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אגרות קודש

 ב"ה,  ג' טבת, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר אפרים אליעזר שי' הכהן

שלום וברכה!

...מה שהעיר על המובא בתניא כמו אומן המאמן את ידיו וכו', שהי' צריך עיון לדכוותי מה 

היא הכוונה בזה ורוצה לתרץ שזהו לבאר שאמונה היא מל' אומן את הדסה וענין החינוך וכו'.

הנה הצע"ג שלי הוא בכוונת תיבת וכו', וכמוש"כ בהערותי. אבל גם בהנ"ל צע"ק כי זה כתוב 

בפירוש לעיל שם אמונה שהוא מל' רגילות וכו' ובמילא אינו מובן כ"כ מה מוסיף בהתיבות כמו אומן 

כו'.

בברכה.



ד

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





כללי מפתח  

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

)ב  ג   ....................................  קיח, קיז תהליםמזמורי

)ג ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ה "מאמר ד

ה   .................  ה"תשכ'ה ד טבת"י, חיפ וי"ש 'גו ואגידה לכם

)ד  חיפרשת ויבת ששיחת ,  

יא  ............................................  ה"כתש'ה ,טבת ד"י

)ה  טבת עשרה ב, ויחי' פ' ליל ויום גמשיחות  

יד  ...............................  ב"תשנ'הד טבת "י, פ ויחי"וש

)ו הכ  ..........................  וטכרך  פרשת ויחישיחות -ילקוט  

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

ל  ......................................  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' ר

)ח  לא  ...................... פרשת ויחי –ילקוט גאולה ומשיח

)ט לב  ...................  פרשת ויחי לשבועיומי חומש  ישיעור

)י  נט  ........................  פרשת ויחילשבוע שיעורי תהלים

)יא  מוגה(שיעורים בספר התניא(   

ס  ...............................................  פרשת ויחילשבוע  

)יב אע  ......................  פרשת ויחילשבוע " היום יום"ח לו

)יג עד  ................................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב

ם"שיעורי רמב

)יד – עז  .....................  פרשת ויחילשבוע פרקים ליום ' ג

)טו –  גנק   ...................פרשת ויחילשבוע פרק אחד ליום

)טז – העק  ....................  פרשת ויחילשבוע ות צוספר המ

)יז  נביאים וכתובים  

זקע  ...................................................  ב- אפרק  רות, ופרק  הרמיי

)יח  מציעאבבא /אבבא קממסכת  –משניות  

טקע  .......................................................ביאור קהתי

)יט  זקפ  ....................................................  מגילהמסכת  עקביעין

  



)כ  עם ביאורים חוליןמסכת  

חקפ  ....................................................  כהעד דף  טימדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

)כא  עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   

טזר  .........................................................  ר הזקן"אדמו

)כב שאלה ושכירות/גוףשמירת /נזקית שולחן ערוך הלכו  

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

)כג אחיך יהודה אתה יודוךה "ד אור תורה  

טיר  .........................................................  ר הזקן"ואדמ

)כד  התשובשערי   

כבר  .....................................................  ר האמצעי"אדמו

)כה דרך מצותיך –צ "מאמרי הצ  

גכר  ................................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

)כו ב"תורת שמואל תרל   

הכר  .....................................................  ש"ר מוהר"אדמו

)כז  ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   

הכר  ....................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

)כח קונטרסים –ם מאמריספר ה  

זכר  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ק"בלה ג"תש- ב"שת'ספר השיחות ה)כט

חכר  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

)ל  אגרות קודש  

חכר  .................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

טכר  ........................................חומש לקריאה בציבור)לא

)לב הלר  .......................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת

)לג  זלר  ................................  פרשת ויחילשבוע לוח זמנים

)לד  רלז  .....................  לשבת קודשסדר מצות הדלקת נרות





ה

    
 

(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
‡˜iÂ וא ּגידה האספ ּו וּיאמר  ּבניו אל  יעקב  «ƒ¿»ְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹֹ

ּבאחרית  אתכם  יקרא  א ׁשר  את  ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָלכם 

ז"ל 1ה ּימים  ר ּבֹותינּו ּופיר ׁשּו יעקב 2, ּבק ׁש , ְֲִִֵֵֵַַַַָֹ

ׁשכינה . מ ּמּנּו ונס ּתּלקה  ה ּימין, קץ  לבניו ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָלג ּלֹות 

ּׁשּכתב  מה  על  [ׁשּנֹוסף  ר ׁש"י ּבפיר ּוׁש ה ּוא  ְְִֵֵֶֶַַַַָָוכן

כ ּו' סת ּומה  זֹו ּפר ׁשה  ל ּמה  ה ּפר ׁשה , ְְְַַַָָָָָָָָָָּבהתחלת 

מ ּמּנּו, ונס ּתם  לבניו ה ּקץ  את  לג ּלֹות  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּבק ׁש

ּומבאר  מ ֹוסיף  א ּגב ',  ּכב 'דר ּכאן ְְִִֵֶֶֶַַָָָׁשה ּובא 

ה ּכת ּוב  ּבפיר ּוׁש העקרי, ּבמק ֹומ ֹו יֹותר  ְְְִִִִִֵֵַָָָָּבפרט ּיּות 

ונס ּתּלקה  ה ּקץ  את  לגּלֹות  ּבק ׁש לכם "], ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ"וא ּגידה 

אחרים  ּדברים  א ֹומר  והתחיל  ׁשכינה , .3מ ּמּנּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָ

ה ּקץ ) את  לג ּלֹות  (ׁשּבק ׁש זה  ׁשענין ל ֹומר , ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָויׁש

("א ּגידה  ה ּגדה  ל ׁשֹון ּכאן ּׁשּכת ּוב  מ ּמה  ְִִֶַַַָָָָָָמ ּובן

ּדוקא . ְֶַָָלכם ")

ׁשּיצא ּוÌÈ„˜‰eב )  ה ּביכלא ּבאחד  המבאר  ¿«¿ƒְְְְִֶַַַַָָָֹ

(וכ ּנראה  החר ּות  אל  ה ּׁשביה  ְְְִִִֵֶֶַַַָמן

מהר "ׁש אדמ ֹו"ר  ׁשל  "נחמ ּו" ֿ ה ּמתחיל  ּדּבּור  ה ּמאמר  מיּוסד  זה  ),4ׁשעל  ְְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָָ

וה ּגדה  ואמירה  ּדּבּור  ל ׁשֹונֹות , ג ' יׁש ה ּדּבּור  ּבּזהר 5ׁשּבענין ואמר ּו ׁשּזה ּו6, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ּדחכמתא  מילין ה ּוא  - 'ה ּגדה ' ל ׁשֹון ׁשּנאמר  מק ֹום  ׁשּכל  [ּולהעיר ,7'ּכלל ' ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָָָָ

כ ּו' ּדנּגיד  ּדינּור  נהר  ּכמ ֹו המ ׁשכה , מ ּלׁשֹון ּגם  ה ּוא  על 8ׁש'ה ּגדה ' ׁשּמֹורה  , ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּדחכמתא , מילין ה ּוא  'ה ּגדה ' ׁשּלׁשֹון וזה ּו ּומק ֹור ֹו, מ ּׁשר ׁשֹו הענין ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָָהמ ׁשכת 

ּׁשּכת ּוב  מה  ּגם  וזה ּו כ ּו'. ּומק ֹור ּה מ ּׁשר ׁשּה החכמה  המ ׁשכת  ענין 9ׁשה ּוא  ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

החכמה  מ ּבחינת  ("מ ּגיד ") ההמ ׁשכה  ענין ׁשה ּוא  אחרית , מרא ׁשית  ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָה ּמּגיד 

("אחרית ") ה ּמלכ ּות  לבחינת  לבניו 10("רא ׁשית ") ׁשאמר  מ ּיעקב  היא  והראיה  ,[ ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹ

ל ׁשֹון  ונאמר  ה ּקץ , להם  לג ּלֹות  ׁשרצה  ז"ל  ר ּבֹותינּו ואמר ּו ג ֹו', לכם " ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ"וא ּגידה 
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ו        

ּדחכמתא . מילין ה ּוא  'ה ּגדה ' ל ׁשֹון ּכי ְְְִִִַַָָָָָָָ'ה ּגדה ',

ּבּזהר  'ה ּגדה '11ואמר ּו ּדוקא  מה  מ ּפני ה ּטעם  ְְְְִֵַַַַַַַַָָָָֹ

"וא ּגידה " ּבתבת  ּכי ּדחכמתא , מילין על  ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָמ ֹורה 

ּדּלים  ּגֹומל  ׁשה ּוא  ּדל "ת , ּגימ "ל  א ֹות ּיֹות  ,12יׁש ִִִֵֵֶֶֶַָ

מתחיל  חסדים  ּגמיל ּות  ולכן ה ׁשּפעה , ְְְְְֲִִִֵַַָָָָל ׁשֹון

וגם  ה ׁשּפעה , ּבחינת  ׁשה ּוא  ׁשם  על  ְְְְִִֵֶֶַַַַָָּבגימ "ל 

מתחיל  ה ׁשּפעה  ּבחינת  ּכן ּגם  ׁשהיא  ְְְְִִִֵֶַַַַָָָּגא ּולה 

ּוכתיב  א ׁשר 13ּבגימ "ל , ּכל  ּכעל  ג ֹו' ה ' חסדי ְְְְֲִִֵֶֶַַָ

ודל "ת  ה ׁשּפעה . ּבחינת  ה ּוא  ׁשגימ "ל  ג ֹו', ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָּגמלנּו

ולי  "ד ּלֹותי ּדוד  ׁשאמר  ׁשּזה ּו מק ּבל , ּבחינת  ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָה ּוא 

ׁשּכת ּוב 14יה ֹוׁשיע " ּוכמ ֹו אני,15, ואביֹון עני ּכי ְְְְִִִִֶֶַָָָ

לית  ּדוד ) מדרגת  ה ּמלכ ּות , (ספירת  סיהרא  ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָּכי

ּכל ּום  מ ּגרמ ּה ה ּוא 16ל ּה ׁשּב"א ּגידה " וה ּיּו"ד  . ְְְְִִֶַַַָָָ

"א ּגידה " ּתבת  ולכן כ ּו'. ה ּמׁשּפיע  יס ֹוד  ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָּבחינת 

יעקב  ׁשאמר  וזה ּו ּדחכמתא . מילין על  ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹמ ֹורה 

ּוממ ׁשי ּדחכמתא . מילין ׁשה ּוא  לכם ", ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָ"וא ּגידה 

מילין  ׁשהן ׁשּבּתֹורה  א ּגדה  ּדברי ׁשּיׁש ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָלבאר ,

ה ּתֹורה  ּפנימ ּיּות  ּבחינת  ׁשהיא  ּביֹותר , ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָּדחכמתא 

סתימא  ּבבחינת  ׁשהם  ּדרזין לרזין ּדכל (ועד  ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָ

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּׁשאמר ּו מה  וזה ּו רצ ֹונ17סתימין). , ְְְְְִִֵֶֶַַַָ

ה ּגדה , למ ֹוד  הע ֹולם , והיה  ׁשאמר  מי ְְִִֶֶַַַָָָָָָָׁשּתּכיר 

והינּו, כ ּו', ה ּקּב"ה  את  מ ּכיר  א ּתה  ּכ ְְִִֶֶַַַַָָָָׁשּמּתֹו

ה ּתֹורה  ּפנימ ּיּות  ּבחינת  ה ּוא  .18ׁש'ה ּגדה ' ְְִִִֶַַַָָָ

ÔÈÚ‰Â ּדּבּור 19ּבזה ׁשּבין מהחל ּוקים  ּדה ּנה , , ¿»ƒ¿»ְִִִִֵֵֵֶֶַָ

אפ ׁשר  ואמירה  ׁשּדיּבּור  וה ּגדה , ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָאמירה 

