df oipre ¤¨©¨¨

dnn cenll yi ,l`xyia ecirieøîàpL(h bn diryi)íäéãéò eðzé' ¤¤¡©¦§¥¥¤
e÷cöéå.'zn` Exn`ie ErnWie §¦§¨§¦§§§Ÿ§¡¤

:mdizeprh lk egcpy xg`l miebd zaeyz z` d`ian `xnbd
eøîàmiebdåéðôì,d"awd iptl ±Làøî eðì dðz ,íìBò ìL BðBaø ¨§§¨¨¦¤¨§¨¨¥Ÿ

äpNòðå.dzrn dxezd z` miiwl zexyt` epl oz ±ïäì øîà §©£¤¨¨©¨¤
,úaL áøòa çøhL éî ,íìBòaL íéèBL ,àeä Ceøa LBãwäxnelk ©¨¨¦¤¨¨¦¤¨©§¤¤©¨

,zay axrl dnecd dfd mleraìëàé[exky lawi±]úaLa± Ÿ©§©¨
la` ,`ad mlera,úaLa ìëàé ïëéäî ,úaL áøòa çøè àlL éî¦¤Ÿ¨©§¤¤©¨¥¥¨Ÿ©§©¨

.dúBà eNòå eëì ,dîL äkeñå éì Lé äl÷ äåöî ,ïë ét ìò óà ,àlà¤¨©©¦¥¦§¨©¨¤¦§¨§¨§©£¨
:`xnbd zl`eyéëä úøîà úéöî éîee ±d"awdy xnel mileki ik ¦¨¥¨§©¨¦

,devn miiwl `eal cizrl zexyt` mlerd zene`l ozepøîà àäå§¨¨©
áéúëc éàî ,éåì ïa òLBäé éaø(`i f mixac)íBiä Eeöî éëðà øLà' ©¦§ª©¤¥¦©¦§¦£¤¨Ÿ¦§©§©

,'mzFUrl,yexcl yi df weqtn'íBiä',dfd mlera -zexyt` yi ©£¨©
'íúBNòì',zeevnd z` -'øçîì' àìå,`ad mlera -,'íúBNòì' ©£¨§Ÿ§¨¨©£¨

,yexcl yi cere .cer ozeyrl zexyt` oi` `ad mleray'íBiä'©
,øëL ìBhéì 'íBiä' àìå ,íúBNòìwx `id zeevnd lr xky zlawy ©£¨§Ÿ©¦¨¨

mlerd zene`l zpzip cvike .dfd mlera `le `ad mlera
:`xnbd daiyn .devnd z` zeyrl `eal cizrl zepncfdàlà¤¨

oeiknàéðeøèa àa àeä Ceøa LBãwä ïéàL[dlilra±],åéúBiøa íò ¤¥©¨¨¨¦§§¨¦§¦¨
.dxezd z` miiwl ztqep zepncfd mdl ozep `ed ixd

:`xnbd zxxandéì éø÷ éànàådkeq zevnl `xew recn ±äåöî' §©©¨¥¥¦§¨
.'äl÷:`xnbd daiynñék ïBøñç déa úéìc íeMîdppi`y meyn ± ©¨¦§¥¥¤§¦

.dniiwl ick epenn xqgl jixvy devn
[ãçàå] ãçà ìk ãiîmiebdn,Bbb Làøa äkeñ äNBòå CìBäå ìèBð ¦¨¨¤¨§¤¨¥§¥§¤¨§Ÿ©

änç íäéìò øéc÷î àeä Ceøa LBãwäårewale awpl ynyl mxeb ± §©¨¨©§¦£¥¤©¨
lecb meg mngle riwxd z`ãçàå ãçà ìëå ,æenz úôe÷úa¦§©©§¨¤¨§¤¨

,miebdnøîàpL ,àöBéå Búkeña èòáî(b a milidz)úà ä÷zðð' §©¥§¨§¥¤¤¡©§©§¨¤
,'BîéúBáò epnî äëéìLðå BîéúBøñBîmiebd zcixna wqer weqtde §¥§©§¦¨¦¤£¥

ok iptl xn`py itke ,d"awda(a-` a my)miO`lE miFb EWbx dOl'¨¨¨§¦§ª¦
.'FgiWn lre 'd lr cgi EcqFp mipfFxe ux` ikln EaSizi .wix EBdi¤§¦¦§©§©§¥¤¤§§¦§¨©©§©§¦
dpzipy dkeq zevn lern mnvr z` wzpl mivex miebdy epiide

.mdl
:`xnbd zl`eyd"awd ikeøéc÷î,dng mdilrúøîà àäåyïéà ©§¦§¨¨§©¥

,åéúBiøa íò àéðeøèa àa àeä Ceøa LBãwämdl mxeb `ed cvike ©¨¨¨¦§§¨¦§¦¨
.yprdle devnd z` ca`l:`xnbd zvxznénð ìàøNéc íeMî¦§¦§¨¥©¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr c sc dxf dcear(iyiy meil)

:`xnbd zvxzn .mixenb miwicv s` zinn d"awdyïåék ,énð íúä̈¨©¦¥¨
úBçîì íãéa äéäLeyrpy zepeerd lreäì eåä ,eçéî àìåixd-] ¤¨¨§¨¨¦§§Ÿ¦¨§

[md,íéøeîb ïðéàL íé÷écök.miyprp jkle §©¦¦¤¥¨§¦
:d"awd zbdpd oipra miweqta ztqep dxizqáéúk ,éîø àtt áø©¨¨¨¥§¦

(ai f milidz)áéúëe ,'íBé ìëa íòBæ ìà'(e ` megp),'ãBîòé éî Bîòæ éðôì' ¥¥§¨§¦¦§¥©§¦©£
.eiptl micner ep` mewn lkne mei lka mref `ed ixd ,dywe

:`xnbd zvxznøeaöa ïàk ãéçéa ïàk ,àéL÷ àìd"awdyk ± Ÿ©§¨¨§¨¦¨§¦
mileki xeaiv j` ,enrf iptl cenrl lekiy in oi` cigi lr mref

dpeekd 'mei lka mref l`' xn`py dne ,d"awd mrf ipta cenrl
.eiptl cenrl mileki okle ,xeaivd zepeer lr mref d"awdy

:mildza weqtd xe`iaa dkiynn `xnbdìëa íòBæ ìà' ,ïðaø eðz̈©¨¨¥¥§¨
Bîòæ änëå ,'íBé,d"awd lyänëå ,òâøxeriy `edúçà ,òâø §©¨©§¤©§©¨¤©©©
ìLe àBaéø Lîçî,äòLa äðîLe íéòaøàå úBàî äðBîLe íéôìà úL ¥£¥¦§Ÿ¤£¨¦§¤¥§©§¨¦§Ÿ¤§¨¨

ïéeëì äìBëé äiøa ìk ïéàå ,òâø àéä Bæ`id izn zrcle,òâø dúBà ¦¤©§¥¨§¦¨§¨§©¥¨¤©
déa áéúëc ,òLøä íòìaî õeç(fh ck xacna) ¦¦§¨¨¨¨¦§¦¥
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רני oifge` mipy` cenr b sc ± iying wxtzereay
'åë ïéîéé÷î íàù øîåìeniiwi m`e ,oniiwl oieevn oi`y `l` ,`id mzaeh `l ef dxzd -

.xky elawi `läìéìå íîåé éúéøá àì íàmnei zbdep `dzy izazky izixa `l m` -

dl`" :(gk mixac) aizke ,"dlile mnei ea zibde" :(` ryedi) aizkc dxez epiide ,dlile

."zixad ixacéùùäã 'ä:rnyn ikde ,ef dyxcl ziy`xa dyrn seqa dazke ,dxizi -

oeiqa dyy ly iyyd mei xwa idie axr idie

.dxezd lawl l`xyi oicizryïéã úòîùä-

.dxez oznäàøé äìçúáelawi `l `ny -

.edeae edezl ux`d xefgze ,dxezd l`xyi

óåñáìå.dhwy ,"rnype dyrp"a delawyk -

ãåøîðmicyk xe`a epia` mdxa` z` jilyd -

dxq`py dxf dcear cearl eilr laiw `ly lr

zrya did `ly ,`ed gp oa mdxa`e ,gp ipal

cvik"a ltxn` `xwp jk my lre .dxez ozn

mdxa` litde xn`y :(` ,bp oiaexir) "oixarn

.y`d oyakaìæâä ìò ãùçð àìù:aizkc -

elit` oikq elit` ,"jzia ilk lkn z`vn dn"

eing ziaa xcd ozgde ,hgn elit` wpnd

ohw ilk enr lhep epi` `veiyk dpy mixyr?

.miiw awrie ,lfbd lr eehvp gp ipaeàìù óñåéá
äøéáòä ìò ãùçð,gp ipal dxq`p yi` zy` -

exiag zy`a `le - "ezy`a wace" :aizkc

.miiw sqeie ,(` ,gp oixcdpq)ìàëøá ïá åäéìàå
`aaa opiyxtnck ,ded l`xyic ,opiqxb `l -

.(a ,eh) ,"oitzeyd"a `xzaúáù áøòá-

.dfd mleraíúåùòì íåéä.dfd mlera -àìå
øçîì.`ad mlerl mzeyrl leki epi`c -

àéðåøèá.dlilra =åââ ùàøáozyinyz aex -

.oirteyn odizebb oi`y ,zebbd lrøéã÷î=

enk .lecb meg gka zawpn [xnelk ,awep oeyl]

awp oipr ,(` ,gp) oiaexirc "mixda oixcwn"

.jzgeæåîú úôå÷úácr zkyene zbdepy -

`ied ixyz ztewz mei cr ,miycg dyly

.fenz ztewzåîéúåøñåî úà ä÷úðð'd lr" -

dnl" :aizkck ,`al cizrl xn`w "egiyn lre

dwzpp xnelk ,"wix ebdi mine`le mieb eybx

.epilr elihdy dkeq zevn
àëùîã
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íéðäë."mc`" oiexw inp miebc `kd rnyn - mc`d `l` xn`p `l mil`xyie miele

ld`a oi`nhn mieb ixaw oi`c (a ,ciw `rivn `aa) `nlra xn` `dc :dnize

ip`v oz`e" :(cl l`wfgi) aizkc "mc`" miexw mz` ,"ld`a zeni ik mc`" :aizkc meyn

yic :mz epiax xne`e !"mc`" oiiexw mieb `le "mc`" miexw mz` ,"mz` mc` izirxn o`v

`dn `iyw `le ."mc`d"l "mc`" oia wlgl

`le mc` (oa) dz`e" :(gk my) mxig iab aizkc

"mc`" ezexwl ok xne` epi`c ,"jllgn cia l`

.zeltye oeifa oeyla ezepbl `l` ,zeaiyg oeyla

mc` xnel dvex ,"mc` epilr mewa" :aizkc `de

inp i` .(` ,`i dlibn) ond iab yixcne ,jln `le

dn" :aizkc `de .mec` epilr mewa :xnel dvex

m`e .iefa `edy mc` xnel dvex ,"mc` il dyri

yi :(` ,fn oihib) "gleyd" wxta xn` `d :xn`z

,zexrne oigiy da xetgl l`xyi ux`a iebl oipw

:mz epiax xne`e !"mc` ipal ozp ux`de" :xn`py

mc` ipa xnel dvexy ,"mc` ipa" ixwin inp miebc

"dynge drax` gbpy xey" wxtae .oey`xd

.izkx`d (` ,gl `nw `aa)åìéôàùwqere ieb

eli`c ,mdly zevn raya :yexit - dxeza

rax`" wxt oixcdpqa opixn` zevn x`ya

.dzin aiig dxeza wqerd ieb :(` ,hp) "zezin

éøä,lecb odk hwp ikdl - lecb odkk `ed

opiyxce ,"mipiptn `id dxwi" :aizkc meyn

iab ,miptle iptl qpkpd lecb odkn :(` ,bi zeixed)

,ux`d mr lecb odkl mcew mkg cinlz xfnn

.lecb odkk `ed dxeza wqerd ieb la`ìåãâ
cinz b`ec `edy iptn :yexit - dyere deevnd

.e`xea zevn miiwle exvi lhalíéòâåð
dlecb di`x ixde :xn`z m`e - od ozecra

:xnel yie !md miniiw ux`e miny ixdy ,eniiwy

.epa lr cirn a` oi`c ,di`xd efa oiyyeg oi`c

:xn`ck ,elawy dnn miniiw mdy :xnel yi cere

.milawn l`xyi m`íåéo`nl :dniz - iyyd

i`n ,zexacd zxyr epzp ycga draya xn`c

edl xn` `l `nw `neic :xnel yie ?"iyyd mei"

die`x dzid ,inp i` .`gxe`c `yleg meyn icin

.ezrcn cg` mei dyn siqedy `l` iyya ozpil

àìùmlvc :mz epiax xne` - mlvl eegzyd

`l` ,`ed dxf dcear e`l xvpckeapc

iab hwpc `gip ikdae .jlnd ceakl ieyr ihxcp`

l`yin dippgae ,dxf dcear car `ly mdxa`

`d inp `gipe .mlvl eegzyd `ly dixfre

:(a ,bl zeaezk) "zexrp el`" wxta opixn`c

.`nlvl eglt dixfre l`yin dippgl ecbp ilnl`

ik ,melye qg - ynn dxf dcear did eli`e

miegzyn eid `l mleray oixeqi mey zb`cn

(` ,gi zereay) oeicxz oa `pipg iaxk ,mlvl

zekxa) `aiwr iaxe ,exqil eal lr oibetq enyy

`d epiide .zeit zewxqna exya ewxqy (a ,`q

e`x dn :(a ,bp migqt) "ebdpy mewn" wxt jixtc

oyak jezl onvr exqny dixfre l`yin dippg

oeik ,mlvl zeegzydl mdl did :yexit ?y`d

wxtn di`x cere .ynn dxf dcear did `ly

mdi`pey eaiigzp dn iptn :(` ,ai) dlibnc `nw

'eke mlvl eegzydy iptn - diilk l`xyi ly

,dxf dcear dzid m`e .miptl `l` eyr `l md

`pyile .myd yeciw lr onvr xeqnl mdl did

op` zil jidl`l" :aizkc ,ikd rnyn inp `xwc

.eed ilin ixzc rnyn ,"oicbq op` zil jnlvle oigltàáédieayde zxeibd" :oke .xcqk zepnl citw `l zenewn daxdac ,`cenlzc `gxe` - ipnizd ftil`e iznrpd xteve igeyd ccla

.(` ,`i zeaezk) "exxgzypye exiibzpye ectpy dgtydeíåéäek eidy egixi iyp` :dniz - mzeyrl xgnl `le mzeyrl,(` ,fp migqt) "jaal lr meid"a oiwiqtn eid `le rny z` oikx

xgnl oke ynn meid irhinl `ki` mzdc :xnel yie ?`kd rnynck ,zn` `ed jky oeik ,dfa yegl yi dne .jaal lr xgnl `le jaal lr meid :rnync ,minkg mdilr ecitwd jkitle

.`ad mlerl `ed miwicvd xky melyze ,"ei`peyl mlyne" (f mixac) aizk xky melyzac ,`xwa "mzeyrl meid" la` ,ynn
oigipne
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ïúBà ïéîéi÷nL ét ìò óàL ,øîBì¯ïéìa÷î ïéà ©¤©©¦¤§©§¦¨¥§©§¦
.øëN íäéìò¯:øîBà øéàî éaø äéä ,àéðúäå ?àìå £¥¤¨¨§¨§¨©§¨¨¨©¦¥¦¥

?ìBãb ïäëk àeäL äøBza ÷ñBòå éBb eléôàL ïépî¦©¦¤£¦§¥©¨¤§Ÿ¥¨
,"íäa éçå íãàä íúà äNòé øLà" :øîBì ãeîìz©§©£¤©£¤Ÿ¨¨¨¨¨©¨¤
,"íãàä" àlà ,øîàð àì íéìàøNéå íiåì íéðäkŸ£¦§¦¦§¦§§¥¦Ÿ¤¡©¤¨¨¨¨

äøBza ÷ñBòå éBb eléôàL ,zãîì àä¯àeä éøä ¨¨©§¨¤£¦§¥©¨£¥
íäéìò ïéìa÷î ïéàL ,Eì øîBì àlà !ìBãb ïäëk§Ÿ¥¨¤¨©§¤¥§©§¦£¥¤
,äNBòå äeeöî BðéàL éîk àlà äNBòå äeeöîk øëN̈¨¦§¤§¤¤¨§¦¤¥§¤§¤
BðéàMî øúBé äNBòå äåeöîä ìBãb :àðéðç éaø øîàc§¨©©¦£¦¨¨©§¤§¤¥¦¤¥
LBãwä éðôì íéBbä íéøîBà Ck àlà .äNBòå äeeöî§¤§¤¤¨¨§¦©¦¦§¥©¨
ïëéä äeìaéwL ìàøNé ,íìBò ìL BðBaø :àeä Ceøä¦¤¨¦§¨¥¤¦§¨¥¨
íäa ãéòî éðà :àeä Ceøa LBãwä íäì øîà ?äeîéi÷¦§¨¨©¨¤©¨¨£¦¥¦¨¤
ìL BðBaø :åéðôì íéøîBà .dlek äøBzä úà eîéiwL¤¦§¤©¨¨§¦§¨¨¦¤
éða" :áéúëc ?Bða ìò ãéònL áà Lé íeìk ,íìBò¨§¥¨¤¥¦©§¦§¦§¦
íéîL :àeä Ceøa LBãwä íäì øîà !"ìàøNé éøBëá§¦¦§¨¥¨©¨¤©¨¨¨©¦
íéøîBà .dlek äøBzä úà eîéiwL íäa eãéòé õøàå̈¨¤¨¦¨¤¤¦§¤©¨¨§¦
,ïúeãòa ïéòâBð õøàå íéîL ,íìBò ìL BðBaø :åéðôì§¨¨¦¤¨¨©¦¨¨¤§¦§¥¨
íéîL úBwç äìéìå íîBé éúéøá àì íà" :øîàpL¤¤¡©¦Ÿ§¦¦¨¨¨§¨ª¨©¦
ïa ïBòîL éaø [øîàå] (øîàc) ,"ézîN àì õøàå̈¨¤Ÿ¨§¦§¨©§¨©©¦¦§¤
?"éMMä íBé ø÷a éäéå áøò éäéå" :áéúëc éàî ,Lé÷ì̈¦©¦§¦©§¦¤¤©§¦Ÿ¤©¦¦
,úéLàøá äNòî íò àeä Ceøa LBãwä äðúäL ãnìî§©¥¤¦§¨©¨¨¦©£¥§¥¦

éúøBz úà ïéìa÷î ìàøNé íà :øîàå¯íàå ,áèeî §¨©¦¦§¨¥§©§¦¤¨¦¨§¦
åàì¯øîàc eðééäå ;eäBáå eäBúì íëúà øéæçà éðà ¨£¦©£¦¤§¤§¨§©§§¨©
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änì äè÷L íàå ,äè÷L änì äàøé íà ?"äè÷Lå§¨¨¨¦¨§¨¨¨¨¨¨§¦¨¨¨¨¨

?äàøéíäì øîà .äè÷L óBqáìe äàøé älçza àlà ¨§¨¤¨©§¦¨¨§¨§©¨¨¨¨©¨¤
ãBøîð àáé :dlek äøBzä úà eîéiwL ìàøNéa ïäa eãéòéå eàáé íkî :àeä Ceøa LBãwä©¨¨¦¤¨Ÿ§¨¦¨¤§¦§¨¥¤¦§¤©¨¨¨Ÿ¦§
àáz ,ìæbä ìò ãLçð àlL á÷òéa ãéòéå ïáì àáé ,äøæ äãBáò ãáò àlL íäøáàa ãéòéå§¨¦§©§¨¨¤Ÿ¨©£¨¨¨¨Ÿ¨¨§¨¦§©£Ÿ¤Ÿ¤§©©©¥¤¨Ÿ
ìàLéî äéððça ãéòéå øvðãëeáð àáé ,äøéáòä ìò ãLçð àlL óñBéa ãéòúå òøôéèBt úLà¥¤¦¤©§¨¦§¥¤Ÿ¤§©©¨£¥¨¨Ÿ§©§¤©§¨¦©£©§¨¦¨¥
ãcìa àáé ,älôzä úà ìhéa àlL ìàiðãa ãéòéå Låéøc àáé ,íìvì eåçzLä àlL äéøæòå©£©§¨¤Ÿ¦§©£©¤¤¨Ÿ©§¤̈§¨¦§¨¦¥¤Ÿ¦¥¤©§¦¨¨Ÿ¦§©
eîéiwL ìàøNéa íäa eãéòéå éæeaä ìàëøa ïa eäéìàå éðîézä æôéìàå éúîòpä øôBöå éçeMä©¦§©©©£¨¦¤¡¦©©¥¨¦¤¡¦¤©©§¥©¦§¨¦¨¤§¦§¨¥¤¦§
eðì äðz ,íìBò ìL BðBaø :åéðôì eøîà ."e÷cöéå íäéãò eðzé" :øîàpL ,dlek äøBzä ìk úà¤¨©¨¨¤¤¡©¦§¥¥¤§¦§¨¨§§¨¨¦¤¨§¨¨
ìëàé úaL áøòa çøhL éî ,íìBòaL íéèBL :àeä Ceøa LBãwä ïäì øîà .äpNòðå Làøî¥Ÿ§©£¤¨¨©¨¤©¨¨¦¤¨¨¦¤¨©§¤¤©¨Ÿ©
Lé äl÷ äåöî ,ïë ét ìò óà àlà ?úaLa ìëàé ïëéäî úaL áøòa çøè àlL éî ,úaLa§©¨¦¤Ÿ¨©§¤¤©¨¥¥¨Ÿ©§©¨¤¨©©¦¥¦§¨©¨¥
éàî ,éåì ïa òLBäé éaø øîà àäå ?éëä zøîà úéöî éîe .dúBà eNòå eëì ,dîL äkeñå éì¦§¨§¨§©£¨¦¨¥¨§©§¨¦§¨¨©©¦§ª©¤¥¦©

íúBNòì íBiä ?"íBiä Eeöî éëðà øLà" :áéúëc¯íúBNòì íBiä ,íúBNòì øçîì àìå¯ ¦§¦£¤¨Ÿ¦§©§©©©£¨§Ÿ§¨¨©£¨©©£¨
éø÷ éànàå .åéúBiøa íò àéðeøèa àa àeä Ceøa LBãwä ïéàL ,àlà !øëN ìBhéì íBiä àìå§Ÿ©¦¨¨¤¨¤¥©¨¨¨¦§§¨¦§¦¨§©©¨¥
äNBòå CìBäå ìèBð ãçàå ãçà ìk ãiî .ñék ïBøñç déa úéìc íeMî ?"äl÷ äåöî" déì¥¦§¨©¨¦§¥¥¤§¦¦¨¨¤¨§¤¨¥§¥§¤
ãçàå ãçà ìëå ,æenz úôe÷úa änç íäéìò øéc÷î àeä Ceøa LBãwäå ,Bbb Làøa äkeñ¨§Ÿ©§©¨¨©§¦£¥¤©¨¦§©©§¨¤¨§¤¨
?øéc÷î ."Bîéúáò epnî äëéìLðå BîéúBøñBî úà ä÷zðð" :øîàpL ,àöBéå Búkeña èòáî§©¥§¨§¥¤¤¡©§©§¨¤§¥§©§¦¨¦¤£Ÿ¥©§¦

!åéúBiøa íò àéðeøèa àa àeä Ceøa LBãwä ïéà :zøîà àäå¯éðîéæ éîð ìàøNéc íeMî §¨£©§§¥©¨¨¨¦§§¨¦§¦¨¦§¦§¨¥©¦¦§¥
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xcde"רנב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc dxf dcear(iying meil)

àbç ãò æenz úôe÷z eäì àëLîcepiidc ,fenz ztewz minrtl ± §¨§¨§§©©©©¨
,zekeqd bg cr zkynzn ,uiwdàøòö eäì éåäåxrv mdl yie ± §¨¥§©£¨

dprha oi` oky oeikne .da miayei mewn lkne dkeqa daiyidn
.`weec miebd lr dlilr ef

:`xnbd dywnäkeqä ïî øeèt øòèöî ,àáø øîàäå.mb ok m`e §¨¨©¨¨¦§©¥¨¦©¨
dprhd idne ,dkeq zevn miniiwn mpi` xrv mdl yiyk l`xyi

:`xnbd zvxzn .mlerd zene` lréäð[`id zn`-]øeèôc §¦§¨
,dkeqdn xrhvndéèòáî éî éèeòamihran l`xyi ike ± ¨¥¦§©£¦

mlerd zene` lr dprhde .xrvd iptn dpnn mi`veiyk mzkeqa
.dpnn exhtpyk da ehra recn `id

øîàpL .ïäéìò ÷çNîe áLBé àeä Ceøa LBãwä ãiî(c a mildz)áLBé' ¦¨©¨¨¥§©¥£¥¤¤¤¡©¥
.'åâå '÷çNé íéîMa©¨©¦¦§¨

íBiä BúBà àlà àeä Ceøa LBãwä éðôì ÷BçN ïéà ,÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨¥§¦§¥©¨¨¤¨©
ãáìa.mdl dpzipy dcigid devna mlerd zene` mihrea eay ¦§©

:`ed jexa yecwd iptl wegy oipra ztqep drcéðúîc àkéàyi-] ¦¨§©§¦
[epyyàäà ÷çöé éaøc àäì,ef `ziixa lr ±,øîBà éñBé éaø ,àéðúc §¨§©¦¦§¨©¨§©§¨©¦¥¥

.ïéøéibúîe íéáëBë éãáBò ïéàa àáì ãéúòì¤¨¦¨Ÿ¨¦§¥¨¦¦§©§¦
zl`ey .dixac z` xxal ick `ziixad ixac z` dwiqtn `xnbd

:`xnbdeäéépéî ïðéìa÷î éîe,`eal cizrl mixb [mdn-]àéðúäå ¦§©§¦©¦©§§¨©§¨
,`ziixaaíéøb eìa÷ àì Ba àöBik ,çéLnä úBîéì íéøb ïéìa÷î ïéà¥§©§¦¥¦¦©¨¦©©¥Ÿ¦§¥¦

,äîìL éîéa àìå ãåã éîéa àìminy myl xiibzdl e`a `ly itl Ÿ¦¥¨¦§Ÿ¦¥§ŸŸ
.l`xyi zlecb zngn `l`:`xnbd daiyníéøb eNòpL àlà¤¨¤©£¥¦

íéøeøb.melaw `ly s` xiibzdl mnvrn exxbpy ± §¦
:`ziixad ixacl zxfeg `xnbdïéléôz ,ïäéLàøa ïéléôz ïéçépîe©¦¦§¦¦§¨¥¤§¦¦

,íäéçúôa äæeæî ,íäéãâáa úéöéö ,íäéúBòBøæa,l`xyikïåék ¦§¥¤¦¦§¦§¥¤§¨§¦§¥¤¥¨
ïäì øîBà ,âBâîe âBb úîçìî ïéàBøL,bebne bebl d"awdäî ìò ¤¦¦§¤¤¨¥¨¤©¨

íúàa,dnglnlBì íéøîBàdnglnl ep`a ,bebne bebìòå 'ä ìò' ¨¤§¦©§©
,'BçéLîitkeøîàpL(a-` a my)÷éø ebäé íéneàìe íéBâ eLâø änì' §¦¤¤¡©¨¨¨§¦§¦¤§¦
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BúBà àlà ÷çNî Bðéà åéúBiøa ìòå ,÷çNî åéúBiøa íò :÷çöé øa ïîçð áø øîà !"Ba ÷çNì§©¤¨©©©§¨©¦§¨¦§¦¨§©¥§©§¦¨¥§©¥¤¨
÷BçN ïéà Lc÷nä úéa áøçL íBiî :÷çöé øa ïîçð áøì àçà áø déì øîà .ãáìa íBiä©¦§©£©¥©©¨§©©§¨©¦§¨¦¤¨©¥©¦§¨¥§
íBia úBàáö íéäìà 'ä àø÷iå" :áéúëcî àîéìéà ?÷BçN àkéìc ïìðîe .àeä Ceøa LBãwäì§©¨¨§¨©§¥¨§¦¥¨¦¦§¦©¦§¨¡Ÿ¦§¨©

ä,'åâå "äçø÷ìe ãtñîìe éëáì àeä¯CçkLà íà" :áéúëc àlà !àì eúå àîBé àeää àîìc ©¦§¦§¦§¥§¨§¨¦§¨©¨§¨¤¨¦§¦¦¤§¨¥
ì ÷aãz ,éðéîé çkLz íìLeøé"éëøkæà àì íà ékçì éðBL¯ìáà ,àkéìc àeä äçëL àîìc §¨¨¦¦§©§¦¦¦§©§¦§¦¦¦Ÿ¤§§¥¦¦§¨¦§¨§¥¨£¨

!àkéà àäéî ÷BçN¯éàî úBiòéáøa .'åâå "÷tàúà Léøçà íìBòî éúéLçä" :àäî àlà §¦¨¦¨¤¨¥¨¤¡¥¦¥¨©£¦¤§©¨¦§¦¦©
:øîàpL ,äøBz ïaø úéa ìL úB÷Bðéz ãnìîe áLBé ?ãéáòïéáé éî úàå äòã äøBé éî úà" ¨¥¥§©¥¦¤¥©¨¨¤¤¡©¤¦¤¥¨§¤¦¨¦

é÷ézòìe áìçî éìeîâì ?äòeîL ïéáé éîìe äòc äøBé éîì ,"íéãMî é÷ézò áìçî éìeîb äòeîL§¨§¥¥¨¨©¦¥¦¨¨¦§¦¤¥¨§¦¨¦§¨¦§¥¥¨¨§©¦¥
.íéãMî¯?eäì øîâéî äåä ïàî àøwéòîe¯àä :àîéà úéòaéàå .ïBøèèéî :àîéà úéòaéà ¦¨©¦¥¦¨¨©£¨¦§©§¦¨¥¥¨¥©§§¦¨¥¥¨¨

.ãéáò àäå¯?ãéáò éàî àéìéìáe¯ìò áëBø :àîéà úéòaéàå .àîîé ïéòî :àîéà úéòaéà §¨¨¥§¥§¨©¨¥¦¨¥¥¨¥¥§¨¨§¦¨¥¥¨¥©
úéòaéàå ."ïðéàL" àlà "ïàðL" éø÷z ìà ,"ïàðL éôìà íéúaø íéäìà áëø" :øîàpL ,úBîìBò óìà øNò äðBîLa èLå BlL ì÷ áeøk§©¤§¨¦§¨¨¨¤¤¨¤¤¡©¤¤¡Ÿ¦¦Ÿ©¦©§¥¦§¨©¦§¥¦§¨¤¨¤¥¨§¦¨¥
äøBú éøácî ÷ñBtä ìk :éåì éaø øîà ."énò äøéL äìéláe Bcñç 'ä äeöé íîBé" :øîàpL ,úBiç étî äøéL òîBLå áLBé :àîéà¥¨¥§¥©¦¨¦¦©¤¤¡©¨§©¤©§©©§¨¦Ÿ¦¦¨©©¦¥¦¨©¥¦¦§¥¨

äçéN éøáãa ÷ñBòå¯÷ñBòä ìk :Lé÷ì Léø øîà ."íîçì íéîúø LøLå çéN éìò çelî íéôèwä" :øîàpL ,íéîúø éìçb Bì ïéìéëàî §¥§¦§¥¦¨©£¦¦©£¥§¨¦¤¤¡©©Ÿ§¦©©£¥¦©§Ÿ¤§¨¦©§¨¨©¥¨¦¨¨¥
äìéla äøBza¯íòh äî ,"énò äøéL äìéláe Bcñç 'ä äeöé íîBé" :øîàpL ,íBia ãñç ìL èeç åéìò CLBî àeä Ceøa LBãwä ©¨©©§¨©¨¨¥¨¨¤¤¤©¤¤¡©¨§©¤©§©©§¨¦Ÿ¦¦©©©

Bcñç 'ä äeöé íîBé¯äìéìì äîBcä äfä íìBòa äøBza ÷ñBòä ìk :Lé÷ì Léø øîà ,éøîàc àkéà .énò BøéL äìélác íeMî¯ ¨§©¤©§¦§©©§¨¦¦¦¦¨§¨§¦¨©¥¨¦¨¨¥©¨¨¨©¤©¤§©§¨
øîà äãeäé áø øîà .'åâå "Bcñç 'ä äeöé íîBé" :øîàpL ,íBéì äîBcä àaä íìBòa ãñç ìL èeç åéìò CLBî àeä Ceøa LBãwä©¨¨¥¨¨¤¤¤¨¨©¨©¤§¤¤¡©¨§©¤©§¨©©§¨¨©

íiaL íéâc äî :Eì øîBì ?íiä éâãk íãà éða eìLîð änì ;"Ba ìLî àì Nîøk íiä éâãk íãà äNòzå" :áéúëc éàî ,ìàeîL¯ §¥©¦§¦©©£¤¨¨¦§¥©¨§¤¤ŸŸ¥¨¨¦§§§¥¨¨¦§¥©¨©§©¨¦¤©¨
íãà éða óà ,íéúî ãiî äLaiì ïéìBòL ïåék¯íiaL íéâc äî :øçà øác .íéúî ãiî úåönä ïîe äøBú éøácî ïéLøBtL ïåék¯ïåék ¥¨¤¦©©¨¨¦¨¥¦©§¥¨¨¥¨¤§¦¦¦§¥¨¦©¦§Ÿ¦¨¥¦¨¨©¥©¨¦¤©¨¥¨
à éða Ck ,íéúî ãiî änç íäéìò äøãwLíã¯àîéà úéòaéàå ,äfä íìBòa àîéà úéòaéà .íéúî ãiî änç íäéìò äøãwL ïåék ¤¨§¨£¥¤©¨¦¨¥¦¨§¥¨¨¥¨¤¨§¨£¥¤©¨¦¨¥¦¦¨¥¥¨¨¨©¤§¦¨¥¥¨

äfä íìBòa àîéà úéòaéà ;àaä íìBòì¯íéîL éãéa ìkä :àðéðç éaø øîàc ,àðéðç éaøãk¯íépö" :øîàpL ,íéçt íépvî õeç ¨¨©¨¦¨¥¥¨¨¨©¤¦§©¦£¦¨§¨©©¦£¦¨©Ÿ¦¥¨©¦¦¦¦©¦¤¤¡©¦¦
àaä íìBòì àîéà úéòaéàå ."íäî ÷çøé BLôð øîBL Lwò Cøãa íéçt¯ïéà :Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîàc ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaøãk ©¦§¤¤¦¥¥©§¦§©¥¤§¦¨¥¥¨¨¨©¨¦§©¦¦§¤¨¦§¨©©¦¦§¤¨¦¥

ïéðBcéð íéòLø ;da ïéàtøúî íé÷écöå da ïéðBcéð íéòLø ,øéc÷îe d÷ézøpî änç àéöBî àeä Ceøa LBãwä àlà ,àáì ãéúòì ípäéb¥¦¨¤¨¦¨Ÿ¤¨©¨¨¦©¨¦©§¥¨©§¦§¨¦¦¦¨§©¦¦¦§©§¦¨§¨¦¦¦
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רנג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc dxf dcear(iying meil)

àbç ãò æenz úôe÷z eäì àëLîcepiidc ,fenz ztewz minrtl ± §¨§¨§§©©©©¨
,zekeqd bg cr zkynzn ,uiwdàøòö eäì éåäåxrv mdl yie ± §¨¥§©£¨

dprha oi` oky oeikne .da miayei mewn lkne dkeqa daiyidn
.`weec miebd lr dlilr ef

:`xnbd dywnäkeqä ïî øeèt øòèöî ,àáø øîàäå.mb ok m`e §¨¨©¨¨¦§©¥¨¦©¨
dprhd idne ,dkeq zevn miniiwn mpi` xrv mdl yiyk l`xyi

:`xnbd zvxzn .mlerd zene` lréäð[`id zn`-]øeèôc §¦§¨
,dkeqdn xrhvndéèòáî éî éèeòamihran l`xyi ike ± ¨¥¦§©£¦

mlerd zene` lr dprhde .xrvd iptn dpnn mi`veiyk mzkeqa
.dpnn exhtpyk da ehra recn `id

øîàpL .ïäéìò ÷çNîe áLBé àeä Ceøa LBãwä ãiî(c a mildz)áLBé' ¦¨©¨¨¥§©¥£¥¤¤¤¡©¥
.'åâå '÷çNé íéîMa©¨©¦¦§¨

íBiä BúBà àlà àeä Ceøa LBãwä éðôì ÷BçN ïéà ,÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨¥§¦§¥©¨¨¤¨©
ãáìa.mdl dpzipy dcigid devna mlerd zene` mihrea eay ¦§©

:`ed jexa yecwd iptl wegy oipra ztqep drcéðúîc àkéàyi-] ¦¨§©§¦
[epyyàäà ÷çöé éaøc àäì,ef `ziixa lr ±,øîBà éñBé éaø ,àéðúc §¨§©¦¦§¨©¨§©§¨©¦¥¥

.ïéøéibúîe íéáëBë éãáBò ïéàa àáì ãéúòì¤¨¦¨Ÿ¨¦§¥¨¦¦§©§¦
zl`ey .dixac z` xxal ick `ziixad ixac z` dwiqtn `xnbd

:`xnbdeäéépéî ïðéìa÷î éîe,`eal cizrl mixb [mdn-]àéðúäå ¦§©§¦©¦©§§¨©§¨
,`ziixaaíéøb eìa÷ àì Ba àöBik ,çéLnä úBîéì íéøb ïéìa÷î ïéà¥§©§¦¥¦¦©¨¦©©¥Ÿ¦§¥¦

,äîìL éîéa àìå ãåã éîéa àìminy myl xiibzdl e`a `ly itl Ÿ¦¥¨¦§Ÿ¦¥§ŸŸ
.l`xyi zlecb zngn `l`:`xnbd daiyníéøb eNòpL àlà¤¨¤©£¥¦

íéøeøb.melaw `ly s` xiibzdl mnvrn exxbpy ± §¦
:`ziixad ixacl zxfeg `xnbdïéléôz ,ïäéLàøa ïéléôz ïéçépîe©¦¦§¦¦§¨¥¤§¦¦

,íäéçúôa äæeæî ,íäéãâáa úéöéö ,íäéúBòBøæa,l`xyikïåék ¦§¥¤¦¦§¦§¥¤§¨§¦§¥¤¥¨
ïäì øîBà ,âBâîe âBb úîçìî ïéàBøL,bebne bebl d"awdäî ìò ¤¦¦§¤¤¨¥¨¤©¨

íúàa,dnglnlBì íéøîBàdnglnl ep`a ,bebne bebìòå 'ä ìò' ¨¤§¦©§©
,'BçéLîitkeøîàpL(a-` a my)÷éø ebäé íéneàìe íéBâ eLâø änì' §¦¤¤¡©¨¨¨§¦§¦¤§¦

['åâå],'FgiWn lre 'd lr cgi EcqFp mipfFxe ux` ikln EaSiziìëå ¦§©§©§¥¤¤§§¦§¨©©§©§¦§¨
ãçàl`xyi llkl jiizydl `xiizn z`f rneyyk mixbdn ¤¨

eCìBäå Búåöî ÷zðî,exeql xfegeøîàpLxenfnd jynda(b a my) §©¥¦§¨§¥¤¤¡©
['åâå] BîéúBøñBî úà ä÷zðð','Fnizar EPOn dkilWpeCeøa LBãwäå §©§¨¤§¥§©§¦¨¦¤£Ÿ¥§©¨¨

øîàpL ,÷çNîe áLBé àeä(c a my)['åâå] ÷çNé íéîMa áLBé'brli 'd ¥§©¥¤¤¡©¥©¨©¦¦§¨¦§©
Fnl,'jk lreàlà ÷BçN àeä Ceøa LBãwäì Bì ïéà ,÷çöé éaø øîà ¨¨©©¦¦§¨¥§©¨¨§¤¨

.ãáìa íBiä BúBà©¦§©
:`xnbd dywnéðéàmei `l` d"awd iptl wegy oi` ok` m`d ± ¥¦

,cg`,íBiä éåä úBòL äøNò íézL ,áø øîà äãeäé áø øîà àäå§¨¨©©§¨¨©©§¥¤§¥¨¨¥©
ìLLzery,äøBza ÷ñBòå áLBé àeä Ceøa LBãwä úBðBLàøäyly ¨Ÿ¨¦©¨¨¥§¥©¨

zeryúBiðL`ed jexa yecwdïåék ,Blek íìBòä ìk úà ïãå áLBé §¦¥§¨¤¨¨¨¥¨
áéiçúpL äàBøLdäéìk íìBò,zepeerd zngnïécä àqkî ãîBò ¤¤¤¦§©¥¨§¨¨¥¦¦¥©¦

,íéîçø àqk ìò áLBéåzery ylyíìBòä ìk úà ïæå áLBé úBiLéìL §¥©¦¥©£¦§¦¦¥§¨¤¨¨¨
Blek,mzqpxt mdl oncfz okidn mlerd zeixa lkl avew ±éðøwî¦©§¥

íéîàø,xzeia dlecbd digd `idyíépë éöéa ãòilra mdy §¥¦©¥¥¦¦
zery yly ,xzeia miphwd miigd,ïúéåì íò ÷çNîe áLBé úBiòéáø§¦¦¥§©¥¦¦§¨¨

øîàpL(ek cw mildz)ì zøöé äæ ïúéåì'.'Ba ÷çLixdwgyn d"awdy ¤¤¡©¦§¨¨¤¨©§¨§©¤
:`xnbd zvxzn .wgvi iax xn`y itk `le ,mei lkaïîçð áø øîà̈©©©§¨

÷çNî åéúBiøa íò ,÷çöé øa,mei lkaìòåmiyery zexiard ©¦§¨¦§¦¨§©¥§©
.ãáìa íBiä BúBà àlà ÷çNî Bðéà åéúBiøa§¦¨¥§©¥¤¨©¦§©

:`g` ax zl`y z` d`ian `xnbdïîçð áøì àçà áø déì øîà̈©¥©£¨§©©§¨
.àeä Ceøa LBãwäì ÷BçN ïéà Lc÷nä úéa áøçL íBiî ,÷çöé øa©¦§¨¦¤¨©¥©¦§¨¥§§©¨¨

:eixaca dpce `g` ax ly ezl`y z` dwiqtn `xnbdïìðîe§¨¨
àkéìc[oi`y-]÷BçN.ycwnd axgy mein d"awd iptlàîéìéà± §¥¨§¦¥¨

xnel dvxz m`áéúëcîoaxegd lr diryi z`eapa(ai ak diryi), ¦¦§¦
,'åâå 'äçø÷ìe ãtñîìe éëáì àeää íBia úBàáö íéäìà 'ä àø÷iå'©¦§¨¡Ÿ¦§¨©©¦§¦§¦§¥§¨§¨

,zegcl yi .oaxegd lr la`zn d"awdyå àîBé àeää àîìcàì eú ¦§¨©¨§Ÿ
.mei lka `l j` ikae mev d"awd `xw meid eze`a wx `ny ±àlà¤¨

n df xac cnlpáéúëc(e±d flw mildz)çkLz íìLeøé CçkLà íà' ¦§¦¦¤§¨¥§¨¨¦¦§©
ì ÷aãz ,éðéîé,éëøkæà àì íà ékçì éðBLmlWExi z` dlr` `l m` §¦¦¦§©§¦§¦¦¦Ÿ¤§§¥¦¦Ÿ©£¤¤§¨©¦

oaxeg z` xkef d"awdy cenll yi df weqtny ,'izgnU W`x lr©Ÿ¦§¨¦
:`xnbd dgec .dilr la`zne ,milyexiàkéìc àeä äçëL àîìc¦§¨¦§¨§¥¨

àkéà àäéî ÷BçN ìáàz` gkey d"awd oi`y dpeekd `ny ± £¨§¦¨¦¨
.wegy eiptl yi j` oaxegdàlàgikedl yiàäîdf weqtn ± ¤¨¥¨

oaxegl rbepa xn`py'åâå '÷tàúà Léøçà íìBòî éúéLçä'diryi) ¤¡¥¦¥¨©£¦¤§©¨
(ci anmini ,xne` d"awdy epiide ,'izwzy' `ed 'iziygd' yexite ,

xn`py dnne .ziad oaxeg lr izwt`zde izyxgde izwzy miax
lkn d"awd wzey oaxegd onfny cenll yi ,'mlern iziygd'

.wegy
d"awd oi`y xg`n ,dyw dzrn :`g` ax zl`yl zxfeg `xnbd

,ycwnd zia oaxeg xg`l wgynãéáò éàî úBiòéáøa`ed dn ± ¨§¦¦©¨¦
`l` .ozield mr da wgyl libx didy ziriaxd drya dyer

ïaø úéa ìL úB÷Bðéz ãnìîe áLBé,miphw mcera ezny.äøBz ¥§©¥¦¤¥©¨¨
øîàpL(h gk diryi)éìeîb ,äòeîL ïéáé éî úàå äòã äøBé éî úà' ¤¤¡©¤¦¤¥¨§¤¦¨¦§¨§¥

,'íéãMî é÷ézò áìçî,yexcl yieäøBé éîìd"awd cnlie,äòã ¥¨¨©¦¥¦¨¨¦§¦¤¥¨
ïéáé éîìexiaqie,äòeîL,dxezd z` epiidcé÷ézòìe áìçî éìeîâì §¦¨¦§¨¦§¥¥¨¨§©¦¥

íéãMîpy miphwl ±icy z` eafre ewzrede algd zwipin elnb ¦¨¨¦
:`xnbd zl`ey .mn`eäì øîâéî äåä ïàî àøwéòîe,dpey`xae ± ¥¦¨¨©£¨¦§¨§

drya ozield mr wgyn d"awd dide ycwnd zia axgy mcew
:`xnbd daiyn .dxez zewepizd z` cnln did in ,ziriax

àîéà úéòaéàj`lnd mcnil f`yàä àîéà úéòaéàå .ïBøèhéî ¦¨¥¥¨¦©§§¦¨¥¥¨¨
ãéáò àäå,mixacd ipy z` ziriaxd drya dyer d"awd did ± §¨¨¦

.oax zia ly zewepiz cnlne ozield mr wgyn
:d"awd ly elil xcq z` zxxan `xnbdãéáò éàî àéìéìáe§¥§¨©¨¦

:`xnbd daiyn .d"awdïéòî àîéà úéòaéàa dyery dn,àîîé ¦¨¥¥¨¥¥§¨¨
,mlerd z` oc zeipya ,dxeza wqer zepey`x zery ylyay

.oziel mr wgyn zeiriaxae ,mlerd z` of zeiyilyaúéòaéàå§¦¨¥
,úBîìBò óìà øNò äðBîLa èLå BlL ì÷ áeøk ìò áëBø ,àîéà¥¨¥©§©¤§¨¦§¨¨¨¤¤¨

øîàpL(gi gq mildz),'ïàðL éôìà íéúBaø íéäìà áëø'axmiize ¤¤¡©¤¤¡Ÿ¦¦©¦©§¥¦§¨
,zeaax izy mdy ,sl` mixyr epiid,'ïðéàL' àlà 'ïàðL' éø÷z ìà©¦§¥¦§¨¤¨¤¥¨

xyr dpeny yi `l` ,mpi` sl` mixyrd jezn mitl` ipy epiide
sl` xyr dpenya hy d"awdy cnln weqtde ,cala sl`

