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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

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



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

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¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
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¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט' אלול, תשי"ג
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר יהודא צבי שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בו מודיע מיום הולדת שלו בש"ק הבע"ל.

בטח ידועים לו סדרי יום הולדת, בעלי' לתורה, נתינת צדקה קודם התפלה )אם חלה בש"ק - 
ביום שלפני זה(, לימוד וחזרת דא"ח ברבים אם באפשרי.

זי"ע הנה מתאים  נבג"מ  זצוקללה"ה  פני כ"ק מו"ח אדמו"ר  ובנוגע לאלו שזכו לראות את 
להמועתק בהיום יום י"א ניסן להתבודד לשעה ולצייר במחשבתו ובמוחו אחת היחידות מה ששאל 

ומה שענו לו ואח"כ ללמוד מתורתו.

ויתן השי"ת ויהי' לאריכות ימים ושנים טובות ובהצלחה בעבודתו בקדש והוא וזוגתו שיחיו 
יגדלו את כל ילידיהם שיחיו לתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבה אמיתית.

בברכת כתיבה וחתימה טובה.

סוף זמן קידוש לבנה:
מוצאי שבת קודש י"ד אלול
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי

 

 

כללי  מפתח  

 ב   ......................................   סדר החת תפילין  )א

 ג   ............................  קכב  ,אקכ תהליםמזמורי   )ב

  ך וגו'למלחמה על אויבי תצא כי ד"ה  מאמר  ) ג

 ה  .................. ה"כ ה'תש , אלול י"ד , תצא-כיפרשת  שבת

 יא  ...........................  מכתב י"ג אלול, ה'תשי"א  )ד

 יב  ............  שי"א'ת"פ תצא, י"ד אלול, הר"ד מש  )ה

 ג י  .............  ה "כאלול ה'תש י"ד, תצאת ש"פ שיח  )ו

 טז  ...........  ג  ,טי ךכר תצא-כירשת פ ותשיח-ילקוט  )ז

 כ  .......................  ט י ךכר ח"י אלול ותשיח-ילקוט  )ח

  ח "הרה  ה"גהר "קלכ רה ותה לע קחצי יול טקויל  )ט

 כה  .................  "ל זצ ןה אס רואי ש צחקיי ול 'ר ובלקמה 

 כח  ..............  תצאפרשת  –ח שיומאולה קוט גלי  )י

  כט  ..........  תצא פרשת לשבוע  יומיחומש  ירעושי  )יא

 בס  ...............  תצאפרשת לשבוע  תהלים ירועיש  )יב

    ה)(מוג יאהת רפסב יםרשיעו  ) יג

 גס  ......................................  תצאפרשת וע לשב 

 דע  .............. תצאפרשת  וע בלשם" וי םהיו " חלו  )יד

 עז  .........................  ם "מברב וןילע תימיו הכלה  )טו

  

 ם "מבר ירו עיש

 פ  ...............  תצאפרשת לשבוע  ,םולים קירפ' ג –  )טז

 סגק  ..........  תצאפרשת לשבוע  ,ליום דחפרק א –  )יז

 פזק  .............  תצאפרשת לשבוע  ,תוצומהפר ס –  ) יח

  ובים תם וכייאב  )יט

 צק ........................  י -טרק  פ דברי הימים ,כדפרק  יחזקאל

  ימעשר שת מסכ –משיות   )כ

 צבק  ................................................  קהתי אור יב

 טצק  .........................................  מא יוכת מס יעקבן עי  )כא

  

 

  ביאורים עם  ותכתוב תמסכ  )כב

 ר  ..................................................  סו  ףד עד ס ףמד

  : "דחביאי ו שותירבמתורת 

    יםעם הערות וציו לכות שבת ה  וךן ערשולח  ) כג

 טכר  .................................................  זקן "ר ה אדמו

  פסחת ך הלכולחן ערושו  )כד

  טכר  ..............................  קן זה  אדמו"ר  יומיוח רב לפי ל

    כי תצא הרתולקוטי   )כה

 לבר  .................................................  זקן ה ר ו"מאד 

   םיחי תתור  )כו

 לזר  ..............................................  אמצעי ר ה "מואד

  ותיך מצ ךדר – צ"צה ימרמא  )כז

 לטר  .......................................  דק"צ ח מה"צ ר"דמוא

  גואל תרל"שמ רתות  )כח

 מר  ...............................................  ש הר"ומ מו"רדא

   "בהמשך תער –המאמרים  ספר  )כט

 מר  ..............................................  "ב"ר מוהרשמואד

  תרפ"ט  –ם ימאמרר הספ  ) ל

 מא ר  ............................................  ''צוהריימ''ר דמוא

  קה"בל תש"ה ה'-ד"שה'תת ושיחהר פס  )לא

 מבר  ............................................  צ'' יירה מו ר'מו' דא

 מדר........................................  ה כקפרק  תוכרוזה ספר  )לב

  ודש  ק ותרגא  ) לג

 מזר  ......................................................  צ"יהרימו ר"ואדמ

 אר  .................................  יאה בציבורחומש לקר  )לד

 טר  .................  דשו ק-בתשת חמלהתורה  תאקרי  ) לה

 סא ר  ...................  ב- א יםפרקאבות  ביאורים לפרקי  ) לו

 סבר  ......................  תצאפרשת לשבוע  ים מזוח ל  ) לז

 סגר  .............  שבת קודשל ת ורקת לדהצות סדר מ  ) לח
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c"i ,`vzÎik zyxt zay .c"qa
d"kyz'd ,lel`
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

‡ˆ˙ŒÈk'וגֹו איבי על ּומבאר 1לּמלחמה , ƒ≈≈ְְְְִֵֶַַָָָֹ

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי הּזקן (ונתּבאר 2רּבנּו ְְְִִֵֵֵֵַַָָָ

האמצעי  אדמּו"ר ּבדרּוׁשי ה'צמח 3ּגם ּובדרּוׁשי , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ

והּגהֹותיו  נׂשיאינּו4צדק' רּבֹותינּו ּובדרּוׁשי , ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ

ּבּזהר 5ׁשּלאחריֿזה  ּדאיתא ׁשעת 6), צלֹותא ׁשעת ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָֹ

ּומביא  ּׁשּכתּוב 7קרבא, מה מּיד 8ּגם לקחּתי אׁשר ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ

אּונקלֹוס: ותרּגם ּובקׁשּתי, ּבחרּבי ְְְְְְְְֱִִִִֵַַָֹהאמרי

"ּכיֿתצא  ׁשּכתּוב ׁשּמה והינּו, ּובבעּותי, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָּבצלֹותי

ׁשּבעבֹודת  הּמלחמה על קאי גֹו' ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָלּמלחמה"

המׁש את ּגם לפרׁש הּזקן רּבנּו ּומֹוסיף ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּתפּלה.

"איבי על לּמלחמה) ("ּכיֿתצא ,9הּכתּוב ְְִִֵֵֶַַַָָָֹ

הּמתאּוה  ּכח לנּצח זֹו למלחמה ּכיֿתצא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹּפירּוׁש:

הּגׁשמּיים  הּזה עֹולם ּבתענּוגי לקררּה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָׁשּבנפׁשֹו

"על  ּבבחינת ּתהיה ה', לאהבת ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָּולאתהּפכא

אין  ּכי למעלה, ׁשרׁשם ּבבחינת ּדהינּו ,"ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹאיבי

מּלמעלה  יֹורד ׁשהּוא 10רע טֹוב הּוא וׁשרׁשם , ְְְְִֵֶַַָָָ

ּומֹוסיף  כּו'. ׁשּבקדּוׁשה עליֹונה מרּכבה ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָמּבחינת

מא 11לבאר  'למעלה הינּו "איבי ׁש"על ,,'יבי ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ

כּו'. ׁשם ואחיזה ׁשליטה ׁשּלמּטה לאֹויב ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשאין

הּזקן CÈ¯ˆÂב) רּבנּו ּפרּוׁש יתאים אי להבין, ¿»ƒְְִִֵֵֵֵַַַָָ

רׁש"י  ּפרּוׁש ׁש"ּבמלחמת 12עם ְְִִִֵֶֶֶַ

ׁשההֹוכחה  ּובהקּדים, מדּבר". הּכתּוב ְְְְִֵֶַַַַָָָָהרׁשּות,

מדּבר" הּכתּוב הרׁשּות, ׁש"ּבמלחמת רׁש"י ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשל

ּבמלחמת  ּכי ׁשביֹו", "וׁשבית ׁשּכתּוב מּמה ְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָהיא
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פרשתנו.1) ג).2)ריש לה, ג. (לד, והב' הא' תצא כי ואילך.3)רד"ה תפא ע' פרשתנו האמצעי אדמו"ר מאמרי ראה 4)ראה

תתפב. ע' ואילך. תתע ע' פרשתנו ואילך.5)אוה"ת רפב ע' תרכ"ט סה"מ ובכ"מ.6)ראה שם. בלקו"ת הזהר בשם כ"ה

(ברע"מ). א רמג, זח"ג ג).7)וראה (לד, הא' תצא כי כב.8)רד"ה מח, ע"ב.9)ויחי ריש לה, פרשתנו ראה 10)לקו"ת

סי"א. אגה"ק תניא ועוד. ב. קו, של"ה ג. פנ"א, רע"א.11)ב"ר לו, 1284)שם ע' חי"ד לקו"ש גם ראה - לקמן בהבא

זה). (ממאמר ואילך

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
השבוע: פרשת בתחילת נאמר

'B‚Â EÈ·È‡ ÏÚ ‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ŒÈk1Ô˜f‰ ea¯ ¯‡·Óe , ƒ≈≈«ƒ¿»»«…¿∆¿¿»≈«≈«»≈
'‰¯Bz ÈËewÏ'a2 התורה פרשיות על שלו חסידות מאמרי המכיל ספר ¿ƒ≈»

ויקראֿבמדברֿדברים  החומשים זה(a˙Â‡¯של ÈLe¯„aעניין Ìb ¿ƒ¿»≈«ƒ¿≈
של חסידות ¿»‡„eÓ"¯מאמרי

ÈÚˆÓ‡‰3,הזקן אדמו"ר של בנו »∆¿»ƒ
'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ÈLe¯„·e של נכדו ƒ¿≈«∆«∆∆

אדמו"ר  של וחתנו הזקן אדמו"ר

הגהות ÂÈ˙B‰b‰Â4האמצעי ¿«»»
של  ותוספות) ביאורים (הערות,

אדמו"ר  למאמרי צדק' ה'צמח אדמו"ר

¯eÈ˙Baהזקן, ÈLe¯„·eƒ¿≈«≈
‰ÊŒÈ¯Á‡lL eÈ‡ÈN5 בדורות ¿ƒ≈∆¿«¬≈∆

צדק' ה'צמח אדמו"ר אחרי ),הבאים,
‡˙È‡c מובא¯‰fa6˙ÚL ¿ƒ»«…«¿«

‡·¯˜ ˙ÚL ‡˙BÏˆ,התפילה זמן ¿»¿«¿»»
(מלחמה), קרב זמן È·Óe7‡הוא ≈ƒ
זה  במאמר הזקן Ó‰אדמו"ר Ìb««

·e˙kM8 ליוסף אבינו יעקב בברכת ∆»
לו מוריש שהוא הנחלה ∆¬‡L¯לגבי

ÈzÁ˜Ï כבשתיÈ¯Ó‡‰ „iÓ »«¿ƒƒ«»¡…ƒ
a¯ÁaÌb¯˙Â ,ÈzL˜·e È ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿≈

ÒBÏ˜e‡ בחרבי' המילים את ¿¿
È˙eÚ··eובקשתי': È˙BÏˆaƒ¿ƒ¿»ƒ

ובבקשתי, nL‰בתפילתי ,eÈ‰Â¿«¿∆«
"‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ŒÈk" ·e˙kL∆»ƒ≈≈«ƒ¿»»

È‡˜ 'B‚ מכוון‰ÓÁÏn‰ ÏÚ »≈««ƒ¿»»
.‰lÙz‰ ˙„B·ÚaL∆«¬««¿ƒ»

L¯ÙÏ Ô˜f‰ ea¯ ÛÈÒBÓeֿעל ƒ«≈«»≈¿»≈
חסידות  ‰CLÓפי ˙‡ Ìb«∆∆¿≈

(‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ŒÈk") ·e˙k‰«»ƒ≈≈«ƒ¿»»
"EÈ·È‡ ÏÚ9ŒÈk :Le¯Èt , «…¿∆≈ƒ

תצא˙ˆ‡ BÊכאשר ‰ÓÁÏÓÏ ≈≈¿ƒ¿»»
ÁvÏ על ‰e‡˙n‰ולהתגבר Ák ¿«≈«…««ƒ¿«∆
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ebe'ו jaie` lr dnglnl `vzÎik

ׁשהרי  ׁשביֹו", "וׁשבית לֹומר אין יׂשראל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָארץ

נאמר  מה 13ּכבר אבל נׁשמה. ּכל תחּיה לא ְְְֱֲֶֶַַַָָָָָֹ

על  ּתהיה) (אזי לּמלחמה "ּכיֿתצא ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּׁשּכתּוב

מקרא  ׁשל ּבפׁשּוטֹו ּגם לפרׁש יׁש ,"לא 14איבי ְְְְִִֵֵֶֶַָָֹֹ

חֹובה, ּבמלחמת ּגם אּלא הרׁשּות ּבמלחמת ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָרק

הּדין  רק (לא לבאר ּבא זה ׁשּכתּוב ְְְִֵֶֶַַַָָָֹוהינּו,

ּגם) אּלא הּכתּוב, ׁשּבסּיּום ׁשביֹו" ְְְְִִִֶֶַַָָָָּד"וׁשבית

ּד"על  ּבאֹופן להיֹות צריכה לּמלחמה ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָׁשהּיציאה

ּבּמלחמה. הּנּצחֹון יהיה ׁשעלֿידיֿזה ,"ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹאיבי

ׁשּלפניֿזה  ּבּפרׁשה ּׁשּכתּוב מה ּכי15ֿועלּֿדר" ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

מּמ רב עם ורכב סּוס וראית גֹו' לּמלחמה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָתצא

הּוא  הּכתּוב ׁשּתֹוכן הינּו, גֹו', מהם תירא ְִֵֶֶֶַַָָֹלא

הּקּב"ה  ׁשּבעיני ּכיון מהם", תירא "לא ְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹהּציּוּוי

ּׁשּכתּוב  מה רׁש"י ׁשמדּיק ּכפי אחד, ּכסּוס ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָּכּולם

לפרׁש יׁש ועלּֿדרֿזה יחיד. לׁשֹון ורכב" ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ"סּוס

,"איבי על לּמלחמה "ּכיֿתצא ּכאן ּׁשּכתּוב ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמה

"על  ּתהיה לּמלחמה  ׁשהּיציאה הּוא ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָׁשהּציּוּוי

ּכפי  האֹויב ׁשל ּבמהּותֹו להתּבֹונן הינּו, ,"ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹאיבי

רׁש"י  ּפרּוׁש עלּֿדר) כּו' ּומקֹורֹו ּבׁשרׁשֹו ְְְִֵֶֶֶַַָׁשהּוא

ׁשהם  ּכפי ׁשּזהּו גֹו', ורכב" סּוס "וראית ְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָּבפסּוק

הּיראה  ּתתּבּטל ׁשעלֿידי ֿזה הּקּב"ה), ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּבעיני

זה  ׁשּכל ּומּובן, לנּצחֹו. יֹותר קל ויהיה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָמּמּנּו,

ּבּמלחמה  ּגם ּובמילא חֹובה, ּבמלחמת ּגם ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשּי

סּיּום  מּצד אמנם, הּתפּלה. ׁשּבעבֹודת ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָהרּוחנית

ּבמלחמת  ׁשּי (ׁשאינֹו ׁשביֹו" "וׁשבית ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָהּכתּוב

י  מקרא ארץ ׁשל ּפׁשּוטֹו ּגם מׁשּתּנה ׂשראל), ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָ

ּפרּוׁשֹו ׁשאין לּמלחמה", "ּכיֿתצא ׁשּכתּוב ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּבמה

לּמלחמה, ּתצא אם אּלא לּמלחמה, ּתצא ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ'ּכאׁשר'

מדּבר" הּכתּוב הרׁשּות, ׁש"ּבמלחמת .16ּכיון ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָ

ּפרּוׁש עם זה יתאים אי מּובן, אינֹו ְְִִִֵֵֵֶֶַַָועלּֿפיֿזה

רׁשּות  אינּה זֹו מלחמה הרי הּתפּלה, ׁשּבעבֹודת הּמלחמה על ׁשּקאי הּזקן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָרּבנּו
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï‡¯NÈ ישראל בני נצטוו בה ישראל ארץ את לכבוש החובה במלחמת  ƒ¿»≈

לארץ  Ó‡¯בכניסתם ¯·k È¯‰L ,"BÈ·L ˙È·LÂ" ¯ÓBÏ ÔÈ‡13 ≈«¿»ƒ»ƒ¿∆¬≈¿»∆¡«
‰ÓL Ïk ‰iÁ˙ ‡Ï הכניסה בעת ישראל בארץ הנמצאות מהאומות …¿«∆»¿»»

שבויים. לקחת אין ואםֿכן "ŒÈk˙ˆ‡לארץ, ·e˙kM ‰Ó Ï·‡¬»«∆»ƒ≈≈
ÏÚ (‰È‰z ÈÊ‡) ‰ÓÁÏnÏ«ƒ¿»»¬«ƒ¿∆«
Ìb L¯ÙÏ LÈ ,"EÈ·È‡…¿∆≈¿»≈«

‡¯˜Ó ÏL BËeLÙa14 רק ולא ƒ¿∆ƒ¿»
חסידות  עלֿפי הכתוב …Ï‡כפירוש

Ìb ‡l‡ ˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓa ˜«̄¿ƒ¿∆∆»¿∆»«
,eÈ‰Â ,‰·BÁ ˙ÓÁÏÓa¿ƒ¿∆∆»¿«¿

‰Ê ·e˙kL על למלחמה תצא "כי ∆»∆
¯˜אויביך" ‡Ï) ¯‡·Ï ‡a»¿»≈…«

"BÈ·L ˙È·LÂ"c ÔÈc‰«ƒ¿¿»ƒ»ƒ¿
(Ìb ‡l‡ ,·e˙k‰ ÌeiÒaL∆¿ƒ«»∆»«

‰L‰ÎÈ¯ˆ ‰ÓÁÏnÏ ‰‡Èˆi ∆«¿ƒ»«ƒ¿»»¿ƒ»
˙BÈ‰ÏמלכתחילהÏÚ"c ÔÙB‡a ƒ¿¿∆¿«

,"EÈ·È‡ מעל שנמצאים הכרה מתוך …¿∆
ב'על  השונים הפירושים (ולפי האויב

לעיל) האמורים ≈¿»∆ŒÈ„ÈŒÏÚLאויביך'
‰Ê למלחמה היציאה כאשר ∆

אויביך' 'על היא ∆¿È‰Èƒ‰מלכתחילה
C¯cŒÏÚÂ .‰ÓÁÏna ÔBÁvp‰«ƒ»«ƒ¿»»¿«∆∆
ŒÈÙlL ‰L¯ta ·e˙kM ‰Ó«∆»«»»»∆ƒ¿≈

‰Ê15,שופטים "ŒÈk˙ˆ‡פרשת ∆ƒ≈≈
ÒeÒ ˙È‡¯Â 'B‚ ‰ÓÁÏnÏ«ƒ¿»»¿»ƒ»
‡¯È˙ ‡Ï EnÓ ·¯ ÌÚ ·Î¯Â»∆∆««ƒ¿…ƒ»
ÔÎBzL ,eÈ‰ ,"'B‚ Ì‰Ó≈∆«¿∆∆
‡Ï" ÈeeÈv‰ ‡e‰ ·e˙k‰«»«ƒ…
ÈÈÚaL ÔÂÈk ,"Ì‰Ó ‡¯Èƒ̇»≈∆≈»∆¿≈≈

ÌÏek ‰"aw‰ וכל הסוסים כל «»»»
רק  נחשבים האויב של הרבים הרכבים

„Á‡ ÒeÒk,בלבד˜i„ÓL ÈÙk ¿∆»¿ƒ∆¿«≈
ÒeÒ" ·e˙kM ‰Ó È"L«̄ƒ«∆»

,„ÈÁÈ ÔBLÏ "·Î¯Â:ומפרש »∆∆¿»ƒ
וכן  אחד, כסוס כולם בעיני ורכב. "סוס

אחד  כאיש מדין את והכית אומר הוא

עם  פרעה. סוס בא כי אומר הוא וכן

בעיני  אבל רב, הוא בעיניך ממך. רב

רב". אינו

‰Ó L¯ÙÏ LÈ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆≈¿»≈«
‡ˆ˙ŒÈk" Ô‡k ·e˙kM∆»»ƒ≈≈

‡e‰ ÈeeÈv‰L ,"EÈ·È‡ ÏÚ ‰ÓÁÏnÏהדבר Èˆi‰L‡‰עצם «ƒ¿»»«…¿∆∆«ƒ∆«¿ƒ»
ÏL B˙e‰Óa ÔBa˙‰Ï ,eÈ‰ ,"EÈ·È‡ ÏÚ" ‰È‰z ‰ÓÁÏnÏ«ƒ¿»»ƒ¿∆«…¿∆«¿¿ƒ¿≈¿«∆

'eÎ B¯B˜Óe BL¯La ‡e‰L ÈÙk ·ÈB‡‰ העליון ומקור בשורש והרי »≈¿ƒ∆¿»¿¿
לאלוקות  בטל שהכול eÒÙa˜בוודאי È"L¯ Le¯t C¯cŒÏÚ)«∆∆≈«ƒ¿»

,'B‚ "·Î¯Â ÒeÒ ˙È‡¯Â"¿»ƒ»»∆∆
ÈÈÚa Ì‰L ÈÙk e‰fL∆∆¿ƒ∆≈¿≈≈

,‰"aw‰,לעיל המובא רש"י כלשון «»»
אינו  בעיני אבל רב, הוא "בעיניך

ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰רב" ההתבוננות ), ∆«¿≈∆
האויב  ומקור ≈»¿Ïha˙zƒבשורש

‰‡¯i‰הפחדÏ˜ ‰È‰ÈÂ ,epnÓ «ƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿∆«
‰Ê ÏkL ,Ô·eÓe .BÁvÏ ¯˙BÈ≈¿«¿»∆»∆
‰·BÁ ˙ÓÁÏÓa Ìb CiL«»«¿ƒ¿∆∆»

ÓÁÏna‰כפשוטה, Ìb ‡ÏÈÓ·e¿≈»««ƒ¿»»
.‰lÙz‰ ˙„B·ÚaL ˙ÈÁe¯‰»»ƒ∆«¬««¿ƒ»
·e˙k‰ ÌeiÒ „vÓ ,ÌÓ‡»¿»ƒ«ƒ«»

˙È·LÂ"CiL BÈ‡L) "BÈ·L ¿»ƒ»ƒ¿∆≈«»
Ï‡¯NÈ ı¯‡ ˙ÓÁÏÓa,כאמור ¿ƒ¿∆∆∆∆ƒ¿»≈

'לא  הציווי חל זו שבמלחמה כיוון

נשמה' כל Ìbתחיה ‰pzLÓ ,(ƒ¿«∆«
‰Óa ‡¯˜Ó ÏL BËeLt¿∆ƒ¿»¿«
,"‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ŒÈk" ·e˙kL∆»ƒ≈≈«ƒ¿»»
‡ˆz '¯L‡k' BLe¯t ÔÈ‡L∆≈≈«¬∆≈≈

‰ÓÁÏnÏ שלא ייתכן לא זה ולפי «ƒ¿»»
מפורש, לא היציאה מועד ורק תצא

‡l‡ פירושו תצא" zˆ‡"כי Ì‡ ∆»ƒ≈≈
‰ÓÁÏnÏ שתצא ייתכן ומשמעו, «ƒ¿»»

תצא, שלא «≈ÔÂÈkוייתכן
·e˙k‰ ,˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓa"L∆¿ƒ¿∆∆»¿«»

"¯a„Ó16,.רש"י כפירוש ¿«≈
CÈ‡ ,Ô·eÓ BÈ‡ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈»≈

‰Ê ÌÈ‡˙È האומר רש"י של הפירוש «¿ƒ∆
רשות' ב'מלחמת ÌÚƒשמדובר
È‡wL Ô˜f‰ ea¯ Le¯t הכתוב ≈«≈«»≈∆»≈

למלחמה" תצא ‰ÓÁÏn‰"כי ÏÚ««ƒ¿»»
È¯‰ ,‰lÙz‰ ˙„B·ÚaL∆«¬««¿ƒ»¬≈

BÊ ‰ÓÁÏÓ כוח' מול המלחמה ƒ¿»»
התפילה, בעת «≈‡dÈהמתאווה'
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ז d"kyz'd ,lel` c"i ,`vzÎik zyxt zay

חֹובה  (עֹוד 17אּלא ּגדֹולה הּיֹותר חֹובה ואדרּבה, , ְְְֵֶַַַָָָָָ

הּמצֹות  ּדקּיּום מהחּיּוב מּמה 18יֹותר וכּמּובן ,( ְְְִִִִֵֵַַַַָ

הּזקן  רּבנּו ׁשּיקריב 7ׁשּמבאר הּוא הּתפּלה ׁשענין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

ּולקׁשרּה להעלֹותּה הּבהמית, נפׁשֹו את אחד ְְְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָּכל

ּומקֹור  האׁש, מיסֹוד ּגםּֿכן ׁשהיא ְְְִִֵֵֶַָָָּבׁשרׁשּה

העליֹונה, מרּכבה קדׁש, ּבהררי ויסּודתּה ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָֹחּוצבּה

ירידת  ׁשּלאחר אּלא כּו', ׁשֹור ּפני אריה ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָּפני

ׁשמרי  ׂשרים, ּבׁשבעים והתלּבׁשּות ְְְְְְְְְְִִִִִֵַַָָוהׁשּתלׁשלּות

והּכח  הּזה עֹולם ּתענּוגי נמׁש ְְֲִִֵֶַַַַַָָָֹהאֹופּנים,

האׁש, חמימּות ּבחינת ּגםּֿכן ׁשהּוא ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָהּמתאּוה

להעלֹות  וצרי ּדֹולק, זר אׁש הּוא הרע הּיצר ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָוגם

אׁש ּבחינת לׁשרׁשּה הּבהמית הּנפׁש ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָאת

יצרֹו יֹום ׁש"ּבכל לבאר, ּוממׁשי כּו'. ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָׁשּלמעלה

להמׁשי יֹום ּבכל וצרי עליו", מתּגּבר אדם ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָׁשל

ּכתיב  הּנה ּכי ׁשּלמעלה. אׁש "ימים 19ּבחינת ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָ

ימי  האדם, חּיי לׁשני וקצבה מסּפר ׁשּיׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָיּוצרּו",

גֹו' ׁשנה ׁשבעים ּבהם נּתנּו20ׁשנֹותינּו ולא , ְְְְִִִֵֶָָָֹ

אינּה הּנׁשמה ּכי  ׁשּבקרּבֹו, האלקית ְְְְְֱִִִֵֶַַָָָָֹלנפׁשֹו

כּו' לעצמּה ּתקּון חּיי 21צריכה מסּפר אּלא , ְְְְִִִֵֶַַַָָָ

וׁשניו  הּבהמית, נפׁשֹו ּבֹו להתלּבׁש נּתן ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָהאדם

חכמתֹו ׁשּׁשערה ּבּמסּפר לֹו יתּברקצּובים ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָ

ּכלּֿכ מּמּנה להעלֹות ּבנפׁשֹו לׂשאת ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָׁשּיּוכל

כּו' הּכלים ּבׁשבירת ׁשּמה ׁשּנפלּו ונצֹוצים ְְְִִִִִֵֶַַָָָֹּכחֹות

ועלֿ חסידּות). מאמרי ּברּבּוי זה ענין ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹ(ּכמבאר

הּוא  הּתפּלה ׁשּבעבֹודת ׁשהּמלחמה נמצא ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָּפיֿזה

ירידת  ענין ּכל ּתכלית ׁשּזֹוהי ועד עקרי, ְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָענין
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תצ 17) "כי לד"ה ומציין א) כ, (דשופטים מלחמה על תתסד) (ע' שופטים באוה"ת שהקשה למלחמה".כמו ראה 18)א

ואילך. ד ע, בלק טז.19)לקו"ת קלט, י.20)תהלים צ, ב).21)שם (מח, פל"ז תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰·BÁ ‡l‡ ˙eL¯17,‰a¯„‡Â ענייני , שאר ככל רגילה חובה לא ¿∆»»¿«¿«»
ה  אלא והמצוות eiÁ‰Ó·התורה ¯˙BÈ „BÚ) ‰ÏB„b ¯˙Bi‰ ‰·BÁ»«≈¿»≈≈«ƒ

˙Bˆn‰ Ìei˜c18'ה בעבודה ומיוחד מסויים עניין היא מהן אחת שכל ¿ƒ«ƒ¿
ויסודי  כללי עניין היא הבהמית הנפש של המתאווה כוח על ההתגברות ואילו

ה' Ô·enÎÂבעבודת של ), החשיבות ¿«»
'מלחמה' הנקראת התפילה עבודת

Ô˜f‰ ea¯ ¯‡·nL ‰nÓ7 ƒ«∆¿»≈«≈«»≈
תורה' ב'לקוטי זה »¿ÔÈÚL∆ƒבמאמר

של  הפנימי ‰e‡התוכן ‰lÙz‰«¿ƒ»
עניין  של הרוחנית למשמעות בדומה

‡˙הקרבנות  „Á‡ Ïk ·È¯˜iL∆«¿ƒ»∆»∆
˙ÈÓ‰a‰ BLÙ אותה ויקרב «¿««¬ƒ

האלוקות d˙BÏÚ‰Ïלאלוקות, אל ¿«¬»
dL¯La d¯L˜Ïe העליון ומקורה ¿«¿»¿»¿»

‡È‰L הבהמיתהנפש,ÔkŒÌb ולא ∆ƒ«≈
ומקורה  שורשה האלוקית הנפש רק

הבהמית  הנפש גם אלא בקדושה,

הוא  שלה ‰‡Lהשורש „BÒÈÓƒ»≈
העליון, d·ˆeÁהרוחני ¯B˜Óe¿¿»

L„˜ È¯¯‰a d˙„eÒÈÂ בדרגות ƒ»»¿«¿≈…∆
באלוקות, ««¿∆k¯Ó·‰גבוהות

,‰BÈÏÚ‰ כמתואר יש, ובמרכבה »∆¿»
עליונים  מלאכים יחזקאל, בנבואת

נאמר  עליהם הקודש' 'חיות הנקראים

להם  BL¯שיש Èt ‰È¯‡ Èt¿≈«¿≈¿≈
,'eÎ הם בקדושה אלה נעלים ועניינים

הבהמית  הנפש של והמקור השורש

˙„È¯È ¯Á‡lL ‡l‡∆»∆¿««¿ƒ«
˙eLaÏ˙‰Â ˙eÏLÏzL‰Â¿ƒ¿«¿¿¿ƒ¿«¿
שהם  כפי באלוקות הנעלים העניינים

להתלבש  העליונה במרכבה

ÌÈ¯N ÌÈÚ·La,העולם אומות של ¿ƒ¿ƒ»ƒ
מקור  שמהוות רוחניות בחינות היינו

העולם, אומות לשבעים השפעה

ÌÈpÙB‡‰ È¯ÓL הפסולת , ¿»≈»«ƒ
העליונים  המלאכים של והחיצוניות

'אופנים' יסוד CLÓהנקראים מבחינת האמורות, העליונות מהדרגות למטה ƒ¿»
שלמעלה  ‰e‡˙n‰האש Ák‰Â ‰f‰ ÌÏBÚ È‚eÚz אלה לתענוגים «¬≈»«∆¿«…««ƒ¿«∆

L‡‰ ˙eÓÈÓÁ ˙ÈÁa ÔkŒÌb ‡e‰L הן גשמיים לתענוגים והתאוות ∆«≈¿ƒ«¬ƒ»≈
בוערת, כאש ‰¯Úחזקות ¯ˆi‰ Ì‚Â עצמו,˜ÏBc ¯Ê L‡ ‡e‰ ¿««≈∆»«≈»≈

CÈ¯ˆÂ'מלחמה' הנקראת התפילה, ‰LÙpבעבודת ˙‡ ˙BÏÚ‰Ï ¿»ƒ¿«¬∆«∆∆
.'eÎ ‰ÏÚÓlL L‡ ˙ÈÁa dL¯LÏ ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ¿»¿»¿ƒ«≈∆¿«¿»

CÈLÓÓeהזקן ‡„Ìאדמו"ר ÏL B¯ˆÈ ÌBÈ ÏÎa"L ,¯‡·Ï «¿ƒ¿»≈∆¿»ƒ¿∆»»
"ÂÈÏÚ ¯ab˙Ó יצרו את להכניע הצליח האדם אתמול אם גם מחדש, ƒ¿«≈»»

עליו, CÈLÓ‰Ïולהתגבר ÌBÈ ÏÎa CÈ¯ˆÂ למטה ÈÁa˙מלמעלה ¿»ƒ¿»¿«¿ƒ¿ƒ«
‰ÏÚÓlL L‡ וממשיך הרע. היצר ואש התאוות אש את להכניע כדי ≈∆¿«¿»

הזו  וה'מלחמה' העבודה מדוע ומבאר

ויום, יום בכל להיות ‰p‰צריכה Èkƒƒ≈
·È˙k19"e¯ˆeÈ ÌÈÓÈ"ֿהקדוש ¿ƒ»ƒ»

ימים, ויצר ברא ≈∆LiLברוךֿהוא
ÈiÁ ÈLÏ ‰·ˆ˜Â ¯tÒÓƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈«≈

,Ì„‡‰ בתהילים הכתוב ÈÓÈכלשון »»»¿≈
‰L ÌÈÚ·L Ì‰a eÈ˙BL¿≈»∆ƒ¿ƒ»»

'B‚20ez ‡ÏÂ הקצובים , הימים ¿…ƒ¿
אדם ‰‡È˜Ï˙לכל BLÙÏ¿«¿»¡…ƒ

dÈ‡ ‰ÓLp‰ Èk ,Ba¯˜aL∆¿ƒ¿ƒ«¿»»≈»
'eÎ dÓˆÚÏ Ôe˜z ‰ÎÈ¯ˆ21 ¿ƒ»ƒ¿«¿»

גוף  בתוך לחיות למטה הנשמה וירידת

הנשמה  לצורך איננה הזה בעולם גשמי

פגם  כל בה אין הירידה שלפני עצמה

לתיקון, זקוקה tÒÓ¯ואינה ‡l‡∆»ƒ¿«
של והשנים Ôzהימים Ì„‡‰ ÈiÁ«≈»»»ƒ»
Ba LaÏ˙‰Ï בגופוBLÙ ¿ƒ¿«≈«¿

BÏ ÌÈ·eˆ˜ ÂÈLÂ ,˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ¿»»¿ƒ
B˙ÓÎÁ ‰¯ÚML ¯tÒna«ƒ¿»∆ƒ¬»»¿»
BLÙa ˙‡NÏ ÏÎeiL C¯a˙Èƒ¿»≈∆«»≈¿«¿

‰pnÓ ˙BÏÚ‰Ï הבהמית מנפשו ¿«¬ƒ∆»
CkŒÏkשל כזו BÁk˙כמות »«…

ÌÈˆBˆÂ אלוקות של ניצוצות ¿ƒƒ
‰nL eÏÙpL כמו הבהמית, בנפש ∆»¿»»

בכלל הזה העולם »È·Laƒ¿ƒ¯˙בענייני
‰Ê ÔÈÚ ¯‡·Ók) 'eÎ ÌÈÏk‰«≈ƒ«¿…»ƒ¿»∆
(˙e„ÈÒÁ È¯Ó‡Ó Èea¯a¿ƒ««¿≈¬ƒ
העולמות  וחסידות, בקבלה כמבואר

'סדר  עם הנוכחית, במתכונתם

ועשר  ומסודר הדרגתי השתלשלות'

מלובשים  שלהם שהאורות ספירות

נקראים  לקליטתם, ראויים כלים בתוך

וכלים  מרובים אורות היו בו התוהו' 'עולם קדם ול'תיקון' התיקון'. 'עולם

ואלוקות  קדושה ניצוצות של ו'נפילה' הכלים' ל'שבירת שגרם מצב מועטים,

הקדושה. לגבולות שמחוץ לתחומים

ÔÈÚ ‡e‰ ‰lÙz‰ ˙„B·ÚaL ‰ÓÁÏn‰L ‡ˆÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆ƒ¿»∆«ƒ¿»»∆«¬««¿ƒ»ƒ¿»
È¯˜Ú,'ה ÈÏÎz˙בעבודת È‰BfL „ÚÂ של È¯È„˙המטרה ÔÈÚ Ïk ƒ»ƒ¿«∆ƒ«¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ«

,Ûeba ‰ÓLp‰ ירידה כמו ביותר, גדולה ירידה ¯Ó‰שהיא ‡¯‚È‡Ó «¿»»«≈ƒ¿»»»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ebe'ח jaie` lr dnglnl `vzÎik

עמקּתא  לבירא רמה מאיגרא ּבּגּוף, .22הּנׁשמה ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָ

הרׁשּות, "ּבמלחמת זה על לֹומר אפׁשר ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָואי

מדּבר". ְֵַַָהּכתּוב

הּזקן ‡Cג) רּבנּו ּפרּוׁש לפי ׁשּגם הּוא, הענין «ְְִִֵֵֵֶַַַָָָ

קאי  לּמלחמה" "ּכיֿתצא ׁשּכתּוב ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשמה

לפרׁש אפׁשר הּתפּלה, ׁשּבעבֹודת הּמלחמה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָעל

רׁש"י, ּפרּוׁש לפי ּכמֹו לּמלחמה" ְְְִִִִֵֵֵַַָָ"ּכיֿתצא

מה  ּכי רׁשּות, ׁשל ענין ׁשּזהּו 'אם', ְְְִִִִֶֶֶַָמּלׁשֹון

ּכל  אצל חֹובה  מלחמת היא הּתפּלה ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָּׁשעבֹודת

ּבתחלת  רק זה הרי מּיׂשראל, ואחד ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָאחד

אֹופּני  ׁשני אפׁשרּיים לאחריֿזה אבל ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָעבֹודתֹו,

ּדהּנה  ּבזה, והענין ּתפּלה. אֹו ּתֹורה ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָעבֹודה,

מקֹומֹות  ּבכּמה ּבברּור 23מבאר אֹופּנים ׁשני ׁשּיׁש ְְְְְִֵֵֵֶַַָָֹ

ׁשלֹום. ּובדר מלחמה, ּבדר הרע, ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּיצר

החלּוק 24ּובכללּות  זה הּתפּלה,25הרי עבֹודת ּבין ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָ

ׁש"ּדרכיה  הּתֹורה, לעבֹודת - קרבא" ְְְֲֶֶַַַַָָָָָ"ׁשעת

ׁשלֹום" נתיבֹותיה וכל נעם והינּו,26ּדרכי . ְְְְְִֵֶַַַָָָֹ

הרע  הּיצר ּברּור ענין הּוא הּתפּלה ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשעבֹודת

הּמברר  התלּבׁשּות עלֿידי למעלה, ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָמּלמּטה

ולכן  הּבהמית), (נפׁש ּבּמתּברר האלקית) ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ(נפׁש

הּברּור  אבל ויגיעה. מלחמה עלֿידי ּבא ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָזה

(ּכּידּוע  למּטה מּלמעלה הּוא ּתֹורה ְְְְִֵֶַַַַַָָָָׁשעלֿידי

הּׁשמים" מן "לחם נקראת ּבדר27ׁשהּתֹורה ,( ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ

הּתֹו לימּוד ׁשעלֿידי ממׁשימּמילא, האדם רה ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ

מתּבּטל  ועלֿידיֿזה ּבנפׁשֹו, אלקּות ְְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַֹּומגּלה

מּובן  ועלּֿפיֿזה מאליו. הרע הּיצר ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ(ּומתּברר)

(ׁשהּוא  מלחמה עלֿידי הרע הּיצר ׁשּברּור ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמה

הרׁשּות", "מלחמת נקרא הּתפּלה) עבֹודת ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָענין

עבֹודה  עלֿידי מנּוחה, ׁשל ּבאֹופן ּברּור יׁשנֹו ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָּכי
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ב.22) ה, חגיגה - חז"ל לשון ועוד.23)ע"פ ואילך. ד ג, במדבר לקו"ת ואילך. ד ה, בראשית גם 24)תו"א - בפרטיות

טעהמ"צ  וראה א). כד, אורה (שערי בבלי וש"ס ירושלמי ש"ס או סכ"ו), אגה"ק תניא (ראה דטו"ר ואילנא עה"ח יש בתורה

תפלה  - ובתפלה כו'; הקליפה לשבר כדי ההלכה עסק כו' בכח מקשה הי' שהאריז"ל שם, המצוות ושער ואתחנן להאריז"ל

ג). סה, בשלח (תו"א עונג לשבת וקראת ודשבת ואילך).25)דחול קס ע' תרנ"ט (סה"מ תרנ"ט נ"ח ת"ר ד"ה בארוכה ראה

ואילך). 105 ע' תש"ד (סה"מ תש"ד משה יז.26)ויאמר ג, ב.27)משלי קסה, שלו פסחים במסכת של"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡z˜ÓÚ ‡¯È·Ï22 לבור גבוה ÏÚעמוק.מגג ¯ÓBÏ ¯LÙ‡ CÈ‡Â ¿≈»¬ƒ¿»¿≈∆¿»««

,"¯a„Ó ·e˙k‰ ,˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓa" ‰Ê השאלה מתחזקת ומעתה ∆¿ƒ¿∆∆»¿«»¿«≈
שהיא  התפילה עבודת של במלחמה שמדובר הזקן אדמו"ר פירוש מתאים איך

מדבר  שהכתוב רש"י פירוש עם ה' בעבודת עיקרי ועניין גמורה חובה

רשות'? ב'מלחמת

ÈÙÏ ÌbL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ (‚«»ƒ¿»∆«¿ƒ
‰ÓL Ô˜f‰ ea¯ Le¯t≈«≈«»≈∆«
"‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ŒÈk" ·e˙kL∆»ƒ≈≈«ƒ¿»»

È‡˜ מכוון‰ÓÁÏn‰ ÏÚ »≈««ƒ¿»»
¯LÙ‡ ,‰lÙz‰ ˙„B·ÚaL∆«¬««¿ƒ»∆¿»
"‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ŒÈk" L¯ÙÏ¿»≈ƒ≈≈«ƒ¿»»
ÔBLlÓ ,È"L¯ Le¯t ÈÙÏ BÓk¿¿ƒ≈«ƒƒ¿
,˙eL¯ ÏL ÔÈÚ e‰fL ,'Ì‡'ƒ∆∆ƒ¿»∆¿
תצא, שלא וייתכן שתצא ייתכן היינו

הציוויים  קיימים אזי תצא ואם

שעבודת  ואף הפרשה, שבהמשך

ה', בעבודת עיקרי עניין היא התפילה

תצא", "כי לפרש אפשר זה בעניין גם

דבר  היינו תצא", "אם של במשמעות

יהיה, שלא Ó‰שייתכן Èkƒ«
‡È‰ ‰lÙz‰ ˙„B·ÚM∆¬««¿ƒ»ƒ

‰·BÁ ˙ÓÁÏÓ'רשות' ‡ˆÏולא ƒ¿∆∆»≈∆
È¯‰ ,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈¬≈
Ï·‡ ,B˙„B·Ú ˙ÏÁ˙a ˜¯ ‰Ê∆«ƒ¿ƒ«¬»¬»

‰ÊŒÈ¯Á‡Ï את עבר שהאדם לאחר ¿«¬≈∆
ועלה  ה' בעבודת הראשון השלב

גבוהה, יותר ÈLלדרגה ÌÈi¯LÙ‡∆¿»ƒƒ¿≈
B‡ ‰¯Bz ,‰„B·Ú ÈpÙB‡«≈¬»»

‰lÙz שעבודת בהכרח התפילה ולא ¿ƒ»
ש  כפי לגביו, גמורה חובה ממשיך היא

ומבאר.

¯‡·Ó ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿…»
˙BÓB˜Ó ‰nÎa23 בתורת ¿«»¿

‡ÌÈpÙBהחסידות ÈL LiL∆≈¿≈«ƒ
Ú¯‰ ¯ˆi‰ ¯e¯·a הטוב הפרדת ¿≈«≈∆»«

והעלאתו  ותיקונו שבו, מהרע שבו

ÓÁÏÓ‰לקדושה, C¯„a מתוך ¿∆∆ƒ¿»»
איתו, ÌBÏLמאבק C¯„·e ידי על ¿∆∆»

לטוב. אותו גם שהופכים

˙eÏÏÎ·e24 ההבדל כללי, באופן ƒ¿»

שלום  בדרך לבירור מלחמה בדרך בירור ‰eÏÁ˜בין ‰Ê È¯‰25 ההבדל ¬≈∆«ƒ
‰lÙz‰ ˙„B·Ú ÔÈa,מלחמה בדרך בירור ˜¯·‡"שהיא ˙ÚL" ≈¬««¿ƒ»¿«¿»»

להתגבר  כדי הרע יצר עם ישירה התעסקות ידי על בירור ומלחמה, קרב שעת

- È˙B·È˙‰עליו ÏÎÂ ÌÚ ÈÎ¯c ‰ÈÎ¯c"L ,‰¯Bz‰ ˙„B·ÚÏ«¬««»∆¿»∆»«¿≈…«¿»¿ƒ∆»
"ÌBÏL26, עיסוק ידי על בירור »

מתברר  הרע שהיצר באופן בתורה

‰lÙz‰ממילא. ˙„B·ÚL ,eÈ‰Â¿«¿∆¬««¿ƒ»
Ú¯‰ ¯ˆi‰ ¯e¯a ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«≈«≈∆»«

,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ היצר אל ירידה ƒ¿«»¿«¿»
למעלה מלמטה והעלאתו »ŒÏÚהרע

LÙ) ¯¯·n‰ ˙eLaÏ˙‰ È„È¿≈ƒ¿«¿«¿»≈∆∆
LÙ) ¯¯a˙na (˙È˜Ï‡‰»¡…ƒ«ƒ¿»≈∆∆

(˙ÈÓ‰a‰ על היא ההתלבשות והרי ««¬ƒ
המתברר, אל יורד שהמברר ≈«¿ÔÎÏÂידי

‰ÓÁÏÓ È„ÈŒÏÚ ‡a ‰Ê∆»«¿≈ƒ¿»»
‰ÚÈ‚ÈÂ מגע מחייבת ה'התלבשות' כי ƒƒ»

הבהמית. והנפש הרע היצר עם קרוב

‰¯Bz È„ÈŒÏÚL ¯e¯a‰ Ï·‡¬»«≈∆«¿≈»
Úe„ik) ‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‡e‰ƒ¿«¿»¿«»«»«
ÔÓ ÌÁÏ" ˙‡¯˜ ‰¯Bz‰L∆«»ƒ¿≈∆∆ƒ

"ÌÈÓM‰27, שיורד רוחני  מזון  «»«ƒ
הוא  והבירור למטה), מלמעלה ונמשך

È„ÈŒÏÚL ,‡ÏÈnÓ C¯„a¿∆∆ƒ≈»∆«¿≈
CÈLÓÓ Ì„‡‰ ‰¯Bz‰ „eÓÈÏƒ«»»»»«¿ƒ

למטה  ‡e˜Ï˙מלמעלה ‰l‚Óe¿«∆¡…
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,BLÙa כאשר ¿«¿¿«¿≈∆

בגלוי, האדם בנפש מאירה האלוקות

Ú¯‰ ¯ˆi‰ (¯¯a˙Óe) Ïha˙Óƒ¿«≈ƒ¿»≈«≈∆»«
ÂÈÏ‡Ó בו 'להתלבש' צורך מבלי ≈≈»

ישירות. אתו ולהתעסק

Ô·eÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ הפנימי הטעם ¿«ƒ∆»
‰¯Úעל  ¯ˆi‰ ¯e¯aL ‰Ó«∆≈«≈∆»«

ÔÈÚ ‡e‰L) ‰ÓÁÏÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿»»∆ƒ¿«
‡¯˜ (‰lÙz‰ ˙„B·Ú¬««¿ƒ»ƒ¿»

,"˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓ" שאכן אף ƒ¿∆∆»¿
ה', בעבודת עיקרי בעניין Èkƒמדובר

BLÈגםÏL ÔÙB‡a ¯e¯a ∆¿≈¿∆∆
‰ÁeÓ,'ו'מלחמה קרב ŒÏÚללא ¿»«

‰¯Bz ÏL ‰„B·Ú È„È כמבואר ¿≈¬»∆»
לעיל.
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ט d"kyz'd ,lel` c"i ,`vzÎik zyxt zay

הּפרׁשה  ּבסּיּום ּׁשּכתּוב מה ּגם וזהּו ּתֹורה. 28ׁשל ְְִֶֶֶַַַָָָָָ

גֹו', איבי מּכל ל אלקי הוי' ּבהניח ְְְְֱֲִִֶֶַָָָָָָֹֹוהיה

ּוכמֹו מלחמה, ׁשל ּבענין צֹור אין ְְְְִִֵֶֶֶָָָָׁשאז

גֹו',29ׁשּכתּוב  לי מּקרב נפׁשי בׁשלֹום ּפדה ְְְִִִֶַָָָָָ

חרב 30ּוכתיב  אפילּו ּבארצכם, לאֿתעבר וחרב ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַֹֹ

ׁשלֹום  מנּוחה,31ׁשל ּבדר היא העבֹודה ואז , ְְְֲִֶֶֶָָָָָ

הּתֹורה. לימּוד ׁשעלֿידי העבֹודה אֹופן ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּזהּו

ּומּצב  ּבמעמד נמצאים ּכאׁשר ׁשּגם זאת, ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָֹועֹוד

הּתפּלה, ׁשּבעבֹודת הּמלחמה ּבענין צֹור ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּיׁש

העבֹודה  ׁשּזֹוהי הּתֹורה, לימּוד עלֿידי ְֲִִִֵֵֶַַָָָהּנה

הּתפּלה  עבֹודת ּגם נעׂשית מנּוחה, ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָׁשּבדר

העסק  ׁשּמעלת ּדכׁשם והינּו, לגמרי. אחר ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָּבאֹופן

מּתֹורה  יֹותר ּגבֹוּה הּוא הּתפּלה ׁשאחר ְִִֵֶַַַַַָָָָּבּתֹורה

הּתפּלה  ּפֹועלת 32ׁשּקֹודם ּׁשהּתפּלה מה ׁשּזהּו , ְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ

הּפעּולה  ּגם יׁשנּה ּכמֹוֿכן הּנה הּתֹורה, ְְְִֵֵֶַַַַָָָעל

ׁשּנעׂשית  הּתפּלה עבֹודת על הּתֹורה ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָּדלימּוד

יֹותר. נעלה ְֲֵֶֶַּבאֹופן

אֹופּני LÈÂד) ׁשני ּבענין לעיל האמּור לקּׁשר ¿≈ְְְְְִֵֵֵֵַַַָָ

ׁשל  ענינֹו עם ותֹורה, ּדתפלה ְְְֲִִִִֶָָָָָהעבֹודה

ׁשּבדרּוׁשי  הּידּוע עלּֿפי ּובפרט אלּול. ְְֱִִִֵֶֶַַַָָֹחדׁש

ּבפרׁשת  ּכבר הּנה ּתֹורה', ׁשּב'לּקּוטי ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָהחסידּות

ועלֿ אלּול, חדׁש עניני אֹודֹות מדּוּבר ְְְְְֱִֵֵֶַָֹ"ראה"

והענין אחתּֿכּמהֿוכּמ "ּכיֿתצא". ּבפרׁשת ה ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָ

ּכתיב  ּדהּנה לי"33ּבזה, ודֹודי לדֹודי "אני ְְְְֲִִִִִִֵֶָ

אלּול  וידּוע 34(ראׁשיּֿתיבֹות ּבּׁשֹוׁשּנים". הרֹועה ( ְֱִֵֵֶַַַָָָ

ּבּׁשֹוׁשּנים" "הרֹועה ּבענין ּפרּוׁשים ׁשני .35ׁשּיׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָ

ּכנגד  עלין ּתליסר ּבּה יׁש ׁשּׁשֹוׁשּנה אחד, ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּפרּוׁש

ּדרחמי  מכילין אלּול 36י"ג ׁשּבחדׁש והינּו, , ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַֹ

הרחמים  מּדֹות י"ג ׁשּי37מאירֹות זה וענין , ְְְֲִִִִֶַַָָָ

ּתקרי  אל ׁשני, ּופרּוׁש הּתפּלה. לעבֹודת ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָּבכללּות
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יט.28) כה, יט.29)פרשתנו נה, ו.30)תהלים כו, ע'31)בחוקותי תש"ד ואילך. קנב ע' תרנ"ט סה"מ וראה ב. כב, תענית

ואילך. 106 ע' ב.32)83. צו, ברכה ג.33)לקו"ת ו, שם.34)שה"ש שה"ש הפסוקים שער פ"א. ר"ה שער חיים עץ פרי

בלקו"ת 35) לדודי אני בד"ה ואילך).הובאו ד (לב, ראה א.36)פ' א, זח"א א.37)ראה שם, לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰L¯t‰ ÌeiÒa ·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ28 כי פרשת השבוע פרשת ¿∆««∆»¿ƒ«»»»

‚B',תצא  EÈ·È‡ ÏkÓ EÏ EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÁÈ‰a ‰È‰Â,כלומר ¿»»¿»ƒ«¬»»¡…∆¿ƒ»…¿∆
שיהיו  ישראל לבני מסייע הקדושֿברוךֿהוא שבו מצב על מדברת התורה

סביבם האויבים מכל ÓÁÏÓ‰,במנוחה ÏL ÔÈÚa C¯Bˆ ÔÈ‡ Ê‡L∆»≈∆¿ƒ¿»∆ƒ¿»»
·e˙kL BÓÎe29 המלך דוד בדברי ¿∆»

כלפיו  וההתנגדות המרד הפסקת לגבי

אבשלום  אנשי ·ÌBÏLמצד ‰„t»»¿»
'B‚ ÈÏ ·¯wÓ ÈLÙ וניצחון פדות «¿ƒƒ¿»ƒ

במלחמה, צורך ללא שלום, בדרכי

·È˙Îe30ֿשהקדוש בברכות בתורה ¿ƒ
קיום  על ישראל לבני מבטיח ברוךֿהוא

Ú˙Œ‡Ï·¯המצוות  ·¯ÁÂ¿∆∆…«¬…
,ÌÎˆ¯‡a ז"ל חכמינו ואמרו ¿«¿¿∆

היא  ÏLשהברכה ·¯Á eÏÈÙ‡¬ƒ∆∆∆
ÌBÏL31 כלומר בארץ, תעבור לא גם »

ואפילו  כלל מלחמה שום בו שאין מצב

מלחמה, כלי ‰B·Ú„‰לא Ê‡Â¿»»¬»
e‰fL ,‰ÁeÓ C¯„a ‡È‰ƒ¿∆∆¿»∆∆
È„ÈŒÏÚL ‰„B·Ú‰ ÔÙB‡∆»¬»∆«¿≈

,‰¯Bz‰ „eÓÈÏ.לעיל כמבואר ƒ«»
,˙‡Ê „BÚÂ לידי בא שבו נוסף עניין ¿…

ללא  היא ה' שעבודת זה עניין ביטוי

של  בדרך אלא ומאבקים מלחמות

ÌÈ‡ˆÓשלום, ¯L‡k ÌbL∆««¬∆ƒ¿»ƒ
C¯Bˆ LiL ·vÓe „ÓÚÓa¿«¬»«»∆≈∆
˙„B·ÚaL ‰ÓÁÏn‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««ƒ¿»»∆«¬«

,‰lÙz‰ המצב שזה לעיל כאמור «¿ƒ»
הראשונים  בשלבים העבודה', 'בתחילת

ה', eÓÈÏ„בעבודת È„ÈŒÏÚ ‰p‰ƒ≈«¿≈ƒ
‰¯Bz‰,לתפילה בנוסף עוסקים בו «»

C¯„aL ‰„B·Ú‰ È‰BfL∆ƒ»¬»∆¿∆∆
‰ÁeÓ,מלחמה כל ÈNÚ˙ללא ¿»«¬≈

ÔÙB‡a ‰lÙz‰ ˙„B·Ú Ìb«¬««¿ƒ»¿∆
È¯Ó‚Ï ¯Á‡ על אף פי וזאת «≈¿«¿≈

כן  עצמה מצד התפילה שעבודת

לעיל. כמבואר במלחמות, קשורה

˜ÒÚ‰ ˙ÏÚnL ÌLÎc ,eÈ‰Â¿«¿ƒ¿≈∆«¬«»≈∆
‡e‰ ‰lÙz‰ ¯Á‡L ‰¯Bza«»∆«««¿ƒ»
Ì„BwL ‰¯BzÓ ¯˙BÈ dB·b»«≈ƒ»∆∆

‰lÙz‰32‰Ó e‰fL , «¿ƒ»∆∆«
,‰¯Bz‰ ÏÚ ˙ÏÚBt ‰lÙz‰M∆«¿ƒ»∆∆««»

כל  זאת עם אבל ה' בעבודת שונים עניינים שני הם והתפילה התורה כלומר,

התפילה  שלאחר התורה שללימוד וכשם בשני, ויתרון מעלה פועל מהם אחד

לימוד  לגבי מעלה בו יש ולכן לו, שקדמה מהתפילה כתוצאה ויתרון מעלה יש

התפילה, שקודם ‰ÏeÚt‰התורה Ìb dLÈ ÔÎŒBÓk ‰p‰ וההשפעה ƒ≈¿≈∆¿»««¿»
˙ÈNÚpL ‰lÙz‰ ˙„B·Ú ÏÚ ‰¯Bz‰ „eÓÈÏc כתוצאה התפילה, ¿ƒ«»«¬««¿ƒ»∆«¬≈

ÏÚ‰התורה,מלימוד  ÔÙB‡a¿∆«¬∆
¯˙BÈ.עצמה מצד התפילה מאשר ≈

ÏÈÚÏ ¯eÓ‡‰ ¯M˜Ï LÈÂ („¿≈¿«≈»»¿≈
Ú‰ ÈpÙB‡ ÈL ÔÈÚa‰„B· ¿ƒ¿«¿≈«≈»¬»

BÈÚ ÌÚ ,‰¯B˙Â ‰ÏÙ˙cƒ¿ƒ»¿»ƒƒ¿»
המיוחדת  ה' L„Áועבודת ÏL∆…∆

Úe„i‰ ÈtŒÏÚ Ë¯Ù·e .ÏeÏ‡¡ƒ¿»«ƒ«»«
ÈLe¯„aL מאמרי˙e„ÈÒÁ‰ ∆ƒ¿≈«¬ƒ

¯·k ‰p‰ ,'‰¯Bz ÈËewÏ'aL∆¿ƒ≈»ƒ≈¿»
"‰‡¯" ˙L¯Ùa היא שקביעותה ¿»»«¿≈

אלול  חודש בראש או מברכים בשבת

L„Á ÈÈÚ ˙B„B‡ ¯ae„Ó¿»ƒ¿¿≈…∆
‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ ,ÏeÏ‡¡¿««««»¿«»

"‡ˆ˙ŒÈk" ˙L¯Ùa שקביעותה ¿»»«ƒ≈≈
וכמה  כמה עברו שכבר לאחר היא

אלול. מחודש ימים

·È˙k ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â33 ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿ƒ
השירים' È„B„Ïב'שיר È‡"¬ƒ¿ƒ

"ÈÏ È„B„Â נמשכים ישראל, בני אני, ¿ƒƒ
הקדושֿברוךֿהוא, אל ומתקרבים

אל  ומתקרב נמשך והקדושֿברוךֿהוא

ישראל  ≈≈«(¯‡B·ÈzŒÈL˙בני
ÏeÏ‡34."ÌÈpLBMa ‰ÚB¯‰ ( ¡»∆««ƒ

ÌÈLe¯t ÈL LiL Úe„ÈÂ¿»«∆≈¿≈≈ƒ
"ÌÈpLBMa ‰ÚB¯‰" ÔÈÚa35. ¿ƒ¿«»∆««ƒ

da LÈ ‰pLBML ,„Á‡ Le¯t≈∆»∆«»≈»
ÔÈÏÚ ¯ÒÈÏz עלים עשרה שלוש ¿≈«»ƒ

ÈÓÁ¯c ÔÈÏÈÎÓ ‚"È „‚k36 ¿∆∆¿ƒƒ¿«¬≈
הרחמים  מידות עשרה שלוש

ג. רחום. ב. אֿל. א. בתורה, (האמורות

חסד. ורב ו. אפים. ה. ארך. ד. וחנון.

י. לאלפים. ט. חסד. נוצר ח. ואמת. ז.

יג. וחטאה. יב. ופשע. יא. עוון. נושא

‡ÏeÏונקה). L„ÁaL ,eÈ‰Â¿«¿∆¿…∆¡
˙B¯È‡Ó ומתגלות˙BcÓ ‚"È ¿ƒƒ
ÌÈÓÁ¯‰37‰Ê ÔÈÚÂ גילוי , של »«¬ƒ¿ƒ¿»∆

הרחמים eÏÏÎa˙מידות CiL«»ƒ¿»
.‰lÙz‰ ˙„B·ÚÏ«¬««¿ƒ»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ebe'י jaie` lr dnglnl `vzÎik

ׁשּׁשֹונים  אּלא ׁשּׁשֹונים 38ׁשֹוׁשּנים ּבאֹותם , ְִִִֶֶֶַָָ

י"ג 39ּבּתֹורה  התּגּלּות ׁשּבענין להֹוסיף, ויׁש . ְְְְְִִִֵֶַַַָ

ּב"הרֹועה  הראׁשֹון (הּפרּוׁש הרחמים ְֲִִִֵֶַַָָָמּדֹות

י"ג  התּגּלּות ּבין ּגדֹול הפרׁש יׁש ְְִִֵֵֵֶַַַָּבּׁשֹוׁשּנים")

י"ג  להתּגּלּות אלּול ׁשּבחדׁש הרחמים ְְְֱֲִִִֶֶַַָֹמּדֹות

הּכּפּורים  ׁשּביֹום הרחמים ואחד 40מּדֹות , ְְֲִִִִֶַַַַָ

הרחמים  מּדֹות י"ג ּׁשהתּגּלּות הּוא, ְֲִִִִִֶַַַָהחלּוקים

ׁשּבא  לי" "ּדֹודי ענין עקר הּוא הּכּפּורים ְְִִִִִִֶֶַַַָׁשּביֹום

התּגּלּות  ואלּו לדֹודי", ּד"אני העבֹודה ְְְְְֲֲֲִִִִֵַַָָלאחרי

ענין  הּוא אלּול ׁשּבחדׁש הרחמים מּדֹות ְְֱֲִִִֶֶַַָֹי"ג

ּד"אני  העבֹודה את לעֹורר ׁשענינֹו לי" ְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָ"ּדֹודי

אתערּותאּֿדלעילא  ּבחינת ּדהינּו, ְְְְְְֲִִִִֵַַָָלדֹודי",

עלֿ ׁשּזהּו האתערּותאּֿדלתּתא, את ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּמעֹוררת

ּכמֹו למּטה, מלמעלה ׁשהיא הּתֹורה ענין ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָּדר

ענין  ׁשּגם ונמצא, (ּכּנ"ל). הּׁשמים מן ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָלחם

אלּול  ׁשּבחדׁש הרחמים מּדֹות י"ג ְְֱֲִִִֶֶַַָֹהתּגּלּות

ּגם  ׁשּׁשּי ּבאֹופן הּוא הּתפלה, לענין ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָׁשּׁשּי

הּוא  הּתפּלה ענין ּגם הּנה ׁשּלכן הּתֹורה, ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָלענין

ג). סעיף (ּכּנ"ל יֹותר נעלה ְְֲִֵֶֶַַַּבא ֹופן

e‰ÊÂּכ הּׁשנה ּכל על אלּול ּדחדׁש ּולּה,הּיתרֹון ¿∆ְְֱִֶַַַָָָָֹ

הּתפּלה  ּבענין רק לא היא ְְְֲִִִֶַַַַָָֹׁשּמעלתֹו

אּלא  ּבּׁשֹוׁשּנים"), ּד"הרֹועה הראׁשֹון ְִִֵֶֶַַַָָָ(הּפרּוׁש

ּד"הרֹועה  הּׁשני (הּפרּוׁש הּתֹורה ּבענין ְְְִִֵֵֶַַַַַָָּגם

ּבלימּוד  יֹותר להֹוסיף צרי ׁשּלכן ְְִִִִֵֵֶַַָָּבּׁשֹוׁשּנים"),

וׁשלֹום  מנּוחה ׁשּבדר העבֹודה ׁשּזֹוהי ְְְֲִֶֶֶֶַָָָָָהּתֹורה,

הּתֹורה, ּפנימּיּות לימּוד עלֿידי ּובפרט ְְְְִִִִֵַַַָָָּדוקא,

כּו' מחלֹוקת ולא כּו' קּוׁשיא לא ּתמן ּדלית ׁשּבּתֹורה, ּדרזין ורזין ּכֹולל 41רזין , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ

ּוׁשלמּות  אמּתית ּפֹועלים ועלֿידיֿזה ׁשלֹום, ּבדרכי חּוצה הּמעינֹות הפצת ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּגם

צדקנּו, מׁשיח עלֿידי והּׁשלמה האמּתית ּבּגאּולה גֹו', בׁשלֹום" ּד"ּפדה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָהענין

הּיעּוד  יקּוים מכּסים.42ׁשאז לּים ּכּמים הוי' את ּדעה הארץ מלאה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
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א.38) עדר, זח"ב ב. ל, ב.39)שבת כ, שם תתכז.40)זהר ע' ח"ג שה"ש אוה"ת ב. לד, שם לקו"ת קכד,41)ראה זח"ג

ובכ"מ. .24 שבהערה אגה"ק וראה (ברע"מ). מלכים.42)ב הל' סוף רמב"ם וראה ט. יא, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈL Le¯Ùe,"בשושנים ‡l‡ב"הרועה ÌÈpLBL È¯˜z Ï‡ ≈≈ƒ«ƒ¿ƒ«ƒ∆»

LÌÈBM38ÌÈBML Ì˙B‡a ולומדים, ונמצא Bza39¯‰ועוסקים ∆ƒ¿»∆ƒ«»
התורה, לימוד עניין והן מלחמה, בדרך הבירור התפילה, עבודה עניין שהן

אלול. לחודש במיוחד שייך שלום, בדרך הבירור

˙elb˙‰ ÔÈÚaL ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ∆¿ƒ¿«ƒ¿«
Le¯t‰) ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓ ‚"Èƒ»«¬ƒ«≈
‰ÚB¯‰"a ÔBL‡¯‰»ƒ¿»∆

"ÌÈpLBMa שלשושנה בכך הקשור ««ƒ
כאמור  עלים, עשרה שלוש LÈיש (≈

‚"È ˙elb˙‰ ÔÈa ÏB„b L¯Ù‰∆¿≈»≈ƒ¿«
ÏeÏ‡ L„ÁaL ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓƒ»«¬ƒ∆¿…∆¡
ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓ ‚"È ˙elb˙‰Ï¿ƒ¿«ƒ»«¬ƒ

ÌÈ¯etk‰ ÌBÈaL40„Á‡Â , ∆¿«ƒƒ¿««
˙elb˙‰M ,‡e‰ ÌÈ˜eÏÁ‰«ƒƒ∆ƒ¿«
ÌBÈaL ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓ ‚"Èƒ»«¬ƒ∆¿
ÔÈÚ ¯˜Ú ‡e‰ ÌÈ¯etk‰«ƒƒƒ«ƒ¿«

"ÈÏ È„Bc" של והתקרבות התגלות ƒƒ
בדרך  ישראל לבני הקדושֿברוךֿהוא

למטה È¯Á‡Ïמלמעלה ‡aL∆»¿«¬≈
"È„B„Ï È‡"c ‰„B·Ú‰»¬»¿¬ƒ¿ƒ
בדרך  לאלוקות האדם של התקרבות

למעלה, ‰˙elb˙מלמטה eÏ‡Â¿ƒƒ¿«
L„ÁaL ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓ ‚"Èƒ»«¬ƒ∆¿…∆

‡e‰ ÏeÏ‡ למטה מלמעלה הארה ¡
BÈÚL "ÈÏ È„Bc" ÔÈÚƒ¿«ƒƒ∆ƒ¿»
È‡"c ‰„B·Ú‰ ˙‡ ¯¯BÚÏ¿≈∆»¬»¿¬ƒ

"È„B„Ï,למעלה eÈ‰c,מלמטה ¿ƒ¿«¿
‡ÏÈÚÏcŒ‡˙e¯Ú˙‡ ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ¿¬»ƒ¿≈»
האלוקות, מצד מלמעלה, התעוררות

Œ‡˙e¯Ú˙‡‰ ˙‡ ˙¯¯BÚnL∆¿∆∆∆»ƒ¿¬»
‡z˙Ïc מצד מלמטה, התעוררות ƒ¿«»

ÔÈÚהאדם, C¯cŒÏÚ e‰fL∆∆«∆∆ƒ¿«
‡È‰L ‰¯Bz‰ והמשכה הארה «»∆ƒ

ÌÁÏ BÓk ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿«»¿∆∆
.(Ï"pk) ÌÈÓM‰ ÔÓƒ«»«ƒ««

˙elb˙‰ ÔÈÚ ÌbL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆«ƒ¿«ƒ¿«
L„ÁaL ÌÈÓÁ¯‰ ˙BcÓ ‚"Èƒ»«¬ƒ∆¿…∆
,‰ÏÙz‰ ÔÈÚÏ CiML ÏeÏ‡¡∆«»¿ƒ¿««¿ƒ»

לעיל, CiMLכמבואר ÔÙB‡a ‡e‰¿∆∆«»
‰p‰ ÔÎlL ,‰¯Bz‰ ÔÈÚÏ Ìb«¿ƒ¿««»∆»≈ƒ≈

התורה מלימוד ÔÈÚכתוצאה Ìb«ƒ¿«
‰ÏÚ ÔÙB‡a ‡e‰ ‰lÙz‰«¿ƒ»¿∆«¬∆

.(‚ ÛÈÚÒ Ï"pk) ¯˙BÈ≈««¿ƒ

ÔB¯˙i‰ e‰ÊÂ המיוחדת ‰M‰והמעלה Ïk ÏÚ ÏeÏ‡ L„Ác ¿∆«ƒ¿¿…∆¡«»«»»
Le¯t‰) ‰lÙz‰ ÔÈÚa ˜¯ ‡Ï ‡È‰ B˙ÏÚnL ,dÏek»∆«¬»ƒ…«¿ƒ¿««¿ƒ»«≈

,"ÌÈpLBMa ‰ÚB¯‰"c ÔBL‡¯‰ הרחמים מידות י"ג ‡l‡עניין ,( »ƒ¿»∆««ƒ∆»
"ÌÈpLBMa ‰ÚB¯‰"c ÈM‰ Le¯t‰) ‰¯Bz‰ ÔÈÚa Ìb עניין «¿ƒ¿««»«≈«≈ƒ¿»∆««ƒ

התורה  דברי של ÔÎlLהשינון ,(∆»≈
¯˙BÈ ÛÈÒB‰Ï CÈ¯ˆ אלול בחודש »ƒ¿ƒ≈

È‰BfLגם ,‰¯Bz‰ „eÓÈÏa¿ƒ«»∆ƒ
‰ÁeÓ C¯„aL ‰„B·Ú‰»¬»∆¿∆∆¿»

,‡˜Âc ÌBÏLÂ עם קרוב מגע ללא ¿»«¿»
כמו  הבהמית והנפש הרע היצר

התפילה, עניין Ë¯Ù·eבעבודת ƒ¿»
במיוחד  הוא התורה בלימוד השלום

˙eiÓÈt „eÓÈÏ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿ƒƒ
ÔÈÊ¯ ,‰¯Bz‰סודותÔÈÊ¯c ÔÈÊ¯Â «»»ƒ¿»ƒ¿»ƒ

סודות  חלק BzaL¯‰,וסודי שעל ∆«»
נאמר  בתורה ÔÓzזה ˙ÈÏc שאין ¿≈«»

ÏÂ‡שם 'eÎ ‡ÈLe˜ ‡Ï…¿»¿…
'eÎ ˙˜BÏÁÓ41, שהשלום היינו «¬∆

כך  כדי עד מודגשים המלחמה והעדר

אין  עצמם התורה בדברי שאפילו

מחלוקות  ואין Ìbקושיות ÏÏBk≈«
˙BÈÚn‰ ˙ˆÙ‰ פנימיות של ¬»«««¬»

ÌBÏL,התורה  ÈÎ¯„a ‰ˆeÁ»¿«¿≈»
˙ÈzÓ‡ ÌÈÏÚBt ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆¬ƒ¬ƒƒ
‰„t"c ÔÈÚ‰ ˙eÓÏLe¿≈»ƒ¿»¿»»

,'B‚ "ÌBÏL· האמיתית הפדות ¿»
‰‡ÈzÓ˙והשלימה ‰Ïe‡ba«¿»»¬ƒƒ

ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ ‰ÓÏM‰Â¿«¿≈»«¿≈¿ƒ«
„eÚi‰ ÌÈe˜È Ê‡L ,e˜„ˆ42 ƒ¿≈∆»¿««ƒ

העולם  מצב על ישעיהו הנביא שאמר

המשיח Úc‰בימות ı¯‡‰ ‰‡ÏÓ»¿»»»∆≈»
ÌÈqÎÓ ÌiÏ ÌÈnk 'ÈÂ‰ ˙‡∆¬»»««ƒ«»¿«ƒ
קרקע  כל את מכסים הים שמי כשם

ותמלא  תכסה ה' את הדעה כך הים,

כולו. העולם כל את
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יי

ב"ה.

ה'שי"ת  אלול ח"י לקונטרס בהקדמה נתבארה דסליחות וג' אלול דח"י הימים מה 1פרשת ע"פ
ח"י  מן הימים עבודת ענין אודות ג"כ אלו מכתבים שם העתקתי כן אדמו"ר. מו"ח כ"ק בכתבי שמצאתי

ואילך. אלול

אמר  – בעבודה עצמו אלול ח"י יום לפעולת אשר 2בנוגע הזקנים, חסידים בשם אדמו"ר מו"ח כ"ק
באלול. חיות עתה גם ומכניס הכניס אשר היום הוא אלול ח"י

***

הבאה. לשנה ההכנה וחודש העברה, שנה על החשבון חודש הוא אלול חודש והנה

להיות  צריכים בהם אשר האדם, עבודת סוגי עקרי זה חודש של בשמו נרמזו לכן אשר לומר ויש
להבא. על טובה והקבלה העבר על והתיקון החרטה

לך  ושמתי לידו אנה ר"ת – אלול רז"ל: התורה,3וכמאמר קו זהו האדם ובעבודת מקלט. ערי ענין ,
הן  קולטין תורה דברי .4כי

לי  ודודי לדודי אני ר"ת: – התפלה 5אלול היא העבודה קו אלא 6, לנו שאין אלו בימינו ובפרט ,
תפלה  זו שבלב התופל 7עבודה שבשמים.8, לאביהם ישראל את ומחבר

לאביונים  ומתנות לרעהו איש ר"ת: – חסדים.9אלול דגמילות קו ,

אלו  קוין לכל ויסוד הקדמה ובתור

(זרעך) לבב ואת לבבך את אלקיך) ה' (ומל ר"ת: – התשובה.10אלול ענין ֿ

***

דעקבתא  האחרונים אלו בדורותינו אבל לקונו. האדם בעבודת חיות להכניס איך דרכים כמה הי' והנה
ו  וההסתרים ההעלמות נתרבו אשר ומכופל דמשיחא, כפל חשך בעולם ימש

בעבודת  אמיתיים לחיים להגיע הק', נשיאינו רבותינו ידי על סלולה דרך והיחיד, הרבים דרך היא זאת
דאורייתא  נשמתא התורה, בפנימיות העסק ע"י והוא בפרט 11הוי' החסידות ותורת בכלל, ,

ויום  הבעש"ט, כ"ק – הכללית החסידות תורת מייסד את הולדת יום הוא אלול ח"י יום אשר –
הזקן, רבינו כ"ק – חב"ד חסידות תורת מייסד את הולדת

זה  ביום ושנה שנה בכל ומתעוררים חוזרים אלו –12שגילוים
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(1– מנחם תורת ואילך. 270 ע' תש"י [סה"מ פא קונטרס
ואילך]. 186 ע' ה'שי"ת התוועדויות

ב].2) תעג, ח"ג [לקו"ד כה (ליקוט תש"ה אלול ח"י שיחת
.([122 ע' תש"ה [סה"ש תש"ו אלול לח"י הנדפס

יג.3) כא, שמות הפסוקים שער פ"א. ר"ה שער חיים עץ פרי
ואילך). 285 ע' (לעיל ואילך ס"ד עקב ש"פ שיחת ג"כ ראה

א.4) י, מכות
ג.5) ו, שה"ש הפסוקים שער שם. פע"ח
ובכ"מ.6) ה'. מ"ע להרמב"ם המצות ספר ראה
א.7) ב, תענית

שם.8) התורה ובאור ח, ל, בראשית רש"י ראה
.348 ע' חי"ד ובלקו"ש 318 ע' תשי"א בסה"מ נדפסה

א'קצא. אגרת ח"ד שליט"א אדמו"ר כ"ק אגרותֿקודש
אמרכל.9) ס' בשם הבושם ערוגת בס'

ו.10) ל, דברים הטורים בעל
א.11) קנב, ח"ג זוהר
ע"פ 12) פכ"ט – להחיד"א – דוד לב ס' ראה עד"ז בארוכה

– הדברים בגשמיות וגם שובבים. תקון בס' הרמ"ז מש"כ
ממשנה  הראי' בדא"ח וכמובא השנה. לתקופת מתעוררים הענינים

וכו'. סמדר ובהוצאת . . היין את בודקין דגטין: ספ"ג

מכתב י"ג אלול ה'תשי"א
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iyz'd"`יב ,lel` c"i ,`vz t"yn c"x

בכל  וחיות נשמה מכניסים ישראל בני לכל הורו אשר החסידות בדרכי והליכה תורתם לימוד וע"י
חסדים. בגמילות בעבודה, בתורה, בתשובה, בא'ל'ו'ל': ח"י מכניסים העבודה, סוגי

רז"ל: וכמאמר אלול בר"ת ג"כ וכנרמז הגאולה, את כן גם מביאים זה כל ידי ועל

מהגלות  ניצוצין כל יצאו אז כי אשירה, לאמר ויאמרו להוי' ר "ת: – ,13אלול

אמן. בימינו, במהרה צדקנו משיח ע"י

Ô‰‡Ò¯Â‡È˘ .Ó

`"yiz ,lel` b"i
.i.p oilwexa

•
.`"iyz'd ,lel` c"i ,`vz t"yn c"x .c"qa

– מנחה תפלת לאחר –

מוגה  בלתי

וסיפר:) דוכמאן, שי' זלמן לר' פנה שליט"א אדמו"ר ַ(כ"ק

אדמו"ר  כ"ק אביו, של וחתונתו (תרנ"ז), אלול י"ג ביום היתה אדמו"ר מו"ח כ"ק של חתונתו
(תרל"ה). אלול י"א ביום היתה נ"ע מהורש"ב

להתייצב  אדמו"ר מו"ח כ"ק נקרא המשתה, ימי שבעת של הראשון ביום החתונה, לאחרי מיד
דהשבע 14לצבא  להתוועדות וחזר ויפטרוהו, בשנים מבוגר שיראה כדי פניו את והשחיר צבע לכתו, וטרם ,

מושחרות... פנים עם ברכות

הצבא  מעבודת נ"ע מוהרש"ב אדמו"ר של שחרורו אודות סיפור גם :15ישנו

שיפטרוהו  לדרוש המחוז) (מושל הגובערנאטאר אל מהר"ש אדמו"ר אביו נסע לצבא, קראוהו ַָכאשר
א  הודיעו וכשסירב, הצבא, אליו:מעבודת באמרו בצבא, יעבוד לא בנו אשר חדֿמשמעית מהר"ש דמו"ר

הגזירה), (לבטל למוסקבא הנסיעה את לי לחסוך בידך שהברירה אלא אויספירן"... סייֿווי וועל "איך
זה. בעד יקר מחיר תשלם למוסקבא, לנסוע ואצטרך דרישתי תמלא לא ואם

נסע  – לצבא לקרותו ושלח חזר "קונץ" להראות וברצותו לבקשתו, נענה לא הגובערנאטאר ַָכאשר
הצבא. מעבודת שיפטרוהו שם ופעל למוסקבא מהר"ש אדמו"ר

יסורים  מתוך מת זמן איזה וכעבור בייגל", א ווי "צונויפגעדרייט הגובערנאטאר, נחלה זה זמן ַַָבפרק
גדולים.
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שם.13) פע"ח
ה)14) (כד, השבוע בפרשת למ"ש כנראה, שייך, זה סיפור

(המו"ל). גו'" בצבא יצא לא חדשה אשה איש יקח "כי
ואילך.15) 9 ע' ג) (יומן ח חוברת "רשימות" ראה
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יג

.d"kyz'd ,lel` c"i ,`vz zyxt zay zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

מדבר ‡. הכתוב הרשות "במלחמת למלחמה", תצא "כי פרשתנו, ריש רש"י בפירוש ,1הביאור
ארץ  נאמר שבמלחמת כבר שהרי שביו, ושבית לומר אין נשמה"2ישראל כל תחיה לא אומות בשבעה

להוכיח  אין שבפרשתנו, - למלחמה) בנוגע "כי" פעמים ג' הקודמת בפרשה שכתוב למה (בהשוואה
" שנאמר ממה מדבר" הכתוב הרשות לומר ikש"במלחמת דאפשר "אם", שפירושו למלחמה", תצא

לומר  אין ישראל ארץ  "שבמלחמת בגלל ורק גו'", בשביה וראית שביו "ושבית על קאי ד"כי" שהספק
הרשות  ש"במלחמת לומר צריך נשמה", כל תחיה לא אומות בשבעה נאמר כבר שהרי שביו, ושבית
ו"תצא" למלחמה", "תצא על קאי - (אם) "כי" תצא": ד"כי הפירוש משתנה (ועלֿפיֿזה מדבר" הכתוב

הרוחני  במובן (לא כפשוטו ישראל 3- מארץ יציאה האויב);4), למקום

בפסוק  הוא 5וכן ד"כי" שהספק לומר יש גו'", תירא לא גו' רב עם גו' וראית גו' למלחמה תצא "כי
רש"י; סתם ולכן הרשות, במלחמת שמדובר הכרח לרש"י ואין גו'", "וראית על

בפסוק  שמפרש 6וכן לאחרי ורק המצור. על קאי ד"אם" שהספק לפרש יש גו'", עיר אל תצור "כי
מדבר"; הכתוב הרשות ש"במלחמת לפרש מוכרח כו'", בשלום שפותח "למד

בפסוק  ומזה 7אבל עצמה, המלחמה על קאי ש"כי" לומר בהכרח גו'", להלחם עיר אל תקרב "כי
שלום  דברי לסיחון משה ששלח מזה להוכיח שיש כיון אלא מדבר". הכתוב הרשות ש"במלחמת מוכח

"כמו רש"י מוסיף - ישראל ארץ במלחמת גם שייכת לשלום oipraשקריאה yxetny8 לכל תעשה כן
גו'". הרחוקות הערים

ישראל  ארץ "שבמלחמת ומסיים הרשות" "במלחמת שמתחיל רש"י, שבפירוש המופלאים ומהענינים
חובה  במלחמת (ולא אפשר 9כו'" אי (כאשר חובה שאינה באופן גם ישראל, ארץ שבמלחמת לרמז, ,(

אתכם" ילמדו לא אשר "למען עצמה, בפני מצוה זוהי כי נשמה", כל תחיה לא נאמר "כבר .10ליישבה),
והחיוב  אומות", מז' שהם אףֿעלֿפי שבתוכה "כנענים גם מרבינן שביו" ד"ושבית מהריבוי ומכלֿמקום,
שליט"א, אדמו"ר קדושת כבוד עלֿידי הוגה - ישראל בארץ היושבים על רק הוא נשמה" כל תחיה ד"לא

ואילך. 78 עמוד י"ד חלק ב'לקוטיֿשיחות' ונדפס

***

גו'.·. למלחמה תצא כי דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***

(במאמר ‚. לעיל להמדובר -11בהמשך מנוחה בדרך או מלחמה בדרך העבודה, אופני ב' אודות (
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הוא 1) (בפתח ) למלחמה" תצא) ש "(כי הידיעה,אף ה' במקום ַ
לארץ, הכניסה לצורך  המלחמה שזוהי הידועה, למלחמה כמו
שנכנסו  לדור תורה במשנה ע"ה רבינו משה "מדבר שאודותה

ספכ "ה). - בתניא אדה"ז (כלשון לארץ"
טז.2) כ , שופטים פ'
לקוטי3) עם  הגש "פ  (ראה ולמד " "צא ומנהגים כמו  טעמים

ללמוד  יכול  שהרי למקום, ממקום ליציאה הכוונה שאין כא), ע'
יציאת  - נפשית להכנה הכוונה אלא עתה, נמצא שבו במקום גם

הלימוד . לצורך  - הקודם ומצבה ממעמדה הנפש 
"סמוך 4) ב): שם, (שופטים רש "י הספר וכלשון מן לצאתכם

ארצכם". מגבול 
א.5) שם, שופטים

יט .6) שם,
יו"ד .7) שם,
טו.8) שם,
מלחמת9) שאינה חובה מלחמת יש  מלחמת שהרי וכמו א"י,

פרשתנו שבסוף  שאף גו'עמלק, לך  אלקיך  ה' בהניח  "והי' נאמר
אשר זכרבארץ את תמחה לרשתה נחלה לך  נותן אלקיך  עמלק"ה'

כבר  מסופר הרי עמלק), את למחות לשאול  שמואל  שצוה (כפי
אודות בשלח  הכניסה בס"פ קודם עמלק עם יהושע מלחמת

בארץ לארץ, רק לא הוא עמלק דמלחמת שהחיוב מוכח , ומזה
מקום. בכל  גם אלא ישראל ,

יח .10) שם,
(11.(281 ע' חמ "ד  מנחם (תורת פ"ג
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להבין: צריך

ו  הטוב, עצם הוא שהקדושֿברוךֿהוא להיטיב כיון הטוב שבשביל 12טבע ככה, ה' עשה למה -
אלקיך  ה' בהניח "והיה הפרשה: בסיום שנאמר היעוד לקיום עד להמתין יצטרכו מנוחה בדרך העבודה

דוקא?!... למלחמה" תצא ד"כי באופן היא העבודה עיקר ואילו מסביב", אויבך מכל לך

עלמא" דהוי שנין אלפי "שית שבמשך - יותר בדרך 13ובפרטיות היא העבודה הזמן, רוב הנה ,
הגלות, בזמן ומצב המעמד כללות שזהו מלחמה,

מרגישים  לא אפילו כאשר והן גלות, של ומצב במעמד שנמצאים ומרגישים יודעים כאשר הן
שנמצא  לו לומר  צריך שפלוני או בספרים... כתוב שכך יודעים ורק גלות, של ומצב במעמד שנמצאים

בקרבך" אשר זר ה"אֿל תחת ישראל) בארץ (אפילו או העולם, אומות תחת מצב 14בגלות שזהו ומובן, .
מהֿשאיןֿכן  מהגלות, לצאת משתדלים אזי בגלות, שנמצאים ומרגישים יודעים כאשר כי יותר, גרוע

בגלות. שנמצאים כלל מרגישים לא כאשר

נאמר  הגלות זמן לכללות שבנוגע תהיה 15ואף זה, קטן" "רגע לאחרי ומיד עזבתיך", קטן "ברגע
היעוד  ויקויים למעלה,16הגאולה מצד רק הוא קטן" ד"רגע הזמן שיעור הרי - וגו'" ה' כבוד "ונגלה

זמן. ריבוי נמשך זה הרי למטה ואילו

ובשביה  במיצר הנתונים ישראל בני לאחינו בנוגע יותר מודגש זה שמוכנים 17וכל בתנועה שנמצאים ,
להם מועיל זה אין ואףֿעלֿפיֿכן, נפשם, לשלם למסור מוכן יהודי ולדוגמא: ומצוות. תורה לקיים שיוכלו

אתרוג, עבור ממון ומצוות.ריבוי תורה עניני בשאר בזה וכיוצא אתרוג, להשיג אפשרות לו אין אבל
מלמעלה וכמ  לקפוץ כדי רק להועיל יכול מסירותֿנפש שענין אדמו"ר , מוריֿוחמי כבודֿקדושת של

תועיל!... לא נפש מסירות גם - למעלה מלמטה לקפוץ כדי אבל למטה,

הפוסקים  בדברי אמנם לקיים18מצינו רוצה עצמו שמצד שכיון אלא , נפשו, למסור ומוכן המצוה,
נחשב גופא זה הרי כו', לו מניחים ככה,שאין ה' עשה למה אףֿעלֿפיֿכן, אבל המצוה; קיים כאילו לו

ומצוות?!... תורה לקיים שיוכלו להם תועיל לא נפש מסירות שאפילו כזה ומצב במעמד שיהיו

אופן  שגם כך, ולתפלה, לתורה פנוי ולבם מוחם שיהיה אפשר אי ולכן לילה... ולא יום לא להם אין
ד"במחשכים  באופן אצלם היא לתורה, עתים קביעות כמו ושלום, מנוחה בדרך להיות שצריכה העבודה

הלימוד 19הושיבני" אופן לגבי ועלֿאחתֿכמהֿוכמה עצמו, מצד התורה לימוד להיות שצריך האופן לגבי
רז"ל  אמרו זה על אשר ישראל, ישראל".20בארץ ארץ כתורת תורה "אין

חז"ל „. כלשון - הוא הענין יתברך 21אך ברצונו עלה "שכך - הרע" יצר כנגד אלא תורה דיברה "לא
כו'" סטראֿאחרא אתכפיא כד יתברך לפניו רוח נחת יקרא 22להיות "אסתלק עלֿידיֿזה שדוקא ,

כו'" יצירך 23דקודשאֿבריךֿהוא "כשמחך שהיה כפי ולא מלחמה, בדרך העבודה ענין מכללות החל ,
מקדם" אלא) סתם, בגןֿעדן רק (ולא החטא 24בגןֿעדן קודם העבודה 25, לכללות בנוגע ועלֿדרךֿזה ,

ושביה מיצר של במצב - גופא הגלות ובזמן הגלות, האמצעי דזמן אדמו"ר שמבאר וכפי כו',
למלחמה  ישראל מבני חיל אנשי לקיחת ענין להבין .26בדיבורֿהמתחיל

בתורה. נאמר שכך כיון אנו, יודעים זאת אבל ודעת, טעם עלֿפי מובן שאינו ענין אמנם זהו
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מספרי 12) (ד "ה בהערה 334 ע' חכ "ד  בלקו"ש  הנסמן ראה
הח "ן).
וש "נ.13) א. לא, ר"ה
ב.14) קה, שבת ראה
זו.15) שבת הפטרת - ז. נד , ישעי'
ה.16) מ , שם
זה17) בענין דיבר שליט "א אדמו "ר ובין כ "ק בכיות, מתוך 

א ' כאן שנמצא  אמר , ברוסיא)הדברים מביקור עתה זה (שחזר
ומרגיש  זאת.שיודע 

ס"י.18) ח "ב יעקב שבות סע"ז. מברונא מהר"י שו"ת ראה

שו"ת  גם וראה ס"א. חו"מ  סשכ "ב. יו"ד  סקנ"ט . או"ח  חת"ס
שם. שנסמנו ובספרים סל "ב, ח "א הקהתי שבט 

א.19) כד , סנהדרין וראה ו. ג, איכה
ד .20) פט "ז, ב"ר
פרשתנו21) בפרש "י הובא ב. כא, יא.קידושין כא,
רפל "ו.22) תניא
פכ "ז.23) תניא ב. קכח , זח "ב ראה
ונישואין.24) אירוסין ברכת נוסח 
וש "נ.25) ואילך . 189 ס"ע חל "ה מנחם תורת גם ראה
וש "נ.26) ואילך . רסג ע' קונטרסים אדהאמ "צ מאמרי



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

טו d"kyz'd ,lel` c"i ,`vz zyxt zay zgiy

האמונה, בענין שלימותו על (נוסף החכמה שלימות תכלית רבינו, משה אצל אפילו שמצינו וכפי
רז"ל  דבר 27כמאמר לכל יאמין שכתוב 28"פתי כמו שמו, על נקראת שהתורה משה"), זה תורת 29, "זכרו

עשרת  (בגלל מלכות הרוגי לעשרה בנוגע נאמר [עליו עקיבא לרבי שאירע מה ראה שכאשר עבדי", משה
השכינה" במקום ש"בא יוסף) את שמכרו לא 30השבטים שכרה", וזו תורה זו עולם, של "רבונו וטען ,[

"אמר  אלא ודעת, טעם עלֿפי לו להסביר אפשרות לפני"!...31היתה במחשבה עלה כך שתוק, לו

בזהר ‰. איתא בשמחתה,32אמנם, לראות יזכו שהם הלבנה, (מיעוט) מפגימת שסבלו לאלו בנוגע
רז"ל  מאמר בשמחתה",33עלֿדרך ורואה זוכה ירושלים על המתאבל "כל

מהגלות, לצאת שיזכו הראשונים יהיו הם כו', ובשביה במיצר שהיו שאלו דידן, בנדון ועלֿדרךֿזה
נאמר  עליו צדקנו, משיח בראשם".34בביאת וה' גו' לפניהם הפורץ "עלה

***

.Â יונק ועד מעולל אשה ועד "מאיש עמלק", זכר את "תמחה פרשתנו, סוף רש"י בפירוש הביאור
שה  ועד היתה"35משור עמלק משל זו בהמה לומר הבהמה, על אפילו נזכר עמלק שם יהא שלא ,

הקדושֿברוךֿ רק לעשות יכול זה (שענין האדם ממחשבת עמלק זכרון מחיית על אינו שהציווי -
גם 36הוא  עמלק זכרון סוףֿסוף ישכח (שעלֿידיֿזה עמלק של שמו שמזכירים הדברים כל למחות אלא ,(

. "אשה על (נוסף דוקא חיים בעלי - האדם) ש"החיו ממחשבת לומר מקום היה זאת שלולי יונק", .
מדין 37לכם" כבמלחמת הקודם 38, בעליהם של רושם ישאר שלא גמור שינוי לעשות אפשר אי שבהם ,(

בדומם  מהֿשאיןֿכן היתה"), עמלק משל זו בהמה עמלק,39("לומר שם יזכיר שלא באופן שינוי מספיק ,
אפשר  שאז - הרשות שינוי שעלֿידי הקודם.40ועד בעליהם שם עליהם נקרא לא - לשנותם

המן  בית את אסתר קיבלה איך מקרא של בפשוטו מובן לא 41ועלֿפיֿזה לרשותה, שנכנס לאחרי כי ,
במדרש  שכתוב מה וזהו המן". "בית עוד .42נקרא אמחה מ "מחה אפילו .lr ומ האבנים",lrהעצים

זכרו  למחות בשביל ואבנים, עצים על שמו לכתוב מנהג (ואדרבה: עצמם והאבנים העצים ).43ולא

שזוהי  דומם, בבחינת לא אבל המדות, בענין רק להיות יכולה עמלק שפעולת הענינים, ובפנימיות
- דקבלתֿעול העבודה

ואילך. 86 עמוד י"ד חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר קדושת כבוד עלֿידי הוגה
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א.27) פ"ג, שמו"ר
טו.28) יד , משלי
טו,29) בשלח  מכילתא וראה כב. ג, ד .מלאכי  פ"ל , שמו"ר א.

וש "נ.
תורת 30) גם וראה ברכות. סוף להאריז"ל  הש "ס לקוטי

וש "נ. .406 ע' ריש  חל "ג מנחם
ב.31) כט , מנחות
א.32) קפא, זח "א ראה
וש "נ.33) ב. ל , תענית
יג.34) ב, מיכה
ג.35) טו, שמואל ֿא
"מחה 36) בפסוק מאומה לפרש  רש "י הוצרך  לא ולכן,

ששם  לומר אפשר אי שלכן פרשתנו, (שלפני בשלח  שבפ' אמחה"
זכר  מחיית אודות מדובר ששם כיון בפרשתנו), פירושו על  סמך 
וכשם  כא), א, (איוב לקח " וה' נתן "ה' כי הקב"ה, ע"י עמלק

האדם. ממחשבת זכרו את למחות ביכלתו כך  שיצרו,

יח .37) לא, מטות
שאין 38) תואר, יפת לאשת בנוגע פרשתנו בהתחלת ועד "ז

להרגה. חיוב
בנוגע 39) ו) פכ "ו, (ב"ר במדרש  הדעות מחילוקי להעיר

. מתחייב שהוא לך  "אין - המבול  "אפילו לעונש  אדם", אלא .
רצועה". אפילו מקל  "אפילו או וכלב", זאב

מ "ט )40) פ"ח  (פרה במשנה שמצינו המכזבים וע"ד  שנהרות 
לקידוש  פסולים  לשבוע חיים"אחת "מים שאינם לפי חטאת, מי

דאף ליפסק,- שעומדים כיון מ "מ , הם, נובעים כבר שעתה הנה
חיים". "מים נחשבים אינם עתה

ז.41) ח , אסתר
הא"ח ).42) כתב (ד "ה סתר"צ או"ח  בב"י הובא
קה,43) (שבת שבת בהלכות שמצינו שאף וע"ד  (במשנה)), ב

מקלקל  הנה פטור, על שמקלקל  רק לא - חייב לתקן מנת על 
חשיב  ה"ז לתקן, בשביל  שלהיותו הקלקול , על  גם אלא התיקון,

מחייתו. בשביל  המן שם לכתיבת בנוגע ועד "ז תיקון.
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הקודש ללשון  מתורגם 

א .

ÔÈ˘Â„È˜‰ ÔÎÂ˙ ˙‡ ÏÎÓ ¯˙ÂÈ ÌÈ‡Ë·Ó ÛÒÎ È˘Â„È˜

בפרשתנו הנאמר ובעלה ...1מן אשה איש  יקח "כי
לומדים והיתה" בשטר2ויצאה ... בכסף  נקנית  ש "האשה 

אשה " איש  יקח מ "כי לומדים  – כסף  ;3ובביאה ".

נלמד4מ"ובעלה " – ושטר  בביאה ; שנקנית  לומדים 
מה מזה , ליציאתה  לזה  הויתה  מקיש  – והיתה מ"ויצאה 

בשטר ". לזה  הויתה אף  בשטר, מזה יציאתה 

אחת בכל מקודשת  להיות  יכולה  שהאשה  למרות 

לקדש ישראל כל "נהגו זאת בכל  הדרכים", מ"שלוש 

כסף " בשוה  או לכך5בכסף  בהתאם  שזאת  לומר  ויש  .
– הפסוק  מן הנלמד הראשון הקנין הם  בכסף  שקידושין

יקח " .6"כי 

רואים , אכן לחלוטין, מדוייקים  התורה  עניני שכל  כיון

שבענין הכללית  המשמעות  מתבטאת  שבקידושי ֿכסף 

שיוסבר כפי וביאה , שטר בקידושי  מאשר יותר הקדושין,
להלן.

.·
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בכסף7בגמרא נקנית שהאשה  ללמוד נוספת  דרך יש 

כסף אין חנם מ "ויצאה יש8– אבל זה לאדון כסף  אין –
ממנו (כשיוצאה  אחר  לאדון אב "9כסף  ניהו ומאן (10

הוא ? יוצאת(=ומי אביה , מרשות  כשיוצאת  כלומר, אב .
בכסף ).

הם אם  כסף, קידושי בהגדרת  הבדל שיש  לומר, ויש
מ "ויצאה או שבפרשתנו, אשה " איש  יקח מ"כי  נלמדים 

כסף " אין –11חנם

הספק את  ולהסביר  להקדים יש  זאת , להבין כדי 
הרוגוטשובי הגאון "אם12שמסתפק  כסף : לקידושי בקשר

העילה להיפך: או מתקדשת, זה ידי  ועל הקנין  הוא העילה 
הדבר" את  קונה  היא  זה  ידי  ועל הקידושין כלומר,13היא  .

או הכסף , את קונה  שהאשה  ידי על חלים הקידושין האם 
הקידושין. ידי על הכסף  את  קונה  האשה  להיפך:

האופנים : לשני הוכחות  מביא  הוא 

היא וזרקו14ההלכה הרבים ברשות  עומדת ש "היתה
מגורשת ... לה  קרוב  oiyeciwלה , oipr okeו "לשיטת ,"

לגבי15הראשונים " גם  כך היא  ההלכה  .sqk.קידושין
אין (שהרי הכסף  את  קנתה לא  עדיין האשה ולכאורה,

אמותיה) ד ' בתוך נפל שהכסף  במקרה  דוקא  ,16מדובר 
ש"העילה לכך  הוכחה זאת  מקודשת ? אפוא נעשתה  וכיצד 

הדבר" קונה  היא זה  ידי ועל הקידושין .17היא
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אישות:1) הל' בריש הרמב"ם שהביא הפסוקים וראה אֿב. כד,
שינויי  וראה תקנב. מצוה חינוך קידושין. ריש פיהמ"ש ריג: מ"ע סהמ"צ

ואכ"מ. שם. פרענקל בהוצאת ברמב"ם נוסחאות
קידושין.2) ריש ירושלמי ואילך. ב ד, קידושין וראה עה"פ. בספרי

הבאה. ובהערה 1 בהערה וראה
"אין 3) מוסיף ב) ד, (שם ובבבלי שם. בירושלמי ועד"ז בספרי, כ"ה

א  ב, שם וראה ממני". קח השדה כסף נתתי וכה"א בכסף אלא קיחה
להלן  שם בירושלמי וראה בירושלמי. כן מפרש שם ובקה"ע ואילך.

.(10 בהערה (הובא
ועד"ז 4) ב. ט, (שם יוחנן לר' אבל שם. וירושלמי בבלי בספרי, כ"ה

וראה  כב). כב, (פרשתנו בעל" מ"בעולת נלמד בתחלתו) שם בירושלמי
.6 הערה ולקמן 1 הערה לעיל בהנסמן

אם5) "וכן שם וממשיך הכ"א. פ"ג אישות הל' לקדש dvxרמב"ם
ריש  ר"ן וראה בכספא". "רובא ב לא, יבמות וראה מקדש". בשטר

הבאה. הערה וראה קידושין.
כסף 6) התנא שנקט בזה קידושין ריש וריטב"א הרשב"א עדמ"ש

ברישא.
ב.7) ג, שם
יא.8) כא, משפטים
ויצאה.9) ד"ה שם קדושין פרש"י

אם 10) כסף אין חנם ויצאה מנין ביאה בלא כסף שם: ובירושלמי
בכסף. זו אף בכסף זו מה לו יקח אחרת

למכתב 11) ואצטריך חנם ויצאה למכתב ואיצטריך ב: ד, שם בגמרא

ותנא  ד"ה שם ובפנ"י לתנא. ד"ה שם פרש"י ראה אבל כו'. יקח כי
ס"ל  לא (דתנא רש"י לדעת רק דזהו כתב בכסף) ד"ה ב ג, (ובדף דמייתי
שם. יוסף עצמות וראה התוס'. לדעת משא"כ כו'), כסף מאין דלמדין
הפנים  מראה א. יג, שם כשם תוד"ה וראה הנ"ל). ריטב"א (וראה
אבני  מקודשת. אינה ד"ה ב ו, שם פרש"י (וראה בתחלתו. שם לירושלמי

ועוד). סקט"ז כח סי' מילואים
הלימוד  הביאו שם ובחינוך שם, להרמב"ם שבסהמ"צ ולהעיר

חנם) (ויצאה עברי' באמה מאמרו בכסף נקנית אבל שהאשה כו'. כסף אין
ואמרו  אשה איש יקח כי "שנאמר הרמב"ם כתב ה"כ) (פ"ג אישות בהל'

כו'". שנאמר בכסף יהיו אלו לקוחים חכמים
ס"ט.12) ח"א דווינסק צפע"נ שו"ת
פ"ו 13) אישות הל' צפע"נ בספריו: בכ"מ (ולשונו) בזה מ"ש וראה

רסז. סי' ווארשא שו"ת עז. (בתחלתו), לד יו"ד, ג, סי' שם שו"ת ה"ד.

בערכו). כללים ס"בֿג. פ"י במפענצ"פ (הובאו ועוד ג. עו, ב. סב, מהד"ת
האוצר  בית וראה אחת. בבת נעשו הדברים דשני כתב מהנ"ל ובכ"מ

שם).ל  במפענצ"פ בחלקו (הובא יא אות ט כלל ב' מערכת ענגל הר"י
סי'14) אה"ע טושו"ע ספ"ד. אישות הל' רמב"ם א. עח, גיטין משנה
ס"ה. ל
דברי 15) "ולולי סיו"ד ושם .12 הערה הנ"ל בשו"ת לשונו כ"ה

ז"ל". רבינו "כשיטת שם עו ובמהד"ת הרמב"ם".
כס"מ 16) שם. ר"ן וראה אמה, מאה אפילו ב: עח, שם ר"י כדעת

שם. השו"ע נ"כ שם. לרמב"ם
דגיטין 17) הך בגדר להאריך יש הרבה ובאמת סיו"ד: שם בשו"ת



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

יז ireayd cenild xefgn t"r ± `vzÎik zyxt ± zegiyÎihewl

שהעילה הראשונה , לדרך הוכחה מביא  הוא  שני  מצד
הקנין :18הוא 

בגמרא לאו19נאמר  דיבור כדי  "תוך  קידושין שלגבי
זמן בתוך הקידושין על להתחרט אפשר  ואי דמי", כדיבור

מפרש הרשב "ם דיבור". "כדי אשה20של קידש  "שאם  :
ולא מתנה ליהוו דיבור כדי בתוך ואמר וחזר  עדים בפני
מקודשת ". ואינה  ומקודשת  לו, שומעין אין קידושין, להוו

אומר שבו מקרה  הרשב "ם מתאר  מדוע  מובן: אין
"ליהוו מקרהdpznהאדם  ולא  קידושין", ליהוו ,heytולא 

את בחזרה ודורש  הכסף , מנתינת  לחלוטין בו חוזר שהוא 
האשה ? מן הכסף 

שבמקרה21מכך להתחרט.dfkמוכח , יכול אכן הוא 
כדי תוך כל "הלכתא  מקידושין) (חוץ  כלל בדרך  שהרי,

דמי" כדיבור על19דיבור להתחרט  יכול הוא  ולפיכך ,
zpizpממילא ואז דיבור , כדי תוך בו חוזר הוא אם  הכסף ,

תוך להתחרט אפשר  כסף  הקנאת  על כי מקודשת , היא  אין
דיבור. כדי

על אלא  הכסף , הקנאת  על איננה  חרטתו כאשר רק
הוא לו, חשובה  אינה  הכסף  על (והבעלות  בלבד הקידושין
לו, שומעין  שאין היא ההלכה אז כמתנה ), לאשה  משאירו

על תוךoiyeciwdכי של בזמן  אפילו להתחרט אפשר אי
דיבור. כדי

הוא ש "העילה  לכך הוכחה אילוoipwdזוהי כי ,"
היא  הדבר ",oiyeciwd"העילה  את  קונה היא  זה  ידי ועל

שברצונו כפשוטה , הגמרא את  להסביר אפשר הרי
כי לו", שומעין "אין  זאת ובכל הכסף , נתינת  על להתחרט 
אפשר שאי וכיון הקידושין, מן נובעת  הכסף  הקנאת
להתחרט  אפשר אי דיבור כדי תוך הקידושין, על להתחרט 

הכסף . הקנאת  על

שתחילת – הקנין" הוא ש "העילה הסברה  לפי רק
להתחרט  אפשר היה ולכן הכסף , הקנאת היא  הקידושין
צריך – כסף  קנין כל על להתחרט  שאפשר כשם  כך על

להסביר חרטה22הרשב "ם  של במקרה  מדובר אין שכאן ,
הקידושין על חרטה  של במקרה  אלא הכסף , הקנאת על

כמתנה נשאר והכסף .23בלבד,

.‚
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ניתן שבהן הדרכים  שתי בין ההבדל שזהו  לומר, יש 
יקח", "כי הפסוק מן – קידושין כסף  של הענין את ללמוד

כסף": אין חנם  "ויצאה הפסוק  מן או 

פעולת מודגשת  אשה " איש יקח  "כי  ,yi`dבפסוק 
לאדון כסף  יש  אבל זה לאדון כסף  "אין של בלימוד ואילו
שהוא (האב , שה"אדון" כך על  היא  ההדגשה  אחר "

– בתו הכסף .dy`dבמקום  את  מקבל (

מ"כי כסף  קידושי של הענין את  לומדים  אם  ולפיכך,
באמצעות`yiיקח מתבצעים  שהקידושין יוצא , אשה ",

zpizpיד על יקח lradיהכסף  "כי  –yi`והקידושין ,"
האשה ידי  על הכסף  לקניית  .24גורמים

אחר" לאדון כסף מ "יש  זאת לומדים אם  ,25ואילו
די שאין וקידושיןzpizpaיוצא , הבעל ידי על הכסף 

כאשר האשה , ידי על הכסף  קניית באמצעות  רק  מתבצעים 
הכסף . על  האשה  בעלות  חלה  כאשר  – כסף " "יש 

.„
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התורה , מפנימיות  נובעים שבתורה  בנגלה  הענינים  כל
בעניננו: וכך
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שם  כמבואר הוה לא קנין דגבי כיון דמ"מ ג"כ מקודשת לה קרוב עח דף
שם  הכסף נעשה במה וגם כלל קנין הוה לא הא נתקדשה איך מ"מ
דברי  לולא וכן הנ"ל: ווארשא ובשו"ת קנתה. שלא זמן כל קידושין
כאן  שאין דכ"ז והיתה ויצאה לנו דמה כן לה בקרוב דגם ז"ל הראשונים
וקנין  נתקדשה שלא מה מלבד הכסף על כלל קידושין שם חל לא זה לי
אחת  מציאות דהוה משמע ע"ב דע"ח גיטין ועי' שם: מהד"ת וראה ליכא.

לה. קרוב קידושין גבי דמהני והקידושין) קידושין כסף של (הקנין
ה"ט.18) פ"ב ע"ז הל' צפע"נ וראה הנ"ל. ווארשא בשו"ת גם וראה

הט"ז. פ"ו גירושין הל'
ואילך.19) סע"ב קכט, ב"ב
רע"א.20) קל, שם
באופן 21) הרשב"ם דברי שמבאר צז, סי' אה"ע חת"ס שו"ת ראה

הפוך.
שטר".22) בקדושי י"ל עח דף דגיטין "והך בצפע"נ שם ומסיים

שם: ווארשא בשו"ת וכ"כ הנ"ל. מהד"ת יו"ד. סי' שם בשו"ת כתב ועד"ז
שטר. בקידושי רק דגיטין הך מפרש ז"ל הרשב"ם ובודאי

אחר 23) ביאור שם ס"ט התשובה בהמשך ראה כו' הרמב"ם ולדעת
"זה  מקודשת נעשית שהאשה שמה (כיון בקידושין תוכ"ד מהני שלא מה
תוכ"ד. מהני לא מה"ת הרמב"ם דעת ולפ"ז גזה"כ"*). התורה עושה
הסימן. בריש שם ווארשא שו"ת וראה עה. סי' שם בשו"ת כתב ועד"ז

.18 שבהערה ובמקומות
וקיחה 24) עפרון משדה קיחה קיחה בגמ' שלמדין מה לפי איקרי וגם

דמה  כו' בעלמא מילתא גילוי אלא כו' היא ממש גז"ש "לאו הרי קנין,
אבל  ובכ"מ), סע"א, ב, קדושין (ריטב"א בכסף" הכא אף בכסף התם

זל"ז. דמי לא הקנין וגדר אופן
בכסף".25) זו אף בכסף זו "מה בירושלמי הלימוד לפי ופשיטא

ב). ד, (שם מעיקרא ד"ה התוס' קושיות לתרץ יש אולי ועפ"ז

.203 'r lirl ± `"e`a xe`ia d`xe (*
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לבעלה "26ידוע נקנית "האשה  של הפנימי  ,27הפירוש 
כנסת עם  הקדוש ֿברוךֿהוא של לאיחוד היא שהכוונה 
שטר כסף , של הדרכים  שלושת  ידי  על (הנעשה  ישראל

לאשה28וביאה איש  בין כפשוטם  שבקידושין וכשם  .(
ענינים שני  והיותה29קיימים  לבעלה , האשה  שייכות :

בקידושין אלו ענינים  שני קיימים  כך אחרים, על 30אסורה 

ישראל של דבקותם לישראל: הקדושֿברוךֿהוא  שבין
היותם – לכך  הסותרים  העולם  מעניני  והתרחקותם  בה ',

העולם ֿהזה . מתאוות ומובדלים  קדושים 

הענינים , שני  קשורים  כפשוטם  שבקידושין וכשם 
הלבבות " ב "חובת  שתתישב31כנאמר ממנו  הנמנע  "מן :

בנו". העולם  אהבת התישב  עם  בלבנו הבורא אהבת 

.‰
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למנהג התורה, בפנימיות  הטעם , יובן  לעיל  האמור  לפי
פנימיות של הענין כי – בכסף  דוקא  לקדש  ישראל
של לדרגה דוקא  קשור  בה ', ישראל דבקות  הקידושין,

אהבה של עבודה  – נכספתי " "נכסוף  מלשון – ,32"כסף "
ו"לית בה', ודבקות  התקשרות לידי להביא  שעיקרה 

דרחימותא " כפולחנא  כעבודת33פולחנא  עבודה  (=אין
האהבה ).

הסברות שתי של הפנימית המשמעות תובן זה  ולפי 
או הקנין" הוא  "העילה אם – כסף  קידושי לגבי הנ"ל
אלקים דברי ואלו "אלו  אשר – הקידושין" היא  "העילה 

בפנ34חיים " קיימות  ושתיהן הענינים :, ימיות 

בה ',sqkdהקנאת  ישראל לדבקות  רומזת  (אהבה )
oiyeciweוהבדלה הפרשה  לפרישות35(מלשון רומזים (

שהוא הענין לגבי אופנים  שני וישנם  הזה. העולם  מעניני
בדרך – העבודה  לסדר בהתאם  ה "עילה ", והוא  הראשון

למטה ממעלה  או למעלה , :36ממטה

– הקידושין ענין קודם למעלה  שממטה  בעבודה 
הזה , העולם  ועניני מתאוות  לפרוש  היהודי צריך תחילה
(קנין לאלקות  ותשוקה אהבה  אצלו מתעוררת  כך ידי ועל

כך37הכסף ) ואחר מרע ", "סור טוב ".38– "ועשה

הוא הסדר  למטה  שממעלה  בעבודה  זאת , לעומת 
קנין לאלקות , האהבה  התעוררות  לאחר נוצרsqkdהפוך: ,

הזה . העולם  מתאוות הפרישה – הקידושין

.Â

„ÂÓÈÏ‰ ÈÙÂ‡ È˘Ï ÌÈÓÈ‡˙Ó ‰„Â·Ú‰ È‚ÂÒ È˘
ÛÒÎ È˘Â„È˜ È·‚Ï

וממעלה למעלה  ממטה  אלו, אופנים שני בין ההבדל
האופן עבודה : סוגי שני הם שאלה מכך, נובע  למטה ,
שכלית עבודה  ובהדרגה, בסדר עבודה  הוא הראשון
לפני ה ' לאהבת  להגיע  אפשר אי  ולכן ודעת, טעם  שעלֿפי

הזה . העולם  עניני מאהבת  ההתרחקות

מעל ודעת, מטעם  שלמעלה עבודה  הוא  השני האופן
ובמצבו במעמדו התחשבות  ללא  וסדר: ,39להדרגה

שמעל עול קבלת  מתוך לאלקות  בדבקות היהודי מתמסר
מתאוות מופרש  נעשה  הוא  כך ידי ועל  ודעת , לטעם

הזה . העולם  ותענוגי

של הלימוד דרכי  שתי בין ההבדל שזהו לומר, ויש
איש יקח מ "כי זאת  לומדים אם  – כסף  קידושי ענין
כסף ", אין חנם  מ"ויצאה  או קידושין, בפרשת  אשר אשה",

עבריה : אמה  בפרשת  אשר

הרגילה העבודה  בסדר קידושין – הקידושין בפרשת 
מעניני ההתרחקות  הקידושין, להתבצע  תחילה  צריכים  –
אלקות . עם ואיחוד אהבה – הכסף  קנין  ואחרֿכך העולם ,

– עבריה אמה  שבפרשת הקידושין בענין זאת , לעומת 
לטעם carעבודת  שמעל עול קבלת של עבודה שזוהי ,

להתמסרות  להגיע אפשר אלו בקידושין – ודעת
עד  הזה, העולם מעניני ההתרחקות לפני אף לאלקות
מתרחקים  לאלקות המוחלטת ההתמסרות ידי על אשר

הזה. העולם מעניני ממילא

.Ê

˙Â„Ó‰ ˙ÂÎÙ‰˙‰ Y ‰È¯·Ú ‰Ó‡

לאמה  דוקא קשור זה שענין לומר, יש עמקות ביתר
– עבריה

לדרגות  בהתאם גם הם אלו עבודה סוגי שני
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ובכ"מ.26) יוד. סי' בתחלתו כש"ט רע"ג. א, בשלח לקו"ת ראה
קידושין.27) מס' ריש רש"י לשון
ביאוה"ז 28) רד. קצט. ע' שבועות אוה"ת שם. וכש"ט לקו"ת ראה

לוי"צ  לקוטי וראה ואילך. 320 ע' ח"ו לקו"ש צב. ע' (להצ"צ)
רד. ע' אגרותֿקודש

ובכ"מ.29) הט"ו. פ"ג אישות הל' צפע"נ ראה
סע"א).30) (צט, פ"י אגה"ת ואילך). סע"ב (סה, פמ"ו מתניא להעיר
ה'.31) אהבת לשער השער פתח

שם.32) ולקו"ת כש"ט וראה שם. שבועות אוה"ת
א.33) רסז, ח"ג ב. נה, זח"ב ראה
ב.34) יג, עירובין
קדושים 35) ל. כב, משפטים פרש"י קדושים. ר"פ ורש"י תו"כ ראה

.30 בהערה בהנסמן וראה ועוד. כו. ז. כ,
ובכ"מ.36) ואילך. פ"ח תש"ט עשן סיני והר ד"ה ראה
ספמ"ג.37) תניא ראה
ועוד.38) ג. ע, בלק לקו"ת



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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במצב  הוא אם העובד: היהודי מצב של השונות
הרי  כפשוטה, להיות צריכה העולם מתאוות שפרישותו
הוא  אין הרגיל: הסדר לפי להתבצע צריכה עבודתו
ולאהבה, בה' לדבקות יותר, נעלות לדרגות להגיע יכול
את  שבקרבו, הרע את תחילה ביטל כן אם אלא

הגשמיות  ענין 40התאוות את תחילה צריך הוא ,
ענין  את אחרֿכך ורק והבדלה), (פרישות הקידושין

בה')."כסף "ה  ודבקות (איחוד

הזה  העולם מתאוות כבר מורחק הוא כאשר אבל
פרישה  של יותר נעלית דרגה ממנו ונדרשת כפשוטן,

מ  פרישה מדותיו "– מעל "טבע ה' את לעבוד ,
ידי  על זאת לבצע יכול הוא אז – טבעו להגבלות

של  דגדלות "עבודה הלב "מוחין בעומק התבוננות ,
מדותיו, טבעי להפיכת הגורמת שיהיה "באלקות,

בשינוי לאלקות עולם zednnהתשוקה לחמדי תשוקתו

.41"המדות zektdzdaeהזה

מאמה  דוקא כסף קידושי של זה אופן נלמד לפיכך

היא  העבריה האמה דרגת כי ממהות 41עבריה, שינוי

תבואה  הפיכת כפשוטה: האמה כעבודת למהות
מטעמים. למאכל,

שב  בפרט "וכיון נפש הדרגות,41"כל כל קיימות
לגמרי  באלקות ולהתדבק להתמסר הכח שניתן הרי

העולם  מתאוות ההתרחקות ממילא נוצרת וכך באהבה,
למהות. ממהות המדות טבע שינוי של באופן הזה,

איחוד  נוצר לבעלה, האשה נקנית זאת ובאמצעות

הנישואין  ענין שזהו לה', ישראל בין שיהיה 42מוחלט ,
האירוסין  עבודת (באמצעות ממש בזמן 42בקרוב

צדקנו. משיח ובביאת הגלות)

y zgiyn)"i `vz t"iyz *lel` b"(c
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שם.39) מתניא להעיר
ובכ"מ.40) א'מח. ע' ח"ב תער"ב המשך גם ראה
וראה 41) א). (פד, העברי' אמה פדיון או יעוד מצות להצ"צ סהמ"צ

ב  (עא, ימכור וכי ד"ה שמות תו"ח – עברי' דאמה העבודה ע"ד גם
ואילך. א'קכז ע' משפטים אוה"ת ואילך. פס"ו התפלה שער ד"ח ואילך).

ספט"ו.42) שמו"ר
בשנת  תצא (עש"ק נ"ע (מהוריי"צ) אדמו"ר כ"ק נישואי יום (*
במוצש"ק  הי' נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר אביו כ"ק שנשואי ולהעיר תרנ"ז).

תרל"ה. אלול י"א תצא

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

:daezka `neyd ipte` z` x`al dpynd dkiynnäðîa íeL- §¨¤
aezkiy icka ,`ney jixvy xac `ipecpa dy`d dqipkd

,dpn deyy xac laiwy dzaezkaåok` xac eze`äðî äåL §¨¤¨¤
,mc` lkl weya miyery zizin` `neyaäðî àlà Bì ïéàepi` - ¥¤¨¨¤

azky dpnd lr yneg cer el ozize siqezy draezl leki
eieeyn yneg mizgety minkg exn` ixdy dprha ,daezka
zeidl jixv `ed ixd ,dpna ezney eazk m`e] xacd ly izin`d
ziyrpd `ney iabl `l` ok exn` `ly oeik ,[ynege dpn dey
`neya la` ,yneg `neyd lr siqedl jxcy ,mipzg ziaa

.`neyd itk el dqipkne ,df llk xn`p `l dlibx
el dqipkd m` la`äðîa íeLecbpk azke `ney jixvy xac - §¨¤

,mipzgd ziaa `l` weya eze` eny `le ,dpn dzaezkaàéä¦
úðúBðmipzgd ziaa eiieey z` eneyiy xac el qipkdl dilr - ¤¤
ieeyaìL,øðéãå òìñ ãçàå íéLziaay oeik ,ynege dpn epiide §Ÿ¦§¤¨¤©§¦¨

eneyi m`y `vnpe ,zizin`d `neyd lr yneg mitiqen mipzgd
aiigzdy itke ,dpn zn`d itl eieey didi ,ynege dpna eze`

:sqep oic .dzaezkaúBàî òaøàaedqipkdy daezka azk m` - §©§©¥
,fef ze`n rax` ieeya mixac elúðúBð àéäel ozil dilr - ¦¤¤

a mipzg ziaa mze` eneyiy mixac,úBàî Lîçmiiey f`y £¥¥
.dl azky itk ,ze`n rax` `ed izin`d

oke :el` millk zngn sqep oicäî©
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המשך ביאור למס' כתובות ליום שבת קודש עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr q sc zeaezk(oey`x meil)

,micia m`ivedl `idå,opaxcn exeq` ci xg`lk oewizy oeik §
àãéñt íB÷îa,ezia z` wifdl miieyr mindy ,cqtd -eøæb àì ¦§§¥¨Ÿ¨§

.ïðaø da:`xnbd dwiqn.àéìb Léà íeçðk äëìä ,óñBé áø øîà ¨©¨¨¨©©¥£¨¨§©¦©§¨

* * *
iax' :`ziixaa epipy .dwipid xzid xeriya oecl zxfeg `xnbd

.mipy ynge rax` elit` [wpei wepizdy] xne` ryediLøét¥©
.'õ÷L ÷ðBék ,øæçå ,Lãç äòaøàå íéøNò øçàì:`xnbd zxxan §©©¤§¦§©§¨¨Ÿ¤§¨©§¥¤¤

änëå.wpil exifgdl xeq` eixg`y ,dyixtd xeriy `ed onf §©¨
:`xnbd zx`anìL ,ìàeîL øîà ,àáéáç øa äãeäé áø øîàäL ¨©©§¨©£¦¨¨©§¥§Ÿ¨

,íéîé.exifgdl xzene dyixt ef oi` jkn zegta j`éøîàc àkéà ¨¦¦¨§¨§¥
ax ly `xnin ef oi`y ,zxg` oeyla ef dreny exn`y yi -

`l` ,l`eny mya `aiag xa dcediéðz[dpy-]øa äãeäé áø ¨¦©§¨©
àáéáçef `ziixa,ìàeîLc dén÷`ed xeriydyìL.íéîé äL £¦¨©¥¦§¥§Ÿ¨¨¦

* * *
:dpa z` wipdl dy`d aeig oipra `ziixa d`ian `xnbdeðz̈

,ïðaød dy`ú÷ðéî,dpa z`äòaøàå íéøNò CBúa dìòa únL ©¨¨¥¤¤¤¥©§¨§¤§¦§©§¨¨
Lãç,wepizd zcillàNpéz àìå ,ñøàúz àì Bæ éøä Ÿ¤£¥Ÿ¦§¨¥§Ÿ¦¨¥
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כ

lel` i"g zegiyÎihewlhi jxk

הקודש ללשון  מתורגם 

.‡

ÏÂÏ‡ È"Á ÏÚ ‰¯Ó‡Ï ˙Â‡ÁÒÂ‰ È˘ ÏÚ ‰Ï‡˘‰

תש "ח  אלול ח"י וחמי1בשיחת  מורי כ"ק  אמר  ,
בשני עתיקה  חסידית  אמרה  חסידים אצל נפוצה  אדמו "ר:
חיות ומכניס  שהביא  היום הוא  אלול ח"י א) נוסחאות:

"אני של בעבודה  חיות נותן אלול ח "י  ב ) לדודי2באלול.
לי ". ודודי

את  אמר אדמו"ר  מו "ח  שכ"ק  הנוסחאות ,ipyמכך 
יש מהם  אחד כל של ובתוכנו נכונים , ששניהם  מובן,

להבין: ויש  השני. עלֿפני חידוש

חיות מכניס  .. אלול ש "ח"י  נאמר , הראשון בנוסח
lel`a חיות מכניס  שהוא  היא , והכוונה ,"lkaשל הענינים 

הרמוזים , זה , שבחודש  ה ' עבודת  סוגי כל כולל אלול,
מספר פעמים  "אלו"ל":3כאמור של התיבות  בראשי ,

לך" ושמתי לידו (כמאמר4"אנה  תורה , – מקלט) (ערי
קו5חז"ל – לי" ודודי  לדודי  "אני קולטין); תורה  דברי

תפילה "אני6העבודה, – לה' ישראל  בין (המקשרת 
"7לדודי..." גמילות8אביונים "lמתנות eרעהוlיש `): –

אלקיך) ה' "(ומל וכן (זרעך)"lאתeבבךlת`חסדים , 9בב 

התשובה . ענין –

נותן אלול ש "ח"י השני, הנוסח  מוסיף מה  זה ולאחר
סוג שהיא לי ", ודודי לדודי אני של בעבודה `cgחיות 

של בראשי ֿהתיבות  הרמוזים  העבודה סוגי מכל בלבד
אלול ?

.·

È˘" ˙„ÏÂ‰Ï Ì‡˙‰· Ì‰ ˙Â‡ÁÒÂ‰ È˘
"˙Â¯Â‡Ó‰

אלול ח "י  של מהותו לגבי הנוסחאות ששני  לומר, יש 
זה יום  של פעלותיו לשתי  יום 10ֿמותאמים  בהיותו
הגדולים " המאורות  "שני של הולדת11ההולדת  יום  :

ויום ֿ הכללית , החסידות  תורת מייסד – הבעלֿשם ֿטוב 
חב "ד. חסידות תורת  מייסד – הזקן  אדמו"ר הולדת 

החסידות של המשך  שהיא עלֿאף  חב "ד , חסידות 
מובנת שתהיה  החסידות  תורת  את  להביא  – הכללית 

גם lkyעת ,cינה aכמה gעלֿידי  בה יש  – yecigהאדם 
cgeinהכללית החסידות  ,12עלֿפני

היה שנדרש  כך, כדי  עד מיוחד הוא  זה  וחידוש 
יהיה – הזקן  אדמו"ר – חב "ד חסידות  של שמייסדה 

כידוע , חדשה , הבעלֿשם 13ֿנשמה  (כמו  נקרא אף  והוא 
" בכינוי lecbdטוב ) xe`nd"14.

לדודי "אני  של הענין לגבי להסביר  יש לכך ובדומה 
לי" "אלול",:ודודי  של הכללי הענין  בתוך פרט  זהו אמנם ,

גורם  הוא  זאת , בכל izednאך yeciglכללי ענין בתוך
באמצעותו מתבצעות  אלול של הרוחניות העבודות  וכל זה ,
חב "ד שבחסידות  לחידוש  בדומה  יותר, נעלה באופן

הכללית . החסידות  לעומת 

ח"י אודות  האמרה  של הנוסחאות  לשני  ההסבר וזהו
אלול:
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(1.122 ע' תש"ה השיחות ס' .946 ע' ח"ג דיבורים לקוטי
שער 2) פע"ח ר"ה. תפלת סדר (אבודרהם אלול ר"ת – ג. ו, שה"ש

ועוד). עה"פ. הפסוקים שער פ"א. ר"ה
ואילך.*2) 161 ע' חכ"ט לקו"ש בארוכה וראה

(קה"ת 3) "אלול" ליקוט תיש"א). (בסה"מ צד לקונטרס הקדמה
ע' ח"ט לקו"ש .99 ע' ח"ב [המתורגם] לקו"ש תש"מ). תשל"ה, תשי"ד,

תקפא. ר"ס למטה אלף גם וראה ועוד. .223 ע' לעיל .299
שם.4) פע"ח עה"פ. ול"ת שה"פ יג. כא, משפטים
א.5) י, מכות
שם 6) ח"ט בלקו"ש אופן עוד וראה שם. למטה באלף גם כ"כ

.(23 (הערה
פ"א 7) העבודה קונטרס ראה – ("דודי") דרחימותא פולחנא היא וגם

וג'.
אמרכל.8) ס' בשם הבושם ערוגת ספר כב. ט, מג"א
שם.9) אבודרהם עה"פ. בעה"ט ו. ל, נצבים

יום 10) ע"ד – הנ"ל אלול דח"י השיחה דהמשך הקשר יומתק ועפ"ז

ודאדה"ז. הבעש"ט הולדת
אבי 11) בשם אדמו"ר מו"ח כ"ק 142,לשון ע' תש"ג השיחות ס' – ו

ועוד. .188 ,146
אדמו"ר 12) כ"ק אביו (בשם תרפ"ה בשלום פדה ד"ה ראה

לידי  חסידות אדה"ז שהביא שבזה עטר"ת*) כסלו י"ט – נ"ע מוהרש"ב
גילה mvr39השגה ע' חט"ז [המתורגם] לקו"ש וראה התורה. פנימיות

(55 (ע' שלום תורת השיחות מס' ולהעיר הי'ואילך. רבי אלטער "דער
בפ"ע". מסכת

תש"ה 13) סה"ש ואילך. א תעח שם (לקו"ד הנ"ל אלול ח"י שיחת
חדשות. נשמות ענין בפירוש א) (נ, שה"ש לקו"ת וראה ואילך). 127 ע'

וש"נ.
המאורות 14) "שני טז) א, (בראשית בפסוק הפירושים מב' להעיר

אור  כמו גדול הלבנה אור הי' הבריאה שבתחילת (א) – הגדולים"
אור  מקבלת ולא השמש כמו "מאור" הלבנה היתה שאז (ב) השמש.
וס"ז  ס"א הלבנה אור ע' הערכיםֿחב"ד ס' בפרטיות (ראה מהשמש

לעת"ל). הלבנה אור לענין ס"ח שם ).ye"p(וראה

.brxz 'r (g"nyz z`ved) z"xhr n"dqa qtcp (*



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

כי ireayd cenild xefgn t"r ± lel` i"g ± zegiyÎihewl

הבעלֿשם ֿ של  הולדתו יום הוא  אלול שח "י העובדה 
מכניסה הכללית החסידות  כי באלול , חיות  מכניסה  טוב 

סוגיzillkחיות  כל את  וכוללת  המקיפה  חיות  ה', בעבודת 
הרוחנית . העבודה

אדמו"ר של הולדתו  יום  הוא  אלול  שח "י  והעובדה 
חסידות  תורת  מייסד – חיותag"cהזקן מעניקה –

לכל זאת  ובאמצעות  לי" ודודי לדודי  "אני של  לעבודה 
במיוחד קשור חב "ד  שבחסידות  החידוש  כי העבודה , סוגי

בהמשך. שיובהר כפי זו, לעבודה 

.‚
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(הבעלֿשם ֿטוב ) הכללית  החסידות שבין ההבדל את 
מו "ח  כ"ק  ביטא  הזקן) (אדמו"ר  חב"ד חסידות  לבין

קצר בפתגם כיצד 15אדמו"ר  הראה הבעלֿשם ֿטוב  :jixv
כיצד הראה  הזקן ואדמו"ר ה ', את  לעבוד`xytלעבוד

ה '. את 

תורת שלפי  לכאורה , נראה, כפשוטו  הפתגם  מלשון
כיצד רק  יודעים  ה ',dkixvהבעלֿשם ֿטוב  עבודת להיות

שבה  הדרך את  לא  זו`xytאך עבודה  .dyrnlלבצע 

לא שהבעלֿשם ֿטוב  לומר , ייתכן כיצד תמוה : זה  דבר 
למעשה ? ה ' את לעבוד אפשר שבה הדרך את  ח"ו הראה 
ותלמידיֿ תלמידים העמיד הבעלֿשם ֿטוב  ואדרבה :
לפני החסידות , דרך לפי ה' עובדי  שהיו רבים  תלמידים 
בדורות תלמידיו תלמידי  – וכך חב "ד, חסידות התגלות 
עסקו לא  סיבה) (מאיזושהי אשר אלה  גם  יותר, המאוחרים 
כיצד הידיעה  רק  היתה לא  בודאי אצלם חב "ד, בחסידות 

jixv גם היתה  אלא  ה ', את dyrnlלעבוד dcearלפי ,

החסידות . דרכי

הזקן אדמו"ר שדוקא  הדברים , משמעות אפוא  מהי 
ה '? את  לעבוד אפשר כיצד הראה 

.„
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שלגבי שכשם  ולהסביר , להקדים  יש  זאת  להבין כדי 
– כללי באופן תחילה  ירדה  שהיא רואים , החסידות  תורת 
חב "ד, – בשכל התלבשה  היא  ואחרֿכך הכללית , החסידות

כללי: באופן התורה  לגבי זאת מוצאים  כך

ואת התורהֿשבכתב  את נתן הקדוש ֿברוךֿהוא
ולבנינו" לנו הנגלות  התורה ֿשבעלֿפה16ה "הלכות  17של

עם  נדרשתillkביחד (שבכתב ) שהתורה מידות  – התורה 
לדרוש כיצד התורה ֿשבעלֿפה , לגבי  כללים  וכן בהם,

הפסוקים מן מסקנות ב "עומק18ולהסיק  לעסוק  וכיצד ,
ואחר ֿכך לטעמיהן...". והפלפול  ההלכות  עלֿידיטעמי

למשה שניתנו התורה כללי (לפי  ישראל  של התורה  לימוד
ושכלם  יגיעתם  באמצעות  מתחדשים  l`xyiבסיני) ly

קץ לאין הלכות "חידושי ואף  בתורה, רבים  ענינים
".19ותכלית

חז"ל למאמר ההסברים אחד שתלמיד20וזהו מה  כל
לכאורה שהרי בסיני", למשה ניתן הכל לחדש  עתיד ותיק 
כאן אין בסיני", למשה  ניתן "הכל אם  סתירה: כאן יש 

לחדש "yecigשום  "עתיד  כך על אומרים וכיצד ,21?

למד רבינו שמשה  לומר ייתכן כיצד מובן: אין כן כמו
החידושים כל עם כולה  התורה כל את קצר  כה זמן  במשך 
כולל שזה במיוחד הדורות , כל סוף  עד ותיק תלמיד כל של

תצא " מאתי תורה  "חידוש  את  משיח 22גם של תורתו ,23,
מאד24שתהיה עד ?25נרחבת
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(15.292 ע' תש"ח סה"מ ב]. [עו, נח ע' ח"ב "התמים"
ס"ה.16) פ"א ת"ת בהל' אדה"ז לשון
לפיה"מ 17) בהקדמתו רמב"ם בארוכה במס'ראה של"ה בתחלתה.

כלליהן  המצות דכל בהר) ר"פ ורש"י (תו"כ וכמחז"ל ב). (קצב, שבועות
מסיני. ודקדוקיהן ופרטיהן

לה 18) תשכח דלא זעירא מלה לך לית א) (רכא, מזח"ג להעיר
א. ט, תענית וראה באורייתא.

שם.19) ת"ת הל'
ויק"ר 20) רפמ"ז. שמו"ר ה"ד. פ"ב פאה ירושלמי ב. יט, מגילה ראה

הבאה. בהערה הנסמן וראה ועוד. (ב). ח פ"ה, (ב). ט פ"א, קה"ר רפכ"ב.
"לחדש"21) הלשון נאמר לא הקודמת שבהערה ומדרשים בירושלמי

ומאי  לחדש "עתידין – שם [במגילה וכיו"ב) "לומר" "להורות" (כ"א
וכיו"ב]. פלפול ע"י הנלמדים הדינים על קאי ולא מגילה", מקרא ניהו

שו  ומהם: בכ"מ, הובא כן שו"ת אבל ג. חדר ה' בית רד"ך "ת
ש"ך  הקדמת פנ"ה. ח"ג העולה תורת (תקצד). כ אלף סי' ח"ג הרדב"ז
ר"פ  להה"מ או"ת .26 הערה לקמן שצויינו האריז"ל כתבי ג). (ג, עה"ת
ולהעיר  ועוד. ההלכות. פרטי ולהבין ד"ה קו"א תניא ג). (יא, תולדות

(פ"א) וקה"ר ויק"ר בירושלמי י)שגם א, (קהלת הפסוק ע"ז הובא שם

זה הוצאת ycgראה ובויק"ר (מכת"י)גו'. גירסא מביא בויק"ר מרגליות
כן  גריס והגר"א ב'. שער משה במטה הובא וכן לחדש". "עתיד – שם

שם. בירושלמי גם
ג.22) פי"ג, ויק"ר
יהי'23) לא שמ"ת ועוד) תקמו. כג. ע' תרס"ו (המשך הידוע כמאמר

הפעם. עוד
ועוד)24) וסופו. בתחלתו תרצ"ט (הב') וידבר (ד"ה מהידוע להעיר

רבבות  ריבוא שיהיו אף כולו העם כל את  תורה ללמוד יוכל שמשיח דזה
ה  במדריגת לימוד שיהי' מפני הוא כו' ',i`xאנשים

בדבור  לפרש יכול שלא מה שעות ג' או בב' שמע שהאריז"ל הא ע"ד
פ"א) המטה שעל ק"ש שער (פע"ח ולילה יומם רצופים שנים בשמונים

ובכ"מ). ב. יז, צו (לקו"ת ראי' בבחי' היתה השגתו כי
התורה  קיבל משה כי שבפנים, השאלה לתרץ שאין ג"כ מובן ומזה
ש(גם) משיח, של תורתו גם ניתנה שבסיני מכיון כי – ראי' של באופן

ובמשך ראי', של באופן הוא zeaxלימודו mipy למד שמשה אאפ"ל הרי ,
ראי') ע"י (אף בפועל זה גו'.כל יום ארבעים במשך

בפנים.25) לקמן הובא ב) כט, (מנחות מחז"ל ע"פ קשה וביותר
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קבל רבינו משה  כדלעיל : הוא, לכך ההסברים אחד 
כללי כל עם  התורה ֿשבעלֿפה ואת  שבכתב  – התורה  את

והרמז26התורה , הפשט בדרך הפרטים את  ללמוד  כיצד
ומסיק  לומד ותיק " ה "תלמיד והסוד . אתdyrnlוהדרוש

מתוך המפורטת, להלכה עד וכדומה , והדיון הפלפול פרטי
משה27הכלל (כי חידוש  זהו לכן .`lזה פרט ,lretaלמד

חז"ל של28כלשון תלין תלין  יודע  היה "לא שמשה 
עקיבא ). רבי שדרש  הלכות ",

על להתבסס  חייבים  בתורה החידושים שכל כיוון אך
למשה ניתן ש "הכל יוצא בסיני, משה  שקבל הכללים 

משה שקבל בתורה  כלול היה  הכל .29בסיני",

כדי בשכלו  עמל ותיק" ש "תלמיד עלֿידי  זאת, בכל
הוא בתורה ֿשבעלֿפה, פרט התורה , כללי לפי  לגלות ,

ל תורה ,yecigגורם  בתלמוד חשוב  ענין וזהו בתורה ,
זוהי  ישראל"daegיתרֿעלֿכן: איש  "כל שלא30על ,

" גם  אלא  בספרים, הכתוב  בלימוד  הןycglלהסתפק  ..
בנסתר" והן בנגלה הן באגדות הן מכך:30בהלכות ויותר .

תלויה ובזאת לחדש , עליו בתורה חלק יש  יהודי לכל
נפשו .31שלמות 

את המיישמת – חב "ד חסידות של בענין גם  כך
בחסידות פרט שהיא  למרות  השכליים. בכוחות  החסידות

באמצעותה  נעשה  זאת  בכל חשובyecigהכללית ,
בחסידות .

.‰
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בשם ותיק " ה "תלמיד של לימודו  נקרא  מדוע  אכן,
למד לא  משה אמנם , באופןdyrnl"חידוש "? הלכה כל

איננו אמיתי  חידוש  אך לפני32מפורט, גלוי היה  שלא  דבר 

זה פרט  ואילו "בכח ", כלל קיים  היה  שלא  דבר  אלא  כן,
כפי רבינו, משה שלמד בתורה  (בהסתר) כלול היה  בהלכה 

" ozipשנאמר lkdזה לימוד נקרא  ומדוע בסיני", למשה

חידוש ?33בשם 

הוא אפשר בדרך לכך איננו34ההסבר ה "חידוש " :

בעיקר אלא  הנלמד, הענין  מצד – ה "חפצא " מצד כלֿכך
של  מצדו – ה"גברא" cneldמצד mc`d:

בסיני שניתנה  כפי בתורה  כלולה  התורה ֿשבעלֿפה 
כל ֿכך נסתר כל35באופן את שידע  משה , שאפילו עד ,

הן מה  יודע  היה  "לא  הכלל מן הפרטי לימוד ואופני כללי 

אומרים ",

עלֿידי רק  האפשרי  מעשה הוא  הפרט  של והתגלותו

תלמיד של חידושו נקרא  הוא  לפיכך ותיק ", ה "תלמיד
ש מפני העניןed`ותיק , גילוי על envrעמל zegeka,

ממש . חדש  ענין  זהו ומצדו  בשכלו, יגיעה עלֿידי 

ההסברים אחד תלויה36זהו הנפש  ששלמות לכך,

בתורה . חדש " שכל  "לחדש של  בענין 
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אלא26) כו' משה למד התורה כל וכי ו: פמ"א, שמו"ר millkראה
אֿב) (כה, חכמה בית בהקדמה של"ה וראה כו'. שבועות למדוהו ובמס'

סה  פל"א). עה"ח בקונט' (הובא (באו"א שם וראה קכח. ע' תפר"ח "מ
שער  – ביאור  ועוד חוקת). פ' (למד"ר להאריז"ל רז"ל מאמרי שער קצת)
וראה  יז. הקדמה הגלגולים ושער ד) קח, – תשכ"ג ת"א (בהוצאת רוה"ק

.28 הערה לקמן הנסמן
ישראל 27) למנהגי בנוגע (54 (והערה ואילך 417 ע' לקמן ראה

כו'. ותקנות
מנחות 28) מהר"ל חדא"ג שם. רז"ל מאמרי שער וראה ב. כט, מנחות

שם. לע"י יוסף עץ שם.
שלא 29) דבר אמר "לא הגדול דר"א בהא הביאור ג"כ שזהו וי"ל

מתורת  ולהעיר סע"ב. כז, סוכה ב. סו, (יומא לעולם" רבו מפי שמע
בודאי  הרי תמוה: דלכאורה – זיינע) אלעס איז זאג איך וואס שם: ַָשלום

רק ר"א של לימודו כל הי' גםdxfgלא ובודאי רבו, דברי ycigעל
שזהו (ובפרט בפנים)aeigבתורה כדלקמן ר"א , של חידושיו שכל אלא –

הלימוד ודרכי הכללים ע"פ רק eaxהיו ly micgeind.
ס"ב):30) (פ"ב לאדה"ז ת"ת הל' וראה א). (קמה, סכ"ו אגה"ק
ycgle מקץ מתו"א (ולהעיר יומא" בכל לה "לאפשה ב) (יב, ובזח"א כו'.

ג). לח,
וראה 31) סוס"ד). פ"א לאדה"ז ת"ת מהל' (ולהעיר שם אגה"ק

שם. רוה"ק ושער ההקדמות שער בתורה) לכאו"א שיש החלק (בענין

רז"ל. מאמרי שער שבסוף זלה"ה מהרח"ו לקוטי
כל32) אין ט) א, (קהלת במש"נ חז"ל –ycgכפי' השמש תחת

מ"ו). פ"ה אבות המשנה מפרשי (וראה להרמב"ם פרקים מח' פ"ח
א) דשם וי"ל סע"א. קי, מסנהדרין צ"ע ב)ולכאורה "יברא". הדיוק

לי'. משני מיני' עדיפא
חידוש  תמיד בה מוצא בתורה ההוגה ...אבל עה"פ: מפרש"י ולהעיר

וכו'. טעמים
ענינים33) שיש דין ly`אף (שאינם מנהגים כמו מתושב"כ, נלמדו

ג"כ) ממש דתושבע"פ נתחדשו ענינים כמה "וגם ,(27 הערה לעיל (ראה
תרס"ו  (המשך כו'" אקרא אסמכוה ורק ועד"ז בתושבע"פ שפג. ס"ע

– הבאה) בהערה שנסמנו במקומות גם וראה ג. קלד, ח"ש פ' בתו"ח
מה "כל הלשון מפשטות שגם מ"מ, משמע, לחדש" עתיד ותיק שתלמיד

ההעלם  מן – רק (שהם וכיו"ב בהן נדרשת שהתורה מדות ע"י הנלמד דין
נק' הגילוי) אל בהערה yecig(שבכלל) (כנסמן תרס"ו בהמשך וכמבואר ,

.26 הערה לעיל הנסמן וראה הבאה).
לתושב"כ 34) (בנוגע תד שצג. שפג. ע' תרס"ו המשך ראה

ותושבע"פ).
נמשכה 35) "שבמ"ת (26 בהערה (שצויין תפר"ח מסה"מ להעיר

בשרשה כלל בבחי' כמו"ש התורה dnecwdונתגלתה dnkga לפנ"ז ושם ,"
בפנים.c"w`"במחה"ק המדובר ופרט כלל מגדר למעלה זהו אבל – "

כו').36) הניצוצות העלאת (מצד שם באגה"ק המבואר על נוסף
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הענין כאשר  היא  שכלי , ענין של האמיתית המשמעות 
oaeneהזה qtzpהאדם שאדם37עלֿידי זאת  באמצעות  לא  ,

אלא הדבר, הוא שכך לו מבטיח בו , מאמין שהוא  אחר ,

והבנתוed`כאשר שכלו באמצעות  ,ely. זאת מבין ,
"לחדש " של הענין ישנו כאשר היא השכל שלמות  לפיכך ,

עצמו. במוחות  השכלי הרעיון אל מגיע  האדם  –

האדם ששכל היא , התורה לימוד שתכלית וכיוון

מתהוית לפיכך נפלא", ב "יחוד ה ' חכמת  עם יתאחד

בלימוד מחדש  שאדם חידוש  באמצעות  בנפש  השלמות
התורה .

.Â

È„ÈŒÏÚ ‰„ÂÓÈÏ ÔÈ·Ï ‰ÏÚÓÏ ‰¯Â˙‰ ÔÈ· Ï„·‰‰
Ï‡¯˘È

לבין מלמעלה, נתנה  שהיא  כפי התורה בין  ההבדל זהו

ישראל: עלֿידי  נלמדת שהיא  כפי התורה

לכם " נתתי טוב  התורה "38"לקח "נותן תורה ", "מתן  ,
על  הוא  העיקרי הדגש  –dlrnln dpizpd.

לתלמיד, מרב  בהעברה  שרואים  כפי  ייתכן, זו ובנתינה 
והרוחב האורך  במלוא השכלי  הרעיון נמצא  הרב  שאצל

חז"ל כלשון – התלמיד את  מלמד והוא  –39והעומק ,
תמצית הפרטים . בלי הרעיון, תמצית את קצרה ", ב "דרך

הפרטים כל את  אמנם כוללת  ניכרים40זו הם אין אך ,

עצמאית . כמציאות 

וקליטת הבנת על הדגש  עיקר מושם הנתינה  לאחר אך

עלֿידי lawndהדברים  mc`d,cneldשהרעיון וכדי ,hlwii
עלֿידי ורק  הרעיון, של  פרט  כל להבין מוכרח הוא  אצלו,

כראויhlwizכך התמצית כדיzenlyaeאצלו לדוגמא : .

קצרה " ב "דרך (שהיא משנה  לעומקה41להבין (dzenlyae,
שיהיה כדי – (ובעיון מפורט  באופן ולקלוט להבין צורך יש 

של המובאיםezxez42ענין והדיונים  הדינים פרטי כל את  (

המשנה .43בברייתא על וכדומה , בגמרא  ,

.Ê

„"·Á ˙Â„ÈÒÁ ÔÈ·Ï ˙ÈÏÏÎ‰ ˙Â„ÈÒÁ‰ ÔÈ· Ï„·‰‰
‡Â‰

הכללית חסידות בין ההבדל  גם  לומר  יש  לזה בדוגמא
חב "ד: לחסידות 

הכל החסידות בגילוי הבעלֿשםֿטובהדגש  ידי על לית 
באה  שהיא  האופן על מהקדוש ֿברוךdlrnlnֿמושם –

לבוראם שדומין ומצדיקים הדגשים44הוא  מן אחד לפיכך .
באמונתו "צדיק  – האמונה  ענין על מושם  שבה , העיקריים

עלֿידי45יחיה " נגרם  שאינו דבר שזהו –mc`dבא אלא  ,
בני46מלמעלה מאמינים  – לתלמיד) (ומרב  לבן  מאב  וכן ,
בלבד.47מאמינים "מקבל" הוא  והאדם  –

השכליים בכוחות  החסידות  את  יישם  הזקן אדמו"ר
שעניני והדרישה האפשרות  נוצרה  וכך חב "ד, – האדם  של

האדם  עלֿידי ייקלטו miinvrdהחסידות  eizegeka48–
כדי יגע  אדם תורתoiadlכאשר את  התורה , פנימיות את 

השכליים הכוחות  מצד  אצלו נקלט שהדבר  עד החסידות,
ely49 דבר זהו אז לאמונתו, ונוספתedy`בנוסף  חידש 

זו. מעלה  בו

"לחדש " האפשרות  יצירת צריכה  היתה [לפיכך
עצמיים כוחות ידי על החסידות  לפי הרוחנית  בעבודה 

נשמה  עלֿידי דוקא ].dycgלהתגלות

.Á

ˆ"ÈÈ¯‰ ¯"ÂÓ„‡ ˙¯Ó‡Ï ¯·Ò‰‰

שהבעלֿשם ֿ אדמו"ר, מו"ח  כ"ק  לדברי ההסבר  זהו
כיצד הראה הראהjixvטוב  הזקן ואדמו"ר  ה', את  לעבוד

ה':`xytכיצד  את  לעבוד

נדרש שהוא  כפי  הענין על הוא  הדגש  צריך" ב "כיצד
עלdlrnlnובא  הוא  הדגש  אפשר " ב"כיצד ,ly ezleki

mc`d לכך להגיע  אפשרויותיו על  ,envr zegeka.

דרך הורתה  הכללית  שהחסידות  הוא וברור ודאי

1
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ע"ש.37) ה, פרק תניא
ג.38) פ"ו, אבות ב. ד, משלי
ב.39) ג, פסחים
(סה"מ 40) תרנ"ז וידעת ד"ה ד. עו, אחרי פ' ביאוה"ז בארוכה ראה
ע  ועוד.תרנ"ז מט). '
רבים"41) ענינים וכולל קצר "דבר שהמשנה הרמב"ם כלשון

כן). אחרי ד"ה לפיה"מ (הקדמתו
א.42) יט, ע"ז
כו'.43) דשאיל איכא אי א: כא, תענית ראה

ועוד.44) ג. פ"ד, רבה רות
ועוד.45) ב. קמא, ח"א דיבורים לקוטי וראה ד. ב, חבקוק
פל"ג.46) תניא ראה
א.47) צז, שבת
ובכ"מ.48) שם. לקו"ד ראה
בסופו)49) ת"ו (תקו"ז הידוע דילך oeqpxtziבלשון חבורא מהאי

.. יתפרנסון לזהר): (בהקדמתו מלך המקדש אמיתיות yxetiykוכפי' להם
.. יתפרנסון שם: לתקו"ז מלך ובכסא כו'. מאמריו eyxetiמאמריו

.. כו'.epiaiyהעמוקים בעלמא גירסא הלומד כי כו'



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ireaydכד cenild xefgn t"r ± lel` i"g ± zegiyÎihewl

lreta dcearlשל החיות  מכך: יותר  ואף  החסידות , לפי
האדם אל חודרת  הכללית  פרטי50החסידות שכל עד

ו"כל המצוות, מעשה  הלימוד, התפילה , העבודות :
חדשה . בחיות  ביותר , נעלה  באופן נעשה  הכל – מעשיך"

– האמונה  מצד – מלמעלה  נובעת  זו שחיות כיוון אך
חיות האדםzillk51זוהי פרטי כל את ומקיפה  החודרת  ,

התוכן  מורגש  אין ה ',dfלפרטcgeindבשווה , בעבודת 
אחד. כלל בתוך  כפרטים  אלא 

חיות מכניס  שהוא  האמונה, בענין ניכר זה  דבר 
המהות  לפי לא  ה', שבעבודת  כלzihxtdבפרטים של

באופן אלא  שהאדםillkעבודה , ,ellka, יחיה באמונתו –
וטעם . חיות  עניניו כל מקבלים  ולכן

כיצד  הראה הזקן כיצד`xytאדמו "ר ה', את  לעבוד
ה ' בעבודת לחיות  לגרום  אדם  envrיכול zegekaעלֿידי ,

בכל נגרמת וכך התורה . פנימיות  את  להבין  בשכלו יגיעתו
החדש לעומק בהתאם  חידוש  חדשה , חיות  פרטית עבודה 

עבודה  של הפרטית  במהות  לו .ef51שיש 

.Ë

ÏÂÏ‡ È"Á ˙ÂÈÁ ÏÚ ˙Â‡ÁÒÂ‰ È˘Ï ¯·Ò‰‰

לגבי הנ"ל  הנוסחאות שני יובנו לעיל  האמור כל לפי

אלול: לעבודת  אלול ח"י שמכניס  החיות

באלול, כללית  חיות  מוכנסת  הכללית החסידות מצד

ניכרים אינם העבודה  שפרטי באופן העבודה , סוגי  בכל

ייחודיים . כענינים 

הנפש חשבון את  יהודי עורך כאשר  פשוטות : במילים 

בעיקר הכללית, החסידות  מצד חושב , הוא אלול, בחודש 
לערוך מוכרח הוא אמנם , ה '. בעבודת הכללי  מצבו על

שיהא כדי ה ' בעבודת  פרט בכל  מצבו על מפורט חשבון
בעיקר לו אכפת  אך אמיתי, חשבון illkdזה  mekiqdשל

לאו. או כראוי, לקב "ה  קשור  הוא  אם מצבו,

בכוחותיו בחסידות  העבודה  את  חידש  הזקן אדמו"ר
לדודי "אני של בעבודה  חיות הכנסת האדם , של העצמיים

ב " המתחילה עבודה  על מראה  לי", `zexrz`ודודי
`zzlc"52אליו ה' והתקרבות  מלמטה ), (=התעוררות 

נובעת שהיא  כיוון ויותר, יותר  מתחזקת  לי") ("ודודי

לדודי ".elyמעבודתו "אני על ֿידי מ"יגעת ", ,

חדשה לחיות  מביא הרוחניותlkaזו העבודות  סוגי

"אני של באופן תיעשנה  שכולן כך אלול, חודש  של
עצמיים . בכוחות  עבודה  – לדודי"

(l"yz lel` i"g ,`az t"y zgiyn)
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ואילך.50) 264 ע' לעיל בארוכה ראה
(51.283 ע' שם לעיל גם ראה

(52.177 ע' תש"ג השיחות ס' בארוכה ראה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr aq sc zeaezk(iyily meil)

.jze`ïk íà ,eäì øîà,ipeknqi `le zrk igek z` yiz`yäî ¨©§¦¥¨
çépàea ynzydl invra gk.äð÷æ úòì ©¦©§¥¦§¨

* * *
:dpyna epipyíéìòBtäåmzper.úaLa íézL:`xnbd dywn §©£¦§©¦§©¨

àéðúäå,`ziixaaìòBtä,íémzper.úaLa úçà:`xnbd zvxzn §¨©§¨©£¦©©§©¨
ïàk ,àéL÷ àì ,àðéðç éaøa éñBé éaø øîàxaecn ,dpyna -ïéNBòa ¨©©¦¥§©¦£¦¨Ÿ©§¨¨§¦

,ïøéòa äëàìîe ,zaya minrt mzper f`yïàk,`ziixaa - §¨¨§¦¨¨
xaecn ,zaya zg` wx mzpery xn`pyøéòa äëàìî ïéNBòa§¦§¨¨§¦

.úøçà:`ziixan df uexizl `xnbd zriiqne,éëä énð àéðz ©¤¤©§¨©¦¨¦
íéìòBtämzperäëàìî ïéNBòa íéøeîà íéøác äna ,úaLa íézL ©£¦§©¦§©¨©¤§¨¦£¦§¦§¨¨

,úøçà øéòa äëàìî ïéNBòa ìáà ,ïøéòamrt mzper.úaLa úçà §¦¨£¨§¦§¨¨§¦©¤¤©©§©¨

* * *

:dpyna epipyíéønçäxeknl d`eaz `iadl mixtkl mi`veiy ©©¨¦
,weyamzper.úaLa úçà.mei miyelyl zg` mzper ,milnbd ©©§©¨

:`xnbd dywn .miycg dyyl zg` mzper ,miptqddéì øîà̈©¥
,éiaàì ïðç áø øa äaøyinyzn ezy` z` xicndy `yixa epipy ©¨©©¨¨§©©¥

ike ,mireay e` reay xg` `ivei dhndìtëéàd gxh -àpz ¦§©©¨
ïðéòeîLàìa `l` zbdep dpi`y dkldìéiè,mei lk ezperyìòBôe §©§¦¨©¨¥

mixicny oeiky ,zaya mizy ezpery ,exira dk`ln dyerd
mrt wx mzper mixngd elit` ixdy .dzper elhia ,reayl dze`
ycega mrt wx mzpery milnbd xnel jixv oi`e ,reaya
onfl dxicn m` mdiable ,dpy ivga mrt wx mzpery miptqde

:`xnbd zvxzn .d`ivedl jxhviy xazqn `l ixd dfdéì øîà̈©¥
,iia`àì,lrete liiha wx jiiy epi` df oic - Ÿ
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כה

שמות ו, כד – ובני קרח אסיר ואלקנה ואביאסף אלה 
משפחת הקרחי

נא

רמז בגי' דבני קרח עשו תשובה

אסי"ר אלקנ"ה אביאס"ף הוא מספר תורה1 במכוון, 

היפך מקרח שכפר2 בתורת משה3.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות-דברים עמוד רפז

נב

להמתיק  כדי  קרח,  בני  "שלשה"  שהיו  טעם 

ה"שלשה" פעמים "אלקים" דמיצר הגרון, דקרח רצה 

אותיות  פרעה  לבית  קתליקוס  והי'  במצרים  להיות 

"הערף" וכו'

היו4 ג' בני קרח, אסיר, אלקנה, אביאסף, ובני קרח5 

1( אסיר )בגי' 271( + אלקנה )186( + אביאסף )154( = 611, וכן 

תורה בגי' 611. ומדוייק שבתורה כתוב "אביאסף" בתוספות אות א', 

ובדברי הימים-א ]ו, כב[ כתוב "אביסף".

2( בבא בתרא עד, א. סנהדרין קי, א. במדבר רבה פי"ח, כ.

מספר תורה במכוון, היפך מקרח שכפר בתורת משה: יש לומר   )3

הכוונה, דהרי מחלוקת קרח על משה הי', דקרח טען למשה "מלבך 

אתה בודאם" )מדרש תנחומא סי' ב' פ' קרח(, ומשה ענה "לכן אתה 

וכל עדתך הנועדים על ה', המחלוקת הזו שאתם עושים, אינה כנגדי, 

אלא כנגד הקב"ה" )שם סי' ו(, וכפרש"י )קרח טז, יא( "כי בשליחותו 

]של ה'[ עשיתי".

והנה במסכת מכות כג, ב "תורה צוה לנו משה מורשה, תורה בגי' 

תרי"א הוי, אנכי ולא יהי' לך מפי הגבורה שמענום" עי"ש. ופרש"י, 

והיינו דכתיב תורה צוה לנו משה, ושתים מפי הגבורה הרי תרי"ג.

וזהו הרמז בהגימטריא, דבני קרח עשו תשובה ואמרו "דמשה אמת 

לך",  יהי'  ולא  "אנכי  בשתים  האמין  עצמו  דקרח  אמת",  ותורתו 

וכמ"ש )תנחומא שם ד( "וכולם שמעו בסיני אנכי ה' אלקיך" עי"ש, 

ומחלוקת קרח הי' על התרי"א מצוות ששמענום ממשה, וע"כ "בני 

קרח עשו תשובה" הי' על התרי"א מצות, דגם הם מפי הגבורה, וזהו 

דהגי' של שָמם הוא תרי"א וד"ל. וזהו הדיוק "ותורתו אמת", דלא 

כתוב "משה אמת ותורה אמת", דמחלוקת קרח הי' על "תורתו" על 

התורה ששמענום ממשה, התרי"א מצות וד"ל.

והיינו דיוק הלשון כאן "שכפר בתורת משה" ולא שכפר בתורה.

4( בסימן זה יבואר כמה שאלות, והם:

א( כתוב בפ' "ובני קרח אסיר ואלקנה ואביאסף" כל דבר בתורה הוא 

בדיוק, למה הי' בדיוק שלשה בני קרח?

ָמם מתחיל באות אל"ף "אסיר אלקנה  ב( מה הטעם והרמז שכולם ׁשְ

אביאסף"?

ג( שאלות המפרשים – למה דוקא בפ' וארא כתוב שמות בני קרח, 

ולא בפרשת פנחס?

ד( כתוב בתניא דכל דבר בעולם שמו אשר יקראו לו בלשון הקודש 

ם מלך מצרים הוא "פרעה"? זהו חיותו, מהו הטעם דהׁשֵ

ה( במדרש, קרח הי' )קתליקוס( ממונה על כל דברי בית פרעה, מה 

הקשר בין קרח לפרעה?

עשו תשובה, וטעם למספר שלשה בני קרח:5

ענין הפסח  כי  לענין6 הפסח.  בני קרח שייכים  הנה 

הוא  פרעה  ועבדיו.  מפרעה  ממצרים  הגאולה  על  הוא 

מספר  ס"ח  סח.  פה7  הוא  פסח  מזה  וההיפך  רע.  פה 

חיי"ם היפך דרעה. והנה קרח הי' קתליקוס לבית פרעה 

במדרש  כדאיתא  שלו  האוצרות  מפתחות  בידו  והיו 

רבה פ' קרח8 פח"י סי' ט"ו ע"ש. והיינו שקרח שהוא 

כשיצא  אפילו  בפרעה,  נאחז  הי'  קשות  גבורות9  בחי' 

ממצרים הי' עדיין נאחז בבחי' פרעה.

והראי' ממ"ש במד"ר שם אשר התעתדו לגלים ולמי 

ממצרים.  שגלו  ישראל  גולין  שהן  לאלו  מעותדין  הן 

פירוש שגלו הוא שנגאלו ויצאו ממצרים )כי אם נאמר 

שגלו מלשון גלות הול"ל שגלו למצרים ולא ממצרים.(. 

גל  ולכאורה  גל.  דהיינו  גלים  בתיבת  זה  שנרמז  ומה 

יתכן לפרש על גלות היפך דגאולה.

הוא:

ויש  אלקים.  שם10  מהגבורות  הוא  מצרים  יניקת  כי 

ויבואר בפנים.

5( בבא בתרא עד, א. סנהדרין קי, א. במדבר רבה פי"ח, כ.

6( ראה בפנים בלקוטי לוי יצחק כאן, ביאור כל הסיפור בזהר )חלק 

ר'  אצל  ללכת  בדרך  הולך  הייתי  א'  יום  חייא  ר'  אמר  ב(  נו,  דף  ג 

שמעתי  הולך  שהייתי  בעוד   . . . הפסח  פרשת  ממנו  ללמוד  שמעון 

קול ב' אנשים והיו אומרים למדנו מר' שמעון מ"ש שיר מזמור לבני 

קרח, דמזה שר' חייא הלך למילף פרשת הפסח, ובדרך שמע הדרשה 

בבני קרח, שמע מינה דשייכים אהדדי וכמבואר בפנים. עי"ש המשך 

הביאור בלקוטי לוי יצחק על הזהר.

7( פרי עץ חיים שער חג המצות פרק א. ועוד.

ערים  וישכן  כח(  טו,  )איוב  איוב  אמר  טו:  פי"ח,  רבה  במדבר   )8

נכחדות בתים לא ישבו למו אשר התעתדו לגלים. לא יעשר ולא יקום 

חילו ולא יטה לארץ מנלם וכו'.

וישכן ערים נכחדות בתים לא ישבו למו אשר התעתדו לגלים, זה היה 

קרח שהיה קתליקוס לביתו של פרעה והיו בידו מפתחות האוצרות 

שלו,  א"ל הקב"ה מה הנאה יש לך אין אתה שולט עליהם שנא' בתים 

שהן  לאלו  מעותדין  הן  ולמי  לגלים,  התעתדו  אשר  למו,  ישבו  לא 

גולין ישראל שגלו ממצרים, אבל קרח לא יעשר ולא יקום חילו אף 

כשימות אינו קם, ולא יטה לארץ מנלם. ראה לעיל סי' כג.

9( ובענין שקרח הוא בחי' גבורות, ראה בפנים בלקוטי לוי יצחק כאן 

עמוד רפב וז"ל: קרח הוא בחי' גבורות, והי' לוי שלוי הוא בחי'*( 

גבורות, הנה קרח ואנשיו וכו' נשרפו באש ונפלו לגיהנם שנברא ביום 

דקדושה  דגבורה  הפסולת  הוא  לגיהנם  השני(,  מדה  )דגבורה  שני 

עי"ש עוד רמזים.

*( ראה לקמן סי' קכז.

10( גבורות ֵׁשם אלקים: ראה תניא שער היחוד והאמונה פרק ו. וז"ל: 

כן  גם  הוא  ולכן  והצמצום  הגבורה  הוא שם מדת  אלקים  והנה שם 

בגימטריא הטבע לפי שמסתיר האור שלמעלה המהוה ומחיה העולם 

ונראה כאילו העולם עומד ומתנהג בדרך הטבע ושם אלקים זה הוא 

ם הוי' ומהוה  מגן ונרתק לשם הוי' להעלים האור והחיות הנמשך מׁשֵ

מאין ליש שלא יתגלה לנבראים עי"ש.

ילקוט לוי יצחק על התורה
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כו

הכולל,  עם  גרון  מספר  בגרון11  אלקים  ם  ׁשֵ פעמים  ג' 

עצמן  אלקים  מהשמות  ולא  מצרים.  יניקת  הוא  מָשם 

ג'  במוכ"ן,  שלאחריהם12  בהאותיות  מהתחלפותן  רק 

פעמים במוכ"ן עם הכולל הוא מספר פרע"ה, כי פרעה 

אותיות הערף שעומד באחורי13 הגרון שבגרון הוא ג' 

באחורי  בערף  עומד  והוא  הכולל  עם  אלקים  פעמים 

 86( אלקים  פעמים  ג'  בגי'  ד"גרון"  וחסידות,  בקבלה  מבואר   )11

ם  וׁשֵ “גרון",  מספר(   ,259 בגימטריא  הוא  הכולל  ועם   ,258  =  3  ×

ם “אלקים" הוא בגימטריא “הטבע",  וׁשֵ “הוי'" הו"ע גילוי אלקות, 

תורה  )ראה  ג"כ  ונק'  כידוע,  הסתר  בחי'  הוא  שאלקות  כמו  דהו"ע 

הג'  וזהו  דקטנות.  ומוחין  דגדלות,  מוחין  ועוד(  ואילך.  ב  נח,  אור 

פעמים “אלקים" בגי' “גרון", שהם הג' שרי פרעה, שאינם מניחים 

שיהי' מדות אלקות בלב. ומבואר, דענין הנ"ל הוא לא רק מצד הגי' 

ג' פעמים “אלקים", אלא דיש בגשמיות ג' חלקים בגרון, שהם כנגד 

הג' שרי פרעה.

ראה לקוטי תורה מהאריז"ל פרשת וישב וז"ל: והנה אלו ]הג' שרים[ 

נעשים מן שלשה אלקים מוחין דקטנות, כיצד, ממוח החכמה דקטנות 

נעשה סוד הקנה והוא שר המשקים, ומהבינה דקטנות הוושט שהוא 

שר האופים, ומהוורידין שהוא מוח דעת נעשה שר הטבחים.

כל האחוריים של  כללות  פרעה  כי  פרעה  נקרא  והנה מלך במצרים 

הגרון ונקרא עורף כי פרעה גי' עורף גם פרעה אותיות הערף, ואמנם 

זה העורף כולל ג' בחינות תחתיו שהם קנה וושט וורידין ובאלו הג' 

מתלבשין הג' מוחין עילאין. .

ואמנם כללות ג' שרים אלו הם ג' שמות אלקים ולכן המקום הסובלם 

כולם נקרא גרון גי' ג' אלקים פשוטים, גרון גי' חר"ן וז"ס )תהלים 

סט, ד( נחר גרוני כי הגרון נעשה נחר כי הוא בחינת אלקים היורדין 

שהוא בחי' דינים בחרן שהוא סוד הדינין, ע"ש. ראה גם תורה אור 

קב, ג. ועוד.

הוא  אלקים,  ש"אחר"  בי"ת  האל"ף  בסדר  דהאותיות  מבאר   )12

האותיות "במוכן" )אחר אות "א" הוא "ב", ואחר אות "ל" הוא "מ" 

ם אלקים,  ם "במוכן" הוא יותר בחי' גבורה ודין מׁשֵ וכן הלאה(, וׁשֵ

האותיות  שהוא  וזהו   .)12 הערה  )לקמן  א  רסב,  דף  פקודי  פ'  זהר 

ם "במוכן"  ם אלקים. וג' פעמים ׁשֵ ש"אחר" דמורה על יותר העלם מׁשֵ

אותיות  "הערף"  בגי'  הוא   ,355 הוא  הכולל  עם   )354  = 118  ×  3(

"פרעה".

ם אלקים –  והן "הערף" מרמז על צמצומים מׁשֵ נמצא דהן "גרון", 

בחי' דין וגבורות, ויש ג' מיני צמצומים כנגד ג' עולמות בי"ע וכו', 

ואכ"מ.

מבאר  פירוש,  הגרון:  באחורי  שעומד  הערף  אותיות  פרעה   )13

מיצר  הו"ע  וגבולים  מצרים  מלשון  "מצרים"  דקליפת  ומרמז, 

ם "אלקים"  ה"גרון", דגרון בגי' ג' פעמים אלקים )כנ"ל הערה 8(, וׁשֵ

ם "פרעה" מרומז  בגי' הטבע הו"ע העלם והסתר אלקות, ומרמז דבׁשֵ

דההעלם וההסתר הוא עוד יותר, ד"פרעה" אותיות "הערף", דמורה 

דהוא "אחורי" הגרון, דמצד הגרון עצמו יכול להיות בפנים, וה"ערף" 

מרמז דהוא "אחורי", היינו עוד יותר העלם.

אחר אותיות "אלקים",  והוא רמז על האותיות באל"ף בי"ת שהוא 

והוא "במוכן" )ראה הערה 11(, וג' פעמים "במוכן" עם הכולל בגי' 

"פרעה" בדיוק.

נמצא בחי' "גרון" הוא ג' פעמים אלקים ע"ה, ו"פרעה" הוא ג' פעמים 

במוכ"ן עם הכולל האותיות ש"אחר" אלקים וד"ל. ראה הערה 11.

הגרון שיונק מאחוריים דג' פעמים אלקים עם הכולל, 

כמספרו פרע"ה.

התחלפות  ע"י  הוא  מפרעה  ממצרים  והגאולה14 

השמות אלקים באותיות הקודמין להם אכדט"ם15 שאז 

באותיות16  רק  הוא  ההתחלפות  הנה  רחמים,  בחי'  הם 

משא"כ  כד"ט  באותיות  שמתחלפים  דאלקים  לה"י 

14( פירוש: מבאר דגלות וקליפות "פרעה" מרומז כנ"ל, לא רק בג' 

מרומז  הוא  יותר,  עוד  אלא  ה"גרון",  מיצר  בגי'  "אלקים"  פעמים 

ם אלקים, היינו ג' פעמים "במוכן"  בהאותיות דאל"ף בי"ת שאחר ׁשֵ

עם הכולל בגי' "פרעה" כנ"ל, וע"ז מבאר שה"גאולה" הוא מרומז 

אותיות  והוא  אלקים  ם  לׁשֵ הקודמים  בי"ת  דאל"ף  האותיות  ע"י 

בפ' שלשה פעמים אכדט"ם  ומרומז   ,12 אכדט"ם כמבואר בהערה 

האותיות  במוכ"ן  פעמים  הג'  ממתיקים  שהם  הקודמים,  האותיות 

ם "אלקים" וד"ל. שלאחר ׁשֵ

15( ענין זה מבואר בפרי עץ חיים שער חג המצות פרק א' )המצויין 

כאן( וז"ל: בסוד חילוף שם אלקים, והוא שם אכדט"ם. והענין: כי 

אבל  אלי',  קודמת  אחרת  אות  אין  כי  להתחלף,  יכולה  אינה  אל"ף 

למד תתחלף בכ' הקודמת אלי', וכן הה' מתחלף בד' הקודמת אלי', 

י' נתחלף בט' הקודם אלי'. אך ם' של אלקים, אמת שהיא  עד אות 

פתוחה  במ'  ומתחלפת  סתומה,  מ"ם  הוא  דאלקים  ם'  כי  מתחלפת, 

הקודמת אלי'. אך שלפי שלעולם כל אות ם' אחרונה שבכל תיבה היא 

סתומה, לכן נכתב שם זה אכדט"ם באות ם' סתומה, ואמנם בערך א' 

נקרא גם אות ם' מתחלפת, אך בערך שנתחלפה באות ם' שכמותה, 

אינה נקראת נתחלפת.

אותיות  הוא  זה  שם  כי  אלקים,  ם  ׁשֵ מן  פנימי  יותר  זה  ם  ׁשֵ והנה 

קודמת לשם אלקים, ולכן הם יותר רחמים. משא"כ, שאם הי' נתחלף 

באותיות אחרונות של אחר אותיות אלקים, והוא שם במוכ"ן, כנזכר 

בזוהר פרשת פקודי דף רסב, א, והוא יותר תחתון ודין משם אלקים. 

ואע"פ שבשם הוי"ה הוא להיפוך, שכל מה שמתחלף הוא דין.

והענין הוא, שם הוי"ה הוא רחמים פשוטים, וכאשר יתחלף, מורה 

על העלם הרחמים. וכן בשם זה, ההתחלפות מורה על העלם הדין, 

שהוא בסוד בשם אלקים, נמצא כי השם אכדט"ם, עליון ופנימי יותר 

משם אלקים, ולסבת מציאות שם זה, נקרא בינה אלקים חיים, והוא 

בסוד שם זה. וכ"מ שתמצא אלקי"ם חיים, הוא רומז לשם זה. עיי"ש. 

)ראה גם הערה 11. 13.(.

אכדט"ם  שם  וז"ל:  ז'  פרק  העומר  ספירת  שער  חיים,  עץ  פרי   )16

שבבינה, שהוא חילוף של אלהי"ם, ולכן הוא יותר רחמים, ואלו הם 

סוד ה' גבורות דגדלות, וז"ס )ישעי' כד, ו( בטחו בה' עדי עד, הוא 

שם אכדט"ם גימ' ע"ד להיותו רחמים, לכן תלוי בו הבטחון, ולזה 

רמזו בזהר פרשת וארא )כב.(, על פסוק זה, ושם נאמר כי עד"י הוא 

בבינה, ויובן עם מה שאמרנו כאן.

ואמנם מה שנתחלף שם אלהי"ם, הן ג' אותיות אמצעית שהם כד"ט, 

מדין  המתחלפות  אלו  ואותיות  מתחלפות,  אינן  א"ם  אותיות  כי 

ונעשין רחמים, הם גי' ל"ג, וזהו )בראשית לא, נב( ע"ד הג"ל הזה 

ביני וביניך, כי שם נקרא ע"ד, וג' אותיות אלו המתחלפות גי' ג"ל, 

זהו )בראשית לא, מח( הגל הזה ע"ד, ע"ש.

וראה לעיל סי' ה הערה 5 דראשי תיבות )שיר השירים א, ב( כי טובים 

ועיין באור התורה  ם אכדט"ם בלי הא',  ׁשֵ דודיך מיין הוא כטד"ם, 

שם.

ילקוט לוי יצחק על התורה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dq sc zeaezk(iyiy meil)

øáñy meyn ,zqke xk dl mipzep oi`yàðìéæà ék ,dì øîà ¨©¨©¨¦£¦§¨
eäì àðìé÷L,zqkde xkd z` inr leh` ikxcl jl`yk -éëå §¦§¨§§¦

éàãäa eäì àðéúééî àðéúàiakyze izi` mze` `ia` aey`yke - ¨¦¨©§¦¨§©£©
.mda inrøáñ ïúð éaøåc meyn ,dl mipzepyïéðîéæ ,déì äøîà §©¦¨¨¨©¨§¨¥¦§¦

úBLîMä ïéa éîøúéîcly zeynyd oiaa `eazy dxwi minrt - §¦§§¥¥©§¨
,zay axreäì éúééî úéöî àìå,jnr m`iadl lkez `le -zì÷Lå §Ÿ¨¦©§¦§§¨©§§

àòøà ìò éì úéðâîe éãéãì eäìxkd z` e` ,ily utnd z` gwize - §§¦¦©§¦¦©©§¨

le .ux`d lr oyil jxhv` ip`e ,invrl dpw`y zqkdejixv jkit
.cinz eziaa eidiy zqke xk ezy`l zzl lrad

* * *
:dpyna epipyätk dì ïúBðåmilrpne ,dipznl xebge dy`xl §¥¨¦¨

:`xnbd dywn .crenl crenn,éiaàì àtt áø déì øîà̈©¥©¨¨§©©¥

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

כז

האותיות א"ם אינם מתחלפי"ן כמש"ש. כד"ט מספרם17 

התחלפות  ע"י  שהוא  ממצרים  שהגאולה  הרי  ג"ל. 

ג'  התחלפות  ויש  ג"ל,  בחי'  הוא  באכדט"ם  אלקים 

לגלים  זהו  ג"ל,  פעמים19  ג'  יש  א"כ  אלקים,  שמות18 

גלו ישראל ממצרים  ועי"ז  ג"ל.  ג' פעמים  לשון רבים 

שנגאלו.

משא"כ קרח שהי' קתליקוס לבית פרעה, שהוא בחי' 

גבורות קשות, הוא אינו בחי' גל שגלה ממצרים אלא 

נשאר אחוז בבחי' פרעה בהגבורות הקשות דפרעה20. 

היפך  ופרעה.  מצרים  כמו  ע"ד  אדרבה  הוא  קרח  א"כ 

דגאולת מצרים, והיינו מה שקרח רצה להיות במצרים 

לנו  טוב  שאמר  שם  ס"ד  שם  פח"י21  במד"ר  כדאיתא 

תחת מצרים מתחת ידכם כו'.

17( ראה גם ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ב' סימן נח.

18( ומבאר שפרטיות, עיקר החילוף הוא רק ע"י האותיות האמצעיים 

לה"י שנתחלף להאותיות הקודמים כד"ט, כי בעצם האותיות "א-ם" 

ם "אלקים" אינו מתחלף דנשאר אותו האותיות, דאין אות קודם  מׁשֵ

א, ומאות ם סופית נעשה אות מ. וזהו כד"ט בגי' ג"ל, ורמז לההחלפה 

ג' פעמים להמתיק הג' פעמים אלקים בגי' גרו"ן )וכן פרע"ה כנ"ל(.

ג"ל,  פעמים  לג'  דמרמז  המדרש  לשון  מדוייק  אפשר,  ובדרך   )19

לגלים, ולמי הן מעותדים לאלו שהן  וז"ל: "אשר התעדתו  שכתוב 

גולין, ישראל שגלו ממצרים" ג' פעמים ג"ל וד"ל.

פרדות  ש'  משוי  מעור  דגילדי  שהיו  דקרח  המפתחות  "והוא   )20

קשות  גבורות  הוא  לבנות  פרדות  דק"י.  בסנהדרין  כדאיתא  לבנות. 

מאד. וכשמם פרדה מלשון פירוד. ומה גם לבנות שהוא מראה הנגע 

שהוא לבן. ועיין מענין פרדה לבנה ברשימה על המשנה מביא אדם 

והיו שלש מאות פרדות מספר ק"ר  מנחה ס' עשרון בכלי א' ע"ש. 

ועיין ברשימה  והיו מעור דאחורי העורף.  ק"ר דקרח.  והוא  דשקר. 

על מאמר רז"ל הזה דמשוי ש' פרדות לבנות ע"ש". )לקוטי לוי יצחק 

כאן(

21( במדבר רבה פרשה יח, ד וז"ל: ויקהלו על משה ועל אהרן )קרח 

טז, ג( ויאמרו אליהם, אמר ר' לוי באותה שעה כינס קרח עדתו ואמר 

להם הרביתם עלינו משוי יותר משעבוד מצרים, טוב לנו תחת מצרים 

מתחת ידכם, ובקשו לסקלו לפיכך וישמע משה ויפול על פניו עי"ש. 

כו' למה  לכם  רב  ז"ש  משוי.  עלינו  הרביתם  ופי' בחדושי הרד"ל: 

טוב לנו למות תחת מצרים כו'. כ"ה בתנחומא ]טוב  תתנשאו כו': 

לנו תחת יד מצרים יותר מתחת ידכם[.

בנים22  ג'  והיו  גבורותיו,  את  שהמתיקו  קרח  ובני 

הג'  שנתחלפו  מה  ע"ד  הוא  אסף.  אבי  אלקנה  אסיר 

ג"ל  פעמים  הג'  אכדט"ם,  פעמים  בג'  אלקים  פעמים 

ע"ד  הם  ממותקות  גבורות  שהם  קרח  בני  א"כ  הנ"ל. 

שייכים  קרח  שבני  הרי  מצרים.  בגאולת  שהוא  הפסח 

לענין פסח.

פסח,  עם  אכדט"ם  פעמים  ג'  הוא  קרח23  בני  ורמז 

גבורות ממותקות.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות-דברים עמוד רצה

משפחות  אלה  ואביאסף  ואלקנה  אסיר  קרח  "ובני  מ"ש  וזהו   )22

הקרחי", ומבאר כאן שאלות א, ב, ג, הנזכר בהערה 1.

וקרח  תשובה,  עשו  קרח  דבני  קרח,  בני  שלשה  בדיוק  דהיו  דטעם 

יונק  כנ"ל  ומצרים  ופרעה  להיות במצרים תחת פרעה,  רצה  אביהם 

מהגבורות ד"שלשה" פעמים "אלקים" "במוכן" וכו', וכנגד זה היו 

שלשה בני קרח לתקן זה.

ועיין בפנים בלקוטי לוי יצחק כאן, דזהו הרמז דכל בני קרח מתחיל 

שמותם באות "א", כנגד הג' שמות "אלקים" שג"כ מתחיל באות א', 

וד"ל. )ראה לקמן סי' נג(.

והיינו דבחומש שמות – המספר ביציאת מצרים, נזכר השלשה בני 

קרח שעשו תשובה וכו' וד"ל.

וזהו שמבאר הקשר והרמז של בני קרח עם פסח.

ולפי ביאור הלקוטי לוי יצחק, יומתק יותר הטעם שנזכרו כאן שלשה 

בני קרח, לא רק כדפירשו כמה מפרשים )ראה האבן עזרא ועוד( לפי 

שהיו צדיקים, אלא עוד יותר, כי השלשה בני קרח מרמז על היציאה 

מקליפת מצרים ופרעה, ל"המתיק" ולתקן השלשה פעמים "אלקים" 

– המיצר הגרו"ן, וכן ל"המתיק" השלשה פעמים "במוכן" עם הכולל 

בגי' "פרעה" וד"ל.

פעמים  ג'  וכן   ,370  =  )308( קרח   +  )62 )בגי'  בנ"י  פירוש:   )23

אכדט"ם )3 × 74 = 222( + פסח )148( = 370.

כך:  הוא  הפסוק  רמז  יצחק,  לוי  הלקוטי  של  הפירוש  לפי  ונמצא 

תיבות "ובני קרח" בגי' ההמתקה כנגד קליפת פרעה ומצרים, דהיינו 

של  והתיבות  )פסח(,  מצרים  יציאת  על  קאי  קרח"  "ובני  התיבות 

השמות "אסיר אלקנה ואביאסף" בגי' "תורה" )כנ"ל סימן נא( קאי 

על תורת משה – מתן תורה )שבועות(.

)בפסח(  ממצרים"  העם  את  "בהוציאך  בפסוק  מ"ש  אחר:  ובסגנון 

על  האלקים  את  "תעבדון  ומ"ש  קרח",  "ובני  בתיבת  בגי'  רמז  זהו 

ההר הזה" )בשבועות – תורה( זהו רמז בגי' בתיבות "אסיר אלקנה 

ואביאסף" וד"ל.

ילקוט לוי יצחק על התורה
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כח

כד, א – כי יקח איש אשה ובעלה וגו'

היו משועבדים  )לפני הגאולה(  בני ישראל במצרים  א. 
ועד  גוי"2,  מקרב  "גוי  הארץ"1,  ב"ערות  למצרים,  כעבדים 
שהי' נדמה שבכמה ענינים הם כהמצריים, "הללו עובדי ע"ז 
הללו עובדי ע"ז" )כמו שטענו המלאכים אפילו בקריעת ים 
סוף3, ועל־אחת־כמה־וכמה שכן הי' בהיותם עוד במצרים 

כמו שאפילו משה רבינו אמר4(.
ובלשון החסידות, שבני ישראל היו אז משוקעים במ"ט 
שערי טומאה5, ועד שאיתא6 שבאם היו נשארים עוד רגע 

במצרים, לא היו יכולים ליגאל ר"ל!
ויציאת מצרים היתה בזה, שגם בהיותם כל כך שקועים 
הוציאם  משם  והטומאה,  הזוהמא  מקום  הארץ",  ב"ערות 
מלכי  מלך  עליהם  "נגלה  ובעצמו"7,  "בכבודו  הקב"ה 
המלכים הקב"ה וגאלם"8, ובחר בהם, "הניח את העליונים 
ואת התחתונים ולא בחר בכולם כי אם בישראל עמו כו'"9, 
"ובנו בחרת מכל עם ולשון" )שזה קאי על "הגוף החומרי 
הנדמה10 בחומריותו לגופי אומות העולם"11(, "כדי לקרבם 

אליו בקירוב ויחוד אמיתי וכו'" בשעת מתן תורה...
וצריך להבין:

ו"עובדי  גוי"  "מקרב  שהיו  זה  על  הבט  שמבלי  היתכן, 
עבודה זרה" )כטענת משה כנ"ל( גאלם הקב"ה?

המלכים  מלכי  מלך  עליהם  ד"נגלה  באופן  ובפרט 
ובעצמו", דלכאורה: אפילו "תפלה קלה  הקב"ה" "בכבודו 
ו"דבר  גלולים",  מלאה  שהי'  לפי  הכרך  בתוך  התפלל  לא 
חמור כזה )החודש הזה לכם( לא כל שכן"12 – וא"כ, איך זה, 
ש"מלך מלכי המלכים הקב"ה" "בכבודו ובעצמו" ירד ויבוא 

בתוך ארץ מצרים, בעיר מצרים, בבית פרעה וכו'?!
ויובן זה על פי הלכה ברמב"ם:

בה  נמצא  כך  ואחר  אשה  שהמקדש  כותב13,  הרמב"ם 
שקדשה.  לפני  המום  אודות  ידע  האם  תלוי  זה  הרי  מום, 
שהיא  הדין  קדשה,  כן  פי  על  ואף  זה,  מלפני  ידע  ובאם 

מקודשת, כי "שמע )אודות המום( ורצה".
ובני ישראל –  ומזה מובן בנוגע לנישואין שבין הקב"ה 

1( מקץ מב, ט. יב. )וראה קה"ר פ"א, ד בסופו( וראה פרש"י לך יב, יט. אחרי יח, ג.

2( ואתחנן ד, לד. ראה גם מכתב ער"ח ניסן ה'תשמ"ח.

3( זוהר חלק ב', קע, רע"ב. מכילתא בשלח יד כח.

4( שמות רבה פמ"ג, ח.

5( ראה אור התורה שיר השירים עמוד רס ואילך. ובכמה מקומות.

6( הובא בהגדה של פסח עם לקוטי טעמים ומנהגים פיסקא מצה זו )עמוד ל(. וש"נ.

7( הגדה של פסח פיסקא ויוציאנו.

8( הגדה של פסח פיסקא מצה זו.

9( תניא פרק מו.

לגבי  גם  אלא(  למטה,  בשר  לעיני  רק  )לא  הוא  העולם  אומות  לגופי  והדמיון   )10

למעלה כביכול, שדוקא אז שייך ענין בחירה, בב' דברים דומים ושוים זה לזה.

11( תניא פרק מט.

12( פירוש רש"י בא יב, א.

13( הלכות אישות פרק כב הלכה ב.

"המקדש עמו ישראל בחופה וקידושין" – ביציאת מצרים 
ומשפטיו  חוקיו  ליעקב  דבריו  "מגיד  ]שהרי  תורה14  ומתן 

לישראל", מה שהוא עושה מצוה לאחרים לעשות15[:
מכיון שעוד לפני שהקב"ה קידש את בני ישראל, ועוד 
ידע הקב"ה  לגלות מצרים – הרי  לפני שבני ישראל הלכו 
בהיותם  במצרים  ישראל  בני  שיקבלו  ה"מומים"  אודות 
יודע  הקב"ה  כי  וכו'"(16,  זרה  עבודה  )"עובדי  גוי"  "מקרב 
ויודע תעלומות וחוזה מראש מה שיהי' אחר כך,  עתידות 
ואף על פי כן הבטיח הקב"ה )בברית בין הבתרים( ש"אחרי 
כו',  ישראל  בני  את  יקדש  ושהוא  גדול"17  ברכוש  יצאו  כן 
שבני  ה"מומים"  למרות  חלים,  שהקידושין  הוא,  הדין  אזי 

ישראל מקבלים, גם "מומים" חמורים.
"שמע  הוא  ברמב"ם  וברורה  צחה  הלשון  מזה:  ויתירה 
ורצה" לא "שמע והסכים" או "וויתר" וכיו"ב: מכיון שהבעל 
ידע על המום מלפני זה, אזי הדין שלא רק שהסכים על זה, 

או ויתר על זה, אלא "רצה".
אודות  מקודם  שידע  מכיון  להקב"ה:  בנוגע  ועד"ז 
כמבואר  כן.  שיהי'  ש"רצה"  ראי'  זה  הרי  שיהיו,  המומים 
"נורא  שהקב"ה  זה  מצד  בא  המומים  ענין  שכל  בכ"מ18, 
עניינים  שיהיו  הקב"ה  של  ורצונו  אדם"19,  בני  על  עלילה 
הפכיים, בכדי שעל ידי זה יתוסף )נוסף לעבודת הצדיקים( 

גם מעלת עבודת התשובה,
כמאמר  )"רצה"(,  האמיתי  רצונו  הוא  בזה   – ואדרבה 
צדיקים  אין  עומדים  תשובה  שבעלי  שבמקום  חז"ל20 

גמורים עומדים שם, ועד ש"אין יכולים לעמוד שם"21.
ב"ערות  כו'  והעלמות  המומים  כל  על  הבט  ולכן, מבלי 
ונישואין  ישראל,  ובני  הקב"ה  הנישואין שבין  נהי'  הארץ", 
באופן  עולמים,  ולעולמי  לעד  עד,  עדי  בנין   – בשלימותם 

ד"והיו לבשר אחד"22, ישראל וקוב"ה כולא חד23.
כפי שיהי' בשלימות ובגלוי בגאולה האמיתית והשלימה 
אראנו  מצרים  מארץ  צאתך  ש"כימי  צדקנו,  משיח  ע"י 

נפלאות"24.
תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ח חלק ג' עמוד 58 
ואילך

14( יום חתונתו זה מתן תורה – ראה תענית כו, ב במשנה. ועוד.

15( תהלים קמז, יט.שמות רבה פ"ל, ט.

16( ראה שמות רבה פמ"ג, ח.

17( לך טו, יד.

18( ראה תורת חיים תולדות ד"ה ויתן לך פרק י ואילך. לקוטי שיחות חלק יח עמוד 

395. וש"נ.

19( תהלים סו, ה. תנחומא וישב ד.

20( ברכות לד, ב.

21( רמב"ם הלכות תשובה פרק ז הלכה ד.

22( בראשית ב, כד.

23( ראה זוהר חלק ג עג, א.

24( מיכה ז, טו.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת תצא 
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i"yx£‰ÓÁÏnÏ ‡ˆ˙ŒÈk∑ הּכתּוב - הרׁשּות ּבמלחמת ƒ≈≈«ƒ¿»»ְְְִֶֶַָָ
"וׁשבית  לֹומר: אין ארץֿיׂשראל ׁשּבמלחמת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמדּבר,

נׁשמה"ׁשביֹו" ּכל תחּיה "לא נאמר: ּכבר ׁשהרי ,. ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָֹ

BÈ·L ˙È·LÂ∑ׁשּבתֹוכּה ּכנענים ואףֿעלּֿפי ,לרּבֹות ¿»ƒ»ƒ¿ְְְְֲִִֶַַַַָ
אּמֹות  מׁשבע .ׁשהן ִֵֶֶַֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(159 'nr l jxk zegiy ihewl)

ׁשביֹו וׁשבית . . אֹויבי על לּמלחמה תצא י)ּכי (כא, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ
ּובכללּות  האדם, ׁשל האֹויב הּיצר, מלחמת הינּו זֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָמלחמה
ּבעת  ּתכף לדעת, יׁש ה'. אֹויבי ּכל נגד  הּמלחמה – ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָיֹותר

עֹומדים ׁשּבעצם זֹו, למלחמה אֹויביהּיציאה למעלה על , ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָ
אמּתית, מציאּות יׁש ּבה', הּדבּוקים ליׂשראל, רק ּכי ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָמּמּנּו,

לּקדּׁשה. המנּגדים ,"אֹויבי" -ׁשביֹווׁשבית מה־ּׁשאין־ּכן ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ
לּקלּפה  ׁשּכן אצלֹו, ּבּׁשביה ׁשהיה ּדבר האֹויב מן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָלֹוקחים
ּבּׁשביה  אצלּה ּׁשּנפל מה רק עצמּה, מּצד ּומציאּות ּתקף ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹאין

הּקדּׁשה. ְְִַָֻמּגבּול
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,"אֹויבי על לּמלחמה תצא "ּכי ּכתּוב ּפרׁשתנּו ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבתחילת
מדּבר". הּכתּוב - הרׁשּות "ּבמלחמת רׁש"י ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָּומפרׁש

לּמלחמה  תצא ׁש"ּכי ּבארּוּכה מבֹואר חסידּות ּבדרּוׁשי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָוהּנה,
ּבׁשעת  הּיצר־הרע עם הּיצר־טֹוב מלחמת על קאי ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָגֹו'"
זה  ּבכל (ראה קרבא" ׁשעת צלֹותא ּד"ׁשעת ְְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָהּתפּלה,

ּבפרׁשתנּו). ואֹור־הּתֹורה ְְְִֵֵַָָָָָּבלּקּוטי־ּתֹורה
רׁש"י  ׁשל ּפרּוׁשֹו מתאים הּיצר, ּבמלחמת ּדגם לבאר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָויׁש

מדּבר": הּכתּוב - הרׁשּות ְְְְִֵֶֶַַָָ"ּבמלחמת
מקֹומֹות ּבכּמה במדבר מבֹואר לקוטי־תורה ואילך. ד ה, (תורה־אור ְְְַָָ

ועוד) תרנ"ט. חנוכה נר ת"ר ד"ה ד. ּבברּור ג, אֹופּנים ּב' ְִֵֵֶַׁשּיׁש
מנּוחה. ּבדר ב. מלחמה. ּבדר א. הּיצר־הרע: ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָוהכנעת

הּיצר־הרע  הכנעת - קרבא" "ׁשעת היא הּתפּלה ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָָָּדעבֹודת
לימּוד  עבֹודת מה־ּׁשאין־ּכן מלחמה. ּובדר יגיעה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָעל־ידי
ׁשלֹום", נתיבֹותיה וכל נֹועם ּדרכי "ּדרכיה נאמר עליה ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּתֹורה,
ּבנפׁשֹו, אלֹוקּות ּומגּלה ממׁשי הּתֹורה לימּוד על־ידי ְְְְְֱִִִֵֶַַַַַָּכי
ּובלי  מּמילא, ּבדר ונכנע הּיצר־הרע מתּבּטל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָועל־ידי־זה

ּבמלחמה. ְְִֶָָצֹור
מלחמת  נקרא מלחמה על־ידי הּיצר־הרע ׁשּברּור מה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָוזהּו
ּכי  "רׁשּות", ּבגדר רק היא זֹו מלחמה עיקר ּדכל ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָהרׁשּות",

ּוב  מלחמה, ּבלי הּיצר־הרע, את להכניע אחרת ּדר אֹופן יׁשנּה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ּתֹורה. ׁשל עבֹודה על־ידי - מנּוחה ְְֲֵֶֶַָָָׁשל
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התחלתּה ּובוּדאי ּבּתֹורה, ענין ּכל הֹוראה. מּלׁשֹון היא ְְְְִִִַַַַָָָָָָָָָּתֹורה
ּבחּיי  נצחית והֹוראה הֹוראה מהּוה ּבּתֹורה, ּפרׁשה ׁשל ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָּוׁשמּה

וטף. נׁשים אנׁשים יהּודי, ּכל יהּודי, ׁשל ְְֲִִִִֶַַָָָָהּיֹום־יֹום
מּפרׁשת  יהּודי לכל הנצחית ההֹוראה מהי להבין: ְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָָָָוצרי
ה' ּונתנֹו אֹויבי על לּמלחמה תצא "ּכי - ּבּתֹורה ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּׁשבּוע

ׁשביֹו"? וׁשבית ּביד ְְְֱִִֶֶָָָֹאלקי
הרׁשּות  ּבמלחמת קאי לּמלחמה" תצא ׁש"ּכי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּובפרט
הּזה  ּבּזמן ׁשּיכת ׁשאינּה מדּבר"), הּכתּוב הרׁשּות ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ("ּבמלחמת
יׂשראל  ּבני לעבֹודת מּזה הנצחית ההֹוראה איפֹוא מהי -ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
ׁשל  ּבאֹופן עד הּמקֹומֹות, ּובכל הּזה) ּבּזמן (ּגם הּזמּנים ְְְְְְִֶֶֶַַַַַַַַָָּבכל

ּבעיני הּתֹורה) (ּדברי יהיּו יֹום "?חדׁשים "ּבכל ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָ
ּבהקּדים: ְְְִַָויּובן

עבֹודתֹו חלקים: ׁשני ּבכללּות יׁשנם יׂשראל ּבני ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבעבֹודת
ּבחלקֹו ועבֹודתֹו הּמצֹות, וקּיּום הּתֹורה לימּוד - ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָּבּקדּוׁשה
ּכלי  ולעׂשֹותּה העֹולם, ּגׁשמּיּות את ּולזּכ לברר - ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָּבעֹולם

יתּבר לֹו "ּדירה - הּידּוע ּובּלׁשֹון ואלקּות. ְְֱִִִֵֶַַַָָָָָֹלקדּוׁשה
ְְִַּבתחּתֹונים".

עֹוׂשים  ׁשּבֹו ּבאֹופן מתּבּטא - העבֹודֹות ׁשּתי ּבין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָההבּדל
ׁשלֹום, ּבדרכי ּבכלל היא - ּבּקדּוׁשה העבֹודה העבֹודה: ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָאת
מה־ּׁשאין־ּכן  מנּגד. ,"אֹויבי" עם מתעּסקים לא זה ּבענין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹּכי
תצא  "ּכי מלחמה, ׁשל ּבאֹופן היא - העֹולם ּדברּור ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָָהעבֹודה
הרי  ׁשּבגלּוי ּבאֹופן נבראּו "ּתחּתֹונים" :"אֹויבי על ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָלּמלחמה
הם  הרי עצמם ּומּצד לאלקּות, ּומנּגד הּמעלים "אֹויבי" ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹהם

"ּדירה מ(להיֹות) והיפ ,ּבער יתּברׁשּלא צרילֹו ולכן ," ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹ
ּדירה להּלחם  ולעׂשֹותֹו אֹותֹו לכּבֹוׁש ּכדי העֹולם עם ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָ

ׁשּבּה האדם,להקּב"ה, (ּכמֹו עצמּותֹו ּבכל ּבגלּוי הּקּב"ה נמצא ְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָָָָ
הּפרטית). ּבדירתֹו ׁשּנמצא ְְְְִִִִֶַָָָָּכביכֹול,

ׁשל  והסּתר העלם - "ּד"אֹויבי ׁשהּמציאּות היֹות מּזה: ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָיתרה
ּברא  הּוא עצמֹו, הּקּב"ה ידי על נבראה - ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָה'ּתחּתֹונים'
(ּכׁשם  "ּתחּתֹון" ׁשל ּתכּונה ּתהיה הּזה) (ּדעֹולם ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּבגׁשמּיּות
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ּכּמה  עד מּובן "עליֹון"), ׁשל ּתכּונה עם הרּוחנּיּות את ְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּברא
חס־וׁשלֹום, עצמֹו ּבכח (לא הּמנּגד ּדמציאּות הּתֹוקף ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָֹֹּגדֹול
- ּכזה) ּבאֹופן הּמנּגד את ׁשּברא הּקּב"ה ׁשל ּבכחֹו ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹאּלא

את יֹותר עֹוד מחּזק זה הרי ׁשּכן, ׁשּזקּוק הּמלחמה וכיון ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
להקּב"ה. ּדירה העֹולם את לעׂשֹות ּבכדי יהּודי ּכל ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָלּה

"ּכי הּלׁשֹון מּובן ו"תצא ועל־ּפי־זה אֹויבי":על לּמלחמה", ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
אּמֹות) (ד' ּבּתחּום הּוא יהּודי ׁשל הּקבּוע ׁשּמקֹומֹו ְְְִִֵֶֶַַַָָּכיון

אצלֹו להיֹות צריכה (עליֹון), לצאת יציאה ּדקדּוׁשה מּמקֹומֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָ
לֹו ׁשּניּתן לכ מּודע ׁשּיהיה ּוכדי 'ּתחּתֹונים'. עם ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָלמלחמה
ּתחּתֹון, ׁשל מציאּות ּכנגד מלחמה ּבּמלחמה, לנּצח ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּכח
ׁשּזֹוהי  הּפסּוק אֹומר - הּקּב"ה על־ידי ׁשּנברא ּכזה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָותחּתֹון

" לּמלחמה הּיהּודי על יציאה ,מאֹויבי למעלה ,"אֹויבי ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ּוכדלקּמן. ,אֹויבי ("על") מעל עֹומד לּמלחמה) ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָ(הּיֹוצא

"אֹויבי על לּמלחמה תצא ּד"ּכי העבֹודה - יֹותר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָּובפרטּיּות
ּבבחינת  הם ׁשּלֹו הּבהמית ונפׁש הּגּוף עצמֹו: ּבאדם ּגם ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָיׁשנּה
לּמלחמה  לצאת ועליו האלקית), (נפׁש לנׁשמתֹו ּביחס ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּתחּתֹון
ּגּופֹו ׁשל הּטבעּיֹות הּנטּיֹות על להתּגּבר - הּיצר מלחמת -ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַ
לעבֹודת  יפריעּו ׁשּלא ּובאֹופן אֹותן לכּבֹוׁש הּבהמית, ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָֹונפׁשֹו
אּלּו, ּבכחֹות ּגם ה' את ׁשּיעבֹוד - מּזֹו יתירה ועד ׁשּלֹו, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָֹה'
להיֹותֹו - זה על הּכח לֹו וניּתן ."יצרי ּבׁשני - לבב ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹ"ּבכל

" אֹויבי".על (נׁשמתֹו) ְְִֶַָ
אלּול: חֹודׁש - זה לזמן ּבנֹוגע הֹוראה ּגם יׁשנּה ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָּומּזה

יׂשראל  ׁשּכל מּכיון לּיהּודי: ולטעֹון לבֹוא יכֹול ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּיצר־הרע
העבֹודה  עניני ּכל את יהּודי ּכל קים ּבוּדאי ּכׁשרּות, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבחזקת
ּכבר  עברּו אּלא אחד, יֹום ּבמׁש רק ולא אלּול, ְְְְְֱֶֶֶֶֶַָָָָֹּדחֹודׁש
רצּופים  ימים עׂשרה זה, ּבחֹודׁש ימים מעׂשרה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָלמעלה
הּתֹורה  ּבלימּוד והֹוספה לי", ודֹודי לדֹודי "אני ׁשל ְְְְֲֲִִִִִֶַָָָָָּבעבֹודה
מֹוסיפים  יׂשראל ׁשּבני הענינים ּכל עם ּבהידּור, הּמצֹות ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַָָָָוקּיּום
ואם־ּכן  - ׁשּלפני־זה) ּבהתועדּויֹות (ּכמדּוּבר אלּול ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָּבחֹודׁש
לעׂשֹות  להמׁשי - על־ּכל־ּפנים אֹו "לנּוח", עכׁשו ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָאפׁשר
ּכבר  ׁשּיׁשנּה ּובפרט והדרגה, ּבסדר אבל העבֹודה, ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָאת
ואפילּו וכּו'. וכּו' רצּופים ימים עׂשרה ּבמׁש ּבזה ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָָָהרגילּות
אין  אבל ּבזה, להֹוסיף אפׁשר - ּבעבֹודה להֹוסיף רֹוצים ְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָאם
רעׁש עם "מלחמה", ּבאמצעּות לכ להּגיע הכרח ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּכל
ואפילּו להּלחם. מי עם לכאֹורה אין ּכבר ׁשּכן, - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָּו'ׁשטּורעם'
מאׁשר  ּבקדּוׁשה, לפעֹול עדיף הרי - להּלחם ּבמה יׁש ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָאם

ׁשּדֹורׁשת ּבמלחמה למלחמה.יציאה להתעּסק ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
האחרֹון  ּדֹור להיֹותֹו ּבמיּוחד: זה ּבדֹורנּו מתחּזקת זֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָּוׁשאלה
הּמלחמה  עבֹודת ׁשל הענינים ריּבּוי (ּולאחרי הּגלּות ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשל
ׁשּיהיה  זה), ּדֹור וּכֹולל עד הּדֹורֹות, ּבמׁש יׂשראל ּבני ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּפעלּו
יֹותר  מתאים לכאֹורה היה - ּדהּגאּולה הראׁשֹון ּדֹור ְְְְִִִֵַַַָָָָָּגם
עלּיֹות  ׁשל ּבאֹופן ּדלעתיד־לבא ּבעבֹודה לפעֹול ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶָָָָֹׁשּיתּכֹוננּו
להתעּסק  מאׁשר עצמּה, ּבּקדּוׁשה חיל") אל מחיל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ("ילכּו

מלחמה. עניני ְְְִִִֵָָעם

"אֹויבי על לּמלחמה תצא "ּכי מּפרׁשת ההֹוראה יׁשנּה ּכ ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָעל
העבֹודה  לעׂשֹות ׁשּצרי אלּול), ּבחֹודׁש ּתמיד אֹותּה ְֱֲֲִִִֶֶֶַָָָָָ(ׁשּקֹורין
להלחם  - לעצמֹו ּבנֹוגע הן מלחמה, ׁשל ּבאֹופן אלּול ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּדחֹודׁש

טב  לעבֹודה ּולׁשּנֹות ּבנֹוגע והן דּקדּוׁשה, טבע ּגם רגילּותֹו, ע ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
חדּורים  לא ׁשעדין ּבעֹולם חלקים ולכּבֹוׁש ללחֹום - ְְְֲֲֲִִִִִֶַָָָָָֹּבעֹולם

ולעׂשֹותם ּבקדּוׁשה, יתּבר.ּדירה לגמרי לֹו ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָ
ּבּגלּות  האחרֹון הּדֹור להיֹותֹו אּדרּבה: - זה לדֹורנּו ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָּובנֹוגע
לסּים  יתרה אחריּות עלינּו מּוטלת - ּדהּגאּולה הראׁשֹון ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָודֹור
ׁשל  ה'" מלחמֹות ל"יּלחם הּדר את ּולהכין הּמלחמה, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָאת
אחד  ׁשּבכל ניצֹוץ־מׁשיח על־ידי [ועל־ּדר־זה צדקנּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמׁשיח

ְִִֵָמּיׂשראל].
מלחמה  ׁשל ּבאֹופן - להֹוסיף צרי יהּודי ּכל לּפֹועל: ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָּובנֹוגע
העבֹודה  ּובכללּות אלּול, ּדחֹודׁש הענינים ּבכל - הּטבע ְְְְְֱֲִִִִֶֶַַָָָָָָוׁשינּוי
הּקּב"ה  אל יׂשראל ּדבני ההתקרבּות לי", ודֹודי לדֹודי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָּד"אני

ּומצֹותיה. הּתֹורה קּיּום על־ידי (וׂשמחה), אהבה ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָמּתֹו
מּתֹו - (ּובפרט הּתֹורה ּבלימּוד ההֹוספה על־ידי - ְְְְִִִִֵַַַָָָָָּובמיּוחד
(אׁשר  הּקּב"ה עם ּבמיּוחד מתאחדים ׁשעל־ידי־זה ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאהבה),
יהבית"), ּכתבית נפׁשי "אנא ּבתֹורתֹו, עצמֹו את ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָ"הכניס"

כּו'", נפלא ְְִִָּב"יחּוד
יהּודים  על להׁשּפיע כן ּוכמֹו הּתֹורה, ּבלימּוד ּבעצמֹו ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָלהֹוסיף
ּתינֹוקֹות  טף, - מיּוחדת ּובהדּגׁשה ונׁשים, אנׁשים - ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָנֹוספים
ּבׁשיעּורי  - ּובפרט הּתֹורה, ּבלימּוד ׁשּיֹוסיפּו - רּבן ּבית ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשל

ּברּבים. ִַָָּתֹורה
ּבני  את מאחדת ׁשהיא הּצדקה, נתינת על־ידי - כן ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּוכמֹו
יׂשראל  ואהבת ה' לאהבת ּכלי נעׂשה ׁשּזה ּביחד, ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָיׂשראל

לי"). ודֹודי לדֹודי ("אני הּקּב"ה ְְְֲִִִִֵַַָָעל־ידי
הּתפּלה, עבֹודת - אלּול ּדחֹודׁש העבֹודה קּוי ּבׁשאר ְְְְֱֲֲִִֵֶַַַַָָָָוגם

ּגאּולה. ׁשל ּבאֹופן - זה ּבכל והׁשלמּות הּתׁשּובה, ְְְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָעבֹודת
וחתימה  ּכתיבה ּבברּכת יֹותר עֹוד יֹוסיף ׁשּזה ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָויהי־רצֹון,
ּומתּוקה, טֹובה לׁשנה יׂשראל, ּבני ּולכל יהּודי לכל ְְְְְְְִִֵֵָָָָָָָָטֹובה

יחד, ּגם ּוברּוחנּיּות ּבגׁשמּיּות והּנגלה, הּנראה ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָּבטֹוב
הא  הּגאּולה - עיקרית הכי הּברכה על־ידי מּתיתעדי והׁשלמה ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָ

אלקי ה' "ּונתנֹו וינּצח, ה' מלחמת יּלחם אׁשר צדקנּו, ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמׁשיח
העֹולם  (ׁשאּומֹות הּׁשביה עיקר - ׁשביֹו" ּו"וׁשבית ,"ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָּביד
למקֹומם  ׁשחֹוזרים על־ידי־זה הּמקּדׁש, ּבית - אחריה) ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָרדפּו
ׁשעׂשה  הּמׁשּכן עם ּביחד ׁשני, ּובית ראׁשֹון ּדבית ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָהּמׁשּכֹונֹות
אד' מקּדׁש הּׁשליׁשי, הּמקּדׁש ּבית ּבנין - ועיקר ועֹוד ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָֹמׁשה,

,ידי ְֶָּכֹוננּו
ולקחּת גֹו' הארץ אל תבֹוא ּכי) "(והיה ּבפׁשטּות יקּוים ְְְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָָָואזי
ּבבית  הּביּכּורים ּומביאים גֹו'" האדמה ּפרי ּכל ְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָמראׁשית

הּׁשליׁשי, ְְִִִַַָהּמקּדׁש
לּמלחמה" תצא "ּכי הּמלחמה, ענין ׁשלמּות ּגם יׁשנּה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָואז
הּקרּבנֹות  עבֹודת לאּׁשי", "לחמי - לחם מּלׁשֹון מלחמה -ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָ

מּמׁש. ּומּיד ּתיכף - זה וכל הּמקּדׁש, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָּבבית



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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ּת ּדּברה הרע לא יצר ּכנגד אּלא אין ֹורה ׁשאם , ְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹ

אם  אבל ּבאּסּור. יּׂשאּנה מּתירּה, ְֲִִִִֶַַָָָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

"ּכי  אחריו: ׁשּנאמר ׂשֹונאּה, להיֹות סֹופֹו ְְְֱֲִִֶֶַַָָָָנׂשאּה,
סֹורר  ּבן מּמּנה להֹוליד וסֹופֹו וגֹו'", לאיׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָתהיין

הּללּו ּפרׁשּיֹות נסמכּו לכ .ּומֹורה, ְְְִִֶַָָָָ
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:äéðøtö-úà äúNòå§¨«§−̈¤¦¨«§¤«¨

i"yx£‰È¯tˆŒ˙‡ ‰˙NÚÂ∑ ׁשּתתנּול ּתגּדלם .ּכדי ¿»¿»∆ƒ»¿∆»ְְְְִֵֵֵֶַַ

ÈÚ¯z˙Âיא  eÊÁ ˙¯ÈtL ‡˙z‡ ‰È·La ÈÊÁ˙Â¿∆¡≈¿ƒ¿»ƒ¿»«ƒ«≈¿ƒƒ¿≈
:ez‡Ï CÏ d·q˙Â d·«¿ƒ¿«»¿ƒ¿

Èa¯˙eיב  dLÈ¯ ˙È Ál‚˙e C˙È· B‚Ï dpÏÚ˙Â¿»≈ƒ«¿≈»¿««»≈«¿«ƒ
:‡‰¯ÙeË ˙È»¿»»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(àé).øàz úôé úLàaEzMd xAC ¥¤§©Ÿ©¦¥©¨
ixtqaE .dedA(d `vz)ENt` oipn ©Ÿ¤§¦§¦¦©¦£¦
xnFl cEnlY ,dxErk,dá z÷Lçås` §¨©§©§¨©§¨¨©

mdxa` iAxe .x`Y zti Dpi`W iR lr©¦¤¥¨§©Ÿ©§©¦©§¨¨
waC `Ed dPde .eipirA x`Y zti xn`̈©§©Ÿ©§¥¨§¦¥¨¥

:"zi`xe" mr¦§¨¦¨
øékæäåaEzMdá z÷Lçå,d`NW §¦§¦©¨§¨©§¨¨¤Ÿ

wWgd ipRn wx Fl dPxiYi©¦¤¨©¦§¥©¥¤
m` la` ,eilr xABzn Fxvi zFidA¦§¦§¦§©¥¨¨£¨¦
DzliraA wWg Fl oi`W FnvrA `vFn¥§©§¤¥¥¤¦§¦¨¨
`l ,dX` Fl zgwl dvFx `EdW `N ¤̀¨¤¤¨©©¦¨Ÿ

ixtqA Exn` Kke .Ffl `Vi(my)zç÷ìå ¦¨¨§¨¨§§¦§¦§¨©§¨
,äMàì Eì`A`l Ff ixd xn`z `NW §§¦¨¤ŸŸ©£¥§©¨

:ig`l Ff ixd£¥§¨¦
àøîâáeiYW gTi `NW (.ak oiyecw) ¦§¨¨¤Ÿ¦©§¥

,Fl zg`e Fpal zg` ,miWp̈¦©©¦§§©©
DzF`A xEQ`de .Fl zg`e eia`l zg ©̀©§¨¦§©©§¨¦§¨

:DCal ENt` FpA lWai dxez ¤§£¦§©¨
(áé).äéðøtö úà äúNòåmlCbY §¨§¨¤¦¨§¤¨§©§¥

ixacM i"Wx oFWl ,lEpzYW icM§¥¤¦§©¥¨©¦§¦§¥
`aiwr iAx(.gn zenai)WxR oke , ©¦£¦¨§¥¥¥

didi mYrcl dPde .qElwpE`§§§¦¥§©§¨¦§¤
"äúNòå"d`EaYd z` zUre FnM §¨§¨§§¨¨¤©§¨
(`k dk `xwie).dIUr `xTY dginSd iM ,¦©§¦¨¦¨¥£¦¨

ixtqA la`(f `vz)ixacl di`x xn` £¨§¦§¦¨©§¨¨§¦§¥
dUr `le eilbx dUr `le ,xfril` iAx©¦¡¦¤¤§Ÿ¨¨©§¨§Ÿ¨¨

FntU(dk hi a"y).dlFcb di`x `ide , §¨§¦§¨¨§¨
ihRWn dN` lM iM xnF` ip` Kkl§¨£¦¥¦¨¥¤¦§§¥
z` dzkaE l` KWnp lMde ,zEla £̀¥§©Ÿ¦§©¤¨§¨¤

DO` z`e dia`(bi weqt)gNbYW dEve , ¨¦¨§¤¦¨§¦¨¤§©¥©
z` fbIe oiprM ,zFla`d KxcM DW`xŸ¨§¤¤¨£¥§¦§©©¨¨¤

FW`x(k ` aei`)Kxfp ifB oke ,aFI`Cdinxi) Ÿ§¦§¥¨¦¦§¥
(hk fzEla` mipxRSd zvivw oke ,§¥§¦©©¦¨§©¦£¥

:W`xd gENbM§¦©¨Ÿ
déáL úìîN úà äøéñäå øîàå§¨©§¥¦¨¤¦§©¦§¨

,äéìòî,la` icbA WAlY xnFlM ¥¨¤¨§©¦§©¦§¥¥¤
Eúéáa äáLéådpnl`MuEg `vz `le §¨§¨§¥¤§©§¨¨§Ÿ¥¥

,llM,dnà úàå äéáà úà äúëáe §¨¨§¨¤¨¦¨§¤¦¨
df lM dUrze,íéîé çøéKxC ok iM §©£¤¨¤¤©¨¦¦¥¤¤

:mila`d̈£¥¦
ìòåEpizFAx zrC(`i `vz ixtq)mixnF`W §©©©©¥¤§¦

dEv ,Diti z` xrkl lMdW¤©Ÿ§©¥¤¨§¨¦¨
,dilrn mi`Pd micbAd xiqYW¤¨¦©§¨¦©¨¦¥¨¤¨
mdizFpA md mixEx` miFBdW¤©¦£¦¥§¥¤
zFpfl icM dnglOA zFhXwzn¦§©§©¦§¨¨§¥¦§
lEEp `EdW DW`x z` gNbzE .odixg ©̀£¥¤§©¥©¤Ÿ¨¤¦
miWPd bdpn iM mipxRSd uTze ,lFcB̈§¦Ÿ©¦¨§©¦¦¦§©©¨¦
KERd ipinA mravlE mzF` lCbl§©¥¨§¨§¨§¦¥©
dvivTd aEzMd `xwie .mipFraSde§©¦§¦§¦§¨©¨©§¦¨
mtVde milbxd xrU iM xEarA ,dIUr£¦¨©£¦¥¨¨©§©¦§©¨¨

:mzF` EvSwi mlcbl mipxRSd mB©©¦¨§©¦§¨§¨§©§¨
äàøpäå,xSwn oFWl `Ed iM ,ipirA §©¦§¤§¥©¦¨§ª¨

,oaEOd xacA xSwl Elibxd¦§¦§©¥§¨¨©¨
FntU z`e eilbx z` dUr `l Fnrhe§©£Ÿ¨¨¤©§¨§¤§¨
gENbl fnxi ,mda dUrPd dUrOd©©£¤©©£¨¨¤¦§Ÿ§¦©
zvigxl F` ,mtVde milbxd xrU¥¨¨©§©¦§©¨¨¦§¦©
l`iGr oA ozpFi zrC oke .onvr milbxd̈©§©¦©§¨§¥©©¨¨¤ª¦¥
xRq `le Dilbx zi shW `l xn`W¤¨©Ÿ¨©©©§¥§Ÿ¦¥

oke .DintU,äéðøtö úà äúNòå §¨¥§¥§¨§¨¤¦¨§¤¨
miWxtnde .mipxRSd dUrni"yx oiir) ©£¥©¦¨§©¦§©§¨§¦

(f ` ziy`xa,oETY dIUr mrh iM Exn`̈§¦©©£¦¨¦
Fz` zFUrl xdnie oke(f gi my): §¥©§©¥©£Ÿ

íòhäå`idW ipRn ,FGd dWxRA §©©©©¨¨¨©¦§¥¤¦
oi`e ,DgxM lrA zxIBzn¦§©¤¤§©¨§¨§¥
DzC afrl uRgY m` DzF` oil`FW£¦¨¦©§Ÿ©£Ÿ¨¨
la` ,mixBA dUrp xW`M cdizdlE§¦§©¥©£¤©£¨©¥¦£¨
l`xUi zxFY xnWYW lrAd Dl xn`iŸ©¨©©©¤¦§Ÿ©¦§¨¥
mrh dfe .Dz`xi afrze DgxM lrA§©¨§¨§©£Ÿ¦§¨¨§¤©©

,dnà úàå äéáà úà äúëáeiM ¨§¨¤¨¦¨§¤¦¨¦
`Ede ,didl` z`e DOr z` afrz©£Ÿ¤©¨§¤¡Ÿ¤¨§

`N` dia` oi` ,`aiwr iAx lW FWxcn¦§¨¤©¦£¦¨¥¨¦¨¤¨
xn`PW oiprM ,miakFM zcFara dinxi) £©¨¦§¦§©¤¤¡©

(fkY` oa`le dY` ia` url mixnF`§¦¨¥¨¦©¨§¨¤¤©§
lr zlA`zn `id iM ,llMde .EpYcli§¦§¨§©§©¦¦¦§©¤¤©

:xg` mrl didze DzC z` dafr̈§¨¤¨¨§¦§¤§©©¥
ïëzéålrA dzF` oiliAhn oiC ziAW §¦¨¥¤¥¦©§¦¦¨§©

,micarA miUFrW FnM ,DgxM̈§¨§¤¦©£¨¦
wigxd ,hRWOM zcdizn Dpi`W ipRnE¦§¥¤¥¨¦§©¤¤©¦§¨¦§¦

:dGd onGd lM aEzMd DzF`¨©¨¨©§©©¤
íòèåzrC lr ,ikAde zEla`d §©©¨£¥§©¤¦©©©

ilE` lEpzYW icM ,EpizFAx©¥§¥¤¦§©¥©
xn` mdxa` iAxe .dPOn FwWg xari©£Ÿ¤§¦¤¨§©¦©§¨¨¨©
mikFAd hRWnM onf dxFYd Fl dpzp iM¦¨§¨©¨§©§¦§©©¦
EzOW DO`e dia` cFakl ,zn lr©¥¦§¨¦¨§¦¨¤¥

:dnglOA©¦§¨¨
áøäåmikFaPd dxFnA xn`(`n b), §¨©¨©§¤©§¦

gFpn `vnYW dilr dlngl§¤§¨¨¤¨¤¦§¨¨©
hwWde gFpn miAvrl Wi iM ,DWtpl§©§¨¦¥¨£©¦¨©§©§¥
`l `Edd onGaE ,mla`e mzIkaA¦§¦¨¨§¤§¨©§©©Ÿ

:dPlrai `le Dzc gipdl dPgixki©§¦¤¨§¨¦©¨¨§Ÿ¦§¨¤¨
ìòåwx ,dilr lngl i`pRd oi` iYrC §©©§¦¥©§©©§Ÿ¨¤¨©

diRn dxf dcFar mW xwrIW¤¥¨¥¥£¨¨¨¦¦¨
cECPd zlgB cFr zFAklE ,DANnE¦¦¨§©©¤¤©¦
oi`W .DOrnE DO`nE dia`n cExRde§©¥¥¨¦¨¥¦¨¥©¨¤¥
dqEp` dX` mr aMWl oEbd̈¦§©¦¦¨£¨
l"f EpizFAx ExiMfdW FnM ,zlA`znE¦§©¤¤§¤¦§¦©¥©

(:k mixcp)lke ,aNd zWExB ipA mixfnnA§©§¥¦§¥§©©¥§¨
didl`l DAlA zwrFSd z`f oMW¤¥Ÿ©¤¤§¦¨¥Ÿ¤¨
l`e DOr l` DaiWdlE DliSdl§©¦¨§¨¦¨¤©¨§¤
dEricFi xW`M dPde .didl ¡̀Ÿ¤¨§¦¥©£¤¦¨
DYclFnE DOr z` afrl dPgixkPW¤©§¦¤¨©£Ÿ¤©¨©§¨
Kia` lr ingpzY Dl xn`p ,cdizze§¦§©¥Ÿ©¨¦§©£¦©¨¦
`l iM KYclFn ux` lre KO` lre§©¦¥§©¤¤©§¥¦Ÿ
la` ,mlFr cr cFr mzF`xl itiqFz¦¦¦§¨©¨£¨
.zicEdie dWn zcM KipFc`l dX` idY§¦¦¨©©¦§©¤¦¦



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

vz`לב zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'g oey`x meil inei xeriy

(âé)Eúéáa äáLéå äéìòî déáL úìîN-úà äøéñäå§¥¦Á¨Á¤¦§©̧¦§¹̈¥«¨¤À¨§¨«§¨Æ§¥¤½
ïk øçàå íéîé çøé dnà-úàå äéáà-úà äúëáe¨«§¨²¤¨¦¬¨§¤¦−̈¤´©¨¦®§©̧©¥¹

:äMàì Eì äúéäå dzìòáe äéìà àBáz̈³¥¤̧¨Æ§©§½̈§¨«§¨¬§−§¦¨«
i"yx£dÈ·L ˙ÏÓNŒ˙‡ ‰¯ÈÒ‰Â∑,נאים ׁשהם לפי ¿≈ƒ»∆ƒ¿«ƒ¿»ְִִֵֶָ

ּבּמלחמה ׁשהעֹובדיּֿכֹוכבים  מתקּׁשטֹות ,ּבנֹותיהם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
עּמהם  אחרים להזנֹות E˙È·a.ּבׁשביל ‰·LÈÂ∑ ְְְֲִִִִֵֶַָ¿»¿»¿≈∆

ּבֹו ׁשּמׁשּתּמׁש ונתקל ּבבית יֹוצא ּבּה, ונתקל נכנס , ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָ

ׁשּתתּגּנה  ּכדי ּבנּוּולּה, רֹואה ּבבכּיתּה, רֹואה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָּבּה,
‡˙È·‡Œ‰.עליו  ‰˙Î·e∑ּכּכלּֿכ ׁשּתהא לּמה? די ָָ»¿»∆»ƒ»ְְֵֵֶָָָָ

מתקּׁשטת  יׂשראל ּבת עצבה, וזֹו ׂשמחה יׂשראל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּבת
מתנּולת  .וזֹו ְְִֶֶַ

(ãé)øëîe dLôðì dzçlLå da zöôç àì-íà äéäå§¨º̈¦¯Ÿ¨©´§¨À̈§¦©§¨Æ§©§½̈¨¬Ÿ
øLà úçz da ønòúú-àì óñka äpøkîú-àì«Ÿ¦§§¤−¨©¨®¤«Ÿ¦§©¥´½̈©−©£¤¬

ñ :dúépò¦¦¨«
i"yx£da zˆÙÁ ‡ÏŒÌ‡ ‰È‰Â∑מבּׂשר הּכתּוב ¿»»ƒ…»«¿»»ְְֶַַָ

לׂשנאֹותּהׁשּסֹופ.da ¯nÚ˙˙Œ‡Ï∑ּתׁשּתּמׁש לא ְְִֶָ…ƒ¿«≈»ְִֵַֹ
עימראה. וׁשּמּוׁש: לעבדּות קֹורין ּפרסי ּבלׁשֹון ְְְְְְִִִִַַָָָָּבּה.

ּכן  למדּתי הּדרׁשן מׁשה רּבי ׁשל .מיסֹודֹו ְְִִִֵֶֶַַַַָָֹ

C˙È·aיג  ·˙È˙Â dpÓ dÈ·L ˙eÒk ˙È ÈcÚ˙Â¿∆¿≈»¿ƒ¿«ƒ«¿≈«¿≈»
¯˙·e ÔÈÓBÈ Á¯È dn‡ ˙ÈÂ ‡‰e·‡ ˙È Èk·˙Â¿ƒ¿≈»¬»¿»ƒ«¿«ƒ»«
:ez‡Ï CÏ È‰˙e dpÏÚ·˙Â d˙ÂÏ ÏeÚz Ôk≈≈¿»«¿ƒ¿¬ƒ«¿≈»¿ƒ¿

dLÙÏיד  dp¯ËÙ˙Â d· ÈÚ¯z˙ ‡Ï Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ»ƒƒ¿≈«¿ƒ¿¿ƒ«¿«¿«
da ¯‚z˙ ‡Ï ‡tÒÎa dpaÊ˙ ‡Ï ‡aÊÂ¿«»»»¿«¿ƒ«¿«¿»»ƒ»««

:d˙ÈpÚ Èc ÛÏÁ¬«ƒƒƒ«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

lA`zze dMaYW onf Dl oYp f` dPde§¦¥¨¦¥¨§©¤¦§¤§¦§©¥
n hiwWdl ,milA`zOd hRWnMdPO §¦§©©¦§©§¦§©§¦¦¤¨

didi avr lkA iM ,DzwEWzE Dxrv©£¨§¨¨¦§¨¤¤¦§¤
:ok ixg` mEgpe xzFn¨§¦©£¥¥

äpäåDWtpA dvr dgwl dGd onGA §¦¥©§©©¤¨§¨¥¨§©§¨
DANn zvw xwrpe ,zExBd lr©©¥§¤¡©§©¦¦¨
iM DYclFnE DOre DNW dxf dcFar£¨¨¨¤¨§©¨©§¨¦
dGd Wi`A dwace ,mdilr dngp¦£¨£¥¤§¨§¨¨¦©¤
.FOr dlBxEde eil` didz iM drcIW¤¨§¨¦¦§¤¥¨§§§¨¦

aEzMd xn` KklECBz ìà dúàáäå §¨¨©©¨©£¥¨¤
,EúéaEWxce(f ixtq)ziA l` `le LziA ¥¤§¨§¥¤§Ÿ¤©¦

oke ,xg`,Eúéáa äáLéålM aWYW ©¥§¥§¨§¨§¥¤¤¥¥¨
FA WOYWn `EdW ziAA onGd(h my), ©§©©©¦¤¦§©¥

:FA dSxzze uRgY ilE`©©§Ÿ§¦§©¤
ìòå,gxkdd xEarA FNM df iM llMd §©©§©¦¤ª©£©¤§¥©

utgA xIBzdl dzvx m` la £̀¨¦¨§¨§¦§©¥§¥¤
`id ixd ,hRWOM oiC ziaA DWtp©§¨§¥¦©¦§¨£¥¦
.eig`lE eia`l mB Fl mB cIn zxYnª¤¤¦¨©©§¨¦§¨¦

ulFgd wxtA Exn` Kke(:fn zenai), §¨¨§§¤¤©¥
çøé dnà úàå äéáà úà äúëáe¨§¨¤¨¦¨§¤¦¨¤©

,íéîédlAw `NW mixEn` mixac dOA ¨¦©¤§¨¦£¦¤Ÿ¦§¨
DliAhn dilr dlAw la` ,dilr̈¤¨£¨¦§¨¨¤¨©§¦¨
zFiEaXd lkA iM xWt`e .cIn zxYnEª¤¤¦¨§¤§¨¦§¨©§
ipRn iM ,z`Gd dxFYM dUrp dnglnA§¦§¨¨©£¤©¨©Ÿ¦¦§¥

:xIBzdl dpxn`Y d`xId©¦§¨Ÿ©§¨§¦§©¥
øîàåDWtpl DYgNWe (ci weqt) §¨©§¦©§¨§©§¨

`le ,DpFvxM dUrYW¤©£¤¦§¨§Ÿ
iM .zicEdie dWn zC xnWl dPgixkp©§¦¤¨¦§Ÿ©¤¦¦¦
xnWl DzF` gixkp oFvxA zxIBzOd©¦§©¤¤§¨©§¦©¨¦§Ÿ
m`e ,lwQY zAXd lNgY m`e ,dxFYd©¨§¦§©¥©©¨¦¨¥§¦

l`xUi oicM dwlY xifgd lk`YŸ©©£¦¦§¤§¦¦§¨¥
ditA zicFd m` z`f mbe .cOYWOd©¦§©¥§©Ÿ¦¥§¦¨
DzF` gNWp `l gxkd `lA zExBd©¥§Ÿ¤§¥©Ÿ§©¥©¨
DzExB dzidW aWgp ENt`W ,DWtpl§©§¨¤£¦©§Ÿ¤¨§¨¥¨
,dxEnB zil`xUiM DpiC d`xId ipRn¦§¥©¦§¨¦¨§¦§§¥¦§¨

Epilrd xaMW(:ck zenai)mNM dkld ¤§¨¤¡¥£¨¨ª¨
:md mixBbi dxez ¥¦¥

(âé).dzìòáe äéìà àBáz ïk øçàå§©©¥¨¥¤¨§©§¨
ixtqA Exn`(bi `vz)DA Ll oi` , ¨§§¦§¦¥§¨

oi`W ,xnFl EpEMzp .dlirA zevn `N ¤̀¨¦§©§¦¨¦§©§©¤¥
mbe ,DA oiqtFY xhWE sqk iWECw¦¥¤¤§¨§¦¨§©
oicr DpiCW ,oiWECw mWl `l dlirAd©§¦¨Ÿ§¥¦¦¤¦¨£©¦
oiqtFY oiWECw oi`W miakFM zcaFrM§¤¤¨¦¤¥¦¦§¦
.DzlirA aEzMd Fl xiYIW `N` ,DÄ¤¨¤©¦©¨§¦¨¨

xn`W ipRnE,äMàì Eì äúéäådxFi ¦§¥¤¨©§¨§¨§§¦¨¤
eiYgY dzpf m`e ,dxEnB FYW` `idW¤¦¦§§¨§¦¦§¨©§¨
`xnbA Exn` Kke .Wi` zW`M oFCY¦§¥¤¦§¨¨§¦§¨¨

oiWECw zkQnA(.ak),Eì zç÷ìå §©¤¤¦¦§¨©§¨§
,äMàìxg` xnFlM ,DA Ll Wi oigETl §¦¨¦¦¥§¨§©©©

ixtqaE .ElNd miUrOd(my),äúéäå ©©£¦©¨§¦§¦§¨§¨
,äMàì EìDx`W xn`PW oiprM §§¦¨§¦§©¤¤¡©§¥¨

`id oM m` .rxbi `l DzpFre DzEqM§¨§¨¨Ÿ¦§¨¦¥¦
DzF` dzpwd dxFYd iM ixnbl FYW ¦̀§§©§¥¦©¨¦§§¨¨

:Fl
ìòålral xEq`W d`xi hWRd KxC §©¤¤©§¨¥¨¤¤¨¦§Ÿ

dxFYd lM dUrIW cr DzF`¨©¤©£¤¨©¨
mrh dfe ,z`Gdäéìà àBáz ïk øçàå ©Ÿ§¤©©§©©¥¨¥¤¨

.dzìòáeDa YwWge xn`X dnE §©§¨©¤¨©§¨©§¨¨
Fl zFidl dPgTIW ,dX`l Ll Ygwle§¨©§¨§§¦¨¤¦¨¤¨¦§
xW` dN`d miUrOd xg` dX`l§¦¨©©©©£¦¨¥¤£¤

dX`l il dzF` gw`e oke ,dEviziy`xa) §ª¤§¥¨¤©¨¦§¦¨
(hi ai:
ìáàoiWECw zkQnA `xnbA(:`k)Exn` £¨¦§¨¨§©¤¤¦¦¨§

d`iA dilr `Fal xYn `EdW¤ª¨¨¨¤¨¦¨
,dX`l Ll Ygwle Edfe ,dpFW`x¦¨§¤§¨©§¨§§¦¨

EWxce(.ak my)LziA KFY l` Dz`ade §¨§©£¥¨¤¥¤
ExAgi ,dnglOA dPvgli `NW cOln§©¥¤Ÿ¦§¨¤¨©¦§¨¨§©§
dX`l Ll Ygwle ,dlrnl dzF`¨§©§¨§¨©§¨§§¦¨
`Ed dPde .LziA KFY l` dP`iaYWM§¤§¦¤¨¤¥¤§¦¥

aFWl` D`ianE ,dnglOA DzF` d ¤¨©¦§¨¨¥¦¨¤
z` xAWl DzF` lrFaE Fxir l`e FziA¥§¤¦¥¨¦§Ÿ¤
dpFW`xd d`iAd ixg`e ,dpFGd FAl¦©¤§©£¥©¦¨¨¦¨
lM z` Dl dUrIW cr eilr xq`Y¥¨¥¨¨©¤©£¤¨¤¨
`xnBd KxC dfe ,z`Gd dxFYd©¨©Ÿ§¤¤¤©§¨¨

:miAx zFnFwnA¦§©¦
ìáàzkQnA inlWExiA izi`x £¨¨¦¦¦©§¦§©¤¤

oixcdpq(e a zekn inlyexi 'ir)iAx , ©§¤§¦©¦
oiNn oixY ,oOzC oipAxl glW opgFi¨¨¨©§©¨¦§©¨§¥¦¦
,oM oEpi` zile ax mWA oixn` oEY ©̀¨§¦§¥©§¥¦¥
`l x`Y zti ax mWA mixnF` mY ©̀¤§¦§¥©§©Ÿ©Ÿ
,calA dpFW`x dlirA `N` dxYdª§¨¤¨§¦¨¦¨¦§¨
`le dpFW`x dlirA `l xnF` ip`e©£¦¥Ÿ§¦¨¦¨§Ÿ
,ElNd miUrOd lM xg`l `N` ,dIpW§¦¨¤¨§©©¨©©£¦©¨

xg`eoM,dzìòáe äéìà àBázxg` §©©¥¨¥¤¨§©§¨©©
lW FzErnWn Edfe .EN`d miUrOd lM̈©©£¦¨¥§¤©§¨¤

:`xwnci dxez ¦§¨
(ãé).dLôðì dzçlLåixtqA Exn` §¦©§¨§©§¨¨§§¦§¦

(ci `vz)`le .dia` zial `le§Ÿ§¥¨¦¨§Ÿ
oi`e zicEdi `idW xnFl m` iYrcï©§¦¦©¤¦§¦§¥
l`xUi zxFY afrl DzF` oigiPn©¦¦¨©£Ÿ©¦§¨¥



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

לג `vz zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'g oey`x meil inei xeriy

(åè)äáeäà úçàä íéLð ézL Léàì ïééäú-ék¦¦«§¤̧¨§¦¹§¥´¨¦À¨«©©³£¨Æ
äàeðOäå äáeäàä íéðá Bì-eãìéå äàeðN úçàäå§¨«©©´§½̈§¨«§´¨¦½¨«£−̈§©§¨®

:äàéðOì øëaä ïaä äéäå§¨¨²©¥¬©§−Ÿ©§¦¨«

(æè)Bì äéäé-øLà úà åéða-úà Bìéçðä íBéa äéäå§¨À̈§Æ©§¦´¤¨½̈¥¬£¤¦«§¤−®
-ïá éðt-ìò äáeäàä-ïa-úà økáì ìëeé àì́Ÿ©À§©¥Æ¤¤¨´£½̈©§¥¬¤

:øëaä äàeðOä©§−̈©§«Ÿ

Á„‡טו  ÔÈL ÔÈz¯z ¯·‚Ï ÔÈÂ‰˙ È¯‡¬≈¿∆¿»ƒ¿««¿≈¿ƒ¬»
ÔÈa dÏ Ô„ÈÏÈÂ ‡˙‡ÈN ‡„ÁÂ ‡zÓÁ¿̄∆¿»«¬»¿ƒ¬»ƒƒ»≈¿ƒ
‡¯Îe· ‡¯a È‰ÈÂ ‡˙‡ÈNe ‡zÓÁ¿̄∆¿»¿ƒ¬»ƒ≈¿»¿»

:‡˙‡ÈNÏƒ¿ƒ¬»

dÏטז  È‰È Èc ˙È È‰B·Ï ÔÒÁÈc ‡ÓBÈa È‰ÈÂƒ≈¿»¿«¬≈ƒ¿ƒ»ƒ¿≈≈
Èt‡ ÏÚ ‡zÓÁ¯ ¯a ˙È ‡¯k·Ï eL¯ dÏ ˙ÈÏ≈≈¿¿«»»»«¿∆¿»««≈

:‡¯Îea ‡˙‡ÈN ¯·«¿ƒ¬»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

xnFl F` ,didl` l`e DOr l` aEWle§¨¤©¨§¤¡Ÿ¤¨©
ici lr dia` zial dPgNWi `NW¤Ÿ§©§¤¨§¥¨¦¨©§¥
,dxar ixaFr ici rIqi iM ,migENW¦¦¦§©¥©§¥§¥£¥¨
xW`A xEbl FziAn dP`ivFi `Ed la £̀¨¦¤¨¦¥¨©£¤
Klze ux`A x`XY ilE` iM ,`vnY¦§¨¦©¦¨¥¨¨¤§¥¥
.mdn cg`l `UPze mixEgAd ixg ©̀£¥©©¦§¦¨¥§©©¥¤
dpgNWIW xnF` aEzMdW oeiM dPde§¦¥¥¨¤©¨¥¤§©§¤¨
sqMA dPxMni `NW xidfnE DWtpl§©§¨©§¦¤Ÿ¦§§¤¨©¤¤
Dpi`W cnlp ,dgtWM DA xOrzi `le§Ÿ¦§©¥¨§¦§¨¦§©¤¥¨
dUr aEzMd la` ,hB EPOn dkixv§¦¨¦¤¥£¨©¨¨¨
xW`ke ,FOr DzFidA Wi` zW` DzF`¨¥¤¦¦§¨¦§©£¤

:dqEp`M dPgNWi DzF` `pUi¦§¨¨§©§¤¨©£¨
ïëzéåm`W xnFl aEzMd mrh iM §¦¨¥¦©©©¨©¤¦

Fl didY DA uRgie dPlrai¦§¨¤¨§©§Ÿ¨¦§¤
didz `le dPlrai m` la` ,dX`l§¦¨£¨¦¦§¨¤¨§Ÿ¦§¤
oFpn` oiprM ,DA uRgi `le eilr daxr£¥¨¨¨§Ÿ©§Ÿ¨§¦§©©§

xnY mr(eh bi a"y),DWtpl dPgNWi ¦¨¨§©§¤¨§©§¨
ixg` m` iM .z`Gd dlirAA iElY lMde§©Ÿ¨©§¦¨©Ÿ¦¦©£¥
,dilr `aie mini FOr cnrY DzlirA§¦¨¨©£Ÿ¦¨¦§¨Ÿ¨¤¨
xW` Wi`M DzF` `pUie xfgi m ¦̀©£Ÿ§¦§¨¨§¦£¤
,FYW` ziUrp xaM ,FYW` z` `pUi¦§¨¤¦§§¨©£¥¦§

:hbA zWxBznE zicEdi `id dPde§¦¥¦§¦¦§¨¤¤§¥
.da ønòúú àìFA xOrzde FnM Ÿ¦§©¥¨§§¦§©¤

FxknE(f ck oldl)qElwpE` F`Ure . §¨§¨§§§
ixtqA EpizFAxe .dxFgq oFWl(fh `vz) ¨§¨§©¥§¦§¦

`xnbaE(:dt oixcdpq)oFWl mzF` EUri ¦§¨¨©£¨¨
`NW dxdf` oFWl `Ed dPde ,WEOW¦§¦¥¨©§¨¨¤Ÿ
WOYWp m`e ,llM dgtWM DA WOYWi¦§©¥¨§¦§¨§©§¦¦§©¥

:dwFl DÄ¤
äàøpäåiM ,FhEWR itl ipirAàì §©¦§¤§¥©§¦§¦Ÿ

ønòúú`l FnM `Ed ¦§©¥§Ÿ
oe` ilrFR lM ExO`zi oFWNn ,xO`zz¦§©¥¦§¦§©§¨£¥¨¤

(c cv mildz)mFId Yxn`d 'd z` oke ,§¥¤¤¡©§¨©
(fi ek oldl)ExOizY mcFakaE oke ,diryi) §¥¦§¨¦§©¨

(e `qmNke .c"FiA s"l`d sENgA ,§¦¨¨¤§§ª¨
YnnFx ,mFId Yxn`d ,dNcbE zEnnFx¥§ª¨¤¡©§¨©©§¨
,midl`l Ll zFidl FzF` YlCbe§¦©§¨¦§§¥Ÿ¦

mFId Lxin`d(gi ek oldl)lCbe mnFx , ¤¡¦§©¥§¦¥
mrl Fl zFidl miOrd lM lr LzF`§©¨¨©¦¦§§©
xin` W`xA on Exfbp mNke ,dNbq§ª¨§ª¨¦§§¦§Ÿ¨¦

(e fi diryi)lCBzze mnFxzY `l xn`i ,Ÿ©Ÿ¦§¥§¦§©¥
Dxknl dipFc` dY` zFidl DÄ¦§¦¨£¤¨§¨§¨
E`xwi oke ,dgtWM DA WOYWdlE§¦§©¥¨§¦§¨§¥¦§§
o"ird WEOWe .xin` ,oFc`d iaxrA§©§¦¨¨¨¦§¦¨©¦
EdrcR ,oFWNA lBxn cg`M s"l`de§¨¨¤§¤¨ª§¨©¨§¨¥

zgW zcxn(ck bl aei`)FnM ,Ed`cR , ¥¤¤©©§¨¥§
iYWxRW(c ai xacna)oke ,rzR zNnA ¤¥©§¦§¦©¤©§¥

mirEvrv dUrn(i b a"idc),s"l`A FnM , ©£¥©£¦§§¨¤
zFritSde mi`v`Sd ondiryi)(ck ak, ¦©¤¡¨¦§©§¦

miaExM mEBxY iM ,zFpAde mipAd©¨¦§©¨¦©§§¦
zFcnFr ,minkg oFWNaE .`IaxM§ª©¨¦§£¨¦§
,oic` oicr ,oiriwA oi`iwA ,zFcnF`§§¦¦§¦¦¨¦¨¦
.qix` qixr ,ikx` mipICd ikxFr§¥©©¨¦¨§¥¨¦¨¦

EpipWe(:er zay)El`We ,drinb icM alg §¨¦¨¨§¥§¦¨§¨£
`xnbA(.fr my),d`inB F` drinB ©§¨¨§¦¨§¦¨

min hrn `p ipi`inbd ,Evxzeziy`xa) §¥§©§¦¦¦¨§©©¦
(fi ck,rObn EPOn mixnF` ok iR lr s`e ,§©©¦¥§¦¦¤§©¥©

rlFaE rObn la` hlFtE rnbi `lmy) Ÿ¦§©¥£¨§©¥©¥©
(.`iw`YtqFzA milM zkQnA dpWOaE .©¦§¨§©¤¤¥¦§¤§¨

oi`e ,rCxn mFwnA `Cxn EpipẄ¦©§¨¦§©§¥©§¥
zFIzF` iYW sENgA llM oiciRwn©§¦¦§©§¦§¥¦

:miAx zFnFwnA oke ,ElNd©¨§¥¦§©¦
é"LøåazM,da ønòúú àì`l §©¦¨©Ÿ¦§©¥¨Ÿ

iqxR oFWlA ,DA WOYWz¦§©¥¨¦§©§¦
FcFqin ,dxinr WEOWe dcFarl oixFw¦©£¨§¦£¦¨¦
dfe .z`f iYcnl oWxCd dWn iAx lW¤©¦¤©©§¨¨©§¦Ÿ§¤
oOY inlWExiA izi`x oMW ,zn ¡̀¤¤¥¨¦¦¦©§¦©¨
wxtA ,`xinr `ah `lrtl oigeev©§¦§¨¢¨¨¨£¦¨§¤¤

`aiwr iAx xn`(`"d h"t zay)wxtaE ¨©©¦£¦¨§¤¤
minlSd lM(e"d b"t f"r)s` `Ed lBxnE . ¨©§¨¦ª§¨©

zNbnA aEzMW FnM ,iOx` oFWlA¦§£©¦§¤¨¦§¦©
oFdNM lr xEY`C `Mln xcWe ,oWEW©§¨©©§¨§©©ª§
ci lr oixnrC lM lre deppC dxinr£¦¨§¦§¥§©¨§¨§¦©©
,crlbcE `lnxkC xEOr lre `Oi©¨§©©§©§§¨§¦§¨

oFdNM xvpckEapC `nBzR Ekitd`e§©£¦¦§¨¨¦§©§¤©ª§
,DiPn oElgCz `le `rx`c `ixEnr£©¨§©§¨§¨¦©£¦¥
E`xTi `Edd xtQA miAx zFnFwnA oke§¥¦§©¦©¥¤©¦¨§
xnFlM ,"`rx` ixEOr" ux`d iaWFi§¥¨¨¤¦¥©§¨§©
F` .DA oiWOYWOde ux`l micarPd©¤¡¨¦¨¨¤§©¦§©§¦¨
,dnglOd iWp` lr xEX` Kln dESW¤¦¨¤¤©©©§¥©¦§¨¨
md iM "ux`d iCar" mi`xwPd mde§¥©¦§¨¦©§¥¨¨¤¦¥
iWp` md eizFnglnA KlOl micarPd©¤¡¨¦©¤¤§¦§£¨¥©§¥
z` Ecar oFWlM ,eiWxtE FYngln¦§©§¨¨¨¦§¨§¤

xnFrlxcM(c ci ziy`xa)e ,miFB Fa Ecar §¨§¨¤§¨§¦
miAx(f fk dinxi): ©¦

.dúépò øLà úçzixtqA Exn``vz) ©©£¤¦¦¨¨§§¦§¦
(fh.icigi dUrn xg`l ENt £̀¦§©©©£¤§¦¦

EpxMfdX dn `Ede(bi weqta)mdW §©¤¦§©§¤¥
d`iA dilr `al xYOW mixEaq§¦¤ª¨¨Ÿ¨¤¨¦¨
,FziA KFY l` D`iadW cIn dpFW`x¦¨¦¨¤¥¦¨¤¥
xEOrA dilr xdfn `Ed drW DzF`nE¥¨¨¨ª§¨¨¤¨§¦

:dxiknaEeh dxez ¦§¦¨
(æé-æè)ïa úà økáì ìëeé àìŸ©§©¥¤¤

.äáeäàä`NW dxdf` ¨£¨©§¨¨¤Ÿ
lk`l lkEz `l ,mNM oke ,df dUri©£¤¤§¥ª¨Ÿ©¤¡Ÿ

LixrWA(fi ai lirl)Lilr zzl lkEz `l , ¦§¨¤Ÿ©¨¥¨¤
ixkp Wi`(eh fi lirl)qElwpE` xn`e , ¦¨§¦§¨©§§

oYz `l mrHde .EWx Kl zil mNkA§ª¨¥¨§§©©©Ÿ¦¥
biltn `Ede ,dkM zFUrl LWtpl zlki§Ÿ¤§©§§©£¨¨§©§¦

:dxdf`Ä©§¨¨
øéké äàeðOä ïa øëaä úà ék ïëå§¥¦¤©§Ÿ¤©§¨©¦

,íéðL ét Bì úúìdUr zevn ¨¤¦§©¦¦§©£¥
z` deWOd dPde .mipW iR EPligpIW¤©§¦¤¦§©¦§¦¥©©§¤¤
`lA xaFr ,FzlgpA eig`l xFkAd©§§¤¨§©£¨¥§Ÿ
eixaC oi`W iR lr s`e ,dUre dUrz©£¤©£¥§©©¦¤¥§¨¨
dvx `l m` oMW lke ,oiCA minIw©¨¦©¦§¨¤¥¦Ÿ¨¨
`EdW orhe xFkAd `EdW ricFdl§¦©¤©§§¨©¤
FYrCn eipAn cg`M Fligpde hEWR̈§¦§¦§©©¦¨¨¦©§

:odA xaFrW xFkAd `EdW¤©§¤¥¨¤
elàåxn`W dOnE .zFWCgn zFevn §¥¦§§ª¨¦©¤¨©

aEzMdäàeðOä ïá éðt ìò" ©¨©§¥¤©§¨
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(æé)íéðL ét Bì úúì øéké äàeðOä-ïa øëaä-úà ék¦Á¤©§¸Ÿ¤©§¹̈©¦À¨³¤Æ¦´§©½¦
ètLî Bì Bðà úéLàø àeä-ék Bì àöné-øLà ìëa§¬Ÿ£¤¦¨¥−®¦Æ¥¦´Ÿ½−¦§©¬

ñ :äøëaä©§Ÿ̈«
i"yx£ÌÈL Èt∑(קכג BÏ.אחים ׁשני ּכנגד (ב"ב ‡ˆnÈŒ¯L‡ ÏÎa∑ ׁשנים ּפי נֹוטל הּבכֹור ׁשאין ּבראּוי מּכאן ƒ¿«ƒְְִֵֶֶַ¿…¬∆ƒ»≈ְְְִִִֵֵֶַַָָ

ּכבּמחזק לבא  האב, מיתת .לאחר ְְְִַַַַָָָָֹֻ

(çé)ìB÷a òîL epðéà äøBîe øøBñ ïa Léàì äéäé-ék¦¦«§¤´§¦À¥µ¥´¤½¥¤´Ÿ¥½©§¬
:íäéìà òîLé àìå Búà eøqéå Bnà ìB÷áe åéáà̈¦−§´¦®§¦§´Ÿ½§¬Ÿ¦§©−£¥¤«

i"yx£¯¯BÒ∑הּדר מן ּבדברי ∑BÓe¯‰.סר מסרב ≈ִֶֶַָ∆ְְְִֵֵָ
"ממרים" לׁשֹון ‡˙B.אביו, e¯qÈÂ∑(עא מתרין (סנהדרין ְְִִַָ¿ƒ¿…ְִַ

ׁשלׁשה  ּבפני אֹותֹוּבֹו אינֹוּומלקין ּומֹורה סֹורר ּבן . ְְְִִֵֵֵֵֶַָֹ
ּתרטימר  ויאכל ׁשּיגנב עד לֹוג ּבׂשרחּיב חצי ויׁשּתה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

ונאמר וסֹובא", "זֹולל ׁשּנאמר: כג)יין, "אל (משלי : ְְֱֱִֵֵֶֶֶַַַַ

ּבזֹוללי  יין ּבסֹובאי למֹו"ּתהי עב)ּבׂשר ּובן (סנהדרין . ְְְְְִִֵֵֵַָָָ
לסֹוף  ּתֹורה הּגיעה סֹופֹו, ׁשם על נהרג ּומֹורה ְֱִִֵֵֶֶַַָָסֹורר
ואינֹו לּמּודֹו ּומבּקׁש אביו ממֹון ׁשּמכּלה סֹוף ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָּדעּתֹו:
הּברּיֹות  את ּומלסטם ּדרכים ּבפרׁשת ועֹומד ,מֹוצא, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָ

חּיב  ימּות ואל זּכאי ימּות ּתֹורה: .אמרה ְְַַַַָָָָָָ

(èé)éð÷æ-ìà Búà eàéöBäå Bnàå åéáà Bá eNôúå§¨¬§−¨¦´§¦®§¦¯Ÿ²¤¦§¥¬
:Bî÷î øòL-ìàå Bøéò¦−§¤©¬©§Ÿ«

(ë)epðéà äøîe øøBñ äæ eðða Bøéò éð÷æ-ìà eøîàå§¨«§º¤¦§¥´¦À§¥³¤Æ¥´Ÿ¤½¥¤¬
:àáñå ììBæ eðì÷a òîLŸ¥−©§Ÿ¥®¥−§Ÿ¥«

(àë)zøòáe úîå íéðáàá Bøéò éLðà-ìk eäîâøeÂ§¨ªÂ¨©§¥̧¦³¨«£¨¦Æ¨¥½¦«©§¨¬
ñ :eàøéå eòîLé ìàøNé-ìëå Eaøwî òøä̈−̈¦¦§¤®§¨¦§¨¥−¦§§¬§¦¨«

i"yx£e‡¯ÈÂ eÚÓLÈ Ï‡¯NÈŒÏÎÂ∑ׁשּצרי ּומֹורה'מּכאן סֹורר ּבן ׁשהיה על נסקל 'ּפלֹוני ּבביתּֿדין: .הכרזה ¿»ƒ¿»≈ƒ¿¿¿ƒ»ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

ÔzÓÏיז  L¯ÙÈ ‡˙‡ÈN ¯· ‡¯Îea ˙È È¯‡¬≈»¿»«¿ƒ¬»«¿«¿ƒ«
È¯‡ dÏ ÁÎzLÈ Èc ÏÎa ÔÈ˜ÏÁ ÔÈz¯z dÏ≈«¿≈√»ƒ¿…ƒƒ¿¿«≈¬≈

:‡˙e¯Î· ‡ÈÊÁ dÏ dt˜z LÈ¯ ‡e‰≈»¿≈≈»¿»¿≈»

È‰B˙ÈÏיח  È¯Óe ÈËÒ ¯a ¯·‚Ï È‰È È¯‡¬≈¿≈ƒ¿««»≈»≈≈ƒ
ÔÙlÓe dn‡ ¯ÓÈÓÏe È‰e·‡ ¯ÓÈÓÏ Ïa˜Ó¿««¿≈«¬ƒ¿≈«ƒ≈«¿»

:ÔB‰pÓ Ïa˜È ‡ÏÂ d˙È»≈¿»¿««ƒ¿

d˙Èיט  Ôe˜tÈÂ dn‡Â È‰e·‡ da Ôe„ÁÈÂ¿∆¡≈¬ƒ¿ƒ≈¿«¿»≈
:d¯˙‡ ÔÈc ˙Èa Ú¯˙ÏÂ dz¯˜ È·Ò Ì„˜Ï»√»»≈«¿≈¿ƒ¿«≈ƒ«¿≈

È¯Óeכ  ÈËÒ ÔÈ„ ‡a dz¯˜ È·ÒÏ Ôe¯ÓÈÈÂ¿≈¿¿»≈«¿≈¿»»≈»≈»≈
È·ÒÂ ¯Òa ÏÏÊ ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜Ó È‰B˙ÈÏ≈ƒ¿««¿≈¿»»»≈¿«¿»≈

:¯ÓÁ¬«

eÓÈÂ˙כא  ‡i·‡a dz¯˜ È¯·b Ïk dpÓb¯ÈÂ¿ƒ¿¿À≈»«¿≈«¿≈¿«¿«»ƒ
Ï‡¯NÈ ÏÎÂ CÈaÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e¿«≈»≈¿ƒƒ≈»¿»ƒ¿»≈

:ÔeÏÁ„ÈÂ ÔeÚÓLÈƒ¿¿¿ƒ¿¬

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

,"øëaäz`Gd devOd oi`W il d`xi ©§Ÿ¥¨¤¦¤¥©¦§¨©Ÿ
la` .xkAd iIgA `N` bdFp dGd oiCde§©¦©¤¥¤¨§©¥©§Ÿ£¨
iR lr s` ,eia` iIgA xkAd zn m ¦̀¥©§Ÿ§©¥¨¦©©¦
xaTA FzxFkA wlg WxFi `EdW¤¥¥¤§¨©¤¤
owGd dvx m` ,eipal oiCd on FWixFnE¦¦©¦§¨¨¦¨¨©¨¥
eipaE iqkpA Kke KM ipA EWxi xn`e§¨©¦§¨©¨§¨¦§¨©¨¨
,iqkpA Kke KM ElHi xkAd ipA lW¤§¦©§Ÿ¦§¨§¨¦§¨©
mFwnA minIw mdW KxcM ,oinIw eixaC§¨¨©¨¦§¤¤¤¥©¨¦§¨

e .xFkA mW oi`We`NA xaFr EPpi` ok ¤¥¨§§¥¥¤¥©©
.FzFn xg`l xkAd xiMd `l m` dGd©¤¦Ÿ¦¦©§Ÿ§©©
lr ,eiIgA wx "ipR lr" iz`vn `l iM¦Ÿ¨¨¦©§¥©§©¨©

mdia` oxd` ipR(c b xacna)ipR lr , §¥©£Ÿ£¦¤©§¥
gxY(gk `i ziy`xa):mNM oke ,gi dxez ¤©§¥ª¨
(çé).äøBîe øøBñ ïaEpizFAx zrC lr ¥¥¤©©©©¥

(:gq oixcdpq)xEhR ohTdW ,ohw Fpi ¥̀¨¨¤©¨¨¨
,zFevOd lMnE dxFYAW miWpr lMn¦¨¢¨¦¤©¨¦¨©¦§

dPde .zFxrU iYW `iaOd `Ed la £̀¨©¥¦§¥§¨§¦¥
`EdW cg`d ,oiWpr ipW eilr Wi¥¨¨§¥¢¨¦¨¤¨¤
ipXde ,mdA dxnnE FO`e eia` dlwn©§¤¨¦§¦©§¤¨¤§©¥¦
dn lr xaFr ,`aFqe llFf `EdW¤¥§¥¥©©

EpiEhvPX(a hi `xwie).EidY miWFcw ¤¦§©¦§¦¦§
cFr xn`pe(d bi lirl)FaE Ecarz Fz`e §¤¡©§Ÿ©£Ÿ

iYWxR xW`M ,oEwAcz(bi e lirl) ¦§¨©£¤¥©§¦
,EpikxC lkA mXd zrcl EpiEhvPW¤¦§©¦¨©©©¥§¨§¨¥

:'d KxC rci `l `aFqe llFfe§¥§¥Ÿ¥©¤¤
ìòålre zen `hg dYr FA oi` ,llMd §©©§©¥©¨¥§¨¤§©

ExiMfdW FnM oFCp `Ed FtFq mW¥¦§¤¦§¦
EpizFAx(.`r oixcdpq)mrh dfe .ìëå ©¥§¤©©§¨

,eàøéå eòîLé ìàøNéznEd `l iM ¦§¨¥¦§§§¦¨¦Ÿ©
miAxd z` FA xQil `N` ,F`hg lcbA§Ÿ¤¤§¤¨§©¥¤¨©¦

:mixg`l dlTY didi `NWe§¤Ÿ¦§¤©¨¨©£¥¦
ïëåxW`M oM xidfIW aEzMd KxC §¥¤¤©¨¤©§¦¥©£¤

mzzinA didYW icM xcbl Ezinï¦¦§Ÿ§¥¤¦§¤§¦¨¨
owfA oM xiMfd iM ,mixg`l dpTY©¨¨©£¥¦¦¦§¦¥§¨¥

`xnn(bi fi lirl)Fz`xFdA oi`W itl ©§¥§¦¤¥§¨¨
`Ed wx ,FA zEnl iE`x didIW `hg¥§¤¦§¤¨¨©
xW`M dxFYd on zwlgOd xiqdl§¨¦©©§Ÿ¤¦©¨©£¤

mW iYWxR(`i weqta): ¥©§¦¨
ïëåoinnFf micrA(k hi lirl)oibxdPW , §¥§¥¦§¦¤¤¡¨¦

ziqnA xiMfd oke ,Ebxd `lelirl) §Ÿ¨§§¥¦§¦§¥¦
(ai birxd FxEAcA bxdp `EdW itl ,§¦¤¤¡©§¦¨©

zQPd car `NW iR lr s` calA¦§¨©©¦¤Ÿ¨©©¦©
la` ,eil` rnW `le dxf dcFar£¨¨¨§Ÿ¨©¥¨£¨
devn Ff mbe .mix`WPd xQil Fzzin¦¨§©¥©¦§¨¦§©¦§¨
Lia` z` cAM on zx`an F` .zWCgn§ª¤¤§Ÿ¤¤¦©¥¤¨¦

LO` z`e(ai k zeny)eia`e FO` Wi`e §¤¦¤§¦¦§¨¦
E`xiY(b hi `xwie):hi dxez ¦¨



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

לה `vz zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'h ipy meil inei xeriy

ß lel` 'h ipy mei ß

(áë)úîeäå úåî-ètLî àèç Léàá äéäé-éëå§¦¦«§¤´§¦À¥²§¦§©−̈¤§¨®
:õò-ìò Búà úéìúå§¨¦¬¨Ÿ−©¥«

i"yx£˙ÂÓŒËtLÓ ‡ËÁ LÈ‡· ‰È‰ÈŒÈÎÂ∑ סמיכּות ¿ƒƒ¿∆¿ƒ≈¿ƒ¿«»∆ְִ
סֹוף  אּמֹו, אֹו אביו עליו חסים ׁשאם מּגיד ִִִִִִֶַַָָָָָָהּפרׁשּיֹות,

וי  רעה, לתרּבּות מיתה ׁשּיצא ויתחּיב עברֹות עבר ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ

ıÚŒÏÚ.ּבביתּֿדין  B˙‡ ˙ÈÏ˙Â∑(מה רּבֹותינּו(סנהדרין ְִֵ¿»ƒ»…«≈ֵַ
נתלין  הּנסקלין ּכל אלהים ,אמרּו: קללת "ּכי ׁשּנאמר: ְְְְֱֱִִִִִִִֶֶַַַָָָֹ

ּבסקילה  ה' והּמבר .ּתלּוי", ְְְִִֵַָָָ

(âë)íBia epøa÷z øBá÷-ék õòä-ìò Búìáð ïéìú-àì«Ÿ¨¦̧¦§¨¹©¨¥À¦«¨³¦§§¤̧Æ©´
-úà ànèú àìå éeìz íéäìà úìì÷-ék àeää©½¦«¦§©¬¡Ÿ¦−¨®§³Ÿ§©¥Æ¤

éäìà ýåýé øLà Eúîãàñ :äìçð Eì ïúð E ©§¨´§½£¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨«
i"yx£ÈeÏz ÌÈ‰Ï‡ ˙ÏÏ˜ŒÈk∑ הּוא מל ׁשל ,זלזּולֹו ƒƒ¿«¡…ƒ»ְִֶֶֶ

ּבניו  הם ויׂשראל ּדיֹוקנֹו, ּבדמּות עׂשּוי מׁשל .ׁשאדם ְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָָ
נעׂשה  אחד לזה, זה ּדֹומין ׁשהיּו ּתאֹומים אחים ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָלׁשני

אֹותֹו הרֹואה ּכל ונתלה, ללסטּיּות נתּפס ואחד ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָׂשר
הקל  לׁשֹון ׁשּבּמקרא, קללה ּכל ּתלּוי'. 'הּׂשר ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָאֹומר:

ּכמֹו: ב)וזלזּול, נמרצת (מ"א קללה קללני .""והּוא ְְְְְְְִִִִֶֶַָָ

ÏË˜˙ÈÂכב  ÏBË˜c ÔÈc ˙·BÁ ¯·‚· È‰È È¯‡Â«¬≈¿≈ƒ¿««ƒƒ¿¿ƒ¿¿≈
:‡·ÈÏˆ ÏÚ d˙È ·BÏˆ˙Â¿ƒ¿»≈«¿ƒ»

a˜Ó¯כג  È¯‡ ‡·ÈÏˆ ÏÚ dzÏ· ˙È·˙ ‡Ï»¿ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ»¬≈ƒ¿«
ÈÈ Ì„˜ ·Ác ÏÚ È¯‡ ‡e‰‰ ‡ÓBÈa dp¯a˜zƒ¿¿ƒ≈¿»«¬≈«¿»√»¿»
C‰Ï‡ ÈÈ Èc CÚ¯‡ ˙È ·‡Ò˙ ‡ÏÂ ·ÏËˆ‡ƒ¿¿«¿»¿»≈»«¿»ƒ¿»¡»»

:‡ÒÁ‡ CÏ ·‰È»≈»«¬»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(áë).Búà úéìúåEpizFAx Exn` §¨¦¨Ÿ¨§©¥
(:dn oixcdpq).oilzp oilwqPd lM̈©¦§¨¦¦§¦

xn`PW dfe,éeìz íéäìà úìì÷ ék §¤¤¤¡©¦¦§©¡Ÿ¦¨
zEncA iEUr mc`dW ,Kln lW FlEflf¦§¤¤¤¤¨¨¨¨¦§
lWn ,md eipA l`xUie ,Kln lW FpwEiC§§¤¤¤§¦§¨¥¨¨¥¨¨
oFWl ,'eke dfl df minFC mig` ipWl¦§¥©¦¦¤¨¤¨

:i"Wx©¦
ìëå,md cigi ixaC oilzp milwqPd §¨©¦§¨¦¦§¦¦§¥¨¦¥

minkg ixacM dklde(my)Fpi`W ©£¨¨§¦§¥£¨¦¤¥
dcFar caFrde sCbnd `N` dlzp¦§¨¤¨©§©¥§¨¥£¨

mrh dfe .dxf,éeìz íéäìà úìì÷ ék ¨¨§¤©©¦¦§©¡Ÿ¦¨
KxAW ipRn ,iElY dG dn ipRn Exn`IW¤Ÿ§¦§¥©¤¨¦§¥¤¥©
dxf dcFar carW F` ,mXd z ¤̀©¥¤¨©£¨¨¨
zF` Kke Kke dcFar Kke KkA ,zipFlR§¦§¨§¨£¨§¨§¨
DzcFaraE DA xERQde ,DA d`x ztFnE¥¨¨¨§©¦¨©£¨¨
lEflf oFWl `EdW F` .dllw `xTi¦¨¥§¨¨¤¨¦§
ipllw `Ede on ,axd xiMfd xW`M©£¤¦§¦¨©¦§¦§©¦

zvxnp dllw(g a `"n)mdl millwn iM , §¨¨¦§¤¤¦§©§¦¨¤
eipA(bi b `"y)ipWA lWOde .mifFA , ¨¨¦§©¨¨¦§¥

EPpi` ,cFq Fl Wi minF`Yd mig`d̈©¦©§¦¥¥¤
E`xwPW l`xUiA axd aWg xW`M©£¤¨©¨©§¦§¨¥¤¦§§

:mFwOl mipÄ¦©¨
ìòåWi`A didi iM xn`i hWRd KxC §©¤¤©§¨Ÿ©¦¦§¤§¦

eilr Fzindl iE`xW lFcB `hg¥§¨¤¨©£¦¨¨
lr s` ,F`hg lcbl ur lr FzFlzle§¦§©¥§Ÿ¤¤§©©

ok iR,õòä ìò Búìáð ïéìú àìiM ¦¥Ÿ¨¦¦§¨©¨¥¦
`Ed mdA llEwnde mc`d lMn xEx`d̈¨¦¨¨¨¨§©§¨¨¤
zlEpn dzin zFziOd lkA oi` ,iElYd©¨¥§¨©¦¦¨§ª¤¤

ux`d `OhPW iE`x oi`e .dFnM diEfaE§¨¨¨§¥¨¤§©¥¨¨¤
,dWFcTd ux`A midl`d zllw didze§¦§¤¦§©¨¡Ÿ¦¨¨¤©§¨
cr miIg dkxAd z` dEv mW iM¦¨¦¨¤©§¨¨©¦©
lrn mEcixFIe rWFdi dEv okle .mlFrd̈¨§¨¥¦¨§ª©©¦¥©

mivrd(fk i ryedi): ¨¥¦
ìòåmirwEOd lE`W ipaA oiprd iYrC §©©§¦¨¦§¨¦§¥¨©¨¦

(`k a"y)miiElY Eid `NW ipRn ,¦§¥¤Ÿ¨§¦
l`xUi cIn `le l`xUi lW oiC ziaA§¥¦¤¦§¨¥§Ÿ¦©¦§¨¥
zFUrl mipFraBl mpzp ceC la` ,llM§©£¨¨¦§¨¨©¦§¦©£
`le ,mEriwFd xW` mde mpFvxM mdÄ¤¦§¨§¥£¤¦§Ÿ
mdn mznwp mqxtl mxawl Evẍ§¨§¨§©§¥¦§¨¨¥¤
KYp xW`ke .E`xiie ErnWi mix`WPde§©¦§¨¦¦§§§¦¨§©£¤¦©
ceC rci f` minXd on min mdilr£¥¤©¦¦©¨©¦¨¨©¨¦
iM ux`l midl` xYrpe ,mper lgnPW¤¦§©£Ÿ¨§¤§©¡Ÿ¦¨¨¤¦
,arxd dlkIe xhOA ux`d z` 'd cwẗ©¤¨¨¤©¨¨©¦§¤¨¨¨
cFakl mzFa` mr mzF` Exawe dEv f`e§¨¦¨§¨§¨¦£¨¦§
`NW ,llM FaEIgl `l ,zEklOd©©§Ÿ§¦§©¤Ÿ
z` Epgp` `Ohp `NW `N` EpiEhvp¦§©¦¤¨¤Ÿ§©¥£©§¤
`l 'd dPde .FzF` dlzPW inA ux`d̈¨¤§¦¤¦§¤§¦¥Ÿ
iM ricFdl ,cIn mzIlzA mper dvẍ¨£Ÿ¨¦§¦¨¨¦¨§¦©¦

EpizFAx ixacM mixB adF` 'dzenai) ¥¥¦§¦§¥©¥
(.hr:

éaøåiM hWRd KxC lr xn` mdxa` §©¦©§¨¨¨©©¤¤©§¨¦
l` `FaY dllTde ,lrFR midl ¡̀Ÿ¦¥§©§¨¨¨¤
wAcEn cFq Fl Wie ,iElYdn aFxw mFwn̈¨¥©¨§¥§¨
:Lznc` z` `Ohz `l oM lr ,WtPA©¤¤©¥Ÿ§©¥¤©§¨§

äpäå`lA xaFr urd lr iElY oiNOd §¦¥©©¦¨©¨¥¥§Ÿ
EpizFAxe ,dUre dUrzoixcdpq) ©£¤©£¥§©¥

(.en`lW Fzn z` oiNOd lkA oM EWxC̈§¥§¨©©¦¤¥¤Ÿ
lM s` lEEp `EdW ur dn ,FcFakl¦§©¥¤¦©¨

:lEEp `EdW¤¦
äpäå,mYrclíéäìà úìì÷ ék §¦¥§©§¨¦¦§©¡Ÿ¦

,éeìzdGW iR lr s` xnFl ¨©©©¦¤¤
dUrz `l ,F`hg lcbl Fleepl iE`ẍ§©§§Ÿ¤¤§Ÿ©£¤

,ok.éeìz íéäìà úìì÷ éklre ¥¦¦§©¡Ÿ¦¨§©
oiNOd lM didi ,oig` ipW lW lWOd©¨¨¤§¥©¦¦§¤¨©©¦
iAx xiMfdW dllTd oke .dGd mrHA©©©©¤§¥©§¨¨¤¦§¦©¦
xW` ziA lkA didi ,dPOn mdxa ©̀§¨¨¦¤¨¦§¤§¨©¦£¤
`Ad lM `nhi oM lre ,zn mW didi¦§¤¨¥§©¥¦§¨¨©¨

ld`A xW` lke ld`d l`(ci hi xacna): ¤¨Ÿ¤§¨£¤¨Ÿ¤
.Eúîãà úà ànèú àìåzrC lr §Ÿ§©¥¤©§¨§©©©

xEarA ,calA mrh EPpi` EpizFAx©¥¥¤©©¦§¨©£
didi oM m`W ,Lznc` z` `Ohz `NW¤Ÿ§©¥¤©§¨§¤¦¥¦§¤
.ipW e`l `Ed la` ,ux`l dvEgA xYnª¨§¨¨¨¤£¨©¥¦
ux`AzOd ENt` F` iElYd oiNOddPde§¦¥©©¦©¨£¦©¥¨¨¤
ux`l dvEgaE ,dUre oie`l ipWA xaFr¥¦§¥©¦©£¥§¨¨¨¤
on cnl `EdW ,cg` dUrz `le dUrA©£¥§Ÿ©£¤¤¨¤¨¥¦

:iYWxR xW`M ,iElYd©¨©£¤¥©§¦
ïîeorpM ikln rWFdi xaw dGd e`Nd ¦©©©¤¨©§ª©©§¥§©©

ozIlzA oi`W iR lr s` ,onFiA§¨©©¦¤¥¦§¦¨¨
sCbnA EpizFAx ExiMfdW dllTd©§¨¨¤¦§¦©¥¦§©¥
mdA did la` ,dxf dcFar caFre§¥£¨¨¨£¨¨¨¨¤
WWgW F` ,ux`d z`nh mEXn¦ª§©¨¨¤¤¨©
ipW lW lWOd on midl` zllwl§¦§©¡Ÿ¦¦©¨¨¤§¥

:iYWxR xW`M ,mig`dbk dxez ¨©¦©£¤¥©§¦
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vz`לו zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'h ipy meil inei xeriy

áë(à)éçà øBL-úà äàøú-àìíéçcð BéN-úà Bà E «Ÿ¦§¤Á¤¸¨¦¹³¤¥Æ¦¨¦½
éçàì íáéLz áLä íäî zîlòúäå:E §¦§©©§−̈¥¤®¨¥¬§¦¥−§¨¦«

i"yx£zÓlÚ˙‰Â∑ עין רֹואהּוּכֹובׁש אינֹו .ּכאּלּו ¿ƒ¿««¿»ְִִֵֵֵַ
zÓlÚ˙‰Â ‰‡¯˙Œ‡Ï∑אֹותֹו תראה ׁשּתתעּלם לא …ƒ¿∆¿ƒ¿««¿»ְְִִֵֶֶַֹ

ּפׁשּוטֹו. זהּו ל)מּמּנּו, ּפעמים (ב"מ אמרּו: ורּבֹותינּו ְְְְִִֵֶֶַָָ
וכּו'ׁשאּתה  .מתעּלם ְְִֵֶַַָ

(á)éçà áBø÷ àì-íàåéìà EBzôñàå Bzòãé àìå E §¦¸Ÿ¨¬¨¦²¥¤−§´Ÿ§©§®©«£©§Æ
éçà Løc ãò Enò äéäå Eúéa CBz-ìàBúà E ¤´¥¤½§¨¨´¦§À©´§³¨¦̧ÆŸ½

:Bì BúáLäå©«£¥«Ÿ−«
i"yx£EÈÁ‡ L¯c „Ú∑(כז ּבלבב(ב"מ ּתעלה וכי «¿…»ƒְְְֲִִֶַָ

דרׁשהּו אּלא ׁשּידרׁשהּו? קדם לֹו יהא ׁשּיּתנהּו ׁשּלא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹֹ
BÏ.רּמאי  B˙·L‰Â∑ הׁשבה ּבֹו יאכל ׁשּתהא ׁשּלא , ַַ«¬≈…ְֲֵֶֶַָָֹֹ

ּכל  אמרּו: מּכאן מּמּנּו. ותתּבעם ּדמיו ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָּבבית
עֹוׂשה  וׁשאינֹו ויאכל, יעׂשה - ואֹוכל ׁשעֹוׂשה ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּדבר

.יּמכר -ואֹוכל  ְִֵֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(284 'nr ck zegiy ihewl)

ידעּתֹו ולא אלי אחי קרֹוב לא ב)ואם ׁשרֹואה (כב, מי ְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹֹ
הּנה  ּכדבעי, מתנהג ׁשאינֹו רּוחנית, אבדה ליהּודי ְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּנאבד
להתעּלם  אסּור - מּכירֹו ואינֹו מּמּנּו רחֹוק זה יהּודי אם ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָאפילּו
אבדתֹו, את וידרׁש ׁשּיבֹוא עד לֹו לעזר יׁש אּלא זֹו, ְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹמאבדה

הּבעל־ׁשם־טֹוב, ּתֹורת ועל־ּדר הנהגתֹו. את ׁשּיתּקן ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָּכלֹומר,
ליהּודי  אפילּו יׂשראל, אהבת על הּנפׁש את למסר ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹׁשּיׁש

מעֹולם. ראּו ֵֶָָֹׁשּלא

(â)ïëå BúìîNì äNòz ïëå Bøîçì äNòz ïëå§¥¯©«£¤´©«£ŸÀ§¥´©«£¤»§¦§¨¼§¥̧
éçà úãáà-ìëì äNòzepnî ãáàz-øLà E ©«£¤¹§¨£¥©¬¨¦²£¤Ÿ©¬¦¤−

ñ :ílòúäì ìëeú àì dúàöîe§¨¨®¬Ÿ©−§¦§©¥«
i"yx£ÌlÚ˙‰Ï ÏÎe˙ ‡Ï∑עינ אֹותֹולכּבׁש רֹואה אינ .ּכאּלּו …«¿ƒ¿«≈ְְְְִִֵֵֶֹ

(ã)éçà øBîç-úà äàøú-àìíéìôð BøBL Bà E «Ÿ¦§¤Á¤£¸¨¦¹³Æ«Ÿ§¦´
ñ :Bnò íé÷z í÷ä íäî zîlòúäå Cøca©¤½¤§¦§©©§−̈¥¤®¨¥¬¨¦−¦«

i"yx£ÌÈ˜z Ì˜‰∑(לב טעינה (ב"מ מּׂשאֹוזֹו להטעין , »≈»ƒְְְִִַַָָ
מעליו  ויׁשב ∑BnÚ.ׁשּנפל הל אם אבל ּבעליו, עם ֵֶַָָָƒְְֲִִַַָָָָָ

לטעֹון  רצית אם מצוה, ועלי 'הֹואיל ואמר: ְְְְִִִִִֶַָָָָָלֹו
ּפטּור  .טען", ְָֹ

‡d¯nא  ˙È B‡ CeÁ‡„ ‡¯Bz ˙È ÈÊÁ˙ ‡Ï»∆¡≈»»¿»»ƒ¿≈
Ôep·È˙˙ ‡·˙‡ ÔB‰pÓ L·k˙˙Â ÔÚËc¿»»¿ƒ¿¿≈ƒ¿»»»¿≈ƒ

:CeÁ‡Ï¿»

dÏב  zÚ„È ‡ÏÂ C˙ÂÏ CeÁ‡ ·¯˜ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»»≈¬¿»»¿»¿««¿≈
Úa˙Èc „Ú CnÚ È‰ÈÂ C˙È· B‚Ï dpLÎ˙Â¿«¿¿ƒ≈¿≈»ƒ≈ƒ»«¿ƒ¿«

:dÏ dp·È˙˙Â d˙È CeÁ‡¬»≈¿»≈ƒ≈≈

ÔÎÂג  d˙eÒÎÏ „aÚz ÔÎÂ d¯ÓÁÏ „aÚz ÔÎÂ¿≈«¿≈«¬»≈¿≈«¿≈ƒ¿≈¿≈
dpÓ „·È˙ Èc CeÁ‡ ˙„·‡ ÏÎÏ „aÚz«¿≈¿»¬≈«¬ƒ≈«ƒ≈

:‰‡qk˙‡Ï eL¯ CÏ ˙ÈÏ dpÁkL˙Â¿«¿¿ƒ«≈»¿¿ƒ¿«»»

¯ÔÓד  d¯B˙ B‡ CeÁ‡„ ‡¯ÓÁ ˙È ÈÊÁ˙ ‡Ï»∆¡≈»¬»»¿»≈»»
:dnÚ ÌÈ˜˙ ‡Ó˜‡ ÔB‰pÓ L·k˙˙Â ‡Á¯‡a¿»¿»¿ƒ¿¿≈ƒ¿¬»»¿ƒƒ≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(à)éçà øBL úà äàøú àìBà E Ÿ¦§¤¤¨¦
.íéçcð BéN úà,zx`an devn Ff ¤¥¦¨¦¦§¨§Ÿ¤¤

dxFYA xn`W(c bk zeny)xFW rBtz iM ¤¨©©¨¦¦§©
drFY FxFng F` LaiF`EPaiWY aWd ¦§£¤¨¥§¦¤
xn`l o`kA siqFde ,Fl,"íéçcð"iM §¦§¨¥Ÿ¦¨¦¦

FzFHdl lFkie FMxCn drYW "drFY"¤¤¨¨¦©§§¨§©
xiMfd dYre ,lFcB lnr `lA KxCd©¤¤§Ÿ¨¨¨§©¨¦§¦
xiMfde .Ewigxde EPOn EgxAW "migCp"¦¨¦¤¨§¦¤§¦§¦§¦§¦
o`kA x`A KklE ,ca`M `EdW "dU"¤¤§¨©§¨¥¥§¨

éçà áBø÷ àì íàåéìà Eàìå E §¦Ÿ¨¨¦¥¤§Ÿ
.Eúéa CBz ìà Bzôñàå Bzòãé§©§©£©§¤¥¤

xn`e,BøBîçì äNòz ïëå`EdW §¨©§¥©£¤©£¤
:d`nh dndA§¥¨§¥¨

,BúìîNì äNòz ïëåoi`W iR lr s` §¥©£¤§¦§¨©©¦¤¥
ilraM dilrA lr daiag dlnVd©¦§¨£¦¨©§¨¤¨§©£¥
mdaM iEvn DA cqtdd oi`e miIgd©©¦§¥©¤§¥¨¨§¨¤

,EzEnIW xWt`Wìëì äNòz ïëå ¤¤§¨¤¨§¥©£¤§¨
éçà úãáà,EiR lr s` Fzia ilM lMn £¥©¨¦¦¨§¥¥©©¦

:DA dQki xW` FzlnUM oiaiag opi`W¤¥¨£¦¦§¦§¨£¤§©¤¨
ìòåEpizFAx Wxcn(.l n"a ,dn ixtq)siqFd §©¦§©©¥¦

oFbM ,miAx mixaC o`kA cFr§¨§¨¦©¦§
,zîlòúäå,mNrzn dY`W minrt §¦§©©§¨§¨¦¤©¨¦§©¥

,áLäminrR d`n ENt`(.`l n"a), ¨¥£¦¥¨§¨¦
,íáéLzFzaxglE FzPbl ENt`(my), §¦¥£¦§¦¨§ª§¨

mixg` mixacE ,mipniqA Dxfgde§¤§¥¨§¦¨¦§¨¦£¥¦
:dWxRA miWxcpa dxez ¦§¨¦©¨¨¨

(á)éçà áBø÷ àì íàåéìà E.E §¦Ÿ¨¨¦¥¤
Lpi` iM ,Llv` aFxw Fpi`W¤¥¨¤§§¦¥§
mr zxg` ux` l` zkll aIgzn¦§©¥¨¤¤¤¤¤©¤¤¦
Yrci `NW F` ,eil` DaiWdl dca`d̈£¥¨§¨¦¨¥¨¤Ÿ¨©§¨

ixtqaE .llM FzF`(fn `vz)`N` il oi` §¨§¦§¦¥¦¤¨
wFgx ,aFxwxnFl cEnlY ,oiPnàìå ¨¨¦©¦©§©§Ÿ

.BzòãéaFxw `l m`e xn`i oM m`e §©§§¦¥Ÿ©§¦Ÿ¨
eilr l`WYW LxirA Lil` Lig`̈¦¥¤§¦§¤¦§©¨¨
Lig` WxC cr LOr didi ,EPrcze§¥¨¤¦§¤¦§©§¨¦

:FzF`b dxez

(ã)xidfdl dpirhd zevnA siqFde§¦§¦§©©§¦¨§©§¦
iM ,dUrz `l zevnA dilr̈¤¨§¦§©Ÿ©£¤¦

xn` dxFYA(d bk zeny),FOr afrY afr ©¨¨©¨Ÿ©£Ÿ¦



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

לז `vz zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'h ipy meil inei xeriy

(ä)øáb Laìé-àìå äMà-ìò øáâ-éìë äéäé-àìŸ¦«§¤³§¦¤̧¤Æ©¦½̈§«Ÿ¦§©¬¤−¤
éäìà ýåýé úáòBú ék äMà úìîNäNò-ìk E ¦§©´¦¨®¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨¬Ÿ¥

ô :älà¥«¤
i"yx£‰M‡ŒÏÚ ¯·‚ŒÈÏÎ ‰È‰ÈŒ‡Ï∑(פ"א נזיר (ספרי. …ƒ¿∆¿ƒ∆∆«ƒ»

ׁשאין  האנׁשים, ּבין ׁשּתל ּכדי לאיׁש, ּדֹומה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָׁשּתהא
נאּוף  לׁשם אּלא ‡M‰.זֹו ˙ÏÓN ¯·b LaÏÈŒ‡ÏÂ∑ ְִֵֶָ¿…ƒ¿«∆∆ƒ¿«ƒ»

הּנׁשים. ּבין ליׁשב אחר ליל ׂשער ּדבר יׁשיר ׁשּלא : ְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ
הּׁשחי הערוה  ּבית ׁשל ˙ÚB·˙.וׂשער Èk∑ אס רה לא ְְִֵֵֶֶֶַָָָƒ¬«ְָָֹ

לבּוׁש אּלא ּתֹועבה ּתֹורה לידי .הּמביא ְִִֵֵֵֶַָָָ

(å)øBtö-ï÷ àøwé ék|éðôìõò-ìëa Cøca E|Bà ¦´¦¨¥´©¦´§¨¤¿©¤¹¤§¨¥´´
-ìò úöáø íàäå íéöéá Bà íéçøôà õøàä-ìò©¨À̈¤¤§Ÿ¦Æ´¥¦½§¨¥³Ÿ¤̧¤Æ©
:íéðaä-ìòíàäçwú-àìíéöéaä-ìò Bàíéçøôàä̈«¤§Ÿ¦½−©©¥¦®«Ÿ¦©¬¨¥−©©¨¦«

i"yx£‡¯wÈ Èk∑ לּמזּמן ‰‡Ì.ּפרט Áw˙Œ‡Ï∑(קמ ּבניה ּבעֹודּה(חולין .על ƒƒ»≈ְְִָָֻ…ƒ«»≈ְֶַָָָ

ÏÂ‡ה  ‡˙z‡ ÏÚ ¯·‚c ÔÈÊ Ôew˙ È‰È ‡Ï»¿≈ƒ≈ƒ¿««ƒ¿»¿»
ÈÈ Ì„˜ ˜Á¯Ó È¯‡ ‡˙z‡ Èew˙a ¯·b Ôw˙È¿««¿«¿ƒ≈ƒ¿»¬≈¿»»√»¿»

:ÔÈl‡ „·Ú Ïk C‰Ï‡¡»»»»≈ƒ≈

ÏÎaו  ‡Á¯‡a CÓ„˜ ‡¯tˆ„ ‡p˜ Ú¯ÚÈ È‡≈¿»«ƒ»¿ƒ¿»√»»¿»¿»¿»
‡Ó‡Â ÔÈÚ· B‡ ÔÈÁ¯Ù‡ ‡Ú¯‡ ÏÚ B‡ ÔÏÈ‡ƒ»««¿»∆¿…ƒ≈ƒ¿ƒ»
·q˙ ‡Ï ÔÈÚa ÏÚ B‡ ÔÈÁ¯Ù‡ ÏÚ ‡Ú·¿̄≈»«∆¿…ƒ«≈ƒ»ƒ«

:‡ia ÏÚ ‡n‡ƒ»«¿«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

siqFd cFre .dUr zevníéìôBð" ¦§©£¥§¦§¦
,"CøcazgY uaFx" xn` mW iM ©¤¤¦¨¨©¥©©

xFngd wx mW xiMfd `le ,"F`Vn©¨§Ÿ¦§¦¨©©£
.eiYgY uAxie lFcB iFVn orhl FMxCW¤©§¦§Ÿ©§¨§¦§©©§¨

o`kA xn`eéçà""E"LaiF`" mWe §¨©§¨¨¦§¨¦§
xkfE oM FOr dUrY xn`l ,"L`pFU"e§©£¥Ÿ©£¤¦¥§Ÿ

:d`pVd gMWze deg`dd dxez ¨©£¨§¦§©©¦§¨
(å)éðôì øBtö ï÷ àøwé ék.EFf mB ¦¦¨¥©¦§¨¤©

FpA z`e FzF` on zx`an devn¦§¨§Ÿ¤¤¦§¤§
cg` mFiA EhgWz `l(gk ak `xwie)iM . Ÿ¦§£§¤¨¦

al Epl zFid iYlal mdipWA mrHd©©©¦§¥¤§¦§¦¡¨¥
aEzMd xiYi `NW F` ,mgxp `le ixfk ©̀§¨¦§Ÿ§©¥¤Ÿ©¦©¨
iR lr s` oiOd xwrl dzgWd zFUrl©£©§¨¨©£Ÿ©¦©©¦
dPde ,`Edd oiOA dhigXd xiYdW¤¦¦©§¦¨©¦©§¦¥
gwFl F` cg` mFiA mipAde m`d bxFdd©¥¨¥§©¨¦§¤¨¥©
EN`M ,sErl xFxC mdl zFidA mzF`¨¦§¨¤§¨§¦

:`Edd oiOd zixki©§¦©¦©
áúëåmikFaPd dxFnA axd(gn b)iM §¨©¨©§¤©§¦¦

z`e FzF` mrhe oTd gENW mrh©©¦©©©§©©§¤
xidfdl icM ,cg` mFiA EhgWz `l FpA§Ÿ¦§£§¤¨§¥§©§¦
Wi iM ,m`d ipirA oAd hgWi `NW¤Ÿ¦§©©¥§¥¥¨¥¦¥
Wxtd oi`e ,dfA dlFcb db`C zFndAl©§¥§¨¨§¨¨¤§¥¤§¥
lr zFndAd zb`cl mc`d zb`C oiA¥©£©¨¨¨§©£©©§¥©
ipal DzFPge m`d zad` iM ,mdipA§¥¤¦©£©¨¥§©¨¦§¥
xEACde lkVd ixg` KWnp EPpi` Dpha¦§¨¥¤¦§¨©£¥©¥¤§©¦
daWgOd gM zNrRn `Ed la £̀¨¦§ª©Ÿ©©©£¨¨
diEvn `id xW`M zFndAA diEvnd©§¨©§¥©£¤¦§¨
FzF`A xEQ`d xTr oi` ,oM m`e .mc`Ä¨¨§¦¥¥¦©¨¦§
lMd la` ,FzF`e FpaA wx FpA z`e§¤§©¦§§£¨©Ÿ
`NW xEarA ,oFkp xzFie .dwgxd©§¨¨§¥¨©£¤Ÿ

:xfk`zp¦§©§¥
øîàåxn`On ilr aiWY l`e axd §¨©¨©§©¨¦¨©¦©£©

minkgd(:bl zekxa)xFRv ow lr xnF`d ©£¨¦¨¥©©¦
,zFxaq iYWn zg` Ff iM ,Lingx EriBi©¦©£¤¦©©¦§¥§¨
zFevOl mrh oi` iM d`xIW in zxaq§¨©¦¤¦§¤¦¥©©©¦§
miwifgn Epgp`e ,`xFAd utg `N ¤̀¨¥¤©¥©£©§©£¦¦
zFevOd lkA didIW dIpXd `xaQA©§¨¨©§¦¨¤¦§¤§¨©¦§
`vOX dn cFr eilr dWwde .mrh©©§ª§¨¨¨©¤¨¨

`Ax ziW`xaA(` cn)zRki` dn ike ¦§¥¦©¨§¦©¦§©
n hgFW oiA `Ed KExA WFcTdl Flo §©¨¨¥¥¦
EpYp `l `d ,sxrd on hgFWl x`ESd©©¨§¥¦¨Ÿ¤¨Ÿ¦§
,zFIxAd z` mdA sxvl `N` zFevOd©¦§¤¨§¨¥¨¤¤©§¦

xn`PW(d l ilyn)DFl` zxn` lM ¤¤¡©¨¦§©¡©
:dtExv§¨

äæåWIW zFevOA axd xfBW oiprd §¤¨¦§¨¤¨©¨©©¦§¤¥
iM c`n `Ed x`an .mrh mdl̈¤©©§Ÿ¨§Ÿ¦
,mc`l oETze zlrFze mrh cg` lkA§¨¤¨©©§¤¤§¦¨¨¨
.KxAzi odA dEvOd z`n oxkU caNn¦§©§¨¨¥¥©§©¤¨¤¦§¨©

l"f EpizFAx Exn` xakE(:`k oixcdpq) §¨¨§©¥©
,'eke dxFY inrh ENBzp `N dn ipRn¦§¥©Ÿ¦§©©£¥¨

EWxce(.hiw migqt)df ,wiYr dQknle §¨§§¦§©¤©¦¤
i`nE oinFi wiYr dQMW mixac dNbnd©§©¤§¨¦¤¦¨©¦¦©
dxtA EWxC xakE .dxFY inrh Edip¦©£¥¨§¨¨§§¨¨

dOc`(c b hi x"acna)lr dnlW xn`W , £ª¨¤¨©§ŸŸ©
dOc` dxR lW dWxtE ,iYcnr lMd©Ÿ¨©§¦¨¨¨¤¨¨£ª¨
iYxn` ,iYWRWtE iYl`We iYxwg̈©§¦§¨©§¦¦§©§¦¨©§¦

iPOn dwFgx `ide dnMg`(bk f zldw), ¤§¨¨§¦§¨¦¤¦
Fl xn` `pipg iAxA iqFi iAx xn`e§¨©©¦¥§©¦£¦¨¨©
dNbn ip` Ll dWnl `Ed KExA WFcTd©¨¨§¤§£¦§©¤
,dTg mixg`l la` dOc` dxR mrh©©¨¨£ª¨£¨©£¥¦ª¨

aizkC(e ci dixkf)`l `Edd mFIA dide ¦§¦§¨¨©©Ÿ
,aizM oF`Rwi ,oF`Rwe zFxwi xF` didi¦§¤§¨§¦¨§¦¨§¦
dGd mlFrA mMn miQknd mixaC§¨¦©§ª¦¦¤¨¨©¤
,`Ad mlFrl miiEtv zFidl oicizr£¦¦¦§§¦¨¨©¨

aizkC ,itvC `inq oicdM(fh an diryi) §¨¥©§¨§¨¥¦§¦
aizkE ,Erci `l KxcA mixer iYklFde§©§¦¦§¦§¤¤Ÿ¨¨§¦

(my)`le miziUr mixaCd dN ¥̀¤©§¨¦£¦¦§Ÿ
:`aiwr iAxl miziUr xaMW ,miYafr£©§¦¤§¨£¦¦§©¦£¦¨

äpädxFY inrh zEripn oi`W Ex`A ¦¥¥£¤¥§¦©£¥¨
xaMWe ,EplkUA oFxEr `N` EPOn¦¤¤¨¦¨§¦§¥§¤§¨
inkgl mdAW dxEngd mrh dNBzp¦§©¨©©©£¨¤¨¤§©§¥
,mdixacA zFAx dN`ke ,l`xUi¦§¨¥§¨¥¤©§¦§¥¤
oiricFn miAx mixaC `xwOaE dxFYaE©¨©¦§¨§¨¦©¦¦¦

:odn xiMfd axde ,oM¥§¨©¦§¦¥¤
ìáàlr EXwzp xW` zFcBdd EN` £¨¥©©¨£¤¦§©©

,mdl xg` oipr iYrc itM ,axd̈©§¦©§¦¦§©©¥¨¤
zFevOA zlrFYd oi`W xnFl EvxW¤¨©¤¥©¤¤©¦§
,dNrzi FnvrA `Ed KExA WFcTdl§©¨¨§©§¦§©¤
EPOn rpnl Fnvr mc`A zlrFYd la £̀¨©¤¤¨¨¨©§¦§Ÿ©¦¤
F` ,dPbn dCn F` drx dpEn` F` wfp¤¤¡¨¨¨¦¨§ª¨
KxAzi `xFAd zF`ltpe miQPd xMfl¦§Ÿ©¦¦§¦§§©¥¦§¨©
,"odA sxvl" Edfe .mXd z` zrcle§¨©©¤©¥§¤§¨¥¨¥
sqMd sxFSd iM ,sExv sqkM EidIW¤¦§§¤¤¨¦©¥©¤¤
`ivFdl la` ,mrh `lA EdUrn oi ¥̀©£¥§Ÿ©©£¨§¦
`ivFdl zFevOd oke ,biq lM EPOn¦¤¨¦§¥©¦§§¦
EpricFdlE drx dpEn` lM EpANn¦¦¥¨¡¨¨¨§¦¥

:cinY FxkflE zn`d̈¡¤§¨§¨¦
ìeïBLdxMfd Dnvr dcB`d Ff §¨©¨¨©§¨ª§§¨

EpcOliA(g ipiny `negpz) ¦©§¥
Fl zRki` dn ike ,dIgd z`f zWxtA§¨¨©Ÿ©©¨§¦©¦§©
dndA hgFW oiA `Ed KExA WFcTdl§©¨¨¥¥§¥¨
dY` mElM ,lkF`e xgFp F` lkF`e§¥¥§¥§©¨
dn F` ,FwiGn dY` mElM F` FlirFn¦§©¨©¦©
lkF` F` zFxFdh lkF` oiA Fl zRki ¦̀§©¥¥§¥

KN Ynkg Ynkg m` ,zF`nh(ai h ilyn), §¥¦¨©§¨¨©§¨¨
z` sxvl `N` zFevOd EpYp `l `d̈Ÿ¦§©¦§¤¨§¨¥¤



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

vz`לח zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'i iyily meil inei xeriy

(æ)Cì-çwz íéðaä-úàå íàä-úà çlLz çlL©¥³©§©©Æ¤¨¥½§¤©¨¦−¦©¨®
ñ :íéîé zëøàäå Cì áèéé ïòîì§©̧©Æ¦´©½̈§©«£©§−̈¨¦«

i"yx£ÚÓÏ'B‚Â CÏ ·ËÈÈ Ô∑(קמב קּלה (שם מצוה אם ¿««ƒ«»¿ְִִַָָ
ּכיס  חסרֹון ּבּה לׁשאין ייטב "למען ּתֹורה: אמרה , ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ

מצֹות  ׁשל ׂשכרן למּתן קלֿוחמר ימים", ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֹוהארכּת
.חמּורֹות  ֲ

ß lel` 'i iyily mei ß

(ç)Ebâì ä÷òî úéNòå Lãç úéa äðáú ék¦³¦§¤Æ©´¦¨½̈§¨¦¬¨©«£¤−§©¤®
:epnî ìôpä ìté-ék Eúéáa íéîc íéNú-àìå§«Ÿ¨¦³¨¦Æ§¥¤½¦«¦¬Ÿ©Ÿ¥−¦¤«

CÏז  ·qz ‡ia ˙ÈÂ ‡n‡ ˙È ÁlL˙ ‡ÁlL«»»¿««»ƒ»¿»¿«»ƒ«»
:ÔÈÓBÈ CÈ¯B˙Â CÏ ·ËÈÈc ÏÈ„a¿ƒ¿≈«»¿ƒƒ

Èz˜‡ח  „aÚ˙Â ‡z„Á ‡˙Èa È·˙ È¯‡¬≈ƒ¿≈≈»«¿»¿«¿≈¿»»
C˙È·a ÏBË˜c ÔÈc ˙·BÁ ÈeL˙ ‡ÏÂ C¯b‡Ï¿ƒ¿»¿»¿«ƒ«ƒƒ¿¿≈»

:dpÓ ÏÙc ÏtÈ È¯‡¬≈ƒ≈¿»≈ƒ≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

xn`PW ,zFIxAd(f ai mildz)'d zFxn` ©§¦¤¤¡©¦§
DFl` zxn` lM xn`pe ,zFxdh zFxn £̀¨§Ÿ§¤¡©¨¦§©¡©

:Lilr oibn `diW ,dOl ,dtExv§¨¨¨¤§¥¥¦¨¤
äpä`N` xnFl E`A `NW o`kA Wxtn ¦¥§Ÿ¨§¨¤Ÿ¨©¤¨

dNrzi eil` zlrFYd oi`W¤¥©¤¤¥¨¦§©¤
,dxFpnd on aXgnM dxF`l KxhvIW¤¦§¨¥§¨©§ª¨¦©§¨
gixe zFpAxTd lk`nl KxhvIWe§¤¦§¨¥§©£©©¨§¨§¥©
ENt`e .mdihEWRn d`xPM zxhwd©§Ÿ¤©¦§¤¦§¥¤©£¦
zFUrl dESW dUrW eizF`ltpl xkGd©¥¤§¦§§¨¤¨¨¤¦¨©£
dUrnE mixvn z`ivil xkfl§¥¤¦¦©¦§©¦©£¥
rcPW wx ,Fl zlrFYd oi` ,ziW`xa§¥¦¥©¤¤©¤¥©
didPW cr FA dMfpe ,zn`d Epgp £̀©§¨¡¤§¦§¤©¤¦§¤
EpxEAC iM ,Epilr obn zFidl miiE`x§¦¦§¨¥¨¥¦¦¥
EaWgp EdFze qt`n eizF`ltpA Epxkfe§¨§¥§¦§§¨¥¤¤¨¤§§

:Fl
àéáäåx`ESd on hgFXd on di`x §¥¦§¨¨¦©¥¦©©¨

`le Epl mNMW xnFl sxrde§¨Ÿ¤©¤ª¨¨§Ÿ
ExA WFcTdlitl ,`Ed KokYi `NW §©¨¨§¦¤Ÿ¦¨¥

cFake zlrFY Da `diW dhigXA xnFl©©§¦¨¤§¥¨¤¤§¨
F` sxrdn xzFi x`ESA KxAzi `xFAl©¥¦§¨©©©¨¥¥¨Ÿ¤
Epkixcdl md Epl `N` ,xEgPd©¦¤¨¨¥§©§¦¥
:dhigXd zrA mB mingxd zFaizpA¦§¦¨©£¦©§¥©§¦¨

eàéáäåzRki` dn F` ,zxg` di`x §¥¦§¨¨©¤¤©¦§©
mde zFxFdh lkF` oiA Fl¥¥§§¥
zF`nh lkF`l ,mixYOd milk`Od©©£¨¦©ª¨¦§¥§¥
dxn`W ,mixEq`d milk`Od mde§¥©©£¨¦¨£¦¤¨§¨

dxFYd mda(gk `i `xwie)dOd mi`nh ¨¤©¨§¥¦¥¨
WtPd iIwp EpzFidl `EdW fnxe ,mkl̈¤§¨©¤¦§¥§¦¥©¤¤
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

לט `vz zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'i iyily meil inei xeriy
i"yx£L„Á ˙Èa ‰·˙ Èk∑ ׁשּלּוח מצות קּימּת אם ƒƒ¿∆«ƒ»»ְְִִִִַַַָ

מעקה, מצות ּותקּים חדׁש ּבית לבנֹות סֹופ ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָהּקן,
ולבגדים  וׂשדה לכרם ותּגיע מצוה, ּגֹוררת ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּמצוה

הּללּו ּפרׁשּיֹות נסמכּו לכ סביב ∑ÚÓ˜‰.נאים, ּגדר ְְְִִִַָָָָָ«¬∆ִֵָָ

ׁשּמׁשּמר  ּתיק ּכגֹון 'ּתיקא', ּתרּגם: ואּונקלֹוס ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָלּגג,
ּׁשּבתֹוכֹו ‰ÏÙp.מה ÏtÈŒÈk∑ ליּפל זה ,ראּוי ְֶַƒƒ…«…≈ִֶָֹ

,עלֿיד מיתתֹו ּתתּגלּגל לא ְְְְִִִֵֵַַַַָָֹואףֿעלּֿפיֿכן
עלֿידי  וחֹוב זּכאי, עלֿידי זכּות .חּיב ׁשּמגלּגלין ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָ
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חדׁש ּבית תבנה ח)ּכי מעקה (כב, חּיּוב הרי לׁשאל, יׁש ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
ּבית ׁשּקנה ּבמי ּגם ּדהּנה יׁשןהּוא לֹומר, ויׁש מעקה. ּבלי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

אפֹוא, מׁשמעּותּה, חדׁש" "ּבית ּובנּית אׁשּתֹו, זֹו – ְְְִִִֵֵַַַָָָָּביתֹו
צּוארֹו על רחים לֹוקח אדם ּכאׁשר נּׂשּואין, חּיי ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָהתחלת
צר יׁש זה ּבמּצב ּפרנסה. ּבמציאת להתעּסק ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹּומתחיל
הן  ּבמחׁשבה הן חדׁשים, ּובסיגים ּבהגּבלֹות הינּו ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָּבמעקה,

ׁשּכן  חדׁש", "ּבית הּכתּוב נקט לכן ּבמעׂשה. והן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבדּבּור
חדׁש. ּבית ּבנּית ּבעת ּבעּקר ׁשּי רּוחנית ּבעבֹודה ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָמעקה
הענין  ׁש"אין מקֹומֹות, ּבכּמה ׁשּמצינּו למה ּדגמא לנּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻוהרי
ּדתֹורה  (נגלה הּתֹורה" ּבפנימּיּות ּדרׁשני אּלא אֹומר ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבּנגלה

ּפנימי). ּפרּוׁש ׁשּיׁש מכריח ְְִִִֵֵֶַַָּגּופא
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ולא־תׂשים  לגּג מעקה ועׂשית חדׁש ּבית תבנה ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹּֽֽכי
מּמּנּו: הּנפל ּכי־יּפל ּבבית ח)ּדמים (כב, ְִִִִֵֵֶֶַָֹֹֽֽ

"עׂשה  ח: הלכה יא ּפרק ּברכֹות הלכֹות ּב'יד' ּׁשהעיר ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ...ּבּמה
"ּדברים  ד: הלכה ׁשם עצמֹו ּדעת ׁשּסֹותר כּו'", מבר ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָמעקה
מעקה  חּיּוב והרי – עליהם" מברכים אין סּכנה מּׁשּום ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהם
גֹו'. ּדּמים תׂשים ולא לגּג מעקה ועׂשית ׁשּנאמר ּכמֹו ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹהּוא
אינֹו גֹו' ּדמים" תׂשים "ולא להרמּב"ם אׁשר ּפׁשּוט, ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹּולדעּתי
עצמֹו. ּבפני צּוּוי אּלא מעקה, עׂשּית חּיּוב על טעם ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָנתינת
ׁשּכתב  ּוכמֹו ּתרי"ג, ּבחׁשּבֹון מנאם לא הּמצֹות טעמי הרי ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּכי

ּדמים", תׂשים "ולא אבל הּמצֹות', ּב'ספר החמּׁשי ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹּבּׁשרׁש
לא־תעׂשה. מצֹות ּבמנין ְְְְֲִִִִֶַַֹהכניסֹו

הּספרי – ּכּנ"ל לֹומר להרמּב"ם ח)והכריחֹו כב, "ועׂשית (דברים : ְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָ
לא־תעׂשה". מצות כּו' תׂשים לא מצות־עׂשה. כּו' ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָֹֹמעקה

עׂשה  מעקה, עׂשּית ּבמקֹום ׁש)אם נפקא־מיּנּה האמּור, ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָּו(לפי
ּובּטל  לא־תעׂשה מצות קּים – ּבזה וכּיֹוצא לּגג ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹּכבׁש
'ספר  על נֹוׂשאי־ּכלים א. ע"ב, מּיֹומא ּולהעיר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָמצות־עׂשה.