ׁשה ּוא  ה ּדּבּור  ּכי ה ּנפ ׁש, מחיצ ֹונּיּות  רק  ְִִִִִֵֶֶֶֶַַַׁשּיהיּו

ואחד  ּבּפה  "אחד  ׁשל  ּבא ֹופן להיֹות  יכ ֹול  ְְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָּבּפה ,

יכ ֹולה 20ּבּלב " ּבּלב , ׁשהיא  אמירה  ואפיל ּו , ְֲֲִִִֵֵֶַַַָָ

רצ ֹונֹו אמ ּתית   היפ ה ּנפ ׁש, ּפנימ ּיּות   היפ ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַלהיֹות 

ּברמ ּב"ם  א ֹות ֹו21[וכ ּמבאר  ׁשּכֹופין ההלכה  טעם  ְְְֲִֶַַַַַַָָָָֹ
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ז     

(ולכן  אנס ֹו ׁשּיצר ֹו לפי אני, ר ֹוצה  ׁשּיאמר  ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָֹעד 

האמ ּתי  הרצ ֹון אבל  לעברה ), ּומתא ּוה  ְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָר ֹוצה 

יׂשראל  מ ּבני ואחד  אחד  ּכל  ׁשל  נפ ׁשֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָּבפנימ ּיּות 

זה  ֿ ידי ועל  העליֹון, רצ ֹון ּכפי לע ׂשֹות  ְְְְְֲִֵֶֶַַָה ּוא 

הנע ׂשה  ּורצ ֹונֹו הא ֹונס  מב ּטלים  א ֹות ֹו, ְְְֲִִֶֶֶַַַָׁשּכֹופין

נפ ׁשֹו. ּבפנימ ּיּות  ּׁשחפץ  מה  וע ֹוׂשה  ֿ זה , ֿ ידי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָעל 

ר ֹוצה " "איני ׁשאמירת ֹו ּבמ ּוח ׁש ר ֹואים  ְֲֲִִִֵֵֶֶַָָוהרי

ּבּפה  "אחד  ׁשל  ּבא ֹופן אינּה ה ּכפ ּיה ), ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ(לפני

לע ׂשֹות  רצה  לא  ּבל ּבֹו ּגם  ּכי ּבּלב ", ְְֲִִֵֶַַַָָָֹואחד 

ז"ל  חכמינּו ח ֹומד ),22(ּובל ׁשֹון וה ּלב  ר ֹואה  העין ְְֲִִֵֵֵַַַָָָ

אבל  ה ּלב , חיצ ֹונּיּות  מ ּצד  ּבאה  זֹו ׁשאמירה  ֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָא ּלא 

רצ ֹונֹו לע ׂשֹות  ּתמיד  ר ֹוצה  ל ּבֹו ְְֲִִִִִֶַָּבפנימ ּיּות 

ּבאה  ׁשהיא  'ה ּגדה ', ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  ,[ ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָית ּבר

ׁש'ה ּגדה ' ּבּזהר  ּׁשּכת ּוב  מה  וזה ּו ה ּלב . ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹמ ּפנימ ּיּות 

מילין  ׁשל  ענינם  ּכי ּדחכמתא , מילין ְְְְְִִִִִִֶַָָָָהינּו

ּפנימ ּיּות  - ׁשהן ּדחכמתא  - ּדא ֹוריתא  (ו'סתים ') ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָ

ׁשל  (ו'סתים ') ה ּפנימ ּיּות  את  ּומג ּלֹות  ְְְְְִִִֶֶַַַָה ּמע ֹורר ֹות 

ה ּקּב"ה ,23ה ּנׁשמה  ׁשל  ה 'ה ּגדה ' ּבענין ה ּוא  וכן . ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָ

ֿ ס ֹוף  ֿ אין א ֹור  ּפנימ ּיּות  המ ׁשכת  ה ּוא  ְְִִֵֵֶַַָָׁשּפיר ּוׁשּה

לימ ּוד  ֿ ידי  ׁשעל  ה ּנ"ל  רז"ל  ּוכמאמר  ְְְֲִִֵֶַַַַַַַּבגיל ּוי,

ה ּקּב"ה  את  מ ּכיר  א ּתה  'ה ּגדה ') (מ ּלׁשֹון ְִִֶַַַַַָָָָָָָא ּגדה 

ּומת ּגּלה  מאיר  ה ּתֹורה ) (ּפנימ ּיּות  ּבא ּגדה  ּכי ְְִִִִִֵֶַַַַָָָכ ּו',

ּובזה  ֿ ה ּוא .  ּברי ֿ ּדק ּוד ׁשא  (ו'סתים ') ְְְְְִִִִִֶָָָמ ּפנימ ּיּות 

ּגּופא  "וא ּגידה " ׁשּבתבת  ׁשּבק ׁש24יּובן מר ּומז ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ

ּביֹותר , ּפנימי ענין לבניו לג ּלֹות  לה ּגיד , ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹיעקב 

ּתכלית  ׁשל  ה ּגיל ּוי ה ּוא  ׁשענינֹו ה ּימין, ְְִִִִֵֶֶַַַָָקץ 

ו'סתים ' ּדנׁשמה  ס 'תים ' ּגיל ּוי - וה ּפנימי ְְְְִִִִִִַַָָָָָה ּסת ּום 

ּדא ֹוריתא . 'סתים ' ֿ ידי על  ֿ ה ּוא  ּברי ֿ ְְְְְְִִֵַַָָָּדק ּוד ׁשא 

יעקב ,‡Cג ) ׁשל  עיניו רא ֹות  ּכפי ה ּוא  זה  ּכל  «ְְֲִֵֶֶַָָֹ

ּבע ֹולמ ֹו, ׁשעמד ּו ּכפי ּבניו את  ְְְְִִֶֶֶָָָָׁשּברא ֹות ֹו

מס ּוימת ) הכנה  (לאחרי רא ּויים  ׁשהם  ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָח ׁשב 

ׁשח ׁשב  מ ּזה  ֿ ׁשּכן [ּובמ ּכל  ה ּקץ  את  להם  ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּיג ּלה 

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

ב .22) פ "י , במדב "ר וראה שם. אבןֿעזרא לט . טו, שלח  ג.23)פירש"י  ה, ויקרא שרש"י24)לקו"ת ביותר יומתק  ועפ "ז

לכם". "ואגידה התיבות על זה ענין מפרש

    
È‡, כשר הגט בכפייה זאת שאמר  (ÔÎÏÂולמרות BÒ‡ BˆiL ÈÙÏ ¬ƒ¿ƒ∆ƒ¿¬»¿»≈

(‰ÚÏ ‰e‡˙Óe ‰ˆB, בלבד חיצוני  דבר  היא רוצה שאינו  ואמירתו  ∆ƒ¿«∆«¬≈»
„Á‡Â „Á‡ Ïk ÏL BLÙ ˙eiÓÈÙa ÈzÓ‡‰ ÔBˆ‰ Ï‡¬»»»»¬ƒƒƒ¿ƒƒ«¿∆»∆»¿∆»

ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ ÈÙk ˙BNÚÏ ‡e‰ Ï‡NÈ ÈaÓ התורה לפי  ואם ƒ¿≈ƒ¿»≈«¬¿ƒ¿»∆¿
נעשה  הדבר  לאשתו , גט לתת חייב הוא

והפנימי , האמיתי  Ê‰רצונו  È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆
ÌÈÏhÓ ,B˙B‡ ÔÈÙBkL∆ƒ¿«¿ƒ

ÒB‡‰ אנסו הרע BBˆeשיצרו  »∆¿
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰NÚ‰ לו וגורם ««¬∆«¿≈∆

התורה, כהוראת לעשות לסרב

‰NBÚÂ דבר של  Ó‰בסופו  ¿∆«
È‰Â .BLÙ ˙eiÓÈÙa ıÙÁM∆»≈ƒ¿ƒƒ«¿«¬≈
B˙ÈÓ‡L LÁeÓa ÌÈ‡Bƒ¿»∆¬ƒ»
,(‰iÙk‰ ÈÙÏ) "‰ˆB ÈÈ‡"≈ƒ∆ƒ¿≈«¿ƒ»
‰ta „Á‡" ÏL ÔÙB‡a dÈ‡≈»¿∆∆∆»«∆

,"la „Á‡Â אכן בפה סירובו  אלא ¿∆»«≈
ליבו  וכוונות מחשבותיו  את תואם

שעה, Ï‡באותה BaÏa Ìb Èkƒ«¿ƒ…
eÈÓÎÁ ÔBLÏe) ˙BNÚÏ ‰ˆ»»«¬ƒ¿¬»≈

Ï"Ê22l‰Â ‰‡B ÔÈÚ‰ «»«ƒ»¿«≈
„ÓBÁ לעשות רצון  שייתכן  הרי  ≈

בלב  גם זה ),עבירה הרי  ולכאורה

מבואר  כך  ועל  הנפש בפנימיות קשור 

הנפש  מפנימיות זה אין  שבאמת כאן 

„vÓ ‰‡a BÊ ‰ÈÓ‡L ‡l‡∆»∆¬ƒ»»»ƒ«
l‰ ˙eiBˆÈÁ מדובר עצמו  בלב ƒƒ«≈

לעומק  קשור  שלא חיצוני  ברובד 

הנפש, eiÓÈÙa˙ופנימיות Ï‡¬»ƒ¿ƒƒ
‰ˆB BaÏ יהודי בכל ÈÓz„כל  ƒ∆»ƒ

Ca˙È],זמן  BBˆ ˙BNÚÏ«¬¿ƒ¿»≈
‡È‰L ,'‰„b‰' ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«»»∆ƒ

ו 'אמירה' ל 'דיבור ' ««a‡‰בניגוד 
.l‰ ˙eiÓÈtÓƒ¿ƒƒ«≈
‰fa e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ והובא ¿∆«∆»«…«

ÔÈÏÈÓלעיל  eÈ‰ '‰„b‰'L∆«»»«¿ƒƒ
ÔÈÏÈÓ ÏL ÌÈÚ Èk ,‡˙ÓÎÁc¿»¿¿»ƒƒ¿»»∆ƒƒ
˙eiÓÈt  ‡˙ÓÎÁc¿»¿¿»¿ƒƒ

‡˙ÈB‡c ('ÌÈ˙Ò'Â) החלק ¿»ƒ¿«¿»
- התורה של  והנעלם ≈∆Ô‰Lהנסתר 

הסוד  שבתורת החכמה דברי 

˙‡ ˙Bl‚Óe ˙BBÚn‰«¿¿¿«∆
(ÌÈ˙ÒÂ) ˙eiÓÈt‰ הנסתר החלק «¿ƒƒ¿»ƒ

‰ÓLp‰והנעלם ÏL23. ∆«¿»»

,‰"aw‰ ÏL '‰„b‰'‰ ÔÈÚa ‡e‰ ÔÎÂ הוא ֿ ֿ ברוך  הקדוש כאשר  ¿≈¿ƒ¿«««»»∆«»»
'הגדה' של  באופן  לדיבור  שנמשל  אלוקי  אור  ומגלה «≈∆dLeÈtLממשיך 

ÈeÏÈ‚a ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡ ˙eiÓÈt ˙ÎLÓ‰ ‡e‰ אור והארת המשכת «¿»«¿ƒƒ≈¿ƒ
נסתרות, הן  כלל  שבדרך  ופנימיות נעלות מדרגות Ï"Êאלוקי  Ó‡ÓÎe¿«¬«««

‰„b‡ „eÓÈÏ È„ÈŒÏÚL Ï"p‰««∆«¿≈ƒ«»»
('‰„b‰' ÔBLlÓ) פנימיות היינו  ƒ¿«»»

אלוקות  בענייני  העוסקת ,התורה
,'eÎ ‰"aw‰ ˙‡ ÈkÓ ‰z‡«»«ƒ∆«»»