.el` zenlerøîàpL ,úBiç étî äøéL òîBLå áLBé àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨¥§¥©¦¨¦¦©¤¤¡©
(h an mildz),'énò BøéL äìéláe Bcñç 'ä äeöé íîBé',yexcl yie ¨§©¤©§©©§¨¦¦¦

`ed dlilae ,dxez cnlne ofe oc d"awd meiay xne` jlnd cecy
.dxiya enr cgi wqrzn

:dxez cenlz oipra mixn`n `xnbd `iaz oldlìk ,éåì éaø øîà̈©©¦¥¦¨
äçéN éøáãa ÷ñBòå äøBú éøácî ÷ñBtä,dlhaéìçb Bì ïéìéëàî ©¥¦¦§¥¨§¥§¦§¥¦¨©£¦¦©£¥

íéîúø,xzeia ming mdy ,[mzex ur-]øîàpL(c l aei`)íéôèBwä' §¨¦¤¤¡©©§¦
.'íîçì íéîúø LøBLå ,çéN éìò çelîmithewdy yexcl yie ©©£¥¦©§¤§¨¦©§¨

,'giy ilr' ,zegela dazkpy dxezdn epiidc ,'geln' miwiqtne
minzx yxey' didi myper ,milha mixaca ggeyl ick xnelk

.minzx yxey mze` elik`iy xnelk ,'mngl
CLBî àeä Ceøa LBãwä ,äìéla äøBza ÷ñBòä ìk ,Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦¨¨¥©¨©©§¨©¨¨¥

,íBia ãñç ìL èeç åéìò,meia zeixad ipira epig z` ozep xnelk ¨¨¤¤¤©
øîàpL(h an mildz),'énò BøéL äìéláe Bcñç 'ä äeöé íîBé'yie ¤¤¡©¨§©¤©§©©§¨¦¦¦

,yexcl,'Bcñç 'ä äeöé íîBé' íòh äîheg eilr jeyni d"awdy ©©©¨§©¤©§
,meia cqg ly,'énò BøéL äìélá'c íeMîixaca dlila wqry ¦§©©§¨¦¦¦

.dxiy mi`xwpd dxez
éøîàc àkéàjkäfä íìBòa äøBza ÷ñBòä ìk ,Lé÷ì Léø øîà ¦¨§¨§¦¨©¥¨¦¨¨¥©¨¨¨©¤

íìBòa ãñç ìL èeç åéìò CLBî àeä Ceøa LBãwä ,äìéìì äîBcä©¤§©§¨©¨¨¥¨¨¤¤¤¨¨
,íBéì äîBcä àaä,cqge aeh my el didiy'ä äeöé íîBé' øîàpL ©¨©¤§¤¤¡©¨§©¤

,['åâå] 'Bcñçly heg eilr jeyniy ,'ecqg 'd devi mnei' mrh dn ©§
wqry ,'inr exiy dlila'c meyn ,meil dnecd `ad mlera cqg

.dlill dnecd dfd mlera dxez ixaca
áéúëc éàî ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà(ci ` wewag)íãà äNòzå' ¨©©§¨¨©§¥©¦§¦©©£¤¨¨
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,øîà àtte ,l`xyia mixen` miweqtd ipy'éì ïéà äîéç'itl ¨¨¨©¥¨¥¦
ézòaLð øákLweqtd jynde ,l`xyi lr qerk` `ly'éððzé éî' ¤§¨¦§©§¦¦¦§¥¦

i`elde ozi in yxcp ,'ebe,ézòaLð àlLf`eúéLå øéîL' äéäà ¤Ÿ¦§©§¦¤§¤¨¦¨©¦
'dnglOA,'åâåxn`y dne .dnglna mze` aixgn iziid xnelk ©¦§¨¨

.dnig lra `ed ixd ezreay `lely dpeekd 'dnig lrae 'd mwep'
lirl xen`l zxfeg `xnbd(.b)mr `ipexha `a d"awd oi`'

:'eizeixaî ,éøcðñkìà éaø øîàc eðééäåáéúëc éà(h ai dixkf)äéäå' §©§§¨©©¦£¤§¨§§¦©¦§¦§¨¨
,'íéBbä ìk úà ãéîLäì Lwáà àeää íBia,denzl yie.énî Lwáà ©©£©¥§©§¦¤¨©¦£©¥¦¦

,weqtd xe`ia jk `l`éðâéða 'Lwáà' ,àeä Ceøa LBãwä øîà̈©©¨¨£©¥§¦§¦
íälL,mdiyrn oexkf xtqa weca` ±íàå ,ícôà úeëæ íäì Lé íà ¤¨¤¦¥¨¤§¤§¥§¦

,åàìe ahid mdiyrna wcwc`,íãéîLàlirl xen`k(my) ¨©§¦¥
.ehrai `ny dng mdilr xicwn d"awdyéàî ,àáø øîàc eðééäå§©§§¨©¨¨©

áéúëc(ck l aei`)ïäì øîà ,'òeL ïäì Bãéôa íà ãé çìLé éòá àì Cà' ¦§¦©Ÿ§¦¦§©¨¦§¦¨¤©¨©¨¤
íúBà ïc éðà ïéà ,ìàøNé úà ïc éðàLk ,ìàøNéì àeä Ceøa LBãwä©¨¨§¦§¨¥§¤£¦¨¤¦§¨¥¥£¦¨¨

áéúëc ,íéáëBë éãáBòkmda(al `k l`wfgi)'äpîéNà äeò ,äeò äeò' §§¥¨¦¦§¦©¨©¨©¨£¦¤¨
,'åâåelwlwe ezeeiry oeikny ,derl dpniy` okle dzeeir ieeir

,mze` lwlw`e zeer` ip` mb okl ,mdiyrn z` miiebdéðà àlà¤¨£¦
ïäî òøôðhrn hrn l`xyin ±ãéôkxewip enk ±,úìBâðøz ìLjke ¦§¨¥¤§¦¤©§§¤

z` glyi `l d"awd xnelk ,'ci glWi ira `l K`' ,weqtd xe`ia©Ÿ§¦¦§©¨
odl FcitA m`' `l` ,zene`d x`y z` enk l`xyi z` zeerie eci¦§¦¨¤
mzectl zpn lr ,zlebpxz ly xewipk hrn hrn mdn rxti ,'rEW©

.`ad mlerl mzekfle mdizepeerneléôà ,øçà øácm`ìàøNé ïéà ¨¨©¥£¦¥¦§¨¥
k ,èòî íà ék éðôì äåöî ïéNBòenãéô[xewip-]ïéìBâðøz ìL ¦¦§¨§¨©¦¦§©§¦¤©§§¦
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ïéòåeLnL[milltzn-]éaø øîàc eðééäå .íúBà òéLBî éðà ,éðôì ¤§©§¦§¨©£¦¦©¨§©§§¨©©¦

áéúëc éàî ,àaà(bi f ryed).'íéáæk éìò eøac änäå ,ícôà éëðàå' ©¨©¦§¦§¨Ÿ¦¤§¥§¥¨¦§¨©§¨¦
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.milebpxz
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éãk ,äfä íìBòa ïéøeqéa íøqéà ,ézøîà éðà ,àeä Ceøa LBãwä©¨¨£¦¨©§¦£©§¥§¦¦¨¨©¤§¥
,òø eáMçé éìàå' ,àaä íìBòì íúBòBøæ e÷æçiLmiayeg mdy ¤¤¤§§¨¨¨©¨§¥©§©§¨

.mnr rxdl ick mizxqiy
yper iabl sqep weqt yxtzn eay dyrn zxtqn `xnbd

:d"awd yiprnyàøôñ áøa éðéîì eäáà éaø eäì çazLîiax ± ¦§©©§©¦£¨§¦¥§©©§¨
mdl xn`e ,mipind iptl `xtq ax z` gaiy eda`ìBãb íãàc§¨¨¨

ïéðL øñéìúc àñëéî déì e÷áL ,àeäqkn mlyln el exzie mde ± §¨¥¦§¨¦§¥©§¦
.mipy dxyr ylyeäeçkLà ãç àîBéaxl mipind [edeybt-] ¨©©§§

,`xtqdéì eøîà,mipindáéúk(a b qenr)ìkî ézòãé íëúà ÷ø' ¨§¥§¦©¤§¤¨©§¦¦Ÿ
,'íëéúBðBò ìk úà íëéìò ãB÷ôà ïk ìò ,äîãàä úBçtLîyexit ¦§§¨£¨¨©¥¤§£¥¤¥¨£¥¤

,dywe ,'izad`' `ed 'izrci'àéñéñ déì úéàc ïàî`edy in ± ©§¦¥¦§¨
,qrekdéì ÷éqî déîçøa.eqrk z` dlrn `ed eade`a m`d ± §¨£¥©¦¥

÷ézLéà`xtq axdéøàeöa àøãeñ déì eîø .éãéî àìå eäì øîà àìå ¦§¦§Ÿ¨©§§Ÿ¦¦¨¥¨¨§©¨¥
,ewpegl mivexy ink ,ex`ev lr xceq mipind el elihd ±à÷å§¨

àúà .déì eøòöî[ribd-]eäðéçkLà ,eäáà éaø,[mybt-]eäì øîà §©£¥¨¨©¦£¨©§§¦§¨©§
,mipinlåàìå ,déì eøîà .déì eúéøòöî éànà[`l ike-]ïì zøîà ©©§©£¦¥¨§¥§¨£©§§¨

,à÷eñt éàäc àLeøét ïì øîéîì òãé àìå] ,àeä ìBãb íãàcjkle §¨¨¨§Ÿ¨©§¥©¨¥¨§©§¨
eze` mixrvn ep`eëì éøîàc øîéà ,eäì øîà .[n`y dn ±izx ¨©§¥©§©§¦§

,mkléàpúa,lecb `ed mday ,zeipyna wx ±eëì éøîà éî éàø÷a §©¨¥¦§¨¥¦©§¦§
.miweqta lecb `edy mkl izxn` ike ±ïezà àðL éàî ,déì eøîà̈§¥©§¨©

ïeúéòãécmb milecb mz`y [eda` ax-] dz` dpey recn ± §¨§¦
.miweqtaïBëéab ïðéçéëLc ïðà ,eäì øîàmknr mi`vnpy ep` ± ¨©§£©¦§¦¦©©¥

,xiczïðéiòîe ïéLôpà ïðéîøyexita mipiirne milczyn ep` ± ¨¦©©©§¦§©§©
,mkizel`y lr mkl zeprl ick ,miweqtdeäðéàmpi`y md - ¦§

mklv` migikyéðéiòî àì.mda mipiirn mpi` -àîéì ,déì eøîà Ÿ§©§¦¨§¥¥¨
zà ïìyiprn d"awdy okzi cvik ,weqtd yexit dz` epl xen` ± ¨©§

.mc` ipa x`y z` xy`n xzei mdizepeer lr eiade` z`øîà̈©
äLBpL íãàì ,äîBc øácä äîì ,ìLî íëì ìBLîà ,eäìzernéðMî §¤§¨¤¨¨§¨©¨¨¤§¨¨¤¤¦§¥

íãà éða,el miaiigd,BàðBN ãçàå ,BáäBà ãçà`edy dfBáäBà §¥¨¨¤¨£§¤¨§£
`ed,èòî èòî epnî òøôðdfe ,melyzd z` eilr lwdl ick ¦§¨¦¤§©§¨

`edy,úçà úáa epnî òøôð BàðBNz` eilr ciakdl ick §¦§¨¦¤§©¤¨
`ed ixd l`xyi z` ade` `edy zngn d"awd mb jk .melyzd
lwdl ick ,hrn hrn mdizepeer lr myper z` mdn rxet

.mdilr
áéúëc éàî ,àðäk øa àaà éaø øîà(dk gi ziy`xa)El äìéìç' ¨©©¦©¨©©£¨©¦§¦¨¦¨§

LBãwä éðôì íäøáà øîà .'òLø íò ÷écö úéîäì äfä øáck úBNòî¥£©¨¨©¤§¨¦©¦¦¨¨¨©©§¨¨¦§¥©¨
àeä ïéleç ,íìBò ìL BðBaø ,àeä Ceøajlúéîäì äfä øáck úBNòî ¨¦¤¨¦¥£©¨¨©¤§¨¦

.òLø íò ÷écö:`xnbd dywnåikàì,ryx mr wicv zinn ©¦¦¨¨§Ÿ
áéúëäå(g `k l`wfgi).'òLøå ÷écö Cnî ézøëäå'dn :`xnbd zvxzn §¨§¦§¦§©¦¦¥©¦§¨¨

,wicv zinn d"awdy exn`y.øeîb BðéàL ÷écöa:`xnbd dywn §©¦¤¥¨
àì øeîb ÷écöa ìáà,d"awd ezinnáéúëäå(e h l`wfgi)iabl £¨§©¦¨Ÿ§¨§¦

milyexi z` zigydl d"awd glyy mizigyndéLc÷nîe'¦¦§¨¦
éða elà ,'éLce÷nî' àlà ,'éLc÷nî' éø÷z ìà ,óñBé áø éðúå ,'elçz̈¥§¨¥©¥©¦§¥¦¦§¨¦¤¨¦§¨©¥§¥

,å"éz ãòå ó"ìàî äøBzä úà eîéiwL íãà,dxezd lk z` xnelk ¨¨¤¦§¤©¨¥¨¤§©¨
ixd ,zeprxetd z` eligzi d"awd lv` miycewnd el`ay
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רנכ oifge` mipy` cenr c sc ± iying wxtzereay
àáä íåéä.`nei `ynyl opixw oizkec dnkac ,d`ad ynyd -íúùôå íúàöéå`tiq -

eyet" :(` ziy`xa mebxz) enk ,iaere ieaixe oney oeyl "mzyt"e ,`ed "mkl dgxfe"c

."c`n yta rci `le" :(dl aei`) enke ,"ebqeïéãä úòá çë àéâù àäéù åäåðàöî àì-

.diilk mlek eaiigzi egk `ibyi m`ìàøùéá åäééåøú øîà àðéðç øá àçà 'øikde -

oi` dnig - ip` dnig lray it lr s` :xn`w

.jilr sevwn izrayp xak ,iléððúé éî`tiq -

.`ed `xw i`dcúéùå øéîùdxifb ux` oeyl -

."xayde z`yd" :(b dki`) eznbece .oaxege

éøãðñëìà éáøã åðééäåoi`c ,i`w lirlc` -

.eizeixa mr `ipexha `a `ed jexa yecwd

ïäìù éðâéðá.mdiyrn oexkf xtqa =åàì íàå
íãéîùàik dlnga `le ,mdilr cewt` oicae -

mdilr xicwn :lirl opixn`ck ,wecwca m`

.ehrai ile` dwzxpn dngøîàã éîð åðééäå
àáø.wecwca mieb oc `ed jexa yecwdy -äåò

äðîéùà äåò äåòderle ,dzeir ieeir =

oediaega eag oediaeg :ozpei mbxz oke .dpniy`

.oedpin rxtz`ãéôë,frla `"xecwia ,xewip =

,hrn hrn odn rxtp oke .hrn hrn oixwpny

mzectl ,"lek`l dide"a mipt xzqda

.`ad mlerl ekfiy ick odizepernòåù íäì-

- "ryeie" :(ci zeny) enk ,oeict mdl ozep ip`

.oeict - "oad reyi" :(t `nw `aa) enke ,"wxte"

àáà éáø øîàã åðééäål`xyil mct` -

oirxet ,"oilebpxz ly citk" epiide .mpenna

.dwcva jiybepe ,hrn hrnéúòãé,izad` =

enke ,"miwicv jxc 'd rcei" :(` mildz) enk

."mya jrc`e" :(bl zeny)äéì úéàã ïàî
àéñéñ.mrf =äéì ÷éñî äéîçøálr edlrn =

:opinbxzn (n ziy`xa) "mitref mpde" .eade`

,rx ewqry qeq - "`iqeq" :xg` oeyl .oiqiqp

zeniy ick eilr oilrn eade` z`?åðîî òøôð
èòî èòîjexa yecwd odn rxtp ,l`xyi ok -

ekfiy ick dfd mlera odizeper lk z` `ed

ocxhl ick ,llk odn rxtp epi` miebe .oicd meil

,hrn hrn rnyn dciwte .`ad mlerd on

.miwxtl exiag z` cwety mc`kéùã÷îî
åìçúe`ay mizigyn [dyy] (drax`) iab -

.l`wfgia aizk milyexi z` zigydlíòåæ
íåé ìëáin" :aizke ,oiniiw ikd elit`e -

."cenriãéçéá.cenri in -øåáöáab lr s` -

.oiniiwzn ,mref mei lkac
àáéèøá
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.mzd inp ipynck ,eed dnig ixz :iiepyl `ki`c ,dnigl ebxd dyncåðééäå
`a `ed jexa yecwd oi`c lirl opixn`wc `idd` i`wc qxhpewd yxit - ixcpqkl` iaxc

i`wc mz epiaxl d`xpe .`aeh dil wiqti` `dc ,eyexit `xidp `le .eizeixa mr `ipexha

,mlerd zene`a o`k l`xyia o`k :wilqc `d`

.mlerd zene`` i`w "dnig lra"c opixn`we

`edd meia" :xn`wc ixcpqkl` iaxc epiide

epiide .mcinyi zekf mdl `vni `l m`y ,"ywa`

zene`l l`xyi oia welig yiy xn`c ,`axc inp

.mlerdéðâéðá.mdly dyrna :yexit - mdly

dn :opinbxzn (eq mildz) "jiyrn `xep dn"

.jlic `ipbipn oepi` oiligc

äéäùseqa opixn`c `de - zegnl mcia

ahen :(a ,q `xza `aa) "mizad zwfg"

reciy xaca epiid - oicifn eidi l`e oibbey eidiy

.egni m` elawi `ly
rceie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

da¯eéäå øepzk øòa àa íBiä äpä [ék]" :áéúëc ¨¦§¦¦¦¥©¨Ÿ¥©©§¨
àaä íBiä íúà èäìå L÷ äòLø äNò ìëå íéãæ ìë̈¥¦§¨Ÿ¥¦§¨©§¦©Ÿ¨©©¨

ðòå LøL íäì áæòé àì øLà úBàáö 'ä øîààì ,"ó ¨©§¨£¤Ÿ©£Ÿ¨¤Ÿ¤§¨¨Ÿ
LøBL¯ðò àìå ,äfä íìBòaó¯íé÷écö ;àaä íìBòì ¤¨¨©¤§Ÿ¨¨¨¨©¨©¦¦

LîL éîL éàøé íëì äçøæå" :áéúëc ,da ïéàtøúî¦§©§¦¨¦§¦§¨§¨¨¤¦§¥§¦¤¤
ïéðcòúnL àlà ,ãBò àìå ,'åâå "äéôðëa àtøîe ä÷ãö§¨¨©§¥¦§¨¤¨§Ÿ¤¨¤¦§©§¦
øác ."÷aøî éìâòk ízLôe íúàöéå" :øîàpL ,dä¤¤¡©¦¨¤¦§¤§¤§¥©§¥¨¨

íiaL íéâc äî :øçà¯úà òìBa Bøéáçî ìBãbä ìk ©¥©¨¦¤©¨¨©¨¥£¥¥©¤
íãà éða óà ,Bøéáç¯ìk ,úeëìî ìL dàøBî àìîìà £¥©§¥¨¨¦§¨¥¨¨¤©§¨

éaø ,ïðúc eðééäå .Bøéáç úà òìBa Bøéáçî ìBãbä©¨¥£¥¥©¤£¥§©§¦§©©¦
,úeëìî ìL dàøBî àìîìàL ,úeëìî ìL dîBìLa ìltúî éåä :øîBà íéðäkä ïâñ àðéðç£¦¨§©©Ÿ£¦¥¡¥¦§©¥¦§¨¤©§¤¦§¨¥¨¨¤©§
,"çë àébù eäðàöî àì écL" :áéúk ,éîø àtt øa àðpéç áø .Bòìa íéiç eäòø úà Léà¦¤¥¥©¦§¨©¦¨¨©©¨¨¥§¦©©Ÿ§¨ª©Ÿ¦Ÿ©

ðéîé" :áéúëe ,"çk áøå eðéðBãà ìBãb" :áéúëe,ïécä úòLa ïàk :àéL÷ àì !"çka éøcàð 'ä E §¦¨£¥§©Ÿ©§¦§¦§¤§¨¦©Ÿ©¨©§¨¨¦§©©¦
ìòáe 'ä í÷ð" :áéúëe ,"éì ïéà äîç" :áéúk ,éîø àðéðç éaøa àîç éaø .äîçìî úòLa ïàk̈¦§©¦§¨¨©¦¨¨§©¦£¦¨¨¥§¦¥¨¥¦§¦Ÿ¥©©
ïéà äîç" :øîà àtt øa àðpéç áø .íìBòä úBneàa ïàk ,ìàøNéa ïàk :àéL÷ àì !"äîç¥¨¨©§¨¨§¦§¨¥¨§¨¨©¦¨¨©©¨¨©¥¨¥

"éì¯éaø øîàc eðééäå .'åâå "úéLå øéîL äéäà" ,ézòaLð àlL "éððzé éî" ,ézòaLð øákL ¦¤§¨¦§©§¦¦¦§¥¦¤Ÿ¦§©§¦¤§¤¨¦¨©¦§©§§¨©©¦
øîà ?énî Lwáà ,"íéBbä ìk úà ãéîLäì Lwáà àeää íBia äéäå" :áéúëc éàî ,éøcðñkìà£¤§©§§¦©¦§¦§¨¨©©£©¥§©§¦¤¨©¦£©¥¦¦¨©

úeëæ íäì Lé íà ,íälL éðâéða Lwáà :àeä Ceøa LBãwä¯åàì íàå ,ícôà¯.íãéîLà ©¨¨£©¥§¦¤¦¤¨¤¦¥¨¤§¤§¥§¦¨©§¦¥
LBãwä ïäì øîà ?"òeL ïäì Bãéôa íà ãé çìLé éòá àì Cà" :áéúëc éàî ,àáø øîàc eðééäå§©§§¨©¨¨©¦§¦©Ÿ§¦¦§©¨¦§¦¨¤©¨©¨¤©¨
äeò" :áéúëc ,íìBòä úBneàk íúBà ïc éðà ïéà ,ìàøNé úà ïc éðàLk :ìàøNéì àeä Ceøä§¦§¨¥§¤£¦¨¤¦§¨¥¥£¦¨¨§¨¨¦§¦©¨
ìàøNé eléôà :øçà øác .úìBâðøz ìL ãéôk ïäî òøôð éðà àlà ,'åâå "äpîéNà äeò äeò©¨©¨£¦¤¨¤¨£¦¦§¨¥¤§¦¤©§§¤¨¨©¥£¦¦§¨¥

ðnL ïéìBâðøz ìL ãéôk ,èòî íà ék éðôì äåöî ïéNBò,ìBãb ïBaLçì ïôøöî éðà ,ätLàa ïéøw ¦¦§¨§¨©¦¦§©§¦¤©§§¦¤§©§¦¨©§¨£¦§¨§¨§¤§¨
eðééäå .íúBà òéLBî éðà éðôì ïéòåeLnL øëNa [:øçà øác] ."òeL ïäì [Bãéôa íà" :øîàpL]¤¤¡©¦§¦¨¤©¨¨©¥¦§©¤§©§¦§¨©£¦¦©¨§©§

ícôà éëðàå" :áéúëc éàî ,àaà éaø øîàcícôà ézøîà éðà ?"íéáæk éìò eøac änäå §¨©©¦©¨©¦§¦§¨Ÿ¦¤§¥§¥¨¦§¨©§¨¦£¦¨©§¦¤§¥
étt áø øîàc eðééäå .íéáæk éìò eøac änäå ,àaä íìBòì ekæiL éãk äfä íìBòa íðBîîa§¨¨¨¨©¤§¥¤¦§¨¨©¨§¥¨¦§¨©§¨¦§©§§¨©©©¦

:áéúëc éàî ,àáøc déîMîCeøa LBãwä øîà ?"òø eáMçé éìàå íúòBøæ éz÷fç ézøqé éðàå" ¦§¥§¨¨©¦§¦©£¦¦©§¦¦©§¦§Ÿ¨§¥©§©§¨¨©©¨¨
eáMçé éìàå ,àaä íìBòì íúBòBøæ e÷æçiL éãk äfä íìBòa ïéøeqéa íøqéà ézøîà éðà :àeä£¦¨©§¦£©§¥§¦¦¨¨©¤§¥¤¤¡§§¨¨¨©¨§¥©§©§
øñéìúc àñëéî déì e÷áL ,àeä ìBãb íãàc àøôñ áøa éðéîì eäaà éaø eäì çazLî .òø̈¦§©©§©¦©¨§¦¥§©¨§¨§¨¨¨§©¥¦§¨¦§¥©
ïk ìò äîãàä úBçtLî ìkî ézòãé íëúà ÷ø" :áéúk ,déì eøîà ,eäeçkLà ãç àîBé .ïéðL§¦¨©©§§£©¥§¦©¤§¤¨©§¦¦¨¦§§¨£¨¨©¥

àéñéñ déì úéàc ïàî ,"íëéúðBò ìk úà íëéìò ã÷ôà¯àìå ÷ézLéà ?déì ÷éqî déîçøa ¤§Ÿ£¥¤¥¨£Ÿ¥¤©§¦¥¦§¨§©£¥©¥¥¦§¦§¨
eøîà ?déì eúéøòöî éànà :eäì øîà ,eäðéçkLà eäaà éaø àúà .déì eøòöî à÷å déøàeöa àøãeñ déì eîø .éãéî àìå eäì øîà£©§§¨¦¥§¥¨¨§©¨¥§¨§©£¥£¨©¦©¨©§§¦§£©§©©§¨£¦¥£©

eëì éøîàc øîéà :eäì øîà [!à÷eñt éàäc àLeøét ïì øîéîì òãé àìå] ?àeä ìBãb íãàc ïì zøîà åàìå :déì¯éàø÷a ,éàðúa ¥§¨£©§§¨§¨¨¨§¨¨©§¥©¨¥¨§©§¨£©§¥©©£©¦§¦§¨¥¦§¨¥
ïBëéab ïðéçéëLc ïðà :eäì øîà ?ïeúéòãéc ïezà àðL éàî :déì eøîà !eëì éøîà éî¯eøîà .éðéiòî àì eäðéà ,ïðéiòîe ïéLôpà ïðéîø ¦£©¦§£©¥©§¨©§¨§¦£©§£©¦§¦¦©©¥¨¥©©©§¦§©§©¦§¨§©§¦£©

BáäBà ,BàðBN ãçàå BáäBà ãçà ,íãà éðá éðMî äLBpL íãàì ?äîBc øácä äîì ,ìLî íëì ìBLîà :eäì øîà !zà ïì àîéì :déì¥¥¨¨©§£©§¤§¨¤¨¨§¨©¨¨¤§¨¨¤¤¦§¥§¥¨¨¤¨£§¤¨§£
¯BàðBN ,èòî èòî epnî òøôð¯äfä øáck úNòî El äìéìç" :áéúëc éàî ,àðäk øa àaà éaø øîà .úçà úáa epnî òøôð ¦§¨¦¤§©§©§¦§¨¦¤§©©©¨©©¦©¨©¨£¨©¦§¦¨¦¨§¥£©¨¨©¤

íò ÷écö úéîäì äfä øáck úBNòî àeä ïéleç ,íìBò ìL BðBaø :àeä Ceøa LBãwä éðôì íäøáà øîà ?"òLø íò ÷écö úéîäì§¨¦©¦¦¨¨¨©©§¨¨¦§¥©¨¨¦¤¨¦¥£©¨¨©¤§¨¦©¦¦
.òLø¯!"òLøå ÷écö Cnî ézøëäå" :áéúëäå ?àìå¯.øeîb BðéàL ÷écöa¯éðúå ,"elçz éLc÷nîe" :áéúëäå ?àì øeîb ÷écöa ìáà ¨¨§¨§¨§¦§¦§©¦¦¥©¦§¨¨§©¦¤¥¨£¨§©¦¨¨§¨§¦¦¦§¨¦¨¥§¨¥

!å"éú ãòå ó"ìàî äøBzä úà eîéiwL íãà éða elà ,"éLce÷nî" àlà "éLc÷nî" éø÷z ìà :óñBé áø¯,éîð íúäíãéa äéäL ïåék ©¥©¦§¥¦¦§¨¦¤¨¦§¨©¥§¥¨¨¤¦§¤©¨¥§©¨¨©¦¥¨¤¨¨§¨¨
àì !"ãBîòé éî Bîòæ éðôì" :áéúëe ,"íBé ìëa íòæ ìà" :áéúk ,éîø àtt áø .íéøeîb ïðéàL íé÷écök eäì eåä ,eçéî àìå úBçîì¦§§Ÿ¦¨§§©¦¦¤¥¨§¦©©¨¨¥§¦¥Ÿ¥§¨§¦¦§¥©§¦©£¨

"íBé ìëa íòæ ìà" :ïðaø eðz .øeaöa ïàk ,ãéçéa ïàk :àéL÷¯ìLe àBaéø Lîçî úçà ?òâø änëå .òâø ?Bîòæ änëåíéôìà úL ©§¨¨§¨¦¨§¦¨©¨©¥Ÿ¥§¨§©¨©§¤©§©¨¤©©©¥£¥¦§¤£¨¦
äòLa äðîLe íéòaøàå úBàî äðBîLe¯:déa áéúëc ,òLøä íòìaî õeç ,òâø dúBà ïéeëì äìBëé äiøa ìk ïéàå .òâø àéä Bæ §¤¥§©§¨¦§Ÿ¤§¨¨¦¤©§¥¨§¦¨§¨§©¥¨¤©¦¦§¨¨¨¨¦§¦¥
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עבודה זרה. לפני אידיהן - פרק ראשון דף ד עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות

השם יצליח אותך בכל המצטרך לך ולהנהגה יומית טובה ויפה – באותה הדרך שהראתה לכל עם ישראל שרה הראשונה – היא שרה 
אמנו.

ממכתב ט"ז שבט תשל"ז



xcde"רנו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc dxf dcear(iyiy meil)

,'ïBéìò úòc òãBéå',envrn d"awd zrc z` rcei didy rnyne §¥©©©¤§
,denzeøLôàz` elit`yòãé äåä àì Bzîäa úòc,mrlaúòc ¤§¨©©§¤§Ÿ£¨¨©©©

òãé äåä éî ïBéìò.envrn ¤§¦£¨¨©
:mixacd z` xxal ick dgkedd z` dwiqtn `xnbdúòc éàî©©©

.òãé äåä àì Bzîäa:`xnbd daiyndéì eæçc àðcéòae`xy zra ± §¤§Ÿ£¨¨©§¦§¨©£¥
mrla z` a`en ixydéøîçà áéëø äåäc,epez` lr akex didy ± ©£¨¨¦©£¨¥

déì eøîà,mixydàéñeqà àzáëø àì àîòè éàîjpi` recn ± ¨§¥©©£¨Ÿ§¥§¨©§¨
,wla l` ribdl xdnl ,qeq lr akexdéì éàãL àáéèøa ,eäì øîà̈©§¦§¦¨§©¥

`l okle ,migld miayra drxiy ick mb`a qeqd z` izgpd ±
,daikxl oken didïBúàä øîàzå' ãiîmrlA l`ðBúà éëðà àìä'E ¦¨©Ÿ¤¨¨¤¦§¨£Ÿ¨Ÿ¦£§

(l ak xacna)dz`y itk `le ,ia ynzydl libx dz`y jpez` ip` ,
.ilr akex dz` mrtd wxy xne`,dì øîàja libx ip`àðéòèì ¨©¨¦§¦¨

àîìòa,daikxl `le,déì äøîà'éìò záëø øLà'(my)`le , §¨§¨¨§¨¥£¤¨©§¨¨©
.ze`yn wx ilr gipn dz`y jixack,dì øîàjxcàîìòa éàø÷à ¨©¨©§©§¨§¨

,jiilr izakx'äfä íBiä ãòå EãBòî' ,déì äøîà(my)f`ny , ¨§¨¥¥§§©©©¤
,xnel dtiqede .ilr aekxl libx dz` cinzneéðàL àlà ,ãBò àìå§Ÿ¤¨¤£¦

,äìéla úeLéàå ,íBia úBáéëø Eì äNBò.ize` raex dz` xnelk ¨§§¦©§¦©©§¨
,el dxn` jky cenll yieàëä áéúkel dxn`yézðkñä ïkñää' §¦¨¨©©§¥¦§©§¦

,'dM Ll zFUrlíúä áéúëeel erivd cec icary dxrpd iabl ©£§Ÿ§¦¨¨
,ezepwf zrl dnr akyiyúðëBñ Bì éäúe'mge Lwiga dakWe §¦¤¤§¨§¨§¥¤§©

'KlOd ipc`l(a ` '` mikln)`ed mby 'izpkqd okqdd'y gkene , ©Ÿ¦©¤¤
.'driax ici lry menig oeyln `ed 'okq' yxeyn

elit` mrla rci `ly `vnp :dgkedd jynd z` d`ian `xnbd
,el aiydl zcner eznda dnéàî àlàäéäL ,'ïBéìò úòc òãBéå' ¤¨©§¥©©©¤§¤¨¨

,da ñòBk àeä Ceøa LBãwäL äòL dúBà ïéeëì òãBéllwl dvxe ¥©§©¥¨¨¨¤©¨¨¥¨
.ezlliw legzy ick ,ef drya l`xyi z`eäì øîà÷c eðééäådkin §©§§¨¨©§

dàéáðl`xyilBúBà äðò äîe áàBî Cìî ÷ìa õòi äî àð øëæ ,énò' ¨¦©¦§¨¨©¨©¨¨¤¤¨¤¨¨
''ä úB÷ãö úòc ïòîì ,ìbìbä ãòå íéhMä ïî øBòa ïa íòìae dkin) ¦§¨¤§¦©¦¦§©©¦§¨§©©©©¦§

(d.eàø ,énò ,ìàøNéì àeä Ceøa LBãwä ïäì øîà ,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨¨©¨¤©¨¨§¦§¨¥©¦§
úB÷ãö änk[zeaeh±]ïúBà ìk íëéìò ézñòk àlL ,íënò éúéNò ©¨§¨¨¦¦¦¨¤¤Ÿ¨©§¦£¥¤¨¨

íëéìò ézñòk íàL ,íéîiä,mini mze`aéãáBòî øéizLð àì ©¨¦¤¦¨©§¦£¥¤Ÿ¦§©¥¥§¥
íéáëBëeidy dxf dcear icaern ±ìàøNé ìL íäéàðBOî,xnelk] ¨¦¦§¥¤¤¦§¨¥

[l`xyinèéìôe ãéøN.mrla zlliw ici lrdéì øîà÷c eðééäå ¨¦¨¦§©§§¨¨©¥
''ä íòæ àì íòæà äîe ìà äa÷ àì áwà äî' ÷ìáì íòìabk xacna) ¦§¨§¨¨¨¤ŸŸ©Ÿ¥¨¤§ŸŸ¨©

(gqrek epi` d"awdy cera l`xyi z` llw` cvik xn`y epiide ,
.miiwzz `l dllwde el` minia

:`xnbd zxxanänëåjynp onfBîòæ:`xnbd daiyn .d"awd ly §©¨©§
änëå .òâø`edòâøàîézéàå øîénà øîà ,y mixne` yie ±àðéáø ¤©§©¨¤©¨©©¥©§¦¥¨©¦¨
,z`f xn`déøîéîk òâødlind z` xnel yxcpd onfd xeriyk ± ¤©§¥§¥

.'rbx'
:`xnbd zxxandéçúéø äåä òâøc ïìðîe:`xnbd daiyn .[eqrk-] §¨¨§¤©£¨¦§¥

áéúëc(e l milidz),'BðBöøa íéiç Btàa òâø ék'`ed weqtd yexite ¦§¦¦¤©§©©¦¦§
ozep `ed ixd qiitzne dvxznyke ,rbx `ed d"awd ly eqrky

.mikex` miig,àîéà úéòaéàåz`f cenll yi,àëäîxn`pydiryi) §¦¨¥¥¨¥¨¨
(k ekéáç'[i`agzd-].'íòæ øåáòé ãò òâø èòîërbx xg`ly gkene £¦¦§©¤©©©£¨¨©

.d"awd ly enrf xaer
:`xnbd zxxanúîéàc onfd [izni`-].çúø:`xnbd daiynøîà ¥©¨©¨©

àúéén÷ éòL úìúa ,ééaàzepey`xd zeryd yly irbxn cg`a ± ©©¥¦§¨¨¥©©§¨
xacl oniqe ,meid lyàìBâðøúc àzìaøk àøåéç ékxy`k ± ¦¦§¨©§©§¨§©§§¨

:`xnbd zl`ey .jk lk dnec` dpi`e dpialn lebpxzd zleaxk
àøåéç øååçî àzòLå àzòL ìkmipnf yi meid zery lka ixd ± ¨©§¨§©§¨¦§¨¦§¨

e`n dnec` zlebpxzd zleaxk oi`ydaiyn .oall dhepe c
:`xnbdé÷îeñ é÷ééøeñ déa úéà àzòL ìkyi meid zery lka ± ¨©§¨¦¥§¨¥¨¥

,c`n zenec` zex`ypy zexey zleaxkaàzòL àéääd"awdy ©¦©§¨
ea qreké÷îeñ é÷ééøeñ déa úéìzexey zlebpxzd zleaxka oi` ± ¥¥§¨¥¨¥

.llk zenec`
:df oipra dyrnàðéî àeää déì øòöî äåä ,éåì ïa òLBäé éaø©¦§ª©¤¥¦£¨§©¥¥©¦¨

éàø÷a].miweqta enr gkeezne exrvn cg` oin did ±[ãç àîBé ¦§¨¥¨©

àìBâðøz è÷ð,lebpxz iel oa ryedi iax lhp cg` mei ±déî÷Bàå] §©©§§¨§§¥
àñøòc déòøk ïéaezhin ilbx oia ecinrde ±déa ïéiòå [lkzqde ± ¥©§¥§©§¨§©¥¥

,onfd lk eadééèìà àzòL àéää àèî ék ,øáñeze` ribi xy`k ± ¨©¦§¨©¦©§¨¤§§¥
,dpialn lebpxzd zleaxky d`x`e ,ea qrek d"awdy onf

seqale .dllwd legze ellw`àzòL àéää àèî ékdribdyk ± ¦§¨©¦©§¨
,zleaxkd dpialdy dryd dze`íðîéð.jka oigad `le ¦§¥

xxerzpykdpéî òîL ,øîàcéëä ãaòéîì àòøà çøBà åàìoi`y ± ¨©§©¦¨¨©©§¨§¤§©¨¦
,d"awd ly enrf zry z` oiekl ie`x]ixdyìk ìò åéîçøå'§©£¨©¨

'åéNòî(h dnw mildz)áéúëe ,[áéúk(ek fi ilyn)àì ÷écvì LBðò íb' ©£¨§¦§¦©£©©¦Ÿ
'áBèmc` ipa yiprdl wicvl oekp oi` ±.

:d"awd ly eqrk oipra `ziixaàðz`ziixaa,øéàî éaøc déîMî ¨¨¦§¥§©¦¥¦
ãiî ,änçì ïéåçzLîe ïäéLàøa ïäéøúk ïéçépî íéëìnäL äòLa§¨¨¤©§¨¦©¦¦¦§¥¤§¨¥¤¦§©£¦©©¨¦¨

.[àeä Ceøa LBãwä] ñòBk¥©¨¨
:d"awd ly eqrk zryl rbepd oicLéðéà élöéì àì ,óñBé áø øîà̈©©¥Ÿ¦©¥¦¦

éôñeîc àúBìösqen zlitz cigi mc` lltzi `l ±éòL úìúa §¨§¨¥¦§¨¨¥
àîBéc àúéén÷,meid ly zepey`xd zery ylya ±àn÷ àîBéa ©©§¨§¨§¨©¨

àzL Léøclltzn `edyk ,dpyd y`x ly oey`xd meia ±,ãéçéa §¥©¨§¨¦
yeygl el yi ikàðéc ãé÷tîc ïåék àîìc`ed df onfy oeik `ny ± ¦§¨¥¨§¦§¦¦¨

,qrek d"awdy onfdéçãéî déì eôçãå déãáeòa éðéiòî àîìc± ¦§¨§©§¦§§¥§¨£¥¦§¥
.ezlitz z` egcie eiyrna dry dze`a epiiri `ny

:`xnbd zl`eyéëä éàsqen zlitzénð øeaöclltzdl ie`x oi` ¦¨¦§¦©¦
:`xnbd daiyn .el` zeryadéúeëæ àLéôð øeaöcyi xeaivl ± §¦§¦¨§¥

.mzlitz dgczy yeygl mdl oi` okle zeax zeiekf
:`xnbd zl`eyàøôöc ãéçéc ,éëä éà[cigi ly zixgy zlitz-] ¦¨¦§¨¦§©§¨

àì énð:`xnbd daiyn .el` zerya lltzi `làøeaö àkéàc ïåék ©¦Ÿ¥¨§¦¨¦¨
éçãî à÷ àì ,elöî à÷cxeaivdy onfd `ed df onfy oeik ± §¨§©Ÿ¨¦§¥

oi`y dn ,cigid zlitz z` mb egci `l ,zixgy zlitz lltzn
xweaa dze` milltznd yie reaw dpnf oi`y sqend zlitz ok
z` egci `ny yeygl cigil yi ,mixdva dze` milltznd yie

.el` zerya ezlitz
:sqei ax ly exn`n lr dywn `xnbdúøîà àäålirl(:b) §¨¨§©

ayìLLd zeryúBðBLàømeid ly÷ñBòå áLBé àeä Ceøa LBãwä ¨Ÿ¦©¨¨¥§¥
,äøBza`ny yeygl yi recne ,oc `ed zeipy zery ylyae ©¨

z` mda oc d"awd oi`y zepey`xd zery ylya epic cwti
:`xnbd zvxzn .mlerdCetéàylyay lirl zepyle jetdl yi ± ¥

d"awd zeipy zery ylyae oc d"awd meid ly zepey`xd zery
.dxeza wqere ayei,Cetéú àì íìBòì ,àîéà úéòaéàåiable §¦¨¥¥¨§¨Ÿ¥

dáéúëc ,'úîà' da áéúëc äøBz(bk bk ilyn),'øBkîz ìàå äð÷ úîà' ¨¦§¦¨¡¤¦§¦¡¤§¥§©¦§
`ivedle dzepwl jixvy ,dxezd cenil iabl yxtzn weqtde
zxenz mixg`l dcnll xnelk ,dxkenl oi` j` ,ze`ved dilr

da wqery zeryae ,oenníéðôì äNBò àeä Ceøa LBãwä ïéà¥©¨¨¤¦§¦
,ïécä úøeMî`le yeygl cigil yi okle ,'zn`' oic bdep `l` ¦©©¦

el` zerya lltzdlmle` ,LBãwä ,'úîà' déa áéúk àìc ïéc¦§Ÿ§¦¥¡¤©¨
ïécä úøeMî íéðôì äNBò àeä Ceøaoze`a lltzdl yyg oi`e ¨¤¦§¦¦©©¦

.zery
ìâòa óøè ãéòî íBé`edïîéñiax mxn`y mi`ad mixn`nl ¥¦¨©¨¥¤¦¨

:iel oa ryedi
àôeblirl `aedy xn`nd mvrl aeyp ±(.b),ïa òLBäé éaø øîà ¨¨©©¦§ª©¤

áéúëc éàî ,éåì(`i f mixac),'íúBNòì íBiä Eeöî éëðà øLà'weqtn ¥¦©¦§¦£¤¨Ÿ¦§©§©©£¨
,yexcl yi df'íBiä'[dfd mlera-]zexyt` yi,'íúBNòì'z` ©©£¨

,zeevnd'øçîì' àìåxyt` [`ad mlera-],'íúBNòì'mleray §Ÿ§¨¨©£¨
,yexcl yi cer .cer ozeyrl zexyt` oi` `ad,íúBNòì 'íBiä'©©£¨

,ïøëN ìBhéì 'íBiä' àìåmlerl wx `id zeevnd lr xky zlawy §Ÿ©¦§¨¨
.dfd mlera `le `ad
éåì ïa òLBäé éaø øîàúBàa ,äfä íìBòa ïéNBò ìàøNiL úBöî ìk , ¨©©¦§ª©¤¥¦¨¦§¤¦§¨¥¦¨¨©¤¨

íúBà úBãéòîe[mdilr-]àaä íìBòì.meniiwyøîàpL(h bn diryi) §¦¨¨¨©¨¤¤¡©
,'úîà eøîàéå eòîLé ,e÷cöéå íäéãéò eðzé',yexcl yieeðzé' ¦§¥¥¤§¦§¨¦§§§Ÿ§¡¤¦§

ìàøNé elà ,'e÷cöéå íäéãéò,mdilr ecirie e`eai zeevndyeòîLé' ¥¥¤§¦§¨¥¦§¨¥¦§§
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oifge` mipya cenr c sc ± iying wxtzereay
àáéèøá.eg`a =äéì éàãù.zerxl eizklyd -úðëåñ.znngn oeyl =ãòå íéèùä ïî

ìâìâä.mki`pey mkiptl izltdy lblbd l` mk`a cr -åôàá òâø éërbxc `nl` -
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!"ïeúeîz íãàk ïëà" :áéúëä ,éîð àn÷ àpúå .Bfî äìBãb äáBè Eì ïéà ,äúéî¯íéáeLç äòaøà :øî øîàc ,úeiðò ?äúéî éàî ¦¨¥§¨§¨¦§©¨©¨©¦¨§¦¨¥§¨¨§©¦¨£¦§¨©¨©§¨¨£¦

éðò .íéða Bì ïéàL éîe ,òøBöîe ,àîeñ ,éðò :ïä elà ,íéúîk¯éîe ;íøéáàå ïúc ?eäðéð ïàîe ,"íéLðàä ìk eúî ék" :áéúëc §¥¦¥¥¨¦¨§¨¦¤¥¨¦¨¦¦§¦¦¥¨¨£¨¦©¦§¨¨©£¦¨¦
àîeñ .íäéñëpî eãøiL àlà !eåä éåäéî ?eúî¯òøBöî ."íìBò éúîk éðáéLBä íékLçîa" :áéúëc¯."únk éäú àð ìà" :áéúëc ¥¤§¥£¤¨¤¨§¦¦§¥¤¨¦§¦§©£©¦¦©¦§¥¥¨§¨¦§¦©¨§¦©¥

íéða Bì ïéàL éîe¯"eëìz éúwça íà" :ïðaø eðz ."éëðà äúî ïéà íàå íéðá éì äáä" :áéúëc¯ì àlà "íà" ïéà,íéðeðçz ïBL ¦¤¥¨¦¦§¦¨¨¦¨¦§¦©¦¥¨¨Ÿ¦¨©¨©¦§ªŸ©¥¥¥¦¤¨§©£¦
ìBçë éäéå 'åâå EîBìL øäpë éäéå éúBöîì záL÷ä eì" :øîBàå ,"òéðëà íäéáéBà èòîk ['åâå] éì òîBL énò eì" :øîBà àeä ïëå§¥¥©¦¥©¦¦§©§¥¤©§¦©§¥¦§©§¨§¦§¨©§¦©¨¨§¤©§¦©

éòî éàöàöå Eòøæ,"íäì äæ íááì äéäå ïzé éî" :ïðaø eðz .'åâå "EäòLa ,äáBè ééeôë éða äáBè ééeôk :ìàøNéì äLî ïäì øîà ©§¤§¤¡¨¥¥¤¨©¨©¦¦¥§¨¨§¨¨¤¨¤¨©¨¤¤§¦§¨¥§¥¨§¥§¥¨§¨¨
äö÷ eðLôðå" :áéúëc ,äáBè ééeôk .äzà ïz :øîBì íäì äéä ,"íäì äæ íááì äéäå ïzé éî" :ìàøNéì àeä Ceøa LBãwä øîàL¤¨©©¨¨§¦§¨¥¦¦¥§¨¨§¨¨¤¨¤¨¨¨¤©¥©¨§¥¨¦§¦§©§¥¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc dxf dcear(ycew zay meil)