ׁשם. ְִַָהּמצֹות'
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לגּג מעקה ועׂשית חדׁש ּבית תבנה ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָּֽכי
היכל לרּבֹות - ובספרי)"ּבית" ח. (כב, ְִֵַַָ

הרמּב"ם ּכתב ׁשהרי ּבזה, צרי־עּיּון רוצח ולכאֹורה (הלכות ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָ
ריש  חושן־משפט בשולחן־ערוך הוא וכן יא. פרק ריש נפש ושמירת

תכז) הּוא סימן מעקה ׁשאינן ּדחּיּוב ּובבּתים ּדירה", ּב"ּבית רק ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ
ּדירה", "ּבית אינֹו ההיכל ולכאֹורה לֹו", זקּוק "אינֹו ְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָלדירה

ּבמעקה? נתחּיב ְְְֲִֵֶַַַַואּמאי
האכילה  הּוא הּדירה ענין ּדעּקר מצינּו ּדהּנה ּבזה, לֹומר ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָויׁש
ּתדּורּו" ּכעין "ּתׁשבּו ׁשגדרּה סּכה ּבמצות ּוכמֹו ההּוא. ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֻּבּמקֹום

ב) כח, ּבּסּכה (סוכה האכילה היא ּבסּכה הּיׁשיבה מצות ְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָֻֻּדעּקר

וראה  יב. סעיף תרלט סימן אורח־חיים הזקן אדמו"ר שולחן־ערוך (עיין

הסימן) בסוף ערוך' ה'שולחן נושאי־כלי שם. .טור
ּבזבחים איתא א)והּנה עֹובדי (סג, הּקיפּו ׁשאם "מּנין ְְְִִִִִִִִִֵֵֶַָָ

לׁשם  נכנסין ׁשהּכהנים העזרה, ּכל את ְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹּכֹוכבים־ּומּזלֹות
הּקדׁשים  ּבקדׁש ּתלמּוד־לֹומר קדׁשים, קדׁשי ׁשם ְְְְְֳִִִֵֶַַַָָָָָֹואֹוכלין

הלכה ּתאכלּנּו" י פרק הקרבנות מעשה בהלכות הרמב"ם פסק (וכן ְֶֹ
ּדוקא ג) היא קדׁשים אכילת ׁשּמצות זמּנים ּדיׁש ונמצא .ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָ

ֵַָּבהיכל.
ּבמעקה. ּומחּיב הּוא, ּדירה" "ּבית ּבגדר ההיכל ּגם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻועל־ּפי־זה
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Lrx mC lr cnrz(fh hi `xwie)la` . ©£Ÿ©©¥¤£¨

xn` xaMW ,zx`an mi`lMd zevn¦§©©¦§©¦§Ÿ¤¤¤§¨¨©

(hi weqt my)dPde ,mi`lM rxfz `l LcÜ§Ÿ¦§©¦§¨¦§¦¥
siqFde .rxfPd mFwn lM `Edd rnWnA§©§©©¨¨©¦§©§¦
WCwi mi`lM mxMd rxGi m` iM o`kA§¨¦¦¦¨¥©©¤¤¦§©¦¦§©
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:WCwdM d`pdA xq`IW¤¥¨¥©£¨¨§¤§¥
"ït" íòèågzRnE oke ,WCwz iM FnM §©©¤§¦¦§©§¥¦¤©
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(f i my)oEznY oR FA ErBz`le oke ,ziy`xa) §¥§Ÿ¦§¤§ª

(b bFnixv ExMpi oR FnM FWExRW okYie .§¦¨¥¤¥§¤§©§¨¥
dnx Epci Exn`i oR(fk al oldl)oiprM , ¤Ÿ§¨¥¨¨§¦§©

oR mi`lM FzF` rxfz `l xnFl ,`nW¤¨©Ÿ¦§©¦§©¦¤
oixq`p opi` iM ,lMd Lilr xq`ie gnvi¦§©§¥¨¥¨¤©Ÿ¦¥¨¤¡¨¦
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

vz`מ zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'i iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 241 'nr c"kg zegiy ihewl t"r)

!de`B ilA ipXd lr lFrtl¦§©©¥¦§¦©£¨

לגּג מעקה ועׂשית חדׁש ּבית תבנה "ּכי ּכתּוב ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּבפרׁשתנּו
הּקדֹוׁש ּבשל"ה ואיתא מּמּנּו". הּנֹופל יּפֹול ּכי ּפרׁשתנּו)גֹו' (סֹוף ְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ּגבּול  האדם ׁשּיעׂשה ורֹומז ּגבֹוּה, הּוא ּגג רמז ּכתּוב: ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ"מצאתי
ֲַַָלּגאוה".

הּכתּוב: ּדברי לפרׁש יׁש ְְְִִֵֵֵֶַַָָועל־ּפי־זה
יׂשראל  ּבני ּבקרּוב עֹוסק יהּודי ּכאׁשר - חדׁש" ּבית תבנה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ"ּכי

סביב  להּקּב"ה, "ּבית" ּובֹונה ׁשּבּׁשמים, ׁשּתהיה לאביהם ה ְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
מּגאוה. ליּזהר עליו ,"לגּג מעקה "ועׂשית - ּביהדּות ְְְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָחדּורה
יכֹולה  הּגאוה אּלא עצמֹו, ּבעבֹודת חּסרֹון רק זה אין ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָּכי
ּולקרב. להׁשּפיע רֹוצה הּוא עליו הּׁשני, אצל לנפילה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלגרֹום
ּובלי  הּלב, מן הּיֹוצאים ּבדברים הּׁשני על מׁשּפיע ּכאׁשר ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָּכי
א ּפעּולתם. ויפעלּו הּׁשני לב אל יּכנסּו הּדברים אז ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּפנּיֹות,
יכֹול  ׁשּזה זאת לבד הּנה וגאוה, יׁשּות ּבדבריו מעֹורבים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹאם
הּנה  הּׁשני, את לקרב ּדבריו והצלחת ּבהׁשּפעת ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָלהפריע

הּׁשֹומע  את לרחק לגמרי, ההיפ את לגרֹום עלּולה ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּגאותֹו
ְֲִַָָָרחמנא־ליצלן.

יכֹול  האדם ּדאין - מּמּנּו" הּנֹופל יּפֹול "ּכי הּכתּוב ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּומדּיק
איׁש היה הּׁשני אם ּכי ּבאׁשמתֹו, אינּה הּׁשני ׁשּירידת ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָלטעֹון,
לּגאוה  ׁשּבדבריו האמת ּבין מבחין היה אזי ,הֹול ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָיׁשר

זרק" קליּפתֹו אכל, ו"ּתֹוכֹו ב)ׁשּבהם, טו, הּׁשני (חגיגה וירידת . ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ה'. ּבעבֹודת ויֹורד "נֹופל" הּוא הרי ׁשּבלאו־הכי מּׁשּום ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָהיא
ירידה  - הּגאוה  עליו ּפֹועלת לכן הּוא", "נֹופל ׁשהּׁשני ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּומּכיון

יתירה. ְְִֵָָּונפילה
הּנֹופל" יּפֹול ּכי גֹו' לגּג מעקה "ועׂשית הּכתּוב ׁשּמזהיר ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָוזהּו
מּכל־מקֹום  "נֹופל", ּבבחינת הּוא ׁשהּׁשני זה על הּבט ׁשּמּבלי -ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
הינּו הּנֹופל, יּפֹול לא "ׁשּמ"ּגג ליזהר האדם על חּיּוב ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹמּוטל
אּלא  הּנֹופל, אצל יתירה לנפילה ּתגרֹום לא ׁשּל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשהּגאוה
ועבֹודה. לתֹורה ּולקרבֹו מּזה, ליזהר ׁשּביכלּתֹו מה ּכל ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָיעׂשה

(è)äàìîä Lc÷z-ït íéàìk Eîøk òøæú-àì«Ÿ¦§©¬©§§−¦§¨®¦¤¦§©À©«§¥¨³
ñ :íøkä úàeáúe òøæz øLà òøfä©¤̧©Æ£¤´¦§½̈§©−©¨«¤

i"yx£ÌÈ‡Ïk∑)(פב חולין לט. וחרצן קידושין ּוׂשעֹורה חּטה ƒ¿»ƒְְְִַָָָ
יד  ּכל ∑Lc˜zŒÔt.ּבמּפלת 'תסּתאב', ּכתרּגּומֹו: ְֶַָֹ∆ƒ¿«ְְְִַַָָ

ּבין  הקּדׁש, ּכגֹון לׁשבח ּבין האדם, על הּנתעב ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּדבר

ּכמֹו: קדׁש, לׁשֹון ּבֹו נֹופל אּסּור, ּכגֹון (ישעיה לגנאי ְְְְִִֵֵַָ
קּדׁשּתי"סה) ּכי ּבי ּתּגע מּלּוי ∑‰ÏÓ‡‰."אל זה ְְִִִִַַַ«¿≈»ִֶ

מֹוסיף  ׁשהּזרע .ותֹוספת ְִֶֶֶֶַַ

(é)ñ :åcçé øîçáe-øBLa Løçú-àìŸ©«£¬§«©«£−Ÿ©§¨«
i"yx£¯BÓÁ·e ¯BLa L¯Á˙Œ‡Ï∑(נד יחד (ב"ק להנהיגם והּואֿהּדין ׁשּבעֹולם, מינים ׁשני לכל הּואֿהּדין …«¬…¿«¬ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָ

מּׂשא  ׁשּום ּבהֹולכת זּוגים .קׁשּורים ְְִִַַָָ

(àé):åcçé íézLôe øîö æðèòL Laìú àì³Ÿ¦§©Æ©«©§¥½¤¬¤¦§¦−©§¨«
i"yx£ÊËÚL∑:ּפרׁשּו ורּבֹותינּו ערּוב, ונּוז לׁשֹון טוּוי .ׁשּוע, ««¿≈ְְְְֵֵֵַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 122 cEOr h"k wlg zegiyÎihewl itÎlr)©

mi`lkA mixcB dWlW§Ÿ¨§¨¦§¦§©¦

ּתעׂשה־ּל ּגדלים . . ׁשעטנז תלּבׁש יא־יב)לא (כב, ְְְֲִִִֵֶַַַַָֹֽֽ
הּכלאים מן אף ,ל ּתעׂשה א)ּגדילים עמוד ריש ד, .(יבמות ְְֲִִִִִֶַַַַָ

– ּבגדים ּכלאי א. אֹופּנים: ג' יׁשנם אסּורֹות ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָּבתערֹובֹות
קרקע  וכלאי ּבהמה ּכלאי ב. אחד. ּבבגד מינים ׁשני ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּתפירת
ּבּׁשּול  ג. מינים. ׁשני מּתערבת חדׁש ּדבר ּוצמיחת הּלדת –ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻ

נתערב. ׁשּטעמם – ּבחלב ְְֲִֵֶַָָָָָָּבׂשר
מצוה, לעניני מּתרת ּתערבתן אם ּביניהם חּלּוק מצינּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻוהּנה

ּבציצית מּתרים ּבגדים מיבמות)ּדכלאי ּכהּנה (ּכּנ"ל ּובבגדי ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָֻֻ
הלכה  ח פרק המקדש כלי הלכות י. פרק סוף כלאים הלכות (רמב"ם

לגבֹוּה.יא־יב) אֹו לקדׁש ׁשּיּתרּו מצינּו לא וקרקע ּבהמה ּכלאי ,ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֻ
ּבּמכילּתא קסלקא־ּדעּתא ּבחלב, משפטים)ּובבׂשר פרשת (סוף ְְְְְְִַַַָָָָָָָָ

ּגם  ׁשאסּור מהּכתּובים ודרׁשּו ּבמקּדׁשין, מּתר ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֻֻׁשּיהיה
החּלּוק. ּבטעם לעּין ויׁש ְְְְִִֵֵַַַַַָֻּבּמקּדׁשים.
הרמּב"ן ּׁשּכתב מה על־ּפי לֹומר יט)ויׁש יט, ּבטעם (קדושים ְְְִֵֶַַַַַַַַָָ

˙zÒ‡·ט  ‡ÓÏÈc ÔÈ·e¯Ú CÓ¯k Ú¯Ê˙ ‡Ï»ƒ¿««¿»≈ƒƒ¿»ƒ¿»«
:‡Ó¯k ˙ÏÏÚÂ Ú¯Ê˙ Èc ‡Ú¯Ê ˙ÚÓcƒ¿««¿»ƒƒ¿««¬»««¿»

Ák„‡:י  ‡¯ÓÁ·e ‡¯B˙· Èc¯˙ ‡Ï»ƒ¿≈¿»«¬»»«¬»

aÁÓ¯יא  ÔzÎÂ ¯ÓÚ ‡ÊËÚL LaÏ˙ ‡Ï»ƒ¿«««¿≈»¬«¿ƒ»¿À«
:‡„Ák«¬»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -
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on zx`an devn `ide .mi`lMd©¦§¨¦§¦¦§¨§Ÿ¤¤¦

mi`lM riAxz `l LYndA(hi hi `xwie), §¤§§Ÿ©§¦©¦§©¦
Fcnv `iadl Fznc` caFr lM KxCW¤¤¤¨¥©§¨§¨¦¦§
x`aE .ozF` aiMxie zg` ztxA§¤¤©©§©§¦¨¥¥
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

מי `vz zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'i iyily meil inei xeriy
אֹו ּבהמה מיני ׁשני ׁשּכׁשמערב וקרקע, ּבהמה ּכלאי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָאּסּור
סדרי  ּומערּבב כּו' ּומכחיׁש "מׁשּנה הּוא הרי זרעים, מיני ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָׁשני
והּצמחים, הּבהמֹות ׁשּיֹוציאּו קבע הּׁשם־יתּבר ּכי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּבראׁשית",
אחר. מין מֹוציאים הם הרי יחד ּוכׁשמערבם ּדוקא, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלמיניהם

הּנ"ל: האֹופּנים ג' ּבין החּלּוק את לבאר יׁש ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָועל־ּפי־זה
הם  הרי חדׁש, מין מהם ׁשּנֹוצר מּכיון וקרקע, ּבהמה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבכלאי
ּגּבי  מּתרים ּבגדים ּכלאי ,ּומאיד קדּׁשה. ּבעניני ּגם ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָֻֻאסּורים
חדׁש, מין הּמינים ׁשני מּצרּוף נֹוצר לא ׁשהרי קדּׁשה, ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֻעניני

הּתפרים  את להסיר נּתן ּבבגד, צרּופן לאחרי ּגם ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָואדרּבה
הּמינים. את ְְִִִֶַַּולהפריד

ּבגדים, לכלאי דֹומה ׁשזה קסלקא־ּדעּתא ּבחלב, ּבבׂשר ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָא
לא  אבל וחלב, ּבׂשר טעמי נתערבּו רק ּבחלב ּבבׂשר ְְְְְֲֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָָֹׁשהרי
לכלאי  ּדדמי היא הּמּסקנא א חדׁש. מין מּזה ונצמח ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָנֹולד
ׁשאי־ עד והחלב הּבׂשר טעמי ׁשּנתערבּו מּכיון ּכי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבהמה,

ּדבר נֹוצר ׁשּמּצירּופן נמצא להפרידן, ולכן אפׁשר חדׁש, ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָ
ּבמקּדׁשין. ּגם ְְֲִִַָֻאסּורין

(áé)Eúeñk úBôðk òaøà-ìò Cl-äNòz íéìãb§¦¦−©«£¤¨®©©§©²©§¬§«§−
ñ :da-äqëz øLà£¤¬§©¤¨«

i"yx£ClŒ‰NÚz ÌÈÏ„b∑(ספרי ד. לכ (יבמות הּכלאים, מן הּכתּוב אף סמכן . ¿ƒƒ«¬∆»ְְְִִִַַַַָָָָ

(âé):dàðNe äéìà àáe äMà Léà çwé-ék¦«¦©¬¦−¦¨®¨¬¥¤−¨§¥¨«
i"yx£d‡Ne ‰ÈÏ‡ ‡·e∑סֹופֹו. »≈∆»¿≈»

(ãé)òø íL äéìò àöBäå íéøác úìéìò dì íNå§¨¬¨Æ£¦´Ÿ§¨¦½§¦¬¨¤−¨¥´¨®
äéìà áø÷àå ézç÷ì úàfä äMàä-úà øîàå§¨©À¤¨«¦¨³©ŸÆ¨©½§¦¨«¤§©´¥¤½¨

:íéìeúa dì éúàöî-àìå§«Ÿ¨¨¬¦−̈§¦«
i"yx£ÌÈ¯·c ˙ÏÈÏÚ dÏ ÌNÂ∑:עברה ּגֹוררת עברה ¿»»¬ƒ…¿»ƒֲֲֵֵֶֶָָ

על  יט)עבר תׂשנא"(ויקרא לׁשֹון "לא לידי לבא סֹופֹו , ְִִֵַַָָָָֹֹ
‰f‡˙.הרע  ‰M‡‰Œ˙‡∑(ספרי) אֹומר ׁשאין מּכאן ָָ∆»ƒ»«…ִֵֵֶָ

ּבעלּֿדין ּדבר  ּבפני .אּלא ְִִֵֶַַָָָ

(åè)éìeúa-úà eàéöBäå dnàå äøòpä éáà ç÷ìå§¨©²£¦¬©©«£−̈§¦¨®§¦¹¤§¥¯
:äøòMä øéòä éð÷æ-ìà äøòpä©©«£¨²¤¦§¥¬¨¦−©¨«§¨

i"yx£dn‡Â ‰¯Úp‰ È·‡∑(שם) הרעים ּגּדּולים ׁשּגּדלּו עליה:,מי יתּבּזּו ¬ƒ««¬»¿ƒ»ְְִִִִִִֶֶַָָָָ

(æè)ézúð éza-úà íéð÷fä-ìà äøòpä éáà øîàå§¨©²£¦¬©©«£−̈¤©§¥¦®¤¦¦À¨©¹¦
:äàðNiå äMàì äfä Léàì̈¦¬©¤²§¦−̈©¦§¨¤«¨

i"yx£‰¯Úp‰ È·‡ ¯Ó‡Â∑(שם) לאּׁשה רׁשּות ׁשאין האיׁשמלּמד ּבפני .לדּבר ¿»«¬ƒ««¬»ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

ÈÙkיב  Úa¯‡ ÏÚ CÏ „aÚz ÔÈ„tÒ¯k¿À¿¿ƒ«¿∆»««¿««¿≈
:d· ÈqÎ˙ Èc C˙eÒÎ¿»ƒ¿«≈«

dpÒÈÂ:יג  d˙ÂÏ ÏeÚÈÂ ‡˙z‡ ¯·b ·qÈ È¯‡¬≈ƒ«¿«ƒ¿»¿≈¿»«¿ƒ¿ƒ«

ÌeLיד  dÏÚ ˜tÈÂ ÔÈlÓ ÈÙB˜Òz dÏ ÈeLÈÂƒ«ƒ««¿≈ƒƒ¿«≈¬«
˙ÈlÚÂ ˙È·Ò ‡„‰ ‡˙z‡ ˙È ¯ÓÈÈÂ LÈaƒ¿≈«»ƒ¿»»»¿≈ƒ¿«ƒ

:ÔÈÏe˙a dÏ ˙ÈÁkL‡ ‡ÏÂ d˙ÂÏ¿»«¿»«¿»ƒ«¿ƒ

„zÓÏeÚ‡טו  (È‰e·‡ ‡") ‡‰e·‡ ·qÈÂ¿ƒ«¬»¬ƒ¿∆¿»
È·Ò Ì„˜Ï ‡zÓÏeÚ ÈÏe˙a ˙È Ôe˜tÈÂ dn‡Â¿ƒ«¿«¿»¿≈∆¿»»√»»≈

:‡¯˙‡ ÔÈc ˙Èa Ú¯˙Ï ‡z¯«̃¿»ƒ¿«≈ƒ«¿»

Èz¯aטז  ˙È ‡i·ÒÏ ‡zÓÏeÚ„ ‡‰e·‡ ¯ÓÈÈÂ¿≈«¬»¿∆¿»¿»«»»¿«ƒ
:dpÒe ez‡Ï ÔÈ„‰ ‡¯·‚Ï ˙È·‰È¿»ƒ¿«¿»»≈¿ƒ¿¿ƒ«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(âé)äéìà àáe äMà Léà çwé ék¦¦©¦¦¨¨¥¤¨
.dàðNeWi`d gTi xW`M ,Fnrh §¥¨©£©£¤¦©¨¦

oiWECTd mdW dxFYd igETlA dX ¦̀¨§¦¥©¨¤¥©¦¦
xiMfi xW` dqx`nd `ide ,sqkAweqt) §¤¤§¦©§Ÿ¨¨£¤©§¦

(bk`NW ,D`pUE dil` `A mini ixg`e ,§©£¥¨¦¨¥¤¨§¥¨¤Ÿ
miMWde ,Dz`iaA eil` daxr dzid̈§¨£¥¨¥¨§¦¨¨§¦§¦
D`vn `NW orhe oiC zial `aE xwAA©Ÿ¤¨§¥¦§¨©¤Ÿ§¨¨
`lA D`ivFdl oEMzn df dPde .dlEzA§¨§¦¥¤¦§©¥§¦¨§Ÿ
azMW dAzMd `idW zFlEzAd xdFn©©§¤¦©§ª¨¤¨©

dWCwzp dlEzA zwfgA iM ipRnE ,Dl̈¦§¥¦§¤§©§¨¦§©§¨
.eiYgY dzpGW dilr orFh `Ed eil ¥̀¨¥¨¤¨¤¦§¨©§¨
did zn` m`e aEzMd xn` KkitlE§¦¨¨©©¨§¦¡¤¨¨
zn`de ,dElwqE lrAd ixacM xaCd©¨¨§¦§¥©©©§¨¨§¨¡¤

:micr mipW iR lr wx rcEi `lŸ¦¨©©©¦§©¦¥¦
éôìe,zFlEzAd ipEpfA Wxti aEzMdW §¦¤©¨§¨¥¦§¥©§

,lwQY dqx`n didY xW`M iM¦©£¤¦§¤§Ÿ¨¨¦¨¥
`id dqx` `l xW`ke`l ,dxEhR §©£¤ŸŸ¨¨¦§¨Ÿ

did zn` m`e o`M Wxtl Kxvdª§©§¨¥¨§¦¡¤¨¨

DpFvxA dzpGWe diqEx`A dzpGW¤¦§¨¥¥¤¨§¤¦§¨¦§¨
dlap dzUr iM fnxA xn`e ,dElwqE§¨¨§¨©§¤¤¦¨§¨§¨¨
`id dlapde ,dia` ziA zFpfl l`xUiA§¦§¨¥¦§¥¨¦¨§©§¨¨¦

l oM DzFUrA`Ed zFpfle ,DpFvx ©£¨¥¦§¨§¦§
dxrPd iM ,DWi` zgY dhUY xW`M©£¤¦§¤©©¦¨¦©©£¨
DakWA dpFf `xTz`ldUx``l xW £̀¤ŸŸ¨¨Ÿ¦¨¥¨§¨§¨

Fl zcrin`idla` ,mrd cg`mrzeny) ¦©©¨¨£¨¦§Ÿ¤¤
(eh ak:ci dxez
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vz`מב zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'i iyily meil inei xeriy

(æé)éúàöî-àì øîàì íéøác úìéìò íN àeä-äpäå§¦¥¿¨Á£¦¸Ÿ§¨¦¹¥ÀŸ«Ÿ¨¨³¦
äìîOä eNøôe ézá éìeúa älàå íéìeúa Ezáì§¦§Æ§¦½§¥−¤§¥´¦¦®¨«§Æ©¦§½̈

:øéòä éð÷æ éðôì¦§¥−¦§¥¬¨¦«
i"yx£‰ÏÓO‰ eN¯Ùe∑(שם) מׁשל זה ּכּׂשמלה הרי הּדברים מחּורין :. »¿«ƒ¿»ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֻ

(çé):Búà eøqéå Léàä-úà àåää-øéòä éð÷æ eç÷ìå§¨«§²¦§¥¬¨«¦©¦−¤¨¦®§¦§−Ÿ«
i"yx£B˙‡ e¯qÈÂ∑ מו)מלקֹות .(כתובות ¿ƒ¿…ְַ

(èé)ék äøòpä éáàì eðúðå óñë äàî Búà eLðòå§¨«§¸Ÿ¹¥´¨¤À¤§¨«§Æ©«£¦´©©«£½̈¦³
äMàì äéäú-Bìå ìàøNé úìeúa ìò òø íL àéöBä¦Æ¥´½̈©−§©´¦§¨¥®§¦«§¤´§¦½̈

ì ìëeé-àìñ :åéîé-ìk dçlL «Ÿ©¬§©§−̈¨¨¨«

(ë)íéìeúá eàöîð-àì äfä øácä äéä úîà-íàå§¦¡¤´¨½̈©¨−̈©¤®«Ÿ¦§§¬§¦−
:äøòpì©©«£¨«

i"yx£¯·c‰ ‰È‰ ˙Ó‡ŒÌ‡Â∑(שם) ארּוסין לאחר ׁשּזּנתה והתראה, .ּבעדים ¿ƒ¡∆»»«»»ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

(àë)äéáà-úéa çút-ìà äøòpä-úà eàéöBäå§¦̧¤©©«£¹̈¤¤´©¥«¨¦À¨
äìáð äúNò-ék äúîå íéðáàa døéò éLðà äeì÷ñe§¨Á¨Á©§¥̧¦¨³¨«£¨¦Æ¨¥½¨¦¨«§¨³§¨¨Æ
ñ :Eaøwî òøä zøòáe äéáà úéa úBðæì ìàøNéa§¦§¨¥½¦§−¥´¨¦®¨¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«

Ï‡יז  ¯ÓÈÓÏ ÔÈlÓ ÈÙB˜Òz ÈeL ‡e‰ ‡‰Â¿»«ƒ«¿≈ƒƒ¿≈«»
Èz¯· ÈÏe˙a ÔÈl‡Â ÔÈÏe˙a Cz¯·Ï ˙ÈÁkL‡«¿»ƒƒ¿«»¿ƒ¿ƒ≈¿≈¿«ƒ

:‡z¯˜ È·Ò Ì„˜ ‡ÙÈLBL ÔeÒ¯ÙÈÂ¿ƒ¿¿ƒ»√»»≈«¿»

b·¯‡יח  ˙È ‡È‰‰ ‡z¯˜ È·Ò Ôe¯a„ÈÂ¿ƒ¿¿»≈«¿»«ƒ»«¿»
:d˙È Ôe˜ÏÈÂ¿«¿»≈

ÔezÈÂיט  ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ ‰‡Ó dpÓ Ôea‚ÈÂ¿ƒ¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ¿
ÏÚ LÈa ÌeL ˜t‡ È¯‡ ‡zÓÏeÚ„ ‡‰e·‡Ï«¬»¿∆¿»¬≈«≈ƒ«
dÏ ˙ÈÏ ez‡Ï È‰z dÏÂ Ï‡¯NÈ„ ‡zÏe˙a¿¿»¿ƒ¿»≈¿≈¿≈¿ƒ¿≈≈

:È‰BÓBÈ Ïk d¯ËÙÓÏ eL¿̄¿ƒ¿¿«»ƒ

Ï‡כ  ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ‰Â‰ ‡ËL˜ Ì‡Â¿ƒÀ¿»¬»ƒ¿»»»≈»
:‡zÓÏeÚÏ ÔÈÏe˙· eÁÎzL‡ƒ¿¿»¿ƒ¿∆¿»

‡·e‰‡כא  ˙Èa Ú¯˙Ï ‡zÓÏeÚ ˙È Ôe˜tÈÂ¿«¿»∆¿»ƒ¿«≈»»
È¯‡ ˙eÓ˙e ‡i·‡a dz¯˜ ÈL‡ dpÓb¯ÈÂ¿ƒ¿¿À«¡»≈«¿«¿«¿«»¿¬≈
‡‰e·‡ ˙Èa ‰‡pÊÏ Ï‡¯NÈa ‡Ï˜ ˙„·Ú»¿«¿»»¿ƒ¿»≈¿«»»≈¬»

:CÈaÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e¿«≈»≈¿ƒƒ≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(æé).äìîMä eNøôe,lWn df ixd ¨§©¦§¨£¥¤¨¨
oFWl ,dlnUM mixaCd oixEgn§ª¨¦©§¨¦§¦§¨¨
l`rnWi iAx lW FWxcn `Ede .i"Wx©¦§¦§¨¤©¦¦§¨¥

ixtqA(flx `vz)`YliknaE(bi mihtyn): §¦§¦¦§¦§¨
ïéàå,l`xUiA miptl z`f iM ,Kxv §¥Ÿ¤¦Ÿ§¨¦§¦§¨¥

dRgl dNMde ozgd oiqipkn©§¦¦¤¨¨§©©¨©ª¨
mdl mixOWn micrde ,ozF` oiwcFaE§¦¨§¨¥¦§©§¦¨¤
mdl oixFw minkgdW mde ,uEgAn¦©§¥¤©£¨¦¦¨¤
oiqpkp EcxRi xW`ke ,oipiaWFW§¦¦§©£¤¦¨§¦§¨¦
akW xW` dlnVd oigwFle mW micrd̈¥¦¨§§¦©¦§¨£¤¨©
rEci dfe ,minCd E`xie dilr DzF`¨¨¤¨§¦§©¨¦§¤¨©

cEnlYA(`"d `"t my inlyexi ,.en zeaezk) ©©§
`idd dlnVd oixFwe ,dcB` ixtqaE§¦§¥©¨¨§¦©¦§¨©¦
EUxtIW aEzMd xn`i KklE .xcEq¨§¨Ÿ©©¨¤¦§§
cIn Egwl xW` dlnVd DO`e dia`̈¦¨§¦¨©¦§¨£¤¨§¦©
.iYa ilEzA dN` Exn`ie micrd̈¥¦§Ÿ§¥¤§¥¦¦
mipiprA mixaCd xEgl KixSW i`CeaE§©©¤¨¦§©¥©§¨¦§¦§¨¦

:mdA xSwi aEzMdW dAxd©§¥¤©¨§©¥¨¤
ìáàaIgnd `N` lWndf ixd xn``l £¨Ÿ¨©£¥¤¨¨¤¨©§©¥

`NW iR lr s` rx mW `ivFn¦¥©©©¦¤Ÿ

xnF`d ixacM `xwn lW FhEWtE ,lrÄ©§¤¦§¨§¦§¥¨¥
`xnbA Exn` Kke .lrAW cr(.en my) ©¤¨©§¨¨§©§¨¨

,WOn dlnU xnF` awri oA xfrl` iAx©¦¤§¨¨¤©£Ÿ¥¦§¨©¨
iM ,dWxRd mrh oke .eixacM dklde©£¨¨¦§¨¨§¥©©©¨¨¨¦
dxrPd ia` gwle dNgY aEzMd xn`̈©©¨§¦¨§¨©£¦©©£¨
xAci dxrPd ilEzA z` E`ivFde DO`e§¦¨§¦¤§¥©©£¨§©¥
xn`e FCal a`l aW oM xg`e ,mdipWA¦§¥¤§©©¥¨¨¨§©§¨©

,'ebe dxrPd ia`xn`e xfgeeNøôe £¦©©£¨§¨©§¨©¨§
äìîOädriaYd iM ,mrHde .mdipWA ©¦§¨¦§¥¤§©©©¦©§¦¨

,FNW qpTdW `Ed FCal a`l z`Gd©Ÿ¨¨§©¤©§©¤
oiprW ipRn dUrOA m`d sYW la £̀¨¦¥¨¥©©£¤¦§¥¤¦§©
ode ,DA EwQrzi miWPd dlnVd©¦§¨©¨¦¦§©§¨§¥
iE`x m`le ,minCA zF`iwAde zFrcFId©§§©§¦©¨¦§¨¥¨
la` ,oiC zial DzF` `iaze URzYW¤¦§Ÿ§¨¦¨§¥¦£¨
a`l "dGd Wi`l iYzp iYA z`" zprh©£©¤¦¦¨©¦¨¦©¤¨¨
mixaC zlrA e`l m`de ,`id calA¦§©¦§¨¥©©£©§¨¦
a`d xCqiW xg` F` .`id DiciC¦¥¦©©¤§©¥¨¨
xW` dlnVA URzi ,oiC ziaA eizFprh©£¨§¥¦¦§Ÿ©¦§¨£¤
,DzEqM zFtpM zgY FYW` d`iad¥¦¨¦§©©©§§¨
dPde .oiC ziaA mdipW DzF` EUxtie§¦§§¨§¥¤§¥¦§¦¥

d`a `le dWxRA m`d dxMfd `lŸª§§¨¨¥©¨¨¨§Ÿ¨¨
dlnVd oipr ipRn `N` llM oiC zial§¥¦§©¤¨¦§¥¦§©©¦§¨

:iYWxR xW`M ,WOn `EdWgi dxez ¤©¨©£¤¥©§¦
(èé)mrhe.óñë äàî Búà eLðòå §©©§¨§Ÿ¥¨¤¤

ExQiE"n WxcPd zFwlOd ixg ©̀£¥©©§©¦§¨¦§¦§
"FzF`(.en zeaezk)aYkl bdpOd iM .¦©¦§¨¦§Ÿ

df dPde ,sqM miXng xdn dlEzal¦§¨Ÿ©£¦¦¤¤§¦¥¤
D`pUW xEarA rx mW dilr `ivFd¦¨¤¨¥©©£¤§¥¨

`lA D`ivFdl dvxeFWpr okle ,mElk §¨¨§¦¨§Ÿ§§¨¥¨§
WiprY dxFYd iM ,sqk d`nA aEzMd©¨§¥¨¤¤¦©¨©£¦

mNWi mipW oiprM ,ltkA(b ak zeny). §¥¤§¦§©§©¦§©¥
inl ,mdixaCn dAzMdW iR lr s ©̀©¦¤©§ª¨¦¦§¥¤§¦
la` ,mzq dP`Vi F` ,DOr dpzIW¤©§¤¦¨¦¨¤¨§¨£¨
FnM ,zFlEzAl xdn aYkl did bdpOd©¦§¨¨¨¦§ŸŸ©©§§

xn`PW(fh my my)zFlEzAd xdnM ¤¤¡©§Ÿ©©§
dAzM dzid `l m`e .ok EUri axde§¨Ÿ©£¥§¦Ÿ¨§¨§ª¨
dilr miUi dOl ,z`Gd dX`l̈¦¨©Ÿ¨¨¨¦¨¤¨
dilr `AW ipRn mixaC zFlilr£¦§¨¦¦§¥¤¨¨¤¨
,dPOn xhRie hB Dl aYki ,D`pUE§¥¨¦§Ÿ¨¥§¦¨¥¦¤¨

aizkC(fh a ik`ln):gNW `pU iMk dxez ¦§¦¦¨¥©©
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מג `vz zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'i iyily meil inei xeriy
i"yx£‰È·‡Œ˙Èa Á˙tŒÏ‡∑(מה ׁשּגּדלּתם (כתובות ּגּדּולים d¯ÈÚ.ראּו ÈL‡∑(ספרי) ּכל עירּהּבמעמד .אנׁשי ∆∆«≈»ƒ»ְְִִִֶֶַ«¿≈ƒ»ְְֲִֵַַַָָ

‰È·‡ ˙Èa ˙BÊÏ∑ אביה ּבבית .ּכמֹו: ƒ¿≈»ƒ»ְְִֵָָ

(áë)áëL Léà àöné-ék|ìòa-úìòá äMà-íò ¦«¦¨¥̧¦¹Ÿ¥´¦¦¨´§ª«©©À©
äMàäå äMàä-íò áëMä Léàä íäéðL-íb eúîe¥̧Æ©§¥¤½¨¦²©Ÿ¥¬¦¨«¦−̈§¨«¦¨®

ñ :ìàøNiî òøä zøòáe¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¨¥«
i"yx£Ì‰ÈLŒÌb e˙Óe∑(ספרי) מעׂשה להֹוציא ≈«¿≈∆ְֲִֵַ

לרּבֹות ,חּדּודים  "ּגם", מהם. נהנית האּׁשה ׁשאין ְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
מאחֹוריהם)אחריהםהּבאים  אחרים: אחר (שם).(ספרים :ּדבר ְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

הּולד  את לרּבֹות ׁשניהם", מעּברת "ּגם היתה ׁשאם , ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ
ׁשּתלד  עד לּה ממּתינין .אין ְִִֵֵֵֶַַָ

(âë)äéäé ékdàöîe Léàì äNøàî äìeúá äøòð ¦³¦«§¤Æ©«£¨´§½̈§«Ÿ̈−̈§¦®§¨¨¬
:dnò áëLå øéòa Léà¦²¨¦−§¨©¬¦¨«

i"yx£¯ÈÚa LÈ‡ d‡ˆÓe∑(ז ארע (ערכין לא ּבביתּה, יׁשבה אּלּו הא לּגּנב, קֹוראה ּפרצה עּמּה, ׁשכב לפיכ ¿»»ƒ»ƒְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָֹ
.לּה ָ

(ãë)øòL-ìà íäéðL-úà íúàöBäå|àåää øéòä §«¥¤̧¤§¥¤¹¤©´©¨¦´©¦À
øác-ìò äøòpä-úà eúîå íéðáàa íúà ízì÷ñe§©§¤̧Ÿ¨¬¨«£¨¦»¨¥¼¼¤©©«£À̈©§©Æ
-øLà øác-ìò Léàä-úàå øéòá ä÷òö-àì øLà£¤´Ÿ¨«£¨´¨¦½§¤̧¨¦½©§©¬£¤
ñ :Eaøwî òøä zøòáe eäòø úLà-úà äpò¦−̈¤¥´¤¥¥®¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«

‡z˙כב  ‡˙z‡ ÌÚ ·ÎLc ¯·b ÁÎzLÈ È¯‡¬≈ƒ¿¿«¿«¿»≈ƒƒ¿»ƒ«
ÌÚ ·ÎLc ‡¯·b ÔB‰ÈÂ¯z Û‡ ÔeÏh˜˙ÈÂ ¯·b¿«¿ƒ¿«¿««¿≈«¿»¿»≈ƒ
:Ï‡¯NiÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e ‡˙z‡Â ‡˙z‡ƒ¿»¿ƒ¿»¿«≈»≈¿ƒƒƒ¿»≈

Ò¯‡Óc‡כג  ‡zÏ˙· ‡zÓÏeÚ È‰˙ È¯‡¬≈¿≈∆¿»¿À¿»ƒ¿»¿»
:dnÚ ·ekLÈÂ ‡z¯˜a ¯·b dpÁkLÈÂ ¯·‚Ïƒ¿«¿«¿¿ƒ«¿«¿«¿»¿ƒ¿ƒ«

‰‰È‡כד  ‡z¯˜ Ú¯˙Ï ÔB‰ÈÂ¯z ˙È Ôe˜t˙Â¿«¿»«¿≈ƒ¿««¿»«ƒ
˙È Ôe˙eÓÈÂ ‡i·‡a ÔB‰˙È ÔeÓb¯˙Â¿ƒ¿¿»¿¿«¿«»ƒ»
˙ÈÂ ‡z¯˜a ˙ÁÂˆ ‡Ï Èc ˜ÒÚ ÏÚ ‡zÓÏeÚ∆¿»«≈«ƒ»¿»«¿«¿»¿»
ÈlÙ˙e d¯·Á ˙z‡ ˙È ÈpÚc ˜ÒÚ ÏÚ ‡¯·b«¿»«≈«¿«ƒ»ƒ««¿≈¿«≈

:CÈaÓ LÈ·c „·Ú»≈¿ƒƒ≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(áë).íäéðL íb eúîe`ivFdl ¥©§¥¤§¦
oi`W micECg dUrn dUFrl§¤©£¥¦¦¤¥

.mdn zipdp dX`d,íbmi`Ad zFAxl ¨¦¨¤¡¥¥¤©§©©¨¦
`le .dnlW EpAx oFWl ,mdixg ©̀£¥¤¨©¥§ŸŸ§Ÿ
,Ff `id dlEzA ike ,Edn izFpiad£¦¦©§¦§¨¦

d zFAxl Kxhvp F` hrnPWmi`A ¤§©¥¦§¨¥§©©¨¦
ipW iN dn oFW`x iN dn ,mdixg ©̀£¥¤©¦¦©¦¥¦
mi`Ad xnFl Fl did cFre .iWilWE§¦¦§¨¨©©¨¦

ixtqA EpNW zF`gqPaE .eixg`(aw `vz) ©£¨©ª§¨¤¨§¦§¦
,íäéðL,oicECg dUrn dUFrd `le §¥¤§Ÿ¨¤©£¥¦¦

xnF` `EdWM,íäéðL íbzFAxl §¤¥©§¥¤§©
`NW d`iA `ide .mdixFg`n mi`Ad©¨¦¥©¥¤§¦¦¨¤Ÿ
lke ,o`kA aEzMd DzF` dAxe ,DMxcM§©§¨§¦¨¨©¨§¨§¨

:FGn Ff zFcnl zFixrd̈£¨§¥¦
ìòåhWRd KxC,íäéðL íbWi`d §©¤¤©§¨©§¥¤¨¦

`EdW ,xzFi `hgA rWFRd©¥©©¥§¥¤
mbe ,dUrn dUFrde dYtnde raFYd©¥©§©§©¤§¨¤©£¤§©

WxtE aEzMd df xiMfde .dX`díb ¨¦¨§¦§¦¤©¨¥¥©
,äMàä íâå áëBMä Léàä íäéðL§¥¤¨¦©¥§©¨¦¨
Wi`A `hgd zFlzl miaEzMd KxC oke§¥¤¤©§¦¦§©¥§¨¦

iYWxR xW`M(fi k `xwie)eig` zexrA ©£¤¥©§¦§¤§©¨¦
Eidi mixixr dNB(`k my my): ¦¨£¦¦¦§

Léåmrh iM mixnF`áëBMä Léàä §¥§¦¦©©¨¦©¥
,äMàäå äMàä íò,xE`A ztqFY ¦¨¦¨§¨¦¨¤¤¥

'd znExY z` d`iai FnM(d dl zeny), §§¦¤¨¥§©
xSpckEap z` FzF`(g fk dinxi)ixtqaE . ¤§©§¤©§¦§¦

(my),äMàä íò áëBMä Léàäs` ¨¦©¥¦¨¦¨©
,dPhw `idW iR lr,äMàäålr s` ©¦¤¦§©¨§¨¦¨©©

Fnrh oM m` .ohwl dlraPW iRíb ¦¤¦§£¨§¨¨¦¥©£©
,íäéðLF` Wi`d ,mdn cg` lM mB §¥¤©¨¤¨¥¤¨¦

:aEIgl mdn riBOd dX`dbk dxez ¨¦¨©©¦©¥¤§¦
(âë)xW`M iM ,dqx`nd dxrp oipr¦§©©£¨©§Ÿ¨¨¦©£¤

qtFY Wi` wFgxn micr E`xi¦§¥¦¥¨¦¥
Enixde ,xirA DOr akWe dxrpA§©£¨§¨©¦¨¨¦§¥¦
zrC lr ,mdA Exzde mlFw micrd̈¥¦¨§¦§¨¤©©©

EpizFAx(:e zekn).dliwq mdipW EaIgzi ©¥¦§©§§¥¤§¦¨
oeiM ,zrcl dPfn zwfgA dX`d mBW¤©¨¦¨§¤§©§©¨§©©¥¨
dqEp` lM KxC iM ,llM dwrv `NW¤Ÿ¨£¨§¨¦¤¤¨£¨
m`e .DliSdlE DriWFdl xirA wrvl¦§Ÿ¨¦§¦¨§©¦¨§¦
DA wifgIW dcVA DzF` E`xi¦§¨©¨¤¤©£¦¨
dqEp` zwfgA Ff ixd ,DPaMWie§¦§§¤¨£¥§¤§©£¨

:dxEhtE§¨
mrhe,"ä÷òö"F` .dwrSW okYi §©©¨£¨¦¨¥¤¨£¨

riWFn oi` dwrv m` ,Fnrh©£¦¨£¨¥¦©

,dxEhR dwrv `NW ErnW ENt` iM ,Dl̈¦£¦¨§¤Ÿ¨£¨§¨
,llMde .Dl miriWFn mW oi`W oeiM¥¨¤¥¨¦¦¨§©§¨
oiA xirA oiA miriWFn Dl Wi m ¦̀¥¨¦¦¥¨¦¥
oiA miriWFn Dl oi` ,zaIg dcVA©¨¤©¤¤¥¨¦¦¥
xAC `NW ,dxEhR dcVA oiA xirÄ¦¥©¨¤§¨¤Ÿ¦¤

:dedA `N` aEzMd©¨¤¨©Ÿ¤
úLà úà äpò øLà øác ìò øîàå§¨©©§©£¤¦¨¤¥¤

,eäòøwx iEPr `xTi `le ¥¥§Ÿ¦¨¥¦©
DzF` aIg xaM Ffe ,qpF`A akFXd©¥§¥§§¨¦¥¨
iM ,aEzMd oipr la` .oFvxl dPfnM¦§©¨§¨£¨¦§©©¨¦
akFWe DA fgF` Wi`dW d`xp xW`M©£¤¦§¤¤¨¦¥¨§¥
xEarA ,dSxznM dX`d oEcp ,DOr¦¨¨¨¦¨§¦§©¨©£
aWgpe ,EPOn rWEdl dlFki dzidW¤¨§¨§¨§¦¨©¦¤§©§Ÿ
`le dYR `l iM ,DzF` dPrnM Wi`d̈¦¦§©¤¨¦Ÿ¦¨§Ÿ

:eil` rnXdl DAl lr xAC¦¤©¦¨§¦¨©¥¨
àìåEpi`x m` ,dwrSd oicA iYrci §Ÿ¨©§¦§¦©§¨¨¦¨¦

`ide Wi`d DA wifgdW dxrp©£¨¤¤¡¦¨¨¦§¦
zfgF`e dkFaE DgM lkA FA znglp¦§¤¤§¨Ÿ¨¨§¤¤
EPOn hlOdl eizFxrUA F` eicbaA¦§¨¨§©£¨§¦¨¥¦¤
mB `N` ,lwQY dOl ,wrvl drci `le§Ÿ¨§¨¦§Ÿ¨¨¦¨¥¤¨©
xirA mzQd on DA oEcl ,dedA dwrSd©§¨¨©Ÿ¤¨¨¦©§¨¨¦

:dqEp` dcVaE dYtnck dxez §ª¨©¨¤£¨



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

vz`מד zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'i iyily meil inei xeriy

(äë)äNøàîä äøòpä-úà Léàä àöîé äãOa-íàå§¦©¨¤º¦§¨´¨¦À¤©©«£¨Æ©«§´Ÿ̈½̈
-øLà Léàä úîe dnò áëLå Léàä da-÷éæçäå§¤«¡¦«¨¬¨¦−§¨©´¦¨®¥À¨¦²£¤

:Bcáì dnò áëL̈©¬¦−̈§©«

(åë)úåî àèç äøòpì ïéà øáã äNòú-àì äøòpìå§©©«£¨ÆŸ©«£¤´¨½̈¥¬©©«£−̈¥´§¨®¤
ïk Lôð Bçöøe eäòø-ìò Léà íe÷é øLàk ék¦¿©«£¤Á¨¸¦³©¥¥̧Æ§¨´¤½¤¥−

:äfä øácä©¨¨¬©¤«
i"yx£'B‚Â Ìe˜È ¯L‡k Èk∑:מׁשמעֹו זהּו ּפׁשּוטֹו לפי ƒ«¬∆»¿ְְְִֶַָ

העֹומד  ּכאדם עליה, עמד ּובחזקה היא, אנּוסה ְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָָּכי
להרגֹו. חברֹו עג)על סנהדרין כה. ּבֹו:(פסחים ּדרׁשּו ורּבֹותינּו ְְְְֲֵֵַַָָ

ללּמד  ּבא זה למד הרי .וכּו'ונמצא ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָ

(æë)ïéàå äNøàîä äøòpä ä÷òö dàöî äãOá ék¦¬©¨¤−§¨¨®¨«£À̈©©«£¨Æ©«§´Ÿ̈½̈§¥¬
ñ :dì òéLBî¦−©¨«

(çë)äNøà-àì øLà äìeúá äøòð Léà àöîé-ék¦«¦§¨´¦À©«£¨³§¨Æ£¤´«ŸŸ̈½¨
:eàöîðå dnò áëLå dNôúe§¨−̈§¨©´¦¨®§¦§¨«

(èë)íéMîç äøòpä éáàì dnò áëMä Léàä ïúðåÂ§¨©Â¨¦̧©Ÿ¥¬¦¨²©«£¦¬©©«£−̈£¦¦´
ìëeé-àì dpò øLà úçz äMàì äéäú-Bìå óñk̈®¤§¦«§¤´§¦À̈©µ©£¤´¦½̈«Ÿ©¬

ñ :åéîé-ìk dçlL©§−̈¨¨¨«

âë(à)ðk älâé àìå åéáà úLà-úà Léà çwé-àìó «Ÿ¦©¬¦−¤¥´¤¨¦®§¬Ÿ§©¤−§©¬
ñ :åéáà̈¦«

i"yx£ÁwÈŒ‡Ï∑(סז לּקּוחין (קידושין ּבּה לֹו ואין אין , …ƒ«ְִִֵֵָ
ּבּה ּתֹופסין ‡·ÂÈ.קּדּוׁשין Ûk ‰l‚È ‡ÏÂ∑(לג (יבמות ְִִִָ¿…¿«∆¿«»ƒ

אביו  ׁשל יבם לאביו,ׁשֹומרת הראּויה ּכבר , והרי ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָ
מּׁשּום: עליה יח)הּוזהר אּלא (ויקרא ?"אבי אחי "ערות ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָ

זה  על לּהלעבר ולסמ לאוין, יבא ּבׁשני "לא : ְְְֲִִִֵֶַַָָָֹֹֹֹ
ממזר  ׁשאין ללּמד ּכריתֹות,מחּיבי אלא ממזר", ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

ּבעריֹות  ׁשאין ּביתּֿדין, מיתֹות מחּיבי ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹוקלֿוחמר
ּביתּֿדין  ּכרת מיתת ּבּה .ׁשאין ִִֵֵֵֶַָָ

(á)ñ :ýåýé ìä÷a äëôL úeøëe àkc-òeöô àáé-àì«Ÿ¨¯Ÿ§«©©¨²§¬¨§−̈¦§©¬§Ÿ̈«

i"yx£‡kcŒÚeˆÙ∑(עז ׁשּנּדּכאּו(יבמות אֹו ׁשּלֹוׁשּנפצעּו ÎÙL‰.ּביצים ˙e¯Îe∑ יֹורה אינֹו וׁשּוב הּגיד ׁשּנכרת ¿««»ְְְִִִֵֶֶֶַ¿»¿»ְְִִֵֶֶַַ
מֹוליד  ואינֹו וׁשֹותת ׁשֹופ אּלא זרע, .קּלּוח ְְִִֵֵֵֶֶַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(lel` 'f mei meid)

ולא  לבּסֹוף, ּבאלף ּדּכא" "פצּוע לכּתב הֹורה הּזקן ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָֹֹאדמֹו"ר
ְֵּבה"א.

הּסֹופר, עזרא ׁשהּגיהֹו ּבידם ׁשּקּבלה ספר־ּתֹורה יׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבפראג
ּבפרׁשת  ּתמיד אֹותֹו וגֹוללין ּתֹורה, ּבׂשמחת אּלא ּבֹו קֹורין ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָאין
ּבֹו וכתּוב ראיתיו, תרס"ח ּבׁשנת ּבפראג ּכׁשהייתי ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָׁשמע.

ראיתי  תרס"ז, ּבׁשנת ּבוארמס ּכׁשהייתי ּכן ּבאלף. ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ"ּדּכא"
מרֹוטנּבּורג, מהר"ם ׁשּכתבֹו ּבידם מקּבל אׁשר ספר־ּתֹורה ְְְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻׁשם

יהּודא' ּב'ׁשארית ועּין ּבאלף. "ּדּכא" ּכתּוב ּבֹו (יֹורה־ּדעה וגם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ט"ז) נחמיה'סימן כ"ב)ו'דברי סימן 'מׁשנת (יֹורה־ּדעה ּובספר . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
לב)אברהם' ּבזה.(סימן הּדנים ספרים ּכּמה מצּין ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָ

zÓÏeÚ‡כה  ˙È ¯·b ÁkLÈ ‡Ï˜Áa Ì‡Â¿ƒ¿«¿»«¿«¿«»∆¿»
dnÚ ·ekLÈÂ ‡¯·b da Û˜˙ÈÂ ‡Ò¯‡Ó„ƒ¿»¿»¿ƒ¿∆««¿»¿ƒ¿ƒ«
:È‰B„BÁÏa dnÚ ·ÎLc ‡¯·b ÏË˜˙ÈÂ¿ƒ¿¿≈«¿»ƒ»≈ƒ«ƒ¿ƒ

ÈÏ˙כו  ÌÚcÓ „aÚ˙ ‡Ï ‡zÓÏeÚÏe¿∆¿»»«¿≈ƒ««≈
‡Ók È¯‡ ÏBË˜c ÔÈc ˙·BÁ ‡zÓÏeÚÏ¿∆¿»«ƒƒ¿¬≈¿»
Ôk LÙ dpÏË˜ÈÂ d¯·Á ÏÚ ‡¯·b Ìe˜È„ƒ«¿»««¿≈¿ƒ¿¿ƒ≈¿«≈

:ÔÈ„‰ ‡Ób˙tƒ¿»»»≈

zÓÏeÚ‡כז  ˙ÁÂˆ dÁkL‡ ‡Ï˜Á· È¯‡¬≈¿«¿»«¿¿«¿»«∆¿»
:dÏ ˜È¯Ùc ˙ÈÏÂ ‡Ò¯‡Ócƒ¿»¿»¿≈¿»ƒ«

Ï‡כח  Èc ‡zÏ˙· ‡zÓÏeÚ ¯·b ÁkLÈ È¯‡¬≈«¿«¿«∆¿»¿À¿»ƒ»
:ÔeÁkzLÈÂ dnÚ ·ekLÈÂ dp„ÁÈÂ ‡Ò¯‡Ó¿»¿»¿∆¡ƒ«¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«¿

e·‡Ï‰‡כט  dnÚ ·kLÈc ‡¯·b ÔzÈÂ¿ƒ≈«¿»¿ƒ¿Àƒ««¬»
È‰z dÏÂ ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ ÔÈLÓÁ ‡zÓÏeÚ„¿∆¿»«¿ƒƒ¿ƒƒ¿«¿≈¿≈
d¯ËÙÓÏ eL¯ dÏ ˙ÈÏ diÚ Èc ÛÏÁ ez‡Ï¿ƒ¿√«ƒ«¿«≈≈¿¿ƒ¿¿«

:È‰BÓBÈ Ïk»ƒ

Èl‚Èא  ‡ÏÂ È‰e·‡ ˙z‡ ˙È ¯·b ·qÈ ‡Ï»ƒ«¿«»ƒ«¬ƒ¿»¿«≈
:È‰e·‡„ ‡Ùk«¿»«¬ƒ

Ï‰˜a‡ב  ÏÚÓÏ ÏaÁÓ„Â ˜ÈÒÙ„ Èk„È ‡Ï»ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿««¿≈«ƒ¿»»
:ÈÈ„«¿»



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

מה `vz zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'i iyily meil inei xeriy

(â)ò øBc íb ýåýé ìä÷a øæîî àáé-àìéøéN «Ÿ¨¬Ÿ©§¥−¦§©´§Ÿ̈®©µ´£¦¦½
ñ :ýåýé ìä÷a Bì àáé-àì«Ÿ¨¬Ÿ−¦§©¬§Ÿ̈«

i"yx£Ï‰˜a ¯ÊÓÓ ‡·ÈŒ‡Ï'‰∑ יּׂשא .יׂשראלית לא …»…«¿≈ƒ¿«ְְִִִֵָֹ

(ã)øBc íb ýåýé ìä÷a éáàBîe éðBnò àáé-àì«Ÿ¨¯Ÿ©¦²«¨¦−¦§©´§Ÿ̈®©µ´
:íìBò-ãò ýåýé ìä÷a íäì àáé-àì éøéNò£¦¦½«Ÿ¨¬Ÿ¨¤²¦§©¬§Ÿ̈−©¨«

i"yx£ÈBnÚ ‡·ÈŒ‡Ï∑ יּׂשא .יׂשראלית לא …»…«ƒְְִִִֵָֹ

(ä)íénáe íçla íëúà eîc÷-àì øLà øác-ìò©§©º£¤̧«Ÿ¦§³¤§¤Æ©¤´¤©©½¦
éìò øëN øLàå íéøönî íëúàöa CøcaE ©¤−¤§¥«§¤´¦¦§¨®¦©«£¤Á¨©̧¨¤¹
:jìì÷ì íéøäð íøà øBútî øBòa-ïa íòìa-úà¤¦§¨´¤§À¦§²£©¬©«£©−¦§©§¤«¨

i"yx£¯·cŒÏÚ∑(ספרי) העצה להחטיאכם על אתכם ּבטרּוף ∑C¯ca.ׁשּיעצּו .ּכׁשהייתם «¿«ְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָ«∆∆ְְֱִֵֶֶ

‡Ûג  ÈÈ„ ‡Ï‰˜a ÏÚÓÏ ‡¯ÊÓÓ Èk„È ‡Ï»ƒ¿≈«¿≈»¿≈«ƒ¿»»«¿»«
‡Ï‰˜a ÏÚÓÏ dÏ Èk„È ‡Ï ‰‡¯ÈNÚ ‡¯c»»¬ƒ»»»ƒ¿≈≈¿≈«ƒ¿»»

:ÈÈ„«¿»

Ï‰˜a‡ד  ÏÚÓÏ È‡·‡BÓe È‡BnÚ Ôek„È ‡Ï»ƒ¿«»≈»»≈¿≈«ƒ¿»»
ÏÚÓÏ ÔB‰Ï Èk„È ‡Ï ‰‡¯ÈNÚ ‡¯c Û‡ ÈÈ„«¿»«»»¬ƒ»»»ƒ¿≈¿¿≈«

:ÌÏÚ „Ú ÈÈ„ ‡Ï‰˜aƒ¿»»«¿»«√»

ÓÁÏa‡ה  ÔBÎ˙È eÚ¯Ú ‡Ï Èc ˜ÒÚ ÏÚ«≈«ƒ»¬»»¿¿«¿»
¯‚‡ È„Â ÌÈ¯ˆnÓ ÔBÎ˜tÓa ‡Á¯‡a ‡iÓ·e¿«»¿»¿»¿ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¬«
ÏÚ Èc Ì¯‡ ¯B˙tÓ ¯BÚa ¯a ÌÚÏa ˙È CÏÚ¬»»ƒ¿»«¿ƒ¿¬«ƒ«

:C˙eÈhÏÏ ˙¯t¿»¿«»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(â).øfîîeig`n xfEn Wi`l mW ©§¥¥§¦¨¥¤¨
,`A oi`n rcEi `NW eircFie§§¨¤Ÿ¦¨©¥©¦¨
iYxkde cFCW`A xfnn aWie oFWNM¦§§¨©©§¥§©§§¦§©¦

miYWlR oF`B(e h dixkf)`NW xn`i , §§¦§¦Ÿ©¤Ÿ
xfe ixkp Wi` izlEf cFCW`A aWï©§©§¨¦¦¨§¦§¨
miYWlR oF`B zixki iM ,FA xarIW¤©£Ÿ¦©§¦§§¦§¦

:EPOn¦¤
äpäån Wi`l clFPd`Ed ,eia` zW` §¦¥©¨§¦¥¥¤¨¦

FYWal ,FA dcFi `le FzF` wigxi©§¦§Ÿ¤§¨§
mbe ,dUrW rxd dUrOd on FzOlkle§¦§¦¨¦©©£¤¨©¤¨¨§©

oiprM dliNA EPkilWY FO`itEq`d ¦©§¦¤©©§¨§¦§©¨£¦
cEnlYA xMfPd(.hq oiyecw)`Ed dPde , ©¦§¨©©§§¦¥

,zFixrd lM oke .FYclFn xirA xfnn©§¥§¦©§§¥¨¨£¨
inlWExi oiWECwA EpizFAx ixacMb"t) §¦§¥©¥§¦¦§©§¦

(c"idmEn ,xfnn Edn EdA` iAx xn`̈©©¦©¨©©§¥
:xfc dxez ¨
(ä)íëúà eîc÷ àì øLà øác ìò©§©£¤Ÿ¦§¤§¤

.íénáe íçlaEpivn(hk gk a lirl) ©¤¤©©¦¨¦
minE iYlk`e ipxAWY sqMA lkŸ̀¤©¤¤©§¦¥¦§¨©§¦©¦
il EUr xW`M izizWe il oYY sqMA©¤¤¦¤¦§¨¦¦©£¤¨¦
mia`FOde xirUA miaWId eUr ipA§¥¥¨©§¦§¥¦§©¨¦
`l mdW Exn` miAxe .xrA miaWId©§¦§¨§©¦¨§¤¥Ÿ
dfe .mdn Epw l`xUi la` mzF` EnCw¦§¨£¨¦§¨¥¨¥¤§¤
xW`M mdl ExMnIW dpgOl iM ,lad¤¤¦©©£¤¤¦§§¨¤©£¤
E`A `l l`xUi iM cFre .zFpwl Evxi¦§¦§§¦¦§¨¥Ÿ¨
mdl E`ivFd mia`FOde ,a`Fn lEabA¦§¨§©¨¦¦¨¤
EUrW xRqi aEzMde ,sqkA minE mgl¤¤©¦§¤¤§©¨§©¥¤¨
dOle ,eUr ipA EUr xW`M mia`FOd©¨¦©£¤¨§¥¥¨§¨¨
`le df xEarA mlFrl ia`FOd wigxi©§¦©¨¦§¨©£¤§Ÿ

:inFc`d arzi§©¥¨£¦

éaøåxn` mdxa`(hk a lirl)mrh iM §©¦©§¨¨¨©¦©©
eUr ipA il EUr xW`M©£¤¨¦§¥¥¨
KxCA Lvx`a dxAr` lr ,mia`FOde§©¨¦©¤§§¨§©§¤©¤¤

(fk weqt my)mgl mdl Exkn `l la` ,£¨Ÿ¨§¨¤¤¤
,xraE xirU xdA Exar md iM .minE©¦¦¥¨§§©¥¦§¨
KxC xarl mgiPd `l mFc` Kln wx©¤¤¡Ÿ¦¦¨©£Ÿ¤¤
dn `Ede ,DA aWFi `Ed xW` Fzpicn§¦¨£¤¥¨§©

xn`X(gi k xacna):iA xarz `l ¤¨©Ÿ©£Ÿ¦
íbKln l` Exn` md iM ,lad df ©¤¤¤¦¥¨§¤¤¤

o`nie ,Lvx`a dxAr` mFc ¡̀¤§§¨§©§¤©§¨¥
FlabA xar l`xUi z` ozp mFc`my) ¡§Ÿ¤¦§¨¥£Ÿ¦§ª

(`k weqtlEabA llM Eqpkp `l dPd ,¦¥Ÿ¦§§§¨¦§
aEzM oke .mFc`(c `k my)xdn ErqIe ¡§¥¨©¦§¥Ÿ

,mFc` ux` z` aAql sEq mi KxC xdd̈¨¤¤©¦§Ÿ¤¤¤¡
sEq mi KxC xFg`l aEWl Ekxvd iM¦ª§§¨§¨¤¤©
,mFc` ux` lEaB lr `EdW xdd xdn¥Ÿ¨¨¤©§¤¤¡
.llM Dnvr mFc` ux`A E`a `le§Ÿ¨§¤¤¡©§¨§¨

xE`aA xn` gYtie(giÎfh `i mihtey)iM §¦§¨¨©§¥¦
xAcOA l`xUi KlIe mixvOn mzFlrA©£¨¦¦§¨¦©¥¤¦§¨¥©¦§¨

Ie ,dWcw `aie sEq mi crl`xUi glW ©©©¨Ÿ¨¥¨©¦§©¦§¨¥
dxAr` xn`l mFc` Kln l` mik`ln©§¨¦¤¤¤¡¥Ÿ¤§§¨
mbe mFc` Kln rnW `le Lvx`a `P̈§©§¤§Ÿ¨©¤¤¡§©
aWIe da` `le glW a`Fn Kln l ¤̀¤¤¨¨©§Ÿ¨¨©¥¤
z` aqIe xAcOA KlIe ,WcwA l`xUi¦§¨¥§¨¥©¥¤©¦§¨©¨¨¤
oEpgIe a`Fn ux` z`e mFc` ux ¤̀¤¡§¤¤¤¨©©£
,a`Fn lEabA E`a `le oFpx` xarA§¥¤©§§Ÿ¨¦§¨
ux`A llM E`A `NW Wxtn df dPd¦¥¤§Ÿ¨¤Ÿ¨§©§¤¤
mW E`A EN`e .a`Fn ux`A `le mFc ¡̀§Ÿ§¤¤¨§¦¨¨
oi` iM ,minE mgl mdl oixkFn Eid̈§¦¨¤¤¤©¦¦¥
xarl `aSd mrl zEWx ozFpl bdpOd©¦§¨§¥§§©©¨¨©£Ÿ

:minE mgl mdl xMni `NW Fvx`A§©§¤Ÿ¦§Ÿ¨¤¤¤©¦
äàøpäåipW wigxd aEzMd iM il` §©¦§¤¥©¦©¨¦§¦§¥

ilEnB EidW dN`d mig`d̈©¦¨¥¤¤¨§¥
mO`e mdia` liSdW ,mdxa`n cqg¤¤¥©§¨¨¤¦¦£¦¤§¦¨

iaXde axgd on(fh ci ziy`xa)FzEkfaE , ¦©¤¤§©¤¦¦§
dktdd KFYn mXd mglW(hk hi my). §¨¨©¥¦©£¥¨

,l`xUi mr daFh zFUrl oiaIg Eide§¨©¨¦©£¨¦¦§¨¥
eilr xkU cg`d .drx mdOr EUr mde§¥¨¦¨¤¨¨¨¤¨¨©¨¨
cg`de ,mia`FOd mde xFrA oA mrlA¦§¨¤§§¥©¨¦§¨¤¨
xW`M miOaE mgNA FzF` mCw `lŸ¦¥©¤¤©©¦©£¤

aEzMW FnM ,FlEnl Eaxw(hi gi a lirl) ¨§§§¤¨
z` a`Fn lEaB z` mFId xaFr dY ©̀¨¥©¤§¨¤
aEzMd dPde .oFOr ipA lEn Yaxwe ,xr̈§¨©§¨§¥©§¦¥©¨

mxidfd(hi weqt my)xBzY l`e mxvY l` ¦§¦¨©§ª¥§©¦§¨
did iM ,llM mzF` EnCw `l mde ,mÄ§¥Ÿ¦§¨§©¦¨¨
eUr ipA il EUr xW`M" xnF` aEzMd©¨¥©£¤¨¦§¥¥¨
xiMfd `l la` ,"mipFOrde mia`FOd©¨¦§¨©¦£¨Ÿ¦§¦

:mzF` EnCw `NW ,oFOr©¤Ÿ¦§¨
äpäå,mNMn xzFi dfA riWxd oFOr §¦¥©¦§¦©¨¤¥¦ª¨

A iMxW`M mia`FOde eUr ip ¦§¥¥¨§©¨¦©£¤
,mdA ExBzi `NW l`xUi ExdfdW Ercï§¤ª§£¦§¨¥¤Ÿ¦§¨¨¤
oFOre ,mlEabl uEg minE mgl E`ivFd¦¤¤©¦¦§¨§©

mrh dfe ,oM zFUrl da` `løLà" Ÿ¨¨©£¥§¤©©£¤
,"eîc÷ àìmgNA mz`xwl E`vi `NW Ÿ¦§¤Ÿ¨§¦§¨¨©¤¤

KklE .mixg`d EUr xW`M miOaE©©¦©£¤¨¨£¥¦§¨
xiMfdl miCwde "ipFOr" aEzMd miCwd¦§¦©¨©¦§¦§¦§©§¦

FrWR,íëúà eîc÷ àì øLà øác ìò ¦§©§©£¤Ÿ¦§¤§¤
:Fz`Hge "ia`Fn" xiMfd ok ixg`e§©£¥¥¦§¦¨¦§©¨

eðéúBaøåEWxC(:er zenai)`le ipFOr §©¥¨§©¦§Ÿ
,zia`Fn`le ia`FnzipFOr©¦¨¦§Ÿ¨¦



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

vz`מו zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` `"i iriax meil inei xeriy

(å)éäìà ýåýé äáà-àìåì ECôäiå íòìa-ìà òîL §«Ÿ¨º̈§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¦§´Ÿ©¤¦§½̈©©«£ŸÁ
éäìà ýåýéEáäà ék äëøáì äììwä-úà El E §Ÿ̈¸¡Ÿ¤¯§²¤©§¨−̈¦§¨¨®¦¬£¥«§−

éäìà ýåýé:E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

(æ)éîé-ìk íúáèå íîìL Løãú-àìñ :íìBòì E «Ÿ¦§¬§Ÿ−̈§«Ÿ¨¨®¨¨¤−§¨«

i"yx£ÌÓÏL L¯„˙Œ‡Ï∑(שם)"ּבקרּב יׁשב עּמ" ׁשּנאמר: ּכן?מּכלל זה אף יכל "לא , ּתלמּודֿלֹומר: …ƒ¿…¿…»ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹ
ׁשלמם תד  ."רׁש ְְִָֹֹ

ß lel` `"i iriax mei ß

(ç)éçà ék éîãà áòúú-àìéøöî áòúú-àì àeä E «Ÿ§©¥´£Ÿ¦½¦¬¨¦−®«Ÿ§©¥´¦§¦½
:Böøàá úééä øâ-ék¦¥−¨¦¬¨§©§«

i"yx£ÈÓ„‡ ·Ú˙˙Œ‡Ï∑ ׁשראּוי לגמרי ואףֿעלּֿפי , …¿«≈¬…ƒְְְִֵֶַַַָ
לקראת ּבחרב ׁשּיצא לתעבֹו, ל.È¯ˆÓ ·Ú˙˙Œ‡Ï∑ ְְְְֲִֶֶֶַַָָָ…¿«≈ƒ¿ƒ

וכל  מה מּכל ליאֹור. זכּוריכם ׁשּזרקּו אףֿעלּֿפי , ְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹ
אכסניא  לכם ׁשהיּו לפיכּטעם? הּדחק. .ּבׁשעת ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָ

CÙ‰Âו  ÌÚÏa ÔÓ ‡Ïa˜Ï C‰Ï‡ ÈÈ È·‡ ‡ÏÂ¿»»≈¿»¡»»¿«»»ƒƒ¿»«¬«
ÈÈ CÓÁ¯ È¯‡ ÔÎ¯·Ï ÔÈËÂÏ ˙È CÏ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»»»¿»ƒ¿ƒ¿»¬≈»¬»¿»

:C‰Ï‡¡»»

CÈÓBÈז  Ïk ÔB‰˙·ËÂ ÔB‰ÓÏL Úa˙˙ ‡Ï»ƒ¿«¿»¿¿»»¿»»
:ÌÏÚÏ¿»»

Ï‡ח  ‡e‰ CeÁ‡ È¯‡ ‰‡ÓB„‡ ˜Á¯˙ ‡Ï»¿««¡»»¬≈¬»
:dÚ¯‡· ‡˙ÈÂ‰ ¯i„ È¯‡ ‰‡¯ˆÓ ˜Á¯¿̇««ƒ¿»»¬≈«»¬≈»¿«¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

dX`d oi`e mCwl FMxC Wi`dW ipRn¦§¥¤¨¦©§§©¥§¥¨¦¨
lEabl uEg oFfn `ivFYW mCwl DMxC©§¨§©¥¤¦¨¦§

inlWExiA ExiMfd oke ,ux`dg"t my) ¨¨¤§¥¦§¦¦©§¦
(b"dizAx zEx zNbnaE(g c)KxCW ipRn , ¦§¦©©¨¦¦§¥¤¤¤

dX`d KxC oi`e xMUl Wi`d̈¦¦§Ÿ§¥¤¤¨¦¨
:xMUle dxez ¦§Ÿ

(æ).íîìL Løãú àìxn`PW llMn Ÿ¦§§Ÿ¨¦§©¤¤¡©
(fi weqt oldl)lFki ,LAxwA aWi LOr¦§¥¥§¦§§¨

xnFl cEnlY ,oM df s`Løãú àì ©¤¥©§©Ÿ¦§
,íîìLdGd WxcOde .i"Wx oFWl §Ÿ¨¨©¦§©¦§¨©¤
ixtqA(`px `vz)llMn ,mzaFHn §¦§¦¦¨¨¦§©

`ivFd ,EPpFY `l Fl aFHA mW xn`PW¤¤¡©¨©Ÿ¤¦
la` .daFh DzF`n EN` z`Løãú àì ¤¥¥¨¨£¨Ÿ¦§

íîìLxn`PW itl ,ixtqA Wxcplirl) §Ÿ¨¦§©§¦§¦§¦¤¤¡©
(i kdil` z`xwe xir l` axwz iM¦¦§©¤¦§¨¨¨¥¤¨

,oM a`FnE oFOr s` lFki ,mFlWl§¨¨©©¨¥
xnFl cEnlY,íîìL Løãú àìoke ©§©Ÿ¦§§Ÿ¨§¥

:`nEgpzA§©§¨
äàøpäåa`FnE oFOr zngln iM il` §©¦§¤¥©¦¦§¤¤©¨

.zFxFcl Epilr aEzMd Dxq`̈§¨©¨¨¥§
xn`W aEzMde(hi h a lirl)xBzY l`" §©¨¤¨©©¦§¨

`id la` calA drWl devn dpi` "mÄ¥¨¦§¨§¨¨¦§¨£¨¦
xn`W Edf ,zFxFcl dUrz `l zevn¦§©Ÿ©£¤§¤¤¨©

(my)dPde ,dXxi diYzp hFl ipal iM¦¦§¥§©¦¨§ª¨§¦¥
x`dlgp `id iM mlFrl mdl mv ©§¨¨¤§¨¦¦©£¨

xn`W aEzMd oM m` .mXd mligpdW¤¦§¦¨©¥¦¥©¨¤¨©
"Løãú àì"mdilr mgNp m` dEvi Ÿ¦§§©¤¦¦¨¥£¥¤

`NW miOrd on md EWaMW xirA§¦¤¨§¥¦¨©¦¤Ÿ
md E`Fai m` oke .mFlWl mdl `xwp¦§¨¨¤§¨§¥¦¨¥
sCxl Epl xYn ,Epvx`A mgNdl§¦¨¥§©§¥ª¨¨¦§Ÿ
,zFpicnd mdn WAkle mdixg ©̀£¥¤§¦§¥¤©§¦
EpOr EUrW mixrd iaWFi zFMdl§©§¥¤¨¦¤¨¦¨

gYti dUrW FnM ,drxd(bl `i mihtey) ¨¨¨§¤¨¨¦§¨
mixUr ziPn L`FA cre xrFxrn mMIe©©¥¥£¥§©£¦¦¤§¦
oFOr ipa ixr lkl ceC dUr oke .xir¦§¥¨¨¨¦§Ÿ¨¥§¥©

(`l ai a"y)xcBd EvxR mdW xEarA ,©£¤¥¨§©¤¤
`xwl Kxhvp `l f`e .Fa Englpe dNgY§¦¨§¦§£§¨Ÿ¦§¨¥¦§Ÿ
xir lM EpA minglPA dMpe ,mnFlWA¦§¨§©¤©¦§¨¦¨¨¦

:dvxp m` sHde miWPd mizn§¦©¨¦§©©¦¦§¤
eøîàådAx WxcnA(e k x"acna)mziMde , §¨§§¦§¨©¨§¦¦¤

xFgan xir lke xvan xir lM̈¦¦§¨§¨¦¦§
min ipirn lke EliRY aFh ur lke§¨¥©¦§¨©§§¥©¦

EnYqY(hi b a"n)xnF` aEzMd ,Fl Exn` , ¦§Ÿ¨§©¨¥
(hi k lirl)dY`e ,Dvr z` zigWz `lŸ©§¦¤¥¨§©¨

zFO`d lM lr mdl xn` ,oM xnF`¥¥¨©¨¤©¨¨ª
xn`PW ,`id diEfaE dNw Ffe ,dEva"n) ¦¨§©¨§¨¦¤¤¡©

(gi ba`Fn z` ozpe 'd ipirA z`f lwpe§¨©Ÿ§¥¥§¨©¤¨
xn`PW ,mkciAíîBìL Løãú àì §¤§¤¤¤¡©Ÿ¦§§¨

,íúáBèådf lke .miaFh zFpli` EN` §¨¨¥¦¨¦§¨¤
x`XY ux`d la` ,mxrvlE mwiGdl§©¦¨§©£¨£¨¨¨¤¦¨¥
mligpdW dlgp `idW `idd dgRWOl©¦§¨¨©¦¤¦©£¨¤¦§¦¨
zFcB`A xMfn oiprd dfe .mXd©¥§¤¨¦§¨ª§¨¨©¨

dAx ziW`xaA(bi cr)miliY WxcnaE ¦§¥¦©¨§¦§©¦¦
(` ,q):

ìòåmrh hWRd KxCLøãú àì §©¤¤©§¨©©Ÿ¦§
,íúáBèå íîBìLs` xnF`M §¨§¨¨§¥©

mdxa`e mkYgRWn ipA mdW iR lr©¦¤¥§¥¦§©§§¤§©§¨¨
wpFi Fl g`M mdia` z` ad` mkia £̀¦¤¨©¤£¦¤§¨¥
mig`M Fl mY` Eidz `l ,FO` icW§¥¦Ÿ¦§©¤§©¦
zixA Extd md iM ,daFhe mFlW iWxFC§¥¨§¨¦¥¥¥§¦

:mlFrl zxtEn didze deg ©̀£¨§¦§¤¤¤§¨
äpäåmdia` zEkf hFl ipal xnW mXd §¦¥©¥¨©¦§¥§£¦¤

xW` KxCA F`iap z` dENW¤¦¨¤§¦©¤¤£¤
zlgPn mligpd KklE ,'d FglW§¨§¨¦§¦¨¦©£©

m`hgA eipA z` Wiprde ,mdxa``NW ©§¨¨§¤¡¦¤¨¨§¤§¨¤Ÿ
mwigxd mixvOd oke .l`xUiA EwaCi¦¨§§¦§¨¥§¥©¦§¦¦§¦¨
EUr xW` mrWx ipRn ,zFxFc dWlW§¨¦§¥¦§¨£¤¨
`l la` ,zFxve zFAx zFrx EpOr¦¨¨©§¨£¨Ÿ
EpiidW xEarA ,mlFrl mzF` arzi§©¥¨§¨©£¤¨¦
iniA mdOr Ephlnpe mvx`A mixB¥¦§©§¨§¦§©§¦¨¤¦¥

arxdEkilnde Epia`l EUrW cFaMA ¨¨¨©¨¤¨§¨¦§¦§¦
mr dUr oke .lWFnE oivw EPOn mdilr£¥¤¦¤¨¦¥§¥¨¨¦
EidW zFa` zEkf mdl xnW ,mFc ¡̀¨©¨¤§¨¤¨
zFxFc dWlW mwigxde ,Wcw rxGn¦¤©Ÿ¤§¦§¦¨§¨
`le axgA Epiz`xwl E`vIW xEarA©£¤¨§¦§¨¥©¤¤§Ÿ

:mig` zixA Exkf̈§§¦©¦
äìawäåEpizFAx on(.gr zenai)oi` iM §©©¨¨¦©¥¦¥

la` ,dWn inin iWilW xFC§¦¦¦¥¤£¨
xFCd `ai mdn cg` xIBzi xW`M©£¤¦§©¥¤¨¥¤¨Ÿ©

:'d ldwA FNW iWilXdg dxez ©§¦¦¤¦§©



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

מז `vz zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` `"i iriax meil inei xeriy

(è)íäì àáé éLéìL øBc íäì eãìeé-øLà íéðä¦²£¤¦¨«§¬¨¤−´§¦¦®¨¬Ÿ¨¤−
ñ :ýåýé ìä÷a¦§©¬§Ÿ̈«

i"yx£'B‚Â ÈLÈÏL ¯Bc Ì‰Ï e„ÏeÈŒ¯L‡ ÌÈa∑ »ƒ¬∆ƒ»¿»∆¿ƒƒ¿
מּיד  מּתרין האּמֹות ׁשהּמחטיא ּוׁשאר למדּת הא , ְְֲִִִֶַַַָָָָָָָֻֻ
ההֹורגֹו מן לֹו קׁשה ּבעֹולם לאדם, הֹורגֹו ׁשההֹורגֹו, . ְְְִֶֶַַָָָָָָ

העֹולם  ּומן הּזה העֹולם מן מֹוציאֹו והּמחטיאֹו, ְֲִִִִֶֶַַַַָָָָהּזה,
וכן  נתעב, לא ּבחרב ׁשּקּדמם אדֹום לפיכ ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּבא.

נתעבּו ׁשהחטיאּום, ואּלּו ׁשּטּבעּום. .מצרים ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַ

(é)éáéà-ìò äðçî àöú-ék:òø øác ìkî zøîLðå E ¦«¥¥¬©«£¤−©«Ÿ§¤®§¦̧§©§½̈¦−Ÿ¨¨¬¨«
i"yx£z¯ÓLÂ 'B‚Â ‡ˆ˙ŒÈk∑ הּסּכנה ׁשהּׂשטן ּבׁשעת .מקטרג ƒ≈≈¿¿ƒ¿«¿»ְְְִֵֶַַַַַָָָָ

(àé)-äøwî øBäè äéäé-àì øLà Léà Eá äéäé-ék¦¦«§¤³§Æ¦½£¤²Ÿ¦«§¤¬¨−¦§¥
CBz-ìà àáé àì äðçnì õeçî-ìà àöéå äìéì̈®§¨§¨¨Æ¤¦´©©«£¤½¬Ÿ¨−Ÿ¤¬

:äðçnä©©«£¤«
i"yx£‰ÏÈÏŒ‰¯wÓ∑ הּכתּוב ÈÂˆ‡.ּבהוה ּדּבר ƒ¿≈»¿»ִֶֶַַָֹ¿»»

‰ÁnÏ ıeÁÓŒÏ‡∑ מצותֿעׂשה È·‡.זֹו ‡Ï ∆ƒ««¬∆ְֲִֵַ…»…
‰Án‰ CBzŒÏ‡∑ ליּכנס ואסּור לאֿתעׂשה. מצות זֹו ∆««¬∆ְְֲִִֵֶַַָָֹ

לוּיה, ׁשכינה ו למחנה למחנה סח)ּכלֿׁשּכן .(פסחים ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָ

(áé)LîMä àáëe íéna õçøé áøò-úBðôì äéäå§¨¨¬¦§«¤−¤¦§©´©¨®¦§´Ÿ©¤½¤
:äðçnä CBz-ìà àáé̈−Ÿ¤¬©©«£¤«

i"yx£·¯ÚŒ˙BÙÏ ‰È‰Â∑ יטּבל ׁשמׁשֹו להערב ׁשאינֹוסמּו ּׁשמׁש, הערב ּבלא .טהֹור ¿»»ƒ¿∆∆ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹ

Èk„Èט  ‰‡˙ÈÏ˙ ‡¯c ÔB‰Ï e„ÈÏÈ˙È Èc ÔÈa¿ƒƒƒ¿¿ƒ¿»»¿ƒ»»ƒ¿≈
:ÈÈ„ ‡Ï‰˜a ÏÚÓÏ ÔB‰Ï¿¿≈«ƒ¿»»«¿»

„··Cי  ÈÏÚa ÏÚ ‡˙È¯LÓ ˜Bt˙ È¯‡¬≈ƒ«¿ƒ»««¬≈¿»»
:LÈa ÌÚcÓ ÏkÓ ¯nzÒ˙Â¿ƒ¿««ƒ…ƒ««ƒ

wÓ¯‰יא  ÈÎ„ È‰È ‡Ï Èc ¯·b C· È‰È È¯‡¬≈¿≈»¿«ƒ»¿≈¿≈ƒ¿≈
ÏeÚÈ ‡Ï ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ ˜BtÈÂ ‡ÈÏÈÏ≈¿»¿ƒ¿ƒ»»¿«¿ƒ»»≈

:‡˙È¯LÓ B‚Ï¿«¿ƒ»

ÏÚÓÎeיב  ‡iÓ· ÈÁÒÈ ‡LÓ¯ ÈÙÓÏ È‰ÈÂƒ≈¿ƒ¿≈«¿»«¿≈¿«»¿≈«
:‡˙È¯LÓ B‚Ï ÏeÚÈ ‡LÓLƒ¿»≈¿«¿ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(é).òø øác ìkî zøîLðåohVdW §¦§©§¨¦Ÿ¨¨¨¤©¨¨
.i"Wx oFWl ,dpMQd zrWA bxhwn§©§¥¦§©©©¨¨¨©¦
iM ,z`Gd devOd oiprA ipirA oFkPde§©¨§¥©§¦§©©¦§¨©Ÿ¦
iEvn `hgd xW` zrA xidfi aEzMd©¨©§¦§¥£¤©¥§¨
zF`vFId zFpgOd ibdpnA rEcIde .Fa§©¨©§¦§¨¥©©£©§
Elfbi ,darFY lM Elk`i iM ,dnglOl©¦§¨¨¦Ÿ§¨¥¨¦§§
sE`ipA ENt` EWWFAzi `le Eqngie§©§§§Ÿ¦§¨£¦§¦
,FrahA mc` ipaA xWId ,dlap lke§¨§¨¨©¨¨¦§¥¨¨§¦§
dpgn z`vM dnge zEIxfk` WAlzi¦§©¥©§¨¦§¥¨§¥©£¤
,aEzMd FA xidfd oM lre .aiF` lr©¥§©¥¦§¦©¨

.òø øác ìkî zøîLðåKxC lre §¦§©§¨¦Ÿ¨¨¨§©¤¤
:xq`Pd lMn dxdf` `id hWRd©§¨¦©§¨¨¦¨©¤¡¨

éøôñáe(hiw `vz)ìkî zøîLðå §¦§¦§¦§©§¨¦Ÿ
,òø øáczF`nhA ip` rnFW ¨¨¨¥©£¦§ª§

,xAcn aEzMd zFxUrnaE zFxdhaE§©£§©©§©¨§©¥
,dexr `N` il oi` ,dexr xnFl cEnlY©§©¤§¨¥¦¤¨¤§¨
zFixr iENbe milENB zcFar zFAxl oipn¦§©§©£©¦¦§¦£¨
cEnlY ,mXd zllwe minC zEkitWE§¦¨¦§¦§©©¥©§

xnFl,òø øác ìkî zøîLðålFki F` ©§¦§©§¨¦Ÿ¨¨¨¨
aEzMd zFxUrnaE zFxdhaE zF`nhA§ª§§©£§©©§©¨
dexr dn .dexr xnFl cEnlY ,xAcn§©¥©§©¤§¨¨¤§¨
miprpM eilr ElBW dUrn ,zcgin§ª¤¤©£¤¤¨¨¨§©£¦
dUrn lM s` ,dpikXd z` wNqnE§©¥¤©§¦¨©¨©£¤

,dpikXd z` wNqnE miprpM eilr ElBW¤¨¨¨§©£¦§©¥¤©§¦¨
:rxd oFWl lr s` "xaC" xnF` `EdWM§¤¥¨¨©©¨¨¨

íâåcaln iM ,EpWxRW mrHd on df §©¤¦©©©¤¥©§¦¦§©
zFxard dN`A E`AW zFxdf`d̈©§¨¤¨§¥¤¨£¥
xnXPW dpgOA e`l siqFi zFxEngd©£¦©©©£¤¤¦¨¥
wNYqY `lW ,zFxard EN` lMn FA¦¨¥¨£¥¤Ÿ¦§©¥
xW`M ,mW xW` l`xUIn dpikXd©§¦¨¦¦§¨¥£¤¨©£¤

xn`éäìà 'ä ékáø÷a Cläúî E ¨©¦¡Ÿ¤¦§©¥§¤¤
ðçî.E(eh weqt)zFxard dUFrd dPde ©£¤§¦¥¨¤¨£¥

mdA aEzMW mzF`M ,dpgOA zFlFcBd©§©©£¤§¨¤¨¨¤
(l f dinxi)xW` ziAA mdivETW EnÜ¦¥¤©©¦£¤

`NW ,cFre .F`Ohl eilr inW `xwp¦§¨§¦¨¨§©§§¤Ÿ
dUrp m` miaiF`d Epilr ExAbi¦§§¨¥¨§¦¦©£¤
,EpipRn ElbIW mdl minxFBd miUrOM©©£¦©§¦¨¤¤¦§¦¨¥

EdfeéáéBà úúìåéðôì E.E(my) §¤§¨¥§¤§¨¤
EAxi `NW icM ,rxd oFWl FA EtiqFde§¦¨¨¨§¥¤Ÿ¦§
dAx dMn mdipiA EMie ,zwlgn mdipiA¥¥¤©§Ÿ¤§©¥¥¤©¨©¨

:miaiF`d on xzFi c`n`i dxez §Ÿ¥¦¨§¦
(àé)lraA xidfd ,hWRd KxC lre§©¤¤©§¨¦§¦§©©

dpgOd lMn z`vl dxwOd©¦§¤¨¥¦¨©©£¤
KNdzn mXdW xMfPd mrHd ipRn¦§¥©©©©¦§¨¤©¥¦§©¥
didIWe ,WFcw dpgOde EpriWFdl EpOr¦¨§¦¥§©©£¤¨§¤¦§¤
ligFpe `Ed KExA WFcTdl oEMzn EpAl¦¥¦§©¥§©¨¨§¦

rxfA Knqp `le FzrEWiloke .xUA ¦¨§Ÿ¦§Ÿ¦§Ÿ©¨¨§¥
,d`FSd iEQkA mrHd(ci weqt)dpgOd iM ©©©§¦©¨¦©©£¤

mFwnl cnlp EPOnE .'d WCwnM FNMª§¦§©¦¤¦§Ÿ§¨
rAx` d`FSd on wigxPW ,dNtYd©§¦¨¤©§¦¦©¨©§©

:mipird d`xn lklE zFO ©̀§¨©§¤¨¥©¦
ìáàEWxci EpizFAx(.gq migqt)àöéå £¨©¥¦§§§¨¨

ìà àáé àì äðçnì õeçî ìà¤¦©©£¤Ÿ¨Ÿ¤
,äðçnä CBzdpgnaE dIel dpgnA ©©£¤§©£¤§¦¨§©£¤

,mW mdOr oFx`d didi xW`M ,dpikW§¦¨©£¤¦§¤¨¨¦¨¤¨
mYrcl d`FSd iEQM mbemy ,:ak zekxa) §©¦©¨§©§¨

(dklNRzdl mXd ExiMfi xW` mFwOA©¨£¤©§¦©¥§¦§©¥
Ff mB oM m` ,rnW z`ixw `Fxwl F`¦§§¦©§©¦¥©
didi `NW dpgOA DzF` ltM dxdf ©̀§¨¨¨©¨©©£¤¤Ÿ¦§¤
EN` mbe .miFBd zFpgnM xwtn lMd©Ÿª§¨§©£©¦§©¥

:zFx`an zFevn¦§§Ÿ¨
íòèåd`FSd oi`W ,d`FSd iEQM §©©¦©¨¤¥©¨

DnFwn z` `OhYW d`nhM§ª§¨¤§©¥¤§¨
xEq` la` ,dlFre zrwFA didYWe§¤¦§¤©©§¨£¨¨
aNd zFidaE dNtYd zrA DzF`xl¦§¨§¥©§¦¨¦§©¥
mixaCdW ipRn ,cAkPd mXA waC̈¥©¥©¦§¨¦§¥¤©§¨¦
EWAWie WtPA i`pB EcilFi miq`nPd©¦§¨¦¦§©©¤¤¦©§
oirn dnlrp xW`ke ,xFdHd aNd zpEM©¨©©¥©¨§©£¤¤¤§¨¥¥

:rx oi` d`Fxai dxez ¤¥¨



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

vz`מח zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` `"i iriax meil inei xeriy

(âé):õeç änL úàöéå äðçnì õeçî Eì äéäz ãéå§¨Æ¦«§¤´§½¦−©©«£¤®§¨¨¬¨−̈¨«

i"yx£EÏ ‰È‰z „ÈÂ∑:ּכמֹו ב)ּכתרּגּומֹו, ידֹו"(במדבר על ÁnÏ‰."איׁש ıeÁÓ∑ ענן ל חּוץ. ¿»ƒ¿∆¿ְְְִַַָƒ««¬∆ֶָָ

(ãé)ðæà-ìò Eì äéäz ãúéåõeç EzáLa äéäå E §¨¥²¦«§¤¬§−©£¥¤®§¨¨Æ§¦§§´½
:Eúàö-úà úéqëå záLå dá äzøôçå§¨«©§¨´½̈§©§−̈§¦¦¬¨¤¥«¨¤«

i"yx£EÊ‡ŒÏÚ∑ מּׁשאר לבדּתׁשמיׁש זינEÊ‡∑.ּכלי ּכלי .ּכמֹו «¬≈∆ְְְְְִִֵַַָ¬≈∆ְְְֵֵ

(åè)éäìà ýåýé ékCläúî E|ðçî áø÷aEìéväì E ¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¦§©¥´§¤´¤©«£¤À§©¦«§Æ
éáéà úúìåéðôì Eéðçî äéäå Eäàøé-àìå LBã÷ E §¨¥³«Ÿ§¤̧Æ§¨¤½§¨¨¬©«£¤−¨®§«Ÿ¦§¤³

éøçàî áLå øác úåøò Eáñ :E §Æ¤§©´¨½̈§−̈¥©«£¤«
i"yx£E· ‰‡¯ÈŒ‡ÏÂ∑ ֿהּואּדבר"",הּקדֹוׁשּֿברּו .ערות ¿…ƒ¿∆¿ְֶַַָָָָ

(æè)éìà ìöpé-øLà åéðãà-ìà ãáò øébñú-àìE «Ÿ©§¦¬¤−¤¤£Ÿ¨®£¤¦¨¥¬¥¤−
:åéðãà íòî¥¦¬£Ÿ¨«

i"yx£„·Ú ¯ÈbÒ˙Œ‡Ï∑.לארץ ּכתרּגּומֹו מחּוצהֿלארץ ׁשּברח יׂשראל ׁשל ּכנעני עבד אפּלּו אחר: ּדבר …«¿ƒ∆∆ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
.יׂשראל  ְִֵָ

(æé)ãçàa øçáé-øLà íB÷na Eaø÷a áLé Enò¦§º¥¥´§¦§§À©¨¯£¤¦§©²§©©¬
éøòLñ :epðBz àì Bì áBha E §¨¤−©´®−Ÿ¤«

(çé)Lã÷ äéäé-àìå ìàøNé úBðaî äLã÷ äéäú-àìŸ¦«§¤¬§¥−̈¦§´¦§¨¥®§Ÿ¦«§¤¬¨¥−
:ìàøNé éðaî¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£‰L„˜ ‰È‰˙Œ‡Ï∑ ּומזּמנת מקּדׁשת מפקרת, …ƒ¿∆¿≈»ְְְֶֶֶֶֶֶֻֻֻ
˜„L.לזנּות  ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑(נד למׁשּכב (סנהדרין מזּמן ְִ¿…ƒ¿∆»≈ְְְִַָֻ

יׂשראל  מּבנת אּתתא תהי 'לא ּתרּגם: ואּונקלֹוס ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָזכּור,
זֹו ׁשאף עבדא', היא,לגבר זנּות לבעילת מפקרת ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָֻ

הּקׁשּו ׁשהרי ּבּה, לֹו ּתֹופסין קּדּוׁשין ׁשאין ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָֻמאחר

ׁשּנאמר: כב)לחמֹור, החמֹור",(בראשית עם ּפה לכם "ׁשבּו ְֱֲֲִֶֶֶַַַָֹ
יׂשראל  מּבני ּגברא יּסב 'ולא לחמֹור. הּדֹומה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָעם
ׁשּכל  ידּה, על קדׁש נעׂשה הּוא ׁשאף אמתא', ְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָאּתתא
לֹו ּתֹופסין קּדּוׁשין ׁשאין זנּות, ּבעילֹות ְְְְִִִִִֵֶָּבעילֹותיו

.ּבּה ָ

È¯LÓÏ˙‡יג  ‡¯aÓ CÏ È‰È Ôw˙Ó ¯˙‡Â«¬«¿«»¿≈»ƒ»»¿«¿ƒ»
:‡¯·Ï Ônz ˜Bt˙Â¿ƒ«»¿»»

C˜tÓaיד  È‰ÈÂ CÈÊ ÏÚ CÏ È‰z ‡˙kÒÂ¿ƒ¿»¿≈»«≈»ƒ≈¿ƒ¿»
:C˙˜tÓ ˙È ÈqÎ˙e ·e˙˙e da ¯tÁ˙Â ‡¯·Ï¿»»¿«¿««¿¿«≈»ƒ¿»»

B‚aטו  ‡Îl‰Ó dzÎL C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡¬≈¿»¡»»¿ƒ¿≈¿«¿»¿
C··„ ÈÏÚa ¯ÒÓÓÏe C˙e·ÊLÏ C˙È¯LÓ«¿ƒ»¿≈»»¿ƒ¿««¬≈¿»»
C· ÈÊÁ˙È ‡ÏÂ ‡LÈc˜ C˙È¯LÓ È‰˙e CÓ„√̃»»¿≈«¿ƒ»«ƒ»¿»ƒ¿¬≈»
:CÏ ‡·ËB‡lÓ d¯ÓÈÓ ·e˙ÈÂ Ì‚˙t ˙¯·Ú¬≈«ƒ¿»ƒ≈¿≈ƒ¿»»»

¯dBaטז  „ÈÏ ÔÈÓÓÚ „·Ú ¯ÒÓ˙ ‡Ï»ƒ¿«∆∆«¿ƒ¿«ƒ≈
:dBa¯ ˙ÂlÓ C˙ÂÏ ·ÊzLÈc¿ƒ¿≈≈¿»»ƒ¿»ƒ≈

Áa„‡יז  ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a CÈa ·zÈ CnÚƒ»ƒ≈≈»¿«¿»ƒƒƒ¿≈«¬»
:dpB˙ ‡Ï dÏ ·ËÈÈ„a CÈÂ¯˜ ÔÓƒƒ¿»ƒ¿≈«≈»ƒ≈

Ú·„יח  ¯·‚Ï Ï‡¯NÈ ˙aÓ ‡˙z‡ È‰˙ ‡Ï»¿≈ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»≈ƒ¿«»≈
:‡Ó‡ ‡˙z‡ Ï‡¯NÈ ÈaÓ ‡¯·b ·qÈ ‡ÏÂ¿»ƒ««¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(æè)mrhe.åéðãà ìà ãáò øébñú àì §©©Ÿ©§¦¤¤¤£Ÿ¨
card gxai m`W ,dlrnl waC̈¥§©§¨¤¦¦§©¨¤¤
lvPie dpgn eilr z`vi xW` eipFc`n¥£¨£¤¨¨¨¨¨©£¤§¦¨¥
xW` oFnnA Fl EPxiBqz `l ,Lpgn l ¤̀©£¤Ÿ©§¦¤§¨£¤
,xgai xW` mFwOA xn`W itlE .Ll oYi¦¤§§¦¤¨©©¨£¤¦§©
oixFg oA didIW devn `EdW d`xp¦§¤¤¦§¨¤¦§¤¤¦

:Epgp` FA carp `le§Ÿ©£Ÿ£©§
íòhäåz` cari EpOr iM ,FGd devOA §©©©©¦§¨©¦¦¨©£Ÿ¤

EPxifgPW oEbd EPpi`e ,mXd©¥§¥¤¨¤©£¦¤

cFre .dxf dcFar carl eipFc` l ¤̀£¨©£Ÿ£¨¨¨§
iM ,xird `Fan KxC cnlIW okYIW¤¦¨¥¤¦§©¤¤§¨¦¦

iprAici lr zFAx zFpicn EcMli dfM o §¦§¨¨¤¦§§§¦©©§¥
:mXn migxFAd miEaXde micard̈£¨¦§©§¦©§¦¦¨

eðéúBaøåExn`(.dn oihib)carA ENt` §©¥¨§£¦§¤¤
gxAW l`xUi lW iprpM§©£¦¤¦§¨¥¤¨©
cari df mBW ,ux`l ux`l dvEgn¦¨¨¨¤¨¨¤¤©¤©£Ÿ
carn lvPie ,mXd ux` iaWFi iptl¦§¥§¥¤¤©¥§¦¨¥¥£Ÿ
lM oi`We d`nh dnc` lr miaWFId©§¦©£¨¨§¥¨§¤¥¨

:mW zFbdFp zFevOdfi dxez ©¦§£¨
(çé).ìàøNé úBðaî äLã÷ äéäú àìŸ¦§¤§¥¨¦§¦§¨¥

,zEpfl zpOfnE zWCwnäéäé àìå §ª¤¤§ª¤¤¦§§Ÿ¦§¤
,ìàøNé éðaî Lã÷,aMWnl oOfn ¨¥¦§¥¦§¨¥§ª¨§¦§¨

dxdf` dGd e`Nd m` dPde .i"Wx oFWl̈©¦§¦¥¦©©©¤©§¨¨
DzFidA xidfie zaMWPd dX`A§¦¨©¦§¤¤§©§¦¦§¨
oi` oM m` ,zEpfl zPOfnE zWCwn§ª¤¤§ª¤¤¦§¦¥¥
rpvdaE dxwnA zlraPd diEpRd©§¨©¦§¤¤§¦§¤§©§¥©
xiMfi dOl ,WcTd oke .oie`Nd iaIgn¥©¨¥©¨¦§¥©¨¥¨¨©§¦



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

מט `vz zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` `"i iriax meil inei xeriy

(èé)ýåýé úéa áìk øéçîe äðBæ ïðúà àéáú-àì«Ÿ¨¦Á¤§©̧¹̈§¦´¤À¤¥²§Ÿ̈¬
éäìàéäìà ýåýé úáòBú ék øãð-ìëì E-íb E ¡Ÿ¤−§¨¤®¤¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©

ñ :íäéðL§¥¤«
i"yx£‰BÊ Ô˙‡∑ ּפסּול ּבאתננּה, טלה לּה נתן ∆¿«»ְְֶֶַַָָָָָ

Ïk·.להקרבה  ¯ÈÁÓe∑ ּבכלב ׂשה ŒÌb.החליף ְְַָָ¿ƒ∆∆ְֱִֶֶֶֶ«
Ì‰ÈL∑(סה ׁשּנּויהם (ב"ק ועׂשאן לרּבֹות חּטים ּכגֹון , ¿≈∆ְְֲִִִֵֶַַָָ

.סלת  ֶֹ

È·Ï˙יט  ‡aÏk ÔÙÏeÁÂ ‡˙ÈpÊ ¯‚‡ ÏÚ˙ ‡Ï»»≈¬««ƒ»¿¿««¿»¿≈
˜Á¯Ó È¯‡ ‡¯„ ÏÎÏ C‰Ï‡ ÈÈc ‡Lc˜Ó«¿¿»«¿»¡»»¿»ƒ¿»¬≈¿»»

:ÔB‰ÈÂ¯z Û‡ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»««¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

lraPd ENt`e ,oOfnE Wcw FzFidA¦§¨¥§ª¨©£¦©¦§¨
ziA zzinE zxM FA Wi mixcg ixcgA§©§¥£¨¦¥¨¥¦©¥
didz `l xn`IW iE`x didW cFre .oiC¦§¤¨¨¨¤Ÿ©Ÿ¦§¤
iM ,WCw mkA didi `le dWcw mkÄ¤§¥¨§Ÿ¦§¤¨¤¨¥¦
EN`M "l`xUi ipAn"E "l`xUi zFpAn"¦§¦§¨¥¦§¥¦§¨¥§¦

:xAci xg` mrA§©©¥§©¥
äàøðäå`Ed iM ,dGd e`NA ipirA §©¦§¤§¥©©¨©¤¦

EgiPi `NW oiC zial dxdf ©̀§¨¨§¥¦¤Ÿ©¦
zaWFi zFidl l`xUi zFpAn zg ©̀©¦§¦§¨¥¦§¤¤
dOfl KxCd lr mipirA mikxC zWxtA§¨¨©§¨¦¨¥©¦©©¤¤§¦¨
bdpnM zFpFf lW dAw Dl oTzYW F`¤§©¥¨ª¨¤§¦§©
miRzA gzRd lr zFaWFi ,mixf zFvx ©̀§¨¦§©©¤©§ª¦

aEzMW oiprM ,zFxFPkaE(fh bk diryi)igw §¦§¦§©¤¨§¦
oBp iaihid dgMWp dpFf xir iAq xFPk¦Ÿ¦¦¨¦§¨¨¥¦¦©¥
zial xidfi oke .ixkGY ornl xiW iAxd©§¦¦§©©¦¨¥¦§¥©§¦§¥

:WcTd lr oiC¦©©¨¥
ìòåmr aMWIW ENt` hWRd KxC §©¤¤©§¨£¦¤¦§©¦

Fl dUri xW` dATA miWPd©¨¦©ª¨£¤©£¤
lr mipirA aWIW F` ,dOfl zPOfn§ª¤¤§¦¨¤¥¥¨¥©¦©

:oiC zial mxidfd KxCd©¤¤¦§¦¨§¥¦
äàøéårC oMW illa` ,qElwpE` z §¦§¤¦¤¥©©§§£¨

dgtXde card dfl sxv¥¥¨¤¨¤¤§©¦§¨
ipRn ,oi`EVp KxC l`xUiA mi`Ad©¨¦§¦§¨¥¤¤¦¦¦§¥
zA `UPW dGd carA oircFi lMdW¤©Ÿ§¦¨¤¤©¤¤¨¨©
FOr `ide ,oiWECw Da Fl oi`W l`xUi¦§¨¥¤¥¨¦¦§¦¦
dWcw `id oM m` DlrA mr dX`M§¦¨¦©£¨¦¥¦§¥¨

:WnXd ipirl§¥¥©¤¤
éúéàøåixtqA(ekw `vz)äéäú àì §¨¦¦§¦§¦Ÿ¦§¤

,ìàøNé úBðaî äLã÷oi` §¥¨¦§¦§¨¥¥
,zFO`A dilr xdfn dY`äéäé àìå ©¨ª§¨¨¤¨¨ª§Ÿ¦§¤

,Lã÷,zFO`A eilr xdfn dY` oi` ¨¥¥©¨ª§¨¨¨¨ª
dY` dNw dWcw m` dnE ,oicA didW¤¨¨§¦©¦§¥¨©¨©¨
Fpi` xEng Wcw ,l`xUiA dilr xdfnª§¨¨¤¨§¦§¨¥¨¥¨¥
F` ,l`xUiA eilr xdfn `dYW oiC¦¤§¥ª§¨¨¨§¦§¨¥
xdfn dY` i` xEng Wcw m` ,sENg¦¦¨¥¨¦©¨ª§¨
`lW oiC Fpi` dNw dWcw ,zFO`A eilr̈¨¨ª§¥¨©¨¥¦¤Ÿ

:'eke zFO`A dilr xdfn `dY§¥ª§¨¨¤¨¨ª
äàøðåixacM mWxcn oi`W dGn §¦§¤¦¤¤¥¦§¨¨§¦§¥

oi` eixacl ixdW ,qElwpE`§§¤£¥¦§¨¨¥
,cFre .dWcTd on xzFi WcwA xngŸ¤§¨¥¥¦©§¥¨§

eilr xdfn dY` oi` mixnF`W df Edn©¤¤§¦¥©¨ª§¨¨¨
WcwA mWxcn did m` oke .zFO`Äª§¥¦¨¨¦§¨¨§¨¥
iAx lW FWxcnM aMWPd xkfl§¨¨©¦§¨§¦§¨¤©¦

oixcdpq zkQnA l`rnWi(:cp)dfA mB , ¦§¨¥§©¤¤©§¤§¦©¨¤
eilr xdfn dY` i` Exn`IW okYi `lŸ¦¨¥¤Ÿ§¦©¨ª§¨¨¨
dliwqA iFBd on aMWPdW ,zFO`Äª¤©¦§¨¦©¦§¦¨

:`Ed
ìáàFGd `zixAd lrA zrCW d`xp £¨¦§¤¤©©©©©¨©§¨©

oiC zial xidfi ,EpxMfdW oiprM§¦§©¤¦§©§©§¦§¥¦
KxCd m` lr dX`d cnrY `NW¤Ÿ©£Ÿ¨¦¨©¥©¤¤
zF`iAd ixEQ`n dPt`pY mW iM ,zFpfl¦§¦¨¥¨£¤¨¥¦¥©¦
odipR zFQkn okle ,miwFgxE miaFxw§¦§¦§¨¥§©§¥¤
dn `Ede ,mdiaFxwE mdig`n mB zFpfl¦§©¥£¥¤§¥¤§©

xn`X(eh gl ziy`xa)iM dpFfl daWgIe ¤¨©©©§§¤¨§¨¦
lr oiC zial xidfi oke .dipR dzQM¦§¨¨¤¨§¥©§¦§¥¦©

M ,mixkGd on aMWp zFidl oOfOdoipr ©§ª¨¦§¦§©¦©§¨¦§¦§©
aEzMW(ck ci `"n)ux`a did Wcw mbe ¤¨§©¨¥¨¨¨¨¤

caNnE .miFBd zarFYd lkM EUr̈§Ÿ©£Ÿ©¦¦§©
o`M xidfi dxard iUFrA dxdf`d̈©§¨¨§¥¨£¥¨©§¦¨
Wcw zFidl EgiPi `NW oiC ziaA§¥¦¤Ÿ©¦¦§¨¥
ux`A mdn rEcIM ,KxCd lr mipirÄ¥©¦©©¤¤©¨©¥¤§¤¤
iqEkn KxCd lr micnFrW mixvn¦§©¦¤§¦©©¤¤§¥
.z`Gd darFYd zFUrl miWPM mipRd©¨¦©¨¦©£©¥¨©Ÿ
mixdfn Ep` oi`W ,FGd `zixAA EWxce§¨§©¨©§¨©¤¥¨ª§¨¦
mdirx mr EUri m` EpzlEf mixg`A©£¥¦¨¥¦©£¦¥¥¤
`N` miFBA Epgp` Epxdfd `NW ,oM¥¤Ÿª§©§£©§©¦¤¨

:calA dxf dcFar oiprA§¦§©£¨¨¨¦§¨
ìåïBLmiWxtnd zrC lr dWcwE Wcw §¨¨¥§¥¨©©©©§¨§¦

ip` ,E`vn iM ,dpnfd oFWl̈©§¨¨¦¨§£¦
iWCwnl iziEv(b bi diryi)WiCwd oke , ¦¥¦¦§ª¨¨§¥¦§¦

ei`xw(f ` diptv)dngln dilr EWCw , §ª¨©§¨¤¨¦§¨¨
(c e dinxi):

éôìeiM ,dXcw oFWNn mNM iYrc §¦©§¦ª¨¦§§ª¨¦
,WFcw `xwp zEpGd on WxFRd©¥¦©§¦§¨¨

xn`PW FnM(f `k `xwie)dllge dpf dX` §¤¤¡©¦¨Ÿ¨©£¨¨
`l DWi`n dWExB dX`e EgTi `lŸ¦¨§¦¨§¨¥¦¨Ÿ
dPde ,eidl`l `Ed Wcw iM EgTi¦¨¦¨¥Ÿ¨§¦¥
.dWFcw ,dOGde dexrd on zxnWPd©¦§¤¤¦¨¤§¨§©¦¨§¨
,dOfA z`nhpe dXcTd on zcxtPde§©¦§¤¤¦©§ª¨§¦§¥§¦¨
bdFPX dnl aFxw ,dWcw d`xwp¦§§¨§¥¨¨§©¤©

WxWz iz`EaY lkaE ,xnFl oFWNd©¨©§¨§¨¦§¨¥
(ai `l aei`)gAfOd z` EpXce ,c xacna) §¦§¤©¦§¥©

(bimXd z`nh znqxtnd dpFGd iM ,¦©¨©§ª§¤¤§¥©©¥
,dXcw lMn zcxtp ,dnEdnd zAx©©©§¨¦§¤¤¦¨§ª¨
zpOfn DzFidA wx ,DA df mW oi`e§¥¥¤¨©¦§¨§ª¤¤
xWMd zrW Dl oi`W z`Gd darFYl©¥¨©Ÿ¤¥¨§©©¤

:llM dXcwE§ª¨§¨
ìåïBLiM ,dviln ,"ei`xw WiCwd" §¨¦§¦§ª¨§¦¨¦

ei`Exw WCwn dYWn dUFrd̈¤¦§¤§©¥§¨
oglXd E`Ohi `NW mzF` xdhnE§©¥¨¤Ÿ§©§©ª§¨

xn`W oiprM ,mgNde(ek k `"y)iYlA §©¤¤§¦§©¤¨©¦§¦
oke .xFdh `l iM `Ed xFdh(c e dinxi) ¨¦Ÿ¨§¥

dilr EWCwmzF` ExdhiW ,dngln ©§¨¤¨¦§¨¨¤§©£¨
mixagd ElcAi `NW ei`xw xdhnM¦§©¥§ª¨¤Ÿ¦¨§©£¥¦

:mdnhi dxez ¥¤
(èé).äðBæ ïðúà àéáú àìzFpFGd Ÿ¨¦¤§©¨©

,zFevn mdlW opz`A EUri©£¨¤§©¤¨¤¦§
FnM ,oz`Hg lr xRkl zFaWFg§§©¥©©¨¨§

EpizFAx ExiMfIW(` b x"wie)odNW lWOA ¤©§¦©¥©¨¨¤¨¤
,`iIWi`al `bltnE `iIgERzA `tiiB©§¨§©©¨§©§¨¦§¦©¨
iM ,xcp lkl opz` dxFY dxq` KklE§¨¨§¨¨¤§©§¨¤¤¦

:odA `hgl EtiqFi dYr©¨¦©£Ÿ¨¤
ïëåmiCSd iM xEarA ,alM xign oipr §¥¦§©§¦¤¤©£¦©¨¦

ElCbi zFnFgd ixnFWe mialMA©§¨¦§§¥©§©§
,miAxd z` miwiGn Wtp iGr mialM§¨¦©¥¤¤©¦¦¤¨©¦
.mWtpl xtM zFidl mdixignA ExiCie§©¦¦§¦¥¤¦§Ÿ¤§©§¨
iWp` miWxRA mFId cr bdpOd oke§¥©¦§¨©©©¨¨¦©§¥
derWA mdiAlM zxEv EcinrIW ,cISd©©¦¤©£¦©©§¥¤§©£¨
.mdA EgilvIW ,dxf dcFar iptl¦§¥£¨¨¨¤©§¦¨¤
KxC `EdW ipRn ,Exn` miWxtnde§©§¨§¦¨§¦§¥¤¤¤

:oFiGA¦¨
.íäéðL íb øîàå,mdiiEPW zFAxl §¨©©§¥¤§©¦¥¤

oFWl ,zlq o`Ure oiHg oFbM§¦¦©£¨¨Ÿ¤¨
`xnbA la` .i"Wx(:dq w"a)ziAW ,Exn` ©¦£¨¦§¨¨¨§¤¥

`N` ,oixiYn lNd ziaE oixqF` i`OW©©§¦¥¦¥©¦¦¤¨
.mdiiEPW `le md mdizFcle `le md¥§Ÿ§¨¥¤¥§Ÿ¦¥¤
cg`dW xEarA ,"mdipW mB" mrhe§©©©§¥¤©£¤¨¤¨
iM opz`d `Ede dlFcb darFY zn`A¤¡¤¥¨§¨§¨¤§©¦
mBW xn` ,dOGd zarFY dzUrp Fa¤¤§¨£©©¦¨¨©¤©
rWx wiCvn EdFnke ,'d arzi mdipW§¥¤§¨¥§¨©§¦¨¨



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

vz`נ zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` `"i iriax meil inei xeriy

(ë)éMú-àìéçàì CCLð ìëà CLð óñk CLð E «Ÿ©¦´§¨¦½¤¬¤¤−¤¤´¤®Ÿ¤¤¾¤
:CMé øLà øác-ìk̈¨−̈£¤¬¦¨«

i"yx£CÈM˙Œ‡Ï∑ ללוה רּבית אזהרה יּתן ׁשּלא לּמלוה:, אזהרה ואחרּֿכ כה)לּמלוה, לא (ויקרא ּכסּפ "את …«ƒְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ
ּבּנׁש לֹו ע)"תּתן .(ב"מ ְִֵֶֶ

ã ycew zegiyn zecewp ã(1011 'nr b zegiy ihewl)

תּׁשי כ)לא הּמתים (כג, לתחּית קם אינֹו ּברּבית הּמלוה ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָֹ
ס"ב) ריבית הלכות הזקן אדמו"ר מרויח (שו"ע ּברּבית ְְְִִִֶַַַַהּמלוה

לסחר  לּלֹווה אפׁשרּות נתן והּוא ׁשּלֹו, היה ׁשּבעבר ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹמּכסף
לעבד  ּכח לֹו נֹותנים מלמעלה: לֹו מֹודדים זֹו ּובמּדה ְְְְְֲִִִִַַַָָֹֹּבֹו.
ּבעבֹודה  ּכביכֹול, מׁשּתּתפים, לא אבל "לסחר", ְְְְֲֲֲִִִִַָָָָָֹֹעבֹודתֹו,
ׁשּכן  הּמתים", "ּתחּית מּׁשּום יׁש מצוה ּבקּיּום והּנה, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָעצמּה.

לקדּׁשה, ּכלי נעׂשה (מיתה), ונפסד הֹווה ׁשהּוא ּגׁשמי, ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֻּדבר
הּמתים  לתחּית מביאה זֹו ועבֹודה ונצחּיּות. חּיּות ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָׁשהיא
הּמגּבלת, האדם, מעבֹודת ּבאה אינּה זֹו נצחּיּות א ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻּכפׁשּוטּה.
צותא). מלׁשֹון ('מצוה' חּיים" ּב"אלקים מהתחּברּות ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָֹאּלא
ּבעבֹודתֹו, מלמעלה מׁשּתּתפים ׁשּלא ּברּבית, הּמלוה ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָֹואּלּו

הּמתים. ּבתחּית קם אינֹו ְִִִֵֵַַָָָּכאמּור,

(àë)éMú éøëpìéçàìe CéMú àì EEëøáé ïòîì C ©¨§¦´©¦½§¨¦−´Ÿ©¦®§©̧©§¨«¤§¹
éäìà ýåýéäzà-øLà õøàä-ìò Eãé çìLî ìëa E §Ÿ̈´¡Ÿ¤À§ŸÆ¦§©´¨¤½©¨¾̈¤£¤©¨¬

ñ :dzLøì änL-àá̈−̈¨§¦§¨«
i"yx£CÈM˙ È¯ÎpÏ∑,לאחי ּבׁשני (שם)ולא עליו לעבר 'עׂשה', – 'עׂשה' מּכלל הּבא ו'עׂשה''לאו' .לאוין «»¿ƒ«ƒְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹ

(áë)éäìà ýåýéì øãð øcú-ékì øçàú àì EBîlL ¦«¦¬Ÿ¤̧¤Æ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¬Ÿ§©¥−§©§®
éäìà ýåýé epLøãé Løã-ékEá äéäå Cnòî E ¦«¨¸¦§§¤¹§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¥«¦½̈§¨¨¬§−
:àèç¥«§

i"yx£BÓlLÏ ¯Á‡˙ ‡Ï∑(ספרי),רגלים הּמקרא ׁשלׁשה מן רּבֹותינּו .ּולמדּוהּו …¿«≈¿«¿ְְְְִִִֵַַָָָָֹ

e·Ú¯כ  ˙Èa¯ ÛÒk ˙Èa¯ CeÁ‡Ï Èa¯˙ ‡Ï»¿«≈«¬ƒƒ¿«ƒƒƒ
:Èa¯˙Óc ÌÚcÓ Ïk ˙Èaƒ̄ƒ»ƒ««¿ƒ¿«≈

ÏÈ„aכא  Èa¯˙ ‡Ï CeÁ‡ÏÂ Èa¯z ÔÈÓnÚ ¯·Ï¿««¿ƒ¿«≈¿«¬»¿«≈¿ƒ
ÏÚ C„È ˙eËLB‡ ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·Ècƒ»≈ƒ»¿»¡»»¿…»¿»«

:d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ÏÏÚ z‡ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ«¿»≈¿«»¿≈¿«

˙‡Á¯כב  ‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ¯„ ¯c˙ È¯‡¬≈ƒ«¿«√»¿»¡»»»¿≈«
C‰Ï‡ ÈÈ dpÚa˙È Úa˙Ó È¯‡ d˙eÓlLÏ¿«»≈¬≈ƒ¿«ƒ¿¿ƒ≈¿»¡»»

:‡·BÁ C· È‰ÈÂ CpÓƒ»ƒ≈»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

mdipW mB 'd zarFY wiCv riWxnE©§¦©©¦£©©§¥¤
(eh fi ilyn)EznE oke ,lFcBA ohTd dlzi ,¦§¤©¨¨©¨§¥¥

mdipW mB(ak ak lirl)iYWxRW FnM ©§¥¤§¤¥©§¦
(my):
BàilEqR lr xaM xidfdW ,Fnrh©£¤¦§¦§¨©§¥

mdA xn`e ,oinEnA oAxwdfi lirl) ©¨§¨§¦§¨©¨¤
(`xW` dUe xFW Lidl` 'dl gAfz `lŸ¦§©©¡Ÿ¤¨¤£¤

zarFz iM rx xaC lM mEn Fa didi¦§¤Ÿ¨¨¨¦£©
iM xnFl o`kA siqFd ,`Ed Lidl` 'd¡Ÿ¤¦§¨©¦
mB minY mtEBW xigOde opz`d mB©¨¤§©§©§¦¤¨¨¦©
`Ede ,mzFnM Lidl` 'd zarFY md¥£©¡Ÿ¤§¨§

:oFkPd©¨
ïëåmb dUr 'd d`x oire zrnW of` §¥Ÿ¤Ÿ©©§©¦Ÿ¨¨¨©

mdipW(ai k ilyn)mc`l fnxi , §¥¤¦§Ÿ¨¨¨
mc`d z` xvi 'dW xn`i ,FllkA¦§¨Ÿ©¤¨©¤¨¨¨
dti` oa`e oa` oke .Fa EN` mB dUre§¨¨©¥§¥¤¤¨¨¤¥¨

mdipW mB 'd zarFY dti`e(i weqt my), §¥¨£©©§¥¤
mdW ,wWFr lke qnFge lfFbl fnxi¦§Ÿ§¥§¥§¨¥¤¥
`le EN`n zFlFcB zFarFY£§¥¥§Ÿ

:mxiMfik dxez ©§¦¥
(àë-ë)éMú àìéçàì C.EFf mB Ÿ©¦§¨¦©

zx`an devn(fl el dk `xwie), ¦§¨§Ÿ¤¤
oi`X dn ,deNl mB dxdf` o`kA siqFi¦§¨©§¨¨©©Ÿ¤©¤¥
`Ed dvx m`W zFpFnn ipiC lkA oM¥§¨¦¥¨¤¦¨¨
zElibx iptn la` ,i`Xx eiqkpA wFfl̈¦§¨¨©©£¨¦§¥§¦

:deNd mB FA xidfi dGd `hgd©¥§©¤©§¦©©Ÿ¤
øàáe,xYn ixkPd ziAx didIW o`kA ¥¥§¨¤¦§¤¦¦©¨§¦ª¨

FnM ,dapbaE lfbA oM xiMfd `le§Ÿ¦§¦¥§¤¤¦§¥¨§
Exn`W(:biw w"a)la` .xEq` iFB lfB ¤¨§¤¤¨£¨

mdipW zrcl dUrp `EdW ziAxd̈¦¦¤©£¨§©©§¥¤
deg`d cSn `N` xq`p `l ,mpFvxaE¦§¨Ÿ¤¡©¤¨¦©¨©§¨

dESW FnM ,cqgde(gi hi `xwie)Yad`e §©¤¤§¤¦¨§¨©§¨
xn`W FnkE ,LFnM Lrxl(h eh lirl) §¥£¨§¤¨©

Laal mr xaC didi oR Ll xnXd¦¨¤§¤¦§¤¨¨¦§¨§
Lkxai ornl xn` oM lre ,'ebe lrIla§¦©©§©¥¨©§©©§¨¤§
mr dUri mingxe cqg iM ,Lidl` 'd¡Ÿ¤¦¤¤§©£¦©£¤¦
aWgze ziAx `lA EPeli xW`M eig`̈¦©£¤©§¤§Ÿ¦¦§¥¨¥

:dwcvl Fl¦§¨¨

ïëåxn` Kkl ,mig`A cqg dHnXd §¥©§¦¨¤¤¨©¦§¨¨©
(b weqt my)rawe ,UBY ixkPd z ¤̀©¨§¦¦Ÿ§¨©

dkxAd xiMfi `l aEzMd iM ,dkxA Fl§¨¨¦©¨Ÿ©§¦©§¨¨
dapbaE lfbA `l ,micqgaE dwcvA wx©¦§¨¨©£¨¦Ÿ§¨¥¦§¥¨

E:d`pF`a§¨¨
.ìëà CLð óñk CLð øékæäåx`al §¦§¦¤¤¤¤¤¤Ÿ¤§¨¥

ivge d`qA oiHg d`q deNdW¤©Ÿ¤§¨¦¦¦§¨¨¥¦
deW didi `l ENt` ,xEnB KWp didi¦§¤¤¤¨£¦Ÿ¦§¤¨¤
d`q incM oFrxRd zrA ivge d`q§¨¨¥¦§¥©¦¨¦§¥§¨

cFr x`aE .EdeldW,CMé øLà øác ìk ¤¦§¨¥¥¨¨¨£¤¦¨
ilE` ,mielPd x`WE oipAd ipa`A ENt £̀¦§©§¥©¦§¨§¨©¦§¦©
,sqkA wx KWPd oi`W zrCd lr dlri©£¤©©©©¤¥©¤¤©§¤¤
iIg `EdWlk`aE FA oipwp mixaCdlMW¤¨©§¨¦¦§¦§Ÿ¤¤©¥
xg` Klp mixaCd x`XA la` ,mc`d̈¨¨£¨¦§¨©§¨¦¥¥©©

:oFrxRde d`eldd zrl sqMd mEW©¤¤§¥©©§¨¨§©¦¨
eðéúBaøåEUr (hkw ixtq)éøëpì" §©¥¨©¨§¦

éMú"CllMn `Ad e`l ©¦©©¨¦§©
xaMW xYin `EdW ipRn ,Lig`A dUr£¥§¨¦¦§¥¤§ª¨¤§¨

:Lig`l KiXz `l xn`ak dxez ¨©Ÿ©¦§¨¦



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ני `vz zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` a"i iying meil inei xeriy

(âë):àèç Eá äéäé-àì øcðì ìcçú éëå§¦¬¤§©−¦§®ŸŸ¦«§¤¬§−¥«§

(ãë)éúôN àöBîzøãð øLàk úéNòå øîLz E ¨¬§¨¤−¦§´Ÿ§¨¦®¨©«£¤̧¨©¹§¨
éäìà ýåýéìéôa zøac øLà äáãð Eñ :E ©«Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¨½̈£¤¬¦©−§¨§¦«

i"yx£¯ÓLz EÈ˙ÙN ‡ˆBÓ∑(ו 'עׂשה'(ר"ה תעׂשה'ליּתן 'לא .על »¿»∆ƒ¿…ֲֲִֵֵֶַַֹ

ß lel` a"i iying mei ß

(äë)ELôðk íéáðò zìëàå Eòø íøëa àáú ék¦³¨ŸÆ§¤¤́¥¤½§¨«©§¨¯£¨¦²§©§§−
éìk-ìàå EòáNñ :ïzú àì E ¨§¤®§¤¤§§−¬Ÿ¦¥«

i"yx£EÚ¯ Ì¯Îa ‡·˙ Èk∑(פז הּכתּוב -ּבפֹועל (ב"מ ƒ»…¿∆∆≈∆ְֵַָ
ׁשּתרצה ∑ELÙk.מדּבר  אכילה ∑EÚ·N.ּכּמה ולא ְֵַ¿«¿¿ְִֶֶַָ»¿∆ְֲִָֹ

˙Ôz.ּגּסה  ‡Ï EÈÏkŒÏ‡Â∑ ּתֹורה ּדּברה ׁשּלא מּכאן ַָ¿∆∆¿¿…ƒ≈ְִִֶָָָֹ

ׁשל  לכליו נֹותן ׁשאּתה ּבזמן הּבציר, ּבׁשעת ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאּלא
לעדר  ּבא אם אבל הּבית, אֹוכל ּבעל אינֹו .ּולקׁשקׁש, ְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(129 'nr ,cl jxk zegiyÎihewl)

תבא  ּכי . . ּכנפׁש ענבים ואכלּת רע ּבכרם תבא ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹּכי
ּביד מלילֹות וקטפּת רע כה)ּבקמת (כג, ְְְְְִֵֶֶַַָָָָ

מדּבר הּכתּוב ּבפֹועל, זֹו אף . . מדּבר הּכתּוב (רש"י)ּבפֹועל, ְְְְֵֵֵֵַַַַַָָ
"ּכי  להקּדים צרי הּכתּוב היה לכאֹורה ּבזה: לדקּדק ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָיׁש
חידּוׁש היא ּבּכרם הּפֹועל אכילת ׁשהרי ?"רע ּבקמת ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹתבא

ּבּקמה. מלילֹות מּקטיפת יֹותר ְְִִִֵַַָָָּגדֹול
הּקּב"ה זה "רע" הּוא: ּבזה הּבאּור ריש אּלא רבה, (שמות ֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

יתרו) קֹונֹו.פרשת את לׁשּמׁש ׁשּנברא ליהּודי, רֹומז ּו"ּפֹועל" ,ְְִִִֵֵֵֶֶַָ
הּדין  מּׁשּורת לפנים ּתענּוג, מּתֹו לעבֹודה רֹומז - ְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָ"ּכרם"

עבֹודה  - "קמה" ּתענּוג). הּמֹוסיפים ּפירֹות מצמיח ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָ(הּכרם
(מּתבּואת  הּדין ׁשּורת על־ּפי הּמּוכרח ּכפי עֹול, קּבלת ְְְִִִִִַַַַַַַָָמּתֹו

האדם). לקּיּום הּמּוכרח לחם, עֹוׂשים ְְִִֶֶֶַַָָָָָהּׂשדה
ּובראׁשֹונה  ּבראׁש ל"קמה": "ּכרם" קדם מּדּוע מּובן, זה ְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹלפי
ׁשל  "ּפֹועלֹו" הּוא ּתענּוג מּתֹו ׁשהעֹובד הּכתּוב ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָמלּמדנּו
ענבים  ("ואכלּת צרכיו ּכל את לֹו מסּפק והּקּב"ה ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָָָָהּקּב"ה,
ּגדֹול  חידּוׁש הּכתּוב מׁשמיענּו מּכן ּולאחר ;("ׂשבע ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָּכנפׁש
("וקטפּת הּוא ּכן עֹול' 'קּבלת מּתֹו העֹובד ׁשאף ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָיֹותר,

.("ּביד ְְִֶָמלילֹות

(åë)Eãéa úìéìî zôè÷å Eòø úî÷a àáú ék¦³¨ŸÆ§¨©´¥¤½§¨«©§¨¬§¦−Ÿ§¨¤®
éðú àì Lîøçåñ :Eòø úî÷ ìò ó §¤§¥Æ´Ÿ¨¦½©−¨©¬¥¤«

BÁ·‡:כג  C· È‰È ‡Ï ¯cÓÏ ÚÓz˙ È¯‡Â«¬≈ƒƒ¿«¿ƒ¿«»¿≈»»

„Èכד  ‡Ók „aÚ˙Â ¯hz C˙ÂÙÒ ˙e˜t‡«»ƒ¿»»ƒ«¿«¿≈¿»ƒ
‡zÏlÓ Èc ‡z·„ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡z¯„¿«¿»√»¿»¡»»¿«¿»ƒ«∆¿»

:CÓeÙa¿»

ÔÈ·Úכה  ÏeÎÈ˙Â C¯·Á„ ‡Ó¯Îa ¯‚z˙ È¯‡¬≈ƒ»«¿«¿»¿«¿»¿≈ƒ¿ƒ
:Ôz˙ ‡Ï C‡ÓÏe CÚ·N CLÙk¿«¿»ƒ¿»¿»»»ƒ≈

ÛBË˜˙Âכו  C¯·Á„ ‡˙Ó˜a ¯‚z˙ È¯‡¬≈ƒ»«¿«¿»¿«¿»¿ƒ¿
‡˙Ó˜ ÏÚ ÌÈ¯˙ ‡Ï ‡Ï‚Óe C„Èa ÔÈÏÓc¿»¿»ƒ»«¿»»¿ƒ««¿»

:C¯·Á„¿«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(ãë-âë)äéäé àì øcðì ìcçú éëå§¦¤§©¦§ŸŸ¦§¤
.àèç EáxEarA §¥§©£

Wi midl`l migafE dlFr miaixwOdW¤©©§¦¦¨§¨¦¥Ÿ¦¥
aEzMW oiprM ,aFh xkU mdleq mildz) ¨¤¨¨§¦§©¤¨

(ehzxhw mr KN dlr` mign zFlrŸ¥¦©£¤¨¦§Ÿ¤
,dlq micEYr mr xwa dUr` mili ¥̀¦¤¡¤¨¨¦©¦¤¨

zFlFra Lzia `Fa`(bi weqt my)s`e ¨¥§§§©
aEzM dacpA mi`Ad zFpAxTA` `xwie) ©¨§¨©¨¦¦§¨¨¨

(cgix xnF`e ,eilr xRkl Fl dvxpe§¦§¨§©¥¨¨§¥¥©
fExf mixcPd ixd oM m`e ,'dl gFgip¦©©§¦¥£¥©§¨¦¥

aEzke ,devOA(gi fhw mildz)'dl ixcp ©¦§¨§¨§¨©©
xn`i Kkitl .FOr lkl `P dcbp mNW £̀©¥¤§¨¨§¨©§¦¨Ÿ©
iR lr s` iM ,LixcpA xnXd aEzMd©¨¦¨¤¦§¨¤¦©©¦
Ll md xW` mXd zFpAxwA fExf mdW¤¥¥§¨§§©¥£¤¥§
m` `hg icil `aY xCY m` ,oFvxl§¨¦¦Ÿ¨Ÿ¦¥¥§¦

,FnNWl xg`YW F` mNWz `lm`e Ÿ§©¥¤§©¥§©§§¦
,llM oiprA `hg `vnz `l xCz `lŸ¦ŸŸ¦§¨¥§¨¦§¨§©
`l Lini lM oAxw aixwz `l ENt` iM¦£¦Ÿ©§¦¨§¨¨¨¤Ÿ
`vFn xnWY oM m` ,`hg La didi¦§¤§¥§¦¥¦§Ÿ¨
,LiRn xaCd `ivFY xW`M LiztU§¨¤©£¤¦©¨¨¦¦
milXdl ,YxAC xW`M ok ixg` ziUre§¨¦¨©£¥¥©£¤¦©§¨§©§¦
:LiRn `ivFdl LgEx dacp xW` lM̈£¤¨§¨£§¦¦¦

ìòådnlW xn` dGd KxCdb d zldw) §©©¤¤©¤¨©§ŸŸ
(cl` midl`l xcp xCY xW`M©£¤¦Ÿ¤¤¥Ÿ¦©

miliqMA utg oi` iM FnNWl xg`Y§©¥§©§¦¥¥¤©§¦¦
`le xFCYXn xCz `l xW` aFh£¤Ÿ¦Ÿ¦¤¦§Ÿ
miliqMA utg oi`W xn`i .mNWz§©¥Ÿ©¤¥¥¤©§¦¦
ExCi xW`M ,devn zFUrl miaWFgd©§¦©£¦§¨©£¤¦§
devOl fExf mdl zFidl miAx mixcp§¨¦©¦¦§¨¤¥©¦§¨
`le mAlA EaWgi `le ,zFUrl EaWgW¤¨§©£§Ÿ©§§§¦¨§Ÿ

`vnz `l ilE` xn`l dpEaz `le zrc©©§Ÿ§¨¥Ÿ©Ÿ¦§¨
iM aWgi la` ,dN` lM milXdl icï¦§©§¦¨¥¤£¨©£Ÿ¦
aWgi FxCp zrA Fl did xW` oFvxd̈¨£¤¨¨§¥¦§¥¨¥

cFr xidfi KkitlE .daFhl Fl(d my my) §¨§¦¨©§¦
LxUA z` `ihgl LiR z` oYY l ©̀¦¥¤¦©£¦¤§¨¤
,`id dbbW iM K`lOd iptl xn`Y l`e§©Ÿ©¦§¥©©§¨¦§¨¨¦
xW`ke ,mixcpA dAxY `NW xnFlM§©¤Ÿ©§¤¦§¨¦§©£¤
K`lOd iptl xn`Y maixwz `lŸ©§¦¥Ÿ©¦§¥©©§¨
,`id dbbW iM LA gNWi xW` ixfk`d̈©§¨¦£¤§ª©§¦§¨¨¦
mlW alaE ,maixwdl xEaq iziidW¤¨¦¦¨§©§¦¨§¥¨¥
Lci d`vn `l dYre ,mzF` Yxcp̈©§¨¨§©¨Ÿ¨§¨¨§
lFw lr svwi midl`d iM ,oM zFUrl©£¥¦¨¡Ÿ¦¦§Ÿ©
z` ,xMfPd K`lOd lAge ,Lixcp§¨¤§¦¥©©§¨©¦§¨¤

:Lici dUrndk dxez ©£¥¨¤



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

vz`נב zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye lel` a"i iying meil inei xeriy
i"yx£·˙ ÈkEÚ¯ ˙Ó˜a פ"ז)∑‡ ּבפֹועל (ב"מ זֹו, מדּבר אף הּכתּוב -. ƒ»…¿»«≈∆ְְֵֵַַַָ

ãë(à)àì-íà äéäå dìòáe äMà Léà çwé-ék¦«¦©¬¦²¦−̈§¨¨®§¨º̈¦¯Ÿ
áúëå øác úåøò dá àöî-ék åéðéòa ïç-àöîú¦§¨¥´§¥À̈¦¨³¨¨Æ¤§©´¨½̈§¨̧©
:Búéaî dçlLå dãéa ïúðå úúéøk øôñ dì̈¹¥³¤§¦ªÆ§¨©´§¨½̈§¦§−̈¦¥«

i"yx£¯·c ˙Â¯Ú d· ‡ˆÓŒÈk∑ ּבעיניומצוה חן ּתמצא ׁשּלא לגרׁשּה, ּבעיניו)עליו חן ּתמצא ׁשּלא מצוה אחרים: .(ספרים ƒ»»»∆¿«»»ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 217 cenr h"i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

d"ATdA zEwacl i`pzM zEWixR§¦¦§©¦§¥§©¨¨

אּׁשה איׁש א)ּכי־יּקח (כד, ִִִִַָֽ
להּבעל־ׁשם־טֹוב טֹוב' ׁשם ּב'ּכתר יו"ד)איתא סימן :(בתחלתו ְְִֵֵֶֶַַַָ

ׁשּכתּוב  וזהּו אּׁשה, נקראין ויׂשראל . . איׁש נקרא ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָ"הּקּב"ה
ּכביכֹול". אׁשּתֹו נקראין ׁשּיהיּו לבעלּה, נקנית ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָהאּׁשה

ה'אחרֹונים' ּבספרי ּׁשּכתּוב מה ידּוע על והּנה פענח (צפנת ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ
מקומות) ובכמה טו, הלכה ג פרק אישות הלכות ְִִּד"קּדּוׁשין הרמב"ם

על  ּׁשנאסרה מה ּוב' לֹו, ּׁשּקנּויה מה א' ּפעּלֹות. ׁשּתי ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָֻעֹוׂשה
ֲִֵאחרים".

ׁשּיׁש יׂשראל, ּוכנסת הּקּב"ה ּבקּדּוׁשי ּגם הּוא ׁשּכן לֹומר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָויׁש

ּדיׂשראל  הּדבקּות א. ּפעּלֹות. ׁשּתי אּלּו ּבקּדּוׁשין ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָֻּגם
עֹולם  מּתאוֹות וההבּדלה הּפריׁשּות ב. ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָוקּודׁשא־ּברי־הּוא.

זה. יחּוד על ּומסּתירים הּמעלימים ְְִִִִִֶֶַַַַַהּזה
לבעלּה קנּויה ׁשּתהיה אי־אפׁשר ואּׁשה, איׁש ׁשּבקּדּוׁשי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּוכׁשם
ּוכנסת  הּקּב"ה ּבקּדּוׁשי ּכמֹו־כן אחרים, על ׁשּתאסר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּבלי
ּבלי  ּבהּקּב"ה הּדבקּות ּכדבעי ׁשּתהיה אי־אפׁשר ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָיׂשראל,
ּב'חֹובת  ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּזה, עֹולם מּתאוֹות וההבּדלה ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָהּפריׁשּות

ה')הּלבבֹות' אהבת לשער השער ׁשּתתיּׁשב (פתח מּמּנּו הּנמנע "מן ְְְִִִִֵֶֶַַַָָ
ּבנּו". העֹולם אהבת התיּׁשב עם ּבלּבנּו הּבֹורא ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָאהבת

(á)øçà-Léàì äúéäå äëìäå Búéaî äàöéå: §¨«§−̈¦¥®§¨«§−̈§¨«§¨¬§¦«©¥«
i"yx£¯Á‡ŒLÈ‡Ï∑(צ זּוגֹו(גיטין ּבן זה הכניסּהאין וזה ּביתֹו, מּתֹו רׁשעה ה ֹוציא הּוא ראׁשֹון, .ׁשל ¿ƒ«≈ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָ

(â)úúéøk øôñ dì áúëå ïBøçàä Léàä dàðNe§¥¨»¨¦´¨«©£¼§¨̧©¹̈¥³¤§¦ªÆ
Léàä úeîé éë Bà Búéaî dçlLå dãéa ïúðå§¨©´§¨½̈§¦§−̈¦¥®´¦³¨Æ¨¦´

:äMàì Bì dç÷ì-øLà ïBøçàä̈©«£½£¤§¨¨¬−§¦¨«
i"yx£ÔB¯Á‡‰ LÈ‡‰ d‡Ne∑לׂשנאֹותּה ׁשּסֹופֹו מבּׂשרֹו ימּות הּכתּוב כי "אֹו ׁשּנאמר: קֹוברּתֹו, - לאו ואם ,". ¿≈»»ƒ»«¬ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָ

(ã)ì dçlL-øLà ïBLàøä dìòa ìëeé-àìáeL «Ÿ©´©§¨´¨«¦´£¤Â¦§Â̈¨¸
äànhä øLà éøçà äMàì Bì úBéäì dzç÷ì§©§¹̈¦«§¯´§¦À̈©«£¥Æ£¤´ª©½̈¨
õøàä-úà àéèçú àìå ýåýé éðôì àåä äáòBú-ék¦«¥¨¬¦−¦§¥´§Ÿ̈®§³Ÿ©«£¦Æ¤¨½̈¤

éäìà ýåýé øLàñ :äìçð Eì ïúð E £¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨«
i"yx£‰‡nh‰ ¯L‡ È¯Á‡∑(יא סֹוטה (יבמות .ׁשּנסּתרה לרּבֹות «¬≈¬∆À«»»ְְְִֶַָָ

Ï‡א  Ì‡ È‰ÈÂ dpÏÚ·ÈÂ ‡˙z‡ ¯·b ·qÈ È¯‡¬≈ƒ«¿«ƒ¿»¿ƒ¿¬ƒ«ƒ≈ƒ»
da ÁkL‡ È¯‡ È‰BÈÚa ÔÈÓÁ¯ ÁkL«̇¿««¬ƒ¿≈ƒ¬≈«¿««
·‰ÈÂ ÔÈ¯eht Ëb dÏ ·BzÎÈÂ Ìb˙t ˙¯·Ú¬≈«ƒ¿»¿ƒ¿«≈ƒƒƒ«

:d˙ÈaÓ dp¯ËÙÈÂ d„Èaƒ«¿ƒ¿¿ƒ«ƒ≈≈

‡Ô¯Á:ב  ¯·‚Ï È‰˙e C‰˙e d˙ÈaÓ ˜Bt˙Â¿ƒƒ≈≈¿«¿≈ƒ¿«»√»

Ëbג  dÏ ·BzÎÈÂ ‰‡¯˙· ‡¯·b dpÒÈÂ¿ƒ¿ƒ««¿»«¿»»¿ƒ¿«≈
È¯‡ B‡ d˙ÈaÓ dp¯ËÙÈÂ d„Èa ÔzÈÂ ÔÈ¯ehtƒƒ¿ƒ≈ƒ«¿ƒ¿¿ƒ«ƒ≈≈¬≈
:ez‡Ï dÏ d·Òc ‰‡¯˙· ‡¯·b ˙eÓÈ¿«¿»«¿»»¿»¿«≈¿ƒ¿

d¯ËÙד  È„ ‰‡Ó„˜ dÏÚ·Ï eL¯ dÏ ˙ÈÏ≈≈¿¿«¿««¿»»ƒ»¿«
Èc ¯˙a ez‡Ï dÏ ÈÂ‰ÓÏ d·qÓÏ ·zÓÏ¿ƒÀ¿ƒ¿«¿≈¡≈≈¿ƒ¿»«ƒ
‡ÏÂ ÈÈ Ì„˜ ‡È‰ ‡˜Á¯Ó È¯‡ ˙·‡zÒ‡ƒ¿»»«¬≈¿»»»ƒ√»¿»¿»
CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡Ú¯‡ ˙È ·iÁ¿̇««»«¿»ƒ¿»¡»»»≈»

:‡ÒÁ‡«¬»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(ã).äànhä øLà éøçàdhFq zFAxl ©£¥£¤ª©¨¨§©¨
FWExtE .i"Wx oFWl ,zxYqPd©¦§¤¤¨©¦¥
dhFQd la` .DlrA zgY dzpGW dX ¦̀¨¤¦§¨©©©£¨£¨©¨
d`nh `idW rcFp `l calA zxYqPd©¦§¤¤¦§©Ÿ©¤¦§¥¨
Wxtn Kke .dGd e`NA dilr xaFr Fpi`e§¥¥¨¤¨©©©¤§¨§Ÿ¨

zFnai lW oFW`x wxtA(:`i)i`n , §¤¤¦¤§¨©

Dil ixw i`n`e ,dlrap ,dxYqpe§¦§§¨¦§£¨©£©¨¥¥
El`We ,hwp `ilrn `pWl dxYqp¦§§¨¦§¨©©§¨¨©§¨£

d`nh DA aizM `icdA dlrapxacna) ¦§£¨§¤§¨§¦¨ª§¨
(bi dDlr mwinl ,d`nhp `ide dxYqpe§¦§§¨§¦¦§¨¨§¥©£¨

:e`lA§¨
íàåDlrA lkEi `l aEzMd xn`i ,oM §¦¥Ÿ©©¨Ÿ©©£¨

W xW` oFW`xdDYgwl aEWl DgN ¨¦£¤¦§¨¨§©§¨
ipW md dPde ,d`OHd xW` ixg`e§©£¥£¤ª©¨¨§¦¥¥§¥
,z`VPXn FzXxB xifgnA xidfi ,oie`l̈¦©§¦§©£¦§ª¨¦¤¦©
:zEpfA d`nhPW FYW` xifgnA xidfie§©§¦§©£¦¦§¤¦§§¨¦§

ìòåd`OHd xW` ixg` hWRd KxC §©¤¤©§¨©£¥£¤ª©¨¨
Drci xW`M iM fnxi ,oFW`xd lrAl©©©¨¦¦§Ÿ¦©£¤§¨¨



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

נג `vz zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye lel` b"i iyiy meil inei xeriy

ß lel` b"i iyiy mei ß

(ä)àáva àöé àì äLãç äMà Léà çwé-ék¦«¦©¬¦Æ¦¨´£¨½̈³Ÿ¥¥Æ©¨½̈
äðL Búéáì äéäé é÷ð øác-ìëì åéìò øáòé-àìå§Ÿ©«£¬Ÿ¨−̈§¨¨¨®¨¦º¦«§¤³§¥Æ¨¨´

:ç÷ì-øLà BzLà-úà çnNå úçà¤½̈§¦©−¤¦§¬£¤¨¨«
i"yx£‰L„Á ‰M‡∑לֹו חדׁשה אלמנה,,ׁשהיא ואפּלּו ƒ»¬»»ְֲֲִִֶַַָָָָ

ּגרּוׁשתֹו לּמחזיר ÂÈÏÚ.ּפרט ¯·ÚÈ ‡ÏÂ∑ הּצבא .ּדבר ְְְֲִַָָ¿…«¬…»»ְַַָָ
¯·cŒÏÎÏ∑(מז סוטה לסּפק (ספרי. לא הּצבא, צר ׁשהּוא ¿»»»ְֵֶֶַַָָֹֹ

מעֹורכי  החֹוזרים אבל ּדרכים. לתּקן ולא ּומזֹון, ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָֹמים
ּכהן  עלּֿפי חנכֹו,הּמלחמה ולא ּבית ּבנה ּכגֹון: , ְְְֲִִִֵַַַָָָָָֹֹ

ּומתּקנין  ּומזֹון מים מסּפיקין לקחּה, ולא אּׁשה ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָֹארס
הּדרכים  B˙È·Ï.את ‰È‰È∑(שם) ּביתֹוו ּבׁשביל ,אף ְִֶַָƒ¿∆¿≈ְְִִֵַ

זז  אינֹו וחּללֹו, ּכרם נטע ואם וחנכֹו ּבית ּבנה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָאם
הּמלחמה  צרכי ּבׁשביל ּביתֹו∑B˙È·Ï.מּביתֹו .זה ְְְִִִִֵֵַָָָ¿≈ֵֶ

‰È‰È∑ּכרמֹו את אׁשּתֹו,∑ÁnNÂ.לרּבֹות את יׂשּמח ƒ¿∆ְְֶַַ¿ƒ«ְְִֶַַ
עם  'ויחדי והּמתרּגם: אּתתּה', ית 'ויחדי ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָותרּגּומֹו:
'וׂשּמח' ׁשל ּתרּגּום זה ׁשאין הּוא, טֹועה ,אּתתּה', ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַ

'וׂשמח' ׁשל .אּלא ְֶֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(167 'nr l zegiy ihewl)

לביתֹו יהיה נקי ּדבר ה)לכל מֹוחלין (כד, אּׁשה ׁשהּנֹוׂשא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
עוֹונֹותיו ּכל על הטורים)לֹו קּיּום (בעל היא הּנּׂשּואין ּתכלית ְֲִִִִִַַַָָ

לּתֹורה  יׂשראל ּבני קרּוב והּנה, ּבנים. הֹולדת ּורבּו, ּפרּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָמצות
חברֹו ּבן הּמלּמד ּכל רז"ל ּכמאמר רּוחנית, ּורבּיה ּפרּיה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָהּוא

ּכא  . . מיחד ּתֹורה וחּזּוק עּדּוד אפֹוא, למדים נמצינּו ילדֹו. ּלּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵָָָֻ
מבטח  הּיהדּות: ּובחּזּוק הּתֹורה ּבהפצת להתעּסק ּׁשּבֹוחר ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻלמי

עוֹונֹותיו! ּכל על לֹו ׁשּמֹוחלין ֲֲִֶַָָלֹו

(å)ñ :ìáç àeä Lôð-ék áëøå íéçø ìáçé-àìŸ©«£¬Ÿ¥©−¦¨¨®¤¦¤−¤¬Ÿ¥«

i"yx£ÌÈÁ¯∑ הּתחּתֹונה העליֹונה ∑Î¯Â·.היא ּבביתּֿדין ∑Ï·ÁÈŒ‡Ï.היא חֹובֹו על למׁשּכנֹו ּבא לא אם , ≈«ƒְִַַָ»»∆ְִֶָָ…«¬…ְְְְִִֵַַָֹ
נפׁש אכל ּבהן ׁשעֹוׂשים ּבדברים ק"ג)ימׁשּכנּנּו .(ב"מ ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָֹ

(æ)ìàøNé éðaî åéçàî Lôð áðb Léà àöné-ék¦«¦¨¥̧¦¹Ÿ¥̧¤³¤¥«¤¨Æ¦§¥´¦§¨¥½
òøä zøòáe àeää ápbä úîe Bøëîe Ba-ønòúäå§¦§©¤−§¨®¥Æ©©¨´©½¦«©§¨¬¨−̈

ñ :Eaøwî¦¦§¤«
i"yx£‡ˆnÈŒÈk∑(ספרי) והתראה ׁשּבּתֹורה ,ּבעדים 'יּמצא' ּכל ּבֹו∑BaŒ¯nÚ˙‰Â.וכן ׁשּיׁשּתּמׁש עד חּיב .אינֹו ƒƒ»≈ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ¿ƒ¿«∆ְִֵֵֶַַַָ

(ç)ì úòøvä-òâða øîMäìëk úBNòìå ãàî øîL ¦¨¯¤§¤«©©¨©²©¦§¬Ÿ§−Ÿ§©«£®§ŸÁ
íúéeö øLàk íiåìä íéðäkä íëúà eøBé-øLà£¤¸¤§¤¹©«Ÿ£¦¯©«§¦¦²©«£¤¬¦¦¦−

:úBNòì eøîLz¦§§¬©«£«

BtÈ˜ה  ‡Ï ‡z„Á ‡˙z‡ ¯·b ·qÈ È¯‡¬≈ƒ«¿«ƒ¿»¬«»»ƒ
Èt ÌÚcÓ ÏÎÏ È‰BÏÚ ¯·ÚÈ ‡ÏÂ ‡ÏÈÁa¿≈»¿»≈ƒ«¬ƒ¿»ƒ»«»≈
Èc d˙z‡ ˙È ÈcÁÈÂ ‡„Á ‡zL d˙È·Ï È‰È¿≈¿≈≈«»¬»¿«¿≈»ƒ¿≈ƒ

:·Ò¿«

·‰ÔBו  È¯‡ ‡aÎ¯Â ‡ÈÁ¯ ‡BkLÓ ·qÈ ‡Ï»ƒ««¿»ƒ¿»¿ƒ¿»¬≈¿
:LÙ ÏÎÏ ÔBÊÓ „·Ú˙Óƒ¿¬≈»¿»¿«

ÈaÓז  È‰BÁ‡Ó ‡LÙ ·b ¯·b ÁÎzLÈ È¯‡¬≈ƒ¿¿«¿«»≈«¿»≈¬ƒƒ¿≈
‡·pb ÏË˜˙ÈÂ dpaÊÈÂ da ¯‚zÈÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ»«≈ƒ«¿ƒ≈¿ƒ¿¿≈«»»

:CÈaÓ LÈ·c „·Ú ÈlÙ˙e ‡e‰‰«¿«≈»≈¿ƒƒ≈»

ÁÏ„‡ח  ¯hÓÏ e¯È‚Ò LzÎÓa ¯nzÒ‡ƒ¿««¿«¿«¿ƒ¿ƒ««¬»
È‡ÂÏ ‡i‰k ÔBÎ˙È ÔeÙlÈ Èc ÏÎk „aÚÓÏe¿∆¿»¿…ƒ«¿»¿»¬«»≈»≈

:„aÚÓÏ Ôe¯hz Ôepz„wÙ È„ ‡Ók¿»ƒ«∆¿ƒƒ¿¿∆¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

EN`e .d`nh Fl aWgY xg` Wi ¦̀©¥¥¨¥§¥¨§¥
mrhe .dxifgaE hbA zFWCgn zFevn¦§§ª¨§¥©£¦¨§©©
odizFWp Etilgi `NW icM ,dGd e`Nd©¨©¤§¥¤Ÿ©£¦§¥¤
`id xwAaE axrA hB Dl aYki ,dfl df¤¨¤¦§Ÿ¨¥¨¤¤©Ÿ¤¦

mrh dfe ,eil` daWúà àéèçú àìå ¨¨¥¨§¤©©§Ÿ©£¦¤
,õøàä.milFcB mi`hgl dAq df iM ¨¨¤¦¤¦¨©£¨¦§¦
ixtqaE(elw `vz),ux`d z` `ihgz `le §¦§¦§Ÿ©£¦¤¨¨¤

:KM lr oiC ziA xidfdld dxez §©§¦¥¦©¨

(ä).øáã ìëì åéìò øáòé àìåxaC §Ÿ©£Ÿ¨¨§¨¨¨§©
Kxv `EdW ,xaC lkl .`aSd©¨¨§¨¨¨¤Ÿ¤
oTzl `le oFfnE min wRql `l ,`aSd©¨¨Ÿ§©¥©¦¨§Ÿ§©¥
ikxFrn mixfFgd la` ,mikxC§¨¦£¨©§¦¥§¥
ziA dpA oFbM ,odk iR lr dnglOd©¦§¨¨©¦Ÿ¥§¨¨©¦
`le dX` "yx` ,Fkpg `le Wcg̈¨§Ÿ£¨¥©Ÿ¦¨§Ÿ
z` oipTznE oFfnE min oiwiRqn ,Dgwl§¨¨©§¦¦©¦¨§©§¦¤
EpizFAx ixaCn i"Wx oFWl ,mikxCd©§¨¦¨©¦¦¦§¥©¥

(.cn dheq ,flw ixtq)"eilr" didi ,oM m`e .§¦¥¦§¤¨¨
xari `NW xn`i .xMfPd `aSd lr©©¨¨©¦§¨Ÿ©¤Ÿ©£Ÿ
`l ,xaC lkl `aSd lr dGd Wi`d̈¦©¤©©¨¨§¨¨¨Ÿ
F` `aSd iWp` lr ciwR zFidl¦§¨¦©©§¥©¨¨
KixSd lkl ux`d mr z` `iAvn©§¦¤©¨¨¤§¨©¨¦
mdilr giBWi `l ,min wERq oFbM mdl̈¤§¦©¦Ÿ©§¦©£¥¤

:oFkp WExR `Ede ,FzgnUA wxe dxez ©§¦§¨§¥¨
(ç).úòøvä òâða øîMädevn Ff mB ¦¨¤§¤©©¨©©©¦§¨



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

vz`נד zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye lel` b"i iyiy meil inei xeriy
i"yx£˙Ú¯v‰ŒÚ‚a ¯ÓM‰∑ טמאה סימני ּתתלׁש הּבהרת ׁשּלא את ּתקֹוץ ‡˙ÌÎ.ולא e¯BÈŒ¯L‡ ÏÎk∑ ƒ»∆¿∆««»««ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֻ¿…¬∆∆¿∆

לטהר  אם להחליט, אם להסּגיר, .אם ְְְְֲִִִִִֵַַַ

(è)éäìà ýåýé äNò-øLà úà øBëæCøca íéøîì E ¨¾¥¯£¤¨¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¦§¨®©¤−¤
ñ :íéøönî íëúàöa§¥«§¤¬¦¦§¨«¦

i"yx£ÌÈ¯ÓÏ EÈ‰Ï‡ '‰ ‰NÚŒ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ∑(ספרי) »≈¬∆»»¡…∆¿ƒ¿»
ּבצרעת  ּתלקה ׁשּלא להּזהר ּבאת לׁשֹון אם ּתסּפר אל , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ולקתה  ּבאחיה ׁשּדּברה למרים, העׂשּוי זכֹור ְְְְְְְִִִֶֶָָָָָָָָָהרע.
.ּבנגעים  ְִִָ

(é)-ìà àáú-àì äîeàî úàMî Eòøá äMú-ék¦«©¤¬§¥«£−©©´§®¨«Ÿ¨¬Ÿ¤
:Bèáò èáòì Búéa¥−©«£¬Ÿ£Ÿ«

i"yx£EÚ¯· ‰M˙ŒÈk∑ ּתחֹובּבחבר.‰Óe‡Ó ˙‡MÓ∑(שם) ּכלּום ׁשל .חֹוב ƒ«∆¿≈¬ְֲֶַָ««¿»ְֶ

(àé)eçaàéöBé Bá äLð äzà øLà Léàäå ãîòz õ ©−©«£®Ÿ§¨¦À£¤³©¨Æ¤´½¦¬
éìà:äöeçä èBáòä-úà E ¥¤²¤¨«£−©«¨

(áé):Bèáòa ákLú àì àeä éðò Léà-íàå§¦¦¬¨¦−®¬Ÿ¦§©−©«£Ÿ«
i"yx£BË·Úa ·kL˙ ‡Ï∑(קיד תׁשּכב (ב"מ אצללא .ועבטֹו …ƒ¿««¬…ְְְֲִֶַַֹֹ

ÌÈ¯ÓÏט  C‰Ï‡ ÈÈ „·Ú Èc ˙È ¯ÈÎ„ ÈÂ‰¡≈¿ƒ»ƒ¬«¿»¡»»¿ƒ¿»
:ÌÈ¯ˆnÓ ÔBÎ˜tÓa ‡Á¯‡a¿»¿»¿ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ

˙ÏeÚי  ‡Ï ÌÚcÓ eL¯ C¯·Á· ÈL¯˙ È¯‡¬≈«¿≈¿«¿»¿ƒ»«»≈
:dBkLÓ ·qÓÏ d˙È·Ï¿≈≈¿ƒ««¿≈

tÈ˜יא  d· ÈL¯ z‡ Èc ‡¯·‚Â Ìe˜z ‡¯·a¿»»¿¿«¿»ƒ«¿»≈≈«≈
:‡¯·Ï ‡BkLÓ ˙È C˙ÂÏ¿»»»«¿»¿»»

˙ekL·יב  ‡Ï ‡e‰ ÔkÒÓ ¯·‚ Ì‡Â¿ƒ¿«ƒ¿≈»ƒ¿
:dBkLÓa¿«¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

F` FYxdA uvFwA e`l siqFi ,zx`an§Ÿ¤¤¦©§¥©©§
oicaE .odMl Frbp zF`xdn rpnpA mB©§¦§©¥©§¦§©Ÿ¥§¦
`N` ,o`M xiMfd `l mnvr mirbPd©§¨¦©§¨Ÿ¦§¦¨¤¨
mkz` ExFi xW` lkM wx o`kA xidfd¦§¦§¨©§Ÿ£¤¤§¤

ld mipdMditl ,miziEv xW`M mIe ©Ÿ£¦©§¦¦©£¤¦¦¦§¦
dOA mdl ice md mifixf mipdMdW¤©Ÿ£¦§¦¦¥§©¨¤©¤

xaM iYWxRW FnM ,mzF` dESWzlgza) ¤¦¨¨§¤¥©§¦§¨
(xtqd:h dxez

(è)éäìà 'ä äNò øLà úà øBëæE ¨¥£¤¨¨¡Ÿ¤
.íéøîì`NW xdGl z`A m` §¦§¨¦¨¨¦¨¥¤Ÿ

,rxd oFWl xRqz `l zrxvA dwlY¦§¤§¨©©Ÿ§©¥¨¨¨
:i"Wx oFWl̈©¦

éôìe,WOn dUr zevn `idW iYrc §¦©§¦¤¦¦§©£¥©¨
FWCwl zAXd mFi z` xFkf FnM§¨¤©©¨§©§

(g k zeny)xW` dGd mFId z` xFkf ,¨¤©©¤£¤
mixvOn mz`vi(b bi my)xW` z` xFkf , §¨¤¦¦§©¦¨¥£¤
wlnr Ll dUr(fi dk oldl),devn mNM , ¨¨§£¨¥ª¨¦§¨

dxdf` `ide .mzFnM df mB oM m ¦̀¥©¤§¨§¦©§¨¨
dUr zevnA dEvi ,rxd oFWl xAcNn¦§©¥¨¨¨§©¤§¦§©£¥
zwCSl 'd dUrW lFcBd Wprd xMfPW¤¦§Ÿ¨Ÿ¤©¨¤¨¨©©¤¤
dig`A `N` dxAC `NW ,d`iaPd©§¦¨¤Ÿ¦§¨¤¨§¨¦¨
`le ,DWtpM EYad` xW` DCqg lEnB§©§¨£¤£¨©§©§¨§Ÿ
miAx iptA `le ,WFaIW eiptA dxAC¦§¨§¨¨¤¥§Ÿ¦§¥©¦
,drpvA WFcTd dig` oial DpiA wx©¥¨§¥¨¦¨©¨§¦§¨

mB ,dElirFd `l miaFHd diUrn lke§¨©£¤¨©¦Ÿ¦¨©
LO` oaA xAcz Lig`A aWY m` dY ©̀¨¦¥¥§¨¦§©¥§¤¦§

:lvPz `l itC oYY¦¤Ÿ¦Ÿ¦¨¥
ìåïBL`xtq(b a ` dyxt izewga)`EdWM , §¨¦§¨§¤

lM z` EUrz `le xnF`¥§Ÿ©£¤¨
dN`d zFevOd(ci ek `xwie)dn ixd ©¦§¨¥¤£¥©

dOl oM m` ,xEn` dxFYA aEzMX¤¨©¨¨¦¥¨¨
zFidl ,il ErnWz `l m`e xn`p¤¡©§¦Ÿ¦§§¦¦§
xFkf xnF` `Ed oke .dxFYA milnr£¥¦©¨§¥¥¨
,LAlA lFki ,FWCwl zAXd mFi z ¤̀©©¨§©§¨§¦§
aNd zxinW ixd xFnW xnF` `EdWM§¤¥¨£¥§¦©©¥
`dYW ,xFkf mIwn ip` dn `d ,dxEn £̀¨¨©£¦§©¥¨¤§¥
l` xFkf xnF` `Ed oke .LitA dpFW¤§¦§¥¥¨©

:'ebe gMWY¦§©
ïëåxnF` `EdäNò øLà úà øBëæ §¥¥¨¥£¤¨¨

éäìà 'ä,íéøîì E,LaalA lFki ¡Ÿ¤§¦§¨¨¦§¨§
zrxSd rbpA xnXd xnF` `EdWM§¤¥¦¨¤§¤©©¨©©

zFUrle c`n xnWl(g weqt)ixd ¦§Ÿ§Ÿ§©££¥
mIwn ip` dn `d ,dxEn` aNd zxinW§¦©©¥£¨¨©£¦§©¥

øBëæxnF` `Ed oke .LitA dpFW `dYW ¨¤§¥¤§¦§¥¥
lFki ,wlnr Ll dUr xW` z` xFkf̈¥£¤¨¨§£¨¥¨
ixd gMWz `l xnF` `EdWM ,LAlA§¦§§¤¥Ÿ¦§©£¥
mIwn ip` dn `d ,dxEn` aNd zgkW¦§©©¥£¨¨©£¦§©¥

:LitA dpFW `dYW xFkf̈¤§¥¤§¦

dLeøôemlv` iMòâða øîMä ¥¨¦¤§¨¦¨¤§¤©
úòøvä,zrxSd rbPn ©¨©©¦¤©©¨©©

ì,ãàî øîL,L`FaY `NWúBNòìå ¦§Ÿ§Ÿ¤Ÿ§£§©£
DA,íéðäkä íëúà eøBé øLà ìëk ¨§Ÿ£¤¤§¤©Ÿ£¦
eéäìà 'ä äNò øLà úà øBëæE §¨¥£¤¨¨¡Ÿ¤

,íéøîì:cinY dRA df xiMfn `dYW §¦§¨¤§¥©§¦¤©¤¨¦
ïàkîeDzF` EUri EpizFAxW d`xp ¦¨¦§¤¤©¥©£¨

calA dvre xERq `l ,devn¦§¨Ÿ¦§¥¨¦§¨
oFWNW okYi Ki`e .mirbPd on lvPdl§¦¨¥¦©§¨¦§¥¦¨¥¤¨
`l minC zEkitWM lEwW `EdW rxd̈©¤¨¦§¦¨¦Ÿ
F` xEnB dUrz `l dxFYA Fa didz¦§¤©¨Ÿ©£¤¨
aEzMA la` ,dUr llMn `Ad e`l©©¨¦§©£¥£¨©¨
EPOn rpOdl ,FA dlFcb dxdf` dGd©¤©§¨¨§¨§¦¨©¦¤
wiGdl oEMznA oiA xzQA oiA iElBA oiA¥©¨¥©¥¤¥§¦§©¥§©¦
.llM wiGdl oEMzn oi`W oiA zFfadlE§©§¥¤¥¦§©¥§©¦§¨
DgkWE ,zFevn b"ixz llMn devn Ffe§¦§¨¦§©¦§§¨¨
mipFOd lke zFlFcB zFkld lrA©©£¨§§¨©¦

:eixg` zFevOdi dxez ©¦§©£¨
(áé).àeä éðò Léà íàåipr `xTi §¦¦¨¦¦¨¥¨¦

`vFIM xg` hFar Fl oi` xW`M©£¤¥£©¥©¥
FzF`n milM ipW Fl Eid EN` `d ,Fa¨¦¨§¥¥¦¥
`EdW oiA cg` xifgnE cg` lhFp ,oiOd©¦¥¤¨©£¦¤¨¥¤

:miAx miqkpA xiWr F` iprbi dxez ¨¦¨¦¦§¨¦©¦



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

נה `vz zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye lel` c"i ycewÎzayl inei xeriy

(âé)áëLå LîMä àBák èBáòä-úà Bì áéLz áLä̈¥Á¨¦̧³¤¨«£Æ§´©¤½¤§¨©¬
ýåýé éðôì ä÷ãö äéäz Eìe jëøáe BúîìNa§©§¨−¥«£¤®¨§Æ¦«§¤´§¨½̈¦§¥−§Ÿ̈¬

éäìàñ :E ¡Ÿ¤«
i"yx£LÓM‰ ‡B·k∑(שם) ואם הּוא. לילה ּכסּות אם ¿«∆∆ְְְִִַָ

ּב"ואּלה  ּכתּוב ּוכבר ּבּבקר, החזירהּו יֹום ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹּכסּות
הּיֹום ":הּמׁשּפטים  ּכל לֹו", ּתׁשיבּנּו הּׁשמׁש ּבא "עד ְְִִִֶֶֶַַַַָָֹ

ּתּקחּנּו הּׁשמׁש ּוכבֹוא לֹו, ואם ∑jÎ¯·e.ּתׁשיבּנּו ְְִִֶֶֶֶַָ≈¬∆»ְִ
צדקה  ּתהיה ּול" מּכלֿמקֹום: ,מברכ ."אינֹו ְְְְְִִֵֶֶָָָָָ

ß lel` c"i ycewÎzay ß

(ãé)éçàî ïBéáàå éðò øéëN ÷Lòú-àìEøbî Bà E Ÿ©«£¬Ÿ¨¦−¨¦´§¤§®¥«©¤¾¯¦¥«§²
éøòLa Eöøàa øLà:E £¤¬§©§§−¦§¨¤«

i"yx£¯ÈÎN˜LÚ˙Œ‡Ï∑ לע אּלא ּכתּוב? ּכבר בר והלא …«¬…»ƒְֲֲֶַַָָָֹֹ
ׁשהּוא  ׂשכיר", ׂשכר תעׁשק "לא לאוין: ּבב' האביֹון ְְְֲִִֶֶַַַָָָֹֹעל

הזהר: ּכבר העׁשיר ועל ואביֹון, יט)עני תעׁשק (ויקרא "לא ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹֹֻ

"רע רבה)∑‡·ÔBÈ.את ּדבר הּתאב (ויקרא ∑E¯bÓ.לכל ֲֵֶ∆¿ְֵַָָָָƒ≈¿
צדק  ּגר ּתֹוׁשב ∑EÈ¯ÚLa.זה ּגר נבלֹות זה .האֹוכל ֵֶֶֶƒ¿»∆ְֵֵֵֶָָ

Eˆ¯‡a ¯L‡∑ וכלים ּבהמה ׂשכר .לרּבֹות ¬∆¿«¿¿ְְְְִֵֵַַָ

(åè)ék LîMä åéìò àBáú-àìå BøëN ïzú BîBéa§Á¦¥̧§¨¹§«Ÿ¨¯¨¨´©¤À¤¦³
àø÷é-àìå BLôð-úà àNð àeä åéìàå àeä éðò̈¦Æ½§¥¾̈¬Ÿ¥−¤©§®§«Ÿ¦§¨³

éìòñ :àèç Eá äéäå ýåýé-ìà E ¨¤̧Æ¤§Ÿ̈½§¨¨¬§−¥«§
i"yx£BLÙŒ˙‡ ‡N ‡e‰ ÂÈÏ‡Â∑ הּזה הּׂשכר אל ¿≈»…≈∆«¿ֶֶַַָָ

ונתלה  ּבּכבׁש עלה למּות: נפׁשֹו את נֹוׂשא ְְְְִֵֶֶֶַָָָָהּוא
ËÁ‡.ּבאילן  E· ‰È‰Â∑(ספרי) אּלא ,מּכלֿמקֹום ִָָ¿»»¿≈¿ִֶָָָ

הּקֹורא  עלֿידי ליּפרע .ׁשּממהרין ְְֲִִֵֵֶַַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 138 cenr h"k jxk zegiyÎihewl itÎlr)

giWOd zFnil ± l`xUi lW mxkU xEg ¦̀§¨¨¤¦§¨¥¦©¨¦©

ׂשכרֹו תּתן טו)ּביֹומֹו (כד, ְְִֵָ
מצינּו בחוקותי הּנה ורש"י כהנים תורת יד־טז, ב, פרק אבות (ראה ִִֵָ

ט) ּבקּיּום כו, יׂשראל ׁשל עבֹודתם את ז"ל חכמינּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשהׁשוּו

לתׁשלּום  הּמצֹות ׂשכר ואת הּפֹועל, למלאכת והּמצֹות ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָהּתֹורה
העבֹודה. ֲַָָעל

הרמּב"ן בסופו)וכתב הגמול ּבּקּבלה (שער הכריעּו וכן ְְְְִִֵַַַַַָָָָ

LÓL‡יג  ÏÚÓk ‡BkLÓ ˙È dÏ ·˙˙ ‡·˙‡»»»»≈≈»«¿»¿≈«ƒ¿»
‡˙eÎÊ È‰z CÏÂ CpÎ¯·ÈÂ d˙eÒÎa ·ekLÈÂ¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ»≈ƒ»¿»¿≈¿»

:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»

CÈÁ‡Óיד  ‡kÒÓe ‡ÈÚ ‡¯È‚‡ ˜eMÚ˙ ‡Ï»¿ƒ¬ƒ»«¿»ƒ¿≈»≈«»
:CÈÂ¯˜a CÚ¯‡· Èc C¯BibÓ B‡ƒƒ»ƒ¿«¿»¿ƒ¿»

È‰BÏÚטו  ÏeÚ˙ ‡ÏÂ d¯‚‡ Ôzz dÓBÈa¿≈ƒ≈«¿≈¿»≈¬ƒ
˙È ¯ÒÓ ‡e‰ dÏÂ ‡e‰ ‡ÈÚ È¯‡ ‡LÓLƒ¿»¬≈«¿»¿≈¿«»
C· È‰ÈÂ ÈÈ Ì„˜ CÏÚ È¯˜È ‡ÏÂ dLÙ«¿≈¿»ƒ¿≈¬»√»¿»ƒ≈»

:‡·BÁ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(ãé).ïBéáàå éðò øéëN ÷Lòú àìŸ©£Ÿ¨¦¨¦§¤§
miIprdW ,dedA aEzMd xAci§©¥©¨¨Ÿ¤¤¨£¦¦

r mixiMUn mixBde mipFia`de.mnv §¨¤§¦§©¥¦©§¦¦©§¨
iprd z` iOr z` delY sqM m` oke§¥¦¤¤©§¤¤©¦¤¤¨¦

KOr(ck ak zeny)mFzIl xBl oke , ¦¨§¥©¥©¨
didi dpnl`le(hi weqt oldl)mdW , §¨©§¨¨¦§¤¤¥

xAci zFnFwn dAxdA oke .axA miIprd̈£¦¦¨Ÿ§¥§©§¥§§©¥
FWicA xFW mqgz `l FnM ,dedAoldl) ¨Ÿ¤§Ÿ©§Ÿ§¦

(c dkeCgi xngaE xFWA Wxgz `l ,Ÿ©£§©£Ÿ©§¨
(i ak lirl):
éøôñáe(dnw `vz)dOl oM m` ,Exn` §¦§¦¨§¦¥¨¨

xn`p,ïBéáàå éðòip` xdnn ¤¡©¨¦§¤§§©¥£¦
lMn xzFi oFia`e ipr ici lr rxRl¦¨©©§¥¨¦§¤§¥¦¨

EWxce .mc`Eøbîxarl ,wcv xB df ¨¨§¨§¦¥§¤¥¤¤©£Ÿ
:oie`l ipWA eilreh dxez ¨¨¦§¥¨¦

(åè)mrheàìå BøëN ïzú BîBéa §©©§¦¥§¨§Ÿ
.LîMä åéìò àBáúKxC lr ¨¨¨©¤¤©¤¤

dxFYA xn`PW dOn xE`A hWRd`xwie) ©§¨¥¦©¤¤¡©©¨
(bi hicr LY` xikU zNrR oilz `lŸ¨¦§ª©¨¦¦§©

,dedA xAcl miaEzMd KxC iM ,xwAŸ¤¦¤¤©§¦§©¥¨Ÿ¤
,cg` mFiA lrFRd xMUl bdpOde§©¦§¨¦§Ÿ©¥§¤¨
.WnXd `A mxh `vFi `Ed axrle§¨¤¤¥¤¤Ÿ©¤¤
milXdA FnFiA Frxtl aEzMd dEvie¦©¤©¨§¨§§§©§¦
eilr `Faz `NWe ,cIn FYk`ln§©§¦¨§¤Ÿ¨¨¨
FYW`lE Fl FxkUa dpwIW icM ,WnXd©¤¤§¥¤¦§¤¦§¨§¦§
`Ed ipr iM ,dliNA Elk`IX dn eipalE§¨¨©¤Ÿ§©©§¨¦¨¦
`Ed dGd xkVd l`e ,mixMUPd iAxM§ª¥©¦§¨¦§¤©¨¨©¤
zFigdl oFfn Fa dpwIW FWtp `UFp¥©§¤¦§¤¨§©£

:FWtp©§
ãnìéxn`X dn iM ,o`kA EpzF` §©¥¨§¨¦©¤¨©

cr LY` xikU zNrR oilz `l dxFYA©¨Ÿ¨¦§ª©¨¦¦§©
m`W ,FnFiA EPrxtYW FA dpEMd ,xwAŸ¤©©¨¨¤¦§§¤§¤¦
dPd cIn FYk`lOn Fz`vA EPrxtY `lŸ¦§§¤§¥¦§©§¦¨¦¥
xwA cr LY` FxkU x`Xie Fzial Kli¥¥§¥§¦¨¥§¨¦§©Ÿ¤
`id iM oke .dliNA arxA `Ed zEnie§¨¨¨¨©©§¨§¥¦¦
dOA Fxrl FzlnU `id DCal dzEqk§Ÿ§©¨¦¦§¨§Ÿ©¤

aMWi(ek ak zeny)Od mrh xiMfi ,dev ¦§¨©§¦©©©¦§¨
:oie`Nd iAxA§ª¥©¨¦

eðéúBaøåEWxR(:iw n"a)aEzMd iM §©¥¥§¦©¨
xikUA "xwA cr" dxFYA©¨©Ÿ¤¦§¦
,dlil xikU oiC o`kA x`al aWe ,mFi§¨§¨¥§¨¦§¦©§¨
xUr mipW oFrxtl onf cg` lkl dPde§¦¥§¨¤¨§©§¦¨§¥¨¨
zF`Pde ,dlAwA zn`d `Ede .zFrẄ§¨¡¤©©¨¨§©¨

:oFkp mrhAfh dxez §©©¨



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

vz`נו zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye lel` c"i ycewÎzayl inei xeriy
ּכאׁשר  לעתיד־לבא הּוא הּׂשכר מּתן ׁשּזמן ְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹּובחסידּות,
ׁשּקרינּו הּנׁשמֹות עֹולם ואינֹו הּמתים ּבתחּית מחּיה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ"הּקּב"ה

ֵֶַּגן־עדן".
לימֹות  יׂשראל ׁשל ׂשכרם הּקּב"ה מאחר היא לתמּה, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹויׁש
ּׁשהּוא  ּד"מה הּתֹורה, ּכל את מקּים הּקּב"ה והרי ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּמׁשיח,

ולׁשמֹור" לעׂשֹות ליׂשראל אֹומר הּוא פרשה עֹוׂשה רבה (שמות ְְְְֲִִֵֵֶַָ
ט) ?ל,

קּדיׁשא  ּתניא ּבספר ּבארּוכה הּמבאר על־ּפי הּדברים ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹויתּבארּו
ל"ו) הּקּב"ה (פרק ׁש"נתאּוה הּוא העֹולם ּבריאת ְְְְִִִֶַַַַָָָָָּדתכלית

ּבתחּתֹונים". ּדירה לֹו ְְְִִִַָלהיֹות
הימּנּו למּטה ּתחּתֹון "אין מּצד־עצמֹו הּזה העֹולם ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָּכלֹומר,

הּוטל  יׂשראל מּבני אחד ּכל ועל ,"יתּבר אֹורֹו הסּתר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּבענין
הּמצֹות, וקּיּום הּתֹורה לּמּוד על־ידי ּבעֹולם, מיחד חלק ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻלברר

ּבעֹולם. חלקֹו ואת הּגׁשמי ּגּופֹו את הּוא מזּכ ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּבזה
ּכללּות  זּכּו יׁשלם ּכאׁשר לעתיד ּתהיה העלּיה ְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָֻותכלית
ּבהדר  עליהם ו"יֹופיע ,יתּבר לֹו לדירה ראּוי ויהיה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהעֹולם,

הארץ". ּכל את ה' כבֹוד וימּלא עּזֹו, ְְִֵֶֶָָָָֻּגאֹון
היא  הּדֹורֹות ּבמׁש יׂשראל ּבני ּכל ׁשל ׁשעבֹודתם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָונמצא
אינּה ׁש"ׂשכירּות הּוא ׁשהּדין ּומאחר אחת, ׂשכירּות ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָּבגדר

לבּסֹוף" אּלא ב)מׁשּתּלמת קי, מציעא מׁשּתּלם (בבא ׂשכרּה ולכן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ׁשּיהיה  ּכּלֹו העֹולם ּבזּכּו העבֹודה, ּבגמר מּיד לבּסֹוף ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֻרק

הּמתים. ּתחּית לעת ,להּׁשם־יתּבר ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָּדירה

(æè)eúîeé-àì íéðáe íéða-ìò úBáà eúîeé-àìŸ«§³¨Æ©¨¦½¨¦−Ÿ«§´
eúîeé Bàèça Léà úBáà-ìòñ : ©¨®¦¬§¤§−¨«

i"yx£ÌÈaŒÏÚ ˙B·‡ e˙ÓeÈŒ‡Ï∑ ואם ּבנים, ּבעדּות …¿»«»ƒְְִִֵָ
יּומתּו", ּבחטאֹו "איׁש נאמר: ּכבר ּבנים, ּבעון ְְְֱֲִִֶֶַַַָָָֹֹּתאמר

מתים  והּקטּנים אביו, ּבעון מת איׁש, ׁשאינֹו מי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹאבל
ׁשמים  ּבידי אבֹותם .ּבעון ֲֲִִֵַַָָֹ

(æé)ãâa ìáçú àìå íBúé øb ètLî ähú àì́Ÿ©¤½¦§©−¥´¨®§´Ÿ©£½Ÿ¤−¤
:äðîìà©§¨¨«

i"yx£ÌB˙È ¯b ËtLÓ ‰h˙ ‡Ï∑ ּכבר העׁשיר ועל …«∆ƒ¿«≈»ְְִֶַָָ
טז)הזהר: לעבר (דברים ּבעני וׁשנה מׁשּפט", תּטה "לא ְְְְֲִִֶַַַָָָָֹֹֻ

יֹותר  עני מׁשּפט להּטֹות ׁשּנקל לפי לאוין, ּבׁשני ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָעליו

עליו  ו ׁשנה הזהיר לכ עׁשיר, ˙Ï·Á.מּׁשל ‡ÏÂ∑ ְְְִִִִֶָָָָָָ¿…«¬…
ּבׁשעת  .הלואה ׁשּלא ְְִֶַַָָֹ

(çé)éäìà ýåýé Ecôiå íéøöîa úééä ãáò ék zøëæåE §¨«©§À̈¦´¤³¤¨¦̧¨Æ§¦§©½¦©¦§§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
ñ :äfä øácä-úà úBNòì Eeöî éëðà ïk-ìò íMî¦¨®©¥º¨«Ÿ¦³§©§Æ©«£½¤©¨−̈©¤«

i"yx£z¯ÎÊÂ∑ ּבּדבר ּכיס חסרֹון יׁש אפּלּו חּקֹותי , לׁשמר :ּפדיתי .עלֿמנתּֿכן ¿»«¿»ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֻ

(èé)äãOa øîò zçëLå EãNá Eøéö÷ øö÷ú ék¦´¦§ŸÁ§¦«§¸§¨¤¹§¨«©§¨¯´Ÿ¤©¨¤À
ïòîì äéäé äðîìàìå íBúiì øbì Bzç÷ì áeLú àì³Ÿ¨Æ§©§½©¥²©¨¬§¨«©§¨−̈¦«§¤®§©³©

éäìà ýåýé Eëøáééãé äNòî ìëa Eñ :E §¨«¤§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ©«£¥¬¨¤«
i"yx£¯ÓÚ zÁÎLÂ∑ּגדיׁש עמר ,ולא אמרּו: מּכאן ¿»«¿»…∆ְְִִֶָָָֹֹ

סאתים  ּבֹו ׁשכחה ׁשּיׁש אינֹו לרּבֹות ∑Oa„‰.ּוׁשכחֹו, ְְְִִֵֵֶַָָָ«»∆ְַ
קמה  מּלקצר ׁשכחת מקצתּה ׁשּׁשכח ,.·eL˙ ‡Ï ְְְִִִִֶַַָָָָָֹ…»

BzÁ˜Ï∑(מ"ד פ"ו ׁשכחה.(פאה ׁשּלאחריו, אמרּו: מּכאן ¿«¿ְְְֲִִֶַָָָָ
ּתׁשּוב" ּב"בל ׁשאינֹו ׁשכחה, אינֹו ÔÚÓÏ.ׁשּלפניו, ְְְִֵֵֶֶַָָָָ¿««

EÎ¯·È∑(ספרי) ּבמתּכּון ואףֿעלּֿפי ׁשּלא לידֹו ,ׁשּבאת ¿»∆¿ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ
סלע  נפלה מעּתה: אמר ּבמתּכּון. לעֹוׂשה ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹקלֿוחמר
מתּבר הּוא הרי ּבּה, ונתּפרנס עני ּומצאּה ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָמּידֹו

.עליה  ֶָָ

Ï‡טז  ÔÈ·e ÔÈa Ìet ÏÚ Ô‰·‡ Ôe˙eÓÈ ‡Ï»¿¬»»«¿ƒ¿ƒ»
:Ôe˙eÓÈ d·BÁa L‡ Ô‰·‡ Ìet ÏÚ Ôe˙eÓÈ¿«¬»»¡«¿≈¿

˙q·יז  ‡ÏÂ ‡nzÈÂ ‡¯Bib ÔÈ„ ÈÏˆ˙ ‡Ï»«¿≈ƒƒ»¿ƒ«»¿»ƒ«
:‡ÏÓ¯‡ Le·Ï ‡BkLÓ«¿»¿«¿¿»

C˜¯Ùeיח  ÌÈ¯ˆÓa ‡˙ÈÂ‰ ‡c·Ú È¯‡ ¯k„˙Â¿ƒ¿«¬≈«¿»¬≈»¿ƒ¿«ƒ»¿»
„aÚÓÏ C„wÙÓ ‡‡ Ôk ÏÚ ÔnzÓ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»ƒ«»«≈¬»¿«¿»¿∆¿«

:ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È»ƒ¿»»»≈

ÓÚ¯‡יט  ÈL˙Â CÏ˜Áa C„ˆÁ „BˆÁ˙ È¯‡¬≈«¿¬»»¿«¿»¿ƒ¿≈À¿»
‡nzÈÏ ‡¯Bi‚Ï d·qÓÏ ·e˙˙ ‡Ï ‡Ï˜Á·¿«¿»»¿¿ƒ¿≈¿ƒ»¿ƒ«»
ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ CpÎ¯·Èc ÏÈca È‰È ‡ÏÓ¯‡Ïe¿«¿¿»¿≈¿ƒƒ»≈ƒ»¿»¡»»¿…

:C„È È„·BÚ»≈¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(çé).úééä ãáò ék zøëæå`EdW oFkPde .i"Wx oFWl ,qiM oFxqg FA WIW xacA ENt` izTg xnWl LizicR oM zpn lr §¨©§¨¦¤¤¨¦¨©§¨¥§¦¦¦§ŸªŸ©£¦§¨¨¤¥¤§¦¨©¦§©¨¤
Fnrh iYWxR xakE ,xBd zxdf` lr xfFg(k ak zeny):hi dxez ¥©©§¨©©¥§¨¥©§¦©£



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

נז `vz zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` c"i ycewÎzayl inei xeriy

(ë)éøçà øàôú àì Eúéæ èaçú ékíBúiì øbì E ¦³©§ŸÆ¥«§½¬Ÿ§©¥−©«£¤®©¥²©¨¬
:äéäé äðîìàìå§¨«©§¨−̈¦«§¤«

i"yx£¯‡Ù˙ ‡Ï∑(קלא ּתפארּתֹו(חולין ּתּטל לאילן לא ּפאה ׁשּמּניחין מּכאן .ׁשכחה זֹו(שם)∑‡EÈ¯Á.מּמּנּו, …¿«≈ְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹ«¬∆ְִָ

(àë)éøçà ììBòú àì Eîøk øöáú ékíBúiì øbì E ¦³¦§ŸÆ©§§½¬Ÿ§¥−©«£¤®©¥²©¨¬
:äéäé äðîìàìå§¨«©§¨−̈¦«§¤«

i"yx£ÏÏBÚ˙ ‡Ï∑.ּתּקחּנה לא עֹוללת, ּבֹו מצאת אם …¿≈ִִֶֶֶָָָָָֹ
ז) ולא (פאה ּכתף לא לּה ׁשאין ּכל עֹוללֹות? היא ְְְִֵֵֵֶָָָֹֹואיזֹו

וראיתי  הּבית. לבעל היא הרי מהם, אחד לּה יׁש ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָנטף.

י  ּפסיגין ּבתלמּוד 'ּכתף'? היא איזֹו על רּוׁשלמי: זה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָ
ּבּׁשדרה  הּתלּויֹות אּלּו 'נטף', זה. .ויֹורדֹות ּגב ְְְְִֵֵֶַַַָָ

(áë)éëðà ïk-ìò íéøöî õøàa úééä ãáò-ék zøëæå§¨´©§½̈¦¤¬¤¨¦−¨§¤´¤¦§¨®¦©¥º¨«Ÿ¦³
ñ :äfä øácä-úà úBNòì Eeöî§©§Æ©«£½¤©¨−̈©¤«

äë(à)ètLnä-ìà eLbðå íéLðà ïéa áéø äéäé-ék¦¦«§¤¬¦Æ¥´£¨¦½§¦§¬¤©¦§−̈
:òLøä-úà eòéLøäå ÷écvä-úà e÷écöäå íeèôLe§¨®§¦§¦¸Æ¤©©¦½§¦§¦−¤¨«¨¨«

i"yx£·È¯ ‰È‰ÈŒÈk∑(ספרי) נּגׁשים להיֹות אל סֹופם ƒƒ¿∆ƒְִִִֶָָ
מריבה, מּתֹו יֹוצא ׁשלֹום אין מעּתה: אמר ְְֱִִִֵֵֵַַָָָָֹהּמׁשּפט.
זֹו אֹומר: הוי הּצּדיק? מן לפרׁש ללֹוט ּגרם ְְֱִִִִֵֵַַַָֹמי

‡˙ÚL¯‰Œ.מריבה  eÚÈL¯‰Â∑ הּמתחּיבין ּכל יכל ְִָ¿ƒ¿ƒ∆»»»ְְִִַַָָֹ
ּתלמּודֿלֹומר: לֹוקין? .ּבּדין ְִִַַַ

(á)eäkäå èôMä Bìétäå òLøä úBkä ïa-íà äéäå§¨¨²¦¦¬©−¨«¨¨®§¦¦³©Ÿ¥Æ§¦¨´
:øtñîa BúòLø éãk åéðôì§¨½̈§¥¬¦§¨−§¦§¨«

i"yx£Ôa Ì‡ ‰È‰ÂÚL¯‰ ˙Bk‰∑,לֹוקה ּפעמים ¿»»ƒƒ«»»»ְִֶָ
הענין, מן למד הּלֹוקה? הּוא ּומי לֹוקה, אינֹו ְְְִִִִֵֶֶַָָָֹּוּפעמים

ׁשּלא  לאו ּבדיׁשֹו", ׁשֹור תחסם לעׂשה "לא (מכות נּתק ְְֲִִֵֶַַַָֹֹֹ
‰ËÙM.יג) BÏÈt‰Â∑ לא אֹותֹו מלקין ׁשאין מלּמד ¿ƒƒ«…≈ְְִֵֵֶַַֹ

מּטה  אּלא יֹוׁשב, ולא ¯B˙ÚL.עֹומד È„k ÂÈÙÏ∑ ְֵֵֶֶָֹֻ¿»»¿≈ƒ¿»
ׁשּתים  ּכדי ׁשּתי ,ּולאחריו אֹותֹו מלקין אמרּו: מּכאן ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָ

מּלפניו  ּוׁשליׁש מּלאחריו כב)ידֹות ∑tÒÓa¯.(מכות ְְְֲִִִַָָָָ¿ƒ¿»
"ּבּמסּפר"(שם) נקּוד לֹומר ,ואינֹו ּדבּוק, ׁשהּוא לּמד ְְִִֵֵֶַַָָָ

מנין  אּלא ׁשלמים, ארּבעים ולא ארּבעים ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹּבמסּפר
לארּבעים  ּומׁשלים סֹוכם חסר ׁשהּוא ארּבעים והם , ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ

.אחת  ַַ

Bi‚Ï¯‡כ  C¯˙a ÈlÙ˙ ‡Ï C˙ÈÊ ËBaÁ˙ È¯‡¬≈«¿≈»»¿«≈«¿»¿ƒ»
:È‰È ‡ÏÓ¯‡Ïe ‡nzÈÏ¿ƒ«»¿«¿¿»¿≈

C¯˙aכא  ÏÏÚ˙ ‡Ï CÓ¯k ÛBË˜˙ È¯‡¬≈ƒ¿«¿»»¿»≈«¿»
:È‰È ‡ÏÓ¯‡Ïe ‡nzÈÏ ‡¯Bi‚Ï¿ƒ»¿ƒ«»¿«¿¿»¿≈

Ú¯‡a‡כב  ‡˙ÈÂ‰ ‡c·Ú È¯‡ ¯k„˙Â¿ƒ¿«¬≈«¿»¬≈»¿«¿»
˙È „aÚÓÏ C„wÙÓ ‡‡ Ôk ÏÚ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ«≈¬»¿«¿»¿∆¿«»

:ÔÈ„‰ ‡Ób˙tƒ¿»»»≈

È„Ï‡א  Ôe·¯˜˙ÈÂ ‡i¯·b ÔÈa ÔÈ„ È‰È È¯‡¬≈¿≈ƒ≈À¿«»¿ƒ¿»¿¿ƒ»
:‡·iÁ ˙È Ôe·iÁÈÂ ‰‡kÊ ˙È ÔekÊÈÂ Ôepe„ÈÂƒÀƒ«»«»»ƒ«¿»«»»

Ï‡ב  ‡·iÁ ¯a Ì‡ È‰ÈÂdpÓ¯ÈÂ ‡·iÁ ‰‡˜Ï ƒ≈ƒ««»»¿«¿»»«»»¿ƒ¿ƒ≈
:ÔÈÓa d˙·BÁ ˙qÓk È‰BÓ„˜ dp˜ÏÈÂ ‡ic«»»¿«¿ƒ≈√»ƒ¿ƒ«¿≈¿ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(à).íéLðà ïéa áéø äéäé éklr ¦¦§¤¦¥£¨¦©
EpizFAx zlAw KxC(:bi zekn) ¤¤©¨©©¥

oipr dn ,oie`Nd iaIgA `Ed zFwlOdW¤©©§§©¨¥©¨¦©¦§¨
lkF`d ,miWp`d ipW oiA xW` aixA Fl§¦£¤¥§¥¨£¨¦¨¥
EdcU rxFGd oke ,dwFl FziaA dlap§¥¨§¥¤§¥©¥©¨¥
zg` lr `Ade ,mi`lM FnxM F`©§¦§¨¦§©¨©©©
x`W lke ,e`lA zFxEq`d miWPdn¥©¨¦¨£§¨§¨§¨

mrH dn cFre .oie`Nde÷écöäåúà ©¨¦§©©©§¦§¦¤
.÷écväoinnFf micrA EdEWxC Kkitl ©©¦§¦¨¨§§¥¦§¦

(:a my)aix didi xW`M iM aEzMd xn`i .Ÿ©©¨¦©£¤¦§¤¦
hRWOd l` EWBpe miWp` ipW oiA¥§¥£¨¦§¦§¤©¦§¨
,EEhvp xW`M micr ipW iR lr mEhtWE§¨©¦§¥¥¦©£¤¦§©

EriWxie wiCSd z` EwiCvi ok ixg`e§©£¥¥©§¦¤©©¦§©§¦
dide ,oFW`xdhRWOM `NWrWxd z ¤̀¨¨¨¤Ÿ©¦§¨¨¦§¨¨
mIwl lkEp `NW ,rWxd zFMd oA m ¦̀¦©¨¨¨¤Ÿ©§©¥
zFUrl mnf xW`M Fl mziUre FA©£¦¤©£¤¨©©£
eilr EcirdW oFbM df didie ,eig`l§¨¦§¦§¤¤§¤¥¦¨¨
F` ,xfnn F` car F` dWExB oA `EdW¤¤§¨¤¤©§¥
on cg` lr xarW eilr EcirdW¤¥¦¨¨¤¨©©¤¨¦

:mirAx` dwli ,oie`Nd©¨¦¦§¤©§¨¦
ïëzéådwlie miWp` oiA aix didIW §¦¨¥¤¦§¤¦¥£¨¦§¦§¤

,FadeWn zFgtA FA lagW oFbM§¤¨©§¨¦§¥
F` ,mXA Fxag lNTW F` ,dhExt§¨¤¦¥£¥©¥

mdA miUFrW mixacA FzF` oMWOW¤¦§¥¦§¨¦¤¦¨¤
aEzMd xAce ,mdA `vFIke ,Wtp lkF`¥¤¤§©¥¨¤§¦¥©¨
oiC zial EPWiBi aixd lrA iM dedÄŸ¤¦©©¨¦©¦¤§¥¦

:dwli Fci lre§©¨¦§¤
íòèåFWxcn itM mirAx`doyi `negpz) §©©¨©§¨¦§¦¦§¨

(gk xacnadxFYd lr xarW itl ,§¦¤¨©©©¨
dzin mxbe mFi mirAx`A dpYPW¤¦§¨§©§¨¦§¨©¦¨
dwli mFi mirAx`l xvFPW Fnvrl§©§¤¨§©§¨¦¦§¤
mEAId oipr .oiWpr ici `vie mirAx ©̀§¨¦§¥¥§¥¢¨¦¦§©©¦

(d weqta)xaM ,Dnrhe dvilgde ,FcFqe§§©£¦¨§©£¨§¨
miYxMfd(g gl ziy`xa):a dxez ¦§©§¦



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

vz`נח zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` c"i ycewÎzayl inei xeriy

(â)éñé àì epké íéòaøàéñé-ït óälà-ìò Búkäì ó ©§¨¦¬©¤−´ŸŸ¦®¤Ÿ¦̧§©Ÿ³©¥̧¤Æ
éçà äì÷ðå äaø äkîéðéòì E:E ©¨´©½̈§¦§¨¬¨¦−§¥¤«

i"yx£ÛÈÒÈ ‡Ï∑ חברֹומּכאן את לּמּכה ‡EÈÁ.אזהרה ‰Ï˜Â∑קראֹו ּומּׁשּלקה, רׁשע. קֹוראֹו הּיֹום ּכל ……ƒְֲִֵֶֶַַַָָָ¿ƒ¿»»ƒְְִֶַָָָָָָ
אחי. ִָ

(ã)ñ :BLéãa øBL íñçú-àì«Ÿ©§¬Ÿ−§¦«
i"yx£BLÈ„a ¯BL ÌÒÁ˙Œ‡Ï∑(נד הּכתּוב (ב"ק ּדּבר …«¿…¿ƒִֶַָ

ועֹוף  חּיה ּבהמה, לכל והּואֿהּדין העֹוׂשים ּבהוה, , ְְְִִֵֶַַַָָָָָֹ
א  מאכל, ּבדבר ׁשהיא נאמר ּבמלאכה לּמה םּֿכן ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

האדם 'ׁשֹור' את להֹוציא ?.BLÈ„a∑(פט יכל (שם ְִֶָָָ¿ƒָֹ
מּבחּוץ  ׁשֹור",?יחסמּנּו תחסם "לא ּתלמּודֿלֹומר: ְְְְִֶַַַַַֹֹ

נאמר מּכלֿמקֹום  ולּמה ּדיׁש. מה :ל לֹומר ּדיׁש? ְְֱִִִֶַַַַַָָָָ

מלאכּתֹו נגמרה ׁשּלא ּדבר ּולחּלה)מיחד, וגּדּולֹו(למעׂשר ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹֻ
והּמגּבן  החֹולב יצא ּבֹו. ּכּיֹוצא ּכל אף הארץ, ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָמן
והּמקּטף, הּלׁש יצא הארץ. מן ּגּדּולֹו ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָוהּמחּבץ,
ּבתמרים  הּבֹודל יצא לחּלה. מלאכּתֹו ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָׁשּנגמרה

למעׂשר ּובגרֹוגרֹות  מלאכּתן ׁשּנגמרה ,. ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָ

(ä)Bì-ïéà ïáe íäî ãçà úîe åcçé íéçà eáLé-ék¦¥«§¸©¦¹©§À̈¥̧©©³¥¤Æ¥´¥«½
àáé dîáé øæ Léàì äöeçä únä-úLà äéäú-àìŸ¦«§¤¯¥«¤©¥²©−¨§¦´¨®§¨¨Æ¨´Ÿ

:dîaéå äMàì-Bì dç÷ìe äéìò̈¤½¨§¨¨¬«§¦−̈§¦§¨«
i"yx£ÂcÁÈ ÌÈÁ‡ e·LÈŒÈk∑(יז להם (יבמות ׁשהיתה ƒ≈¿«ƒ«¿»ְֶֶָָָ

היה  ׁשּלא אחיו לאׁשת ּפרט ּבעֹולם, אחת ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹיׁשיבה
ּבּנחלה ∑ÂcÁÈ.ּבעֹולמֹו מן ,הּמיחדים לאחיו ּפרט ְָ«¿»ְְְֲִִִַַַָָָָֻ

‡BÏŒÔÈ.האם  Ô·e∑(כב עליו (שם ּבן עּין אֹו: ּבת, אֹו ֵָ≈≈ֵֵַַָָ
הּבת  ּבת אֹו הּבת ּבן אֹו הּבן ּבת אֹו הּבן, .ּבן ֵֵֵֵַַַַַַַַ

(å)únä åéçà íL-ìò íe÷é ãìz øLà øBëaä äéäå§¨À̈©§Æ£¤´¥¥½¨¾©¥¬¨¦−©¥®
:ìàøNiî BîL äçné-àìå§«Ÿ¦¨¤¬§−¦¦§¨¥«

i"yx£¯BÎa‰ ‰È‰Â∑ האחים אֹותּהּגדֹול מיּבם .הּוא ¿»»«¿ְְִֵַַָָ
„Ïz ¯L‡∑ לאילֹונית ׁשאינּהּפרט Ìe˜È.יֹולדת , ¬∆≈≈ְְְִֵֶֶֶַָָ»

ÂÈÁ‡ ÌLŒÏÚ∑ נחלת יּטל אׁשּתֹו, את ׁשּיּבם הּמת זה «≈»ƒְֲִִִֵֵֶֶֶַַַֹ

אביו  BÓL.ּבנכסי ‰ÁnÈŒ‡ÏÂ∑(כד לאׁשת (שם ּפרט ְְִִֵָ¿…ƒ»∆¿ְְֵֶָ
מחּוי  ׁשּׁשמֹו .סריס, ְִֶָָ

(æ)äúìòå Bzîáé-úà úç÷ì Léàä õtçé àì-íàå§¦³Ÿ©§ŸÆ¨¦½¨©−©¤§¦§®§¨«§¨Á
éîáé ïàî äøîàå íéð÷fä-ìà äøòMä Bzîáé§¦§¸©©¹§¨¤©§¥¦À§¨«§¨Æ¥¥̧§¨¦¹

:éîaé äáà àì ìàøNéa íL åéçàì íé÷äì§¨¦̧§¨¦¬¥Æ§¦§¨¥½¬Ÿ¨−̈©§¦«
i"yx£‰¯ÚM‰∑:ּדינא''לתרע ּכתרּגּומֹו .ּבית ««¿»ְְְִִֵַַָ

ÛÒBÈג  ‡ÓÏÈc ÛÒBÈ ‡Ï dp˜ÏÈ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ«¿ƒ≈»≈ƒ¿»≈
CeÁ‡ Ï˜ÈÂ ‡a¯ ‡ÁÓ ÔÈl‡ ÏÚ d˙eÈ˜Ï‡Ï¿«¿»≈«ƒ≈»»«»¿≈«¬

:CÈÈÚÏ¿≈»

dLÈ„a:ד  ‡¯Bz Ìet „BÁ˙ ‡Ï»≈»ƒ¿»≈

ÔB‰pÓה  „Á ˙eÓÈÂ ‡„Ák ÔÈÁ‡ Ôe·˙È È¯‡¬≈≈¿«ƒ«¬»ƒ«ƒ¿
‡¯·Ï ‡˙Ó ˙z‡ È‰˙ ‡Ï dl ˙ÈÏ ¯·e«≈≈»¿≈ƒ«≈»»¿»»
dÏ d·qÈÂ dÏÚ ÏeÚÈ dÓ·È ÈBlÁ ¯·‚Ïƒ¿«ƒ»¿»«≈¬«¿ƒ¿«≈

:dÓaÈÂ ez‡Ï¿ƒ¿¿ƒ¿«

ÓL‡ו  ÏÚ Ìe˜È „ÈÏ˙ Èc ‡¯Îe· È‰ÈÂƒ≈¿»ƒ¿ƒ¿«¿»
:Ï‡¯NiÓ dÓL ÈÁÓzÈ ‡ÏÂ ‡˙Ó È‰eÁ‡„«¬ƒ≈»»¿»ƒƒ¿≈¿≈ƒƒ¿»≈

dzÓ·Èז  ˙È ·qÓÏ ‡¯·b È·ˆÈ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»ƒ¿≈«¿»¿ƒ«»¿ƒ¿≈
‡i·Ò Ì„˜Ï ‡È„ ˙Èa Ú¯˙Ï dzÓ·È ˜q˙Â¿ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿«≈ƒ»»√»»«»
‡ÓL È‰eÁ‡Ï ‡Ó˜‡Ï ÈÓ·È È·ˆ ‡Ï ¯ÓÈ˙Â¿≈«»»≈¿»ƒ«¬»»«¬ƒ¿»

:È˙eÓaÈÏ È·‡ ‡Ï Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈»»≈¿«»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(å)mrheíe÷é ãìz øLà øBëaä äéäå §©©§¨¨©§£¤¥¥¨
.únä åéçà íL ìò,FhEWtM EPpi` ©¥¨¦©¥¥¤¦§

oaE`x zOd mWA oFW`xd oAd E`xwIW¤¦§§©¥¨¦§¥©¥§¥
oM xn`p fraA ixdW ,EdFnM oFrnW F`¦§¨¤£¥§Ÿ©¤¡©¥

(i c zex)eig` mrn zOd mW zxMi `le§Ÿ¦¨¥¥©¥¥¦¤¨

.oFlgn FzF` E`xw `le ,FnFwn xrXnE¦©©§§Ÿ¨§©£
zn`d KxC lr dGd aEzMd la £̀¨©¨©¤©¤¤¨¡¤

:FhEWtM `Ed dPde ,dghad©§¨¨§¦¥¦§
eëîñåEpizFAx FA(.ck zenai ,epw ixtq) §¨§©¥

mig`d lFcB `diW ,Wxcn¦§¨¤§¥§¨©¦

oke ,znAizn Dpi` zipFli`dWe ,mAin§©¥§¤¨©§¦¥¨¦§©¤¤§¥
FNM dfe .iEgn FnXW qixQd zW ¥̀¤©¨¦¤§¨§¤ª
qixQd zW`e zipFli`d iM ,`Yknq ©̀§©§¨¦¨©§¦§¥¤©¨¦

:iwtp `xwC DitEBnf dxez ¦¥¦§¨©§¥
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(ç)àì øîàå ãîòå åéìà eøaãå Bøéò-éð÷æ Bì-eàø÷å§¨«§¬¦§¥«¦−§¦§´¥¨®§¨©´§¨©½¬Ÿ
:dzç÷ì ézöôç̈©−§¦§©§¨«

i"yx£„ÓÚÂ∑ ּבעמידה.¯Ó‡Â∑(לב הּקדׁש(סוטה הּקדׁשּבלׁשֹון ּבלׁשֹון ּדבריה היא ואף ,. ¿»«ֲִַָ¿»«ְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹֹ

(è)Bìòð äöìçå íéð÷fä éðéòì åéìà Bzîáé äLbðå§¦§¨̧§¦§´¥¨»§¥¥´©§¥¦¼§¨«§¨³©«£Æ
äNòé äëk äøîàå äúðòå åéðôa ä÷øéå Bìâø ìòî¥©´©§½§¨«§−̈§¨¨®§¨«§¨Æ§¨´§½̈¨µ¨¥«¨¤´

:åéçà úéa-úà äðáé-àì øLà Léàì̈¦½£¤¬«Ÿ¦§¤−¤¥¬¨¦«
i"yx£ÂÈÙa ‰˜¯ÈÂ∑(קו ‡L¯.קרקע ּגּבי על (יבמות ¿»¿»¿»»ְֵַַַַ¬∆

‰·ÈŒ‡Ï∑ ּדלא וייּבם, יחזר ׁשּלא ׁשחלץ, למי מּכאן …ƒ¿∆ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ
וּכיון  יבנה", לא "אׁשר אּלא: ּבנה', לא 'אׁשר ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶָָָָֹֹּכתיב:

יבנה  לא ׁשּוב ּבנה, .ׁשּלא ְִֶֶָָֹֹ

(é)ñ :ìòpä õeìç úéa ìàøNéa BîL àø÷ðå§¦§¨¬§−§¦§¨¥®¥−£¬©¨«©
i"yx£'B‚Â BÓL ‡¯˜Â∑(שם) ׁשם העֹומדים ּכל על הּנעל'מצוה 'חלּוץ .לֹומר: ¿ƒ¿»¿¿ְְֲִִַַַַַָָָָ

(àé)úLà äáø÷å åéçàå Léà åcçé íéLðà eöpé-ék¦«¦¨¸£¨¦³©§¨Æ¦´§¨¦½§¨«§¨Æ¥´¤
dãé äçìLå eäkî ãiî dLéà-úà ìéväì ãçàä̈«¤½̈§©¦¬¤¦−̈¦©´©¥®§¨«§¨´¨½̈

:åéLáîa ä÷éæçäå§¤«¡¦−¨¦§ª¨«
i"yx£ÌÈL‡ eˆpÈŒÈk∑(ספרי) מּכֹות לידי לבא ידי ,סֹופן מּתֹו יֹוצא ׁשלֹום אין מּכהּו", "מּיד ׁשּנאמר: .מּצּות ּכמֹו ƒƒ»¬»ƒְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

(áé)ðéò ñBçú àì dtk-úà äúv÷åñ :E §©Ÿ−̈¤©¨®¬Ÿ¨−¥¤«
i"yx£dtkŒ˙‡ ‰˙v˜Â∑ לפי הּכל ּבׁשּתֹו, ּדמי ממֹון, ¿«…»∆«»ְְְִֵַָָֹ

נאמר  מּמׁש? ידּה אּלא אינֹו אֹו והּמתּבּיׁש. ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּמבּיׁש
"לא  זֹוממין ּבעדים להּלן ונאמר תחֹוס", "לא ְְְְֱִִֵֶַַָָָֹֹּכאן

ממֹון  ּכאן אף ממֹון, ּלהּלן מה .תחֹוס", ְַַַָָָָָ

(âé):äpè÷e äìBãb ïáàå ïáà Eñéëa Eì äéäé-àìŸ¦«§¤¬§²§¦«§−¤´¤¨¨®¤§−̈§©¨«

i"yx£Ô·‡Â Ô·‡∑ מׁשקלֹות.‰pË˜e ‰ÏB„b∑(ספרי) ּכׁשּמכחׁשת ּבגדֹולה ּגדֹולה נֹוטל יהא ׁשּלא הּקטּנה, את ∆∆»»∆ְִָ¿»¿«»ְְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ּבקטּנה  .ּומחזיר ְֲִַַַָ

(ãé):äpè÷e äìBãb äôéàå äôéà Eúéáa Eì äéäé-àìŸ¦«§¤¬§²§¥«§−¥¨´§¥¨®§−̈§©¨«
i"yx£EÏ ‰È‰ÈŒ‡Ï∑,ּכן עׂשית ּכלּום אם ל יהיה .לא …ƒ¿∆¿ְְְִִִֵֶָָֹ

(åè)÷ãöå äîìL äôéà Cl-äéäé ÷ãöå äîìL ïáà¤´¤§¥¨³¨¤̧¤Æ¦«§¤½̈¥¨¯§¥¨²¨¤−¤
éîé eëéøàé ïòîì Cl-äéäéýåýé-øLà äîãàä ìò E ¦«§¤¨®§©̧©Æ©«£¦´¨¤½©µ¨«£¨½̈£¤§Ÿ̈¬

éäìà:Cì ïúð E ¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«
i"yx£ClŒ‰È‰È ˜„ˆÂ ‰ÓÏL Ô·‡∑,ּכן עׂשית הרּבה אם ל .יהיה ∆∆¿≈»»∆∆ƒ¿∆»ְְְִִִֵֵֶַָָ

Ìe˜ÈÂח  dnÚ ÔeÏÏÓÈÂ dz¯˜ È·Ò dÏ Ôe¯˜ÈÂ¿ƒ¿≈»≈«¿≈ƒ«¿ƒ≈ƒ
:daÒÓÏ (‡Ú¯) ‡Ú¯ ‡Ï ¯ÓÈÈÂ¿≈«»¿≈»»≈»¿ƒ¿«

È¯L˙Âט  ‡i·Ò Ì„˜Ï d˙ÂÏ dzÓ·È ·¯˜˙˙Â¿ƒ¿¿«¿ƒ¿≈¿»≈»√»»«»¿«¿≈
·˙˙Â È‰Bt‡a ˜B¯˙Â dÏ‚¯ ÏÚÓ dÈÒ≈≈≈««¿≈¿≈¿«¿ƒ¿»≈
˙È È·È ‡Ï Èc ¯·‚Ï „·Ú˙È ÔÈ„k ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿≈ƒ¿¬≈ƒ¿«ƒ»ƒ¿≈»

:È‰eÁ‡„ ‡˙Èa≈»«¬ƒ

ÈÒ‡:י  È¯L ˙Èa Ï‡¯NÈa dÓL È¯˜˙ÈÂ¿ƒ¿¿≈¿≈¿ƒ¿»≈≈¿ƒ≈»

È‰eÁ‡Âיא  ¯·b ‡„Ák ÔÈ¯·b ÔeˆÈ È¯‡¬≈ƒ¿À¿ƒ«¬»¿««¬ƒ
„iÓ dÏÚa ˙È ‡·ÊLÏ „Á ˙z‡ ·¯˜˙˙Â¿ƒ¿¿≈ƒ««¿≈»»»«¬«ƒ«
:d˙z‰a ˙È·a Û˜˙˙Â d„È ËLB˙Â È‰eÁÓ»ƒ¿≈¿«¿ƒ¿≈¿≈«¿¿≈

CÈÚ:יב  ÒeÁ˙ ‡Ï d„È ˙È ıe˜˙e¿»¿«»¿≈»

¯a˙‡יג  Ï˜˙Óe Ï˜˙Ó CÒÈÎa CÏ È‰È ‡Ï»¿≈»¿ƒ»«¿««¿««¿»
:‡z¯ÚÊe¿∆¿»

¯a˙‡יד  ‡ÏÈÎÓe ‡ÏÈÎÓ C˙È·a CÏ È‰È ‡Ï»¿≈»¿≈»¿ƒ»¿ƒ»«¿»
:‡z¯ÚÊe¿∆¿»

ÔÏÈÎÓטו  CÏ ÔB‰È ËBL˜c ÔÈÓÏL ÔÈÏ˜˙Ó«¿¿ƒ»¿ƒƒ¿¿»¿ƒ»
ÔeÎ¯BÈc ÏÈ„a CÏ ÔB‰È ËBL˜c ÔÈÓÏL»¿ƒƒ¿¿»¿ƒ¿¿

:CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡ ÏÚ CÈÓBÈ»««¿»«¿»¡»»»≈»
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(æè)éäìà ýåýé úáòBú ékìk älà äNò-ìk E ¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨´Ÿ¥¥®¤−Ÿ
ô :ìåò äNò¬Ÿ¥¨«¤

(æé)íëúàöa Cøca ÷ìîò Eì äNò-øLà úà øBëæ̈¾¥²£¤¨¨¬§−£¨¥®©¤−¤§¥«§¤¬
:íéøönî¦¦§¨«¦

i"yx£EÏ ‰NÚŒ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ∑ ּבמּדֹות ׁשּקרּת אם »≈¬∆»»¿ְְִִִַָ
האֹויב, מּגרּוי ּדֹואג הוי (משלי ׁשּנאמר:ּובמׁשקלֹות, ְְֱֱִִֵֵֵֵֶֶַָָ

"ּבא יא) ּבתריּה: ּוכתיב ה'", ּתֹועבת מרמה ְְְְֲִִֵֵַַָָֹ"מאזני
קלֹון זדֹון  ."וּיבא ַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 551 'nr f"kg zegiy ihewl t"r)

?Fnvr z` cFCnl mc`d Kixv "dcin dpw" dfi` itl§¦¥¤§¥¦¨¨¦¨¨¨¦§¤©§

איפה  גֹו' ואבן אבן ּבכיס ל יהיה "לא ּכתּוב ּפרׁשתנּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹּבסֹוף
יג־יז). (כה, עמלק" ל עׂשה אׁשר את זכֹור גֹו' ְְֲֲֵֵֵֶָָָָָואיפה

ב)ּוב'תֹוספֹות' לג, קידושין - ואימא הּמדרׁש(ד"ה לׁשֹון הּובא ְְְְִַָָ
לסמיכּות  ׁשהּטעם והינּו עמלק", ּבא (מׁשקלֹות) זה עֹון ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָ"על
עֹון  "על ּבא עמלק ּכי הּוא עמלק לזכירת מׁשקלֹות ְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָּפרׁשת

ֶזה".
ּכ ּכדי עד מׁשקלֹות, עֹון חֹומר מהּו מּובן, אינֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָולכאֹורה

עמלק? ּבא זה עֹון ְֲִֵֵֶֶָָָׁשּמּפני
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זה לבאר ְְְֲֵֵֶַַָָָָויׁש

אֹותֹו מׁשכנע אינֹו האדם, את להחטיא הּיצר־הרע ּבא ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּכאׁשר
לעׂשֹות  הּיצר מנּסה ּבתחלה אּלא ּבהּקּב"ה, ׁשּימרֹוד ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמּתחילה
להתנהג  ׁשּיׁש הּיצר ׁשּמסּכים ּדאף והינּו, ּב"מּדה". ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ"חּסרֹון"
טֹוען  מּכל־מקֹום ,'ערּו ה'ׁשלחן ׁשל והגּבלֹות "מּדֹות" ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֻלפי
הּוא  החּסרֹון אם ּובפרט "חסרה", ּתהיה הּמּדה ׁשאם ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּיצר

ּכלּום. יקרה לא ּב"ּכלׁשהּו", ְְְְִֶֶַָֹרק
וצדק", ׁשלמה "אבן יהיה ׁשּליהּודי מסּכים הּיצר מּזֹו, ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָויתרה

אבן  עֹוד ּגם ליהּודי יהיה ׁשלמה, לאבן ׁשּבנֹוסף ׁשרֹוצה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָרק
ליׂשראל  ׁשּיׁשנם היא הּיצר ׁשּטענת והינּו, ׁשלמה. ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשאינּה
ׁשה"מּדה" נֹוגע ׁשם - הּנׁשמה לעניני ּבנֹוגע "מידֹות". ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָׁשּתי
ּכאׁשר  א ,'ערּו ה'ׁשלחן ׁשל ההגּבלֹות לפי ּבדּיּוק ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֻּתהיה
ׁשם  האדם, ׁשל הּגׁשמּיים ּוצרכיו הּגּוף עניני אֹודֹות ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָמדּוּבר
ּדרכי  ׁשל ה"מּדֹות" ּכפי ׁשּתהיה ה"מּדה" את להתאים ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָמּוּתר

ָָהעֹולם.
"ּביאתֹו" ּתחלת ּכי עמלק", "ּבא - מׁשקלֹות" "עֹון ׁשּמּפני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָוזהּו
אּלא  ה', נגד ּגלּויה ּבמרידה אינּה ויצר־הרע עמלק ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשל

ספק ּבגימטרּיא (עמלק האדם ּבמֹוח ספקֹות (סה"מ ּבהטלת ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָ
רצד) עמ' להתאים תרע"ט אפׁשר הּגּוף לעניני ּבנֹוגע ּדאּולי ,(ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָ
ה"מּדֹות". ִֶַאת

האדם  צרי עמלק", מ"ּביאת ונׁשמר ּבטּוח להיֹות ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָּוכדי
"איפה  עם רק יהיּו האדם עניני ׁשּכל ּבמׁשקלֹות, זהיר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָָָלהיֹות

הּתֹורה. והגּבלֹות מּדֹות ועל־ּפי אחת, וצדק" ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשלמה
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מּמצרים  ּבצאתכם ּבּדר עמלק ל עׂשה אׁשר את ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָזכֹור
יז) (כה,

לצאת  מתעֹוררים ּכאׁשר - מּמצרים" ּבצאתכם ּבּדר"ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
"עמלק" ּבא והחמרּיּות, הּגׁשמּיּות ׁשל מהּמצר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּולהתעּלֹות

להפריע. ְְְִֶַַַּומנּסה
ּתֹורה  ּדברי לחקֹוק יׁש "זכֹור": - היא עמלק לקליּפת ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָהעצה

מקֹום. ּובכל עת ּבכל ּבהם ּולהרהר ולחׁשב ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹּבּזּכרֹון,

‡ÔÈlטז  „·Ú Ïk C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ˜Á¯Ó È¯‡¬≈¿»»√»¿»¡»»»»≈ƒ≈
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Á¯‡a‡יז  ˜ÏÓÚ CÏ „·Ú Èc ˙È ¯ÈÎ„ ÈÂ‰¬≈¿ƒ»ƒ¬«»¬»≈¿»¿»
:ÌÈ¯ˆnÓ ÔBÎ˜tÓa¿ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ
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(çé)éøçà íéìLçpä-ìk Ea ápæéå Cøca Eø÷ øLàE £¤̧¨«§¹©¤À¤©§©¥³§Æ¨©¤«¡¨¦´©«£¤½
éò äzàå:íéäìà àøé àìå òâéå ó §©−̈¨¥´§¨¥®©§¬Ÿ¨¥−¡Ÿ¦«

i"yx£C¯ca E¯˜ ¯L‡∑ מקר אחר:לׁשֹון ּדבר ה. ¬∆»¿«∆∆ְְִֵֶַָָ
ּדבר  זכּור. ּבמׁשּכב מטּמאן ׁשהיה וטמאה. קרי ְְְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָֻלׁשֹון

והפׁשיר צּננ וחם, קר לׁשֹון ׁשהיּואחר: ,מרתיחת ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹ
והתחיל  זה ּובא ּבכם, להּלחם יראים האּומֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָּכל
ׁשאין  רֹותחת, לאמּבטי מׁשל לאחרים. מקֹום ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָוהראה
אחד, ּבלּיעל ּבן ּבא ּבתֹוכּה, לירד יכֹולה ּברּיה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָּכל

הקרה  ׁשּנכוה, אףֿעלּֿפי לתֹוכּה, וירד אֹותּהקפץ ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָ

אחרים  Ea.ּבפני ·pÊÈÂ∑ מילֹות חֹות זנב: מּכת ְֲִִֵֵ«¿«≈¿ִֵַַָָ
מעלה וזֹורק  ‡EÈ¯Á.ּכלּפי ÌÈÏLÁp‰ŒÏk∑ חסרי ְְְֵֵַַָ»«∆¡»ƒ«¬∆ְֵַ

חטאם ּכח  ּפֹולטן מחמת הענן ׁשהיה ,.ÛÈÚ ‰z‡Â ְְֲֶֶֶַַַָָָָָָֹ¿«»»≈
Ú‚ÈÂ∑:ּדכתיב ּבּצמא, יז)עיף העם (שמות ׁשם "וּיצמא ¿»≈«ְְִִִֵַַָָָָָָָ

עמלק" "וּיבא אחריו: ּוכתיב .ּבּדרÚ‚ÈÂ∑.למים", ְֲֲִִֵַַַַָָָֹ¿»≈«ֶֶַ
‡¯È ‡ÏÂ∑ עמלק.ÌÈ‰Ï‡∑ל .מּלהרע ¿…»≈ֲֵָ¡…ƒְְִַָ

(èé)éäìà ýåýé çéðäa äéäåE|éáéà-ìkî EìE §¨¿̈§¨¦´©§Ÿ̈´¡Ÿ¤´Â§Â¦¨¸Ÿ§¤¹
éäìà-ýåýé øLà õøàa áéáqîäìçð Eì ïúð E ¦¨¦À¨¨̧¤Æ£¤´§Ÿ̈Â¡Ÿ¤ÂŸ¥̧§³©«£¨Æ

úçzî ÷ìîò (øëæ) øëæ-úà äçîz dzLøì§¦§½̈¦§¤Æ¤¥´¤¤´¤£¨¥½¦©−©
:çkLz àì íéîMä©¨¨®¦−Ÿ¦§¨«

i"yx£˜ÏÓÚ ¯ÎÊŒ˙‡ ‰ÁÓz∑,אּׁשה ועד מאיׁש ƒ¿∆∆≈∆¬»≈ְִִֵַָ
ׁשם  יהא ׁשּלא ׂשה, ועד מּׁשֹור יֹונק, ועד ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַֹמעֹולל

נזּכר  מּׁשל עמלק זֹו ּבהמה לֹומר: הּבהמה, על אפּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
היתה: ְֲֵָָָעמלק
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"dcU Wi`" `le "mild` aWFi" zFidl KxCd©¤¤¦§¥Ÿ¨¦§Ÿ¦¨¤

קר "אׁשר עמלק מלחמת אֹודֹות נאמר ּפרׁשתנּו ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבסֹוף
"יח)ּבּדר קרירּות(כה, מּלׁשֹון קר הּמדרׁש, ּומפרׁש (תנחומא . ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ

פרשתנו) זֹו:סוף קרירּות מׁשמעּות לפרׁש ויׁש .ְְְְִֵֵַָָ
"נעׂשה" להכריז ורצּו למּתן־ּתֹורה, הלכּו יׂשראל ּבני ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּכאׁשר
ּׁשּיׁשמעּו מה יקימּו לאו, אם והן יבינּו אם הן ל"נׁשמע", ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָקֹודם
ילכּו ׁשּלא טען לא עמלק קרירּות. ּופעל עמלק ּבא -ְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹ
ׁשל  נכד היה הּוא ּגם ׁשהרי הּתֹורה, את לקּבל ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָחס־וׁשלֹום
ּתם  "איׁש יעקב הנהגת על הסּכים לא אבל ויצחק, ְְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָָָֹֹאברהם

אהלים" כז)יֹוׁשב כה, אהלים",(תולדות "יֹוׁשב היא: טענתֹו . ֲִִִֵֵַָָָֹֹ
לׁשאֹול  לא ּתם", "איׁש אבל מסּכים, הּוא - ּתֹורה ְְְֲִִִִַָָָֹללמֹוד
קֹודם  "נעׂשה" אּלא מּמּנּו, ּידרׁשּו ּומה הּמדּוּבר ּבּמה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּתחלה

מסּכים. אינֹו זה על - ְְְִִֵֶַַַל"נׁשמע"
הּוא  - ציד" יֹודע "איׁש עׂשו, ׁשל הּסדר לפי מתנהג ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהּוא
מׁשער  הּוא ּולהכיל, לצּוד הּוא מסּוגל ּכּמה מחּׁשב הּוא ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָמבין,
היא  הנהגתֹו יקּים. וכּמה ילמד ּכּמה ׂשכלֹו ואת ּכחֹותיו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹאת
ּולהבין, לׁשמֹוע לכל־לראׁש ו"נעׂשה", "נׁשמע" ׁשל ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָֹֹּבסדר

לאו. אם זאת לעׂשֹות יּוכל אם לׁשער יּוכל אז ְְֲִִֵַַַַַָָֹורק

ּכזֹו ואמת אמת, היא ׁשהּתֹורה ּכיון - הּוא טֹוען - ְְֱֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָואדרּבה
יקּדים  אם נפקא־מינּה למאי אם־ּכן ׂשכל, על־ּפי ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשמחּויבת
אם  ּגם ׁשּיהיה, אֹופן ּבאיזה ;להיפ אֹו ל "נׁשמע" ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַ"נעׂשה"
ׁשּזהּו ּכיון ל"נעׂשה", ּבוּדאי יבֹוא ל"נעׂשה", "נׁשמע" ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָיקּדים

ׂשכל. על־ּפי הּמחּויב ְִֵֶַַָָָּדבר
ּומֹוד  הּתֹורה מבהירה ּכ ּד"יֹודע על ההנהגה ׁשעל־ידי יעה, ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ

ה"אהלים", את ועֹוזבים ׁשּיֹוצאים ׂשדה", ל"איׁש ּבאים ְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָֹציד",
איׁש יעקב ׁשל ּבדרּכֹו להתנהג חיבים אּלא ועבר. ׁשם ְְְְֲֳִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹאהלי

הּגמרא ּכדברי הּנכֹונה, ּבּדר הֹולכים ואז סע"א ּתם, פח, (שבת ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ
ׁשּלא ואילך) ׁשאּלּו ּתנחם", יׁשרים "ּתּומת הּפסּוק ְְִֵֵֶֶַַַַָָֹעל

ׁשהּתֹורה  וטֹוענים ּפזיזא", "עּמא ׁשל הּסדר עם ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָמסּכימים
פּון  ("ׁשּפרינּגען מהּגדרים לצאת צריכים ולא ׂשכל, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹענינּה
"נׁשמע" סדר, מּתֹו לגׁשת צריכים אּלא הֹויט"), ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָּדער
יׁשדם" ּבֹוגדים "סלף סֹוף־ּכל־סֹוף אזי - "נעׂשה" ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָואחר־ּכ
הליכה  על־ידי רק היא הּנכֹונה והּדר ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָרחמנא־ליצלן,

" - ּתנחם".ּתּומת ּבתמימּות - יׁשרים ְְְִִִֵַַָ

סימן. על"י פסוקים, תצא ק"י פרשת חסלת

„‰BÂיח  Ïk Ca ÏË˜Â ‡Á¯‡a CÚ¯Ú Ècƒ»¿»¿»¿»¿»≈»»«¬
‡ÏÂ È‡Ïe È‰ÏLÓ z‡Â C¯˙a ÔÈ¯Á‡˙Óƒ¿«¬ƒ«¿»¿«¿¿«¿≈¿≈¿»

:ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÏÁ„»≈ƒ√»¿»

ÈÏÚaיט  ÏkÓ CÏ C‰Ï‡ ÈÈ ÁÈÈ „k È‰ÈÂƒ≈«¿ƒ«¿»¡»»»ƒ»«¬≈
C‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡Ú¯‡a ¯BÁÒ ¯BÁqÓ C··„¿»»ƒ¿¿¿«¿»ƒ¿»¡»»
‡¯Îec ˙È ÈÁÓz d˙¯ÈÓÏ ‡ÒÁ‡ CÏ ·‰È»≈»«¬»»¿≈¿«ƒ¿≈»¿»»
Ù Ù Ù :ÈLzz ‡Ï ‡iÓL ˙BÁzÓ ˜ÏÓÚ„«¬»≈ƒ¿¿«»»ƒƒ¿≈

å øåáéöì äøèôääú"åîùìçðø ¯ åðø íéãåîò ïî÷ì
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סב

יום ראשון - ח' אלול
מפרק מד

עד סוף פרק מח
ופרקים כב-כד

יום רביעי - י"א אלול
מפרק ס

עד סוף פרק סה
ופרקים לא-לג

יום שני - ט' אלול
מפרק מט

עד סוף פרק נד
ופרקים כה-כז

יום חמישי - י"ב אלול
מפרק סו

עד סוף פרק סח
ופרקים לד-לו

יום שלישי - י' אלול
מפרק נה

עד סוף פרק נט
ופרקים כח-ל

יום שישי - י"ג אלול
מפרק סט

עד סוף פרק עא
ופרקים לז-לט

שבת קודש - י"ד אלול
פרק כ

מפרק עב עד סוף פרק עו ופרקים מ-מב

שיעורי תהלים לשבוע פרשת תצא

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 
את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 
הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...   

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   
יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 
כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 
בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 
זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

  ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 
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סג lel` 'hÎ'g ipyÎoey`x mei Ð ai zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  ח' ראשון יום
יום ראשון ֿשי ח 'ֿט 'אלול אגרת יב  ,giw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...'éäé äæ øåøéáå,giw 'nr cr.øåëå óøöîá

אלול  ט' שי יום
,giw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úàæ úòãåî äðäå,236 'nr cr.'åëå íéîòô

äæ øeøáe,rxdn xxazi aehdy -éelb éãé-ìò ïk-íb äéäé ¥¤¦§¤©¥©§¥¦
ähîì Búe÷ìàlr ixd dyrp llka xexiady myk ,xnelk - ¡Ÿ§©¨

zelbd onf jyna epizceare epiyrn ici12xexiad didi mb jk ,
,dhnl f` didzy ziwl`d zelbzdd ici lräaø äøàäa§¤¨¨©¨

Bîk ,äîeöò äòtLäå§©§¨¨£¨§
áeúkL13äàìî ék" : ¤¨¦¨§¨

,"'ä úà äòc õøàä̈¨¤¥¨¤
"'eë 'ä ãBák äìâðå"14. §¦§¨§

íìBòä úeììëa eäæå§¤¦§¨¨¨
,ãéúòìdidi f`y - ¤¨¦

- rxdn xxaziy aehd
ziwl`d zelbzdd ici lr

,f` dlbzzyíãàa Cà©¨¨¨
úò" ìëa ¯ ïBzçzä©©§§¨¥

,"àöîzry lka - §Ÿ
jexa yecwd ly e`vnid

`ed15,,älôz Bædfy - §¦¨
dlitzd oipr16,øàL Bà§¨

ããBaúäì íéðnæî íézò¦¦§ª¨¦§¦§¥
BðB÷ íòzrya ,f`y - ¦

mipnf x`ya e` dltzd
envr mr "caer" icediy

-åéNòî éôì ãçà ìk̈¤¨§¦©£¨
ì äøBzä ÷ñò éãé-ìò ,äæ øeøa ïéòîì äëBæ,dîL- ¤§¥¥¥¤©§¥¥¤©¨¦§¨

dxezd ceniln dlbzny eytpay ziwl`d zelbzdd iciÎlry
,rxdn dlrzn ely aehdy ,xexiad dyrp - elyéãé-ìò ïëå§¥©§¥

,ä÷ãvä,rxdn aehd xxazn okÎmb ,ozep `edy -Bîk ©§¨¨§

eøîàL17:l"f epizeax - :éðòì äèeøt áéäé øæòìà éaø" ¤¨§©¦¤§¨¨¨¦§¨§¨¦
,éìöî øãäå,lltzd jkÎxg`e iprl dhext ozp xfrl` 'x - ©£©©§¥

:áéúëcaezk ixdy -18:÷ãöá éðà,dwcva -éðô äæçà,"E ¦§¦£¦§¤¤¤¡¤¨¤
df ixd ,dltza zewl`d zeinipt ly zelbzdd ze`xl ick -
,"wcv" ly dncwd ici lr

,dwcvàéädfg`" - ¦
`id "jiptéelb úðéça§¦©¦

úòcä úòtLäå äøàä¤¨¨§©§¨©©©©
ïðBaúäì ,äðeázäå§©§¨§¦§¥
äfî ãéìBäìe ,'ä úlãâa¦§ª©§¦¦¤

eîéçøe eìéçcd`xi - §¦§¦
,dad`eíéiìëN- ¦§¦¦

dpadde lkydn ze`ay
,'d zlecba,òãBpk- ©©

ziwl`d zelbzdd idefy
,dltzayäæ-éãé-ìòå§©§¥¤

áBhä øøáðdlere -'äì ¦§©©©
Bîk ,òøä ãøôðå§¦§©¨©§

áeúkL19óñkì óøöî" : ¤¨©§¥©¤¤
éôì Léàå ,áäfì øeëå§©¨¨§¦§¦

Leøt ,"Bììäîdn - ©£¨¥
(ewexin) etexivy yexitd
dn itl `ed mc` ly

- ?lldn `edy'ä úà Bìelä éôì,dltzd zrya -÷îòa §¦¦¤§Ÿ¤
eîéçøe eìéçc ãéìBäì úòcä20,'d zad`e 'd z`xi -äëk ©©©§¦§¦§¦¨¨

,òøä ãøôðå áBhä øøáð,wxnpe sxvp `ede -ãeøôe øeøák ¦§©©§¦§©¨©§¥¥
.øeëå óøöîa áäæå óñkî íéâéqä©¦¦¦¤¤§¨¨§©§¥§

,úàæ úòãeî äpäå,reci ixd -íä íòáèa ìàøNiL §¦¥©©Ÿ¤¦§¨¥§¦§¨¥
íéãñç éìîBâå íéðîçø21úBëLîð íäéúBLôð úBéä éðtî , ©£¨¦§§¥£¨¦¦§¥¡©§¥¤¦§¨

øLà ,Cøaúé åéúBcnî¦¦¨¦§¨¥£¤
ïäa øáBb ãñçä- ©¤¤¥¨¤
,zepeilrd zecnaìò©

äøeábäå ïécä úcî¦©©¦§©§¨
Bîëe ,íeöîväå§©¦§§

áeúkL22Bcñç øáb" : ¤¨¨©©§
,"åéàøé ìòlr fnxnd - ©§¥¨

zcn lr cqgd zexabzd
eay dxeabde d`xid

,jxazi"ïäk úa" äîLpä úàø÷ð ïëlLd`a `idy - ¤¨¥¦§¥©§¨¨©Ÿ¥
,cqgd zcn `idy ,odk zpiganLBãwä øäfa áeúkL Bîk23. §¤¨©Ÿ©©¨

d`a dnypdy oeeike -
oday zeyecwd zecndn
mb okl - xabzn cqgd
cqgd zcn dnypa
`id zepngxde
micediy ,zexabzda
mingx ilra md mraha

.micqg ilnebe,äpäå§¦¥
úëLîpä ä÷ãvä©§¨¨©¦§¤¤
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é"ò ë"â äéäé äæ øåøéáå
äîåöò äòôùäå äáø äøàäá äèîì åúå÷ìà éåìéâ
'ä ãåáë äìâðå 'ä úà äòã õøàä äàìî éë ù"îë
ïåúçúä íãàá êà ãéúòì íìåòä úåììëá åäæå 'åë
íéðîåæî íéúò øàù åà äìôú åæ àåöî úò ìëá
øåøéá ïéòîì äëåæ åéùòî éôì à"ë åðå÷ íò ããåáúäì
ù"îë ä÷ãöä é"ò ïëå äîùì äøåúä ÷ñò é"ò äæ
÷ãöá éðà áéúëã éìöî øãäå éðòì äèåøô áéäé à"ø
úòãä úòôùäå äøàä éåìéâ 'éçá àéä êéðô äæçà
ø"åã äæî ãéìåäìå 'ä úìåãâá ïðåáúäì äðåáúäå
òøä ãøôðå 'äì áåèä øøáð æ"éòå òãåðë íééìëù
'éô .åììäî éôì ùéàå áäæì øåëå óñëì óøöî ù"îë
äëë ø"åã ãéìåäì úòãä ÷îåòá 'ä úà åìåìéä éôì
óñëî íéâéñä ãåøéôå øåøéáë òøä ãøôðå áåèä øøáð

.øåëå óøöîá áäæå

ìàøùéù úàæ úòãåî äðäå
íäéúåùôð úåéä éðôî ç"îåâå íéðîçø íä íòáèá
úãî ìò ïäá øáåâ ãñçä øùà 'úé åéúåãîî úåëùîð
åéàéøé ìò åãñç øáâ ù"îëå íåöîöäå äøåáâäå ïéãä
äðäå .÷"äåæá ù"îë ïäë úá äîùðä úàø÷ð ïëìù
ä÷ãöä äùòî íùá '÷ð åæ 'éçáî úëùîðä ä÷ãöä
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רפל"ז.12. ח"א ט.13.כנ"ל יא, ה.14.ישעי' מ, ˘ËÈÏ"‡:15.שם ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ו לב, תהלים Î"˜16."מפרשים ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."בארוכה סכ"ה א.17."אגה"ק י, טו.18.ב"ב יז, ג.19.תהלים יז, ˘ËÈÏ"‡:20.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

ובכ"מ". וישב ר"פ תו"א - ברוחניות וזהב כסף ספ"א.21."שהם ח"א תניא יא.22.ראה קג, ˘ËÈÏ"‡:23.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
א". צה, "ח"ב
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`lelסד 'i iyily mei Ð ai zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  י' שלישי יום
,236 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äùòî 'éäå ù"æå,hiw 'nr cr:íúàèç ìë

Bæ äðéçaîn -rah,dnypay zepngxdäNòî" íLa úàø÷ð ¦§¦¨¦§¥§¥©£¥
Bà ,äNòð øákL øác ìò ìôBð "äNòî" íL ék ,"ä÷ãvä©§¨¨¦¥©£¤¥©¨¨¤§¨©£¨
óàå ,ãéîz ìéâøå äåää øác àéäå àìénî ãéîz äNòpL¤©£¨¨¦¦¥¨§¦¨¨©Ÿ¤§¨¦¨¦§©

ïàk,dnypay zirahd zepngxdn `ad dwcvd oipra -éøä ¨£¥
úeðîçøäå ãñçä úcî¦©©¤¤§¨©£¨
ìk úBLôða äòaèäª§§¨§©§¨

øákî ìàøNé úéaixd - ¥¦§¨¥¦§¨
y xac dfxak,dyrp

ïúeàéøa úòî¥¥§¦¨
ìzLäååéúBcnî ïúeìL §¦§©§§¨¦¦¨
øaúéáeúkL Bîk ,C24: ¦§¨¥§¤¨

,"'eë åétàa çtiå"- ©¦©§©¨
oey`xd mc` ly eteba
ep`e ,miig ly dnyp

mixne`25zqpkd lr
:icedia dnypdäzàå"§©¨

çôðc ïàîe" ,"éa zçôð̈©§¨¦©§¨©
"'eë26,,gtp ekezn -

,ezeiniptne ezeikezn
dnypdy dpeekd lynpae
,zewl`d zeiniptn d`a

,dnypa ,da yi - jxazi eizecn zeiniptn d`a `idy oeeik ,ixd
,cqgd zcn zexabzd mr cgi ,jxazi eizecn ly zeiniptd oipr

.seba dzqipke dzcixi f`níBéå íBé ìëa íâåd"awd -Báeèa §©§¨¨§
,úéLàøá äNòî Lcçîzecnd ly ozeycgzd llek - §©¥©£¥§¥¦

ixd ,dhnl dnypl xy`ae ,dlrnlyíéø÷aì íéLãç"å©£¨¦©§¨¦
"'eë27.dpyi cinz ixdy ,cinz dyrpy ,"dyrn" yexit df -

dyrn" oipr df ixd ,dly mingxd zcne dnypa zeycgzdd
ipa rahay zepngxd zcn cvn ziyrp dwcvd ,"dwcvd

.l`xyiì CàïBL ©§
àlà ìôBð Bðéà "äãBáò"£¨¥¥¤¨
äNBò íãàäL øác ìò©¨¨¤¨¨¨¤
òáè ãâð äîeöò äòéâéa¦¦¨£¨¤¤¤©

,BLôðrbiizdl eilry - ©§
rah cbp zeyrl envr mr
eytp ly rahd oky ,eytp
,z`f zeyxdl dvex epi`
Bòáè ìhánL ÷ø©¤§©¥¦§
ïBöø éðtî BðBöøe§¦§¥§
ïBâk ,àeä-Ceøa ïBéìòä̈¤§¨§
äøBúa Bîöò òbéì§©¥©©§§¨
éevî ãò" älôúáe¦§¦¨©¦

Lôpä28."'eëxac - ©¤¤
dvex ytpd rah oi`y
`ed `l` ,ezeyxdl
cbpk envr mr rbiizn

.eytp rah,ä÷ãvä úåöîa ïàk óàå`id dceard -ïzì- §©¨§¦§©©§¨¨¦¥
zzlî øúBé äaøäxy` -BðBöøe Búeðîçø òáh,zzl - ©§¥¥¦¤©©£¨§

äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîàL Bîëe29÷eñt ìò30ïúð" : §¤¨§©¥¦§¨¦§¨¨©¨¨Ÿ
."'eëå íéîòt äàî elôà" ¯ "ïzz¦¥£¦¥¨§¨¦§

ä÷ãvä äNòî äéäå" :áeúkL eäæåmely -ä÷ãvä íbL ," §¤¤¨§¨¨©£¥©§¨¨¤©©§¨¨
-ét-ìò-óà ¯ "äãBáò" íLa àìå "äNòî" íLa úàø÷pä©¦§¥§¥©£¤§Ÿ§¥£¨©©¦

àzúìc àúeøòúà"a ïë¥§¦§¨¨¦§©¨
,"àìéòìc àúeøòúà- ¦§¨¨¦§¥¨

dwcvd zcear ici lr
ziyrp dhnly
,dlrnl zexxerzd

øøBòîici lr - §¥
,dhnln zexxerzddéelb¦

àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà¥¨
äòtLäå äaø äøàäa§¤¨¨©¨§©§¨¨
íBìL" äNòðå ,äîeöò£¨§©£¨¨

"åéîBøîamixya - ¦§¨
,dlrnly zecnae

ly xye cqg ly xy ,l`ixabe l`kin zellkzd didzy
,cqga wznez dxeab xy`e ,dxeab.ähî ìL àéìîôa íâå- §©§¨©§¨¤©¨

,dhnly zenleraälbúé àì ¯ ìôMä äfä íìBòaL ÷ø©¤¨¨©¤©¨¨Ÿ¦§©¤
øeøaäå íBìMä,rxdn aehd ly -ãò áBhäî òøä ãeøôe ©¨§©¥¥¨©¥©©

"õ÷ úò",rxd ly - ¥¥
økæpk ,úeìbä ïîæa àìå§Ÿ¦§©©¨©¦§¨
"ïè÷ íìBò"a ÷ø .ìéòì§¥©¨¨¨¨
úò" ìëa ¯ íãàä àeä¨¨¨§¨¥

,älôz Bæ ,"àöî- §Ÿ§¦¨
" z`xwpdmelyixdy ,"

oipr dyrp dltza mb
aehd ly xexiade melyd

,rxdn:áeúkL Bîk§¤¨
÷ãöa",dwcva -äæçà §¤¤¤¡¤

éðô.ìéòì økæpk ,"E- ¨¤©¦§¨§¥
ziniptd zelbzddly

.melyd oipr epyi f`y dltzd zrya dlbzny zewl`Cà©
òøä úBéäì ìëeé älôzä øçà,ytpay -ì÷a øBòðå øæBç ©©©§¦¨©¦§¨©¥§¥§©
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äùòðù åà äùòð øáëù øáã ìò ìôåð äùòî íù éë
ïàë óàå ãéîú ìéâøå äååää øáã àéäå àìéîî ãéîú
úéá ìë úåùôðá äòáèåä úåðîçøäå ãñçä úãî éøä
åéúåãîî ïúåìùìúùäå ïúåàéøá úòî øáëî ìàøùé
çôðã ïàîå éá úçôð äúàå 'åë åéôàá çôéå ù"îë 'úé
úéùàøá äùòî ùãçî åáåèá íåéå íåé ìëá íâå 'åë
ìôåð åðéà äãåáò ïåùì êà .'åë íéø÷áì íéùãçå
ãâð äîåöò äòéâéá äùåò íãàäù øáã ìò àìà
ïåöø éðôî åðåöøå åòáè ìèáîù ÷ø åùôð òáè
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:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."פ"דֿה ˘ËÈÏ"‡:10."עדיות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."א רמה, זח"ג כ"ק 11."ראה (הערת קצת" עיון צריך "הלשון

ותיקונים"). ב"הערות שליט"א אדמו"ר



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

סז lel` `"i iriax mei Ð bi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

;ïç éòãBéì òeãikcqgy zexnly ,dlawd zxez icnell - ©¨©§§¥¥
,z`f lka ,dipyl zg` zecbepn zecn ,zeiktd ixd od dxeabe
on mb da yi dxeabe ,dxeabd on mb da yi cqgy df cvn

,zecgeine zecg`zn od - cqgdáéúëãëeaezky enke -12 §¦§¦
úcî àeäL ,íäøáàa§©§¨¨¤¦©
äzò" :äáäàäå ãñçä©¤¤§¨©£¨©¨
íéäìà àøé ék ézòãé̈©§¦¦§¥¡Ÿ¦

,"äzàz` caer dz` - ©¨
zcna jxazi myd

,dxeabde d`xidéãé-ìò©§¥
,äøeábä úcî LálL- ¤¨©¦©©§¨

,ely "mvr"d dzid `ly
dtqede yeal enk `l`

,ezenvrlúà ã÷òiå"©©£Ÿ¤
úà çwiå" ,"Bða ÷çöé¦§¨§©¦©¤

"'eë úìëànä13.- ©©£¤¤
,ecigi epa z` hegyl
zilkz ly oipr ixd dfy
,mdxa`ay ,ixd .dxeabd
,cqgd yi` mvra didy
mday mipnf elv` eid
,dxeabd zcn ea dzlbzp
hegyl zepekp icil cr

.wgvi epa z`äîe©
:áeúkä øîàM¤¨©©¨

"éáäà íäøáà"14e- ©§¨¨Ÿ£¦
xg` weqta15:xn`p,"÷çöé ãçô"`id mdxa` zceary - ©©¦§¨

.dxeabde cgtd zcna - wgvi zceare ,dad`de cqgd zcna
z` caer mdxa`y ,mcew xn`py dnl m`ez df ,`eti` ,cvik
jxazi myd z` caer wgvie ,dxeabd zcna mb jxazi myd

?"dad`de cqgd zcna mbàeä äfä ìcáääå Løôää äpä¦¥©¤§¥§©¤§¥©¤
çöé úcîaL ,íìòäå éelb úðéçáaãçtä ÷,dxeabde -àeä ¦§¦©¦§¤§¥¤§¦©¦§¨©©©

äáäàäå ,éelb úðéçáa,cqgde -íìòä úðéçáa úøzñî ¦§¦©¦§¨©£¨§ª¤¤¦§¦©¤§¥
.íBìMä-åéìò eðéáà íäøáà úcîa Côääå ,øzñäå- §¤§¥§©¥¤§¦©©§¨¨¨¦¨¨©¨

dad`de ,xzqde mlrd zpigaa elv` md dxeabde cgtdy
.ielib zpigaa cqgde:íBìMä-åéìò Cìnä ãåc øîàL eäæå§¤¤¨©¨¦©¤¤¨¨©¨
dxeab zpiga `edy -16:."'Bâå Eáeè áø äî"xy`" miiqne - ¨©§§

zptv,"ji`xilàéä øLà ãñçäå áBhä úcnL ,øîBìk§©¤¦©©§©¤¤£¤¦
úðéçaî BúîLð LøML éî ìk ìöà øzñäå íìòä úðéçáa¦§¦©¤§¥§¤§¥¥¤¨¦¤Ÿ¤¦§¨¦§¦©

,ìàîN,dxeabd zpiga -àø÷pä,dxeabd zpiga -íLa §Ÿ©¦§¨§¥
éàøé","E- "l`ny"d zpigan eznyp yxeyy in zceary - §¥¤

,mevnve dxeab ,d`xi zpigaa `id,éànL-úéa úcîk- §¦©¥©©
`idy `l` ,dxeabde "l`ny"d zpigan `ed myxey xen`ky

,cqgde aehd zpigan mb dlelkæeðbä áBè àeäL óà äpä¦¥©¤©¨
ïeôöå,ieliba ixd mlv` `id dxeabde d`xid zcn ,oky - §¨

ãñçäå älãbä úcî Bîk ãàî ìBãâå áø àeä ïë-ét-ìò-óà©©¦¥©§¨§Ÿ§¦©©§ª¨§©¤¤
,ïéîé úðéçanL Lnîcqgd zcn mlv`y zexnl ,xnelk - ©¨¤¦§¦©¨¦

ef `iddlelkdixd `ed mznyp yxey oky) dxeabd zpigaa
lka - (cqgn mb lelk `edy dn `l` df oi` ,dxeabd zpigan

dpiga mb z`fefaeh ly
"ax" zpigaa `id cqge
cqgd zpiga enk "lecb"e

."oini"ayïäézLe- §¥¤
cqgd zpigazpigany

cqgd zpigae ,"oini"d
zpigaa dlelkd
,dxeabde "l`ny"d

odizyéelb úðéçaî ïä¥¦§¦©¦
.øeòLå äcîe ìeáb éìa§¦§¦¨§¦
cqgd zcn ixd dfy -
ielib ly oipr - dlecbde
oky ,leab ilae dcn ila
df ieliba leabde dcind
,dxeabd zcnn mi`a
,cqgd zcn cvn eli`e
ilae dcn ila `ed ielibd

.leabäî" :áeúkL eäæå§¤¤¨¨
øîBìk ,"Eáeè áø- ©§§©

ipy lr aqen dfy
"zptv"d lr mb ,mipiprd

,"ja miqeg"d lr mbeéìa§¦
éàøéì zðôö øLà" áBhä ïéa ,äcîe ìeáb,"Eaehd - §¦¨¥©£¤¨©§¨¦¥¤

,xzqde mlrdayïéáe,aehd -zìòt øLà","Ca íéñBçì ¥£¤¨©§¨©¦¨
,ïéîé úðéçanL ïBçhaä éìòa íäLxeyw oeghad oipr oky - ¤¥©£¥©¦¨¤¦§¦©¨¦

,eze` ade` `edy ade` el yiy in enk ,xnelk .dad`d oiprl
`a oeghad oipr mb jk ,aeh wx el dyri fldy ghea `ed ixd
`id mzceare "oini"d zpigan mdy dl` ixd ;dad`d cvn

,oegha ilra md - dad`e cqg zpigaaàeä íáeèå ícñçå§©§¨§¨
ãâð" úeèMtúäå éelb úðéçáa ïk-íbipta -àìå ,"íãà éða ©¥¦§¦©¦§¦§©§¤¤§¥¨¨§Ÿ

.ììk øzñäå íeöîö úðéçáaweqtdy dn uxezn jka - ¦§¦©¦§§¤§¥§¨
xy`"a ligznzptvmiiqne ,xzqene oetv cqgdy ,"ji`xil

ja miqegl zlrt"a"mc` ipa cbpipa ipta ,ieliba `ed cqgdy ,
lv` `edy cqgd :cqg ibeq ipy zece` o`k xaecn ,oky - mc`
miqeg"d lv` `edy cqgde ,mlrde xzqda `edy ,"ji`xi"
mlv` cqgde - "oini"d zpigan mdy oeghad ilra lv` ,"ja

.ielb `edáeúkM äîe)(zptv xy`)" -éàøéì"àìå "E ©¤¨¦¥¤§Ÿ
éàøéa","Edpyiy cqgd zpiga zece` xaecn m` ,ixdy - ¦¥¤

lv`" xnel jixv did ,myd i`xiaaezkyk j` ,"ji`xi
"lozipd dlrnly cqgd zece` xaecny ixd d`xp "ji`xi

xkykl?mi`xiíìòä úðéçáa àeäM äî ìkL íeMî eðéä©§¦¤¨©¤¦§¦©¤§¥
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ùã÷ä úøâà
éë éúòãé äúò äáäàäå ãñçä úãî àåäù íäøáàá
ãå÷òéå äøåáâä úãî ùáìù é"ò äúà íéäìà àøé
øîàù äîå .'åë úìëàîä úà ç÷éå åðá ÷çöé úà
ùøôää äðä ÷çöé ãçôå éáäåà íäøáà áåúëä
÷çöé úãîáù íìòäå éåìéâ 'éçáá àåä äæä ìãáääå
'éçáá úøúåñî äáäàäå éåìéâ 'éçáá àåä ãçôä
øîàù åäæå ä"ò à"à úãîá êôéääå øúñäå íìòä
ãñçäå áåèä úãîù øîåìë 'åâå êáåè áø äî ä"òäã
ùøåùù éî ìë ìöà øúñäå íìòä úðéçáá àéä øùà
.ù"á úãîë êéàøé íùá '÷ðä ìàîù 'éçáî åúîùð
ìåãâå áø àåä ë"ôòà ïåôöå æåðâä áåè àåäù óà äðä
ïéîé 'éçáîù ùîî ãñçäå äìåãâä úãî åîë ãàî
ù"æå .øåòéùå äãîå ìåáâ éìá éåìéâ 'éçáî ïä ïäéúùå
øùà áåèä ïéá äãîå ìåáâ éìá øîåìë êáåè áø äî
éìòá íäù êá íéñåçì úìòô øùà ïéáå êéàøéì úðôö
'éçáá ë"â àåä íáåèå íãñçå ïéîé 'éçáîù ïåçèáä
íåöîö úðéçáá àìå íãà éðá ãâð úåèùôúäå éåìéâ
íåùî åðééä êéàøéá àìå êéàøéì ù"îå) .ììë øúñäå
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יד.12. כב, י.13.וירא כב, ח.14.שם מא, מב.15.ישעי' לא, א.16.וישלח רד, זח"ג



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

`lelסח `"i iriax mei Ð bi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

Bçîa óebä CBz úLaìî dðéà Bæ äðéça äpä ,äîLð ìëa§¨§¨¨¦¥§¦¨¥¨§ª¤¤©§Ÿ
,Baìå,ef dpiga helwl milk mpi` alde gend oky -àlà §¦¤¨

éwî úðéçáa àeä,äìòîlî ó,dnypl lrn -àéä íMîe ¦§¦©©¦¦§©§¨¦¨¦
äðéça úeøøBòúäì íéëéøvä íézòì Baìå Bçîì äøéàî§¦¨§Ÿ§¦§¦¦©§¦¦§¦§§§¦¨

øéàúå øøBòúzL ,Bæ¤¦§¥§¨¦
àáì éãk ,Baìå Bçîì§Ÿ§¦§¥¨Ÿ
ìòôa äNòî éãéì¦¥©£¤§Ÿ©

.(Lnîin lynl - ©¨
`id dwcva ezceary
,leabe xeriya cinz
mrtÎi` elv` didz
cqgdn dcnd zelbzd
izla `edy ely xzqpd
ila dwcv zzl ,laben
.'eke ,leab ilae dcn

,ïk ìò øîàåokle - §¨©©¥
,xne` `edáø" øLà£¤©

,"ìàøNé úéáì áeè§¥¦§¨¥
ïeôväaehdy dl`a - ©¨

,mlv` mixzqen cqgde
,éeìbäåcqgdy dl`a - §©¨

,ielib zpigaa `ed mlv`
ìeáb éìa úðéçáa àeä¦§¦©§¦§

,óeba úLaìîä íúBLôð Cøò éôì äcîeepi` ixdy - ¦¨§¦¤¤©§¨©§ª¤¤©
`ed llkay `xap ly cqg ixd df oky ,izin` leabÎila

,leab ila ixd df mdizeytp jxr itl j` ,labeníb ïëì̈¥©
ìBãbä Ecñç úcîa íänò âäðúz 'ä äzàcqg - ©¨¦§©¥¦¨¤§¦©©§§©¨

zpigaaydlecb,zelylzydn dlrnly cqg ,ìeáb éìa§¦§
."ãñç áø" àø÷pä ,úéìëúåly mzq cqg `l - §©§¦©¦§¨©¤¤

" zpigaay zelylzydxirf" zpigaay cqg `l` ,"oitp`ax
ly cqg - "cqg"jix`."oitp`ãñç úéàå ãñç úéàc17:- §¦¤¤§¦¤¤

,cqga zepiga izy opyi ,cqg yie cqg yiúéà,yi -ãñç ¦¤¤
,íìBò`ed mler oky ,laben cqg xnelk ,mler ly cqg - ¨

,laben ixd,íBìLå-ñç ïécä úcî Búnòìe Bcâðk LiL¤¥§¤§§ª¨¦©©¦©§¨
áø" àø÷pä ïBéìò ãñç ìáà .Báeèå Bcñç íöîöìe èòîì§©¥§©§¥©§§£¨¤¤¤§©¦§¨©
Bcñç áø íöîöìe èòîì ïécä úcî Bcâðk ïéà ¯ "ãñç¤¤¥§¤§¦©©¦§©¥§©§¥Ÿ©§

,úéìëúå ìeáb éìa èMtúälîjynpyk `lina ixd - ¦§¦§©¥§¦§§©§¦
,leab ila ,zilkza aehe cqg df ,df cqgnCLîð àeä ék¦¦§¨

"ïéîìò ìk ááBñ" úðéçaî,dlabde "mler"n dlrnly - ¦§¦©¥¨¨§¦
,"ïéøéîè ìëc àøéîè"emb dnlrpe dxinh `idy dpiga - §¦¨§¨§¦¦

,minlrpe oixinh mdy zenlerd iabl."ïBéìò øúk" àø÷pä©¦§¨¤¤¤§
,"siwn"e "xzk" ly dpiga -:áeúkL eäæåmiweqta - §¤¤¨

okn xg`ly18:íøézñz"©§¦¥
éðt øúñaíðtöz 'Bâå E §¥¤¨¤§¦§§¥

:"'Bâå äkñadpigaa - §ª¨§
cqg ,siwne dkeq ly
zelylzydn dlrnly
"xzk" zpigany cqg -

."siwn"e
ø"åîãà ÷"ë úôñåä

à"èéìù
ycewd zxb`n mxend
xiv ici lr dzidy l"pd

dwcv ziiabl 'ekelit`c
mdy el`dfa 'd icaer
myxyyl`nydn,

b"cv - y"ak md elit`e
dwcvl migxken oi`y)
(i"q w"db`a z"pyncr)

"epnz `l ikax" - ("
"c`n lecbecqgdmday

yxetnke ."ynn lreta dyrn icil `a" "mikixvd mizrl"e
w"db`d meiqa`lyxagnd oe`bd ipa 'iy mipaxd i"r" qtcp
l"fe "r"p l"f19:äìàä íéøáãä øçàå,ef ycew zxb`ay -

áåè áø øøåòì éúìàùá éùôðizla ote`a cqgd zcn -
,laben,åðéîåìù éùðà ìë áìá ïåôöäå æåðâädlbziyïî

äùòî éãéì àáì ,éåìéâä ìà íìòää,lreta -
'äì íãé úåàìîì,dwcvzpizp ici lr -ìò ,äáçøå äàìî ãéá

øéö éãé,gily -'åë äæ áúë øñåî ,ïîàð`gely"d didy -
,owfd epax glyy "`pngxcïéáîì éãå,,úøâàá áåúëù åîë

.ïéáîì éãå êøöð àìù úîçî åáúåë éðà ïéàå
.äöéôç ùôðå áìî íîåìù ùøåã íùôð áäåà ã"ëä

êåøá 'ø áøä åðáøå åðøåî éáà éðåãàì ïá ïîìæ øåàéðù
`"g zekiiy wznei l"pd t"r" :siqen `"hily iaxdo`kl

`ed xywd `l`] ."[...yi` lk dpd" dlgzdd l"v dxe`klc]
.[dwcv zece` o`k xaecny iptn -
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ùã÷ä úøâà
'éçá äðä äîùð ìëá íìòä úðéçáá àåäù äî ìëù
àåä àìà åáìå åçåîá óåâä êåú úùáåìî äðéà åæ

é÷î úðéçááåáìå åçåîì äøéàî àéä íùîå äìòîìî ó
øéàúå øøåòúúù åæ 'éçá úåøøåòúäì íéëéøöä íéúòì
.(ùîî ìòåôá äùòî éãéì àáì éãë åáìå åçåîì
éåìâäå ïåôöä ìàøùé úéáì áåè áø øùà ë"ò øîàå
úùáåìîä íúåùôð êøò éôì äãîå ìåáâ éìá 'éçáá àåä
êãñç úãîá íäîò âäðúú 'ä äúà íâ ïëì óåâá
ãñç úéàã .ãñç áø '÷ðä úéìëúå ìåáâ éìá ìåãâä
åúîåòìå åãâðë ùéù íìåò ãñç úéà .ãñç úéàå
ãñç ìáà .åáåèå åãñç íöîöìå èòîì å"ç ã"äãî
íöîöìå èòîì ã"äãî åãâðë ïéà ãñç áø '÷ðä ïåéìò
àåä éë úéìëúå ìåáâ éìá èùôúäìî åãñç áåø
øúë '÷ðä ïéøéîè ìëã àøéîèå ò"ëåñ 'éçáî êùîð
:'åâå äëåñá íðôöú 'åâå êéðô øúñá íøéúñú ù"æå ïåéìò
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.17:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ב קלג, ואילך.18."זח"ג שם לא ע'19.תהלים תש"מ) (קה"ת, הזקן  אדמו"ר קודש אגרות ראה
ואילך. מז



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

סט lel` a"i iying mei Ð ci zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  י"ב חמישי יום
אגרת יד  ,kw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...øøåòì .ãé,240 'nr cr.äìòî äìòîì

.ãéepax azk ("ycwd zxb`" df wlga zeqtcpd) ycew zexb`n zeax

ux` zwcvl xywa cgeinae ,llka dwcvd oipr lr xxerl xywa owfd

iaxe wecexedn rlrcprn iax ly `yicw `ixagd zwfgdl ,l`xyi

llek" ici lr ,(l`xyi ux`l elry) mdicinlze wqil`wn mdxa`

.owfd epax cqiy "c"ag

,(c"i oniq) ef ycewd zxb`a

,cgeina owfd epax yibcn

l`xyi ux`l dwcvdy

xzia dpy lk ozpidl dkixv

dtqedae ,zeki`a zeig

xacdy itk - zenka zepizpa

zeigd ly zipgexd dkynda

`idy ,l`xyi ux`a ziwl`d

.oldl xiaqiy itk ,dfk ote`a

dpeekdy ,ligzn owfd epax

z` xxerl ,`id ef zxb`a

daigde dpyid dad`d

,(l`xyi ux`) ycewd ux`l

zxrea didz dad`dy

ynn meid eli`k ,y` ityxk

gexd - epilr egex 'd ozp

lkae dagx cia zzl daicpd

.xzeie xzei dpy

dzernyn "dpyid dad`d"

daigde dad`d ,dxe`kl

dwcv oipra dxxyyefcin

cqi owfd epaxyk ,dligza

daige dad` jezn df did ,ycg xac ly erah itky ,"llek"d z`

ux`l dwcvd zevna owfd epax mze` dkify zekfd cvn ,zecgein

zxb` owfd epax azek okl ,ef dad` dylgp onfd xaryn j` ,l`xyi

.dligza dzidy itk dad`d z` ycgn xxerl ick ,ef

,Lãwä õøà úaçå äðLéä äáäàä úà øøBòìux` - §¥¤¨©£¨©§¨¨§¦©¤¤©Ÿ¤
,l`xyi,÷îò áìå Léà áøwî Là étLøk úøòBa úBéäì¦§¤¤§¦§¥¥¦¤¤¦§¥¨Ÿ

ácðúäa ,äáéãð çeø ,eðéìò Bçeø 'ä ïúp Lnî íBiä elàk§¦©©¨¨©¨¥©§¦¨§¦§©¥
,éeaø øçà éeaøa ,äáçøe äàìî ãéa ,'äì íãé úàlîì íò̈§©Ÿ¨¨©§¨§¥¨§¨¨§¦©©¦

,äðLa äðL écî,dtqeda epzp dxary dpyay had ilany - ¦¥¨¨§¨¨
,dtqed lr dtqed - ztqep dtqeda dipyd dpya epzpCìBä¥

õøàì øéànä "ïBéìòä Lã÷" úcîk ,Làø äìòîì äìBòå§¤§©§¨Ÿ§¦©Ÿ¤¨¤§©¥¦§¤¤
,Lãwäycew" z`xwpd "dnkg"d zxitqe zpiga dxi`n da - ©Ÿ¤
,"oeilrd,ãéîz äaøúîe Lcçúnä"oeilrd ycw" zpiga - ©¦§©¥¦§©¤¨¦

dxi`n `id ,cinz daxzne zwfgzn ,l`xyi ux`a dxi`nd
,zeki`a ycg xe`a zycgzne ,zenk xzia:áéúëãkenk - §¦§¦

aezky1:éäìà 'ä éðéò ãéîz",da E,l`xyi ux`a -úéLøî ¨¦¥¥¡Ÿ¤¨¥¥¦

;"äðL úéøçà ãòå äðMäitk) `ed ,dlrnl "mipir" - ©¨¨§©©£¦¨¨
,dnkg zpigay epiide ,"dnkg" zpigal iepik (oldl xiaqiy

igzn ,cinz my (dxi`n) `id ,"oeilrd ycw"seq cr dpyd zl
"dnkg"d zpigay weqtdn micnl ji` xiaqdl ick ,j` .dpyd
,l`xyi ux`a dxi`nd

xzia mrt lka `idieaix
zeycgzdeepax micwn -

:dl`ya owfdéàäcdn - §©
,aezkyúéøçà ãòå"§©©£¦

,äøBàëì ïáeî Bðéà "'eë¥¨¦§¨
Bæ äðL úéøçàa éøäL¤£¥§©£¦¨¨
,äiðL äðL úìçúî©§¤¤¨¨§¦¨
øîéîì-déì-éåä ïk-íàå§¦¥¨¥¥§¥©
,xnel jixv did -

:"ãòå íìBòì"xe`dy - §¨¨¤
dlrnly "mipir"d ly

?cinz my xi`n
ét-ìò ,ïáeé ïéðòä Cà©¨¦§¨¨©¦

áeúkM äî2'ä" : ©¤¨
,"õøà ãñé äîëça§¨§¨¨©¨¤
"äðBéìòä õøà"ä ãBñiL¤§¨¤¤¨¤§¨
àlîî" úðéça àéä ¯¦§¦©§©¥

,"ïéîìò ìk"zekln" - ¨¨§¦
"zeliv`"d mler ly
iptn "ux`" z`xwpd
dpexg`d dxitqd `idy
,zepeilrd zexitqdn
ux`d" efy ,mzeigdl mi`xapae zenlera zyalzn `ide

,"dpeilrdåux` -"õôç õøà" àéä ¯ äðBzçzäux` - §©©§¨¦¤¤¥¤
,"utg ux`" z`xwpd l`xyidcâðk úðåënäux`d cbpk - ©§ª¤¤§¤§¨

,dpeilrdå ,Lnîl`xyi ux` -dîL ìò úàø÷ðmy lr - ©¨§¦§¥©§¨
,dpeilrd ux`däpä ,"íéiçä õøà",df ceqi -CLîð àeä ¤¤©©¦¦¥¦§¨

,äàlò äîëç úøàäå úëLîäî,dpeilr dnkg -øB÷î ¥©§¨©§¤¨©¨§¨¦¨¨§
,íéðBéìòä íéiçä,dlrnly "miig" zpigan -:áéúëãk- ©©¦¨¤§¦§¦§¦

aezky enk3:."'eëå äéìòa äiçz äîëçä""dnkg"ny ixd - ©¨§¨§©¤§¨¤¨§
ux`l ceqid jynpef"dnkg"ne ,"ux` cqi dnkga" dfy ,

,zeliv`c zekln - dlrnly ux`a ,"ux`" zpigaa xi`n
.l`xyi ux` - dhnly ux`aeBæ äëLîäå äøàäådxi`nd - §¤¨¨§©§¨¨

,dpeilrd dnkgdn "ux`"aLnî Lãç øBàa úLcçúî àéä¦¦§©¤¤§¨¨©¨
,äðLå äðL ìëaedenk did `ly ycg xe` xi`n dpy lky - §¨¨¨§¨¨

,dfk xe` mrt s`úéìëúa ãçà Búîëçå Cøaúé àeä ék¦¦§¨¥§¨§¨¤¨§©§¦
óBñ ïéàL ,"àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà" íLa àø÷ðå ,ãeçiä©¦§¦§¨§¥¥¨¤¥
Cøaúé epnî CLîpä úeiçäå øBàä úlãâe úìòîì õ÷ ïéàå§¥¥§©£©§ª©¨§©©©¦§¨¦¤¦§¨¥
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

`lelע b"i iyiy mei Ð ci zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  י"ג שישי יום
,240 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðùå äðù ìëáå,`kw 'nr cr:ì"ãå ú"éùòá

íeøì ,úéìëúå õ÷ ïéà ãò ,éelò øçà éelòa ,Búîëçîe¥¨§¨§¦©©¦©¥¥§©§¦§
.äìòî äìòîì úBìònä©©£§©§¨©§¨
seq oi`y oeeik ixd -
zepeilrl zilkze
zekynpd zekyndd

ixd ,dpeilrd dnkgdn ,"d`lir dnkg"ndnk cr had ilan
xe`d ,dbixcna ,dlrp
- dxary dpya jynpy
dlrp xe` jynidl leki

.dycgd dpya xzei

äàlò äîëçî øéàîe ãøBé äðLå äðL ìëáe4dnkgdn - §¨¨¨§¨¨¥¥¦¥¨§¨¦¨¨
,dpeilrdíìBòî ïéãò øéàî äéä àlL ,Lcçîe Lãç øBà¨¨§ª¨¤Ÿ¨¨¥¦£©¦¥¨

,äðBéìòä õøàì,ycegne ycg `ed "dnkg"n jynpd xe`d - ¨¨¤¨¤§¨
dlrnly "seqÎoi`"n ycg xe` jynp dnvr "dnkg"ay

jynp df xe`e ,"dnkg"n
,"dpeilrd ux`"aøBà ék¦

÷lzñî äðLå äðL ìk̈¨¨§¨¨¦§©¥
ì-Làø áøò ìëa BLøL §¨§§¨¤¤Ÿ

äðMäÎy`x axr lka - ©¨¨
ly xe`d wlzqn dpyd
eyxeyl ztlegd dpyd
,"seqÎoi` xe`" zEnvra

ãçäLkL,dpald - §¤©Ÿ¤
,Ba äqkúîy`x - ¦§©¤

ycegdy bg" `xwp dpyd
"ea dqkzn5dpald ,

,f` dxi`n dppi`
zeipgexa xacd zernyne
,"zekln" zpigay ,`id
z` dignd xe`d
- mi`xapde zenlerd
- (dpal) "`xdiq" `xwpd
,eyxeyl wlzqne mlrzn
úòé÷z éãé-ìò Ck-øçàå§©©¨©§¥§¦©
CLîð úBlôzäå øôBL¨§©§¦¦§¨

äîëç úâøãîaL øúBé äðBéìò äðéçaî ïBéìò Lãç øBà¨¨¤§¦§¦¨¤§¨¥¤§©§¥©¨§¨
,äàlò,dpeilr dnkg -,äéìò íéøcìå äðBéìò õøàì øéàäì ¦¨¨§¨¦¨¨¤¤§¨§©¨¦¨¤¨

,"dilr mixcle ux`l xi`nd" iehiad itk -úBîìBòä ìk íä¥¨¨¨
eðéäc ,äpnî íúeiç íéìa÷îä íéðBzçzäå íéðBéìòädn - ¨¤§¦§©©§¦©§©§¦©¨¦¤¨§©§

cvn dpnn df oi` ,xzei dpeilrd dpigadn zeig milawn mdy
`l` ,dnvrLaìîä Búîëçå àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàä ïî¦¨¥¨§¨§¨©§ª¨

,da,"dpeilrd ux`"a -:áéúëãkaezky enk -6:Enò ék" ¨§¦§¦¦¦§
,íéiç øB÷î`id ,miig ly xewnd `idy dpeilr dnkg - §©¦

,"seqÎoi`" mr zcge`ne dlha ,"jnr"EøBàaxi`nd - §§
,"dpeilrd ux`"l "dnkg"n,"øBà äàøðxi`nd xe`d - ¦§¤

,dpnn mzeig milawnd mi`xapd lkl "dpeilrd ux`"dn

äàlò äîëçî øéànä øBà eðéäc,dpeilrd dnkgdn - §©§©¥¦¥¨§¨¦¨¨
,ïç éòãBéì òãBpëå) íéiçä øB÷î,dlawd znkg irceil - §©©¦§©©§§¥¥

íéLãç ïéçî úìa÷îe ,äøéñpä àéä äðMä-Làø ìëaL¤§¨Ÿ©¨¨¦©§¦¨§©¤¤Ÿ¦£¨¦
.('eë øúBé íéðBéìòoiprl xywda dlawd zxeza oipr df - ¤§¦¥

y`xa zeklnd oipa
meia aezky itke ,dpyd
mei `ed) mc`d z`ixa
'd ltie" :(dpyd y`x
lr dncxz miwl`

"mc`d7zcxtd ,'eke
.deg dzpap epnny rlvd
dlawd zxeza aezk
mc`"l dpeekd mc`y
`"f zpiga ,"oeilrd
zecnd zpiga) zeliv`c
,(zeliv`d mler ly
"dncxz miwl` 'd ltie"e
`"fn oigend zewlzqd -
xacdy itk ,(zecndn)
lkydy dpiyd zrya
mikynp f`e ,wlzqn
"zekln"l miycg oigen
`ly) `"f ici lr `ly
,oky ,(zecnd ici lr
dl`d miycgd oigend
.`"f ici lr dlaiw "zekln"yk didy itk xy`n dlrnl md
ïéçî ïéëLîð ,íBéå íBé ìëa àeä ïk ,úeièøt éèøôáe¦§¨¥§¨¦¥§¨¨¦§¨¦Ÿ¦
íéðBLàøä ïéçî ïðéàå ,øçMä úlôz ìëa øúBé íéðBéìò¤§¦¥§¨§¦©©©©§¥¨Ÿ¦¨¦¦

,älôzä øçà e÷lzñpL,lenz` ly -.øúBé ïéäBáb ÷ø ¤¦§©§©©©§¦¨©§¦¥
íìBòä úeììëa ììk Cøãåzrya enk) mc`a wx `l - §¤¤§¨¦§¨¨¨

,mlerd lka `l` (dltzd,"ïéðL éôìà úéL"azyya - §¦©§¥§¦
mlerd meiw ly dpy itl`8,äðMä-Làø ìëa àeä ïk¥§¨Ÿ©¨¨

.äðMä-Làøå- miycg oigen mikynp dpydÎy`x lkay - §Ÿ©¨¨
.dycge dpeilr zeigéäìà 'ä éðéò ãéîz" :áeúkL eäæåE §¤¤¨¨¦¥¥¡Ÿ¤

,äîëçä øBà úøàäå úëLîäì íéepk íä "íéðéò"äL ,"dä¤¨¥©¦¥¦¦§©§¨©§¤¨©©¨§¨
"äãòä éðéò" íéîëç eàø÷ð ïëlL9,xe` xi`n mda oky - ¤¨¥¦§§£¨¦¥¥¨¥¨
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ïë úåéèøô éèøôáå ('åë øúåé íéðåéìò íéùãç ïéçåî
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

עי lel` c"i ycew zay mei Ð eh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  י"ד קודש שבת יום
אגרת טו  ,`kw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ìùî ïéáäì .åè,`kw 'nr cr.ïäî äìåìëä

,"mipir" iepika oiievnd dnkgdìàøNé õøàc àøéåà"å©£¦¨§¤¤¦§¨¥
"íékçî10.myy iptn ,mikgn l`xyi ux` ly xie`d - ©§¦

cinzy - "jiwl` 'd ipir cinz" ixd ,"dnkg"d zpiga dxi`n
."dnkg"d zpiga my dxi`nLîäå äøàäåàéäL óà ,Bæ äë §¤¨¨§©§¨¨©¤¦

ïë-ét-ìò-óà ,úéãéîz§¦¦©©¦¥
äâøãîe äðéçáa dðéà¥¨¦§¦¨©§¥¨

úçà,deeye -dcáì ©©§©¨
ìëaL àlà ,íìBò éîéî¦¥¨¤¨¤§¨

àeä äðLå äðLøBà ¨¨§¨¨
øBàä ék ,ïBéìò Lãç̈¨¤§¦¨
-Làøa øéàäå LcçúpL¤¦§©¥§¥¦§Ÿ
÷lzñî àeä ,äæ äðMä©¨¨¤¦§©¥
äðMä-Làø áøòa§¤¤Ÿ©¨¨

ì äàaä.BLøLjk - ©¨¨§¨§
`ed ,aey jynpd xe`dy
.xzei dlrpe ycg xe`

:áeúkL eäæå'd ipir"y - §¤¤¨
da "jiwl`úéLøî"¥¥¦

"äðL úéøçà ãòå äðMä©¨¨§©©£¦¨¨
.dcáìaezk `le - §©¨

ik ,"cre mlerl"
axrae ,dpy dze`l wx `id dpydÎy`xa zkynpd dkyndd
.xzei dlrpe ycg xe` jyniiy ick zwlzqn `id dpydÎy`x

áéúk ïëìå,aezk -'à øñç "úéLøî"zeidl jixv didy - §¨¥§¦¥¥¦¨¥
- s"l` ila aezk o`ke (y"ixd ixg` s"l`a) "ziy`x" aezk

:`ed ,zeinipt it lr xac ly enrheøBàä úe÷lzñä ìò æîBø¥©¦§©§¨
äðMä-Làø ìéìa ÷lzñnLmlerd ly zeigd zeinipt f`y - ¤¦§©¥§¥Ÿ©¨¨

"zekln"d zeinipt ,"zeklnd ziilr" f` oky ,zewlzqda `id
,zewlzqde dilra zcnerãøBiL ,úBòé÷zä øçà ãòixg` - ©©©©§¦¤¥

,zeriwzdéîéî ïéãò øéàî äéä àlL øúBé ïBéìò Lãç øBà¨¨¤§¥¤Ÿ¨¨¥¦£©¦¦¥

õøà"a øzzñîe Laìúî àeäå ,äæk ïBéìò øBà íìBò¨¤§¨¤§¦§©¥¦§©¥§¤¤
äìòîlL "íéiçälk xewn ,"zeliv`"d mler ly "zekln"a - ©©¦¤§©§¨

,mi`xapde zenlerd,ähîlLådrtydd ,l`xyi ux`a - §¤§©¨
ux`a zeigd d`a dligza ,l`xyi ux` jxc zxaer df mlera
l`xyi ux`ne ,l`xyi
,mlerd lka zkynp `id
ìk úà úBéçäì§©£¤¨
äðL CLî ìk úBîìBòä̈¨¨¤¤¨¨
øzñääî Béelb Cà .Bæ©¦¥©¤§¥

,äfädidp df xe` - ©¤
miigd ux`a xzqen
icke ,dhnlye dlrnly
rtyeie dlbzi df xe`y
zenlera zeig rty

df ixd ,mi`xapaeéeìz̈
íéðBzçzä äNòîa§©£¥©©§¦
íúáeLúe íúeëæe§¨§¨¨

,äáeLz éîé úøNòa- ©£¤¤§¥§¨
,ekfy zekfd zcn itk
jyna eyry daeyzde
,daeyzd ini zxyr
y`xa jynpy xzei dlrpde ycgd xe`d dlbzn dcn dze`a

,dpyd:ïéánì éãå§©©¥¦
:mekiqlxi`nd "zeliv`"c "dnkg" ly iwl`d xe`dy ,ef zxb`a xaqed

xe`e ,xe` xzei ,zeki`ae zenka dtqeda dpy lka `ed ,l`xyi ux`a

,dfk ote`azeidl dkixvl`xyi ux` lydwcvddfÎjxcÎlr .xzei dlrp

xacdy ,`vei zxb`d meiqn .zeki`ae zenka dtqeda ozpiz dpy lkay

ick ixd - xzqd ly ote`a cxiy xe`dy ,xe`d zelbzdl mb rbep

xzei l`xyi ux`l dwcvd ozn ieaixa xacd ielz - xzeie xzei dlbziy

.xzeie

.åèlye "zeliv`"d mler ly zexitqd xyr ,"zexitq xyr" oipr

dlawd zxeza iceqi oipr `id ,(ef zxb`a xaecn oda) zenlerd x`y

`ed - zenlerd zbdpde zenlerd z`ixa oipr lk .zeciqgd zxezae

"edil` gzt" xn`na xn`py itk ,"zexitq"d ici lr1`ed zp`" :

oinlr oeda `bdp`l oxitq xyr oedl opixwe oipewiz xyr zwit`c

- "seqÎoi` xe`" - dz` - "oiilbz`c oinlre oiilbz` `lc oinizq

xyr" mi`xwpd miyeal dxyr (zelbzdl mlrdn z`ad) zlv`d

.miielbd zenlerde elbzd `ly zenlerd mda bidpdl ,"zexitq

gek mbe "seqÎoi`" ly leabÎilad gekd mb `hazn zexitqd xyra

"ycewd zcear"a xne` `edy itk ,"seqÎoi`" ly leabd2xe`" :

jk ,leab lra izlaa gk el yiy myk ,`lekc `zenily `ed seqÎoi`

gk el oi`e leab lra izlaa gk el yi xn`z m`y ,leaba gk el yi

."`lekc `zenily `ed seqÎoi`e ezenily xqgn dz` ixd ,leaba

."leab"a gek mb el yie ,"leab ila"a gek el yi "seqÎoi` xe`" - xnelk

ixd ,"leab"a gek el oi`e "leab ila"a wx gek el yiy xn`z m` ,oky

.lkd ly zenilyd ixd `ed "seqÎoi` xe`"e ,ezenilya xqgn dz`

xe`"l didzy gxkdd on ,zenily `ed "leab"d oipry oeeik ,ixd

."leab"d gek ly zenilyd z` "seqÎoi`

"zexitq"a mi`a ,"leab"d geke "leab ila"d gek ,dl` zegek ipy

mdy ,zexitqd ly "zexe`"d :zenlerd zbdpde z`ixa ly ote`a

zpigaa mde ,"cqg" e` "dnkg" ly dlabde xeiv ila miheyt

"cner" `edy itk "leab ila"d gekd ly zelbzdd md - "seqÎoi`"

"dnkg" ly dlabde ihxt xeiv mdl yiy "milk"de ;"zexitq"d oipra

jynp "zexitq"d ici lre ."leab"d gek ly zelbzdd md - "cqg"e

xe`"nseqÎoi`bidpdle `exal - leab ilae seqÎoi` ly oipr `edy "

.milaben ixd mdy zenlerd z`
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ùã÷ä úøâà
àéäù óà åæ äëùîäå äøàäå íéëçî é"àã àøéåàå
éîéî äãáì úçà äâøãîå 'éçáá äðéà ë"ôòà úéãéîú
ïåéìò ùãç øåà àåä äðùå äðù ìëáù àìà íìåò
÷ìúñî àåä äæ ä"øá øéàäå ùãçúðù øåàä éë
ãòå äðùä úéùøî ù"æå .åùøùì äàáä ä"øòá
æîåø 'à øñç úéùøî áéúë ïëìå äãáì äðù úéøçà
øçà ãò ä"ø ìéìá ÷ìúñîù øåàä úå÷ìúñä ìò
øéàî äéä àìù øúåé ïåéìò ùãç øåà ãøåéù úåòé÷úä
ùáìúî àåäå äæë ïåéìò øåà íìåò éîéî ïééãò
úåéçäì äèîìùå äìòîìù íééçä õøàá øúúñîå
åéåìéâ êà åæ äðù êùî ìë úåîìåòä ìë úà
íúåëæå íéðåúçúä äùòîá éåìú äæä øúñääî

:ì"ãå ú"éùòá íúáåùúå
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ב.10. קנח, הזוהר.1.ב"ב תיקוני רפ"ח.2.הקדמת ח"א



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

`lelעב c"i ycew zay mei Ð eh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

xe`" mr zilkza zecge`n ,milkd mbe zexe`d mb ,zexitqdy myk

"cg idenxbe edi` cg edeige edi`"y ,"seqÎoi`3zexe`de seqÎoi` xe` ,

zbdpde zeedzdy ixd ,cg` xac md milkde seqÎoi` xe` ,cg` xac md

leab ly oipr md zenlerd z`f lkae ,"seqÎoi` xe`"n `id - zenlerd

enk) leab ilae "seqÎoi`" `le

deednd "seqÎoi` xe`"a dfy

ixd df ,oky ,(mze` digne

"zexitq"d oipr ici lr `a

gek zcixi dpyi oday

zeigdle zeedl "leab"d

.leab ilra zenler

Îoi` xe`" ly zeyalzdd

,"zexitq"d oipra "seq

zenc lre" ,"mc`" z`xwp

"mc` d`xnk zenc `qkd4,

sevxt ernyn "mc`" oky

.zexitq xyr ly

zenlerd ly "zexitq"d oipr zece` xwira xaecn dlawd zxeza

eli`e ,zenlerd x`y lye "zeliv`"d mler ly "zexitq"d ,miipgexd

zegekde zexitqd xyr oipr zece` xzei xaecn zeciqgd zxeza

zlylzyne d`a - dnypd - `idy ,icedi lk ly eznypa mpyiy

zexitqd xyrn5icedi ly ezceare ,zexitqd xyr da mb opyi -

zenlerd ly "zexitq"a dlrnl mb "zelret" ,eznyp zegek zxyra

dbydde dricid .dnypd ly zegekde zexitqd ze`a odny mipeilrd

`id - zelylzydd xcqa dricid ,dlrnl "zexitq"d oipr ze`ivna

xne` owfd epaxy itk ,("d`ype dnx" e`) "d`ype dax devn" dnvr

"oexg` qxhpew"a oldl6ceqi ody 'd z`xile 'd zad`l `ian dfe ,

"dxez ihewl"a mb `aeny itk) zeevnd lkl yxeye7dricide ,(

zexg` zelrzde zeig dwiprn dnypd zegekae zexitqa dbydde

.icedi ly ezceara ixnbl

ïéðòa "íúBãéçå íéîëç éøác ävìîe ìLî ïéáäì"§¨¦¨¨§¦¨¦§¥£¨¦§¦¨§¦§©
.úBøéôqäminkg ixac dvilne lyn oiadl" oeyld - ©§¦

weqtn `ed "mzecige8ixd ,my mixne` miyxtny itke ,
mipipr mpyiy ,azkay dxezl `id "dvilne lyn"a dpeekd
mby zexnl ,xzei dlrp oiprl lyn ly oipr md ielbay dxeza

da dvilndenk) cenile d`xed ,dxez ok mb `ed ,`hazn `ed
"zad` xy` dy`d mr miig d`x" lynl9lr lyn dfy ,

ixac"e ,(d`xede dxez `ed mixacd hyt mb j` ,dxezd znkg
md "minkg ixac" :dtÎlray dxezl dpeekd "mzecige minkg
elbiy jkl wwcfdl gxkdd ony mixac md "zecig"e ,miielb
mpyi "zexitq"d oipray ,owfd epax oiivn .dcigd z` exztie
,oky .mzecige minkg ixace ,dvilne lyn ly mipiprd lk mb
dhnl mbe mipeilrd zenlera dlrnl mb `ed "zexitq"d oipr

.icedi ly ytpaúàæ úòãeîxacd reci -éLBã÷ étî õøàa ©©Ÿ¨¨¤¦¦§¥

:áéúëc éàî ìëOä ìà úö÷ áø÷ì ,ïãò-íúîLð ïBéìò- ¤§¦§¨¨¥¤§¨¥§¨¤©¥¤©¦§¦
aezky dn10:äðekäL ,"dBìà äæçà éøNaîe",weqtd ly - ¦§¨¦¤¡¤¡©¤©©¨¨

øNáa úLaìîä Lôpî Cøaúé Búeäìà úö÷ ïéáäì àéä¦§¨¦§¨¡Ÿ¦§¨¥¦¤¤©§ª¤¤¦§©
,íãàä,sebd z` dignd ytpd ,xnelk -x"enc` w"k ztqed ¨¨¨

:`"hilyzedna ,oky
,enk - dnvrylk ytpd
ipta llka zeipgexa
dpad lk oi` - dnvr

,llkøîàî ét-ìòå§©¦©£©
ì"æ eðéúBaø11ìò ©¥©©

÷eñt12éLôð éëøa" : ¨¨§¦©§¦
-LBãwä äî" ¯ "'Bâå§©©¨

,'eë àeä-Ceøa`ln - ¨
,mlerd lkäîLpä óà©©§¨¨

,"'eëlk z` d`ln -
mipen l"f epizeaxe ,"sebd
xy` mitqep mixac my
epizeaxy oeeik ,ixd .dnypa md jk d"awd lv` mdy myk
yecwd lv` mpyiy mipipr da yiy ,dnypd z` mieeyn l"f
lv` mdy itk mipipr dnypdn oiadl ixd mileki ,`ed jexa
zn`a edn ,`l` .zewl`a mipipr oiadl ,`ed jexa yecwd
l` dnypd ly mipipr zeeydl xyt` ok` ji`e oeincd

efdn owfd epax `iai - ?`ed jexa yecwdd`a dnypdy ,xd
zepeilrd zexitqdn mipipr da yie zewl`d zeiniptn
oeylae ,zewl`a mipipr dnypdn oiadl mileki okl ,zewl`ne

:owfd epaxøäfä øîàî ét-ìòå13÷eñt ìò14çtiå" : §©¦©£©©Ÿ©©¨©¦©
,"çôð déëBzî ,çôðc ïàî" ¯ "íéiç úîLð åétàa- §©¨¦§©©¦©§¨©¦¥¨©

,xacn cg`yk ,xeaica enk `ly ,ezeiniptn gtep - gtepd
z` `iven - gtepd j` ,ipevigd ladd z` `iven `ed ixd
zqpkd lr "dgitp" oeyld mixne`yke ,ladd zeinipt
,zewl`d zeiniptn d`a dnypdy ,drnyn ,seba dnypd

xiaqn owfd epaxy itke"daeyzd zxb`"a z`f15,elôàå©£¦
äiNòc Lôð"ytp"e ,xzeia oezgzd mlerd `ed "diyr" - ¤¤©£¦¨

,dcigi ,dig ,dnyp ,gex ,ytp zebixcnd ynga dpezgzd `id
âeefî äàa àéä,cegi -ïétðà-øéòæ(zecin)àá÷eðå ¦¨¨¦¦§¥©§¦§§¨

,(zekln),äiNòc(zecn) `"f beeife cegin ,diyrd mler ly - ©£¦¨
mler ly zeytpd ze`a "diyr"d mler ly (zekln) `awepe

,diyrdíälL ïéçnäå,"diyr"c `awepe `"f ly -íäL §©Ÿ¦¤¨¤¤¥
,'àá÷eðå ïétðà-øéòæ'c äîLðe äiç úðéça`id "dig" - §¦©©¨§¨¨¦§¥©§¦§§¨

"digz dnkgd" ,"dnkg" zpiga16,"dpia" zpiga `id "dnyp"e ,
"mpiaz icy znyp"17ytp ly dbixcna wx `idy dnypa ,jk ,

"`awep"n ,zecn yy - "`"f"n ,zexitqd lk opyi - "diyr"c
,"dpia"ne "dnkg"n ,zekln -íéøBçà ïä ïäL,zeipevigd - ¤¥¥£©¦

,úeìéöàc 'àá÷eðå ïétðà-øéòæ'c íéìëcly milkd ,oky - §¥¦¦§¥©§¦§§¨©£¦
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ùã÷ä úøâà
ïéáäì åèíéîëç éøáã äöéìîå ìùî

íúåãéçåïéðòáúåøéôñäúòãåî
ìà úö÷ áø÷ì ò"ð ïåéìò éùåã÷ éôî õøàá úàæ
äðååëäù äåìà äæçà éøùáîå áéúëã éàî ìëùä
úùáåìîä ùôðî êøáúé åúåäìà úö÷ ïéáäì àéä
äî 'åâå éùôð éëøá ô"ò ì"æøàî ô"òå íãàä øùáá
ô"ò øäæä øîàî ô"òå 'åë äîùðä óà 'åë ä"á÷ä
'éôàå çôð 'éëåúî çôðã ïàî íééç úîùð åéôàá çôéå
ïéçåîäå äéùòã ð"åæ âååéæî äàá àéä äéùòã ùôð
íééøåçà ïä ïäù ð"åæã äîùðå äéç 'éçá íäù íäìù
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ס"כ.3. להלן וראה ובכ"מ. פ"ב שמ"ז ע"ח ב). (ג, בהקדמה כו.4.תקו"ז א, פ"ג.5.יחזקאל ח"א תניא ב.6.ראה ולא 7.קנו, ד"ה
ו.8.תשבית. א, ט.9.משלי ט, כו.10.קהלת יט, א.11.איוב י, א.12.ברכות קג, (אגרת 13.תהלים ח"ג רפ"ב; ח"א לעיל הובא

הזוהר. בשם - פ"ד ט.14.התשובה) ב, סי"ד.16.שם.15.בראשית לעיל וראה יב. ז, ח.17.קהלת לב, איוב



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

עג lel` c"i ycew zay mei Ð eh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

"zeliv`" ly p"efmler zexitqa miyalzne ,"diyr"a mixi`n
"diyr"d18zeipevigd od ,"diyr"d mler ly zexitqdy ixd ;

,"zeliv`"c p"ef ly milkd ly miixeg`deíäLmilkd - ¤¥
md ,"zeliv`"cíëBúaL ,Lnî úeäìà"zeliv`"c milka - ¡Ÿ©¨¤§¨

óBñ-ïéà øBà øéàî¥¦¥
æeðâå Laìîä àeä-Ceøä©§ª¨§¨

,úeìéöàc äîëçaitk - §¨§¨©£¦
wxtay d"dbda xne`y
ly oey`xd wlga d"l
ly enrh ,"`ipz"d xtq
"seqÎoi` xe`" recn ,xac
;`wec "dnkg"a dxey
"seqÎoi` xe`" ,ixd
lka xi`n ,"dnkg"ay

`ppwn d`lir `a`" ,"zeliv`"d mleray zexitqd
"zeliv`a19ly milkay ixde ,zeliv`a zppwn dpeilr dnkg ,

,`edÎjexa "seqÎoi` xe`" xi`n "zeliv`"d mleray zexitqd
,úeìéöàa "ãç éäBîøâe eäéà"c"seqÎoi` xe`" ,`edy - §¦§¨¦©©£¦

mlera cg` xac md - "zexitq"d ly milkde ,`edÎjexa
zexitqd zeinipt od "zeliv`"c zexitqdy oeeike ,"zeliv`"d
"diyr"d mler ly zexitqay ixd ,"diyr"d mler ly

,`edÎjexa "seqÎoi` xe`" yalznïk ìòå,okle -úîLða íb §©¥©§¦§©
íãàä,zexitqdn d`ad -,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà øéàî ¨¨¨¥¦¥¨

,daL äîëçä øBàa æeðâå Laìî,ytpay -úà úBéçäì §ª¨§¨§©¨§¨¤¨§©£¤
äpnîe .íãàä,dnypdn -úö÷ ïéáäì íãàä ìëeé ¨¨¨¦¤¨©¨¨¨§¨¦§¨

ïlkL ,úBðBéìòä úBøéôña,zepeilrd zexitqd lk -úBøéàî ©§¦¨¤§¤ª¨§¦
.ïäî äìeìkä BúîLðazexitqdn d`a ixd dnypd ,oky - §¦§¨©§¨¥¤

cbpk zegek dxyr da yie
leki okl ,zexitqd xyr
mzervn`a oiadl mc`d

xitqa,`l` .zepeilrd ze
dnypay mixne`yk
zegek dxyr ok mb mpyi
d`a `idy iptn ,zexitqe
zexitqd xyrn
zexi`n dae ,dlrnly
,zepeilrd zexitqd lk
- dlrnly zexitqa oiadl mc`d lkei ytpdny daiq jkaye
,mdipia oeince jxr dfi` epyiy eaygi `ly ,oiivl yxcp
,dnypay zegekl oeinc dfi` yi zepeilrd zexitqly

dfi` yi dnypd zegeklyejxr;zepeilrd zexitql `edy
zehyt hiytdl yiy ,oiivle lelyl oldl owfd epax `a ,okl
lr mb ixdy ,mdipia jxr meye oeinc mey oi` oky ,yexitd
jexa yecwdl "dakxn" didy ,epia` mdxa` ly cqgd zcn

`ed20oeince jxr mey dl oi`y dilr mixne` okÎitÎlrÎs` ,
:owfd epax oeylae .dlrnly cqgd zcnl
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ùã÷ä úøâà
íëåúáù ùîî úåäìà íäù úåìéöàã ð"åæã íéìëã
'éöàã äîëçá æåðâå ùáåìîä ä"á ñ"à øåà øéàî
íãàä úîùðá íâ ë"òå úåìéöàá ãç éäåîøâå åäéàã
äáù äîëçä øåàá æåðâå ùáåìî ä"á ñ"à øåà øéàî
úö÷ ïéáäì íãàä ìëåé äðîîå íãàä úà úåéçäì
äìåìëä åúîùðá úåøéàî ïìåëù úåðåéìòä úåøéôñá

.ïäî
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פ"ב.18. שמ"ז ע"ח ת"ו.19.ראה ˘ËÈÏ"‡:20.תקו"ז ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ועוד פכ"ג. פי"ח. ח"א בתניא נת' ובכ"מ. ח. פמ"ז, "ב"ר

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr q sc zeaezk(oey`x meil)

,wipdlàéòaéî 'dzøáç ïa'daiyn .wipz `ly xnel jixv ike - ¤£¤§¨¦©§¨
:`xnbdàîéúc eäîiably xnel leki ziid -àeä dðaedf - ©§¥¨§¨

meyn ,ewipdl dxeq`y mrhdéôè déì àéöîî ,déåléò ñééçc- §¨¥¦¨¥§©§¨¥§¥
xqgie ,ezwipia alg xzei el dvnn eilr zngxn `idy jezny

,exear dexkyy wepizl algdì äåäc åàì éà ,dzøáç ïa ìáà£¨¤£¤§¨¦¨©£¨¨
øúBî,alg scer dl didy ilel -,déì àéöîî äåä àìxzen `die ¨Ÿ£¨§©§¨¥

,ewipdl dlïì òîLî à÷,ok xacd oi`y `ziixad epl drinyn ± ¨©§©¨
.wipdl dxeq` dzxag oa z` s` `l`

:`ziixaa epipy.'äaøä úìëBà ,àòîé÷ ä÷ñt':`xnbd zxxan ¨§¨¦§¨¤¤©§¥
àëéäîdaiyn .dl ewqt `ly zepefnd z` lawz okidn - ¥¥¨
:`xnbddlMî ,úLL áø øîà.dnvr lyn - ¨©©¥¤¦¤¨

:`ziixaa epipy cerä íéøác Bnò ìëàz àìíéòøzxxan .algl ŸŸ©¦§¨¦¨¨¦
:`xnbdeäðéð éàî:`xnbd daiyn .mixac mze` md dn -øîà ©¦§¨©

úeLk ïBâk ,àðäk áø,xkiy epnn miyery gnv -æéæçåmiayr - ©©£¨§§§¨¦
,d`eaz rxf ly,øîà éiaà .äîãàå ,íépè÷ íéâãålek`l dxeq` §¨¦§©¦©£¨¨©©¥¨©

àLeáçå àø÷ eléôà.yeage zrlc -,øîà àtt áølek`l dxeq` £¦¨¨©£¨©¨¨¨©
[àøB÷] (àø÷) eléôà,ef dpya lwcd spr lr sqepy jxd -àøôeëå £¦¨§§¨

.miphw mixnz -àëîk eléôà ,øîà éMà áø,gzek -àðñøäå- ©©¦¨©£¦©§¨§©§¨¨
mipin :`xnbd zx`an .mdly oneye xive gnwa mipbehn mibc

,o`k epnpy el`àáìç é÷ñt eäéépéîwqtiy minxeby mdn yi - ¦©§¨§¥£¨¨
e ,dalgeäéépéîc mdn yie -àáìç éøëò-.algd z` mixkery ¦©§¨§¥£¨¨

* * *
zebdpd cer `xnbd d`ian ,dwpdl miwifny milk`n mze` ab`

:mipal wfp e` zlrez zenxebyàiçéø éa àLnLîczynynd - ¦§©§¨¥¥©¨
,migixd mewna dzhindì eåädl eidi -étëð éðamilegd - ¨¨¨¥¦§¥

.dlitpd zlgnaàòøà ìò àLnLîclr dzhin zynynd - ¦§©§¨©©§¨
,rwxwd,éèeîL éða dì eåä.x`ev ikex`àøîçc àîø ìò àëøãc ¨¨¨¥¨¥§¨§¨©§¨©£¨¨

,xengd z`ev lr dxeair onfa zkxecd -,éðcøéb éða dì eåä̈¨¨¥¦§¨¥
.my`x zexry mihxnpyäìëàcdxeair onfaàìcøç,lcxg - §¨§¨©§§¨

éðìæìæ éða dì eåä.mipzarx -éìçz äìëàc,miilgy -éða dì eåä ¨¨¨¥©§§¨¥§¨§¨©§¥¨¨¨¥
éðôìec.cinz min zetlef mdipir -éðéðeî äìëàcdlibxd - §¨¥§¨§¨¦¥
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

היום יום . . . עד

ה'תש"גח אלוליום רביעי

חומש: תצא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח. כב־כד.