˙eiÓÈt) ‰„b‡a Èk וסודות ƒ««»»¿ƒƒ
‰lb˙Óe È‡Ó (‰Bz‰«»≈ƒƒ¿«∆

('ÌÈ˙Ò'Â) ˙eiÓÈtÓ אלוקי אור  ƒ¿ƒƒ¿»ƒ
ונעלם  e‰ŒCÈaŒ‡L„e˜c¿¿»¿ƒ‡נעלה

ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש .של 
˙˙aL ÔeÈ ‰Êe במילה »∆»∆¿≈«

‡Ùeb "‰„Èb‡Â"24 עצמה ¿«ƒ»»
,„Èb‰Ï ˜ÚÈ L˜aL ÊÓeÓ¿»∆ƒ≈«¬…¿«ƒ
'הגדה', בגדר  שהם דברים לבניו  לומר 

ÈÓÈtהיינו  ÔÈÚ ÂÈÏ ˙Bl‚Ï¿«¿»»ƒ¿»¿ƒƒ
,˙BÈa היינו ש'הגדה ' לעיל  כמבואר  ¿≈

והעניין  הנפש, מפנימיות דברים גילוי 

היינו  'להגיד ', יעקב שביקש הפנימי 

הוא, ולגלות ‰ÔÈÓi,להמשיך  ı≈̃«»ƒ
ÏL ÈeÏÈb‰ ‡e‰ BÈÚL∆ƒ¿»«ƒ∆

ÈÓÈt‰Â Ìe˙q‰ ˙ÈÏÎz הדבר «¿ƒ«»¿«¿ƒƒ
- פנימי  והכי  נעלם ÈeÏÈbƒהכי 

'ÌÈ˙Ò'Â ‰ÓLc 'ÌÈ˙Ò'»ƒƒ¿»»¿»ƒ
‡e‰ŒCÈaŒ‡L„e˜c לגלות ¿¿»¿ƒ

פנימיים  הכי  החלקים את ולהמשיך 

 ֿ הקדוש ושל  הנשמה של  נעלמים והכי 

ֿ הוא והמשכת È„ÈŒÏÚברוך  גילוי  «¿≈
‡˙ÈB‡c 'ÌÈ˙Ò' הכי החלקים »ƒ¿«¿»

התורה. של  נעלמים והכי  פנימיים

‰Ê Ïk C‡ יעקב ‚) של  הרצון  «»∆
והנעלמים  הפנימיים הדברים את לגלות

ÂÈÈÚהללו  ˙B‡ ÈÙk ‡e‰¿ƒ¿≈»
B˙B‡aLההבנה  ,˜ÚÈ ÏL∆«¬…∆ƒ¿

BÓÏBÚa e„ÓÚL ÈÙk ÂÈa ˙‡∆»»¿ƒ∆»¿¿»
הנעלה  בעולם קיימים שהם כפי 

עצמו , יעקב של  יעקב LÁוהפנימי  »«
Ì‰Lיעקב (ÈÁ‡Ïבני  ÌÈÈe‡ ∆≈¿ƒ¿«¬≈

Ì‰Ï ‰l‚iL (˙ÓÈeÒÓ ‰Î‰¬»»¿∆∆∆¿«∆»∆
‰fÓ ÔkLŒÏkÓe] ıw‰ ˙‡∆«≈¿ƒ»∆≈ƒ∆

LÁL יעקבÚ‚Ba eÏÈÙ‡ ∆»«¬ƒ¿≈«
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ח        

נת ּברר  ׁשּכבר  לע ׂשו ּבנֹוגע  ּכבר 25אפיל ּו ולכן , ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָ

ג ֹו' לי ויהי אמר  ׁשּלכן ה ּגא ּולה , להיֹות  ְְְְִִִֵֶַַַָָָָיכ ֹולה 

ה ּמׁשיח 26וחמ ֹור   מל זה  להם 27- ׁשאמר  וזה ּו ,[ ְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

(ּכֹולל  ּתתא ּספ ּו ׁשּכא ׁשר  לכם ", וא ּגידה  ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ"האספ ּו

ה ּניצ ֹוצ ֹות  ּוביר ּור  ּדאסיפת  הענין )28ּגם  ְֲִִִֵַַַַָָ

קץ  את  לכם " (אג ּלה ) "א ּגידה  אזי ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָותתאחד ּו,

מעמדם  מ ּצד  אבל  ה ּימים "). ("ּבאחרית  ְֲֲֲִִִִַַַַַָָָָָה ּימין

רא ּויים  היּו לא  עצמם , יעקב  ּבני ׁשל  ְְְֲִֵֶַַַָָָָֹֹּומ ּצבם 

יעקב , מ ּמדרגת  ּתח ּתֹונה  ּבמדרגה  להיֹותם  , ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָֹלכ

לעיל  ה ּנזּכר  רז"ל  מאמר  מהמ ׁש ,29וכ ּמּובן ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָ

אמר : ׁשכינה , מ ּמּנּו ׁשּנס ּתּלקה  יעקב  ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּכׁשראה 

ל ֹו אמר ּו כ ּו'. ּפס ּול  ּבמ ּטתי יׁש ֿ וׁשל ֹום  חס  ְְְְִִֵֶַָָָָׁשּמא 

אמר ּו: אחד . ה ' אלקינּו ה ' יׂשראל  ׁשמע  ְְְֱִֵֵֶַָָָָָֹּבניו:

א ּלא  ּבל ּבנּו אין ּכ אחד , א ּלא  ּבל ּב ׁשאין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָּכׁשם 

ּבכ "ף  ,ּכ כ ּו' ּכׁשם  ׁשאמר ּו ּגּופא  ׁשּמּזה  ְְְִֵֶֶֶֶָָָָָאחד ,

יעקב .30ה ּדמיֹון  מ ּמדרגת  למ ּטה  ׁשהיּו מ ּובן , ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָֹ

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ה ּגמרא ל ׁשֹון ּדּיּוק  לבאר  31יׁש ¿«ƒ∆ְְְִֵֵַָָָ

(ולא  ׁשכינה " מ ּמּנּו ְְְְִִִֶַָָֹ"נס ּתּלקה 

מ ּמּנּו נת ּכּסה  מ ּמּנּו32ׁשה ּקץ  נס ּתם  ),33א ֹו ְְִִִִֵֶֶֶַַַָ

ׁשּׁשֹוכנת  ֿ ׁשם  על  'ׁשכינה ', ְִֵֶֶֶֶַַָָׁשה ּלׁשֹון

וזה ּו34ּומתל ּבׁשת  למ ּטה , ההמ ׁשכה  על  מ ֹורה  , ְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָ

מב ּקׁש ׁשעה  ּבא ֹות ּה ׁשה ּוא  (מה  מ ּמּנּו ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּנס ּתּלקה 

לבניו  ה ּקץ  זה 35לג ּלֹות  ּבענין לה ׁשּכין ה ּיכ ֹולת  ( ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ

עצמ ֹו, ׁשּיעקב  והינּו, למ ּטה . - ה ּקץ  ּגיל ּוי -ְְְְֲִֵֶַַַַַָֹ

ֿ איןֿ ּדא ֹור  (ה ּגיל ּוי  ית ּבר ׁשכינת ֹו עליו ְְְְִִִֵֵַָָָָָָׁשרתה 

להם  אמר  (ׁשהרי לאחריֿכן ּגם  ֿ ה ּוא ) ּבר ּו ְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָס ֹוף 

ׁשּבׁשביל  נב ּואה , עניני וכ ּמה  ּכּמה  ּומ ּיד  ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָּתיכף 

ה ּקץ  וגם  ה ּׁשכינה ), ה ׁשראת  להיֹות  צריכה  ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָזה 
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וישלח .25) ר"פ  ו.26)תו"א לב , ואילך.27)וישלח  70 ע ' ח "א לקו"ש וראה ו. פע "ה, ס "ע 28)ב "ר פרשתנו אוה"ת ראה

קסה. ס "ע  פרשתנו להצ "צ  הזהר ביאורי  ג.29)שנח . פצ "ח , ב "ר וראה שם. ויקהל 30)פסחים סע "ד, פד, תצוה תו"א ראה

שפד). ע ' תרכ"ז (סה"מ  הנ"ל ישראל זכו מהיכן ד"ה אֿב . קסח , דא"ח  עם סידור ג. שם.31)פז, בב "ר 32)פסחים כהלשון

הענין.33)שם. פרטי  לפרש נחית לא שלכן ס "א), (כנ"ל אגב  כבדרך הובא ששם הפרשה, בהתחלת רש"י  תניא 34)כלשון

ב ). (נז, עה"פ .35)פמ "א תמימה בתורה פי ' עד"ז

    
ÂNÚÏ הקדושה היפך  של  לצד  a˙ששייך  kL25 הטוב בו  ונפרד  ¿≈»∆¿»ƒ¿»≈

לקדושה, אותו  להעלות ואפשר  BÈ‰Ï˙מהרע ‰ÏBÎÈ k ÔÎÏÂ¿»≈¿»¿»ƒ¿
‰Ïe‡b‰,השלמהÔÎlL יעקב מחרן כאשר  ששב לאחר  עשו  עם נפגש «¿»∆»≈

Ó‡ לעשו יעקבBÓÁÂ 'B‚ ÈÏ È‰ÈÂ26ÁÈLn‰ CÏÓ ‰Ê 27 »««¿ƒƒ«¬∆∆∆«»ƒ«
לבוא  עתיד  ז "ל  חכמינו  דברי  פי  שעל 

לפי כשהוא  ואם חמור , על  רכוב

עשו  יעקב, של  התברר ההבנה כבר 

שבני  ֿ שכן  כל  לגאולה, מוכן  והוא

הקץ  להם שיתגלה ראויים כבר  ],יעקב
eÙÒ‡‰" Ì‰Ï Ó‡L e‰ÊÂ¿∆∆»«»∆≈»¿
L‡kL ,"ÌÎÏ ‰„Èb‡Â¿«ƒ»»∆∆«¬∆

eÙq‡˙z ביחדÌb ÏÏBk) המושג ƒ¿«¿≈«
את 'אסיפה' גם כולל  זה בהקשר 

eÈe ˙ÙÈÒ‡c ÔÈÚ‰»ƒ¿»«¬ƒ«≈
˙BˆBˆÈp‰28 שנפלו הקדושה של  «ƒ

יעקב למטה  בני  על  מוטל  והיה

ו 'לברר ' ולהעלותם 'לאסוף' אותם

e„Á‡˙˙Âלקדושה  יעקב ) בני  כל  ¿ƒ¿«¬
(‡‚l‰)ביחד  ‰„Èb‡" ÈÊ‡ ,¬««ƒ»¬«∆

ÔÈÓi‰ ı˜ ˙‡ "ÌÎÏ»∆∆≈«»ƒ
Ï‡ .("ÌÈÓi‰ ˙ÈÁ‡a")¿«¬ƒ«»ƒ¬»
היה  לא יעקב שעה באותה למעשה

אמנם  כי  לבניו  הקץ את לגלות יכול 

יעקב  של  בעולמו  הם יעקב שבני  כפי 

ר  כבר  הם שלו  המבט אויים ומנקודת

אבל  אלה, נעלים »vÓƒ„לגילויים
˜ÚÈ Èa ÏL ÌvÓe Ì„ÓÚÓ«¬»»«»»∆¿≈«¬…

,ÌÓˆÚ עדייןÌÈÈe‡ eÈ‰ ‡Ï «¿»…»¿ƒ
Ì˙BÈ‰Ï ,CÎÏ היו יעקב שבני  כיוון  ¿»ƒ¿»

‰BzÁz ‰‚„Óa נמוכה יותר  ¿«¿≈»«¿»
˜ÚÈ ˙‚„nÓ, עצמוÔenÎÂ ƒ«¿≈««¬…¿«»

kÊp‰ Ï"Ê Ó‡Ó CLÓ‰Ó≈∆¿≈«¬««««ƒ¿»
ÏÈÚÏ29˜ÚÈ ‰‡LkL , ¿≈∆¿∆»»«¬…

‰ÈÎL epnÓ ‰˜lzÒpL ונמנע ∆ƒ¿«¿»ƒ∆¿ƒ»
הקץ, את לגלות nL‡ממנו  :Ó‡»«∆»