Eì øîBìcnll ±àèç íàLd,ãéçéClk Bì íéøîBà[d`xe jl-]ìöà ©§¤¦¨¨¨¦§¦©¥¥¤
ãéçéy`iizz l`e ,jlnd cec `ede ,ezaeyz dlawzpe `hgy ¨¦

.aeylneäì] (êìë åì) íéøîBà ,øeaö eàèç íàåxeaivl[eëììöà §¦¨§¦§¦§§¥¤
øeaö.daeyza eaye lbra e`hgy l`xyi mde ,aye `hgy ¦

àëéøöemb mzaeyz zlawe m`hg z` aezkl dxezd dkxvede ± §¦¨
,cec ly mbe l`xyi lyïðéòeîLà éàcd dyrn wx,ãéçédid §¦©§¦©¨¦

daeyz dliren cigil wxy xnel xyt`íñøôî àìc íeMî¦§Ÿ§©§©
ìáà ,déàèçleäéàèç íñøôîc øeaö,'d lelig yieàîéàyàì ¤§¥£¨¦¦§©§©¤§©§¥¨Ÿ

.daeyz dliren,øeaö ïðéòeîLà éàåwxy xnel xyt` did §¦©§¦©¦
dliren xeaivleäééîçø éLéôðc íeMîmdilr mingxdy ± ¦¦§¦¦©£©§

,miaexndéúeëæ àîélà àìc ãéçé ìáà,dwfg dpi` ezekfy ±àîéà £¨¨¦§Ÿ©¦¨§¥¥¨
àìjkl ,daeyz el lirezàëéøö.mdipy z` aezkl Ÿ§¦¨

:df oipra sqep xn`n,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaøc eðééäå§©§§©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨
áéúëc éàî(` bk 'a l`eny),'ìò í÷eä øábä íàðe ,éLé ïa ãåc íàð' ©¦§¦§ª¨¦¤¦©§ª©¤¤©¨

,äáeLz ìL dleò íé÷äL éLé ïa ãåc íàðleki `hegdy cnily §ª¨¦¤¦©¤¥¦¨¤§¨
.el xtekie daeyz ler envr lr lawl

:enyn sqep xn`nìk ,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîàå§¨©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨¨
çà äåöî äNBòäBzîc÷î ,äfä íìBòa údevnd dze`úëìBäå ¨¤¦§¨©©¨¨©¤§©©§§¤¤

øîàpL ,àaä íìBòì åéðôì(g gp diryi)éðôì Cìäå''ä ãBáëe E÷ãö E §¨¨¨¨©¨¤¤¡©§¨©§¨¤¦§¤§
,'Eôñàé,`ad mlerl jiptl jlz dfd mlera ziyry dwcvdy ©©§¤

.ea zefepb miwicvd zeytp xy` mewnl jqipki d"awd ok ici lre
úçà äøéáò øáBòä ìëådxiar dze` ,dfd mleraBzôtìî §¨¨¥£¥¨©©§©©§

[ezther±]øîàpL ,ïécä íBéì BúëéìBîe(gi e aei`)úBçøà eúôlé' ¦¨§©¦¤¤¡©¦¨§¨§
'åâå íkøclre mze` zttln drxd mkxcy ,'Eca`ie EdYa Elri ©§¨©£©Ÿ§Ÿ¥

.edeza mica`p md ok ici
:df oipra dtqed,øîBà øæòìà éaø`id ixd ,dxiar dyerdäøeL÷ ©¦¤§¨¨¥§¨

áìëk BaøîàpL ,xtihet zy` mr akyl dztzd `ly sqei iabl §¤¤¤¤¡©
(i hl ziy`xa),ì äéìà òîL àìå','dnò úBéäì dìöà ákLxe`iae §Ÿ¨©¥¤¨¦§©¤§¨¦§¦¨

`id oeyld zelitkì',äfä íìBòa 'dìöà ákLeíìBòa 'dnò úBéäì' ¦§©¤§¨¨¨©¤¦§¦¨¨¨
,àaä.`ad mlera alkk `hega dxeyw dxiardy o`kne ©¨

:lbrd `hg oipra xn`näáBè ÷éæçðå eàBa ,Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦§©£¦¨
eàèç àì ïä àìîìàL ,eðéúBáàì,lbrl ecare,íìBòì eðàa àì eðà ©£¥¤¦§¨¥¥Ÿ¨§¨Ÿ¨¨¨

,micilen mpi`y mik`lnk eid mdyøîàpL(e at mildz)éðà' ¤¤¡©£¦
,'íëlk ïBéìò éðáe ízà íéäìà ézøîàdxezd z` elaiwy onfay ¨©§¦¡Ÿ¦©¤§¥¤§ª§¤

,okn xg`l j` ,micilen mpi`y mik`lnk eidízìaç[mzlwlw-] ¦©§¤
íëéNòîe ,lbra,'åâå 'ïeúeîz íãàk ïëà'.mc` ipa lkk mz` ixdy ©£¥¤¨¥§¨¨§

:`xnbd dywneàèç àì éàc àøîéîìl`xyiéãìBî eåä àì §¥§¨§¦Ÿ¨§Ÿ£§¦
,[micilen-]áéúëäå(f h ziy`xa),'eáøe eøt ízàå' ,eid cvike §¨§¦§©¤§§

eidy zexecl xn`p df ieeiv :`xnbd zvxzn .ef devn miniiwnãò©
a dxezd z` elaiwy.éðéñ¦©
`lde :`xnbd dywnáéúk énð éðéña(fk d mixac)íäì øBîà Cì' §¦©©¦§¦¥¡¨¤
,'íëéìäàì íëì eáeLzvxzn .ciledl elkie mdizeypa exzedy ¨¤§¨¢¥¤

mdizeypa exzed :`xnbd,äðBò úçîNìeidy xnel yi oiicr j` §¦§©¨
.micilen mpi`y mik`lnk

:`xnbd dywnëäåáéú(ek d mixac),'åâå 'íäéðáìå íäì áèéé ïòîì' §¨§¦§©©¦©¨¤§¦§¥¤
dpeekd :`xnbd zvxzn .mipa mdl eidiy gkeneïúBàìmipa §¨

íéãîBòä[ecnre eclep xaky±].éðéñ øä ìò ¨§¦©©¦©
:`xnbd dywnáéúëc éàî ,Lé÷ì Léø øîàäå(` d ziy`xa)øôñ äæ' §¨¨©¥¨¦©¦§¦¤¥¤

,ïBLàøä íãàì Bì äéä øôñ éëå ,'åâå 'íãà úBãìBz`l`ãnìî §¨¨§¦¥¤¨¨§¨¨¨¦§©¥
øBc ,åéLøBãå øBc øBc ïBLàøä íãàì àeä Ceøa LBãwä Bì äàøäL¤¤§¨©¨¨§¨¨¨¦§§¨

òébäL ïåék ,åéñðøôe øBc øBc ,åéîëçå øBcoey`xd mc`ìL BøBãì ©£¨¨©§¨¨¥¨¤¦¦©§¤
,Búúéîa ávòúðå BúøBúa çîN àáé÷ò éaøeøîàweqtd z`mildz) ©¦£¦¨¨©§¨§¦§©¥§¦¨¨©

(fi hlwéòø eø÷i äî éìå',['åâå] 'ìà Ez` biydl leki epi`y xnelk §¦©¨§¥¤¥
ecleei dxez ozn xg`l mby cnlp df xn`nne .d"awd zeaygn

.l`xyi ipal zexecåy ,dyw cerïéà ,éñBé éaø øîàgiynïaãåc §¨©©¦¥¥¤¨¦
úBîLð eìëiL ãò àaziy`xa ini zyya exvepyLodaxve` ¨©¤¦§§¨¤©

`xwpd,'óeb',ecleeiy ici lrøîàpL(fh fp diryi)íìBòì àì ék'] ¤¤¡©¦Ÿ§¨

,'éúéNò éðà úBîLðe óBèòé éðôlî çeø ék [óBö÷à çöðì àìå áéøà̈¦§Ÿ¨¤©¤§¦©¦§¨©©£§¨£¦¨¦¦
`le ,`ealn dle`bd onf z` xg`` mlerl `l ,xne` d"awdy
dle`bdy daiqd `l` ,l`xyi mr z` le`bln sevw` gvpl
enyy xve`a iptl ze`vnpd zegex oiicr yiy itl `id zakrzn
zenyp ecleeiy xg`le ,ilv` oiicr md iziyry zenype ,'seb'
oeik ,xnelk ,'iptNn gEx iM' ,weqtd zpeek jke .dle`bd `eaz el`¦©¦§¨©
dle`bd zakrzn ,xnelk ,'sFhri' okl ,seba iptl zegex yiy©£
ip`y zenypdy oeik ,xnelk ,'iziUr ip` zFnWpE' oke ,`ealn§¨£¦¨¦¦

.elk `l oiicr iziyr
`l` :xg` ote`a yiwl yix ly exn`n z` zx`an `xnbdàìŸ

àîézlbra epizea` e`hg `l eli`yàlà ,'íìBòì eðàa àì eðà' ¥¨¨Ÿ¨¨¨¤¨
,íìBòì eðàa àlL éîkzngne ,zeigl mix`yp epizea` eidy §¦¤Ÿ¨§¨

.miaeyg epiid `l mzelcb
:`xnbd dywnéúééî eåä àì eàèç àì éàc àøîéîìeid `l-] §¥§¨§¦Ÿ¨§Ÿ£¨§¦

,[miznáéúëäådxezaúBìçð úLøôe úBîáé úLøtzewqerd §¨§¦¨¨©§¨¨¨©©£
exn`p el` zeiyxt :`xnbd zvxzn .mc` zzinaéàðz ìòm`y ©§©

mdipic ebdpi ezenie l`xyi e`hgi.
:`xnbd zxxanéàðz ìò éàø÷ éáéúk éîedxeza exn`p ike ± ¦§¦¦§¨¥©§©

:`xnbd daiyn .i`pz lr miweqtïéà,ok ok` ±éaø øîà éëäc ¦§¨¦¨©©¦
áéúëc éàî ,Lé÷ì ïa ïBòîL(`l ` ziy`xa)íBé ø÷á éäéå áøò éäéå' ¦§¤¨¦©¦§¦©§¦¤¤©§¦Ÿ¤

,'éMMä`"da 'iyiyd' xn`py dnàeä Ceøa LBãwä äðúäL ãnìî ©¦¦§©¥¤¦§¨©¨¨
øîàå ,úéLàøá äNòî íò,mdläøBzä úà ìàøNé ïéìa÷î íàmeia ¦©£¥§¥¦§¨©¦§©§¦¦§¨¥¤©¨

,oeiqa iyiydáèeî,miniiw eidzeeäBúì íëúà øéæçà ,åàì íàå ¨§¦¨©£¦¤§¤§
.eäBáå.i`pz lr dxeza miweqt exn`py ixd ¨

l`xyi eid `l m`y yiwl yix ixac lr `iyew d`ian `xnbd
:mizn eid `l lbra mi`heg,éáéúéîdxeza xn`p(ek d mixac)éî' ¥¦¥¦

íäì äæ íááì äéäå ïzélM izFvn lM z` xnWle iz` d`xil ¦¥§¨¨§¨¨¤¨¤§¦§¨Ÿ¦§¦§Ÿ¤¨¦§©¨
`id weqtd zpeeky xnele .'mlrl mdipale mdl ahii ornl minId©¨¦§©©¦©¨¤§¦§¥¤§Ÿ¨

,úånä Càìî íäî ìháì,mlerl mdl ahiie eigiy xnelkéà §©¥¥¤©§©©¨¤¦
äøæb äøæâð øákL ,øLôà.zeniy oey`xd mc` lràäy ,zcnlàì ¤§¨¤§¨¦§§¨§¥¨¨Ÿ

ìå äneà àäz àlL éãk àlà äøBzä úà ìàøNé eìaé÷úèìBL ïBL ¦§¦§¨¥¤©¨¤¨§¥¤Ÿ§¥¨§¨¤¤
,'íìBò ãò íäéðáìå íäì áèéé ïòîì' øîàpL ,ïäadaehd `id efe ¨¤¤¤¡©§©©¦©¨¤§¦§¥¤©¨

ixack `ly df ixde .miebd mda ehlyi `ly ,weqta dxen`d
.ezeni `le zend j`ln lhaziy xyt`y xn`y yiwl yix

:`xnbd zvxznàeä[yiwl yix-]éaø ,àéðúc ,àpz éàä ék øîàc§¨©¦©©¨§©§¨©¦
Càìî àäé àlL éãk àlà äøBzä úà ìàøNé eìaé÷ àì ,øîBà éñBé¥¥Ÿ¦§¦§¨¥¤©¨¤¨§¥¤Ÿ§¥©§©

øîàpL ,ïäa èìBL úånä(e at mildz)éðáe ízà íéäìà ézøîà éðà' ©¨¤¥¨¤¤¤¡©£¦¨©§¦¡Ÿ¦©¤§¥
,'íëlk ïBéìòy oeikeízìaç[mzlwlw-]íëéNòîz` mziyre ¤§ª§¤¦©§¤©£¥¤

okl ,lbrd.'ïeúeîz íãàk ïëà'.yiwl yix ixack df ixde ¨¥§¨¨§
:`xnbd dywnénð éñBé éaøå,dyw eilr mb -áèéé ïòîì' áéúëä §©¦¥©¦¨§¦§©©¦©

,'íìBò ãò íäéðáìå íäìdxezd z` elawi xy`ky rnyneäáBè ¨¤§¦§¥¤©¨¨
àéåäc àeä,mdl didz cala daeh ±àkéà äúéî àäoiicr j` ± §¨§¨¨¦¨¦¨

:`xnbd daiyn .dzin mda didz,Cì øîà (éñBé éaø)yàkéìc ïåék ©¦¥¨©¨¥¨§¥¨
[lhazzy-],äúéîaey,Bfî äìBãb äáBè Eì ïéàxn`py dne ¦¨¥§¨§¨¦

.zend lhaziy df oipr z` llek 'ebe 'ahii ornl'
lhal' xn`y dpey`xd `ziixaa `pzd ixaca dpc `xnbd

:`xnbd dywn .'xyt` i` zend j`ln,énð àn÷ àpúåeáéúëä §©¨©¨©¦¨§¦
(my mildz)mkNM oFilr ipaE mY` midl` iYxn` ip`'íãàk ïëà £¦¨©§¦¡Ÿ¦©¤§¥¤§ª§¤¨¥§¨¨

,'ïeúeîz.mizn mpi`y mik`lnk eid e`hg `l eli`y rnyne §
:`xnbd zvxznäúéî éàî,weqta dxen`d,úeiðòeli`y xnelk ©¦¨£¦

.mpenn z` milkne mdi`pey mda mihley eid `l e`hg `l
øî øîàc`ziixaa(:cq mixcp),,éðò ,ïä elà ,íéúîk íéáeLç äòaøà §¨©©©§¨¨£¦§¥¦¥¥¨¦

.íéða Bì ïéàL éîe ,òøBöîe ,àîeñ¨§¨¦¤¥¨¦
:`xnbd zx`anáéúëc ,éðò(hi c zeny)oicnA dWn l` 'd xn`Ie' ¨¦¦§¦©Ÿ¤¤Ÿ¤§¦§¨

mixvn aW KlíéLðàä ìk eúî ék,'LWtp z` miWwandïàîe ¥ª¦§¨¦¦¥¨¨£¨¦©§©§¦¤©§¤©
eäðéð,md ine ±íøéáàå ïúcz` dyn bxdy lr drxtl epiyldy ¦§¨¨©£¦¨

,ixvndéîe[m`de-],eúîixdeeåä éåäéîezn ixdy ,miniiw eid ± ¦¥¦§¥£
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רנט oifge` mipy` cenr d sc ± iying wxtzereay
êì øîåì.miayl dt oegzt ozil ,dzid jln zxifb -ïäéàèç íñøôîã,lelig `ki`e -

.elawzil `l `ni`åúôôìî"zaya wepizd z` oittln" enk ,yealn oeyl ,ezthrn =

.(a ,hkw zay)åðéúåáàì.lbrd iyer -íìåòì åðàá àìeciled `le mik`lnk eidy -

.mipaíúåàì.ipiqa mzcinra xak eidy mipa -äðåò úçîùì,odl xq`p dzr cry -

."dy` l` eybz l`"'åëå åìëéù ãòyi xve` -

zenypd lk exvep ziy`xane ,"seb" enye

.myl mpzpe cledl zecizrdíìåòì àì éë
áéøà"sevw` gvpl `le" ,dle`bd onf xg`l -

sebay zenyp - "iptl xy` gex ik" ,le`bln -

"oall mitehrd" enk ,xg`nd `ed - "sehri"

.iziyr ip`y zenype ,(l ziy`xa)àìù éîë
íìåòì åðàáonf lke ,mlerl miig ody itl -

.melk oiaeyg ep` oi` oiniiw odyåìá÷ àì àä
äøåúä úà ìàøùé`ly o`kn rney ied -

`ly `l` ,dfd mlera meid xky lawl delaw

daeh `id efe ,oda zhley oeyle dne` `dz

."mdl ahii ornl" :o`k daezkdøîàã àåä-

.yiwl yixúåéðòoda ehly e`hgyny -

dide"a meid lk mpenn z` milknd mdi`pey

."lek`líøéáàå ïúã,cq mixcp) xn xn`c -

`l` opi` "miavp" "mivp" xn`py mewn lk :(a

,"mivp" aizk eytp iywana `kde ,mxia`e ozc

.eilr epiyldy mixar oze` epiidøîåà àåä ïëå
éì òîåù éîò åìopgzn `ed jexa yecwdy -

"inr el" .dxezd z` exnyiy mdiptlepiid -

.(l ziy`xa) "jxack idi el od" enk ,dpigz

äáåè ééåôëdaeh wifgdl oixikn opi` -

.milral
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àëéøöå.mzaeyz zlawe m`hg aezkl :yexit -àìîìàùep`a `l e`hg `l

`xap `ly mc`l el gep exnbe epnp :(a ,bi) oiaexrc `nw wxt opixn`c ab lr s`e - mlerl

xecd ixy`e eixy` - wicv `edyk la` ,eteqa `di dn reci oi`y ,ezcil zlgza epiid -

.xity iz` "mlerl ep`a `ly ink"c `pwqnlc ,cere .ekeza `edy

ïéàm`e - sebay zenyp elkiy cr `a cec oa

ediy mieb ici lr elki mewn lkn :xn`z

ly zenypc :opgl` epiax axd xne`e !micilen

xn`c `de .cg` seba opi` mieb lye l`xyi

zenil mei lka clzy dy` dcizr :(a ,l zay)

zeycg zenype ycg seb :xnel yi `ny ,giynd

.eidiéë,"gex" `xwp giyn - sehri iptln gex

gex" :(c dki`) aizkckikde ."'d giyn epit`

enk ,xg`i iptln giynd :`xwc `yexit

.iziyr xy` zenyp ici lr ,"oall mitehrd"

àìàmineq xninl `kilc - mdiqkpn ecxiy

:(fh xacna) gxw zcra aizk `dc ,eid

`l inp mirxevne ."xwpz mdd miyp`d ipird"

ike .oiayei eid dpgnd jeza dcra `dc ,eed

e`txzpy oze` `dc ,e`txzp dxez oznac `niz

mdl eid `lye .lbrd dyrna onenl exfg xak

zegt eid `l jk liayac ,xninl `kil mipa

miyxtn yie .dlgzak epiyldl zeklnl miaexw

odl oi` ok zngnc ,mdiqkpn ecxiy dil rnync

lr ewifdl oileki eid jpd lk la` ,wifdl cer gk

znie" ,drxta ixiin `xwc dihyte .mpenn ici

."mixvn jlnééåôëiietk" m`xw jkl - daeh

eid `ly itl ,oz dz` :xnel evx `ly ,"daeh

.jka daeh el wifgdl mivexãò`l oipy oirax`

m`e .xkfp `l dyn s`y i"yx yxit - yipi` i`w

`ed mb `ld ?l`xyi lr dyn qrk i`n` :xn`z

jixv did `l `edy itly :xnel yie !xkfp `l

mwc dpy mirax` cr al ozp `l ef dltzl

oikixv eidy l`xyi la` ,diaxc dizrc`

ixdy ,dry dze`n opeazdl mdl did ef dltzl

:yxit wgvi epiaxe .milbxnae lbra e`hg xak

mirax` cr df xac lr mdilr citwd `l dyny

lr ecnri dpy mirax` seqlc xeaq did ik ,dpy

eidy ezrca did `le ,oz dz` :exn`ie mpew zrc

la` .daeh ziitk meyn eze` xnel migipn

,zrcl mdl didy d`xy dpy mirax` exaryk

dilr oiadf`e ,daeh ziitk liaya oigipn eidy m
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ãéçé àèç íàL ,Eì øîBì¯ìöà Cìk :Bì íéøîBà ©§¤¦¨¨¨¦§¦§¨¥¤
øeaö eàèç íàå ,ãéçé¯.øeaö ìöà Cìk :Bì íéøîBà ¨¦§¦¨§¦§¦§¨¥¤¦

íñøtî àìc íeMî ,ãéçé ïðéòeîLà éàc ,àëéøöe§¦¨§¦©§¦©¨¦¦§¨¦©§¥
éàå ;àì àîéà eäéàèç íñøtîc øeaö ìáà ,déàèç£¨¥£¨¦§¦©§¥¤§©§¥¨¨§¦
ãéçé ìáà ,eäééîçø éLéôðc íeMî ,øeaö ïðéòeîLà©§¦©¦¦¦§¦¦©£©§£¨¨¦
éaøc eðééäå .àëéøö ,àì àîéà déúeëæ àîélà àìc§¨©¦¨§¥¥¨¨§¦¨§©§§©¦
íàð" :áéúëc éàî ,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨©¦§¦§ª
ïa ãåc íàð ?"ìò í÷ä øábä íàðe éLé ïa ãåc̈¦¤¦©§ª©¤¤ª©¨§ª¨¦¤
ìàeîL éaø øîàå .äáeLz ìL dleò íé÷äL éLé¦©¤¥¦¨¤§¨§¨©©¦§¥
úçà äåöî äNBòä ìk :ïúðBé éaø øîà éðîçð øa©©§¨¦¨©©¦¨¨¨¨¤¦§¨©©

äfä íìBòa¯,àaä íìBòì åéðôì úëìBäå Bzîc÷î ¨¨©¤§©©§§¤¤§¨¨¨¨©¨
éðôì Cìäå" :øîàpLìëå ;"Eôñàé 'ä ãBáëe E÷ãö E ¤¤¡©§¨©§¨¤¦§¤§©©§¤§¨
úçà äøéáò øáBòä¯,ïécä íBéì ezëéìBîe Bzôtìî ¨¥£¥¨©©§©©§¦©§©¦

øæòìà éaø .'åâå "íkøc úBçøà eúôlé" :øîàpL¤¤¡©¦¨§¨§©§¨©¦¤§¨¨
äéìà òîL àìå" :øîàpL ,áìëk Ba äøeL÷ :øîBà¥§¨§¤¤¤¤¡©§Ÿ¨©¥¤¨

ìì" ,"dnò úBéäì dìöà ákL"dìöà ákL¯íìBòa ¦§©¤§¨¦§¦¨¦§©¤§¨¨¨
"dnò úBéäì" ,äfä¯:Lé÷ì Léø øîà .àaä íìBòa ©¤¦§¦¨¨¨©¨¨©¥¨¦

eàèç àì ïä àìîìàL ,eðéúBáàì äáBè ÷éæçðå eàBa§©£¦¨©£¥¤¦§¨¥¥Ÿ¨§
¯íéäìà ézøîà éðà" :øîàpL ,íìBòì eðàa àì eðà̈Ÿ¨¨¨¤¤¡©£¦¨©§¦¡Ÿ¦

íëéNòî ízìaç ,"íëlk ïBéìò éðáe ízà¯àì éàc ,àøîéîì .'åâå "ïeúeîz íãàk ïëà" ©¤§¥¤§ª§¤¦©§¤©£¥¤¨¥§¨¨§§¥§¨§¦¨
!"eáøe eøt ízàå" :áéúëäå ?eãìBî eåä àì eàèç¯.éðéñ ãò¯øîà Cì" :áéúk éîð éðéña ¨§¨£§§¨§¦§©¤§§©¦©§¦©©¦§¦¥¡Ÿ

!"íëéìäàì íëì eáeL íäì¯.äðBò úçîNì¯!'åâå "íäéðáìå íäì áèéé ïòîì" :áéúëäå ¨¤¨¤§¨¢¥¤§¦§©¨§¨§¦§©©¦©¨¤§¦§¥¤
¯"íãà úãìBz øôñ äæ" :áéúëc éàî ,Lé÷ì Léø øîàäå .éðéñ øä ìò íéãîBòä ïúBàì§¨¨§¦©©¦©§¨¨©¥¨¦©¦§¦¤¥¤§Ÿ¨¨

ïBLàøä íãàì àeä Ceøa LBãwä Bì äàøäL ãnìî ?ïBLàøä íãàì Bì äéä øôñ éëå ?'åâå§¦¥¤¨¨§¨¨¨¦§©¥¤¤§¨©¨¨§¨¨¨¦
,àáé÷ò éaø ìL BøBãì òébäL ïåék ,åéñðøôe øBc øBc ,åéîëçå øBc øBc ,åéLøBãå øBc øBc§§¨©£¨¨©§¨¨¥¨¤¦¦©§¤©¦£¦¨

éòø eø÷i äî éìå" :øîà ,Búúéîa ávòúðå BúøBúa çîNïéà :éñBé éaø øîàå ;['åâå] "ìà E ¨©§¨§¦§©¥§¦¨¨©§¦©¨§¥¤¥§¨©©¦¥¥
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!"éúéNò éðà úBîLðe óBèòé éðôlî çeø ék¯éîk :àlà ,íìBòì eðàa àì eðà àîéz àì ¦©¦§¨©©£§¨£¦¨¦¦¨¥¨¨Ÿ¨¨¨¤¨§¦
áéúëäå ?éúééî eåä àì eàèç àì éàc ,àøîéîì .íìBòì eðàa àlLúLøôe úBîáé úLøt ¤Ÿ¨¨¨§¥§¨§¦¨¨§¨£¨§¥§¨§¦¨¨©§¨¨¨©

!úBìçð¯.éàðz ìò¯?éàðz ìò éàø÷ éáéúk éîe¯,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà éëäc ,ïéà §¨©§©¦§¦¦§¨¥©§©¦§¨¦¨©©¦¦§¤¨¦
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עבודה זרה. לפני אידיהן - פרק ראשון דף ה עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc dxf dcear(ycew zay meil)

Eì øîBìcnll ±àèç íàLd,ãéçéClk Bì íéøîBà[d`xe jl-]ìöà ©§¤¦¨¨¨¦§¦©¥¥¤
ãéçéy`iizz l`e ,jlnd cec `ede ,ezaeyz dlawzpe `hgy ¨¦

.aeylneäì] (êìë åì) íéøîBà ,øeaö eàèç íàåxeaivl[eëììöà §¦¨§¦§¦§§¥¤
øeaö.daeyza eaye lbra e`hgy l`xyi mde ,aye `hgy ¦

àëéøöemb mzaeyz zlawe m`hg z` aezkl dxezd dkxvede ± §¦¨
,cec ly mbe l`xyi lyïðéòeîLà éàcd dyrn wx,ãéçédid §¦©§¦©¨¦

daeyz dliren cigil wxy xnel xyt`íñøôî àìc íeMî¦§Ÿ§©§©
ìáà ,déàèçleäéàèç íñøôîc øeaö,'d lelig yieàîéàyàì ¤§¥£¨¦¦§©§©¤§©§¥¨Ÿ

.daeyz dliren,øeaö ïðéòeîLà éàåwxy xnel xyt` did §¦©§¦©¦
dliren xeaivleäééîçø éLéôðc íeMîmdilr mingxdy ± ¦¦§¦¦©£©§

,miaexndéúeëæ àîélà àìc ãéçé ìáà,dwfg dpi` ezekfy ±àîéà £¨¨¦§Ÿ©¦¨§¥¥¨
àìjkl ,daeyz el lirezàëéøö.mdipy z` aezkl Ÿ§¦¨

:df oipra sqep xn`n,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaøc eðééäå§©§§©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨
áéúëc éàî(` bk 'a l`eny),'ìò í÷eä øábä íàðe ,éLé ïa ãåc íàð' ©¦§¦§ª¨¦¤¦©§ª©¤¤©¨

,äáeLz ìL dleò íé÷äL éLé ïa ãåc íàðleki `hegdy cnily §ª¨¦¤¦©¤¥¦¨¤§¨
.el xtekie daeyz ler envr lr lawl

:enyn sqep xn`nìk ,ïúðBé éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîàå§¨©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦¨¨¨
çà äåöî äNBòäBzîc÷î ,äfä íìBòa údevnd dze`úëìBäå ¨¤¦§¨©©¨¨©¤§©©§§¤¤

øîàpL ,àaä íìBòì åéðôì(g gp diryi)éðôì Cìäå''ä ãBáëe E÷ãö E §¨¨¨¨©¨¤¤¡©§¨©§¨¤¦§¤§
,'Eôñàé,`ad mlerl jiptl jlz dfd mlera ziyry dwcvdy ©©§¤

.ea zefepb miwicvd zeytp xy` mewnl jqipki d"awd ok ici lre
úçà äøéáò øáBòä ìëådxiar dze` ,dfd mleraBzôtìî §¨¨¥£¥¨©©§©©§

[ezther±]øîàpL ,ïécä íBéì BúëéìBîe(gi e aei`)úBçøà eúôlé' ¦¨§©¦¤¤¡©¦¨§¨§
'åâå íkøclre mze` zttln drxd mkxcy ,'Eca`ie EdYa Elri ©§¨©£©Ÿ§Ÿ¥

.edeza mica`p md ok ici
:df oipra dtqed,øîBà øæòìà éaø`id ixd ,dxiar dyerdäøeL÷ ©¦¤§¨¨¥§¨

áìëk BaøîàpL ,xtihet zy` mr akyl dztzd `ly sqei iabl §¤¤¤¤¡©
(i hl ziy`xa),ì äéìà òîL àìå','dnò úBéäì dìöà ákLxe`iae §Ÿ¨©¥¤¨¦§©¤§¨¦§¦¨

`id oeyld zelitkì',äfä íìBòa 'dìöà ákLeíìBòa 'dnò úBéäì' ¦§©¤§¨¨¨©¤¦§¦¨¨¨
,àaä.`ad mlera alkk `hega dxeyw dxiardy o`kne ©¨

:lbrd `hg oipra xn`näáBè ÷éæçðå eàBa ,Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦§©£¦¨
eàèç àì ïä àìîìàL ,eðéúBáàì,lbrl ecare,íìBòì eðàa àì eðà ©£¥¤¦§¨¥¥Ÿ¨§¨Ÿ¨¨¨

,micilen mpi`y mik`lnk eid mdyøîàpL(e at mildz)éðà' ¤¤¡©£¦
,'íëlk ïBéìò éðáe ízà íéäìà ézøîàdxezd z` elaiwy onfay ¨©§¦¡Ÿ¦©¤§¥¤§ª§¤

,okn xg`l j` ,micilen mpi`y mik`lnk eidízìaç[mzlwlw-] ¦©§¤
íëéNòîe ,lbra,'åâå 'ïeúeîz íãàk ïëà'.mc` ipa lkk mz` ixdy ©£¥¤¨¥§¨¨§

:`xnbd dywneàèç àì éàc àøîéîìl`xyiéãìBî eåä àì §¥§¨§¦Ÿ¨§Ÿ£§¦
,[micilen-]áéúëäå(f h ziy`xa),'eáøe eøt ízàå' ,eid cvike §¨§¦§©¤§§

eidy zexecl xn`p df ieeiv :`xnbd zvxzn .ef devn miniiwnãò©
a dxezd z` elaiwy.éðéñ¦©
`lde :`xnbd dywnáéúk énð éðéña(fk d mixac)íäì øBîà Cì' §¦©©¦§¦¥¡¨¤
,'íëéìäàì íëì eáeLzvxzn .ciledl elkie mdizeypa exzedy ¨¤§¨¢¥¤

mdizeypa exzed :`xnbd,äðBò úçîNìeidy xnel yi oiicr j` §¦§©¨
.micilen mpi`y mik`lnk

:`xnbd dywnëäåáéú(ek d mixac),'åâå 'íäéðáìå íäì áèéé ïòîì' §¨§¦§©©¦©¨¤§¦§¥¤
dpeekd :`xnbd zvxzn .mipa mdl eidiy gkeneïúBàìmipa §¨

íéãîBòä[ecnre eclep xaky±].éðéñ øä ìò ¨§¦©©¦©
:`xnbd dywnáéúëc éàî ,Lé÷ì Léø øîàäå(` d ziy`xa)øôñ äæ' §¨¨©¥¨¦©¦§¦¤¥¤

,ïBLàøä íãàì Bì äéä øôñ éëå ,'åâå 'íãà úBãìBz`l`ãnìî §¨¨§¦¥¤¨¨§¨¨¨¦§©¥
øBc ,åéLøBãå øBc øBc ïBLàøä íãàì àeä Ceøa LBãwä Bì äàøäL¤¤§¨©¨¨§¨¨¨¦§§¨

òébäL ïåék ,åéñðøôe øBc øBc ,åéîëçå øBcoey`xd mc`ìL BøBãì ©£¨¨©§¨¨¥¨¤¦¦©§¤
,Búúéîa ávòúðå BúøBúa çîN àáé÷ò éaøeøîàweqtd z`mildz) ©¦£¦¨¨©§¨§¦§©¥§¦¨¨©

(fi hlwéòø eø÷i äî éìå',['åâå] 'ìà Ez` biydl leki epi`y xnelk §¦©¨§¥¤¥
ecleei dxez ozn xg`l mby cnlp df xn`nne .d"awd zeaygn

.l`xyi ipal zexecåy ,dyw cerïéà ,éñBé éaø øîàgiynïaãåc §¨©©¦¥¥¤¨¦
úBîLð eìëiL ãò àaziy`xa ini zyya exvepyLodaxve` ¨©¤¦§§¨¤©

`xwpd,'óeb',ecleeiy ici lrøîàpL(fh fp diryi)íìBòì àì ék'] ¤¤¡©¦Ÿ§¨

,'éúéNò éðà úBîLðe óBèòé éðôlî çeø ék [óBö÷à çöðì àìå áéøà̈¦§Ÿ¨¤©¤§¦©¦§¨©©£§¨£¦¨¦¦
`le ,`ealn dle`bd onf z` xg`` mlerl `l ,xne` d"awdy
dle`bdy daiqd `l` ,l`xyi mr z` le`bln sevw` gvpl
enyy xve`a iptl ze`vnpd zegex oiicr yiy itl `id zakrzn
zenyp ecleeiy xg`le ,ilv` oiicr md iziyry zenype ,'seb'
oeik ,xnelk ,'iptNn gEx iM' ,weqtd zpeek jke .dle`bd `eaz el`¦©¦§¨©
dle`bd zakrzn ,xnelk ,'sFhri' okl ,seba iptl zegex yiy©£
ip`y zenypdy oeik ,xnelk ,'iziUr ip` zFnWpE' oke ,`ealn§¨£¦¨¦¦

.elk `l oiicr iziyr
`l` :xg` ote`a yiwl yix ly exn`n z` zx`an `xnbdàìŸ

àîézlbra epizea` e`hg `l eli`yàlà ,'íìBòì eðàa àì eðà' ¥¨¨Ÿ¨¨¨¤¨
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רס
oifge` mipya cenr d sc ± iying wxtzereay

ì÷åì÷ä íçìáede`xw uegl oi`vei opi`e mdixa` lka rlap didy iptne ,ond `ed lw -

z`vle gexhl oikixv eid `ly ,dlecb daeh mdl dzid `ide .jk lr epbxe ,"lwelw"

`le odicivl `l oiptp oi` ,oiptp odyk :([a ,dp] q zekxa) `ipzc ,zepRl ze`qxt yly¨

.did ze`qxt yly l`xyi dpgne ,odixg`l `l` odiptléãîò äúúð øùài`pb oeyl -

`ede ,mewn ly ezpzna dlwlwd dlezy ,`ed

.xfrl el d`yräæîø àì`l` ef dgkezl -

g`lzeaxra dxez dpyna ,dpy mirax` x

eidzy zrcl al mkl ozp `le :mdl xn` a`en

s` [`nl`] .mkn ywan did dn le`yl mircei

cr df xac eal lr zzl xkfp `l epiax dyn

.dpy mirax`äéáøã äéúòãà ùéðéà éà÷ àì-

,dpy mirax` cr ezpeaze ezrc seq zrcl

mirax` cr l`xyil dfnx `l dyn ixdy

.dpyìâø éçìùîilbx oikilyne miglyn -

rxd xvi .mdilrn mc`d lr `ad rxd xvi

yi`l jld `aie" :aizkck ,"gxe`" iexw

.(ai a l`eny) "xiyrdéàä éìåë ïðéòá éîå-

mei jxevl dnda i`dl ieb dl oiafc opiyiigc

okl mcew mini dyly eci`?äòáøà éðäá
íé÷øôoiafc o`n lkc ypi`l dil opiwfgn -

:xn`w ikd meyne ,dineia dl higy dnda

zad z` dz` hgyz l`e ,hegyl izxkn dn`

cg` meiac ,"epa z`e eze`" meyn ,xekn`y

xya `la xyt` i` mini el`e ,oexg`d aiign

.lkd oipeweâç ìù ïåøçàä áåè íåé áøòiptn -

`ly in :opzc ,bgd zepaxw znlyd mei `edy

.'eke bgïñéðã øùò äòáøàå.migqt meyn -

úøöò áøò.di`x zlere dbibg inly meyn -

äðùä ùàøì ïëå.xya oilke`e ,`ed aeh mei -

[íéøåôëä íåé áøòå] (íéøåôëä íåéå)inp -

.'eke "ea dryza dzeye lke`d lk" meyn

ìéìâáipzw .xzei dgny zeaxdl oilibx eid -

dcerq inwn yipi` oiaf `l `nl` ,aeh mei axr

did `l lenz` dxkn eli`e ,`nei cg `l`

mini dyly dpew mc` oi` `dc ,meid el xidfn

.iyily mei zcerq ikxv okl mcewäáø÷äì-

.mini dyely dixg` xfgn ieb ,dxf dcearl

ïé÷åãá.frla `"lih =çð éðáì øåñàã-

ebdpy zepaxwc `inece ,deabl aixwdl

.odly dxf dcearl oibdep od minyl mdizea`

éçä ìëîåaixwdl gp cizr didy my lr -

'ebe "dxedhd dndad lkn gwie" :aizkc ,odn

.(g ziy`xa)
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íøöé`aie" :aizkck ,"gxe`" `xwp rxd xvic ,"lbx iglyn"n dil yixc - mcia xeqn

."xiyrd yi`l jldéîåjk lk libx mc` ike :i"yx yxit - i`d ilek opira

,dxf dcear ly ci` mei `edy itl mcew mini dyly zxq`c ,ebge ezgny eal lr zelrdl

mzd :wiqne ,'eke miwxt drax`a :opzde ?icene lif`e eita xicz dxf dcear my xkfpe

iwqr lr `l` bgd iptl cexh epi`y ,dlik`lc

jixvy ,daxwdlc `kd .`nei cga ibq - dlik`

jklde ,inei `zlz ira - daxwd iwqr xg` xfgl

meyn ,xknne gwn ipipr lka zzle z`yl xeq`

.icene lif`e eita xeby dxf dcear myc

áøòhwp `lc `d - bg ly oexg`d aeh mei

itl ,bg ly oey`xd [aeh mei axr] (mei)

i`pt mdl oi`e dkeqe alel zevna micexh mdy

zeaxdldrax` jpdac miyxtn yie .zecerqa

ly oexg`d aeh mei :eda zi` dax `nrh miwxt

eiptlyn welge envr ipta onf `edy itl - bg

ly iriaya ok oi`y dn ,dcerqa zeaxdl epwz

,l`xyi liaya eid ipinyay zepaxwd mbe .gqt

itl - gqt axre .miebd cbp oiaixwn eid bgd lke

- zxvre .zexigl d`ivie dle`b mei `edy

:(a ,gq migqt) "mixac el`" wxta opixn`ck

y`xe ."mkl" inp opirac zxvra micen lkd

dcerqa miaxn dpyd zlgz `edy iptn - dpyd

oniql ea miyer mipipr dnke ,dti oniq zeyrl

,d) zezixke (` ,ai) zeixed zkqna xn`ck ,dti

.(a

éøáãëålilba mixetkd mei axr s` iqei iax

(` ,d) zeaezkc `nw wxta :dniz -

ipya zeidl lgy mixetkd mei :`cenlz jixtc

i`n`e .ser oa hegyi `ny dxfb dgci zaya

iax ixacl jixte lkd ixacc miwxt ipd lk wiay

`ail` jixt xityc :xnel yie ?ililbd iqei

dndac ,`wec ser oan dikxit xwirc ,opaxc

miwxtae ,xkcine dlitdl dxizi `gxih `ki`

mixetkd meiae .zendaa wx oilibx mpi` el`

opixn`ck ,milw mixace mibce zetera milibx

`hiig `edda `caer (`i wxt) dax ziy`xaa

.oixpic xqixz `pep cg oafcïðúäåoil`ey

oaxw oi`y dzr mby it lr s`e - gqtd zeklda

lkn ,mei miyely mcew gqtd zeklda oil`ey

xn`ck ,dpwzp oaxwd lr dpwzd xwir mewn

`iap ixdy :(a ,e) migqtc `nw wxta `nrh

.ipy gqt lr xidfne oey`x gqta cnerïéðî
dnaa deabl aixwdl :yexit - 'eke xa` xqegnl

oiray oiweca elit` ycwnd ziaa eli`c ,odly

."eaixwz `l xkp oa cine" :aizkc ,xeq` inp

`ed jexa yecwd xidfdc "igd lkne" dil iziine

cizry iptn daiza xa` xqegn `iadl gpl

jenqa onwl `d :xn`z m`e .oaxw mdn `iadl

"`iaz lkn mipy xya lkn igd lkne" :aizkc ,mipy mipy mdy aizk d`nh dnda iab `xwc ,`iyw cere !gp ipal exq`p `le ,qixqe owf daizd l` `iadln inp exidfdc xn` (` ,e)

,`pixg` `nrh `ki`c oeik ,daizd z`adn mhrny dna oaxwl qixqe owf el` xeq`l oi`c :xnel yie !(` ,fhw) migafc `xza wxt rnynck ,gp ipal s` edpip oaxw ipa e`l edpde ,'ebe

dndale .mlerd meiwl oie`x md ixd ?daizl m`iadln ehrnp dnl oaxwl oxq`l e`l i` ,xa` xqegn la` .mlerd meiwl oie`x mpi`y itl epiid aezkd ohrnc `dc xninl `ki`c

.daxwdl efg `l inp minlyc oeikc ,i`w ivn `l inp jgxk lr d`nhïéðî:dnize .xaca xdfen gp oae xenb xeqi` `edy "xeq`" oeyln wcwcl yi - gp ipal xeq`y xa` xqegnl

lk` obd ur lkn" opiyxcck e`l rney dz` od llkn `d ,`icda `aizk `l dizxdf`c meyn xnel oi`e ?dzin eilr eaiigzie ,eehvpy zevn ray icda dil aiyg `l `nrh i`n

:dil opixn` xa` xqegn xcp m`e ,l`xyik zeacpe mixcp mixcep miebdy opiaxn "yi` yi`"nc ,`ed dyr mew i`dc :xnel yi `l` !exag zy`a `le "ezy`a wace" ,lfb `le "lk`z

`ki` inc ,`hiyt ?il dnl ,dlbx rhwp dtb dyai ihernl "serd lk" `le "serd on" opikxvnc (a ,ck) oiyecwc `nw wxt opixn`c `de .aiygw `l dyre mewe ,mly oaxw `ade mew

oia welig oi` dndaae ,sera zexkfe zenz oi`e dndaa zexkfe zenz :opixn`ck ,sera exzed dndaa oilqetd oinen x`yy oeik jzrc `wlqc :xnel yie ?xeq` ieble ixy l`xyilc icin

e ."serd on" :ol rnyn `w ,ixzyp inp xa` xqegn oinend exzedy oeik `nip inp sera - xa` xqegna oia oinena,l`xyil xa` xqegn xeq`l "serd on" aizk `l i`c :xnel yi cer

l`xyil - ipiqa zipyp `le gp ipal dxn`py devn lk :(` ,hp oixcdpq) "zezin rax`" wxta xn`ck ,gp ipa iab aizkc ab lr s` l`xyil xeq`l `a aezkde ,exzyn gp ipac `pin` ded

.dxn`p dfle dfl - ipiqa zipyp ,gp ipal `le dxn`p
`l`
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רסי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc dxf dcear(ycew zay meil)

,'ì÷Bìwä íçlamdl ozp d"awd ik ,daeh zeitk dzid ef mzprhe ©¤¤©§¥
eidi `ly mdixai` lka rlape mdirna lw dyrpy ond z`
.'lwelwd mgla dvw epiytpe' eilr exn` mde ,zeptzdl mikixv

m`xwy dne,äáBè ééeôk éðaietk didy oey`xd mc` ipa epiid §¥§¥¨
,daeháéúëc(ai b ziy`xa)d"awl oey`xd mc` ly ezaeyza ¦§¦

,elke`l `l edeivy zrcd urn lk` m`d el`yyxn`Ie'©Ÿ¤
,mc`d,'ìëBàå õòä ïî éì äðúð àéä éãnò äzúð øLà äMàä ¨¨¨¨¦¨£¤¨©¨¦¨¦¦¨§¨¦¦¨¥¨¥

lk`y e`hg z` dlzy ,d"awdl daeh zeitk dzid ezaeyze
.ecbpk xfr didzy d"awd el ozpy dy`a ,zrcd urn

e :df oipra dkiynn `xnbdìàøNéì ïäì dæîø àì eðéaø äLî óà©Ÿ¤©¥Ÿ§¨¨¨¤§¦§¨¥
,ezgkeza,äðL íéòaøà øçàì àlàøîàpL(c hk mixac)CìBàå' ¤¨§©©©§¨¦¨¨¤¤¡©¨¥

'äðL íéòaøà øaãna íëúà,'ebeáéúëe(b my)áì íëì 'ä ïúð àìå' ¤§¤©¦§¨©§¨¦¨¨§¦§Ÿ¨©¨¤¥
'åâåwxy epiide .'dGd mFId cr rnWl mipf`e zF`xl mipire zrcl̈©©§¥©¦¦§§¨§©¦¦§Ÿ©©©©¤

mdl ozp `ly dyn mdl xn` ,xacna ekldy dpy mirax` seqa
gkene ,miny z`xi mala qipkiy epnn eywaiy zrcl al d"awd

.dpy mirax` xg` wx dfl al miyl dyn xkfp `ly,äaø øîà̈©©¨
dpéî òîLy ,cenll yi o`kn ±ãò déaøc dézòcà Léðéà éà÷ àì §©¦¨Ÿ¨¥¦¦©©§¥§©¥©

ïéðL ïéòaøà,dpy mirax` cr eax zrc seq lr cner mc` oi` ± ©§§¦§¦
,dpy mirax` cr d"awd zrc lr cnr `l epiax dyn s` ixdy