תניא: ובירור . . . קיח במצרף וכור.

ִנים.  ֲאֵסיַפת ָהַרּבָ ֶפֶטְרּבּוְרג ּבַ ַנת תר"ג ּבְ ׁשְ ְזכּוָתם ִהְצִליַח ּבִ ּבִ ָבִרים ׁשֶ ה ּדְ לֹשָׁ ַמח ֶצֶדק" ָמָנה ׁשְ ַה"ּצֶ
ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ י  ְדרּוׁשֵ ּבִ ְוָיַגע  ָטַרח  ר  ֲאׁשֶ עֹות,  ָ ַהּשׁ ֶאֶלף  ִים  ּתַ ּוׁשְ ים  לֹשִׁ ׁשְ ְזכּות  הּוא  ֵמֶהם  ְוֶאָחד 
ֵקן,  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ י  רּוׁשֵ ּדְ ִלְלֹמד  ְמֻיָחד  עּור  ׁשִ לֹו  ָקַבע  תקס"ד  ַנת  ׁשְ )ּבִ תקס"ד־תקצ"ד  ִנים  ָ ַהּשׁ ים  לֹשִׁ ׁשְ

ָסָתם(. ַהְדּפָ ק ּבְ ַנת תקצ"ד ִהְתִחילּו ְלִהְתַעּסֵ ׁשְ ּבִ

ה'תש"גט אלוליום חמישי

חומש: תצא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד. כה־כז.

תניא: הנה מודעת . . . 236 פעמים וכו'.

ה  ְקׁשֵ ִעְנָין  ּבְ ַעת  ַהּדַ ַהֲעָמַקת  ּבְ ְלִהְתּבֹוְננּות  ַיַחס  ּבְ  – ָאַמר  ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ְוכּו'  ים  ָנׁשִ ִדיֵני  ּבְ ַהּתֹוָרה  ִמן  ּוְרָאָיה  טֹוב',  'ִכי  ּבְ יִגים  ּוַמּשִׂ ְמִביִנים  ֲאַזי  נֹוֵגַע,  ָהִעְנָין  ִאם  ָגה:  ַהַהּשָׂ
ָלה  ּכָ ַהׂשְ ֲעֵלי  ּבַ ם ֵהם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ אֹוִנים  ְוַהּגְ ְוָאמֹוָרִאים  ִאים  ּנָ ּתַ ֶזה  ּבָ ִרים  ּוְמַדּבְ ִלְטֹען,  כֹולֹות  ּיְ ׁשֶ ְוַטֲענֹוֵתיֶהן 
ֶעֶרְך ִלְטֹען ְטָענֹות ֵאּלּו. ֲאָבל ָהֱאֶמת הּוא,  ּבְ ה ֵאיָנּה  ָ ְוַהּתֹוָרה ִהיא ּתֹוַרת ֱאֶמת, ַוֲהלֹא ָהִאּשׁ ֻמְפָלָגה, 

ְכִלִיים ֲעמּוִקים. ַעת ַמְמִציִאים ׂשִ י ַהּדַ ם ֲחלּוׁשֵ ה ּגַ ר ָהִעְנָין נֹוֵגַע, ִהּנֵ ַכֲאׁשֶ ּדְ

ה'תש"גי אלוליום שישי

חומש: תצא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט. כח־ל.

תניא: וז"ש והי' . . . כל חטאתם.

קלָאר,  פירושו:  "יחידות"  אשר  אומרים,  היו  הזקן  רבינו  חסידי  זקני  גדולי 
ָאּפגעשטעלט, פאראיינציגט. - מקור ג' פירושים אלו הוא בדרז"ל: שקלים פ"ו מ"ב, 

יבמות ס"ב. א, בראשית רבה פ"ך - 
זאת אומרת כי ענין היחידות הוא לברר את מצבו, ולקבוע אופן עבודתו בסור מרע 
ולקרב את המדות הטובות, ולהתקשר בהתאחדות גמורה ולמסור עצמו, איבערגעבען 

זיך מיט אלע רצונות.

 – ִאחּוד.  ְקִביָעה,  רּור,  ּבֵ רּוׁשֹו:  ּפֵ "ְיִחידּות"  ר  ֲאׁשֶ אֹוְמִרים,  ָהיּו  ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ֲחִסיֵדי  ִזְקֵני  דֹוֵלי  ּגְ
ָנה ב', ְיָבמֹות ס"ב.  ֶרק ו' ִמׁשְ ָקִלים ּפֶ ִדְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם־ִלְבָרָכה: ׁשְ ים ֵאּלּו הּוא ּבְ רּוׁשִ ְמקֹור ג' ּפֵ

ה כ' – ה ָפָרׁשָ ית ַרּבָ ֵראׁשִ א, ּבְ

"סּור ֵמָרע" ּוְלָקֵרב  בֹו, ְוִלְקּבַֹע ֹאֶפן ֲעבֹוָדתֹו ּבְ ִחידּות הּוא ְלָבֵרר ֶאת ַמּצָ י ִעְנַין ַהּיְ ֹזאת אֹוֶמֶרת, ּכִ
ל ָהְרצֹונֹות. ר ִעם ּכָ מּוָרה ְוִלְמֹסר ַעְצמֹו, ְלִהְתַמּסֵ ִהְתַאֲחדּות ּגְ ר ּבְ ֵ ּדֹות ַהּטֹובֹות, ּוְלִהְתַקּשׁ ֶאת ַהּמִ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

עה היום יום . . . 

ה'תש"גיא אלולשבת

חומש: תצא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה. לא־לג.

תניא: יג. מה רב . . . בסוכה וגו'.

ש"פ תצא תר"ג בשולחן קדוש היום הואיל הצ"צ לאמר: עוה"ז הוא עלמא דשיקרא, 
לכן הנה גם בהטוב מעורב פסולת, וצריך בירור בדרך מלמטה למעלה ובדרך מלמעלה 
למטה. העוה"ב הוא עלמא דקשוט - הנה גם הדברים בדברי תורה המדברים בענינים 
הנראים לחסרון, הרי כמו שלומדים אותם בגן־עדן הם מעלה. - והתחיל לנגן, והראה 
בידו הקדושה לאות כי ינגנו אתו. בני הצ"צ התחילו לנגן ואחריהם ענו כל החסידים 
דער  איז  דין  בעלמא  הצ"צ:  אמר  לנגן  כשגמר   - הלבבות.  שהלהיב  שיר  בקול 
טייטש פון דעם מאמר )סנהדרין צט. ב( הלומד תורה לפרקים אז ער לערענט תורה 
צייטענווייז. אין גן־עדן טייטשט מען דעם מאמר אז ער לערענט תורה און די תורה 

נעהמט איהם פאנאדער, די דברי תורה דערנעמען איהם.

הּוא  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  לֹאַמר:  ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ הֹוִאיל  ַהּיֹום  ִקּדּוׁש  ְלָחן  ׁשֻ ּבְ תר"ג,  ֵצא  ּתֵ ת  ָרׁשַ ּפָ ת  ּבָ ׁשַ
ה  ַמּטָ ִמּלְ ֶדֶרְך  ּבְ רּור  ּבֵ ְוָצִריְך  ֹסֶלת,  ּפְ ְמֹעָרב  ַהּטֹוב  ּבְ ם  ּגַ ה  ִהּנֵ ָלֵכן  ֶקר[,  ֶ ַהּשׁ ]=עֹוָלם  ְקָרא  ׁשִ ּדְ ָעְלָמא 
ם  ּגַ ה  ִהּנֵ  – ָהֱאֶמת[  ]=עֹוָלם  ְקׁשֹוט  ּדִ ָעְלָמא  הּוא  א  ַהּבָ ָהעֹוָלם  ה.  ְלַמּטָ ַמְעָלה  ִמּלְ ּוְבֶדֶרְך  ְלַמְעָלה 
ַגן־ֵעֶדן  ּבְ אֹוָתם  ּלֹוְמִדים  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֲהֵרי  רֹון,  ְלִחּסָ ְרִאים  ַהּנִ ִעְנָיִנים  ּבְ ִרים  ַהְמַדּבְ ּתֹוָרה  ִדְבֵרי  ּבְ ָבִרים  ַהּדְ
ַמח ֶצֶדק" ִהְתִחילּו  ֵני ַה"ּצֶ נּו ִאּתֹו. ּבְ י ְיַנּגְ ה ְלאֹות ּכִ דֹוׁשָ ָידֹו ַהּקְ ן, ְוֶהְרָאה ּבְ ֵהם ַמֲעָלה. – ְוִהְתִחיל ְלַנּגֵ
ַמח ֶצֶדק":  ן ָאַמר ַה"ּצֶ ַמר ְלַנּגֵ ּגָ ׁשֶ ָבבֹות. – ּכְ ִהְלִהיב ַהּלְ יר ׁשֶ קֹול ׁשִ ל ַהֲחִסיִדים ּבְ ן, ְוַאֲחֵריֶהם ָענּו ּכָ ְלַנּגֵ
הּוא  ֲאָמר )ַסְנֶהְדִרין צט, ב( "ַהּלֹוֵמד ּתֹוָרה ִלְפָרִקים" – ׁשֶ ל ַהּמַ רּוׁשֹו ׁשֶ ה[ ּפֵ עֹוָלם ַהּזֶ ין ]=ּבָ ָעְלָמא ּדֵ ּבְ
הּוא לֹוֵמד ּתֹוָרה, ְוַהּתֹוָרה "ְמָפֶרֶקת" אֹותֹו  ֲאָמר – ׁשֶ ים ֶאת ַהּמַ ַגן־ֵעֶדן ְמָפְרׁשִ ים; ּבְ לֹוֵמד ּתֹוָרה ְלִעּתִ

ְבֵרי ַהּתֹוָרה "ּתֹוְפִסים" אֹותֹו. ִלְפָרִקים, ּדִ

ה'תש"גיב אלוליום ראשון

חומש: תבוא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח. לד־לו.

תניא: יד. לעורר . . . 240 מעלה.

"ּב[  י ]ָהַרׁשַ ימּו, תער"ב" ִהְתִחיל ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִהְקּדִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ם "ּבְ ׁשֵ דּוַע ּבְ דֹול, ַהּיָ ְך ַהּגָ ֶהְמׁשֵ
רֹוְסטֹוב,  ּבְ ָרא תרע"ו  ַוּיֵ ת  ָרׁשַ ּפָ ת  ּבָ ׁשַ מֹו  ְוִסּיְ ְליּוּבַאִוויְטׁש,  ּבִ בּועֹות תער"ב  ָ ַהּשׁ ַחג  ּדְ יֹום א'  ְלָאְמרֹו 

ה ֲאִני ֵמַאְבָרָהם". ּובֹו קמ"ד ַמֲאָמִרים. ְתִחיל "ַוה' ָאָמר ַהְמַכּסֶ ַמֲאָמר ַהּמַ ּבְ

ּלֹא ֲאָמרֹו, ְולֹא ֶנֱחַלק ְלַמֲאָמִרים. ִני ׁשֶ תּוִבים ֵחֶלק ׁשֵ ּכְ ְוֵיׁש ּבַ

ה'תש"גיג אלוליום שני

חומש: תבוא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא. לז־לט.

תניא: ובכל שנה . . . וד"ל.

החסיד ר' הענדיל סיפר: ידוע הי' לכל החסידים, אשר ביחידות הראשונה היתה 
העברת הערלה, ווָאס ניט ווָאס, פון ערלת הלב איז מען גלייך פטור געווָארען.
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

היום יום . . . עו

ַהֲעָבַרת  ָהְיָתה  ָהִראׁשֹוָנה  ְיִחידּות  ּבַ ר  ֲאׁשֶ ַהֲחִסיִדים,  ְלָכל  ָהָיה  ָידּוַע  ר:  ִסּפֵ הֶעְנִדיל  ר'  ֶהָחִסיד 
ד. ב ִנְפְטרּו ִמּיָ ּלֹא ִיְהֶיה – ֵמָעְרַלת ַהּלֵ ֶ ָהָעְרָלה. ַמה ּשׁ

ה'תש"גיד אלוליום שלישי

חומש: תבוא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו. מ־מב.

תניא: טו. להבין . . . קכא הכלולה מהן.

ֵני  נּוָפה ַעד ָקֶצה ָהַאֲחרֹון, לֹא ִמּפְ ְלֶחֶמת ּתְ ֵזר ִמּמִ "ּב[: ְלִהּנָ י ]ָהַרׁשַ ְוַרּבִ ֵמהֹוָראֹות ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי 
יׁש ַאְך ְוַרק ְלִחּזּוק  ל ּכֹחֹוֵתינּו ָעֵלינּו ְלַהְקּדִ ֶאת ּכָ ֵני ׁשֶ א ִמּפְ ֵני ֹמֶרְך ֵלב, ֶאּלָ ַח אֹו ִמּפְ ה ְלַנּצֵ ּמֶ ֵאין ָלנּו ּבַ ׁשֶ
ְמִסירּות ֶנֶפׁש  ה ּוְבָטֳהָרה. ְוַעל ֶזה ָעֵלינּו ִלְמֹסר ֶאת ַנְפׁשֹוֵתינּו ּבִ ָ ְקֻדּשׁ ְצֹות ּבִ ְנָין ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ ְנָיֵנינּו, ּבִ ּבִ

ֹכַח. ֹפַעל ְולֹא ַרק ּבְ ּבְ

שבת 
קודש

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

dhiyenñBk Bì,oii lyähnä úà Bì úòvîea,mipicqBì úöçøîe ©©©¤©¦¨©§¤¤
.åéìâøå åéãé åéðẗ¨¨¨§©§¨

* * *
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:dcp oiprl dkldd z` `xnbd d`ian ,dlraløa ÷çöé áø øîà̈©©¦§¨©
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ähnä,oipicqa,åéìâøå åéãé åéðt úöçøäåugex `ede min zkteyy ©¦¨§©§¨©¨¨¨¨§©§¨

.dxiar icil m`iadl milelr ,od daig ly mixacy oeiky ,mda
:el` zek`lna xzidd ipte` z` zyxtn `xnbd,'ähnä úòväå'§©¨©©¦¨

ïøîà àì ,àáø øîà,dxeq`yàlàdhind z` rivdl,åéðôa ¨©¨¨Ÿ£¨¨¤¨§¨¨
,dxiar lbxdl yegl yi dfay meynda ïì úéì ,åéðôa àlL ìáà£¨¤Ÿ§¨¨¥¨¨

.dxiar icil m`iai `l df xacy meyn ,z`f xeq`l epl oi` -
:zx`ane `xnbd dkiynn,'ñBkä úâéæîe'`id m` wx edfe §¦©©

dyer m` la` ,eiptl dgipne ,libxd ote`a qekd z` el dhiyen
mi`xen`d zebdpd z` `xnbd d`ian .xzen ,iepiy jxca ok

,df oipra,ìàeîL,dxeq` ezy` dzidy onfaeäúéác déì àôlçî §¥§©§¨¥§¦§
àìàîNc àãéael dhiyene dzbdpd z` ezy` dtilgn dzid - §¨¨¦§¨¨

.l`ny cia qekd z`àaeëc ànetà déì àçpî ,éiaàdzid - ©©¥©§¨¥©¨§¨
.owpwd it lr qekd z` el dgipn ezy`,àáødgipn ezy` dzid ¨¨

qekd z` elàéãñ éaà.eizey`xny xkd cil -,àtt áødzid ©¥©§¨©¨¨
qekd z` dgipn ezy`àôéLøLà.lqtqd lr - ©©§¦¨

* * *
,`ped ax mya `ippg xa wgvi ax xn`y zncewd `xnind ab`

:enya ztqep `xnin `xnbd d`ianøîà ,àéððç øa ÷çöé áø øîà̈©©¦§¨©£©§¨¨©
LnMä éðôa ïéäLî ìkä ,àðeä áøakrl xzen milk`nd lk z` - ©¨©Ÿ©§¦¦§¥©©¨

,dcerqdn mi`exwd enewiy cr dcerqa ynynl mdn zzln
,ïééå øNaî õeç.miaeqnd x`y mr cgi el zzl jixvyáø øîà ¦¨¨§©¦¨©©

,àcñça wx `ed df oic,ïLé ïééå ,ïîL øNa,xzeia mdl de`zny ¦§¨¨¨¨¥§©¦¨¨
.mdn dzeye lke` epi` `ede milke` mixg`yk xrhvneøîà̈©

,àáøynyl oziln zedyl xeqi`d,ïîL øNajiiyäðMä ìk ¨¨¨¨¨¥¨©¨¨
,dlekziidyd j`ïLé ïééwx dxeq`,æenz úôe÷úa,wfg egix f`y ¨©¦¨¨¦§©©

.oiid ziizyl ynyd de`zn ef dtewza yiy megd zngne
lk`nl de`znd mc`l yiy dpkqd oipra miyrn d`ian `xnbd

:elke` epi`e mieqndén÷ àðîéà÷ äåä ,àôéìçz øa ïðò áø øîà̈©©¨¨©©£¦¨£¨¨¦§¨©¥
ìàeîL øîc,l`eny iptl cner iziidy dyrn -déì eúéiàå §©§¥§©§¥

écøàc àìéLáz,zeixhte oidnk ly liyaz el e`iade -åàì éàå ©§¦¨§©§¥§¦¨
éì áäéc,epnn lek`l il ozpy ilele -éðkzñéà,okzqn iziid - §¨©¦¦§©§¦

`xnbd d`ian .ipearx ze`z zngn qenlea ipfge` didy meyn
:dnec dyrneúéiàå ,àðäk áøc dén÷ àðîéà÷ äåä ,éMà áø øîà̈©©©¦£¨¨¦§¨©¥§©©£¨§©§

àlça àzôéìc éãéìbøb déìztl ly miwc milebir el e`iade - ¥©§§¦¥§¦§¨§©¨
,unega.éðkzñéà ,éì áäéc åàì éàå§¦¨§¨©¦¦§©§¦

mewna `vnpd mc`dn repnl xeq` milk`n el` zx`an `xnbd
:dlik`d,øîà àtt áøynydn repnl xeq`àzøîz eléôà ©¨¨¨©£¦§©§¨
àúéðeðäc:`xnbd zxne` .ony xnz -àúléîc àììkllkd - ©£¦¨§¨¨§¦§¨

,el` mixacaìklk`nàçéø déì úéàc,gix el yiy -déì úéàå ¨§¦¥¥¨§¦¥
àäei÷,ea okzqi `ny yegl yi ,ueng mrh el yiy lk`n oke - ¦¨

.dlik`d mewna `vnpd mc`dn erpenl xeq`e
z` cin ynyl zzl citwny in zlrna dyrn d`ian `xnbd

:ezpn,éäéà øa ïéîéðîe ,éäéà øa äeáàzra miyny mdl eid £¨©¦¦¦§¨¦©¦¦
,dcerqdãç,mdn cg` -àðéîe àðéî ìkî éôñynyl ozep did - ©¨¥¦¨¦¨¦¨

.dcerqa lk`y oine oin lknãçå,mdnàðéî ãçî éôñozp - §©¨¥¥©¦¨
x`y z`e ,epnn rayiy ,cg` oinn wx dcerqd zligza ynyl

.dcerqd ixg` wx el ozep did mipindøîozep didy cg` eze` - ©
,dcerqd jeza oine oin lkn ynyldéãäa eäiìà éòzLîdid - ¦§¨¥¥¦¨©£¥

,enr xacn `iapd edil`øîezligza cg` oin wx ozpy eze` - ©
,dcerqd ixg`l ddyd x`yd z`e ,dcerqdeäiìà éòzLî àìŸ¦§¨¥¥¦¨

déãäa.`iapd edil` enr xaic `l - ©£¥
:df oipra sqep dyrnéãéñç ïézøz eäðä,miciqg ipya dyrn - ©§©§¥£¦¥

dì éøîàåmr did dyrndy mixne` yie -éða ñçðt áøå éøî áø §¨§¥¨©¨¦§©¦§¨§¥
øî ,àcñç áømdn cg` -éôñ íéã÷iptl ynyl zzl micwd - ©¦§¨©¨¦¨¥

,lk` envr `edyøîexg`d -éôñ øçàîynyl zzln xgi` - ©§©¥¨¥
cg` eze` .migxe`d iptle eiptl ozpy ixg` cr oine oin lkn

,éôñ íéã÷cdideäiìà`iapddéãäa éòzLîdf j` .enr xacn - §¨¦¨¥¥¦¨¦§¨¥©£¥
éôñ øçàîc,lk` `edy xg` ynyl zzl xgi`y -éòzLî àì ¦§©¥¨¥Ÿ¦§¨¥

déãäa eäiìàeiptl ozepyky meyn ,`iapd edil` enr xaic `l ¥¦¨©£¥
migxe` daxd yiy minrte ,`ed xrhvn ,milk`nd z` d`exe

.ax exrve
lk`nl de`zny in ly dpkqd xnega dyrn d`ian `xnbd

:lke` epi`eéác àçúétà éáúé à÷ eåä ,éMà áøå àøèeæ øîe øîéîà£¥©©§¨§©©¦£¨¨§¥©¦§¨§¥
àkìî øebæàdidy ,xebf` jlnd ly ezia gzt lr miayei eid - ¦§©§¨
,qxt jlnéìçàkìîc àbðøeèà ìéæàå ówlgny xvlnd my xar - ¨¦§¨¦£©§¨§©§¨

.ecia jlnl okeny lke`d mr ,mixyde jlnd iptl zepnd z`
dééæçed`x -àøèeæ øîì éMà áø ©§¥©©¦§©§¨
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

עז v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

á"ôùú'ä ìåìà 'ç ïåùàø íåé בהמה  ובמעשר בתרומה הנדר התפסת

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÌÈ¯„ ˙ÂÎÏ‰úBøt' :øîBàä ìáà£¨¨¥¥
ïéàL ,ïéøzî elà éøä Y 'Búîeøúk' Bà ,'ïøäà úlçk éìò elà¥¨©§©©©£Ÿ¦§¨£¥¥ª¨¦¤¥

.äáãðe øãða elà àéáäì Cøc íL̈¤¤§¨¦¥§¤¤§¨¨
ומכל ֿמקום האדם , ידי  על חל לזר ותרומה  חלה  איסור 

'דבר כי בהם, להתפיס  אפשר  ואי  הנדור' 'דבר נחשבים  אינם

שתהיה מבלי מעצמו ומנדב  נודר כשאדם רק  הוא  הנדור '

זאת  לעשות  חייב אם  אבל כן , לעשות  עליו  ותרומה חובה  (כחלה

להפריש), בו.שחייב להתפיס  אפשר שאי  האסור ' 'דבר זה  הרי

לתמוה : יש  זה ולפי

כמעשר(הי"ג)להלן  עלי  הן הרי  "האומר  הרמב "ם: כתב 

אדם". בידי  וקדושתו הואיל אסורין אלו הרי  בהמה ,

משום האסור ' 'דבר  זה  הרי בו להתפיס אפשר  איך  ולכאורה ,

בהמותיו ? את  לעשר שחובה 

אורה' ה 'קרן  ב)ומיישב  יג, שחלה(נדרים הר"ן דברי פי  על

'דבר אינם  ולכן  לכל אסורים  ואינם  לכהן  מותרים ותרומה 

זריקת וקודם קרבן בקדושת  קדוש  בהמה מעשר אבל הנדור ',

על  לחלק  אפשר ועוד  לכל. אסור  הוא  הרי  המזבח על הדם

הנדור ' 'דבר  נחשבים  אינם  ותרומה  שחלה הרא "ש  דברי פי

השם ' 'קריאת  קודם  גם  חלה')כי  זו ו'הרי תרומה' זו 'הרי היו(באמירה

את להתיר  רק  באה  השם וקריאת  טבל, משום  אסורים 

הוצאת בעת מתקדש  בהמה  מעשר  ואילו אדם . לכל  השיריים

'הרי עליה  אומר העשירית  הבהמה  וביציאת  מהדיר הבהמות

מעשר '. זו

יחזקאל' ה"ז)וה 'חזון  פ"א מבאר :(נדרים

תרומה סבור(וחלה)בהפרשת  היה  אם  אפילו חלה  הקדושה

לזרים  מותרת  שני)שתרומה  נתינתה(כמעשר לשם רק ותורם 

לעניים)לכהן אותו לתת כדי עני מעשר שמפריש שקדושתה(כמו ונמצא 

בעת בהמה, מעשר  כן שאין  מה  התורם. של  פיו ידי על  אינה

קדושת לשם היא מעשר' זו  'הרי קריאתו – לקרבן  הפרשתה 

פיו. מוצא  פי על חלה  שקדושתה כך קרבן ,

á"ôùú'ä ìåìà 'è éðù íåé התענית  יום החלפת

:ÊË ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÌÈ¯„ ˙ÂÎÏ‰äøNò íeöì øãBpä©¥¨£¨¨
Cøöäå ,ïäî ãçà íBéa äpòúî äéäå ,äöøiL íBé äæéàa ,íéîé̈¦§¥¤¤¦§¤§¨¨¦§©¤§¤¨¥¤§ª§©
òøBôe ,ìëBà äæ éøä Y ìBãb íãà ãBáë éðtî Bà ,äåöî øáãì¦§©¦§¨¦§¥§¨¨¨£¥¤¥¥©

.øãpä úlçúa íéîiä òá÷ àì éøäL ;øçà íBé©¥¤£¥Ÿ¨©©¨¦¦§¦©©¤¤
התענית יום  את להחליף  שההיתר מבואר הרמב "ם  מדברי 

עצמו על  קיבל לא  מלכתחילה  כאשר  הוא  אחר , ביום

'באיזה תעניות  מספר להתענות  אלא  מסוים  ביום  להתענות 

מסוים , ביום  להתענות  עצמו על  קיבל אם  אך שירצה', יום 

אחר . ביום  להחליפו  רשאי אינו 

הרא "ש  כתב  כה)וכן סי' פ"א שהנודר(שבת אע "פ כי  והוסיף

התענית את  עצמו על  לקבל צריך  ימים  מספר  להתענות 

בתענית "הריני ולומר התענית  ערב  של המנחה בתפילת 

רשאי מקום מכל זה , יום עליו קיבל שכבר  ונמצא למחר "

יום על היתה  לא  מלכתחילה הנדר  קבלת  עיקר  כי להחליפו 

מסוים .

הראב "ד  לדעת  ויש אולם  ד"ה א ד, הרי"ף על תענית בר"ן (הובא

רשאיאומרים), זה ' 'ביום  להתענות מלכתחילה  קיבל אם  אפילו

לצדקה כסף  סכום הנודר בדוגמת  אחד, ביום  להחליפו 

"מטבע  אמר  אם הגיעהefשאפילו לא  עוד כל – לצדקה "

הצדקה גבאי  העניים)ליד כיד מטבע(שידו ולתת לשנות יכול ,

אחרת .

הנושאים : בין מהותי חילוק  קיים  הרמב "ם  לדעת  אך

כאן אין מסוים, יום  ציין ולא  תענית עצמו  על  המקבל 

במנחה עליו קיבל  כאשר  ואף  להתענות , גברא ' 'חובת  אלא

אלא היום  של גופו על מיוחד דין חל  לא  למחרת  להתענות 

המחויב בדוגמת  זה , ביום  להתענות חיובו את  'משלם ' האדם 

מסוימת במטבע  לשלם  החליט  אם  שאף  מסוים  סכום  לשלם 

אחר . במטבע  לשלם ורשאי המטבע על  דין  כל חל לא 

שם היום  של גופו על חל פלוני, ביום  לצום כשנודר  אולם 

אחר , ביום להחליפו  יכול ואינו  אכילה  לאיסור  הגורם  תענית 

לאוכלו יוכל לא  מסוים כיכר  לאכול  עצמו  על שהאוסר  כשם

על  חל איסור  כי  אחר , כיכר  יאכל  שלא בכך נדרו את  ולפרוע 

זה  כיכר  של צד)גופו ע' א, מרי אבא לזכר .(שעורים

á"ôùú'ä ìåìà 'é éùéìù íåé ממון? - הנאה טובת

:‡È ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÌÈ¯„ ˙ÂÎÏ‰ìò Búéðä øñàL éî¦¤¨©£¨¨©
ìò ïäéúBðzî ïéìèBðå ïéàa elà éøä Y íéiålä ìòå íéðäkä©Ÿ£¦§©©§¦¦£¥¥¨¦§§¦©§¥¤©
.ïéøeñà elà éøä Y 'elà íéiåìe elà íéðäk' :øîà íàå ;Bäøk̈§§¦¨©Ÿ£¦¥§¦¦¥£¥¥£¦

משנה ': ה 'כסף מבאר 

כרבא  פוסק  א)הרמב "ם פה, ממון ',(נדרים – הנאה ש 'טובת 

שירצו, לוי או כהן לאיזה המתנות את לתת  הבעלים  זכות כי

והמעשר התרומה  על בעלים  הם  כאילו נחשבת זו  וזכות 

על לאסרם הלויים wlgויכולים או ולוים מהכהנים  אלו ("כהנים

עלאלו") המתנות את  אסר אם  אבל .lkוגם והלויים , הכהנים 

והרי הנאה  טובת  כל לו אין  אותן , לתת  יכול  אינו  לישראלים

והלויים הכהנים  ולכן בעלות , כל  ללא  דארעא ' כ'עפרא  הן

כרחו". על מתנותיהן  ונוטלין  "באין 

את לאסור יכול  הבית שבעל הרמב "ם  פסק  איך  והקשה :

שיש הנאה ' 'טובת  מצד  הלויים  או  מהכהנים  לחלק  המתנות 

הרמב "ם  לדעת  והרי  בהן , ה"ו)לו פ"ה אישות שקידש(הל' ישראל 

טובת אלא  בה  לו "אין  כי מקודשת , אינה  בתרומה  אשה 

oennהנאה ... dpi` d`pd zaehe?"

ותירץ :
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זו הרי ההנאה  במודר  אך ממון , אינה  הנאה  טובת  אמנם

הנאה " במודר אסור ויתור  "אפילו כי  עליו , ונאסרת הנאה 

ב) לב, שאדם(נדרים דברים  אפילו  אסור  הנאה  שלמודר היינו ,

חצרו דרך לעבור  כגון  עליהם, ה"ג)מוותר  פ"ו זה(לעיל גם כי

מבעל  תרומתם  נוטלים  הכהנים  כאשר ולכן, הנאה . נחשב 

הבית שבעל הנאה  זו הרי כך, על טובה לו ומחזיקים  הבית 

עליהם . אסרה

ב)והנצי "ב  פד, נדרים שדה ביאר :(מרומי

לתת הבית  לבעל אסור  ממון , אינה  הנאה  טובת  אם  גם 

המתנות  שמצותmiiciaאת  וכיון עליהם , הנאתו שאסר  לאלו

דוקא  היא כהונה  מתנות  dpznנתינת  zxeza ozepyk מתנות")

א) יא, ב"מ בהו"ֿ כתיב נתינה שלאכהונה לאלו רק  לתת  הוא  רשאי

והלויים הכהנים כל  על הנאתו אסר  אם  אבל  בהנאה , אסרם 

ליטול  הם  רשאים  נתינה , מצות  לקיים באפשרותו ואין

כרחו בעל ליטול מתנותיהם  אסורים ממון' הנאה ש'טובת לדעה (ואמנם

ממון') אינה הנאה 'טובת הרמב"ם לדעת אך גזל, .משום

á"ôùú'ä ìåìà à"é éòéáø íåé לאיש' הסמוך 'מופלא

:„Œ‡ ˙ÂÎÏ‰ ‡È ˜¯Ù ÌÈ¯„ ˙ÂÎÏ‰íézL ïa ïè÷̈¨¤§¥
,íBéå äðL äøNò úçà úa äpè÷e ,ãçà íBéå äðL äøNò¤§¥¨¨§¤¨§©¨©©©¤§¥¨¨§

ì eòãé íà :ïúBà ïéìàBLå ïúBà ïé÷ãBa ...eøãpL Bà eòaLpLíL ¤¦§§¤¨§§¦¨§£¦¨¦¨§§¥
ìL ïa ïaä àöîpL ,äfä ïîfä øçàå ...ïéîi÷ ïäéøãð ...eøãð éîL ¦¨§¦§¥¤©¨¦§©©©§©©¤¤¦§¨©¥¤§Ÿ

ãçà íBéå äðL äøNò íézL úa úaäå ,ãçà íBéå äðL äøNò¤§¥¨¨§¤¨§©©©§¥¤§¥¨¨§¤¨
ì ïéòãBé eðà ïéà' :eøîàL ét ìò óà Yíäéøãð ...eðøãð éî íL ©©¦¤¨§¥¨§¦§¥¦¨©§¦§¥¤

úðBò' àéä Bæå .úBøòN ézL eàéáä àlL ét ìò óà ,íéøãð§¨¦©©¦¤Ÿ¥¦§¥§¨§¦©
àìônäL ,äøBz éøácî äæ øáãå ...íB÷î ìëa äøeîàä 'íéøãpä©§¨¦¨£¨§¨¨§¨¨¤¦¦§¥¨¤©ª§¨

.íéøãð åéøãð ...Léàì Ceîqä©¨§¦§¨¨§¨¦
הרגוצ 'ובי  הגאון  כאן)מבאר פענח הרמב "ם(צפנת לדעת :

לאיש ' הסמוך  התורה)'מופלא  מן נדר או(שנדרו י"ג בבן  רק  הוא

ואילו שערות. שתי  הביאו שלא  אף  הוא  והחידוש  י "ב , בבת

לשם ידעו  אם  שנדרו, י"א  בת  וקטנה  י "ב  בן  קטן של הדין

'עונת זו  ואין  עצמו  בפני דין  הוא קיימין, נדריהן  נדרו מי

מדרבנן)נדרים ' רק חל .(והנדר

רש "י לשיטת  א)אמנם  סה, 'עונת(גיטין – ראשונים  ועוד 

קטן  הגדלות , שלפני שנה מתחילה  a"iנדרים' oa וקטנהza
`"i.נדרו מי  לשם  יודעים אם  נבדקים  שנדריהם 

כאשר דווקא  היא  נדרים ' ש 'עונת  הרמב "ם  נקט  ומדוע 

גדלות  לשנות  סימנים)הגיעו הביאו שלא ?(ורק

לבאר : ויש 

דבר להתפיס הכוח  ליהודי  –ניתן נפלא חידוש  יש  בנדרים 

מזו, ויתירה  קדושה . עליו ותחול כקרבן  נאסר  שיהא  המותר 

למזבח, ראויים  מסוימים  מינים  ורק  הגבלות  קיימות  בקרבנות 

אלו  הגבלות אין  בנדרים  כן שאין הנדור)מה  בדבר שמתפיס .(ובלבד

בשאר מאשר  כוח תוספת  נדרשת  שבהם  בנדרים  ודווקא 

קטן שאפילו  התורה אומרת  המצוות)מצוות, לשאר שייך –(שאינו

הקדושה . את  לפעול יכול  – לאיש ' הסמוך  'מופלא  הוא  אם 

כבר שהגיע  לקטן  בנוגע לחידוש  שדיו  הרמב"ם  לומד ולכן

חידוש לומר ולא  הסימנים , לו  שחסרים  אלא גדלות לשנות

קדושה לפעול יוכלו שנה י "א  ובת  שנה  י"ב  שבן  יותר , גדול 

כזו.

(`r 'nr ipy wlg ,zekln oii ,mgpn zxez)

á"ôùú'ä ìåìà á"é éùéîç íåé אחת  בבת והפרה קיום

:·Î ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ÌÈ¯„ ˙ÂÎÏ‰,øôeîe íi÷' :dì øîà̈©¨©¨¨
.íi÷ äæ éøä Y 'úçà úáa§©©©£¥¤©¨

ב)הגמרא סט, "המקדש(נדרים המשנה  לדין  זו  הלכה מדמה

מקודשת " לא  מהן  אחת  אפילו – אחת  בבת  אחיות  שתי

ב) נ, גם(קדושין חל אינו זה  אחר  בזה לחול  יכול  שאינו כל כי

אחותה את  קידש  כך  ואחר אישה  המקדש  והרי  אחת, בבת

אינם אחת  בבת  בקידושין  גם  וכך האחות , קידושי  חלים  לא 

אחותה . קידושי את מונעת אחת  כל  כי  חלים 

הר "ן  שם):ופירש  אחת(נדרים אף אחיות  שבקידושי כשם 

בתו, או  אשתו נדר  את  ומפר  המקיים  גם  כך מקודשת  אינה

הקמה אחר  הפרה אין  כי חלים  אינם  ההפרה וגם  ההקמה  גם

להקים או להפר  יכול הבעל  או והאב  הפרה , אחר  הקמה ואין

כרצונו. הנדר את 

שהמקיים כאן  הרמב "ם  דברי על הר "ן הקשה זה  ולפי 

אינה שההפרה  כשם  הרי  – קיים " זה  "הרי אחת  בבת ומפר 

ההקמה תחול  לא  גם כך אותה , סותרת  שההקמה  כיון  חלה

אותה ! סותרת  ההפרה  כי

כיו משנה': ה'כסף  ולאופירש  הקמה  לא כאן שאין  ן 

שותק , האב  או הבעל כאשר  כי קיום , כאן יש  ממילא  הפרה ,

קיים . הנדר

אברהם' א)וה 'דבר  מלואים טז, סי' של (ח"א ביאורו את  הביא 

מקוטנא : הגר "י 

מצד  אבל  הפרה , ולא  הקמה  לא  כאן  אין  אכן הדיבור מצד

רק לחול צריכה להפר , והן  לקיים הן  שחשב  הלב  מחשבת 

קיים" זה הרי  בלבו "המקיים  כי ואילוהי"ט)(לעיל ההקמה , ,

הפרה  אינה  בלב  ה"ז)ההפרה  .(לעיל

ביאר : מבריסק  והגר"ח

לחול  יכולה  הקמה  לאחר  ישנוze`ivnaההפרה שהרי  ,

לחול  יכולה אינה  אך oicdנדר , cvnאת שהקים  לאחר  כי 

חלה אינה  הפרה לאחר  הקמה  אבל  להפר . רשות לו  אין הנדר 

אבלze`ivnaכי  להקים , מה  ואין נדר  oicdאין cvn היה (אילו

במציאות) ומאחרנדר ההפרה. לאחר תחול  שההקמה יתכן

ההקמה אחר חלה  אינה  הדין)שההפרה  שאינו(מצד "כל  הרי

היתה ההקמה  אבל אינו" אחת בבת  אפילו – זה אחר בזה 
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עט v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ההפרה אחר לחול הדין)יכולה  'בבת(מצד הם  כאשר  ולכן 

להקים  נדר כאן  יש  ההקמה)אחת ', לפני היתה לא ההפרה (שהרי

"קיים הרמב "ם פסק  ולכן  ההקמה , את  סותרת  אינה  וההפרה 

קיים " זה  הרי אחת  בבת  ליך הלוי)(חידושי ומופר  חיים .רבינו

á"ôùú'ä ìåìà â"é éùéù íåé זה  את זה הסותרים עדים

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙Â¯ÈÊ ˙ÂÎÏ‰íéãò ézë ézL eéäL éî¦¤¨§¥¦¥¥¦
Lîç øæpL ïéãéòî elàå ,íézL øæpL ïéãéòî elà ,BúBà ïéãéòî§¦¦¥§¦¦¤¨©§©¦§¥§¦¦¤¨©¨¥
eãéòä ïlk éøäå ,íézL Lîç ììëaL ;íézL øéæð äæ éøä Y£¥¤¨¦§©¦¤¦§©¨¥§©¦©£¥ª¨¥¦

.íézLa¦§©¦
הלל  בית  א)לדעת  כ, נזיר עדים(במשנה של אחת  כת כאשר  ,

על  מעידה אחת  וכת  פעמים  שתי נזיר להיות  שנדר  מעידה

שתי לפחות  נזיר להיות  שנדר  שמסכימות כיון – פעמים  חמש 

בין הכחשה יש  השאר  על כי שתים לחייבו  יש  פעמים ,

העדויות .

ישמעאל רבי  לדעת שם)אך עדים ,(בגמרא של אחת  בכת  גם  ,

חמש , שנזר  אומר  והשני נזירויות  שתי  שנזר  אומר  אחד  עד 

ומצרפים שתים  יש  חמש  על העדות  שבכלל  הלל  בית  סוברים 

נזירויות שתי  וחייב  העדויות  שתי  כתות את  בשתי רק המשנה (ולפי

מכת  עדים כששני כן שאין מה אמיתית, הכתות אחת עדות כי עדותם מצרפים

כלל) נזירות לחייב ואין אמיתי אחד עד רק יש זה את זה סותרים .אחת

משנה ': ה 'לחם והקשה 

רק שתים ' 'נזיר  שהוא  הדין את  שהביא  הרמב"ם  מדברי 

אחת  שבכת  משמע  זו, את  זו הסותרות  עדים  כתות  (שעד בשתי

משקר) וודאי כלל.אחד בנזירות  אותו  מחייבים  אין ,

עד  זה , את  זה  סותרים  עדים  שני  כאשר  ממון חיוב  ולענין 

מביאה מאתיים , שחייב  אומר שני ועד מנה  שחייב אומר  אחד 

א)הגמרא לא, מאתיים(סנהדרין שבכלל  כיון  הלל , בית  שלדעת 

פסק וכן  מנה . לחייבו העדויות  שתי  את  מצרפים מנה ,

והשני הלוהו  מנה  האחד "אמר  אחת , בכת שאפילו הרמב "ם

לענין כן  אם ומדוע  מנה ". לשלם חייב  – מאתיים  אומר 

הסותר כתות  בשתי שדוקא  פסק  מקבליםנזירות  זו את  זו ות 

עדותם ? את 

ה 'תומים ' סק"ז)ותירץ ל :(סי'

היא וההכחשה  זה , את  זה  מכחישים  עדים  שני כאשר 

העדים  את שבודקים ה"ו)ב 'בדיקות ' פ"א עדות הל' בדיני(ראה אך 

תנעול  שלא  כדי וחקירה , דרישה  צריכים  העדים אין  ממונות 

המלווה ימנע  העדים  את יחקרו אם כי לווים , בפני דלת 

העדים  יטעו  שמא מחשש  ג,מלהלוות  סנהדרין ה"א.רש "י פ"ג (שם

צריך א) בנזירות  אך  ההכחשה , למרות  מצטרפת  עדותם ולכן

העדים את דלת...)לבדוק  נעילת של חשש אין העדים(כי ואם

שנזר אומר  אחד עד ואם  בטלה , העדות  זה  את  זה  מכחישים 

כתב ולכן  עדותם . בטלה  – חמש  אומר והשני  נזירויות  שתי

נזירויות . שתי  לנהוג חייב  עדים כתות  בשתי  שרק הרמב"ם 

á"ôùú'ä ìåìà ã"é ùãå÷ úáù שערה  של חשיבותה

:Ê ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ˙Â¯ÈÊ ˙ÂÎÏ‰,úBøòN ézL çépäå çlb¦©§¦¦©§¥§¨
úåöî ïàk ïéà Y úçà çlâå úçà äøLð ...Blk BLàø çnöå§¦©Ÿª¨§¨©©§¦©©©¥¨¦§©

.çelb¦©
בגמרא  מבואר הדין א)טעם  קה, שלבסוף(ב"ק אע"פ  כי  ,

חובה ידי  יצא  לא  הראשון בגילוח שערותיו , כל את גילח

מהן, אחת  שנשרה  ולאחר  שערות , שתי בראשו נותרו  שהרי 

חלה המצוה  אין כי הנותרת בשערה  המצוה את  מקיים  אינו

כאן". אין גילוח  "מצות  ולכן אחת, שערה  על 

שערו את  ולגדל לחזור  עליו כי שכתבו, מהראשונים  ויש 

הגילוח מצות  את  לקיים  שם)כדי המאור ובעל .(רמב"ן

והשאיר שגילח נזיר  שלגבי לדייק  יש  הרמב "ם  בדברי אך

כתב  שערות , בה"ו)שתי  מצות(לעיל קיים  ולא  כלום, עשה  "לא 

ומשמע גילוח", מצות  כאן  "אין רק כתב כאן  ואילו גילוח",

כדי שיער  ולגדל לחזור  צריך  ואינו חובה  ידי  יצא  שבדיעבד

המצוה את  שם)לקיים  ב"ק שלמה של ים משנה, .(לחם

ביחד  השוות  אגודות  שתי  שהגוזל שם  בגמרא  נאמר ועוד

ועליו כאן" אין השבה  "מצות  – מהן  אחת  והשיב  פרוטה

נוהגת גזילה השבת  מצות  שאין ואף  השנייה, את  גם  להשיב 

לקיימה עליו  במצוה  התחייב  וכבר מאחר  מפרוטה , בפחות 

לגמרי.

המהרש "ל שם)וכתב  שלמה של מדברי(ים המדויק שלפי  ,

מה גם  לכתחילה, רק  היינו גילוח" מצות  כאן ש "אין הרמב "ם

שמים , ידי לצאת  רק  היינו כאן " אין  השבה  "מצות שאמרו 

חובתו. ידי  יצא  בדיעבד אך 

ולא מאחר  ביאור : צריך הרמב"ם  של טעמו לכאורה  אך

לא ולמה  עליו , מוטלת  עדיין היא  הרי הגילוח מצות  את קיים

יקיימה ?

מהתורה אסור הראש  כל גילוח  כלל בדרך שביארו: ויש 

ראשכם") פאת תקיפו והאיסור("לא בגילוח מצוה יש  בנזיר  ורק  ,

יצא האם  ספק  יש  וכאן תעשה ', לא דוחה  'עשה  כדין נדחה 

ומכל  כאן ", אין גילוח  "מצות  מספק ולכן לא , או חובה  ידי 

התקיימה כן  והמצוה  יתכן שהרי ולגלח לחזור  לו  אין  מקום 

ולגלח`xeqוממילא  לחזור  שם)לו ב"ק הצבי .(אמרי

"אלול" ראשי-תיבות "איש לרעהו ומתנות לאביונים" – שהפעולה דחודש אלול היא הן בנוגע לעבודה דלימוד התורה, "רעהו", והן 
בנוגע לעבודה שמצד קבלת-עול, "אביונים".

משיחת שבת פרשת תצא ה'תשכ"ז
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˙Á‡Â ,‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿««
‡ˆBÓ ¯ÓLiL (‡ :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓƒ¿«…«¬∆¿∆¿»»∆ƒ¿…»
(‚ .B¯·c ÏÁÈ ‡lL (· .¯„pL BÓk ‰OÚÈÂ ÂÈ˙ÙO¿»»¿«¬∆¿∆»«∆…«≈¿»
ÌÈ¯„ ˙¯Ù‰ ÔÈ„ e‰Ê .‰Úe·M‰ B‡ ¯„p‰ ¯ÙiL∆»≈«∆∆«¿»∆ƒ¬»«¿»ƒ

.·˙ÎaL ‰¯Bza L¯ÙÓ‰«¿…»«»∆ƒ¿»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
בדבר 1) הקדש; ונדרי איסור נדרי מושגים: שני כולל הנדר

שונות  לשונות כנדרים, נדרים כינויי האסור, בדבר או הנדור
נדר. בקבלת

.‡¯‰ ˜ÏÁ‰ :˙B˜BÏÁÓ ÈzLÏ ˜ÏÁ ¯„p‰‡e‰ ÔBL‡ «∆∆∆¡»ƒ¿≈«¬«≈∆»ƒ
BÏ ÌÈ¯zn‰ ÌÈ¯·c BÓˆÚ ÏÚ ¯Ò‡iL2:¯Ó‡iL ÔB‚k , ∆∆¡…««¿¿»ƒ«À»ƒ¿∆…«

B‡ ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk ÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ ˙ÈBÏt ‰È„Ó ˙B¯t≈¿ƒ»¿ƒ¬ƒ»«»¿ƒ
el‡ ˙B¯t B‡ ÌÏBÚ‰ ˙B¯tÓ ÈBÏt ÔÈÓ B‡ ,ÌÏBÚÏ¿»ƒ¿ƒƒ≈»»≈≈

ÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡3¯Ò‡iL ÔBLÏ ÏÎa .4,Ô‰a ¯Ò‡ ‰Ê È¯‰ - ¬ƒ»«¿»»∆∆¡…¬≈∆∆¡»»∆
ÌL ˙¯kÊ‰ ‡ÏÂ ÏÏk ‰Úe·L ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â5 ¿««ƒ∆≈»¿»¿»¿…«¿»«≈

Èepk ‡ÏÂ6BLÙ ÏÚ ¯q‡ ¯Ò‡Ï :‰¯Bza ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ . ¿…ƒ¿«∆∆¡««»∆¿…ƒ»««¿
ÌÈ¯zn‰ ÌÈ¯·c BÓˆÚ ÏÚ ¯Ò‡iL -7:¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ∆∆¡…««¿¿»ƒ«À»ƒ¿≈ƒ»«

‡e‰ ‰Ê ˜ÏÁÂ .ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ¯q‡ ÈÏÚ Ô‰ È¯‰¬≈≈»«ƒ»¬≈≈¬ƒ¿≈∆∆
¯q‡ È¯„ B˙B‡ ‡¯B˜ È‡L8. ∆¬ƒ≈ƒ¿≈ƒ»

שכן,2) וכל תורה. שאסרתו דבר לאסור בא הנדר אין כי
תורה. שאסרתו מה את להתיר חל אפילו 3)שאינו

לעולם, העולם פירות כל עלי ייאסרו אמר אם אבל לעולם.
והרי  פירות. בלא לחיות לו אפשר שאי כלל, חל הנדר אין

שוא. נדר לועזית.4)זה בלשון בין הקודש בלשון בין
שמים.5) רחום 6)שם כגון בהם, אותו שמכנים ה' תארי

"לאסור 7)וחנון. מטות פרשת במדבר בספרי אמרו וכן
המותר". את לאסור - כי 8)אסר "איש הכתוב שם על

במורה  רבינו וכתב נפשו". על אסר לאסר ... נדר ידור
מידת  לקנות להרגיל זה "כל מ"ח: פרק ג חלק נבוכים
נדרים  אמרו: והמשתה. המאכל תאוות ולחסום ההסתפקות

לפרישות". סייג

.·BÈ‡L Ôa¯˜a BÓˆÚ ·iÁiL ‡e‰ ÈM‰ ˜ÏÁ‰Â¿«≈∆«≈ƒ∆¿«≈«¿¿»¿»∆≈
B‡ ,‰ÏBÚ ‡È·‰Ï ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡iL ÔB‚k ,Ba ·iÁ«»¿∆…«¬≈»«¿»ƒ»

ÌÈÓÏL ‡È·‰Ï ÈÏÚ È¯‰9BÊ ‰Ó‰a È¯‰ ,‰ÁÓ B‡ ¬≈»«¿»ƒ¿»ƒƒ¿»¬≈¿≈»
‡¯˜p‰ ‡e‰ - ÈÏÚ [È¯‰] ¯ÓB‡‰Â .ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ»¿»ƒ¿»≈¬≈»««ƒ¿»
‰·„p‰Â .‰·„ ‡¯˜p‰ ‡e‰ - BÊ È¯‰ ¯ÓB‡‰Â ,¯„∆∆¿»≈¬≈«ƒ¿»¿»»¿«¿»»
ÔÈ·iÁ ÌÈ¯„p‰L ‡l‡ ,‡e‰ „Á‡ ÔÈnÓ ¯„p‰Â¿«∆∆ƒƒ∆»∆»∆«¿»ƒ«»ƒ

Ô˙eÈ¯Á‡a10Ô˙eÈ¯Á‡a ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ ˙B·„e ,11‰Ê ÏÚÂ . ¿«¬»»¿»≈«»ƒ¿«¬»»¿«∆
EÈ˙·„Â ¯cz ¯L‡ EÈ¯„e :‰¯Bza ¯Ó‡12.¯ÓB‚Â ∆¡««»¿»∆¬∆ƒ…¿ƒ¿…∆¿≈

Lc˜‰ È¯„ B˙B‡ ‡¯B˜ È‡L ‡e‰ ‰Ê ˜ÏÁÂ13. ¿≈∆∆∆¬ƒ≈ƒ¿≈∆¿≈

נדבה.9) או נדר דרך אלא חטא, על באים אינם אלה שכל
אחרים 10) להביא חייב שהפרישם, לאחר נגנבו או מתו אם

נדרו. את לקיים כדי לקרבן.11)במקומם שהפרישם אחר
ש"עליו" את - עליו לכפר לו "ונרצה ח. במגילה אמרו וכן
על  הדם שייזרק כלומר שיתכפר, (עד באחריותו חייב
שאינו  ואת לו) נרצה נדרו אין דמו, נזרק שלא וכל המזבח,

באחריותו". חייב אינו נדבה) (שהוא זהו 12)"עליו"
שאינו  בקרבן עצמו ש"חייב אחד, מין והם ביניהם. ההבדל

בו". ההקדש.13)חייב לטובת אותם שנדב או שנדר
חלק  שום להקדש אין איסר, נדרי - הראשון שבחלק בעוד,

בלבד. עצמו על לאסרם אלא התכוון לא כי בהם,

.‚ÌÈ¯‡·Ó e‡L Ì‰ - BÈÚÂ ÔBL‡¯‰ ˜ÏÁ‰ ÈÈ„Â¿ƒ≈«≈∆»ƒ¿ƒ¿»≈∆»¿»¬ƒ
- Ì‰ÈËtLÓe Lc˜‰ È¯„ ÈÈc Ï·‡ ;el‡ ˙BÎÏ‰a«¬»≈¬»ƒ≈ƒ¿≈∆¿≈ƒ¿¿≈∆
.˙Ba¯w‰ ‰OÚÓ ˙BÎÏ‰a ÌÓB˜Óa e¯‡a˙È ÌlkÀ»ƒ¿»¬ƒ¿»¿ƒ¿«¬≈«»¿»

.„B‡ B˙Úe·L Ì„‡ Ìi˜iL ‰¯Bz ÏL ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈∆»∆¿«≈»»¿»
È¯„pÓ ‰È‰L ÔÈa ¯q‡ È¯„pÓ ‰È‰L ÔÈa ,B¯„ƒ¿≈∆»»ƒƒ¿≈ƒ»≈∆»»ƒƒ¿≈
¯L‡k ˙ÈOÚÂ ¯ÓLz EÈ˙ÙO ‡ˆBÓ :¯Ó‡pL .Lc˜‰∆¿≈∆∆¡«»¿»∆ƒ¿…¿»ƒ»«¬∆

z¯„14‰OÚÈ ÂÈtÓ ‡ˆi‰ ÏÎk :¯Ó‡Â ;15. »«¿»¿∆¡«¿»«…≈ƒƒ«¬∆

מה 14) ולכל איסור ולנדרי הקדש לנדרי עשה מצוות הרי
ו. השנה ראש במסכת אמרו וכן נפשו. על אדם שיקבל

עשה". מצות זו - שפתיך הוכפלה 15)"מוצא כלומר,
אחת. למצוה אלא נמנות אינן אבל זה, בפסוק המצוה

.‰:¯Ó‡L ÔB‚k ,ÏÎ‡Ó ÈÈnÓ ÔÈÓ BÓˆÚ ÏÚ ¯ÒB‡‰»≈««¿ƒƒƒ≈«¬»¿∆»«
˙ÈBÏt ‰È„Ó ÏL ÌÈ‡z B‡ ,ÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ ÌÈ‡z¿≈ƒ¬ƒ»«¿≈ƒ∆¿ƒ»¿ƒ

el‡ ÌÈ‡z B‡ ,ÈÏÚ ÌÈ¯eÒ‡16‡ˆBiÎÂ ,ÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ ¬ƒ»«¿≈ƒ≈¬ƒ»«¿«≈
,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ - ‡e‰L Ïk Ô‰Ó ÏÎ‡Â ,el‡a»≈¿»«≈∆»∆∆ƒ«»

B¯·c ÏÁÈ ‡Ï :¯Ó‡pL17¯eÚL ÌÈ¯„Ï ÔÈ‡L .18, ∆∆¡«…«≈¿»∆≈ƒ¿»ƒƒ
¯·cÓ ¯„Bp‰ ÏkL19‡e‰L Ïk L¯ÙÓk ‰Ê È¯‰ -20. ∆»«≈ƒ»»¬≈∆ƒ¿»≈»∆

B‡ ,ÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ ˙ÈBÏt ‰È„Ó ˙B¯tÓ ‰ÏÈÎ‡ :¯Ó‡»«¬ƒ»ƒ≈¿ƒ»¿ƒ¬ƒ»«
˙ÈÊk ÏÎ‡iL „Ú ‰˜BÏ BÈ‡ - el‡ ˙B¯tÓ ‰ÏÈÎ‡21. ¬ƒ»ƒ≈≈≈∆«∆…«¿«ƒ

לפניו.16) דברו.17)המונחות חילל לומר 18)וזה
האיסורים  כל כדין כשיעור, שיאכל עד בהם יתחייב שלא

כזית. שיאכל עד עליהם לוקים בו 19)שאין הזכיר ולא
אכילה. ממין 20)לשון שהוא כל אכילת פירש כאילו

עלי. אסורה וכלל 21)פלוני אכילה. שם והזכיר הואיל
מכזית. פחותה אכילה אין הוא:

.ÂÔÓ ‰ÏÈÎ‡Â ÌÈ‡z‰ ÔÓ ‰ÏÈÎ‡ BÓˆÚ ÏÚ ¯Ò‡»«««¿¬ƒ»ƒ«¿≈ƒ«¬ƒ»ƒ
„Á‡ ¯„a ÔÈa ,ÌÈ·Ú‰22ÌÈ¯„ ÈLa ÔÈa23È¯‰ - »¬»ƒ≈¿∆∆∆»≈ƒ¿≈¿»ƒ¬≈
˙ÈÊÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡24.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ≈ƒ¿»¿ƒƒ¿«ƒ¿≈…«≈»∆

עלי.22) אסורה וענבים תאנים אכילת שאסר 23)שאמר
עצמו  על אסר כך ואחר תאנים, אכילת תחילה עצמו על

ענבים. זה 24)אכילת הרי אחד כזית משתיהן אכל שאם
שאמרו  מה מפרש ורבינו מצטרפין". קונמות "שני לוקה.
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

פי mixcp zekld - d`ltd xtq - lel` 'g oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אין  לחטאות שחלוקות מתוך שבועות "שאני שם:
עלי, מזו אכילה שאמר: נדר על חוזר שזה מצטרפות",
וגילה  הואיל מצטרפות, אין שבשבועות עלי, מזו ואכילה
ואכילה, אכילה כל על חטאת קרבנות חילוק הכתוב בהן
כי  "והיה שנאמר: חטאות, שני חייב ומזו מזו אכל שאם
אבל  ואחת. אחת כל על לחייבו - מאלה" לאחת יאשם
ואם  קרבן לעניין לחלקם זה גילוי בו שאין נדר, באיסור
הוא  בדין אחד, מעילה קרבן אלא חייב אינו ומזו מזו אכל
עליו  אסורים שניהם שהרי מלקות, לעניין כאחד שיצטרפו
עבר  כזית מהם וכשאכל אחד, שם והוא נדר, איסור משום
ד  פרק מעילה בהלכות רבינו דברי והשווה ולוקה. נדרו על
מצטרפין, כזה מנדר עליו הנאסרים הדברים "וכל י: הלכה

מעל". פרוטה בשווה מכולם נהנה ואם

.ÊÔa¯˜ ÈÏÚ el‡ ˙B¯t :¯ÓB‡‰25È¯‰ :¯Ó‡L B‡ , »≈≈≈»«»¿»∆»«¬≈
EnÚ ÏÎ‡M ‰Ó Ïk :B¯·ÁÏ ¯Ó‡L B‡ ,Ôa¯˜k Ì‰≈¿»¿»∆»««¬≈»«∆…«ƒ¿

Ôa¯˜ ÈÏÚ Ô‰ È¯‰ B‡ ,Ôa¯˜k B‡ ,Ôa¯˜ ÈÏÚ26È¯‰ - »«»¿»¿»¿»¬≈≈»«»¿»¬≈
Ôa¯˜ Ì„‡ ¯ciL ¯LÙ‡L ÈtÓ ;ÂÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ el‡≈¬ƒ»»ƒ¿≈∆∆¿»∆ƒ…»»»¿»

¯Ò‡˙Â Ôa¯˜ ÏÁ ‰˙È‰L ‰Ó‰a ‰OÚÈÂ27. ¿«¬∆¿≈»∆»¿»…»¿»¿≈»≈

באכילה,25) שאסור כקרבן, עליו ייאסרו שהפירות כוונתו
- "כקרבן" אמר שלא פי על ואף דמו, זריקת לפני ובייחוד

כך. על מקפידים אנו אין הדמיון, ונתכוון 26)בכ"ף
חבירו. משל לאכול עצמו על שהתפיס 27)לאסור נמצא

כי  "איש שם אמרו וכן חל. נדרו ולפיכך הנדור בדבר זה
ידי  על הבא נדר וזהו הנדור" בדבר שידור עד - נדר ידור
עליו  עצמו הדבר את שאוסר הנדר, לעיקר בניגוד התפסה,

אחר. בדבר התפסה ללא

.ÁÈÏÚ ÈBÏt ÔÈÓ B‡ ÈÏÚ el‡ ˙B¯t :¯ÓB‡‰ Ï·‡¬»»≈≈≈»«ƒ¿ƒ»«
˙„B·Úk B‡ ¯ÈÊÁ ¯O·k ÈÏÚ ÈBÏt ÌÚ ÏÎ‡M ‰Ó B‡«∆…«ƒ¿ƒ»«ƒ¿«¬ƒ«¬«
- el‡a ‡ˆBiÎÂ ˙BÙ¯Ëe ˙BÏ·k B‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»ƒ¿≈¿≈¿«≈»≈
‰OÚiL ¯LÙ‡ È‡L ;¯„ Ô‡k ÔÈ‡Â ,ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰¬≈≈À»ƒ¿≈»∆∆∆ƒ∆¿»∆«¬∆

¯ÈÊÁ ¯O·k ¯ÈÊÁ ¯Oa BÈ‡L ¯·„28. »»∆≈¿«¬ƒƒ¿«¬ƒ

אמירת 28) מחמת נאסרים אינם לו והדומים חזיר איסור כי
"דבר  נקראים ואינם הכתוב, גזירת פי על מאליהם אלא פיו,
נדר  ידור כי איש אמרה: והתורה האסור" "דבר אלא הנדור"

האסור. בדבר ולא הנדור בדבר שידור עד - לה'

.ËÌÈ¯·„k ÌÈ¯zn‰ ÌÈ¯·c ÌÈOn‰ Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê∆«¿»»«≈ƒ¿»ƒ«À»ƒƒ¿»ƒ
ÌÈ¯eÒ‡‰29B˙BOÚÏ ÏBÎÈ ¯eÒ‡‰ ¯·„ B˙B‡ Ì‡ : »¬ƒƒ»»»»»«¬

¯„a30B˙BOÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â ;ÌÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ¿∆∆¬≈≈¬ƒ¿ƒ≈»«¬
¯„a31.ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ¿∆∆¬≈≈À»ƒ

בזה.29) זה ידי 30)שמתפיס על קדוש שהוא קרבן כגון
פיו. וכדומה.31)אמירת חזיר כגון מאליו, אסור שהוא

.È˙‡hÁ‰32ÌL‡‰Â33¯„a ÔÈ‡a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ««»¿»»»««ƒ∆≈»»ƒ¿∆∆
‰·„e34‡È·‰Ï ¯„BÏ ¯LÙ‡ ,BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ¿»»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿∆¿»¿≈¿»ƒ

¯ÈÊa ¯„Bp‰L .B¯„ ˙ÓÁÓ Ì˙B‡35‡È·Ó - »≈¬«ƒ¿∆«≈¿»ƒ≈ƒ
˙‡hÁ36‡ÓË Ì‡Â ,37.¯‡a˙iL BÓk ,ÌL‡ ‡È·Ó - «»¿ƒƒ¿»≈ƒ»»¿∆ƒ¿»≈

,ÌL‡k B‡ ˙‡hÁk ÈÏÚ el‡ ˙B¯t :¯ÓB‡‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»»≈≈≈»«¿«»¿»»
È¯‰ - ÌL‡ Ô‰ È¯‰ B‡ ˙‡hÁ Ô‰ È¯‰ :¯Ó‡L B‡∆»«¬≈≈«»¬≈≈»»¬≈

ÔÈ¯eÒ‡ el‡38Ô‰ È¯‰ :¯ÓB‡a ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ≈¬ƒ¿≈»ƒ«¿≈¬≈≈
Ô‰L - ‰„Bz B‡ ‰ÁÓ B‡ ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ»¿»ƒƒ¿»»∆≈

ÔÈ¯eÒ‡39‰·„e ¯„a ÔÈ‡a el‡ ÏkL ,40. ¬ƒ∆»≈»ƒ¿∆∆¿»»

ממצוות 32) אחת על בשגגה העובר שמביאו חטאת קרבן
כרת. במזיד עליה שחייבים מעשה, בה שיש תעשה לא

חרופה,33) שפחה על אשם, קרבן מביאים עבירות חמש על
וכו'. המעילה ועל הגזל חובה 34)ועל מחמת אלא

בהם. נזיר.35)שנתחייב להיות כשישלים 36)שנדר
לחטאת. כבשה מביא נזירותו מת.37)ימי טומאת

ואשם,38) חטאת אני "מרבה אמרו וכן הנדור. בדבר שנדר
בנדר". מתפיס בקרבנות 39)שהוא שהתפיסם הפירות

נדבה.40)אלו. או נדר דרך אלא באים אינם שמתחילתם

.‡ÈÔ¯‰‡ ˙lÁk ÈÏÚ el‡ ˙B¯t :¯ÓB‡‰ Ï·‡41B‡ ¬»»≈≈≈»«¿«««¬…
B˙Óe¯˙k42ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ -43C¯c ÌL ÔÈ‡L ; ƒ¿»¬≈≈À»ƒ∆≈»∆∆

‰·„e ¯„a el‡ ‡È·‰Ï44. ¿»ƒ≈¿∆∆¿»»

אהרן,41) והזכיר לכהן. ליתנה מעיסה שמפרישים כחלה
לכהנים. ראשון שהיה שם או 42)על גדולה תרומה

לכהן.תרומת  הניתנת שהחלה 43)מעשר פי על אף
לזרים. באכילה אסורות על 44)והתרומה הן חובה אלא

תבואתו  כל הרי יפרישן לא ואם מתבואתו להפרישן אדם כל
נקראות  ותרומה חלה אין הרא"ש ולדעת לו. ואסורה טבל
עליו  אסורות היו ההפרשה קודם שגם מפני הנדור" "דבר
השיריים  התירה אלא אסרתן, לא פיו ואמירת טבל, משום

טבל. איסור מהם בהורידו לאכול

.·È¯˙Bk ÈÏÚ el‡‰ ˙B¯t‰ È¯‰ :¯ÓB‡‰45, »≈¬≈«≈»≈»«¿»
ÏebÙk46‡ÓË ¯O·k ,47el‡ È¯‰ - ÌÈL„˜ ÏL ¿ƒ¿»»»≈∆»»ƒ¬≈≈

ÌB˜Ó ÏkÓ Ôa¯˜ ¯O·k Ô‡OÚ È¯‰L ;ÔÈ¯eÒ‡48. ¬ƒ∆¬≈¬»»ƒ¿«»¿»ƒ»»

עוד 45) ואסור אכילתו זמן לאחר שנותר קרבן כבשר
את 46)להיאכל. לאכול העבודה בשעת הכהן שחשב

הבשר  ונאסר אכילתו למקום חוץ או לזמנו חוץ הבשר
באכילה.47)באכילה. אלו 48)שאסור שכל פי על אף

קדושת  בעיקר התכוון הנודר אולם הם, האסור" "דבר
הוא. הנדור" "דבר והקרבן ופיגול, נותר שנעשה הקרבן

.‚È‰Ó‰a ¯OÚÓk ÈÏÚ Ô‰ È¯‰ :¯ÓB‡‰49el‡ È¯‰ - »≈¬≈≈»«¿«¿«¿≈»¬≈≈
ÔÈ¯eÒ‡50ÈÏÚ Ô‰ È¯‰ .Ì„‡ È„Èa B˙M„˜e ÏÈ‡B‰ , ¬ƒƒ¿À»ƒ≈»»¬≈≈»«
¯BÎ·k51È„Èa B˙M„˜ ÔÈ‡L ;ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ƒ¿¬≈≈À»ƒ∆≈¿À»ƒ≈
Ì„‡52¯„a BÒÈt˙‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ,53‡Ï :¯Ó‡pL , »»¿≈»¿«¿ƒ¿∆∆∆∆¡«…

B˙‡ LÈ‡ LÈc˜È54. «¿ƒƒ…

לשמים.49) מקדישו שהעשירי 50)שאדם פי על ואף
עשרה  היו ואם צריך. הוא מניין העברת מאליו? קדוש
הרי  ולפיכך קדוש. אינו מניין בלא מהם אחד ונטל טלאים

הנדור. דבר נקרא: קדוש,51)זה שהוא בהמה, בכור
לכהנים. לא 52)וניתן ואפילו קדוש, הוא אמו ממעי אלא

הנדור  דבר זה ואין מאליו, קדוש הוא הרי בעליו הקדישוהו
האסור". "דבר שאין 53)אלא לומר רבינו נתכוון כאן

גם  הרי תאמר, שלא אחרת, לקדושה הבכור את משנים
קדושת  יתקדש עולה לקדושת יקדישו אם בנדר, ישנו בכור
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לקדושה 54)עולה. הבכור את משנים שאין למדו מכאן
האסור" "דבר בכור נמצא נשאר, הוא בקדושתו אלא אחרת,

הנדור. דבר ולא

.„ÈÌÈÓL ÈÓ¯Ák ÈÏÚ Ô‰ È¯‰ :¯Ó‡55el‡ È¯‰ - »«¬≈≈»«¿∆¿≈»«ƒ¬≈≈
˙Èa‰ ˜„·Ï ÌÈÓL ÈÓ¯ÁL ;ÔÈ¯eÒ‡56ÈÏÚ Ô‰ È¯‰ . ¬ƒ∆∆¿≈»«ƒ¿∆∆««ƒ¬≈≈»«

‰kLl‰ ˙Óe¯˙k57ÌÈ„ÈÓzk ,58ÌÈ¯Èck ,59ÌÈˆÚk ,60, ƒ¿««ƒ¿»«¿ƒƒ«ƒƒ»≈ƒ
ÌÈM‡k61ÁaÊnk ,62ÈLnLnÓ „Á‡k B‡63,ÁaÊn‰ »ƒƒ«ƒ¿≈«¿∆»ƒ¿«¿≈«ƒ¿≈«

ÌÈÚik ÈÏÚ Ô‰ È¯‰ :¯Ó‡L ÔB‚k64˙B˜¯Ênk ,65, ¿∆»«¬≈≈»««»ƒ«ƒ¿»
˙B‚ÏÊnk66ÈÏÚ Ô‰ È¯‰ :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «ƒ¿»¿«≈»∆¿≈»≈¬≈≈»«
ÏÎÈ‰k67ÌÈÏLe¯Èk ,68ÏÚ Û‡Â ,ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - «≈»ƒ»«ƒ¬≈≈¬ƒ¿««

ÌÈÚ el‡ ÌÈ¯·c ÏkL ;Ôa¯˜ ÌL ¯ÈkÊ‰ ‡lL Ètƒ∆…ƒ¿ƒ≈»¿»∆»¿»ƒ≈ƒ¿»»
Ôa¯˜ ÈÏÚ Ô‰ È¯‰ :¯ÓB‡k69. ¿≈¬≈≈»«»¿»

(הקדש)55) חרם זה הרי ואומר: מקדיש, שאדם כהקדשות
המקדש.56)לשמים. בית השקלים 57)לתיקון ככסף

צבור. קרבנות קניית לצרכי המקדש בלשכת הניתן
בבוקר 58) יום בכל במקדש מקריבים שהיו התמיד, כקרבן

שנודבים  השקלים בכסף שנקנה הנדור, דבר והוא ובערב.
המקדש. העצים 59)לבית כדיר או קרבן של בהמות כדיר

לצאן. רפת - דיר שהיה 60)שבמקדש. עצים, גזירי כשני
המזבח. שעל המערכה אש גבי על עורך הכהן

המזבח.61) אש על הנקרבים שעל 62)כקרבנות כקרבנות
המזבח. למזבח.63)גבי בהם שמשרתים כלים

ואפרו.64) המזבח דשן לתוכם שגורפים כלים 65)כלים
לזריקה. הקרבנות דם בהם בהם 66)שמקבלים שהופכים

שריפתם. למהר המזבח על נקטרים כשהם הקרבנות אברי
בתורה. נזכרים הכלים נזרק 67)וכל שדמם כקרבנות

המקדש. בירושלים.68)בהיכל הנאכלים כקרבנות
מחרמי 69) או הלשכה, מתרומת הנדור, מדבר באים וכולם

למקדש. נודבים או שנודרים הבית, בדק

.ÂËÌÈÓÏL ¯Oa ‰È‰ elÙ‡ ,L„˜ ¯Oa ÂÈÙÏ ‰È‰»»¿»»¿«…∆¬ƒ»»¿«¿»ƒ
ÌÈ¯ÊÏ ¯zÓ ‡e‰L ÌÈÓc ˙˜È¯Ê ¯Á‡70È¯‰ :¯Ó‡Â , ««¿ƒ«»ƒ∆À»¿»ƒ¿»«¬≈

ÒÈt˙‰ ‡lL ;ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ‰Ê ¯O·k ÈÏÚ Ô‰≈»«¿»»∆¬≈≈¬ƒ∆…ƒ¿ƒ
B¯wÚa ‡l‡71¯eÒ‡ ‰È‰L72¯Oa ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . ∆»¿ƒ»∆»»»¬»ƒ»»¿«

ÌÈÓc ˙˜È¯Ê ÈÙÏ Ì‡ :¯BÎa73Ì‡Â ;¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ¿ƒƒ¿≈¿ƒ«»ƒ¬≈∆»¿ƒ
.¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓc ˙˜È¯Ê ¯Á‡Ï¿««¿ƒ«»ƒ¬≈∆À»

לישראלים.70) בתחילתו.71)שנאכל לפני 72)ביסודו,
להחמיר. - תורה וספק נפשטה שלא בעיא הדם, זריקת
ורבא  הואיל סובר, שרבינו כותב: ג פרק לשבועות והר"ן
אמוראים  והם מתפיס" הוא שב"עיקרו הוכיחו ורבינא
שם  הש"ס שסוגיית פי על ואף כמותם, הלכה אחרונים,
להשאיר  דיחויים על סומכים אנו אין הוכחותיהם את דחתה

בספק. הבעייה לכהנים.73)את אפילו באכילה אז שאסור

.ÊËÌÈ‚lÚ Ì‰ÈL‡L ˙BÓB˜Ó LÈ74˙‡ ÔÈ„ÈÒÙÓe ≈¿∆«¿≈∆ƒ¿ƒ«¿ƒƒ∆
ÌL ÔÈÎÏB‰ - ¯Á‡ ¯·„a ¯·c ÏÚ ÔÈpÎÓe ÔBLl‰«»¿«ƒ«»»¿»»«≈¿ƒ»

ÈÈepk Ïk ?„ˆÈk .Èepk‰ ¯Á‡75.Ôa¯˜k - Ôa¯˜ «««ƒ≈«»ƒ≈»¿»¿»¿»
ÌB˜ ÈÏÚ Ô‰ È¯‰ :¯ÓB‡‰76el‡ È¯‰ - ÊB˜ ,ÁB˜ , »≈¬≈≈»«»»»¬≈≈

Ôa¯˜Ï ÔÈÈepk77ÔÈÈepk el‡ È¯‰ - C¯Á ,Û¯Á ,˜¯Á . ƒƒ¿»¿»≈∆≈∆≈∆¬≈≈ƒƒ

Ì¯ÁÏ78ÏÏk ÔBLÏ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿≈∆¿≈…«≈»∆¿ƒ««¿¿«
ÌB˜Ó B˙B‡a ÌÚ‰79.ÔÓÊ B˙B‡·e »»¿»¿¿«

שונים.74) וניבים משפות מעורבת לשון מדברים
לוואי.75) יהיו 76)שמות אלו פירות לומר שכוונתו

כקרבן. עלי הם 77)אסורים הרי אמר: כאילו חל. ונדרו
קרבן. הבית.78)עלי לבדק מקדיש שאדם הקדש - חרם

לשון 79) שהיא מקום, אותו בלשון מדבר העם שאם
נדר  כאילו זה הרי קרבן לשון במשמעותה ויש משובשת
אדם", בני לשון אחר הלך "בנדרים הוא: שכלל בקרבן,
מהכינויים  באחד ונדר הקודש בלשון בקי שהוא מי ואפילו

העם. כלל לשון שהיא כיוון נדר, נדרו - האלו

.ÊÈLÈc˜‰ Ì‡ Ck ,ÔÈÈepÎa BÓˆÚ ¯ÒB‡L ÌLÎe80 ¿≈∆≈«¿¿ƒƒ»ƒƒ¿ƒ
Lc˜‰ ‰Ê È¯‰ - ÔÈÈepÎa81,ÔÈ¯zÓ - ÔÈÈepk‰ ÈÈepÎÂ . ¿ƒƒ¬≈∆∆¿≈¿ƒ≈«ƒƒÀ»ƒ

.Lc˜‰ È¯„a ÔÈa ¯q‡ È¯„a ÔÈa≈¿ƒ¿≈ƒ»≈¿ƒ¿≈∆¿≈

הבית.80) לבדק נכסיו  שאר או לה', הטעם 81)קרבן
קרבן" "לה' יאמר: שלא כדי כינויים חכמים שתקנו
שמים  שם מוציא ונמצא קרבן יאמר ולא ה' יבטא ולפעמים
ובירושלמי  כינויים. תיקנו עצמו בהקדש שגם הרי לבטלה,

קונם". בלשון לשמים מקדיש אדם אומרת "זאת אמרו:

.ÁÈÔÈlÁ ‡‰È ‡Ï EnÚ ÏÎ‡M ‰Ó :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰82, »≈«¬≈«∆…«ƒ¿…¿≈Àƒ
ÈÎ„ ‡‰È ‡Ï B‡ ,¯Lk ‡‰È ‡Ï B‡83‡‰È ‡Ï B‡ , …¿≈»≈…¿≈¿≈…¿≈

EnÚ ÏÎ‡M ‰Ó Ïk :BÏ ¯Ó‡L ÈÓk ‰Ê È¯‰ - ¯B‰Ë»¬≈∆¿ƒ∆»«»«∆…«ƒ¿
¯eÒ‡ ‡e‰L ,Ôa¯˜ ‡‰È84‰Ó Ïk :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ¿≈»¿»∆»¿≈ƒ»«»«

‡ÓË EnÚ ÏÎ‡M85‰Ê È¯‰ - Ïebt B‡ ¯˙B B‡ ∆…«ƒ¿»≈»ƒ¬≈∆
.¯eÒ‡»

קרבן.82) באכילה.83)אלא ומותר משנה 84)טהור
שאוכל  לחולין "האומר שם המשנה שלשון אלא י: בנדרים
שפירושה: פתוחה, בלמ"ד לחולין, קרא: הר"ן, ומפרש לך"

חולין. טמאים"85)לא "קדשים הזכיר: שלא פי על אף
ואין  האסור" "דבר שהיא טמאה, לתרומה שנתכוון וייתכן,
נתכוון  טמאים שלקדשים לומר ואפשר הואיל - חל נדרו

להחמיר". נדרים "סתם אומרים: אנו

.ËÈ‰Ê È¯‰ - CÏ ÏÎ‡ ‡Ï ÔÈlÁ ‡Ï :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈…Àƒ……«»¬≈∆
ÈÓk‡l‡ ÔÈlÁ ‡‰È ‡Ï CÏ ÏÎ‡M ‰Ó :BÏ ¯Ó‡L ¿ƒ∆»««∆…«»…¿≈Àƒ∆»
Ôa¯˜86Ôa¯˜ ,CÏ ÏÎ‡L Ôa¯w‰ :¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .87 »¿»¿≈ƒ»««»¿»∆…«»»¿»

¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - CÏ ÏÎ‡L Ôa¯˜k ,CÏ ÏÎ‡L88Ï·‡ . ∆…«»¿»¿»∆…«»¬≈∆»¬»
CÏ ÏÎ‡ ‡Ï Ôa¯w‰ :¯ÓB‡‰89ÏÎ‡ ‡Ï Ôa¯˜k B‡ , »≈«»¿»……«»¿»¿»……«

CÏ ÏÎ‡ ‡Ï Ôa¯˜ B‡ ,CÏ ÏÎ‡ ‡Ï Ôa¯˜Ï B‡ ,CÏ90, »¿»¿»……«»»¿»……«»
ÏÎ‡ ‡Ï Ôa¯˜ ‡Ï B‡91ÔÈ‡L .ÌÈ¯zÓ el‡ Ïk - CÏ …»¿»……«»»≈À»ƒ∆≈

ÏÎ‡È ‡lL Ôa¯˜a ÚaLpL ‡l‡ el‡ ÌÈ¯·c ÚÓLÓ«¿«¿»ƒ≈∆»∆ƒ¿«¿»¿»∆……«
‰ÊÏ92ÌeÏk BÈ‡ - Ôa¯˜a ÚaLp‰Â ,93¯„pL B‡ . »∆¿«ƒ¿»¿»¿»≈¿∆»«

.Ôa¯˜ BÏ ÏÎ‡È ‡lL∆……«»¿»

מותר,86) אינו זה דבר האומר: שכל לך. אוכל לא ולפיכך
אסור. שהוא מאליו בכ"ף 87)מובן אמר שלא פי על אף

אכילתו  עצמו על לאסור כוונתו כי קפידא, בזה אין הדמיון
הנידר. דבר שהוא כקרבן, חבירו יאמר:88)אצל אם אבל
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שלא  בקרבן, שנשבע שמשמעו מותר, לך, שאוכל קרבן הא
כלום. אינו בקרבן והנשבע עליו 89)יאכל שאוסר משמעו

קרבן, יהא לא אצלו שיאכל מה אבל אצלו, יאכל שלא מה
וכוונתו  לבטלה, דבריו מוציא אדם אין נאמר אם ואפילו
כלום. זה אין אצלו יאכל שלא בקרבן להישבע הייתה

מה 90) אבל יאכל, שלא מה את רק לאסור משמעו זה גם
בקרבן  להישבע כוונתו שהייתה לא אם מותר, יהיה שיאכל

כלום. זו שבועה ואין יאכל שאפשר 91)שלא פי על אף
אנו  אין קרבן, יהיה אצלו שיאכל שמה דבריו: מתוך לדקדק

הן". שומע אתה לאו "מכלל וכן 92)אומרים: זה. אצל
קרבן". בחיי אלא זה נדר "שלא שבועה 93)אמרו שאין

סתם  נשבע אם ואפילו הכינויים. מן באחד או ה' בשם אלא
אינו  קרבן בחיי הנשבע אבל לוקה. ואינו אסור, זה הרי

כלום.

.ÎÏÎ‡L ÔÈlÁk ,CÏ ÏÎ‡L ÔÈlÁ‰ ,CÏ ÏÎ‡L ÔÈlÁÀƒ∆…«»«Àƒ∆…«»¿Àƒ∆…«
,CÏ ÏÎ‡ ‡lL ÔÈlÁ‰ ,CÏ ÏÎ‡ ‡lL ÔÈlÁ ;CÏ»Àƒ∆……«»«Àƒ∆……«»

CÏ ÏÎ‡ ‡lL ÔÈlÁk94.¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¿Àƒ∆……«»¬≈∆À»

לך 94) שאוכל מה מדבריו: לשמוע שאפשר פי על ואף
הן". שומע אתה לאו "מכלל אומרים: אין קרבן, יהיה

.‡Î¯˙B ‡Ï ,CÏ ÏÎ‡L ‡ÓË ‡Ï :¯ÓB‡‰ Ï·‡¬»»≈…»≈∆…«»…»
BÚÓLnL ;¯eÒ‡ - CÏ ÏÎ‡L Ïebt ‡Ï ,CÏ ÏÎ‡L∆…«»…ƒ∆…«»»∆«¿»
,‡ÓË B‡ Ïebt ‰È‰iL ‡e‰ ÏÎ‡L ¯·c :¯·c ÏL∆»»»»∆…«∆ƒ¿∆ƒ»≈

CÏ ÏÎ‡ ‡Ï CÎÈÙÏ95. ¿ƒ»……«»

אסור"95) - ופיגול נותר "טמא במשנה שנינו שכן
לא  אמר: אם בין לך, שאוכל טמא אמר: אם בין ומשמעה:
לבטלה, דבריו מוציא אדם ואין הואיל כי לך, שאוכל טמא
לא  אם אפילו הרי לך, שאוכל מה טמא לא יאמר: למה
מתקנים  אנו לכך מאליו, טמא חברו מאכל יהיה לא יאמר,
מפני  עמך") ("אוכל לא לומר: שכוונתו בדבריו, ומוסיפים

אצלך. שאוכל מה הוא שטמא

.·ÎÏÎÈ‰ ‡Ï ,CÏ ÏÎ‡L ÏÎÈ‰ ,CÏ ÏÎ‡L ÏÎÈ‰a«≈»∆…«»≈»∆…«»…≈»
¯eÒ‡ - CÏ ÏÎ‡L96ÏÎÈ‰k ,CÏ ÏÎ‡ ‡lL ÏÎÈ‰ . ∆…«»»≈»∆……«»«≈»

‰fL ;¯zÓ - CÏ ÏÎ‡ ‡lL ÏÎÈ‰ ‡Ï ,CÏ ÏÎ‡ ‡lL∆……«»…≈»∆……«»À»∆∆
CÏ ÏÎ‡È ‡lL ÏÎÈ‰a ÚaLpL ÈÓk97‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ∆ƒ¿««≈»∆……«»¿≈…«≈

‰Êa98. »∆

ההיכל.96) כקרבנות אכילתו עצמו על לאסור שכוונתו
שבועה,97) לשון זו הרי שלילה בלשון שמסיים מכיוון

כלום. אינו בהיכל מזבח 98)והנשבע ואישים עצים כגון
וירושלים.

.‚ÎEnÓ È‡ ¯cÓ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰99ÚÓLÓ - »≈«¬≈À»¬ƒƒ¿«¿«
BnÚ ¯a„È ‡lL ‰Ê ¯·c100- EnÓ È‡ L¯ÙÓ . »»∆∆…¿«≈ƒÀ¿»¬ƒƒ¿

BnÚ ÔzÈÂ ‡OÈ ‡lL BÚÓLÓ101EnÓ È‡ ˜Á¯Ó . «¿»∆…ƒ»¿ƒ≈ƒ¿À»¬ƒƒ¿
ÂÈ˙Bn‡ Úa¯‡a ·LÈ ‡lL BÚÓLÓ -102Ì‡ ÔÎÂ . «¿»∆…≈≈¿«¿««»¿≈ƒ

CÏ È‡ ‰cÓ :BÏ ¯Ó‡103‡˙nLÓ B‡ ,104.EnÓ »«¿À∆¬ƒ»¿««¿»ƒ»
,CÏ ÏÎ‡ ‡lL EnÓ È‡ ¯„ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«»≈¬ƒƒ»∆……«»
È‡ ˜Á¯Ó B‡ ,CÏ ÏÎ‡ ‡lL EnÓ È‡ L¯ÙÓ B‡À¿»¬ƒƒ¿∆……«»¿À»¬ƒ

ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - CÏ ÏÎ‡ ‡lL EnÓ105. ƒ¿∆……«»¬≈∆»∆¡…
ÂÈÒÎ ÏkÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡ Ì‡Â106‡Ï ÌeMÓ ‰˜BÏ - ¿ƒ»«¿«ƒƒ»¿»»∆ƒ…
B¯·c ÏÁÈ107. «≈¿»

לך.99) אוכל שלא דיבורו: גמר לו 100)ולא מותר אבל
אלא  אכילה איסור זו לשון במשמעות שאין משלו, לאכול

בלבד. וממכר.101)הדיבור מסחר כלומר,102)בעסקי
לא  אבל כדינו, אחד כל ומתן ובמשא בדיבור, אסור

שמשמע 103)באכילה. אמותיו, בארבע ישב לא זה הרי
משלו. לאכול מותר אבל מרוחק, כמו שמתא 104)מנודה

הוא. וריחוק נידוי לשון הזכיר 105)- שלא פי על ואף
בכל  ב"קרבן", נדרו התפיס לא וגם בדיבורו, איסור לשון
כנדרים" - נדרים "ידות היא: הלכה כי כנדר, זה הרי זאת
במקצת  התחיל אלא דיבורו, כל פירש שלא נדר כלומר,
עיקר  שאינו הכלי, יד כבית - לידור שדעתו ניכר ומתוכו
גמר  כאילו זה הרי עמו, הכלי כל מטלטל ביד והאוחז הכלי

נדרו. דיבור חבירו.106)כל זה 107)של שבנדר ומובן,
אלא  עצמו אוסר שאינו הדגיש שהרי עמו, לדבר מותר

בלבד. באכילה

.„ÎBÈ‡ - CÏ ÏÎ‡ ‡lL EÏ È‡ ‰cÓ :BÏ ¯Ó‡»«¿À∆¬ƒ¿∆……«»≈
BÏ ÏÎB‡108‰˜BÏ BÈ‡ - ÏÎ‡ Ì‡Â ,109:BÏ ¯Ó‡ . ≈¿ƒ»«≈∆»«

‡È„110.˙B‰Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - EnÓ »≈»ƒ»¬≈∆»≈»

ישיבה 108) לעניין לא התרחקותו כוונת פירש שהרי משלו,
רבינו  וסובר ממנו. אכילתו לעניין אלא אמותיו בארבע
וכל  באכילה, שאסור עקיבא, לרבי מודים החכמים גם שבזה
הוסיף: ולא לך אני מנודה כשאמר אלא אינה מחלוקתם
וחכמים  באכילה. אוסר עקיבא שרבי לך, אוכל שאיני
ופסק  אמותיו, מארבע להתרחק אלא התכוון שלא סוברים,

כחכמים. מסופק 109)רבינו היה עקיבא שרבי כשם
שלא  או ממש, לנדר כוונתו אם לך" אני "מנודה בלשון
אסור  אמר ולפיכך אמותיו, מארבע להתרחק אלא נתכוון
כשאמר: לחכמים הדין הוא מספק, לוקה ואינו באכילה
אלא  משלו לאכול אסור אינו לך, אוכל שלא ... מנודה
להתרחק  אלא נתכוון לא שמא כי לוקה, ואינו מספק,

אמותיו. בארבע שמשמעו 110)מלאכול ונד. נע לשון
הזכיר: לא ואפילו לך, מליהנות ממך ומובדל אני מתנודד
בו, להסתפק שאין בהנאתו, אסור זה הרי לך, אוכל שלא
שאין  מנודה, כדין אמותיו, בארבע לישב שלא שנתכוון

לו. הוא שגנאי נידוי, לשון עצמו על להזכיר רגיל אדם

.‰ÎÌÈÚL¯ È¯„k ÈÏÚ È¯‰ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰111Ì‡ »≈«¬≈¬≈»«¿ƒ¿≈¿»ƒƒ
‰Úe·Le Ôa¯˜Â ¯ÈÊ Ì‰È¯„pnL ,CÏ ÏÎ‡112ÏÎ‡Â , …«»∆ƒƒ¿≈∆»ƒ¿»¿»¿»¿»«

ÔlÎa ·iÁ -113˙B·„k ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ . «»¿À»¿≈»≈¬≈»«¿ƒ¿
ÌÈ¯Lk114¯ÈÊ Ì˙B·„pnL ,115Ôa¯˜Â116‰Ê È¯‰ - ¿≈ƒ∆ƒƒ¿»»ƒ¿»¿»¬≈∆

·iÁ117. «»

רשעים 111) ונקראו כעסם, בשעת ולהישבע לידור שרגילים
רשע, נקרא שמקיימו פי על אף הנודר "כל מאמרם: פי על
שהם  כלומר, חטא", בך יהיה לא לנדור תחדל וכי שנאמר
עסק  להם אין גמורים רשעים אבל זה, לעניין רשעים

ובקרבנות. שפירש 112)בנזירות הנודר, מדברי זה כל
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וגם  בנזירות שנודרים רשעים, נדרי של טיבם מה ואמר
להישבע  הם רגילים וגם למקדש קרבנות להביא נודרים

נדר. היא אף נקראת ושבועה ריתחה, להיות 113)בשעת
משום  מלקות וחייב נדרו, לקיים עולה קרבן ולהביא נזיר,
ואכל. חבירו אצל לאכול לא נשבע שהרי ביטוי שבועת

לשלמו")114) תאחר "בל על יעברו (שלא נודרים שאינם
ושם  העזרה לפתח אותו ומביאים שבידם, קרבן נודבים אלא
מעילה. מכשול לידי יבואו שלא אותו, מקדישים

נזירות.115) נוזרים הם אותם, תוקף יצרם כשרואים
נדבה.116) שהרי 117)קרבן קרבן, ולהביא נזיר להיות

כאן, אין שבועה אבל קרבן, ולהביא נזיר להיות ונדר פירש
שם  הזכרת בה שיש משום כלל, נשבעים הכשרים שאין

העולם. ולכל לו גדול מכשול בחילולה ויש שמים

.ÂÎÌÈ¯Lk ˙B·„k B‡ ÌÈÚL¯ È¯„k ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡»«¬≈»«¿ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ
CÏ ÏÎ‡L118¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - CÏ ÏÎ‡ Ì‡ B‡119Û‡ , ∆…«»ƒ…«»¬≈∆»«

L¯t ‡lL Èt ÏÚ120‡Ï - ÌÈ¯Lk È¯„k :¯Ó‡ . «ƒ∆…≈≈»«¿ƒ¿≈¿≈ƒ…
¯eq‡ C¯„a ÌÈ¯„B ÌÈ¯Lk‰ ÔÈ‡L ;ÌeÏÎa ·iÁ˙ƒ¿«≈ƒ¿∆≈«¿≈ƒ¿ƒ¿∆∆ƒ

ÒÚÎÂ121¯·BÚ ¯ÈÊ ‰È‰Â ,ÈÈ¯‰ ÌÈÚL¯ È¯„k :¯Ó‡ . »««»«¿ƒ¿≈¿»ƒ¬≈ƒ¿»»»ƒ≈
˙e¯ÈÊa ·iÁ - ÂÈÙÏ122·iÁ - ÈÏÚ ÌÈÚL¯ È¯„k . ¿»»«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ»««»

Ôa¯˜123epnÓ ÏÎ‡ ‡lL ÌÈÚL¯ È¯„k .124·iÁ - »¿»¿ƒ¿≈¿»ƒ∆……«ƒ∆«»
‰Úe·La125. ƒ¿»

נדרי 118) כקרבן עלי אסור יהיה לך שאוכל מה כלומר,
הכשרים. נדבות או חבירו.119)רשעים אצל לאכול

שהם 120) נדרים, ידות וזהו לך. שאוכל מה קרבן ואמר:
ניכר, ומתוכם הואיל דבריו, פירש שלא פי על שאף כנדרים.

גמור. נדר זה הרי לידור מתוך 121)שדעתו נודבים אלא
שלא  לידור הם יראים וגם נפשם. ונדיבות הדעת ישוב
כנדבת  אמר אם הדין והוא לשלמו". תאחר "בל על יעברו
ואם  נודבים הרשעים שאין לפי כלום, אמר לא עלי רשעים

דבר. לאותו רשעים אינם נודבים שלא 122)הם פי על אף
יש  לפניו עובר ונזיר הואיל נזיר", "שמנדריהם ואמר: פירש
כשיאמר: הדין והוא נתכוון. שלנזירות מוכיחה יד כאן
יד  כאן שיש נזיר, זה הרי אשתה, שלא רשעים כנדרי הריני

לנזירות. רבוצה 123)מוכיחה בהמה הייתה כשלא אפילו
לקרבן. היא מוכיחה יד כי הזה.124)לפניו, מהכיכר

יאמר:125) אם אבל ילקה. אכלו ואם בטוי, שבועת משום
שאין  כלום, אמר לא ממנו, אוכל שלא כשרים כנדבות

כלל. נשבעים הכשרים

.ÊÎBÊk ÈÏÚ el‡ ˙B¯t :¯Ó‡L ÔB‚k ,‰¯Bza ¯„Bp‰«≈«»¿∆»«≈≈»«»
ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï -126ÌÎÁÏ ‰Ï‡L CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,127, …»«¿¿≈»ƒ¿≈»¿»»

ı¯‡‰ ÌÚ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡128˙el˜ e‚‰È ‡lL È„k , ∆»ƒ≈»»«»»∆¿≈∆…ƒ¿¬«
.ÌÈ¯„a L‡…̄ƒ¿»ƒ

"דבר 126) והיא התורה, לקדושת אלא התכוון שלא מפני
הנדור. בדבר אלא נתפס הנדר ואין להתירו.127)האסור"

בה שאי 128) שכתוב במה לנודר בתורה נודר בין מבחין נו
בזה. גם להקל ויבוא

.ÁÎÈ¯‰L ;¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - da ·e˙kL ‰Óa ¯„»«¿«∆»»¬≈∆»∆¬≈
¯„Â ¯q‡ da ·e˙k129È¯‰ - da ¯„Â B„Èa dÏË . »»ƒ»»∆∆¿»»¿»¿»«»¬≈

da ·e˙kL ‰Óa ¯„pL ÈÓk ‰Ê130. ∆¿ƒ∆»«¿«∆»»

הנדור.129) דבר שהם קרבנות, בה הואיל 130)והוזכרו
דעתו  אין שבתוכה, מה ויודע ורואה כבוד, דרך ואוחזה

שבה. וקרבנות לאזכרות אלא

.ËÎÂÈÏÚ - ˜¯t ‰LÂ ÌÈkL :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈«¿ƒ¿ƒ¿∆∆∆»»
ÌÈkL‰Ï131¯„ BÓk ‰fL ;˙B¯˜ÏÂ132ÏÚ Û‡Â ,‡e‰ ¿«¿ƒ¿ƒ¿∆∆¿∆∆¿««

¯„ ÔBLÏa B‡ÈˆB‰ ‡lL Èt133. ƒ∆…ƒƒ¿∆∆

קום 131) אלי "ויאמר שנאמר תחילה, להשכים האומר על
הבקעה  אל ואצא ואקום אותך אדבר ושם הבקעה אל צא
והמתין  הקב"ה שהקדים הרי עומד" ה' כבוד שם והנה

וזה 132)ליחזקאל. מצוה, לעשות עליו קיבל שהרי
יחל  ב"בל עליו לעבור גמור נדר זה שאין אלא מחייבו,

בא 133)דברו". שהנודר עלי", זה דבר "יאסר שהוא:
זה  דבר לעשות להתחייב לא אבל עצמו, על הדבר לאסור
אוסר  שהנשבע ל"שבועה" יותר שייך שזה לעשותו, לא או
איסור  - נדר התלמוד: וכלשון עליו. שנשבע הדבר על עצמו

החפץ. מן האדם איסור - שבועה האדם, על חפץ

.ÏÈn‡k ÈÏÚ z‡ È¯‰ :BzL‡Ï ¯ÓB‡‰134B‡ »≈¿ƒ¿¬≈«¿»«¿ƒƒ
‰Ï¯Úk B‡ ,È˙BÁ‡k135Ì¯k‰ È‡ÏÎk B‡136‰Ê È¯‰ - «¬ƒ¿»¿»¿ƒ¿≈«∆∆¬≈∆

ÌLk ;¯ÈÊÁ ¯O·k el‡ È¯‰ :˙B¯t‰ ÏÚ ¯ÓB‡k¿≈««≈¬≈≈ƒ¿«¬ƒ¿≈
e¯‡aL BÓk ,ÔÏÎ‡Ï ¯zÓ ‡e‰L137¯zÓ Ck , ∆À»¿»¿»¿∆≈«¿»À»

CnÓ ¯cÓ ÈÈ¯‰ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .BzL‡a¿ƒ¿¬»ƒ»«»¬≈ƒÀ»ƒ≈
‰È‰138ÈÏÚ ‰¯eÒ‡ CLÈÓLz ˙‡‰ B‡ ,139BÊ È¯‰ - ¬»»¬»««¿ƒ≈¬»»«¬≈

ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡140¯‡a˙iL BÓk ,141. ¬»»»¿∆ƒ¿»≈

ערווה.134) משום עלי אסורה שהיא כאמי, עלי אסורה
לנטיעתו,135) הראשונות השנים בשלוש האילן פירות

ובהנאה. באכילה שנזרע 136)שאסורים תבואה ממיני מין
ובהנאה. באכילה אסורים ושניהם הגפן שאין 137)עם

הנדור. בדבר אלא האסור בדבר בנדר מתפיס אדם
שהיא.138) הנאה כל לך ליהנות התפיס 139)לא שלא

האוסר  כאדם עליו, אותה אסר אלא הנדור, בדבר הנאתה
לו. המותרים דברים עצמו שהוא 140)על פי על ואף

עונתה. לגרוע שלא התורה, מן לה "שאין 141)משועבד
נאסרת מאכילי  היא וממילא לו" האסור דבר האדם את ם

לו.

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
המקדים 1) אחרים, דעת על שנדר או אחרים הדירוהו דין

הפקר  דיני מאליהם, שיבוטלו שבעתיד, לנדריו תנאי
לנדר. והשוואתו

.‡BÓˆÚ ÈtÓ ¯„Bp‰ „Á‡2B¯·Á B¯Èc‰L B‡3¯Ó‡Â ∆»«≈ƒƒ«¿∆ƒƒ¬≈¿»«
ÔÓ‡4ÔÓ‡ ÔÈÚk BÈÚL ¯·„ B‡ ,5˙Ïa˜ ‡e‰L , »≈»»∆ƒ¿»¿ƒ¿«»≈∆«»«

.ÌÈ¯·c¿»ƒ

המותר.2) דבר עצמו על עליך 3)שאוסר יאסר לו: שאמר
פלוני. כמו 4)דבר הנדר, לקבלת הסכמתו מביע הוא ובזה

אמן, ואמרה: ואת, נזיר, "הריני מ"א) פ"ד, (נזיר ששנינו
אמן  העונה "כל כט:): (שבועות אמרו וכן שלה". את מיפר

מפיו". שבועה כמוציא שבועה, או 5)אחר הן, שאמר:
מ"ד) פ"ג, (נזיר בתוספתא ששנינו כמו זה, נדר אני מקבל
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שניהם  הן אמר אם ואתה, נזיר הריני לחברו, "האומר
לעיל  והשווה ב) ס"ק רט, ליו"ד הגר"א (ביאור אסורים"
ליהנות  מדירו חברו אם אבל ה"א. פ"ב, שבועות הל'
לאסור  שיכול דבריו, את חבירו שיקבל צריך אינו מנכסיו

רט). (יו"ד בעלֿכרחו חברו על שלו את

.·„Ú BÓˆÚ ÏÚ ¯Ò‡L ¯·ca ¯Ò‡ ¯„Bp‰ ÔÈ‡Â¿≈«≈∆¡»«»»∆»«««¿«
e¯‡aL BÓk ,ÔÈÂL BaÏÂ ÂÈt ‰È‰ÈÂ ÂÈ˙ÙOa ‡ÈˆBiL∆ƒƒ¿»»¿ƒ¿∆ƒ¿ƒ»ƒ¿∆≈«¿

˙BÚe·La6¯ÈÊa ¯cÏ Ôek˙n‰ Ï·‡ .7Ôa¯˜a ¯„Â8, ƒ¿¬»«ƒ¿«≈ƒ¿…¿»ƒ¿»«¿»¿»
‰Úe·La ,¯ÈÊa ¯„Â Ôa¯˜a9¯cÏ Ôek˙pL B‡ ,¯„Â ¿»¿»¿»«¿»ƒƒ¿»¿»«∆ƒ¿«≈ƒ¿…

È¯‰ - ÌÈ·Ú ¯Ó‡Â ÌÈ‡z ¯ÓBÏ Ôek˙pL B‡ ,ÚaLÂ¿ƒ¿«∆ƒ¿«≈«¿≈ƒ¿»«¬»ƒ¬≈
¯„ Ô‡k ÔÈ‡Â Ì‰ÈLa ¯zÓ ‰Ê10. ∆À»ƒ¿≈∆¿≈»∆∆

וגם 6) בשפתים", "לבטא בשבועה: שנאמר ה"יֿיב, פ"ב,
הנדר  אין שפתיה" מבטא "או ז): ל, (במדבר נאמר בנדרים

בשפתיו. שיבטאו עד נזיר.7)חל להביא 8)להיות
להשבע.9)קרבן. "מבטא"10)שנתכוין שלשון

שנינו  וכן ספר). (קרית בלבו שיש מה בוטא משמעה:
ונדר  בעולה לידור "נתכוין מ"ה פ"ה, נדרים בתוספתא
מותר  וכו' בקרבן ונדר בנזיר בנזיר, ונדר בחרם , בחרם
במשנה  וראה שם). דוד" ה"חסדי גירסת (לפי בכולם"

פו:. נדרים

.‚ÌÈ¯Á‡ ˙Úc ÏÚ ¯„Bp‰11ÏÚ ÚaLk ‰Ê È¯‰ - «≈«««¬≈ƒ¬≈∆¿ƒ¿»«
ÌÈ¯Á‡ ˙Úc12¯ea„ È„k CB˙a Ba ¯ÊÁÂ ¯„Bp‰ ÔÎÂ .13, ««¬≈ƒ¿≈«≈¿»«¿¿≈ƒ

Ba eÁnL B‡14Ïa˜Â ¯ea„ È„k CB˙a15‰Ê È¯‰ - ∆ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ≈¬≈∆
¯zÓ16ÔÈ„k ÌÈ¯„a ÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk ÔÈ„Â . À»¿ƒ»≈«¿»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»

˙BÚe·La17. ƒ¿

דעתכם.11) על זה נדר נודר הנני שאמר:12)שאומר
זה  אין נשבע, אני דעתכם ועל היום, אוכל שלא "שבועה
דעתו... על זה נשבע שלא בלבי, היה וכך כך לומר יכול
של  שלבם חייב, שוים... אחרים של ולבן פיו שהיה וכיון
פ"ב, שבועות הל' לעיל רבינו (לשון קם" לבו במקום אלו

רבי"13)הט"ו). עליך שלום לרבו, תלמיד שיאמר "כדי
שם). בביאורנו וראה הי"ז, לו:14)(שם, ואמרו אחרים,

מנדרך. בך בי.15)חזור חזרתי או הן, שאמר:
רבינו 16) (לשון לטועה" דומה "שזה מעיקרו, הנדר ונעקר

כדי  תוך כל "והילכתא קכט:) בתרא (בבא אמרו וכן שם).
הי"ח  פ"ב, שבועות הל' לעיל וראה דמי". כדיבור דיבור

שם. שנאמר 17)ובביאורנו אותם, משוה הכתוב שהרי
שבועה" השבע או לה' נדר ידור כי "איש ג) ל, (במדבר

משנה). (סוף

.„¯c‡L ¯„ Ïk :¯Ó‡Â ¯ciL Ì„˜ ‰˙‰L ÈÓƒ∆ƒ¿»…∆∆ƒ…¿»«»∆∆∆∆…
Ô‡kÓ18Ô‰ È¯‰ B‡ Ô‰a ¯ÊBÁ ÈÈ¯‰ ÌÈL ¯OÚ „ÚÂ ƒ»¿«∆∆»ƒ¬≈ƒ≈»∆¬≈≈

ˆBiÎÂ ÌÈÏËa‰È‰ Ì‡ :¯„ Ck ¯Á‡Â ,el‡ ÌÈ¯·„a ‡ ¿≈ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ≈¿««»»«ƒ»»
È¯‰L ,Ìi˜ B¯„ È¯‰ - ¯„pL ‰ÚLa È‡z‰ ¯ÎBÊ≈«¿«¿»»∆»«¬≈ƒ¿«»∆¬≈

‰Ê ¯„a È‡z‰ Ïha19‡l‡ È‡z‰ ¯ÎÊ ‡Ï Ì‡Â ; ƒ≈«¿«¿∆∆∆¿ƒ…»««¿«∆»
BaÏa È‡z‰ ÏawL Èt ÏÚ Û‡ ,¯„pL ¯Á‡20BÓi˜Â21 ««∆»«««ƒ∆ƒ≈«¿«¿ƒ¿ƒ¿

‰zÚ ‡ÈˆB‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â .ÏËa ¯„p‰ È¯‰ -¬≈«∆∆»≈¿««ƒ∆…ƒ«»
‰¯ÊÁ‰ ÌÈc˜‰ ¯·k ,ÂÈÙa ‰¯ÊÁ‰22d‡ÈˆB‰Â ¯„pÏ «¬»»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«¬»»«∆∆¿ƒ»

Ì„wÓ ÂÈÙa23‡e‰Â :¯ÓB‡Â ¯ÈÓÁ‰Ï ‰¯BnL LÈÂ . ¿ƒƒ…∆¿≈∆∆¿«¿ƒ¿≈¿
¯ea„ È„k CB˙a ¯„pL ¯Á‡ È‡z‰ ¯kÊiL24. ∆ƒ¿…«¿«««∆»«¿¿≈ƒ

הרי 19)מהיום.18) נודר, הוא למה בקיומו רצה שאילו
כג:). (נדרים תנאו את סותר הוציאו 20)נדרו ולא בלבד,
(כס"מ). זכירתו בשעת שרוצה 21)בשפתיו במחשבתו,

רומי  ודפוסי הנדר. יתבטל וממילא התנאי, בקיום הוא
התנאי. וקיים קודם 22)ווינציאה: שהתנה התנאי, היא

את 23)שידור. ששכח בטעות, נדר שנדר בשעה נמצא
אמרה: והתורה נדרו, בשעת שוים ולבו פיו זה ואין תנאו,
הוא  מיחל אבל נדר, שכבר נדרו מיחל אינו דברו" יחל "לא
ספר). (קרית חל לא ועדיין הואיל שידרנו, קודם נדרו,

מן 24) אינו חל, כבר והנדר הואיל דיבור, כדי לאחר אבל
בתוספות  הר"י דעת היא זו התנאי. זכירת ע"י שיעקר הדין
אין  נדרו בשעת התנאי את זוכר הוא אם שדוקא כג: נדרים
אם  אבל הראשונה, דעתו על נודר והוא הואיל חל, הנדר
הנדר. לקיים דעתו מסתמא נדרו, בשעת התנאי זוכר אינו
התנאי  זכירת על המקפיד שם, רבא דעת זוהי ולדבריו
שהרי  דיבור, כדי תוך הזכירה שמספיקה אלא נדרו, בשעת
נדרו, בטל מנדרו, - דיבור כדי בתוך - בו חזר אם אפילו

משנה). (לחם ה"ג לעיל כמבואר

.‰‰LÏ È‡z‰ ˙‡ ÌÈc˜‰L ÈÓ25¯Á‡Â ,¯OÚÏ B‡ ƒ∆ƒ¿ƒ∆«¿«¿»»¿∆∆¿««
ÁÎLÂ ,È‡z BÏ LiL ¯„pL ‰ÚLa ¯kÊÂ ,¯„ Ck»»«¿ƒ¿«¿»»∆»«∆≈¿«¿»«

‰˙‰ ¯·„ ‰Ê È‡ ÏÚ26È‡z‰ ‰È‰ „ˆÈÎÂ27Ì‡ : «≈∆»»ƒ¿»¿≈«»»«¿«ƒ
‰OBÚ È‡ ‰BL‡¯ ˙Úc ÏÚ :¯Ó‡28B¯„ ÔÈ‡ - »««««ƒ»¬ƒ∆≈ƒ¿

¯„29‰BL‡¯ ˙Úc ÏÚ :¯Ó‡ ‡Ï Ì‡Â ;BÏha È¯‰L , ∆∆∆¬≈ƒ¿¿ƒ…»««««ƒ»
¯ÎÊ È¯‰L ,¯„p‰ Ìi˜Â È‡z‰ Ïha ¯·k - ‰OBÚ È‡¬ƒ∆¿»ƒ≈«¿«¿«»«∆∆∆¬≈»«

¯„ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â È‡z ÌL LiL ¯„p‰ ˙ÚLa30. ƒ¿««∆∆∆≈»¿«¿««ƒ≈»«

בטל.25) הוא הרי שנה, ועד מכאן שאדור נדר כל שאמר:
יין.26) שתיית או פת אכילת  על דברים 27)אם על אם 

זוכר  אבל אחרים, לבין שבינו דברים על או לעצמו שבינו
(ר"ן  וכולל סתמי באופן ולא מיוחד, דבר על שהתנה הוא,

כג:). אלך 28)לנדרים שהתניתי, מה על זכור אהיה שאם
התנאי. (ר"ן 29)אחר התנה זה שלדבר כך, אחר נזכר אם
שם). בקיומו 30)ורא"ש רצה שאילו תנאו, שעקר נמצא

(שם). סתם לידור לו היה לא -

.ÂÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk ÔÈ‡ :ÌÈ¯ÓB‡L ÌÈB‡b‰Ó LÈ31 ≈≈«¿ƒ∆¿ƒ≈»≈«¿»ƒ
˙BÚe·La ‡Ï ,„·Ïa ÌÈ¯„a ‡l‡ ÔÈ‚‰B32ÈÓ LÈÂ . ¬ƒ∆»ƒ¿»ƒƒ¿«…ƒ¿¿≈ƒ

„Á‡ el‡ ˙BÈÚa ˙BÚe·M‰Â ÌÈ¯„p‰ ÔÈcL ,‰¯BnL∆∆∆ƒ«¿»ƒ¿«¿¿ƒ¿»≈∆»
B˙Úe·LÏ È‡z ÌÈc˜‰Ï BÏ LÈ ÈÎÂ ,Ì‰33C¯„k ≈¿ƒ≈¿«¿ƒ¿«ƒ¿»¿∆∆

ÌÈ¯„a e¯Ó‡L34. ∆»¿ƒ¿»ƒ

הנדר.31) לביטול תנאי שבועה 32)בהקדמת שאיסור
וסומכים  ה"ב, פי"ב, שבועות הל' לעיל כמבואר מאד, חמור
בנדרים, "תניי ה"א): פ"ג, (נדרים הירושלמי על דבריהם

בשבועות". תניי שבועתו.33)ואין וכדבריו 34)לביטול
מונה  הוא ה"א פ"ג, לקמן שהרי רבינו, דעת גם נוטה
ביניהם  זה הבדל מנה ולא לשבועות, נדרים שבין הדברים
ובנדרים  בשבועות דוקא כג: בנדרים הר"ן וכתב (רדב"ז).
או  שהשביעו מי אבל תנאי, מועיל לעצמו ונדר שנשבע
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

mixcpפו zekld - d`ltd xtq - lel` 'g oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

חברו  דעת שעל כלום, לו מועיל זה תנאו אין חברו הדירו
נפסק  וכן הקודם. תנאו ביטל וכאילו ונודר, נשבע הוא
אמירת  למנהג מקור משמשת זו הלכה ד. ריא, יו"ד בשו"ע
של  הנדרים על להתנות הכיפורים, יום בלילי נדרי" "כל
יהיו  זה, תנאו את וישכח בכעסו ידור שאם הבאה, השנה
כג:) (נדרים משנתנו אמרה וכן בטלים. ושבועותיו נדריו
השנה  בראש יעמוד השנה, כל נדריו יתקיימו שלא "הרוצה
שביום  ומפני בטל". יהא לידור, עתיד שאני נדר כל ויאמר:
זה, ביום לאמרו נהגו הכנסת, לבית הקהל מתאסף הכיפורים
הכיפורים  יום את שקורא א, מ, ביחזקאל מצינו וגם
לחודש" בעשור השנה "בראש שם: שנאמר ראשֿהשנה,
לומר  שלא הגאונים רוב דעת אולם שם). ותוספות (רא"ש
השנה, ימי בשאר ולא הכיפורים ביום לא כלל, נדרי" "כל
הגאונים: תשובת מביא 42 עמ' לנדרים הגאונים" וב"אוצר
שום  בו שאין לפי נדרי, כל לומר מוחין הגאונים "רוב
ואמנם  וכו'. ז"ל" גאון האיי רב נוסחת זולתי רע, רק תקנה,
מביא  אינו אהבה" "ספר שבסוף התפילות" ב"סדר רבינו
סימן  ביו"ד הרמ"א וגם כלל. מזכירו ואינו נדרי" "כל נוסח
בלא  להתיר זה על סומכים אנו שאין אומר: א, סעיף ריא

גדול. לצורך אם כי לחכם, שאלה

.Ê¯ÈÓÁ‰Ï - ÌÈ¯„ Ì˙Ò35Ï˜‰Ï Ba LÈ - ÔLe¯Ùe , ¿»¿»ƒ¿«¿ƒ≈»≈¿»≈
ÈÏÚ el‡‰ ˙B¯t‰ È¯‰ :¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk .¯ÈÓÁ‰Ïe¿«¿ƒ≈«»≈¬≈«≈»≈»«

ÁÈÏÓ ¯O·k36‰È‰ ‰Óe :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ - CÒ ÔÈÈÎe ¿»»»ƒ«¿≈∆∆¿ƒ∆»»
Ôa¯˜ ÏL ÁÈÏÓ ¯O·k :¯Ó‡Â L¯t Ì‡ ?EaÏa37 ¿ƒ¿ƒ≈≈¿»«¿»»»ƒ«∆»¿»

‰Ê È¯‰ - ÈaÏa ‰È‰ ÁaÊn‰ ÏÚ Cq˙pL ÔÈÈÎe¿«ƒ∆ƒ¿«≈««ƒ¿≈«»»¿ƒƒ¬≈∆
¯eÒ‡38˙·¯˜z ‡l‡ ÈaÏa ‰È‰ ‡Ï :¯Ó‡ Ì‡Â ; »¿ƒ»«…»»¿ƒƒ∆»ƒ¿…∆

˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú39dÏ Cq˙pL ÔÈÈÂ40È¯‰ - ¬«»ƒ«»¿«ƒ∆ƒ¿«≈»¬≈
¯zÓ ‰Ê41Ì˙Ò ¯„ Ì‡Â .42.¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ∆À»¿ƒ»«¿»¬≈∆»

לו 35) היה אחרת כי עצמו, על לאסור דעתו נודר סתם
"על 37)מלוח.36)לשתוק. יג) ב, (ויקרא בו שנאמר

מלח". תקריב קרבנך הנדור 38)כל בדבר התפיס שהרי
יח:). בנדרים לעבודהֿזרה 39)(משנה שמקריבים קרבן,

ה"ב. פ"ז, ע"ז בהל' כמבואר בהנאה, שאסור 40)ואסור
בהנאה. הוא האסור 41)אף בדבר אלא זה התפיס שלא

דבריו  פירש ואפילו ה"חֿט. פ"א, לעיל וראה במשנה) (שם
((רדב"ז). מותר זה הרי מרובה, זמן ששאלנוהו 42)לאחר

נתכוונתי. למה יודע איני ואמר:

.ÁÌ‡ :Ì¯Á ÈÏÚ el‡‰ ˙B¯t‰ È¯‰ :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ¿≈»≈¬≈«≈»≈»«≈∆ƒ
˙Èa‰ ˜„a ÏL Ì¯Ák43¯eÒ‡ -44ÈÓ¯Ák Ì‡Â ; «≈∆∆∆∆««ƒ»¿ƒ¿∆¿≈

ÌÈ‰k‰45da ÔÈ‡Â Ì‰lL ÔBÓÓ Ô‰L ÈtÓ ,¯zÓ - «…¬ƒÀ»ƒ¿≈∆≈»∆»∆¿≈»
¯eq‡46¯eÒ‡ - Ì˙Ò Ì‡Â ;47. ƒ¿ƒ»«»

ביתֿהמקדש 43) בנין תיקון לצרכי מקדיש שאדם הקדש,
ממנו. ליהנות ואסור הנדור.44)והחזקתו, בדבר שהתפיס

יד):45) יח, (במדבר ככתוב לכהנים, במתנה הניתן הקדש
יהיה". לך בישראל חרם שאסורים 46)"כל ואעפ"י

משמעם, כהנים חרמי סתם - כהנים לידי שיבואו עד בהנאה
יח:). לנדרים (רא"ש כהן לידי באו שם.47)שכבר משנה

.Ë,¯eÒ‡ - ‰Ó‰a ¯OÚÓk Ì‡ :¯OÚÓk ÈÏÚ Ô‰ È¯‰¬≈≈»«¿«¬≈ƒ¿«¿«¿≈»»

B„Èa BLÈc˜‰L Ôa¯˜ ‡e‰L ÈtÓ48e¯‡aL BÓk ,49; ƒ¿≈∆»¿»∆ƒ¿ƒ¿»¿∆≈«¿
Ô‚c ¯OÚÓk Ì‡Â50¯zÓ -51¯eÒ‡ - Ì˙Ò Ì‡Â ;52. ¿ƒ¿«¿«»»À»¿ƒ¿»»

כז,48) בויקרא ככתוב שבטו, עליו העביר העשירי, כשיצא
כמבואר 49)לב. הנדור, דבר זה והרי הי"ג, פ"א, לעיל

שם. ללוי.50)בביאורנו מאיר 51)הניתן לרבי שאפילו
דבר  זה אין לזרים, באכילה אסור ראשון מעשר הסובר
אלא  התבואה בתוך איסורו הפרישו, שלא עד שגם הנדור,
מאליו" האסור "דבר הוא זה מעשר נמצא הפרשה, שמחוסר

יח:). לנדרים שם.52)(ריטב"א בנדרים משנה

.È‰kLl‰ ˙Óe¯˙Ï Ì‡ :‰Óe¯˙k ÈÏÚ Ô‰ È¯‰53 ¬≈≈»«ƒ¿»ƒƒ¿««ƒ¿»
¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - Ôek˙54Ô¯b‰ ˙Óe¯˙Ï Ì‡Â ;55Ôek˙ ƒ¿«≈¬≈∆»¿ƒƒ¿««…∆ƒ¿«≈

¯zÓ -56¯eÒ‡ - Ì˙Ò Ì‡Â ;57.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . À»¿ƒ¿»»¿≈…«≈»∆

נתרמים 53) והם למזבח, קרבנות מהם שקונים לשקלים,
מיוחדות, קופות לתוך הניתן הלשכה מכסף ונפרשים

שם. ובביאורנו הי"ד פ"א, לעיל שהתפיס 54)כמבואר,
בכל  ונותנים שוקלים ישראל שכל הכסף, הוא הנדור, בדבר

המקדש. לקרבנות ונותנים 55)שנה מהגורן שמפרישים
הי"א 56)לכהן. פ"א, לעיל כמבואר האסור, דבר שהיא

שם. שם.57)ובביאורנו בנדרים משנה

.‡ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na58Ïk ÚÓLnL ÌB˜Óa ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿»∆ƒ¿«»
˙BÈÚ ÈL ÌL el‡Ó „Á‡59Ï·‡ ;Ôk¯cL ÌB˜Ó ∆»≈≈»¿≈ƒ¿»¬»»∆«¿»

˙Èa‰ ˜„a ÈÓ¯ÁÏ ‡l‡ Ì˙Ò Ì¯Á ÌÈ‡¯B˜ ÔÈ‡L∆≈¿ƒ≈∆¿»∆»¿∆¿≈∆∆««ƒ
„·Ïa60‰Ê È¯‰ - Ì¯Á ÈÏÚ Ô‰ È¯‰ :ÌL ¯Ó‡Â , ƒ¿«¿»«»¬≈≈»«≈∆¬≈∆
¯eÒ‡61Ì˙Ò Ì¯Á ÌÈ‡¯B˜ ÔÈ‡L Ôk¯„ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . »¿≈ƒ»»«¿»∆≈¿ƒ≈∆¿»

ÌÈ‰k ÈÓ¯ÁÏ ‡l‡62¯zÓ ‰Ê È¯‰ -63‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆»¿∆¿≈…¬ƒ¬≈∆À»¿≈…«≈
‰Êa64ÈL‡ ÔBLÏ ¯Á‡ ‡l‡ ÌÈ¯„a ÔÈÎÏB‰ ÔÈ‡L . »∆∆≈¿ƒƒ¿»ƒ∆»««¿«¿≈

ÔÓÊ B˙B‡a ÌB˜Ó B˙B‡65. »¿¿«

לו.58) שומעים נתכוונתי, לזה ואמר פירש שני 59)שאם
ואינם 60)תכנים. שם גרים הכהנים שאין בגליל, כגון

לבדק  אלא כוונתו אין מנכסיו שם שמחרים ומי בה, מצויים
הנדור. דבר שהוא לחרמי 61)הבית, יאמר אם אפילו

משנה). (כסף נתכוונתי שהכהנים 62)כהנים ביהודה, כגון
סתם. חרם - כהנים לחרמי וקוראים לרוב, שם מצויים

שם 63) בר"ן וראה (: יח שם (משנה סתם בחרם נדר אם
מכירים. הא דיבורֿהמתחיל שאם 64)יט: תרומה, כגון

את  מכירים גליל אנשי שאין מותר, זה הרי בגליל, בה נדר
"תרומה" וסתם מירושלים, רחוקים שהם הלשכה, תרומת
שם. במשנה כמפורש הגורן, לתרומת הכוונה שם,

ה"א.65) פ"ט, לקמן השווה

.·ÈÌ¯Áa ¯„Bp‰66¯Ó‡Â ,67‡l‡ ÈaÏa ‰È‰ ‡Ï : «≈¿≈∆¿»«…»»¿ƒƒ∆»
˙¯ÓÎn‰ ‡È‰L ,ÌÈ ÏL BÓ¯Á68:¯Ó‡Â ,Ôa¯˜a ¯„ ; ∆¿∆»∆ƒ«ƒ¿…∆»«¿»¿»¿»«

ÌÈÎÏÓ ˙Ba¯˜a ‡l‡ ÈaÏa ‰È‰ ‡Ï69:B¯·ÁÏ ¯Ó‡ ; …»»¿ƒƒ∆»¿»¿¿¿»ƒ»««¬≈
Ôa¯˜ EÈÏÚ ÈÓˆÚ È¯‰70‡l‡ ÈaÏa ‰È‰ ‡Ï :¯Ó‡Â , ¬≈«¿ƒ»∆»¿»¿»«…»»¿ƒƒ∆»

ÈzÁp‰L ÌˆÚa B¯Ò‡Ï71C¯„ Ba ¯„B ˙BÈ‰Ï ÈÏ ¿»¿»∆∆∆ƒ«¿ƒƒƒ¿≈∆∆
L ¯„ ;˜BÁO‰È‰ ‡Ï :¯Ó‡Â ,BzL‡ BÏ ‰‰z ‡l ¿»«∆…≈»∆ƒ¿¿»«…»»

‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ;‰ÈzL¯bL ‰BL‡¯ ÈzL‡ ‡l‡ ÈaÏa¿ƒƒ∆»ƒ¿ƒƒ»∆≈«¿ƒ»¿≈…«≈
‡e‰Â ,¯eq‡ ÌÚ‰ ÏÎÏ ÔÚÓLnL ,ÌÈ¯·c‰ el‡a¿≈«¿»ƒ∆ƒ¿»»¿»»»ƒ¿
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

¯„Bp‰ ‰È‰ Ì‡ :CÎÏe CÎÏ ‡l‡ Èzek˙ ‡Ï ¯ÓB‡≈…ƒ¿««¿ƒ∆»¿»¿»ƒ»»«≈
ÌÎÁ „ÈÓÏz72‰Ï‡L CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - «¿ƒ»»¬≈∆À»¿≈»ƒ¿≈»

ÌÎÁÏ73ı¯‡‰ ÌÚ ‰È‰ Ì‡Â ;74‰fL ÂÈÈÚa ÔÈ‡¯Ó - ∆»»¿ƒ»»«»»∆«¿ƒ¿≈»∆∆
Á˙t BÏ ÌÈÁ˙BÙe ,¯eÒ‡ ‡e‰LÂ ¯„75¯Á‡ ÌB˜nÓ76 ∆∆¿∆»¿ƒ∆«ƒ»«≈

ı¯‡‰ ÌÚ B‡ ÌÎÁ „ÈÓÏz ‰È‰L ÔÈ·e .BÏ ÔÈ¯ÈzÓe«ƒƒ≈∆»»«¿ƒ»»«»»∆
Ô‰a ÔÈ¯ÚBb -77‰Ê ‚‰Ó e‚‰È ‡lL Ô˙B‡ ÔÈ„nÏÓe , ¬ƒ»∆¿«¿ƒ»∆…ƒ¿¬ƒ¿»∆

ÌÈ¯„a78.Ïez‰Â ˜BÁO C¯c ÔÈ¯„B eÈ‰È ‡ÏÂ , ƒ¿»ƒ¿…ƒ¿¿ƒ∆∆¿¿ƒ

עלי.66) חרם זה ככר זמן.67)שאמר: רשת 68)לאחר
טו) א, (חבקוק הכתוב כלשון דגים. לדוג אותה שפורשים

במכמרתו". ויאספהו בחרמו דורונות 69)"יגרהו
מלכים. לפני גופו 70)שמקריבים את שאוסר שמשמעו:

כקרבן. חברו לאסור 71)על והתכוונתי בתיבתי שהצנעתי
חברי. על זה נתכוין.72)עצם שלכך נאמן שהוא

נדרו.73) לו כוונתו,74)להתיר הייתה שכך נאמן, שאינו
(ר"ן  נדרו לשון ממשמעות רחוק שהוא כזה, זר לפירוש
בנדרים  רגיל יהא שלא בו, חוששים וגם יח:). לנדרים

כ.). שם (רש"י בהם לו 76)חרטה.75)ויכשל מראים
אין  אחר, לדבר שנתכוין מתנצל, שהוא ומה קיים, שהנדר
חרטה, פתח ע"י אחר מטעם לו מתירים אלא לו שומעים
הל' לעיל כמבואר גמורים, נדרים שאר שמתירים כמו
כ. בנדרים (משנה ה"ה פ"ד ולקמן ה"ה, פ"ו, שבועות

שם). לרבינו המשנה שם 78)בתוכחה.77)וכפירוש
רבינו, וסובר בנדרים". ראש קלות ינהגו שלא "כדי במשנה

חכם. לתלמיד אפילו מוסב שזה

.‚ÈB‡ ,Èn‡k ÈÏÚ z‡ È¯‰ :BzL‡Ï ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ¿≈»≈¿ƒ¿¬≈«¿»«¿ƒƒ
¯„ Ô‡k ÔÈ‡L ,¯ÈÊÁ ¯O·k ÈÏÚ el‡ ˙B¯t :¯ÓB‡‰»≈≈≈»«ƒ¿«¬ƒ∆≈»∆∆

e¯‡aL BÓk79BÈ‡ - ÌÎÁ „ÈÓÏz ¯ÓB‡‰ ‰È‰ Ì‡ : ¿∆≈«¿ƒ»»»≈«¿ƒ»»≈
ÌÎÁÏ ‰Ï‡L CÈ¯ˆ80CÈ¯ˆ - ı¯‡‰ ÌÚ ‰È‰ Ì‡Â ; »ƒ¿≈»¿»»¿ƒ»»«»»∆»ƒ

‰¯eÒ‡ BzL‡L ÂÈÈÚa ÔÈ‡¯Óe ,ÌÎÁÏ ‰Ï‡L¿≈»¿»»«¿ƒ¿≈»∆ƒ¿¬»
ÔÈ¯eÒ‡ ˙B¯t‰ Ô˙B‡LÂ81ÌB˜nÓ Á˙t BÏ ÔÈÁ˙BÙe , ¿∆»«≈¬ƒ¿ƒ∆«ƒ»

L‡¯ ˙el˜ e‚‰È ‡lL È„k ,B¯„ BÏ ÔÈ¯ÈzÓe ,¯Á‡«≈«ƒƒƒ¿¿≈∆…ƒ¿¬«…
ÌÈ¯„a82. ƒ¿»ƒ

ה"ל.79) פ"א, ואין 80)לעיל האסור" ב"דבר נדר שהרי
ה"חֿט. שם כמבואר כלל, חל נדר 81)נדרו מחמת לו,

נדרו  לו נתיר ואם לנדר, נדר בין מבחין עםֿהארץ אין כי זה,
להם  שאין אחרים, בנדרים לעצמו להקל יבוא פתח, בלא זה
רבינו, וסובר יד.). (נדרים לחכם שאלה ע"י אלא היתר
באוסר  גם נוהג לעםֿהארץ, חכם תלמיד בין זה שחילוק
המשנה  לשון מסתימת משמע וכן חזיר, כבשר פירותיו עליו
פ"ו, שבועות הל' לעיל נתפרש - לחכם שאלה יג:. שם

הכ"ז.82)ה"א. פ"א. שבועות הל' לעיל והשווה יג: שם
הי"ב. פ"ג, ולקמן

.„È¯„ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯˜Ù‰‰83BÓk ‡e‰ È¯‰ - «∆¿≈««ƒ∆≈∆∆¬≈¿
Ba ¯ÊÁÏ BÏ ¯eÒ‡L ¯„84‡e‰ ?¯˜Ù‰‰ ‡e‰ ‰Óe . ∆∆∆»«¬…««∆¿≈

ÏkÏ ¯˜Ù‰ el‡ ÌÈÒÎ :Ì„‡ ¯Ó‡iL85ÔÈa . ∆…«»»¿»ƒ≈∆¿≈«…≈
Ïk ?¯˜Ù‰‰ ÔÈc „ˆÈÎÂ .˙BÚ˜¯˜a ÔÈa ÔÈÏËÏhÓa¿ƒ«¿¿ƒ≈¿«¿»¿≈«ƒ«∆¿≈»
elÙ‡Â .BlL ‰OÚÂ BÓˆÚÏ e‰˜ - Ba ‰ÎÊÂ Ì„Bw‰«≈¿»»»»¿«¿¿«¬»∆«¬ƒ

Ì„‡ Ïk ÔÈ„k Ba BÈc - ¯È˜Ù‰L ‰Ê86Ì„˜ Ì‡ : ∆∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ»»»ƒ»«
e‰˜ - Ba ‰ÎÊÂ87. ¿»»»»

עד 83) הפקר אינו וגם דברו", יחל "בל משום עליו שיעבור
אפילו  הוא שנדר בעוד כאחד, ולעשירים לעניים שיפקיר
ס"ק  רעג חו"מ לשו"ע (סמ"ע צ. נדרים ראה בלבד, לעניין

דרשו:84)ג). ה"א) פ"ו, (פאה ובירושלמי מג: נדרים
ונטשתה" תשמטנה "והשביעית יא) כג, (שמות בתורה נאמר
אחרת  נטישה יש לך, לומר ונטשתה? תלמודֿלומר מה -
מה  אף לעשירים, לעניים בין (שמיטה) זו מה כזו, שהיא
ומכאן  לעשירים, בין לעניים בין אחר במקום שנאמר
החושן" ב"קצות וראה ספר) (קרית כשמיטה דינו שהפקר

א. ס"ק רעג, עשירים.85)חו"מ לבין עניים בין
דין 86) לו יהיה מרשותו שהוציאו מכיון אומרים ואין

בו. ויאסר הפקיר 87)הקדש ואם ההפקר, מן הזוכה ככל
מן  פטור הוא הרי הפקר, בתורת בו וזכה וחזר כרמו את
פ"ה, עניים מתנות בהל' וכמבואר מד:) (נדרים המעשרות

הכ"ז.

.ÂËBÈ‡ - ÌÈ¯ÈLÚÏ ‡Ï Ï·‡ ÌÈiÚÏ ¯È˜Ùn‰««¿ƒ«¬ƒƒ¬»…«¬ƒƒ≈
‰hÓLk ÏkÏ ¯È˜ÙiL „Ú ,¯˜Ù‰88ÂÈ„·Ú ¯È˜Ùn‰Â . ∆¿≈«∆«¿ƒ«…«¿ƒ»¿««¿ƒ¬»»

ÔÓˆÚ e˜ - ÌÈÏB„b‰89ÌÈpËw‰Â ;90Ì„Bw‰ Ïk - «¿ƒ»«¿»¿«¿«ƒ»«≈
ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡Lk ,‰ÎÊ Ô‰a ˜ÈÊÁ‰Â91. ¿∆¡ƒ»∆»»ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ

וגם 88) לעניים גם לכל, הפקר הם השמיטה שנת שפירות
לעיל  המובא בירושלמי וראה מ"א). פ"ו, (פאה לעשירים

פג. אדם 89)אות לכל קודמים והם דעת, להם יש שהרי
וכתב  וברש"י). לט. (גיטין ההפקר מן בעצמם לזכות
גט  שיגיע עד ישראל, בבת מותר העבד אין אבל הרדב"ז:
וכן  שחרור, גט לו לכתוב רבו את וכופים לידו, שחרור
לח:. בגיטין הסוגיא ע"פ הי"ג פ"ח, עבדים בהל' מבואר

בעצמם.90) לזכות יד להם כדעת 91)שאין לט. גיטין
שאול. אבא

.ÊË˜¯w‰ ˙‡ ¯È˜Ùn‰˜ÈÊÁ‰Â Ì„Bw‰ Ïk - Ú92Ô‰a ««¿ƒ∆««¿«»«≈¿∆¡ƒ»∆
„Á‡ ÈÙa ¯È˜Ù‰ elÙ‡ ,‰¯Bz ÔÈc .‰ÎÊ93‰Ê È¯‰ - »»ƒ»¬ƒƒ¿ƒƒ¿≈∆»¬≈∆

˙B¯OÚn‰ ÔÓ ¯ËÙÂ ,¯˜Ù‰94¯‡a˙iL BÓk , ∆¿≈¿ƒ¿»ƒ«««¿¿∆ƒ¿»≈
BÓB˜Óa95„Ú ¯˜Ù‰ BÈ‡ ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡ ; ƒ¿¬»ƒƒ¿≈¿ƒ≈∆¿≈«

Ì‡ ‰ÎBÊ „Á‡ ‰È‰iL È„k ,‰LÏL ÈÙa ¯È˜ÙiL∆«¿ƒƒ¿≈¿»¿≈∆ƒ¿∆∆»∆ƒ
ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈM‰Â ‰ˆ¯96‰ÊÂ ¯˜Ù‰ ‰Ê È¯‰ :¯ÓB‡‰Â . »»¿«¿«ƒ¿ƒƒ¿»≈¬≈∆∆¿≈»∆

¯˜Ù‰ ˜ÙÒ ÈM‰ È¯‰ -97,‰Ê BÓk ‰ÊÂ :¯Ó‡ Ì‡Â . ¬≈«≈ƒ¿≈∆¿≈¿ƒ»«¿∆¿∆
ÈM‰ ÒÈt˙‰ È¯‰ - ‰Ê Ì‚Â :¯Ó‡L B‡98‰È‰ÈÂ , ∆»«¿«∆¬≈ƒ¿ƒ«≈ƒ¿ƒ¿∆

È‡cÂ ¯˜Ù‰99. ∆¿≈««

בבא 92) במשנה כמפורש גדר, בה גדר או דלת בה שנעל
בה. והחזיק התימנים: ובכת"י כה. ובעירובין מב. בתרא

לבין 93) בינו הפקירו אפילו מה. בנדרים הרא"ש ולדעת
הפקר. זה הרי אינו 94)עצמו, המפקיר, בה זכה שאפילו

אלו. מפירות מעשרות להפריש תרומה 95)חייב בהל'
ובירושלמי  הכ"ז. פ"ה, עניים מתנות ובהל' הי"א, פ"ב,
ונחלה  חלק לו אין כי הלוי "ובא אמרו: ה"ו פ"ד, נדרים
חייב  אתה - לו ואין לך שיש ממה כט), יד, (דברים עמך

בו". שוים וידו שידך הפקר, יצא לו. לא 96)ליתן שאם
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עליו  מעיד מי מהם, אחד בה כשיזכה שנים, אלא יהיו
וברש"י). מה. (נדרים הפקירה בעיה 97)שפלוני ז. שם

אמר  שלא זה כי לא, אם להפקר "יד" יש אם נפשטה, שלא
"בית  כמו אלא זה אין הפקר, שיהיה השני, על מלא בפה
הל' והשווה ובביאורנו, הכ"ג פ"א, לעיל (ראה לכלי יד"

מת  ובהל' ה"ב). פ"ד "המפריש אישות ה"ב פ"ח, עניים נות
הרי  "וזו", ואמר: שניה סלע ולקח צדקה, זו הרי ואמר סלע
אם  בהפקר, הספק ומקור פירש". שלא אעפ"י צדקה, שניה
תוספות  העניים, לטובת כוונתו מפקיר (שסתם כצדקה הוא
בין  הפקר ואילו לעניים, רק שהצדקה לדומתם, אין או שם),

לעשירים. בין בפה 98)לעניים פירש שהרי בראשון,
"יד". זה ואין שם.99)מלא, נדרים

.ÊÈÏk :Ì„‡ da ‰ÎÊ ‡ÏÂ e‰„O ˙‡ ¯È˜Ùn‰««¿ƒ∆»≈¿…»»»»»»
Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ - ÌÈÓÈ ‰LÏL100ÌÈÓÈ ‰LÏL ¯Á‡ ; ¿»»ƒ»«¬…««¿»»ƒ

Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ -101‰ÎÊÂ Ì„˜ Ôk Ì‡ ‡l‡ ; ≈»«¬…∆»ƒ≈»«¿»»
da102ÔÈa ‡e‰ ÔÈa ,¯˜Ù‰‰ ÔÓ ‰ÎBÊk ‡e‰ È¯‰ - »¬≈¿∆ƒ«∆¿≈≈≈

¯Á‡103. «≈

אדם 100) אין ושוב שהפקרתי, ממה בי חוזר אני לומר:
הפקירה  לא כאילו שדהו במעשרות וחייב בה, לזכות יכול
שרגילים  הרמאים, מפני היא, חכמים תקנת זה ודבר מעולם.
מן  לפטרן כדי בהם, ולזכות ולחזור שדותיהם להפקיר
בלבד, הערמה אלא הפקרם היה שלא ונמצא המעשר,
עבור  עד הבעלים כלפי הפקר זה שאין לומר, הוצרכו לפיכך
נתכוין  ואם בו, לזכות אחרים יכולים ובינתיים ימים, שלשה
שלשה  תוך בהם יזכו כשאחרים שדהו, יפסיד הרי להערים
הפקר  זה הרי לאחרים ביחס כי מהפקירו, שחזר לפני ימים
נד. (נדרים הפקירו לאחר מיד ימים שלשה בתוך אפילו
בהם  שאין נכסים, שאר הפקיר אם זה, ולפי שם). וברא"ש
מיד  בו לחזור יכול אינו מעשרות, הפקעת חשש
כל  כשאר הפקר בתורת בהם לזכות יכול אלא כשהפקירם,

הי"ד). לעיל (רדב"ז חזרה מטעם ולא אפילו 101)אדם
אחר. בו זכה לא ובכתבֿיד 102)אם חזרה. בתורת לא

בה". וזכה קדם אם אלא מחזר, "אינו התימנים:
עוד 103) חייב ואינו ההפקר מן שזוכים בו, שוים שניהם

מעשרות, מדין הפירות הופקעו משהופקר, כי במעשרות,
ה"כסף  וכפירוש מג: (נדרים הבעלים בהם כשזכו אפילו

משנה").

.ÁÈ˙aLÏ ,„Á‡ ÌBÈÏ ˙¯˜ÙÓ BÊ ‰„O :¯ÓB‡‰»≈»∆À¿∆∆¿∆»¿«»
˙Á‡104Úe·LÏ ,˙Á‡ ‰LÏ ,„Á‡ L„ÁÏ ,105:„Á‡ ««¿…∆∆»¿»»««¿»«∆»

¯Á‡ B‡ ‡e‰ da ‰ÎÊ ‡lL „Ú106¯ÊÁÏ ÏBÎÈ - «∆…»»»«≈»«¬…
Ba107ÏBÎÈ BÈ‡ - ¯Á‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa ,da ‰ÎfMÓe ;ƒ∆»»»≈≈«≈≈»

Ba ¯ÊÁÏ108ekÊiL „Ú Ô‡k ¯ÊÁÏ BÏ LÈ ‰Ó ÈtÓe . «¬…ƒ¿≈»≈«¬…»«∆ƒ¿
Ì„‡ ÔÈ‡L ,‡e‰ ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·„ ‰fL ÈtÓ ?da»ƒ¿≈∆∆»»∆≈»∆≈»»

·eˆ˜ ÔÓÊÏ ¯È˜ÙÓ109. «¿ƒƒ¿«»

ימים.104) שבע 105)שבוע של מחזור והיא שמיטה,
שלי  תהיה אדם, בה יזכה לא אם הזה הזמן ואחר שנים,

וברא"ש). מד. (נדרים הפקר.106)כבתחילה בתורת
הפקר 107) הפקירו ולא הואיל ימים, שלשה לאחר אפילו

בה  שיזכה עד מרשותו שיצא רוצה שאינו דעתו גילה עולם,

זה  זמן בתוך אדם בה יזכה לא שמא הוא מצפה כי אדם,
שם). (רא"ש אליו ימים,108)ותחזור שלשה בתוך אפילו

לזכות  בדעתו היה אילו כי הרמאים", "מפני חשש כאן ואין
כיון  לגמרי, יפקירה קצוב, לזמן להפקירה לו למה מיד, בה
שהפקירה, זמן לאותו ודאי אלא לאלתר, בה לזכות שבדעתו

שם). (ר"ן הערמה בלא והפקירה שזה 109)גמר נמצא,
זכו  אם אמנם קו. אות כלעיל בו, לחזור ויכול גרוע, הפקר
בשנת  מצינו שכן גמור, כבהפקר שלהם זו הרי אחרים בה
אחת  לשנה אלא שאינה אעפ"י הפקר, שהיא השמיטה

יד). ס"ק רעג, לחו"מ בסמ"ע וכן ספר, (קרית

.ËÈBa ËÈaÓ ‰È‰Â ,B¯ÓLe „Á‡ ‡aL ¯˜Ùn‰ ¯·c»»«À¿»∆»∆»¿»¿»»«ƒ
‰Ëa‰a e‰˜ ‡Ï - Ì„‡ epÏhÈ ‡lL110„Ú ‡l‡ , ∆…ƒ¿∆»»…»»««»»∆»«

ÔÈÏËÏhÓ ‰È‰ Ì‡ B‰Èa‚iL111Ú˜¯˜a ˜ÈÊÁÈ B‡ ,112, ∆«¿ƒƒ»»ƒ«¿¿ƒ«¬ƒ¿«¿«
˙BÁB˜l‰ ÔÈBwL C¯„k113. ¿∆∆∆ƒ«»

קיח.110) מציעא מיטלטל.111)בבא התימנים: ובכ"י
בהגבהה. נקנים הנקנית 112)שהמטלטלין קרקע כדין

מקנה,113)בחזקה. אחרת דעת כשיש המוכרים, מידי
שהזוכה  ודאי מקנה, אחרת דעת בו שאן בהפקר כלֿשכן
הלקוחות  קנין ודין ספר). (קרית גמור בקנין לקנות צריך

ה"א. ופ"ג ה"ג פ"א, מכירה בהל'

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בין 1) השוני ביטוי; לשבועת נדר שבין דברים ארבעה

שבועה. למהות נדר מהות

.‡Èeha ˙Úe·LÏ ÌÈ¯„ ÔÈa LÈ ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡2: «¿»»¿»ƒ≈≈¿»ƒƒ¿«ƒ
‰Úe·L ÏÚ ‰ÏÁ ‰Úe·L ÔÈ‡ Èeha ˙Úe·LaL3, ∆ƒ¿«ƒ≈¿»»»«¿»

¯„ ÏÚ ¯„ ÏeÁÈ ÌÈ¯„·e4‰Úe·La ÒÈt˙n‰ .5- ƒ¿»ƒ»∆∆«∆∆««¿ƒƒ¿»
·iÁ - ÌÈ¯„·e ,¯eËt6‡l‡ ‰ÏÁ Èeha ˙Úe·L ÔÈ‡ . »ƒ¿»ƒ«»≈¿«ƒ»»∆»

˙eL¯‰ È¯·c ÏÚ7‰ÂˆÓ È¯·c ÏÚ ˙BÏÁ ÌÈ¯„e , «ƒ¿≈»¿¿»ƒ»«ƒ¿≈ƒ¿»
˙eL¯‰ È¯·„k8LiL ¯·c ÏÚ ‰ÏÁ Èeha ˙Úe·L . ¿ƒ¿≈»¿¿«ƒ»»«»»∆≈

LnÓ Ba ÔÈ‡L ¯·c ÏÚÂ LnÓ Ba9ÔÈ‡ ÌÈ¯„e , «»¿«»»∆≈«»¿»ƒ≈»
LnÓ Ba LiL ¯·c ÏÚ ‡l‡ ÔÈÏÁ10. »ƒ∆»«»»∆≈«»

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"xcp lr xcp lEgi mixcpaE ,drEaW lr dlg drEaW oi`.". . ¥§¨¨¨©§¨¦§¨¦¨¤¤©¤¤

מצוה, דבר על חלים נדרים מה מפני הטעם מביא ובהמשך
לא, הדבר ושבועה על עצמו האדם אוסר בשבועה כי

עצמו, על הנדור הדבר את אוסר בנדר אבל עליו, שנשבע
שבועה  ואין סיני מהר הוא מושבע כבר המצוה שעל ומכיון
אבל  מצוה. דבר על חלה שבועה אין לכן שבועה, על חלה
אינו  הדבר ואותו עצמו, הדבר את אוסר בנדר, האוסר
מכאן  מצוה. דבר על חל ולכן סיני, מהר עליו מושבע
על  ולאידך הנדר, על לשבועה שיש העילוי על למדים

השבועה. על לנדר שיש המעלה
שעליהם  בדברים רק ולא הקב"ה עם קשורה השבועה
אדם  שנשבע שבועה שכל אלא סיני בהר הוא מושבע
שיש  ומכאן הקב"ה, של כינוי או בשם היא עצמו מדעת
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מעלה  יש ולאידך, ביותר. ונעלים מיוחדים כוחות בשבועה
ה'חפצא' על יהודי של הבעלות מודגשת ידו שעל בנדר
ונודר  חוזר החפץ, את ואסר שנדר לאחר שגם כך כדי עד
אינו  הדבר ש"אותו כיון נדר" על חל "נדר - פעם עוד

הגבלות. ללא בו לפעול ויכול סיני" מהר מושבע
.d oniq d`ltd xtq zekln oii

דבר 2) על או נעשה, לא או שנעשה שעבר, דבר על שנשבע
לעיל  כמפורש והחליף, יעשה, ושלא שיעשה להיות, שעתיד

ה"אֿג. פ"א, שבועות ככר 3)הל' יאכל שלא נשבע שאם
אחת, אלא חייב אינו - ואכלה יאכלנה שלא ונשבע וחזר זו,

ה"ט. פ"ד, שבועות בהל' ה"ב.4)כמבואר בסמוך מפורש
ולא 5) הואיל כמותך, ואני ואמר נשבע, חבירו את ששמע

שבועות  בהל' כמפורש פטור, זה הרי - מפיו שבועה הוציא
ה"ח. ה"ג.6)פ"ב, בסמוך נשבע 7)מבואר אם אבל

פטור  - תפילין יניח שלא או מצוה, סוכת יעשה שלא
כמבואר  המצוה, את לבטל נשבעים שאין ביטוי, משבועת

הי"דֿטז. פ"ה, שבועות ה"ו.8)בהל' בסמוך מבואר
ממש.9) בהם שאין דיבור או שינה להלן 10)כגון מבואר

ה"י.

.·ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰ ?¯„ ÏÚ ¯„ ÏeÁÈ „ˆÈk≈«»∆∆«∆∆»≈¬≈»«
Ôa¯˜11ÈzÏÎ‡ Ì‡12Ôa¯˜ ÈÏÚ È¯‰ ,BÊ ¯kk13Ì‡ »¿»ƒ»«¿ƒƒ»¬≈»«»¿»ƒ

·iÁ - dÏÎ‡Â ,‰pÏÎ‡14Ïk ÔÎÂ .˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ …¿∆»«¬»»«»«»««¿««¿≈…
‰Êa ‡ˆBik15. «≈»∆

למקדש.11) קרבן במובן 12)להביא אוכל, אם כמו:
ונדר.13)העתיד. שהרי 14)וחזר קרבנות, שני להביא

(משנה, קרבן להביא חייב דיבור כל ועל פעמים, שתי נדר
אלא  ככר, באכילת נדרו יתלה לא אם והואֿהדין יז.). נדרים
חייב  קרבן, עלי הרי ואמר: וחזר קרבן, עלי הרי שאמר:
משום  אלא, נדר. על חל שהנדר ודיבור, דיבור כל על קרבן
אלא  שבועה, אחר שבועה למצוא יכול אתה אין שבשבועה,
ככר  יאכל שלא שנשבע כגון דבר, באיזה שבועתו כשתלה
חלה, השניה שבועתו שאין יאכלנה, שלא ונשבע וחזר זו,
אחר  בדבר כשתלאו הנדר, נוסח את רבינו תפס לפיכך
שם. הר"ן גירסת לפי יז. בנדרים מפורש הדבר וכן (רדב"ז).
נשבעים  שאין מפני שבועה, על חלה שבועה שאין והטעם,
לאכול  שלא בראשונה שנשבע מאחר כי המצוה, את לקיים
תחול  ואיך לאכלה, שלא עליה ועומד מושבע הרי הככר,
על  אלא חלה ביטוי שבועת אין הלא השניה, השבועה עליו
עושה, אינו רצה לא ואם עושה, רצה שאם הרשות, דברי
לאכול  שלא נתחייב כבר וזה להטיב, או להרע שנאמר:
הט"ז). פ"ה, שבועות הל' לעיל והשווה שם, לנדרים (רא"ש
"נזיר  ב) ו, (במדבר תורה אמרה שכן נדר, על חל נדר אבל
יח.), (נדרים הנזירות על חלה שהנזירות מלמד - להזיר"
להזיר". נזיר נדר, "לנדור (שם) שנאמר הוא, נדר ונזירות

ה"ח. בסמוך נזיר,15)וראה הריני - נזיר הריני אמר: כגון
נדרים  במשנה, כמפורש פעמים, שתי נזירות למנות חייב
זו  ככר ואמר: וחזר עלי, אסורה זו ככר יאמר אם אבל שם.
חל  איסור שאין אחת, אלא לוקה אינו ואכלה, - עלי אסורה

(לחםֿמשנה). איסור על

.‚ÌÈ¯„a ÒÈt˙n‰ „ˆÈk16,¯„pL B¯·Á ÚÓL ?·iÁ ≈«««¿ƒƒ¿»ƒ«»»«¬≈∆»«
¯ea„ È„k CB˙a 'E˙BÓk È‡Â' ¯Ó‡Â17‰Ê È¯‰ - ¿»««¬ƒ¿¿¿¿≈ƒ¬≈∆

‰Ê ÈLÈÏM‰ ÚÓL .B¯·Á Ba ¯Ò‡pL ‰Óa ¯eÒ‡18 »¿«∆∆¡«¬≈»««¿ƒƒ∆
ÏÎÂ ‰‡Ó eÈ‰ elÙ‡ ,'È‡Â' ¯Ó‡Â ,'È‡Â' ¯Ó‡L∆»««¬ƒ¿»««¬ƒ¬ƒ»≈»¿»
- B¯·Á ÏL B¯ea„ È„k CB˙a 'È‡Â' ¯ÓB‡ Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆≈«¬ƒ¿¿≈ƒ∆¬≈

Ôlk È¯‰19.ÔÈ¯eÒ‡ ¬≈À»¬ƒ

הנדר.16) שיתפס תלמיד 17)גורם שיאמר כדי שהוא,
הי"ז). פ"ב, שבועות (הל' רבי עליך שלום לרב:

בשבועה 19)השני.18) המתפיס אבל א. כא, ב. כ, נזיר
הסוגיה  ע"פ ה"ח, פ"ב שבועות בהל' כמפורש פטור,

א. כ, בשבועות

.„¯eÒ‡ ÈÏÚ ‰f‰ ¯Oa‰ :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ20¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ , ¿≈»≈«»»«∆»«»¿»«¿»«
- ‰f‰ ¯Oak ˙‡f‰ ˙t‰Â :ÌÈÓÈ ‰nk ¯Á‡ elÙ‡¬ƒ«««»»ƒ¿«««…«»»«∆

‰Ot˙ ˙t‰ È¯‰21‰¯Ò‡Â22‰Ê L·„e :¯Ó‡Â ¯ÊÁ . ¬≈««ƒ¿¿»¿∆∆¿»»«¿»«¿«∆
Ôlk - ‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,‰Ê L·„k ‰Ê ÔÈÈÂ ,˙‡f‰ ˙tk«««…¿«ƒ∆ƒ¿«∆¬ƒ≈≈»À»

ÔÈ¯eÒ‡23. ¬ƒ

פ"א,20) לעיל רבינו בדברי וכמפורש הנדר, עיקר שהוא
נדר.21)ה"א. תחילה.22)באיסור עלֿידו הנדור כבשר

של  דיבור כדי בתוך תהיה הפת שהתפסת צורך אין וכאן
על  ואומר לפניו, מונח הנדור שהבשר מכיון הבשר, איסור
הפת  שלהתפיס וניכר מוכח הדבר הרי כזה, זו הרי הפת:
ואני  לחבירו: כשאמר מהֿשאיןֿכן נתכוין, נדר באיסור
למה  יודעים אנו אין דיבור, כדי לאחר זה אמר אם כמותך,
בחכמה  או לגבורה כמוך אני לומר רצה אולי כי נתכוין,

רוקח'). כ.23)('מעשה (שבועות נדר בנדר שהמתפיס
לשבועה, נדר בין לחלק שיש והטעם שם). הרי"ף וכפסק
רובץ  שהאיסור נמצא עצמו, על החפץ אוסר הוא בנדר כי
הוא  הרי כזה, זה הרי אחר: חפץ על וכשאומר החפץ, על
הנשבע  אבל הראשון. החפץ באיסור השני החפץ את מתפיס
אלא  עצמי, איסור שום הככר על אין זו, ככר לאכול לא
ולפיכך  גברא', 'איסור וזהו הדבר, על עצמו אוסר הנשבע
ואפילו  כלום, בדבריו אין כזה זה הרי שני ככר על כשאומר
להתפיס  לומר מקום אין כמוך, אני ואמר: חבירו כשבא
אלא  מסתבר אינו כזה זה שהאומר זה, בנשבע זה אדם
באיסור  יתכן וזה - איסור או קדושה תואר, עליו שחל בדבר
תואר  שום אין - פלוני דבר לאכול שלא הנשבע אבל חפץ,
שם). (ר"ן כמוך אני ולומר להתפיס חבירו שיוכל עליו חל

.‰B˙B‡ ÌeˆiL ¯„Â ,ÌBi‰ Ba¯ B‡ ÂÈ·‡ ˙nL È¯‰¬≈∆≈»ƒ««¿»«∆»
ÌBi‰24‰Ê ÌBÈ È¯‰ :¯Ó‡ ÌÈL ¯Á‡Ïe ,ÌˆÂ ,25ÂÈÏÚ «¿»¿««»ƒ»«¬≈∆»»

ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - Ba¯ B‡ ÂÈ·‡ Ba ˙nL ÌBik«∆≈»ƒ«¬≈∆»∆¡…
¯eÒ‡‰ ÌBik B¯Ò‡Â ‰Ê ÌBÈ ÒÈt˙‰ È¯‰L ;ÌeÏk Ba¿∆¬≈ƒ¿ƒ∆«¬»«»»

BÏ26el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .27. ¿≈…«≈»≈

לצום 24) בנדר קיבל ולפיכך יום, באותו להצטער דרך כן כי
יב.). לנדרים (רא"ש השנה.25)בו ימי משאר יום, סתם

ביום 26) זה שנדר נמצא בנדר, עליו שאסרו לאחרים, ולא
יאמר: אם אבל כ.). (שבועות אסור בנדר והמתפיס הנדור,
לאחרים  גם באכילה שאסור הכיפורים כיום עלי זה יום הרי
האסור, בדבר התפיס שהרי כלל, נדר כאן אין - תורה  מדין
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כלום, אמר שלא חזיר כבשר עלי הרי כאומר זה והרי
עד  נדר" ידור כי "איש שנאמר ה"חֿט, פ"א, לעיל כמבואר

(רדב"ז). הנדור בדבר ירושלים 27)שידור שראה כיום
כ.). (שבועות יום באותו לצום לידור הוא שדרך בחורבנה,
כיום  יין, אשתה ושלא בשר אוכל "שלא נאמר: ששם אלא
ה"א, פ"א נדרים ב'ירושלמי' אולם וכו' אביו" בו שמת
שאסר  משמע וכו' אבא" בו שמת כיום עלי זה "ככר הנוסח:

יום. באותו כלל לאכול שלא עצמו

.Â‰ ÌÈÏÁ „ˆÈkÈ¯·„k ‰ÂˆÓ È¯·c ÏÚ ÌÈ¯„p ≈«»ƒ«¿»ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ¿≈
ÁÒt‰ ÈÏÈÏa ‰vn‰ È¯‰ :¯ÓB‡‰ ?˙eL¯‰28‰¯eÒ‡ »¿»≈¬≈««»¿≈≈«∆«¬»

˙Bkq‰ ‚Áa ‰kq‰ ˙·ÈLÈ È¯‰ ,ÂÈÏÚ29,ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ »»¬≈¿ƒ««À»¿««À¬»»»
ÂÈÏÚ ‰ÏÈËa ˙B¯eÒ‡ ÔÈlÙz‰ È¯‰Â30el‡ È¯‰ - «¬≈«¿ƒƒ¬ƒ¿ƒ»»»¬≈≈

ÏÎ‡ Ì‡Â ,ÂÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡31·LÈ B‡32ÏË B‡33- ¬ƒ»»¿ƒ»«»«»«
‰˜BÏ34‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .35ÈÓa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ∆¿≈…«≈»∆¿≈»ƒ«¿ƒ

Ôa¯˜ ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡L36ÁÒt‰ ÈÏÈÏa ‰vÓ ÏÎ‡ Ì‡ ∆»«¬≈»«»¿»ƒ…««»¿≈≈«∆«
Ôa¯˜a ·iÁ ‡e‰L -37.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆«»¿»¿»¿≈…«≈»∆

בחוץֿלארץ 28) =) הפסח חג של הראשונים לילות בשני
מצה  כזית שאכילת הספק) מפני ימיםֿטובים שני שעושים
ה"ו, פ"א שבועות הל' לעיל ראה מצוה, היא בהם

הימים,29)ובביאורנו. שבעת כל מצוה בה שהישיבה
בלילי  ואכילה ימים", שבעת תשבו "בסוכות ככתוב:
פ"ו, סוכה בהל' כמבואר חובה, - בסוכה הראשון יוםֿטוב

ז. אסורה 30)ה"ה, לולב נטילת "והרי אחרים: בדפוסים
במשנה, הנוסח וכן עליו", אסורות תפילין הנחת והרי עליו,
מניח". שאני תפילין נוטל, שאני "לולב א: טז, נדרים

"או 33)בסוכה.32)מצה.31) אחרים: ובדפוסים לולב,
הניח". או נדרים 34)נטל (משנה, דברו יחל לא משום:

הל'35)טז.). ראה עליו, אסורה בציצית עטיפה כגון:
ה"ו. פ "א, למקדש.36)שבועות קרבן כי 37)להביא

'תוספות  ראה מצוה, בעשיית תלאו אם נדרו יגרע למה
שם, לרבינו המשנה ובפירוש מ"ב, פ"ב נדרים יו"ט'

הי"א. להלן והשווה

.Ê˙BÚe·Le ,‰ÂˆÓ È¯·c ÏÚ ÌÈÏÁ ÌÈ¯„ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»¿»ƒ»ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»¿
?‰ÂˆÓ È¯·c ÏÚ ˙BÏÁ ÔÈ‡38BÓˆÚ ¯ÒB‡ ÚaLp‰L ≈»«ƒ¿≈ƒ¿»∆«ƒ¿»≈«¿

ÂÈÏÚ ÚaLpL ¯·c ÏÚ39¯e„p‰ ¯·c‰ ¯ÒB‡ ¯„Bp‰Â , «»»∆ƒ¿«»»¿«≈≈«»»«»
BÓˆÚ ÏÚ40¯ÒB‡ - ‰ÂˆÓ Ïh·Ï ÚaLp‰ ‡ˆÓ . ««¿ƒ¿»«ƒ¿»¿«≈ƒ¿»≈

ÈÈÒ ¯‰Ó ÚaLÓ BÓˆÚ ¯·Îe ,BÓˆÚ41‰Úe·L ÔÈ‡Â , «¿¿»«¿À¿»≈«ƒ«¿≈¿»
‰Úe·L ÏÚ ‰ÏÁ42‰Ê - ¯„a ‰Ê ¯·c ¯ÒB‡‰Â ; »»«¿»¿»≈»»∆¿∆∆∆
¯Ò‡pL ‡e‰ ¯·c‰43¯‰Ó ÚaLÓ BÈ‡ ¯·c‰ B˙B‡Â , «»»∆∆¡»¿«»»≈À¿»≈«

ÈÈÒ44. ƒ«

מצוה 38) איזו לבטל או סוכה, יעשה שלא נשבע שאם
שנשבע  המצוה ועושה ביטוי, משבועת פטור זה הרי שהיא,

הי"דֿטו. פ"ה שבועות הל' לעיל ראה שכך 39)לבטלה,
פלוני. דבר אוכל שלא שבועה שבועה: לשון היא

פ"א,40) לעיל כמבואר עלי, אסורים אלו פירות שאומר:
החפץ  נאסר - נדרים ב:) (נדרים התלמוד ובלשון ה"א.

החפץ. מן נפשו אוסר - שבועות בכוחו 41)עליו, ואין
שם). וברא"ש טז: (נדרים המצוה מחיוב עצמו את להפקיע

שבועת 42) "שאין הט"ז: פ"ה, שבועות הל' לעיל כמפורש
או  להרע שנאמר . . . רשות דברי על אלא חלה ביטוי

דבר 43)להטיב". לאדם מאכילים ואין ב. טז, נדרים
מצוה  היא הרי המצוה, יקיים שאם שם). (רא"ש לו האסור
מצה  לאכול שחייב למי דומה, זה והרי בעבירה. הבאה
הקדש, של או טבל של מצה אלא מצא ולא פסח, בלילי

שם). לרבינו המשנה (פירוש לאכלה שאין 44)שאסור
וכדאי  כה.). שבועות ('תוספות' מצוה לעשות מצווה הסוכה
ואל  ב'שב מצוה לבטל כשנדר אלא זה כל  שאין להעיר,
שנדר  כגון ועשה', ב'קום מצוה לבטל נדר אם אבל תעשה',
עשה  "יבוא לומר ואין כלל, נדר כאן אין - חזיר בשר לאכול
תשמור", שפתיך ("מוצא זה ש'עשה' לאֿתעשה" וידחה
עצמו  על בפיו הביאו הוא יעשה") מפיו היוצא "ככל או:

ביו"ד  וכן ס"ה).(רדב"ז, רטו, סי'

.ÁÔBa˙Ó ‰z‡Lk45ÌÈ¯·c‰L ‡ˆÓz ·e˙ka ¿∆«»ƒ¿≈«»ƒ¿»∆«¿»ƒ
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ÌÈÓÎÁ eÏawL BÓk Ôk ÔÈ‡¯Ó46. «¿ƒ≈¿∆ƒ¿¬»ƒƒƒ«¿»

- ·ÈËÈ‰Ï B‡ Ú¯‰Ï :Èeha ˙Úe·La ¯ÓB‡ È¯‰L∆¬≈≈ƒ¿«ƒ¿»«¿≈ƒ
˙eL¯‰ È¯·„a47e¯‡aL BÓk ,48‰zLÈÂ ÏÎ‡iL , ¿ƒ¿≈»¿¿∆≈«¿∆…«¿ƒ¿∆
ÌeˆiL B‡ ÌBi‰49:¯ÓB‡ ‡e‰ ÌÈ¯„·e ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «∆»¿«≈»∆«¿»ƒ≈

‰ÂˆÓ È¯·c ÔÈa ˜ÏÁ ‡ÏÂ ,‰OÚÈ ÂÈtÓ ‡ˆi‰ ÏÎk¿»«…≈ƒƒ«¬∆¿…»«≈ƒ¿≈ƒ¿»
.˙eL¯‰ È¯·„Ï¿ƒ¿≈»¿

ומעיין.45) עד 46)מסתכל מזה זה שקיבלו הקבלה, מפי
מסיני. אינו 47)למשה רצה לא ואם עושה, רצה שאם

הסוגיה 48)עושה. ע"פ הט"ז, פ"ה שבועות הל' לעיל
א. כז, ובהיתר.49)בשבועות ברשותו זה שכל

.Ë·BË ÌBÈa B‡ ˙aLa ÌeˆiL ¯„Bp‰50·iÁ - «≈∆»¿«»¿«»
ÌeˆÏ51‰ÂˆÓ È¯·c ÏÚ ÌÈÏÁ ÌÈ¯„p‰L ;52BÓk , »∆«¿»ƒ»ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»¿

e¯‡aL53ÌBÈ B‡ ÔBL‡¯ ÌBÈ ÌeˆiL ¯„Bp‰ ÔÎÂ . ∆≈«¿¿≈«≈∆»ƒ
È Ïk ÈLÈÏL‰Ê ÌBÈ Ba Ú‚Ùe ,ÂÈÓ54ÌBÈ ‡e‰ È¯‰Â ¿ƒƒ»»»»«∆«¬≈

ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ·¯Ú B‡ ·BË55.ÌeˆÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ∆∆«ƒƒ¬≈∆«»»
L„Á L‡¯ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â56‰kÁ Ba Ú‚t . ¿≈»ƒ«……∆»«¬À»

ÌÈ¯eÙe57ÏÈ‡B‰ ;el‡‰ ÌÈÓi‰ ÈtÓ B¯„ ‰ÁcÈ - ƒƒ»∆ƒ¿ƒ¿≈«»ƒ»≈ƒ
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ì‰a ÌBv‰ ¯eq‡Â58ÔÈÎÈ¯ˆ Ô‰ È¯‰ - ¿ƒ«»∆ƒƒ¿≈¿ƒ¬≈≈¿ƒƒ

B¯„ ‰ÁcÈÂ ,˜efÁ59ÌÈÓÎÁ ˙¯Ê‚ ÈtÓ60. ƒ¿ƒ»∆ƒ¿ƒ¿≈¿≈«¬»ƒ

כמבואר 50) התורה, מן בתענית ואסורים לענגם, שמצוה
הרשב"א  שסובר וכפי ה"ז, פ"ב תענית בתוספתא

רבינו. בדעת תריד סי' את 51)בתשובותיו לקיים כדי
תעשה'.52)נדרו. ואל  ב 'שב הוא לעיל 53)כשהנדר

בשבתות  "פותחים א. סו, נדרים במשנה מבואר וכן ה"ו,
הותר  (מקצתו), מכללו שהותר שהנדר . . . ובימיםֿטובים
ואם  וימיםֿטובים, שבתות על גם חל שהנדר הרי כולו",
אכילת  כשאמר ודוקא לצום. חייב - בהם לצום בפירוש נדר
כשיאמר: אבל גמור, נדר לשון שזוהי עלי, אסורה שבת יום
הנדור  הדבר אסר לא שהרי נדר, זה אין היום, בתענית הריני
ואסור  בלבד, תענית קבלת אלא ה"ז), לעיל (ראה עצמו על
סעיף  רטז, סי' ביו"ד וכן (כסףֿמשנה, אלו בימים לצום לו

שלישי.54)ג). או ראשון בו,55)יום לאכול שמצוה
נפשותיכם  את "ועניתם ט.) השנה (ראש חז"ל שדרשו וכמו
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

צי mixcp zekld - d`ltd xtq - lel` 'h ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

והלא  מתענים בתשעה וכי לב) כג, (ויקרא לחודש בתשעה
בתשיעי  ושותה האוכל כל לך: לומר אלא מתענים, בעשירי
בו, להתענות ואסור ועשירי" תשיעי התענה כאילו . . .
תרד. סי' או"ח ובשו"ע ב. סח, בפסחים כמבואר

(במדבר 56) ככתוב המועדים, שאר עם יחד בתורה שנזכר
ו  שמחתכם "וביום י) הרי י, - חדשיכם" ובראשי במועדיכם

איסור  לענין עמהם, להשוותו למועדים, הכתוב שסמכו
מן  בתענית אסור שאינו יתכן, אבל אסמכתא. בדרך תענית,
מערב  יותר בתורה מפורש סמך לו יש שאיסורו אלא התורה,
ה'תוספות' מדברי נראה וכן (כסףֿמשנה). הכיפורים יום

א. יב, כא,57)תענית בשבת - חנוכה בתענית, שאסורים
יז). ט, (אסתר בו כתוב ושמחה" משתה "יום - פורים ב.

חכמים.58) מדברי כלומר, מדבריהם. התימנים: ובכת"י
הימיםֿטובים 59) כל על - א יב, בתענית אמרו וכן

"אם  בהם: להתענות שלא תענית", ב"מגילת שכתובים
גזירתנו  תבטל בהם) לצום (שנדר לנדרו קודמת גזירתנו

נדרו". את להתענות) חיזוק 60)(שלא עשו שחכמים
שיש  וראשֿחודש, לשבת בניגוד תורה, משל יותר לדבריהם
אמרו  בזה וכיוצא חיזוק, צריכים ואינם בתורה עיקר להם
סופרים  דברי חיזוק, צריכים אין תורה "דברי יז:) (תענית
ביד  כח שאין ואע"פ בהם. לזלזל יבואו שלא חיזוק" צריכים
נאמר  ואיך ועשה', ב'קום התורה מן דבר לעקור חכמים
ב'קום  נדרו את לבטל ובפורים, בחנוכה לאכול זה לנודר
לעקור, הם יכולים וטעם פנים שיש במקום - ועשה'?
יבמות  והשווה (כסףֿמשנה) ב מג, נזיר ב'תוספות' כמבואר
זה, ולפי "מתוך". דיבורֿהמתחיל שם וב'תוספות' א. פח,
או  יינם, סתם לשתות כגון דרבנן, איסורים לבטל נדר אם
חכמים, גזירת מפני נדרו ידחה - דרבנן ריבית לחבירו לתת

(רדב"ז). בה לזלזל יבואו שלא

.ÈBa LiL ¯·c ÏÚ ‡l‡ ÌÈÏÁ ÌÈ¯„p‰ ÔÈ‡ „ˆÈk≈«≈«¿»ƒ»ƒ∆»«»»∆≈
Ôa¯˜ EÈÏÚ È¯eac :¯ÓB‡‰ ?LnÓ61¯eÒ‡ BÈ‡ - «»»≈ƒƒ»∆»¿»≈»
LnÓ Ba ÔÈ‡ ¯eac‰L ;BnÚ ¯a„lÓ62¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿«≈ƒ∆«ƒ≈«»¿≈ƒ»«

È˙B¯t :¯ÓB‡k ‰Ê ÔÈ‡ - EÈÏÚ ¯eÒ‡ È¯eac :BÏƒƒ»»∆≈∆¿≈≈«
ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L ,EÈÏÚ Ôa¯˜ È˙B¯t B‡ EÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡¬ƒ»∆≈«»¿»»∆∆≈¬ƒ

ÂÈÏÚ63ÈÈ‡L Ôa¯˜ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ ,CÎÈÙÏ .64¯a„Ó »»¿ƒ»»≈«¬≈»¿»∆≈ƒ¿«≈
;CnÚ Cl‰Ó ÈÈ‡L B‡ ,CnÚ ‰OBÚ ÈÈ‡L B‡ ,CnÚƒ»∆≈ƒ∆ƒ»∆≈ƒ¿«≈ƒ»
ÈÈ‡L ,¯a„Ó ÈÈ‡L ,ÔLÈ ÈÈ‡L Ôa¯˜ :¯Ó‡L B‡∆»«»¿»∆≈ƒ»≈∆≈ƒ¿«≈∆≈ƒ

CLnLÓ ÈÈ‡L Ôa¯˜ :BzL‡Ï ¯Ó‡L B‡ ;Cl‰Ó65- ¿«≈∆»«¿ƒ¿»¿»∆≈ƒ¿«¿≈
el‡ ÏÎa ÏÁ ¯„p‰ ÔÈ‡66È¯eac :¯ÓB‡k ‰Ê È¯‰Â , ≈«∆∆»¿»≈«¬≈∆¿≈ƒƒ

ÔÈ‡L ÌÈ¯·c Ô‰L ,Ôa¯˜ ÈLenLÂ È˙iOÚÂ ÈÎel‰Â¿ƒƒ«¬ƒ»ƒ¿ƒƒ»¿»∆≈¿»ƒ∆≈
LnÓ Ô‰a67. »∆«»

כקרבן.61) עליך אסור וכבר 62)יהיה ב. יג, נדרים
עצמו, על הנדור הדבר אוסר שהנודר ה"ז, לעיל נתבאר
שם). (רא"ש לאסרו יכול אינו ממש בו שאין ודבר

ה"ז.63) פ"א, לעיל יש 64)כמבואר משנה', ה'כסף לדעת
יהיה  עושה, או מדבר שאני מה כלומר: שאני, כאן: לגרוס
הדבר, על עצמו אוסר אינו בנדר שהרי כקרבן, עלי אסור
הר"ן  גורס וכן אליו, ביחס הדבר אל מכוון האיסור אלא

ב. יד, נדרים אישות.65)במשנה א.66)חיי טו, נדרים
משום 67) ממש, בו שאין דבר על אפילו חלה השבועה אבל

בו  יש ועצמו כן, יעשה שלא עצמו אוסר הוא שבשבועה
פ"א, שבועות בהל' רבינו פסק וכן ובר"ן). יג: (נדרים ממש

ה"כ. פ"ה, שם וראה פלוני" עם פלוני שדיבר "או ה"ב:

.‡È,Ô‰ÈOÚÓÏ È„ÈÂ ,B¯ea„Ï Èt ¯Ò‡È :¯ÓB‡‰ Ï·‡¬»»≈≈»≈ƒ¿ƒ¿»«¿«¬≈∆
ÏÁ ¯„p‰ È¯‰ - Ô˙LÏ ÈÈÚÂ ,ÔÎel‰Ï ÈÏ‚¯Â¿«¿«¿ƒ»¿≈«ƒ¿»»¬≈«∆∆»

Ô‰ÈÏÚ68¯a„lÓ Èt Ôa¯˜ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ ,CÎÈÙÏ . ¬≈∆¿ƒ»»≈«¬≈»¿»ƒƒ¿«≈
È¯‰ - EnÚ Cl‰lÓ ÈÏ‚¯Â ,EnÚ ˙BOÚlÓ È„ÈÂ ,CnÚƒ¿¿»«ƒ«¬ƒ¿¿«¿«ƒ¿«≈ƒ»¬≈

¯eÒ‡ ‰Ê69¯a„‡ Ì‡ Ôa¯˜ ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ . ∆»¿≈»≈¬≈»«»¿»ƒ¬«≈
- B¯·c ÏÚ ¯·ÚÂ ,BnÚ ¯a„‡ ‡Ï Ì‡ B‡ ÈBÏt ÌÚƒ¿ƒƒ…¬«≈ƒ¿»««¿»

Ôa¯˜a ·iÁ70Èz¯ac ¯„ Ì‡ ÔÎÂ .71Èz¯a„ ‡ÏÂ72 «»¿»¿»¿≈ƒ»«ƒ«¿ƒ¿…ƒ«¿ƒ
ÔÈ¯‡·Ó e‡L ¯q‡ È¯„ el‡ ÔÈ‡L .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆≈≈ƒ¿≈ƒ»∆»¿»¬ƒ

Ì‰ÈËtLÓ73Lc˜‰ È¯„ ‡l‡ ,74. ƒ¿¿≈∆∆»ƒ¿≈∆¿≈

סו).68) יג: (נדרים אלה כל וכן ממש, בו יש שהפה
להתפרש 69) ויכול הואיל לדיבורו, פי יאסר כאומר: נעשה

(ר"ן  להחמיר נדרים סתם אומרים: פיו, לאסור שהתכוין
ריג). סי' יו"ד יוסף' ב'בית וכן שתלאו 70)שם, אע"פ

והוא  קרבן, בהבאת עצמו חייב הרי ממש, בו שאין בדבר
הל"א. פ"ו, ערכין הל' השווה בעולם, אם 71)ישנו

קרבן. להביא עלי - פלוני ביום לא 72)דיברתי אם
דבר 73)דיברתי. על אלא חלים שאינם אלו, בהלכות

ממש. בו ואין 74)שיש נדרו, ע"י בהם מתחייב שהאדם
בהם. נוהגים איסור" "דיני תנאי

.·ÈÏÚ Û‡ ,Ô¯Ò‡Â LnÓ Ì‰a ÔÈ‡L ÌÈ¯·„a ¯„Bp‰«≈ƒ¿»ƒ∆≈»∆«»«¬»»««
Ì‰ÈÏÚ ÏÁ ¯„p‰ ÔÈ‡L Èt75‚‰iL BÏ ÌÈ¯BÓ ÔÈ‡ - ƒ∆≈«∆∆»¬≈∆≈ƒ∆ƒ¿«

BzÚ„·e Ô‰a BÓˆÚ ¯Ò‡Â ÏÈ‡B‰ ,¯z‰ Ô‰a76¯„p‰L »∆∆≈ƒ¿»««¿»∆¿«¿∆«∆∆
Ï ÔÈÁ˙Bt ‡l‡ ;Ô‰ÈÏÚ ÏÁ¯Á‡ ÌB˜nÓ Á˙t B77 »¬≈∆∆»¿ƒ∆«ƒ»«≈

‡lL È„k ,¯Ò‡ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,B¯„ BÏ ÔÈ¯ÈzÓe«ƒƒƒ¿««ƒ∆…∆¡«¿≈∆…
ÌÈ¯„a L‡¯ ˙el˜ e‚‰È78. ƒ¿¬«…ƒ¿»ƒ

לעיל.75) לעיל 77)במחשבתו.76)כמבואר מבואר
הי"ב. האומר 78)פ"ב, רבינא, כדברי א. טו, נדרים

יחל" ב"בל הוא הרי ממש, בהם שאין בנדרים שאפילו
נדרים  למשנה, בפירושו רבינו דברי הם וכך חכמים. מדברי
אחר  חלים, בלתי שהם אע"פ הדברים "שאלו מ"א: פ"ב,
מטעם  אסורים הם הרי נדרים, אותם מחשבים אדם שבני

ה"ד. פ"ד, לקמן והשווה דברו". יחל לא

á"ôùú'ä ìåìà 'è éðù íåé

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««
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‡lL ¯ciL epnÓ eL˜a Ì‡ ÔÎÂ .epnÓ eL˜aM∆ƒ¿ƒ∆¿≈ƒƒ¿ƒ∆∆ƒ…∆…
BÏ BzL‡ ‰‰z10ÂÈ·e BzL‡ BÏ ‰‰z ‡lL ¯„Â , ≈»∆ƒ¿¿»«∆…≈»∆ƒ¿»»

ÔÈ¯zÓ Ôlk - ÂÈÁ‡Â11‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .12. ¿∆»À»À»ƒ¿≈…«≈»∆

והכרח.2) אונס מתוך אשתי 3)שנדר תיאסר שאמר: כגון
ונודע  בני, את שהכתה או כיסי את שגנבה לי, מליהנות

הכתה. ושלא גנבה כגון 4)שלא יתר, ושפת גוזמה
הזה  בדרך ראיתי לא אם אלו פירות עלי ייאסרו שאמר:
עיר  חומת ראיתי לא אם או מצרים. כיוצאי הרבה חיילות
את  לספר אלא נתכוון לא שזה לרקיע, עד גבוהה פלונית

והפלגה. גוזמה דרך העם, רוב או החומה ואינם 5)גובה
לחכם. שאלה הרי 6)צריכים רבינו: כתב שבשבועות אלא

פטור  שהוא אלא בדבר, יש שאיסור משמע פטור, זה
ואסור  שמים, שם הזכרת בלא שבועה אין כי מקרבן,
איסור, בהם אין בנדרים אבל לבטלה, שמים שם להוציא

נדר. לשם בליבו גמר ולא זרוע 7)הואיל ובעל חמסן
באלימות. ברשות 8)המשתמש שלא (מס) מכס לוקח

המס  על לעצמו מוסיף אבל ברשות, שלוקח או המלך,
כי 9)הקצוב. במכס החייבים דברים עמו שיש פי על אף

נדר. נדרו ואין שווים וליבו פיו אין ממנו.10)האנוס
לו.11) אין 12)ליהנות אם עלי, זה נדר שאומר: כגון

או  אסור, דבר אוכלים אינם והם - תרומה פירות אלו פירות
ממכס. ופטורים המלך מבית שהם

.·el‡‰ ÌÈ¯„p‰ ÏÎ·e13¯·„Ï BaÏa Ôek˙iL CÈ¯ˆ ¿»«¿»ƒ»≈»ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ¿»»
¯zn‰14ÂÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ eÈ‰iL BaÏa ÌÈOiL ÔB‚k . «À»¿∆»ƒ¿ƒ∆ƒ¿¬ƒ»»

.‰Êa ‡ˆBik ÔÎÂ ,‰ÚL d˙B‡ B‡ „·Ïa ÌBi‰ B˙B‡«ƒ¿«»»»¿≈«≈»∆
Òe‡ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,BaÏaL ÌÈ¯·c ÏÚ CÓBÒÂ15BÈ‡Â ¿≈«¿»ƒ∆¿ƒƒ¿»¿≈

ÔÈ‡ Ô‰Ï ¯ciL ‰ÚMa ‡ˆÓÂ ,ÂÈ˙ÙOa ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ»¿ƒƒ¿»»¿ƒ¿»¿»»∆ƒ…»∆≈
˙BÚe·L· e¯‡aL BÓk ,ÔÈÂL BaÏÂ ÂÈt16. ƒ¿ƒ»ƒ¿∆≈«¿ƒ¿

אונס.13) מחמת אתה 14)שנודר אין שגגות בנדרי אבל
לבו  ואין הוא שוגג שהרי וכו' בליבו שיתכוון לומר יכול

דברים,15)עמו. אינם שבלב שדברים פי על אף כלומר,
עליהם. סומך זה הרי הוא ואנוס חייב 16)הואיל שאינו

לחרמים  נשבעים ולפיכך שווים וליבו פיו שיהא עד
ביטול  שייוודע לחוש יש שאם הרמ"א וכתב ולמוכסים.
צדקיהו  נענש ולכן השם. חילול מפני אסור, לגויים, נדרו
אונס. בדרך שהיה פי על אף לנבוכדנצר שבועתו על שעבר
כגון  לגמרי, אחר מסוג אונסים נדרי שיש להעיר וראוי
ביום  אצלו יאכל לא אם מנכסיו חבירו את ראובן שהדיר
לבוא, היה יכול ולא נהר שעיכבו או חבירו וחלה פלוני,

פטרתו. התורה אנוס כי מותר, זה הרי

.‚ÔÈÊe¯Ê È¯„ ÔÎÂ17ÔÈ¯zÓ -18¯Èc‰L ÔB‚k ?„ˆÈk . ¿≈ƒ¿≈≈ƒÀ»ƒ≈«¿∆ƒƒ
B¯·Á19BÏˆ‡ ÏÎ‡iL20‰Ê ¯„Â ,21ÈtÓ ,ÏÎ‡È ‡lL ¬≈∆…«∆¿¿»«∆∆……«ƒ¿≈

ÏÎ‡ ÔÈa ,ÂÈÏÚ ÁÈ¯Ë‰Ï ‰ˆB¯ BÈ‡L22ÏÎ‡ ‡Ï ÔÈa23 ∆≈∆¿«¿ƒ«»»≈»«≈…»«
ÔÈ¯eËt Ô‰ÈL -24ıÙÁ ¯kÓÈ ‡lL ¯„pL ¯ÎBn‰ ÔÎÂ . ¿≈∆¿ƒ¿≈«≈∆»«∆…ƒ¿…≈∆
ÚÏÒa ‡l‡ ‰Ê25‡l‡ epÁwÈ ‡lL ¯„ Á˜Bl‰Â , ∆∆»¿∆«¿«≈«»«∆…ƒ»∆∆»

Ï˜La26eˆ¯Â ,27ÔÈ¯eËt Ô‰ÈL - ÔÈ¯È„ ‰LÏLa28. ¿∆∆¿»ƒ¿»ƒ»ƒ¿≈∆¿ƒ
¯Ó‚ ‡Ï Ì‰Ó „Á‡ ÏkL ÈÙÏ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆¿ƒ∆»∆»≈∆…»«

B¯·Á ˙‡ Ê¯ÊÏ È„k ‡l‡ ¯„ ‡ÏÂ ,BaÏa29¯Ó‚ ‡ÏÂ , ¿ƒ¿…»«∆»¿≈¿»≈∆¬≈¿…»«
BaÏa30. ¿ƒ

בדעתו.17) יעמוד שלא חבירו, את לזרז אלא נדר שלא
חכם.18) שאלת צריכים הנאתו 19)ואינם עליו שאסר

עמד 20)ממנו. מסרב, והלה אצלו, לאכול שהזמינו
אצלו. יאכל לא אם והדירו המוזמן.21)המזמין

נדרו.22) את המוזמן המזמין 23)וחילל לדעת בניגוד
נדר.24)מדירו. זה כסף.25)שאין דינרי ארבעה שהוא

דמי 26) קרבן אמר: שהמוכר דינרים, שני שהוא סלע, חצי
קרבן  אמר: והלוקח מסלע בפחות מוכרו אני אם עלי המקח

משקל. ביתר אקחנו אני אם עלי נתרצו 27)המקח
את 28)והסכימו. להעמיד התכוונו לא שמתחילה לפי

[=קונים]. והלוקחים המוכרים דרך וכן בדווקא, דבריהם
דינרים.29) לשלושה וליבו 30)שיסכים פיו שאין נמצא

אחר, לדבר בליבו שיתכוון צורך אין וכאן נדר. ואינו שווים
בעוד  כלל, לנדר נתכוון לא שהרי לעיל, אונסין כבנדרי
צריך  לפיכך נדר, כאן ויש האנס, לדעת נדר אונסין שבנדרי
דברים  במה אמרו: ובירושלמי המותר. לדבר בליבו שיתכוון
(שאומרים  כשמעמידים אבל מעמידים כשאין אמורים
חכם. היתר צריכים שלם) ובלב בדווקא היה נדרם שתחילת
וכתוב  בליבו". גמר לא מהם אחד "שכל רבינו: שדייק וזהו
בין  לומר אדם בני שרגילים מה מיימוניות": ב"הגהות
אף  שאעשה או אעשה שלא אמונה לגויים: בין ליהודים,

חכם. התרת צריכים זרוזין, נדרי שהם פי על

.„Ô‰L ,el‡ ÌÈ¯„ ÈÈÓ ‰Úa¯‡ elÙ‡L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¬ƒ«¿»»ƒ≈¿»ƒ≈∆≈
˙Ó ÏÚ Ô‰a ¯„B ˙BÈ‰Ï Ì„‡Ï BÏ ¯eÒ‡L ,ÌÈ¯zÓÀ»ƒ∆»»»»ƒ¿≈»∆«¿»
‰OÚÈ ‡Ï - B¯·c ÏÁÈ ‡Ï :¯ÓBÏ „eÓÏz ?ÔÏh·Ï¿«¿»«¿«…«≈¿»…«¬∆

ÔÈlÁ ÂÈ¯·„31. ¿»»Àƒ

מן 31) לך מותרים שהם לנדרים "מניין שנינו: מזו וגדולה
נודר  תהא שלא איסור, בהם נוהגים אדם ובני השמים
דבריו  יעשה שלא - דברו יחל לא לומר, תלמוד ומבטל,

חולין".

.‰ÌÁÂ ¯„pL ÈÓ32Ï‡L ‰Ê È¯‰ - B¯„ ÏÚ33 ƒ∆»«¿ƒ««ƒ¿¬≈∆ƒ¿»
B¯ÈzÓe ÌÎÁÏ34¯z‰ ÔÈ„k ÌÈ¯„ ¯z‰ ÔÈ„Â . ¿»»«ƒ¿ƒ∆≈¿»ƒ¿ƒ∆≈

˜‰·Ó ÌÎÁ ‡l‡ ¯ÈzÓ ÔÈ‡L :˙BÚe·L35‰LÏL B‡ , ¿∆≈«ƒ∆»»»À¿»¿»
˙BËBÈ„‰36ÔÈ¯ÈznL ÔBLl·e .ÌÎÁ ÔÈ‡L ÌB˜Óa ∆¿¿»∆≈»»«»∆«ƒƒ

¯„p‰ ÔÈ¯ÈzÓ ‰Úe·M‰37eL¯tL ˙BÈÚ‰ ¯‡L ÔÎÂ . «¿»«ƒƒ«∆∆¿≈¿»»ƒ¿»∆≈«¿
˙BÚe·La Ô‰L C¯„k ÌÈ¯„a Ôlk - ˙BÚe·La38. ƒ¿À»ƒ¿»ƒ¿∆∆∆≈ƒ¿

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
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כלום. זה אין נדרך, נעקר או עצמה 38)לך שהתורה
ידור  כי "איש שנאמר אחד, בפסוק אותם (השוותה) הקישה

דברו".נ  יחל לא ... שבועה הישבע או לה' דר

.ÂÏeÁiL „Ú ¯„p‰ ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡Â39‰Úe·Lk ,40. ¿≈«ƒƒ«∆∆«∆»«¿»

אכילת 39) עצמו על לאסור ונדר בניסן עומד שהיה כגון
אייר, שייכנס עד נשאל אינו וניחם, אייר, חודש מראש בשר
שחל  אחר יעשה", מפיו היוצא ככל דברו יחל "לא שנאמר
(החכם) ואחרים מוחל אינו הוא אזי עשייה, לידי ובא הנדר

לו. שתחול.40)מוחלים עד עליה נשאלים שאין

.Ê¯q‡‰ È¯„ ÏÚ ÌÈÏ‡LpL ÌLÎe41,B˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓe ¿≈∆ƒ¿»ƒ«ƒ¿≈»ƒ»«ƒƒ
Lc˜‰ È¯„ ÏÚ ÌÈÏ‡L Ck42B˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓe43ÔÈa . »ƒ¿»ƒ«ƒ¿≈∆¿≈«ƒƒ≈

˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ È¯„44ÁaÊÓ ÈL„˜ ÔÈa45ÔÈ‡Â . ƒ¿≈»¿≈∆∆««ƒ≈»¿≈ƒ¿≈«¿≈
‰¯eÓz‰ ÏÚ ÔÈÏ‡L46. ƒ¿»ƒ««¿»

עצמו.41) על פירותיו אוסר לגבוה,42)שאדם שהקדיש
הכל. על בהנאה שאלה 43)ונאסר "יש עה. נדרים

את  ועוקר חרטה פתח לו מוצא שהחכם מכיוון בהקדש",
אינו  טעות והקדש טעות, שהקדשו נמצא מעיקרו. נדרו
כגון  שפתיו במוצא המתקדש דבר לכל הדין והוא הקדש.
ולהפקיעו  לבטלו שאלה בו מועילה ומעשר, תרומה
נדרי  "אבל איסור, נדרי על אלא נשאלים שאין מקדושתו.
מדוחק, אלא עליהם יישאל ולא לקיימם, מצוה הקדש

אשלם". לה' נדרי ראויים 44)שנאמר, שאינם דברים
והחזקתו  המקדש בית תיקון לטובת מוקדשים אלא למזבח

וכדומה. מום בעלת או טמאה בהמה חיים 45)כגון בעלי
קרבן  לעלות והוקדשו המזבח על להיקרב הראויים טהורים
שדרשו  כמו קדושתו. להתיר שאלה מועילה הכל על עליו.
אם  זה ולפי כבנדרים. בהקדש שאלה שיש לומר בנדרים
בחוץ  ושחטה (בעזרה) בפנים להקריבה בהמה הקדיש
פטור, זה הרי הקדישו על נשאל כך ואחר כרת, ונתחייב

מעולם. הקדישה לא על 46)כאילו הקרבן בעל שיאמר
מתקדשת. והיא זו, תחת זו הרי לו שיש חולין בהמת
תמורתו. על נשאל שאין מודים הכל אמרו: ובירושלמי
"יהיה  שדרשו כמו תמורה, כן גם בטעות תמורה כי והטעם,
היא  בשוגג שתמורה וכיוון כמזיד, שוגג לרבות - קדש"
ומעתה  תמורה, תמורתו בטעות המיר שאפילו נמצא תמורה,

השאל  לעשות גם אלא אינה יסודה שכל בה, מועילה אינה ה
תמורה. נשארת בטעות תמורה והרי טעות, הקדשתו

.Á¯ÙÓ Ck ,¯q‡ È¯„ ¯ÙÓ ÏÚa‰ B‡ ·‡‰L ÌLÎe¿≈∆»»«««≈≈ƒ¿≈ƒ»»≈≈
˙BLc˜‰ È¯„47.¯q‡‰ È¯„Ï ÔÈÓBc‰ ƒ¿≈∆¿≈«ƒ¿ƒ¿≈»ƒ»

ידי 47) על האשה נדר בהפרת העוסקת נדרים בפרשת שהרי
ב"שחוטי  שנאמר כמו הדבר" "זה נאמר: הבעל, או האב
גם  מעתה שאלה, מועילה הקדש בנדרי שגם לומר - חוץ"
בתורה  מפורשת ההפרה שהרי מועילה, והבעל האב הפרת

הקבלה. מפי אלא שאינו חכם" מ"היתר יותר

.ËÚÓLÂ ,'È‡Â' ¯Ó‡Â B¯·Á ÚÓLÂ ,¯„pL ÈÓƒ∆»«¿»«¬≈¿»««¬ƒ¿»«
'È‡Â' ¯Ó‡Â ÈLÈÏL48B¯„ ÏÚ ÔBL‡¯‰ Ï‡LÂ , ¿ƒƒ¿»««¬ƒ¿ƒ¿«»ƒ«ƒ¿
.Ôlk e¯z‰ - ¯z‰Â49ÔB¯Á‡‰ - ¯z‰Â ÔB¯Á‡‰ Ï‡L ¿À«À¿À»ƒ¿«»«¬¿À«»«¬

ÔÈ¯eÒ‡ ÔlÎÂ ,¯zÓ50ÏLÂ ÈM‰ - ¯z‰Â ÈM‰ Ï‡L . À»¿À»¬ƒƒ¿««≈ƒ¿À««≈ƒ¿∆
¯eÒ‡ ÔBL‡¯‰Â ,ÔÈ¯zÓ ÂÈ¯Á‡51. «¬»À»ƒ¿»ƒ»

דיבור 48) כדי בתוך זה וכל כמותו זה בנדר רוצה אני שגם
קודמו. בזה,49)של זה נדריהם את תלו וכולם הואיל

כולם. הותרו - הראשון כשהותר תלו 50)נמצא לא שהם
בו. נדריהם נמצא 51)את בחבירו, נדרו התפיס אחד שכל

אסור. ולמעלה ממנו - מותר ולמטה מהשני

.ÈÏÚ ¯„pL ÔB‚k ,¯„a ‰a¯‰ ÌÈ¯·c ÒÈt˙n‰ ÔÎÂ¿≈««¿ƒ¿»ƒ«¿≈«∆∆¿∆»««
¯Oa‰ ÒÈt˙‰Â ˙t‰52- da ¯z‰Â ˙t‰ ÏÚ Ï‡LÂ , ««¿ƒ¿ƒ«»»¿ƒ¿««««¿À«»

¯Oa‰ ¯z‰53¯z‰ ‡Ï - Ba ¯z‰Â ¯Oa‰ ÏÚ Ï‡L . À««»»ƒ¿«««»»¿À«…À«
.˙t‰««

דיבור.52) כדי לאחר הותרה,53)אפילו שהפת מאחר
בדבר  ולא המותר בדבר הייתה בפת, הבשר שהתפסת נמצא

הנדור.

.‡ÈÌÎlÎÏ ‰‰ ÈÈ‡L ¯„Bp‰ B‡ ÚaLp‰54Ï‡LÂ , «ƒ¿»«≈∆≈ƒ∆¡∆¿À¿∆¿ƒ¿«
B¯Èz‰Â Ì‰Ó „Á‡ ÏÚ B˙Úe·L ÏÚ B‡ B¯„ ÏÚ55- «ƒ¿«¿»«∆»≈∆¿ƒƒ

Ìlk e¯z‰56.Blk ¯z‰ - BÏÏkÓ ¯z‰L ¯„p‰L ; À¿À»∆«∆∆∆À«ƒ¿»À«À
- ÔBL‡¯‰ ¯z‰ :‰ÊÏÂ ‰ÊÏÂ ‰ÊÏ ‰‰ ÈÈ‡L ¯Ó‡»«∆≈ƒ∆¡∆»∆¿»∆¿»∆À«»ƒ

Ôlk e¯z‰57ÔlÎÂ ,¯zÓ ÔB¯Á‡‰ - ÔB¯Á‡ ¯z‰ ; À¿À»À««¬»«¬À»¿À»
‰ÊÏ ‰ÊÏ ‰ÊÏ ‰‰ ÈÈ‡L .ÔÈ¯eÒ‡58Á˙t ÔÈÎÈ¯ˆ - ¬ƒ∆≈ƒ∆¡∆»∆»∆»∆¿ƒƒ∆«

„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ59.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»∆»¿∆»¿≈…«≈»∆

החבורה.54) אנשי נדר 56)החכם.55)לכל שלא כיוון
מקצתו  התרת נמצאת כולו, שיתקיים דעת על אלא מתחילה
מפיו  היוצא "ככל אמרו: ובירושלמי לכולם. התרה פתח -
אין  שאם כולו", בטל מקצתו שבטל לנדר מכאן, - יעשה

לחצאין. חל אינו מפיו היוצא ככל הואיל 57)הנדר
זה  ולתלות כאחד לכללם נתכוון החיבור בוא"ו והשתמש

לו. הקודם בחבירו אחד כל התבטא 58)בזה, לא כאן
ואחד, אחד לכל פרטי באופן שנדר נמצא החיבור, בוא"ו

בזה. זה אותם תלה הודר 59)ולא מהם אחד כל שהרי
עצמו. בפני ידו על

.·È¯„¯ÈÊa60Ôa¯˜·e61‰Úe·L·e62ÔÈ‡Â ¯„pL B‡ , »«¿»ƒ¿»¿»ƒ¿»∆»«¿≈
ÔlÎÏ „Á‡ Á˙t - ¯„ Ô‰Ó ‰Ê È‡a Úe„È63. »«¿≈∆≈∆»«∆«∆»¿À»

נזיר.60) עלי.61)להיות פלוני דבר קרבן שאמר
פלוני.62) ביום בשר אוכל שלא והכל 63)שבועה הואיל

לא  ואפילו כולו. הותר - מקצתו שהותר נדר הוא, אחד נדר
- לאחרונה בשפתו שהוציא לנדרו אלא חרטה פתח מצא

הוא. אחד נדר שהכל כולם, הותרו

.‚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
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

mixcpצד zekld - d`ltd xtq - lel` 'h ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בנודר  אבל ישראל, כל הנאת עליו שאסר אחר, בחכם לו
אחרת. שבעיר לחכם להישאל לו אפשר העיר, מאנשי

.„ÈCÏ‡ Ì‡ ÌBi‰ ÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ ˙B¯t :¯ÓB‡‰»≈≈≈¬ƒ»««ƒ≈≈
Ï,ÌBi‰ ÌÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÈBÏt ÌB˜ÓÏ ¯ÁÓ¿»»ƒ¿¿ƒ¬≈∆»¿»¿»«

ÔÏÎ‡Â ¯·Ú Ì‡Â .ÌB˜Ó B˙B‡Ï ¯ÁÓÏ CÏÈ ‡nL ‰¯Êb¿≈»∆»≈≈¿»»¿»¿ƒ»««¬»»
‰˜BÏ - ¯ÁÓÏ CÏ‰Â ,ÌBi‰68BÈ‡ - CÏ‰ ‡Ï Ì‡Â ; «¿»«¿»»∆¿ƒ…»«≈
‰˜BÏ69. ∆

דברו.68) יחל לא משום: אכילתו פי 69)על על אף
אתמול. באכילתו חכמים איסור על שעבר

.ÂËÌBi‰ CÏ‡ Ì‡ ¯ÁÓÏ ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ È¯‰ :¯Ó‡»«¬≈≈¬ƒ¿»»ƒ≈≈«
B˙B‡Ï ÌBi‰ CÏÈÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÈBÏt ÌB˜ÓÏƒ¿¿ƒ¬≈∆À»≈≈«¿
Ïk ÔÎÂ .¯ÁÓÏ ˙B¯t‰ Ô˙B‡ ÂÈÏÚ e¯Ò‡ÈÂ ,ÌB˜n‰«»¿≈»¿»»»«≈¿»»¿≈…

‰Êa ‡ˆBik70‡lL ¯eÒ‡‰ ¯·„a ¯È‰Ê Ì„‡L ÈtÓ . «≈»∆ƒ¿≈∆»»»ƒ¿»»»»∆…
B˙BOÚÏ71¯·c ¯Ò‡Ï Ì¯BbL È‡za ¯È‰Ê BÈ‡Â , «¬¿≈»ƒ«¿«∆≈∆¡…»»

¯zn‰72. «À»

היום.70) אישן אם למחר שינה עלי תיאסר שאמר: כגון
שלא 71) למחר, הפירות יאכל שמא לחוש, אין ולפיכך

אכילתם. איסור שהוא נדרו, על לעבור ולפיכך 72)ירצה
שאכל  ונמצא למחר, ילך שמא לחוש יש הקודם בדין

באיסור. פירותיו

.ÊËÌÈÓÈ ‰¯OÚ ÌeˆÏ ¯„Bp‰73,‰ˆ¯iL ÌBÈ ‰Ê È‡a «≈»¬»»»ƒ¿≈∆∆ƒ¿∆
‰ÂˆÓ ¯·„Ï C¯ˆ‰Â ,Ì‰Ó „Á‡ ÌBÈa ‰pÚ˙Ó ‰È‰Â74 ¿»»ƒ¿«∆¿∆»≈∆¿À¿«ƒ¿«ƒ¿»

ÏB„b Ì„‡ „B·k ÈtÓ B‡75Ú¯BÙe ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿≈¿»»»¬≈∆≈≈«
¯Á‡ ÌBÈ76¯„ .¯„p‰ ˙lÁ˙a ÌÈÓi‰ Ú·˜ ‡Ï È¯‰L , «≈∆¬≈…»««»ƒƒ¿ƒ««∆∆»«

ÌeˆÏ ÌÈÏLÓ - ÏÎ‡Â ÁÎLÂ ,ÌBi‰ ÌeˆiL77¯„ . ∆»«¿»«¿»««¿ƒ»»«
ÌÈL B‡ „Á‡ ÌBÈ ÌeˆiL78ÁÎL ÌeˆÏ ÏÈÁ˙‰LÎe , ∆»∆»¿«ƒ¿∆ƒ¿ƒ»»«

¯Á‡ ÌBÈ ÌeˆÏ ·iÁÂ ,B˙ÈÚz „·‡ - ÏÎ‡Â79. ¿»«»««¬ƒ¿«»»«≈

רצופים.73) ברית 74)בלתי כגון מצוה בסעודת לאכול
מסכת. סיום או עמו.75)מילה לאכול בו שמפציר

לצום.76) כשנדר ואפילו ופורע" תעניתו אדם "לווה
שיתענה 77) סמך על ביום, בו עוד יאכל ולא יום. באותו

זה. יום בנדרו שפרט כיוון אחר, איזה 78)יום קבע ולא
לו 79)יום. מותר היום באותו אבל נדרו. את לקיים כדי

עוד. לאכול

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
פירותיו 1) לאוסר חברו, על אלו פירות האוסר בין ההבדלים

לאביו  בן בין נדר יחסי אלו, הדגיש ולא חבירו על
וביטולה, המותר בדבר הנדור הדבר תערובת ותוצאותיו,

גידוליהם. או נדורים פירות חליפי

.‡Ì¯Á EÈÏÚ ÈÈ¯‰ :ÔBÚÓLÏ ¯Ó‡L Ô·e‡¯2B‡ , ¿≈∆»«¿ƒ¿¬≈ƒ»∆≈∆
‰‰iL ÔBÚÓL ÏÚ ¯Ò‡ - È˙È‰a ¯eÒ‡ ‰z‡ È¯‰¬≈«»»«¬»»ƒ∆¡««ƒ¿∆≈»∆

Ô·e‡¯a3‡Ï È¯‰L ,‰˜BÏ BÈ‡ - ‰‰Â ¯·Ú Ì‡Â . ƒ¿≈¿ƒ»«¿∆¡»≈∆∆¬≈…
ÌeÏk ÔBÚÓL ¯Ó‡4,ÔBÚÓLa ˙B‰Ï Ô·e‡¯Ï ¯zÓe . »«ƒ¿¿À»ƒ¿≈≈»¿ƒ¿

B˙È‰a BÓˆÚ ¯Ò‡ ‡Ï È¯‰L5. ∆¬≈…»««¿«¬»»

ליהנות 2) שאסור הבית, בדק של כחרם עליך יהיו שנכסי

ה"ח). פ"ב, הי"ד. פ"א, לעיל (ראה משנה 3)ממנו
אחרים. על נכסיו את לאסור יכול שאדם מז: בנדרים

קבלת 4) שהוא אמן כענין שהוא "דבר ולא אמן, ולא
יחל  ב"לא עובר אינו ולפיכך ה"א) פ"כ, לעיל (ראה דברים"
דיבר  שלא שכל לט: ביצה מרש"י משמע וכן דברו".
להינות  לו אסור אבל יחל", "לא משום עובר אינו מאומה,
אם  אמנם שמח). (אור כהקדש עליו המדיר שעשאם מנכסיו
יחל  "לא משום המדיר ילקה המודר, את יהנה עצמו המדיר

משנה). (לחם הי"ב פ"י, לקמן כמבואר אין 5)דברו",
לא  משמעון, מובדל להיות היתה ראובן של דעתו אומרים

(רדב"ז). ממנו ליהנות ולא לההנותו

.·Ì¯Á ÈÏÚ ‰z‡ È¯‰ :ÔBÚÓLÏ ¯Ó‡6ÈÈ¯‰ B‡ , »«¿ƒ¿¬≈«»»«≈∆¬≈ƒ
.ÔBÚÓLa ˙B‰lÓ Ô·e‡¯ ¯Ò‡ È¯‰ - E˙È‰a ¯eÒ‡»«¬»»¿¬≈∆¡«¿≈ƒ≈»¿ƒ¿
¯zÓ ÔBÚÓLÂ .B¯·c ÏlÁ È¯‰L ,‰˜BÏ - ‰‰ Ì‡Â¿ƒ∆¡»∆∆¬≈ƒ≈¿»¿ƒ¿À»
,ÈÏÚ ‰z‡Â Ì¯Á EÈÏÚ ÈÈ¯‰ :BÏ ¯Ó‡ .Ô·e‡¯ ˙È‰a«¬»«¿≈»«¬≈ƒ»∆≈∆¿«»»«
Ì‰ÈL - È˙È‰a ¯eÒ‡ ‰z‡Â E˙È‰a ¯eÒ‡ ÈÈ¯‰ B‡¬≈ƒ»«¬»»¿¿«»»«¬»»ƒ¿≈∆

‰Êa ‰Ê ÔÈ¯eÒ‡7.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¬ƒ∆»∆¿≈…«≈»∆

כחרם.6) עלי יאסרו ומובן 7)שנכסיך מז: בנדרים משנה
וראה  הנאסר. לחברו ולא בלבד הנודר אלא לוקה שאינו

ה"אֿג. פ"ז לקמן

.‚ÔÈ¯eÒ‡ ÈBÏt ˙B¯t È¯‰ :ÔBÚÓLÏ ¯Ó‡L Ô·e‡¿̄≈∆»«¿ƒ¿¬≈≈¿ƒ¬ƒ
‰a ¯eÒ‡ ‰z‡ È¯‰ B‡ ,EÈÏÚ‰Ê ÔÈ‡ - ÈBÏt ˙È »∆¬≈«»»«¬»«¿ƒ≈∆

BlL BÈ‡L ¯·„a B¯·Á ¯ÒB‡ Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÌeÏk8, ¿∆≈»»≈¬≈¿»»∆≈∆
e¯‡aL BÓk ,ÔÓ‡ ÔBÚÓL ‰Ú Ôk Ì‡ ‡l‡9. ∆»ƒ≈»»ƒ¿»≈¿∆≈«¿

נאמר 8) עבודהֿזרה, איסור לענין אמרו וכן מז. נדרים
עד  נאסרים אינם - אלהיהם" "פסילי כה) ז, (דברים בתורה

ספר). (קרית בעליהם ה"א.9)שיפסלום פ"ב, לעיל

.„Èt ÏÚ Û‡ ,EÈÏÚ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯kk :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈ƒ»ƒ¬»»∆««ƒ
‰zÓa BÏ d˙pL10ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ -11˙Ó . ∆¿»»¿«»»¬≈¬»»»≈
‰M¯Èa BÏ ‰ÏÙÂ12‰zÓa ¯Á‡ BÏ d˙pL B‡ ,13- ¿»¿»ƒÀ»∆¿»»«≈¿«»»

È¯kk ‡l‡ BÏ ¯Ó‡ ‡lL ;˙¯zÓ BÊ È¯‰14dÈ‡ È¯‰Â , ¬≈À∆∆∆…»«∆»ƒ»ƒ«¬≈≈»
BlL ‰zÚ15. «»∆

שלו.10) עוד אלא 11)ואינה זה, נתכוין לא אומרים ואין
לא  אבל שלו, היא שעדיין עמו, לאכול כשיזמינו לאסרה
ברשותו, עוד אינה שנתנה שלאחר במתנה, לו כשיתננה
(נדרים  כהקדש עליו עשאה עליך, אסורה שאמר: מאחר

ליורשו.12)לד:). וראוי קרובו המודר שהיה כגון
אחר 13) ואותו אחר, לאיש במתנה תחילה המדיר שנתנה

זה. למודר שלי.14)נתנה שהיא עוד מאחר 15)כל
הגירסא  (לד:) ששם אלא לו.). (נדרים שלו הככר אין שמת,
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∆¿»»∆≈¿»¿¿«≈
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ÏÚ BlL ‡e‰L ¯·c ¯ÒB‡‰L .ÂÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰¬≈≈¬ƒ»»∆»≈»»∆∆«
B¯eq‡a ‡e‰ È¯‰ - B˙eL¯Ó ‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡ ,B¯·Á¬≈««ƒ∆»»≈¿¬≈¿ƒ

„ÓBÚ17È˙B¯t B‡ È˙Èa B‡ ÈÒÎ ¯Ó‡ Ôk Ì‡ ‡l‡ ; ≈∆»ƒ≈»«¿»«≈ƒ≈«
Ô¯Ò‡ ‡Ï È¯‰L ,el‡ ˙BBLÏa ‡ˆBiÎÂ18Ïk ‡l‡ ¿«≈ƒ¿≈∆¬≈…¬»»∆»»

.B˙eL¯a Ô‰L ÔÓÊ¿«∆≈ƒ¿

זה.16) למודר לתתם רוצה לוקח ואותו נדרים 17)לאחר,
(ר"ן  נפקע אינו שוב איסור, עליהם וחל הואיל מז. מב:

שלו.18)שם). יהיו עוד כל אלא אסרם לא שמתחילה
הי"א. פ"ח, לקמן והשווה

.ÂÚaLpL B‡ ,È˙È‰a ¯eÒ‡ z‡ È¯‰ :B·Ï ¯ÓB‡‰19 »≈ƒ¿¬≈«¿»«¬»»ƒ∆ƒ¿«
Ba ‰‰È ‡lL20epL¯ÈÈ - ˙Ó Ì‡ ,21:¯ÓB‡k ‰fL ; ∆…≈»∆ƒ≈ƒ»∆∆∆¿≈

ÔÈa :L¯Ùe ,B˙È‰ ÂÈÏÚ ¯Ò‡ .ÔÈ¯eÒ‡ EÈÏÚ ÈÒÎ¿»«»∆¬ƒ»«»»¬»»≈≈≈
epL¯ÈÈ ‡Ï - ˙Ó Ì‡ ,È˙BÓa ÔÈa ÈiÁa22ÈÓk ‰fL ; ¿««≈¿ƒƒ≈…ƒ»∆∆∆¿ƒ

EÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ ÌÈÒÎ :BÏ ¯Ó‡L23. ∆»«¿»ƒ≈¬ƒ»∆

הל'20)האב.19) לעיל כמבואר בהנייתו, הבן ונאסר
כשקיבל  הכוונה שם, הרדב"ז ולדעת ה"ד. פ"ה, שבועות
ה"כסף  ולדעת וכדומה, אמן באמירת השבועה את הבן
חלה  אביו, השבעת את עליו קיבל כשלא אפילו משנה"
אלא  לו, ליהנות שלא להזהר שצריך לענין השבועה עליו

שיקבל. עד לוקה קח:21)שאינו קמא בבא משנה
(קרית  אביו לו נתנה כאילו זו ואין ממילא, באה שהירושה

אסורים 22)ספר). בהם, זוכה שהוא אעפ"י שם, משנה
ה"ח. בסמוך וכמבואר מז.) לנדרים (ר"ן בהנאה עליו הם

מרשותו.23) כשיצאו אפילו לאסרם שיכול מז. נדרים
הקודמת. בהלכה וכמבואר

.ÊB˙È‰a Ba ¯Ò‡24‰Ê Èa Ôa ‰È‰È Ì‡ :¯Ó‡Â , »«¿«¬»»¿»«ƒƒ¿∆∆¿ƒ∆
B·Ï Ô˙B˜‰Ï È„k ÈÒÎ ‰Ê Èa ‰˜È ,ÌÎÁ „ÈÓÏz25 «¿ƒ»»ƒ¿∆¿ƒ∆¿»«¿≈¿«¿»ƒ¿

¯zÓ ‰Ê È¯‰ -26Ô·e ,·‡‰ ÈÒÎa ¯eÒ‡ Ôa‰ ‰È‰ÈÂ , ¬≈∆À»¿ƒ¿∆«≈»¿ƒ¿≈»»∆
ÌÎÁ „ÈÓÏz ‰È‰È Ì‡ Ô‰a ¯zÓ Ôa‰‰˙‰L BÓk27. «≈À»»∆ƒƒ¿∆«¿ƒ»»¿∆ƒ¿»

במותי.24) בין בחיי בין תלמיד 25)ופירש: היה לא ואם
של  אחיו השני, לבנו נכסיו את ליתן רוצה הוא הרי חכם,
כלום  הבן לבן ישאר לא וממילא ממנו, והגון הנאסר בנו

שם). ובר"ן מח: בהם,26)(נדרים זוכה הבן בן כלומר
משנה). (כסף אחרים לבנים או לאחיו לתתם לאביו ואסור

אפילו 27) הנאה, היתר ענין אבל וקנין, זכיה לענין זה כל
ליהנות  לו מותר חכם, תלמיד יהיה לא הבן בן אם
ולא  הראב"ד. דעת וכן ה"ח. בסמוך כמבואר מהנכסים,
אותה  קנה לחברו: האומר שכל ללמדנו אלא רבינו הוצרך
אעפ"י  הראשון, בהקנאת השני קנה לאחר, להקנות עלֿמנת
הבן  בן יזכה ולפיכך לעצמו, כלום קנה לא שהראשון
עכשיו  קנה לא עצמו שהבן אףֿעלֿפי חכם, תלמיד כשיהיה

זה. בקנין לעצמו

.ÁÂÈ·‡ ˙M¯È Ô˙ Ì‡ ,ÂÈ·‡ ˙M¯Èa ¯eÒ‡‰ Ôa‰ ‰Ê∆«≈»»ƒÀ«»ƒƒ»«¿À«»ƒ
ÂÈÁ‡Ï28ÂÈ·Ï B‡29¯zÓ ‰Ê È¯‰ -30ÌÚ¯t Ì‡ ÔÎÂ .31 ¿»ƒ¿»»¬≈∆À»¿≈ƒ¿»»

ÈÒÎ el‡L ÔÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆÂ .BzL‡ ˙a˙Îa B‡ B·BÁa¿ƒ¿À«ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»∆≈ƒ¿≈
ÈÏÚ Ô¯Ò‡L È·‡32- B¯·Á Ba ‰‰È ‡lL ÚaLp‰L . »ƒ∆¬»»»«∆«ƒ¿»∆…≈»∆¬≈

BÏ ¯zÓ33B·BÁ ˙‡ Ú¯ÙÏ34¯‡a˙iL BÓk ,35. À»ƒ¿…«∆¿∆ƒ¿»≈

אביו.28) המשנה 29)בן (כפירוש אביו נכדי שהם
לו 30)לרבינו). שאסור אלא הם, שלו הנכסים שגוף

טובת  לו שיש ואעפ"י קט.) קמא בבבא (משנה מהם ליהנות
לו  להחזיק עתידים הם וגם אותם, מהנה שהוא בזה הנאה
והוא  הואיל מנתינתו? נהנה שהוא נמצא נתינתו, בעד טובה
וגם  להם, נותנו הוא כך ומפני לו אסור זה שממון מודיעם,
לו  שאין נמצא זה, לממון משפחתית שייכות להם יש הם

(כס"מ). מרובה הנאה טובת זו רומי 31)בנתינתו בדפוס
פרעה. התימנים: הנאה 32)ובכת"י טובת לו אין וממילא 

שם  אמרו וכן כנ"ל. ליתנה, מוכרח הוא שהרי בנתינתו,
להודיעם, עליו חובה וגם אביו. גזל לענין קט. קמא בבבא
לההנותו  או במתנה לו ליתנם ובניו אחיו יחזרו שלא כדי
ידי  על לידו כשבאו אפילו עליו נאסרו הנכסים שאלו בהם,

(רדב"ז). עצמו.33)אחר חברו.34)לנשבע עבור
(המודר)35) ראובן ליד הגיע לא "שהרי ה"ד פ"ו, לקמן

בכלל  אינה התביעה ומניעת התביעה, ממנו מנע אלא כלום,
יכול  היה מנכסיו שהדירו עצמו ואביו והואיל הנייה" איסור
עצמו  חוב לפרוע במקומו הבן קם חובו, את בעדו לפרוע

(רדב"ז). מעליו (הנושה) הארי ולהבריח

.Ë¯Ò‡pL ÈÓ36ÔÈa ¯„a ÔÈa ÏÎ‡Ó ÈÈnÓ ÔÈÓ ÂÈÏÚ ƒ∆∆¡«»»ƒƒƒ≈«¬»≈¿∆∆≈
·¯Ú˙ B‡ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈÓ ÌÚ ÏMa˙Â ,‰Úe·Laƒ¿»¿ƒ¿«≈ƒƒƒ¬≈ƒƒ¿»≈
Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ¯zn‰ ÌÈÈna ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ô‰nÚƒ»∆¬≈∆À»«ƒƒ«À»ƒ««ƒ

¯eÒ‡‰ ÔÈn‰ ÌÚË Ô‰a LiL37˙B¯Ùa ¯Ò‡ Ì‡Â . ∆≈»∆«««ƒ»»¿ƒ∆¡«¿≈
el‡38¯·c ÌÚË Ô‰a LÈ Ì‡ :ÌÈ¯Á‡a e·¯Ú˙Â ≈¿ƒ¿»¿«¬≈ƒƒ≈»∆««»»

Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÈ¯eÒ‡ - ¯eÒ‡‰39ÔÈ¯zÓ -40. »»¬ƒ¿ƒ»À»ƒ

דברי 36) מעתיק רמב, לאֿתעשה ובסמ"ג עצמו, על שאסר
עליו. שאסר מי אסר 37)רבינו: שלא נב. בנדרים משנה

תערובת. ע"י ולא בעינו, שהוא כמו מין אותו אלא עצמו על
עלי.38) אסורים לפניו) (המונחים אלו פירות שאמר
הדבר 39) טעם בהם שאין ומצא אחר, איש שטעמם כגון

האסור. הדבר נגד ששים בהם שהיו או כדין 40)האסור,
הרי  האיסור, טעם בו ואין בהיתר המתערב איסור דבר כל

ה"ו. פט"ו, אסורות מאכלות בהל' כמבואר מותר, זה

.È¯O·a ¯Ò‡ ?„ˆÈk41¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÈÈa B‡ ≈«∆¡«¿»»¿«ƒ¬≈∆À»
,ÔÈi‰ ÌÚÂ ¯Oa‰ ÌÚ eÏMa˙pL ˙B˜¯ÈÂ ˜¯Ó ÏÎ‡Ï∆¡…»»ƒ»∆ƒ¿«¿ƒ«»»¿ƒ««ƒ

¯Oa‰ ÌÚË Ô‰a LiL Èt ÏÚ Û‡42,ÔÈi‰ ÌÚË B‡ ««ƒ∆≈»∆«««»»««««ƒ
B‡ BÓˆÚ ÈÙa ¯Oa ˙ÏÈÎ‡a ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡Â¿≈»∆»«¬ƒ«»»ƒ¿≈«¿

.BÓˆÚ ÈÙa ÔÈÈ ˙BzLÏƒ¿«ƒƒ¿≈«¿

זה.41) בשר אמר: ולא בשר, עלי קרבן שלא 42)שאמר
טעמו  שבלע בדבר ולא בשר, שנקרא במה אלא עצמו אסר

וברא"ש). שם (משנה

.‡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∆
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ה"ה.43) פ"ה, שבועות הל' לעיל הואיל 44)מפורש
חתיכת  עצמו על עשאו לפניו), (המונח זה בשר ואמר
אמר: כשלא אבל טעם. בנתינת אוסר איסור דבר וכל איסור,
(שם). יין או בשר הנקרא דבר אלא עליו אסר לא זה,

פלוני,45) מקום של או פלוני של יינו עצמו על שאסר כגון
יא. סעיף רטז, ביו"ד כחתיכת 46)כמבואר ונעשה הואיל

בתערובת. אוסר שטעמה התימנים:47)איסור ובכת"י
או 48)שלו. טעם לתוספת בתבשיל שנותנים בושם, מיני

מותר  הבשר מן "הנודר שם: במשנה הדברים ומקור ריח.
קיפה  שם: המשנה בפירוש רבינו ומפרש ובקיפה". ברוטב

התבלין. היא -

.·ÈelÙ‡ ,¯Á‡ ÔÈÈa BÓˆÚ ÏÚ B¯Ò‡L ‰Ê ÔÈÈ ·¯Ú˙ƒ¿»≈«ƒ∆∆¬»««¿¿«ƒ«≈¬ƒ
Ï‡M‰Ï BÏ LiL ÈtÓ .Ïk‰ ¯Ò‡ - ˙È·Áa ‰tËƒ»¿»ƒ∆¡««…ƒ¿≈∆≈¿ƒ»≈

B¯„ ÏÚ49ÔÈ¯ÈzÓ BÏ LiL ¯·„k ‰OÚ ,50BÈ‡L «ƒ¿«¬»¿»»∆≈«ƒƒ∆≈
BÈÓa ÏËa51˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , »≈¿ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿«¬»

eÒ‡˙B¯52. ¬

לפניו",49) מכשול יהא שלא "כדי להשאל עליו מצוה
הכ"ה. פי"ג, לקמן רבינו דרך 50)כלשון יש "שהרי

על  שאסרו זה "יין וכתב: רבינו שדקדק וזהו בה", שיותר
חברו  על אחד אסר שאם זה", ביין "נאסר כתב: ולא עצמו",
בידו  אין הנאסר שהרי מתירים, לו שיש דבר זה אין זה, יין
ואפילו  אסור, היין אין ולמדיר המדיר, הדרת על להשאל
את  המדיר ההנה שאם הי"ב, פ"ו, לקמן רבינו לשיטת
על  נאסר לא שנתערב זה יין - מלקות, המדיר חייב המודר,
בו, מותר שהמודר ומכיון היתר, ביין נתבטל שהרי המודר,
רבינו  הוכרח ולפיכך אותו, יהנה אם לוקה אינו המדיר גם
ולא  כאן ידובר ובנודר עצמו" על "שאסרו כאן: להדגיש

שמח). (אור אלפים".51)במודר בכמה אחד "אפילו
נדרים 52) בירושלמי זו הלכה כל ומקור  יב. ה"י, פט"ו,

נט. נדרים בבבלי זה ומעין ה"ד פ"ו,

.‚ÈÈÏÚ Ôa¯˜ el‡‰ ˙B¯t :¯ÓB‡‰53Ô‰ Ôa¯˜ B‡ , »≈≈»≈»¿»»«»¿»≈
ÈÙÏ54¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - Èt ÏÚ Ô‰ Ôa¯˜ B‡ , ¿ƒ»¿»≈«ƒ¬≈∆»

Ô‰ÈÙelÁa55Ì‰ÈÏec‚·e56ÔÈ˜Lna ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ¿ƒ≈∆¿ƒ≈∆¿≈»ƒ«««¿ƒ
Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰57. «¿ƒ≈∆

כקרבן.53) עלי אכילה 54)אסורים רק שמשמעו אעפ"י
הנאות. שאר או 55)ולא אחרים בפירות הוחלפו אם

מהם. ליהנות לנודר אסור הגדל 56)במעות, נטעם, אם
עליו  עשאם וייחדם הפירות ופירט הואיל כי אסור. מהם
ובר"ן  נז. בנדרים (משנה וגידוליו חילופיו שאוסר כהקדש
הענבים, מן או התאנים מן סתם נודר היה אילו אבל שם).
נתכוין  שלא הקדש, עשאם לא אלו" "פירות מייחד היה ולא
וגידוליו  בחילופיו ולא מין אותו מאכילת עצמו לאסור אלא

שם). ועדיפים 57)(ר"ן הפרי, מעצם יוצאים שהם
אמרו  וכן הפירות. אותם עצם שאינם וגידולים מחליפין
שחילופיהם  הרי וכו', להשמיענו" עדיפא "הא נב:) (נדרים
משנה, (לחם מהם היוצאים ממשקין חידוש יותר בהם יש

שם). ובר"ן

.„ÈÈÈ‡L B‡ Ì˙B‡ ÏÎB‡ ÈÈ‡L ÚaL B‡ ¯„»«ƒ¿«∆≈ƒ≈»∆≈ƒ
‰Ïk BÚ¯fL ¯·„ ‰È‰ Ì‡ :Ì˙B‡ ÌÚBË58,Ú¯fiLk ≈»ƒ»»»»∆«¿»∆¿∆ƒ»«

Ô‰ÈÙelÁa ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰¯BÚOe ‰hÁ ÔB‚k¿ƒ»¿»¬≈∆À»¿ƒ≈∆
Ô‰ÈÏec‚·e59¯·c‰ ‰È‰ Ì‡Â ;60‰Ïk BÚ¯Ê ÔÈ‡L ¿ƒ≈∆¿ƒ»»«»»∆≈«¿»∆

Ú¯fiLk ı¯‡a61ÈÏec‚ elÙ‡ - ÔÈÓeLÂ ÌÈÏˆa ÔB‚k , »»∆¿∆ƒ»«¿¿»ƒ¿ƒ¬ƒƒ≈
ÔÈÏec‚62ÔÈ¯eÒ‡63Ík ÔÈ·e Ck ÔÈ·e .64ÔÈ˜LÓ , ƒƒ¬ƒ≈»≈»¿«¿ƒ

Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰65˜ÙÒ -66- Ô‰Ó ‰˙L Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «¿ƒ≈∆»≈¿ƒ»ƒ»»≈∆
‰˜BÏ BÈ‡67. ≈∆

ונאבד.58) אלו,59)נפסד בפירות אלא עצמו אסר שלא
שאסרם  הפירות אותם טעם אין ובגידוליהם ובחילופיהם

ובר"ן). נז. שם (משנה דבר.60)עליו התימנים: בכת"י
וגדל.61) רבה הזרע גוף אלא ונרקבת, כלה הזריעה שאין
שניים.62) גידולים ויצאו הראשונים הגידולים את שזרע
הראשון 63) הזרע הוא האיסור, גוף בהם מעורב שהרי

האמור  על גם מוסב זה וכל שם). (משנה בארץ כלה שאינו
ובגידוליהם" בחילופיהם אסור זה "הרי הקודמת: בהלכה
כדין  מותרים גידולים גידולי אבל גידולים, דוקא שמשמעו:
כלה, שזרעו בדבר אלא זה אין שמותרים, חליפים חליפי
אסורים  גידוליו גידולי אפילו כלה זרעו שאין בדבר אבל

שם). כלה.64)(ר"ן אינו בין כלה, זרעו מאלו 65)בין
שאיני  או אותם, אוכל שאיני קרבן עליהם: שאמר פירות

אותם. שלא 66)טועם יתכן כי לא, או אסורים הם אם
ולא  עצמם הפירות טעימת עליו לאסור אלא התכוין
בתוך  ומופקדים ככנוסים שהם מהם, היוצאים המשקין
שלא  בעיא נב: נדרים (שם הפרי כגוף ואינם הפירות

להחמיר. - תורה וספק על 67)נפשטה) לוקים שאין
טועם, שאני ענבים קרבן אלא: אמר כשלא זה וכל הספק.
מהם, וביוצא בהם אסור אלו, וענבים זיתים קרבן אמר: אבל
שאמר: שכל בגמרא, שם וכמבואר שם במשנה כמפורש
וברוטבה  בה שאסור איסור כחתיכת עליו עשאם אלו, פירות

הי"ד. פ"ט, לקמן והשווה שם). (רא"ש ובטעמה

.ÂËÔa¯˜ ÈÏÚ CÈ„È ‰OÚÓ :BzL‡Ï ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ68, ¿≈»≈¿ƒ¿«¬≈»«ƒ»«»¿»
¯eÒ‡ - Èt ÏÚ Ô‰ Ôa¯˜ B‡ ,ÈÙÏ Ô‰ Ôa¯˜ B‡»¿»≈¿ƒ»¿»≈«ƒ»

Ô‰ÈÙelÁa69Ô‰ÈÏec‚·e70ÈÈ‡L ,ÌÚBË ÈÈ‡L . ¿ƒ≈∆¿ƒ≈∆∆≈ƒ≈∆≈ƒ
‰Ïk BÚ¯fL ¯·c ‰È„È ‰OÚÓ ˙B¯t eÈ‰ Ì‡ :ÏÎB‡≈ƒ»≈«¬≈»∆»»»∆«¿»∆
ÔÈ‡L ¯·„ ‰È‰ Ì‡Â ;Ô‰ÈÏec‚·e Ô‰ÈÙelÁa ¯zÓ -À»¿ƒ≈∆¿ƒ≈∆¿ƒ»»»»∆≈
‡Ï ‰nÏÂ .ÔÈ¯eÒ‡ ÔÈÏec‚ ÈÏec‚ elÙ‡ - ‰Ïk BÚ¯Ê«¿»∆¬ƒƒ≈ƒƒ¬ƒ¿»»…
Ô‰ È¯‰L ?ÂÈÏÚ ea¯L ÔÈÏecba ¯eÒ‡‰ ¯wÚ‰ ÏË·Èƒ¿«»ƒ»»»«ƒƒ∆«»»∆¬≈≈

ÔÈ¯ÈzÓ BÏ LiL ¯·c71BÓk ,·¯a ÏËa BÈ‡L , »»∆≈«ƒƒ∆≈»≈¿…¿
e¯‡aL72. ∆≈«¿

לו.68) ומכינה עושה שהיא מה כל עצמו אם 69)שאסר
אסורים. חילופיהם - ידיה מעשה בשכר פירות לה נתנו

נז 70) בנדרים (משנה עליו אסורים הגידולין עץ, נטעה אם
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
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היתר  של שהוא הקרקע והרי כ"ד, הי"ג, פט "ז, אסורות
יש  ונדרים הואיל רבינו, ודעת הבצל? לגידול הוא אף גורם
שלא  מותר, גורם וזה זה בהם: אומרים אין מתירים, להם
לעיל  כמבואר בטל, שאינו באלף מנתערב עדיף זה יהיה
נדר  איסור הכסףֿמשנה, ולדעת (רדב"ז). מז אות בביאורנו
אסור, גורם וזה זה אפילו שבהקדש ויתכן, להקדש, דומה

ביותר. חמור שאיסורו

.ÊË‰Úe·La ÔÈa ¯„a ÔÈa ,B¯·Á ÏÚ ÂÈ˙B¯t ¯ÒB‡‰»≈≈»«¬≈≈¿∆∆≈ƒ¿»
˜ÙÒ Ô‰ÈÙelÁÂ Ô‰ÈÏec‚ È¯‰ -73¯eÒ‡ B¯·Á CÎÈÙÏ . ¬≈ƒ≈∆¿ƒ≈∆»≈¿ƒ»¬≈»
Ô‰ÈÙelÁ·e el‡ ˙B¯t ÈÏec‚a74- ‰‰Â ¯·Ú Ì‡Â , ¿ƒ≈≈≈¿ƒ≈∆¿ƒ»«¿∆¡»

‰‰75. ∆¡»

הואיל 73) כי הספק, וטעם מז. בנדרים נפשטה שלא בעיה
הנדר, בשעת לעולם באו לא עדיין והגידולין והחילופין
כשם  חברו, על לעולם בא שלא דבר אוסר אדם שאין יתכן
שתי  כאן יש (כי חברו על חברו פירות אוסר אדם שאין
ברשותו), אינו וחברו ברשותו, אינם שהפירות מגרעות,
פירות  אוסר ואדם הואיל עצמו, על הפירות כשאסר ודוקא
על  לעולם בא שלא דבר גם לאסור יכול עצמו, על חברו

ביניהם. לחלק אין ושמא ספק 74)עצמו. וזה הואיל
להחמיר. בו הולכים לוקים 75)תורה, שאין לוקה, ואינו

משנה). (כסף הספק על

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מאכל,1) הנאת ממנו למודר מחבירו הנאה המודר בין מה

עם  ידבר שלא נדר השביעית, השנה בפירות נידר דיני
בכתיבה. מהו חבירו,

.‡EÏÎ‡Ó È„ÈÏ ‰‡È·n‰ ‰‡‰ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰2 »≈«¬≈¬»»«¿ƒ»ƒ≈«¬»¿
‰¯eÒ‡ ÈÏÎ‡Ó È„ÈÏ ‰‡È·n‰ ‰‡‰ B‡ ,ÈÏÚ ‰¯eÒ‡¬»»«¬»»«¿ƒ»ƒ≈«¬»ƒ¬»
BÏ ¯eÒ‡‰ ÔÓ Ï‡LÈ ‡Ï ¯Ò‡p‰ ‰Ê È¯‰ - EÈÏÚ3 »∆¬≈∆«∆¡»…ƒ¿«ƒ»»

‰Ù4‰¯·Îe5ÏÎ‡ Ba ÔÈOBÚL ¯·c ÏÎÂ ¯ep˙Â ÌÈÁ¯Â »»¿»»¿≈«ƒ¿«¿»»»∆ƒ…∆
ÔÈ‡L ÌÈÏÎÂ ˙BÚaËÂ ÌÈÓÊ BÏÈ‡LÓ Ï·‡ ;LÙ∆∆¬»«¿ƒ¿»ƒ¿«»¿≈ƒ∆≈

LÙ ÏÎ‡ Ô‰a ÔÈOBÚ6˜O epnÓ Ï‡LÏ ¯eÒ‡Â . ƒ»∆…∆∆∆¿»ƒ¿…ƒ∆«
˙B¯t ÂÈÏÚ ‡È·‰Ï ¯BÓÁÂ ,˙B¯t Ba ‡È·‰Ï7. ¿»ƒ≈«¬¿»ƒ»»≈

שאפשר 2) דבר או המאכל, את בהם שמתקנים כלים כגון
הנוסח: - א לג, לנדרים ורא"ש ובר"ן מאכל. בו לקנות

עלי. מאכל לידי המביאה ליהנות 3)הנאה לו שאסור מזה
לו. האוסר התימנים: ובכת"י לקמח 4)ממנו, - נפה

גרגרי  בה שכוברים לתבואה, - וכברה הסובין, ממנו להוציא
פירוש  (ע"פ הנפה מנקבי גדולים הכברה ונקבי תבואה.

מ"ט). פ"ה, שבועות לרבינו, לומר,5)המשנה צריך ואין
בשר, בו שצולים שפוד או בה שמבשלים קדירה ישאל שלא
גורם  אלא שאינם וכברה מנפה יותר למאכל קרובים שהם

שם). ובר"ן לב: נדרים (משנה, בכל 6)לגורם שאין שם,
וכן  ה"ב. בסמוך וראה מאכל, לידי המביאה הנאה אלה
שאין  מכתו, על וליתנם ללעוס חיטים ממנו לשאול לו מותר

שם). (ר"ן מאכל לידי המביאה הנאה זוהי 7)זו שגם
המאכל  מקרבת והיא הואיל מאכל, לידי המביאה הנאה

ובר"ן). לג. (שם אליו

.·¯ÎOa ‡l‡ ÌÈÏk ÔÈÏÈ‡LÓ ÔÈ‡L Ôk¯cL ÌB˜Ó»∆«¿»∆≈«¿ƒƒ≈ƒ∆»¿»»

epnÓ Ï‡LÏ ¯eÒ‡ -8Ô‰a ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ÌÈÏk Û‡ »ƒ¿…ƒ∆«≈ƒ∆≈ƒ»∆
LÙ ÏÎ‡9,¯ÎO ÔÈÏËB ÔÈ‡L ÌB˜Óa eÈ‰L È¯‰ . …∆∆∆¬≈∆»¿»∆≈¿ƒ»»

È„k LÙ ÏÎ‡ Ô‰a ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ÌÈÏk epnÓ Ï‡LÂ¿»«ƒ∆≈ƒ∆≈ƒ»∆…∆∆∆¿≈
˙B‡¯‰Ï10Ì‰Ó ‰‰iL „Ú ÌÈ¯Á‡ ÈÙa Ô‰a11B‡ , ¿≈»»∆ƒ¿≈¬≈ƒ«∆≈»∆≈∆

Bˆ¯‡a ¯·ÚÏ LwaL12Ba ‰‰iL ÌB˜Óa CÏiL È„k ∆ƒ≈«¬…¿«¿¿≈∆≈≈¿»∆≈»∆
˜ÙqÓ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -13BÈ‡ - ¯·Ú Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¬≈∆»ƒ»≈¿ƒ»ƒ»«≈

‰˜BÏ14. ∆

לו,9)בחינם.8) שמחל השכירות בדמי שהרי שם. משנה,
לידי  המביאה הנאה ממנו נהנה נמצא מאכל, הנודר יקח

בהם.10)מאכל. ולהתקשט ששאל 11)להתנאות כגון
לו  ויתנו המשתה, לבית בלכתו בה ויתקשט טבעת ממנו

כבודו. משום יפה לילך 12)מנה דרכו לקצר באדמתו,
המשתה. יתכן,13)לבית כי נפשטה, שלא בעיה שם,

מאכל. הנאת לידי המביא רחוק גורם אלא זה שאין
שספק 14) בזה, יש תורה איסור אבל הספק, על לוקים שאין

המביאה  הנאה באומר: שגם להעיר, ויש להחמיר. - נדרים
הנאסר  אין הקודמת, שבהלכה עליך, אסורה מאכל לידי
כלום, הנאסר אמר לא שהרי ויהנה, כשיעבור אפילו לוקה,
לחבירו: כשאמר אלא לוקה ואינו ה"א. פ"ה, לעיל וכמבואר

(לחםֿמשנה). עלי אסורה מאכלך, לידי המביאה הנאה

.‚˙È‰ epnÓ ¯cÓÏ B¯·ÁÓ ‰‡‰ ¯cÓ ÔÈa ÔÈ‡≈≈À»¬»»≈¬≈¿À»ƒ∆¬»«
Ï‚¯‰ ˙ÒÈ¯„ ‡l‡ ,ÏÎ‡Ó15Ô‰a ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ÌÈÏÎÂ «¬»∆»¿ƒ«»∆∆¿≈ƒ∆≈ƒ»∆

ÌpÁa ÌL Ì˙B‡ ÔÈÏÈ‡LnL ÌB˜Óa LÙ ÏÎ‡16. …∆∆∆¿»∆«¿ƒƒ»»¿ƒ»

מותר,15) השני ואילו אסור, - שהראשון חצרו, דרך לעבור
עסקיו, לרגל בה שהולך הדרך, לקצר לחצרו שנכנס וכגון
להנאת  גורם זה שהרי אסור, - המשתה לבית כשהולך אבל

(רדב"ז). קודמת בהלכה וכמבואר משנה,16)המאכל,
ב. לב, נדרים

.„ÔÈa ¯„a ÔÈa ,ÔBÚÓL ˙È‰ ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡pL Ô·e‡¿̄≈∆∆∆¿»»»¬»«ƒ¿≈¿∆∆≈
B„È ÏÚ ÔBÚÓL ÔziL BÏ ¯zÓ - ‰Úe·La17˙ÈˆÁÓ ƒ¿»À»∆ƒ≈ƒ¿«»«¬ƒ

da ·iÁ Ô·e‡¯L Ï˜M‰18ÂÈÏÚL ·BÁ Ú¯Bt ÔÎÂ ,19; «∆∆∆¿≈«»»¿≈≈«∆»»
epnÓ ÚÓ ‡l‡ ,ÌeÏk Ô·e‡¯ „ÈÏ ÚÈb‰ ‡Ï È¯‰L∆¬≈…ƒƒ«¿«¿≈¿∆»»«ƒ∆
‰È‰ ¯eq‡ ÏÏÎa dÈ‡ ‰ÚÈ·z‰ ˙ÚÈÓe ,‰ÚÈ·z‰20. «¿ƒ»¿ƒ««¿ƒ»≈»ƒ¿«ƒ¬»»

CÎÈÙÏ21BzL‡ ˙‡ ÔeÊÏ BÏ ¯zÓ22,ÂÈ„·ÚÂ ÂÈa ˙‡Â ¿ƒ»À»»∆ƒ¿¿∆»»«¬»»
ÌÈÚk‰ elÙ‡23Ì˙BBÊÓa ·iÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,24. ¬ƒ«¿«¬ƒ««ƒ∆«»ƒ¿»

‰‡ÓË ÔÈa ,BzÓ‰a ˙‡ ÔeÊÈ ‡Ï Ï·‡25;‰¯B‰Ë ÔÈa ¬»…»∆¿∆¿≈¿≈»≈¿»
ÚÈb‰L ‰È‰ ‡È‰ - d¯O·a ÛÈÒBnL ÏkL26„ÈÏ ∆…∆ƒƒ¿»»ƒ¬»»∆ƒƒ«¿«

Ô·e‡¯27. ¿≈

שנה 18)בשבילו.17) בכל ליתן חייב מישראל אחד שכל
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
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הפורע  שאפילו אמרו: ה"ב) פ"ד, (נדרים וב'ירושלמי' שם).
הלווה  פטור עליו, משכון למלוה שיש חבירו, של חובו
המלוה, את ופייסתי אפשר לומר, הלווה שיכול לו, מלשלם
המדיר  שגם ומכאן מעות. בלא משכוני את לי מחזיר והיה
כשיש  אפילו הנודר, או המודר של חובו את לפרוע יכול
וראה  (רדב"ז). רבינו מדברי נראה וכן עליו, משכון למלוה

ס"ב. רכא, סי' יו"ד את 21)בשו"ע לפרוע ויכול הואיל
מהנה. זה ואין ממנו.22)חובו המודר שאין 23)של

בפרנסתם. מצוה ישיר 24)כלֿכך באופן מהנה זה אין
שם). ובר"ן לח. נדרים (משנה, להנאה גורם אלא

שאינו 25) ונמצא אכילה, היתר בה לו שאין טמאה אפילו
בפיטומה. שהגיעה.26)נהנה התימנים: ובכת"י

מחירה.27) מתייקר פיטומה וע"י לגויים, למכרה שיכול
והשווה  שם, (משנה ראובן ליד ממש הנאה שהגיעה ונמצא

ה"א). פ"ז, לקמן

.‰·È¯˜‰Ï ¯zÓ ‡e‰ È¯‰ - Ô‰k ÔBÚÓL ‰È‰»»ƒ¿…≈¬≈À»¿«¿ƒ
Ô·e‡¯ ˙Ba¯˜28Ì‰ ÌÈÓL ÈÁeÏL ÌÈ‰k‰L ;29, »¿¿¿≈∆«…¬ƒ¿≈»«ƒ≈

Ôa¯w‰ ÏÚa ÈÁeÏL ÌÈ‡Â30Bza ÔBÚÓL ‡ÈOÓe . ¿≈»¿≈«««»¿»«ƒƒ¿ƒ
˙¯‚Ba‰31dzÚcÓ Ô·e‡¯Ï32,‰¯Ú ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ . «∆∆ƒ¿≈ƒ«¿»¬»ƒ»¿»«¬»

B˙eL¯a ‡È‰ ÔÈ„Ú È¯‰L33BÏ ¯ÒBÓk ‰fL ;¯eÒ‡ - ∆¬≈¬«ƒƒƒ¿»∆∆¿≈
BLnLÏ ‰ÁÙL34. ƒ¿»¿«¿

אלא 28) אותם מקריבים שאין ואשמות, חטאות אפילו
ה"ה. פ"א, כפרה מחוסרי בהל' כמבואר בעלים, מדעת

ישראל.29) קרבנות את להקריב הכהנים על הקב"ה שציוה
המודר,30) את הכהן מהנה הרי שלוחיהם, היו אילו כי

שם). ובגמרא לה: נדרים (משנה, שליחותו לו שעושה
בקידושין  הוחלט כבר שם, נפשטה ולא היא שבעיה ואע"פ
שלוחי  היו אילו כי שמים, שלוחי הם שהכהנים - ב כג,
להקריב  יכולים אינם עצמם שהבעלים יתכן איך הבעלים,
יכולים? ושלוחיהם פסולה) ועבודתם הם זרים (כי קרבנם
איני  בעצמי, לעשותו יכול אני שאין דבר הוא: כלל והלא

שליח. ע"י לבצעו שתיםֿעשרה 31)יכול לה שמלאו הבת
הידועים  במקומות שערות שתי והביאה אחד, ויום שנה
גמורים, חדשים ששה עד נערה נקראת - שיער להבאת
אישות  (הל' בוגרת תיקרא - ומעלה חדשים ששה ומגמר

ה"אֿב). ומכיון 32)פ"ב, בה, רשות לאביה אין שאז
האב  שאין נמצא מדעתה, אלא אז לקדשה יכול שאינו
החתן, ראובן מדעת ולא - מדעתה מפרשים: ויש המהנה.
נישואין, עסקי על בתו עם לדבר שליח ראובן עשאו שאם

ובר"ן). לח: (נדרים ואסור מהנהו שמעון ואינה 33)נמצא
אישות  בהל' כמבואר אביה, מדעת אלא להתקדש יכולה

יג. הי"א, שם.34)פ"ג, הגמרא לשון

.ÂÔ·e‡¯ ˙Óe¯z ÔBÚÓL Ì¯B˙Â35BÏ LÈ¯ÙÓe ¿≈ƒ¿¿«¿≈«¿ƒ
BzÚcÓ ÂÈ˙B¯OÚÓ36¯Ó‡L ÔB‚k ?BzÚcÓ „ˆÈk . «¿¿»ƒ«¿≈«ƒ«¿¿∆»«

Ì¯˙ÈÂ ‡B·È - Ì¯˙Ï ‰ˆB¯‰ Ïk :Ô·e‡¯37‡Ï Ï·‡ . ¿≈»»∆ƒ¿…»¿ƒ¿…¬»…
,ÁÈÏL B˙B‡ ‰OBÚ È¯‰L ,BÏ Ì¯˙Ï ÔBÚÓLÏ ¯Ó‡È…«¿ƒ¿ƒ¿…∆¬≈∆»ƒ«

‰ÊÂ38BÏ ‰È‰39. ¿∆¬»»

ראובן.35) לדעת 36)משל שלא כי המודר. ראובן של
(במדבר  בתרומה שנאמר כלל, מועילה התרומה אין ראובן

אף  לדעתכם, אתם מה - אתם" גם תרימו "כן כח) יח,
כב.). (בבאֿמציעא לדעתכם גילה 37)שלוחכם ובזה

מדעתו, היא וההרמה לו, שיתרמו הוא שמרוצה דעתו
נמצא  שלוחו, זה אין לו, לתרום יכולים אחרים וגם והואיל
וברש"י  שם, (גמרא כאן אין שליחות כאן, יש שדעת

וזו.38)ורא"ש). התימנים: עושה 39)בכת"י ששמעון
(שם). בהנאתו אסור וראובן שליחותו, את

.Ê‰t ÏÚaL ‰¯Bz B„nÏÓe40ÏhÏ ¯eÒ‡ È¯‰L , ¿«¿»∆¿«∆∆¬≈»ƒ…
‰ÈÏÚ ÔÈÏËBpL ,·˙ÎaL ‰¯Bz ‡Ï Ï·‡ ;¯ÎO ‰ÈÏÚ»∆»»»¬»…»∆ƒ¿»∆¿ƒ»∆»

¯ÎO41‰¯Bz ÏÚ ¯ÎO ÏhÏ ÌL Ôk¯c ÔÈ‡ Ì‡Â . »»¿ƒ≈«¿»»ƒ…»»«»
·˙ÎaL42¯zÓ ‰Ê È¯‰ -43Ck ÔÈ·e Ck ÔÈ·e .44¯zÓ , ∆ƒ¿»¬≈∆À»≈»≈»À»

Ba ˙‡ „nÏÏ45. ¿«≈∆¿

הפסוקים)40) מדרש שהוא ו'ספרי' 'ספרא' =) מדרש
חכמים  (=דברי והגדות מסיני) למשה (=הלכה הלכות

הפסוקים). על שנאמר 41)שהסמיכום א. לז, נדרים
הרי  אתכם", ללמד ההיא בעת ה' צוה "ואותי יד) ד, (דברים
"ראה  ה) (שם, ונאמר לישראל, תורה ללמד משה שנצטווה
אף  בחינם, אני מה - ה'" צוני כאשר . . . אתכם למדתי
שאין  נמצא שכר, עליה ליטול שאסור ומכיון בחינם, אתם
בפירוש  ורבינו בלבד. מצוה עושה אלא ואינו מהנהו, זה
שעיוורה  גדולים, מאנשים תמה "ואני כותב: שם, המשנה
ליטול  לעצמם, דין ופסקו האמת והכחישו התאוה אותם
והשווה  שוא". בהבלי ונתלו והתלמוד, הדינים מן שכר
ה"י, פ"ג תורה תלמוד בהל' וכן מ"ה. פ"ד, לאבות פירושו

שם. נוטל 42)ובפירושנו שאינו שכר, עליה ליטול שמותר
ופיסוק  כהלכתם, המקראות לנגן טעמים, פיסוק שכר אלא
כדעת  שם, (נדרים חכמים תיקון אלא התורה מן אינו טעמים
מהנהו. נמצא חינם, ילמדו שמעון ואם יוחנן) רבי

שלא 43) כדי המקרא, על ליטול לא עצמם על שמחמירים
המדרש. מן  אף ליטול שנוטלים 45)שם.44)יבואו בין

נוטלים. שלא בין המקרא, על שכר

.ÁB¯w·Ï ÔBÚÓL ÒÎ - Ô·e‡¯ ‰ÏÁ46ÌB˜Ó·e . »»¿≈ƒ¿»ƒ¿¿«¿¿»
˙BÂˆÏ ‰ÏBÁ‰ ÌÚ ·LiL ÈÓ ¯ÎO ÏËBpL47‡Ï - BÏ ∆≈»»ƒ∆≈≈ƒ«∆ƒ¿…

·LÈ48„ÓBÚÂ B¯w·Ó ‡l‡ ,ÔBÚÓL49BÏ ¯zÓe . ≈≈ƒ¿∆»¿«¿¿≈À»
‡È‰ ‰ÂˆÓ BfL ,B„Èa B˙‡t¯Ï50. ¿«…¿»∆ƒ¿»ƒ

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"FxTal oFrnW qpkp - oaE`x dlg. .in xkV lhFPW mFwnaE ¨¨§¥¦§¨¦§§©§§¨¤¥¨¨¦
oFrnW aWi `l - Fl zFevl dlFgd mr aWIW. .Fl xYnE ¤¥¥¦©¤¦§Ÿ¥¥¦§ª¨

FciA Fz`Rxl."'Ek §©Ÿ§¨

ביאור: הדורש ענין על כאן להעיר ויש
אסור  שהרי שבע"פ תורה "ומלמדו כתב: שלפנ"ז בהלכה
שכר  עלי' שנוטלין שבכתב תורה לא אבל שכר, עלי' ליטול
כך  על שכר ליטול כשנהוג מצוה של בענין שגם הרי כו'",
לשלם. צריך שאינו בכך שמהנהו כיון עבורו לעשות אסור
"אסיא  הגמרא כמאמר בשכר היא הרפואה שגם כיון וא"כ,
הי' חינם) שוה - חינם המרפא (רופא שוה" מגן במגן דמגן
שאסור  כשם בכך שמהנהו כיון לרפאותו לו לאסור צריך
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שכר. עלי' שנוטלין שבכתב תורה ללמדו לו
מותר  כך ובין כך "ובין ההלכה: בהמשך שכתב מה צ"ל עוד
הנאה  מודר אינו ראובן של שבנו כיון - בנו" את ללמד
או  האב על הוא בנו את ללמד החיוב ולכאורה, משמעון
עי"ז  וא"כ שילמדנו בשכר מלמד לו לשכור שצריך

לשלם. צריך שאינו בכך מהנהו שמעון שמלמדו
להקריב  (לשמעון) "מותר שלפנ"ז בהלכה משמע וכך
שלוחי  ואינם הם שמים שלוחי שהכהנים ראובן, קרבנות
שלוחי  רק (לא הכהנים היו שאילו מכך ומובן הקרבן" בעל
כיון  להקריב, אסור הי' הקרבן, בעל שלוחי גם אלא) שמים

עי"ז ש  מהנו הרי שמים), (שלוחי מצוה שעושה אף
התוספות. בדברי וכמבואר שלוחו, גם שנעשה

.e oniq d`ltd xtq zekln oii

על 46) שמצוה ואע"פ זה. משמעון הנאה מודר אינו שבנו
הנאה, זו אין חובתו, מידי מוציאו וזה בנו, את ללמד האב
אחר  מוצא שהיה אפשר וגם ניתנו", ליהנות לאו ש"מצוות
עובדיה  רבי ובפירוש לה: שם (משנה, חינם מלמדו שהיה
להעיר, וראוי ה"א. פ"ז, להלן והשווה שם). מברטנורה,
בנותיו  ואת בניו את הוא מלמד "אבל הנוסח: שם, שבמשנה

הי"ג. פ"א, תורה תלמוד בהל' וראה שמצוה 47)מקרא".
את  להם "והודעת ק.) קמא (בבא שדרשו כמו עושה, הוא
מ.) (נדרים אמרו וכן חולים", ביקור זה - בה ילכו הדרך
לא  שחלה, עקיבא רבי מתלמידי אחד בתלמיד "מעשה
ובשביל  לבקרו, עקיבא רבי ונכנס לבקרו, חכמים נכנסו
רבי  יצא החייתני, רבי! לו: אמר לפניו, וריבצו שכיבדו
שופך  כאילו חולים, מבקר שאין מי כל ודרש: עקיבא
הנאה  גרם אלא זו אין מזה, נהנה שראובן ואע"פ דמים".

ובר"ן). לט. (נדרים ממילא עמו 48)הבאה לשבת
שיש  אלא בעמידה. לה די - ביקור מצות כי בחבורה,
על  אפילו שכר ליטול שלא עצמם, על שהחמירו מקומות

ובר"ן). (שם לצוותא.49)ישיבה שהיא ממושכת, ישיבה
לקבל 50) שאסור מכיון (רדב"ז), מיד ועומד יושב כלומר,

מקיים. הוא מצוה כי מהנהו, זה אין שכר, זה על

.Ë‰˙ÏÁ51d˙B‡ ‡t¯È ‡Ï - Ô·e‡¯ ˙Ó‰a »¿»∆¡«¿≈…¿«≈»
ÔBÚÓL52CÎÂ Ck dÏ ‰OÚ :BÏ ¯ÓB‡ Ï·‡ ;53ıÁB¯Â . ƒ¿¬»≈¬≈»«¿«¿≈

ÈtÓ ,‰pË˜a ‡Ï Ï·‡ ,‰ÏB„‚ ÈËaÓ‡a BnÚƒ¿«¿»ƒ¿»¬»…ƒ¿«»ƒ¿≈
ÌÈn‰ ÂÈÏÚ dÈa‚nL ‰ÚLa e‰p‰nL54BnÚ ÔLÈÂ . ∆¿«≈¿»»∆«¿ƒ«»»««ƒ¿»≈ƒ

˙BÓÈa ‰hna‰nÁ‰55,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ‡Ï Ï·‡ , «ƒ»ƒ««»¬»…ƒ«¿»ƒ
BÓnÁnL ÈtÓ56‰hn‰ ÏÚ BnÚ ·ÒÓe .57ÔÈÏÎB‡Â , ƒ¿≈∆¿«¿≈≈ƒ««ƒ»¿¿ƒ

„Á‡ ÔÁÏL ÏÚ58‡ÏÂ ˙Á‡ ‰¯ÚwÓ ‡Ï Ï·‡ , «À¿»∆»¬»…ƒ¿»»««¿…
Òe·‡Ó59ÔBÚÓL ÁÈpÈ ‡nL ;ÌÈÏÚBt‰ ÈÙlL ≈≈∆ƒ¿≈«¬ƒ∆»«ƒ«ƒ¿

ÏÎ‡iL È„k d˙B‡ ÏÎ‡È ‡ÏÂ ‰·BË ˙Á‡ ‰ÎÈ˙Á¬ƒ»««»¿……«»¿≈∆…«
.e‰p‰Ó ‡ˆÓÂ ,ÂÈÙÏ d˙B‡ ·¯˜È B‡ ,Ô·e‡¯ d˙B‡»¿≈¿»≈»¿»»¿ƒ¿»¿«≈

Òe·‡aL ˙B¯ta ÔÎÂ60‰¯ÚwÓ ÔBÚÓL ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ . ¿≈«≈∆»≈¬»ƒ»«ƒ¿ƒ¿»»
ÏÚa ¯ÊÁÈ ˙Èa‰ ÏÚ·Ï ‰p¯ÈÊÁiLkL Ú„BÈ ‡e‰L∆≈«∆¿∆«¬ƒ∆»¿««««ƒ«¬…««

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ô·e‡¯ ÈÙÏ ‰pÁÈpÈÂ ˙Èa‰61ÔÈ‡Â , ««ƒ¿«ƒ∆»ƒ¿≈¿≈¬≈∆À»¿≈
BÏÈ·La ·BË Á˙ ÁÈp‰ ‡nL ÔÈLLBÁ62. ¿ƒ∆»ƒƒ«≈«ƒ¿ƒ

(51. . . אומר: שם המשנה בפירוש ורבינו ב. מא, שם
נכלל  וזה ישראל, חולי לרפאות התורה מן הרופא "חיוב
לו, והשבותו ב) כב, (דברים הפסוק שאמר מה בפירוש
להצילו  ויכול מסוכן אותו כשרואה שהוא גופו, את לרפאות
עג.) (סנהדרין אמרו וכן בחכמתו". או בממונו או בגופו או
פ"ד, (נדרים וב'ירושלמי' גופו". אבידת זו - לו "והשבותו
לראובן  מותר אחר, רופא שם כשיש אפילו אמרו, ה"ב)
נפסקה  וכן להתרפאות". זוכה אדם מכל "שלא לרפאותו

ס"ד. רכא, סי' ביו"ד בכת"י 52)הלכה וכן רומי, בדפוס
להלכה  נמשך והכל ההלכה, התחלת כאן אין התימנים,

וכך". "כך עד: לא 53)הקודמת, כי מצוה, זו שאין
וברא"ש). מא: (נדרים חבירו בהמת לרפא תורה ציוותה

בלבד 54) אמירה אלא זו אין בידו, הרפואה נותן שאינו כיון
"אומר  שם: התלמוד ובלשון באה. ממילא וההנאה ומותרת,
אין  שאם ומובן, לה". רע פלוני סם לה, יפה פלוני סם לו
מי  שם ואין תמות, והבהמה הרפואה, לעשות יודע ראובן
בידים, לרפאותה לו מותר - שמעון זולת לעשותה שיודע
מצוה  כי וגם (רדב"ז). הוא" התורה מן בעליֿחיים ש"צער
השבה  לך ואין א) ה, פ"ז, לקמן (ראה אבידתו לו להחזיר

שם). (ר"ן מזו נכנס 55)גדולה כשהוא קטנה, שהיא מתוך
שם). (משנה נהנה חבירו ונמצא למעלה, המים עולים

בחימומו.56) נהנה "אם 57)שאינו יא): ד, (קהלת ככתוב
ובר"ן). (שם להם" וחם שנים חוששים 58)ישכבו ואין

וברא"ש). (שם אצלו יישן שמא 59)שמא חוששים ואין
זה  את זה שונאים הסתם מן - שהדירו כיון מנתו, לו יתן

שם). ונותנים 60)(רא"ש בהמה, של כאבוס גדול כלי
הרבה  אוכלים עמלים שהם שמתוך הפועלים, לפני אותו

שם). (ר"ן אותם שמעון 61)ואובסים יניח שמא לחוש יש
וכנראה  ראובן, שיאכלנו כדי - יאכלנו ולא משובח, פרי
בפירושו  רבינו דברי וכן לפירות. מיוחד היה שהאבוס
פירות  בהם שממלאים (אבוס) הסלים מן שם: למשנה

הפועלים. כל החוזר 62)לאכילת התמחוי "מן שם: נדרים
שבעו, כדי שמעון שאכל שאחר היה, מנהגם הבית". לבעל
לסעודה), (המזמין הבית בעל אצל הקערה את מחזיר היה

ראובן. לפני ונותן עליה מוסיף והלה

.ÈÔÈÓeÁz ÏL ÒBk ˙BzLÏ Ô·e‡¯ ¯zÓe63ÏL B„iÓ À»¿≈ƒ¿∆«¿ƒƒ»∆
ıÁ¯n‰ ˙Èa ÏL ÒBk ÔÎÂ ,Ô·e‡¯ ÏMÓ ÔBÚÓL64, ƒ¿ƒ∆¿≈¿≈∆≈«∆¿»

‰È‰ ‰Êa ÔÈ‡L65. ∆≈»∆¬»»

ששמעון 63) צורך כל ואין משלו, עליה יוסיף הבית שבעל
פ"ד  נדרים וב'ירושלמי' (רדב"ז). ראובן לטובת חתיכה יניח
לאכול  בו שיש תמחוי - החוזר התמחוי "מן אמרו: ה"ד,
מה  כל לאכול יכולים שאינם כלומר, ולהותיר", ולשבוע
לחוש  אין ולפיכך הבית, לבעל חוזר והמותר שבתוכו,
ס"ה). רכא, סי' ביו"ד וכן (ראב"ד, ראובן את יהנה ששמעון

היה 64) האבל וגם האבל, בבית יין לשתות רגילים שהיו
הוא  והיין ב. ח, בכתובות כמבואר ומתנחם, עמהם שותה
מרובה  הנאה זו ואין משמשו, ששמעון אלא ראובן, משל

לח:). רחיצתם 65)(נדרים לאחר שותים שהיו חמים, מים
מהם, שתה ולא בחמין "רחץ א: מא, בשבת כמבואר שם,

מבפנים". הסיקוהו ולא מבחוץ שהסיקוהו לתנור דומה
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.‡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

.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¿»»»
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קי mixcp zekld - d`ltd xtq - lel` 'i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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

á"ôùú'ä ìåìà 'é éùéìù íåé

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ובמה 1) אסורים הם במה זה, על זה הנאתם שהדירו שנים

כהנים  המדיר כולה, מאומה הנאה המודר דין מותרים, הם
ורוצה  בהנאה חתנו את המדיר בתרומתו, הם מה מנכסיו

תקנתה? מה לבתו, מעות לתת

.‡,B¯·Á ÏÚ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ˙‡‰ ‰¯Ò‡pL ÌÈL¿«ƒ∆∆∆¿»¬»«»∆»≈∆«¬≈

¯ÈÊÁ‰Ï ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ‰Úe·La ÔÈa ¯„a ÔÈa≈¿∆∆≈ƒ¿»¬≈≈À»ƒ¿«¬ƒ
‰ÂˆÓ ‡e‰L ÈtÓ ,‰ÊÏ ‰Ê ‰„·‡2Ôk¯cL ÌB˜Ó·e .3 ¬≈»∆»∆ƒ¿≈∆ƒ¿»¿»∆«¿»

¯ÎO‰ ÏtÈ - ‰„·‡‰ ˙‡ ¯ÈÊÁn‰ ¯ÎO ÏËBpL∆≈»»««¬ƒ∆»¬≈»ƒ…«»»
Lc˜‰Ï4‰‰ ‡ˆÓ - ¯ÎO ÏhÈ Ì‡L ;5‡Ï Ì‡Â , ¿∆¿≈∆ƒƒ…»»ƒ¿»∆¡∆¿ƒ…

.‰p‰Ó ‡ˆÓ - ÏhÈƒ…ƒ¿»¿«∆

עליה".2) מכריחתו "שהתורה כלום מהנהו ואינו
לפי 4)מנהגם.3) המלח, לים הנאה יוליך אומרים ואין

הבאה  הנאה כל לפיכך כהקדש, הנאתם עצמם על שאסרו
היא. הקדש מזה, זה יצא 5)לידם המנהג שבזה "לפי

אבידה) השבת על שכר ליטול לו (שאסור התורה מדין
שנשבע  זה ונמצא (שכר), ממנו לקבל כדי החזירה וכאילו
מותר  לג. בנדרים הר"ן ולדעת אותו". מהנה יהנהו שלא
ממלאכתו  בטל שהיה כגון הדין, מצד שכרו לקבל למחזיר
היה  ואילו ל: מציעא בבא במסכת כמבואר השבתה, מחמת
מודר  שהוא למרות מותר, זה הרי שכרו, ליטול רוצה מחזיר
נוטל. הוא ממלאכתו וביטולו טרחתו שכר כי ממנו, הנאה
ומשאירו  שכרו ליטול רוצה ואינו חשוב אדם הוא אם אלא,
הנאה  מודר האבידה שבעל אסור, זה הרי האבידה בעל אצל

להקדש. ההנאה תיפול ולפיכך מהמחזיר,

.·Ï‡¯OÈ Ïk ˙eÙzLa Ì‰L ÌÈ¯·„a ÔÈ¯zÓe6ÔB‚k , À»ƒƒ¿»ƒ∆≈¿À»»ƒ¿»≈¿
˙Èa‰ ¯‰7˙BÎLl‰Â)8˙B¯ÊÚ‰Â (9ÚˆÓ‡aL ¯‡a‰Â «««ƒ¿«¿»¿»¬»¿«¿≈∆¿∆¿«

C¯c‰10ÈL‡ Ïk ˙eÙzLa Ì‰L ÌÈ¯·„a ÔÈ¯eÒ‡Â . «∆∆«¬ƒƒ¿»ƒ∆≈¿À»»«¿≈
¯ÈÚ‰11‰·Á¯‰ ÔB‚k ,12˙Òk‰ ˙È·e ıÁ¯n‰Â ¯ÈÚaL »ƒ¿»¿»»∆»ƒ¿«∆¿»≈«¿∆∆

‰·z‰Â13ÌÈ¯Ùq‰Â14. ¿«≈»¿«¿»ƒ

ולא 6) כהפקר הם הרי בהם, שווה ישראל כל ויד הואיל
שותפים. של שהוא המקדש,7)כדבר בנוי שעליו ההר

אמה. מאות חמש על אמה מאות חמש חדרי 8)והיה
ותאיו. הכתוב:9)המקדש כלשון המקדש, חצרות

לפי  כך, ונקראת הגדולה". העזרה עד הקטנה "ומהעזרה
עוזרם. והוא לה' מתפללים לירושלים,10)ששם מבבל

שם  בפירושו ורבינו ממנה. שותים היו רגל שעולי
ישראל, כל ממון שלהם והבניין שהיציאה פי על כותב:"אף
מעטה  זכות אם כי זה אין זכות, בהם יש מהם אחד ולכל

אחרת 11)מאוד". עיר לאנשי שאין מפני בה, דרים שהם
אנשי  במעמד העיר טובי שבעה למכרם ויכולים בהם, חלק

זה. על זה האוסרים כשותפים הם הרי השוק.12)העיר,
לקרות.13) תורה ספר עליה בני 14)שנותנים שקונים

בהם. ללמוד העיר

.‚el‡ ÌÈ¯·„a ÔÈ¯zÓ eÈ‰iL È„k eOÚÈ „ˆÈÎÂ15? ¿≈««¬¿≈∆ƒ¿À»ƒƒ¿»ƒ≈
B‡ ‡ÈOpÏ B˜ÏÁ ·˙Bk Ì‰ÈMÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»ƒ¿≈∆≈∆¿«»ƒ

¯Á‡ È„È ÏÚ B˜ÏÁa BÏ ‰kÊÓe ,ÌÚ‰ ¯‡MÓ „Á‡Ï16; ¿∆»ƒ¿»»»¿«∆¿∆¿«¿≈«≈
ÏÎÏ ‡e‰L ıÁ¯nÏ ÒkiLk ,Ì‰Ó „Á‡ Ïk ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»»∆»≈∆¿∆ƒ»≈«∆¿»∆¿»

Ú‰ ÈL‡˙eL¯Ï ÒÎ BÈ‡ - ˙Òk‰ ˙È·Ï B‡ ¯È «¿≈»ƒ¿≈«¿∆∆≈ƒ¿»ƒ¿
Ì‰Ó „Á‡ Ïk È¯‰L ,ÌÈ¯Á‡ ˙eL¯Ï ‡l‡ ,B¯·Á¬≈∆»ƒ¿¬≈ƒ∆¬≈»∆»≈∆

.‰zÓa B˙e ‰Ê ÌB˜ÓaL B˜ÏÁÓ ˜lzÒƒ¿«≈≈∆¿∆¿»∆¿»¿«»»

אחרת.15) לעיר לעקור יצטרכו זכה 16)ולא לו שאומר
זכייה  כדיני פלוני או הנשיא לטובת זה מתנה בשטר
ב. הלכה ד, פרק ומתנה זכייה בהלכות המבוארים והקנאה
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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,
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¿∆≈∆¿…«¿∆»
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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
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
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

mixcpקד zekld - d`ltd xtq - lel` 'i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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¿»»∆»«
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
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.·˙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
(כסףֿ שגגות נדרי בכלל שהוא טעות" "נדר מטעם הוא
שמח", ה"אור ולדעת סה:). שם הגמרא סוגיית ע"פ משנה
הסיבה  שהרי מותרין, "שהן הוא: כך רבינו בדברי הנוסח
והתיבות: היה", וטעות מצויה, היתה לא נדר שבגללה
ומקומן  כאן, כלל שייכות אינן וכו נדרו" כתולה זה "ואין
וראה  שביארנו". "כמו התיבות: אחרי ה"ה סוף בסמוך

שם. בביאורנו

.„„BÚ ‡ÏÂ16˜BÁ¯Ó ÌÈL‡ ‰‡¯L ÈÓ ‡l‡ , ¿…∆»ƒ∆»»¬»ƒ≈»
ÌÎÈÏÚ Ô‰ È¯‰ :Ô‰Ï ¯Ó‡Â ,BlL ÌÈ‡z ÌÈÏÎB‡¿ƒ¿≈ƒ∆¿»«»∆¬≈≈¬≈∆

Ôa¯˜17ÂÈ·‡ Ô‰ È¯‰Â ËÈa‰Â Ì‰ÈÏ‡ ·¯wL ÔÂÈk - »¿»≈»∆»«¬≈∆¿ƒƒ«¬≈≈»ƒ
‰aq‰ L¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡ .ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ ,ÂÈÁ‡Â¿∆»¬≈≈À»ƒ««ƒ∆…≈≈«ƒ»
¯·c‰L .L¯tL BÓk ‰Ê È¯‰ ,dÏÏ‚a Ô¯Èc‰L∆ƒƒ»ƒ¿»»¬≈∆¿∆≈≈∆«»»
Ô‰L BzÚ„a ‰È‰L ‡l‡ Ì‰ÈÏÚ ¯Ò‡ ‡lL ,ÁÈÎBÓƒ«∆…»«¬≈∆∆»∆»»¿«¿∆≈

ÌÈ¯Ê18‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .. »ƒ¿≈…«≈»∆

מותר,16) זה הרי שטעה ונמצא בשפתיו כשפירש רק לא
כלל. פירש כשלא אפילו כקרבן.17)אלא בהנאה אסורים

היתה 18) לא שמעולם נדרו, בעיקר מוטעה שהוא נמצא
כה:). שם (משנה מאליו ובטל עליהם, דעתו

.‰„ÏBÂ ,ÚaL B‡ ¯„pL ÈÓ19‰È‰ ‡lL ¯·„ BÏ ƒ∆»«ƒ¿«¿«»»∆…»»
‰Ê È¯‰ - ¯„p‰ ˙ÚLa B‡ ‰Úe·M‰ ˙ÚLa BaÏa¿ƒƒ¿««¿»ƒ¿««∆∆¬≈∆
¯Ò‡ ?„ˆÈk .B¯„ ˙‡ ¯ÈzÈÂ ÌÎÁÏ Ï‡MiL „Ú ¯eÒ‡»«∆ƒ»≈¿»»¿«ƒ∆ƒ¿≈«»«
,ÈBÏt ÌB˜ÓÏ ÒkÈ ‡lL B‡ ÈBÏt ˙È‰a BÓˆÚ ˙‡∆«¿«¬»«¿ƒ∆…ƒ»≈ƒ¿¿ƒ

¯ÙBÒ LÈ‡‰ B˙B‡ ‰OÚÂ20,˙Òk‰ ˙Èa ÌB˜Ó B˙B‡Â ¿«¬»»ƒ≈¿»≈«¿∆∆
‰OÚ ‰fL Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡ :¯ÓB‡ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈ƒ»ƒƒ≈«∆∆«¬∆
¯„B È˙ÈÈ‰ ‡Ï ,˙Òk‰ ˙Èa ‰OÚÈ ‰Ê ÌB˜Ó·e ¯ÙBÒ≈¿»∆≈»∆≈«¿∆∆…»ƒƒ≈
¯ÈziL „Ú Òk‰Ïe ˙B‰Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÚaL B‡ƒ¿»¬≈∆»≈»¿ƒ»≈«∆«ƒ

B¯„21e¯‡aL BÓk ,22‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .23. ƒ¿¿∆≈«¿¿≈…«≈»∆

לבלר 20)ונתחדש.19) או לו, צריכים והכל חכם, תלמיד
העיר  שטרות כותב שהוא לפי לו, צריכים והכל (כתבן)

שם). ותוספות וברא"ש סד. שם לפני 21)(משנה שיבא
כך  נדרתי אני ויאמר: הדיוטות שלשה לפני או מובהק חכם
הייתי  לא וכך, כך לי שיארע יודע הייתי ואילו ונחמתי, וכך
הייתי  לא עתה, כמו הנדר בעת דעתי היתה ואילו נודר.