È˙hÓa LÈ ÌBÏLÂŒÒÁ באחד «¿»≈¿ƒ»ƒ
חלציי  ‡eÓמיוצאי  .'eÎ ÏeÒt¿»¿

Ï‡NÈ ÚÓL :ÂÈa BÏ שמע »»¿«ƒ¿»≈
'ישראל ' הנקרא אבינו  ‡eÓיעקב .„Á‡ '‰ eÈ˜Ï‡ התכוונו ‰' ובכך  ¡…≈∆»»¿

לו : לומר  יעקב ‡Á„בני  ‡l‡ EaÏa ÔÈ‡L ÌLk מאמין בוודאי  ואתה ¿≈∆≈¿ƒ¿∆»∆»
ה',באמונה  באחדות ‡Á„שלימה ‡l‡ eaÏa ÔÈ‡ Ck אנחנו וגם »≈¿ƒ≈∆»∆»

באמונה  ה' באחדות Ùeb‡שלימה,מאמינים ‰fnL עצמוeÓ‡L ∆ƒ∆»∆»¿
ÔBÈÓc‰ Û"Îa ,Ck 'eÎ ÌLk30 שלהם שהאמונה לאמונה היינו  דומה ¿≈»¿»«ƒ¿

אותו  ממש לא היא אבל  יעקב של 

eÈ‰Lהדבר , ÔeÓ יעקב בני  »∆»
˜ÚÈ ˙‚„nÓ ‰hÓÏ כפי ולא ¿«»ƒ«¿≈««¬…

למדרגתו  הגיעו  כבר  שהם חשב שיעקב

ממקור  אלוקי  אור  לגילוי  וראויים

ונעלם. פנימי 

˜eic ‡Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈ƒ
‡Ób‰ ÔBLÏ31 ביקש שכאשר  ¿«¿»»

הדבר  הקץ, את לבניו  לגלות יעקב

מ  כי נמנע epnÓמנו  ‰˜lzÒ"ƒ¿«¿»ƒ∆
‡ÏÂ) "‰ÈÎL אמרוıw‰L ¿ƒ»¿…∆«≈

‡epnÓ32Bנתעלםqk˙‰עצמו  ƒ¿«»ƒ∆
epnÓ ÌzÒ33ÔBLl‰L ,( ƒ¿«ƒ∆∆«»

'‰ÈÎL',אלוקות השראת לגבי  ¿ƒ»
˙ÎBML ÌLŒÏÚ ושורה נמצאת «≈∆∆∆

˙LaÏ˙Óe34,תחתונים בעולמות ƒ¿«∆∆
‰ÎLÓ‰‰ ÏÚ ‰BÓ הירידה ∆«««¿»»

האלוקות של  «»¿hÓÏ‰,וההתגלות
epnÓ ‰˜lzÒpL e‰ÊÂ מיעקב ¿∆∆ƒ¿«¿»ƒ∆

‰ÚL d˙B‡a ‡e‰L ‰Ó)«∆¿»»»
ÂÈÏ ıw‰ ˙Bl‚Ï LwÓ35( ¿«≈¿««≈¿»»

ÔÈkL‰Ï ˙ÏBÎi‰ את להשרות «¿∆¿«¿ƒ
‰ıwהשכינה  ÈeÏÈb  ‰Ê ÔÈÚa¿ƒ¿»∆ƒ«≈

˜ÚiL ,eÈ‰Â .‰hÓÏ ¿«»¿«¿∆«¬…
B˙ÈÎL ÂÈÏÚ ‰˙L ,BÓˆÚ«¿»¿»»»¿ƒ»
ŒÔÈ‡ŒB‡c ÈeÏÈb‰) Ca˙Èƒ¿»≈«ƒ¿≈

‡e‰ŒCea ÛBÒ האלוקי האור  »
ֿ גבול  ÔÎŒÈÁ‡Ïהבלי  Ìb גם ) «¿«¬≈≈

ונמנע  שכינה" ממנו  ש"נסתלקה לאחר 

לבניו  הקץ את לגלות ≈¬∆(È‰Lממנו 
„iÓe ÛÎÈz Ì‰Ï Ó‡ כמפורט »«»∆≈∆ƒ«

הבאים  nÎÂ‰בפסוקים ‰nk«»¿«»
‰‡e ÈÈÚ להיות שעתיד  מה על  ƒ¿¿≈¿»
בעתיד , Ê‰איתם ÏÈLaL∆ƒ¿ƒ∆

‡Ï BÓˆÚ ıw‰ Ì‚Â ,(‰ÈÎM‰ ˙‡L‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¿̂ƒ»ƒ¿«¿»««¿ƒ»¿««≈«¿…
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ט     

מ ּמּנּו נת ּכּסה  לא  מ ּמּנּו36עצמ ֹו נס ּתּלקה  רק  א ּלא  , ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָֹ

ה ּקץ , ּבחינת  ׁשל  למ ּטה ) ה ּגיל ּוי (ענין ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָה "ׁשכינה "

למ ּטה . ה ּקץ  ּגיל ּוי ּולהמ ׁשי לה ׁשּכין ה ּכח  ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָֹׁשּזה ּו

זה  ענין ז"ל  חכמינּו מיחסים  ֿ כן ֿ ּפי  ֿ על  ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָואף 

(אף  ׁשכינה  מ ּמּנּו נס ּתּלקה  ּבאמרם  ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹליעקב ,

ל ּׁשבטים , רק  ׁשּנֹוגע  ענין זה  הרי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּלכא ֹורה 

 לכ זּכאין ּבניו היּו ׁשּלא  ֿ למימר  ֿ ליּה ,37והוה  ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹ

רא ּויים  ּבניו ׁשאין ּגּופא  זה  ּכי ֿ ּבזה ), ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָוכ ּיֹוצא 

ׁשּמצינּו  ּדר ֿ ועל  ּבֹו. ּגם  ירידה  ּפעל  ה ּקץ , ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָלגיל ּוי

רד   ל ה ּקּב"ה  ל ֹו ׁשאמר  ר ּבנּו ְֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבמ ׁשה 

ּבׁשביל  א ּלא  ּגד ּולה   ל נת ּתי ּכל ּום  ,( מ ּגד ּולת)ְְְְְְִִִִֶַָָָָ

הרי 38יׂשראל  ּכדבעי, אינם  ֿ יׂשראל  ׁשּבני וכיון , ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָָָָ

זֹו ירידה  אמנם , ּבמ ׁשה . ּגם  ירידה  ּגֹורם  ְְְְִִֵֶֶַָָָָֹזה 

ׁשּבק ׁש לאחרי רק  היתה  ׁשכינה , מ ּמּנּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּנס ּתּלקה 

היּו ֿ זה  לפני ׁשּגם  אף  ה ּקץ , את  להם  ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָלג ּלֹות 

ה ּקץ . לגיל ּוי רא ּויים  היּו ׁשּלא  ּומ ּצב  ְְְֲִִֵֶַַַָָָֹּבמעמד 

מ ּׁשּיכ ּות  מ ּופ ׁשט  ּבהיֹות ֹו ּכי ה ּדבר , ְְְִִִַַַַָָָָוטעם 

נֹוגע  מ ּצבם  היה  לא  מ ּצבם , א ֹוד ֹות  ֲֵַַַַָָָָָָָָֹּומח ׁשבה 

ה ּקץ , את  להם  לג ּלֹות  ּכׁשּבק ׁש ורק  ּבֹו, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָּופ ֹועל 

ּגם  מ ּצבם  ּפעל  ע ּמהם , וק ׁשר  ׁשּיכ ּות  ל ֹו יׁש ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשאז

ׁשּמצינּו  ּדר ֿ ועל  ׁשכינה . מ ּמּנּו ׁשּנס ּתּלקה  ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָּבֹו,

מ ּכל  מ ּופ ׁשט  היה  ּבהר , ׁשּבעלית ֹו ר ּבנּו, ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹּבמ ׁשה 

הע ֹולם  עם  ק ׁשר  ל ֹו היה  ולא  ּדלמ ּטה , ְְְִִִִֶֶַָָָָָָָֹהענינים 

ּובמדרגת ֹו, ּבֹו העגל  מע ׂשה  נגע  לא  ולכן ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹועניניו,

ׁשמיעה  ֿ ידי על  זאת  ׁשּידע  מה ּקּב"ה ,39אף  ְְִֵֵֶַַַַָָָָֹ

ג ֹו' מ ּסכה " עגל  להם  ׁש"ע ׂשּו א 40ׁשה ֹודיע ֹו . ִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

את  ראה  ּגם  ֿ זה  ּולאחרי ההר , מן ירד  ְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָּכא ׁשר 

ידיו  ׁשּכבד ּו ועד  ה ּדבר , ּבֹו נגע  אזי ,41העגל , ְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָ

ה ּלּוח ֹות 42וּיחר  את  מ ּידיו  וּיׁשל מ ׁשה  .43אף  ְִִֵֶֶַַַַַַָָֹ

לכם ‡ÌÓד ) וא ּגידה  ֿ האספ ּו ּד ׁשהענין ּכיון »¿»ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָ
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ממנו.36) ונתכסה הקץ  הב "ר: מלשון השינוי  ע "י  זה א.37)ומודגש יא, סנהדרין תשא 38)ע "ד פירש"י  א. לב , ברכות

ז. וע "ד 39)לב , שמיעה. עאכו"כ יד), פ "א, (ויק "ר שמצוחצחת לזו כלל דומה אינה מלוכלכת באספקלריא ראי ' דאפילו

ובכ"מ ). סי "ט . אגה"ק  (ראה החכם על הנביא ח .40)מעלת שם, ה"ה.41)תשא פ "ד תענית יט .42)ירושלמי  שם, תשא

מן 43) שירד אחרי  היתה וכו') ידיו כבדו (שלכן בפועל מגדולתו שהירידה מגדולתך", רד "לך בנוגע  הוא שעד"ז וי "ל

    
epnÓ ‰qk˙36, עצמו epnÓמיעקב ‰˜lzÒ ˜ ‡l‡ ƒ¿«»ƒ∆∆»«ƒ¿«¿»ƒ∆

e‰fL ,ıw‰ ˙ÈÁa ÏL (‰hÓÏ ÈeÏÈb‰ ÔÈÚ) "‰ÈÎL"‰«¿ƒ»ƒ¿««ƒ¿«»∆¿ƒ««≈∆∆
‰hÓÏ ıw‰ ÈeÏÈb CÈLÓ‰Ïe ÔÈkL‰Ï Ák‰ עלה לא למעשה ולכן  «…«¿«¿ƒ¿«¿ƒƒ«≈¿«»

א  לגלות לבניו .בידו  הקץ Ï"Êת eÈÓÎÁ ÌÈÒÁÈÓ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ≈¿«¬ƒ¬»≈«
‰Ê ÔÈÚ לגלות האפשרות חוסר  של  ƒ¿»∆

למטה הקץ את …¬»¿˜ÚÈÏ,ו 'להשכין '
‰ÈÎL epnÓ ‰˜lzÒ ÌÓ‡a¿»¿»ƒ¿«¿»ƒ∆¿ƒ»

‰Ê È‰ ‰B‡ÎlL Û‡) ההסתר «∆ƒ¿»¬≈∆
הקץ של  Ú‚BpLוההתעלמות ÔÈÚƒ¿»∆≈«

ŒdÈÏŒ‰Â‰Â ,ÌÈËMÏ ˜««¿»ƒ¿«»≈
ÓÈÓÏ( ז "ל (לחכמינו  להם והיה ¿≈«

ÔÈ‡kÊלומר  ÂÈa eÈ‰ ‡lL∆…»»»«»ƒ
CÎÏ37,הקץ להם שיתגלה ¿»