.jk lr l`xyil fnx f` wxe
áéúëc éàî ,äàpa éaø íeMî ïðçBé éaø øîà(k al diryi)íëéøLà' ¨©©¦¨¨¦©¦©¨¨©¦§¦©§¥¤

,'øBîçäå øBMä ìâø éçlLî ,íéî ìk ìò éòøBæz` yexcl yi §¥©¨¨¦§©§¥¤¤©§©£
,weqtd,íéãñç úeìéîâáe äøBza ïé÷ñBòL ïîæa ,ìàøNé íäéøLà©§¥¤¦§¨¥¦§©¤§¦©¨¦§¦£¨¦

íøöérxdeñî íä ïéàå ,íãéa øeñî,øîàpL ,íøöé ãéa íéø ¦§¨¨§¨¨§¥¥§¦§©¦§¨¤¤¡©
øîàpL ,ä÷ãö àlà äòéøæ ïéàå ,'íéî ìk ìò éòøBæ íëéøLà'i ryed) ©§¥¤§¥©¨¨¦§¥§¦¨¤¨§¨¨¤¤¡©

(ai,'ãñç éôì eøö÷å ä÷ãöì íëì eòøæ'`xwp dwcv dyerdy ixd ¦§¨¤¦§¨¨§¦§§¦¤¤
,'rxef'øîàpL ,äøBz àlà íéî ïéàå(` dp diryi)eëì àîö ìk éBä' §¥©¦¤¨¨¤¤¡©¨¨¥§
,'íénìmkixy` ,'min lk lr irxef mkixy`' weqtd yexit `vnpe ©©¦

dxezae drixf z`xwpd dwcva miweqr mz`y onfa l`xyi
md ok ici lry ,'lbxd iglyn' xn`p jk lre .min z`xwpd
,gxe` `xwpy rxd xvi ilbx z` mdilrn mikilyne miglyn

.mikxca eilbxa jledy oeik
weqta xn`p :df weqt seq lr ztqep dyxc d`ian `xnbd
Bîöò íãà íéNé íìBòì ,eäiìà éác àðz ,'øBîçäå øBMä ìâø éçlLî'§©§¥¤¤©§©£¨¨§¥¥¦¨§¨¨¦¨¨©§

ìBòì øBLk ,äøBú éøác ìò,ex`ev lr lerd z` `yepy xeyk ± ©¦§¥¨§§
éBàOîì øBîçëå.`yn eilr `yepy xengke ± §©£§©

miakek icaer ly odici` iptl ,dpyna epipyìLøeñà íéîé äL §Ÿ¨¨¦¨
.'åëå íänò úúìå úàNì̈¥§¨¥¦¨¤

:`xnbd zl`eyéàä élek ïðéòa éîejk lk yeygl yi ike ± ¦¨¦©¥©
,mci` mei mcew mini dyly miaek icaer mr xknne gwn xeq`le

ïðúäådpyna epipy ixde ±(.bt oileg)dnda zhigy xeqi` iabl §¨§©
,cg` meia dpaeíé÷øt äòaøàa[mipnf±]äðMal`xyi jxc §©§¨¨§¨¦©¨¨

dze` dpewy mixne` mzqa dnda f` dpewde ,zecerq zeyrl
jkitle ,cin dhgeyl zpn lrBøéáçì äîäa øëBnädligz xkne ©¥§¥¨©£¥

dza z` e` dn` z` mei eze`aéøöBòéãBäì Cjl rc ,el xnele ¨¦§¦
z`ydnàef dnda lyézøëîmeidì,èBçLz`y e`ézøëî dza ¦¨¨©§¦¦§¦¨¨©§¦
meidì,èBçLjl xeq`e ,meid dhgyp `ny yeygl dz` jixve ¦§

.ef dnda meid hegylïä elàå,el` mipnfïBøçàä áBè íBé áøò §¥¥¤¤¨©£
âç ìL.bgd zepaxw z` minilyn eid eay iptn ,zekeqdíBé áøò ¤©¤¤

,çñt ìL ïBLàøä áBè.gqt zepaxw mi`ian eid eayúøöò áøòå ¨¦¤¤©§¤¤£¤¤
.di`x zelere dbibg inly mi`ian eid eay ,zereayd bg axr ±

,äðMä Làø áøòå.xya ea milke`e `ed aeh meiyéøáãëeitle±] §¤¤Ÿ©¨¨§¦§¥
[ixacóà éìéìbä éñBé éaøa,ìéìba íéøetkä íBé áøòeidy itl ©¦¥©§¦¦©¤¤©¦¦©¨¦

z`f `ziixan .xyal mikixv eide dgny ea zeaxdl my milibx
ic `l` mcew mini dnk dcerq ikxv dpwiy yeygl oi`y cnlp
mipnf mcew mini dyly dnda xkendy exn` `l oky ,cg` meia
dyly exq` miakek icaer iabl recne ,dpewl ricedl jixv el`

.mci` mei mcew mini
:`xnbd zvxzníúä,'epa z`e eze`' xeqi` iabl ±äìéëàìc± ¨¨§©£¦¨

,dlik` xear `id dipwdyàîBé ãça àéâñxkend zrceda ic ± ©§¨§©¨
ezlik` mcew mini dyly dpew mc` oi`y meyn ,mcew cg` mei

la` ,ezcerq ikxv z`àëä,mci` mei iabl ±äáø÷äìc± ¨¨¦§©§¨¨
,dxf dcearl daxwd xear `id dipwdyéîBé àúìz ïðéòajixv ± ¨¦©§¨¨¥

caerdy oeik ,mci` meil mcew mini dyly xeknl `le yeygl
.ezaxwdl zeie`xy zenda ixg` mini mze`a xfgn miakek

:`xnbd zl`eyéîBé àúìúa ébñ äáø÷äìezaxwd xear ike ± §©§¨¨©¦¦§¨¨¥
,dpkd ly mini dylya ic dndaïéìàBL ,[àéðúäå] (ïðúäå)§¨©§¨£¦

ìL çñtä íãB÷ çñtä úBëìäaìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ,íBé íéL §¦§©¤©¤©¤©§Ÿ¦©¨¦§¤©§¦¥
à.úBúaL ézL ,øîBopekzdl yi oaxwd zaxwd jxevly ixd ¥§¥©¨

,miireay opekzdl yi l`ilnb oa oerny oax itle ,mei miyly
.mini dyly wx xeqi` yi mci` mei iabl recne

:`xnbd daiynïðà,l`xyi ipa ,epiabl ±éìñôc ïéîeî éçéëLc± £©¦§¦¦¦§¨§¦
,oaxwd z` milqetd minen miievnyeeléôà`ed mend m` £¦

ïéòaL ïéweãa,oird z` dqknd mexwa -ïéîBé ïéúìz ïðéòa± §¦¤¨©¦¨¦©§¨¦¦
la` ,dpkdl mei miyly ep` mikixveäðéà,miebd ,md ±øqeçîc ¦§¦§©

eäì úéà øáàj` ,miaixwn mpi` xa` zxqegnd dnda wxy ± ¥¤¦§
,miaixwn md minen x`yébñ éîBé àúìúamini dylya mdl ic ± ¦§¨¨¥©¦

`ed mci` mei mcew zenda mdl xeknl xeqi`d okle ,dpkd ly
.mini dyly wx

aixwdl `ly micitwn miebdy oiprd xewn z` d`ian `xnbd
:xa` zxqegn dnda mzcearløqeçîì ïépî ,øæòìà éaø øîàc§¨©©¦¤§¨¨¦©¦¦§©

øeñàc øáàdaxwdaáéúëc ,çð éðáì(hi e ziy`xa)ìkî éçä ìkîe' ¥¤§¨¦§¥Ÿ©¦§¦¦¨¨©¦¨
'åâå ìkî íéðL øNaxn`p df ieeive ,'KY` zigdl daYd l` `iaY ¨¨§©¦¦Ÿ¨¦¤©¥¨§©£Ÿ¦¨

xn`py itk ,zepaxw mdn aixwdl cizr gp didy my lrziy`xa)

(k g'ebe dxFdHd dndAd lMn gTIe 'ebe gAfn gp oaIednne . ©¦¤Ÿ©¦§¥©©¦©¦Ÿ©§¥¨©§¨
yäøBz äøîàxnel dzpeeky yexcl yi 'igd lkn'äîäa àáä ¨§¨¨¨¥§¥¨

,dlL íéøáà éLàø ïéiçLmdl xq`py oeikne .xa` zxqegn dpi`e ¤©¦¨¥¥¨¦¤¨
xeqi` mibdep md jkl ,mixai` zexqegn zenda d"awl aixwdl

.mdly miakek zcearl miaixwnyk mb df
:`xnbd zl`eyàìc äôéøè éèeòîì déì éòaéî éàäweqt ixde ± ©¦¨¥¥§©¥§¥¨§Ÿ

`l` dtixh dpi`y dnda `iadl jixvy hrnl ick jxved df
.leqt xa` xqegny oipne ,zeigl die`x

:`xnbd daiynà÷ôð 'òøæ úBiçì'î äôéøèzeigl' xn`py dnn ± §¥¨¦§©¤©¨§¨
'rxf(b f ziy`xa)xnelk ,rxf d`ian dpi`y dtixh hrnl yi

xqegn hrnl yi 'igd lkn' xn`py dnn `linne ,zclei dpi`y
.xa`

:`xnbd zl`eyøîàc ïàîì àçéðäxne`d itl gp df uexiz ± ¨¦¨§©§¨©
dnday,úãìBé dðéà äôéøè§¥¨¥¨¤¤
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הכרח הנהגה בחיי היום יומיים דכל אלה שמבקשת ברכה עבורם – שתהא מתאימה להוראות תורתנו תורת חיים וקיום מצוותיה 
עליהם נאמר וחי בהם, שנוסף על העיקר שכך הוא ציווי הקדוש־ברוך־הוא, הרי זה גם הדרך לקבלת הברכה בהמצטרך להאדם.

ממכתב כ"ד שבט תשל"ו



רסב

)וביאור הענין בב' אופנים4: א( כאשר התחתון הוא בהעלאה מלמטה למעלה, אזי הוא 
בהתעלמות ממצבו התחתון, והוא בחי' עלמא דאתכסיא. אך ההמשכה מלמעלה, שהוא ענין 

הגילוי והירידה, הוא בחי' עלמא דאתגליא. 
ויש אופן הפוך: ב( כאשר האדם הוא בעולם המחשבה )בחי' לאה( וחושב לעצמו ואינו 
מגלה לזולת, הוא בבחי' עלמא דאתכסיא, אך כאשר מגלה בדיבור את מחשבתו לזולת, הוא 
בבחי' עלמא דאתגליא. ובעבודת האדם אופן זה מורה על לימוד תורה, שעיקרו הוא בהבנה 

והשגה5, הוא עלמא דאתכסיא, וקיום המצוות בדיבור ומעשה הוא עלמא דאתגליא(6. 
כל  גויים שבחהו  כל  הוי'  גם הקשר לתוכן המזמור שלאח"ז "הללו את  יובן  ב. עפ"ז 
האומים כי גבר עלינו חסדו ואמת הוי' לעולם הללוי'", שגם בזה יש שני הענינים של העלאה 

והמשכה: 
"הללו את הוי' כל גויים שבחהו כל האומים" –  הו"ע של בירור זיכוך והעלאת העולם, 

עד שגם הגויים והאומים7 מהללים ומשבחים את הוי'. 
ו"גבר עלינו חסדו" – הו"ע המשכה מלמעלה למטה, דנוסף על זה ש"חסד" בכלל הוא 

המשכה מלמעלה למטה, הנה חסד זה הוא בתוקף ובגבורה – "גבר עלינו חסדו".  
היינו, שהיא נמשכת מלמעלה מעלה, קצה הכי עליון, וביחד עם זה באה ונמשכת למטה 

מטה, עד לתחתון שאין תחתון למטה ממנו. 
)כפי  ביותר  נעלית  בחינה  שהיא  )לעולם(",  הוי'  "ואמת  בכתוב  שממשיך  גם  וזהו  ג. 
שכותב הרמב"ם8 בנוגע ל"כל הנמצאים לא נמצאו אלא מאמיתת הימצאו", דאמיתת הימצאו 
שייך לשם הוי', ומביא9 ע"ז את הפסוק10 "והוי' אלקים אמת"(, ואעפ"כ היא נמשכת "לעולם" 

– לעולם הזה הגשמי, ובזה גופא גם לגויים ואומים. 
אמנם לאחרי כל העילוי דהמשכה זו, הנה לא נאמר )"גבר גו'"( בפני עצמו, אלא כנתינת 
טעם על "הללו את הוי' כל גויים", כי תכלית הכוונה של ההמשכה היא )לא בעצם הגילוי, 

אלא( שעי"ז יהי' אח"כ בירור ועליית המטה, שגם הגויים גופא יהללו את הוי'. 
וסיום וחותם המזמור הוא "הללוי'" – כי אמיתת ההילול תהי' בשירה העשירית לעתיד 

לבוא11, כאשר יתגלה העילוי דהעלאת התחתון, בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו ממש12.

4( ושניהם מיוסדים על המבואר בתו"א שם.
5( ד"אם אינו מבין הפירוש, אינו נחשב ללימוד כלל" )ראה הל' ת"ת לאדה"ז פ"ב הי"ג, שו"ע אדה"ז או"ח ס"נ ס"ב(. 

בהל' ת"ת שם הי"ב "וכל מה שלומד בהרהור לבד ואפשר לו להוציא בשפתיו ואינו מוציא אינו יוצא בלימוד זה ידי חובת מצות 
ולמדתם אותם, כמ"ש לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו וגו'". אבל: א( זהו בנוגע מצות ת"ת, ש"אינו יוצא בלימוד זה י"ח 
מצות ולמדתם אותם" )ולא עצם הענין דלימוד התורה )וכמו שמדגיש בהלכה זו עצמה ש"אינו יוצא בלימוד זה"(. משא"כ כשאינו 
מבין "אינו נחשב לימוד כלל"(. ב( גם בנוגע למצוות ת"ת מדייק אדה"ז ש"אינו יוצא מצות ולמדתם אותם", שהיא "כמ"ש לא ימוש גו' 
מפיך", משא"כ מצות "והגית" שלאח"ז י"ל שיוצא גם בלימוד זה )ראה בארוכה ליקוט פירושים וכו' לאגה"ת פ"א ע' סה הערה 83(.       

6( ראה בכ"ז גם שיחת ש"פ וישב ה'תשכ"ב. 
7( ובפרט לפמ"ש ברשימת הצ"צ לתהלים )יהל אור( עה"פ )ע' תמז( שפסוק זה נאמר על לע"ל, כאשר "אז אהפוך אל עמים שפה 

ברורה" )צפני' ג, ט(, שאז יהי' שלימות הבירור – "אהפוך על עמים", אתהפכא.   
8( הל' יסוה"ת פ"א ה"א.

9( וראה בהרחבה על ענין זה בד"ה הללו את הוי' גו' ה'תשל"א. הובא לקמן קיז, א.
10( ירמי' י, י.

11( מכילתא עה"פ בשלח טו, א. תנחומא בשלח י. תרגום שה"ש בתחילתו. וראה אוה"ת שה"ש בתחילתו.  
12( מד"ה וה' אמר המכסה ה'תשל"ז )סה"מ מלוקט א ע' רי(.

המשך מעמוד ע
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ילך  לא מקומות ובאיזה בשבת הילוכו יהא האיך שא, סימן שבת הלכות ב, חלק

יא  סעיף כליו נשרו ואם ילך לא ובאיזה ילך חפצים או כלים ובאיזה
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äùàø ìò [äì.כלל גופה את מכסה אינו אפילו -

הראש  את המכסים ניילון בכובעי להזהר יש אך
שלא  - הגשמים כמשפסיקים מיד להסירם שרגילים

לטלטלם  .117יבואו
ùåáìî êøãë [åì אפילו) גשם במעיל לצאת מותר -

שלא  בזמן גם בלבד) הבגדים נקיון לשמור מטרתו
גשמים  להגן 119יורדים שמטרתו בסינר לצאת אין אבל ,

בלבד  מלכלוך הבגדים .120על

äìéîçå [æì הגשמים מפני בזה להתכסות שדרך -122.
åùàø ìò [çì המגן פלסטיק או ניילון עם לצאת אין -

גם  מגן אינו אם - הגשמים מפני הכובע גופו 123על על
הגשמים  .124מצער

- לכובע המיוחדת ובמידה מיוחד בכיסוי מקילים יש
כשהפסיקו  גם הכיסוי את להשאיר שדרכם במקום

.125הגשמים 

zetqede mipeiv
שתסיר 117) חשש בזה שיש כו, סי' ח"ג יצחק מנחת שו"ת

דרכן, דבחול כיון שאולי וכתב הרואים, לעג מפני הכיסוי
המיוחד  קטן כיס בתוך להניחם ראשן, מעל הסרתן שאחרי
הכיס, אותו עמהם אין דבשבת כיון ממילא וא"כ לזה,

שבת. שהיום ותזכור הוצאה, איסור מחמת
את  המכסים לאנשים היתר מזה ללמוד אין ומכלֿמקום
כדלהלן. כלל הראש על מגן שאינו ניילון כיסוי עם הכובע

כך,118) לבישתו דרך שאין מקום (שבכל סל"ז וכדלקמן
ורובו). ראשו לכסות יש

:È"˙Î·Â.בלבד ראשה אפילו לומר יש כג ס"ק המ"א ודעת
הל' (מהרי"ל שרי בגד שאינה פשתן בגד חתיכת היא אפילו

שם). מ"א כט. סי' שבת
ראשה 119) על שנותנת הבגד משא"כ סי"ז. כדלהלן

י  דבסעיף הנדה שמקשרת הבגד וכן הסעיף, שבתחילת
צער. משום היתה הלבשתם כשכוונת רק שהותרו

מתעסקים 120) כשלא גם ללבשו רגילים כן אם אלא
לבישתו. כדרך נחשב שאז המלכלכים, בדברים

לבין 121) קשים, לבדים בין לחלק מא סעיף לקמן וראה
כלל. בהם לצאת שאין הרבה קשים

הגשמים  מפני גסים בבגדים לצאת אפשר אם נתבאר ושם
בלבד. ראשו או גופו את כשמכסים

סי"ז.122) כדלקמן
לצאת 123) שיכול משמע בלבד' מטינוף 'להציל מהלשון

צריך  אך מצער, להגנה וגם מטינוף להציל כשמתכוין בו
לבד. מספק אינו הכובע אותה הגנה

ולא 124) מטינוף, בגדיו להציל זה כיסוי שמטרת משום
הכובע. במדת מיוחד בכיסוי להשתמש יועיל

לכו"ע 125) אך בזה, השיטות ריכוז ס"י פי"ח שש"כ ראה
כשהפסיקו  הכיסוי להסיר שהדרך במקום בו לצאת אסור
שמא  מחמת והן לכובע, בטל שאינו מחמת הן הגשמים;

הרבים. ברשות יטלטלו
מעל 126) הרוח שיפילנו לחוש שאין כל שהוא נ, סעיף

ראשו.

•
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Â אגוזים (פירוש ולוזים אגוזים לאכול שלא מדקדקים יש
התפלה: ומבטלים וניעה כיחה מרבים שהם מפני קטנים)

Ê שלא לסימן חיים דגים בו שיש הנהר אל לילך ונוהגים
שם  ואומרים כדגים ונרבה ונפרה הרע עין בנו תשלוט

מחוץ  שיהיה וטוב וגו' ותשליך וגו' ירחמנו ישוב פסוק
מנחה  אחר השנה ראש של ראשון ביום לילך ויש לעיר

וגו': כמוך אל מי פסוק ולומר החמה שקיעת קודם

Á מזלו יישן שלא כדי השנה ראש ביום לישן שלא ונוהגין
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חצות  אחר לישן נוהגים ויש כישן זה הרי ובטל והיושב
היום:

השנה: בראש לאכול שנוהגים דברים תקפג סימן ד חלק

לפי ‡ הכיפורים ויום השנה בראש הלל אומרים אין
מתים  וספרי חיים וספרי דין כסא על יושב שהקב"ה
תהלים  האומרים ואותם שירה יאמרו ואיך לפניו פתוחים
אמירת  הכיפורים ויום השנה בראש להם ואירע יום בכל
דרך  אותן אומרים שאין כיון כדרכן לומר מותרים הלל

ובקשה: תחינה דרך רק שירה

בראש · שמדלגין ויש הסדר על מלכנו אבינו לומר ונוהגים
אומרים  שאין לפי לפניך חטאנו מלכנו אבינו השנה
לומר  אבל למקטרג פה פתחון ליתן שלא השנה בראש ווידוי
דרך  שאינו כיון קפידא אין חטא הזכרת בהן שיש פסוקים
התקיעות  בשעת למנוע אין ממש ווידוי ואפילו ווידוי
בין  בלחש להתוודות הדבר ונכון מעורבב הוא שהשטן

וכו': מלפניך רצון יהי אומרים שהציבור בשעה התקיעות

כי ‚ ופשעינו חטאתינו והעבר מחה ומחל סלח לומר צריך
לבקש  וצריך מחטאת גדול ופשע מסליחה גדולה מחילה

והולך: מוסיף ואח"כ המועט על תחלה

הוא „ שיקרע דהיינו אחת בנשימה גזר רוע לומר צריך
יהיה  בגזירה שנשאר ומה שבגזרה הרוע יתברך

לרחמים:

לתבוע ‰ שאסור מפני בשבת מלכנו אבינו אומרים אין
אומרים  אין במנחה שבת בערב ואפילו בשבת צרכיו

אותו:

Â היום חצות עד ובתפלות בפיוטים מאריכין השנה בראש
מחצות  יותר להאריך אין בשבת חל ואם הפחות לכל
בפיוטים  אמורים דברים במה יותר להאריך יכול בחול אבל
שהוא  כיון מחצות יותר להאריך אין בניגונים אבל ובתפלות

יו"ט:

Ê'וה מן חמשה קורין בראשון תורה ספרי שני מוציאין
השנה  שבראש לפי העקידה פרשת עד שרה את פקד

ומפטיר שבעה בו קורין שבת הוא ואם שרה קורא נפקדה
ומפטיר  השביעי ובחודש פנחס בפרשת שני תורה בספר
חנה  שגם לפי משיחו קרן וירם עד שמואל ספר בתחלת

השנה: בראש נפקדה

Á חמשה ממנין התוקע לקרות שנוהגים מקומות ויש
גם  לקרות נוהגים מקומות ויש תורה לספר העולים

הכיפורים: ביום וכן מוסף המתפלל

Ë למולו ממתינים אין השנה בראש למול תינוק יש אם
למצוה  מקדימין דזריזין משום התפלה גמר אחר עד
לפי  שופר תקיעת קודם התורה קריאת אחר אותו מלין אלא
לסמוך  טוב יצחק עקידת זוכר הקב"ה שופר תקיעת ידי שעל
אמורים  דברים במה יצחק ועקדת אברהם ברית המילה
כל  למול שנוהגים במקום אבל הכנסת בבית שמלין במקום

הכנסת: מבית יציאה אחר אותו מלין בביתו אחד

השנה: בראש התורה קריאת סדר תקפד סימן ד חלק

ולהלן ‡ לכם יהיה תרועה יום שנאמר מעומד לתקוע צריך
מעומד  שם האמור לכם מה לכם וספרתם אומר הוא
יסמוך  לא ולפיכך מעומד כאן אף תפ"ט בסי' שנתבאר כמו
היה  עליו שסמך דבר אותו ינטל שאם בענין דבר שום על
ותקע  עבר אם מקום ומכל סמיכה אלא עמידה זו שאין נופל
לפי  מעומד ולתקוע לחזור צריך ואין יצא מיושב אפילו
ח' בסי' שנתבאר כמו סופרים מדברי אלא אינה זו שעמידה

ע"ש: תפ"ט ובסי'

ידי · יצאו לא שעדיין פי על אף התקיעות השומעין
לעמוד: צריכים אינן כן פי על אף חובתן

ליתן ‚ וראוי שקורין במקום הבימה על לתקוע נוהגים
בדבר: מחלוקת יהא שלא ובלבד והגון לצדיק לתקוע

וצונו „ במצותיו קדשנו אשר מעומד יברך שיתקע קודם
לציית  דמשמע שופר בקול יאמר ולא שופר קול לשמוע
לפי  בשופר לתקוע מברכין אין ולמה השופר לקול
הוא  שופר קול שמיעת אלא המצוה עיקר אינה שהתקיעה

ולא  התוקע שהרי המצוה כמו עיקר יצא לא שופר קול שמע
טעה  או עבר אם מקום ומכל ע"ש תקפ"ז בסי' ש[י]תבאר

יצא: שופר תקיעת על או בשופר לתקוע ובירך

הבא[ה]‰ מצוה שהיא לפי שהחיינו יברך זו ברכה ואחר
ידי  שיצא מי ואחד לעצמו התוקע ואחד לזמן מזמן
ברכות  שתי מברך חובתן ידי אחרים להוציא ותוקע חובתו
אם  אבל לברך יודע השומע כשאין אמורים דברים במה אלו
ידי  יצא שכבר ממי ישמע ולא בעצמו יברך לברך יודע הוא

ע"ש: רע"ג בסי' שנתבאר כמו חובתו

Â פעמים ג' תשר"ת יתקע אלו ברכות שתי שבירך ואחר
בסי' שיתבאר כמו פעמים ג' ותר"ת פעמים ג' ותש"ת

ע"ש. תק"צ

ראש  של ראשון ביום שופר קול שמע אם לו שנסתפק מי
שספק  יברך לא אבל לתקוע צריך התורה מן שהוא השנה
סופרים  מדברי אלא שאינו שני ביום הוא ואם להקל ברכות

להקל. סופרים דברי דספק לתקוע צריך אין

משום  בכך לו אפשר אם פיו של ימין  בצד לתקוע טוב
השטן: מערבבת והתקיעה ימינו על עומד והשטן שנאמר

Ê לצדדים יטנו ולא למעלה השופר פה שיעמיד וטוב
וגו': בתרועה אלהים עלה שנאמר

Á השלשים כל להשלים יכול ולא לתקוע התחיל אם
יכול  אינו השני גם ואם תחתיו אחר יתקע תקיעות
צריכים  אינם וכולם לעולם וכן תחתיו אחר ישלים להשלים
אם  ואפילו הראשון בברכת כולם נפטרו שכבר לפי לברך
לא  אעפ"כ אחת תקיעה אפילו לתקוע יכול היה לא הראשון
להוציא  בברכתו היתה שכוונתו כיון לבטלה ברכתו היתה
ששמעו  הקהל וכל אחרונים התוקעין וא"כ השומעין כל

לברך. עוד צריכים אינם ברכתו

לברך  צריך ברכתו שמע שלא מי תחתיו לתקוע בא אם אבל
הראשון: בברכת יצא לא הוא שהרי שיתקע קודם

Ëידי במה עדיין יצא לא זה כשתוקע אמורים דברים
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ידי  יצא כבר אם אבל התקיעות כל עדיין שמע שלא חובתו
אינו  אחרת הכנסת בבית התקיעות כל כבר ששמע חובתו
הברכה  כבר שמעו הצבור שהרי שיתקע קודם לברך צריך

הראשון: התוקע מן

È לפני התקיעות סדר מקרא שחרית שהמתפלל נוהגין
ומנהג  בתקיעותיו יטעה שלא כדי במלה מלה התוקע

תק"צ: בסי' ועיין הוא יפה

‡È אפילו השנה בראש שופר לתקוע שכר ליטול (אסור
ואסור  יו"ט שכר נוטל שהוא לפי יו"ט מערב שכרוהו
סימן  רואה אינו נטל ואם ע"ש ש"ו בסי' שנתבאר מטעם

לעולם): שכר מאותו ברכה

מיושב: התקיעות סדר תקפה סימן ד חלק

שיכפפו ‡ כדי כפוף שיהיה מצותו השנה ראש של שופר
בתפלה. להקב"ה לבם את

שור  ושל פרה משל חוץ כשירים הכפופין השופרות וכל
וגו' שורו בכור שנאמר קרן אלא שופר נקרא שאינו מפני
אחד  עצם שהם החיות רוב קרני הדין והוא קרניו ראם וקרני
החלולים  קרנים אלא שופר נקרא שאין שופר שמם ואין
של  כגון הזכרות מן גידן ונקלף בפנים זכרות להם שיש
אבל  שפופרת מלשון הוא שופר כי ועזים ואילים כבשים
כמו  בדיעבד אפילו ופסולין אחד עצם הם החיות רוב קרני

שור: ושל פרה של

שיזכור · כדי איל של בשופר לתקוע המובחר מן ומצוה
יוצא  איל של שופר לו אין אם אבל יצחק עקידת לנו
אם  בפשוט ואפילו בו וכיוצא פרה משל חוץ מינים בשאר
בדיעבד  אבל לכתחלה אלא כפוף אמרו שלא כפוף לו אין
כדיעבד: זה הרי כפוף לו שאין וזה יצא בפשוט תקע אם

לפי ‚ בדיעבד אפילו לפוסלו יש טמאה מבהמה שופר
בלבד: טהורים אלא שמים למלאכת הוכשרו שלא

הבעלים „ נתייאשו לא אפילו יצא בו ותקע שופר הגוזל
ו  ללולב דומה ואינו לפי ממנו הגזולים וציצית מצה

קול  בשמיעת ואין בלבד השמיעה אלא אינו השופר שמצות
אע"פ  ולפיכך כלל בשופר נוגע אינו בשמיעתו שהרי גזל דין
השמיעה  דהיינו המצוה שבעיקר כיון גזל באיסור בו שתקע

חובתו. ידי יצא גזל איסור בה אין

יברך  לא אליו המצוה באה גזל ידי שעל כיון מקום ומכל
ובסי' י"א בסי' שנתבאר בעבירה הבאה מצוה כדין עליה

ע"ש: תרמ"ט

בו ‰ לתקוע מדעתו שלא חבירו של שופר ליטול מותר
לאדם  לו נוח הסתם דמן עליו ומברך מצוה של תקיעה
בסי' כמ"ש כיס חסרון בו שאין בדבר בממונו מצוה שיעשו

ע"ש: י"ד

Â כגון ישראל של זרה עבודה של בשופר התוקע
שיהא  צריך דשופר משום יצא לא להשופר שהשתחווה
עבודה  שהרי לישרף עומד שהוא וזה שיתבאר כמו טפח בו
כמ"ש  מבוטלת אינה גוי יבטלנה אם אפילו ישראל של זרה

הוא  הרי לישרף העומד וכל לשרפה וצריך קל"ט סי' ביו"ד
טפח: שיעור בו אין וא"כ נשרף ככבר

חסר 

Ê ניכר בדבק וכשמדבקו רחב הוא הסדק אם הדין וכן
שביניהם  החלל את סותם שהוא מפני הסדקים בין הדבק
למעלה: שנתבאר השופר ממין שאינו בדבר נקב כסותם דינו

Á ולא שלם ארכו רוב ונשאר השופר אורך מיעוט נסדק
כניקב  שדינם אומרים יש באור חיברם ולא בדבק דבקו
כדי  הפה הנחת מקום עד הסדק מסיום נשתייר לא שאפילו
דומה  שאינו אומרים ויש שנתבאר כמו כשר שופר שיעור
להרוח  מקום שיש השופר מגוף חסרון בו שיש נקב לניקב
ואינו  החוצה ויוצא החסרון דרך שם להכנס התקיעה שמחמת
מגוף  חסרון בו שאין בסדק משא"כ השופר להסדיק מתחזק
מתחזק  הוא כן ועל שם לצאת להרוח מקום ואין השופר
ולפיכך  השופר אורך כל להסדיק וסופו יותר הסדק ומסדיק
שופר  שם שאין לפי פסול שהוא כל אלא נסדק לא אם אפילו

או עליו  בחוט הרבה הדקו ואם כולו להסדיק שסופו כיון
יותר. יתבקע שלא מעמידו החוט שהרי כשר במשיחה

בשעת  אבל האחרונה כסברא להחמיר יש הלכה ולענין
סברא  על לסמוך יש מצוי אחר שופר שאין הדחק

הראשונה:

Ë הוא הסדק אם הקיפו סביב דהיינו לרחבו השופר נסדק
מקום  באותו הקיפו רוב ונשתייר השופר היקף מיעוט
קודם  שהיה מכמות קולו נשתנה אם אפילו כשר שלם
בסדק  אין ואפילו בשופר כשירים הקולות שכל שנסדק
שאין  לפי לצאת לרוח מקום שם שאין השופר מגוף חסרון

לארכו. נסדק כן אם אלא יותר מסדיק הרוח

עד  מהסדק אין אם שלם הקיפו רוב נשתייר לא אם אבל
רובו  שנסדק דכיון פסול שופר שיעור כדי הפה הנחת מקום
נחסר  הרי וא"כ מקום באותו כולו נחתך כאלו הוא הרי
מכמות  קולו נשתנה שלא אע"פ ולפיכך משיעורו השופר
מקום  עד מהסדק יש אם אבל פסול שנסדק קודם שהיה
מכמות  קולו שנשתנה אע"פ שופר שיעור כדי הפה הנחת
החלק  דרך יוצא שהקול פי על ואף כשר שנסדק קודם שהיה
ודבר  שופר קול משום אותו פוסלין אין מהסדק שלמעלה
עשיית  שבשעת דכיון שופרות שני קול משום או אחר
ממנו  נפרד ולא השופר לעיקר מחובר החלק זה היה השופר
לפוסלן  שלא זה לענין אחד כשופר נחשבין הן לכן לעולם
כשופר  נחשבין אינן מקום מכל אבל שופרות שני משום
ונפרדו  שנסדקו כיון שופר לשיעור להשלים כדי לגמרי אחד

היקף: ברוב מזה זה

È שלם אחד שופר מהם ועשה זה עם זה שופר שברי דיבק
שכנגד  בשבר יש ואפילו שופר קרוי זה שאין לפי פסול
מחמת  נפסל הוא אעפ"כ צדדיו מכל שלם שופר שיעור פיו
והתורה  שם דרך יוצא שהקול זה שבר על הנוספים השברים
שופרות: משני היוצא ולא אחד משופר היוצא קול אמרה
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‡È השופר אורך על שהוא כל הוסיף אם זה מטעם וכן
בין  ההיא התוספת דרך יוצא שהקול בענין שלם
שהוסיף  בין השופר ממין שאינו בין השופר ממין שהתוספת
שנתבאר: מטעם פסול הרחב בצד שהוסיף בין הקצר בצד

·È שהופכין כדרך שהפכו בין יצא לא בו ותקע הפכו
חיצוניותו  להיות השופר פנימיות שהחזיר חלוק
אלא  שהיה כמות שהניחו בין פנימיותו להיות וחיצוניותו
ותקע  ברותחין הרחב את וקיצר שלו הקצר צד את שהרחיב
יצא  לא מתחלה קצר שהיה הרחב בצד בין הקצר בצד בין
מעבירו  שהאיל העברתו כדרך וגו' שופר והעברת שנאמר

תק"צ: בסי' ועיין להפך פרט מחיים בראשו

‚È.כשר שופר שיעור בו נשאר אם וקצרו ארוך היה

דהיינו  בידו התוקע שיאחזנו כדי טפח שופר שיעור וכמה
שהטפח  ומכאן מכאן השופר ויראה בינונים אצבעותיו בד'
תוקע  הוא ידו לתוך יאמרו שלא כדי גודלין אצבעות ד' הוא
מתוך  נראה השופר ואין גדול אדם הוא התוקע אם ואפילו
בינוני  אדם של מטפח יותר צריך אין כן פי על אף ידו
כמ"ש  הגודל של הרחב במקום ומודדין גודלין ד' דהיינו

שבתורה: אצבעות בכל הדין וכן י"א בסי'

„È כמו מאד דק שעשאו עד מבחוץ בין מבפנים בין גרדו
בראשו  מעבירו שהאיל כדרך שאינו ואע"פ כשר גלד
האיל  בראש צמיחתו כדרך שהוא כיון מקום מכל ממש
אותו  ששינה הפכו אם אלא מיעטו ולא העברתו כדרך נקרא

האיל: בראש צמיחתו מדרך

ÂË כגון שופר ממנו ועשה הקרן מן הזכרות הוציא אם
שהוא  דבר אלא שופר נקרא שאין לפי פסול בו שניקב
כיון  והזכרות שפופרת לשון הוא ששופר בטבעו חלול
הוציא  לא אם אבל שופר נקרא אינו בטבעו חלול שאינו
לכתחלה  ואפילו כשר נקב בו נקב אלא הקרן מן הזכרות
להדבר  הקול בין מפסיק הזכרות ואפילו כן לעשות מותר
אינו  במינו דמין כלום בכך אין שופר שנקרא בטבעו החלול

כלל: זכרות שם היה שלא כמו הוא והרי חוצץ

ÊË להשופר התוקע פי בין הפסק שום יהא שלא צריך

אפילו  לנאותו כדי הפה הנחת במקום זהב ציפהו אם לפיכך
לראשו  סמוך מיד הוא אם השופר באורך הוא הצפוי אם
ושפתו  בפיו קצתו מכניס שהתוקע לפי פסול הקצר בצד
אם  אבל לשופר שפתו בין חוצץ הזהב ונמצא עליו מכסה
אמורים  דברים במה כשר התוקע מפי רחוק הוא הציפוי
נשתנה  אם יודע שאינו או הציפוי מחמת קולו נשתנה כשלא
אם  אבל שהוא כל ציפוי בשביל קולו נשתנה לא הסתם דמן
הוא  שהשינוי ואע"פ הציפוי מחמת הקול שנשתנה יודע
וקול  שופר קול אלא לבד שופר קול שאין לפי פסול מעט

הציפוי: דהיינו אחר דבר

ÊÈ עובי על הוספה הוא כשהציפוי אמורים דברים במה
ארכו  על הוספה הוא אם אבל רחבו על או השופר
עובי  על משהו זהב שם נתן אם שלו הרחב בצד אפילו
שלא  אע"פ פסול משהו השופר שנתארך בענין השופר

למעלה: שנתבאר מטעם כלל קולו נשתנה

ÁÈ עושין הן יפה לא לנאותו כדי צורות בשופר המציירים
הקול  לפעמים הציורין במיני מצופה כולו שאין אע"פ
לנאותו  כדי צורות עצמו בשופר לחקוק מותר אבל משתנה
כאן  שאין כלום בכך אין כן ידי על קולו ישתנה אם שאפילו
כשרים  הקולות וכל לבד השופר קול אלא אחר דבר מן קול

בשופר:

ËÈ יצא לא ותקע בו ונפח מפיו מעט השופר את הרחיק
לשופר: פיו בין מעט הפסק שיש כיון חובתו ידי

Î כגון לבד פנימי קול שמע אם שופר בתוך שופר נתן
הפנימי  ונתן החיצון מן יותר בולט הוא הקצר שבצד
הפנימי  מן יותר בולט החיצון אין הרחב ובצד ותקע בפיו
שאין  דנמצא שווין ששניהם או יותר בולט הפנימי אלא
הפנימי  מן אלא החיצון מן קול תערובות שום זו בתקיעה
אחד  שופר קול אלא כאן שאין חובתו ידי יצא לפיכך לבד
החיצון  בתוך נתון שהוא מחמת קולו נשתנה שלא והוא
בולט  שלו הרחב בצד שהחיצון או קולו נשתנה אם אבל
אי  דאז שוים הם שלו הקצר שבצד או הפנימי מן יותר
אחד  שופר דקול יצא לא שניהם קול אלא שמע שלא אפשר

שופרות: שני קול ולא תורה אמרה

השנה: ראש של שופר דיני תקפו סימן ד חלק
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mW zpigaA mB oke .d''ied mW zpigA `Ed ,FA WAlzdl§¦§©¥§¦©¥£¨¨§¥©¦§¦©¥
`EdW d''ied mW FkFzA WAlzn ,dxEaBd ilkAW miwl ¡̀Ÿ¦¤¦§¦©§¨¦§©¥§¥£¨¨¤

.l''Pd milMd KFzA WAlzOd sFqÎoi`n xF`d zpigaA¦§¦©¨¥¥©¦§©¥§©¥¦©©
mdW ± "oiwgnp opi`W zFnX"d lkA df KxC lre§©¤¤¤§¨©¥¤¥¨¦§¨¦¤¥
zFxF`d zpigaA `Ed d''ied mWe ,milMd zpigaA¦§¦©©¥¦§¥£¨¨¦§¦©¨
lM mr sxhvn d''ied mW KklE .odA miWAlzOd©¦§©§¦¨¤§¨¥£¨¨¦§¨¥¦¨

aEzMW FnM ,zFnXd(c ,a ziW`xA)zFUr mFiA" :d''ied ©¥§¤¨§¥¦§££¨¨
miwl`minWe ux`'כּו" :aizkE ,"zF`av d''ied'כּוipRn ," ¡Ÿ¦¤¤§¨¨¦§¦£¨¨§¨¦§¥

sFqÎoi` xF`d z` KiWnOd `Ed d''ied mW zpigAW¤§¦©¥£¨¨©©§¦¤¨¥
milMd mdW ,zF`avE miwl` zFnXA WAlzdl'כּו, §¦§©¥©¥¡Ÿ¦§¨¤¥©¥¦

xAgnd `Ed KklE .milke zFxF` oiA rSEnOd `EdW¤©§¨¥§¥¦§¨©§©¥
.milMd mr zFxF`d: ¨¦©¥¦

dPdeaizM(eh ,b zFnW)" :ixkf dfe mlrl inX df'כּו:" §¦¥§¦§¤§¦§Ÿ¨§¤¦§¦
" :xdf ipETzA WxitEinWmr "D''i±d''qWÎ`l ¥¥§¦¥Ÿ©§¦¦¨©©Ÿ

" .dUrzixkfmr "d''e±g''nx,Epiide .dUrÎzFvn ©£¤¦§¦¦§©¦§£¥§©§
dUrzÎ`l d''qWe dUrÎzFvn g''nx ± dxFYd zEllMW¤§¨©¨§©¦§£¥§©©Ÿ©£¤
Î`''f zpigA `EdW ,d''ied mWA miWxWEn md ±¥§¨¦§¥£¨¨¤§¦©¨

:zEliv`C©£¦
,`''fAWÎmicqgd zpigAn mikWnp dUrÎzFvn g''nx§©¦§£¥¦§¨¦¦§¦©©£¨¦¤§¨
mdaE .`''fAWÎzFxEaBd zpigAn dUrzÎ`l d''qWe§©©Ÿ©£¤¦§¦©©§¤§¨¨¤
;lEqtE xWM ;xYide xEQ`C mipiCd ihxR lM millkp¦§¨¦¨§¨¥©¦¦§¦§¥¤¨¥¨

i`Mfe aiIg'כּוÎcqgd zpigAn KWnp xWMde xYiddW . ©¨§©©¤©¥¤§©¨¥¦§¨¦§¦©©¤¤
zpigAn eilr KiWnn dUrzÎ`N` xaFrde ,`''fC§¨§¨¥©Ÿ©£¤©§¦¨¨¦§¦©

Wprp zFidl zFxEaBd'כּו`Ed ,`EdÎKExA sFqÎoi` xF`e . ©§¦§¤¡¨§¥¨
.lirlcM "cg idFnxbe Edi`"C cr ,`''fCÎmilMA WAEln§¨©¥¦§¨©§¦§©§¦¨§¦§¥

.d''ied mW zpigA Edfe§¤§¦©¥£¨¨
wx ,zF`av mW xMfp `l dxFYd lkAX dn oaEi dfaE¨¤¨©¤§¨©¨Ÿ¦§¨¥§¨©
dWn iM :"zF`av 'd" :dxn` dPg wx ,FCal d''ied mW¥£¨¨§©©©¨¨§¨§¨¦Ÿ¤
Epiid ,Fci lr dxFYd ozPYW dkGW mFlXdÎeilr EpAx©¥¨¨©¨¤¨¨¤¦¨¥©¨©¨©§
.`''fCÎmilkA sFqÎoi` xF` zEWAlzd KiWndW itl§¦¤¦§¦¦§©§¥§¥¦§¨

.l''PM dxFYd KWnp mXnE¦¨¦§¨©¨©©
dzid Fz`Eap xTir iM .Fz`Eap dzid mXnE)¦¨¨§¨§¨¦¦¨§¨¨§¨

.d`ixAd ici lr KWnp xarn KxC wx ,zEliv`nּכמֹו ¥£¦©¤¤©£¨¦§¨©§¥©§¦¨ְ

ו'). ׁשער ג', חלק להרח ''ו, הּקד ּוּׁשה ּבׁשער ְְְֵֶֶַַַַַַַַָָָׁשּכתב 

sFqÎoi` xF` zEWAlzd oM mB didIW KiWnd `l la £̀¨Ÿ¦§¦¤¦§¤©¥¦§©§¥
KM zEliv`CÎmilM mr cgiizn `EdW KxC lr ± r''iaA§¦©©¤¤¤¦§©¥¦¥¦©£¦©

Wn KiWnd `l df ± r''iaCÎmilM mr cgiizn didi`le ,d ¦§¤¦§©¥¦¥¦§¦©¤Ÿ¦§¦Ÿ¤§Ÿ
zEliv` zpigAn KiWnd dxFYd zkWnd iM .dfl KxvEd§¨¨¤¦©§¨©©¨¦§¦¦§¦©£¦
Edi`"C cr milMd mr sFqÎoi` xF` cgiizn mWe ,WOn©¨§¨¦§©¥¥¦©¥¦©§¦
llM iENiBd oi` ,r''iaA oM oi`X dn .l''PM "cg idFnxbe§©§¦¨©©©¤¥¥§¦©¥©¦§¨

(.rcFPM ,"oFdA cg idFnxbe Edi` e`le") .milMdA§©¥¦§¨¦§©§¦¨§©¨
sFqÎoi` xF` z` EkiWnd eixg`W mi`iaPd la £̀¨©§¦¦¤©£¨¦§¦¤¥
did `NX dn ,r''iaC milkA oM mB WAlzIW `EdÎKExÄ¤¦§©¥©¥§¥¦§¦©©¤Ÿ¨¨

.mFlXdÎeilr EpAx dWn iniA ok¥¦¥Ÿ¤©¥¨¨©¨
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c"agרסח i`iyp epizeax zxezn

dixg`e ,zF`av mXA dNgY dgzR dPgW Epiide§©§¤©¨¨§¨§¦¨©¥§¨§©£¤¨
oipr lr dxFn `Ed ,df mW oiprW :mi`iaPd lM EkWnp¦§§¨©§¦¦¤¦§¨¥¤¤©¦§¨
cgiin zFidl r''iaC milkA sFqÎoi` xF` zEWAlzd¦§©§¥§¥¦§¦©¦§¦§©¥

.mXd dvxi m` x`AzIW FnkE .oM mB mdOr¦¨¤©¥§¤¦§¨¥¦¦§¤©¥
,mFlXdÎeilr EpAx dWn iniA iM ,dfl EkxvEde§§§¨¤¦¦¥Ÿ¤©¥¨¨©¨
dHnl mdl KiWnd oM lr ,zEliv`n Fz`Eap dzidW¤¨§¨§¨¥£¦©¥¦§¦¨¤§©¨
itA 'd xaC did `Ede ,zEliv` zpigAn ,mXn dxFYd©¨¦¨¦§¦©£¦§¨¨§©§¦

dxFYd l`xUi EniIwe ,dWn'כּו; Ÿ¤§¦§¦§¨¥©¨
oiUFr l`xUi Eid `NW ,eixg`W mi`iaPd iniA la £̀¨¦¥©§¦¦¤©£¨¤Ÿ¨¦§¨¥¦