לו. מתירים דעתו ונהפכה והואיל הל'22)נודר, לעיל
- שמח" ה"אור לדעת - יש כאן והי"ב. ה"ה פ"ו, שבועות
הדבר" נתקיים ולא בדבר נדרו כתולה זה "ואין לגרוס:
יודע  הייתי אילו שאומר: אעפ"י כלומר, ה"ג). לעיל (ראה
בדבר, נדרו כתולה זה שאין מותר, זה אין נודר, הייתי לא
לא  "עדיין עכשיו שגם נדרו, בשעת כלום תלה לא שזה
סופר" זה יעשה ושלא לו, יהנה שלא רצונו אלא ניחם,

שם. בביאורנו וראה שם). רבינו שהיה 23)(לשון כגון
שהוא  יודע, הייתי "אילו המדיר ואמר בנו, את משיא המודר
סד.). בנדרים (משנה נודר" הייתי לא בקרוב, בנו את משיא

.ÂBlk ¯z‰ - B˙ˆ˜Ó ¯z‰L ¯„ Ïk24ÔÈc‰ ‡e‰Â . »∆∆∆À«ƒ¿»À«À¿«ƒ
ÔÈÏÎB‡ ˜BÁ¯Ó ÌÈL‡ ‰‡¯ ?„ˆÈk .‰Úe·Laƒ¿»≈«»»¬»ƒ≈»¿ƒ
ÚÈb‰LÎe ,Ôa¯˜ ÌÎÈÏÚ Ô‰ È¯‰ :¯Ó‡Â ,ÂÈ˙B¯t≈»¿»«¬≈≈¬≈∆»¿»¿∆ƒƒ«
ÂÈ·‡Â ÏÈ‡B‰ - ÌÈ¯Ê ÌÈL‡Â ÂÈ·‡ Ì‰ ‰p‰Â Ì‰ÈÏ‡¬≈∆¿ƒ≈≈»ƒ«¬»ƒ»ƒƒ¿»ƒ

¯zÓ25ÔÈ¯zÓ Ôlk ,26Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡ :¯Ó‡ elÙ‡Â . À»À»À»ƒ«¬ƒ»«ƒ»ƒƒ≈«
- ¯zÓ È·‡Â ÔÈ¯eÒ‡ ÈBÏÙe ÈBÏt :¯ÓB‡ È˙ÈÈ‰ ,Ôk≈»ƒƒ≈¿ƒ¿ƒ¬ƒ¿»ƒÀ»

ÔÈ¯zÓ Ôlk È¯‰27:Ô‰ÈÏ‡ ÚÈb‰Lk ¯ÓB‡ Ì‡ Ï·‡ . ¬≈À»À»ƒ¬»ƒ≈¿∆ƒƒ«¬≈∆
ÌÎlk :¯ÓB‡ È˙ÈÈ‰ ,ÌÎÈÈa È·‡L Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡ƒ»ƒƒ≈«∆»ƒ≈≈∆»ƒƒ≈À¿∆

ÔÈ¯eÒ‡ Ôlk È¯‰ - È·‡Ó ıeÁ ÔÈ¯eÒ‡28;ÂÈ·‡Ó ıeÁ ¬ƒ≈»ƒ¬≈À»¬ƒ≈»ƒ
BÓk ‡l‡ ,¯„p‰ ˙ˆ˜Ó ¯Èz‰ ‡lL BzÚ„ ‰l‚ È¯‰L∆¬≈ƒ»«¿∆…ƒƒƒ¿»«∆∆∆»¿

¯„B ‰È‰ ¯„pL29ÂÈ·‡ ÏÚ ‰˙Óe30. ∆»«»»≈«¿∆«»ƒ

כולו 24) יעשה" מפיו היוצא "ככל ג ) ל, (במדבר שנאמר
כולו  בטל - מקצתו שבטל לנדר מכאן מקצתו, ולא
הי"א. פ"ד, לעיל והשווה ה"א) פ"א, נדרים (ירושלמי

ה"ד.25) לעיל כמבואר עליו, אסר שלא מוכיח, שהדבר
והתרת 26) כולו, שיתקיים דעת על אלא מתחילה, נדר שלא

סו. בנדרים (משנה לכולו היתר פתח משמשת מקצתו
היה  שאילו כיון מפרש: כה:) (שם והר"ן שם). וברא"ש
מוטעה  זה הרי הכלל, מן מוציאו היה ביניהם שאביו יודע
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

mixcpקו zekld - d`ltd xtq - lel` 'i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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
כחתיכת 50)והשדה. עליו עשאו זה", "בית שאמר כיון

לעיל  והשווה ב) עמ' שם ובר"ן מו. נדרים (משנה איסור
ה"דֿה. פ"ה,

.·ÈdÈ‡ :BÏ ¯Ó‡ ,E˙¯t ÈÏÈ‡L‰ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈«¿ƒ≈ƒ»»¿»«≈»
ÌB˜ :¯Ó‡Â ¯„ B‡ ÚaL ,‰Èet51L¯BÁ ÈÈ‡ È„O ¿»ƒ¿«»«¿»«»»ƒ≈ƒ≈

da52ÌÏBÚÏ53B„Èa L¯ÁÏ Bk¯„ ‰È‰ Ì‡ ;54‡e‰ - »¿»ƒ»»«¿«¬¿»
da BÏ L¯ÁÏ ÔÈ¯zÓ Ì„‡ ÏÎÂ ,¯eÒ‡55ÔÈ‡ Ì‡Â ; »¿»»»À»ƒ«¬»¿ƒ≈
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ÔÈ¯eÒ‡ Ì„‡ ÏÎÂ ‡e‰ - B„Èa L¯ÁÏ Bk¯c56Ïk ÔÎÂ . «¿«¬¿»¿»»»¬ƒ¿≈…
.el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBik«≈ƒ¿»ƒ≈

איננה.51) זו תיבה - התימנים בכת"י וכן רומי, ובדפוס
זו.52) כך נתעצ 53)בפרה ואמר המשאיל, כנגד השואל ב

מג. בנדרים (משנה להשאילו זה רצה שלא כעס, מתוך
איכר.54)וברש"י). כפרי, איש שהוא שלא 55)בעצמו,

הוא. חרישתו לאסור אלא דרכו 56)נתכוין שאין כיון
לא  מחרישתה ליהנות שלא אלא נתכוין לא בידו, לחרוש

(שם). פועליו ע"י ולא ידו על

.‚È˙Èa ‰˜iL B‡ ‰M‡ ‡OiL ¯„ B‡ ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«»«∆ƒ»ƒ»∆ƒ¿∆«ƒ
‡¯iLa ‡ˆiL B‡57L¯ÙÈ B‡58ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - Ìia ∆≈≈¿«»»ƒ¿«»≈¿«¿ƒ

„Ú ‡l‡ ,„iÓ ˙‡ˆÏ B‡ ˙B˜Ï B‡ ‰M‡ ‡OÏ B˙B‡ƒ»ƒ»ƒ¿»≈ƒ»∆»«
Ôe‚‰‰ ¯·„ ‡ˆÓiL59ÏkL ‰¯„pL ‰M‡a ‰OÚÓ .BÏ ∆ƒ¿»»»∆»«¬∆¿ƒ»∆»¿»∆»

Ì„‡ Èa ‰ÈÏÚ eˆÙ˜Â ,BÏ ‡Opz d˙B‡ Úa˙iL ÈÓƒ∆ƒ¿«»ƒ»≈¿»¿»∆»¿≈»»
BÊ ‰ek˙ ‡Ï :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ,dÏ ÔÈe‚‰ ÔÈ‡L∆≈»¬ƒ»¿»¿¬»ƒ…ƒ¿«¿»
Ïk ÔÎÂ .dÏ ÔÈe‚‰‰ ÔÓ d˙B‡ Úa˙iL ÈÓ ÏÎÏ ‡l‡∆»¿»ƒ∆ƒ¿«»ƒ«¬ƒ»¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

במדבר.57) או בדרך, יחד העוברים אנשים קבוצת
לים.58) מיבשה מי 59)יפליג הנוסח: ושם פ. קמא בבא

שזו  וכנראה וכו' ישראל בארץ אשה ולישא בית ליקח שנדר
מקור  שהיא מ"ד, פ"ח, שם בתוספתא שכן סופר, טעות
רוקח). (מעשה זה לענין ישראל ארץ נזכרה לא זו, ברייתא
ישראל. ארץ כאן: הודגש לא א, סעיף ריט, יו"ד בשו"ע וכן

.„È‡B·zL :BÏ ¯Ó‡Â ÚaLpL B‡ B¯·Á ˙‡ ¯Ècn‰««ƒ∆¬≈∆ƒ¿«¿»«∆»
ÔÈÈ ÏL ˙Bi·Á ÈzL B‡ ÌÈhÁ „Á‡ ¯k EÈ·Ï Ïh˙Â60 ¿ƒ…¿»∆…∆»ƒƒ¿≈»ƒ∆«ƒ

‰Ê È¯‰ -61,ÌÎÁÏ ‰Ï‡L ‡Ïa B¯„ ¯Èz‰Ï ÏBÎÈ ¬≈∆»¿«ƒƒ¿¿…¿≈»¿»»
È„aÎÏ ‡l‡ zek˙ ÌeÏk :BÏ ¯Ó‡ÈÂ62‡lL È„B·k , ¿…«¿ƒ¿««¿»∆»¿«¿≈ƒ¿ƒ∆…

Ïh‡63ÈÏÈ·La z¯„pL „B·k ÈÏ‡ ÚÈb‰ ¯·Îe ,64ÔÎÂ . ∆…¿»ƒƒ«≈«»∆»«¿»ƒ¿ƒƒ¿≈
‰z‡ ÔÈ‡ Ì‡ ÈÏ ‰‰ ‰z‡ ÔÈ‡L :ÚaLp‰ B‡ ¯„Bp‰«≈«ƒ¿»∆≈«»∆¡∆ƒƒ≈«»
È¯‰ - ÔÈÈ ÏL ˙Bi·Á ÈzLe ÌÈhÁ ÏL ¯Bk È·Ï Ô˙B≈ƒ¿ƒ∆ƒƒ¿≈»ƒ∆«ƒ¬≈
:¯Ó‡ÈÂ ,ÌÎÁ ˙Ï‡La ‡lL B¯„ ¯Èz‰Ï ÏBÎÈ ‰Ê∆»¿«ƒƒ¿∆…ƒ¿≈«»»¿…«

˜˙ el‡k ÈÈ¯‰ÈzÏa65‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .È„ÈÏ eÚÈb‰Â ¬≈ƒ¿ƒƒ¿««¿ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿≈…«≈
.‰Êa»∆

לבנך 60) נוטל אתה אי אם לך, נהנה שאני קונם לו: שאמר
זה, ולפי כ. שם ובגמרא סג: בנדרים המשנה כלשון וכו'

עצמו. על הנודר הוא ליטול 61)המדיר, שנדרש חברו,
בעיניך,62)ממנו. חשוב שאני שיראו הבריות, בפני

מתנה. לי ליתן רוצה כשיראו 63)שאתה יותר, שאתכבד
לקבל. רוצה את 64)שאיני מפרש המדיר כשאין זה וכל

כי  לא ואומר: חולק המדיר אם אבל סתם. נדר אלא כוונתו,
הרי  מתנה, ממני כשתקבל שאתכבד נתכוונתי, לכבודי אלא
פ"ח, בנדרים הירושלמי ע"פ (ר"ן חכם היתר ללא אסור זה

מו). ס"ק רלב, ליו"ד בש"ך וכן ולשון 65)ה"ז. קבלתי,
וכתב  שם). יו"ט ובתוספות סג: (בנדרים היא משנה
לו  לפרוע לחברו שנשבע שמי ללמוד, יש מכאן הרדב"ז:
זמן  לו להאריך תקנה אין ידו, השיגה ולא פלוני ביום חובו

נתקבלתי. כאילו הריני המלוה: לו יאמר אלא הפרעון,

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
למקומותיהם,1) אדם בני לשון אחר בנדרים שהולכים

הנודר  בין הבדלים עליהם, להמלך השליח שדרך הדברים
שונים  ואנשים מקומות החיטים, מן לנודר החיטה מן

בו. נכללים ושאינם הנדר בתוך הנכללים

.‡ÌB˜Ó B˙B‡a Ì„‡ Èa ÔBLÏ ¯Á‡ Cl‰ ÌÈ¯„aƒ¿»ƒ«≈««¿¿≈»»¿»
ÔBLÏ B˙B‡·e2ÔÓÊ B˙B‡·e3.Ba ÚaL B‡ ¯„pL ¿»¿¿«∆»«ƒ¿«

B˙B‡ C¯c Ì‡ :ÏM·Ó‰ ÔÓ ÚaL B‡ ¯„ ?„ˆÈk≈«»«ƒ¿«ƒ«¿À»ƒ∆∆
elÙ‡ ÏM·Ó ÔÈ‡¯BwL ÔÓÊ B˙B‡a ÔBLÏ B˙B‡a ÌB˜Ó»¿»¿¿«∆¿ƒ¿À»¬ƒ

˜eÏLÏe ÈÏˆÏ4Ìk¯c ÔÈ‡ Ì‡Â ;Ïka ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ¿»ƒ¿»¬≈∆»«…¿ƒ≈«¿»
ÔÈÏ·˙·e ÌÈÓa ÏMa˙pL ¯O·Ï ‡l‡ ÏM·Ó ˙B¯˜Ï5 ƒ¿¿À»∆»¿»»∆ƒ¿«≈¿«ƒƒ¿»ƒ

ÈÏˆa ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -6˜eÏL·e7ÔMÚÓ‰ ÔÎÂ .8 ¬≈∆À»¿»ƒ¿»¿≈«¿À»
‡È¯·Ë ÈnÁa ÏM·Ó‰Â9Ô‰a ‡ˆBiÎÂ10Ba ÔÈÎÏB‰ - ¿«¿À»¿«≈¿∆¿»¿«≈»∆¿ƒ

¯ÈÚ‰ Èa ÏL ÔBLl‰ ¯Á‡11. «««»∆¿≈»ƒ

בה.2) שנדר שפה באותה לשון. ובאותה התימנים: ובכת"י
תשתנה 3) עיר באותה שאפילו יתכן הזמנים, בשינויי כי

הקודם. ממשמעה הלשון יותר 4)משמעות שנתבשל
ברא"ש  וכן מ"א. פ"ו, לנדרים (רע"ב הראוי מבישולו
נקרא  שבנדרים הוכיחו, והרשב"א הר"ן אבל שם). לנדרים
גם  אדם בני בלשון כי צרכו, כל נתבשל שלא כל - שלוק

מבושל. נקרא: מדי, יותר שנתבשל מפורש 5)תבשיל
הי"א. פ"ה, על 6)לעיל צלוי כיֿאם במים מבושל שאינו

הביאו,7)האש. ושם מט.). (נדרים מבושל נקרא שאינו
(דברי  כתוב שכן מבושל, נקרא צלוי גם תורה שבלשון
וידוע, כמשפט". באש הפסח "ויבשלו יג) לה, הימיםֿב
מראה  ז"ל איגר עקיבא ורבי צלי. אלא נאכל הפסח שאין
הפסח  את "תזבח וֿז) טז, (דברים בתורה מפורש פסוק שם,

ואכלת". ובשלת . . . כלל.8)בערב נתבשל ולא
ה"ג.9) פ"ט, שבת הל' השווה האש, מתולדות חומם שאין

רותחים.10) מעיינות שאר נדרים 11)כגון וב'ירושלמי'
במעושן  מותר אם המבושל, מן בנודר נסתפקו ה"א, פ"ו
שזה  וכנראה, בספק. ונשארו טבריה, בחמי ומבושל ומטוגן
הולכים  ומספק בזה, מוסכמת אדם בני לשון שאין במקום

(כסףֿמשנה). ה"ד בסמוך כמבואר להחמיר, בו

.·ÁÈÏn‰ ÔÓ ÚaL B‡ ¯„12˙B¯˜Ï Ìk¯c Ì‡ , »«ƒ¿«ƒ«»ƒ«ƒ«¿»ƒ¿
;ÔÈÁeÏn‰ ÏÎa ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÔÈÁeÏn‰ ÏÎÏ ÁÈÏÓ»ƒ«¿»«¿ƒ¬≈∆»¿»«¿ƒ
„·Ïa ÁÈÏÓ ‚„Ï ‡l‡ ÁÈÏÓ ˙B¯˜Ï Ìk¯c ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈«¿»ƒ¿»ƒ«∆»¿»»ƒ«ƒ¿«

ÁÈÏÓ ‚„a ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡ -13. ≈»∆»¿»»ƒ«

כמו 12) מאד, וחריפים במלח הרבה המתובלים מזון מיני
זכר  מלוחים נאכל אנו "אף סו.): (קידושין שאמרו

וראה 13)לאבותינו". אדם. בני לשון אחר הלך שבנדרים,
טו. אות בסמוך

.‚Le·k‰ ÔÓ ÚaL B‡ ¯„14˙B¯˜Ï Ìk¯c Ì‡ , »«ƒ¿«ƒ«»ƒ«¿»ƒ¿
ÌÈLe·k‰ ÏÎÏ Le·k15Ì‡Â ;Ïka ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - »¿»«¿ƒ¬≈∆»«…¿ƒ

- „·Ïa Le·k ˜¯ÈÏ ‡l‡ Le·k ˙B¯˜Ï Ìk¯c ÔÈ‡≈«¿»ƒ¿»∆»¿»»»ƒ¿«
˜¯È ÏL Le·Îa ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡16‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ≈»∆»¿»∆»»¿≈…«≈

‰Êa17. »∆
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לשם 14) וכדומה) חומץ (שמן, ציר בתוך מתוקן מזון
רבים. ימים שנכבשו 15)שימורו למיניהם מאכל דברי כל

וכדומה. "מן 16)בחומץ שנינו: - ב נא, נדרים במשנה,
שאני  כבוש ירק, של הכבוש מן אלא אסור אין הכבוש
שעיקר  שם, רבינו ומפרש וכו'. הכבושים" בכל אסור טועם
אמר  שאם ידוע, לשאינו הידוע, השם בין הוא: ההפרש
ירק. של והוא הידוע, לכבוש כוונתו הידיעה, בה"א הכבוש
הכבושים, כל על מורה זה הרי הידיעה, ה"א בלא אמר ואם
רבינו: מסכם שם גם אבל הלשונות. בכל ידוע כלל וזהו
לשון  אחר הלך בנדרים הידוע: בעיקר (תטעה) תפשע "ואל
בלשונם  מדקדקים שאין מקום, יארע אם כלומר, אדם". בני
ללכת  עלינו אלה בכל ידוע, שאינו לשם הידיעה ה"א בין
'תוספות  (ע"פ זמן ובאותו מקום באותו אדם בני לשון אחר

שם). דרכם 17)יו"ט' אין שאם השלוק, מן הנודר כגון
בבשר  אלא אסור אינו שלוק, לבשר אלא שלוק לקרות

שם. במשנה כמפורש בלבד, שלוק

.„ÔÈ‡ Ì˙ˆ˜Óe Ck BÏ ÔÈ¯B˜ ÌB˜n‰ Èa ˙ˆ˜Ó eÈ‰»ƒ¿»¿≈«»ƒ»ƒ¿»»≈
˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ ‡l‡ ,·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ ÔÈ‡ - ÔÈ¯B˜ƒ≈¿ƒ««»…∆»¬≈∆¿≈

ÌÈ¯„18- ¯·Ú Ì‡Â ,¯ÈÓÁ‰Ï - ÌÈ¯„ ˜ÙÒ ÏÎÂ , ¿»ƒ¿»¿≈¿»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»«
‰˜BÏ BÈ‡19. ≈∆

ה"ה.18) בסמוך שאין 19)מבואר דברו, יחל לא משום:
הי"ד. פ"ה לעיל השווה הספק, על לוקים

.‰ÔÈ˜tzÒnL ÌB˜Óa ÔÓM‰ ÔÓ ¯„ ?„ˆÈk20ÔÓLa ≈«»«ƒ«∆∆¿»∆ƒ¿«¿ƒ¿∆∆
ÔÈÓLÓL ÔÓL·e ˙ÈÊ21ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡ ÌB˜n‰ ÈL‡ ·¯Â , «ƒ¿∆∆À¿¿ƒ¿…«¿≈«»≈ƒ

LÏ ÔÈ¯B˜Â ,˙ÈÊ ÔÓLÏ ‡l‡ Ì˙Ò ÔÓLÔÈÓLÓL ÔÓ ∆∆¿»∆»¿∆∆«ƒ¿ƒ¿∆∆À¿¿ƒ
ÔÈÓLÓL ÔÓLÏ Û‡ ÔÈ¯B˜ ÌËeÚÓe ,ÔÈÓLÓL ÔÓL∆∆À¿¿ƒƒ»ƒ«¿∆∆À¿¿ƒ

Ì‰ÈLa ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - Ì˙Ò ÔÓL22‰˜BÏ BÈ‡Â , ∆∆¿»¬≈∆»ƒ¿≈∆¿≈∆
‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÈÓLÓL ÔÓL ÏÚ23. «∆∆À¿¿ƒ¿≈…«≈»∆

עשבוני,21)משתמשים.20) צמח והוא ביוונית, ֶַָססמה
ולמאור. למזון שמן מפיקים א.22)שמזרעיו נג, נדרים

יש  סתם, שמן שומשמין לשמן אף קוראים שמיעוטם כיון
"הנודר  אמרו: ושם שם). (ר"ן נתכוין אליו שמא להסתפק
- זית) שמן אלא בה מצוי (שאינו ישראל בארץ השמן מן
מצוי  (שאין ובבבל זית, בשמן ואסור שומשמין בשמן מותר
ומותר  שומשמין בשמן אסור - שומשמין) שמן אלא בה

זית". הי"ד.23)בשמן לקמן ראה

.ÂCÏn‰Ï ÌB˜Ó B˙B‡a ÁÈÏL C¯cL ¯·c Ïk24ÂÈÏÚ »»»∆∆∆»ƒ«¿»¿ƒ»≈»»
?„ˆÈk .Ì˙Ò ÁÈÏMÏ ¯Ó‡pL ÔÈn‰ ÏÏÎa ‡e‰ È¯‰ -¬≈ƒ¿««ƒ∆∆¡««»ƒ«¿»≈«
¯Oa BÏ ˙B˜Ï ÁÈÏL Ì„‡ ÁÏLÈ Ì‡ ,Ôk¯cL ÌB˜Ó»∆«¿»ƒƒ¿«»»»ƒ«ƒ¿»»

ÌÈ‚„ ‡l‡ È˙‡ˆÓ ‡Ï :BÏ ¯Ó‡ ,Ì˙Ò25ÚaL Ì‡ ; ¿»»«…»»ƒ∆»»ƒƒƒ¿«
¯O·a Û‡ ¯Ò‡ - ¯Oa‰ ÔÓ ‰Ê ÌB˜Óa ¯„ B‡»«¿»∆ƒ«»»∆¡««ƒ¿«

‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌÈ‚c26ÔÓ ¯„Bp‰ ,ÌB˜Ó ÏÎ·e . »ƒ¿≈…«≈»∆¿»»«≈ƒ
˙BÙBÚ ¯O·a ¯eÒ‡ - ¯Oa‰27¯zÓe ,ÌÈ·¯˜·e «»»»ƒ¿«ƒ¿»«ƒÀ»

ÌÈ·‚Áa28‡lL ¯„pL ˙Úa ÌÈ¯·c‰ ÔÈ‡¯Ó Ì‡Â . «¬»ƒ¿ƒ«¿ƒ«¿»ƒ¿≈∆»«∆…
ÛBÚ ¯O·Ï B‡] „·Ïa ‰Ó‰a ¯O·a ‡l‡ Ôek˙ƒ¿«≈∆»ƒ¿«¿≈»ƒ¿«ƒ¿«

[„·Ïa ‰Ó‰·e29elÙ‡Â ÌÈ‚c ¯O·a ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¿≈»ƒ¿«¬≈∆À»ƒ¿«»ƒ«¬ƒ
Ô‰ÈÏÚ CÏÓ ÁÈÏM‰L ÌB˜Óa30. ¿»∆«»ƒ«ƒ¿»¬≈∆

שולחו.24) עם ולהתייעץ רוצה 25)לשאול אם ושואלו
לא  לו אומר אינו אבל בשר, במקום דגים לו לקנות הוא
מין  בכלל שהדגים שומע, אתה מכאן ירקות, אלא מצאתי

עקיבא). רבי וכדעת נד: (נדרים הם אם 26)בשר כגון
בדלועין, אסור זה הרי עלי, בקדירה המתבשל ירק אמר:
עליהם  נמלך והשליח בקדירה, מתבשלים הם שאף
לקמן  (ראה בקדירה המתבשל ירק להביא לו: כשאומרים

עליהם 27)ה"י). נמלך והשליח בשר, בכלל שהם
אתה  בשר איזה השולח: את ששואל שליחותו, בתחילת
נמלך  אינו דגים ואילו עוף? בשר או בהמה בשר רוצה,
הוא  בשר מצא ולא כשהלך שליחותו, בסוף אלא עליהם
בכלל  שהעופות הרי דגים? לך אקנה שמא ושואל, חוזר
שם). בנדרים הסוגיא ע"פ (כסףֿמשנה מדגים יותר הם בשר

(שם).28) עליהם נמלך אינו השליח וגם בשר, מין שאינם
קשים 29) שהדגים וידוע עיניו, לו שכאבו כגון לדגים, ולא

כ:). במעילה וכן שם, (נדרים עינים הואיל 30)לכואבי
לא  ודאי עיניו, כאב מחמת דגים לאכול לו אסור כה ובין
יאכלם  לא שממילא דגים, בשר עליו לאסור בנדרו נתכוין

ובר"ן). (שם

.Ê‰ÏMa˙ ‡lL ‰ˆÈ·a ¯zÓ - ÏM·Ó‰ ÔÓ ¯„Bp‰«≈ƒ«¿À»À»¿≈»∆…ƒ¿«¿»
‰˙ÙwL „Ú31„·Ïa ‰ÏbÏb˙ ‡l‡32‰OÚnÓ ¯„Bp‰ . «∆»¿»∆»ƒ¿«¿¿»ƒ¿««≈ƒ«¬≈

Ô˙B‡ ÔÈÁÈz¯nL ÌÈ¯·cÓ ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡ - ‰¯„¿̃≈»≈»∆»ƒ¿»ƒ∆«¿ƒƒ»
‰¯„˜a33˙BÙÈ¯ ÔB‚k ,34˙B·È·Ïe35Ô‰a ‡ˆBiÎÂ36. ƒ¿≈»¿ƒ¿ƒ¿«≈»∆

ÏÎa ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ‰¯„˜Ï „¯Bi‰ ÏkÓ BÓˆÚ ¯Ò‡»««¿ƒ»«≈ƒ¿≈»¬≈∆»¿»
‰¯„˜a ÔÈÏMa˙n‰37. «ƒ¿«¿ƒƒ¿≈»

ונקרשה.31) הוקרשה 32)הוקפאה ולא במים הוחמה
(כסףֿ פת עמה אוכלין ואין לרפואה אותה ועושין כלל,
צלייתה, או הביצה בישול שבהתחלת שם ועל משנה).
כלשון  גלגול, בישולה: נקרא החלבון, עם החלמון מתערב
המיחם  בצד ביצה נותנים "אין מ"ג): פ"ג, (שבת המשנה
תתערב, - "תתגלגל שם: רבינו ומפרש שתתגלגל", בשביל
במשנה  זו, הלכה ומקור בישול". קצת שתתבשל הענין
שם: רבינו ומפרש טורמוטא", בביצה "ומותר א: מט, נדרים
שלא  גדול שימור אותה ומשמרים חמים, במים "מבושלת
מבושלת  אבל נמרשת". הרופאים אותה וקוראים תקפה,
אמרו  וכן הנודר, בה אסור קצת, אפילו שנקרשה עד הרבה
שכן  מגולגלת, בביצה "אסור ה"א) פ"ו, (נדרים ב'ירושלמי'
קצת, שבנקרשה וכנראה פתו". בה לאכול החולה דרך

(כסףֿמשנה). שם רב 33)מדובר בישול צריכים שאינם
ריז). סי' יו"ד ל'טור' (ב"ח בישולם נגמר ברתיחתם אלא

יט):34) יז, (שמואלֿב ככתוב לגריסים, כתושים חיטה מיני
ע  הרפות"."ותשטח מקמח,35)ליו עשויה מטוגנת עוגה

ומפרש  לבבות". שתי לעיני "ותלבב ו) יג, (שם, ככתוב
ואח"כ  תחילה רותחים במים מורבכת סולת שם: רש"י

אלא 36)בשמן. רב, זמן אותם מבשלים שאין קמח דברי
כמבואר  בישולם, גמר וזהו רותחים במים אותם חולטים

ה"ב. פ"ו נדרים רב 37)ב'ירושלמי' בישול צריכים אפילו
הכוונה, - ריז סי' יו"ד ה'טור' ולדעת מט.). בנדרים (משנה
ואח"כ  בקדירה, קצת אותם שמבשלים לדברים אפילו
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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בקדירה, בישולם נגמר שלא שאע"פ באלפס, אותם מטגנים
אסורים. הם הרי - בה ונתבשלו לקדירה תחילה וירדו הואיל

.Á¯Èˆa ¯zÓ - ÌÈ‚c‰ ÔÓ ¯„Bp‰38ÒÈ¯Ó·e39ÏL «≈ƒ«»ƒÀ»¿ƒ¿À¿»∆
ÌÈn‰ ‡e‰Â ,ÌB˜a ¯zÓ - ·ÏÁ‰ ÔÓ ¯„Bp‰ .ÌÈ‚c»ƒ«≈ƒ∆»»À»¿¿««ƒ

·ÏÁ‰ ÔÓ ÔÈÏc·n‰40.·ÏÁa ¯zÓ - ÌBw‰ ÔÓ ¯„ . «À¿»ƒƒ∆»»»«ƒ«À»¿»»
‰ÏÙz ÔÈa ‰ÁeÏÓ ÔÈa da ¯eÒ‡ - ‰È·b‰ ÔÓ ¯„41. »«ƒ«¿ƒ»»»≈¿»≈¿≈»

נא:).38) לנדרים (ר"ן בו מעורבים דגים וקרבי דגים, שומן
המלוחים". הדגים מן היוצאים "המים שם: מפרש ורבינו

ערך 39) וה'ערוך' שם). (ר"ן דגים קרבי בו שאין דגים שומן
במלח. הכבושים מדגים היוצאת שמנונית פירש: אמן,
נדרים  (משנה, מותר - בהם מעורב הדג עיקר שאין ומכיון

והראב"ד 40)נא:). חלב. בכלל זה שאין שם. משנה,
סובר  רבינו אבל לבן. כלומר הקפוי, חלב - קום מפרש:
החלב  מן והנודר אדם, בני בלשון חלב נקרא - קפוי שחלב

(רדב"ז). עליו גבינה שם אין שעדיין בו, משנה,41)אסור
תפל  "היאכל ו) ו, (איוב ככתוב מלוחה, בלתי - תפלה שם.
ולא  הן מלוחות גבינות רוב אומרים ואין מלח". מבלי

שם). (ר"ן למלוחה אלא נתכוין

.ËÔÈa ÔÈiÁ ÔÈa Ô‰a ¯eÒ‡ - ÌÈhÁ‰ ÔÓ ¯„Bp‰«≈ƒ«ƒƒ»»∆≈«ƒ≈
ÔÈÏM·Ó42ÌÚBË È‡L ÌÈhÁ ‰hÁ .43Ô‰a ¯eÒ‡ - ¿À»ƒƒ»ƒƒ∆¬ƒ≈»»∆

˙t ÔÈa ÁÓ˜ ÔÈa44¯eÒ‡ - ÌÚBË È‡L ‰hÁ . ≈∆«≈«ƒ»∆¬ƒ≈»
ÈeÙ‡a45ÒÎÏ ¯zÓe46¯zÓ - ÌÚBË È‡L ÌÈhÁ . ¿»À»»…ƒƒ∆¬ƒ≈À»
ÈeÙ‡a47- ÌÚBË È‡L ÌÈhÁ ‰hÁ .ÒÎÏ ¯eÒ‡Â ¿»¿»»…ƒ»ƒƒ∆¬ƒ≈

ÒÎÏ ÔÈa ÈeÙ‡a ÔÈa ¯eÒ‡48ÔÓ B‡ Ô‚c‰ ÔÓ ¯„Bp‰Â . »≈¿»≈»…¿«≈ƒ«»»ƒ
ÔÈÈn‰ ˙LÓÁa ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡ - ‰‡e·z‰49. «¿»≈»∆»«¬≈∆«ƒƒ

באפוי)42) (כמו אחד גוף נעשות אינן נתבשלו, אפילו כי
כשנדר  אבל הן. 'חיטים' ובכלל מזו זו פרודות נשארות אלא
חיין  בין בהן מותר זה הרי אחיד, גוף שמשמעה החיטה, מן
חיטה  בכלל ואינם פרודות נשארו שהגרגרים מבושלין, בין

מד). אות בסמוך וראה המשנה', שאמר 43)('מרכבת
משתיהן. נודר שהוא משמעה 44)בפירוש בלבד, חיטה

שנדר  ומתוך קמח, וגם חיין משמען: וחיטים אפויה, פת רק
שם). ובריטב"א ב. נג, נדרים (משנה, בכל נאסר משתיהן,

חיטה 45) שלשון אפויה. בה אסור התימנים: ובכת"י
לפת  אלא אחד, לגרגיר נתכוין לא ובוודאי יחיד, משמעה:

ור"ן). וברש"י (שם, אחד גוף שהיא לאכול 46)אפויה
(ברכות  ששנינו כמו ללעוס, - לכוס קמח. או חיין חיטים
כדרכו, שלא הנאכל דבר וכל החיטה". את "הכוסס לז.)
לו:). שם (רש"י כסיסה נקרא: קמח, או חיין חיטים כגון

כוססן 47) שאדם חלוקות חיטים משמעה חיטים: שלשון
נכססת  ואינה אחד גוש שהיא אפויה, פת לא אבל שהן, כמו
אכילת  שגם אמרנו, וכבר ובר"ן). נג: (נדרים נאכלת אלא

כסיסה. אלא אינה אפויה,48)קמח פת משמעה חיטה כי
שנדר  נמצא הקמח, או החיטים כסיסת משמען - וחיטים

בגמרא). (שם כוסמת,49)משניהם שעורים, חיטים, והם:
נה.). נדרים (משנה, ושיפון שועל שבולת

.ÈÔÈÚeÏ„a ¯zÓ - ˜¯i‰ ÔÓ ¯„Bp‰50¯„Bp‰ . «≈ƒ«»»À»ƒ¿ƒ«≈
ÔÈLÈ¯Îa51˙BËBÏÙ˜a ¯zÓ -52- ·e¯k‰ ÔÓ ¯„Bp‰ . ƒ¿≈ƒÀ»¿«¿«≈ƒ«¿

·e¯k‰ Ba ÏMa˙pL ÌÈna ¯eÒ‡53ÈÓ È¯‰L ; »««ƒ∆ƒ¿«≈«¿∆¬≈≈
˙B˜ÏL54˙B˜ÏLk -55¯zÓ - ˙B˜ÏM‰ ÈnÓ ¯„ . ¿»ƒ¿»»«ƒ≈«¿»À»

ÔÓˆÚ ˙B˜ÏMa56ÔÈÏ·za ¯zÓ - ·Ë¯‰ ÔÓ ¯„Bp‰ .57 «¿»«¿»«≈ƒ»…∆À»«¿»ƒ
·Ë¯a ¯zÓ - ÔÈÏ·z‰ ÔÓ ;BaL58ÔÓ ¯„Bp‰ . ∆ƒ«¿»ƒÀ»»…∆«≈ƒ

ÔÈÒÈ¯b‰59‰t˜Óa ¯eÒ‡ -60ÔÈÒÈ¯b ÏL61. «¿ƒƒ»¿ƒ¿»∆¿ƒƒ

מקשה,50) צמח של וצהוב גדול פרי והיא מדלעת, ריבוי
"ירק", בכלל אינה ולפיכך מבושלת, אלא נאכלת ואינה
מירק  נדר אם אבל נד.). נדרים (משנה, חי נאכל שהוא
דבר  היא שכן בכלל, הדלעת גם בקדירה, המתבשל
דלועין  אלא ירק מצאתי לא ואומר: עליו נמלך שהשליח

ה"ו). לעיל וראה שם, והוא 51)(גמרא א. נג, שם משנה,
כפירוש  כראתי, בערבית ונקרא לבצל, הדומה ירק מין
כדברי  לאוך, ובלועזית: מ"א, פ"ז, שביעית לרבינו, המשנה
מ"ב). פ"א, (ברכות במשנה המוזכר הכרתי והוא ה'ערוך',
אונקלוס  מתרגם ה) יא, (במדבר הבצלים" ואת החציר "ואת

ובוצלי". ישראל,52)"וכרתי בארץ הנעשה חציר מין
ג"כ  והוא מ"א. פ"ב, שני למעשר בפירושו רבינו כלשון
נדרים  למשנה בפירושו רבינו כלשון והבצל, הכריש ממיני
"ואת  ישראל". שבארץ הכרתין שם - "קפלוטות מ"ט: פ"ו,
כי  קפלוטיא, ה'ירושלמי': מתרגם ה) יא, (במדבר החציר"
להם  שיש לכרישין כינוי והוא ראש, ביוונית: קפלוט השם

השלם). (ה'ערוך' נ 53)ראש "מן משנה, ב: נג, דרים
- אספרגוס שם: רבינו ולדעת באספרגוס". אסור הכרוב,
ירק  איזה הירקות בהם (מבשלים) ששולקים "המים

לח:).54)שיהיה". ברכות (רש"י שנתבשלו ירקות
כשלקות".55) השלקות כל "מי לט.) (ברכות אמרו וכן

כשלקות". השלקות "שמי ה"ד: פ"ח, ברכות הל' והשווה
שם.56) נדרים את 57)משנה, לתבל הבאים בושם מיני

ברוטב. טעם וליתן ב:58)הקדירה נב, נדרים ברייתא,
ברוטב". מותר - הקיפה מן בקיפה, מותר - הרוטב "מן
נב, שם למשנה כפירושו תבלין, היא - קיפא רבינו: ומפרש

שם. ובפירושנו הי"א, פ"ה לעיל והשווה פולים 59)א.
וסמיך.60)טחונים. מעובה נדרים 61)תבשיל משנה,

עליהם  גריסים שם עדיין במקפה, שנתנם אע"פ ב: נג,
שם). (רא"ש

.‡È,ı¯‡‰ ˙B¯t ÏÎa ¯eÒ‡ - ı¯‡‰ ˙B¯t ÔÓ ¯„Bp‰«≈ƒ≈»»∆»¿»≈»»∆
˙Bi¯ËÙe ÔÈ‰ÓÎa ¯zÓe62ÈÏecb Ïk :¯Ó‡ Ì‡Â . À»ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ»«»ƒ≈

Èt ÏÚ Û‡ ;˙Bi¯ËÙe ÔÈ‰ÓÎa Û‡ ¯eÒ‡ - ÈÏÚ Ú˜¯«̃¿«»«»«ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ««ƒ
Ú˜¯w‰ ÔÓ ÔÈ˜BÈ ÔÈ‡L63Ú˜¯wa Ô‰ ÔÈÏ„b ,64. ∆≈»¿ƒƒ««¿«¿≈ƒ≈««¿«

נה:).62) (נדרים האויר מן אלא הארץ מן יונקים שאינם
גדלים  שהכמהין אלא אחת, ממשפחה הן ופטריות כמהין
על  גדלות והפטריות נראים, חפירתה ואחר הקרקע, תוך
ב  מ, לברכות בפירושו יונה' ו'רבינו ה'ערוך'). (מוסף הארץ
הקרקע  תחת שמצויים אותם נקראים - כמהים אומר: -
שגדלין  אחר מין הן - ופטריות . . . הארץ משומן ונבראים

פונגו"ש. בלע"ז ונקראין בעצים, להם 63)לפעמים ואין
בה. אע"פ 64)שרשים גדלים הם הארץ מלחלוחית

וכתוב  וברא"ש). שם, (נדרים בקרקע נוגעים שאינם
קונם  ואומר: הנודר תם', 'רבינו בשם מיימוניות' ב'הגהות
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ואיֿאפשר  הואיל חל, נדרו אין עלי, שבעולם פירות כל
א. טו, בנדרים כמבואר שוא, נדר זה הרי עליו, יעבור שלא
כל  קונם יאמר: אם אמנם ר"י. בשם שם ב'תוספות' וראה
שהרי  - חל נדרו זה, דבר אעשה אם עלי, שבעולם פירות

נדרו. לאיסור יצטרך ולא תנאו, על יעבור שלא אפשר

.·È‰M‰ ˙B¯t ÏÎa ¯eÒ‡ - ‰M‰ ˙B¯tÓ ¯„Bp‰65, «≈ƒ≈«»»»¿»≈«»»
˙BÏÊB‚·e ÌÈˆÈ··e ·ÏÁ·e ÌÈ‡ÏË·e ÌÈÈ„‚a ¯zÓe66. À»ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ¿»»¿≈ƒ¿»
ÌlÎa ¯eÒ‡ - ÈÏÚ ‰L ÈÏecb Ïk :¯Ó‡ Ì‡Â67. ¿ƒ»«»ƒ≈»»»«»¿À»
ÌÈ‡˙a ‡l‡ ¯eÒ‡ ÔÈ‡ - ıÈw‰ ˙B¯tÓ ¯„Bp‰68. «≈ƒ≈««ƒ≈»∆»«¿≈ƒ

השנה 65) של תשרי עד האדמה, פרי בין אילן, של בין
שם). יוסף' וב'נמוקי נה: (נדרים שאין 66)הבאה יונים,

שם). (ריטב"א פירות נקראים ודוקא 67)אלה שם, גמרא
אסרם  אבל בו, לעמוד יכול שהוא ידוע זמן עד עליו שאסרם
שם). (ר"ן לקיימו לו שאיֿאפשר נדר, זה אין - לעולם עליו

סב. אות לעיל הערתנו בניגוד 68)וראה ביד, הנקצצות
דבר  משמעה "קיץ" לשון כי בסכין, הנקצצות לענבים

וברא"ש). סא: (נדרים ביד הנלקט

.‚È¯wÚa ¯‰f‰ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎ·e¿»«¿»ƒ»≈¿«≈»∆ƒ»≈»ƒ»
Ì„‡ Èa ÔBLÏ ¯Á‡ Cl‰ ÌÈ¯„a :‡e‰L ,ÏB„b‰69 «»∆ƒ¿»ƒ«≈««¿¿≈»»

Èt ÏÚÂ .ÔÓÊ B˙B‡·e ÔBLÏ B˙B‡a ÌB˜Ó B˙B‡aL∆¿»¿»¿¿«¿«ƒ
,ÈBÏt ¯·„a ¯eÒ‡ ¯„Bp‰ ‰Ê :¯Ó‡˙Â ‰¯Bz ‰Ê ¯wÚƒ»∆∆¿…«∆«≈»¿»»¿ƒ

.ÈBÏt ¯·„a ¯zÓeÀ»¿»»¿ƒ

מנהג 69) שם אין אם אלא אלו, כל נשנו ולא ב. נא, שם
(רדב"ז). חכמים ששנו מה על תסמוך קבוע, לשון ולא

שם. ובביאורנו ה"א לעיל והשוה

.„ÈÔÈÈa ¯zÓ - ÌÈ·Ú‰ ÔÓ ¯„Bp‰70elÙ‡Â , «≈ƒ»¬»ƒÀ»¿«ƒ«¬ƒ
L„Á‰71ÔÓLa ¯zÓ - ÌÈ˙Èf‰ ÔÓ .72- ÌÈ¯Óz‰ ÔÓ . ∆»»ƒ«≈ƒÀ»¿∆∆ƒ«¿»ƒ

ÌÈ¯Óz L·„a ¯zÓ73˙BiÂ˙q‰ ÔÓ .74ıÓÁa ¯zÓ - À»ƒ¿«¿»ƒƒ«ƒ¿»ƒÀ»¿…∆
˙BiÂ˙Ò75ÌÈÁetz ÔÈÈa ¯zÓ - ÔÈi‰ ÔÓ .76ÔÓM‰ ÔÓ . ƒ¿»ƒƒ««ƒÀ»¿≈«ƒƒ«∆∆

ÔÈÓLÓL ÔÓLa ¯zÓ -77L·„a ¯zÓ - L·c‰ ÔÓ . À»¿∆∆À¿¿ƒƒ«¿«À»ƒ¿«
ÌÈ¯Óz78˙BiÂ˙Ò ıÓÁa ¯zÓ - ıÓÁ‰ ÔÓ .79ÔÓ . ¿»ƒƒ«…∆À»¿…∆ƒ¿»ƒƒ

˙B˜¯Èa ¯zÓ - ˜¯i‰80ÌL el‡ ÏkL ÈtÓ .‰„O «»»À»¿«¿»∆ƒ¿≈∆»≈≈
ÈÂÏ81B˙B‡a ÈÂÏ BÈ‡L ÌMÓ ‡l‡ ¯„ ‡Ï ‡e‰Â ,Ì‰ ¿«≈¿…»«∆»ƒ≈∆≈¿«¿

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌB˜Ó»¿≈…«≈»∆

ב.70) נב, נדרים אין 71)משנה, הענבים, כטעם שטעמו
אחר  שם זה והרי השם, אחר אלא הטעם אחר הולכים אנו
רטז, סי' ליו"ד (ש"ך א. סו, זרה בעבודה רבא כדעת לגמרי,
מאכלות  הל' והשווה כח). ס"ק שם הגר"א ובביאור כז, ס"ק

הי"ד. פט"ז, שם.72)אסורות שם 73)נדרים, משנה,
א. הסתיו,74)נג, בימות בגפנים הנשארים רעים ענבים

חומץ. מהם היוצא 75)ועושים לחומץ זה נתכוין שלא
(שם). (שם).76)מהם ענבים יין משמע יין, שסתם

ה"ה,77) לעיל וראה (שם). זית שמן משמעו שמן, שסתם
כא. אות דבש 78)ובביאורנו אלא אינו דבש שסתם

(שם). שהחמיץ 79)דבורים טוב ליין אלא נתכוין שלא
וב'תוספות'). ולא 80)(שם גינה, ירק משמעו ירק, וסתם

(שם). זריעה בלא מאליו העולה שדה הרוצה 81)ירק

ירקות  ולומר: לירק, שם לחבר צריך שדה", "ירקות לומר
"הפעם  כמו: חיבור, - לוי שם). (רא"ש כולם וכן שדה,

לד). כט, (בראשית אישי" ילוה

.ÂË˜Oa ¯zÓ - ˙eÒk‰ ÔÓ ¯„Bp‰82‰ÚÈ¯È·e83 «≈ƒ«¿À»¿«ƒƒ»
‰ÏÈÓÁ·e84‰iÏÚ‰L ,‰iÏÚa ¯eÒ‡ - ˙Èa‰ ÔÓ . «¬ƒ»ƒ««ƒ»«¬ƒ»∆»¬ƒ»

˙È·a ¯zÓ - ‰iÏÚ‰ ÔÓ ¯„ .˙Èa‰ ÏÏÎa85ÔÓ . ƒ¿«««ƒ»«ƒ»¬ƒ»À»¿«ƒƒ
Lb¯c‰86,Lb¯„a ¯eÒ‡ - ‰hn‰ ÔÓ ;‰hÓa ¯zÓ - ««¿≈À»¿ƒ»ƒ«ƒ»»¿«¿≈

.‰pË˜ ‰hÓ BÓk ‡e‰L∆¿ƒ»¿«»

משיער.82) (משנה,83)ארוג תפור שאינו ועבה גס בגד
עזים  יריעת מפרשים: ויש שם). רבינו וכפירוש נה: נדרים

שם). יוסף' ('נמוקי אהלים שוכני מאד 84)של עב מסך
ויש  (שם). לבגד ראויים אינם אלו וכל ממטר, להגן
על  בהם להתכסות אלא מועיל זה היתר שאין מפרשים,
- בגד מהם עשה אם אבל מלבוש, דרך זה שאין הכתפים,
יוסף'). ('נמוקי גס ממין שהוא אע"פ ללבשו אסור

נו.).85) שם (משנה, העליה בכלל הבית מיטה 86)שאין
עולים  וממנה גדולה, מיטה לפני אותה שנותנים קטנה
מיטה  מפרשים: ויש רבינו). וכפירוש (שם, הגדולה למיטה
"וישבת  שם). ישראל', ('תפארת הבית לקשט העשויה קטנה
דרגשין. ורמית מתורגם: מא) כג, (יחזקאל כבודה" מטה על

.ÊËÔÓ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ˙È·Ï ÒkÈ ‡lL ¯„Bp‰«≈∆…ƒ»≈¿«ƒ∆¬≈∆»ƒ
Û‚‡‰87ÌÈÙÏÂ88¯zÓ - BÊ ¯ÈÚÏ ÒkÈ ‡lL ¯„ . »¬«¿ƒ¿ƒ»«∆…ƒ»≈¿ƒÀ»

dÓeÁ˙Ï Òk‰Ï89d¯eaÚÏ Òk‰Ï ¯eÒ‡Â ,90. ¿ƒ»≈ƒ¿»¿»¿ƒ»≈¿ƒ»

הדלתות"87) "יגיפו מגזרת: במפתן, הדלת נקישת מקום
ג). ז, הדלת 88)(נחמיה סגירת מן אבל ב. נו, שם משנה,

שם). (רש"י מותר - המפתן עובי על בבתים 89)ולחוץ
אומר  הכתוב וכן סביבותיה, העיר רוח לכל אמה שבאלפיים
באמה" אלפים . . . לעיר מחוץ "ומדותם ה): לה, (במדבר

ובגמרא). (שם, לעיר חוץ נחשב שתחומה הבתים 90)הרי
טפחים  וארבעה אמה שבעים בתוך לעיר מחוץ היוצאים
ועיבורה  בולט, שכריסה מעוברת כאשה רוח, לכל סביבותיה
והשווה  הרע"ב). וכפירוש שם, (משנה כעיר נחשב עיר של

א. נג, בעירובין וכן ה"א, פכ"ח, שבת הל'

.ÊÈÌL ‰‰zLÂ Ì„‡ ‡·e ,¯ÈÚ‰ ÈaÓ ‰È‰ ¯„Bp‰«≈¬»»ƒ¿≈»ƒ»»»¿ƒ¿»»»
˙BÁt ;epnÓ ˙B‰Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - L„Á ¯OÚ ÌÈL¿≈»»…∆¬≈∆»≈»ƒ∆»

¯zÓ - Ô‡kÓ91ÌL ‰‰ML Ïk :¯ÈÚ‰ È·LBiÓ ¯„ . ƒ»À»»«ƒ¿≈»ƒ…∆»»»
epnÓ ˙B‰Ï ¯eÒ‡ - ÌBÈ ÌÈLÏL92- ÔkÓ ˙BÁt ; ¿ƒ»≈»ƒ∆»ƒ≈

¯zÓ93. À»

והשווה 91) העיר. כבן עדיין נחשב שאינו א. ה, בבאֿבתרא
או  חודש שניםֿעשר בעיר הדר "וכל ה"ה: פ"ו, שכנים הל'
הדברים  בכל העיר בני עם נותן דירה, בית בה שקנה

וכו'. בן 92)הצריכים" עדיין נחשב שאינו אע"פ שם.
שדר  ממי נדר ואם זו. בתקופה העיר כיושב נחשב העיר,
ס"ק  ריז סי' ליו"ד בש"ך (הובאה המבי"ט דעת - זו בעיר
מששה  פחות אחד במקום דירה נקראת אינה שבזמנינו לז)

א.93)חדשים. קיב, בסנהדרין וכן שם. בבאֿבתרא

.ÁÈ¯eÒ‡ - ÈBÏt ÔÈÚnÓ ÔÈÎLÓp‰ ÌÈn‰ ÔÓ ¯„Bp‰«≈ƒ««ƒ«ƒ¿»ƒƒ«¿»¿ƒ»
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epnÓ ˙B˜Bi‰ ˙B¯‰p‰ ÏÎa94ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,¯ ¿»«¿»«¿ƒ∆¿≈»ƒ«
˙BÎLÓp‰95ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡Â ,ÌÓL ‰pzLpL Èt ÏÚ Û‡ . «ƒ¿»««ƒ∆ƒ¿«»¿»¿≈ƒ

ÔÈeÏÓ ÔÈ‡Â ,ÈBÏt ¯‡·e ÈBÏt ¯‰ ‡l‡ Ô˙B‡96 »∆»¿«¿ƒ¿≈¿ƒ¿≈¿«ƒ
¯e„p‰ ÔÈÚn‰ ÌLÏ Ô˙B‡97Ô¯wÚ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ -98, »¿≈««¿»«»ƒ¿ƒ»»

Ïka ¯eÒ‡99ÔÈÚnÓ B‡ ÈBÏt ¯‰pÓ ¯„ Ì‡ Ï·‡ .100 »«…¬»ƒ»«ƒ»»¿ƒƒ«¿«
ÏÚ ˙B‡¯˜p‰ ˙B¯‰p‰ ÏÎa ‡l‡ ¯eÒ‡ ÔÈ‡ - ÈBÏt¿ƒ≈»∆»¿»«¿»«ƒ¿»«

BÓL101. ¿

מהמעיין.94) גבוהים שאנו 95)שהם ולמטה, ממנו
ריז). סי' ליו"ד (ב"ח יורדים הם מהמעיין כי רואים

כשם 97)מחברים.96) הפחות לכל עליהם שמו שיקרא
נביעתם.98)לוי. מים 99)מקור האומר: א. נה, בכורות

מימות  בכל אסור זה הרי עלי, אסורים פרת מנהר הבאים
(חדקל, נהרות משלושה למטה הנהרות ש"כל שבעולם,

מפרת". למטה נהרות ושלשה וגיחון), ולא 100)פישון
ממנו. הבאים מהמים אלא 101)נדר דעתו אין כי שם,

(רש"י). מקום לאותו לקרוא רגיל שהוא שם אחר

.ËÈÌi‰ È„¯BiÓ ¯„Bp‰102‰Lai‰ È·LBÈa ¯zÓ -103. «≈ƒ¿≈«»À»¿¿≈««»»
Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ìi‰ È„¯BÈa ¯eÒ‡ - ‰Lai‰ È·LBiÓƒ¿≈««»»»¿¿≈«»««ƒ∆≈

ÌÈL¯ÙÓ104ÏÏÎa Ìi‰ È„¯BiL ;ÏB„b‰ Ìi‰ ÚˆÓ‡a ¿»¿ƒ¿∆¿««»«»∆¿≈«»ƒ¿«
‰Lai‰ È·LBÈ105¯eÒ‡ - ‰nÁ È‡B¯Ó ¯„ . ¿≈««»»»«≈≈«»»

ÔÈÓeÒa106‰‡B¯ ‰nÁ‰L ÈnÓ ‡l‡ ‰Ê Ôek˙ ‡lL ; ¿ƒ∆…ƒ¿«≈∆∆»ƒƒ∆««»»
B˙B‡107ÌÈÁ¯˜a ¯eÒ‡ - L‡¯‰ È¯BÁMÓ ¯„ .108 »«ƒ¿≈»…»¿≈¿ƒ

˙B·ÈO ÈÏÚ·e109ÌÈpË˜·e ÌÈLa ¯zÓe ,110Ì‡Â . «¬≈≈À»¿»ƒƒ¿«ƒ¿ƒ
Ïka ¯eÒ‡ - ÏkÏ L‡¯‰ È¯ÁL ˙B¯˜Ï Ôk¯c111. «¿»ƒ¿¿…≈»…«…»«…

מהם.102) יהנה בכלל 103)שלא היבשה יושבי שאין
הים. כלומר 104)יורדי מפורשים. התימנים: ובכת"י

מהיבשה. (משנה,105)מופלגים ליבשה לעלות שסופם
מיורדי  הנודר העלו: ה"ו, פ"ג שם וב'ירושלמי' ל.). נדרים
לאחר  אלא הנדר יחול שלא (כלומר, יום שלשים לאחר הים
זה  הרי יבשה, יושבי נעשו יום שלשים וקודם יום), שלשים
אלא  הנדר תחולת זמן אחרי הולכים אנו שאין  בהם, אסור
עקיבא, רבי וכדעת הים, יורדי היו ואז אמירתו, שעת אחרי
הי"ז. פי"ג, לקמן והשווה להחמיר. בין להקל בין

החמה.106) את רואים שאינם ואע"פ עוורים,
בדגים 107) אלא זה הותר ולא הרואים, מן אמר: ולא הואיל

ל:). (נדרים עליהם זורחת החמה שאין אמם, במעי ועוברים
שיער.108) מבעלי אמר: לא ששערם 109)שהרי אע"פ

ראש. שחורי היו כבר שחורי 110)לבן, נקראים "שאין
פעמים  שהאנשים לפי שם). (משנה, אנשים" אלא ראש
אותם, לתאר אפשר ואי אותו, מכסים ופעמים ראשם מגלים
שחורי  נקראים: לפיכך ראש, כמגולי ולא ראש כמכוסי לא
שאסור  נשים אבל שחור, ראשם אנשים של שרובם ראש,
מכוסי  קוראן: אדם מכוסה, ראשן ולעולם ראשן, לגלות להן
אותם  מתאר ואדם תמיד, מגולה ראשם והקטנים ראש.

שם). (ר"ן ראש" ה"א)111)כ"מגולי (לעיל אמרנו שכבר
אדם". בני לשון אחר הלך "בנדרים,

.Î˙aL È˙·BMÓ ¯„112Ï‡¯OÈ· ¯eÒ‡ - »«ƒ¿≈«»»¿ƒ¿»≈
ÌÈi˙eÎ·e113Ï‡¯OÈa ¯eÒ‡ - ÌÈÏLe¯È ÈÏBÚÓ ¯„ . ¿ƒƒ»«≈≈¿»«ƒ»¿ƒ¿»≈

‰ÂˆnL ÈÓÏ ‡l‡ ‰Ê Ôek˙ ‡lL ;ÌÈi˙eÎa ¯zÓeÀ»¿ƒƒ∆…ƒ¿«≈∆∆»¿ƒ∆ƒ¿»
ÌÈÏLe¯ÈÏ ˙BÏÚÏ ÂÈÏÚ114¯zÓ - Á ÈaÓ ¯„Bp‰Â . »»«¬ƒ»«ƒ¿«≈ƒ¿≈…«À»

˙Bn‡‰ ¯‡L ‡l‡ Á Èa ÌÈ‡¯˜ ÔÈ‡L ;Ï‡¯OÈa115. ¿ƒ¿»≈∆≈ƒ¿»ƒ¿≈…«∆»¿»»À

מחללה.112) השבת את ששומרים הם 113)מאותם
שומרון  בערי והושיבם מכותה, אשור מלך שהביא הגויים
לאלילם  והשתחוו חזרו ואח"כ אמת, גירות בארץ, ונתגיירו
ו, חולין וראה כדֿלד. יז, במלכיםֿב, ככתוב גריזים, שבהר
ומקיימים  כישראל השבת על מצווים והכותים והואיל א.
שם). ובגמרא לא. נדרים (משנה, כישראל הם הרי אותה,

בשעת 114) לירושלים לעלות שמצווים אע"פ והכותים
ירושלים  את הם ששונאים זו, מצוה מקיימים אינם הרגל,
לרבינו). המשנה ובפירוש (שם, גריזים בהר ובחרו
הכותים  שאין לומר, רבינו שדעת מפרש, המשנה' וב'מרכבת
חלק  להם ואין הואיל ירושלימה, לרגל לעלות כלל מצווים
רבי  אמר וכבר הי"ז. פי"א, שני מעשר בהל' כמבואר בארץ,
לרגל". עולה אינו קרקע, לו שאין מי "כל ח:) (פסחים אמי
כלל  מצווים הכותים שאין כפשוטם, רבינו דברי נמצאו

לירושלים. לרבות 115)לעלות האומות שכל אע"פ
אברהם  שנתקדש אחר המבול, לאחר מנח יצאו ישראל
מכלל  ויצאו אברהם", "זרע בניו: ישראל נקראו להקב"ה,
(ישעיה  הכתוב וכן שם). ובגמרא לא. נדרים (משנה, נח בני
אהבי". אברהם זרע . . . עבדי ישראל "ואתה אומר: ח) מא,

.‡ÎÈ·e Ï‡ÚÓLÈ È·a ¯zÓ - Ì‰¯·‡ Ú¯fÓ ¯„»«ƒ∆««¿»»À»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈
Ï‡¯OÈa ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡Â ,ÂOÚ116Èk :¯Ó‡pL ; ≈»¿≈»∆»¿ƒ¿»≈∆∆¡«ƒ

Ú¯Ê EÏ ‡¯wÈ ˜ÁˆÈ·117:·˜ÚÈÏ ¯Ó‡ ˜ÁˆÈ È¯‰Â ; ¿ƒ¿»ƒ»≈¿»««¬≈ƒ¿»»«¿«¬…
Ì‰¯·‡ ˙k¯a ˙‡ EÏ ÔzÈÂ118. ¿ƒ∆¿∆ƒ¿««¿»»

יעקב.116) לא.117)בני נדרים (משנה, בישמעאל ולא 
שם). אע"פ 118)ובגמרא שעשו להוכיח, רבינו נתכוין

אמר  יצחק שהרי אברהם", "זרע נחשב אינו יצחק, בן שהוא
נאמר  ובאברהם אברהם", "ברכת את ויתןֿלך ליעקב:

בזרעך  "והתברכו יח) כב, על (בראשית זרע שאותו הרי ,"
בפירושו  ורבינו ד). כח, שם, רש"י (ראה נאמר בלבד יעקב
הקב"ה  אמר שהרי מוסיף: מי"א) פ"ג, (נדרים למשנה
לא  בארץ זרעך יהיה גר "כי יג) טו, (בראשית לאברהם
פ"י  מלכים הל' והשווה יעקב. זרע אלא היה לא וזה להם"
ליעקב  אמר יצחק שהרי מילה), (ממצות עשו "ויצא ה"ז:
לבדו  שהוא מכלל - ולזרעך לך אברהם ברכת את ויתןֿלך

וכו'. הישרה" ובדרכו בדתו המחזיק אברהם של זרעו

.·ÎÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈÏeÓa ¯eÒ‡ - ÌÈÏ¯Ú‰ ÔÓ ¯„»«ƒ»¬≈ƒ»¿≈¿≈»ƒ
˙BÏÊÓe119- ÌÈÏen‰ ÔÓ ¯„ .Ï‡¯OÈ ÈÏ¯Úa ¯zÓe , «»À»¿«¿≈ƒ¿»≈»«ƒ«ƒ

Ï‡¯OÈ ÈÏ¯Úa ¯eÒ‡120ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈÏeÓa ¯zÓe , »¿«¿≈ƒ¿»≈À»¿≈¿≈»ƒ
˙BÏÊÓe121È„·BÚ ÌLÏ ‡l‡ ‰Èe¯˜ ‰Ï¯Ú‰ ÔÈ‡L . «»∆≈»»¿»¿»∆»¿≈¿≈

ÌÈÏ¯Ú ÌÈBb‰ ÏÎ Èk :¯Ó‡pL ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk122; »ƒ«»∆∆¡«ƒ»«ƒ¬≈ƒ
,‰ÏÈn‰ ÏÚ ‰eˆÓ ‡e‰L ÈÓÏ ‡l‡ ‰Ê ÏL B˙ek ÔÈ‡Â¿≈«»»∆∆∆»¿ƒ∆¿À∆««ƒ»

ˆÓ BÈ‡L ÈÓÏ ‡ÏÂ‰ÈÏÚ ‰e123. ¿…¿ƒ∆≈¿À∆»∆»

העולם.119) אומות רומי: בדפוס וכן התימנים, ובכת"י
האח 120) את למול ואסור מילה, מחמת אחיו שמתו כגון

הסכנה. מפני מלים 121)הנולד, שהם הישמעאלים, כגון
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עצמם. "והיה 122)את כו): יז, (שמואלֿא נאמר וכן
הזה". הערל ורבינו 123)הפלשתי ב. לא, נדרים משנה,

שמאמין  במי במולים: "שרוצהֿלומר מדגיש: שם בפירושו
מילה". בברית מאמין שאינו מי וערלים: מילה. בברית

.‚ÎÌÈ¯‚a ¯eÒ‡ - Ï‡¯OiÓ ¯„Bp‰124- ÌÈ¯b‰ ÔÓ ; «≈ƒƒ¿»≈»¿≈ƒƒ«≈ƒ
Ï‡¯OÈa ¯zÓ125ÌÈ‰Îa ¯eÒ‡ - Ï‡¯OiÓ ¯„Bp‰ . À»¿ƒ¿»≈«≈ƒƒ¿»≈»¿…¬ƒ

Ï‡¯OÈa ¯zÓ - ÌiÂÏ‰ ÔÓe ÌÈ‰k‰ ÔÓ ;ÌiÂÏe126. ¿ƒƒƒ«…¬ƒƒ«¿ƒƒÀ»¿ƒ¿»≈
¯zÓ - ÌiÂl‰Ó ;ÌiÂÏa ¯zÓ - ÌÈ‰k‰ ÔÓ ¯„Bp‰«≈ƒ«…¬ƒÀ»«¿ƒƒ≈«¿ƒƒÀ»

ÌÈ‰Îa127ÂÈa È·a ¯zÓ - ÂÈaÓ ¯„Bp‰ .128ÏÎ·e . ¿…¬ƒ«≈ƒ»»À»ƒ¿≈»»¿»
„Á‡ ÚaLp‰Â ¯„Bp‰ ÔÈc Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»≈¿«≈»∆ƒ«≈¿«ƒ¿»∆»

‡e‰129.

אע"פ 124) כי בגרים, מותר אברהם" "מזרע הנודר אבל
- אבותינו" "אלקי בתפילה: ואומרים אברהם", "בני שהם
('נמוקי  בלבד ישראל כיֿאם אברהם" "זרע נקראים אינם

הריטב  בשם לא.).יוסף' נדרים נדרים 125)"א, תוספתא
גרים. בכלל ישראל ואין ישראל, בכלל שהגרים מ"ד, פ"ב

(שם).126) ולויים כהנים בכלל ישראל שם,127)שאין
נקראו  שהכהנים בכתוב, מקומות בהרבה שמצינו אע"פ
בני  הלוים "והכהנים טו): מד, (יחזקאל ככתוב לויים,
הכהנים  אין אדם, בני בלשון - כד:) חולין (ראה צדוק"
לענין  הם חלוקים כי כהנים, לויים ולא לויים, נקראים

(רדב"ז). מת וטומאת התורה קריאת בבא128ֿ)המתנות,
ב. קמג, ובביאורנו.129)בתרא ה"ה, פ"ד לעיל השווה

á"ôùú'ä ìåìà à"é éòéáø íåé

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 ÈÈ‡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»«
CLÁzMÓ ÏÎ‡ÈÂ „Á‡ ÌBÈ ˙¯Á‡ ÌÚt8ÔÈ‡ È¯‰L , «««∆∆∆»¿…«ƒ∆∆¿«∆¬≈≈

.‰ÊÏ ‰Ê ÔÈaL L¯Ù‰ ÌÈÚ„BÈ ÌÚ‰ Ïk»»»¿ƒ∆¿≈∆≈∆»∆

היום.2) נגמר היום 3)שאז בחצי הנדר בשעת עמד ואם
היום. חצי עד למחר לטעום לו נדר 4)אסור ואם הואיל

לעת. מעת אסור אחד" תורה.5)"יום מדברי 6)מדין
נדרו.7)חכמים. לו לאכול 8)להתיר לו שאסור בעוד

לעת. מעת שלם יום הדין מצד

.·ÌBÈ ÌÚBË È‡L ¯„9˜ÙÒ È¯‰ -10˙ÚÓ ¯eÒ‡Â , »«∆¬ƒ≈¬≈»≈¿»≈≈
- ‰ÎLÁL ¯Á‡ ÏÎ‡ Ì‡Â ,„Á‡ ÌBÈ ¯ÓB‡k ˙ÚÏ¿≈¿≈∆»¿ƒ»«««∆»≈»

‰˜BÏ BÈ‡11BÊ ˙aL ÌÚBË È‡L .12¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ≈∆∆¬ƒ≈«»¬≈∆»
˙aM‰ ÌBÈ·e ˙aM‰ ÈÓÈ ¯‡La13¯zÓ ‡e‰ È¯‰Â , ƒ¿»¿≈««»¿««»«¬≈À»

˙aLa „Á‡Ó14˙Á‡ ˙aL ÌÚBË È‡L .15‰Ê È¯‰ - ≈∆»««»∆¬ƒ≈«»««¬≈∆

‡ÏÂ Ì˙Ò ˙aL ¯Ó‡ .˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌÈÓÈ ‰Ú·L ¯eÒ‡»ƒ¿»»ƒ≈≈¿≈»««»¿»¿…
‰Ú·L ¯eÒ‡Â ,˜ÙÒ È¯‰ - BÊ ‡ÏÂ ˙Á‡ ‡Ï L¯t≈≈…««¿…¬≈»≈¿»ƒ¿»
,‰˜BÏ BÈ‡ - ˙aL ¯Á‡ ÏÎ‡ Ì‡Â ,˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌÈÓÈ»ƒ≈≈¿≈¿ƒ»««««»≈∆

.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿

"היום".9) אמר אסור 10)ולא ואינו "כהיום" דינו אם
לעת. מעת ואסור אחד" כ"יום דינו או שתחשך עד אלא

(11- תורה איסור שהוא נדר ובאיסור נפשטה, שלא בעייא
הספק. על לוקים שאין לוקה, אינו אבל להחמיר, הולכים

זה.12) השבוע.13)שבוע ימי גמר שהוא שלאחריהם,
שעמד  כגון אלא אמורים, הדברים אין הרדב"ז: וכתב
שלא  ונדר בשבת עומד היה אבל החול, בימי נדרו בשעת
בלבד  שבת יום באותו אלא אסור אינו זו בשבת יין ישתה
הבא. לשבוע זו שבת קורא השבת ביום העומד שאין

לעת.14) מעת ימים שבעה עדיין עברו שלא פי על אף
עצמו 15) אסר שלא וכגון עלי, תיאסר אחת שבת טעימת

טעימת  עצמו אסר אם כי וכדומה, יין כגון אחד, ממין אלא
להתקיים  לו אפשר שאי חל, נדרו אין שבעולם, המינים כל
שווא  נדר זה והרי שהיא, כל טעימה ללא ימים שבעה

חל. שאינו

.‚L„Á‰ ÈÓÈ ¯‡La ¯eÒ‡ - ‰Ê L„Á ‰˙BL È‡L16, ∆¬ƒ∆…∆∆»ƒ¿»¿≈«…∆
¯zÓ ‰È‰È L„Á L‡¯ ÌBÈa Ï·‡17Èt ÏÚ Û‡ , ¬»¿……∆ƒ¿∆À»««ƒ

‰È‰L18¯ÒÁ L„Á19¯eÒ‡ - „Á‡ L„Á ÌÚBË È‡L . ∆»»…∆»≈∆¬ƒ≈…∆∆»»
- Ì˙Ò L„Á ¯„ .˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌÈ¯eÓb ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ¿ƒ≈≈¿≈»«…∆¿»

.˜ÙqÓ ˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌBÈ ÌÈLÏL ¯eÒ‡»¿ƒ≈≈¿≈ƒ»≈

השוטף.16) החודש החודש 17)של ימי עם נמנה שהוא
הבא.18)הבא. יום.19)החודש ותשעה עשרים בן

שכן  מלא. הוא נדרו בשעת בו עומד שהוא שהחודש נמצא
בחודש  ועושים חסר, ואחד מלא אחד החדשים רוב דרך
הראשון  היום שלמעשה חודש, ראש ימים שני הבא חסר
לשתות  לנודר מותר זאת בכל שעבר, החודש למלאות הוא
- חודש ראש זה יום נקרא אדם בני ובלשון הואיל בו,
יותר  זה, פירוש לפי אולם אדם. בני לשון אחר הלך ובנדרים
מלא" החודש שהיה פי על "אף כתוב: היה אילו נוח היה
יקרה, שלפעמים אחרת, בדרך שמח" ה"אור פירש ולפיכך
חודש, ראש שלאחר בלילה יחול הירח של החדש שהמולד
החודש  כאשר רק ייתכן זה ודבר זקן" "מולד נקרא וזה
אחד  יום אלא לו אין הבא החודש שאז חסר, היה שעבר,
בחודש  יין לשתות לא שהנודר אומר, והייתי חודש, ראש
הבא, חודש ראש ביום גם לשתות אסור יהיה זה, חסר
מפני  אולם המולד, שלפני הישנה, ללבנה שייך כולו שהוא
ראש  לו: קוראים והם אדם בני לשון אחר הלך שבנדרים

ומעלה. חודש מראש לו מותר לפיכך חודש,

.„ÔÓ ¯‡L ‡Ï elÙ‡ ,BÊ ‰L ¯Oa ÏÎB‡ È‡L∆¬ƒ≈»»»»¬ƒ…ƒ¿«ƒ
„Á‡ ÌBÈ ‡l‡ ‰M‰20,ÌBi‰ B˙B‡ ‡l‡ ¯eÒ‡ ÔÈ‡ - «»»∆»∆»≈»∆»«

‡e‰ ÌÈ¯„Ï ‰M‰ L‡¯Â .¯zÓ ‰M‰ L‡¯ ÌBÈ·e¿…«»»À»¿…«»»ƒ¿»ƒ
È¯Lz L„Á L‡¯ ÌBÈ21È¯‰ - ˙Á‡ ‰L ÏÎB‡ È‡L . ……∆ƒ¿≈∆¬ƒ≈»»««¬≈

ÌBÈÏ ÌBiÓ ‰ÓÈÓz ‰L ¯eÒ‡ ‰Ê22‰¯aÚ˙ Ì‡Â .23 ∆»»»¿ƒ»ƒ¿¿ƒƒ¿«¿»
d¯eaÚ·e da ¯eÒ‡ - ‰M‰24‰L ÏÎB‡ È‡L .25- «»»»»¿ƒ»∆¬ƒ≈»»
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

BÓk ,˜ÙqÓ ÌBÈÏ ÌBiÓ ‰ÓÈÓz ‰L ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰¬≈∆»»»¿ƒ»ƒ¿ƒ»≈¿
.e¯‡aL∆≈«¿

באלול.20) בכ"ט שעמד לקרוא 21)כגון אדם בני שדרך
השנה. ראש שנדר.22)תשרי יום באותו אחרת שנה עד

שני.23) אדר לה בבשר 24)שהוסיפו אסור זה נמצא
על  אלא דעתו הייתה לא אומרים ואין חודש. עשר שלושה
לשון  אחר הלך בנדרים כי חודש, י"ב שהיא פשוטה שנה

שנה. נקראת מעוברת ובין פשוטה ובין אדם ולא 25)בני
זו. ולא אחת לא פירש,

.‰‰Ê Úe·L ÔÈÈ ‰˙BL È‡L26ÈL ¯‡La ¯eÒ‡ - ∆¬ƒ∆«ƒ»«∆»ƒ¿»¿≈
‰hÓM‰ ˙L·e Úe·M‰27L‡¯Ó ‡l‡ ¯zÓ BÈ‡Â , «»«ƒ¿««¿ƒ»¿≈À»∆»≈…

Úe·L ÔÈÈ ‰˙BL È‡L .˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓ ÏL ‰M‰«»»∆»≈¿ƒƒ∆¬ƒ∆«ƒ»«
:¯Ó‡ .ÌBÈÏ ÌBiÓ ˙B¯eÓb ÌÈL Ú·L ¯eÒ‡ - „Á‡∆»»∆«»ƒ¿ƒ¿»«

‰Ê Ï·BÈ28ÌÈMÓÁ ˙L·e Ï·Bi‰ ÈL ¯‡La ¯eÒ‡ - ≈∆»ƒ¿»¿≈«≈ƒ¿«¬ƒƒ
dÓˆÚ29. «¿»

שנים.26) שבע שהוא שמיטה, של שהיא 27)מחזור
השבוע, סוף הוא השבת שיום כשם העבר. לשבוע שייכת
שעברה. השמיטה מחזור סוף היא השמיטה שנת כך

שנה.28) חמישים של מחזור החמישים 29)שהוא ששנת
הבא. לשבוע ולא שעבר ליובל נמנית

.Â‰L ‰˙È‰ Ì‡ ,¯„‡ L‡¯ „Ú ÔÈÈ ‰˙BL È‡L∆¬ƒ∆«ƒ«…¬»ƒ»¿»»»
¯eÒ‡ BÈ‡ - ¯„pLk ˙¯aÚÓ ‡È‰L Ú„È ‡ÏÂ ˙¯aÚÓ¿À∆∆¿…»«∆ƒ¿À∆∆¿∆»«≈»

ÔBL‡¯ ¯„‡ L„Á L‡¯ „Ú ‡l‡30ÛBÒ „Ú ¯„ Ì‡Â . ∆»«……∆¬»ƒ¿ƒ»««
ÈL ¯„‡ ÛBÒ „Ú ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ¯„‡31Ú„È Ì‡Â . ¬»¬≈∆»«¬»≈ƒ¿ƒ»«

L‡¯ „Ú ¯eÒ‡ - ¯„‡ L‡¯ „Ú ¯„Â ˙¯aÚÓ ‰M‰L∆«»»¿À∆∆¿»««…¬»»«…
ÈL ¯„‡32. ¬»≈ƒ

לשבט.30) הסמוך לאדר אלא נתכוון נתכוון 31)שלא כי
שני. אדר סוף וזהו אדר הנקרא כל סוף רבי 32)עד כדעת

סתם". אדר כותב - שני "אדר האומר: שם מאיר

.Ê„Ú' ¯Ó‡L ÔÈa ,ÁÒt‰ „Ú ¯·„a BÓˆÚ ¯ÒB‡‰»≈«¿¿»»««∆«≈∆»««
‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡ - 'ÁÒt‰ „Ú' ¯Ó‡L ÔÈa 'ÁÒt‰ Èt¿≈«∆«≈∆»«««∆«≈»∆»

„·Ïa ÚÈbiL „Ú33ÁÒt‰ ‰È‰iL „Ú :¯Ó‡ Ì‡Â .34- «∆«ƒ«ƒ¿«¿ƒ»««∆ƒ¿∆«∆«
„Ú B‡ ¯Èˆw‰ „Ú :¯Ó‡ .ÁÒt‰ ‡ˆiL „Ú ¯eÒ‡ È¯‰¬≈»«∆≈≈«∆«»«««»ƒ«
- ¯Èˆw‰ B‡ ¯Èˆa‰ ‰È‰iL „Ú :¯Ó‡L B‡ ,¯Èˆa‰«»ƒ∆»««∆ƒ¿∆«»ƒ«»ƒ

.ÚÈbiL „Ú ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡≈»∆»«∆«ƒ«

הפסח.33) הווה.34)לפני שהוא זמן כל משמעו:

.ÁÚe·˜ BpÓfL Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê35ÂÈ„Ú ¯„Â36ÔÈ‡ - ∆«¿»…∆¿«»«¿»«»»≈
È¯‰ - ‰È‰iL „Ú ¯„ Ì‡Â ;ÚÈbiL „Ú ‡l‡ ¯eÒ‡»∆»«∆«ƒ«¿ƒ»««∆ƒ¿∆¬≈

Úe·˜ ÔÓÊ BÏ ÔÈ‡L ÏÎÂ .‡ˆiL „Ú ¯eÒ‡ ‰Ê37ÔB‚k , ∆»«∆≈≈¿…∆≈¿«»«¿
„Ú ¯„pL ÔÈa ÂÈ„Ú ¯„pL ÔÈa ,¯Èˆa‰Â ¯Èˆw‰ ÔÓÊ¿««»ƒ¿«»ƒ≈∆»«»»≈∆»««

ÚÈbiL „Ú ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡ - ‰È‰iL38. ∆ƒ¿∆≈»∆»«∆«ƒ«

התורה 35) בו שקבעה פסח כגון קבוע, זמן להמשכו שיש
ימים. זמנו.36)שבעה הגיע זמן 37)עד להמשכו שאין

הקציר  ימי למשך קבוע זמן שאין בציר או קציר כגון קבוע
לפי  מרובים ופעמים מעטים הקציר ימי שלפעמים והבציר,

השנים. עצמו 38)ברכת את להכניס הנודר בדעת שאין
ולא  שיגיע עד כוונתו ובוודאי לו ידוע בלתי זמן באיסור

יותר.

.ËıÈw‰ „Ú ¯·„a BÓˆÚ ¯ÒB‡‰39„Ú ¯eÒ‡ È¯‰ - »≈«¿¿»»«««ƒ¬≈»«
˙BlkÏk ÒÈÎ‰Ï Ba ¯„pL ÌB˜n‰ ÈL‡ eÏÈÁ˙iL40 ∆«¿ƒ«¿≈«»∆»«¿«¿ƒ«¿»

ÌÈ‡z41¯Èˆ˜ ¯ˆ˜Ï ÌÚ‰ eÏÈÁ˙iL „Ú - ¯Èˆw‰ „Ú . ¿≈ƒ««»ƒ«∆«¿ƒ»»ƒ¿…¿ƒ
ÌÈ¯BÚO ¯Èˆ˜ ‡Ï Ï·‡ ,ÌÈhÁ42„Ú :¯Ó‡Â L¯t . ƒƒ¬»…¿ƒ¿ƒ≈≈¿»««

eÏtÎiL „Ú ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ıÈw‰ ¯·ÚiL43·¯ ÌÚ‰ ∆«¬…««ƒ¬≈∆»«∆¿«¿»»…
‰ˆ˜naL ˙B‡ÏˆÁn‰44ÌÈ‡z Ì‰ÈÏÚ ÔÈLaÈnL ««¿¿»∆«À¿∆∆¿«¿ƒ¬≈∆¿≈ƒ

˙B¯‚B¯b Ì˙BOÚÏ ÌÈ·ÚÂ45ÌÈ˜enˆÂ46ÈÙÏ Ïk‰ . «¬»ƒ«¬»¿¿¿ƒƒ«…¿ƒ
.¯„B ÏL B¯„ ÌB˜Ó¿ƒ¿∆≈

ביד.39) אותן שקוצרים לפי קיץ, ונקרא תאנים, לקיטת זמן
אסור 41)סלים.40) אינו הקיץ, שיהיה עד אמר: ואפילו

השדה. מן להכניסם שיתחילו עד פי 42)אלא על אף
קציר  נקרא אינו חיטים, לקציר קודם הוא שעורים שקציר

חשיבותו. לרוב חיטים, קציר אלא יקפלו.43)סתם
פירות.44) בו לשמור הבית שמאחורי בחצר מיוחד מקום
יבשות.45) שמכניסים 46)תאנים ואחרי מיובשות. ענבים

הבאה. לשנה לשמרן המחצלות מקפלים הפירות

.È„Ú ¯·„a BÓˆÚ ¯Ò‡Â ‰Ú˜aa ¯„pL È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»««ƒ¿»¿»««¿¿»»«
¯‰Ï ‰ÏÚÂ ,ıÈw‰47ÌB˜Ó ÏL ıÈwa ÏkzÒÓ BÈ‡ - ««ƒ¿»»¿«≈ƒ¿«≈««ƒ∆»

ıÈwa ‡l‡ ,ÚÈb‰ ‡Ï Ì‡ ÚÈb‰ Ì‡ ‰zÚ Ba ‡e‰L∆«»ƒƒƒ«ƒ…ƒƒ«∆»««ƒ
CÓBÒ ‡e‰ ÂÈÏÚÂ ,Ba ¯„pL ÌB˜Ó ÏL48Ïk ÔÎÂ . ∆»∆»«¿»»≈¿≈…

‰Êa ‡ˆBik49. «≈»∆

מקדים 47) בבקעה שהקיץ ידוע, והדבר תאנים. קציצת בזמן
על 48)להגיע. אף לעמקים וירד בגליל הקיץ עד "הנודר

בגליל". הקיץ שיגיע עד אסור בעמקים הקיץ שהגיע פי
ולהקל. להיפך הדין הורגלו 49)והוא נדרו במקום שאם

אינו  הקציר עד ונדר סתם" "קציר שעורים לקציר לקרוא
שעורים. קציר לקצור שיתחילו עד אלא אסור

.‡È¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌLb‰ „Ú ¯·„a BÓˆÚ ¯ÒB‡‰»≈«¿¿»»««∆∆¬≈∆»
L„Á L‡¯ Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡e‰L ,ÌÈÓLb‰ ÔÓÊ „Ú«¿««¿»ƒ∆¿∆∆ƒ¿»≈……∆

ÂÏÒk50e„¯È ÔÈa ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓLb‰ ÔÓÊ ÚÈb‰ . ƒ¿≈ƒƒ«¿««¿»ƒ¬≈∆À»≈»¿
¯OÚ ‰Ú·MÓ ÌÈÓL‚ e„¯È Ì‡Â .e„¯È ‡Ï ÔÈa ÌÈÓL‚¿»ƒ≈…»¿¿ƒ»¿¿»ƒƒƒ¿»»»

ÔÂLÁ¯Óa51¯zÓ ‰Ê È¯‰ -52„Ú :¯Ó‡ Ì‡Â . ¿«¿∆¿»¬≈∆À»¿ƒ»««
ÌÈÓLb‰53‡e‰Â .ÌÈÓLb‰ e„¯iL „Ú ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - «¿»ƒ¬≈∆»«∆»¿«¿»ƒ¿

‰iL ‰ÚÈ·¯ ÔÓfÓ e„¯iL54Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡e‰L , ∆»¿ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»∆¿∆∆ƒ¿»≈
ÔÂLÁ¯Óa ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏMÓ dÏ ÔÈÎeÓq‰ ˙BÓB˜Óe¿«¿ƒ»ƒ¿»¿∆¿ƒ¿«¿∆¿»

CÏÈ‡Â55- ÌÈÓLb‰ e˜ÒÙiL „Ú :¯Ó‡Â L¯t Ì‡Â . ¿≈≈¿ƒ≈≈¿»««∆ƒ¿¿«¿»ƒ
Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÁÒt‰ ¯·ÚiL „Ú ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰56 ¬≈∆»«∆«¬…«∆«¿∆∆ƒ¿»≈

d˙BÓk Ì‰L ˙BÓB˜n·e57. «¿∆≈¿»

הגשמים 50) עונת בכירה בשנה אבל מאוחרת, בשנה
עד  שנדר וזה בסמוך. כמבואר מרחשון, בי"ז מתחילה
שלא  ואפילו הגשמים ירידת זמן שיגיע עד משמעו, - הגשם
הרביעה  שהוא ביותר המאוחר לזמן וכוונתו בפועל ירדו

כסלו. חודש ראש שזמנה עונת 51)השלישית שזוהי
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בכירה. בשנה אינם 52)הגשמים בפועל ירדו וכבר הואיל
שמותר. ירדו, ולא שלישית רביעה זמן מהגיע גרועים

שנייה 53) מרביעה שירדו וגם ממש גשמים לירידת כוונתו
- רבים ומיעוט רבים, משמעה "גשמים" שלשון ואילך,

(בשנה 54)שניים. "הבכירה הם: רביעה זמני שלושה
בשלושה  - הבינונית במרחשון; עשר בשבעה - מוקדמת)
רביעה  כסלו. חודש בראש (המאוחרת) האפילה בו; ועשרים
רובץ: תרגום ומרביצו. העפר משכיב שהמטר שם על -

עדיין 55)רובע. במרחשון בי"ז גשמים ירדו אם אבל
שנייה  לרביעה כוונתו הגשמים" "עד ואמר: הואיל אסור,
הרביעה  זמן והגיע גשמים ירדו לא אם זאת ובכל כנ"ל.
אין  כי מותר, זה הרי כסלו, חודש ראש שהא השלישית
עד  בפירוש: אמר אם אלא הפסח שיעבור עד לאסרו

הגשמים". כליל.56)"שיפסקו הגשמים פסקו שאז
ופירש 57) בהם הנודר ישראל, ארץ כמו לגשמים שצריכים

ובבל, מצרים למעט הפסח, שיעבור עד אסור זה הרי כנ"ל,
קודם  מותר יהיה בהם הנודר כך, כל למים צריכים שאינם
ט  הלכה לעיל נתבאר וכבר פסיקתם. לזמן בהתאם  לכן
על  שאף להעיר, וראוי הנודר". של נדרו מקום לפי ש"הכל
ראשונה  רביעה שזמן יוסי, כרבי רבינו פוסק נדר שלעניין פי
הגשמים  את שואלים אין ולדבריו, מרחשון, בי"ז הוא

במרחשון. מי"ז אלא ומטר") טל "ותן (תפילת:

.·ÈÔÈ‡L :dÏ ¯Ó‡Â ÔÂLÁ¯Óa BzL‡ ˙‡ ¯Èc‰L ÈÓƒ∆ƒƒ∆ƒ¿¿«¿∆¿»¿»«»∆≈
ÈÏ ˙È‰ z‡58Ô‡kÓ59˙È·Ï ÈÎÏz Ì‡ ÁÒt‰ „ÚÂ «¿∆¡≈ƒƒ»¿««∆«ƒ≈¿ƒ¿≈

BÏ ˙B‰Ï ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ˙BkÒ „ÚÂ ÌBi‰Ó CÈ·‡»ƒ≈«¿«À¬≈¬»≈»
„iÓ60CÏz ‡nL ‰¯Êb ,61ÁÒt‰ ÈÙÏ ‰ÎÏ‰ Ì‡Â . ƒ»¿≈»∆»≈≈¿ƒ»¿»ƒ¿≈«∆«

‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ÁÒt‰ ÈÙÏ d˙B‡ ‰p‰Ó ‡e‰ È¯‰Â62. «¬≈¿«∆»ƒ¿≈«∆«¬≈∆∆
ÁÒt‰ ¯·Ú63È‡z‰ CÏ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,64‰Ê È¯‰ - »««∆«««ƒ∆»««¿«¬≈∆

B¯„a ÔÈlÁ ‚‰Ï ¯eÒ‡65‰‰˙Â CÏzL dÁÈp‰Ïe66, »ƒ¿…Àƒ¿ƒ¿¿«ƒ»∆≈≈¿≈»∆
¯„pL BÓk ‚Á‰ „Ú ¯eq‡ da ‚‰B ‡l‡67ÏÚ Û‡Â , ∆»≈»ƒ«∆»¿∆»«¿««

¯·ÚL ÔÓÊ ¯eq‡a ¯„p‰ ‰ÏzL Èt68‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ∆»»«∆∆¿ƒ¿«∆»«¿≈…«≈
ÁÒt‰ ¯Á‡ ‰ÎÏ‰ Ì‡Â .‰Êa69‰¯eÒ‡ dÈ‡ - »∆¿ƒ»¿»«««∆«≈»¬»
BÏ ˙B‰lÓ70. ƒ≈»

לא 60)מעכשיו.59)משלי.58) שעדיין פי על אף
יחל.61)הלכה. לא משום: למפרע עובר בעלה ונמצא

מהנה 62) אם נדרו על ועובר הדירה שהרי לוקה בעלה
כלל. נדרה לא שהרי לוקה אינה היא אבל אותה,

אותה.63) והינה הפסח לפני שהלכה העונש 64)אחרי
הפסח. לפני להנהותה שלא עליה שהדירה 65)שהטיל

הסוכות. עד אביה לבית לילך נדרו 66)לא שחילל מאחר
אביה  לבית לילך להניחה לא עליו נאסר הפסח, לפני והנהה
גם  אותה יהנה שלא שנייה, כפיה לה לפסוק ועליו החג, עד
אמצעי  כי יחל", "לא על ויעבור תלך שלא כדי הפסח, אחרי
עליה, הנאתו איסור אלא מהליכתה, למנעה בידו אין אחר
לעבור  שלא חובתו ידי יצא עליה, נודר שהוא זה, ובנדר

יחל. לא על תלך.67)עוד לפני 68)שלא הנאה איסור
איסור  לנהוג עליו ועדיין נדרו, את פוטר זה אין הפסח,

על 69)בנדרו. עבר שלא נמצא הפסח, קודם הנהה ולא
תנאו. את חילל ולא אסורה 70)נדרו, שעדיין פי על אף

שנית  לכפותה עליו מחמירים אין נדרו, מחמת החג עד לילך

ע  ולא הואיל לו, תיהנה ולא שלא הראשונה, הכפייה על בר
הפסח. לפני הנהה

.‚ÈdÏ ¯Ó‡71‚Á‰ „Ú ÈÏ ˙È‰ z‡ ÔÈ‡L :72Ì‡ »«»∆≈«¿∆¡≈ƒ«∆»ƒ
„iÓ ˙B‰Ï ‰¯eÒ‡ - ÁÒt‰ „Ú CÈ·‡ ˙È·Ï ÈÎÏz73. ≈¿ƒ¿≈»ƒ««∆«¬»≈»ƒ»

d˙B‡ ‰p‰Ó ‡ˆÓÂ ÁÒt‰ ÈÙÏ ‰ÎÏ‰ Ì‡Â74È¯‰ - ¿ƒ»¿»ƒ¿≈«∆«¿ƒ¿»¿«∆»¬≈
‚Á‰ „Ú B˙È‰a ‰¯eÒ‡Â .‰˜BÏ ‰Ê75CÏÈÏ ˙¯zÓe . ∆∆«¬»«¬»»«∆»À∆∆≈≈

ÁÒt‰ ÚÈb‰MÓ ‰È·‡ ˙È·Ï76. ¿≈»ƒ»ƒ∆ƒƒ««∆«

הפסח.71) לפני 73)הסוכות.72)לפני תלך שמא גזירה
יחל. לא משום למפרע עובר ונמצא בידיו 74)הפסח

תנאי.75)ובהסכמתו. על עברה פי 76)שהרי על אף
לילך  אסורה אינה הפסח, לפני והלכה תנאו על שעברה
ומשהגיע  הפסח, עד אלא לילך הדירה לא כי הפסח, אחרי
שלא  לילך, למנעה מקום ואין ואיננו נדרו זמן עבר הפסח
שלא  הדירה הקודמת שבהלכה בעוד בנדרו חולין ינהוג
להניחה  בנדרו חולין לנהוג לו ואסור הסוכות, חג עד לילך
הלך  תנאו שזמן פי על אף הסוכות, עד אביה לבית לילך

ונגמר.

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
מתי 1) עד קיים, נדרו מאימתי נדר למי ויודע שנדר קטן

שומרת  נדריה, מפיר מי מאורסה נערה בתו, נדרי מפיר האב
חכמים  תלמידי דרך נדריהן, מפיר מי האב בחיי ויתומה יבם

בנותיהם. נדרי בהפרת

.‡˙a ‰pË˜e ,„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ ÌÈzL Ôa ÔË»̃»∆¿≈∆¿≈»»¿∆»¿«»«
ÔÈa ,e¯„ B‡ eÚaLpL ,„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ ˙Á‡««∆¿≈»»¿∆»∆ƒ¿¿»¿≈

¯q‡ È¯„2Lc˜‰ È¯„ ÔÈa3ÔÈ˜„Ba -4ÔÈÏ‡BLÂ Ô˙B‡ ƒ¿≈ƒ»≈ƒ¿≈∆¿≈¿ƒ»¿¬ƒ
e¯„ ÈÓ ÌLÏ ÔÈÚ„BÈ Ì‡ .Ô˙B‡5eLÈc˜‰ ÈÓ ÌLÏe »ƒ¿ƒ¿≈ƒ»¿¿≈ƒƒ¿ƒ
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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¿«»¿«¿∆¿≈¿»»

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"dxVr zg` zA dPhwE ,cg` mFie dpW dxVr miYW oA ohẅ¨¤§¥¤§¥¨¨§¤¨§©¨©©©¤§¥
Excp F` ErAWPW ,cg` mFie dpW. .oil`FWe ozF` oiwcFA ¨¨§¤¨¤¦§§¨§§¦¨§£¦

Excp in mWl oircFi m` .ozF`." ¨¦§¦§¥¦¨§

עד  אחד) ויום י"א (בת - י"ב שנת מתחילת קטנה כלומר,
(בן  י"ג שנת מתחילת בן וקטן אחד; ויום י"ב בת שנעשית

אחד. ויום י"ג בן שנעשה עד אחד) ויום י "ב
זו  שנה בתחילת . . שנדרו הרי "כיצד, זו: בהלכה וממשיך
אחר  נדר ונדרו נדרן, ונתקים יודעין ונמצאו אותן ושאלו
ואין  יתקיים. ואח"כ בדיקה צריכין זו שנה בסוף אפילו
צריכין  אינן השנה בתחילת יודעין ונמצאו הואיל אומרין

כולה". הזו השנה כל אותן בודקין אלא בדיקה
בגמרא  שהרי זה" לו מאין יודע "איני משנה הכסף והקשה
(יום) ל' דבדקנא היכא . . סד"א לי למה י"ב "כל נאמר:

ומשמע ולא קמ"ל". ליבדוק לא תו אימא להפלות ידעה
להפלות  ידעה אם הא להפלות, ידעה שלא משום הטעם
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גורס  הי' שרבינו "ואפשר ומסיים: בדיקה, שוב צריכה אין
ל' דבדקנא ליבדוק וידעה היכא לא תו אימא להפלות

קמ"ל".
היא רבינו דגירסת "ונראה הרדב"ז כתב להפלות וידע וכן

וכי  קשה האחרת לגירסא שהרי נכונה" גירסא וזו . . וכו'
להפלות  ידע לא שנה בתחילת להפלות ידע שלא מפני
השנה  כל בודקים שאמר התנא קמ"ל ומאי השנה בסוף
יודעין  ש"נמצאו שאע"פ טובא קמ"ל הרמב"ם גירסת ולפי
שיודע  החזקה על אותו מעמידין אין השנה" בתחלת

זו. שנה בסוף אפילו בדיקה שוב צריך אלא להפלות
"נבדקים  בפירוש הרמב"ם כתב המשניות שבפירוש אלא
שלשים  ישאלום אם . . במחשבתינו עולה הי' . . י"ב כל

ומצאם הענין שלא יום אין אמר חקירתם נסתלקה יבינו
ידעה  "ולא הגירסא היתה הרמב"ם אצל שגם ומכאן כן"

להפלות".
השנה" כל "שבודקין הגמרא שאמרה שמה תירץ במאירי
נדרו  כך ואחר ידעו ולא . . בתחלה בדקו שאפילו הכוונה
וכן  וידעו, למדו שמא יודעין, ואינן נבדקו כבר אומרין אין
ונתקיים  וידעו השנה בתחלת יודעין נמצאו אפילו בהפך

ל  אלא אותם מקיימין אין נדרו ואח"כ בדיקה".נדרם אחר
היא  שהגירסא שאף הרמב"ם בדעת לומר אפשר ועפ"ז

ל' דבדקנא היכא . . "סד"א להפלות"ולא כדלפנינו ידעא
יודעין  נמצאו שאפילו בהיפך גם הוא בדיקה חיוב דין הרי
אין  נדרו, ואח"כ נדרם ונתקיים וידעו השנה בתחלת
הדין  הרמב"ם שכתב ומה בדיקה. אחר אלא אותן מקיימין

נמצאו ל"אפילו בנוגע שבזה יודעין רק מכיון הטעם י"ל "
מהרדב"ז). (וכנ"ל יותר גדול חידוש

נפשך: ממה שהרי (לכאורה) מספיק אינו זה תירוץ אבל,
מאוד  גדול חידוש הוא יודעין") נמצאו ("אפילו הדין  באם

הגמרא. אותו הזכירה לא מדוע הגמרא (כנ"ל) שאין וכיון
ידעה  ש"אם מהכס"מ) (כנ"ל מובן זה, חידוש אומרת
כיון  בדיקה" תו צריך לא השנה) (התחלת להפלות

להפלות". ש"יודע חזקתו על אותו שמעמידים
המהדורות  שתי בין שינוי עוד בהקדים יובן בזה והביאור

נדרים". "עונת מהי בענין
עונת  מתחילה קמא) (מהדורא הנפוץ המשניות לפירוש
אחד  ויום "א מגיל בנקבה - הגדלות שלפני בשנה הנדרים
"יודעים  האם נבדקים נדריהם שאז אחד ויום י"ב בן ובזכר

ראשונים). ועוד רש"י שיטת היא (וכן נדרו" מי לשם
שתים  "ואחר וכתב הרמב"ם שינה בתרא במהדורא משא"כ
ואע"פ  קיימין ונדריהן נשאלין אינן לזכר וי"ג לנקבה עשרה
לקמן  פוסק וכן נדרים" עונת היא "וזו ומסיים: קטנים שהם
. . אחד ויום שנה י"ב בת והבת אחד ויום שנה י"ג בן "הבן

כו'". נדרים ונדריהם קיימין דבריהן

גרסינן  האם המהדורת שתי בין השינוי שגם לומר ויש
תלוי  - להפלות" ידעה "ולא או להפלות" "ידעא בגמ':

נדרים". "עונת מהי הנ"ל השיטות בשתי
"חזקה" גדר כלל שייך אין הרמב"ם לשיטת בזה: והביאור
שכך  "מוחזק" שהדבר הוא "חזקה" כי קטן" ל"דעת בנוגע
לו  אין כי בשכלו "חוזק" שייך ללא קטן אצל אבל ישאר,

שהחלטתו דעת  גדול של מתכונותיו אחת שהרי אמיתית
משתנה. אינה השכלית מסקנתו או

יודעין  ונמצאו הואיל אומרין "ואין הרמב"ם פוסק ולכן
את  אותן בודקין אלא בדיקה, צריכין אין השנה בתחלת
פלוגתא) בה (שאין פשוטה סברה זוהי כי כולה" השנה כל

החזקה  על להעמיד אפשר אי .שבזה
להפלות" ידעה "ולא שבגמרא הגירסאות ב' שבין והחילוק

לפרש: יש להפלות" "וידעה או
ל' דבדקנא . . "סד"א שבגמ' להפלות ולאהגרסא ידעה

היא  נדרים שעונת לשיטה מתאימה ליבדוק" לא תו אימא
נודרין) מי לשם (ויודעים לקטן י"ג ושנת לקטנה י"ב שנת
מאשר  זה בדין גדול יותר חידוש ישנו זו שיטה לפי כי -
יודעין  ש"נמצאו אע"פ השנה" כל אותן ש"בודקין בדין

(כדלקמן). השנה" בתחלת
לנקבה  י"ב "אחר היא נדרים" ש"עונת השיטה לפי משא"כ

) לזכר" שאם כמסקנת וי"ג לקס"ד מקום אין הרי הרמב"ם)
- לבדוק יצטרכו לא שוב להפלות" ידעה ולא . . "בדקנא
. "סד"א נפוצה הלא הגירסא לנקוט הרמב"ם מוכרח ולכן

. . דבדקנא להפלות".וידעה.
נדרים" ש"עונת כדיעה להכריע הרמב"ם טעם לבאר ויש
נפלא  חידוש ישנו בנדרים כי גדלות, לגיל כשהגיע רק היא
שיה  התורה ע"פ המותר דבר להתפיס ליהודי כח שיש

הנאסר. הדבר על קדושה שחלה ועד כקרבן, נאסר
רק  ששייכים לקרבנות ביחס אפילו חידש ישנו ובזה
הראויים  ודומם) (וצומח חיים בעלי של מסויימים במינים
הנדר  להתפיס יכול בנדרים משא"כ המזבח, ע"ג להקרב

טמא. בדבר ואפילו דבר בכל
שבו  הנדרים בענין שדווקא והיפוכו, דבר זה בענין ונמצא
התורה  אומרת המצוות), משאר (יותר כח תוספת נדרשת
את  לפעול יכול התורה, לכל שייך שאינו קטן שאפילו
לאיש". סמוך "מופלא רק הוא אפילו הנדור הדבר קדושת
שהגיע  לקטן בנוגע זה לחידוש שדיו הרמב"ם לומד ולכן
לומר  אין אבל בגרות, סמני בו חסרים ורק גדלות לגיל
יכול  להפלות" ה"יודע שנה י"ב שבן גדול יותר עוד חידוש

הגבלות. בלי שכזו קדושה לפעול כבר
הוא  וכן אחרונים (ולכמה ראשונים כמה לדעת ואעפ"כ,
נדר  הוא (שנדרו לאיש" הסמוך ש"מופלא הרמב"ם) דעת

להפלות. ויודע א' ויום י"ב בן פירושו מהתורה)



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

mixcpקטז zekld - d`ltd xtq - lel` `"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

כך  על צדק" ה"צמח ביאור פי על יובן הדבר וביאור
הוא  הקרבנות ענין "כי בקרבנות כמו הגבלות אין שבנדרים

שהיא התורה גזירת ע"פ קדש העליונה",החכמהשנעשה
שהיא  ממדריגה קדושה נמשכת נדרים ע"י משא"כ

מ"ח  כילמעלה "איש הכתוב בלשון ומרומז יפליא כמה".
מלשון  "יפליא" שנקראת ממדריגה באים שנדרים - לנדור"

דתורה. מחכמה שלמעלה "פלא"
בישראל  ישנו התורה) מחכמת למעלה (להגיע לזה והכח
ישראל  שבין שהקשר כיון - לתורה שקדמו זה מצד
אע"פ  "ישראל [שלכן מתורה ונעלה עמוק הוא לקב"ה
שדיברו  הנדרים בענין מתבטא וזה הוא"] ישראל שחטא
ההגבלות  ללא רצונו כפי קדושה פועל יהודי של

כדלעיל. שבקרבנות
ונעשה  שהגדיל קודם עוד לנדרים הכח ביהודי יש  ולכן
עם  קשורים שהנדרים כיון התורה מצוות בשאר מחוייב

לתורה. "קודם" שהוא כפי מציאותו
להפלות) (יודע לאיש" הסמוך ב"מופלא החידוש וזהו
שנעשה  אחרי בו שנשלמת הדעת מעלת כאן נוגע שאין
זה  שבזמן "להפלות" היכולת אצלו שיש אלא - גדול
שלמעלה  (שבנשמה) "פלא" של המדריגה בו נכנסת

גלוי. באופן מהחכמה
.f oniq d`ltd xtq zekln oii

כלשון 2) להם, המותרים דברים לאכול עצמם על שאסרו
לעיל  וכמבואר נפשו" על אסר "לאסר ג) ל, (במדבר הכתוב

ה"א. בו,3)פ"א, חייבים שאינם בקרבן עצמם שחייבו
וכמבואר  עולה, קרבן להביא עלי הרי הקטן שאמר כגון

ה"ב). (שם לידור 5)חוקרים.4)לעיל צריך שהנודר
לה'". נדר ידור כי "איש שם): (במדבר ככתוב שמים, לשם
אחד, בתינוק "מעשה אמרו: ד ל, מטות פ' זוטא ובספרי
אמר  קרדומי. הקדשתי רבי! לו: אמר עקיבא. ר' לפני שבא
אל  רבי! לו: אמר הקדשת, וללבנה לחמה שמא בני, לו:
צא  לי: אמר אלה, את שברא למי אלא הקדשתי לא תתיגע,

נדרים". נדריך שאין 6)בני, ואע"פ מה: נדה במס' משנה
הבת  ואין אחד, ויום שנה י"ג לו שיהיו עד גדול נעשה הבן
אחד, ויום שנה שתיםֿעשרה בת שתהיה עד גדולה נקראת
תורה, גילתה נדרים לענין ה"א? פ"ב, אישות בהל' כמבואר
כגדולים  הם הרי להתבגרותם סמוך זה לגיל הגיעו שאם
נדר". יפליא כי "איש ב) כז, (ויקרא שנאמר קיים, ונדרם
נדר  מי לשם (לפרש) להפלות יודע שאם חכמינו : קיבלו
שבתורה, מצוות לשאר גדול אינו שעדיין אע"פ קיים, נדרו

ב:). ותמורה סב. (נזיר ה"ד בסמוך שהרי 7)וכמבואר
שם). (נדה הם ה"ב.8)קטנים בסמוך כמבואר

.·BÊ ‰L ˙lÁ˙a eLÈc˜‰ B‡ e¯„pL È¯‰ ?„ˆÈk9, ≈«¬≈∆»¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ«»»
Ô˙B‡ eÏ‡LÂ10e¯„Â ,Ô¯„ Ìi˜˙Â ,ÔÈÚ„BÈ e‡ˆÓÂ ¿»¬»¿ƒ¿¿¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿»¿»¿

¯Á‡Â ‰˜È„a ÔÈÎÈ¯ˆ - BÊ ‰L ÛBÒa elÙ‡ ,¯Á‡ ¯„∆∆«≈¬ƒ¿»»¿ƒƒ¿ƒ»¿««
ÔÈÚ„BÈ e‡ˆÓÂ ÏÈ‡B‰ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .Ìi˜˙È Ck»ƒ¿«≈¿≈¿ƒƒ¿ƒ¿¿¿ƒ

ÔÈ˜„Ba ‡l‡ ;‰˜È„a ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ‰M‰ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ««»»≈¿ƒƒ¿ƒ»∆»¿ƒ
dlk Bf‰ ‰M‰ Ïk ˙‡ Ô˙B‡11. »∆»«»»«À»

לקטנה.9) ואחתֿעשרה לקטן, ידעו 10)שתיםֿעשרה אם
נדרו. מי במשנה 11)לשם לשינוי בקשר שם, נדה

נבדקה  שאפילו בגמ': הסבירו שתיםֿעשרה", כל "ובודקים
רבינו  וגירסת השנה. סוף עד בדיקה צריכה השנה בתחילת
כגירסת  ולא להפלות", וידעה שלשים דבדקנא "היכא שם:

(רדב"ז). להפלות" ידעה "ולא שלפנינו הספרים

.‚e‡ ÔÈÚ„BÈ :e¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰f‰ ÔÓf‰ Ì„…̃∆«¿««∆««ƒ∆»¿¿ƒ»
¯„ Ô‰È¯„ ÔÈ‡ - eLc˜‰ ÈÓ ÌLÏe e¯„ ÈÓ ÌLÏ¿≈ƒ»«¿¿≈ƒƒ¿«¿≈ƒ¿≈∆∆∆

Lc˜‰ ÔLc˜‰ ÔÈ‡Â12Ôa‰ ‡ˆÓpL ,‰f‰ ÔÓf‰ ¯Á‡Â . ¿≈∆¿≈»∆¿≈¿«««¿««∆∆ƒ¿»«≈
ÌÈzL ˙a ˙a‰Â ,„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ LÏL Ôa∆¿∆¿≈»»¿∆»¿«««¿≈
e‡ ÔÈ‡ :e¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ ,„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ∆¿≈»»¿∆»««ƒ∆»¿≈»
Ô‰È¯·c - eLc˜‰ ÈÓ ÌLÏe e¯„ ÈÓ ÌLÏ ÔÈÚ„BÈ¿ƒ¿≈ƒ»«¿¿≈ƒƒ¿«¿ƒ¿≈∆

ÔÈÓi˜13ÌÈ¯„ Ô‰È¯„Â Lc˜‰ ÔLc˜‰Â ,14ÏÚ Û‡Â . «»ƒ¿∆¿≈»∆¿≈¿ƒ¿≈∆¿»ƒ¿««
˙B¯ÚO ÈzL e‡È·‰ ‡lL Èt15‡È‰ BÊÂ .16ÌÈ¯„ ˙BÚ ƒ∆…≈ƒ¿≈¿»¿ƒ«¿»ƒ

ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰17. »¬»¿»»

שבועות 12) הל' ולעיל שם). נדה (משנה הם קטנים שהרי
טעם  ויודעים שנשבעו "קטנים רבינו: כתב ה"ז פי"ב,
לעמוד  אותם כופים חייבים שאינם אע"פ השבועה,
קלות  ינהגו שלא כדי עליהם ולאיים לחנכם כדי בדבריהם,
רלג  יו"ד בשו"ע כמבואר בנדרים, הדין וכן בשבועה". ראש

א. כשוטים 13)סעיף נחשבים ואינם הם גדולים שכבר
שוטה  ואין דעת, לכלל לבוא סופם כי נדר) נדרם (שאין
נדה  (משנה וכו' הקברות בבית והלן כסותו המקרע אלא

וברש"י). מהבן,14)שם, להתבגר ממהרת הבת נמצאת
שנתן  מלמד, - הצלע את ה' "ויבן שם: בגמרא דרשו וכן
בפירוש  ורבינו מבאיש". יותר באשה יתירה בינה הקב"ה
פחותות  נדרים לעונת הנקבה "ושני מוסיף: שם המשנה
ברוב". האיש מחיי קצרים חייהן להיות הזכר, משני

(לשון 15) שיער" להבאת הידועים במקומות בגוף, "למטה
הרע"ב  שדעת להעיר ויש ה"א). פ"ב, אישות, בהל' רבינו
שתי  כשהביאו אלא קיימים נדריהם שאין שם, במשנה
שתי  הביא לא "אם שם: הגמרא לשון וכמשמעות שערות,
שם, למשנה בפירושו רבינו דעת היא וכן הוא" קטן שערות,
ונראה, הם". קטנים עדיין שערות, שתי יביאו "אם האומר:
לוקה  הנודר שאין עונש, לעניין אלא שם רבינו נתכוון שלא
בדבריו  וכמבואר שערות, שתי שיביא עד נדרו חילול על
שלא  אע"פ קיים, הוא הרי נדרו תחולת לעניין אבל שם,
בזה  נמשך ורבינו המשנה). (מרכבת שערות שתי הביא

מיאון. בהלכות הלכותֿגדולות בעל גם 16)אחרי מוסב
הנזכרים  אחתֿעשרה, בת וקטנה שתייםֿעשרה, בן קטן על

ה"א. שם:17)לעיל פירש ורש"י קה: ויבמות סה. בגיטין
וכו'. נבדקים" נדריה נערותה לפני אחת שנה נדרים, "עונת
אלא  אמור, נדרים" "עונת המונח שאין מדבריו, משמע
י"ב  לשנת משהגיעה אבל גדלותה. לשנות הגיעה כשלא
נדרים" "עונת מטעם ולא הגדולות, כשאר קיים נדרה

מיוחדת.
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.„ÏÈ‡B‰18,ÔÈÓi˜ Ô‰È¯„ - ÌÈÏB„b‰ ÈLÏ eÚÈb‰Â ƒ¿ƒƒƒ¿≈«¿ƒƒ¿≈∆«»ƒ
eOÚ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ÔÈÓÈÒ e‡È·‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…≈ƒƒ»ƒ«¬«ƒ…«¬
‡ÏÙn‰L ,‰¯Bz È¯·cÓ ‰Ê ¯·„Â .¯·c ÏÎÏ ÌÈÏB„‚19 ¿ƒ¿»»»¿»»∆ƒƒ¿≈»∆«À¿»

LÈ‡Ï CeÓq‰20BLc˜‰21¯„ B¯„Â Lc˜‰22ÏÚ Û‡ . «»¿ƒ∆¿≈∆¿≈¿ƒ¿∆∆««
eÚaL B‡ Ô¯„ eÏlÁ Ì‡ ,ÔÈÓi˜ Ô‰È¯„pL Ètƒ∆ƒ¿≈∆«»ƒƒƒ¿ƒ¿»ƒ¿¿
ÈzL e‡È·ÈÂ eÏÈc‚iL „Ú ,ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - eÙÈÏÁ‰Â¿∆¡ƒ≈»ƒ«∆«¿ƒ¿»ƒ¿≈

˙B¯ÚO23. ¿»

התחלת 18) כאן אין התימנים, בכת"י וכן ר"מ רומי, בדפוס
המתחילה  הקודמת, ההלכה דברי עם מחובר אלא הלכה.

וכו'. נדרים עונת היא וזו לפרק 19)במילים: שהגיע מי
הכתוב  מלשון נודרים, מי לשם ולפרש להפלות הראוי זמן
לבן  י"ג במלאות וזה נדר". יפליא כי "איש ב) כז, (ויקרא

להפלות. עדיין יודע שאינו אע"פ לבת, סמוך 20)וי"ב
שערות. שתי הביא לא שעדין גדול, בדפוס 21)לכלל

הקדש. הקדשו מה 22)ר"מ: - יפליא כי "איש מו. נדה
יודע  שאינו שאע"פ שנה, י"ג בן לרבות איש? לומר תלמוד
יודע  - מופלא מפרש: שם ורש"י קיימים". נדריו להפליא,
לכלל  לבוא סמוך שהוא - לאיש סמוך נדר, מי לשם לפרוש
שערות, להביא ראוי שהוא זמן קודם אחת שנה גדול,
והשוה  י"ג. שנת כל - ובתינוק י"ב, שנת כל - בתינוקות

הט"ו. פ"א, ערכין הל' גדולים 23)לקמן נעשים אינם כי
וכמבואר  שערות, שתי ויביאו שיגדלו עד עונשים לענין

מו:. בנדה

.‰eLÈc˜‰L Lc˜‰‰ ÔÓ ‰‰Â ÏB„b‰ ‡·e eLÈc˜‰ƒ¿ƒ»«»¿∆¡»ƒ«∆¿≈∆ƒ¿ƒ
‰˜BÏ -24BÓk ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈ¯„ Ì‰È¯„pL ÌeMÓ , ∆ƒ∆ƒ¿≈∆¿»ƒƒ«»¿

e¯‡aL25. ∆≈«¿

ומשלם 24) שלוקה בזדון ההקדש מן הנהנה כל כדין שם,
מ"לא  ואזהרתו ה"ג, פ"א מעילה בהל' כמבואר שפגם, מה
יב, (דברים תדור" אשר נדריך וכל בשעריך... לאכול תוכל
הקדשים, מן לנהנה אזהרה שזוהי חכמינו קיבלו - יז)

שם. הסמוך 25)כמבואר שהמופלא הקודמת, בהלכה
כט:. נזיר וראה תורה. מדין הקדש הקדישו לאיש

.ÂÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ ÌÈzL ˙aL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆«¿≈∆¿≈»»¿
·‡‰ ˙eL¯a ‰˙È‰ ‡lLa ?ÔÈÓi˜ ‰È¯„ „Á‡26B‡ ∆»¿»∆»«»ƒ¿∆…»¿»ƒ¿»»

elÙ‡ ,·‡‰ ˙eL¯a ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÏÚa‰ ˙eL¯aƒ¿«««¬»ƒ»¿»ƒ¿»»¬ƒ
‰¯Ú ‡È‰ È¯‰Â ‰ÏÈc‚‰27¯ÙÓ ‰È·‡ -28‰È¯„ Ïk ƒ¿ƒ»«¬≈ƒ«¬»»ƒ»≈≈»¿»∆»

Ïk :¯Ó‡pL ;BÚÓL ÌBÈa Ú·MzL ˙BÚe·L ÏÎÂ¿»¿∆ƒ»«¿»¿∆∆¡«»
.¯ÓB‚Â d˙‡ ‰È·‡ ‡È‰ Èk ,¯ÓB‚Â ‰È¯Ò‡Â ‰È¯„¿»∆»∆¡»∆»¿≈ƒ≈ƒ»ƒ»…»¿≈

לקמן 26) כמפורש ונתגרשה, שנשאת או שבגרה כגון
בסמוך.27)הכ"ה. שערות 28)מפורש שתי משהביאה

חדשים  ששה עד נערה תקרא שנה, שתיםֿעשרה בת והיא
ומעלה, חדשים הששה תשלום יום ומתחילת גמורים,

ה"ב). פ"ב, אישות (הל' בוגרת תיקרא

.Ê¯b·zL „Ú ?¯ÙÓ ‰È·‡ È˙Ó „ÚÂ29BÈ‡ - ‰¯‚a . ¿«»«»ƒ»≈≈«∆ƒ¿«»¿»≈
dÏ ¯ÙÓ30‰ÓÏ‡ ¯„k ‰È˙BÚe·Le ‰È¯„ Ïk È¯‰Â , ≈≈»«¬≈»¿»∆»¿∆»¿≈∆«¿»»

dLÙ ÏÚ ‰¯Ò‡ ¯L‡ Ïk :Ô‰a ¯Ó‡pL ,‰Le¯‚e¿»∆∆¡«»∆…¬∆»¿»««¿»
.¯ÓB‚Â¿≈

בית 29) "בנעוריה יז) ל, (במדבר ככתוב ע. בנדרים משנה
שם). (רש"י בבגרותה ולא - בנעוריה יקום 30)אביה"

עליה.

.Á?‰È˙BÚe·Le BzL‡ È¯„ ÏÚa‰ ¯ÙÓ È˙ÓÈ‡Óe≈≈»«≈≈«««ƒ¿≈ƒ¿¿∆»
‰tÁÏ ÒkzMÓ31‰pL¯‚iL „Ú ÌÏBÚÏ ¯ÙÓ ‡e‰Â . ƒ∆ƒ»≈«À»¿≈≈¿»«∆¿»¿∆»
d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbÈÂ32˜ÙqÓ ˙L¯‚Ó ‰˙È‰ .33¯ÙÈ ‡Ï - ¿«ƒ««≈¿»»»¿»¿…∆∆ƒ»≈…»≈

dÏ34È‡z ÏÚ Ëb dÏ Ô˙ .35ÔÓÊ ¯Á‡Ï B‡36‡Ï - »»«»≈«¿«¿««¿«…
ÌÈ˙ÈaL ÌÈÓia ¯ÙÈ37dÏÚa ˙nL ‰ÚÓML ÈÓ ÔÎÂ . »≈«»ƒ∆≈»«ƒ¿≈ƒ∆»¿»∆≈«¿»

Ìi˜ dÏÚa È¯‰Â ˙‡OÂ38da ‡ˆBiÎÂ39ÏÚa‰ ÔÈ‡ - ¿ƒ»«¬≈«¿»«»¿«≈»≈«««
‰È¯„ ÔÈ¯ÙÓ ÔB¯Á‡‰ ‡ÏÂ ÔBL‡¯‰40È·iÁÓ ‰˙È‰ . »ƒ¿…»«¬¿≈ƒ¿»∆»»¿»≈«»≈

ÔÈÂ‡Ï41È·iÁÓ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,42‰È¯„ ¯Ù‰Â ,‰OÚ »ƒ¿≈»ƒ«≈«»≈¬≈¿≈≈¿»∆»
ÔÈ¯ÙeÓ el‡ È¯‰ -43. ¬≈≈»ƒ

הוא 31) זה ויחוד עמה, ויתייחד ביתו, לתוך שיביאנה
שנינו  וכן ה"א). פ"י, אישות (הל' לחופה כניסה הנקרא
לרשותו", שתיכנס עד מיפר הבעל "אין עג:) (נדרים במשנה
נדרה... אישה בית "ואם יאֿיג) ל, (במדבר בתורה כמפורש

הפרם". לא 32)אישה ועדיין שליח בידי שלחו שאם
רלד  ליו"ד (ש"ך לה להפר בעלה עוד יכול לידה, הגט הגיע

ו). קרוב 33)ס"ק ספק הרבים, ברשות גט לה שזרק כגון
הי"ג. פ"ה, גירושין בהל' כמבואר לה. קרוב ספק לו

שם,34) החכמים כדעת עד. בגיטין הברייתא ממשמעות
כיון  מנמק: והרדב"ז מגורשת". ואינה "מגורשת האומרים:
להפר, יכול ואינו תתגנה אם לו איכפת לא גט, לה שנתן
כמבואר  נפש, עינוי בו שאין נדר כל להפר יכול שאינו כשם

ה"א. פי"ב, מגורשת,35)לקמן תהיה התנאי כשיתקיים
ה"א. פ"ח, גירושין הל' ראה נתקיים. לא ועדיין

לאחר 36) אלא בו תתגרשי ולא גיטך, זה הרי לה: שאמר
יום. הסופית 37)שלשים לתחולתו הגט נתינת שבין
עד.). ודינה 38)(גיטין לפנינו חי בא הראשון שבעלה

ה"ה. פ"י, גירושין בהל' כמבואר ומזה, מזה לצאת
בטל 39) הראשון מבעלה גיטה ונמצא לאחר, שנשאת כגון

ה"ז). פירשו 40)(שם צ: שם ובגמרא פז: ביבמות משנה
כדי  אלא אינו הבעל ע"י נדרים הפרת עיקר שכל הטעם,
ותתגנה. תתגנה זה ובמקרה בעלה, על תתגנה שלא

אישות 41) בהל' המנויות חברותיה ושאר לכהן, גרושה כגון
ה"ז. ואדומי 42)פ"א, מצרי או גדול, לכהן בעולה כגון

הקידושין  אלה ובכל ה"ח) (שם שני ודור ראשון דור
בהן  תופסין קידושין שאין כריתות לחייבי בניגוד תופסין,
וי"ד. הי"ב, פ"ד, אישות הל' ראה אשתו, נקראות ואינן

זוטא"43) ב"ספרי אמרו וכן ה"ג. פ"ב, יבמות תוספתא
לומר? תלמוד מה יפרנו, ואישה יקימנו "אישה יד מטות
וכו'. הדיוט" לכהן גרושה... גדול, לכהן אלמנה לרבות
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
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.Ë‰Ò¯‡Ó ‰¯Ú44ÌÚ ·‡‰ ‡l‡ ‰È¯„ ¯ÙÓ ÔÈ‡ - «¬»¿…»»≈≈≈¿»∆»∆»»»ƒ
ÏÚa‰45BÈ‡ - Bc·Ï „Á‡‰ ¯Ù‰ Ì‡Â .„Á‡k «««¿∆»¿ƒ≈≈»∆»¿«≈
¯ÙeÓ46Ì„˜ d¯„ ÏÚ ‰¯·ÚÂ ,Bc·Ï ÏÚa‰ ¯Ù‰ . »≈≈«««¿«¿»¿»«ƒ¿»…∆

‰˜BÏ dÈ‡ - ·‡‰ ¯ÙiL47. ∆»≈»»≈»»

לחופה.44) נכנסה לא ועדיין הארוס.45)שנתקדשה
איש 46) "בין אמרו: סח. שם ובגמרא סז. בנדרים משנה

מאורסה  לנערה מכאן - יז) ל, (במדבר לבתו אב בין לאשתו
משמע  שם: הרא"ש ומפרש נדריה" מפירים ובעלה שאביה
והבעל  האב שרשות מדבר, הכתוב אחת שבאשה להם,
שותפים  ששניהם מפירים, כאחד ושניהם עליה, שולטים
"בנעוריה  הפסוק: בסוף כמודגש מדבר, הכתוב ובנערה בה,

שם. לרבינו המשנה פירוש והשווה אביה". שם 47)בית
הנדר, מכל האיסור חצי ומסיר הנדר, מקליש שהבעל סח.
שם  הסוגיא מסקנת וכן כבתחילה. חמור הנדר נשאר ולא
אם  הואֿהדין סח. שם הר"ן וכתב הלל, בית עלֿפי סט.

לוקה. אינה נדרה, על ועברה לבדו האב היפר

.È¯czL ÏÎÂ .‰È·‡ ˙eL¯Ï ‰¯ÊÁ - Òe¯‡‰ ˙Ó48- ≈»»»¿»ƒ¿»ƒ»¿…∆ƒ…
Ò¯‡˙zL Ì„˜ ‰È‰Lk ¯ÙÓ ·‡‰49¯Á‡ ·‡‰ ˙Ó . »»≈≈¿∆»»…∆∆ƒ¿»≈≈»»««

¯ÙÓ ÏÚa‰ ÔÈ‡ - B˙BÓ ¯Á‡ ‰¯„Â ,‰Ò¯‡˙pL50; ∆ƒ¿»¿»¿»¿»««≈«««≈≈
‰tÁÏ ÒkzL „Ú BzL‡ È¯„ ¯ÙÓ ÏÚa‰ ÔÈ‡L51. ∆≈«««≈≈ƒ¿≈ƒ¿«∆ƒ»≈«À»

הארוס.48) מות והואֿהדין 49)לאחר ה"ו. לעיל כמבואר
ומת  ושתק, הארוס ושמע הארוס שמת קודם נדרה אפילו
כמבואר  לבדו, להפר ויכול לאב רשות נתרוקנה ביום, בו
ל, (במדבר שנאמר ע. בנדרים מבואר והטעם הט"ז. להלן
במשמע, (קידושין) הוויות שתי לאיש" תהיה היו "ואם ז)
האירוסין  שלפני כשם לראשונה, שניה, הויה קודמי השווה
השניים, האירוסין קודמי אף לבדו, מיפר האב הראשונים
נדרים  ואפילו לבדו, מיפר האב הראשון, הארוס כשמת

שם. כמבואר הראשון, לארוס הארוס 50)שנראו "שאין
ע. ובנדרים הי"ח). (להלן האב = בשותפות" אלא מיפר
שנאמר: לבעל", רשות נתרוקנה לא האב "מת אמרו:
מרשות  תצא לא - נערה שהיא זמן כל אביה, בית בנעוריה
(ר"ן  אביה בית אלא לה נשאר ולא האב מת ואפילו אביה,

מיפר 51)שם). הבעל אין מותו, "אחר התימנים: ובכת"י
שאין  ה"כ, להלן וראה לחופה" שתיכנס עד רשתו נדרי

שנשאת. אחר ארוסתו נדרי מיפר הבעל

.‡È‰Òe¯‡ ‰¯Ú52ÚÓL ‡ÏÂ ‰È·‡ ÚÓLÂ ,‰¯„pL «¬»¬»∆»¿»¿»«»ƒ»¿…»«
Ba ¯Á‡Ï ‰Ò¯‡˙Â ,ÌBia Ba ‰L¯b˙Â ,dÒe¯‡¬»¿ƒ¿»¿»«¿ƒ¿»¿»¿«≈

ÌBia53ÔÈ¯ÙÓ ÔB¯Á‡‰ dÏÚ·e ‰È·‡ - ‰‡ÓÏ elÙ‡ , «¬ƒ¿≈»»ƒ»«¿»»«¬¿≈ƒ
‰˙‡ˆÈ ‡lL ÈtÓ ;ÔBL‡¯ Òe¯‡ ÈÙa ‰¯„pL ‰È¯„¿»∆»∆»¿»ƒ¿≈»ƒƒ¿≈∆…»»¬»
,·‡‰ ˙eL¯a ‡È‰ ÔÈ„ÚL ,˙Á‡ ‰ÚL dÓˆÚ ˙eL¯Ïƒ¿«¿»»»««∆¬«ƒƒƒ¿»»

‰¯Ú ‡È‰L ÈtÓ54. ƒ¿≈∆ƒ«¬»

ביום 52) לה מיפר היה לבדה אביה נתארסה, לא ואילו
מז. אות לעיל כמבואר למחר,53)שמעו, נתארסה אם כי

פי"ב, לקמן וראה שמעו. יום למחרת להפר יכול האב אין
זה 54)הי"ז. וכל עב.). (נדרים לאחר נישאה לא וגם

ארוסה  שמע אבל נדרה, את הראשון הארוס שמע כשלא
הארוס  בשותפתו אפילו להפר יכול האב אין ונתגרשה,

לה, היפר ולא ששמע אחר הארוס גירשה אם כי האחרון.
אין  ארוסה לה ומשהקים נדרה, לה הקים כאילו הוא הרי
לא  ואם הי"ז. להלן וכמבואר כלום, מועילה אביה הפרת
לפני  נדרה את שמע אפילו מת, אלא הראשון הארוס גירשה
להלן  כמבואר לה, להפר לבדו אביה יכול ושתק, מותו
מפירים  האחרון וארוסה אביה ביום, בו נתארסה ואם הט"ז.
לאיש  תהיה היו "ואם שנאמר עא. בנדרים כמבואר נדרה,
יכולים  ראשון, לארוס שנראו נדרים אפילו עליה" ונדריה

(כסףֿמשנה). לה להפר האחרון וארוסה אביה

.·ÈdÏ ¯Ù‰ ‡ÏÂ ‰¯„pL ‰‡eOp‰ ‰M‡‰ Ï·‡¬»»ƒ»«¿»∆»¿»¿…≈≈»
BÈ‡ - ÌBia Ba d¯ÈÊÁ‰Â ,ÌBia Ba dL¯‚Â ,dÏÚa«¿»¿≈¿»«¿∆¡ƒ»«≈

¯Ù‰Ï ÏBÎÈ55¯Á‡ dÓˆÚ ˙eL¯Ï ‰˙‡ˆÈ È¯‰L ; »¿»≈∆¬≈»»¬»ƒ¿«¿»««
‰¯„pL56‰zÚ ‡È‰Â B˙eL¯a ‰¯„pL Èt ÏÚ Û‡ . ∆»¿»««ƒ∆»¿»ƒ¿¿ƒ«»

- ÌÈ˙Èa dÓˆÚ ˙eL¯Ï ‰˙vÈÂ ÏÈ‡B‰ ,B˙eL¯·ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ¿«¿»≈»«ƒ
‰È¯„ eÓi˜˙57. ƒ¿«¿¿»∆»

להלן 55) (ראה הם כשתיקה גירושין תאמר אם ואפילו
יכול  אינו אחת, שעה עצמה לרשות שיצאה מכיון - הי"ז)

בפעם 56)להפר. שמשנישאה להפר, יכול אינו אביה וגם
שהוסברה  וכפי פט. בנדרים (משנה מרשותו יצאה הראשונה

עב.). שם שקדמו 57)בגמרא נדריה מיפר הבעל ואין
(כסףֿמשנה). לנישואיו

.‚È‡ÏÂ ‰È·‡ ÚÓL ‡ÏÂ ,‰¯„pL ‰Ò¯‡Ó ‰¯Ú«¬»¿…»»∆»¿»¿…»«»ƒ»¿…
¯Á‡Ï elÙ‡ ,ÌÈ¯Á‡Ï ‰Ò¯‡˙Â ‰L¯b˙Â ,dÏÚa«¿»¿ƒ¿»¿»¿ƒ¿»¿»«¬≈ƒ¬ƒ¿««
ÔÈ¯ÙÓ - ÔB¯Á‡‰ ÏÚa‰Â ·‡‰ ÚÓLiLk ,ÌÈÓÈ ‰nk«»»ƒ¿∆ƒ¿«»»¿«««»«¬¿≈ƒ
ÚÓL ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,ÔBL‡¯‰ Òe¯‡ ÈÙa ‰¯„pL ‰È¯„¿»∆»∆»¿»ƒ¿≈»»ƒƒ¿…»«

ÔBL‡¯‰ Òe¯‡‰ Ì˙B‡58. »»»»ƒ

שיש 58) ידע לא שהרי הנדר, כהיקם נידונים הגירושין אין
לה  להפר יכולים שמע, לא אביה וגם והואיל להפר, לו
עב. נדרים הש"ס כדברי ימים, כמה לאחר אפילו כשישמעו
שמח, (אור נמי" ימים מאה לאחר "אפילו שמע: לא אם
אם  אבל מה), ס"ק רלד ליו"ד הגר"א בביאור קדמו וכבר
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
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קיט mixcp zekld - d`ltd xtq - lel` `"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

סט. שם כמבואר לאב, להורישו חשובה ואינה הבעל זכות
ממלא  הוא הרי שני, ארוס כשישנו אבל ביתֿהלל. עלֿפי
עא. שם (ר"ן קיים הראשון וכאילו הראשון, הארוס מקום

ברדב"ז). לאחר 63)וכן הארוס מת אם לומר צורך ואין
הוא  וכדאי הארוס חלק כלֿכך נחלש שלא ושתק, ששמע
לעיל  (לחםֿמשנה שיפרוהו האחרון ולארוס לאב להורישו

הי"א).

.ÂË˙ÓÂ ¯Ù‰Â ÔBL‡¯ Òe¯‡ ÚÓL64ÚÓL Ck ¯Á‡Â , »«»ƒ¿≈≈»≈¿««»»«
ÌBia Ba ¯Á‡Ï ‰Ò¯‡˙Â ,·‡‰65Òe¯‡‰ ÌÚ ‰È·‡ - »»¿ƒ¿»¿»¿«≈«»ƒ»ƒ»»

ÔB¯Á‡‰66.‰È¯„ ÔÈ¯ÙÓ »«¬¿≈ƒ¿»∆»

ההפרה 64) כל נגמרה שלא כיון הבעל, הפרת נתבטלה
הנדר 65)בימיו. ששמע האב אין למחר, נתארסה אם כי

שמיעה, ביום אלא הפרה אין כי מחר, לה להפר יכול היום
התארסה  אפילו אזי למחר, עד אביה שמע לא אילו אבל
(רדב"ז). נדריה מפירים האחרון הארוס עם אביה למחר,

להלן 66) כמבואר נדריה, להפר יכול אינו לבדו האב אבל
עא.) (נדרים ביתֿהלל בדברי ומקורו רבינו. בדברי הי"ט
להפר  יכול שאינו רבינו וסובר להפר". יכול "אין שאמרו:
האב  ואין הנדר, הוקלש הבעל, ע"י שהופר שאחרי לבדו.
עם  אבל זכיה. בו תפסה לא קלישותו שמרוב לירשו, יכול
מקום  כממלא השני את שרואים מיפר, הוא שני ארוס
נראה  וכן נט. אות לעיל כאמור חי, הוא וכאילו הראשון

ל. ס"ק רלד יו"ד הגר"א ביאור מדברי

.ÊËÌBia Ba ˙Óe ,Òe¯‡‰ ÚÓL ‡ÏÂ ‰È·‡ ÚÓL»«»ƒ»¿…»«»»≈«
¯Ù‰Â Òe¯‡‰ Ìb ÚÓML B‡ ,Òe¯‡‰67˜˙ML B‡68 »»∆»««»»¿≈≈∆»«

ÌBia Ba ˙Óe69‰˜B¯˙ -70·‡Ï ˙eL¯71ÏBÎÈ ·‡‰Â , ≈«ƒ¿¿»¿»»¿»»»
¯Ù‰Ï72Ìi˜Â Òe¯‡‰ ÚÓL .73B‡ ,ÌBia Ba ˙Óe ¿»≈»«»»¿ƒ≈≈«

ÂÈ¯Á‡lL ÌBia ˙Óe ˜˙LÂ ÚÓML74ÏBÎÈ ·‡‰ ÔÈ‡ - ∆»«¿»«≈«∆¿«¬»≈»»»
¯Ù‰Ï75. ¿»≈

ביום.67) קיים.68)בו ולא היפר הספיק 69)לא ולא
מפר  היה קיים היה אילו ויתכן, שמת. עד דעתו לה לגלות

לו. גרמה שמיתתו אלא יום, התימנים:70)באותו בכת"י
מה  כל לחברו ונותן שקו המריק כאדם = נתרוקנה חזרה.
שהיתה  זכות כל לאב והוריש ריק נשאר הבעל כן שבתוכו,

סח.). לנדרים (רא"ש בה סח.71)לו נדרים ברייתא
(ביאור 72) הארוס שמת לפני ושמע הואיל לבדו, אפילו

כשלא  הקודמת, בהלכה אבל לא). ס"ק רלד ליו"ד הגר"א
הואיל  לבדו, להפר יכול אינו הארוס מות לאחר האב שמע
כדי  בו אין הארוס, בחיי להפרה ראוי זה נדר היה ולא

סח:). שם הרא"ש, (ע"פ לאב זכותו אישר.73)להוריש
שהרי 74) בנדרה, לו ונוח בהפרתו, רוצה שאינו דעתו גילה

ולא  היום שעבר ומכיון שמעו, ביום אלא להפר איֿאפשר
קיומו. זהו - הפרת 75)היפר ואין הארוס, קיימו שהרי

ואפילו  סח:). (נדרים הארוס הקמת במקום מועילה האב
לאחר  מועילה, הפרתו אין שמעו, ביום אתמול האב היפר

היום. סוף עד שתיקתו ע"י הארוס הקמת שהתבררה

.ÊÈÌ‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ÚÓML ¯Á‡ Òe¯‡‰ dL¯b≈¿»»»««∆»«¬≈∆»≈ƒ
ÔB¯Á‡‰ ÏÚa‰ ÌÚ ·‡‰ ¯ÙÈÂ ‰˜È˙Lk ÔÈLe¯b‰«≈ƒƒ¿ƒ»¿»≈»»ƒ«««»«¬

ÌBia Ba Ò¯‡iL76Òe¯‡ ÌiwL BÓk ÔÈLe¯b‰ B‡ , ∆≈»≈««≈ƒ¿∆ƒ≈»
ÔBL‡¯77ÌÈ¯„p‰ eÓi˜˙ ¯·kL ,78. ƒ∆¿»ƒ¿«¿«¿»ƒ

רשות 76) נתרוקנה שהרי ביום, בו תתארס כשלא לבדו, או
(לחםֿמשנה). יוכל 77)האב שלא הארוס שיודע מכיון

זה  הרי הגירושין, קודם היפר ולא הגירושין, אחר לה להפר
ובר"ן). עא: (נדרים קיים האב 78)כאילו הפרת ואין

נפשטה  לא זו שבעיה ומתוך הארוס, קיום במקום מועילה
ואפילו  להחמיר, בו והולכים תורה ספק זה הרי שם, בגמרא
ספק  מכח עמו, להפר יכול האב אין ביום בו הארוס החזירה
גירשה, ואח"כ כששמע זה וכל שם. בגמרא כמבואר זה,

הי"ג. לעיל דינה מבואר שמע, ואח"כ גירשה אבל

.ÁÈÚÓL79ÚÓL Ck ¯Á‡Â ,·‡‰ ˙Óe dÏ ¯Ù‰Â ·‡‰ »«»»¿≈≈»≈»»¿««»»«
·‡‰ ˙eÓiL Ì„˜ ÏÚa‰ ÚÓL elÙ‡ ,ÏÚa‰80‡Ï - «««¬ƒ»««««…∆∆»»»…

¯Á‡ ÌÏBÚÏ ¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ,ÏÚaÏ ˙eL¯ ‰˜B¯˙ƒ¿¿»¿«««¿≈»¿»≈¿»««
˙eÙzLa ‡l‡ ¯ÙÓ Òe¯‡‰ ÔÈ‡L ;·‡‰ ˙BÓ81. »»∆≈»»≈≈∆»¿À»

ארוסה.79) שהיה 80)בהיותה אע"פ להפר, הספיק ולא
שעה. באותה להפר סח:).81)ראוי (שם ובחייו האב עם

לבעל, רשות נתרוקנה ולא הפרתו, בטלה האב שמת ומכיון
שאביה  אע"פ אביה, בית - אביה" בית "בנעוריה שנאמר:
מיפר  בעלה לחופה, משנכנסה אבל ע.). (שם קיים אינו
לעיל  כמבואר נערה, היא ואפילו כך, אחר שתדור נדריה

האב. מרשות מוציאים שהנישואין ה"ח,

.ËÈÚÓL Ck ¯Á‡Â ,˙Óe dÏ ¯Ù‰Â Òe¯‡ ÚÓL»«»¿≈≈»≈¿««»»«
·‡‰82¯Ù‰Â ·‡‰ ÚÓML B‡ ;83Ì„˜ ÏÚa‰ ˙Óe ,dÏ »»∆»«»»¿≈≈»≈«««…∆

ÚÓLiL84,el‡ ÌÈ¯„ ¯Ù‰Ï ÏBÎÈ Bc·Ï ·‡‰ ÔÈ‡ - ∆ƒ¿«≈»»¿«»¿»≈¿»ƒ≈
ÔBL‡¯ Òe¯‡Ï e‡¯pL85Òe¯‡ ˙eÙzLa ‡l‡ , ∆ƒ¿¿»ƒ∆»¿À»»

ÔB¯Á‡‰86ÌBia Ba ‰Ò¯‡˙ Ì‡ ,87e¯‡aL BÓk ,88. »«¬ƒƒ¿»¿»«¿∆≈«¿

הט"ו.82) לעיל הנדר,83)מבואר את החליש הפרתו ועם
כך. ידי על נגרע הבעל של חלקו צורך 84)ואפילו ואין

להורישו  הוא יכול שבוודאי מת, ואח"כ שמע אם לומר
ס. אות לעיל וכמבואר השני, כיון 85)לארוס עא. נדרים

ולהורישם  להתפיסם כדי בהם אין האב, הפרת עם שנחלשו
לאב". רשות "נתרוקנה כאן: אומרים אין ולפיכך לאב,

הראשון.86) מקום כממלא נידון האחרון הארוס שם.
הי"ד. לעיל יוכל 87)וכמבואר לא למחר, נתארסה אם כי

ההפרה  כל להיות שצריכה להפר, הארוס עם להצטרף אביה
עם  היום הארוס הפרת תצטרף ואיך אחיד, שמיעה ביום
שמע  ואפילו הי"ז, פי"ב, לקמן ראה אתמול, האב הפרת
אלא  הפרה שאין היום, להפר יוכל לא ושתק, אתמול האב

(רדב"ז). שמיעה והט"ו.88)ביום הי"ד לעיל

.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
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לו.89) ונשאת מרשות 90)לחופה יצאה כבר ומשנשאת
ואילך, מנישואין שתידור מה אלא לה מיפר ואינו אביה,

ה"ח. לעיל הפרה 91)כמבואר לה תועיל ולא הואיל
אביה. מרשות משיצאה נשואיה, אלה 92)לאחר אפילו

הכ"א. בסמוך וכמבואר כלל, עליהם שמעתי שלא

.‡ÎÔÎÂ93ÏÚa‰94¯ÓB‡ B˙eL¯Ï Òkz ‡lL „Ú , ¿≈««««∆…ƒ»≈ƒ¿≈
dÏ95ÈÒkz ‡lL „Ú CÈzÒ¯‡MÓ z¯„pL ÌÈ¯„ Ïk : »»¿»ƒ∆»«¿¿ƒ∆≈«¿ƒ«∆…ƒ»¿ƒ

ÔÈ¯ÙeÓ Ô‰ È¯‰ È˙Èa CB˙a96È¯„ ¯ÙÓ ÏÚa‰L . ¿≈ƒ¬≈≈»ƒ∆«««≈≈ƒ¿≈
Ì˙B‡ ÚÓL ‡lL Èt ÏÚ Û‡ BzL‡97. ƒ¿««ƒ∆…»«»

מחובר 93) והכל הלכה, התחלת כאן אין התימנים בכת"י
תקנה  אין הבעל הפרת בלי שהרי ובצדק, הקודמת, להלכה

ת"ח.94)לנדריה. מה 95)כשהוא א"כ לומר. דרכו
וגם  אביה על גם מוסב חכמים" תלמידי "דרך רבינו: שכתב

בעלה. עב:96)על נדרים כמבואר 97)משנה האב, וכן
תמצא  "אם עג. שם שאמרו ממה גם שם. הגמרא בסוגיית
היא  שכך משמע וכו' שמיעה" בלא מיפר בכל לומר
תמצא  אם שאמרו: מקום שכל הגאונים, כשיטת ההלכה,
פי"ב  לקמן וראה (רדב"ז). ההלכה, שכך סימן וכו' לומר

(פר  לשמוע שהראוי מעכבת הי"ג, השמיעה אין לחרש) ט
בו.

.·ÎÏÚa‰ ÈÁeÏL ÌÚ ·‡‰ CÏ‰98ÈÁeÏL eÎÏ‰L B‡ »«»»ƒ¿≈«««∆»¿¿≈
ÔÈ¯ÙÓ dÏÚ·e ‰È·‡ ÔÈ„Ú - ÏÚa‰ ÈÁeÏL ÌÚ ·‡‰»»ƒ¿≈«««¬«ƒ»ƒ»«¿»¿≈ƒ

‰È¯„99ÏÚa‰ ÈÁeÏLÏ ·‡‰ ¯ÒÓ .100e¯ÒnL B‡ ¿»∆»»«»»ƒ¿≈«««∆»¿
,¯Ù‰Ï ÏBÎÈ ·‡‰ ÔÈ‡ - ÏÚa‰ ÈÁeÏLÏ ·‡‰ ÈÁeÏL¿≈»»ƒ¿≈«««≈»»»¿»≈

B˙eL¯Ó ˙‡ˆÈ È¯‰L101¯Ù‰Ï ÏBÎÈ ÏÚa‰ ‡ÏÂ ,102, ∆¬≈»»≈¿¿…«««»¿»≈
ÔÈÓ„Bwa ¯ÙÓ ÏÚa‰ ÔÈ‡L103e¯‡aL BÓk ,104. ∆≈«««≈≈«¿ƒ¿∆≈«¿

בעלה.98) לבית להביאה או 99)שבאו שהאב עוד שכל
פט.). (נדרים מרשותו יצאה לא עדיין עמה, שלוחיו

עמה.100) הלך אין 101)ולא ושוב לשלוחיו, כשמסרה
לה  מיפר לבדו בעלה בדרך, נדרה ואם (שם). בה זכות לו

ה"ב. פכ"ב, אישות הל' והשווה נדריה 102)(רדב"ז).
מסירתה. לפני נישואיה.103)שנדרה קודם שנדרה מה

אין 104) והחזירה וגירשה עכשיו נדרה אם וכן ה"כ. לעיל
"הרי  מט. כתובות וראה הי"ב. לעיל כמבואר הפרה, לה
נתגרשה... או בדרך ונתארמלה הבעל... לשלוחי האב שמסר
יכול  אינו שוב אביה, מרשות אחת שעה שיצאתה כיון
התוספות  וכפירוש לאב, רשות נתרוקנה לא כלומר, להפר"

שם.

.‚ÎÌ·È ˙¯ÓBL105¯Ó‡Ó dÓ·È da ‰OÚ elÙ‡ ,106, ∆∆»»¬ƒ»»»¿»»«¬»
˙Á‡ ‰Ó·ÈÏ „Á‡ Ì·È elÙ‡Â107È¯„ ¯ÙÓ BÈ‡ - «¬ƒ»»∆»ƒ»»««≈≈≈ƒ¿≈

‰ÈÏÚ ‡B·iL „Ú BzÓ·È108. ¿ƒ¿«∆»»∆»

לאחיו 105) זקוקה והיא בנים בלא בעלה שמת אשה
על 106)להתייבם. היבם יבוא שלא סופרים, "מדברי

וזהו  בפרוטה... עדים שני בפני אותה שיקדש עד יבמתו
ה"א). פ"ב, יבום בהל' רבינו (לשון מאמר" הנקרא

נשים 107) שם אין וכן זה, יבם אלא אחרים אחים שם שאין
ליבם  בהחלט זקוקה שהיא באופן זו, אלא להתייבם אחרות

"שאין 108)זה. עקיבא רבי וכדעת עד. נדרים משנה

כשם  מיתה) יתחייב עליה הבא (שזר ליבם גמורה היבמה
חייב  רעהו, ארוסת על (שהבא לאישה" גמורה שהארוסה
יניא  אישה שמוע ביום "ואם בה: קורא אני ואין מיתה),
- למאמר ואשר אישה. זה שאין נדרה", את והפר אותה

הבאה. בהלכה בסמוך מבואר

.„ÎÂÈÁ‡Ï ‰Ò¯‡Ó ‰¯Ú BzÓ·È ‰˙È‰109Ìi˜ ‰È·‡Â »¿»¿ƒ¿«¬»¿…»»¿»ƒ¿»ƒ»«»
˙Á‡k ‰È¯„ ÌÈ¯ÙÓ ‰È·‡Â Ì·i‰ ÔÈ‡ -110‡l‡ , ≈«»»¿»ƒ»¿≈ƒ¿»∆»¿««∆»

¯czL Ïk ¯ÙnL ‡e‰ Bc·Ï ·‡‰111da ‰OÚ elÙ‡Â . »»¿«∆≈≈»∆ƒ…«¬ƒ»»»
¯Ó‡n‰ ÔÈ‡L ;‰Ò¯‡Ó ‰¯Úk dÈ‡ - ¯Ó‡Ó Ì·i‰«»»«¬»≈»¿«¬»¿…»»∆≈««¬»

¯eÓb ÔÈ˜ dÓ·Èa ‰B˜112e¯‡aL BÓk ,113. ∆«¿»»ƒ¿»»¿∆≈«¿

לחופה.109) לכנסה הספיק שלא נערה 110)המת, כדין
אביה 111)המאורסה. לרשות וחזרה הארוס מת שהרי

שלא  מתוך קיים, שהיבם ואע"פ ה"י. לעיל וכמבואר לגמרי,
רשות  ונתרוקנה שאינו, כמי זה הרי גמור, קנין עדיין קנאה
אביה  יכול שלא הזכירו לא שם שבמשנה תדע, לאביה.
דיבורֿהמתחיל  עה. שם בר"ן וראה (כסףֿמשנה). לה להפר
אבל  לאחיו, מאורסה כשהיתה זה וכל בזה. שנסתפק כשם,
אביה, מרשות לגמרי יצאה שכבר ומת, לאחיו נשואה היתה
כמבואר  נערה, היא ואפילו לעולם לרשותו חוזרת אינה

הכ"ה. לפטרה 112)בסמוך או נדריה, להפר או ליורשה
אלא  התורה מן ביבמה קנין שאין חליצה, בגט אח"כ

ליבמות 113)בביאה. ברש"י וראה ה"א. פ"ב יבום בהל'
לא  והתורה אח, באשת תופסין קידושין אין "שהרי נב.
המצוות, כסדר אלא נכרית כאשה ליעשות לו היתירתה

רחמנא". בה כתבה וביאה

.‰Î‰È·‡ d‡ÈO‰L ‰¯Ú114B‡ ‰ÓÏ‡˙Â «¬»∆ƒƒ»»ƒ»¿ƒ¿«¿¿»
ÈiÁa ‰ÓB˙Èk BÊ È¯‰ - ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ‰L¯b˙ƒ¿»¿»ƒ«ƒƒ¬≈ƒ»¿«≈

·‡‰115Èt ÏÚ Û‡Â ‰È¯„ ¯ÙÓ ‰È·‡ ÔÈ‡Â , »»¿≈»ƒ»≈≈¿»∆»¿««ƒ
‰¯Ú ‡È‰ ÔÈ„ÚL116. ∆¬«ƒƒ«¬»

לגמרי.114) אביה מרשות חוזרת 115)יצאה ואינה
נדריה. להפרת אביה פט:116)לרשות בנדרים משנה

אם  "וכן הי"ב: פ"ג אישות הל' והשווה שם. ובגמרא
אין  אביה... בחיי נתגרשה או ונתאלמנה אביה השיאה

לעולם. בה רשות לאביה

.ÂÎ‰È·‡ ‰È¯„ eÚÓL ‡ÏÂ ,‰¯„pL ‰Ò¯‡Ó ‰¯Ú«¬»¿…»»∆»¿»¿…»¿¿»∆»»ƒ»
‰¯‚aL „Ú dÏÚ·e117ÈiÁa ‰ÓB˙È ˙ÈOÚpL „Ú B‡ «¿»«∆»¿»«∆«¬≈¿»¿«≈

·‡‰118‰È¯„ È¯‰ -119ÏÚa‰ ÔÈ‡Â ;ÌÈÓi˜120ÏBÎÈ »»¬≈¿»∆»«»ƒ¿≈«««»
‰È·‡ ˙eL¯Ó ˙‡ˆÈ È¯‰L ,¯Ù‰Ï121BnÚ ¯ÙÓ ‡e‰L ¿»≈∆¬≈»»≈¿»ƒ»∆≈≈ƒ

˙eÙzLa122ÏÚa‰ ˙eL¯Ï ‰ÒÎ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,123. ¿À»«¬«ƒ…ƒ¿¿»ƒ¿«««

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
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החזירה  ביום בו ונתגרשה ביום בו "נדרה הקודמת: במשנה
שמשנה  עב. שם בגמרא והעמידו להפר" יכול אינו ביום, בו
ושוב  אביה מרשות ויצאה הנישואין, מן בגרושה מדברת זו
בשותפות  אלא מיפר שאינו להפר, יכול הארוס אין נתארסה

רלד  ליו"ד הגר"א (ביאור לה).האב ס"ק

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
מפיר,1) שהבעל הנדרים וטיב מפיר שהאב הנדרים סוג

הפרת  לבינה, שבינו לדברים נפש עינוי נדרי בין ההבדל
או  האב שתיקת בהם, נאסרה ולא חלו לא שעדיין נדרים

שמיעתו. כיום הנדר ידיעת יום לצערה, כדי הבעל

.‡ÌÈ¯„p‰ Ïk2;BÚÓL ÌBÈa ¯ÙÓ ·‡‰ ˙BÚe·M‰Â »«¿»ƒ¿«¿»»≈≈¿»¿
‰È¯Ò‡Â ‰È¯„ Ïk :¯Ó‡pL3ÏBÎÈ BÈ‡ ÏÚa‰ Ï·‡ . ∆∆¡«»¿»∆»∆¡»∆»¬»«««≈»

LÙ ÈepÚ Ô‰a LiL ˙BÚe·Le ÌÈ¯„ Ïk ‡l‡ ¯Ù‰Ï4, ¿»≈∆»»¿»ƒ¿∆≈»∆ƒ∆∆
dÈ·Ï BÈaL ÌÈ¯·„a Ô‰L B‡5B‡ ‰ÚaLpL ÔB‚k , ∆≈ƒ¿»ƒ∆≈¿≈»¿∆ƒ¿¿»

ÏÁÎz ‡lL ‰¯„6ËM˜˙z ‡lL B‡7ÔÈa :¯Ó‡pL ; »¿»∆…ƒ¿…∆…ƒ¿«≈∆∆¡«≈
BzL‡Ï LÈ‡8. ƒ¿ƒ¿

האב 2) שבין דברים ואינם נפש, עינוי בהם אין ואפילו
חילק 3)לבתו. ולא יקום". לא נפשה, על אסרה "אשר

האשה  נדרי בהפרת שהדגיש כדרך לנדר, נדר בין הכתוב
נפש, לענות . . . נדר "כל יד): (שם, בה שנאמר בעלה ע"י
ז. אות להלן בביאורנו וראה יפרנו". ואישה יקימנו אישה

וכדומה.4) יין תשתה לא או היום תאכל שלא נדרה כגון
עט:).5) לנדרים (רא"ש לבינה בינו איבה הגורמים דברים
"כחלת 6) מ) כג, (יחזקאל ככתוב כחול, בצבע עיניה את

עדי". ועדית מנוולת.7)עיניך תיראה שלא מקפיד ובעלה
עט:).8) (נדרים לבינה" שבינו נדרים מיפר שהבעל "מלמד

ב'ירושלמי' וכן קנה, אות מטות פ' שב'ספרי' להעיר, וראוי
- לבתו אב בין לאשתו איש "בין דרשו: ה"א, פי"א  נדרים
נפש  עינוי בהם שיש נדרים אלא מיפר אינו הבעל מה
שיש  נדרים אלא מיפר אינו האב אף לבינה, שבינו ונדרים
סותר  זה ולכאורה לבינה". שבינו ונדרים נפש עינוי בהם
ללא  בתו נדרי כל את להפר יכול שהאב רבינו, דעת את
זה  שדרש השיב: לוני"ל לחכמי בתשובתו ורבינו הגבלה,
שמעון" רבי 'ספרי' ש"סתם שמעון, רבי לפי אלא אינו
כך, סובר היה התלמוד ואם יחיד, דברי והם פו.) (סנהדרין
משני  באחד מקום בשום מצינו ולא זה, מזכיר היה
בהפרת  אלא זה חילוק שיזכירו בתוספתא ולא התלמודים
שדבר  מציין, משנה' ה'כסף ומרן האב. בהפרת ולא הבעל
ב'ירושלמי' אמרו בפירוש שהרי בהשגחה, שלא נכתב זה
שבינו  ודברים נפש עינוי נדרי אלא מיפר האב שאין (הנ"ל)
שדרשת  רבינו, את מצדיק המשנה' וב'מרכבת לבינה.
מאורסה, נערה על מכוונת הנ"ל הירושלמי וכן ה'ספרי',
הכתוב, הקישם זה ולענין נדריה, מפירים וארוסה שאביה
להפר. יכול לא אביה אף להפר, יכול הארוס שאין נדר שכל
אביה  ברשות והיא ארוסה שאינה בנערה מדבר רבינו אבל
הרא"ש  דעת אולם נדריה. כל מיפר הוא ולפיכך לגמרי,
בזה, שוים והבעל שהאב סח.) (שם הר"ן וכן עט.) (נדרים
וראה  לבינה, ובינו נפש עינוי נדרי אלא מפירים שאינם

קיֿקיא. ס"ק רלד סי' ליו"ד הגר"א בביאור

.·ÌÈ¯·„Ï LÙ ÈepÚ Ô‰a LiL ÌÈ¯„ ÔÈa ‰Óe«≈¿»ƒ∆≈»∆ƒ∆∆ƒ¿»ƒ

¯ÙÓ - LÙ ÈepÚ Ô‰a LiL ÌÈ¯„p‰L ?dÈ·Ï BÈaL∆≈¿≈»∆«¿»ƒ∆≈»∆ƒ∆∆≈≈
ÌÈ¯Á‡ Ï‡Â BÓˆÚ Ï‡9BÓˆÚÏ - dÈ·Ï BÈaLÂ ; ∆«¿¿∆¬≈ƒ¿∆≈¿≈»¿«¿

¯ÙÓ BÈ‡ ÌÈ¯Á‡ÏÂ ,¯ÙÓ10. ≈≈¿«¬≈ƒ≈≈≈

מופר.9) נדרה לאחרים, ונשאת בעלה גירשה שאפילו
ולאחרים". לעצמו "מיפר התימנים: נדרים 10)ובכת"י

להלן. וכמבואר ב. עט,

.‚¯Oa ÏÎ‡Ï ‡lL ‰¯„ ?„ˆÈk11,dÏ ¯ÙÓ - ≈«»¿»∆…∆¡…»»≈≈»
ÌÏBÚÏ Ì„‡ Ïk ÌÚ ÏÎ‡Ï ˙¯zÓ ‰È‰˙Â12‰¯Ò‡ . ¿ƒ¿∆À∆∆∆¡…ƒ»»»¿»»¿»

LÈÓLz ‰ÈÏÚ13B˜ÏÁ ¯ÙÈ - ÌÏBÚaL Ì„‡ Ïk14, »∆»«¿ƒ»»»∆»»»≈∆¿
‡È‰ È¯‰ - ‰pL¯‚È B‡ ˙eÓiLÎe ,ezLnLÓ ‰È‰˙Â¿ƒ¿∆¿««¿¿∆»¿»¿∆»¬≈ƒ

Ì„‡ Ïk LÈÓL˙a ‰¯eÒ‡15‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .16. ¬»¿«¿ƒ»»»¿≈…«≈»∆

נפש.11) עינוי בו שיש נדר זה לאחר 12)הרי אפילו
זה. מבעלה תתאלמן או והרי 13)שתתגרש אישות, חיי

לבינה. שבינו דבר ה"ט.14)זה להלן ראה
נמצאת 15) לאחרים, מיפר אינו לבינה שבינו שבדברים

נדרה. את חכם לה יתיר לא אם להנשא אסורה זו אשה
הם  אישות חיי אם נפשטה, שלא בעיה - ב פא, בנדרים
בה  הולכים ומספק נפש, עינוי או לבינה שבינו דברים
ב  עט, שבנדרים להעיר וראוי הי"ז). לקמן (רדב"ז להחמיר
בעלה  לה הפר אם לבינה, שבינו בדברים שאפילו סיכמו, -
דעתו  שוודאי מופר, נדרה הרי - החזירה ואח"כ וגירשה
רבינו  מדברי נראה וכן אשתו, שתהיה זמן כל לה להפר
אסורה  ותהיה יגרשנה שמא להפר "צריך שכתב: ה"י, להלן
מותרת  תהיה מתחילה לה יפר אם מזה משמע לו", לחזור

(מעשהֿרוקח). ויחזירה כשיגרשנה אפילו כגון 16)לו
רקמה. תלבש לא או תכחול שלא נדרה

.„ÏB„b ÈepÚ „Á‡17ÔË˜ ÈepÚ „Á‡Â18ÈepÚ „Á‡Â , ∆»ƒ»¿∆»ƒ»»¿∆»ƒ
‰ÚL ÈÙÏ B‡ ‰a¯Ó ÔÓÊÏ ‡e‰L19¯ÙÓ Ïk‰ - ∆ƒ¿«¿À∆¿ƒ»»«…≈≈

.ÏÚa‰«««

שתיה.17) או רחיצה וקישוט,18)כגון כיחול כגון
ה"ה. בסמוך -19)כמבואר ב פ, בנדרים שאמרו כמו

הרי  היום", ארחץ אם לעולם, עלי רחיצה "הנאת שאמרה:
ולפיכך  ניוול, אצלה נחשבת אחד יום רחיצת מניעת שאפילו
לזמן  אחד יום בין הבדל שאין ומכאן להפר, יכול בעלה

(לחםֿמשנה). שעה לפי לעינוי והואֿהדין מרובה,

.‰B‡ ,ÌBi‰ ıÁ¯z ‡lL ‰ÚaL B‡ ‰¯„ ?„ˆÈk≈«»¿»ƒ¿¿»∆…ƒ¿««
L·c ÌBi‰ ÏÎ‡z ‡lL B‡ ,ÌBi‰ ÔÈÈ ‰zLz ‡lL20; ∆…ƒ¿∆«ƒ«∆……««¿«

LaÏz ‡lL B‡ ÌBi‰ ÏÁÎz ‡lL ‰¯„ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»∆…ƒ¿…«∆…ƒ¿«
‰Ó˜¯21elÙ‡ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯ÙÓ - ÌBi‰ ƒ¿»«≈≈¿≈…«≈»∆¬ƒ

Ú¯ ÏÎ‡nÓ ‰¯„22B˙B‡ ‰ÓÚË ‡lL ÔÈnÓ B‡ »¿»ƒ«¬»«ƒƒ∆…»¬»
¯ÙÈ ‰Ê È¯‰ - ‰ÈÓiÓ23. ƒ»∆»¬≈∆»≈

גדול.20) עינוי נחשבים אלה צבעונין,21)כל אריג
הם  השנים ואלה רקמה". "ואלבישך י) טז, (יחזקאל ככתוב
(לחםֿ ה"א לעיל כמבואר לבינה, שבינו דברים בכלל

ובריא 22)משנה). טוב והוא לבריאותה, ומזיק רע שהוא
רע  שהוא דבר אבל לאכלו, משתוקקת והיא לאחרים,
סי' ליו"ד (ט"ז נפש עינוי זה אין - בו רוצה ואינה בעיניה
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לה. רע שהוא כתוב: סא, סעיף שם ובשו"ע נא). ס"ק רלד
אלא 23) בביתה לה אין שלפעמים מ"ג, פ"ז נדרים תוספתא

שם). דוד', ('חסדי ותצטער לאכלו תוכל ולא בלבד, זה מין
השו"ע  סתם וכן נפש, עינוי בהם יש אלו נדרים שני נמצאו

סא. סעיף רלד סי' ביו"ד

.ÂÈepÚ dÏ LÈ ˙Á‡a ,˙B¯kk È˙MÓ ‰¯„24˙Á‡·e »¿»ƒ¿≈ƒ»¿««≈»ƒ¿««
ÈepÚ dÏ ÔÈ‡25¯ÙÓ BÈ‡Â ,da ‰pÚ˙nL BÊÏ ¯ÙÓ - ≈»ƒ≈≈¿∆ƒ¿«»»¿≈≈≈

.ÈepÚ dÏ ÔÈ‡L BÊÏ¿∆≈»ƒ

ממנה 24) תאכל לא ואם נקיה, פת היתה שאחת כגון
לא  תאכלנה לא אם שאפילו סובין פת היתה ואחת תתענה,
ככרות  שתי כיֿאם לאכול אחרת פת לה שאין או תתענה,
במניעת  עוד תתענה ולא תשבע, מהן אחת תאכל ואם אלו,

וברא"ש). פב: (נדרים השניה שאין 25)אכילת מכיון
נדרה  אין וגם לה, מועילה הבעל הפרת אין עינוי, בשניה
אומרים  ואין יוחנן), כרבי (שם, הראשונה בהפרת לה מופר
בהתרה  שאומרים כדרך כולו, הופר מקצתו שהופר נדר
טעות  הנדר את עושה החכם התרת כי ה"ח), פ"ח, (לעיל
היה  שלא כולו, הותר מקצתו והותר והואיל מתחילתו,
הפרת  אבל קיים, הנדר כל שיהא אלא נדרו בשעת בדעתו
והשאר  הופר, שהופר מה ולהבא, מכאן אלא אינה הבעל

ה"י. פי"ג, לקמן והשווה שם). (רא"ש עומד באיסורו

.Ê¯ÙÈ - BÊ ‰È„Ó ÏL ÌÈ‡z ÏÎ‡z ‡lL ‰¯„»¿»∆……«¿≈ƒ∆¿ƒ»»≈
BÏ ‡e‰ ÏB„b ˜ÒÚL ;dÈ·Ï BÈaL ÌÈ¯·c ÌeMÓƒ¿»ƒ∆≈¿≈»∆≈∆»

Ïth‰Ï26˙¯Á‡ ‰È„nÓ dÏ ‡È·‰Ïe27CÎÈÙÏ .28Ì‡ , ¿ƒ«≈¿»ƒ»ƒ¿ƒ»«∆∆¿ƒ»ƒ
˙B¯tÓ ¯Á‡ LÈ‡ dÏ ‡È·‰L B‡ ,dL¯‚ B‡ ˙Ó≈≈¿»∆≈ƒ»ƒ«≈ƒ≈
¯ÙÓ BÈ‡L ;‰ÈÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ‰È„Ó d˙B‡»¿ƒ»¬≈≈¬ƒ»∆»∆≈≈≈

dÈ·Ï BÈaL ÌÈ¯·„a ÌÈ¯Á‡Ï29. «¬≈ƒƒ¿»ƒ∆≈¿≈»

יכולה 27)לטרוח.26) שהרי נפש, עינוי זה אין אבל
יוסי  וכרבי עט: נדרים (משנה, אחרת מדינה מפירות לאכול

שבינו 28)שם). דבר אלא נפש עינוי זה ואין הואיל
בנדרים 29)לבינה. הסוגיא וכסתימת ה"ב. לעיל כמבואר

נפש, עינוי משום להפר יכול "אינו יוסי: רבי לפי - ב פב,
לבינה". שבינו נדרים מפר אבל

.Á˙Bi¯aÏ ˙B‰Ï ‡lL ‰¯„ Ì‡ ÔÎÂ30Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈ƒ»¿»∆…≈»«¿ƒ««ƒ
ÏÏka ÏÚa‰ ÔÈ‡L31ÌÈ¯·c ÌeMÓ ¯Ù‰Ï BÏ LÈ - ∆≈««««¿»≈¿»≈ƒ¿»ƒ

dÈ·Ï BÈaL32BlMÓ dÏÈÎ‡‰Ï ˜e˜Ê ‰È‰È ‡lL , ∆≈¿≈»∆…ƒ¿∆»¿«¬ƒ»ƒ∆
‰n‡ ÏÚ d˙‡‰ ‰¯Ò‡ Ì‡ ÔÎÂ .„·Ïa33ÔB‚k ,(dlÎ) ƒ¿«¿≈ƒ»¿»¬»»»«À»À»¿

.¯ÙÈ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÏ‡ÚÓLi‰ Ïk B‡ ÌÈ„e‰i‰ [Ïk]»«¿ƒ»«ƒ¿¿≈ƒ¬≈∆»≈

הבריות.30) הנאתה 31)מן לאסור נתכוונה שלא הבריות,
ממנו. ליהנות מותרת זו הרי - לה יפר לא ואפילו ממנו,

להפר",32) יכול "אינו כתוב: ושם ב. פג, נדרים משנה,
הוא  מיפר אבל נפש, עינוי משום מיפר אינו רבינו וסובר
אזי  לה, יפר לא ואם (כסףֿמשנה). לבינה בינו משום
תוכל  ולא לו, גם מליהנות אסורה תהיה כשתתגרש
רב  לפי שם בגמרא כמבואר ההפקר, מן אלא להתפרנס

ה"י. פ"ז לעיל והשווה מדוקדק,33)נחמן, אינו הלשון
אבל  (כסףֿמשנה). כולה מאומה הנאתה כתוב: היה וכאילו

אפילו  זה אין בלבד, אחד מאדם הנאתה אלא נדרה לא אילו
רבי  לפי כלל, להפר יכול ואינו לבינה שבינו דברים בכלל
(נדרים  האומר לשמואל בניגוד כמותו, פוסק שרבינו יוסי,
שמא  נפש, עינוי משום מיפר", - עלי פלוני "הנאת פב.):
רישא  אלא דיבורֿהמתחיל שם בר"ן וראה אליו. תצטרך

(לחםֿמשנה).

.Ë‰¯eÒ‡ ÈLÈÓLz ˙‡‰ :dÏÚ·Ï ‰¯Ó‡L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿«¿»¬»««¿ƒƒ¬»
¯Ù‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - EÈÏÚ34?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ . »∆≈»ƒ¿»≈»¿»∆∆

˙B¯t‰ ÏÚa ÏÚ B¯·Á ˙B¯t ¯ÒB‡Ï35‡e‰ ÔÎÂ . ¿≈≈¬≈««««≈¿≈
¯Ó‡ ‡Ï - CÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ÈLÈÓLz ˙‡‰ :dÏ ¯ÓB‡L∆≈»¬»««¿ƒƒ¬»»«ƒ…»«

„aÚLÓ ‡e‰L ÈtÓ ;ÌeÏk36¯‡La dÏ37˙eÒk ¿ƒ¿≈∆¿À¿»»ƒ¿≈¿
‰BÚÂ38˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,39·‡ .Ì‡ Ï ¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ¬»ƒ

CÈ¯ˆ - ÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ELÈÓLz ˙‡‰ :BÏ ‰¯Ó‡»¿»¬»««¿ƒ¿¬»»«»ƒ
ÔÈ‡L ;dLnLÏ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ¯Ù‰ ‡Ï Ì‡Â .¯Ù‰Ï¿»≈¿ƒ…≈≈¬≈∆»¿«¿»∆≈

BÏ ¯eÒ‡‰ ¯·c Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó40. «¬ƒƒ∆»»»»»»»

שם).34) וברש"י טו: (נדרים להנאתו לו היא שמשועבדת
שאינו 35) בדבר חבירו אוסר אדם אין כי חל, הנדר שאין

ה"ג. פ"ה, לעיל כמבואר מתחייב.36)שלו,
אישות.38)מזונותיה.37) וכן 39)חיי ה"ב. פי"ב,

שם. לאסור 40)בנדרים, הרשות לה יש כי ב. טו, שם
ה"ו, פי"ד אישות הל' והשווה עצמה. על תשמישה הנאת
עלי  גופך יאסר לו: שאמרה כאן: ומדובר ה"ל. פ"א, ולעיל
ממש  בו שאין דבר היא תשמישך" "הנאת כי מתשמיש,
בר"ן  וראה ה"י. פ"ג, לעיל כמבואר עליו, חל הנדר ואין

מן. והא דיבורֿהמתחיל ב טו, לנדרים

.ÈÔ‰ÈOBÚÏ È„È eLc˜È :‰¯Ó‡41‡lL ‰¯„pL B‡ , »¿»ƒ¿¿»«¿≈∆∆»¿»∆…
ÈtÓ ,‰È„È ‰OÚÓa ¯Ò‡ BÈ‡ - ‰È„È ‰OÚÓa ‰‰È≈»∆¿«¬≈»∆»≈∆¡»¿«¬≈»∆»ƒ¿≈

BÏ ÔÈ„aÚLÓ ‰È„iL42e¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡L .43: ∆»∆»¿À¿»ƒ∆««ƒ∆»¿
Lc˜‰‰Â ıÓÁ‰Â ¯e¯ÁM‰44,„eaÚM‰ ÔÈÚÈ˜ÙÓ «ƒ¿¿∆»≈¿«∆¿≈«¿ƒƒ«ƒ¿

ÏÚa‰ „eaÚLÏ ˜efÁ eOÚ ÌÈÓÎÁ45‰ÏBÎÈ dÈ‡L ¬»ƒ»ƒ¿ƒ¿«««∆≈»¿»
Ì‰È¯·cÓ ‡e‰L ÈtÓ ,BÚÈ˜Ù‰Ï46‡e‰ CÈ¯ˆ Ï·‡ . ¿«¿ƒƒ¿≈∆ƒƒ¿≈∆¬»»ƒ

‰pL¯‚È ‡nL ,¯Ù‰Ï47BÏ ¯ÊÁÏ ‰¯eÒ‡ ‰È‰˙Â48. ¿»≈∆»¿»¿∆»¿ƒ¿∆¬»«¬…

את 41) להקדיש ונתכוונה שבראן, להקדושֿברוךֿהוא
מהם. ליהנות לבעלה אסור וממילא להקדש, ידיה מעשי

אישות 42) בהל' כמבואר בו, זוכה שהבעל ידיה, למעשה
בעלי. על בעלי פירות יאסרו כאומרת: זו נמצאת ה"ד, פי"ב

ב.43) פו, ונדרים ב. נט, ששיעבד 44)כתובות לווה כגון
זה  הרי - למזבח והקדישו ממנו, חובו לגבות למלוה שורו
שיעבד  אם וכן אחר, ממקום חובו גובה והמלוה קדוש,
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,
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שלא 48) להזהר לו ואיֿאפשר ידיה, במעשה שנאסר לפי
שהאשה  אחרת מלאכה לו תעשה או לו תאפה ושלא תטחן
שם). ובר"ן פה. נדרים (משנה, לבעלה לעשות חייבת
בכל  לעולם, עדיין בא שלא דבר אוסר אדם שאין ואע"פ
אע"פ  לבעלה, ידיה מעשה הנאת לאסור האשה יכולה זאת
כדבר  קדוש הוא נדר איסור כי כלום. עשתה לא שעדיין
לו  אין הנדר גם כי פדיון, לו שאין מזבח, קדושת המתקדש
על  גם חל הוא ולפיכך עליו, שנאסר למי ניתר ואינו פדיון
בסמוך  וכמבואר נט:), (כתובות לעולם עדיין בא שלא דבר
חכמים  תיקנו בעלה, עם שהיא עוד שכל אלא, זו. אות בסוף
אבל  הבעל, שעבוד את לחזק כדי הנדר, יחול שלא
שהרי  עליו, ידיה מעשי נאסרו - אחת שעה משנתגרשה
בכתובות  הגמרא סוגיית ע"פ (כסףֿמשנה שעבודו נפקע
הקדיש  שאם ה"ח, פט"ו הקרבנות מעשה הל' וראה שם).
עדיין  בא לא שהדבר אע"פ חל ההקדש מזבח, לקדושת דבר
זכר  תלד אם ואמר: מעוברת, בהמה לו "היתה שאם לעולם,
שעובר  אע"פ עולה" יקרב זכר ילדה . . . עולה הוא הרי
מכירה  בהל' מלשונו כמבואר לעולם, בא שלא דבר נחשב
לעולם, בא שלא כמי הוא הרי עובר, "ואפילו ה"י: פכ"ב,
הקדש  ולענין רוקח'). ('מעשה קנה" לא - לעובר והמזכה
הל' לקמן ראה לעולם, בא שלא דבר על חל הוא אם דמים,

כח. הכ"ו, פ"ו, ערכין

.‡Èda ‰‰È ‡lL ‰¯„ B‡ ‰ÚaL49dÏÚa È·‡ ‡Ï ƒ¿¿»»¿»∆…≈»∆»…¬ƒ«¿»
¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ÂÈ·B¯˜ ¯‡Le ÂÈÁ‡ ‡ÏÂ50ÔÎÂ . ¿…∆»¿»¿»≈»¿»≈¿≈

EzÓ‰a ÈÙÏ ÌÈÓ Ôz‡ ‡lL :‰¯„ Ì‡51ÈÙÏ Ô·˙Â ƒ»¿»∆…∆≈«ƒƒ¿≈¿∆¿¿¿∆∆ƒ¿≈
E¯˜a52,LÙ ÈepÚ Ô‰a ÔÈ‡L ,el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ¿»¿¿«≈ƒ¿»ƒ≈∆≈»∆ƒ∆∆

˙BÎ‡ÏnÓ ÌÈ‡Â ,dÈ·Ï BÈaL ÌÈ¯·cÓ ÌÈ‡Â¿≈»ƒ¿»ƒ∆≈¿≈»¿≈»ƒ¿»
Ô‰a ˙·iÁ ‡È‰L53.¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ∆ƒ«∆∆»∆¬≈∆≈»¿»≈

ידיה.49) ממעשה או א.50)ממנה, פה, נדרים משנה,
אישות 51) בהל' כמבואר תבן, לה ליתן חייבת שהיא אע"פ

השקאת  שסתם מים, לה ליתן חייבת אינה ה"ה, פכ"א
חוץ  לצאת הנשים דרך ואין במעיין, או בנהר היא בהמה

(כסףֿמשנה). בהל'52)לביתן כמבואר בו, חייבת שאינה
שהבהמה  שם, בביאורנו מפורש והטעם, שם. אישות,
צרכי  כשאר תבן, לה ליתן חייבת ולכן לרכיבה, לו מיוחדת
לצורך  שאינה לחרישה, העומד בקרו אבל בעלה, של הגוף
ברש"י  וראה תבן. לו ליתן חייבת אינה - הבעל של גופו
להעיר, וראוי בהמתו. דיבורֿהמתחיל: סא: לכתובות
הנוסח: רבינו, דברי מקור שהיא - ב פא, בנדרים שבברייתא
אלא  בקרך", לפני ומים בהמתך, לפני תבן אתן "שלא
לפני  ותבן בהמתך, לפני מים אתן "שלא שם: גורס שרבינו
פ"ה, בכתובות הרי"ף גירסת אחר בזה ונמשך בקרך".
לבהמתו  אלא לבקרו תבן ליתן חייבת האשה אין שלפיה,

רלד). סי' סוף ליו"ד יוסף' ('בית מלאכה 53)בלבד על כי
לו, משועבדת והיא הואיל חל, נדרה אין בה, חייבת שהיא
רבות, שפחות לו והכניסה ביותר עשירה שהיא לא אם
נדרה  ואז ה"ו) פכ"א אישות הל' (ראה בה חייבת שאינה

ב. פא, לנדרים בר"ן כמבואר חל,

.·ÈeÏÁ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÌÈ¯„ ¯Ù‰Ï ·‡ÏÂ ÏÚaÏ LÈ≈«««¿»»¿»≈¿»ƒ∆¬«ƒ…»
Ô‰a ‰¯Ò‡ ‡ÏÂ54¯eÒ‡ ÔÈi‰ :‰¯Ó‡L ÔB‚k ?„ˆÈk . ¿…∆∆¿»»∆≈«¿∆»¿»««ƒ»

ÏÚ Û‡ ,¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ - ÈBÏt ÌB˜ÓÏ CÏ‡ Ì‡ ÈÏÚ»«ƒ≈≈ƒ¿¿ƒ¬≈∆≈≈««
‰¯Ò‡ ‡ÏÂ ‰ÎÏ‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt55‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ∆¬«ƒ…»¿»¿…∆∆¿»¿≈…«≈

‰Êa56. »∆

צ,54) דף ושם שם. נתן כרבי ולא כחכמים, - ב פט, נדרים
מחשבות  "מפיר יב) ה, (איוב מהפסוק לכך סמך הביאו - א
טרם  בלבד למחשבה אפילו הפרה שיש הרי ערומים",

חל. אין 55)שהמעשה חכם, ע"י הנדר התרת לענין אבל
הי"ד. פ"ו, שבועות בהל' כמבואר הנדר, שיחול עד לו מתיר

איזה 56) אעשה אם בעלי, הנאת עלי תיאסר שאמרה: כגון
ולא  עשתה שלא אע"פ מיפר זה הרי לאבי, או לאביו שירות

הי"זֿיח. פי"ג, לקמן והשווה פט:). שם (משנה, נאסרה

.‚ÈÔÈÚÓBL ÔÈ‡L ÏÚa‰ B‡ ·‡‰57.ÔÈ¯ÙÓ ÌÈ‡ - »»«««∆≈¿ƒ≈»¿≈ƒ
ÔÚÓL ‡lL ÌÈ¯„ ¯ÙÓ ÏÚa‰L Èt ÏÚ Û‡58Èe‡¯‰ , ««ƒ∆«««≈≈¿»ƒ∆…¿»»»»
Ba ˙·kÚÓ ‰ÚeÓM‰ ÔÈ‡ ÚÓLÏ59. ƒ¿…«≈«¿»¿«∆∆

שומעים.57) ואינם שמדברים חרשים שאומר:58)שהם
מופרים. יהיו שמעתים), לא (אפילו אשתי שנדרה נדרים כל
בלא  מיפר שהאב והואֿהדין הכ"א. פי"א, לעיל וכמבואר

ה"כ. שם כמבואר ואינו 59)שמיעה, חרש שהוא זה אבל
"ושמע  עג.) (נדרים אמרו וכן מיפר, אינו - לשמוע ראוי
אמרו: מטות, פרשת וב'ספרי' חרש". לאשת פרט - אישה
פ"ד  יבום הל' והשווה החרש". את להוציא - אביה "ושמע

ה"ו. פי"ז, הקרבנות מעשה והל' הי"ג,

.„È¯ÙÓ BÈ‡ ‰ËBM‰60ÔÈ‡ ÔËw‰ .ÏÚa ÔÈa ·‡ ÔÈa , «∆≈≈≈≈»≈«««»»≈
˙eLÈ‡ BÏ61È¯„ ¯ÙÓ ÏÚa‰Â .¯ÙÓ BÈ‡ CÎÈÙÏ , ƒ¿ƒ»≈≈≈¿«««≈≈ƒ¿≈
ÂÈL ÈzL˙Á‡k62ÂÈ˙Ba ÈzL È¯„ ¯ÙÓ ·‡‰ ÔÎÂ . ¿≈»»¿««¿≈»»≈≈ƒ¿≈¿≈¿»

˙Á‡k63. ¿««

וכן 60) (רדב"ז). כלום מעשיו אין דעת, לו שאין כיון
ובהל' מיפר. השוטה שאין - א עג, לנדרים ברא"ש הוסכם
מן  לעדות פסול "השוטה רבינו: כותב ה"ט, פ"ט עדות
ערום  מהלך שהוא שוטה ולא מצוות. בן שאינו לפי התורה,
ונמצאת  דעתו שנטרפה מי כל אלא בלבד, . . . כלים ומשבר

וכו'. תמיד" משובשת חכמים 61)דעתו לו תיקנו לא
כשיגדל  גמורים, נישואין לידי לבוא וסופו הואיל נישואין,
אבל  ב. קיב, ביבמות וכמבואר ה"ו), פי"א, אישות (הל'
שמופלא  כיון להפר, יכול היה כשלעצמה, קטנותו משום
הואֿ ה"ד) פי"א, לעיל (ראה נבדקים נדריו לאיש הסמוך
את  שקונה קטן ויבם אשתו, נדרי להפר ראוי שהיה הדין
הי"ח, פ"ה יבום ובהל' יט. קידושין (ראה התורה מן יבמתו
ונערה  שמח'). ('אור התורה מן שמיפר ודאי שם), ובביאורנו
לאשת  והואֿהדין (רדב"ז). נדריה מיפר אביה לקטן, נשואה
אין  לשוטה שגם נדריה, מפר אביה נערה, והיא שוטה

שם. ביבמות כמבואר מופר 62)אישות, לשתיהן: שאומר
ואם 63)לכן. "אותה": בהם: שנאמר אע"פ א. עג, נדרים

"אותה" יניא אישה שמוע ביום - "אותה" אביה הניא
אותה  ולא - לבדה "אותה" אומרים אין ט), ו, ל, (במדבר
וכן  כאחת. שתיהן ואפילו דוקא, לאו "אותה" אלא וחברתה,
חמש  לו שהיו "או מ"א: פ"ו, נדרים בתוספתא מפורש
הרמב"ן  ודעת מופרים". כולן מופר, ואמר כולן ונדרו נשים,
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

mixcpקכד zekld - d`ltd xtq - lel` `"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"a`d Dl xtde dxcp. .DzrEaW lr F` Dxcp lr dxare ¨§¨§¥¥¨¨¨§¨§¨©¦§¨©§¨¨
dxEhR Ff ixd - oFcfA." §¨£¥§¨

הקב"ה  של אהבתו גודל מצד בזה: הלימוד לומר ויש
אבי' ש"הניא בוודאי הרי (בתו) ישראל לכנסת (האב)
רצוי  לא בענין נכשל יהודי כאשר שגם והיינו אותה"
הניא  כי לה יסלח ש"ה' בתורה מפורש - ח"ו בזדון ואפילו

פטורה". זו "הרי ובמילא אותה" אבי'
מרדות  מכת אותה ש"מכין ההלכה בהמשך שכתב ומה
בכל  האמורה מרדות מכת הנה לאיסור" שנתכוונה מפני
ולכן, השעה. צורך ולפי הדין עיני ראות כפי היא מקום
מידו  גמורה סליחה לה" יסלח ש"ה' יודע שהדין אחרי
שנפסק  אף הרי - והרחבה הקדושה הפתוחה המלאה
שאפשר  הדיין יראה בוודאי מרדות" מכת אותה "מכין

כו'. קטן הכי בדבר להסתפק
"צורך  של החשבון שיעשה אחרי וכמה כמה אחת ועל
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הגלות  זמן של ומכופל כפול בחושך שנמצאים השעה"
אני" "מודה מאמירת ובמצוות בתורה עוסקים ואעפ"כ
זה  הרי מסויים בענין נכשל אם גם כולו, היום כל ובמשך

כו'. השעה דוחק מצד רק
ומצבו  מעמדו על הבט שמבלי הרמב"ם פסק לפי ובפרט
אחד  כל של  והפנימי האמתי רצונו הרי יהודי של הגלוי
צורך  כשיש אפילו המצוות" כל "לעשות מישראל ואחד
ובזה  שתקפו" הוא "יצרו כי אני רוצה שיאמר אותו לכוף
כי  גו' דבר תעשה לא "ולנערה הכתוב דיבר מלא מקרא
שדה" איש גו' "עשו נמצא שבו המקום גו'" מצאה בשדה

חסרון. מלשון חטא עכ"פ - יחטא ולא הבן יעשה ומה
.g oniq d`ltd xtq zekln oii

מתכוון 80) אינו והוא נדרה, לקיים שדעתו סבורה, שתהא
ובר"ן). עח: (נדרים מכאן לאחר לה שיפר אלא לכך,

עליה,81) אותו שאסרה הדבר לעשות אותה כפה שלא
ה"ה. פי"ג, להלן א.82)כמפורש עט, שם הסוגיה מסקנת

יכול  אינו שוב לאלתר, לקיים עלֿמנת שתק שם: הר"ן וכתב
ביום. בו ואפילו שעברה.84)ממלקות.83)להפר, לפני

דברים 85) "והרי שם: ומסיים זה, פסוק על מטות פ' 'ספרי'
קלֿ סליחה, צריכים המופרים נדרים אם ומה קלֿוחומר,
אמרו: - א כג, ובנזיר מופרים". שאינם לנדרים וחומר
ומה  בוכה. היה זה, פסוק אצל עקיבא רבי מגיע "כשהיה
טלה  בשר בידו ועלה חזיר, בשר בידו לעלות שנתכוון מי
חזיר, בשר בידו לעלות המתכוין וסליחה, כפירה טעון -

עלֿאחתֿכמהֿוכמה". – חזיר בשר בידו מכות 86)ועלה
שם  נזיר (משנה, מזידה תהא שלא להוכיחה כדי מדרבנן,
עיני  מראה כפי מקום, בכל האמורה מרדות ומכת וברש"י).
רידוי  - מרדות שם). (רע"ב השעה צורך וכפי הדיין
שיקבל  עד אלא קצבה לה ואין בזה ירגיל שלא בתוכחה,

קמא.). לחולין (רש"י עליו

.ËÈB‡ ‰È·‡ dÏ ¯ÙiL Ì„˜ d¯„ ÏÚ ‰¯·ÚÂ ‰¯„»¿»¿»¿»«ƒ¿»…∆∆»≈»»ƒ»
È¯‰ - dÏ ¯Ù‰Â ÌBia Ba ÚÓML Èt ÏÚ Û‡ ,dÏÚa«¿»««ƒ∆»««¿≈≈»¬≈

Ba ‰¯·ÚL ¯·c ÏÚ ˙·iÁ BÊ87˙e˜ÏÓ Ì‡ ;88- «∆∆«»»∆»¿»ƒ«¿
Ôa¯˜ Ì‡Â ,˙e˜ÏÓ89.Ôa¯˜ - «¿¿ƒ»¿»»¿»

מכאן 87) הותר אלא מעיקרו הנדר נעקר לא הבעל שבהפרת
כא: (נזיר באיסור נדרה על עברה זו נמצאת ולהבא,
הט"ו. פי"ג לקמן והשווה כב.) שם הסוגיה וכמסקנת

דברו".88) יחל "לא משום: לוקה זו הרי נדרה, על שעברה
ה"ה. פ"א, לעיל שבועת 89)כמפורש שנשבעה כגון

קרבן, חייבת זו הרי - ואכלתו פלוני מין תאכל שלא ביטוי,
ה"ג  פ"א, שבועות בהל' נזירה כמבואר להיות שנדרה או .

ספר'). ('קרית טמא נזיר קרבנות להביא שצריכה ונטמאה,
מהככר  בשוגג כשאכלה הכוונה, שמח' ה'אור ולדעת
בהל' רבינו כדברי מעילה, קרבן חייבת זו הרי ממנה, שנדרה

בנדרים". מעילה "יש ה"ט: פ"ד, מעילה

.Î·‡Ï LiL Ú„BÈ ‰È‰ ‡lL ÈtÓ ˜˙LÂ d¯„ ÚÓL»«ƒ¿»¿»«ƒ¿≈∆…»»≈«∆≈»»
¯Ù‰Ï ÏÚaÏ B‡90Ï·‡ ¯Ù‰Ï Ì‰Ï LiL Ú„iL B‡ , «««¿»≈∆»«∆≈»∆¿»≈¬»

‰¯Ù‰ CÈ¯ˆ ‰Ê ¯„pL Ú„È ‡Ï91ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,92Ú„È …»«∆∆∆∆»ƒ¬»»¿««¿«»«

¯„p‰ ˙ÚL ‡È‰ el‡k B˙ÚÈ„È ˙ÚLe .¯ÙÈ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»≈¿«¿ƒ»¿ƒƒ¿««∆∆
B˙ÚeÓL ˙ÚL B‡93.ÌBi‰ Ïk ¯ÙÈÂ , ¿«¿»¿»≈»«

לבינה.90) בינו של ולא נפש עינוי של לא נדר, שום
להפרתו.91) וזקוק גמור נדר כמה 92)שהוא לאחר אפילו

לנדרה. ביום 93)ימים הפיר אם אבל ב. פז, נדרים משנה,
הפרה. הפרתו אין הפרה, צריך זה שנדר ידע ולא שמעו,
נדר, שזה ידע שלא ומתוך ידיעה, אינה ידיעה שמקצת

(רדב"ז). כלום ואינה לנדר קודמת הפרתו נמצאת

.‡ÎBza ‡È‰L ¯e·ÒÂ ,BzL‡ ‰¯„94ÏÚ dÏ ¯Ù‰Â , »¿»ƒ¿¿»∆ƒƒ¿≈≈»«
¯ÈÊa ‰¯„ Ì‡ ÔÎÂ ;Bza ‡È‰L ˙Úc95¯e·ÒÂ , ««∆ƒƒ¿≈ƒ»¿»¿»ƒ¿»

Ôa¯˜a ‰¯„pL96;Ôa¯˜ ‰¯„pL ˙Úc ÏÚ dÏ ¯Ù‰Â , ∆»¿»¿»¿»¿≈≈»«««∆»¿»»¿»
[dÓˆÚ ‰¯Ò‡L] ¯e·ÒÂ ,ÌÈ‡˙a dÓˆÚ ‰¯Ò‡»¿»«¿»ƒ¿≈ƒ¿»∆»¿»«¿»
[dÓˆÚ] ¯Ò‡Ï ‰¯„pL ˙Úc ÏÚ dÏ ¯Ù‰Â ,ÌÈ·Úa«¬»ƒ¿≈≈»«««∆»¿»∆¡…«¿»
˙¯„Bp‰Â ¯„p‰ Ú„iLk ¯Ù‰Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ - ÌÈ·Úa«¬»ƒ»ƒ«¬…¿»≈¿∆≈««∆∆¿«∆∆

‰f‰ ¯„p‰ ÌLÏe ˙‡f‰ ˙¯„Bp‰ ÌLÏ97‡Ï :¯Ó‡pL . ¿≈«∆∆«…¿≈«∆∆«∆∆∆¡«…
d˙‡ ‰È·‡ ‡È‰98˙¯„BpÏ -99ÚÓLÂ :¯ÓB‡Â .dÓˆÚ ≈ƒ»ƒ»…»«∆∆«¿»¿≈¿»«

LÈÂ .‰¯„ ¯„ ‰Ê È‡ Ú„iL „Ú - d¯„ ˙‡ ‰È·‡»ƒ»∆ƒ¿»«∆≈«≈∆∆∆»¿»¿≈
‰ÚÈ„È‰ ÌBÈ Ïk B˙B‡ ¯Ù‰Ï BÏ100. ¿»≈»«¿ƒ»

נדרה.94) בתו לו: נזירה.95)שאמרו להיות
כקרבן 96) עליה שיהיה ואמרה זה, יין עצמה על שאסרה

פו:). לנדרים שאם 97)(ר"ן ומובן, ב. פו, נדרים משנה,
טעותו  על והעמידוהו להפרתו, דיבור כדי תוך הודיעוהו
כדי  ש'תוך ולהפר, לחזור צריך אינו הקודמת, בהפרתו ורצה
(לחםֿ א. פז, שם בסוגיה כמבואר דומה, כדיבור דיבור'

ה"ח. פ"ח, אבל הל' והשווה התימנים,98)משנה). בכ"י
בפסוק. וכן אינה. זו פ'99)תיבה וב'ספרי' ב. פו, נדרים

שאם  לה, מתכוון שיהא - אביה" לה "והחריש דרשו: מטות
ויפר". יחזור זה הרי - שאשתי הייתי כסבור ואמר בתו נדרה

ה"כ.100) לעיל כאמור שמועתו, כיום ידיעתו שיום

á"ôùú'ä ìåìà á"é éùéîç íåé

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
שבין 1) ההבדל אותו, מבטלים וכיצד נדר מפירים כיצד

בהפרת  שליחות בשבת, נדרים הפרת להפרתו, נדר ביטול
בהפרה  שהולכים כולו, הופר אם מקצתו שהופר נדר נדרים,
הנדר  הקמת תחולתו, שעת אחר ולא הנדר קבלת זמן אחר
נחשב  הוא מתי נדר הנודר בלבד, בלב הפרתו ודין בלב

ומשובח. לזריז

.‡Ìi˜Ó B‡ Ì„‡ ¯ÙÓ2ÏÎa Bza B‡ BzL‡ È¯·c ≈≈»»¿«≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»
ÔBLÏ3‰M‡‰ ÔÈ‡L ;˙¯kÓ dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â , »¿««ƒ∆≈»«∆∆∆≈»ƒ»

Ìeiw‰ B‡ ‰¯Ù‰‰ ÚÓLÏ ‰ÎÈ¯ˆ4. ¿ƒ»ƒ¿…««¬»»«ƒ

הסכמתו.2) את 3)מביע לה שהפירו ידעה לא שאפילו
פטורה" ההיתר ונעשה "הואיל נדרה על ועברה נדרה

הפר. לשון באיזו הקפדה אין קיימו 4)ומעתה שאפילו
אין  בלבד, במחשבה קיום ומועיל והואיל קיום. זה הרי בלב

הקיום. לשון על להקפיד

.·¯„ ÔÈ‡ B‡ ,ÏËa B‡ ,¯ÙeÓ :¯ÓB‡ ?¯ÙÓ „ˆÈÎÂ¿≈«≈≈≈»»≈≈∆∆
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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
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
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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,
ממילא  הרי והפר עבר אם אבל דברו", יחל "לא על לעבור

מופר. לה.49)חלקו קיים שהרי
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.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,
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
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קכט mixcp zekld - d`ltd xtq - lel` a"i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"df ixd - eiVrn oTzlE eizFrC opFkl icM mixcp xcPW in¦¤¨©§¨¦§¥§¥¥¨§©¥©£¨£¥¤
gAWnE fixf."'Ek ¨¦§ª¨

דעות  בהלכות אדם אבל ימנע שלא חכמים "ציוו כתב:
כו'". בלבד תורה שמנעתו מדברים אלא עצמו

ירבה  לא (לשם) עבודה שהן "ואע"פ כאן: כ"ד ובהלכה
יפרוש  אלא בהם עצמו ירגיל ולא איסור בנדרי אדם

נדר". בלא מהן לפרוש שראוי מדברים
דרגות: בשלוש מדבר הרמב"ם בזה: והביאור

זקוק  ה' בעבודת הנמוכה בדרגא הנמצא באדם מדבר כאן
משיכתו  מצד כי המותרים מדברים גם עצמו להפריש
לשם  לנדר וצריך ירידה בו גורמת מותרות עניני אחרי

ה'. בעבודת התחזקותו
זה  הוא כ"ד בהלכה מדבר שעליו האדם ממנו למעלה
מנת  על לנדר זקוק ואינו מותרות אחר ונמשך הולך שאינו
בעבודת  נעלית לדרגא הגיע טרם זאת ובכל מהם להישמר
מה  וזה המותרים מדברים נדר בלא עצמו פורש ולכן ה'

לא  (לשם) עבודה שהן "אע"פ עצמה בפי בהלכה שכתב
שראוי  מדברים יפרוש אלא כו' איסור בנדרי אדם ירבה
במותר  עצמך "קדש הציווי ומקיים נדר" בלא מהן לפרוש
בעבודת  יותר עליונה במעלה שעלה באדם מדבר כי לך"

ה'.
עוד  נעלית לדרגא שהגיע במי מדבר דעות בהלכות אבל
ירידה, אצלו יגרום המותר שהדבר לחשוש שאין עד יותר
אדרבא, כי תורה" שאסרה מה דייך "לא חז"ל אמרו עליו
לברר  העולם, עניני עם לעסוק זו בדרגא הנמצא האדם על
של  הקדושה לדרגת ולהעלותם המותרים הדברים ולזכך

האדם.
נדרים  והתרת הפרת של הענין תוכן מובן הנ"ל וע"פ
המותרים  דברים עצמו על ואסר נדר שאם האדם בעבודת
נעלית  לדרגא אותו להעלות והחכם (הבעל) האב בכח יש

המותרים. מדברים לפרוש לנדר יצטרך שלא יותר,
צריך  שעדין יותר נמוכה בדרגא הנמצא בזה: אופנים ושני

העולם מעניני פרישות הנדר מפיריםלהנהגת ומבטלים
יצטרך שלא לדרגא אותו שמעלים להפריש לנדר היינו כדי

נדר את בלא הטוב ורצונו מכחו לפרשו כבר יכול כי עצמו,
לנודר  עדין ששיש כך על המרמז נדר "הפרת" תוכן וזהו
ולפועל, אותו ומבטלים שמפירים אלא הנדר לענין שייכות

" - נדר בלא עצמו את להפריש שיכול לדרגא קדש נתעלה
לך".עצמך  במותר

שאומר  חכם ידי על הנדר התרת ענין הוא מזה ולמעלה
ממשיך מותר  שהחכם הוא האדם בעבודת שענינו לך,

בדברים  להתעסק בכחו שיש עד באדם עליונה קדושה
האדם. קדושת לדרגת אותם שמעלה באופן שבעולם

.191 cenr b"l wlg zegiy ihewl

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
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עשה. וחיזוק.88)מצוות  לומר,89)גדר "רצונו
עם  בגדי חגיגה במסכת שאמרו כמו מהטומאות, השמירה

במור  רבינו וכתב לפרושים" מדרס ג,הארץ חלק נבוכים ה
ההסתפקות. מידת לקנות להרגיל זה כל ..." מ"ח פרק סוף
ממהרות  שהנשים ומפני ... והמשתה המאכל תאוות ולחסום
עניין  היה אילו נפשן, וחולשת הפעלותן לקלות לכעוס
... ומחלוקת בבית גדול צער בזה היה ברשותן שבועותיהן
וזה  לאשה ואסור לאיש מותר המזון מן המין זה בהיות
לבעל  העניין סמך זה ומפני לאם, ומותר הבת על אסור
להם), להפר (שיוכל תועלת או נזק בו שיש מה בכל הבית
כדין  דינה ... עצמה ברשות שהיא שמי תראה הלא

האנשים..

.„ÎÌ„‡ ‰a¯È ‡Ï - (ÌMÏ) ‰„B·Ú Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈¬»«≈…«¿∆»»
Ì‰a BÓˆÚ ÏÈb¯È ‡ÏÂ ¯eq‡ È¯„a90L¯ÙÈ ‡l‡ , ¿ƒ¿≈ƒ¿…«¿ƒ«¿»∆∆»ƒ¿

.¯„ ‡Ïa Ô‰Ó L¯ÙÏ Èe‡¯L ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ∆»ƒ¿≈∆¿…∆∆

"לעולם 90) אמרו וכן בהם. לעמוד יוכל ולא ייכשל שמא
בשבועות". למעול שסופך בנדרים רגיל תהי אל

.‰Î‰Óa ‰a el‡k - ¯„Bp‰ Ïk :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡91. »¿¬»ƒ»«≈¿ƒ»»»»
Ï‡M‰Ï ‰ÂˆÓ - ¯„Â ¯·Ú Ì‡Â92‡lL È„k ,B¯„ ÏÚ ¿ƒ»«¿»«ƒ¿»¿ƒ»≈«ƒ¿¿≈∆…

È¯„a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÂÈÙÏ ÏBLÎÓ ‡‰È¿≈ƒ¿¿»»«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿≈
¯q‡93Lc˜‰ È¯„ Ï·‡ ;94‡ÏÂ ,ÔÓi˜Ï ‰ÂˆÓ - ƒ»¬»ƒ¿≈∆¿≈ƒ¿»¿«¿»¿…

˜ÁcÓ ‡l‡ Ô‰ÈÏÚ Ï‡MÈ95'‰Ï È¯„ :¯Ó‡pL ; ƒ»≈¬≈∆∆»ƒ…«∆∆¡«¿»««
ÌlL‡96. ¬«≈

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"`N` odilr l`Xi `le ,onIwl devn - WCwd ixcp la £̀¨¦§¥¤§¥¦§¨§©§¨§Ÿ¦¨¥£¥¤¤¨
mNW` 'dl ixcp :xn`PW ;wgCn." ¦Ÿ©¤¤¡©§¨©©£©¥

אבל  אשלם" לה' "נדרי הפסוק כאן הביא מדוע להבין כדי
בחיוב צד) (מ"ע המצוות שיוציא במנין מה כל אדם "לקים

הפסוק: הביא בהם" וכיוצא צדקה או מקרבן בשפתיו
תחילה: לשאול יש כו'", תשמור שפתיך "מוצא

האחד  לימודים שני בגמרא הובאו לנדור האיסור במקור א:
חדלת  לא הא חטא בך יהי' לא לנדור תחדל "וכי מהפסוק
"כתיב  - חדלה" "חדלה שווה מגזירה והשני חטא" איכא
רוגז" חדלו רשעים שם התם וכתיב לנדור תחדל כי הכא

רשע". נקרא שמקיימו אע"פ הנודר ש"כל
להבין: וצריך

הפסוקים  כלל הביא לא לנדור האיסור כשכותב מדוע א.
בנה  כאילו הנודר "כל חז"ל מאמר והביא הנ"ל המפורשים
פסוקים  על זה ממאמר הראיה עדיפה ובמה במה"

מהתורה. מפורשים
אלא  עצמו אדם ימנע "שלא כתב דעות בהלכות ב.
דייך  "לא מחז"ל והביא בלבד" התורה שמנעתו מדברים
אחרים" דברים עליך אוסר שאתה אלא תורה שאסרה מה
המבטא  במה" בנה "כאילו הנ"ל הלימוד הביא לא ומדוע

לנדור. האיסור חומרת את יותר

כאילו  הנודר "כל הנ"ל המאמר המשך הביא לא מדוע ג.
ובפרט  קרבן" עלי' הקריב כאליו "והמקיימו - במה" בנה

ובשו"ע  הובא.שבטור כן
כאילו הנודר "כל נכתב בשו"ע אבל בונהד: כו'" במה

כאילו . ." במה".בנה ברמב"ם
היא  לנדור האיסור בטעם הרמב"ם שיטת בכ"ז: והביאור

איסור של "חפצא" האדם יוצר נדרו ידי שעל העלול משום
שהביא להיות  חז"ל במאמר המשל וזהו לפניו מכשול

במה". בנה "כאילו
ש בונה ב"כאילו ה"גברא" על הוא הדגש אבל בונה במה"

"כאילו הלשון נקט שהאיסור בנה הרמב"ם להדגיש במה"
הבמה  - החפצא על הנדר פעולת בגלל הוא לנדור

לידי ועלולה שנעשתה להביאו - בהכרח לא כי אם -
מכשול.

כבוד  (מקום מצוה לשם גם לבנות אפשר במה שהרי
התעוררות  דברי אמירת בתורה, קריאה ורבו, לאביו

הרשות. לדבר או וכו') גבוה ממקום
נדר  בכל כי לנדרים המדויק המשל היא במה בניית לכן,
אלא, למכשול ואפשרת איסור של חפצא האדם יוצר
שמא  עליהם להשאל מצוה איסור, בנדרי מדובר שאם
לקיים  מצוה הקדש בנדרי אבל ידם, על מכשול לידי יבוא

מצוה. לדבר הנעשית כבמה והוא נדרו
הנ"ל. הקושיות גם יתורצו זה בהסבר

כיון  הגמרא שהביאה הפסוקים הביא לא הרמב"ם א.
"נקרא  חוטא" "נקרא - ה"גברא" על היא שמשמעותם
יצירת  מצד הוא לנדור שהאיסור להדגיש רצה כי - רשע"

גברא. איסור מצד ולא האיסור של החפצא
במה" בנה "כאילו הלימוד את הביא לא דעות בהלכות ב.
ובמידותיו  האדם של הרצויה בהתנהגות מדבר שם כי
מצד  לנדור האיסור את מדגיש ושם ל"גברא" הנוגעות

ה"גברא".
כאילו  "והמקיימו הנ"ל ר"נ מאמר המשך הביא לא כאן ג.
קיום  שבהם הקדש בנדרי גם מדבר כי קרבן" עלי' הקריב

מצוה. הוא הנדר
להשאל  מצוה ונדר עבר "ואם בלשונו נוסף דיוק יובן עפ"ז

כדי נדרו לפניו על מכשול יהא על שלא הוא שהדגש "
"שלא  הרגיל הלשון כתב ולא מכשול של כחפצא הנדר
וכיו"ב  תקלה" לידי יבוא שלא "כדי או מכשול" לידי יבוא

גברא. איסור שמשמעו
שפתיך  "מוצא הפסוק הביא המצוות במנין מדוע יובן בזה
מקרבן  בשפתיו שיוציא ב"מה רק מדבר שם כי תשמור"
גם  על מדבר כאן אבל לקיימם, צריך שבוודאי צדקה" או
שפתיך  "מוצא הפסוק הביא לא ולכן איסור נדרי על
הפסוק  רק אלא איסור בנדרי שייך שאינו כו'" תשמור
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לקיימם  צריך הקדש שנדרי להשמיע אשלם" לה' "נדרי
אשלם". לה' "נדרי מצד

.130 cenr h"k wlg y"ewl

להקריב 91) שציוותה פי על שאף הבמות, איסור בשעת
במה  לבנות יוסיף שלא הזהירתו (במקדש) בפנים קרבנות
דברים  עצמו על לאסור רוצה הנודר וגם בחוץ. ולהקריב
רגיל  שהנודר ומשום תורה. שאסרתו מה על נוסף אסורים
כבונה  והריהו רצוי קרבנו שאין לו אומרים בקרבן, להתפיס
מה  דייך "לא בירושלמי: אמרו וכן בחוץ. ומקריב במה
דברים  עליך לאסור מבקש שאתה אלא התורה לך שאסרה

שיתירו.92)אחרים". חכם ידי עצמו 93)על על שאוסר
המותרים. לצדקה,94)דברים או ההקדש לטובת שנודר

נדר  יעקב וידר אמרו: ע פרשה רבה בראשית ובמדרש
צרתם. בעת נודרים שיהיו לדורות, לאמור - לאמור

לקיימם.95) יכול שאינו כשרואה ובשולחן 96)בקושי,
שלא  להיזהר "צריך פסק: ד סעיף רג, סימן דעה יורה ערוך
ישנו  אם אלא לידור, טוב אין צדקה ואפילו דבר שום ידור
פוסקים  ואם לו, שיהיה עד ידור לא לאו ואם מיד, יתן בידו,

נדר". "בלא יאמר: עמהם לפסוק וצריך צדקה

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ÌÈ¯„ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿«»

-d̀ltdxtq
zExifp zFkld¦§§¦

‰ÓLe ,‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ ¯OÚ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»∆∆ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿…∆
¯ÈÊp‰ Ïc‚iL (‡ :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»∆¿«≈«»ƒ
‡lL (‚ .B¯Ê ÈÓÈ Ïk B¯ÚO Ál‚È ‡lL (· .Ú¯t∆«∆…¿««¿»…¿≈ƒ¿∆…
.Ì‰lL ıÓÁ elÙ‡Â ÔÈÈ ˙·¯Úz ‡ÏÂ ÔÈÈ ¯ÈÊp‰ ‰zLÈƒ¿∆«»ƒ«ƒ¿…«¬…∆«ƒ«¬ƒ…∆∆»∆
.ÌÈ˜enˆ ÏÎ‡È ‡lL (‰ .ÌÈÁÏ ÌÈ·Ú ÏÎ‡È ‡lL („∆……«¬»ƒ«ƒ∆……«ƒƒ
‡lL (Á .ÔÈbÊ ÏÎ‡È ‡lL (Ê .ÌÈpˆ¯Á ÏÎ‡È ‡lL (Â∆……««¿«ƒ∆……««ƒ∆…
Ál‚iL (È .ÌÈ˙ÓÏ ‡nhÈ ‡lL (Ë .˙n‰ Ï‰‡Ï ÒkÈƒ»≈¿…∆«≈∆…ƒ«»«≈ƒ∆¿««

.‡nhiLk B‡ B˙e¯ÈÊ ÌÈÏLiLk ˙Ba¯w‰ ÏÚ««»¿»¿∆«¿ƒ¿ƒ¿∆ƒ««
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
ידות 1) עליהם, העובר ועונש הנזיר על האסורים דברים

בתורה  שכתוב מה על המתנה כיצד, נזירות וכינויי נזירות
נזיר. ראשי או נזירה ידי הרי האומר דין הנזירות, בקבלת

.‡¯q‡ È¯„ ÏÏkÓ ¯„ ‡e‰ ˙e¯ÈÊp‰2Èk :¯Ó‡pL , «¿ƒ∆∆ƒ¿«ƒ¿≈ƒ»∆∆¡«ƒ
¯cÈ3¯ÚO Ïc‚iL ‰OÚ ˙ÂˆÓe .¯ÓB‚Â ¯ÈÊ ¯„ ƒ…∆∆»ƒ¿≈ƒ¿«¬≈∆¿«≈¿«

BL‡¯4Álb Ì‡Â .BL‡¯ ¯ÚO Ú¯t Ïcb :¯Ó‡pL , …∆∆¡««≈∆«¿«…¿ƒƒ«
‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - B¯Ê ÈÓÈa5‡Ï ¯Úz :¯Ó‡pL , ƒ≈ƒ¿≈¿…«¬∆∆∆¡«««…

ÌÈ˙ÓÏ ‡nh‰Ï ¯eÒ‡ ÔÎÂ .BL‡¯ ÏÚ ¯·ÚÈ6ÏÎ‡Ï B‡ «¬…«…¿≈»¿ƒ«≈¿≈ƒ∆¡…
ÔÈi‰ ÔÙbÓ ÂÈÏÚ ·e˙k‰ Ô¯Ò‡L ÌÈ¯·c7.B¯Ê ÈÓÈ Ïk ¿»ƒ∆¬»»«»»»ƒ∆∆««ƒ…¿≈ƒ¿

לאומר:2) בניגוד המותר, דבר נדר בדרך עצמו על שאוסר
"נדר  לא אבל נדר, נקרא הוא שאף קרבן, להביא עלי הרי
נדרים  הל' לעיל רבינו כלשון הקדש", "נדר אלא איסור"
ימי  במלאת קרבנות מביא הנזיר שגם ואע"פ ה"אֿב. פ"א,
בסמוך. כמבואר איסור, נדר הוא הנזירות עיקר נזרו,

לה',3) להזיר נזיר נדר לנדור יפליא כי התימנים: בכ"י

בתורה. הכתוב נזרו.4)כנוסח ימי לקמן 5)כל ראה
גילוחו. איסור דיני הי"א להכנס 6)פ"ה, או במת, לנגוע

נזיר. טומאת דיני פ"ז לקמן ראה בו, שהמת לאהל
רבינו 7) והקדים ה"אֿי. פ"ה, לקמן מבוארים והם ד) (שם,

מן  והיוצא הטומאה למצוות וגילוחו, נזיר שער גידול מצות
הגפן, מיני אכילת דיני תחילה נכתבו שבתורה בעוד הגפן,
ולאֿתעשה, מצותֿעשה יש נזיר שיער שבגילוח מפני -
בלבד, לאֿתעשה מצות אלא אין הגפן מיני שבאכילת בעוד
להסמיך  כדי היין, שתיית איסור הכתוב הקדים זאת, ובכל
ז"ל  כמאמרם ממנה, שלמעלה סוטה לפרשת נזיר פרשת
היין" מן עצמו יזיר בקלקולה, סוטה הרואה "כל ב.) (סוטה

הרדב"ז). (ע"פ

.·È¯‰ - ÔÈi‰ ÔÙbÓ ÏÎ‡ B‡ ‡ÓË B‡ Ál‚Â ¯·Ú»«¿ƒ«ƒ¿»»«ƒ∆∆««ƒ¬≈
ÌÈzL ‰˜BÏ ‰Ê8,B¯·c ÏÁÈ ‡Ï ÌeMÓ - ˙Á‡ : ∆∆¿«ƒ««ƒ…«≈¿»

ÌÈ¯„p‰ Ïk ÏÏBkL9¯·ÚL ¯·c ÌeMÓ - ˙Á‡Â ; ∆≈»«¿»ƒ¿««ƒ»»∆»«
¯ÈÊp‰ ÏÚ „ÁÈÓ ¯eq‡ ÔÈ¯eÒ‡L ÌÈ¯·cÓ ÂÈÏÚ10. »»ƒ¿»ƒ∆¬ƒƒ¿À»««»ƒ

מלקות.8) ותשע שלשים מהן אחת שבכל פעמים, שתי
ה"ה.9) פ"א, נדרים הל' לעיל העובר 10)ראה שכל

שבה. הלאוין כמנין לוקה חלוקים, לאוין בה שיש עבירה

(רדב"ז). ארבע לוקה - יין ושתה ונטמא גילח, שאם ומובן,

.‚‰OBÚ ‰Ê È¯‰ - B˙ÂˆÓk B¯„ Ìi˜Â ¯ÈÊa ¯„»«¿»ƒ¿ƒ≈ƒ¿¿ƒ¿»¬≈∆∆
,‰OÚÈ ÂÈtÓ ‡ˆi‰ ÏÎk - ˙Á‡‰ :‰OÚ ˙BˆÓ LÏL»ƒ¿¬≈»««¿»«…≈ƒƒ«¬∆
È¯‰Â ,BL‡¯ ¯ÚO Ú¯t Ïcb - ‰iM‰Â ;‰OÚ È¯‰Â«¬≈»»¿«¿ƒ»«≈∆«¿«…«¬≈
ÂÈ˙Ba¯˜ ˙‡·‰ ÌÚ BzÁÏ‚z - ˙ÈLÈÏM‰Â ;Ïc‚11, ƒ≈¿«¿ƒƒƒ¿«¿ƒ¬»«»¿¿»
¯ÓB‚Â „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t ¯ÈÊp‰ Ál‚Â :¯Ó‡pL12. ∆∆¡«¿ƒ««»ƒ∆«…∆≈¿≈

זו 11) תלויות והן יג), ו, (במדבר ככתוב נזרו, ימי במלאת
במורהֿנבוכים  רבינו וכתב ה"אֿד. פ"ה, לקמן כמבואר בזו,
הפרישות  והוא מאד, מבואר הנזירות "וטעם פמ"ח: ח"ג,
רבים  והאחרונים, הראשונים מן הפסיד אשר היין, מן
הכתוב  (לשון שגו" ביין אלה ו"גם הרוגיו, כל ועצומים
והושם  קדוש, נקרא ממנו הנשמר כי ז)... כח, ישעיה
לאביו  אפילו יטמא שלא עד בקדושה, גדול כהן במדריגת
והשווה  היין". מן שפירש מפני הגדולה זאת כמוהו, ולאמו
ב, (עמוס שנאמר כנביא, הכתוב "ושקלו הי"ד: פ"י, לקמן
וכתב  לנזירים". ומבחוריכם לנביאים, מבניכם ואקים יא)
נזיר  מלת כי אומרים "ויש ז) ו, (במדבר עזרא" ה"אבן
ודע, ראשו". על אלקיו נזר "כי והעד: כתר), =) נזר מגזרת
שיש  באמת, והמלך העולם, תאות עבדי האדם בני כל כי
מן  חפשי שהוא מי כל בראשו, מלכות ועטרת נזר לו

עד 12)התאוות". מגלח "ואינו ה"ג: פ"ח, לקמן ראה
לא  מועד, אהל פתח שנאמר: פתוח, העזרה פתח שיהיה

הוא". מקדש בזיון שזה הפתח, כנגד שיגלח

.„¯Ët‡ ‡Ï :¯ÓB‡‰13¯ÈÊ ‰È‰‡L „Ú ÌÏBÚ‰ ÔÓ »≈…ƒ»≈ƒ»»«∆∆¿∆»ƒ
¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ -14‰zÚ ˙eÓÈ ‡nL ,„iÓ15¯Á‡ Ì‡Â . ¬≈∆»ƒƒ»∆»»«»¿ƒ≈«

B˙e¯ÈÊ16BÓlLÏ ¯Á‡z Ï·a ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ -17ÔÈ‡Â . ¿ƒ¬≈∆≈¿«¿«≈¿«¿¿≈
‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ18. ƒ«»∆

אצא.13) לנדרים 14)לא (רא"ש נזירות עליו לקבל חייב
"ואע"פ  הל"ג: פ"ו, ערכין הל' לקמן רבינו לשון וכן ג:).
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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
(גמרא  מכולם נזיר זה הרי בלבד, מיין אלא נדר לא אפילו

שם).

.È˙B¯‚B¯b‰ ÔÓ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰ Ï·‡41ÔÓ B‡ ¬»»≈¬≈ƒ»ƒƒ«¿»ƒ
‰Ï·c‰42Ô‰a ‡ˆBiÎÂ43Ô‰a ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -44BÈ‡Â , «¿≈»¿«≈»∆¬≈∆»»∆¿≈

¯ÈÊ45. »ƒ

הגפן.41) פירות שאינן בהן, מותר ונזיר מיובשות, תאנים
אחד,42) גוש שנעשו עד יחד דרוסות מיובשות תאנים

ועוד. יב ל, שמואלֿא, במקרא, מפירות 43)ונזכרות
ה"א. פ"ה, לקמן ראה לנזיר, ומותרים הגפן, פרי שאינם

כקרבן,44) עליו אסורים שיהיו הגרוגרות, מן נדר כאילו
נתפס. אדם דבריו בגמר כדרך 45)שאף נדר שלא

נזיר  (משנה הדבילה ומן הגרוגרות מן נזירות שאין הנוזרים,
נדור, ביתֿהלל: ע"פ ב, עמ' בגמרא שם נתן רבי וכדעת ט.).

כר  "מתניתין שם: רבינו וגורס נזיר. (כסףֿואינו נתן" בי
משנה).

.‡È:¯Ó‡Â ,˙BzLÏ BÏ e˙Â ÔÈÈ ÏL ÒBk BÏ e‚ÊÓ»¿∆«ƒ¿»¿ƒ¿¿»«
epnÓ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰46¯eÓb ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ -47‰È‰ Ì‡Â . ¬≈ƒ»ƒƒ∆¬≈∆»ƒ»¿ƒ»»

epnÓ ÔÈL˜·Ó eÈ‰Â ,Ïa‡˙Ó B‡ ÒÚBk B‡ LÙ ¯Ó«∆∆≈ƒ¿«≈¿»¿«¿ƒƒ∆
BÏÓÚ ÁkLÏ È„k ‰zLiL48¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ :¯Ó‡Â , ∆ƒ¿∆¿≈¿«≈«¬»¿»«¬≈∆»ƒ

BÈ‡Â ,„·Ïa ÒBk‰ B˙B‡a ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - epnÓƒ∆¬≈∆»¿«ƒ¿«¿≈
‰Ê ÒBk ‰zLÈ ‡lL ‡l‡ ‰Ê Ôek˙ ‡lL ;¯ÈÊ49. »ƒ∆…ƒ¿«≈∆∆»∆…ƒ¿∆∆

שבכוס.46) היין (משנה 47)מן  עליו נזירות  דקדוקי וכל 
מהחרצנים  נזיר "הריני מהאומר: גרוע זה ואין יא.) נזיר

ה"ט. לעיל כמבואר בכל, נזיר שהוא מצוקתו 48)בלבד"
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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

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

. . "aEIg oA Fpi` hFl lW FzExkWl riBdXO."'Ek ¦¤¦¦©§¦§¤¥¤¦

שאין  הוא למקדש להכנס אסור ששיכור הפשוט הטעם
בנוגע  וכן הדעת בבלבול למקדש להכנס הכבוד מן זה
בדעתו  מבולבל נעשה יין רביעית ששתה מכיון להוראה

דעתו. שיקול על לסמוך ואין
עולה  חיוב" בר ש"אינו שכתב הרמב"ם לשון מדיוק אבל
לוט" של "שכרותו של שבמצב השיכור בגדר גדול חידוש

ש  הכוונה יכולאין ש"אינו אלא עליו המוטל אינו לעשות
חיוב  ".בר

למרות  כי סתם בשיכור גם שייך זה ומעין שדוגמת וי"ל
כדי  עד יין רביעית משתיית בשכרות הדרגות חילוקי
בשם  שניהם נקראים הלכה ע"פ הרי לוט, של שכרותו
מעין  ישנו יין רביעית בשתיית גם ובמילא "שיכור" - אחד

חיוב". בר ש"אינו הגדר ודוגמת
למיתת  יין" "שתוי של השייכות ביאור בהקדם זה ויובן
שאחר  כו'" למקדש נכנסו יין ש"שתוי לדעה ואביהו נדב
יין  שתויי למקדש יכנסו שלא הנותרים הזהיר מיתתן
נמצא  כי למעליותא הוא חיוב" בר ש"אינו י"ל ועפ"ז

החיוב; גדר מכל יותר נעלית בדרגא
ופרש"י  אקדש" "בקרובי נאמר ואביהו נדב מיתת על
. . כו' במכובדי אלא בכבודי תקרי אל - בכבוד "ונקדש

וממך". ממני גדולים שהם רואה אני עכשיו
הק' החיים האור יסוד על חסידות בספרי בארוכה ומבואר
ממש. הנפש כלות של באופן היתה ואביהו נדב שעבודת
באופן  דבינה הגילוי מצד שהוא יין" ב"שתויי הדבר ומרומז

והגבלה. ממדידה שלמעלה
דא, סביל מוחא כל לאו בעבודתם העילוי למרות אמנם
אסרה  ואביהו נדב מיתת ולאחרי תדבר, הרוב על והתורה
והגבלה  במדידה שהיא עבודה רק אם כי זו עבודה תורה
ויצא  בשלום שנכנס ר"ע של כעבודתו דווקא בגוף נשמה

בשלום.

למעליותא  חיוב" בר "אינו ששיכור מה לבאר יש עפ"ז
עבודה  בהיותה חיוב של מגדר למעלה היא שעבודתו

והגבלה. ממדידה שלמעלה
ענין  הוא למעליותא חיוב" בר "אינו החסידות ובלשון
אתעדל"ת  שאין אתעדל"ע בחי' מאתעדל"ת, שלמעלה
אתעדל"ת  בחי' הקדמת צ"ל שאעפ"כ אלא, שם, מגעת
שבו  שלים" "אתר בבחינת להיות כדי אתעדל"ע והמשכת

אתעדל"ת. מבחי' לגמרי ערוך שבאין אתעדל"ע שורה
שמפני  חובה שאינה ערבית לתפילת בנוגע שמצינו ע"ד
באופן  לבא יכולה אינה התפילות שאר לגבי מעלתה גודל
חובה" קבעוה "האידנא ואעפ"כ ברשות אלא חובה של
ועד"ז  רשות. של העילוי נמשך ב"חובה" שגם היינו
חיוב, מגדר שלמעלה חיוב" בר ש"אינו שהעילוי בענינינו,

החיוב. בגדרי גם ונמשך חודר
.ai oniq d`ltd xtq zekln oii

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
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חכם. שאלת בלא לעצמו להתיר חושב כשהוא אלא נתכוונו
רוקח). ובמעשה (רדב"ז, בזה יודה רבינו שגם ויתכן

.ÂËÏ·‡ ,el‡ ÏÎa ¯eÒ‡ ¯ÈÊp‰L È˙ÈÈ‰ Ú„BÈ :¯Ó‡»«≈«»ƒƒ∆«»ƒ»¿»≈¬»
ÈzÚ„a ‰È‰61È‡ ˙BzLÏ ÈÏ ¯znL62ÈtÓ ÔÈi‰ »»¿«¿ƒ∆À»ƒƒ¿¬ƒ««ƒƒ¿≈

ÔÈÈ ‡Ïa ˙BÈÁÏ ÏBÎÈ ÈÈ‡L63¯·B˜ È‡L ÈtÓ B‡ , ∆≈ƒ»ƒ¿¿…«ƒƒ¿≈∆¬ƒ≈
ÌÈ˙n‰ ˙‡64¯ÈÊ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ -65el‡L ÈtÓ ; ∆«≈ƒ¬≈∆≈»ƒƒ¿≈∆≈

˙B‚‚L È¯„ ÏÏÎa66,ÌÎÁÏ ‰Ï‡L ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈ‡L , ƒ¿«ƒ¿≈¿»∆≈»¿ƒƒ¿≈»¿»»
e¯‡aL BÓk67. ¿∆≈«¿

בדעתי.61) תימן: ובכ"י רומי, ויניציאה,62)בדפוס בדפ'
איננה. זו לרפואתו.63)תיבה יין וצריך 64)ששותה

לא  ולכך דוחקי, מחמת בשכרי, בהם ולטפל להם להטמאות
אלא  מקום באותו קוברים שאין עלי, לאסור בדעתי היה

(שם).65)הוא. בכל שהחכמים 66)ומותר סבור. שהיה
ככר  שאמר: כגון - שגגות נדרי להטמא. או לשתות יתירו
היום, שאכל ושכח היום, אכלתי אם כקרבן עלי אסור זה
יא: נזיר ובתוספות ה"ו, פ"ג, שבועות הל' לעיל ראה

שגגות. נדרי פ"ד,67)דיבורֿהמתחיל נדרים הל' לעיל
שהם  אמרו, יא:) (נזיר שם שבגמרא מעיר, הראב"ד ה"א.
בלשון  שם, כרש"י מפרש שרבינו אלא אונסים", "נדרי
מפני  "אונס" וקראוהו בשגגה, נדר זה הרי שלמעשה השני,
לשתות, חכמים לו שיתירו שסבר הטעו), = ) אנסו שלבו
שוגג  שהיה והכוונה, אנסך". "לבך כו.) (שבועות אמרו וכן
(שם) המשנה שבפירוש לציין ויש (כסףֿמשנה). בדבר

ספק". בלא אונסין נדרי שהוא "מפני רבינו: כותב

.ÊË‡Ï - ‰¯ÈÊ ÈÏ‚¯ È¯‰ ,‰¯ÈÊ È„È È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈»ƒ¿ƒ»¬≈«¿ƒ¿ƒ»…
ÌeÏk ¯Ó‡68‰Ê È¯‰ - ‰¯ÈÊ È„·k ,¯ÈÊ ÈL‡¯ È¯‰ . »«¿¬≈…ƒ»ƒ¿≈ƒ¿ƒ»¬≈∆

- ÈÁ‰ ÔÓ ÏËpÈ Ì‡L ,¯·È‡ Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .¯ÈÊ»ƒ∆«¿»»≈»∆ƒƒ»≈ƒ««
¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ¯ÈÊ ‡e‰ È¯‰ ¯Ó‡ Ì‡ ,˙eÓÈ69. »ƒ»«¬≈»ƒ¬≈∆»ƒ

כא:68) תלויה 69)נזיר שהנשמה דבר הכלל, "זה שם,
החי  מן יבטל "שאם וכתב: שינה ורבינו נזיר" זה הרי בו,
שהכבד  הט"ז, פ"ח, שחיטה בהל' לשיטתו בהתאם ימות",
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
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יד. ו, במדבר אומרים 11)בתורה ואין א. לב, נזיר משנה,
כי  נודר, היית כלום - בהמתך שתיגנב יודע היית אילו לו:
ואינו  הנדר לאחר שנתחדש בדבר = ב"נולד" פותחים אין
שבועות  ובהל' ה"ה, פ"ח נדרים הל' לעיל כמבואר שכיח,
נדרו  בשעת בלבו "גמר שכיח, זה ואין הואיל כי הי"ב. פ"ו,
שסבור  לפי בהמתו, תיגנב אם אפילו ענין, בכל נזיר שיהיה
מי  דיבורֿהמתחיל: שם, נזיר ('תוספות' תיגנב" שלא בלבו

בהמה,12)שנדר). אותה על נזירותו לקבל היתה שדעתו
הל' והשווה שם). (משנה, ברשותו. היתה לא שנזר ובשעה
נדרי  בכלל והוא טעות, נדר שהוא "מפני ה"ג: פ"ח, נדרים
אינו  - ב לב, בנזיר ה'תוספות' ולדעת מותרים". שהם שגגות
כלל, נזיר שאינו סובר, ורבינו החכם. לו שיתיר בתנאי נזיר,

לחכם. שאלה אפילו צריך ואינו

.‚˙e¯ÈÊa ÒÈt˙n‰13e¯‡aL BÓk ,¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ««¿ƒƒ¿ƒ¬≈∆»ƒ¿∆≈«¿
¯„a ÒÈt˙n‰ Ïk ÔÈ„a14. ¿ƒ»««¿ƒ¿∆∆

בסמוך 13) כמפורש חבירו, בנזירות נזירותו שהתפיס
הבאה. ש"המתפיס 14)בהלכה ה"ג, פ"ג נדרים הל'

חייב". - בנדרים

.„È¯‰ - ‰Êk ÈÈ¯‰ :¯Ó‡Â ÂÈÙÏ ¯·BÚ ¯ÈÊ ‰È‰»»»ƒ≈¿»»¿»«¬≈ƒ»∆¬≈
¯ÈÊ ‰Ê15ÂÈÙk Èt :‡e‰ ¯Ó‡Â ,¯ÈÊa B¯·Á ¯„ . ∆»ƒ»«¬≈¿»ƒ¿»«ƒ¿ƒ

ÔÈiÓ16‰Ê È¯‰ - ÊÊb‰lÓ B¯ÚOk È¯ÚO :¯Ó‡L B‡ , ƒ«ƒ∆»«¿»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»≈¬≈∆
¯ÈÊ17ÚÓL Ì‡ ÔÎÂ .18,¯ea„ È„k CB˙a 'È‡Â' ¯Ó‡Â »ƒ¿≈ƒ»«¿»««¬ƒ¿¿≈ƒ

[¯ea„ È„k CB˙a ÈLÈÏL ÚÓLÂ]19¯Ó‡Â ÈL ÏL ¿»«¿ƒƒ¿¿≈ƒ∆≈ƒ¿»«
‰‡Ó Ô‰ elÙ‡Â ,'È‡Â'20ÔÈ¯ÈÊ Ôlk -21. «¬ƒ«¬ƒ≈≈»À»¿ƒƒ

ה"ו.15) פ"א, לעיל והשווה א. ג, יין.16)נזיר מלשתות
אמר 17) לא כשערו, ושערי כפיו פי אמר: אבל ב. כא, שם

בהם  תלויה שהנשמה דברים אינם והשיער שהפה כלום,
הט"ז. פ"א, לעיל וראה הריני 18)(שם). אומר: חבירו את

שלום 19)נזיר. לרב: תלמיד שלום שאילת כדי שהוא
הי"ז). פ"ב, שבועות הל' (לעיל רבי אחד 20)עליך כל

קודמו. של דיבור כדי אחד 21)בתוך שכל א. כא, נזיר
והותר  נדרו על הראשון נשאל אם ולפיכך בקודמו. התפיס
ושלאחריו  השני והותר, השני נשאל ואם כולם, הותרו -
פ"ד  נדרים הל' לעיל והשווה (שם). אסור והראשון מותרים,

ה"ג. שם ובביאורנו ה"ט,

.‰¯Ó‡ B¯·ÁÂ ,Ôa ÈÏ ‰È‰iLk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ≈«¬≈»«
'È‡Â'22„iÓ ¯ÈÊ B¯·Á È¯‰ -23. «¬ƒ¬≈¬≈»ƒƒ»

שנתכוין 22) ולומר דבריו, בכוונת להסתפק שיש אע"פ
בן. לו גם לכשיוולד נזיר שכוונת 23)להיות א. יג, נזיר

נזיר, הריני שאמר: ועיקרם, הראשון דברי גוף על חבירו
ולא  שם בגמרא בעיה שזוהי ואע"פ נזירותו. התפיס ובזה
גופו  על "אםֿתמציֿלומר שם: שאמרו מתוך נפשטה,
בכל  הגאונים כקבלת ההלכה, היא שכך נראה משמע"
כ"אםֿתמציֿ שההלכה הש"ס, שבבעיות "אםֿתמציֿלומר"

(רדב"ז). לומר"

.ÂÚÓLÂ ,Ôa EÏ ‰È‰iLk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈¬≈ƒ»ƒ¿∆ƒ¿∆¿≈¿»«
‰Ê Ôek˙ ‡lL ;¯ÈÊ ‰Ê ÔÈ‡ - 'È‡Â' ¯Ó‡Â B¯·Á¬≈¿»««¬ƒ≈∆»ƒ∆…ƒ¿«≈∆

ÔB¯Á‡‰24‡Ôa EÏ ‰È‰iL ·‰B‡ È‡L :¯ÓBÏ ‡l »«¬∆»«∆¬ƒ≈∆ƒ¿∆¿≈
epnÓ LBa ‡e‰ È¯‰L ,‰Ê BÓk25. ¿∆∆¬≈ƒ∆

נזיר.24) רגשי 25)להיות את בפניו לו להביע שלא
"אםֿ שם). (נזיר הראשון זה שהביע כדרך אליו, חיבתו
שכל  אמרנו וכבר וכו'. הוא", בוש בפניו כל תמציֿלומר:

(רדב"ז). היא הלכה "אםֿתמציֿלומר"

.ÊÔa ÈBÏÙÏ ‰È‰iLk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰26ÚÓLÂ , »≈¬≈ƒ»ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ≈¿»«
Ôek˙ ‡Ï ‡nL :˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - 'È‡Â' ¯Ó‡Â B¯·Á¬≈¿»««¬ƒ¬≈∆»≈∆»…ƒ¿«≈

B˙BÓk ¯ÈÊ ˙BÈ‰Ï ‡l‡27·‰B‡ È‡L ¯ÓBÏ B‡ , ∆»ƒ¿»ƒ¿«∆¬ƒ≈
E˙BÓk B˙B‡28Ï˜‰Ï - ˙e¯ÈÊ ˜ÙÒe .29. ¿¿¿≈¿ƒ¿»≈

זה.26) במעמד היה לא פלוני בפניו 27)ואותו שלא שכל
נזירות, עליו לקבל אלא נתכוין ולא ממנו, בוש אינו

בראשון. בן,28)והתפיסה לו שיהיה רוצה שאתה כשם
כלל  נזירות עליו לקבל נתכוין לא אבל רוצה, אני גם כך

נפשטה. שלא בעיה שם), מי"ב.29)(נזיר פ"ד, טהרות
אינו  ושמא נזרו, ימי במלאת קרבנות להביא צריך הוא שהרי
לא  נדבה בדרך ואפילו לעזרה. חולין שהכניס ונמצא  נזיר
יט.). נדרים (ר"ן נדבה חטאת מביאים אין כי להביא, יוכל

.Á,Ôc‚k ‡a „Á‡ e‡¯Â C¯ca ÌÈÎl‰Ó eÈ‰L ÌÈL¿«ƒ∆»¿«¿ƒ«∆∆¿»∆»»¿∆¿»
ÔBÚÓL ec‚k CÏB‰‰ ‰Ê :ÌÈM‰ ÔÓ „Á‡ ¯Ó‡Â¿»«∆»ƒ«¿«ƒ∆«≈¿∆¿≈ƒ¿

‰Ê ¯Ó‡Â ,‡e‰ Ô·e‡¯ :B¯·Á ¯Ó‡Â ,‡e‰30ÈÈ¯‰ : ¿»«¬≈¿≈¿»«∆¬≈ƒ
Ô·e‡¯ ‰È‰È Ì‡ ¯ÈÊ31Ì‡ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Á‡‰ ¯Ó‡Â , »ƒƒƒ¿∆¿≈¿»«»«≈¬≈ƒ»ƒƒ

È¯‰ - Ô·e‡¯ ‡e‰ È¯‰Â Ì‰ÈÏ‡ ÚÈb‰ ,ÔBÚÓL ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿ƒƒ«¬≈∆«¬≈¿≈¬≈
¯ÈÊ ‰Ê32BÓk ,¯ÈÊ B¯·Á È¯‰ - ÔBÚÓL ‰È‰ Ì‡Â , ∆»ƒ¿ƒ»»ƒ¿¬≈¬≈»ƒ¿

‡l‡ ,Ì‰ÈÏ‡ ÚÈb‰ ‡Ï .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .e¯„pL∆»¿¿≈…«≈»∆…ƒƒ«¬≈∆∆»
- ‡e‰ ÈÓ eÚ„È ‡ÏÂ ,Ì‰ÈÈÚÓ ÌÏÚÂ ÂÈ¯BÁ‡Ï ¯ÊÁ»««¬»¿∆¿«≈≈≈∆¿…»¿ƒ

¯ÈÊ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡33. ≈∆»≈∆»ƒ

הוא.30) ראובן כדברי.31)שאמר: שיתקיים
שם.32) ביתֿהלל וכדעת ב. לב, נזיר שם,33)משנה,

- נזירות ספק זו הרי נתקיימו, מי דברי נתברר ולא הואיל
א. לד, שם יהודה וכרבי ולהקל,

.ËÈ¯Îa ‰È‰È Ì‡ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ34‰‡Ó ‰Ê ¿≈»≈¬≈ƒ»ƒƒƒ¿∆ƒ¿ƒ∆≈»
¯Bk35BÈ‡ - „·‡L B‡ ·‚pL B‡ˆÓe B„„ÓÏ CÏ‰Â ,¿»«¿»¿¿»∆ƒ¿«∆»«≈
¯ÈÊ36Ï˜‰Ï - ˙e¯ÈÊ ˜ÙqL .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .37. »ƒ¿≈…«≈»∆∆¿≈¿ƒ¿»≈

תבואה.34) שלשים 35)ערימת המכילה תבואה, מידת
ה"א. פ"ד, ערכין הל' לקמן כמבואר גמר 36)סאה, שלא

יט. (נדרים שאמר כמו הדבר שיתברר עד נזיר להיות בדעתו
שם). יהודה.37)ובר"ן וכרבי א. ח, נזיר

.ÈÈBk‰ ˙‡ e‡¯Â C¯ca ÔÈÎl‰Ó eÈ‰38¯Ó‡Â ,˜BÁ¯Ó »¿«¿ƒ«∆∆¿»∆«≈»¿»«
ÈÈ¯‰ :¯Á‡ ¯Ó‡Â ,‰iÁ ‰fL ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :Ì‰Ó „Á‡∆»≈∆¬≈ƒ»ƒ∆∆«»¿»««≈¬≈ƒ
‰Ê ÔÈ‡L ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Á‡ ¯Ó‡Â ,‰Ó‰a ‰fL ¯ÈÊ»ƒ∆∆¿≈»¿»««≈¬≈ƒ»ƒ∆≈∆
¯Ó‡Â ,‰Ó‰a ‰Ê ÔÈ‡L ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Á‡ ¯Ó‡Â ,‰iÁ«»¿»««≈¬≈ƒ»ƒ∆≈∆¿≈»¿»«
,‰Ó‰a ‡ÏÂ ‰iÁ ‡Ï ‰Ê ÔÈ‡L ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Á‡«≈¬≈ƒ»ƒ∆≈∆…«»¿…¿≈»
È¯‰ - ‰iÁÂ ‰Ó‰a ‰fL ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Á‡ ¯Ó‡Â¿»««≈¬≈ƒ»ƒ∆∆¿≈»¿«»¬≈

Ìlk39Ô‰a ‰ÂL ÌÈÎ¯„ Ba LÈ ÈBk‰L ÈtÓ ;ÌÈ¯ÈÊ À»¿ƒƒƒ¿≈∆«≈¿»ƒ»∆»∆

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



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

zexifpקלו zekld - d`ltd xtq - lel` a"i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ba LÈÂ ,‰Ó‰·Ï Ô‰· ‰ÂL ÌÈÎ¯„ Ba LÈÂ ,‰iÁÏ¿«»¿≈¿»ƒ»∆»∆ƒ¿≈»¿≈
¯„‰Ó‰·ÏÂ ‰iÁÏ ‰ÂL ÌÈÎ40BÈ‡L ÌÈÎ¯„ Ba LÈÂ , ¿»ƒ»∆¿«»¿ƒ¿≈»¿≈¿»ƒ∆≈

‰iÁÏ ‡ÏÂ ‰Ó‰aÏ ‡Ï ‰ÂL41e‡¯ Ì‡ ÔÈc‰ ‡e‰Â . »∆…«¿≈»¿…««»¿«ƒƒ»
e¯„Â ,‰M‡ B‡ LÈ‡ ‡e‰ Ì‡ B· e˜ÏÁÂ ÒBÈ‚B¯c‡«¿¿ƒ¿∆¿¿ƒƒƒ»¿»¿
;ÌÈ¯ÈÊ Ìlk È¯‰ - ÈBka el‡ e¯„pL C¯c ÏÚ«∆∆∆»¿≈«¬≈À»¿ƒƒ
,LÈ‡Ï Ô‰a ‰ÂL ÌÈÎ¯„ Ba LÈ ÒBÈ‚B¯c‡‰L∆»«¿¿ƒ≈¿»ƒ»∆»∆¿ƒ

‰M‡Ï Ô‰· ‰ÂL ÌÈÎ¯„e42Ô‰a ‰ÂL BÈ‡L ÌÈÎ¯„e , ¿»ƒ»∆»∆¿ƒ»¿»ƒ∆≈»∆»∆
LÈ‡Ï ÔÈÂL Ô‰L ÌÈÎ¯„e ,‰M‡Ï ‡ÏÂ LÈ‡Ï ‡Ï…¿ƒ¿…¿ƒ»¿»ƒ∆≈»ƒ¿ƒ

‰M‡Ïe43. ¿ƒ»

בו 38) הכריעו ולא . . . הצבי ומן העז מן מורכב "מין
בפירוש  רבינו (לשון היא" חיה או בהמה מין אם חכמים

מ"ח). פ"ב, ביכורים אלו.39)המשנה, אנשים ששה
הי"א.40) בסמוך אמת 41)כמבואר אמרו כולם נמצאו

שם). רבינו וכפירוש לד. נזיר בסמוך 42)(משנה, כמבואר
פ"ג,43)הי"א. נזיר (תוספתא כולם דברי נתקיימו ולפיכך

מי"א).

.‡Èel‡‰ ÌÈÎ¯c‰ ÏÎÂ44˙Bˆn‰ ÈÈÚa -45‡Ï , ¿»«¿»ƒ»≈¿ƒ¿¿≈«ƒ¿…
Bz„ÏB˙Â BÚ·Ëa46,˙Bˆn‰ ÈÈÚa - ÈBk‰ ÈÎ¯c ÔÎÂ . ¿ƒ¿¿«¿¿≈«¿≈«¿ƒ¿¿≈«ƒ¿

Bz„ÏB˙Â BÚ·Ëa ‡Ï47,Èeqk ÔeÚË BÓc ?„ˆÈk . …¿ƒ¿¿«¿≈«»»ƒ
‰iÁk48‰Ó‰·k ,¯eÒ‡ BaÏÁÂ ;49ÌÈ‡Ïk ‡e‰ È¯‰Â ; ¿«»¿∆¿»ƒ¿≈»«¬≈ƒ¿«ƒ

‡ÏÂ ‰iÁ BÈ‡ el‡k ,‰iÁ‰ ÌÚ ÔÎÂ ‰Ó‰a‰ ÌÚƒ«¿≈»¿≈ƒ««»¿ƒ≈«»¿…
‰Ó‰a50‰iÁÂ ‰Ó‰·k ,‰ËÈÁL ÔeÚËÂ ;51Ba LÈÂ . ¿≈»¿»¿ƒ»ƒ¿≈»¿«»¿≈

ÌÈ¯Á‡ ÌÈÎ¯„52BÓB˜Óa ¯‡a˙È Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ,53. ¿»ƒ¬≈ƒ¿»∆»≈∆ƒ¿»≈ƒ¿
ÌÈL‡k ,Ô·Ïa ‡nËÓ :ÒBÈ‚B¯c‡ ÔÎÂ54‡nËÓe ; ¿≈«¿¿ƒƒ«≈¿…∆«¬»ƒƒ«≈

ÌÈLk ,Ì„‡a55‡Ï ,È¯·Ú „·Úa ¯kÓ BÈ‡Â ; ¿…∆¿»ƒ¿≈ƒ¿»¿∆∆ƒ¿ƒ…
ÌÈLk ‡ÏÂ ÌÈL‡Î56B‚¯B‰‰Â ;57,ÂÈÏÚ ‚¯‰ - «¬»ƒ¿…¿»ƒ¿«¿∆¡»»»

ÌÈLÎe ÌÈL‡k58„Á‡ ÏÎÂ ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈ„ Ba LÈÂ . «¬»ƒ¿»ƒ¿≈ƒƒ¬≈ƒ¿»∆»
BÓB˜Óa ·˙kÈ59. ƒ»≈ƒ¿

האנדרוגינוס.44) הדיני.45)של בכת"י 46)במובן
אינה. לכוי, בנוגע הזו הפיסקה כל דם 47)התימנים,

מכיסוי.48)שחיטתו. פטור בהמה, שחיטת דם אבל
מותר.49) חיה חלב אבל בהמה, ואסור 50)כחלב

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¿»
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‰OÚ È¯‰L ,ÂÈ·B¯˜ e‰eÁlbL B‡ B¯ÚO ÁlbL B‡∆ƒ«¿»∆ƒ¿¿»∆¬≈«¬»
BzÚ„ ‰lbL ‰OÚÓ73ÂÈ·B¯˜ B‡ ‡e‰ ‰ˆ¯ ‡lL «¬∆∆ƒ»«¿∆…»»¿»

¯ÈÊ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - BÊ ˙e¯ÈÊa74BÏ LÈ È˙Ó „ÚÂ . ƒ¿ƒ¬≈∆≈»ƒ¿«»«≈
LÈ‡ ‰OÚÈÂ ÏÈc‚iL „Ú ?B¯Èc‰Ï75. ¿«ƒ«∆«¿ƒ¿≈»∆ƒ

דעתם.73) שגילה התימנים: בכת"י וכן רומי, ובדפוס
וכתבו 74) הי"ב. פ"ט, לקמן וראה ב. כח, שם משנה,

אם  אבל כששמעו, מיד כשמיחו דוקא שם, ה'תוספות'
בכך  אין מיחו, הנזירות שהתחילה ואחר מיחו, לא בתחילה
הנזירות  עליו שחלה זמן "וכל שם: רבינו פירש וכן כלום.
לבטלה". קרוביו ולא הוא לא יכול אינו בה, והתנהג
וגלח, קטן כשהוא "הדירו שנינו: מ"ט פ"ג, שם ובתוספתא
ונראה, אביו". נזירות הימנו בטלה שערות, שתי שהביא או
כבר  שהתחיל לאחר אף הנזירות, מבטלות שערות ששתי
יו"ט' ב'תוספות וראה שם). ('תוספות' נזירותו ימי למנות
מסתפק  - ב כח, לנזיר בפירושו והרא"ש מ"ה. פ"ג, לסוטה
כי  מחאה, מחאתו אם למתים, שנטמא או יין הבן שתה אם
שמח' וב'אור בגופו. מעשה שהוא לגילוח, דומים אלו אין
אבל  מחאה, זו הרי מרצונו בעצמו הבן שתה שאם מכריע,
את  שהמגלח מחאה, זו אין טימאוהו או קרוביו השקוהו
מחאה. מחאתם ולפיכך הי"א), פ"ה, (לקמן לוקה הנזיר
ה"כ) (שם, לוקה אינו והמטמאו, הנזיר את המשקה אבל

מחאה. מחאתם אין שלשֿעשרה 75)ולפיכך בן שיהיה
לכל  הוא קטן עדיין אז עד כי שערות, שתי ויביא ויום, שנה

רבי. כדעת כט:) (נזיר שבתורה המצוות

.ÊË˙e¯ÈÊ Ô‰Ï ÔÈ‡ - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰76; »¿≈»ƒ«»≈»∆¿ƒ
Ï‡¯OÈ Èa Ï‡ ¯ac :¯Ó‡pL77. ∆∆¡««≈∆¿≈ƒ¿»≈

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

zExifp odl oi` - zFlfnE miakFM icaFrd.'Ek ¨§¥¨¦©¨¥¨¤§¦

הוא  ותגלחת ביין מותרים אם מפרט אינו שזה לומר יש
אין  שהגויים אף כי בזה. אסורים שיהיו אופנים שיש מכיון
שפתיהם  מוצא בשמירת מחוייבים הם נזירות, להם
המבול  דור בני של עונשם בסיבת החזקוני וכפירוש
מצוות  כמה יש לומר יש . . מצות נצטוו שלא "מאחר
שלא  אע"פ הדעת סברת מכח לשמרן אדם בני שחייבים
הם  נח בני מצוות שז' זה על שנוסף היינו כו'", נצטוו
כמה  שיש הרי הדעת" הכרע "מפני המחוייבים דברים
חייבים  זאת ובכל מפורש ציווי עליהם מצינו שלא דברים
גאון  ניסים רב (ובלשון הדעת" סברת "מכח נח בני בהם
בסברא  תלויין שהן המצוות "כל ברכות למס' בהקדמתו
אשר  היום מן בהן מתחייבים הכל כבר דלבא ובאובנתא
לדורי  אחריו זרעו ועל עליו הארץ, על אדם אלקים ברא

דורים").
נכלל  בדיבור התחייבות קיום שגם לומר יש זה פי ועל
שאינו  אף הדעת" סברת "מכח בהם שחייבים בדברים
שפרע" "מי מנוסח לדבר וסימוכין נח, בני מצוות בז' נכלל

הפלג  ומדור המבול דור מאנשי שפרע "מי עתיד - הוא ה

בין  רק אינו זה ודבר בדיבורו". עומד שאינו ממי להפרע
שמירת  כי לקונו אדם שבין בדברים גם אלא לחבירו אדם
הדעת" סברת "מכח המחוייב ענין הוא שפתיו מוצא
על  שאף נח בני של ונדרים שבועות לגבי הוא וכך כאמור.
שפתיהם  מוצא לשמור חייבים יחל בל בכלל שאינם פי

הדעת". סברת "מכח
לומר  ותגלחת שזהוויש ביין שמותרים פירט שלא הטעם

"הריני  אמר אם בנזיר: הגוי נדר לשון באיזה שתלוי כיון כו'
שנתמעט  כיון כלל, נזיר דין עליו חל לא כישראל" נזיר
דבר  על שנשבע כמי הוא והרי התורה של נזירות מדין
"הריני  אמר אם אבל שבועה. כאן שאין לקיימו יכול שאינו
בפירוש, מהם עצמו ואסר היין" "מן או התגלחת" מן נזיר
אלא  תורה של נזירות מדין לא שפתיו מוצא לשמור חייב

הדעת". סברת "מכח
נזירות, מדין עכו"ם למעט הצורך טעם גם יובן בזה
היין  מן פרושים להיות שיתחייבו סברה שיש שמאחר
שייך  אינו נזירות שדין תורה חידשה לכן כנ"ל, והתגלחת

כישראל"). נזיר "הריני אמר (אם אצלם
שתי  יעקב שנשא הדבר בטעם מהמבואר בזה להעיר ויש
שכיון  תקח" לא אחותה אל "ואשה הציווי נגד אחיות
ודוחה  דיבורו, לקיים מוכרח הי' שישאנה, לרחל שהבטיח
שעל  תקח" לא אחותה אל ד"אשה במ"ת שנאמר האיסור
הי' שניתנה קודם התורה כל שמירת מקרא של פשוטו פי

עליו. שנצטוו ציווי ולא האבות של חומרה רק זה
.jli`e 26 cenr gl wlg zegiy ihewl

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
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ולא  בנזיר שנדרה מכיון לכופה, יכול שאינו לאשה בניגוד
וברש"י). סא. נזיר (משנה, להפר יכול אינו שוב לה, היפר

את 82) לרבות - אליהם" "ואמרת עז אות לעיל כאמור
נדרים  הל' לעיל וראה בידו. מוחה רבו כשאין העבדים,

ובביאורנו. ה"הֿו, פי"ג

.ÁÈLÙ ÈepÚ Ô‰a LiL ÌÈ¯„ ¯‡L „·Ú‰ ¯„83B‡ »«»∆∆¿»¿»ƒ∆≈»∆ƒ∆∆
‡ ÔÈ·kÚnLCÈ¯Ú‰L B‡ ,‰Î‡Ïn‰ ˙84Ba¯ ÔÈ‡ - ∆¿«¿ƒ∆«¿»»∆∆¡ƒ≈«
BtÎÏ CÈ¯ˆ85‰Èe˜ BLÙ ÔÈ‡L ÈtÓ ,86ÏeÁÈ ‡ÏÂ BÏ »ƒ¿Àƒ¿≈∆≈«¿¿»¿…»
¯„ ÂÈÏÚ87ÌÈ¯Á‡ ˙B¯t ¯ÒB‡Ï ?‰ÓBc ¯·c‰ ‰ÓÏ . »»∆∆¿»«»»∆¿≈≈¬≈ƒ
Ì‰ÈÏÚ88ÈepÚ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ .89·kÚnL ¯·„ ‡ÏÂ ¬≈∆¬»ƒ≈»ƒ¿…»»∆¿«≈

BtÎÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰Î‡ÏÓ90,˙e¯ÈÊa Bc·Ú ¯„ . ¿»»≈»¿À»««¿ƒ¿ƒ
˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ - CÏ ¯ÙeÓ :BÏ ¯Ó‡Â91ÌÈÏL‰Ï ·iÁÂ , ¿»«»»»»¿≈¿«»¿«¿ƒ

B˙e¯ÈÊ92Ì‡Â ,BÏ ÔÈ¯ÙÓ ÔÈ‡Â B˙B‡ ÔÈÙBk „·Ú‰L ; ¿ƒ∆»∆∆ƒ¿≈¿≈ƒ¿ƒ
˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ - ¯Ù‰93. ≈≈»»¿≈

גופו.83) את ערך 84)ומכחישים או עלי, ערכי שאמר:
הל' לקמן ראה הנערך, שני כפי להקדש שנותן עלי, פלוני

ה"ב. פ"א, נדרו.85)ערכין אמרה 86)לבטל והתורה 
קנויה  נפשו שאין זה יצא נפשו" על אסר "לאסור ג) ל, (שם,

סב:). (נזיר לרבו הוא משועבד אלא הערכים 87)לו וגם
ה"א. פ"א, ערכים הל' לקמן כמבואר נדר, שאין 88)הם

ב. פה, בנדרים כמבואר חל, והנפש.89)האיסור הגוף
חל.90) ונדרו כלום, מפסיד רבו אין שהרי נדרו, לבטל

נדר  לידור יכול העבד שאין הטעם אביי, אומר שם, ובנזיר
. תשבע כי "נפש ד) ה, (ויקרא שנאמר נפש, עינוי בו שיש
רשות. הרעה אף רשות, הטבה מה להטיב", או להרע . .
עינוי  בו שיש ובנדר בידו". הרשות שאין לאחרים להרע יצא
שבועות  הל' לעיל וראה לרבו. רעה וגורם נכחש, גופו נפש,
הוא  והרי לכפותו צריך רבו אין שנשבע, "עבד ה"ו: פי"ב,
עינוי  בה אין אפילו ושבועה שנשבע", כקודם שנשבע אחר
שהשבועה  שם, בביאורנו וכבמבואר עליו, חלה אינה נפש
לו" קנויה עבד של נפשו ו"אין החפץ על נפשו איסור היא
עצמו, על החפץ איסור הם הנדרים אבל כאן, רבינו וכלשון
נזיר  יו"ט' ('תוספות עליו חלים נפש עינוי בהם וכשאין

מ"א). יצא 91)פ"ט, לעבדו "היפר ב: סב, נזיר משנה,
העבדים  כדרך אותו כפה שלא כיון והטעם, וכו'. לחירות"
רשות  לו שאין דעתו גילה חורין, בני כמנהג לו היפר אלא
בהל' רבינו וכדברי ואשתו, בתו מנהג בו ונהג הואיל עליו,
לחירות, יצא - לך מופר רבו לו "אמר הי"ז: פ"ח, עבדים
דעתו  גילה לכפותו, שיש במקום אותו כפה שלא שכיון
"היפר  במשנה: וגורס חולק והראב"ד שעבודו". שהפקיע
ויצא  שונה הוא נזירותו". משלים לחירות, ויצא לעבדו

ו  בלי בוא"ו. לחירות" "יצא רבינו כגירסת משנתנו גירסת
שם.92)וא"ו. לו 93)נזיר, שאמר מעבד גרוע זה ואין

שיצא  ציבור בפני בתורה פסוקים שלשה לקרוא רבו
כמבואר  שחרור, שטר לו לכתוב רבו את וכופים לחירות,

א. מ, בגיטין הש"ס דברי ע"פ שם, עבדים בהל'

.ËÈBa¯Ó CÏ‰L B‡ Á¯·e ˙e¯ÈÊa ¯„pL „·Ú94- ∆∆∆»«ƒ¿ƒ»«∆»«≈«
¯ÊÁÈÂ ¯ÚËˆiL È„k ,ÔÈÈ ˙BzLÏ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰¬≈∆»ƒ¿«ƒ¿≈∆ƒ¿«≈¿«¬…

Ba¯ ˙eL¯Ï95Ál‚Â B˙e¯ÈÊ ÌÈÏL‰Â ¯Ê .96‡ÏÂ , ƒ¿«»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ«¿…

BÚ„È97˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ Ck ¯Á‡Â ,Ba¯98‡ˆÈ ‰Ê È¯‰ - ¿»«¿««»»»¿≈¬≈∆»»
B¯„ È„È99- ˙e¯ÁÏ ‡ˆÈÂ Ál‚ ‡ÏÂ ¯„ Ì‡ Ï·‡ ; ¿≈ƒ¿¬»ƒ»«¿…ƒ«¿»»¿≈

B¯„ È„È ‡ˆÈ ‡Ï100- ˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ Ck ¯Á‡Â ‡ÓË . …»»¿≈ƒ¿ƒ¿»¿««»»»¿≈
‡ÓËpL ‰ÚMÓ ‰BÓ101. ∆ƒ»»∆ƒ¿»

נראה 94) וכן רבו. שהלך התימנים: בכת"י וכן רומי, בדפוס
הרדב"ז. בבריחתו,95)מפירוש לחירות יצא לא שעדיין

הביאו  זה ומטעם רבו. בהליכת לחירות יצא שלא כשם
לומר, רבו, להליכת העבד בריחת להשוות כדי כאן , רבינו
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
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(רש"י  נודר הייתי לא חרב, שהבית יודע הייתי אילו לומר
הבית  שחרב ידע שאילו למד, אתה ומכאן שם), ו'תוספות'

(רדב"ז). נזיר זה הרי - הכביד 104)ונדר שאם ויתכן
שניםֿעשר  עד חודש משניםֿעשר בתער "מקל שערו

הי"ב. פ"ג, לקמן המבואר עולם', 'נזיר כדין חודש",

.‡ÎÏ‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡ ˙‚‰B ˙e¯ÈÊp‰ ÔÈ‡105ÈÓe . ≈«¿ƒ∆∆∆»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ
B˙B‡ ÔÈ·iÁÓe B˙B‡ ÔÈÒB˜ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ¯ÊpL∆»«¿»»»∆¿ƒ¿«¿ƒ
Ï‡¯OÈ ı¯‡a ¯ÈÊ ˙BÈ‰ÏÂ Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ˙BÏÚÏ«¬¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒ¿∆∆ƒ¿»≈

¯ÊpL ÌÈÓi‰ ÔÈÓk106CÎÈÙÏ .710‰f‰ ÔÓfa ¯„pL ÈÓ , ¿ƒ¿««»ƒ∆»«¿ƒ»ƒ∆»««¿««∆
Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ˙BÏÚÏ B˙B‡ ÔÈÙBk - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa¿»»»∆ƒ«¬¿∆∆ƒ¿»≈
‰aiL „Ú B‡ ˙eÓiL „Ú ˙e¯ÈÊ ÌL ‚‰B ˙BÈ‰ÏÂ¿ƒ¿≈»¿ƒ«∆»«∆ƒ»∆

B¯Ê ÈÓÈ ˙‡ÏÓa ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·ÈÂ Lc˜n‰108. «ƒ¿»¿»ƒ»¿¿»ƒ¿…¿≈ƒ¿

והל'105) נד. (נזיר העמים ארץ על טומאה גזרו שהרי
שם  למנות יכול שאינו נמצא ה"א), פי"א, מת טומאת
הקברות, בבית והוא נדר כאילו זה והרי בטהרה , נזירות

ה"ח. פ"ו, לקמן מאה 106)ראה נזיר להיות נדר שאם
למרות  ישראל, לארץ בעלותו יום מאה מונה זה הרי יום,
יט: בנזיר (משנה לארץ בחוץ נזירותו את כבר שהשלים
אותו  שקונסים - א כ, שם בגמרא וראה הלל). וכבית
ימי  כל ומונה וחוזר מתחיל כלומר, נזירות". "בתחילת
"מעשה  מסופר: במשנה ושם בתחילה. שקיבל כפי נזירותו
בני  יבוא אם ואמרה למלחמה, בנה שהלך המלכה, בהילני
מן  בנה ובא שנים, שבע נזירה אהא בשלום, המלחמה מן
עלתה  שנים שבע ובסוף שנים, שבע נזירה והיתה המלחמה
שנים  שבע עוד נזירה שתהיה ביתֿהלל והורוה לארץ
נזירות  התורה מן אבל חכמים, מדברי זה וכל וכו'. אחרות"
העמים  ארץ טומאת שהרי גמורה, נזירות היא לארץ שבחוץ
לו  ועלה הוא, גמור טהור התורה ומן מדרבנן, אלא אינה
לנהוג  שחייב הכ"ב, בסמוך רבינו מדברי נראה וכן מניינו.
חיובו  אלא אינו הקנס וכן הדין. מצד בחוץֿלארץ נזירות
(כסףֿמשנה). שם ולמנות ולחזור ישראל לארץ לעלות

טומאתה.107) מפני בחוץֿלארץ לשהות לו ואסור הואיל
טומאת 108) טמאים כולנו הזה בזמן והלא שואל, והראב"ד

ישראל  ארץ בין הפרש ואין להטהר, פרה אפר לנו ואין מת,
ולדבריו  ישראל. לארץ לעלות אותו נכוף למה לארץ, לחוץ
וגזרו  הואיל רבינו, דעת אולם מקום, בכל להזיר אסור
שם, נמצא שהוא שעה כל נמצא העמים, ארץ על טומאה
לעלות  אותו כופים ולפיכך טומאתו, על טומאה מוסיף הוא
ה'כסף  והוסיף (רדב"ז). שעה בכל טומאה יוסיף שלא לא"י,
שאע"פ  כיום, להזיר איסור שום אין ישראל שבארץ משנה'
מלהטמא, יזהר שנזר אחר אם מת, טומאת טמאים שכולנו

בזה! יש איסור מה

.·Î¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ‡e‰L ÔÓÊ ÏÎÂ¿»¿«∆¿»»»∆¬≈∆»
,Ál‚Ïe ÌÈ˙ÓÏ ‡nh‰Ïe ÔÈÈ ˙BzLÏÈ˜ec˜c ÏÎÂ ƒ¿«ƒ¿ƒ«≈¿≈ƒ¿«≈«¿»ƒ¿≈

ÔÈÏBÚ el‡ ÌÈÓÈ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÂÈÏÚ ˙e¯ÈÊ¿ƒ»»¿««ƒ∆≈»ƒ≈ƒ
BÏ109‡ˆBiÎÂ ˙Óa Ú‚ B‡ Ál‚ B‡ ‰˙LÂ ¯·Ú Ì‡Â .¿ƒ»«¿»»ƒ«»«¿≈¿«≈

‰ÚÈ‚a110‰˜BÏ -111. ƒ¿ƒ»∆

נזירות,109) עליו שחלה מת, טמא והוא בנזיר נדר כדין
פ"ז, לקמן כמבואר לו, עולים אינם טומאתו שימי אע"פ

לקמן 110)ה"ז. כמבואר עליו, האהיל או המת את שנשא
ה"ה. זה 111)פ"ז, אין מתים, טמאי שכולנו אע"פ כי

וחזר  ופירש, למת כנטמא זה הרי אלא ועומד", "מחולל
הי"ז. פ"ה, לקמן כמבואר נגיעה, כל על שלוקה ונגע,

á"ôùú'ä ìåìà â"é éùéù íåé

ׁ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
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לשם.5) ללכת יצא ארוכה 6)שלא אמר כאילו זה והרי
פלוני. מקום ועד כמכאן זו נזירות ללכת 7)לי שהתחיל

פלוני. למקום המוליכה פחותה 8)בדרך נזירות שאין
יום. ופירשוה 9)משלושים מקום. אותו ועד שמכאן

שנתכוון  מוכיחה, שהדעת בדרך". "כשהחזיק ז. שם בגמרא
פירשו: שם והתוספות בדרך. שיהיה זמן כל נזיר להיות
מסכנת  להינצל נזירות עליו קיבל הדרך אונסי מפני שבוודאי

פלוני. מקום עד ימים מהלך למספר הדרך

.ÂB‡ LÏL B‡ ˙B¯ÈÊ ÈzL ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L ÈÓƒ∆»«¬≈ƒ»ƒ¿≈¿ƒ»
Ô‰Ó ˙e¯ÈÊ Ïk ,¯Ó‡L ÔÈnk ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - Úa¯‡«¿«¬≈∆»ƒ«ƒ¿»∆»«»¿ƒ≈∆

ÌÈLÏLe ÌÈLÏL Ïk ÛBÒ·e .ÌBÈ ÌÈLÏL10Ál‚Ó ¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿«≈«
elÙ‡ .‰iL ˙e¯ÈÊ ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·Óe≈ƒ»¿¿»«¿ƒƒ¿¿ƒ¿ƒ»¬ƒ
¯LÙ‡ È‡L ,˙B¯ÈÊ ÛÏ‡ ‰‡Ó ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡»«¬≈ƒ»ƒ≈»∆∆¿ƒ∆ƒ∆¿»
˙Á‡ ¯Á‡ ˙Á‡ ‰BÓ ‰Ê È¯‰ - ‰f‰ ÔÓfk ‰ÈÁiL∆ƒ¿∆«¿««∆¬≈∆∆««««««

˙eÓiL „Ú11ÂÈ˙B¯ÈÊ ÔÈÓ ÌÈÏLiL „Ú B‡12. «∆»«∆«¿ƒƒ¿«¿ƒ»

ואחד.10) שלושים יום 11)ביום שלושים בכל ומגלח
בסוף 12)כנ"ל. מגלח אלא עולם, נזיר של דין לו ואין

קרבנותיו. ומביא שלושים כל

.Ê‰BÓ - ‰M‰ ˙BÓÈ ÔÈÓk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ¿ƒ¿«¿«»»∆
‰M‰ ˙BÓÈ ÔÈÓk ÂÈ˙B¯ÈÊ13‰nÁ‰ ˙BL L¯t Ì‡ . ¿ƒ»¿ƒ¿«¿«»»ƒ≈≈¿««»

˙Á‡ Ïk ,˙B¯ÈÊ LÓÁÂ ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL ‰BÓ -∆¿≈¿ƒƒ¿»≈¿ƒ»««
ÌBÈ ÌÈLÏL Ô‰Ó14‰BÓ - ‰·Ï‰ ˙L L¯t Ì‡Â ; ≈∆¿ƒ¿ƒ≈≈¿««¿»»∆

- Ì˙Ò Ì‡Â ;˙B¯ÈÊ ÌÈMÓÁÂ Úa¯‡Â ˙B‡Ó LÏL¿≈¿«¿««¬ƒƒ¿ƒ¿ƒ»«
È¯‰L .˙B¯ÈÊ ÌÈMÓÁÂ Úa¯‡Â ˙B‡Ó LÏL ‰BÓ∆¿≈¿«¿««¬ƒƒ¿ƒ∆¬≈

‡ Èa ÔBLÏ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ ÌÈ¯„p‰ ÏkL ,e¯‡a,Ì„ ≈«¿∆»«¿»ƒ¿ƒ««¿¿≈»»
ÌBÈ ÌÈMLÂ ‰MÓÁÂ ˙B‡Ó LÏL ‰nÁ‰ ÈL ·¯Â¿…¿≈««»¿≈«¬ƒ»¿ƒƒ

dÏ ÔÈBÓ15‰Úa¯‡Â ˙B‡Ó LÏL ‰·l‰ ÈL ·¯Â , ƒ»¿…¿≈«¿»»¿≈¿«¿»»
dÏ ÔÈBÓ ÌBÈ ÌÈMÓÁÂ16‰L ÌÚ‰ Ïk ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡Â , «¬ƒƒƒ»¿≈ƒ»»»»»

‰·l‰ ˙LÏ ‡l‡ Ì˙Ò17. ¿»∆»ƒ¿««¿»»

השנה.13) מימי יום כל כנגד יום שלושים של נזירות
שנה.14) שלושים נזירות נוהג שהוא ובהלכות 15)נמצא

החמה  "שנת רבינו: כותב א הלכה ט פרק החודש קידוש
יום  ורביע יום שס"ה שהיא שאומרים ישראל מחכמי יש
מרביע  פחות שהיא שאומרים: מהם ויש שעות; שש שהוא

של 16)היום". "שנה כותב: ד הלכה ו, פרק שם ורבינו
ושמונה  יום, וחמישים וארבעה יום מאות שלוש ... לבנה
וכו'. חלקים" ושבעים וששה מאות ושמונה שעות,

מונה 17) זה הרי סתם השנה ימות כמניין נדר אם ולפיכך
הלבנה. שנת ימי כמניין נזירותו

.Á¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ‰ˆÁÓe ˙Á‡ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ««∆¡»¬≈∆»ƒ
˙B¯ÈÊ ÈzL18B‡ ,„Á‡ ÌBÈÂ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ . ¿≈¿ƒ»«¬≈ƒ»ƒ¿∆»

ÈzL ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ˙Á‡ ‰ÚLÂ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L∆»«¬≈ƒ»ƒ¿»»««¬≈∆»ƒ¿≈
˙B¯ÈÊ19¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ˙Á‡Â ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ . ¿ƒ»«¬≈ƒ»ƒ¿««¬≈∆»ƒ
ÌÈzL20LÏL ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - „BÚÂ ˙Á‡Â ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ . ¿«ƒ¬≈ƒ»ƒ¿««¿¬≈∆»ƒ»

¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ·eLÂ „BÚÂ ˙Á‡Â ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ .˙B¯ÈÊ¿ƒ¬≈ƒ»ƒ¿««¿¿¬≈∆»ƒ
- „Á‡ ÌBÈÂ ÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ .˙B¯ÈÊ Úa¯‡«¿«¿ƒ¬≈ƒ»ƒ¿ƒ¿∆»

ÌBÈ „Á‡Â ÌÈLÏL ÏL ˙Á‡ ˙e¯ÈÊ ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰21. ¬≈∆»ƒ¿ƒ««∆¿ƒ¿∆»

אחת.18) נזירות עליו חלה נזיר, הריני שאמר: כיוון
כאילו  שנייה, נזירות עליו קיבל ומחצה, ואמר: וכשהוסיף
משלושים  פחותה נזירות ואין והואיל מחצה, ועוד אמר:

נזיריות. שתי נזיר זה הרי נזיר 19)יום, הריני שהאומר:
יום. שלושים נזיר זה הרי אחת, ואחת,20)שעה כשאמר:

שנייה. נזירות להוסיף בתיבת:21)נתכוון הפסיק כאן
שלא  נמצא אחד, ויום לתיבת: נזיר הריני בין "שלושים"
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
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קמי zexifp zekld - d`ltd xtq - lel` b"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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¿»≈≈¿««
Ba¯˜ ‡È·Óe ,L„Á ¯OÚ ÌÈL „Ú L„Á ¯OÚ ÌÈMÓƒ¿≈»»…∆«¿≈»»…∆≈ƒ»¿»

˙BÓ‰a LÏL34È‰ÈÂ :¯Ó‡pL ;Ál‚iLk35ÌÈÓÈ ıwÓ »¿≈¿∆¿«≈«∆∆¡««¿ƒƒ≈»ƒ
BÁl‚Â ÂÈÏÚ „·Î Èk ,Ál‚È ¯L‡ ÌÈÓiÏ36ÌBÏL·‡Â . «»ƒ¬∆¿«≈«ƒ»≈»»¿ƒ¿¿«¿»

Ú ¯ÈÊ‰È‰ ÌÏB37‰Ê ¯·„Â .38ÈtÓ ‡È‰ ‰ÎÏ‰ ¿ƒ»»»¿»»∆¬»»ƒƒƒ
‰Ïaw‰39Ôa¯˜ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ‡ÓËpL ÌÏBÚ ¯ÈÊe . ««»»¿ƒ»∆ƒ¿»¬≈∆≈ƒ»¿«

·eˆ˜ ÔÓÊÏ ¯ÈÊ BÓk ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z Ál‚Óe ‰‡ÓË40. À¿»¿«≈«ƒ¿««À¿»¿»ƒƒ¿«»

שהרי 33) לגמרי, גילח שלא כאבשלום, לגמרי, מגלח ולא
היה. לגילוחו סמוך תלייתו ומעשה בשערו. נתלה

הטהרה.34) תגלחת כדין ולשלמים, ולחטאת לעולה
יד 35) בכתב וכן הכתוב, כלשון והיה, להיות: צריך

חודש.36)התימנים. עשר שנים עליו 37)לסוף שקיבל
חייו. ימי כל נזיר נזיר.38)להיות היה שאבשלום

עליו 39) כבד "כי אומר: שהכתוב פי על ואף מסיני. למשה
מסיבות  אולי כי נזיר, שהיה לומר מוכרח זה אין וגילחו",
חכמינו. בידי הייתה שקבלה אלא שערו, גידל אחרות

ואם 40) בתער מקל שערו הכביד עולם "נזיר במשנה: זה כל
- שערו" ש"הכביד רבינו וסובר טומאה". קרבן מביא נטמא
וכדעת  באבשלום שמצינו וכמו חודש, עשר לשנים הכוונה
כלל, מגלח אינו קצוב לזמן הנזיר אבל ב, עמוד שם רבי
שיש  נזירות שכל ז. שם וכמבואר ארוכה. נזירות נזר שהרי
כלל, מגלח ואינו וארוכה, אחת נזירות היא הרי קצבה, לה

נזירים. כשאר נטמא, אם אלא

.‚ÈÔBLÓL41¯„ ‡Ï È¯‰L ,¯eÓb ¯ÈÊ ‰È‰ ‡Ï ƒ¿…»»»ƒ»∆¬≈…»«
¯ÈÊa42‰‡Óh‰ ÔÓ BLÈ¯Ù‰ C‡Ïn‰ ‡l‡ ,43„ˆÈÎÂ . ¿»ƒ∆»««¿»ƒ¿ƒƒ«À¿»¿≈«

¯zÓe ,˙ÁÏ‚˙a ¯eÒ‡Â ÔÈÈa ¯eÒ‡ ‰È‰ ?BÈ„ ‰È‰»»ƒ»»»¿«ƒ¿»¿ƒ¿««À»
‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â .ÌÈ˙ÓÏ ‡nh‰Ï44. ¿ƒ«≈¿≈ƒ¿»»∆¬»»ƒƒ««»»

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

. ."d`nHd on FWixtd K`lOd `N`." ¤¨©©§¨¦§¦¦©ª§¨

נזיר  שקדושת כיון וכד', הזירו ולא הפרישו לכתוב דייק
אביו  יכול קטן, היה ואם עצמו על לקבל הנזיר רק יכול

בנזיר. להדירו

על רק היתה המלאך ציווי נזירות הנהגה פעולת של טובה
כשהגדיל  נהוראי) רב ש(לדעת אלא נזירות קדושת ולא
על  וקיבל אביו להנהגת שמסכים דעתו גילה מיחה ולא

גם ממילא נזיר.קדושת עצמו
דין  בית דעת על אותו שמטבילין קטן בגר הדין דרך על
ו"הגדילו  למחות בידו הרשות למחות וירצה יגדיל שאם
שעה  אפילו מיחו ולא שהגדילו כיון אבל למחות", יכולין
בפרדס  הביאור אריכות (ועיין למחות. יכולין אין שוב אחת

ז'). סימן להלן המלך
.32 cenr gl wlg zegiy ihewl

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"xYnE ,zglbzA xEq`e oiiA xEq` did ?Fpic did cvike§¥©¨¨¦¨¨¨§©¦§¨§¦§©©ª¨
miznl `OHdl."'Ek §¦©¥§¥¦

איסור  בלי נזיר של מציאות שייכת איך להבין צריך
למתים. להטמא

שלמעלה  האורות בענין בחסידות המבואר בהקדים ויובן
הפסק  להיות וצריך ענין מכל ומובדלים מופרשים שהם
לשערות  נמשל זה והפסק למטה, שיומשכו כדי וצמצום
נעלים  המוחין כי המוחין ממותרין הם האדם שערות כי
שיהי' צריך שיצמחו וכדי להכילם יכול הכלי שאין כך כל
האור  שהמשכת למעלה הוא וכן הגולגולת. הפסק קודם
קצר  קו אח"כ נעשה ידו שעל צמצום ידי על היא
פרע  גדל יהי' "קדוש בנזיר שכתוב מה וזהו ומצומצם.
הקדושה  לענין שייכות השערות כי ראשו" שער
ידי  על באה הענינים מכל למעלה שהיא שהמשכתה

שערות. בבחי' צמצום
העולם  עניני מכל שלמעלה קדושה היא נזיר שקדושת כיון
נזר  בחי' היינו ראשו" על אלקיו "נזר מלשון הוא ונזיר
ראשו  על נמשך ואעפ"כ מהשתלשלות שלמעלה ומקיף
איסור  הוא הנזירות ענין שעיקר מובן שערות, בחי' שזהו
לזה  שייך יין איסור וגם השערות עם הקשור התגלחת
נדב  של הענין אצלו יהי' שלא מיוחדת לזהירות וקשור
לא  לכרם סביב חכמים "אמרו הרמב"ם שכתב וכמו ואביהו

יקרב".
אלא  הנזירות לעצם שייכת אינה מטומאה הזהירות אבל
נזירות  כוללת לא ולכן נוספת ודרגא נוסף דבר שהיא

זה. איסור שמשון
איסור  בין שמצינו נוסף הבדל להסביר יש שבזה ולהוסיף
זה  הרי רביעית שתה אם ורק שיעור בו שיש יין שתיית
"גלח  ואפילו שיעור בו אין תגלחת באיסור אבל לוקה

אחת  הנזירות שערה כי הנ"ל ע"פ מובן הדבר וטעם לוקה".
המשכה  היינו בשערות המתבטא לענין בעיקר שייכות

וכו'. צמצום ידי על הנמשכת ביותר נעלית
.c"i oniq d`ltd xtq zekln oii
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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¿¿»»¿»

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"dzid mlFrl oFWnW zExifPW." ¤§¦¦§§¨¨§¨

באופן  היתה שמשון ידי על הנזירות שקבלת להלן יתבאר
שנצטוותה  אמו ידי על נזירות של טובה בהנהגה שהונהג
לקבל  הנזיר רק יכול נזירות קדושת אבל מהמלאך, כך על
קדושת  קבלת ולכן, בנזיר" בנו מדיר ש"האב או עצמו על
וכיון  מיחה, ולא שהגדיל באופן היתה שמשון אצל הנזירות
על  קיבל אמו, אותו שהנהיגה ההנהגה על מיחה שלא

גם נזיר.קדושת עצמו
"שנזירות  כאן הרמב"ם מדברי זה הסבר על קשה ולכאורה

היתה שמשון להשאיל לעולם יכול שמשון אין וממילא "
היא  הרמב"ם שכוונת את"ל [גם הנה, כשהגדיל נזירותו על
בנזיר  כשמתפיס ולכן עולם, נזירות היתה שבפועל רק (לא
שמשון  נזירות שבעצם כ"א) להשאל יכול אינו שמשון
בכמה  לתרץ אפשר שם)] הכס"מ (כפי' היתה" "לעולם

אופנים:
בענין שייכת שאלה השואל.שכולו א. של

למחצה. שאלה מצינו לא ב.
(או  שמאשר אלא ענין עוד מוסיף אינו המחאה העדר ג.

מעלה) הענין.אותו גם
.66 dxrd 70 cenr g"i wlg zegiy ihewl

עשר 45) שנים בכל שערו שיגלח בשמשון מצינו שלא
על  עלה לא "מורה שאמר מצינו אלא כאבשלום, חודש
ממני  וסר גילחתי אם אמי מבטן אני אלקים נזיר כי ראשי

אלא 46)כוחי". מתפיסים שאין פי על ואף כשמשון.
נזירות  להתפיס אפשר ואיך האסור, בדבר ולא הנדור בדבר
פי  על ובתגלחת ביין נאסר אלא נדור, היה שלא בשמשון
להזיר  נזיר נאמר: שבנזיר לב, בן ר"י השיב כבר המלאך?
ה' פי על נזיר שהוא פי על שאף  שמשון, נזיר לרבות לה',

בו. כלל.47)מתפיסים נזיר היה לא לחכם 48)והוא
מלאך 49)להתירו. ידי שעל בשאלה, ניתרת הייתה ולא

שלמעלה". "לציווי שאלה ואין ָנּוזר,

.ÂËÁBÓ Ô·k ÔBLÓLk ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰50ÏÚ·k , »≈¬≈ƒ¿ƒ¿¿∆»«¿««
e¯wpL ÈÓk ,‰fÚ ˙B˙Ïc ¯˜ÚL ÈÓk ,‰ÏÈÏc¿ƒ»¿ƒ∆»««¿«»¿ƒ∆ƒ¿

‰ - ÂÈÈÚ ˙‡ ÌÈzLÏt,ÔBLÓL ˙e¯ÈÊk ¯ÈÊ ‰Ê È¯ ¿ƒ¿ƒ∆≈»¬≈∆»ƒƒ¿ƒƒ¿
LÈ‡Ï el‡ ÌÈOÚÓ eOÚpL ¯LÙ‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆∆¿»∆«¬«¬ƒ≈¿ƒ

¯Á‡51. «≈

שמשון 50) להזכיר: וגם נזיר, הריני שידגיש צריך זה ולפי
שלשמשון  נזיר, אינו בלבד כשמשון יזכיר אם אבל מנוח, בן
היא  הנכונה הגירסה משנה" ה"כסף ולדעת נתכוון. אחר
הרי  כשמשון, הריני אלא: יאמר לא שאפילו שלפנינו, כנוסח
האלה  השמות מחמשת אחד שכל בכולם. וכן נזיר, זה
את  המשנה משמיעתנו ולפיכך נזירות, בו להתפיס מספיק
מנוח  כבן או: כשמשון, אמר: אם לומר נטעה שאל כולם,

כך. ששמו אחר לאיש שמא 51)נתכוון אומרים, אין
נתכוונתי  לא בפירוש: יאמר אם אבל אחר, לאיש נתכוון

נזיר. אינו - שמשון, ששמו אחר לאיש אלא

.ÊËÈ˙Ó¯‰ Ï‡eÓL52‰È‰ ÌÏBÚ ¯ÈÊ53,CÎÈÙÏ . ¿≈»»»ƒ¿ƒ»»»¿ƒ»
Ô·k ,‰pÁ Ô·k ,È˙Ó¯‰ Ï‡eÓLk ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒƒ¿≈»»»ƒ¿∆«»¿∆

ÛqML ÈÓk ,‰˜Ï‡54el‡a ‡ˆBiÎÂ ,ÏbÏba ‚‚‡ ˙‡ ∆¿»»¿ƒ∆ƒ≈∆¬««ƒ¿»¿«≈»≈
ÌÏBÚ ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ -55LÈ‡Ï ‡nL :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â . ¬≈∆¿ƒ»¿≈¿ƒ∆»¿ƒ

.Ôek˙ ‰l‡k ÂÈOÚnL ¯Á‡«≈∆«¬»»≈∆ƒ¿«≈

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"did mlFr xifp iznxd l`EnW."'Ek §¥¨¨¨¦§¦¨¨¨

את  להדיר חנה היתה יכולה איך הרד"ק: שאלת ידועה
לא עדין שמואל והרי בנזיר, הנדר שמואל ואין בעולם היה

"האיש  מסיני למשה הלכה הרי בנוסף, עליו. לחול יכול
שואל  וכן בנזיר", בנה מדרת האשה ואין בנזיר בנו מדיר

בנזיר. להדירו אמו היתה יכולה היאך שמשון לענין גם
בניהם  את שהדירו הם ומנוח אלקנה שאכן שתירצו יש
גו'" לאמר לאישה "ותאמר בפסוק הדבר ומרומז בנזיר
בנזיר. להדירו אישה למנוח אמו שאמרה בשמשון האמור
כתב  שהרי רמב"ם לדעת אפשרי אינו זה תירוץ אולם
מדרת  האשה ואין בנזיר בנו את מדיר ש"האיש בפיה"מ
בכתוב  סמך לו "ואין מסיני למשה הלכה הוא בנזיר" בנה
"ותאמר  - הכתוב כוונת שאין שלמד ומכאן רמז" ולא
שאל"כ  בנזיר בנו הדיר שמנוח לרמז - גו '" לאמר לאישה
הדרא  וא"כ רמז, ולא בכתוב סמך לו שאין כותב היה לא
בניהן  את שמשון ואם חנה הידרו היאך לדוכתא קושי'

בנזיר.
במשנה  שמואל והנה, היה "נזיר מחלוקת: בזה הובאה

נאמר  ראשו, על יעלה לא ומורה שנאמר נהוראי רב כדברי
האמורה  מורה מה ומורה, בשמואל ונאמר ומורה בשמשון
רבי  אבל נזיר". בשמואל האמורה מורה אף נזיר בשמשון
היה  לא ששמואל וסובר שווה הגזירה לימוד דוחה יוסי
יוסי  ורבי נהוראי ר' דברי את הגמ' מביאה אח"כ מיד נזיר.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קמג zexifp zekld - d`ltd xtq - lel` b"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

וכן  ובריך, חטוף ברי לחייא רבה ליה "אמר אחר: בענין
רבי  והתניא עדיף דמברך למימרא ובריך, חטוף כו' . . אמר
נהוראי  ר' וא"ל המברך מן יותר אמן העונה גדול אומר יוסי
(החלשים) גוליירים שהרי תדע הוא כך בשבועה השמים
אחד  דתניא היא תנאי נוצחין, וגיבורים במלחמה מתגרין
למברך  שממהרין אלא במשמע אמן העונה ואחד המברך

תחילה".
הכלל  הרי נהוראי, ר' של הג"ש לימוד על לשאול וצריך
בג"ש  דין וכשלומדים למחצה" שווה גזירה ש"אין הוא
המלמד  לדין דומה להיות הנלמד הדין חייב אחד ממקרה
נזירות  כדין שמואל נזירות דין אין והלא הפרטים, בכל
הכביד  ואם היה" עולם נזיר הרמתי "שמואל שהרי שמשון
מקיל  אינו שמשון אבל נדרו, על ושואל בתער מקיל שערו
פסק  וכן למתים להיטמא ומותר בשאלה ואינו בתער

גמור". נזיר היה לא "שמשון הרמב"ם
את  להדיר היתה יכולה לא שחנה אמת הן בזה: והביאור
בנזיר  בנו את מדיר "האיש כאמור שהרי בנזיר, שמואל
להדיר  כח היה לא שמשון לאם גם כו'", מדרת האשה ואין

אצלו שתנהיג הוא המלאך שציוה ומה בנזיר בנה מנהג את
אבל  נזירות, של טובה בהנהגה להרגילו היינו נזירות,

בשבילו לקבל יכולות שאינן נזיר.קדושתפשיטא
על  מיחו ולא ושמואל שמשון שכשהגדילו נהוראי, ר' סובר
למפרע  דעתם גילו בה, שהונהגו הנזירות הנהגת
נזירותם  מעשה כל ומעתה נזיר, קדושת עליהם שמקבלים

עוד אםהנהגת אינו כי גמורה קדושתנזירות נזירות
חדשה), ואסור (איכות ביין אסור ש"היה שמשון אצל

דיני  לכל עולם" "נזיר שהיה שמואל ואצל בתגלחת"
הנזירות.

בית  דעת על אותו ש"מטבילין קטן בגר הדין דרך על והוא
למחות" יכולין ו"הגדילו אחת דין" שעה שהגדילו כיון אבל

מחלוקתם  זה, ולפי למחות יכולים אינם שוב מיחו ולא
האמורה  "מורה" הכתוב בלשון רק לא היא שמואל בענין

בסברא  גם אלא .בו
יש  המתחיל מעשה על הממשיך הסכמת נהוראי ר' לדעת
עתה  עד כי בענינינו הדבר וכך חדש ענין לפעול בכוחה

אצלם נתחדשההנהגתהיתה ומעתה קדושת נזירות
כלומר זה, בענין שווים הנזירות קבלתבאופןנזירות.

מיחו", ולא "הגדילו של באופן שקיבלוה ושמשון, שמואל
למחצה  שווה גזירה זו אין ולכן שווה גזירה ר"נ למד כך על
שמשון  נזירות קבלת אופן לגמרי שווה זה בענין כי

הפרטים. בכל ושמואל
המתחיל  למעשה הממשיך הסכמת יוסי רבי לדעת אבל
איכות  - נזירות (קדושת חדש ענין לפעול בכוחה אין

את להמשיך רק אלא (בכמות)הנהגתחדשה), הנזירות

קדושת  של חדש ענין פעל לא שמשון גם לכן, הלאה.
הסכמתו  אחרי גם שהרי מיחה, ולא שהגדיל בזה נזירות
שמשון  בין משותף דבר שום אין וא"כ גמור, נזיר אינו הוא
מכיון  הנזירות. קבלת באופן ולא הנזירות בסוג לא ושמואל
שמואל  על משמשון שווה גזירה ללמוד אפשר אי שכך

נזיר. היה לא שמואל לדעתו ולכן
בעומק  מצויות נהוראי, ור' יוסי ר' של אלו סברות
ולכן  המברך", מן יותר אמן העונה "גדול בענין דעותיהם
אמן  העונה "גדול בענין מחלוקתם את כאן הגמ' הביאה
אם  כי נזיר למסכת קשורה אינה שלכאורה אף כו'"
הוא  אמן העונה כי שם) הובאה (ואכן ברכות למסכת
נהוראי  ר' נחלקו ולא (המברך) המתחיל דברי על המסכים
האם  נחלקו אלא המברך, מן גדול שהעונה יוסי ורבי

(באיכות). חדש ענין לפעול שיכול או בכמות גדולתו
התוכן  באותו היא אמן העונה של גדולתו יוסי רבי לדעת
ומתמשכת  גדולה שהיא אלא הסוג, ומאותו המברך של
לא  אבל עצמה, הברכה את ממשיך והעונה (בכמות) יותר
העונה  גדול נהוראי ר' לדעת משא"כ חדש. ענין בה שפעל
"גליורין  המשל הביא כך ועל חדש, ענין שפעל משום אמן
כאן  שגם כיון נוצחים" וגיבורים במלחמה מתגרים

חדש ענין פועלים שאינו הגיבורים המלחמה נצחון של
הגוליירים. ביכולת

אלעזר  רבי "אמר הגמ' של הסיום מאמר עם הקשר גם זהו
הגירסאות) ש(לרוב כו'" חכמים תלמידי חנינא רבי אמר
"אל  המסכתות בשאר כמובא המאמר המשך הביאה לא
חכמים  ש"תלמידי הוא לכאן שנוגע מה כי כו'", בניך תקרי
"שנו  - המשנה בעלי הם החכמים בעולם". שלום מרבים
ועליהם  המשנה", בלשון חכמים "שנו במשנתם", חכמים
מתוך  הלכה שמורין . . עולם מבלי "התנאים הגמ' אומרת
מתלמוד  הפורש זה . . שלום "אין חז"ל ואמרו משנתן",

למשנה".
החכמים  לדברי המסכימים הם החכמים, תלמידי אבל
הם  דווקא שבעולם, השונים למקרים דבריהם ו"מורידים"
ושמואל  שמשון דרך על בעולם. שלום המרבים אלו
דרך  ועל חדש, ענין ופועלים אמם להנהגת המסכימים
יכול  המברך שאין חדש ענין ופועל למברך המסכים העונה

לפעול.
.63 cenr g"i wlg zegiy ihewl

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
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.ÊÈ‰tw‰ ‡ÏÓ B‡ ˙Èa‰ ‡ÏÓ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰56 »≈¬≈ƒ»ƒ¿…««ƒ¿…«À»
‰È‰‡L ÈzÚ„a ‰È‰ ‡Ï :¯Ó‡ Ì‡ .B˙B‡ ÔÈ˜„Ba -¿ƒƒ»«…»»¿«¿ƒ∆∆¿∆
˙e¯ÈÊp‰ ÔÓÊ CÈ¯‡‰Ï ‡l‡ Èzek˙ ‡ÏÂ ,ÈÓÈ Ïk ¯ÈÊ»ƒ»»«¿…ƒ¿««¿ƒ∆»¿«¬ƒ¿««¿ƒ

LÏL ¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ‰a¯Ó ÔÓÊ„·Ïa ÌBÈ ÌÈ57Ì‡Â ; ¿«¿À∆¬≈∆»ƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ
Èz¯„ Ì˙Ò :¯Ó‡58‡È‰ el‡k ‰tw‰ ˙‡ ÌÈ‡B¯ - »«¿»»«¿ƒƒ∆«À»¿ƒƒ

Ïc¯Á ‰‡ÏÓ59ÂÈÓÈ Ïk ¯ÈÊ ‰È‰ÈÂ ,60Ál‚Ï BÏ LÈÂ . ¿≈»«¿»¿ƒ¿∆»ƒ»»»¿≈¿«≈«
‡È·ÈÂ ,L„Á ¯OÚ ÌÈLÏ L„Á ¯OÚ ÌÈMÓƒ¿≈»»…∆ƒ¿≈»»…∆¿»ƒ

ÌÏBÚ È¯ÈÊ ¯‡Lk ,ÂÈ˙Ba¯˜61. »¿¿»ƒ¿»¿ƒ≈»

סתם 57)סל.56) בכלל הוא הרי זמן פירש שלא שכל
נתכוונתי  שאמר: ומה יום. שלושים אלא נזיר שאינו נזיר,
עלי  ארוכה לומר, אלא נתכוון לא הנזירות, זמן להאריך

הבית. כמלוא זו כפי 58)נזירות אלא בליבי היה ולא
נדרי. לשון את החכמים חרדל,59)שיפרשו זרע גרעיני

מאוד. קטנים ימיו.60)שהם סוף עד ארוכה אחת נזירות
נתכוון 61) קישואים מליאה לקופה שמא אומרים, ואין

יותר. ולא להכיל ראוי זה שסל הקישואים כמניין נזיר ויהיה
נזירות  עליו לקבל נזירות, לתורת ירד זה שנודר מאחר
על  נתכוון, הקופה מילוי מין לאיזה ספק והדבר ארוכה,
למניין  נזרו ימי במלאת קרבנותיו להביא יוכל לא כורחו
מלאו  לא שעדיין נמצא נתכוון, לחרדל שמא כי הקישואים.
לא  לעולם ולפיכך לעזרה. חולין להביא לו ואסור נזרו ימי

נזירותו. מקבלת זה יעלה

.ÁÈÚk B‡ ,ÈL‡¯ ¯ÚOk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰¯Ù »≈¬≈ƒ»ƒƒ¿«…ƒ«¬«
È¯‰ :¯Ó‡L ÈÓk ‰Ê È¯‰ - Ìi‰ ÏBÁk B‡ ,ı¯‡‰»»∆¿«»¬≈∆¿ƒ∆»«¬≈
,ı¯‡‰ ¯ÙÚ ÔÈÓk B‡ ,ÈL‡¯ ¯ÚO ÔÈÓk ÈÏÚ ˙B¯ÈÊ¿ƒ»«¿ƒ¿«¿«…ƒ¿ƒ¿«¬«»»∆

Ìi‰ ÏBÁ ÔÈÓk B‡62CÎÈÙÏ .63,ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk Ál‚È ¿ƒ¿««»¿ƒ»¿««»¿ƒ
ÔÎÂ ,Ál‚ÈÂ ÌBÈ ÌÈLÏL ‰iL ˙e¯ÈÊ ˙BÓÏ ÏÈÁ˙ÈÂ¿«¿ƒƒ¿¿ƒ¿ƒ»¿ƒƒ«≈«¿≈

˙eÓiL „Ú64ÔÈÈ ‰˙BL BÈ‡ ˙ÁÏ‚˙Â ˙ÁÏ‚z ÏÎ·e . «∆»¿»ƒ¿««¿ƒ¿««≈∆«ƒ
ÌÈ˙ÓÏ ‡nhÓ ‡ÏÂ65elÙ‡ ,‡Óh B‡ ‰˙L Ì‡Â . ¿…ƒ«≈¿≈ƒ¿ƒ»»ƒ«»¬ƒ

‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ˙ÁÏ‚z‰ ÌBÈa66. ¿«ƒ¿««¬≈∆∆

מזה.62) זה ומובדלים הם חלוקים גופים אלה וכל הואיל
מזו.63) זו נפרדות נזירויות הרבה עליו וקיבל הואיל
חייו.64) משני מרובות ראשו גמר 65)ששערות עם שהרי

זמן  פרק שום ואין השנייה מתחלת הראשונה הנזירות
ביניהן. שהוא 66)מבדיל החדשה הנזירות חילול משום

בה. עומד

.ËÈ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ ,BÊ ¯kk ÏÎ‡ Ì‡ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒƒ…«ƒ»¬≈ƒ»ƒ
‰Ê È¯‰ - dÏÎ‡Â ,‰pÏÎ‡ Ì‡ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ ,‰pÏÎ‡ Ì‡ƒ…¿∆»¬≈ƒ»ƒƒ…¿∆»«¬»»¬≈∆

¯Ó‡L ÔÈnk ˙e¯ÈÊa ·iÁ67,˙Á‡ ¯Á‡ ˙Á‡ ‰BÓe . «»ƒ¿ƒ«ƒ¿»∆»«∆««««««
ÌÈLÏL Ïk ÛBÒa Ál‚Óe ,ÌÈLÏL Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk»««≈∆¿ƒ¿«≈«¿»¿ƒ

.Ba¯˜ ‡È·Óe≈ƒ»¿»

הריני 67) אמר: אם הדין והוא נזירות. על חלה שהנזירות
רבינו  פסק וכבר שתיים. חייב - היום נזיר הריני היום נזיר
נדר, על חל שנדר אֿב, הלכות ג, פרק נדרים בהלכות לעיל

שבועה. על חלה שאינה לשבועה בניגוד

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
תגלחת 1) בין שאין נזרו, ימי מלאת עם טהרה תגלחת זמן

יום  נזיר הריני האומר: דין יום, משלשים פחות לתגלחת
נזירותו  ימי שלמו בא, דוד שבן ביום או מיתתי, לפני אחד
שאינו  ודימה שנזר נזיר עליו, נזירות דקדוקי כל גילח, ולא
הוא  מאימתי נדר, שנדרו לו ונודע בנזירותו, היתר ונהג נדר
בתגלחת  אשתו נזירות מפיר שהבעל נזירותו, ימי מונה

טהרה. תגלחת לפני ולא הטומאה

.‡˙ÁÏ‚z Ál‚Ó ‰Ê È¯‰ - ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ¬≈∆¿«≈«ƒ¿««
‰¯‰Ë2ÌÈLÏLe „Á‡ ÌBÈ3ÌÈLÏL ÌBÈa Álb Ì‡Â , »√»∆»¿ƒ¿ƒƒ«¿¿ƒ
‡ˆÈ -4Ál‚Ó BÈ‡ - ÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ . »»»«¬≈ƒ»ƒ¿ƒ≈¿«≈«

ÌÈLÏLe „Á‡ ÌBÈa ‡l‡5. ∆»¿∆»¿ƒ

סותר 2) שהוא שנטמא, לנזיר בנגוד נזרו, ימי במלאת שהיא
השביעי  ביום טומאה תגלחת ומגלח נזירותו, מנין את

הי"א. פ"ו, לקמן כמבואר נזירות 3)לטומאתו, שסתם
(משנה  נזרו ימי מלאת לאחר מתגלח והוא יום, שלשים

מתנה). רב עלֿפי ה: שם בגמרא וכן טז., שם,4)בנזיר
ואחד  שלשים ביום גילח כאילו ונעשה ככולו, היום שמקצת

וברש"י). ה: נעשה 5)(נזיר יום, שלשים ופירש: הואיל
מקצת  בו אומרים ואין שלמים, יום שלשים אמר כאילו
הריני  תנן, דיבורֿהמתחיל: ובתוספות (שם, ככולו היום
מ"א: פ"ג, נזיר למשנה בפירושו רבינו וכתב נזיר).
הקרבנות  הבאת ממנו הבן גילוח, לשון "כשתשמע

התורה". בלשון לגילוח) (=הקודמת

.·‰BL‡¯‰ ˙‡ Ál‚Ó - ˙Bi¯ÈÊ ÈzL ¯ÊpL ÈÓƒ∆»«¿≈¿ƒÀ¿«≈«∆»ƒ»
„Á‡ ÌBÈa ‰iM‰ ˙‡Â ,ÌÈLÏLe „Á‡ ÌBÈa¿∆»¿ƒ¿∆«¿ƒ»¿∆»

ÌÈMLÂ6- ÌÈLÏL ÌBÈ ‰BL‡¯‰ ˙‡ Álb Ì‡Â . ¿ƒƒ¿ƒƒ«∆»ƒ»¿ƒ
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¿∆«
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¯˙BÈ B‡ ÌÈLÏL Ôa‰20ÌÈÏLÓe Ba ˙e¯ÈÊ ‰BÓ - «≈¿ƒ≈∆¿ƒ¿«¿ƒ
B˙e¯ÈÊpÓ e¯‡LpL ÌÈÓi‰21B˙e¯ÈÊpÓ e¯‡L Ì‡Â ; «»ƒ∆ƒ¿¬ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿¬ƒ¿ƒ

ÌÈLÏMÓ ˙BÁt22;Ba ˙e¯ÈÊ ¯Á‡ ÌÈLÏL ‰BÓ - »ƒ¿ƒ∆¿ƒ««¿ƒ¿
ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ˙BÁt ˙ÁÏ‚˙Ï ˙ÁÏ‚z ÔÈa ÔÈ‡L23. ∆≈≈ƒ¿««¿ƒ¿««»ƒ¿ƒ

בן.9) לו לכשיולד נוספת נזירות עליו תחילה,10)שקיבל
קרבנותיו. את ומביא (משנה 11)ומגלח בסופה ומגלח

את  למנות התחיל כשכבר זה כל הרדב"ז: וכתב יג:). נזיר
בנו, לו שנולד עד שלו את למנות התחיל לא אם אבל שלו,

שירצה. מהן איזו בנו 12)מקדים של נזירות הקדים כאן
שלו. שלו.13)לנזירות את לגמור הספיק ולא

קרבנותיו.14) ומביא נשארו 15)ומגלח לא ואם ומגלח,
בסוף  כמבואר יום, שלשים למנות עליו יום, שלשים לו

בנו 16)ההלכה. של את ומונה שלו בנזירות פוסק ,שהרי
ולדעת  יג:). שם (משנה אחת נזירות הכל היה  כאילו
בן, לי כשיהיה נזיר הריני דיבורֿהמתחיל יג. שם התוספות
נזירות  משלים אלא מגלח אינו בנו, של את שהשלים אחר
שתי  ומביא שתיהן, על אחת פעם מגלח הוא ואח"כ שלו
אינו  אבל לשלו. ואחת בנו לשל אחת קרבנות, מערכות
יוכל  לא כן שאם בנו, נזירות שהשלים אחר תיכף מגלח
בין  ו"אין יום, שלשים לו נשארו שלא שלו, על לגלח

יום". משלשים פחות לתגלחת והן 17)תגלחת הואיל
אחת. יוחנן).18)נזירות כרבי יד. (שם שלו את גם

וממילא 19) עליה. וגילח בנו נזירות את השלים כבר שהרי
שאינו  שכיון לשלו, בתחילה שמנה מה את גם סותר אינו
וראה  (רדב"ז) פניו שלפני מה סותר אינו שלפניו, מה סותר
הוא  הרי ולדעתו חולק, והראב"ד כב. אות בביאורנו לקמן
שהתחיל  מה אפילו שלו, לנזירות שמנה מה כל את סותר

בנו. נזירות לפני היתה 20)למנות שלו שנזירות כגון
מרובה. סתם,22)ומגלח.21)נזירות נזירות שנדר כגון

בנו. לו ונולד ימים עשרה למנות גידול 23)והתחיל שאין
"שאין  טו. שם המשנה וכלשון יום. משלשים פחות שיער
לעיל: רבינו דברי יובנו ובזה יום". משלשים פחות תגלחת
למנות  שעליו מכיון בנו", נזירות עד אלא סותר ש"אינו
בפני  נזירות חשובה זו הרי יום, שלשים בנו נזירות אחרי
את  ולא בנו, נזירות שאחרי הימים יסתור אם לו ודי עצמה,

(רדב"ז). לפניה שמנה הימים

.„ÈÈ¯‰Â ,Ôa ÈÏ ‰È‰iLk ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk≈«»≈¬≈ƒ»ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ≈«¬≈ƒ
Ôa BÏ „ÏBÂ BlL ˙e¯ÈÊa ÏÈÁ˙‰Â ,ÌBÈ ‰‡Ó ¯ÈÊ24: »ƒ≈»¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ∆¿«≈

ÌBÈ ÌÈLÏL ¯„pL ‰‡n‰ ÔÓ ¯‡L Ì‡25¯˙È B‡ ƒƒ¿«ƒ«≈»∆»«¿ƒ»≈
˙e¯ÈÊ ˜ÒBt È¯‰L ,ÌeÏk „ÈÒÙ‰ ‡Ï - Ôa‰ „ÏBpLk¿∆««≈…ƒ¿ƒ¿∆¬≈≈¿ƒ
‡È·Óe Ál‚Óe ,Ba ÏL ‰BÓe ÏÈÁ˙Óe BlL∆«¿ƒ∆∆¿¿«≈«≈ƒ
e¯‡LpL ¯˙È B‡ ÌÈLÏM‰ ÌÈÏLÓe ,ÂÈ˙Ba¯»̃¿¿»«¿ƒ«¿ƒ»≈∆ƒ¿¬
‰‡n‰ ÔÓ ¯‡L Ì‡Â ;B˙e¯ÈÊÏ Ál‚Óe ,B˙e¯ÈÊpÓƒ¿ƒ¿«≈«ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿«ƒ«≈»

ÌÈÚ·L „Ú ¯˙BÒ - ÌÈLÏMÓ ˙BÁt26. »ƒ¿ƒ≈«ƒ¿ƒ

בנו.24) של תחילה ולמנות שלו, נזירותו להפסיק עליו והרי
שלו.25) נזירות למנין השבעים ביום הבן שנולד כגון
טו.).26) נזיר (משנה מאה עד ומשלים יום שלשים ומונה

יג: שם התוספות העירו וכבר שבעים". "סותר הנוסח: ושם

עד  "סותר שם: גורס שרבינו ויתכן, משובשת. גירסא שזוהי
שם). יו"ט (תוספות שבעים"

.‰Ba ÏL ‰BÓ - ÌÈBÓL ÌBÈa Ôa‰ „ÏB ?„ˆÈk27 ≈«««≈¿¿ƒ∆∆¿
¯Á‡Ó ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe ,Ál‚Óe Ba ÏL ˙‡ ÌÈÏLÓe«¿ƒ∆∆¿¿«≈««¿ƒƒ¿≈««

ÌBÈ ÌÈLÏL ˙ÁÏ‚z‰28„ÏÂ‰ Ì„wÓ „ÈÒÙÓ ‡ˆÓÂ . «ƒ¿««¿ƒ¿ƒ¿»«¿ƒƒ…∆ƒ»≈
Ïk ÔÎÂ .„ÏÂ‰ „Ú ÌÈÚ·L ÌBiÓ Ì‰L ,ÌÈÓÈ ‰¯OÚ¬»»»ƒ∆≈ƒƒ¿ƒ«ƒ»≈¿≈…

‰Êa ‡ˆBik29. «≈»∆

נזירות.27) סתם ימי שהם יום, בין 28)שלשים שאין
יום. משלשים פחות לתגלחת שאמרו 29)תגלחת כמו

סותר  שמונים, ביום "נולד ה"י) פ"ב, (נזיר בירושלמי
שהוא  והכוונה עשרים". סותר תשעים, ביום נולד עשרה.

יום. שבעים לאחר שמנה מה כל מפסיד

.ÂÌBÈ ÌÈ¯OÚ ¯Á‡Ï ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰30¯ÊÁÂ , »≈¬≈ƒ»ƒ¿««∆¿ƒ¿»«
ÌBÈ ‰‡Ó ‰zÚÓ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡Â31ÌÈ¯OÚ ‰BÓ - ¿»«¬≈ƒ»ƒ≈«»≈»∆∆¿ƒ

ÌBÈ32˜ÒBÙe33‡È‰L ,ÌÈLÏL ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe , ≈«¿ƒƒ¿¿ƒ∆ƒ
Ál‚Ó ÌÈLÏM‰ ¯Á‡Â ,ÌÈ¯OÚ ¯Á‡Ï ¯„pL ˙e¯ÈÊp‰«¿ƒ∆»«¿««∆¿ƒ¿«««¿ƒ¿«≈«
‰BÓe ¯ÊBÁÂ ,ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·Óe ‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚zƒ¿««»√»≈ƒ»¿¿»¿≈∆
,ÛBqa ¯„pL ‰‡n‰ ÌÈÏL‰Ï È„k ÌBÈ ÌÈBÓL¿ƒ¿≈¿«¿ƒ«≈»∆»««

ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·Óe Ál‚Óe34. ¿«≈«≈ƒ»¿¿»

יום.30) שלשים שהיא נזירות, שקיבל 31)סתם נמצא
שחלה  הראשונה והיא - מאה של אחת נזירויות, שתי עליו
לחול  העומדת שלשים, של שהיא והשניה מעכשיו, עליו

יום. עשרים לאחר מיד המאה.32)עליו לנזירות
מגלח.33) בברייתא.34)ואינו יד. נזיר

.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.
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

zexifpקמו zekld - d`ltd xtq - lel` b"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הנזירות  גמר לאחר שתתחיל נזירות, עוד מעכשיו מקבל
רבא. בעי דיבורֿהמתחיל שם, בתוספות כמבואר הראשונה,

.ÁÌBÈ ÌÈ¯OÚ ¯Á‡Ï ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡38¯ÊÁÂ , »«¬≈ƒ»ƒ¿««∆¿ƒ¿»«
‰zÚÓ ÌÏBÚ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡Â39ÂÈÏÚ ‰ÏÁ ‡Ï - ¿»«¬≈ƒ¿ƒ»≈«»…»»»»

‰BL‡¯a ¯„pL ˙e¯ÈÊ40. ¿ƒ∆»«»ƒ»

יום.38) שלשים שהיא נזירות, אינו 39)סתם עולם ונזיר
בתער  מקל שערו הכביד אם אלא שלשים, בסוף מגלח
פ"ג, לעיל כמבואר חודש, לשניםֿעשר חודש משניםֿעשר
יום, עשרים שלאחר נזירותו לנהוג יוכל שלא נמצא  הי"ב.
מחמת  נזרו, ימי שלשים במלאת בגילוח הוא אסור שהרי

לעולם. נזירותו השניה 40)נדר נזירותו עליו חלה שמיד
שנדר  נזירותו לנהוג יוכל לא ושוב עולם, נזיר הוא והרי
לא  אומרים ואין כאמור, בגילוח הוא אסור שהרי בראשונה,
הראשונה, נזירותו יגמור אשר עד עולם נזירות עליו תחול
את  רואים אנו לחכם, בשאלה ישנה ונזירות הואיל כי
הריני  וכשאמר: אינה, כאילו יום עשרים שלאחר הנזירות
נזירות  ועל מיד, שתחול בדעתו היה מעתה, עולם נזיר
כאילו  היא והרי ויתירנו, חכם אצל ילך עשרים, שלאחר
לחול  השניה נזירותו שהתחילה ומכיון קיימת, אינה
והראשונה  הספק, לה אין שוב - הראשונים יום בעשרים
"אם  בדרך שנפשטה בעיה יד. (נזיר עוד לחול יכולה אינה

הכסףֿמשנה). וכפירוש לומר", תמצא

.ËÌÈ¯OÚ ¯Á‡Ï ÔBLÓL ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«¬≈ƒ¿ƒƒ¿¿««∆¿ƒ
ÌBÈ41Â ¯ÊÁÂ ,‰zÚÓ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡42Ál‚Ó BÈ‡ - ¿»«¿»«¬≈ƒ»ƒ≈«»≈¿«≈«

‰B¯Á‡a ¯„pL BÊ ˙e¯ÈÊÏ43. ƒ¿ƒ∆»«»«¬»

כל 41) יין שותה ואינו לעולם, מתגלח אינו שמשון ונזיר
הי"ד). פ"ג, (לעיל למתים להטמא ומותר סתם 42)ימיו,

יום. שלשים שהיא יין,43)נזירות, לשתות הוא אסור אבל
שאינו  אלא הראשונים, ימים בעשרים עליו נזיר חומרי וכל
יום  עשרים לאחר כי באחרונה, שנדר נזירותו בסוף מגלח
ואין  מגלח, אינו שמשון ונזיר שמשון, נזירות עליו חלה
לא  שוב באחרונה, שנדר נזירותו עליו שחלה מכיון אומרים
בנזירות  יתחיל ואחריה שלשים, בסוף ויגלח תיפסק,
הי"ד), פ"ג, (לעיל בשאלה אינה שמשון נזירות כי שמשון,
יכול  אינו ושוב חלה היא מיד יום, העשרים ששלמו ומכיון
להחמיר. רבינו ופסק נפשטה), שלא בעיה (שם, לגלח
ה"ז)? פ"ב, (לעיל להקל" נזירות "ספק היא: שהלכה ואע"פ
להחמיר  ספיקה לחכם, שאלה בה שאין שמשון, בנזירות -
שמשון  שנזירות הטעם, נימק משנה' וב'לחם (כסףֿמשנה).
מפני  הוא, להקל נזירות שספק הטעם כל כי להחמיר, ספיקה
חמור  שספיקה נזירות, לספק נפשו מכניס אדם שאין
אינו  נזיר וספק קרבן, ומביא מגלח נזיר שוודאי מוודאה,
חולין  ספק משום קרבנותיו, להביא ראוי שאינו מגלח,
בוודאה  שגם שמשון, נזירות אבל יט:), נדרים (ראה לעזרה
מוודאה, חמור ספיקה שאין נמצא לעולם, מגלח אינו
להחמיר" נדרים ש"סתם כשם להחמיר, בה הולכים וממילא
מוכחים  הדברים וכן ה"ז). פ"ב, נדרים ובהל' יח:, (שם

יט:. נדרים הש"ס בסוגיית

.È- È˙˙ÈÓ ÈÙÏ „Á‡ ÌBÈ ¯ÈÊ È‡ È¯‰ :¯Ó‡L ÈÓƒ∆»«¬≈¬ƒ»ƒ∆»ƒ¿≈ƒ»ƒ
ÌÏBÚÏ Ál‚Ïe ‡nh‰Ïe ÔÈÈ ˙BzLÏ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰44. ¬≈∆»ƒ¿«ƒ¿ƒ«≈¿«≈«¿»

דקדוקי 44) וכל היום, נזיר שהוא ונמצא למחר ימות שמא
האומר: ג:) (נדרים שאמרו ממה נלמד זה ודבר עליו. נזירות
שמא  מיד, נזיר זה הרי נזיר, שאהיה עד העולם מן אפטר לא
שמא  לחוש יש כאן אף ה"ד), פ"א, לעיל (ראה עתה ימות
אחת  נזירות אלא חייב אינו הקודם שבדין אלא למחר, ימות
אסור  זה הרי שלפנינו בדין ואילו בכל, מותר הוא ואח"כ
וכתב  (רדב"ז). למחר ימות שמא לעולם, וכו' יין לשתות
יין, לשתות אסור אלא אינו שלפנינו, שבדין ספר" ה"קרית
למחר  יחיה שמא ספק, התראת זה שהרי לוקה, אינו אבל

ספק. התראת על לוקים ואין כלום, עבר שלא נמצא

.‡ÈÌ‡ ,Ba ‡a „Âc ÔaL ÌBia ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ«∆∆»ƒ»ƒ
ÌÏBÚÏ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ¯„ ÏÁa45B‡ ˙aLa Ì‡Â ; ¿…»«¬≈∆»¿»¿ƒ¿«»

 ·BË ÌBÈa,¯zÓ ·BË ÌBÈ B˙B‡ B‡ ˙aL d˙B‡ - ¯„ ¿»«»«»À»
‡B·È Ì‡ ˜ÙÒ ¯·c‰L .ÌÏBÚÏ ¯eÒ‡ CÏÈ‡Â Ô‡kÓƒ»¿≈≈»¿»∆«»»»≈ƒ»

‡B·È ‡Ï B‡ ·BË ÌBÈa B‡ ˙aLa46‡e‰Â ÏÈ‡B‰Â , ¿«»¿…»¿ƒ¿
¯„pL ÌBÈa - ˜ÙÒ47˜ÙqL ,˙e¯ÈÊ ÂÈÏÚ ‰ÏÁ ‡Ï »≈¿∆»«…»»»»¿ƒ∆¿≈

Ï˜‰Ï - ˙e¯ÈÊ48CÏÈ‡Â Ô‡kÓ ,49˙e¯ÈÊ ÂÈÏÚ ‰ÏÁ50, ¿ƒ¿»≈ƒ»¿≈≈»»»»¿ƒ
˜ÙÒ ‡È‰L ‰‡a‰ ˙aLÂ51˙e¯ÈÊ ˙Ú˜ÙÓ dÈ‡ ¿«»«»»∆ƒ»≈≈»«¿««¿ƒ

ÂÈÏÚ ‰ÏÁL52. ∆»»»»

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

. ."mFi FzF` F` zAW DzF` - xcp aFh mFiA F` zAWA m`e§¦§©¨§¨©¨©¨
mlFrl xEq` Kli`e o`Mn ,xYn aFh." ª¨¦¨§¥¥¨§¨

באותו  שמותר שכתב הטעם על הקשה כאן משנה בכסף
להקל  נזירות וספק בשבת יבוא אם ספק שהוא מפני שבת
הוא  בשבת ההיתר שטעם אלא כן אמרו לא בגמרא והרי
שאין  לנו וברי אליהו יבוא בא, דוד שבן יום שקודם מפני

שבת. בערב בא אלי'
דוד  בן יבוא אם לנו שספק שכתב מה  על הקשה ועוד
בשבת  דוד בן אתי לא דוודאי אמרינן בגמרא אבל בשבת
שבת  בערב בא אלי' שאין לישראל להם שמובטח משום

הנביא. אלי' על הוא ספק שהוא שאמרו ומה
אבל  ולחומרא, לתנא לי' שמספקא אמרינן דבגמ' ועוד,
הראב"ד  על (והתימה להקל נזירות שספק כתב הרמב"ם

השיגו). שלא
האחרון  בפרק הרמב"ם דברי בהקדים יובן בזה והביאור
שבתחלת  הנביאים דברי של מפשוטם "יראה מלכים דהל'
גוג  מלחמת ושקודם ומגוג גוג מלחמת תהי' המשיח ימות
"הנה  שנאמר לבם, ולהכין ישראל לישר נביא יעמוד ומגוג
מן  "ויש וממשיך: וגו'. הנביא אלי' את לכם שולח אנכי
אליהו". יבוא המשיח ביאת שקודם שאומרים החכמים
בא  "לפני המילים בפירוש נחלקו הדעות ששתי כלומר:

של  והנורא" הגדול ה' קודם יום הוא הראשונה דעה
ולדעה  המשיח, ביאת קודם לא אבל ומגוג גוג מלחמת
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כדעה  הרמב"ם וסבר משיח. ביאת קודם הוא השניה
בעירובין  שגמרא הטעם כלל הזכיר לא ולכן הראשונה
קושיות  כלל קשה לא וא"כ מאתמול" אליה' אתי לא "והא

שני'. כדעה ס"ל בעירובין הסוגיא אבל הנ"ל, הנ"כ
."`xepde . . dpd ik" d"c dxrde .419 cenr d wlg zegiy ihewl

ã"jlnd qcxt" m"anx jezn ycew zegiyn zecewpã

"`Fai `l F` aFh mFiA F` zAWA `Fai m` wtq xaCdW." ¤©¨¨¨¥¦¨§©¨§Ÿ¨

עיקרים  עשרה שלוש נוסח על מכאן ששאלו יש
לו "אחכה יום שברמב"ם זה בכל מתיישב ואיך שיבוא"

ויו"ט. בשבת יבוא אם ספק שהוא כאן שכתב מה עם
כלל, ברמב"ם אינו אבל בסידורים רק נמצא זה נוסח הנה
תשובה  (הלכות היד בספר ולא חלק) (פרק בפיה"מ לא

מלכים). הלכות וסוף ה"ב, פ"ט ה"ו, פ"ג
.394 cenr bk wlg zegiy ihewl

דוד.45) בן משיח יבוא היום איסור 46)שמא משום
בשבת  (=העיר) המדינה לתחום חוץ "שהיוצא בשבת, תחום
איסור  יש אם הוא, וספק ה"א) פכ"ז, שבת  (הל' לוקה" -
תחומין  איסור אין או טפחים, מעשרה למעלה תחומין

מג.). (עירובין מעשרה יו"ט.47)למעלה או שבת שהוא
ח.48) החול.49)נזיר החול 50)בימי בימי שגם ואע"פ

ספק  בזה: אומרים אין זאת בכל יבוא, אם ספק אלא אינו
שהוא  ביום משמעו - בא" שבןֿדוד "ביום כי להקל, נזירות
בתוספות  תם' 'רבינו כפירוש הדין, מצד לבוא ראוי

רוקח). (מעשה לשתות ואסור ד"ה מג: אם 51)לעירובין
יבוא. לא או מג:52)יבוא ספק עירובין אמרו: שלא

כבר  אם אבל הנזירות. תחולת בתחילת אלא להקל נזירות
פ"ג, ולעיל ח. בנזיר כמבואר מספק, נפקעת אינה עליו, חלה
אות  שם ובביאורנו הקופה", מלוא נזיר "הריני בענין הי"ז
אסור  אלא אינו זה בדין שגם ספר" ה"קרית וכתב עט.
דוד, בן עדיין בא לא שאם לוקה, אינו אבל יין לשתות

כלום. עבר שלא למפרע, הדבר הוברר

.·È˙ÁÏ‚z Ál‚ ‡ÏÂ B˙e¯ÈÊ ÈÓÈ eÓÏML ¯ÈÊ»ƒ∆»¿¿≈¿ƒ¿…ƒ«ƒ¿««
‰¯‰Ë53‡nh‰Ïe ÔÈÈ ˙BzLÏÂ Ál‚Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - »√»¬≈∆»¿«≈«¿ƒ¿«ƒ¿ƒ«≈

.ÂÈÏÚ ˙e¯ÈÊ È˜ec˜c ÏÎÂ ,Ì„wÓ ‰È‰Lk ÌÈ˙ÓÏ¿≈ƒ¿∆»»ƒ…∆¿»ƒ¿≈¿ƒ»»
‰˜BÏ - ‡nh B‡ ÔÈÈ ‰˙L B‡ Álb Ì‡Â54. ¿ƒƒ«»»«ƒƒ«»∆

אבל 53) מגלח, הוא שעליהם קרבנותיו, עדיין הביא שלא
מעכבת, תגלחתו אין ראשו, גילח ולא קרבנותיו שהביא כל

(לחםֿמשנה). ה"ה פ"ח, לקמן טו.54)כמבואר נזיר
לא  מת נפש על לה', הזירו ימי "כל ו) ו, (במדבר שנאמר
וכן  מלאת. שלפני כימים מלאת, שאחר ימים לרבות - יבא"
לרבות  - ימי" "כל נאמר: בכולם - גילוח ולענין יין לענין

יד:). (שם מלאת שלפני כימים מלאת שלאחר ימים

.‚È‰n„Â ¯ÈÊa ¯„pL ÈÓ55¯„ BÈ‡L56‚‰B ‰È‰Â , ƒ∆»«¿»ƒ¿ƒ»∆≈∆∆¿»»≈
ÔÈÈ ‰˙LÂ B¯„a ¯z‰57ÌÎÁÏ Ï‡L ÔÓÊ ¯Á‡Ïe , ∆≈¿ƒ¿¿»»«ƒ¿««¿«»«¿»»

˙e¯ÈÊa ·iÁ ‡e‰LÂ ¯„ ‡e‰L e‰¯B‰Â58‰Ê È¯‰ - ¿»∆∆∆¿∆«»ƒ¿ƒ¬≈∆

¯„pL ‰ÚMÓ ‰BÓ59ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe .60‚‰iL , ∆ƒ»»∆»«ƒƒ¿≈¿ƒ∆ƒ¿«
¯z‰ Ô‰a ‚‰pL ÌÈÓik ¯eq‡61. ƒ«»ƒ∆»«»∆∆≈

עליו 56)וחשב.55) שקיבל לשון שאותה לו, שנדמה
נזירות. לשון אינה - לנקוט:57)נזירות רבינו דקדק

ה"א), פ"ו, לקמן (ראה נזירותו את סותרת שאינה יין, ושתה
גילחוהו  ואפילו יום, שלשים סותר גילוחו גילח, אם אבל

אפילו נטמא אם וכן שם, כמבואר סותר באונס, - באונס
ה"ג). (שם נזירות.58)הכל לשון קבלתו, בלשון שיש

(משנה 59) נזירותו לימי לו עולים בהם שעבר הימים כל
זה  וכל נזיר, שאינו שחשב היה, אונס שהרי לא:), בנזיר

תורה. שם 60)מדין על סופרים נקראים שהיו החכמים,
ובירושלמי  ל.) (קידושין שבתורה האותיות כל סופרים שהיו
(דברי  סופרים תלמודֿלומר "מה אמרו: ה"א) (פ"ה, שקלים
ספורות" ספורות התורה את שעשו אלא נה)? ב, הימיםֿא,
חמשה  יתרומו: לא חמשה כגון: הלכה, לכל ומספר מנין
(עזרא  סופר נקרא היה הכהן ועזרא בחלה. חייבים דברים
כך  אותיותיה), (=מנה תורה בדברי סופר שהיה "כשם ו) ז,
ההלכות  למנות שם), (ירוש' חכמים" בדברי סופר היה

לב.61)כנ"ל. נזיר ברייתא

.„ÈB¯„a ¯z‰ ‚‰Â ,ÌBÈ ÌÈLÏL ¯„pL È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»«¿ƒ¿»«∆≈¿ƒ¿
¯Á‡Ïe ,ÌBÈ ÌÈ¯OÚ ¯eq‡ ‚‰Â ,ÌÈÓÈ ‰¯OÚ¬»»»ƒ¿»«ƒ∆¿ƒ¿««
‰BÓ ‰Ê È¯‰ - BÏ ¯Ò‡Â ÌÎÁÏ Ï‡L ÌÈLÏM‰«¿ƒ»«¿»»¿»«¬≈∆∆
Ô‰a ‚‰pL ‰¯OÚ‰ „‚k ,Ï‡ML ÌBiÓ ÌÈÓÈ ‰¯OÚ¬»»»ƒƒ∆»«¿∆∆»¬»»∆»«»∆
ÌÈÓÈ ˙¯OÚa ‡nh B‡ Ál‚ B‡ ‰˙L Ì‡Â .¯z‰∆≈¿ƒ»»ƒ«ƒ«»«¬∆∆»ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - el‡‰62. »≈«ƒ«««¿

מלקות 62) לוקה אינו אבל חכמים, דברי על ועבר שמרד על
בכל. והותר נזירותו הושלמה כבר התורה, שמן ארבעים.
שהיה  "לפי שם: בנזיר לרבינו, המשנה פירוש והשווה
עליו  חל שלא סבור והיה טועה, היתר) (שנהג הזמן באותו

הנדר".

.ÂËÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na63˙ËÚeÓ ˙e¯ÈÊa ?64Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿ƒ∆∆¬»
˙e¯ÈÊa ÌBÈ ÌÈLÏL ‚‰iL Bic - ‰a¯Ó ˙e¯ÈÊa65, ƒ¿ƒ¿À»«∆ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ

ÂÈÓÈ Ïk ‰a¯Ó‰ B˙e¯ÈÊ ÏÚ ¯·ÚL Èt ÏÚ Û‡66Ì‡Â . ««ƒ∆»««¿ƒ«¿À»»»»¿ƒ
ˆÚa ¯eq‡ ‚‰ ‡ÏÏÏk BÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ - BÓ67. …»«ƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒ¿»

היתר.63) בהם שנהג הימים כמנין איסור שינהוג
יום.64) שלשים בת בתוספתא 65)שהיא וכן כ. נדרים

מי"א. פ"א, בכולם,66)שם וזילזל יום, מאה שנזר כגון
בלבד. יום שלשים איסור שינהוג החכמים 67)דיו אין

פתח  הנודר מצא אם אפילו נדרו, את לו להתיר לו, נענים
כ.). (נדרים לו להתיר חרטה

.ÊË‰ÊÏ ÔÈ˜˜ÊpL ÔÈc ˙Èa Ïk68Ba ‡ˆBiÎÂ69, »≈ƒ∆ƒ¿»ƒ»∆¿«≈
ÔÓ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L ÌÈ¯„a ÔÈÏÊÏÊnL el‡Ï ÔÈÚÈ„BÓeƒƒ¿≈∆¿«¿¿ƒƒ¿»ƒ∆≈«»ƒƒ

‰¯Bz‰70Ï˜‰Ï Ô‰Ï e¯BiL B‡ ,71Ô‰Ï eÁzÙiL B‡ , «»∆»∆¿»≈∆ƒ¿¿»∆
Á˙t72B˙B‡ ÔÈcÓ -73ËBÈ„‰‰ ÔÈc ˙Èa74. ∆«¿«ƒ≈ƒ«∆¿

נדרו.68) לו היתר 69)להתיר בו ונהג גמור נדר שנדר
הלכה). ולענין דיבורֿהמתחיל שם, לנדרים ר"ן (ראה

חכמים,70) מדברי אלא ואינו חמור, נדרו שאין שמודיע
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zexifpקמח zekld - d`ltd xtq - lel` b"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הי"בֿיג. פ"ב, נדרים בהל' המנויים אלה שאומר 71)כגון
מנהג  ינהג שלא לו לומר במקום לך, ומותר נדר זה אין לו:

שם. כמבואר בו, ולגעור בנדרים כך 72)זה וע"י חרטה,
לו. ולהתיר בטעות" "נדר נדרו את לעשות מתכוונים הם

ראה 73) בשמתא, שהם ואומרים, הקהל, מן אותם מרחיקים
ה"ב. פ"ז, תלמודֿתורה ובכת"י 74)הל' כ. נדרים

ההדיוט. ביתֿדין אותו את מנדים התימנים:

.ÊÈ˙e¯ÈÊp‰ ÈÓÈ eÓÏLÂ ,˙e¯ÈÊa ‰¯„pL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»ƒ¿ƒ¿»¿¿≈«¿ƒ
˙BÓ‰a‰ ÔÓ ˙Á‡ ‰ËÁLÂ ,‰È˙Ba¯˜ ‰‡È·‰Â75 ¿≈ƒ»»¿¿∆»¿ƒ¿¬»««ƒ«¿≈

ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,dÏÚa ÚÓL Ck ¯Á‡Â ,dÓc ˜¯ÊÂ¿ƒ¿«»»¿««»»««¿»««ƒ∆¬«ƒ
¯Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰Ál‚ ‡Ï76- ‰˜È¯Ê Ì„˜ Ì‡Â . …ƒ¿»≈»¿»≈¿ƒ…∆¿ƒ»

¯ÙÈ ‰Ê È¯‰77ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .78˙ÁÏ‚˙a ? ¬≈∆»≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿««
‰¯‰Ë79‰‡ÓË ˙ÁÏ‚˙a Ï·‡ ;80Èt ÏÚ Û‡ ¯ÙÈ - »√»¬»¿ƒ¿««À¿»»≈««ƒ

‡È‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z ÏL ˙Ba¯w‰ e·¯wL∆»¿«»¿»∆ƒ¿««À¿»ƒ¿≈∆ƒ
˙¯Á‡ ˙e¯ÈÊ ˙BÓÏ ‰ÎÈ¯ˆ ÔÈ„Ú81. ¬«ƒ¿ƒ»ƒ¿¿ƒ«∆∆

ה"א.75) פ"ח, לקמן כמבואר בהמות, שלש להביא שעליה
קרבנותיה 76) שאר את להביא ועליה נזירותה, נדר את

נפש, עינוי משום נדרה את יפר אומרים ואין כדין. ולהתגלח
פ"ח, (לקמן יין לשתות היא יכולה הדם שנזרק לאחר כי

נפש. עינוי שום כאן ואין היא 77)ה"ה) אסורה שעדיין
(משנה  נפש עינוי משום אשתו נדרי אדם ומיפר יין, בשתיית
בקרבנותיה  תעשה מה יתבאר ה"ט פ"ט, ולקמן כח.). נזיר

ההפרה. לפני להפר 78)שהפרישה יכול הבעל שאין
הקרבן. דם זריקת נזירות 79)אחרי אחרי מתגלחת שהיא

בטהרה. מנין 80)שמנתה כל את וסתרה שנטמאה
קרבנותי  ולהקריב להתגלח ועליה ולהתחיל נזירותה, ה,
ה"ג. פ"ו, לקמן ראה חדשה. נזירות ויכול 81)למנות

מעונה  כלומר, מנוולת" באשה "איֿאפשי לומר: בעלה
שם). (משנה יין משתיית ומנועה

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
על 1) מלקיות שש שלוקה הנזיר, על האסורים הגפן מיני

השיער  את המשיר סם ראשו על שהעביר נזיר אחת, התראה
הרבה  פעמים למת שנטמא נזיר פרע", "גדל מצות ביטל
מהם  מי הנזיר את המטמא אחת, אלא לוקה אינו אימתי

עצמו. שטימא הנזיר לוקה מלקיות כמה לוקה,

.‡‰‡Óh‰ :¯ÈÊÏ ÔÈ¯eÒ‡ ÔÈÈÓ ‰LÏL2, ¿»ƒƒ¬ƒ¿»ƒ«À¿»
˙ÁÏ‚z‰Â3ÔÙb‰ ÔÓ ‡ˆBi‰Â ,4˙ÏÒt ÔÈa È¯t ÔÈa , ¿«ƒ¿««¿«≈ƒ«∆∆≈¿ƒ≈¿…∆

È¯t5˙B¯‚B¯b ÏL B‡ ÌÈ¯Óz ÏL ¯ÎM‰ Ï·‡ .6 ¿ƒ¬»«≈»∆¿»ƒ∆¿¿
¯ÈÊÏ ¯zÓ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ7ÂÈÏÚ ¯Ò‡pL ‰Ê ¯ÎLÂ . ¿«≈»∆À»«»ƒ¿≈»∆∆∆¡«»»

‰¯Bza8ÔÈi‰ ˙·¯Úz ÏL ¯ÎM‰ ‡e‰ ,9. «»«≈»∆«¬…∆««ƒ

על 2) . . . הזירו ימי "כל ו) ו, (במדבר ככתוב למת, להטמא
יבוא". לא מת ה)3)נפש (שם ככתוב ראשו, שער לגלח

הי"א. להלן וראה ראשו". על יעבור לא ככתוב 4)"תער
יאכל". לא . . . היין מגפן יעׂשה אשר "מכל ד) ֵֶָ(שם,

ה"ב. בסמוך וקליפותיהם,5)וכמבואר הענבים חרצני כגון
בנזיר  כמבואר שהתליעו, ענבים וכן הבאה, בהלכה כמבואר

ב. מיובשות.6)לד, הגפן.7)תאנים מן יוצא שאינו
יזיר".8) ושכר "מיין ג: בו 9)שם, מעורב שיין משקה

שכר  (שם) אונקלוס לדברי אולם ה"ד. בסמוך הנזכר כשיעור
כשהוא  משכר "שהיין שם. רש"י מפרש וכן ישן. יין הוא -
הקפר  אלעזר "רבי שנינו: שב'ספרי' להעיר וראוי ישן".

חי". זה - שכר (במים), מזוג זה - יין אומר:

.·ÔÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡L ¯ÈÊ ?„ˆÈk ÔÙb‰ ÔÓ ‡ˆBi‰«≈ƒ«∆∆≈«»ƒ∆»«¿«ƒƒ
ÌÈL·È B‡ ÌÈÁÏ ,ÌÈ·Ú ‡e‰L ,È¯t‰10¯Òa B‡11, «¿ƒ∆¬»ƒ«ƒ¿≈ƒ…∆

Ì‰Â ,ÔÈbf‰ ‡È‰L ,È¯t‰ ˙ÏÒtÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡L B‡∆»«¿«ƒƒ¿…∆«¿ƒ∆ƒ««ƒ¿≈
‰BˆÈÁ‰ ‰tÏw‰12ÔÈbf‰ Ì‰Â ,ÌÈpˆ¯Á‰ B‡ , «¿ƒ»«ƒ»««¿«ƒ¿≈««ƒ

ÔÈÓÈt‰13Ì‡ ÔÎÂ .‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - Ô˙B‡ ÌÈÚ¯BfL «¿ƒƒ∆¿ƒ»¬≈∆∆¿≈ƒ
˙ÈÚÈ·¯ ‰˙L14ÔÈÈ15Le¯˜ ÔÈiÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡ B‡16, »»¿ƒƒ«ƒ»«¿«ƒƒ«ƒ»
È¯t‰ ‡e‰L17˙ÏÒt ‡e‰L ,ıÓÁ ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙L B‡ , ∆«¿ƒ»»¿ƒƒ…∆∆¿…∆

È¯t‰18ÌÈ·Ïel‰Â ÔÈÏÚ‰ Ï·‡ .‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ -19ÈÓe «¿ƒ¬≈∆∆¬»∆»ƒ¿«»ƒ≈
ÌÈÙ‚20¯„Óq‰Â21l‡ È¯‰ -ÔÈ‡L ;¯ÈÊÏ ÔÈ¯zÓ e ¿»ƒ¿«¿»«¬≈≈À»ƒ¿»ƒ∆≈»

ÔÈ·LÁ Ô‰ ıÚ‰ ÔÓ ‡l‡ ,È¯t ˙ÏÒt ‡ÏÂ È¯t ‡Ï22. …¿ƒ¿…¿…∆¿ƒ∆»ƒ»≈≈∆¿»ƒ

כלשון 11)צמוקים.10) צרכם, כל נתבשלו שלא ענבים
שניו". תקהינה הּבסר "האכל כט) לא, (ירמיה הכתוב

"שלא 12) האומר: יוסי רבי כדעת ב. לד, נזיר משנה,
- והפנימי זוג, – החיצון בהמה, של (פעמון) כזוג תטעה,

זג. נקרא החיצון בענבים, כך ובכת"י 13)עינבל".
ולדעת  איננה. הזגין ותיבת: הפנימיים" "והם התימנים:
סופר'. 'טעות היא "הזגין" תיבת רוקח' ה'מעשה

פ"ד,14) שבועות בהל' לעיל מפורשת והיא הלוג, רביעית
ובגמרא 15)ה"ד. יין", רביעית שישתה "עד שם: משנה,

מסיני. למשה הלכה - לנזיר יין רביעית אמרו: - א לח, שם
עז.)16) (שבת אמרו וכן בכזית, ושיעורו כאוכל, שנחשב

(נקרש) "יבש לרשות: מרשות בשבת יין הוצאת לענין
ה"ב. פי"ח, שבת הל' והשווה בניגוד 17)בכזית",

הפרי. פסולת אלא שאינו מתקלקל 18)לחומץ, שהיין
לחומץ. ורכים.19)והופך ירוקים בעודם הגפן ענפי

הגפן 20) וחותכים כשפוצעים הגפנים מן היוצאים "המים
פ"א, ערלה למשנה, בפירושו רבינו (לשון הזמורות" או

בהתחלת 21)מ"ז). הפרי לאחר ראשית התפתחותו
"פרחה  יג): ז, השירים (שיר ככתוב מהעץ, הפרחים שנשרו
מ"ז) פ"א, (ערלה במשנה גם ונזכר הסמדר". פתח הגפן

לבוסר". לבלוב בין - "סמדר מגדיר: ערלה 22)וב'ערוך'
פרט, - יזיר ושכר "מיין דרשו: - ב לד, ובנזיר מ"ז. פ"א,
חזר  - זג ועד מחרצנים כלל, - היין מגפן יעשה אשר מכל
מה  הפרט, כעין אלא דן אתה אין ופרט, וכלל פרט ופרט,
פרי  כל אף חומץ), =) פרי ופסולת פרי מפורש הפרט
"כל  בוסר, לרבות - פרי" "כל שם: ופירשו פרי", ופסולת
עלים  ונתמעטו שהתליעו, ענבים לרבות - פרי" פסולת

לפרט. דומים שאינם גפנים, ומי ולולבים

.‚ÔÙ‚ È¯eq‡ Ïk23‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ24?„ˆÈk . »ƒ≈∆∆ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆≈«
¯Òa ÌÚ B‡ ÌÈL·È ÌÚ ÌÈÁÏ ÌÈ·Ú Û¯vL È¯‰¬≈∆≈≈¬»ƒ«ƒƒ¿≈ƒƒ…∆
Ì‡ ÔÎÂ .‰˜BÏ - ˙ÈÊk ˙·¯Úz‰ ÔÓ ÏÎ‡Â ,‚ÊÂ Ôˆ¯ÁÂ¿«¿»¿»¿»«ƒ««¬…∆¿«ƒ∆¿≈ƒ

‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÏÎ‡25- ˙ÈÊk Ïk‰ ÔÓ ÏÎ‡L „Ú ¬»»∆««∆«∆»«ƒ«…¿«ƒ
‰˜BÏ26- ıÓÁÂ ÔÈÈ ˙·¯Úz ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙L Ì‡ ÔÎÂ . ∆¿≈ƒ»»¿ƒƒ«¬…∆«ƒ»…∆

‰˜BÏ27. ∆
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קמט zexifp zekld - d`ltd xtq - lel` b"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הגפן.23) רומי: א.24)בדפוס לד, נזיר משנה,
מועטות.25) תחילת 26)בהפסקות בין יהיה שלא ובלבד

כמבואר  ביצים, ג' אכילת משיעור יותר סופה עד האכילה
יותר  סופה עד האכילה מתחילת יש אם אבל ה"ד, בסמוך
מצטרפות  האכילות אין - ביצים שלש אכילת מכשיעור
מתחילה  שישהה "עד ב: יב, בכריתות ששנינו כמו (רדב"ז).
אסורות  מאכלות הל' והשווה פרס". אכילת כדי סוף ועד

ה"ח. -27)פי"ד היין מגפן יעׂשה אשר "מכל ֵֶָשנאמר:
לז:). (נזיר זה" עם זה מצטרפים שהם נזיר איסורי על לימד
כדי  סוף ועד מתחילה שהה אם בשתיה: הפסקות ולענין
שם) הרדב"ז כפירוש בנחת. (שתיה רביעית שתיית
בהל' רבינו כלשון מצטרפות, אין לאו ואם מצטרפות,

הט"ז. פ"ד, שם והשווה ה"ט, פי"ד אסורות מאכלות

.„¯eÒ‡‰ ¯·„Ï Û¯ËˆÓ BÈ‡ ¯zn‰ ¯·c28.¯ÈÊa »»«À»≈ƒ¿»≈¿»»»»¿»ƒ
Ïk‰ ÌÚhL Èt ÏÚ Û‡ ,L·„a ·¯Ú˙pL ÔÈÈ ?„ˆÈk≈««ƒ∆ƒ¿»≈ƒ¿«««ƒ∆«««…

ÔÈ˜env‰ ÔÎÂ ,˙·¯Úz‰ ÔÓ ‰˙LÂ ,ÔÈÈ ÌÚË29ÔÒ¯cL «««ƒ¿»»ƒ««¬…∆¿≈«ƒƒ∆¿»»
ÔÓ ÏÎ‡Â ,ÔÈ˜enˆ ÌÚË Ïk‰ ÌÚËÂ ,˙B¯‚B¯b‰ ÌÚƒ«¿¿¿«««…««ƒƒ¿»«ƒ
¯eÒ‡‰ ¯·cÓ ‰È‰iL „Ú ;‰˜BÏ BÈ‡ - ˙·¯Úz‰««¬…∆≈∆«∆ƒ¿∆ƒ»»»»

ÌÈˆÈa LÏL È„Îa ˙ÈÊk ˙·¯Úza30LÏLk ÏÎ‡Â ««¬…∆¿«ƒƒ¿≈»≈ƒ¿»«¿»
ÌÈˆÈa31Ì„‡ ÏÎa ÌÈÂM‰ ÔÈ¯eq‡‰ ¯‡Lk ,32BÓk , ≈ƒƒ¿»»ƒƒ«»ƒ¿»»»¿

˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a e¯‡aL33. ∆≈«¿¿ƒ¿«¬»¬

רביעית.28) או כזית לכשיעור, ענבים 29)להשלים
ביצים,30)מיובשות. כשלש מהתערובת יאכל שאם

האיסור. מן כזית יאכל שלא שאכל 31)איֿאפשר נמצא
ומצטרפות  ביצים, שלש אכילת כזמן בהפסקות, האיסור את
רש"י  וכדברי כד, אות לעיל כמבואר אחד, לשיעור האכילות
לאכלו  משהתחיל באכילתו שוהה שאינו "כיון א: סז, בע"ז
מצטרפת  - פרס אכילת כדי אלא שגמרו עד האיסור) (את
ושוהה  הואיל . . . פרס אכילת בכדי אין אם אבל אכילתו,
של  אכילות כשתי הן הרי פרס, אכילת מכדי יותר באכילתו

לוקין". ואין ימים על 32)שני האסורים ודם חלב כגון
בלבד. לנזיר אלא אסור שאינו הגפן, מן ליוצא בניגוד הכל,

שם:33) שאמרו א. לז, בנזיר ההלכה ומקור ה"ג. פט"ו,
כעיקר, (האיסור) טעם ליתן - ישתה לא ענבים משרת "וכל
ומכאן  חייב, - יין טעם בהם ויש במים ענבים שרה שאם
הדורש  עקיבא כרבי ולא שבתורה". איסורים לכל דן אתה
נזיר  באיסורי אין שאם לאיסור", שמצטרף ל"היתר מכאן

חייב. שיהא לכזית, משלים והיתר כשיעור

.‰‰È‰Â ,ÔÈÈa Bzt ‰¯L Ì‡ ÔÎÂ34È„Îa ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯‰ ¿≈ƒ»»ƒ¿«ƒ¿»»»¿ƒƒ«ƒƒ¿≈
Ò¯t35ÏÎ‡L ‡ˆÓpL ,Ò¯t È„k ÏÎ‡Â ,˙t‰ ÔÓ ¿»ƒ««¿»«¿≈¿»∆ƒ¿»∆»«

‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯36Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê ÏÚÂ . ¿ƒƒ«ƒ¬≈∆∆¿«∆¿«≈
¯·c ¯Ò‡Ï - ÌÈ·Ú ˙¯LÓ ÏÎÂ :‰¯Bza ¯Ó‡∆¡««»¿»ƒ¿«¬»ƒ∆¡…»»

ÔÈi‰ ÌÚËk BÓÚËÂ ÔÈi‰ Ba ·¯Ú˙pL37‰È‰iL ‡e‰Â . ∆ƒ¿»≈««ƒ¿«¿¿««««ƒ¿∆ƒ¿∆
BLnÓe BÓÚË38˙BÏÎ‡Ó È¯eq‡ ¯‡Lk ,39. «¿«»ƒ¿»ƒ≈«¬»

והיתה.34) התימנים: בו 35)בכת"י שיש ככר, חצי הוא
כשלש  בו יש "פרס" הנקרא: הככר, חצי נמצא ביצים, כשש
הל' והשווה ברוקה, בן יוחנן וכרבי פב:) (עירובין ביצים

ה"ו. פט"ז, צרעת בהפסקה 36)טומאת ששתיות אע"פ

שהוא  כאן אבל רביעית, שתיית כדי אלא מצטרפות אינן
כמאכל, דינו הפת, אכילת עם אכילה, דרך - היין מן נהנה

שמח'). ('אור פרס אכילת בכדי מצטרף כגון 37)שהוא
וכמבואר  לז. (נזיר יין טעם בהם ויש במים, ענבים ששרה

לא). אות רביעית 38)לעיל בלחם, שנבלע היין מן שיהיה
פרס. אכילת לתוך 39)בכדי שנפל הכליות, חלב כגון

שלש  בכל כזית החלב מן והיה ונמוח, הגריסין תבשיל
לוקה, - ביצים כשלש הגריסין מן ואכל התערובת, מן ביצים
לזה, והמקור ה"ג. פט"ו, אסורות מאכלות בהל' כמבואר
אסור  וממשו שטעמו "כל א: סז, בע"ז יוחנן רבי דברי
להעיר, וראוי פרס". אכילת בכדי כזית וזהו עליו, ולוקים
שיעור  היא פרס שאכילת ועוד, א סז, בע"ז רש"י ששיטת
פב, בעירובין התנאים במחלוקת תלוי וזה ביצים, ארבע של

לב. אות לעיל ראה ב.

.Â- ÔÈÈ ÌÚË ÌL ÔÈ‡Â L·„a Ba ‡ˆBiÎÂ ÔÈÈ ·¯Ú˙ƒ¿»≈«ƒ¿«≈ƒ¿«¿≈»«««ƒ
Ì„Â ·ÏÁÓ ¯eÓÁ ‰Ê ‰È‰È ‡Ï .¯ÈÊÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰40. ¬≈∆À»¿»ƒ…ƒ¿∆∆»≈≈∆»»

בו 40) נמצא ולא בתבשיל נתערבו ואם כרת, בעונש שהם
מאכלות  בהל' כמבואר מותר, התבשיל הרי - האיסור טעם

ה"ב. פט"ו, אסורות

.Ê˙ÏÈÎ‡ È„Îa ˙ÈÚÈ·¯ ÌL ÔÈ‡Â ÔÈÈ ÌÚË Ba ‰È‰»»«««ƒ¿≈»¿ƒƒƒ¿≈¬ƒ«
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - Ò¯t41e¯‡aL BÓk , ¿»¬≈∆»ƒƒ¿≈¿ƒ¿∆≈«¿

˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a42ÏÎ‡ Ì‡ B˙B‡ ÔÈkÓe , ¿ƒ¿«¬»¬«ƒƒ»«
˙ec¯Ó ˙kÓ43. «««¿

"טעמו 41) ב: סז, בע"ז יוחנן רבי כדברי חכמים, מדברי
אסור  - רבינו וסובר עליו". לוקים ואין אסור - ממשו ולא

בלבד. כמו 42)מדבריהם התימנים: ובכת"י ה"ג. פט"ו,
טעם  בו יש אם הראב"ד, ולדעת מאכלות. באיסורי שביארנו
זה  הרי פרס, אכילת בכדי רביעית בו אין אם אפילו יין,
ב'תוספות' וראה עליו. לוקים שאין אלא התורה, מן אסור

אמר. רבא דיבורֿהמתחיל: ב צח, ועבר 43)חולין שמרד
צורך  וכפי הדיין עיני ראות כפי והיא חכמים, דברי על

מ"ג. פ"ד, נזיר למשנה, בפירושו רבינו כדברי השעה,

.Á‚Ê ˙ÈÊÎe Ôˆ¯Á ˙ÈÊÎe ÌÈ·Ú ˙ÈÊk ÏÎ‡L ¯ÈÊ»ƒ∆»«¿«ƒ¬»ƒ¿«ƒ«¿»¿«ƒ»
ËÁÒ elÙ‡Â ,ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙LÂ ÌÈ˜enˆ ˙ÈÊÎe¿«ƒƒƒ¿»»¿ƒƒ«ƒ«¬ƒ»«

epnÓ ‰˙LÂ ÏBkL‡44LÓÁ ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÚÈ·¯ ∆¿¿»»ƒ∆¿ƒƒ¬≈∆∆»≈
˙Bi˜ÏÓ45‰˜BÏÂ .‡e‰ „Á‡ Â‡Ïa Ô‰Ó „Á‡ ÏkL , «¿ƒ∆»∆»≈∆¿»∆»¿∆

ÏÎa ‰ÂL ‡e‰L ,B¯·c ÏÁÈ ‡Ï ÌeMÓ ˙ÈML ˙e˜ÏÓ«¿ƒƒƒ…«≈¿»∆»∆¿»
ÌÈ¯„p‰46- ÌÈ·Ú ˙ÈÊk B‡ ‚Ê ˙ÈÊk ÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ . «¿»ƒ¿≈ƒ»«¿«ƒ»¿«ƒ¬»ƒ

,ÌÈ·Ú ÌeMÓ B‡ ‚Ê ÌeMÓ - ˙Á‡ :ÌÈzL ‰˜BÏ∆¿«ƒ««ƒ»ƒ¬»ƒ
B¯·c ÏÁÈ ‡Ï ÌeMÓ - ˙Á‡Â47¯ÈÊÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â . ¿««ƒ…«≈¿»¿«ƒ¿»ƒ

ÏÚ - ˙Á‡ :ÌÈzL ‰˜BÏ ‡e‰L - ‡nh B‡ ÁlbL∆ƒ«ƒ«»∆∆¿«ƒ«««
ÏÎa ‰ÂM‰ ¯eq‡‰ ÏÚ - ˙Á‡Â ,Ba „ÁÈÓ‰ ¯eq‡‰»ƒ«¿À»¿«««»ƒ«»∆¿»

.B¯·c ÏÁÈ ‡Ï ‡e‰L ,ÌÈ¯„p‰«¿»ƒ∆…«≈¿»

יין 44) אחר: בשם נקרא הוא אבל יין, טעם עדיין לו שאין
"וענבים 45)חדש. אמרה: התורה כי ב. לח, נזיר ברייתא

בפני  זה על לחייב - יאכל לא צמוקים) =) ויבשים לחים
נזיר, איסורי לכל דן אתה ומכאן עצמו, בפני זה ועל  עצמו
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בפני  זה על חייב - שמות שני והם אחד מין שהוא כל
וענבים, ענבים) מיץ אפילו =) חדש יין לרבות וכו', עצמו"
שתים. חייב - שמות שני והם הואיל שוה , שטעמם אע"פ

ה"א.46) פ"א, לעיל כמבואר היא, נדר הנזירות גם כי שם,
יעׂשה  אשר "מכל משום: שביעית, מלקות לוקה אינו ֵֶָאבל
שזה  שבכללות" "לאו זהו כי יאכל" לא . . . היין מגפן
על  לוקים ואין מסויים, דבר מפרש ואינו דברים הרבה כולל

לאביי). בניגוד כרבא, (שם שבכללות שלוקין 47)לאו
ה"ה. פ"א, נדרים בהל' כמבואר עליו,

.ËıÓÁ ˙ÈÚÈ·¯e ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙ML ¯ÈÊ48BÈ‡ - »ƒ∆»»¿ƒƒ«ƒ¿ƒƒ…∆≈
BÓˆÚ ÈÙa ÔÈi‰ ÏÚ ·iÁ BÈ‡L ;˙Á‡ ‡l‡ ‰˜BÏ∆∆»««∆≈«»«««ƒƒ¿≈«¿
‰zLÈ ‡Ï ÔÈÈ :·e˙k ÔÈ‡L .BÓˆÚ ÈÙa ıÓÁ‰ ÏÚÂ¿««…∆ƒ¿≈«¿∆≈»«ƒ…ƒ¿∆
‡Ï ¯ÎL ıÓÁÂ ÔÈÈ ıÓÁ :Ck ‡l‡ ,‰zLÈ ‡Ï ıÓÁÂ¿…∆…ƒ¿∆∆»»…∆«ƒ¿…∆≈»…
Ba ·¯Ú˙pL ¯·c ‡ÏÂ ÔÈÈ ‰zLÈ ‡Ï :¯ÓBÏk .‰zLÈƒ¿∆¿«…ƒ¿∆«ƒ¿…»»∆ƒ¿»≈

¯ÎM‰ ‡e‰Â ,ÔÈi‰49‡ÏÂ ÏÈ‡B‰Â .eˆÈÓÁ‰ elÙ‡Â , ««ƒ¿«≈»«¬ƒ∆¿ƒ¿ƒ¿…
„Á‡ ÌL ‡e‰L ,ıÓÁ‰ ‡l‡ ÏÙk50ÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡ - »«∆»«…∆∆≈∆»≈∆«

BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚÂ BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê51. ∆ƒ¿≈«¿¿«∆ƒ¿≈«¿

שנחמץ.48) יין ה"א.49)שהוא לעיל בין 50)ראה
סתם, חומץ נקרא: שכר, חומץ שהוא בין יין, חומץ שהוא

א. סו, בע"ז כמבואר הם, אחד ושם אחד וכשם 51)ומין
אחד  שם שהוא שכר, וחומץ יין חומץ על שתים חייב שאינו
שהם  אע"פ והחומץ היין על שתים חייב אינו כך אחד, ומין
בפני  מהם אחד בכל לאו מיוחד ואינו הואיל שמות, שני
עליו. ילקה - בלבד חומץ ישתה אם אמנם (רדב"ז). עצמו
חולק, והראב"ד ישתה. לא יין חומץ תורה: אמרה שבפירוש
כמבואר  הם, שמות ושני מינים שני וחומץ יין ולדעתו
ב'ספר  רבינו אולם שתים. וחייב - א צו, בבבאֿבתרא
הש"ס  מסוגיית דבריו את הוכיח רו, לאֿתעשה המצוות',
אתה  מכאן וחומץ, יין שייר "והרי שם: ששאלו ב. לח, נזיר
שהחומץ  מפני שתים, והחומץ היין על חייב שאינו למד
הכתוב, אמר וכאילו היין, שהוא עיקרו, בעבור נאסר אמנם
'ספר  (ע"פ בהפסדו (מהיין) ממנו נסתלק לא שאיסורו
והשווה  שם). ובהערותיו העליר חיים ר' מהדורת המצוות'

שעב. מצוה החינוך' 'ספר

.ÈÔÈÈa ‰˙BL ‰È‰L ¯ÈÊ52Èt ÏÚ Û‡ ,Blk ÌBi‰ Ïk »ƒ∆»»∆¿«ƒ»«À««ƒ
ÌÈÓMÏ ·iÁ ‡e‰L53BÈ‡ - ˙ÈÚÈ·¯e ˙ÈÚÈ·¯ Ïk ÏÚ ∆«»«»«ƒ«»¿ƒƒ¿ƒƒ≈

B¯·c ÏÁÈ ‡Ïc ˙Á‡Â ÔÈÈ ÌeMÓ ˙Á‡ ‡l‡ ‰˜BÏ54, ∆∆»««ƒ«ƒ¿««¿…«≈¿»
e¯‡aL BÓk55˙ÈÚÈ·¯ Ïk ÏÚ Ba e¯˙‰ Ì‡Â . ¿∆≈«¿¿ƒƒ¿«»¿ƒƒ

Â ,‰zLz Ï‡ ,‰zLz Ï‡ :BÏ e¯Ó‡Â ˙ÈÚÈ·¯e‡e‰ ¿ƒƒ¿»¿«ƒ¿∆«ƒ¿∆¿
„Á‡Â „Á‡ Ïk ÏÚ ·iÁ - ‰˙BL56,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ . ∆«»«»∆»¿∆»ƒƒ¿≈¿ƒ

epnÓ ˜Á¯˙ÈÂ ÔÈÈ È˙BL ·LBÓa „ÓÚÏ ¯ÈÊÏ ¯eÒ‡L∆»«»ƒ«¬…¿«≈«ƒ¿ƒ¿«≈ƒ∆
ÂÈÙÏ ÏBLÎÓ È¯‰L ,‰a¯‰57ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .58·È·Ò : «¿≈∆¬≈ƒ¿¿»»»¿¬»ƒ»ƒ

·¯˜È ‡Ï Ì¯ÎÏ59. «∆∆…ƒ¿»

מב,52) בנזיר המשנה לשון וכן יין, שותה התימנים: בכת"י
ורביעית,53)א. רביעית כל על אותו מעניש שהקב"ה

למשנה, בפירושו רבינו כלשון עצמה, בפני עבירה שהיא
ההתראה.54)שם. אחר אלא ללקות חיוב שאין
ה"ח.55) וכן 56)לעיל ואחת. אחת קדומים: בדפוסים

א. מב, נזיר המשנה, אחריהם 57)לשון ימשך שמא
עמהם. א.58)וישתה נח, שם 59)ע"ז יאכל שמא

ענבים.

.‡È‰˜BÏ - ˙Á‡ ‰¯ÚO ÁlbL ¯ÈÊ60¯Ú˙a ÔÈa , »ƒ∆ƒ««¬»««∆≈¿««
‚eÊa ÔÈa61d¯wÚÓ dˆvwL ‡e‰Â .62¯Úz ÔÈÚk63ÔÎÂ . ≈¿¿∆ƒ¿»≈ƒ»»¿≈««¿≈

‰˜BÏ - B„Èa dLÏz Ì‡64„Á‡Â Ál‚Ó‰ „Á‡ . ƒ¿»»¿»∆∆»«¿«≈«¿∆»
BL‡¯ ÏÚ ¯·ÚÈ ‡Ï ¯Úz :¯Ó‡pL ;Álb˙n‰65Ì‡Â . «ƒ¿«≈«∆∆¡«««…«¬…«…¿ƒ

,‰˜BÏ BÈ‡ - d¯wÚÏ dL‡¯ ÛÎÏ È„k epnÓ ÁÈp‰ƒƒ«ƒ∆¿≈»……»¿ƒ»»≈∆
¯Úz ÔÈÚk ‰Ê ÔÈ‡L66. ∆≈∆¿≈««

מ"ג.60) פ"ד, שם בתוספתא וכן א. מ, נזיר
לשרשה.62)במספרים.61) מעיקרו.63)סמוך שמגלח

א. מ, ראשו 64)נזיר על יעבור "לא שנאמר: ב. לט, שם
המעבירים". כל לרבות הוא,65)- יעבור" "לא בו: קרא

על  מוסב "יעבור" שלשון מד.), (שם אחר לו יעביר ולא
אחר  בין הוא בין ומשמע הפועל, כאן נתפרש שלא התער,
המתגלח  "ואין ה"ז: פי"ב, ע"ז בהל' וראה תמימה'). ('תורה

שיסייע". עד מצות66ֿ)לוקה ביטל אבל ב. לט, נזיר
הבאה  בהלכה כמבואר ראשו, שער פרע גדל שנאמר: עשה,

ספר'). ('קרית

.·ÈÌÒ BL‡¯ ÏÚ ¯È·Ú‰67¯ÈM‰Â ¯ÚO‰ ˙‡ ¯ÈMnL ∆¡ƒ«…«∆«ƒ∆«≈»¿ƒƒ
‰˜BÏ BÈ‡ - ¯ÚO‰ ˙‡68,‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïha ‡l‡ , ∆«≈»≈∆∆»ƒ≈ƒ¿«¬≈

.BL‡¯ ¯ÚO Ú¯t Ïcb :¯Ó‡pL∆∆¡««≈∆«¿«…

הטהרה,68)משחה.67) תגלחת מצות לענין א. מ, נזיר
מצות  בסם יוצא שאינו כשם גילוח, איסור לענין והואֿהדין
תמימה'). ('תורה גילוח באיסור עליו עובר אינו כך  גילוח,
כל  לרבות - יעבור "לא סא אות לעיל שאמרנו ואע"פ
שאינו  הסם אבל בידו, מעביר כשהוא הכוונה המעבירים",
מסביר, רענן' וב'זית (רדב"ז). עליו עובר אינו - ביד תולש
אין  - המשיחה בשעת מיד נושרות השערות ואין הואיל
מקור  רבינו מביא צב, 'עשה' המצוות' וב'ספר כתער. דינה
ב'עשה' אלא בלאו עובר אינו סם שבהעברת ההלכה
יתן  "ואל א: ו, פרק נשא זוטא ב'ספרי' והיא מ'מכילתא',
באדמה  החופף במצותֿעשה, שיירתי מה . . . בעשה סמנים

סמנין". והנותן

.‚ÈÌeMÓ ‰˜BÏ BÈ‡ - BL‡¯ Ïk ÁlbL ¯ÈÊ»ƒ∆ƒ«»…≈∆ƒ
˙Á‡ ‡l‡ ˙ÁÏ‚z‰69¯ÚO Ïk ÏÚ Ba e¯˙‰ Ì‡Â . «ƒ¿««∆»««¿ƒƒ¿«»≈»

¯ÚOÂ70Ál‚Ó ‡e‰Â ,Ál‚z Ï‡ ,Ál‚z Ï‡ :BÏ e¯Ó‡Â ¿≈»¿»¿«¿«≈««¿«≈«¿¿«≈«
.˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ‰˜BÏ -∆«»««¿««

חייב 69) שהוא ה"י, לעיל נתבאר וכבר א. מב, נזיר משנה,
רבינו  כותב וכן ושערה. שערה כל גילוח על לשמים

שם. למשנה, שערה 70)בפירושו כל התימנים: בכת"י
ושערה.

.„ÈÛÙBÁ ¯ÈÊ71,ÂÈ¯tˆa CÎBÁÂ B„Èa B¯ÚO ÏÚ »ƒ≈«¿»¿»¿≈¿ƒ»¿»
B˙ek ÔÈ‡ È¯‰L ,LLBÁ BÈ‡ - ¯ÚO ÏÙ Ì‡Â¿ƒ»«≈»≈≈∆¬≈≈«»»

¯ÈMÈ ‡lL ¯LÙ‡Â ¯ÈM‰Ï72˜¯ÒÈ ‡Ï Ï·‡ . ¿«ƒ¿∆¿»∆…«ƒ¬»…ƒ¿…
˜¯ÒÓa73‰Ó„‡a ÛÁÈ ‡ÏÂ74˙¯MnL ÈtÓ ,75˙‡ ¿«¿≈¿…»…«¬»»ƒ¿≈∆«∆∆∆

È‡cÂ ¯ÚO‰76‰˜BÏ BÈ‡ - Ôk ‰OÚ Ì‡Â .77. «≈»««¿ƒ»»≈≈∆
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קני zexifp zekld - d`ltd xtq - lel` b"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ומגרד.71) שמעון 72)משפשף וכרבי שם. משנה,
פ"א, שבת הל' השווה מותר. מתכוין שאינו דבר האומר:

נימין 73)ה"ה. להסיר הסורק, "כל אמרו: שם בגמרא
דבר  זה הרי רש"י: ומפרש מתכוין". מדולדלות (שערות)
כיון  לוקה, אינו זאת שבכל הרדב"ז, וכתב ואסור. מתכוין
לסרוק, אסור אבל גילוח, כאן אין - קצת נידלדלו שכבר

לגמרי. נעקרו לא שעדיין המשיר 74)כיון אדמה מיני מין
שם. למשנה רע"ב ראה השיער, ובכת"י 75)את

שמשיר. להשיר 76)התימנים: מתכוין שאינו ואע"פ
ישיר  ולא באדמה לחוף שאיֿאפשר וידוע הואיל השיער,
שבת  הל' השווה אסור, - לכך מתכוין שאינו אע"פ השיער,

ה"ו. שאינו 77)פ"א, ראשו, על סם העביר כמו זה שהרי
שביטל  ויתכן המשנה'). ('מרכבת הי"ב לעיל כמבואר לוקה.
סם. בהעברת לעיל כמבואר פרע. גדל של: מצותֿעשה בזה

.ÂË‰Ú·L ˙‡ÓË ˙ÓÏ ‡nhpL ¯ÈÊ78Èa ,˙B‡ÓËa Ô »ƒ∆ƒ«»¿≈À¿«ƒ¿»≈¿À¿
Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó ‡e‰L79¯‡a˙iL BÓk ,80˙B‡ÓËa ÔÈa , ∆¿«≈«¬≈∆¿∆ƒ¿»≈≈¿À¿

Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó BÈ‡L81‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ -82. ∆≈¿«≈«¬≈∆¬≈∆∆

ימים.78) תגלחת 79)שבעה עליהן להתגלח שמחוייב
ה"ב.80)טומאה. פ"ז, ברביעית 81)לקמן שנגע כגון

ה"וֿז. שם שיתבאר כמו ודופק, בגולל או המת, מן דם
זה 82) אין כי ז), ו, (במדבר במותם להם יטמא לא משום:

"וכי  ט) (שם, אחר בפסוק המפורשת טומאה, לתגלחת ענין
מתגלח  שאינו טהרתו", ביום ראשו וגלח . . . עליו מת ימות
רבינו  כלשון מת, של מעצמו שהן מטומאות שיטמא עד
בהל' רבינו שכתב ואע"פ שם. ובביאורנו ה"א, פ"ז לקמן
מן  טומאה שכל אומר, אני "לפיכך ה"ג: פ"ג, מת טומאת
זה  אין - תורה" דין אינה - עליה מגלח הנזיר שאין המת
לשיטתו  רבינו כי לוקה", זה "הרי כאן: שכתב מה סותר
בתורה, מפורש שאינו דבר שכל שני, שורש המצוות' ב'ספר
'מדברי  נקרא מידות, מי"ג באחת נדרש שהוא אע"פ
ח). אות שם ובביאורנו ה"ב, פ"א אישות הל' (ראה סופרים'
קבלה, דברי שהם "אע"פ ה"ו: פ"ה, שם רבינו כתב וכן
ה'כסף  וכתב בתורה". נתפרשו לא שהרי תורה, דין אינם
אלא  תורה, דין שמשפטם לומר, רבינו שכוונת שם, משנה'

רוקח'). ('מעשה בתורה מפורשים שאינם

.ÊË·iÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰a¯‰ ÌÈÓÚt ˙ÓÏ ‡nhƒ«»¿≈¿»ƒ«¿≈««ƒ∆«»
ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - ÌÈÓMÏ ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ˙e˜ÏÓ«¿«»««¿«««»«ƒ≈≈ƒ

˙Á‡ ‡l‡ B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓ83ÌÚt Ïk ÏÚ Ba e¯˙‰ Ì‡Â . «¿ƒ∆»««¿ƒƒ¿«»««
˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ‰˜BÏ - ‡nhÓ ‡e‰Â ,ÌÚÙÂ84. »««¿ƒ«≈∆«»««¿««

ופעם.83) פעם כל על התראה בלי ביתֿדין מלקות שאין
ה"י.84) לעיל והשווה א. מב, נזיר משנה,

.ÊÈ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na85‡nhpLa86¯ÊÁÂ ,L¯Ùe «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ«»≈≈¿»«
Ú‚Â87ÏÈ‰‡‰ B‡ ‡O B‡88Ú‚B ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿»«»»∆¡ƒ¬»ƒ»»≈«

·iÁ BÈ‡ - ¯Á‡ ˙Óa Ú‚Â ,B„Èa ˙n‰ ÔÈ„ÚÂ ,˙Óa¿≈«¬«ƒ«≈¿»¿»«¿≈«≈≈«»
‰ÚÈ‚ Ïk ÏÚ Ba e¯˙‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡ ‡l‡∆»««««ƒ∆ƒ¿«»¿ƒ»

„ÓBÚÂ ÏlÁÓ È¯‰L ,‰ÚÈ‚e89. ¿ƒ»∆¬≈¿À»¿≈

אחת.85) כל על לוקה בו, התרו במת.86)שאם
שכבר 88)במת.87) שאע"פ ה"ה, פ"ז לקמן ראה עליו,

בנגיעתו  טומאה לו נוספה הקודמת, מנגיעתו הוא טמא
יטמא  בו הנוגע שני אדם במת, שנוגע שבשעה השניה,
אבל  בחיבורין', 'טומאה הנקראת וזוהי - ימים שבעת
טומאת  אלא טמא אינו אחר, אדם בו ונגע המת מן משפירש
קשיא). לא ד"ה: שם וב'תוספות' מב: (נזיר ערב

"לא 89) ד) כא, (ויקרא אמרה והתורה הראשונה, מנגיעתו
מחולל, שאינו מי - להחלו" בעמיו כהן) =) בעל יטמא
והואֿ ועומד. מחולל שהוא זה יצא הטומאה. על מוזהר
דיבורֿ וב'תוספות' (שם מזה זה למדים שהם לנזיר, הדין

אביי). איתיביה המתחיל:

.ÁÈÌL ˙nL „Ú ÌL ‰‰LÂ ˙È·Ï ÒÎpL ¯ÈÊ»ƒ∆ƒ¿«¿«ƒ¿»»»«∆≈»
˙n‰90‰cLa ˙n‰ Ï‰‡Ï ÒÎpL B‡ ,91Ïc‚Óe ‰·z92 «≈∆ƒ¿«¿…∆«≈¿ƒ»≈»ƒ¿»

BzÚcÓ ÂÈÏÚÓ ‰·z‰ ‚b Ú¯Ùe B¯·Á ‡·e93‰Ê È¯‰ - »¬≈»«««≈»≈»»ƒ«¿¬≈∆
‡·È ‡Ï ÌeMÓ - ˙Á‡ :ÌÈzL ‰˜BÏ94- ˙Á‡Â , ∆¿«ƒ««ƒ…»…¿««

‡nhÈ ‡Ï ÌeMÓ95ÔÈ‡a ‰‡È·e ‰‡ÓË È¯‰L ; ƒ…ƒ«»∆¬≈À¿»ƒ»»ƒ
˙Á‡k96˙Ó„B˜ B˙‡ÓË - Bk¯„k ÒÎ Ì‡ Ï·‡ . ¿««¬»ƒƒ¿«¿«¿À¿»∆∆

ÂÈÏ‚¯ ˙BÚaˆ‡ B‡ BÓËÁ ÒÈÎiL ˙ÚnL ;B˙‡È·Ï¿ƒ»∆≈≈∆«¿ƒ»¿∆¿¿«¿»
‡ÓË97Blk ‡B·iL „Ú ‰‡Èa ÌeMÓ ·iÁ BÈ‡Â ,98. ƒ¿»¿≈«»ƒƒ»«∆»À

מת.90) התימנים: מרכבה 91)ובכת"י או ארון, מין
מפרש  ח) ב, (קהלת ושדות" "שדה ארון. כמין עשויה
שידה  יש: גמרא ובלשון צב, עגלות נוי, "מרכבות רש"י:

ומגדל". ובין 92)תיבה בינו ומפסיקים מסביב, הסגורים
הרי 93)הטומאה. מדעתו, שלא כי ובהסכמתו, מרצונו

ופטור. אנוס יבוא".94)הוא לא מת נפש "לא 95)"על
במותם". להם (נזיר 96)יטמא כאחת בשתיהן ונתחלל

ה"ו. פ"ג, אבל הל' והשווה כאילו 97)מג.) המת שאהל
נגעו  אצבעותיו או חוטמו וכאילו הוא, טומאה מלא
נמי). בבית ד"ה: וב'תוספות' שם, (נזיר בטומאה

איסור 98) ואין טומאה, משעת ועומד מחולל שהוא נמצא
מו) יד, (ויקרא כהנים' וב'תורת (שם). עליו חל יבוא" "לא
שביאה  ורובו", ראשו כשיכנס - הבית אל "והבא אמרו:
פ"ג, מקדש ביאת הל' והשווה ביאה. שמה אין - במקצת

הי"ח.

.ËÈ‰‚‚La ˙B¯·w‰ ˙È·Ï B‡ ˙n‰ Ï‰‡Ï ÒÎ99, ƒ¿«¿…∆«≈¿≈«¿»ƒ¿»»
Ba e¯˙‰ BÏ Ú„BpL ¯Á‡Â100‡l‡ ‡ˆÈÂ ıÙ˜ ‡ÏÂ , ¿««∆«ƒ¿¿…»«¿»»∆»
‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ÌL „ÓÚ101È„k ÌL ‡‰LiL ‡e‰Â . »«»¬≈∆∆¿∆ƒ¿∆»¿≈

‰ÈÂÁzL‰102Lc˜nÏ ÒÎpL ‡ÓË BÓk ,103. ƒ¿«¬»»¿»≈∆ƒ¿««ƒ¿»

בית 99) שזהו ידע לא או באהל, נמצא שמת ידע שלא
נזרו.100)הקברות. יטמא ולא אע"פ 101)שיצא,

שאין  ואע"פ שהייתו, על לוקה זה הרי בשגגה, שנכנס
- מעשה בה אין והשהייה מעשה, בו שאין לאו על לוקים
שכל  ה"ב, פי"ג שכירות בהל' משנה' ה'מגיד חידש כבר
לוקים  - מעשה בו שאין במקרה אפילו במעשה, שישנו לאו
כגון  מעשה, בו שיש לאו הוא שנטמא נזיר סתם והרי עליו,

-ה  ושהה בשגגה כשנכנס אפילו לפיכך המת, לאהל כניסה
יז.). לנזיר רנשבורג ר"ב (הגהות עליו שהיא 102)לוקה

וישתחוו  הרצפה, על ארצה אפים "ויכרעו לקרוא: כדי
ג), ז, הימיםֿב (דברי חסדו" לעולם כי טוב כי לה' והודות
הכ"ג. פ"ג, המקדש ביאת ובהל' ב. טז, בשבועות כמבואר
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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

á"ôùú'ä ìåìà ã"é ÷"ù íåé

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
נזרו,1) מימי יום שלשים סותר הריהו שערו שגילח נזיר

שהוא  או מת טמא והוא בנזיר נדר הכל, סותר שנטמא נזיר
תגלחת  שגילח נזיר טומאה, תגלחת סדר הקברות, בבית

התהום. טומאת שנטמא לו ונודע טהרה

.‡ÌÈÓÈ elÙ‡ ÔÙb‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ÏÎ‡Â ÔÈÈ ‰˙ML ¯ÈÊ»ƒ∆»»«ƒ¿»«≈ƒ«∆∆¬ƒ»ƒ
„Á‡ ÌBÈ elÙ‡ B˙e¯ÈÊ ÈÓÈÓ ¯˙BÒ BÈ‡ - ÌÈa¯2ÔÎÂ . «ƒ≈≈ƒ≈¿ƒ¬ƒ∆»¿≈

„ÈÊÓa ÔÈa ‚‚BLa ÔÈa ,BL‡¯ ¯ÚO ËeÚÓ Álb Ì‡3. ƒƒ«ƒ¿«…≈¿≈≈¿≈ƒ
¯Úz ÔÈÚk ÔÈa ¯Ú˙a ÔÈa ,BL‡¯ ·¯ Álb˙4‡ÏÂ , ƒ¿««……≈¿««≈¿≈««¿…
Ô¯wÚÏ ÔL‡¯ ÛÎÏ È„k ˙B¯ÚO‰ ÔÓ ¯‡L5ÔÈa , ƒ¿«ƒ«¿»¿≈»……»¿ƒ»»≈

ÌÈËÒÏ e‰eÁl‚ elÙ‡ ,‰‚‚La ÔÈa ÔB„Êa6- Ò‡a ¿»≈ƒ¿»»¬ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿…∆
Ú¯t BÏ ‰È‰iL „Ú ÌBÈ ÌÈLÏL ¯˙BÒ ‰Ê È¯‰7¯Á‡Â , ¬≈∆≈¿ƒ«∆ƒ¿∆∆«¿««

˙BÓÏ ÏÈÁ˙Ó Ck8. »«¿ƒƒ¿

טומאה 2) - נזרו" טמא כי יפלו הראשונים "והימים שנאמר
סותר. היין ואין ברוב 3)סותרת אלא סותר אינו "לסתור

שזוהי  לסתור, המתחיל דיבור שם התוספות וכתבו ראשו"
טעם. בה מצינו שלא בנזיר, מסיני) (=למשה הלכה

לעיקרו.4) סמוך השיער את הגוזזים מספריים כי 5)כגון
סותר. אינו לעיקרם ראשם לכוף כדי מהם נשאר אם

יום.7)גזלנים.6) שלושים בן שיער ממקום 8)גידול
בין  יום) שלושים של (שהיא מועטת בנזירות בין שפסק,

מרובה. בנזירות

.·ÌBÈ ÌÈ¯OÚ ¯Á‡Ïe ,ÌBÈ ‰‡Ó ˙e¯ÈÊ ¯„ ?„ˆÈk≈«»«¿ƒ≈»¿««∆¿ƒ
„Ú ÌBÈ ÌÈLÏL ‰‰BL ‰Ê È¯‰ - BL‡¯ ·¯ Álb˙ƒ¿««……¬≈∆∆¿ƒ«
‰BÓ ÌBÈ ÌÈLÏM‰ ¯Á‡Â ,BL‡¯ ¯ÚO ‰a¯iL∆ƒ¿∆¿«…¿«««¿ƒ∆
Ô˙B‡ ÏÎÂ .B˙e¯ÈÊ ÈÓÈ ÌeÏLz ÌBÈ ÌÈBÓL¿ƒ«¿¿≈¿ƒ¿»»

ÂÈÏÚ ˙e¯ÈÊ È˜ec˜c Ïk ÌBÈ ÌÈLÏM‰9ÔÈ‡L ‡l‡ , «¿ƒ»ƒ¿≈¿ƒ»»∆»∆≈
ÔÈn‰ ÔÓ BÏ ÔÈÏBÚ10. ƒƒ«ƒ¿»

למת.9) ולהיטמא יין לשתות לו ועליו 10)שאסור
שפסק. ממקום נזירותו להשלים

.‚elÙ‡Â ,‰‚‚La ÔÈa ÔB„Êa ÔÈa ,‡ÓËpL ¯ÈÊ»ƒ∆ƒ¿»≈¿»≈ƒ¿»»«¬ƒ
Ò‡a ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ e‰e‡nË11Ïk‰ ¯˙Ò -12, ƒ¿¿≈»ƒ«»¿…∆»««…

z Ál‚Óe‰‡ÓË ˙ÁÏ‚13‰‡ÓË ˙Ba¯˜ ‡È·Óe ,14, ¿«≈«ƒ¿««À¿»≈ƒ»¿¿À¿»
ÌÈÓi‰Â :¯Ó‡pL ;˙e¯ÈÊ ÈÓÈ ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe«¿ƒƒ¿¿≈¿ƒ∆∆¡«¿«»ƒ
B¯Ê ÈÓÈ ˙‡ÏÓ ÌBÈa ‡ÓË elÙ‡Â .eÏtÈ ÌÈL‡¯‰15 »ƒ…ƒƒ¿«¬ƒƒ¿»¿¿…¿≈ƒ¿

Ïk‰ ¯˙Ò - ÌBi‰ ÛBÒa16. ¿«»««…

כשוגג,11) הזדון על קרבנות מביא שנטמא נזיר אמרו וכן
שוגג  זה פתע, - פתאום" בפתע עליו מת ימות "וכי שנאמר
זה  - פתאום הדפו, איבה בלא בפתע ואם אומר: הוא וכן

בטל.12)אונס. קודם שמנה מה כשיטהר.13)ואפילו
לטומאתו.14) השמיני לנזירות 15)ביום השלושים ביום

מרובה. לנזירות האחרון ביום או בנזיר 16)סתם, משנה
הכל" את סותר מאה יום נטמא יום מאה נזיר "הריני טז.

שלושים. אלא סותר אינו שם: האומר אליעזר כרבי ולא

.„˙‡ÏÓ ÌBÈ ¯Á‡ ‡ÓË17˙‡·‰ ÌBÈ ‡e‰L , ƒ¿»««¿…∆¬»«
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ÌÈLÏL ¯˙BÒ - ‡ÓË ‡Ï el‡ ‰¯‰Ë ˙Ba¯»̃¿¿»√»ƒ…ƒ¿»≈¿ƒ
„·Ïa18‰‡ÓË ˙Ba¯˜ ‡È·Ó ?‰OÚÈ „ˆÈÎÂ . ƒ¿«¿≈««¬∆≈ƒ»¿¿À¿»

‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z Ál‚Óe ,¯‰ËiLk19˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe , ¿∆ƒ¿«¿«≈«ƒ¿««À¿»«¿ƒƒ¿
‡È·Óe ,‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚z Ál‚Óe ,ÌBÈ ÌÈLÏL ˙e¯ÈÊ¿ƒ¿ƒ¿«≈«ƒ¿««»√»≈ƒ
„Á‡ ÂÈÏÚ ˜¯ÊpL ¯Á‡ ‡ÓË Ì‡Â .‰¯‰Ë ˙Ba¯»̃¿¿»√»¿ƒƒ¿»««∆ƒ¿«»»∆»

ÌÈÓc‰ ÔÓ20ÌeÏk ¯˙BÒ BÈ‡ -21¯‡L ‡È·È ‡l‡ , ƒ«»ƒ≈≈¿∆»»ƒ¿»
¯‰ËiLk BlL ‰¯‰Ë ˙Ba¯˜22. »¿¿»√»∆¿∆ƒ¿«

נזרו.17) ימי מלאת שלאחר הראשון נדר 18)ביום ואפילו
שלושים  אלא סותר אינו ואחד מאה ביום ונטמא יום מאה
והבאת  תגלחת יום שהוא ואחד מאה יום שגזרו יום.
עליו  החמירו לא מקום ומכל מאה. יום משום קרבנותיו
שיסתור  וגזרו הכל, את סותר שהוא מאה, כיום לעשותו

בלבד. יום שלושים שהיא נזירות, להעיר,19)סתם ויש
בשביעי  ראשו שער שמגלח רבינו, כותב י"א הלכה שלקמן
להבאת  קודמת שתגלחתו הרי בשמיני, קרבנותיו ומביא

"ואחר 21)מקרבנותיו.20)קרבנותיו. אמרו: ובגמרא
קרבן  דם זריקת אחר יחידי", מעשה אחר - יין הנזיר ישתה
כבר  מותר היה שנטמא שקודם נמצא מקרבנותיו, אחד

נזירותו. שלמה וכאילו נזיר, קרבן 22)באיסורי ואותו
ויביאנו. יחזור לא בטהרה שהביא

.‰ÂÈ¯Á‡lL ÌBia ‡ÓË23Ïc‚Ï Èe‡¯L ÌBÈ ‡e‰L , ƒ¿»«∆¿«¬»∆∆»¿«≈
¯˙BÒ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ˙‡ÏÓ ¯Á‡ Ál‚ B‡ ,¯ÚO≈»ƒ«««¿…¬≈∆≈≈

ÌeÏk24‰ÓÏL È¯‰L ,Ál‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ , ¿««ƒ∆¬«ƒ…ƒ«∆¬≈»¿»
dÏ ÏtËpL ÏÎÂ ˙e¯ÈÊp‰25. «¿ƒ¿…∆ƒ¿«»

ושניים 23) שלושים ביום כגון קרבנותיו, הבאת יום אחרי
נזירות  עליו כשקיבל ושניים מאה ביום או סתם, לנזירות

יום. אמר 24)מאה רב שער גידול ביום "נטמא יד: נזיר
יום  שאחרי יום שער גידול יום רבינו: ומפרש סותר" אינו

קרבנותיו. יום 25)הבאת שהוא קרבנותיו, הבאת יום הוא
מלאת. אחרי

.Â‡l‡ ,¯˙BÒ BÈ‡ - ÈMa B‡ ¯„pL ÌBia ‡ÓËƒ¿»«∆»««≈ƒ≈≈∆»
Ba¯˜ ‡È·iL ¯Á‡ Ì‰ÈÏÚ ÌÈÏLÓ26:¯Ó‡pL ; «¿ƒ¬≈∆««∆»ƒ»¿»∆∆¡«

ÌÈÓÈ ÈL ÌL eÈ‰iL „Ú - eÏtÈ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓi‰Â¿«»ƒ»ƒƒƒ¿«∆ƒ¿»¿≈»ƒ
ÌÈBL‡¯27CÎÈÙÏ .28- ‰‡Ï‰Â ÈLÈÏMÓ ‡ÓË Ì‡ , ƒƒ¿ƒ»ƒƒ¿»ƒ¿ƒƒ»»¿»

ÔÈÓ„Bw‰ Ïk ¯˙BÒ29. ≈»«¿ƒ

לטומאתו.26) השמיני ביום מטומאתו, כשיטהר
יהא 27) יכול מאה, בתחילת ונטמא יום מאה נזיר "הריני

לו  שיהיו עד יפלו, הראשונים והימים לומר: תלמוד סותר?
התוספות: ולדעת ראשונים". לו אין וזה ראשונים ימים
אלא  כלל, טומאה קרבן מביא אינו ראשון ביום כשנטמא
להשלים  ומונה חוזר הוא השמיני וביום ימים, שבעה מונה

נזירותו. שני 28)ימי על אלא הכתוב הקפיד ולא הואיל
הראשונים. מניין 29)ימים למנות מתחיל שיטהר ואחרי

ואין  סותר, זה הרי נזירותו ימי בסוף נטמא אם ואפילו חדש.
אחרונים, שיש מכלל - יפלו הראשונים והימים אומרים:
שאפילו  בזה, כחכמים הלכה אלא אחרונים. לו אין וזה
אחרונים". ב"ימים צורך ואין הכל סותר מלאת ביום נטמא

.Ê˙Ó ‡ÓË ‡e‰Â ¯ÈÊa ¯„30˙e¯ÈÊ ÂÈÏÚ ‰ÏÁ -31; »«¿»ƒ¿¿≈≈»»»»¿ƒ
˙¯Á‡ ÌÚt ‡ÓË Ì‡Â32Ál‚ B‡ ÔÈÈ ‰˙L B‡33- ¿ƒƒ¿»«««∆∆»»«ƒƒ«

‰˜BÏ34ÔÈÏBÚ ÔÈ‡ - ÌÈÓÈ ‰nk B˙‡ÓËa ‰‰L Ì‡Â . ∆¿ƒ»»¿À¿»«»»ƒ≈ƒ
BÏ35‰fiL „Ú ,36ÈÚÈ·Ma ÏaËÈÂ ÈÚÈ·Le ÈLÈÏL37. «∆«∆¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ¿…«¿ƒƒ

¯„pL ‰ÊÏ ˙e¯ÈÊ ÔÈnÓ BÏ ‰ÏBÚ BlL ÈÚÈ·L ÌBÈÂ¿¿ƒƒ∆∆ƒƒ¿«¿ƒ»∆∆»«
‡ÓË ‡e‰Â38‡ÓËpL ¯B‰Ë ¯ÈÊ Ï·‡ .39ÏÈÁ˙Ó BÈ‡ - ¿»≈¬»»ƒ»∆ƒ¿»≈«¿ƒ

˙BÓÏ40‰‡Ï‰Â ÈÈÓM‰ ÌBiÓ ‡l‡41. ƒ¿∆»ƒ«¿ƒƒ»»¿»

נזירותו.30) קבלת עליו 31)לפני מטומאתו וכשיטהר
שנייה. פעם נזירות קבלת ללא בטהרה, נזירות לנהוג

טמא.32) טומאתו.33)בהיותו וחלה 34)בימי הואיל
נזירות. כך.35)עליו אחר שיתחיל טהרה נזירות למניין

אדומה.36) פרה אפר טמא 37)במי כל כדין לטומאתו,
וטבילה. הזאה הטעון נזירותו 38)מת למנות שמתחיל

קרבן  שום מביא שאינו לפי וטבל, שהיזה אחרי שביעי מיום
הבאת  יום השמיני, ליום לחכות לו אין טומאתו על

לנזירותו.39)הקרבנות. ימים שני שמנה אחרי
הטהרה.40) על 41)נזירות קרבנותיו מביא הוא שבו

הבאת  אחרי אלא נזירותו למנות מתחיל ואינו טומאתו,
על  קרבן מביא אינו שנזר שטמא והטעם, חטאתו. קרבן
וטמא  ... עליו מת ימות "וכי שנאמר שם מפורש טומאתו,
שנזר. בטמא ולא מדבר, הכתוב שנטמא בטהור - נזרו" ראש

.Á‰ÏÁ ˙e¯ÈÊ - ˙B¯·w‰ ˙È·a ‡e‰Â ¯„pL ÈÓƒ∆»«¿¿≈«¿»¿ƒ»»
ÂÈÏÚ42ÔÈÏBÚ ÔÈ‡ - ÌÈÓÈ ‰nk ÌL ‰‰L elÙ‡Â . »»«¬ƒ»»»«»»ƒ≈ƒ
BÏ43ÌL B˙i‰L ÏÚ ‰˜BÏÂ .44‡lL Ba e¯˙‰ Ì‡Â . ¿∆«¿ƒ»»¿ƒƒ¿∆…

Ál‚Ó BÈ‡ - ÌL ¯ÈfÈ45Ì‡Â .ÌMÓ ‡ˆiLk B¯ÚO «ƒ»≈¿«≈«¿»¿∆»»ƒ»¿ƒ
¯ÈÊp‰L ˙B‡Óh‰ ÔÓ ˙Á‡a ˙B¯·w‰ ˙È·a ÌL ‡ÓËƒ¿»»¿≈«¿»¿««ƒ«À¿∆«»ƒ

Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó46Ôa¯˜ ‡È·Ó BÈ‡Â Ál‚Ó BÈ‡ - ¿«≈«¬≈∆≈¿«≈«¿≈≈ƒ»¿«
‰‡ÓË47. À¿»

טמא.42) שהוא פי על נזירותו.43)אף אם 44)למניין
אל  בו: כשהתרו ובוודאי השתחוויה. שיעור כדי שהה

מלקות. אין התראה אין שאם טומאה,45)תשהה, תגלחת
טומאה. קרבן מביא ואינו בית 46)הואיל טומאת על אבל

מגלח. אינו אינו 47)הקברות שנזר טרם ונטמא הואיל
אינו  טומאה קרבן מביא שאינו וכל טומאה, קרבן מביא

טומאה. תגלחת מגלח

.ËÏc‚Óe ‰·z ‰cLa ÌLÏ ÒÎ48Ú¯Ùe B¯·Á ‡·e , ƒ¿«¿»¿ƒ»≈»ƒ¿»»¬≈»«
‰·ÈÊÚn‰ ˙‡ ÂÈÏÚ49ÌL ‰‰ML Èt ÏÚ Û‡ ,‡ÓËÂ »»∆««¬ƒ»¿ƒ¿»««ƒ∆»»»

‰˜BÏ BÈ‡ -50˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ Ï·‡ ,51Ì‡ ≈∆¬»«ƒ«««¿ƒ
.‰‰L»»

שם.48) ונזר הטומאה, לבין בינו מפסיקים הגג.49)והם
מדעתו. עליו 50)ושלא וכשקיבל הואיל בו, התרו ואפילו

יתכן, סגורה, הייתה השידה שהרי הייתה, בהיתר הנזירות,
(=בנזיר), חוץ שהיית לדמות ואין לוקה אינו שהה שאפילו
אולי  כי חייב, שהוא שם), ושהה במקדש (=נטמא לפנים

מפנים. חוץ ללמוד התורה 51)אין מן מלקות אם שאפילו
בטומאה, ששהה כאן, יש מדרבנן איסור אבל כאן, אין

חכמים. בדברי שמרד על ולוקה
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.È‡ˆÈ52ÌÈÓÈ ‰‰LÂ ˙B¯·w‰ ˙ÈaÓ53- ÒÎÂ ¯ÊÁÂ »»ƒ≈«¿»¿»»»ƒ¿»«¿ƒ¿«
BÏ ÔÈÏBÚ ÌÈÓi‰ Ô˙B‡ ÔÈ‡54Ï·ËÂ ‰f‰Â ‡ˆÈ .55 ≈»«»ƒƒ»»¿ƒ»¿»«
B˙e¯ÈÊpÓ ÌÈÓÈ ‰Óe ,¯‰ËÂ56˙B¯·w‰ ˙È·Ï ¯ÊÁÂ , ¿»«»»»ƒƒ¿ƒ¿»«¿≈«¿»

BÏ ÔÈÏBÚ ‰nL ÌÈÓi‰ Ô˙B‡ -57ÌBÈa ÒÎ elÙ‡Â . »«»ƒ∆»»ƒ«¬ƒƒ¿«¿
BlL ÈÈÓL58ÔÓ BÏ ‰ÏBÚ BlL ÈÚÈ·M‰ È¯‰ - ¿ƒƒ∆¬≈«¿ƒƒ∆∆ƒ

ÔÈn‰59ÔÓ ˙Á‡a ÒÎpL ¯Á‡ ÌL ‡ÓË Ì‡Â . «ƒ¿»¿ƒƒ¿»»««∆ƒ¿«¿««ƒ
Ôa¯˜ ‡È·Ó - Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó ¯ÈÊp‰L ˙B‡Óh‰«À¿∆«»ƒ¿«≈«¬≈∆≈ƒ»¿«

‰‡ÓË60ÔÈÓ„Bw‰ ÌÈÓi‰ ¯˙BÒÂ ,61˙ÁÏ‚z Ál‚Óe , À¿»¿≈«»ƒ«¿ƒ¿«≈«ƒ¿««
‰‡ÓË62. À¿»

הקברות.52) בבית בהיותו בנזיר שנדר היזה 53)זה ולא
אחת 54)וטבל. טומאה הכול בינתיים טהר שלא כיוון

עליה, מגלח שהנזיר בטומאה כן אחרי יטמא ואפילו היא,
בינתיים. טהר ולא הואיל קרבן מביא ואינו מגלח אינו

וטבילה.55) הזאה הטעון טמא כל נזירות 56)כדין לשם
הקברות. בבית שנדר נדרו לקיים טומאת 57)טהרה, כי

שבעה  הנזיר את מטמאה שהיא פי על אף הקברות בית
לו  עולים והם הקודמים, הימים את סותרת היא אין ימים,
עליהם. וישלים ויטהר הקברות מבית לכשיצא המניין, מן
אינם  הקברות בבית בהיותו טומאתו שימי ברור, זה אבל

לו. להיטהר.58)עולים והתחיל הקברות מבית לצאתו
יום,59) ותשעה עשרים אלא להשלים יצטרך לא וכשיטהר

בניגוד  למניינו. אחד כיום שנחשב השביעי, יום על נוסף
מיום  אלא מניינו למנות מתחיל שאינו שנטמא, טהור לנזיר
הוא, שנטמא טהור זה שנזיר פי על ואף והלאה. השמיני
- כך, אחר ונטמא שנטהר, אחרי ימים מקצת מנה שהרי
שטהר, טמא נקרא: בטומאה, קיבל נזירותו ועיקר הואיל

השביעי. מיום מניינו להתחיל הוא:60)שדינו והחידוש
מחולל  הוא והרי הקברות, בית טומאת לו שקדמה אף
החמורה  השנייה, הטומאה עליו חלה זאת בכל ועומד,
נזירות  להתחיל כבר והספיק הואיל ותגלחת, קרבן לחייבו

ימים 61)בטהרה. שני למנות כבר שהספיק כרחנו על
בשמיני  נכנס אם כי בתשיעי, הקברות לבית ונכנס בטהרה
ו, הלכה לעיל רבינו פסק וכבר טהור, אחד יום אלא לו אין

כלל. סותר אינו למניינו, השני ביום נטמא שכל 62)שאם
להם. אחד ודין הם, כאחד השלושה אלו

.‡È˙Á‡a ‡ÓËpL ¯ÈÊp‰ ?‡È‰ „ˆÈk ‰‡ÓË ˙ÁÏ‚zƒ¿««À¿»≈«ƒ«»ƒ∆ƒ¿»¿««
ÂÈÏÚ ‰fÓ ‰Ê È¯‰ - Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó ‡e‰L ˙B‡Óh‰ ÔÓƒ«À¿∆¿«≈«¬≈∆¬≈∆«∆»»
,ÈÚÈ·Ma BL‡¯ ¯ÚO Ál‚Óe ,ÈÚÈ·M·e ÈLÈÏMa«¿ƒƒ«¿ƒƒ¿«≈«¿«…«¿ƒƒ
˙Ó È‡ÓË Ïk C¯„k ‰Èf‰‰ ¯Á‡ ÈÚÈ·Ma Ï·BËÂ63, ¿≈«¿ƒƒ««««»»¿∆∆»¿≈≈≈

BLÓL ·È¯ÚÓe64ÈzL Ô‰Â ,ÈÈÓMa ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·Óe «¬ƒƒ¿≈ƒ»¿¿»«¿ƒƒ¿≈¿≈
,˙‡hÁÏ „Á‡Â ‰ÏBÚÏ „Á‡ ,‰BÈ Èa ÈL B‡ ÌÈ¯B˙ƒ¿≈¿≈»∆»¿»¿∆»¿«»
ÔÈÓ„Bw‰ ÌÈÓi‰ Ïk ¯˙BÒÂ ,ÌL‡Ï B˙L Ôa O·ÎÂ¿∆∆∆¿»¿»»¿≈»«»ƒ«¿ƒ

B˙e¯ÈÊ ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Óe65‡È·Ó - ÈÈÓMa Álb Ì‡Â . «¿ƒƒ¿¿ƒ¿ƒƒ««¿ƒƒ≈ƒ
ÌBia Ba ÂÈ˙Ba¯˜66. »¿¿»«

ההזאה.63) לאחר טבילה הטבילה,64)הטעונים אחרי
החמה. שקיעת לפני היא השמיני 65)שטבילתו מיום

ביום 66)והלאה. גילוחו אחר טבילה טעון הנזיר ואין
למצורע  בניגוד לו. עלתה השביעי ביום שטבילתו השמיני,

הוא  וממילא גילוחו, לאחר טבילה שטעון בשמיני, שגילח
התשיעי. ביום קרבנו ומביא שמש, הערב טעון

.·ÈÏ·‡ .B˙‡hÁ ‡È·iMÓ ?˙BÓÏ ÏÈÁ˙Ó È˙ÓÈ‡Ó≈≈»««¿ƒƒ¿ƒ∆»ƒ«»¬»
˙BÓlÓ B˙B‡ ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ BÓL‡Â B˙ÏBÚ67. »«¬»≈¿«¿ƒƒƒ¿

בו:67) נאמר - ואשם מעכבת, ואינה היא, דורון שעולה
לאשם" שנתו בן כבש והביא - נזרו ימי את לה' "והזיר
מעכבו. אשמו שאין לך לומר ל"והביא" "והזיר" הקדים
ראשו" את וקידש ... עליו "וכיפר בה נאמר החטאת, אבל

יקדש. כן ואחרי יכפר, מתחילה

.‚ÈÏ·Ë ‡ÏÂ ÈÚÈ·M·e ÈLÈÏMa ‰f‰L È¯‰68¯Á‡˙Â , ¬≈∆ƒ»«¿ƒƒ«¿ƒƒ¿…»«¿ƒ¿«≈
ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·ÈÂ BLÓL ·È¯ÚÈ ÏaËiLk - ÌÈÓÈ ‰nk«»»ƒ¿∆ƒ¿…«¬ƒƒ¿¿»ƒ»¿¿»
BÈ‡ - ÂÈ˙Ba¯˜ ¯Á‡Â BLÓL ·È¯Ú‰Â Ï·Ë .¯ÁÓÏ¿»»»«¿∆¡ƒƒ¿¿≈«»¿¿»≈
BÓL‡Â B˙ÏBÚ Ï·‡ ;B˙‡hÁ ‡È·iL „Ú ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Ó«¿ƒƒ¿«∆»ƒ«»¬»»«¬»

.e¯‡aL BÓk ,B˙B‡ ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡≈¿«¿ƒ¿∆≈«¿

ההזאה.68) אחר

.„ÈCÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z ¯ÈÊp‰ Ál‚nLk¿∆¿«≈««»ƒƒ¿««À¿»≈»ƒ
Lc˜n‰ Á˙t ÏÚ Ál‚Ï69Ú B¯ÚO CÈÏL‰Ï ‡ÏÂÏ ¿«≈««∆««ƒ¿»¿…¿«¿ƒ¿»«

L‡‰70‰È„na ÁlbL ÔÈ·e .71B¯ÚO - Lc˜na B‡ »≈≈∆ƒ««¿ƒ»«ƒ¿»¿»
‰‡‰a ¯eÒ‡72‰¯e·˜ ÔeÚËÂ ,73B¯Ù‡Â ,74¯eÒ‡ »«¬»»¿»¿»¿∆¿»

ÔÎÈÏL‰ Ì‡ ,Lc˜na Ál‚Ó‰Â .ÌÈ¯a˜p‰ Ïk ¯Ù‡k¿≈∆»«ƒ¿»ƒ¿«¿«≈««ƒ¿»ƒƒ¿ƒ»
‡ˆÈ - ÌL‡‰ „ec ˙Áz75. ««»»»»»

מגלח.69) טהור שנזיר האשם.70)כדרך דוד שתחת
ישראל 71) ערי שכל רבינו של פירושו וידוע בירושלים.

מדינה. הרי 72)נקראות: - ראשו" את "וקידש שנאמר
בהנאה. ואסור כקדש ממנו.73)הוא יהנו אם 74)שלא

מאיר 75)שרפוהו. ורבי יהודה רבי נחלקו ובתוספתא
הכול  הדוד, תחת השליכו אם בדיעבד, אבל בלכתחילה,
כי  הדוד תחת לשורפו צורך אין ולכתחילה שיצא, מודים,
לכתחילה  שמצוה טהור לנזיר בניגוד כנ"ל. לקברו אם

השלמים. דוד תחת שערו להשליך

.ÂËÏÚ Ba e¯˙‰L ÔÈa ,‰a¯‰ ˙B‡ÓË ‡ÓËpL ¯ÈÊ»ƒ∆ƒ¿»À¿«¿≈≈∆ƒ¿«
˙Á‡ Ïk ÏÚ Ba e¯˙‰ ‡lL ÔÈ·e ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk»««¿««≈∆…ƒ¿«»««
„Á‡ Ôa¯˜ ‡l‡ ÂÈ˙B‡ÓË ÏÚ ‡È·Ó BÈ‡ - ˙Á‡Â76. ¿««≈≈ƒ«À¿»∆»»¿»∆»

Ì„˜ ‰iL ÌÚt ‡ÓËpL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ¿»««¿ƒ»…∆
‰BL‡¯‰ ‰‡ÓË ˙Ba¯˜ ‡È·iL77Èt ÏÚ Û‡Â . ∆»ƒ»¿¿À¿»»ƒ»¿««ƒ

˙‡·‰ Ì„˜ B˙¯‰Ë ¯Á‡ ÌÈÓÈ ‰nk ¯Á‡˙pL∆ƒ¿«≈«»»ƒ««»√»…∆¬»«
B˙‡hÁ78ÌÈÓi‰ Ô˙B‡a ‡ÓËÂ ,79‡l‡ ‡È·Ó BÈ‡ - «»¿ƒ¿»¿»«»ƒ≈≈ƒ∆»

„Á‡ Ôa¯˜80¯‰ËÂ ‡ÓË Ì‡ Ï·‡ .81‡È·‰Â »¿»∆»¬»ƒƒ¿»¿»«¿≈ƒ
B˙‡hÁ82,B˙‡hÁ ‡È·‰L ¯Á‡ ‰iL ÌÚt ‡ÓËÂ , «»¿ƒ¿»««¿ƒ»««∆≈ƒ«»

·iÁ - B˙ÏBÚÂ BÓL‡ ‡È·‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¬«ƒ…≈ƒ¬»¿»«»
˙B¯Á‡ ˙Ba¯˜a83. ¿»¿»¬≈

כלום.76) מועילה התראה שאין ברור, שהם 77)והדבר
ואשם. ועולה השמיני.78)חטאת ביום  טרם 79)שהוא

חטאתו. אינו 80)שהביא חטאתו הביא שלא עוד שכל
הן  כאילו טומאותיו כל נמצאו טהרה. נזירות למנות מתחיל
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הראוייה  לשעה יצא לא ועדיין הואיל ארוכה, אחת טומאה
טהרה. נזירות וטבל.81)למניין שהעריב 82)הזה אחרי

טהרה,83)שמשו. נזירות עליו חלה חטאתו, שמשהביא
שנטהר. אחרי חדשה טומאה היא הרי אז וכשנטמא

.ÊËÚ„B Ck ¯Á‡Â ,‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚z ÁlbL ¯ÈÊ»ƒ∆ƒ«ƒ¿««»√»¿««»«
‰Úe„È ‰‡ÓËa Ì‡ :B¯Ê ÈÓÈ CB˙a ‰È‰ ‡ÓhL84 ∆»≈»»¿¿≈ƒ¿ƒ¿À¿»¿»

Ál‚Óe ,‰‡ÓË ˙Ba¯˜ ‡È·Óe ,Ïk‰ ¯˙Ò - ‡ÓËƒ¿»»««…≈ƒ»¿¿À¿»¿«≈«
˙Ba¯˜ ‡È·Óe ,˙¯Á‡ ˙e¯ÈÊ ‰BÓe ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚zƒ¿««À¿»∆¿ƒ«∆∆≈ƒ»¿¿

‡ÓË ÌB‰z‰ ˙‡ÓËa Ì‡Â ;‰¯‰Ë85.¯˙BÒ BÈ‡ - »√»¿ƒ¿À¿««¿ƒ¿»≈≈
‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â86. ¿»»∆¬»»ƒƒ««»»

שנטמא.84) בשעה אחר לאדם ידועה שהייתה שאפשר
אדם 85) בו הכיר ולא התהום, קבר היה שעבר שבמקום

אלא 86)מעולם. ראייה. לו ואין מהסברא, לקוח זה "אין
מסיני". למשה הלכה

.ÊÈÌÈÓc‰ ÔÓ „Á‡ ÂÈÏÚ ˜¯Ê ‡lL „Ú Ì‡Â87Ú„B ¿ƒ«∆…ƒ¿«»»∆»ƒ«»ƒ«
ÌB‰z‰ ˙‡ÓËa ÔÈa ‰Úe„È ‰‡ÓËa ÔÈa ,‡ÓË ‡e‰L∆»≈≈¿À¿»¿»≈¿À¿««¿

Ïk‰ ¯˙BÒ -88ÔÓ „Á‡ ˜¯ÊpL ¯Á‡ BÏ Ú„B . ≈«…«««∆ƒ¿«∆»ƒ
ÌÈÓc‰89‰‡ÓËÂ ÏÈ‡B‰ ,Ál‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , «»ƒ««ƒ∆…ƒ«ƒ¿À¿»

¯˙BÒ BÈ‡ - ‡È‰ ‰Úe„È dÈ‡L90. ∆≈»¿»ƒ≈≈

הקרבנות.87) מן 88)מן אחד עליו נזרק שלא שכל
נטמא  כאילו זה והרי עליו נזירות דקדוקי כל עדיין הדמים

נזרו. ימי מלאת ביין 89)בתוך לשתות הותר ואז
עדיין. גילח לא ואפילו למתים שאפילו 90)ולהיטמא

לפני  לו נודע הכלל: זה סותר. אינו שעה באותה נטמא
אלא  סותר אינו המעכבו הדבר לאחר סותר, המעכבו הדבר

מסיני. ההלכה נתקבלה כך כי ידועה. בטומאה

.ÁÈÌ„‡ ÔÈ‡L Ïk ?ÌB‰z‰ ˙‡ÓË ‡È‰ BÊ È‡≈ƒÀ¿««¿…∆≈»»
ÌÏBÚ‰ ÛBÒa elÙ‡ d¯ÈkÓ91˙‡ÓË e¯Ó‡ ‡ÏÂ . «ƒ»¬ƒ¿»»¿…»¿À¿«

„·Ïa ˙ÓÏ ‡l‡ ÌB‰z‰92Ï·‡ ;È¯‰L ,‡Ï - ‚e¯‰ «¿∆»¿≈ƒ¿«¬»»…∆¬≈
B‚¯‰L ‰Ê Ba Ú„BÈ93. ≈«∆∆¬»

אין 91) עד מאיתנו ונעלמה עמוקה שהיא הזו כתהום
לא 92)שיעור. אחד שאף ואפשר בקרקע, טמון שנמצא

יודע. אחד ואין ומת. לקבר שנפל או במותו, הרגיש
ידועה.93) טומאה זו הרי אחד, בה שהכיר וכל הרוצח.

אדם, בידי הרוג שהוא ניכר, שיהא צריך הרדב"ז: וכתב
הרי  ומת, נחש שהכישו או רעה חיה מיד הרוג היה אם אבל

התהום. טומאת זו והרי אדם, בו הכיר לא

.ËÈÈeÏb ˙n‰ ‡ˆÓ94ÌB‰z‰ ˙‡ÓË BÊ ÔÈ‡ -95. ƒ¿»«≈»≈À¿««¿
ÂÈab ÏÚ ÌÈn‰Â ‰¯ÚÓ ˙BÚ˜¯˜a Ú˜LÓ ‡ˆÓ96- ƒ¿»À¿»¿«¿¿¿»»¿««ƒ««»

‰Úe„È dÈ‡L ,ÌB‰z‰ ˙‡ÓË BÊ È¯‰97ÔeÓË ‰È‰ . ¬≈À¿««¿∆≈»¿»»»»
˙B¯B¯ˆa B‡ Ô·˙a98,ÌÈÓa ;ÌB‰z‰ ˙‡ÓË BÊ È¯‰ - ¿∆∆ƒ¿¬≈À¿««¿¿«ƒ

ÌÈÚÏq‰ È˜È˜·e ‰ÏÙ‡a99ÌB‰z‰ ˙‡ÓË dÈ‡ -100. «¬≈»ƒ¿ƒ≈«¿»ƒ≈»À¿««¿

המערה,94) פי על צף מת ונמצא במערה, הנזיר שהיה כגון
פתוחה  המערה שהייתה כגון נטמא, לא ספק בו, נטמא ספק

עליה. מאהיל ואינו במקום,95)מלמעלה ונמצא הואיל
אדם. בני שיראוהו שם 96)שאפשר לטבול הנזיר וירד

מת. טומאת שאינה אחרת, פי 97)מטומאה על אף
אדם. לשום ידועה הטומאה הייתה לא נטמא, שבוודאי

יכול 98) תבן שהרי מעולם, אדם בו הכיר שלא אפשר
להתגלגל  עשויים וצרורות רוח, ידי על עליו להתגלגל

למקום. חגוים.99)ממקום והם 100)סדקים, הואיל
שאפשר  מכוסה, ואינה בהם להציץ אדם יכול חלולים

בו. והכיר הסתכל שאדם

.ÎÏ·ËÂ „¯ÈÂ ,˙Óa ‡ÓËpL ¯ÈÊ101‡È·‰Â ,‰¯ÚÓa »ƒ∆ƒ¿»¿≈¿»«¿»«ƒ¿»»¿≈ƒ
,‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚z Ál‚Â ˙e¯ÈÊ ‰Óe ,‰‡ÓË ˙Ba¯»̃¿¿À¿»»»¿ƒ¿ƒ«ƒ¿««»√»
‰¯Ún‰ ˙BÚ˜¯˜a Ú˜LÓ ‰È‰ ˙nL Ú„B Ck ¯Á‡Â¿««»«∆≈»»À¿»¿«¿¿«¿»»
dÈ‡L ‰‡ÓË ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÏaËÏ „¯iLk¿∆»«ƒ¿…««ƒ∆ƒÀ¿»∆≈»

‰‡ÓËÏ ˜ÊÁ‰L ÈtÓ ;Ïk‰ ¯˙Ò - ‰Úe„È102˙˜ÊÁÂ , ¿»»««…ƒ¿≈∆À¿«¿À¿»¿∆¿«
È‡cÂ ¯‰ËiL „Ú ‡ÓË ‡Óh‰103¯˜‰Ï „¯È .104È¯‰ - «»≈»≈«∆ƒ¿«««»«¿»≈¬≈

Ú‚pL Ú„iL „Ú ,¯B‰Ë ‰Ê105Èt ÏÚ Ûˆ ˙n‰ ‡ˆÓ . ∆»«∆≈«∆»«ƒ¿»«≈»«¿≈
ÌÈn‰106‡ÓË ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ -107Ú‚pL B˙˜ÊÁL ; ««ƒ¬≈∆¿∆¿«»≈∆∆¿»∆»«

Ûˆ ‡e‰L ‰Êa108. »∆∆»

לטומאתו.101) השביעי היה 102)ביום למערה כשירד
וודאי. בנזיר,103)טמא טהורה התהום טומאת אמרו ולא

טהור. בחזקת הנזיר כשהיה טמא 104)אלא היה שלא
מחומו. להצטנן ירד אלא כלל שנגע,105)למת נודע ואם

ונודע  הואיל נזירותו ימי סותר שאינו אלא מת, טמא זה הרי
היא. התהום וטומאת הדמים, מן אחד שנזרק לאחר לו

נטמא.106) לא ספק בו נטמא טומאה 107)וספק שספק
טמא. זה הרי להקר ירד ואפילו טמא ספקו היחיד ברשות
שאפשר  במקום נמצאה שהרי התהום, טומאת זו ואין
אפילו  היא, ידועה" ו"טומאה והואיל אדם, בני שיראוה

הכול. סתר הדמים, זריקת לאחר לו שספק 108)נודע
ובהלכות  שרץ. לעניין טהורה המים פני על צפה טומאה
אמרו  "ולא רבינו: כותב ג' הלכה י"ד, פרק הטומאות אבות

בלבד". לשרץ אלא טהור צפה טומאה ספק

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
סותר 1) ואינו עליהן מגלח הנזיר שאין המת, מן טומאות

המנין, מן לו עולים הסגרו ימי אם שנצטרע נזיר נזרו, את
שהנזיר  מצוה, יין שותה ואינו מצוה למת מיטמא שהנזיר
ולאֿ עשה בו שיש למרות מצוה תגלחת להתגלח מותר

תעשה.

.‡Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó ¯ÈÊp‰ ÔÈ‡L ˙n‰ ÔÓ ˙B‡ÓË LÈ≈À¿ƒ«≈∆≈«»ƒ¿«≈«¬≈∆
ÔÈÓ„Bw‰ ˙‡ ¯˙BÒ ‡ÏÂ2Ô‰· ‡ÓËpL Èt ÏÚ Û‡Â , ¿…≈∆«¿ƒ¿««ƒ∆ƒ¿»»∆

‰Ú·L ˙‡ÓË3‡ÓËÈ ÈÎÂ :Ba ¯Ó‡ ‡lL ÈÙÏ . À¿«ƒ¿»¿ƒ∆…∆¡«¿ƒƒ¿»
‡ÓËiL „Ú - ÂÈÏÚ ˙Ó ˙eÓÈ ÈÎÂ :‡l‡ ,LÙÏ¿∆∆∆»¿ƒ»≈»»«∆ƒ¿»

˙Ó ÏL BÓˆÚÓ Ô‰L ˙B‡ÓhÓ4Ck ¯Á‡Â ,5‡È·È ƒÀ¿∆≈≈«¿∆≈¿««»»ƒ
Ïk eÏtÈÂ ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z Ál‚ÈÂ ,‰‡ÓË ˙Ba¯»̃¿¿À¿»ƒ««ƒ¿««À¿»¿ƒ¿»

.ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓi‰«»ƒ»ƒƒ

הי"א.2) פ"ו, לעיל ידן 3)ראה על טמא להיות שדינו
ה"ז. להלן וכמבואר ימים, או 4)שבעה בשרו כגון

גולל  או העמים, ארץ ולא ה"ב, להלן המנויות עצמותיו,
ה"וֿה. להלן המנויות במת, הנגועים בכלים נוגע או ודופק,
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וכלים. דיבורֿהמתחיל נד. נזיר 'תוספות' והשווה
אז.5) רק כלומר,

.·ÏÚ :Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó ¯ÈÊp‰L ˙n‰ ÔÓ ˙B‡ÓË el‡Â¿≈À¿ƒ«≈∆«»ƒ¿«≈«¬≈∆«
ÔÈ„È‚a ÂÈ¯·‡ e¯M˜˙ ‡Ï elÙ‡Â ,ÏÙp‰6˙ÈÊk ÏÚÂ . «≈∆«¬ƒ…ƒ¿«¿≈∆»¿ƒƒ¿«¿«ƒ

Ïˆ ˙ÈÊk ÏÚÂ ,˙n‰ ¯OaÓ7·¯ Ô‰L ˙BÓˆÚ ÏÚÂ . ƒ¿««≈¿«¿«ƒ∆∆¿«¬»∆≈…
˙BÓˆÚ‰ ÔÈÓ8·w‰ Ú·¯ Ô‰a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,9. ƒ¿«»¬»««ƒ∆≈»∆…«««

˙Ó ÏL BÈa ·¯ Ô‰L ˙BÓˆÚ ÏÚÂ10Èt ÏÚ Û‡Â , ¿«¬»∆≈…ƒ¿»∆≈¿««ƒ
˙BÓˆÚ ·˜ ÈˆÁ ÏÚÂ .·w‰ Ú·¯ Ô‰a ÔÈ‡L11ÏÚ Û‡ , ∆≈»∆…«««¿«¬ƒ«¬»««

ÏÎÂ .BÈÓ ·¯ ‡ÏÂ BÈa ·¯ ‡Ï Ô‰a ÔÈ‡L Ètƒ∆≈»∆……ƒ¿»¿……ƒ¿»¿»
ÌÈ˙Ó ÈMÓ ‡ÏÂ ,„Á‡ ˙Ó ÏMÓ eÈ‰È ˙BÓˆÚ‰12. »¬»ƒ¿ƒ∆≈∆»¿…ƒ¿≈≈ƒ

‰¯„M‰ ÏÚÂ13ÏL ˙ÏbÏb‰ ÏÚÂ .„Á‡ ˙nÓ ‰‡a‰ ¿««ƒ¿»«»»ƒ≈∆»¿««À¿…∆∆
„Á‡ ˙Ó14„Á‡ ˙nÓ ‡a‰ ˙n‰ ÔÓ ¯·‡ ÏÚÂ .15ÏÚÂ , ≈∆»¿«≈∆ƒ«≈«»ƒ≈∆»¿«

Èe‡¯L ¯Oa Ô‰ÈÏÚ LiL ,„Á‡ Ì„‡Ó ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡≈∆ƒ««≈»»∆»∆≈¬≈∆»»∆»
ÈÁa ‰Îe¯‡ Ba ˙BÏÚÏ16‚Ï ÈˆÁ ÏÚÂ .17‡a‰ Ìc «¬¬»««¿«¬ƒ…»«»

„Á‡ ˙nÓ18˙n‰ ·˜¯ ÌÈÙÁ ‡ÏÓ ÏÚÂ .19e‰Ê È‡ . ƒ≈∆»¿«¿…»¿«ƒ¿««≈≈∆
‰Áe¯Ò ‰ÁÏ ‰OÚÂ ÁBnpL ˙n‰ ¯Oa ‰Ê ?Ïˆ20. ∆∆∆¿««≈∆ƒ«¿«¬»≈»¿»

נ.)6) (נזיר בשר כזית עליו אין ועדיין נוצרים, אבריו שכל
ה"א: פ"ב, מת טומאת הל' והשווה פט:. לחולין וברש"י

אדם". נפש לכל במת הנוגע סרוחה 7)"שנאמר ליחה
כמו  הפרשה, לשון - נצל שנימוח. המת מבשר היוצאת
(רש"י  אביכם" מקנה את אלוקים "ויצל ט) לא, (בראשית

נ.). שהם 8)לנזיר איברים, קכ"ה והם: האדם, אברי של
איבריו. רמ"ח של מנין 9)הרוב רוב בהם אין אם אבל

הקב, רובע בהן שיהיה עד באהל מטמאות אינן העצמות,
הנזיר  אין זאת ובכל ה"ט, פ"ב, מת טומאת בהל' כמבואר
ה"ו. להלן כמבואר קב, חצי בהן שיהא עד עליהן מגלח

נ.).10) (נזיר אחת וירך שוקיים שתי נזיר 11)כגון משנה
נב.12)מט: נזיר וראה וכחכמים. מ"ו, פ"ב, אהלות
שבאדם.13) הגב לאורך העוברות חוליות מערכת
אלא 14) הגולגולת", ועל השדרה "על מט: נזיר משנה

לשדרה  המשנה כוונת אם נסתפקו נב. שם שבגמרא
מכיון  סובר, ורבינו מטמאה, מהן אחת כל או יחד, וגולגולת
מן  או השדרה מן אחד "עצם ב) עמ' (שם אמר ששמאי
שם  שהגמרא ואע"פ בשתיהן. צורך שאין הרי הגלגולת",
מוצאים  אנו שאין מכיון - שמחמיר" שמאי "שונה דוחה:

מחלו  דיעה שום שזוהי לומר, עלינו בזו, מפורשת קת
בהל' קורקוס, הר"י בשם (כסףֿמשנה הכל על מוסכמת
למשנה, בפירושו רבינו וכתב ה"ח). פ"ב, מת טומאת
בשר  בהן שאין אע"פ וגולגולת שדרה מ"א, פ"ב, אהלות
ככתוב: בהן, ניכרת אדם שצורת לפי באהל, מטמאות

אדם. של שהוא בו, שניכר עצם אדם" ולא 15)"בעצם
עצמות, שתי בה שיש השוק, או הזרוע כגון מתים, משני
אחד  אבר ונקראות שני, ממת והאחת אחד, ממת והאחת

נב.). נזיר באדם 16)(רש"י מחובר האבר היה שאילו כל
והוא  בשר, אותו ע"י (=רפואה) ארוכה לעלות יכול היה חי,
דרשו: נג: שם ובגמרא מט:). נזיר (משנה מכזית פחות
שהבדילתו  אבר - טז) יט, (במדבר במת" או חרב "בחלל

כמת. הוא הרי החי, מן ואע"פ 17)החרב רביעיות, שתי
שאין  מסיני, למשה הלכה באהל, מטמאה אחת רביעית שגם

ובתוספות). מט: (שם לוג חצי על אלא מגלח הנזיר
וכחכמים.18) נב. לחותו 19)שם שכלה מת, של גופו

רקב" (=כף) "תרווד מט: שם משנה עפר, כמין ונעשה
חפניו. מלוא יוחנן, רבי אמר נ: שם נ.,20)ובגמרא נזיר

שתקרוש  "והוא רבינו: כותב ה"א פ"ב, מת טומאת ובהל'
לא  ואם מבשרו, שהיא בידוע קרשה שאם הליחה, אותה
וליחת  הפה (רוק וניעו כיחו שמא מטמאה, אינה קרשה

שם. בנזיר הגמרא ע"פ וזה הוא" הגרון)

.‚ÏL ÔB¯‡a Ì¯Ú ¯·wiL „Ú ‡nËÓ ˙n‰ ·˜¯ ÔÈ‡Â¿≈¿««≈¿«≈«∆ƒ»≈»…¿»∆
LÈL21ÌÏL Blk ‰È‰ÈÂ ,22B‡ ,¯·‡ epnÓ ¯ÒÁ . «ƒ¿ƒ¿∆À»≈»≈ƒ∆≈∆

B˙eÒÎa ¯a˜pL23ıÚ ÏL ÔB¯‡a B‡24ÏLa B‡ ∆ƒ¿«ƒ¿¿»∆≈¿∆
˙ÎzÓ25˙ÓÏ ‡l‡ ·˜¯ e¯Ó‡ ‡ÏÂ .·˜¯ BÏ ÔÈ‡ - «∆∆≈»»¿…»¿»»∆»¿≈

BÓc ¯ÒÁ È¯‰L ,‚e¯‰ ‡ÈˆB‰Ï ,„·Ïa26. ƒ¿«¿ƒ»∆¬≈»≈»

מת 21) של מגופו הוא הרקב וכל נרקב, ואינו נשחק שאינו
נא.). (נזיר ב.22)בלבד עמ' שכסותו 23)שם לפי

שאין  מסיני, למשה והלכה תערובת. לו נעשית עמו, נרקבת
תערובת  כל בלא עצמו המת מן הבא אלא מטמא, המת  רקב

א). עמ' חלודה,25)כנ"ל.24)(שם להעלות שדרכה
שם  שאמרו ומתוך ד). ג, מת טומאת (הל' המת עם ותתערב
ובהל' מתכת, של למעט רבינו למד שיש", של "בארון נא.
של  או שיש של "בארון רבינו: כותב שם, מת טומאת

בהן". וכיוצא שלא 26)זכוכית נתבאר, וכבר כז: נדה
שלם. למת אלא רקב אמרו

.„„Á‡k ÌÈ˙Ó ÈL e¯·˜27B‡ B¯ÚO eÊÊbL B‡ , »¿¿≈≈ƒ¿∆»∆»¿¿»
BnÚ Ìe¯·˜e ÂÈ¯tˆ28‰˙nL ‰¯aÚ ‰M‡ B‡ , ƒ»¿»¿»ƒƒ»À»»∆≈»

‡nËÓ Ì‰lL ·˜¯‰ ÔÈ‡ - ‰ÈÚÓa d¯aÚÂ ‰¯a˜Â29. ¿ƒ¿¿»¿À»»¿≈∆»≈»»»∆»∆¿«≈
‡nËÓ BÈ‡ - ·˜¯ ‰OÚpL „Ú ˙n‰ ÔÁË Ì‡ ÔÎÂ30, ¿≈ƒ»««≈«∆«¬»»»≈¿«≈

„Ú B¯ÙÚ ÁÈp‰Â ˙n‰ ˙‡ ÔÁË .ÂÈÏ‡Ó ·È˜¯iL „Ú«∆«¿ƒ≈≈»»«∆«≈¿ƒƒ«¬»«
Blk ·È˜¯‰L31ÈÁ ‡e‰Lk B˙ˆ˜Ó [·È˜¯‰L] B‡ , ∆ƒ¿ƒÀ∆ƒ¿ƒƒ¿»¿∆«

˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - Ïk‰ ·È˜¯‰Â ˙Óe32·˜¯Ï ‡ÓË Ì‡Â ; ≈¿ƒ¿ƒ«…¬≈∆»≈¿ƒƒ¿»¿»»
‡ÓË ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ‰Ê33Ú·¯a ‡ÓË Ì‡ ÔÎÂ .34 ∆¬≈∆¿≈»≈¿≈ƒƒ¿»¿…«

ÔÏ‰‡a ˙ÏbÏb‰ ÔÓ B‡ ‰¯„M‰Ó ÔÈ‡a‰ ˙BÓˆÚ35- ¬»«»ƒ≈«ƒ¿»ƒ«À¿…∆¿»√»
‡ÓË ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰36. ¬≈∆¿≈»≈

נא.).27) (נזיר לזה" זה (=תערובת) גלגלים "נעשו
לו 28) נעשה שרקבונם בכסותו, שנקבר כמי זה הרי

(שם). רקב תורת לו ואין שם,29)תערובת, בעיה
לצאת  העובר שסוף כיון לומר, תמצא אם בדרך שנפשטה

וכבר  ונבדל. פרוש כגוף הוא הרי חיה) היתה נתבאר,(אילו
שם  שבגמרא להעיר, וכדאי מטמא. אינו מתים שני שרקב
עצמו, בפני וזה עצמו בפני זה שנקברו מתים שני אמרו:
(אףֿעלֿ טמא רקבם רקב, תרווד מלוא על ועמדו והרקיבו
אחד  שכל כיון תרווד, חצי אלא אחד מכל נשאר שלא פי
שהדגיש  וזהו שם), תוספות - רקב דין להם יש יחידי, נקבר
אין  זה באופן שדווקא כאחד, מתים שני קברו כאן: רבינו

מטמא. עפר 30)הרקב אלא רקב זה אין ב. עמ' שם
שהיה 31)טחינתו. כמו כברייתו, שירקב צריך שמא ספק,

שינוי. כל חי 32)ללא כשהוא שהרקיב מה אם ספק, שם.
זה  הרי לפנינו, מת והוא הואיל נאמר, או רקב. תורת לו יש
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מת. כשהוא כולו על 33)כהרקיב קרבן להביא יכול ולא
חולין  להכניס לו ואסור הוא, טהור שמא כי טומאתו,

לוגין.34)לעזרה. ארבעה והקב הקב, רובע
אחד,35) באהל והן הנזיר שהיה או עליהן, הנזיר שהאהיל

ה"ה. בסמוך כלל 36)כמבואר שבדרך אע"פ כי נב: שם
בשדרה  - עצמות קב חצי על אלא מגלח, הנזיר אין
ראה  שהן, כמו שמטמאות חמורות, והן הואיל וגולגולת,
עליהן. מגלח הנזיר מהן עצמות רובע גם אולי ה"ב, לעיל
אפילו  ומשאן, מגען לענין אבל אהל, טומאת לענין זה וכל
ה"ו. בסמוך כמבואר מגלח, הוא הרי כשעורה, עצם על
בעיות  הרבה עוד נשארו נא. שם שבגמרא להעיר, וראוי
מצויות, שאינן מפני השמיטן, ורבינו בתיקו, אלו בענינים
לא  למה הקשה משנה" וב"לחם (רדב"ז). מאד ונדירות
ומן  הגידים ומן הבשר מן הבא אלא רקב שאין רבינו, הזכיר
(לעיל  הזכיר כבר רבינו אבל נא.? בנזיר כמבואר העצמות,
וגידים  בשר בו יש וממילא שלם", כולו "ויהיה ה"ד)

(מרכבתֿהמשנה). ועצמות

.‰eÈnL ˙B‡ÓË ‰¯OÚ ÌÈzL‰ el‡ Ïk37Ú‚ Ì‡ , »≈«¿≈∆¿≈À¿∆»ƒƒ»«
ÏÈ‰‡‰ B‡ ,d‡O B‡ Ô‰Ó ˙Á‡a ¯ÈÊ38‰ÈÏÚ ¯ÈÊp‰ »ƒ¿««≈∆¿»»∆¡ƒ«»ƒ»∆»

ÏÈ‰‡‰ B‡39¯ÈÊp‰ ÏÚ ‰‡Óh‰40¯ÈÊp‰ ‰È‰ B‡ , ∆¡ƒ«À¿»««»ƒ»»«»ƒ
„Á‡ Ï‰‡a el‡ ˙B‡ÓhÓ ˙Á‡Â41Ál‚Ó ‰Ê È¯‰ - ¿««ƒÀ¿≈¿…∆∆»¬≈∆¿«≈«

˙‡ ¯˙BÒÂ ,‰‡ÓË Ôa¯˜ ‡È·Óe ,‰‡ÓË ˙ÁÏ‚zƒ¿««À¿»≈ƒ»¿«À¿»¿≈∆
Ïk‰42È‡L ;ÚbÓa ‡nËÓ BÈ‡L ,·˜¯‰ ÔÓ ıeÁ . «…ƒ»»»∆≈¿«≈¿«»∆ƒ

„Á‡ Ûe‚ BÈ‡ È¯‰L ,BlÎa ÚbiL ¯LÙ‡43Ì‡ Ï·‡ . ∆¿»∆ƒ«¿À∆¬≈≈∆»¬»ƒ
.Ál‚Ó - BÏ‰‡a ‡ÓË B‡ B‡O¿»ƒ¿»¿»√¿«≈«

ה"ב.37) עליה.38)למעלה בגופו רומי,39)סיכך בדפ'
האהילה. התימנים: בכת"י על 40)וכן סיככה שהטומאה

תחתיה. עמד שהוא כגון על 41)הנזיר, מאהיל והגג
מט:42)שניהם. נזיר שנינו 43)משנה וכן אחד, גוש

אינו  במים, שגבלו רקב תרווד "מלוא מ"ב פ"ב, באהלות
שחלקיו  "לפי שם: בפירושו רבינו וכתב לטומאה". חיבור
כמו  אחד, גוף תשימהו לא והלישה מקצתם, קצתם נבדלים

הוא". גיבול בר לאו אפר יח.): (שבת שאמרו

.Â,‰¯BÚOk ÌˆÚ elÙ‡ ,˙n‰ ÌˆÚa Ú‚pL ¯ÈÊ ÔÎÂ¿≈»ƒ∆»«¿∆∆«≈¬ƒ∆∆ƒ¿»
˙Ba¯˜ ‡È·Óe ,ÂÈÏÚ Ál‚Ó ‰Ê È¯‰ - B‡O B‡¿»¬≈∆¿«≈«»»≈ƒ»¿¿

ÌÈÓ„Bw‰ ˙‡ ¯˙BÒÂ ,‰‡ÓË44‰¯BÚOk ÌˆÚ ÔÈ‡Â . À¿»¿≈∆«¿ƒ¿≈∆∆ƒ¿»
‡nËÓÏ‰‡a45¯OÚ ÌÈMÓ ˙Á‡· ‡ÓË Ï·‡ . ¿«≈¿…∆¬»ƒ¿»¿««ƒ¿≈»»

eÏl‰ ÌÈ¯·c46ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ı¯‡ Le‚a : ¿»ƒ«»¿∆∆»¿≈»ƒ
˙BÏÊÓe47dÎB˙a ¯·˜ L¯ÁpL ‰„O· B‡ ,48Ô‰L , «»¿»∆∆∆¡«∆∆¿»∆≈

‡OÓ·e ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ49ÏÚÂ ÂÈÏÚ ÏÈ‰‡‰L B‡ ;50 ¿«¿ƒ¿«»¿«»∆∆¡ƒ»»¿«
ÌÈ‚È¯O‰51˙BÏÈ‡‰ ÔÓ ÌÈ‡ˆBi‰52˙BÚ¯t‰ B‡ , «»ƒƒ«¿ƒƒ»ƒ»«¿»

¯„b‰ ÔÓ ˙B‡ˆBi‰53ÏÓ‚ B‡ ‰hÓ B‡ ,54;Ba ‡ˆBiÎÂ «¿ƒ«»≈ƒ»»»¿«≈
·¯ ‡Ï Ô‰a ÔÈ‡L ˙BÓˆÚ Ú·¯ Ï‰‡a ‡ÓËpL B‡∆ƒ¿»¿…∆…«¬»∆≈»∆……

ÔÈa55ÔÓ Ìc ˙ÈÚÈ·¯a ‡ÓËpL B‡ ;ÔÈÓ ·¯ ‡ÏÂ ƒ¿»¿……ƒ¿»∆ƒ¿»ƒ¿ƒƒ»ƒ
Ï‰‡·e ‡OÓ·e ÚbÓa ‡nËÓ ‡È‰L ,˙n‰56B‡ ; «≈∆ƒ¿«≈¿«»¿«»¿…∆

ÏÏBba ‡ÓËpL57˜ÙBca B‡58ÚbÓa ÔÈ‡nËÓ Ô‰L , ∆ƒ¿»«≈«≈∆≈¿«¿ƒ¿«»
Ï‰‡·e59·‡a B‡ ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡a ‡ÓËpL B‡ ;ÔÓ ¯ ¿…∆∆ƒ¿»¿≈∆ƒ««¿≈∆ƒ

Èe‡¯k ¯Oa Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡L ˙n‰60.¯˙BÒ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - «≈∆≈¬≈∆»»»»¬≈∆≈≈

מט:.44) נזיר שנאמר 45)משנה מ"ג, פ"ב, אהלות
היכר  שיהיה צריך באהל" ימות כי "אדם יד) יט, (במדבר
דמיון  עליון שאין עצם כל וכן אדם. של שהיא בעצם,
יו"ט  תוספות שחסרו. וגולגולת לשדרה (הכוונה אנושי
(רע"ב  אדם" בעצם "או טז) (שם אומר הכתוב וכן שם),
ובדפוס  מ"ח). פ"א, שם לרבינו המשנה פירוש ע"פ שם
מטמא  אחד עצם "ואין הנוסח: התימנים בכת"י וכן רומי,
כותב  ה"י פ"ב, מת טומאת בהל' שהרי ובצדק, באהל",
זה  הרי (=הקב) רובע בו יש אפילו אחד עצם "היה רבינו:
נג. נזיר וראה באהל" מטמא ואינו ובמשא, במגע מטמא

שם. שמאי להלן.46)בדברי ובדפוסים 47)המנויים
וגזרו  כך, נקראת לארץ חוץ וכל העמים. ארץ קדומים:
במגע  מטמא שיהא לארץ, מחוץ הבא עפר על טומאה
מ"ג) פ"ב, (אהלות למשנה בפירושו רבינו וכתב ובמשא.
מקום, בכל אותם וקוברים המתים, עם להתרשלותם "שהם
מדרבנן... בגזירה וזה - הטומאה בזאת ארצותם על שפטנו
כשעורה". עצם מעפרה חלק בכל שיהיה נאמר שאנו לפי

ונידושו 48) המת עצמות אמה.ונשברו מאה עד השדה בכל
נד.49) בנזיר וכן שם, כאן,50)משנה יש סופר טעות

שריגים  המת מן כזית ועל עליו "כשהאהילו וצ"ל:
רב, (מעשה ה"ו פי"ט, מת טומאת בהל' וכן וכו', היוצאים"

מוילנה). הכהן בצלאל שהענפים 52)ענפים.51)לרבי
להביא  טפח שיעור מהם אחד בכל ואין מזה, זה רחוקים
אהל. זה שאין הוא, טהור התורה ומן ידו, על הטומאה את
ובתוספות  נד: (נזיר תחתיהם בהולך טומאה גזרו וחכמים

ה"ב). פי"ג, מת טומאת בהל' רבינו וכן אבנים 53)שם,
(רע"ב  פרע גדל לשון - פרעות ממנו. בולטים עצים או
מפני  הטומאה, מביאים אינם אלה וגם מ"ב) פ"ח, לאהלות
בנדה  וראה שם, לאהלות יו"ט (תוספות טפח ברחבם שאין

וסח:). המת 54)נז. מן כזית יש הגמל, או המיטה שתחת
של  כריסו ואין מ"א) פ"ט, אהלות (תוספתא עמו והנזיר
בהל' רבינו וכדברי להגן, עשוי שאינו כאהל, נידון הגמל
האמורות  ההלכות אלו "שכל ה"ו פי"ט, מת טומאת
מן  או הבהמה מן או האדם מן הנעשים אהלים בטומאת
מגלח  הנזיר אין ולפיכך סופרים... מדברי הכל הכלים
בין  וגמל מיטה מונה ה"ג פ"ז, נזיר ובירושלמי עליהם".
וראה  עליהם, מגלח הנזיר ואין אהל נעשים שאינם אלה,
אהל". אינו אדם בידי עשוי שאינו "אהל כא. סוכה

ט.55) אות ובביאורנו ה"ב, לעיל הנזיר 56)ראה אין אבל
ובתוספות  נד. בנזיר (משנה מסיני למשה הלכה עליה, מגלח

לוג). חצי ועל דיבורֿהמתחיל מט: ארון 57)שם כיסוי
עליו.58)המת. דופק שהכיסוי הארון, אהלות 59)צדי

לרבות  - השדה פני על יגע אשר וכל שנאמר: מ"ד, פ"ב,
משו  ולא מטמא הוא מגע משום - יגע אשר ודופק, ם גולל

הקבר  צדי ויקראו שם: רבינו וכתב שם). (רע"ב משא
אחד", יום "ודפקום (לשון המת דוחקים להיותם "דופקים"
אצלו  להיותו גולל, הקבר כיסוי ויקרא יג) לג, בראשית

הקבר. פי על מתגלגלת ארוכה 60)מאבן להעלות כדי
כשעורה, עצם בו שאין ועלֿכרחך יוחנן. כרבי נג:) (נזיר
מגעו  על לפחות מגלח הנזיר הרי כשעורה עצם בו יש שאם
אות  ובביאורנו ה"ב, לעיל וראה שם). (תוספות משאו ועל
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.Ê‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË ‡e‰ el‡ ÏÎaL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¿»≈»≈À¿«ƒ¿»
‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z Ál‚Ó BÈ‡ - ÈÚÈ·M·e ÈLÈÏMa ‰fÓe«∆«¿ƒƒ«¿ƒƒ≈¿«≈«ƒ¿««À¿»
Ïk Ï·‡ .ÔÈÓ„Bw‰ ˙‡ ¯˙BÒ ‡ÏÂ ˙Ba¯˜ ‡È·Ó ‡ÏÂ¿…≈ƒ»¿»¿…≈∆«¿ƒ¬»»

B˙e¯ÈÊ ÈÓÈ ÔÈnÓ BÏ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡ ‰‡Óh‰ ÈÓÈ61. ¿≈«À¿»≈ƒƒƒ¿«¿≈¿ƒ

שימי 61) הרי מיד", ומונה "ומתחיל נד: בנזיר משנה
למנין. לו עלו לא טומאתו

.Á˙n‰ Ï‰‡a Ú‚62˙Ó· ÌÈÚ‚Bp‰ ÌÈÏÎ· B‡63- »«¿…∆«≈«≈ƒ«¿ƒ«≈
ÈÚÈ·M·e ÈLÈÏMa ‰fÓ BÈ‡64‰Ê ÔÈcL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ≈«∆«¿ƒƒ«¿ƒƒ¿≈»∆ƒ∆ƒ∆

ÈÏÎa ‡ÓËpL Ì„‡ Ïk Ï·‡ ;¯ÈÊa „ÁÈÓ65˙‡ÓË ¿À»¿»ƒ¬»»»»∆ƒ¿»ƒ¿ƒÀ¿«
¯‡a˙iL BÓk ,ÈÚÈ·M·e ÈLÈÏMa ‰fÈ - ‰Ú·Lƒ¿»«∆«¿ƒƒ«¿ƒƒ¿∆ƒ¿»≈

˙Ó ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰a66BÈ‡L ‰fL ,ÈÏ ‰‡¯È ÔÎÂ .67 ¿ƒ¿À¿«≈¿≈≈»∆ƒ∆∆∆≈
eÏÚiL È„k ,ÌÈÏÎa Ú‚ Ì‡ ÈÚÈ·M·e ÈLÈÏMa ‰fÓ«∆«¿ƒƒ«¿ƒƒƒ»«¿≈ƒ¿≈∆«¬

B˙e¯ÈÊ ÈÓÈ ÔÈnÓ ÌÈÏka B˙‡ÓË ÈÓÈ BÏ68. ¿≈À¿»«≈ƒƒƒ¿«¿≈¿ƒ

המת.62) באהל שנגע שם: רבינו ומפרש "ואהל", נד. שם
טומאת 63) טמא בהם והנוגע עצמו, כמת מטמאים שהם

חרב  במת", או חרב "בחלל טז) יט, (במדבר שנאמר שבעה,
פ"ה, מת טומאת בהל' רבינו וכתב נג:). (נזיר כחלל זה הרי
לשאר  והואֿהדין כמת, שהחרב למדו, השמועה "מפי ה"ג:
אומר  הוא הרי ובגדים, שטף כלי בין מתכות, כלי בין כלים
ביום  תתחטאו בחלל נוגע וכל נפש הורג "כל יט) לא, (שם
חץ  ירה שזה דעתך, על תעלה וכי השביעי" וביום השלישי
נפש  הורג אלא ימים? שבעת נטמא והרג, אבן זרק או והרג,
בו, שהרג בכלי בנגיעתו שנטמא מפני בה, וכיוצא בחרב

במת". הכלי נגע ימים.64)שהרי שבעה טמא הוא אבל
במת.65) אין 66)שנגעו שם, הראב"ד ולדעת ה"ג. פ"ה,

כלים. בשאר ואפילו בחיבורין או מתכות בכלי אלא זה
היו  שהכלים בשעה בכלים, האדם שנגע - חיבורים

למת. שאינו.67)מחוברים שזה קדומים: בדפוסים
לו 68) עולים טומאתו ימי היו לא הזאה, צריך היה שאילו

על  מזה הנזיר שאין רבינו, לדברי והמקור נזירותו. למנין
נד: בנזיר הש"ס סוגיית לשון הוא במת, שנגעו כלים
הזאה  בר בהם הנוגע במת, הנוגעים כלים שם, שהתפלאו
אדם, כל בשאר כי בנזיר, מיוחד דין שזה ועלֿכרחך הוא?
כנ"ל. מת טומאת בהל' רבינו וכשיטת הזאה, שטעון ודאי
בכלי  עוסקת המשנה כי ראיה, משם שאין סובר, והראב"ד
אב  אלא כמת, אינם במת וכשנגעו בחיבורין, ושלא עץ

ט  אינו בהם והנוגע בלבד, טעון הטומאה ואינו שבעה מא
הגמרא  מתפלאה ולפיכך אדם, כל שאר בין נזיר בין הזאה,

(לחםֿמשנה). הם?" הזאה בני "כלים שם:

.ËËÏÁ‰Â Ú¯ËˆpL ¯ÈÊ69BËeÏÁ ÈÓÈ Ïk -70 »ƒ∆ƒ¿»«¿À¿«»¿≈¬
BzÚ¯ˆÏ ¯‰ËiL ¯Á‡ ¯ÙBqL B¯ÈÙÒ ÈÓÈ ˙Ú·LÂ71 ¿ƒ¿«¿≈¿ƒ∆≈««∆ƒ¿«¿»«¿

‰BL‡¯ ˙ÁÏ‚z ÔÈa72‰iLÏ73ÈÓÈÓ BÏ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡ ≈ƒ¿««ƒ»ƒ¿ƒ»≈ƒƒ≈
B˙e¯ÈÊ74¯bÒ‰ ÈÓÈ Ï·‡ .75BÏ ÔÈÏBÚ -76·Ê Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ¬»¿≈∆¿≈ƒ¿≈ƒ»

Ô˙·ÈÊ ÈÓÈ Ïk - ‰M‡ ÔÈa LÈ‡ ÔÈa ,B¯Oa77ÔÈÏBÚ ¿»≈ƒ≈ƒ»»¿≈ƒ»»ƒ
ÔÈ‡ÓË Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰Ï78‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â . »∆««ƒ∆≈¿≈ƒ¿»»∆¬»»

‡e‰ ÈÈqÓ ‰LÓÏ79. ¿∆ƒƒ«

יא)69) יג, (ויקרא הכהן" "וטמאו טמא, שהוא דינו שנגמר

כהנא". "ויחלטיניה יונתן טמא 70)מתרגם שהוא
הצרעת.71)בהחלט. נגע ביום 72)כשנרפא שהיא

שערו". כל את "וגלח ח) יד, (ויקרא בו שנאמר טהרתו,
ט.73) שם ככתוב לטהרתו, השביעי ביום שהיא
מזה,74) משמע מיד". ומונה "ומתחיל נד: בנזיר משנה

את  סותרים אינם אבל המנין, מן אינם וספרו חלוטו שימי
על  נזירותו משלים ספרו, ימי שהשלים ולאחר הקודמים.

(שם). טומאתו קודם שמנה הימים, בתחילה 75)מנין
מסגירו  לטמאו החליט לא ועדיין הנגע, את ראה כשהכהן
דֿח. יג, שם ככתוב הנגע, יפשה אם לראות ימים, לשבעת

(76- אמרו נו: שם ובגמרא שם). (משנה נזירותו למנין
ה"ג. פ"ז, שם בירושלמי כמבואר מסיני, למשה היא הלכה

כה.77) ב, טו, שם ככתוב טמאים, ואינם 78)שהם הואיל
וכנ"ל. תגלחת. אמרו,79)טעונים "באמת נד: שם משנה

היא  הלכה - אמרו" "באמת וכל וכו'". והזבה הזב ימי
ה"ג. פ"ז שם בירושלמי כמבואר מסיני, למשה

.È¯‡La ¯ÈÊp‰ ‡ÓË Ì‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡≈»ƒ«∆ƒƒ¿»«»ƒƒ¿»
˙B‡ÓË80¯˙BÒ BÈ‡Â ,BÏ ÔÈÏBÚ B˙‡ÓË ÈÓiL - À¿∆¿≈À¿»ƒ¿≈≈
ÌeÏk81BzÚ¯ˆ ÈÓÈ CB˙a ˙Óa ‡ÓË .82˙‡ ¯˙BÒ - ¿ƒ¿»¿≈¿¿≈»«¿≈∆

„ÓBÚ B˙e¯ÈÊa È¯‰L ,ÔÈÓ„Bw‰ Ïk83Èt ÏÚ Û‡Â »«¿ƒ∆¬≈ƒ¿ƒ≈¿««ƒ
‡ÓË ‡e‰L84. ∆»≈

ואין 80) זיבה, מטומאת קלות שהן שרץ. או נבילה כגון
בלבד. ערב טומאת אלא ימים שבעה שאין 81)טומאתו

(נזיר  שאמרו כמו בלבד, למת אלא להטמא לנזיר איסור
אינו  במותם - ז) ו, (במדבר במותם להם יטמא "לא מג.)
הל' והשווה ובזיבתם", בנגיעתם מיטמא אבל מיטמא,

ה"ט. פט"ז, אוכלין ובימי 82)טומאת ונצטרע, נזיר היה
למת. נטמא עליו 83)צרעתו מצרעתו, שכשיתרפא

לעיל  כמבואר מקודם, שמנה הימים על נזירותו להשלים
עב. אות ובביאורנו את 84)ה"ט סותר היה לא לצרעתו,

ריש  אבל יוחנן, כרבי יד: נזיר בלבד, צרעתו בגלל הקודמים
לחוד  צרעת הקודמים), (=את סותר "אינו שם: אומר לקיש
למנין  לו עולים צרעתו ימי ואין הואיל לחוד", ונזירות
סותרת  במת טומאתו ואין נזיר, מסתם משונה דינו נזירותו,

הי"בֿיג. פ"י, לקמן וראה כלום.

.‡È‰ÂˆÓ ˙Ó ˙‡ÓËa ¯zÓ ¯ÈÊp‰85˙ÁÏ‚˙·e «»ƒÀ»¿À¿«≈ƒ¿»¿ƒ¿««
‰ÂˆÓ86ÈÓ ?„ˆÈk .˙eL¯‰ ÔÈÈk ‰Âˆn‰ ÔÈÈa ¯eÒ‡Â , ƒ¿»¿»¿≈«ƒ¿»¿≈»¿≈«ƒ

ÂÈÏÚ ‰ÂˆÓ È¯‰L ,ÔÈÈ ÌBi‰ ‰zLiL ÚaLpL∆ƒ¿«∆ƒ¿∆««ƒ∆¬≈ƒ¿»»»
˙BzLÏ87ÏÚ ˙e¯ÈÊ ‰ÏÁ - ¯ÈÊa ¯„ Ck ¯Á‡Â , ƒ¿¿««»»«¿»ƒ»»¿ƒ«

ÔÈÈa ¯eÒ‡Â ‰Úe·M‰88¯eÒ‡ ‡e‰L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . «¿»¿»¿«ƒ¿≈»ƒ«∆»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡ BÈ‡L ,‰Ïc·‰Â Lec˜ ÔÈÈa89. ¿≈ƒ¿«¿»»∆≈∆»ƒƒ¿≈¿ƒ

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,

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



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קנט zexifp zekld - d`ltd xtq - lel` c"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הל' והשווה שם) בפסחים וכן היא, מאי דיבורֿהמתחיל
ה"ו. ה"א, כט פרק שבת

.·ÈCl‰Ó ‰È‰ ?‰ÂˆÓ ˙Ó ˙‡ÓËa ¯zÓ ‡e‰ „ˆÈÎÂ¿≈«À»¿À¿«≈ƒ¿»»»¿«≈
‰Ê È¯‰ - ep¯a˜iL ÈÓ ÌL ÔÈ‡L ˙Óa Ú‚Ùe C¯ca«∆∆»«¿≈∆≈»ƒ∆ƒ¿¿∆¬≈∆

‡nhÓ90Ô‰ ‰Ïa˜ È¯·c el‡ ÌÈ¯·„e .B¯·B˜Â BÏ91. ƒ«≈¿¿¿»ƒ≈ƒ¿≈«»»≈

נזירותו 90) סותר הוא זאת בכל אבל להטמא, לו מותר
ספר). (קרית טומאה קרבן מז.,91)ומביא בנזיר משנה

(במדבר  יטמא לא ולאמו... לאביו דרשו: מח. שם ובגמרא
נפש  "על ו) (שם נאמר כבר והלא לומר? תלמוד מה ז) ו,
אבל  מיטמא, אינו ולאמו לאביו אלא - יבוא" לא מת
"דברי  רבינו: שכתב מה וזהו מצוה, למת הוא מיטמא
רבינו  כדברי בקבלה, זה מדרש בא שכך כלומר, קבלה",

שם. בתוספותֿיו"ט וראה מ"ה, פ"ו, שם בפירושו

.‚ÈÛ‡ ,¯ÈÊ ‡nhÈ - ‰ÂˆÓ ˙Óa eÚ‚tL Ô‰ÎÂ ¯ÈÊ»ƒ¿…≈∆»¿¿≈ƒ¿»ƒ«»»ƒ«
Ôa¯˜ ‡È·Óe ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓi‰ ¯˙BÒ ‡e‰L Èt ÏÚ«ƒ∆≈«»ƒ»ƒƒ≈ƒ»¿«

‰fL .Ô‰Î ‡nhÈ Ï‡Â ,‰‡ÓË92˙M„˜ B˙M„˜ À¿»¿«ƒ«»…≈∆∆¿À»¿À«
‰ÚL93ÌÏBÚ ¯ÈÊ ‰È‰ elÙ‡Â ,94B˙M„˜ Ô‰k‰Â , »»«¬ƒ»»¿ƒ»¿«…≈¿À»

ÌÏBÚ ˙M„˜95. ¿À«»

בלבד.93)הנזיר.92) נזירותו ימי שאמר:94)למשך
סתם  זאת בכל הי"א), פ"ג, לעיל (ראה לעולם נזיר הריני
ולדעת  מז.). לנזיר (תוספות יום שלשים אלא אינה נזירות
אחרי  בחייו נזר שהנזיר, רבינו, כוונת משנה" ה"לחם
קדושתו  שהכהן בעוד - עולם קדושת קדושתו ואין שנולד,

שנולד. (משנה 95)מיום מותו יום ועד שנולד משעה
בשאלה, ישנו שהנזיר ביניהם, יש הבדל ועוד מז.). בנזיר
ה"א) פ"ב, לעיל (ראה לחכם שאלה ע"י ניתרת וקדושתו

(לחםֿמשנה). עולמית בטלה אינה כהן וקדושת

.„ÈÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÊ „Á‡ ,ÌÈ¯ÈÊ ÈL Ba eÚ‚t»¿¿≈¿ƒƒ∆»¿ƒ¿ƒ
ÌÈLÏL ¯ÈÊ ‡nhÈ - ÌBÈ ‰‡Ó ¯ÈÊ „Á‡Â96‰È‰ . ¿∆»¿ƒ≈»ƒ«»¿ƒ¿ƒ»»

·eˆ˜ ÔÓÊÏ ¯ÈÊ „Á‡97‡nhÈ - ÌÏBÚ ¯ÈÊ ÈM‰Â ∆»»ƒƒ¿«»¿«≈ƒ¿ƒ»ƒ«»
‰¯eÓÁ B˙M„˜ ÌÏBÚ ˙e¯ÈÊpL ;·eˆ˜ ÔÓÊÏ ¯ÈÊp‰«»ƒƒ¿«»∆¿ƒ»¿À»¬»

‰fÓ98. ƒ∆

נזיר 96) (ירושלמי מאה נזיר מקדושת מועטת שקדושתו
ה"א). סוף פ"ג,97)פ"ז, לעיל (ראה שנה לאלף אפילו

שערו,98)הי"א). הכביד אם עולם שנזיר שם, ירושלמי
וזוהי  קרבנו, ומביא חודש שניםֿעשר בכל בתער מיקל
ימי  סוף עד מגלח אינו קצוב לזמן שנזיר בעוד קדושתו,
קצבת  ימי תוך טהרה קרבן שום איפוא מביא ואינו נזרו,
אינה  קצובה, נזירות סתם וגם הי"ב. פ"ג, לעיל ראה נזירותו,
קדושתה  ולפיכך בלבד, קצר לזמן היא שלרוב חייו, ימי לכל

(רדב"ז). עולם מנזיר קלה

.ÂË,Ú¯ËˆpL ¯ÈÊ ?‰ÂˆÓ ˙ÁÏ‚˙a ¯zÓ ‡e‰ „ˆÈÎÂ¿≈«À»¿ƒ¿««ƒ¿»»ƒ∆ƒ¿»«
Ïk Ál‚Ó ‰Ê È¯‰ - ˙e¯ÈÊ ÈÓÈ CB˙a BzÚ¯vÓ ‡t¯Â¿ƒ¿»ƒ»«¿¿¿≈¿ƒ¬≈∆¿«≈«»

BzÁÏ‚z È¯‰L .B¯ÚO99¯Ó‡pL ,‰OÚ ˙ÂˆÓ ¿»∆¬≈ƒ¿«¿ƒ¿«¬≈∆∆¡«
ÌB˜Ó ÏÎÂ ;¯ÓB‚Â B¯ÚO Ïk ˙‡ Ál‚Â :Ú¯ˆna«¿…»¿ƒ«∆»¿»¿≈¿»»

‰OÚ˙ ‡ÏÂ ‰OÚ ˙ÂˆÓ ‡ˆBÓ ‰z‡L100ÏBÎÈ Ì‡ : ∆«»≈ƒ¿«¬≈¿…«¬∆ƒ»
Ì‰ÈL ˙‡ Ìi˜Ï101Â‡Ï Ì‡Â ,·ËeÓ -102‡B·È - ¿«≈∆¿≈∆»¿ƒ»»

ÈÓÈa ÁlbL ¯ÈÊ ‡BÏ‰Â .‰OÚ˙ ‡Ï ˙‡ ‰Á„ÈÂ ‰OÚ¬≈¿ƒ¿∆∆…«¬∆«¬»ƒ∆ƒ«ƒ≈
OÚÂ ‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ ¯·Ú B¯Ê‰È‰È L„˜ :¯Ó‡pL ,‰ ƒ¿»««…«¬∆«¬≈∆∆¡«»ƒ¿∆

BL‡¯ ¯ÚO Ú¯t Ïcb103‰ÁB„ ‰OÚ ÔÈ‡ ÌB˜Ó ÏÎ·e , «≈∆«¿«…¿»»≈¬≈∆
‰OÚÂ ‰OÚ˙ ‡Ï104˙ÁÏ‚z ÏL ‰OÚ ‰ÁB„ ‰nÏÂ , …«¬∆«¬≈¿»»∆¬≈∆ƒ¿««

,˙Ú¯ˆa ¯ÈÊp‰ ‡ÓË ¯·kL ÈtÓ ?˙e¯ÈÊÏ Ú‚p‰«∆«ƒ¿ƒƒ¿≈∆¿»ƒ¿»«»ƒ¿»««
e¯‡aL BÓk BÏ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡ BËeÏÁ ÈÓÈÂ105BÈ‡ È¯‰Â , ƒ≈¬≈ƒ¿∆≈«¿«¬≈≈

LB„˜106‡l‡ ¯‡L ‡ÏÂ ,ÂÈÏ‡Ó ‰OÚ‰ ÏË·e ,Ô‰a »»∆»≈»¬≈≈≈»¿…ƒ¿«∆»
CÎÈÙÏe ,BL‡¯ ÏÚ ¯·ÚÈ ‡Ï ¯Úz :‡e‰L ,‰OÚ˙ ‡Ï…«¬∆∆««…«¬…«…¿ƒ»

B˙B‡ ‰Á„Â ˙Ú¯v‰ ˙ÁÏ‚z ÏL ‰OÚ ‡a107. »¬≈∆ƒ¿«««»««¿»»

כגון 100)לצרעתו.99) לשניה, בסתירה היא שאחת
שהציצית  פשתן, של בטלית צמר מחוטי ציצית לעשות

לאֿתעשה. איסור הוא והשעטנז כגון 101)מצותֿעשה,
שתיהן, את לקיים לו אפשר הרי צמר, של בטלית צמר חוטי

פשתן. בטלית פשתן חוטי טלית 102)וכן לו שיש כגון
תבוא  מצמר, שהם תכלת, חוטי בה להטיל וחייב פשתן,
בהל' וכן מ. (מנחות שעטנז איסור ותדחה תכלת מצות
דוחה  מצורע תגלחת של ה'עשה' כאן וגם ה"ו), פ"ג, ציצית
"תער  בו: שנאמר הנזיר, גילוח איסור של ה'לאֿתעשה' את

נח.). (נזיר ראשו" על יעבור מצותֿעשה,103)לא זו והרי
ה"א. פ"א, לעיל מן 104)כמבואר אלמנה יבמה כגון

של  'עשה' שאין גדול, לכהן להתייבם אסורה הנישואין,
גדול) לכהן אלמנה (של 'לאֿתעשה' דוחה יבום מצות
בבתוליה  אשה "והוא ככתוב: הבעולה, על שמוזהר ו'עשה',

הי"א). פ"ו, יבום ובהל' כא. (יבמות לעיל 105)יקח"
שנצטרע,106)ה"ט. נזיר "ששער ה"ב: פ"י לקמן ראה

הרי בהנייה" קדושה.מותר כל בו ולדעת 107)שאין
וה'עשה' שהלאו מפני אלא הטעם, עיקר זה אין  הראב"ד,
והיא  לחכם, בשאלה ישנה שנזירות מאד, קלים נזיר של
אותם, דוחה מצורע תגלחת של 'עשה' ולפיכך ניתרת,
מא: נזיר שבמסכת מאחר סובר, ורבינו ה. ביבמות כמבואר
'לאֿתעשה' דוחה מצורע שתגלחת בפירוש, מודגש ונח.
אנו  אין שבנזיר, ה'עשה' את שם הזכירו ולא שבנזיר,
סוגיא  אחרי ונמשכים במקומה, מפורשת גמרא מניחים
לא  הראב"ד, של טעמו וגם במקומה. שלא שהיא ביבמות,
לו  שאין שמשון, נזירות נזיר, שהוא מצורע לתגלחת יספיק
מקיף  רבינו של טעמו ולפיכך הי"ד, פ"ג, לעיל ראה שאלה,

(רדב"ז). יותר וכולל

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
נזיר 1) דין הנזיר, קרבנות הבאת וסדר טהרה תגלחת

על  הבן תגלחת יעשה, כיצד פסולה ותגלחת ממורט,
חברו  ושמע נזיר לגלח ועלי נזיר הריני הנזיר, אביו קרבנות

יעשו. כיצד נזיר, לגלח ועלי ואני ואמר

.‡ÈÓÈ ¯ÈÊp‰ ¯Ó‚iLk ?‡È‰ „ˆÈk ‰¯‰h‰ ˙ÁÏ‚zƒ¿«««»√»≈«ƒ¿∆ƒ¿…«»ƒ¿≈
B˙e¯ÈÊ2‰O·ÎÂ ,‰ÏBÚÏ O·k :˙BÓ‰a LÏL ‡È·Ó ¿ƒ≈ƒ»¿≈∆∆¿»¿«¿»

ÌÈÓÏLÏ ÏÈ‡Â ,˙‡hÁÏ3L¯t ‡ÏÂ ÔzLÏL ‡È·‰ .4 ¿«»¿«ƒƒ¿»ƒ≈ƒ¿»¿»¿…≈≈
˙‡hÁÏ ‰Èe‡¯‰ -5·¯˜z6‰Èe‡¯‰Â ,˙‡hÁ »¿»¿«»ƒ¿««»¿»¿»

ÌÈÓÏLÏ7‰ÏBÚÏ ‰Èe‡¯‰Â ,ÌÈÓÏL -8.‰ÏBÚ - ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»¿»»
˙BB¯OÚ ‰ML ÌÈÓÏM‰ ÏÈ‡ ÌÚ ‡È·Óe9ÈLe ≈ƒƒ≈«¿»ƒƒ»∆¿¿≈
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‰lÁ ÌÈ¯OÚ Ô‰Ó ‰ÙB‡ .˙ÏÒ ÔB¯OÚ ÈLÈÏL10¯OÚ : ¿ƒ≈ƒ»…∆∆≈∆∆¿ƒ«»∆∆
˙BvÓ ˙BlÁ11È˜È˜¯ ‰¯OÚÂ ,12ÁLBÓe .˙BvÓ «««¬»»¿ƒ≈«≈«

ÌÈ¯OÚ‰13‰Ê ¯eÚLÂ .ÔÓL ˙ÈÚÈ·¯a14‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ »∆¿ƒƒ¿ƒƒ∆∆¿ƒ∆¬»»¿∆
ÈÈqÓ15„Á‡ ÈÏÎa ÌÈ¯OÚ‰ ‡È·Óe .16. ƒƒ«≈ƒ»∆¿ƒƒ¿ƒ∆»

ה"א.2) פ"ד, לעיל יד).3)ראה ו, (במדבר בתורה ככתוב
הזה  האיש כי . . . החטאת "טעם יא: שם הרמב"ן וכתב
מקדושתו  נזור עתה הוא כי הנזירות, במלאת בנפשו חוטא
נזיר  ימיו כל ויעמוד לעולם שיזיר לו היה וראוי ה', ועבודת
להטמא  בשובו כפרה צריך הוא והנה . . . לאלקיו וקדוש

העולם". אע"פ 4)בתאוות לעולה, ואיזו לחטאת איזו
שם. הבעלים להם שיקראו צריך הקרבנות שכל

תיקרב.6)הכבשה.5) התימנים: האיל.7)בכת"י
כאילו 8) זה הרי לנזירותי, אלו הרי ואמר: הואיל הכבש,

שם). וברע"ב מה., נזיר (משנה, ואחד אחד לכל שם קרא
(ויקרא  בתורה ככתוב לשלמים, גם ראויה שכבשה ואע"פ
לחטאת  אלא ראויה הכבשה אין נזיר, בקרבנות - וֿז) ג,

יו"ט'). האיפה 9)('תוספות עשירית הוא - העשרון
קבים, ששה והסאה סאין, שלש והאיפה ה), כח, (במדבר
שני  העשרון: נמצא, הי"ג. פ"א, עירובין בהל' כמבואר

הט"ו). פ"ו, ביכורים (הל' חומש פחות נמצאת 10)קבים
העשרון. שלישית היא חלה בשמן 11)כל בלולות שהן

סולת. הן אלא 12)כשעדיין בשמן בלול אינו הרקיק
פ"ט, הקרבנות מעשה (הל' אפייתו אחר בשמן משוח

בשמן,13)הכ"א). בלולה - מצה חלת כדינה, חלה כל
בהל' וכן טו). ו, (במדבר בתורה ככתוב משוח, - והרקיק
על  רבינו סומך שכאן וכנראה, הכ"ג. שם, הקרבנות מעשה
('מעשה  הקרבנות מעשה בהל' בפרוטרוט שיכתוב מה
נזיר, חלות לדין המקור ששם - א עח, ובמנחות רוקח').
לעשרת  נזיר שלמי לרבות - שלמיו תודת זבח "ובשר אמרו:
שמן". ולרביעית לקב), חלות שתי (נמצאו ירושלמיות קבים

שמן.14) הלוג רביעית א.15)של פט, בסל,16)מנחות
מעשה  ובהל' המצות". סל "על יז): ו, (במדבר ככתוב
מהן  לוקח "והכהן רבינו: מסיים הכ"ג, פ"ט הקרבנות

מין". מכל אחת חלות, שתי (מהחלות)

.·¯Á‡Â ,‰ÏBÚ‰ Ck ¯Á‡Â ,‰lÁz ˙‡hÁ‰ ËÁBLÂ¿≈««»¿ƒ»¿««»»»¿««
Ck ¯Á‡Â ,ÌÈÓÏM‰ Ck17¯Á‡ Álb Ì‡Â .Ál‚Ó ««¿»ƒ¿««»¿«≈«¿ƒƒ«««

‡ˆÈ - ‰ÏBÚ‰ B‡ ˙‡hÁ‰ ËÁML18ÏM·Óe . ∆»«««»»»»»¿«≈
Ô˜ÏBL B‡ ÌÈÓÏM‰19ÈÁ·Ê ÏL ·Ë¯‰ ÔÓ Á˜BÏÂ . «¿»ƒ¿»¿≈«ƒ»…∆∆ƒ¿≈

¯ÚO‰ ÏÚ Ô˙BÂ ÌÈÓÏM‰20L‡Ï BÎÈÏLÓ Ck ¯Á‡Â , «¿»ƒ¿≈««≈»¿««»«¿ƒ»≈
- ˙‡hÁ‰ ˙Áz BÎÈÏL‰ Ì‡Â .ÌÈÓÏM‰ „ec ˙Áz«««¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ««««»

‡ˆÈ21. »»

בתורה 17) סדרן וכן שם. יהודה וכרבי א. מה, נזיר משנה,
(שם, תורה כתבה השלמים, עשיית ואחרי יד). ו, (במדבר

שם. יו"ט' ב'תוספות וראה הנזיר". "וגלח משנה,18)יח)
מתורת 19)שם. יוצאים אינם זאת ובכל מרובה, בישול

לט:). פסחים ו'תוספות' ב, עמ' שם (משנה, בישול
זבח 20) תחת "אשר יח): ו, (במדבר שנאמר ב. מה, נזיר

תחתיו". יהא (=מהרוטב) מזבחו - שם 21)השלמים
החטאת". את לרבות - "זבח

.‚?B¯ÚO Ál‚Ó ÔÎÈ‰ÂÌÈLp‰ ˙¯ÊÚa22˙kLÏa ,23 ¿≈»¿«≈«¿»¿∆¿««»ƒ¿ƒ¿«
ÌLÂ ,˙ÈÓB¯c ˙ÈÁ¯ÊÓ Ô¯˜a ÌL ‰˙È‰L ÌÈ¯ÈÊp‰«¿ƒƒ∆»¿»»¿∆∆ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»

L‡Ï Ô¯ÚO ÔÈÎÈÏLÓe Ô‰ÈÓÏL ˙‡ ÔÈÏM·Ó24Ì‡Â . ¿«¿ƒ∆«¿≈∆«¿ƒƒ¿»»»≈¿ƒ
‰È„na Álb25‡ˆÈ -26ÔÈ·e ‰È„na ÁlbL ÔÈ·e . ƒ««¿ƒ»»»≈∆ƒ««¿ƒ»≈

B¯ÚO CÈÏLÓ ‡e‰ „ec‰ ˙Áz - Lc˜na ÁlbL27. ∆ƒ««ƒ¿»««««¿ƒ¿»
:¯Ó‡pL ,Áe˙t ‰¯ÊÚ‰ Á˙t ‰È‰iL „Ú Ál‚Ó BÈ‡Â¿≈¿«≈««∆ƒ¿∆∆«»¬»»»«∆∆¡«

„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t28‰fL ,Á˙t‰ „‚k Ál‚iL ‡Ï . ∆«…∆≈…∆¿«≈«¿∆∆«∆«∆∆
‡e‰ Lc˜Ó ÔBÈÊa29. ƒ¿ƒ¿»

במשנה 22) ונזכרת לנשים, מעמד מקום המקדש, בית חצר
מ"ה. פ"ב, וככתוב 24)חדר.23)מדות שם, משנה 

השלמים". זבח תחת אשר האש על "ונתן בתורה:
בפירושו 25) רבינו כשיטת לגבולותיה, ישראל ערי בכל

נקראת  כולה שירושלים מ"א) פ"ד, השנה (ראש למשנה
ישראל. ארץ שבכל העיירות שאר - ומדינה מקדש;

(26- מדינה מפרש: שם והרע"ב ב. מה, נזיר משנה,
מועד" אהל פתח הנזיר "וגלח שם שנאמר ואע"פ ירושלים,
אהל  פתח שיהיה עד מגלח שאינו ללמד, אלא זה אין -

בסמוך. וכמבואר פתוח, ובנוסח 27)מועד שם. משנה,
משלח  היה לא במדינה, גילח "ואם כתוב: שבבבלי, המשנה
"ואם  שם: שב'ירושלמי' המשנה נוסח אבל הדוד", תחת
הי"ד, פ"ו לעיל וראה וכו'. משלח" היה במדינה, גילח

טמא. נזיר תגלחת כתב:28)לענין ורבינו ההיכל, הוא
עיון. וצריך פתוח, העזרה זה,29)פתח ולפי א. מה, נזיר

(זבחים  אמרו וכן סגור, העזרה פתח שאז בלילה, יגלח לא
- ההיכל דלתות פתיחת קודם ששחטם "שלמים נה:)
פתוח  שהוא בזמן מועד, אהל פתח ושחטו שנאמר פסולים,

נעול". שהוא בזמן ולא

.„,ÏÈ‡‰ ÔÓ ‰ÏLa ÚB¯f‰ ˙‡ Ô‰k‰ ÏËB Ck ¯Á‡Â¿««»≈«…≈∆«¿«¿≈»ƒ»«ƒ
ÏÚ Ô˙BÂ ,„Á‡ ˜È˜¯Â ,Ïq‰ ÔÓ ˙Á‡ ‰vÓ ˙lÁÂ¿«««»««ƒ««¿»ƒ∆»¿¿»«

ÔÙÈÓe ‰¯ÈÊp‰ B‡ ¯ÈÊp‰ Ètk30¯z‰ Ck ¯Á‡Â . «≈«»ƒ«¿ƒ»¿ƒ»¿««»À«
¯ÈÊp‰31.ÌÈ˙ÓÏ ‡nh‰Ïe ÔÈÈ ˙BzLÏ «»ƒƒ¿«ƒ¿ƒ«≈¿≈ƒ

וכמו 30) הכהן", אותם "והניף כ) ו, (במדבר ככתוב הכהן,
בעלים  יד תחת ידו מכניס "כהן לו:) (קידושין שאמרו
עמ' (שם המשנה כדברי הנזירה" "או רבינו: וכתב ומניף".
ממנחת  חוץ בנשים, ולא באנשים נוהגות . . . "והתנופות א)
שזורי, שמעון רבי כדברי ולא מניפות", שהן ונזירה סוטה
פרחי  בה יתגרו "שמא מניפה, נזירה אין מה.) (נזיר האומר
"ודין  שם: בקידושין לרבינו המשנה פירוש וראה כהונה".
בתחילת  שנאמר למה שוה, - הקרבן בענין והנזיר הנזירה
מה  והוא נזיר, נדר לנדור יפליא כי אשה או איש הפרשה:
מסוטה". כף כף למד) =) אתיא שם) (קידושין שאמרו

ה"ה.31) בסמוך ראה לעכב, אבל המובחר, מן למצוה זה

.‰Ë¯ÓÓ ¯ÈÊ32¯Úz ¯È·Ú‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡33ÏÚ Û‡Â . »ƒ¿…»≈»ƒ¿«¬ƒ««¿««
ÌÈtk BÏ ÔÈ‡L B‡ ¯ÚO BÏ ÔÈ‡L Èt34‰Ê È¯‰ - ƒ∆≈≈»∆≈««ƒ¬≈∆

‡nËÈÂ ‰zLÈÂ ÂÈ˙Ba¯˜ ·È¯˜Ó35‡È·‰ Ì‡Â . «¿ƒ»¿¿»¿ƒ¿∆¿ƒ«»¿ƒ≈ƒ
,˙·kÚÓ ˙ÁÏ‚z‰ ÔÈ‡ - BL‡¯ Ál‚ ‡ÏÂ ÂÈ˙Ba¯»̃¿¿»¿…ƒ«…≈«ƒ¿««¿«∆∆

·¯ÚÏ ‡nhÓe ‰˙BL ‡l‡36„Á‡ ÂÈÏÚ ˜¯fiMnL . ∆»∆ƒ«≈»∆∆∆ƒ∆ƒ»≈»»∆»
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ÌÈÓc‰ ÔÓ37‡ÏÂ ÂÈtk ÏÚ Ô˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,¯z‰ ƒ«»ƒÀ«««ƒ∆…»«««»¿…
·kÚÏ ‡ÏÂ ‰ÂˆÓÏ - el‡ ÌÈ¯·c ÏkL ;ÛÈ‰38. ≈ƒ∆»¿»ƒ≈¿ƒ¿»¿…¿«≈

קרח.32) שהוא כגון בראשו, שערות  לו יומא 33)שאין
"ובית  אמרו: - ב מו, שבנזיר ואע"פ וכביתֿהלל. – ב סא,
העירו  כבר - ראשו" על תער להעביר צריך אומרים, הלל
ההפוכות, מהסוגיות היא שזאת שם, ביומא ה'תוספות'
פי"ד  בנגעים המשנה שכן ביומא, כהסוגיא רבינו ופסק
בסתירה  היא בנזיר, הסוגיה ואילו כמותה. שנויה מ"ט,
שם). נגעים, יו"ט' ('תוספות בנגעים המשנה לדברי

להניף.34) ראוי למתים.35)ואינו להטמא לו מותר
עצמו,36) שלשים ביום כי יום, שלשים לו מלאת אחרי

את  מסביר שמח' וה'אור (רדב"ז). יין לשתות עדיין לו אסור
נזיר  - ב יד, בנזיר שנתבאר מה ע"פ מבערב, טומאתו היתר
תקנה  לו אין גילח, לא ועדיין הדמים, זריקת לאחר שנטמא
שאינו  כמצוותו, להתגלח יוכל לא שלעולם גילוח, למצות
אחר  קרבן ולהביא אחרת נזירות ולמנות לסתור יכול
לו  ואין סותר), (ואינו נטמא מלאת לאחר שהרי ויתגלח,
ומעתה, (רש"י). בטומאה מגלח אלא בטהרה לגלח תקנה
לא  גילוחו, לפני קרבנו הבאת ביום למתים יטמא הנזיר אם
טומאתו), (בגלל מועד אוהל פתח עוד להתגלח יוכל
הערב, עד גילח לא אם אבל עולמית, תקנה לו אין וממילא
ננעלו  כבר שבערב למתים, להטמא לו מותר ממילא אזי
עבר  כבר ולמחר להתגלח, יכול אינו וממילא ההיכל, דלתות
הדוד  תחת שערו לשלח יוכל ולא נזיר, שלמי אכילת זמן
כבר  כה שבין לכתחילה, להטמא לו מותר ולפיכך כמצוותו,

כתיקונה. הגילוח מצות את הקרבנות.37)הפסיד דמי
מעכב.38) הגילוח שאין החכמים, כדעת א. מו, נזיר

סתמה  וכן (רדב"ז). הגילוח אחרי שהיא התנופה, וכלֿשכן
יכול  אינו הדמים, מן אחד עליה "נזרק א: כח, בנזיר המשנה
אליעזר, כרבי שלא משנתנו שם: בגמרא ואמרו להפר".

(כסףֿמשנה). וכו' מעכבת תגלחת הסובר

.Â·kÚÓ ˙ÁÏ‚z‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡39‰ÂˆÓ ,ÂÈÏÚ ««ƒ∆≈«ƒ¿««¿«≈»»ƒ¿»
Ál‚Ï40‡Ïa ÁlbL ¯ÈÊÂ .‰a¯Ó ÔÓÊ ¯Á‡Ï elÙ‡ ¿«≈«¬ƒ¿««¿«¿À∆¿»ƒ∆ƒ«¿…

ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ˙B¯ÚO ÈzL ¯iLÂ ÁlbL B‡ ,¯Ú˙41 ««∆ƒ«¿ƒ≈¿≈¿»…»»¿
¯ÈÊ ÔÈa ¯B‰Ë ¯ÈÊ ÔÈa .Áelb ˙ÂˆÓ Ìi˜ ‡ÏÂ¿…ƒ≈ƒ¿«ƒ«≈»ƒ»≈»ƒ

‡ÓË42. »≈

מעכבת.39) ר"מ: ורומי תימן, פי"ד,40)בכ"י נגעים
א. מ, בנזיר וכן ה)41)מ"ד. ו, (במדבר שנאמר שם,

התורה  - וגו' הימים מלאת עד ראשו, על יעבור לא "תער
ובנוגע  בתער". אלא תגלחת תהא לא מלאת, אחר אמרה:
הלכה  שזוהי שם, ה'תוספות' כתבו שערות, שתי לשיור
שיער  שסתם מפרש, שם, לנגעים יו"ט' וב'תוספות בנזיר.
פרק  (תזריע כהנים' ב'תורת אמרו וכן - משנים, פחות אינו
וכל  - שערות" שתי שער מיעוט לבן, הפך בנגע "ושער ב)
מצות  קיים ולא עליו שערו עדיין שערות, שתי ששייר

ביום 42)גילוח. ט): ו, (במדבר בו שנאמר א. מב, נזיר
הכתוב  אמר כבר שהרי לומר, צריך שאין יגלחנו, השביעי
כל  שיגלח לך, לומר אלא טהרתו, ביום ראשו וגלח (שם):

כלום. עשה לא - שערות שתי שייר ואם ראשו,

.Ê˙B¯ÚO ÈzL ÁÈp‰Â Álb43¯ÊÁÂ ,Blk BL‡¯ ÁnˆÂ , ƒ«¿ƒƒ«¿≈¿»¿ƒ«…À¿»«
˙Á‡ ÁlbL B‡ ,˙B¯ÚO‰ ÈzL Ô˙B‡ ÌÚ BÁl‚Â44 ¿ƒ¿ƒ»¿≈«¿»∆ƒ«««

‰¯LÂ45Áelb ˙ÂˆÓ Ìi˜ ‰Ê È¯‰ - ˙Á‡46˙Á‡ ‰¯L . ¿»¿»««¬≈∆ƒ≈ƒ¿«ƒ«»¿»««
Áelb ˙ÂˆÓ Ô‡k ÔÈ‡ - ˙Á‡ Ál‚Â47. ¿ƒ«««≈»ƒ¿«ƒ«

שתי 43) את אלא כולו הראש את  גילח לא אם אבל
וכשגילחן  הואיל כלום, עשה שלא יתכן בלבד, השערות
שם. בנזיר אביי, בזה שנסתפק כמו שיער, מלא ראשו נשאר

לו 44) צמחו לא ועדיין שערות, שתי ושייר משגילח
מאליה.45)שערות. שבא 46)נפלה  ובשעה הואיל

גילוח. שיעור שהן שתים, היו שעמד 47)לגלח שבשעה
שערות  משתי בפחות גילוח ואין שתים, היו לא לגלחן,
כאן, אין ששער "אע"פ קה.) בבבאֿקמא וכן שם, (נזיר

כאן". אין גילוח מצות

.ÁÌÈÓÏM‰ ÏÚ Álb48ÏeÒt ‡ˆÓÂ49BzÁÏ‚z - ƒ«««¿»ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿«¿
‰ÏeÒt50BÏ eÏÚ ‡Ï ÂÈÁ·Êe ,51˙‡hÁ‰ ÏÚ Álb . ¿»¿»»…»ƒ««««»

˙‡hÁ ÌLÏ ‰ËÁL ‡lL ˙‡ˆÓÂ52Ck ¯Á‡Â , ¿ƒ¿»∆…ƒ¿¬»¿≈«»¿««»
BzÁÏ‚z - Ô˙ÂˆÓk Ô·È¯˜‰Â ‰ÏBÚ‰Â ÌÈÓÏM‰ ‡È·‰≈ƒ«¿»ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»»ƒ¿«¿

BÏ eÏÚ ‡Ï ÂÈÁ·Êe ‰ÏeÒt53. ¿»¿»»…»

בלבד.48) השלמים עשיית הדם 49)אחרי שנשפך כגון
שנטמא. מן 50)או אחד אפילו נזרק לא ועדיין הואיל

מלאת, לאחר לסטים כגילחוהו זה והרי בהכשר, הקרבנות
ד. ה"א, פ"ו, לעיל כמבואר יום, שלשים וסותר

לו 51) עלו לא הפסולה, תגלחתו אחר שיקריב הזבחים
שיעשה  עד להתגלח עכשיו ראוי ואינו הואיל לחובתו,
נזרו  ימי מלאת תוך הקריבם כאילו הוא והרי יום, שלשים

שם). וב'תוספות' מו: נזיר פסולה,52)(משנה, היא והרי
שלא  שנזבחו הזבחים "כל מ"א) פ"א, (זבחים ששנינו כמו

החטאת". מן חוץ . . . כשרים שם,53)לשמם נזיר
נ. אות לעיל וכמבואר

.Ë‡lL eËÁLÂ ÌÈÓÏM‰ ÏÚÂ ‰ÏBÚ‰ ÏÚ Álbƒ««»»¿««¿»ƒ¿ƒ¿¬∆…
ÔÓLÏ54Ô·È¯˜‰Ï ˙B¯Á‡ ˙Ba¯˜ ‡È·‰ Ck ¯Á‡Â , ƒ¿»¿««»≈ƒ»¿»¬≈¿«¿ƒ»

‰ÏeÒt BzÁÏ‚z - ÔÓLÏ55BÏ eÏÚ ‡Ï ÂÈÁ·Êe56. ƒ¿»ƒ¿«¿¿»¿»»…»

חובה,54) לשם לבעלים עלו שלא אלא כשרים, הם והרי
נדבה  עולת על אלא ועולתו, נזיר שלמי על גילח שלא נמצא

חובתו. לשם שלא נדבה, שלמי על 55)או שגילח שנזיר
מלאת  בתוך התגלח כאילו נמצא יצא, לא - נדבה שלמי

שלשים. לעיל 56)וסותר וכמבואר כחכמים. שם, משנה
נ. אות

.ÈÔzLÏL ÏÚ Álb57- ¯Lk Ì‰Ó „Á‡ ‡ˆÓÂ ƒ««¿»¿»¿ƒ¿»∆»≈∆»≈
‰¯Lk BzÁÏ‚z58ÌÈÁ·f‰ ¯‡L ‡È·ÈÂ ,59e·¯˜ÈÂ ƒ¿«¿¿≈»¿»ƒ¿»«¿»ƒ¿ƒ¿¿

Ô˙ÎÏ‰k60. ¿ƒ¿»»

והשלמים.57) והעולה החטאת כולם: שהוקרבו אחרי
מן 58) אחד עליו "שמשיזרק ה"ה: לעיל נתבאר שכבר

הותר". - פסולים.59)הדמים שנמצאו אלה תמורת
אלא 60) לו ואין כלום, סתר לא כשרה, ותגלחתו הואיל

שם). (משנה, בהכשר קרבנותיו הקרבת להשלים
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

zexifpקסב zekld - d`ltd xtq - lel` c"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‡È‡e‰ È¯‰ - ‰ÏeÒt BzÁÏ‚z e¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿ƒ¿«¿¿»¬≈
¯˙BÒ ‡e‰L ,B˙e¯ÈÊ ÈÓÈ CB˙a Álb˙pL ÈÓk¿ƒ∆ƒ¿««¿¿≈¿ƒ∆≈

e¯‡aL BÓk ,ÌBÈ ÌÈLÏL61ÌÈLÏL ‰BÓ ‡ˆÓÂ . ¿ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿»∆¿ƒ
ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·ÈÂ ,‰ÏeÒt‰ ˙ÁÏ‚z‰ ¯Á‡ ÌBÈ62. «««ƒ¿«««¿»¿»ƒ»¿¿»

יום.61) משלשים פחות שיער גידול שאין ה"א, פ"ו לעיל
כשרה.62) תגלחת שנית עליהם ויגלח

.·ÈÔ˙ÂˆÓk ‡lL ÔËÁML ¯ÈÊ ÈÓÏL63ÌÈ¯Lk -64, «¿≈»ƒ∆¿»»∆…¿ƒ¿»»¿≈ƒ
ÌBÈÏ ÔÈÏÎ‡Â .‰·BÁ ÌLÏ ÌÈÏÚaÏ ÌÈÏBÚ ÔÈ‡Â¿≈ƒ«¿»ƒ¿≈»¿∆¡»ƒ¿

„Á‡65ÌÁÏ ÔÈeÚË ÔÈ‡Â ,66˙BzÓ ‡ÏÂ67.ÚB¯Ê ‡ÏÂ ∆»¿≈¿ƒ∆∆¿…«»¿…¿«

ומצוותו 63) שנה בן איל שהביא או לשמן, שלא כגון
שם). וב'תוספות' כד: (נזיר שנים שתי בן הרי 64)שיהיה

נדבה. כשלמי נדבה,65)הם לשלמי בניגוד נזיר, כשלמי
אחד. ולילה ימים לשני הבאות 66)הנאכלים נזיר חלות

ה"א. לעיל כמבואר נזיר, שלמי הכוונה 67)עם לכאורה,
לכהן  ניתנות אלה אבל במתנה, לכהן הניתנים ושוק לחזה
הובאו  מישור', ה'אורח הגיה ולפיכך נדבה? משלמי אף
זרוע, ולא מתנות אלא שצ"ל: המשנה', ב'מרכבת דבריו
אינה  לכהן, נזיר משלמי הניתנת האיל מן הזרוע כלומר,
הם  והרי בהם, הנזיר הותר שלא מאחר אלה משלמים ניתנת
בלבד  ושוק חזה מתנות אלא בהם לכהן שאין נדבה, כשלמי
נמי. שלמים ד"ה א עמ' שם ב'תוספות' וראה שם). (נזיר,
מתנות", "ולא הספרים: גירסת את מקיים שמח' וה'אור
הנזיר, כפי על תנופה ניתנים שאינם ושוק, לחזה והכוונה
הואיל  כט, אות לעיל ראה כלל, מניפה אינה נזירה ואשה
שנותן  כשרים, נזיר לשלמי בניגוד בהם, ניתר הנזיר ואין
מעשה  בהל' כמבואר ומניפם. הנזיר ידי על אותם הכהן
כי  לכהן, מתנה שניתנים ודאי זה אבל ה"ט, פ"ט הקרבנות
התוספתא  לשון וכן ושוק. בחזה חייבים נדבה שלמי אפילו

כפים". על נתינה בהם "אין

.‚Èel‡ ˙BÓ‰a LÏL68Ïk‰ - Ì‰nÚ ‡a‰ ÌÁl‰Â »¿≈≈¿«∆∆«»ƒ»∆«…
ÔÈlÁ‰ ÔÓ69¯‡a˙iL BÓk ,Lc˜‰ È¯„ ¯‡Lk , ƒ«Àƒƒ¿»ƒ¿≈∆¿≈¿∆ƒ¿»≈

BÓB˜Óa70. ƒ¿

ה"א.68) לעיל שני.69)המנויות מעשר ממעות ולא
המחוייב 70) ש"כל הט"ו, פט"ז הקרבנות מעשה הל'

במנחות  ומקורו החולין". מן אלא קרבנו יביא לא בקרבן,
בה  נאמר חטאת מה לחטאת, הקרבנות כל הוקשו פ"ג.
- לו" אשר החטאת פר את אהרן "והקריב ו): טז, (ויקרא
בא  אינו - שבחובה דבר כל אף מעשר, משל ולא משלו

א. פב, שם במשנה, וראה החולין, מן אלא

.„È‰Ál‚‡L ˙Ó ÏÚ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡71˙BÚnÓ »≈¬≈ƒ»ƒ«¿»∆¬«≈«ƒ»
ÔÓ ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·Ó BÈ‡Â ,¯ÈÊ ‰Ê È¯‰ - ÈL ¯OÚÓ«¬≈≈ƒ¬≈∆»ƒ¿≈≈ƒ»¿¿»ƒ

ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ ,¯OÚn‰72. ««¬≈∆»ƒ«Àƒ

תגלחתו.71) לצרכי להביא שעליו מכיון 72)קרבנות
(להקדש) לגבוה שאמירתו נתחייב, - נזיר הריני שאמר:
יכול  אינו וכו' עלֿמנת ואמר: וכשחזר להדיוט, כמסירתו
וברש"י). כ. (ביצה שני מעשר ממעות עצמו ולפטור לשנות
- שני מעשר ממעות שאביא עלֿמנת יאמר: שאם ויתכן,

תנאו  כפי יביא להתחייבותו, תנאו והקדים הואיל נזיר, הריני
שם). ('תוספות'

.ÂË˙Ba¯˜ ‡È·‰Ï BÏ LÈ - ¯ÈÊa ¯„pL LÈ‡‰»ƒ∆»«¿»ƒ≈¿»ƒ»¿¿
ÂÈ·‡73˙Ál‚Ó ‰M‡‰ ÔÈ‡Â ;Ì‰ÈÏÚ Ál‚Óe BÓˆÚÏ »ƒ¿«¿¿«≈«¬≈∆¿≈»ƒ»¿«««

‰È·‡ ˙Ba¯˜ ÏÚ74‰Ê ¯·„Â .75‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰76 «»¿¿»ƒ»¿»»∆¬»»ƒƒ««»»
˙BÚÓ LÈ¯Ù‰Â ,¯ÈÊ ÂÈ·‡ ‰È‰L ÈÓ ?„ˆÈk .‡e‰≈«ƒ∆»»»ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ»
ÔÈÓe˙Ò ˙BÚn‰ ÁÈp‰Â ˙Óe ,ÂÈ˙Ba¯˜ Ô‰a ˙B˜Ï77, ƒ¿»∆»¿¿»≈¿ƒƒ««»¿ƒ

‡È·‡L ˙Ó ÏÚ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :ÂÈ·‡ ˙BÓ È¯Á‡ ¯Ó‡Â¿»««¬≈»ƒ¬≈ƒ»ƒ«¿»∆»ƒ
‰Ê È¯‰ - ÂÈ˙Ba¯˜Ï È·‡ LÈ¯Ù‰L ˙BÚnÓ È˙Ba¯»̃¿¿«ƒ»∆ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿¿»¬≈∆
ÂÈ·‡Â ‡e‰ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÂÈ˙Ba¯˜ Ô‰Ó ‡È·Ó≈ƒ≈∆»¿¿»¿≈ƒ»»¿»ƒ
,·‡‰ ˙Óe ,ÔÈÓe˙Ò ˙BÚÓ ÂÈ·‡ LÈ¯Ù‰Â ,ÌÈ¯ÈÊ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ»¿ƒ≈»»
˙BÚÓ ÏÚ Ál‚Ó ÈÈ¯‰ :ÂÈ·‡ ˙BÓ ¯Á‡ Ôa‰ ¯Ó‡Â¿»««≈««»ƒ¬≈ƒ¿«≈««»

È·‡78Ô‰Ó ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ -79‡Ï Ì‡ Ï·‡ . »ƒ¬≈∆≈ƒ»¿¿»≈∆¬»ƒ…
¯Ó‡80‰·„Ï ˙BÚn‰ eÏtÈ -81ÌÈa ÁÈp‰Â ·‡‰ ˙Ó . »«ƒ¿«»ƒ¿»»≈»»¿ƒƒ«»ƒ
ÌÈa¯82‡È‰L ÈtÓ ,ÌÈÓe˙q‰ ˙BÚn‰ ÌÈ˜ÏBÁ - «ƒ¿ƒ«»«¿ƒƒ¿≈∆ƒ

B˜ÏÁ ÏÚ Ál‚Ï Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÏ LÈÂ ,Ô‰Ï ‰M¯È83, ¿À»»∆¿≈¿»∆»≈∆¿«≈««∆¿
ÌÈL Èt Ô‰a ÏËB ¯BÎa‰Â84. ¿«¿≈»∆ƒ¿«ƒ

הוא.73) לנזירותו אביו בנים,74)שנדר כשאין אפילו
היחידה. היורשת הבת 75)והיא ואין מגלח, שהבן

וברש"י).76)מגלחת. ל. (נזיר בידינו היא מסורת כך
פ"ט 77) לקמן ראה לחובתי, אלו הרי ואמר: פירש שלא

ה"ג. שם מבואר דינו פירש, ואם שבשעה 78)ה"ד. אע"פ
בחיי  נזר שהרי אביו, משל להביא בדעתו היה לא שנזר

דיבור79ֿ)האב. שם ה'תוספות' וכגירסת ב. ל, נזיר
שמע. תא מעות 80)המתחיל: על לגלח רוצה שהוא הבן,

מעות 81)אביו. שאר בהן שמשליכים שבמקדש, לקופות
(משנה, נדבה עולות והם ציבור, קרבנות מהן לקנות נדבה,

מ"ד). פ"ד, לנזיר ורע"ב יא. נדרו 82)מעילה וכולם
מותו. לאחר או בחייו, ישלימו 83)בנזירות והיתר

כפול 84)מכיסיהם. חלק בהן שנוטל הירושות, כשאר
"אםֿתמציֿלומר". בדרך: שם שנפשטה בעיה ל:), (נזיר

.ÊË,·eˆ˜ ÔÓÊ ¯ÈÊ Ôa‰Â ÌÏBÚ ¯ÈÊ ·‡‰ ‰È‰L ÔÈa≈∆»»»»¿ƒ»¿«≈»ƒ¿«»
ÌÏBÚ ¯ÈÊ Ôa‰Â ·eˆ˜ ÔÓÊ ¯ÈÊ ·‡‰ ‰È‰L ÔÈa85- ≈∆»»»»¿ƒ¿«»¿«≈¿ƒ»

˙e¯ÈÊ ˙BÚnÓ ÂÈ˙Ba¯˜ ‡È·Óe Ál‚Ó ‰Ê È¯‰¬≈∆¿«≈«≈ƒ»¿¿»ƒ¿¿ƒ
ÂÈ·‡86. »ƒ

שביניהם.85) הדיניים ההבדלים הי"אֿיב פ"ג, למעלה ראה
שוים 86) הם ועלֿכלֿפנים הואיל שוה. נזירותם שאין אע"פ

בכלל  הם טהרה, קרבנות מביאים ששניהם טהרה, בנזירות
בדרך: שנפשטה בעיה שם), (נזיר הקבלה שמפי ההלכה

אםֿתמציֿלומר.

.ÊÈ‰‡ÓË ˙Ba¯˜ Ô‰a ‡È·‰Ï ˙BÚÓ ·‡‰ LÈ¯Ù‰87 ƒ¿ƒ»»»¿»ƒ»∆»¿¿À¿»
Ì‡ ÔÎÂ .‰¯‰Ë ˙Ba¯˜ Ô‰a ‡È·Ó Ôa‰ ÔÈ‡ - ˙ÓÂ»≈≈«≈≈ƒ»∆»¿¿»√»¿≈ƒ
Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó Ôa‰ ÔÈ‡ - ‰¯‰Ë Ôa¯˜Ï ·‡‰ ÔLÈ¯Ù‰ƒ¿ƒ»»»¿»¿«»√»≈«≈¿«≈«¬≈∆

‰‡ÓË ˙ÁÏ‚z88˜ÙÒ Ô‰ el‡ ÌÈ¯·cL .89‡È·‰ Ì‡Â . ƒ¿««À¿»∆¿»ƒ≈≈»≈¿ƒ≈ƒ
BÏ eÏÚ ‡Ï - ÂÈÁ·Ê90. ¿»»…»

וקרבן 87) לצפרים מעות והפריש נזרו, ימי בתוך שנטמא
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קסג dxikn zekld - oipw xtq - lel` 'g oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

נטמא.88)אשם. הואיל 89)אם שם, בגמרא היא בעיה
נתקבלה  עליהם לא שמא אחד, ממין נזירותם קרבנות ואין

שבנזיר. זבחים 90)ההלכה יביא כרחו ועל חובתו, לשם
אלה  יהיו - לי עלו הראשונים הזבחים אם ויתנה: ְֶַאחרים,
לחובתי  אלה יהיו - לי עלו לא הראשונים ואם נדבה,
בחטאתו  יעשה מה להסתפק, יש עדיין אבל (כסףֿמשנה).
ולפיכך  רוקח'), ('מעשה נדבה? באה חטאת אין שהרי
(ראה  הספק על הבאה העוף חטאת רק שיביא הוא, מהנכון
שאינם  כלל, יביא לא ושלמים ועולה ה"ח) פ"י, לקמן
לו, די - הספק על בראשונה הביאם שכבר ומכיון מעכבים,
זה  הרי לי, עלו לא הראשונים אם יתנה: חטאתו ְֶַועל
הספק  על הבאה העוף חטאת זו הרי לי, עלו ואם חטאתי,

הי"ב). סוף פ"י, לקמן (לחםֿמשנה

.ÁÈ‡È·‰Ï ·iÁ - ¯ÈÊ Ál‚Ï ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰»≈¬≈»«¿«≈«»ƒ«»¿»ƒ
„È ÏÚ Ô·È¯˜Óe ,‰¯‰Ë ˙ÁÏ‚z ˙Ba¯˜91‡¯ÈÊ ‰ÊÈ »¿¿ƒ¿««»√»«¿ƒ»««≈∆»ƒ

B‡ ,¯ÈÊ ˙Ba¯˜ ÈˆÁ ÈÏÚ È¯‰ :„Ú ¯Ó‡ .‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆»«¬≈»«¬ƒ»¿¿»ƒ
¯ÈÊ ÈˆÁ Ál‚Ï ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡ Ì‡92‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ƒ»«¬≈»«¿«≈«¬ƒ»ƒ¬≈∆≈ƒ

¯ÈÊ B˙B‡Â ,‰ˆ¯iL ¯ÈÊ ‰ÊÈ‡Ï ˙Ba¯w‰ ÈˆÁ¬ƒ«»¿»¿≈∆»ƒ∆ƒ¿∆¿»ƒ
ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .BlMÓ ÂÈ˙Ba¯˜ ÌÈÏLÓ«¿ƒ»¿¿»ƒ∆¬»ƒ»«¬≈»«

¯ÈÊ ÈˆÁ ˙Ba¯˜93¯ÈÊ ˙Ba¯˜ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - »¿¿¬ƒ»ƒ¬≈∆≈ƒ»¿¿»ƒ
˙e¯ÈÊ ÈˆÁ eÏ ÔÈ‡L ;ÌÏL94. »≈∆≈»¬ƒ¿ƒ

ממקור 91) נלמד זה ודין ידי. על התימנים: ובכת"י עבור,
הבאה. (נזיר 92)הי"ט שלם נזיר קרבנות לחצי כוונתו

נזירות.93)יב:). לחצי קרבנות יש כאילו משמעו,
שלשים 94) נזיר זה הרי אחד, יום נזיר הריני אמר: שאפילו

"אין  א: פג, בנדרים אמרו וכן ה"ב, פ"ג לעיל כמבואר יום,
תיבת  שסמך ומכיון לחצאים". קרבן ואין לחצאים, נזירות
ואין  נזירות" "חצי לומר נתכוין לקרבנות, ולא לנזיר "חצי"
שם). (נזיר, הקרבנות בכל יתחייב ולפיכך נזירות, חצי לנו

.ËÈ¯ÈÊ Ál‚Ï ÈÏÚÂ ¯ÈÊ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰95ÚÓLÂ , »≈¬≈ƒ»ƒ¿»«¿«≈«»ƒ¿»«
·iÁ BÈ‡Â ,¯ÈÊ B¯·Á È¯‰ - 'È‡Â' ¯Ó‡Â B¯·Á¬≈¿»««¬ƒ¬≈¬≈»ƒ¿≈«»

‡l‡ BÓˆÚ ÒÈt˙‰ ‡Ï È¯‰L ;¯Á‡ ¯ÈÊ Ál‚Ï¿«≈«»ƒ«≈∆¬≈…ƒ¿ƒ«¿∆»
‰Ê È¯‰ - ¯ÈÊ Ál‚Ï ÈÏÚÂ È‡Â :¯Ó‡ Ì‡Â .˙e¯ÈÊ·«¿ƒ¿ƒ»««¬ƒ¿»«¿«≈«»ƒ¬≈∆

·iÁ96˙Ba¯˜ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‡È·Ó - ÔÈÁ˜t eÈ‰ Ì‡Â . «»¿ƒ»ƒ¿ƒ≈ƒ»∆»≈∆»¿»
B¯·Á È„È ÏÚ97Ôk eOÚ ‡Ï Ì‡Â .98Ál‚Ï ÌÈ·iÁ - «¿≈¬≈¿ƒ…»≈«»ƒ¿«≈«

ÌÈ¯Á‡ ˙e¯ÈÊ99. ¿ƒ¬≈ƒ

קרבנות 95) ולהביא נזיר, להיות נדרים, בשני נתחייב
אחר. נזיר יא:).96)תגלחת (שם מביא 97)בשניהם זה

ונפטרו  זה, של קרבנותיו מביא וזה זה, של קרבנותיו
הראשון  שנדר שבשעה ואע"פ אחר, נזיר קרבנות מלהביא

יב.). (שם נזיר השני היה לא עדיין נזיר, אלא 98)לגלח
משלו. קרבנותיו הביא אחד נדרם 99)כל את לקיים כדי

המשנה  לשון וכן אחרים". "נזירים התימנים: ובכת"י השני.
לעיל  שהערנו כמו הי"ח, להתחלת המקור ומכאן ב. יא, שם

צ. אות

.Î¯ÈÊ ÈˆÁ Ál‚Ï ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰100B¯·Á ÚÓLÂ , »≈¬≈»«¿«≈«¬ƒ»ƒ¿»«¬≈
ÈˆÁ ‡È·Ó ‰Ê - ¯ÈÊ ÈˆÁ Ál‚Ï ÈÏÚÂ È‡Â :¯Ó‡Â¿»««¬ƒ¿»«¿«≈«¬ƒ»ƒ∆≈ƒ¬ƒ
,‰Ê ÏL ÂÈ˙Ba¯˜ ÈˆÁ ‡È·Ó ‰ÊÂ ,‰Ê ÏL ÂÈ˙Ba¯»̃¿¿»∆∆¿∆≈ƒ¬ƒ»¿¿»∆∆
Ì‡Â .ÔÈÁ˜t eÈ‰ Ì‡ ,ÂÈ˙Ba¯˜ ÌÈÏLÓ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ¿»∆»≈∆«¿ƒ»¿¿»ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ
‰ÊÂ ,‰ˆ¯iL ¯ÈÊ ‰ÊÈ‡Ó ˙Ba¯˜ ÈˆÁ ‡È·Ó ‰Ê - Â‡Ï»∆≈ƒ¬ƒ»¿»≈≈∆»ƒ∆ƒ¿∆¿∆

˙Ba¯˜ ÈˆÁ ‡È·Ó101.‰ˆ¯iL ¯ÈÊ ‰ÊÈ‡Ó ≈ƒ¬ƒ»¿»≈≈∆»ƒ∆ƒ¿∆

נזיר 100) הריני להגיה: וצריך טעות, כאן יש הרדב"ז, לדעת
מפדובה. מהר"ם בהגהות וכן נזיר, חצי לגלח ועלי

נזיר 101) לאיזה קרבנות חצי מביא "זה התימנים: בכת"י
זה  ודין שירצה". נזיר לאיזה קרבנות חצי מביא וזה שירצה,
דלעיל. להי"ט המקור שהיא - ב יא, בנזיר מהמשנה נלמד
ב: יב, שם במשנה גורס היה שרבינו יתכן הרדב"ז, ולדעת
ואני, ואמר חבירו ושמע נזיר, חצי לגלח ועלי נזיר, "הריני

נזיר". חצי לגלח ועלי



meil cg` wxt m"anx ixeriylel` c"iÎ'g -a"tyz'd

á"ôùú'ä ìåìà 'ç ïåùàø íåé
‰È· ‰˜ EÈ˜ ÏÎ·e ,‰ÓÎÁ ‰˜ ‰ÓÎÁ ˙ÈL‡≈̄ƒ»¿»¿≈»¿»¿»ƒ¿»¿¿≈ƒ»

xVr mipW xtq¥¤§¥¨¨
oipw xtq `Ede§¥¤¦§¨

.· .‰¯ÈÎÓ ˙BÎÏ‰ .‡ :Ô¯ecÒ e‰ÊÂ .LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»ƒ¿¿ƒ»
˙BÎÏ‰ .„ .ÌÈÎL ˙BÎÏ‰ .‚ .‰zÓe ‰iÎÊ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿ƒ»«»»ƒ¿¿≈ƒƒ¿
˙BÂˆn‰Â .ÌÈ„·Ú ˙BÎÏ‰ .‰ .ÔÈÙzLÂ ÔÈÁeÏL¿ƒ¿À»ƒƒ¿¬»ƒ¿«ƒ¿

.ÔÓB˜Óa Ô˙BÓLa ˙BL¯ÙÓ Ô‰a ˙BÏÏÎp‰«ƒ¿»»∆¿…»ƒ¿»ƒ¿»

-oipwxtq
dxikn zFkld¦§§¦¨

Úa¯‡Â ,‰OÚ ˙ÂˆÓ ˙Á‡ .˙BˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿««ƒ¿«¬≈¿«¿«

Á˜Ó ÔÈc (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»ƒ∆»
¯kÓÓe1¯kÓÓe ÁwÓa ‰BÈ ‡lL (· .2‰BÈ ‡lL (‚ . ƒ¿»∆…∆¿ƒ»ƒ¿»∆…∆
ÌÈ¯·„a3BBÓÓa ˜„ˆ ¯‚ ‰BÈ ‡lL („ .4‡lL (‰ . ƒ¿»ƒ∆…∆≈∆∆¿»∆…

ÌÈ¯·„a e‰BÈ5. ≈ƒ¿»ƒ
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ãycew zegiyn zecewpã

."dpia dpw jpipw lkae dnkg dpw dnkg ziy`x"

קניין  לספר ככותרת הרמב"ם שבחר הפסוק שבין הקשר
ובינה  חכמה בין לכאורה שייכות שאין רק לא כי מובן אינו
קניין  כי ביניהם ניגודים וכמה כמה מצינו שגם אלא לקניין
צורך  אין ארציים בקניינים ואילו דווקא ביגיעה בא החכמה
בשטר  או פרוטה בשווה לקנות ואפשר מיוחדת ביגיעה
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

dxiknקסד zekld - oipw xtq - lel` 'g oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

משוה  פחות הם אם גם וכו' עלה חרס, נייר, גבי על הכתוב
עד  מיוחדת יגיעה מצינו לא חזקה בקניין גם פרוטה.
שיחזיק  ידי על מדינות בעשר שדות עשר לקנות שאפשר
ה'" יראת חכמה "ראשית נאמר הלא בנוסף, מהן. באחת
ה' ליראת קשורה זה שבפסוק החכמה ראשית שגם ומובן

קניין. ספר ובין בינה הקשר ומה
הקניין  שמשמעות מבואר צדק" ל"צמח המצוות בספר
ידי  על מהאדם קונה שהקב"ה מה הוא רוחנית בעבודה
שהם  הרבים מרשות החפץ שמושך וכסף, משיכה
המשיכה  "ואחר עולם של יחידו היחיד לרשות הקליפות,
שלכן  שם, וממשיך רבה.." אהבה בחינת ... כסף נותן
כמו  סוחר מלשון כנען כי כנען ארץ ישראל ארץ נקראה
שהוא  מרמה" מאזני בידו "כנען ח.) יב, (הושע שכתוב
רוב  כי צדק, מאזני הוא בקדושה אבל זה'. ב'לעומת
ניצוצין  רפ"ח העלאת עניינם וכולם בארץ תלויות המצוות
הוא  ששם כנען בארץ הוא זה וכל הכלים בשבירת שנפלו

ע  ששם לפי הזה ה"מסחר" הניצוצין.עיקר יקר
וקרקע. מטלטלין, סוגים; שני מצינו בכלל, בקניין
נקנית  וקרקע ומשיכה, כסף - דברים בשני נקנים מטלטלין
בין  וההבדל בחזקה. או בשטר בכסף דברים בשלושה
לעולם  התוהו עולם בין ההבדל הוא וקרקע מטלטלין
וגבורה, חסד על־דרך קווין בשני הוא התוהו עולם התיקון.
או  בלבד בחסד או הקווין משני באחד נמצא וכשאדם
בעולם  הפועלת קבע הנהגת ליצור יכול אינו בלבד בגבורה
ושלמות  תכלית מטלטלין. בבחינת היא ועבודתו באמת,
הקווין  שני של ובהתכללות קווין בשלושה היא העבודה
עבודתו  שאז קניין של חדש וסוג שלישי עניין המביאה
וזוהי  - קרקע בחינת - קבוע ובאופן התיקון בעולם היא
שהיו  עניינים הקב"ה קונה ידה ועל שבה העבודה שלימות
עולם. של יחידו - לרה"י ומעבירם דפירודא טורי ברה"ר

קנה  חכמה ו"ראשית ה'" יראת חכמה "ראשית כך משום
ה' יראת חכמה ראשית כי אחד, בקנה עולים כו'" חכמה
לכל  הנוגע דבר שהוא ברוחניות הקניין עניין הבנת היינו
ובכל  חכמה קנה חכמה "ראשית ולכן ה', עבודת ענייני
אפשר  ובינה) (חכמה מוחין ידי על רק כי בינה" קנינך
ופעולה  התכללות בהן לפעול המידות, על ל"השתלט"

וקבע. דתיקון באופן
(e"nyz ybie t"y zgiy it lr)

איך 1) דינים אלא מסויימת, לפעולה מצוה כאן אין כלומר,
והממכר. המקח את 2)יתקיים קצתנו מהונות "הזהירנו

והוא  ובממכר, ובמקח בסחורה השני) את (האחד קצתנו
הכתוב  ממון באונאת אמרו ובספרא ... תונו אל אמרו:

רנ). לאֿתעשה מצות המצוות (ספר "הזהירנו 3)מדבר"
והוא  בדברים, השני) את (האחד קצתנו את קצתנו מהונות
רנא). (שם ויבהילוהו" יכעיסוהו מאמרים לו שיאמר

תלחצנו 4) לא המכילתא ולשון ... צדק גר מהונות "הזהירנו
רנג). (שם בדברים"5)בממון" צדק גר מהונות הזהירנו

רנב). (שם

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
בשטר 1) בכסף, נקנין שהן קרקעות קניית דיני בו נתבארו

לזה. שנמשך ומה ובחזקה,

.‡ÌÈ¯·„a ‰˜ BÈ‡ Á˜n‰2Ì‰ÈÏÚ e„ÈÚ‰ elÙ‡Â , «∆»≈ƒ¿∆ƒ¿»ƒ«¬ƒ≈ƒ¬≈∆
‰Ê ˙Èa' ?„ˆÈk .ÌÈ„Ú3È‡ ‰Ê ÔÈÈ' ,'CÏ ¯ÎBÓ È‡ ≈ƒ≈««ƒ∆¬ƒ≈»«ƒ∆¬ƒ

,ÌÈÓc‰ e˜ÒÙe ;'CÏ ¯ÎBÓ È‡ ‰Ê „·Ú' ,'CÏ ¯ÎBÓ≈»∆∆∆¬ƒ≈»»¿«»ƒ
¯Ó‡Â ¯ÎBn‰ ‰ˆ¯Â ,'È˙È˜' ¯Ó‡Â Á˜Bl‰ ‰ˆ¯Â¿»»«≈«¿»«»ƒƒ¿»»«≈¿»«
‰Ê ¯ÎnL ÌÈ„Ú eÈÏÚ eÂ‰' :ÌÈ„ÚÏ e¯Ó‡Â ,'Èz¯ÎÓ'»«¿ƒ¿»¿¿≈ƒ¡»≈≈ƒ∆»«∆

ÌeÏÎ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - '‰Ê Á˜lLÂ4eÈ‰ ‡Ï el‡Îe , ¿∆»«∆¬≈∆≈¿¿ƒ…»
ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·c Ì‰ÈÈa5‰zÓ Ô˙Ba ÔÎÂ .6.dÏa˜Óe ≈≈∆¿»ƒ≈»¿≈¿≈«»»¿«¿»

קניין.2) פעולת דוגמאות 3)בלי שלוש עבד, יין, בית,
עבדים. מטלטלין, קרקע, תחומים: בבא 4)משלושה

קנה". לא בדברים והנותן "והנושא מהתוספתא: מח. מציעא
הדבר 5) מגונה ברם ודינית, הלכתית מבחינה זה וכל

משום  בהם יש "דברים אמרו: זה ועל מוסרית, מבחינה
אף  הדיבור, של איֿקיום כלומר, מט.): (שם אמנה" מחוסרי
רצוי  ואינו כנות, חוסר משום בו יש קניין, פעולת הנטול
חכמים  רוח אין בו "והחוזר (שם): שאמרו כמו לחכמים
(מגיד  ח הלכה ז פרק להלן רבינו כתב וכן הימנו" נוחה

אני 6)משנה). מתנה לחבירו "האומר שם: מציעא בבא
בדברי  ט הלכה ז פרק להלן וראה בו". לחזור יכול לך נותן

רבינו.

.·ÌÈ¯·c‰Ó „Á‡a Á˜n‰ ‰˜ Ì‡ Ï·‡7‡e‰L ¬»ƒƒ¿»«∆»¿∆»≈«¿»ƒ∆
ÌÈ„ÚÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;Á˜Bl‰ ‰˜ - Ì‰a ‰˜ƒ¿»»∆»»«≈«¿≈»¿ƒƒ¿≈ƒ

ÏÏk8.Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â , ¿»¿≈∆»≈∆»«¬…

אליו,7) השייכים הקניין לדרכי בהתאם דבר כל כלומר,
במשיכה  מטלטלין ובחזקה, ובשטר בכסף קרקע כגון:

מעשה 8)וכדומה. קיום לעצם בעדים צורך אין כלומר,
את  ולמסור המציאות את לאשר רק תפקידם המקח,
לכלל  בהתאם הצדדים, בין סכסוך של במקרה העובדות,
- סה:) (קידושין לשקרי" אלא סהדי איברי "לא הידוע:
השקרנים. את ולהכחיש העניין את לאמת רק באים העדים

.‚‰LÏMÓ „Á‡a - ˙BÚ˜¯w‰ ?Á˜n‰ ‰wÈ ‰n·e«∆ƒ»∆«∆»««¿»¿∆»ƒ¿»
.‰˜ÊÁ· B‡ ,¯ËL· B‡ ,ÛÒÎa :ÌÈ¯·„¿»ƒ¿∆∆ƒ¿»«¬»»

.„Ô˙Â ,‰„O BÏ ¯ÎÓ ,˙Èa BÏ ¯ÎÓ ?ÛÒÎa „ˆÈk≈«¿∆∆»««ƒ»«»∆¿»«
ÌÈÓc‰ BÏ9ÌB˜Óa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰˜ - «»ƒ»»«∆¿»ƒ¬ƒ¿»

·zÎÏ Ôk¯cL ÌB˜Óa Ï·‡ ;¯ËM‰ ˙‡ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡L∆≈¿ƒ∆«¿»¬»¿»∆«¿»ƒ¿…
¯ÎÓ ¯ËL10·zÎiL „Ú ‰˜ ‡Ï -¯ËM‰ ˙‡11ÔÈ‡Â . ¿«∆∆…»»«∆ƒ¿…∆«¿»¿≈

.‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁÙa ˙È˜ Ú˜¯«̃¿«ƒ¿≈¿»ƒ¿≈¿»

אם 9) מתקדשת, "האשה הרמב"ם: כתב קידושין בעניין
מהלכות  ג (פרק כסף" מפרוטה פחות אין מקדש, הוא בכסף
כלומר  הדמים" את לו "ונתן הדגיש: וכאן א) הלכה אישות,
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של  כסף קניין בין כנראה מבדיל הרמב"ם החפץ. מחיר
האשה  כמחיר ואינה הכסף, נתינת רק בו שקובעת קידושין
(עיין  המקח שווי משום שהוא מקח, של זה ובין ושוויה,

האזל). אבן ועיין ס"א. קצ, ח"מ ש"ע מלשון 10)סמ"ע,
הלוקח  מעדיף אז כי דווקא, קניין בשטר שהמדובר נראה זה
(אבן  הכסף קניין של זה על יציב היותר השטר קניין את
(כסף  ראייה בשטר גם שייך זה שדין אומרים ויש האזל).

אצל 11)משנה). אין כזה, נוהג שיש במקום כי והטעם,
השטר  בלעדי המקח את לסיים גמורה החלטה הלוקח

שם). רש"י (מדברי

.‰B‡ ÛÒÎa ‰˜‡ È˙Èˆ¯ Ì‡ :¯Ó‡Â Á˜Bl‰ ‰˙‰ƒ¿»«≈«¿»«ƒ»ƒƒ∆¿∆¿∆∆
¯ËLa ‰˜‡12‰Ê È¯‰ - ‰Ê È‡z ÏÚ ÛÒk‰ Ô˙Â , ∆¿∆ƒ¿»¿»««∆∆«¿«∆¬≈∆

,È‡z‰ ÈtÓ Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ¯ÎBn‰ ÔÈ‡Â ;Ìi«̃»¿≈«≈»«¬…ƒ¿≈«¿«
ÔÎÂ .¯ËM‰ ˙‡ ·zÎiL „Ú Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Á˜Bl‰Â¿«≈«»«¬…«∆ƒ¿…∆«¿»¿≈

¯ÎBn‰ ‰˙‰ Ì‡13.‰Êk ƒƒ¿»«≈»∆

אין 12) שטר שכותבין במקום שהרי מיותר, ביטוי לכאורה,
שאם  נוסף, תנאי לציין בא זה ואולי זה. על להתנות צורך
"מי  אף בו יהיה לא הכסף, נתינת אחרי יתחרט הלוקח
שמח. אור - אֿב) הלכה ז פרק להלן (ראה שפרע"

לי 13) "מה שהרי הראשון, מהדין הרמב"ם שהוציא מסקנה
משנה). (מגיד מוכר" התנה לי ומה לוקח התנה

.Â- CÏ È˙È· ‰wÈÂ ÈBÏÙÏ ‰Ó Ôz :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈≈»∆ƒ¿ƒ¿ƒ»∆≈ƒ»
·¯Ú ÔÈcÓ ˙Èa‰ ‰˜ Ô˙pL ÔÂÈk14. ≈»∆»«»»««ƒƒƒ»≈

ללא 14) החוב את לשלם מתחייב שהערב כשם כלומר,
את  ללוקח מוסר המוכר כך משהו, שיקבל ובלי תמורה
אחר  אדם ורק תמורתו, משהו יקבל עצמו שהוא בלי החפץ

ז.). (קידושין הדמים את במקומו מקבל

.ÊÒ¯Á‰ ÏÚ B‡ ¯Èp‰ ÏÚ BÏ ·˙k ?¯ËLa „ˆÈk15 ≈«ƒ¿»»«««¿»««∆∆
'CÏ ‰e˙ È„O' :‰ÏÚ‰ ÏÚ B‡16'CÏ ‰¯eÎÓ È„O' , «∆»∆»ƒ¿»»»ƒ¿»»

B„ÈÏ ¯ËM‰ ÚÈb‰L ÔÂÈk -17ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ .‰˜ ≈»∆ƒƒ««¿»¿»»»««ƒ∆≈
‰ÂL ¯ËM‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÏÏk ÌÈ„Ú ÌL»≈ƒ¿»¿««ƒ∆≈«¿»»∆

ÌeÏk18ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .19ÈtÓ ‰„O ¯ÎBÓa ? ¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈»∆ƒ¿≈
d˙Ú¯20ÚÈb‰L Èt ÏÚ Û‡ - ˙BÚ˜¯˜ ¯‡La Ï·‡ ; »»»¬»ƒ¿»«¿»««ƒ∆ƒƒ«

‰˜ ‡Ï - ÌÈ„Ú Ba eÈ‰ elÙ‡Â ,B„ÈÏ ¯ÎÓ ÏL ¯ËL21 ¿»∆∆∆¿»«¬ƒ»≈ƒ…»»
.ÌÈÓc‰ ˙‡ ÔziL „Ú«∆ƒ≈∆«»ƒ

הכתב 15) את לזייף אפשר שניהם וה"עלה" ה"חרס"
כותבים  אין כך ומתוך הזיוף, ניכר שיהיה מבלי שעליהם,
למטרתם, שצריכים, חוב, ושטרי ראייה שטר עליהם
לקיום  זקוק שאינו מכר שטר זה, לעומת רב. זמן להתקיים
את  ישנו אם לנו, איכפת לא המכר, לשעת אם כי ממושך,
המכר  עם נגמר שתפקידו אחרי אותו, ויזייפו שעליו הכתב

א). סעיף קצא, או 17)במתנה.16)(סמ"ע הקונה של
המתנה. פרוטה 18)מקבל שווה הנייר אין כלומר,
שם). לבד.19)(קידושין בשטר שאז 20)שקונה

מעשהֿ בכל ומסתפק המקח, מן להיפטר המוכר מעוניין
שם). (קידושין שהוא מועיל 21)קניין כאן שגם וברור

(מגיד  הקניין בבחירת הצדדים אחד של מפורש תנאי
משנה).

.Á‰˜ÊÁa „ˆÈk22B‡ ,‰„O BÏ ¯ÎÓ ,˙Èa BÏ ¯ÎÓ ? ≈««¬»»»««ƒ»«»∆
ı¯Ù B‡ ¯„‚ B‡ ÏÚpL ÔÂÈk - ‰zÓa d˙B‡ Ô˙pL∆»«»¿«»»≈»∆»«»«»«

ÏÈÚBiL ‡e‰Â ,‡e‰L Ïk23.‰˜ ‰Ê È¯‰ ,ÂÈOÚÓa »∆¿∆ƒ¿«¬»¬≈∆»»
¯ÎBn‰ ÈÙa ˜ÈÊÁ‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na24B‡ «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆¡ƒƒ¿≈«≈

Ô˙Bp‰25CÈ¯ˆ - Ô˙Bp‰ B‡ ¯ÎBn‰ ÈÙa ‡lL Ï·‡ ; «≈¬»∆…ƒ¿≈«≈«≈»ƒ
- ˜ÈÊÁ‰ Ì‡ ,Ck ¯Á‡Â ,'‰˜e ˜ÊÁ CÏ' BÏ ¯Ó‡iL∆…«≈¬≈¿≈¿««»ƒ∆¡ƒ

.ÌÈÏÚa‰ ÈÙa BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰»̃»««ƒ∆≈ƒ¿≈«¿»ƒ

הדיון 22) אחרי באים חזקה שהלכות הדברים סדר מתוך
מדייק  בכסף. שטר וקניין בשטר כסף קניין של התלות בדבר
פסק  וכך שטר, ובלי כסף בלי קונה שחזקה הכסףֿמשנה
מפני  עדיפה שחזקה והטעם טז. סעיף קצב, ערוך בשולחן
כח, קטן סעיף שם (סמ"ע הקרקע בגוף מעשה שעושה
להלן  וראה הרמב"ם). בדעת כו. קידושין הזקן ר"י ותוספות

א. הלכה ח פרק להלן עוד ועיין כ. שפעולת 23)הלכה
צרור  "נתן נד. (שם לשדה שהיא תועלת איזו תביא זה קניין

טו. הלכה להלן וראה שתיקתו 24)והועיל"), נחשבת ואז
במכר 25)כהסכמה. שבין שמואל כדעת נג. בתרא בבא

ּוקני. חזק ל לו לומר צריך במתנה ְִֵֵַובין

.ËÁzÙn‰ ˙‡ BÏ ¯ÒÓe B¯·ÁÏ ˙Èa ¯ÎBn‰26È¯‰ - «≈«ƒ«¬≈»«∆««¿≈«¬≈
'‰˜e ˜ÊÁ CÏ' BÏ ¯Ó‡L ÈÓk ‰Ê27˙‡ ¯ÎBn‰ ÔÎÂ . ∆¿ƒ∆»«≈¬≈¿≈¿≈«≈∆

BÈÏc BÏ ¯ÒnL ÔÂÈk - ¯Ba‰28¯Ó‡L ÈÓk ‰Ê È¯‰ , «≈»∆»«ƒ¿¬≈∆¿ƒ∆»«
.‰˜È ˜ÈÊÁ‰LÎe .'‰˜e ˜ÊÁ CÏ' BÏ≈¬≈¿≈¿∆∆¡ƒƒ¿∆

העברת 26) של סימן היא מפתח מסירת שם. קמא בבא
רוב  לדעת כקניין, לשמש מספיקה בלתי אבל בעלות,

הרשב"ם. לשיטת בניגוד הפרק 27)הראשונים, בסוף ראה
מפתח. של תפקידו על קודש משיחת הדלי 28)חלק

בפרק  רבינו בדברי מפורש [וכן משנה) (מגיד בו ששואבין
קצב  סימן ובסמ"ע שם ברש"י ועיין ז, הלכה ממון מנזקי יב

סק"ד].

.ÈB‡ ˙Èa ¯ÎnL ÔB‚k ?‰˜ ‰ÏÈÚa ˜ÈÊÁn‰ „ˆÈk≈«««¬ƒƒ¿ƒ»»»¿∆»««ƒ
ÏÚÂ ,Áe˙t Á˙t‰ ‰È‰Â ,¯ˆÁ29Á˙t‰ ˙‡ Á˜Bl‰ »≈¿»»«∆«»«¿»««≈«∆«∆«

BÁ˙Ùe ¯ÊÁÂ30È¯‰L ;‰˜Â ˜ÈÊÁ‰ ‰Ê È¯‰ - ¿»«¿»¬≈∆∆¡ƒ¿»»∆¬≈
ÏÈÚBn‰ LenL da LnzL31. ƒ¿«≈»ƒ«ƒ

(עז.)29) גיטין במסכת מהעובדה וראייה גרידא. דלת נעילת
קניית  ידי על בשבת הגט את לקבל חולה לאשת שהתירו
ברור  ושם דלת, נעילת ידי על שם, מונח היה שהגט המקום
היא  שהרי המנעול, עשיית ולא הדלת סגירת רק היה שזה
רשב"ם  כדעת ודלא מיימוניות). (הגהות גמורה מלאכה

מנעול. קביעת היינו ש"נעל" שם) בתרא מקור 30)(בבא
ותפתח" "ותיחוד שאמרו: שם בגיטין בגמרא זה דבר
אינו  שאם משנה), (מגיד ותפתח ותחזור תנעל כלומר,
אלא  קניין, כוונת לשם שנעל מוכיח הדבר אין מיד פותחו

משנה). (כסף הבית שבתוך מה הולך 31)לשמור רבינו
הקונה  של השתמשות שכל טו, הלכה להלן בשיטתו כאן

משנה. במגיד שם ועיין קניין, היא הרי בקרקע

.‡È‰¯È„‚a ˜ÈÊÁn‰ „ˆÈk32ÔB‚k ?‰˜ ‡e‰L Ïk ≈«««¬ƒƒ¿ƒ»»∆»»¿
˙Áa ÔÈÏBÚ eÈ‰Â ,¯„b ÌL ‰È‰L33Ïk ÂÈÏÚ ÛÈÒB‰Â , ∆»»»»≈¿»ƒ¿««¿ƒ»»»
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Ï BÓÈÏL‰Â ‡e‰L‰¯OÚ34‡l‡ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡L ‡ˆÓÂ , ∆¿ƒ¿ƒ«¬»»¿ƒ¿»∆≈ƒ∆»
˜Á„a35ÌL ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰˜Â ÏÈÚB‰ ‰Ê È¯‰ - ¿…«¬≈∆ƒ¿»»¿≈ƒ»¿»»

Ïk da ‡e‰ ·ÈÁ¯‰Â ,˜Á„a da ÌÈÒÎ eÈ‰Â ,‰ˆ¯tƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ»¿…«¿ƒ¿ƒ»»
.‰˜Â ÏÈÚB‰ È¯‰ - ÁÂ¯a ÒÎ ‡ˆÓpL „Ú ‡e‰L∆«∆ƒ¿»ƒ¿»¿∆«¬≈ƒ¿»»

גדר.32) שם.34)בהרחבה.33)עשיית המימרא לשון
היינו, הכרחי, הוא זה שתנאי רבינו בדברי מפרש הטור
מפרש  והכסףֿמשנה טפחים, לעשרה עד הגדר את שישלים
אלא  עולים שאין עשרה, עד משלים שאם הוא שרגיל
אלא  עולים אין מעשרה בפחות אם הדין והוא בדוחק,

שקנה. - הוא 35)בדוחק השינוי שהרי שהוא" ה"כל וזהו
בקושי, כי אם לעלות, יכולים עוד עכשיו שגם קטן,

חזקה. לקניין מספיק זה זאת ובכל מעטה, היא והתועלת

.·ÈÌÈn‰ Ba ¯aÁL ÔB‚k ,ÏÈÚB‰Â ¯B¯ˆ Ô˙»«¿¿ƒ¿∆ƒ≈««ƒ
‰„OÏ36Á˙tL ÔB‚k ,ÏÈÚB‰Â ¯B¯ˆ ÏË B‡ , «»∆»«¿¿ƒ¿∆»«

B˙ÏÈËa37Ïk ÔÎÂ .‰˜ ‰Ê È¯‰ - ‰„OÏ ÌÈn‰ ƒ¿ƒ»««ƒ«»∆¬≈∆»»¿≈…
‰Êa ‡ˆBik38. «≈»∆

בשדה.36) המים נשארו זה ידי נטילה 37)שעל ידי שעל
לשדה. המים נכנסים שמביא 38)זו דווקא, בזה כיוצא

צרור  נטל או צרור נתן אם אבל לשדה, המועילים המים
לשדה  תועלת הבאת כאן שאין במים, השדה שטיפת למנוע

משנה). (מגיד קנה לא - הפסד מניעת אלא

.‚È¯ÎBn‰39BÏ d˙pL B‡ ,e‰„O „ˆa B¯·ÁÏ ‰„O «≈»∆«¬≈¿«»≈∆¿»»
LcL ÔÂÈk - ‰zÓa40˙B„O‰ ÈzL ÔÈaL ¯ˆn‰ ˙‡ ¿«»»≈»∆»∆«∆∆∆≈¿≈«»

da CÏ‰ Ì‡ Ï·‡ .‰˜ ˙Á‡ ‰„Ok Ô‰ÈzL eOÚÂ¿«¬¿≈∆¿»∆««»»¬»ƒ»«»
Ì‡Â .ÌeÏk ÏÈÚBÓ ‰Ê Cel‰ ÔÈ‡ - daÁ¯Ïe dk¯‡Ï¿»¿»¿»¿»≈ƒ∆ƒ¿¿ƒ
Cel‰Ï ‰OÚÂ ÏÈ‡B‰ - BÏ ¯ÎÓ ÌÈÓ¯k ÏL ÏÈ·L¿ƒ∆¿»ƒ»«ƒ¿«¬»¿ƒ

.Cel‰a ‰»̃»¿ƒ

אמצרי"39) דייש מכי חזקה הוואי "מאימת ט. קמא בבא
שם. הרי"ף עד כלומר 40)וכפירוש אדמה, ברגבי הפך ,

בין  אשר הגבול הוא המצר, של השטח את שהשווה
השדות  שני הפכו כך ומתוך השדות, של זה עם השדות,

אחד. שדה

.„ÈBÎel‰a ‰˜iL C¯c‰ ·Á¯ ¯eÚL ‰nÎÂ41Ì‡ ? ¿«»ƒ…««∆∆∆ƒ¿∆¿ƒƒ
˙BˆÈÁÓa ÌiÒÓ ‰È‰42ÁÈpÈÂ Ï‚¯ dÈa‚iL È„k ‰˜ - »»¿À»ƒ¿ƒ»»¿≈∆«¿ƒ«∆∆¿«ƒ«

dcˆa Ï‚¯43È„k ·Á¯a ‰˜ - ˙BˆÈÁÓ ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â ; ∆∆¿ƒ»¿ƒ≈»¿ƒ»»»…«¿≈
ÌÈ‚È¯O ÏL ‰ÏÈ·Á BL‡¯ ÏÚ ‰È‰zL44da ·qÈÂ45. ∆ƒ¿∆«…¬ƒ»∆»ƒƒ¿ƒ…»

רוחב 41) במידת שביל במוכר שהמדובר מפרשים יש
ההילוך, קניין של לתקפו בנוגע היא והשאלה מסויימת,
כל  הוא קונה שהוא כל שבמעשה אחרת חזקה שלעומת
המרוחקות  אחרות שדות וגם ח), הלכה (למעלה השדה
שהרי  קלוש, קניין שהוא הילוך - י"ט) הלכה (להלן ממנה
אינו  י"ג), הלכה (בסמוך בשביל אלא בשדה מועיל אינו
משנה  (מגיד להן מחוצה ולא המחיצות בתוך אלא מועיל
מפרשים  ויש משנה). ולחם משנה כסף השני, בפירוש
והשאלה  רחבו, כמה פירש ולא סתם שביל במוכר שמדובר
המוכר  של דעתם הייתה מה אלא הקניין, של בתקפו אינה

בפירוש  משנה (מגיד השביל של לרחבו בנוגע והקונה
מהוות 42)הראשון). המחיצות הראשון, הפירוש לפי

יש  אם השני, הפירוש ולפי ההילוך, לקניין וגבול הפסק
שבין  לשטח והסכים הלוקח אותן ראה הרי מחיצות

משנה). (מגיד פרסות 43)המחיצות שתי אורך היינו
ענבים.44)רגליים. מצד 45)זמורות החבילה את יעביר

שני. לצד גופו של אחד

.ÂË‰˙È‰46ÁÈÁˆ Ú˜¯w‰47¯„‚ ‡Ï da ÔÈ‡L ,ÚÏÒ »¿»««¿«¿ƒ«∆«∆≈»…»≈
‰ÚÈ¯Ê ˙a dÈ‡Â ,‰ˆ¯t ‡ÏÂ48‰BwL ‰˜ÊÁ‰ È¯‰ - ¿…ƒ¿»¿≈»«¿ƒ»¬≈«¬»»∆∆

‡ˆBiÎÂ ÌL ‰Ó‰a ˙„ÓÚ‰ B‡ ˙B¯t ˙ÁÈËL ,d˙B‡»¿ƒ«≈«¬»«¿≈»»¿«≈
LÈÓLz‰ ¯‡MÓ ‰Êa49. »∆ƒ¿»««¿ƒ

(46- יקנה? במה טרשים) (=ארץ "צונמא כט: בתרא בבא
ומשטחא  בתוכה) בהמות (=בהעמדת חיותא בה באוקומי
אחרים  למפרשים ובניגוד בה)" פירות (ושטיחת פירי בה
שנים  שלוש חזקת כלומר ראיה, בחזקת מדובר שכאן
שכאן  רבינו מפרש - הקרקע את לו שמכר ראייה המשמשת

קניין. בחזקת הוא 48)יבש.47)מדובר גדר שהרי
זריעה  וגם יא), הלכה (למעלה פרצה הרחבת כן וכמו חזקה,

טז). הלכה (להלן קניין חזקת היא 49)היא רבינו שיטת
היא  מהשדה, הלוקח הנאת כלומר, פירות, אכילת שאף
שעשה  מפני קנהו החצר את שהנועל שכשם חזקה, קניין
שנהג  להנאתו בחצר המשתמש כן כמו בעלים, מעשה בו
מהלכות  ב' ובפרק משנה). (מגיד קנהו - בעלים כמנהג בו
אלא  קניין פירות אכילת שאין רבינו מפרש ב' הלכה זכייה
קונה  אינו ההפקר מן בה הזוכה אבל מחבירו קרקע בקונה
לפי  נז. בתרא בבא מהגמרא ומקורו פירות, אכילת ידי על
בקונה  אף קניין אינה פירות שאכילת אומרים ויש פירושו.

ועוד). (ראב"ד מחבירו קרקע

.ÊËdÚ¯Êe Á˜Bl‰ da ÒÎÂ ,B¯·ÁÏ ‰„O ¯ÎBn‰«≈»∆«¬≈¿ƒ¿«»«≈«¿»»
d¯ B‡50B¯ÓÊ B‡ ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t ÛÒ‡L B‡ ,51ÏÎÂ , »»∆»«≈»ƒ»¿»¿…

,˜ÈÊÁ‰ È¯‰L ,‰˜ ‰Ê È¯‰ - el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBik«≈ƒ¿»ƒ≈¬≈∆»»∆¬≈∆¡ƒ
¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡ÂÛÒ‡ Ì‡ ÔÎÂ .Ba52¯ÎBn‰ ¿≈∆»≈∆»«¬…¿≈ƒ»««≈

;‰˜ÊÁa „iÓ Á˜BÏ ‰˜ - Á˜BlÏ Ô˙Â ˙B¯t ÏL ÏÒ«∆≈¿»««≈«»»≈«ƒ»«¬»»
¯eÓb ÔÈ˜ BÊ ‰„O BÏ ‰˜‰L BzÚ„ ‰l‚ È¯‰L∆¬≈ƒ»«¿∆ƒ¿»»∆ƒ¿»»

.BlL ‰È˙B¯t eOÚÂ¿«¬≈∆»∆

אותה.50) את 51)חרש לחזק מסויימים ענפים כרת
שנים 52)הנשארים. ג' חזקת בעניין לה: בתרא בבא

ט), הלכה ונטען טוען מהלכות י"א פרק ברמב"ם (והובא
קניין. לחזקת הדין שהוא רבינו וסובר

.ÊÈÌ"ekÚ‰53‰˜ÊÁa ‰B˜ BÈ‡54‡e‰ ¯ËLa ‡l‡ , »«≈∆«¬»»∆»ƒ¿»
˙ÓÁÓ ‡a‰ Ï‡¯OÈÂ .ÛÒk‰ ˙È˙ ÌÚ ‰BwL∆∆ƒ¿ƒ««∆∆¿ƒ¿»≈«»≈¬«

Ì"ekÚ‰55‡l‡ ‰B˜ BÈ‡Â ,Ì"ekÚk ‡e‰ È¯‰ - »«¬≈¿«¿≈∆∆»
¯ËLa56. ƒ¿»

שלוש 53) בחזקת בין מדובר שם גם רבינו ולדעת שם.
טוען  מהלכות י"ד בפרק (ראה קניין בחזקת ובין שנים

ה). הלכה יוכלו 54)ונטען ואם זרוע, בעלי הם שהגויים
אלימות, מתוך זאת יעשו שמא שטר, בלי בחזקה לקנות
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קסז dxikn zekld - oipw xtq - lel` 'h ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שכיח  לא האי כולי שטר, לו לכתוב הקונה להכריח אבל
משנה). הגוי.55)(מגיד מן הקונה מפני 56)כלומר,

יערער  בוודאי שטר כתב שלא זמן וכל אנס, הוא גוי שסתם
לו  שיכתוב עד דעתו סומך אינו הלוקח כן ואם המקח על

משנה). (כסף שטר

.ÊÈB‡ ‰˜Â ,Ú˜¯wk ‡e‰ È¯‰ - Ú˜¯wÏ ¯aÁÓ‰ Ïk»«¿À»««¿«¬≈««¿«¿ƒ¿∆
,Ú˜¯wÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ Ì‡Â .‰˜ÊÁ· B‡ ¯ËL· B‡ ÛÒÎ·¿∆∆ƒ¿»«¬»»¿ƒ≈»ƒ««¿«

¯ˆaÏ ˙B„ÓBÚ‰ ÌÈ·Ú ÔB‚k57ÔÈÏËÏhÓk ‰Ê È¯‰ - ¿¬»ƒ»¿ƒ»≈¬≈∆¿ƒ«¿¿ƒ
.‰‡B‡ Ô‰Ï LÈÂ ,ÔÈ˜Ï¿ƒ¿»¿≈»∆»»

שומ 57) אין בדיני ב) הלכה שכירות מהלכות ב (פרק רים
סתם: ואומר צריך, לא או לקרקע צריך בין מבדיל רבינו
גדול  וחילוק כקרקע" הם להיבצר העומדים ענבים "אפילו
לבצרם, מנת על הפירות את קונה שהלוקח ביניהם, יש
בצורים, כבר כאילו הם הרי לבצירה עומדים שהם וכיוון
דמי", כתלוש לתלוש העומד "כל הידוע: לכלל ובהתאם
הפירות, את לבצור ולא לשמור הוא שתפקידו השומר אבל
נחשבים  אינם השומר, בידי לבצירה עומדים אינם אם -
של  רבו מגאש הלוי ר"י בשם משנה (כסף כבר כבצורים

רבינו).

.ÁÈCk ,‰˜ÊÁ·e ¯ËLa ÛÒÎa ‰˜ Ú˜¯w‰L ÌLk¿≈∆««¿«ƒ¿∆¿∆∆ƒ¿»«¬»»»
Bc·Ï ÛÒÎa ‰˜ Ú˜¯w‰ ˙e¯ÈÎO58Bc·Ï ¯ËLa B‡ ¿ƒ««¿«ƒ¿∆¿∆∆¿«ƒ¿»¿«

.Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ,‰˜ÊÁ· B‡«¬»»¿≈∆»≈∆»«¬…

את 58) להרכיב צורך ואין לבדו קניין כל מספיק בשכירות
של  דעתם וסמכה מוגבל לזמן אלא שאינה מפני שניהם,
סימן  יוסף בית (ראה שהוא קניין באיזה והמשכיר השוכר

וכשם). המתחיל דיבור קצה

.ËÈ- ˙BÈ„Ó ¯OÚa ˙B„O ¯OÚ B¯·ÁÏ ¯ÎBn‰«≈«¬≈∆∆»¿∆∆¿ƒ
Ôlk ‰˜ Ô‰Ó ˙Á‡a ˜ÈÊÁ‰L ÔÂÈk59‰˙È‰ elÙ‡Â . ≈»∆∆¡ƒ¿««≈∆»»À»«¬ƒ»¿»

‰ÏeˆÓ ˙ÈM‰Â dB·b ¯‰ Ô‰Ó ˙Á‡60È¯‰L , ««≈∆«»«¿«≈ƒ¿»∆¬≈
ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ ,BÊ ÏL LÈÓLz dÈ‡ BÊ ÏL LÈÓLz«¿ƒ∆≈»«¿ƒ∆««ƒ≈

.¯‡M‰ ‰˜ Ô‰Ó ˙Á‡a ˜ÈÊÁ‰L ÔÂÈk≈»∆∆¡ƒ¿««≈∆»»«¿»

(שם:),59) הוא" חד דארעא "שסדנא מפני כז, קידושין
הוא. אחד הקרקע חיבור עמק.60)כלומר

.ÎÔlk ÈÓc Ô˙pL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na61Ì‡ Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ∆»«¿≈À»¬»ƒ
ÂÈ˙BÚÓ „‚k ‡l‡ ‰˜ ‡Ï - Ôlk ÈÓc Ô˙ ‡Ï62. …»«¿≈À»…»»∆»¿∆∆¿»

ÔÎÂ .Ôlk ‰˜ - ‰zÓa Ïk‰ eÈ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»«…¿«»»»»À»¿≈
˙e¯ÈÎOa63Ïk Ôlk ‰˜ Ô‰Ó ˙Á‡a ˜ÈÊÁ‰L ÔÂÈk , ƒ¿ƒ≈»∆∆¡ƒ¿««≈∆»»À»»

Ô˙ˆ˜Óe ¯ÎÓa ˙BÚ˜¯w‰ ˙ˆ˜Ó eÈ‰ .˙e¯ÈÎO‰ ÔÓÊ¿««¿ƒ»ƒ¿»««¿»¿∆∆ƒ¿»»
ÔÈa ‰¯ÈÎna ÔÈa ˜ÈÊÁ‰L ÔÂÈk - ˙e¯ÈÎOaƒ¿ƒ≈»∆∆¡ƒ≈«¿ƒ»≈

˙e¯ÈÎOa64Ïk‰ ‰˜65. «¿ƒ»»«…

קונים 61) אין שאז השטר, את שכותבים במקום ומדובר
פי  על ואף השטר, במקום כאן באה והחזקה בלבד, בכסף
ובלי  כסף בלי מועילה שחזקה ח'): (הלכה למעלה שאמרנו
באחת  אלא השדות בכל חזקה עושה שאינו מכיוון - שטר,
השדות. כל דמי נתן אם אלא מועילה אינה בלבד, מהן

שאם 62) מעותיו, ותובע ונכנס יוצא כשאינו [והמדובר

ח  פרק (להלן מעותיו כנגד אפילו קונה אינו מעותיו, תובע
כאן]. משנה במגיד וראה א) ב 63)הלכה פרק תוספתא

מפני  והטעם מעות, נתינת בלי אף וכנראה בתרא. דבבא
דמי  חיוב כלומר, לבסוף, אלא משתלמת אינה ששכירות

משנה). (כסף השימוש אחרי הוא בין 64)שכירות כלומר,
התוספתא). בלשון משנה (מגיד בשכורה בין במכורה

במכר.65) שהם הקרקעות דמי נתן אם ודווקא

á"ôùú'ä ìåìà 'è éðù íåé

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
בדינם,1) לקרקעות שהוקשו העבדים קניית דיני בו נתבארו

תנועה  להם שיש לעבדים דומה שהיא הבהמה קניית ודיני
רצונית.

.‡Ú˜¯˜k ‡e‰ È¯‰ - ÈÚk „·Ú2‰i˜Ï3‰˜Â , ∆∆¿«¬ƒ¬≈¿«¿«ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»
ÛÒÎa4B‡ ¯ËL·e5‰˜ÊÁ·6. ¿∆∆ƒ¿»«¬»»

מו)2) כה, (ויקרא בעבדים שנאמר ממה כב: קידושין
לשדה  הכתוב הקישם אחוזה", לרשת - אותם "והתנחלתם
כן. עבדים ואף ובחזקה, ובשטר בכסף הנקנית אחוזה

למעט 3) לא אבל בקרקע, כמו קנינים לו לרבות [כלומר,
להלן]. ראה המטלטלין. קניני שם.4)ממנו משנה,

"בחזקה"5) לפני הבאה "או", ממלת מדייק הכסףֿמשנה
כסף  הקנינים: ששאר בזמן בו לחוד, קונה שחזקה בלבד,
שטר, כתיבת של נוהג שקיים במקום יחד, רק קונים ושטר

קרקע. בקנין ה"ח בפ"א למעלה שכתבנו [חוץ 6)וכמו
ישנם  לקרקע, העבד דומה שבהם האלה, הקנינים משלשת
סודר  קנין והם: בהם, נקנים המטלטלין שגם קנינים שני עוד
וה"ד. ה"ג להלן משיכה, וקנין ה"ה, פ"ה להלן (=חליפין),
"עבד  מפורש: הרמב"ם כותב ה"ה עבדים מהלכות ובפ"ה
או  בשטר. או בכסף נקנה . . . דברים בחמשה נקנה כנעני
המשפט' ב'נתיבות וראה במשיכה". או בחליפין, או בחזקה,

כאן]. האזל' וב'אבן קצו, סימן

.·‰˜ÊÁ‰ ‡È‰ ‰Óe7Ô‰a LnzLiL ?ÌÈ„·Ú ÔÈ˜a «ƒ«¬»»¿ƒ¿«¬»ƒ∆ƒ¿«≈»∆
¯Èz‰ ?„ˆÈk .Ba¯ ÈÙa ÌÈ„·Úa ÔÈLnzLnL C¯„k¿∆∆∆ƒ¿«¿ƒ«¬»ƒƒ¿≈«≈«ƒƒ

BÏ8ÂÈÏk CÈÏB‰L B‡ ,BÏÚÓ BÏ ÏÈÚ‰L B‡ BÏÚÓƒ¿»∆ƒ¿ƒƒ¿»∆ƒ≈»
BËÈLÙ‰L B‡ ,ıÁ¯n‰ ˙È·Ï9BÎÒ B‡ ,10B„¯‚ B‡11 ¿≈«∆¿»∆ƒ¿ƒ»¿»

‰˜ - Ba¯ ˙‡ dÈa‚‰ B‡ ,BLÈaÏ‰ B‡12Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿ƒƒ¿ƒ«∆«»»¿≈ƒ
‰˜ - „·Ú‰ ˙‡ ·¯‰ dÈa‚‰13. ƒ¿ƒ«»«∆»∆∆»»

הרמב"ם 7) שדעת אףֿעלֿפי כב. בקידושין ברייתא
- והט"ז) הט"ו פ"א (למעלה כקרקע קונה פירות שאכילת
אין  כן, לא שאם בעבדים", שמשתמשין "כדרך כאן הדגיש
עושים  ופועל שכיר גם שהרי עבדו, שהוא היכר שום
פירותיה, כל כשנוטל קרקע בקנין מהֿשאיןֿכן מלאכתו,

(כסףֿמשנה). הבעלים שהוא הדבר את 8)ניכר רופף
נעלו. ממנו.9)שרוכי בגדיו את בשמן.10)הסיר

והשתמשות.12)במגרדת.11) חזקה מטעם אלה כל
"לא 13) שאמר: שמעון כרבי שם. קידושין הגבהה. מטעם

ויש  מקום". בכל קונה שהגבהה מהגבהה, גדולה חזקה תהא
(הראב"ד  בזה שמעון רבי על חכמים נחלקו שלא אומרים:
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

dxiknקסח zekld - oipw xtq - lel` 'h ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שמעון  ר' אמר לו, רבו "הגביהו שם שגרס הרמב"ם, לדעת
לא  לו רבו "הגביהו שלפנינו: הספרים כנוסחת ולא כו'",
חכמים  עליו חולקים שלפי"ז כו'" שמעון רבי אמר קנאו,

שמעון). רבי על

.‚BÙ˜z14˜ ÌÈ„·Ú‰L ;‰˜ - BÏˆ‡ B‡È·‰ÂÔÈ ¿»∆¡ƒ∆¿»»∆»¬»ƒƒ¿ƒ
BÊk ‰ÎÈLÓa15B‡ ,BÏˆ‡ ‡·e „·ÚÏ ‡¯˜ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿ƒ»»¬»ƒ»»»∆∆»∆¿

CÏ‰Â ,'Á˜Bl‰ Ïˆ‡ CÏ' ÔBL‡¯‰ Ba¯ BÏ ¯Ó‡L∆»««»ƒ≈≈∆«≈«¿»«
‰˜ ‡Ï - BÏˆ‡16B‡ ‰ÙÈ˜˙a epÎLÓiL „Ú , ∆¿…»»«∆ƒ¿¿∆ƒ¿ƒ»

˜ÈÊÁ‰ Ì‡Â .e¯‡aL BÓk ,Ba LnzLiL17‡lL Ba ∆ƒ¿«≈¿∆≈«¿¿ƒ∆¡ƒ∆…
'‰˜e ˜fÁ CÏ' BÏ ¯Ó‡iL CÈ¯ˆ - ·¯‰ ÈÙa18. ƒ¿≈»«»ƒ∆…«≈¬≈¿≈

שם.14) קידושין שמואל, של בתקיפה,15)מימרא שהיא
עבד. של דעת,16)בעלֿכרחו בן הוא שהעבד מפני
ביוזמתוֿהוא. גם 17)והולך זו הלכה התחיל רבינו

עיון. וצריך החזיק, רק הזכיר וכאן בחזקה, וגם  במשיכה
האזל'. ב'אבן ולהלן 18)וראה ה"ח, פ"א למעלה ראה

ה"ו.

.„‰Ó‰·k ‡e‰ È¯‰ - ÔË˜ „·Ú19B˙B‡ ÔÈB˜Â , ∆∆»»¬≈ƒ¿≈»¿ƒ
Ô‰a ÔÈBwL ÌÈ¯·„·e ‰Ó‰a‰ Ô‰a ÔÈBwL ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ∆ƒ»∆«¿≈»ƒ¿»ƒ∆ƒ»∆

ÌÈ„·Ú‰20‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰ÎÈLÓa ‰˜ CÎÈÙÏ . »¬»ƒ¿ƒ»ƒ¿∆ƒ¿ƒ»««ƒ∆…
.BÙ˜z¿»

דעת.19) בו שאין יוצא 20)לפי זה דין בחזקה. כלומר
זוטרא  שמר שם), (קידושין בגמרא המובאת העובדה מתוך
הקדים  הגר של מותו לפני ורגע אחד, חולה גר אצל ביקר
זה  היה - בגמרא אחת ולדעה חזקה, בקנין עבדו את לקנות

(מגידֿמשנה). קטן עבד

.‰‰ÎÈLÓa ˙È˜ ,‰qb ÔÈa ‰wc ÔÈa ,‰Ó‰a‰21. «¿≈»≈«»≈«»ƒ¿≈ƒ¿ƒ»
e‰eÎÈ¯ˆ‰ ‡Ï ,d˙B‡ dÈa‚‰Ï ¯LÙ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆∆¿»¿«¿ƒ«»…ƒ¿ƒ

dÈa‚‰Ï22˙ËaÁ˙nL ÈtÓ ,23- dÈa‚‰ Ì‡Â .ı¯‡a ¿«¿ƒ«ƒ¿≈∆ƒ¿«∆∆»»∆¿ƒƒ¿ƒ«
ÌB˜Ó ÏÎa ‰B˜ ‰‰a‚‰‰Â .‰˜24‰ÎÈLn‰ Ï·‡ . »»¿««¿»»»¿»»¬»«¿ƒ»

‡ËÓÒa ‡l‡ da ÔÈB˜ ÔÈ‡25,Ì‰ÈL ÏL ¯ˆÁa B‡ ≈ƒ»∆»¿ƒ¿»¿»≈∆¿≈∆
ÏL dÈ‡L ¯ˆÁa ‡ÏÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a da ÔÈB˜ ÔÈ‡Â¿≈ƒ»ƒ¿»«ƒ¿…¿»≈∆≈»∆

Ì‰ÈL26. ¿≈∆

במסירה 21) אבל כה:). (קידושין בברייתא חכמים כדעת
ממסירה, עדיף קנין היא שמשיכה מפני נקנות, אינן
(כסףֿמשנה). במסירה קונים אין במשיכה וכשאפשר

קונים 22) לא - בהגבהה שאפשר שבמקום הוא, והכלל
פו.). (בבאֿבתרא המילה:23)במשיכה פירוש זה

(שם:). מגביה 24)"דסרכא" שהוא והטעם: כב: קידושין
נקרא  בר"ה, עומד שהוא אפילו האדם, ביד שהוא ומה בידו,

ג). ס"ק קצז, (סמ"ע רשות 25)ברשותו יד על זוית קרן
ה"ט  ואבידה גזילה מהלכות בפי"ז (מגידֿמשנה הרבים

רש"י). פד:26)בשם בבאֿבתרא

.ÂCÈ¯ˆ ÔÈ‡ ?‰ÎÈLÓa ‰Ó‰a‰ ˙‡ ÔÈB˜ „ˆÈk≈«ƒ∆«¿≈»ƒ¿ƒ»≈»ƒ
‰ÎÏ‰Â ‰ÈÏÚ ·Î¯L B‡ ,‰ÎÏ‰Â dÎLÓ Ì‡ ¯ÓBÏ«ƒ¿»»¿»¿»∆»«»∆»¿»¿»

Ba27B‡ ,‰‡·e dÏ ‡¯˜ elÙ‡ ‡l‡ ;‰wL ,∆»»∆»¬ƒ»»»»»
dLÈk‰L28‰¯˜ÚL ÔÂÈk - ÂÈÙa ‰ˆ¯Â ÏwÓa29„È ∆ƒƒ»¿«≈¿»»¿»»≈»∆»¿»»

d‡˜ Ï‚¯Â30Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈÏÚa‰ ÈÙa CLÓiL ‡e‰Â . »∆∆¿»»¿∆ƒ¿…ƒ¿≈«¿»ƒ¬»ƒ
Ì„˜ BÏ ¯Ó‡iL CÈ¯ˆ - ÌÈÏÚa‰ ÈÙa ‡lL CLÓ»«∆…ƒ¿≈«¿»ƒ»ƒ∆…«…∆

'‰˜e CLÓ CÏ' CLÓiL31. ∆ƒ¿…≈¿…¿≈

וכן 27) ברגליו. אותה שידרבן מבלי הרכיבה, עצם עלֿידי
והוא  ברכיבה, קונה זה "הרי הפרק: בסוף להלן כתב
(עיי"ש  בסתם כתב ה"ז גזילה מהלכות ובפי"ז בו". שתהלך
קנין. זה אין כלל, הלכה לא אם אבל ח). הלכה בכ"מ
(ח: בבבאֿמציעא הסוגיא ע"פ כאן ולח"מ שם, כסףֿמשנה

אותה.28)ט.). מלא 29)הכה  שתלך צורך ואין כלומר,
כב:). (קדושין אחא ר' של תנאֿקמא וכדעת קומתה,
(להלן  כולה במשיכת אלא קונה אינו שבספינה ואףֿעלֿפי
יד  שעקרה כיון ללכת, שדרכם חיים בבעלי - ה"ג) ג פרק

עה:). (בבאֿבתרא כולה כמהלכת היא הרי כל 30)ורגל
שם. בברייתא ה"ג,31)זה למעלה וראה נב. בבאֿקמא

ה"ח. ופ"א

.Ê¯ÎBn‰32ÔÂÈk - ‰zÓa BÏ Ô˙pL B‡ B¯·ÁÏ ¯„Ú «≈≈∆«¬≈∆»«¿«»»≈»
˙ÈÎekLÓ BÏ ¯ÒnL33˙Îl‰Ó‰ ‰Ó‰a‰ ‡È‰ - ∆»««¿ƒƒ«¿≈»«¿«∆∆

¯„Ú‰ L‡¯a34CÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ‰È¯Á‡ ÌÈÎLÓ Ïk‰Â ¿…»≈∆¿«…ƒ¿»ƒ«¬∆»≈»ƒ
ÈÓk BÊ ‰Ó‰a ˙¯ÈÒnL ;'‰˜e CLÓ' BÏ ¯ÓBÏ«¿…¿≈∆¿ƒ«¿≈»¿ƒ
¯„Ú‰ BÏ CLnL ÔÂÈÎÂ .'‰˜e CLÓ CÏ' BÏ ¯Ó‡L∆»«≈¿…¿≈¿≈»∆»«»≈∆

‰˜35.ÂÈÙa ‡lL CLnL Èt ÏÚ Û‡Â , »»¿««ƒ∆»«∆…¿»»

תלויים 33)שם.32) הקנין שדרכי הראבי"ה מציין מכאן
המקום. באותו הכלכלה בחיי הקיים רבי 34)בנוהג כדעת

שם. קונה 35)יעקב אינו לחוד המשכוכית במשיכת אבל
סק"ט). קצז, (סמ"ע

.Á'‰˜˙Â CLÓ' B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰36,'‰˜˙Â ˜fÁ' B‡ »≈«¬≈¿…¿ƒ¿∆¬≈¿ƒ¿∆
‡Ï - ˜ÈÊÁ‰L B‡ CLÓe CÏ‰Â ,el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ¿«≈ƒ¿»ƒ≈¿»«»«∆∆¡ƒ…

‡a‰Ï ‰˜z ÚÓLnL ;‰˜37.BÏ ‰˜‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ , »»∆«¿«ƒ¿∆¿«»«¬«ƒ…ƒ¿»
'‰˜e ˜fÁ CÏ' BÏ ¯ÓBÏ Ô˙Bp‰ B‡ ¯ÎBn‰ CÈ¯ˆ ‡l‡∆»»ƒ«≈«≈«≈¬≈¿≈
ÔÚÓLnL ,el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,'‰˜e CLÓ' B‡¿…¿≈¿«≈ƒ¿»ƒ≈∆«¿»»

.˜ÈÊÁÈ B‡ CLÓiL ˙Úa ‰zÚ ‰˜iL∆ƒ¿∆«»¿≈∆ƒ¿…«¬ƒ

עתיד.36) שאמרו 37)לשון ממה רבינו, לדברי אסמכתא
לחבירו: האומר אלעזר, רבי "בעי ט:): מציעא (בבא בגמרא
אמר  מי לקנות, מהו. שעליה, כלים לקנות זו בהמה משוך
לא  ו"לקנות" "קני", דוקא לו לומר שצריך הרי קני?" ליה
מועיל  לא ש"ותקנה" והואֿהדין שם). ברש"י (ועיין מועיל
רבינו  על השיג והראב"ד ומ"מ) עוז (מגדל הטעם מאותו

לחםֿמשנה. ועיין בזה,

.Ë‡l‡ ‰˜˙ ‡ÏÂ BÊ ‰¯t CLÓ' B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈¿…»»¿…ƒ¿∆∆»
‰˜ ‡Ï - CLÓe ,'ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï38¯Ó‡ Ì‡Â . ¿««¿ƒ»«…»»¿ƒ»«

‰˜ - 'ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ïe ÂLÎÚÓ ‰˜' BÏ39, ¿≈≈«¿»¿««¿ƒ»»
Ì‚‡a ˙„ÓBÚ ‰˙È‰ elÙ‡Â40ÌÈLÏL ÌBÈa41‰fL . «¬ƒ»¿»∆∆«¬«¿¿ƒ∆∆

È‡z ÏÚ ‰zÚÓ B˙B‡ ‰˜‰L ÈÓk42È‡z‰ ‰OÚ . ¿ƒ∆ƒ¿»≈«»«¿««¬»«¿«
¯ÓB‡‰ ÏÎÂ .ÔÈw‰ Ìi˜˙ -43¯ÓB‡k - '˙Ó ÏÚ' ƒ¿«≈«ƒ¿»¿»»≈«¿»¿≈

.ÈÓc 'ÂLÎÚÓ'≈«¿»»≈

שפעולת 38) לפי יוחנן. ר' בשם רבין מימרת פב. כתובות
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קסט dxikn zekld - oipw xtq - lel` 'i iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שיקנה  המוכר של רצונו היה לא הרי ואז מיד, היתה הקנין
היתה  לא שלשים, אחרי דהיינו הקנין, תחולת ובעת הלוקח.
מתבטלת, שהיא במשיכה, אלא אינו זה וכל קנין. פעולת
אע"פ  - יום, שלשים לאחר ומקדשה לאשה כסף הנותן אבל
(פ"ז  יום שלשים לאחר מקודשת היא הרי המעות, שנתאכלו
היא  חייבת תתקדש לא אם שהרי - ה"י) אישות מהלכות
בעין  הכסף כאילו דומה זה והרי הכסף, את לו להחזיר
ומ"מ. ראב"ד ועיין הא), ד"ה שם לכתובות (תוס'

וכפירוש 39) יוחנן, רבי בשם דימי רב מימרת שם, כתובות
שם. של 40)הגמרא שאינה רשות והוא מרעה, מקום

ויכול  דוקא, לאו הוא ש"אגם" המגידֿמשנה וכתב הלוקח.
הוא  ש"מעכשיו" רבינו דעת שהרי הרבים, רשות גם להיות
ועיין  השלשים. לכשיעברו מעכשיו קנויה והיא תנאי,

ומשנהֿלמלך. ולחםֿמשנה היה 41)כסףֿמשנה נכון
הגירסא  וכן ל'", "לאחר זהו שהרי ל"א" "ביום להגיה

הראב"ד. מכירה,42)בהשגת בדיני שכאן, אףֿעלֿפי
תנאי, הוא שלשים" ולאחר "מעכשיו זה שביטוי רבינו פסק
שהוא  פסק הי"ב), אישות מהלכות (פ"ז קידושין בדיני -
איש  באשת שיש חומר מחמת חזרה, ספק תנאי ספק

במס'43)(לחםֿמשנה). מקומות בכמה ומובא ידוע, כלל
וקידושין. גיטין

.ÈB¯·ÁÏ ‰Ó‰a ¯ÎBn‰44¯Ó‡Â ,‰zÓa BÏ d˙ B‡ «≈¿≈»«¬≈¿»»¿«»»¿»«
d˙B‡ ‰˜'45B‡ CLÓ Ì‡ :'ÔÈB˜ Ì„‡ ÈaL C¯„k ¿≈»¿∆∆∆¿≈»»ƒƒ»«

d˜ - d‰Èa‚‰46- ‰„Oa Ì‡ :‰ÈÏÚ ·Î¯ Ì‡ Ï·‡ ; ƒ¿ƒ»»»¬»ƒ»«»∆»ƒ«»∆
Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡L ÈÙÏ ;d˜ ‡Ï - ¯ÈÚa Ì‡Â ,d»̃»¿ƒ»ƒ…»»¿ƒ∆≈∆∆¿≈»»
Bk¯cL ,·eLÁ Ì„‡ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .¯ÈÚa ·k¯Ïƒ¿…»ƒ¿ƒ»ƒ»»»»»∆«¿

ÏÊÏÊÓ Ì„‡ B‡ ,¯ÈÚa ·k¯Ï47˜Ó BÈ‡L ,¯˙BÈa„Èt ƒ¿…»ƒ»»¿À¿»¿≈∆≈«¿ƒ
Ïec‚a ÔÈÏtËÓ‰ ÔB‚k ,·ÎB¯ ¯ÈÚa BÎel‰ ÏÚ«ƒ»ƒ≈¿«¿«¿ƒ¿ƒ

‰M‡ ‰˙È‰L B‡ ,ÌÈ„·Ú‰ B‡ ˙BÓ‰a‰48‰È‰L B‡ , «¿≈»¬»ƒ∆»¿»ƒ»∆»»
ÌL ÔÈÒ¯Bc ÌÈa¯‰L ÌÈa¯‰ ˙eL¯a49‰B˜ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿»«ƒ∆»«ƒ¿ƒ»¬≈∆∆

Ba Cl‰zL ‡e‰Â .‰·ÈÎ¯a50. ƒ¿ƒ»¿∆¿«≈

ט.44) אבל 45)בבאֿמציעא מפורש, תנאי שהתנה ודוקא
שם. הגמרא מסקנת הרכיבה. קנין בדרכי הפרש אין - בסתם

אדם.46) בני דרך שדרכו 47)שזהו ערך, פחות אדם
(רש"י  צנוע" שאינו "לפי דוחק בלא אף כל, לעיני לרכב

ממנה"48)שם). תנתק פן הבהמה, לאחוז כח בה "שאין
רכיבה  עלֿידי להחזיקה מעדיפה והיא כלומר (רש"י),
וראה  (לבוש), רוכבת היא - רוכבות שהנשים [ובמקום

וג:]. ג. פן 49)בפסחים להנהיג, ולא שם לרכוב "דדרך
ומה  שם). (רש"י בהמתו" לבין בינו דרכים עוברי יפסקו
ה"ג) פ"ד (להלן הרבים ברשות קונה אינה משיכה שאמרו
ניתנה  שלא בזה, וכיוצא פירות של במטען אלא אינו זה -
משאות. לגרירת ולא אדם, בני להליכת אלא הרבים רשות
כשם  הבהמה, על ברכיבה בה לעבור רשות יש אבל
זו, רכיבה עלֿידי אותה קונה ולפיכך ברגל, בה שעוברים

ב. ס"ק קצז, סימן החושן' ב'קצות מספיקה 50)וראה לא
למעלה  ראה עלֿידו, הולכת אלאֿאםֿכן לבדה, הרכיבה

ו. הלכה

á"ôùú'ä ìåìà 'é éùéìù íåé

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
עם 1) וקנייתן לבדן המטלטלין קניית מיני בו נתבארו

הבהמה  וקניית כאחד והקרקע העבדים וקניית הקרקע
דינו. מה לקרקע המחובר וקניית כאחד והמטלטלין

.‡‰Ó‰a‰ „Á‡2ÔÈ˜ ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡L „Á‡Â ∆»«¿≈»¿∆»¿»«ƒ«¿¿ƒƒ¿ƒ
ÔÈ‡Â ,‰˜ ˙BÚn‰ ˙‡ Ô˙pMÓe ,‰¯Bz ÔÈc ˙BÚÓa¿»ƒ»ƒ∆»«∆«»»»¿≈

ewz ÌÈÓÎÁ Ï·‡ .Ba ¯ÊÁÏ ÏÎeÈ Ô‰Ó „Á‡3‡lL ∆»≈∆««¬…¬»¬»ƒƒ¿∆…
¯·c ˙ÎÈLÓa B‡ ,‰‰a‚‰a ‡l‡ ÔÈÏËÏhn‰ ewÈƒ»«ƒ«¿¿ƒ∆»¿«¿»»ƒ¿ƒ«»»

dÈa‚‰Ï Bk¯c ÔÈ‡L4. ∆≈«¿¿«¿ƒ

מקל2ֿ) זה דבר [ולמדים יוחנן. כרבי מז: בבאֿמציעא
- יד:) (קידושין עברי כעבד במעות, קונה גופו אם וחומר:
ברמב"ן  וראה ורי"ף, חננאל (רבינו כלֿשכן לא ממונו
יג. בבכורות זה קלֿוחומר ומקור שם. בב"מ ונ"י ורשב"א
ולומר: הקלֿוחומר לדחות ואין מגוי). ישראל קניית בדין
גופו  שקונה כשם ממונו, יקנה בשטר אפילו כן, אם
בבאֿקמא  – שטר בני אינם מטלטלין שהרי שם), (קידושין
מעין  ק"ו על יג. בבכורות שהקשו שמה לומר (וצריך עט:
מחזקה  הקושיא שעיקר - וחזקה" שטר אפילו כן "אם זה
וכאן  כנ"ל), שטר בני אינם מטלטלין שהרי משטר, (ולא
עברי  עבד שהרי כן, להקשות שייך לא מישראל" ב"ישראל
מגוי  ישראל ולומר: לדחות אין וגם בחזקה). נקנה אינו
כב:) (קידושין כנעני כעבד בכסף גוי של גופו שקונה יוכיח,
(בכורות  יוחנן רבי לדעת במשיכה, אלא קונה אינו וממונו
במשיכה  גם קונה מגוי שישראל הרמב"ם דעת שהרי יג:),
ועיין  יד, הלכה ומתנה זכיה מהלכות א (פרק במעות וגם
אחר  מקור נתן מו:) (בבאֿמציעא ורש"י במגידֿמשנה). שם
'תוספות' ועיין תורה, דבר קונות שמעות יוחנן רבי לדעת

דבר]. ד"ה יג: ה.3)בכורות הלכה להלן ראה - הטעם
אינו 4) להגביה שדרכו דבר וכל ממשיכה, עדיפה הגבהה כי

כדלהלן. בהגבהה אלא נקנה

.·?„ˆÈk5,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÔzLÙ B‡ ÌÈˆÚ ıa˜Ó‰ ≈««¿«≈≈ƒƒ¿»¿«≈»∆
ÔBÚË Ô‰Ó ‰OÚÂ6BÈ‡ - B‰Èa‚‰Ï ¯LÙ‡ È‡L ÏB„b ¿»»≈∆¿»∆ƒ∆¿»¿«¿ƒ≈

„‚‡‰ ¯Èz‰Ï ¯LÙ‡ È¯‰L ;‰ÎÈLÓa ‰˜ƒ¿∆ƒ¿ƒ»∆¬≈∆¿»¿«ƒ»∆∆
ıÚ ıÚ B‰Èa‚‰Ïe7‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«¿ƒ≈≈¿≈…«≈»∆¬»ƒ»»

ÌÈ„˜L ÏL B‡ ÔÈÏtÏt ÏL B‡ ÌÈÊB‚‡ ÏL ÔBÚË¿∆¡ƒ∆ƒ¿¿ƒ∆¿≈ƒ
B‰Èa‚‰Ï ÏÎeÈ „Á‡ ÔÈ‡L ÏB„‚ ‰È‰Â ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿»»»∆≈∆»«¿«¿ƒ

‰ÎÈLÓa ‰˜ ‰Ê È¯‰ -8,„¯t˙È - B¯ÈzÈ Ì‡L ; ¬≈∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ»∆ƒ«ƒƒ¿»≈
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÏB„b Á¯Ë Ba BÏ ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆…«»¿≈…«≈»∆

פו.5) חבילה.6)בבאֿבתרא "הלוקח 7)משא, שם:
למקום  זה ממקום שיטלטלנו עד קנה לא מחבירו פשתן
רברבי  בשליפי אפילו שהמדובר שם: ואמרו אחר".
דמשתמיט". פשתן "דשאני משום גדולות) (=במשאות
להוציאם  (=אפשר חדא חדא דמשמטינהו אפשר "כלומר,
מדברים  הם] [והרי אותם) (=ומגביהים ומגביהנו אחד) אחד
של  רבו אבןֿמיגש, הלוי יוסף (רבינו להגביה" שדרכם

שם). בפירושו פירות 8)רבינו "המוכר שם: בבאֿבתרא
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בשליפי  והמדובר (=קונה)". קני מדד ולא משך לחבירו,
רברבי.

.‚d‰Èa‚‰Ï ¯LÙ‡ È‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰ÈÙq‰9LÈÂ , «¿ƒ»ƒ¿ƒ∆¿»¿«¿ƒ»¿≈
ÌÈa¯Ï ‡l‡ ˙ÎLÓ dÈ‡Â ,ÏB„b Á¯Ë d˙ÎÈLÓa10 ƒ¿ƒ»»…«»¿≈»ƒ¿∆∆∆»¿«ƒ

‰ÎÈLÓ ‰eÎÈ¯ˆ‰ ‡Ï -11‰¯ÈÒÓa ˙È˜ ‡l‡ ,12ÔÎÂ . …ƒ¿ƒ»¿ƒ»∆»ƒ¿≈ƒ¿ƒ»¿≈
‰Êa ‡ˆBik Ïk13CLÓ CÏ' ¯ÎBn‰ BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â . …«≈»∆¿ƒ»««≈≈¿…

‰pÎLÓiL „Ú ‰ÈÙq‰ ‰B˜ BÈ‡ - '‰˜e14dlk15 ¿≈≈∆«¿ƒ»«∆ƒ¿¿∆»À»
Ba ‰˙È‰L ÌB˜n‰ ÏkÓ ‰p‡ÈˆBÈÂ16„Èt˜‰ È¯‰L ;17 ¿ƒ∆»ƒ»«»∆»¿»∆¬≈ƒ¿ƒ

.‰ÎÈLÓa ‡l‡ ‰Ê ‰˜È ‡lL ¯ÎBn‰«≈∆…ƒ¿∆∆∆»ƒ¿ƒ»

כובדה.9) (כסף10ֿ)בגלל רבים אנשים עלֿידי רק
הרבים 11)משנה). מרשות להוציאה הצריכוה לא כלומר,

פ"ד  (להלן קונה שהמשיכה במקום לסימטא ולהכניסה
הסובר  ר"ת, לשיטת בנגוד ממסירה, עדיפה משיכה כי ה"ג).
עו. בבאֿבתרא 'תוספות' (עיין ממשיכה עדיפה שמסירה

ספינה). בה 12)ד"ה נחלקו היא? מה זו ומסירה שם.
המוכר  לו שימסור שצריך אומרים: יש הראשונים: רבותינו
ויש  ריב"א), בשם אחזה ד"ה עה: שם (תוס' ליד מיד
הרי  המוכר, במצות הספינה או הבהמה אחז שאם אומרים:

ב'תוספות'). (שם מסירה ותיבות 13)זו כבדים כלים כגון
כנ"ל.14)גדולות. כרב 15)לסימטא, ולא כשמואל,

אם  מספיק שבבעליֿחיים ה"ו פ"ב למעלה וראה עה:). (שם
שם. עיין כולה, כנעקרה היא והרי ורגל, יד עקרה

סוף 16) שיגיע באופן אורכה, מלוא אותה שימשוך כלומר,
בתחילה. ראשה שהיה למקום דרבי 17)הספינה כחכמים

אלא  זה, על יצווה שהמוכר בלי הלוקח, אם וכן עו:). (שם
היותה  אף על הספינה, במשיכת התחיל מיוזמתוֿהוא,
במשיכה, אלא קונה אינו מסירה, מספיקה ששם בר"ה,
אבןֿמיגש). (ר"י זה בקנין רק רוצה שהוא דעתו גילה שהרי

.„„ÓÏ ˙‡ˆÓ18Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÏËÏhÓ Á˜Bl‰L , ƒ¿≈»»≈∆«≈«ƒ«¿¿ƒ««ƒ
Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ,ÌÈÓc‰ Ïk Ô˙pL19¯ÎBn‰ ÔÎÂ .20ÏBÎÈ ∆»«»«»ƒ»«¬…¿≈«≈»

dÈa‚iL „Ú Ba ¯ÊÁÏ21,Ba ÔÈ‡L ¯·c CLÓÈ B‡ «¬…«∆«¿ƒ«ƒ¿…»»∆≈
Bk¯c ÔÈ‡L ¯·c Á˜BlÏ ¯ÎBn‰ ¯ÒÓÈ B‡ ,‰‰a‚‰«¿»»ƒ¿…«≈«≈«»»∆≈«¿
Bk¯c ÔÈ‡L ¯·c CLÓ B‡ ,dÈa‚‰MÓe .CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒƒ∆ƒ¿ƒ«»«»»∆≈«¿
- CÈLÓ‰Ï Bk¯c ÔÈ‡L ¯·„ BÏ ¯ÒÓ B‡ ,dÈa‚‰Ï¿«¿ƒ«ƒ¿«»»∆≈«¿¿«¿ƒ
˙‡ ÔÈÙBÎÂ ,Ba ¯BÊÁÏ ÏBÎÈ Ì‰ÈMÓ „Á‡ ÔÈ‡Â ,‰»̃»¿≈∆»ƒ¿≈∆»«¬¿ƒ∆

ÌÈÓc‰ ˙‡ ÔzÏ Á˜Bl‰22. «≈«ƒ≈∆«»ƒ

הקודמים.18) הדברים "מי 19)סכום לקבל חייב אבל
ה"אֿב. פ"ז להלן וראה כר"ש,20)שפרע", ולא כחכמים

ולא  בו, לחזור יכול בידו שהכסף המוכר שרק הסובר
מד:). (בבאֿמציעא בדרכי 21)הלוקח הידועה ההדרגה

מסירה. משיכה, הגבהה, חוב 22)הקנין: פריעת [כדין
להלן  וראה פו.), (כתובות למלוה לפרוע הלוה את שכופין

ה"ו]. פ"ז

.‰ÌÈÓÎÁ ewz ‰nÏÂ23?ÔÈÏËÏhÓa ‰Ê ¯·c24‰¯Êb ¿»»ƒ¿¬»ƒ»»∆¿ƒ«¿¿ƒ¿≈»
„·‡È epÁwiL Ì„˜Â ,ıÙÁ‰ ÈÓc Á˜Bl‰ ÔzÈ ‡nL∆»ƒ≈«≈«¿≈«≈∆¿…∆∆ƒ»∆…«
ÌÈËÒÏ e‡a B‡ ,Û¯OÂ ‰˜Ï„ ‰ÏÙpL ÔB‚Îe ,Ò‡a¿…∆¿∆»¿»¿≈»¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ
dÓ‰Ó˙È ,Á˜Bl‰ ˙eL¯a ‰È‰È Ì‡ ;e‰eÏËe¿»ƒƒ¿∆ƒ¿«≈«ƒ¿«¿«

¯ÎBn‰25e‰ÏÈvÈ ‡ÏÂ26ÌÈÓÎÁ e‰e„ÈÓÚ‰ CÎÈÙÏ . «≈¿…«ƒ≈¿ƒ»∆¡ƒ¬»ƒ
Ì‡L ;ıÙÁ‰ ÏÈvÈÂ ÏczLiL È„k ,¯ÎBn‰ ˙eL¯aƒ¿«≈¿≈∆ƒ¿«≈¿«ƒ«≈∆∆ƒ

ÌlLÏ ·iÁ - „·‡27. »««»¿«≈

יוחנן.23) לרבי מז: במעות 24)בבאֿמציעא יקנו שלא
במשיכה. מאמצים 25)אלא לעשות מוכן אדם שאין

פה  שהמדובר לומר, צורך ואין חברו. ממון להציל יתירים
לשרוף" חביריהם פירות "שיניחו מהוגנים בלתי באנשים

אמרת). אי ד"ה ב'תוספות' וראה שתיקנו 26)(שם ועכשיו
הכסף  ישרף שמא לחשש מקום אין קונות, אינן שמעות
אז  אף שהרי באונס, שנשרף יתנצל והוא המוכר שקיבל
כשומר  דינו אם שאפילו המוכר, חייב באונס הכסף שנשרף
הוא: ידוע כלל כי פשיעה, זו הרי שכר, כשומר ולא חינם
מיימוניות). (הגהות בקרקע אלא שמירה להם אין כספים

ועיין 27) כן. אינה (שם) רש"י דעת אבל שם. הרי"ף כתב כן
אמרת. אי ד"ה ב'תוספות' שם

.Â¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ28Ì„˜ Ò‡Â Á˜n‰ ÈÓc Ô˙ Ì‡L , ƒ¿≈»≈∆ƒ»«¿≈«∆»¿∆¡«…∆
ÈÏ ¯ÊÁ‰ B‡ ÈÁ˜n ÈÏ Ôz :Á˜Bl‰ BÏ ¯Ó‡Â ,epÁwiL∆ƒ»∆¿»««≈«≈ƒ∆»ƒ«¬≈ƒ
,Ò‡a „·‡L ÌÈ„Ú LiL Èt ÏÚ Û‡Â !È˙BÚÓ ˙‡∆¿«¿««ƒ∆≈≈ƒ∆»«¿…∆
- ¯·ca ÏM¯˙ ‡ÏÂ ,BÏÈv‰Ï Ák ¯ÎBna ‰È‰ ‡ÏÂ¿…»»«≈…«¿«ƒ¿…ƒ¿«≈«»»
ÌÈÓÎÁ ewz È¯‰L ;ÌÈÓc‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆«¬ƒ∆«»ƒ∆¬≈ƒ¿¬»ƒ

B˙Èa ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰ÎÈLÓ29Ba LiL Á˜BÏ ÏL ¿ƒ»¿ƒ»ƒ»»≈∆≈«∆≈
ÌÈÓÎÁ BÏ ewz ‡Ï - ¯ÎBnÏ ¯kOÓ ¯kÓpL ıÙÁ‰«≈∆∆ƒ¿«À¿»«≈…ƒ¿¬»ƒ
˙‡ Ô˙pMÓe ;Á˜Bl‰ ˙eL¯a Á˜n‰ È¯‰L ,‰ÎÈLÓ¿ƒ»∆¬≈«∆»ƒ¿«≈«ƒ∆»«∆

Áwn‰ ‰˜ ÌÈÓc‰30¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â , «»ƒƒ¿»«∆»¿≈∆»≈∆»«¬…
.Ba

שם.28) הרי"ף כתב וכן האמור, מתוך מט:29)יוצא שם
מושכר 30) הבית שהרי כאן, אין חצר קנין [אבל כסף. בקנין

ה) הלכה שכירות מהלכות (פ"ו רבינו שדעת ואע"פ למוכר.
יש  - בחצר הנופל זבל למשכיר קונה המושכרת שחצר
החזקת  שזכות שהושכר, בבית המונח חפץ בין לחלק
אחרים  של זבל בה שנפלו חצר לבין השוכר, על היא חפצים
ולחםֿמשנה. מגידֿמשנה ועיין לשוכר. הושכרה לכך שלא

סה]. והערה י הלכה פכ"ג להלן וראה

.ÊÔÎÂ31¯ÎBO‰32ÔÈÏËÏhn‰ Ô˙B‡L ÌB˜n‰ ¿≈«≈«»∆»«ƒ«¿¿ƒ
‰˜ - Ba ÔÈÁpÓ ÔÈ¯kÓp‰33ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â , «ƒ¿»ƒÀ»ƒ»»¿≈∆»≈∆»

‡ÏÂ CLÓ ‡ÏÂ dÈa‚‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,Ba ¯ÊÁÏ«¬…¿««ƒ∆…ƒ¿ƒ«¿…»«¿…
e¯‡a ¯·Îe .B˙eL¯a ‰OÚ È¯‰L ;BÏ e¯ÒÓ34, ƒ¿¿∆¬≈«¬»ƒ¿¿»≈«¿

.‰˜ÊÁ· B‡ ¯ËL· B‡ ÛÒÎ· ‰˜ Ú˜¯˜ ˙e¯ÈÎOL∆¿ƒ«¿«ƒ¿∆¿∆∆ƒ¿»«¬»»

שאף31ֿ) הקודמת בהלכה שכתבנו למה בדומה כלומר:
משיכה, בלי שקונה נוסף אופן יש קנה, משך שלא עלֿפי

ה). ס"ק קצח, סימן (ש"ך מקומו שכר הלכה 32)אם
יוצאת  והיא חצר, מטעם קונה מושכרת שרשות מוסכמת,
ר"ג  המפורסמים, התנאים על הידוע הסיפור מתוך בעיקר
למסור  או להפריש ששכח ור"ג בספינה, יחד שנסעו וחבריו,
עלֿידי  בספינה זאת קיים למסור, שצריך למי מעשרותיו את
המעשרות  היו שבהם המקומות את לחביריו שהשכיר

יא:). (בבאֿמציעא המשתמרת,33)מונחים בחצר ודוקא
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בצדה  שעומד באופן - משתמרת אינה אם אפילו או
הלכה  ומתנה זכיה מהלכות פ"ד להלן וראה (מגידֿמשנה.

יח.34)ט). הל' א' פרק

.ÁÔÈÏËÏhÓe Ú˜¯˜ ‰˜n‰35‰wL ÔÂÈk - „Á‡k ««¿∆«¿«ƒ«¿¿ƒ¿∆»≈»∆»»
ÛÒÎ· Ú˜¯˜36¯ËL· B‡37‰˜ÊÁ· B‡38e˜ «¿«¿∆∆ƒ¿»«¬»»ƒ¿

Ì‰nÚ ÔÈÏËÏhn‰39¯ÎÓa Ì‰ÈL eÈ‰L ÔÈa .40B‡ «ƒ«¿¿ƒƒ»∆≈∆»¿≈∆¿∆∆
‰zÓ·41Ú˜¯˜ Ô˙Â ÔÈÏËÏhÓ ¯ÎnL ÔÈa ,42ÔÈa , ¿«»»≈∆»«ƒ«¿¿ƒ¿»««¿«≈

ÔÈÏËÏhn‰ Ô˙Â Ú˜¯w‰ ¯ÎnL43Ú˜¯˜ ‰wL ÔÂÈk - ∆»«««¿«¿»««ƒ«¿¿ƒ≈»∆»»«¿«
.ÔÈÏËÏhÓ ‰»̃»ƒ«¿¿ƒ

וגמרא.35) משנה כו. כותבין 36)קידושין שאין במקום
ה"ד). פ"א (למעלה השטר לבד 37)את ששטר באופן

ה"ז). פ"א (למעלה רעתה מפני שדה במוכר כגון מועיל,
למע 38) כסף ראה בלי מועילה לבדה שחזקה ה"ח, פ"א לה

אינם  האלו הקנינים ששלושת ואףֿעלֿפי שטר. ובלי
אגב  במטלטלין הם מועילים - לבדם במטלטלין מועילים

הלוקח 39)קרקע. שאם כלומר, "אגב", קנין נקרא וזה
מטלטלין, גם זו, קרקע אגב קונה הוא כדינו, קרקע קונה
בגמרא  למטלטלין. מיוחד בקנין צורך ללא אחת, בקנייה
(דברי  יהושפט אצל מהנאמר זאת למדו שם) (קידושין
לכסף  רבות, מתנות אביהם להם "ויתן ג.): כא, הימיםֿב
שעלֿידי  כלומר, ביהודה", מצורות ערי עם ולמגדנות ולזהב
[וראה  המטלטלין את גם אגב" "דרך קנו בערים, שעשו קנין
אינו  אגב' 'קנין רבינו שלדעת שם, ובהערה הי"ד פ"ו להלן
אלא  אינו זה שפסוק עלֿכרחנו כן ואם מדרבנן, אלא

המטלטלין,40)אסמכתא]. דמי נתן שלא ואףֿעלֿפי
שצריך  כז. בקידושין שאמרו ומה הקרקע, אגב הם נקנים
אגב', 'קנין על מוסב לא זה הרי"ף לגירסת - הדמים ליתן
וכן  (כסףֿמשנה, מדינות בעשר שדות עשר קונה על אלא

והמאירי). הר"ן הימים'41)כתבו ב'דברי מהפסוק נלמד
ונתן 42)הנ"ל. הקרקע "מכר דבסמוך מהא נלמד

מכירת  אגב מועילה במטלטלין שנתינה שכשם המטלטלין",
מתנת  אגב מועילה מטלטלין מכירת להיפך, כן כמו קרקע,

רב). סימן חו"מ (ביתֿיוסף כז.)43)קרקע (קידושין נלמד
והקנה  בספינה, באים שהיו וזקנים גמליאל רבן של ממעשה

המעשרות. מקום שכירות אגב במתנה, המעשרות להם

.ËÔÈÏËÏhn‰ Ô˙B‡ eÈ‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«ƒ«¿¿ƒ
Ú˜¯˜ d˙B‡a ÔÈ¯e·ˆ44- ¯Á‡ ÌB˜Óa eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿ƒ¿»«¿«¬»ƒ»¿»«≈

elÙ‡ .'Ú˜¯˜ ·b‡ ÔÈÏËÏhÓ ‰˜' BÏ ¯Ó‡iL CÈ¯»̂ƒ∆…«¿≈ƒ«¿¿ƒ«««¿«¬ƒ
˙¯Á‡ ‰È„Óa ÔÈÏËÏhn‰ eÈ‰45‰˜' BÏ ¯Ó‡Â , »«ƒ«¿¿ƒƒ¿ƒ»«∆∆¿»«¿≈

Ú˜¯w‰ ‰wL ÔÂÈk - '˙ÈBÏt Ú˜¯˜ Èab ÏÚ Ì˙B‡»««≈«¿«¿ƒ≈»∆»»««¿«
.dÎB˙a ÔÈ¯e·ˆ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÏËÏhn‰ e˜ƒ¿«ƒ«¿¿ƒ««ƒ∆≈»¿ƒ¿»
Ú˜¯˜Â .‰˜ ‡Ï - 'Ú˜¯˜ ·b‡ ‰˜' ¯Ó‡ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»«¿≈«««¿«…»»¿«¿«

‡È‰L Ïk46.‰ˆ¯iL ÔÈÏËÏhÓ Ïk dab ÏÚ ÔÈB˜ »∆ƒƒ««»»ƒ«¿¿ƒ∆ƒ¿∆

קנה 44) שאז לומר ורוצה השדה, באותו ומונחין מרוכזים
קרקע" אגב "קנה לו: אמר שלא אףֿעלֿפי המטלטלין

מוכיח ש  עצמו "הענין הקרקע בתוך צבורים שהם מכיון
(כסףֿמשנה). מטלטלין" אותן מקנה הוא החצר שאגב
בעינן  לא צבורים "והלכתא, כז. בקידושין רבינו דברי ומקור
שרק  ומכאן בעינן", וקני אגב צבורים). שיהיו צריך (=לא

היו  אם אבל וקני", "אגב לומר צריך צבורים היו לא אם
ותוס' (כסףֿמשנה וקני" "אגב לומר צריך אין צבורים
ראב"ד). ועיין שם, בקידושין הזקן לר"י המיוחס

ממוכר 45) גרוע אגב' 'קנין אין בצבורים, צורך שאין [מכיון
קנה  מהן באחת החזיק שאם מדינות, בעשר שדות עשר

הי"ט]. פ"א למעלה מ"ו.46)כולן, פ"ג פאה

.È„Á‡Ï ‰„O‰ ‰˜‰47ÏÚ Û‡ ,¯Á‡Ï ÔÈÏËÏhn‰Â ƒ¿»«»∆¿∆»¿«ƒ«¿¿ƒ¿«≈««
,'Ú˜¯˜ Èab ÏÚ ÔÈÏËÏhn‰ ‰˜' BÏ ¯Ó‡L Ètƒ∆»«¿≈«ƒ«¿¿ƒ««≈«¿«

‰˜ ‡Ï - Ú˜¯wa „Á‡‰ ˜ÈÊÁ‰Â48.ÔÈÏËÏhn‰ ÈM‰ ¿∆¡ƒ»∆»««¿«…»»«≈ƒ«ƒ«¿¿ƒ
ÔOÙz Ì‡Â49ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ‰˜n‰ Ba ¯ÊÁL ¯Á‡ ¿ƒ¿»»««∆»«««¿∆≈ƒƒ

‡ ÔOÙz È¯‰L ;B„iÓe˜pL Ú˜¯w‰ B¯·Á ‰wL ¯Á ƒ»∆¬≈¿»»««∆»»¬≈««¿«∆ƒ¿
.Bab ÏÚ el‡≈««

מהעובדא 47) ללמוד ורצו כז.). (קידושין בגמרא בעיא
עקיבא  לרבי עני מעשר הקנה באניה) (כשבא גמליאל שרבן
והעניים  המקום, קנה עקיבא שרבי הרי המקום, השכרת אגב
רבי  "שאני זה: את דחו אך אגב'. ב'קנין במעשרות זכו
גבאי  היה עקיבא רבי כלומר, הוא". עניים דיד עקיבא
נשארה  וכך כידם. ידו ולכן העניים, של נציגם והוא צדקה,

פתרון. ללא תלויה 48)הבעיא נשארה שההלכה מכיון
את  לשנות אין משפטי, ספק הוא הדבר כן ועל בגמרא,
עליו  מחבירו "המוציא הידוע: לכלל בהתאם הסטטי, המצב

במקרים 49)הראיה". אשר הרמב"ם, של עקרונית עמדה
העדר  מתוך הוא שהספק משפטי, ספק אף - ספק, של
מיד  מוציאין ואין לתפיסה, תוקף יש - הלכתית, הכרעה
גישה  על חולק הרשב"א בדיון. הנמצא החפץ את התופס
על  ממון "העמד כי התופס, מיד להוציא שיש  וסובר זו,
לתת  ולא הראשוני, המצב את לקיים שיש היינו, חזקתו",
הרמ"א  מביא זו אחרונה דעה אופן. בשום אותו  לשנות

ג). סעיף רב, סימן (חו"מ חולקין" "ויש בשם:

.‡ÈÌÈ„·Úa ˜ÈÊÁ‰ ,„Á‡k ˙BÚ˜¯˜Â ÌÈ„·Ú ‰˜n‰««¿∆¬»ƒ¿«¿»¿∆»∆¡ƒ»¬»ƒ
˙BÚ˜¯w‰ ‰˜ ‡Ï -50‰˜ ‡Ï - ˙BÚ˜¯wa ˜ÈÊÁ‰ ; …»»««¿»∆¡ƒ««¿»…»»

ÌÈ„·Ú51Ú˜¯w‰ CB˙a ÔÈ„ÓBÚ eÈ‰iL „Ú ,52ÏÚ Û‡Â . ¬»ƒ«∆ƒ¿¿ƒ¿««¿«¿««
'Ú˜¯˜ Èab ÏÚ ÌÈ„·Ú ‰˜' BÏ ¯Ó‡L Èt53‡Ï - ƒ∆»«¿≈¬»ƒ««≈«¿«…

eÈ‰iL „Ú ‰˜dÎB˙a54˙Ú„Ï Cl‰Ó „·Ú‰L ; »»«∆ƒ¿¿»∆»∆∆¿«≈¿««
BÓˆÚ55. «¿

אם 50) בזה: ביארו בגמרא ושם יב.) (בבאֿקמא ברייתא
מטלטלין, אגב נקנית קרקע אין - כמטלטלין הם העבדים
ואין  קרקע, אגב נקנית קרקע אין כקרקע, הם עבדים ואם
קנה  מהן, באחת והחזיק שדות עשר לקונה זה את להשוות
והוא: מיוחד, טעם יש ששם הי"ט) פ"א (למעלה כולם את
חוקית  שמבחינה שאף עבדים, כן ואין הוא. חד הארץ סדן
הקרקע  עם משותף מצע כל להם אין אבל כקרקע, הם

(שם).51)המציאותית. הגמרא 52)ברייתא מסקנת
שבאחת  הסותרות, הברייתות שתי את התאימו ובזה (שם),
שהם  מדובר שבראשונה קנה", "לא ובאחת "קנה", נאמר
בתוכה. עומדים שאינם ובשנייה הקרקע, בתוך עומדים

אע"פ 53) המטלטלין קונה ומטלטלין, קרקע קונה שלענין
ט). הלכה (למעלה הקרקע בתוך דין 54)שאינם אם

דניידי" "מטלטלין שהם בזה הם שונים - כמטלטלין עבדים
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

dxiknקעב zekld - oipw xtq - lel` 'i iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

"מקרקעי  הם הרי - כקרקע הם ואם ונדים). נעים (=שהם
(למעלה  מדינות בעשר שדות לעשר דומים ואינם דניידי",
אגב  לומר צריך אין אז אולם, שם. בב"ק גמרא - ה"ט) פ"א

טז). ס"ק רב, סימן בחושןֿמשפט (סמ"ע זה 55)וקני
השוני  את בה הסבירו (שם) שבגמרא "ניידי", המלה פירוש
שאר  ובין השדות, בתוך עומדים שיהיו שצריך העבדים, בין
שהרמב"ם  ונראה בשדה. צבורים צריך שלא המטלטלין
שיש  לעבדים רק שהכוונה (שם) ה'תוספות' בדעת סובר
שאמרו  ממה סתירה אין ולפי"ז לבהמות. לא אבל דעת להם
ועיין  השדה. בתוך שתהא צורך אין שבבהמה כו: בקידושין

ראב"ד.

.·ÈCLÓ ,„Á‡k ÔÈÏËÏhÓe ÌÈ„·Ú ‰˜n‰««¿∆¬»ƒƒ«¿¿ƒ¿∆»»«
ÌÈ„·Ú‰ ‰˜ ‡Ï - ÔÈÏËÏhn‰56- ÌÈ„·Úa ˜ÈÊÁ‰ ; «ƒ«¿¿ƒ…»»»¬»ƒ∆¡ƒ»¬»ƒ

ÔÈÏËÏhn‰ ‰˜ ‡Ï57ÔÈÏËÏhn‰ eÈ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ , …»»«ƒ«¿¿ƒ∆»ƒ≈»«ƒ«¿¿ƒ
„·Ú‰ ·b ÏÚ58˙eÙk ‰È‰iL ‡e‰Â .59BÈ‡ È¯‰L , ««»∆∆¿∆ƒ¿∆»∆¬≈≈

Cl‰Ï ÏBÎÈ60. »¿«≈

קרקע 56) הם העבדים אם בין ברור: והטעם (שם). ברייתא
מטלטלין. אגב נקנים אינם מטלטלין, הם אם בין

קונים 57) אין כקרקע, הם שעבדים נאמר אם אף (שם)
קרקע  שהם בגמרא, שאמרו כמו ב'אגב', עלֿידם מטלטלין
נלמד  שמהם ביהודה" מצורות ל"ערי דומים ואינם ניידת,

'אגב'. קנין את 58)דין וקונים כחצר, העבד נחשב שאז
"חצר". מדין שעליו כן,59)המטלטלין לא שאם קשור.

יג). הלכה (להלן קונה שאינה מהלכת, חצר הוא הרי
"וישן",60) כאן: המוסיפים (הרי"ף) ראשונים יש

זה: את מסבירים בכפות) והלכתא ד"ה (שם, וה'תוספות'
כחצר  שיחשב כדי ו"ישן" "מהלכת", להוציא בא "כפות"
הזה  הפרט את הזכיר לא הרמב"ם הבעלים, לדעת משתמרת
ועיין  (מגידֿמשנה). גיטין בהלכות ולא כאן לא ו"ישן" של

שם. ובהערות יז הלכה גירושין מהלכות פ"ה

.‚È‰˜n‰61ÏÚ Û‡ ,„Á‡k dab ÏÚL ÌÈÏÎÂ ‰Ó‰a ««¿∆¿≈»¿≈ƒ∆««»¿∆»««
,‰ÈÏÚL ÌÈÏk‰ ‰˜ ‡Ï - d‡˜e ‰Ó‰a‰ CLnL Ètƒ∆»««¿≈»¿»»…»»«≈ƒ∆»∆»
Ôk¯c ÔÈ‡ Ì‡ ,ÔÓˆÚ ÌÈÏk‰ CLÓÈ B‡ dÈa‚iL „Ú«∆«¿ƒ«ƒ¿…«≈ƒ«¿»ƒ≈«¿»
‰Ó ÔÈ‡Â ,‡È‰ ˙Îl‰˙n‰ ¯ˆÁk ‰Ó‰a‰L ;Ô‰Èa‚‰Ï¿«¿ƒ»∆«¿≈»¿»≈«ƒ¿«∆∆ƒ¿≈«
‰Ó‰a‰ ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .dÏÚ·Ï Èe˜ dÎB˙aM∆¿»»¿«¿»¿ƒ»ƒ»¿»«¿≈»

.‰ÈÏÚL ÌÈÏk Û‡ ‰˜ - ‰˙eÙk¿»»»«≈ƒ∆»∆

ט:).61) מציעא (בבא בגמרא השקלאֿוטריא מתוך יוצא

.„È‰˜n‰ BÏ ¯Ó‡62ÌÈÏk ‰˜e ‰Ó‰a CLÓ : »«««¿∆¿…¿≈»¿≈≈ƒ
ÏÚ Û‡ ,‰Ó‰a‰ Ûe‚ BÏ ‰˜‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,‰ÈÏÚL∆»∆»ƒ¿…ƒ¿»«¿≈»««
,‰ÈÏÚL ÌÈÏk ‰˜ ‡Ï - ‰˙eÙk ‡È‰Â dÎLnL Ètƒ∆¿»»¿ƒ¿»…»»≈ƒ∆»∆»

ÔÓˆÚ ÌÈÏk‰ CLÓiL „Ú63. «∆ƒ¿…«≈ƒ«¿»

נפשטה.62) ולא (שם) בגמרא בכלים 63)בעיא שמשיכה
אומרים: ויש ה"ה). פ"ד (להלן מועילה אינה מוכר של
וכלים  בבהמה - מועילה, מוכר של בכליו שמשיכה שאע"פ
שהא  הבהמה, משיכת בין שינוי שיש מפני מועילה, אינה
בגרירה  שהיא הכלים משיכת לבין בהליכה, הרוב עלֿפי
הבהמה  אם ואף כה). ס"ק רב, סימן בחושןֿמשפט (סמ"ע
כיון  - בגרירה כלים, כמשיכת משיכתה, אף שאז כפותה,

לא  הילוכה בדרך במשיכה, היא נקנית הרוב שעלֿפי
כח). ס"ק שם, (סמ"ע כלים לגבי משיכתה מועילה

.ÂË‰È‰64ıÈˆÚ65·e˜66BaL ÌÈÚ¯f‰ eÈ‰Â ,„Á‡Ï »»»ƒ»¿∆»¿»«¿»ƒ∆
CLnL ÔÂÈk - ÌÈÚ¯f‰ ÏÚ·Ï ıÈˆÚ‰ ‰˜‰ :¯Á‡Ï67 ¿«≈ƒ¿»∆»ƒ¿«««¿»ƒ≈»∆»«

‰˜ ‡Ï - ıÈˆÚ‰ ÏÚ·Ï ÌÈÚ¯f‰ ‰˜‰ ;‰˜68„Ú , »»ƒ¿»«¿»ƒ¿««∆»ƒ…»»«
˜ÈÊÁiL69.ÔÓˆÚ ÌÈÚ¯fa ∆«¬ƒ«¿»ƒ«¿»

כב.64) וזורעים 65)גיטין עפר, אותו שממלאים חרס כלי
זרעים. מהקרקע 66)בו הזרעים יונקים שאז נקוב, דוקא

אינם  נקוב, בלתי בעציץ אבל לקרקע. מחוברים ונחשבים
מפסיקים  חרס של שהשוליים לקרקע, מחוברים נקראים

מטלטלין.67)ביניהם. של דין יש עצמו שלעציץ
וראה 68) במשיכה, נקנית קרקע ואין קרקע, דין לזרעים

עבדים. לענין ה"א פ"ב קנינים 69)למעלה שאר וכן
במטלטלין. רק השייכת במשיכה לא אבל בקרקע, המיוחדים

.ÊËıÈˆÚ‰ ‰È‰70Ïk‰ ‰˜‰Â ,„Á‡Ï BaL ÌÈÚ¯f‰Â »»∆»ƒ¿«¿»ƒ∆¿∆»¿ƒ¿»«…
ıÈˆÚa ˜ÈÊÁ‰Â ,¯Á‡Ï71ıÈˆÚ‰ Û‡ - ÌÈÚ¯f‰ ˙B˜Ï ¿«≈¿∆¡ƒ∆»ƒƒ¿«¿»ƒ«∆»ƒ

‰˜ ‡Ï72ıÈˆÚ‰ ‰˜ - ÌÈÚ¯fa ˜ÈÊÁ‰ ;73e‰ÊÂ . …»»∆¡ƒ«¿»ƒ»»∆»ƒ¿∆
eÈML74˙eÈ¯Á‡ Ô‰Ï ÔÈ‡L ÌÈÒÎ :75ÌÚ ÌÈ˜ ∆»ƒ¿»ƒ∆≈»∆«¬»ƒ¿ƒƒ
ÌÈÒÎ76·e˜ ıÈˆÚaL ÌÈÚ¯f‰L .˙eÈ¯Á‡ Ô‰Ï LiL ¿»ƒ∆≈»∆«¬»∆«¿»ƒ∆¿»ƒ»

‡e‰ È¯‰ Ú˜¯wÏ ¯aÁÓ‰ ÏÎÂ ,ı¯‡a Ì‰ ÌÈÚe¯Ê¿ƒ≈»»∆¿»«¿À»««¿«¬≈
.e¯‡aL BÓk ,Ú˜¯wk««¿«¿∆≈«¿

העציץ.71)שם.70) בתוך מלאכה עשה
בחזקה.72) נקנים אינם שהוא 73)שהמטלטלין שהעציץ

קרקע. שהם הזרעים אגב נקנה הגמרא נ 74)מטלטלין וסח
לקרקעות 75)(שם). בניגוד למטלטלין, מיוחד מונח

היא  "אחריות" המילה אחריות"; להם שיש "נכסים הנקראים
קידושין  (ברטנורא עליהם" המלוה "שחוזר חזרה מלשון
אחריות" להם שיש "נכסים נקראת קרקע ולכן מ"ה) פ"ו,
שיכול  עליהם", סומך "והמלוה ועומדים קיימים שהם מפני
אבל  מהם. חובו את לגבות האלו, הנכסים אחרי לחזור
עליהם  סומך המלוה ואין אותם, להעלים אפשר מטלטלין
"נכסים  נקראים ולכן חובו, גביית לשם אחריהם שיחזור

אחריות". להם אגב'.76)שאין ב'קנין כלומר,

.ÊÈe¯‡a ¯·k77,ÈÓc ¯eˆ·k ¯ˆaÏ „ÓBÚ‰ ÏkL , ¿»≈«¿∆»»≈ƒ»≈¿»»≈
ÌÈ˜pL ÌÈ¯·c ¯‡La B‡ ‰‰a‚‰a ‡l‡ ‰˜ BÈ‡Â¿≈ƒ¿∆∆»¿«¿»»ƒ¿»¿»ƒ∆ƒ¿ƒ

.ÌÈÏËÏhn‰ Ô‰a»∆«ƒ«¿¿ƒ

יז.77) הלכה פ"א

.ÁÈÔzLt78Ú˜¯wÏ ¯aÁÓ ‡e‰Lk79BÈ‡L L·ÈÂ , ƒ¿»¿∆¿À»««¿«¿»≈∆≈
BÏ ¯Ó‡Â ,Ú˜¯wÏ CÈ¯ˆ80ÈÏ ‰tÈ :81‡e‰L Ïk Ú˜¯˜ »ƒ««¿«¿»««≈ƒ«¿«»∆
‰ÈÏÚM ‰Ó Ïk ‰˜e82LÏzL ÔÂÈk -83‡e‰L Ïk ¿≈»«∆»∆»≈»∆»«»∆

Ïk‰ ‰˜84BÏ ‰˜‰ Ì‡ Ï·‡ .‰f‰ È‡z‰ ÈtÓ85 »»«…ƒ¿≈«¿««∆¬»ƒƒ¿»
‰f‰ ÔzLt‰86‰Ó ‡l‡ ‰˜ ‡Ï - ‰zÓ· B‡ ¯ÎÓa «ƒ¿»«∆¿∆∆¿«»»…»»∆»«
LÏzM87.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .B‰Èa‚‰ È¯‰L , ∆»«∆¬≈ƒ¿ƒ¿≈…«≈»∆

פד:78) בבאֿבתרא כנ"ל.79)משנה כתלוש, דינו שאז
פז.80) שם הגמרא את 81)מסקנת לי תקן כלומר,

הקרע  את קונה חזקה, מין שהוא זה ותיקון וביפוי הקרקע.
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קעג dxikn zekld - oipw xtq - lel` `"i iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שעליו. אגב'.82)והפשתן היא 83)ב'קנין זו תלישה
והיפוי. התיקון אשר 84)היא את וגם הקרקע את גם

וצ"ל 85)עליה. לי", הקנה לו אם "אבל רומי: [בדפוס
אמר  שהקונה כלומר לי", הקנה לו (=אמר) אמ' "אבל

לי"]. "הקנה הקרקע.86)למוכר ולא הפשתן רק כלומר,
לו 87) אין הפשתן שאר ואת בהגבהה, קונה הוא שתלש זה

זו, בתלישה הקרקע את ייפה אם אף שהרי שיקנה, במה
זו. בחזקה הקרקע את לקנות לו אמר לא הרי

á"ôùú'ä ìåìà à"é éòéáø íåé

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
[שקניות]1) (הקנויות) הרשויות איכות בו נתבאר

והנמשך  וחילוקיהן ומשפטיהן בהן נעשות המטלטלין
אחריהן.

.‡ÌB˜Ó Ïk ,Ì„‡ ÏL BÈÏk2BÁÈp‰Ï ˙eL¯ BÏ LiL3 ƒ¿∆»»»»∆≈¿¿«ƒ
ÔÈÏËÏhn‰ eÒÎpL ÔÂÈk .BÏ ‰˜4ÔÈ‡ ÈÏk‰ CB˙a »»≈»∆ƒ¿¿«ƒ«¿¿ƒ¿«¿ƒ≈

Ô‰Èa‚‰L BÓk ‰Ê È¯‰Â .Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡5 ∆»≈∆»«¬…«¬≈∆¿∆ƒ¿ƒ»
B˙Èa CB˙a eÁp‰L BÓk B‡6ÏL BÈÏk ÔÈ‡ ,CÎÈÙÏ . ¿∆À¿¿≈¿ƒ»≈ƒ¿∆

ÌÈa¯‰ ˙eL¯a BÏ ‰B˜ Ì„‡7,¯ÎBn‰ ˙eL¯a ‡ÏÂ »»∆ƒ¿»«ƒ¿…ƒ¿«≈
ÔÎÂ .'‰Ê ÈÏÎa ‰˜e CÏ' ‰˜n‰ BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ‡l‡∆»ƒ»«««¿∆≈¿≈ƒ¿ƒ∆¿≈
ÌL BÁÈp‰ Ck ¯Á‡Â ,B‰Èa‚‰Â ‰lÁz ÈÏk‰ ‰˜ Ì‡ƒ»»«¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿««»ƒƒ»

˙B¯t‰ epnÓ ‰˜Â ¯ÊÁÂ ,¯ÎBn‰ ˙eL¯a8ÔÂÈk - ƒ¿«≈¿»«¿»»ƒ∆«≈≈»
˙‡‰L ÈtÓ .Ì˙B‡ ‰˜ ‰Ê ÈÏk CB˙a eÒÎpL9 ∆ƒ¿¿¿¿ƒ∆»»»ƒ¿≈∆¬»«

BÓB˜Ó ÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡ ,ÈÏk‰ ˙¯ÈÎÓa ¯ÎBn‰10. «≈ƒ¿ƒ««¿ƒ≈«¿ƒ«¿

ãycew zegiyn zecewpã

."el dpew egipdl zeyx el yiy mewn lk mc` ly eilk"

הם  הקב"ה, זה העליון' 'אדם של כליו העניינים: בפנימיות
כל  את עבורו שיקנו כדי בעולם הניחם שהקב"ה ישראל
צריך  ולכן בתחתונים. דירה מהם לעשות העולם, ענייני
עבורו  לקנות שיוכלו כדי להם המצטרך כל להם לתת
וטוב  שמחה מנוחה, מתוך תהיה שעבודתם עי"ז בשלימות

לבב.
(עלמא  הרבים ברשות קונים אינם אדם של שכליו ומה
לרשות  הרבים רשות את להפוך הקב"ה יכול דפרודא)

משם. גם ולקנות עולם של יחידו - היחיד
(92 'rd 62 'r `"g g"nyz y"dq it lr)

פה.2) בתרא בבבא יוחנן רבי של הסמטה 3)מימרא אף
שכתב  כמו הרבים רשות אלא נתמעטה ולא (שם), זה בכלל
אין  אבל להניח", "רשות על הוא הדגש כי בסמוך, רבינו
שם: (תוספות ללוקח קנוי ההנחה מקום שיהיה הכרח,
ו). הלכה להלן מיימוניות והגהות כגון, המתחיל דיבור

לקנות.4) עומד הוא בו.5)שאותם לחזור יכול שאינו
א). הלכה ג פרק ובוודאי 6)(למעלה חצר, מטעם שקונה

ואבידה  גזילה מהלכות י"ז בפרק (ראה בו לחזור יכול אינו
ח). פה).7)הלכה (שם ושמואל רב של מימרא

הלוקח 8) בבעלות צורך שאין והטעם: שם. הגמרא מסקנת

שכתבנו  כמו כלים, שם להניח ברשות אלא המקום, על
הנחת  על מקפיד שאינו שנראה ומכיוון א, הלכה למעלה
משנה). מגיד (ועיין לו קונה הוא הרי בחצירו, שם כליו

"שמפני 9) לומר וצריך שהנאת, שמפני רומי: [בדפוס
לה 10)הנאת"]. "זרקו ששנינו: מה על פה: בתרא בבבא

שאלו: מגורשת" זו הרי שלה] [הסל קלתה - לתוך [הגט]
ברשות  לוקח של "כלי זה והרי הבעל ברשות קלתה והרי

מוכ  בעלה שהיה "כגון בזה: ותירצו קלתות"מוכר"? ר
ונהנה  הסל את ממנו שקנתה שמכיוון מגאש ר"י ופירש
הסל  את מניחה שהיא על עליה מקפיד אינו - ממנה
וזוהי  הסל. מקום את לה השאיל כאילו זה והרי ברשותו,

משנה). (מגיד רבינו דעת

.·˙eL¯a BÏ ‰B˜ Á˜BÏ ÏL BÈÏk ÔÈ‡L ÌLk¿≈∆≈ƒ¿∆≈«∆ƒ¿
ÏÚ Û‡ ,Á˜BÏÏ ‰B˜ ¯ÎBÓ ÏL BÈÏk ÔÈ‡ Ck ,¯ÎBÓ≈»≈ƒ¿∆≈∆¿≈«««

Á˜Bl‰ ˙eL¯a ‡e‰L Èt11. ƒ∆ƒ¿«≈

הכלי 11) גם שניהם, היו כן אם אלא קונה אינו שלעולם
מוכר  של שכליו שם: שאמרו ומה הלוקח. של הרשות, וגם
בזה  ואין כן אמרו הדיעות לכל - קנה לא לוקח ברשות
ועיין  משנה, לחם - שם במלחמות (רמב"ן כלל פלוגתא

משנה). וכסף משנה מגיד

.‚¯ˆÁ·e ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‡l‡ ‰B˜ dÈ‡ ‰¯ÈÒÓ¿ƒ»≈»»∆»ƒ¿»«ƒ¿»≈
Ì‰ÈL ÏL dÈ‡L12‡l‡ ‰B˜ dÈ‡ ‰ÎÈLn‰Â . ∆≈»∆¿≈∆¿«¿ƒ»≈»»∆»

ÏÎa ‰B˜ ‰‰a‚‰Â .Ì‰ÈL ÏL ¯ˆÁ· B‡ ‡ËÓÒa¿ƒ¿»¿»≈∆¿≈∆¿«¿»»»¿»
.ÌB˜Ó»

שום 12) כאן מועיל שלא החצר, מבעל רשות קבלת ובלי
רשות  קיבל אם אבל מסירה, קניין תיקנו ולפיכך אחר קניין
לשכור  תקנה שיש אצלו, המופקדין כברשות הוא הרי
(מגיד  כאן מועילה אינה ומסירה ו. הלכה כדלהלן מקומו
סעיף  קצח סימן משפט חושן הט"ז של ביאורו לפי משנה

ט).

.„ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰È‰ Ì‡ ,‰ÎÈLÓa ‰˜p‰ ¯·c»»«ƒ¿∆ƒ¿ƒ»ƒ»»ƒ¿»«ƒ
‡ÈˆB‰L ÔÂÈk - ‡ËÓÒÏ B‡ B˙eL¯Ï Á˜Bl‰ BÎLÓe¿»«≈«ƒ¿¿ƒ¿»≈»∆ƒ

‰˜ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó ıÙÁ‰ ˙ˆ˜Ó13. ƒ¿»«≈∆≈¿»«ƒ»»

ל 13) נראה הראב"ד: דהא [כתב בחפץ, הדין זה שאין י
כולה  את שימשוך עד דאמר: כשמואל בספינה לן קיימא
לה  סגי וודאי בבהמה אבל ג). הלכה ג פרק (למעלה
פרק  (למעלה קמא כתנא וברגל ביד לה) מספיק (=בוודאי
כי  וייתכן קנאה"). ורגל יד שעקרה "כיוון ו: הלכה ב
דבריו  לפרש אלא רבינו דברי על לחלוק בא לא הראב"ד
אם  רק שלא בזה רבינו לנו ומשמיע בהמה. במשיכת
בו, קונה שהמשיכה מקום בסימטה, עומדת הבהמה
ברשות  עמדה אם אפילו אלא כזו, חלקית משיכה מספיקה
הוציא  אם שם גם - בו קונה המשיכה שאין מקום הרבים,
מה  לזה ומקור אותה. קנה ורגל, יד שעקרה כגון מקצתה,
בו  שיש כיס מקצת שהמושך צא: שבת במסכת שאמרו
כסימטה  (שהוא הרבים רשות לצידי היחיד מרשות מעות
בצידי  הנמצאות המעות אותן קנה - משיכה) קניין לעניין
היחיד, ברשות עודנו הכיס שרוב פי על אף הרבים רשות
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

dxiknקעד zekld - oipw xtq - lel` `"i iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

דברי  שפירש משנה במגיד ועיין כנ"ל. בבהמה כן וכמו
אלא  כולה, משכה שכבר "שכיוון בספינה, גם רבינו
שהכניס  כיוון בו, מועילה המשיכה שאין ברשות שהייתה
וראייה  בכך". די בו, קונה שהמשיכה ברשות מקצתה
חוב  בעל של ספינה שתפסו פה. דכתובות מהא לדבריו
דנהרא  "מחריפותא שם: ואמרו יורשים, והניח שמת
(שם). הרבים רשות והוא תפסנו) הנהר (=מאמצע תפיסנא"
הרבים  ברשות קונה משיכה אין הרי שם, המאירי והקשה
שהוא  הנהר לשפת הספינה שהכניסו כרחנו ועל שם), (עיין
כולה  שיכניסנה עד אותה קנה לא ואם שם), (רש"י כסימטה
לא  דיתמי ו"מטלטלי היתומים ברשות היא הרי לסימטה,
מאז  אותה שקנו כורחך על אלא - חוב" לבעל משתעבדי
ברשות  הייתה לא שעדיין לסימטה, מקצתה הכניס

היתומים].

.‰ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÁpÓ ‰È‰L ˙B¯t ÏL ÔBÚË14, ¿∆≈∆»»À»ƒ¿»«ƒ
B˙eL¯Ï Á˜BÏ BÎLÓe15‡ËÓÒÏ B‡16˜ÒtL ¯Á‡ ¿»≈«ƒ¿¿ƒ¿»««∆»«

ÌÈÓc‰17„„Ó ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,‰˜ -18. «»ƒ»»««ƒ∆¬«ƒ…»«
Á˜Bl‰ Ô„„Ó Ì‡ ÔÎÂ19‰˜ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¿≈ƒ¿»»«≈«ƒ¿»«ƒ»»

ÔBL‡¯ ÔBL‡¯20.‰‰a‚‰a ƒƒ¿«¿»»

בכליו 14) שיימצא בלי ממש הארץ על שמונח משא כלומר,
להלן. וראה מוכר. ומטעם 15)של משיכה מטעם קונה

שאפילו 16)חצר. רבינו דעת זה ולפי משיכה. מטעם
וראה  משנה. (מגיד מוכר של בכליו מועילה לא משיכה
(בבא  מיגאש הר"י דעת כן ואין י"ד). הלכה ג פרק למעלה
סעיף  ד, סימן משפט חושן ערוך בשולחן וראה פה:) בתרא

סמיכות 17)ו. עדיין אין זה בלעדי כי המחיר, קביעת
עדיין  אחד כל כי הלוקח, של ולא מוכר של לא גמורה, דעת
הוא. רופף הקניין ולכן להשתוות, יוכלו לא שמא מהסס,

לצרכי 18) הסחורה כמות את לגלות רק באה המדידה כי
ומקור  מהקניין. חלק מהווה אינה אבל התשלום. קביעת

פד:). בתרא (בבא במשנה המדידה 19)הדברים עם שהרי
הפירות. את מגביה גם ממילא שכאן 20)הוא ייתכן

ולפיכך  כמותו. קביעת ללא הטעון את לו שמכר מדובר,
סאה  בשלושים, "כור לו שיאמר או ראשון, ראשון קונה
באבן  ועיין ז, הלכה להלן ראשון, ראשון שקנה בסלע"

האזל.

.Â„„BÓ ¯ÎBÓ ‰È‰21‡Ï - Á˜BÏ ÏL BÈÏk CB˙Ï »»≈≈¿ƒ¿∆≈«…
˙eL¯a BÏ ‰B˜ Á˜BÏ ÏL BÈÏk ÔÈ‡L ;‰»̃»∆≈ƒ¿∆≈«∆ƒ¿

ÌÈa¯‰22ÏawL ÔÂÈk - Á˜Bl‰ ˙eL¯a ˙B¯t‰ eÈ‰ . »«ƒ»«≈ƒ¿«≈«≈»∆ƒ≈
Á˜BÏ ‰˜ ¯kÓÏ ¯ÎBn‰ ÂÈÏÚ23ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â , »»«≈ƒ¿…»»≈«¿««ƒ∆¬«ƒ

„„Ó ‡Ï24ÔÈ„˜Ùn‰ ˙eL¯a B‡ ¯ÎBn‰ ˙eL¯a eÈ‰ . …»«»ƒ¿«≈ƒ¿«À¿»ƒ
BÏˆ‡25B‡ ,˙B¯t‰ dÈa‚iL „Ú Á˜Bl‰ ‰˜ ‡Ï - ∆¿…»»«≈««∆«¿ƒ««≈

ÔÓB˜Ó ˙e¯ÈÎOa B˙eL¯Ó Ì‡ÈˆBiL „Ú26‡ˆBiÎÂ «∆ƒ≈≈¿ƒ¿ƒ¿»¿«≈
Ba27.e¯‡aL BÓk ,¿∆≈«¿

מטעם 21) שקנה לעיל, אמר כבר מודד, לוקח ואם שם.
א.22)הגבהה. הלכה וכן 23)למעלה לו. קונה שחצרו

מדד  שלא עד פסק ביתו, לתוך והכניסן "פרקן פו. שם הוא
לחזור". יכולים שניהם הדמים,24)אין את פסק אבל

י"ג. הלכה להלן וראה משנה). (כסף ברשות 25)כנ"ל

הפירות. את מקודם בידו, הפקיד שהמוכר אדם,
ובקניין.26) בהגבהה 27)כלומר, או במשיכה כגון

יוסף). (נימוקי

.Ê˙B¯t‰ eÈ‰28Ì‰ÈL ÏL ¯ˆÁ· B‡ ‡ËÓÒa29, »«≈¿ƒ¿»¿»≈∆¿≈∆
ÏL BÈÏk CB˙a eÈ‰Â ,Á˜BÏ ˙eL¯a eÈ‰ elÙ‡Â«¬ƒ»ƒ¿≈«¿»¿ƒ¿∆

¯ÎBÓ30a˜Â ,¯ÎBn‰ ÏÈÁ˙‰Â ,¯kÓÏ ¯ÎBn‰ ÂÈÏÚ Ï ≈¿ƒ≈»»«≈ƒ¿…¿ƒ¿ƒ«≈
¯Bk :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ :¯ÎBÓ ÏL BÈÏk CB˙a „cÓÏƒ¿…¿ƒ¿∆≈ƒ»«
elÙ‡ Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ - CÏ ¯ÎBÓ È‡ ÚÏÒ ÌÈLÏLaƒ¿ƒ∆«¬ƒ≈»»«¬…¬ƒ
¯Ó‚ ‡ÏÂ BÈÏka ˙B¯t‰ ÔÈ„ÚÂ ÏÈ‡B‰ ;‰B¯Á‡ ‰‡Òaƒ¿»«¬»ƒ«¬«ƒ«≈¿ƒ¿¿…»«
Û‡ Á˜BÏÏ ‰B˜ BÈ‡ ¯ÎBÓ ÏL BÈÏkÂ ,‰cn‰ Ïk»«ƒ»¿ƒ¿∆≈≈∆¿≈««
¯Bk :BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â .Á˜Bl‰ ˙eL¯a ‡e‰L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿«≈«¿ƒ»«
ÔÂÈkL ;‰˜ ÔBL‡¯ ÔBL‡¯ - ÚÏÒa ‰‡Ò ,ÌÈLÏLaƒ¿ƒ¿»¿∆«ƒƒ»»∆≈»
dÈa‚iL ‰‡Ò Ïk ,‰‡Òe ‰‡Ò Ïk ÏÚ ÌÈÓc‰ e˜ÒtL∆»¿«»ƒ«»¿»¿»»¿»∆«¿ƒ«
ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,d˙¯ÈÎÓ ‰¯Ó‚ d˙B‡ ‰¯ÚÈÂ ¯ÎBn‰«≈ƒ»∆»ƒ¿¿»¿ƒ»»ƒ¿≈

¯ÎBn‰ ˙eL¯a ˙B¯t‰31Á˜Bl‰ ˙eL¯a ‡ÏÂ32el‡Â . «≈ƒ¿«≈¿…ƒ¿«≈«¿ƒ
˙eL¯a Ô‰L ÔÂÈk ,¯ÎBÓ ÏL BÈÏka ˙B¯t‰ ‰È‰ ‡Ï…»»«≈¿ƒ¿∆≈≈»∆≈ƒ¿
BÓk ,„„Ó ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˜ÒtMÓ ‰˜ Á˜BÏ≈«»»ƒ∆»«««ƒ∆…»«¿

.e¯‡aL∆≈«¿

יכול 28) - בשלושים "כור פו:) (שם ושמואל רב מימרת
קנה" ראשון ראשון - בסלע סאה בשלושים כור - לחזור
של  [ובכליו בסימטא לה "משכחת הרי"ף: שכתב וכמו
בכליו  דאיתנהו והוא לוקח ברשות נמי אי -ב"ח]. לוקח
של  כליו דאין לן קיימא הא הרבים, ברשות דאי דמוכר.
ברשות  ואי א] הלכה [למעלה הרבים. ברשות קונה לוקח
לא  מוכר ברשות לוקח של דכליו נמי לן קיימא הא מוכר
בכליו  וליתנהו לוקח ברשות ואי שם] [למעלה לוקח קנה
לוקח  ברשות קאמר הא הארץ] על מונחים [אלא דמוכר
מדד  שלא פי על ואף לוקח קנה מוכר עליו שקיבל כיוון
כדאמרינן". אלא לה משכחת לא הילכך ו], הלכה [למעלה

ר,29) סימן וסמ"ע שם (ב"ח לוקח של בכליו הפירות והיו
טו). קטן על 30)סעיף ואף כנ"ל מיד קנה כן לא שאם

של  ברשותו אף ללוקח קונים אינם מוכר של שכליו פי
זה  הרי המוכר לו שמדד כיוון - ב) הלכה (למעלה לוקח

משנה. וכסף ראב"ד ועיין כליו, לו הקנה שאם 31)כאילו
לו  קונים לוקח של כליו שאין לן קיימא הלא ברשותו הם
שהובא  הרי"ף וכלשון ב). הלכה (למעלה המוכר ברשות

-32)למעלה. מוכר של בכליו ואינם ברשותו היו שאם
רבינו  שמבאר כמו מדד שלא פי על אף כשפסק מיד קנה

שם. הרי"ף וכלשון דבריו בהמשך

.ÁÔÈÈ ¯ÎBn‰ ÔÎÂ33B‡ ‡ËÓÒa B¯·ÁÏ ÔÓL B‡ ¿≈«≈«ƒ∆∆«¬≈¿ƒ¿»
‰cn‰ ‰˙È‰Â ,Á˜BÏ ˙eL¯a B‡ Ì‰ÈL ÏL ¯ˆÁa¿»≈∆¿≈∆ƒ¿≈«¿»¿»«ƒ»

‰cn‰ ˙‡lÓ˙ ‡lL „Ú :¯eÒ¯Ò ÏL34ÏL Ô‰ È¯‰ - ∆«¿«∆…ƒ¿«≈«ƒ»¬≈≈∆
‰cn‰ ˙‡lÓ˙MÓ ;¯ÎBÓ35,Á˜BÏ ˙eL¯a Ô‰ È¯‰ - ≈ƒ∆ƒ¿«≈«ƒ»¬≈≈ƒ¿≈«

.Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â¿≈∆»≈∆»«¬…

שהמדובר 33) הגמרא מסקנת ולפי פז. בתרא בבבא משנה
והרי"ף  מיגאש הר"י שפירשו מה ולפי סרסור של במידה
שם. המשנה בפירוש רבינו כתב וכן וכו' בסימטא שהמדובר

דרכו 34) הסרסור, שהוא, הסרסורים, בין הנוהג שזה מפני
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לזמן  - לראשון וללוקח; למוכר המידה את להשאיל
המקח  את שישים עד המדידה, אחרי - ולשני המדידה,
היא  המידה הסאה שנתמלאה עד כך, מתוך ויוצא, במקומו,
שנתמלאה, ואחרי מוכר", של כ"כליו ונחשבת המוכר של
(ט"ז  לשניהם כשהשאילה ודווקא לוקח". של כ"כליו היא

ט). סעיף ר סימן משפט כל 35)חושן שנתמלאה ודווקא
הרישומים  עד רק נתמלאה אם מספיק לא אבל המידה,
בהסכמת  תלוי הדבר שכאן מפני י), בהלכה (כמו שבתוכה
המידה  כל שתתמלא עד למוכר להשאיל דרכו וזה הסרסור,

כז). קטן סעיף שם (סמ"ע

.ËÔÈ¯e·ˆ eÈ‰L ˙B¯t ÔÎÂ36‡ËÓÒa37ÏL ¯ˆÁa B‡ ¿≈≈∆»¿ƒ¿ƒ¿»¿»≈∆
Ô‰Ó „Á‡ ÏL dÈ‡ ‰cn‰Â ,Ì‰ÈL38¯ÎBn‰ ‰È‰Â , ¿≈∆¿«ƒ»≈»∆∆»≈∆¿»»«≈

„„BÓ39˙eL¯a ‡È‰ È¯‰ - ‰cn‰ ˙‡lÓ˙ ‡lL „Ú : ≈«∆…ƒ¿«≈«ƒ»¬≈ƒƒ¿
˙eL¯a ‡È‰ È¯‰ - ‰cn‰ ˙‡lÓ˙pMÓe ;¯ÎBn‰«≈ƒ∆ƒ¿«≈«ƒ»¬≈ƒƒ¿

.Á˜BÏ≈

משנה 36) והמגיד ח. בהלכה למעלה שנאמר ממה נלמד
שם". "ברייתא לוקח"37)ציין: "ברשות הזכיר לא כאן

שהם  שמכיוון - יין) גבי ח בהלכה למעלה שהזכיר (כמו
חצר. בתורת מייד, לו הם קנויים הקרקע, על מונחים

סרסור.38) של אלא מודד,39)כלומר, הלוקח אם אבל
בהגבהה  וקונה זו, במדידה אותם מגביה ממילא הוא הרי

לר"מ). המשניות (פירוש זו

.È‰cn‰ ‰˙È‰40Ô‰Ó „Á‡ ÏL41ÔÈÓL¯ da eÈ‰Â , »¿»«ƒ»∆∆»≈∆¿»»¿»ƒ
dÈˆÁ Ú„ÈÏ42ÔÂÈk - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,dÚÈ·¯e dLÈÏL , ≈«∆¿»¿ƒ»¿ƒ»¿«≈»∆≈»

ÔBL‡¯ ÔBL‡¯ ‰˜ ÌÈÓL¯‰ ÔÓ ÌL¯Ï ÚÈb‰L43, ∆ƒƒ«¿∆ƒ»¿»ƒ»»ƒƒ
Ì‰Ó ÌL¯ ÏkL ;‰cn‰ ˙‡lÓ˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆…ƒ¿«≈«ƒ»∆»∆≈∆
,‰cn‰ ‡È‰ Ô‰Ó „Á‡ ÏL È¯‰L ,dÓˆÚ ÈÙa ‰cÓk¿ƒ»ƒ¿≈«¿»∆¬≈∆∆»≈∆ƒ«ƒ»

daL ÌÈÓL¯‰ ÏÚ CÓBÒ ‡e‰Â44. ¿≈«»¿»ƒ∆»

לדעת 40) פו:) (שם בגמרא שפירשו מה לפי שם, ברייתא
בו  לחזור יכול בשלושים כור לו: אמר שאם ושמואל, רב
מדובר, שכאן ז), הלכה (למעלה האחרונה בסאה אפילו
המידה, לחלקי המידה בתוך (=רשמים) "שנתיות" שיש
רבינו  מדברי [וכנראה מיוחד. ככלי נחשב וציון ציון שכל
שלא  פי על אף - במידה רשמים שהיו שמכיוון והרי"ף,
סלעים, עשר בשניים "הין לו: כאומר זה הרי כלום לו אמר
סאה  בשלושים, "כור בדין ז הלכה למעלה (ראה בסלע" לוג
סופרים  בדקדוקי וראה שם. גרשום רבינו פירש וכן בסלע").