‰ÊaŒ‡ˆBiÎÂ דומה ביטוי  או  ¿«≈»∆
היכולת  וחוסר  שההתעלמות שמשמעו 

בגללם  היתה Ùeb‡לגלות ‰Ê Èk ,(ƒ∆»
עצמו  זה ÌÈÈe‡דבר  ÂÈa ÔÈ‡L∆≈»»¿ƒ

‰„ÈÈ ÏÚt ,ıw‰ ÈeÏÈ‚Ï¿ƒ«≈»«¿ƒ»
Baמסוימת  Ìb קודם למצבו  יחסית «

מתוך  הקץ את לגלות ביקש כאשר  לכן ,

הזה. לגילוי  ראויים כן  שבניו  הנחה

‰LÓa eÈˆnL CcŒÏÚÂ¿«∆∆∆»ƒ¿…∆
‰"aw‰ BÏ Ó‡L ea לאחר «≈∆»««»»

העגל  (E˙Ïe„bÓ),חטא „ CÏ∆≈ƒ¿»¿
EÏ Èz˙ ÌeÏk רבינו למשה ¿»«ƒ¿

ÏÈLa ‡l‡ ‰Ïe„b¿»∆»ƒ¿ƒ
Ï‡NÈ38Ï‡NÈŒÈaL ÔÂÈÎÂ , ƒ¿»≈¿≈»∆¿≈ƒ¿»≈

ÌBb ‰Ê È‰ ,ÈÚ„k ÌÈ‡≈»ƒ¿»≈¬≈∆≈
‰LÓa Ìb ‰„ÈÈ חסרון גם וכך  ¿ƒ»«¿…∆

ביעקב. ירידה גורם יעקב בבני 

BÊ ‰„ÈÈ ,ÌÓ‡, לעיל האמורה »¿»¿ƒ»
עצמו , אבינו  «¿»¿lzÒpL∆ƒ˜‰ביעקב

˜ ‰˙È‰ ,‰ÈÎL epnÓƒ∆¿ƒ»»¿»«
Ì‰Ï ˙Bl‚Ï L˜aL ÈÁ‡Ï¿«¬≈∆ƒ≈¿«»∆

ŒÈÙÏלבניו  ÌbL Û‡ ,ıw‰ ˙‡∆«≈«∆«ƒ¿≈
‰Êמצידם vÓeהם „ÓÚÓa eÈ‰ ∆»¿«¬»«»

ıw‰ ÈeÏÈ‚Ï ÌÈÈe‡ eÈ‰ ‡lL∆…»¿ƒ¿ƒ«≈
ביעקב  ירידה פעל  לא מצבם אבל 

עצמו .

c‰ ÌÚËÂ היתה ביעקב שהירידה ¿«««»»
לבניו  ולגלות להמשיך  ביקש כאשר  רק

לכן , קודם ולא לבניו  הזו  העליונה ההמשכה B˙BÈ‰aאת Èk יעקב כאשר  ƒƒ¿
ÌvÓהיה ˙B„B‡ ‰LÁÓe ˙eÎiMÓ ËLÙeÓ ורצונו ומחשבתו  ¿»ƒ«»«¬»»«»»

בבניו , 'בהתלבשות' היו  ÌvÓלא ‰È‰ ‡Ï בניו של  Ú‚Bהרוחני  …»»«»»≈«
Ba ÏÚBÙe,ירידה בו  פעל  לא ומצבם מעמדם L˜aLkולכן  ˜Â ≈¿«¿∆ƒ≈

Ê‡L ,ıw‰ ˙‡ Ì‰Ï ˙Bl‚Ï¿«»∆∆«≈∆»
Ì‰nÚ L˜Â ˙eÎiL BÏ LÈ≈«»¿∆∆ƒ»∆
ומופשטת, רחוקה ולא קרובה בצורה

‰˜lzÒpL ,Ba Ìb ÌvÓ ÏÚt»««»»«∆ƒ¿«¿»
‰ÈÎL epnÓ. לעיל כמבואר  ƒ∆¿ƒ»

‰LÓa eÈˆnL CcŒÏÚÂ¿«∆∆∆»ƒ¿…∆
‰a B˙ÈÏÚaL ,ea בימים «≈∆«¬ƒ»»»

בהר , למעלה היה ««‰È‰שבהם
ÌÈÈÚ‰ ÏkÓ ËLÙeÓ¿»ƒ»»ƒ¿»ƒ
L˜ BÏ ‰È‰ ‡ÏÂ ,‰hÓÏcƒ¿«»¿…»»∆∆
‡Ï ÔÎÏÂ ,ÂÈÈÚÂ ÌÏBÚ‰ ÌÚƒ»»¿ƒ¿»»¿»≈…
Ba Ï‚Ú‰ ‰NÚÓ Ú‚»««¬≈»≈∆

B˙‚„Óe,ירידה בו  פעל  ולא ¿«¿≈»
È„ÈŒÏÚ ˙‡Ê Ú„iL Û‡«∆»«…«¿≈

‰ÚÈÓL39,‰"aw‰Ó ¿ƒ»≈«»»
Ï‚Ú Ì‰Ï eNÚ"L BÚÈ„B‰L∆ƒ∆»»∆≈∆

'B‚ "‰ÎqÓ40 הדבר זאת בכל  «≈»
מבחינתו . ומופשט רחוק »‡Cנשאר 

„È L‡k רבנו משה‰‰ ÔÓ «¬∆»«ƒ»»
‡‰למטה  Ìb ‰ÊŒÈÁ‡Ïe ,¿«¬≈∆«»»

Ï‚Ú‰ (כמבואר ‡˙ מקרוב ∆»≈∆
מרחוק  היא ששמיעה בחסידות

מקרוב), היא Baוראייה Ú‚ ÈÊ‡¬«»«
ÂÈ„È e„kL „ÚÂ ,c‰41 «»»¿«∆»¿»»

ירושלמי : בתלמוד  ז "ל  חכמינו  כדברי 

סאה  ארבעים משאוי  היו  הלוחות ..."

הכתב  שפרח כיוון  סובלן , היה והכתב

ונפלו  משה של  ידיו  על  כבדו 

ÁiÂ42‰LÓונשתברו ", Û‡ «ƒ««…∆
˙BÁel‰ ˙‡ ÂÈ„iÓ CÏLiÂ43 ««¿≈ƒ»»∆«

כאשר  לכן  קודם קרה לא זה וכל 

היחס  אז  כי  בהר  עדיין  היה משה

ישראל  בני  של  ומצבם למעמדם שלו 

ֿ כך . כל  קרוב היה לא

ÌÓ‡ יעקב „) שלמעשה למרות »¿»
זו  ולא הקץ, את לבניו  גילה לא אבינו 

ביעקב  לירידה גרם שהעניין  אלא בלבד 
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י        

ֿ יׂשראל ), ּבני לכל  (ׁשּנּתנה  ּבּתֹורה  נכ ּתב  ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָג ֹו'

ּפעל  ה ּקץ  את  לג ּלֹות  יעקב  ׁשל  ׁשרצ ֹונֹו ְְֲֵֶֶֶַַַַָָֹמ ּובן,

(ה ֹוראה ) ּתֹורה  ׁשּזה ּו ועד  למ ּטה , ּגם  ְְְֶֶַַַָָָָָּפע ּולת ֹו

ּבל  ּגם  וכ ּמּובן ּבּקׁשתם נצחית . ׁשהרי ֿ הכי, או ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָ

ריקם  ח ֹוזרת  אינּה צ ּדיקים  מ ּמה 44ׁשל  ויּובן . ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ענינם  ויעקב  מ ׁשה  (והרי ר ּבנּו ּבמ ׁשה  ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹּׁשּמצינּו

מ ּלגאו' ּומ ׁשה  מ ּלבר  ׁש'ּיעקב  א ּלא  ),45אחד , ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ

ואראה  נא  אע ּברה  ג ֹו' ואתח ּנן ּתפ ּלת ֹו, ֿ ידי ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשעל 

הארץ  ענין 46את  ֿ יׂשראל  ּבבני לפע ֹול  ּבכדי , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

נכנס  לא  ׁשּבעצמ ֹו אף  ה ּנה  ּבאלק ּות , ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָֹֹהרא ּיה 

ּבבניֿ הרא ּיה  המ ׁשכת  ּפעל  ֿ מק ֹום  מ ּכל  ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָלארץ ,

ּתהיה  ׁשּבפנימ ּיּות  (והינּו, מ ּקיף   ּבדר ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָיׂשראל 

ה ּכת ּוב  ּכהמ ׁש ה ּׁשמיעה , ּבחינת  רק  47ּבהם  ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָ

אבל  ג ֹו', החקים  אל  ׁשמע  יׂשראל  ְְְֲִִֵֶַַַָָָֻוע ּתה 

הרא ּיה ) ּבחינת  ּגם  ּבהם  המ ׁשי .48ּב'מ ּקיף ' ְְְְִִִִִֶַַַָָָ

סמ ּו) ּביעקב  ּגם  ל ֹומר  יׁש ֿ זה   ּדר ֿ ְְֲֵֶֶֶַַַַָֹועל 

ׁשכינה ,49להס ּתּלק ּות ֹו מ ּמּנּו ׁשּנס ּתּלקה  ׁשאף  ,( ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָ

ּבני  וׁשמע ּו "ה ּקבצ ּו ּכ ֿ אחר  אמר  ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָׁשּלכן

"האספ ּו50יעקב " אמירת ֹו ֿ ידי על  ֿ מק ֹום  מ ּכל  , ְְֲֲִִֵֵַַָָָָֹ

אחריהם 51וא ּגידה " (ולבניהם  לבניו ה ּכח  נתן , ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

לגיל ּוי  ּבעב ֹודתם  ׁשּיּגיע ּו ה ּימים ) אחרית  ְֲֲִִִִֶַַַַַָָָעד 

חר ּות  ׁשל  ּבא ֹופן ה ' (עב ֹודת  מ ּקיף   ּבדר 52ה ּקץ  ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַ

ׁשּזה ּו ל ֹומר  ויׁש הרע ). ּומ ּיצר  הע ֹולם  ְִֵֵֵֶֶֶַַָָָמא ּומ ֹות 

ּדברים  א ֹומר  "והתחיל  ר ׁש"י: ּׁשּכתב  ְְְִִִִֵֶַַַָָמה 

ׁשּבק ׁש למה  ּבהמ ׁש ּבא  זה  ׁשענין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָאחרים ",

והינּו ה ּקץ , את  אחרים ',53לג ּלֹות  ּב'ּדברים  הכניס  לג ּלֹות , ּׁשּבק ׁש ׁשּמה  ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָ

ה ּקץ  לגיל ּוי יבא ּו ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  ג ֹו', וׁשמע ּו ֿ ה ּקבצ ּו .54ּב ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹ
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לפי ' זה דרש  שייכות  תומתק  וגם ההר; (מעלת) מן שילך אחרי  יהי ' שה"רד" - (רד) "לך" הלשון יתור עפ "ז (ויומתק  ההר

ההר). מן לירידה שהכוונה שבכתוב , סע "א.44)הפשוט  מג, זח "א ד"ה 45)ראה פנחס  בלקו"ת נתבאר א). (כט , תי "ג ת"ז

פ "ד. (השני ) בנ"י  את ואתחנן.46)צו ד.47)ר"פ  (לאדמו"ר 48)שם, שעה"ת גם וראה שם. אוה"ת ואתחנן. ר"פ  לקו"ת

לתורה. תפילה שבין ההפרש להבין ד"ה ח "ב  (ראה 49)האמצעי ) דוקא להסתלקותו סמוך שהיתה דמשה ההמשכה בדוגמת

עח ). ע ' שם ב .50)אוה"ת שם, הוצרך 51)פרשתנו שמ "מ  אלא לכם), (ואגידה הקץ  את לגלות בקשתו ע "י  זה פעל בכללות

שעה"ת  ד. ג, שם (לקו"ת מרחוק  עכ"פ  - הארץ  את לראות הוצרך ל"ואתחנן" שנוסף  משה, (ובדוגמת ושמעו" ל"הקבצו גם