,mgikFdl mi`iaPd EkxvEde ,mFwn lW FpFvx§¤¨§§§©§¦¦§¦¨
x`Wl `iaPd xnF`W dgkFY oiA Wxtdd oipre ±§¦§¨©¤§¥¥¥¨¤¥©¨¦¦§¨
'd xaC `id dgkFYd dPd ,`iaPdA iM :`Ed gikFn¦©¦§©¨¦¦¥©¥¨¦§©
`Ed KxAzi `Ed `vnpe ,`iaPd lW FxEAcA WAlzOd©¦§©¥§¦¤©¨¦§¦§¨¦§¨¥

± gikFOd©¦©
zEliv`n dxFYd zkWnd zFidl gxkEd z`fle§¨Ÿ§¨¦§©§¨©©¨¥£¦
DzFidA iM ,dxFYd l`xUi EniIwIW icM r''ial§¦©§¥¤§©§¦§¨¥©¨¦¦§¨
l`xUi DzF` miniIwn Eid `l dWn iniaM zEliv`A©£¦§¦¥Ÿ¤Ÿ¨§©§¦¨¦§¨¥
daBUPW cSn ,dWn lW FxFC xg` mi`iaPd iniAW¤¦¥©§¦¦©©¤Ÿ¤¦©¤¦§§¨

;Fnvr iptA mc`de Dnvr iptA dxFYd dzide ,mdn¥¤§¨§¨©¨¦§¥©§¨§¨¨¨¦§¥©§
zEliv`n dxFYd zEWAlzd zFidl Kixv did KklE§¨¨¨¨¦¦§¦§©§©¨¥£¦
z` xidfdl `iaPd WExitA 'd xaC mW KWnpe ,d`ixal¦§¦¨§¦§¨¨§©§¥©¨¦§©§¦¤

dxFYd EniIwIW l`xUi'כּוdf ici lr mdl riBde , ¦§¨¥¤§©§©¨§¦¦©¨¤©§¥¤
mXnE ,r''iaC milkA WAlzOd WOn 'd xaCn dgkFYd©¥¨¦§©©¨©¦§©¥§¥¦§¦©¦¨

`iaPd itA.'כּו: §¦©¨¦

dPdedf oi` K` ,"xaC WCgl i`Xx `iap oi`"W mbd §¦¥£©¤¥¨¦©¨¦§©¥¨¨©¥¤
wx .mFlXdÎeilr EpAx dWn zxFY lr ztqFze WECg¦§¤¤©©Ÿ¤©¥¨¨©¨©
.d`ixal zEliv`n oFrxbe ztqFY ilA dxFYd zkWnd©§¨©©¨§¦¤¤§¥¨¥£¦¦§¦¨

:mi`iaPA xMfPW zF`av mW oipr Edfe§¤¦§¨¥§¨¤¦§¨©§¦¦
zFnWp icEcB mde .zFliig oFWl `Ed zF`av iM¦§¨§¥§¥§¥§¨
mde ,"eicEcbl xRqn oi`" xW` d`ixaC mik`lnE©§¨¦¦§¦¨£¤¥¦§¨¦§¨§¥
llM zEdl` opi`e .WOn Wil oi`n miWCEgnE mi`xap¦§¨¦§¨¦¥©¦§¥©¨§¥¨¡Ÿ§¨

.WOn zEdl` zpigA `EdW zEliv` FnM§£¦¤§¦©¡Ÿ©¨
xF` mdA WAlzIW EkiWnd mi`iaPd ok iR lr s`e§©©¦¥©§¦¦¦§¦¤¦§©¥¨¤
WAlzPW FnM cEgId zilkzA `EdÎKExA sFqÎoi ¥̀¨§©§¦©¦§¤¦§©¥
didIW cr ,"cg idFnxbe Edi`"C cr ,zEliv`CÎmilMA©¥¦©£¦©§¦§©§¦¨©¤¦§¤
`EdW ,zF`av mWA mdA WAElnd sFqÎoi` xF`d `xwp¦§¨¨¥©§¨¨¤§¥§¨¤

;WOn zF`aSd zpigA `Ed Fnvr `EdW ,x`FYd mW¥©©¤©§§¦©©§¨©¨
Fnvr `EdW ,zEliv`AW "cg idFnxbe Edi`" oiprM§¦§¨¦§©§¦¨¤©£¦¤©§

drCd `Ed"'כּו`EdW cr r''iaC milMA cgiizn KM ," ©¥¨©¦§©¥©¥¦§¦©©¤
zF`aSd `Ed Fnvr'כּוmnvr iptA micxtp mdW `le . ©§©§¨§Ÿ¤¥¦§¨¦¦§¥©§¨

.WOn odOr cgiizOW `N` ,eil` milhAW wx©¤§¥¦¥¨¤¨¤¦§©¥¦¨¤©¨

sEBdW mbdW :sEBd mr dnWPd xEAge cEgi lWnke§¦§©¦§¦©§¨¨¦©¤£©¤©
mr zcg`zn df lM mr ,dnWPd `id xTirde ilMd `Ed©§¦§¨¦¨¦©§¨¨¦¨¤¦§©¤¤¦
mW sEBdl oi`e ,sEBAW dnWPd ± "mc`" `xwPW ;sEBd©¤¦§¨¨¨©§¨¨¤©§¥§©¥

Fnvr iptA'כּו."DiaE DiPin DiWEalC `vnw oicdk"E . ¦§¥©§§¨¥©§¨¦§¥¦¥¥
dPd ,"mkg" mWA dnkg cnNW mc`l oixFTW FnkE§¤¦§¨¨¤¨©¨§¨§¥¨¨¦¥

,Dnvr iptA zEdn `id ,DcnNW mcFw dnkgdzlEf ©¨§¨¤¤§¨¨¦©¦§¥©§¨©
dpTWkE .Fnvr iptA zEdn mc`de ,DcnNW mc`d̈¨¨¤§¨¨§¨¨¨©¦§¥©§§¤¨¨
mW `EdW dnkgd mW lr ,mkg `xwp dnkgd©¨§¨¦§¨¨¨©¥©¨§¨¤¥

;x`FYd©©
md r''iaC milMd zFid mr :dlrnl lWn KxC lr KM©©¤¤¨¨§©§¨¦¡©¥¦§¦©¥
wx ,mi`xap mik`lnE zFnWp zpigA ± Fnvr iptA zEdn©¦§¥©§§¦©§¨©§¨¦¦§¨¦©
EkiWndW ici lr df lM mr K` ,KxAzi eil` milhAW¤§¥¦¥¨¦§¨¥©¦¨¤©§¥¤¦§¦
lr mdA `EdÎKExA sFqÎoi` xF` iENB zFidl mi`iaPd©§¦¦¦§¦¥¨¨¤©
d''ied" KxAzi `Ed `xwp f` ,zEliv`A FcEgi KxC¤¤¦©£¦¨¦§¨¦§¨¥£¨¨
mr cg` `Ed KxAzi `EdW ± x`FYd mW `EdW "zF`av§¨¤¥©©¤¦§¨¥¤¨¦

micxtp opi`e l''Pd zF`aSd'כּוsxhvn d''ied mW okle . ©§¨©©§¥¨¦§¨¦§¨¥¥£¨¨¦§¨¥
`Ede ,zEliv`A `Ed d''ied mW iM ,zF`av mWl§¥§¨¦¥£¨¨©£¦§
icM ,oM m`e .zEliv`CÎmilMA sFqÎoi` xF` zkWnd©§¨©¥©¥¦©£¦§¦¥§¥
d''ied mW ici lr `Ed r''iaA sFqÎoi` xF` KXnzIW¤¦§©¥¥§¦©©§¥¥£¨¨

."zF`av d''ied" Edfe ,dNgzA¦§¦¨§¤£¨¨§¨
z` EgikFd if` ,Ff dpigA mi`iaPd EkiWndW xg`lE§©©¤¦§¦©§¦¦§¦¨£©¦¤
d`EaPd KWnp d`ixaAW Ff dpigAn iM .df mWA l`xUi¦§¨¥§¥¤¦¦§¦¨¤¦§¦¨¦§¨©§¨
`le .l`xUi z` gikFOd `Ed WOn 'd xaC ± `iaPdl§©¨¦§©©¨©¦©¤¦§¨¥§Ÿ

gikFn x`Wl llM inC'כּוidFfe ,`xaPd zgkFY `idW ± ¨¦§¨¦§¨¦©¤¦©©©¦§¨§¦
.WOn KxAzi `xFAd zgkFY©©©¥¦§¨¥©¨

WAlzn sFqÎoi` xF` didIW ,Ff dkWndl gMde§©Ÿ©§©§¨¨¤¦§¤¥¦§©¥
mi`iaPd EkiWnd ,zEliv`aM l''Pd KxC lr r''iaA§¦©©¤¤©©§©£¦¦§¦©§¦¦
dkWgM" mW xW` ,"oinlr lM aaFQ"de lEBird zpigAn¦§¦©¨¦§©¥¨¨§¦£¤¨©£¥¨

"dxF`M2`weC `EdW "lFcbe ohw deWnE deXd" ,oieW ± ¨¨¨¦©¨¤©§¤¨Ÿ§¨¤©§¨
DiOw iM ,r''iaA mB dHn dHnl Fnvr z` ltWil lFkï¦¨¥¤©§§©¨©¨©§¦©¦©¥

aEzMW FnkE ,mieW mNEM KxAzi(fk ,bl mixaC)zgYnE" : ¦§¨¥¨¨¦§¤¨§¨¦¦©©
."mlFr zFrFxf§¨

dPgA aEzMX dn oaEi dfaE)(`iÎi ,` '` l`EnW)lNRzYe" :lr ¨¤¨©¤¨§©¨§¥©¦§©¥©

'd'כּוzF`av zpigA KiWndl icMW ,"zF`av d''ied xn`Ye ,©Ÿ©£¨¨§¨¤§¥§©§¦§¦©§¨
" zpigAn KiWndl KxvEdlrEpiid ,"d''ieddlrnlmXn §¨§©§¦¦§¦©©£¨¨©§§©§¨¦¥

.d''iedמׁשּפטים ּבפרׁשת עּיין – אחר ּבמקֹום  ּבזה הּפירּוׁש ּכּמב ֹואר  £¨¨ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ

כּו'" ועקרה מׁשּכלה ּתהיה "לא  ּפסּוק `aÎ)על  ,hr oOwl).(: ְְֲִֵֶַַַָָָָֹ§©¨

EdfezF`av lM E`vi dGd mFId mvrA" :aEzMW'וגֹו:" §¤¤¨§¤¤©©¤¨§¨¦§ְ

zF`aSdW ,KEnq oFWl `Ed "d''ied zF`av" :WExiR¥¦§£¨¨§¨¤©§¨
FnM x`FYd mW oFWl Fpi` la` ,d''ied mWl lRhp¦§©§¥£¨¨£¨¥§¥©©§

."zF`av d''ied"£¨¨§¨
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רסט c"ag i`iyp epizeax zxezn

mixvnC zElBA ExxAzPW mivFvPd zpigA ,Epiide§©§§¦©©¦¦¤¦§¨§©¨§¦§¨¦
zF`av" mi`xwPd md ,d''ied mWA llMil ENrzpe§¦§©¦¨¥§¥£¨¨¥©¦§¨¦¦§
dGnE ,milMdÎzxiaWA Eltp mivFvp g''Rx iM ."d''ied£¨¨¦©©¦¦¨§¦§¦©©¥¦¦¤

mixvn zElbA xxAzpa''xxn`p df lre mivFvp,ai zFnW) ¦§¨¥§¨¦§©¦¦¦§©¤¤¡©§

(elaEzMW Edfe ."mixvn z` ElSpie" :(gl ,mW)axr mbe" : ©§©§¤¦§¨¦§¤¤¨¨§©¥¤
axaizkE ."mY` dlr(ek ,b mixaC)" :axKl'כּו." ©¨¨¦¨§¦§¨¦©¨

lth zpigA ± "d''ied zF`av" E`xwPW oipre WExitE¥§¦§¨¤¦§§¦§£¨¨§¦©¨¥
md mivFvp g''Rx xRqn iM :oiprd ,d''ied mWl KEnqe§¨§¥£¨¨¨¦§¨¦¦§©©©¦¦¥

o''a ,d''n ,b''q ,a''r zFnW zpigAn'כּוExxAzp xW`ke . ¦§¦©¥§©£¤¦§¨§
EN` zFnWA mi`xwp mpi` f` ,mWxWl xFfgl r''iAn¦¦©©§§¨§¨¨¥¨¦§¨¦§¥¥
mpi` Kkl cEgId zilkzA mxFwnA ElNMzPW ipRn ,llM§¨¦§¥¤¦§©§¦§¨§©§¦©¦§¨¥¨

.llM mWA milFr¦§¥§¨

'd zNEcbA liMWn mc`dWM :dfA lWOde§©¨¨¨¤§¤¨¨¨©§¦¦§©
Wi zpigaA dbVdd zWBxp if` ,dbUde zEppFAzdA§¦§§©£¨¨£©¦§¤¤©©¨¨¦§¦©¥

WiBxn Fpi` f` ixnbl zE`ivnA lHAzPWM la` .xace§¨¨£¨§¤¦§©¥¦§¦§©§¥¨¥©§¦
lhA `Ed m` iM ,dn xacE Wi zpigaA lEHAde dbVdd©©¨¨§©¦¦§¦©¥§©¨¦¦¨¥

.llM dWBxd ilA lEHAd zilkzA ixnbl§©§¥§©§¦©¦§¦©§¨¨§¨

Wi dxiaXA EltPW EdzC mivFvpd lWn KxC lr KM©©¤¤¨¨©¦¦§Ÿ¤¨§©§¦¨¥
`xwPW KxC lr ;xace Wi zpigA dxFn dGW ,zFnW odl̈¤¥¤¤¤§¦©¥§¨¨©¤¤¤¦§¨
Fnvr iptAW ,mc`d FnM ;FzlEfl iENiBd EdGW ,mWa§¥¤¤©¦§¨§¨¨¨¤¦§¥©§

.mWa F`xFw FxiagW wx ,mWl Kixv Fpi ¥̀¨¦§¥©¤£¥§§¥

lEHAd zilkzA mxFwnl Exfge ExxAzPW oeike§¥¨¤¦§¨§§¨§¦§¨§©§¦©¦
E`xwp okle .llM zFnW mdl oi` if` ,zEwl`A lNMzdl§¦§©¥¤¡Ÿ£©¥¨¤¥§¨§¨¥¦§§
millkpe mikEnqE milth mdW ± "d''ied zF`av" f`̈¦§£¨¨¤¥§¥¦§¦§¦§¨¦

.d''ied mWA§¥£¨¨

[. .] l`xUi ipA z` 'd `ivFd" WExitElrmz`av" ¥¦¤§¥¦§¨¥©¦§Ÿ¨
(`p ,ai zFnW)od l`xUi zFnWPW Epiid ±dlrnlzpigAn §©§¤¦§¦§¨¥¥§©§¨¦§¦©

.l''Pd oivFvip: ¦¦©©
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.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

daeyz ixry

דעכשיו ÚÂ˙‰(ז) הגלו' אריכות ענין בעיקר י"ל
תקרא  אל פרזונו צדקת ע"פ ארז"ל דהנה
ויש  האומו' בין שפיזרן עשה צדק' פזרונו אלא פרזונו
החיים  לפניך נתתי ראה כתיב הנה הצדקה. מהו להבין
כולכם  חיים הדבקים ואתם וכן כו' בחיים ובחרת כו'
של  הירידה עיקר הרי חייך הוא כי כו' לדבקה כו'
כמו  חיים מאלקים עצמה הנשמה חיות בשביל הנשמה
אתה  כי וכמ"ש כו' ב"י דכל חיי בחיים נפשינו השם
אל  רוממות פסד"ז ע"י כמו כו' נרי בהלו נרי תאיר
אור  שיאיר הוא שהעיקר משמע ולפעמים כידוע כו'
לדעת  הראת נאמר ולזה כו' לאהפכא הנה"ב בחושך
ולב  במוח בוראו מכיר הנה"ט שיהיה יוצא פועל
כל  דעת למען כמ"ש אלוה אחזה ממש מבשרי להיות
ירננו  ובשרי לבי כמו אדם מבהמה שיהיה דוקא ע"ה
ואני  כו' דוקא בקרבי אלהי בקרבי חלל ולבי כו'
שכבר  כלל תיקון א"צ עצמה הנשמ' אבל כו' בהמות
כו' קיימי נשמת' דכל עמדתי אשר ה' חי כמו ניתקנה
מום  בלא כו' יפה כולך נאמר וע"ז חזי מזלי' שזהו
ונפש  בזהר וכמ"ש היא טהורה בי שנתת נשמה כלל
אע"פ  וחסודה נאה כלה א' ולכך הוא תווהא תחטא כי
כו' וחגרת סומא היא בגוף הנשמה התלבשות שמצד
לאסתכלא  ראי' דחכמה יו"ד באות שפגמתי כמו
בהתפעלות  שומע ואינו ליש מאין הנולד רואה שאינו
הכל  כו' בהילוך חגרת או שמיעה שנקרא בלב המוח

בשרשה  הנשמה אבל לבד שבגוף נשמה בחלק רק
והא  אמת דשניהם הוא הענין אך כידוע קדושה נקרא
החיים  מחיי בנשמות אור ניתוסף דכאשר תליא בהא
להיות  לאור חושך להפוך בכחה יש ממילא אז ב"ה
הבהמה  רוח שנקרא נה"ב בהתפעלות אחזה מבשרי
כקנה  רך אדם יהא לעולם ארז"ל דהנה וד"ל. וכנ"ל
הלב  על שליט מוח להיות כו' כארז קשה יהי ואל
צד  לכל ולכפותו להטותו רך בקנה השולט כרוח
מכל  כלל ניזוז שלא גופו בטבעיות כארז קשה משא"כ
כמ"ש  הוא והענין וחומריות. מטבעיות אלקי רוח
אלקי  כח מתחדש יום שבכל כו' לבקרים חדשים

ל  בפני בנשמה כניצוץ עצמי וחיות באור בנה"ב האיר
הארה  התפשטות ונמשך חייך הוא כי כמ"ש האבוקה
שמתפעל  מה והוא ממילא ומעשה ולב במוח זו
רק  כלל מתפעל אינו ולפעמים אלקית בהשג' לפעמים
כל  כו' ללב ממוח בהשגה וכן כו' לי נראה ה' מרחוק
יום  בכל בנשמות המאיר אלקי' מכח הכל אלה שינוים
כחך  בכל כחו בכל ש"ר יהא אמן העונה (כמו כנ"ל
לדעת  הראת כמ"ש הדעת במוח זו הארה ותחלת כו')
הכרה  אלא שכלי' ידיעה הדעת זה שאין לפי כנ"ל
וידע  כו' אותי ידעו כולם שא' לע"ל (וכמו והרגשה
כו' כבקר ארי' שהרי וחיות בהמות גם כו' פעול כל
הדעת  בידיע' זה ומעין כו' ב"י ר"פ של וכחמורו
טו"ר  בין הבדלה אין דעת אין שאם להיות עכשיו)
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

¯Ó‡ÈÂ אבנים לוחות שני לך פסל משה אל ה'
מ"ו  ר"פ תשא במד"ר וארז"ל וגו', כראשונים
לתושי' כפליים כי חכמה תעלומות לך ויגד הה"ד
בלוחות  תצטער אל הקב"ה לו אמר י"א) (איוב
בלבד, הדברות עשרת אלא היו שלא הראשונות
מדרש  הלכות בהם שיהי' לך נותן אני השניים ובלוחות
המבואר  נגד זהו הלא צ"ל ולכאו' עכ"ל. כו' ואגדות
עליונה  במעלה היו הראשונות דהלוחות רז"ל בדברי
הי' דוקא שמהם א' דנ"ד דעירובין פ"ה כמשארז"ל
היו  ושלא התורה את ישראל ישכחו שלא נמשך
ס"פ  מהאריז"ל ובלק"ת ולשון. אומה בהם שולטות
השגת  נתמעטה בעגל ישראל שחטאו אחר כי פי' תשא
זעירא  א' וז"ס מאלף א' חלק אלא נשאר ולא משה
וז"ש  במתנה אליו ונותנים חוזרי' ובשבת דויקרא,

רד, לך ע"פ רז"ל רמזו וע"ז חלקו, במתנת משה ישמח
ישראל, בשביל אלא גדולה לך נתתי כלום מגדולתך רד
שש  כמ"ש שלו הרגל בבחי' ישראל שהיו לפי והיינו
בהם  ומ"מ בקרבו, אנכי אשר העם רגלי אלף מאות
וכמעלת  ראש, ובחי' מקיף בחי' למשה נמשך הי' וע"י
אדם  בכל וכן אותה, ונושאת הראש שמעמדת הרגל
מוחו  נעשי' עי"ז המעשה בבחי' מעשיו שמתקן ע"י
לוחות  מעלת מובן ונמצא ככה. פעמי' אלף זכים ולבו
אורות  האלף שהרי העגל, חטא שקודם הראשונות
לוחות  כשניתן אח"כ נתמלאו לא למשה שנחסרו
מאחר  וגם במתנה, לו נותנים לבד בשבת שרק השניים,
בערך  אינם ודאי משה ידי מעשה הם השניות שהלוחות
שהמכתב  הגם אלקי', מעשה שהיו הראשוני' הלוחות

לך. פסל נא' מ"מ הוא אלקי' מכתב ג"כ בשניים
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) àðáùåçã éøàîî àéäù éãé ìòå,החשבון מבעלי 
נוגע69כלומר  החשבון שאין כ'שכיר' חשבון עושה לא

הבית) כבעל אלא àìäלו, äùòîå øåáã äáùçî éèøôá
éøä åæ ä÷òöáã ,'åë äùôð øîá ú÷òåö àéä éøä íéáåè

¯ úéîäáä ùôðã úåìâäî äàöåé àéäשהנשמה הדרך
את שמעוררת ידי  על הוא  שלה, מהשבי  משתחררת

משם. לצאת שלה הפנימי הרצון 
¯ íâå,האלקית הנפש  צעקת ידי על שנפעל נוסף ענין

מהשבי , ויוצאת משתחררת עצמה שהיא מה מלבד
éøîåçä áìä íâ êôäúúù úéîäáä ùôðä ìò ìòåô

¯ .'åë úå÷ìàìצועקת האלקית שהנפש רק לא כלומר,
הבהמית הנפש  אלא הבהמית, הנפש  בתוך היותה על

היא. מצבה על לצעוק מתחילה עצמה
äìçú äúéäù éôìãהאלקית úøúñåîåהנפש úùáåìî

¯ úéîäáä ùôðáמצד וגם בגוף, התלבשותה מצד גם 
טובים, הלא áìäמעשיה ÷îåòî ú÷òåöå úøîøîúîå

,'åë êôäúéù úéîäáä ùôðä ìò íâ ìòåô äæ éøä ,'åë

לנפש מחוץ תמיד היתה  האלקית הנפש אם כלומר,
הנפש על משפיע היה לא בה שקורה מה הרי  הבהמית,
בשבי תחילה היתה שהיא בגלל דוקא אך הבהמית ,
הפנימיים התהליכים הרי  הבהמית, הנפש  בתוך
שהיתה הבהמית הנפש על גם משפיעים עליה  שעוברים
חזק שם  וצועק מקום באיזה השבוי  אדם  וכמו  בתוכה.
את להבין  אותו ששבה  זה על אף משפיע וזה מאוד,

נמיכותו. עומק
åîöò úéîäáä ùôðäá àéä ä÷òöä øùàë èøôáå

¯ ,å÷åçéø ìò ÷òåö úéîäáä ùôðäùהמהפך כלומר
הצעקה כאשר דוקא הוא הבהמית הנפש  של הפנימי

האלקית, הנפש מצד ולא עצמה ממנה ïëהיא  íâ àåäå
åéðéðòî øö åì äùòðù úéîäáä ùôðä úìåòô éãé ìò
øîá ÷òåöå úå÷ìàî å÷åçéøîå íééîäáäå íéøîåçä

.'åë åùôð
¯ äæ ìò ïîéñäåעצמה הבהמית מהנפש  היא שהצעקה 
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לפי  השיבנו ואח"כ דעת לאדם חונן אתה או' ולכך
כי  הוא והענין כו'. תחלה דעת בלא לתשובה שא"א
טבעי' שהן שלו בטו"ר בנה"ט אחזה מבשרי באמת
ונמשכת  מזיק וכל מאש לירחק שבטבעה בבהמה כמו
האדם  יתרון ואין לנפשה הטוב וכל למאכל בתאוה
בין  יתיר' הבחנ' לו יש השכל שע"י במה רק עליה
הטוב  במהות היטב ויכיר שירגיש מה דהיינו ורע טוב
יותר  עליון באופן יותר אחריו ונמשך טוב הוא איך
ולדבר  כלל זו הבחנ' לבהמ' שאין חשוב לדבר כמו
וישמור  ויתרחק ביותר הרע איכות יבחין ורע המזיק
שיגדל  בטרם קטן בתינוק נרא' וזה כו' יותר א"ע

בטוב  ולבחור ברע למאוס עדיין ידע לא בדעת
שיגדיל  וכל לבד הענין בכללות רק טובה בהבחנה
והוא  בטוב ולבחור ברע למאוס יותר יבחין בדעת
הרחמנות  מדות (וגם כנ"ל דגן מאכל משיטעום דוקא
הדבר  ועצם עיקר אך כמשי"ת) בדעת תלוי ואכזריות
וישנא  ויברח הטוב אחר עצמו וימשוך שיאהוב מה
בזאת  כלל חדש כל ואין מתולדתו טבעיו' זהו הרע
המאיר  אור עד"מ כמו רק אינו שכלו של ההבחנ' רק
ומיד  לעין הדבר מגלה אלא שאינו הטו"ר דרך ומורה
שעצם  ולא כו' בטוב לבחור הטבע מוכן כבר שיראה

כידוע: השכל מן נולדה זו הבחירה
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e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

ÔÈÚÂ ולילה יומם בריתי לא אם כמ"ש הוא החוקים
לא  אם ענין שזהו שמתי, לא וארץ שמים חוקות
שמתי, לא וארץ שמים חוקות אזי בריתי שנק' התו"מ
נעשו  ה' שמדבר נעשו שמים ה' בדבר כתי' הנה כי
שזהו  עשה חפץ אשר כל כתי' ולפעמים וארץ שמים
וצורה  חומר שיש הוא הפי' אך עשה, ה' ורצון מחפץ
מחפץ  הוא והצורה ה' מדבר הוא והחומר נברא, בכל
שהוא  השמים תמונת ענין הוא הצורה ופי' ה', ורצון
נתן  וזמן חוק וכמ"ש והירח השמש הילוך וגם כדורי,
במזרח  הזריחה הילוכם תפקידם את ישנו שלא להם
שנק' וזהו ומזלות הכוכבים כל וכן במערב והשקיעה
יומם  בריתי לא אם וכמ"ש תו"מ עפ"י רק שזהו חוקה
שהוא  בריתי כי שמתי לא וארץ שמים חוקות ולילה
עושים  והם ית' ורצונו מחכמתו נמשך הוא התורה
התמונה  הנבראים כללות שזהו וארץ בשמים החוקים
לך  השמים וצבא וכמ"ש שלהם הביטול וגם וההילוך
וכן  למדרגה, ממדרי' הילוך ג"כ נק' שזה משתחוים
וכמ"ש  תלכו, בחוקתי אם וכמ"ש ה' בעבודת הוא
מהלכים  נק' שנש"י העומדים, בין מהלכים לך ונתתי
נדיבי  כרוה שרים חפרוה באר ענין וזהו תו"מ, ע"י
רמ"ח  בגימ' במחוקק במשענותם, במחוקק העם
חוקקי' שבכלי וכמו מ"ע רמ"ח ע"י הוא שהחקיקה
הוא  כך קיבול, ובית חלל לעשות מבפנים וגם מבחוץ

ואחרי  לבבכם אחרי תתורו ולא וכמ"ש מל"ת ע"י
החקיקה  ענין זהו אחריהם זונים אתם אשר עיניכם
מים  באר וזהו מבפנים, החקיקה הוא מ"ע וע"י מבחוץ,
שהוא  מ"ע ע"י מ"ח ובתוכו החלל הוא הבאר כי חיים
תו"מ  שע"י ההילוך וזהו ית' אלקות גילוי המשכת
הכתב  אותיות יש וגם עילוי, אחר בעילוי בנש"י
על  אותיות זהו שבכתב תורה כי חקוקים, ואותיות
יש  אבל האותיות ע"ז ונכתב זר דבר שזהו הקלף
משני  חקוקים הי' שהלוחות כידוע חקוקים אותיות
בעצמות  החקוקי' אותיות למעלה הוא כמו"כ עבריהם
חקיקת  ענין שהוא בטה"ע גליפו גליף (וכענין אלקות
התורה  כמו הכתב אותיות ויש בעצמותו) אותיות
בחי' חוק יש כי חוקים נק' שהתורה ענין וזהו שלפנינו,
חוק  דו"נ המחבר הוא והחוקים נוק' בחי' וחוקה דכר
שזה  שבעצמותו החקיקה הוא חוק כי (והפי' ו וחוקה

בכח) בעצמו שיער ענין וכמו להשפיע הצמצום ענין
ע"י  הוא וחוקים בנש"י, החקיקה ענין הוא וחוקה
שהוא  בה"א החוקה עם החוק מחברים שהם תו"מ
אלקות  הגילוי מקבלים שהם נש"י מקבלים בחי'
הוא  ומשפטים חוקים, ענין וזהו תו"מ ע"י בתוכם
שופטן  זו"ז בינונים וכמו עשיו, הר את לשפוט כמ"ש
הוא  המשפט ועיקר נפשו, משופטי להושיע וכמ"ש

בקרבך. הרע ובערת כמ"ש
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

¯Ó‡ÈÂ אבנים לוחות שני לך פסל משה אל ה'
מ"ו  ר"פ תשא במד"ר וארז"ל וגו', כראשונים
לתושי' כפליים כי חכמה תעלומות לך ויגד הה"ד
בלוחות  תצטער אל הקב"ה לו אמר י"א) (איוב
בלבד, הדברות עשרת אלא היו שלא הראשונות
מדרש  הלכות בהם שיהי' לך נותן אני השניים ובלוחות
המבואר  נגד זהו הלא צ"ל ולכאו' עכ"ל. כו' ואגדות
עליונה  במעלה היו הראשונות דהלוחות רז"ל בדברי
הי' דוקא שמהם א' דנ"ד דעירובין פ"ה כמשארז"ל
היו  ושלא התורה את ישראל ישכחו שלא נמשך
ס"פ  מהאריז"ל ובלק"ת ולשון. אומה בהם שולטות
השגת  נתמעטה בעגל ישראל שחטאו אחר כי פי' תשא
זעירא  א' וז"ס מאלף א' חלק אלא נשאר ולא משה
וז"ש  במתנה אליו ונותנים חוזרי' ובשבת דויקרא,

רד, לך ע"פ רז"ל רמזו וע"ז חלקו, במתנת משה ישמח
ישראל, בשביל אלא גדולה לך נתתי כלום מגדולתך רד
שש  כמ"ש שלו הרגל בבחי' ישראל שהיו לפי והיינו
בהם  ומ"מ בקרבו, אנכי אשר העם רגלי אלף מאות
וכמעלת  ראש, ובחי' מקיף בחי' למשה נמשך הי' וע"י
אדם  בכל וכן אותה, ונושאת הראש שמעמדת הרגל
מוחו  נעשי' עי"ז המעשה בבחי' מעשיו שמתקן ע"י
לוחות  מעלת מובן ונמצא ככה. פעמי' אלף זכים ולבו
אורות  האלף שהרי העגל, חטא שקודם הראשונות
לוחות  כשניתן אח"כ נתמלאו לא למשה שנחסרו
מאחר  וגם במתנה, לו נותנים לבד בשבת שרק השניים,
בערך  אינם ודאי משה ידי מעשה הם השניות שהלוחות
שהמכתב  הגם אלקי', מעשה שהיו הראשוני' הלוחות

לך. פסל נא' מ"מ הוא אלקי' מכתב ג"כ בשניים

jl lqt 'eb xn`ie
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a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

) àðáùåçã éøàîî àéäù éãé ìòå,החשבון מבעלי 
נוגע69כלומר  החשבון שאין כ'שכיר' חשבון עושה לא

הבית) כבעל אלא àìäלו, äùòîå øåáã äáùçî éèøôá
éøä åæ ä÷òöáã ,'åë äùôð øîá ú÷òåö àéä éøä íéáåè

¯ úéîäáä ùôðã úåìâäî äàöåé àéäשהנשמה הדרך
את שמעוררת ידי  על הוא  שלה, מהשבי  משתחררת

משם. לצאת שלה הפנימי הרצון 
¯ íâå,האלקית הנפש  צעקת ידי על שנפעל נוסף ענין

מהשבי , ויוצאת משתחררת עצמה שהיא מה מלבד
éøîåçä áìä íâ êôäúúù úéîäáä ùôðä ìò ìòåô

¯ .'åë úå÷ìàìצועקת האלקית שהנפש רק לא כלומר,
הבהמית הנפש  אלא הבהמית, הנפש  בתוך היותה על

היא. מצבה על לצעוק מתחילה עצמה
äìçú äúéäù éôìãהאלקית úøúñåîåהנפש úùáåìî

¯ úéîäáä ùôðáמצד וגם בגוף, התלבשותה מצד גם 
טובים, הלא áìäמעשיה ÷îåòî ú÷òåöå úøîøîúîå

,'åë êôäúéù úéîäáä ùôðä ìò íâ ìòåô äæ éøä ,'åë

לנפש מחוץ תמיד היתה  האלקית הנפש אם כלומר,
הנפש על משפיע היה לא בה שקורה מה הרי  הבהמית,
בשבי תחילה היתה שהיא בגלל דוקא אך הבהמית ,
הפנימיים התהליכים הרי  הבהמית, הנפש  בתוך
שהיתה הבהמית הנפש על גם משפיעים עליה  שעוברים
חזק שם  וצועק מקום באיזה השבוי  אדם  וכמו  בתוכה.
את להבין  אותו ששבה  זה על אף משפיע וזה מאוד,

נמיכותו. עומק
åîöò úéîäáä ùôðäá àéä ä÷òöä øùàë èøôáå

¯ ,å÷åçéø ìò ÷òåö úéîäáä ùôðäùהמהפך כלומר
הצעקה כאשר דוקא הוא הבהמית הנפש  של הפנימי

האלקית, הנפש מצד ולא עצמה ממנה ïëהיא  íâ àåäå
åéðéðòî øö åì äùòðù úéîäáä ùôðä úìåòô éãé ìò
øîá ÷òåöå úå÷ìàî å÷åçéøîå íééîäáäå íéøîåçä

.'åë åùôð
¯ äæ ìò ïîéñäåעצמה הבהמית מהנפש  היא שהצעקה 
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) ïìöéì àðîçø ùàåéîä åîëå(ישמרנו íçåðה' åì ïéàù
íåù åì ïéàå áåè àì øáã äàåø øùàë åîëå ììë åùôðì
äæ êøã ìòå ,'åë éøîâì åáø÷á åçåø øáùðù ììë äöò

¯ 'åë úéîäáä ùôðã øáùð áìä àåä בין ההבדל כלומר,
שלנפש - הבהמית לנפש האלקית הנפש של הצעקה
ושרש מקום לה יש  כי לחזור, לאן  תקוה יש  האלקית
מה ואין מיואשת הבהמית הנפש ואילו  הגיעה, שמשם
עצמה. מצד וחומרית נמוכה היא שהרי  אותם, שינחם

)äî ïééòå÷øô ïî÷ì øàáúéù70שא.(
¯ ,äö÷ä ìà äö÷ä ïî éøîâì åáì êôäúî äæ éãé ìòã
אצל שהרי  מהותי , מהפך חל הבהמית בנפש  דוקא
שהרי שלה, ב'גילויים' רק הוא המהפך האלקית הנפש
כאשר  ואילו  לאלוקות, קשורה  היתה תמיד מהותה מצד
שהרי עצמה, הבהמית הנפש  מצד היא הצעקה
הוא שבה המהפך ולכן  מהותה, בעצם היא הפחיתות

מחדש'. ש'נולד אדם  וכמו ממש, שלה במהות
íééúéîà äáåùú éìòáá ùåçá äàøðëåבגלל שדוקא

הרי בתשובה כששבים הירידה, בתכלית שהיו
úåøéøîä éãé ìò íúåäî íöòá éøîâì íéëôäúîù

.'åë øúåéá íùôð ïåàîöå äìåãâä
ïéèåùé÷ä ïéðò åäæåכדלעיל לבתה, האמא שנותנת

הנשמה לחלק הנשמה מעצם  ההשפעה שהיא בזוהר,
בגוף. המלובשת

- "קישוטין" שנקראים הסיבה ìùîהנה êøã ìò åîëå
ø÷éòå úåéìâøîå úåáåè íéðáà àåä èéùëúä ø÷éò
íîåã àåäù ïáàäù íäáù ùåãéçä ãöî ÷ø àåä íø÷åé

¯ êë ìë øéàéזה אין מאירים  וכדומה ואש שנר זה
זהו  מאירה דומם  עצמה שמצד שאבן  אבל חידוש,

שלה, ליוקר הגורם והוא íå÷îáחידוש , øàáúðù åîëå
,øçà

) àøåäðì àëåùç àëôäúà ïéðò àåä êëåהחושך הפיכת

¯לאור) êôäúú úéîäáä ùôðã ïáàä áìùזה כלומר
כך, כל חידוש זה אין  באלוקות רוצה האלקית שהנפש 
אבן  לב היא עצמה שמצד הבהמית שהנפש ואילו 

האמיתי , ה"קישוט" הוא לאלוקות úåéäìמתהפכת
éááìå éøàù äìë úðéçáá71-הנפש כלות שמרגיש 

ובנפשו, éúöôçבלבבו àì êîòå72¯ ,'åëמה שכל
ומקור  עיקר שהיא  באלוקות רק חפץ, לא טפל שהוא 

åë'.הכל, ïéèåù÷ àø÷ð äæå
úåðîçøä ùéâøéù ïáàä áì úçéúô íéëéøö äæì íâ êà

) äîø àøâéàî äãøéù åùôð ìòùלבירא גבוה) מגג
עמוק) (לבור ¯עמיקתא ,'åëבעולם מעלתה מרום

והחומרי , הגשמי התחתון לעולם øîøîúéåהעליון
úîàáירידתה עוצם ¯על ,'åëעל שמדובר למרות

צריכה היא  הרי עצמה, הבהמית הנפש  של פנימי  מהפך
לפתיחת והכח שבה , האבן לב את  לפתוח מלמעלה כח
הרחמים. מידת התעוררות ידי  על דוקא הוא  האבן  לב

åäæå הוא להיפתח  שלה úåãéîהכח â"é úëùîä éãé ìò
â"éä ïäå ,'åë áìä úçéúô íéîøåâä äìòîìî íéîçøä

¯ 'åë ìåìà ùãçá íéøéàîä íéîçøä úåãî נרמז שזה
- בשושנים" הרועה לי  ודודי לדודי  "אני בפסוק
מידות י "ג  כנגד עלים, עשר שלשה לה שיש  כשושנה

øçàהרחמים , íå÷îá øàáúðù åîëå73,
øçà íå÷îá øàáúðù åîëå ïéèåùé÷ úðéçáá ïë íâ ïäå

íòèä קישוטין נקראים  המידות èéùëúäשי "ג  åîëù
¯ ,óåâá íöòúî åðéàאת ומייפה מוסיף הוא כלומר,

ממנו, חלק ממש  לא אך íéîçøäהגוף úåãî â"é ïë åîë
ïééãò ïéîöòúî ïðéà ìéòì úåøëæðäאלא אלול, בחודש 

כח'. 'נתינת של באופן בלבד, במקיף מאירות הם
íéîöòúî íä éøä íéøåôëä íåéã íéîçøä úåãî â"éã

¯ úåëìî úðéçááבפנימיות חודר האור כבר שאז
המלכות, ïäùבבחינת ìåìàã íéîçøä úåãî â"éäå
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שם:70. לשונו וזה הגיליון. שולי פי mbyעל l"v zn`ae
dnizqd z` mz` migwel mindy n"cr edfy) daeyza lrtzi a"dpd
`"k ,'ek zenlrddne a"dpd ipiprn el xv `"dpdy wx `l epiide ,('ek
mdipya `idyk 'eyzd zizin` `ide ,'ek eipiprn c`n xv el 'idi a"dpdy
`ven epi`y cr k"k el xvy df oipr jiiy `wec a"dpae ,'ek a"dpae `"dpa
,'ek 'ilwd on `edy iptn cere ,dfa aiigd `edy iptn llk eytpl mgep
ixdy '`d ,eytpl mgep `vni `ly df oipr jiiy epi` zn`a `"dpa dpdc
,ezedn mvra zewl` `edy iptn `ed xwirde ,dfa aiigd epi` `ed
zn`de ,('ek jif `a hiiwpl`tibt`x` `f`) efk zelty jiiy epi` zewl`ae
daxd xzei `"dpa `ed miaeh `ld mipiprdn aeh `lde xvindy `ed
xzeia `"dpda ybxen edfe ,ixnbl r"dvx jtid dfy iptn edf j` ,a"dpan
ezeidl `"dpa la` ,'ek r"dvx jtid `edy ji` ybxp l"v a"dpda mbc 'ek
a"dpd ixdy ,'ek eytp z`neh cvn z`f cere ,'ek xzeia ybxp f"d zewl`
'it` miaeh `ld mipiprd i"re p"wa `ed r"vny zeid mre) 'ilwdn `ed
n"n ,l"x oere `hg dfi`a y"kne xenb rxa cxei d"d xzid zee`z odyk
eytp z`neh ixde zewl` `ed ixd `"dpde ,('ek `"dpda enk dnec df oi`

,eytp zcixia edfy ,'ek dfn lecb oealr jl oi`c a"yqa y"nke c`n rbep
xvind k"re ,'ek dpikyd zelb zpigaa dlrnl dcixid lrty dn k"enke
`ic) ef zelty ea jiiy epi` n"n la` ,'ek c`n lecb `ed `"dpc
zeavrc oeawx enk edfy) llk eytpl mgep `vni `ly (hiiwpil`tibt`x`

lty jiiy a"dpda wx ,('ek'ilwdn `edy iptne ,dfa aiigd `edy iptn ef ze
mvra xayp dfae ,'ek llk envrl mewn `vni `ly `ed ely xvind k"r
,('ek `bxp 'ia 'icyil 'iae 'ipin c"re) 'ek ezednn dpzypy cr ezedn
zednn mipzyne dvwd l` dvwd on miktdzny mizin` z"raa rcepke
`ide) cala `"dpd cvn `id daeyzd xy`k la` ,'ek ynn xg` zednl
cala dfe ,l"pk 'ek cal dncna `ide `"dpd cvn mb zizin` epi` zn`a
,'ek a"dpd cvny eiyrne eikxc oewiza dne`n lret epi` f"eync witqn
(l"pk 'ek inipt ybxd zpigaa `le eytpa oeayg zpigaa epi`y iptn mbe

.'ek llk a"dpdl jiiy df oi`
כו.71. עג, תהילים
כה.72. פסוק שם,
א).73. (לב, ראה פ' תורה לקוטי
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ïééãò ïéîöòúî íðéà äáåùúä ìò øøåòìוהעבודה
לדודי ", "אני - עצמו בכח היא אלול íùבחודש  ìòå

ïéàø÷ð äæבאלול הרחמים מידות ¯י"ג  .'åë ïéèåùé÷
עליו. שמשפיע אף לאדם, מחוץ שעדיין כמשהו

úåëìîì äðéáî äëùîää åäæåהפרק בתחילת שהובא
äãåáòáמהזוהר, åðééäãהיא האדם של הרוחנית

úàöì áìä úà çúåôå øøåòîä äìòîìî äëùîää
äùòðä ïåöøä ó÷åú úåøøåòúäå ,'åë äéáùäå úåìâäî

,'åë íéðô ìë ìò úåðîçøäå úåøéøîä éãé ìò
ìëáã àåöøä úðéçá äá ùé éøä äîùðä ùøù ãöîã

¯ íöòá êãàîעצום רצון  עצמיותה, מצד יש נשמה בכל
באלוקות, להיכלל מאודך" àîéà"בכל úðéçá åäæå

¯בינה)( ,äîùðä ùøù úåìâúä ùéù íöòáזה אך
חידוש. אינו עצמית, אהבה יש הנשמה עצם שמצד

) àäèåùé÷å àäðàî úôéæåà àîéàù äîåשהאמא
לבת) וקישוטיה, בגדיה את äéäéùמשאילה àåä 'åë

úåøøåòúäå ÷åçéøä ìò úåøéøîä éãé ìò àåöøä úðéçá
¯ .'åë íéáø íéîçøהיורדת הנשמה בדרגת גם כלומר,

על רבים  רחמים ולעורר להתמרמר שייך שעליה למטה,
של העצמי  הרצון  מתגלה זו בדרגה שפלותה, עוצם

האמא). (דרגת הנשמה
עצם של הרצון הוא עצמה, מצד ה'אמא' שדרגת והיינו ,
שלה הקישוטין את שמשאילה האמא ודרגת הנשמה,
הנשמה לחלק הנשמה מעצם ההשפעה זוהי  לבתה ,

הבהמית. בנפש בגלות  הנמצאת 
¯ åðæåò ïåãà ïéðò åäæå לביאור נ"ע הרבי חוזר כאן

הקודם, המאמר בסוף úàø÷ðשהתחיל úåëìîä íâù

¯ øëã ïåùì ïåãàבחינת היא המלכות כלל שבדרך שאף
בחי זכר,מקבל, שנקראת לפעמים יש הרי נקבה, נת

úùáåìîä äîùðä øùàë ùôðá åäæùוהנפש בגוף
úéúéîàהבהמית äáåùúá ÷åçéøä éãé ìò øøåòúî

úðéçáá ïë íâ àéä éøä ,'åë ïåàîöå àåöø úðéçáá
) àøåëã(זכרïéà øåà úåîöò úðéçáî êéùîîå òéôùîä

¯ ,àåä êåøá óåñעצמיות במלכות  מאיר כאשר כלומר
של בחינה להיות  מפסיקה המלכות הבינה , כח  - הנשמה
משפיע בבחינת רב כח יש  עצמה בה אלא מקבל,

לאחרים.
ùøù ãöîù ïåöøä ïî øúåé äìòîì òéâî äæ äáøãàå

¯ 'åë äîöò äîùðäבהתעוררות עילוי יש  כלומר 
שהיא בגוף, המתלבשת הנשמה של החלק  של העצמית
מצד הנשמה של העצמי  מהרצון ועוצמתית חזקה יותר 
למטה, והירידה שלה הריחוק בגלל שדוקא כיון , עצמה .
שהוא מכפי  שאת  ביתר והרצון הצמאון בה נעשה הרי 

ומקורה . øçà,בשרשה  íå÷îá øàáúðù åîëå
¯ åðæåò ïåãà àø÷ðå- וכח עוז  לשון çëעוזנו ïúåð äæù

úå÷ìàì éìë äùòðå ÷åçéøäå úåìôùäî úàöì ùôðá
úåøåà úðéçáì íâ åðééä øúåéá úéìòð äâéøãîì

¯ .'åë íéìëä úðéçáî äìòîìùלא כלי נעשית הנפש
בכלים, המתלבש אור שהוא עלמין כל  הממלא  לאור רק
מהתלבשות שלמעלה  עלמין כל הסובב לאור גם אלא

בכלים.
ספירת המשכת בענין ראשון ביאור היה זה כאן עד

המלכות. לספירת הבינה

l`xyi daey

b"xrz ,daeyz zay .c"qa
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ה'תש"ג] [שבט

"ÌÈ‚ ÔÈÚÓ"לבנון מן ונוזלים חיים מים .1באר
במדרש  אומר יוחנן הכוונה 2ר' חיים" מים "באר :

המילים  נזכרו פעמים ושמונה ארבעים כי לתורה,
ו"בארות" ושמונה 3"באר" ארבעים כנגד בתורה,

האחרון  בפרק מנויות שהן כפי התורה, של 4המעלות

אבות. מסכת של
באר  מעין, נוזלים: שלושה אודות מדובר זה בפסוק

מהלבנון. והנוזל

1

2

3

4

5

6

7

8

טו.1) ד, השירים שיר
הפסוק.2) על רבה השירים שיר

כהונה'.3) 'מתנות פירוש
ו.4) משנה
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טובות  מידות של האמיתית בהנהגה הן ביותר, הגדולה
שהמצוות  בחיות, המצוות בקיום והן התורה עלֿפי

מלומדה" אנשים "מצות לא אצלו, בלימוד 12חיֹות והן ,
התורה.