פיזרו]. דפוס והטעם 41)בשם מוכר, של או לוקח של
לו  הקנה כאילו זה הרי בעצמו, המוכר שמדד שמכיוון הוא,
לוקח. של שהמידה וכתב זה על חולק והראב"ד הכלי. את

משנה. מגיד לחצי 42)ועיין המידה: בתוך ציונים שיש
ליטרא, בזה: וכיוצא המידה לרביע המידה, לשליש המידה,

וכו'. ליטרא רביע ליטרא, בסימטא"43)חצי "ואפילו
פו: פה: בתרא בבבא הוא וכן לזה,44)(ראב"ד). ובניגוד

נתמלאה  אם אלא ללוקח מקנה אינו סרסור, של היא אם
ח). הלכה (למעלה המידה

.‡ÈÏB„b ÏÏk ‰Ê45˙‡ ‰Bw‰ :E„Èa ‰È‰È ∆¿»»ƒ¿∆¿»¿«∆∆
ÌÈÓc‰ ˜Òt Ì‡ ,ÔÈÏËÏhn‰46- dÈa‚‰ Ck ¯Á‡Â «ƒ«¿¿ƒƒ»««»ƒ¿««»ƒ¿ƒ«

ÁÈp‰Â ‰lÁz dÈa‚‰ Ì‡Â ;‰˜47˜Òt Ck ¯Á‡Â »»¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»¿ƒƒ«¿««»»«
‰˜ ‡Ï - ÌÈÓc‰48‰‰a‚‰ d˙B‡a49dÈa‚iL „Ú , «»ƒ…»»¿»«¿»»«∆«¿ƒ«

.dÈa‚‰Ï Bk¯c ÔÈ‡L ¯·c CLÓÈ B‡ ,˜ÒtL ¯Á‡««∆»«ƒ¿…»»∆≈«¿¿«¿ƒ

"פסק,45) (שם) בגמרא והטעם בברייתא. פו. פה: שם
דעתיה". סמכא לא פסק, לא דעתיה. את 46)סמכא קבע

החפץ. ההגבהה.47)מחיר שלפני 48)נגמרה מכיוון
ביחס  גמורה דעת סמיכות שניהם אצל אין המחיר, קביעת

במחיר. להשתוות יוכלו לא שמא כי שהייתה 49)לקניין,
אבל  אותה, הפסיק או הניח הלוקח אם הדמים, פסיקת לפני
פסיקת  אחר גם בידו המטלטלין אוחז והוא הניח לא אם

שקנה. מכאן, נראה הדמים,

.·È¯kÓp‰ ¯·„ ‰È‰50ÔÈÚe„ÈÂ ÔÈ·eˆ˜ ÂÈÓc51 »»»»«ƒ¿»»»¿ƒƒƒ
e‰˜ - B‰Èa‚‰Â52.dÈa‚‰L ¯Á‡ ˜ÒtL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ¿ƒ»»««ƒ∆»«««∆ƒ¿ƒ«

ÌÈ¯·c ¯‡La ÔÈc‰ ‡e‰Â53˙‡ Ì‰a ÔÈBwL ¿«ƒƒ¿»¿»ƒ∆ƒ»∆∆
ÔÈÏËÏhn‰54˜ÒÙiL ¯Á‡ Ì‰a ˙B˜Ï CÈ¯vL , «ƒ«¿¿ƒ∆»ƒƒ¿»∆««∆ƒ¿…

.e¯‡aL BÓk ,ÔÈ·eˆ˜ ÂÈÓc Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÌÈÓc‰«»ƒ∆»ƒ≈»»¿ƒ¿∆≈«¿

אחד 50) פח.): שם (מובאה הבאה העובדה מתוך יוצא
ממנו  וחטפו אנשים באו למכור, מנת על העירה ירקות הביא
ומכיוון  - לגזול ולא לקנות, כוונה מתוך - הירקות את
מטען  כל את הקדיש כספו, את לתבוע ממי ידע לא שהמוכר
מהם, ליהנות הבריות את למנוע בכדי לשמים, הירקות
את  כשהביאו תשלומם. את מהן להוציא בידו שאין אחרי
מכיוון  הקדש, הקדשו שאין החליט כהנא, רב לפני העניין
משיכתם, או הגבהתם ידי על מכבר אותם קנו שהקונים
שפסוק  (=דווקא דמי" דקייצו "דווקא בגמרא: שם וסיימו
להלן  ההלכה מתוך גם כן ומוכח הירקות); של המחיר הוא

מי  הר"י כתב וכן יד. שמחיר 51)גאש.בהלכה היינו,
עצמו  שהמוכר צורך אין אבל בשוק, ועומד קבוע החפץ
ראשונים  כמה לשיטת בניגוד וזהו המחיר, את יקבע
משנה), המגיד שהביא והרשב"א, הרמב"ן (הרי"ף,
המוכר  ידי על קבועים יהיו המחיר שדמי שצריך הסבורים,
לקנות  שיבוא מי לכל אחת פעם דמים שיקצוץ כלומר עצמו

שהזכיר 52)ממנו. מה כאן, הזכיר לא רבינו כי לציין, יש
הלוקח, על חביב החפץ שיהיה שצריך יד, הלכה להלן

שם. שכתבנו מה הלכה 53)וראה של שבמקור פי על אף
הדין  הוא - הגבהה אלא נזכרה לא פו.) שם (בברייתא זו
שלא  זמן שכל בכולם, שווה הטעם שהרי אחרים, לקניינים

סומכת. דעתם אין דמים, ומסירה.54)פסקו משיכה כגון

.‚ÈCÎÈÙÏ55ÌÈ¯nÁ CLBn‰ ,56ÔÒÈÎ‰Â ÌÈÏÚBÙe ¿ƒ»«≈«»ƒ¬ƒ¿ƒ¿ƒ»
B˙Èa CB˙Ï57elÙ‡ ,ÌÈÓc‰ ˜Òt ‡lL „Ú „„Ó Ì‡ , ¿≈ƒ»««∆…»««»ƒ¬ƒ

„„Bn‰ ‡e‰ Á˜Bl‰ ‰È‰58¯Á‡Â ÌÈÓc‰ ˜ÒtL B‡ , »»«≈««≈∆»««»ƒ¿««
¯ÎBn‰ „„Ó Ck59Ô‰a ¯ÊÁÏ ÔÈÏBÎÈ Ì‰ÈL -60Ô˜¯t . »»««≈¿≈∆¿ƒ«¬…»∆¿»»

B˙Èa CB˙Ï ÔÒÈÎ‰Â Á˜Bl‰61ÌÈÓc‰ ˜Òt Ì‡ : «≈«¿ƒ¿ƒ»¿≈ƒ»««»ƒ
‰ „„Ó Ck ¯Á‡Â¯ÎBn62¯ÊÁÏ ÔÈÏBÎÈ Ì‰ÈL ÔÈ‡ - ¿««»»««≈≈¿≈∆¿ƒ«¬…

‡lL „Ú „„Ó Ì‡Â ;¯kÓÏ BzÚ„ ‰ÎÓÒ È¯‰L ,Ô‰a»∆∆¬≈»¿»«¿ƒ¿…¿ƒ»««∆…
‰ÎÓÒ ‡Ï È¯‰L ,Ì‰a ¯ÊÁÏ ÔÈÏBÎÈ Ì‰ÈL - ˜Òt»«¿≈∆¿ƒ«¬…»∆∆¬≈…»¿»

.Á˜Bl‰ „„Ó elÙ‡Â .¯kÓÏ ÔÈ„Ú BzÚ„«¿¬«ƒƒ¿…«¬ƒ»««≈

לכל 55) קודם תנאי הוא הדמים ופיסוק הואיל כלומר,
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הלוקח.56)קניין. של חמרים ואינם החמורים. מוליכי
הלוקח, של פועלים שאינם דלהלן, ל"פועלים" הדין והוא
פועליוֿשלוחיו  במשיכת קונה הלוקח אין למה כן שאם
שם  בתוספות וראה הלוקח"? "פרקם דווקא צריך ולמה

משך. המתחיל מטעם 57)דיבור קונה אינו כן פי על ואף
הפועלים. ועל החמורים, על עדיין שהמשא מכיוון חצר,
המטלטלים  את משך שלא כיוון כאן, אין משיכה קניין וגם
הם  החמרים - בחמרים כן וכמו הפועלים, את אלא עצמם
יד  הלכה ג פרק למעלה וראה החמורים. את שמשכו
את  קונה אינו החמור את בעצמו הלוקח משך אם שאפילו

שעליו. הגבהה.58)החפצים שעשה על 59)ונמצא
ר  סימן המשפט בחושן ראה הפועלים, על או החמורים

ח. שאם 60)סעיף ז): (הלכה למעלה שאמרנו פי על ואף
שמקנה  דעת גילוי שזהו קנה, מוכר של בכליו המוכר מדד
שאינם  בפועלים, לא כאן: שייך לא זה - ללוקח כליו את
קונה  אינה מהלכת שחצר מפני בחמורים, לא וגם כלים,

יג). הלכה ג פרק גבי 61)(למעלה על נמצאים והפירות
הלוקח. ברשות מדד 62)הקרקע לא שאפילו מפרשים יש

משנה). (מגיד חצר מטעם הלוקח, קנה לבסוף

.„ÈÔn‡‰ ÔÓ ÌÈÏk ÏËBp‰63Ô¯w·Ï ˙Ó ÏÚ64Ì‡ , «≈≈ƒƒ»À»«¿»¿«¿»ƒ
B„Èa Ò‡Â ÔÈ·eˆ˜ ÂÈÓ„ eÈ‰65ÏÈ‡B‰ ;ÂÈÓ„a ·iÁ - »»»¿ƒ¿∆¡«¿»«»¿»»ƒ

B˙eL¯a ‰OÚ B‰Èa‚‰L ˙ÚÓ ,ÔÈ·eˆ˜ ÂÈÓ„Â66. ¿»»¿ƒ≈≈∆ƒ¿ƒ«¬»ƒ¿
Blk ˙‡ ˙B˜Ï È„k ep‰Èa‚iL ‡e‰Â67B˙B‡ ‰È‰ÈÂ , ¿∆«¿ƒ∆¿≈ƒ¿∆À¿ƒ¿∆

¯ÎBn‰L ıÙÁ Ï·‡ ;Á˜Bl‰ ÏÚ ·È·Á ¯kÓp‰ ıÙÁ≈∆«ƒ¿»»ƒ««≈«¬»≈∆∆«≈
Ba ı˜68‡e‰ È¯‰ - B¯ÎÓÏ Û„B¯Â Lw·Ó ‡e‰Â , »¿¿«≈¿≈¿»¿¬≈

ÌÈÓc‰ ˜ÒÙiL „Ú ,¯ÎBn‰ ˙eL¯a69ep‰Èa‚ÈÂ ƒ¿«≈«∆ƒ¿…«»ƒ¿«¿ƒ∆
.˜ÒtL ¯Á‡ Á˜Bl‰«≈«««∆»«

הכלים.63) את העושה המלאכה אותם,64)בעל לבדוק
אותם. יקנה בעיניו ייטב באונס 65)ואם מידו שנפל

הדבר 66)ונשבר. "היה יב): (הלכה למעלה שכתב כמו
רש"י  וכדעת קנהו" - והגביהו וידועין קצובין דמיו הנמכר
כלי) הלוקח המתחיל דיבור פז: שם התוספות (שהביאו
בו, לחזור יכול המוכר ואין לוקח. של דין זה לנוטל שיש
(עיין  תנאי על שלקחו כיוון בו לחזור יכול הלוקח אבל

מיגאש). ר"י בשם משנה חן 67)מגיד ימצא אם כלומר,
ושוויו  קצבתו כדי דמים בסך יקנהו - משנה) (לחם בעיניו

כט). קטן סעיף ר סימן מהו 68)(סמ"ע רבינו הזכיר ולא
וגם  במיוחד, הלוקח על חביב שאינו אמצעי, דבר של הדין

משנה. לחם וראה המוכר, על שנוא שכתב 69)אינו ומה
פסק, כאילו זה הרי קצובין, דמיו שאם יב) (הלכה למעלה
הגביה  ששם לפי - הלוקח על חביב שהמכר הזכיר ולא

משנה). (לחם תנאי בלי לקנות

.ÂË,BÓˆÚa ˜ÈÊÁn‰ B‡ dÈa‚n‰ B‡ CLBn‰ „Á‡∆»«≈««¿ƒ«««¬ƒ¿«¿
˜ÈÊÁ‰Ï B‡ BÏ CLÓÏ B‡ dÈa‚‰Ï ¯Á‡Ï ¯Ó‡L B‡∆»«¿«≈¿«¿ƒ«ƒ¿…¿«¬ƒ

BÏ ‰ÎÊ ‰Ê È¯‰ - BÏ70.‰iw‰ ÈÎ¯c ¯‡La ÔÎÂ . ¬≈∆»»¿≈ƒ¿»«¿≈«¿ƒ»

ששנינו:70) כמו לו, זכין אדם של מדעתו שלא אף שהרי
רבינו  ופסקה יא: בגיטין (משנה בפניו" שלא לאדם לו "זכין
אחת  ועל ב) הלכה ומתנה זכייה מהלכות ד בפרק להלן
לקנות  שלוחו שהוא - עבורו להגביה לו אמר אם וכמה כמה

הבדל  שיש אלא מא.). (קידושין כמותו" אדם של ו"שלוחו
שבזכייה  שליחות, ידי על זכייה לבין מדעתו שלא זכייה בין
- בו לחזור יכול אינו שהנותן פי על אף מדעתו, שלא
ידי  על בזכייה ואילו ג), הלכה (שם בו לחזור יכול המקבל
לו  שזכה אחר בו לחזור יכול אינו המקבל גם שליחות

שלוחו.

á"ôùú'ä ìåìà á"é éùéîç íåé

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
קניין 1) ודיני בזה זה המטלטלין חילופי דיני בו נתבארו

ואי  והמטלטלין, והעבדים והבהמות הקרקעות לקנות סודר
מועיל. אינו דבר [ובאיזה] (ובאיזי) קניין צריך אין דבר זה

.‡‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈB˜ ÔÈÏËÏhn‰ Ïk2ÈÏÁ‰ ?„ˆÈk .Û3 »«ƒ«¿¿ƒƒ∆∆∆≈«∆¡ƒ
‰¯tÔÓLa ÔÈÈ B‡ ¯BÓÁa4ÏÚ ÔÈ„Èt˜nL Èt ÏÚ Û‡ , »»«¬«ƒ¿∆∆««ƒ∆«¿ƒƒ«

Ck ¯Á‡Â ‰Ê ‰ÂL ‰nÎÂ ‰Ê ‰ÂL ‰nk e¯ÚLÂ ,ÌÈÓc‰«»ƒ¿ƒ¬«»»∆∆¿«»»∆∆¿««»
eÙÈÏÁ‰5ÈM‰ ‰˜ B‰Èa‚‰ B‡ „Á‡‰ CLnL ÔÂÈk - ∆¡ƒ≈»∆»«»∆»ƒ¿ƒ»»«≈ƒ

‰OÚÂ ,Ì‰L ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ¯Á‡‰ ÔÈÏËÏhn‰«ƒ«¿¿ƒ»¬≈ƒ¿»»∆≈¿«¬»
B˙eL¯a6.ÔÎLÓ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â , ƒ¿¿««ƒ∆¬«ƒ…¿»»

רבינו.2) כלשון מד. בבבאֿמציעא משנה "בחליפין",
חליפין  בקנין שהמדובר מו: שם הסוגיא בתוך ומבואר

סק"א). רנ סימן חו"מ לומדים 3)(הגר"א אנו חליפין קנין
ועל  הגאולה על בישראל, לפנים "וזאת ז): ד, (רות מבועז
לרעהו". ונתן נעלו איש שלף דבר: כל לקיים התמורה
"על  עתיק; קנין הוא חליפין קנין - בישראל" "לפנים
הוא  וכן חליפין, זו - התמורה" "ועל מכירה; זו - הגאולה"

מז.). (בבאֿמציעא ימיר ולא יחליפנו לא להלן 4)אומר:
ולא  - בכלים אלא קונין "אין מפורש: רבינו כותב ו) (הלכה
"יין  כתב וכאן חליפין, נעשים אינם שפירות הרי - בפירות"
חליפין  מיני שני - חליפין? נעשים שפירות הרי - בשמן"
אינו  חליפין, בתורת למוכר הנמסר כשהחפץ האחד, הם:
היסודי  סודר" "קנין הוא וזה הנקנה, החפץ של כמחירו שוה
צריך  - החליפין נושא - שה"סודר" העיקריים, מתנאיו אשר
שווה  הנ"ל כשהחפץ והשני, פירי. ולא דוקא כלי להיות
(מגידֿ בפירות אף קונים בזה הנקנה, השני לחפץ בערכו
ופירי). ד"ה מו: שם ב'תוספות' רבינוֿתם שיטת לפי משנה

שימשוך 5) עד קונה ואינו כסף כקנין שזהו אומרים אנו אין
החפץ  את הלוקח וקנה הוא חליפין קנין אלא השני, החפץ

מז.). (שם המוכר או 6)שביד החפץ, נתקלקל שאם
זה  חשבון על הכל החפץ, במחיר שינוי שחל או שנשבר,

בחליפין. שקנהו

.·‰ÏËÂ ‰¯Ùa ¯BÓÁ ÛÈÏÁ‰7ÔÈ„ÚÂ ‰¯t‰ CLÓe , ∆¡ƒ¬¿»»¿»∆»««»»«¬«ƒ
‰ÎÈLÓ Ô‡k ÔÈ‡L ;‰˜ ‡Ï - ‰Ïh‰ ˙‡ CLÓ ‡Ï…»«∆«»∆…»»∆≈»¿ƒ»

‰¯eÓ‚8.Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»¿≈…«≈»∆

רבא.7) של פירושו לפי שם, לו 8)ברייתא שאמר כיון
עד  הקנין נגמר לא החמור, עבור וטלה פרה לך הא מפורש:
כספו  ותובע ונכנס ליוצא דומה זה והרי שניהם. שימשוך
לקבל  כשהסכים ה"א פ"ז להלן אבל ה"א). פ"ח (להלן

הכל. קנה פרעון, כתחילת קנין בתור מעות מקצת
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קעז dxikn zekld - oipw xtq - lel` a"i iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‚ÌÈÓc9Ì‰ÈÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡L10¯‡Lk Ô‰ È¯‰ - »ƒ∆≈«¿ƒƒ¬≈∆¬≈≈ƒ¿»
ÔÈB˜Â ÔÈÏËÏhÓ11ÔÙÁL È¯‰ ?„ˆÈk .12‡Ïa ˙BÚÓ ƒ«¿¿ƒ¿ƒ≈«¬≈∆»«»¿…

‰¯ÒÎ‡ ÔÏË ‡l‡ ,ÔÈÓ ‡Ï·e Ï˜LÓ13:BÏ ¯Ó‡Â , ƒ¿»¿…ƒ¿»∆»¿»»«¿¿»¿»«
ÌÈÓc‰ ˙‡ BÏ Ô˙Â ,el‡a ‰Ê ÔÈÈ B‡ E˙¯t ÈÏ ¯ÎÓ¿…ƒ»»¿«ƒ∆¿≈¿»«∆«»ƒ

Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ì‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ,‰˜ -14¯·c ‰fL ; »»¿≈∆»≈∆»«¬…∆∆»»
‰ÎÈLÓ Ba eÎÈ¯ˆ‰ ‡ÏÂ ,‡e‰ ÈeˆÓ BÈ‡L15. ∆≈»¿…ƒ¿ƒ¿ƒ»

ãycew zegiyn zecewpã

."'ek odilr oicitwn oi`y minc"

חכמים  גזרו במטלטלין אבל קונות, מעות הדין מעיקר
יאבד  הלוקח שישלם אחר שמא משיכה, גם והצריכו
לסטים  שבאו או ונשרף דליקה שנפלה כגון באונס החפץ
ולא  המוכר יתמהמה ברשותו עוד שאינו וכיון אותו. ליטול
גם  והצריכו המוכר ברשות חכמים העמידוהו לפיכך יצילנו,
כדי  בעליה" חטיך נשרפו לו יאמר שמא -"גזירה משיכה

החפץ. את להציל שישתדל
גם  להצריך חכמים גזרו לא שכיחים שאינם בדברים אבל
שחפן  כגון עליהם מקפידים שאין בדמים ולכן משיכה,

משיכה. צריך ואין קניין זה הרי למוכר ונתנן מעות
טז, עקב תורה' ב'לקוטי (כמבואר ברוחניות הקניין עניין
את  קונה וארץ" שמים "קונה שהוא שהקב"ה מה הוא ג.)

מרש  שמושכם ידי (על ובמשיכה בכסף העולם ות ענייני
כיסופים  מלשון כסף ונותן עולם, של יחידו לרשות הרבים
מעם  ובפרט התחתונים מהנבראים רבה) אהבה בחי' שהוא
שגזרו  שהגזירות ידוע והנה ידם. על שנפעלו כפי ישראל
שכיחא  דלא במילתא אבל הדורות ירידת מצד הן חכמים
לגזירה, זקוקים שעבורם אנשים מיעוט יש אם גם
וגם  משיכה בלא גם קונות שמעות תורה דין על העמידוהו
שמים  (קונה הקניין יוגמר המיעוט) (ללא הרוב ידי על
ירשו  "לעולם ליעוד ומיד תיכף וזוכים בשלימותו, וארץ)
ולתחיית  ובפשטות ברוחניות ישראל ארץ ירושת - ארץ"
להם  יש ישראל ו"כל צדיקים" כולם "עמך שהרי המתים
היעוד  קיום העולם בכל שפועלים ועד הבא" לעלם חלק

דיבר". ה' פי כי יחדיו בשר כל וראו ה' כבוד "ונגלה
(d"nyz `x`e t"y zgiyn)

מוֿמז).9) (שם הונא רב בשם רבה של לדעת 10)מימרא
המדויק. בתורת 11)מנינם ולא דמים, בתורת כלומר

ו). הלכה (להלן חליפין נעשה מטבע אין הרי כי חליפין,
שאף 12) משמע, רבינו דברי מפשטות חפניו. מלוא אסף

כתב  הכסףֿמשנה אך הכסף. כמות את יודע אינו הלוקח
המוכר  אם שאף רש"י, לדעת מסכים רבינו שגם שיתכן
וכן  מצוי, שאינו דבר זה הרי הסכום, את יודע אינו בלבד

הראב"ד. במסכת 13)כתב נמצאת זו מילה האומד. לפי
מ"ג. פ"ב חכמים 14)דמאי עקרו כלל, שבדרך אףֿעלֿפי

בהם  לחזור יכולים - משך שלא זמן וכל המעות, קנין את
ד). הלכה פ"ג שלא 15)(למעלה במעות וקנין שמכירה

חכמים  גזרו לא שכיח שאינו ובדבר שכיח, אינו מנינם נודע
קצט  סימן (סמ"ע בעליה חטיך נשרפו לו: יאמר שמא

סק"ב).

.„ÔÎÂ16ÔÈÏËÏhÓ ¯ÎnL Ô·e‡¯17ÌÈMÓÁa ÔBÚÓLÏ ¿≈¿≈∆»«ƒ«¿¿ƒ¿ƒ¿«¬ƒƒ
¯Á‡Â ,ÌÈÓca ·iÁ˙Â ÔÈÏËÏhn‰ ÔBÚÓL ‰˜Â ,ÊeÊ¿»»ƒ¿«ƒ«¿¿ƒ¿ƒ¿«≈«»ƒ¿««
B‡ ÔÈÈ BÏ ‰È‰ el‡ ÊeÊ ÌÈMÓÁa ÔBÚÓL ·iÁ˙pL∆ƒ¿«≈ƒ¿«¬ƒƒ≈»»«ƒ

„·Ú B‡ ‰Ó‰a18,ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡MÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿≈»∆∆¿«≈»∆ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ
ÈÏ B˙B‡ ¯ÎÓ :Ô·e‡¯ BÏ ¯Ó‡Â ,Ô¯ÎÓÏ ‰ˆB¯ ‰È‰Â¿»»∆¿»¿»¿»«¿≈¿…ƒ
:BÏ ¯Ó‡Â ,¯În‰ ÈÓc E„Èa ÈÏ LiL ÊeÊ ÌÈMÓÁa«¬ƒƒ∆≈ƒ¿»¿¿≈«∆∆¿»«
Û‡Â ,Ô‰L ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈÏËÏhn‰ Ô·e‡¯ ‰˜ - Ô‰≈»»¿≈«ƒ«¿¿ƒ¿»»∆≈¿«
BÈ‡L ¯·c ‰Ê ÌbL ;dÈa‚‰ ‡ÏÂ CLÓ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…»«¿…ƒ¿ƒ«∆«∆»»∆≈

‡e‰ ÈeˆÓ19È‰ Ì‡ Ï·‡ .‰ÎÈLÓ Ba eÎÈ¯ˆ‰ ‡ÏÂ ,‰ »¿…ƒ¿ƒ¿ƒ»¬»ƒ»»
ÈÏ ¯ÎÓ :BÏ ¯Ó‡Â ,¯În‰ ˙ÓÁÓ ‡lL ÂÈÏÚ BÏ ·BÁ»»∆…≈¬««∆∆¿»«¿…ƒ
‡Ï - Ì‰ÈL eˆ¯Â ,EÏˆ‡ ÈÏ LiL ·BÁa ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒ«∆≈ƒ∆¿¿¿»¿≈∆…

‰˜20Bk¯c ÔÈ‡L ¯·c CLÓÈ B‡ ,dÈa‚iL „Ú »»«∆«¿ƒ«ƒ¿…»»∆≈«¿
ÔÈÏËÏhn‰L ÌÈÎ¯c‰Ó „Á‡a ‰˜È B‡ ,dÈa‚‰Ï¿«¿ƒ«ƒ¿∆¿∆»≈«¿»ƒ∆«ƒ«¿¿ƒ

.da ÔÈ˜ƒ¿ƒ»

ההלכה 16) של זה עם לה אחד טעם הבאה ההלכה אף
הפירושים 17)הקודמת. אחד ולפי כח. בקידושין משנה

מתפרשת  המשנה אין ההלכה שלפי ואףֿעלֿפי שם. בגמרא
מכיון  זו, שסברא הרי"ף כתב - א) הלכה למעלה (ראה כן
היא, קבועה הלכה - המשנה לפירוש בתלמוד שהובאה
גזרו  לא מצוי שאינו דבר מקום: בכל בידינו הוא כלל שהרי
כח:). בקידושין הזקן לר"י המיוחסים (תוספות חכמים בו
מיימוניות). (הגהות כן הלכה שאין כתב גאון האי ורב

דינו 18) כנעני עבד שהרי להבין, וצריך כנעני. [=עבד
גזרו  שלא וברור ה"א), פ"ב (למעלה בכסף ונקנה כקרקע
חיטיך  נשרפו לו: יאמר שמא כבמטלטלין, חכמים בו
ואם  שם), כב ובהערה יג, הלכה ו פרק להלן (ראה בעליה
הוא, כאן החידוש כל שהרי "עבד", רבינו כתב למה כן
תיקנו  לא מצוי, דבר זה שאין מכר, מחמת הבאה שבמלוה

כבמטלטלין?]. משיכה התלבטו 19)חכמים המפרשים
למה  אלא מספיק אינו הרמב"ם שנותן הטעם מאוד: כאן
הרי  להבין יש עדיין אבל משיכה, ללא בדמים כאן קונים
כי  מקודשת אינה במלוה "המקדש מז.): (קידושין אמרו
נחשב  אינו המלוה כסף כלומר, ניתנה", להוצאה מלוה
המפרשים  ומסקנת (שם)? בו קונים שאין והואֿהדין כבעין,
אלא  בקידושין סוגיא אותה על לסמוך אין רבינו  שלדעת
לענין  במלוה קנין יש שלפיה בבבאֿמציעא זו סוגיא על
המיוחסים  בתוספות (ראה ה"ד פ"ז להלן פסק וכן מכר,
מסבירים: ויש ובכסףֿמשנה). שם, בקידושין הזקן לר"י
האשה  אין שבקידושין למכר, קידושין בין הבדל שיש
בשעת  עתה מקבלת שאינה כיון להתקדש מסכימה
לו  איכפת לא מכר לענין אבל ממשי. דבר שום הקידושין,
מחילת  נחשבת ולפיכך בעין, דבר מקבל אינו אם למוכר
פ"ז  להלן רבינו (לשון עתה" הדמים שנתן "כמי המלוה
בעין  כסף שהרי - בעין מכסף עדיף שמלוה באופן ה"ד).
בלי  קונה מכר, מחמת מלוה ואילו משיכה, בלי קונה אינו

בעין 20)משיכה. ככסף הוא הרי שמלוה שאףֿעלֿפי
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

dxiknקעח zekld - oipw xtq - lel` a"i iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
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שימשוך  עד קונה אינו כסף גם הרי - כנ"ל מכירה, לענין
במלוה  ורק מלוה, גם כן וכמו ה"ד), פ"ג (למעלה יגביה או

כנ"ל. גזרו, לא - מצויה שאינה מכר מחמת הבאה

.‰˙BÚ˜¯w‰21ÌÈ„·Ú‰Â22Ïk ¯‡Le ‰Ó‰a‰Â ««¿»¿»¬»ƒ¿«¿≈»¿»»
‡e‰Â .ÔÈÙÈÏÁa ‰˜ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ,ÔÈÏËÏhn‰«ƒ«¿¿ƒ»∆»≈∆ƒ¿∆«¬ƒƒ¿

ÔÈ˜ ‡¯˜p‰23‰Bw‰ ÔziL :˙‡f‰ C¯c‰ ¯wÚÂ . «ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ««∆∆«…∆ƒ≈«∆
‰˜nÏ24‡e‰L Ïk ÈÏk25BÏ ¯Ó‡ÈÂ26‰Ê ÈÏk ‰˜ : ««¿∆¿ƒ»∆¿…«¿≈¿ƒ∆

z¯ÎnL „·Ú‰ B‡ ‰Ó‰a‰ B‡ ÔÈi‰ B‡ ¯ˆÁ‰ ÛÏÁ≈∆∆»≈««ƒ«¿≈»»∆∆∆»«¿»
dÈa‚‰L ÔÂÈk .CÎÂ CÎa ÈÏ27e‰˜Â ÈÏk‰ ˙‡ ¯ÎBn‰ ƒ¿»¿»≈»∆ƒ¿ƒ««≈∆«¿ƒ¿»»

Û‡ ,ÔÈÏËÏhn‰ Ô˙B‡ B‡ Ú˜¯w‰ B˙B‡ Á˜Bl‰ ‰»̃»«≈«««¿«»«ƒ«¿¿ƒ«
ÌÈÓc‰ Ô˙ ‡ÏÂ ÔÎLÓ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ28„Á‡Â , «ƒ∆¬«ƒ…¿»»¿…»««»ƒ¿∆»

.Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ÔÈ‡ Ô‰Ó≈∆≈»«¬…

שתמהו 21) מז.) (בבאֿמציעא בגמרא השקלאֿוטריא מתוך
לו  שמקנה "נמצא - מקנה, של בכליו שקונים האומר לדעת
בחליפין  נקנית שקרקע ברור נראה - מטלטלין" אגב קרקע

כב:22)(כסףֿמשנה). סתם,23)קידושין קנין היינו
ט. הלכה להלן (בבאֿמציעא 24)ראה כלוי ולא כרב,

שכתוב  שמה הסוברים (שם) יהודה דרבי וכחכמים שם).
שלף  הקונה שבועז היינו, לרעהו", ונתן נעלו איש "שלף

המקנה. שהיה לגואל במקרא 25)ונתן שנאמר ו"נעל"
איזה  חשוב לא אבל כלי, שצריך לציין רק והוא דוקא, אינו

א). אות קצה, סמ"ע, (ועיין ד,26)כלי (רות שכתוב כמו
ב). ס"ק קצ"ה, (הגר"א לך" קנה לבועז הגואל "ויאמר ח):

רבינו 27) שכתב כמו שהוא", כל ב"כלי שהמדובר [כיון
אינו  להגביה שדרכו דבר שכל "שהגביה", כתב - למעלה
סימן  חו"מ בשו"ע וראה פ"ג) (למעלה בהגבהה אלא נקנה

א]. סעיף (הלכות 28)קצה, גדולות' ב'הלכות היא כן
כו.) (בקידושין והרשב"א ע"ד). קט וורשא דפוס הלואה,

. טז: בבבאֿמציעא מהגמרא כן הוכיח

.ÂÌÈÏÎa ‡l‡ ÔÈB˜ ÔÈ‡29Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â , ≈ƒ∆»¿≈ƒ¿««ƒ∆≈
‰Ëe¯t ‰ÂL30‰‡‰a ¯eÒ‡L ¯·„a ÔÈB˜ ÔÈ‡Â .31, ¿∆¿»¿≈ƒ¿»»∆»«¬»»
˙B¯Ùa ‡ÏÂ32ÚaËÓa ‡ÏÂ33ÏL BÈÏÎa ÔÈB˜ ÔÈ‡Â . ¿…¿≈¿…¿«¿≈«¿≈ƒ¿ƒ¿∆

¯ÎBÓ34.Á˜BÏ ÏL BÈÏÎa ‡l‡ , ≈∆»¿ƒ¿∆≈

ממה 29) כן ולמד מז.). (ב"מ ששת לרב בניגוד נחמן, כרב
לו, הדומה וכל נעל דוקא - נעלו" איש "שלף שנאמר:

פרי. ולא כלי שם 30)דהיינו (ועיין שם ברייתא
בכלי). קונים ד"ה מז:31)ב'תוספות' להלן 32)שם

בהן". וכיוצא פירות להוציא "בכלי, רבינו: כתב ח, הלכה
פרי  בכלל הם וחמור שפרה נראה א הלכה למעלה ומדבריו
מו:): (שם בגמרא נראה וכן בכסףֿמשנה. וראה זה, בענין
חמור  או בפרה שור החליף כיצד חליפין, עבדי נמי "ופירי
בפרה", שור בשר "החליף שם גורסים שיש אלא בשור".

וב'תוספות'. ברש"י שם מז.33)עיין (שם מפורשת הלכה
על  אדם של שדעתו מפני מה:) (שם בגמרא והטעם ומז:).
שלפעמים  להבטל, עשויה וצורה במטבע, שישנה הצורה
ח. הלכה להלן וראה המלכות. עלֿידי המטבע נפסל

נעלו 34) שלף שבועז ה. בהלכה וכנ"ל  ומז: מז. שם כרב
לגואל. ונתן

.ÊB˙B‡ Á˜Bl‰ ‰˜iL È„k ¯ÎBnÏ ÈÏk „Á‡ ‰˜‰ƒ¿»∆»¿ƒ«≈¿≈∆ƒ¿∆«≈«
Á˜Bl‰ ‰ÎÊ - ¯kÓn‰35BÏ ‰˜‰L Èt ÏÚ Û‡Â . «ƒ¿»»»«≈«¿««ƒ∆ƒ¿»

Ba ‰ÎÊÂ ,Á˜n‰ ‰˜ - B¯ÈÊÁ‰Ï ˙Ó ÏÚ ÈÏk‰«¿ƒ«¿»¿«¬ƒƒ¿»«∆»¿»»
‰zÓ dÓL ¯ÈÊÁ‰Ï ˙Ó ÏÚ ‰zn‰L ;Á˜Bl‰36. «≈«∆««»»«¿»¿«¬ƒ¿»«»»

¯ÎBn‰ ÒÙz ‡lL Èt ÏÚ Û‡37e‰˜‰L ÈÏk‰ Ïk ««ƒ∆…»««≈»«¿ƒ∆ƒ¿»
BÏ ‰˜n‰ ÊÁ‡Â ,B˙ˆ˜Ó ÊÁ‡ ‡l‡ ,B¯kÓÓ ÛÏÁ≈∆ƒ¿»∆»»«ƒ¿»¿»«««¿∆
¯eÚL È„k epnÓ ÊÁ‡L ‡e‰Â .Á˜Bl‰ ‰˜ - B˙ˆ˜Óƒ¿»»»«≈«¿∆»«ƒ∆¿≈ƒ

ÈÏk38Ïk ˙‡ ˜zÏ ÏBÎÈ ‡e‰L ‰ÊÈÁ‡ epÊÁ‡È B‡ , ¿ƒ…¬∆¬ƒ»∆»¿«≈∆»
ÈÏk‰39˙ˆ˜Óa BÏ ‰˜‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .BÏ ‰˜n‰ „iÓ «¿ƒƒ«««¿∆¿ƒ»ƒƒ¿»¿ƒ¿»
„‚a‰40˙BÚaˆ‡ LÏL „‚a‰ ÔÓ ÊÁ‡iL CÈ¯ˆ -41, «∆∆»ƒ∆∆¡…ƒ«∆∆»∆¿»

ÈÙa ÈÏk ‡e‰ È¯‰ - ÊÁ‡L ÌB˜nÓ ˜ÒÙÈ Ì‡L∆ƒƒ¿…ƒ»∆»«¬≈¿ƒƒ¿≈
BÓk ,ÈÏk Èe¯˜ „‚aÓ ˙BÚaˆ‡ LÏML ;BÓˆÚ«¿∆»∆¿»ƒ∆∆»¿ƒ¿

ÌÈ„‚a ˙‡ÓË ÔÈÚa e¯‡aL42ÊÁ‡ Ì‡ ÔÎÂ .˙BÁt ∆≈«¿¿ƒ¿«À¿«¿»ƒ¿≈ƒ»«»
ÈÏk‰ Ïk ˜zÏ ÏBÎÈ ‰È‰Â ,LÏMÓ43.‰˜ - ƒ»¿»»»¿«≈»«¿ƒ»»

והתקדשי 35) מנה "הילך ז. בקידושין זו הלכה מקור
בפ"ה  רבינו פסק וכן כנעני" עבד מדין מקודשת לפלוני,
לא  בעצמו שהקונה שאע"פ הרי כב. הלכה אישות מהלכות
(אבן  עבורו נתן שאחר כיון קנה, - למקנה מאומה נתן
"וקנינא  שאמרו: קנב:) (ב"ב בגמרא נראה וכן האזל).
הסודר  את נתנו שהעדים הרי ממנו, וקנינו כלומר מיניה",
מיימוניות  בהגהות (הובא גאון עמרם רב כתב וכן למקנה,

ב). אות שהאומר 36)כאן ו: בקידושין הגמרא מסקנת
כתבו  וכן במכר. שקנה לי, שתחזירהו עלֿמנת מנה הילך

מח:]. בנדרים [וראה (מגידֿמשנה) בבא37ֿ)הגאונים
ז. שיעורו.38)מציעא כמה להלן סברא 39)יבואר מעין

מציאה: לענין אבהו, רבי בשם ט.) (שם בתלמוד נזכרה זו
(=החבל), המסירה תופס ואחד החמור על רכוב אחד אם
כל  את קנה המסירה ותופס החמור, קנה החמור על הרכוב
שיכול  מאחר כולה, את אוחז שאינו אףֿעלֿפי המסירה,
(שם), זו סברא שנדחתה ואףֿעלֿפי אצלו. ולהביאה לנתקה
בדויה, אבהו רב סברת עיקר שכל יתכן שלא רבינו סובר
אחרת  שדעת מכירה, לענין ונאמרה נכונה הסברא עיקר אלא
ודמיון  למכירה, מציאה לדמות רצה אבהו ורבי לו, מקנה
מכירה  לענין שנאמרה הסברא עיקר אבל שנדחה, הוא זה

ו. ס"ק קצה, סימן ש"ך ועיין נדחתה, בגד 40)לא נקט
כלים  שאר הואֿהדין אבל סודר, לוקחים שכרגיל לדוגמא,

יב). ס"ק שם, (סמ"ע,41)(סמ"ע, שלש על שלש היינו,
א.42)שם). הלכה כלים מהלכות כב לדעת 43)בפרק

כלי, שיעור לנתק שיכול הכוונה יג) ס"ק (שם הסמ"ע
אצבעות. שלש על אצבעות שלש דהיינו

.Á˙B¯ËMa ÔÈ·˙BkL ‰Ê44ÈÏÎa ÈBÏtÓ ‡È˜e' ∆∆¿ƒ«¿»¿≈»ƒ¿ƒƒ¿ƒ
‡ˆBiÎÂ ˙B¯t ‡ÈˆB‰Ï - 'ÈÏÎa' :'Ba ˙B˜Ï ¯Lk‰«»≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿«≈
'Ba ˙B˜Ï' ;‰‡‰ È¯eq‡ ‡ÈˆB‰Ï - '¯Lk‰' ;Ô‰a»∆«»≈¿ƒƒ≈¬»»ƒ¿

¯ÎBÓ ÏL BÈÏk ‡ÈˆB‰Ï -45. ¿ƒƒ¿∆≈

מז.44) רב 45)בבאֿמציעא "אמר שם: [בבבאֿמציעא
(=להוציא) לאפוקי (=בכלי) במנא - אידי דרב בריה ששת
איסורי  למעוטי דכשר, בפירות, קונין דאמר ששת מדרב
דאמר  מדלוי לאפוקי למיקניא, זביד) רב לדעת (שם הנאה
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השמיט  ורבינו מטבע". למעוטי (=בו), ביה קונה, של בכליו
גרס  שרבינו ונראה הראב"ד. זה על והעיר מטבע", "למעוטי
לאפוקי  במנא אמר פפא "רב חננאל: רבינו כגירסת שם
(שם  לשיטתו פפא ורב כלל. דרשו לא ו"ביה" וכו'" מטבע
עלולה  שצורה מפני חליפין נעשה לא שמטבע מה:)
דרב  בריה ששת רב לדעת אבל כלי. הוא ולעולם להבטל,
למדו  ולא פירות, להוציא "במנא" מהמילה שלמד אידי
ואינו  פירות בכלל הוא שמטבע מפני היינו מטבע , להוציא
וכיוצא  פירות להוציא "בכלי רבינו שהביא וזהו כלל. כלי

וכנ"ל]. מטבע, דהיינו בהן"

.ËÔÈw‰ ‰Ê46Ì‡ ‡l‡ ,ÌÈ„Ú ÈÙa ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡ ∆«ƒ¿»≈»ƒƒ¿ƒ¿≈≈ƒ∆»ƒ
B¯·Á ÔÈ·e BÈa ‰È‰47‰¯Bz ‰ÎÈ¯ˆ‰ ‡lL .‰˜ - »»≈≈¬≈»»∆…ƒ¿ƒ»»

¯ÙBÎÏ ‡l‡ ˙BBÓÓ ÈÈ„a ÌÈ„Ú48B‡ ¯ÎBn‰ Ï·‡ ; ≈ƒ¿ƒ≈»∆»¿≈¬»«≈
Â ÏÈ‡Ln‰ B‡ ¯ÎBO‰ B‡ Ô˙Bp‰ÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎ «≈«≈««¿ƒ¿«≈»∆≈

ÔÓ „Á‡ C¯„a ‰Bw‰ ‰wL ÔÂÈÎÂ ,ÌÈ„Ú CÈ¯»̂ƒ≈ƒ¿≈»∆»»«∆¿∆∆∆»ƒ
,‰ÎÈLÓa ÔÈa ,‰‰a‚‰a ÔÈa :Ô‰a ÔÈBwL ÌÈÎ¯c‰«¿»ƒ∆ƒ»∆≈¿«¿»»≈ƒ¿ƒ»

ÔÈ˜a ÔÈa ,‰¯ÈÒÓa ÔÈa49¯ËLa ÔÈa ,ÛÒÎa ÔÈa ,50B‡ ≈ƒ¿ƒ»≈¿ƒ¿»≈¿∆∆≈ƒ¿»
.ÌÈ„Ú ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,‰˜ - ‰˜ÊÁ·«¬»»»»¿««ƒ∆≈»≈ƒ

סה:46) שכתב 47)קידושין כמו מודים, ושניהם כלומר,
בכופר". אלא כו' עדים כו' הצריכה "שלא להלן:

כלומר:48) לשקרי", אלא סהדי איברו "לא (שם): בגמרא
מהווים  העדים אין השקרנים. בגלל אלא העדים נבראו לא
אלא  אינו תפקידם הקנין, מפעולת אורגאני חלק

העובדות. את לברר בלבד, סתם 49)אינפורמטיבי קנין
הכל  "אין כתב: והראב"ד ה. הלכה למעלה חליפין, הוא
בפני  "קנין מ.): (בבאֿבתרא אמרו שהרי בקניין". מודים
ומגידֿמשנה). (מאירי כתובו" לומר צריך ואין שנים
"לא  סה: בקידושין שאמרו למה מכאן סתירה אין ולדבריו
שהם  הקנינים יתר בין חילוק יש - לשקרי" אלא סהדי איברו
קנין  אבל החפץ, של שויו הוא וכסף הנקנה, הדבר בגוף
אינו  החפץ של שויו ואינו הנקנה החפץ בגוף שאינו חליפין
ולהלן  קצה, סימן בתחילת ב"ח ועיין בעדים. אלא נגמר

י. כרתי 50)הלכה מסירה שעדי אלעזר, כרבי הלכה שהרי
הלכה  גירושין מהלכות בפ"א (ראה חתימה עדי צריך ואין

שם). ובר"ן שם, לקידושין למי' נודע לא וב'שיטה טו,

.ÈÔ˙Bp‰ B‡ ¯ÎBn‰51„Á‡ ÏÎÏ LÈ - B„iÓ ewL «≈«≈∆»ƒ»≈¿»∆»
ÔÈÚ B˙B‡a ÔÈ˜ÒBÚL ÔÓÊ Ïk Ba ¯ÊÁÏ Ô‰Ó52Û‡Â , ≈∆«¬…»¿«∆¿ƒ¿ƒ¿»¿«

ÔÈ‡ - ÔÈÚ‰ ˜ÈÒÙ‰ Ì‡Â ;ÌÈ„Ú ÈÙa ÔÈw‰L Èt ÏÚ«ƒ∆«ƒ¿»ƒ¿≈≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿»≈
Á‡Ô‰ÈÈa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ì‰Ó „ ∆»≈∆»«¬…««ƒ∆≈≈≈∆

Á˜Bl‰ ¯ÊBÁ Ck ,Ô˙Bp‰Â ¯ÎBn‰ ¯ÊBÁL ÌLÎe .ÌÈ„Ú≈ƒ¿≈∆≈«≈¿«≈»≈«≈«
Ôk ÔÈ‡M ‰Ó ;ÔÈÚ B˙B‡a ÔÈ˜eÒÚL ÔÓÊ Ïk Ïa˜Ó‰Â¿«¿«≈»¿«∆¬ƒ¿ƒ¿»«∆≈≈

‰iw‰ ÈÎ¯c ¯‡La53. ƒ¿»«¿≈«¿ƒ»

קיד.51) כרבה.52)בבאֿבתרא ולא יוסף כרב (שם),
קנין 53) בין ההפרש וטעם "קנין". רק שם הזכירו שהרי

ששאר  למעלה, שכתבנו כמו הקנאה, דיני ושאר סודר
מפני  ובכסף, החפץ, בגוף הם ומשיכה חזקה כגון הקנינים

המעות. קבלת עם מיד מסתלק שהמוכר

.‡È‰a¯‰ ÌÈ¯·c LÈ54ÔÈ‡Â ,ÔÈ˜ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L ≈¿»ƒ«¿≈∆≈»¿ƒƒƒ¿»¿≈

L¯‚Ó‰Â Bc·Ú ˙‡ ¯¯ÁLÓ‰ ÔB‚k .ÌÚË Ì‰a ÔÈwÏ«ƒ¿»»∆««¿«¿«¿≈∆«¿¿«¿»≈
ÁÈÏL ‰OBÚ B‡ ,BzL‡55B‡ ‰Ú„BÓ ¯ÒBn‰ B‡ , ƒ¿∆»ƒ««≈»»

B¯·ÁÏ ÏÁBn‰ B‡ ,‰Ú„BÓ Ïh·Ó‰56B‡ ·BÁ «¿«≈»»«≈«¬≈
ÔB„wt57.el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBik ÏÎÂ .B„Èa BÏ LiL ƒ»∆≈¿»¿…«≈ƒ¿»ƒ≈

מקום,54) בשום קנין בהם מצינו שלא פשוטים, דברים אלו
(מגידֿמשנה). הדברים גמר להלן 55)שבאמירה ראה

א. הלכה ושותפין שלוחין מהלכות א בפרק 56)פרק ראה
ד"ה  ו. לסנהדרין וב'תוספות' יט. הלכה אישות מהלכות יז

ב,57)צריכה. הלכה ומתנה זכיה מהלכות ג בפרק להלן
לו  נתן או עליו, לו שיש חוב לחבירו "מחל רבינו: כתב
בדברים  הנקנית מתנה זו הרי אצלו, מופקד שהיה הפקדון
לא  בעין, שהוא שבדבר כהרא"ש רבינו שדעת הרי בלבד".
בחושןֿמשפט  וראה מתנה, לשון אלא מחילה לשון שייך
בלחםֿמשנה  (וראה שם ובהג"ה ב, סעיף רמא סימן

שם). ומשנהֿלמלך

.·È˙BÓB˜n‰ ·¯ e‚‰58el‡ ˙ˆ˜ÓÏ ˙B˜‰Ï »¬…«¿¿«¿¿ƒ¿»≈
ÈBÏtÓ eÈ˜Â :ÌÈ¯ÓB‡Â ,el‡a ‡ˆBik B‡ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ«≈¿≈¿¿ƒ¿»ƒƒ¿ƒ

ÏL ÈBÏt ‰OÚLBÏ LiL ·BÁ ÈBÏÙÏ ÏÁnL B‡ ,ÁÈ ∆»»¿ƒ»ƒ«∆»«ƒ¿ƒ∆≈
‡ˆBiÎÂ ,‰Ê Ëb ÏÚ ¯ÒnL ‰Ú„Bn‰ ÏhaL B‡ ,BÏˆ‡∆¿∆ƒ≈«»»∆»««≈∆¿«≈

.CÈ¯ˆ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,el‡a¿≈««ƒ∆≈»ƒ

(מגידֿמשנה).58) הגאונים דעת וכן

.‚ÈBÈ‡ ÌÈ¯·c‰ el‡a ˙B˜‰Ï e‚‰pL ‰Ê ÔÈƒ̃¿»∆∆»¬¿«¿¿≈«¿»ƒ≈
el‡ ÌÈ¯·c ¯ÓB‡ BÈ‡L ÚÈ„B‰Ï ‡l‡ ,ÌeÏk ÏÈÚBÓƒ¿∆»¿ƒ«∆≈≈¿»ƒ≈

Ïz‰Óe ˜ÁOÓk59.¯Ó‡ Ck ¯Á‡Â BaÏa ¯ÓbL ‡l‡ , ƒ¿«≈¿«≈∆»∆»«¿ƒ¿««»»«
Èz¯Ó‚Â Èz¯Ó‡ È‡ ÌÏL ·Ïa :¯Ó‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»«¿≈»≈¬ƒ»«¿ƒ¿»«¿ƒ

.ÏÏk ¯Á‡ ¯·c CÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ‰Ê ¯·c ˙BOÚÏ«¬»»∆≈»ƒ»»«≈¿»

שם.59) אישות בהלכות רבינו שכתב מה ראה

.„ÈLnÓ Ô‰a ÔÈ‡L ÌÈ¯·c‰60ÏÈÚBÓ ÔÈw‰ ÔÈ‡ «¿»ƒ∆≈»∆«»≈«ƒ¿»ƒ
Ô‰a61ÈBÏtÓ eÈ˜Â :¯ËLa ·˙kL È¯‰ ?„ˆÈk . »∆≈«¬≈∆»«ƒ¿»¿»ƒƒ¿ƒ

ÈBÏt ÌÚ ‰¯BÁÒa CÏiL62‰„O‰ e˜ÏÁiL B‡ , ∆≈≈ƒ¿»ƒ¿ƒ∆«¿¿«»∆
˙en‡a Ì‰ÈL eÙzzLiL B‡ ,Ì‰ÈÈaL63‡ˆBiÎÂ , ∆≈≈∆∆ƒ¿«¿¿≈∆¿À»¿«≈

Ôlk el‡ ÌÈ¯·„a64BÈ‡Â ,ÌÈ¯·c ÔÈ˜ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿»ƒ≈À»¬≈∆ƒ¿«¿»ƒ¿≈
ÌiÒÓ ¯·c B¯·ÁÏ ‰˜‰ ‡Ï È¯‰L ;ÌeÏk ÏÈÚBÓƒ¿∆¬≈…ƒ¿»«¬≈»»¿À»

Úe„ÈÂ65¯wÚ ˙B¯t ‡ÏÂ ¯wÚ ‡Ï ,66.Úe„i‰ ¿»«…ƒ»¿…≈ƒ»«»

ממון.60) של התחייבות בהם שאין בבא61ֿ)כלומר,
מחיצה", לעשות שרצו "השותפין המשנה: על ג. בתרא
זה, על קנין ביניהם שעשו שמדובר ביניהם, להתחלק כלומר
קנו  "וכי שאלו: זה ועל דבריהם, את לקיים מחוייבים ולכן

הוא?!". בעולם דברים קנין - כאן 62)מידם אין כלומר,
בלבד. הליכה התחייבות אלא ממון של התחייבות

דבר 63) וזהו שותפות, ביניהם שיעשו היתה [ההתחייבות
התנאי  התניית כלומר עצמו, השיתוף אבל ממש. בו שאין

ו  שניהם העבודה שיעבדו בשכר שוה חלק יהיה אחד לכל
טוב  קנין זה אין ואףֿעלֿפיֿכן ממש, בו שיש דבר זהו -
להלן  רבינו שכתב כמו לעולם, בא שלא דבר שזהו מפני
שם  הראב"ד ולדעת ב. הלכה ושותפין שלוחין מהלכות פ"ד
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

dxiknקפ zekld - oipw xtq - lel` b"i iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אחד  כל אלא לעולם בא שלא דבר זה אין רבותיו, בשם
וזהו  ופועלות. עושות שהן למה חברו ידי בגוף קונה ואחד
בקנין"]. נקנה עצמו השיתוף "אבל הראב"ד: כאן שכתב מה

שלי 64) דקל פירות פלוני יאכל בביתי, פלוני ידור כגון:
שאינו  שמכיון טו). הלכה ומתנה זכיה מהלכות פ"י (להלן
כלום, זה אין - הדיור את או האכילה את אלא לו מקנה

ממש. בהם שאין דברים כא 65)שהם פרק להלן ראה
ג. -66)הלכה לך מכורים זה דקל פירות לו אמר שאילו

עוד  שאם אלא הוא, ממש בו שיש דבר הפירות שהרי קנה,
אלא  קנה, ולא לעולם בא שלא דבר זה הרי צמחו, לא
זכיה  מהלכות פ"י (להלן לפירותיו העץ את שמכר באופן

שם). ומתנה

á"ôùú'ä ìåìà â"é éùéù íåé

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
השטרות 1) קניית ודיני המטבע קניית דיני בו נתבאר

זה. אחר הנמשך וכל שבעלֿפה וההלוואות

.‡Ô‰a ÔÈB˜ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˙B¯t‰2BÓk «≈««ƒ∆≈ƒ»∆¿
e¯‡aL3È¯‰ ,4ÔÈ˜5Ï·‡ .ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡Lk ÔÈ˜a ∆≈«¿¬≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ¬»

Ba ÔÈB˜ ÔÈ‡L ÌLk - ÚaËn‰6‰˜ BÈ‡ Ck , ««¿≈«¿≈∆≈ƒ»≈ƒ¿∆
ÔÈ˜a7‰OÚ BÈ‡Â ,ÔÈ˜a ‰˜ BÈ‡ ÚaËn‰ ‡ˆÓ . ¿ƒ¿»ƒ¿»««¿≈«≈ƒ¿∆¿ƒ¿»¿≈«¬∆

.ÌÈ¯·c ¯‡Lk ˙B˜Ï ÔÈ˜ BÓˆÚ ‡e‰«¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ

הפירות,2) את אחד ומשך אחר, בדבר פירות מחליפים אם
לשני. המקביל הדבר נקנה ו.3)לא הלכה פ"ה לעיל,

מה:4) פיר 5)בבאֿמציעא החליפו מסויים,אם בכלי ות
הכלי. לבעל הפירות נקנים - הכלי את הפירות בעל ומשך

ו.6) הלכה פ"ה, מו.).7)לעיל (שם הגמרא מסקנת
עלולה  והיא הצורה, היא המטבע של ערכו כל והטעם:
נקנה  שאינו שטר כמו המטבע והרי ולהפסל, להבטל
בבבאֿ הרמב"ן כתב וכן ד, ס"ק רג סימן (סמ"ע בחליפין

מה:). מציעא

.·˙BBLÏ8k ÏLÂ ·‰Ê ÏL˙BiLLÚk Ô‰ È¯‰ - ÛÒ9 ¿∆»»¿∆∆∆¬≈≈«¬»ƒ
ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡Lk Ïk‰Â ;˙LÁ ÏL B‡ ÏÊ¯a ÏL10 ∆«¿∆∆¿∆¿«…ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ

ÔÈ˜Â ,Ô‰11ÔÈ˜a12‰ÙÏÁ‰a ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈB˜Â ,13, ≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ∆∆∆¿«¿»»
e¯‡aL BÓk14ÔÈ¯È„ B‡ ÛÒk ÏL ˙BÚaËn‰ Ï·‡ .15 ¿∆≈«¿¬»««¿≈∆∆∆ƒ»ƒ

·‰Ê ÏL16ÌÈÓc Ôlk Ô‰ È¯‰ - ˙LÁ ÏL ˙BÚn‰ B‡ ∆»»«»∆¿∆¬≈≈À»»ƒ
ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡L „‚k17ÈÓc Ô‰Ó „Á‡ ˙‡ Ô˙Bp‰Â ; ¿∆∆¿»«ƒ«¿¿ƒ¿«≈∆∆»≈∆¿≈

ÔÈÏËÏhn‰18BÓk ,dÈa‚È B‡ CLÓiL „Ú ,‰˜ ‡Ï - «ƒ«¿¿ƒ…»»«∆ƒ¿…«¿ƒ«¿
e¯‡aL19ÔÈ˜a ‰˜ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ;20‰OÚ ‡ÏÂ , ∆≈«¿¿≈∆»≈∆ƒ¿∆¿ƒ¿»¿…«¬∆

.ÔÈƒ̃¿»

בפ"ד 8) רבינו בדברי הוא וכן מטבע. צורת ללא חתיכות
והוא  - כסף של בלשון . . ." ט: הלכה שני מעשר מהלכות
דבבאֿ פ"ד בתחילת המשנה ובפירוש אסימון". הנקרא
והם  מצויירות שאינן כסף "חתיכות רבינו: כתב מציעא

אסימון". כמטבעות 9)הנקראים דינם שאין לומר, רוצה
כעששיות  שהם הכוונה אין אבל בחליפין, נקנים שאינם
בסמוך: כתב שהרי חליפין, קנין בהם ועושים כלים שהם
שאינם  הרי - בהחלפה" זה את זה וקונין בקנין "וניקנין

ולחםֿמשנה. מגידֿמשנה ועיין להלן. ראה חליפין, עושים
למעלה.10) שכתבנו כמו בכלי ולא כפירות ודינם כלומר,
א.11) בהלכה פירות כדין קונים, לא סתם 12)אבל

מו.) (ב"מ בגמרא זו הלכה ומקור חליפין, זה "קנין"
צורה, בלא עדיין שהם נחושת של (=מעות "בפרוטטות
טבעא  עלייהו דליכא - רש"י) - כסף של אסימון כעין
ומשום  כפירות) (דינם הוו פירא - צורה) עליהם (=שאין
טו). ס"ק רג, סימן (הגר"א בחליפין" נקנו הכי

ומין 13) השני, כמו שוה אחד שחפץ בשוה, שוה כלומר,
מה  ועיין א. הלכה פ"ה (למעלה בפירות אף נוהג זה חליפין

מד.). (שם במשנה זו הלכה ומקור שם). פרק 14)שכתבנו
שם. ושויו 15)ה דינר, היתה: מטבעותֿזהב של היחידה

ד). הלכה להלן (ראה כסף של דינרים וחמשה עשרים -
לשאר 16) ביחס כ"מטבע" ה"זהב" את רואה הרמב"ם

הרי"ף  הבאה), (בהלכה ל"כסף" ביחס וכ"פירות" מטלטלין,
של  זו הדוֿאנפיות את להוכיח מאוד האריך הזהב) (פרק
גאון, האי רב אך ול"מטלטלין", ל"כסף" ביחס ה"זהב"
כ"פירות", נחשב תמיד ש"זהב" סובר שם, הרי"ף ומביאו

מטלטלין. לשאר ביחס "מטלטלין",17)אף על הדגש
שיבואר  כמו לכסף, ביחס כפירות הם ונחושת זהב אבל

כסף.18)להלן. קנין בתורת ג 19)כלומר, פרק למעלה
א. אינו 20)הלכה שהמטבע א. בהלכה כנ"ל חליפין.

חליפין. נעשה ואינו בחליפין נקנה

.‚?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na21¯‡L ‰BwL ÔÓÊa «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆∆¿»
ÔÈÏËÏhÓ22ÌÈ„·Ú B‡ ,el‡ ˙BÚaËÓ ÈÈnÓ „Á‡a ƒ«¿¿ƒ¿∆»ƒƒ≈«¿¿≈¬»ƒ
˙BÚ˜¯˜Â23˙BÚaËÓ Èa‚Ï ·‰Ê ÏL ÔÈ¯Èc‰ Ï·‡ ; ¿«¿»¬»«ƒ»ƒ∆»»¿«≈«¿¿
ÛÒk ÏL24˙B¯Ùk Ô‰ È¯‰ -25ÏL ˙BÚn‰ ÔÎÂ . ∆∆∆¬≈≈¿≈¿≈«»∆
˙LÁ26ÛÒk ÏL ˙BÚaËÓ Èa‚Ï ˙B¯t BÓk -27. ¿∆¿≈¿«≈«¿¿∆∆∆

כדמים.21) נחשבים ונחושת זהב שאף שאז 22)כלומר,
עם  אלא קונים שאין ומטלטלין, כסף בין כמו הוא היחס

המטלטלין. שהרי 23)משיכת לגמרי, קונים הם ואז
ה  פרק למעלה [וראה (מ"מ). בדמים נקנים וקרקעות עבדים

יז]. והערה ד חשוב 24)הלכה יותר שהזהב שאףֿעלֿפי
דבר  ו"כל להוצאה, יותר וקל חריף יותר האחרון - מהכסף,
הזהב). פרק (נמוקיֿיוסף מטבע" קרוי וחריף חשוב שהוא

בניגוד 25) הבבלית, שנוסחתה מד.), (בבאֿמציעא משנה
רבי. של האחרונה העריכה לפי היא שם.26)לירושלמית,

זה 27) אין כי רבינו, דיבר לא ונחושת זהב בין היחס ועל
לדעת  הראשונים: רבותינו בזה נחלקו אבל בתלמוד, מפורש
נחושת, לגבי כפירות נחשב זהב המ"מ, ומצטטו הרשב"א,
הנמוקיֿיוסף  אך בשימוש, יותר הוא האחרון שזה מפני
לגבי  כפירות נחשב שנחושת הירושלמי, בשם מביא (שם)
ס"ק  רג (סימן הסמ"ע יפה מסביר האחרונה הדעה את זהב;
הוא  ונחושת זהב בין בחשיבות המרחק דבריו: ומיצוי יב)
עושה  זו וחשיבות וכסף, זהב שבין מזה גדול יותר הרבה
יותר  הוא האחרון שזה למרות נחושת, לגבי מטבע הזהב את
וזה  וכסף, זהב בין קיים כזה מרחק אין זה, לעומת חריף.
מכריעה  ולכן הראשון, מן חשוב פחות הרבה אינו האחרון
בש"ע  הזהב. כלפי מטבע שיחשב הכסף, של החריפות כאן

הכרעה. ללא הדעות שתי את מביא (שם)
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קפי dxikn zekld - oipw xtq - lel` b"i iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.„?„ˆÈk28˙BÏ Ô29‰MÓÁÂ ÌÈ¯OÚa ·‰Ê ÏL ¯È„ ≈«»«ƒ»∆»»¿∆¿ƒ«¬ƒ»
ÛÒk‰ ‰˜ - ÛÒk ÏL ¯È„30‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ»∆∆∆ƒ¿»«∆∆««ƒ∆¬«ƒ…

·iÁÂ ,B„ÈÏ ÛÒk‰ ‡a31¯È„ ‰MÓÁÂ ÌÈ¯OÚ BÏ ÔzÏ »«∆∆¿»¿«»ƒ≈∆¿ƒ«¬ƒ»ƒ»
˜ÒtL BÓk ÛÒk ÏL32ÌÈL„Á - ÌÈL„Á Ì‡ :BnÚ33, ∆∆∆¿∆»«ƒƒ¬»ƒ¬»ƒ
ÌÈLÈ - ÌÈLÈ Ì‡34ÌÈ¯OÚ BÏ Ô˙ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿»ƒ¿»ƒ¬»ƒ»«∆¿ƒ

¯Èc‰ ÁwiL „Ú ,‰˜ ‡Ï - ·‰Ê ¯È„a ÛÒk ‰MÓÁÂ«¬ƒ»∆∆¿ƒ«»»…»»«∆ƒ««ƒ»
·‰Ê ÏL35Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ „Á‡ ÏÎÂ ,36. ∆»»¿»∆»»«¬…

מה:).28) (בבאֿמציעא כסף,29)ברייתא קנין בתורת
נעשים  אינם פירות כי מועיל אינו חליפין בתורת אבל

(לחםֿמשנה). נתחייב 30)חליפין הזהב במשיכת כלומר,
אין  אבל הזהב, לבעל בכסף תמורתו לשלם הכסף בעל
נקנה  כסף אין שהרי תמורתו, נקנה מסויים שכסף הכוונה

הזהב.31)בחליפין. לבעל  ליתן הכסף כמו 32)בעל
קנין  לכל קודם תנאי - המחיר קביעת המחיר; את שקבעו

יא. הלכה פ"ד לעיל וראה לו 33)שהוא, שיתן התנו אם
ישנם  "סתם ואמנם חדשים, לו ליתן חייב חדשים, מטבעות
רוצה  לפעמים אבל יא), אות שם (סמ"ע מחדשים" עדיפים
לו  טוב יותר ואז ארוך, לזמן המטבעות את לשמור הלוקח

מחדשים.34)חדשים. עדיפים ישנים סתם כאמור, שהרי,
בהגבהה 35) אלא בכסף נקנים שאינם המטלטלין כל כדין

ה"א). פ"ג (לעיל במשיכה בעד 36)או כסף הנותן כדין
פרק  (להלן שפרע" ב"מי חייב אבל ד). הלכה (שם מטלטלין

א). הלכה ז

.‰BÏ Ô˙37¯q‡ ÌÈLÏL38ÏL ¯È„a ˙LÁ ÏL »«¿ƒƒ»∆¿∆¿ƒ»∆
¯Èc‰ ‰˜ - ÛÒk39BÓk BÏ ÔzÏ ·iÁÂ ,ÛÒk ÏL ∆∆ƒ¿»«ƒ»∆∆∆¿«»ƒ≈¿

.ÔLÈ - ÔLÈ Ì‡ ,L„Á - L„Á ¯Èc Ì‡ :BnÚ ˜ÒtL∆»«ƒƒƒ»»»»»ƒ»»»»
‡Ï - ¯q‡ ÌÈLÏLa ÛÒk ÏL ¯È„ BÏ Ô˙ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«ƒ»∆∆∆ƒ¿ƒƒ»…
Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ,˙LÁ ÏL ˙B¯q‡‰ ÁwiL „Ú ,‰»̃»«∆ƒ«»ƒ»∆¿∆¿»∆»≈∆

.Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ»«¬…

וברא"ש.37) ברי"ף והובאה ג, פרק בבאֿמציעא תוספתא
הדינר 38) עבור איסרים וארבעה עשרים היה הרגיל המחיר

(פילפולא  האיסרים כשהוזלו המדובר וכאן יב.), (קידושין
א). אות פ"ד להרא"ש הנחושת,39)חריפתא במשיכת

בקנין  ולא דמים בקנין כאן, ואף ל"כסף", ביחס פרי שהוא
ד. בהלכה כנ"ל חליפין,

.ÂÔÎÂ40˙BÚ¯‰ ˙BÚÓ41Ô˙ÏÒtL42˙eÎÏÓ43B‡ ¿≈»»»∆¿»»««¿
‰È„n‰44ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡L ÔÈ¯È„ B‡ ,45‰È„Ó d˙B‡a «¿ƒ»ƒ»ƒ∆≈»¿ƒ¿»¿ƒ»

ÚaËÓÏ Ô˙B‡ ÔÈpLnL „Ú Ô‰a ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OB ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ¿¿ƒ»∆«∆¿«ƒ»¿«¿≈«
È¯‰ - ¯Á‡˙B¯Ùk Ô‰46ÔÈ˜a ÔÈ˜Â ,¯·c ÏÎÏ47, «≈¬≈≈¿≈¿»»»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

˙BÚn‰ ˙‡ ÔÈB˜Â48Ô˙B‡ ˙BB˜ ˙BÚn‰ ÔÈ‡Â ,49, ¿ƒ∆«»¿≈«»»
˙B¯t‰ Ïk ¯‡Lk50. ƒ¿»»«≈

פירות.40) של דין לו יש שמטבע מקרה עוד כלומר,
את 41) קונות הרעות "מעות מד.) (בבאֿמציעא משנה

ביטוי 42)היפות". את הרמב"ם מפרש כך בטלתן;
במגידֿ ועיין שנפסלו, מעות שהם רעות", "מעות המשנה:

הרשב"א. בשם שכתב מה מלכות 43)משנה (מו:). שם
האזרחים  אם אף כ"פירות" ונחשבות מדינות; הרבה כוללת

למרות  זו. במטבע עדיין להשתמש בחשאי ממשיכים
שם). (בגמרא הרשמי בתוך 44)הביטול אחד אזור

אותה  של אחרים באזורים יוצא המטבע ועדיין המלכות,
חדלו 45)מלכות. שלמעשה והיינו הזהב), (פרק הרי"ף

רשמית. עדיין אותם ביטלו לא כי אם בהם, להשתמש
ח.46) והלכה ו, הלכה פ"ה ועיין ככלי, לא אבל
פירות.47) כמו קונים לא אבל סודר. בקנין כלומר,
לשלם 48) השני הצד את מחייבין כלומר, כסף. קנין בתורת

נקנין  מעות שאין מסויימות, מעות שקונים לא אבל  מעות,
מעות  לתת "ומתחייבין בזהירות: כותב הש"ע בחליפין.

ח). סעיף רג, (סימן טובות 49)שפסקו" מעות נתן אם
הרעות. את משך המעות 50)ולא שאין כדרך כלומר,

הפירות. כל שאר קונות

.ÊC¯„ BÏ ÔÈ‡ ÚaËn‰51Ba ‰kÊiL52BÈ‡L ÈÓ ««¿≈«≈∆∆∆ƒ¿∆ƒ∆≈
B˙eL¯a53Ú˜¯˜ Èab ÏÚ ‡l‡54Ú˜¯w‰ ‰wL ÔB‚k . ƒ¿∆»««≈«¿«¿∆»»««¿«

˙BÚn‰ ÌB˜Ó ˙‡ ¯kOiL B‡ ,˙BÚn‰ Bab ÏÚÂ55. ¿«««»∆ƒ¿…∆¿«»
B‡ ‰˜ÊÁa B‡ ¯ËLa B‡ ÛÒÎa Ú˜¯wa ‰ÎfL ÔÂÈk≈»∆»»««¿«¿∆∆ƒ¿»«¬»»
,ÔÈÓi˜ ˙BÚn‰ Ô˙B‡ eÈ‰iL ‡e‰Â .˙BÚna ‰ÎÊ ÔÈ˜a¿ƒ¿»»»«»¿∆ƒ¿»«»«»ƒ

ÔÈ„˜ÙÓ eÈ‰iL ÔB‚k56„Á‡ ÌB˜Óa57Ô·e‡¯ Ï·‡ . ¿∆ƒ¿À¿»ƒ¿»∆»¬»¿≈
·BÁ BÏ ‰È‰L58ÏÚÂ Ú˜¯˜ ÈÂÏÏ ‰˜‰Â ,ÔBÚÓL ÏÚ ∆»»«ƒ¿¿ƒ¿»¿≈ƒ«¿«¿«

ÈÏ ‰‡¯ - ÔBÚÓL Ïˆ‡ BÏ LiL ·BÁ dab59‡lL «»∆≈≈∆ƒ¿ƒ¿∆ƒ∆…
.·BÁ‰ ‰»̃»«

ובבא51ֿ) מו. בבאֿמציעא (כגון בגמרא מקומות בכמה
כסף, להקנות כיצד ארוך ומתן משא יש קמט:) בתרא
מקום  להם שאן קנינים של שורה שדחו אחרי - והמסקנא
שמביאה  הזאת האפשרות רק שאין - חליפין כגון בכסף

ברשותו,52)רבינו. ויהיה בו שיזכה מסויים, בכסף היינו,
אפשר  החפץ, תמורת לו שישלם חוב עליו להטיל אבל

(כסףֿמשנה). בחפץ משיכה הוא 53)עלֿידי שאם
לו. קונה חצרו - ראה 54)ברשותו אגב', ב'קנין כלומר,

ח. הלכה ג פרק המעות.55)למעלה מונחים שבו המקום,
להחליפם.56) הרשות לנפקד אם 57)ואין וכלֿשכן

הנותן. בידי מלוה 58)נמצאים ודין פה, על מלוה היינו,
לפנינו. להלן מתברר לכאן 59)בשטר פנים יש בגמרא כי

של  עובדא הביאו קד:) (בבאֿקמא אחד במקום ולכאן.
הוה  פפא "רב שם: גורסים ויש אגב', ב'קנין מעות הקנאת

תריס  לו מסיק היה שהנותן כלומר, חוזאי". בי זוזי אלפי ר
להקנות  אפשר מלוה שגם ויוצא זה, בסכום מלוה עליהם
הוו  פפא "רב עז:): (ב"ב אחר במקום אבל אגב'. ב'קנין
פקדון  לו שהיה ואפשר חוזאי", בי זוזי אלפי תריסר ליה
'תוספות' עיין שם, בב"ק גם כן שגורסים ספרים (ויש אצלם

פפא). רב ד"ה שם בבאֿבתרא

.ÁeÈ‰60ÔzLÏL ÌÈ„ÓBÚ61ÈÏ LiL ‰Ó :BÏ ¯Ó‡Â , »¿ƒ¿»¿»¿»«»∆∆≈ƒ
‰ÂÏÓ ÔÈa ÔB„wt ÔÈa ,E„Èa62ÈÂÏ ‰˜ - ‰ÊÏ e‰z ,63, ¿»¿≈ƒ»≈ƒ¿»¿≈»∆»»≈ƒ

ÔzLÏMÓ „Á‡ ÔÈ‡Â64‰Ê ¯·„Â .Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ65 ¿≈∆»ƒ¿»¿»»«¬…¿»»∆
ÌÚË dÏ ÔÈ‡L ‰ÎÏ‰ ‡È‰L ,ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡66CÎÈÙÏ . »¿¬»ƒ∆ƒ¬»»∆≈»««¿ƒ»

¯Á‡ ÔÈ„Ï ‰pnÓ ÔÈ„ÓÏ ÔÈ‡67. ≈¿≈ƒƒ∆»¿ƒ«≈

ויד.60) יג: המפקיד)61)גיטין או (המלוה ראובן
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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המקבל. ולוי הנותן, הנפקד) או (הלוה שמעון המקנה,
להוצאה 62) מלוה שהרי בעין, הכסף שאין אףֿעלֿפי

במסקנת  שם, - שלשתן במעמד קונה זאת ובכל ניתנה,
שגם 63)הגמרא. יז, הלכה אישות מהלכות ה בפרק ראה

זה. קנין מועיל קידושין אינו 64)לענין המקבל לוי אף
הנותן, של חוב בעל הוא זה מקבל שאם בו, לחזור יכול
הלוה  את שוב ולתבוע בו לחזור יכול המקבלֿהמלוה אין
יכול  (המלוהֿהמקנה) ראובן אין כן וכמו (מגידֿמשנה),
ט  בהלכה כמבואר (הלוהֿהנותן), משמעון חובו לתבוע

ארוכה 65)(כסףֿמשנה). שקלאֿוטריא אחרי (יד.), שם
זו. הלכה לבסס רצו בהם הטעמים, שנדחו ואחרי

"קבלה 66) כאילו והיא משפטי, בסיס לה אין כלומר,
טעם  יש אבל (רש"י). טעם" בה לתת שאין מסיני, למשה
המשאֿ על להקל והיא זו, תקנה חכמים עשו למה וסיבה
בידו  ואין סחורה, שקונה שמי השוק, תקנת "משום ומתן:
עד  להמתין צריך ואינו חובו בעל אצל מעמידו מעות,
כהילכתא). ד"ה שם ('תוספות' הקניין" לו שיקנה

שביאר 67) וכמו למקנה, כלום חייב אינו שהנותן באופן
ט. הלכה להלן

.Ë‰È‰68:ÈÂÏÏ ¯Ó‡Â ,ÊeÊ ‰‡Ó ÔBÚÓLÏ ·iÁ Ô·e‡¯ »»¿≈«»¿ƒ¿≈»¿»«¿≈ƒ
Ôz‡L „Ú BÏ ·iÁ È‡L el‡ ÊeÊ ‰‡Ó ÔBÚÓLÏ Ôz≈¿ƒ¿≈»≈∆¬ƒ«»«∆∆≈

EÏ69!Ô‰ :BÏ ¯Ó‡Â ,ÔBaLÁ EnÚ ‰OÚ‡L „Ú B‡ ¿«∆∆¡∆ƒ¿∆¿¿»«≈
,Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ÔzLÏMÓ „Á‡ Ïk - ÔBÚÓL Ïa˜Â¿ƒ≈ƒ¿»∆»ƒ¿»¿»»«¬…

ˆ˜Ó ÔBÚÓLÏ ÈÂÏ Ú¯t elÙ‡ÂÌ‡ ,CÎÈÙÏ .B·BÁ ˙ «¬ƒ»«≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ»ƒ
ÔBÚÓL ¯ÊBÁ - ÔBÚÓLÏ ÈÂÏ Ú¯t ‡Ï70˙‡ Ú·B˙Â …»«≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿¿≈«∆

B·BÁ ¯‡La Ô·e‡¯71. ¿≈ƒ¿»

וכדעת 68) במשנה, (קיא.) בבבאֿמציעא זו הלכה מקור
אצל  שלו) הפועל את (=שלח המחהו שאם קיב.) (שם רבה
פירות  בדינר, לפועל תן לחנוני: הבית בעל (=שאמר חנוני
שמכיון  בו, לחזור יכול - לך) אשלם ואני לו, חייב שאני
(רי"ף  שלשתן מעמד קנין כאן אין למקנה, חייב הנותן שאין

בניגוד 69)שם). כלום, לראובן חייב לוי אין שהרי
למקנה. חייב שהנותן ח, בהלכה שאם 70)למעלה ומכאן

ח), מהלכה כנ"ל המקבל, (שקנה למקנה מעות חייב הנותן
כיון  מהלוהֿהנותן, חובו ותובע חוזר המלוהֿהמקנה, שאין
למעלה  (כסףֿמשנה שלשתן במעמד החוב קנה שהמקבל

שם). עיין ח, יכול 71)הלכה אינו שפרוע המקצת אבל
(משנהֿלמלך). ולתבוע לחזור

.È- ‰zÓa BÏ B˙ B‡ ,B¯·ÁÏ ·BÁ ¯ËL ¯ÎBn‰«≈¿««¬≈¿»¿«»»
‰˜ BÈ‡72BÏ ¯ÒÓ ‡lL ;B„ÈÏ ¯ËM‰ ˙¯ÈÒÓa ≈ƒ¿∆ƒ¿ƒ««¿»¿»∆…»«

BaL ‰È‡¯‰ ‡l‡73„ia ˙Òt˙ ‰È‡¯‰ ÔÈ‡Â ,74. ∆»»¿»»∆¿≈»¿»»ƒ¿∆∆«»

אין 72) הילכתא: אמימר, "אמר ושם: (עז.) בבאֿבתרא
הר"ח  גאון, האי רב גירסת היא (כן במסירה" נקנות אותיות
נקנות  אותיות "הילכתא: הרשב"ם: גירסת אבל והרי"ף,

ראייה 73)במסירה"). אלא ממון גופו אין השטר שהרי
ממון. תביעת על תעודתֿאישור שבשטר 74)או שהראייה

בו  שיש דבר על אלא חל קנין אין ולעולם ממש, דבר אינה
ממש.

.‡ÈBÏ ·zÎiL ?¯ËM‰ ‰˜È „ˆÈÎÂ75‰˜ :‰˜n‰ ¿≈«ƒ¿∆«¿»∆ƒ¿…««¿∆¿≈

„eaÚM‰ ÏÎÂ ÈBÏt ¯ËL76BÏ ¯ÒÓÈÂ ,Ba LiL ¿»¿ƒ¿»«ƒ¿∆≈¿ƒ¿…
CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .‰¯ÈÒÓe ‰·È˙Îa ‰˜pL ‡ˆÓÂ .¯ËM‰«¿»¿ƒ¿»∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿≈»ƒ

B˙i˜ ÔÈÚÏ ÌÈ„Ú77ÔÈÚÏ ÌÈ„Ú CÈ¯ˆ Ï·‡ , ≈ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»¬»»ƒ≈ƒ¿ƒ¿«
B˙ÚÈ·z78ÏÚaL ¯Ó‡È ÈÓ :BÏ ¯ÓB‡ Úa˙p‰ È¯‰L ; ¿ƒ»∆¬≈«ƒ¿»≈ƒ…«∆««

?EÏ ¯ÒÓe ·˙k ÈlL ÌÈ¯·c79 ¿»ƒ∆ƒ»«»«¿

המסירה 75) כי כפול, קנין עושים השטר קנין את לחזק
אבל  כדיבור, אלא יחסי, באופן נחשבת, אינה לבדה
ד"ה  עז. בבאֿבתרא ('תוספות' כפעולה היא הכתיבה
וראה  זה, כפול לקנין אחרת הסברה עוד ויש אותיות),

להלן. איהו 76)דברינו ליה למיכתב "צריך עו:): (דף שם
בלי  כי הוא, הכרחי זה נוסח ביה". דאית שעבודא וכל
את  אלא לו מקנה שאינו אפשר השעבוד, מכירת הדגשת
פקק  (=לעשותו צלוחיתו" פי על "לצור בלבד הנייר
והרי  בעלֿפה, אמירה מספיקה היתה זה לפי אבל לבקבוק).
לפרש, צריך ולפיכך בכתב. דוקא שצריך הפוסקים רוב דעת
המסירה  להם: נפרדות מטרות שתי - האלו הקנינים ששני
את  להקנות כלל בכוחה ואין השטר נייר את להקנות באה
נגרר  ואינו מהשטר, לגמרי נפרד דבר שהוא השעבוד,
היא  אחר, בקנין צורך יש ולפיכך בו, כלול ואינו אחריו,
(וראה  השעבוד את להקנות במיוחד הבאה הכתיבה,

הספינה). את המוכר פ' בבאֿבתרא כגון 77)בנמוקיֿיוסף
השטר  לו מכר שחבירו וטוען המכר, שטר ממנו שאבד
לפקדון  ואומר מכחישו המוכר ואילו כדין, ומסירה בכתיבה
פקדון  זה אין כי בעדים ראיה להביא צריך אינו - לך נתתי
כדעת  קעג. בבבאֿבתרא רבינו דברי ומקור ממנו, קנה אלא
י. הלכה נחלות מהלכות בפ"ט רבינו פסק וכן שם. רבא

בפרק  ז.וראה הלכה ולוה מלוה מהלכות תביעת 78)טז
הלוה. מאת צריך 79)החוב שאינו האומר רבא גם ובזה,

להביא  שצריך מודה המוכר, טענות להכחיש ראיה להביא
יבמות  ב'תוספות' וראה (ראב"ד, הלוה טענת להכחיש ראיה

מא). ס"ק סו סימן חו"מ והגר"א אמאי, ד"ה קטז.

.·È˙‡f‰ C¯ca ˙B¯ËM‰ ÔÈ˜80ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ -81; ƒ¿««¿»«∆∆«…ƒƒ¿≈¿ƒ
¯·c‰ Ûeb ‡l‡ ,˙B˜ ˙BÈ‡¯‰ ÔÈ‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ Ï·‡82 ¬»ƒ«»≈»¿»ƒ¿∆»«»»

CÎÈÙÏ .Èe˜ „·Ïa83- B¯·ÁÏ ·BÁ ¯ËL ¯ÎBn‰ , ƒ¿«»¿ƒ»«≈¿««¬≈
ÏÁÓÏ ÏBÎÈ ÔÈ„Ú84.BÏÁBÓ BL¯BÈ elÙ‡Â , ¬«ƒ»ƒ¿…«¬ƒ¿¬

בה 80) נקנה שהשטר אחרת דרך ויש וכתיבה, מסירה של
פג. ובהערה הראב"ד בדברי להלן ראה התורה, מן

פרק 81) בכתובות הרי"ף שיטת היא זו חכמים. מתקנת
ויש  קמז: בבבאֿבתרא הסוגיא מתוך כן והוכיח הכותב,
ראה  התורה, מן שטרות שקנין וסוברים זה על חולקים
וסוברים  זה על חולקים ויש קמז: בבאֿבתרא ב'תוספות'
עו: בבאֿבתרא ב'תוספות' ראה התורה, מן שטרות שקנין
א. ס"ק סו סימן לחושןֿמשפט בש"ך ועיין לך. קני ד"ה

ממשי.82) בלתי כדבר נחשב השעבוד מכיון 83)ואף
מלא. תוקף לו אין חכמים, מתקנת אלא אינו הקנין שכל

ללוקח 84) לשלם חייב המוכרֿהמוחל ברם (פה:), כתובות
ומזיק  חובל מהלכות ז (פרק מזיק מדין פיצויים השטר
בשטר  הלוה כתב שאם בהשגה, הראב"ד וכתב י). הלכה
יכול  אינו - מכוחך הבאים ולכל לך משועבד הריני חובו
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רבינו. לדעת גם הוא שכן הכסףֿמשנה וכתב למחול.
הערה  לעיל ועיין תורה, מדין ללוקח, השטר קנוי זה ובאופן

עט.

.‚È‰M‡‰85‰ÒÈÎ‰L86dÈ‡ - dÏÚ·Ï ·BÁ ¯ËL »ƒ»∆ƒ¿ƒ»¿«¿«¿»≈»
B„Èk d„iL ÈtÓ ;dÏÚa ˙ÚcÓ ‡l‡ ÏÁÓÏ ‰ÏBÎÈ87. ¿»ƒ¿…∆»ƒ«««¿»ƒ¿≈∆»»¿»

ראה 86)שם.85) ברזל, צאן בנכסי או מלוג, בנכסי
כח. סעיף שם שייכים 87)בחושןֿמשפט אשה נכסי

בעלה. בלי לאשה קנין ואין לבעל,

.„È‰˜n‰88ÏÚ BÏ ‰˜‰Â ,‡e‰L Ïk Ú˜¯˜ B¯·ÁÏ ««¿∆«¬≈«¿«»∆¿ƒ¿»«
·BÁ ¯ËL dab89ÌB˜Ó ÏÎa ¯ËM‰ ‰˜ ‰Ê È¯‰ - «»¿«¬≈∆»»«¿»¿»»

‡e‰L90‰¯ÈÒÓ ‡Ï·e ‰·È˙k ‡Ïa91ÌbL ,ÈÏ ‰‡¯Â . ∆¿…¿ƒ»¿…¿ƒ»¿ƒ¿∆ƒ∆«
ÏÁÓÏ ÏBÎÈ ‰Ê92¯ÎBn‰ ÔÎÂ .B¯ÎnL ¯Á‡93Ú˜¯˜ ∆»ƒ¿…««∆¿»¿≈«≈«¿«

BnÚ Á˜Bl‰ ÔÈ‡Â ¯ËM‰ ·˙ÎÂ94˜ÈÊÁ‰L ÔÂÈk -95 ¿»««¿»¿≈«≈«ƒ≈»∆∆¡ƒ
.‡e‰L ÌB˜Ó ÏÎa ¯ËM‰ ‰˜ Ú˜¯wa Á˜Bl‰«≈«««¿«ƒ¿»«¿»¿»»∆

עז:88) נמוקיֿיוסף 89)בבאֿבתרא (הרא"ש, אומרים ויש
הקרקע  אותה של מכירה שטר שדווקא גאון), האי רב בשם
בענין  המובאת הדוגמא והיא אגב', ב'קנין נקנה הנמכרת,

אחר. שטר לא אבל - בגמרא רבינו 90)זה כתב כן
המטלטלין, נקנו הקרקע שקנה "כיון ה"ט: פ"ג למעלה

בתוכה". צבורין שאינן אגב 91)אע"פ שמקנה שכיון
צריך  ואין ובחזקה בשטר בכסף, שנקנית כקרקע דינו קרקע
הכסףֿמשנה  וכתב כה). ס"ק סו סימן חו"מ (סמ"ע יותר
ברם  השעבוד. את לו מקנה שהוא בעלֿפה לו לומר שצריך
במקום  אלא עומד אינו אגב' ש'קנין סובר, חננאל רבינו

כתיבה. קנין להוסיף עוד צריך ולכן בגמרא 92)מסירה,
אגב'. 'קנין ע"י שטר בקנין המחילה דין מפורש הזכירו לא
רק  הוא אגב' 'קנין שגם אחרי הגיוני, הוא הדבר ברם
אנא, ד"ה יב, בבבאֿקמא ה'תוספות' שכתבו וכמו מדרבנן,

בלחםֿמשנה. שם.93)וראה שמותר 94)בבא ֿבתרא
ולוה  מלוה מהלכות כד פרק ולהלן שם, (ב"ב כן לעשות
למוכר  אלא הפסד שום כאן להיות יכול לא שהרי ה"א),
וינצלו  שמו) על נכתב (שהשטר הלוקח ימצאנו אם בלבד,
עצמו  מהמוכר יותר לחשוש לנו ואין השדה, את שקנה טרם

ששנינו). כאותה ד"ה עז: שם הראב"ד 95)(רשב"ם
[ויתכן  קרקע. אגב קנה מפורש: לומר שצריך כאן, הוסיף
שהוא  קרקע אותה על שנכתב ששטר היא הרמב"ם דעת כי
בקידושין  שאמרו כמו האדמה"), (="רסן דארעא" "אפסרא
בגמרא  נראה (וכן הקרקע בתוך צבור כאילו הוא הרי כז.
כמו  קרקע, אגב קנה לומר צורך אין ובצבורין שם), קידושין

שם]. ראב"ד ועיין ה"ט, פ"ג למעלה רבינו שכתב

.ÂË¯ÓB‡‰96BÊ ‰„Oa eÎÊ :97˙‡ BÏ e·˙ÎÂ ,ÈBÏÙÏ »≈¿¿»∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆
¯ËM‰98ÈÊÁ‰Â ;BÏ ‰ÎBf‰ ˜99Ô˙BpÏ LÈ - Ú˜¯wa100 «¿»¿∆¡ƒ«∆««¿«≈«≈

¯ËMa ¯ÊÁÏ101ÏÚ Û‡Â ,‰zn‰ ÏÚa „ÈÏ ÚÈbiL „Ú «¬…«¿»«∆«ƒ«¿«««««»»¿««
‰„Oa ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡L Èt102. ƒ∆≈»«¬…«»∆

כו.96) וקידושין עז. לשלוחים,97)בבאֿבתרא אומר
המקבל. בשביל בה לזכות כוונה מתוך בקרקע קנין שיעשו

שטר.98) לו לכתוב עליהם מצוה עשה 99)וגם השליח
המדובר  (שם) רשב"ם ולדעת המקבל. בשביל חזקה קנין

להלן. וראה חליפין. "לנותן",100)בקנין לכתוב דקדק
מזה, להסיק אפשר ולכאורה המתנה", "בעל להלן: וכן
חוזר), ד"ה שם (ב'תוספות' רבינוֿתם כדעת רבינו שסובר
יכול  אינו במכירה אבל בשטר, חוזר הוא במתנה שרק
שטר. ללוקח שיהא נמכר כן דעת על שוודאי בשטר, לחזור
שהביא  זה שמתוך סוברים והלחםֿמשנה המגידֿמשנה אבל
גם  שהמדובר נראה מכירה, בהלכות זו הלכה רבינו

שנעשה 101)במכירה. אחרי בקרקע, לחזור יכול אינו
למקבל  נקנה לא שהרי בשטר, לחזור יכול אבל הקנין, כבר
רוצה  אינו - השדה לו שנתן אףֿעלֿפי כי לידו, שיגיע עד
לדבר, פומבי ניתן השטר שעלֿידי לפי שטר, עליה שיכתבו
הרכוש  הפחתת בדבר הידיעה עלֿידי יורד הכלכלי וערכו
כל  אולם, בשטר). חוזר ד"ה שם ('תוספות' שלו הקרקעי
למסור  השלוחים יכולים - בו חזר שהמוכר ידוע שלא זמן
בו  חזר שמא לחשוש צריכים ואין השני, לצד השטר את

בשטר). חוזר ד"ה שם, החזיק 102)(רשב"ם כבר שהרי
במקום  בשטר, אלא נקנית הקרקע שאין ואףֿעלֿפי בה,
חוזר  ואם ד), הלכה פ"א (למעלה השטר את שכותבים
למעלה  כתבנו כבר הרי - בשדה? גם יחזור לא למה בשטר,
דקדק  והרי מעכב, השטר אין חזקה שבקנין ח) הלכה (שם
הערה  למעלה (וראה לו" הזוכה "והחזיק לכתוב: רבינו

שם. בב"ב נמוקיֿיוסף ועיין צח).

.ÊËÌ‰Ï ¯Ó‡103a BÏ eÎÊ :e·zÎzL ˙Ó ÏÚ ‰„O »«»∆¿«»∆«¿»∆ƒ¿¿
¯ÊBÁ ,‰„Oa BÏ e˜ÈÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡ - ¯ËM‰ ˙‡ BÏ∆«¿»««ƒ∆∆¡ƒ«»∆≈

‰fÓe ‰fÓ104ÚÈbiL „Ú105Ïa˜Ó È„ÈÏ ‰zn‰ ¯ËL ƒ∆ƒ∆«∆«ƒ«¿«««»»ƒ≈¿«≈
.‰zn‰««»»

שם.103) רוצה 104)בבאֿבתרא שאינו התנה שהרי
קויים. לא והרי התנאי, יקויים אם אלא להקנות

ובני 105) גד בני לתנאי דומה זה תנאי שאין ואףֿעלֿפי
לטובת  להם) הירדן עבר (נתינת המעשה היה ששם ראובן,
משה  (הוא המתנה לטובת היה והתנאי ראובן, ובני גד בני
לטובת  התנאי וכאן חלוצים) שיעברו ישראל, כל בשם רבינו
לקיימו  שצריך תוקף לתנאי יש אףֿעלֿפיֿכן – המקבל
מהלכות  בפ"ו רבינו [ולדעת רמב"ן). בשם (מגידֿמשנה
מנת" "על באומר או "מעכשיו" שבאומר יז הלכה אישות
רבינו  דברי - ראובן ובני גד בני לתנאי דומה שיהא צריך אין

נכון]. על מוסברים

á"ôùú'ä ìåìà ã"é ÷"ù íåé

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בין 1) יש אבל בהם נגמר המקח שאין הדברים בו נתבארו

אמנה, מחוסר שהחוזר או שפרע, מי דין והמוכר הקונה
קיים  ולא לו לקנות לאחר מעות שנתן מי זה אחר ונמשך

זה. אחר והנמשך לעצמו, וקנה אמנתו

.‡ÌÈÓc‰ Ô˙pL ÈÓ2ÏÚ Û‡ - ˙B¯t‰ CLÓ ‡ÏÂ ƒ∆»««»ƒ¿…»««≈««
¯ÊBÁ‰ Ïk ,e¯‡aL BÓk ,ÔÈÏËÏhn‰ e˜ ‡lL Ètƒ∆…ƒ¿«ƒ«¿¿ƒ¿∆≈«¿»«≈

¯ÎBÓ ÔÈa Á˜BÏ ÔÈa ,Ba3‰OÚÓ ‰OÚ ‡Ï , ≈≈«≈≈…»»«¬≈
Ï‡¯OÈ4Ïa˜Ï ·iÁÂ ,5Ô˙ elÙ‡Â .Ú¯tL ÈÓ ƒ¿»≈¿«»¿«≈ƒ∆»««¬ƒ»«

ÔB·¯Ú‰6Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ó ¯ÊBÁ‰ Ïk -7. »≈»»«≈¿«≈ƒ∆»«
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ãycew zegiyn zecewpã

dyr `l ... ea xfegd lk ... zexitd jyn `le mincd ozpy in"
"l`xyi dyrn

שהתחתונים  מה הוא ברוחניות הקניין עניין כמבואר,
העולם  ענייני את מקנים בעבודתם, ישראל) (ובפרט
כסף  ובמשיכה. בכסף וארץ" שמים "קונה שהוא לקב"ה
למטה, מלמעלה בהמשכה הבא והוא כיסופים מלשון
כל  והנה, למעלה. מלמטה העלאה עניינה משיכה ואילו
יעלה  שהאדם בכדי הוא רבה, אהבה - כסף - האור גילוי
שקיבל  היינו בו" "חזר אם ולכן למעלה, העולם ענייני את
העולם  עניני את העלה לא היינו משך, ולא הכסף את
חומר  את שיבין כדי שפרע" "מי לקבל צריך למעלה,

העניין.
לפני  שהיה כו'" ... המבול מדור שפרע "מי שמזכיר ומה
גדרי  מצד הוא המשיכה עניין שכל מכיון הוא תורה, מתן
למעלה, ויעלוהו שימשכוהו לא אם יתברר שלא העולם
רק  בו ונמצאים מהעולם למעלה שהם ישראל מצד אבל
יכולה  למטה, ולירד ודרגתם ממקומם לצאת ה' ציווי מצד
ריבוי  ידי על ושלום מנוחה של בדרך להיעשות העבודה
כל  ובאו נתקבצו שאז המלך שלמה כבימי אור, גילוי
נאמר  שעליו שלמה של ודרגתו למקומו הקדושה ניצוצות
אבל  כג.) כט, הימים-א (דברי ה'" כסא על שלמה "וישב
מלחמה  בדרך האדם בעבודת צורך יש והגלות החטא מצד
העולם  אומות מצד היא בגלות שהירידה ומכיון דווקא.
מדור  שפרע ש"מי לו מזכירים העולם, של גדרו ומצד
בירור  של העבודה העדר על הוא הפרעון כי המבול"

העולם.
(683 'r a"g h"nyz y"dtq)

כסף.2) קניין כמו 3)בתור בהם, לחזור יכולים שניהם
רב  ד.שכתב הלכה ג פרק למעלה מה 4)ינו בכלל ואינו

תאור" לא בעמך "ונשיא כז) כב, (שמות תורה שאמרה
מעשה  עמך, מעשה עושה אינו שזה לפי תקלל), (=לא
יעשו  לא ישראל "שארית יג): ג, (צפניה נאמר שהרי ישראל,
במי  ולאוררו לקללו מותר ולפיכך כזב". ידברו ולא עוולה
המוכר  ושניהם, שם). ורי"ף ורש"י מח: מציעא (בבא שפרע
ב"מי  חייב המקח מן בו החוזר מהם אחד כל והלוקח,

מי 5)שפרע". אמרו, "אבל מד. מציעא בבבא משנה
(שם  בגמרא המבואר ולפי כו'", המבול דור מאנשי שפרע
עליו  להטיל שחייבים אלא בלבד, דברים סיפור זה אין מח:)
העם  שבהמון לפי לדבר, חיזוק "לעשות שפרע" "מי קללת
הזהב). פרק (הרא"ש המקח" נגמר שלא זמן כל לחזור קל
המטלטלין  נקנו ולא כסף, קניין חכמים שעקרו פי על ואף
למוכר  רשות ויש קונה, הוא התורה שמן מכיוון - לקונה
מי  קללת לו יש וכן הואיל ג), הלכה (להלן בכסף להשתמש
קטן  סעיף רד, סימן החושן (קצות בו חוזר הוא אם שפרע
להבין  יש זה לפי [אבל שם והערה ה הלכה להלן וראה ב).

שפרע]. במי הנאה, שום לו שאין הלוקח, את חייבו למה
ואת 6) חלקי, פירעון בתורת לקניין דמים מקצת נתן כלומר:

מאוחר. יותר בתאריך ולשלם להוסיף מתחייב הוא השאר
מח:),7) מציעא (בבא רב לגבי יוחנן, כרבי שהלכה לפי

הדמים. כל נתן כאילו זה והרי כולו. כנגד קונה שעירבון

.·ÔÈ¯¯B‡ ?Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ó „ˆÈÎÂ8B˙B‡9˙È·a ¿≈«¿«≈ƒ∆»«¿ƒ¿≈
ÔÈc10Ïean‰ ¯B„ ÈL‡Ó Ú¯tL ÈÓ :ÔÈ¯ÓB‡Â11 ƒ¿¿ƒƒ∆»«≈«¿≈««

ÈL‡Óe ‰‚lt‰ ¯B„ ÈL‡Óe12‰¯BÓÚÂ Ì„Ò ≈«¿≈««»»≈«¿≈¿…«¬»
„ÓBÚ BÈ‡L ÈnÓ Ú¯tÈ ‡e‰ ,Ìia eÚ·hL ÌÈ¯ˆnÓeƒƒ¿«ƒ∆»¿«»ƒ»«ƒƒ∆≈≈

B¯ea„a13.ÌÈÓc‰ ¯ÊÁÈ Ck ¯Á‡Â . ¿ƒ¿««»«¬…«»ƒ

וראה 8) שם). מציעא (בבא כאביי ולא כרבא מקללין.
המתחיל  דיבור (שם, התוספות וכתבו א. הלכה למעלה
מעשה  עושה אינו שהחוזר פי על שאף עמך), מעשה בעושה
אבל  הזה, המקח על לקללו אלא זה אין - לקללו ומותר עמך

סתם. לקללו שהרי,9)לא דווקא, לאו "אותו" הביטוי
להלן), (ראה אליו ישר הקללה את מכוונים לא רבינו, לדעת
ז). קטן סעיף רד, סימן סמ"ע (ועיין בנוכחותו הכוונה: אלא

אותה 10) לצעוק לו "יש רבינו: כתב המשנה בפירוש אבל
מקום  ובאיזהו עליו, צועק שהוא ההוא האיש במעמד צעקה

כו'". שפרע מי - שבהם 11)שירצה מפני אלו "נקט
ומשום  יתברך השם של הפרטית ההשגחה לעיניים נתבאר
בים  שטביעתם לפי מכות שאר ולא בים שטבעו נקט הכי
וכו'". יתברך השם של פרטית ההשגחה על מורה היה

ח). אות שם אבל 12)(סמ"ע במשנה, אינו ואילך מכאן
מח.). (ב"מ בגמרא שהובאה בדיבור 13)בברייתא כלומר,

שאילו  דמים. מתן כגון קצת], מעשה של ליווי בו שיש
ח  הלכה להלן רבינו שכתב כמו שפרע מי אין בלבד בדיבור

אין אבל משנה) נוכח.(כסף בלשון אותו מקללים

.‚Ô˙Bp‰14ÌÈÓc‰ ˙ˆ˜Ó B‡ ÔÈÏËÏhn‰ ÈÓc15¯ÊÁÂ , «≈¿≈«ƒ«¿¿ƒƒ¿»«»ƒ¿»«
Á˜Bl‰ Ba16- EÈ˙BÚÓ ÏËÂ ‡Ba :¯ÎBn‰ BÏ ¯Ó‡Â , «≈«¿»««≈¿…¿∆

ÔB„wt BÓk BÏˆ‡ ˙BÚn‰ È¯‰17e„·‡ B‡ e·‚ Ì‡Â , ¬≈«»∆¿¿ƒ»¿ƒƒ¿¿»¿
Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡ -18¯ÎBn‰ Ba ¯ÊÁ Ì‡ Ï·‡ .19 ≈«»¿«¬»»¬»ƒ»««≈

Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁÂ ,B˙eL¯a ˙BÚn‰ È¯‰ -20ÏÚ Û‡Â , ¬≈«»ƒ¿¿«»¿«¬»»¿««
„Ú ,ElL ˙‡ ÏËÂ ‡Ba :Á˜BlÏ ¯Ó‡Â Ba ¯ÊÁL Ètƒ∆»«¿»««≈«¿…∆∆¿«

BÏ ¯Ó‡ÈÂ ,Ú¯tL ÈÓ ÂÈÏÚ Ïa˜iL21‡Ba :Ck ¯Á‡ ∆¿«≈»»ƒ∆»«¿…«««»
ElL ˙‡ ÏËÂ22. ¿…∆∆¿

מקור 14) לו אין המוכר, חזרת זו: הלכה של השני החלק
ברי"ף  שהובאו הגאונים בדברי יסודו אבל בגמרא, מפורש
מקור  שום לו אין הלוקח חזרת הראשון: החלק ואילו שם.

להלן. וראה הגאונים, בדברי ולא בגמרא כמבואר 15)לא
שפרע. מי לעניין קנה עירבון הנותן שגם א בהלכה

שפרע".16) ב"מי כאמור, הוא, הוא 17)וחייב והרי
חינם. למה 18)כשומר להלן וראה חינם. שומר כל כמו

כש  חינם.דינו עובדה 19)ומר הביאו מט. מציעא בבבא
ולפני  שומשמין עבור שומשומין למוכר כסף שנתן באחד
ואמר  בו חזר והמוכר הוקרו, בשומשמין, משיכה שעשה
את  לקחת שבא ועד כספו את בחזרה לקחת שיבוא ללוקח
חייב  המוכר שאין רבא ופסק הכסף. אותו נגנב כספו,
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אבל  חינם, כשומר ולא שכר כשומר לא כלל באחריות
שפרע, מי עוד קיבל לא והלא לפניו: שאלו אחרים חכמים
ברשותו? שהכסף ונמצא מקח יישאר והמקח יקבל לא ואולי
העובדה  שכל שנתברר פי על ואף זה. על רבא להם והודה
- החכמים שאילת ידי על וחזרתו רבא של וההוראה הזאת
זאת  בכל אחר, באופן הייתה והעובדה כלל במציאות היו לא
חכמים  כדעת שהלכה ברי"ף) (הובא גאון האי רב פסק
שלא  זמן שכל באופן שם, שהובא כמו רבא של וכחזרתו
המוכר. של באחריותו הוא הרי שפרע" "מי המוכר קיבל

להלן. לפי 20)וראה כשואל, שדינו מפורש, אומר הרי"ף
ברם  באונסין, אף וחייב הזה, בכסף להשתמש רשות לו שיש
נראה  - (מ"מ) הראב"ד בהצעת ובפרט - הרמב"ם דברי מתוך
רשות  לו שיש פי על שאף שכר, כשומר שדינו סובר שהוא
אלא  כשואל אינו בהם השתמש שלא עוד כל - להשתמש

נחמן). לרב מג. מציעא בבא (ראה שכר הכסף 21)כשומר
הוא  צריך שפרע", "מי שקיבל שאחרי כאן, מדגיש משנה
הוא  אז, ורק ואז, מעותיו, את שייקח ללוקח, לפנות פעם עוד

מאחריות. שלפני 22)פטור שמכיוון חינם, כשומר דינו ואז
בזה  - שכר כשומר באחריות חייב היה שפרע" "מי שקיבל
כל  את להפקיע בא אינו כספך את בחזרה קח לו שאמר
קצת  עליו נשארת ולפיכך עצמו על להקל אלא האחריות
שם) מציעא (בבא שבגמרא פי על ואף חינם. כשומר אחריות
סובר  שרבא מפני זהו - כלל באחריות חייב שאינו נראה
אינו  שפרע" "מי קבלת לפני וגם בכסף, להשתמש לו שאסור
שם) מציעא (בבא שבגמרא פי על ואף חינם. שומר אלא
סובר  שרבא מפני זהו - כלל באחריות חייב שאינו נראה
אינו  שפרע" "מי קבלת לפני וגם בכסף, להשתמש לו שאסור

שומר יוחנן אלא כרבי להלכה שפוסקים אנו אבל חינם,
כמו  בהם, להשתמש לו מותר - התורה מן קונות שמעות
הטעם  ומאותו יג. סימן ד פרק מציעא בבבא הרא"ש שכתב
אין  ששם הלוקח, בחזרת הראשונה, בהלכה גם רבינו כתב

חינם. כשומר הוא שהרי שפרע", "מי

.„ÈÏ ¯ÎÓ :BÏ ¯Ó‡Â ,B¯·Á Ïˆ‡ ·BÁ BÏ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»≈∆¬≈¿»«¿…ƒ
- ¯ÎBn‰ ‰ˆ¯Â ,EÏˆ‡ ÈÏ LiL ·BÁa ÔÈÈ ÏL ˙È·Á»ƒ∆«ƒ«∆≈ƒ∆¿¿¿»»«≈

‰zÚ ÌÈÓc‰ Ô˙pL ÈÓk ‰Ê È¯‰23Ba ¯ÊBÁ‰ ÏÎÂ , ¬≈∆¿ƒ∆»««»ƒ«»¿»«≈
Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ó24CÎÈÙÏ .25Ú˜¯˜ BÏ ¯ÎÓ Ì‡ , ¿«≈ƒ∆»«¿ƒ»ƒ»««¿«

Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡ - B·BÁa26Èt ÏÚ Û‡Â , ¿≈∆»≈∆»«¬…¿««ƒ
.¯În‰ ˙ÚLa ˙BÈeˆÓ ‰ÂÏn‰ ˙BÚÓ ÔÈ‡L∆≈¿«ƒ¿»¿ƒ¿««∆∆

מז.)23) (קידושין חכמים שאמרו ממה השיג הראב"ד
מקודשת  אינה במלווה והמקדש ניתנה להוצאה מלווה
סוגיית  על סמך רבינו אבל - קונה אינו במלווה והמוכר
למעלה  וראה במכר, קונה שמלווה מו: מציעא בבבא הגמרא

שם. ובהערה ד הלכה ה בכסף 24)פרק קונה כל כדין
א). הלכה (למעלה בו ככסף 25)וחוזר הוא ומלווה הואיל

השטר,26)בעין. את כותבין שאין במקום והמדובר
ד). הלכה א פרק (למעלה בלבד בכסף נקנה שהקרקע

.‰ÌÈ„·Ú B‡ Ú˜¯˜ B¯·ÁÓ Á˜Bl‰27¯‡L B‡ «≈«≈¬≈«¿«¬»ƒ¿»
ÔBkLÓ ÁÈp‰Â ,ÌÈÓc‰ e˜ÒÙe ,ÔÈÏËÏhÓ28ÏÚ ƒ«¿¿ƒ»¿«»ƒ¿ƒƒ««¿«

‰˜ ‡Ï - ÌÈÓc‰29- Ì‰ÈMÓ ¯ÊÁÏ ‰ˆB¯‰ ÏÎÂ ; «»ƒ…»»¿»»∆«¬…ƒ¿≈∆
Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ï ·iÁ BÈ‡Â ,¯ÊBÁ30. ≈¿≈«»¿«≈ƒ∆»«

ד 27) הלכה ה פרק למעלה [וראה גמור קניין בכסף שנקנים
שם]. (=יישאר 28)והערה יוחלט המקח מן בו יחזור שאם

הלכה  י"א פרק להלן וראה המוכר. ביד המשכון לחלוטין)
ח:).29)ד. (קידושין כאן אין משכון - כאן אין "מנה

לו  נתן לא המשכון וגם לו נתן לא מנה) (=כסף מנה כלומר,
מתקדשת  האשה אין וכן קניין. שום כאן אין ולפיכך במתנה
אישות  מהלכות ה בפרק רבינו פסק וכן (שם. זו בנתינה

כג). שביעית 30)הלכה מסכת סוף בירושלמי מפורש כן
נימוקי נוסחת עירבון (לפי "הנותן שם). מציעא בבא יוסף

מי  עליו מקבל ואינו בו חוזר בו לחזור ורצה לחבירו טבעת
באופן  אלא שפרע" "מי חייבו שלא בזה: והטעם שפרע".
בכסף  להשתמש רשות לו ויש התורה מן קונה שהוא
(בבא  בגמרא נראה וכן בהערה) שם ועיין א הלכה (למעלה
מעות  בשלמא אמרת אי שפרע, מי ..." שאמרו: מז:) מציעא
אי  אלא שפרע], מי [אמרו באבל קאי הכי משום קונות,
מי  [אמרו באבל קאי אמאי קונות, אינן מעות אמרת

"רושם". קניין בדבר ו הלכה להלן וראה שפרע]".

.ÂÌÈÓc‰ e˜ÒÙe ,„·Ïa ÌÈ¯·„a BÏ ¯ÎÓ31ÌL¯Â , »«ƒ¿»ƒƒ¿«»¿«»ƒ¿»«
ÌL¯ Á˜Bl‰32Úe„È ÔÓÈÒ BÏ ‰È‰iL È„k Á˜n‰ ÏÚ «≈«∆««∆»¿≈∆ƒ¿∆ƒ»»«

,ÌeÏk ÌÈÓc‰Ó Ô˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ - BlL ‡e‰L∆∆««ƒ∆…»«≈«»ƒ¿
Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ó ÌL¯L ¯Á‡ Ba ¯ÊBÁ‰ Ïk33Ì‡Â . »«≈««∆»«¿«≈ƒ∆»«¿ƒ

‰˜ - ¯eÓb ÔÈ˜ ÌL¯‰ ‰˜iL ‡e‰ ‰È„n‰ ‚‰Óƒ¿««¿ƒ»∆ƒ¿∆»∆ƒ¿»»ƒ¿»
Á˜n‰34Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ,‰Ê ‰È‰ÈÂ ,Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ «∆»¿≈∆»≈∆»«¬…¿ƒ¿∆∆

ÌÈÓc ÔzÏ ·iÁ35. «»ƒ≈»ƒ

הלכה 31) ד פרק לעיל וראה קניין, לכל הקודם הכרחי תנאי
בגמרא 32)יא. המובאת "סיטומתא", המלה פירוש זה

הסמ"ע:33)(שם). ופירש (שם), הגמרא מסקנת כך
קניין  קונה שהרושם המנהג שאין במקום [אף תיקנו "חז"ל
מי  [שיקבל המקח על מעות נתינת דין לרושם להיות גמור]

מבטל 34)שפרע]". "שהמנהג ומכאן שם. מציעא בבא
המנהג  פי על שבממון דבר שבכל בזה, כיוצא בכל הלכה
הזה  "ובזמן הרשב"א). בשם משנה (מגיד ומקנין" קונין
- בו וסוגרים המפתח את לקונה שמוסרים הסוחרים שנהגו
(הגהות  המפתח" לו כשמסר בית שכירות בעניין קונה

המקצועות). ספר בשם ה אות כאן [בקניין 35)מיימוניות
מדרבנן, שהיא משיכה בקניין ואף התורה מן שהיא הגבהה
הלוקח  את ש"כופין ה) הלכה ג פרק (למעלה רבינו כתב
סובר  מנהג, אלא שאינה "סיטומתא" ואילו הדמים", ליתן
רש"י  ועיין ממון. ממנו ולהוציא לכופו מנהג שאין רבינו,
כופין  שאין שסובר מצוה, המתחיל דיבור צא: לכתובות
דיבור  פו. שם ובתוספות בתורה, המפורשת במצוה אלא
דרבנן  במצוה שאף וכתבו עליו חלקו "פריעת" המתחיל

שם]. עיין אותו, כופין

.Ê¯e¯a ¯·c36ÈÙa ÌL¯La ‡l‡ ‰Ê ÔÈc ÔÈ‡L ,‡e‰ »»»∆≈ƒ∆∆»¿∆»«ƒ¿≈
È¯‰L ;EÁ˜Ó ÌL¯ :¯ÎBn‰ BÏ ¯Ó‡L B‡ ,¯ÎBn‰«≈∆»««≈¿…∆»¬∆¬≈
.‰ÎÈLÓ·e ‰˜ÊÁa e¯‡aL BÓk ,Ô˙B˜‰Ï ¯Ó‚»«¿«¿»¿∆≈«¿«¬»»ƒ¿ƒ»

(מ"מ).36) קניות" משאר עדיף שלא פשוט, "זה

.Á„·Ïa ÌÈ¯·„a Ô˙BÂ ‡OBp‰37Èe‡¯ ‰Ê È¯‰ - «≈¿≈ƒ¿»ƒƒ¿«¬≈∆»
ÌÈÓc‰ ÔÓ Á˜Ï ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,B¯ea„a BÏ „ÓÚÏ«¬…¿ƒ««ƒ∆…»«ƒ«»ƒ
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,Ba ¯ÊBÁ‰ ÏÎÂ .ÔBkLÓ ÁÈp‰ ‡ÏÂ ,ÌL¯ ‡ÏÂ ,ÌeÏk¿¿…»«¿…ƒƒ««¿¿»«≈
Ïa˜Ï ·iÁ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ - ¯ÎBÓ ÔÈa Á˜BÏ ÔÈa≈≈«≈≈««ƒ∆≈«»¿«≈

‰Ó‡ È¯qÁnÓ ‰Ê È¯‰ ,Ú¯tL ÈÓ38Áe¯ ÔÈ‡Â , ƒ∆»«¬≈∆ƒ¿À¿≈¬»»¿≈«
epÓÈ‰ ‰ÁB ÌÈÓÎÁ39. ¬»ƒ»≈∆

רבינו.37) בדברי בסמוך כמבואר קניין, פעולת בלי
אמנה"38) מחוסרי משום בהם יש "דברים הגמרא: לשון

המשנים  אנשים כלומר, רב). לגבי יוחנן רבי כדעת מט. (שם
ומסתימת  אמון. מחוסרי אמונה, נעדרי הם דבריהם את
אם  אף אמנה מחוסר הוא הרי שלעולם נראה רבינו לשון
המגידֿ שהביא והרשב"א הראב"ד (וכדעת הוזל או הוקר

.( נוחה 39)משנה חכמים רוח אין בו "והחוזר מח. שם
הימנו".

.ËÔÎÂ40Ô˙ ‡ÏÂ ,‰zÓ BÏ ÔzÏ B¯·ÁÏ ¯Ó‡L ÈÓ ¿≈ƒ∆»««¬≈ƒ≈«»»¿…»«
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰Ó‡ È¯qÁnÓ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ¿À¿≈¬»»«∆¿»ƒ¬ƒ
Ïa˜Ó ÏL BzÚ„ ‰ÎÓÒ È¯‰L ,˙ËÚeÓ ‰zÓa¿«»»∆∆∆¬≈»¿»«¿∆¿«≈
ÔB¯ÒÁ da ÔÈ‡ - ‰a¯Ó ‰zÓa Ï·‡ ;BÁÈË·‰Lk¿∆ƒ¿ƒ¬»¿«»»¿À»≈»∆¿

BÏ ÔziL ‰Ê ÔÈÓ‡‰ ‡Ï È¯‰L ,‰Ó‡41,el‡ ÌÈ¯·„ ¬»»∆¬≈…∆¡ƒ∆∆ƒ≈¿»ƒ≈
.Ô‰a ÔÈBwL ÌÈ¯·„a B˙B‡ ‰˜iL „Ú«∆ƒ¿∆ƒ¿»ƒ∆ƒ»∆

יוחנן.40) כרבי מט. סמיכות 41)שם יש במכירה אבל
הוקר  אם ואף המקח דמי לו הבטיח שהרי לו, שימכור דעת
דעתו  וסמך מועטת מתנה בכלל הם וזול שיוקר - הוזל או
וראה  שם יוסף ונימוקי מודה, המתחיל דיבור שם (תוספות
לאחד  אמרו רבים שאם אומרים ויש ח). הלכה למעלה
אמנה, מחוסרי הם בהם חזרו אם - מרובה מתנה לו שיתנו
יחזרו  לא בוודאי שהרבים היחיד של דעתו שסמכה לפי
זו  והרי קטן סכום מגיע אחד שלכל ועוד, לו. ויתנו בהם
ט  סעיף רד סימן משפט חושן ערוך (שולחן מועטת כמתנה

יד). קטן סעיף שם וסמ"ע

.È˙BÚÓ Ô˙Bp‰42B¯·ÁÏ43B‡ Ú˜¯˜ BÏ ˙B˜Ï «≈»«¬≈ƒ¿«¿«
‰˜Â CÏ‰Â BÏˆ‡ B¯·Á ˙BÚÓ ÁÈp‰Â ,ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒ¿ƒƒ«¿¬≈∆¿¿»«¿»»

ÈeOÚ ‰OÚM ‰Ó - ÂÈ˙BÚÓa BÓˆÚÏ44‡e‰ È¯‰Â , ¿«¿ƒ¿»«∆»»»«¬≈
.ÔÈ‡n¯‰ ÏÏkÓƒ¿«»«»ƒ

נט.)42) (שם ובגמרא קידושין, לעניין נח: בקידושין משנה
בפרק  רבינו דברי וכן וממכר. מקח בעניין גם זה דין מובא
אשה  לו לקדש שליח "העושה י"ז: הלכה אישות מהלכות ט
דבר  העושה וכל כן. לעשות ואסור - לעצמו וקדשה והלך
רשע". נקרא וממכר מקח דברי בשאר בו וכיוצא זה

יותר,43) עליו סומכת המשלח שדעת לשליחו, וכלֿשכן
(שם). רמאות נקראת ובתוספתא 44)שוודאי נט. קידושין

בהן  ליקח לחבירו מעות "הנותן ד): פרק מציעא (בבא
בעל  ממנו מוציאין ומכר שלקח עדים יש אם כו' פירות
- ג) הלכה ה פרק מציעא (בבא בירושלמי הוא וכן כורחו"
בספר  כתב לשליח? ולא למשלח שייך שהמקח הרי

במעותיו  קנה שהשליח באופן עוסקת שהתוספתא המתיבות
לעצמו  "וקנה וכתב רבינו שדקדק וזהו המוכר. של

משנה). במגיד (ראה במעותיו"

.‡ÈÚ„BÈ ‰È‰45,B„aÎÓe B˙B‡ ·‰B‡ ¯ÎBn‰ ‰fL »»≈«∆∆«≈≈¿«¿
˙B˜Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - BÁlLÓÏ ¯ÎBÓ BÈ‡Â BÏ ¯ÎBÓe≈¿≈≈ƒ¿«¿¬≈∆À»ƒ¿

BÓˆÚÏ46Ì‡Â .BÚÈ„BÈÂ ¯ÊÁiL ‡e‰Â ;‡nL „ÁÙÓ ¿«¿¿∆«¬…¿ƒ¿ƒ¿«≈∆»
BÓˆÚÏ ‰B˜ ‰Ê È¯‰ - ˙B˜Ï epÓc˜ÈÂ ¯Á‡ ‡B·È»«≈¿ƒ¿¿∆ƒ¿¬≈∆∆¿«¿

BÚÈ„BÓ Ck ¯Á‡Â47. ¿««»ƒ

ב).45) סעיף קפג סימן (ט"ז המקח ואינו 46)בשעת
- למשלח למכור שיסכים המוכר אצל להשתדל מחוייב

שאינו שיודע מעשה כיוון שם. קידושין לו. למכור רוצה
מקח  בעניין חנה בר בר וברבה קידושין בעניין חסידא ברבין

לשליח 47)וממכר. אלא למשלח למכור רצה לא שהמוכר
ד). קטן סעיף שם (סמ"ע החשד מן עצמו את יוציא ובזה

.·È˙BÚÓa BÓˆÚÏ ‰˜ Ì‡L ,ÌÈ¯Bn‰ ˙ˆ˜Ó e¯B‰ƒ¿»«ƒ∆ƒ»»¿«¿ƒ¿
‰ÂÏÓ ÂÈÏÚ ÔÙ˜fL ¯Á‡ B¯·Á48BÓˆÚÏ ‰˜ È¯‰ -49, ¬≈««∆¿»»»»ƒ¿»¬≈»»¿«¿

epnÓ ÔÈÏa˜Óe50ÏÚ ˙BÚn‰ Ì˙B‡ ÈzÙ˜Ê' ¯Ó‡Lk ¿«¿ƒƒ∆¿∆»«»«¿ƒ»«»«
,˙Ó‡ ÔÈc ‰Ê ÔÈc ÔÈ‡L ,¯ÓB‡ È‡Â .'‰ÂÏÓa ÈÓˆÚ«¿ƒ¿ƒ¿»«¬ƒ≈∆≈ƒ∆ƒ¡∆

ÁlLÓ ÏL Á˜n‰ ‡l‡51.˜ÒÚ‰ ÔÈ„a ¯‡a˙iL BÓk , ∆»«∆»∆¿«≈«¿∆ƒ¿»≈¿ƒ»≈∆

אקנה 48) המשלח, לי שנתן הללו מעות בנפשו: "שחושב
הלוואה, בתורת בידי לי מעותיו ויהיו לעצמי, בהן לי
ב). קטן סעיף קפג, סימן (סמ"ע, מחר" או היום לו ואשלם

קב:49) קמא בבבא שמצאנו כמו בשינוי קנה ששינה, אחרי
שקנה  שעורים, וקנה חיטים לקנות המשלח לו אמר שאם

משנה). (מגיד וראה 50)לעצמו עלינו. הוא נאמן כלומר,
משנה. מהלכות 51)במגיד א בפרק שפסק לשיטתו, רבינו

לו  אמר שאפילו יהודה, כרבי ה הלכה ושותפין שלוחין
המשלח. קנה שעורים, וקנה חיטים לקנות

.‚È:Á˜n‰ Ì‰Ï ˙B˜Ï „Á‡Ï ˙BÚÓ e˙pL ‰LÏL¿»∆»¿»¿∆»ƒ¿»∆«∆»
˙B·¯ÚÓ ˙BÚn‰ eÈ‰ Ì‡52Û‡ ,ÌÈÓc‰ ˙ˆ˜Óa ‰˜Â ƒ»«»¿…»¿»»¿ƒ¿»«»ƒ«

Ô‰Ó „Á‡Ï ‰wL ‰fL ÁÈÏM‰ ˙ek ‰˙È‰L Èt ÏÚ«ƒ∆»¿»«»««»ƒ«∆∆∆»»¿∆»≈∆
.Ô‰È˙BÚÓ ÈÙÏ B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁÂ ,Ôlk ÏL Á˜n‰ È¯‰ -¬≈«∆»∆À»¿¿ƒ¿ƒ¿≈∆

"אפילו 52) כאן: מדייק קפד) סימן משפט (חושן הטור
זה. על החולקת דעה ומביא השליח", ערבן

.„ÈÔÈ¯e¯ˆ Ô‰Ó „Á‡ ÏL ˙BÚÓ eÈ‰53ÔÈÓe˙ÁÂ54, »»∆∆»≈∆¿ƒ«¬ƒ
Á˜n‰ ‰wiL ‰f‰ ÁÈÏM‰ ·Ïa ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»»¿≈«»ƒ««∆∆ƒ»∆«∆»
ÂÈ˙BÚÓa Á˜n‰ ‰˜pL ‰Ê ‡l‡ ‰˜ ‡Ï - ÔlÎÏ¿À»…»»∆»∆∆ƒ¿»«∆»ƒ¿»

.„·Ïaƒ¿«

השליח 53) צררם אפילו הטור: סובר כאן וגם קשורים.
א). קטן סעיף קפד סימן החותם 54)(סמ"ע להם שיש

בעליו. של
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קפז lel` `"iÎi iriaxÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

zeevnd xtq m"anx ixeriylel` c"iÎ'g -a"tyz'd

á"ôùú'ä ìåìà 'ç ïåùàø íåé
.ãö äùò úåöî
― הצ"ד מהֿהּמצוה ּכל לקּים ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶַַַַַַָֹ

ונדר(eplawy)ּׁשהּטלנּו ׁשבּועה ― ּבדּבּור עצמנּו על ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָ
וקרּבן `el)ּוצדקה zepeyln zg`a zeaiigzdd dzidyk) ְְְָָָָ

ׂשפתי "מֹוצא יתעּלה: אמרֹו והּוא ― ּבזה ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָוכּיֹוצא
ועׂשית" ck)ּתׁשמר ,bk mixac)חּלקּו ׁשּכבר ואףֿעלּֿפי . ְְְְְִִִִֶַַָָָֹ

ּבענין מּמּנּו ּכלֿמּלה ּופרׁשּו זה ּפסּוק ׁשל ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָאתֿהּמּלֹות
(envrl)מהּֿׁשהזּכירּו מּכל הּיֹוצאת הּכּונה מּכלֿמקֹום ,ְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ

עצמֹו על הּמּטיל האדם מהּֿׁשיבּטא ּכל ׁשּקּיּום היא: ,ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹל
מצות ּכ על והעברה עׂשה, מצות הּוא ּדבר ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָאיזה

לאֿתעׂשה מצות ּכׁשּנזּכיר אתֿזה ּונבאר (l`לאֿתעׂשה, ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹ
(fpw dyrzספרי ּולׁשֹון .(`vzÎik zyxt)ׂשפתי "מֹוצא : ְְְִֵֶָָ

יֹוצא ענין ׁשּום ׁשאין יֹודע, ואּתה עׂשה". מצות ―ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ
לבּדּה "ׂשפתי "מֹוצא cgeinמּמּלת oipr mey epcnl `l) ְְִִֶַַָָָ

("jizty `ven"nל ּׁשהזּכרּתי מה היא הּכּונה אּלא ,ְְְִִִֶֶַַַַָָָ
ּדקרא ּפׁשטי weqtd)ּבהבנת yexit)ּכל לעׂשֹות ׁשחּיב , ְְֲֲִֵֶַַַַָָָָֹ

והּוא זֹו, ּבמצוה הּצּוּוי נכּפל ּוכבר ּבׂשפתיו. ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָמהּֿׁשהֹוציא
יעׂשה" מּפיו "ּככלֿהּיֹוצא יתעּלה: b)אמרֹו ,l xacna). ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ

ּבׁשבּועֹות מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָּוכבר
קּנים ּבמּסכת וגם מנחֹות ּובסֹוף e)ּונדרים dpyn b wxt). ְְְְְִִִֶֶַַָָ

האדם ׁשּיעׂשה לדקּדק, ׁשּיׁש הּדין ׁשּנתּבאר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכלֹומר:
יׁש אם עצמֹו, יפטֹור ואי עצמֹו, על ׁשהּטיל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָאתֿהּדבר

ּבמהּֿׁשאמר. ספק ְֵֶַַָָלֹו

á"ôùú'ä ìåìà 'è éðù íåé
.ãö äùò úåöî
― הצ"ד מהֿהּמצוה ּכל לקּים ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶַַַַַַָֹ

ונדר(eplawy)ּׁשהּטלנּו ׁשבּועה ― ּבדּבּור עצמנּו על ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָ
וקרּבן `el)ּוצדקה zepeyln zg`a zeaiigzdd dzidyk) ְְְָָָָ

ׂשפתי "מֹוצא יתעּלה: אמרֹו והּוא ― ּבזה ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָוכּיֹוצא
ועׂשית" ck)ּתׁשמר ,bk mixac)חּלקּו ׁשּכבר ואףֿעלּֿפי . ְְְְְִִִִֶַַָָָֹ

ּבענין מּמּנּו ּכלֿמּלה ּופרׁשּו זה ּפסּוק ׁשל ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָאתֿהּמּלֹות
(envrl)הּיֹוצ הּכּונה מּכלֿמקֹום מהּֿׁשהזּכירּו, מּכל את ְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ

עצמֹו על הּמּטיל האדם מהּֿׁשיבּטא ּכל ׁשּקּיּום היא: ,ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹל
מצות ּכ על והעברה עׂשה, מצות הּוא ּדבר ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָאיזה

לאֿתעׂשה מצות ּכׁשּנזּכיר אתֿזה ּונבאר (l`לאֿתעׂשה, ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹ
(fpw dyrzספרי ּולׁשֹון .(`vzÎik zyxt)ׂשפתי "מֹוצא : ְְְִֵֶָָ

יֹוצא ענין ׁשּום ׁשאין יֹודע, ואּתה עׂשה". מצות ―ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ
לבּדּה "ׂשפתי "מֹוצא cgeinמּמּלת oipr mey epcnl `l) ְְִִֶַַָָָ

("jizty `ven"nל ּׁשהזּכרּתי מה היא הּכּונה אּלא ,ְְְִִִֶֶַַַַָָָ
ּדקרא ּפׁשטי weqtd)ּבהבנת yexit)ּכל לעׂשֹות ׁשחּיב , ְְֲֲִֵֶַַַַָָָָֹ

והּוא זֹו, ּבמצוה הּצּוּוי נכּפל ּוכבר ּבׂשפתיו. ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָמהּֿׁשהֹוציא
יעׂשה" מּפיו "ּככלֿהּיֹוצא יתעּלה: b)אמרֹו ,l xacna). ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ

ּבׁשבּועֹות מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָּוכבר
קּנים ּבמּסכת וגם מנחֹות ּובסֹוף e)ּונדרים dpyn b wxt). ְְְְְִִִֶֶַַָָ

האדם ׁשּיעׂשה לדקּדק, ׁשּיׁש הּדין ׁשּנתּבאר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכלֹומר:
יׁש אם עצמֹו, יפטֹור ואי עצמֹו, על ׁשהּטיל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָאתֿהּדבר

ּבמהּֿׁשאמר. ספק ְֵֶַַָָלֹו

á"ôùú'ä ìåìà 'é éùéìù íåé
.æð÷ äùòú àì úåöî

― הקנ"ז מההּמצוה על מּלעבֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָֻ
― ׁשבּועה ּבלי ׁשהּוא אףֿעלּֿפי ּבדּבּור, עצמנּו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָּׁשחּיבנּו
,וכ ּכ יקרה אם אדם: ׁשּיאמר ּכגֹון הּנדרים, הם ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹואּלּו
ּפרֹות אֹו עלי אסּורין העֹולם ּפרֹות ― ּכ אעׂשה אם ֱֲִִֵֵֶֶַָָָָאֹו
עלי יאסר ׁשאמר: ּכגֹון מסּים, מאכל איזה אֹו זֹו; ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻעיר
אם וכן ּבזה. וכּיֹוצא הּדגים אֹו החלב עלי יאסר אֹו ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּיין
מןֿ לזה וכלֿהּדֹומה עלי אסּורה אׁשּתי הנאת ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָאמר:
חּיב זה הרי ― ּבנדרים ּדגמֹותיהם ׁשּנתּבארּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻהחּיּובים
אֹותֹו על מּלעבֹור האזהרה ּובאה הּנדר. אֹותֹו ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָלקּים
ּככלֿהּיצא ּדברֹו יחל "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹהּדּבּור,

יעׂשה" b)מּפיו ,l xacna)הּפרּוׁש ּובא ,(my ixtqa)לא" : ֲִִֵֶַַָֹ
ׁשּיחּיב ּכלֹומר חּלין, ּדבריו יעׂשה לא ― ּדברֹו" ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻיחל

ׁשבּועֹות ּגמרא ּולׁשֹון יקּימּנּו. ולא ּדבר ,(dk:)עצמֹו ְְְְְְְֶַַָָָָֹ
קֹונמֹות xcp)אמרּו: oeyl Ð "ilr mpew")ּב"לא עֹובר ― ְְֵָָֹ

ּובספרי ּדברֹו". my)יחל xacna)― יחל "לא אמרּו: ְְְְִֵֵֵַַָָֹ
ּכלֹומר: ּתאחר'", 'ּבל ועל יחל' 'ּבל על עֹובר ׁשהּוא ְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַמּגיד
רגלים ׁשלׁשה עליו ועברּו הקריבֹו ולא קרּבן נדר ְְְְְְְִִִִֶַָָָָָָָָֹֹׁשאם
יעׂשה לא ּומּׁשּום ּתאחר" "לא מּׁשּום חּיב זה הרי ―ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָֹֹ

ּכגֹו לקרּבן, ּכלֿהּדֹומה וכן חּלין. לבדקּדבריו ׁשּנדר ן ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻ
והעֹובר ּבזה. וכּיֹוצא הּכנסת לבית אֹו לצדקה אֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּבית
ּוכבר לֹוקה. ― לעׂשתֹו עצמֹו על מהּֿׁשאסר ְְְֲֶֶֶַַַַַָָועֹוׂשה

נדרים. ּבמּסכת ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָנתּבארּו

á"ôùú'ä ìåìà à"é éòéáø íåé
.äö äùò úåöî
ìåìàà"é-ééòéáø-ïåùàøíåé
― הצ"ה נדרים,הּמצוה ּבהפרת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָ

אין א הּדינים: ּבאֹותם לדּון לנּו ׁשּנּתן ׁשהֹורנּו ְְִִִֵֶֶַַַַָָָֻּכלֹומר:
ּבדּיּוק ׁשּזה והבן ׁשּנפר. חֹובה ּכלּֿפנים ׁשעל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָהענין,

הּדינין מן ּדין מֹונה ׁשּתׁשמעני ּבכלּֿפעם (zeevnהענין ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
(cere mixney ,d`neh enk zenieqnצּוּוי ּבהכרח זה ׁשאין ,ְְִֵֵֶֶֶַ

לדּון מצּוים ׁשאנּו היא הּמצוה אּלא מסּים, ּדבר ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָֻֻלעׂשֹות
הרי מפרים, והאב ׁשהּבעל ואמנם הּזה. ּכּדין ההּוא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבענין
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

`lelקפח c"iÎa"i ycewÎzayÎiying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ׁשּגם נמסר ּובּקּבלה אתֿמׁשּפטיו. וקבע הּכתּוב ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּפרׁשֹו
הּוא ּכ על והרמז הּׁשבּועה, וכן לּכל הּנדר יּתיר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהחכם

ּדברֹו" יחל "לא my)אמרֹו: my)מֹוחל אינֹו "הּוא ― ְְֵֵֵַָָֹ
מן ּכ על ראיה אין ּובכלל לֹו". מֹוחלין אחרים ְְֲֲֲִִִִֵֵַָָָָָאבל

אמרּו ּוכבר i.)הּכתּוב, dbibg)נדרים "הּתר :exn`y dn) ְְְִֵֶַָָָָ
(xcpd xizn mkgdy minkgּבאויר xy`nּפֹורחין xzei oi`) ְֲִִָ

(jkÎlr `xwna fnx hrnאּלא מהּֿׁשּיסמכּו", על להם ְְִֵֶֶֶַַָָֹואין
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבלבד. האמּתית ְְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָָָָהּקּבלה

נדרים. מּסכת ּכלֹומר: ,לכ המיחדת ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻּבּמּסכּתא

á"ôùú'ä ìåìà á"é éùéîç íåé
.áö .äö äùò úåöî
.èø äùòú àì úåöî

.íãå÷ä íåéá äñôãð ä"öä äåönäÇÄÀÈÇ
― הצ"ב ׂשערֹו,הּמצוה לגּדל הּנזיר ׁשּנצטּוה הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָ

ראׁשֹו" ׂשער ּפרע "ּגּדל יתעּלה: אמרֹו d)והּוא ,e xacna), ְְְְִֵֶֶַַַַָֹ
ּגּדל ּבקדּׁשה, ּגּדּול ― יהיה "קדֹוׁש הּמכלּתא: ְְְְְִִִִֵֶַַָָָֻּולׁשֹון
לֹומר: ּתלמּוד ּבלאֿתעׂשה? ּומּנין עׂשה מצות ― ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַֹּפרע
ּׁשּירּתי מה "הא נאמר: וׁשם עלֿראׁשֹו". לאֿיעבר ְְֱֲִִֶַַַַַַַָָֹֹֹּתער

עׂשה xnelk:מצות x`yp dn ,e`l llka lkdy oeik ,xnelk) ְֲִֵַ
(?dyra eilr xearl miweqtdn cgeina epyxc dn jxevl,

xry)ּבאדמה(ey`x)החֹופף dxiynd)."סּמנין והּנֹותן , ְֲִֵֵַַַַָָָ
על נתן אם ׁשהּנזיר, אתּֿכלֹומר: הּמּׁשיר סם ראׁשֹו ְִִִֶֶַַַַַַַָָֹ

לא ׁשהרי לאֿתעׂשה, מצות על עֹובר יהא לא ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹֹהּׂשער,
edy`)העביר ,ilk)מצות על עֹובר יהא אבל ּתער; ּכעין ְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַָ

והרי ּגּדל; לא וזה ― ּפרע" "ּגּדל אמרֹו: והּוא ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָֹעׂשה,
אצלנּו. הּכללים לפי הּוא, עׂשה ― עׂשה מכלל הּבא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָלאו
נזירּות ּבמּסכת ּבמקֹומם זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָּוכבר

(.hl).

― הר"ט מּלגּלח,הּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻ
עלֿראׁשֹו" יעבר לא "ּתער יתעּלה: אמרֹו וגם(my)והּוא . ְְְְֲִֶַַַַַַָֹֹֹ

ּכמתּגּלח. ׁשּמגּלח לפי לֹוקה, ― הּנזיר ראׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָֹהמגּלח
ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― אחת ׂשערה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּומּׁשּיגּלח

.לכ ׁשחּברה ּבּמּסכּתא ְְְִֶֶַַַָָָָֻהּנזיר

á"ôùú'ä ìåìà â"é éùéù íåé
.øã .âø .áø äùòú àì úåöî

― הר"ב מּלׁשּתֹותהּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָֻ
והּוא ענבים, מי ּתערבּתם ּבעּקר ׁשּיׁש הּׁשכר מיני אֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָיין

יׁשּתה" לא ענבים "וכלֿמׁשרת יתעּלה: e,אמרֹו xacna) ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹ
(bאֹו הּיין החמיץ ׁשאפּלּו ואמר ּכ על ּבאזהרה והפליג .ְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָ

והּוא לׁשּתֹותֹו, לֹו אסּור ― יין ּתערבת ּבֹו ׁשּיׁש ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹהּׁשכר
יׁשּתה" לא ׁשכר וחמץ יין "חמץ לאו(my)אמרֹו: ואין . ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹ

וחמץ יׁשּתה לא יין אמר: ׁשאּלּו עצמּה, ּבפני מצוה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹזה
חמץ אמר: אּלא מצות; ׁשּתי היּו אז ּכי ― יׁשּתה לא ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹיין
ּבגמרא ונתּבאר מןֿהּיין. הרחקה ― יׁשּתה לא ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹיין

טעם(fl.)נזירּות לאסֹור ענבים", "מׁשרת ׁשאמרֹו ,,oiid) ְְְֱֲִִִֶֶַַַָָ
(Ð zaexrzl xcgyּכעּקר(oiid)אחת מצוה ׁשהן והראיה . ְְְִִֵֶַַָָָָָָ

ּכמֹו ׁשּתים, לֹוקה אינֹו ― וחמץ יין ׁשתה ׁשאם היא: ―ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
לקּמן ehw)ׁשּנבאר xeriy Ð ex dyrz `l)ּוכׁש ּיׁשּתה: ְְְְִֵֶֶֶַָָ

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

á"ôùú'ä ìåìà ã"é ÷"ù íåé
.æø .çø .åø .äø äùòú àì úåöî
ìåìàã"é-á"éùãå÷-úáù-éùéîçíåé

― הר"ה מּלאכֹולהּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָֻ
יאכל" לא ועדֿזג "מחרצּנים אמרֹו: והּוא ענבים, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֹזרע

(b ,e xacna).לֹוקה ― ּכזית מהם אכל ואם ,ְְִִֵֶֶַַָ

― הר"ו מּלאכֹולהּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָֻ
אכל ואם יאכל", לא "ועדֿזג אמרֹו: והּוא הענבים, ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹֹקלּפי
יין ּכלֹומר: אּלּו, ׁשחמּׁשה והראיה לֹוקה. ― ּכזית ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמהם
ּבפני מצוה מהם ּכלֿאחד וזג וחרצן וצּמּוקים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָוענבים
מהם ואחד ּכלֿאחד על לֹוקה ׁשהּוא ― היא ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָעצמּה

הּמׁשנה ּולׁשֹון אחת. cl:)מלקּות xifp)הּיין על "חּיב : ְְְִִַַַַַַַַָָ
ּבפני הּזּגין ועל עצמן ּבפני הענבים ועל עצמֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָּבפני
ּבגמרא אמרּו ּובפרּוׁש עצמן". ּבפני החרצּנים ועל ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָעצמן

וזּגין(gl:)נזירּות חרצּנים ויבׁשים לחים ענבים "אכל : ְְְֲִִִִִִִֵַַַַַָָ
וכאׁשר חמׁש". לֹוקה ― וׁשתה ענבים ׁשל אׁשּכֹול ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָוסחט

ׁשם וׁשּיר(xnba`)חׁשבּו ּתנא זה ׁשּתּנא (pzdy`לקּבע ְְְְִֶֶַַַַָָָָֹ
(cer xiiye ,xaery oie`ld lk z` dpn `l dpynaְֶוׁשהּוא

אמרּו מלקּיֹות מחמׁש יֹותר נזיר, ׁשהּוא מחמת ְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻחּיב
(`xnba)ׁשּיר והא אמרּו: ולא יחל ּדלא לאו ׁשּיר והא :ְְְְְֵַַַַַָָָָֹֹ

ּכי ׁשּתים, החמץ ועל הּיין על חּיב ׁשאינֹו לפי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹחמץ?
ּכמֹו הּיין, ׁשהּוא עּקרֹו מחמת אּלא נאסר לא ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹהחמץ

av)ׁשּבארנּו dyrz `l)לא אּסּורֹו ׁשעּקר אמר ּוכאּלּו . ְְִִִֵֶֶַַַָֹ
לדעת, צרי ּׁשאּתה ּומּמה ּבקלקּולֹו. מּמּנּו ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָנסּתּלק
ּכזית על ולֹוקה לכזית ּכּלן מצטרפין אּלּו נזיר ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻׁשאּסּורי

ִָֻמּכּלן.

― הר"ח מּלהּטּמאהּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
יבא" לא מת נפׁש "ועל אמרֹו: והּוא הּמת, (my,ּבאהל ְְְְֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹ

(eּבגמרא אמרּו ּובפרּוׁש .(:an xifp)ּדּבר מלא "קרא : ְְְְִִֵֵֶָָָָָ

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



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קפט lel` c"iÎa"i ycewÎzayÎiying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

על להזהיר יבא" "לא אֹומר ּכׁשהּוא "לאֿיּטּמא", ְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹֹהּכתּוב
נכנס ׁשאם נתּבאר וׁשם הּביאה". על ּולהזהיר ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֻהּטמאה
אחת; אּלא לֹוקה אינֹו ― ׁשּנטמא אחר הּמת ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹלאהל
ּכגֹון ׁשּתים, חּיב ― ּכאחת ּוביאה טמאה לֹו ארעּו ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֻוׁשאם
אֹותֹו ׁשּמת עד ׁשם ויׁשב ּגֹוסס ׁשם ׁשּיׁש לאהל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנכנס,
אם אבל ּכאחת. הּמת ּבאהל ּובא ׁשּנטמא ׁשּנמצא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹהאדם

לּביאה הּטמאה קדמה ּכבר הּמת לאהל mrנכנס cin ik) ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹֻ

(`nhp Ð elek `ay mxh ,epnn ohw wlg qpkdׁשּנתּבאר ּכמֹו ,ְְִֵֶָ
ּבאהלֹות. המבארים הּכללים לפי ְְְְִִִַַָָָָֹֹׁשם

― הר"ז מּלהּטּמאהּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
לאֿיּטּמא" וגֹו' ּולאּמֹו "לאביו אמרֹו: והּוא (my,למת, ְְְְְִִִֵַָָָָֹ

(fעליהן ׁשּמגּלח ּבטמאֹות ּבין מת, ּבטמאת נטמא ואם .ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָֻֻ
לֹוקה. ― עליהן מגּלח ׁשאינֹו ּבטמאֹות ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַֻּבין
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `q sc zeaezk(ipy meil)

wx ,zxg` xira dk`ln zeyrl mdizeypúçà úaL.reay - ©¨©©
dxeza xn`p(i `k zeny)dzre ,'rxbi `l Dzpre DzEqM Dx`W'§¥¨§¨§Ÿ¨¨Ÿ¦§¨

:mc` lk ly dper xeriy edn dpynd zx`anäøeîàä äðBòä̈¨¨£¨
,äøBzada epzp ,ezy` z` cewtl mc`d z` dxez daiigy ©¨

,mc`d zewqrzd itl mixeriy minkgïéìéihämpi`y mc` ipa - ©©¨¦
mzper ,dk`lna e` dxegqa miwqeríéìòBtä .íBé ìëayzy §¨©£¦

wx mzper ,mgkúaLa íézL.reaya miinrt -íéønçä- §©¦§©¨©©¨¦
,weyl d`eaz `iadl mixtkl mdixeng mr mikldndúçà©©

,íéìnbä .úaLa,wegx mewnn milnbd lr zeliag mi`ianyúçà §©¨©©¨¦©©
ììL,íéðtqä .íBé íéL,lecbd mil zepitqa mi`veiyì úçàäML ¦§Ÿ¦©©¨¦©©§¦¨

.øæòéìà éaø éøác ,íéLãç¢¨¦¦§¥©¦¡¦¤¤

* * *

àøîâ
ziae i`ny zia ly mzwelgn zexaq md dn zxxan `xnbd
:`xnbd zl`ey .dhnd yinyzn ezy` z` xicnd iabl ,lld

àîòè éàîmnrh dn -,éànL úéáczezay izy cry mixne`d ©©§¨§¥©©
daiyn .dyxbl dlra z` mitek oi`e ,oizndl dy`d dkixv

:`xnbdéøîbz`f micnel -îd dy` oic,äá÷ð úãìBid`nhy ¨§¥¦¤¤§¥¨
`id mlerd jxcy ep`vny oeike ,yinyza dxeq`e miireay
etekl epl oi` ,miireay dlra lr dy`d dxeq` minrtly

.dfk onf zngn `ivedlåly mnrh eli`,ìlä úéádkixvy §¥¦¥
c meyn ,reay wx oizndléøîbz`f micnel -,øëæ úãìBiî ¨§¥¦¤¤¨¨

.reayn xzei oizndl dkixv dpi` ef s`e ,reay wx d`nhy
:`xnbd dywnénð ìlä úéáeecnl recn ,lld zia zhiyl s`e - ¥¦¥©¦
,xkf zcleineøîâðecnli -,äá÷ð úãìBiîda ep`vny oeikc ¦§§¦¤¤§¥¨

.miireay oizndl dleki ef s` ok m` ,miireay dpiznn `idy
:xg` ote`a lld zia ly mnrh z` zx`an `xnbdúãìBiî éà¦¦¤¤

dì éøîb,zclein micnel lld zia eid m` -énð éëäeid ok` - ¨§¥¨¨¦©¦
zndl dkixvy mixne`lld zia j` ,dawp zcleik ,miireay oi

,llk zclein micnel mpi`dì éøîb äcpî ìlä úéa àlàmicnel - ¤¨¥¦¥¦¦¨¨§¥¨
mcew dzxdhl reay wx dpiznn dxezd ony ,dcp oicn df oic
`le ,reay zpznd wx leaql dkixv ef s`e ,dzhin ynyzy

.xzei
:`xnbd zxxanéâìôéî÷ éàîai`ny zia ewlgp `xaq efi`a - §©¨¦§§¥

.dcpn micnel el`e dawp zclein micnel el` recne ,lld ziae
:`xnbd zx`anøáñ øîcenll yiy mixaeq lld zia -éãéî ©¨©¦¦

çéëLcezy` lr lrad qreky `id zelibxy ,ievnd xac - ¦§¦©
,d`pd dxicneçéëLc éãénî,dcp z`neh epiide ,ievn xacn - ¦¦¦¦§¦©

dpnn cenll oi`e ,ievn xac dpi` dcil j` .reay wx d`nhy
.df oicøáñ øîecenll xazqny mixaeq i`ny zia -àeäc éãéî ©¨©¦¦§
dì íéøb,d`pd dxicny epiid ,xeqi` dl mxb `edy xac -éãénî ¨¦¨¦¦¦

dì íéøb àeäcd`a eci lry ,dcil epiid ,dl mxb `edy xacn - §¨¦¨
oizndl dkixv ef s` ,miireay dpiznn dcilay myke ,dl
.eci lr mxbpd xac df oi`y ,dcpn df oic cenll oi` j` ,miireay

:lld ziae i`ny zia ewlgp mipte` el`a zx`an `xnbdøîà̈©
ú÷Bìçî ,áøa`id oizndl dkixv onf dnk lld ziae i`ny zi ©©£¤

wxLøôîai`ny zia ,dxicn `ed onf dnkl excpa yxity - ¦§¨¥
mixaeq lld ziae ,oizndl dkixv miireay dxicd m`y mixaeq

.oizndl dkixv reay dxicd m` wxyíúña ìáàxicd m` - £¨¦§¨
,onf zaviw `ll dze`øzìàì àéöBé ìkä éøáccin dpyxbi -ïzéå ¦§¥©Ÿ¦§©§©§¦¥

,äáeúk`vni `ny ,miireay e` reay el oizndl dkixv dpi`e §¨
.excpl gzteléôà ,øîà ìàeîLedxicd m`énð ,íúñaok mb - §¥¨©£¦¦§¨©¦

ïézîé,reay lld ziale miireay i`ny zial ,dyxblnànL ©§¦¤¨
df onf jezaçút àöîédhxg.Bøãðì ¦§¨¤©§¦§

,xg` oipra l`enye ax ly dnec zwelgn d`ian `xnbd
:`xnbd zl`ey .zenewnd ipya welgl ekxved recn zx`ane

,yexita o`k welgl l`enye ax ekxved recnàãç da éâéìt àä̈§¦¥¨¨¨
àðîéæxe`iaa ,zg` mrt ef zwelgna l`enye ax ewlgp ixd - ¦§¨

o`k s`y oiadl xyt` my mdixacne ,oldl z`aend dpyn
,ewlgpïðúcoldl dpyna(.r),,Bì úBðäélî BzLà úà øécnä ¦§©©©¦¤¦§¦¥¨

dxicd m` ,zepefn dl zzl leki epi` ok zngneìL ãò,íBé íéL ©§Ÿ¦
ñðøt ãéîòé.lrad el rxtie ,elyn dze` qpxtiy mc` dpni - ©£¦©§¨
ïàkî øúBé,mei miylyn xzeil d`pd dxicd m` j` -àéöBéz` ¥¦¨¦

,hba ezy`,áø øîàå .äáeúk ïzéåeðL àìoizndl dkixvy §¦¥§¨§¨©©Ÿ¨
mei miylyLøôîa àlà,mei miylyl wx dxicny excpaìáà ¤¨¦§¨¥£¨

adxicneléôà ,øîà ìàeîLe .äáeúk ïzéå øzìàì àéöBé ,íúñm` §§¨¦§©§©§¦¥§¨§¥¨©£¦
dxicdïézîé énð ,íúña,mei miyly.Bøãðì çút àöîé ànL ¦§¨©¦©§¦¤¨¦§¨¤©§¦§

dilr m` my ewlgpy myky xazqny oiadl mileki epiide
welgl ekxved recne ,o`k mb ewlgi jk gzt `vni `ny oizndl

.o`k mbe my mb yexita
:`xnbd daiynàëéøöyexita welgl l`enye ax ekxved - §¦¨
,zeipynd izyaàäa øîzéà éàcwx yexita miwleg eid m` - §¦¦§©§¨

wxy mixeaq epiid ,epizpynaàäayinyzn ezy` z` xicna - §¨
dhndáø øîà÷,cin yxbi excpl onf avw `l m`yàìc íeMî ¨¨©©¦§Ÿ

,ñðøôa øLôà,llk oizndl dkixv dpi` okleàéääa ìáà- ¤§¨§©§¨£¨§©¦
,el zepdiln ezy` z` xicnaøLôàcdikxv z` wtql,ñðøôa §¤§¨§©§¨

,enewna dqpxtiydéì éãBî àîéàdcen `ed `ny -ììàeîL ¥¨¥¥¦§¥
.excpl gzt `vni `ny mei miyly oizniyàéääa øîzéà éàå- §¦¦§©§©¦

wxy mixeaq epiid ,oldl dpynaCäaezy` z` xicna - §©
,el zepdilnìàeîL øîà÷meyn ,mei miyly oizndl yiy ¨¨©§¥

,xg` ici lr dqpxtl xyt`yàäa ìáàezy` z` xicna - £¨§¨
,dhnd yinyznáøì déì éãBî àîéà,axl `ed dcen `ny - ¥¨¥¥§©

,cin hba d`ivei onf avw `l m`yàëéøöax ekxved okl - §¦¨
.zeipynd izya yexita welgl l`enye

* * *
:dpyna epipyãeîìúì ïéàöBé íéãéîìzäzeyxa `ly dxez ©©§¦¦§¦§©§

mei miyly.'eëåmi`vei m` :`xnbd zl`eyúeLøa,mdizeyp §¦§
änk:`xnbd daiyn .z`vl mdl xzen onféòác änkdnk - ©¨©¨§¨¥

.jkl zenikqn mdizeyp ixdy ,mivexy
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ckקצ wxt l`wfgi - mi`iap

ãë-÷øô ìà÷æçéhÎd

ä(ñ) :dëBúa äéîöò eìLa-íb äéçúø çzø äézçz íéîöòä øec íâå çB÷ì ïàvä øçáîåïëì ¦§©³©ŸÆ¨½©§©²¬¨£¨¦−©§¤®¨©©´§¨¤½¨©¨§¬£¨¤−¨§¨«¨¥º
äéçúðì äpnî äàöé àì dúàìçå dá äúàìç øLà øéñ íéîcä øéò éBà ýåýé éðãà | øîà-äkŸ¨©´£Ÿ¨´¡Ÿ¦À»¦´©¨¦¼¦µ£¤´¤§¨¨´½̈§¤̧§¨½̈¬Ÿ¨§−̈¦¤®¨¦§¨¤³¨

:ìøBb äéìò ìôð-àì dàéöBä äéçúðìæeäúëôL àì eäúîN òìñ çéçö-ìò äéä dëBúa dîã ék ¦§¨¤Æ¨Æ¦½̈Ÿ¨©¬¨¤−¨¨«¦³¨¨Æ§¨´¨½̈©§¦¬©¤−©¨¨®§³Ÿ§¨©Æ§Æ
:øôò åéìò úBqëì õøàä-ìòçézìáì òìñ çéçö-ìò dîc-úà ézúð í÷ð í÷ðì äîç úBìòäì ©¨½̈¤§©¬¨−̈¨¨«§©£³¥¨Æ¦§´Ÿ¨½̈¨©¬¦¤¨−̈©§¦´©¨®©§¦§¦−

(ô) :úBñkäè:äøeãnä ìécâà éðà-íb íéîcä øéò éBà ýåýé éðãà øîà äk ïëì ¦¨«¨¥À³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´¡¦½−¦´©¨¦®©£¦−©§¦¬©§¨«

i"yx
(‰).çå÷ì ïàöä øçáî מבחר את נבוכדנצר אתה קח

הסיר  ענין על מיושב ואינו ת"י כן סביבותיה חייליך
בתוכה: ויכנסו יבאו ישראל מבחר לפותרו צריך וכן

.äéúçú íéîöòä øåã íâå שאר תחת העצמים וערך סדר
החלשים  בשביל הגיבורים ילחמו כלומר האיברים
צנפה  יצנפך וכן עריכה לשון דור עליהן, אלו ויסמכו

כ"ב)כדור תרגום (ישעיה שורה וכן גייסות היקף שורות
המדורה: אגדיל אני כמו פירש מנחם äéçúø.דרא çúø

והמלחמה  המצור כלי יקרבו לתוכה כולם שיהו ואחר
העיר: פיה äúàìç.(Â)אל מעל שמוציאין זוהמתה

לא  כלומר בלע"ז אשקומ"א שקורין הרתחתה ידי על
שבה: רשעים ממנה äéçúðì.יצאו äéçúðì אחר גלות

לבדו: איש איש הכשדים אל ונפל היוצא ìôðגלות àì
.ìøåâ äéìò יחד נתחיהן שמוציאין קדירות כשאר לא

תרגם  ויונתן וגורלו. חלקו ואחד אחד כל לפני לתתה
של  גורלו עליה נפל לא תיובא בה יתעביד מדלא

åâå'.שעיעות:çéçö.(Ê)מקום: õøàä ìò åäúëôù àì
בשלו  שפכתיה לא שפכתיה מרומם ובדרע בזידו ת"י
של  בדמו פירשוהו ורבותינו תיובא, עלוהי למיעבד
כדם  ולא הצבי כדם לא בו נהגו לא יהוידע בן זכריה

äîç.(Á)האיל: úåìòäì שלא דם לאותו צויתי לפני
נקמתו: לנקום שיזכר כדי בקרקע äøåãîä.(Ë)יבלע

בלע"ז: פואיא"ה גדולה הסק

cec zcevn
(‰).ÁÂ˜Ï Ô‡ˆ‰ ¯Á·Óיהיה בסיר שתשים הבשר  ר"ל 

שבצאן : והנבחרים מהשמנים הצאן „Â¯.ממבחר  Ì‚Âשים
עצמים: יבער עצים  שבמקום  העצמים  מדורת  הסיר ¯˙Áתחת

.‰ÈÁ˙¯העצמים שגם עד  הסיר ותרתיח  האש  תבעיר כ "כ  ר"ל
המצור יתחיל  בעת ור "ל  להתבשל קשים  שהם  עם  בה יתבשלו
והמושלים העם שרי וגם שנחרבו הערים בני כל  בה  יתאספו

ומביאים האש  מבעירים שהם והשרים המלך ע"י  בקרבה חנם  הנהרגים והחללים  עצמות  על  לרמז מעצמים מדורה לעשות ואמר
לרמ  וכו' רתח ואמר  המצור וצרות  בההפורעניות ויפלו יכלו  כעצמים  החזקים  הגבורים  שגם  עד המצור צרות יקשה שכ "כ  ז 

ובדבר: וברעב  וגו':ÔÎÏ.(Â)בחרב ה' אמר כה הדבר אפרש  לכן במשל לי ונאמר  הואיל  Â‚Â'.ר"ל ÈÂ‡אשר ירושלים לך  אוי 
נקיים: דמי בך  שמעביריםÈÒ¯.נשפך  כדרך  ממנה  העבירו  לא כי זוהמתה ממנה יצאה ולא  זוהמתה בה נשאר  אשר  הסיר  אתה

העון : לה  שתלך תשובה עשית ולא אצלך  העון טומאת  עדיין ר "ל  הסיר  ‰ÈˆÂ‡‰.זוהמת ‰ÈÁ˙Ï ‰ÈÁ˙Ï דרך שאין כמו ר"ל 
מה נתחים  נתחים יוציאם אולם  הסיר, בשולי הנשארת הזוהמה גם עמהם ישפך  כי אחת בבת  הנתחים  כל כזאת מסיר  לשפוך 
יהויקים עם גלו מהם  כי אחת בבת  ירושלים אנשי גלו לא  כן  כו ' ראשון  מי  לדעת  גורל הפלת מבלי תחלה  נוטל ראשון שפוגע
בעבור בן היה לא וכאומר תחלה  גלה  ראשון בידו שבא  מי כיֿאם גורל  פי על  גלו ולא צדקיהו  עם ומהם יהויכין עם ומהם

להם : אחד  דרך  באמת כי  ביותר  שפשעו אלו על  נפל  והגורל מאלו  יותר פשעו „Ó‰.(Ê)שאלו  ÈÎשהיה הנשפך הנקי דם
ר"ל  הארץ בעפר  ונכסה  נבלע  להיות  הארץ  עפר על אותו שפכה  לא מתקיים להיות הסלע יבשות על  אותו  שמה  הנה בתוכה

יוודע : לבל בסתר לעשות חששו  ולא ובפרסום בגלוי דם ÓÁ‰.(Á)שפכו ˙ÂÏÚ‰Ïנקם בהם ולנקום חמתי להעלות  בכדי לכן
כן בגלוי עשו שהם  כמו ר "ל  מעיני נכסה יהיה לבל  הסלע  יבשות  על  הוא כאילו  מתקיים  להיות בה הנשפך הדם את  קיימתי
מגולה דבר  המשאיר  אדם מבן במשל ואחז הדם , נקמת בהם  לנקום חמתי להעלות לפני, זכור  להיות מגולה  הדם  את  השארתי 

בו: יזכור  הדמים:ÔÎÏ.(Ë)למען עיר  לך אוי ה' אמר  כה  לכן לפני זכור הנקי והדם  ‡È.הואיל Ì‚רשע הגדילו שהם  כמו
הסיר: שתחת המדורה אגדיל  אני גם ‰ÌÈˆÚ.(È)כן החם‰¯·‰ למען האש ואדליק  העצים  ארבה  שאני בנבואה אמור ר"ל 

לכלותה : הבשר הרבה:Á˜¯‰Â.את שנצטמק לאחר  בתבשיל הבשמים להשים  הדרך  כן כי הבשמים  מרקחת  בה  אשים
.˙ÂÓˆÚ‰Â:האש מחום מאד  יתייבשו העצמות גם

oeiv zcevn
(‰).¯Â„ אש מדורות  כמו והבערה מדורה ל)מל' ¯˙Á:(ישעיה

.‰ÈÁ˙¯וכן אבעבועות  כעין שמעלה בחוזק הבישול  ענין
מצולה  כסיר מא)ירתיח ודומהÏÁ‡˙‰.(Â):(איוב זוהמא ענין 

שלאחריו: במקראות שכנוˆÁÈÁ.(Ê)לו כמו יובש ענין
סח)צחיחה :(תהלים

iÎh wxt minid ixac - miaezk

éøáãè-÷øô à íéîéäcnÎgl

çì(ñ) :íäéçà-íò íìLeøéá eáLé íäéçà ãâð íä-óàå íàîL-úà ãéìBä úBì÷îeèìãéìBä øðå ¦§−¦´¤¦§¨®§©¥À¤¯¤£¥¤²¨§¬¦«¨©−¦¦£¥¤«§¥Æ¦´
:ìòaLà-úàå áãðéáà-úàå òeL-ékìî-úàå ïúðBäé-úà ãéìBä ìeàLå ìeàL-úà ãéìBä Lé÷å Lé÷-úà¤¦½§¦−¦´¤¨®§¨À¦³¤§«¨¨Æ§¤©§¦½©§¤£¦¨−̈§¤¤§¨«©

î:äëéî-úà ãéìBä ìòá-éøîe ìòa áéøî ïúðBäé-ïáeàî:òøçúå Cìîå ïBúét äëéî éðáeáîæçàå ¤§¨−̈§¦´¨®©§¦©−©¦¬¤¦¨«§¥−¦¨®¦¬¨¤−¤§©§¥«©§¨¨Æ
:àöBî-úà ãéìBä éøîæå éøîæ-úàå úåîæò-úàå úîìò-úà ãéìBä äøòéå äøòé-úà ãéìBäâîàöBîe ¦´¤©§½̈§©§À̈¦²¤¨¤¬¤§¤©§−̈¤§¤¦§¦®§¦§¦−¦¬¤¨«−̈

:Bða ìöà Bðá äNòìà Bðá äéôøe àòða-úà ãéìBäãî| í÷éøæò íúBîL älàå íéðá äML ìöàìe ¦´¤¦§¨®§¨¨¬§²¤§¨¨¬§−¨¥¬§«§¨¥»¦¨´¨¦¼§¥´¤§À̈©§¦¨¬
(ô) :ìöà éða älà ïðçå äéãáòå äéøòLe ìàòîLéå eøëaŸ Æ§Æ§¦§¨¥´§©§½̈§Ÿ©§−̈§¨®̈¥−¤§¥¬¨©«

é-÷øô à íéîéä éøáãfÎ`

àìôeìô éðtî ìàøNé-Léà ñðiå ìàøNéá eîçìð íézL:òaìb øäa íéììç eìtiå íézLáe÷aãiå §¦§¦−¦§£´§¦§¨¥®©¨®¨¦«¦§¨¥Æ¦§¥´§¦§¦½©¦§¬£¨¦−§©¬¦§«Ÿ©©©§§´
ìôìô ekiå åéðá éøçàå ìeàL éøçà íézL:ìeàL éða òeL-ékìî-úàå áãðéáà-úàå ïúðBé-úà íézL §¦§¦½©£¥¬¨−§©£¥´¨¨®©©´§¦§¦À¤¨¨¯§¤£¦¨¨²§¤©§¦−©§¥¬¨«
â:íéøBiä-ïî ìçiå úLwa íéøBnä eäàöîiå ìeàL-ìò äîçìnä ãaëzåãàNð ìà ìeàL øîàiå ©¦§©³©¦§¨¨Æ©¨½©¦§¨ª−©¦´©®̈¤©−̈¤¦©¦«©´Ÿ¤¨Á¤Ÿ¥̧

(ñ) àøé ék åéìë àNð äáà àìå éá eìlòúäå älàä íéìøòä eàáé ït dá éðø÷ãå | Eaøç óìL åéìë¥¹̈§¬Ÿ©§§´§¨§¥´¦À̈¤¨¹Ÿ¨£¥¦³¨¥Æ¤Æ§¦§©§¦½§³Ÿ¨¨ÆŸ¥´¥½̈¦¬¨¥−
:äéìò ìtiå áøçä úà ìeàL çwiå ãàîäáøçä-ìò àeä-íb ìtiå ìeàL úî ék åéìë-àNð àøiå §®Ÿ©¦©³¨Æ¤©¤½¤©¦−Ÿ¨¤«¨©©¬§Ÿ¥«¥−̈¦´¥´¨®©¦¬Ÿ©²©©¤−¤

(ñ) :úîiååìLe ìeàL úîiå:eúî åcçé Búéa-ìëå åéða úLæék ÷îòa-øLà ìàøNé Léà-ìk eàøiå ©¨«Ÿ©¨³¨¨Æ§´Ÿ¤¨½̈§¨¥−©§¨¬¥«©Â¦§¨¦̧¦§¨¥³£¤¨¥Æ¤Æ¦´
ìô eàáiå eñðiå íäéøò eáæòiå åéðáe ìeàL eúî-éëå eñð(ñ) :íäa eáLiå íézL ½̈§¦¥−¨´¨¨®©©©§³¨¥¤Æ©¨ª½©¨´Ÿ§¦§¦½©¥§−¨¤«

i"yx
(ËÏ).ìòáùà לפי בושת כינהו ולכך בושת איש הוא

גנאי: ל' בושת וכינהו הוא אדני לשון áéøîשבעל
.ìòá מנרבונא שמואל בר יצחק א"ר מפיבושת זה

בושת  שם הבעל נקרא הבעל את ישראל שעבדו משעה
כי  י"א) (ירמיה לבעל לקטר לבושת לקטר דכתיב
לו  שסירב על ירובעל נקרא וגדעון בושת הוא הבעל
אבימלך  על דכתיב ירובשת ונקרא ו') (שופטים בעל
י"א) (ב' שמואל בס' וגו' ירובשת בן אבימלך הכה מי

הוא: אחד ובשת בעל כי וירובעל, ירובשת ונקרא
(‡).ìàøùéá åîçìð íéúùìôå כיֿאם מספר אינו

אינו  דוד מעשה לספר בא וכאשר שאול של מפלתו

שלו  הספר כי וגדולתו גבורתו אלא זילותו מספר
יהודה: úù÷á.(‚)ולמלכי íéøåîä åäåàöîéå וראה בוא

נגד  כי כ"א) (משלי ה' לנגד תבונה ואין חכמה אין כי
לפניהם  נופלים שונאיהם היו בנימין איש דרכי ה'
וגו' ימינו יד אטר כדכתיב בקשת בקיאים הם כי בקשת
לי  לשלח אורה צדה ביהונתן וכן (כ"א) בשופטים
בנימן  ב') (י"ב למטה וכתיב כ') (א' בשמואל למטרה
י"ד) (ב' זה בספר באסא וכן וגו' מימיני' קשת נושקי
סר  כשהשם אבל וגו' קשת ודורכי מגן נושאי ומבנימן
אומנתו: שהוא בדבר קשת רובה ביד נפל שאול מעל

.íéøåéä ïî ìçéå:('י (אסתר המלכה ותתחלחל כמו

cec zcevn
(ÁÏ).Ì‰ Û‡Âישבו לפעמים מ"מ בגבעון ישבו כי  אף  ר"ל

להם : ושוה למעלה הנזכרים  אחיהם נגד  ÌÚבירושלים 
.Ì‰ÈÁ‡: נגד כמו הוא עם  כי ביאור לתוספות ענין כפל  הוא 
(ËÏ).ÏÚ·˘‡ישוי והוא שאול  תחת שמלך  בושת  איש הוא 

א': בשמואל  ·ÏÚ.(Ó)האמור  ·È¯Ó:מפיבושת הוא
(·Ó).ÊÁ‡Â:למעלה נאמר  וכן  מיכה בן הוא ÈÙ¯Â‰(Ó‚)גם 
.Â·:אחד בן אחד  חושב וכן בנעא שמו:·Â¯Î.(Ó„)של  כן 
(·).Â˜·„ÈÂ:להם וקרובים  אחריהם  דבוקים והיו השיגום ˘‡ÏÂ.(‚)ברדפם ÏÚפני כל היתה  בניו את הרגו כבר כי על 

לבד : עליו בו:‰ÌÈ¯ÂÓ.המלחמה  ויתעללו  יאחזוהו שלא מהם ופחד מקומו מצאו  בקשת המורים  ·È.(„)האנשים  ÂÏÏÚ˙‰Â
בזיון: ביסורי Ó‡„.ליסרני ‡¯È ÈÎ:במשיחו יד  לשלוח  מה' ÈÏÚ‰.פחד  ÏÂÙÈÂ:בה עצמו את  ·ÓÚ˜.(Ê)להמית היא‡˘¯

המלחמה: למקום  סמוך  שהיה  יזרעאל  עמק

oeiv zcevn
(‡).Ï‡¯˘È ˘È‡: ישראל אנשי  ענין‰ÌÈ¯ÂÓ.(‚)כמו

כ ): (ש "א מורה אנכי  אשר כמו החצים  מל 'ÏÁÈÂ.השלכת
ופחד : מתערה:˘ÛÂÏ.(„)חלחלה החרב הוצאת ענין

.È¯˜„Â:(יג (ישעיה ידקר הנמצא כל  כמו ותחיבה  נעיצה ענין
.ÂÏÏÚ˙‰Â:(כב (במדבר בי התעללת  כי כמו ובזיון לעג ענין

.‰·‡ ‡ÏÂ:רצה ולא



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קצי ck wxt l`wfgi - mi`iap

ãë-÷øô ìà÷æçéhÎd

ä(ñ) :dëBúa äéîöò eìLa-íb äéçúø çzø äézçz íéîöòä øec íâå çB÷ì ïàvä øçáîåïëì ¦§©³©ŸÆ¨½©§©²¬¨£¨¦−©§¤®¨©©´§¨¤½¨©¨§¬£¨¤−¨§¨«¨¥º
äéçúðì äpnî äàöé àì dúàìçå dá äúàìç øLà øéñ íéîcä øéò éBà ýåýé éðãà | øîà-äkŸ¨©´£Ÿ¨´¡Ÿ¦À»¦´©¨¦¼¦µ£¤´¤§¨¨´½̈§¤̧§¨½̈¬Ÿ¨§−̈¦¤®¨¦§¨¤³¨

:ìøBb äéìò ìôð-àì dàéöBä äéçúðìæeäúëôL àì eäúîN òìñ çéçö-ìò äéä dëBúa dîã ék ¦§¨¤Æ¨Æ¦½̈Ÿ¨©¬¨¤−¨¨«¦³¨¨Æ§¨´¨½̈©§¦¬©¤−©¨¨®§³Ÿ§¨©Æ§Æ
:øôò åéìò úBqëì õøàä-ìòçézìáì òìñ çéçö-ìò dîc-úà ézúð í÷ð í÷ðì äîç úBìòäì ©¨½̈¤§©¬¨−̈¨¨«§©£³¥¨Æ¦§´Ÿ¨½̈¨©¬¦¤¨−̈©§¦´©¨®©§¦§¦−

(ô) :úBñkäè:äøeãnä ìécâà éðà-íb íéîcä øéò éBà ýåýé éðãà øîà äk ïëì ¦¨«¨¥À³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´¡¦½−¦´©¨¦®©£¦−©§¦¬©§¨«

i"yx
(‰).çå÷ì ïàöä øçáî מבחר את נבוכדנצר אתה קח

הסיר  ענין על מיושב ואינו ת"י כן סביבותיה חייליך
בתוכה: ויכנסו יבאו ישראל מבחר לפותרו צריך וכן

.äéúçú íéîöòä øåã íâå שאר תחת העצמים וערך סדר
החלשים  בשביל הגיבורים ילחמו כלומר האיברים
צנפה  יצנפך וכן עריכה לשון דור עליהן, אלו ויסמכו

כ"ב)כדור תרגום (ישעיה שורה וכן גייסות היקף שורות
המדורה: אגדיל אני כמו פירש מנחם äéçúø.דרא çúø

והמלחמה  המצור כלי יקרבו לתוכה כולם שיהו ואחר
העיר: פיה äúàìç.(Â)אל מעל שמוציאין זוהמתה

לא  כלומר בלע"ז אשקומ"א שקורין הרתחתה ידי על
שבה: רשעים ממנה äéçúðì.יצאו äéçúðì אחר גלות

לבדו: איש איש הכשדים אל ונפל היוצא ìôðגלות àì
.ìøåâ äéìò יחד נתחיהן שמוציאין קדירות כשאר לא

תרגם  ויונתן וגורלו. חלקו ואחד אחד כל לפני לתתה
של  גורלו עליה נפל לא תיובא בה יתעביד מדלא

åâå'.שעיעות:çéçö.(Ê)מקום: õøàä ìò åäúëôù àì
בשלו  שפכתיה לא שפכתיה מרומם ובדרע בזידו ת"י
של  בדמו פירשוהו ורבותינו תיובא, עלוהי למיעבד
כדם  ולא הצבי כדם לא בו נהגו לא יהוידע בן זכריה

äîç.(Á)האיל: úåìòäì שלא דם לאותו צויתי לפני
נקמתו: לנקום שיזכר כדי בקרקע äøåãîä.(Ë)יבלע

בלע"ז: פואיא"ה גדולה הסק

cec zcevn
(‰).ÁÂ˜Ï Ô‡ˆ‰ ¯Á·Óיהיה בסיר שתשים הבשר  ר"ל 

שבצאן : והנבחרים מהשמנים הצאן „Â¯.ממבחר  Ì‚Âשים
עצמים: יבער עצים  שבמקום  העצמים  מדורת  הסיר ¯˙Áתחת

.‰ÈÁ˙¯העצמים שגם עד  הסיר ותרתיח  האש  תבעיר כ "כ  ר"ל
המצור יתחיל  בעת ור "ל  להתבשל קשים  שהם  עם  בה יתבשלו
והמושלים העם שרי וגם שנחרבו הערים בני כל  בה  יתאספו

ומביאים האש  מבעירים שהם והשרים המלך ע"י  בקרבה חנם  הנהרגים והחללים  עצמות  על  לרמז מעצמים מדורה לעשות ואמר
לרמ  וכו' רתח ואמר  המצור וצרות  בההפורעניות ויפלו יכלו  כעצמים  החזקים  הגבורים  שגם  עד המצור צרות יקשה שכ "כ  ז 

ובדבר: וברעב  וגו':ÔÎÏ.(Â)בחרב ה' אמר כה הדבר אפרש  לכן במשל לי ונאמר  הואיל  Â‚Â'.ר"ל ÈÂ‡אשר ירושלים לך  אוי 
נקיים: דמי בך  שמעביריםÈÒ¯.נשפך  כדרך  ממנה  העבירו  לא כי זוהמתה ממנה יצאה ולא  זוהמתה בה נשאר  אשר  הסיר  אתה

העון : לה  שתלך תשובה עשית ולא אצלך  העון טומאת  עדיין ר "ל  הסיר  ‰ÈˆÂ‡‰.זוהמת ‰ÈÁ˙Ï ‰ÈÁ˙Ï דרך שאין כמו ר"ל 
מה נתחים  נתחים יוציאם אולם  הסיר, בשולי הנשארת הזוהמה גם עמהם ישפך  כי אחת בבת  הנתחים  כל כזאת מסיר  לשפוך 
יהויקים עם גלו מהם  כי אחת בבת  ירושלים אנשי גלו לא  כן  כו ' ראשון  מי  לדעת  גורל הפלת מבלי תחלה  נוטל ראשון שפוגע
בעבור בן היה לא וכאומר תחלה  גלה  ראשון בידו שבא  מי כיֿאם גורל  פי על  גלו ולא צדקיהו  עם ומהם יהויכין עם ומהם

להם : אחד  דרך  באמת כי  ביותר  שפשעו אלו על  נפל  והגורל מאלו  יותר פשעו „Ó‰.(Ê)שאלו  ÈÎשהיה הנשפך הנקי דם
ר"ל  הארץ בעפר  ונכסה  נבלע  להיות  הארץ  עפר על אותו שפכה  לא מתקיים להיות הסלע יבשות על  אותו  שמה  הנה בתוכה

יוודע : לבל בסתר לעשות חששו  ולא ובפרסום בגלוי דם ÓÁ‰.(Á)שפכו ˙ÂÏÚ‰Ïנקם בהם ולנקום חמתי להעלות  בכדי לכן
כן בגלוי עשו שהם  כמו ר "ל  מעיני נכסה יהיה לבל  הסלע  יבשות  על  הוא כאילו  מתקיים  להיות בה הנשפך הדם את  קיימתי
מגולה דבר  המשאיר  אדם מבן במשל ואחז הדם , נקמת בהם  לנקום חמתי להעלות לפני, זכור  להיות מגולה  הדם  את  השארתי 

בו: יזכור  הדמים:ÔÎÏ.(Ë)למען עיר  לך אוי ה' אמר  כה  לכן לפני זכור הנקי והדם  ‡È.הואיל Ì‚רשע הגדילו שהם  כמו
הסיר: שתחת המדורה אגדיל  אני גם ‰ÌÈˆÚ.(È)כן החם‰¯·‰ למען האש ואדליק  העצים  ארבה  שאני בנבואה אמור ר"ל 

לכלותה : הבשר הרבה:Á˜¯‰Â.את שנצטמק לאחר  בתבשיל הבשמים להשים  הדרך  כן כי הבשמים  מרקחת  בה  אשים
.˙ÂÓˆÚ‰Â:האש מחום מאד  יתייבשו העצמות גם

oeiv zcevn
(‰).¯Â„ אש מדורות  כמו והבערה מדורה ל)מל' ¯˙Á:(ישעיה

.‰ÈÁ˙¯וכן אבעבועות  כעין שמעלה בחוזק הבישול  ענין
מצולה  כסיר מא)ירתיח ודומהÏÁ‡˙‰.(Â):(איוב זוהמא ענין 

שלאחריו: במקראות שכנוˆÁÈÁ.(Ê)לו כמו יובש ענין
סח)צחיחה :(תהלים

iÎh wxt minid ixac - miaezk

éøáãè-÷øô à íéîéäcnÎgl

çì(ñ) :íäéçà-íò íìLeøéá eáLé íäéçà ãâð íä-óàå íàîL-úà ãéìBä úBì÷îeèìãéìBä øðå ¦§−¦´¤¦§¨®§©¥À¤¯¤£¥¤²¨§¬¦«¨©−¦¦£¥¤«§¥Æ¦´
:ìòaLà-úàå áãðéáà-úàå òeL-ékìî-úàå ïúðBäé-úà ãéìBä ìeàLå ìeàL-úà ãéìBä Lé÷å Lé÷-úà¤¦½§¦−¦´¤¨®§¨À¦³¤§«¨¨Æ§¤©§¦½©§¤£¦¨−̈§¤¤§¨«©

î:äëéî-úà ãéìBä ìòá-éøîe ìòa áéøî ïúðBäé-ïáeàî:òøçúå Cìîå ïBúét äëéî éðáeáîæçàå ¤§¨−̈§¦´¨®©§¦©−©¦¬¤¦¨«§¥−¦¨®¦¬¨¤−¤§©§¥«©§¨¨Æ
:àöBî-úà ãéìBä éøîæå éøîæ-úàå úåîæò-úàå úîìò-úà ãéìBä äøòéå äøòé-úà ãéìBäâîàöBîe ¦´¤©§½̈§©§À̈¦²¤¨¤¬¤§¤©§−̈¤§¤¦§¦®§¦§¦−¦¬¤¨«−̈

:Bða ìöà Bðá äNòìà Bðá äéôøe àòða-úà ãéìBäãî| í÷éøæò íúBîL älàå íéðá äML ìöàìe ¦´¤¦§¨®§¨¨¬§²¤§¨¨¬§−¨¥¬§«§¨¥»¦¨´¨¦¼§¥´¤§À̈©§¦¨¬
(ô) :ìöà éða älà ïðçå äéãáòå äéøòLe ìàòîLéå eøëaŸ Æ§Æ§¦§¨¥´§©§½̈§Ÿ©§−̈§¨®̈¥−¤§¥¬¨©«

é-÷øô à íéîéä éøáãfÎ`

àìôeìô éðtî ìàøNé-Léà ñðiå ìàøNéá eîçìð íézL:òaìb øäa íéììç eìtiå íézLáe÷aãiå §¦§¦−¦§£´§¦§¨¥®©¨®¨¦«¦§¨¥Æ¦§¥´§¦§¦½©¦§¬£¨¦−§©¬¦§«Ÿ©©©§§´
ìôìô ekiå åéðá éøçàå ìeàL éøçà íézL:ìeàL éða òeL-ékìî-úàå áãðéáà-úàå ïúðBé-úà íézL §¦§¦½©£¥¬¨−§©£¥´¨¨®©©´§¦§¦À¤¨¨¯§¤£¦¨¨²§¤©§¦−©§¥¬¨«
â:íéøBiä-ïî ìçiå úLwa íéøBnä eäàöîiå ìeàL-ìò äîçìnä ãaëzåãàNð ìà ìeàL øîàiå ©¦§©³©¦§¨¨Æ©¨½©¦§¨ª−©¦´©®̈¤©−̈¤¦©¦«©´Ÿ¤¨Á¤Ÿ¥̧

(ñ) àøé ék åéìë àNð äáà àìå éá eìlòúäå älàä íéìøòä eàáé ït dá éðø÷ãå | Eaøç óìL åéìë¥¹̈§¬Ÿ©§§´§¨§¥´¦À̈¤¨¹Ÿ¨£¥¦³¨¥Æ¤Æ§¦§©§¦½§³Ÿ¨¨ÆŸ¥´¥½̈¦¬¨¥−
:äéìò ìtiå áøçä úà ìeàL çwiå ãàîäáøçä-ìò àeä-íb ìtiå ìeàL úî ék åéìë-àNð àøiå §®Ÿ©¦©³¨Æ¤©¤½¤©¦−Ÿ¨¤«¨©©¬§Ÿ¥«¥−̈¦´¥´¨®©¦¬Ÿ©²©©¤−¤

(ñ) :úîiååìLe ìeàL úîiå:eúî åcçé Búéa-ìëå åéða úLæék ÷îòa-øLà ìàøNé Léà-ìk eàøiå ©¨«Ÿ©¨³¨¨Æ§´Ÿ¤¨½̈§¨¥−©§¨¬¥«©Â¦§¨¦̧¦§¨¥³£¤¨¥Æ¤Æ¦´
ìô eàáiå eñðiå íäéøò eáæòiå åéðáe ìeàL eúî-éëå eñð(ñ) :íäa eáLiå íézL ½̈§¦¥−¨´¨¨®©©©§³¨¥¤Æ©¨ª½©¨´Ÿ§¦§¦½©¥§−¨¤«

i"yx
(ËÏ).ìòáùà לפי בושת כינהו ולכך בושת איש הוא

גנאי: ל' בושת וכינהו הוא אדני לשון áéøîשבעל
.ìòá מנרבונא שמואל בר יצחק א"ר מפיבושת זה

בושת  שם הבעל נקרא הבעל את ישראל שעבדו משעה
כי  י"א) (ירמיה לבעל לקטר לבושת לקטר דכתיב
לו  שסירב על ירובעל נקרא וגדעון בושת הוא הבעל
אבימלך  על דכתיב ירובשת ונקרא ו') (שופטים בעל
י"א) (ב' שמואל בס' וגו' ירובשת בן אבימלך הכה מי

הוא: אחד ובשת בעל כי וירובעל, ירובשת ונקרא
(‡).ìàøùéá åîçìð íéúùìôå כיֿאם מספר אינו

אינו  דוד מעשה לספר בא וכאשר שאול של מפלתו

שלו  הספר כי וגדולתו גבורתו אלא זילותו מספר
יהודה: úù÷á.(‚)ולמלכי íéøåîä åäåàöîéå וראה בוא

נגד  כי כ"א) (משלי ה' לנגד תבונה ואין חכמה אין כי
לפניהם  נופלים שונאיהם היו בנימין איש דרכי ה'
וגו' ימינו יד אטר כדכתיב בקשת בקיאים הם כי בקשת
לי  לשלח אורה צדה ביהונתן וכן (כ"א) בשופטים
בנימן  ב') (י"ב למטה וכתיב כ') (א' בשמואל למטרה
י"ד) (ב' זה בספר באסא וכן וגו' מימיני' קשת נושקי
סר  כשהשם אבל וגו' קשת ודורכי מגן נושאי ומבנימן
אומנתו: שהוא בדבר קשת רובה ביד נפל שאול מעל

.íéøåéä ïî ìçéå:('י (אסתר המלכה ותתחלחל כמו

cec zcevn
(ÁÏ).Ì‰ Û‡Âישבו לפעמים מ"מ בגבעון ישבו כי  אף  ר"ל

להם : ושוה למעלה הנזכרים  אחיהם נגד  ÌÚבירושלים 
.Ì‰ÈÁ‡: נגד כמו הוא עם  כי ביאור לתוספות ענין כפל  הוא 
(ËÏ).ÏÚ·˘‡ישוי והוא שאול  תחת שמלך  בושת  איש הוא 

א': בשמואל  ·ÏÚ.(Ó)האמור  ·È¯Ó:מפיבושת הוא
(·Ó).ÊÁ‡Â:למעלה נאמר  וכן  מיכה בן הוא ÈÙ¯Â‰(Ó‚)גם 
.Â·:אחד בן אחד  חושב וכן בנעא שמו:·Â¯Î.(Ó„)של  כן 
(·).Â˜·„ÈÂ:להם וקרובים  אחריהם  דבוקים והיו השיגום ˘‡ÏÂ.(‚)ברדפם ÏÚפני כל היתה  בניו את הרגו כבר כי על 

לבד : עליו בו:‰ÌÈ¯ÂÓ.המלחמה  ויתעללו  יאחזוהו שלא מהם ופחד מקומו מצאו  בקשת המורים  ·È.(„)האנשים  ÂÏÏÚ˙‰Â
בזיון: ביסורי Ó‡„.ליסרני ‡¯È ÈÎ:במשיחו יד  לשלוח  מה' ÈÏÚ‰.פחד  ÏÂÙÈÂ:בה עצמו את  ·ÓÚ˜.(Ê)להמית היא‡˘¯

המלחמה: למקום  סמוך  שהיה  יזרעאל  עמק

oeiv zcevn
(‡).Ï‡¯˘È ˘È‡: ישראל אנשי  ענין‰ÌÈ¯ÂÓ.(‚)כמו

כ ): (ש "א מורה אנכי  אשר כמו החצים  מל 'ÏÁÈÂ.השלכת
ופחד : מתערה:˘ÛÂÏ.(„)חלחלה החרב הוצאת ענין

.È¯˜„Â:(יג (ישעיה ידקר הנמצא כל  כמו ותחיבה  נעיצה ענין
.ÂÏÏÚ˙‰Â:(כב (במדבר בי התעללת  כי כמו ובזיון לעג ענין

.‰·‡ ‡ÏÂ:רצה ולא



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

eקצב dpyn iyily wxt ipy xyrn zkqn

„äðéãna úBòîe íéìLeøéa úBøt,øîBà:elàä úBøt ìò ïéìlçî íää úBònä éøä.úBøôe íéìLeøéa úBòî ¥¦¨©¦¨©§¦¨¥£¥©¨¨¥§ª¨¦©¥¨¥¨¦¨©¦¥
äðéãna,øîBà:íää úBøt ìò ïéìlçî elàä úBònä éøä,íéìLeøéa eìëàéå úBøtä eìòiL ãáìáe. ©§¦¨¥£¥©¨¨¥§ª¨¦©¥¨¥¦§©¤©£©¥§¥¨§¦¨©¦

‰úBàöBéå íéìLeøéì úBñðëð úBòî,ïéàöBé ïðéàå ïéñðëð úBøôe.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:ïéñðëð úBøtä óà ¨¦§¨¦¨©¦§§¥¦§¨¦§¥¨§¦©¨¦§¤©§¦¥¥©©¥¦§¨¦
ïéàöBéå. §§¦

ÂâpL úBøtíéìLeøé CBúa eøáòå ïzëàìî äøî,íéìLeøéa ìëàéå ïälL éðL øNòî øæçé.ïzëàìî äøîâð àHLå, ¥¤¦§§¨§©§¨§¨§§§¨©¦©£Ÿ©£¥¥¦¤¨¤§¥¨¥¦¨©¦§¤¦§§¨§©§¨
äö÷nì íéðàú élñå úbì íéáðò élñ–éànL úéaíéøîBà:íéìLeøéa ìëàéå íälL éðL øNòî øæçé;ìlä úéáe ©¥£¨¦©©§©¥§¥¦©ª§¤¥©©§¦©£Ÿ©£¥¥¦¤¨¤§¥¨¥¦¨©¦¥¦¥

íéøîBà:íB÷î ìëa ìëàéå äãté.äãeäé ïa ïBòîL éaøíeMî øîBàéñBé éaø:e÷ìçð àGìlä úéáe éànL úéa, §¦¦¨¤§¥¨¥§¨¨©¦¦§¤§¨¥¦©¦¥¤§§¥©©¥¦¥

c.dpicna zerneâ"òàã ïéúéðúîá ïðéòîùà ãåòå .ãçà íå÷îá úåòîäå úåøéôä åéäéù ö"àù ì"î÷å ,ïäì êéøöå íéìùåøéì õåç éðù øùòî ìù úåòîå
:íéìùåøéá ïä ïéììçúî øùòî úåòî ,íéìùåøéá úåãôéì ïéìåëé ïéà øùòî úåøéôã

d.zern:éðù øùòî ìù.ze`veie milyexil zeqpkp:úåøéô úåèìå÷ù êøãë úåòî úåèìå÷ úåöéçîä ïéàù.mi`veie miqpkp zexitd s`ïàéöåäì à÷åãå
àðúå .äîöò íéìùåøéáî íéìùåøéì õåç úåôàìå ïåçèì ïéàöåî åéä øúåéù éôì ,ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáø éøù íéìùåøéì ë"çà ïøéæçäìå ïúåôàìå ïðçåèì éãë

:ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáøë äëìä ïéàå .àäá éîð øñà àî÷
e.ozk`ln dxnbpy:øùòîì ïðøâ åäæéà úåøùòîã ÷"ôá ïðúãë ,øùòîì.milyexi jeza exare:ìáè ïãåòá.odly ipy xyrn xefgiúåðúî øáñ÷ã

:éðù øùòîì úåöéçî åäåèì÷å ,ïééîã åîøåäù éîë åîøåä àìù.ozk`ln dxnbp `lyeïåâëzbl miapr ilq:ïúëàìî äøîâð äìéëàì íéáðò éìñ ìáà .'åëå
.dvwenl:äö÷åî éåø÷ ùáéì íéðàú åá ïéçèåùù íå÷îxne` dcedi oa oerny iaxéîð éà .ïééîã åîøåäù éîë åàì åîøåä àìù úåðúî ä"áìã øáñ .'åëå

ä"áå ù"á å÷ìçð àìù ,äãåäé ïá ù"øë äëìä ïéàå .ä"á ïéìé÷î ,ïðáøã úåöéçî úèéì÷ ïéðòì ìáà ,íéøáã øàù [ïéðòì] éìéî éðä ïééîã åîøåäù éîë åìéôà

`xephxa yexit

o e y ` x m e i

ד ה נ ש מ ר ו א ב

על שלו  שני מעשר מעות בירושלים לחלל  אדם שרשאי  למדנו, הקודמת במשנה
וכל מעשר; בקדושת יתקדשו שפירותיו  מסכים חברו  אם חברו, של  חולין פירות
מעשר  של  מעותיו  עליהם לחלל הוא שרשאי חולין , פירות לעצמו לו יש אם שכן 

l`xyi")שני zx`tz") והמעות חולין של  הפירות שאפילו להשמיע, באה משנתנו  .
והמעות  בירושלים הם הפירות אלא אחד  במקום נמצאים אינם שני  מעשר של

הפירות. על  המעות את לחלל  הוא רשאי להיפך, או  לירושלים, מחוץ

íéìLeøéa úBøt,בירושלים חולין  של  פירות לו שהיו  מי –úBòîe ÅÄÈÇÄÈ
äðéãna) לירושלים חוץ שני  מעשר של ומעות –"dpicn"כל היינו ÇÀÄÈ

למעות, צריך  והוא לירושלים), מחוץ ישראל  éøäארץ :øîBàÅÂÅ
ää úBònäelàä úBøt ìò ïéìlçî í לחולין המעות ויצאו  – ÇÈÈÅÀËÈÄÇÅÈÅ

וכן  שני , מעשר בקדושת נתפסים והפירות íéìLeøéaבמקומן, úBòîÈÄÈÇÄ
בירושלים, שני  מעשר  של מעות לו  היו אם –äðéãna úBøôe– ÅÇÀÄÈ

למעות, צריך  והוא לירושלים, חוץ חולין של  éøäופירות :øîBàÅÂÅ
íää úBøt ìò ïéìlçî elàä úBònä, לחולין המעות ויצאו  – ÇÈÈÅÀËÈÄÇÅÈÅ

מעשר מעות בירושלים, נפדים אינם שני מעשר  שפירות פי  על  שאף
לירושלים, שמחוץ חולין  פירות על אפילו בירושלים מתחללים שני 

íéìLeøéa eìëàéå úBøtä eìòiL ãáìáeלחזור רשאי  ואינו – ÄÀÇÆÇÂÇÅÀÅÈÀÄÈÇÄ
י ). משנה לקמן (כמבואר  ולפדותם

ללמד מוסיפה והיא הקודמת, למשנה המשך היא כולה שמשנתנו  מפרשים יש
והמעות  שהפירות פי  על שאף פירות, ולחבירו  להן, וצריך מעות לו  שהיו  במי 
רוצה  חבירו אם הפירות, על  המעות את לחלל הוא רשאי  אחד , במקום אינם

.(y"xd)בכך

ה ה נ ש מ ר ו א ב

שני, מעשר של  למעות שני מעשר של פירות בין הבדל שיש ללמד באה משנתנו
מעשר  מעות ואילו משם, להוציאם אסור  שוב לירושלים שנכנסו כיון  שהפירות

מירושלים. להוציאן מותר  שני

úBòî,שני מעשר  של  –úBàöBéå íéìLeøéì úBñðëðעל אף – ÈÄÀÈÄÈÇÄÀÀ
משם, להוציאן  מותר לירושלים שהוכנסו ïðéàåפי ïéñðëð úBøôeÅÄÀÈÄÀÅÈ

ïéàöBé מחיצות לירושלים, משהוכנסו שני מעשר של פירות אבל – ÀÄ
מעשר של מעות כן  לא משם. להוציאם ואסור  אותם, קולטות ירושלים

הפירות. שקולטות כדרך  אותן  קולטות המחיצות שאין  aøïשני , ÇÈ
ïéàöBéå ïéñðëð úBøtä óà :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL– ÄÀÆÇÀÄÅÅÇÇÅÄÀÈÄÀÀÄ

שמחיצות  סובר, גמליאל בן שמעון  רבן שאף מבואר בירושלמי

מירושלים  להוציאם ואסור  שני , מעשר  של הפירות קולטות ירושלים

לטחנם  כדי לשעה, להוציאם מותר שלדעתו  אלא לפדותם, מנת על 
שם, ולאכלם לירושלים כך  אחר  ולהחזירם לירושלים מחוץ ולאפותם

הטחינה  ודמי ותנורים, ריחיים יותר מצויים היו  לירושלים שמחוץ לפי
בירושלים. מאשר בזול יותר  שם היו  oernyוהאפייה oaxk dkld oi`e

.l`ilnb oa
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אסור  לירושלים, שנכנסו  שני  מעשר  שפירות הקודמת, במשנה שלמדנו לאחר 
שאף  להשמיע, משנתנו  באה העיר , מחיצות אותם קלטו  שכבר  משם, להוציאם

מחוץ  שני מעשר  מהם הפרישו  כך ואחר  ירושלים, בתוך  שעברו  טבל  פירות
בירושלים, ולאכלו  להחזירו  חייבים אלא לפדותו, רשאים אין  שוב לירושלים,
ירושלים; מחיצות קלטוהו  כבר  הטבל, פירות בתוך  היה השני  והמעשר שהואיל
הגיעו שלא זמן כל  אלא אותם פודים אין  שני מעשר  של  שפירות הזכרנו  וכבר

לפדותם. אסור לירושלים משהגיעו אבל  לירושלים,

ïzëàìî äøîâpL úBøt מעשרות במסכת כמבואר למעשרות, – ÅÆÄÀÀÈÀÇÀÈ
ה-ח), íéìLeøé(א, CBúa eøáòåואחר בטבלם, עדיין כשהם – ÀÈÀÀÀÈÇÄ

לירושלים, מחוץ המעשרות את מהם הפרישו éðLכך øNòî øæçéÇÂÙÇÂÅÅÄ
íéìLeøéa ìëàéå ïälLשסובר לירושלים, מחוץ לפדותו  ואסור  – ÆÈÆÀÅÈÅÄÈÇÄ

ונמצא  הורמו", כאילו  הן  הרי  הורמו  שלא "מתנות משנתנו : של התנא

מחיצות  קלטוהו  כבר  הטבל  פירות בתוך שהיה השני שהמעשר 
ïzëàìîירושלים. äøîâð àHLå מלאכתן נגמרה שלא ופירות – ÀÆÄÀÀÈÀÇÀÈ

בירושלים שהעביר כגון  ירושלים, בתוך  שעברו  íéáðòלמעשר , élñÇÅÂÈÄ
úbì,בגת לדריכתם –äö÷nì íéðàú élñå למקום תאנים סלי – ÇÇÀÇÅÀÅÄÇËÀÆ

נגמרה  לא שעדיין  קציעות, מהן ולעשות לייבשן  אותן ששוטחים
למעשר , íälLמלאכתם éðL øNòî øæçé :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÇÂÙÇÂÅÅÄÆÈÆ

íéìLeøéa ìëàéå נגמרה שלא פירות אף שמאי  בית שלדעת – ÀÅÈÅÄÈÇÄ
שנגמרה  כפירות בירושלים מחיצות קליטת לענין  דינם מלאכתם

íB÷îמלאכתם; ìëa ìëàéå äãté :íéøîBà ìlä úéáe– ÅÄÅÀÄÄÈÆÀÅÈÅÀÈÈ
שני מעשר מלאכתן, שנגמרה קודם ירושלים בתוך  ועברו הואיל 
אחר ולאכלו במעות לפדותו  מותר  לירושלים חוץ מהם שמפרישים

שלא  פירות כדין לירושלים, הפדיון דמי  את ומעלים מקום, בכל כך
לירושלים. éñBé:נכנסו éaø íeMî øîBà äãeäé ïa ïBòîL éaøÇÄÄÀÆÀÈÅÄÇÄÅ

äøîâð àHL úBøt ìò ,ìlä úéáe éànL úéa e÷ìçð àGÆÀÀÅÇÇÅÄÅÇÅÆÄÀÀÈ
íB÷î ìëa ìëàéå íälL éðL øNòî äãtiL ,ïzëàìî– ÀÇÀÈÆÄÈÆÇÂÅÅÄÆÈÆÀÅÈÅÀÈÈ
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ïzëàìî äøîâð àHL úBøt ìò,íB÷î ìëa ìëàéå íälL éðL øNòî äãtiL.e÷ìçp äî ìòå?äøîâpL úBøt ìò ©¥¤¦§§¨§©§¨¤¦¨¤©£¥¥¦¤¨¤§¥¨¥§¨¨§©©¤§§©¥¤¦§§¨
ïzëàìî,éànL úéaLíéøîBà:íéìLeøéa ìëàéå íälL éðL øNòî øæçé;ìlä úéáeíéøîBà:ìëa ìëàéå äãté §©§¨¤¥©©§¦©£Ÿ©£¥¥¦¤¨¤§¥¨¥¦¨©¦¥¦¥§¦¦¨¤§¥¨¥§¨

íB÷î.äcôðå àöBéå ñðëð éàîcäå. ¨§©§©¦§¨§¥§¦§¤
Êõeçì äèBðå íéðôa ãîBò àeäL ïìéà,íéðôì äèBðå õeça ãîBò Bà–íéðôìk íéðôìå äîBçä ãâðkî,ãâðkî ¦¨¤¥¦§¦§¤©¥©§¤¦§¦¦§¤¤©¨§¦§¦§¦§¦¦§¤¤

õeçìk õeçìå äîBçä.õeçì ïììçå íéðôì ïäéçútL íécaä éza,íéðôì ïììçå õeçì ïäéçútL Bà–éànL úéa ©¨§©§©¨¥©©¦¤¦§¥¤¦§¦©£¨¨©¤¦§¥¤©©£¨¨¦§¦¥©©
íéøîBà:íéðôìk ìkä;ìlä úéáeíéøîBà:íéðôìk íéðôìå äîBçä ãâðkî,õeçìk õeçìå äîBçä ãâðkî. §¦©Ÿ§¦§¦¥¦¥§¦¦§¤¤©¨§¦§¦§¦§¦¦§¤¤©¨§©§©

Áläìçì úBçeúôe Lãwa úBéeða úBëL–Lã÷ ïäéúBbâå ìç ïëBz.Lãwì úBçeúôe ìça úBéeða–Lã÷ ïëBz ©§¨§©Ÿ¤§©Ÿ¨Ÿ§©¥¤Ÿ¤§©Ÿ§©Ÿ¤¨Ÿ¤

:÷"ú éøáãë ïúëàìî äøîâð àìù úåøéô ìò àìà.i`ncde:éàîã ìù ìáè.qpkp:íéìùåøéì.dctpe `veie.øåæçì êéøö ïéàå ,àöéù øçà íéìùåøéì õåç
:ììä úéáã àáéìàå êéøèöéà àî÷ àðúì àôéñ êäå

f.mipta:äîåçä ïî.uegl dhepe:íéìùåøé úîåçì.miptlk miptle dnegd cbpknøùòî íù ïéìëåàå ,íéðôìë íéðôìå äîåçä ãâðëî ø÷éò ïéáå óåð ïéáã
øçà êìåä íéìùåøéáå â"ô úåøùòî úëñîá ïðúã åðééäå .ïéìëåà àìå éðù øùòî íù ïéãåôå ,õåçìë õåçìå äîåçä ãâðëî ø÷éò ïéáå óåð ïéáå .ïéãåô àìå éðù

:óåðä øçà óà øîåìë .óåðä.micad iza:äðéãîä úîåçá åììä íéúá úåùòì åéä íéìéâøå ,ïîù íäá íéøöåòù.miptl odigztyïììçå íéìùåøé úîåçî
:íéìùåøé úîåçì õåç.miptlk miptle dnegd cbpkn:éðù øùòî íù ïéãåô ïéàå ,íéì÷ íéùã÷å éðù øùòî íù íéìëåàå.ueglk uegle dnegd cbpkn

:éðù øùòî íù íéãåôå ,íéùã÷å éðù øùòî íù íéìëåà ïéàå
g.ycewa zeiepa zekyld:äøæòá.legl zegezte:úéáä øäì.ycew odizebbeòåôùá äëùìä äúéäù ïåâë ,äøæòä ò÷ø÷ì úååù ïäéúåââ åéäù àåäå

:åùã÷úð àì úåââå úåéìòã ïì àîéé÷ äøæòä ò÷ø÷ì úååù ïäéúåââ ïéà íàù .øää.ycew okezáééçúäìå ,íéùã÷ éùã÷ úìéëàìå ,íéì÷ íéùã÷ úèéçùì
:äàîåè íåùî ïäéìò

`xephxa yexit

מעשר ירושלים מחיצות קלטו  שלא באלו, מודים שמאי בית שאף
למעשר, מלאכתם נגמרה לא ועדיין הואיל שלהם, äîשני  ìòåÀÇÇ

e÷ìçp?הלל ובית שמאי בית –ïzëàìî äøîâpL úBøt ìò– ÆÀÀÇÅÆÄÀÀÈÀÇÀÈ
ìëàéåלמעשר , íälL éðL øNòî øæçé :íéøîBà éànL úéaLÆÅÇÇÀÄÇÂÙÇÂÅÅÄÆÈÆÀÅÈÅ

íéìLeøéa;לעיל שבארנו  מהטעם –äãté :íéøîBà ìlä úéáe ÄÈÇÄÅÄÅÀÄÄÈÆ
íB÷î ìëa ìëàéå אלא אינו  ירושלים מחיצות קליטת שדין  – ÀÅÈÅÀÈÈ

שני במעשר  ולא הופרש  שכבר  שני  במעשר  אלא נוהג ואינו מדרבנן ,
"מתנות  אומרים שאין הלל, בית מקילים זה שבכגון  הופרש, לא שעדיין

הורמו". כבר  כאילו  הורמו dcedi,שלא oa oerny iaxk dkld oi`e אלא
שלא  פירות על אלא הלל  ובית שמאי בית נחלקו  שלא קמא, כתנא

לעיל . ששנינו כמו מלאכתן, ñðëðנגמרה éàîcäå,לירושלים – ÀÇÀÇÄÀÈ
äcôðå àöBéå שכוונת מפרשים, יש שיצא. לאחר  לירושלים חוץ – ÀÅÀÄÀÆ

מותר לירושלים שנכנס פי  על שאף דמאי, של שני  למעשר המשנה
לירושלים חוץ ולפדותו  משם למשנתנו),להוציאו בפירושו (הרמב"ם 

אסור לירושלים נכנס אם דמאי , של שני  מעשר  שאף סוברים, ויש 
) הרמב"ם פוסק גם וכן  משם, ט ;להוציאו ב, שני מעשר כנראה הל '

הירושלמי) (לפי היא משנתנו  כוונת אלא הנ"ל ), מפירושו  בו  שחזר 

"lah"lשני מעשר  לפדות שמותר ירושלים, בתוך  שעבר  דמאי  של
לירושלים מחוץ שהפרישוהו  ברטנורא ).שלו  (הר "ש;
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íéðôa ãîBò àeäL ïìéà,ירושלים מחומת לפנים –äèBðå ÄÈÆÅÄÀÄÀÆ
õeçì,לחומה מחוץ אל נוטה האילן של ונופו –Bà שהוא אילן Ç

õeça ãîBò,ירושלים לחומת חוץ –íéðôì äèBðå נוטה ונופו – ÅÇÀÆÄÀÄ
החומה, מן íéðôìkלפנים íéðôìå äîBçä ãâðkîשל דינו  – ÄÀÆÆÇÈÀÄÀÄÀÄÀÄ

לפדותו  ואסור  שני , מעשר  שם לאכול  ומותר  החומה, מן כלפנים האילן

õeçìkשם, õeçìå äîBçä ãâðkî ופודים לחומה, כחוץ דינו – ÄÀÆÆÇÈÀÇÀÇ
י): ג, (מעשרות ששנינו  ומה שם. אותו  אוכלין ואין  שני  מעשר  שם

,"sepd xg` jled lkd milyexiae",הבבלי מסקנות (עפ"י  שם בארנו  כבר
היא: שהכוונה ב), יב, sepd,מכות xg` s`– עיקר ובין נוף שבין 

אבל כלחוץ. ולחוץ החומה מכנגד כלפנים, ולפנים החומה מכנגד 
מעשר אכילת לענין  אלא מדברת אינה שמשנתנו מפרש , הרמב"ם

לאכול, מותר החומה מן  לפנים שדווקא להשמיענו , באה והיא שני ,
מעשר שם לאכול ואסור  לחומה כחוץ דינו ולחוץ החומה שכנגד ומה

שני, מעשר  פדיון לענין דנה מעשרות במסכת המשנה ואילו  שני ;
פודין  אין לחומה שחוץ בנוף שאפילו (שם), להשמיע באה והיא

שמחוץ  שבנוף הרמב"ם לפי ונמצא בפנים, ועיקרו  הואיל  שני, מעשר
שני מעשר שם אוכלים אין  הדברים: בשני  לחומרה הולכים לחומה

שם פודים אין  יום ואף "תוספות  טו; ב, שני מעשר הל' משנה " ("כסף 

íécaäטוב"). éza היו ורגילים מזיתים, שמן בהם שעוצרים – ÈÅÇÇÄ
בחומה, אלו  בתים íéðôìלעשות ïäéçútL,ירושלים מחומת – ÆÄÀÅÆÄÀÄ

õeçì ïììçå,ירושלים לחומת חוץ הוא הבתים חלל  –Bà ÇÂÈÈÇ
õeçì ïäéçútL,לחומה חוץ –íéðôì ïììçå,ירושלים מחומת – ÆÄÀÅÆÇÇÂÈÈÄÀÄ

íéðôìk ìkä :íéøîBà éànL úéa כלפנים דינו  הבית כל – ÅÇÇÀÄÇÙÀÄÀÄ
בו פודים ואין שני, מעשר  בו  ואוכלים ירושלים, (ברטנורא ).מחומת

לחומרא  כלפנים" "הכל  שמאי בית שכוונת משמע, התוספתא לפי ברם,

שם  לאכלו אסור  אבל  שני , מעשר שם פודים שאין דהיינו  וכן בלבד, .
הרמב"ם. מפרש  íéðôìåגם äîBçä ãâðkî :íéøîBà ìlä úéáeÅÄÅÀÄÄÀÆÆÇÈÀÄÀÄ

íéðôìkבכל הנאכלים קלים קדשים וכן שני  מעשר  שם ואוכלים – ÀÄÀÄ
שני, מעשר  שם פודים ואין õeçìkהעיר , õeçìå äîBçä ãâðkîÄÀÆÆÇÈÀÇÀÇ

שני מעשר שם ופודים וקדשים, שני מעשר  שם אוכלים ואין  –

(ברטנורא ).

שונה  בדרך  זו  הלכה הרמב"ם כותב טז ) ב, שני מעשר  (הל ' תורה" ב"משנה
לשונו : וזו  Ðלגמרי , uegl ollge dnegd on miptl mdigzty dnegd cvay miza"

oi`e my milke` oi` uegle dnegd cbpkne ;xac lkl miptlk ,miptle dnegd cbpkn
,ueglk uegle dnegd cbpkn Ð uegl mdigzte miptl ollg did .xingdl ,my micet

"xingdl ,oicet oi`e my milke` oi` miptle dnegd cbpkne ;oilke` oi`e ea oicetעיין)
הירושלמי ). פי  על  הרמב"ם דברי  שמבארים כליו, בנושאי שם

i y i l y m e i
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בית  שבחצר הלשכות בענין  העוסקת זו  משנה כאן מובאת הקודמת המשנה אגב
קדשי בהם לאכול  שמותר  כעזרה, קודש  מהן  אלו ללמד , באה והיא המקדש,

קרבן. חייב בטומאה לשם והנכנס קלים, קדשים בהם ולשחוט קדשים,

úBëLlä שהן המקדש, בית בחצר  שבעזרה, –Lãwa úBéeða– ÇÀÈÀÇÙÆ
ìçìבעזרה, úBçeúôe,הבית להר –ìç ïëBz בו שהולכים – ÀÇÙÈÙ

אוכלים  ואין כחול, תוכן דין לחול , פתוחות שהן וכיון  הפתח, אחר 

חייבים  ואין קלים, קדשים שם שוחטים ואין קדשיֿקדשים, שם
בטומאה לשם ÷Lãתוספתא ),(כשנכנסים ïäéúBbâåבבבלי (פסחים – ÀÇÅÆÙÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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„äðéãna úBòîe íéìLeøéa úBøt,øîBà:elàä úBøt ìò ïéìlçî íää úBònä éøä.úBøôe íéìLeøéa úBòî ¥¦¨©¦¨©§¦¨¥£¥©¨¨¥§ª¨¦©¥¨¥¨¦¨©¦¥
äðéãna,øîBà:íää úBøt ìò ïéìlçî elàä úBònä éøä,íéìLeøéa eìëàéå úBøtä eìòiL ãáìáe. ©§¦¨¥£¥©¨¨¥§ª¨¦©¥¨¥¦§©¤©£©¥§¥¨§¦¨©¦

‰úBàöBéå íéìLeøéì úBñðëð úBòî,ïéàöBé ïðéàå ïéñðëð úBøôe.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:ïéñðëð úBøtä óà ¨¦§¨¦¨©¦§§¥¦§¨¦§¥¨§¦©¨¦§¤©§¦¥¥©©¥¦§¨¦
ïéàöBéå. §§¦

ÂâpL úBøtíéìLeøé CBúa eøáòå ïzëàìî äøî,íéìLeøéa ìëàéå ïälL éðL øNòî øæçé.ïzëàìî äøîâð àHLå, ¥¤¦§§¨§©§¨§¨§§§¨©¦©£Ÿ©£¥¥¦¤¨¤§¥¨¥¦¨©¦§¤¦§§¨§©§¨
äö÷nì íéðàú élñå úbì íéáðò élñ–éànL úéaíéøîBà:íéìLeøéa ìëàéå íälL éðL øNòî øæçé;ìlä úéáe ©¥£¨¦©©§©¥§¥¦©ª§¤¥©©§¦©£Ÿ©£¥¥¦¤¨¤§¥¨¥¦¨©¦¥¦¥

íéøîBà:íB÷î ìëa ìëàéå äãté.äãeäé ïa ïBòîL éaøíeMî øîBàéñBé éaø:e÷ìçð àGìlä úéáe éànL úéa, §¦¦¨¤§¥¨¥§¨¨©¦¦§¤§¨¥¦©¦¥¤§§¥©©¥¦¥

c.dpicna zerneâ"òàã ïéúéðúîá ïðéòîùà ãåòå .ãçà íå÷îá úåòîäå úåøéôä åéäéù ö"àù ì"î÷å ,ïäì êéøöå íéìùåøéì õåç éðù øùòî ìù úåòîå
:íéìùåøéá ïä ïéììçúî øùòî úåòî ,íéìùåøéá úåãôéì ïéìåëé ïéà øùòî úåøéôã

d.zern:éðù øùòî ìù.ze`veie milyexil zeqpkp:úåøéô úåèìå÷ù êøãë úåòî úåèìå÷ úåöéçîä ïéàù.mi`veie miqpkp zexitd s`ïàéöåäì à÷åãå
àðúå .äîöò íéìùåøéáî íéìùåøéì õåç úåôàìå ïåçèì ïéàöåî åéä øúåéù éôì ,ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáø éøù íéìùåøéì ë"çà ïøéæçäìå ïúåôàìå ïðçåèì éãë

:ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáøë äëìä ïéàå .àäá éîð øñà àî÷
e.ozk`ln dxnbpy:øùòîì ïðøâ åäæéà úåøùòîã ÷"ôá ïðúãë ,øùòîì.milyexi jeza exare:ìáè ïãåòá.odly ipy xyrn xefgiúåðúî øáñ÷ã

:éðù øùòîì úåöéçî åäåèì÷å ,ïééîã åîøåäù éîë åîøåä àìù.ozk`ln dxnbp `lyeïåâëzbl miapr ilq:ïúëàìî äøîâð äìéëàì íéáðò éìñ ìáà .'åëå
.dvwenl:äö÷åî éåø÷ ùáéì íéðàú åá ïéçèåùù íå÷îxne` dcedi oa oerny iaxéîð éà .ïééîã åîøåäù éîë åàì åîøåä àìù úåðúî ä"áìã øáñ .'åëå

ä"áå ù"á å÷ìçð àìù ,äãåäé ïá ù"øë äëìä ïéàå .ä"á ïéìé÷î ,ïðáøã úåöéçî úèéì÷ ïéðòì ìáà ,íéøáã øàù [ïéðòì] éìéî éðä ïééîã åîøåäù éîë åìéôà

`xephxa yexit

o e y ` x m e i

ד ה נ ש מ ר ו א ב

על שלו  שני מעשר מעות בירושלים לחלל  אדם שרשאי  למדנו, הקודמת במשנה
וכל מעשר; בקדושת יתקדשו שפירותיו  מסכים חברו  אם חברו, של  חולין פירות
מעשר  של  מעותיו  עליהם לחלל הוא שרשאי חולין , פירות לעצמו לו יש אם שכן 

l`xyi")שני zx`tz") והמעות חולין של  הפירות שאפילו להשמיע, באה משנתנו  .
והמעות  בירושלים הם הפירות אלא אחד  במקום נמצאים אינם שני  מעשר של

הפירות. על  המעות את לחלל  הוא רשאי להיפך, או  לירושלים, מחוץ

íéìLeøéa úBøt,בירושלים חולין  של  פירות לו שהיו  מי –úBòîe ÅÄÈÇÄÈ
äðéãna) לירושלים חוץ שני  מעשר של ומעות –"dpicn"כל היינו ÇÀÄÈ

למעות, צריך  והוא לירושלים), מחוץ ישראל  éøäארץ :øîBàÅÂÅ
ää úBònäelàä úBøt ìò ïéìlçî í לחולין המעות ויצאו  – ÇÈÈÅÀËÈÄÇÅÈÅ

וכן  שני , מעשר בקדושת נתפסים והפירות íéìLeøéaבמקומן, úBòîÈÄÈÇÄ
בירושלים, שני  מעשר  של מעות לו  היו אם –äðéãna úBøôe– ÅÇÀÄÈ

למעות, צריך  והוא לירושלים, חוץ חולין של  éøäופירות :øîBàÅÂÅ
íää úBøt ìò ïéìlçî elàä úBònä, לחולין המעות ויצאו  – ÇÈÈÅÀËÈÄÇÅÈÅ

מעשר מעות בירושלים, נפדים אינם שני מעשר  שפירות פי  על  שאף
לירושלים, שמחוץ חולין  פירות על אפילו בירושלים מתחללים שני 

íéìLeøéa eìëàéå úBøtä eìòiL ãáìáeלחזור רשאי  ואינו – ÄÀÇÆÇÂÇÅÀÅÈÀÄÈÇÄ
י ). משנה לקמן (כמבואר  ולפדותם

ללמד מוסיפה והיא הקודמת, למשנה המשך היא כולה שמשנתנו  מפרשים יש
והמעות  שהפירות פי  על שאף פירות, ולחבירו  להן, וצריך מעות לו  שהיו  במי 
רוצה  חבירו אם הפירות, על  המעות את לחלל הוא רשאי  אחד , במקום אינם

.(y"xd)בכך
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שני, מעשר של  למעות שני מעשר של פירות בין הבדל שיש ללמד באה משנתנו
מעשר  מעות ואילו משם, להוציאם אסור  שוב לירושלים שנכנסו כיון  שהפירות

מירושלים. להוציאן מותר  שני

úBòî,שני מעשר  של  –úBàöBéå íéìLeøéì úBñðëðעל אף – ÈÄÀÈÄÈÇÄÀÀ
משם, להוציאן  מותר לירושלים שהוכנסו ïðéàåפי ïéñðëð úBøôeÅÄÀÈÄÀÅÈ

ïéàöBé מחיצות לירושלים, משהוכנסו שני מעשר של פירות אבל – ÀÄ
מעשר של מעות כן  לא משם. להוציאם ואסור  אותם, קולטות ירושלים

הפירות. שקולטות כדרך  אותן  קולטות המחיצות שאין  aøïשני , ÇÈ
ïéàöBéå ïéñðëð úBøtä óà :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL– ÄÀÆÇÀÄÅÅÇÇÅÄÀÈÄÀÀÄ

שמחיצות  סובר, גמליאל בן שמעון  רבן שאף מבואר בירושלמי

מירושלים  להוציאם ואסור  שני , מעשר  של הפירות קולטות ירושלים

לטחנם  כדי לשעה, להוציאם מותר שלדעתו  אלא לפדותם, מנת על 
שם, ולאכלם לירושלים כך  אחר  ולהחזירם לירושלים מחוץ ולאפותם

הטחינה  ודמי ותנורים, ריחיים יותר מצויים היו  לירושלים שמחוץ לפי
בירושלים. מאשר בזול יותר  שם היו  oernyוהאפייה oaxk dkld oi`e

.l`ilnb oa
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אסור  לירושלים, שנכנסו  שני  מעשר  שפירות הקודמת, במשנה שלמדנו לאחר 
שאף  להשמיע, משנתנו  באה העיר , מחיצות אותם קלטו  שכבר  משם, להוציאם

מחוץ  שני מעשר  מהם הפרישו  כך ואחר  ירושלים, בתוך  שעברו  טבל  פירות
בירושלים, ולאכלו  להחזירו  חייבים אלא לפדותו, רשאים אין  שוב לירושלים,
ירושלים; מחיצות קלטוהו  כבר  הטבל, פירות בתוך  היה השני  והמעשר שהואיל
הגיעו שלא זמן כל  אלא אותם פודים אין  שני מעשר  של  שפירות הזכרנו  וכבר

לפדותם. אסור לירושלים משהגיעו אבל  לירושלים,

ïzëàìî äøîâpL úBøt מעשרות במסכת כמבואר למעשרות, – ÅÆÄÀÀÈÀÇÀÈ
ה-ח), íéìLeøé(א, CBúa eøáòåואחר בטבלם, עדיין כשהם – ÀÈÀÀÀÈÇÄ

לירושלים, מחוץ המעשרות את מהם הפרישו éðLכך øNòî øæçéÇÂÙÇÂÅÅÄ
íéìLeøéa ìëàéå ïälLשסובר לירושלים, מחוץ לפדותו  ואסור  – ÆÈÆÀÅÈÅÄÈÇÄ

ונמצא  הורמו", כאילו  הן  הרי  הורמו  שלא "מתנות משנתנו : של התנא

מחיצות  קלטוהו  כבר  הטבל  פירות בתוך שהיה השני שהמעשר 
ïzëàìîירושלים. äøîâð àHLå מלאכתן נגמרה שלא ופירות – ÀÆÄÀÀÈÀÇÀÈ

בירושלים שהעביר כגון  ירושלים, בתוך  שעברו  íéáðòלמעשר , élñÇÅÂÈÄ
úbì,בגת לדריכתם –äö÷nì íéðàú élñå למקום תאנים סלי – ÇÇÀÇÅÀÅÄÇËÀÆ

נגמרה  לא שעדיין  קציעות, מהן ולעשות לייבשן  אותן ששוטחים
למעשר , íälLמלאכתם éðL øNòî øæçé :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÇÂÙÇÂÅÅÄÆÈÆ

íéìLeøéa ìëàéå נגמרה שלא פירות אף שמאי  בית שלדעת – ÀÅÈÅÄÈÇÄ
שנגמרה  כפירות בירושלים מחיצות קליטת לענין  דינם מלאכתם

íB÷îמלאכתם; ìëa ìëàéå äãté :íéøîBà ìlä úéáe– ÅÄÅÀÄÄÈÆÀÅÈÅÀÈÈ
שני מעשר מלאכתן, שנגמרה קודם ירושלים בתוך  ועברו הואיל 
אחר ולאכלו במעות לפדותו  מותר  לירושלים חוץ מהם שמפרישים

שלא  פירות כדין לירושלים, הפדיון דמי  את ומעלים מקום, בכל כך
לירושלים. éñBé:נכנסו éaø íeMî øîBà äãeäé ïa ïBòîL éaøÇÄÄÀÆÀÈÅÄÇÄÅ

äøîâð àHL úBøt ìò ,ìlä úéáe éànL úéa e÷ìçð àGÆÀÀÅÇÇÅÄÅÇÅÆÄÀÀÈ
íB÷î ìëa ìëàéå íälL éðL øNòî äãtiL ,ïzëàìî– ÀÇÀÈÆÄÈÆÇÂÅÅÄÆÈÆÀÅÈÅÀÈÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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ïzëàìî äøîâð àHL úBøt ìò,íB÷î ìëa ìëàéå íälL éðL øNòî äãtiL.e÷ìçp äî ìòå?äøîâpL úBøt ìò ©¥¤¦§§¨§©§¨¤¦¨¤©£¥¥¦¤¨¤§¥¨¥§¨¨§©©¤§§©¥¤¦§§¨
ïzëàìî,éànL úéaLíéøîBà:íéìLeøéa ìëàéå íälL éðL øNòî øæçé;ìlä úéáeíéøîBà:ìëa ìëàéå äãté §©§¨¤¥©©§¦©£Ÿ©£¥¥¦¤¨¤§¥¨¥¦¨©¦¥¦¥§¦¦¨¤§¥¨¥§¨

íB÷î.äcôðå àöBéå ñðëð éàîcäå. ¨§©§©¦§¨§¥§¦§¤
Êõeçì äèBðå íéðôa ãîBò àeäL ïìéà,íéðôì äèBðå õeça ãîBò Bà–íéðôìk íéðôìå äîBçä ãâðkî,ãâðkî ¦¨¤¥¦§¦§¤©¥©§¤¦§¦¦§¤¤©¨§¦§¦§¦§¦¦§¤¤

õeçìk õeçìå äîBçä.õeçì ïììçå íéðôì ïäéçútL íécaä éza,íéðôì ïììçå õeçì ïäéçútL Bà–éànL úéa ©¨§©§©¨¥©©¦¤¦§¥¤¦§¦©£¨¨©¤¦§¥¤©©£¨¨¦§¦¥©©
íéøîBà:íéðôìk ìkä;ìlä úéáeíéøîBà:íéðôìk íéðôìå äîBçä ãâðkî,õeçìk õeçìå äîBçä ãâðkî. §¦©Ÿ§¦§¦¥¦¥§¦¦§¤¤©¨§¦§¦§¦§¦¦§¤¤©¨§©§©

Áläìçì úBçeúôe Lãwa úBéeða úBëL–Lã÷ ïäéúBbâå ìç ïëBz.Lãwì úBçeúôe ìça úBéeða–Lã÷ ïëBz ©§¨§©Ÿ¤§©Ÿ¨Ÿ§©¥¤Ÿ¤§©Ÿ§©Ÿ¤¨Ÿ¤

:÷"ú éøáãë ïúëàìî äøîâð àìù úåøéô ìò àìà.i`ncde:éàîã ìù ìáè.qpkp:íéìùåøéì.dctpe `veie.øåæçì êéøö ïéàå ,àöéù øçà íéìùåøéì õåç
:ììä úéáã àáéìàå êéøèöéà àî÷ àðúì àôéñ êäå

f.mipta:äîåçä ïî.uegl dhepe:íéìùåøé úîåçì.miptlk miptle dnegd cbpknøùòî íù ïéìëåàå ,íéðôìë íéðôìå äîåçä ãâðëî ø÷éò ïéáå óåð ïéáã
øçà êìåä íéìùåøéáå â"ô úåøùòî úëñîá ïðúã åðééäå .ïéìëåà àìå éðù øùòî íù ïéãåôå ,õåçìë õåçìå äîåçä ãâðëî ø÷éò ïéáå óåð ïéáå .ïéãåô àìå éðù

:óåðä øçà óà øîåìë .óåðä.micad iza:äðéãîä úîåçá åììä íéúá úåùòì åéä íéìéâøå ,ïîù íäá íéøöåòù.miptl odigztyïììçå íéìùåøé úîåçî
:íéìùåøé úîåçì õåç.miptlk miptle dnegd cbpkn:éðù øùòî íù ïéãåô ïéàå ,íéì÷ íéùã÷å éðù øùòî íù íéìëåàå.ueglk uegle dnegd cbpkn

:éðù øùòî íù íéãåôå ,íéùã÷å éðù øùòî íù íéìëåà ïéàå
g.ycewa zeiepa zekyld:äøæòá.legl zegezte:úéáä øäì.ycew odizebbeòåôùá äëùìä äúéäù ïåâë ,äøæòä ò÷ø÷ì úååù ïäéúåââ åéäù àåäå

:åùã÷úð àì úåââå úåéìòã ïì àîéé÷ äøæòä ò÷ø÷ì úååù ïäéúåââ ïéà íàù .øää.ycew okezáééçúäìå ,íéùã÷ éùã÷ úìéëàìå ,íéì÷ íéùã÷ úèéçùì
:äàîåè íåùî ïäéìò
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מעשר ירושלים מחיצות קלטו  שלא באלו, מודים שמאי בית שאף
למעשר, מלאכתם נגמרה לא ועדיין הואיל שלהם, äîשני  ìòåÀÇÇ

e÷ìçp?הלל ובית שמאי בית –ïzëàìî äøîâpL úBøt ìò– ÆÀÀÇÅÆÄÀÀÈÀÇÀÈ
ìëàéåלמעשר , íälL éðL øNòî øæçé :íéøîBà éànL úéaLÆÅÇÇÀÄÇÂÙÇÂÅÅÄÆÈÆÀÅÈÅ

íéìLeøéa;לעיל שבארנו  מהטעם –äãté :íéøîBà ìlä úéáe ÄÈÇÄÅÄÅÀÄÄÈÆ
íB÷î ìëa ìëàéå אלא אינו  ירושלים מחיצות קליטת שדין  – ÀÅÈÅÀÈÈ

שני במעשר  ולא הופרש  שכבר  שני  במעשר  אלא נוהג ואינו מדרבנן ,
"מתנות  אומרים שאין הלל, בית מקילים זה שבכגון  הופרש, לא שעדיין

הורמו". כבר  כאילו  הורמו dcedi,שלא oa oerny iaxk dkld oi`e אלא
שלא  פירות על אלא הלל  ובית שמאי בית נחלקו  שלא קמא, כתנא

לעיל . ששנינו כמו מלאכתן, ñðëðנגמרה éàîcäå,לירושלים – ÀÇÀÇÄÀÈ
äcôðå àöBéå שכוונת מפרשים, יש שיצא. לאחר  לירושלים חוץ – ÀÅÀÄÀÆ

מותר לירושלים שנכנס פי  על שאף דמאי, של שני  למעשר המשנה
לירושלים חוץ ולפדותו  משם למשנתנו),להוציאו בפירושו (הרמב"ם 

אסור לירושלים נכנס אם דמאי , של שני  מעשר  שאף סוברים, ויש 
) הרמב"ם פוסק גם וכן  משם, ט ;להוציאו ב, שני מעשר כנראה הל '

הירושלמי) (לפי היא משנתנו  כוונת אלא הנ"ל ), מפירושו  בו  שחזר 

"lah"lשני מעשר  לפדות שמותר ירושלים, בתוך  שעבר  דמאי  של
לירושלים מחוץ שהפרישוהו  ברטנורא ).שלו  (הר "ש;
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íéðôa ãîBò àeäL ïìéà,ירושלים מחומת לפנים –äèBðå ÄÈÆÅÄÀÄÀÆ
õeçì,לחומה מחוץ אל נוטה האילן של ונופו –Bà שהוא אילן Ç

õeça ãîBò,ירושלים לחומת חוץ –íéðôì äèBðå נוטה ונופו – ÅÇÀÆÄÀÄ
החומה, מן íéðôìkלפנים íéðôìå äîBçä ãâðkîשל דינו  – ÄÀÆÆÇÈÀÄÀÄÀÄÀÄ

לפדותו  ואסור  שני , מעשר  שם לאכול  ומותר  החומה, מן כלפנים האילן

õeçìkשם, õeçìå äîBçä ãâðkî ופודים לחומה, כחוץ דינו – ÄÀÆÆÇÈÀÇÀÇ
י): ג, (מעשרות ששנינו  ומה שם. אותו  אוכלין ואין  שני  מעשר  שם

,"sepd xg` jled lkd milyexiae",הבבלי מסקנות (עפ"י  שם בארנו  כבר
היא: שהכוונה ב), יב, sepd,מכות xg` s`– עיקר ובין נוף שבין 

אבל כלחוץ. ולחוץ החומה מכנגד כלפנים, ולפנים החומה מכנגד 
מעשר אכילת לענין  אלא מדברת אינה שמשנתנו מפרש , הרמב"ם

לאכול, מותר החומה מן  לפנים שדווקא להשמיענו , באה והיא שני ,
מעשר שם לאכול ואסור  לחומה כחוץ דינו ולחוץ החומה שכנגד ומה

שני, מעשר  פדיון לענין דנה מעשרות במסכת המשנה ואילו  שני ;
פודין  אין לחומה שחוץ בנוף שאפילו (שם), להשמיע באה והיא

שמחוץ  שבנוף הרמב"ם לפי ונמצא בפנים, ועיקרו  הואיל  שני, מעשר
שני מעשר שם אוכלים אין  הדברים: בשני  לחומרה הולכים לחומה

שם פודים אין  יום ואף "תוספות  טו; ב, שני מעשר הל' משנה " ("כסף 

íécaäטוב"). éza היו ורגילים מזיתים, שמן בהם שעוצרים – ÈÅÇÇÄ
בחומה, אלו  בתים íéðôìלעשות ïäéçútL,ירושלים מחומת – ÆÄÀÅÆÄÀÄ

õeçì ïììçå,ירושלים לחומת חוץ הוא הבתים חלל  –Bà ÇÂÈÈÇ
õeçì ïäéçútL,לחומה חוץ –íéðôì ïììçå,ירושלים מחומת – ÆÄÀÅÆÇÇÂÈÈÄÀÄ

íéðôìk ìkä :íéøîBà éànL úéa כלפנים דינו  הבית כל – ÅÇÇÀÄÇÙÀÄÀÄ
בו פודים ואין שני, מעשר  בו  ואוכלים ירושלים, (ברטנורא ).מחומת

לחומרא  כלפנים" "הכל  שמאי בית שכוונת משמע, התוספתא לפי ברם,

שם  לאכלו אסור  אבל  שני , מעשר שם פודים שאין דהיינו  וכן בלבד, .
הרמב"ם. מפרש  íéðôìåגם äîBçä ãâðkî :íéøîBà ìlä úéáeÅÄÅÀÄÄÀÆÆÇÈÀÄÀÄ

íéðôìkבכל הנאכלים קלים קדשים וכן שני  מעשר  שם ואוכלים – ÀÄÀÄ
שני, מעשר  שם פודים ואין õeçìkהעיר , õeçìå äîBçä ãâðkîÄÀÆÆÇÈÀÇÀÇ

שני מעשר שם ופודים וקדשים, שני מעשר  שם אוכלים ואין  –

(ברטנורא ).

שונה  בדרך  זו  הלכה הרמב"ם כותב טז ) ב, שני מעשר  (הל ' תורה" ב"משנה
לשונו : וזו  Ðלגמרי , uegl ollge dnegd on miptl mdigzty dnegd cvay miza"

oi`e my milke` oi` uegle dnegd cbpkne ;xac lkl miptlk ,miptle dnegd cbpkn
,ueglk uegle dnegd cbpkn Ð uegl mdigzte miptl ollg did .xingdl ,my micet

"xingdl ,oicet oi`e my milke` oi` miptle dnegd cbpkne ;oilke` oi`e ea oicetעיין)
הירושלמי ). פי  על  הרמב"ם דברי  שמבארים כליו, בנושאי שם

i y i l y m e i

ח ה נ ש מ ר ו א ב

בית  שבחצר הלשכות בענין  העוסקת זו  משנה כאן מובאת הקודמת המשנה אגב
קדשי בהם לאכול  שמותר  כעזרה, קודש  מהן  אלו ללמד , באה והיא המקדש,

קרבן. חייב בטומאה לשם והנכנס קלים, קדשים בהם ולשחוט קדשים,

úBëLlä שהן המקדש, בית בחצר  שבעזרה, –Lãwa úBéeða– ÇÀÈÀÇÙÆ
ìçìבעזרה, úBçeúôe,הבית להר –ìç ïëBz בו שהולכים – ÀÇÙÈÙ

אוכלים  ואין כחול, תוכן דין לחול , פתוחות שהן וכיון  הפתח, אחר 

חייבים  ואין קלים, קדשים שם שוחטים ואין קדשיֿקדשים, שם
בטומאה לשם ÷Lãתוספתא ),(כשנכנסים ïäéúBbâåבבבלי (פסחים – ÀÇÅÆÙÆ

izdw - zex`ean zeipyn



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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ìç ïäéúBbâå.ìçìå Lãwì úBçeúôe ìBçáe Lãwa úBéeða,Lãwìå Lãwä ãâðkî ïäéúBbâå ïëBz–Lã÷,ãâðkî §©¥¤Ÿ§©Ÿ¤©§©Ÿ¤§©Ÿ¨§©¥¤¦§¤¤©Ÿ¤§©Ÿ¤Ÿ¤¦§¤¤
ìçìå ìçä–ìç. ©Ÿ§©ŸŸ

Ëàîèðå íéìLeøéì ñðëpL éðL øNòî,äàîhä ãìåa àîèpL ïéa äàîhä áàa àîèpL ïéa,õeça ïéa íéðôa ïéa ©£¥¥¦¤¦§©¦¨©¦§¦§¨¥¤¦§¨§©©ª§¨¥¤¦§¨¦§©©ª§¨¥¦§¦¥©
–éànL úéaíéøîBà:íéðôa ìkä ìëàéå äãté,õeça äàîhä áàa àîèpMî õeç;úéáeìläíéøîBà:ìkä ¥©©§¦¦¨¤§¥¨¥©Ÿ¦§¦¦¤¦§¨§©©ª§¨©¥¦¥§¦©Ÿ

õeça ìëàéå äãté,íéðôa äàîhä ãìåa àîèpMî õeç. ¦¨¤§¥¨¥©¦¤¦§¨¦§©©ª§¨¦§¦
ÈàîèpL éðL øNòî óñëa çe÷lä,äãté.äãeäé éaøøîBà:øáwé.Bì eøîàäãeäé éaøì:éðL øNòî íà äîe ©¨©§¤¤©£¥¥¦¤¦§¨¦¨¤©¦§¨¥¦¨¥¨§§©¦§¨¨¦©£¥¥¦

àîèpL Bîöò,äcôð àeä éøä;àîèpL éðL øNòî óñëa çe÷lä,äãtiL ïéã Bðéà?íäì øîà:ízøîà íà !àG ©§¤¦§¨£¥¦§¤©¨©§¤¤©£¥¥¦¤¦§¨¥¦¤¦¨¤¨©¨¤¦£©§¤

h.d`nehd a`a:ïäá àöåéëå äìéáðå õøù.d`nehd cleaàîè àåäù äàîåèä áàá òâðù äàîåèä ãìå åàì ïéúéðúîá ïðúã äàîåèä ãìå éàä
:ïé÷ùîá åàîèðù íéìëá òâðù ïåâë ,ïðáøã äàîåèä ãìåá àìà ,àúééøåàãî.dctiáéúëã ,íéìùåøéá åìéôà åúåà ïéãåô àîèðù éðù øùòîã(ãé íéøáã)éë

áéúëãë äìéëà àìà úàù ïéàå ,åúàù ìëåú àì(âî úéùàøá)à åéðô úàî úåàùî àùéå:íäéì.mipta lkd lk`ieñðëðù éðù øùòî åðéàø åøîàé àìù
:éåãôì ìå÷ ïéàù ,íéìùåøéá äãôðù éðù øùòî åðéàø åøîàé àîù åúåà íéãåôùë ùåçì ïéà ìáà .àöåéä øùòîì ìå÷ ùéù éðôî ,àöéå íéìùåøéìueg

.uega d`nehd a`a `nhpyn:åúèìå÷ äöéçîä ïéà àîè àåäùë ñðëðù ïåéëù.mipta d`nehd clea `nhpyn uegõåçá äàîåèä ãìåá àîèð ìáà
íà ìáà ,úåöéçî åäåèì÷é àìù úðî ìò åñéðëäù ïåâë äì é÷åî éîìùåøéáå .õåçá ìëàé ,àåä øåäè äøåúä ïîå ,àîèð íäéøáã ìù äàîåèä ãìåáù ô"òà

:íéðôá ìëàé àúééøåàã øåäè àåä éøäå ñðëðå ìéàåä ,äðúä àì
i.ipy xyrn sqka gewld:éðù øùòî éîãî åð÷ðù úåøéô.xawi:äãôé àì áåù éðù øùòî úåòîî úåøéô äð÷å åúåöî äøîâðå ìéàåäxedh dctp oky

`xephxa yexit

א ) כגון פו , העזרה, לקרקע שוות שגגותיהן  בלשכות שהמדובר  מבואר 
לקרקע  שוות גגותיהן  אין אם אבל  ההר . בשיפוע הלשכה שהיתה

נתקדשו . לא ועליות שגגות לן קיימא הרי ìçaהעזרה, úBéeðaÀÇÙ
Lãwì úBçeúôe לשכות במקדש  אמנם היו  שלא אמרו , בתוספתא – ÀÇÙÆ

בנויות  כך , אותן  עושין היו  שאם ללמד, באה שמשנתנו אלא כאלו,
לעזרה, ופתוחות הבית, בהר  ÷Lãבחול , ïëBz שבארנו מהטעם – ÈÙÆ

הפתח, אחר  שהולכים ìçלעיל, ïäéúBbâå לקרקע שווה שהגג אף – ÀÇÅÆÙ
כחול . דינו בחול , בנוי הוא אם ìBçáeהעזרה, Lãwa úBéeðaÀÇÙÆÇ

ìçìå Lãwì úBçeúôe המוקד שבבית הלשכות כגון  (תוספתא ),– ÀÇÙÆÀÇÙ
פתחים, שני להן  והיו  בחול , ומקצתן בקודש בנויות מקצתן  שהיו

לחול, ואחד  לקודש  Lãwìå,אחד  Lãwä ãâðkî ïäéúBbâå ïëBzÈÀÇÅÆÄÀÆÆÇÙÆÀÇÙÆ
Lã÷,העזרה תחום כנגד שהוא חלק אותו  גגותיהן, ובין תוכן  בין  – ÙÆ

קודש , הוא ìçהרי  ,ìçìå ìçä ãâðkîכנגד שאינו והחלק – ÄÀÆÆÇÙÀÇÙÙ
חול. הוא הרי העזרה תחום
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לירושלים, מחוץ שהם זמן  כל  אלא שני מעשר פירות פודים שאין  למדנו, כבר 
שנטמא, שני מעשר ברם, שם. לאכלם וצריכים לפדותם, אסור  בירושלים אבל 
"כי כד ): יד, (דברים שנאמר  ממה זה למדים שכן  בירושלים, אפילו  לפדותו מותר 
"וישא  לד): מג, (בראשית שנאמר אכילה, אלא "שאת" ואין שאתו ", תוכל לא
תוכל לא שאם ללמד , הכתוב שבא כלומר ב), לו, (פסחים פניו " מאת משאת

בז והרבותא אותו ; תפדה בכסף", "ונתת אז הטומאה, מפני בירושלים לאכלו  שגם ה,
וכבר  טהור . שני  מעשר אפילו לפדות מותר  הרי  לירושלים חוץ שאילו  פודים,
המת  טומאת בטומאה. דרגות שיש  ב), ח, ברכות המשנה לבאור  (בהקדמה בארנו 
בין נגיעה, ידי  על  כגון  המת, מחמת המיטמא וכל  הטומאה", אבות "אבי  נקראת

נקרא כלים, בין d`nehd".אדם a`"– ומצורע זב נידה, נבלה, מת, שרץ כן כמו
d`nehd zea` נעשה הטומאה באב הנוגע א-ב). א, כלים במסכת (כמבואר  הם

,"d`nehl oey`x"גם נקרא d`nehd";והוא cle" ומשקים אוכלים אלא מטמא ואינו 
שני ואין לטומאה". "שני  נעשה זה הרי  לטומאה, בראשון אוכל  נגע ואם בלבד,
בשני אפילו שנגעו  משקים ברם, וקודש . תרומה אלא חולין מטמא לטומאה

נעשים שיהיו חכמים עליהם גזרו  d`nehl"לטומאה, oey`x" פרה במסכת (כמבואר
אם  הטומאה, בולד  או  הטומאה באב שנטמא שני  במעשר דנה משנתנו – ז). ח,
ה), (משנה לעיל שנינו שהרי  מירושלים, להוציאו  מותר אותו , שפודים לאחר 

יוצאים. ואינם לירושלים נכנסים שני  מעשר  שפירות

áàa àîèpL ïéa ,àîèðå íéìLeøéì ñðëpL éðL øNòîÇÂÅÅÄÆÄÀÇÄÈÇÄÀÄÀÈÅÆÄÀÈÀÇ
äàîhä,לטומאה ראשון  ונעשה –äàîhä ãìåa àîèpL ïéa ÇËÀÈÅÆÄÀÈÄÀÇÇËÀÈ

למשנתנו), (בהקדמה לעיל שבארנו כמו  לטומאה, שני  ונעשה –ïéaÅ
íéðôa,בירושלים שנטמא בין  –õeça ïéa מחוץ שנטמא בין – ÄÀÄÅÇ

בפנים, והכניסוהו  äãtéלירושלים :íéøîBà éànL úéaשמעשר – ÅÇÇÀÄÄÈÆ

לעיל , שבארנו כמו בירושלים, אפילו נפדה שנטמא ìkäשני ìëàéåÀÅÈÅÇÙ
íéðôaעל שאף ואוכלים – לירושלים, חוץ להוציאו  אסור שנפדה פי  ÄÀÄ

בפנים, õeçaאותו äàîhä áàa àîèpMî õeç נטמא שאם – ÄÆÄÀÈÀÇÇËÀÈÇ
טמא  כשהוא לירושלים ונכנס הואיל לירושלים, חוץ הטומאה באב

מותר שנפדה לאחר  ולכן  העיר, מחיצות קלטוהו לא חמורה, טומאה
בחוץ. ולאכלו  ìëàéåלהוציאו äãté ìkä :íéøîBà ìlä úéáeÅÄÅÀÄÇÙÄÈÆÀÅÈÅ

õeça אם וכן  בחוץ, ובין  בפנים בין  הטומאה, באב שנטמא כל – Ç
שנפדה  ולאחר אותו, פודים בפנים, ונכנס בחוץ הטומאה בולד  נטמא

לירושלים, חוץ ולאכלו להוציאו ãìåaמותר  àîèpMî õeçÄÆÄÀÈÄÀÇ
íéðôa äàîhä הטומאה בולד  ונטמא טהור  כשהוא נכנס שאם – ÇËÀÈÄÀÄ

ואסור בירושלים, ואוכלו  פודהו קלה, טומאה שהיא בירושלים,
מחיצות. שקלטוהו משם, להוציאו

התורה, מן  הטומאה ולד  אינו שבמשנתנו  הטומאה" ש"ולד מבארים, בירושלמי 
במשקים שנגעו  בכלים שנגע כגון מדרבנן , הטומאה ולד ויש (xephxa`)אלא .

התורה  מן  מטמא אינו לטומאה, ראשון  נעשה משקה או אוכל  שאם מפרשים,
ראשונה"). "משנה (רמב"ם; שבמשנתנו  הטומאה" "ולד והיינו מדרבנן , אלא
חוץ  בחוץ וייאכל  ייפדה "הכל הלל: בית שסוברים שמה שם, מסיקים ומכאן 
ונכנס  בחוץ, הטומאה בולד נטמא אם אבל בפנים", הטומאה בולד משנטמא
על שהכניסו כגון  דווקא היינו  לירושלים, חוץ ולאכלו להוציאו מותר בפנים,
לירושלים  ונכנס הואיל  כך, התנה לא אם אבל  מחיצות, יקלטוהו  שלא מנת
בפנים. וייאכל  שנפדה, לאחר  אף משם להוציאו אסור התורה, מן  טהור והוא
בפנים", וייאכל  "ייפדה הסוברים: שמאי בית של שטעמם בירושלמי , מבואר  כן
פי על  ואף ויצא", לירושלים שנכנס שני מעשר "ראינו  הבריות: יאמרו שלא
בירושלים", שנפדה שני  מעשר  "ראינו  יאמרו שמא חוששים ואין  אותו שפודים
ואין מירושלים, היוצא למעשר קול  שיש חוששים, מירושלים היציאה בענין 

בירושלים. הפדוי למעשר קול

i r i a x m e i

י ה נ ש מ ר ו א ב
ללמד משנתנו באה שנטמא, שני מעשר  בענין הקודמת במשנה שלמדנו לאחר 

נטמאו. אם דינם מה שני  מעשר  בכסף שנלקחו פירות בענין 

àîèpL éðL øNòî óñëa çe÷läמעשר בכסף שנקנו פירות – ÇÈÇÀÆÆÇÂÅÅÄÆÄÀÈ
ונטמאו, לפדותם.äãtéשני  מותר  –øáwé :øîBà äãeäé éaø ÄÈÆÇÄÀÈÅÄÈÅ

מבואר ובירושלמי  ייפדו; לא שוב שני, מעשר  ממעות ונקנו  הואיל  –

שכתוב כה):טעמו , יד , כסף (דברים  ולא ראשון כסף – הכסף" "וצרת
Bîöòשני. éðL øNòî íà äîe :äãeäé éaøì Bì eøîàÈÀÀÇÄÀÈÈÄÇÂÅÅÄÇÀ

äcôð àeä éøä ,àîèpL,הקודמת במשנה ששנינו  כמו –çe÷lä ÆÄÀÈÂÅÄÀÆÇÈÇ
äãtiL ïéã Bðéà ,àîèpL éðL øNòî óñëaקל אינו  כלום – ÀÆÆÇÂÅÅÄÆÄÀÈÅÄÆÄÈÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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Bîöò éðL øNòîa,íB÷î ÷eçøa øBäha äcôð àeä ïkL;øNòî óñëa çe÷la eøîàz,÷eçøa øBäha äcôð BðéàL §©£¥¥¦©§¤¥¦§¤©¨§¦¨Ÿ§©¨©§¤¤©£¥¤¥¦§¤©¨§¦
íB÷î? ¨
‡Èúîå øNòî óñëa Bç÷lL éáö,ìò øáwéBøBò éãé.ïBòîL éaøøîBà:äãté.àîèðå BèçLe éç Bç÷ì,äãté. §¦¤§¨§¤¤©£¥¨¥¦¨¥©§¥©¦¦§¥¦¨¤§¨©§¨§¦§¨¦¨¤

éñBé éaøøîBà:øáwé.àîèðå èeçL Bç÷ì,úBøôk àeä éøä. ©¦¥¥¦¨¥§¨¨§¦§¨£¥§¥
·ÈéðL øNòîì ïép÷ð÷ ìéàLnä,ïôbL ét ìò óà,øNòî äð÷ àG.íúñ ïëBúì óìæ–ïôb àHL ãò,äð÷ àG ©©§¦©§©¦§©£¥¥¦©©¦¤¨¨¨¨©£¥¨©§¨§¨©¤¨¨¨¨

øNòî,ïôbMî,øNòî äð÷.ïôb àHL ãò,äàîe ãçàa úBìBò;ïôbMîe,ïäL ìëa úBLc÷î.ïôb àHL ãò,íøBz ©£¥¦¤¨¨¨¨©£¥©¤¨¨§¤¨¥¨¦¤¨¨§©§§¨¤¥©¤¨¨¥

.mewn wegxaáéúëãë ,íéìùåøéì õåç øåäè àåäùë åúåà ïéãåô éðù øùòîù(ãé íéøáã)äãôð åðéà øùòî óñëá çå÷ìä ìáà .'åâå íå÷îä êîî ÷çøé éëå
:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .íå÷îá åìëàéå åìòé ãéæî àî÷ ÷øôá ìéòì ïðúã ,øåäè àåäùë íéìùåøéì õåç

`i.exer ici lr:åøåò íò.dcti xne` oerny 'xúà ïéãåô øáñ ïåòîù éáøå ,íéáìëì ïìéëàäì íéùã÷ä úà ïéãåô ïéà øáñ àî÷ àðúã ,éâìôéî÷ àäáå
:ïåòîù éáøë äëìä ïéàå .íéáìëì ïìéëàäì íéùã÷ä.dcti `nhpe ehgye ig egwløùòî óñëá íéçå÷ìä úåøéôá ìéòì âéìôãë äãåäé éáø âéìô àì àëä

øùòî äãôðù êøãë ,àîèðùë äãôðå .åîöò éðù øùòîë éåä êëìä ,äöøéù íå÷î ìëá åëéìåäì ìåëéù éôì íå÷î ÷åçéø åì ïéà éç åç÷ìã ïåéëã ,åàîèðå
:àîèðùë éðù.xawi xne` iqei iax:øùòî óñëá íéçå÷ìä úåøéôë åðéã éç åàð÷ù ô"òàã øáñå ,äãåäé 'øî éôè øéîçîã`ed ixd `nhpe hegy egwl

.zexitk:àäá åâéìôà éîð éëä ,øùòî óñëá íéçå÷ìä úåøéôá ìéòì äãåäé 'øå àî÷ àðú åâéìôéàã éëéä éëå
ai.ipy xyrnl mipwpw li`ynd:éðù øùòî íù øáë åì àø÷ù ïéé ïäá ñéðëäì åéð÷ð÷ ìéàùîù éî.otby t"r`:ïàìîù øçà äôåâîá ïäéô íúñù

.xyrn dpw `l:øùòî úùåã÷á ï÷ð÷ä ñôúð àì.mzq okezl slf:øùòî íù åì àø÷ù íãå÷ ìáè ìù ïéé ïëåúì ñéðëäù.otb `ly cråì àø÷ íà

`xephxa yexit

íäìוחומר? øîà:לחכמים יהודה רבי –àG! וחומר קל  זה אין – ÈÇÈÆ
Bîöò éðL øNòîa ízøîà íà,נפדה נטמא שאם –àeä ïkL ÄÂÇÀÆÀÇÂÅÅÄÇÀÆÅ

íB÷î ÷eçøa øBäha äcôðטהור כשהוא אפילו שני שמעשר – ÄÀÆÇÈÀÄÈ
שכתוב כמו לירושלים, חוץ אותו  כד-כה):פודים יד, ירחק (דברים  "כי

בכסף", ונתת המקום... øNòîממך  óñëa çe÷la eøîàz– ÙÀÇÈÇÀÆÆÇÂÅ
ייפדה, נטמא אם שני מעשר  בכסף הקנוי שאף לומר , אתם רוצים

?íB÷î ÷eçøa øBäha äcôð BðéàL אינו טהור , שכשהוא – ÆÅÄÀÆÇÈÀÄÈ
(מכסף  פירות "הלוקח ה): א, (לעיל ששנינו  כמו לירושלים חוץ נפדה

הקנויים  שפירות ומכאן  במקום". וייאכלו  יעלו  מזיד שני), מעשר
עצמו . שני  ממעשר פדיון לענין חמורים שני מעשר dkldבכסף oi`e

.dcedi iaxk

א י ה נ ש מ ר ו א ב

øNòî óñëa Bç÷lL éáöשניBøBò éãé ìò øáwé ,úîå– ÀÄÆÀÈÀÆÆÇÂÅÈÅÄÈÅÇÀÅ
זה  צבי  והרי  לכלבים. להאכילם הקדשים את פודים שאין  עורו, עם

לכלבים. אלא ראוי  אינו äãtéשמת :øîBà ïBòîL éaø שלדעתו – ÇÄÄÀÅÄÈÆ
לכלבים. להאכילם הקדשים את àîèðåפודים BèçLe éç Bç÷ìÀÈÇÀÈÀÄÀÈ

שחיטתו , לאחר  ונטמא הצבי את שחט –äãtéמעשר פירות כדין  – ÄÈÆ
קמא  תנא על  הקודמת במשנה החולק יהודה רבי  ואף שנטמאו ; שני 

מודה  שייקברו , וסובר שנטמאו שני  מעשר  בכסף הלקוחים בפירות
משום  בו אין  חי , וקנאו  שהואיל שייפדה, ונטמא שנשחט בצבי כאן 

שירצה, מקום לכל להוליכו שיכול  לפי המקום", ממך  ירחק "וכי
(לעיל כשנטמא הכל לדברי שנפדה עצמו, שני כמעשר  דינו  הלכך 

ט). øáwéמשנה :øîBà éñBé éaøמרבי יותר  מחמיר  שהוא – ÇÄÅÅÄÈÅ
בכסף  הלקוחים כפירות דינו חי  שלקחו פי על שאף וסובר, יהודה

שני. àîèðåמעשר èeçL Bç÷ìצבי שני מעשר בכסף קנה – ÀÈÈÀÄÀÈ
ונטמא, úBøôkשחוט àeä éøäשני מעשר  בכסף הלקוחים – ÂÅÀÅ

בפירות, הקודמת במשנה יהודה ורבי קמא תנא שנחלקו וכשם שנטמאו,

ייקב  יהודה רבי  ולדעת ייפדה, קמא תנא שלדעת בזה, גם נחלקו  ר.כך

ביאור על  מקשים יש אבל  מברטנורא, והרב הרמב"ם פי על  משנתנו בארנו 
זה פירוש לפי המחלוקת dpey`x")טעמי dpyn" ;xbi` `aiwr iax zetqez oiir),

הירושלמי: פי על הר"ש של כפירושו  הם ומפרשים
exer ici lr xawi ,zne xyrn sqka egwly iavמעשר בקדושת ונתקדש הואיל –

העמדה  טעון  הוא הרי לפדותו  באים שאם הבית, בדק כקדשי עשוהו שני,
יאֿיב): כז, (ויקרא מום בה שנפל  קדשים בהמת בפדיון שכתוב כמו  והערכה,

"cinrde, הכהן לפני  הבהמה פודים jixrdeאת אין  שמת וכיון  אותה", הכהן
עורו. עם ייקבר  הלכך  אותו , ולהעריך  להעמידו  אפשר  שאי לפי iaxאותו ,

dcti xne` oernyקדשי שרק ב), יד, בכורות (בבלי  לשיטתו הוא שהולך  –
העמדה  טעונים אינם הבית בדק קדשי  אבל והערכה, העמדה טעונים מזבח

dctiוהערכה. ,`nhpe ehgye ig egwlידי על לאכילה והוכשר שהואיל  –
ייפדה, הלכך  שנטמאו, שני מעשר  בכסף הלקוחים כפירות דינו השחיטה

הקודמת. במשנה קמא תנא xawiכדעת :xne` iqei iaxדינו ששחטו שאף –
zexitkכמת. `ed ixd ,`nhpe hegy egwl;שנטמאו שני מעשר  בכסף הלקוחים –

כפירות. שדינו  בזה מודה יוסי רבי  ואף

i y i n g m e i
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éðL øNòîì ïép÷ð÷ ìéàLnäמעשר של יין  לו שהיה מי  שני,– ÇÇÀÄÇÀÇÄÀÇÂÅÅÄ
היין , את בהם והכניס מעשר, לאותו  קנקנין  ïôbLוהשאיל ét ìò óàÇÇÄÆÈÈ

ל במגופה שסתמם שמילאם,– øNòîאחר äð÷ àG,הקנקנים את – ÈÈÇÂÅ
מעשר . קדושת עליהם חלה שלא íúñכלומר  ïëBúì óìæ אם – ÈÇÀÈÀÈ

במפורש, אמר ולא קנקנים, לתוך  הגת מן שני  מעשר  של  היין  את הוציא
בתורת הקנקנים את נותן dl`y,ïôbשהוא àHL ãò שלא זמן  כל  – ÇÆÈÈ

במגופה, הקנקנים את øNòîסתם äð÷ àG שעדיין הקנקנים, את – ÈÈÇÂÅ
שני, מעשר  בקדושת עמו  להיתפס היין לגבי בטלו  ולא הם, שלו

ïôbMî,במגופה משסתמם אבל  –øNòî äð÷ קדושת חלה – ÄÆÈÈÈÈÇÂÅ
למכרם  וחייב למעשר , נתנם שגפן שכיון הקנקנים, על  אף מעשר

שני. מעשר בתורת לאכול שראוי  מה בדמיהם ולאכול  jkבירושלים
.epzpynl m"anxd ly eyexita x`eanפי (על  מפרשים אחרים אבל 

mzqהירושלמי): okezl slf,טבל של יין הקנקנים לתוך  נתן אם –cr
otb `ly,במגופה שסתמם קודם שני מעשר  שם שבתוכם ליין  קרא אם –

xyrn dpw `l,המעשר בקדושת היין  עם נתפסו  שלא הקנקנים, את –
otbynשני מעשר שם קרא במגופה הקנקנים את משסתם אם אבל  –

שבתוכם, xyrnליין dpw בקדושת נתפסו הקנקנים שאף הקנקנים, את –
כסף על  לחללו  בא אם היין, כמו חילול  טעונים והם (ר"ש ;מעשר,

תורה"ברטנורא). ב"משנה כך כותב הרמב"ם ח ,ואף שני  מעשר (הל'

`zה ): mzq `ly cr xyrn edyre my `xw m` :mzq ekezl oiid qpk"
t mzqyn m`e ;mipwpwd z` xyrn dpw `l ,mditedyre my `xw odi

."owpwd z` xyrn dpw ,xyrnäàîe ãçàa úBìBò ,ïôb àHL ãòÇÆÈÈÀÆÈÅÈ
קנקן  נתערב שאם תרומה, בענין גם ללמד אגב, דרך  באה, משנתנו –

סתומים  היו  לא הקנקנים אם חולין, של קנקנים במאה תרומה של  יין
חולין  מאה שיש  וכיון  יחד, מעורב היין כל כאילו  זה הרי  במגופה,

שהיא  בחולין שנתערבה תרומה כדין בטלה, התרומה התרומה, כנגד 
חולין; והשאר  לכהן אחד קנקן  ונותן  ז), ד , (תרומות ומאה באחד  בטלה

izdw - zex`ean zeipyn



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קצה i dpyn iyily wxt ipy xyrn zkqn

ìç ïäéúBbâå.ìçìå Lãwì úBçeúôe ìBçáe Lãwa úBéeða,Lãwìå Lãwä ãâðkî ïäéúBbâå ïëBz–Lã÷,ãâðkî §©¥¤Ÿ§©Ÿ¤©§©Ÿ¤§©Ÿ¨§©¥¤¦§¤¤©Ÿ¤§©Ÿ¤Ÿ¤¦§¤¤
ìçìå ìçä–ìç. ©Ÿ§©ŸŸ

Ëàîèðå íéìLeøéì ñðëpL éðL øNòî,äàîhä ãìåa àîèpL ïéa äàîhä áàa àîèpL ïéa,õeça ïéa íéðôa ïéa ©£¥¥¦¤¦§©¦¨©¦§¦§¨¥¤¦§¨§©©ª§¨¥¤¦§¨¦§©©ª§¨¥¦§¦¥©
–éànL úéaíéøîBà:íéðôa ìkä ìëàéå äãté,õeça äàîhä áàa àîèpMî õeç;úéáeìläíéøîBà:ìkä ¥©©§¦¦¨¤§¥¨¥©Ÿ¦§¦¦¤¦§¨§©©ª§¨©¥¦¥§¦©Ÿ

õeça ìëàéå äãté,íéðôa äàîhä ãìåa àîèpMî õeç. ¦¨¤§¥¨¥©¦¤¦§¨¦§©©ª§¨¦§¦
ÈàîèpL éðL øNòî óñëa çe÷lä,äãté.äãeäé éaøøîBà:øáwé.Bì eøîàäãeäé éaøì:éðL øNòî íà äîe ©¨©§¤¤©£¥¥¦¤¦§¨¦¨¤©¦§¨¥¦¨¥¨§§©¦§¨¨¦©£¥¥¦

àîèpL Bîöò,äcôð àeä éøä;àîèpL éðL øNòî óñëa çe÷lä,äãtiL ïéã Bðéà?íäì øîà:ízøîà íà !àG ©§¤¦§¨£¥¦§¤©¨©§¤¤©£¥¥¦¤¦§¨¥¦¤¦¨¤¨©¨¤¦£©§¤

h.d`nehd a`a:ïäá àöåéëå äìéáðå õøù.d`nehd cleaàîè àåäù äàîåèä áàá òâðù äàîåèä ãìå åàì ïéúéðúîá ïðúã äàîåèä ãìå éàä
:ïé÷ùîá åàîèðù íéìëá òâðù ïåâë ,ïðáøã äàîåèä ãìåá àìà ,àúééøåàãî.dctiáéúëã ,íéìùåøéá åìéôà åúåà ïéãåô àîèðù éðù øùòîã(ãé íéøáã)éë

áéúëãë äìéëà àìà úàù ïéàå ,åúàù ìëåú àì(âî úéùàøá)à åéðô úàî úåàùî àùéå:íäéì.mipta lkd lk`ieñðëðù éðù øùòî åðéàø åøîàé àìù
:éåãôì ìå÷ ïéàù ,íéìùåøéá äãôðù éðù øùòî åðéàø åøîàé àîù åúåà íéãåôùë ùåçì ïéà ìáà .àöåéä øùòîì ìå÷ ùéù éðôî ,àöéå íéìùåøéìueg

.uega d`nehd a`a `nhpyn:åúèìå÷ äöéçîä ïéà àîè àåäùë ñðëðù ïåéëù.mipta d`nehd clea `nhpyn uegõåçá äàîåèä ãìåá àîèð ìáà
íà ìáà ,úåöéçî åäåèì÷é àìù úðî ìò åñéðëäù ïåâë äì é÷åî éîìùåøéáå .õåçá ìëàé ,àåä øåäè äøåúä ïîå ,àîèð íäéøáã ìù äàîåèä ãìåáù ô"òà

:íéðôá ìëàé àúééøåàã øåäè àåä éøäå ñðëðå ìéàåä ,äðúä àì
i.ipy xyrn sqka gewld:éðù øùòî éîãî åð÷ðù úåøéô.xawi:äãôé àì áåù éðù øùòî úåòîî úåøéô äð÷å åúåöî äøîâðå ìéàåäxedh dctp oky

`xephxa yexit

א ) כגון פו , העזרה, לקרקע שוות שגגותיהן  בלשכות שהמדובר  מבואר 
לקרקע  שוות גגותיהן  אין אם אבל  ההר . בשיפוע הלשכה שהיתה

נתקדשו . לא ועליות שגגות לן קיימא הרי ìçaהעזרה, úBéeðaÀÇÙ
Lãwì úBçeúôe לשכות במקדש  אמנם היו  שלא אמרו , בתוספתא – ÀÇÙÆ

בנויות  כך , אותן  עושין היו  שאם ללמד, באה שמשנתנו אלא כאלו,
לעזרה, ופתוחות הבית, בהר  ÷Lãבחול , ïëBz שבארנו מהטעם – ÈÙÆ

הפתח, אחר  שהולכים ìçלעיל, ïäéúBbâå לקרקע שווה שהגג אף – ÀÇÅÆÙ
כחול . דינו בחול , בנוי הוא אם ìBçáeהעזרה, Lãwa úBéeðaÀÇÙÆÇ

ìçìå Lãwì úBçeúôe המוקד שבבית הלשכות כגון  (תוספתא ),– ÀÇÙÆÀÇÙ
פתחים, שני להן  והיו  בחול , ומקצתן בקודש בנויות מקצתן  שהיו

לחול, ואחד  לקודש  Lãwìå,אחד  Lãwä ãâðkî ïäéúBbâå ïëBzÈÀÇÅÆÄÀÆÆÇÙÆÀÇÙÆ
Lã÷,העזרה תחום כנגד שהוא חלק אותו  גגותיהן, ובין תוכן  בין  – ÙÆ

קודש , הוא ìçהרי  ,ìçìå ìçä ãâðkîכנגד שאינו והחלק – ÄÀÆÆÇÙÀÇÙÙ
חול. הוא הרי העזרה תחום

ט ה נ ש מ ר ו א ב

לירושלים, מחוץ שהם זמן  כל  אלא שני מעשר פירות פודים שאין  למדנו, כבר 
שנטמא, שני מעשר ברם, שם. לאכלם וצריכים לפדותם, אסור  בירושלים אבל 
"כי כד ): יד, (דברים שנאמר  ממה זה למדים שכן  בירושלים, אפילו  לפדותו מותר 
"וישא  לד): מג, (בראשית שנאמר אכילה, אלא "שאת" ואין שאתו ", תוכל לא
תוכל לא שאם ללמד , הכתוב שבא כלומר ב), לו, (פסחים פניו " מאת משאת

בז והרבותא אותו ; תפדה בכסף", "ונתת אז הטומאה, מפני בירושלים לאכלו  שגם ה,
וכבר  טהור . שני  מעשר אפילו לפדות מותר  הרי  לירושלים חוץ שאילו  פודים,
המת  טומאת בטומאה. דרגות שיש  ב), ח, ברכות המשנה לבאור  (בהקדמה בארנו 
בין נגיעה, ידי  על  כגון  המת, מחמת המיטמא וכל  הטומאה", אבות "אבי  נקראת

נקרא כלים, בין d`nehd".אדם a`"– ומצורע זב נידה, נבלה, מת, שרץ כן כמו
d`nehd zea` נעשה הטומאה באב הנוגע א-ב). א, כלים במסכת (כמבואר  הם

,"d`nehl oey`x"גם נקרא d`nehd";והוא cle" ומשקים אוכלים אלא מטמא ואינו 
שני ואין לטומאה". "שני  נעשה זה הרי  לטומאה, בראשון אוכל  נגע ואם בלבד,
בשני אפילו שנגעו  משקים ברם, וקודש . תרומה אלא חולין מטמא לטומאה

נעשים שיהיו חכמים עליהם גזרו  d`nehl"לטומאה, oey`x" פרה במסכת (כמבואר
אם  הטומאה, בולד  או  הטומאה באב שנטמא שני  במעשר דנה משנתנו – ז). ח,
ה), (משנה לעיל שנינו שהרי  מירושלים, להוציאו  מותר אותו , שפודים לאחר 

יוצאים. ואינם לירושלים נכנסים שני  מעשר  שפירות

áàa àîèpL ïéa ,àîèðå íéìLeøéì ñðëpL éðL øNòîÇÂÅÅÄÆÄÀÇÄÈÇÄÀÄÀÈÅÆÄÀÈÀÇ
äàîhä,לטומאה ראשון  ונעשה –äàîhä ãìåa àîèpL ïéa ÇËÀÈÅÆÄÀÈÄÀÇÇËÀÈ

למשנתנו), (בהקדמה לעיל שבארנו כמו  לטומאה, שני  ונעשה –ïéaÅ
íéðôa,בירושלים שנטמא בין  –õeça ïéa מחוץ שנטמא בין – ÄÀÄÅÇ

בפנים, והכניסוהו  äãtéלירושלים :íéøîBà éànL úéaשמעשר – ÅÇÇÀÄÄÈÆ

לעיל , שבארנו כמו בירושלים, אפילו נפדה שנטמא ìkäשני ìëàéåÀÅÈÅÇÙ
íéðôaעל שאף ואוכלים – לירושלים, חוץ להוציאו  אסור שנפדה פי  ÄÀÄ

בפנים, õeçaאותו äàîhä áàa àîèpMî õeç נטמא שאם – ÄÆÄÀÈÀÇÇËÀÈÇ
טמא  כשהוא לירושלים ונכנס הואיל לירושלים, חוץ הטומאה באב

מותר שנפדה לאחר  ולכן  העיר, מחיצות קלטוהו לא חמורה, טומאה
בחוץ. ולאכלו  ìëàéåלהוציאו äãté ìkä :íéøîBà ìlä úéáeÅÄÅÀÄÇÙÄÈÆÀÅÈÅ

õeça אם וכן  בחוץ, ובין  בפנים בין  הטומאה, באב שנטמא כל – Ç
שנפדה  ולאחר אותו, פודים בפנים, ונכנס בחוץ הטומאה בולד  נטמא

לירושלים, חוץ ולאכלו להוציאו ãìåaמותר  àîèpMî õeçÄÆÄÀÈÄÀÇ
íéðôa äàîhä הטומאה בולד  ונטמא טהור  כשהוא נכנס שאם – ÇËÀÈÄÀÄ

ואסור בירושלים, ואוכלו  פודהו קלה, טומאה שהיא בירושלים,
מחיצות. שקלטוהו משם, להוציאו

התורה, מן  הטומאה ולד  אינו שבמשנתנו  הטומאה" ש"ולד מבארים, בירושלמי 
במשקים שנגעו  בכלים שנגע כגון מדרבנן , הטומאה ולד ויש (xephxa`)אלא .

התורה  מן  מטמא אינו לטומאה, ראשון  נעשה משקה או אוכל  שאם מפרשים,
ראשונה"). "משנה (רמב"ם; שבמשנתנו  הטומאה" "ולד והיינו מדרבנן , אלא
חוץ  בחוץ וייאכל  ייפדה "הכל הלל: בית שסוברים שמה שם, מסיקים ומכאן 
ונכנס  בחוץ, הטומאה בולד נטמא אם אבל בפנים", הטומאה בולד משנטמא
על שהכניסו כגון  דווקא היינו  לירושלים, חוץ ולאכלו להוציאו מותר בפנים,
לירושלים  ונכנס הואיל  כך, התנה לא אם אבל  מחיצות, יקלטוהו  שלא מנת
בפנים. וייאכל  שנפדה, לאחר  אף משם להוציאו אסור התורה, מן  טהור והוא
בפנים", וייאכל  "ייפדה הסוברים: שמאי בית של שטעמם בירושלמי , מבואר  כן
פי על  ואף ויצא", לירושלים שנכנס שני מעשר "ראינו  הבריות: יאמרו שלא
בירושלים", שנפדה שני  מעשר  "ראינו  יאמרו שמא חוששים ואין  אותו שפודים
ואין מירושלים, היוצא למעשר קול  שיש חוששים, מירושלים היציאה בענין 

בירושלים. הפדוי למעשר קול

i r i a x m e i

י ה נ ש מ ר ו א ב
ללמד משנתנו באה שנטמא, שני מעשר  בענין הקודמת במשנה שלמדנו לאחר 

נטמאו. אם דינם מה שני  מעשר  בכסף שנלקחו פירות בענין 

àîèpL éðL øNòî óñëa çe÷läמעשר בכסף שנקנו פירות – ÇÈÇÀÆÆÇÂÅÅÄÆÄÀÈ
ונטמאו, לפדותם.äãtéשני  מותר  –øáwé :øîBà äãeäé éaø ÄÈÆÇÄÀÈÅÄÈÅ

מבואר ובירושלמי  ייפדו; לא שוב שני, מעשר  ממעות ונקנו  הואיל  –

שכתוב כה):טעמו , יד , כסף (דברים  ולא ראשון כסף – הכסף" "וצרת
Bîöòשני. éðL øNòî íà äîe :äãeäé éaøì Bì eøîàÈÀÀÇÄÀÈÈÄÇÂÅÅÄÇÀ

äcôð àeä éøä ,àîèpL,הקודמת במשנה ששנינו  כמו –çe÷lä ÆÄÀÈÂÅÄÀÆÇÈÇ
äãtiL ïéã Bðéà ,àîèpL éðL øNòî óñëaקל אינו  כלום – ÀÆÆÇÂÅÅÄÆÄÀÈÅÄÆÄÈÆ

izdw - zex`ean zeipyn

ai dpyn iyily wxt ipy xyrn zkqn

Bîöò éðL øNòîa,íB÷î ÷eçøa øBäha äcôð àeä ïkL;øNòî óñëa çe÷la eøîàz,÷eçøa øBäha äcôð BðéàL §©£¥¥¦©§¤¥¦§¤©¨§¦¨Ÿ§©¨©§¤¤©£¥¤¥¦§¤©¨§¦
íB÷î? ¨
‡Èúîå øNòî óñëa Bç÷lL éáö,ìò øáwéBøBò éãé.ïBòîL éaøøîBà:äãté.àîèðå BèçLe éç Bç÷ì,äãté. §¦¤§¨§¤¤©£¥¨¥¦¨¥©§¥©¦¦§¥¦¨¤§¨©§¨§¦§¨¦¨¤

éñBé éaøøîBà:øáwé.àîèðå èeçL Bç÷ì,úBøôk àeä éøä. ©¦¥¥¦¨¥§¨¨§¦§¨£¥§¥
·ÈéðL øNòîì ïép÷ð÷ ìéàLnä,ïôbL ét ìò óà,øNòî äð÷ àG.íúñ ïëBúì óìæ–ïôb àHL ãò,äð÷ àG ©©§¦©§©¦§©£¥¥¦©©¦¤¨¨¨¨©£¥¨©§¨§¨©¤¨¨¨¨

øNòî,ïôbMî,øNòî äð÷.ïôb àHL ãò,äàîe ãçàa úBìBò;ïôbMîe,ïäL ìëa úBLc÷î.ïôb àHL ãò,íøBz ©£¥¦¤¨¨¨¨©£¥©¤¨¨§¤¨¥¨¦¤¨¨§©§§¨¤¥©¤¨¨¥

.mewn wegxaáéúëãë ,íéìùåøéì õåç øåäè àåäùë åúåà ïéãåô éðù øùòîù(ãé íéøáã)äãôð åðéà øùòî óñëá çå÷ìä ìáà .'åâå íå÷îä êîî ÷çøé éëå
:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .íå÷îá åìëàéå åìòé ãéæî àî÷ ÷øôá ìéòì ïðúã ,øåäè àåäùë íéìùåøéì õåç

`i.exer ici lr:åøåò íò.dcti xne` oerny 'xúà ïéãåô øáñ ïåòîù éáøå ,íéáìëì ïìéëàäì íéùã÷ä úà ïéãåô ïéà øáñ àî÷ àðúã ,éâìôéî÷ àäáå
:ïåòîù éáøë äëìä ïéàå .íéáìëì ïìéëàäì íéùã÷ä.dcti `nhpe ehgye ig egwløùòî óñëá íéçå÷ìä úåøéôá ìéòì âéìôãë äãåäé éáø âéìô àì àëä

øùòî äãôðù êøãë ,àîèðùë äãôðå .åîöò éðù øùòîë éåä êëìä ,äöøéù íå÷î ìëá åëéìåäì ìåëéù éôì íå÷î ÷åçéø åì ïéà éç åç÷ìã ïåéëã ,åàîèðå
:àîèðùë éðù.xawi xne` iqei iax:øùòî óñëá íéçå÷ìä úåøéôë åðéã éç åàð÷ù ô"òàã øáñå ,äãåäé 'øî éôè øéîçîã`ed ixd `nhpe hegy egwl

.zexitk:àäá åâéìôà éîð éëä ,øùòî óñëá íéçå÷ìä úåøéôá ìéòì äãåäé 'øå àî÷ àðú åâéìôéàã éëéä éëå
ai.ipy xyrnl mipwpw li`ynd:éðù øùòî íù øáë åì àø÷ù ïéé ïäá ñéðëäì åéð÷ð÷ ìéàùîù éî.otby t"r`:ïàìîù øçà äôåâîá ïäéô íúñù

.xyrn dpw `l:øùòî úùåã÷á ï÷ð÷ä ñôúð àì.mzq okezl slf:øùòî íù åì àø÷ù íãå÷ ìáè ìù ïéé ïëåúì ñéðëäù.otb `ly cråì àø÷ íà

`xephxa yexit

íäìוחומר? øîà:לחכמים יהודה רבי –àG! וחומר קל  זה אין – ÈÇÈÆ
Bîöò éðL øNòîa ízøîà íà,נפדה נטמא שאם –àeä ïkL ÄÂÇÀÆÀÇÂÅÅÄÇÀÆÅ

íB÷î ÷eçøa øBäha äcôðטהור כשהוא אפילו שני שמעשר – ÄÀÆÇÈÀÄÈ
שכתוב כמו לירושלים, חוץ אותו  כד-כה):פודים יד, ירחק (דברים  "כי

בכסף", ונתת המקום... øNòîממך  óñëa çe÷la eøîàz– ÙÀÇÈÇÀÆÆÇÂÅ
ייפדה, נטמא אם שני מעשר  בכסף הקנוי שאף לומר , אתם רוצים

?íB÷î ÷eçøa øBäha äcôð BðéàL אינו טהור , שכשהוא – ÆÅÄÀÆÇÈÀÄÈ
(מכסף  פירות "הלוקח ה): א, (לעיל ששנינו  כמו לירושלים חוץ נפדה

הקנויים  שפירות ומכאן  במקום". וייאכלו  יעלו  מזיד שני), מעשר
עצמו . שני  ממעשר פדיון לענין חמורים שני מעשר dkldבכסף oi`e

.dcedi iaxk

א י ה נ ש מ ר ו א ב

øNòî óñëa Bç÷lL éáöשניBøBò éãé ìò øáwé ,úîå– ÀÄÆÀÈÀÆÆÇÂÅÈÅÄÈÅÇÀÅ
זה  צבי  והרי  לכלבים. להאכילם הקדשים את פודים שאין  עורו, עם

לכלבים. אלא ראוי  אינו äãtéשמת :øîBà ïBòîL éaø שלדעתו – ÇÄÄÀÅÄÈÆ
לכלבים. להאכילם הקדשים את àîèðåפודים BèçLe éç Bç÷ìÀÈÇÀÈÀÄÀÈ

שחיטתו , לאחר  ונטמא הצבי את שחט –äãtéמעשר פירות כדין  – ÄÈÆ
קמא  תנא על  הקודמת במשנה החולק יהודה רבי  ואף שנטמאו ; שני 

מודה  שייקברו , וסובר שנטמאו שני  מעשר  בכסף הלקוחים בפירות
משום  בו אין  חי , וקנאו  שהואיל שייפדה, ונטמא שנשחט בצבי כאן 

שירצה, מקום לכל להוליכו שיכול  לפי המקום", ממך  ירחק "וכי
(לעיל כשנטמא הכל לדברי שנפדה עצמו, שני כמעשר  דינו  הלכך 

ט). øáwéמשנה :øîBà éñBé éaøמרבי יותר  מחמיר  שהוא – ÇÄÅÅÄÈÅ
בכסף  הלקוחים כפירות דינו חי  שלקחו פי על שאף וסובר, יהודה

שני. àîèðåמעשר èeçL Bç÷ìצבי שני מעשר בכסף קנה – ÀÈÈÀÄÀÈ
ונטמא, úBøôkשחוט àeä éøäשני מעשר  בכסף הלקוחים – ÂÅÀÅ

בפירות, הקודמת במשנה יהודה ורבי קמא תנא שנחלקו וכשם שנטמאו,

ייקב  יהודה רבי  ולדעת ייפדה, קמא תנא שלדעת בזה, גם נחלקו  ר.כך

ביאור על  מקשים יש אבל  מברטנורא, והרב הרמב"ם פי על  משנתנו בארנו 
זה פירוש לפי המחלוקת dpey`x")טעמי dpyn" ;xbi` `aiwr iax zetqez oiir),

הירושלמי: פי על הר"ש של כפירושו  הם ומפרשים
exer ici lr xawi ,zne xyrn sqka egwly iavמעשר בקדושת ונתקדש הואיל –

העמדה  טעון  הוא הרי לפדותו  באים שאם הבית, בדק כקדשי עשוהו שני,
יאֿיב): כז, (ויקרא מום בה שנפל  קדשים בהמת בפדיון שכתוב כמו  והערכה,

"cinrde, הכהן לפני  הבהמה פודים jixrdeאת אין  שמת וכיון  אותה", הכהן
עורו. עם ייקבר  הלכך  אותו , ולהעריך  להעמידו  אפשר  שאי לפי iaxאותו ,

dcti xne` oernyקדשי שרק ב), יד, בכורות (בבלי  לשיטתו הוא שהולך  –
העמדה  טעונים אינם הבית בדק קדשי  אבל והערכה, העמדה טעונים מזבח

dctiוהערכה. ,`nhpe ehgye ig egwlידי על לאכילה והוכשר שהואיל  –
ייפדה, הלכך  שנטמאו, שני מעשר  בכסף הלקוחים כפירות דינו השחיטה

הקודמת. במשנה קמא תנא xawiכדעת :xne` iqei iaxדינו ששחטו שאף –
zexitkכמת. `ed ixd ,`nhpe hegy egwl;שנטמאו שני מעשר  בכסף הלקוחים –

כפירות. שדינו  בזה מודה יוסי רבי  ואף

i y i n g m e i

ב י ה נ ש מ ר ו א ב

éðL øNòîì ïép÷ð÷ ìéàLnäמעשר של יין  לו שהיה מי  שני,– ÇÇÀÄÇÀÇÄÀÇÂÅÅÄ
היין , את בהם והכניס מעשר, לאותו  קנקנין  ïôbLוהשאיל ét ìò óàÇÇÄÆÈÈ

ל במגופה שסתמם שמילאם,– øNòîאחר äð÷ àG,הקנקנים את – ÈÈÇÂÅ
מעשר . קדושת עליהם חלה שלא íúñכלומר  ïëBúì óìæ אם – ÈÇÀÈÀÈ

במפורש, אמר ולא קנקנים, לתוך  הגת מן שני  מעשר  של  היין  את הוציא
בתורת הקנקנים את נותן dl`y,ïôbשהוא àHL ãò שלא זמן  כל  – ÇÆÈÈ

במגופה, הקנקנים את øNòîסתם äð÷ àG שעדיין הקנקנים, את – ÈÈÇÂÅ
שני, מעשר  בקדושת עמו  להיתפס היין לגבי בטלו  ולא הם, שלו

ïôbMî,במגופה משסתמם אבל  –øNòî äð÷ קדושת חלה – ÄÆÈÈÈÈÇÂÅ
למכרם  וחייב למעשר , נתנם שגפן שכיון הקנקנים, על  אף מעשר

שני. מעשר בתורת לאכול שראוי  מה בדמיהם ולאכול  jkבירושלים
.epzpynl m"anxd ly eyexita x`eanפי (על  מפרשים אחרים אבל 

mzqהירושלמי): okezl slf,טבל של יין הקנקנים לתוך  נתן אם –cr
otb `ly,במגופה שסתמם קודם שני מעשר  שם שבתוכם ליין  קרא אם –

xyrn dpw `l,המעשר בקדושת היין  עם נתפסו  שלא הקנקנים, את –
otbynשני מעשר שם קרא במגופה הקנקנים את משסתם אם אבל  –

שבתוכם, xyrnליין dpw בקדושת נתפסו הקנקנים שאף הקנקנים, את –
כסף על  לחללו  בא אם היין, כמו חילול  טעונים והם (ר"ש ;מעשר,

תורה"ברטנורא). ב"משנה כך כותב הרמב"ם ח ,ואף שני  מעשר (הל'

`zה ): mzq `ly cr xyrn edyre my `xw m` :mzq ekezl oiid qpk"
t mzqyn m`e ;mipwpwd z` xyrn dpw `l ,mditedyre my `xw odi

."owpwd z` xyrn dpw ,xyrnäàîe ãçàa úBìBò ,ïôb àHL ãòÇÆÈÈÀÆÈÅÈ
קנקן  נתערב שאם תרומה, בענין גם ללמד אגב, דרך  באה, משנתנו –

סתומים  היו  לא הקנקנים אם חולין, של קנקנים במאה תרומה של  יין
חולין  מאה שיש  וכיון  יחד, מעורב היין כל כאילו  זה הרי  במגופה,

שהיא  בחולין שנתערבה תרומה כדין בטלה, התרומה התרומה, כנגד 
חולין; והשאר  לכהן אחד קנקן  ונותן  ז), ד , (תרומות ומאה באחד  בטלה

izdw - zex`ean zeipyn



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

biקצו dpyn iyily wxt ipy xyrn zkqn

ìkä ìò úçàî;ïôbMîe,úçàå úçà ìkî íøBz. ¥©©©©Ÿ¦¤¨¨¥¦¨©©§©©
‚ÈéànL úéaíéøîBà:úbì äøòîe çzôî;ìlä úéáeíéøîBà:éøö Bðéàå çzôîúBøòì C.íéøác änaíéøeîà? ¥©©§¦§©¥©§¨¤©©¥¦¥§¦§©¥©§¥¨¦§¨©¤§¨¦£¦

úBîeúñ øënì ïkøcL íB÷îa;úBçeút øënì ïkøcL íB÷îa ìáà,ïélçì ï÷ð÷ àöé àG.øéîçäì äöø íà ìáà ¦§¤©§¨¦¨¥§£¨¦§¤©§¨¦¨¥§¨¨©§©§ª¦£¨¦¨¨§©§¦
äcîa øBkîì Bîöò ìò–ïélçì ï÷ð÷ àöé.ïBòîL éaøøîBà:Bøáçì øîBàä óà:Cì øëBî éðà Bæ úéáç,õeç ©©§¦§§¦¨¨¨©§©§ª¦©¦¦§¥©¨¥©£¥¨¦£¦¥¨

íép÷ðwî–ïélçì ï÷ð÷ àöé. ¦©§©¦¨¨©§©§ª¦

:äôåâîá ïîúñù íãå÷ øùòî íù.otbyn m`:øùòî íù àø÷ äôåâîá ïîúñù øçàì íà.xyrn dpwåîë ìåìç ïåòèå ,øùòî úùåã÷á ï÷ð÷ä ñôúð
:óñëä ìò åììçì àá íà ,ïééä.d`ne cg`a zeler,äôåâîá íåúñ ïäéô äéä àìå ,ïéìåç ìù íéð÷ð÷ äàîá äîåøú ìù ï÷ð÷ áøòúð íà ,éøééà äîåøú ìùá

:ïéìåçá äáøòúðù äîåøú ïéãë äàîå ãçàá úåìåòå ,åæá åæ úåáøåòî ïìåë åìéàë åäì ïðéáùç.ody lka zeycwn otbyn,úåìåò ïðéà óìàá ãçà åìéôàå
:íéîã àìá ïäëä äìèåðù ïäáù úçàî õåç ,äîåøú éîãá ïäëì ïìåë åøëîéå.lkd lr zg`n mxez otb `ly cr:ó÷åî áéùçã

bi.zbl dxrne gztn:úâì ïúåøòì êéøö ,ïôâù øçà ìëä ìò úçàî íåøúì àá íà.zexrl jixv epi`e:àø÷éòîãë äçéúôá åäì éâñã.`"caíàã
:íéð÷ð÷ä úà øùòî äð÷ ,íù àø÷ ïôâù øçàì.zenezq xeknl okxcy mewnaêëìä ,÷"ôá ìéòì ïðúãë ïééì äìôè ï÷ð÷ä íéìùåøéá àðåâ éàä éëáã

:øùòî äð÷ éîð ïéìåáâá.oilegl owpwd `vi `l zegezt xeknl okxcy mewna la`:øùòî äð÷ àì éîð [ïéìåáâá] êëìä ,íéìùåøéádvx m` la`
.dcna xeknl envr lr xingdløëåî éðà äãîá ïéé êëå êë øîàå åîöò ìò ÷ã÷ãì äöø øåëîì øëåîä àáùëå ,íéìùåøéá éðù øùòî úåòîî ïéé äðå÷ä

:úåòî êëå êëá êì.oilegl owpw `viïðéñøâ éëä :úåîåúñ íéð÷ð÷ä åìéôàåowpw `vi dpwpwn ueg jl xken ip` df oii exagl xne`d s` xne` y"x
.oileglïééä ìëì øùòî íù àø÷ù à÷åã ù"ø ïðéòîùàå .øùòî äð÷ øùòî íù àø÷ ïôâùî íàã ìéòì àðúã àäà éà÷ ù"øã äì ùøôî éîìùåøéáå

äöåø éðàù ï÷ð÷ä ïî õåç êì øëåî éðà äæ ïéé åì øîà ,úéòéáø åúåà åøáçì ãåãîì àáùëù ô"òà ,úéòéáøî õåç øùòî ïééä ìë øîà íà ìáà ,ï÷ð÷áù
:øùòî äð÷ àìå ïéìåçì ï÷ð÷ àöéå ,øùòîì äìôè ï÷ð÷ä úéùòð àì ä"ôà ,äëåúáù øùòî ìéáùá øééùì

`xephxa yexit

ïôbMîeשל יין  קנקן נתערב אם אבל  חולין – של יין בקנקני  תרומה ÄÆÈÈ
במגופה, שסתמם ïäLלאחר ìëa úBLc÷î קנקן נתערב אפילו – ÀÇÀÀÈÆÅ

כלומר מדומע, הכל  נעשה חולין , של קנקנים באלף תרומה של  אחד 

דבר סתום שקנקן לפי לזרים, ואסורים כתרומה, דינם הקנקנים שכל 
מקנקן  חוץ תרומה, בדמי לכהן כולם ויימכרו  בטל, ואינו  הוא חשוב

זו  בבא שאף משמע הירושלמי לפי  בחינם. לכהן לתת שצריך  אחד 
ברישא שבארנו  כמו  לפרש הר"ש ):יש  otbאם(לפי `ly cr שם קרא

הן הרי  שבקנקנים, היין  על  d`ne,תרומה cg`a zelerואםotbyn
תרומה, שם ody.קרא lka zeycwnúçàî íøBz ,ïôb àHL ãòÇÆÈÈÅÅÇÇ

ìkä ìò שסתמם קודם שבקנקנים מהיין  תרומה להפריש  הבא – ÇÇÙ
הקנקנים, שבשאר היין  כל על אחד מקנקן  לתרום הוא יכול במגופה,

הוא, מעורב היין  כל וכאילו כאחד  חשובים –ïôbMîeשכולם ÄÆÈÈ
במגופה, הקנקנים את àåמשסתם úçà ìkî íøBzúçמכל – ÅÄÈÇÇÀÇÇ

יכול ואינו  עצמו, בפני כדבר חשוב קנקן  שכל לחוד, וקנקן קנקן 
ואין  המוקף, מן  שלא כתורם שזה הקנקנים, שאר על מאחד לתרום

(חלה  לטבל  והקרוב הסמוך מן היינו המוקף, מן אלא תרומה מפרישים
אמורים  דברים במה מסיקים: בירושלמי – א). ב, תרומות ועיין  ט; א,

?("otbyn"l "otb `ly cr" oia milicany) שאין (לפי יין של בקנקנים

שלא  עד  בין  חומץ, בשל  אבל הסתום), קנקנו אגב אלא משתמר היין
ותורם  ומאה, באחד  ועולין  הקנקן , את מעשר קנה לא משגפן, בין גפן

בתוספתא מובא וכן  הכל. על יח ),מאחד ב, שני מוסיפים (מעשר  ושם
חומץ. כשל דינם אלה שאף דבש", ושל שמן  ושל ציר "בשל גם
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úbì äøòîe çzôî :íéøîBà éànL úéa יין למוכר הבא – ÅÇÇÀÄÀÇÅÇÀÈÆÇÇ
שהוא  היין קנקני  אם שני, מעשר בכסף יין  ממנו וקונה בירושלים
בקדושת  הקנקן  יתקדש  שלא יעשה מה במגופות, סתומים הם מוכר 

המגופות  את לפתוח המוכר  שצריך שמאי, בית אומרים שני ? מעשר
שאינו  דעתו, המוכר מגלה שבזה לגת, מהקנקנים היין  את ולערות

בלבד; היין  את אלא הקנקנים את לו íéøîBà:מוכר ìlä úéáeÅÄÅÀÄ
úBøòì Céøö Bðéàå çzôî,המגופות את יפתח שהמוכר  די – ÀÇÅÇÀÅÈÄÀÈ

משמשת  הקנקנים פתיחת שכן מהקנקנים, היין את לערות צריך ואינו 
בלבד. היין  את אלא הקנקנים את מוכר שאינו  דעת, גילוי änaÇÆכבר 

íéøeîà íéøác הקנקן אין שוב המגופה, את פותח הוא שאם – ÀÈÄÂÄ
הלל ? בית לדעת שני  מעשר  בקדושת øënìנתפס ïkøcL íB÷îaÄÀÆÇÀÈÄÈÅ

úBîeúñהלכך סתומים, יין  קנקני  למכור  זה במקום שרגילים – À
הקנקן , את מוכר שאינו  דעת גילוי  לשמש כדי המגופה פתיחת מועילה

מעשר , קדושת עליו  חל úBçeútולא øënì ïkøcL íB÷îa ìáàÂÈÄÀÆÇÀÈÄÈÅÀ
שם שמוכרים פתוחים,– יין  ïélçìקנקני ï÷ð÷ àöé àG שפתיחת – ÈÈÇÀÇÀËÄ

ולכן  פתוחים, לימכר הקנקנים של  שדרכם לפי אלא באה לא המגופה

מעשר. מקדושת הקנקן  את להפקיע מועילה äöøאינה íà ìáàÂÈÄÈÈ
äcîa øBkîì Bîöò ìò øéîçäìלהחמיר רצה היין בעל  אם – ÀÇÀÄÇÇÀÄÀÀÄÈ

במפורש : לקונה ואמר מדוקדקת, במידה היין את ולמכור  עצמו  על 
הקנקנים  שהיו בין מעות", וכך  בכך לך  מוכר אני  במידה יין  וכך "כך 

פתוחים, שהיו  בין ïélçìסתומים ï÷ð÷ àöé הקנקן על חלה לא – ÈÈÇÀÇÀËÄ
יין. אלא לו מכר לא שהרי  מעשר , óàקדושת :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÇ

íép÷ðwî õeç ,Cì øëBî éðà Bæ úéáç :Bøáçì øîBàä– ÈÅÇÂÅÈÄÂÄÅÈÄÇÀÇÄ
אחר: dpwpwn,נוסח ueg לא שאפילו כלומר  קנקן, היינו חבית והיינו

אלא  מעות, וכך בכך  במידה יין וכך כך  לו שמוכר  במפורש, אמר 
משמעה  זו  לשון  אף מקנקנה", חוץ לך  מוכר אני  זו  יין  "חבית לו : אמר 

הקנקן  ואין  בלבד , שבו  היין את אלא (החבית) הקנקן  לו מוכר שאינו 
במתנה אלא לו ראשונה "),ניתן  ïélçìולכן ("משנה ï÷ð÷ àöé– ÈÈÇÀÇÀËÄ

שני. מעשר בקדושת (החבית) הקנקן  נתפס שלא כלומר 

מתיישבת  זה פירוש לפי שכן  למשנה), (בפירושו  הרמב"ם לפי משנתנו  בארנו 
במשנה, מפורש שאינו  הוא, חדש ענין אמנם אם אחד , בענין כולה משנתנו 
על מקשים המפרשים ברם, הקודמת. המשנה עם כך  כל מתקשר אינו ואף

זה dpey`x")פירוש dpyn" ;"l`xyi zx`tz" ;"aeh mei zetqez" oiir) הם וטורחים ,
אמנם  ודחוקים. קשים פירושיהם גם אבל  אחרות, בדרכים משנתנו  לפרש
של פירושו  לפי  כגון  הקודמת, למשנה משנתנו  של הרישא את הם מקשרים

בברטנורא) גם מבואר (וכן  במיהר"ש היא, הלל  ובית שמאי בית מחלוקת
הכל; על מאחד  לתרום עכשיו  הוא ורוצה שתרמם, קודם הקנקנים את שגף
בענין פירושו ) (לפי עוסקות אמורים", דברים ב"במה החל הבבות, שאר  אבל 

לגמרי אחר  בדין ובבא בבא וכל שני, xephxa`)מעשר  oiir).

והוא  זו, במשנה שנאמרו  הפירושים כל  אמנם דוחה ישראל " "תפארת בעל 
סתם" לתוכן "זלף הקודמת במשנה ששנינו מה על מוסבה שמשנתנו מפרש
באותו מתיישבות האחרונות הבבות שתי  אין פירושו  לפי  גם אבל  שם). (עיין

מיוחדת בדרך לבארן  נדחק והוא dpey`x")ענין , dpyn" oiire ;my oiir).
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משנתנו אותו. פודים כיצד  לירושלים, חוץ שני  מעשר בפדיון ברובו דן זה פרק
כשער  פודם שהוא למקום, ממקום המעשר  פירות את שהוליך  במי  ללמד, באה

izdw - zex`ean zeipyn

b dpyn iriax wxt ipy xyrn zkqn

È Ú È · ¯ ˜ ¯ Ù
‡éìBnäìBfä íB÷îì ø÷iä íB÷nî éðL øNòî úBøt C,ø÷iä íB÷îì ìBfä íB÷nî Bà–BîB÷î øòLk eäãBt. ©¦¥©£¥¥¦¦§©Ÿ¤¦§©¦§©¦§©Ÿ¤¥§©©§

øéòì ïøbä ïî úBøt àéánä,øéòì úbä ïî ïéé écëå–Búéaî úBàéöéå éðMì çáMä. ©¥¦¥¦©Ÿ¤¨¦§©¥©¦¦©©¨¦©§¨©¥¦¦¦¦¥
·ìBfä øòLk éðL øNòî ïéãBt:ç÷Bì éðåðçäL úBîk,øëBî àeäL úBîk àG;èøBt éðçìMäL úBîk,àGå ¦©£¥¥¦§©©©§¤©¤§¨¦¥©§¤¥§¤©ª§¨¦¥§

óøöî àeäL úBîk.éðL øNòî ïéãBt ïéàåäøñëà.íéòeãé åéîcL úà,ãçà (ãò) ét ìò äãté;ïéàL úàå §¤§¨¥§¥¦©£¥¥¦©§¨¨¤¤¨¨§¦¦¨¤©¦¥¤¨§¤¤¥
íéòeãé åéîc,GL ét ìò äãtéäL,íøwL ïéiä ïBâk,eáé÷øäL úBøôe,eàéìçäL úBòîe. ¨¨§¦¦¨¤©¦§¨§©©¦¤¨©¥¤¦§¦¨¤¤¡¦

‚øîBà úéaä ìòa:òìña,øîBà øçàå:òìña–íãB÷ úéaä ìòa,éñBî àeäL éðtîLîç ó.øîBà úéaä ìòa: ©©©©¦¥§¤©§©¥¥§¤©©©©©¦¥¦§¥¤¦Ÿ¤©©©©¦¥
òìña,øîBà øçàå:øqàå òìña–íãB÷ øqàå òìñ ìL úà,éñBî àeäL éðtîïøwä ìò ó.éðL øNòî äãBtä §¤©§©¥¥§¤©§¦¨¤¤¤©§¦¨¥¦§¥¤¦©©¤¤©¤©£¥¥¦
BlL,éñBîúéLéîç åéìò ó–äðzîa Bì ïzpL ïéáe BlL àeäL ïéa. ¤¦¨¨£¦¦¥¤¤¥¤¦©§©¨¨

c`.jilend:íéìùåøéì åäìòî åà åîå÷îá åäãåô àìà ,íå÷îì íå÷îî åëéìåäì øåñà äìéçúëìã ,êéìåäå øáò à÷åã.enewn xrykàåäù íå÷îä øòùë
:àøîåçì ïéá àìå÷ì ïéá ïåéãô úòùá.ipyl gayd:åúéáî íìùé øéòì äãùä ïî ïàéáäì àéöåäù äîå .éðù øùòî ìù çåéøä ,øúåé øéòá ïéåùù äî

a.ipy xyrn oicet:ìéæàå ùøôîãë ,ìåæä øòùë äöøé íà úåãôì ìåëé.gwel ipepgdy zenk:øëúùäì éãë ìåæá ç÷åì àåäù.xken `edy zenk `l
:äð÷ù äîî øúåéá ø÷åéá øëåî àåäù.hxet ipgleydy zenkäæä éðçìåùë ,äáøä úåèåøôá òìñä áùçî ,òìñ ìò øùòî ìù úåèåøô ììçì àáä

:äáøä úåèåøô ç÷åì àåäù òìñ íäì úúìå íãà éðáî úåèåøô ç÷éì àáùë.sxvn `edy zenk `leóåìçá íãà éðáì úúì úåèåøô éðçìåùä óøöîùë
:úåçô íäì ïúåð ,òìñä.dxqk`:åììä íéðôç àåìîá åà äæ éøëá ïúåð äúà äîë àìà ,ì÷ùî àìáå äãî àìá.'` it lr:ãçà ç÷åì úîåùá.'b it lr

:íéìòá ïäî ãçà åìéôàå íéáëåë ãáåò ïäî 'à åìéôàå ,ïéàé÷á íéàîù.mxwàøúá àááá åúîâåãå .ññ÷ù úøçà àñøéâå ,õéîçäì ìéçúä[:âö óã]ìá÷î
:äàîì úåññå÷ øùò åéìò

b.yneg siqen `edy iptnéúëãëá(æë àø÷éå)éñåî åìù ìò ,åøùòîî ùéà ìàâé ìåàâ íàå:åøéáç ìù ìò àìå ùîåç ó.xqi`e rlqa'à àåä øñéàä
:òìñá íéòùúå äùùî.oxwd lr siqen `edy iptn:ïî÷ì ïðúãë íéøòäì ìåëé ùîåçä ìòù éðôî ,àôéãò ïø÷ã àåäù ìë úôñåúå.dpzna el ozpy oiae

:äðúîá ïúéð åðéàå àåä äåáâ ïåîî øîàã ïàîë ïì àîéé÷ ,ùøôåäù øçàì éðù øùòî åìéàã .äðúîá åì ïúð øùòî åðîî ùéøôäù íãå÷ ,ìáèä
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ממקום  שני  מעשר  פירות מוליכין אין  לכתחילה ברם, הפדיון . במקום הפירות
שם לפדותם inlyexi)למקום ;`k ,c ipy xyrn 'ld m"anx)או במקומם פודם אלא ,

לירושלים dpynl)מעלם m"anxd yexit).