שם)). אוה"ת ואילך. ב  ל, סא).52)שם ע ' בעש"ט  ישראל חכמי  בספר (נדפס  הזקן אדמו"ר בת מכתב  עיין - אחר באופן

רע "א.53) רלה, פרשתנו זהר גם סתומה 54)ראה היא הפרשה שהתחלת (אף  פתוחה היא זו שפרשה הטעם לבאר יש ועפ "ז

עכ"פ ). מקיף  (בדרך למטה גם הקץ  המשיך זו פרשה ע "י  כי  - ממנו) ונסתם הקץ  את לגלות שביקש בגלל

    
כפי  חיובי , צד  גם העניין  בכל  יש זאת בכל  לעיל , כמבואר  עצמו , אבינו 

zÎשממשיך , 'B‚ ÌÎÏ ‰„Èb‡Â eÙÒ‡‰Œc ÔÈÚ‰L ÔÂÈk≈»∆»ƒ¿»¿≈»¿¿«ƒ»»∆ƒ¿»
Ï‡NÈŒÈa ÏÎÏ ‰zpL) ‰Bza מובן ולכן  הבאים, הדורות בכל  «»∆ƒ¿»¿»¿≈ƒ¿»≈

מסויים  ומצב במעמד  יעקב לבני  רק שנוגע מאורע על  מדובר  ÔeÓ,שלא ,(»
˙‡ ˙Bl‚Ï ˜ÚÈ ÏL BBˆL∆¿∆«¬…¿«∆

B˙ÏeÚt ÏÚt ıw‰ החיובי במובן  «≈»«¿»
‰Bz e‰fL „ÚÂ ,‰hÓÏ Ìb«¿«»¿«∆∆»
Ìb ÔenÎÂ .˙ÈÁˆ (‰‡B‰)»»ƒ¿ƒ¿«»«

ÈÎ‰ŒÂ‡Ïa,הזאת ההוכחה ללא ¿«»ƒ
ÌÈ˜Ècˆ ÏL Ì˙Lwa È‰L∆¬≈«»»»∆«ƒƒ

Ì˜È ˙ÊBÁ dÈ‡44 ובוודאי ≈»∆∆≈»
תוצאה  לכך  היתה ביקש, יעקב שאם

ומבאר . שממשיך  כפי  מסויימת,

‰LÓa eÈˆnM ‰nÓ ÔeÈÂ¿»ƒ«∆»ƒ¿…∆
˜ÚÈÂ ‰LÓ È‰Â) ea«≈«¬≈…∆¿«¬…
˜Úi'L ‡l‡ ,„Á‡ ÌÈÚƒ¿»»∆»∆»∆«¬…

'Â‡‚lÓ ‰LÓe lÓ45 כמבואר ƒ¿«…∆ƒ¿»
משה  וגם יעקב שגם וחסידות בקבלה

והקו  התיכון ", "בריח בחינת הם

נמצאת  שבו  הספירות של  האמצעי 

משה  של  עניינו  שהיא הדעת בחינת

מידתו  שהיא התפארת בחינת וגם רבנו 

היא  והדעת האמת, מידת יעקב, של 

חיצוניות  של  ("מלגאו ") הפנימיות

המידות), ≈¿»∆È„ÈŒÏÚL("מלבר ")
B˙lÙz משה ‚B'של  ÔpÁ˙‡Â , ¿ƒ»»∆¿««

 ‰aÚ‡˙‡ ‰‡‡Â ‡ ∆¿¿»»¿∆¿∆∆
ı‡‰46, הארץ את לראות ובקשתו  »»∆

ŒÈaנועדה ÏBÚÙÏ È„Îaƒ¿≈ƒ¿ƒ¿≈
,˙e˜Ï‡a ‰i‡‰ ÔÈÚ Ï‡NÈƒ¿»≈ƒ¿«»¿ƒ»∆¡…
ÒÎ ‡Ï BÓˆÚaL Û‡ ‰p‰ƒ≈«∆¿«¿…ƒ¿«

ı‡Ï בקשתו מקרא של  פשוטו  ולפי  »»∆
נענתה, ÏÚtלא ÌB˜ÓŒÏkÓ משה ƒ»»»«

ŒÈaרבינו  ‰i‡‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«»¿ƒ»ƒ¿≈
Ï‡NÈ,מסויימת במידה לפחות ƒ¿»≈

ÛÈwÓראייה C„a התלבשות ללא ¿∆∆«ƒ
eiÓÈÙaL˙פנימית, ,eÈ‰Â)¿«¿∆ƒ¿ƒƒ

Ì‰a ‰È‰zאלוקית CLÓ‰kהארה ,‰ÚÈÓM‰ ˙ÈÁa ˜ ƒ¿∆»∆«¿ƒ««¿ƒ»¿∆¿≈
e˙k‰47'ÛÈwÓ'a Ï‡ ,'B‚ ÌÈ˜Á‰ Ï‡ ÚÓL Ï‡NÈ ‰zÚÂ «»¿«»ƒ¿»≈¿«∆«Àƒ¬»¿«ƒ

‰i‡‰)לפחות  ˙ÈÁa Ìb Ì‰a CÈLÓ‰48. ƒ¿ƒ»∆«¿ƒ«»¿ƒ»
B˙e˜lzÒ‰Ï CeÓÒ) ˜ÚÈa Ìb ÓBÏ LÈ ‰ÊŒCcŒÏÚÂ49,( ¿«∆∆∆≈««¿«¬…»¿ƒ¿«¿

‰ÈÎL epnÓ ‰˜lzÒpL Û‡L∆«∆ƒ¿«¿»ƒ∆¿ƒ»
הקץ, את גילה לא ≈«∆ÔÎlLולמעשה

eˆw‰" CkŒÁ‡ Ó‡»«««»ƒ»¿
"˜ÚÈ Èa eÚÓLÂ50, עניין ¿ƒ¿¿≈«¬…

ראייה  של  עניין  ולא בלבד  השמיעה

B˙ÈÓ‡ È„ÈŒÏÚ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«¿≈¬ƒ»
"‰„Èb‡Â eÙÒ‡‰"51 והרי ≈»¿¿«ƒ»

פנימי  עניין  של  התגלות היא "הגדה"

ÂÈÏיעקבÔ˙ביותר , Ák‰ »««…«¿»»
„Ú Ì‰ÈÁ‡ Ì‰ÈÏÂ)¿ƒ¿≈∆«¬≈∆«

ÌÈÓi‰ ˙ÈÁ‡ נכתב הדבר  שהרי  «¬ƒ«»ƒ
הדורות  לכל  הוראה שהיא )בתורה

Ì˙„BÚa eÚÈbiL'ה בעבודת ∆«ƒ«¬»»
‰ıwשלהם ÈeÏÈ‚Ï לפחותC„a ¿ƒ«≈¿∆∆

ÏL ÔÙB‡a '‰ ˙„BÚ) ÛÈwÓ«ƒ¬«¿∆∆
˙eÁ52ÌÏBÚ‰ ˙BÓe‡Ó ≈≈»»

Ú‰ ˆiÓeהמצב שיהיה מעין  ƒ≈∆»«
לבוא  e‰fLלעתיד  ÓBÏ LÈÂ .(¿≈«∆∆

È"L ˙kM ‰Ó לפסוק בפירושו  «∆»««ƒ
ÌÈcזה: ÓB‡ ÏÈÁ˙‰Â"¿ƒ¿ƒ≈¿»ƒ

‡a ‰Ê ÔÈÚL ,"ÌÈÁ‡¬≈ƒ∆ƒ¿»∆»
˙Bl‚Ï L˜aL ‰ÓÏ CLÓ‰a¿∆¿≈¿«∆ƒ≈¿«

eÈ‰Â ,ıw‰ ˙‡53‰nL ∆«≈¿«¿∆«
˙Bl‚Ï L˜aM זה את ממנו , ונמנע ∆ƒ≈¿«

‡ÌÈÁ',עצמו  ÌÈc'a ÒÈÎ‰ƒ¿ƒ«¿»ƒ¬≈ƒ
ŒÏÚL ,'B‚ eÚÓLÂ eˆw‰a¿ƒ»¿¿ƒ¿∆«

‰ÊŒÈ„È'קץ' של  באופן  ה' בעבודת ¿≈∆
לפחות מקיף ÈeÏÈ‚Ïבדרך  e‡È»…¿ƒ

ıw‰54.השלימה הגאולה של  «≈
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יי

       
מוגה  בלתי

 המדרש (מדברי פרשתנו ריש  רש "י בפירוש  סתומה 1הביאור  זו פרשה  "למה  (ופרטי 2): וכו'"
לומר  מסתבר  ניכרת ), היא  (שאז הפרשה  בהתחלת  היא  שהסתימה  דכיון - המדרש ) מדברי השינויים 

בקשר  הפרשה  כללות  תוכן עם  צרות שקשורה  כל  ממנו "שסתם  הטעם  רש "י השמיט  ולכן יעקב ,
. ולבם  עיניהם  "שנסתמו הטעם  והקדים  הפטירה ), לענין (בניגוד  החיות  תכלית  שזהו כיון .שבעולם ",

יעקב  לפטירת  ששייך  השעבוד ", ממנו";מצרת  ונסתם  לבניו הקץ  את  לגלות  ש "ביקש  הטעם  מאשר 

"ויחי" נקראת  זו שפרשה  בסמיכות 3והטעם  דוקא  ניכר  נצחי, באופן החיים  ענין שאמיתית  לפי ,
שלימה  מטתו הארץ  בערות  (שגם  במצרים  שהיה  השנים  בי"ז יעקב , כל 4לפטירת  על  הוכחה  שהיו ,(

יעקב "שנותיו, ד "ויחי באופן היו  ש "זרעו5שבפנימיות  על ֿידיֿזה  פטירתו, לאחר  דוקא  וכן (לא , בחיים "
במצב  גם  אלא ) שבעולם ", צרות  כל  ממנו כש "סתם  היה רק  אילו (שהרי הקץ  וסתימת  השעבוד  קושי של 

הגלות  בתוקף  נחסר  היה  בגלוי, -6הקץ  הגלות ) ֿ ידי על  שבאה  הגאולה  בשלימות  גם  נחסר  היה  ובמילא  ,
ואילך . יד  ע ' לקמן ואילך . 422 עמוד  ט "ו חלק  ֿ שיחות  בלקוטי ונדפס  שליט "א , אדמו"ר  כ "ק  ֿ ידי על  הוגה 

 הוראה לשון בתורה , ענין כל  שהרי - מזה  האדם :7וההוראה  בעבודת  הוראה  מהוה  ,
הטוענים  מסבבים 8ישנם  מדוע  - ומצוות ?! התורה  קיום  על  ונסיונות  קשיים  ריבוי ישנם  מדוע  :

ואונאה  גבול  מהשגת  זהירות  של  באופן הנהגתו שמצד  לדמות  יוכל  בשר  עיני שמצד  כזה  באופן מלמעלה 
מחצית  של  באיחור  לעסקיו פונה  (שלכן התפילה  לאחרי לימוד  ושיעור  בציבור  תפלה  על  והקפדה  וכו',

לפרנסתו משתכר  ממנו?!השעה ), היפך  הנ"ל  בכל  שמתנהג  ֿ שכנו מחבירו

הן  יותר  טוב  היה  ואז עשירות , לו ליתן צריך  הקב "ה  היה  - הוא  טוען - תורה  ֿ פי על  הנהגתו בגלל 
היה  לעשירות , זוכים  ומצוות  התורה  קיום  ֿ ידי שעל  רואה  היה  ֿ שכנו חבירו כאשר  כי להקב "ה , והן לו

ומצוות . תורה  שומר  נעשה  הוא  גם 

זה : על  והמענה 

צודקת , טענה  אמנם  זו הרי - זכות  לימוד  אודות  כשמדובר 

שטען - בה 9וכפי ֿ ישראל , בני על  טענתך  מהי להקב "ה : מבארדיטשוב  יצחק  לוי רבי הצדיק  ַהרב 
בתוך  הכנסת  ֿ עדן הגן את  ואילו בשר , לעיני גלוי באופן הזה  עולם  תאוות  את  שהעמדת  בשעה 