על  מתייגעים כאשר רק להגיע ניתן זו לשלימות אמנם
גדולה. ביגיעה כך

שבאה  מההשפעה חיים". מים ב"באר הכוונה זו
עבודתו  עלֿידי האדם, יעשה הנשמתי, גנים" מ"מעין

חיים". מים "באר שלו, שמים ויראת

.¯ÂˆÈ˜.בעבודה חיים" מים באר גנים "מעין מבאר
קיימות  בנשמה והעליון. התחתון גןֿעדן הם "גנים"
נשמה, רוח, נפש, הדרגות ארבע מבין דרגות. חמש
והחיה  הנשמה הרוח, הגוף, את מחיה הנפש חיה,
הקשר  היא יחידה ותענוג. ורצון שכל, מידות, מחיות
בארבע  ומשפיעה ברוךֿהוא הבורא עם הנשמה של
של  העבודה שעלֿידי חיה, נשמה, רוח, נפש, הדרגות

לשלימות. מגיע האדם "באר"

ג.

˙„Â·Ú עבודתו היתה זו ברוחניות, חיים" מים "באר
אבינו. יצחק של

שמירת  עלֿידי אבינו, יצחק מעשר,13כשזכה מצות
הפלשתים  בו קנאו גדולה, זוהי 14לעשירות פלשתים .

ליראתֿשמים  המנגדת .15קליפה
שמור  הוא נעול, והוא שער לו שיש רחוב בגשמיות,
מבוי  אבל להזיק, שעלולים וגזלנים גנבים מפני

שער  ללא פתוח רחוב בו 16המפולש, להתרחש יכולים ,
ורציחה. גזילה גניבה, של האסונות כל

ברוחניות. גם כך
האדם  את השומר בטוח מנעול היא יראתֿשמים

ומצוות. בתורה והן במידות הן מלהכשל,
מדת  שהיא אבינו יצחק של דרגתו היא יראתֿשמים
טובות. ומידות ומצוות בתורה החיות תגבורת הגבורה,
יצחק  מהקדושה, יניקה לקבל רצו שהפלשתים כיון

גרר. את עזב
לבנים" סימן אבות .17"מעשה

הקדושים  שהאבות קדושה עבודה שזו לכך בנוסף
זו  לבנים", "סימן גם הם עמם הקורות כל הרי עשו,

כזה. במקרה להתנהג צריך איך לבנים הוראה
מציאות  את לפרסם אבינו אברהם של עבודתו למשל,
ברוךֿהוא  בורא שישנו להסביר ברוךֿהוא, הבורא
מנהיג  יתברך והוא העולם את ברא יתברך שהוא
משגיח  יתברך שה' הפרטית וההשגחה ומשגיח, העולם

חיות. להם נותנת הנבראים על
הבורא  ואחדות מציאות ענין את פרסם אבינו אברהם

ברוךֿהוא.

נמרוד".18כתוב  את ילד "וכוש
נגד  העולם את המריד שהוא מפני הוא 'נמרוד' השם

עוזיאל  בן יונתן בתרגום שכתוב כמו יתברך, 19ה'

ה' מציוויי שיתרחקו בדבריו אנשים לצוד נהג שנמרוד
שלו. הציווים את ויקבלו יתברך

ולא  הרשע נמרוד עם רב לא להבדיל, אבינו, אברהם
להכיר עבודתו, את עשה הוא מלחמות. אתו [לכולם]ניהל

פעלו  עם להתחשב מבלי האלקות, ענין נמרוד.את של
אברהם  אך תקיפה, שליטה לו והיתה מלך היה נמרוד
הלאה  והמשיך ובשליטתו, בעוצמתו התחשב לא אבינו
הבורא  אחדות ענין את להסביר הקדושה, בעבודתו

פרטית. והשגחה
נגד  ושליטתו עוצמתו את כיוון הרשע נמרוד כאשר גם
ביותר  הקשים הסוהר בבתי אותו ואסר אבינו אברהם

וקרדו  כותא אברהם 20של אז גם שנים, עשר למשך
שנמרוד  עד אלקות, לפרסם עבודתו את עשה אבינו

אברהם  את לשרוף יצליח שהוא .21חשב
יתברך  בה' המורדים רשעים שעם למדים אנו מכך
לריב  לא ומשא, מגע שום להיות צריך לא ובתורה
להם  יש אם גם הביטול בתכלית לבטלם אלא איתם,

וממשלה. כוח
אסור  ליצלן, רחמנא ביותר, קשים יסורים כשיש גם

העבודה. על חסֿושלום לוותר
מבקשת  הקליפה שכאשר למדים אנו אבינו מיצחק

ממנה. להתרחק יש האדם עם להתחבר
עזב  בנחל 22יצחק העיר, ליד והתיישב גרר העיר את

גרר.
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ע"ב.12) נה, וירא אור, תורה יג. כט, ישעיהו
ע'13) (לעיל אדמו"ר] כ"ק [הערת הקודם במאמר 143).ראה
יד.14) כו, תולדות
א'תרנ.15) ע' חוקת התורה, אור ג. סא, בשלח אור, תורה
ע"ב.16) קיז, שבת
לקוטי 17) ו. יב, לך לך רמב"ן, ו. מ, פרשה רבה, בראשית

.41 ע' א חלק שיחות,

ח.18) י, נח
ט.19) פסוק של ירושלמי בתרגום נמצא
כו.20) פרק אליעזר, דרבי פרקי ע"ב. צא, בתרא בבא
יא,21) נח הפסוק, על רש"י  יג. לח, פרשה רבה, בראשית

כח.
"וקבל 22) המתחיל דיבור מאמר ראה יז. כו, תולדות

ג. אות (165 ע' לקמן (הראשון, היהודים"
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שונים, דברים לשלושה שהכוונה נראה ראשון במבט
לשלושה  מחולק שהוא אלא אחד דבר זהו באמת אבל

חלקים.
שה' שונות תכונות בעלי שונים סוגים יש בנוזלים

בהם. שם יתברך
בנוזלים  שאינה משלו מיוחדת מעלה יש נוזל לכל

האחרים.
למשל, מאוד. ויקרים נחשבים מאוד שהם נוזלים יש
טוב, טעם בעלי ישנים יינות או ביותר, מזוכך שמן
שיש  פשוטים נוזלים יש אך הבריאות. את ומחזקים

אין. הטובים ולשמנים שליינות מעלה להם
שאין  מעלות, כאלו בהם יש אבל פשוט. נוזל הם מים
הקב"ה  נתן במים ביותר. הטובים וביינות בשמנים גם
הנחלקים  הנבראים כל את ולרענן להצמיח הכוח את

מדבר. חי, צומח, דומם, הסוגים לארבעת
צריכים  ביותר, הגדול עד ביותר מהקטן הברואים, כל

מלח  יותר נחוצים המים ורענון. לצמיחה ם.מים
לאחר  לשתות יש שלכן משביעים, שהמים זאת מלבד

שחז"ל  כפי משביע, זה כי הפסוק 5האוכל, על אומרים
וברכת" ושבעת ושבעת,6"ואכלת אכילה; זו "ואכלת, ,

לסבול  יותר קשה מלחם. יותר נחוצים מים שתיה". זו
רעב. מאשר צמא

ברא  הברואים, לכל ומפרנס הזן שהוא יתברך, ה' לכן
בחינם  אותם להשיג ויוכלו מצוי דבר יהיו שהמים כך

הישוב  מקומות .7בכל
– לבנון" מן ונוזלים חיים מים באר גנים "מעין זהו
כולן  ונוזלים, באר מעין, השונות, הדרגות שלוש כל
במים, שיש הנפלאה האלקית המעלה את מבטאות
משמעות  יש ונוזלים, באר מעין, משלשתן, אחת ולכל

שונה.
.¯ÂˆÈ˜ סוגים שלושה הם ונוזלים באר שמעין, מבאר

שמן  כמו ביותר מהטוב נוזל, לכל 'מיםֿנוזלים'. של
מיוחדת  תכונה יש מים, כמו ביותר הפשוט ועד ויין
כוח  את יתברך ה' הטביע במים לברואים. ונחיצות

והרענון. הצמיחה

ב.

ÔÈ·‰Ï ונוזלים חיים מים באר גנים "מעין וכוונת ענין
האדם  בחיי בעבודה, לבנון", :8מן

גןֿעדן. הכוונה – "גנים"
המצוות  על הטוב השכר הוא שם שבגןֿעדן, אף
הזה, בעולם עושה שהאדם טובות במידות והנהגות

מזו. זו שונות מאוד, רבות דרגות קיימות
נחלקות  גןֿעדן של השונות הדרגות כל פנים, כל על

העליון. וגןֿעדן התחתון גןֿעדן – דרגות לשתי
וגןֿעדן  התחתון גןֿעדן "גנים", המילה כוונת זו

העליון.
הכניס  בו החיים מעין זהו כי לנשמה, הכוונה "מעין"

הגוף. את להחיות רוחניֿאלקי כוחֿחיים יתברך ה'
העליונים, בגנים הנשמה מעין של מקומו גנים", "מעין

העליון. וגןֿעדן התחתון גןֿעדן
גןֿעדן  של העליונים בגנים הנמצא הנשמה ממעין
המאיר  גדול אור גילוי יורד העליון, וגןֿעדן התחתון

האדם. בגוף המתלבשת הנפש את
דרגה 9כידוע  שלכל דרגות, חמש קיימות נשמה שבכל

האדם. על לגמרי שונים והשפעה תוכן יש

חיה, נשמה, רוח, נפש, נקראות בנשמה הדרגות חמש
יחידה.

נחלקות  חיה נשמה, רוח, נפש, של הדרגות ארבע
בחיות  והן הגוף בחיות הן שונים, לסוגים באדם

הרוחניות.
הנשמה, בדרגות ביותר הנחותה הדרגה שהיא נפש,

הגוף. את להחיות הכוח את יתברך ה' בה הטביע
האדם. מידות את המחיה האלקיֿרוחני הכוח היא רוח,

כמו 10נשמה  ההבנה, את שמחיה האלקי הכוח היא ,
האלקית 11שכתוב  הנשמה תבינם", שדי "ונשמת

להבין. להם גורמת
התענוג  כוחות את המחיה הנשמה חלק הוא חיה,

והרצון.
לבורא  וקשור בנשמה, ביותר הנעלה החלק יחידה,
השפעה  מעניק הנשמה של זה וחלק ברוךֿהוא, היחיד

הנשמה. חלקי ארבעת בכל
מהם  אחד וכל כוחותיהם, מתחזקים זו השפעה עלֿידי
בדייקנות  האלקיים כוחותיו את הפועל אל מוציא
לשלימות  להגיע שיכול ביותר, הטובים ובעוצמה
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ע"ב.5) מו, ברכות
י.6) ח, עקב
(7.3 ע' תרל"ו, המאמרים ספר
ע'8) תש"ב, המאמרים ספר ע"ב. סב, חוקת תורה, לקוטי
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(מהדורת 9) ד ע' החסידות' תורת של 'ענינה קונטרס ראה
וש"נ. .37 הערה כח) ע' תשס"ב

ע'10) (לקמן נרוצה" אחריך "משכני ד"ה מאמר 186),ראה
ב. אות
ח.11) לב, איוב
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טובות  מידות של האמיתית בהנהגה הן ביותר, הגדולה
שהמצוות  בחיות, המצוות בקיום והן התורה עלֿפי

מלומדה" אנשים "מצות לא אצלו, בלימוד 12חיֹות והן ,
התורה.

על  מתייגעים כאשר רק להגיע ניתן זו לשלימות אמנם
גדולה. ביגיעה כך

שבאה  מההשפעה חיים". מים ב"באר הכוונה זו
עבודתו  עלֿידי האדם, יעשה הנשמתי, גנים" מ"מעין

חיים". מים "באר שלו, שמים ויראת

.¯ÂˆÈ˜.בעבודה חיים" מים באר גנים "מעין מבאר
קיימות  בנשמה והעליון. התחתון גןֿעדן הם "גנים"
נשמה, רוח, נפש, הדרגות ארבע מבין דרגות. חמש
והחיה  הנשמה הרוח, הגוף, את מחיה הנפש חיה,
הקשר  היא יחידה ותענוג. ורצון שכל, מידות, מחיות
בארבע  ומשפיעה ברוךֿהוא הבורא עם הנשמה של
של  העבודה שעלֿידי חיה, נשמה, רוח, נפש, הדרגות

לשלימות. מגיע האדם "באר"

ג.

˙„Â·Ú עבודתו היתה זו ברוחניות, חיים" מים "באר
אבינו. יצחק של

שמירת  עלֿידי אבינו, יצחק מעשר,13כשזכה מצות
הפלשתים  בו קנאו גדולה, זוהי 14לעשירות פלשתים .

ליראתֿשמים  המנגדת .15קליפה
שמור  הוא נעול, והוא שער לו שיש רחוב בגשמיות,
מבוי  אבל להזיק, שעלולים וגזלנים גנבים מפני

שער  ללא פתוח רחוב בו 16המפולש, להתרחש יכולים ,
ורציחה. גזילה גניבה, של האסונות כל

ברוחניות. גם כך
האדם  את השומר בטוח מנעול היא יראתֿשמים

ומצוות. בתורה והן במידות הן מלהכשל,
מדת  שהיא אבינו יצחק של דרגתו היא יראתֿשמים
טובות. ומידות ומצוות בתורה החיות תגבורת הגבורה,
יצחק  מהקדושה, יניקה לקבל רצו שהפלשתים כיון

גרר. את עזב
לבנים" סימן אבות .17"מעשה

הקדושים  שהאבות קדושה עבודה שזו לכך בנוסף
זו  לבנים", "סימן גם הם עמם הקורות כל הרי עשו,

כזה. במקרה להתנהג צריך איך לבנים הוראה
מציאות  את לפרסם אבינו אברהם של עבודתו למשל,
ברוךֿהוא  בורא שישנו להסביר ברוךֿהוא, הבורא
מנהיג  יתברך והוא העולם את ברא יתברך שהוא
משגיח  יתברך שה' הפרטית וההשגחה ומשגיח, העולם

חיות. להם נותנת הנבראים על
הבורא  ואחדות מציאות ענין את פרסם אבינו אברהם

ברוךֿהוא.

נמרוד".18כתוב  את ילד "וכוש
נגד  העולם את המריד שהוא מפני הוא 'נמרוד' השם

עוזיאל  בן יונתן בתרגום שכתוב כמו יתברך, 19ה'

ה' מציוויי שיתרחקו בדבריו אנשים לצוד נהג שנמרוד
שלו. הציווים את ויקבלו יתברך

ולא  הרשע נמרוד עם רב לא להבדיל, אבינו, אברהם
להכיר עבודתו, את עשה הוא מלחמות. אתו [לכולם]ניהל

פעלו  עם להתחשב מבלי האלקות, ענין נמרוד.את של
אברהם  אך תקיפה, שליטה לו והיתה מלך היה נמרוד
הלאה  והמשיך ובשליטתו, בעוצמתו התחשב לא אבינו
הבורא  אחדות ענין את להסביר הקדושה, בעבודתו

פרטית. והשגחה
נגד  ושליטתו עוצמתו את כיוון הרשע נמרוד כאשר גם
ביותר  הקשים הסוהר בבתי אותו ואסר אבינו אברהם

וקרדו  כותא אברהם 20של אז גם שנים, עשר למשך
שנמרוד  עד אלקות, לפרסם עבודתו את עשה אבינו

אברהם  את לשרוף יצליח שהוא .21חשב
יתברך  בה' המורדים רשעים שעם למדים אנו מכך
לריב  לא ומשא, מגע שום להיות צריך לא ובתורה
להם  יש אם גם הביטול בתכלית לבטלם אלא איתם,

וממשלה. כוח
אסור  ליצלן, רחמנא ביותר, קשים יסורים כשיש גם

העבודה. על חסֿושלום לוותר
מבקשת  הקליפה שכאשר למדים אנו אבינו מיצחק

ממנה. להתרחק יש האדם עם להתחבר
עזב  בנחל 22יצחק העיר, ליד והתיישב גרר העיר את

גרר.
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ע"ב.12) נה, וירא אור, תורה יג. כט, ישעיהו
ע'13) (לעיל אדמו"ר] כ"ק [הערת הקודם במאמר 143).ראה
יד.14) כו, תולדות
א'תרנ.15) ע' חוקת התורה, אור ג. סא, בשלח אור, תורה
ע"ב.16) קיז, שבת
לקוטי 17) ו. יב, לך לך רמב"ן, ו. מ, פרשה רבה, בראשית

.41 ע' א חלק שיחות,

ח.18) י, נח
ט.19) פסוק של ירושלמי בתרגום נמצא
כו.20) פרק אליעזר, דרבי פרקי ע"ב. צא, בתרא בבא
יא,21) נח הפסוק, על רש"י  יג. לח, פרשה רבה, בראשית

כח.
"וקבל 22) המתחיל דיבור מאמר ראה יז. כו, תולדות

ג. אות (165 ע' לקמן (הראשון, היהודים"

c"ag i`iyp epizeax zxezn

שונים, דברים לשלושה שהכוונה נראה ראשון במבט
לשלושה  מחולק שהוא אלא אחד דבר זהו באמת אבל

חלקים.
שה' שונות תכונות בעלי שונים סוגים יש בנוזלים

בהם. שם יתברך
בנוזלים  שאינה משלו מיוחדת מעלה יש נוזל לכל

האחרים.
למשל, מאוד. ויקרים נחשבים מאוד שהם נוזלים יש
טוב, טעם בעלי ישנים יינות או ביותר, מזוכך שמן
שיש  פשוטים נוזלים יש אך הבריאות. את ומחזקים

אין. הטובים ולשמנים שליינות מעלה להם
שאין  מעלות, כאלו בהם יש אבל פשוט. נוזל הם מים
הקב"ה  נתן במים ביותר. הטובים וביינות בשמנים גם
הנחלקים  הנבראים כל את ולרענן להצמיח הכוח את

מדבר. חי, צומח, דומם, הסוגים לארבעת
צריכים  ביותר, הגדול עד ביותר מהקטן הברואים, כל

מלח  יותר נחוצים המים ורענון. לצמיחה ם.מים
לאחר  לשתות יש שלכן משביעים, שהמים זאת מלבד

שחז"ל  כפי משביע, זה כי הפסוק 5האוכל, על אומרים
וברכת" ושבעת ושבעת,6"ואכלת אכילה; זו "ואכלת, ,

לסבול  יותר קשה מלחם. יותר נחוצים מים שתיה". זו
רעב. מאשר צמא

ברא  הברואים, לכל ומפרנס הזן שהוא יתברך, ה' לכן
בחינם  אותם להשיג ויוכלו מצוי דבר יהיו שהמים כך

הישוב  מקומות .7בכל
– לבנון" מן ונוזלים חיים מים באר גנים "מעין זהו
כולן  ונוזלים, באר מעין, השונות, הדרגות שלוש כל
במים, שיש הנפלאה האלקית המעלה את מבטאות
משמעות  יש ונוזלים, באר מעין, משלשתן, אחת ולכל

שונה.
.¯ÂˆÈ˜ סוגים שלושה הם ונוזלים באר שמעין, מבאר

שמן  כמו ביותר מהטוב נוזל, לכל 'מיםֿנוזלים'. של
מיוחדת  תכונה יש מים, כמו ביותר הפשוט ועד ויין
כוח  את יתברך ה' הטביע במים לברואים. ונחיצות

והרענון. הצמיחה

ב.

ÔÈ·‰Ï ונוזלים חיים מים באר גנים "מעין וכוונת ענין
האדם  בחיי בעבודה, לבנון", :8מן

גןֿעדן. הכוונה – "גנים"
המצוות  על הטוב השכר הוא שם שבגןֿעדן, אף
הזה, בעולם עושה שהאדם טובות במידות והנהגות

מזו. זו שונות מאוד, רבות דרגות קיימות
נחלקות  גןֿעדן של השונות הדרגות כל פנים, כל על

העליון. וגןֿעדן התחתון גןֿעדן – דרגות לשתי
וגןֿעדן  התחתון גןֿעדן "גנים", המילה כוונת זו

העליון.
הכניס  בו החיים מעין זהו כי לנשמה, הכוונה "מעין"

הגוף. את להחיות רוחניֿאלקי כוחֿחיים יתברך ה'
העליונים, בגנים הנשמה מעין של מקומו גנים", "מעין

העליון. וגןֿעדן התחתון גןֿעדן
גןֿעדן  של העליונים בגנים הנמצא הנשמה ממעין
המאיר  גדול אור גילוי יורד העליון, וגןֿעדן התחתון

האדם. בגוף המתלבשת הנפש את
דרגה 9כידוע  שלכל דרגות, חמש קיימות נשמה שבכל

האדם. על לגמרי שונים והשפעה תוכן יש

חיה, נשמה, רוח, נפש, נקראות בנשמה הדרגות חמש
יחידה.

נחלקות  חיה נשמה, רוח, נפש, של הדרגות ארבע
בחיות  והן הגוף בחיות הן שונים, לסוגים באדם

הרוחניות.
הנשמה, בדרגות ביותר הנחותה הדרגה שהיא נפש,

הגוף. את להחיות הכוח את יתברך ה' בה הטביע
האדם. מידות את המחיה האלקיֿרוחני הכוח היא רוח,

כמו 10נשמה  ההבנה, את שמחיה האלקי הכוח היא ,
האלקית 11שכתוב  הנשמה תבינם", שדי "ונשמת

להבין. להם גורמת
התענוג  כוחות את המחיה הנשמה חלק הוא חיה,

והרצון.
לבורא  וקשור בנשמה, ביותר הנעלה החלק יחידה,
השפעה  מעניק הנשמה של זה וחלק ברוךֿהוא, היחיד

הנשמה. חלקי ארבעת בכל
מהם  אחד וכל כוחותיהם, מתחזקים זו השפעה עלֿידי
בדייקנות  האלקיים כוחותיו את הפועל אל מוציא
לשלימות  להגיע שיכול ביותר, הטובים ובעוצמה
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ע"ב.5) מו, ברכות
י.6) ח, עקב
(7.3 ע' תרל"ו, המאמרים ספר
ע'8) תש"ב, המאמרים ספר ע"ב. סב, חוקת תורה, לקוטי
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(מהדורת 9) ד ע' החסידות' תורת של 'ענינה קונטרס ראה
וש"נ. .37 הערה כח) ע' תשס"ב

ע'10) (לקמן נרוצה" אחריך "משכני ד"ה מאמר 186),ראה
ב. אות
ח.11) לב, איוב
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יצחק  רועי עם רבו גרר רועי אך באר, יצחק חפר שם
"עשק". לבאר קרא ויצחק המים", "לנו ואמרו

יצחק  עבדי ואז מריבה, הוא "עשק" המילה פירוש
קרא  השניה ולבאר רבו, עליה וגם אחרת באר חפרו

הפרעה. שמשמעותה "שטנה", יצחק
בארות, שתי חפר שבו מהמקום התרחק יצחק אחרֿכך

שלישית. באר חפר החדש ובמקום

לה  קרא ויצחק ריב, היה לא כבר השלישית הבאר על
"רחובות".

.¯ÂˆÈ˜ יראתֿשמים נגד קליפה הם הפלשתים מבאר,
כאשר  אך יצחק, את שונאים פלשתים יצחק. דרגת שהיא
אברהם  יניקה. לקבל רצו הם ה' מברכת התעשר יצחק
כשהיה  אפילו עבודתו על ויתר ולא נמרוד את ביטל

מרשע. להתרחק אותנו מלמד יצחק הסוהר. בבית

ד.

Ô"·Ó¯‰23 הן אבינו יצחק של הבארות ששלוש כותב
– המקדש בתי לשלושת שחרבו,רמז והשני הראשון

אמן. בימינו במהרה משיח כשיבוא שיהיה והשלישי
זהו  חיים" "מים חיים". מים "באר אומר שהכתוב זהו

המקדש. בית
המשכן  את לעשות ציוה הקב"ה שבה הראשונה בפעם

בתורה  בתוכם".24כתוב ושכנתי מקדש לי "ועשו
חז"ל  "ושכנתי 25שואלים כתוב להיות צריך היה הרי :

בתוכם"? "ושכנתי כתוב ומדוע בתוכו",
יהודי  שכל כלומר מהם, אחד בכל – היא הכוונה אלא
הציווי  כוונת זוהי ובלבו. במוחו יתברך לה' מקדש הוא

בתוכם". ושכנתי מקדש לי "ועשו
משום  היא "באר" נקרא המקדש שבית לכך הסיבה
מלמטה  העלאה – הוא בעבודה הבאר ענין שכללות

למעלה.
יתברך: ה' בעבודת אופנים שני ישנם

למשל, למטה. מלמעלה המשכה בדרך הוא אחד אופן
כל  את מאיר התורה שאור בתורה, העבודה ענין
התורה, עלֿפי מתנהג אדם כאשר הגשמיים הענינים
שהתורה  למטה, מלמעלה המשכה בדרך היא זו עבודה

יתברך  ורצונו חכמתו שזוהי המעלה, מאירה 26שהיא ,
שכתוב  כמו המטה מאירה 27את התורה אור". "ותורה

התורה. עלֿפי מתנהג שהאדם כך עלֿידי העולם את
מלמטה  העלאה בדרך הוא השני העבודה אופן
להעלות  הוא בתפילה, העבודה ענין למשל, למעלה.

זהו  יותר. ומעודן יותר נעלה יהיה שהמטה המטה, את
הבאר, עבודת היא זו המטה. וזיכוך בירור עלֿידי

שכתוב  כמו למעלה, מלמטה כי 28העלאה באר", "עלי
למעלה. מלמטה היא הבאר נביעת

בדרך  היא הבאר עבודת יתברך. ה' בעבודת גם כך
עצמה  התפילה עבודת אבל למעלה, מלמטה העלאה

תורה; עלֿפי להיות צריכה
עבודת  עלֿפי להיות צריכה בתורה שהעבודה כשם

כמאמר  ושפלות", "הכנעה היא שתפילה 29התפילה,

כי  ראש", כובד מתוך אלא להתפלל עומדין "אין
את  שמבין משפיעה בתפילה ה' בגדולת ההתבוננות
וצריך  יתברך, ורצונו חכמתו שהיא התורה מעלת

שכתוב  כמו ביטול, מתוך תורה לשוני 30ללמוד "תען
צריך  כך רעהו, של אמירתו על החוזר כאדם אמרתך",
שבתורה, הוי' הדבר על כחוזר התורה לימוד להיות
עבודת  גם כך – התפילה עבודת עלֿידי בא זה שכל

תורה. עלֿפי להיות צריכה התפילה
שעלֿידי  חיים", מים באר גנים "מעין הכוונה זו
גנים" ה"מעין מתגלה חיים" מים "באר של העבודה

הנשמה. של
.¯ÂˆÈ˜.המקדש בתי לשלושת רמז הן הבארות שלוש

הכוונה  וזהו בעוונותינו, חרבו והשני הראשון הבית
המקדש  בית "רחובות", אבל ו"שטנה", ב"עשק"
המשכה. היא התורה עבודת נצחי. יהיה השלישי,

העלאה. היא התפילה עבודת
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כ.23) כו, תולדות
ח.24) כה, תרומה
ו.25) פרק הענוה, שער חכמה, ראשית
ד.26) פרק תניא,

כג.27) ו, משלי
(28.138 ע' תש"ב, המאמרים ספר יז. כא, חוקת
ורש"י.29) ע"ב ל ברכות
א'תרמז.30) ע' חוקת התורה, אור קעב. קיט, תהלים
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הנכם  לה! שמסביב  ובמדינות באמריקה יהודים
רצינית  השעה הקב"ה, של התשובה לקריאת נקראים

לעצמו. מתאר שאדם מכפי יותר
את  לפרוע השמים מן נקראים הנכם יהודים!
ישראל  כל של השטרות על הרב ־שנתי חובכם
באכילת  שבת, בשמירת ערבים, ישראל כל חברים,
תפילין, בהנחת המשפחה, טהרת בשמירת כשר,

מעשיות. מצוות בשמירת
שלי  מוגבלת הבלתי האהבה לומר, וקשה מאד מר
הדיבור. את מאד מאד עלי מקשה ישראל בני לכל
ישראל. לאהבת חובתי לחלל אופן בשום לי אסור אך
את  מוגבלת בלתי אהבה שאוהב אח לעצמכם דמו
מכאיב , ניתוח אותו לנתח מוכרח עצמו והוא אחיו,

אחיו. חיי להציל כדי זאת לעשות מוכרח הוא אך

***

!ÌÈ„Â‰È
והיצר  גדול הוא הנסיון גדול, בנסיון אתם עומדים
קשה  יותר. גדולים – ומדיחים המסיתים ועוזריו הרע
טהרת  לשמור כשר, לאכול שבת, לשמור לכם
כל  לעשות מוטב אך וכו', תפילין להניח המשפחה,

לב . שברון מתוך ח"ו מאשר עצמי, ברצון זאת
מאד  עלי כואב לבי ישראל! ובנות בני יהודים,
לומר  שנאלצתי שונים חמורים ביטויים על מאד
במקרים  שהיא. כמו האמת את לבטא כי אותם
קשה  כמה הרי נפשות, בסכנת הקשורים כאלה
ברור  באופן זאת לומר ההכרח מן הדבר, שיהיה
שהשי"ת  מאחל, הלב , ומעומק מבקש, אני ומדוייק.
תשובה  ולעשות האמת את לראות עיניכם את יפקח
ישראל  כלל בתוך ואנחנו ואתם כאמור, ממש, בפועל

שמחים. בלבבות צדקנו משיח פני לקבל נזכה
dcerqa mixet
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תרצדי"ק  תמוז כ"א ב"ה,

ברעמען  ספינה

תהלה  לשם הנודע הרה"ג ידידי כבוד

פאלק  יהושע יהודא מוהר"ר ותפארת

שי'

וברכה! שלום

יכולתי  לא הטרדה ומרוב הגיעני, במועדו מכתבו

במועדו. להשיב

עבודתינו  היא זאת כי במאד, אותי מעניין ותוכנו

בפועל  ולאחדם טובים, היותר הכחות לרכז ית' בעזרתו

טוב.

אתי  היא שמורה שליט"א כת"ר עשה אשר הרשימה

להתיחד  היו ראוים האלו המקומות כל ובאמת עמי,

על  לב ולתת והדת, התורה מוסדי לחזק אחת בהנהגה

שומרי  בלימוד, צעירים מוסדי בחיזוק העלומים כח ריכוז

שונים  ספרים להם ולהמציא המשפחה, טהרת שבת,

במצב  העמידם למען המדינה, ובשפה המדוברת בשפה

והיתר. באיסור יודעים

ידידי  כבוד אשר שליט"א, לכת"ר להציע הנני בזה

יקראו  וכבודו שליט"א מוהרד"מ באנשים היקר הרה"ג

ויתעניינו  אליהם הסמוכים המקומות מכל לאסיפה

ביחוד. ומושב מקום בכל האמור בסידור

בכל  ית' בעזרתו עמהם להשתתף הנני מוכן כמובן

שאפשר. במה מרחוק אף טוב, מפעל

אתם  ולבא האמורה, אסיפתם החלטת לקרא אתענג

ית' בעזרתו אשר אפונה ולא זה, בענין בכתובים עמם

היהדות. וחיזוק התורה בהרבצת נרצה, תועלת תביא

בערמאן  שי' מיכאל מר ועשה פעל האם לדעת אתענין

בטח  בגו"ר, בעזרו יהי' והשי"ת המשפחה, בטהרת בהנוגע

אליו. מכתבי על לי יענה

בגו"ר. ולברכה לטובה לבבו משאלות ימלא השי"ת

ומברכו. מכבדו הדו"ש ידידו והנני

fi jxk v"iixden w"b`
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יצחק  רועי עם רבו גרר רועי אך באר, יצחק חפר שם
"עשק". לבאר קרא ויצחק המים", "לנו ואמרו

יצחק  עבדי ואז מריבה, הוא "עשק" המילה פירוש
קרא  השניה ולבאר רבו, עליה וגם אחרת באר חפרו

הפרעה. שמשמעותה "שטנה", יצחק
בארות, שתי חפר שבו מהמקום התרחק יצחק אחרֿכך

שלישית. באר חפר החדש ובמקום

לה  קרא ויצחק ריב, היה לא כבר השלישית הבאר על
"רחובות".

.¯ÂˆÈ˜ יראתֿשמים נגד קליפה הם הפלשתים מבאר,
כאשר  אך יצחק, את שונאים פלשתים יצחק. דרגת שהיא
אברהם  יניקה. לקבל רצו הם ה' מברכת התעשר יצחק
כשהיה  אפילו עבודתו על ויתר ולא נמרוד את ביטל

מרשע. להתרחק אותנו מלמד יצחק הסוהר. בבית

ד.

Ô"·Ó¯‰23 הן אבינו יצחק של הבארות ששלוש כותב
– המקדש בתי לשלושת שחרבו,רמז והשני הראשון

אמן. בימינו במהרה משיח כשיבוא שיהיה והשלישי
זהו  חיים" "מים חיים". מים "באר אומר שהכתוב זהו

המקדש. בית
המשכן  את לעשות ציוה הקב"ה שבה הראשונה בפעם

בתורה  בתוכם".24כתוב ושכנתי מקדש לי "ועשו
חז"ל  "ושכנתי 25שואלים כתוב להיות צריך היה הרי :

בתוכם"? "ושכנתי כתוב ומדוע בתוכו",
יהודי  שכל כלומר מהם, אחד בכל – היא הכוונה אלא
הציווי  כוונת זוהי ובלבו. במוחו יתברך לה' מקדש הוא

בתוכם". ושכנתי מקדש לי "ועשו
משום  היא "באר" נקרא המקדש שבית לכך הסיבה
מלמטה  העלאה – הוא בעבודה הבאר ענין שכללות

למעלה.
יתברך: ה' בעבודת אופנים שני ישנם

למשל, למטה. מלמעלה המשכה בדרך הוא אחד אופן
כל  את מאיר התורה שאור בתורה, העבודה ענין
התורה, עלֿפי מתנהג אדם כאשר הגשמיים הענינים
שהתורה  למטה, מלמעלה המשכה בדרך היא זו עבודה

יתברך  ורצונו חכמתו שזוהי המעלה, מאירה 26שהיא ,
שכתוב  כמו המטה מאירה 27את התורה אור". "ותורה

התורה. עלֿפי מתנהג שהאדם כך עלֿידי העולם את
מלמטה  העלאה בדרך הוא השני העבודה אופן
להעלות  הוא בתפילה, העבודה ענין למשל, למעלה.

זהו  יותר. ומעודן יותר נעלה יהיה שהמטה המטה, את
הבאר, עבודת היא זו המטה. וזיכוך בירור עלֿידי

שכתוב  כמו למעלה, מלמטה כי 28העלאה באר", "עלי
למעלה. מלמטה היא הבאר נביעת

בדרך  היא הבאר עבודת יתברך. ה' בעבודת גם כך
עצמה  התפילה עבודת אבל למעלה, מלמטה העלאה

תורה; עלֿפי להיות צריכה
עבודת  עלֿפי להיות צריכה בתורה שהעבודה כשם

כמאמר  ושפלות", "הכנעה היא שתפילה 29התפילה,

כי  ראש", כובד מתוך אלא להתפלל עומדין "אין
את  שמבין משפיעה בתפילה ה' בגדולת ההתבוננות
וצריך  יתברך, ורצונו חכמתו שהיא התורה מעלת

שכתוב  כמו ביטול, מתוך תורה לשוני 30ללמוד "תען
צריך  כך רעהו, של אמירתו על החוזר כאדם אמרתך",
שבתורה, הוי' הדבר על כחוזר התורה לימוד להיות
עבודת  גם כך – התפילה עבודת עלֿידי בא זה שכל

תורה. עלֿפי להיות צריכה התפילה
שעלֿידי  חיים", מים באר גנים "מעין הכוונה זו
גנים" ה"מעין מתגלה חיים" מים "באר של העבודה

הנשמה. של
.¯ÂˆÈ˜.המקדש בתי לשלושת רמז הן הבארות שלוש

הכוונה  וזהו בעוונותינו, חרבו והשני הראשון הבית
המקדש  בית "רחובות", אבל ו"שטנה", ב"עשק"
המשכה. היא התורה עבודת נצחי. יהיה השלישי,

העלאה. היא התפילה עבודת
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כ.23) כו, תולדות
ח.24) כה, תרומה
ו.25) פרק הענוה, שער חכמה, ראשית
ד.26) פרק תניא,

כג.27) ו, משלי
(28.138 ע' תש"ב, המאמרים ספר יז. כא, חוקת
ורש"י.29) ע"ב ל ברכות
א'תרמז.30) ע' חוקת התורה, אור קעב. קיט, תהלים
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àá úùøô
éïåùàøàäòøt-ìà àa äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ

ïrîì åéãár áì-úàå Baì-úà ézãaëä éðà-ék¦«£¦º¦§©³§¦¤¦Æ§¤¥´£¨½̈§©À©
:Baø÷a älà éúúà éúLáéðæàa øtñz ïrîìe ¦¦²«ŸŸ©¬¥−¤§¦§«§©¿©§©¥Á§¨§¥̧

ðáða-ïáe Eíéøöîa ézìlrúä øLà úà E ¦§¹¤¦§À¥´£¤³¦§©©̧§¦Æ§¦§©½¦
éðà-ék ízrãéå íá ézîN-øLà éúúà-úàå§¤«ŸŸ©−£¤©´§¦¨®¦«©§¤−¦«£¦¬

:ýåýéâeøîàiå äòøt-ìà ïøäàå äLî àáiå §Ÿ̈«©¨¸Ÿ¤´§©«£Ÿ»¤©§Ÿ¼©«Ÿ§´
éúî-ãr íéøárä éýìû ýåýé øîà-äk åéìà¥À̈«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¨«¦§¦½©¨©´

:éðãáréå énr çlL éðtî úðrì zðàî(éåì)ãék ¥©½§¨¥«¨−Ÿ¦¨®̈©©¬©¦−§©«©§ª«¦¦²
ì äzà ïàî-íàøçî àéáî éððä énr-úà çlL ¦¨¥¬©−̈§©¥´©¤©¦®¦«§¦̧¥¦¬¨¨²
:Eìáâa äaøàäìëeé àìå õøàä ïér-úà äqëå ©§¤−¦§ª¤«§¦¨Æ¤¥´¨½̈¤§¬Ÿ©−

õøàä-úà úàøìäèìtä øúé-úà | ìëàå ¦§´Ÿ¤¨¨®¤§¨©´¤¤´¤©§¥À̈
õrä-ìk-úà ìëàå ãøaä-ïî íëì úøàLpä©¦§¤³¤¨¤Æ¦©¨½̈§¨©Æ¤¨¨¥½

:äãOä-ïî íëì çîväåézá eàìîeézáe E ©Ÿ¥¬©¨¤−¦©¨¤«¨«§¸¨¤¹¨¥´
éãár-ìëeàø-àì øLà íéøöî-ìë ézáe E ¨£¨¤»»¨¥´¨¦§©¼¦¼£¤̧«Ÿ¨³
éúáàéúáà úBáàå Eäîãàä-ìr íúBéä íBiî E £Ÿ¤̧Æ©«£´£Ÿ¤½¦À¡¨Æ©¨«£¨½̈

:ärøt írî àöiå ïôiå äfä íBiä ãr(ìàøùé) ©−©´©¤®©¦¬¤©¥¥−¥¦¬©§«Ÿ
æeðì äæ äéäé éúî-ãr åéìà äòøô éãár eøîàiå©«Ÿ§Á©§¥̧©§¹Ÿ¥À̈©¨©Æ¦«§¤̧¤¬¨̧Æ

ýåýé-úà eãáréå íéLðàä-úà çlL L÷Bîì§¥½©©Æ¤¨«£¨¦½§©«©§−¤§Ÿ̈´
íéøöî äãáà ék òãz íøèä íäéäìà:çáLeiå ¡«Ÿ¥¤®£¤´¤¥©½¦¬¨«§−̈¦§¨«¦©©º

íäìà øîàiå äòøt-ìà ïøäà-úàå äLî-úà¤¤³§¤©«£ŸÆ¤©§½Ÿ©´Ÿ¤£¥¤½
:íéëìää éîå éî íëéäìà ýåýé-úà eãár eëì§¬¦§−¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¦¬¨¦−©«Ÿ§¦«

èeðéðáa Cìð eðéð÷æáe eðéørða äLî øîàiå©´Ÿ¤¤½¦§¨¥¬¦§¥¥−¥¥®§¨¥̧
:eðì ýåýé-âç ék Cìð eðø÷ááe eððàöa eðúBðááe¦§¥¹§Ÿ¥³¦§¨¥̧Æ¥¥½¦¬©§Ÿ̈−¨«

éøLàk íënr ýåýé ïë éäé íäìà øîàiå©´Ÿ¤£¥¤À§¦̧¥³§Ÿ̈Æ¦¨¤½©«£¤²
ãâð ärø ék eàø íëtè-úàå íëúà çlLà£©©¬¤§¤−§¤©§¤®§¾¦¬¨−̈¤¬¤

:íëéðtàéeãárå íéøábä àð eëì ïë àì §¥¤«´Ÿ¥À§Æ¨³©§¨¦Æ§¦§´
íúà Løâéå íéL÷áî ízà dúà ék ýåýé-úà¤§Ÿ̈½¦¬Ÿ−̈©¤´§©§¦®©§¨´¤Ÿ½̈

:ärøô éðt úàîñ ¥¥−§¥¬©§«Ÿ
ã ycew zegiyn zecewp ã(aly 'nr a ycew zexb`)

'‰ ˙‡ e„·ÚÂ ÌÈ¯·b‰ ‡ eÎÏ(יא (י, ¿»«¿»ƒ¿ƒ¿∆

ּבכל  (ואתּפׁשטּותיּה מׁשה' 'ׁשיטת א ּפרעה'. 'ׁשיטת ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָֹֹזֹוהי

ּובזקנינּו ּבחכמה, אֹו ּבׁשנים ּבנערינּו, אׁשר היא, ודרא) ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָּדרא

עלֿידיֿזה ודוקא - ּובבנֹותינּו ּבבנינּו ,נלeÏ '‰ ‚Á. ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָ«»

'ּבעלּה' ּבעלּה": ּבּׁשערים "נֹודע הּפסּוק על ּבּזהר ְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָֹוכדאיתא

לפּום  וחד חד לכל . . אתידע "ּדאיהּו הּוא, ּברי קּודׁשא ְְְְְְְִִִַַַָָָָּדא

ׁשּכּלם  והינּו, ּבליּביּה". ּדמׁשער מה לפּום ּדיליּה, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֻׁשיעּורא

ׁשעּורֹו. לפי אחד ּכל ה', את לדעת ְְִִִִֶֶַַָָָצריכים

éðùáéõøà-ìr Eãé äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥̧¨«§¹©¤³¤
ìëàéå íéøöî õøà-ìr ìréå äaøàa íéøöî¦§©¸¦Æ¨«©§¤½§©−©©¤´¤¦§¨®¦§Ÿ©Æ
øéàLä øLà-ìk úà õøàä áNr-ìk-úà¤¨¥´¤¨½̈¤¥²¨£¤¬¦§¦−

:ãøaäâéíéøöî õøà-ìr eähî-úà äLî èiå ©¨¨«©¥̧¤´¤©¥»»©¤´¤¦§©¼¦¼
àeää íBiä-ìk õøàa íéã÷-çeø âäð ýåýéå©«Ÿ̈À¦©³«©¨¦Æ¨½̈¤¨©¬©−
àNð íéãwä çeøå äéä ø÷aä äìélä-ìëå§¨©¨®§¨©´Ÿ¤¨½̈§¸©Æ©¨¦½¨−̈

:äaøàä-úàãéõøà-ìk ìr äaøàä ìriå ¤¨«©§¤«©©´©¨«©§¤À©µ¨¤´¤
åéðôì ãàî ãák íéøöî ìeáb ìëa çðiå íéøöî¦§©½¦©¾̈©§−Ÿ§´¦§¨®¦¨¥´§½ŸÂ§¨Â̈
:ïk-äéäé àì åéøçàå eäîk äaøà ïë äéä-àìŸ¨̧¨¥³©§¤Æ¨½Ÿ§©«£−̈¬Ÿ¦«§¤¥«

åèìëàiå õøàä CLçzå õøàä-ìk ïér-úà ñëéå©§©º¤¥´¨¨»̈¤»©¤§©´¨¼̈¤¼©¹Ÿ©
øLà õrä éøt-ìk úàå õøàä áNr-ìk-úà¤¨¥´¤¨À̈¤§¥Æ¨§¦´¨¥½£¤¬

k øúBð-àìå ãøaä øéúBäáNráe õra ÷øé-ì ¦−©¨¨®§«Ÿ©̧¨¤¤̄¨¥²§¥¬¤
:íéøöî õøà-ìëa äãOäæèäòøt øäîéå ©¨¤−§¨¤¬¤¦§¨«¦©§©¥´©§½Ÿ

ýåýéì éúàèç øîàiå ïøäàìe äLîì àø÷ì¦§−Ÿ§¤´§©«£®Ÿ©ÀŸ¤¨¨²¦©«Ÿ̈¬
:íëìå íëéäìàæéCà éúàhç àð àN äzrå ¡«Ÿ¥¤−§¨¤«§©À̈¨´¨³©¨¦Æ©´

÷ø éìrî øñéå íëéäìà ýåýéì eøézräå írtä©©½©§©§¦−©«Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®§¨¥Æ¥«¨©½©−
:äfä úånä-úàçéøzriå äòøt írî àöiå ¤©¨¬¤©¤«©¥¥−¥¦´©§®Ÿ©¤§©−

:ýåýé-ìàèéãàî ÷æç íé-çeø ýåýé Côäiå ¤§Ÿ̈«©©«£¸Ÿ§Ÿ̈³«©¨Æ¨¨´§½Ÿ
àì óeq äné eär÷úiå äaøàä-úà àOiå©¦¨Æ¤¨´©§¤½©¦§¨¥−¨´¨®³Ÿ

:íéøöî ìeáb ìëa ãçà äaøà øàLðë÷fçéå ¦§©Æ©§¤´¤½̈§−Ÿ§¬¦§¨«¦©§©¥¬
éða-úà çlL àìå äòøt áì-úà ýåýé§Ÿ̈−¤¥´©§®Ÿ§¬Ÿ¦©−¤§¥¬

:ìàøNéôàëEãé äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå ¦§¨¥«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥³¨«§Æ
Lîéå íéøöî õøà-ìr CLç éäéå íéîMä-ìr©©¨©½¦¦¬¦−¤©¤´¤¦§®̈¦§¨¥−

:CLçáëéäéå íéîMä-ìr Bãé-úà äLî èiå «¤©¥¬¤²¤¨−©©¨®̈¦©§¦¯
ìL íéøöî õøà-ìëa äìôà-CLç:íéîé úL «¤£¥¨²§¨¤¬¤¦§©−¦§¬¤¨¦«

âëLéà eî÷-àìå åéçà-úà Léà eàø-àì«Ÿ¨º¦´¤¨¦À§Ÿ¨²¦¬
ìL åézçzîäéä ìàøNé éða-ìëìe íéîé úL ¦©§−̈§´¤¨¦®§¨§¥¯¦§¨¥²¨¬¨

:íúáLBîa øBà−§«§Ÿ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(2 'nr `i zegiy ihewl)

‰ÏÙ‡ ÈÓÈ ˙LÏLa e˙Óe ,˙‡ˆÏ ÌÈˆB¯ eÈ‰ ‡ÏÂ(כב י, (רש"י ¿…»ƒ»≈≈ƒ¿…∆¿≈¬≈»



רעט iriax ,iyily - ai ,`i - `a zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ּגם  יּגאלּו ּתֹורה, מּתן אחרי ׁשהיא העתידה, ּבּגאּלה ְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻואּלּו

הּקּב"ה  אז ׁשהרי מּמצרים, נגאלּו ׁשּלא הרׁשעים ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹאֹותם

ּבני  אחד לאחד ּתלּקטּו . . איׁש איׁש מּמׁש ּבידיו ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֻ"אֹוחז

ג)יׂשראל" ל, נּצבים יהּודי (רׁש"י ּכל הּתניא: ספר ּובלׁשֹון . ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

זהּו נּדח". מּמּנּו יּדח לא ּכי . . ּתׁשּובה לעׂשֹות סֹופֹו ְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹ"ּבוּדאי

היה ּבּגאּלה ÌL"אּלּו מהּֿׁשאיןּֿכן – נגאל" היה לא ִָָ»ְְִֵֵֶַַָָָָֹֻ

יּגאל. הּוא ואף ּתׁשּובה לעׂשֹות סֹופֹו ְְֲֲִִֵַַָָָָהעתידה

éùéìùãëeãár eëì øîàiå äLî-ìà äòøô àø÷iå©¦§¨̧©§¹Ÿ¤¤À©¸Ÿ¤Æ§Æ¦§´
íëtè-íb âvé íëø÷áe íëðàö ÷ø ýåýé-úà¤§Ÿ̈½©²«Ÿ§¤¬§©§¤−ª®̈©©§¤−

:íënr Cìéäëb äLî øîàiåïzz äzà-í ¥¥¬¦¨¤«©´Ÿ¤¤½©©¨²¦¥¬
:eðéýìû ýåýéì eðéNrå úìòå íéçáæ eðãéa§¨¥−§¨¦´§Ÿ®Ÿ§¨¦−©«Ÿ̈¬¡Ÿ¥«

åëék äñøt øàMú àì eðnr Cìé eðð÷î-íâå§©¦§¥¹¥¥´¦À̈³Ÿ¦¨¥Æ©§½̈¦ µ
eðçðàå eðéýìû ýåýé-úà ãárì çwð epnî¦¤´¦©½©«£−Ÿ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¥®©«£©´§
:änL eðàa-ãr ýåýé-úà ãárp-äî òãð-àì«Ÿ¥©À©©«£ŸÆ¤§Ÿ̈½©Ÿ¥−¨«¨

æëäáà àìå äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¥´©§®Ÿ§¬Ÿ¨−̈
ì:íçlLçëøîMä éìrî Cì äòøô Bì-øîàiå §©§¨«©«Ÿ¤¬©§−Ÿ¥´¥«¨¨®¦¨´¤

éðô Eúàø íBéa ék éðt úBàø óñz-ìà Eì§À©¸Ÿ¤Æ§´¨©½¦À§²§«Ÿ§¬¨©−
:úeîzèëãBò óñà-àì zøac ïk äLî øîàiå ¨«©¬Ÿ¤¤−¥´¦©®§¨«ŸŸ¦¬−

éðt úBàø:EôàéàäLî-ìà ýåýé øîàiå §¬¨¤«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À
íéøöî-ìrå äòøt-ìr àéáà ãçà òâð ãBò́¤³©¤¨Æ¨¦³©©§ŸÆ§©¦§©½¦
Løb äìk BçlLk äfî íëúà çlLé ïë-éøçà©«£¥¥¾§©©¬¤§¤−¦¤®§©̧§½¨¾̈¨¥²

:äfî íëúà Løâéáírä éðæàa àð-øac §¨¥¬¤§¤−¦¤«©¤−̈§¨§¥´¨¨®
dúeòø úàî äMàå eärø úàî | Léà eìàLéå§¦§£º¦´¥¥´¥¥À§¦¨Æ¥¥´§½̈

:áäæ éìëe óñë-éìkâírä ïç-úà ýåýé ïziå §¥¤−¤§¥¬¨¨«©¦¥¯§Ÿ̈²¤¥¬¨−̈
ãàî ìBãb äLî Léàä | íb íéøöî éðéra§¥¥´¦§¨®¦©´¨¦´¤À¨³§ŸÆ
éðéráe äòøô-éãár éðéra íéøöî õøàa§¤´¤¦§©½¦§¥¥¬©§¥«©§−Ÿ§¥¥¬

:íräñ ¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(15 'nr `k zegiy ihewl)

ÛÒk ÈÏk . . e‰Ú¯ ˙‡Ó LÈ‡ eÏ‡LÈÂ ÌÚ‰ ÈÊ‡a ‡ ¯ac«∆»¿»¿≈»»¿ƒ¿¬ƒ≈≈≈≈¿≈∆∆
·‰Ê ÈÏÎe(ב (יא, ¿≈»»

ּכמאמר  מצרים, ּבּזת על וּתרּו יׂשראל ּבני הרי לׁשאל: ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָֹיׁש

ב)רז"ל ט, מׁשל (ּברכֹות ּבעצמנּו. ׁשּנצא ּולואי לֹו, "אמרּו ְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָ

ּבני  לֹו אֹומרים והיּו האסּורים, ּבבית חבּוׁש ׁשהיה ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָָלאדם

ואֹומר  הרּבה, ממֹון ל ונֹותנין . . מחר אֹות מֹוציאין ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָאדם,

ּכן, אם מּדּוע, ּכלּום". מבּקׁש ואיני הּיֹום הֹוציאּוני . . ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָלהם

ּגלּות  ׁשל הּתכלית ּדהּנה לֹומר, ויׁש עליה. הּקּב"ה וּתר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלא

הּקדּׁשה  ניצֹוצֹות את ּולהעלֹות להֹוציא ּכדי היתה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֻמצרים

ּובּזהב  ּבּכסף ׁשהיּו הּקדּׁשה נּצֹוצֹות ּגם ּכֹולל ּבמצרים, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻׁשהיּו

לוּתר  ׁשאין עּקרי ּבענין ׁשּמדּבר אפֹוא, מּובן מצרים. ּבּזת ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשל

ָָעליו.