ø÷iä íB÷nî éðL øNòî úBøt CéìBnäששער ממקום – ÇÄÅÇÂÅÅÄÄÀÇÙÆ
ביוקר , שם ìBfäהפירות íB÷îì, בזול שם הפירות ששער –Bà ÄÀÇ

ø÷iä íB÷îì ìBfä íB÷nî שם שהפירות ממקום שהוליכם – ÄÀÇÄÀÇÙÆ
ביוקר , שם הפירות ששער  למקום המעשר ,eäãBtבזול  את –øòLk ÅÀÇÇ

BîB÷î בין המעשר , את שם פודה שהוא במקום הפירות כשער – À
לחומרא. בין  øéòìלקולא ïøbä ïî úBøt àéánä שווים והרי – ÇÅÄÅÄÇÙÆÈÄ

בגורן, מאשר  יותר  בעיר  øéòìהם úbä ïî ïéé écëå המביא או – ÀÇÅÇÄÄÇÇÈÄ
בגת, מאשר  יותר בעיר  שווים אלו שאף לעיר, הגת מן  יין  çáMäÇÀÈכדי

éðMì, שני מעשר של זה הרי  בעיר , יותר  שוים שהם מה –úBàéöéå ÇÅÄÄÄ
Búéaî ינכה ולא מכיסו, ישלם לעיר להביאם שהוציא ההוצאות – ÄÅ

המעשר. של  הפדיון מדמי  אותן
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ìBfä øòLk éðL øNòî ïéãBtשני מעשר  פירות לפדות הבא – ÄÇÂÅÅÄÀÇÇÇ
והיינו: הזול, כשער לפדותו ç÷Bìרשאי éðåðçäL úBîk כמו – ÀÆÇÆÀÈÄÅÇ

הסיטון , מן  קונה øëBîשהחנווני  àeäL úBîk àG מכירה – ÀÆÅ
שקנה, ממה יקר יותר במחיר  הפירות את מוכר החנווני  שכן  קמעונית,
במחירם  לפדותם רשאי שני  מעשר  פירות והפודה להשתכר, כדי 

הזול; èøBtהסיטוני, éðçìMäL úBîk פרוטות להחליף הבא – ÀÆÇËÀÈÄÅ
בפרוטות  הסלע את מחשב הוא הרי שלו , כסף בסלע שני מעשר של

כשהוא מחשב שהשולחני  כמו  מחליף "hxet",הרבה כשהוא כלומר 
הרבה, פרוטות לוקח שהוא אחרים, של בפרוטות שלו סלע ונותן 

óøöî àeäL úBîk àGå ונותנן שלו פרוטות מצרף כשהוא – ÀÀÆÀÈÅ
בסלע  פרוטות פחות נותן המצרף השולחני שכן אחרים, של בסלע

פורט. כשהוא מקבל  שהוא äøñëàממה éðL øNòî ïéãBt ïéàåÀÅÄÇÂÅÅÄÇÀÈÈ
ב, דמאי  (עיין  משקל  ובלא מידה בלא כאחת, הכרי  כל  באומד, –

íéòeãéה). åéîcL úà,ידוע שמחירו  דבר  –(ãò) ét ìò äãté ÆÆÈÈÀÄÄÈÆÇÄÅ
ãçà: אחר נוסח –cg` it lr dctiסוחר והיינו "עד"), תיבת (בלי  ÆÈ

בשומא; íéòeãéהבקי åéîc ïéàL úàå,ידוע מחירו שאין דבר – ÀÆÆÅÈÈÀÄ

GL ét ìò äãtéäL,בשומא בקיאים סוחרים –íøwL ïéiä ïBâk ÄÈÆÇÄÀÈÀÇÇÄÆÈÇ
גורסים: ויש  –,qqwy,להחמיץ שהתחיל  eáé÷øäLהיינו úBøôe– ÅÆÄÀÄ

להירקב, eàéìçäLשהתחילו úBòîeיש ואמנם שהחלידו , היינו  – ÈÆÆÁÄ
אלא  לפדותם ואין  ידועים, דמיהם אין אלו כל שהחלידו ; גורסים:

שלושה. פי  על

y c e w z a y
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úéaä ìòa,שלו שני  מעשר  לפדות שבא –òìña :øîBàהריני – ÇÇÇÇÄÅÀÆÇ
בסלע, òìñaפודהו  :øîBà øçàå,בסלע פודהו  אני אף –ìòa ÀÇÅÅÀÆÇÇÇ
íãB÷ úéaä, לאחר –Lîç óéñBî àeäL éðtî את שהפודה – ÇÇÄÅÄÀÅÆÄÙÆ

כמו  מוסיף, אינו  אחר אבל  הקרן , על חומש  להוסיף צריך  מעשרו

לא):שכתוב כז , יוסף (ויקרא חמישיתו  ממעשרו, איש  יגאל  גאל "ואם
חבירו . של  על  ולא חומש מוסיף שלו  על  ודרשו : úéaäעליו", ìòaÇÇÇÇÄ

òìña :øîBà,בסלע שלי שני מעשר פודה אני –:øîBà øçàå ÅÀÆÇÀÇÅÅ
øqàå òìñaשר ואיסר– בסלע לפדותו  rlqa,וצה 1/96 = xqi`) ÀÆÇÀÄÈ

,(mixqi` 4 drnde ,oirn 6 xpicde ,mixpic 4 rlqdyòìñ ìL úàÆÆÆÇ
íãB÷ øqàå,הבית לבעל  –ïøwä ìò óéñBî àeäL éðtî– ÀÄÈÅÄÀÅÆÄÇÇÆÆ

חומש, מוסיף הבית שבעל פי  על ואף בקרן. הוא הפדיון מצוות ועיקר 
הנאת  כל שהרי כך , על מקפידין  אין מקום מכל הסלע), ¼) דינר  היינו 

בירושלים הכל  אוכל  שהוא היא, שלו ב).התוספת כז , ערכין  (בבלי

כמבואר להערים, יכולים החומש שעל  מפני הטעם, מבארים ובירושלמי 

הבאה. úéLéîçבמשנה åéìò óéñBî ,BlL éðL øNòî äãBtäÇÆÇÂÅÅÄÆÄÈÈÂÄÄ
חמישית  שהוא לפי "חומש" ונקרא מהקרן, רבע היינו  מלבר, חומש –
לפדותו  בא הוא שאם כגון  החומש ), עם (הקרן  הפדיון סכום מכל

דינרים), 4 = (הסלע ודינר  סלע נותן  הוא הרי  àeäLבסלע, ïéaÅÆ
äðzîa Bì ïzpL ïéáe BlL במתנה הפירות לו  שניתנו כלומר  – ÆÅÆÄÇÀÇÈÈ

פירות  שאילו  המעשרות; מהם הופרשו לא שעדיין בטבלם, בעודם
ממון  שני שמעשר היא, שההלכה לפי  במתנה, ליתנם אסור  שני מעשר

אותו מוכרים שאין כשם במתנה אותו נותנים ואין הוא (בבליגבוה

ב). נד, קידושין

izdw - zex`ean zeipyn



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קצז bi dpyn iyily wxt ipy xyrn zkqn

ìkä ìò úçàî;ïôbMîe,úçàå úçà ìkî íøBz. ¥©©©©Ÿ¦¤¨¨¥¦¨©©§©©
‚ÈéànL úéaíéøîBà:úbì äøòîe çzôî;ìlä úéáeíéøîBà:éøö Bðéàå çzôîúBøòì C.íéøác änaíéøeîà? ¥©©§¦§©¥©§¨¤©©¥¦¥§¦§©¥©§¥¨¦§¨©¤§¨¦£¦

úBîeúñ øënì ïkøcL íB÷îa;úBçeút øënì ïkøcL íB÷îa ìáà,ïélçì ï÷ð÷ àöé àG.øéîçäì äöø íà ìáà ¦§¤©§¨¦¨¥§£¨¦§¤©§¨¦¨¥§¨¨©§©§ª¦£¨¦¨¨§©§¦
äcîa øBkîì Bîöò ìò–ïélçì ï÷ð÷ àöé.ïBòîL éaøøîBà:Bøáçì øîBàä óà:Cì øëBî éðà Bæ úéáç,õeç ©©§¦§§¦¨¨¨©§©§ª¦©¦¦§¥©¨¥©£¥¨¦£¦¥¨

íép÷ðwî–ïélçì ï÷ð÷ àöé. ¦©§©¦¨¨©§©§ª¦

:äôåâîá ïîúñù íãå÷ øùòî íù.otbyn m`:øùòî íù àø÷ äôåâîá ïîúñù øçàì íà.xyrn dpwåîë ìåìç ïåòèå ,øùòî úùåã÷á ï÷ð÷ä ñôúð
:óñëä ìò åììçì àá íà ,ïééä.d`ne cg`a zeler,äôåâîá íåúñ ïäéô äéä àìå ,ïéìåç ìù íéð÷ð÷ äàîá äîåøú ìù ï÷ð÷ áøòúð íà ,éøééà äîåøú ìùá

:ïéìåçá äáøòúðù äîåøú ïéãë äàîå ãçàá úåìåòå ,åæá åæ úåáøåòî ïìåë åìéàë åäì ïðéáùç.ody lka zeycwn otbyn,úåìåò ïðéà óìàá ãçà åìéôàå
:íéîã àìá ïäëä äìèåðù ïäáù úçàî õåç ,äîåøú éîãá ïäëì ïìåë åøëîéå.lkd lr zg`n mxez otb `ly cr:ó÷åî áéùçã

bi.zbl dxrne gztn:úâì ïúåøòì êéøö ,ïôâù øçà ìëä ìò úçàî íåøúì àá íà.zexrl jixv epi`e:àø÷éòîãë äçéúôá åäì éâñã.`"caíàã
:íéð÷ð÷ä úà øùòî äð÷ ,íù àø÷ ïôâù øçàì.zenezq xeknl okxcy mewnaêëìä ,÷"ôá ìéòì ïðúãë ïééì äìôè ï÷ð÷ä íéìùåøéá àðåâ éàä éëáã

:øùòî äð÷ éîð ïéìåáâá.oilegl owpwd `vi `l zegezt xeknl okxcy mewna la`:øùòî äð÷ àì éîð [ïéìåáâá] êëìä ,íéìùåøéádvx m` la`
.dcna xeknl envr lr xingdløëåî éðà äãîá ïéé êëå êë øîàå åîöò ìò ÷ã÷ãì äöø øåëîì øëåîä àáùëå ,íéìùåøéá éðù øùòî úåòîî ïéé äðå÷ä

:úåòî êëå êëá êì.oilegl owpw `viïðéñøâ éëä :úåîåúñ íéð÷ð÷ä åìéôàåowpw `vi dpwpwn ueg jl xken ip` df oii exagl xne`d s` xne` y"x
.oileglïééä ìëì øùòî íù àø÷ù à÷åã ù"ø ïðéòîùàå .øùòî äð÷ øùòî íù àø÷ ïôâùî íàã ìéòì àðúã àäà éà÷ ù"øã äì ùøôî éîìùåøéáå

äöåø éðàù ï÷ð÷ä ïî õåç êì øëåî éðà äæ ïéé åì øîà ,úéòéáø åúåà åøáçì ãåãîì àáùëù ô"òà ,úéòéáøî õåç øùòî ïééä ìë øîà íà ìáà ,ï÷ð÷áù
:øùòî äð÷ àìå ïéìåçì ï÷ð÷ àöéå ,øùòîì äìôè ï÷ð÷ä úéùòð àì ä"ôà ,äëåúáù øùòî ìéáùá øééùì

`xephxa yexit

ïôbMîeשל יין  קנקן נתערב אם אבל  חולין – של יין בקנקני  תרומה ÄÆÈÈ
במגופה, שסתמם ïäLלאחר ìëa úBLc÷î קנקן נתערב אפילו – ÀÇÀÀÈÆÅ

כלומר מדומע, הכל  נעשה חולין , של קנקנים באלף תרומה של  אחד 

דבר סתום שקנקן לפי לזרים, ואסורים כתרומה, דינם הקנקנים שכל 
מקנקן  חוץ תרומה, בדמי לכהן כולם ויימכרו  בטל, ואינו  הוא חשוב

זו  בבא שאף משמע הירושלמי לפי  בחינם. לכהן לתת שצריך  אחד 
ברישא שבארנו  כמו  לפרש הר"ש ):יש  otbאם(לפי `ly cr שם קרא

הן הרי  שבקנקנים, היין  על  d`ne,תרומה cg`a zelerואםotbyn
תרומה, שם ody.קרא lka zeycwnúçàî íøBz ,ïôb àHL ãòÇÆÈÈÅÅÇÇ

ìkä ìò שסתמם קודם שבקנקנים מהיין  תרומה להפריש  הבא – ÇÇÙ
הקנקנים, שבשאר היין  כל על אחד מקנקן  לתרום הוא יכול במגופה,

הוא, מעורב היין  כל וכאילו כאחד  חשובים –ïôbMîeשכולם ÄÆÈÈ
במגופה, הקנקנים את àåמשסתם úçà ìkî íøBzúçמכל – ÅÄÈÇÇÀÇÇ

יכול ואינו  עצמו, בפני כדבר חשוב קנקן  שכל לחוד, וקנקן קנקן 
ואין  המוקף, מן  שלא כתורם שזה הקנקנים, שאר על מאחד לתרום

(חלה  לטבל  והקרוב הסמוך מן היינו המוקף, מן אלא תרומה מפרישים
אמורים  דברים במה מסיקים: בירושלמי – א). ב, תרומות ועיין  ט; א,

?("otbyn"l "otb `ly cr" oia milicany) שאין (לפי יין של בקנקנים

שלא  עד  בין  חומץ, בשל  אבל הסתום), קנקנו אגב אלא משתמר היין
ותורם  ומאה, באחד  ועולין  הקנקן , את מעשר קנה לא משגפן, בין גפן

בתוספתא מובא וכן  הכל. על יח ),מאחד ב, שני מוסיפים (מעשר  ושם
חומץ. כשל דינם אלה שאף דבש", ושל שמן  ושל ציר "בשל גם

ג י ה נ ש מ ר ו א ב

úbì äøòîe çzôî :íéøîBà éànL úéa יין למוכר הבא – ÅÇÇÀÄÀÇÅÇÀÈÆÇÇ
שהוא  היין קנקני  אם שני, מעשר בכסף יין  ממנו וקונה בירושלים
בקדושת  הקנקן  יתקדש  שלא יעשה מה במגופות, סתומים הם מוכר 

המגופות  את לפתוח המוכר  שצריך שמאי, בית אומרים שני ? מעשר
שאינו  דעתו, המוכר מגלה שבזה לגת, מהקנקנים היין  את ולערות

בלבד; היין  את אלא הקנקנים את לו íéøîBà:מוכר ìlä úéáeÅÄÅÀÄ
úBøòì Céøö Bðéàå çzôî,המגופות את יפתח שהמוכר  די – ÀÇÅÇÀÅÈÄÀÈ

משמשת  הקנקנים פתיחת שכן מהקנקנים, היין את לערות צריך ואינו 
בלבד. היין  את אלא הקנקנים את מוכר שאינו  דעת, גילוי änaÇÆכבר 

íéøeîà íéøác הקנקן אין שוב המגופה, את פותח הוא שאם – ÀÈÄÂÄ
הלל ? בית לדעת שני  מעשר  בקדושת øënìנתפס ïkøcL íB÷îaÄÀÆÇÀÈÄÈÅ

úBîeúñהלכך סתומים, יין  קנקני  למכור  זה במקום שרגילים – À
הקנקן , את מוכר שאינו  דעת גילוי  לשמש כדי המגופה פתיחת מועילה

מעשר , קדושת עליו  חל úBçeútולא øënì ïkøcL íB÷îa ìáàÂÈÄÀÆÇÀÈÄÈÅÀ
שם שמוכרים פתוחים,– יין  ïélçìקנקני ï÷ð÷ àöé àG שפתיחת – ÈÈÇÀÇÀËÄ

ולכן  פתוחים, לימכר הקנקנים של  שדרכם לפי אלא באה לא המגופה

מעשר. מקדושת הקנקן  את להפקיע מועילה äöøאינה íà ìáàÂÈÄÈÈ
äcîa øBkîì Bîöò ìò øéîçäìלהחמיר רצה היין בעל  אם – ÀÇÀÄÇÇÀÄÀÀÄÈ

במפורש : לקונה ואמר מדוקדקת, במידה היין את ולמכור  עצמו  על 
הקנקנים  שהיו בין מעות", וכך  בכך לך  מוכר אני  במידה יין  וכך "כך 

פתוחים, שהיו  בין ïélçìסתומים ï÷ð÷ àöé הקנקן על חלה לא – ÈÈÇÀÇÀËÄ
יין. אלא לו מכר לא שהרי  מעשר , óàקדושת :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÇ

íép÷ðwî õeç ,Cì øëBî éðà Bæ úéáç :Bøáçì øîBàä– ÈÅÇÂÅÈÄÂÄÅÈÄÇÀÇÄ
אחר: dpwpwn,נוסח ueg לא שאפילו כלומר  קנקן, היינו חבית והיינו

אלא  מעות, וכך בכך  במידה יין וכך כך  לו שמוכר  במפורש, אמר 
משמעה  זו  לשון  אף מקנקנה", חוץ לך  מוכר אני  זו  יין  "חבית לו : אמר 

הקנקן  ואין  בלבד , שבו  היין את אלא (החבית) הקנקן  לו מוכר שאינו 
במתנה אלא לו ראשונה "),ניתן  ïélçìולכן ("משנה ï÷ð÷ àöé– ÈÈÇÀÇÀËÄ

שני. מעשר בקדושת (החבית) הקנקן  נתפס שלא כלומר 

מתיישבת  זה פירוש לפי שכן  למשנה), (בפירושו  הרמב"ם לפי משנתנו  בארנו 
במשנה, מפורש שאינו  הוא, חדש ענין אמנם אם אחד , בענין כולה משנתנו 
על מקשים המפרשים ברם, הקודמת. המשנה עם כך  כל מתקשר אינו ואף

זה dpey`x")פירוש dpyn" ;"l`xyi zx`tz" ;"aeh mei zetqez" oiir) הם וטורחים ,
אמנם  ודחוקים. קשים פירושיהם גם אבל  אחרות, בדרכים משנתנו  לפרש
של פירושו  לפי  כגון  הקודמת, למשנה משנתנו  של הרישא את הם מקשרים

בברטנורא) גם מבואר (וכן  במיהר"ש היא, הלל  ובית שמאי בית מחלוקת
הכל; על מאחד  לתרום עכשיו  הוא ורוצה שתרמם, קודם הקנקנים את שגף
בענין פירושו ) (לפי עוסקות אמורים", דברים ב"במה החל הבבות, שאר  אבל 

לגמרי אחר  בדין ובבא בבא וכל שני, xephxa`)מעשר  oiir).

והוא  זו, במשנה שנאמרו  הפירושים כל  אמנם דוחה ישראל " "תפארת בעל 
סתם" לתוכן "זלף הקודמת במשנה ששנינו מה על מוסבה שמשנתנו מפרש
באותו מתיישבות האחרונות הבבות שתי  אין פירושו  לפי  גם אבל  שם). (עיין

מיוחדת בדרך לבארן  נדחק והוא dpey`x")ענין , dpyn" oiire ;my oiir).

i y y m e i
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משנתנו אותו. פודים כיצד  לירושלים, חוץ שני  מעשר בפדיון ברובו דן זה פרק
כשער  פודם שהוא למקום, ממקום המעשר  פירות את שהוליך  במי  ללמד, באה

izdw - zex`ean zeipyn
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È Ú È · ¯ ˜ ¯ Ù
‡éìBnäìBfä íB÷îì ø÷iä íB÷nî éðL øNòî úBøt C,ø÷iä íB÷îì ìBfä íB÷nî Bà–BîB÷î øòLk eäãBt. ©¦¥©£¥¥¦¦§©Ÿ¤¦§©¦§©¦§©Ÿ¤¥§©©§

øéòì ïøbä ïî úBøt àéánä,øéòì úbä ïî ïéé écëå–Búéaî úBàéöéå éðMì çáMä. ©¥¦¥¦©Ÿ¤¨¦§©¥©¦¦©©¨¦©§¨©¥¦¦¦¦¥
·ìBfä øòLk éðL øNòî ïéãBt:ç÷Bì éðåðçäL úBîk,øëBî àeäL úBîk àG;èøBt éðçìMäL úBîk,àGå ¦©£¥¥¦§©©©§¤©¤§¨¦¥©§¤¥§¤©ª§¨¦¥§

óøöî àeäL úBîk.éðL øNòî ïéãBt ïéàåäøñëà.íéòeãé åéîcL úà,ãçà (ãò) ét ìò äãté;ïéàL úàå §¤§¨¥§¥¦©£¥¥¦©§¨¨¤¤¨¨§¦¦¨¤©¦¥¤¨§¤¤¥
íéòeãé åéîc,GL ét ìò äãtéäL,íøwL ïéiä ïBâk,eáé÷øäL úBøôe,eàéìçäL úBòîe. ¨¨§¦¦¨¤©¦§¨§©©¦¤¨©¥¤¦§¦¨¤¤¡¦

‚øîBà úéaä ìòa:òìña,øîBà øçàå:òìña–íãB÷ úéaä ìòa,éñBî àeäL éðtîLîç ó.øîBà úéaä ìòa: ©©©©¦¥§¤©§©¥¥§¤©©©©©¦¥¦§¥¤¦Ÿ¤©©©©¦¥
òìña,øîBà øçàå:øqàå òìña–íãB÷ øqàå òìñ ìL úà,éñBî àeäL éðtîïøwä ìò ó.éðL øNòî äãBtä §¤©§©¥¥§¤©§¦¨¤¤¤©§¦¨¥¦§¥¤¦©©¤¤©¤©£¥¥¦
BlL,éñBîúéLéîç åéìò ó–äðzîa Bì ïzpL ïéáe BlL àeäL ïéa. ¤¦¨¨£¦¦¥¤¤¥¤¦©§©¨¨

c`.jilend:íéìùåøéì åäìòî åà åîå÷îá åäãåô àìà ,íå÷îì íå÷îî åëéìåäì øåñà äìéçúëìã ,êéìåäå øáò à÷åã.enewn xrykàåäù íå÷îä øòùë
:àøîåçì ïéá àìå÷ì ïéá ïåéãô úòùá.ipyl gayd:åúéáî íìùé øéòì äãùä ïî ïàéáäì àéöåäù äîå .éðù øùòî ìù çåéøä ,øúåé øéòá ïéåùù äî

a.ipy xyrn oicet:ìéæàå ùøôîãë ,ìåæä øòùë äöøé íà úåãôì ìåëé.gwel ipepgdy zenk:øëúùäì éãë ìåæá ç÷åì àåäù.xken `edy zenk `l
:äð÷ù äîî øúåéá ø÷åéá øëåî àåäù.hxet ipgleydy zenkäæä éðçìåùë ,äáøä úåèåøôá òìñä áùçî ,òìñ ìò øùòî ìù úåèåøô ììçì àáä

:äáøä úåèåøô ç÷åì àåäù òìñ íäì úúìå íãà éðáî úåèåøô ç÷éì àáùë.sxvn `edy zenk `leóåìçá íãà éðáì úúì úåèåøô éðçìåùä óøöîùë
:úåçô íäì ïúåð ,òìñä.dxqk`:åììä íéðôç àåìîá åà äæ éøëá ïúåð äúà äîë àìà ,ì÷ùî àìáå äãî àìá.'` it lr:ãçà ç÷åì úîåùá.'b it lr

:íéìòá ïäî ãçà åìéôàå íéáëåë ãáåò ïäî 'à åìéôàå ,ïéàé÷á íéàîù.mxwàøúá àááá åúîâåãå .ññ÷ù úøçà àñøéâå ,õéîçäì ìéçúä[:âö óã]ìá÷î
:äàîì úåññå÷ øùò åéìò

b.yneg siqen `edy iptnéúëãëá(æë àø÷éå)éñåî åìù ìò ,åøùòîî ùéà ìàâé ìåàâ íàå:åøéáç ìù ìò àìå ùîåç ó.xqi`e rlqa'à àåä øñéàä
:òìñá íéòùúå äùùî.oxwd lr siqen `edy iptn:ïî÷ì ïðúãë íéøòäì ìåëé ùîåçä ìòù éðôî ,àôéãò ïø÷ã àåäù ìë úôñåúå.dpzna el ozpy oiae

:äðúîá ïúéð åðéàå àåä äåáâ ïåîî øîàã ïàîë ïì àîéé÷ ,ùøôåäù øçàì éðù øùòî åìéàã .äðúîá åì ïúð øùòî åðîî ùéøôäù íãå÷ ,ìáèä

`xephxa yexit

ממקום  שני  מעשר  פירות מוליכין אין  לכתחילה ברם, הפדיון . במקום הפירות
שם לפדותם inlyexi)למקום ;`k ,c ipy xyrn 'ld m"anx)או במקומם פודם אלא ,

לירושלים dpynl)מעלם m"anxd yexit).

ø÷iä íB÷nî éðL øNòî úBøt CéìBnäששער ממקום – ÇÄÅÇÂÅÅÄÄÀÇÙÆ
ביוקר , שם ìBfäהפירות íB÷îì, בזול שם הפירות ששער –Bà ÄÀÇ

ø÷iä íB÷îì ìBfä íB÷nî שם שהפירות ממקום שהוליכם – ÄÀÇÄÀÇÙÆ
ביוקר , שם הפירות ששער  למקום המעשר ,eäãBtבזול  את –øòLk ÅÀÇÇ

BîB÷î בין המעשר , את שם פודה שהוא במקום הפירות כשער – À
לחומרא. בין  øéòìלקולא ïøbä ïî úBøt àéánä שווים והרי – ÇÅÄÅÄÇÙÆÈÄ

בגורן, מאשר  יותר  בעיר  øéòìהם úbä ïî ïéé écëå המביא או – ÀÇÅÇÄÄÇÇÈÄ
בגת, מאשר  יותר בעיר  שווים אלו שאף לעיר, הגת מן  יין  çáMäÇÀÈכדי

éðMì, שני מעשר של זה הרי  בעיר , יותר  שוים שהם מה –úBàéöéå ÇÅÄÄÄ
Búéaî ינכה ולא מכיסו, ישלם לעיר להביאם שהוציא ההוצאות – ÄÅ

המעשר. של  הפדיון מדמי  אותן
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ìBfä øòLk éðL øNòî ïéãBtשני מעשר  פירות לפדות הבא – ÄÇÂÅÅÄÀÇÇÇ
והיינו: הזול, כשער לפדותו ç÷Bìרשאי éðåðçäL úBîk כמו – ÀÆÇÆÀÈÄÅÇ

הסיטון , מן  קונה øëBîשהחנווני  àeäL úBîk àG מכירה – ÀÆÅ
שקנה, ממה יקר יותר במחיר  הפירות את מוכר החנווני  שכן  קמעונית,
במחירם  לפדותם רשאי שני  מעשר  פירות והפודה להשתכר, כדי 

הזול; èøBtהסיטוני, éðçìMäL úBîk פרוטות להחליף הבא – ÀÆÇËÀÈÄÅ
בפרוטות  הסלע את מחשב הוא הרי שלו , כסף בסלע שני מעשר של

כשהוא מחשב שהשולחני  כמו  מחליף "hxet",הרבה כשהוא כלומר 
הרבה, פרוטות לוקח שהוא אחרים, של בפרוטות שלו סלע ונותן 

óøöî àeäL úBîk àGå ונותנן שלו פרוטות מצרף כשהוא – ÀÀÆÀÈÅ
בסלע  פרוטות פחות נותן המצרף השולחני שכן אחרים, של בסלע

פורט. כשהוא מקבל  שהוא äøñëàממה éðL øNòî ïéãBt ïéàåÀÅÄÇÂÅÅÄÇÀÈÈ
ב, דמאי  (עיין  משקל  ובלא מידה בלא כאחת, הכרי  כל  באומד, –

íéòeãéה). åéîcL úà,ידוע שמחירו  דבר  –(ãò) ét ìò äãté ÆÆÈÈÀÄÄÈÆÇÄÅ
ãçà: אחר נוסח –cg` it lr dctiסוחר והיינו "עד"), תיבת (בלי  ÆÈ

בשומא; íéòeãéהבקי åéîc ïéàL úàå,ידוע מחירו שאין דבר – ÀÆÆÅÈÈÀÄ

GL ét ìò äãtéäL,בשומא בקיאים סוחרים –íøwL ïéiä ïBâk ÄÈÆÇÄÀÈÀÇÇÄÆÈÇ
גורסים: ויש  –,qqwy,להחמיץ שהתחיל  eáé÷øäLהיינו úBøôe– ÅÆÄÀÄ

להירקב, eàéìçäLשהתחילו úBòîeיש ואמנם שהחלידו , היינו  – ÈÆÆÁÄ
אלא  לפדותם ואין  ידועים, דמיהם אין אלו כל שהחלידו ; גורסים:

שלושה. פי  על

y c e w z a y
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úéaä ìòa,שלו שני  מעשר  לפדות שבא –òìña :øîBàהריני – ÇÇÇÇÄÅÀÆÇ
בסלע, òìñaפודהו  :øîBà øçàå,בסלע פודהו  אני אף –ìòa ÀÇÅÅÀÆÇÇÇ
íãB÷ úéaä, לאחר –Lîç óéñBî àeäL éðtî את שהפודה – ÇÇÄÅÄÀÅÆÄÙÆ

כמו  מוסיף, אינו  אחר אבל  הקרן , על חומש  להוסיף צריך  מעשרו

לא):שכתוב כז , יוסף (ויקרא חמישיתו  ממעשרו, איש  יגאל  גאל "ואם
חבירו . של  על  ולא חומש מוסיף שלו  על  ודרשו : úéaäעליו", ìòaÇÇÇÇÄ

òìña :øîBà,בסלע שלי שני מעשר פודה אני –:øîBà øçàå ÅÀÆÇÀÇÅÅ
øqàå òìñaשר ואיסר– בסלע לפדותו  rlqa,וצה 1/96 = xqi`) ÀÆÇÀÄÈ

,(mixqi` 4 drnde ,oirn 6 xpicde ,mixpic 4 rlqdyòìñ ìL úàÆÆÆÇ
íãB÷ øqàå,הבית לבעל  –ïøwä ìò óéñBî àeäL éðtî– ÀÄÈÅÄÀÅÆÄÇÇÆÆ

חומש, מוסיף הבית שבעל פי  על ואף בקרן. הוא הפדיון מצוות ועיקר 
הנאת  כל שהרי כך , על מקפידין  אין מקום מכל הסלע), ¼) דינר  היינו 

בירושלים הכל  אוכל  שהוא היא, שלו ב).התוספת כז , ערכין  (בבלי

כמבואר להערים, יכולים החומש שעל  מפני הטעם, מבארים ובירושלמי 

הבאה. úéLéîçבמשנה åéìò óéñBî ,BlL éðL øNòî äãBtäÇÆÇÂÅÅÄÆÄÈÈÂÄÄ
חמישית  שהוא לפי "חומש" ונקרא מהקרן, רבע היינו  מלבר, חומש –
לפדותו  בא הוא שאם כגון  החומש ), עם (הקרן  הפדיון סכום מכל

דינרים), 4 = (הסלע ודינר  סלע נותן  הוא הרי  àeäLבסלע, ïéaÅÆ
äðzîa Bì ïzpL ïéáe BlL במתנה הפירות לו  שניתנו כלומר  – ÆÅÆÄÇÀÇÈÈ

פירות  שאילו  המעשרות; מהם הופרשו לא שעדיין בטבלם, בעודם
ממון  שני שמעשר היא, שההלכה לפי  במתנה, ליתנם אסור  שני מעשר

אותו מוכרים שאין כשם במתנה אותו נותנים ואין הוא (בבליגבוה

ב). נד, קידושין

izdw - zex`ean zeipyn



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

cקצח dpyn iriax wxt ipy xyrn zkqn

„éðL øNòî ìò ïéîéøòî.ãöék?íéìBãbä Bzáìe Bðáì íãà øîBà,ìe Bcáòìíéøáòä BúçôL:elà úBòî Cìéä ©£¦¦©©£¥¥¦¥©¥¨¨¦§§¦©§¦§©§§¦§¨¨¦§¦¥¨¨¥
äæ éðL øNòî Cì äãôe.íépèwä Bzáìe Bðáì ïk øîàé àG ìáà,ìe Bcáòìíéðòðkä BúçôL,Bãék ïãiL éðtî. §¥¨©£¥¥¦¤£¨Ÿ©¥¦§§¦©§©¦§©§§¦§¨©§©£¦¦§¥¤¨¨§¨

c.mixard ezgtyle ecarl:éåð÷ ïôåâ ïéàù.jl dcte:êîöòì éðù øùòî ïäá.ecik ociy iptnåéáàì åúééëæ éîð ïè÷ åðáå .åáø äð÷ ãáò äð÷ù äîã
:åéáàì ïè÷ úàéöîã
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חומש. בלא שלו  שני  מעשר  לפדות כדי להערים אדם שיכול ללמדנו  באה זו  משנה

ה' יברכך "כי  – ברכה" בו  שכתוב מפני עליו ? מערימין  "למה אמרו: ובירושלמי 

חומש. בלי  ולפדותו  עליו להערים חכמים בו  הקלו ולכן כד ), יד, (דברים אֿלהיך "
ב). (משנה לעיל ששנינו  כמו  הזול, כשער  לפדותו  בו  הקלו גם זה מטעם

éðL øNòî ìò ïéîéøòî. חומש תוספת בלא לפדותו –?ãöék ÇÂÄÄÇÇÂÅÅÄÅÇ
:íéøáòä BúçôLìe Bcáòì ,íéìBãbä Bzáìe Bðáì íãà øîBàÅÈÈÄÀÀÄÇÀÄÀÇÀÀÄÀÈÈÄÀÄ

elà úBòî Cìéä,במתנה –Cì äãôe בהןäæ éðL øNòî– ÅÈÈÅÀÅÈÇÂÅÅÄÆ

עבדו  שאף כאחרים, הם שנחשבים לפי  מחומש , פטורים הן והרי 

אחרים  והרי ידיהם, מעשה אלא לו קנוי  גופם אין  העברים ושפחתו
הקודמת. במשנה שבארנו כמו  חומש, בלא øîàéפודים àG ìáàÂÈÙÇ

éðtî ,íéðòðkä BúçôLìe Bcáòì ,íépèwä Bzáìe Bðáì ïkÅÄÀÀÄÇÀÇÄÀÇÀÀÄÀÈÇÀÇÂÄÄÀÅ
Bãék ïãiL זכייתו כל הקטן בנו ואף רבו, קנה עבד  שקנה שמה – ÆÈÈÀÈ

איפוא  וצריך פודה, עצמו הוא כאילו  זה הרי פודים וכשהם לאביו,
חומש. להוסיף
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aq sc zeaezk(iyily meil)

,miny ingx `xnif oa iqei iax ly eza lr iax ywiaúàéqzéàå§¦©¦©
.dclie ,d`txzde -

:dnec oipra sqep dyrnáø éáì ìéæà÷ äåä ,éàðéëç ïa äéððç éaø©¦£©§¨¤£¦©£¨¨¨¦§¥©
déìelä éäìéLaini zray meiq mcew hrn yxcnd zial jld - §¦§¥¦¥

ei`eyipdéì øîà ,éàçBé ïa ïBòîL éaøciaxl i`gei xa oerny iax §©¦¦§¤©¨©¥
,i`pikg oa dippgCãäa éúàc ãò éì ákòéàmiiq`y cr il oznd - ¦©©¦©§¨¥©£¨

.yxcnd zial jz` `ea`e ,i`eyip ini zray z`déì ákòéà àìŸ¦©©¥
,i`pikg oa dippg iax el oiznd `l -éáa éðL éøñ éøz áéúé ìæà̈©¨¦§¥§¥¨¥§¥

áøziaa mipy dxyr mizy ayie i`pikg oa dippg iax jld - ©
.yxcndéúàc ãò,ezial dxfga i`pikg oa dippg iax `ay cr - ©§¨¥

àúîc éìéáL epzLéàmiza epapy zngn ,xird iliay epzyd - ¦§©§¦¥§¨¨
,zeaegxd ze`ean enzqpe ,miycgdéúéáì ìæéîì òãé àìå`l - §Ÿ¨©§¥©§¥¥
.ezial jlil cvik jxcd z` xikdà áéúé ìæààøäðc àcebjld - ¨©¨¦©¨§©£¨

,xdpd zty lr ayiedì eø÷ eåäc àúéáø àéääì òîLrny - ¨©§©¦¨¦¨©£¨¨
zg` dxrpl mi`xew eidyCzìe÷ élî ,éàðéëç úa ,éàðéëç úa'©£¦©©£¦©©¦§¨

'ìéæéð àúå.jlp i`eae jck i`ln -øîà,eailaéàä dpéî òîL §¨¥¦¨©§©¦¨©
ïãéc àúéáø.iza `id ef dxrpy el` ze`ixwn oiadl yi -ìæà ¨¦¨¦¨¨©

døúazr dze`ae ,ezial dribdy cr dixg` jld -àáéúé äåä ©§¨£¨§¦¨
eäúéáceàçî÷ äìäð à÷,gnw dtpne zayei ezy` dzid -ìc §¦§¨¨£¨¦§¨©

déúéæç dðéò,eze` dz`xe dipir dnixd -daì éåñme`zt dncp - ¥¨£¦¥¨¥¦¨
ok zngne ,dlra edfy dailldçeø çøt.dznyp dgxt -øîà ¨©¨¨©

åéðôì,'d iptl i`pikg oa dippg iax xn` -äéiðò ,íìBò ìL BðBaø §¨¨¦¤¨£¦¨
Bæike ,yxcn zian xefg`y ax dk onf dpizndyàòa .døëN äæ¤§¨¨§¨

äéiçå ,dìò éîçø.digzl dnwe ,mingx dilr ywia - ©£¥£¨§©¨
:oipr eze`a sqep dyrn `xnbd d`ianìéæà ,àñéa øa àîç éaø©¦¨¨©¦¨¨¦

àLøãî éáa éðL éøñ éøz áéúédxyr mizy cenll ayie jld - ¨¦§¥§¥¨¥§¥¦§¨¨
.yxcnd ziaa dpyàúà ék,ezial xfgyk -ãéáòéà àì ,øîà ¦¨¨¨©Ÿ¤¡¦
éàðéëç ïa ãéáòãk,i`pikg oa dippg iax dyry itk dyr` `l - ¦§¨¦¤£¦©

okle .dzne ezy` dldape ezial me`zt ribdyáéúé ìééò̈¥¨¦
àLøãîae ,exiray yxcnd ziaa ayie qpkp -çìLgilydéúéáì §¦§¨¨¨©§¥¥

yxcnd ziaa ayiy onf eze`a .`ay ezy`l ricedl -éaø àúà̈¨©¦
déøa àéòLBàe `ng iax ly epa `a -dén÷ áéúéj` ,eiptl ayi - ©§¨§¥¨¦©¥

afry mein dpy dxyr mizy exar xaky zngn ,eia` exikd `l
.ezia z`àzòîL déì ìéàLî à÷ äåäepa `irye` iax did - £¨¨©§¦¥§©§¨

e ,ecenlza zel`y el`eydézòîL éãcçúî à÷c àæçiax d`x - ¨¨§¨¦§©§¥§©§¥
,ie`xk el zexecqe zeccegn xrpd ly eizerenyy `ngìçL ¨©

dézòce `ng iax xrhvd -éàä ék òøæ éì äåä ,àëä éàåä éà ,øîà ©§¥¨©¦£©¨¨£¨¦¤©¦©
ccegn dide ,dxez ipa z` cnln iziid ,o`k x`yp iziid eli` -

onf xg`l .dfd xrpd enkdéúéáì ìò,ezial `ng iax qpkp -ìò ¨§¥¥¨
déøaxrpdy oiad `l `ng iax mpn` ,ezial eixg` epa qpkp - §¥

okle ,ezia dfy oeik myl `adén÷ í÷c ,eiptn `ng iax mw -àeä ¨©¥
øáñy `ng iax ayg -éòa à÷ àúzòîL déìàLîìxrpd `ay - ¨©§¦§£¥§©§¨¨¨¨¥

.eceakl mw eipira ccegn didy oeike ,ecenlza cer eze` le`yl
eäúéác déì äøîà,ezy` el dxn` -énwî íéà÷c àaà àkéà éî ¨§¨¥§¦§¦¦¨©¨§¨¦¦©¥

àøa.epa `ed df xrpy oiad jk jezne ,epa iptl mwy a` yi ike - §¨
déìò éø÷eilr `xw -àîç øa éîøaezkd z`(ai c zldw)èeçä' ¨¥£¥¨¦©¨¨©

lLnäøa àîç éaø ìL Bða àéòLBà éaø äæ ,'÷úpé äøäîá àì L ©§ª¨Ÿ¦§¥¨¦¨¥¤©¦©§¨§¤©¦¨¨©
,àñéa.minkg ly iyily xec `edy ¦¨

* * *
:`aiwr iax ly ecenil zligza dyrn d`ian `xnbdéaø©¦

àéòø ,àáé÷òep`v drex -,dézøa déúéæç ,äåä òeáN àaìk ïác £¦¨©§¨§¤©§¨¨©£¨£¦¥§©¥
élòîe òéðö äåäcrepv `edy ,reay `alk ly eza eze` dz`x - ©£¨§¦©§©¥

.zeaeh zecn lraedéì äøîà,`aiwr iaxlzìæà ,Cì àðLc÷î éà ¨§¨¥¦¦©©§¨¨¨§©§
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

קצט c dpyn iriax wxt ipy xyrn zkqn

„éðL øNòî ìò ïéîéøòî.ãöék?íéìBãbä Bzáìe Bðáì íãà øîBà,ìe Bcáòìíéøáòä BúçôL:elà úBòî Cìéä ©£¦¦©©£¥¥¦¥©¥¨¨¦§§¦©§¦§©§§¦§¨¨¦§¦¥¨¨¥
äæ éðL øNòî Cì äãôe.íépèwä Bzáìe Bðáì ïk øîàé àG ìáà,ìe Bcáòìíéðòðkä BúçôL,Bãék ïãiL éðtî. §¥¨©£¥¥¦¤£¨Ÿ©¥¦§§¦©§©¦§©§§¦§¨©§©£¦¦§¥¤¨¨§¨

c.mixard ezgtyle ecarl:éåð÷ ïôåâ ïéàù.jl dcte:êîöòì éðù øùòî ïäá.ecik ociy iptnåéáàì åúééëæ éîð ïè÷ åðáå .åáø äð÷ ãáò äð÷ù äîã
:åéáàì ïè÷ úàéöîã

`xephxa yexit

ד ה נ ש מ ר ו א ב

חומש. בלא שלו  שני  מעשר  לפדות כדי להערים אדם שיכול ללמדנו  באה זו  משנה

ה' יברכך "כי  – ברכה" בו  שכתוב מפני עליו ? מערימין  "למה אמרו: ובירושלמי 

חומש. בלי  ולפדותו  עליו להערים חכמים בו  הקלו ולכן כד ), יד, (דברים אֿלהיך "
ב). (משנה לעיל ששנינו  כמו  הזול, כשער  לפדותו  בו  הקלו גם זה מטעם

éðL øNòî ìò ïéîéøòî. חומש תוספת בלא לפדותו –?ãöék ÇÂÄÄÇÇÂÅÅÄÅÇ
:íéøáòä BúçôLìe Bcáòì ,íéìBãbä Bzáìe Bðáì íãà øîBàÅÈÈÄÀÀÄÇÀÄÀÇÀÀÄÀÈÈÄÀÄ

elà úBòî Cìéä,במתנה –Cì äãôe בהןäæ éðL øNòî– ÅÈÈÅÀÅÈÇÂÅÅÄÆ

עבדו  שאף כאחרים, הם שנחשבים לפי  מחומש , פטורים הן והרי 

אחרים  והרי ידיהם, מעשה אלא לו קנוי  גופם אין  העברים ושפחתו
הקודמת. במשנה שבארנו כמו  חומש, בלא øîàéפודים àG ìáàÂÈÙÇ

éðtî ,íéðòðkä BúçôLìe Bcáòì ,íépèwä Bzáìe Bðáì ïkÅÄÀÀÄÇÀÇÄÀÇÀÀÄÀÈÇÀÇÂÄÄÀÅ
Bãék ïãiL זכייתו כל הקטן בנו ואף רבו, קנה עבד  שקנה שמה – ÆÈÈÀÈ

איפוא  וצריך פודה, עצמו הוא כאילו  זה הרי פודים וכשהם לאביו,
חומש. להוסיף

izdw - zex`ean zeipyn

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

ע"ב: פג שנינו:דף המשנה eðzבהמשך .'eëå äèBL áìk BëLpL éî¦¤§¨¤¤¤§¨
íéøác äMîç ,ïðaøסימנים -,çeút åét .äèBL áìëa eøîàð ©¨¨£¦¨§¨¦¤¤§§¤¤¤¦¨©

úBçeøñ åéðæàå ,óèBð Bøéøå,למטה ומתקפלות גדולות -çpeî Báðæe §¦¥§¨§¨§§¨¨
çáBð[-מוטל] óà ,íéøîBà Léå .íéëøc écéöa Cläîe ,åéúBëøé ìò©©§¨§©¥§¦¥§¨¦§¥§¦©¥©

ð BìB÷ ïéàå.òîL:הגמרא éåäמבררת  éànî,כן לו אירע ממה - §¥¦§¨¦©¨¥
שוטה. Baשנעשה úB÷çNî úBiðôLk íéLð ,øîà áø עליו מראות - ©¨©¨¦©§¨¦§©£

שחוק. בדרך כשפיהם åéìò.את äøBL äòø çeø ,øîà ìàeîLe§¥¨©©¨¨¨¨¨
הגמרא: eäééðéa.שואלת éàî:הגמרא eäééðéa,משיבה àkéà אין האם ©¥©§¦¨¥©§

déìè÷îìאלא÷øæpä øáãa שמואל לפי מרחוק. הנזרק סכין או בחץ - §¦§§¥§¨¨©¦§¨
יכול  רב ולפי עליו, שורה רעה שרוח לפי בידים, ולהרגו אליו להתקרב אין

שמואל: לדברי ראיה בידיו. אף  ìàeîLc,להרגו déúååk àéðz©§¨§¨¥¦§¥
BúBà ïéâøBäLk,השוטה הכלב øáãaאת àlà BúBà ïéâøBä ïéà §¤§¦¥§¦¤¨§¨¨

.÷øæpä©¦§¨
שוטה: כלב בענין עוד מוסיפה ééçcdéaהגמרא ó,בו המתחכך -.ïkzñî וdéì úéëðc זה שכלב מי - §¨¥¥¦§©¥§¨¦¥

הגמרא:úééîנושכו, מבררת מת. שאמרנו- ééçcdézðwzמה éàî ,ïkzñî déa ó,להינצל כדי יעשה מה - ¨¥§¨¥¥¦§©¥©©©§¥
èéäøéðå déðàî çìLéð.ויברח בגדיו את יפשוט -eäééðéî ãç déa óç òùBäé áøc déøa àðeä áø ¦§©¨¥§¦§¦©¨§¥§©§ª©©¥©¦©§

à÷eLa,בשוק השוטים הכלבים אחד בו התחכך -èéäøå déðàîì eäðéçìL.וברח בגדיו את פשט -,øîà §¨©§¦§§¨¥§¨¦¨©
éîöòa ézîéi÷הפסוק יב)את ז äéìòá',(קהלת äiçz äîëçä'.הצילתני שלמדתי החכמה כי ¦©§¦§©§¦©¨§¨§©¤§¨¤¨

דבריה: את לברר ממשיכה שאמרנוהגמרא déìמה úéëðcשוטה מכלב שהננשך -.dézðwz éàî ,úééî §¨¦¥¨¥©©©§¥
àøëéc àtàc àkLî éúéð ,éiaà øîà,זכר צבוע של עור יביא -øa àéðìt àðà ,déìò áBzëéðå ¨©©©¥¥¥©§¨§©¨¦§¨§¦§£¥£¨§¨§¨©

àúéðìt,פלונית בן פלוני אני -Cìò àðáéúk àøëéc àtàc àkLnà אני כותב זכר צבוע של עורו על - §¨¦¨©©§¨§©¨¦§¨¨¦§¨£¨
הבא, הלחש את dìעליך éøîàå ,'ñeøéì÷ ézðk ézðk'שיכתוב,'ñBøBì÷ éãð÷ éãð÷' לכתוב וימשיך ©§¦©§¦§¦§¨§¥¨©§¦©§¦§

déðàîì eäðéçìLðe .'äìñ ïîà ïîà úBàáö 'ä dé dé',בגדיו את ויפשוט -ãò éøá÷ éa eäðéøa÷ìå ¨¨§¨¨¥¨¥¤¨§©§¦§§¨¥§¦§§¦§¥¦§¥©
àzL éçøé øñéøz,חודשים עשר שנים שיחלפו עד הקברות בבית ויקברם -å מכן יוציאם eäðé÷tðלאחר - §¥©©§¥©¨§©§¦§

הקבר àøepúaמן eäðéì÷ðå,בתנור וישרפם -déîh÷ì eäðéøãáðåהאפר את ויפזר -.íéëøc úLøtà §¦§¦§§©¨§¦§§¦§§¦§¥©¨¨©§¨¦
ðäåàzL éçøé øñéøz C,החודשים עשר שנים ובתוך -àiî éúL ék,מים שותה הוא כאשר -ézLéì àì §¨¨§¥©©§¥©¨¦¨¥©¨Ÿ¦§¥

àLçðc àúáeâa àlà,הכוס מתוך ישתה אם כי מנחושת. העשוי קנה ידי על אלא ישתה לא -àîìéc ¤¨§§¨¦§¨¨¦§¨
àcéLc äàeáa éæç,עליו מהכלב שקפץ השד בבואת את בכוס יראה שמא -àaàc àä ék .ïkzñéìå £¥¨¨§¦¨§¦§©©¦¨§©¨

àzøî øa,מרתא בר לאבא שאירע כמו -àeäהנקרא,éîeéðî øa àaà שוטה כלב ידי על שכשננשך ©©§¨©¨©©§¥
àáäãc àúáeb dénéà déì àãáò.ידו על לשתות כדי זהב של קנה - ¨§¨¥¦¥§¨§©£¨
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על-ידי עבודת התשובה . . באים לגאולה האמיתית והשלימה, שתהיה באופן נעלה יותר מאשר הגאולה ממצרים, כמו שנאמר "כימי 
צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות", על-ידי משיח צדקנו, יבוא ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצו, בקרוב ממש.

משיחת שבת פרשת תצא ה'תשכ"ז

כאשר יהודי לומד תורה אזי נעשה "ֵרַע" להקדוש-ברוך-הוא.
משיחת שבת פרשת תצא ה'תשכ"ז
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:`xnbd zx`an,áø øîà ,àaà øa äéîøé áø øîà ,àáø øîàm` ¨©¨¨¨©©¦§§¨©©¨¨©©
oa xak `edìLíéLãç äLepi` jkn zegt j` ,dxikny yegl yi §Ÿ¨¢¨¦

.dxikn,øîà ìàeîLeoanìLíBé íéL.dxikny yegl yiéaøå §¥¨©§Ÿ¦§©¦
,ïðçBé éaø øîà ÷çöéoanäëìä ,éiaà øa éîéL áø øîà .íBé íéMîç ¦§¨¨©©¦¨¨£¦¦¨©©¦¦©©©¥£¨¨

÷çöé éaøkxeriyk,ïðçBé éaø íeMî øîàL.mei miyng oan §©¦¦§¨¤¨©¦©¦¨¨
:`xnbd dywnàîìLaly mdixac mipaen -,ïðçBé éaøå áø ¦§¨¨©§©¦¨¨

c ,miycg dyly e` mei miying libn miyyegyãçå ãç ìklk - ¨©§©
wepize wepizdéôøBç ékxeriy `ed dn ewlgpe ,ezetixg itk - ¦§¥

.odizen` z` mixikn zewepizd aexy onfdì àlà,ìàeîLxne`d ¤¨¦§¥
,dxikny yegl yi xak mei miyly libnyéî àðååb éàä ék¦©©§¨¦

dì úçkLîoa `edyk en` z` xikny dfk wepiz ievn ike - ©§©©¨
.mei miyly

:df xeriy l`eny xn` `l ok`y ,zxg` oeyl d`ian `xnbdék¦
àúà`ayk -ìà÷æçé øa éîø,laal l`xyi ux`nàì ,øîà ¨¨¨¦©§¤§¥¨©Ÿ

ìééëc éììk éðäì eäðéúéözillk mze` z` elawze ernyz l` - §¦¦§§©¥§¨¥§¨¥
llky zekld,ìàeîLc déîMî éçà äãeäé`l`,ìàeîL øîà éëä §¨¨¦¦§¥¦§¥¨¦¨©§¥

`ed ewipdl daeig `l` ,wepizd liba ielz xacd oi`ïîæ ìk̈§©
.døéknL¤©¦¨

`xnbd d`ian:dxikn wepizd m` miwcea cvik x`and dyrn
a dyrnàéäädyexb dy`a -ìàeîLc dén÷ì éàúàcd`ay - ©¦©£¨¦§©¥¦§¥

.dpa z` wipdl daxiqy zngn ,l`eny iptldéì øîàl`eny ¨©¥
d÷ãa ìéæ ,óñBé øa éîéc áøìdxikn wepizd m` ,dze` weca jl - §©¦¦©¥¦¨§¨

.ewipdl zaiig `ideìæà,sqei xa inic ax jld -éøãa dáúBà ¨©§¨§¨¥
éLðc,zexg` miyp mr zg` dxeya dze` aiyed -døáì déì÷Lå §¨¥§©§¥¦§¨

eäééìò déì øcäî÷å,olek iptl exiarde dpa z` gwle -àèî ék §¨§©©¥£©§¦¨¨
dtàì éeñî à÷ úåä ,daâìhiad ,en` cil wepizd mr ribdyk - §©¨£©¨§©¥§©¨

,dipt l` wepizddépéî dðéòì éäðzLákz` dy`d d`iagd - §©§©§¦§¥¨¦¥
.dpxiki `ly ick ,epnn dipirdì øîà,sqei xa inic axóèð ¨©¨§Ÿ

éðéòéøa éøc íe÷ ,CCoeiky ,jpa z` i`y inewe ,jiipir inixd - ¥¨¦§¦§¥
.ewipdl jiilr jxikn `edy
wepizd m` :`xnbd zl`eyàîeñxeir -òãé àðî`ed j`id - ¨§¨¨©

:`xnbd daiyn .en` z` xikn,éMà áø øîàen` z` xikn `neq ¨©©©¦
àîòèáe àçéøa.algd mrh e` m`d gix itl - §¥¨§©§¨

* * *
,en` z` wepizd zxkd zligz xeriya `xnbd dxaicy jk ab`

:wepil jiyndl el xzen izn cr `ziixa `xnbd d`ian,ïðaø eðz̈©¨¨
ãò ,CìBäå ÷Bðéz ÷ðBéoa didiyCìéàå ïàkî .Lãç äòaøàå íéøNò ¥¦§¥©¤§¦§©§¨¨Ÿ¤¦¨§¥¨

`ed ixdõ÷L ÷ðBék,uweyn xac wpei eli`k -.øæòéìà éaø éøác §¥¤¤¦§¥©¦¡¦¤¤
,øîBà òLBäé éaøiwepil jiyndl wepizd lekeléôàoa didiy cr ©¦§ª©¥£¦
,íéðL Lîçå òaøàm` wxeLøétwepil wiqtde en`nøçàìdidpy ©§©§¨¥¨¦¥©§©©

oaøæçå ,Lãç äòaøàå íéøNò`ed ixd ,wepil aey.õ÷L ÷ðBék ¤§¦§©§¨¨Ÿ¤§¨©§¥¤¤
:zxg` `ziixal ef `ziixa oia dxizq dywn `xnbdøî øîà̈©©

wpeid ,xfril` iax zrca `ziixaaïàkîrax`e mixyr oan - ¦¨
yceg,Cìéàå`ed ixd.õ÷L ÷ðBék:`xnbd dywnéäðéîøedyw - §¥¨§¥¤¤§¦§¦

,zxg` `ziixaa epipyy dnn jk lrìBëéy xnel ziidáìç àäé ¨§¥£¥
íézL éëläî,milbx izya zkldny ,dy` -àîèxeq` - §©§¥§©¦¨¥

:ok xnel mixeaq epiid recn `ziixad zx`ane .dlik`aàeä ïéãå§¦
,xnege lwn exq`l yi -äîäa äîe,d`nhdòbîa zì÷äL- ©§¥¨¤¥©§¨§©¨¨

,diiga da rbepd z` d`nhn dpi`ydáìça zøîçä,exqe`l ¤¡©§¨©£¨¨
,Bòbîa zøîçäL ,íãàz`nhne ,dcp z`neh dy`a zkiiyy ¨¨¤¤¡©§¨§©¨

,rbnaBáìça øéîçzL ïéc Bðéà.exq`løîBì ãeîìz(c `i `xwie)K`' ¥¦¤©£¦©£¨©§©©
'ebe Elk`z `l df z`,'àeä äøâ äìòî ék ìîbä úàmiyxece ¤¤ŸŸ§¤©¨¨¦©£¥¥¨

wxy ,'`Ed' oeyld xeziinàeä,lnbd -éëläî áìç ïéàå ,àîè̈¥§¥£¥§©§¥
.øBäè àlà ,àîè íézL§©¦¨¥¤¨¨

:xzen mc` mc mby oipn zx`an `ziixadìBëé,xnel ziid ¨
àéöBàwxáìçä úà,d`nh dnda xeqi` llkn mizy ikldn ly ¦¤¤¨¨

,`lew yi algd xeqi`ay meyn ,dlik`a exizdlìka äåL BðéàL¤¥¨¤©Ÿ
dxedh dnda alg ixdy ,zendad lk ly oalg xq`p `ly -

,dy` alg s` xizdl yi okle ,dlik`a xzenàéöBà àìållkn §Ÿ¦
xeqi`ícä úàoeik ,mc`d ly,ìka äåL àeäLly mc s` ixdy ¤©¨¤¨¤©Ÿ

.dlik`a mc` mc s` xeq`p ok m`e ,xeq` dxedh dndaãeîìz©§
,'àeä' øîBìwxàeäd`nh dnda alg -éëläî íc ïéàå ,àîè ©¨¥§¥¨§©§¥

úLL áø øîàå .øBäè àlà ,àîè íézLef `ziixa ixaclyeléôà §©¦¨¥¤¨¨§¨©©¥¤£¦
Ba ïéà äLéøt úåöîmce algn yextl devn oi` opaxcn s` - ¦§©§¦¨¥

,dpey`xd `ziixad ixack `ly `id ef `ziixay `vnpe ,mc`
zvxzn .yceg drax`e mixyr xg`l dy` alg zxqe`d

:`xnbdàä ,àéL÷ àìdlik`a dy` alg dxiznd `ziixad - Ÿ©§¨¨
a zwqerLéøôc,ilka `vnpe ,dy`d sebn algd yxity - §¨¦

e .opaxcn s` xzen `ed df ote`ayàäwepil zxqe`d `ziixad - ¨
xaecn ,yceg drax`e mixyr xg`,Léøt àìc,dtebn wpei `l` §Ÿ¨¦

.uwy wpeik `edy exn`e ,minkg exq` df z`e
:`xnbd dtiqen .jetd `ed llkd mc iably zx`an `xnbd

íãa àôeìçåyxit m`y ,llkd `ed slgen ,mc`d mc iabl - §¦¨§¨
.xzen ,mc`d seba ecerae ,dlik`a xeq` ,mc`dníc ,àéðúãk¦§©§¨¨

mc`L`vnpøkk éab ìòmca eklkle xkkd z` jypy ,mgl ¤©©¥¦¨
`l` ,elke`l xeq` ,eita didyBøøBb,mgldnBìëBàåick ,mgll §§§

mc j` .dnda mc lk`y exaqi `lyLmc`l yi,íépéMä ïéa ¤¥©¦©¦
BööBîerleaeLLBç Bðéàåoi` ixdy ,xzen opaxcn s`y ,xeqi`l §§¥¥

.ed`ex mc`

* * *
:`ziixad ixaca oecl zxfeg `xnbd,øîBà òLBäé éaø ,øî øîà̈©©©¦§ª©¥

wpil wepizl xzen.íéðL Lîçå òaøà eléôà:`xnbd dywn £¦©§©§¨¥¨¦
àéðúäå,zxg` `ziixaa,øîBà òLBäé éaøwpil wepizl xzen §¨©§¨©¦§ª©¥
eléôàm`,åéôéúk ìò Búìéáç.xzeia lecb liba edfy rnyne £¦£¦¨©§¥¨

:`xnbd zvxznéãéàå éãéàezliage ,ynge rax` lib ,dfe df - ¦¦§¦¦
,etizk lràøeòéL ãçcg` xeriy -,àeäyng libl xarn j` ©¦¨

.xeq`
:dkldd z` `xnbd zwqet,òLBäé éaøk äëìä ,óñBé áø øîà̈©©¥£¨¨§©¦§ª©

xg`l yxit m` wxe ,ynge rax` lib cr elit` wepil xzeny
.wpil exifgdl xeq` ,yceg rax`e mixyr

* * *
:dlegl zaya dwipi oipra dpc `xnbd,øîBà ñeðéøî éaø ,àéðz©§¨©¦¨¦¥

d mc`çðBb,fr alg zezyl ez`etxe ,al a`kn wref -÷ðBé- ¥©¥
frdn.úaLa áìç:`xnbd zyxtn,àîòè éàîdy meyn,÷ðBé ¨¨§©¨©©§¨¥

ãé øçàìk ÷øôîdk`ln `id zaya dailgy s` ,xnelk ,`ed §¨¥¦§©©¨
,'yc' ly dclez efe sebdn algd z` wxtn `edy ,`ziixe`c
ixd wpeiyk mewn lkn ,mileaiydn dhgd ipirxb z` wxtny

,ecia `le eita algd z` wxtny ,iepiya dk`ln dyer `edås` §
,opaxcn dxeq` efk dk`ln mbyàøòö íB÷îayiy mewna - ¦§©£¨

`l,eal a`kn gpeb `edy o`k oebk ,xrv mcïðaø eøæb àì.xeqi` Ÿ¨§©¨¨
:`xnbd dwiqn.ñeðéøî éaøk äëìä ,óñBé áø øîà̈©©¥£¨¨§©¦¨¦

* * *
d`ian ,dkldl sqei ax mwqty lirl e`aedy zexnind ab`

:dzenk sqei ax wqty ztqep `ziixa `xnbdLéà íeçð ,àéðz©§¨©¦
øBpéö ,øîBà àéìb,rwxwl bbd on minybd in z` jilendBa eìòL ©§¨¥¦¤¨

ïéM÷L÷mind z` mirpene ,miayre miyw ekeza etq`zdy - ©§©¦
m`ivedl xeq`e ,zial mitlece bbd lr mihytzn minde ,cxiln

,miciaàòðöa Bìâøa ïëòîîmi`ex oi`yk -,úaLaeaeyiy ick §©£¨§©§§¦§¨§©¨
,edewifi `le ,xepivd jxc bbd on eglwie mindLLBç Bðéàås` §¥¥

:`xnbd zyxtn .opaxc xeqi`làîòè éàîmeyn ,xacd xzen ©©§¨
elbxa ok dyerykyãé øçàìk ïwúî[iepiya-],àeäjxcd ixdy §©¥¦§©©¨
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המשך בעמוד יי



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

רי
miwxt dyelya` cenr q sc ± iriax wxtzeaezk

äîë ãòrceiy xninl ol zi` miycg dnk Ðdxikdlwpiln.zxg` dy`nãç ìë
äéôøåç íåôìdyly cr dxikn epi`y yie ,mei miynga dxikne sixg wepiz yi Ð

miycg.äøéëîù ïîæ ìëdwicaa `l` ,xacl xeriy oi` Ðmi`ex ep` m` ,ielz xacd

dxiknyÐ.[dyxib elit`e] ,xkya ezwipne dtekéàúàã àéäädzid `le ,dyexb Ð

.wipdl dvexä÷ãá ìéæ.dxikn m` Ðäáúåà
éùðã àøãá.miyp ly dxeya daiyed Ðéåñî

.hian Ðêéðéò óåèðlityc :enk .jipir sewf Ð

`fee` xa lif`eidepireitiihn`nw `aac

.(a,av)éøãêéøá.jipa i`y Ðõ÷ù ÷ðåéëÐ

.uweyn xac wpei eli`kíéúù éëìäî áìçÐ

,dy` ly algzkldnd.milbx izyaàîèÐ

.xeq`äòâîá úì÷äùd`nhn dpi`y Ð

.miignäáìçá úøîçäzexekaa opixn`ck Ð

minrt ipy "lnb" "lnb" (a,e)Ðxeq`l cg

.ealgåòâîá úøîçäù íãà.dcp Ðäåù åðéàù
ìëá.xedh dxedha ixdy Ðàîè àåäcgn Ð

aizkc ,'ek `nh df "df" :`"l .dil `wtp `xw

"df" ,"elk`z `l df z` j`" `xwc diyixaÐ

.`ed `herinúùù áø øîàå.opiqxbåìéôà
äùéøô úåöî.opaxcn Ðåá ïéàÐ

,dia xefb `l inp opaxe .ixy `ziixe`cnc

:opixn`c.xedh mizy ikldn algùéøôã àä
xzen ipzwc `d ÐÐyxitykdy`d iccn

,ilklwpeide.opaxcn uwy wpeik ccd on

íãá àôåìéçåyixtcnc ÐÐ,opaxcn xeq`

slgincmc :xninl iz`e ,dnda mcadnda

.lk`øëë éáâ ìòù íãekypy oebk Ðea xkipe

.mipiyd mcåøøåâ.mcl Ðåööåî`kil `dc Ð

.dil ifgcçðåâlliind Ð,eal a`kn

.`"ixcpiiltáìç ÷ðåé,d`etx meyn Ð

.fr alg ez`etxe÷øôîwzepd Ðmewnn xac

,yelzd on `l` xaegnd on `le ,ea lcby

wxtny ,`ed ycc dclezed`eazdiywn

.(a,br zay)ãé øçàìëmc` ipa jxc oi`y Ð

.cia aelgl `l` ,wpilàøòö íå÷îáåÐ

xrhvny.ea`knøåðö.bbd on min glwnd Ð

íéù÷ù÷miakrne minzeqy miayre miyw Ð

,bbl mihytzne mi`vei einine ,egelw z`

oitlece.zialãé øçàìë,iepiy ici lr Ð

,edleka dkld sqei ax xn`c meyne .elbxa

.`kd dl hwpäîëå.dyixt `id Ðàëéà
äãåäé áø éðú éøîàã.`zrny `le `zipzn Ð

ùãç äòáøàå íéøùò êåúá.dpa clepy Ð
ãò
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éáø` xne` ryediynge rax` xninl `kil `kdc ab lr s` Ð mipy ynge rax` elit

ezliagn jixtcn ,yng cr hwp `wec rnync ,`aeh elit`e iypi` ixn`ck ,mipy

ixy yng `zyd jxtinl `kil ,mewn lkn .`ed `xeriy cg ici`e ici` :ipyne ,eitizk lr

.yegkl ynge `ixal rax` hwpc ?`iran rax`

úøîçä(a,e) zexekaa opiyxcck Ð dalga

."lnbd z`e"nìåëéalg `di

Ð `nh mizy ikldn mce `nh mizy ikldn

:xn`we .mc mewna xya opiqxb mipdk zxeza

.lka bdep epi`y alg `ive` "df" xnel cenlz

z` `ive` `le ,xzen dxedh dnda algc :yexit

dxedh dndaa s`y ,lka bdep `edy xyad

Ð "`nh df" xnel cenlz Ð igd on xya xeq`

ikldn xya oi`e ,ezlik` lr dyrz `la df

mixtq itl oiac :wgvi epiax xne`e .'ek mizy

zxezl oiae ,mce alg xzid "`ed"n yixcc eply

ihernl ivnc ,xity iz` "df"n yixcc mipdk

epivny enk .`xw cgn edlek mce xya alg

,mixac dnk `xw cgn oihrnnc zenewn dnka

dlirn) "ycwdd on dpdpd" wxta ogky`ck

.daix "lrn lernz" xn`w minrt dnkc (a,gi

"dhigy mc" wxtc `ziixa` `zyd `bilte

aizkcn mizy ikldn mc hrnnc (a,k zezixk)

alg oihrnnc mixtq yie "dndale serl"

epiaxl dnize ."df" aizkcn mce ,"`ed" aizkcn

xzei `ed `xaqc ?mc` `nwe`l ol `pnc :wgvi

xeqi` oi`c ,mcn xya xizdle ,xya` `nwe`l

exeqi` Ð mc la` ,miign `l` lka bdep xya

epiax xne`e !dzin xg`l oia miign oia ,lka bdep

Ð mc mewna xya oizrnya qixb ded i`c :wgvi

alg opihrnn "`ed"ne "df"nc ,xity iz` ded

m`e .mc opihrnn zezixkc `xw `eddne ,xyae

zezixkc `xw `eddn mc opihrnnc oeike :xn`z

mc `zyd ?alg ixyinl `xw jixhvi` i`n` Ð

`eddnc :xnel yie !oky lk `l alg Ð xzen

`lc ,ixnbl mc ixyinl ivn `l zezixkc `xw

`nh xeqi`n la` ,mc xeqi`n `l` dil opihrnn

mc xeqi`n hrnzpe li`ede .dil opihrnn `l Ð

.oiey alge mc `zyd Ð

çðåâdpkq ea yiya e`l Ð 'ek zaya alg wpei

iedc meyn `ixi` i`n Ð ok m`c ,ixii`

`ziixe`c dk`ln ied elit` ?ci xg`lk wxtn

xn`c `dn mz epiaxl dywe .dpkq mewna ixy

(`,ciw zenai) "yxg" wxtaxne` le`y `a` :

i` :jixte .aeh meia dxedh dndan epiid miwpei

`kilc i`e ,inp zaya elit` Ð dpkq `ki`c

wxtne ,`xrv `ki`c `kixv `l :ipyne ,'ek dpkq

,opax exfb Ð dliwq xeqi`c zay .`ed ci cg`lk

:uxize !opax exfb `l Ð e`l xeqi`c aeh mei

ly xrva `kde ,arx ly xrva ixiin mzdc

dywe .exfb `l zayae ,dpkql aexw `edy ,ileg

dpkq `ki`c i` mzd jixtc `d :wgvi epiaxl

i` elit` :iieyw`l dil ied ,inp zaya elit`

!inp zaya elit` Ð `ed dlegc i` ,dpkq `kil

,`kdc jd` `bilt mzdc `ziixac d`xp ok lr

Ð qepixn iaxk dkld `kd xn`wcn ,rnyn oke

.dilr ibiltc llkn÷øôîÐ `ed ci xg`lk

`dc .inp ci xg`lk ied `l elit` :xn`z m`e

yixa opixn`ck ,rwxw ilecb `aiyg dnda Ð rwxw ilecib aiyg `l oeflgc ab lr s` `niz ike !oeflg rvet iab (`,dr zay) "lecb llk" wxta xn`ck ,rwxw ileciba `l` dyic oi`

oipnnqn ixnbc oeik mewn lkn ,rwxw ilecib dnda `aiygc idpc .xnel oi` df Ð 'ek rwxw ilecib yxetn hxtd dn ,"o`ve xwa" `xwa aizkcn mibc hrnnc (a,fk oiaexir) "oiaxrn lka"

zryac cgein yic dn ,WiC :`ipzc (`,ht `rivn `aa) "milretd z` xkeyd"a gkenck ,rwxw ilecb dnda `aiyg `l oipnnq iablc .oipnnq enk ,rwxwd on lcb didiy ynn opira Ð©¦

`kdc `nrh jixhvi`c :xnel yie !rwxw ilecb dnda `aiyg `l Ð ux`d on ynn lcbd xac iabl ,`nl` .ea lke` lret oi`e ,rwxw ilecb mpi`y uagnde oabnde alegd `vi 'ek dk`ln

.yc meyn inp oeflg rveta aiignc ,rwxw ilecba `ly dyic Wic xaqc ,dcedi iaxc meyn `ed ci xg`lk wxtnc§¥

ïëòîî`l la` dnga oghey enk ,`ziixe`c dk`ln xeqi`a `weec epiid Ð xeq` mixcg ixcga elit` oird zi`xn iptn minkg exq`y mewn lk :xn`c `de Ð zaya `rpiva elbxa

.mixcg ixcga xeq`l opax ixfb `le ,opaxc `iedc ,ci cg`lk dk`ln `l` e`xi `l Ð `kd la` ,zaya oqaky exaqi e`xi m`y ,(`,dq zay) mrd cbpk
elit`
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øúBî dì äåäc åàì éà ,dzøáç ïa ìáà ,éôè déì¯?àëéäî ,äaøä úìëBà àòîé÷ d÷ñt .ïì òîLî à÷ ,déì àéöîî äåä àì ¥§¥£¨¤£¤§¨¦¨©£¨¨¨¨£¨§©§¨¥¨©§©¨¨§¨¦§¨¤¤©§¥¥¥¨
ééaà .äîãàå ,íépè÷ íéâãå ,æéæçå ,úeLk ïBâk :àðäk áø øîà ?eäðéð éàî .íéòøä íéøác Bnò ìëàz àì .dlMî :úLL áø øîà̈©©¥¤¦¤¨ŸŸ©¦§¨¦¨¨¦©¦§¨©©¨£¨§§§¨¦§¨¦§©¦©£¨¨©©¥
eäéépéî ,àaìç é÷ñt eäéépéî .àðñøäå àkîk eléôà :øîà éLà áø .àøôeëå àø÷ eléôà :øîà àtt áø .àLeaçå àø÷ eléôà :øîà£©£¦¨¨§©¨©©¨¨©£¦¨¨§§¨©©¦¨©£¦©§¨§©§§¨¦©§¨§¥©§¨¦©§

àiçéø éa àLnLîc .àaìç éøëò¯àòøà ìò àLnLîc ,étëð éða dì eåä¯ìò àëøãc ,éèeîL éða dì eåäàøîçc àîø¯eåä ¨§¦©§¨¦§©§¨¥¥©¨¨¨§¥¦§¥¦§©§¨©©§¨¨¨§¥§¥§¨§¨©§¨©£¨¨¨
àìcøç äìëàc ,éðcøéb éða dì¯éìçz äìëàc ,éðìæìæ éða dì eåä¯éðéðBî äìëàc ,éðôìec éða dì eåä¯éöéöî éða dì eåä ¨§¥¦§¨¥§¨§¨©§§¨¨¨§¥©§§¨¥§¨§¨©§¥¨¨§¥§¨¥§¨§¨¦¥¨¨§¥§¦¥

àzLebøb äìëàc ,àðéò¯àøëéL àéúLc ,éøòBëî éða dì eåä¯àøîç àéúLå àøNéa äìëàc ,éîkeà éða dì eåä¯éða dì eåä ¥¨§¨§¨©§§¨¨¨§¥§£¥§¨§¨¦§¨¨¨§¥¨¥§¨§¨¦§¨§¨§¨©§¨¨¨§¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr q sc zeaezk(oey`x meil)

ãòoa wepizd `diy,Lãç äòaøàå íéøNòyie ,ezwipi onf edfy ©¤§¦§©§¨¨Ÿ¤
dpa z` lenbl jxhvze xarzz `ny yegl,éaøå .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦§©¦

øézî äãeäé`ypdlLãç øNò äðBîLaonfd edfy oeik ,dcildn §¨©¦¦§¨¨¨Ÿ¤
.ezwipil jxvpd,éànL úéa éøác ïä ïä ,óñBé øa ïúð éaø øîàeïä ¨©©¦¨¨©¥¥¥¦§¥¥©©¥

,ìlä úéa éøác ïäi`ny zia ewlgp ynn ef zwelgna ,xnelk ¥¦§¥¥¦¥
,lld ziaeíéøîBà éànL úéaLoizndl dkixvyäòaøàå íéøNò ¤¥©©§¦¤§¦§©§¨¨

ïa ïBòîL ïaø øîà .Lãç øNò äðBîL íéøîBà ìlä úéáe ,LãçŸ¤¥¦¥§¦§¨¨¨Ÿ¤¨©©¨¦§¤
òéøëà éðà ,ìàéìîb,mdixac z` yxt` -íéøNò øîBàä éøáãì ©§¦¥£¦©§¦©§¦§¥¨¥¤§¦

àNpéì úøzeî ,Lãç äòaøàåxakLãç ãçàå íéøNòa,dcildn §©§¨¨Ÿ¤¤¤¦¨¥§¤§¦§¤¨Ÿ¤
eàNpäì úøzeî ,Lãç øNò äðBîLa øîBàä éøáãìxakäMîça §¦§¥¨¥¦§¨¨¨Ÿ¤¤¤§¦¨¥©£¦¨

.Lãç øNò,mrhdeL éôì,xarzz m` s`økòð áìçä ïéàdyrp - ¨¨Ÿ¤§¦¤¥¤¨¨¤§¨
,wepizl ie`x epi`e xekrìL øçàì àlàãç äLíéL.xeair ly ¤¨§©©§¨¢¨¦

:dkldl mi`xen`d zrc z` d`ian `xnbdäëìä ,àìeò øîà̈©¨£¨¨
,äãeäé éaøk.yceg xyr dpeny xg` `ypdl dlekiyøî øîàå §©¦§¨§¨©©

úàNì àðéðç éaø øézä éì ,àá÷eòdpnl`Lãç øNò äMîç øçàì §¨¦¦¦©¦£¦¨¨¥§©©£¦¨¨¨Ÿ¤
.lld zia zhiya l`ilnb oa oerny oax ixack epiide ,dzcill

:df oipra dyrn `xnbd d`ianéiaàc dén÷ì àúà éiaàc déñéøà£¦¥§©©¥¨¨§©¥§©©¥
e ,eiptl `a iia` ly eqix` -déì øîà,el`y -eäîxzen m`d - ¨©¥©

ñøàéìdpnl`Lãç øNò äMîça.mcewd dlran wepizd zcill ¥¨¥©£¦¨¨¨Ÿ¤
déì øîà,zei`x dnkn xacd xzen ,iia`c ,àãçzwelgnaéaø ¨©¥¨¨§©¦

,ãBòå .äãeäé éaøk äëìä ,äãeäé éaøå øéàîzwelgnayéànL úéa ¥¦§©¦§¨£¨¨§©¦§¨§¥©©
å .ìlä úéák äëìä ,ìlä úéáeixdy ,ceréaøk äëìä ,àìeò øîà ¥¦¥£¨¨§¥¦¥§¨©¨£¨¨§©¦

å .äãeäéixdy ,cerúàNì àðéðç éaø øézä éì ,àá÷eò øî øîà §¨§¨©©§¨¦¦¦©¦£¦¨¨¥
dpnl`.Lãç øNò äMîç øçàì,ok m`ezàc ïkL ìk,dz`y - §©©£¦¨¨¨Ÿ¤¨¤¥§©§

wx `l` ,`yil dvex jpi`y,ñøàéì.jl xzeny ¥¨¥
mpn`óñBé áøc dén÷ì àúà ék,eax sqei ax iptl iia` `ayk - ¦¨¨§©¥§©¥

,dyrnd z` el xtiqedéì øîà,sqei axéøîàc ìàeîLe áø ¨©¥©§¥§©§¥
eäééåøz,df oic mdipy exn` -äòaøàå íéøNò ïézîäì äëéøö ©§©§§¦¨§©§¦¤§¦§©§¨¨

,Ba äñøàúpL íBiî õeçå ,Ba ãìBpL íBiî õeç ,Lãçx`eane Ÿ¤¦¤©§¦¤¦§¨§¨
iabl s`e ,yceg drax`e mixyr oizndl dkixvy mdixaca

,iia` z`f rnyyk .oizndl dkixv oiqexi`àúìz déøúa èäø̈©©§¥§¨¨
éñøt,ze`qxt yly qix`d ixg` ux -dì éøîàå,mixne` yie - ©§¥§©§¥¨

eixg` uxyàìça àñøtuexl xzei dywy ,lega zg` dqxt - ©§¨§¨¨
drax`e mixyr exariy cr qx`iln oizndl el xnel ick ,ea

,miycgdéëøãà àìå.ebiyd `l j` - §Ÿ©§§¥
df dyrn zngnïðaø øeîàc àúléî éàä ,éiaà øîàdf xac - ¨©©©¥©¦§¨§¨©¨¨

y ,minkg exn`yeléôàlek`l xzeny zexedlàçúeëa àúòéa £¦¥¨¨§§¨
`ed heyt oice ,alg ea yiy lk`n `edy ,gzek mr cgi dvia -

,alga xya xeqi` meyn dfa oi`ydéaø íB÷îa Léðéà éøLéì àìŸ¦§¥¦¦¦§©¥
,eax mewna xzid mc` ea dxei `l -àìwx z`f exn`íeMî Ÿ¦

àúeøé÷ôàk éæçéîcdkld dxeny ,dtvegk xacd d`xpy - §¤¡¥§©§¥¨
,eax mewnaàlàs`àøîéîì àúléî àòéizñî àìc íeMîoi`y - ¤¨¦§Ÿ¦§©§¨¦§¨§¥§¨

,dkldk zexedl `inyc `zriiqàäì déì àðøéîb äåä àðà àäc§¨£¨£¨¨¦§¨¥§¨
mpic z` izcnl ip` ixdy -,ìàeîLe áøceéëä eléôàoeik §©§¥£¦¨¦

iax mewna izixedyøîéîì àúléî éì àòéizñî àìil did `l - Ÿ¦§©§¨¦¦§¨§¥©
.dkldk zexedl `inyc `zriiq

* * *
:zwpin i`eyip xzid ipica `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðzs` ¨©¨¨

,dcildn miycg drax`e mixyr cr `ypdl dpnl`l xeq`y
m` mewn lknú÷ðéîì dða äðúð,zxg`ezìîb Bàwepiln oal ¨§¨§¨§¥¤¤§¨©

,algBàyúî,oad,ãiî àNpéì úøzeîjk oia el` mipte`ay oeik ¥¤¤¦¨¥¦¨
.dwipn dpi`

:dyrn `xnbd d`ianøeáñ ,òLBäé áøc déøa àðeä áøå àtt áø©¨¨§©¨§¥§©§ª©¨
àúéðúî àä ék àãáeò ãáòéîì`ziixak dyrn zeyrl eayg - §¤¡©§¨¦¨©§¦¨

,dzcill miycg drax`e mixyr jez `ypil dpnl`l xizdl ,ef
.zwpin dxkyykàãáeò äåä éãéãa ,àzáñ àéää eäì äøîàia - ¨§¨§©¦©§¨§¦¦£¨§¨

,izpnl`zdy ,dyrn didïîçð áø éì øñàåmixyr jeza `ypidl §¨©¦©©§¨
.zwpinl ipa izxqny s` ,dcildn yceg drax`e

:`xnbd dywnéðéà,dinza ,`ed jk m`d -àäå`lde -ïîçð áø ¥¦§¨©©§¨
envràúeìb Léø éáì eäì àøLyix ziaa eidy zepnl`l xizd - ¨¨§§¥¥¨¨

exkyy xg` ,mzcill yceg drax`e mixyr jez `ypdl ,`zelb
:`xnbd zvxzn .zewipinéðàLxacd dpey -àìc ,àúeìb Léø éa ©¦¥¥¨¨§Ÿ

eäa éøãäoeik ,ea xefgi `l mlv` cearl envr xikydy iny - ¨§¦§
lk alg wepizl didiy i`cek df ixde ,mdn micget miyp`y
zwpind `ny yegl yi ,miyp x`ya j` .yceg drax`e mixyr

.lek`l dn el didi `l aeye ,da xefgz
:`xnbd dywnétt áø eäì øîàaxc dixa `ped axe `tt axl ¨©§©©¦

,ryediïezàåmixyr jeza oi`eyip xizdl mz`ay ,mz`e - §©
`idd ly dzecr ilel ,zwpinl dxiqn ici lr yceg drax`e

ike ,`zaqàéðúc àäî äeøañz àìcenll yiy mixaeq mkpi` - Ÿ¦§§¨¥¨§©§¨
dy` iabl `ziixaa epipyy ,xeq` df xacy `ziixadn
iptl miycg dyly oizndl dkixvy ,dyxbzp e` dpnl`zpy
`l m`y ,oey`xdn `id zxaern m` xkeiy ick ,xg`l `ypizy
`ed oad m` rcp `le miycg dray xg`l clzy yeygl yi ok
df lre ,drayl clepe oexg`dn e` dryzl clepe oey`xdn

,`ziixad dxn`äôeãø äúéäL éøädini aex dlibx -úéáì Cìéì £¥¤¨§¨§¨¥¥§¥
,äéáà,dia` ziaa ax onf dzdy dlra zzinl jenq mbeäéäL Bà ¨¦¨¤¨¨

dìòa úéáa ñòk dì,dzhin dyniy `leLeáç dìòa äéäL Bà ¨©©§¥©§¨¤¨¨©§¨¨
ïéøeñàä úéáa,my zneíiä úðéãîì dìòa CìäL Bà,my zneBà §¥¨£¦¤¨©©§¨¦§¦©©¨

äìBç Bà ï÷æ dìòa äéäL,ciledl ie`x epi`yäúéäL Bà`id ¤¨¨©§¨¨¥¤¤¨§¨
,äø÷òdwfgede ,mdl dcli `le miyp` dylyl z`yip xaky £¨¨
,dxwrúéðBìééà ,äð÷æe,dy` ipniq dl oi`y -,äpè÷edpi`y §¥¨©§¦§©¨

,clil die`x,dìòa úúéî øçà úìtnäådpi` i`ce zrky §©©¤¤©©¦©©§¨
,zxaernãìéì äéeàø dðéàLåel` lky zexnl .dngx xwrpy - §¤¥¨§¨¥¥

ly dpznd mkixvdl mrhd oda jiiy `le ,zexaern opi` i`ce
mewn lkn ,miycg dylyìL ïézîäì úBëéøö ïlek,íéLãç äL ¨§¦§©§¦§Ÿ¨¢¨¦

,clil zeie`xd miyp meyn ,el` miyp lr s` exfby itléaø éøác¦§¥©¦
.øéàîj`øézî éñBé éaøel` miypl,ãiî àNpéìå ñøàéìxaeqe ¥¦©¦¥©¦¥¨¥§¦¨¥¦¨

.oda exfb `lyøéàî éaøk äëìä ,ìàeîL øîà ,ïîçð áø øîàå§¨©©©§¨¨©§¥£¨¨§©¦¥¦
åéúBøéæâaiably enke .opaxcn dxifba xingn `edy mewn lka - ¦§¥¨

die`x dpi`y ina s` exfb `l` ,ewlig `l dpgad iycg dyly
in lr s` exq` `l` ,ewlig `l zwpind xeqi` iabl s` ,oeixdl

.zxg` zwpinl dpa dxqny oebke ,lreta dwipn dpi`ydéì éøîà©§¥¥
,itt axl ryedi axc dixa `ped axe `tt ax el eaiyd -åàì̈

ïézòcà.df oic epxkf `l - ©©§¦
:dkldd z` `xnbd zwqet,àúëìäåm`úî,wepizdøzeîdl §¦§§¨¥¨

m` j` .`ypdlezìîb,wpilnøeñàlenbzy yygn ,`ypdl dl §¨©¨
.okzqie ,`ypdl ick onfd iptl eze`

:wlegd zrc z` `xnbd d`ianeléôà ,øîà éMà áø øa øîm` ©©©©¦¨©£¦
úî,wepizdøeñà énðyygn ,`ypdl dlàìæàå ,déì äìè÷ àîìc ¥©¦¨¦§¨¨§¨¥§©§¨

àáñpéîeok`e .`ypze jlze ,epbxdz `ny -àãáeò äåädyrn - ¦©§¨£¨§¨
,diddéz÷ðçåj` .`ypdl lkezy ick ,dpa z` dy`d dwpg - ©£©§¥

:ef di`x `xnbd dgecàéä àìå,di`x ef oi` -àéäädy` dze` - §Ÿ¦©¦
,dpa z` dwpgyéàåä äèBL,[dzid-]eäééða ï÷ðçc éLð éãáò àìc ¨£¨¦§Ÿ¨§¥¨¥§©§¨§©§

okle ,`ypdl liaya dpa z` wepgz dy`y zelibx oi` ixdy -
.`ypdl dy`d zi`yx ,wepizd zn m`e ,jkl miyyeg oi`

* * *
ipnd iaeig oipra `ziixa `xnbd d`ian ,zwpin ipiipr ab`oa dw

:xkya dzxag÷éðäì ïa dì eðúpL éøä ,ïðaø eðz,xkyaBæ éøä ¨©¨¨£¥¤¨§¨¥§¨¦£¥
àì Bnò ÷éðz àìz`àìå ,dðaz`,dzøáç ïahrnzi `ly ick Ÿ¨¦¦Ÿ§¨§Ÿ¤£¤§¨
m` s`e .dalgàòîé÷ ä÷ñthrn dl zzl dzexikya eavw - ¨§¨¦§¨

,zepefnúìëBàlek`l dkixv -,äaøä`le ,dalg daxiy ick ¤¤©§¥
e .epzinzBnò ìëàz àì,eze` dwipny dtewza ,wepizd mr - ŸŸ©¦

.áìçì íéòøä íéøác§¨¦¨¨¦¤¨¨
zl`ey .'dzxag oa `le dpa `l enr wipz `l' :`ziixaa epipy

:`xnbdàzLäz` elit` ,dzr -àì zøîà ,'dða'dl xeq` - ©§¨§¨¨©§§Ÿ
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

רג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr q sc zeaezk(oey`x meil)

ãòoa wepizd `diy,Lãç äòaøàå íéøNòyie ,ezwipi onf edfy ©¤§¦§©§¨¨Ÿ¤
dpa z` lenbl jxhvze xarzz `ny yegl,éaøå .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦§©¦

øézî äãeäé`ypdlLãç øNò äðBîLaonfd edfy oeik ,dcildn §¨©¦¦§¨¨¨Ÿ¤
.ezwipil jxvpd,éànL úéa éøác ïä ïä ,óñBé øa ïúð éaø øîàeïä ¨©©¦¨¨©¥¥¥¦§¥¥©©¥

,ìlä úéa éøác ïäi`ny zia ewlgp ynn ef zwelgna ,xnelk ¥¦§¥¥¦¥
,lld ziaeíéøîBà éànL úéaLoizndl dkixvyäòaøàå íéøNò ¤¥©©§¦¤§¦§©§¨¨

ïa ïBòîL ïaø øîà .Lãç øNò äðBîL íéøîBà ìlä úéáe ,LãçŸ¤¥¦¥§¦§¨¨¨Ÿ¤¨©©¨¦§¤
òéøëà éðà ,ìàéìîb,mdixac z` yxt` -íéøNò øîBàä éøáãì ©§¦¥£¦©§¦©§¦§¥¨¥¤§¦

àNpéì úøzeî ,Lãç äòaøàåxakLãç ãçàå íéøNòa,dcildn §©§¨¨Ÿ¤¤¤¦¨¥§¤§¦§¤¨Ÿ¤
eàNpäì úøzeî ,Lãç øNò äðBîLa øîBàä éøáãìxakäMîça §¦§¥¨¥¦§¨¨¨Ÿ¤¤¤§¦¨¥©£¦¨

.Lãç øNò,mrhdeL éôì,xarzz m` s`økòð áìçä ïéàdyrp - ¨¨Ÿ¤§¦¤¥¤¨¨¤§¨
,wepizl ie`x epi`e xekrìL øçàì àlàãç äLíéL.xeair ly ¤¨§©©§¨¢¨¦

:dkldl mi`xen`d zrc z` d`ian `xnbdäëìä ,àìeò øîà̈©¨£¨¨
,äãeäé éaøk.yceg xyr dpeny xg` `ypdl dlekiyøî øîàå §©¦§¨§¨©©

úàNì àðéðç éaø øézä éì ,àá÷eòdpnl`Lãç øNò äMîç øçàì §¨¦¦¦©¦£¦¨¨¥§©©£¦¨¨¨Ÿ¤
.lld zia zhiya l`ilnb oa oerny oax ixack epiide ,dzcill

:df oipra dyrn `xnbd d`ianéiaàc dén÷ì àúà éiaàc déñéøà£¦¥§©©¥¨¨§©¥§©©¥
e ,eiptl `a iia` ly eqix` -déì øîà,el`y -eäîxzen m`d - ¨©¥©

ñøàéìdpnl`Lãç øNò äMîça.mcewd dlran wepizd zcill ¥¨¥©£¦¨¨¨Ÿ¤
déì øîà,zei`x dnkn xacd xzen ,iia`c ,àãçzwelgnaéaø ¨©¥¨¨§©¦

,ãBòå .äãeäé éaøk äëìä ,äãeäé éaøå øéàîzwelgnayéànL úéa ¥¦§©¦§¨£¨¨§©¦§¨§¥©©
å .ìlä úéák äëìä ,ìlä úéáeixdy ,ceréaøk äëìä ,àìeò øîà ¥¦¥£¨¨§¥¦¥§¨©¨£¨¨§©¦

å .äãeäéixdy ,cerúàNì àðéðç éaø øézä éì ,àá÷eò øî øîà §¨§¨©©§¨¦¦¦©¦£¦¨¨¥
dpnl`.Lãç øNò äMîç øçàì,ok m`ezàc ïkL ìk,dz`y - §©©£¦¨¨¨Ÿ¤¨¤¥§©§

wx `l` ,`yil dvex jpi`y,ñøàéì.jl xzeny ¥¨¥
mpn`óñBé áøc dén÷ì àúà ék,eax sqei ax iptl iia` `ayk - ¦¨¨§©¥§©¥

,dyrnd z` el xtiqedéì øîà,sqei axéøîàc ìàeîLe áø ¨©¥©§¥§©§¥
eäééåøz,df oic mdipy exn` -äòaøàå íéøNò ïézîäì äëéøö ©§©§§¦¨§©§¦¤§¦§©§¨¨

,Ba äñøàúpL íBiî õeçå ,Ba ãìBpL íBiî õeç ,Lãçx`eane Ÿ¤¦¤©§¦¤¦§¨§¨
iabl s`e ,yceg drax`e mixyr oizndl dkixvy mdixaca

,iia` z`f rnyyk .oizndl dkixv oiqexi`àúìz déøúa èäø̈©©§¥§¨¨
éñøt,ze`qxt yly qix`d ixg` ux -dì éøîàå,mixne` yie - ©§¥§©§¥¨

eixg` uxyàìça àñøtuexl xzei dywy ,lega zg` dqxt - ©§¨§¨¨
drax`e mixyr exariy cr qx`iln oizndl el xnel ick ,ea

,miycgdéëøãà àìå.ebiyd `l j` - §Ÿ©§§¥
df dyrn zngnïðaø øeîàc àúléî éàä ,éiaà øîàdf xac - ¨©©©¥©¦§¨§¨©¨¨

y ,minkg exn`yeléôàlek`l xzeny zexedlàçúeëa àúòéa £¦¥¨¨§§¨
`ed heyt oice ,alg ea yiy lk`n `edy ,gzek mr cgi dvia -

,alga xya xeqi` meyn dfa oi`ydéaø íB÷îa Léðéà éøLéì àìŸ¦§¥¦¦¦§©¥
,eax mewna xzid mc` ea dxei `l -àìwx z`f exn`íeMî Ÿ¦

àúeøé÷ôàk éæçéîcdkld dxeny ,dtvegk xacd d`xpy - §¤¡¥§©§¥¨
,eax mewnaàlàs`àøîéîì àúléî àòéizñî àìc íeMîoi`y - ¤¨¦§Ÿ¦§©§¨¦§¨§¥§¨

,dkldk zexedl `inyc `zriiqàäì déì àðøéîb äåä àðà àäc§¨£¨£¨¨¦§¨¥§¨
mpic z` izcnl ip` ixdy -,ìàeîLe áøceéëä eléôàoeik §©§¥£¦¨¦

iax mewna izixedyøîéîì àúléî éì àòéizñî àìil did `l - Ÿ¦§©§¨¦¦§¨§¥©
.dkldk zexedl `inyc `zriiq

* * *
:zwpin i`eyip xzid ipica `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðzs` ¨©¨¨

,dcildn miycg drax`e mixyr cr `ypdl dpnl`l xeq`y
m` mewn lknú÷ðéîì dða äðúð,zxg`ezìîb Bàwepiln oal ¨§¨§¨§¥¤¤§¨©

,algBàyúî,oad,ãiî àNpéì úøzeîjk oia el` mipte`ay oeik ¥¤¤¦¨¥¦¨
.dwipn dpi`

:dyrn `xnbd d`ianøeáñ ,òLBäé áøc déøa àðeä áøå àtt áø©¨¨§©¨§¥§©§ª©¨
àúéðúî àä ék àãáeò ãáòéîì`ziixak dyrn zeyrl eayg - §¤¡©§¨¦¨©§¦¨

,dzcill miycg drax`e mixyr jez `ypil dpnl`l xizdl ,ef
.zwpin dxkyykàãáeò äåä éãéãa ,àzáñ àéää eäì äøîàia - ¨§¨§©¦©§¨§¦¦£¨§¨

,izpnl`zdy ,dyrn didïîçð áø éì øñàåmixyr jeza `ypidl §¨©¦©©§¨
.zwpinl ipa izxqny s` ,dcildn yceg drax`e

:`xnbd dywnéðéà,dinza ,`ed jk m`d -àäå`lde -ïîçð áø ¥¦§¨©©§¨
envràúeìb Léø éáì eäì àøLyix ziaa eidy zepnl`l xizd - ¨¨§§¥¥¨¨

exkyy xg` ,mzcill yceg drax`e mixyr jez `ypdl ,`zelb
:`xnbd zvxzn .zewipinéðàLxacd dpey -àìc ,àúeìb Léø éa ©¦¥¥¨¨§Ÿ

eäa éøãäoeik ,ea xefgi `l mlv` cearl envr xikydy iny - ¨§¦§
lk alg wepizl didiy i`cek df ixde ,mdn micget miyp`y
zwpind `ny yegl yi ,miyp x`ya j` .yceg drax`e mixyr

.lek`l dn el didi `l aeye ,da xefgz
:`xnbd dywnétt áø eäì øîàaxc dixa `ped axe `tt axl ¨©§©©¦

,ryediïezàåmixyr jeza oi`eyip xizdl mz`ay ,mz`e - §©
`idd ly dzecr ilel ,zwpinl dxiqn ici lr yceg drax`e

ike ,`zaqàéðúc àäî äeøañz àìcenll yiy mixaeq mkpi` - Ÿ¦§§¨¥¨§©§¨
dy` iabl `ziixaa epipyy ,xeq` df xacy `ziixadn
iptl miycg dyly oizndl dkixvy ,dyxbzp e` dpnl`zpy
`l m`y ,oey`xdn `id zxaern m` xkeiy ick ,xg`l `ypizy
`ed oad m` rcp `le miycg dray xg`l clzy yeygl yi ok
df lre ,drayl clepe oexg`dn e` dryzl clepe oey`xdn

,`ziixad dxn`äôeãø äúéäL éøädini aex dlibx -úéáì Cìéì £¥¤¨§¨§¨¥¥§¥
,äéáà,dia` ziaa ax onf dzdy dlra zzinl jenq mbeäéäL Bà ¨¦¨¤¨¨

dìòa úéáa ñòk dì,dzhin dyniy `leLeáç dìòa äéäL Bà ¨©©§¥©§¨¤¨¨©§¨¨
ïéøeñàä úéáa,my zneíiä úðéãîì dìòa CìäL Bà,my zneBà §¥¨£¦¤¨©©§¨¦§¦©©¨

äìBç Bà ï÷æ dìòa äéäL,ciledl ie`x epi`yäúéäL Bà`id ¤¨¨©§¨¨¥¤¤¨§¨
,äø÷òdwfgede ,mdl dcli `le miyp` dylyl z`yip xaky £¨¨
,dxwrúéðBìééà ,äð÷æe,dy` ipniq dl oi`y -,äpè÷edpi`y §¥¨©§¦§©¨

,clil die`x,dìòa úúéî øçà úìtnäådpi` i`ce zrky §©©¤¤©©¦©©§¨
,zxaernãìéì äéeàø dðéàLåel` lky zexnl .dngx xwrpy - §¤¥¨§¨¥¥

ly dpznd mkixvdl mrhd oda jiiy `le ,zexaern opi` i`ce
mewn lkn ,miycg dylyìL ïézîäì úBëéøö ïlek,íéLãç äL ¨§¦§©§¦§Ÿ¨¢¨¦

,clil zeie`xd miyp meyn ,el` miyp lr s` exfby itléaø éøác¦§¥©¦
.øéàîj`øézî éñBé éaøel` miypl,ãiî àNpéìå ñøàéìxaeqe ¥¦©¦¥©¦¥¨¥§¦¨¥¦¨

.oda exfb `lyøéàî éaøk äëìä ,ìàeîL øîà ,ïîçð áø øîàå§¨©©©§¨¨©§¥£¨¨§©¦¥¦
åéúBøéæâaiably enke .opaxcn dxifba xingn `edy mewn lka - ¦§¥¨

die`x dpi`y ina s` exfb `l` ,ewlig `l dpgad iycg dyly
in lr s` exq` `l` ,ewlig `l zwpind xeqi` iabl s` ,oeixdl

.zxg` zwpinl dpa dxqny oebke ,lreta dwipn dpi`ydéì éøîà©§¥¥
,itt axl ryedi axc dixa `ped axe `tt ax el eaiyd -åàì̈

ïézòcà.df oic epxkf `l - ©©§¦
:dkldd z` `xnbd zwqet,àúëìäåm`úî,wepizdøzeîdl §¦§§¨¥¨

m` j` .`ypdlezìîb,wpilnøeñàlenbzy yygn ,`ypdl dl §¨©¨
.okzqie ,`ypdl ick onfd iptl eze`

:wlegd zrc z` `xnbd d`ianeléôà ,øîà éMà áø øa øîm` ©©©©¦¨©£¦
úî,wepizdøeñà énðyygn ,`ypdl dlàìæàå ,déì äìè÷ àîìc ¥©¦¨¦§¨¨§¨¥§©§¨

àáñpéîeok`e .`ypze jlze ,epbxdz `ny -àãáeò äåädyrn - ¦©§¨£¨§¨
,diddéz÷ðçåj` .`ypdl lkezy ick ,dpa z` dy`d dwpg - ©£©§¥

:ef di`x `xnbd dgecàéä àìå,di`x ef oi` -àéäädy` dze` - §Ÿ¦©¦
,dpa z` dwpgyéàåä äèBL,[dzid-]eäééða ï÷ðçc éLð éãáò àìc ¨£¨¦§Ÿ¨§¥¨¥§©§¨§©§

okle ,`ypdl liaya dpa z` wepgz dy`y zelibx oi` ixdy -
.`ypdl dy`d zi`yx ,wepizd zn m`e ,jkl miyyeg oi`

* * *
ipnd iaeig oipra `ziixa `xnbd d`ian ,zwpin ipiipr ab`oa dw

:xkya dzxag÷éðäì ïa dì eðúpL éøä ,ïðaø eðz,xkyaBæ éøä ¨©¨¨£¥¤¨§¨¥§¨¦£¥
àì Bnò ÷éðz àìz`àìå ,dðaz`,dzøáç ïahrnzi `ly ick Ÿ¨¦¦Ÿ§¨§Ÿ¤£¤§¨
m` s`e .dalgàòîé÷ ä÷ñthrn dl zzl dzexikya eavw - ¨§¨¦§¨

,zepefnúìëBàlek`l dkixv -,äaøä`le ,dalg daxiy ick ¤¤©§¥
e .epzinzBnò ìëàz àì,eze` dwipny dtewza ,wepizd mr - ŸŸ©¦

.áìçì íéòøä íéøác§¨¦¨¨¦¤¨¨
zl`ey .'dzxag oa `le dpa `l enr wipz `l' :`ziixaa epipy

:`xnbdàzLäz` elit` ,dzr -àì zøîà ,'dða'dl xeq` - ©§¨§¨¨©§§Ÿ
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

xcde"רד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `q sc zeaezk(ipy meil)

ééøa.mi`ixa -éòéa äìëàc,mivia -éððéò éða dì eåädl eidi - ¨§¥§¨§¨¥¥¨¨¨¥¥¨¥
.zelecb miipir ilra mipaéøåek äìëàc,milecb mibc -éða dì eåä §¨§¨©§¥¨¨¨¥

éðpéç.og ilra -àñtøk äìëàc,qtxk -éðúåéæ éða dì eåäilra - ¦¨¥§¨§¨©§§¨¨¨¨¥¦§¨¥
.xcde eifàzøañek äìëàc,xaqek -éðøNéa éða dì eåäilra - §¨§¨§©§¨¨¨¨¥¦§¨¥

.xyaéðçéø éða dì eåä ,àâBøúà äìëàc.aeh gix ilra - §¨§¨¤§¨¨¨¨¥¥¨¥
:dyrn `xnbd d`iandézøa[eza-]da äìëà ,àkìî øBáLc §©¥§¨©§¨¨§¨¨

àâBøúà dnà,bexz` dlk` dnr zxaern dn` dzidyk -eåäå ¦¨¤§¨©£
éðçéø Léøa äeáà dén÷ì dì é÷qî,dia` iptl dze` milrn eide - ©§¥¨§©¥£¨§¥¥¨¥

.dpnn scpy aehd gixd zngn ,aehd gixd ilra mixacd y`xa

** *
:zwpin ceary ipicl zxfeg `xnbdïì ÷ãa ,àðeä áø øîàoga - ¨©©¨¨©¨

epze`,àððéç øa àðeä áøm`y i`ce dfàéäm`d -úøîBàdvexy ©¨©¦§¨¦¥¤¤
÷éðäì,dpa z`àeäåa`d -øîBàdl,÷éðäì àlLxekyi `l` §¨¦§¥¤Ÿ§¨¦

,diti yigki `ly ick ,zwpin exear,dì ïéòîBLy meynàøòö §¦¨©£¨
àeä dãécote`a `id dl`yd j` .algd ieaixn xrv dl yi - ¦¨

y,÷éðäì àlL úøîBà àéäå ,÷éðäì øîBà àeäel xekyl `l` ¥§¨¦§¦¤¤¤Ÿ§¨¦
,zwpineäîdfi`a x`iae `ppig xa `ped ax siqed .oicd dn - ©

,wtqd ote`dçøBà åàìc àëéä ìkzepa jxc oi`y mewn lk - ¨¥¨§¨§¨
i`ce ,zwpin mixkey `l` ,mzexiyr zngn wipdl dzgtyn

,dì ïéòîBLm` j` .zwpin a`d xekyie ,dzgtynk bedplàéä §¦¨¦
dçøBà,wipdl dzgtyn zepa jxc -déçøBà åàì àeäåjxc oi` - §¨§¨§¥

,wipdl ezgtyn zepaéàî,oicd dn -ïðéìæà déãéc øúam`d - ©¨©¦¥©§¦¨
,wipdl zaiig dpi`e ,ezgtyn bdpn xg` mikleddãéc øúa Bà¨©¦¨

ïðéìæà.dpa z` wipdl dilre ,dzgtyn bdpn xg` mikled - ©§¦¨
:`ped ax xn`eàäî déì àðèéLôellkn ewitq z` el ephyte - ¨¦§¨¥¥¨

yi`l z`ypd dy`y ,minkg exn`y dfúãøBé dðéàå Bnò äìBò'¨¦§¥¨¤¤
,'Bnòiyr `ede dipr `id m` ,xnelkbedpl dzelrdl aiig ,x ¦

dcixedl leki epi` ,ipr `ede dxiyr `id m` j` ,ezexiyr bdpnk
.dzexiyr bdpnk dikxv dl ozil aiig `l` ,ezeipra enr bedpl
dnvr m`d oi`y ezgtyn bdpny oeik ,dwpd iabl oicd `ede¥
wipdl zaiig dpi`e ,ebdpnl dler ,zwpin dl mixkey `l` dwipn

.dnvra
:df llkl `zknq` d`ian `xnbdäàø÷ éàî ,àðeä áø øîà- ¨©©¨©§¨¨

xn`py ,enr zcxei dpi`e enr dlery ,df oic fnxp weqt dfi`a
'd el xn`y ,jlnia` zial dgwlpyk ,epn` dxy iablk ziy`xa)

(bYgwl xW` dX`d lr zn LPd','ìòa úìeòa àéäå'zlrA' oeyle ¦§¥©¨¦¨£¤¨©§¨§¦§©¨©§ª©
zbdep dy`dy cnll d`a hwpy,ìòa ìL Búéiìòalrad m`y ©£¦¨¤©©
,enr dler ,dpnn miqkpa dlern,ìòa ìL Búãéøéa àìå`ed m`y §Ÿ¦¦¨¤©©

.enr zcxei dpi` ,dpnn miqkpa cexi
:zxg` dyxcàëäî ,øîà øæòìà éaø,ok cenll yi df weqtn - ©¦¤§¨¨¨©¥¨¨

deg lv` xn`py(k b ziy`xa)dEg FYW` mW mc`d `xwIe'àéä ék ©¦§¨¨¨¨¥¦§©¨¦¦
äðzéð íéiçì ,'éç ìk íà äúéä,dy`d el d`yip dzaehl -àìå ¨§¨¥¨¨§©¦¦§¨§Ÿ

.äðzéð øòöì§©©¦§¨

* * *
zpgeh ,dlral dyer dy`dy zek`ln el`e' :dpyna epipy

akne dte`edyere dhnd el zrvn ,dpa z` dwipne zlyan zq
.xnvaäçôL Bì äñéðëädpi`e dte` dpi`e zpgeh dpi` ,zg` ¦§¦¨¦§¨

'zqakn.'eëåwx dpynd dze` dxhty jkn :`xnbd dywn §
c rnyn ,el` zek`ln ylynàøàL àäx`y z` la` - ¨§¨¨

,zek`lndàãáò,zg` dgty el dqipkdy s` ,dy`d dyer - ¨§¨
,mda zaiig recnedéì àîéúå,dy`d el xn`ze -Cì úéìéiò §¥¨¥©§¦¨

éà÷éøça àúzéàz` jxear dyrzy ,inewna dy` jl izqpkd - ¦§¨©£¦¨¦
:`xnbd zvxzn .ilr zelhend zek`lnd lkdì øîàc íeMî¦§¨©¨

zek`lnd lk z` dyer ziid dgtyd z` zqpkdy mcew ,lrad
,zek`lnd eaxzd dgty zqpkdy dzr j` ,cala epipy xear

ok m`e ,dgtyd xear s` ozeyrl yiy oeikàä,ef dgty -àçøè ¨¨§¨
zek`ln zeyrldãéãìe éãéãìj` ,dnvr liayae iliaya -én÷ §¦¦§¦¨©¥

çøè ïàî Cãéczeceard lk z` miwlgn okle ,jxear gxhi in - ¦¨©¨©
.mlek xear zek`lnd z` zeyrl elkei jke ,dgtyde dy`d oia

el dqipkd :dpynd jynd z` `xnbd d`ianíézLizy - §©¦
s` ,zegty.'eëå ä÷éðî dðéàå úìMáî dðéà:`xnbd dywnàä ¥¨§©¤¤§¥¨¥¦¨§¨
àãáò ,àøàLzrvn epiide ,dyer `id zek`lnd x`y z` la` - §¨¨¨§¨

s` ixde ,jka zaiig `id recne ,xnva dyere dhnd z`
,dyly dzr mdy oeik ic oi` zg` dgtyay lirl x`azdy
,ztqep dgty dqipkd ixd dzr mewn lkn ,zeaxzn zek`lnde

déì àîéúå,dy`d el xn`ze -éúéøçà àúzéà Cì úéìéiò- §¥¨¥©§¦¨¦§¨©£¦¦
,dpey`xd caln ,zxg` dy` jl izqpkddãéãìe éãéãì äçøèc- §¨§¨§¦¦§¦¨

,dxeare ixear zek`ln dyrzyàãçågxhzy zg`e -Cãéãì §¨¨§¦¨
dãéãìe.melk zeyrl jxhv` `l ip`e ,dxeare jxear - §¦¨

:`xnbd zvxzndì øîàc íeMîipa dzr eaxzdy jezn ,lrad ¦§¨©¨
z` eyri zegtyd izy wx m`e ,migxe` xzei miievn ,ziad

,zek`lndçøè ïàî éçøôe éçøBà én÷xear dk`ln dyri in - ©¥§¥¨§¥©¨©
,'migxet'd xear oke ,yceg e` reay x`ydl mkxcy ,'migxe`'d
in didiy icke ,mkxcl mikiynne xvw onf mi`vnpy mze` epiide
zek`ln lk z` zegtyd izy lr wx lihdl oi` mxear gxhiy

.zek`ln zvwn dyer dnvr dy`d s` `l` ,ziad
el dqipkd :dpyna epipyìLLs` ,zegtyähnä úòvî dðéà ¨Ÿ¥¨©©©©¦¨

zek`lnn wx zxhtpy rnyn :`xnbd dywn .xnva dyer dpi`e
,el`àãáò ,àøàL àädy`y zephwd zek`lnd x`y z` la` - ¨§¨¨¨§¨

,recne .zeyrl `id dkixv ,dlral zeyrl zaiigdéì àîéúå- §¥¨¥
,dy`d el xn`zeéúéøçà Cì úéìéiò,zxg` dgty jl izqpkd - ©§¦¨©£¦¦

mb lirezy ,ziyily.éçøôe éçøBàì§§¥¨§¥
:`xnbd zvxzndì øîàc íeMî,lradLéôð àúéá éða Léôð ¦§¨©¨§¦§¥¥¨§¦

éçøôe éçøBàoi`e ,migxe`d s` miaxzn ,ziad ipa miaxznyk - §¥¨§¥
zeyrl dkixv z` s` `l` ,zegtyd zyly ly ozceara ic

.zek`lndn wlg
:`xnbd dywnéëä éàdy`d xhtiz `l mlerly `vnp ,ok m` - ¦¨¦

,migxe`d eaxzi zegtyd eaxziy lkk ixdy ,zek`lnd lkn
eeléôàdqipkd m`òaøà,zegtyénðzeyrl jxhvz mb - £¦©§©©¦

dpyna eli`e ,migxe`d s` xzei eaxzi ixdy ,zephw zek`ln
.ziad zek`ln lkn zxhtp zegty rax` dqipkd m`y epipy

yiyk :`xnbd zvxznòaøà,zegtyeäì éLéôðc ïåékzeaexny - ©§©¥¨¦§¦¥§
,odéããäà ïòéiñîlk z` zeyrl zelekie ,efl ef od zexfer - §©§¨©£¨¥

dkixv dy`d oi`e ,eaxzdy migxe`d ly s`e ,zek`lnd
.dk`ln mey zeyrl

* * *
,xzei e` zg` dgty dlral dy`d dqipkd m`y dpyna epipy
dn zx`an `xnbd .olekn s` e` ,ziad zek`lnn wlgn zxhtp

:'dgty el dqipkd'a dpynd zpeekàîéúéàå ,àðç áø øîàyie - ¨©©¨¨§¦¥¨
z`f xn`y mixne`àì ,éðîçð øa ìàeîL éaødpynd zpeek oi` - ©¦§¥©©§¨¦Ÿ

y,Lnî Bì äñéðëä,dziipecpa dgty d`iady epiideïåék àlà ¦§¦¨©¨¤¨¥¨
,ñéðëäì äéeàøLi`cky xeriya ,dax `ipecp dqipkdy epiide ¤§¨§©§¦

,zegty dzvwna zepwl efk `ipecp d`ianlL ét ìò óààl ©©¦¤Ÿ
äñéðëä.dpyna miiepnd mixeriyd itk zek`lndn dxeht ,ynn ¦§¦¨

zelhend zek`lndn dy`d zxhtpy sqep ote` `xnbd d`ian
:dilràðz,`ziixaaãçàoia -Bì äñéðëäL,zegtyãçàå ¨¨¤¨¤¦§¦¨§¤¨

,dlMî Bì äîöîvLepnn dl ribny dnn zegta dwtzqdy ¤¦§§¨¦¤¨
zek`lndn zxhtp ,dgty zepwl xyt` x`ypy sqkae ,dikxvl

.ynn dgty dqipkd eli`k

* * *
el dqipkd :dpyna epipyòaøà,zegtyàøãz÷a úáLBé`qk - ©§©¤¤§©¤§¨

.dk`ln dyer dpi`e ,dgepnáø øîà ,àéððç øa ÷çöé áø øîà̈©©¦§¨©£©§¨¨©©
eøîàL ét ìò óà ,àðeäyàøãz÷a úáLBé,zek`lna zaiig dpi`e ¨©©¦¤¨§¤¤§©¤§¨

ìáàoebk ,daig ly mixaca dlra z` ynyl dl ie`xúâæBî- £¨¤¤
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úBNòì dôBk Bðéà óà :øîBà äãeäé éaø .Bø÷a éðôì¦§¥§¨©¦§¨¥©¥¨©£

ñî ïzLtL éðtî ,ïzLôaéléî éðäå .íéúôOä úà èaøLîe ätä úà çéø¯.äàîBø àðzéëa §¦§¨¦§¥¤¦§¨©§¦©¤©¤§©§¥¤©§¨©¦§¨¥¦¥§¦¨¨¨¨
øa àcà áø øîà eikìî áø øîà ."úBçôL äàî Bì äñéðëä eléôà :øîBà øæòéìà éaø"©¦¡¦¤¤¥£¦¦§¦¨¥¨§¨¨©©©§¦¨©©©¨©

úBneâå úBçôL ,ãetL :à÷éà áøc déøa àðéðç éaø øîà .øæòéìà éaøk äëìä :äáäà¯áø ©£¨£¨¨§©¦¡¦¤¤¨©©¦£¦¨§¥§©¦¨¦§¨§©
äðéáâe äì÷î øôà ,úéøBìa ,eikìî¯àúéðúîe ïéúéðúî :øîà àtt áø .àékìî áø¯áø ©§¦§¦¥¤¦§¤§¦¨©©§¦¨©©¨¨©©§¦¦©§¦¨©

àúzòîL ,àékìî¯ðîéñå .eikìî áøàúéðúî :C.úBçôL eäééðéa àkéà ?eäééðéa éàî .àúkìî ©§¦¨§©§§¨©©§¦§¦¨¨©§¦¨©§¨¨©¥©§¦¨¥©§§¨
'åëå øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø"àúéiøeâa àììhéîc eäééðéa àkéà !àn÷ àpz eðééä ." ©¨¦§¤©§¦¥¥©§©¨©¨¦¨¥©§§¦©§¨§¦¨¨

.øéLøãðå àúééðèé÷äðùîézL :íéøîBà éànL úéa ,ähnä LéîLzî BzLà úà øécnä ¦©§¨¨§©§©¦©©¦¤¦§¦©§¦©¦¨¥©©§¦§¥
úeLøa àlL äøBz ãeîìúì ïéàöBé íéãéîìzä .úçà úaL :íéøîBà ìlä úéa ,úBúaL©¨¥¦¥§¦©¨©©©©§¦¦§¦§©§¨¤Ÿ¦§

ìLïéìéihä :äøBza äøeîàä äðBòä .úçà úaL íéìòBtä ,íBé íéL¯íéìòBtä ,íBé ìëa¯ §¦©£¦©¨©©¨¨¨£¨©¨©©¨¦§¨©£¦
íéønçä ,úaLa íézL¯íéìnbä ,úaLa úçà¯ì úçàìLíéðtqä ,íBé íéL¯ì úçàäML §©¦§©¨©©¨¦©©§©¨©©¨¦©©¦§¦©©¨¦©©§¦¨

.øæòéìà éaø éøác ,íéLãçàøîâ?ìlä úéáe .äá÷ð úãìBiî éøîb ?éànL úéác àîòè éàî ¢¨¦¦§¥©¦¡¦¤¤©©£¨§¥©©¨§¦¦¤¤§¥¨¥¦¥
dì éøîb úãìBiî éà !äá÷ð úãìBiî eøîâð éîð ìlä úéáe .øëæ úãìBiî éøîb¯àlà ,éîð éëä ¨§¦¦¤¤¨¨¥¦¥©¦¦§§¦¤¤§¥¨¦¦¤¤¨§¦¨¨¦©¦¤¨

:øáñ øîe ,çéëLc éãénî çéëLc éãéî :øáñ øî ?éâìtéî÷ éàîa .dì éøîb äcpî ìlä úéa¥¦¥¦¦¨¨§¥¨§©¨¦©§¦¨¨©¦¥¦§¦©¦¦¥¦§¦©¨¨©
íúña ìáà ,Løôîa ú÷Bìçî :áø øîà .dì íéøb àeäc éãénî dì íéøb àeäc éãéî¯éøác ¦¥§¨¥¨¦¦¥§¨¥¨¨©©©£¤¦§¨¥£¨¦§¨¦§¥

çút àöîé ànL ,ïézîé éîð íúña eléôà :øîà ìàeîLe .äaeúk ïzéå ,øzìàì àéöBé ìkä©Ÿ¦§©§©§¦¥§¨§¥¨©£¦¦§¨©¦©§¦¤¨¦§¨¤©
ìL ãò ,Bì úBðäélî BzLà úà øécnä :ïðúc ,àðîéæ àãç da éâéìt àä .BøãðìíBé íéL¯ §¦§¨§¦¦¨£¨¦§¨¦§©©©¦¤¦§¦¥¨©§¦

ïàkî øúBé ,ñðøt ãéîòé¯íúña ìáà ,Løôîa àlà eðL àì :áø øîàå .äaeúk ïzéå àéöBé¯ ©£¦©§¨¥¦¨¦§¦¥§¨§¨©©Ÿ¨¤¨¦§¨¥£¨¦§¨
!Bøãðì çút àöîé ànL ,ïézîé éîð íúña eléôà :øîà ìàeîLe .äaeúk ïzéå øzìàì àéöBé¦§©§©§¦¥§¨§¥¨©£¦¦§¨©¦©§¦¤¨¦§¨¤©§¦§

àäa øîzéà éàc ,àëéøö¯øLôàc ,àéääa ìáà .ñðøôa øLôà àìc íeMî ,áø øîà÷ àäa §¦¨§¦¦§©§¨§¨¨¨©©¦§Ÿ¤§¨§©§¨£¨§©¦§¤§¨
ñðøôa¯ì déì éãBî àîéààéääa øîzéà éàå .ìàeîL¯àäa ìáà ,ìàeîL øîà÷ Cäa¯ §©§¨¥¨¥¥¦§¥§¦¦§©§©¦§©¨¨©§¥£¨§¨

'åëå ãeîìúì ïéàöBé íéãéîìzä" .àëéøö ,áøì déì éãBî àîéà.éòác änk ?änk úeLøa ." ¥¨¥¥§©§¦¨©©§¦¦§¦§©§¦§©¨©¨§¨¥
àçøåà

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `q sc zeaezk(ipy meil)

détà øååçc.lk`nl de`zdy zngn ,eipt epialdy -ì÷L §¨©©¥¨©
dézòaöàae ,erav`a lk`ndn iy` ax gwl -déneôa déì çpà- §¤§©§¥©©¥§¥

.eita `xhef xnl gipdedéì øîà,iy` axl jlnd ly xvlnd ¨©¥
àkìîc àúãeòñì zãñôà`ly meyn ,jlnd zcerq z` zlwlw - ©§§©§¦§§¨§©§¨

.jrav`a ea zrbpy lk`nn jlnd lk`idéì eøîàjlnd ixhey ¨§¥
,iy` axléëä ãéáòéz éànà.jk ziyr recn -eäì øîà,iy` ax ©©¤¡¦¨¦¨©§

àkìîc ìëàîì ìéñt éëä ãéáòc ïàîlqt ,dfk lk`n dyery in - ©§¨¦¨¦¨¦§©£©§©§¨
.eilk`nn jlnd lk`iy ie`x oi`e ,jlnd lk`n z`,déì eøîà̈§¥

éànà.df lk`na did leqt dn ,recn -eäì øîà,iy` axøác ©©¨©§¨¨
déa éàæç øçà.ea izi`x rxevn xifg xya -e÷ãajlnd ixhey ©¥£¨¦¥¨§
,lk`nd z`eçkLà àìå.df xac ea yiy e`vn `l -ì÷L §Ÿ©§§¨©

dézòaöà,wcead ly erav` z` iy` ax gwl -déìò çpà- ¤§©§¥©©£¥
e ,zekizgd zg` lr dze` gipdeeäì øîà,miwcealéî àëä ¨©§¨¨¦

eúé÷ãa.zrxv yi m` o`k mzwca m`d -e÷ãaqp el dyrpe ,my ©§¦¨§
eeçkLà.zrxv da yiy ,eixack e`vne -ïðaø déì eøîàaxl ©§§¨§¥©¨¨

,iy`àqépà zëîñ àîòè éàîzzpe ,qpd lr zknq recn - ©©§¨¨©§§©¦¨
.`xhef xnl jlnd lk`nneäì øîà,iy` axà÷c úòøö çeø éàæç ¨©§£¨¦©¨©©§¨

déåléò äçøtzngn `xhef xn lr zgxety zrxv gex izi`x - ¨§¨¦¨¥
.okeqn dide ,lk`nd ze`z

:dnec oipra sqep dyrn d`ian `xnbdäàîBø àeäädyrn - ©¨¨
,i`nex iebaàúzéà àéääì dì øîàc,zg` dy`l xn`y - §¨©¨§©¦¦§¨
éì záñpéî.il i`ypiz m`d -déì äøîà,dy`d.àìdzetkl icke ¦©§©§¦¨§¨¥Ÿ
,el `ypdléðnéø éúééà ìéæà,mipenix `iade jld -dn÷ ìëàå éìt ¨¦©§¥¦¨¥¨¥§¨©©¨

mdl dze`zde ,mdn dl ozp `le ,diptl lk`e ,mze` rwia -
,c`ndì éøòöc àiî ìkdze`z zngn dita dlry wex lk - ¨©¨§©£¥¨

,lk`nldézòìa,eze` zrlea dzid -dì áä àìådl ozp `le - §©§¥§Ÿ©¨
,mipenixdn i`nexddì âæc ãòeyrpe dqixke dipt egtp - ©§¨¨

.migetpd jxck ,zikekfkóBñì,zpkeqn dzidp xaky ixg` - §
dì øîà,i`nexdCì àðéqî éàm`d ,jze` `tx` m` -záñpéî ¨©¨¦©¦¨¨¦©§©§

[i`ypiz-]déì äøîà ,éìdy`dïéà.ok -éðnéø éúééà ìéæàjld - ¦¨§¨¥¦¨¦©§¥¦¨¥
,mitqep mipenix `iadedn÷ ìëàå éìtlk`e rwia mze` s`e - ¨¥§¨©©¨

j` ,diptlCì éøòöc àiî ìk ,dì øîàjita dlriy wex lk - ¨©¨¨©¨§©£¥¨
,dlik`d ze`z zngnéàãL óez ,éàãL óezikilyde iwwx - ©¨¦©¨¦

,eixack dy`d dzyr .dvegddpéî à÷ôðc ãòdpnn `viy - ©§©§¨¦¨
,drlay okeqnd wexdà÷øé àöeä ék,wexi alel dlr enk - ¦¨©§¨

úàéqzàå.d`ixade - §¦©¦©

* * *
'eke dlral dyer dy`dy zek`ln el`e' :dpyna epipyäNBòå§¨

deeh -.'øîva:`xnbd zwiicnïéà ,øîva,zeehl `id dkixv - ©¤¤©¤¤¦
j`àì ,íézLôa:`xnbd zx`an .zeehl dkixv dpi` -ïéúéðúî §¦§¦Ÿ©§¦¦

,ozyt zeehl dkixv dy`d oi`y zxaeqd ,epizpyn -épî- ©¦
k ,`id in zhiyk,àéðúc ,àéä äãeäé éaø,lraddôBk Bðéàezy`l ©¦§¨¦§©§¨¥¨

ãBîòì àìzxylãBîòì àìå ,åéáà éðôìzxylïzéì àìå ,Bða éðôì Ÿ©£¦§¥¨¦§Ÿ©£¦§¥§§Ÿ¦¥
Bzîäa éðôì ïáz,exenge eqeq -Bø÷a éðôì ïáz ïzéì dôBk ìáà- ¤¤¦§¥§¤§£¨¨¦¥¤¤¦§¥§¨
.zexte mixeeyúBNòì dôBk Bðéà óà ,øîBà äãeäé éaøzeehl - ©¦§¨¥©¥¨©£

èaøLîe ,ätä úà çéøñî ïzLtL éðtî ,ïzLôahiaxyk hyet - §¦§¨¦§¥¤¦§¨©§¦©¤©¤§©§¥
íéúôOä úàonfa wexa eaihxdl jixvy meyn ,zelecb zeyrpe ¤©§¨©¦

.ezieehî éðäåéléz` haxyn ozyty ,epxn`y df xace - §¨¥¦¥
wx `ed ,miztydäàîBø àðzéëa.i`nex ozyta - §¦§¨¨¨

* * *
:dpyna epipyúBçôL äàî Bì äñéðëä eléôà ,øîBà øæòéìà éaø'©¦¡¦¤¤¥£¦¦§¦¨¥¨§¨

`xnbd zwqet .'dnif icil d`ian dlhady ,xnva zeyrl dtek
:dkldd z`éaøk äëìä ,äáäà øa àcà áø øîà ,Bikìî áø øîà̈©©©§¦¨©©©¨©©£¨£¨¨§©¦

.øæòéìà¡¦¤¤
,mipic dyy `xnbd d`ian ,eikln ax ly ewqt xkfedy ab`
mda exaicy ,`xnba exn`p mdne ,`ziixaae dpyna epyp mdn
mda zpzepe .dnec mnyy mi`xen` ipy ,`ikln axe eikln ax

ax xn` dne eikln ax xn` dn xekfl lkepy ,oniq `xnbd
:`ikln'ãetL' ,à÷éà áøc déøa àðéðç éaø øîàxn`py oicd - ¨©©¦£¦¨§¥§©¦¨©

dvia zkqna(:gk),`ed qe`ne ,aeh meia xya ea elvy cety iabl
.zief oxwa egipdle cvd on lehlha ehneyl xzeny'úBçôL'- §¨

d`n el dqipkd m` s`y xfril` iaxk dkldy ,o`k xen`d oicd
.xnva zeyrl zaiig zegty'úBneâ'ådcpa xen`d oicd -(.ap), §

ynn zexry eidiy jixv oi` ,zelcb ipniq mdy zexry izyy
mxn` ,zexry ly zeneb izy yiy ic `l`.Bikìî áøeli`e ©©§¦

'úéøBìa'`ziixaa x`eand oicd -(.hk f"r)z` xtqnd l`xyiy , §¦
epiide ,dxf dcear myl ezixela el owzl xeq` iebd ly eizexry
.cv lkl zixelad zeaiaq zerav` yly xtqln gipdl jixvy

e'äì÷î øôà'xi`yny oeik ,dkn iab lr dxik xt` ozil xeq`y - ¥¤¦§¤
.rwrw zaezkk d`xpe myexe''äðéáâly dpiab lek`l xeq`y - §¦¨

aermxn` ,xifg oneya dipt miwilgny meyn ,miakek icáø©
.àikìî©§¦¨
àtt áøe wlgpøîà,xacl xg` oniqàúéðúîe ïéúéðúîmipic - ©¨¨¨©©§¦¦©§¦¨

mxn` ,zeziixa e` zeipyn iabl exn`py.àikìî áømipice ©©§¦¨
iabl exn`pyàúzòîLmxn` ,`xnba e`aedy zexnin -áø §©§¨¨©
ðnéñå .BikìîC,df llkl oniqe -'àúkìî ,àúéðúî'`ziixad - ©§¦§¦¨¨©§¦¨©§§¨

zexnin lr miywn odny ,dpynd oke ,`xnbd itlk dklnk `id
,dawp oeyl `ed `ikln s`e ,dawp oeyl `id dklne ,mi`xen`d

.zeipynde zeziixad lr xaicy `ed `ikln axy `ed oniqde
:`xnbd zxxaneäééðéa éàî`pipg iax ixac oia lcadd dn - ©¥©§

:`xnbd daiyn .`tt ax ixac oial ,`wi` axc dixaeäééðéa àkéà¦¨¥©§
,'úBçôL'iaxk dkld dwqtpy epziibeqa xen`d oicd ,xnelk §¨

zeyrl dkixv zegty d`n el dqipkd m` elit`y xfril`
,eikln ax z`f xn` `wi` axc dixa `g` iax ixacly ,xnva
ax z`f xn` ,dpyn iabl xn`p df oicy oeik ,`tt axl eli`e

.`ikln

* * *
:dpyna epipyîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø''eëå øz` xicnd s` ©¨¦§¤©§¦¥¥§

d`ian dlhady ,daezk ozie `ivei ,dk`ln zeyrln ezy`
,l`ilnb oa oerny oax siqed dn :`xnbd dywn .'menriy icil

ixdeðééäixac edf -àn÷ àpzelit`y xne`y ,xfril` iax - ©§©¨©¨
oeik ,xnv zeehl zaiig zegty d`n dlral dqipkdy dy`
oial dnif ly mrhd oia weligd dne ,dnif icil d`ian dlhady

.menry ly mrhd
:`xnbd zvxzneäééðéa àkéàdy`a ,dkldl lcad mdipia yi - ¦¨¥©§

àúééðèé÷ àúééøeâa àììhéîc,miphw mialka zwgyny -øéLøãðå §¦©§¨§©§¨¦¨§¨¨§©§¨¦
meyn `ed mrhdy ,xfril` iax ixacly .hngyd wgynae -
meya dweqr dpi`y oeik ,dnif yyg yi dfa s` ixd ,dnif
,menryl yyegy l`ilnb oa oerny oax ly enrhl j` ,dk`ln
ixdy ,o`k jiiy df mrh oi` ,dlhad zngn `ay oerbyl epiide

.dlha zayei dpi`

äðùî
oke ,dhnd yinyzn ezy` z` xicnd ipic z` zx`an epizpyn

:epipr itl mc` lk lr milhend dperd iaeig z`BzLà úà øécnä©©¦¤¦§
,ähnä LéîLzî,dyinyz z`pd z` envr lr xq`yéànL úéa ¦©§¦©¦¨¥©©

,íéøîBàjynl wx dxicd m`úBúaL ézLdkixv ,zereay izy - §¦§¥©¨
,xzei jex` onfl dxicd m` j` ,d`ivedl aiig epi`e oizndl

e .daezk ozie hba cin d`ivei `l` ,oizndl dkixv dpi`ìlä úéa¥¦¥
,íéøîBàdxicd m` wxúçà úaL,oizndl dkixv ,cg` reay - §¦©¨©©

ixv dpi` jkn xzei j`ozie hba cin d`ivei `l` ,oizndl dk
.daezk

:sqep oicíéãéîìzä,dxez micneldïéàöBéz`vl mi`yx - ©©§¦¦§¦
zxg` xirl mxirnäøBz ãeîìúìs`úeLøa àlL,mdizeyp §©§¨¤Ÿ¦§

ly dtewzlìL.íBé íéLj`íéìòBtäzeyx `ll mxirn mi`vei §Ÿ¦©£¦
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

רז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `q sc zeaezk(ipy meil)

détà øååçc.lk`nl de`zdy zngn ,eipt epialdy -ì÷L §¨©©¥¨©
dézòaöàae ,erav`a lk`ndn iy` ax gwl -déneôa déì çpà- §¤§©§¥©©¥§¥

.eita `xhef xnl gipdedéì øîà,iy` axl jlnd ly xvlnd ¨©¥
àkìîc àúãeòñì zãñôà`ly meyn ,jlnd zcerq z` zlwlw - ©§§©§¦§§¨§©§¨

.jrav`a ea zrbpy lk`nn jlnd lk`idéì eøîàjlnd ixhey ¨§¥
,iy` axléëä ãéáòéz éànà.jk ziyr recn -eäì øîà,iy` ax ©©¤¡¦¨¦¨©§

àkìîc ìëàîì ìéñt éëä ãéáòc ïàîlqt ,dfk lk`n dyery in - ©§¨¦¨¦¨¦§©£©§©§¨
.eilk`nn jlnd lk`iy ie`x oi`e ,jlnd lk`n z`,déì eøîà̈§¥

éànà.df lk`na did leqt dn ,recn -eäì øîà,iy` axøác ©©¨©§¨¨
déa éàæç øçà.ea izi`x rxevn xifg xya -e÷ãajlnd ixhey ©¥£¨¦¥¨§
,lk`nd z`eçkLà àìå.df xac ea yiy e`vn `l -ì÷L §Ÿ©§§¨©

dézòaöà,wcead ly erav` z` iy` ax gwl -déìò çpà- ¤§©§¥©©£¥
e ,zekizgd zg` lr dze` gipdeeäì øîà,miwcealéî àëä ¨©§¨¨¦

eúé÷ãa.zrxv yi m` o`k mzwca m`d -e÷ãaqp el dyrpe ,my ©§¦¨§
eeçkLà.zrxv da yiy ,eixack e`vne -ïðaø déì eøîàaxl ©§§¨§¥©¨¨

,iy`àqépà zëîñ àîòè éàîzzpe ,qpd lr zknq recn - ©©§¨¨©§§©¦¨
.`xhef xnl jlnd lk`nneäì øîà,iy` axà÷c úòøö çeø éàæç ¨©§£¨¦©¨©©§¨

déåléò äçøtzngn `xhef xn lr zgxety zrxv gex izi`x - ¨§¨¦¨¥
.okeqn dide ,lk`nd ze`z

:dnec oipra sqep dyrn d`ian `xnbdäàîBø àeäädyrn - ©¨¨
,i`nex iebaàúzéà àéääì dì øîàc,zg` dy`l xn`y - §¨©¨§©¦¦§¨
éì záñpéî.il i`ypiz m`d -déì äøîà,dy`d.àìdzetkl icke ¦©§©§¦¨§¨¥Ÿ
,el `ypdléðnéø éúééà ìéæà,mipenix `iade jld -dn÷ ìëàå éìt ¨¦©§¥¦¨¥¨¥§¨©©¨

mdl dze`zde ,mdn dl ozp `le ,diptl lk`e ,mze` rwia -
,c`ndì éøòöc àiî ìkdze`z zngn dita dlry wex lk - ¨©¨§©£¥¨

,lk`nldézòìa,eze` zrlea dzid -dì áä àìådl ozp `le - §©§¥§Ÿ©¨
,mipenixdn i`nexddì âæc ãòeyrpe dqixke dipt egtp - ©§¨¨

.migetpd jxck ,zikekfkóBñì,zpkeqn dzidp xaky ixg` - §
dì øîà,i`nexdCì àðéqî éàm`d ,jze` `tx` m` -záñpéî ¨©¨¦©¦¨¨¦©§©§

[i`ypiz-]déì äøîà ,éìdy`dïéà.ok -éðnéø éúééà ìéæàjld - ¦¨§¨¥¦¨¦©§¥¦¨¥
,mitqep mipenix `iadedn÷ ìëàå éìtlk`e rwia mze` s`e - ¨¥§¨©©¨

j` ,diptlCì éøòöc àiî ìk ,dì øîàjita dlriy wex lk - ¨©¨¨©¨§©£¥¨
,dlik`d ze`z zngnéàãL óez ,éàãL óezikilyde iwwx - ©¨¦©¨¦

,eixack dy`d dzyr .dvegddpéî à÷ôðc ãòdpnn `viy - ©§©§¨¦¨
,drlay okeqnd wexdà÷øé àöeä ék,wexi alel dlr enk - ¦¨©§¨

úàéqzàå.d`ixade - §¦©¦©

* * *
'eke dlral dyer dy`dy zek`ln el`e' :dpyna epipyäNBòå§¨

deeh -.'øîva:`xnbd zwiicnïéà ,øîva,zeehl `id dkixv - ©¤¤©¤¤¦
j`àì ,íézLôa:`xnbd zx`an .zeehl dkixv dpi` -ïéúéðúî §¦§¦Ÿ©§¦¦

,ozyt zeehl dkixv dy`d oi`y zxaeqd ,epizpyn -épî- ©¦
k ,`id in zhiyk,àéðúc ,àéä äãeäé éaø,lraddôBk Bðéàezy`l ©¦§¨¦§©§¨¥¨

ãBîòì àìzxylãBîòì àìå ,åéáà éðôìzxylïzéì àìå ,Bða éðôì Ÿ©£¦§¥¨¦§Ÿ©£¦§¥§§Ÿ¦¥
Bzîäa éðôì ïáz,exenge eqeq -Bø÷a éðôì ïáz ïzéì dôBk ìáà- ¤¤¦§¥§¤§£¨¨¦¥¤¤¦§¥§¨
.zexte mixeeyúBNòì dôBk Bðéà óà ,øîBà äãeäé éaøzeehl - ©¦§¨¥©¥¨©£

èaøLîe ,ätä úà çéøñî ïzLtL éðtî ,ïzLôahiaxyk hyet - §¦§¨¦§¥¤¦§¨©§¦©¤©¤§©§¥
íéúôOä úàonfa wexa eaihxdl jixvy meyn ,zelecb zeyrpe ¤©§¨©¦

.ezieehî éðäåéléz` haxyn ozyty ,epxn`y df xace - §¨¥¦¥
wx `ed ,miztydäàîBø àðzéëa.i`nex ozyta - §¦§¨¨¨

* * *
:dpyna epipyúBçôL äàî Bì äñéðëä eléôà ,øîBà øæòéìà éaø'©¦¡¦¤¤¥£¦¦§¦¨¥¨§¨

`xnbd zwqet .'dnif icil d`ian dlhady ,xnva zeyrl dtek
:dkldd z`éaøk äëìä ,äáäà øa àcà áø øîà ,Bikìî áø øîà̈©©©§¦¨©©©¨©©£¨£¨¨§©¦

.øæòéìà¡¦¤¤
,mipic dyy `xnbd d`ian ,eikln ax ly ewqt xkfedy ab`
mda exaicy ,`xnba exn`p mdne ,`ziixaae dpyna epyp mdn
mda zpzepe .dnec mnyy mi`xen` ipy ,`ikln axe eikln ax

ax xn` dne eikln ax xn` dn xekfl lkepy ,oniq `xnbd
:`ikln'ãetL' ,à÷éà áøc déøa àðéðç éaø øîàxn`py oicd - ¨©©¦£¦¨§¥§©¦¨©

dvia zkqna(:gk),`ed qe`ne ,aeh meia xya ea elvy cety iabl
.zief oxwa egipdle cvd on lehlha ehneyl xzeny'úBçôL'- §¨

d`n el dqipkd m` s`y xfril` iaxk dkldy ,o`k xen`d oicd
.xnva zeyrl zaiig zegty'úBneâ'ådcpa xen`d oicd -(.ap), §

ynn zexry eidiy jixv oi` ,zelcb ipniq mdy zexry izyy
mxn` ,zexry ly zeneb izy yiy ic `l`.Bikìî áøeli`e ©©§¦

'úéøBìa'`ziixaa x`eand oicd -(.hk f"r)z` xtqnd l`xyiy , §¦
epiide ,dxf dcear myl ezixela el owzl xeq` iebd ly eizexry
.cv lkl zixelad zeaiaq zerav` yly xtqln gipdl jixvy

e'äì÷î øôà'xi`yny oeik ,dkn iab lr dxik xt` ozil xeq`y - ¥¤¦§¤
.rwrw zaezkk d`xpe myexe''äðéáâly dpiab lek`l xeq`y - §¦¨

aermxn` ,xifg oneya dipt miwilgny meyn ,miakek icáø©
.àikìî©§¦¨
àtt áøe wlgpøîà,xacl xg` oniqàúéðúîe ïéúéðúîmipic - ©¨¨¨©©§¦¦©§¦¨

mxn` ,zeziixa e` zeipyn iabl exn`py.àikìî áømipice ©©§¦¨
iabl exn`pyàúzòîLmxn` ,`xnba e`aedy zexnin -áø §©§¨¨©
ðnéñå .BikìîC,df llkl oniqe -'àúkìî ,àúéðúî'`ziixad - ©§¦§¦¨¨©§¦¨©§§¨

zexnin lr miywn odny ,dpynd oke ,`xnbd itlk dklnk `id
,dawp oeyl `ed `ikln s`e ,dawp oeyl `id dklne ,mi`xen`d

.zeipynde zeziixad lr xaicy `ed `ikln axy `ed oniqde
:`xnbd zxxaneäééðéa éàî`pipg iax ixac oia lcadd dn - ©¥©§

:`xnbd daiyn .`tt ax ixac oial ,`wi` axc dixaeäééðéa àkéà¦¨¥©§
,'úBçôL'iaxk dkld dwqtpy epziibeqa xen`d oicd ,xnelk §¨

zeyrl dkixv zegty d`n el dqipkd m` elit`y xfril`
,eikln ax z`f xn` `wi` axc dixa `g` iax ixacly ,xnva
ax z`f xn` ,dpyn iabl xn`p df oicy oeik ,`tt axl eli`e

.`ikln

* * *
:dpyna epipyîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø''eëå øz` xicnd s` ©¨¦§¤©§¦¥¥§

d`ian dlhady ,daezk ozie `ivei ,dk`ln zeyrln ezy`
,l`ilnb oa oerny oax siqed dn :`xnbd dywn .'menriy icil

ixdeðééäixac edf -àn÷ àpzelit`y xne`y ,xfril` iax - ©§©¨©¨
oeik ,xnv zeehl zaiig zegty d`n dlral dqipkdy dy`
oial dnif ly mrhd oia weligd dne ,dnif icil d`ian dlhady

.menry ly mrhd
:`xnbd zvxzneäééðéa àkéàdy`a ,dkldl lcad mdipia yi - ¦¨¥©§

àúééðèé÷ àúééøeâa àììhéîc,miphw mialka zwgyny -øéLøãðå §¦©§¨§©§¨¦¨§¨¨§©§¨¦
meyn `ed mrhdy ,xfril` iax ixacly .hngyd wgynae -
meya dweqr dpi`y oeik ,dnif yyg yi dfa s` ixd ,dnif
,menryl yyegy l`ilnb oa oerny oax ly enrhl j` ,dk`ln
ixdy ,o`k jiiy df mrh oi` ,dlhad zngn `ay oerbyl epiide

.dlha zayei dpi`

äðùî
oke ,dhnd yinyzn ezy` z` xicnd ipic z` zx`an epizpyn

:epipr itl mc` lk lr milhend dperd iaeig z`BzLà úà øécnä©©¦¤¦§
,ähnä LéîLzî,dyinyz z`pd z` envr lr xq`yéànL úéa ¦©§¦©¦¨¥©©

,íéøîBàjynl wx dxicd m`úBúaL ézLdkixv ,zereay izy - §¦§¥©¨
,xzei jex` onfl dxicd m` j` ,d`ivedl aiig epi`e oizndl

e .daezk ozie hba cin d`ivei `l` ,oizndl dkixv dpi`ìlä úéa¥¦¥
,íéøîBàdxicd m` wxúçà úaL,oizndl dkixv ,cg` reay - §¦©¨©©

ixv dpi` jkn xzei j`ozie hba cin d`ivei `l` ,oizndl dk
.daezk

:sqep oicíéãéîìzä,dxez micneldïéàöBéz`vl mi`yx - ©©§¦¦§¦
zxg` xirl mxirnäøBz ãeîìúìs`úeLøa àlL,mdizeyp §©§¨¤Ÿ¦§

ly dtewzlìL.íBé íéLj`íéìòBtäzeyx `ll mxirn mi`vei §Ÿ¦©£¦
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המשך בעמוד קפי



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

xcde"רח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr aq sc zeaezk(iyily meil)

:`xnbd zl`eyänk àúléîc àçøBàjxce zelibxd `id dn - §¨§¦§¨©¨
zeyx el ozzy ezy` z` zeztl lekiy in s` ,xnelk ,mlerd
jk lr `yi `le ezian yextl el ie`x onf dnk ,epevxk yextl

:`xnbd daiyn .`hg,áø øîàoibexiql ddyiy bedpl ie`xLãç ¨©©Ÿ¤
ïàk,zxg` xiray yxcnd ziaa -.úéaa Lãçåxeriyl di`xe ¨§Ÿ¤©©¦
,dføîàpL,jlnd cec z` ecary mizxynd iabl(` fk '` i"dc) ¤¤¡©

KlOd z` mizxWnd'Lãç úàöBiäå äàaä úB÷ìçnä øác ìëì ©§¨§¦¤©¤¤§Ÿ§©©©§§©¨¨§©¥Ÿ¤
,'äðMä éLãç ìëì Lãçazereaw zewlgn izy eidy epiide §Ÿ¤§Ÿ¨§¥©¨¨

jlnd ziaa yceg ,belica miycg dyy zg` lk zeynynd
ick zxg` xirl zkll cinlzd leki ,o`k s`e .mziaa ycege

.eziaa cg` yceg zedyl aeyle ,cg` yceg dxez cenll
:wlegd zrc z` `xnbd d`ian,øîà ïðçBé éaøådie`xd dbdpdd §©¦¨¨¨©

,`idLãçcg`øîàpL .Búéáa íéðLe ïàkglyy miyp`d iabl Ÿ¤¨§©¦§¥¤¤¡©
zia oipa jxevl oepala mivr zexkl l`xyi ux`n jlnd dnly

xn`pe ,miyp` sl` miyly eidy ,ycwnd(gk d '` mikln)mglWIe'©¦§¨¥
[mitlgzn eid-] zFtilg WcgA mitl` zxUr dpFpaleéäé Lãç §¨¨£¤¤£¨¦©Ÿ¤£¦Ÿ¤¦§

,'Búéáa íéLãç íéðL ïBðáláeid yi` mitl` zxyr lky epiide ©§¨§©¦¢¨¦§¥
.miycegl mzial mixfege ,oepala cg` yceg micaer

weqtdn cnl `l mi`xen`dn cg` lk recn zxxan `xnbd
:`xnbd zl`ey .exiag `iadyøîà àì àîòè éàî ,énð áøå§©©¦©©§¨Ÿ¨©

àéääîzia oipaa wqerd weqtdn df oic cnl `l recn ,ax s`e - ¥©¦
:`xnbd daiyn .ziaa miiyceg zedyl jixvy x`eany ,ycwnd

éðàL`ed dpey -Lc÷nä úéa ïéðaoeikøLôàcezepaléãé ìò ©¦¦§©¥©¦§¨§¤§¨©§¥
,íéøçàcenil j` ,miiyceg mziaa midey milretd eid okle £¥¦

okle ,mixg` ici lr zeyridl leki epi` mc`d lr lheny dxezd
.ecenill xefgle cg` yceg eziaa zedyl i`yx

:zl`eye `xnbd dkiynnàéääî øîà àì àîòè éàî ,ïðçBé éaøå§©¦¨¨©©§¨Ÿ¨©¥©¦
,jlnd cec izxyn iabl xen`d weqtdn df oic cnl `l recn -

:`xnbd daiyn .mziaa cg` yceg wx edyyíúä éðàLdpey - ©¦¨¨
,my xacdäçååøä déì úéàcyi jlnd ziaa cearl jleddy - §¦¥©§¨¨

ick eziaa yceg wx didiy ezy` dvxzne ,ezqpxta dgeexd el
wx devn ef dxez cenil j` ,geixa mihiykze zepefn dl eidiy
zedyl eilr `l` ,ziaa yceg wx didiy dvxzn dpi`e ,ely

.yxcnd ziaa ycege eziaa miiyceg

* * *
cenll ezian yextl ie`xd xeriya opgei iaxe ax zwelgn ab`

:mdipia zwelgn cer d`ian ,dxezéöç úøáBL äçðà ,áø øîàgk ¨©©£¨¨¤¤£¦
øîàpL .íãà ìL Bôeb,milyexi oaxeg lr l`wfgi z`eapal`wfgi) ¤¨¨¤¤¡©

(`i `kå','çðàz úeøéøîáe ,íéðúî ïBøáLa çðàä íãà ïá äzà,epiide §©¨¤¨¨¥¨©§¦§¨§©¦¦§¦¥¨©
.sebd rvn`a mdy ,mipznd cr sebd z` zxaey dgp`dyéaøå§©¦

ïðçBée wlg,øîàzxaey dgp`øîàpL ,íãà ìL Bôeb ìk óàweqta ¨¨¨©©¨¤¨¨¤¤¡©
,eixg`yéìà eøîàé ék äéäå'ìà ,zøîàå ,çðàð äzà äî ìò E §¨¨¦Ÿ§¥¤©¨©¨¤§¨§¨©§¨¤

äúäëå íéãé ìë eôøå áì ìk ñîðå ,äàá ék äòeîL[xvwz-]ìë §¨¦¨¨§¨¥¨¥§¨¨¨©¦§¦£¨¨
'íén äðëìz íékøa ìëå ,çeø`ll dldae zzxa erepi mikxad - ©§¨¦§©¦¥©§¨©¦

ixdy ,sebd lk z` zxaey dgp`dy gkene ,min enk dgepn
.sebd lkn mixa` weqta exkfed

.exiag zyxca o`in mi`xen`dn cg` lk recn `xnbd zxxan
:`xnbd zl`ey,'íéðúî ïBøáLa' áéúkä ,énð ïðçBé éaøåixd §©¦¨¨©¦©§¦§¦§¨§©¦

:`xnbd daiyn .seb ivg wx zxaey dgp`yàéää,df weqt - ©¦
wx cnlnàìçúî éëcgk z` xayl dgp`d dligzn xy`ky - §¦©§£¨

,sebdàìçúî íéðúnîlkl dribn `id seqal j` ,dligzn `id - ¦¨§©¦©§£¨
.sebd

:zl`eye `xnbd dkiynnáéúkä ,énð áøåd ici lrydgp`ñîðå' §©©¦©§¦§¨¥
,'çeø ìë äúäëå ,íéãé ìë eôøå ,áì ìkzxayn dgp`dy gkene ¨¥§¨¨¨©¦§¦£¨¨©

:`xnbd daiyn .mc` ly eteb lkéðàLdgp`d `id dpey - ©¦
d zngn dribndäòeîLepaxeg lràáeè àôéwúc ,Lc÷nä úéác §¨§¥©¦§¨§©¦¨¨

mzq j` ,sebd lk zxiay ick cr ,c`n `id dywe dwfgy -
.sebd ivg `l` zxaey dpi` dgp`

:df oipra dyrn d`ian `xnbdeåäc ,íéáëBk ãáBòå ìàøNé àeää©¦§¨¥§¥¨¦©£
éããä éãäa àçøBàa éìæà÷cgi mikldn eidy iebe icedia dyrn - ¨¨§¥§§¨©£¥£¨¥

,jxcaéãäa ééebñì íéáëBk ãáBò éönéà àìiebd gilvd `l - Ÿ¦§¥¥¨¦§©¥©£¥
d mr zkll,ìàøNéiebd dvx .ax gka xdn jldn l`xyid didy ¦§¨¥

,h`l zkll l`xyil mexbldéøkãàz` el xikfd -úéa ïaøeç ©§§¥§©¥
çðzéàå ãéâð .Lc÷nä,icedid gp`p -ãáBò éönéà àì éëä eléôàå ©¦§¨¨¦§¦§©©£¦¨¦Ÿ¦§¥¥
déãäa ééebñì íéáëBkcgi zkll iebd gilvd `l ok it lr s`e - ¨¦§©¥©£¥

.ezenk zexidnadéì øîà,iebdåàì`l m`d -eúéøîàyäçðà ¨©¥¨¨§¦£¨¨
,íãà ìL Bôeb éöç úøáBLh`dl dgp`d jl dnxb `l recne ¤¤£¦¤¨¨

.jkelidadéì øîà,l`xyidéléî éðäzxaey dgp`y ,df xac - ¨©¥¨¥¦¥
a wx `ed ,mc` ly eteb ivgézãç àúléîrxi`y ycg xac - ¦§¨©§¦

,mc`lda ïðLc ,àä ìáà,ycwnd zia oaxeg ly ef dreny - £¨¨¦§©¨
,da eplbxed xakyc .àìéLðéà éøîà,xnel mc` ipa milibxy - Ÿ§¨§¥¦§¥

éìëz äéôìîc,dipa z` lMWl dlibxd dy` -äúäa àìdpi` - §©§¥¦§¥§©¤Ÿ©£¨
ep` s`e .jka dlbxed xaky oeik ,mdn cg` zena aey zcgtn

.df xrva eplbxed xak

* * *
:dpyna epipyïéìéihämzper.íBé ìëa:`xnbd zxxanéàîin - ©©¨¦§¨©

md.'ïéìéiè':`xnbd daiyné÷øét éða ,àáø øîàmicinlz - ©¨¦¨©¨¨§¥¦§¥
axra mixfege xiray yxcnd ziaa micnele ,mxira ievn maxy

:`xnbd dywn .mzialeäa áéúëc ïàî ,éiaà déì øîàmze` - ¨©¥©©¥©¦§¦§
weqtd mdilr aezky(a fkw mildz)éøçàî íe÷ éîékLî íëì àåL'¨§¨¤©§¦¥§©£¥

,'àðL Bãéãéì ïzé ïk íéáöòä íçì éìëà úáL`ed mpiga ,xnelk ¤¤Ÿ§¥¤¤¨£¨¦¥¦¥¦¦¥¨
mixg`ne xweaa mewl minicwne dk`lna miwqerd ,mklnr
ozi ok ixdy ,avra mkngl milke` mz` ok zngne ,dlila ayil

,ezevnle eceakl mdipirn dpiy miccpnd mze`l xky 'døîàå§¨©
,÷çöé áø,'d ceakl dpiy miccpnd mze` md inìL ïäéúBLð elà ©¦§¨¥§¥¤¤

äfä íìBòa íäéðéòî äðéL úBãcðnL ,íéîëç éãéîìzoizndl ©§¦¥£¨¦¤§©§¥¨¥¥¥¤¨¨©¤
zekef od df zngne ,yxcnd zian eaeyiy cr odilralúBàáe¨

,àaä íìBòä éiçìpa mze`y ixddpiy zrya mi`vnp iwxit i §©¥¨¨©¨
,yxcnd ziaazøîà zàåmd mei lka mzpery 'miliih'yéða §©§¨§©§§¥

,é÷øétmiiwl i`pt mdl oi` ,mzial aeyl mixg`n mdy oeik ixde ¦§¥
.dlil lk mzper

:'miliih'd md in xg` ote`a iia` yxtn ef `iyew zngnàlà¤¨
,éiaà øîà`ed dpynd yexit,áø øîàc ,áøãkmd oiliihdïBâk ¨©©©¥¦§©§¨©©§

,úìéL øa ìàeîL áø,odn qpxtzne zewepiz cnln didyìéëàc ©§¥©¥©§¨¦
déãécî éúLå déãécî,envr lyn dzeye lke`y -àìeèa éðâå ¦¦¥§¨¥¦¦¥§¨¥§¨

déðãtàc,ezial uegn dxegql `vei epi`e ,ezia lva oyie -àìå §©©§¥§Ÿ
éìçdéáaà àkìîc à÷zñéøt ólr xaer epi` qxt jln gily - ¨¦§¦§§¨§©§¨©¨¥

.mdipira xiyr epi`y oeik ,jlnd zcear el le`yl ezia gzt
.mei lka ezper miiwl i`pt el yi ezeely jezne

:ztqep drcàúà ék`ayk -ïéáølaal l`xyi ux`n,øîà ¦¨¨¨¦¨©
epiid 'miliih'àáøòîc é÷ðôî ïBâk,l`xyi ux`ay miwpetnd - §§©§¥§©£¨¨

miiwl gk ilrae mi`ixa md okle ,dzyne lk`na md mibperny
.mei lk mzper

ux` ipa ly mgek z` ze`xdl miyrn ipy d`ian `xnbd
:l`xyiéðàa éa éà÷ äåä ,eäaà éaø,ugxnd ziaa cner did - ©¦©¨£¨¨¥¥¨¥

éãáò éøz déì éëîñ eåä.micar ipy ea eknze -éðàa éa úéçôéà ¨¨§¥¥§¥©§¥¦§¦¥¨¥
déúezîzizgzl eicare `ed ltpe ,eizgz ugxnd xayp - ¦¥

.mind mitq`zn myy ,ugxndàãenò déì énøúéàiaxl oncfd - ¦§©¥¥©¨
,cenr eda`eäðé÷qàå ÷éìñeciae ,zg`d ecia cenrd lr dlr - ¨¦§©§¦§

.eicar ipy z` dlrd dipyd
:sqep dyrnàbøãa ÷éìñ÷ äåä ïðçBé éaø,zebxcna dlr -eåä ©¦¨¨£¨¨¨¦§©§¨£
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.zeyxùãçá ùãç úàöåéäå äàáä úå÷ìçîä øáã ìëìzewlgna minid ixaca Ðeidy

`zernync ab lr s`e .ycg zewlgn lk cec z` micaerdid `ly rnyn `piiprc

miycg xyr cg`e o`k ycg `l` myn cenll oi`e ,dpya cg` ycg `l` ezian yxet

eziaaÐz`veide d`adc `xizi `xw ax

jlnd z` mizxynd" :azknl dil dedc ,yixc

xac" azke ,"dpyd iycg zewlgn xac lkl

lkl ycga ycg z`veide d`ad zewlgnd

miavp zewlgn izy eidy rnyn ,"dpyd iycg

,mizxynedyy ef ,x`yd mr mizxyny

belica miycg.belica miycg dyy efed`a ef

ziaa ycg ixd ,ycga ycg icn d`vei efe

o`k s`e .eziaa ycge jlndÐeax ziaa ycg

.eziaa ycgeåúéáá íéùãç íéðùåyi`d Ð

,qnd did yi` sl` miyly ixdy .eziaa
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`vnp .miyily mitl` zxyr iyilyd ycgae

mlek oke .miycg ipy mziaa mipey`xd ecnry
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avra mngl ilke` ,zeyxd zk`lnlÐozi ok
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.(`,p lirl)éìç àìåäéááà àëìîã à÷úñéøô ó
le`yl egzt lr xaer qxt jln gily oi` Ð

epi`y ,eilr jlnd oir oi`y .jlnd zcear el

.mdipira xiyràáøòîã é÷ðôîux` ipa Ð

l`xyimibpernmd jkl ,dzyne lk`na

.yinyzl gk ilrae mi`ixaéðàá éá úéçôéàÐ

.my miltep mindy llg yi ze`vgxnd zgz

åäðé÷ñà,zg` ecia micard z` dlrd Ð

did dipyaeqthn.cenra dlereéëäã øçàî
.dz` gk lray Ðïë íàyiz`y Ð,igk z`

`le.ipeknqiçéðà äîynzydl invra gk Ð

.dpwf zrl eaíøéòá.zaya mizy Ðìôëéà
ìòåôå ìééè ïðéòåîùàì àðúmzqc `pz Ð

zay mixne` lld zia ,ezy` z` xicnd :lirl

zg`Ðlnba `le otqa `l z`f xnel el oi`

icinlza `le xnga `les`] ixdy ,minkg
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aq sc zeaezk(iyily meil)

`l`eäìekà:`xnbd ddnz .epizpyna miiepnd lk lr -àäå- ©§§¨
l zg` mzper miptq ixdeøîà÷ íéLãç äMLm` recne ,`pzd ¦¨¢¨¦¨¨©

meyn :`xnbd zvxzn .`ivei xak cg` reay yinyzn dxicd
yäîBc Bðéàly xrvdL éîdprzne,Blña út Bì Lidvxi m`e ¥¤¦¤¥©§©

,lek`l lkeiL éîìe dprzn,Blña út Bì ïéàcer lk ,o`k s`e §¦¤¥©§©
mrtn xzei dper miiwl careyn epi`y s` ,d`pd dxicn epi`y
dfd onfd jeza ribi `ny `id dtvn mewn lkn ,miycg dyya
okle ,el dtvn dpi` aey yinyzn dxicdy oeik j` .dpcwtie

.`ivei ,zg` zayn xzeil wx dxicd m` elit`

* * *
.mei miylyl zg` milnbd ,zaya zg` mixngd :dpyna epipy
ici lry ote`a ,ezepne` z` zepyl i`yx mc` m`d dpc `xnbd

.ezper hrnzz jk,éiaàì ïðç áø øa äaø déì øîàzryay mc` ¨©¥©¨©©¨¨§©©¥
did ei`eyipnç,ø,zaya zg` ezperyäNòðåzeyridl dvexe - ©¨§©£¤

,ìnbxzei zgeexn lnbd zqpxty oeik ,mei miylyl zg` ezpery ©¨
,xngd lynéàîdgeexd didzy dy`l sicr m`d ,epic dn - ©

dzeyx `la ezepne` zepyl i`yxe ,dzper ieaixn xzei ziaa
xzei dper ieaixa dy`l gpy e` ,ezqpxt geexzy ick

.zepyl i`yx epi`e ,dgeexdandéì øîàzeyrl i`yx epi` ,iia` ¨©¥
dpyna epipy ixdy ,eziaa dgeexd didz df ici lry s`e ,ok

(.k dheq),á÷a äMà äöBøj` ,zepefn hrn -úeìôéúådlray - ¨¦¨§©§¦§
,dnr didiïéa÷ äøNòî,zepefnúeLéøôe.dpnn wegx dlray - ¥£¨¨©¦§¦

* * *
zeyxa `ly dxez cenlzl mi`vei micinlzd :dpyna epipy

,'eke mei miylyíéðtqämzperì úçàéaø éøác ,íéLãç äML ©©¨¦©©§¦¨¢¨¦¦§¥©¦
.øæòéìà:dkldd z` `xnbd zwqet,áø øîà ,àðBøa áø øîà ¡¦¤¤¨©©§¨¨©©

.øæòéìà éaøk äëìä£¨¨§©¦¡¦¤¤
:xfril` iax lr miwlegd yiy d`ian `xnbdøa àcà áø øîà̈©©©¨©

Bæ ,áø øîà ,äáäàmzian z`vl micinlzl dxiznd ,epizpyn - ©£¨¨©©
xira dxez cenll ick cg` yceg wx mdizeyp zeyx `ll
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ïðaø eëîñ ,àáø øîàminkg icinlz mikneq -øa àcà áøcà ¨©¨¨¨§©¨¨©§©©¨©
,äáäàcenll jlil xzeny mixaeqe miwleg minkgy xn`y ©£¨

,mipy dnk elit` dy`d zeyx `ll dxezàãáeò éãáòåmiyere - §¨§¥§¨
`ed df xace ,ezenk dyrneäééLôðamdy ,mzeytpa rbet - §©§©§

.mizne miyprp
:df oipra dyrn `xnbd d`ianàä ék,rxi`y df dyrn enk - ¦¨

àæBçîa àáøc dén÷ çéëL äåä éîeçø áøclibx did inegx ax - §©§¥£¨§¦©©¥§¨¨¦§¨
e ,`fegn xira `ax iptl cenllìk déúéáì éúà äåäc ìéâø äåä£¨¨¦©£¨¨¥§¥¥¨

éøetéëc àîBé éìòî.xetik mei axr lk ezial aeyl libx dide - ©£¥¨§¦¥
àzòîL dézëLî ãç àîBéjynp ,xetk mei axra ,cg` mei - ¨©§©§¥§©§¨

,ribdl did libxy onfa ribd `le ,ecenilaeäúéác àéëñî äåä- £¨§©§¨§¦§
zxne`e dtvn ezy` dzidéúà àzLä éúà àzLä,`eai dzr - ©§¨¨¥©§¨¨¥

e ,`eai dzràúà àì.`a `le -ìçdzòc Llr ezy` dxrhvd - Ÿ¨¨¨©©§¨
,jkdðéòî àúòîc úéçàonf eze`a .dpirn drnc dcixede - ©¦¦§¨¨¥¥¨

drnc dcixedyàøbéàa áéúé äåä,bba inegx ax ayi -úéçôà £¨¨¦§¦§¨¦§¦
déúezî àøbéà,ltpe eizgzn bbd xayp -ådéùôð çðax xhtp - ¦§¨¦¥§¨©§¥

.inegx

* * *
:`xnbd zl`ey.úîéà íéîëç éãéîìz ìL äðBò:`xnbd daiyn ¨¤©§¦¥£¨¦¥©

,úaL áøòì úaL áøòî ,ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîàmrt ,xnelk ¨©©§¨¨©§¥¥¤¤©¨§¤¤©¨
.zay lila dpnfe ,reaya zg`

cinlz lr weqta xn`p :df xeriyl `zknq` `xnbd d`ian
mkg(b-a ` mildz)mnFi dBdi FzxFzaE Fvtg 'd zxFzA m` iM'¦¦§©¤§§¨¤§¤¨

min iblR lr lEzW urM dide ,dlile,'Bzòa ïzé Béøt øLàrnyne ¨¨§¨§¨¨§¥¨©©§¥¨¦£¤¦§¦¥§¦
e ,eixt zzl zcgein zr el yiyàîéúéàå ,äãeäé áø øîàyie-] ¨©©§¨§¦¥¨

z`f xn`y [mixne`àîéúéàå ,àðeä áøz`f xn`yäæ ,ïîçð áø ©¨§¦¥¨©©§¨¤
.úaL áøòì úaL áøòî Búhî LnLnä©§©¥¦¨¥¤¤©¨§¤¤©¨

:df oipra dyrn `xnbd d`iandéøa äãeäé[epa-],àéiç éaøc §¨§¥§©¦¦¨
déðúç[epzg-]áø éáa áéúéå ìéæà äåä éàpé éaøcayeie jled did - ©§¥§©¦©©£¨¨¦§¨¦§¥©

,ecenlza yxcnd ziaa reayd lkéLîL éa ìëåzay axr lk - §¨¥¦§¥
zeynyd oiadéúéáì éúà äåä,ezial ribn did -,éúà äåä éëå £¨¨¥§¥¥§¦£¨¨¥

àøeðc àãenò dén÷ éæç à÷ äåäd`ex did ,ezial `a didyke - £¨¨¨¥©¥©¨§¨
y` cenr eiptl jlede micwny i`pi iax.dézëLî ãç àîBé¨©§©§¥

àzòîL,ezial onfa ribd `le ,ezrenya jynp ,cg` mei -ïåék §©§¨¥¨
àðnéñ àeää éæç àìcly oniq eze` z` i`pi iax d`x `ly oeik - §Ÿ¨¥©¦¨¨

,y`d cenréàpé éaø eäì øîà,ezia ipalBúhî eôkz` ektid - ¨©§©¦©©§¦¨
,mila`znd jxck ,ezhnäãeäé éìîìéàLdid,íéi÷y i`ceàì ¤¦§¨¥§¨©¨Ÿ

.BúðBò ìhéaok xn`y oeik j` ,ig dcedi did zn`d itl mpn`e ¦¥¨
,i`pi iaxéàåäeixac eid -'èélMä éðôlî àöiL äââLk'(d i zldw), £©¦§¨¨¤Ÿ¨¦¦§¥©©¦

déùôð çðå.dcedi ax xhtp - §¨©§¥

* * *
:oi`eyp oipra mipey miyrn d`ian `xnbdéaø,yecwd epiax - ©¦

àéiç éaø éa déøáì déì ÷ñòéàly eza z` epal `iydl wqrzd - ¦£©¥¦§¥¥©¦¦¨
j` ,`iig iaxàèî ékribdyk -dLôð çð ,äaeúk ázëéîì ¦¨¨§¦§©§¨¨©§¨

àúéáøc.`iig iax ly eza ,dxrpd dxhtp -íBìLå ñç ,éaø øîà §¨¦¨¨©©¦©§¨
àkéà àìeñt.el` oi`eyip rpend qegi leqt yi `ny -eáéúé- §¨¦¨§¦

eayiúBçtLîa eðéiòåy e`vne ,odiqegiiaéúà éaø[`a-]äéèôMî §©¦§¦§¨©¦¨¥¦§©§¨
ìèéáà ïa,jlnd cec i`v`vn `ed ixde ,cec zy`åeli`àéiç éaø ¤£¦©§©¦¦¨

,ãåc éçà éòîMî éúà,mikln za `l` `yil jln oal ie`x oi`e ¨¥¦¦§¦£¦¨¦
.dxrpd dxhtp okle

:dyrnd z` `xnbd dkiynndéøáì déì ÷ñòéà ìéæàiax jld - ¨¦¦£©¥¦§¥
dy` epal `iydl wqre,àøîéæ ïa éñBé éaø éa.eza z` qxi`e ¥©¦¥¤¦§¨
ïéðL éøñ ézøz déì e÷ñtmipy dxyr mizy el eavw -éáa ìæéîì ¨§¥©§¥§¥§¦§¥©§¥

áøiptl j` .dp`yiy mcew yxcn ziaa dxez cenll jlil - ©
jldydén÷ äeôìçà,ditei z` d`xe eiptl ezqex` z` exiard - ©§§¨©¥

eäì øîà,iax ly epaïéðL úéL eåäéðjl`y mipy yy wx eidi - ¨©§¦£¦§¦
.dpy dxyr mizy oizn` `le ,dpqpk` jk xg`e ,dxez cenll

dén÷ äeôìçà,eiptl dexiarde exfg -eäì øîà,iax ly epa ©§§¨©¥¨©§
ìéæéà øãäå ñéðëéàjlil jk xg` wxe ,dligz dz`yl ipevx - ¦§¦§¨©¥¦
.yxcn ziaa cenlléñëî à÷ äåäóiax ly epa yiiazd -äeáàî £¨¨¦§¦¥£¨

.dze` ezad` zngn e`pzn ea xfgy ,eia`n -déì øîàiax ¨©¥
,qeit jxcaðB÷ úòc ,éðaEa Lé Eyecwd bdpy itk dfa zbdp - §¦©©§¥§

c ,l`xyi mr `ed jexaàøwéòîdligza -áéúk(fi eh zeny) ¥¦¨¨§¦
Bîòhúå Bîàáz''d WcTn 'd YlrR LYaWl oFkn Lzlgp xdA §¦¥§¦¨¥§©©£¨§¨§¦§§¨©§¨¦§¨

xg`e ,mvx`l l`xyi z` 'd `iai dligzy ,xnelk ,'Lici EppFM§¨¤
,ycwnd zia dpai jk,áéúk óBqáìexacna mzeida xakydk my) §©§¦

(g,'íëBúa ézðëLå Lc÷î éì eNòå'mcew zivx dligza ,dz` s`e §¨¦¦§¨§¨©§¦§¨
dvex jpde ,ja zxfg seqae ,jzia zepal jk xg`e dxez cenll

.mcew jzia zepal
:dyrnd jynd z` `xnbd d`ianìéæàxg` ,iax ly epa [jld-] ¨¦

,`xnif oa iqei iax ly eza z` `ypyáø éáa éðL éøñ ézøz áéúé̈¦©§¥§¥¨¥§¥©
.yxcnd ziaa mipy dxyr mizy ayi -àúàc ãò`ay cr - ©§¨¨

,ezialeäúéác àø÷òéàjxc jky meyn ,dxwr ezy` dzyrp - ¦©§¨§¦§
.dxwr ziyrpy ,lra `la mipy xyr ddeyy dy`,éaø øîà̈©©¦

ãéáòð éëéä,mipa el eidiy ick dyrp dn -dLøâðz` yxbi m` - ¥¦©£¦§¨§¨
,clil die`xd zxg` dy` `yie ezy`eøîàézeixadBæ äéiðò Ÿ§£¦¨

äønéL àåMìzian xefgiy cr dlral ef dy` dpiznd mpigl - ©¨§¦§¨
.dyxib seqale ,yxcndéúéøçà àúzéà áéñðéðdyxbi `l m` - ¦§¦¦§¨©£¦¦

,dpnn mipa el didiy ick ,zxg` dy` dilr `yi `l`eøîàéŸ§
,zeixadBæ`id dipyd dy`d -,BzLà,mipa dpnn el yiyBæå ¦§§

wx `id ,`xnif oa iqei iax ly eza.BúðBæ,okléîçø dìò éòa- ¨¨¥£¨©£¥
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ריי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr aq sc zeaezk(iyily meil)

`l`eäìekà:`xnbd ddnz .epizpyna miiepnd lk lr -àäå- ©§§¨
l zg` mzper miptq ixdeøîà÷ íéLãç äMLm` recne ,`pzd ¦¨¢¨¦¨¨©

meyn :`xnbd zvxzn .`ivei xak cg` reay yinyzn dxicd
yäîBc Bðéàly xrvdL éîdprzne,Blña út Bì Lidvxi m`e ¥¤¦¤¥©§©

,lek`l lkeiL éîìe dprzn,Blña út Bì ïéàcer lk ,o`k s`e §¦¤¥©§©
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min iblR lr lEzW urM dide ,dlile,'Bzòa ïzé Béøt øLàrnyne ¨¨§¨§¨¨§¥¨©©§¥¨¦£¤¦§¦¥§¦
e ,eixt zzl zcgein zr el yiyàîéúéàå ,äãeäé áø øîàyie-] ¨©©§¨§¦¥¨

z`f xn`y [mixne`àîéúéàå ,àðeä áøz`f xn`yäæ ,ïîçð áø ©¨§¦¥¨©©§¨¤
.úaL áøòì úaL áøòî Búhî LnLnä©§©¥¦¨¥¤¤©¨§¤¤©¨

:df oipra dyrn `xnbd d`iandéøa äãeäé[epa-],àéiç éaøc §¨§¥§©¦¦¨
déðúç[epzg-]áø éáa áéúéå ìéæà äåä éàpé éaøcayeie jled did - ©§¥§©¦©©£¨¨¦§¨¦§¥©
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד
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.xteq dyri `l m` zrc lr xcpy drya yxity ,xaca excp dlzc oebk ,inp i` .lecb mc`

iax" wxta opzck ,clep ded `l df oiprac

z` `yep ipi`y mpew :(`,dq my) "xfril`

daeyz dyr e` ,zn el exn` ,rx dia`y zipelt

dyr oicd `ede !`ed clep zn :`xnba jixte .'ek

excp dlezk dyrp :`ped ax xn` ,ipyne .daeyz

e`l Ð xg` oipra mzd ipync opgei iaxe .xaca

aiyg `lc `l` ,xaca excp dlez` biltc meyn

.xaca excp dlezk diläéúøá`aiwr iaxc

`de :xn`z m`e Ð ikd i`fr oal dil `car

i`fr oa `ki` `de :jixt (a,c) dheqc `nw wxta

Ð yxite aiqp ipync `pyil `eddle ?aiqp `lc

`kd xn`wc ab lr s`c :xnel yie .xity iz`

,d`yp `l mewn lkn Ð i`fr oal ikd `carc

.oiqexi`a `l`ïéúçåôÐ oixpic dray dl

dy`dy zek`ln ray cbpk :yxtn inlyexia

dyly oitiqenc cxend iabe .dlral dyer

.dzpere dzeqk dx`y cbpk :yxtn oixpic

dn `xnba ira `dc ,ok xaeq oi` eply cenlzde

.`pixg` `nrh yxtne ,zcxenl cxen oia

áø`l dk`lnn la` Ð yinyzn xn` `ped

lirl xn`c ,dinrhl `ped axc .zcxen ded

zipefip ipi` dlral xn`zy dy` dleki :(a,gp)

.yiwl yixk xaq `pipg xa iqei iaxe .dyer ipi`e

dlekiy xn`c ,`ped axk xaqwc xninl `kile

epiid dk`lnn zcxene ,'ek dlral xn`zy dy`

eici eipt zvgxde dhnd zrvde qekd zbifn

ipi` dxn` elit` zaiigc `xazqnc ,eilbxe

`xczwa zayei` dedc icin ,dyer ipi`e zipefip

`l` zcxen `dzy d`xp oi`c .oda zaiigc

xn`wcn .cere .oizipzna zeyxetnd zek`lndn

Ð zek`ln oze`e ?`id dk`ln za dleg jenqa

,jk lk dleg dpi`c ,zeyrl dleki dleg elit`

ikc opixn` ded i`e .yinyz leaql dlekiy oeik

dnvr zrwtn `l dyer ipi`e zpefip ipi` dxn`

la` ,dici dyrn xwir `edy ,xnv ziiyrn `l`

x`yÐ `car 'ek dte`e zpgeh oebk zek`ln

,zvw rnyn oke .`ped axk xaq xity ivn ded

,uiiwc icin dici dyrn (`,hp) lirl ixwc

jiiy `l dte`e zpgeh oebk zek`ln x`yae

ipi` dxn` ik `l` ,d`xp oi` la` .`zeviw

ike ,zek`ln ray lkn dxeht dyer ipi`e zpefip

ziiyrn dl oizget Ð zek`ln x`y `car

dpi`c ,yily ici lr dze` dxyna ixii`c meyn Ð zwpin hwpc `de .dte`e zpgeh oicd `edc d`xpe ,dici dyrnn dl oizget zwpin dzid m`e :(a,cq zeaezk) oizipzna opzck ,xnva

d`xp mewn lkn la` .dici dyrnn dl oizget Ð alg hrnn gxehc meyne ,dwipn hwp `weecc xninl `ki`c :zegcl yi ,edine .ziaa enr dpi`c oeik ,zxg` dk`ln el zeyrl dleki

i`n` dk`lnn zcxen :xn`z m`e ?zpefip `dz i`nae ,dnvrl dyrz `l mlerl ok m` Ð zexg` zek`ln el dyrz m`y .zek`lnd lkn dxehtc Ð dyer ipi`e zpefip ipi` dxn` ikc

xc mc` oi`c ,oizgete ,zcxen `aiyg Ð diitk ici lr `l` zeyrl dvex dpi`c oeik :xnel yie !yiwl yixl dici dyrnl dtekl leki `dc ,aizile `xfit hewpil ?dzaezkn dl oizget

.zg` dtitka ygp mrøîåàáÐ ok `l m`c .ezy` z` oefl ick ,zxg` dk`ln zeyrl e` ,zwepiz cnll envr xikydl mc` aiigy edil` epiax giken o`kn Ð qpxtn ipi`e of ipi`

'ek glt` `p`e" daezka opiazkcn :di`x `iad cere .dy` ly dk`ln cbpk `ed qpxtne ofc meyn yxit qxhpewa ,edine ?dk`lnn cxen lv` df oipr dnenk ,zegcl yi df mb ,edine ."

.aiig epi` Ð envr xikydl la` ,zial zepefn `ia`e dcyd z` xecr`e ykp`e yexg` :yexit ,rwxwd zcear epiid Ð glt`c :mz epiax yxtnyøîàäåqpxtn ipi`e of ipi` xne`d ax

eze` oiteky it lr s`c xity iz` diciclc .jxtnl ivn `l ,oefl edetki Ð `ivedl eze` oiteky cr :xn`wc ,(`,fr zeaezk) "xicnd seqa" axc dilr biltc l`enyn Ð daezk ozie `ivei

:xn`z m`e ?ztqez jiiy dn Ð cin dyxbl eze` oiteky axl la` zg` dtitka ygp mr xc mc` oi`c ,ditk ici lr `l` dpefl dvex epi`c oeik ,oitiqen mewn lkn Ð dpefl egxk lr

.jinrhle xninl ivn dedc :xnel yie ?dini lk obrzze dzaezk lr etiqei mlerl eh`c ,`ivedl oitek inp yinyzn cxen jgxk lrc ,iywz inp Ð yinyzn xn`c o`nl
`l`
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כתובות. פרק חמישי - אף על פי - דף סג עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

כשם ששמחת פורים היא באופן שלמעלה ממדידה והגבלה, כך גם העניין דמתנות לאביונים צריך להיות באופן של ריבוי – "להרבות" 
– למעלה ממדידה והגבלה.

משיחת שבת פרשת תצא ה'תשכ"ז



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ריד
miwxt dyelyaa cenr bq sc ± iriax wxtzeaezk

úãøåî àéåäã éâéìô àì àîìò éìåëã ùéîùúî àìà.yinyzn zcxena `zipzn jde Ð

åðîðå åøæçhrn zegtl dze` edyi `ly Ðxg`l dzaezk lk deciqti `l` ,hrn

.dfxkd ly zezay rax`úåúáù òáøà éðú÷ã éîð à÷éã,dk`ln ly mpi`y mini Ð

.zeyxcn izaae zeiqpk izaa oievn lkdeàëøåá.oebd epi`y xac Ðøáñ ïàîë åäéàå
xaq o`nk ,`id `kxea xn`c `ax Ð?ïéëìîð

äáxefgzy dilr oixifgne dhib z` oidyn Ð

oixpic dray dzaezkn oizget jk jezae ,da

.zayaúãøåî àéîã éëéäoitekc Ð,dze`

oidync.dzaezk oizgete dhibàðéòá äøîàã
'åë äéìici lr dtekl yiy Ð.dzaezk zzigt

éìò ñéàî äøîà ìáàezaezk `le `ed `l Ð

.`piraäì ïðéôééë àìozep `l` ,dzedydl Ð

.dzaezk `la d`veie ,hb dlãéáæ áøã äúìë
àãéøîéà.ilr qi`n dxn`e Ðàñéôú äåäàãç

àøéù.daezka el dqipkdy cg` lirn Ð

ïéîéé÷ äéúåàìá äãéñôädicba elit` Ð

dziipecpa el dqipkdyeilr me`nye

oiicre ,dzaezka.mze` ciqtz oiniiw ze`lad

éòá àéòáéî.e`l m` dize`la dciqtd m` Ð
íåùî
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àìàdk`lnn xn`c o`nl :xn`z m`e Ð `id yinyz za dcp yinyzn xn`c o`nl

zeleg zecp mzqc meyn ,`zeax iedc :xnel yie ?"dcp elit`e" ipzwc elit` i`n

.'ek qekd el zbfen dpi`c ,miyp x`y enk dk`ln za dpi`c ,inp i` .zvw

åðéàith ied xicnc meyn Ð dcpn xicn xnbc lirle Ð 'ek elqa zt el yiy in dnec

.excpl gzt `vni `ny ,cxenn elqa zt

.xicna `l la` oitiqen cxenac rcz

à÷éã`kilc Ð zezay rax` ipzwc inp

,mei lka zezay rax` oifixkny xninl

zaya zg` mrtc `ztqeza ipz `icdac

.oifixkn

åäðéàåedi`e :qixb i"yx Ð dexaq o`nk

.`kxea xn`c `ax :yexit .xaq o`nk

`l` ,epizeaxk dkld oi` `axlc xnel dvxe

oiklnpe .dzaezk zelk cr dl oizgetc oizipznk

xg` cin ciqtz `le ,oizgetc inp epiid Ð da

`ng xa inxc :yxtn mz epiaxe .zezay rax`

ipzw `lc ab lr s` .epizeax ixac lr siqedl `a

xa iax xn`w ,dfxkd xg` `l` dl oigleyc

mcew inp dl oigleyc mixne` eid inp ikdc `ng

dkld :`cqg ax xa ongp ax yxc ,dfxkd

ipzw `lc ,mdixack ynn :xnelk ,epizeaxk

.`ng xa inx` bilte .dfxkd mcew ly zegily

,`ng xa inxk dkld `l` ,`kxea i`d `ax xn`

.dexaq o`nk edpi` :opiqxbe .dl oigley minrtc

`le ,zelecb zekldae mipyi mixtqa aezk oke

,`cqg ax xa ongp axe wgvi xa ongp ax` i`w

lecb didy ,`pipg iaxa iqei iaxk ixaq edpi`c

.i`w `axe `ng xa inx` `l` ,zyy axn daxd

dklde .dfxkd mcew :yexit Ð da oiklnp dkld

la` .dfxkd mcew epiid ,inp Ð da oiklnp oi`

ixaca `icda `ipzck ,dcen Ð dfxkd xg`

,l`ppg epiax yexit jezn rnyn oke ,epzeax

`cqg ax xa ongp ax xn`c ab lr s`c wqtc

xn`c `axk dkld Ð epizeax ixack dkld

xa inx `dc .da oiklnp dkld zyy axc dinyn

ey minrt xn`c `ng,edine .dil riiqn dl oigl

`zy igxi xqixz dl opidync oizrnyc `pwqn

,i`w `kdc zcxen` Ð ipefn dl zile ,`hib`

.mz epiax yxtny enk ,ilr qi`n zxne`` `le

`lc ,xzl`l dy`l hb zzl einia epwzy ,`xixy ax azka dcedi epiax `vne .i`w `kdc zcxen` `l` ?yxbzdln dze` `dyp dnl Ð yxtpy enk ,oiyexiba mivtg mdipyy oeik `dc

.xzl`l `hib dl iziine ,`qitzc i`n dpin lwyinl epwz i`xeaq opaxc dcedi epiax inp azke .ciaf axc dizlkc oizrnyk

ìáàyegipc ,mz epiaxl d`xp oi`e .`ivedl eze` oitekc :miyxtn yie .daezk `la d`veie hb ozi `l` ,eizgz cenrl dl opitiik `l :qxhpewa yxit Ð dl opitiik `l ilr qi`n dxn`

dpzp dipir `ny yginl `ki` ,`wec daezk zelhep mzdc :zegcl yie .daezk zelhepe ze`vei miyp yly iab (a,v) mixcpc `xza wxta opzc `idd ik ,xg`a dpzp dipir `ny

`ly ,leqt mixkp cia dyern hb :opzc (a,gt oihib) "yxbnd" wxta oke .daezk ozep mzdc ,`ivedl oiteky oze` mr dl ipzw `l inp ikdle .`l Ð daezk `la d`veic `kd la` .xg`a

dlran dnvr riwtdl dleki `d ?mzpwza minkg elired dn ok m` Ð `ivedl eze` oitek ilr qi`n zxne`a m` zeywdl oi` .dlran dnvr zrwtne ,ixkp cia dnvr dlez dy` `dz

daezk dil epwzp idi` `wtp ik `niz ike :xn` (a,hn my) "oiwfpd" yixac :mz epiax dywd cere !dzaezk ciqtdl dnvr riwtz `le .daezk dl oi` ilr qi`na `dc ,ilr qi`n zprha

yic `kid `l` ilr qi`n xninl `ivn `lc zegcl yi ,edine !dpin daezk dil epwzp ok m` Ð `ivedl ilr qi`na oitek i` ?i`n`e .epevxl `l` `iven epi` yi`d :rny `z Ð dpin

wxta opixn`c dcil xrv dl `iedc `iig iaxc edziac zicedie .miyp aexa owzl jiiy `lc oeik ,yi`l daezk owzl evx `l Ð miyp oze` liayae .dl lawzn epi` lrady xacl milbx

:iqei iaxl oizipzna zeywdl oi` inp dfe .xity iz` ziyixtc dn itl :cere .ilr qi`n xnel dzvx `l Ð `xhef ik oiyecw da laiw dia`c m` il dxn` :dxn`c (a,ai) oiyecwc `nw

onf lkc ,daezkd zelk cr obern zeidle oizndl dvxi `ly dgeha `id ik ,ilr qi`n oevxa zpreh dpi` daezkd zelk mcewc !ilr qi`n oerhz ?dl dltpy dyexin dl zget i`n`

ciqtd xaky xg` la` .daezk dl ozie dpyxbie ,`pixg` dil opiadi `l dia `cib`cmixkip mixac ,dzaezk lk ezgity cr dprh `le dpizndc oeik `dc ,oerhz `l Ð daezkd lk d

m`c ,`ixy `zzi` :`ax xn` .wxre `vedl s`ep dihxt ,`ziac dixn `z` ,`zzpi`e `ed `ziaa wfxdin dedc s`ep `eddn (a,`v) mixcp idlyn :dyw cere .`nxrn `w inexri`c

oi` `d ?`xqzin zeed i`n` Ð ikd e`l i`c ,ixii` jl ip` d`nh zxne`ac d`xp dxe`kl ok m` .`xiq` ded Ð qkxin ded i`c rnyn .qkxin ded iqekxi` Ð `xeqi` carc `zi`

elit` .`geev `lc :cere .did dziaac ,ded oevxa `nzqn `dc ,dzaezk ciqtdl dvex ok m` Ð ixiin jl ip` d`nh zxne`ac oeike ,mit`pnd jxck e`xiy cr dlra lr zxq`p dy`

ip` d`nh zxne`a ixiin `l mlerlc :xnel yie !ilr qi`n dxn` `ira i`c ebna zpn`p `dz ?i`n`e ,qkxin `lc oeik ,xg`a dpzp dipirc xninl ol zi`c ,`ixy Ð qkxin `l ik ,ikd

yxtne .`vz Ð xacd xrekne li`ed :(a,ck) zenaic ipy wxta opixn`ck ,lreal `xiq` ded Ð qkxin ded i` la` ,zn e` lrad dyxib m` ,lreal epiid Ð xn`wc `ixy `zzi`e ,jl

yxtnc zezl`yd itl oky lke .`xeqi`c dkizg dytp diieyc oeik ,qkxin ded iqekxi`c mrhn dxizdl llk d`xp oi` Ð jl ip` d`nh zxne`ac d`xp oke .lkexn `vzc :mz epiax

dpi`c dxn` dry xg`le ,dwzy del`yyk dlgzay oebk ixii` mzdc :xnel yi cere .llk myn zeywdl oi`e ,xity iz`c ,lrad on s` `vz Ð xrekn xaca micr `ki`c `kidc

?dy`d ziitk `l` ,lrad ziitk xikfn epi` drenyd lkac :mz epiax dywn cere .dzewizy lr mrh zpzepe ,d`nh
d`xpe
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äëàìnî øîàc ïàîì àlà¯?àéä äëàìî úa äìBç ¤¨§©§¨©¦§¨¨¨©§¨¨¦
.úãøBî àéåäc éâéìt àì àîìò élek LéîLzî ,àlà¤¨¦©§¦¥¨§¨¨§¦¦§¨§¨¤¤

éâéìt ék¯àéåä àì äëàìnî :øáñ øî .äëàìnî ¦§¦¦¦§¨¨¨¨©¦§¨¨¨¨§¨
:àôeb .úãøBî àéåä éîð äëàìnî :øáñ øîe ,úãøBî¤¤¨¨©¦§¨¨©¦¨§¨¤¤¨
äòáL dúaeúkî dì ïéúçBt dìòa ìò úãøBnä©¤¤©©§¨£¦¨¦§¨¨¦§¨
.ïé÷éòtøè äòáL :øîBà äãeäé éaø ,úaLa íéøðéc¦¨¦§©¨©¦§¨¥¦§¨§©¨¦¦
úBúaL òaøà äéìò ïéæéøëî eäiL eðîðå eøæç eðéúBaø©¥¨§§¦§¤§©§¦¦¨¤¨©§©©¨
eléôàL úòãBé éåä :ïéc úéa dì ïéçìBLå ,Bæ øçà Bæ©©§§¦¨¥¦¡¦©©¤£¦

éúaeúkäàeNðe äñeøà éì úçà .zãñôä äðî äàî C §¨¥¥¨¨¤¦§©§§©©¦£¨§¨
øîà .íáé úøîBL eléôàå ,äìBç eléôà ,äcð eléôà£¦¦¨£¦¨©£¦¤¤¨¨£©

ì óñBé øa àéiç éaø déìLéîLz úa äcð :ìàeîL ¥©¦¦¨©¥¦§¥¦¨©©§¦
Blña út Bì LiL éî äîBc Bðéà :déì øîà ?àéä¦£©¥¥¤¦¤¥©§©
ïéà :àîç øa éîø øîà .Blña út Bì ïéàL éîì§¦¤¥©§©¨©¨¦©¨¨¥

òaøà :éðú÷c ,éîð à÷éc :àáø øîà .úBLøãî ézááe úBiñðë ézáa àlà äéìò ïéæéøëî©§¦¦¨¤¨¤¨§¨¥§¥¦§¨¥¦§¨¨©¨¨©§¨©¦§¨¨¥©§©
Bæ øçà Bæ úBúaL¯úçà ;ïéc úéaî dì ïéçìBL íéîòt :àîç øa éîø øîà .dpéî òîL ©¨©©§©¦¨¨©¨¦©¨¨©£©¦§¦¨¦¥¦©©

øîà .eðéúBaøk äëìä :àcñç áø øa ïîçð áø Løc .äæøëä øçàì úçàå äæøëä íãB÷¤©§¨¨§©©§©©©§¨¨¨©©©§¨©©¦§¨£¨¨§©¥£©
,déìäéð dúéøîà àðà ?déúëøea éàî :÷çöé øa ïîçð áø déì øîà .àëøea éàä :àáø̈¨©§¨£©¥©©§¨©¦§¨©§¨¥£¨¨§¦¨¦£¥

epîe ,déìäéð dúéøîà äaø àøáâc déîMîe¯ék ?øáñ ïàîk eäéàå .àðéðç éaøa éñBé éaø ¦§¥§©§¨©¨¨§¦¨¦£¥©©¦¥§©¦£¦¨§¦§©¨©¦
LL áø øîà äãeäé øa àðeä áø .da ïéëìîð äëìä :úLL áø øîà àáø ,øîzàc àä:ú ¨§¦§©¨¨¨©©¥¤£¨¨¦§¨¦¨©¨©§¨¨©©¥¤

àðøòöîe déì àðéòa" äøîàc :øîéîà øîà ?úãøBî àéîc éëéä .da ïéëìîð ïéà ,äëìä£¨¨¥¦§¨¦¨¥¦¨§¨¤¤¨©©¥©§¨§¨¨¥¨¥§¨©§¨
éìò ñéàî" äøîà ìáà ,"déì"¯,àãáeò äåä .dì ïðéôéék :øîà àøèeæ øî .dì ïðéôéék àì ¥£¨¨§¨§¦¨©¨¨§¦©¨¨§¨¨©¨§¦©¨£¨§¨

.äåä àiîLc àzòéiñ íúä ,àéä àìå .àøeqî àðéðç éaø dépéî ÷ôðe ,àøèeæ øî dtëàå§©§¨¨§¨§©¦¥©¦£¦¨¦¨§¨¦¨¨¦©§¨¦§©¨£¨
áéúéå ,éLà áøå àøèeæ øîe øîéîà áéúé ,àøéL ãç àñéôz äåä .àãøîéà ãéáæ áøc déúìk©§¥§©§¦¦§§¨£¨§¦¨©¦¨§¥©¥©¨§¨§©©¦¦¥

äãøî :éøîà÷å éáúé .eäééab àcîb áø¯:àcîb áø eäì øîà .ïéîéi÷ äéúBàìa äãéñôä ©©§¨©©§¨§¦§¨¨§¦¨§¨¦§¦¨§¨¤¨©¨¦£©§©©§¨
.èéLt àìå àáø éòa àéòaéî :àðäk áø øîàäå ?déì eúéôéðçî äaø àøáb ãéáæ áøc íeMî¦§©§¦©§¨©¨©£¦¦¥§¨¨©©¨£¨¦¨£¨¨¥¨¨§¨¨¥

äãøî :éøîà÷å éáúé ,éøîàc àkéà¯:àcîb áø eäì øîà ,ïéîéi÷ äéúBàìa äãéñôä àì ¦¨§¨§¦¨§¦§¨¨§¦¨§¨Ÿ¦§¦¨§¨¤¨©¨¦£©§©©§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bq sc zeaezk(iriax meil)

øîàc ïàîì àlàzcxen xaecny,äëàìnîikeäëàìî úa äìBç ¤¨§©§¨©¦§¨¨¨©§¨¨
,àéä.zcxenk dpecl oi` ,dk`ln zeyrl die`x dpi`y oeik ixde ¦

iqei iaxe `ped ax zwelgn z` `xnbd zx`an ef `ziixa zngn
:zxg` jxca `pipg iaxa,àlàzcxen iablàîìò élek ,LéîLzî ¤¨¦©§¦¥¨§¨
úãøBî àéåäc éâéìt àì,'zcxen' jka ziyrp `idy micen lkd - Ÿ§¦¥§©§¨¤¤

`ziixad zwqer dfae ,dpyna mixen`d mipicd da mibdepe
,zcxenk dpic dleg elit`y zxne`déâéìt ék`id mzwelgne - ¦§¦¥

zcxena wxøî ,äëàìnî`ped ax -àéåä àì äëàìnî ,øáñ ¦§¨¨©¨©¦§¨¨Ÿ©§¨
øîe ,úãøBî`pipg iaxa iqei iax -.úãøBî àéåä énð äëàìnî ,øáñ ¤¤©¨©¦§¨¨©¦©§¨¤¤

* * *
lirl zxkfend `ziixad lk z` d`ian `xnbd(`"r):da dpce

íéøðéc äòáL dúaeúkî dì ïéúçBt ,dìòa ìò úãøBnä ,àôeb¨©¤¤©©§¨£¦¨¦§¨¨¦§¨¦¨¦
eðîðå eøæç eðéúBaø .ïé÷éòtøè äòáL øîBà äãeäé éaø .úaLa- §©¨©¦§¨¥¦§¨§©§¦¦©¥¨§§¦§

miizpiae hrn hrn dzaezkn mizget oi`y ,ewqte oipnl ecnr
epwz `l` ,dlra zgz zx`yp `idòaøà äéìò ïéæéøëî eäiL¤§©§¦¦¨¤¨©§©

LBæ øçà Bæ úBúaoke ,da xefgze yiiazzy ick ,dlraa dcxny ©¨©©
,dail lr exacie diaexw ernyiïéc úéa dì ïéçìBLå,dl mixne`e §§¦¨¥¦

éúaeúk eléôàL úòãBé éåäzãñôä äðî äàî C`l m`e ,dlek z` ¡¦©©¤£¦§¨¥¥¨¨¤¦§©§§
lk z` dciqtn ,zezay rax` mze` xg`l dcxnn da dxfg

.dzaezkéì úçà`id m` welig oi` -äñeøàdvex dpi`y ©©¦£¨
,`ypdleléôà ,äàeNðe`idäcðeeléôà`idúøîBL eléôàå ,äìBç §¨£¦¦¨£¦¨©£¦¤¤

íáémifixkne zcxenk dze` mipc mlerl ,maiizdl dvex dpi`y ¨¨
.dzaezk z` dl miciqtne dilr

:`xnbd zl`eyì óñBé øa àéiç éaø déì øîà,ìàeîLikeúa äcð ¨©¥©¦¦¨©¥¦§¥¦¨©
,àéä LéîLzzaygp `id recne yinyza `id dxeq` ixd ©§¦¦

:`xnbd zvxzn .zcxenldéì øîà,l`enyéî äîBc Bðéà ¨©¥¥¤¦
Lj` dprznBlña út Bì Lé,lek`l lekieL éîìe dprznBì ïéà ¤¥©§©§¦¤¥

,Blña útdvex dpi` ezy`y lrad mb jke ,xzei dyw eziprzy ©§©
.xzei xrhvn ,dnr ynyl cizr epi`y rceie ,cer el wwfidl

dy` lr mifixkn okid ,`ziixad ixac z` zyxtn `xnbd
:dlraa zcxendäéìò ïéæéøëî ïéà ,àîç øa éîø øîà`idy ¨©¨¦©¨¨¥©§¦¦¨¤¨

zcxen,úBLøãî ézááe úBiñðk ézáa àlàmiweeya `le ¤¨§¨¥§¥¦§¨¥¦§¨
.zeaegxaeénð à÷éc ,àáø øîà`ng xa inx ixack wiicl yi - ¨©¨¨©§¨©¦

,`ziixad ixacnéðz÷cdilr oifixkny `ziixaaBæ úBúaL òaøà §¨¨¥©§©©¨
,Bæ øçàmiweeya miievn miyp` oi`y mini md zezay ixde ©©

ok` :`xnbd dwiqn .zeyxcn izae zeiqpk izaa `l` zeaegxae
dpéî òîL.`ng xa inxk `ziixad ixacn cenll yi - §©¦¨

:dfxkdd oipra sqep oicúéaî dì ïéçìBL íéîòt ,àîç øa éîø øîà̈©¨¦©¨¨©£©¦§¦¨¦¥
ïécmrt ,dzaezk z` ciqtz da xefgz `l m`y dricedlúçà ¦©©

e ,äæøëä íãB÷mrt.äæøëä øçàì úçà ¤©§¨¨©©§©©©§¨¨
dray zay lk dl mizget m`d ,dkldd z` zxxan `xnbd
dciqtne zezay rax` dilr mifixkny e` ,epizpynk ,mixpic

:`ziixaay 'epizeax' ixack ,dzaezk lk z`áø øa ïîçð áø Løc̈©©©§¨©©
,eðéúBaøk äëìä ,àcñçdciqtne zezay rax` dilr mifixkny ¦§¨£¨¨§©¥

epizeax zpwz dhytzdy oeik ,epizpynk `le ,dzaezk lk z`
.mdilr delaweàëøea éàä ,àáø øîàoeik ,oebd epi` df wqt - ¨©¨¨©§¨

`l iaxy jkne ,`id dpwz `l` ,`xaqa ielzd xac df oi`y
.`id zyaeyn `ziixay gken ef dpwz dpyna `iadáø déì øîà̈©¥©

déúëøea éàî ,÷çöé øa ïîçðixd ,oebd df wqt oi` recn -àðà ©§¨©¦§¨©§¨¥£¨
déìäéð dúéøîà,`cqg ax xa ongp axl eizxn` ip` -déîMîe ¨§¦¥¦£¥¦§¥

déìäéð dúéøîà äaø àøáâc,ok el izxn` lecb mc` ly enyne - §©§¨©¨¨§¦¥¦£¥

epîe,lecb mc` eze` edine -.àðéðç éaøa éñBé éaø ©©¦¥§©¦£¦¨
:`xnbd zxxaneäéàåi`d' epizeaxk wqtd lr xn`y `ax - §¦

,'`kxea,øáñ ïàîkwqt `pipg iaxa iqei iaxy rnyy xg` ixde §©¨©
:`xnbd zyxtn .ea xefgl el did okøîà àáø ,øîzàc àä ék¦¨§¦§©¨¨¨©

myada ïéëìîð ,äëìä ,úLL áømiqiitne dhib z` midyn - ©¥¤£¨¨¦§¨¦¨
dzaezkn oixpic dray dl oizget jk jezae ,da xefgzy dze`

.epizpynk epiide ,zay lkaøîà äãeäé øa àðeä áømyaáø ©¨©§¨¨©©
ïéà ,äëìä ,úLL,da ïéëìîð,`ziixaay epizeaxk mibdep `l` ¥¤£¨¨¥¦§¨¦¨

.dzaezk dciqtne zezay rax` dilr mifixkny

* * *
.'zcxen' ziyrp `id dfay ,dy`d zxne` dn zx`an `xnbd

:`xnbd zxxanàéîc éëéädy`d ziyrp cvik -,úãøBîexn`py ¥¦¨§¨¤¤
:`xnbd zyxtn .`ziixaae dpyna ex`azdy mipicd daøîà̈©

déì àðøòöîe déì àðéòa äøîàc ,øîéîàip` dvex zxne`a - £¥©§¨§¨§¦¨¥§©©§¨¥
jkle ,icxna dzr exrvl ipevx `l` ,ipyxbiy dvex ipi`e ilraa

.dcxnn da xefgzy ,dzaezk zzgtd ici lr dze` mitekìáà£¨
m`äøîàilra' dy`d'éìò ñéàîea `l dvex ipi`e ,ilr qe`n - ¨§¨¨¦¨©

,ezaezka `ledì ïðéôéék àì,eizgz x`ydl dze` mitek oi` - Ÿ©§¦¨¨
`ed ixdy ,dzaezk zzgtd ici lr dzetkl xyt` i`y oeik
dyxbn `l` ,ef ditk ici lr da xefgz `l i`ceae dilr qe`n

:wlegd zrc z` `xnbd d`ian .daezk dl oi`e,øîà àøèeæ øî©§¨¨©
,'ilr qi`n' dxn` m` s`dì ïðéôéékici lr dze` mitek - ©§¦¨¨

.da xefgzy okziy oeik ,dzaezk zcqtd
:didy dyrnn `xhef xnl `xnbd zriiqnàcáeò äåädid - £¨§¨
,'ilr qi`n' dlra lr dxn`y dy`a dyrnàøèeæ øî dtëàå- §©§¨©§¨

dxfg ok` ok zngne ,dzaezk zzgtd ici lr `xhef xn d`tke
,dlra zgz dx`ype dadépéî ÷ôðådy` dze`n clepe -éaø §¨©¦¥©¦

,àøeqî àðéðçdzvxzd ok`y di`x ef ixde .lecb mc` didy £¦¨¦¨
ie`x ok m`e ,ezenk lecb mc` dl clep did `l ok ilely ,zn`a

y ,'ilr qi`n' zxne`y dy` lk zetkldgec .dvxzz `n
:di`xd z` `xnbdàéä àìå`l` ,di`x ef oi` -àzòéiñ ,íúä §Ÿ¦¨¨¦©§¨

äåä àiîLcmc` mdipian `viy minyd on reiq df did my - ¦§©¨£¨
zxne`d dy` mitek oi` `l` ,dyrn eze`n cenll oi`e ,lecb

.daezk `la cin z`veie ,'ilr qi`n'
:df oipra sqep dyrndéúlkezlk -àãøîéà ,ãéáæ áøcdcxn - ©¨¥§©§¦¦§§¨

,'ilr qi`n' dxn`e dlraaàøéL ãç àñéôz äåäqetz did - £¨§¦¨©¥¨
.dzipecpa dlral dqipkdy iynn ieyrd lirn dciaáéúéayi - ¨¦

eäééab àãîb áø áéúéå ,éMà áøå àøèeæ øîe ,øîéîàepce ,[mzi`-] £¥©©§¨§©©¦§¨¦©©§¨©©§
.ciaf ax ly ezlk ,dy` dze` ly dpipraéøîà÷å éáúéeid - ¨§¥§¨¨§¥

y dy` ,mixne`e miayeiäéúBàìa äãéñôä ,äãøîdïéîéi÷s` - ¨§¨¦§¦¨§¨¤¨©¨¦
,miniiw oiicr md j` ,elae ,dzipecpa dqipkdy micbad z`

.dyxbn dlrayk ,dnr mze` zlhep dpi`e mze` dciqtnøîà̈©
àãîb áø eäìike ,iy` axe `xhef xne xnin`lãéáæ áøc íeMî §©©§¨¦§©§¦

äaø àøáb,`ed lecb mc` -déì eúéôéðçîel mitipgn mz` - ©§¨©¨©£¦¦¥
,dize`la z` s` ciqtz dcxny ezlky mixne`eådf oic ixd ©

c ,xexa epi`èéLt àìå àáø éòa àéòaéî ,àðäk áø øîàä`ax - ¨¨©©©£¨¦©§¨¨¥¨¨§Ÿ¨¦
`le ,e`l m` dize`la z` dciqtn `id m`d ,df oica wtzqd

.dciqtdy mirixkn mz` cvike ,ewitq z` hyt
:df dyrna ztqep oeyléøîàc àkéàdf dyrny mixne` yi - ¦¨§¨§¥

,jk did,éøîà÷å éáúéy dy`äãéñôä àì ,äãøîz`äéúBàìa ¨§¥§¨¨§¥¨§¨Ÿ¦§¦¨§¨¤¨
d,àcîb áø eäì øîà .ïéîéi÷©¨¦¨©§©©§¨
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

רטו "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bq sc zeaezk(iriax meil)

øîàc ïàîì àlàzcxen xaecny,äëàìnîikeäëàìî úa äìBç ¤¨§©§¨©¦§¨¨¨©§¨¨
,àéä.zcxenk dpecl oi` ,dk`ln zeyrl die`x dpi`y oeik ixde ¦

iqei iaxe `ped ax zwelgn z` `xnbd zx`an ef `ziixa zngn
:zxg` jxca `pipg iaxa,àlàzcxen iablàîìò élek ,LéîLzî ¤¨¦©§¦¥¨§¨
úãøBî àéåäc éâéìt àì,'zcxen' jka ziyrp `idy micen lkd - Ÿ§¦¥§©§¨¤¤

`ziixad zwqer dfae ,dpyna mixen`d mipicd da mibdepe
,zcxenk dpic dleg elit`y zxne`déâéìt ék`id mzwelgne - ¦§¦¥

zcxena wxøî ,äëàìnî`ped ax -àéåä àì äëàìnî ,øáñ ¦§¨¨©¨©¦§¨¨Ÿ©§¨
øîe ,úãøBî`pipg iaxa iqei iax -.úãøBî àéåä énð äëàìnî ,øáñ ¤¤©¨©¦§¨¨©¦©§¨¤¤

* * *
lirl zxkfend `ziixad lk z` d`ian `xnbd(`"r):da dpce

íéøðéc äòáL dúaeúkî dì ïéúçBt ,dìòa ìò úãøBnä ,àôeb¨©¤¤©©§¨£¦¨¦§¨¨¦§¨¦¨¦
eðîðå eøæç eðéúBaø .ïé÷éòtøè äòáL øîBà äãeäé éaø .úaLa- §©¨©¦§¨¥¦§¨§©§¦¦©¥¨§§¦§

miizpiae hrn hrn dzaezkn mizget oi`y ,ewqte oipnl ecnr
epwz `l` ,dlra zgz zx`yp `idòaøà äéìò ïéæéøëî eäiL¤§©§¦¦¨¤¨©§©

LBæ øçà Bæ úBúaoke ,da xefgze yiiazzy ick ,dlraa dcxny ©¨©©
,dail lr exacie diaexw ernyiïéc úéa dì ïéçìBLå,dl mixne`e §§¦¨¥¦

éúaeúk eléôàL úòãBé éåäzãñôä äðî äàî C`l m`e ,dlek z` ¡¦©©¤£¦§¨¥¥¨¨¤¦§©§§
lk z` dciqtn ,zezay rax` mze` xg`l dcxnn da dxfg

.dzaezkéì úçà`id m` welig oi` -äñeøàdvex dpi`y ©©¦£¨
,`ypdleléôà ,äàeNðe`idäcðeeléôà`idúøîBL eléôàå ,äìBç §¨£¦¦¨£¦¨©£¦¤¤

íáémifixkne zcxenk dze` mipc mlerl ,maiizdl dvex dpi`y ¨¨
.dzaezk z` dl miciqtne dilr

:`xnbd zl`eyì óñBé øa àéiç éaø déì øîà,ìàeîLikeúa äcð ¨©¥©¦¦¨©¥¦§¥¦¨©
,àéä LéîLzzaygp `id recne yinyza `id dxeq` ixd ©§¦¦

:`xnbd zvxzn .zcxenldéì øîà,l`enyéî äîBc Bðéà ¨©¥¥¤¦
Lj` dprznBlña út Bì Lé,lek`l lekieL éîìe dprznBì ïéà ¤¥©§©§¦¤¥

,Blña útdvex dpi` ezy`y lrad mb jke ,xzei dyw eziprzy ©§©
.xzei xrhvn ,dnr ynyl cizr epi`y rceie ,cer el wwfidl

dy` lr mifixkn okid ,`ziixad ixac z` zyxtn `xnbd
:dlraa zcxendäéìò ïéæéøëî ïéà ,àîç øa éîø øîà`idy ¨©¨¦©¨¨¥©§¦¦¨¤¨

zcxen,úBLøãî ézááe úBiñðk ézáa àlàmiweeya `le ¤¨§¨¥§¥¦§¨¥¦§¨
.zeaegxaeénð à÷éc ,àáø øîà`ng xa inx ixack wiicl yi - ¨©¨¨©§¨©¦

,`ziixad ixacnéðz÷cdilr oifixkny `ziixaaBæ úBúaL òaøà §¨¨¥©§©©¨
,Bæ øçàmiweeya miievn miyp` oi`y mini md zezay ixde ©©

ok` :`xnbd dwiqn .zeyxcn izae zeiqpk izaa `l` zeaegxae
dpéî òîL.`ng xa inxk `ziixad ixacn cenll yi - §©¦¨

:dfxkdd oipra sqep oicúéaî dì ïéçìBL íéîòt ,àîç øa éîø øîà̈©¨¦©¨¨©£©¦§¦¨¦¥
ïécmrt ,dzaezk z` ciqtz da xefgz `l m`y dricedlúçà ¦©©

e ,äæøëä íãB÷mrt.äæøëä øçàì úçà ¤©§¨¨©©§©©©§¨¨
dray zay lk dl mizget m`d ,dkldd z` zxxan `xnbd
dciqtne zezay rax` dilr mifixkny e` ,epizpynk ,mixpic

:`ziixaay 'epizeax' ixack ,dzaezk lk z`áø øa ïîçð áø Løc̈©©©§¨©©
,eðéúBaøk äëìä ,àcñçdciqtne zezay rax` dilr mifixkny ¦§¨£¨¨§©¥

epizeax zpwz dhytzdy oeik ,epizpynk `le ,dzaezk lk z`
.mdilr delaweàëøea éàä ,àáø øîàoeik ,oebd epi` df wqt - ¨©¨¨©§¨

`l iaxy jkne ,`id dpwz `l` ,`xaqa ielzd xac df oi`y
.`id zyaeyn `ziixay gken ef dpwz dpyna `iadáø déì øîà̈©¥©

déúëøea éàî ,÷çöé øa ïîçðixd ,oebd df wqt oi` recn -àðà ©§¨©¦§¨©§¨¥£¨
déìäéð dúéøîà,`cqg ax xa ongp axl eizxn` ip` -déîMîe ¨§¦¥¦£¥¦§¥

déìäéð dúéøîà äaø àøáâc,ok el izxn` lecb mc` ly enyne - §©§¨©¨¨§¦¥¦£¥

epîe,lecb mc` eze` edine -.àðéðç éaøa éñBé éaø ©©¦¥§©¦£¦¨
:`xnbd zxxaneäéàåi`d' epizeaxk wqtd lr xn`y `ax - §¦

,'`kxea,øáñ ïàîkwqt `pipg iaxa iqei iaxy rnyy xg` ixde §©¨©
:`xnbd zyxtn .ea xefgl el did okøîà àáø ,øîzàc àä ék¦¨§¦§©¨¨¨©

myada ïéëìîð ,äëìä ,úLL áømiqiitne dhib z` midyn - ©¥¤£¨¨¦§¨¦¨
dzaezkn oixpic dray dl oizget jk jezae ,da xefgzy dze`

.epizpynk epiide ,zay lkaøîà äãeäé øa àðeä áømyaáø ©¨©§¨¨©©
ïéà ,äëìä ,úLL,da ïéëìîð,`ziixaay epizeaxk mibdep `l` ¥¤£¨¨¥¦§¨¦¨

.dzaezk dciqtne zezay rax` dilr mifixkny

* * *
.'zcxen' ziyrp `id dfay ,dy`d zxne` dn zx`an `xnbd

:`xnbd zxxanàéîc éëéädy`d ziyrp cvik -,úãøBîexn`py ¥¦¨§¨¤¤
:`xnbd zyxtn .`ziixaae dpyna ex`azdy mipicd daøîà̈©

déì àðøòöîe déì àðéòa äøîàc ,øîéîàip` dvex zxne`a - £¥©§¨§¨§¦¨¥§©©§¨¥
jkle ,icxna dzr exrvl ipevx `l` ,ipyxbiy dvex ipi`e ilraa

.dcxnn da xefgzy ,dzaezk zzgtd ici lr dze` mitekìáà£¨
m`äøîàilra' dy`d'éìò ñéàîea `l dvex ipi`e ,ilr qe`n - ¨§¨¨¦¨©

,ezaezka `ledì ïðéôéék àì,eizgz x`ydl dze` mitek oi` - Ÿ©§¦¨¨
`ed ixdy ,dzaezk zzgtd ici lr dzetkl xyt` i`y oeik
dyxbn `l` ,ef ditk ici lr da xefgz `l i`ceae dilr qe`n

:wlegd zrc z` `xnbd d`ian .daezk dl oi`e,øîà àøèeæ øî©§¨¨©
,'ilr qi`n' dxn` m` s`dì ïðéôéékici lr dze` mitek - ©§¦¨¨

.da xefgzy okziy oeik ,dzaezk zcqtd
:didy dyrnn `xhef xnl `xnbd zriiqnàcáeò äåädid - £¨§¨
,'ilr qi`n' dlra lr dxn`y dy`a dyrnàøèeæ øî dtëàå- §©§¨©§¨

dxfg ok` ok zngne ,dzaezk zzgtd ici lr `xhef xn d`tke
,dlra zgz dx`ype dadépéî ÷ôðådy` dze`n clepe -éaø §¨©¦¥©¦

,àøeqî àðéðçdzvxzd ok`y di`x ef ixde .lecb mc` didy £¦¨¦¨
ie`x ok m`e ,ezenk lecb mc` dl clep did `l ok ilely ,zn`a

y ,'ilr qi`n' zxne`y dy` lk zetkldgec .dvxzz `n
:di`xd z` `xnbdàéä àìå`l` ,di`x ef oi` -àzòéiñ ,íúä §Ÿ¦¨¨¦©§¨

äåä àiîLcmc` mdipian `viy minyd on reiq df did my - ¦§©¨£¨
zxne`d dy` mitek oi` `l` ,dyrn eze`n cenll oi`e ,lecb

.daezk `la cin z`veie ,'ilr qi`n'
:df oipra sqep dyrndéúlkezlk -àãøîéà ,ãéáæ áøcdcxn - ©¨¥§©§¦¦§§¨

,'ilr qi`n' dxn`e dlraaàøéL ãç àñéôz äåäqetz did - £¨§¦¨©¥¨
.dzipecpa dlral dqipkdy iynn ieyrd lirn dciaáéúéayi - ¨¦

eäééab àãîb áø áéúéå ,éMà áøå àøèeæ øîe ,øîéîàepce ,[mzi`-] £¥©©§¨§©©¦§¨¦©©§¨©©§
.ciaf ax ly ezlk ,dy` dze` ly dpipraéøîà÷å éáúéeid - ¨§¥§¨¨§¥

y dy` ,mixne`e miayeiäéúBàìa äãéñôä ,äãøîdïéîéi÷s` - ¨§¨¦§¦¨§¨¤¨©¨¦
,miniiw oiicr md j` ,elae ,dzipecpa dqipkdy micbad z`

.dyxbn dlrayk ,dnr mze` zlhep dpi`e mze` dciqtnøîà̈©
àãîb áø eäìike ,iy` axe `xhef xne xnin`lãéáæ áøc íeMî §©©§¨¦§©§¦

äaø àøáb,`ed lecb mc` -déì eúéôéðçîel mitipgn mz` - ©§¨©¨©£¦¦¥
,dize`la z` s` ciqtz dcxny ezlky mixne`eådf oic ixd ©

c ,xexa epi`èéLt àìå àáø éòa àéòaéî ,àðäk áø øîàä`ax - ¨¨©©©£¨¦©§¨¨¥¨¨§Ÿ¨¦
`le ,e`l m` dize`la z` dciqtn `id m`d ,df oica wtzqd

.dciqtdy mirixkn mz` cvike ,ewitq z` hyt
:df dyrna ztqep oeyléøîàc àkéàdf dyrny mixne` yi - ¦¨§¨§¥

,jk did,éøîà÷å éáúéy dy`äãéñôä àì ,äãøîz`äéúBàìa ¨§¥§¨¨§¥¨§¨Ÿ¦§¦¨§¨¤¨
d,àcîb áø eäì øîà .ïéîéi÷©¨¦¨©§©©§¨

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

אל יאמר אדם נואש, בראותו שכבר עבר שבת מברכים חודש אלול, ראש-חודש אלול, וכמה ימים בחודש אלול, וישנו כבר העניין 
דתקיעת שופר . . ואף-על-פי-כן יש לו קשיים בהתמודדות עם היצר-הרע – כי "לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע", ולכן, אם רק 

יתנהג על-פי תורה, אזי תפעל התורה את פעולתה כנגד היצר-הרע.
משיחת שבת פרשת תצא ה'תשכ"ז



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

xcde"רטז fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cq sc zeaezk(iying meil)

,àeä äaø àøáb ãéáæ áøc íeMîlr xrxri `l ezepzepr zngne ¦§©§¦©§¨©¨
,mkpicdéåléò àðéãì déì eúéëôàoicd z` miwqete mikted mz` - ¨§¦¥§¦¨¦¨¥

e ,ezaegl,èéLt àìå àáø dì éòa àéòaéî ,àðäk áø øîàäoeike ¨¨©©©£¨¦©§¨¨¥¨¨¨§Ÿ¨¦
zcqtn dpi`y mirixkn mz` cvik ,ewitq z` hyt `l `axy

.dize`la z`
:`xnbd zxne` .df oecipa bedpl yi cvik zxxan `xnbd,àzLä©§¨

éëä àìå éëä àì øîzà àìcdkldd dwqtp `ly ,dzr - §Ÿ¦§©Ÿ¨¦§Ÿ¨¦
m` ,dciqtd `ly dwqtp `le ,dciqtdyäñôz,dize`la z` ¨§¨

dpéî ïðé÷tî àìm`e ,dcin mze` mi`iven oi` -àì ,äñôz àì Ÿ©§¦¨¦¨Ÿ¨§¨Ÿ
dì ïðéáäé.mze` dl mipzep oi` - ¨£¦¨¨

:'ilr qi`n' zxne`a sqep oicàhébà àzL éçøé øñéøz dì ïðéäLîe©§¦¨¨§¥©©§¥©¨©¦¨
ipy dze` midyne -`ny ,hb dl mipzepy cr miycg xyr m

,da xefgzðäáeCmze`ae -ìòaî éðBæî dì úéì ,àzL éçøé øñéøz §¨¨§¥©©§¥©¨¥¨§¥¦©©
.dlran zepefn dl oi` -

* * *
dpyna x`azd(.bq)dl mizget dlra lr zcxend dy`y

dzaezk dzgted ok`y gikedl lrad lkeiy icke ,dzaezkn
lr dcxn dy`dy my miyxtne ,'cxn zxb`' oic zia el miazek
zxb` oic zia miazek oke .dzaezkn zget lrad didie dlra
dzaezk lr siqedl aiig `edy ,da cxny dlra lr dy`l cxn

.dpyna x`eand xeriykzxb`' miazek in lr zx`an `xnbd
:'cxnìò ãøî úøbà ïéáúBk ,ìàeîL øîà ,àðñé÷ øa éáeè áø øîà̈©©¦©¦§¨¨©§¥§¦¦¤¤¤¤©

,äñeøà.zaxqn `ide `ypdl dpnf ribd m`úøbà ïéáúBk ïéàå £¨§¥§¦¦¤¤
íáé úøîBL ìò ãøî.maiizdl dvex dpi`y ¤¤©¤¤¨¨

:`xnbd dywn,éáéúéîdpyna xen`d df oic ,`ziixaa epipy(.bq) ¥¦¥
,dzaezkn dl mizget dlra lr zcxend dy`yéì úçàoic-] ©©¦

a [`ed cg`äñeøà,`ypdl dvex dpi`y,äcð eléôà ,äàeNðe £¨§¨£¦¦¨
íáé úøîBL eléôàå ,äìBç eléôàs`y oeike .maiizdl dvex dpi`y £¦¨©£¦¤¤¨¨

ecn ,dzaezkn mizget mai zxneylmiazek oi`y l`eny xn` r
.zcxenk daiygn epi`y dfa x`eany ,cxn zxb` dilr

:`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àìoic yiy zxne`d `ziixaa - Ÿ©§¨¨
xaecn ,mai zxneyl 'zcxen'àeä òázLeli`e ,maiizdl dpnn ¤¨©

e ,zcxenk dpic okle ,uelgl dvexe zaxqn `idïàkixac - ¨
ote`a epiid ,cxn zxb` dilr miazek oi`y xn`y l`eny

àéä äòázL.cxenk epic oi`y ,dnaiil dvex epi` `ede ,maiizdl ¤¨§¨¦
enk `ed df welige,ìàeîL øîà ,éîéáà øa àôéìçz áø øîàc§¨©©©£¦¨©£¦¦¨©§¥

àeä òáz,dvex dpi` `ide eznai z`Bì ïé÷÷æðzxb` dilr aezkl ¨©¦§¨¦
m` j` ,cxnàéä äòáz,dnaiil dvex epi`e cxen `ede maid z` ¨§¨¦

.dì ïé÷÷æð ïéà¥¦§¨¦¨
:df uexiz lr `xnbd dywnìàeîLc àäì àzîé÷Bà éàîa- §©¦§¨§¨¦§¥

zxb` miazek oi`y ,l`eny ly `xnind z` zcnrd ote` dfi`a
,dnai lr cxn,àéä äòázLazligz z` mb jk yxtl yi ok m`e §¤¨§¨¦

ote`a edfy ,dqex` lr cxn zxb` miazeky ,l`eny ixac
epeyl dyw ok m`e ,dvex epi` `ede dp`yiy eze` `id drazy

,l`eny lyéàäxnel ,dpekpd oeyld ef ike -ãøî úøbà ïéáúBk' ©§¦¦¤¤¤¤
,'äñeøà ìòzxb` oiazek' ixd ,zcxen `idy miazeky rnyny ©£¨

cxndéì éòaéî 'äñeøàìepiide ,xnel jixv l`eny did - ©£¨¦¨¥¥
:`xnbd zvxzn .da cxend dlra lr cxn zxb` dl miazeky

éðz ,àéL÷ àì àä` -zxb` oiazek' l`eny ixaca zepyl yi ok ¨Ÿ©§¨¨¥
cxn.'äñeøàì©£¨

,zraez `idy ote`a xaecn m` :`xnbd dywnàðL éàîdna - ©§¨
ly dpic dpeyàìc ,íáé úøîBLmaid z` reazl dleki dpi`y - ¤¤¨¨§Ÿ

meyn edf ixd ,cxen oic el oi` axqn `ed m` s`e ,dnaiiy
dì ïðéøîàc,dl mixne` ep`y -'zã÷tî àì ,ìéæ'xnelk ,ikl - §©§¦¨¨¦Ÿ¦©§©§

,ok m` ,diaxe dixt lr deevn jpi`y itl ,daeh dprh jl oi`
dì àîéð énð äñeøà,ok xn`p dqex`l mb -,zã÷tî àì ìéærecne £¨©¦¥¨¨¦Ÿ¦©§©§

.cxn zxb` qex`d lr miazeky l`eny xn`

:aeyiid z` dgece ,`iyewd z` ayiil dqpn `xnbdàlàm` - ¤¨
dqex`l cxn zxb` miazeky l`eny ixac z` yxtl dvxz

edfy xnelead dqex`äðòè úîçî äàarecn dprh dl yiy - §¨¨¥£©©£¨
,`ypdl `id dvexäøeá÷ì äøîe àãéì àøèeç àðéòa ,äøîàc- §¨§¨§¦¨§¨§¨¨¨¨¦§¨

,ixaw z` xetgl mecxwe ,eilr orydl lwn il didiy ipevx
meiae ,eilr ory`e icia wifgi izepwfay oa zcll ipevx ,xnelk

izenok m` ,cxenk qex`d aygpe dzprhl miwwfp okle ,ipxawi
énð àëäa ,o`k s` -íáé úøîBLxaic l`enyy yxtl jixv ¨¨©¦¤¤¨¨

,äðòè úîçî äàáaoi` ok zngne .dl mirney oi` recne §¨¨¥£©©£¨
`ede dp`yiy zraez `idy ote`a l`eny ixac z` cinrdl

.cxen
x`ean day ,`ziixadn `iyewd z` xg` ote`a zayiin `xnbd

:zcxenk zaygp mai zxney s`yéãéàå éãéà ,àlà`ziixad mb - ¤¨¦¦§¦¦
da oi`y xn`y l`eny mbe ,mai zxneya dcixn yiy zxne`d

ote`a miwqer mdipy ,dcixnàeä òázL,dze`,àéL÷ àìåoeik ¤¨©§Ÿ©§¨
yõBìçì ,ïàkxaecn ,zcxen oic dl yiy zxne`d `ziixaa - ¨©£

,dze` maiiy dvexe dvilgl zaxqn `ide ,uelgl dvex `edyk
.zcxenk zaygp `id dfayíaééì ,ïàëådpi`y xn`y l`eny - §¨§©¥

,jka dvex dpi` `ide ,dnaiil dvex `edy ote`a wqer ,zcxen
.zcxen zaygp dpi` dfae ,uelgl dvex `l`,úãt éaø øîàc§¨©©¦§¨

,ïðçBé éaø øîàm`òázmaid,õBìçì,maiizdl dvex `ideïé÷÷æð ¨©©¦¨¨¨©©£¦§¨¦
Bìm` j` ,cxn zxb` dilr aezkl,íaééì òáz,uelgl dvex `ide ¨©§©¥

.Bì ïé÷÷æð ïéà¥¦§¨¦
:dvexiz lr `xnbd dywnàðL éàîrazy ote`d [dpey dna-] ©§¨

íaééì,uelgl dvex `ideàìcedf ixd ,zcxenk zaygp dpi`y - §©¥§Ÿ
meyndéì ïðéøîàclraléúéøçà àúzéà áéñðe ìéæ`yze jl - §©§¦¨¥¦§¦¦§¨©£¦¦

.zcxen zaygp dpi` maiizdl zaxqn `idy dnae ,zxg` dy`
raza ,ok m`eõBìçìzp`nn `idedéì àîéð énð,el xn`p ok mb - ©£©¦¥¨¥

,éúéøçà àúzéà áéñðe ìéæ`id oi` ,zxg` `yil lekiy oeike ¦§¦¦§¨©£¦¦
.zcxen

:z`f dgece ,uxzl dqpn `xnbdàlàzcxen `idy xnel yi ¤¨
meynøîàcel uelgl dvex dpi`yk maidéa àãéâàc ïåék- §¨©¥¨©£¦¨¦

,meaii zwifa ia dxeyw `idyéúéøçà éì eáäé à÷ àìmipzep oi` - Ÿ¨¨£¦©£¦¦
,dyw ok m`e ,zcxenk zaygp `id okle ,zxg` dy` `yil il

énð àëäoecp uelgl dvex `ide maiil raez `edy ote`a mb - ¨¨©¦
c orhi maidy itl ,zcxenk dze`éì eáäé à÷ àì éa àãéâàc ïåék¥¨©£¦¨¦Ÿ¨¨£¦

,éúéøçàdgcpy oeike .zcxenk dze` mipc eppi` df ote`a recne ©£¦¦
mai zxneyl oi`y xne`d l`eny lr `iyewd zxfeg ,df welig

.zcxen oic dl yiy `ziixaa x`eandn ,zcxen oic
:xg` uexiz zvxzne da zxfeg `xnbdéãéàå éãéà ,àlàmb - ¤¨¦¦§¦¦

ote`a miwqer l`eny mbe `ziixadòázL`ed,íaééì`ide ¤¨©§©¥
,uelgl dvexe meaia zp`nnïàk ,àéL÷ àìåzxne`d `ziixad - §Ÿ©§¨¨

epiid ,zcxen oic mai zxneyl yiy,'äðBLàø äðLî'kexn`y §¦§¨¦¨
meaia zp`nn `id m` okle ,dvilg zevnl zncew meai zevny

e ,zcxenk dpicïàkepiid ,zcxen oic dl oi`y xne`d l`eny - ¨
,'äðBøçà äðLî'kdpi` okle ,meail zncew dvilgy zxne`d §¦§¨©£¨

d`ian .zcxen zaygp dpi`e ,el maiizdl mikqdl zaiig
,el` mipicl xewnd z` `xnbdïðúc(.bi zexeka),úîãB÷ íeaé úåöî ¦§©¦§©¦¤¤

,äöéìç úåöîìedf mpn`eéäL ,äðBLàøaminaiindïéðåekúî §¦§©£¦¨¨¦¨¤¨¦§©§¦
ì,äåöî íeLla`ì ïéðåekúî ïéàL åéLëòäåöî íeLiep myl `l` §¦§¨©§¨¤¥¦§©§¦§¦§¨

meiwl dxezd dzxizdy `l` ,dxeq` g` zy` ixde ,dnecke
zy` xeqi`a rbet devn myl `ly dilr `ayke ,meai zevn

okle ,g`eøîày.íeaé úåöîì úîãB÷ äöéìç úåöî ¨§¦§©£¦¨¤¤§¦§©¦

* * *
:dpyna epipyúçBt àeä éúî ãò'dzaezk cbpk cr'eëåoke ©¨©¥§

iax ,zaya oixpic dyly dzaezk lr oitiqen ezy` lr cxend
:`xnbd zxxan .'oiwirtxh dyly xne` dcediéàîedn - ©
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ריז
miwxt dyelya` cenr cq sc ± iriax wxtzeaezk

àåä äáø àøáâ ãéáæ áøã íåùî`le Ðxrxrizngn ,epixac lr.ezepzepråúéëôîàðéã
.ezaegl Ðäì ïðéäùîå.da xefgz ile` Ðàúù éçøé øñéøú.`l eze Ðàåä òáúùÐ

.zcxen `ideàéä äòáúcxen `ede Ð.äì ïé÷÷æð ïéàsiqedl cxn zxb` dl aezkl Ð

.diaxe dixt` `cwtn `lc meyn :lif`e `yexit wiqn onwle .dzaezk lréòáî äñåøàì
äéì.lrad lr zxb` oiazeke Ðúã÷ôî àìã

.(a,dq) zenaia opixn`ck ,diaxe dixta Ð

àãéì àøèåçwifgiy oa il `diy ip` dvex Ð

izepwfa iciaory`eizen meiae ,eilr.ipxawi

õåìçì òáúmaiizdl `l` dvex dpi` `ide Ð

Ð.dilr cxn zxb` aezkl el oiwwfpïé÷÷æð ïéà
åìdpynke .devn myl oiekzn oi`y itl Ð

.izixg` aiqp lif :dil opixn`e .dpexg`

àøéúñà.dpicn rlq Ðàæåæã àâìô,ixev fef Ð

dyly wirtxh `vnp ,sqk drn yy `edy

.zerníåéì éöçå äòîzyyl Ð,dyrnd ini

.onwl xn`ck ,dl opiadi `l zayneàðù éàî
úáùã äéì ïðéáäéã åäéàzcxen `idyk Ð

dray `dc ,eilr,miwirtxh.meil wirtxh

úáù øëùëdxfb ,[zaya xkzyny enk] Ð

.zexikye xknne gwn meyn
äî
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`pxrvne ,daezk `la yxbzdl dvex dpi`e ,dil `pira :eyexit ikdc mz epiaxl d`xpe

`le `ed `l dil `pira `le ,ilr qi`n dxn` la` .daezk dl ozie dpyxbiy cr dil

dlign iedc meyn ,dlign lirez `ly xn`py ici lr da xefgzy dl opitiik `lÐ ezaezk

ozil dvex epi`y ,dlra dpyxbi `l Ð jk jezne ,ikd dxn` `w dxrv ab`c ,zerha

dlri jk jezne ,`id dxenb dlign `l` .daezk

,dl opitiik :xn` `xhef xn .dyxbl ezrca

ici lrc Ð ditk epiide .zerha dlignk `iedc

`l dlra ik ,dpevxa `ly dlra zgz x`yz jk

welig oi`e .dzaezk ozil aiigy oeik ,dpyxbi

,dil `pxrvne dil `pirac zcxen oia `xhef xnl

yxit inp l`ppg epiaxe .ilr qi`n zxne` oia

mbe .hb ozil lrad oitek oi`cyxit `l qxhpewa

.hb ozil lrad etekiyíåùî`xab ciaf axc

:xn`z m`e Ð dielir `picl ezikt` `ed dax

,di`xd eilr exiagn `ivendÐ hiyt `lc oeik

dedc :xnel yie !dpin opiwtn `l Ð dqtzc oeike

`nw `pyilae .dqitz zed `lc `aeh i`xiy inp

,dil ezitpg` dax `xab ciaf axc meyn xn`w

ixn`c `ki`ae .dqitz zedc `xiy jd meyn

,dqitz zed `lc i`xiy jpd meyn Ð xn`w

.qetz did lrad `l`

òáú`ide :qxhpewa yxit Ð el oiwwfp uelgl

maiil raz oke .maizdl `l` dvex dpi`

:dnize .uelgl `l` dvex dpi` `ide :yexit Ð

`l dia `cib`c oeik ,inp maiil jixt `w i`nc

:xnel yie !dl uelgie ,`zixg` `zzi` dil iadi

.daezk ozil jxhvi `ly ,uelgl dvex epi`y

`l dvex dpi` `ide uelgl raz :xnel yi cere

xn`c `d oke .maiil raz oke ,maiil `le uelgl

`le uelgl `l dvex epi` `ede `id drazy o`k

mai zxney jixt i`n ok m` zeywdl oi`e .maiil

zngn d`aa `ixi` i`n ,dprh zngn d`aa inp

opzcn ,dil iywiz inp d`a dpi` elit` ?dprh

,lecb lv` oixfeg :(`,hl zenai) "ulegd"a

.xeht e` qepk e` ,devnd jilr :el mixne`e

,diitkinl lecb lv` oixfegc :`xnba xn`we

dpi` elit` ,dil opitiik inp `id draza `nl`

,dil opitiikc xninl `ki`c !dprh zngn d`a

siqedl ,cxn zxbi` eilr aezkl oiwwfp oi` la`

`ki` dteb `idc meyn ,inp i` .dzaezk lr

jxtinl hwp jkl .dprh zngn d`aa iyextl

.`nrh i`dnéàîm`e Ð `lc maiil `py

dze` sekl lkep `l maiil `de ,`zixg` `zzi` dil iadi `l dia `cib`c oeik inp maiil jixt i`n ok m` Ð `zlinc `hyt rnynck ,dpexg` dpyn itl opgei iaxc dizlin i` :xn`z

dpyn itl opgei iaxc dizlin jzrc `wlq `xwirnc :xnel yie !`ed raez epi`y xacl dtekl jiiy i`ne ,maiil `l` uelgl dvex epi` `ed `lde Ð uelgl i`e !dpexg` dpyn itl

oiwwfp oi`e uelgl oiwwfp dpexg` dpyn itl inp opgei iaxc dizlin Ð dpexg` dpynk o`k dpey`x dpynk o`k ipync seqale .dtekl lkep inp maiil elit`c jixt ikd meyne ,dpey`x

ded izk`c oicd `ede .maiilraezy ipzw dqex`c `inecc ,maiil razyk ediieexz `nwe`l dil `gipc `l` ,dpexg` dpyn itl ici`e ici`e ,opgei iaxk maiil o`k uelgl o`k iiepyl ivn

!el oiwwfp oi` Ð uelgl ,el oiwwfp Ð maiil :`xazqn `kti` dpey`x dpyn itl daxc` dpey`x dpyn itl iz`c xninl oizrc` wqiz ji`c :dyw zvwe Ð .mz epiax .zcxen `ide qepkl

dze` oixqen oi`y jzrc `wlq Ð maiil la` .(a,hl zenai) "ulegd"a opixn`ck "yi`d uetgi `l m`" `pngx ilz dicicac meyn ,uelgl el oiwwfp dpey`x dpyn itl elit`c :xnel yie

.el oiwwfp oi` Ð `weec maiil raz ,el oiwwfp Ð uelgl s` raz :xnel yi ,inp i` .dgxk lr maiil

éðéãåelit`c :qxhpewa yxite .oitek oi`c dlr ax xn`e ,`kd iziinc dpexg`e dpey`x dpyn (`,bi) zexekac oizipzn mzd iziinc `d iab (my) "ulegd"a qxhpewa yxit meaie dvilg

ab lr s` ,maiin Ð ira i` `l` ,dexra rbte ipeekn devnl e`l ediiexz `nipc ,ineail ediiexzl `gipc `kid uelgl eze` oitek oi` Ð zncew dvilg zevnc dpexg` dpynl

.uelgl dil opitiik Ð iierh`l opivn `l ,dil opirhn Ð iierh`l opivn i` ,mixkip mixac dxn`e ,dil `pira `l dxn` idi`e ,ineail irae iav edi`c `kid ,edine .zncew dvilg zevnc

"xicnd"a opzc ,dixacl ozzy `lzn` lk `l` ,`weec oigy dken `niz `le .'ek eiptl dze` oinqeg oi`y oigy dken iptl dltpy dnail oipn :(`,c) zenaic `nw wxta zyy ax xn`c

lr cxn zxb` oiazek ,`zklde :opiwqt cere .lawl dleki ipi` jle lawl dleki iziid jig`l :xn`zy `id dleki :minkg exn`e ,iqxea g` ele zny iqxeaa oeciva dyrn :(`,fr zeaezk)

:wgvi epiax xne`e .epeyl o`k cr ,ediiexzl edl `gipc `kid Ð `kdc oitek oi` ipd lke .dzaezk dlwye uelgl dil opitiik inrh ipd lkn .mai zxney lr cxn zxb` oiazek oi`e dqex`

,`id di`x e`l Ð mai zxney lr cxn zxb` oiazek oi`n inp `iady dne .`ivedl eze` oitekc jpdn eedc iqxeae oigy dken `wecc .di`x dpi` Ð iqxeane oigy dkenn `iady dnc

,daxc`e .oitekc xninl ol ded `lzn` `la elit` eixacl ,ok m`e .zncew dvilg zevnc meyn ,`lzn` `la elit` oiazek oi` mzdc`ed diitk xa i`c .oitek oi`c myn gikedl yi

,cxn zxb` aezkl el oiwwfp oi` rnyn ,el oiwwfp oi` Ð maiil raz :oizrnya inp opixn`e !uelgl eze` oitekc ,xninl dil ded dpin `ticr ?cxn zxb` oiazek oi`c xninl dil dnl Ð

oi`c ,dpey`x dpyn` i`w oitek oi` ax xn`c yxtnc ,mz epiax yexitl s`e .oitek oi` oipr lka i`cec ,oipr lka ixii` axc :wgvi epiaxl d`xp ikdle !dil opitiike dl oiwwfp daxc`

.zeyi` meyl `le iep meyl `l oipeekzn oi` i`ce oze`c ,uelgl oi`ay oze` oebk ,devnl oipeekzny epl reciy `kid dfd onfa dpin `wtpe ,zncew meai zevny it lr s` maiil oitek

dil opitiik `l Ð maiil raz m` ,eyexitl mbe .(a,hl) zenaia epyxity enk ,le`y `a`k ol `niiwc ,meaid on oze` oiwigxne ,ilina oitek Ð devnl oipeekzny ol xexa `lc `kid la`

.oitekc d`xp Ð uelgl `le maiil `l dvex epi` m` la` ,dvtg dpi` m` dil opirhn `l` ,uelgl
ifgin
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ריח
miwxt dyelyaa cenr cq sc ± iriax wxtzeaezk

úãøåîì ãøåî ïéá äî,meil wirtxh ivg `l` ozep epi` cxen `edyk `py i`n Ð

wirtxh zpzep zcxen `idyke?éî úà øëåù éî,dy`d z` xkey yi`d xne` ied Ð

dpin rnyÐ.daexn exrvõåçáî åøöéåeieyw Ð.dpbzne ,xkipäðùîúà äøùîä
ùéìù éãé ìò åúùà.enr zlblbzn dpi`e ,qetexhet` ziaa dizepefn dl ozepy Ð

äøùîä.dxknd Ð"dxkie"dxik mdl

`zexiy opinbxzna"n)(e.äì úåçôé àìÐ

.zaya'åë íéøåòù ÷ñô àìyxtn `xnba Ð

.dlúåøâåøâ.oiyai mip`z Ðäìéáãmip`z Ð

zeqexc,lebira.lwyna zexknpeõôîjx Ð

.zlvgnnäôë.dpyl dpyn cg` sirv Ð

ãòåîì ãòåîîíéìòðîàíéùãç íéìòðî ,éà÷
íéùãç .íéìâø úùìù ìëìzenia dl miyw Ð

,ming mdy itl ,dngdzenia dl mitie

.minybdìù ,íéùãç .íéìë äì ïúåð àìà
äìù íé÷çùäå .'åë íéîùâä úåîéá æåæ íéùîç

dpwiyk s` Ði`nl yxtn `xnbae .miycg dl

.dl irainóñë äòî äì ïúåðåzay lkl Ð

.miphw mixacläéãé äùòîlirl opniwe` Ð

.dici dyrn xzen (`,hp)éìéì åîò úìëåàå
úáù.dper lil `edy Ðéúùdyw Ðezeehl

lyk miltk dcedi ly lwyn :axr lyk miltk

.lilbàøîâ:opiqxb ikdéáø àì ïéúéðúî éðî
àåä äîë .ïåòîù éáø àìå à÷åøá ïá ïðçåé

åøåòéù.oinegz iaexir ly Ðì÷äì ïéðååëúî
xzei zaya zt lek`l libx did xi`n iax Ð

oi`ad mipin lkl zt jiynn didy ,legan

.eiptlxzei lega zt lke` did dcedi iaxe

mipcrn ipina ray didy ,zayan.ïá ïðçåé éáø
à÷åøágewld xkk :aevw xeriy ozp Ð

oigwelyk ,oeicpetaizy od ,rlqa oi`q rax`

rlqd ixdy ,aw ivg jzrc `wlqwe .zecerq

,xpic sqk drn yy ,oipeicpet dpenye mirax`

oipeicpet ipy drneÐ,xpicl xyr mipy ixd

rlql xpic drax`eÐ.dpenye mirax` ixd

mirax` ,oiaw drax`e mixyr oi`q rax`e

aw ivgl opgei iaxl `vnp ,oiaw i`vg dpenye

.zecerq izyøîåà ïåòîù éáøzecerq izy Ð

,awl zexkk ylyn xkk ly zeci izy od

xkkl zecerq yly ,zecerq ryz awd `vnpe

.awl zexkk ylyeäéöç.xkk ly Ðúéáì
òâåðîäddeyd Ðzlik` ick rbepnd ziaa

qxtÐxkk ivgÐ:aizkck ,micba `nhn

ddeyyk ,"eicba qaki ziaa lke`de"xeriy

.mipdk zxeza `ipzck ,xacn aezkd dlik`

yly epxn` aexir zcerq iabc ab lr s`e

xkka zecerqÐzecerq izy `l` ea oi`

,lwdl exeriy aexir lye ,zeipepia

.zenvnevnaelka qxt zlik` opixn`c epiide

edexriyy itl ,dcerq ziidy xeriyivgk

.xkkdäééåâä úà ìåñôì äéöç éöçålke`d Ð

eteb lqtp mi`nh milke` qxt ivg xeriy

xkkdy .mivia izy `ede .leahiy cr dnexza lek`lnawdy ,`ed mivia dpeny awl yly lydivg ivg ,mivia rax` xkk ly divg .oibel drax` ,mivia rax`e mixyrÐizy

.miviaïééåä úåãåòñ éðîú.zayl dkixv `id zecerq dxyr drax`e ,oizipznc mihg miiaw Ðïåòîù éáø éàå.awl zecerq ryz xn`c Ðïééåä øùò äðåîùdkixv dpi` `ide Ð

.dxyr rax` `l`éðååðçì ùéìù ïäî àöon oeicpeta gewld xkka `l` aw ivga xriy `l opgei iax Ð,ipeepgde`vnp ,gxeha yily xkzyne ,rlqa oihg oi`q rax` gwl `ede

.zecerq yly aw ivga,ozpy oeicpeta xken `ed mizyd.xkzyn ziyilydeéúëà.oiied ixq izxz oizipznc miiaw Ðúáù éìéì åîò úìëåà :ïðéðùîå.oizipzna opzck Ðàçéðä
'åë.oizrnya dinwl `zbelt Ðéáéö áéäéã àøúàázet`l mivr ipeepgl ozep `edy mewna ,weya xeknle zexkk zeyrl ipeepgl mihg xkeny in ÐÐ,yily `l` xkzyn epi`

mivr ozep epi`y mewnaeÐ.mivrd z`ivi ick xweia xeknl zexkkd hrnny ,dvgn envrl akrnà÷ãéç éáøë ïàîëlk"a xn`c ,oizipzn dl mzq `wcig iaxk `nip :dinza Ð

zayl zecerq drax` "ycwd iazk?ïåòîù éáøzecerqa ocic `pzl dil `xiaq opaxk i`e .oiied ixq ipnz xn`c Ð.igxte igx`l `zxizi zlz lc ,zay
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éæçéîwxta opixn`ck ,xzen drlad ici lr zay xky `de :xn`z m`e Ð zay xkyk

el oipzep Ð dpy xiky ycg xiky zay xiky did m` :(`,gp `rivn `aa) "adfd"

cgi zay lkl oitiqen oi`c ,drlad enk ied `lc meyn xeq` `kdc :xnel yie !zay xky

oitxhvn oi` Ð reayd rvn`a xgnl e` meid qiitzi m`y .meie mei lka dlery dn `l`

.df mr df reayd ini lk

éöçåleqt jd Ð diixkpd z` leqtl diivg

xyr dpenyc dxfb dze` df oi` diixkp

epyxity enk 'ek oey`x lke` lke`dc xac

.(a,at oiaexir) "oitzzyn cvik" wxta

ïàîëdicicl :xn`z m`e Ð 'ek `wcig iaxk

zlke` xn`c o`nl ,dil `gip `l inp

leki did `nye .ynn zlke` zay ilil enr

lkc ,xity iz` `pwqnd itle .jinrhle xnel

.igxte igx`l ied oexzid
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óñBé øa àéiç éaø déì øîà .úaL øëNk éæçéî¤¡¥¦§©©¨£©¥©¦¦¨©¥
ìàö :déì øîà ?úãøBîì ãøBî ïéa äî :ìàeîL ¦§¥©¥¥§¤¤£©¥¥

:øçà øác ?éî úà øëBN éî .úBðBæ ìL ÷eMî ãîìe§©¦¤¦¥¤¦¨¨©¥
äæ¯Bæå ,õeçaî Bøöé¯.íéðôaî døöéäðùî ¤¦§¦©§¦§¨¦¦§¦

LéìL éãé ìò BzLà úà äøLnä¯dì úBçôé àì ©©§¤¤¦§©§¥¨¦Ÿ¦§¨
éaø øîà .ïéøBòN ïéa÷ äòaøàî Bà ,ïéhç ïéa÷ éðMî¦§¥©¦¦¦¥©§¨¨©¦§¦¨©©¦
äéäL ,ìàòîLé éaø àlà ïéøBòN dì ÷ñt àì :éñBé¥Ÿ¨©¨§¦¤¨©¦¦§¨¥¤¨¨
âBì éöçå ,úéðèé÷ á÷ éöç dì ïúBðå .íBãàì Ceîñ̈¤¡§¥¨£¦©¦§¦©£¦
Bì ïéà íàå .äìéác äðî Bà ,úBøbBøb á÷å ,ïîL¯ ¤¤§©§¨¨¤§¥¨§¦¥

dLàøì ätk dì ïúBðå ,úìöçîe õtî ,ähî dì ïúBðå .øçà íB÷nî úBøét ïúneòì ÷ñBt¥§¨¨¥¦¨©¥§¥¨¦¨©¨©£¤¤§¥¨¦¨§Ÿ¨
ì äðMî æeæ íéMîç ìL íéìëå ,ãòBîì ãòBnî íéìòðîe ,äéðúîì øBâçådì ïéðúBð ïéàå .äðL ©£§¨§¤¨¦§¨¦¦¥§¥§¥¦¤£¦¦¦¨¨§¨¨§¥§¦¨

íéMîç ìL íéìk dì ïúBð àlà .íéîLbä úBîéa íé÷çL àìå ,änçä úBîéa íéLãç àìŸ£¨¦¦©©¨§Ÿ§¨¦¦©§¨¦¤¨¥¨¥¦¤£¦¦
dì ïúBð .dlL íé÷çMäå ,änçä úBîéa ïäéúBàìáa äqkúî àéäå ,íéîLbä úBîéa æeæ¦©§¨¦§¦¦§©¨¦§¨¥¤¦©©¨§©§¨¦¤¨¥¨

úìëBàå ,dkøBöì óñë äòîóñë äòî dì ïúBð ïéà íàå .úaL éìéìì úaL éìélî Bnò ¨¨¤¤§§¨§¤¤¦¦¥¥©¨§¥¥©¨§¦¥¥¨¨¨¤¤
dkøBöì¯Bì äNBò àéä äîe .dlL äéãé äNòî¯ïäL ,äãeäéa éúL íéòìñ Lîç ì÷Lî §§¨©£¥¨¤¨¤¨©¦¨¦§©¨¥§¨¦§¦¦¨¤¥

íàå .ìéìba íéòìñ íéøNò ïäL ,äãeäéa áøò íéòìñ øNò ì÷Lî Bà .ìéìba íéòìñ øNò¤¤§¨¦©¨¦¦§©¤¤§¨¦¥¤¦¨¤¥¤§¦§¨¦©¨¦§¦
ä÷éðî äúéä¯íéøeîà íéøác äna .äéúBðBæî ìò dì ïéôéñBîe ,äéãé äNònî dì ïéúçBt ¨§¨¥¦¨£¦¨¦©£¥¨¤¨¦¦¨©§¤¨©¤§¨¦£¦

¯ãaeëîa ìáà ,ìàøNéaL éðòa¯.BãBák éôì ìkäàøîâïðçBé éaø àì ?ïéúéðúî épî §¨¦¤§¦§¨¥£¨¦§¨©Ÿ§¦§©¦©§¦¦Ÿ©¦¨¨
BøeòéL änëå :ïðúc .ïBòîL éaø àìå ,à÷Bøa ïa¯àå ãçà ìëì úBãeòñ ézL ïBæî,ãç ¤§¨§Ÿ©¦¦§¦§©§©¨¦§§¥§§¨¤¨§¤¨

äæå äæå ,ìBçì àìå úaMì :øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøác ,úaMì àìå ìBçì BðBæî§©§Ÿ©©¨¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥©©¨§Ÿ©§¤§¤
éaø .òìñì ïéàñ òaøàî .ïBécðeôa çe÷lä økk :øîBà à÷Bøa ïa ïðçBé éaø .ì÷äì ïéðåekúî¦§©§¦§¨¥©¦¨¨¤§¨¥¦¨©¨©§§§¥©§©§¦§¤©©¦

ìMî ,økëì úBãé ézL :øîBà ïBòîLdéöç .á÷ì úBøkk L¯déöç éöçå ,òbeðîä úéáì¯ ¦§¥§¥¨§¦¨¦¨Ÿ¦¨§©¤§¨§©¦©§¨©£¦¤§¨
déöç éöç éöçå ,äéiåbä úà ìBñôì¯à÷Bøa ïa ïðçBé éaø éà ?épî .ïéìëBà úàîeè ìa÷ì ¦§¤©§¦¨©£¦£¦¤§¨§©¥§©¨¦©¦¦©¦¨¨¤§¨

¯ïBòîL éaø éàå ,ïééåä éðîz¯áø øîàãëå ,à÷Bøa ïa ïðçBé éaø íìBòì !ïééåä éøñ éðîz §¨¥¨§¨§¦©¦¦§§¨¥§¥¨§¨§¨©¦¨¨¤§¨§¦§¨©©
éîð àëä .éðååðçì LéìL ïäî àö :àcñç¯éøñ ézøz ézkà .eäééìò éãL àzìéz éúééà ¦§¨¥¥¤§¦©¤§¨¦¨¨©¦©§¥¦§¨§¥£©§©©¦©§¥§¥

äìéëà øîàc ïàîì àlà ,Lnî äìéëà øîàc ïàîì àçéðä .úaL éìéì Bnò úìëBà !ïééåä̈§¨¤¤¦¥¥©¨¨¦¨§©§¨©£¦¨©¨¤¨§©©£©£¦¨
LéîLz¯äöçî ïäî àö :àcñç áø øîàãk ,àlà !ïééåä øñéìz :ãBòå ?øîéîì àkéà éàî ©§¦©¦¨§¥©§§¥©¨§¨¤¨¦§¨©©¦§¨¥¥¤¤¡¨

;àéL÷ àì !àcñç áøcà àcñç áøc àéL÷ .eäééìò éãLe àbìt àéúà éîð àëä ,éðååðçì©¤§¨¦¨¨©¦¨§¨©§¨§¥£©§©§¨§©¦§¨©§©¦§¨¨©§¨
àä¯àä ,éáéö éáäéc àøúàa¯ïàîk ?ïééåä éøñzéL éëä éà .éáéö éáäé àìc àøúàa¯ ¨§©§¨§¨£¥¦¥¨§©§¨§¨¨£¥¦¥¦¨¦¦§¨¥¨§¨§©

àãç ìc ,ïðaø àîéz eléôà ?úaLa ìBëàì íãà áéiç úBceòñ òaøà :øîàc ,à÷ãéç éaøk§©¦¦§¨§¨©©§©§©¨¨¨¤¡§©¨£¦¥¨©¨©©£¨
éëäì úéúàc àzLä .éçøôe éçøàì¯ïðaøì .ïBòîL éaø àîéz eléôà¯éçøàì úìz ìc §¨§¥¨§¥¨§¨§¨¥§¨¦£¦¥¨©¦¦§§©¨©©§¨§¨§¥

à÷ãéç éaøì ,éçøôe¯'åëå ïéøBòN ÷ñt àì éñBé éaø øîà" .éçøôe éçøàì ézøz ìcàlà ." ¨§¥§©¦¦§¨©©§¥§¨§¥¨§¥¨©©¦¥Ÿ¨©§¦¤¨
íéìôk íéøBòN ÷ñt àì :øîà÷ éëä !?éìëà àì àîìò éleëa ,íéøBòN ïéìëàc àeä íBãàa¤¡§¨§¦§¦§¥¨§¨¨¨§¥¨¦¨¨©¨¨©§¦¦§©¦
ïúBðå .ïä úBòø úBiîBãà ïéøBòOL éðtî ,íBãàì Ceîñ äéäL ,ìàòîLé éaø àlà ïéhça§¦¦¤¨©¦¦§¨¥¤¨¨¨¤¡¦§¥¤§¦£¦¨¥§¥

ïéé eléàå .úéðèé÷ á÷ éöç dì¯:øæòìà éaø øîàc ,øæòìà éaøì déì òéiñî .éðú÷ àì ¨£¦©¦§¦§¦©¦¨¨¨¥§©©¥§©¦¤§¨¨§¨©©¦¤§¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cq sc zeaezk(iying meil)

úaL øëNk éæçéîmeia zxkzyn `id eli`k xacd d`xp - ¤¡¥¦§©©¨
zxzend dk`ln lr elit` xky lehil minkg exq`e ,zayd
cal reayd ini zyy cbpk `l` dl mitiqen oi` jkitl ,zaya

.zayn

* * *
eqpwn lecb dlra lr zcxend ly dqpw recn zxxan `xnbd

:`xnbd zxxan .ezy` lr cxend lyóñBé øa àéiç éaø déì øîà̈©¥©¦¦¨©¥
ìäî ,ìàeîLweligd,úãøBîì ãøBî ïéadqpwa exingd ezngny ¦§¥©¥¥§¤¤

cxend ly eli`e ,oiwirtxh e` mixpic dray `edy ,zcxend ly
:`xnbd zx`an .dyly wx `eddéì øîà,l`eny÷eMî ãîìe àö ¨©¥¥§©¦

,éî úà øëBN éî ,úBðBæ ìLixd ,dy`d z` xkeyy `ed yi`d ixd ¤¦¥¤¦
dze` eqpw okle ,dxrvn daexn yinyz `la yi`d ly exrvy

.xzeiøçà øácy itl ,mdipia weligl xg` mrh -äælrad -Bøöé ¨¨©¥¤¦§
,õeçaî,dpbzn `ede xkip eieyiwy,íéðôaî døöé ,Bæådl oi`e ¦©§¦§¨¦¦§¦
.i`pb

äðùî
,ezy`l zzl lrad aiigy zepefnd xeriy edn zx`an dpynd
eilry micbad xeriy `ed dn oke .enr zlke` dpi`y onfa
zaiigy dk`lnd xeriy z` dpynd x`az ok enk .dl zepwl

:dlral zeyrl dy`dLéìL éãé ìò BzLà úà äøLnäin - ©©§¤¤¦§©§¥¨¦
epefn z` ezy`l ozepyzlke` dpi`e ,qetexhet` ici lr diz

,enrúBçôé àìzzlndìreay lka dizepefn jxevlïéa÷ éðMî Ÿ¦§¨¦§¥©¦
,ïéøBòN ïéa÷ äòaøàî Bà ïéhçmiltk zeaeh mihigdy itl ¦¦¥©§¨¨©¦§¦

.mixerydnìàòîLé éaø àlà ,ïéøBòN dì ÷ñt àì ,éñBé éaø øîà̈©©¦¥Ÿ¨©¨§¦¤¨©¦¦§¨¥
ì Ceîñ äéäLux`.íBãà ¤¨¨¨¤¡

dì ïúBðå,reay lka dizepefnlá÷å ,ïîL âBì éöçå ,úéðèé÷ á÷ éöç §¥¨£¦©¦§¦©£¦¤¤§©
úBøâBøb,zeyai mip`z -Bàlwynäðî[mixpic d`n-]äìéác- §¨¨¤§¥¨

.zeqexc mip`zBì ïéà íàå,zeliace mip`zïúneòì ÷ñBtozep - §¦¥¥§¨¨
,el` mixeriyl dnec xeriya dløçà íB÷nî úBøétzexit - ¥¦¨©¥

.mdizgz mixg`
:ezy`l zzl lrad jixvy mitqep mixac d`ian dpyndïúBðå§¥

ähî dì,dilr akylõtîdkx inb ly zlvgn -úìöçîely ¨¦¨©¨©§¤¤
,dzhin lr gipdl ,dyw ywätk dì ïúBðå[sirv-]ìieqik,dLàø §¥¨¦¨§Ÿ¨

øBâçå[dxebg-]äéðúîì.dpy lkaådl ozepíéìòðîmiycgãòBnî ©£§¨§¤¨§¦§¨¦¦¥
ãòBîì,milbxd zyly lka -íéìëåieeya micba -æeæ íéMîç ìL §¥§¥¦¤£¦¦

ì äðMîäðL.dpye dpy lka -dì ïéðúBð ïéàåmicbad mze` z` ¦¨¨§¨¨§¥§¦¨
,fef miynga migwlpd,änçä úBîéa íéLãç àìmdy oeik Ÿ£¨¦¦©©¨

,icn minngníé÷çL àìå[mipyi ,miwegy-],íéîLbä úBîéa §Ÿ§¨¦¦©§¨¦
,minngn mpi`yíéìk dì ïúBð àlàieeya miycgæeæ íéMîç ìL ¤¨¥¨¥¦¤£¦¦

å ,änçä úBîéa ïäéúBàìáa äqkúî àéäå ,íéîLbä úBîéaxg` s` ¦©§¨¦§¦¦§©¨¦§¨¥¤¦©©¨§
,miycg micba minybd zenia dl ozep `ede dngd zeni exary

íé÷çMämd dngd zenin dl ex`ypy,dlLaiydl dkixv dpi`e ©§¨¦¤¨
.mze` el

`diy minkg epwz ok enklraddì ïúBðreay lkaóñk äòî ¥¨¨¨¤¤
dkøBöì.dnecke ugxne dqiakk ,dl yiy miphw mixac jxevl - §§¨

óñk äòî dì ïúBð ïéà íàå .úaL éìéìì úaL éìélî Bnò úìëBàå§¤¤¦¦¥¥©¨§¥¥©¨§¦¥¥¨¨¨¤¤
äéãé äNòî ,dkøBöì`ed ixd ,daeig xeriyn xzei dzyry.dlL §§¨©£¥¨¤¨¤¨

:dpynd zx`anBì äNBò àéä äîemicid dyrn xeriy edn - ©¦¨
lk zeehl `id dkixv ,dzk`lna dlral zeyrl zaiig `idy

reayíéòìñ Lîç ì÷LîihegéúLjxe`l migpend mihegd-] ¦§©¨¥§¨¦§¦
[cadïäL ,äãeäéalwynBà ,ìéìâa íéòìñ øNòel deeh didzy ¦¨¤¥¤¤§¨¦©¨¦

íéòìñ øNò ì÷Lîihegáøò[cad agexl mixaerd mihegd] ¦§¨¤¤§¨¦¥¤
ïäL ,äãeäéalwyn.ìéìâa íéòìñ íéøNò ¦¨¤¥¤§¦§¨¦©¨¦

:sqep oicäúéä íàådy`dî dì ïéúçBt ,ä÷éðîa daeigNònä §¦¨§¨¥¦¨£¦¨¦©£¥
dì ïéôéñBîe ,äéãéxzei.äéúBðBæî ìò ¨¤¨¦¦¨©§¤¨

,dpynd zligzay mixeriyd exn`p in iabl dpynd zx`an

:dy`d zepefn xeriyaíéøeîà íéøác änaoefn dl ozepy ©¤§¨¦£¦
,el` mixeriyaãaeëîa ìáà ,ìàøNéaL éðòa,[xiyr-]éôì ìkä §¨¦¤§¦§¨¥£¨¦§¨©Ÿ§¦

BãBák.exyer itk dl zzl aiig - §

* * *

àøîâ
,dn` mitl`n lecb wgxnl xirl uegn zaya zkll dvexd mc`
jeza gipdl jixv ,zaya ea zkll xzeny 'zay megz' edfy
oefne ,zecerq izy oefn epiide ,'oinegz aexir' dn` mitl` mze`
eze` ly ezziay mewn `ed eli`k mewn eze` z` aiygn df
.gex lkl zetqep dn` mitl` mewn eze`n zkll el xzene ,mc`

:`xnbd dywn .'oihig oiaw ipyn dl zegti `l' :dpyna epipyépî©¦
ïéúéðúîzxaeq dpi` dxe`kl ixd ,epizpyn diepy in zrck -àì ©§¦¦Ÿ

kàìå ,à÷Bøa ïa ïðçBé éaøk.ïBòîL éaøz` `xnbd zx`an ©¦¨¨¤§¨§Ÿ©¦¦§
:dziiyewïðúcdpyna(:at oiaexir)mc` jixvy oefnd xeriy iabl ¦§©

,oinegz aexir zeyrl ick gipdlBøeòéL änëåzt ,aexird ly §©¨¦
xeriyaãçàå ãçà ìëì úBãeòñ ézL ïBæîz` exear migipny §§¥§§¨¤¨§¤¨

xeriyk ,aexirdì BðBæîmeiàìå ,ìBçepefn xeriykìLéøác ,úa §§§Ÿ§©¨¦§¥
,øîBà äãeäé éaø .øéàî éaøepefn xeriyk md zecerqd izy ©¦¥¦©¦§¨¥

ìäæå äæå .ìBçì àìå ,úaLdcedi iaxe xi`n iax -ì÷äì ïéðåekúî §©¨§Ÿ§§¤§¤¦§©§¦§¨¥
zt lega lke` did xi`n iaxy ,jxvpd xeriyd z` zigtdle
iaxe ,lega milke`y xeriya icy xn` okle ,zayan zegt
xeriya icy xn` okle ,zt zegt zaya lke` did dcedi

.zaya milke`y,øîBà à÷Bøa ïa ïðçBé éaømd zecerqd izy ©¦¨¨¤§¨¥
`edy ,aevw xeriyaçe÷lä økkmezgpd onïBéãðeôamy-] ¦¨©¨©§§§

,[rahnòìñì ïéàñ òaøàî,rlq `ed oihig oi`q rax` xignyk - ¥©§©§¦§¤©
.aw ivgn ieyrd xkk `ed zecerq izy xeriyy `vnpïBòîL éaø©¦¦§

,øîBàmd zecerqd izyøkkì úBãé ézL,xkk iyily izy - ¥§¥¨©¦¨
ìMîá÷ì úBøkk L`vnp ,cg` awn zexkk yly miyeryk - ¦¨¦¨§©

yily ipye ,zecerq yly yi xkkae ,aw yily `id xkk lky
.zecerq izy oefn `ed xkkd

itl cg` lk ,ef xkka miccnpd mitqep mixeriy dpynd d`ian
:da ozpy xeriyddéöç`ed ,aexird z` da exriyy ef xkk ly ¤§¨

xeriydìa micba z`nhnd diidy,òbeðîä úéámc` ,xnelk §©¦©§¨
mpi` mda yeal `edy eicba j` ,cin `nhp rbepnd zial qpkpd

dcerq zlik` xeriy my ddyiy cr mi`nhp.xkk ivg epiide ,
déöç éöçåxeriyd `ed ,ef xkk rax -äéiåbä úà ìBñôìmc` - ©£¦¤§¨¦§¤©§¦¨

lek`ln [eteb-] eziieb dlqtp ,df xeriyk mi`nh milk`n lk`y
xeriy da x`eany `ziixa `xnbd d`ian .leahiy cr dnexza

:sqepdéöç éöç éöçåxeriyd `ed ,ef xkk ly zipiny -ìa÷ì ©£¦£¦¤§¨§©¥
,ïéìëBà úàîeèlawl ie`x [xzei e`] df lceba lk`n wxy §©§¦

.d`neh
:dziiyew z` `xnbd zniiqnépî,epizpyn diepy in zrck - ©¦

lka dizepefnl oihig oiaw ipy ezy`l zzl jixv lray zxne`d
,mei lka mizy ,zecerq dxyr rax` yi reay lka ixd .reay

eéàk epizpyn,à÷Bøa ïa ïðçBé éaørax` yi away xaeq `ed ixd ¦©¦¨¨¤§¨
oiaw ipya ok m`e ,zecerqïééåä éðîz,md zecerq dpeny wx - ©§¥©§¨

.rEaWl oiaw ipya dl ic cvikeéàåk epizpyn,ïBòîL éaø`ed ixd §¨©§¦©¦¦§
aw ipyy `vnp ,zecerq ryz yi away xaeqïééåä éøñ éðîz- ©§¥§¥©§¨

.dkxev ickn xzei df ixde ,zecerq dxyr dpeny md
:`xnbd zvxzníìBòìk zxaeq epizpyne ,à÷Bøa ïa ïðçBé éaødn §¨©¦¨¨¤§¨

rax`n oeicpeta xkk' `ed zecerq izy xeriyy xn`yoi`q
ea yi aw ivg ly xkky heytd oeaygd itk ezpeek oi` ,'rlql

`l` ,zecerq izyl oefn,àcñç áø øîàãkgewld xkk xeriyy ¦§¨©©¦§¨
rax` gwel ipepgde ,ipepgd on zt dpewd mc`l `ed df oeicpeta

e ,rlqa oihg oi`qéðååðçì LéìL ïäî àöyily xkkdn zgtd - ¥¥¤§¦©¤§¨¦
zxknpd xkkdy `vnp ,ezgxh xkya envrl ipepgd xiiyny
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

ריט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cq sc zeaezk(iying meil)

úaL øëNk éæçéîmeia zxkzyn `id eli`k xacd d`xp - ¤¡¥¦§©©¨
zxzend dk`ln lr elit` xky lehil minkg exq`e ,zayd
cal reayd ini zyy cbpk `l` dl mitiqen oi` jkitl ,zaya

.zayn

* * *
eqpwn lecb dlra lr zcxend ly dqpw recn zxxan `xnbd

:`xnbd zxxan .ezy` lr cxend lyóñBé øa àéiç éaø déì øîà̈©¥©¦¦¨©¥
ìäî ,ìàeîLweligd,úãøBîì ãøBî ïéadqpwa exingd ezngny ¦§¥©¥¥§¤¤

cxend ly eli`e ,oiwirtxh e` mixpic dray `edy ,zcxend ly
:`xnbd zx`an .dyly wx `eddéì øîà,l`eny÷eMî ãîìe àö ¨©¥¥§©¦

,éî úà øëBN éî ,úBðBæ ìLixd ,dy`d z` xkeyy `ed yi`d ixd ¤¦¥¤¦
dze` eqpw okle ,dxrvn daexn yinyz `la yi`d ly exrvy

.xzeiøçà øácy itl ,mdipia weligl xg` mrh -äælrad -Bøöé ¨¨©¥¤¦§
,õeçaî,dpbzn `ede xkip eieyiwy,íéðôaî døöé ,Bæådl oi`e ¦©§¦§¨¦¦§¦
.i`pb

äðùî
,ezy`l zzl lrad aiigy zepefnd xeriy edn zx`an dpynd
eilry micbad xeriy `ed dn oke .enr zlke` dpi`y onfa
zaiigy dk`lnd xeriy z` dpynd x`az ok enk .dl zepwl

:dlral zeyrl dy`dLéìL éãé ìò BzLà úà äøLnäin - ©©§¤¤¦§©§¥¨¦
epefn z` ezy`l ozepyzlke` dpi`e ,qetexhet` ici lr diz

,enrúBçôé àìzzlndìreay lka dizepefn jxevlïéa÷ éðMî Ÿ¦§¨¦§¥©¦
,ïéøBòN ïéa÷ äòaøàî Bà ïéhçmiltk zeaeh mihigdy itl ¦¦¥©§¨¨©¦§¦

.mixerydnìàòîLé éaø àlà ,ïéøBòN dì ÷ñt àì ,éñBé éaø øîà̈©©¦¥Ÿ¨©¨§¦¤¨©¦¦§¨¥
ì Ceîñ äéäLux`.íBãà ¤¨¨¨¤¡

dì ïúBðå,reay lka dizepefnlá÷å ,ïîL âBì éöçå ,úéðèé÷ á÷ éöç §¥¨£¦©¦§¦©£¦¤¤§©
úBøâBøb,zeyai mip`z -Bàlwynäðî[mixpic d`n-]äìéác- §¨¨¤§¥¨

.zeqexc mip`zBì ïéà íàå,zeliace mip`zïúneòì ÷ñBtozep - §¦¥¥§¨¨
,el` mixeriyl dnec xeriya dløçà íB÷nî úBøétzexit - ¥¦¨©¥

.mdizgz mixg`
:ezy`l zzl lrad jixvy mitqep mixac d`ian dpyndïúBðå§¥

ähî dì,dilr akylõtîdkx inb ly zlvgn -úìöçîely ¨¦¨©¨©§¤¤
,dzhin lr gipdl ,dyw ywätk dì ïúBðå[sirv-]ìieqik,dLàø §¥¨¦¨§Ÿ¨

øBâçå[dxebg-]äéðúîì.dpy lkaådl ozepíéìòðîmiycgãòBnî ©£§¨§¤¨§¦§¨¦¦¥
ãòBîì,milbxd zyly lka -íéìëåieeya micba -æeæ íéMîç ìL §¥§¥¦¤£¦¦

ì äðMîäðL.dpye dpy lka -dì ïéðúBð ïéàåmicbad mze` z` ¦¨¨§¨¨§¥§¦¨
,fef miynga migwlpd,änçä úBîéa íéLãç àìmdy oeik Ÿ£¨¦¦©©¨

,icn minngníé÷çL àìå[mipyi ,miwegy-],íéîLbä úBîéa §Ÿ§¨¦¦©§¨¦
,minngn mpi`yíéìk dì ïúBð àlàieeya miycgæeæ íéMîç ìL ¤¨¥¨¥¦¤£¦¦

å ,änçä úBîéa ïäéúBàìáa äqkúî àéäå ,íéîLbä úBîéaxg` s` ¦©§¨¦§¦¦§©¨¦§¨¥¤¦©©¨§
,miycg micba minybd zenia dl ozep `ede dngd zeni exary

íé÷çMämd dngd zenin dl ex`ypy,dlLaiydl dkixv dpi`e ©§¨¦¤¨
.mze` el

`diy minkg epwz ok enklraddì ïúBðreay lkaóñk äòî ¥¨¨¨¤¤
dkøBöì.dnecke ugxne dqiakk ,dl yiy miphw mixac jxevl - §§¨

óñk äòî dì ïúBð ïéà íàå .úaL éìéìì úaL éìélî Bnò úìëBàå§¤¤¦¦¥¥©¨§¥¥©¨§¦¥¥¨¨¨¤¤
äéãé äNòî ,dkøBöì`ed ixd ,daeig xeriyn xzei dzyry.dlL §§¨©£¥¨¤¨¤¨

:dpynd zx`anBì äNBò àéä äîemicid dyrn xeriy edn - ©¦¨
lk zeehl `id dkixv ,dzk`lna dlral zeyrl zaiig `idy

reayíéòìñ Lîç ì÷LîihegéúLjxe`l migpend mihegd-] ¦§©¨¥§¨¦§¦
[cadïäL ,äãeäéalwynBà ,ìéìâa íéòìñ øNòel deeh didzy ¦¨¤¥¤¤§¨¦©¨¦

íéòìñ øNò ì÷Lîihegáøò[cad agexl mixaerd mihegd] ¦§¨¤¤§¨¦¥¤
ïäL ,äãeäéalwyn.ìéìâa íéòìñ íéøNò ¦¨¤¥¤§¦§¨¦©¨¦

:sqep oicäúéä íàådy`dî dì ïéúçBt ,ä÷éðîa daeigNònä §¦¨§¨¥¦¨£¦¨¦©£¥
dì ïéôéñBîe ,äéãéxzei.äéúBðBæî ìò ¨¤¨¦¦¨©§¤¨

,dpynd zligzay mixeriyd exn`p in iabl dpynd zx`an

:dy`d zepefn xeriyaíéøeîà íéøác änaoefn dl ozepy ©¤§¨¦£¦
,el` mixeriyaãaeëîa ìáà ,ìàøNéaL éðòa,[xiyr-]éôì ìkä §¨¦¤§¦§¨¥£¨¦§¨©Ÿ§¦

BãBák.exyer itk dl zzl aiig - §

* * *

àøîâ
,dn` mitl`n lecb wgxnl xirl uegn zaya zkll dvexd mc`
jeza gipdl jixv ,zaya ea zkll xzeny 'zay megz' edfy
oefne ,zecerq izy oefn epiide ,'oinegz aexir' dn` mitl` mze`
eze` ly ezziay mewn `ed eli`k mewn eze` z` aiygn df
.gex lkl zetqep dn` mitl` mewn eze`n zkll el xzene ,mc`

:`xnbd dywn .'oihig oiaw ipyn dl zegti `l' :dpyna epipyépî©¦
ïéúéðúîzxaeq dpi` dxe`kl ixd ,epizpyn diepy in zrck -àì ©§¦¦Ÿ

kàìå ,à÷Bøa ïa ïðçBé éaøk.ïBòîL éaøz` `xnbd zx`an ©¦¨¨¤§¨§Ÿ©¦¦§
:dziiyewïðúcdpyna(:at oiaexir)mc` jixvy oefnd xeriy iabl ¦§©

,oinegz aexir zeyrl ick gipdlBøeòéL änëåzt ,aexird ly §©¨¦
xeriyaãçàå ãçà ìëì úBãeòñ ézL ïBæîz` exear migipny §§¥§§¨¤¨§¤¨

xeriyk ,aexirdì BðBæîmeiàìå ,ìBçepefn xeriykìLéøác ,úa §§§Ÿ§©¨¦§¥
,øîBà äãeäé éaø .øéàî éaøepefn xeriyk md zecerqd izy ©¦¥¦©¦§¨¥

ìäæå äæå .ìBçì àìå ,úaLdcedi iaxe xi`n iax -ì÷äì ïéðåekúî §©¨§Ÿ§§¤§¤¦§©§¦§¨¥
zt lega lke` did xi`n iaxy ,jxvpd xeriyd z` zigtdle
iaxe ,lega milke`y xeriya icy xn` okle ,zayan zegt
xeriya icy xn` okle ,zt zegt zaya lke` did dcedi

.zaya milke`y,øîBà à÷Bøa ïa ïðçBé éaømd zecerqd izy ©¦¨¨¤§¨¥
`edy ,aevw xeriyaçe÷lä økkmezgpd onïBéãðeôamy-] ¦¨©¨©§§§

,[rahnòìñì ïéàñ òaøàî,rlq `ed oihig oi`q rax` xignyk - ¥©§©§¦§¤©
.aw ivgn ieyrd xkk `ed zecerq izy xeriyy `vnpïBòîL éaø©¦¦§

,øîBàmd zecerqd izyøkkì úBãé ézL,xkk iyily izy - ¥§¥¨©¦¨
ìMîá÷ì úBøkk L`vnp ,cg` awn zexkk yly miyeryk - ¦¨¦¨§©

yily ipye ,zecerq yly yi xkkae ,aw yily `id xkk lky
.zecerq izy oefn `ed xkkd

itl cg` lk ,ef xkka miccnpd mitqep mixeriy dpynd d`ian
:da ozpy xeriyddéöç`ed ,aexird z` da exriyy ef xkk ly ¤§¨

xeriydìa micba z`nhnd diidy,òbeðîä úéámc` ,xnelk §©¦©§¨
mpi` mda yeal `edy eicba j` ,cin `nhp rbepnd zial qpkpd

dcerq zlik` xeriy my ddyiy cr mi`nhp.xkk ivg epiide ,
déöç éöçåxeriyd `ed ,ef xkk rax -äéiåbä úà ìBñôìmc` - ©£¦¤§¨¦§¤©§¦¨

lek`ln [eteb-] eziieb dlqtp ,df xeriyk mi`nh milk`n lk`y
xeriy da x`eany `ziixa `xnbd d`ian .leahiy cr dnexza

:sqepdéöç éöç éöçåxeriyd `ed ,ef xkk ly zipiny -ìa÷ì ©£¦£¦¤§¨§©¥
,ïéìëBà úàîeèlawl ie`x [xzei e`] df lceba lk`n wxy §©§¦

.d`neh
:dziiyew z` `xnbd zniiqnépî,epizpyn diepy in zrck - ©¦

lka dizepefnl oihig oiaw ipy ezy`l zzl jixv lray zxne`d
,mei lka mizy ,zecerq dxyr rax` yi reay lka ixd .reay

eéàk epizpyn,à÷Bøa ïa ïðçBé éaørax` yi away xaeq `ed ixd ¦©¦¨¨¤§¨
oiaw ipya ok m`e ,zecerqïééåä éðîz,md zecerq dpeny wx - ©§¥©§¨

.rEaWl oiaw ipya dl ic cvikeéàåk epizpyn,ïBòîL éaø`ed ixd §¨©§¦©¦¦§
aw ipyy `vnp ,zecerq ryz yi away xaeqïééåä éøñ éðîz- ©§¥§¥©§¨

.dkxev ickn xzei df ixde ,zecerq dxyr dpeny md
:`xnbd zvxzníìBòìk zxaeq epizpyne ,à÷Bøa ïa ïðçBé éaødn §¨©¦¨¨¤§¨

rax`n oeicpeta xkk' `ed zecerq izy xeriyy xn`yoi`q
ea yi aw ivg ly xkky heytd oeaygd itk ezpeek oi` ,'rlql

`l` ,zecerq izyl oefn,àcñç áø øîàãkgewld xkk xeriyy ¦§¨©©¦§¨
rax` gwel ipepgde ,ipepgd on zt dpewd mc`l `ed df oeicpeta

e ,rlqa oihg oi`qéðååðçì LéìL ïäî àöyily xkkdn zgtd - ¥¥¤§¦©¤§¨¦
zxknpd xkkdy `vnp ,ezgxh xkya envrl ipepgd xiiyny
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

xcde"רכ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dq sc zeaezk(iyiy meil)

,äMàì úBðéé ïé÷ñBt ïéà.yinyz ze`zl dlibxn oiidy meyníàå ¥§¦¥§¦¨§¦
øîàzdy`d zxne`y lyn jxca weqta epivny(f a ryed)äëìà' Ÿ©¥§¨

,'ééewLå éðîL ézLôe éøîö éîéîe éîçì éðúð éáäàî éøçàrnyne ©£¥§©£©Ÿ§¥©§¦¥©©§¦¦§¦©§¦§¦¨
zezyl dy`d jxcy ixd ,oii epiide ,dwyn oeyln `ed 'iiETW'y¦¨

mde ,dweyz oeyln `ed 'iiETW' `l` ,ok yexitd oi` .oiiíéøác ¦¨§¨¦
ïäéìò ú÷÷BzLî äMàäL,[oda dvex-]eäðéð éàîeel` ,md dne - ¤¨¦¨¦§¤¤£¥¤©¦§

.ïéèéLëz©§¦¦

* * *
dì éøîàå ,àiøéáð øôk Léà äãeäé éaø Løcdidy mixne` yie - ¨©©¦§¨¦§©§¦©¨§¨§¥¨

øîàpL ,äMàì úBðéé ïé÷ñBt ïéàL ïépî ,ìéç øBôð øôk Léàl`eny) ¦§©§©¦¦©¦¤¥§¦¥§¦¨¤¤¡©
(h ` '`'äúL' ,'äúL éøçàå äìéLá äìëà éøçà äpç í÷zå',xn`p ©¨¨©¨©£¥¨§¨§¦Ÿ§©£¥¨Ÿ¨Ÿ

,oii dzyy `ed dlray,'úúL' àìågkene ,dzzy `l `idy §Ÿ¨¨
.jka dkxc oi`y
:`xnbd dywnäzòî àlàike ,weqtd z` yxec dz` jk m` - ¤¨¥©¨
xn`py jknàìå 'äìëà'xn`pénð éëä 'ìëà'dfa mb m`d - ¨§¨§Ÿ¨©¨¦©¦

zpeek ef oi` i`ce ixd ,yi`l `le dy`l zepefn miwqety yexcp
.oii dy`l miwqet oi`y 'dzW' oeyln yexcl jl oipne ,weqtd¨Ÿ

:`xnbd zvxznïðéøîà÷ déøeaãa àø÷ épLcî ,ïðàepwiic ep` - £©¦§©¥§¨§¦¥¨©§¦¨
,weqtay oeyld iepiy z`éúàå ÷éñò à÷ deâa éãkîweqtd ixd - ¦§¦§©¨¨¨¦§¨¥

,dpga wqerépL àîòè éàîxn`e epeyla aezkd dpiy recn - ©©§¨©¦
,'zzy' `le ,dlra itlk zyxtzn ef oeyly ,'dzW'dpéî òîL ¨Ÿ§©¦¨

úúL àìå ,'äúL'.`id `le ,dzy dlra wxy - ¨Ÿ§Ÿ¨¨
:`xnbd dywn,éáéúéîiqkpn zpefipd dpnl` ,`ziixaa epipy ¥¦¥

dzid m` ,mineziäìéâø,dlra iiga oii zezyl.dì ïéðúBðgkene §¦¨§¦¨
.jka dlibxd dy`l oii miwqety

:`xnbd zvxznéðàL 'äìéâø'dlibxd dy`a oicd `ed dpey - §¦¨©¦
.yinyz ze`zl dlibxn epi`e dxear yecig epi`y ,oii ziizya

,ìàeîL øîà ,àðäk øa àððéç áø øîàcd dy`äìéâøoiiaïéðúBð §¨©©¦§¨©©£¨¨©§¥§¦¨§¦
,ãçà ñBk dìeäìéâø dðéàL,oiia.úBñBk éðL dì ïéðúBðddnz ¨¤¨¤¥¨§¦¨§¦¨§¥

:`xnbdøîà÷ éàîdlibxly ,jtidl xnel xazqn ixde ,l`eny ©¨¨©
zvxzn .zg` qek mipzep dlibx dpi`yle ,zeqek izy mipzep oiia

:`xnbd,øîà÷ éëä ,éiaà øîàdäìéâø,oii ziizyadìòa éðôa ¨©©©¥¨¦¨¨©§¦¨¦§¥©§¨
dl mipzep,úBñBk éðLedì ïéðúBð dìòa éðôa àlLwx.ãçà ñBk §¥¤Ÿ¦§¥©§¨§¦¨¤¨

yleäìéâø dðéà,oiiaðôadìòa édl mipzep oi`,ãçà ñBk àlà ¥¨§¦¨¦§¥©§¨¤¨¤¨
e.øwéò ìk dì ïéðúBð ïéà ,dìòa éðôa àlL¤Ÿ¦§¥©§¨¥§¦¨¨¦¨

:xfrl` iax lr `ziixadn `iyewd lr sqep uexizúéòa éàå§¦¨¥
,àîéàdne ,jka dlibxd dy`l s` oii ziizy miwqet oi` mlerl ¥¨

d dy`ly `ziixaa exn`yäìéâøoiia,dì ïéðúBðepiidé÷éöì §¦¨§¦¨§¦¥
äøéã÷.liyazd z` mirhdl - §¥¨

:df oipra dyrn `xnbd d`ian,ïðçBé éaø øîà ,eäaà éaø øîàc§¨©©¦©¨¨©©¦¨¨
,ïBéøeb ïa ïBîéc÷ð ìL Búlëa äNòî,milyexi ixiyrn didy ©£¤§©¨¤©§¦¤§

íéîëç dì e÷ñtLdizepefnaúaL áøòî ,äøã÷ é÷éöì ïéé íéúàñ ¤¨§¨£¨¦§¨©¦©¦§¦¥§¥¨¥¤¤©¨
.úaL áøòìokle ,dipira hren xeriy df did j`ïäì äøîàoirk §¤¤©¨¨§¨¨¤

,dllw,'íëéúBðáì e÷ñôz Ck'.dfky hren xeriyúøîBL ,àðz ¨¦§§¦§¥¤¨¨¤¤
äúéä íáé,dy` dze`elecb xeriy edf zn`ay s` ,jkitl ¨¨¨§¨

mewn lkn ,aygp df dkxake,'ïîà' äéøçà eðò àì`ly ick Ÿ¨©£¤¨¨¥
.mai zexney dpiidzy mdizepaa xacd miiwzi
:dy`l oii ziizy oipra `ziixa d`ian `xnbdãçà ñBk ,àðzly ¨¨¤¨

oiiìeeéð ,íéðL .äMàì äôéi`pbeàeädzzy .dlìLúòáBz ,äL ¨¤§¦¨§©¦¦§Ÿ¨©©
ätadzzy .yinyzdðéàå ÷eMa úòáBz øBîç eléôà ,äòaøà ©¤©§¨¨£¦£©©©§¥¨

.úãt÷î:`xnbd zx`aneðL àì ,àáø øîàel` millkàlà ©§¤¤¨©¨¨Ÿ¨¤¨
kìáà ,dnò dìòa ïéàLm`da ïì úéì ,dnò dìòaepl oi` - ¤¥©§¨¦¨£¨©§¨¦¨¥¨¨

.el wwcfdl dlekie ,dnr dlray meyn ,drpenl
:`xnbd dywnéàåä dnò dìòác ,äpç àäåok it lr s`e ,[did-] §¨©¨§©§¨¦¨£©

.lirl `xnbd dyxcy enk ,oii dzzy `ly weqta x`ean
:`xnbd zvxznéðàL éàðñëàoqk`znd ly epic `ed dpey - ©§§©©¦

,mixg` lv`LéîLúa øeñàL éàðñëàì ïépî ,àðeä áø øîàc§¨©©¨¦©¦§©§§©¤¨§©§¦

,ähnä,zeripv meynøîàpL(hi ` my)éðôì eåçzLéå ø÷aá eîkLiå' ©¦¨¤¤¡©©©§¦©Ÿ¤©¦§©£¦§¥
äøkæiå BzLà äpç úà äð÷ìà òãiå äúîøä íúéa ìà eàáiå eáLiå 'ä©¨ª©¨Ÿ¤¥¨¨¨¨¨©¥©¤§¨¨¤©¨¦§©¦§§¤¨

ïéà ,àzLä ,''ädpg z` dpwl` rcie' ,mzial eayyn ,dzr - ©§¨¦
la` ,'ezy`,àøwéòî,jxca eidyk.àìdzzy `l mb df mrhne ¥¦¨¨Ÿ
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רכי
miwxt dyelya` cenr dq sc ± iriax wxtzeaezk

äùàì úåðéé ïé÷ñåô ïéã úéá ïéàdlibxn oiidy Ðze`zl.yinyzéðàù äìéâøoeik Ð

.dal gifn epi`e ea dyc xak ,dl yecig epi`cäøã÷ é÷éöìmirhdl Ð.liyazúòáåú
äôá.yinyz Ðíúéá ìà åàáéå."dpg z` dpwl` rcie" xcde Ðàîåç.dny df Ð

éæøôåù.[o"ixciilt] y"ipxicn oixewy mikex` miriab Ðéàä éë.irexfe izn` zcnk Ð

àãñç áø úáì äòáúezy` z` raz Ð

.yinyzläãéùã éôìå÷á.fbx` ly lerpna Ð

úìú êì úìè÷zqip xaky Ð,ezne dylyl

.(a,cq) "eznai lr `ad" wxta zenaia xn`ck

àðéøçà ìè÷éîìze`xdl z`ay Ð,jitei

.jilr yi` uetwiyêøåøáçìå êøáçì`ly Ð

dfaz`zeixad lrjipta `l ,oey`xd iceakn

.jixiag ipta `leäì äîì úìöçîå õôîixd Ð

on aeh dhn lr gehy xer:ipyne !utnd

`ixet elnc `xz`ailagaÐoi`y mewna

`l` ,dhnl xer gihy zeyrl oilibxibexiq

.milagøâáîåäìoipiwfne dl ixrvn Ð,dze`

.zxbea oeyläçøåàã éàzepa jxc Ð

.dzgtynäéçøåàmixk lr oyil ekxc Ð

.enr dler :ol `niiw op`e .zezqkeàðìéæà éë
edl `pliwy ,yily ici lr jze` dxyn ip`e Ð

.i`cdaàðéúà éëåiakyze Ð`piziin ,inr

.edléãéãì úì÷ùåm` e` ,ily utn Ðdpw`

.ilyn zqke xk
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éøçàdkaze" aizkck .dlk` `ly it lr s`e .rnyn 'd witn ,Dlk` ixg` enkÐ dlk`¨§¥

y Ð "ixg` dpg mwze" ikd yxcinl ol zi` mewn lkn Ð "lk`z `ledzlik` zr

jkle .zezyl dl did `ly ,dpnn ueg eziae dpwl` "dzy ixg`e" ,lek`l dl didy

."dxekyl ilr daygie"

äúùdzezy ixg`e xn`w `lcnÐ zzy `le

ixg`" ;inp i` .da dlzy dlik`c `inec

lek`" (bk ilyn) aizkck ,"dzy ixg`e lek`

yixc dixeaca `xw ipycne ."jl xn`i dzye

.onwl yxtnck ,ikdäìëàÐ lk` `le

zepefn miwqet oi`y ok enk yexcz ike :dinza

?yi`léãëîaizk `dc Ð `xw wiqr `w deba

inp aezkl ok m` .dlk` inp aizke ,`xwa dpg

lk` aezkle ,deba `xw aezkl `l e` ,dzezy

.dzyeäìéâøÐ 'ek `ppig iax xn`c ip`y

`ziixaac ?df lr jixv di`x i`ne :xn`z m`e

yie !dlibx `weec Ð rnyn ,dlibx ipzw dteb

i`c .dlibxa ixii` inp xfrl` iaxc :xnel

oi`c `hiyt dlra ipta ,llk dlibx dpi`ya

dl ozep dlra oi`y dl ozil epl yi eh`c ,oiwqet

,`ppig iaxcn iiez`l jixv jkl !?enr dzidyk

.zeqek ipy dlibxy oebk ,dl mipzepy dlibx yiy

äðéàÐ 'ek cg` qek `l` dlra ipta dlibx

qek dl oipzep dlibx :l`eny ixac yexit edfe

xn`wce .zeqek ipya dlibxy epiid Ð cg`

epiid Ð zeqek ipy dl oipzep dlibx dpi`y

`l` zeqek ipy dl oipzep eidy dlibx dpi`y

.dlra ipta `ly llk dl oipzep oi` ,cg` qek

é÷éöì:xnelk ,i`w `ziixa` Ð dxcw

`zlin la` .iywz `l `ziixan

.opipyck `l` `yxtin `l l`enyc

ïéðúåðåiablc ab lr s` Ð utne dhn dl

(a,biw `rivn `aa) "lawnd"a opixn` xecq

iab `nyc meyn Ð utne dhne dhn el oipzepc

dl xyt`c ,jk lk minkg edegixhd `l dy`

dlik` xg` zen` rax` jlzy.