-ספר ?!...
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של 1) פשוטו בפירוש רש"י  שהביאו זה וכיון הרי  מקרא,
ונפק"מ  שבתורה. הדרוש בחלק ולא שבתורה, הפשט  בחלק נכלל 
חלקים, לג ' יום שבכל  הלימוד  לחלק שצריך  לדין בנוגע - להלכה
הל ' א. ל , (קידושין בתלמוד  ושליש במשנה שליש במקרא, שליש
רש"י בפירוש שהובאו חז"ל  מדרשי  שגם רפ"ב), לאדה"ז ת"ת

מקרא. של  פשוטו פירוש להיותם במקרא", ל "שליש שייכים
כל 2) כמו לא אפילו - לגמרי  בה סתומה שיש סתומה פרשה

עכ "פ אותיות ט ' יו"ד הפסק טושו"ע רפ"ח . ס"ת הל ' (רמב"ם
ס"ב). סער"ה

בארון3) "ויישם - הפרשה  סיום שגם  שייך ועד  - במצרים"
אלא  יוסף, את קברו לא שהמצריים מזה כי  "ויחי ", לפרשת

שהמצריים מוכח , לנילוס, והטילוהו בארון שבנ"ישמוהו ידעו
מוכנים  שהם ומצב במעמד  רצו עומדים  ולכן רגע, בכל  לגאולה

הציווי את לקיים יוכלו לא שבנ"י  עי "ז ח "ו, הגאולה את למנוע
ז). פי "א, דב"ר (ראה מזה" עצמותי  את "והעליתם יוסף של 

לא.4) מז, פרשתנו פרש"י 
לידי5) הביא אלו, שנה בי "ז שהי ' הטוב ריבוי  כלומר:

הי ' זה שבשביל  השנים הנחה, כל  במשך  והצער היגיעה כל 
הם גופא הצער ששני  ועד  יאמרו שלפנ"ז, שלעת"ל  וע"ד  .

הוי ' א)."אודך  יב, (ישעי ' בי " אנפת
הפירו  גם .וזהו "צדיקים ד ) פס"ו, (ב"ר במארז"ל  תחלתן ש .

מיסורים  שינויים, אצלם שיש הכוונה שאין - שלוה" וסופן יסורין
ויחידה, אחת שהיא ה"אמת", מאיר צדיקים אצל  (שהרי  לשלוה
שמתבטא  שקר) שהם פשרות, (וכן לשקר בניגוד  - משתנית ואינה

היא שלוה" ש"סופן אלא שונים), שלבאופנים הפנימית  ההתגלות 
והיינו, יסורין ", "שלוה"."תחלתן  זה גם הרי  שבפנימיות

אליהם 6) "ויתנכר ביוסף למ "ש בנוגע במ "א המבואר וע"ד 
ימים" שלשת משמר אל  אותם ש"ויאסוף ועד  קשות", אתם וידבר
הצדיק  שיוסף היתכן ביותר: תמוה דלכאורה - ֿ יז) ז מב, (מקץ
רד "ו  שמנין לפעול  שרצה כיון - כזה באופן אחיו אל  התייחס
אחיו  ביאת מזמן יתחיל  במצרים להיות בנ"י  שצריכים שנה

כו'. שיצטערו עי "ז למצרים,
רד "ק 7) וראה הרד "ק. בשם בתחלתו עה"ת גו"א ב. נג , זח "ג 

ח . יט , לתהלים
(8.157 ע' ריש חל "ה התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
וש"נ.
תורת 9) גם וראה תכ . ע' ח "ו מהוריי "צ אדמו"ר אג"ק ראה

וש"נ. .176 ע' שם מנחם
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לחפוץ  ולא  להתייגע , שיש  לידע  צריך  - דנפשיה  ואליבא  העבודה , תכלית  אודות  כשמדובר  אבל 
דכיסופא " האמיתי.10ב "נהמא  לטוב  באים  ֿ זה  ידי על  שדוקא  כיון כו', נסיונות  מלמעלה  נותנים  ולכן ,

ש "שנ  באופן מצרים  גלות  ֿ ידי על  שדוקא  .וכשם  ולבם  עיניהם  הקץ ",סתמו ו"נסתם  השעבוד ", מצרת  .
הנה  מצרים , מגלות  יותר  הרבה  ארוך  שהוא  האחרון, זה  בגלות  עתה , גם  כך  - ֿ תורה  דמתן להגילוי זכו
ש "לא  אף  ונסיונות , מקשיים  להתפעל  מבלי בתוקף  ועמידה  נפש , מסירות  מתוך  עבודה  ֿ ידי על  דוקא 

קצם " התורה 11נתגלה  דפנימיות  להגילוי נזכה  שכתוב 12, כמו לבוא , לעתיד  שיתגלו תורה  טעמי  "ישקני 13,
ממש . בקרוב  צדקנו, משיח  בביאת  פיהו", מנשיקות 

***

.'גו לכם  ואגידה  האספו ויאמר  בניו אל  יעקב  ויקרא  ֿ המתחיל  דיבור  שיחה ) (כעין מאמר 

***

 הפסוק על  רש "י בפירוש  שכינה 14הביאור  ממנו ונסתלקה  הקץ  את  לגלות  "ביקש  לכם ", "ואגידה 
מחדש  יעקב  אמר  זה  ולאחרי לכם ", ל "אגידה  המשך  מצינו שלא  כיון - אחרים " דברים  אומר  והתחיל 

ושמעו" הש "ס 15"הקבצו מלשון רש "י בפירוש  השינויים  פרטי ביאור  זה ,16; בדורנו שגם  וההוראה , ;
ונדפס  שליט "א , אדמו"ר  קדושת  כבוד  ֿ ידי על  הוגה  - הקץ  את  לגלות  הכח  ישנו ומכופל , כפול  בחושך 

ואילך . 167 עמוד  י' חלק  שיחות ' ב 'לקוטי

***

 בתרגום כי, - ברכיו" בין גידלן "כתרגומו, יוסף ", ברכי "על  פרשתנו, בסוף  רש "י בפירוש  הביאור 
ענין  בדוגמת  הקדושה , נפש  (כניסת  מילה  בברית  הסנדק  שהיה  יוסף ", גזירינון אתילידו "כד  מפרש  יונתן
לשון  מכיר ", "בני אצל  סנדק  להיות  יכול  היה  דאתרא , מרא  הארץ , על  השליט  היה  שיוסף  וכיון הלידה .
והחינוך  הגידול  על  שקאי ומפרש  זאת , שולל  רש "י אבל  תמיד ), להקטיר  שיכול  גדול  כהן כמו רבים ,
תורה  ללמוד  חיוב  שיש  ומכאן, ברכיו". "על  ולא  ברכיו", "בין רק  שהם  בגיל  גם  התורה , לימוד  ֿ ידי  על 
ונדפס  שליט "א , אדמו"ר  קדושת  כבוד  ֿ ידי על  הוגה  - בחכמה  ממנו גדולים  כשיש  גם  בנו, בן בן עם  גם 

ואילך . 243 עמוד  כ ' חלק  שיחות ' ב 'לקוטי

***

... ההתוועדות את  לסיים  לכאורה  יכולים  כבר  הרי פרשתנו, בסיום  רש "י פירוש  נתבאר  שכבר  כיון
אינו  שרש "י ביאור  הדורשים  לענינים  בנוגע  גם  הוא  רש "י בפירוש  שהדיוק  פעמים , כמה  דובר  אמנם ,
פסוקים  עוד  ישנם  יוסף ", ברכי על  יולדו גו' יוסף  "וירא  הפסוק  לאחרי גם  הרי דידן, ובנדון מפרשם .
רש "י  ואילו הפשט ), דרך  על  התורה  ממפרשי בכמה  נתבארו (ואכן מקרא  של  בפשוטו ביאור  הדורשים 
שהרי  - מאליו מובן שהדבר  כיון זאת , לפרש  צורך  אין רש "י שלדעת  לומר  ואין עליהם . מתעכב  אינו

פרשתנו. שבסיום  הפסוקים  אחד  בעצמו רש "י מפרש  אחר  שבמקום  מצינו

 שמות ישמעו 17בפרשת  זה , לשון להם  שתאמר  "מכיון לקולך ": "ושמעו שכתוב  מה  רש "י מפרש 
ואלקים  להם  אמר  יעקב  נגאלים . הם  זה  שבלשון ומיוסף  מיעקב  בידם  מסור  זה  סימן שכבר  18לקולך ,

פקוד  להם  אמר  יוסף  אתכם , יפקוד  אתכם ".19פקוד  אלקים  יפקוד 
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רע"ד .10) ז, צו בלקו"ת הובא ה"ג . פ"א ערלה ירושלמי  ראה
ובכ "מ .
ב.11) ט , יומא
א.12) נד , א. מט , שמות תו"א ראה
ובפרש"י .13) ב א, שה"ש
א.14) מט , פרשתנו

ב.15) שם,
א.16) נו, פסחים
יח .17) ג ,
כד .18) נ, פרשתנו
כה.19) שם,
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מפרשים  אמר 20והקשו אתכם " יפקוד  פקוד  "ואלקים  גם  הרי :: הפסוק בתחלת  שכתוב  כמו ,
" רש "י כתב  ומדוע  אחיו", אל  יוסף  הוא ,"ויאמר  ותירוצם  אתכם "? יפקוד  פקוד  ואלקים  להם  אמר 

נאמר  זה  שענין שכיון  כרחך על  אתכם ", אלקים  יפקוד  ו"פקוד  אתכם ", יפקוד  פקוד  "ואלקים  ,
מעצמו. זאת  אמר  שניה  ופעם  אביו, יעקב  בשם  יוסף  זאת  אמר  אחת  שפעם  לומר , צריך 

אלא ) מעצמו, (לא  יוסף  זאת  אמר  אחת  שפעם  לומר  רק  מכריח  הענין כפל  להבין: צריך  עדיין [אך 
פקוד  להם  אמר  יוסף  אתכם , יפקוד  פקוד  ואלקים  להם  אמר  ש "יעקב  ההוכחה  מהי אבל  אביו. יעקב  בשם 

אביו? בשם  השניה  ופעם  מעצמו, אמר  הראשונה  שפעם  להיפך , ולא  אתכם ", אלקים  יפקוד 

בשתים : - בזה  וההסברה 

אמר א ) ֿ כך  אחר  ורק  אביו, יעקב  בשם  יוסף  זאת  אמר  ֿ לראש  שלכל  לומר , מסתבר  אב , כיבוד  מצד 
מעצמו. זאת 

לומר ב ) מסתבר  ולכן, מזה ". עצמותי את  "והעליתם  נאמר  אתכם " אלקים  יפקוד  "פקוד  לאחרי
ובישר  טובה  להם  שעשה  לאחרי שכן מעצמו, יוסף  של  הבשורה  היתה  אתכם " אלקים  יפקוד  ש "פקוד 
מהם  לבקש  יותר  לו נקל  היה  אביו), יעקב  בשורת  מסירת  רק  ולא  שלו, (הבשורה  הגאולה  בשורת  להם 

מזה ". עצמותי את  "והעליתם  - טובה 

אל  יוסף  "ויאמר  כתיב  אביו, בשם  בבשורה  הראשונה , בפעם  מדוע  מובן: אינו עדיין ",אבל 
את  יוסף  "וישבע  נאמר  עצמו, בבשורת  השניה , בפעם  ואילו :כי מסתברא , איפכא  דלכאורה  - "

יות א ) מתאים  עצמו שהם בבשורת  בכך  מתבטא  השבטים  עם  יוסף  של  שהיחס  כיון "אחיו", לומר  ר 
ליעקב  שלהם  שהשייכות  כיון ישראל ", "בני לומר  יותר  מתאים  אביו יעקב  בשם  בבשורה  ואילו אחיו,