éòéáøãúöçk ýåýé øîà äk äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½−Ÿ¨©´§Ÿ̈®©«£´Ÿ
:íéøöî CBúa àöBé éðà äìélääøBëa-ìk úîe ©©½§¨£¦¬¥−§¬¦§¨«¦¥´¨§»

aBàñk-ìr áLiä äòøt øBëaî íéøöî õøà §¤´¤¦§©¼¦¼¦§³©§ŸÆ©¥´©¦§½
øBëa ìëå íéçøä øçà øLà äçôMä øBëa ãr©µ§´©¦§½̈£¤−©©´¨«¥®̈¦§−Ÿ§¬

:äîäaåíéøöî õøà-ìëa äìãâ ä÷rö äúéäå §¥¨«§¨«§¨²§¨¨¬§Ÿ−̈§¨¤´¤¦§®̈¦
:óñú àì eäîëå äúéäð àì eäîk øLà£¤³¨¸ŸÆ´Ÿ¦«§½̈¨§¨−Ÿ¬ŸŸ¦«

æì áìk-õøçé àì ìûøNé éða | ìëìeBðL §´Ÿ§¥´¦§¨¥À³Ÿ¤«¡©¤̧¤Æ§Ÿ½
äìôé øLà ïeòãz ïrîì äîäa-ãrå Léàîì§¥¦−§©§¥¨®§©̧©Æ¥«§½£¤Æ©§¤´

:ìàøNé ïéáe íéøöî ïéa ýåýéç-ìë eãøéå §Ÿ̈½¥¬¦§©−¦¥¬¦§¨¥«§¨«§´¨
éãáräzà àö øîàì éì-eåçzLäå éìà älà E £¨¤ÁÁ¥̧¤¥©¹§¦§©«£¦´¥ÀŸ¥³©¨Æ

éìâøa-øLà írä-ìëåàöiå àöà ïë-éøçàå E §¨¨¨´£¤§©§¤½§©«£¥¥−¥¥®©¥¥¬
:óà-éøça äòøt-írîñè-ìà ýåýé øîàiå ¥«¦©§−Ÿ¨«¢¦¨«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤

úBáø ïrîì äòøt íëéìà òîLé-àì äLî¤½«Ÿ¦§©¬£¥¤−©§®Ÿ§©²©§¬
:íéøöî õøàa éúôBîéeNr ïøäàå äLîe «§©−§¤¬¤¦§¨«¦¤´§©«£ÀŸ¨²

÷fçéå äòøô éðôì älàä íéúônä-ìk-úà¤¨©«Ÿ§¦¬¨¥−¤¦§¥´©§®Ÿ©§©¥³
ìûøNé-éða-úà çlL-àìå äòøt áì-úà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¥´©§½Ÿ§«Ÿ¦©¬¤§¥«¦§¨¥−

:Böøàîñáéà-ìàå äLî-ìà ýåýé øîàiå ¥«©§«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤´§¤
:øîàì íéøöî õøàa ïøäàáíëì äfä Lãçä ©«£½Ÿ§¤¬¤¦§©−¦¥«Ÿ©¯Ÿ¤©¤²¨¤−

äðMä éLãçì íëì àeä ïBLàø íéLãç Làø: ´Ÿ¢¨¦®¦¬Æ¨¤½§¨§¥−©¨¨«
âøNra øîàì ìàøNé úãr-ìk-ìà eøac©§À¤¨£©³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¤«¨−Ÿ

úáà-úéáì äN Léà íäì eç÷éå äfä Lãçì©´Ÿ¤©¤®§¦§´¨¤À¦²¤¬§¥«¨−Ÿ
:úéaì äNãäOî úBéäî úéaä èrîé-íàå ¤¬©¨«¦§¦¦§©´©©»¦»¦«§´¦¤¼

úñëîa Búéa-ìà áøwä BðëLe àeä ç÷ìå§¨©´À§¥²©¨¬Ÿ¤¥−§¦§©´
:äNä-ìr eqëz Bìëà éôì Léà úLôðääN §¨®Ÿ¦ µ§¦´¨§½¨−Ÿ©©¤«¤¯

íéNákä-ïî íëì äéäé äðL-ïa øëæ íéîú̈¦²¨¨¬¤¨−̈¦«§¤´¨¤®¦©§¨¦¬
:eçwz íéfrä-ïîeåãr úøîLîì íëì äéäå ¦¨«¦¦−¦¨«§¨¨³¨¤Æ§¦§¤½¤©´

ìk Búà eèçLå äfä Lãçì íBé øNr äraøà©§¨¨¬¨¨²−©´Ÿ¤©¤®§¨«£´ŸÀ²Ÿ
ìä÷:íéaørä ïéa ìûøNé-úãræ-ïî eç÷ìå §©¬£©¦§¨¥−¥¬¨«©§¨«¦§¨«§Æ¦

ìr óB÷Lnä-ìrå úæeænä ézL-ìr eðúðå ícä©½̈§¨«§²©§¥¬©§−Ÿ§©©©§®©µ
:íäa Búà eìëàé-øLà íézaäç-úà eìëàå ©¨´¦½£¤«Ÿ§¬Ÿ−¨¤«§¨«§¬¤

ipy ,oey`x - i - `a zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

àá úùøô
éïåùàøàäòøt-ìà àa äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ

ïrîì åéãár áì-úàå Baì-úà ézãaëä éðà-ék¦«£¦º¦§©³§¦¤¦Æ§¤¥´£¨½̈§©À©
:Baø÷a älà éúúà éúLáéðæàa øtñz ïrîìe ¦¦²«ŸŸ©¬¥−¤§¦§«§©¿©§©¥Á§¨§¥̧

ðáða-ïáe Eíéøöîa ézìlrúä øLà úà E ¦§¹¤¦§À¥´£¤³¦§©©̧§¦Æ§¦§©½¦
éðà-ék ízrãéå íá ézîN-øLà éúúà-úàå§¤«ŸŸ©−£¤©´§¦¨®¦«©§¤−¦«£¦¬

:ýåýéâeøîàiå äòøt-ìà ïøäàå äLî àáiå §Ÿ̈«©¨¸Ÿ¤´§©«£Ÿ»¤©§Ÿ¼©«Ÿ§´
éúî-ãr íéøárä éýìû ýåýé øîà-äk åéìà¥À̈«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¨«¦§¦½©¨©´

:éðãáréå énr çlL éðtî úðrì zðàî(éåì)ãék ¥©½§¨¥«¨−Ÿ¦¨®̈©©¬©¦−§©«©§ª«¦¦²
ì äzà ïàî-íàøçî àéáî éððä énr-úà çlL ¦¨¥¬©−̈§©¥´©¤©¦®¦«§¦̧¥¦¬¨¨²
:Eìáâa äaøàäìëeé àìå õøàä ïér-úà äqëå ©§¤−¦§ª¤«§¦¨Æ¤¥´¨½̈¤§¬Ÿ©−

õøàä-úà úàøìäèìtä øúé-úà | ìëàå ¦§´Ÿ¤¨¨®¤§¨©´¤¤´¤©§¥À̈
õrä-ìk-úà ìëàå ãøaä-ïî íëì úøàLpä©¦§¤³¤¨¤Æ¦©¨½̈§¨©Æ¤¨¨¥½

:äãOä-ïî íëì çîväåézá eàìîeézáe E ©Ÿ¥¬©¨¤−¦©¨¤«¨«§¸¨¤¹¨¥´
éãár-ìëeàø-àì øLà íéøöî-ìë ézáe E ¨£¨¤»»¨¥´¨¦§©¼¦¼£¤̧«Ÿ¨³
éúáàéúáà úBáàå Eäîãàä-ìr íúBéä íBiî E £Ÿ¤̧Æ©«£´£Ÿ¤½¦À¡¨Æ©¨«£¨½̈

:ärøt írî àöiå ïôiå äfä íBiä ãr(ìàøùé) ©−©´©¤®©¦¬¤©¥¥−¥¦¬©§«Ÿ
æeðì äæ äéäé éúî-ãr åéìà äòøô éãár eøîàiå©«Ÿ§Á©§¥̧©§¹Ÿ¥À̈©¨©Æ¦«§¤̧¤¬¨̧Æ

ýåýé-úà eãáréå íéLðàä-úà çlL L÷Bîì§¥½©©Æ¤¨«£¨¦½§©«©§−¤§Ÿ̈´
íéøöî äãáà ék òãz íøèä íäéäìà:çáLeiå ¡«Ÿ¥¤®£¤´¤¥©½¦¬¨«§−̈¦§¨«¦©©º

íäìà øîàiå äòøt-ìà ïøäà-úàå äLî-úà¤¤³§¤©«£ŸÆ¤©§½Ÿ©´Ÿ¤£¥¤½
:íéëìää éîå éî íëéäìà ýåýé-úà eãár eëì§¬¦§−¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¦¬¨¦−©«Ÿ§¦«

èeðéðáa Cìð eðéð÷æáe eðéørða äLî øîàiå©´Ÿ¤¤½¦§¨¥¬¦§¥¥−¥¥®§¨¥̧
:eðì ýåýé-âç ék Cìð eðø÷ááe eððàöa eðúBðááe¦§¥¹§Ÿ¥³¦§¨¥̧Æ¥¥½¦¬©§Ÿ̈−¨«

éøLàk íënr ýåýé ïë éäé íäìà øîàiå©´Ÿ¤£¥¤À§¦̧¥³§Ÿ̈Æ¦¨¤½©«£¤²
ãâð ärø ék eàø íëtè-úàå íëúà çlLà£©©¬¤§¤−§¤©§¤®§¾¦¬¨−̈¤¬¤

:íëéðtàéeãárå íéøábä àð eëì ïë àì §¥¤«´Ÿ¥À§Æ¨³©§¨¦Æ§¦§´
íúà Løâéå íéL÷áî ízà dúà ék ýåýé-úà¤§Ÿ̈½¦¬Ÿ−̈©¤´§©§¦®©§¨´¤Ÿ½̈

:ärøô éðt úàîñ ¥¥−§¥¬©§«Ÿ
ã ycew zegiyn zecewp ã(aly 'nr a ycew zexb`)

'‰ ˙‡ e„·ÚÂ ÌÈ¯·b‰ ‡ eÎÏ(יא (י, ¿»«¿»ƒ¿ƒ¿∆

ּבכל  (ואתּפׁשטּותיּה מׁשה' 'ׁשיטת א ּפרעה'. 'ׁשיטת ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָֹֹזֹוהי

ּובזקנינּו ּבחכמה, אֹו ּבׁשנים ּבנערינּו, אׁשר היא, ודרא) ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָּדרא

עלֿידיֿזה ודוקא - ּובבנֹותינּו ּבבנינּו ,נלeÏ '‰ ‚Á. ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָ«»

'ּבעלּה' ּבעלּה": ּבּׁשערים "נֹודע הּפסּוק על ּבּזהר ְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָֹוכדאיתא

לפּום  וחד חד לכל . . אתידע "ּדאיהּו הּוא, ּברי קּודׁשא ְְְְְְְִִִַַַָָָָּדא

ׁשּכּלם  והינּו, ּבליּביּה". ּדמׁשער מה לפּום ּדיליּה, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֻׁשיעּורא

ׁשעּורֹו. לפי אחד ּכל ה', את לדעת ְְִִִִֶֶַַָָָצריכים

éðùáéõøà-ìr Eãé äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥̧¨«§¹©¤³¤
ìëàéå íéøöî õøà-ìr ìréå äaøàa íéøöî¦§©¸¦Æ¨«©§¤½§©−©©¤´¤¦§¨®¦§Ÿ©Æ
øéàLä øLà-ìk úà õøàä áNr-ìk-úà¤¨¥´¤¨½̈¤¥²¨£¤¬¦§¦−

:ãøaäâéíéøöî õøà-ìr eähî-úà äLî èiå ©¨¨«©¥̧¤´¤©¥»»©¤´¤¦§©¼¦¼
àeää íBiä-ìk õøàa íéã÷-çeø âäð ýåýéå©«Ÿ̈À¦©³«©¨¦Æ¨½̈¤¨©¬©−
àNð íéãwä çeøå äéä ø÷aä äìélä-ìëå§¨©¨®§¨©´Ÿ¤¨½̈§¸©Æ©¨¦½¨−̈

:äaøàä-úàãéõøà-ìk ìr äaøàä ìriå ¤¨«©§¤«©©´©¨«©§¤À©µ¨¤´¤
åéðôì ãàî ãák íéøöî ìeáb ìëa çðiå íéøöî¦§©½¦©¾̈©§−Ÿ§´¦§¨®¦¨¥´§½ŸÂ§¨Â̈
:ïk-äéäé àì åéøçàå eäîk äaøà ïë äéä-àìŸ¨̧¨¥³©§¤Æ¨½Ÿ§©«£−̈¬Ÿ¦«§¤¥«

åèìëàiå õøàä CLçzå õøàä-ìk ïér-úà ñëéå©§©º¤¥´¨¨»̈¤»©¤§©´¨¼̈¤¼©¹Ÿ©
øLà õrä éøt-ìk úàå õøàä áNr-ìk-úà¤¨¥´¤¨À̈¤§¥Æ¨§¦´¨¥½£¤¬

k øúBð-àìå ãøaä øéúBäáNráe õra ÷øé-ì ¦−©¨¨®§«Ÿ©̧¨¤¤̄¨¥²§¥¬¤
:íéøöî õøà-ìëa äãOäæèäòøt øäîéå ©¨¤−§¨¤¬¤¦§¨«¦©§©¥´©§½Ÿ

ýåýéì éúàèç øîàiå ïøäàìe äLîì àø÷ì¦§−Ÿ§¤´§©«£®Ÿ©ÀŸ¤¨¨²¦©«Ÿ̈¬
:íëìå íëéäìàæéCà éúàhç àð àN äzrå ¡«Ÿ¥¤−§¨¤«§©À̈¨´¨³©¨¦Æ©´

÷ø éìrî øñéå íëéäìà ýåýéì eøézräå írtä©©½©§©§¦−©«Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®§¨¥Æ¥«¨©½©−
:äfä úånä-úàçéøzriå äòøt írî àöiå ¤©¨¬¤©¤«©¥¥−¥¦´©§®Ÿ©¤§©−

:ýåýé-ìàèéãàî ÷æç íé-çeø ýåýé Côäiå ¤§Ÿ̈«©©«£¸Ÿ§Ÿ̈³«©¨Æ¨¨´§½Ÿ
àì óeq äné eär÷úiå äaøàä-úà àOiå©¦¨Æ¤¨´©§¤½©¦§¨¥−¨´¨®³Ÿ

:íéøöî ìeáb ìëa ãçà äaøà øàLðë÷fçéå ¦§©Æ©§¤´¤½̈§−Ÿ§¬¦§¨«¦©§©¥¬
éða-úà çlL àìå äòøt áì-úà ýåýé§Ÿ̈−¤¥´©§®Ÿ§¬Ÿ¦©−¤§¥¬

:ìàøNéôàëEãé äèð äLî-ìà ýåýé øîàiå ¦§¨¥«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥³¨«§Æ
Lîéå íéøöî õøà-ìr CLç éäéå íéîMä-ìr©©¨©½¦¦¬¦−¤©¤´¤¦§®̈¦§¨¥−

:CLçáëéäéå íéîMä-ìr Bãé-úà äLî èiå «¤©¥¬¤²¤¨−©©¨®̈¦©§¦¯
ìL íéøöî õøà-ìëa äìôà-CLç:íéîé úL «¤£¥¨²§¨¤¬¤¦§©−¦§¬¤¨¦«

âëLéà eî÷-àìå åéçà-úà Léà eàø-àì«Ÿ¨º¦´¤¨¦À§Ÿ¨²¦¬
ìL åézçzîäéä ìàøNé éða-ìëìe íéîé úL ¦©§−̈§´¤¨¦®§¨§¥¯¦§¨¥²¨¬¨

:íúáLBîa øBà−§«§Ÿ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(2 'nr `i zegiy ihewl)

‰ÏÙ‡ ÈÓÈ ˙LÏLa e˙Óe ,˙‡ˆÏ ÌÈˆB¯ eÈ‰ ‡ÏÂ(כב י, (רש"י ¿…»ƒ»≈≈ƒ¿…∆¿≈¬≈»



iyyרפ ,iying - ai - `a zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íéøøî-ìr úBvîe Là-éìö äfä äìéla øNaä©¨−̈©©´§¨©¤®§¦¥´©½©§Ÿ¦−
:eäìëàéèìMáî ìLáe àð epnî eìëàz-ìà Ÿ§ª«©«Ÿ§³¦¤̧Æ½̈¨¥¬§ª−̈

-ìrå åérøk-ìr BLàø Là-éìö-íà ék íéna©¨®¦¦´¦§¦¥½Ÿ¬©§¨−̈§©
:Baø÷éøúpäå ø÷a-ãr epnî eøéúBú-àìå ¦§«§«Ÿ¦¬¦¤−©®Ÿ¤§©Ÿ¨¬

:eôøNz Làa ø÷a-ãr epnîàéeìëàz äëëå ¦¤²©−Ÿ¤¨¥¬¦§«Ÿ§»̈¨»«Ÿ§´
íëìwîe íëéìâøa íëéìrð íéøâç íëéðúî BúàŸ¼¨§¥¤´£ª¦½©«£¥¤Æ§©§¥¤½©¤§¤−
:ýåýéì àeä çñt ïBætça Búà ízìëàå íëãéa§¤§¤®©«£©§¤³ŸÆ§¦¨½¤¬©−©«Ÿ̈«

áéékäå äfä äìéla íéøöî-õøàá ézøáråéú §¨«©§¦´§¤«¤¦§©»¦»©©´§¨©¤¼§¦¥¦³
äîäa-ãrå íãàî íéøöî õøàa øBëa-ìë̈§Æ§¤´¤¦§©½¦¥«¨−̈§©§¥®̈
:ýåýé éðà íéèôL äNrà íéøöî éýìû-ìëáe§¨¡Ÿ¥¬¦§©²¦¤«¡¤¬§¨¦−£¦¬§Ÿ̈«

âéízà øLà íézaä ìr úàì íëì ícä äéäå§¨¨Á©¨̧¨¤¹§ÀŸ©³©¨¦Æ£¤´©¤´
äéäé-àìå íëìr ézçñôe ícä-úà éúéàøå íL̈½§¨¦̧¦Æ¤©½̈¨«©§¦−£¥¤®§Ÿ¦«§¤̧

âð íëá:íéøöî õøàa éúkäa úéçLîì ó ¨¤¬¤̧¤Æ§©§¦½§©Ÿ¦−§¤¬¤¦§¨«¦
ãéâç Búà íúbçå ïBøkæì íëì äfä íBiä äéäå§¨¨Á©¸©¤³¨¤Æ§¦¨½§©Ÿ¤¬Ÿ−©´

:eäbçz íìBò úwç íëéúøãì ýåýéìåèúráL ©«Ÿ̈®§Ÿ́Ÿ¥¤½ª©¬−̈§¨ª«¦§©³
eúéaLz ïBLàøä íBia Cà eìëàz úBvî íéîé̈¦Æ©´Ÿ¥½©µ©´¨«¦½©§¦¬
äúøëðå õîç ìëà-ìk | ék íëézaî øàO§−Ÿ¦¨«¥¤®¦´¨Ÿ¥´¨¥À§¦§§º̈
íBé-ãr ïLàøä íBiî ìàøNiî àåää Lôpä©¤³¤©¦Æ¦¦§¨¥½¦¬¨«¦−Ÿ©¬

:éráMäæèíBiáe Lã÷-àø÷î ïBLàøä íBiáe ©§¦¦«©³¨«¦Æ¦§¨½Ÿ¤©Æ
äëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î éréáMä©§¦¦½¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨§¨¨Æ
àeä Lôð-ìëì ìëàé øLà Cà íäá äNré-àìŸ¥«¨¤´¨¤½©µ£¤´¥«¨¥´§¨¤½¤¬

:íëì äNré Bcáìæéék úBvnä-úà ízøîLe §©−¥«¨¤¬¨¤«§©§¤»¤©©¼¦À
íëéúBàáö-úà éúàöBä äfä íBiä íöra§¤̧¤Æ©´©¤½¥¬¦¤¦§«¥¤−
äfä íBiä-úà ízøîLe íéøöî õøàî¥¤´¤¦§®̈¦§©§¤º¤©¬©¤²

:íìBò úwç íëéúøãìçéäraøàa ïLàøa §Ÿ«Ÿ¥¤−ª©¬¨«¨«¦¿Ÿ§©§¨¨Á
íBé ãr úvî eìëàz áøra Lãçì íBé øNr̈¨̧³©¸Ÿ¤Æ¨¤½¤«Ÿ§−©®Ÿ©Â´

:áøra Lãçì íéøNrå ãçàäèéíéîé úráL ¨«¤¨¯§¤§¦²©−Ÿ¤¨¨«¤¦§©´¨¦½
úöîçî ìëà-ìk | ék íëézáa àöné àì øàN§¾Ÿ¬Ÿ¦¨¥−§¨«¥¤®¦´¨Ÿ¥´©§¤À¤
øba ìàøNé úãrî àåää Lôpä äúøëðå§¦§§º̈©¤³¤©¦Æ¥«£©´¦§¨¥½©¥−

:õøàä çøæàáeëìëa eìëàú àì úöîçî-ìk §¤§©¬¨¨«¤¨©§¤−¤´ŸŸ¥®§ŸÆ
:úBvî eìëàz íëéúáLBîô «§´Ÿ¥¤½«Ÿ§−©«

ã ycew zegiyn zecewp ã(dw 'nr ck ycew zexb`)

Ba¯˜ ÏÚÂ ÂÈÚ¯k ÏÚ BL‡¯(ט (יב, …«¿»»¿«ƒ¿

'לׂשרף' ׁשּיׁש זרה', 'עבֹודה ׁשל סּוגים ׁשלׁשה ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹֹלפנינּו

לגמרי. לסמכּות ¯‡BLּולבּטל הֹופ הּמגּבל הּׂשכל – ְְְֵֵַַ…ְְְֵֵֶַַַָֻ

האדם ÂÈÚ¯kעליֹונה. את מביאה והּכח הּׁשלטֹון ּתאות – ְֶָ¿»»ְְְֲִִֶַַַַַָָָָֹ

אֹותֹו. הּסֹובב ּכל את ּברגליו אדם ˜¯Baלרמס ׁשל מזֹונֹו – ְְְִֵֶַַָָֹƒ¿ְֶָָ

ּכדי  ּכׁשרים האמצעים וכל ל'אליל' הֹופכים ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָָּופרנסתֹו

ְִַָלהּׂשיגם.

éùéîçàëøîàiå ìûøNé éð÷æ-ìëì äLî àø÷iå©¦§¨¬¤²§¨¦§¥¬¦§¨¥−©´Ÿ¤
íëéúçtLîì ïàö íëì eç÷e eëLî íäìà£¥¤®¦«§À§¸¨¤¬²Ÿ§¦§§«Ÿ¥¤−

:çñtä eèçLåáëízìáèe áBæà úcâà ízç÷ìe §©«£¬©¨«©§©§¤º£ª©´¥À§©§¤»
-ìàå óB÷Lnä-ìà ízrbäå óqa-øLà íca©¨´£¤©©¼§¦©§¤³¤©©§Æ§¤
àì ízàå óqa øLà ícä-ïî úæeænä ézL§¥´©§½Ÿ¦©−̈£¤´©®̈§©¤À¬Ÿ

:ø÷a-ãr Búéa-çútî Léà eàöúâëýåýé øárå ¥«§²¦¬¦¤«©¥−©«Ÿ¤§¨©´§Ÿ̈»
bðìóB÷Lnä-ìr ícä-úà äàøå íéøöî-úà ó ¦§´Ÿ¤¦§©¼¦¼§¨¨³¤©¨Æ©©©§½

àìå çútä-ìr ýåýé çñôe úæeænä ézL ìrå§©−§¥´©§®Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ©©¤½©§³Ÿ
bðì íëéza-ìà àáì úéçLnä ïzé:ó ¦¥Æ©©§¦½¨¬Ÿ¤¨«¥¤−¦§«Ÿ

ãëéðáìe Eì-÷çì äfä øácä-úà ízøîLeE §©§¤−¤©¨¨´©¤®§¨§¬§¨¤−
:íìBò-ãräëøLà õøàä-ìà eàáú-ék äéäå ©¨«§¨º̈¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤£¤̧

-úà ízøîLe øac øLàk íëì ýåýé ïzé¦¥¯§Ÿ̈²¨¤−©«£¤´¦¥®§©§¤−¤
:úàfä äãáräåëíëéða íëéìà eøîàé-ék äéäå ¨«£Ÿ̈¬©«Ÿ§¨¾̈¦«Ÿ§¬£¥¤−§¥¤®

:íëì úàfä äãárä äîæëçñt-çáæ ízøîàå ¨²¨«£Ÿ̈¬©−Ÿ¨¤«©«£©§¤¿¤«©¤̧©
ìàøNé-éðá éza-ìr çñt øLà ýåýéì àeä¹©«Ÿ̈À£¤´Â̈©Â©¨¥³§¥«¦§¨¥Æ
ìévä eðéza-úàå íéøöî-úà Btâða íéøöîa§¦§©½¦§¨§¬¤¦§©−¦§¤¨¥´¦¦®

:eåçzLiå írä ãwiåçëìûøNé éða eNriå eëìiå ©¦¬Ÿ¨−̈©¦§©«£«©¥«§¬©©«£−§¥´¦§¨¥®
:eNr ïk ïøäàå äLî-úà ýåýé äeö øLàkñ ©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤¬§©«£−Ÿ¥¬¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(666 'nr a zegiy ihewl)

ÁÒt‰ eËÁLÂ . . Ô‡ˆ ÌÎÏ eÁ˜e eÎLÓ(כא (יב, ƒ¿¿»∆…¿«¬«»«

ÏL Ì‰È‰Ï‡Ï eËÁLÂ . . ‰¯Ê ‰„B·ÚÓ ÌÎÈ„È eÎLÓƒ¿¿≈∆≈¬»»»¿«¬≈…≈∆∆

(‡zÏÈÎÓ) ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ¿ƒ¿»

Y ‰¯Ê ‰„B·Úא ׁשּנברא ליהּודי, זרה ׁשהיא עבֹודה היינּו ¬»»»ְְֲִִִִֶֶַַָָָָ

קֹונֹו. את לׁשּמׁש ÌÈ¯ˆÓורק ÏL Ì‰È‰Ï‡Ï eËÁL ּכל ׁשל – ְְֵֶַַ«¬≈…≈∆∆ƒ¿«ƒֶָ

החמר  ׁשל ּוגבּולים ּבמצרים ּומדּודה מגּבלת ׁשהיא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻהּסביבה,

רק  לא ו'דּלּוג', ּפסח ּבבחינת זאת לעׂשֹות ויׁש ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַֹֹוהּגׁשם.

הּגּוף  ׁשל החׁש את להפ צריכים לדרּגה; מּדרּגה ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּבעלּיה

ולקדּׁשה. לאֹור הּבהמית ְְְְֲִִֶֶַַַָֻוהּנפׁש

éùùèëøBëa-ìë äkä ýåýéå äìélä éöça | éäéå©§¦´©«£¦´©©À§¨©«Ÿ̈»¦¨´¨§»



רפי iriay - bi - `a zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ãr Bàñk-ìr áLiä äòøt øëaî íéøöî õøàa§¤´¤¦§©¼¦¼¦§³Ÿ©§ŸÆ©¥´©¦§½©µ
øBëa ìëå øBaä úéáa øLà éáMä øBëa§´©§¦½£¤−§¥´©®§−Ÿ§¬

:äîäaìåéãár-ìëå àeä äìéì äòøt í÷iå §¥¨«©¨̧¨©§¹Ÿ©À§¨³§¨£¨¨Æ
ïéà-ék íéøöîa äìãâ ä÷rö éäzå íéøöî-ìëå§¨¦§©½¦©§¦²§¨¨¬§Ÿ−̈§¦§¨®¦¦¥´

:úî íL-ïéà øLà úéaàìäLîì àø÷iå ©½¦£¤¬¥«−̈¥«©¦§¨Á§¤̧
énr CBzî eàv eîe÷ øîàiå äìéì ïøäàìe§©«£¹Ÿ©À§¨©¸Ÿ¤Æ³§Æ¦´©¦½
ýåýé-úà eãár eëìe ìûøNé éða-íb ízà-íb©©¤−©§¥´¦§¨¥®§²¦§¬¤§Ÿ̈−

:íëøaãkáìøLàk eç÷ íëø÷a-íb íëðàö-íb §©¤§¤«©«Ÿ§¤̧©§©§¤¬§²©«£¤¬
:éúà-íb ízëøáe eëìå ízøacâì÷æçzå ¦©§¤−¨¥®¥«©§¤−©Ÿ¦«©¤«¡©³

ì øäîì írä-ìr íéøöîék õøàä-ïî íçlL ¦§©¸¦Æ©¨½̈§©¥−§©§¨´¦¨®̈¤¦¬
:íéúî eðlk eøîàãìB÷öa-úà írä àOiå ¨«§−ª¨¬¥¦«©¦¨¬¨¨²¤§¥−

-ìr íúìîNa úøøö íúøàLî õîçé íøè¤´¤¤§®̈¦§£Ÿ¨²§ª¬Ÿ§¦§Ÿ−̈©
:íîëLäìäLî øáãk eNr ìûøNé-éðáe ¦§¨«§¥«¦§¨¥¬¨−¦§©´¤®

úìîNe áäæ éìëe óñë-éìk íéøönî eìàLiå: ©¦§£Æ¦¦§©½¦§¥¤²¤§¥¬¨−̈§¨«Ÿ
åìíéøöî éðéra írä ïç-úà ïúð ýåýéå©«Ÿ̈º¨©̧¤¥¬¨¨²§¥¥¬¦§©−¦

:íéøöî-úà eìvðéå íeìàLiåôæì-éðá eòñiå ©©§¦®©§©§−¤¦§¨«¦©¦§¯§¥«
óìà úBàî-LLk äúkñ ññîrøî ìàøNé¦§¨¥²¥«©§§¥−ª®Ÿ¨§¥«¥¸¤¯¤

:óhî ãáì íéøábä éìâøçìäìr áø áør-íâå ©§¦²©§¨¦−§¨¬¦¨«§©¥¬¤©−¨¨´
:ãàî ãák äð÷î ø÷áe ïàöå ízàèìeôàiå ¦¨®§´Ÿ¨½̈¦§¤−¨¥¬§«Ÿ©Ÿ¸

úBvî úâr íéøönî eàéöBä øLà ÷öaä-úà¤©¨¥¹£¤̧¦¯¦¦§©²¦ª¬Ÿ©−
eìëé àìå íéøönî eLøâ-ék õîç àì ék¦´´Ÿ¨¥®¦«Ÿ§´¦¦§©À¦§³Ÿ¨«§Æ

:íäì eNr-àì äãö-íâå dîäîúäìîáLBîe §¦§©§¥½©§©¥−̈«Ÿ¨¬¨¤«©Æ
ìL íéøöîa eáLé øLà ìàøNé éðaäðL íéL §¥´¦§¨¥½£¤¬¨«§−§¦§¨®¦§¦´¨½̈

:äðL úBàî òaøàåàîìL õwî éäéåíéLäðL §©§©¬¥−¨¨«©§¦À¦¥Æ§¦´¨½̈
eàöé äfä íBiä íöra éäéå äðL úBàî òaøàå§©§©¬¥−¨¨®©§¦À§¤̧¤Æ©´©¤½¨«§²

:íéøöî õøàî ýåýé úBàáö-ìkáîíéønL ìéì ¨¦§¬§Ÿ̈−¥¤¬¤¦§¨«¦¥´¦ª¦¬
äìélä-àeä íéøöî õøàî íàéöBäì ýåýéì àeäÆ©«Ÿ̈½§«¦−̈¥¤´¤¦§¨®¦«©©³§¨
:íúøãì ìûøNé éða-ìëì íéønL ýåýéì äfäô ©¤Æ©«Ÿ̈½¦ª¦²§¨§¥¬¦§¨¥−§«ŸŸ¨«

âîúwç úàæ ïøäàå äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤´§©«£½Ÿ−Ÿª©´
:Ba ìëàé-àì øëð-ïa-ìk çñtäãîãár-ìëå ©¨®©¨¤¥−̈Ÿ¬Ÿ©«§¨¤¬¤

:Ba ìëàé æà Búà äzìîe óñk-úð÷î Léà¦−¦§©¨®¤©§¨´Ÿ½−̈¬Ÿ©«
äîBa ìëàé-àì øéëNå áLBz:åîãçà úéáa ¨¬§¨¦−Ÿ¬Ÿ©«§©³¦¤¨Æ

äöeç øNaä-ïî úéaä-ïî àéöBú-àì ìëàé¥«¨¥½«Ÿ¦¯¦©©²¦¦©¨−̈®¨

:Bá-eøaLú àì íöråæîeNré ìàøNé úãr-ìk §¤−¤¬Ÿ¦§§«¨£©¬¦§¨¥−©«£¬
:Búàçîýåýéì çñô äNrå øb Ezà øeâé-éëå Ÿ«§¦«¨¸¦§¹¥À§¨´¨¤»©»©«Ÿ̈¼

çøæàk äéäå BúNrì áø÷é æàå øëæ-ìë Bì ìBnä¦¯´¨¨À̈§¨Æ¦§©´©«£½§¨−̈§¤§©´
:Ba ìëàé-àì ìør-ìëå õøàäèîúçà äøBz ¨¨®¤§¨¨¥−Ÿ¬Ÿ©«¨´©©½
:íëëBúa øbä øbìå çøæàì äéäéðéða-ìk eNriå ¦«§¤−¨«¤§¨®§©¥−©¨¬§«§¤«©©«£−¨§¥´

ïøäà-úàå äLî-úà ýåýé äeö øLàk ìûøNé¦§¨¥®©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤¬§¤©«£−Ÿ
:eNr ïkñàðýåýé àéöBä äfä íBiä íöra éäéå ¥¬¨«©§¦¾§¤−¤©´©¤®¦̧§Ÿ̈¹

:íúàáö-ìr íéøöî õøàî ìûøNé éða-úàô ¤§¥¯¦§¨¥²¥¤¬¤¦§©−¦©¦§Ÿ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(`qy 'nr ek ycew zexb`)

B˙BNÚÏ ·¯˜È Ê‡Â ¯ÎÊ Ïk BÏ ÏBn‰(מח (יב, ƒ»»»¿»ƒ¿««¬
B˙B‡ ˙·kÚÓ . . ÌÈpËw‰ ÂÈa ˙ÏÈÓ קרּבן הלכֹות (רמּב"ם ƒ«»»«¿«ƒ¿«∆∆ְְְִַַַָ

ה) ה, ֶַּפסח

אּבא  :החיּנּו חׁשיבּות ּגדל על הֹוראה ללמד יׁש ְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹמּכאן

ּפֹוגע  לברית, הכניסֹו ולא ּבנֹו ּכלּפי חֹובתֹו את מּלא ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹׁשּלא

הּוא  ׁשּכן, עצמֹו. ׁשּלֹו ּבטֹובתֹו ּגם אּלא ּבנֹו, ּבטֹובת רק ְְְְֵֶֶֶַַַַָָֹלא

הּברכה  את אף מפסיד והּוא ּפסח קרּבן מּלהקריב ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָמנּוע

ולא  עליו ּפֹוסחים העֹולם ּפגעי – זֹו מצוה מּקּיּום ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָֹהּנֹובעת

לֹו. ִִַמּזיקים

éòéáùâéà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåá-Lc÷ ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¤
íãàa ìàøNé éðáa íçø-ìk øèt øBëa-ìë éì¦̧¨§¹¤³¤¨¤̧¤Æ¦§¥´¦§¨¥½¨«¨−̈

:àeä éì äîäaáeâøBëæ írä-ìà äLî øîàiå ©§¥®̈¦−«©¸Ÿ¤¤¹¤¨À̈¨º
úéaî íéøönî íúàöé øLà äfä íBiä-úà¤©³©¤Æ£¤̧§¨¤³¦¦§©¸¦Æ¦¥´
àìå äfî íëúà ýåýé àéöBä ãé ÷æça ék íéãár£¨¦½¦ µ§´Ÿ¤½̈¦¯§Ÿ̈²¤§¤−¦¤®§¬Ÿ

:õîç ìëàéãLãça íéàöé ízà íBiäáéáàä: ¥«¨¥−¨¥«©−©¤´«Ÿ§¦®§−Ÿ¤¨«¨¦«
äézçäå éðrðkä õøà-ìà ýåýé Eàéáé-éë äéäå§¨¨´¦«§¦«£´§Ÿ̈¿¤¤´¤©Â§©«£¦Â§©«¦¦̧

éúáàì òaLð øLà éñeáéäå éeçäå éøîàäåE §¨«¡Ÿ¦¹§©«¦¦´§©§¦À£¤̧¦§©³©«£Ÿ¤̧Æ
-úà zãárå Láãe áìç úáæ õøà Cì úúì̈´¤½̈¤²¤¨©¬¨−̈§¨®§¨«©§¨²¤

:äfä Lãça úàfä äãáräåíéîé úráL ¨«£Ÿ̈¬©−Ÿ©¬Ÿ¤©¤«¦§©¬¨¦−
:ýåýéì âç éréáMä íBiáe úvî ìëàzæúBvî Ÿ©´©®Ÿ©Æ©§¦¦½©−©«Ÿ̈«©Æ

õîç Eì äàøé-àìå íéîiä úráL úà ìëàé¥«¨¥½¥−¦§©´©¨¦®§Ÿ¥«¨¤̧§¹¨¥À
:Eìáb-ìëa øàN Eì äàøé-àìåçðáì zãbäåE §Ÿ¥«¨¤¬§²§−Ÿ§¨§ª¤«§¦©§¨´§¦§½

éì ýåýé äNr äæ øeára øîàì àeää íBia©¬©−¥®Ÿ©«£´¤À¨¨³§Ÿ̈Æ¦½
:íéøönî éúàöaèEãé-ìr úBàì Eì äéäå §¥¦−¦¦§¨«¦§¨¨Á§¸§¹©¨«§À
éðér ïéa ïBøkæìeýåýé úøBz äéäz ïrîì E §¦¨Æ¥´¥¤½§©À©¦«§¤²©¬§Ÿ̈−

éôa:íéøönî ýåýé EàöBä ä÷æç ãéa ék E §¦®¦ µ§¨´£¨½̈¦«£¬§Ÿ̈−¦¦§¨«¦

iyy ,iying - ai - `a zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íéøøî-ìr úBvîe Là-éìö äfä äìéla øNaä©¨−̈©©´§¨©¤®§¦¥´©½©§Ÿ¦−
:eäìëàéèìMáî ìLáe àð epnî eìëàz-ìà Ÿ§ª«©«Ÿ§³¦¤̧Æ½̈¨¥¬§ª−̈

-ìrå åérøk-ìr BLàø Là-éìö-íà ék íéna©¨®¦¦´¦§¦¥½Ÿ¬©§¨−̈§©
:Baø÷éøúpäå ø÷a-ãr epnî eøéúBú-àìå ¦§«§«Ÿ¦¬¦¤−©®Ÿ¤§©Ÿ¨¬

:eôøNz Làa ø÷a-ãr epnîàéeìëàz äëëå ¦¤²©−Ÿ¤¨¥¬¦§«Ÿ§»̈¨»«Ÿ§´
íëìwîe íëéìâøa íëéìrð íéøâç íëéðúî BúàŸ¼¨§¥¤´£ª¦½©«£¥¤Æ§©§¥¤½©¤§¤−
:ýåýéì àeä çñt ïBætça Búà ízìëàå íëãéa§¤§¤®©«£©§¤³ŸÆ§¦¨½¤¬©−©«Ÿ̈«

áéékäå äfä äìéla íéøöî-õøàá ézøáråéú §¨«©§¦´§¤«¤¦§©»¦»©©´§¨©¤¼§¦¥¦³
äîäa-ãrå íãàî íéøöî õøàa øBëa-ìë̈§Æ§¤´¤¦§©½¦¥«¨−̈§©§¥®̈
:ýåýé éðà íéèôL äNrà íéøöî éýìû-ìëáe§¨¡Ÿ¥¬¦§©²¦¤«¡¤¬§¨¦−£¦¬§Ÿ̈«

âéízà øLà íézaä ìr úàì íëì ícä äéäå§¨¨Á©¨̧¨¤¹§ÀŸ©³©¨¦Æ£¤´©¤´
äéäé-àìå íëìr ézçñôe ícä-úà éúéàøå íL̈½§¨¦̧¦Æ¤©½̈¨«©§¦−£¥¤®§Ÿ¦«§¤̧

âð íëá:íéøöî õøàa éúkäa úéçLîì ó ¨¤¬¤̧¤Æ§©§¦½§©Ÿ¦−§¤¬¤¦§¨«¦
ãéâç Búà íúbçå ïBøkæì íëì äfä íBiä äéäå§¨¨Á©¸©¤³¨¤Æ§¦¨½§©Ÿ¤¬Ÿ−©´

:eäbçz íìBò úwç íëéúøãì ýåýéìåèúráL ©«Ÿ̈®§Ÿ́Ÿ¥¤½ª©¬−̈§¨ª«¦§©³
eúéaLz ïBLàøä íBia Cà eìëàz úBvî íéîé̈¦Æ©´Ÿ¥½©µ©´¨«¦½©§¦¬
äúøëðå õîç ìëà-ìk | ék íëézaî øàO§−Ÿ¦¨«¥¤®¦´¨Ÿ¥´¨¥À§¦§§º̈
íBé-ãr ïLàøä íBiî ìàøNiî àåää Lôpä©¤³¤©¦Æ¦¦§¨¥½¦¬¨«¦−Ÿ©¬

:éráMäæèíBiáe Lã÷-àø÷î ïBLàøä íBiáe ©§¦¦«©³¨«¦Æ¦§¨½Ÿ¤©Æ
äëàìî-ìk íëì äéäé Lã÷-àø÷î éréáMä©§¦¦½¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨§¨¨Æ
àeä Lôð-ìëì ìëàé øLà Cà íäá äNré-àìŸ¥«¨¤´¨¤½©µ£¤´¥«¨¥´§¨¤½¤¬

:íëì äNré Bcáìæéék úBvnä-úà ízøîLe §©−¥«¨¤¬¨¤«§©§¤»¤©©¼¦À
íëéúBàáö-úà éúàöBä äfä íBiä íöra§¤̧¤Æ©´©¤½¥¬¦¤¦§«¥¤−
äfä íBiä-úà ízøîLe íéøöî õøàî¥¤´¤¦§®̈¦§©§¤º¤©¬©¤²

:íìBò úwç íëéúøãìçéäraøàa ïLàøa §Ÿ«Ÿ¥¤−ª©¬¨«¨«¦¿Ÿ§©§¨¨Á
íBé ãr úvî eìëàz áøra Lãçì íBé øNr̈¨̧³©¸Ÿ¤Æ¨¤½¤«Ÿ§−©®Ÿ©Â´

:áøra Lãçì íéøNrå ãçàäèéíéîé úráL ¨«¤¨¯§¤§¦²©−Ÿ¤¨¨«¤¦§©´¨¦½
úöîçî ìëà-ìk | ék íëézáa àöné àì øàN§¾Ÿ¬Ÿ¦¨¥−§¨«¥¤®¦´¨Ÿ¥´©§¤À¤
øba ìàøNé úãrî àåää Lôpä äúøëðå§¦§§º̈©¤³¤©¦Æ¥«£©´¦§¨¥½©¥−

:õøàä çøæàáeëìëa eìëàú àì úöîçî-ìk §¤§©¬¨¨«¤¨©§¤−¤´ŸŸ¥®§ŸÆ
:úBvî eìëàz íëéúáLBîô «§´Ÿ¥¤½«Ÿ§−©«

ã ycew zegiyn zecewp ã(dw 'nr ck ycew zexb`)

Ba¯˜ ÏÚÂ ÂÈÚ¯k ÏÚ BL‡¯(ט (יב, …«¿»»¿«ƒ¿

'לׂשרף' ׁשּיׁש זרה', 'עבֹודה ׁשל סּוגים ׁשלׁשה ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹֹלפנינּו

לגמרי. לסמכּות ¯‡BLּולבּטל הֹופ הּמגּבל הּׂשכל – ְְְֵֵַַ…ְְְֵֵֶַַַָֻ

האדם ÂÈÚ¯kעליֹונה. את מביאה והּכח הּׁשלטֹון ּתאות – ְֶָ¿»»ְְְֲִִֶַַַַַָָָָֹ

אֹותֹו. הּסֹובב ּכל את ּברגליו אדם ˜¯Baלרמס ׁשל מזֹונֹו – ְְְִֵֶַַָָֹƒ¿ְֶָָ

ּכדי  ּכׁשרים האמצעים וכל ל'אליל' הֹופכים ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָָּופרנסתֹו

ְִַָלהּׂשיגם.