õôîqxb `l mz epiax Ð dl dnl zlvgne

.dnl zlvgne :`l` .zlvgne utn

daikylc idpe .dkinql mb ie`xe ,jx `ed utnc

`din dkinql Ð dhn dl zi` `dc ,jixv oi`

.dkixv

úì÷ùå:qxhpewa yxit Ð 'ek icicl edl

oi`e .ily utn Ð icicl zlwye

`nyc !oivtn ipya dl ibqz ok m` :zeywdl

lr akyl lbxed dzr cry ,bpern `edy jezn

iax oa wgvi epiaxe .envrl oivtn ipy lehi Ð xk

dpi`e .icicl zlwye qixb `l l"f xi`n

lr akyle enr zelrl dvexy `l` ,znrxzn

,rnyn oke .eiykr el oi` envrly it lr s` .xk

`w opaxc `ail` dlra oirh `wc dprh xezqlc

.iz`
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ééewLå éðîL ézLôe éøîö éîéîe éîçì éðúBð éáäàî" §©£©§¥©§¦¥©©§¦¦§¦©§¦§¦¨
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áð øôk Léà äãeäé éaø Løc .ïéèéLëzéøîàå ,àéøé ©§¦¦¨©©¦§¨¦§©§¦©¨§¨§¦

äMàì úBðéé ïé÷ñBt ïéàL ïépî :ìéç øBôð øôk Léà dì̈¦§©§©¦¦©¦¤¥§¦¥§¦¨
¯éøçàå äìéLá äìëà éøçà äpç í÷zå" :øîàpL¤¤¡©©¨¨©¨©£¥¨§¨§¦Ÿ§©£¥

àìå "äìëà" äzòî àlà .úúL àìå "äúL" ."äúL̈Ÿ¨Ÿ§Ÿ¨©¤¨¥©¨¨§¨§Ÿ
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òîL ?épL àîòè éàî ,éúàå ÷éñò à÷ deâa éãkî¦§¦§©¨¨¨¥§¨¥©©£¨©¥§©

äúL" :dpéî"¯ïéðúBð äìéâø :éáéúéî .úúL àìå ¦¨¨Ÿ§Ÿ¨©¥¦¥§¦¨§¦
øîà àðäk øa àðpéç áø øîàc .éðàL äìéâø !dì̈§¦¨¨¥§¨©©¦¨¨©¨£¨¨©

äìéâø :ìàeîL¯äìéâø dðéàL ,ãçà ñBk dì ïéðúBð §¥§¦¨§¦¨¤¨¤¥¨§¦¨
¯éëä ,ééaà øîà ?øîà÷ éàî .úBñBë éðL dì ïéðúBð§¦¨§¥©¨¨©¨©©©¥¨¦

äìéâø :øîà÷¯éðôa àlL ,úBñBë éðL dìòá éðôa ¨¨©§¦¨¦§¥©§¨§¥¤Ÿ¦§¥
dìòá¯äìéâø dðéà .ãçà ñBk dì ïéðúBð¯éðôa ©§¨§¦¨¤¨¥¨§¦¨¦§¥

dìòá éðôa àlL ,ãçà ñBk àlà dìòá¯ïéðúBð ïéà ©§¨¤¨¤¨¤Ÿ¦§¥©§¨¥§¦
äìéâø :àîéà úéòa éàå .øwéò ìk dì¯øîà eäaà éaø øîàc .äøéã÷ éwéöì dì ïéðúBð ¨¨¦¨§¦¨¥¥¨§¦¨§¦¨§¦¥§¥¨©£©©¦©¨¨©
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àìå ,äúéä íáé úøîBL :àðz .íëéúBðáì e÷ñôz Ck :ïäì äøîà .úaL áøòì úaL áøòî¥¤¤©¨§¤¤©¨¨§¨¨¤¨¦§§¦§¥¤¨¨¤¤¨¨¨§¨§Ÿ

ãçà ñBk :àðz .ïîà äéøçà eðò¯íéðL ,äMàì äôé¯ìL ,àeä ìeeéðäL¯,äta úòáBz ¨©£¤¨¨¥¨¨¤¨¨¤§¦¨§©¦¦§¨©©©¤
äòaøà¯dìòa ïéàL àlà eðL àì :àáø øîà .úãt÷î dðéàå ,÷eMa úòáBz øBîç eléôà ©§¨¨£¦£©©©§¥¨©§¤¤¨©¨¨Ÿ¨¤¨¤¥©§¨

dnò dìòa ìáà ,dnò¯øîàc .éðàL éàðñëà !éàåä dnò dìòác äpç àäå .da ïì úéì ¦¨£¨©§¨¦¨¥¨¨§¨©¨§©§¨¦¨£©©§§©¨¥§¨©
ähnä LéîLúa øeñàL éàðñëàì ïépî :àðeä áø¯éðôì eåçzLiå ø÷aá eîékLiå" :øîàpL ©¨¦©¦§©§§©¤¨§©§¦©¦¨¤¤¡©©©§¦©Ÿ¤©¦§©£¦§¥

'ä äøkæiå BzLà äpç úà äð÷ìà òãiå äúîøä íúéa ìà eàáiå eáeLiå 'äàzLä ."¯ ©¨©¨Ÿ¤¥¨¨¨¨¨©¥©¤§¨¨¤©¨¦§©¦§§¤¨¨§¨
àøwéòî ,ïéà¯!éðBæî éì ÷Bñt :déì äøîà .àáøc dén÷ì éàúà ééaàc eäúéác àîBç .àì ¦¥¦¨¨¨¨§¥§§©©¥£©§©¥§¨¨¨§¨¥§¦§¥

îç éì ÷Bñt .dì ÷ñtäøîà .àøîç éúL äåä àìc ,éðîçða déa àðòãé :éì øîà !àø ¨©¨§¦©§¨£©¦¨©§¨¥§©£¨¦§¨£¨§¥©§¨¨§¨
ìôð ,àòøc éìâéà déì àéåçî à÷c éãäa .éàä ék éæøôeLa déì é÷Lî éåäc ,øîc éiç :déì¥©¥§¨§¨¥©§¥¥§§¨¥¦©©£¥§¨©£§¨¥¦§¥©§¨¨©
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'åëå õtîe ähî dì ïúBðå" .Cøeøáçìe ,Cøáçìe ,Cì :déì äøîà ?änìúìöçîe õtî ." ¨¨¨§¨¥¨§©§¨§©§¨§¥¨¦¨©¨©¨©£¤¤
eðz .dì øbáîc ,éìáça àéøet eìîc éâéäðc àøúàa :àtt áø øîà ?dì áäéc dì änì̈¨¨¦©¨¨©©©¨§©§¨¦§¦¦§¨§¨§©§¥¦§©¥¨¨
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:ééaàì àtt áø déì øîà .ätk dì ïúBðå .àòøà ìò éì úéðâîe ,éãéãì eäì zì÷Le ,eäì éúééî úéöî àìå úBLîMä ïéa éîøúéîc§¦§§¥¥©§¨§¨¨¥©§¥§§©§§§§¦¦©§¥¦©©§¨§¥¨¦¨£©¥©©¨§©©¥
éàä

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

כתובות. פרק חמישי - אף על פי - דף סה עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

בחודש אלול נמשכת נתינת-כוח הן לאלו שנמצאים במעמד ומצב ד"רעהו", והן לאלו שנמצאים במעמד ומצב ד"אביונים".
משיחת שבת פרשת תצא ה'תשכ"ז
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רכב
miwxt dyelyaa cenr dq sc ± iriax wxtzeaezk

éðàñî éîøå éàìéèøò çéìù àðú éàäel oi`y ,mexre hyten Ð`l` micba zetilg

xn`w milrpne ,dpyl dpyn"hiytde" .crena silgz `l micba x`ye .crenl crenn

" opinbxzn"glyie`xwie).(`éèéùô éæåælk .ixev ifefay zipiny ody ,dpicn ifef Ð

`edy ,`fefc `blt dpicn rlq lirl opixn`ck ,ixev sqka dpenyn cg` dpicn sqk

.rlqa dpenyn cg`úåðåæî øúåîdy` oebk Ð

dpi`y ,dl oitcer epzpyna mixen`d zepefny

.zipzarxäìòá ìò äðâúú àìùinia Ð

,dzxdhzyaela.zecp inia dyaly micba

úåàìá øúåîdpnl` Ðzpefpd,minezi iqkpn

dpyn fef miyng ly milk dl ozil odilre

.dpylåîà áåøòá àöåéoetvl en` daxr Ð

mexcl eia`eÐen`ezkileneia` oi`e ,dlv`

dxzae ,en`l jixv `ed oiicry .elv` ekilen

jixv yy cr :`nl` .opax edeicy,en`n reiq

dze` of lrady mykeÐ.dnr eze` of jk

éô ìò óà êìò ïøãä

äðùî.äùàä úàéöîäúùåøéådltp m` Ð

.dly oxwde diiga zexit lke` `ed ,dyexi dl

m`e :`pixg` `pyileiiga dznÐ.dyxei

äîâôå.da elagi m` dlag wfp Ðéåìâáù ïîæáå
`ede eilr zq`npy :cere ,ely zyeady Ð

.laeqò÷ø÷ ïäá ç÷ìéx`yk df ixdy Ð

.oiielz ody ,dl miltepd miqkpúåøéô ìëåà
äééçám`e .zeni e` dpyxbi m` ,dly oxwde Ð

`id zenzÐ.dyxeiàøîâàðéðúwxta Ð

."dxrp"ìòáä åéìò øúéi`kf lra `nl` Ð

.olekaäôãòädnn xzei dk`ln dyrz m` Ð

.minkg dl ewqty
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áø.yily ici lr dze` dxyne li`ed ,otqe lnb elit` Ð yinyz xn` iy`ìáàof

`ziq` dil etk :(a,hn zeaezk) "dxrp" wxta xn`wc `de ,dil opitiike Ð miphw iphw

.yy lr mixzi epiid Ð

éô ìò óà êìò ïøãä

úàéöî"xicnd" qxb qxhpewa Ð dy`d

lr s`"a `pzc ab` ,"it lr s`" xg`

yily ici lr ezy` dxynd :(a,cq zeaezk) "it

,qpxt cinri mei miyly ezy` xicnd :ipzw Ð

xfeg "xicnd" dpyy xg`e .yily oirk `edy

,l`ppg epiax yexita la` .oey`x oiprl

opiqxb mixtq aexae ,`ztqezae ,inlyexiae

:wilqc icii` ,"it lr s`" xg` dy`d "z`ivn"

icii`e ,dici dyrnn dl oizget dwipn dzid m`

Ð ezal zern yilynd :oizipzn seqa `pzc

iedc ,qpxt cinri :ipzwc ,"xicnd" dixza `pz

.yily oirkäúùåøéåzexit lke` `ed

oey`x yexit mz epiaxl d`xp Ð diiga

dl eltpy Ð dzyexi :yxitc .xwir qxhpeway

i`c .diiga zexit lke` `ed ,xg` mewnn miqkp

dyxei `edy Ð dzyexi :yxity oexg` oeylk

:`xnba xninl jixhvi` i`n` ,dzin xg`l

xninl dil ded "dil `kixhvi` dnbte dzyea"

oizipznnc .dzin xg`l ,dyxei `edy l"nwc

ab lr s`c !dl opirny `l "lrad eilr xzi"c

dia`cepiid Ð "lrad eilr xzi" ipzwe ,dyxei

opirny `l Ð mipa dl yi la` ,mipa dl oi`yk

xninl ivn `lc xninl `ki` ,edine .mzdn

dl opirny `dc Ð dil `kixhvi` dyxeic

yi" wxtne (`,bt zeaezk) "azekd"c oizipznn

.(`,gw `xza `aa) "oilgep

éëämz epiaxe Ð dly dnbte dzyea opiqxb

wxta irac `d df itle .ely :extqa dibd

yinyza ezy` wifnd :(`,al `nw `aa) "gipnd"

mbte zyean la` ,ira `w xrvn Ð edn dhnd

ied ipixg` da elag elit`c ,xehtc `hiyt Ð

ipzinl dil ded ok m`c .d`xp oi` ,edine .ely

mbte zyeaa ezaa i`kf epi` a`dc (a,en) lirl

opixn`ck ,dztne qpe`a `weec `l` ,dlag ly

a`l dxez dzkif `l :(a,ft `nw `aa) "laegd"a

"dxrp" yixa lirle !cala mixerp gay `l`

eilr xzi .edpip dcic zelag :jixt inp (`,bn)

i`ce `l` !mbte zyeaa i`kf `edy lrad

xfg envr mz epiaxe .opiqxb dly dnbte dzyea

,`xnba rnyn oke .inlyexia qixb oke ,ea

`zbelt dil `kixhvi` dnbte dzyea :xn`wcn
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àpz éàämilrpne dpyl dpyn micba dy`l avwy ,df `pz ike - ©©¨
zeidl ekxc ,crenl crennéàìèøò çéìL,eicban hyten -éîøå §¦©©§§©§¨¥

éðàñîmilrpnd lr citwd jkle ,lrep `ed eilrpn z` wxe - §¨¥
,dicba lrn xzei ,dpya minrt yly dl epzpiy ,dy`l mipzipd

.dpya mrt wx dl mipzipy
:`xnbd zvxznàpz ,déì øîà,epizpyn ly dféà÷ íéøä íB÷îa ¨©¥©¨¦§¨¦¨¥
,eayen did -éðàñî éâeæ àúìz àìa àéâñ àìcdl ic oi`e - §Ÿ©§¨§Ÿ§¨¨¥§¨¥

my zeievnd mipa`d iptn ,dpya miilrp zebef dylyn zegta
.dilrp z` zezigyndïì òîLî à÷ déçøBà ábàåjk ab`e - §©©§¥¨©§©¨

,sqep oic `pzd eprinydéåäéðc éëéä ék ãòBîa dìäéð eäðéáúéðc§¥§¦§¦£¨§¥¦¥¦§¤¡¥
eäééeâa äçîN dìdl ozi miilrp zebef dyly mze` z`y - ¨¦§¨§©©§

.lbxa mnr gnyzy ick milbxd zylya

* * *
:dpyna epipyådl ozepíéìk[micba-]æeæ íéMîç ìLdpyn §¥¦¤£¦¦

:`xnbd zx`an .dpyléæeæ íéMîç ,éiaà øîà,dpyna mixn`pd ¨©©©¥£¦¦¥
dpicn ifef mdéèéLt`l` miey mpi`y ,mkxra miheytd - §¦¥

ixev ifef ieeyn zipiny.éànî,z`f epcnl okidn -éðz÷cî`tiqa ¦©¦§¨¨¥
,dpynd lyãaeëîa ìáà ,ìàøNéaL éðòa ,íéøeîà íéøác äna- ©¤§¨¦£¦¤¨¦¤§¦§¨¥£¨¦§¨

,ceakae xyera qpxtzndìkädizepefne dikxv lk -éôìexyer ©Ÿ§¦
eCzòc à÷ìñ éàå .BãBáëel`y jzrc lr dlrz m`e -æeæ íéMîç §§¦©§¨©§¨£¦¦

Lnî,miaeygd ixev ifef -éðò,ea zwqer dpyndy dfæeæ íéMîç ©¨¨¦£¦¦
ixevdéì àðîeppi` df lecb mekq ezeyxa yi m` `ld ,el oipn - §¨¥
.iprdpéî òîL àlàl dpynd zpeeky gken -.éèéLt éæeæ íéMîç ¤¨§©¦¨£¦¦¥§¦¥

* * *
:dpyna epipy'eëå íéLãç àì dì ïéðúBð ïéàå`le ,dngd zenia §¥§¦¨Ÿ£¨¦§

.dly miwgyde ,'eke minybd zenia miwgyzøúBî ,ïðaø eð ¨©¨¨¨
úBðBæîdkixv dpi`y zngn ,dpefnn dxizen dy`dy dn - §

xfeg ,daxd lek`l,ìòaìmle`úBàìa øúBîx`ypy dn - ©©©¨§¨
mikiiy ,dlra dl ozpy micbadn,äMàìdpyna x`eank ¨¦¨

.dly miwgydy
:`xnbd dywndì änì äMàì úBàìa øúBîdkixv dn myl - ¨§¨¨¦¨¨¨¨

micba dlra dl dpw xaky xg`l ,miielad dicba z` dy`d
.lrad ly `edy ,dizepefn xzenn dpey df dnae ,miycg

:`xnbd zvxzn,äáçø øîàiptnïäa äqkúnLze`la mze`a - ¨©©£¨¤¦§©¨¨¤
,dìòa ìò äpbúz àlL éãk ,dúcð éîéadicba z` yalz m`y ¦¥¦¨¨§¥¤Ÿ¦§©¤©©§¨

.dzxdh inia myalzyk dlra lr dpbzz ,dzecp inia miycgd
:ef `ziixan zcnlpd dkld d`ian `xnbdïðéè÷ð ,éiaà øîà- ¨©©©¥©§¦¨
y dkldl weqtl epizea`n ep` milaewnúBàìa øúBîixiiy - ¨§¨

ly micbadäðîìàmixfeg ,minezid iqkpn zpefipdåéLøBéìly ©§¨¨§§¨
mrhe .dcia mixzepd d`eyp dy` icba ixiiyk mpi`e ,lrad

c ,weligd,íúä,d`eyp dy`aàeäex`yiy exn`y mrhd edf - ¨¨
,diciadétàa épbúz àìcm` ,dzxdh inia eipta dpbzz `ly - §Ÿ¦§©¥§©¥

mle` ,dzecp inia mb micba mze` z` yalzàëädpnl`a - ¨¨
épbúúå épbúz.lra dl oi` ixdy ,dpbzzy epl ztk` `l - ¦§©¥§¦§©¥

* * *
:dpyna epipy'eëå óñk äòî dì ïúBðililn enr zlke`e ,dkxevl ¥¨¨¨¤¤§

:`xnbd zxxan .zay ilill zayéàîdazkyk dpynd zpeek ©
,øîà éMà áø .Lnî úìëBà ,øîà ïîçð áø .úìëBàiepik edf ¤¤©©§¨¨©¤¤©¨©©¦¨©

lLéîLz.dhnd ©§¦
:iy` ax lr `xnbd dywnïðz,epizpynaBnò úìëBà'núaL éìéì §©¤¤¦¥¥©¨

,'zay ililløîàc ïàîì àîìLaxaeqd zrcl zpaen dpynd - ¦§¨¨§©§¨©
l dpeekdyäìéëà,ynnéðz÷c eðééäoeylïàîì àlà .úìëBà £¦¨©§§¨¨¥¤¤¤¨§©

øîàcl dpeekdyéàî ,LéîLzoeyl xe`ia `ed dn -.'úìëBà' §¨©©§¦©¤¤
:`xnbd zvxznàélòî àðMéì,diwp oeyl dpynd dhwp - ¦§¨§©§¨

áéúëãkoeyla yinyzd z` dpkn weqtdy epivny itk - §¦§¦
xn`py ,dlik`(k l ilyn)zt`pn dX` KxC oM'äéô äúçîe äìëà ¥¤¤¦¨§¨¨¤¨§¨¨£¨¦¨

.'ïåà ézìòô àì äøîàå§¨§¨Ÿ¨©§¦¨¤
:`ziixan iy` ax lr `xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipyïaø ¥¦¥©¨

ïàîì àîìLa .úaLå ,úaL éìéìa úìëBà ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL¦§¤©§¦¥¥¤¤§¥¥©¨§©¨¦§¨¨§©
äìéëà øîàcynnéðz÷c eðééä`pzd siqedy oaen -,'úaLå's`y §¨©£¦¨©§§¨¨¥§©¨

.enr zlke` `id zayd meiaøîàc ïàîì àlàl dpeekdy,LéîLz ¤¨§©§¨©©§¦
àkéà éî úaLa LéîLz,zayd meia ynyl xzen ike -áø øîàäå ©§¦§©¨¦¦¨§¨¨©©

.íBia ïäéúBhî ïéLnLî ïéàå ïä íéLBã÷ ìàøNé ,àðeäzvxzn ¨¦§¨¥§¦¥§¥§©§¦¦¥¤©
:`xnbdøzeî ìôà úéáa ,àáø øîàädf ote`ae ,meia ynyl ¨¨©¨¨§©¦¨¥¨

.dpynd dxaic

* * *
:dpyna epipy,ä÷éðî äúéä íàåoitiqene dici dyrnn dl oizget §¦¨§¨¥¦¨

eipa z` oefl a`d ly eaeiga dpc `xnbd .dizepefn lr dl
:epizpynn di`x jkl d`iane ,miphwdäaø àìeò éaø Løc̈©©¦¨©¨

[lecbd-]äàéNð éác àçúétà,`iypd zia gzt lr -ét ìò óà ©¦§¨§¥§¦¨©©¦
eøîàLy minkgïæ íãà ïéàoefl aiig epi` -ïäLk åéúBðáe åéða úà ¤¨§¥¨¨¨¤¨¨§¨§¤¥

ïæ ìáà ,íépè÷mdyk mze` oefl `ed aiig -íépè÷ épè÷miphw - §©¦£¨¨§©¥§©¦
.xzeia

:`xnbd zxxanänk ãò.xzeia ohwl aygp `ed lib dfi` cr - ©©¨
:`xnbd zx`anãòezeidLL ïa`ed df xeriye ,mipykoir ©¤¥§
epica x`eandéqà áøãéqà áø øîàc ,,oinegz iaexir oic iabl §©©¦§¨©©©¦

`l` ,xirl uegn dn` miitl`n xzei zaya z`vl mc`l xeq`y
izy oefn epiide ,'aexir' dn` miitl` mze` jeza gipd ok m`
eze`a `id ezziay eli`k xacd aygp f`y ,exear zecerq
,cv lkl zetqep dn` miitl` mewn eze`n zkll lekie ,mewn

e,LL ïa ïè÷ly mexc cva aexir gipd eia`e ,exear eaxir `ly ¨¨¤¥
`ed ixd ,xird ly oetv cva en`e xird,Bnà áeøéòa àöBé`le ¥§¥¦

mewna ezziaye ,m`d xg` jexk ohwdy itl ,a`d aexira
lke`e eni` xg` ohwd jexk mipy yy cry ixd .dzziay

.dnr eze` of jk dze` of a`dy myke ,dizepefnn
:`xnbd zl`eyéànîeni` xg` jexk ohwy epcnl mpn` - ¦©

daiyn .a`d lr zlhen ezqpxty oipn j` ,dizepefnn lke`e
ok epcnl :`xnbdéðz÷cîm`' ,epizpynadì ïéúçBt ä÷éðî äúéä ¦§¨¨¥¨§¨¥¦¨£¦¨

àîòè éàî ,'äéúBðBæî ìò dì ïéôéñBîe äéãé äNònîrecne - ¦©£¥¨¤¨¦¦¨©§¤¨©©§¨
,zepefn dl mitiqendãäa ìëéîì éòác íeMî åàìdf oi` m`d - ¨¦§¨¥§¥©©£¨

lrad aiigy gkene ,dpnn wpei ohwdy algd jxev zngn
lka oicd `ede ,dnr oefip ohwd `diy ick ezy` zepefna siqedl

.eizepefna aiig a`de eni` xg` jexk `edy ,yy lib cr ohw
`ed zwpina zepefnd ztqedy oipn :di`xd lr `xnbd dywn

,wepizd meynàîìãå`ed mrhd `ny -àéä äìBçc íeMîzngn §¦§¨¦§¨¦
:`xnbd zvxzn .mitqep zepefn dkixve ,dwpddéðúéì ,ïk íà- ¦¥¦§¥

xnel jixv `pzd did'äìBç äúéä íà'epiide ,zepefn dl mitiqen ¦¨§¨¨
,`idy dlgn lkéàîazk recn -,'ä÷éðî äúéä íà'i`ce `l` ©¦¨§¨¥¦¨

.wepizd jxev meyn zepefn dl siqeny ezpeek
:dywne `xnbd dkiynnïì òîLî à÷ àä àîìãåzpeek `ny - §¦§¨¨¨©§©¨

eprinydl dpyndeäðéð úBìBç úB÷éðî íúñc`ly s`e ,[od-] ¦§©¥¦¦§
di`x oi` aeye ,dizepefn lr dl siqedl aiig ilegd dilr d`xp
oi` :`xnbd zvxzn .miphw iphw zepefna aiig a`dy epizpynn

c ,wepizd xear `le dy`d xear od zepefndy xneløîà ,øîzéà¦§©¨©
,éåì ïa òLBäé éaø,zwpind,ïéé dì ïéôéñBîoefn z` zeaxdl ick ©¦§ª©¤¥¦¦¦¨©¦

,wepizdäôé ïéiäLliren -ìd ieaix,áìçlrad aeigy ixd ¤©©¦¨¤§¨¨
aiigy oicd `ede ,wepizd xear `ed ezy` zepefnl siqedl

.yy ipa eidiy cr ,miphwd eipa zepefna

éô ìò óà êìò ïøãä
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

רכג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dq sc zeaezk(iyiy meil)

àpz éàämilrpne dpyl dpyn micba dy`l avwy ,df `pz ike - ©©¨
zeidl ekxc ,crenl crennéàìèøò çéìL,eicban hyten -éîøå §¦©©§§©§¨¥

éðàñîmilrpnd lr citwd jkle ,lrep `ed eilrpn z` wxe - §¨¥
,dicba lrn xzei ,dpya minrt yly dl epzpiy ,dy`l mipzipd

.dpya mrt wx dl mipzipy
:`xnbd zvxznàpz ,déì øîà,epizpyn ly dféà÷ íéøä íB÷îa ¨©¥©¨¦§¨¦¨¥
,eayen did -éðàñî éâeæ àúìz àìa àéâñ àìcdl ic oi`e - §Ÿ©§¨§Ÿ§¨¨¥§¨¥

my zeievnd mipa`d iptn ,dpya miilrp zebef dylyn zegta
.dilrp z` zezigyndïì òîLî à÷ déçøBà ábàåjk ab`e - §©©§¥¨©§©¨

,sqep oic `pzd eprinydéåäéðc éëéä ék ãòBîa dìäéð eäðéáúéðc§¥§¦§¦£¨§¥¦¥¦§¤¡¥
eäééeâa äçîN dìdl ozi miilrp zebef dyly mze` z`y - ¨¦§¨§©©§

.lbxa mnr gnyzy ick milbxd zylya

* * *
:dpyna epipyådl ozepíéìk[micba-]æeæ íéMîç ìLdpyn §¥¦¤£¦¦

:`xnbd zx`an .dpyléæeæ íéMîç ,éiaà øîà,dpyna mixn`pd ¨©©©¥£¦¦¥
dpicn ifef mdéèéLt`l` miey mpi`y ,mkxra miheytd - §¦¥

ixev ifef ieeyn zipiny.éànî,z`f epcnl okidn -éðz÷cî`tiqa ¦©¦§¨¨¥
,dpynd lyãaeëîa ìáà ,ìàøNéaL éðòa ,íéøeîà íéøác äna- ©¤§¨¦£¦¤¨¦¤§¦§¨¥£¨¦§¨

,ceakae xyera qpxtzndìkädizepefne dikxv lk -éôìexyer ©Ÿ§¦
eCzòc à÷ìñ éàå .BãBáëel`y jzrc lr dlrz m`e -æeæ íéMîç §§¦©§¨©§¨£¦¦

Lnî,miaeygd ixev ifef -éðò,ea zwqer dpyndy dfæeæ íéMîç ©¨¨¦£¦¦
ixevdéì àðîeppi` df lecb mekq ezeyxa yi m` `ld ,el oipn - §¨¥
.iprdpéî òîL àlàl dpynd zpeeky gken -.éèéLt éæeæ íéMîç ¤¨§©¦¨£¦¦¥§¦¥

* * *
:dpyna epipy'eëå íéLãç àì dì ïéðúBð ïéàå`le ,dngd zenia §¥§¦¨Ÿ£¨¦§

.dly miwgyde ,'eke minybd zenia miwgyzøúBî ,ïðaø eð ¨©¨¨¨
úBðBæîdkixv dpi`y zngn ,dpefnn dxizen dy`dy dn - §

xfeg ,daxd lek`l,ìòaìmle`úBàìa øúBîx`ypy dn - ©©©¨§¨
mikiiy ,dlra dl ozpy micbadn,äMàìdpyna x`eank ¨¦¨

.dly miwgydy
:`xnbd dywndì änì äMàì úBàìa øúBîdkixv dn myl - ¨§¨¨¦¨¨¨¨

micba dlra dl dpw xaky xg`l ,miielad dicba z` dy`d
.lrad ly `edy ,dizepefn xzenn dpey df dnae ,miycg

:`xnbd zvxzn,äáçø øîàiptnïäa äqkúnLze`la mze`a - ¨©©£¨¤¦§©¨¨¤
,dìòa ìò äpbúz àlL éãk ,dúcð éîéadicba z` yalz m`y ¦¥¦¨¨§¥¤Ÿ¦§©¤©©§¨

.dzxdh inia myalzyk dlra lr dpbzz ,dzecp inia miycgd
:ef `ziixan zcnlpd dkld d`ian `xnbdïðéè÷ð ,éiaà øîà- ¨©©©¥©§¦¨
y dkldl weqtl epizea`n ep` milaewnúBàìa øúBîixiiy - ¨§¨

ly micbadäðîìàmixfeg ,minezid iqkpn zpefipdåéLøBéìly ©§¨¨§§¨
mrhe .dcia mixzepd d`eyp dy` icba ixiiyk mpi`e ,lrad

c ,weligd,íúä,d`eyp dy`aàeäex`yiy exn`y mrhd edf - ¨¨
,diciadétàa épbúz àìcm` ,dzxdh inia eipta dpbzz `ly - §Ÿ¦§©¥§©¥

mle` ,dzecp inia mb micba mze` z` yalzàëädpnl`a - ¨¨
épbúúå épbúz.lra dl oi` ixdy ,dpbzzy epl ztk` `l - ¦§©¥§¦§©¥

* * *
:dpyna epipy'eëå óñk äòî dì ïúBðililn enr zlke`e ,dkxevl ¥¨¨¨¤¤§

:`xnbd zxxan .zay ilill zayéàîdazkyk dpynd zpeek ©
,øîà éMà áø .Lnî úìëBà ,øîà ïîçð áø .úìëBàiepik edf ¤¤©©§¨¨©¤¤©¨©©¦¨©

lLéîLz.dhnd ©§¦
:iy` ax lr `xnbd dywnïðz,epizpynaBnò úìëBà'núaL éìéì §©¤¤¦¥¥©¨

,'zay ililløîàc ïàîì àîìLaxaeqd zrcl zpaen dpynd - ¦§¨¨§©§¨©
l dpeekdyäìéëà,ynnéðz÷c eðééäoeylïàîì àlà .úìëBà £¦¨©§§¨¨¥¤¤¤¨§©

øîàcl dpeekdyéàî ,LéîLzoeyl xe`ia `ed dn -.'úìëBà' §¨©©§¦©¤¤
:`xnbd zvxznàélòî àðMéì,diwp oeyl dpynd dhwp - ¦§¨§©§¨

áéúëãkoeyla yinyzd z` dpkn weqtdy epivny itk - §¦§¦
xn`py ,dlik`(k l ilyn)zt`pn dX` KxC oM'äéô äúçîe äìëà ¥¤¤¦¨§¨¨¤¨§¨¨£¨¦¨

.'ïåà ézìòô àì äøîàå§¨§¨Ÿ¨©§¦¨¤
:`ziixan iy` ax lr `xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipyïaø ¥¦¥©¨

ïàîì àîìLa .úaLå ,úaL éìéìa úìëBà ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL¦§¤©§¦¥¥¤¤§¥¥©¨§©¨¦§¨¨§©
äìéëà øîàcynnéðz÷c eðééä`pzd siqedy oaen -,'úaLå's`y §¨©£¦¨©§§¨¨¥§©¨

.enr zlke` `id zayd meiaøîàc ïàîì àlàl dpeekdy,LéîLz ¤¨§©§¨©©§¦
àkéà éî úaLa LéîLz,zayd meia ynyl xzen ike -áø øîàäå ©§¦§©¨¦¦¨§¨¨©©

.íBia ïäéúBhî ïéLnLî ïéàå ïä íéLBã÷ ìàøNé ,àðeäzvxzn ¨¦§¨¥§¦¥§¥§©§¦¦¥¤©
:`xnbdøzeî ìôà úéáa ,àáø øîàädf ote`ae ,meia ynyl ¨¨©¨¨§©¦¨¥¨

.dpynd dxaic

* * *
:dpyna epipy,ä÷éðî äúéä íàåoitiqene dici dyrnn dl oizget §¦¨§¨¥¦¨

eipa z` oefl a`d ly eaeiga dpc `xnbd .dizepefn lr dl
:epizpynn di`x jkl d`iane ,miphwdäaø àìeò éaø Løc̈©©¦¨©¨

[lecbd-]äàéNð éác àçúétà,`iypd zia gzt lr -ét ìò óà ©¦§¨§¥§¦¨©©¦
eøîàLy minkgïæ íãà ïéàoefl aiig epi` -ïäLk åéúBðáe åéða úà ¤¨§¥¨¨¨¤¨¨§¨§¤¥

ïæ ìáà ,íépè÷mdyk mze` oefl `ed aiig -íépè÷ épè÷miphw - §©¦£¨¨§©¥§©¦
.xzeia

:`xnbd zxxanänk ãò.xzeia ohwl aygp `ed lib dfi` cr - ©©¨
:`xnbd zx`anãòezeidLL ïa`ed df xeriye ,mipykoir ©¤¥§
epica x`eandéqà áøãéqà áø øîàc ,,oinegz iaexir oic iabl §©©¦§¨©©©¦

`l` ,xirl uegn dn` miitl`n xzei zaya z`vl mc`l xeq`y
izy oefn epiide ,'aexir' dn` miitl` mze` jeza gipd ok m`
eze`a `id ezziay eli`k xacd aygp f`y ,exear zecerq
,cv lkl zetqep dn` miitl` mewn eze`n zkll lekie ,mewn

e,LL ïa ïè÷ly mexc cva aexir gipd eia`e ,exear eaxir `ly ¨¨¤¥
`ed ixd ,xird ly oetv cva en`e xird,Bnà áeøéòa àöBé`le ¥§¥¦

mewna ezziaye ,m`d xg` jexk ohwdy itl ,a`d aexira
lke`e eni` xg` ohwd jexk mipy yy cry ixd .dzziay

.dnr eze` of jk dze` of a`dy myke ,dizepefnn
:`xnbd zl`eyéànîeni` xg` jexk ohwy epcnl mpn` - ¦©

daiyn .a`d lr zlhen ezqpxty oipn j` ,dizepefnn lke`e
ok epcnl :`xnbdéðz÷cîm`' ,epizpynadì ïéúçBt ä÷éðî äúéä ¦§¨¨¥¨§¨¥¦¨£¦¨

àîòè éàî ,'äéúBðBæî ìò dì ïéôéñBîe äéãé äNònîrecne - ¦©£¥¨¤¨¦¦¨©§¤¨©©§¨
,zepefn dl mitiqendãäa ìëéîì éòác íeMî åàìdf oi` m`d - ¨¦§¨¥§¥©©£¨

lrad aiigy gkene ,dpnn wpei ohwdy algd jxev zngn
lka oicd `ede ,dnr oefip ohwd `diy ick ezy` zepefna siqedl

.eizepefna aiig a`de eni` xg` jexk `edy ,yy lib cr ohw
`ed zwpina zepefnd ztqedy oipn :di`xd lr `xnbd dywn

,wepizd meynàîìãå`ed mrhd `ny -àéä äìBçc íeMîzngn §¦§¨¦§¨¦
:`xnbd zvxzn .mitqep zepefn dkixve ,dwpddéðúéì ,ïk íà- ¦¥¦§¥

xnel jixv `pzd did'äìBç äúéä íà'epiide ,zepefn dl mitiqen ¦¨§¨¨
,`idy dlgn lkéàîazk recn -,'ä÷éðî äúéä íà'i`ce `l` ©¦¨§¨¥¦¨

.wepizd jxev meyn zepefn dl siqeny ezpeek
:dywne `xnbd dkiynnïì òîLî à÷ àä àîìãåzpeek `ny - §¦§¨¨¨©§©¨

eprinydl dpyndeäðéð úBìBç úB÷éðî íúñc`ly s`e ,[od-] ¦§©¥¦¦§
di`x oi` aeye ,dizepefn lr dl siqedl aiig ilegd dilr d`xp
oi` :`xnbd zvxzn .miphw iphw zepefna aiig a`dy epizpynn

c ,wepizd xear `le dy`d xear od zepefndy xneløîà ,øîzéà¦§©¨©
,éåì ïa òLBäé éaø,zwpind,ïéé dì ïéôéñBîoefn z` zeaxdl ick ©¦§ª©¤¥¦¦¦¨©¦

,wepizdäôé ïéiäLliren -ìd ieaix,áìçlrad aeigy ixd ¤©©¦¨¤§¨¨
aiigy oicd `ede ,wepizd xear `ed ezy` zepefnl siqedl

.yy ipa eidiy cr ,miphwd eipa zepefna

éô ìò óà êìò ïøãä

äùàä úàéöî ¯ éùù ÷øô

enk .ezy` iqkpa lrad ly zepey zeiekfa wqer epiptly wxtd
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

xcde"רכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eq sc zeaezk(ycew zay meil)

cef dtcrdn,àéä äéãé äNòîzkiiy didzy xnel `xaq yie §©£¥¨¤¨¦
z`f lkae ,dici iyrn xwir enk lralàáé÷ò éaø øîà̈©©¦£¦¨

dtcrddy,dîöòìminkg el epwizy xeriya wx dkef lrade §©§¨
ok m` ,dici iyrnn,dúàéöîzegte ,'dici dyrn' llka dpi`y §¦¨¨

,lral minkg depwiy xazqnïkL ìk àì`aiwr iax xeaqiy Ÿ¨¤¥
dz`ivny `aiwr iax mya xne` dz` ji`e .dy`l `idy

.dlral
:dy`l zkiiy dtcrddy `aiwr iax xn` okid `xnbd zx`ane

ïðúcdpyna(.dt mixcp)dlral dxn`y dy` ,äNBò éðàL íðB÷ ¦§©¨¤£¦¨
éôìE,oaxwk jilr xq`i izk`lna dyer ip`y dn -éøö BðéàC §¦¨¥¨¦

øôäìdxcp oi`e ,dici iyrnl el zcareyn `idy itl ,dxcp z` §¨¥
.lg,øîBà àáé÷ò éaøok it lr s`øôé,lrad dléãòz ànLó ©¦£¦¨¥¨¥¤¨©£¦
åéìòdici iyrnaBì éeàøä ïî øúBédeaiigy xeriydn xzei - ¨¨¥¦¨¨

eixacn gkene .xcpd legi ef dtcrd lre ,zeyrl minkg
oky lke ,dlra lr dxqe`l dcia okle ,dy`l zkiiy dtcrddy

.dl zkiiy dz`ivny
:`xnbd zvxznêetéà ,àlà,`ziixad zqxib z` jetdl yi - ¤¨¥

,da zepyl yi jke,øîBà àáé÷ò éaø ,dìòáì äMàä úàéöî§¦©¨¦¨§©§¨©¦£¦¨¥
.dîöòìmikiiy d`ivn mbe dtcrd mb `aiwr iax zrcly `vnpe §©§¨
.dy`l

.dy`d z`ivn oipra `ziixad ixac xwir lr dywn `xnbd
`nw `pze `aiwr iax ewlgpy xne` dz` cvik :`xnbd dywn

,dy`d z`ivn oicaàúà ék àäå`ayk ixde -ïéáøux`n §¨¦¨¨¨¦
laal l`xyiøîàmyaïðçBé éaøiaxe `nw `pz zwelgn xe`iaa ¨©©¦¨¨

y ,`aiwr÷çcä éãé ìò àlL äôcòäady`d dticrdy dn - §©£¨¨¤Ÿ©§¥©§¨
,dnvr z` wegcl ila dzk`lnaéåä ìòác éâéìt àì àîìò élek¥¨§¨Ÿ§¦¥§©©£¥

,lral dtcrd dze` zkiiy lkd ixacl -éâéìt ékewlgpy dne - ¦§¦¥
epiid mixcpa dpyna `aiwr iaxe `nw `pzéãé ìòL äôcòäa§©£¨¨¤©§¥

÷çcäonfa dlila dcary oebk ,sicrdl ick dnvr dwgcy - ©§¨
,mipyi mc` ipay,øáñ àn÷ àpzzkiiy ef dtcrd s`y,dìòáì ©¨©¨¨©§©§¨

,llk lg dxcp oi`e,dîöòì ,øáñ àáé÷ò éaøålr lg dxcpy oeike §©¦£¦¨¨©§©§¨
`id d`ivn ixdy ,dyw ok m`e .dl xtdl eilr ,ef dtcrdd
m`e ,dz`ivna gxeh dy`l oi`y ,wgcd ici lr `ly dtcrdk
.dfa ewlgpy x`ean `ziixaa eli`e ,dlral `id lkd ixacl ok

:`xnbd zvxzn÷çcä éãé ìòL äôcòäk ,dúàéöî ,àtt áø øîà̈©©¨¨§¦¨¨§©£¨¨¤©§¥©§¨
éîcytgle gexhl jxev yi llk jxcay oeik ,[zaygp `id-] ¨¥

a dielz wgcd ici lry dtcrde ,ze`ivnàáé÷ò éaøc àzâeìt§§¨§©¦£¦¨
,ïðaøå.`id in ly ,dz`ivna ewlgp ok enke §©¨¨

.wgcd ici lr dtcrdk dzk`ln zaygp izn zxxan `xnbd
:`xnbd zwtzqn,àtt áø éòalry dtcrdy `aiwr iax zrcl ¨¥©¨¨

,dy`l zkiiy wgcd iciíézL Bì äúNò[zek`ln izy-]úáa ¨§¨§©¦§©
,úçà,dzk`ln aeig lr scer yi cgi odizyae,eäîziiyr m`d ©©©

,dly `ide ,wgcd ici lry dtcrdk zaygp cgi zek`lnd izy
lr dtcrdy e`ipay onfa dk`ln dyeryk wx epiid wgcd ici

wtq .cgi zek`ln izy dzyryk `l j` ,dnecke mipyi mc`
:sqep,àðéáø éòazaygp dpi` zek`ln izy ziiyr m` s` ¨¥¨¦¨

dzyr m` ,wgcd ici lry dtcrdkìLäòaøà Bà äLzek`ln §Ÿ¨©§¨¨
,eäî ,úçà úáaici lr `ly dtcrdk aygp df xac mb m`d §©©©©

,wgcd ici lry dtcrd efy e` ,dlra ly zek`lnde ,wgcd
:`xnbd zxne` .dl zkiiyee÷éz,wtqa ex`yp el` zel`y - ¥

.ehytp `le

* * *
:dpyna epipydîâôe dzLBa,xne` `xiza oa dcedi iax ,dly §¨§¨¨

ipy el ,ielbay onfae .cg` ele miwlg ipy dl ,xzqay onfa
:`xnbd dywn .cg` dle miwlgé÷úîàlà ,ïðç áø øa àáø dì ó ©§¦¨¨¨©©¨¨¤¨

äzòîzyea melyz aeig yiy `xiza oa dcedi iax ixacl - ¥©¨
m` ike ,dywi ,envra yiiazd `ly mbd ,lralLéiaz` mc` ¦¥

úLBa déì ïzéîì éòác énð éëä ,Bøéáç ìL Búñeñdfa mb m`d - ¨¤£¥¨¦©¦§¨¥§¦©¥¤
xacd oi` i`ce ixde ,dqeqd lral zyea inc mlyl eilry xn`p

.ezy` yeia lr lral mlyl eilr o`k recne ,ok
:`iyewd gqep lr `xnbd ddnzåik,àeä úLBa øa ñeñoi` ixd §©¤

yiiazn lrad eli`e ,eqeq z` miyiiany jka yiiazn qeqd lra
.ezy` z` miyiianyk

:xg` gqepa `xnbd dywn,àlàm` ,epizpyn lr zeywdl yi jk ¤¨
mc`÷÷ø[wxi-]Bøéáç ìL Bcâáai`ceay ,ea yeal `edy drya ¨©§¦§¤£¥

,eteba dyrn dyrp `ly s` xaca dyea el yiéòác énð éëä̈¦©¦§¨¥
úLBa déì ïzéîì.zyea inc el mlyl aiigy xn`z m`d -éëå §¦©¥¤§¦

énð éëä àîéz,zyea aeig eilr yi ok`y xnel dvxz m`e -åixd ¥¨¨¦©¦©
c ,ok xacd oi`ïðúädpyna(.v w"a),÷÷øexiagaòébäå[rbt-]Ba ¨§©¨©§¦¦©

å ,÷Bøäm` okòøôz`äMàä Làø,weyaåm` okøéáòä[cixed-] ¨§¨©Ÿ¨¦¨§¤¡¦
z`Búélèexiag ly [ecba-]áéiç ,epnîyiiandòaøà Bì ïzéì ©¦¦¤©¨¦¥©§©

æeæ úBàî.ezyea incaeðL àì ,àtt áø øîàåwwexdy df oic ¥§¨©©¨¨Ÿ¨
,ezyea inc el mlyn exiagaàlàrbt wexd m`Ba,ynnìáà ¤¨£¨

wexd rbt m`.øeèt ,Bcâáayeiad dyrn dyrp `l m`y gkene §¦§¨
dcedi iax zrcl recne ,minelyz aeig oi` yiiaznd mc`d seba

.dlral mlyl dy`d z` yiiand aiig `xiza oa
:`xnbd zvxznàúeìéæ déì úéì Bcâáadpi` cbaa dwiwxd - §¦§¥¥¦¨

z` miyiianyk la` ,wwexd xeht okle ,yaeld z` zyiian
àúeìéæ dì úéà ,BzLà`xaq yi okle ,dlral dyea dfa yi - ¦§¦¨¦¨

.zyead incn wlg el zzl
:dywne `xnbd dkiynn,äzòî àlà ,éMà áøì àðéáø déì øîà̈©¥¨¦¨§©©¦¤¨¥©¨

mc` m`íéáBè ïa éðò Léia,[daeyg dgtynn-]àúeìéæ eäì úéàc ¦¥¨¦¤¦§¦§¦¨
dyea yiy -,äçtLî éða eäleëìmdilr lhene ipr `edy oeik §§§¥¦§¨¨

,exneyleäì ïzéîì éòác énð éëäjxhvi `ed dfa mb m`d - ¨¦©¦§¨¥§¦©§
inc mlyléða ìëì úLBad.äçtLî:`xnbd zvxzndéì øîàax ¤§¨§¥¦§¨¨¨©¥

,iy`eäééôeb åàì ,íúä,eiaexw ly mtebk aygp ipr eze` oi` - ¨¨©©§
oi` lkd ixacl dfae ,zyea mdl mxbp eyeia zngn `l`

eig oi`y ,zyead incn wlg milawn miaexwdinl `l` zyea a
la` ,eteba edeyiiayéàåä déôeb BzLà ,àëäynn zaygp `id - ¨¨¦§¥£©

`ed okle ,dlra z` yiiank aygp dy`d z` yiiande ,etebk
.zyeaa wlg lhep

äðùî
dnae ,lral dy`d ia` ly `ipecpd zeaiigzda zwqer dpynd

:`ipecpd zxenz ezy` zaezka lrad aiigzny÷ñBtämc` - ©¥
ly mieqn mekq zzl aiigzdyå ,Bðúçì úBòîoi`eyipd iptlúî ¨©£¨§¥

Bðúçdlde ,znd ig`l maiizdl dy`d dkixv dzre ,mipa `ll £¨
,zny eig`l wqty zernd z` el oziy dy`d ia`n raezeøîà̈§

àeä ìBëé ,íéîëçdy`d ia`øîàiL,znd ig`léçàìéúééä E £¨¦¨¤Ÿ©§¨¦¨¦¦
ïzéì äöBø,el` zernéLôà éà Eìe[dvex ipi`-],ïzéìuelg `l` ¤¦¥§¦¤§¦¦¥

.zernd xear dakrl leki jpi`e ,mai e`
dlra jixv ,miqkp e` oenn dlral dqipkne z`yipd dy`
zeni m`y jka aiigzn `ede ,dzaezka mixacd ieey z` aezkl
cvik dzr zx`an dpynd .eiqkpn df mekq lehz dpyxbi e`

:el dqipkn `idy zernde miqkpd z` minyä÷ñtdaiigzd - ¨§¨
dy`dBì ñéðëäì`ipecpa,øðéc óìà,mipn dxyr mdy÷ñBt àeä §©§¦¤¤¦¨¥

[azek-]ïãâðkdzaezka,äðî äøNò Lîçdnn xzei yily §¤§¨£¥¤§¥¨¤
,el` zerna xegql cizr `edy oeik ,jka mrhde .el dqipkdy

.dzr miieyn xzei mci lr giexieíeMä ãâðke`l m` la` - §¤¤©
oebk ,miiey z` meyl jixvy mixac `l` ,ynn oenn el dqipkd

,mda miynzyny milke micba÷ñBt àeädaezka mcbpkúBçt ¥¨
LîBçaiigzn `ed ,xpic sl`a mze` eny m` ,oebk ,dzr miieyn ¤

zFgtl milkde micbad jxcy oeik ,ze`n dpeny wx mcbpk¦§
`ipecpd z` meyl ozgd ziaa micrepd jxcy meyn mbe ,miieyn

.dlra lr daagle dlkd ceakl ,izin`d diieyn xzeia
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המשך בעמוד יי

miwxt dyelya` cenr eq sc ± iriax wxtzeaezk
äéãé äùòîã.zepefn zgz dici dyrnc ,ely `diy xninl jiiye Ðäùåò éðàù íðå÷

êéôìdyer ip`y dn ÐÐ.jitl mpew `diøôäì êéøö åðéàelit`e ,dil `carync Ð

i`c ,opiyiig `l inp sicrz `nyldtcrnÐ.`ed lral inpéãòú àîùódtcrde Ð

.mpew dlr liige ,`ed dcicàìù÷çãä éãé ìò`idy oebk Ð.dk`ln zlrae zipxir

÷çãä éãé ìò.dticrde ,dnvr dwgcy oebk Ð

:opiqxb ikd'åë ïéáø àúà éë àäå`wlq `we Ð

wgcd ici lr `ly dtcrdk dz`ivn jzrc

da ibilt ikide ,`id?.ipyneàôô áø øîà
àéä ÷çãä éãé ìòù äôãòäë äúàéöîaexc Ð

mibc oebk ,mdixg` xfgl jixv ze`ivn

ex`ypy`niq ytgl e` ,xeay iav e` ,dyaia

.rwxwaúçà úáá òáøàå ùìù íéúùÐ

zcnlne ,ozyt deehe ,mi`eyiw zxneyxiy

ivia e` ,dwiga mivia znngne ,xkya miypl

miypdy ,iyn miyerd mirlezzenngnoze`

,owigamde.mixvepåäîlrk ied in Ðici

`l e` ,wgcd?é÷úîïðç áø øá àáø äì óÐ

.`xiza oa dcedi iaxc`äðùîåðúç úîåÐ

.eig`l ewqty dn raez `ede ,mai iptl dltpe

'åë øîàéù àåä ìåëéla` .maii e` uelg e` Ð

eig`Ð.dy`x oialiy cr ayz e` ,ozi e`àåä
äðî øùò äùîç ïãâðë ÷ñåôxzei yily Ð

mlawiztqez cal ,dzaezka aezkl eilr

od xpic sl` .oda xkzyny itl ,siqen `edy

.dpn dxyríåùä ãâðëåaezkl ozg `a m` Ð

qipkzy mey ly xpic sl` cbpk ,eilr dlawel

milk e` micbaoiynzynde` ,oizget ode ,oda

jxce .`ihnwxtmicrepdihenfnlozgmneyl

xzeidaagle dlkd ceakl ,miieyndlra lr.

ùîåç úåçô ÷ñåô àåä`lc `irain `l Ð

.zgety `l` ,siqenly mey dqipkd m`y

xpic sl`Ð.fef ze`n dpeny azek `edíåù
äðî àìà åì ïéà äðî äåùå äðîádqipkd Ð

`ede ,dpna daezkd xhya eilr elawl mey

mc` lkl weya dpn deyÐepz :xnel el oi`

on yneg zegtl exn` ixdy ,eziying cer il

meya `l` elld mixac exn`p `ly itl .meyd

ede`nyymipzg ziaa.mi`eypde,edine

siqedl exn` `ly ,siqei `l yily ztqez

`l` yily,mitqklxkzydl miie`x ody

.cinòìñ ãçàå íéùìù úðúåð àéä äðîá íåù
øðéãå:el exn`y ,dpna elawn `edy mey Ð

ly mey jl qipkz `ide ,daezka dpn aezk

dpnÐeneyiy jixvdpezg ly ziaa eze`

dpn iedc ,xpice rlq cg`e miyly.eynege

úåàî òáøàáåaezkl eilr lawiy mey Ð

.ze`n rax`úåàî ùîç úðúåð àéäitl Ð

zneymicrepd.my
ïúçùëå
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àäå`ied dtcrdc ikid ikc jixt i`nc :dywe .qxhpewd zqxb z`f Ð 'ek oiax `z` ik

dz`ivn ied ithc rnyn `ibeq yixa `de ?lrac `ied dz`ivn p"d Ð lrac

lk `l dz`ivn Ð dnvrlc `aiwr iax xn` dtcrd `zyd :xn`wc ,dtcrdn dnvrl

`ied dz`ivnae ,lrac `ied `nlr ilekl dtcrdc zeidl xyt` xity ok m` !?oky

ax xn`c :qxhpewd yexitl dyw cere !`zbelt

`l` xninl dil ded `l ,df `ed uexiz `tt

ded `le ,inc wgcd ici lry dtcrdk dz`ivn

d`xpe !opaxe `aiwr iaxc `zbelt xninl dil

:qxb `l` ,"`de" qixb `lc ,l`ppg epiax zqxbk

ici lr `ly dtcrda opgei x"` oiax `z` ik

iyextle ,`id dytp it`a `zline .'ek wgcd

ixii`c .`z` opaxe `aiwr iaxc `zbelt

oiax yxtne ,dici dyrne dz`ivna oizipzna

Ð wgcd ici lr `ly dici dyrnc dtcrdac

.sqk drn meyn ,ied lrac ibilt `l `nlr ilek

oirk iedc ,wgcd ici lrc dtcrda ibilt ik

xn`c d`ivn jgxk lrc .da inp ibiltc ,d`ivn

dlha `lca ixiin Ð dnvrl `aiwr iax

zaiig `ied Ð dk`lnn dlha i`c ,dk`lnn

zdabd zrya dlha `wc ,dzrwtd xky

dz`ivn :xn`we `tt ax i`w dlre .d`ivn

`w `l `d xnelk ,inc wgcd ici lry dtcrdk

dncn `wc `axcn opirny `dc ,dil `irain

oiaxe .wgcd ici lry dtcrdl d`ivn lirl

ok m` Ð wgcd ici lr dtcrda ibiltc xn`wc

mr d`ivn zdabnc oebk ,dz`ivna inp ibilt

mizy el dzyr :`tt ax ira `l` .dici dyrn

iede dl opincn dz`ivnl ?edn zg` zaa

lkc ,lra ly ied `nlc e` ,`aiwr iaxl dnvrl

,dk`ln zrya iedc oeik ,dici dyrn `ed df

wgcd ici lry dtcrde .sqk drn mewna iede

dyery epiid Ð dly iedc `aiwr iax xn`c

`lc `de .ewiz .mipyi mc` ipay drya dk`ln

Ð dtcrdk dz`ivn il `hiyt `tt ax xn`w

ici lrc dtcrdk d`ivn xn`w `lc meyn

dizlinn `l` ,diytpc `xaqn inc wgcd

.mz epiax .oiaxc

äúàéöîÐ inc wgcd ici lry dtcrdk

zepefn zgz dz`ivnc rnyn`kd

s`e .dtcrdl d`ivn incncn ,dici dyrn enk

(a,ai) `rivn `aac `nw wxta xn`c ab lr

dl iediz `lc ikid ik dlral dy`d z`ivnc

meyn inp dici dyrnc .icin dyw `l Ð dai`

zeaezk) "it lr s`" wxta opixn`ck ,od dai`

meyn dici dyrne ,xwir ipefn xaqw :(a,gp

"dax dy`d"a opixn`c :dyw ,edine .dai`

dz`ivna oi`kf dfe df `l iab (a,v zenai)

z`ivn opax xen` i`n `nrh :dz`ivna oi`kf oi`c `xnba `nrh yxtne ,dici dyrnae

dici dyrn iabe .dai` dl iediz Ð `kd ,dai` dl iediz `lc meyn Ð dlral dy`

e` dai` meyn e` ,`nrh cg ediiexza hwpnl dil ded Ð zepefn zgz d`ivn i`e .ipefn dl zil `kd ,ediipin `pfzin `wc meyn Ð dlral dici dyrnc opax xen` i`n `nrh :xn`w

.ediipin `pfzinc meynàìà,ok m`e .lral oipzep dy`d wlgn `l` .ezya inc cal yi`le ,mly zyea dy`l ozep epi` oizipzna `lde ?jixt i`n :dniz Ð 'ek ezqeq yiia dzrn

?`id zyea za e`lc ,ezqeq yiian jixt i`ne .melk ozep did `l lral mb Ð dy`l oipzep eid `ly ,zyea za dy`d dzid `l m`éðòÐ dgtyn ipa lkl `zelif edl zi`c miaeh oa

.dgtyn ipa eilr oiyiiazn oi` Ð eze` xenyl mdilr oi`y miaeh oa xiyr la` .eze` miknd on exneyl mdilryúåçô,oizgety meyn Ð `cg ;minrh ipy yxit qxhpewa Ð yneg

jxcc Ð xg` mrhe .dilk zelkl dvex `idy dy` ly dzrc eny :l`eny xn` ,inp inlyexiae .izgtc sqk ly milka e`l i`n :xn`wc (`,fq zeaezk) `xnbd jezn rnyn mrh eze`e

il jk Ð oizget ode oleka zynzync dxiyr dzid m`c ,`hef `neye dax `ney opireny`l jixhvi`cn wcwc mrhd dfc d`xpe .dlra lr daagle ,dlkd ceakl yneg xzei mneyl

,oizgete oda miynzynyÐ micba ,`ihnwxte micba qxhpewa hwp jkle ,`xnba qxhpewa yxity enk ,`hefl dax oia wlgl jiiy Ð dlkd ceakl xzei oinyy `nrhl la` .`hef enk dax

.oda `veike oixetz opi`y micba oebk ,oda oiynzyn oi`y xnelk `l` (`wec e`l `l`) .yily siqen dide mitqk enk eed ok m`c ,dxegql `wec e`l Ð `ihnwxteíåùdeye dpna

aezkd xhya eilr elawl mey el dqipkdy :qxhpewa yxit Ð dpnel qipkdl dwqty oebk ixiinc ;l`ppg epiax yexitk d`xpe .mbnebn eyexite .mc` lkl weya dpn dey dide ,dpna d

miyly deyiy jixv oi`e ,cala dpn `l` el oi` Ð dpn `l` mey eze` deyi `le ,dzaezka dl aezkiy dpna mey el qipkzy :xnel dvex .dpn dey dpna mey dxn`ykc oeyld dfa

.yneg siqedl dkixv jkld Ð dzaezka dl aezkiy ,dpna mey el qipkzy :dil dxn`w ikdc .xpice cg`e miyly zpzep `id Ð mzq dpna mey la` .xpice cg`e
ozgyke
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

רכה
miwxt dyelya` cenr eq sc ± iriax wxtzeaezk

äéãé äùòîã.zepefn zgz dici dyrnc ,ely `diy xninl jiiye Ðäùåò éðàù íðå÷
êéôìdyer ip`y dn ÐÐ.jitl mpew `diøôäì êéøö åðéàelit`e ,dil `carync Ð

i`c ,opiyiig `l inp sicrz `nyldtcrnÐ.`ed lral inpéãòú àîùódtcrde Ð

.mpew dlr liige ,`ed dcicàìù÷çãä éãé ìò`idy oebk Ð.dk`ln zlrae zipxir

÷çãä éãé ìò.dticrde ,dnvr dwgcy oebk Ð

:opiqxb ikd'åë ïéáø àúà éë àäå`wlq `we Ð

wgcd ici lr `ly dtcrdk dz`ivn jzrc

da ibilt ikide ,`id?.ipyneàôô áø øîà
àéä ÷çãä éãé ìòù äôãòäë äúàéöîaexc Ð

mibc oebk ,mdixg` xfgl jixv ze`ivn

ex`ypy`niq ytgl e` ,xeay iav e` ,dyaia

.rwxwaúçà úáá òáøàå ùìù íéúùÐ

zcnlne ,ozyt deehe ,mi`eyiw zxneyxiy

ivia e` ,dwiga mivia znngne ,xkya miypl

miypdy ,iyn miyerd mirlezzenngnoze`

,owigamde.mixvepåäîlrk ied in Ðici

`l e` ,wgcd?é÷úîïðç áø øá àáø äì óÐ

.`xiza oa dcedi iaxc`äðùîåðúç úîåÐ

.eig`l ewqty dn raez `ede ,mai iptl dltpe

'åë øîàéù àåä ìåëéla` .maii e` uelg e` Ð

eig`Ð.dy`x oialiy cr ayz e` ,ozi e`àåä
äðî øùò äùîç ïãâðë ÷ñåôxzei yily Ð

mlawiztqez cal ,dzaezka aezkl eilr

od xpic sl` .oda xkzyny itl ,siqen `edy

.dpn dxyríåùä ãâðëåaezkl ozg `a m` Ð

qipkzy mey ly xpic sl` cbpk ,eilr dlawel

milk e` micbaoiynzynde` ,oizget ode ,oda

jxce .`ihnwxtmicrepdihenfnlozgmneyl

xzeidaagle dlkd ceakl ,miieyndlra lr.

ùîåç úåçô ÷ñåô àåä`lc `irain `l Ð

.zgety `l` ,siqenly mey dqipkd m`y

xpic sl`Ð.fef ze`n dpeny azek `edíåù
äðî àìà åì ïéà äðî äåùå äðîádqipkd Ð

`ede ,dpna daezkd xhya eilr elawl mey

mc` lkl weya dpn deyÐepz :xnel el oi`

on yneg zegtl exn` ixdy ,eziying cer il

meya `l` elld mixac exn`p `ly itl .meyd

ede`nyymipzg ziaa.mi`eypde,edine

siqedl exn` `ly ,siqei `l yily ztqez

`l` yily,mitqklxkzydl miie`x ody

.cinòìñ ãçàå íéùìù úðúåð àéä äðîá íåù
øðéãå:el exn`y ,dpna elawn `edy mey Ð

ly mey jl qipkz `ide ,daezka dpn aezk

dpnÐeneyiy jixvdpezg ly ziaa eze`

dpn iedc ,xpice rlq cg`e miyly.eynege

úåàî òáøàáåaezkl eilr lawiy mey Ð

.ze`n rax`úåàî ùîç úðúåð àéäitl Ð

zneymicrepd.my
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àäå`ied dtcrdc ikid ikc jixt i`nc :dywe .qxhpewd zqxb z`f Ð 'ek oiax `z` ik

dz`ivn ied ithc rnyn `ibeq yixa `de ?lrac `ied dz`ivn p"d Ð lrac

lk `l dz`ivn Ð dnvrlc `aiwr iax xn` dtcrd `zyd :xn`wc ,dtcrdn dnvrl

`ied dz`ivnae ,lrac `ied `nlr ilekl dtcrdc zeidl xyt` xity ok m` !?oky

ax xn`c :qxhpewd yexitl dyw cere !`zbelt

`l` xninl dil ded `l ,df `ed uexiz `tt

ded `le ,inc wgcd ici lry dtcrdk dz`ivn

d`xpe !opaxe `aiwr iaxc `zbelt xninl dil

:qxb `l` ,"`de" qixb `lc ,l`ppg epiax zqxbk

ici lr `ly dtcrda opgei x"` oiax `z` ik

iyextle ,`id dytp it`a `zline .'ek wgcd

ixii`c .`z` opaxe `aiwr iaxc `zbelt

oiax yxtne ,dici dyrne dz`ivna oizipzna

Ð wgcd ici lr `ly dici dyrnc dtcrdac

.sqk drn meyn ,ied lrac ibilt `l `nlr ilek

oirk iedc ,wgcd ici lrc dtcrda ibilt ik

xn`c d`ivn jgxk lrc .da inp ibiltc ,d`ivn

dlha `lca ixiin Ð dnvrl `aiwr iax

zaiig `ied Ð dk`lnn dlha i`c ,dk`lnn

zdabd zrya dlha `wc ,dzrwtd xky

dz`ivn :xn`we `tt ax i`w dlre .d`ivn

`w `l `d xnelk ,inc wgcd ici lry dtcrdk

dncn `wc `axcn opirny `dc ,dil `irain

oiaxe .wgcd ici lry dtcrdl d`ivn lirl

ok m` Ð wgcd ici lr dtcrda ibiltc xn`wc

mr d`ivn zdabnc oebk ,dz`ivna inp ibilt

mizy el dzyr :`tt ax ira `l` .dici dyrn

iede dl opincn dz`ivnl ?edn zg` zaa

lkc ,lra ly ied `nlc e` ,`aiwr iaxl dnvrl

,dk`ln zrya iedc oeik ,dici dyrn `ed df

wgcd ici lry dtcrde .sqk drn mewna iede

dyery epiid Ð dly iedc `aiwr iax xn`c

`lc `de .ewiz .mipyi mc` ipay drya dk`ln

Ð dtcrdk dz`ivn il `hiyt `tt ax xn`w

ici lrc dtcrdk d`ivn xn`w `lc meyn

dizlinn `l` ,diytpc `xaqn inc wgcd

.mz epiax .oiaxc

äúàéöîÐ inc wgcd ici lry dtcrdk

zepefn zgz dz`ivnc rnyn`kd

s`e .dtcrdl d`ivn incncn ,dici dyrn enk

(a,ai) `rivn `aac `nw wxta xn`c ab lr

dl iediz `lc ikid ik dlral dy`d z`ivnc

meyn inp dici dyrnc .icin dyw `l Ð dai`

zeaezk) "it lr s`" wxta opixn`ck ,od dai`

meyn dici dyrne ,xwir ipefn xaqw :(a,gp

"dax dy`d"a opixn`c :dyw ,edine .dai`

dz`ivna oi`kf dfe df `l iab (a,v zenai)

z`ivn opax xen` i`n `nrh :dz`ivna oi`kf oi`c `xnba `nrh yxtne ,dici dyrnae

dici dyrn iabe .dai` dl iediz Ð `kd ,dai` dl iediz `lc meyn Ð dlral dy`

e` dai` meyn e` ,`nrh cg ediiexza hwpnl dil ded Ð zepefn zgz d`ivn i`e .ipefn dl zil `kd ,ediipin `pfzin `wc meyn Ð dlral dici dyrnc opax xen` i`n `nrh :xn`w

.ediipin `pfzinc meynàìà,ok m`e .lral oipzep dy`d wlgn `l` .ezya inc cal yi`le ,mly zyea dy`l ozep epi` oizipzna `lde ?jixt i`n :dniz Ð 'ek ezqeq yiia dzrn

?`id zyea za e`lc ,ezqeq yiian jixt i`ne .melk ozep did `l lral mb Ð dy`l oipzep eid `ly ,zyea za dy`d dzid `l m`éðòÐ dgtyn ipa lkl `zelif edl zi`c miaeh oa

.dgtyn ipa eilr oiyiiazn oi` Ð eze` xenyl mdilr oi`y miaeh oa xiyr la` .eze` miknd on exneyl mdilryúåçô,oizgety meyn Ð `cg ;minrh ipy yxit qxhpewa Ð yneg

jxcc Ð xg` mrhe .dilk zelkl dvex `idy dy` ly dzrc eny :l`eny xn` ,inp inlyexiae .izgtc sqk ly milka e`l i`n :xn`wc (`,fq zeaezk) `xnbd jezn rnyn mrh eze`e

il jk Ð oizget ode oleka zynzync dxiyr dzid m`c ,`hef `neye dax `ney opireny`l jixhvi`cn wcwc mrhd dfc d`xpe .dlra lr daagle ,dlkd ceakl yneg xzei mneyl

,oizgete oda miynzynyÐ micba ,`ihnwxte micba qxhpewa hwp jkle ,`xnba qxhpewa yxity enk ,`hefl dax oia wlgl jiiy Ð dlkd ceakl xzei oinyy `nrhl la` .`hef enk dax

.oda `veike oixetz opi`y micba oebk ,oda oiynzyn oi`y xnelk `l` (`wec e`l `l`) .yily siqen dide mitqk enk eed ok m`c ,dxegql `wec e`l Ð `ihnwxteíåùdeye dpna

aezkd xhya eilr elawl mey el dqipkdy :qxhpewa yxit Ð dpnel qipkdl dwqty oebk ixiinc ;l`ppg epiax yexitk d`xpe .mbnebn eyexite .mc` lkl weya dpn dey dide ,dpna d

miyly deyiy jixv oi`e ,cala dpn `l` el oi` Ð dpn `l` mey eze` deyi `le ,dzaezka dl aezkiy dpna mey el qipkzy :xnel dvex .dpn dey dpna mey dxn`ykc oeyld dfa

.yneg siqedl dkixv jkld Ð dzaezka dl aezkiy ,dpna mey el qipkzy :dil dxn`w ikdc .xpice cg`e miyly zpzep `id Ð mzq dpna mey la` .xpice cg`e
ozgyke
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miwxtרכו dyelyaa cenr eq sc ± iriax wxtzeaezk
ïúçùëå'åë ÷ñåôoia ohw mey oia ,el dqipkde ,dlgz md eny m`e Ðlecb meyÐ

.ipd lk il dnl dl yxtn `xnbae .yneg zegt xhya azek `edàøîâàîåù àðú
äáøi`wc meyd cbpke `pzc `yix ,yneg zegtc Ðsl``.xpicàèåæ àîåù éðú÷åÐ

jxcc `ed dax `ney `niz `lc .xpice rlq cg`e miyly zpzep `id dpna mey

mi`nyd`ney ,inp i` .eieey lr ezelrdl

`hefÐdfazz `ly ,ith dil elrnc `ki`

ipira.micrepdàîåù éðú÷å äãéã àîåù àðú
äéãéãwqet ozg ipzwc `kid ÐÐ`ney ixd

`ede ,meyd mcew dqipkd `idy oebk ,dicic

aezkl `ayk .ze`n ynga eze` myÐaezki

lr xzei yneg eze` my `ed s`y ,ze`n rax`

.eieeyäãéã àîåù,zpzep `id ipzwc `kid Ð

eiykre ,meyd `ay mcew daezkd azk `edy

`id.eze` oiny diaexwe ez`ianozgewqet

ipnif ixz `pzcÐcg`neyl`neyl cge dax

.`hefäðùîíéôñë åì ñéðëäì ä÷ñôody Ð

.cin xkyl mipkenäùòð äòìñaezkl Ð

opzck ,yily xzei ,xpic dyya daezkd xhya

.il dnl ez `d yxtn `xnbae .lirläôå÷ìÐ

dpn lkl fef dxyr dl oziy ,yxtn `xnba

,el d`ian `idy dpneminya mdn dl epwie

,exriy jky .miypd iwexnza mda uegxl

`id die`x ,dpn dlral d`iand dy`dy

m` dpyna eyxit `le .fef dxyr ly minyal

lkl m` ,ycg lkl m` ,zay lkl m` ,mei lkl

.dpyàøîâà÷ñòmdy ,`wqr ixw mitqk Ð

.cinz oda wqrzdl ,mda xkzydl micner

äáø à÷ñò àðúsiqeiy ,xpic sl` Ðyily

.dpn xyr dyng aezkieàèåæ à÷ñòdrlq Ð

.xpic dyy dyrpàðåéæd`ivi Ð.zeixg`e

íéìùåøéá.minyaa hywzdl zebdep eid Ð

ìá÷úîä äðîá åà íåùéðä äðîálkl" i`d Ð

xn`wc "dpne dpnÐ`neyd oeayg itl

`edy oeayg itl e` ,xn`wolawnepiidc ,eilr

.yneg zegt'åë äðåùàø úáùrcei ipi` Ð

ayiilzeira xcq.cenlzd zhiy itl elld

mei lk e` ,oey`x mei :oxciq oky ipira d`xpe

mei?meie mei lk xnel `vnz m`eÐzay

zaye zay lk e` ,dpey`x?xnel `vnz m`e

zaye zay lkÐycg lk e` ,oey`x ycg

ycge?ycge ycg lk xnel `vnz m`eÐdpy

dpye dpy lk e` ,dpey`x?íéîëç äì å÷ñôù
dl weqtl oic zial z`ae ,dlra zny Ð

.eiqkpn dikxvíåéá åáì.cg` mei jxevl Ð

àìúî ïéìúî ïéãë àìåoilyen eid jk `le Ð

milyexia lyn?øñç ïåîî çìîdvexd Ð

miiwziy el mexbl xnelk ,epenn gelnlÐ

,cinz dwcvl epxqgiepexqge.eneiw edféøîàå
ãñç äì`l `a` zia lye .cqg epnn dyri Ð

,ie`xk dwcv eyrdlke.opennäæ àáãáéàåäæ
.ea axrzpy itl Ðäéîç ìùî õåçztqez Ð

.ozgd dl siqedyíééáøò,dlty dne` ixw Ð

ipkeyy.xacna md mild`
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ïúçùëåx`ye milk dl cgiin ozgdyk :l`ppg epiax yxit Ð yneg zegt wqet wqet

zget Ð dzaezka miieey aezkle mnEyl `ae ,dzaezkl ztqez oiyinyz

zynzyn `idy itl Ð izgtc mrhle .ozgd ceakl miieyn xzei eze` minyy ,yneg

.milk mze`aàðú,wqet `ed meyd cbpkc `edd dax `ney Ð `hef `neye dax `ney

,`tiq epiid Ð `hef `neye .xpic sl`` i`wc

dcicae .edc lk `wiqt rnync wqet ozgdykc

`id Ð `hef ;`hef `neye dax `ney `pz inp

yng zpzep `id Ð dax ,cg`e miyly zpzep

,l`ppg epiax yexitk d`xp wgvi epiaxle .ze`n

dn llek `l` ,xpic sl`` meyd cbpk i`w `lc

i`w Ð `yix epiid jixtc `de .jk xg`e xne`y

,xpice rlq cg`e miyly zpzep `id dpna mey`

ediieexzc ,ze`n yng zpzep `id ze`n rax`ae

`ney `pz :ikd qixbe ?ipzinl jixhvi` i`n`

`pze dcic `ney `pz ,dax `ney ipzwe `hef

,dicic `ney epiid Ð wqet ozgyke .dicic `ney

`hef `neye dax `ney ipzinl jixhvi` `le

.wqet ozgyke i`w ediiexz`c ,dicic `neya

àì`de Ð milyexia `l` elld mixac exn`p

:(a,hl `nei) "itlwa sxh" wxta opixn`c

iptn milyexia myazdl dkixv dlk dzid `ly

zekixv eid `l gixl i`ce Ð zxhwd gix

,minya ly dtewl eid zekixv la` ,myazdl

.mihnwd hytle xryd xiydle xyad ocrl

.mz epiaxíàåÐ lawznd dpna xnel `vnz

dpna xnel `vnz m` xninl ivnc oicd `ede

.meyipd

íåéìzedinz daxd Ð meie mei lkl e` oey`x

l`,mlerl dl ozi m`c Ð zeirad e

dpn lkl xpic xyr ,dpye dpy lkl wiqnck

!oennd eze` dlki dxdna dnk Ð meil dpne

dpn lkl dl ozi xpic xyrc d`xp i`ce `l`

zaa dl ozi m` dil iraine .mlerl hywzdl

,dlkzy cr ea hywzdl epxnyz `ide ,zg`

itl ozie ,oihiykzl davw oi` jli`e myne

ick `l` ,zg` zaa dl ozi `l e` Ð dceak

.meil dheyiwå÷ñôùze`n rax` dl

itly it lr s` Ð minya ly dtewl miaedf

adf ixpic mitl` sl` dzaezka aezkd oeayg

xpic xyr oeayg itl ,xzei weqtl mdl did

ewqt `l Ð xzei dkixv dzid `ly oeik ,dpnl

.dl

åðòåepr `l (`,dq) dlrnl Ð on` dixg`

,o`k la` .ig dlra did `ly ,dixg`

lr lihd dlrae ,on` dixg` epr Ð ig didy

.dl ewqtiy minkg
adf
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zaye zay lkÐycg lk e` ,oey`x ycg

ycge?ycge ycg lk xnel `vnz m`eÐdpy

dpye dpy lk e` ,dpey`x?íéîëç äì å÷ñôù
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:df oipra `ziixa d`ian,ïðaø eðzzzl axql a`d lekiy ,df oic ¨©¨¨
,epzgl zzl aiigzdy mekqd z` mailéøö ïéàøîBì Cbdep `edy ¥¨¦©

d ozgdykïBLàødidå ,íëç ãéîìzd eli`,éðL`ed ,maidíò ¦©§¦¨¨§¥¦©
,õøàäxear wx dzid oennd zwiqty xnel `ed leki i`ceay ¨¨¤

,mkg cinlzdeléôà àlàd m`ïBLàødidãéîìz éðLå õøàä íò ¤¨£¦¦©¨¨¤§¥¦©§¦
éçàì ,øîBì ìBëé ,íëçì äöBø éúééä Eïzée.ïzéì éLôà éà Eì ¨¨¨©§¨¦¨¦¦¤¦¥§¦¤§¦¦¥

* * *
:dpyna epipy,'eë øðéc óìà Bì ñéðëäì ä÷ñt`ed meyd cbpke ¨§¨§©§¦¤¤¦¨

rlq cg`e miyly zpzep `id ,dpna mey ,'eke yneg zegt wqet
,wqet ozgy dn .ze`n yng zpzep `id ,ze`n rax`ae .xpice

:`xnbd zl`ey .yneg zegt wqet `edàLéø eðééämipic dyly - ©§¥¨
azek `edy dpn lk lr xpice rlq cg`e miyly zpzepy ,el`
,wqet ozgy dne ,ze`n rax` dl azkyk ze`n yng zpzepe ,dl
ly `yixa dpypy oicd enk md ixd ,yneg zegt wqet `ed
dkxved recne ,yneg zegt dl wqet `ed meyd cbpky ,dpynd

.mipey mipte` drax`a df oic aezkl dpynd
,mieqn yecig yi dpyna xkfedy ote` lka :`xnbd zvxznàðz̈¨

epiide ,'yneg zegt wqet `ed meyd cbpk' `yixa'äaø àîeL'- ¨©¨
zligza xkfend ote`d oirk ,xpic sl` ly dlecb `neya
envr cvn c`n daexn `edy oenna s`y `ed yecigde ,dpynd
.yneg dl zgete ,miiey lr siqedl mipzgd ziaa mi`nyd jxc

éðz÷åcg`e miyly el zpzep `id dpna mey' dpynd jynda §¨¨¥
epiide ,'xpice rlqàèeæ àîeL,cg` dpn ly ,dphw `ney - ¨¨

z` milrn mi`nyd oi` zhren `ipecpa s`y `ed yecigde
xeriy dfa s` `l` ,dyiial `ly ick ynegn xzeia dkxr

.yneg wx `ed ztqezdzàðwqet `ed wqet ozgy dn' `tiqa ¨¨
epiide ,'yneg zegtdéãéc àîeLz` dqipkd xak dy`dy - ¨¦¥

envr ozgdy s`y ,daezkd z` lrad dl azk jk xg`e miqkpd
,yneg mzneya siqedl ok mb ekxc ,mze` mye miqkpd z` d`x

.azeky dnn yneg eze` z` zigtn okleéðz÷åze`n rax`ae' §¨¨¥
epiide ,'ze`n yng zpzep `id,dãéc àîeLlrad azk xaky ¨¦¨

z` el qipkdl dy`d dkixv eiykre ze`n rax` daezka
dfa s`e ,mze` meyl diaexw mi`ae ,daezkd cbpk miqkpd
,dfk ote`a mby oeik ,ze`n yng el qipkdl dy`d dkixv
siqedl `id jxcd ,daezka ozgd aiigzdy xg`l `id `neydy

.izin`d miiey lr yneg mzneya

äðùî
:`ipecpd ipic z` hxtl dkiynn epizpynä÷ñtdy`dñéðëäì ¨§¨§©§¦

,íéôñk Bìdl maiydl aiigzne ,dzaezka mekqd z` azek `ede §¨¦
,zeniyk e` ,dpyxbi m`ïéøðéc äML äNòð dòìñrlq lk cbpk - ©§¨©£¤¦¨¦¨¦

aiigzne dl azek `ed ,mixpic drax` eieeyy ,el dqipkn `idy
lrady oeik ,el dqipkdy dnn xzei yily ,mixpic dyy lr dl
mda dyery ici lr dy`d dqipkdy mitqka giexne xkzyn

.dxegq
:sqep oicåéìò ìa÷î ïúçäezy`l zzlíéøðéc äøNòelynätewì ¤¨¨§©¥¨¨£¨¨¦¨¦©¨

,dy`d lyäðîe äðî ìëìel dqipkny mixpic d`n lk cbpk - §¨¨¤¨¤

.dztewl lrad ozep dziipecp xeriyn zixiyry `vnp ,`ipecpa
ä âäðîk ìkä ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø,äðéãnxeriyd oia ©¨¦§¤©§¦¥¥©Ÿ§¦§©©§¦¨

dqipkdy miqkpde oennd ly `neyd ote` oiae ,dztewl ozepy
.mewn eze`a dpicnd ipa bdpnk miyrp ,el

* * *

àøîâ
dyy dyrp drlq ,mitqk el qipkdl dwqt' :dpyna epipy

,df oic ixd :`xnbd dywn .'oixpiceðééäxen`d oic eze` `ed - ©§
lirl dpyna(`"r)`ed xpic sl` el qipkdl dwqt' m`y÷ñBt¥

,'äðî øNò äMîç íãâðksiqen lrady x`ean mipicd ipyay §¤§¨£¦¨¨¨¨¤
.dziipecpa ezy` el dqipkny oennd lr yily

,mipte`d lka bdep df oicy ycgl d`a dpynd :`xnbd zvxzn
okleäaø à÷ñò àðzdqipkdy ote`a df oic lirl `pzd dpy - ¨¨¦§¨©¨

,dlecb `wqir jxevl micner mdy ,xpic sl` epiide ,ax oenn el
àèeæ à÷ñò àðúådqipkdy ote`a df oic epizpyna `pzd dpye - §¨¨¦§¨¨

.mixpic drax` epiide ,hren oenn elàëéøöedpynd dkxvede - §¦¨
,mipte`d ipya df oic eprinydlàðz éàcwx,äaø à÷ñòepiid §¦¨¨¦§¨©¨

,yily siqen `ed dfa wxy mixeaqàçååø Léôðcgeexdy oeik - §¨¦©§¨
,lecb lrad lyàçååø øèeæc ,àèeæ à÷ñò ìáà,mihren eigeexy - £¨¦§¨¨§¨©§¨

àì àîéà,yily siqedl jixv epi`y xnel mixeaq epiid -àëéøö ¥¨Ÿ§¦¨
dl siqen dphw `wqira s`y ycgl epizpyn dkxved okl -

.yilyïðéòîLà éàåa yily ztqed,àèeæ à÷ñòmixeaq epiid §¦©§§¦¨¦§¨¨
meyn edfyàðeiæ øèeæcopi` df oenna ze`vedde zeixg`dy - §¨¦¨

,yily siqedl lrad aiigzn okl ,zelecbLéôðc ,äaø à÷ñò ìáà£¨¦§¨©¨§¨¦
àðeiæ,zelecb oenna ze`vedde zeixg`dy -àì àîéàepiid - ¦¨¥¨Ÿ

,yily dl siqen epi`y mixeaqàëéøödpynd dkxved jkl - §¦¨
.yily lrad siqen dfa mby eprinydl lirl

* * *
:dpyna epipyåéìò ìa÷î ïúçä[ezy`l zzl]ätewì øðéc äøNò ¤¨¨§©¥¨¨£¨¨¦¨©¨

:`xnbd zxxan .dpne dpn lkléàîdze` `id dn -,'äte÷'dnl ©¨
.zynyn `id,éMà áø øîà`id ef,íéîNa ìL äte÷mday ¨©©©¦¨¤§¨¦

.mda hywzdle miypd iwexnza uegxl dy`d zynzynøîàå§¨©
eìlä íéøác eøîàð àì ,éMà áø`ipecpd zixiyr ly df xeriy - ©©¦Ÿ¤¤§§¨¦©¨

,minya ly dtewlíéìLeøéa àlàhywzdl zebdep miypd eidy ¤¨¦¨©¦
.zenewn x`ya `le minyaa

* * *
zwtzqn .minya ly ef dtew oipra zewitq dnk d`ian `xnbd

:`xnbd,éMà áø éòaezy`l ozep lrady epizpyna exn`y dn ¨¥©©¦
z`f mixryn m`d ,dpne dpn lk cbpk mixpic dxyräðîa§¨¤

íBMépäzegt `ed zn`d itly s` ,dpnk eieey z` enyy dn - ©¦
z` minyyk yneg siqedl `id jxcdy lirl x`eank ,dpnn

,mipzg ziaa `ipecpdBàz`f mixrynyìa÷únä äðîadn - §¨¤©¦§©¥
xg`l `edy ,daezka azky mekqd epiide ,lreta lrad laiwy

.ynegd zzgtd
:sqep wtqøîBì éöîz íàcbpk dtewl ozep lrady,ìa÷únä äðî ¦¦§¥©¨¤©¦§©¥

a dtewl mekqd lk z` dl ozep m`d ,wtzqdl yiïBLàø íBé¦
dl ozi f`e ,elkiy cr dpevxk mda ynzyz `ide ,mi`eyipl

,dceak itl mihiykz lradBàdl ozepyíBéå íBé ìk,hren mekq ¨¨
.zg` zaa lkd dl ozep epi`e ,dkxev itk

eøîBì éöîz íàa dl ozepyíBéå íBé ìkyi ,mei eze` jxev z` ¦¦§¥©¨¨
a wx `ed df xac m`d ,wtzqdläðBLàø úaLoey`xd reaya - ©¨¦¨

lkd z` dl ozep epi` okle daxd hywzdl dkxc f`y ,mi`eyipl
,lkd dl ozep reay eze` ixg` la` ,lkd dlkz `ly ick cin

,zernd elkiy cr dpevxk ea ynzyz `ideBàyúaLå úaL ìk̈©¨§©¨
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המשך בעמוד רמכ



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

רכח
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cq sc zeaezk(iying meil)

onyy zerahnd ly mxeriy.ïé÷éòtøè:`xnbd zx`anáø øîà §©§¦¦¨©©
àøézñà ,úLL.dpicn rlq -änëå`edàæeæc àbìt ,àøézñà- ¥¤©§¦¨§©¨©§¦¨©§¨§¨

yly `ed 'wirtxh'y `vnp ,zern yy eieyy ,ixev fef ivg
:`ziixan eixacl `xnbd zriiqn .zernäãeäé éaø ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦©¦§¨

,øîBàreay lka dzaezk lr dl oitiqen ezy` lr cxendìLäL ¥§¨
,ïéòî òLz ïäL ,ïé÷éòtøèdl mitiqeny `vnpíBé ìëì éöçå äòî §©§¦¦¤¥¥©¨¦¨¨¨¥¦§¨

yly `ed wirtxh lky x`eane .[zay caln] reayd ini zyyn
.zyy ax ixacke ,oirn

drna yi`d z` miqpewy ,`ziixaa xen`d z` zxxan `xnbd
zl`ey .zay cbpk `l j` ,reayd ini zyyn mei lkl ivge

:`xnbdì óñBé øa àéiç éaø déì øîàeäéà àðL éàî ,ìàeîLdna - ¨©¥©¦¦¨©¥¦§¥©§¨¦

eilr zcxen ezy` m`y ,lrad dpeyúaLc déì ïðéáäéc- §©£¦¨¥§©¨
dzaezkn dl oizget oky ,zay cbpk s` rahn el mipzepy
,mei lk cbpk cg` ,[oiwirtxh e` mixpic] reayl zerahn dray

éäéà àðL éàîeda cxen dlrayky ,dy`d dpey recne -àìc ©§¨¦¦§Ÿ
úaLc dì ïðéáäé,,dyly `l` dzaezk lr dl mitiqen oi` ixdy ©£¦¨¨§©¨

legd zenin mei lk cbpk ivg:l`eny el aiyd .úçôéîc ,éäéà¦¦§¦§©
úéçt à÷,dzaezkn dl mizgety ,zcxend dy`d -éæçéî àì ¨¨¦Ÿ¤¡¥

úaL øëNkzlaw o`k oi` ixdy ,zay xkyk d`xp zgtd oi` - ¦§©©¨
la` ,ezaezk aeign drwtd `l` xkyàôñBî à÷ éôeñBàc ,eäéà¦§¥¨§¨

eid m` ,ezy` zaezk lr siqedl eze` miqpewy ,cxend lrad -
,zayd mei cbpk mb dl mitiqen
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המשך ביאור למס' כתובות ליום קמישי עמ' א

אגרות קודש

 ב"ה,  אדר"ח אלול, תשי"ג
ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ איש

רב פעלים כו'

וכו' מוה"ר יהושע שי'

שלום וברכה!

ויה"ר  ע"ה  נעוריו  אשת  בהלקח  לו  קרה  אשר  האסון  ע"ד  כותב  בו  מכתבו  לקרות  נבהלתי 
מהשי"ת אשר מכאן ולהבא הנה לא ידע מכל צער ועגמ"נ ח"ו.

הי'  צדק  הצמח  אשת  הרבנית  כשנסתלקה  אשר  חב"ד  חסידי  זקני  סיפור  כבר  שמע  ואולי 
בנפילת הרוח והזכיר כ"פ מאמר הזהר בדבוריו, מלכא בלא מטרוניתא לאו הוא מלכא )זח"ג ה, א(. 
נכנס אליו בנו אדמו"ר מהרי"ל ואמר לו, אבא, בפירוש שמענו ממך, ראה חיים עם אשה אשר אהבת, 
תורה היא )קדושין ל, ע"ב( ויענה כ"ק אביו הצ"צ, בני החייתני. ומרגלא בפומי' דחסידים דקשה בזה, 
שהרי זה מרז"ל מפורסם אשר ידוע הי' להצ"צ ומה חידש לו בזה בנו אדמו"ר מוהרי"ל, והביאור בזה 
הוא אשר צריך להמשיך הענין מעולם הרעיון והמחשבה לעולם הדיבור והמעשה אשר שם נמצא הגוף 
ושם ניכרת מעלת הגוף ובמילא גם החסרון בהעדר חיותו וגם מילוי החסרון צ"ל בעולם זה עצמו, היינו 
בדבור מצ"ע מעשה זוטא הוא ובפרט כשמביא לידי מעשה, וע"פ מרז"ל אין חבוש מתיר את עצמו, הנה 
המשכה זו צ"ל ע"י אחר ובלבד אחר הקרוב אליו שאז הוא דבור חזק הממשיך ההמשכה עד למטה 
במעשה ובמדה רבה ממלא את החסרון, וזהו שאמר הבן להאב אשר הוא )האב( עצמו בהיותו פוסק, 
הנה פסק גם בענין זה כהלשון בגמרא שזהו תורה, והתורה הרי היא שולטת על הטבע והמציאות גם 

למפרע )ירוש' כתובות פ"א ה"ב( ובמילא שוב אין כאן חסרון.

ויה"ר אשר כת"ר שי' ימצא עכ"פ מילוי במקצת של החסרון ע"י תוספת אומץ בת"ת ובתורת 
דא"ח ביחוד וירבה פעלים לתורה להגדילה ולהאדירה תורה חדורה ביראת שמים.

הפתקא שצירף למכתבו קראתי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע 
צי"ע.

בברכת כוח"ט לשנה טובה.



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

רכט c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

èðíìèìèì øzî ¯ úéaä ìòa ìL íéøñð[ckwzLnzLälî íäéìò ãét÷î àeäL éðtî ,øeñà ¯ ïîeà ìLå . §¨¦¤©©©©¦ª¨§©§§¨§¤¨¨¦§¥¤©§¦£¥¤¦§¦§©¥
ñék ïBøñç úîçî äö÷î íä éøäå ,eì÷ì÷úé àlL LéîLz íeL íäa[dkwzãBòaî íäéìò áLç íàå . ¨¤©§¦¤Ÿ¦§©§§©£¥¥ª§¤¥£©¤§¦§¦¨©£¥¤¦§

úaLa íéçøBàì út íäéìò ïzì íBé[ekwz:íìèìèì øzî ¯ øçà LéîLz íeL Bà ¦¥£¥¤©§§¦§©¨©§¦©¥ª¨§©§§¨
נט  סעיף בשבת לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק שבת, הלכות

dkld ixe`ia
íìèìèì øúåî [ãë÷ú לשימוש ראויים הנסרים –

בכך. והדרך נוספים, ושימושים ספסל או כשולחן
ñéë ïåøñç [äë÷ú שלא שמקפידים חפץ כל כדין –

למכירה  שעומד משום בו .486להשתמש
úáùá íéçøåàì [åë÷ú מזדמן שימוש שזהו אף –

בלבד  זו .487לשבת

zetqede mipeiv
בציונים.487) הובא ד סעיף כדלעיל
הם 488) אבל קפידתו, מחמת אלא נאסרו לא הנסרים

בעליֿבתים  דרך (שהרי בהם להשתמש ורגילים ראויים
מחשבתו  מחמת בטלטול שנאסר דבר וכל לשימוש) לייחדם
דומה  ואינו נ), סעיף (כדלעיל מחשבתו ידי על ניתר בלבד
לאוצר  שהשליכם ג) סעיף ולעיל רנט (סי' צמר לגיזי
מחשבה  ידי על ניתרים ואינם מעשה מחמת שנאסרו

האנשים  רוב שדרך שכיון ועוד כלי), תורת מהם (ובטלה
בזה  הרי בהם) הטמינו שלא זמן (כל עליהם להקפיד
משא"כ  לזה לייחדו דרך שאין כדבר נעשו עליהם שהקפיד
לייחדו  שדרך דבר נשארו עליהם כשהקפיד שגם בנדו"ד
(ע"פ  (מחשבתו). קפידתו מחמת איסור אלא כאן ואין לזה,

בציונים). הובא א, ס"ק רנט סי' קו"א

•
"inei ax" gel itl gqt zekld owfd epax jexr ogley

החמץ: בדיקת דיני תלג סימן ג חלק

ÂÏ י"ד בליל בדיקה צריכין מדרשות ובתי כנסיות בתי
כל  חמץ בהן מכניסין שהתינוקות מפני הנר לאור

השנה.

היטב  מכבדין אלא בלילה לבדוק נזהרים אינם והשמשים
שיקיימו  כך על להזהירם וצריך עושים הם יפה ולא ביום
אבל  זו) בדיקה על לברך (ויכולין כתיקונה חכמינו מצות
ולהפקיר  לבטל יכולים שאין לפי הבדיקה אחר לבטל  א"צ

שלו: שאינו דבר מפקיר אדם שאין שלהם שאינו חמץ

ÊÏ י"ד בליל מדרשות ובתי כנסיות בתי בדק ולא עבר אם
צריך  ואין היום לאור י"ד ביום לכתחלה לבודקם יכול
בהם  ויש חלונות בהם להרבות שדרך לפי הנר לאור לבדוק
וכן  למעלה שנתבאר אכסדרה כדין דינם והרי גדולה אורה
גדולה  ואורה הרבה חלונות בהם שיש וחדרים בתים שאר

כאכסדרה: דינם

ÁÏ לפי הבדיקה קודם לכבדו צריך בדיקה הצריך חדר כל
לבדוק  יכול ואינו הרבה עפרורית יש הכיבוד שקודם
המיטות  תחת גם שיכבדו ביתו בני את אדם כל ויזהיר יפה

חמץ: מעט לשם נתגלגל שמא

ËÏ לחזור הוא צריך המקומות בכל היטב שכיבדו ואחר
ובסדקים  בחורים הנר לאור המקומות בכל ולבדוק
אינו  שהכיבוד חמץ מעט שם יש שמא בדיקה הצריכין

וסדקים: שבחורים למה כלום מועיל

Ó אחר הנר לאור לבדוק הוא צריך המיטות תחת ואפילו

לתלות  יש שאז שם מצויין תרנגולים כן אם אלא הכיבוד
המיטות: תחת שנתגלגל החמץ כל אכלו שהם

‡Ó אם אף הנר לאור לבדוק צריך הספסלים תחת אבל
לשם  נפל שלא אפשר שאי לפי תרנגולים שם מצויין
תחת  ודאי חמץ כאן יש והרי בו שאוכלין חדר הוא אם חמץ
ודאי  מידי מוציאה התרנגולין אכילת ספק ואין הספסלים

חמץ:

·Ó של והכיסים ידים הבתי ולנער לבדוק אדם כל ויזהר
מכניסין  שלפעמים לפי התינוקות ושל שלו הבגדים
כשיאכל  למחר שהרי י"ד בליל לבודקן צריך ואין חמץ בהן
בבדיקתו  הועיל ומה חמץ בהן ויכניס שיחזור אפשר חמץ
רוצה  אם ואף הביעור בשעת למחר וינערם יבדקם אלא
ולבדקם  לחזור צריך י"ד בליל ולבודקם עצמו על להחמיר
שאכל  מחמץ בהם והכניס חזר שמא הביעור בשעת למחר

הבדיקה: אחר

‚Ó הבתי לתוך חמץ ליתן לפעמים שדרכו במי זה וכל
דרכו  אין שלעולם מי אבל הבגדים של והכיסים ידים
הביעור  בשעת ולא י"ד בליל לא כלל בדיקה צריך אין בכך

ברכה: עליו תבא המחמיר ומכלֿמקום

* * *

הבדיקה: אחר תיכף הנוהגים דינים תלד סימן ב חלק

מן ‡ מוציאו י"ד בליל החמץ אחר ומחפש אדם כשבודק
ומקבץ  הזויות ומן המחבואות ומן הסדקים ומן החורים
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צריך  אלא מיד מבערו ואינו אחד במקום ומניחו הכל
שיתבאר  מטעם חמישית שעה בסוף למחר עד להמתין

תמ"ה. בסימן

על  מאומה ממנו יתגרר שלא לשומרו בו להזהר הוא וצריך
אחרת  פעם ולבדוק לחזור ויצטרך עכברים או קטנים ידי
חתיכות  כך כל ימצא שלא כגון ממנו שגררו לו כשיתברר
אחר  מיד שם שהניחן בשעה בו שהיה חתיכות כמנין
עכברים  או תינוקות ידי על ממנו נחסר ובודאי הבדיקה
הבית  מחורי באחד הניחוהו שמא לחוש ויש ממנו שגררו
שמא  או ישכח ושמא אחרת פעם ולבודקו לחזור צריך ולכך
ולבדוק  לחזור הוא שצריך יודע שאינו בהלכה בקי יהיה לא
שמצא  בחמץ שיזהר איש כל על חכמים הטילו לפיכך
וכיצד  והעכברים התינוקות מפני יפה שישמרנו בבדיקה
שאין  מקום בה וכיוצא בתיבה מצניעו מפניהם ישמרנו
או  באויר יתלנו או משם ליטול יכולין ועכברים התינוקות
יוכלו  שלא קצת גבוה במקום ויניחנו רחב כלי עליו יכפה
מפני  וצר קטן כלי עליו יכפה ולא משם ליטלו התינוקות

לגלותו: יכולין שהעכברים

הצריכים · חדרים בשאר או בבית ומונח המוכן החמץ וכן
צריך  ה' שעה עד ולמחר בלילה ממנה לאכול בדיקה

שנתבאר. כדרך להצניע הוא

מקודם  יצניע לא שאם לבדוק שיתחיל קודם מצניעו ואימתי
והולך  אחת זוית כשבדק עצמה הבדיקה שבשעת לחוש יש
חולדה  או שעכבר בעיניו יראה שמא אחרת לזוית ממנה
לחזור  ויצטרך לאכילה המוכן החמץ מן חמץ מעט נטלה
החמץ  את גררו שמא שבדק זוית אותה אחרת פעם ולבדוק

זו. בזוית והניחו שנטלו

לזוית  מזוית לבדוק כשהולך להזהר צריך זה ומטעם
ויוליכנו  הראשונה בזוית שמצא החמץ את יפה שישמור

א  שנתבאר:עמו כדרך יצניעו ו

שמוצאין ‚ החמץ להצניע אלא נזהרין אין והעולם
בתוך  ואנה אנה מוליכין החמץ שאר אבל בבדיקה
ממנו  יתגרר שלא לשמרו בו נזהרים ואינן הבדוקים החדרים
שלא  ולהזהירם ללמדם וצריך עושים הם יפה ולא מאומה

כן: יעשו

חסר „ מצאו ואח"כ שנתבאר כדרך החמץ את הצניע אם
כבר  שבדק מה ולבדוק לחזור צריך אין לגמרי שניטל או

ועכברים: תינוקות ולא משם נטלו אדם שבודאי

* * *
ומפורד ‰ מפוזר הניחו אלא כלל הצניעו ולא עבר ואם

מנין  יודע אינו וגם כלל לשמרו נזהר ולא הבית בתוך
חתיכות  כמה ממנו שנחסר ואפשר בו שהיה החתיכות
לחזור  צריך אין כן פי על אף והעכברים התינוקות וגררום
אין  ממנו שנחסר לו ברור שאין דכיון אחרת פעם ולבדוק
בשביל  כבר שבדק מה ולבדוק לחזור אותו מצריכין אנו
(פירוש  החמץ מן העכברים גררו שמא בעלמא חששא
היה  אם אבל כולה לאכלה יכול העכבר שאין גדולה חתיכה
כמו  כולה שאכלה לומר תולין היינו קטנה חתיכה גורר
חמץ  ספק מידי מוציא אכילה שספק תל"ג בסי' שנתבאר

נצריכוהו  שאם הבית מחורי באחד והניחוהו שם) עיין
אפשר  שאי סוף לדבר אין כזו חששא בשביל ולבדוק לחזור
וכשאחד  אחד ברגע חמצם בדיקת את ישראל כל שיגמרו
יש  חדריו כל את לבדוק חבירו שגמר קודם בדיקתו גמר
חבירו  של מחדרים חמץ העכבר נטל זו ברגע שמא לחוש
החמץ  את וגרר לרוב חמץ בהן ויש עדיין בדוקין שאינן
ויצטרך  בדיקתו שגמר זה של הבדוקים לחדרים והוליכו

סוף: לדבר ואין ולבדוק לחזור

Â שלא גבולו בכל שיש חמץ כל יבטל מיד הבדיקה ואחר
היא. חכמים תקנת זה וביטול בבדיקה מצאו

פירורים  כמה נשארו אם אף והלא חכמים תקנוהו ולמה
הם  הרי בבדיקה מצאם שלא ובסדקים ובחורים בזויות חמץ
הם  שמאליהם ולהפקירם לבטלם צריך ואין מאליהם בטלים
היה  אם ואף אדם בני בעיני כלל חשובים אינם שהרי הפקר
היה  אלא ואוכלם נוטלם היה לא בבדיקתו אותם מוצא
תקנוהו  למה כן ואם שורפם או הפקר למקום משליכם
גלוסקא  נשארה שמא שחששו לפי אלא זה ביטול חכמים

או  הזויות מן באחד חמץ של שלא יפה החורים מן באחד
ולא  בעיניו חשובה היתה מוצאה היה ואלו בבדיקה מצאה
ויש  פירורין כמו מאליה בטלה אינה ולכך מפקירה  היה
ובבל  יראה בבל עליה ויעבור בפסח ימצאנה שמא לחוש
אע"פ  ימצא בבל עובר אינו שמצאה קודם (אבל ימצא
הטעם) ע"ש תל"ג בסי' שנתבאר כמו בביתו טמונה שהיתה
לחוש  יש לגמרי העולם מן יבערנה שימצאנה שמיד ואע"פ
עובר  זו שהייה ועל בביעור שיתעסק קודם מעט ישהה שמא
מצאו  שלא חמץ כל כשביטל אבל ימצא ובל יראה בבל
לא  מיד יבערנה ולא בפסח גלוסקא ימצא אם אף בבדיקה

סופרים: מדברי אלא התורה מן יראה בבל עליה יעבור

* * *
Ê שברשותו חמץ כל בלבו שישים בלב הוא הביטול ועיקר

כעפר  הוא והרי כלום חשוב ואינו אינו כאילו הוא הרי
הסיח  הרי כך בלבו וכשגומר כלל צורך בו שאין וכדבר
אינו  ושוב גמור הפקר ונעשה שברשותו חמץ מכל דעתו
בסי' לעיל שנתבאר כמו ימצא ובל יראה בבל  עליו עובר

תל"א.

ויאמר  בפיו הללו דברים שיוציא חכמים תקנו ומכלֿמקום
לבטל  בערתיה ודלא חזיתיה דלא ברשותי דאיכא חמירא כל
עפר  כן גם נקרא שהזהב לפי (פי' דארעא כעפרא ולהוי
צריך  לכך כ"ח סי' ביו"ד כמ"ש לו זהב ועפרות שנאמר

דארעא). עפרא לפרש

אין  כעפר נכסי הרי ואמר נכסיו להפקיר שרוצה שמי ואע"פ
עליו  שעובר בשעה החמץ שזה כיון מכלֿמקום כלום, זה
שהרי  בו וזכות חלק שום לו ואין כלל שלו אינו יראה בבל
שמו  שיהא כשלו עשאו שהכתוב אלא ממנו ליהנות לו אסור
אין  לפיכך ימצא ובבל יראה בבל עליו שיעבור עליו נקרא
דעתו  מסיח כשהוא אלא גמור הפקר בלשון להפקירו צריך
מעליו  שמו להפקיע בכך דיו כעפר ומחשבו בלבו ומבטל

כלום. עליו יעבור ולא שלו נקרא יהא שלא

הביטול  בפירוש יפרט במעשיו מדקדק כל ומכלֿמקום
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כעפרא  הפקר להוי ויאמר גמור הפקר לשון ארמי בלשון
דארעא:

Á הארץ עמי מפני ארמי בלשון הביטול נוסח נתקן ולמה
ארמי  בלשון כיֿאם הקודש בלשון מבינים שאינם

בארצות לשון לפיכך גם מבינים הארץ עמי שאין הללו
בלשון  הביטול נוסח שיאמרו ולהזהירם ללמדם צריך ארמי
צריך  לפיכך בלב הוא הביטול עיקר שהרי מבינים שהם

בשפתיו. מוציא שהוא מה בלב להבין

הוא  אם כלל מבינו שאינו בלשון הביטול ואמר עבר ואם
אף  ולהפקירו החמץ לבטל הוא שכוונתו הביטול כוונת יודע
יצא  בשפתיו מוציא שהוא המילות פירוש מבין שאינו פי על
כלל  יודעים שאינן נשים וכן הארץ עמי אותן אבל חובתו ידי
איזה  אומרים שהם בעיניהם ונדמה וכוונתו הביטול ענין
בלשון  או ארמי בלשון שאמרוהו פי על אף ובקשה תחינה
הוא  וההפקר הביטול עיקר שהרי חובתן ידי יצאו לא הקודש
שמפקירו  אומר שהוא פי על אף בלבו מפקירו אינו שאם בלב

שוין: ולבו פיו להיות צריך הפקר שכל כלום זה אין

* * *
Ë חמץ להזכיר צריך הקודש בלשון הביטול כשאומר

שהרי  כו' ברשותי שיש ושאור חמץ כל שיאמר ושאור
ולא  שנאמר ביטלם לא אם וב"י בב"י עוברים שניהם על
כשמבטל  הדין והוא וגו' שאור לך יראה ולא חמץ לך יראה
בלשון  כשמבטל אבל בפירוש שניהם יזכיר לשונות בשאר
שאף  ושאור חמץ כולל חמירא כי להזכיר צריך אין ארמי

לפעמים. חמירא נקרא החמץ

ויזכיר  זה על יסמוך שלא במעשיו מדקדק לכל ראוי ומ"מ
חמירא  כל שיאמר ארמי בלשון שמבטל אף בפירוש שניהם

וכו': דאיכא וחמיעא

È מבטל אינו הבדיקה אחר מיד י"ד בליל החמץ כשמבטל
חמץ  אבל בבדיקה מצאו שלא לו ידוע שאינו החמץ אלא
ה' שעה עד ולמחר בלילה ממנו לאכול שדעתו לו הידוע
שיסיח  בלב הוא הביטול שעיקר מבוטל אינו ביטלו אם אף
ודעתו  לבו הרי למאכלו ששייר זה וחמץ לגמרי ממנו דעתו

אצלו: מופקר ואינו ממנו לאכול עליו

‡È שאכל זה מחמץ כזית נתגלגל שמא לחוש שיש ולפי
מן  לאחת או החורים מן לאחד ונפל ה' שעה עד ממנו
ובל  יראה בבל עליו ויעבור ימצאנו הפסח וכשיגיע הזויות
אינו  שכזית בביעורו שיתעסק קודם מעט ישהה (אם ימצא
הוא  חשוב כזית אבל חשובים שאינן לפי לפירורין דומה

ש  שבשעה הדבר נכון לפיכך מאליו) בטל מבער ואינו הוא
שנית  פעם ויבטל יחזור למאכלו ששייר החמץ את ביתו מן
שנתגלגל  החמץ כן גם שיבוטל כדי ברשותו שיש חמץ כל
ובל  יראה בבל עליו יעבור ולא למאכלו ששיירו זה מחמץ

בפסח: כשימצאנו ימצא

·È מטעם) הביעור בשעת לבטל צריך שהוא וכיון
שעה  שתגיע קודם ולבער ליזהר הוא צריך שנתבאר)
כמו  לבטלו בידו אין ואילך ו' שעה שמתחלת ששית

תל"ג. בסי' שנתבאר

דאיכא  חמירא כל יאמר הביעור שבשעת זה ובביטול
וכו' בערתיה ודלא דבערתיה חזיתיה ודלא דחזיתיה ברשותי
כן  שאין מה לעצמו, כלום משייר ואינו הכל מבטל שהרי
ולא  ראה שלא החמץ אלא לבטל דעתו שאין הלילה בביטול
ביערתיה: ודלא חזיתיה דלא אומר הוא לכך בבדיקה מצא

* * *
‚È יבטל שלא בלבד זה ביטול על לסמוך לאדם ואין

שלאחר  זה שביטול לפי הבדיקה אחר מיד בלילה
לאחר  מיד שתקנוהו הגמרא חכמי תקנת הוא הבדיקה
קבוע  זמן לו היה לא שאם קבוע זמן לו שיהיה כדי הבדיקה
לקבוע  רצו ולא לשכחה העלולין אדם בני מלב נשכח היה
הוא  הדין מעיקר הביעור ששעת לפי הביעור בשעת  זמנו
יכול  אינו ואז תמ"ה בסי' שיתבאר כמו ששית שעה בתחלת
דכיון  הביעור שעת קודם י"ד ביום לקבוע רצו ולא לבטלו
לחוש  יש בבדיקתו ולא חמץ בביעור אז עוסק האדם שאין
שעוסק  בלילה אבל יזכור, מה ידי שעל לבטל ישכח שמא

לבטלו. כן גם יזכור בבדיקה

לחזור  צריך ואין חובתו ידי יוצא הוא בלבד זה ובביטול
שמא  לחוש אין הדין שמן הדין מעיקר ביום ב' פעם ולבטל
המשויר  שהחמץ למאכלו ששיירו מחמץ כזית נתגלגל
שלא  בו ונזהרין משומר במקום אותו מצניעין לאכילה

למעלה. שנתבאר כמו כלום ממנו יתגלגל

בסוף  חמץ ולבער להחמיר שנהגו אחרונים בדורות ועכשיו
על  להוסיף אלא באו לא הביעור בשעת ולבטלו ה' שעה
לאחר  מיד יבטל לא אם שהרי לגרוע ולא חכמים תקנת
שעה  שתגיע עד החמץ מלבער ישכח שמא לחוש יש בדיקה

לבטלו: יכול אינו ואז ששית

„È שיבער עד ביום ב' פעם החמץ לבטל שלא ליזהר טוב
מצות  שיקיים כדי לו הידוע החמץ כל ביתו מן תחלה
שלו  החמץ אין הביטול שלאחר שלו, בחמץ חמץ ביעור

והפקירו: בטלו שהרי

ÂË היום בביטול ובין הלילה בביטול שבין אומרים יש
יבטל  אלא חמצו שיבטל שליח לעשות יכול אינו
כלום  בכך אין נכסי והפקר צא לחבירו האומר שהרי בעצמו
צריך  אין שהביטול אומרים ויש בעצמו הוא שיפקירם  עד
בשעה  החמץ שהרי זה בדבר להפקר ממש דומה להיות
אלא  כלל שלו אינו ימצא ובל יראה בבל עליו שעובר
עליו  שיעבור עליו נקרא שמו שיהיה כשלו עשאו שהכתוב
ע"י  אפילו דעתו מגלה שהוא בלבד דעת בגילוי לפיכך
שלא  מעליו שמו להפקיע בכך די כלל בו חפץ שאינו שליח
לכתחלה  לחוש טוב כן פי על ואף עיקר וכן עליו יעבור

הראשונה: לסברא

* * *
ÊË של חמץ ולבטל לבדוק חייב יתומים של אפוטרופוס

מצות  שארי כל להם לעשות חייב שהוא כמו יתומים
סימן  בחו"מ שנתבאר כמו סופרים מדברי בין תורה של בין

ר"צ:

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



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

c"agרלב i`iyp epizeax zxezn

י"ד: בליל בדק שלא מי דין תלה סימן ב חלק

י"ד ‡ ביום יבדוק י"ד בליל בדק ולא הזיד או ששכח מי
ביעור  על וצונו במצותיו קדשנו אשר ויברך הנר לאור
ששית: שעה הגיע לא עדיין אם יבטל הבדיקה ואחר חמץ

הנר · לאור הפסח בתוך יבדוק בדק ולא י"ד יום כל עבר
יום  שהוא האחרון יו"ט סוף עד ט"ו ליל מתחלת דהיינו
(מיד  לבדוק הוא חייב ימים ב' ובגולה ישראל בארץ אחד
הבדיקה  משפטי ככל תל"א) סי' עי' שנזכר שעה באותה

תל"ג. סימן שנתבארו

כבר  אם אפילו חמץ ביעור על לברך חייב הבדיקה וקודם
התורה  מן לבערו מצווה שאינו הפסח קודם חמצו כל ביטל
אחריו  ולחפש לבדוק הוא חייב סופרים מדברי מכלֿמקום

יבדוק  לא אם חכמים שחששו לגמרי העולם מן ולבערו
ויאכלנו  וישכח מאליו ימצאנו שמא לבערו אחריו ויחפש

מחפ  שהוא בשעה ישכח אבל לא ימצאנו אם אף אחריו ש
לבערו  כדי אלא אחריו מחזר אינו עצמו כל שהרי ויאכלנו

ויאכלנו: איסורו ישכח ואיך העולם מן

בין ‚ עצמו טוב ביום החמץ אחר ומחפש בודק וכשהוא
ביו"ט  אפילו האחרון טוב ביום בין הראשון ביו"ט
אלא  בו יגע לא בבדיקתו חמץ ומצא גליות של האחרון
ולא  העין מן מכוסה שיהיה כדי הערב עד כלי עליו יכפה
תמ"ו  בסי' שיתבאר כמו יבערנו ולערב ממנו לאכול יבוא
יבדוק  לא הפסח שבתוך בשבת (אבל זה דין פרטי כל עיי"ש
את  לטלטל אסור ובשבת הנר לאור אלא בדיקה שאין כלל

תמ"ד): סי' עי' הנר
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תצא  1ּכי ¦¥¥

iM"LiaiF` lr dnglOl `vz'וגֹו"(i ,`k EpzWxR): ¦¥¥©¦§¨¨©§¤ְ¨¨¨¥

xdFGA `zi` dPd2zrW ± `zFlv zrW" :`axw." ¦¥¦¨©©§©§¨§©§¨¨
aEzMX dn `id Ff dnglnE(fh ,fi gNWA)'dl dngln" : ¦§¨¨¦©¤¨§©©¦§¨¨©

wlnrAxFC xFCn,mFie mFi lkaE ,xFce xFC lkAW ," ©£¨¥¦¤§¨¨§¨¨
.mc`d WtpA Ff dngln zFidl Kixv̈¦¦§¦§¨¨§¤¤¨¨¨
"midl` dUr df zOErl df" iM3,dXEcwC Wtp : ¦¤§©¤¨¨¡Ÿ¦¤¤¦§¨

DCbpkE ,dXEcwC lkUe zFCn ,daWgnE xEAc dUrn©£¤¦©§¨¨¦§¥¤¦§¨§¤§¨
zipEIgd WtpzEIndAd'כּו"un`i mF`ln mF`lE" .zFclFY) ¤¤©¦¦©©£¦§¦§¤¡¨§

(bk ,dkdngln zrWE .dXEcwC Wtp xiAbdl mc`d Kixve ,§¨¦¨¨¨§©§¦¤¤¦§¨§©¦§¨¨
dlrnl xWFMd zrW `Ed f`W ,dNtYd zrW `id'4וכּו. ¦§©©§¦¨¤¨§©©¤§©§¨

xdfA `zi` dPde5Dil oiadi ,`iegl lihwC o`n" : §¦¥¦¨©Ÿ©©§¨¦§¦§¨¨£¦¥
zpigA ± ipFncTd Wgp `Ed "`ieg" :"`MlnC `YxA§©¨§©§¨¦§¨¨¨©©§¦§¦©
oiadi" ,dnglOd gSPW ± "`iegl lihwC o`n"E .wlnr£¨¥©§¨¦§¦§¨¤¦¥©©¦§¨¨¨£¦

."`MlnC `YxA" zpigA ± `lirNn "Dil¥¦§¥¨§¦©§©¨§©§¨

:zFpigA 'a DA Wi Ff dnglnA dPd iM ,oiprde§¨¦§¨¦¦¥§¦§¨¨¥¨§¦
lkU `idW zidl`dÎWtPd gM cSn `id zg`d̈©©¦¦©Ÿ©©¤¤¨¡Ÿ¦¤¦¥¤

zFCnE'כּוgSplE xABzdl dXEcwC gM dl Wie , ¦§¥¨Ÿ©¦§¨§¦§©¥§©¥©
`iegl lihwC o`n" Exn` df lre ± dnglOd'כּו." ©¦§¨¨§©¤¨§©§¨¦§¦§¨

xABzdl Dnvr cSn WtPd gkA oi`X dn `id 'ade§©¦©¤¥§Ÿ©©¤¤¦©©§¨§¦§©¥
zpigA `Ed ,"`lirNn Dil oiadi" Exn` df lre ±§©¤¨§¨£¦¥¦§¥¨§¦©

."wlnrA 'dl dngln"¦§¨¨©©£¨¥
:df oipr xE`iaE¥¦§¨¤

zqpk"E "oFIv zCEwp" `Ed "`MlnC `YxA" dPd¦¥§©¨§©§¨§©¦§¤¤
Îl`xUi zx`d DkFzl ztqF`e zqpFMW ± "l`xUi¦§¨¥¤¤¤§¤¤§¨¤¨©¦§¨¥

`Nirlc6. ¦§¥¨
zEllkA dNBzOd FzEIniptE aNdÎzCEwp zpigA `ide§¦§¦©§©©¥§¦¦©¦§©¤¦§¨
aEzMW FnkE .`AilCÎ`zErx zpigaA l`xUiÎzFnWp§¨¦§¨¥¦§¦©§¨§¦¨§¤¨

(hk ,c awr)lkA" :Laal± zFaal 'a WIW ,"aNd zFIpFvig ¥¤§¨§¨§¤¥§¨¦¦©¥
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.1.d"qwz lEl` b"i ,`vY zWxR zAWA miAxA xn`p)¤¡©¨©¦§©¨¨¨©¥¥¡

mixn`Od xtqA ± FxE`iaE xn`Odn irvn`d x"Enc` zXEcw cFaM zgPd©¨©§§©©§¨¤§¨¦¥©©£¨¥§¥¤©©£¨¦

df xn`On wlg .dqzz 'r mW ± sqFp xE`iA .Kli`e kzz cEOr a wlg d"qwz¥¤©¨¥¨¥¨¨¥¤¦©£¨¤

zFxrd .bp'a cEOr d KxM mixaC dxFYd xF`A ± zFtqFde zFxg` zFdBd mr¦©¨£¥§¨§©¨§¨¦§©©¤¨

lr cQEiOd irvn`d x"Enc` xn`n .bvzz cEOr `vY dxFYd xF`A ± zFtqFp¨§©¨¥¥©©£¨©§¨¤§¨¦©§¨©

.`tz cEOr mixaC irvn`d x"Enc` ixn`nA qRcp df xn`n©£¨¤¦§©§©£¨¥©§¨¤§¨¦§¨¦©

.506 cEOr hi wlg zFgiW ihETl d`x ± "x`FY dti" oiprA§¦§©§¥©§¥¦¥¦¥¤©

xtq ± k"yz "iAl xn` Ll" ligzOd xEACA Ex`Azp xn`Odn mipiprdn dOM©¨¥¨¦§¨¦¥©©£¨¦§¨£§¦©©§¦§¨©¦¦¥¤

.(Kli`e ctx cEOr b wlg hTEln mixn`Od©©£¨¦§¨¥¤©¨¥¨

.2(` ,bnx b wlg .a ,gx ` wlg xdf d`x)§¥Ÿ©¥¤¥¤

.3.("miwl`d" :mye .ci ,f zldw)Ÿ¤¤¨¡Ÿ¦

.4wEqR lr igie dWxtA oiIr)(g ,hn)"dY` dcEdi"xF` dxFY) ©¥§¨¨¨©§¦©¨§¨©¨¨

(a ,dnmd ,"dide" ,"rnW" ± rnWÎz`ixwC zFIWxR 'aW ,¤©§¦¦§¦©§©§©§¨¨¥
dpFnWE ;iel zpigA `Ed "aiSie zn`e" ;oFrnWe oaE`x zpigA§¦©§¥§¦§¤¡¤§©¦§¦©¥¦§¤

lEHiA ± "dY` dcEdi" zpigA `Ed dxUr'כּו. ¤§¥§¦©§¨©¨¦
,mixvnÎz`ivi zxMfde rnWÎz`ixw onf oklC ,xnFl Wie§¥©§¨¥§©§¦©§©§©§¨©§¦©¦§©¦
cbp ± "zFrW dWlW sFq cr" `Ed ,"aiSie zn`" oipr `EdW¤¦§¨¡¤§©¦©§Ÿ¨¨¤¤
cr" dxUrÎdpFnW zNtzE .iele oFrnW ,oaE`xc zFpigA 'b§¦¦§¥¦§§¥¦§¦©§¤¤§¥©

.(dcEdiC ziriaxd dpigA ± "zFrW rAx ©̀§©¨§¦¨¨§¦¦¦§¨

.5,hk bi oETY sFq xdf ipETY .dMlOd zA z` Fl mipzFp WgPd z` bxFdW in)¦¤¥¤©¨¨§¦¤©©©§¨¦¥Ÿ©¦

.(a

עׂשה 6. אׁשר את "זכֹור הּמתחיל ּבדּבּור ּתצּוה, ּבפרשת זה מענין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ(עּיין
עמלק" ל(b ,ct xF` dxFY)oiIre מׁשּפטים,. ּפרׁשת ריׁש ב', חלק ּבזהר ְֲֵָ¨§©¥ְִִֵֵֶַַַָָָֹ

ב'). צ"ד,
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aNd zEIniptE7: §¦¦©¥
aNdÎzFIpFvig.dgwEl dPOOW ,zrCd on dHnl `id ¦¦©¥¦§©¨¦©©©¤¦¤¨§¨

,DzlMUde DzbVd gkA WtPd zExABzd `ide§¦¦§©§©¤¤§Ÿ©©¨¨¨§©§¨¨¨
Fl oi`W dHnln aUr Ll oi`"W zppFAznE zlMUOW¤©§¤¤¦§¤¤¤¥§¥¤¦§©¨¤¥

lGn'8"כּו"xnFbe DFaB lrn DFab"e ,9.zFlrOd mEx cr ©¨§¨©¥©¨©§¥©©©£
`Ed zEIgd zEEdzde zElWlYWdd lM ziW`xe xFwnE§§¥¦¨©¦§©§§§¦§©©©

"m`av lM eiR gExaE" ±(e ,bl miNdY)z` dIgn dY`e" , §©¦¨§¨¨§¦¦§©¨§©¤¤
"mNEM(e ,h dingp). ¨§¤§¨

aizkE(eh ,l miaSp)miIgd z` mFId Liptl iYzp d`x" : §¦¦¨¦§¥¨©¦§¨¤©¤©©¦
zeOdWוגֹו' .miIge zen zpigA FA Wi `xap xaC lkAW ± " ְ¤§¨¨¨¦§¨¥§¦©¨¤§©¦¤©¨¤

zEIpgExd Epiid miIgde ,FzEixnEge xaCd zEInWB `Ed©§¦©¨¨§§¦§©©¦©§¨¨¦
[..] 'd z` dad`l [..] miIgA YxgaE" df ici lrW .FAW¤¤©§¥¤¨©§¨©©¦§©£¨¤

LiIg `Ed iM'וגֹו"(kÎhi ,mW)ÎKExA miIgdÎiIg `EdW . ¦©¤ְ¨¤©¥©©¦¨
.zen zpigA FCbp lMde ,`lFkC DziW`xe `xFwnE ,`Ed§¨§¥¦¨§¨§©Ÿ¤§§¦©¨¤
zFUrl mciA zFItiR axge ,mpFxbA l` zFnnFx" Edfe§¤§¥¦§¨§¤¤¦¦§¨¨©£

miFBA]וגֹו' dnwp]":(fÎe ,hnw miNdY) ְ§¨¨©¦§¦¦

:xnFl dvFxe§¤©
"miFB`l" xW` zFaWgnE mixEAice miUrOd md " ¦¥©©£¦§¦¦©§¨£¤Ÿ

"de .wlnr zpigAn mikWnp mde ,"dOd 'dldnwP," ©¥¨§¥¦§¨¦¦§¦©£¨¥§©§¨¨
" ici lr `Ed ,ozxiaWE olEHiA `idWzFItiR axge" ¤¦¦¨§¦¨¨©§¥§¤¤¦¦

" zpigAnWl` zFnnFx`EdW mc`d opFAzOWM EpiidC ," ¤¦§¦©§¥§©§§¤¦§¥¨¨¨¤
.`EdÎKExA miIgdÎiIge zElWlYWdd WxWe xFwn§§Ÿ¤©¦§©§§§©¥©©¦¨

aEzMW Edfe(ak ,gn uTn)mEBxze ,"iYWwaE iAxgA" : §¤¤¨¦¥§©§¦§©§¦§©§
DAW ,dNtYd ici lrW :"izEra[a]E izFlvA" :qFlwpE`§§¦§¦§¨¦¤©§¥©§¦¨¤¨

"mFwn lW eigaW xECiq"e FzEnnFx xMfp10dGn dUrp , ¦§©§§¦§¨¨¤¨©£¤¦¤
.FWtpAW rxd lHal zWwe axg zpigA§¦©¤¤§¤¤§©¥¨©¤§©§

KxAzi FzEkln zpigAn `id Ff zEppFAzd dPde§¦¥¦§§¦¦§¦©©§¦§¨¥
"minlFr lM zEkln LzEkln" iM ,'oinlr lM `Nnn'd©§©¥¨¨§¦¦©§§©§¨¨¦

(bi ,dnw miNdY)mik`lnE zFnWPd zbVd Elr mWe ,aizM11 §¦¦§¦§¨¨©¨©©§¨©§¨¦
micnFr mNEM eizxWn xW`e" mikilnnEכּו'± miWiCwnE ©£¤§¨§¨¨§¦©§¦¦©§¦¦

z`mW'12"כּו`N` Fpi`W ,FzEkln zCnE zpigA EpiidC . ¤¥§©§§¦©¦©©§¤¥¤¨

KxAzi FCal `Ed iM" ,"mW" zpigAWFcwe mFxn," §¦©¥¦§©¦§¨¥¨§¨
lCaEnE `VpznE mnFxOW'וכּוzEwiaC `Ed "mW"e . ¤§¨¦§©¥§¨§¥§¥

,miIgÎmidl`A DWxWA zppFAznE ,zlMUOdÎWtPd©¤¤©©§¤¤¦§¤¤§¨§¨¤¡Ÿ¦©¦
KExA" :xn`nkE .KxAzi FzEkln zpigAmWcFak §¦©©§¦§¨¥§©£¨¨¥§

Yad`e" ± "cre mlFrl FzEkln'כּו.": ©§§¨¨¤§¨©§¨

K` .azpigAaNdÎzEInipR`AilCÎ`zErx `id ©§¦©§¦¦©¥¦§¨§¦¨
"al zFnElrz"e13(ak ,cn miNdY)on dlrn dlrnl xW` , §©£¥§¦¦£¤§©§¨©§¨¦

WtPd zbVd gkA lMUEnE bVEOd zrce mrHd©©©§©©©¨§¨§Ÿ©©¨©©¤¤
dNBzOd ,WtPAW zEdl` zpigA `ide .DzlMUde§©§¨¨¨§¦§¦©¡Ÿ¤©¤¤©¦§©¨
dia` wig l` DWtp KRYWdl ,DAW dcigi zpigaA14 ¦§¦©§¦¨¤¨§¦§©¥©§¨¥¥¨¦¨

lEHiA zpigaA WOn'כּוaaFq' zpigAn `id Ff dx`de ± ©¨¦§¦©¦§¤¨¨¦¦§¦©¥
.'oinlr lM̈¨§¦

sFqÎoi` xF`e zEIg Epiid 'oinlr lM `Nnn' dPd iM¦¦¥§©¥¨¨§¦©§©§¥
,zFbixcOd zElWlYWdA lWlYWnE cxFIW `EdÎKExÄ¤¥¦§©§¥§¦§©§§©©§¥

dx`dcÎdx`de dx`d ,dlirl dlirn'כּו. ¥¦¨§¦¨¤¨¨§¤¨¨§¤¨¨
FnM ,KxAzi FCal `EdW Epiid 'oinlr lM aaFq'e§¥¨¨§¦©§¤§©¦§¨¥§

mlFrd `xaPW mcFw'כּו`le ,llM 'oinlr' xcbA Fpi`e , ¤¤¦§¨¨¨§¥§¤¤¨§¦§¨§Ÿ
.llM zElWlYWd zpigA KxAzi eiptl KiIW©¨§¨¨¦§¨¥§¦©¦§©§§§¨

aEzMW FnkE(ck ,bk dinxi)ip` ux`d z`e minXd z`" : §¤¨¦§§¨¤©¨©¦§¤¨¨¤£¦
xn`nkE .deW ux`e minXW ,"`ln15minXA WFcTde" : ¨¥¤¨©¦¨¨¤¨¤§©£©§©¨©¨©¦

lr" FnM "lrOn minXA" lCaEnE WFcw `EdW ± "ux`aE¨¨¤¤¨§¨©¨©¦¦©©§©
"zgYn ux`d(hl ,c oPgz`e)zEInWB FnM ± zEIpgExd mBW , ¨¨¤¦¨©¨¤§©©¤©¨¨¦§©§¦

mixnF` mik`lOd okle .KxAzi eiptl aWgi16dI`" : ¥¨¥§¨¨¦§¨¥§¨¥©©§¨¦§¦©¥
mixnF`e ?"FcFaM mFwn17!"FcFaM ux`d lk `ln" : §§§§¦§Ÿ¨¨¨¤§

minXd `av lM"e "miakFM" dPde'וגֹוwlg xW`'18"כּו §¦¥¨¦§Ÿ§¨©¨©¦ְ£¤¨©
mde .mixU 'rn milAwOW zFlGOd md "miakFM" ±¨¦¥©©¨¤§©§¦¥¨¦§¥
cr "DFab lrn DFab"e ,miPtF`d ixnXn zEIg milAwn§©§¦©¦§¨¥¨©¦§¨©¥©¨©©
xcqe KxcA `EdW ,KxAzi "eiR gEx"n milAwOW¤§©§¦¥©¦¦§¨¥¤§¤¤§¥¤

.dbixcnl dbixcOn zElWlYWd¦§©§§¦©§¥¨§©§¥¨
l''fx Exn` dPde19l`xUil lGn oi`" aizkckE:כּו': ." §¦¥¨§©©¥©¨§¦§¨¥§¦§¦
"FOr d"ied wlg iM"(h ,al Epif`d)il EidY mY`e" ,20"וגֹו', ¦¥¤£¨¨©©£¦§©¤¦§¦ְ
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מנה"7. "מי הּמתחיל ּבדּבּור מּזה: b)(עּיין ,fq wlA lirl). ּובדּבּור ְְִִִִֵֶַַַָָ§¥¨¨ְִ
נּצבים" "אּתם a)הּמתחיל ,cn oOwl). הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה ועּיין ְִִִֶַַַָ§©¨ְְְְִִִֵֵֶַַַַָ

כּו'" הּמה Kli`e)"ׁשּׁשים b cEOr sFq ,hl mixiXd xiW oOwl)aEzMW dn , ִִֵָ§©¨¦©¦¦©¨¥¨©¤¨
mW.("חסידים ה"מּׁשנת ּבׁשם ¨ְְֲִִִֵַַ

.8.(zFnFwn dOkaE ,` ,`px ` wlg xdf .e ,i dAx ziW`xA)§¥¦©¨Ÿ©¥¤§©¨§

.9.(f ,d zldw ."xnFW")¥Ÿ¤¤

.10.(a cEOr sFq ,f dxf dcFar d`x)§¥£¨¨¨©

וׂשמחי"11. "רּני הּמתחיל ּבדּבּור זה, מענין Kli`e)(עּיין ` ,fl xF` dxFY), ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָ¨¨¥¨

" ירּננּוּבפירּוׁש וצדקת"(f ,dnw miNdY).( ְְְְְִֵֵַָ§¦¦

.12("xe` xvFi" zMxA). ¦§©¥

(עּיין  .13" ּבפירּוׁש ּכדכד", "וׂשמּתי הּמתחיל דּבּור סֹוף :ּגבּול וכל ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָֹ
חפץ  ai)"לאבני ,cp dirWi)"ikp` d`x" ligzOd xEAcaE ּבפירּוׁש. , ְְֵֵֶַ§©§¨§¦©©§¦§¥¨Ÿ¦ְֵ

" איתן וענין c)"נחל ,`k mihtFW)."ׁשּלח הּׁשמיני "ּבּיֹום ּפסּוק ועל . ְְִֵַַָָ§¦ְְִִִַַַַָ
ּגּבי הּזאת", הּמצוה "ּכי הּמתחיל ּתׁשּוב־ה ּובדּבּור – ּבמיּלּוי ּתׁשּובה ,' ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָֹ

.כּו')יּו''ד 

.14.(ai ,a dki` ."mzO` wig l` mWtp KRYWdA")§¦§©¥©§¨¤¥¦Ÿ¨¥¨

.15("gAYWi" zMxA). ¦§©¦§©©

.16.("xzM" zXEcw gqFp)©§©¤¤

.17.(b ,e dirWi)§©§¨

.18z`e gxId z`e WnXd z` zi`xe ,dninXd Lipir `VY otE" :hi ,c oPgz`e)¨¤§©©¤¦¨¥¤©¨©§¨§¨¦¨¤©¤¤§¤©¨¥©§¤

lM zgY miOrd lkl mz` Liwl` 'd wlg xW` . . minXd `av lM ,miakFMd©¨¦Ÿ§¨©¨©¦£¤¨©¡Ÿ¤Ÿ¨§Ÿ¨©¦©©¨

.("minXd©¨¨¦

.19.(` ,al mixcp .` cEOr sFq ,epw zAW)©¨©§¨¦

.20.(e ,hi Fxzi ."WFcw iFbe mipdM zklnn")©§¤¤Ÿ£¦§¨¦§
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c"agרלד i`iyp epizeax zxezn

xcbA Fpi`W ,lCaEnE "WFcw" zpigAn milAwn mdW¤¥§©§¦¦§¦©¨§¨¤¥§¤¤
WxW `Ed mWe .'oinlr lM aaFq' zpigA ± zElWlYWdd©¦§©§§§¦©¥¨¨§¦§¨Ÿ¤
dlrnl ± 'dl dad`d zFidl ,aNdÎzEInipR zCEwp§©§¦¦©¥¦§¨©£¨©§©§¨
FnkE .`AilCÎ`zErx zpigaA ,zrce mrh zpigAn¦§¦©©©§©©¦§¦©§¨§¦¨§

aEzMW(ekÎdk ,br miNdY)iYvtg `l LOre !?minXa il in" : ¤¨§¦¦¦¦©¨¨¦§¦§Ÿ¨©§¦
x`W dlM .ux`aiwlge iaal xEv ,iaalE i'21"כּו. ¨¨¤¨¨§¥¦§¨¦§¨¦§¤§¦

WEalA" dQEknE zxYEqn `id ,WtPA Ff dad` dPde§¦¥©£¨©¤¤¦§¤¤§¨¦§
"wU22oiprkE .zindAdÎWtpe sEBd KFzA zElB zpigaA , ¨¦§¦©¨§©§¤¤©©£¦§¦§¨

l''fx xn`n23mFc`l Elb"dpikW"dpikW"C ,"mdOr ©£¨©©¨¤¡§¦¨¦¨¤¦§¦¨
WtPAW zEdl` uFSip `id24zElB zpigaA `EdW , ¦¦¡Ÿ¤©¤¤¤¦§¦©¨

ÎzEInipR z` zWAlnE ztTOW dqpxRd zb`C ,cEArWe§¦§©£©©©§¨¨¤©¤¤©§¤¤¤§¦¦
"Fngl `iai FWtpA" iM ,WtPde aNd25FAl cExhe , ©¥§©¤¤¦§©§¨¦©§§¨¦

zFaWgn zFAx"A'26"כּו. §©©£¨

zExABzdA ± "`iegl lihwC o`n" :xn`p df lre§©¤¤¡©©§¨¦§¦§¨§¦§©§
gkA DciA dxEqOd dnglOA ,aNdÎzEIpFvigA WtPd©¤¤§¦¦©¥©¦§¨¨©§¨§¨¨§Ÿ©
,"`MlnC `YxA `lirNn Dil oiadi" ,DzbVde DlkU¦§¨§©¨¨¨¨£¦¥¦§¥¨§©¨§©§¨
`ide .WtPA aNd zEInipR zCEwp iENiB zpigA `id¦§¦©¦§©§¦¦©¥©¤¤§¦
l` mlrddn D`ivFdl ± "wlnrA 'dl dngln"¦§¨¨©©£¨¥§¦¨¥©¤§¥¤

iENiBd27. ©¦

" EdfednglOl `vz iMdf"A WtPd zngln EpiidC ," §¤¦¥¥©¦§¨¨§©§¦§¤¤©¤¤§¤
" didY if` ,"df zOErllrLiaiF`iENiB zpigA `id ± " §©¤£©¦§¤©§¤¦§¦©¦

± 'oinlr lM aaFq' zpigAn `EdW ,aNdÎzCEwpdlrnl §©©¥¤¦§¦©¥¨¨§¦§©§¨
FnkE ,mW dfig`e dhilW dHnlW aiF`l oi`W ,LiaiF`n¥§¤¤¥¨¥¤§©¨§¦¨©£¦¨¨§

wlg xW`" aEzMW'וגֹו" if`e ."FiaW ziaWe± "KRdzPX ¤¨£¤¨©ְ©£©§¨¦¨¦§¤¦§©¥
mi`FSd micbAd zxqdA aFhl rxd28'29כּוEpiide . ¨©§©£¨©©§¨¦©¦§©§

zpigaA 'oinlr lM aaFq'd 'd xF` zFlbp zFlBdA§¦¨¦§©¥¨¨§¦¦§¦©
.`weC LiaiF`n dlrnl `EdW ,aNdÎzCEwp zEInipR: §¦¦§©©¥¤§©§¨¥§¤©§¨

dPde .bWtPd gkA dnglOd gESip ici lrW df iENiB §¦¥¦¤¤©§¥¦©©¦§¨¨§Ÿ©©¤¤
KFtdl ± WtPA aNd zCEwp zx`d iENiB `Ed ,dHnlW¤§©¨¦¤¨©§©©¥©¤¤©£
,"df zOErl df"AW dUrnE xEAiC ,daWgn iWEal§¥©§¨¨¦©£¤¤§¤§©¤
WtPd xEGitA mixGEtOd zidl`d WtPd zFgM uAwlE§©¥Ÿ©¤¤¨¡Ÿ¦©§¨¦§¦©¤¤
md calA dizFx`de dizFgMW ,mdd miWEalA©§¦¨¥¤Ÿ¤¨§¤¨¤¦§©¥

.ElNd miWEalA mihXRzOW¤¦§©§¦¦§¦©¨
xn`p df lre(c ,l miaSp)dvwA LgCp didi m`" : §©¤¤¡©¦¨¦¦¦§¤¦©£¦§¥

LvAwi mXn minXd'כּוzFgMd zx`d md "migCPd"W :" ©¨¨¦¦¨§©¤§¤©¦¨¦¥¤¨©©Ÿ
ÎWtpe sEBA WAlzdlE hXRzdl dnWPd on zFhWRzOd©¦§©§¦©§¨¨§¦§©¥§¦§©¥©§¤¤

"zFaWgn zFAx"A ± zindAd30zFlAlanE zFcxFHd ©©£¦§©©£¨©§§©§§
oiprn rcFPke .mdixg` KWOdl mc`d z` zFliRnE©¦¤¨¨¨§¦¨¥©£¥¤§©¨¥¦§¨
z` miWiAlOd miWEaNdn mdW ,rlTdÎske zFnFlgd©£§©©¤©¤¥¥©§¦©©§¦¦¤
dxEWwE dxEq` `idW cr Dlbx cre DW`xn WtPd©¤¤¥Ÿ¨§©©§¨©¤¦£¨§¨
aNdÎzCEwp iENiB zx`d ici lr `Ed uEATde .mdä¤§©¦©§¥¤¨©¦§©©¥
lr "`lirNn dil oiadi"c 'oinlr lM aaFq' zpigAnW¤¦§¦©¥¨¨§¦§¨£¦¥¦§¥¨©

.l''PM "`iegl lhwC" ici§¥§¨©§¦§¨©©
KRdl ,WOn aNdÎzCEwp zEnvr iENiB zFidl K ©̀¦§¦©§§©©¥©¨§©¥

xn`p df lr ,aFhl rxn zFCOd zEInvr(`i ,`k EpzWxR): ©§¦©¦¥©§©¤¤¡©¨¨¨¥

x`FY zti zW` diaXA zi`xe"'31"וגֹו. §¨¦¨©¦§¨¥¤§©©ְ

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

עצרת"21. הּׁשמיני "ּבּיֹום הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר: מה ּובדּבּור .(ועּיין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָ
כּו'" תדעי לא "אם a)הּמתחיל ,bk xF` dxFY)(. ְְִִִֵַַֹ¨

.22.(a ,c xYq`)¤§¥

.23.(` ,hk dNibn d`xE .cl ,dl irqn ixtq)¦§¥©§¥§¥§¦¨

ג').24. ּפרק מ"א, ׁשער חיים", ּב"עץ ְִֵֵֶֶַַַַ(עּיין

.25.(h ,d dki` iR lr .mi`xFp minil "LnWM iM" hEIR)¦¦§¦§§¨¦¨¦©¦¥¨

.26.(`k ,hi ilWn)¦§¥

.27)ExRqY" wEqR lr ± `peeB i`dM x`AzPX dn oiIre§©¥©¤¦§¨¥§©©§¨©¨¦§§
gYt` ip`e hgn lW dcEgM il igzR" oipraE ;"mFi miXng£¦¦§¦§¨¦§¦¦§¨¤©©©£¦¤§©

lW FgztM Kl.("dpWi ip`" wEqR lr xE`iAA ± "mlE` ¨§¦§¤¨©¥©¨£¦§¥¨
.28`ipY d`x ."LpFr Lilrn iYxard . . "mi`Sd micbAd" Exiqd" :c ,b dixkf)§©§¨¨¦©§¨¦©Ÿ¦¤¡©§¦¥¨¤£¤§¥©§¨

.(cFre .b ,dr qgpR lirl .i .h wxR¤¤§¥¦§¨§

ּבינֹונים",29. ׁשל ּב"ספר הּובא הּזהר, ּבׁשם חיים" ּב"עץ ׁשּכתּוב ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ(ּוכמֹו
ט'). ּפרק ֶֶסֹוף

.30.(`k ,hi ilWn)¦§¥

תדעי"31. לא "אם הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה bk,(ועּיין xF` dxFY) ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָֹ¨

(a" ּבענין ּתאר , יפת היתה fi)"ורחל ,hk `vIe). ְְְְְִֵַַָָָָֹ©¥¥

iENiB" oipr WxW Edn zvw oiadl dPdezEnvr"aNdÎzCEwp §¦¥§¨¦§¨©Ÿ¤¦§¨¦©§§©©¥
iENib"e ,WOnzx`d'Ek "aNd zCEwpoaEn Fpi` dxF`klC , ©¨§¦¤¨©§©©¥§¦§¨¥¨

`id aNd zCEwp zx`dd mBW xg`n ,Wxtdd KM lM̈¨©¤§¥¥©©¤©©¤¨©§©©¥¦
zFUrl olpn ,oM m`e .l''PM 'oinlr lM aaFq' zpigAn¦§¦©¥¨¨§¦©©§¦¥§¨©©£

dx`dl zEInvr oiA mc`AW aNd zCEwpA KM lM zFbxcn©§¥¨¨¦§©©¥¤¨¨¨¥©§¦§¤¨¨
?כּו'

:oiprd K ©̀¨¦§¨

v sc) mihRWn zWxR Wix f''nxd azMW FnM('ב עּמּוד ,"ד §¤¨©¨©©¥¨¨©¦§¨¦©ַ
:zFnWpA zFpigA 'b WIW ,"milEBlB"d xtq mWA.'``id ± §¥¥¤©¦§¦¤¥§¦©§¨¦

.r''iA zpigAn o''xp.'aziniptAW zEliv` zpigAn o''xp ± ©©¦§¦©¦©©©¦§¦©£¦¤¦§¦¦
.r''iA'b.FnvrA zEliv` cFQn ± . ¦©¦£¦§©§

zrCd on KWnpe gwlp `EdW ,aNd zipFvig dPde§¦¥¦¦©¥¤¦§©§¦§©¦©©©
iM ,onvr r''iaC p''xp EpiidC ,'`d dpigA Edf ± zEppFAzdde§©¦§§¤§¦¨¨§©§©©§¦©©§¨¦

"`iiqxEkA `pPwn" dpiA(e oETY xdf ipETY)d`ixAd mlFr `EdW ¦¨§©§¨§§©¨¦¥Ÿ©¦¤¨©§¦¨
mrHd on dlrn dlrnl xW` aNdÎzCEwp zEInvre .'Ek§©§¦§©©¥£¤§©§¨©§¨¦©©©
iM ,Fnvr zEliv` `EdW ,'bd dpigA Edf ± bVEOd zrce§©©©¨¤§¦¨©¤£¦©§¦

dnkg zpigA `Ed llkA zEliv`(mW xdf ipETY d`x)ÎoigFnE . £¦¦§¨§¦©¨§¨§¥¦¥Ÿ©¨¦
" oipr Edfe ,'Ek zrce dpiAdn dlrnNX dn `Ed `A`CraFx §©¨©¤§©§¨¥©¦¨§©©§¤¦§¨©

"l`xUi(i ,bk wlA)d dpigAd ±,ziriax.zEliv` zpigA `id ¦§¨¥¨¨©§¦¨¨§¦¦¦§¦©£¦
aNdÎzCEwpA zFbxcn zFUrl cFqId ok FnM oaEi dYrnE¥©¨¨§¥©§©£©§¥¦§©©¥

" oiA ,mc`AWzEInvriENiB zpigA EdGW ,WOn "aNd zCEwp ¤¨¨¨¥©§¦§©©¥©¨¤¤§¦©¦
" oiaE ;oFilrd Fnvr zEliv`CÎzEklOn dkWndezx`d §©§¨¨¦©§©£¦©§¨¤§¥¤¨©

,diIUrdÎziniptAW zEliv` zpigAn `EdW ,"aNdÎzCEwp§©©¥¤¦§¦©£¦¤¦§¦¦¨£¦¨
mdW ± d`ixaE dxiviÎziniptAW zEliv` F`dx`d £¦¤¦§¦¦§¦¨§¦¨¤¥¤¨¨

oFilrdÎzEliv`noM lre ."aNdÎzCEwp zx`d" `xwp okle , ¥£¦¨¤§§¨¥¦§¨¤¨©§©©¥§©¥
B zNErR,xEAC ,daWgn iWEal KRdl `Ed Ff dx`d iENi §©¦¤¨¨§©¥§¥©§¨¨¦
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:oiprd xE`iaE¥¨¦§¨

aEzMX dn oipr `Ed "x`FY" WExiR dPd(ek ,` ziW`xA): ¦¥¥©¦§¨©¤¨§¥¦

mc` dUrp"EpnlvA'וגֹוaizM dPde ."(fk ,mW)`xaIe" : ©£¤¨¨§©§¥ְ§¦¥§¦¨©¦§¨
mc`d z` miwl`FnlvA,mlvAmiwl`'כּוminrR 'a ," ¡Ÿ¦¤¨¨¨§©§§¤¤¡Ÿ¦§¨¦

:dnWPA WIW zFpigA 'a cbpM ± mlvA§¤¤§¤¤§¦¤¥©§¨¨
d'`dcxi xW` `Ede ,sEBA zWAlznE zhXRzOd ± ¨©¦§©¤¤¦§©¤¤©§£¤¨§¨

aEzMW FnkE ,dlirl dlirn zElWlYWdd xcqe KxcA§¤¤§¥¤©¦§©§§¥¦¨§¦¨§¤¨
(f ,bn dirWi)."eiziUr s` ,eiYxvi ,eiz`xA icFakle" : §©§¨§¦§¦§¨¦§©§¦©£¦¦

d dpigaE'adlrnl zcnFrW dnWPd zpigA `id ± §¦¨¦§¦©©§¨¨¤¤¤§©§¨
sEBd KFY zWAlznE zhXRzn Dpi`e ,siTn zpigaA¦§¦©©¦§¥¨¦§©¤¤¦§©¤¤©

l''fx oFWlA "lGn" mWA `xwpe .llM(` ,b dlibn)lr s`C" : §¨§¦§¨§¥©¨¦§©©§©©
± ifg `l Edi`C aBdilGnoFWl ± lGn iM ."ifglirtn, ©§¦Ÿ¨¦©¨¥¨¦¦©¨§©§¦

dnWPd zpigal drRWde dx`dd KiWnnE lifOW¤©¦©§¦©¤¨¨§©§¨¨¦§¦©©§¨¨
.sEBd KFzAW¤§©

:dPde§¦¥
,"x`FY zti" mWA z`xwp siTn zpigaAW dnWPd©§¨¨¤¦§¦©©¦¦§¥§¥§©©

de dxEaBde dNcBd 'd Ll" zpigAn DWxXWzx`tY" ¤¨§¨¦§¦©§©§ª¨§©§¨§©¦§¤¤
(`i ,hk '` minId ixaC)LPd" ± itFi oipr `Ed "zx`tY"dW ,dti ¦§¥©¨¦¤©¦§¤¤¦§¨¦¦§¨¤

icFc'וגֹו"(fh ,` mixiXd xiW); ¦ְ¦©¦¦

" `xwp sEBd KFzAW dnWPd zpigaEzW`,"x`YÎzti §¦©©§¨¨¤§©¦§¨¥¤§©Ÿ©
"x`FY zti"n lAwOW32. ¤§©¥¦§©©

,DzEdnE DzEnvr zpigaA diaXd on D`ivFdl ickE§¥§¦¨¦©¦§¨¦§¦©©§¨¨¨
xralE ,FCal 'dl dpiidYW onvr zFCOde lkVd EpiidC§©§©¥¤§©¦©§¨¤¦§¤¨©§©§©¥
lW zFCOd zEkRdzdA Epiide ,lke lMn FAxTn rxd̈©¦¦§¦Ÿ¨Ÿ§©§§¦§©§©¦¤

dXEcwA llMdlE WOn aFhl rxd33KiWndl Kixv , ¨©§©¨§¦¨¥¦§¨¨¦§©§¦
on dlrnNW dnWPd `Ed ,lGn zpigAn zEdl` iENiB¦¡Ÿ¦§¦©©¨©§¨¨¤§©§¨¦

.sEBd©
mFlXdÎeilr KlOd ceC xn` df lre(g ,fk miNdY): §©¤¨©¨¦©¤¤¨¨©¨§¦¦

EWTA"iptzEInipR zEInvr Epiid ,iNW zEinipR :WExiR ," ©§¨¨¥§¦¦¤¦©§©§¦§¦¦
,mlrde xYqdA `EdW ,`AilCÎ`zErxE aNdÎzCEwp§©©¥§¨§¦¨¤§¤§¥§¤§¥

KixveDWTall` mlrddn D`ivFdlE ,dixg` URglE §¨¦§©§¨§©¥©£¤¨§¦¨¥©¤§¥¤
.iENiBd) xn`PW oiprkE)(erw ,hiw miNdY,caF` dUM izirY" : ©¦§¦§¨¤¤¡©§¦¦¨¦¦§¤¥

.("LCar WTA©¥©§¤
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miig zxez

בטול ‰Â‰(כה) מיני ג' שיש זה מכל מובן עכ"פ
גוון  בו שאין הנ"ל הפשוט בטול (לבד

מיני ג' והן כנ"ל כלל) שבג"ע בעמוד הנראין גוונין
והוא  גמור בגלוי לבד האהבה מצד שבא בטול הא'
בחי' על שמורה בעמוד שנגלה הלובן וגוון מראה
מצד  שבא הבטול בחי' הב' והבטול כידוע החסד
שנגלה  דאדום וגוון מראה והוא בגלוי לבד היראה
שלפעמים  והיינו הגבו' בחי' על שמורה זה בעמוד
העליון  לג"ע מגעה"ת זה בעמוד הנשמות עולים
נגלה  אז האהבה שבבחי' הבטול בבחי' בו ומתבטלים
היראה  בבטול עולים הנשמו' וכאשר לבן מראה רק בו
מה  השינויים ואלה כו'. האדום מראה בו נגלה אז
ולפעמים  וקרוב אהבה בבחי' בבטול עולים שלפעמים

דנשמות  ההשגות אופן לפי תלוי זה ביראה בבטול
לפעמים  הנוטה הדעת בחי' ע"י שלהם בחו"ב
וד"ל. כנ"ל היראה להתפעלות או האהבה להתפעלות
הנ"ל  אוי"ר מיני לב' הכולל בטול הוא הג' והמדרגה
גוונין  מיני לב' שכולל הירוק וגוון מראה והוא יחד
הכלול  הבטול בחי' שהוא דהיינו ואדום דלבן
הבטול  בחי' שלפעמים אלא יחד שניהם מאמצעות
לבן  מראה שהוא החסד בחי' והוא בגלוי נגלה דאהבה
בהעלם  בו יש הגבו' בחי' שזהו שביראה הבטול ובחי'
ופחד  מיראה בהעלם בו שיש בגילוי דאברהם כאהבה
ותוכו  בגילוי באהבה המלך פני רואי וכשמחת דיצחק
שם  גילה במקום שא' שזהו כנ"ל ופחד יראה רצוף
כו' ייראוך הלבבות וכל וכמו בפנים רעדה תהא
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בגלוי  בו נגלה דיראה הבטול שבחי' בהיפוך ולפעמים
בגלוי  שהגבו' בהעלם דאהב' ובטול יצחק כפחד
והלובן  בגלוי האדום מראה והוא בהעלם והחסד
מיוחד  מראה שהוא הירוק מראה ענין וכ"ה כו' בהעלם
לפעמים  רק לאדום ולא ללבן לא דומה ואינו בפ"ע
מראה  כמו בגלוי האדמומית למראה מראהו נוטה
יותר  האדמומית למראה שנוטים ביצה חלמון או הזהב
ירוק  (שזהו נדה בהל' ופוסקי' בש"ע ומבואר כידוע
שכלול  לפי בלוי"א ולא גע"ל מראה שהוא ככרתי
דומה  וים לים שדומה התכלת כמראה יחד ומים מאש
ממוזג  ואמנם הגבו'. בחי' שזהו כו') ירוק שהוא לרקיע
מראה  ולפעמים כו' בהעלם הלובן ממראה גם הוא
שא' כענין דחסד הלובן לבחי' יותר נוטה הירוק
אמרו  והרי כו' היתה ירקרוקית אסתר א) יג, (מגילה
וירק  ע"פ מ"ש וכן כו' עליה משוך היה חסד של דחוט
וע"כ  לאדמומית נוטה והזהב בזהב שהוריקן חניכיו את
ולפעמים  יותר לאדמומית נוטה שלפעמים זהו ירוק נק'
וכמ"ש  היתה ירקרוקית כאסתר דלובן לחסד נוטה
מבחי' כלול הזהב שגם ונחשת וכסף זהב בענין בזהר
בהעלם  והגבו' בגילוי שבו החסד ולפעמים החסדי'
שנוטה  הנחשת מראה בחי' עיקר וזהו להיפוך ולפעמים
לפרקים  בחלוף וכסף מזהב שכלול וללובן לאדמומי'
שנעשה  הג' מראה וזהו וד"ל. כנ"ל הירוק כמראה
אלא  בפ"ע מיוחד גוון שהוא הירוק שהוא בעמוד
לפעמים  כך כנ"ל אופנים בב' ואודם מלובן שכלול
בהעלם  דאהבה ובטול דיראה בבטול הוא בגילוי
בו  דיראה והבטול דאהבה בבטול הוא בגילוי ולפעמים
ד' שהן ב' ה"ז וא"כ אופנים ב' שהן שאע"פ בהעלם
אופנים  וב' פשוטים דאוי"ר מדרגו' ב' דהיינו
בהעלם  וא' בגילוי מהם שאחד יחד זע"ז בהתכללותם
ההתכללות  מאופני א' רק בא לא בגילוי הרי מ"מ
הירוק  מראה וזהו יראה. או אהבה או דאוי"ר
שירקרוקית  כאסתר החסד בבחי' שלו גילוי שלפעמים
בבחי' שלו גילוי ולפעמים וחסד חן נושאת והית' היתה
אין  עכ"פ בגילוי וא"כ לאדמומית שנוטה כזהב הגבור'
הגם  וירוק וסומק חיור שהן לבד מראות ג' רק כאן
מב' מתגלה אין אבל דחו"ג הגלוי אופני ב' יש שבירוק
גוונין  ד' נק' לא ע"כ זה  או זה או רק יחד האופנים
דלבן  גוונין ב' בו שיש הקשת כמראה וזהו בגילוי
הרכבה  בלתי פשוטים כאוי"ר שהוא בגילוי ואדום

הירוק  מראה הג' וגוון כלל מהפוכו א' כל והתכללות
הוא  אבל כנ"ל כך ולפעמים כך לפעמים בשנוי שבא
דאוי"ר  מהתכללות א' באופן מיוחד גוון בגילוי רק
דזהב  גוונין מב' שכלול הנחשת מראה כמו וכן כנ"ל.
ההתכללות  אופני בב' לגילוי מהעלם בחילוף וכסף
כנ"ל  כך ולפעמים כך לפעמים חו"ג שנק' דאוי"ר
ובלוי"א  גע"ל בירוק הכלולים מראות ג' (ויש וד"ל.
ומראה  האודם מן ללבן יותר נוטה גע"ל מראה וגרי"ן
דהאי  ורקיע התכלת כמראה לאודם יותר נוטה בלוי"א
ואדום  מלבן בהעלם כלול וגרי"ן כו' הוא אדום שחור
במראה  יש וכך לאודם ולא ללובן לא נוטה ואינו
ללבן. יותר שנוטה מע"ס) (שנק' קלל נחשת הנחשת
לאדום  יותר שנוטה קופער) (שנק' אדום ונחשת
אדום  ולא לבן לא שאינו אלה מב' ממוצעות ומראות
מאש  שכלול הרוח יסוד כמו הוא לזה ודוגמא כו') כלל
כלולים  שהן כמו ומים דאש הרכבות בו שיש יחד ומים
דאברהם  (כאהבה במים כלול שהאש כמו דהיינו זמ"ז
דיצחק) (כיראה באש כלולים שהמים וכמו כנ"ל)
בו  האש יסוד שלפעמים אלא בפ"ע מדרגה והרוח
שכלה  יותר יבש כעץ או למעלה כשעלה (כמו בגילוי
יסוד  ולפעמים בהעלם בו המים ויסוד כו') באש ונשרף
ויסוד  למטה) היורד כרוח או לח (כעץ בגילוי בו המים
שבלב  החיים שברוח רו"ש בחי' וזהו בהעלם בו האש
הבל  ברוח וכן כנ"ל. דאוי"ר ויריד' מעלייה שכלול
האש  ויסוד ולחלוחית המים מיסוד שכלול הדבור
נחר  ולפעמים יותר צלול קולו לפעמים ע"כ ויבשות
(שנק' יחד ומרירות מחדוה ממוזג בקול וכן כו' גרונו
הוא  גם הנ"ל דאוי"ר מחו"ג שמורכב כידוע) ערב קול
ההתכללות  אופני בב' מחו"ג שכלול בפ"ע מדרגה
בלבד  אחד באופן רק בא אינו בגילוי אך כנ"ל. שלהם
הלב  ורוממות באהבה ושמחה החדוה לפעמים דהיינו
ובחי' ושיר בניגון הקול בתנועת ונגלה ניכר כו'
ולפעמים  בהעלם שבו ויראה ושפלות ועוצב המרירות
יראה  והשפלות המרירות ונגלה ניכר בגילוי בהפוך
כנ"ל  ואהבה ושמחה חדוה בחי' בהעלם רצוף ובתוכו
באים  ושניהם קול מיני ב' הן ועכ"פ כו'. שבלב באוי"ר
שבאים  ולא חו"ג שנק' דאוי"ר ההתכללות בבחי'
לבד  חדוה קול בגילוי קול מיני ג' יש א"כ יחד בגילוי
משניהם  ומורכב הממוזג הג' וקול לבד מרירות וקול

וד"ל: הנ"ל אופנים מב' כאחד
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הנ"ל,ÚÂ˙‰יד) להמשכה הגורם ומי מה וע"י איך י"ל
שמע  תיבות שני בתחלה באו ע"ז אך
לברר  התשובה ע"י היא שההמשכה לומר ישראל,
וכן  זה בכח אח"כ ומתפלל אוכל שהאדם מה הבירורים
אח"כ  העולים שהבירורים כו' החורש מלאכות ל"ט כל
בתיבת  זה ונרמז זו המשכה הגורמים הם התפלה ע"י
רפ"ח  היינו דש"מ האריז"ל בכוונות ונז' ע' שם שמע
ההין  במילוי דתיקון ב"ן שם ע"י המתבררים ניצוצים
שכל  לפי והענין שם, בגי' ורפ"ח ב"ן כי אותם המברר
הספירות  בערך אצלינו רק אינו והתיקון השבירה ענין
הפגם  בה שהגיע גבוה היותר הבחי' שהרי והעולמות
לא  הם גם ואף האורות בבחי' רק הוא השבירה ע"י
נפלו  לבד וניצוצים למעלה שנסתלקו רק ח"ו נשברו
שייכות  שום אין ית' עצמותו לגבי אמנם כו', מהם
לגבי  חשיב כלא האור שהרי מהשבירה ח"ו בעצמותו
שהענן  ע"י עצמה בהשמש שינוי שום שאין וכמו המאור
השבירה  שהם וב"ן רפ"ח ולפיכך וזיוו, אורו מסתיר

כמ  שהוא שם נק' להעצם והתיקון נוגע שאין השם של
הבירורי' עליות והנה כו', שמי הוא הוי' אני כתיב וכך
שרש  הי' שמשם מדות ז' בחי' היינו רבתי ע' בבחי' הוא
ונק' ע' הם לכן מיו"ד כלולה א' שכל ולפי השבירה
גדולים  הם בשכל הכלולי' והמדות בבינה הם כי רבתי
בלבד  הארה רק מקבל אינו הלב כי שבלב מהמדות יותר
הקיצור  ע"ש אנפין זעיר שבלב המדות שנק' וזהו
הוא  בבינה משא"כ זעירין אתוון ג"כ הם ושם והצמצום
עליות  הוא שלשם רבתי הע' וזהו רברבין אתוון
ואח"כ  כו' הגדולה הוי' לך רצוא בבחי' והוא הבירורים
שוב  בבחי' למטה מלמעלה המשכה הוא ישראל תיבת
השמים  וכמ"ש אל הנק' דחכמתא נהירו הוא ישראל כי
וע"י  כו', ומנצצין מנהרין בזהר ואי' אל כבוד מספרים
והיחוד  מאא"ס ההמשכה אח"כ נמשך רו"ש בחי'
עד  מכאן הנה ה', את ואהבת כנ"ל: אלקינו הוי' בתיבות
וענין  מ"ב שם מתחיל ומכאן תיבות מ"ב הוא ובשעריך
בשתים  כמ"ש ידו על הם ההעלאות שכל הוא מ"ב שם
שצריך  בכ"מ ולכן הנשמה עליות בחי' והוא כו' יעופף
שעל  בק"ש כמו בכח אנא אומרים הנשמה עליות לבחי'
לכן  רוחי אפקיד בידך בסוד הנשמה עליות שצ"ל המטה
הוא  זה ששם משום והיינו כו', בכח אנא תחלה אומרי'
כל  לכן והסתלקות עליי' בחי' שענינם גבורות מבחי'

הקושי' לבאר שצריך אלא זה, שם ע"י הוא העליות
איך  וא"כ חסד בחי' הוא שמע פ' דהרי י"ב אות  שנת"ל
בקצרה  הענין שם ונת' דגבו' מ"ב ש' דייקא בו שייך
בזהר  דאי' החסד, שבכלי הגבורה אור בחי' שהוא
בכלי  נכנס החסד דאור בע"ח ופי' דוכתייהו אחליפו
פרשיות  ב' ענין וזהו החסד, בכלי הגבורה ואור הגבו'
שבכלי  הגבורה אור בחי' הוא שמע והא"ש, שמע דק"ש
והוא  גבורה מבחי' שהוא מ"ב הוא דהשם וזהו החסד,
לגבי  פנימית בחי' הוא האור שהרי האור בחי' על מורה
בחי' הוא שמע בפ' המרומז מ"ב השם וכמ"כ הכלי
אינו  השם שהרי זו שבפרשה עצמן התיבות לגבי פנימית
לכן  הכלים בחי' הן המפורשים והתיבות בתורה, מפורש
דאהבה  וידוע ואהבת זו בפ' כמ"ש חסד בחי' הוא הכלי
מ"ב  השם וכמו גבורה בחי' הוא האור אך חסד, הוא
אי"ה, כדלקמן בהיפוך הוא והא"ש ובפ' כו', ברמז שבא
מאדך  בכל ואהבת כתי' שמע בפ' הנה הדברים וביאור
דמאדך  זו ואהבה מאדך אהבת נז' לא והא"ש בפ' אבל
ופי' החסד, בכלי הגבורה אור שהוא מ"ב שם ענין הוא
פי' שזהו גבול שבלי אהבה בחי' הוא מאדך  דאהבת
שלא  הכלי מהגבלת למעלה היינו גבול בלי ור"ל מאד
להפרד  שירצה אלא הלב בכלי להתיישב האהבה תוכל
בחי' והוא ב"ה, א"ס החיים במקור וליכלל הכלי מן

שה  נ' פרק בלק"א הנזכר כולנה על העולה יא האהבה
דבינה  עליונות גבורות מבחי' הכסף על הזהב כמעלת
דכולא  ב"ה א"ס בגדולת התבוננות שע"י דהיינו עילאה
ליקר  הנפש ותתלהב תתלהט חשיב ממש כלא קמי'
שנאחזת  ועצים מהפתילה וליפרד כו' גדולתו תפארת
ונמצא  ע"ש ממש הנפש כלות לידי בא ואח"כ כו' בהן
העלי' סיבת בא שמהם גבורות מבחי' היא זו שאהבה
יסוד  תגבורת מבחי' שהוא בלק"א וכמ"ש וההסתלקות
בכלי  הוא הגבורה אור אך כו' אלהית שבנפש האש
ע"י  ונגמרת נעשית זו והסתלקות עלי' שהרי החסד
ונמצא  כנודע חסד בחי' היא עצמה והאהבה האהבה
כו' דואהבת האהבה בחי' והוא חסד בחי' היא הכלי
אהבה  שיהי' והוא בה ומתלבש נכנס הגבורה שאור אלא
הוא  זו באהבה שהמכוון ונמצא כו', מהפתילה ליפרד זו
הוא  זו וכונה מהכלים, הסתלקות דהיינו גבורה בחי'
הכלי  בחי' והיא עצמה שהאהבה היות עם האור בחי'

כנ"ל: חסד בחי' היא זה מכוון נשלם ידה שעל
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

c"agרמ i`iyp epizeax zxezn

.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

b"lxz - l`eny zxez

‰‰Â ולזה בתפלה, ג"כ הוא כך במצות שהוא כמו
לאחרי' ואחת לפני' שתים בשחר לברך תקנו
ג"כ  שזהו לאחרי', ושתים לפני' שתים מברך ובערב
כו'. יחטא שלא לאדם כח נותנים שהם השבועה כנגד
וזהו  ג"כ, ובערב ביום השבעה שיהי' צריך כלל ובדרך
ג' שיש לפי לאחרי', ואחת לפני' שתים מברך שבשחר
הוא  דק"ש ברכות וג' התפלה וברכת דק"ש פרשיות

שפ' לפי דק"ש פרשיות שני רק שיש לפי ובערב שבע,
ברכה  עוד בלילה תקנו לכך בלילה נוהג אינו ציצית
מבחי' הכח נמשך ועי"ז כו', שבע בחי' שיהי' כדי אחת
רשע  תהי ואל צדיק תהי אותו שמשביעין השבועה
לנהורא  חשוכא לאהפכא ונה"ב הגוף את להפוך ויכול
תהי  אותה משביעין ולזה כו' רע שנאו ה' שאוהבי לפי

כו'. צדיק

awri `vie
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מה ÔÈÚÂקכ) הא' דברים, בב' הוא שבהאור הבהירות
כמו  ולא בהיר אור הוא בעצם שהאור
פ"ט, וכמשנת"ל מהותן, בעצם העלם בחי' שהן הכלים
הבהירות  שהו"ע בעצם גילוי בבחי' הוא האור משא"כ
כמו  לא האור עצם בחי' הוא בהיר אור  ענין גם כו',
שנא' הוי' ש' בין ההפרש והוא הכלים. ע"י מאיר שהוא
הוי' כ"פ נא' האבות דגבי כו', דמ"ת הוי' לש' בהאבות
לא  ה' ושמי שדי באל כו' אברהם אל וארא כתיב ומ"מ
והו"ע  הגבול בחי' הוא שדי דש' וידוע להם, נודעתי
האור  הוא להאבות שהאיר דמה והיינו כו', הכלים
בבחי' לא האור גווני בחי' שהן הכלים שע"י והגילוי
ש' ע"י המאיר הוי' ש' הארת בחי' והוא כו', פשיטו'
בחי' והוא בבי"ע הנמשך שזהו מבו' (ובכ"ד כו' אלקים
אלקים  ברא בראשית דכתיב דברה"ע אלקים ה' יחוד
אך  כו', מהווה ל' שהוא הוי' מש' הוא ההתהוות והרי
הכלי  ע"י המאיר האור בחי' שזהו באצי' י"ל כמו"כ
במדרי' שהי' אלא אצי' גילוי להם הי' האבות שהרי
הוי' ש' הוא ה' אני לבנ"י אמור לכן במ"ת אבל הנ"ל).
הוא  ובד"פ כו', בעצם שהוא כמו האור בחי' בעצם
גוון  בחי' והוא עדיין כלים מבחי' שלמע' החכ' בחי'
בתו"א  (ועמ"ש כו' ופשוט עצמי גוון בחי' הנ"ל לבן
אורות  הן כו' שמות ז' בענין ומש"ש ידבר משה ד"ה
הוא  ומשה בהג"ה, בהביאור כמש"ש בכלים המתלבשי'
י"ל  ולפ"ז כו'. בהיר אור וז"ע כו'), החכ' עצם בבחי'
עצמו  האור לגבי הוא שבהאור והבהירו' הספירו' ענין
ממש  בגילוי שמאיר מה היינו בהירו' בבחי' שהוא
ענין  והב' כו', בעצמותו שהוא כמו בהיר אור בבחי'

מאצי' שלמע' האוא"ס את שמגלה שבהאור הבהירות
שנת"ל  דאוא"ס וההפלאה הנעלמו' המח' שמגלה וכמו
וגם  כו', בהירות בבחי' הוא שהגילוי פק"ד עד מפצ"ה
את  שמגלה כו', לאלקים לי הוי' והי' בענין כמשנת"ל
הוא  הכלים של הבהירות וענין כו'. דלעילא הוי' הש'
ג"כ  יש הכלים בענין ובאמת כו', האור את שמגלים רק

א  שמגלים ומה עצמן בסש"ב בהירות דהנה האור, ת
ומחשבתו  דבורו שהו"ע יחו"ע ענין מבאר וכ"א פ"ך
דבורו  כמו היחוד בתכלית עמו שמיוחדות ית'
שזהו  ומובן כו', חכמתו בכח בעודן אדם של ומחשבתו
האותי' כדוגמת שהן דאצי' הכלים בבחי' היחוד
(ועמשית"ל  כו' חד וגרמוהי דאיהו האור עם שמיוחדי'
דז"ש  דכלים מהיחוד למע' ה"ה דאורות והיחוד פ'),
תו' שבין ההפרש והוא כו'. בפ"ע חד וחיוהי איהו
אברים  נק' והמצות ממש כו"ח וקוב"ה דאוריי' למצות
פכ"ג, בסש"ב וכמ"ש אבד"מ רמ"ח פקודין רמ"ח
דומה  אינו מ"מ הנפש עם מיוחדי' שהאברים דע"ה
ומיוחדי' נפשי' כחות שהן הנפש עם הכחות ליחוד
עמ"ש  כו' ליחיד אחד בין ההפרש והוא כו', ממש
למטה  בהבירורי' הוא דכמו"כ הא', וארא ד"ה בתו"א
כלים  התחתוני' דברים שנעשים הוא המצות דע"י
בבחי' הוא היחוד התו' וע"י דאצי' כלים ע"ד לאלקו'
שהו"ע  מצ"ע דהכלים הבהירות וז"ע כו'. האורות
ומה  כו', באחד שמתייחדים המצות שע"י היחוד
שמגלים  הכלים פנימי' בחי' היינו האור בהירו' שמגלים
האור  ובהירות כו'. התו' שע"י היחוד שהו"ע האור עצם
וכנודע  הכלים, מבחי' שלמע' האור עצם בחי' הוא
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

רמי c"ag i`iyp epizeax zxezn

רת"ס, שהן חיצון אמצעי פנימי מדרי' ג' יש דבכלים
בחי' מהכלים שלמע' האור והוא מדרי' ד' יש ובהאור
גופא  בתו' עליונה מדרי' שזהו (וי"ל כו' שבאצי' אצי'
ש' בחי' מגלה שהאור ומה וכה"ג), אומנתו תורתו וכמו
של  יו"ט (בדרוש במ"א כמבו' הוא והענין דלעילא. הוי'
הוא  ה' דש' דאמיתו' לעולם ה' ואמת בענין רס"ו) ר"ה,
עצמות  בבחי' שהוא כמו ד"ע בחי' והוא דלעילא ה' ש'
כו', דאצי' ד"ע מבחי' שלמע' מאצי' שלמע' אוא"ס

כו'. מגלה שהאור הבהירות וז"ע
Ù"ÚÂ'כו דכשנכנסו חנוכה מאי משארז"ל יובן הנ"ל

ונודע  כה, חנו הוא חנוכה דהנה כו', וכשגברו
אדם  נעשה וכמ"ש יחו"ת בחי' כדמותנו בחי' הוא דכה
והיינו  עצמי' צורה בחי' הוא דצלמנו כדמותנו, בצלמנו
אוא"ס  עצמו' דבחי' הדעה שהיא עליונה דעה בחי'
יחו"ת  בחי' הוא וכדמותנו כו', האמיתי' הדעה והיא
זה  שאין לאלקו', שבטל רק יש במציאו' הוא שהעולם
לא  הוי' דאני מציאו' שום אין באמת דהרי האמת כפי
לבד  דמיון רק ה"ז א"כ כו', כל"ח קמי' וכולא שניתי
כו'. עכ"פ ביטול בחי' שהוא לפי כדמותנו הוא ומ"מ
כדמותנו  בחי' בכה נתנבאו הנביאים כל וזשארז"ל
שהוא  האור בחי' והיינו גילוי בחי' בזה נתנבא ומשה
בבחי' הוא בזה שהביטול בהירות בבחי' גילוי בחי'
גם  הגילוי שיהי' הוא כה חנו וענין כו'. קכל"ח כולא
גם  שנת"ל אהלך מקום הרחיבי וכמו המל' בבחי'

מל  דבחי'בבחי' הביטול ויהיה אוא"ס גילוי יהי' '
שז"ע  מהמלחמה המנוחה להם הי' ובזה כו', יחו"ע
רוחני' מלחמה הי' היוונים מלחמת דהנה כו'. כה חנ"ו
החכמו' ח"ו ולהגביר כו', תורתך להשכיחם שבקשו
וזהו  כו', השור קרן על לכם כתבו וכמא' החיצוני'
בית  מלכות וכשגברו כו', השמנים כל שטמאו
דוקא  מס"נ בכח הי' שההתגברו' ונצחום חשמונאי

השתל', מס' שלמע' אוא"ס עצמו' בחי' המשיכו שעי"ז
כה"ג  של בחותמו חתום שמן של א' פך ומצאו בדקו
פעמים, ח' היינו ימים שמונה בו והדליקו א"א בחי'
השתל' דס' הוי' ש' והן הוי' ז"פ הן נרות דז' וכנודע
מהשתל', שלמע' דלעילא הוי' ש' בחי' הוא הוי' וח"פ
כי  ליצחק יאמרו ולעתיד הוי', ח"פ בגימט' דיצחק
הוי' ש' גילוי יהי' דלעתיד והיינו כו', אבינו אתה
ממש  גילוי בבחי' ויהי' דלתתא הוי' ש' ע"י דלעילא
לפי  ימים שמונה דוקא בו שהדליקו וזהו כנ"ל, כו'
שעשו  וזהו כו'. דלעילא הוי' ש' בחי' גילוי שהמשיכו
שע"י  ההמשכה שזהו להיות דנרות מהנס עיקר
דבגילוי  שלהם הנצחון עיקר וזהו המס"נ התגברות
שעי"ז  מל' בבחי' הי' והגילוי כו', כל יתפרדו זו בחי'
שהי' כה חנו חנוכה שם וזהו למטה, הגילוי דוקא
שעי"ז  אוא"ס עצמו' מבחי' הוא והגילוי במל' הגילוי
נס  איזה על חנוכה מאי וזהו כו'. שלהם המנוחה הי'
רצו  דהיוונים הנרות, נס על שהוא ואו' קבעוהו
(וכמו  כו' ולהסתיר להעלים התורה על ח"ו להתגבר
והחשמונאים  וכמשנת"ל). כו' אבי אובד הארמי לבן
עצמו' מבחי' עי"ז והמשיכו שלהם מס"נ בכח התגברו
מל' בבחי' שיאיר דלעילא ה' ש' גילוי והוא אוא"ס,
חנוכה  נק' ועש"ז כו', יתפרדו ועי"ז למטה הגילוי ויהי'
המל' בבחי' אוא"ס עצמו' דבחי' הגילוי שהי' כה חנו

כו'. המנוחה בחי' הוא ועי"ז
.¯ÂˆÈ˜ עצמו בהירות הוא הא' שבאור הבהירות וענין

יתרון  וזהו האור, עצם גילוי ועוד גילוי, שהוא
האור  שמגלה והב' דהאבות, הגילוי על דמ"ת הגילוי
והוא  עצמן בהירות יש בכלים גם מאצי', שלמע'
הכלים  דפנימיות והב' בהאור, שלהם והיחוד הביטול
או"פ  בבחי' מגלה והאור דאו"פ, האור עצם מגלים

כ"ה. חנו חנוכה ענין ית' הנ"ל וע"פ דא"ס. האור
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שם ‡Íב) הוא מריביו יחתו הוי' דהנה הוא, הענין
הוי' דמ"ש הח', הוי' שם שהוא דלעילא הוי'
הוי' שם הוא כו' להוי' מלחמה וכן מלחמה איש
איש  הל' בו כתיב ולכן דז"א, הוי' שם שהוא דלתתא
שישנם  מה המלחמה ענין שייך ושם ז"א, בבחי' שהוא
הוי' בשם אבל אור, גילוי שהו"ע הוי' נגד מריבים
אלא  כלל, המלחמה ענין שייך אינו שם דלעילא

כל  וכמ"ש האויב את להכרית נמשך משם אדרבא
אותי' הוא מהשתל' למע' שהוא דכתר יכרתון, אויביך
מריביו  יחתו ה' וזהו ה', אויבי כל ומאבד שמכרית כרת
הוא  משם אשר דלעילא הוי' שם הח' הוי' שם שהוא
שהוי' מה דזה צ"ל ולפ"ז מריביו, יחתו להיות שנמשך
גילוי  דהלא לעתיד, זה יהי' העיקר הנה מריביו יחתו
יאמרו  דוקא דלעתיד לעתיד, הוא דלעילא הוי' שם
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שלעתיד  לפי הוי', ח"פ דיצחק אבינו אתה כי ליצחק
הח', הוי' שם שהוא דלעילא הוי' דשם הגילוי יהי'
של  מקדש של כנור ע"ב) י"ג (ערכין שארז"ל וזהו
ושל  כו' פניך את שמחות שובע שנא' הי' נימין שבעת
הוא  כ"ו נר, כ"ו הוא כנור דהנה שמונה, המשיח ימות
ז' של דמקדש והכנור הגילוי, הוא ונר הוי' שם מספר
יש  אמר ולכן יעקב, גימ' הוי' דז"פ הגילוי שהוא נימין
דשם  הגילוי הי' המקדש דבמקום הזה, במקום הוי'
אלקים, ברא בראשית כתיב העולמות דבהתהוות הוי',
ונעלם  מוסתר הוא אלקי דהכח הטבע בגימ' אלקים
אותו  המהווה הוי' דבר על ומעלים מסתיר והיש
הוי', דש' הגילוי האיר המקדש במקום אבל ומקיימו,
אתר  דין לית ותרגם הזה המקום נורא מה שא' וזהו
בע"מ  שנברא הדיוט אתר נק' בכלל דהעולם הדיוט,
לית  המקדש מקום אבל ית', לגבי' דהדיוטא מלין שנק'
והיש  הוי' דשם הגילוי האיר ששם לפי הדיוט אתר דין
וזהו"ע  האלקי, האור על הסתיר לא ולכן כתיקונו הי'
בטבע  מהטבע למע' גילוי שהו"ע במקדש שהיו הנסים

כל  הרי ולכן אלקי' ג"כ הוא דטבע האמת כפי שהוא
דהקרבנות  ומקום דזמן בההגבלה היו המקדש עניני
וכן  דוקא בדיוק הכלים ומספר כו' בצפון שחיטתן
הארון  מקום ומ"מ מוגבל הוא קדשים הקדש מקום
רוחים, ומשתחוים צפופים עומדים המדה, מן אינו
הז', הוי' שם שהוא דלתתא הוי' דשם הגילוי הוא וכ"ז
הגילוי  שהוא נימין שמונה של ימוהמ"ש של וכנור
יחתו  ה' וזהו הח', הוי' השם שהוא דלעילא הוי' דשם
יאיר  שאז לעתיד יהי' הגילוי שעיקר עתיד, ל' מריביו

דלעילא. הוי' דשם הגילוי
.¯ÂˆÈ˜,יחתו בהוי' הענינים וקשרי שייכות א) יקשה

רבים, ומריביו יחיד מריבו ב) משיחו, קרן וירם עז ויתן
והוה, עתיד ל' וכו' יחתו ד) יוצא, פועל ל' מריביו ג)
יהי' דמשם הוא איך מלחמה ל' נא' הוי' שם גבי ה)
דלעילא, הוי' שם הוא יחתו דהוי' ויבאר מריביו, יחתו
של  הכנור מ"מ הדיוט אתר דין דלית הגם דבבהמק"ד
עתיד  ל' וזהו מריביו יחתו הוא ומשם נימין ז' מקדש

הגילוי. עיקר יהי' דאז
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ÌÈ¯ÂÙ
מאז ‡. שנה מאתים מלאו השנה, הפורים בחג

לנשמתו  ביחס פורים, בסעודת הבעל־שם־טוב דיבר
ברוך  רבי הרי סוף־כל־סוף הזקן. רבינו כ"ק הוד של
של  יהודי היה – הזקן רבינו כ"ק הוד של אביו –

הבעל־שם־טוב.
קאבילניקער, דוב יששכר הר' סיפר הסיפור את
ר' לחסיד הבעל־שם־טוב, אצל מעמד באותו שהיה
זקני  לדודי אותו וסיפר חזר משה והר' ווילנקר, משה

הרה"ק 1הרב "ש  אאזמו"ר כ"ק הוד היה הידוע כפי .
אצל  שלי. שמועה' ה'בעל לרב"ש: קורא צדק' 'צמח
הנהגה  של עניינים מכוח שואלים היו הרב "ש

וסיפורים.
פורים  חג באותו הבעל־שם־טוב שאמר התורה

דיבר  – תק"ה בני – נקראים שבמגילה מה אודות
במגילה  כתוב פעמים ושש "יהודים", בשם ישראל
"בני  נקראים הם בתורה יודי"ן. בשתי "יהודיים"
שהשם  ידוע "יהודים". – במגילה ואילו ישראל",

בבני  שישנה המסירות־נפש ענין בגלל הוא "יהודים"
"יש  של בן ישראל", "בני נקראים שהם ומה ישראל,

לתורה" אותיות רבוא את 2ששים להם שנותן מה ,
"יהודיים", שבשם היודי"ן שתי נפש. למסירות הכוח
כוחות  ועשר האלוקית הנפש כוחות עשר על מורה

הטבעית. הנפש
ועבודה, תורה על המסירות־נפש שבעניין אלא
כפי  מסירות־נפש, על משלו עבודה אחד לכל יש
זרה  שהיא "עבודה זרה", "עבודה בענין המבואר

אופנו. לפי אחד לכל זרה שהיא כפי לכם",
והבעל־שם־טוב  מעוברת, שנה היתה תק"ה שנת

בעיבור. העולם נמצא כעת אז: אמר
להר' הבעל־שם־טוב קרא הפורים, חג אחרי
הבעל־ של יהודי שהיה קאבילניקער, דוב יששכר
להם  ואמר מלמד, שהיה נוסף, ולאדם שם־טוב,
את  ויברכו בליאזנא, ברוך רבי של לאחוזתו שילכו
עם  להריונה הרביעי בחודש אז שהיתה רבקה, אשתו

הזקן. רבינו כ"ק הוד
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שליט"א.1) אדמו"ר כ"ק של סבו סב שלום ברוך רבי
בראשית.2) ר"פ ראובני בילקוט (הובא קפו באופן עמוקות מגלה

רוח  חדש מזהר שהעירו ויש ועוד). קעח. סימן  תורה ערך חדש בילקוט
מישראל. לפנים וזאת עה"פ

מספר  כי נודע הנה כ"י, רבוא, מששים יותר הוא בנ"י שמספר ואף
שכל  ניצוצות רבוא לששים מתחלק שרש וכל ה"שרשים מספר הוא זה

ע"ש). פל"ז. (תניא אחת" נשמה הוא ניצוץ
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עצמו ·. את להעלים רצה הבעל־שם־טוב מורנו
ברוך  רבי היו תק"ד בשנת הזקן. רבינו כ"ק מהוד
להם  שאמר הבעל־שם־טוב, אצל רבקה מרת וזוגתו
מהילד. – הבעל־שם־טוב את – אותו להעלים
נדרה  שהיא לבעל־שם־טוב אמרה רבקה הרבנית
רוצה  הבעל־שם־טוב אם ושאלה חנה, כמו נדר
את  להביא רצתה שנים, שלש לגיל הנדר. את להתיר
– אותו יברך שהוא כדי הבעל־שם־טוב אל הילד

הסכים  לא להעלים 3והבעל־שם־טוב שרצה מפני ,
יצחק  יוסף הר' הזקן. רבינו כ"ק מהוד עצמו את

הבעל־4מטשאריי  מורנו הסתלקות בשעת נוכח היה
שבמשך  אז, לו אמר והבעל־שם־טוב שם־טוב,
מהוד  – הבעל־שם־טוב את – אותו יעלימו שנתיים
אותו. ידריכו שנים שלש ובמשך הזקן, רבינו כ"ק
שייך  הזקן רבינו כ"ק שהוד אמר הבעל־שם־טוב

המגיד. לרב
הי  הזקן רבינו כ"ק שלהוד ידוע  אכזבה – "לב " ה

מהבעל־שם־ לו גילה שלא על דוב, יששכר ר' על –
– טוב.
כ"ק ‚. הוד אמר חתונתו, אחרי הראשון בפורים

עד  בפוריא לבסומי אינש "חייב בשקלוב: הזקן רבינו
ידע" יהיה 5דלא שה"לא" הוא פורים של הבושם –

את  שאסור. מה את שידעו ה"לא", את שידעו "ידע",
להיות, צריך שהוא איך אחד כל יודע הרי ה"הן"
הכל  לקיים כדי הפרטים בכל הבנה להיות צריכה
שידעו  ה"ידע", להיות צריך שב"לא" אלא כראוי,
הנפש  של השכל שהרי יתירה. בזהירות להיזהר
שונים, בהיתרים השכלית הנפש על־ידי בא הבהמית
הבהמית  הנפש של השכל יבוא לא הרי בר־דעת אל
לכן  השכלית, לנפש להזדקק מוכרח הוא מעצמו,
פסולת, בלי יהיה שה"לא" העבודה להיות צריכה
חב"ד. חסידות את הזקן רבינו כ"ק הוד יסד כך ולשם

הרי „. שאסור "מה שרים: חסידים היו פעם
זה  שבאמת אלא אסור". כן גם – שמותר ומה אסור,
הרי  שאסור "מה הוא: האמיתי והנוסח במקצת, שגוי
בו  אין שמותר, ומה אסור. הרי אסור, הרי אסור,

צורך".
בנקודות. הכל כעת מדברים

הרי ‰. חסידות, על־פי שהוא כפי כשמתעמקים
ה"ונפלינו" הוא הכל של בכל 6היסוד להיות שצריך

תשרה  "שלא רבינו, משה ביקש – "ונפלינו" דבר.

על  שכינה ושתשרה העולם, אומות על שכינה
באורות 7ישראל" זאת אמר רבינו שמשה אלא ,

וחסידות  ו"שתשרה", תשרה" "שלא למטה, מלמעלה
למעלה. מלמטה – להמשכה כלים להיות איך מלמדת
הרי  חב"ד, חסידות וביחוד הכללית החסידות מצד הן
אחד  בכל עסקים, בעלי או אוהל יושבי בני־תורה, גם
בשינה, בתפילה, בלימוד, ה"ונפלינו", להיות צריך
ה"ונפלינו". מורגש  להיות צריך מקום בכל באכילה,

מידות  ישנן המידות. בעניין שהדבר כפי על־דרך
מידות  ישנן תורה, פי על שהן כפי מידות טובות,
שצריך  וה"נפלינו" הדין, משורת לפנים חסידות,

הדין". משורת ב"לפנים הוא טובות במידות להיות
צריך  פרטיות, בפרטי התמימים' 'תלמידי ואצלכם
במידות, במוחין, העניינים, בכל ה"ונפלינו" להיות
בענין  כאן שמדברים מה ומעשה. דיבור ובמחשבה
כל  על ומצוה חוב אלא מליצה, שום אינו "ונפלינו"
לראות  רוצה באמת הייתי התמימים' ב'תלמידי אחד.
– בזה יעשו וכאשר וכו', ה"ונפלינו" יהיה שאכן

עולם'. של 'ריבונו להם יצליח
.Â אהבת' ביישנים. רחמנים, הרי הם יהודים

בפרט  ובחסידים מישראל, אחד בכל שוררת ישראל'
ה"ונפלינו" להיות שמוכרח אלא ישראל' 'אהבת ישנה

ישראל'. ב'אהבת
אצל  וגם מרדכי אצל גם ביטוי אותו ישנו במגילה

כתוב  במרדכי הפכים. שהם למרות כל 8המן, "את :
כתוב  גם־כן ובהמן קרהו", אשר 9אשר כל "את :

בגשמיות, מושפע שהיה הצדיק מרדכי קרהו".
כבר  להיות יכול ומה הסנהדרין, ראש היה וברוחניות
היה  הרי בגשמיות הסנהדרין. ראש מאשר יותר
זקוק  היה לא כבר הסתם ומן המלך", בשער "יושב
גדולה  זעקה ה"ויזעק ואחרי רובלים, כמה ללוות
כל  אירע כאילו קרהו", אשר כל "את כתוב: ומרה",
ל"אשר  הביא הזה קרהו" וה"אשר עצמו. בו זה

המן. אצל קרהו"
צריך  רע, דבר איזה ביהודי חלילה כשקורה
להשתתף  רק לא אצלו, אירע זה כאילו הדבר להיות
עצמו. בו אירע זה כאילו בדיוק אלא חברו בצער
יהודי  כשרואים השמחה, בקו הדבר שכך ומכל־שכן
להיות  צריכה – מילדיו ונחת פרנסה לו שיש בריא

אצלו. קורה זה כאילו השמחה אצלו
צריכים  תמימים' 'תומכי של והמשפיעים הרמי"ם
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אות 3) אלול ח"י שיחת לקמן ראה אבל השיחה. ברשימת הוא כן
שם. הנדפס פי על כאן לתקן ויש וכו'. הסכים הבעש"ט מורנו י"ז:

הזקן.4) רבנו של דודו
ז,ב.5) מגילה

לג,טז.6) שמות
ז,א.7) ברכות ראה
אסתרד,ז.8) מגילת
ו,יג.9) שם
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לגדול  עד אלף־בית שלומד מהקטן בתלמידים, לנטוע
להיות  צריכה ישראל'. ב'אהבת ה"ונפלינו" את ביותר,
טבע  נעשה ו'הרגל והרגילות, הלימוד ההדרכה, בזה

.10שני'
להיות  שצריך ישראל, בני בלבבות להכניס יש
דבר  ישראל'. ב'אהבת ובעיקר דבר בכל ה"ונפלינו"

רוח' ה'קורת את לעצמכם תשערו בידיכם. נתון זה
ומשיח  דורות, לדורי שיהיה דבר תטעו, שאתם ממה
אינכם  אם אלה. ילדים של מצחיהם את ינשק
ה' מלאכת "עושה בבחינת זה הרי בזה, עוסקים
רק  לדבר יש בזה, להאריך הצורך מן אין ברמיה".

הטוב. בצד
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רגיל.10) ארך יצחק, פחד

•
yhiee`aeiln r"p v"iixden x"enc` w"kn zepexkfd xtq

uin`d icedid ± d"kw wxt

מוחלט  באופן שהכחיש בעובדה להסתפק הנראה, כפי התכוון, פראג, קהלת ראש משה, ר'
יווכחו  שהכמרים לאחר כי שיער הוא אלילם. פסל את ביזו היהודים כי הכמרים האשמת את
כדי  המגוחכת. מהאשמתם יסוגו להם, שהבהיר כפי היהודים, מן כסף לסחוט מסוגלים שאינם
מעלילות  נבהל שאינו אמיץ יהודי משה, ר' הוא, כי לדעת שיווכחו וכדי יטעו, לא שהכמרים
הכספים  על לבן, גבי על שחור הוכחות, המכילים מסמכים ישנם כי להם להסביר טרח אף שוא,
אלה  הוכחות וכי פיותיהם, את לסתום כדי הגויים לכיסי קודמות בשנים העבירו שהיהודים
באם  כי לכמרים אזהרה לשמש אמורים היו אלה דברים לפוזנא. מחוץ בטוחות בידים נמצאות
עמוד  לפני יועמדו הכמרים, הם , ואז המתאימים, הגורמים בפני ההוכחות יוצגו בדבר הכרח יהיה 

כסף. לסחוט כדי כזב עלילות הבודים שוחד, כמקבלי הקלון

מאזהרת  להתעלם כדי דיה גדולה הייתה הכמרים חוצפת משה. ר' מצד טעות זו היתה ברם,
הקהילה. ראש

גנאי  קריאות קולות בקולי להשמיע החל זעם, בחמת לכן קודם שהתפרץ הצעיר, הכומר
היהודים. כלפי

"ואין  – בקולו רעם – מפשע" חפים של פנים להעמיד היהודים מצד נוראה העזה זו "הרי
עליהם  שיתנפלו כך עלֿידי אלא יותר, חזק מי להם ולהראות מקומם על להעמידם אחרת דרך
מהתנהגותם  לחדול לקח ילמדו אז או רכושם, את  ויחרימו ונאמנות חזקות מכות בהם ויפליאו

החצופה!"

שלכם  "ראשיכם רצח: בחמת צעק היהודית המשלחת אנשי כלפי באגרופו מנופף וכשהוא
ביהודים  נקמה יעשו שיטתם, לכבוד החרדים דת, קנאי נוצרים כאשר לעריפה. הראשונים יהיו

להם!" הקדוש כלפי שביצעו העוול על

"כולכם  וצעקות: איומים במקהלת שפצחו הכמרים, שאר את עודדו הצעיר הכומר של דבריו
וכהנה. כהנה ועוד אבן", על אבן תישאר לא ומבתיכם לטבח, כצאן תובלו

עד  וגדל, הלך והקללות הגידופים זרם התלהטו. ורוחותיהם צעקותיהם גברו לרגע מרגע
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לזעמנו!". הראשונים הקרבנות להיות רוצים אינכם אם מיד "הסתלקו צרח: מהם שמישהו
ראשי  אל להתקרב החלו אף הצעירים אותם.הכמרים לתקוף בכוונה קמוצים, באגרופים הקהל

בחריפות  גינה הוא המשולהבים. הצעירים הכמרים בעד שעצר הכמרים ראש התערב כאן
לכמורה. בזיון הגורמת המעצורים חסרת התנהגותם את

בעניני  להתווכח כדי לכאן באנו "לא קולו: להשמיע הזדמנות משה ר' מצא כך כדי תוך
הקרדינלים  מגדולי אחד עם ויכוח בשעת פעם, אמרתי "וכבר – עז בקול אמר – ודעות" אמונות 
ובהגיון  בחכמה ורק אך אם כי אמונה, בעניני לשכנע אפשר אי  ובאלימות הזרוע בכוח כי ברומא,

זו". בנקודה אתי הסכים בעצמו האפיפיור טעם . ובדברי

"אינני  המשיך: משה ור' פעולתם, את עשו נכונים, הם כי ידעו שהכמרים הללו, הדברים
רצוני  אך האחר. של ואמונתו בדתו לזלזל נוהגת אינה היהדות כי ולהדגיש לחזור לנכון מוצא
בנוכחות  הקרדינל עם הויכוח את כשסיימתי כי האפיפיור, בענין שהזכרתי למה בהמשך לומר,

לו". אזדקק שבו מקום בכל הגנה לי והבטיח ידו את האפיפיור לי הושיט האפיפיור

האפיפיור, בשם מכתב זה היה הכמרים. ראש אל והגישו מכתב משה ר' הוציא כך באמרו
והשכלתו  חכמתו רוב על משה לר' הערכתו את האפיפיור מביע שבו הקרדינלים, אחד בחתימת 

ודתו. אמונתו על להגן  שנחלץ בעת ביטוי לידי שבאו

ישיר  באופן ולפנות לרומא לנסוע בדעתי "עתה המשיך: משה ור' נדהמים, עמדו הכמרים
ובוהמיה". פולין יהודי על הרף ללא הכבדות העלילות לכל קץ לשים מנת על האפיפיור אל

לפתע: משה ר' קרא קצרה דומיה הפסקת לאחרי

כדי  ותוך לפניכם" עומד הנאשם הרי – הפסל את שביזה מי את לשפוט באמת רצונכם "אם
הוא, "הנה ואמר: קולו הגביה היהודים נגד שהסית הצעיר הכומר כלפי מאשימה אצבע הושטת

שפטוהו!"

את  ולעזוב הכמרים מראש להיפרד מיהר משה ור' הכמרים, בין השתררה ומבוכה תדהמה
מלוויו. עם יחד המקום

ימים  עברו הפגישה. פרטי את יספרו שלא מלוויו שני את משה ר' השביע בחוץ בהיותם
יהודי  פסקו. היהודים חיי על והאיומים בדתם, הפגיעה על לדבר חדלו הגויים הושתק. והכל
אנשי  מפי דבר להוציא הצליחו לא אך התרחש, מה לדעת מאד רצו לטובה המופתעים פוזנא
מצרה  ניצלו משה ר' של הקומה וזקופת האיתנה לעמידתו הודות כי רק ידעו היהודים המשלחת.

נוראה.

ולאחריה  שבילדים, הגדולה היתה פריידה ובת. בנים שלשה היו רעייתו ושרה משה לר'
זלמן ושניאור יעקב, שהרביצו אברהם, ביותר הטובים המלמדים הוחזקו הבנים עבור בןֿהזקונים.

ולומר  להתפלל שתוכל כדי בלבד קרוא רק לימדו פריידה, הבת, את ואילו בגודש, תורה בהם
לשיטת  בניגוד תורה, ללמוד הבת על שאין משה ר' של לשיטתו בהתאם היה זה סדר תהלים.

סופר. שכבר כפי והמקובלים, הנסתרים

פוזנא  שבעיר אלא ילדיו. את גם חינך וכך לקבלה, המתנגדים ברוח משה ר' חונך כאמור,
בכיוון  בהתמדה. גדל מזאמושטש, הבעלֿשם יואל, רבי חסידי של מספרם המצב. השתנה עצמה
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כי  בתורה, רק לא גדול היה זה, תוארו למרות אשר, בטלן, ברוך ר' של אישיותו השפיעה זה
גדול. סוחר גם אם

המתנגדים  מן היה משה שר' ולמרות משה, ר' לשל דומים רבים אופי קווי היו ברוך לר'
זאת  שעם אלא התנגדותו, את החליש כשלעצמו זה דבר ברוך, ר' את העריך יואל, רבי לחסידי

הקבלה. בשיטת המחזיקים אל יתחברו שלא בניו  על פקוחה בעין שמר

יכל  לא המקובלים השפעת תחת יפלו שלא ילדיו על לשמור משה ר' שרצה כמה ברם,
של  היתום בנו וקדיש, ברוך, ר' של בנו בנימין, גילם, מבני צעירים שני עם חברותם את למנוע
בכל  לתהלה יצא ושמם נדירים בכשרונות ניחנו אלה שני ברוך. ר' של אחיו המקובל, דוד ר'
אילו  וללומדיה, לתורה העזה באהבתו ידוע שהיה משה, ר' את מבין היה לא איש פוזנא. רחבי

קדיש. ועם בנימין עם מלהתחבר בניו את מונע היה

ברוך, ר' ושל משה ר' של המשפחות, שתי בין שנוצרו לקשרים סיבות עוד היו זאת מלבד
דרכיהן: שבין הגדול השוני למרות

אנשים  לתמיכת התמסרה במיוחד מאד. גדולה צדקה בעלת היתה משה, ר' של רעייתו שרה,
מצב  על לעמוד כדי בעיר. ידוע היה לא שעוניין זה, מסוג עניות משפחות ועוד מנכסיהם שירדו
בקהילה. ההמוניות השכבות אל גישה להם שהיתה אלה עם שרה התחברה הקהילה אנשי
מקובל  היה המנוח שבעלה למרות קדיש. של אמו האלמנה, צביה עם שרה התיידדה במיוחד
אך  בריווח, ממנו והתפרנסה לתפירה מלאכה בית ניהלה צביה בעלֿשם. יואל רבי ומאנשי
במצב  נמצאות משפחות אלו תמיד ידעה וכך נשים עשרות עם במגע באה עבודתה במסגרת
היתה  לכך נוסף שרה. בשביל בלום אוצר צביה היתה כך משום ותמיכה. לסיוע וזקוקות דחוק
הדוקים  ידידות יחסי נרקמו כך אישיותה, את מאד העריכה ושרה וצדקנית. מלומדת אשה צביה

שתיהן. בין

ידעה  כזה באופן חברתה. אצל המתרחש כל על היטב ידעה השתים מן אחת שכל מובן
פריידה, על הכל ידעה צביה ואילו צביה, של המוצלח היחיד בנה קדיש, על מאד הרבה שרה

שרה. של המוכשרת היחידה בתה

תפירה. ללמוד החליטה כך והנסתרים. המקובלים דרך אל נטיה לפריידה היתה זאת מלבד
הקימה  תקופה באותה תורה. ללמוד לה נתנו שלא לאחר וזאת עשיר, בית של בת היותה למרות
החליטה  פריידל ויתומות. עניות לבנות מלאכה ללימוד ביתֿספר משה, ר' בהנהגת פוזנא, קהלת
מכבודם  כלמטה ראו הקהילה  של הנכבדים שהבעליֿבתים  למרות המלאכה, את היא אף ללמוד
עשירות  למשפחות אחרות בנות גם התחילו בכך החלה שפריידל לאחר מלאכה. תלמד שבתם

תפירה. ובמיוחד מתאימה. מלאכה ללמוד ומיוחסות

לנו, כזכור שעסקה, האלמנה, צביה אל פריידל של להתקרבותה הביא בתפירה עיסוקה
עם  להתיידד ההזדמנות לפריידל ניתנה גם זו בדרך בנה. ואת עצמה את לפרנס כדי בתפירה
שאביה, כיוון מלומדת, היתה הקבלה, בדרך שהלך למי כבת רחל, בטלן. ברוך ר' של בתו רחל,
כך  משום תורה. הבנות את ללמד יש כי והמקובלים הנסתרים כשיטת סבר בטלן, ברוך ר'
וכך  מלאכה לרכוש גם רצתה זאת עם בלימודיה. נדירים, כשרונות בעלת שהיתה רחל, הצליחה

מאד. מועטת השכלה בעלת  היתה שזו למרות פריידל, עם הדוק במגע באה

ופריידל  רחל מנוגדים. מחנות לשתי שהשתייכו למרות המשפחות שתי התקרבו זו בדרך
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רחל  המשפחות: בין השידוכים לקישרי הדרך את כך סללה העליונה ההשגחה תכופות. נפגשו
ר' של היחידה בתו ופריידל משה, ר' של הצעיר בנו זלמן לשניאור נישאה ברוך ר' של בתו
המשפחות, התאחדות למרות משה, ר' נשאר זאת עם ברוך. ר' של אחיו בן לקדיש, נישאה משה

הקבלה. לדרך מתנגד
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BúBà äúàøL,i`kf oa opgei iax z` -äãîòå døòNa äôhòúð ¤¨£¨¦§©§¨¦§¨¨§¨§¨
åéðôìeúa ,Bì äøîà .zà éî ,éza ,dì øîà .éðñðøt ,éaø ,Bì äøîà §¨¨¨§¨©¦©§§¥¦¨©¨¦¦¦©§¨§¨©

dì øîà .éðà ïBéøeb ïa ïBîéã÷ð,i`kf oa opgei oaxìL ïBîî ,éza ©§¦¤§£¦¨©¨¦¦¨¤
éáà úéaCblten xiyr didyïéãk àì ,éaø ,Bì äøîà .Cìä ïëéä ¥¨¦¥¨¨©¨§¨©¦Ÿ§¥

úî ïéìúîíéìLeøéa àìlyn milyen eid jk `l m`d - ¨§¦©§¨¦¨©¦
,milyexia'øñç ,ïBîî çìî'miiwziy epenn gelnl dvexd mc` - ¤©¨¤¤

xqgi ,[elwlwzi `ly milk`nd z` xnyny glnd znbec]
.eneiw edf epexqge ,dwcvl epennndì éøîàåmixne` yie - §¨§¥¨

,oenn gln' el dxn`y'ãñçel dfnxe .ea dyriy cqg ici lr - ¤¤
oax dze` l`y .cqge dwcv ea eyr `l ik ca` dia` oenny

,i`kf oa opgeieoennéîç úéa ìLäæ àa ,Bì äøîà .àeä ïëéä ,C- ¤¥¨¦¥¨¨§¨¨¤
,cqge dwcv ea eyr `ly ia` oennäæ úà ãaéàåoennd z` - §¦¥¤¤

dxrpd dkiynd .ea axrzdy oeik ,eia` zian ilra `iady
eïäì øîà ,éúaeúk ìò zîúçLk äzà øeëæ ,éaø ,Bì äøîàoax ¨§¨©¦¨©¨§¤¨©§¨©§¨¦¨©¨¤

i`kf oa opgei,Bæ ìL dúaeúk ìò ézîúçLk éðà øeëæ ,åéãéîìúì§©§¦¨¨£¦§¤¨©§¦©§¨¨¤
da àøB÷ éúééäådzaezka dqipkdyúéaî áäæ éøðéc íéôìà óìà §¨¦¦¥¨¤¤£¨¦¦¨¥¨¨¦¥

,äéîç ìMî õeç ,äéáàlkde ,daezk ztqezk dlra dl siqedy ¨¦¨¦¤¨¦¨
.cqge dwcv eyr `ly meyn ca`,øîàå éàkæ ïa ïðçBé ïaø äëä¨©¨¨¨¤©©§¨©

L ïîæa ,ìàøNé íëéøLàmdäneà ìk ïéà ,íB÷î ìL BðBöø ïéNBò ©§¥¤¦§¨¥¦§©¤¦§¤¨¥¨¨
ìåãéa ïøñBî ,íB÷î ìL BðBöø ïéNBò ïéàL ïîæáe .íäa úèìBL ïBL §¨¤¤¨¤¦§©¤¥¦§¤¨§¨§©

äìôL äneà,xacna mild` iayei mdy ,miiaxrkäneà ãéa àìå ¨§¨¨§Ÿ§©¨
äìôL,dnvr,äìôL äneà ìL ïzîäa ãéa àlàdhwily o`k enk §¨¨¤¨§©§¤§¨¤¨§¨¨

.miiaxrd ly mznda illb oian dlk`nl mixery
dywn .oixeb oa oenicwp oipra `ziixad ixac z` zxxan `xnbd

:`xnbdåikàì ïBéøeb ïa ïBîéã÷ðãáò[dyr `l-],ä÷ãöitk §©§¦¤§Ÿ¨©§¨¨
,eza eilr dxn`yàéðúäå,`ziixaaïa ïBîéã÷ð ìò åéìò eøîà §¨©§¨¨§¨¨©©§¦¤

Búéaî àöBé äéäLk ,ïBéøebjledeúìéî éìk ,Løãnä úéáìmicba - §§¤¨¨¥¦¥§¥©¦§¨§¥¥©
iwp xnv ly miaeygeéä̈
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מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

רמח

 ב"ה,  ח' שבט תשכ"ה
ברוקלין, ניו יורק

ד"ר וועלוול גרין

שלום וברכה:

קבלתי בעתו מכתבך מה־30 בדצמבר, וקראתי בהתעניינות רבה אודות תפקידך החדש. זה בלי 
ספק קידום אמיתי גם מבחינה מקצועית וגם מבחינת פתיחת אופקים חדשים בעבודתך למען רווחתם 

הרוחנית של רבים, ובצירופם של שני היבטים אלו יש באמת קידום אמיתי ושלם.

כפי  טבעית,  שאיפה  באמת  שזוהי  כיוון,  באותו  נוסף  קידום  על  יבשר  זה  שקידום  ה'  ייתן 
שחז"ל הודיעו "מי שיש לו מנה רוצה מאתיים, ומי שיש לו מאתיים רוצה ארבע מאות". זה מצביע 
על כך שהשאיפה גֵדלה עם ההצלחה, ולאחר שהתקדם, האדם אינו מסתפק בתוספת הקודמת. אותו 

עקרון, לפחות, צריך להיות נכון במובן הרוחני.

אנחנו כעת בימים מסוגלים במיוחד, שכן אנו עומדים לציין את "יום השנה" –  ההילולא של 
חותני זצ"ל ביום י' שבט. כיוון שצדיקים, בהיותם רועים נאמים, ממשיכים לשמור על אלו שהם שמרו 
עליהם בחייהם בעולם הזה, בטוח שחותני זצ"ל הוא שתדלן נאמן לטובת אותם מוסדות שמתנהלים 

ברוחו, ולאלו שנוטלים חלק פעיל בתמיכה בהם ובהתרחבותם.

חתימת יד-קודשו של הרבי

אגרות קודש - מתורגם מאנגלית
)מתוך הספר "פרופ' גרין - שלום וברכה" בהוצאת בית חב"ד המרכזי באר שבע(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dq sc zeaezk(iyiy meil)

,dlral dy`d dqipkny dipecpd ipic df wxta ex`eai ok
.di`eyipa dy`l zzl lrade a`d lr yi zeaeg el` yxtzie

äðùî
mikiiy mdn el` ,dy`d zeiekfae zepenna zwqer epizpyn

:dy`l el`e lralå ,äMàä úàéöîokäéãé äNòîdgiexdy dn - §¦©¨¦¨§©£¥¨¤¨
mikiiy ,dzk`lna,dìòáì.melk mda dy`l oi`edúMeøéåm` - §©£¨¦¨¨

,dia` zian oenn dy`d dyxiúBøét ìëBà àeäz` lhep lrad - ¥¥
dyexid ly migeexdäéiçazeyxa zx`yp oxwde ,ezy` ly §©¤¨

dy`d ly oxwdy ,mpic `ed jky dy`d iqkp lkk ,dy`d
.zexit lke` lrade

,dwifd e` dyiiae ,d`eyp dy` dkd mc` m` :sqep oicdzLBa- §¨
,dl mlyl jixv `edy zyead incåmelyz okdîât,wfpd inc - §§¨¨

,dincn dzgt m`,dlL.dlra ly `leàøéúa ïa äãeäé éaø ¤¨©¦§¨¤§¥¨
,øîBàote`a miielze ,ezy`l lrad oia miwlgzn zyead inc ¥

,yeiadL ïîæadyiiaøúqamc` ipa my eid `le ,dpial epia - ¦§©¤©¥¤
mlyn ,mixg`íé÷ìç éðL dì,[yily ipy-]Bìåwlg ,lral -ãçà ¨§¥£¨¦§¤¨

.yi`l dherine ,dy`l `id zyead aexy oeik ,[yily-]ïîæáe¦§©
Ldyiiaéeìbamlyn ,mc` ipa ipta -,íé÷ìç éðL Bìaexy oeik ¤©¨§¥£¨¦

,ely `id zyeaddìåwlg.ãçàwlga s`y dpynd zx`an §¨¤¨
:zekf lral yi dy`l ozipdBlL,lral ribnd melyzd -ïúpé ¤¦¨¥

el,ãiî,ea wlg dl oi`eåmelyzddlLepi` ,dy`l ribnd - ¦¨§¤¨
`l` ,cin dcil ribnàeäå ,ò÷ø÷ ïäa ç÷lé[lrad-],úBøét ìëBà ¦¨©¨¤©§©§¥¥

.ixnbl dcil rwxwd ribz zeni e` dpyxbiy xg`l wxe

* * *

àøîâ
dyrne dy`d z`ivny ,dpynd ly oey`xd wlga dpc `xnbd

:`xnbd zl`ey .dlral mikiiy diciïì òîLî à÷ éàîdn - ©¨©§©¨
dici dyrne dy`d z`ivny ,el` mipica `pzd eprinyd

xak ixd ,dlral mikiiyàðéðzlirl dpyna el` mipic epipy - ¨¦¨
(:en),my epipy jke ,Bzáa éàkæ áàä,dxrpd e` dphwdäéLecé÷a ¨¨©©§¦§¦¤¨

óñkae ,a`d ly sqkde ,dvxiy inl dycwl lekiy -aiyeciw §¤¤§
øèL,oiyecwd xhy z` lawn a`dy -aeiyeciw,äàéadxqeny §¨§¦¨

e .dgxk lra d`ia iyeciwléàkæa`d,äéãé äNòîáe ,dúàéöîa ©©¦§¦¨¨§©£¥¨¤¨
äéøãð úøôäáee ,dixcp z` xtdl lekiy -dhéb úà ìa÷îm` - ©£¨©§¨¤¨§©¥¤¦¨

.hbd z` dxear lawn a`d ,oiqexi`d on dyxbn dlraå,mpn` §
,miqkp dl yi m`ìëBà Bðéàmdn.äéiça úBøétdpynd dkiynn ¥¥¥§©¤¨

m` :lrad zeiekf z` zhxtne,úàOéðel` zeiekfa lrad dkef ¦¥
e ,a`d ly eidyìòaä åéìò øúé,[a`d lr-]úBøét ìëBà àeäL ¨¥¨¨©©©¤¥¥

diqkpn.äéiçazeiekfd lka dkef lrady x`azd xaky oeike §©¤¨
dycig dn ,llka dz`ivne dici dyrne ,a`d ly eidy

.epizpyn
ipic j` ,yecig lk oi` el` mipica ok` :`xnbd zvxzndzLBa§¨

déì àëéøèöéà dîâôembte zyea ipic z` zepyl `pzd jxved - §¨¨¦§§¦¨¥
dfa yiy ,d`eypd lyàzâeìt[zwelgn-]àøéúa ïa äãeäé éaøc §§¨§©¦§¨¤§¥¨

,ïðaøåd`iad ef zwelgn ab`e ,lirl dpyna dpyp `l df oicy §©¨¨
.ezy`a lral yiy zetqep zeiekf dpynd

* * *
:dy`d z`ivn oica mi`pz zwelgn d`ian `xnbdàpz éðz̈¥©¨

àáøc dén÷dpy ,eaxn ef `ziixa laiwy mi`xen`d cg` - ©¥§¨¨
,`ax iptl ef `ziixa,øîBà àáé÷ò éaø .dîöòì ,äMàä úàéöî§¦©¨¦¨§©§¨©¦£¦¨¥

déì øîà .dìòáì,`xen` eze`l `axàzLä,dzr -äôcòä äîe §©§¨¨©¥©§¨©©£¨¨
,dlral zeyrl zaiig `idy jqd lr ztcerd dzk`ln elit` -

lirl x`eand xeriyk(:cq),

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

המשך ביאור למס' כתובות ליום שישי עמ' ב



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

רמט אגרות קודש

 ב"ה,  אדר"ח אלול, תשי"ג
ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 

מוה"ר חיים מנחם שי'

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו וכשהייתי על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע 
הזכרתיו ואת זוגתו ואת אמו וכב"ב שיחיו כאו"א להמצטרך להם, ויה"ר מהשי"ת שהעתקתם לדירה 

חדשה הנה יהי' משנה מקום משנה מזל לטובה ולברכה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

ובטח בקשר עם זה הנה יוסיף חיזוק ג"כ בענין הדירה ברוחניות שזהו לימוד התורה וכמובן 
ג"כ  ומרומז  תרל"ו  רבים  מים  ההמשך  ובסוף  בלקו"ת  הבית  חנוכת  שיר  מזמור  ע"פ  הדרוש  עפ"י 
בגמרא שבית המקדש, שזהו דירתו של הקב"ה וכמ"ש ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, משחרב יש לו 
להקב"ה ד' אמות של הלכה עד"ז. ובלימוד התורה הרי צ"ל הקב חומטין ארץ מלחה שבתורה גופא 
זהו פנימיות התורה לימוד החסידות ויעוין בלקו"ת ס"פ ויקרא ואין לך דבר העומד בפני הרצון, וכמו 
שלא יגעתי ומצאתי אל תאמין הרי יגעתי ולא מצאתי ג"כ אל תאמין ולא עוד אלא שהוא מצליח בדרך 

למעלה מן הטבע...

בברכת כוח"ט לשנה טובה ומתוקה.

 ב"ה,  א' אלול, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

ובספרי  בכל  לימודו  אופן  רוחו  מהלך  ע"ד  כותב  בהם  מכתביו  שני  קבלת  בזה  הנני  מאשר 
חסידות בפרט ואיזה מרעיונותיו מה שעלה בדעתו במאמרי רז"ל.

רק  לא  היינו  שלו,  וחידושים  חדשים  דרכים  דוקא  לו  לחפש  רוצה  ממכתביו  כנראה  והנה 
חידוש בפירוש ענין אלא חידוש ג"כ למצוא הדרך, ולו גם נניח שלא יטעה בחיפושו וימצא את הנקודה 
האמיתית ואת הדרך הנכונה בכלל ובשבילו בפרט, הרי בלי שום ספק אשר יאבד על זה כמה וכמה 
זמן ויגיעה עפ"י מרז"ל אין אדם עומד על ד"ת אלא אם כן נכשל בהם תחלה, הרי הכשלון שלו יהי' 
בעצם הדרך ולא רק בענין פרטי ובהלכה פרטית, ומובן מעצמו אשר כיון שכל ישראל מאמינים בני 
מאמינים יודעים בפשיטות שלא נברא בעולם דבר אחד לבטלה ובפרט בנוגע להאיש הישראלי הרי כל 
ימינו ספורים כמדת העבודה בתומ"צ אשר עליו למלאות, כל יום ושעה שמבלה הוא על ענין שכבר 
סללו הראשונים שהם כמלאכים, הנה אף את"ל שהוא דבר מצוה ויקבל ע"ז שכר, הרי מאידך גיסא 
אין עושה הוא עבודתו ובמילא מבטל הזמן על ענינים שאינם שלו ובד"מ יחסר בהענינים שצריך הוא 
לעשותם. ומשל למה"ד לאיש שירצה ללמוד המשנה ויאמר שאין רוצה לעיין במפרשי המשנה אלא 
ישמע  לדעתי  ואם  וכו'.  ותוספות  ורש"י  בגמרא  לפלפול המובא  לבוא  שיוכל  עד  כ"כ  עצמו  ייגע את 
נלך בה הן בלימוד  לנו רבותינו ברור הדרך  ילמוד בספרי החסידות שבהם הורו  זו,  הרי כלך מדרך 
תורת הנגלה והן בתורת החסידות והן באופן קיום המצות בשמחה ובהידור, ואז כמה מהענינים אשר 
הם אצלו בספק יראה שכבר בררו אותם הראשונים מאז ומקדם וכמה מענינים שאומר שכבר מצא 

הפתרון הנה יראה שלא זהו הביאור ולא זוהי הדרך ילך בה.

אחת הבחינות לדעת אם הולכים בדרך הנכונה אם לא, זהו לבחון הבכן והפועל יוצא בהנוגע 



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

רנ

את  בחשבון  ויביא  ישראל,  באהבת  ובהחמימות  התורה  בלימוד  בהקביעות  המצות  בקיום  להידור 
הנהגתו בכל הנ"ל אליבא דנפשי' ויתבונן אם ההתעסקות השיעורים שכותב אודותם במכתבו הביאו 

לתוספת בכל הנ"ל או אדרבה לחלישות והאריכות בזה אך למותר.

המורם מכל הנ"ל, יסיח דעתו - איזה שעות ביום - מכשרונותיו וממהותו וילמוד את הלכות 
ולסייעתא  וכיו"ב,  מצותיך  דרך  תניא  החסידות  תורת  וילמוד  יומים  היום  בחיי  לדעתם  הצריכים 
דשמיא הנה יתן בכל יום מימות החול קודם התפלה איזה פרוטה לצדקה ואחר התפלה בכל יום בחול 
על דרך  ויצליחו לעמוד  יזכהו  והשי"ת  לימי החדש,  כפי שנחלק  יאמר השיעור תהלים  ויו"ט  בש"ק 

המלך ולא לחפש נתיבות ומסלות וטוב יהי' לו בגשמיות וברוחניות.

בברכת כוח"ט לשנה טובה ות"ת ביר"ש. 

 ב"ה,  אדר"ח אלול, תשי"ג 
ברוקלין.

שלום רב וברכה!

... ומוסג"פ איזה סקריפ אשר עלה בידי להשיגו, ויה"ר מהשי"ת אשר כיון שמסקריפים אלו 
חלק מהם נקנו במעות הנמצאים באחת הקופות של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, הנה 

יקויים בזה מרז"ל כל הנוטל פרוטה מאיוב ה"ז מתברך.

כמו  דהוא  כל  פרוטה  ולא  ממש  פרוטה  דהיינו  שם  ב"ב  המאמרים  מסמיכות  דמשמע  ואף 
בקדושין י"ב ע"א בכ"ז הרי זה מטבע הפחותה ביותר גם בנחשת.

ובכ"מ  ה'  פרק  סוף  הזמירות  שער  בפע"ח  ראה  ס"פ  להרח"ו  המצות  טעמי  מספר  ולהעיר 
ואכמ"ל...

 ב"ה,  ב' אלול, תשי"ג
ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 

מוה"ר משה שי' הכהן

שלום וברכה!

מאשר הנני בזה קבלת מכתבו יום ג' שופטים אף כי בקיצור נמרץ ומצו"פ הקבלה כבקשתו.

ובאשר נכנסים אנו בחדש אלול חדש הרחמים הנה מוסג"פ שיחת ש"ק מברכים אלול אשר 
אף שנאמרה לא בשנה זו אבל זמנה הוא בכל שנה ושנה כל השנה ובפרט בימי אלול ר"ת ומל ה"א 
את לבבך ואת לבב זרעך - תשובה, אני לדודי ודודי לי - תפלה, והאלקים אנה לידו ושמתי ל ך מקום 
אשר ינוס שמה - תורה, ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים - צדקה. וכמבואר בהקדמתי 

לקונטרס ח"י אלול תש"י ובטח יזכה בתוכנה את הרבים באופן המתאים.

בברכת כוח"ט לשנה טובה לו ולזוגתו תחי' ופשיטא אשר ביראות הנכונה בכלל זה.

אגרות קודש



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

רני ipy ,oey`x - ak ,`k - `vzÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

àöú-éë úùøô
àëéàöú-ékïåùàøéáéà-ìr äîçìnìýåýé Bðúðe E ¦«¥¥¬©¦§¨−̈©«Ÿ§¤®§¨º§Ÿ̈¯
éäìà:BéáL úéáLå Eãéa EàéäéáMa úéàøå ¡Ÿ¤²§¨¤−§¨¦¬¨¦§«§¨¦̧¨Æ©¦§½̈

Eì zç÷ìå dá z÷Lçå øàz-úôé úLà¥−¤§©®Ÿ©§¨«©§¨´½̈§¨«©§¨¬§−
:äMàìáé-úà äçlâå Eúéa CBz-ìà dúàáäå §¦¨«©«£¥−̈¤´¥¤®§¦§¨Æ¤

:äéðøtö-úà äúNrå dLàøâé-úà äøéñäå Ÿ½̈§¨«§−̈¤¦¨«§¤«¨§¥¦Á¨Á¤
äúëáe Eúéáa äáLéå äéìrî déáL úìîN¦§©̧¦§¹̈¥«¨¤À¨§¨«§¨Æ§¥¤½¨«§¨²
àBáz ïk øçàå íéîé çøé dnà-úàå äéáà-úà¤¨¦¬¨§¤¦−̈¤´©¨¦®§©̧©¥¹¨³

:äMàì Eì äúéäå dzìráe äéìàãéäéäå ¥¤̧¨Æ§©§½̈§¨«§¨¬§−§¦¨«§¨º̈
øëîe dLôðì dzçlLå da zöôç àì-íà¦¯Ÿ¨©´§¨À̈§¦©§¨Æ§©§½̈¨¬Ÿ
úçz da ønrúú-àì óñka äpøkîú-àì«Ÿ¦§§¤−¨©¨®¤«Ÿ¦§©¥´½̈©−©

:dúépr øLàñ(éåì)åèézL Léàì ïééäú-ék £¤¬¦¦¨«¦¦«§¤̧¨§¦¹§¥´
Bì-eãìéå äàeðN úçàäå äáeäà úçàä íéLð̈¦À¨«©©³£¨Æ§¨«©©´§½̈§¨«§´
øëaä ïaä äéäå äàeðOäå äáeäàä íéðá̈¦½¨«£−̈§©§¨®§¨¨²©¥¬©§−Ÿ

:äàéðOìæèúà åéða-úà Bìéçðä íBéa äéäå ©§¦¨«§¨À̈§Æ©§¦´¤¨½̈¥¬
äáeäàä-ïa-úà økáì ìëeé àì Bì äéäé-øLà£¤¦«§¤−®´Ÿ©À§©¥Æ¤¤¨´£½̈

:øëaä äàeðOä-ïá éðt-ìræéøëaä-úà ék ©§¥¬¤©§−̈©§«Ÿ¦Á¤©§¸Ÿ
ìëa íéðL ét Bì úúì øéké äàeðOä-ïa¤©§¹̈©¦À¨³¤Æ¦´§©½¦§¬Ÿ
ètLî Bì Bðà úéLàø àeä-ék Bì àöné-øLà£¤¦¨¥−®¦Æ¥¦´Ÿ½−¦§©¬

äøëaä:ñ(ìàøùé)çéøøBñ ïa Léàì äéäé-ék ©§Ÿ̈«¦¦«§¤´§¦À¥µ¥´
eøqéå Bnà ìB÷áe åéáà ìB÷a rîL epðéà äøBîe¤½¥¤´Ÿ¥½©§¬¨¦−§´¦®§¦§´

:íäéìà òîLé àìå Búàèéåéáà Bá eNôúå Ÿ½§¬Ÿ¦§©−£¥¤«§¨¬§−¨¦´
ørL-ìàå Bøér éð÷æ-ìà Búà eàéöBäå Bnàå§¦®§¦¯Ÿ²¤¦§¥¬¦−§¤©¬©

:Bî÷îëøøBñ äæ eðða Bøér éð÷æ-ìà eøîàå §Ÿ«§¨«§º¤¦§¥´¦À§¥³¤Æ¥´
:àáñå ììBæ eðì÷a rîL epðéà äøîeàëeäîâøe Ÿ¤½¥¤¬Ÿ¥−©§Ÿ¥®¥−§Ÿ¥«Â§¨ªÂ

òøä zøráe úîå íéðáàá Bøér éLðà-ìk̈©§¥̧¦³¨«£¨¦Æ¨¥½¦«©§¨¬¨−̈
:eàøéå eòîLé ìàøNé-ìëå Eaøwîñ ¦¦§¤®§¨¦§¨¥−¦§§¬§¦¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"kyz'd `vz zyxt zay zgiyn)

הּתֹורה  על רׁש"י ׁשּפירּוׁש הּזקן אדמּו"ר ּפתּגם ידּוע ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָוהּנה

עם  מתאים רׁש"י ׁשּפרּוׁש מּובן ׁשּמּזה ּתֹורה", ׁשל "יינּה ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהּוא

הּתֹורה: ּבפנימּיּות ְְִִִַַָָהמבֹואר

ּבּנּדֹוןּֿדידן: מּובן אינֹו ְְִִִֵַָָָולכאֹורה

ּבארּוּכה  מבֹואר ּפרׁשתנּו, התחלת על חסידּות ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָּבדרּוׁשי

האלקית  הּנפׁש מלחמת על קאי גֹו'" לּמלחמה תצא ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁש"ּכי

צלֹותא  ּד"ׁשעת הּתפּלה, ּבעת (יצרֿהרע) הּבהמית הּנפׁש ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָעם

רׁש"י  ׁשל ּפרּוׁשֹו עם זה ּפרּוׁש מתאים ואי - קרבא" ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשעת

מדּבר"? הּכתּוב הרׁשּות, ְְְְְִֵֶֶַַָָּד"ּבמלחמת

ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

הּיצרֿ ּבברּור אֹופּנים ּב' ׁשּיׁש מקֹומֹות, ּבכּמה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָמבֹואר

מנּוחה. ּבדר ב) מלחמה, ּבדר א) ְְְְִֶֶֶֶַָָָָהרע:

"ׁשעת  - הּתפּלה עבֹודת ּבין החילּוק זהּו ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָׁשּבכללּות

ׁשלֹום": גֹו' נֹועם ּדרכי "ּדרכיה - הּתֹורה לעבֹודת ְְְֲֵֶַַַַַָָָָָָקרבא",

למעלה, מּלמּטה הּיצרֿהרע ּברּור הּוא הּתפּלה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָעבֹודת

(נפׁש ּבהּמתּברר האלקית) (נפׁש הּמברר התלּבׁשּות ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹעלֿידי

הּברּור  אבל ויגיעה; מלחמה עלֿידי ּבא זה ולכן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּבהמית),

ׁשעלֿידי  מּמילא, ּבדר למּטה, מּלמעלה הּוא ּתֹורה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשעלֿידי

ועלֿידיֿ ּבנפׁשֹו, אלקּות ּומגּלה ממׁשי הּוא הּתֹורה ְְְְְְֱִִֵֶַַַַַָֹלימּוד

מאליו. הּיצרֿהרע (ּומתּברר) מתּבּטל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָזה

מלחמה  עלֿידי הּיצרֿהרע ׁשּברּור מה מּובן ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָעלּֿפיֿזה

מנּוחה  ׁשל ּבאֹופן ּברּור יׁשנֹו ּכי - הרׁשּות" "מלחמת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָנקרא

ּתֹורה. ׁשל עבֹודה עלֿידי -ְֲֵֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(32 'nr d jxk zegiy ihewl)

ÌÈ¯ÓÏ EÈ˜Ï‡ '‰ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¡…∆¿ƒ¿»

ּגמרא. ׁשעּור ּתלמידיו עם לֹומד היה ְְִִִֵֵַַַַָָָָָהּבעלֿׁשםֿטֹוב

ערכין למּסכת ב)ּכׁשהּגיעּו "ליׁשנא (טו, הּמאמר את ולמדּו ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

הרע  לׁשֹון הּבעלֿׁשםֿטֹוב: ּפרׁש ּתליתאי", קטיל ְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָּתליתאי

ׁשּזהּו אּלא והּמאזין. הּמסּפר, הּממציא, – הּׁשלׁשה ּכל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹהֹורג

מרציחה  יֹותר קׁשה ׁשהיא רּוחנּיים, ּבלבּוׁשים ְְְִִִִִִִֵֵֶָָָָָרציחה

ְִַּגׁשמית.

éðùáëúîeäå úåî-ètLî àèç Léàá äéäé-éëå§¦¦«§¤´§¦À¥²§¦§©−̈¤§¨®
:õr-ìr Búà úéìúåâëõrä-ìr Búìáð ïéìú-àì §¨¦¬¨Ÿ−©¥««Ÿ¨¦̧¦§¨¹©¨¥À

íéäìà úìì÷-ék àeää íBia epøa÷z øBá÷-ék¦«¨³¦§§¤̧Æ©´©½¦«¦§©¬¡Ÿ¦−
ýåýé øLà Eúîãà-úà ànèú àìå éeìz̈®§³Ÿ§©¥Æ¤©§¨´§½£¤Æ§Ÿ̈´

éäìà:äìçð Eì ïúð Eñáëàäàøú-àì ¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨««Ÿ¦§¤Á
éçà øBL-úàzîlrúäå íéçcð BéN-úà Bà E ¤¸¨¦¹³¤¥Æ¦¨¦½§¦§©©§−̈

éçàì íáéLz áLä íäî:EááBø÷ àì-íàå ¥¤®¨¥¬§¦¥−§¨¦«§¦¸Ÿ¨¬
éçàéìà EEúéa CBz-ìà Bzôñàå Bzrãé àìå E ¨¦²¥¤−§´Ÿ§©§®©«£©§Æ¤´¥¤½

éçà Løc ãr Enr äéäå:Bì BúáLäå Búà E §¨¨´¦§À©´§³¨¦̧ÆŸ½©«£¥«Ÿ−«
âïëå BúìîNì äNrz ïëå Bøîçì äNrz ïëå§¥¯©«£¤´©«£ŸÀ§¥´©«£¤»§¦§¨¼§¥̧

éçà úãáà-ìëì äNrzepnî ãáàz-øLà E ©«£¤¹§¨£¥©¬¨¦²£¤Ÿ©¬¦¤−
:ílrúäì ìëeú àì dúàöîeñãäàøú-àì §¨®̈¬Ÿ©−§¦§©¥««Ÿ¦§¤Á

éçà øBîç-úàCøca íéìôð BøBL Bà E ¤£¸¨¦¹³Æ«Ÿ§¦´©¤½¤
:Bnr íé÷z í÷ä íäî zîlrúäåñääéäé-àì §¦§©©§−̈¥¤®¨¥¬¨¦−¦«Ÿ¦«§¤³
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iyilyרנב - bk - `vzÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äMà úìîN øáb Laìé-àìå äMà-ìr øáâ-éìë§¦¤̧¤Æ©¦½̈§«Ÿ¦§©¬¤−¤¦§©´¦¨®
éäìà ýåýé úárBú ék:älà äNò-ìk Eôåék ¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨¬Ÿ¥¥«¤¦´
éðôì | øBtö-ï÷ àøwéBà | õr-ìëa Cøca E ¦¨¥´©¦´§¨¤¿©¤¹¤§¨¥´´

úöáø íàäå íéöéá Bà íéçøôà õøàä-ìr©¨À̈¤¤§Ÿ¦Æ´¥¦½§¨¥³Ÿ¤̧¤Æ
íàä çwú-àì íéöéaä-ìr Bà íéçøôàä-ìr©¨«¤§Ÿ¦½−©©¥¦®«Ÿ¦©¬¨¥−

:íéðaä-ìræ-úàå íàä-úà çlLz çlL ©©¨¦«©¥³©§©©Æ¤¨¥½§¤
zëøàäå Cì áèéé ïrîì Cì-çwz íéðaä©¨¦−¦©¨®§©̧©Æ¦´©½̈§©«£©§−̈

:íéîéñ ¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(oeyg b"i mei meid)

ÌÈ¯ÓÏ EÈ˜Ï‡ '‰ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¡…∆¿ƒ¿»
ּבּתניא סכ"ב)מבאר הּקדׁש הרע (אגרת לׁשֹון ׁשּמחׁשבת , ְְְְֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

ּתחׁשבּו אל רעהּו רעת את "ואיׁש מּדּבּור: יֹותר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָחמּורה

יהדפנה  ּתעלה ואם לעֹולם, לב על יעלה ולא ּכתיב, ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹּבלבבכם

ּכי  מּמׁש. עבֹודהֿזרה מחׁשבת ּוכמֹו עׁשן, ּכהנּדף ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָֹמּלּבֹו

ּוׁשפיכּות  עריֹות וגּלּוי עבֹודהֿזרה ּכנגד לׁשֹוןֿהרע ְְְְְֲֲִִֶֶַָָָָָָּגדֹולה

יתרֹון  חכםֿלב לכל נֹודע ּוכבר כּו'. ּכ ּבדּבּור ואם ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָּדּמים,

למּוטב". והן לטֹוב הן הּדּבּור, על הּמחׁשבה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָהכׁשר

éùéìùçEbâì ä÷rî úéNrå Lãç úéa äðáú ék¦³¦§¤Æ©´¦¨½̈§¨¦¬¨©«£¤−§©¤®
:epnî ìôpä ìté-ék Eúéáa íéîc íéNú-àìå§«Ÿ¨¦³¨¦Æ§¥¤½¦«¦¬Ÿ©Ÿ¥−¦¤«

èäàìîä Lc÷z-ït íéàìk Eîøk òøæú-àì«Ÿ¦§©¬©§§−¦§¨®¦¤¦§©À©«§¥¨³
òøfä:íøkä úàeáúe òøæz øLàñé-àì ©¤̧©Æ£¤´¦§½̈§©−©¨«¤Ÿ

:åcçé øîçáe-øBLa LøçúàéæðèrL Laìú àì ©«£¬§«©«£−Ÿ©§¨«³Ÿ¦§©Æ©«©§¥½
:åcçé íézLôe øîöñáérz íéìãbCl-äN ¤¬¤¦§¦−©§¨«§¦¦−©«£¤¨®

:da-äqëz øLà Eúeñk úBôðk òaøà-ìrñ ©©§©²©§¬§«§−£¤¬§©¤¨«
âé:dàðNe äéìà àáe äMà Léà çwé-ékãéíNå ¦«¦©¬¦−¦¨®¨¬¥¤−¨§¥¨«§¨¬

øîàå òø íL äéìr àöBäå íéøác úìéìr dì̈Æ£¦´Ÿ§¨¦½§¦¬¨¤−¨¥´®̈§¨©À
-àìå äéìà áø÷àå ézç÷ì úàfä äMàä-úà¤¨«¦¨³©ŸÆ¨©½§¦¨«¤§©´¥¤½¨§«Ÿ

:íéìeúa dì éúàöîåèéáà ç÷ìåáéúëøòðä ¨¨¬¦−̈§¦«§¨©²£¦¬
éø÷éìeúa-úà eàéöBäå dnàå äørpäáéúëøòðä ©©«£−̈§¦®̈§¦¹¤§¥¯
éø÷:äørMä øérä éð÷æ-ìà äørpäæèéáà øîàå ©©«£¨²¤¦§¥¬¨¦−©¨«§¨§¨©²£¦¬

áéúëøòðäéø÷ézúð éza-úà íéð÷fä-ìà äørpä©©«£−̈¤©§¥¦®¤¦¦À¨©¹¦
:äàðNiå äMàì äfä LéàìæéíN àeä-äpäå ¨¦¬©¤²§¦−̈©¦§¨¤«¨§¦¥¿¨Á

Ezáì éúàöî-àì øîàì íéøác úìéìr£¦¸Ÿ§¨¦¹¥ÀŸ«Ÿ¨¨³¦§¦§Æ
éðôì äìîOä eNøôe ézá éìeúa älàå íéìeúa§¦½§¥−¤§¥´¦¦®¨«§Æ©¦§½̈¦§¥−

:øérä éð÷æçé-úà àåää-øérä éð÷æ eç÷ìå ¦§¥¬¨¦«§¨«§²¦§¥¬¨«¦©¦−¤
:Búà eøqéå Léàäèéóñë äàî Búà eLðrå ¨¦®§¦§−Ÿ«§¨«§¸Ÿ¹¥´¨¤À¤

ìr òø íL àéöBä ék äørpä éáàì eðúðå§¨«§Æ©«£¦´©©«£½̈¦³¦Æ¥´½̈©−
ìëeé-àì äMàì äéäú-Bìå ìàøNé úìeúa§©´¦§¨¥®§¦«§¤´§¦½̈«Ÿ©¬

ì:åéîé-ìk dçlLñëúîà-íàåøácä äéä §©§−̈¨¨¨«§¦¡¤´¨½̈©¨−̈
íéìeúá eàöîð-àì äfäáéúëøòðìéø÷:äørpì ©¤®«Ÿ¦§§¬§¦−©©«£¨«

àë-úà eàéöBäåáéúëøòðäéø÷çút-ìà äørpä §¦̧¤©©«£¹̈¤¤´©
äúîå íéðáàa døér éLðà äeì÷ñe äéáà-úéa¥«¨¦À¨§¨Á¨Á©§¥̧¦¨³¨«£¨¦Æ¨¥½¨
äéáà úéa úBðæì ìàøNéa äìáð äúNr-ék¦¨«§¨³§¨¨Æ§¦§¨¥½¦§−¥´¨¦®¨

:Eaøwî òøä zøráeñáëLéà àöné-ék ¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«¦«¦¨¥̧¦¹
íäéðL-íb eúîe ìra-úìrá äMà-ír | áëLŸ¥´¦¦¨´§ª«©©À©¥̧Æ©§¥¤½
òøä zøráe äMàäå äMàä-ír áëMä Léàä̈¦²©Ÿ¥¬¦¨«¦−̈§¨«¦¨®¦«©§¨¬¨−̈

:ìàøNiîñâëäéäé ékáéúëøòðéø÷äørð ¦¦§¨¥«¦³¦«§¤Æ©«£¨´
áëLå øéra Léà dàöîe Léàì äNøàî äìeúá§½̈§«Ÿ̈−̈§¦®§¨¨¬¦²¨¦−§¨©¬

:dnrãëøérä | ørL-ìà íäéðL-úà íúàöBäå ¦¨«§«¥¤̧¤§¥¤¹¤©´©¨¦´
-úà eúîå íéðáàa íúà ízì÷ñe àåää©¦À§©§¤̧Ÿ¨¬¨«£¨¦»¨¥¼¼¤

áéúëøòðäéø÷ä÷rö-àì øLà øác-ìr ørpä©©«£À̈©§©Æ£¤´Ÿ¨«£¨´
úLà-úà äpr-øLà øác-ìr Léàä-úàå øérá̈¦½§¤̧¨¦½©§©¬£¤¦−̈¤¥´¤

:Eaøwî òøä zøráe eärøñäëäãOa-íàå ¥¥®¦«©§¨¬¨−̈¦¦§¤«§¦©¨¤º
-úà Léàä àöîéáéúëøòðäéø÷äørpääNøàîä ¦§¨´¨¦À¤©©«£¨Æ©«§´Ÿ̈½̈

Léàä úîe dnr áëLå Léàä da-÷éæçäå§¤«¡¦«¨¬¨¦−§¨©´¦®̈¥À¨¦²
:Bcáì dnr áëL-øLàåëáéúëøòðìåéø÷äørpìå £¤¨©¬¦−̈§©«§©©«£¨Æ

äNrú-àìïéà øáãáéúëøòðìéø÷àèç äørpì Ÿ©«£¤´¨½̈¥¬©©«£−̈¥´§
Lôð Bçöøe eärø-ìr Léà íe÷é øLàk ék úåî̈®¤¦¿©«£¤Á¨¸¦³©¥¥̧Æ§¨´¤½¤

:äfä øácä ïkæëä÷rö dàöî äãOá ék ¥−©¨¨¬©¤«¦¬©¨¤−§¨¨®¨«£À̈
áéúëøòðäéø÷réLBî ïéàå äNøàîä äørpä©©«£¨Æ©«§´Ÿ̈½̈§¥¬¦−©
:dìñçëLéà àöîé-ékáéúëøòðéø÷äørð ¨«¦«¦§¨´¦À©«£¨³

dnr áëLå dNôúe äNøà-àì øLà äìeúá§¨Æ£¤´«ŸŸ̈½¨§¨−̈§¨©´¦¨®
:eàöîðåèëéáàì dnr áëMä Léàä ïúðå §¦§¨«Â§¨©Â¨¦̧©Ÿ¥¬¦¨²©«£¦¬

áéúëøòðäéø÷äéäú-Bìå óñk íéMîç äørpä©©«£−̈£¦¦´¨®¤§¦«§¤´
-ìk dçlL ìëeé-àì dpr øLà úçz äMàì§¦À̈©µ©£¤´¦½̈«Ÿ©¬©§−̈¨

:åéîéñâëàåéáà úLà-úà Léà çwé-àì ¨¨««Ÿ¦©¬¦−¤¥´¤¨¦®



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

רנג iying ,iriax - ck - `vzÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ðk älâé àìå:åéáà óñáàkc-reöô àáé-àì §¬Ÿ§©¤−§©¬¨¦««Ÿ¨¯Ÿ§«©©¨²
:ýåýé ìä÷a äëôL úeøëeñâøæîî àáé-àì §¬¨§−̈¦§©¬§Ÿ̈««Ÿ¨¬Ÿ©§¥−

ìä÷a Bì àáé-àì éøéNr øBc íb ýåýé ìä÷a¦§©´§Ÿ̈®©µ´£¦¦½«Ÿ¨¬Ÿ−¦§©¬
ýåýé:ñãýåýé ìä÷a éáàBîe éðBnr àáé-àì §Ÿ̈««Ÿ¨¯Ÿ©¦²«¨¦−¦§©´§Ÿ̈®

ýåýé ìä÷a íäì àáé-àì éøéNr øBc íb©µ´£¦¦½«Ÿ¨¬Ÿ¨¤²¦§©¬§Ÿ̈−
:íìBò-ãräíëúà eîc÷-àì øLà øác-ìr ©¨«©§©º£¤̧«Ÿ¦§³¤§¤Æ

øLàå íéøönî íëúàöa Cøca íénáe íçla©¤´¤©©½¦©¤−¤§¥«§¤´¦¦§¨®¦©«£¤Á
éìr øëNíøà øBútî øBòa-ïa írìa-úà E ¨©̧¨¤¹¤¦§¨´¤§À¦§²£©¬

:jìì÷ì íéøäðåéäìà ýåýé äáà-àìåì ErîL ©«£©−¦§©§¤«¨§«Ÿ¨º̈§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¦§´Ÿ©
éäìà ýåýé Côäiå írìa-ìàäììwä-úà El E ¤¦§½̈©©«£ŸÁ§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¯§²¤©§¨−̈

éäìà ýåýé Eáäà ék äëøáì:EæLøãú-àì ¦§¨¨®¦¬£¥«§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤««Ÿ¦§¬
éîé-ìk íúáèå íîìL:íìBòì Eñ §Ÿ−̈§«Ÿ¨¨®¨¨¤−§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(29 'nr i jxk zegiy ihewl)

ÌÈ¯ÓÏ EÈ˜Ï‡ '‰ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¡…∆¿ƒ¿»

המדּבר, - ּתליתאי" קטיל ּתליתאי "ליׁשנא רז"ל ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָאמרּו

ׁשל  אׁשמתֹו מהי וקׁשה, מדּברים. ׁשעליו והאדם ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּׁשֹומע

מן  מֹוציא הּדּבּור ּדהּנה לֹומר, ויׁש ּדּברּו. ׁשעליו ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָהאדם

הרע  על מדּברים לא עֹוד ּכל הּגּלּוי. אל מחׁשבה, ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹההעלם,

ּומחּכה  אף מארי והּקּב"ה ּב'העלם', זה הרי ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּבאדם,

מתּגּלה  והּדבר ּכ על ּכׁשּמדּברים א ּבתׁשּובה. ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּיׁשּוב

נזק. ׁשּיגרם קטרּוג מּזה לצאת עלּול הּדּבּור, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּבעֹולם

éòéáøçéçà ék éîãà árúú-àì-àì àeä E «Ÿ§©¥´£Ÿ¦½¦¬¨¦−®«Ÿ
:Böøàá úééä øâ-ék éøöî árúúèíéða §©¥´¦§¦½¦¥−¨¦¬¨§©§«¨¦²

ìä÷a íäì àáé éLéìL øBc íäì eãìeé-øLà£¤¦¨«§¬¨¤−´§¦¦®¨¬Ÿ¨¤−¦§©¬
:ýåýéñééáéà-ìr äðçî àöú-ékzøîLðå E §Ÿ̈«¦«¥¥¬©«£¤−©«Ÿ§¤®§¦̧§©§½̈

:òø øác ìkîàéøLà Léà Eá äéäé-ék ¦−Ÿ¨¨¬¨«¦¦«§¤³§Æ¦½£¤²
õeçî-ìà àöéå äìéì-äøwî øBäè äéäé-àìŸ¦«§¤¬¨−¦§¥¨®§¨§¨¨Æ¤¦´

:äðçnä CBz-ìà àáé àì äðçnìáéäéäå ©©«£¤½¬Ÿ¨−Ÿ¤¬©©«£¤«§¨¨¬
e íéna õçøé áør-úBðôìàáé LîMä àáë ¦§«¤−¤¦§©´©¨®¦§´Ÿ©¤½¤¨−Ÿ

:äðçnä CBz-ìàâéäðçnì õeçî Eì äéäz ãéå ¤¬©©«£¤«§¨Æ¦«§¤´§½¦−©©«£¤®
:õeç änL úàöéåãéðæà-ìr Eì äéäz ãúéåE §¨¨¬¨−̈¨«§¨¥²¦«§¤¬§−©£¥¤®

úéqëå záLå dá äzøôçå õeç EzáLa äéäå§¨¨Æ§¦§§´½§¨«©§¨´½̈§©§−̈§¦¦¬¨
:Eúàö-úàåèéäìà ýåýé ékáø÷a | Cläúî E ¤¥«¨¤«¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¦§©¥´§¤´¤

ðçîéáéà úúìå Eìéväì Eéðôì Eäéäå E ©«£¤À§©¦«§Æ§¨¥³«Ÿ§¤̧Æ§¨¤½§¨¨¬

éðçîáLå øác úåør Eá äàøé-àìå LBã÷ E ©«£¤−¨®§«Ÿ¦§¤³§Æ¤§©´¨½̈§−̈
éøçàî:Eñæèåéðãà-ìà ãár øébñú-àì ¥©«£¤««Ÿ©§¦¬¤−¤¤£Ÿ®̈

éìà ìöpé-øLà:åéðãà írî EæéáLé Enr £¤¦¨¥¬¥¤−¥¦¬£Ÿ¨«¦§º¥¥´
éørL ãçàa øçáé-øLà íB÷na Eaø÷aE §¦§§À©¨¯£¤¦§©²§©©¬§¨¤−

:epðBz àì Bì áBhañçéäLã÷ äéäú-àì ©´®−Ÿ¤«Ÿ¦«§¤¬§¥−̈
:ìàøNé éðaî Lã÷ äéäé-àìå ìàøNé úBðaî¦§´¦§¨¥®§Ÿ¦«§¤¬¨¥−¦§¥¬¦§¨¥«

èéýåýé úéa áìk øéçîe äðBæ ïðúà àéáú-àì«Ÿ¨¦Á¤§©̧¹̈§¦´¤À¤¥²§Ÿ̈¬
éäìàéäìà ýåýé úárBú ék øãð-ìëì EE ¡Ÿ¤−§¨¤®¤¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

:íäéðL-íbñëéMú-àìéçàì Cóñk CLð E ©§¥¤««Ÿ©¦´§¨¦½¤¬¤¤−¤
:CMé øLà øác-ìk CLð ìëà CLðàëéøëpì ¤´¤®Ÿ¤¤¾¤¨¨−̈£¤¬¦¨«©¨§¦´

éMúéçàìe CéMú àì Eýåýé Eëøáé ïrîì C ©¦½§¨¦−´Ÿ©¦®§©̧©§¨«¤§¹§Ÿ̈´
éäìàäzà-øLà õøàä-ìr Eãé çìLî ìëa E ¡Ÿ¤À§ŸÆ¦§©´¨¤½©¨¾̈¤£¤©¨¬

dzLøì änL-àá:ñáëýåýéì øãð øcú-ék ¨−̈¨§¦§¨«¦«¦¬Ÿ¤̧¤Æ©«Ÿ̈´
éäìàì øçàú àì EepLøãé Løã-ék BîlL ¡Ÿ¤½¬Ÿ§©¥−§©§®¦«¨¸¦§§¤¹

éäìà ýåýé:àèç Eá äéäå Cnrî Eâëéëå §Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¥«¦½̈§¨¨¬§−¥«§§¦¬
:àèç Eá äéäé-àì øcðì ìcçúãëàöBî ¤§©−¦§®ŸŸ¦«§¤¬§−¥«§¨¬

éúôNýåýéì zøãð øLàk úéNrå øîLz E §¨¤−¦§´Ÿ§¨¦®¨©«£¤̧¨©¹§¨©«Ÿ̈³
éäìàéôa zøac øLà äáãð E:Eñ ¡Ÿ¤̧Æ§¨½̈£¤¬¦©−§¨§¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(cvw 'nr f jxk ycew zexb`)

ÌÈ¯ÓÏ EÈ˜Ï‡ '‰ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¡…∆¿ƒ¿»
זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה אדמּו"ר מו"ח מכ"ק ְְִִַַָׁשמעּתי

על  ּתּקּון וׁשאל ל'יחידּות' אחד אליו נכנס אׁשר לי, ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּסּפר

ּבאֹותּיֹות  הרּוחני מּצבֹו ּתאר מעׂשה ּובׁשעת ענינים, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאיזה

הענין  חמר ידּוע אׁשר אדמּו"ר, מו"ח כ"ק וענהּו ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹמבהילֹות.

וד"ל. עצמֹו. על וגם חברֹו על לסּפר ׁשאסּור ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָּדלׁשֹוןֿהרע,

éùéîçäëíéáðr zìëàå Erø íøëa àáú ék¦³¨ŸÆ§¤¤́¥¤½§¨«©§¨¯£¨¦²
éìk-ìàå EráN ELôðk:ïzú àì Eñåëék §©§§−¨§¤®§¤¤§§−¬Ÿ¦¥«¦³

Lîøçå Eãéa úìéìî zôè÷å Erø úî÷a àáú̈ŸÆ§¨©´¥¤½§¨«©§¨¬§¦−Ÿ§¨¤®§¤§¥Æ
éðú àì:Erø úî÷ ìr óñãëàçwé-ék ´Ÿ¨¦½©−¨©¬¥¤«¦«¦©¬

ïç-àöîú àì-íà äéäå dìráe äMà Léà¦²¦−̈§¨¨®§¨º̈¦¯Ÿ¦§¨¥´
øôñ dì áúëå øác úåør dá àöî-ék åéðéra§¥À̈¦¨³¨¨Æ¤§©´¨½̈§¨̧©¹̈¥³¤

:Búéaî dçlLå dãéa ïúðå úúéøkáäàöéå §¦ªÆ§¨©´§¨½̈§¦§−̈¦¥«§¨«§−̈
:øçà-Léàì äúéäå äëìäå BúéaîâdàðNe ¦¥®§¨«§−̈§¨«§¨¬§¦«©¥«§¥¨»

ïúðå úúéøk øôñ dì áúëå ïBøçàä Léàä̈¦´¨«©£¼§¨̧©¹̈¥³¤§¦ªÆ§¨©´
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iriayרנד ,iyiy - dk - `vzÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

Léàä úeîé éë Bà Búéaî dçlLå dãéa§¨½̈§¦§−̈¦¥®´¦³¨Æ¨¦´
:äMàì Bì dç÷ì-øLà ïBøçàäãeé-àììë ¨©«£½£¤§¨¨¬−§¦¨««Ÿ©´
ì dçlL-øLà ïBLàøä dìradzç÷ì áeL ©§¨´¨«¦´£¤Â¦§Â̈¨¸§©§¹̈

-ék äànhä øLà éøçà äMàì Bì úBéäì¦«§¯´§¦À̈©«£¥Æ£¤´ª©½̈¨¦
õøàä-úà àéèçú àìå ýåýé éðôì àåä äárBú«¥¨¬¦−¦§¥´§Ÿ̈®§³Ÿ©«£¦Æ¤¨½̈¤

éäìà ýåýé øLà:äìçð Eì ïúð Eñ £¤Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(310 'nr ` jxk a"pyz zegiyd xtq)

˜ÏÓÚ EÏ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¿¬»≈

,מל מּנּוי - לארץ ּבכניסתן יׂשראל נצטּוּו מצוֹות ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשלׁש

מביאה  עמלק ׁשמחּית הרי הּמקּדׁש. ּבית ּובנין עמלק ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָמחּית

ּבתבת  נּקּוד אֹופּני ׁשני יׁש והּנה, הּמקּדׁש. ּבבית ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָׁשלמּות

נקּדֹות, ב' ּבצירי, ׁשּזכר לֹומר, ויׁש ּבסגל. אֹו ּבצירי – ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַֹֻ"זכר"

ראׁשֹון  ּבית מקּדׁשֹות, לׁשּתי ׁשּקדמה עמלק מחּית על ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָרֹומזת

עמלק  מחּית על רֹומז נקּודֹות, ׁשלׁש ּבסגל, וזכר ׁשני. ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹּובית

הּׁשליׁשי. הּמקּדׁש לבית ְְְִִִֵֶֶֶַַָׁשּקֹודמת

éùùäàáva àöé àì äLãç äMà Léà çwé-ék¦«¦©¬¦Æ¦¨´£¨½̈³Ÿ¥¥Æ©¨½̈
äðL Búéáì äéäé é÷ð øác-ìëì åéìr øáré-àìå§Ÿ©«£¬Ÿ¨−̈§¨¨¨®¨¦º¦«§¤³§¥Æ¨¨´

:ç÷ì-øLà BzLà-úà çnNå úçàåìáçé-àì ¤½̈§¦©−¤¦§¬£¤¨¨«Ÿ©«£¬Ÿ
:ìáç àeä Lôð-ék áëøå íéçøñæàöné-ék ¥©−¦¨®̈¤¦¤−¤¬Ÿ¥«¦«¦¨¥̧

Ba-ønrúäå ìàøNé éðaî åéçàî Lôð áðb Léà¦¹Ÿ¥̧¤³¤¥«¤¨Æ¦§¥´¦§¨¥½§¦§©¤−
òøä zøráe àeää ápbä úîe Bøëîe§¨®¥Æ©©¨´©½¦«©§¨¬¨−̈

:Eaøwîñçì úrøvä-òâða øîMäãàî øîL ¦¦§¤«¦¨¯¤§¤«©©¨©²©¦§¬Ÿ§−Ÿ
íiåìä íéðäkä íëúà eøBé-øLà ìëk úBNrìå§©«£®§ŸÁ£¤¸¤§¤¹©«Ÿ£¦¯©«§¦¦²

:úBNrì eøîLz íúéeö øLàkèúà øBëæ ©«£¤¬¦¦¦−¦§§¬©«£«¨¾¥¯
éäìà ýåýé äNr-øLàCøca íéøîì E £¤¨¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¦§¨®©¤−¤

:íéøönî íëúàöañéúàMî Erøá äMú-ék §¥«§¤¬¦¦§¨«¦¦«©¤¬§¥«£−©©´
:Bèár èárì Búéa-ìà àáú-àì äîeàî§®¨«Ÿ¨¬Ÿ¤¥−©«£¬Ÿ£Ÿ«

àéBá äLð äzà øLà Léàäå ãîrz õeça©−©«£®Ÿ§¨¦À£¤³©¨Æ¤´½
éìà àéöBé:äöeçä èBárä-úà EáéLéà-íàå ¦¬¥¤²¤¨«£−©«¨§¦¦¬

:Bèára ákLú àì àeä éðrâéBì áéLz áLä ¨¦−®¬Ÿ¦§©−©«£Ÿ«¨¥Á¨¦̧³
BúîìNa áëLå LîMä àBák èBárä-úà¤¨«£Æ§´©¤½¤§¨©¬§©§¨−

éäìà ýåýé éðôì ä÷ãö äéäz Eìe jëøáe:Eñ ¥«£¤®¨§Æ¦«§¤´§¨½̈¦§¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(328 'nr ` jxk h"nyz zegiyd xtq)

˜ÏÓÚ EÏ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¿¬»≈
מּזה. למּטה זה ,"קר" ּבתבת ּפרּוׁשים –˜¯e¯È˙ׁשלׁשה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹ¿ƒ

ּבקרירּות. ּתהיה ׁשעבֹודתֹו האדם, את מקרר –Ó˜¯‰עמלק ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָƒ¿∆

ּפרטית. הׁשּגחה עניני לראֹות לא לאדם ּגֹורם ÓË‡‰עמלק ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָָֹÀ¿»

"לׁשֹון  וּיקרא ּפרׁשת ריׁש ּכפרש"י האדם, את מטּמא עמלק –ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו וטמאה, ּבלעם".iÂ˜¯עראי אל אלקים ְְְֲֶַָָֻ«ƒ»ְֱִִֶָֹ

,éùéù
éòéáùãééçàî ïBéáàå éðr øéëN ÷Lrú-àìBà E Ÿ©«£¬Ÿ¨¦−¨¦´§¤§®¥«©¤¾¯

éørLa Eöøàa øLà Eøbî:Eåèïzú BîBéa ¦¥«§²£¤¬§©§§−¦§¨¤«§Á¦¥̧
àeä éðr ék LîMä åéìr àBáú-àìå BøëN§¨¹§«Ÿ¨¯¨¨´©¤À¤¦³¨¦Æ½
éìr àø÷é-àìå BLôð-úà àNð àeä åéìàåE §¥¾̈¬Ÿ¥−¤©§®§«Ÿ¦§¨³¨¤̧Æ

:àèç Eá äéäå ýåýé-ìàñæèúBáà eúîeé-àì ¤§Ÿ̈½§¨¨¬§−¥«§Ÿ«§³¨Æ
Léà úBáà-ìr eúîeé-àì íéðáe íéða-ìr©¨¦½¨¦−Ÿ«§´©¨®¦¬

:eúîeé BàèçañæéíBúé øb ètLî ähú àì §¤§−¨«´Ÿ©¤½¦§©−¥´¨®
:äðîìà ãâa ìáçú àìåçéúééä ãár ék zøëæå §´Ÿ©£½Ÿ¤−¤©§¨¨«§¨«©§À̈¦´¤³¤¨¦̧¨Æ

éäìà ýåýé Ecôiå íéøöîaéëðà ïk-ìr íMî E §¦§©½¦©¦§§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¦®̈©¥º¨«Ÿ¦³
:äfä øácä-úà úBNrì Eeöîñèéøö÷ú ék §©§Æ©«£½¤©¨−̈©¤«¦´¦§ŸÁ

áeLú àì äãOa øîò zçëLå EãNá Eøéö÷§¦«§¸§¨¤¹§¨«©§¨¯´Ÿ¤©¨¤À³Ÿ¨Æ
ïrîì äéäé äðîìàìå íBúiì øbì Bzç÷ì§©§½©¥²©¨¬§¨«©§¨−̈¦«§¤®§©³©

éäìà ýåýé Eëøáéìëa Eéãé äNrî:Eñëék §¨«¤§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ©«£¥¬¨¤«¦³
éøçà øàôú àì Eúéæ èaçúíBúiì øbì E ©§ŸÆ¥«§½¬Ÿ§©¥−©«£¤®©¥²©¨¬

äéäé äðîìàìå:àëììBòú àì Eîøk øöáú ék §¨«©§¨−̈¦«§¤«¦³¦§ŸÆ©§§½¬Ÿ§¥−
éøçà:äéäé äðîìàìå íBúiì øbì Eáëzøëæå ©«£¤®©¥²©¨¬§¨«©§¨−̈¦«§¤«§¨´©§½̈

Eeöî éëðà ïk-ìr íéøöî õøàa úééä ãár-ék¦¤¬¤¨¦−¨§¤´¤¦§®̈¦©¥º¨«Ÿ¦³§©§Æ
:äfä øácä-úà úBNrìñäëàäéäé-ék ©«£½¤©¨−̈©¤«¦¦«§¤¬

íeèôLe ètLnä-ìà eLbðå íéLðà ïéa áéø¦Æ¥´£¨¦½§¦§¬¤©¦§−̈§¨®
:òLøä-úà eòéLøäå ÷écvä-úà e÷écöäå§¦§¦¸Æ¤©©¦½§¦§¦−¤¨«¨¨«

áèôMä Bìétäå òLøä úBkä ïa-íà äéäå§¨¨²¦¦¬©−¨«¨®̈§¦¦³©Ÿ¥Æ
:øtñîa BúrLø éãk åéðôì eäkäåâíéraøà §¦¨´§¨½̈§¥¬¦§¨−§¦§¨«©§¨¦¬

éñé àì epkééñé-ït óäkî älà-ìr Búkäì ó ©¤−´ŸŸ¦®¤Ÿ¦̧§©Ÿ³©¥̧¤Æ©¨´
éçà äì÷ðå äaøéðérì E:EãøBL íñçú-àì ©½̈§¦§¨¬¨¦−§¥¤««Ÿ©§¬Ÿ−

:BLéãañäãçà úîe åcçé íéçà eáLé-ék §¦«¦¥«§¸©¦¹©§À̈¥̧©©³
äöeçä únä-úLà äéäú-àì Bì-ïéà ïáe íäî¥¤Æ¥´¥«½Ÿ¦«§¤¯¥«¤©¥²©−¨
äMàì-Bì dç÷ìe äéìr àáé dîáé øæ Léàì§¦´¨®§¨¨Æ¨´Ÿ¨¤½¨§¨¨¬«§¦−̈

:dîaéååíL-ìr íe÷é ãìz øLà øBëaä äéäå §¦§¨«§¨À̈©§Æ£¤´¥¥½¨¾©¥¬
:ìàøNiî BîL äçné-àìå únä åéçàæ-íàå ¨¦−©¥®§«Ÿ¦¨¤¬§−¦¦§¨¥«§¦
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רנה xihtn - dk - `vzÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äúìrå Bzîáé-úà úç÷ì Léàä õtçé àì³Ÿ©§ŸÆ¨¦½¨©−©¤§¦§®§¨«§¨Á
éîáé ïàî äøîàå íéð÷fä-ìà äørMä Bzîáé§¦§¸©©¹§¨¤©§¥¦À§¨«§¨Æ¥¥̧§¨¦¹
:éîaé äáà àì ìàøNéa íL åéçàì íé÷äì§¨¦̧§¨¦¬¥Æ§¦§¨¥½¬Ÿ¨−̈©§¦«

çøîàå ãîrå åéìà eøaãå Bøér-éð÷æ Bì-eàø÷å§¨«§¬¦§¥«¦−§¦§´¥¨®§¨©´§¨©½
:dzç÷ì ézöôç àìèåéìà Bzîáé äLbðå ¬Ÿ¨©−§¦§©§¨«§¦§¨̧§¦§´¥¨»

ä÷øéå Bìâø ìrî Bìrð äöìçå íéð÷fä éðérì§¥¥´©§¥¦¼§¨«§¨³©«£Æ¥©´©§½§¨«§−̈
øLà Léàì äNré äëk äøîàå äúðrå åéðôa§¨®̈§¨«§¨Æ§¨´§½̈¨µ¨¥«¨¤´¨¦½£¤¬

:åéçà úéa-úà äðáé-àìéìàøNéa BîL àø÷ðå «Ÿ¦§¤−¤¥¬¨¦«§¦§¨¬§−§¦§¨¥®
:ìrpä õeìç úéañàéåcçé íéLðà eöpé-ék ¥−£¬©¨«©¦«¦¨¸£¨¦³©§¨Æ

-úà ìéväì ãçàä úLà äáø÷å åéçàå Léà¦´§¨¦½§¨«§¨Æ¥´¤¨«¤½̈§©¦¬¤
ä÷éæçäå dãé äçìLå eäkî ãiî dLéà¦−̈¦©´©¥®§¨«§¨´¨½̈§¤«¡¦−¨

:åéLáîaáéñBçú àì dtk-úà äúv÷å ¦§ª¨«§©Ÿ−̈¤©®̈¬Ÿ¨−
ðér:Eñâéïáàå ïáà Eñéëa Eì äéäé-àì ¥¤«Ÿ¦«§¤¬§²§¦«§−¤´¤¨®̈¤

:äpè÷e äìBãbãéäôéà Eúéáa Eì äéäé-àì §−̈§©¨«Ÿ¦«§¤¬§²§¥«§−¥¨´
:äpè÷e äìBãb äôéàååè÷ãöå äîìL ïáà §¥¨®§−̈§©¨«¤´¤§¥¨³¨¤̧¤Æ

ïrîì Cl-äéäé ÷ãöå äîìL äôéà Cl-äéäé¦«§¤½̈¥¨¯§¥¨²¨¤−¤¦«§¤¨®§©̧©Æ
éîé eëéøàééäìà ýåýé-øLà äîãàä ìr EE ©«£¦´¨¤½©µ¨«£¨½̈£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

:Cì ïúðæèéäìà ýåýé úárBú ékäNò-ìk E Ÿ¥¬¨«¦¯«£©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨´Ÿ¥
:ìår äNò ìk älàôæéäNr-øLà úà øBëæ ¥®¤−Ÿ¬Ÿ¥¨«¤¨¾¥²£¤¨¨¬

:íéøönî íëúàöa Cøca ÷ìîr EìçéøLà §−£¨¥®©¤−¤§¥«§¤¬¦¦§¨«¦£¤̧
éøçà íéìLçpä-ìk Ea ápæéå Cøca Eø÷E ¨«§¹©¤À¤©§©¥³§Æ¨©¤«¡¨¦´©«£¤½

ér äzàå:íéäìà àøé àìå râéå óèéäéäå §©−̈¨¥´§¨¥®©§¬Ÿ¨¥−¡Ÿ¦«§¨¿̈
éäìà ýåýé çéðäaéáéà-ìkî Eì | Eáéáqî E §¨¦´©§Ÿ̈´¡Ÿ¤´Â§Â¦¨¸Ÿ§¤¹¦¨¦À

éäìà-ýåýé øLà õøàaäìçð Eì ïúð E ¨¨̧¤Æ£¤´§Ÿ̈Â¡Ÿ¤ÂŸ¥̧§³©«£¨Æ
øëæ-úà äçîz dzLøì*(øëæ)úçzî ÷ìîr §¦§½̈¦§¤Æ¤¥´¤¤¤́£¨¥½¦©−©

:çkLz àì íéîMättt ©¨®̈¦−Ÿ¦§¨«

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëdð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥

.dçéLî áø÷éåïîàúéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça ¦¨¥§¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥

:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâra ,ìàøNéäîù àäé ïîà ¦§¨¥©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥
:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòì êøáî àáøCøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©

,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe íìrì§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥
dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥

éøa àLã÷ã.àeä Cïîààúëøa ìk ïî àlrì §ª§¨§¦§¥¨¦¨¦§¨¨
eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§

:ïîàïîà ¨¥

BBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(104 'nr zegiy ihewl)

˜ÏÓÚ EÏ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¿¬»≈

ואינֹו 'חֹות' הּוא ראׁשֹו", את "ּומלק מּלׁשֹון הּוא ְְֲִֵֵֵֶַָָֹעמלק

זהּו ׁשּבּלב. לּמּדֹות לרדת ׁשּבּמח הּׂשכלית להבנה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹמאפׁשר

יפחדּו ׁשּלא העֹולם אּמֹות את ׁשּקרר ,"קר "א ׁשר ּבֹו ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻׁשּנאמר

ּוקריעת  מצרים יציאת ׁשל והּנפלאֹות הּנּסים למרֹות ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָמּיׂשראל,

ּגרם  ועמלק הרעֹות, הּמּדֹות ׁשבע הן האּמֹות ׁשבע ֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻיםֿסּוף:

ׁשל  הּׂשכלית מההבנה יׁשּפעּו לא ׁשּבּלב ׁשהּמּדֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻלכ

ויׂשראל. ה' ועצמת ְְְְְִֵַַָָּגדלּות

øéèôîæéCøca ÷ìîr Eì äNr-øLà úà øBëæ̈¾¥²£¤¨¨¬§−£¨¥®©¤−¤
:íéøönî íëúàöaçéápæéå Cøca Eø÷ øLà §¥«§¤¬¦¦§¨«¦£¤̧¨«§¹©¤À¤©§©¥³

éøçà íéìLçpä-ìk Eaér äzàå Eàìå râéå ó §Æ¨©¤«¡¨¦´©«£¤½§©−̈¨¥´§¨¥®©§¬Ÿ
:íéäìà àøéèééäìà ýåýé çéðäa äéäåEì | E ¨¥−¡Ÿ¦«§¨¿̈§¨¦´©§Ÿ̈´¡Ÿ¤´Â§Â

éáéà-ìkîéäìà-ýåýé øLà õøàa áéáqî EE ¦¨¸Ÿ§¤¹¦¨¦À¨¨̧¤Æ£¤´§Ÿ̈Â¡Ÿ¤Â
øëæ-úà äçîz dzLøì äìçð Eì ïúð*(øëæ) Ÿ¥̧§³©«£¨Æ§¦§½̈¦§¤Æ¤¥´¤¤´¤

:çkLz àì íéîMä úçzî ÷ìîrttt £¨¥½¦©−©©¨®̈¦−Ÿ¦§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(345 'nr ` p"yz zegiyd xtq)

˜ÏÓÚ EÏ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ»≈¬∆»»¿¬»≈

"מחה נאמר ּבסֹוף ÁÓz‰ּכאן ואּלּו האדם, ּפעּלת ," ֱֶַָָֹƒ¿∆ְְְִַָָָֻ

"מחה נאמר ּבׁשּלח ּוכתיב ‡ÁÓ‰ּפרׁשת ה', ּפעּלת ," ְֱֶַַַַָָָֹ∆¿∆ְְִַֻ

ּבּטּול Ï‰'"מלחמה ׁשל הּוּדאּות מדּגׁשת ׁשּבזה ּבעמלק", ְִָָ«ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻ

ּתֹורה', ּב'מׁשנה היא ּפרׁשתנּו ּדהּנה לבאר, ויׁש לגמרי. ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָָָעמלק

ארּבעה  ּכמֹו לא הּקדׁש), (ּוברּוח עצמֹו" "מּפי מׁשה ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹׁשאמר

ׁשהּגּלּוי  וכיון הּגבּורה". "מּפי ׁשאמר הראׁשֹונים, ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּספרים

עמלק  ּבּטּול מדּגׁש יֹותר, הּספרים ּבארּבעה מאיר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻׁשּלמעלה

ּבפרׁשתנּו. מאׁשר יֹותר ּבׁשּלח ְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָּבפרׁשת

îéñ é"ìò ,íé÷åñô é"÷.ï

úáéú íééîòô øîåà 'àøå÷ ìòá'äù åðéâäðî (*øëæ.(ìåâñá) øëæ éðùäå (äøéöá) øëæ ïåùàøä ,¥¤¤¤
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רנו
.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn

dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le
.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´

:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì àöú éë úøèôä

ú"åîùìåãð ÷øô äéòùéá

ãðàäpø éçöt äãìé àì äø÷r épø̈¦¬£¨−̈´Ÿ¨¨®¨¦§¦̧¦¨³
äîîBL-éða íéaø-ék äìç-àì éìäöå§©«£¦ÆŸ½̈¨¦«©¦¯§¥«¥¨²

:ýåýé øîà äìeòá éðaîáúBòéøéå Cìäà íB÷î éáéçøä ¦§¥¬§¨−¨©¬§Ÿ̈«©§¦´¦§´¨«¢¥À¦«¦¯
éúBðkLîéøúéî éëéøàä éëNçz-ìà ehé Céúãúéå C:é÷fç C ¦§§©²¦©−©©§®Ÿ¦©«£¦¸¦Æ¥«¨©½¦¦¥«Ÿ©−¦©¥«¦

âúBnLð íéørå Løéé íéBb Crøæå éöøôz ìåàîNe ïéîé-ék¦¨¦¬§−Ÿ¦§®Ÿ¦§©§¥Æ¦´¦½̈§¨¦¬§©−

`xenl iy
,épø (àì.äçîNå äpø ïBL,äãìé àì äø÷òøLà íéìLeøé zà ¨¦§¦¨§¦§¨£¨¨Ÿ¨¨¨©§§¨©¦£¤

éLðà ék ,äãìé àlL äø÷òk úééäälàbä ïîæa äzò ìáà .íðéàå Cnî eìb C ¨¦©£¨¨¤Ÿ¨§¨¦£¨©¦¨¦¥§¥¨£¨©¨¦§©©§ª¨

.éçîNúå épøz,äpø éçöt.äpø ìB÷ íéøäì ät éçút,éìäöåéæìòå ¨Ÿ¦§¦§§¦¦§¦¦¨¦§¦¤§¨¦¦¨§©£¦§¦§¦

.ìBãb ìB÷a,äìç àììéç" Bîk ,äãlä éìáç íL ìò àeäå .zãìé àlL §¨Ÿ¨¨¤Ÿ¨©§§§©¥¤§¥©¥¨§¦

"äãìBik.(f,gn mildz)éða ©¥¨§¥
,äîîBLeøæçiL íéìLeøé éða ¥¨§¥§¨©¦¤©§§

.úeìbäî,äìeòaíBãà õøà ¥©¨§¨¤¤¡

.úáMéî äúéäLéøúéî (á,Cíä ¤¨§¨§ª¤¤¥¨©¦¥

úà áéçøäì eìëeiL ìéáLáe ,íéìáçä©£¨¦¦§¦¤§§©§¦¤

éøö ,ìäàäéøàäì C.íéìáçä úà C ¨Ÿ¤¨¦§©£¦¤©£¨¦

,éöøôz (â.é÷fçúz ¦§Ÿ¦¦§©§¦

mixn zxhr
àíéìLeøé zàépøk úééä øLàäø÷røLàäãìé àìeìk íéLðà ék ìò ©§§¨©¦¨¦¬£¤¨¦©£¨−̈£¤´Ÿ¨®̈¨©¦£¨¦¨

,äleàbä ïîæa äzò äpä ,íðéàå äpnîéçötìB÷a ät éçútéìäöå äpø ¦¤¨§¥¨¦¥©¨¦§©©§¨¦§¦̧¦§¦¤§¦¨³§©«£¦Æ
øLà äMàk åéLëò ãò úééä øLàäìç-àìäãìé àlLíéaø-ék £¤¨¦©©§¨§¦¨£¤Ÿ½̈¨¤Ÿ¨§¨¦©¦¯

äîîBL-éðaíéaø eéäé äéða äzòäìeòá éðaîék ,úøçà äðéãî éðaî §¥«¥¨²©¨¨¤¨¦§©¦¦§¥¬§−̈¦§¥§¦¨©¤¤¦

íéða Bì äãìéå ìòa dì äúéäøîà ¨§¨¨©©§¨§¨¨¦¨©¬
á :ýåýéCìäà íB÷î | éáéçøä §Ÿ̈«©§¦´¦§´¨«¢¥À

éða ìk úà ÷éæçäìíéaeøîä C §©£¦¤¨¨©¦©§¦

éúBðkLî úBòéøéåehé CíéèBð eéäé ¦¦¯¦§§©²¦©−¦§¦

áçøìå CøàìéëNçz-ìàéòðnz ìà ¨Ÿ¤§¨Ÿ©©©§®Ÿ¦©¦¨§¦

.íúBhälîéøúéî éëéøàäC ¦§©¨©«£¦¸¦Æ¥«¨©½¦
àäiL ìäàä éìBtLa íéìBzä íéìáçä©£¨¦©¦§¦¥¨Ÿ¤¤§¥

úBãúéì áèéä íøL÷ì çBðéúãúéåC ©§¨§¨¥¥©§¥¦¥«Ÿ©−¦
õøàa úBòe÷zäâ :é÷fçïéîé-ék ©§¨¨¤©¥«¦¦«¨¦¬
z ìåàîNeéöøô,íéìeábä úà §−Ÿ¦§®Ÿ¦¤©§¦

,älàä íéìeábì õeç Cöøà CBLîúå§¦§©§¥©§¦¨¥¤

Løéé íéBb CrøæåìàøNé éøòL ïòé §©§¥Æ¦´¦½̈©©©£¥¦§¨¥

,í"åëò éøò ãBò eLøéé ïëì ,e÷étñé àìŸ©§¦¨¥¦§¨¥



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

רנז

:eáéLBéãéLBáú àì-ék éàøéz-ìà ¦«©¦«§¦Æ¦´Ÿ¥½¦
-ék éîìkz-ìàåúLá ék éøétçú àì §©¦¨«§¦−¦´Ÿ©§¦®¦¦´³Ÿ¤

éîeìréúeðîìà útøçå éçkLz Càì C £©̧¦Æ¦§½̈¦§¤§©¬©§§©−¦¬Ÿ
:ãBr-éøkæúäéìrá ékéNò Cýåýé C ¦§§¦«¦³«Ÿ£©̧¦ÆŸ©½¦§Ÿ̈¬

ìàøNé LBã÷ Cìàâå BîL úBàáö§¨−§®§«Ÿ£¥Æ§´¦§¨¥½
:àøwé õøàä-ìë éýìûåäMàë-ék ¡Ÿ¥¬¨¨−̈¤¦¨¥«¦«§¦¨¯

úLàå ýåýé Càø÷ çeø úáeörå äáeær£¨²©«£¬©−©§¨¨´§Ÿ̈®§¥¯¤
éäìà øîà ñànú ék íéøeòð:Cæòâøa §¦²¦¬¦¨¥−¨©¬¡Ÿ¨«¦§¤¬©

ézáær ïè÷:Cöa÷à íéìãb íéîçøáe C ¨−Ÿ£©§¦®§©«£¦¬§Ÿ¦−£©§¥«
çCnî òâø éðô ézøzñä óö÷ óöLa§¤´¤¤À¤¦§©̧§¦¨©¬¤̧©Æ¦¥½

ézîçø íìBò ãñçáeCìàb øîà C §¤¬¤−̈¦«©§¦®¨©¬«Ÿ£¥−
:ýåýéèøLà éì úàæ çð éî-ék §Ÿ̈«¦¥¬Ÿ̧©ÆŸ́¦½£¤´

õøàä-ìr ãBò çð-éî øárî ézraLð¦§©À§¦¥«£¬Ÿ¥²Ÿ©−©¨¨®¤
éìr óöwî ézraLð ïk:Ca-ørbîe C ¥¬¦§©²§¦¦§¬Ÿ¨©−¦¦§¨¨«

éäðéèeîz úBòábäå eLeîé íéøää ék¦³¤«¨¦Æ¨½§©§¨−§¤®¨
éîBìL úéøáe Leîé-àì Czàî écñçå§©§¦º¥«¦¥´«Ÿ¨À§¦³§¦Æ

:ýåýé Cîçøî øîà èeîú àì́Ÿ¨½¨©¬§©«£¥−§Ÿ̈«
àééðáà Ceta õéaøî éëðà äpä äîçð àì äørñ äiðrC £¦¨¬«Ÿ£−̈´Ÿª¨®¨¦¥̧¨«Ÿ¦¹©§¦³©¸£¨©½¦

ézãñéå:íéøétqa CáééúLîL ãëãk ézîNåéørLe Céðáàì C ¦«©§¦−©©¦¦«§©§¦³©«§Ÿ¸¦§Ÿ©½¦§¨©−¦§©§¥´
:õôç-éðáàì Cìeáb-ìëå çc÷àâééða-ìëåáøå ýåýé éãenì C ¤§¨®§¨§¥−§©§¥¥«¤§¨¨©−¦¦¥´§Ÿ̈®§©−

éða íBìL:CãééððBkz ä÷ãöaéàøéú àì-ék ÷Lòî é÷çø §¬¨¨«¦¦§¨−̈¦¨®¦©«£¦³¥¸Ÿ¤Æ¦´Ÿ¦½̈¦

`xenl iy
,éLBáú àì ék (ã.úeìâa úBéäì íìBòì ãBò éLBáz àì ékàì ¦Ÿ¥¦¦Ÿ¥¦§¨¦§§¨Ÿ

,éøétçú.ätøçì ãBò ééäz àlL úçèáî ééäz ékéîeìò,Céøeòð.C ©§¦¦¦¦§¦ª§©©¤Ÿ¦§¦§¤§¨£©¦§©¦

.éðL úéáe ïBLàø úéa úeìb ìò æîø àeäåéúeðîìà,C.úeëìnä ïBøñç §¤¤©¨©¦¦©¦¥¦©§§©¦¤§©©§

éìòá ék (äéNò C,CðBãà ék.CúBà ìécâî Cíéøeòð úLàå (å ¦Ÿ£©¦Ÿ©¦¦£¥©§¦¨§¥¤§¦
,'åâåíàL ,íéøeòð úLà Bîk§¥¤§¦¤¦

ãéîúé àì dìòa éðéòa ñànz¦¨¥§¥¥©§¨Ÿ©§¦

.íçøéå áeLé ék ,ñeànäòâøa (æ ©¦¦¨¦©¥§¤©
ézáæò ïè÷,CeëøàL ét-ìò-óà ¨Ÿ£©§¦©©¦¤¨§

òâøk íéáLçð eéäé ílk ,úeìbä éîé§¥©¨ª¨¦§¤¡¨¦§¤©

íéìBãb eéäiL íéîçøä ãâðk ïè÷̈Ÿ§¤¤¨©£¦¤¦§§¦

.ïîæa Bîk ,"òâøa" .Cöa÷àLk§¤£©§¥§¤©§¦§©

,óö÷ óöLa (ç.óö÷ èòîa §¤¤¤¤¦§©¤¤

úBòábäå eLeîé íéøää (é¤¨¦¨§©§¨
,äðéèeîzúeëæ äìëz íà óà §¤¨©¦¦§¤§

.úBänàäå úBáàä̈¨§¨¦¨

,äøòñ (àé.øòBñ daì úBøö áøî Ÿ£¨¥Ÿ¨¦¨¥

,Ceta õéaøîCútöø óvøî ©§¦©§©¥¦§¨¥

.Côð éðáàî.(gi,gk zeny d`x) ¥©§¥Ÿ¤

,ãëãk (áé.äøéànä äø÷é ïáà ïéî ©§Ÿ¦¤¤§¨¨©§¦¨

lî àeäå"Là éãBãék" ïBLaei`) §¦§¦¥¥

.(`i,`néúLîL,C.úBðBlç ¦§Ÿ©¦©

,çc÷àäøéànä äø÷é ïáà ïéî ¤§¨¦¤¤§¨¨©§¦¨

lî àeäå .øúBéa"Là éçã÷" ïBL §¥§¦§Ÿ§¥¥

.(`i,p diryi),õôç éðáàìíéðáà §©§¥¥¤£¨¦

.ïäa äöBøå õôç íãàL úBø÷é§¨¤¨¨¨¥§¤¨¤

,'ä éãenì (âéeìékNé ,øîBìk ¦¥§©©§¦

.'ä éãéîìz eéä elàk äîëça§¨§¨§¦¨©§¦¥

,éððBkz ä÷ãöa (ãéøeáòa ¦§¨¨¦¨¦©£

.úñqáî ééäz éNòzL ä÷ãväé÷çø ©§¨¨¤©£¦¦§¦§ª¤¤©£¦
,÷ùòî.íé÷LBòî ú÷çøî ééäzék ¥Ÿ¤¦§¦§ª¤¤¥§¦¦

,éàøéú àì.íäî éãçôz àìå Ÿ¦¨¦§Ÿ¦§£¦¥¤

mixn zxhr
ãò íäì e÷étñé àì älà íâåúBnLð íéøråúBöøà øàMî ïéa õøàî ïéa §©¥¤Ÿ©§¦¨¤©§¨¦¬§©−¥¥¨¤¥¦§¨£¨

eáéLBéã :íúBàéàøéz-ìàCúàök äæ úeìbî Cúàö äéäiL éãçôz ìà ¦«¨©¦«§¦Æ©¦§£¦¤¦§¤¥¥¦¨¤§¥¥

,éðL úéááe ïBLàø úéáa úBòøå úBaø úBøö íò Cöøàa CeàönL úBiìb øàMî¦§¨¨ª¤§¨§©§¥¦¨©§¨§©¦¦§©¦¥¦

éLBáú àì-ék.úeìbä äfî éàözL øçà íìBòì ãBòéîìkz-ìàåíéøäì ¦´Ÿ¥½¦§¨©©¤¥§¦¦¤©¨§©¦¨«§¦−§¨¦

äìâz ït CáLça äleãb úBàøäìe LàøŸ§©§§¨§¨§¥¤¦§¤

áeLéøétçú àì ékãBò éLBáz àì ¦´´Ÿ©§¦®¦Ÿ¥¦

äìBb úëììéîeìr úLá ékCék ¨¤¤¨¦´³¤£©̧¦Æ¦

éøeòð éîéa Cì äéäL úLBaäøLàk C ©¤¤¨¨¨¦¥§©¦©£¤

úìèìeèîe äìBb úééäéçkLzàì ék ¨¦¨§§¤¤¦§½̈¦¦Ÿ

ãBò Cì äø÷ééúeðîìà útøçåC ¦§¤¨§¤§©¬©§§©−¦
úééäL úBiìba Cì eéäL úBøvä©¨¤¨¨©¨ª¤¨¦

äðîìàkãBr-éøkæú àìáBøî ék §©§¨¨¬Ÿ¦§§¦«¦¥

:úBðBLàøä úBøvä ìk eçkLz äáBè¨¦§§¨©¨¨¦

äéìrá ékCéðBãà øîBìkàeä ,C ¦³«Ÿ£©̧¦Æ§©£©¦

éNrBîL úBàáö ýåýé CúìBëéäå «Ÿ©½¦§Ÿ̈¬§¨−§®§©§¤

,ähîå äìòî úBàáö ïBãà àeä ék Bãéa§¨¦£§¨©§¨¨©¨

ãBòåCìàâåàeäìàøNé LBã÷ §§«Ÿ£¥Æ§´¦§¨¥½
øLààøwé õøàä-ìë éýìûBãéå £¤¡Ÿ¥¬¨¨−̈¤¦¨¥«§¨

å :äìLî ìkaäáeær äMàë-ék ©Ÿ¨¨¨¦«§¦¨¯£¨²
ýåýé Càø÷ çeø úáeöråìáeL ©«£¬©−©§¨¨´§Ÿ̈®¨

åéìàñànú ék íéøeòð úLàå ¥¨§¥¯¤§¦²¦¬¦¨¥−
ñeàénä ãéîúz àì äpä ,dìòá éðéòa§¥¥©§¨¦¥Ÿ©§¦©¦

ïk ,íçøé áeLé ékéäìà øîàC ¦¨§©¥¥¨©¬¡Ÿ¨«¦
éìò íçøìæ :Cézáær ïè÷ òâøaC §©¥¨©¦§¤¬©¨−Ÿ£©§¦®

ïè÷ òâøk íéáLçð eéäé ílek úeìbä éîé§¥©¨¨¦§¤§¨¦§¤©¨¨

ék õeawä ìeîíéìãb íéîçøáe ©¦¦§©«£¦¬§Ÿ¦−
Cöa÷à:íéîé CøBàì ãéîúúå £©§¥«§©§¦§¤¨¦

çóöLaèòîaézøzñä óö÷ §¤´¤¦§©¤À¤¦§©̧§¦
Cnî òâø éðôáLçz ãñçä ìeî ìà ¨©¬¤̧©Æ¦¥½¤©¤¤¥¨¥

øçàî ,òâøì ÷øíìBò ãñçáe ©§¤©¥©©§¤¬¤−̈
ézîçøè :ýåýé Cìàb øîà Cék ¦«©§¦®¨©¬«Ÿ£¥−§Ÿ̈«¦

Bîkéîéîéa ìeanäéì úàæ çð §¥¬©©¦¥¸Ÿ©ÆŸ́¦½
éãéa äòeáLézraLð øLàæà §¨§¨¦£¤´¦§©À§¦¨

øárîäéäé àlL-ìr ãBò çð-éî ¥«£¬Ÿ¤Ÿ¦§¤¥²Ÿ©−©
ézraLð ïk õøàäúBòeáL ézL ¨¨®¤¥¬¦§©²§¦§¥§

éìr óöwîCðBò éãé ìòC-ørbîe ¦§¬Ÿ¨©−¦©§¥£¥¦§¨
Caé :CúBìâäìékøLà äø÷é íéîòôì ¨«§©§¥¦³¦§¨¦¦§¤£¤

eLeîé íéøääíîB÷nî eøeñé ¤«¨¦Æ¨½¨¦§¨

äðéèeîz úBòábäålîäièð ïBL §©§¨−§¤®¨¦§§¦¨

ìáà ,Lòø éãé-ìòCzàî écñçå ©§¥©©£¨§©§¦º¥¦¥´
:ýåýé Cîçøî øîà èeîú àì éîBìL úéøáe Leîé-àì«Ÿ¨À§¦³§¦Æ´Ÿ¨½¨©¬§©«£−¥§Ÿ̈«

àék íéìLeøé zàäørñ äiðrãBòå çeøî úãòBøääîçð àì.dîçðì éî ïéà ékõéaøî éëðà äpäøcñîe áékLîCetaìBçä ïéòk ÷c àeäå ,ìBçka ©§§¨©¦©£¦¨¬«Ÿ£−̈¨¤¤¥©§´Ÿª¨®¨¦¥¦§©£¨¦¥̧¨«Ÿ¦¹©§¦³©§¦§©¥©¸©§§©§¥©

éðáàC,ätöøä éðáàézãñéåCõéaøà Bîöòa ãBñéäåíéøétqaúBø÷é íéðáà:áéézîNåïáàîãëãkøúBéa øéäaäéúLîLCLîMäL úBðBlçä úBvéçî £¨©½¦©§¥¨¦§¨¦«©§¦−§©§§©§©§¦©©¦¦«£¨¦§¨§©§¦³¥¤¤©«§Ÿ¸©¨¦§¥¦§Ÿ©½¦§¦©©¤©¤¤

ía Cøc úçøBæéørLeCúBéäì eëôäé íéøòMä úBæeæîçc÷à éðáàìøúBéa íéøéànäCìeáb-ìëåúBéäì eëôäé Cìeáb ìk úôöø éðáàõôç-éðáàìø÷é éðáà ©©¤¤¨§¨©−¦§©§¨¦¥¨§¦§§©§¥´¤§®̈©§¦¦§¥§¨§¥−©§¥¦§©¨§¥¥¨§¦§§©§¥¥«¤©§¥§¨

ïäa äöBøå õôç íãàäL:âééða-ìëåCeéäé elàkýåýé éãenìàìénîe ,äðeîàå ãenéì éðéðòa íäéðéa ú÷Bìçî äéäé àlL ãòéða íBìL áøå:Cãéä÷ãöa ¤¨¨¨¨¥§¤¨¤§¨¨©−¦§¦¦§¦¥´§Ÿ̈®©¤Ÿ¦§¤©£¤¥¥¤§¦§§¥¦¤¡¨¦¥¨§©−§¬¨¨«¦¦§¨−̈



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

רנח

éìà áø÷ú-àì ék äzçnîe:CåèøBb ïä ¦̧§¦½̈¦¬«Ÿ¦§©−¥¨«¦¥´¬
éìr Czà øâ-éî éúBàî ñôà øeâéC ¨²¤−¤¥«¦®¦¨¬¦−̈¨©¬¦

:ìBtéæèçôð Løç éúàøa éëðà äpä ¦«¦¥³¨«Ÿ¦¸¨¨´¦¨½̈Ÿ¥̧©̧
éëðàå eäNrîì éìë àéöBîe íçt Làa§¥´¤½̈¦¬§¦−§©«£¥®§¨«Ÿ¦²

:ìaçì úéçLî éúàøaæéøöeé éìk-ìk ¨¨¬¦©§¦−§©¥«¨§¦º©³
éìrì-ìëå çìöé àì CCzà-íe÷z ïBL ¨©̧¦¸´Ÿ¦§½̈§¨¨²¨«¦¨¬

ýåýé éãár úìçð úàæ éréLøz ètLnì©¦§−̈©§¦®¦¿Ÿ©«£©Á©§¥̧§Ÿ̈¯
:ýåýé-íàð ézàî íú÷ãöåäðàéBä §¦§¨¨²¥«¦¦−§ª«§Ÿ̈«³

óñk Bì-ïéà øLàå íénì eëì àîö-ìk̈¨¥¸§´©©½¦©«£¤¬¥«−¨®¤
-àBìa eøáL eëìe eìëàå eøáL eëì§³¦§¸¤«¡½Ÿ§´¦§À§

:áìçå ïéé øéçî àBìáe óñëáänì ¤²¤§¬§¦−©¬¦§¨¨«¨³¨
àBìa íëréâéå íçì-àBìa óñë-eì÷Lú¦§§¤̧¤¸§¤½¤¦¦«£¤−§´
áBè-eìëàå éìà rBîL eòîL äráNì§¨§¨®¦§¸¨³©¥©¸§¦§½

:íëLôð ïLca âprúúåâíëðæà ehä §¦§©©¬©¤−¤©§§¤«©³¨§§¤¸
çúe eòîL éìà eëìeäúøëàå íëLôð é §´¥©½¦§−§¦´©§§¤®§¤§§¨³

:íéðîàpä ãåã éãñç íìBò úéøa íëì̈¤¸§¦´½̈©§¥¬¨¦−©¤«¡¨¦«
ãäeöîe ãéâð åézúð íéneàì ãr ïä¥²¥¬§¦−§©¦®¨¦¬§©¥−

:íénàìäéBâå àø÷z òãú-àì éBb ïä §ª¦«¥´³«Ÿ¥©¸¦§½̈§¬
éìà Eeòãé-àìýåýé ïrîì eöeøé E «Ÿ§¨−¥¤´¨®§©̧©¸§Ÿ̈´

éýìû:Cøàô ék ìûøNé LBã÷ìå E ¡Ÿ¤½§¦§¬¦§¨¥−¦¬¥«£¨«

`xenl iy
,äzçnîeáMî.ãçôe ø,øeâé øBb (åè"eøeâú àì" Bîk .ãçt ïéðò ¦§¦¨¦¤¤©©¨¦§©©©§Ÿ¨

.(fi,` mixac)éúBàî ñôà.Bnò éðà ïéàL éîéìò Czà øâ éîC ¤¤¥¦¦¤¥£¦¦¦¨¦¨¨©¦
,ìBtééøä ìò ,Ca íçläì Czà äøbúiL éî.ìté Cøöeé éìk ìk (æé ¦¦¤¦§¨¤¦¨§¦¨¥¨©¨©¦¦Ÿ¨§¦©
éìò,Céìò àéáäì øöeé øLà ÷Lð éìk ìk.C,éBäì.äàéø÷ ïBLàîö ìk ¨©¦¨§¦¤¤£¤©§¨¦¨©¦§§¦¨¨¨¥

,íénì eëìäeàúî àîväL Bîk §©©¦§¤©¨¥¦§©¤
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ycew zegiyn zecewp
ולא  לחכמים", ועד "בית הדיוק א. במשנתנו: השאלות
או  הרבה"), תלמידים "והעמידו – א' (כבמשנה "לתלמידים"

יועזר. בן יוסי – המאמר לבעל הקשר ב. חכמים". "לתלמידי

והביאור:

היתה  יועזר בן יוסי של בדורו – לחכמים ועד בית ביתך יהי
הכרעה  לידי באה שלא בישראל הראשונה דרש 1המחלוקת לכן .

ביתו  לעשות ישתדל אחד שכל הדור, נשיא בתור יועזר, בן יוסי
של  שבמקרה כך מדין, על היושבים ההוראה לחכמי ועד" "בית
לידי  לבוא ויוכלו רבים, חכמים נוכחים יהיו דעות חילוקי
כי  דחסידותא, מילי בבחינת הוא זה ודבר דין. ופסק הכרעה

אחד. ועד" ב"בית די הדין משורת

לחשוב, עלול הבית בעל – רגליהם בעפר מתאבק והוי
לצרכיהם  ודאג החכמים של לרשותם ביתו את שהעמיד שלאחר
לא  שנוכחותו כדי לדרכו, לצאת צריך, אף ואולי הוא, רשאי
שהחכמים  מאחר – גיסא ולאידך בדיוניהם. לחכמים תפריע
להם  כשוה עצמו את שיראה יתכן לו, וצריכים בביתו, מתקבצים
שתי  את שולל והתנא מסויימת. בבחינה מהם נעלה אפילו או
של  בחברתם ולהמצא להשאר הבית בעל על האלה: הסברות
ליותר  שייך שאינו והכרה מוחלט ביטול מתוך וזאת החכמים,

"רגליהם". מאשר

להשתוקק  עליו כן, על יתר – דבריהם את בצמא שותה והוי
מים  השותה כאדם בהם ולהתענג החכמים דברי את לשמוע
רב, בקשב לדבריהם ומאזין לחכמים הוא בטל וכאשר לצמאו.
והם  כראוי הדברים את קולט אזי דבריהם, את בצמא שותה וכן
סוף  סוף הוא גם יהי' – זו בדרך וכשיתנהג בזכרונו. נחקקים

ישראל  מחכמי .2לאחד

*

המקום  יהי' שביתו היינו – לחכמים ועד בית ביתך יהי
ובתמידות קבוע ה  בקביעות חכמים, לביתו 3לועידת מקנה וזה .

בביתו. כשאינם גם מסויימת חשיבות

ל  ועד "בית מדייק יוסי חכמים והתנא לפני כי רבים, לשון "
לראש, הי' האחד כי זוגות, הוזכרו לא יוחנן בן ויוסי יועזר בן

בישראל  המחלוקת זמן הוחל בימיהם צורך 4ורק יש לכן .
הרבים. פי על ההלכה שיקבעו כדי רבים, בחכמים

מתאבק לחכמים בעפר והוי המתחבר האדם – רגליהם
בו  שאין לבד, "אבק" בבחינת הוא עצמו שמצד להרגיש צריך

מצמיח. שאינו הזה כאבק תועלת, בו ואין ממש

אצל  כי רגליהם". באבק ולא רגליהם", "בעפר מדייק והתנא
היא  ביותר) התחתונה (בחינה שלהם "רגל" בחינת גם החכמים
כי  תהי"'. לכל כעפר "ונפשי כמאמר וביטול, "עפר" בבחינת
והעפר  וביטול) דביקות (בחינת לזה זה דבוקים הגרגירים בעפר

באבק) (משא"כ מצמיח .5גם

"בעפר מהנהגתם רגליהם ומדייק ללמוד שיש לרמז ,"
החכמים. של הילוכם ודרכי

ב  כשמדובר אולם, – דבריהם את בצמא שותה דבריהם והוי
הביטול  מספיק אינו אזי שלהם, התורה דברי היינו החכמים, של
האדם  על אלא רגליהם"), בעפר מתאבק ("והוי להחכמים

והשגה. בהבנה בפנימיות, הדברים את לקלוט

עלולה  והשגה, בהבנה להיות צריך שהלימוד העובדה אך,
(שהרי  החכמים אל הביטול ברגש מסויימת חלישות לגרום

בהבנתו תלוי ).הוא הלימוד

ב  שותה "והוי אמר זה להכיר צמא על עליו דבריהם": את
ביטול, מתוך מפיהם תורה לשמוע ועליו לחכמים, זקוק שהוא
חסרים  הם כמה עד מרגיש שהוא לצמאו, מים השותה כאדם

לו.

והבנת  בידיעת לו יוסיפו שהחכמים בלבד זו לא ועוד: זאת
ויאיר  יתגלה בתורה שחלקו עליו ישפיעו גם הם אלא התורה,

ב"הוי הרמז זהו נפשו. כחות תרי"ג המים ה שות בכל :"
ומחלק  המזון מעבירים את הגוף 6ים חלקי .7לכל

הירושלמי).1. (בשם א טז, חגיגה – יוסי תוד"ה

בלבד.2. השומעים רשימת פי על – תשמ"ב מטו"מ ש"פ משיחת

תמיד.3. החכמים להתקבץ מוכן ביתך שתשים פיה"מ: ראה

תויו"ט.4.

דקדושה,5. למלכות רומז ש"עפר" ג), (כו, וישלח תו"א ראה
דקליפה. למלכות ו"אבק"

שם.6. ובפיה"מ במשנה ב כו, עירובין

בלבד.7. השומעים רשימת פי על – תשכ"ב אחרי ש"פ משיחת
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רסי zea` iwxtl mixe`ia

c dpyn ` wxt
Eúéá éäé ,øîBà äãøö Léà øæòBé ïá éñBé .íäî eìa÷ íéìLeøé Léà ïðçBé ïa éñBéå äãøö Léà øæòBé ïa éñBé¥¤¤¤¦§¥¨§¥¤¨¨¦§¨©¦¦§¥¤¥¤¤¤¦§¥¨¥§¦¥§

.íäéøác úà àîvá äúBL éåäå ,íäéìâø øôòa ÷aàúî éåäå ,íéîëçì ãòå úéa¥©©©£¨¦¤¡¥¦§©¥©£©©§¥¤¤¡¥¤©¨¨¤¦§¥¤

ycew zegiyn zecewp
ולא  לחכמים", ועד "בית הדיוק א. במשנתנו: השאלות
או  הרבה"), תלמידים "והעמידו – א' (כבמשנה "לתלמידים"

יועזר. בן יוסי – המאמר לבעל הקשר ב. חכמים". "לתלמידי

והביאור:

היתה  יועזר בן יוסי של בדורו – לחכמים ועד בית ביתך יהי
הכרעה  לידי באה שלא בישראל הראשונה דרש 1המחלוקת לכן .

ביתו  לעשות ישתדל אחד שכל הדור, נשיא בתור יועזר, בן יוסי
של  שבמקרה כך מדין, על היושבים ההוראה לחכמי ועד" "בית
לידי  לבוא ויוכלו רבים, חכמים נוכחים יהיו דעות חילוקי
כי  דחסידותא, מילי בבחינת הוא זה ודבר דין. ופסק הכרעה

אחד. ועד" ב"בית די הדין משורת

לחשוב, עלול הבית בעל – רגליהם בעפר מתאבק והוי
לצרכיהם  ודאג החכמים של לרשותם ביתו את שהעמיד שלאחר
לא  שנוכחותו כדי לדרכו, לצאת צריך, אף ואולי הוא, רשאי
שהחכמים  מאחר – גיסא ולאידך בדיוניהם. לחכמים תפריע
להם  כשוה עצמו את שיראה יתכן לו, וצריכים בביתו, מתקבצים
שתי  את שולל והתנא מסויימת. בבחינה מהם נעלה אפילו או
של  בחברתם ולהמצא להשאר הבית בעל על האלה: הסברות
ליותר  שייך שאינו והכרה מוחלט ביטול מתוך וזאת החכמים,

"רגליהם". מאשר

להשתוקק  עליו כן, על יתר – דבריהם את בצמא שותה והוי
מים  השותה כאדם בהם ולהתענג החכמים דברי את לשמוע
רב, בקשב לדבריהם ומאזין לחכמים הוא בטל וכאשר לצמאו.
והם  כראוי הדברים את קולט אזי דבריהם, את בצמא שותה וכן
סוף  סוף הוא גם יהי' – זו בדרך וכשיתנהג בזכרונו. נחקקים

ישראל  מחכמי .2לאחד

*

המקום  יהי' שביתו היינו – לחכמים ועד בית ביתך יהי
ובתמידות קבוע ה  בקביעות חכמים, לביתו 3לועידת מקנה וזה .

בביתו. כשאינם גם מסויימת חשיבות

ל  ועד "בית מדייק יוסי חכמים והתנא לפני כי רבים, לשון "
לראש, הי' האחד כי זוגות, הוזכרו לא יוחנן בן ויוסי יועזר בן

בישראל  המחלוקת זמן הוחל בימיהם צורך 4ורק יש לכן .
הרבים. פי על ההלכה שיקבעו כדי רבים, בחכמים

מתאבק לחכמים בעפר והוי המתחבר האדם – רגליהם
בו  שאין לבד, "אבק" בבחינת הוא עצמו שמצד להרגיש צריך

מצמיח. שאינו הזה כאבק תועלת, בו ואין ממש

אצל  כי רגליהם". באבק ולא רגליהם", "בעפר מדייק והתנא
היא  ביותר) התחתונה (בחינה שלהם "רגל" בחינת גם החכמים
כי  תהי"'. לכל כעפר "ונפשי כמאמר וביטול, "עפר" בבחינת
והעפר  וביטול) דביקות (בחינת לזה זה דבוקים הגרגירים בעפר

באבק) (משא"כ מצמיח .5גם

"בעפר מהנהגתם רגליהם ומדייק ללמוד שיש לרמז ,"
החכמים. של הילוכם ודרכי

ב  כשמדובר אולם, – דבריהם את בצמא שותה דבריהם והוי
הביטול  מספיק אינו אזי שלהם, התורה דברי היינו החכמים, של
האדם  על אלא רגליהם"), בעפר מתאבק ("והוי להחכמים

והשגה. בהבנה בפנימיות, הדברים את לקלוט

עלולה  והשגה, בהבנה להיות צריך שהלימוד העובדה אך,
(שהרי  החכמים אל הביטול ברגש מסויימת חלישות לגרום

בהבנתו תלוי ).הוא הלימוד

ב  שותה "והוי אמר זה להכיר צמא על עליו דבריהם": את
ביטול, מתוך מפיהם תורה לשמוע ועליו לחכמים, זקוק שהוא
חסרים  הם כמה עד מרגיש שהוא לצמאו, מים השותה כאדם

לו.

והבנת  בידיעת לו יוסיפו שהחכמים בלבד זו לא ועוד: זאת
ויאיר  יתגלה בתורה שחלקו עליו ישפיעו גם הם אלא התורה,

ב"הוי הרמז זהו נפשו. כחות תרי"ג המים ה שות בכל :"
ומחלק  המזון מעבירים את הגוף 6ים חלקי .7לכל

הירושלמי).1. (בשם א טז, חגיגה – יוסי תוד"ה

בלבד.2. השומעים רשימת פי על – תשמ"ב מטו"מ ש"פ משיחת

תמיד.3. החכמים להתקבץ מוכן ביתך שתשים פיה"מ: ראה

תויו"ט.4.

דקדושה,5. למלכות רומז ש"עפר" ג), (כו, וישלח תו"א ראה
דקליפה. למלכות ו"אבק"

שם.6. ובפיה"מ במשנה ב כו, עירובין

בלבד.7. השומעים רשימת פי על – תשכ"ב אחרי ש"פ משיחת
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06:3806:4309:1009:1309:4909:5110:5610:5613:3813:3519:3219:2320:0119:5219:0620:03ארה״ב, בולטימור )ק(

06:2606:3208:5809:0109:3809:4010:4510:4513:2713:2419:2319:1319:5319:4218:5719:54ארה״ב, ברוקלין )ק(

06:2606:3208:5909:0109:3909:4010:4510:4613:2813:2519:2419:1419:5319:4318:5719:55ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

07:0107:0709:3309:3510:1410:1611:2111:2114:0414:0120:0119:5120:3120:2119:3420:33ארה״ב, דטרויט )ק(

07:0007:0309:3409:3510:0810:0911:1311:1313:5213:5019:4119:3420:0619:5819:1620:08ארה״ב, האוסטון )ק(

06:2806:3209:0209:0309:3709:3810:4310:4313:2313:2019:1319:0519:4019:3218:4919:43ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

07:0207:0509:3709:3710:0910:0911:1411:1313:5113:4919:3719:3120:0219:5519:1420:05ארה״ב, מיאמי )ק(

06:2106:2708:5308:5609:3409:3610:4110:4113:2313:2019:1919:0919:5019:3918:5319:51ארה״ב, ניו הייבן )ק(

06:5006:5609:2309:2510:0210:0411:0911:1013:5113:4919:4719:3720:1720:0619:2120:18ארה״ב, פיטסבורג )ק(

06:1906:2608:5108:5409:3209:3410:3910:4013:2213:1919:1919:0919:4919:3818:5219:50ארה״ב, שיקגו )ק(

06:3706:3209:0208:5909:3209:2910:3310:3013:0212:5918:2718:2718:5018:5018:0918:59בוליביה, לה-פס )ח(

07:0007:0909:2709:3310:1810:2211:2711:2914:1514:1220:2220:0820:5820:4419:5320:59בלגיה, אנטוורפן )ק(

07:0107:1009:2809:3310:1910:2211:2811:2914:1514:1220:2220:0820:5820:4419:5220:58בלגיה, בריסל )ק(

06:1506:0908:3708:3309:0809:0410:0910:0512:3612:3418:0118:0318:2118:2317:4118:32ברזיל, סאן פאולו )ח(

06:0205:5608:2508:2108:5608:5209:5709:5312:2412:2217:4517:4718:1018:1117:2918:21ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

06:1806:2708:4508:5009:3609:4010:4510:4713:3313:3019:4219:2820:1720:0319:1420:17בריטניה, לונדון )ק(

06:2306:3408:4908:5509:4309:4710:5310:5513:4213:3919:5219:3720:3020:1519:2520:30בריטניה, מנצ'סטר )ק(

06:2206:3208:4908:5409:4209:4610:5110:5313:3913:3619:4919:3520:2620:1119:1820:26גרמניה, ברלין )ק(

06:4406:5309:1309:1810:0210:0611:1111:1213:5813:5520:0319:5020:3920:2519:3520:39גרמניה, פרנקפורט )ק(

06:1706:1008:3808:3309:1009:0510:1010:0612:3612:3418:0318:0518:2118:2317:4018:33דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:2406:2508:5808:5809:2909:2810:3310:3213:0913:0618:5118:4619:1419:0918:2919:18הודו, מומבאי )ח(

06:2006:2108:5408:5409:2509:2410:2910:2813:0513:0218:4718:4219:1019:0518:2419:14הודו, פונה )ח(

06:0606:1408:3608:4009:2209:2510:3010:3113:1613:1319:1819:0619:5219:4018:5019:53הונגריה, בודפשט )ק(

05:3005:3608:0208:0508:4208:4409:4909:5012:3212:2918:2818:1818:5818:4818:0219:00טורקיה, איסטנבול )ח(

06:5707:0209:3109:3310:0910:1011:1511:1513:5613:5419:5019:4120:1920:0919:2520:21יוון, אתונה )ק(



מהדורה להדפסה ושימוש אישי בלבד

רסג

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת כי־תצא - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
06:2806:3508:5809:0209:4309:4610:5110:5313:3713:3419:3919:2720:1220:0019:1120:13מולדובה, קישינב )ק(

06:2106:2208:5508:5509:2609:2510:3010:2913:0613:0418:4818:4319:1219:0618:2619:15מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

06:5406:4308:5808:5109:4009:3310:3710:3212:5912:5718:0418:1118:3618:4317:5218:55ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

05:4405:4608:1808:1908:5108:5109:5609:5612:3412:3218:2118:1518:4718:4017:5818:50נפאל, קטמנדו )ח(

05:4405:5008:1708:2008:5708:5910:0310:0412:4612:4318:4218:3219:1119:0118:1419:13סין, בייג'ין )ח(

07:0006:5809:3109:2910:0009:5811:0211:0013:3413:3219:0819:0519:3019:2718:4819:36סינגפור, סינגפור )ח(

05:5206:0208:1908:2409:1109:1510:2010:2213:0913:0619:1719:0319:5419:4018:4719:55פולין, ורשא )ק(

06:1006:0608:3708:3409:0709:0410:0810:0512:3712:3518:0518:0418:2718:2717:4718:36פרו, לימה )ח(

07:0507:1309:3609:4010:2010:2311:2811:2914:1314:1020:1320:0220:4620:3419:4620:47צרפת, ליאון )ק(

07:1107:2009:4109:4510:2810:3211:3711:3814:2314:2020:2920:1621:0220:4919:5921:02צרפת, פריז )ק(

05:5005:4808:2208:2008:5108:4909:5309:5212:2612:2418:0117:5818:2318:2017:4118:29קולומביה, בוגוטה )ח(

06:4506:5109:1609:1909:5810:0111:0611:0613:4913:4619:5019:3920:1920:0819:2120:20קנדה, טורונטו )ק(

06:1906:2708:5008:5409:3409:3710:4210:4313:2613:2319:2719:1619:5919:4718:5919:59קנדה, מונטריאול )ק(

06:2006:2508:5408:5609:3009:3110:3610:3613:1713:1419:0819:0019:3619:2718:4319:38קפריסין, לרנקה )ק(

06:0806:1908:3208:3909:2909:3410:3910:4113:2913:2619:4119:2620:2120:0519:1120:21רוסיה, ליובאוויטש )ח(

05:4005:5108:0308:1009:0209:0710:1210:1413:0313:0019:1919:0419:5719:4118:4519:57רוסיה, מוסקבה )ח(

05:4405:5208:1408:1809:0009:0310:0810:0912:5312:5018:5618:4419:2919:1718:2819:30רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

06:4806:5609:1809:2210:0410:0711:1211:1413:5813:5520:0519:5320:3420:2119:3220:35שוויץ, ציריך )ק(

06:0706:0708:4008:4009:1009:0910:1410:1212:4812:4618:2818:2318:5118:4618:0618:55תאילנד, בנגקוק )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 



תפלת הדרךדסר

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 
שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לֹום  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנוּ  לֹום  ְלׁשָ ֵדנוּ  ְוַתְצִעִ לֹום  ְלׁשָ ּתֹוִליֵכנוּ  ׁשֶ ֲאבֹוֵתינוּ,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינוּ  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 

לֹום(,  לֹום, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנוּ ְלׁשָ ְמָחה וְּלׁשָ ים וְּלׂשִ יֵענוּ ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנוּ ְלַחּיִ לֹום, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנוּ ְלׁשָ

ׁשֹות וָּבאֹות ְלעֹוָלם.  ְתַרּגְ ל־ּפוְּרָעִניֹּות ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ ף ּכָ ִמּכַ יֵלנוּ  ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנוּ  ָכל־רֹוֵאינוּ,  וְּבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ וְּלַרֲחִמים  וְּלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינוּ,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשֹוֵמַע ּתְ ה  רוְּך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשֹוֵמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קֹול ּתְ ֲחָסִדים טֹוִבים ְוִתׁשְ

לזכות
לוי שי' הלוי בן חנה וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב
שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב
זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב
שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל
אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה
אור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
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