éùéîçàëøîàiå ìûøNé éð÷æ-ìëì äLî àø÷iå©¦§¨¬¤²§¨¦§¥¬¦§¨¥−©´Ÿ¤
íëéúçtLîì ïàö íëì eç÷e eëLî íäìà£¥¤®¦«§À§¸¨¤¬²Ÿ§¦§§«Ÿ¥¤−

:çñtä eèçLåáëízìáèe áBæà úcâà ízç÷ìe §©«£¬©¨«©§©§¤º£ª©´¥À§©§¤»
-ìàå óB÷Lnä-ìà ízrbäå óqa-øLà íca©¨´£¤©©¼§¦©§¤³¤©©§Æ§¤
àì ízàå óqa øLà ícä-ïî úæeænä ézL§¥´©§½Ÿ¦©−̈£¤´©®̈§©¤À¬Ÿ

:ø÷a-ãr Búéa-çútî Léà eàöúâëýåýé øárå ¥«§²¦¬¦¤«©¥−©«Ÿ¤§¨©´§Ÿ̈»
bðìóB÷Lnä-ìr ícä-úà äàøå íéøöî-úà ó ¦§´Ÿ¤¦§©¼¦¼§¨¨³¤©¨Æ©©©§½

àìå çútä-ìr ýåýé çñôe úæeænä ézL ìrå§©−§¥´©§®Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ©©¤½©§³Ÿ
bðì íëéza-ìà àáì úéçLnä ïzé:ó ¦¥Æ©©§¦½¨¬Ÿ¤¨«¥¤−¦§«Ÿ

ãëéðáìe Eì-÷çì äfä øácä-úà ízøîLeE §©§¤−¤©¨¨´©¤®§¨§¬§¨¤−
:íìBò-ãräëøLà õøàä-ìà eàáú-ék äéäå ©¨«§¨º̈¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤£¤̧

-úà ízøîLe øac øLàk íëì ýåýé ïzé¦¥¯§Ÿ̈²¨¤−©«£¤´¦¥®§©§¤−¤
:úàfä äãáräåëíëéða íëéìà eøîàé-ék äéäå ¨«£Ÿ̈¬©«Ÿ§¨¾̈¦«Ÿ§¬£¥¤−§¥¤®

:íëì úàfä äãárä äîæëçñt-çáæ ízøîàå ¨²¨«£Ÿ̈¬©−Ÿ¨¤«©«£©§¤¿¤«©¤̧©
ìàøNé-éðá éza-ìr çñt øLà ýåýéì àeä¹©«Ÿ̈À£¤´Â̈©Â©¨¥³§¥«¦§¨¥Æ
ìévä eðéza-úàå íéøöî-úà Btâða íéøöîa§¦§©½¦§¨§¬¤¦§©−¦§¤¨¥´¦¦®

:eåçzLiå írä ãwiåçëìûøNé éða eNriå eëìiå ©¦¬Ÿ¨−̈©¦§©«£«©¥«§¬©©«£−§¥´¦§¨¥®
:eNr ïk ïøäàå äLî-úà ýåýé äeö øLàkñ ©«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤¬§©«£−Ÿ¥¬¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(666 'nr a zegiy ihewl)

ÁÒt‰ eËÁLÂ . . Ô‡ˆ ÌÎÏ eÁ˜e eÎLÓ(כא (יב, ƒ¿¿»∆…¿«¬«»«

ÏL Ì‰È‰Ï‡Ï eËÁLÂ . . ‰¯Ê ‰„B·ÚÓ ÌÎÈ„È eÎLÓƒ¿¿≈∆≈¬»»»¿«¬≈…≈∆∆

(‡zÏÈÎÓ) ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ¿ƒ¿»

Y ‰¯Ê ‰„B·Úא ׁשּנברא ליהּודי, זרה ׁשהיא עבֹודה היינּו ¬»»»ְְֲִִִִֶֶַַָָָָ

קֹונֹו. את לׁשּמׁש ÌÈ¯ˆÓורק ÏL Ì‰È‰Ï‡Ï eËÁL ּכל ׁשל – ְְֵֶַַ«¬≈…≈∆∆ƒ¿«ƒֶָ

החמר  ׁשל ּוגבּולים ּבמצרים ּומדּודה מגּבלת ׁשהיא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻהּסביבה,

רק  לא ו'דּלּוג', ּפסח ּבבחינת זאת לעׂשֹות ויׁש ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַֹֹוהּגׁשם.

הּגּוף  ׁשל החׁש את להפ צריכים לדרּגה; מּדרּגה ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּבעלּיה

ולקדּׁשה. לאֹור הּבהמית ְְְְֲִִֶֶַַַָֻוהּנפׁש

éùùèëøBëa-ìë äkä ýåýéå äìélä éöça | éäéå©§¦´©«£¦´©©À§¨©«Ÿ̈»¦¨´¨§»



xihtnרפב - bi - `a zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éíéîiî dãrBîì úàfä äwçä-úà zøîLå§¨«©§¨²¤©«ª¨¬©−Ÿ§«£®̈¦¨¦−
:äîéîéôàéõøà-ìà ýåýé Eàáé-ék äéäå ¨¦«¨§¨º̈¦«§¦«£³§Ÿ̈Æ¤¤´¤

éúáàìå Eì òaLð øLàk éðrðkä:Cì dðúðe E ©§©«£¦½©«£¤²¦§©¬§−§©«£Ÿ¤®§¨−̈¨«
áé| øèt-ìëå ýåýéì íçø-øèt-ìë zøáräå§©«£©§¨¬¨¤«¤¤−¤©«Ÿ̈®§¨¤´¤

:ýåýéì íéøëfä Eì äéäé øLà äîäa øâL¤´¤§¥À̈£¤̧¦«§¤¬§²©§¨¦−©«Ÿ̈«
âéäcôú àì-íàå äNá äcôz øîç øèt-ìëå§¨¤³¤£ŸÆ¦§¤´§¤½§¦¬Ÿ¦§¤−

éðáa íãà øBëa ìëå Bzôørå:äcôz Eãéäéäå ©«£©§®§¸Ÿ§¬¨¨²§¨¤−¦§¤«§¨º̈
ðá EìàLé-ékzøîàå úàf-äî øîàì øçî E ¦«¦§¨«§¬¦§²¨−̈¥´Ÿ©®Ÿ§¨«©§¨´

úéaî íéøönî ýåýé eðàéöBä ãé ÷æça åéìà¥½̈§´Ÿ¤À̈«¦¨¯§Ÿ̈²¦¦§©−¦¦¥¬
:íéãáråèì äòøô äL÷ä-ék éäéåâøäiå eðçlL £¨¦«©§¦À¦«¦§¨´©§Ÿ»§©§¥¼¼©©«£¸Ÿ

íãà øëaî íéøöî õøàa øBëa-ìk ýåýé§Ÿ̈³¨§Æ§¤´¤¦§©½¦¦§¬Ÿ¨−̈
-ìk ýåýéì çáæ éðà ïk-ìr äîäa øBëa-ãrå§©§´§¥¨®©¥Á£¦̧Ÿ¥¹©©«Ÿ̈À¨
:äcôà éða øBëa-ìëå íéøëfä íçø øèt¤³¤¤̧¤Æ©§¨¦½§¨§¬¨©−¤§¤«

æèéðér ïéa úôèBèìe äëãé-ìr úBàì äéäåék E §¨¨³§Æ©¨´§½̈§«¨−Ÿ¥´¥¤®¦ µ
íéøönî ýåýé eðàéöBä ãé ÷æça:qqq §´Ÿ¤½̈«¦¨¬§Ÿ̈−¦¦§¨«¦

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨

àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨
éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨

:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(fqx 'nr c ycew zexb`)

·È·‡‰ L„Áa ÌÈ‡ˆBÈ Ìz‡ ÌBi‰(ד (יג, ««∆¿ƒ¿…∆»»ƒ

מּלצמח  חדל העֹולם ּכאּלּו נראה החרף ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹּבתקּופת

מלבלבים  האילנֹות האביב, ּבחדׁש ּולפתע, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּולהתקּדם,

היּו החרף ׁשּימֹות ּכל, לעין מתּגּלה ּכ ירק. עטּופים ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹוהּׂשדֹות

ואף  האביב. ּופריחת לבלּוב לקראת ּכחֹות אגירת ׁשל ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָֹימים

ׁשערי  ּבמ"ט יׂשראל ׁשקעּו מצרים ּבגלּות ּכן: הּפסח ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּבחג

הּתֹורה  לקּבל זכּו יֹום, חמּׁשים מּועט, זמן ּבמׁש א ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֻטמאה,

ׁשּימֹות  ּכל, לעין התּגּלה ּכ ּובעצמֹו! ּבכבֹודֹו הּקּב"ה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹמּפי

הּתֹורה. לקּבלת והכנה זּכּו ׁשל ימים היּו ְֲִִֶַַַַַָָָָָָָהּגלּות

øéèôîãéðá EìàLé-ék äéäå-äî øîàì øçî E §¨º̈¦«¦§¨«§¬¦§²¨−̈¥´Ÿ©
ýåýé eðàéöBä ãé ÷æça åéìà zøîàå úàf®Ÿ§¨«©§¨´¥½̈§´Ÿ¤À̈«¦¨¯§Ÿ̈²

:íéãár úéaî íéøönîåèäòøô äL÷ä-ék éäéå ¦¦§©−¦¦¥¬£¨¦«©§¦À¦«¦§¨´©§Ÿ»
ìíéøöî õøàa øBëa-ìk ýåýé âøäiå eðçlL §©§¥¼¼©©«£¸Ÿ§Ÿ̈³¨§Æ§¤´¤¦§©½¦

çáæ éðà ïk-ìr äîäa øBëa-ãrå íãà øëaî¦§¬Ÿ¨−̈§©§´§¥¨®©¥Á£¦̧Ÿ¥¹©
ø øèt-ìk ýåýéìéða øBëa-ìëå íéøëfä íç ©«Ÿ̈À¨¤³¤¤̧¤Æ©§¨¦½§¨§¬¨©−

:äcôàæèïéa úôèBèìe äëãé-ìr úBàì äéäå ¤§¤«§¨¨³§Æ©¨´§½̈§«¨−Ÿ¥´
éðéríéøönî ýåýé eðàéöBä ãé ÷æça ék E: ¥¤®¦ µ§´Ÿ¤½̈«¦¨¬§Ÿ̈−¦¦§¨«¦

qqq
.ïîéñ ä"ðîé ,íé÷åñô ä"÷

.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



רפג

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì àá úùøôì äøèôä

ú"åîùìååî ÷øô äéîøéá

åîâé-ìà ýåýé øac øLà øácä©¨¨Æ£¤´¦¤´§Ÿ̈½¤
Cìî øvàøãëeáð àBáì àéápä eäéîøé¦§§−̈©¨¦®¨À§«©§¤©Æ¤´¤

:íéøöî õøà-úà úBkäì ìáaãéeãébä ¨¤½§©−¤¤¬¤¦§¨«¦©¦³
eòéîLäå ìBcâîá eòéîLäå íéøöîá§¦§©¸¦Æ§©§¦´§¦§½§©§¦¬

ðáïëäå ávéúä eøîà ñçðtçúáe ó §−Ÿ§©§©§¥®¦§À¦§©¥Æ§¨´¥«
éáéáñ áøç äìëà-ék Cì:Eåèrecî ½̈¦«¨«§¨¬¤−¤§¦¤«©−©

éøéaà óçñð:Bôãä ýåýé ék ãîr àì E ¦§©´©¦¤®´Ÿ¨©½¦¬§Ÿ̈−£¨«
æèeärø-ìà Léà ìôð-íb ìLBk äaøä¦§−̈¥®©¨©º¦´¤¥¥À

äîe÷ eøîàéå|eðnr-ìà äáLðå-ìàå ©«Ÿ§Æ´¨§¨ª´¨¤©¥À§¤
:äðBiä áøç éðtî eðzãìBî õøàæé-Cìî äòøt íL eàø÷ ¤̧¤Æ«©§¥½¦§¥−¤¬¤©¨«¨«§−¨®©§³Ÿ¤«¤
:ãrBnä øéárä ïBàL íéøöîçéýåýé Cìnä-íàð éðà-éç ¦§©¸¦Æ¨½¤«¡¦−©¥«©¨̧¦Æ§ª©¤½¤§Ÿ̈¬

:àBáé íia ìîøëëe íéøäa øBáúk ék BîL úBàáöèééìk §¨−§®¦ µ§¨´¤«¨¦½§©§¤−©¨¬¨«§¥³
ð-ék íéøöî-úa úáLBé Cì éNr äìBbì óäúvðå äéäú änL ¨Æ£¦´½̈¤−¤©¦§¨®¦¦ŸÆ§©¨´¦«§¤½§¦§−̈

:áLBé ïéàîë:àá àa ïBôvî õø÷ íéøöî äiô-äôé äìâr ¥¥¬¥«¤§¨¬§¥«¦−̈¦§¨®¦¤¬¤¦¨−¨¬¨«

`xenl iy
(âé,àBáì.àBáiL,íéøöî úà úBkäìøvðãëeáð áéøçäL äiðL äkî Bæ ¨¤¨§©¤¦§¨¦©¨§¦¨¤¤¡¦§©§¤©

.Búeëìîì òáLå íéøNò úðLa ,íéøöî úà(ãé,eøîà,ìB÷ íéòéîLnä ízà ¤¦§©¦¦§©¤§¦§¤©§©§¦§©¤©©§¦¦

.íéøöî Cìîì eøîà,ávéúä.æøcæä,Cì ïëäå.äîçìnä éëøö ìk Eì ïëä ¦§§¤¤¦§©¦¦§©¥¦§¨¥§¨¥¨¨¥§¨¨§¥©¦§¨¨

(åè,óçñð.óøâðå óèLðéøéaà,EéøBabî ãçà ìk.E(æè,ìLBk äaøä ¦§©¦§©§¦§©©¦¤¨¤¨¦¦¤¦§¨¥
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מּלצמח  חדל העֹולם ּכאּלּו נראה החרף ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹּבתקּופת

מלבלבים  האילנֹות האביב, ּבחדׁש ּולפתע, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּולהתקּדם,

היּו החרף ׁשּימֹות ּכל, לעין מתּגּלה ּכ ירק. עטּופים ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹוהּׂשדֹות

ואף  האביב. ּופריחת לבלּוב לקראת ּכחֹות אגירת ׁשל ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָֹימים

ׁשערי  ּבמ"ט יׂשראל ׁשקעּו מצרים ּבגלּות ּכן: הּפסח ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּבחג

הּתֹורה  לקּבל זכּו יֹום, חמּׁשים מּועט, זמן ּבמׁש א ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֻטמאה,

ׁשּימֹות  ּכל, לעין התּגּלה ּכ ּובעצמֹו! ּבכבֹודֹו הּקּב"ה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹמּפי

הּתֹורה. לקּבלת והכנה זּכּו ׁשל ימים היּו ְֲִִֶַַַַַָָָָָָָהּגלּות

øéèôîãéðá EìàLé-ék äéäå-äî øîàì øçî E §¨º̈¦«¦§¨«§¬¦§²¨−̈¥´Ÿ©
ýåýé eðàéöBä ãé ÷æça åéìà zøîàå úàf®Ÿ§¨«©§¨´¥½̈§´Ÿ¤À̈«¦¨¯§Ÿ̈²

:íéãár úéaî íéøönîåèäòøô äL÷ä-ék éäéå ¦¦§©−¦¦¥¬£¨¦«©§¦À¦«¦§¨´©§Ÿ»
ìíéøöî õøàa øBëa-ìk ýåýé âøäiå eðçlL §©§¥¼¼©©«£¸Ÿ§Ÿ̈³¨§Æ§¤´¤¦§©½¦

çáæ éðà ïk-ìr äîäa øBëa-ãrå íãà øëaî¦§¬Ÿ¨−̈§©§´§¥¨®©¥Á£¦̧Ÿ¥¹©
ø øèt-ìk ýåýéìéða øBëa-ìëå íéøëfä íç ©«Ÿ̈À¨¤³¤¤̧¤Æ©§¨¦½§¨§¬¨©−

:äcôàæèïéa úôèBèìe äëãé-ìr úBàì äéäå ¤§¤«§¨¨³§Æ©¨´§½̈§«¨−Ÿ¥´
éðéríéøönî ýåýé eðàéöBä ãé ÷æça ék E: ¥¤®¦ µ§´Ÿ¤½̈«¦¨¬§Ÿ̈−¦¦§¨«¦

qqq
.ïîéñ ä"ðîé ,íé÷åñô ä"÷

.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



רפד

àë÷aøî éìârk daø÷á äéøëN-íb©§¦¤³¨§¦§¨Æ§¤§¥´©§¥½
eãîr àì åécçé eñð eðôä änä-íâ-ék¦«©¥¯¨¦§²¨¬©§−̈´Ÿ¨¨®
:íúc÷t úr íäéìr àa íãéà íBé ék¦´¬¥¨²¨¬£¥¤−¥¬§ª¨¨«

áëeëìé ìéçá-ék Cìé Lçpk dìB÷−̈©¨¨´¥¥®¦«§©´¦¥¥½
:íéör éáèçk dì eàa úBncø÷áe§©§ªÆ¨´½̈§«Ÿ§¥−¥¦«

âëø÷çé àì ék ýåýé-íàð døré eúøk̈«§³©§¨Æ§ª§Ÿ̈½¦−´Ÿ¥«¨¥®
:øtñî íäì ïéàå äaøàî eaø ék¦³©Æ¥«©§¤½§¥¬¨¤−¦§¨«

ãë-ír ãéa äðzð íéøöî-úa äLéáäŸ¦−¨©¦§¨®¦¦§¨−§©¬©
:ïBôöäëéýìû úBàáö ýåýé øîà ¨«¨©Á§Ÿ̈¸§¨¹¡Ÿ¥´

-ìrå àpî ïBîà-ìà ã÷Bô éððä ìûøNé¦§¨¥À¦«§¦³¥Æ¤¨´¦½Ÿ§©
-ìrå äéäìà-ìrå íéøöî-ìrå äòøt©§ŸÆ§©¦§©½¦§©¡Ÿ¤−¨§©
:Ba íéçèaä ìrå äòøt ìrå äéëìî§¨¤®¨§©̧©§½Ÿ§©¬©«Ÿ§¦−«

åëãéáe íLôð éL÷áî ãéa íézúðe§©¦À§©Æ§©§¥´©§½̈§©²
åéãár ãéáe ìáa-Cìî øvàøãëeáð§«©§¤©¬¤«¤¨¤−§©´£¨¨®
:ýåýé-íàð íã÷-éîék ïkLz ïë-éøçàåæëàøéz-ìà äzàå §©«£¥¥²¦§¬Ÿ¦«¥¤−¤§ª§Ÿ̈«§Â©Â̈©¦º̈

÷Bçøî ErLBî éððä ék ìàøNé úçz-ìàå á÷ré écár©§¦³©«£ŸÆ§©¥©´¦§¨¥½¦Â¦«§¦³¦«£Æ¥«¨½
ïéàå ïðàLå è÷Lå áB÷ré áLå íéáL õøàî Erøæ-úàå§¤©§£−¥¤´¤¦§¨®§¨¯©«£²§¨©¬§©«£©−§¥¬

:ãéøçîçëEzà ék ýåýé-íàð á÷ré écár àøéz-ìà äzà ©«£¦«©ÂÂ̈©¦º̈©§¦³©«£ŸÆ§ª§Ÿ̈½¦¬¦§−
íéBbä-ìëa äìë äùrà ék éðà|ézçcä øLàEúàå änM E ¨®¦¦Á¤«¡¤̧Ÿ¨¹̈§¨©¦´£¤¯¦©§¦´À̈¨§«Ÿ§Æ
ézøqéå äìë äNrà-àì:jwðà àì äwðå ètLnì E Ÿ¤«¡¤´¨½̈§¦©§¦̧Æ©¦§½̈§©¥−¬Ÿ£©¤«¨

`xenl iy
(àë,äéøëN.äøæòì eøëOL úBñéb ,"äéøëN" ,øçà Leøt .äéøNéìâòk §¦¤¨¨¤¨¥©¥§¦¤¨§¨¤¨§§¤§¨§¤§¥
,÷aøî=) ÷aøna íéîhôî íéìâòk çáhì eìáeé.(úôøa,änä íbíb ©§¥§©¤©©£¨¦§ª¨¦©©§¥¨¤¤©¥¨©

.(íéøéëOä íâå) ,íéøOä,eðôä.ñeðì ítøò eðôä,íãéàì.ïBñàå øáL ïBL ©¨¦§©©§¦¦¦§¦§¨§¨¨¥¨§¤¤§¨

,íúc÷t úò.íúúéî ïîæ(áë,Cìé Lçpk dìB÷eöö÷pL Lçpä Bîk ¥§ª¨¨§©¦¨¨¨©¨¨¥¥§©¨¨¤¦§§

øîBìk ,íäéìâø eöv÷é íéøöî ïk ,åéìâø©§¨¥¦§©¦§ª§©§¥¤§©

íîB÷nî úëìì eìëeé àlLõeç ìLîì ¤Ÿ§¨¤¤¦§¨¦§Ÿ

.íöøàì,eëìé ìéçá ékíécNkä §©§¨¦§©¦¥¥©©§¦

.áø ìéça íäéìò eëìéúBncø÷áe ¥§£¥¤§©¦©§©§ª
,dì eàadúøëì äéìò eàBáé ¨¨¨¨¤¨§¨§¨

.úBncø÷a,íéöò éáèçkeìëeé àlL §©§ª§Ÿ§¥¥¦¤Ÿ§

Bîk ,íécNkä áøç úà íîöòî òðîì¦§Ÿ©¥©§¨¤¤¤©©§¦§

.íéöòä(âë,døòé eúøkLé çk ¨¥¦¨§©§¨Ÿ©¥

.døòé ìk úøëì íäa,ø÷çé àì ék ¨¤¦§Ÿ¨©£¨¦Ÿ¥¨¥
.íécNkä àáö øtñî ø÷çé àìŸ¥¨¥¦§©§¨©©§¦

(ãë,äLéáä.äLiaúä(äëïBîà Ÿ¦¨¦§©§¨¨
,àpî,"ïBîà" ,øçà Leøt .ïBîä Bîk ¦Ÿ§¨¥©¥¨

."àð" øéòä øN íL,"àpî"øéòäî ¥©¨¦Ÿ¦Ÿ¥¨¦

."äiøcðñkìà" àéäå ,"àð"(åëéøçàå Ÿ§¦£¤§©§§¦¨§©£¥
,ïë.äðL íéòaøà õwî,íã÷ éîék ¥¦¥©§¨¦¨¨¦¥¤¤

.íöøàa è÷La eáLiL øîBìk§©¤¥§§¤¤§©§¨

(æë,àøéz ìà äzàåíé÷écö §©¨©¦¨©¦¦

ì eìâäL ,íéøöî CBúaLìòa íL ¤§¦§©¦¤ª§§¨§©

.íçøk(çëézøqéå,ètLnì E ¨§¨§¦©§¦©¦§¨
ìëezL ïôàáe ètLîa EúBà øqéà£©¥§§¦§¨§Ÿ¤¤©

.èòî èòî ,ìañì,jwðà àì äwðå ¦§Ÿ§©§©§©¥Ÿ£©¤¨
ìàøNé ék .íìBòä ïî EúBà äwðà àìå§Ÿ£©¤§¦¨¨¦¦§¨¥

.õøàä ìò íéîMä éîék íöøàa eãîòé©©§§©§¨¦¥©¨©¦©¨¨¤

mixn zxhr
àëäéøëN-íbøLà äéøNdaø÷áçáhì eìáeé÷aøî éìârkíéîheôî ©§¦¤³¨¨¤¨£¤§¦§¨Æ§©¤©§¤§¥´©§¥½§¨¦

änä-íâ-ékíéøOäeðôäíöøàì úëìì äîçìnä ïî óøBòàì åécçé eñð ¦«©¥¯¨©¨¦¦§²¤¦©¦§¨¨¨¤¤§©§¨¨¬©§−̈´Ÿ
eãîríéìôBpa eìôð áéBàä íâéOä øLàk äæìå íãîò ìòíãéà íBé ékúò ¨®̈©¨§¨§¨¤©£¤¦¦¨¨¥¨§©§¦¦´¬¥¨²¥

íúòøíúc÷t úr íäéìr àa:úeîì éç ìk úce÷táëdìB÷íéøöî ìL ¨¨¨¨¬£¥¤−¥¬§ª¨¨«§©¨©¨−̈¤¦§©¦

Cìé Lçpk-Ceøa-LBãwä òèwLk) ©¨¨´¥¥®§¤¨©©¨¨

(ãé â úéùàøá) Lçpä éìâø úà àeä¤©§¥©¨¨

ãòå íìBòä óBqî Lçð ìL BìB÷ Cìä̈©¤¨¨¦¨¨§©

(BôBñékíécNkäìéçá-áøeëìé ¦«©©§¦§©´¦©¥¥½
íäéìòúBncø÷áeíäéìâø õv÷ì £¥¤§©§ªÆ§©¥©§¥¤

íéör éáèçk dì eàaíéööBwL ¨´½̈§«Ÿ§¥−¥¦«¤§¦

:úBîeãø÷aâëíécNë éða ízà §©§©¤§¥©§¦

døré eúøkíéøöî éLðà ìk eâøä ¨«§³©§¨Æ¨§¨©§¥¦§©¦

ø÷çé àì ék ýåýé-íàðøtñî §ª§Ÿ̈½¦−´Ÿ¥«¨¥®¦§©

íécNë éLðàïéàå äaøàî eaø ék ©§¥©§¦¦³©Æ¥«©§¤½§¥¬
:øtñî íäìãëäLéáäéîìkä ¨¤−¦§¨«Ÿ¦−¨¦¨§¦

úaúãòíéøöî-ékäðzðäøñîð ©£©¦§®̈¦¦¦§−̈¦§§¨

ïBôö-ír ãéa:íécNk íä §©¬©¨«¥©§¦

äëéýìû úBàáö ýåýé øîà̈©Á§Ÿ̈¸§¨¹¡Ÿ¥´
ã÷Bô éððä ìûøNéàéáäì çébLà ¦§¨¥À¦«§¦³¥Æ©§¦©§¨¦

úBiðòøetàpî ïBîà-ìààð øéòî §¨¦¤¨´¦½Ÿ¥¦Ÿ

àiøcðñkìà àéäL-ìrå äòøt-ìrå ¤¦£¤§©§§¦¨§©©§ŸÆ§©
äéëìî-ìrå äéäìà-ìrå íéøöî¦§©½¦§©¡Ÿ¤−¨§©§¨¤®¨
õøàa eáLiL úBaø úBëìîî ìL¤©§§©¤¨§§¤¤

ãB÷ôàL Bîk ,íéøöîäòøt ìrå ¦§©¦§¤¤§§©̧©§½Ÿ
Ba íéçèaä ìråìò ãB÷ôà ïk §©¬©«Ÿ§¦−«¥¤§©

äàaä úeðòøetä :Ba íéçèBaä íéBbä©¦©§¦©§¨©¨¨

ìàøNéì òøäL LðBòì àeä íéøöîì§¦§©¦§¤¤¥©§¦§¨¥

äòøt ïëå íéøöî Cìî ÷LéL íäéðéa¥¥¤¦©¤¤¦§©¦§¥©§Ÿ

eäiLàé úéîäL äëðåëãéa íézúðe §Ÿ¤¥¦Ÿ¦¨§©¦À§©Æ
øvàøãëeáð ãéáe íLôð éL÷áî§©§¥´©§½̈§©²§«©§¤©¬
ïë-éøçàå åéãár ãéáe ìáa-Cìî¤«¤¨¤−§©´£¨®̈§©«£¥¥²

íã÷-éîék ïkLzúeìb éìa-íàð ¦§¬Ÿ¦«¥¤−¤§¦¨§ª
:ýåýéìáì ìááì íéìBbä íçðì àa §Ÿ̈«¨§©¥©¦§¨¤§©

íéøönL íúBàøa äleàbä ïî eLàéúé¦§¨£¦©§¨¦§¨¤¦§©¦

eáL àì ïéãòå eìb íäå øäî eøæçå eìb̈§¨§©¥§¥¨©£©¦Ÿ¨

æëá÷ré écár àøéz-ìà äzàå§Â©Â̈©¦º̈©§¦³©«£ŸÆ
äìBba øàMz àì ékúçz-ìàå ¦Ÿ¦¨¥©¨§©¥©´

ìàøNéìááa änL eòwzLé ït÷Bçøî ErLBî éððä ékíL äzàL íB÷nîErøæ-úàåíépè÷e íéìBãbíéáL õøàîäàìäå æàîeáB÷ré áLåáLé ¦§¨¥½¤¦§©§¨¨§¨¤¦Â¦«§¦³¦«£Æ¥«¨½¦¨¤©¨¨§¤©§£§¦§©¦−¥¤´¤¦§®̈¥¨¨¨§¨§¨¯©«£²¥¥

á÷òéè÷LåäçeðîaïðàLåäåìLaãéøçî ïéàåBãéøçé éî ãBò àöné àìå:çë,íéøöîa eéäL ìàøNé éða ìk eâøäð íéøöî úà øvðãëeáð LákL úòaL íâä ©£Ÿ§¨©¬¦§¨§©«£©−§©§¨§¥¬©«£¦«§Ÿ¦¨¥¦©£¦£©¤§¥¤¨©§©§¤©¤¦§©¦¤¤§¨§¥¦§¨¥¤¨§¦§©¦

,úàæ ìëaéðà Ezà ék ýåýé-íàð á÷ré écár àøéz-ìà äzàóàíéBbä-ìëa äìë äùrà ék|ézçcä øLàäNrà-àì Eúàå änM E §¨Ÿ©ÂÂ̈©¦º̈©§¦³©«£ŸÆ§ª§Ÿ̈½¦¬¦§−®̈¦©¦Á¤«¡¤̧Ÿ¨¹̈§¨©¦´£¤¯¦©§¦´À̈¨§«Ÿ§ÆŸ¤«¡¤´
äìëíöøàa äéäz ék íòézøqéåEEúBà øqéàètLnìðBò éôk ètLîaìáà Ejwðà àì äwðåíìBòä ïî Eúéøëà àì :øîBìk ,íìBòä ïî: ¨½̈¦¦¦§¤§©§¨§¦©§¦̧Æ£©¥§©¦§½̈§¦§¨§¦£§£¨§©¥−¬Ÿ£©¤«¨¦¨¨§©Ÿ©§¦§¦¨¨

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøaìûä ,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©¨¥



רפכ

ùãå÷-úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
âéæéçlLa éäéåïåùàøíçð-àìå írä-úà äòøt ©§¦À§©©´©§Ÿ»¤¨¨¼§«Ÿ¨¨´

ìt õøà Cøc íéýìû| ék àeä áBø÷ ék íézL ¡Ÿ¦À¤µ¤¤´¤§¦§¦½¦¬¨−®¦´
äîçìî íúàøa írä íçpé-ït íéýìû øîà̈©´¡Ÿ¦À¤¦¨¥¬¨¨²¦§Ÿ¨¬¦§¨−̈

:äîéøöî eáLåçéCøc írä-úà | íéýìû áqiå §¨¬¦§¨«§¨©©¥̧¡Ÿ¦¯¤¨¨²¤¬¤
õøàî ìûøNé-éðá eìr íéLîçå óeñ-íé øaãnä©¦§−̈©®©«£ª¦²¨¬§¥«¦§¨¥−¥¤¬¤

:íéøöîèéék Bnr óñBé úBîör-úà äLî çwiå ¦§¨«¦©¦©¬¤²¤©§¬¥−¦®¦Á
ã÷ôé ã÷t øîàì ìàøNé éða-úà réaLä raLä©§¥̧©¦§¦¹©¤§¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¨¸Ÿ¦§³Ÿ
äfî éúîör-úà íúéìräå íëúà íéýìû¡Ÿ¦Æ¤§¤½§©«£¦¤¯¤©§Ÿ©²¦¤−

:íëzàëäö÷a íúàá eðçiå úkqî eòñiå ¦§¤«©¦§−¦ª®Ÿ©©«£´§¥½̈¦§¥−
:øaãnäàëïðr ãenra íîBé íäéðôì Cìä ýåýéå ©¦§¨«©«Ÿ̈¿Ÿ¥Á¦§¥¤̧¹̈§©³¨¨Æ

íäì øéàäì Là ãenra äìéìå Cøcä íúçðì©§Ÿ¨´©¤½¤§©²§¨§©¬¥−§¨¦´¨¤®
:äìéìå íîBé úëììáëïðrä ãenr Léîé-àì ¨¤−¤¨¬¨¨«§¨«Ÿ¨¦º©³¤«¨¨Æ

:írä éðôì äìéì Làä ãenrå íîBéô(éåì) ½̈§©¬¨¥−¨®§¨¦§¥−¨¨«

ãéà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåá-ìà øac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥»¤
ïéa úøéçä ét éðôì eðçéå eáLéå ìàøNé éða§¥´¦§¨¥¼§¨ªÀ§©«£Æ¦§¥Æ¦´©«¦½Ÿ¥¬
eðçú Bçëð ïôö ìra éðôì íiä ïéáe ìcâî¦§−Ÿ¥´©®̈¦§¥Æ©´©§½Ÿ¦§¬©«£−

:íiä-ìrâíä íéëáð ìàøNé éðáì äòøt øîàå ©©¨«§¨©³©§ŸÆ¦§¥´¦§¨¥½§ª¦¬¥−
:øaãnä íäéìr øâñ õøàaã-áì-úà éz÷fçå ¨¨®¤¨©¬£¥¤−©¦§¨«§¦©§¦´¤¥«

-ìëáe äòøôa äãákàå íäéøçà óãøå äòøt©§Ÿ»§¨©´©«£¥¤¼§¦¨«§¨³§©§ŸÆ§¨
:ïë-eNriå ýåýé éðà-ék íéøöî eòãéå Bìéç(ìàøùé) ¥½§¨«§¬¦§©−¦¦«£¦´§Ÿ̈®©©«£¥«

äááì Côäiå írä çøá ék íéøöî Cìîì ãbiå©ª©Æ§¤´¤¦§©½¦¦¬¨©−¨®̈©¥«Â¨¥Â§©̧
eðéNr úàf-äî eøîàiå írä-ìà åéãárå äòøt©§³Ÿ©«£¨¨Æ¤¨½̈©«Ÿ§Æ©´Ÿ¨¦½

:eðãárî ìàøNé-úà eðçlL-ékå-úà øñàiå ¦«¦©¬§¤¦§¨¥−¥«¨§¥«©¤§−Ÿ¤
:Bnr ç÷ì Bnr-úàå BaëøæúBàî-LL çwiå ¦§®§¤©−¨©¬¦«©¦©À¥«¥¬

ìLå íéøöî áëø ìëå øeça áëø:Blk-ìr íL ¤̧¤Æ¨½§−Ÿ¤´¤¦§¨®¦§¨«¦¦−©ª«
çócøiå íéøöî Cìî äòøt áì-úà ýåýé ÷fçéå©§©¥´§Ÿ̈À¤¥³©§ŸÆ¤´¤¦§©½¦©¦§¾Ÿ

:äîø ãéa íéàöé ìàøNé éðáe ìûøNé éða éøçà©«£¥−§¥´¦§¨¥®§¥´¦§¨¥½«Ÿ§¦−§¨¬¨¨«

àeä äzà ,ïîàð :÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤¤¡¨©¨
éøác íéðîàðå eðéýìû éééøácî ãçà øáãå ,ECìî ìû ék ,í÷éø áeLé àì øBçà E §¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨¥¨¦¥¤¤

:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨
,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨

:äéðáa ïBiö çnNî ,éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨
,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤

ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦
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el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøaìûä ,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©¨¥ תכלית הדומם שיוכלל בצומח, תכלית הצומח שיוכלל בחי, ותכלית החי שיוכלל במדבר כו', ועניין זה נעשה על־ידי עבודת האדם
דווקא.

ממאמר יו"ד שבט ה'תשי"ד



לוח זמנים לשבוע פרשת בא בערים שונות בעולם רפו
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:406:398:378:389:139:1310:0710:0817:0017:0517:2817:3316:4417:43באר שבע )ח(

6:436:418:378:389:149:1410:0710:0816:5917:0417:2417:2916:3317:40חיפה )ח(

6:406:388:368:369:129:1210:0510:0617:0217:0717:2517:3016:2617:41ירושלים )ח(

6:426:418:388:389:149:1410:0710:0816:5817:0317:2617:3116:4217:42תל אביב )ח(

7:417:369:039:029:509:4910:3610:3616:2616:3517:0417:1216:1617:26אוסטריה, וינה )ח(

6:136:209:039:099:499:5311:0411:0720:4520:4321:1721:1420:2521:27אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:377:339:049:039:509:4910:3710:3716:3516:4317:1117:1916:2417:32אוקראינה, אודסה )ח(

7:157:108:378:369:249:2310:1010:1016:0116:1016:3916:4715:5017:01אוקראינה, דונייצק )ח(

7:277:238:488:479:369:3510:2210:2216:1116:1916:4916:5716:0017:11אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

8:007:559:159:1410:0510:0410:5010:4916:2916:3817:0917:1716:1917:32אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:537:489:089:079:589:5710:4310:4216:2116:3017:0117:0916:1117:24אוקראינה, קייב )ח(

8:007:569:299:2910:1410:1311:0211:0217:0717:1517:4017:4816:5618:01איטליה, מילאנו )ח(

6:196:218:488:519:199:2110:2210:2418:2718:2918:5118:5218:1119:02אקוואדור, קיטו )ח(

5:566:028:458:509:279:3110:4010:4420:1020:0820:4020:3719:5120:50ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:306:379:209:2610:1010:1411:2611:3021:1921:1521:5321:4920:5822:03ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:257:229:089:089:489:4810:3910:3917:0717:1317:3817:4416:5417:56ארה״ב, בולטימור )ח(

7:187:158:588:589:399:3910:2910:3016:5216:5917:2417:3116:4017:43ארה״ב, ברוקלין )ח(

7:197:168:598:599:409:4010:3010:3016:5316:5917:2517:3116:4017:43ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:597:569:369:3610:1810:1811:0711:0817:2417:3117:5718:0417:1218:16ארה״ב, דטרויט )ח(

7:187:179:179:189:529:5310:4610:4717:4417:5018:1118:1617:3118:26ארה״ב, האוסטון )ח(

6:576:558:508:519:279:2710:2010:2117:0517:1117:3417:4016:5217:51ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

7:097:099:149:159:489:4810:4310:4417:5117:5618:1718:2217:3718:32ארה״ב, מיאמי )ח(

7:167:138:558:559:369:3610:2610:2616:4616:5317:1917:2516:3417:38ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:427:399:229:2210:0310:0310:5310:5417:1717:2417:4917:5517:0518:07ארה״ב, פיטסבורג )ח(

7:167:138:548:549:369:3510:2510:2516:4416:5117:1617:2316:3117:35ארה״ב, שיקגו )ח(

6:116:158:518:559:249:2710:3110:3419:1219:1219:3719:3718:5419:47בוליביה, לה-פס )ח(

8:418:359:539:5210:4410:4211:2811:2817:0217:1217:4317:5216:5218:07בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:408:349:539:5210:4410:4211:2811:2717:0417:1317:4417:5316:5418:08בלגיה, בריסל )ח(

5:325:378:178:208:528:5510:0110:0419:0419:0319:2519:2418:4519:35ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:225:268:068:098:418:449:509:5318:4518:4519:1219:1118:2719:21ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

8:007:559:119:1010:0310:0110:4610:4616:2116:3017:0017:0916:1417:24בריטניה, לונדון )ח(

8:188:129:219:2010:1610:1410:5810:5716:1816:2917:0217:1116:1217:27בריטניה, מנצ'סטר )ח(

8:118:059:189:1710:1110:0910:5410:5316:2216:3217:0317:1216:1217:28גרמניה, ברלין )ח(

8:198:149:359:3410:2510:2311:1011:0916:5016:5917:2917:3816:3917:52גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:285:328:138:178:508:5310:0010:0319:1219:1119:3219:3118:5319:42דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:157:159:279:289:5910:0010:5710:5818:2018:2418:4518:4918:0618:59הודו, מומבאי )ח(

7:107:109:239:249:559:5610:5210:5418:1718:2118:4218:4618:0318:56הודו, פונה )ח(

7:287:238:518:519:389:3710:2410:2416:1816:2716:5517:0316:0717:17הונגריה, בודפשט )ח(

7:247:219:039:039:459:4410:3410:3516:5517:0217:2817:3416:4317:46טורקיה, איסטנבול )ח(

7:407:389:269:2610:0510:0510:5610:5717:2817:3517:5918:0517:1618:17יוון, אתונה )ח(

7:477:439:129:119:589:5710:4510:4516:4116:4917:1717:2516:3017:39מולדובה, קישינב )ח(



רפז לוח זמנים לשבוע פרשת בא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:137:139:259:269:579:5810:5410:5618:1718:2118:4218:4618:0318:56מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

4:585:067:487:558:468:5110:0510:0920:1820:1320:5620:5119:5621:07ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:566:558:588:599:329:3310:2710:2817:3017:3517:5718:0117:1618:11נפאל, קטמנדו )ח(

7:357:329:169:169:579:5710:4710:4817:1217:1917:4417:5016:5818:02סין, בייג'ין )ח(

7:127:149:409:4210:1110:1311:1311:1519:1519:1719:3919:4118:5919:50סינגפור, סינגפור )ח(

7:397:338:478:469:409:3810:2310:2315:5116:0116:3316:4215:4116:58פולין, ורשא )ח(

5:555:588:328:359:049:0610:1010:1218:4018:4119:0419:0518:2319:15פרו, לימה )ח(

8:188:159:479:4710:3210:3111:1911:1917:2117:2917:5718:0417:1018:18צרפת, ליאון )ח(

8:408:359:599:5910:4810:4611:3311:3317:2217:3117:5818:0617:1118:21צרפת, פריז )ח(

6:096:118:358:379:059:0710:0710:0918:0218:0418:2518:2817:4618:37קולומביה, בוגוטה )ח(

7:487:459:229:2210:0610:0510:5410:5417:0817:1617:3917:4616:5617:59קנדה, טורונטו )ח(

7:317:279:009:009:459:4410:3310:3316:3716:4517:1117:1916:2617:32קנדה, מונטריאול )ח(

6:536:518:448:459:229:2210:1410:1516:5617:0217:2517:3116:4317:42קפריסין, לרנקה )ח(

9:129:0510:1010:0811:0711:0411:4811:4716:5917:1017:4417:5416:5018:11רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:518:439:449:4210:4310:4011:2311:2216:3116:4217:1417:2416:2217:41רוסיה, מוסקבה )ח(

8:048:009:289:2810:1510:1411:0211:0116:5717:0517:3317:4116:4517:55רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

8:098:059:339:3310:2010:1911:0611:0617:0617:1417:3817:4516:5517:59שוויץ, ציריך )ח(

6:456:469:039:059:349:3610:3310:3518:0918:1218:3318:3617:5418:46תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:Lã÷ úaL ìL øð¥¤©¨Ÿ¤
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אלו  דא"ח ומאמרי קודש שיחות להשיג ניתן

(972) 3 9606108 פקס:

- ישראל 60840 חב"ד כפר 373 P.O.Bת.ד. 373 Kfar Chabad 60840 Israel
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דבר מלכות

מחנות היישומים 
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