ישראל ". "בני - בניו להיותם  היא 

ֿ כן ב ) ֿ שאין מה  הדורות , כל  סוף  עד  ישראל  בני כל  על  אלא  השבטים , על  רק  לא  קאי - ישראל  בני
את  "והעליתם  הבקשה  גם  היתה  אליה  שבהמשך  עצמו, בבשורת  כן, ואם  השבטים . על  רק  קאי "אחיו"
עצמות  (ש "אף  השבטים  עם  קשור  עצמותי" את  ש "והעליתם  כיון "אחיו", לומר  מקום  יש  - מזה " עצמותי

"אתכם " שאמר  יוסף  של  שבועתו בגלל  העלו", השבטים  מדובר 21כל  שבה  יעקב , בבשורת  ֿ כן ֿ שאין מה  ;(
כן, ואם  ממצרים , יצאו לא  עצמם  השבטים  שהרי "אחיו", לומר  מקום  אין - הגאולה  בשורת  אודות  רק 

ישראל "]. "בני ֿ למימר  ֿ ליה  הוה 

יפקוד " "פקוד  נאמר  מדוע  לפרש  משתדל  בעצמו שרש "י שמצינו  מדוע וכיון מובן: אינו - פעמים  ב '
פרשתנו? בסיום  אתר , על  זאת  מפרש  אינו

, הפשט דרך  על  מובן להיות  מוכרח  - רש "י בדברי (הביאור  הרמז דרך  על  בזה  הביאור  לומר  ויש 
הרמז): דרך  על  גם  להיות  יכול  - מסויים  ענין מפרש  אינו שרש "י הטעם  ביאור  אבל 

. לפי סתומה , זו פרשה  "למה  רש "י כתב  הפרשה  ונסתם בהתחלת  לבניו הקץ  את  לגלות  שביקש  .
יפקוד "; "פקוד  הגאולה  בלשון ההכפלה  טעם  רש "י (מגלה ) מפרש  לא  הפרשה  בסוף  גם  ולכן, ממנו".

הגאולה  ספר  שמות , בספר  רק  רש "י מפרש  זה  מגלות 22ענין הגאולה  רק  לא  בגילוי נתפרש  שבו ,
זוהמתן" "פסקה  שבו ֿ תורה , דמתן הענין גם  אלא  והשלימה 23מצרים , האמיתית  הגאולה  מעין והוא  ,24,

ממש . בקרוב  צדקנו, משיח  ֿ ידי על  שתהיה 
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ועוד .20) רא"ם. רמב"ן.
יט .21) יג , בשלח  פרש"י 
פקודי .22) ס"פ רמב"ן

רע"א.23) קמו, שבת
פל "ו.24) תניא
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. ספר וחותם  סיום  היא  ויחי (גם פרשת 
וחשיבות  ספר במעלה  תורה , חומשי דחמשה  (

הישר ",בראשית  "ספר  הנקרא  ראש ), מלשון (גם 
ישרים " שנקראו ויעקב  יצחק  אברהם  -"ספר 

הוראה לבנים "סימן"מעשה  שמהוה  -
בנ"י)ונתינת ֿכח  (כל  ה "בנים " עבודת  לכללות 

ישראל ", בני  שמות  ב"ואלה  ונמשכת שמתחילה 
קודש  ספרי כ "ד  ובכל  שלאח "ז, ספרים  הד ' בכל 
דברי  הימים ", ל "דברי עד  וכתובים , נביאים  דתורה 
ויחי, פ ' ג ' ויום  הדורות .ליל  כל  סוף  עד  בנ"י ימי

ה 'תשנ"ב  טבת  י"ד  ויחי, וש "פ  בטבת  עשרה 

שבה  הפרשה  של  ובתוכנה  בשמה  ומודגש 
שבתורה : ראשון ספר  וחותמים  מסיימים 

" - הפרשה  שם  "-" ש"יעקב שכיון
"בחיר  ֿ הכל ,האבות "הוא  הסך  יעקב  חיי מהווים 

ועל  ויעקב ", יצחק  אברהם  "ספר  הישר ", ד "ספר 
בנ"י  לכל  נמשכים  שב "ספר ידו האבות  עניני כל 

ד " באופן היא  עצמה  (וההמשכה  יחזו הישר "

יעקב "פנימו" ד "ויחי ומצב  המעמד  שנעשה  ועד  ,(
הדורות . כל  סוף  עד  בנ"י כל  אצל 

יעקב  ברכת  - הפרשה  גם לבניוותוכן (ולפנ "ז
יוסף  לבני  כראובן ,ברכתו  ומנשה  "אפרים 
לי" יהיו מלשון ושמעון (ברכה  המשכת  - (

בניו,המשכה  לכל  יעקב  עניני השבטים ) ,י"ב 
הדורות . כל  סוף  עד  בנ"י כל  שכוללים 

חז"ל  "מה ובלשון מת ", לא  אבינו "יעקב  :
בחיים " הוא  אף  בחיים  הם זרעו יעקב  שחיי -

זרעו  וזרע  זרעו אצל  שנמשכים  עי"ז נצחיים  חיים 
אמיתיים  חיים  בחיים ", "זרעו הדורות , כל  סוף  עד 

וקיום  לימוד  ימינו"ע "י ואורך  "חיינו ,,
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עשרה *) ויום ערבית, תפלת לאחרי  - בטבת עשרה ליל 
הערה  לקמן (וראה מנחה תפלת לאחרי  כבושין" ב"דברי  - בטבת

.(40
שגם1) הדיוק.כידוע בתכלית הוא שבתורה
ג .2) לב, ויצא תו"ח  בארוכה וראה רע"א. כה, ע"ז
ו.3) יב, לך  לך  רמב"ן ו. פ"מ , ב"ר ט . לך  לך  תנחומא ראה

וש"נ. .76 ע' חט "ו לקו"ש וראה
יעקב"4) "ויחי  אלא) "ויחי ", רק (לא בכ "מ  שנקראת כפי 

השנה). כל  תפלות סדר בסוף (רמב"ם
ב.5) קיט , זח "א רפע"ו. ב"ר וראה כה. כז, תולדות שעה"פ

ב. קמז,
מדת 6) הוא שיעקב כידוע - ויצחק אברהם גם שכולל 

אוה"ת  (ראה ויצחק אברהם וגבורה, חסד  גם שכוללת התפארת,
ואילך ). סע"ב תתקצג , ה') (כרך  פרשתנו

ועד 7) מעולם שבישראל  הנשמות "כל  כולל  שיעקב כידוע
- שמו על  כולם שנקראים ועד  ס"ז), אגה"ק (תניא עולם"

ו"יעקב". "ישראל "
קו 8) האמצעי , קו התפארת, מדת שמדתו - יעקב ע"י  ובפרט 

כל  כו' ישרה דרך  היא "איזו רפ"ב) (אבות המשנה כלשון ישר,
"וכן  רמח : ע' פרשתנו לוי "צ לקוטי  וראה כו'". תפארת שהיא
אע"ה  יעקב של  מדתו ע"י  כו' ישר דרך  יש עוד  פמ "ה בתניא
ת"ת, רחמים יעקב, של  שמדתו הרי  כו', הרחמים מדת שהיא
הוא  ואדם ישר, האדם את עשה האלקים כי  וכמ "ש ישר, נקרא
שם  והאמור בתניא). בפמ "ה בו שמדובר (ולהעיר מ "ה שם ת"ת
כו' לפנים הפנים דכמים האהבה שהוא כו' ישר דרך  ויש בפמ "ו

פנימו". יחזו ישר עדמ "ש לת"ת, ג "כ  שייך 

ערך 9) להצ"צ) (דא"ח  הלקוטים ספר וראה ז. יא, תהלים
וש"נ. ישר.

ואילך .10) א מט ,
כ .11) מח ,
ה.12) שם,
ובכ "מ .13) ג . לז, מקץ תו"א
הכלליים 14) העבודה אופני  לב' מההתחלקות ומתחיל 

- לי ") יהיו ושמעון כראובן ומנשה ("אפרים ושמעון* דראובן
  באה ולאח "ז ובכ "מ ), פרשתנו. ריש תו"א (ראה

זו  שהתחלקות השבטים, די "ב העבודה אופני  דפרטי  ההתחלקות
העיקריים  העבודה אופני  מב' לא' וריחוק להקירוב ביחס גם היא
ס"ט  תש"נ ויחי  ש"פ משיחות קונטרס גם (וראה ושמיעה דראי '

.((135 ע' ח "ב תש"נ (התוועדויות
פרש"י15) ב. רמח , רע"ב. רלה, פרשתנו זהר ב. ה, תענית

לג . מט , פרשתנו
(שהרי16) תוכנה עם הפרשה דשם השייכות לבאר יש ועפ"ז

הראשונה  התיבה להיותה ההכרח ** מפני  רק לא הוא הפרשה שם
תוכן  על  ומורה ושייך  שקשור בגלל  ובעיקר גם אלא שבפרשה,

לחיי  בנוגע הוא הפרשה דרוב שהתוכן - בניו)הפרשה) (ובני 
כברכתו  אשר "איש - לבניו יעקב בברכות (כמודגש יעקב של 
כח  (מט , ואחד " אחד  כל  על  לבוא העתידה "ברכה אותם", ברך 
ואעפ"כ  שלאח "ז), בדורות זרעם וחיי  חייהם במשך  ובפרש"י )

חיי  ע"ש  יעקב,נקראת חיי  שאמיתת כיון - יעקב") ("ויחי 
הוא  אף בחיים זרעו "מה בניו, בחיי  מתבטא נצחיים, חיים

בחיים".
לשון 17) ע"פ - ערבית דתפלת עולם אהבת ברכת נוסח 

ימיך ". ואורך  חייך  הוא "כי  כ ) ל , (נצבים הכתוב

 ,   " 
      "  ,  

.
          

     



טו            

של  כמ "ש ענינו , ותורה ביעקב  עדות  "ויקם 
בישראל ". שם 

שבה  ויחי פרשת  קריאת  מסיימים ובסיום 
שבתורה  ראשון ספר  חזק וחותמים  "חזק  מכריזים 

ישראל ונתחזק " ש "(כמנהג  - (  מהוה "
 העבודה על  . הדורות כל  סוף  עד 

במיוחד  שייכות  התורה  שפרשיות  הידוע  וע "פ 
 אלה פרשיות  קורין גם שבו לבאר  יש  -

ראשון  ספר  (סיום  ויחי דפרשת  והשייכות  הקשר 
וחיזוק  ֿ כח  נתינת  שמהוה  הישר , ספר  שבתורה ,

הדורות ) בכל  בנ"י לעבודת   ובפרט ,
השלישי  ביום  חל  בטבת  שעשרה  זו, שנה  בקביעות 
נעשה  (שבו ויחי פרשת  הש "ק  ויום  ויחי, דפרשת 

("ויכולו "העילוי בטבת )והשלימות  דעשרה  הוא )
והתחלת ביום  ערב  (שמתחיל טבת , טבת 

"קיימא שבת במנחת  שבו  ,( דחודש) סיהרא 
השלימות באשלמותא "טבת ) ובמיוחד כולל  ,

כדלקמן. בטבת , דעשרה 

. עשרה של  המיוחד  ענינו ביאור  ובהקדם 
בטבת :

מדברי  שחיובם  הצומות  מד ' א ' בטבת , בעשרה 
(ואפילו סופרים  הצומות  שאר  לגבי חומר  ישנו ,

כיומו" ש "לילו באב  תשעה  כשאר לגבי דלא  ,
ולא  ביום  רק  שהם  סופרים  שמדברי הצומות 

מן בלילה  שחיובו דיוהכ "פ  הצום  בדוגמת  (
שהיו  (בזמן בשבת  חל  הי' ש "אפילו - התורה 

הראי' ע "פ  לאחרי מקדשין זמן משך  גם  כולל  ,
סמוך  ב "ד  כשהי' ע "פ החורבן, מקדשין שהיו

מפני  אחר , ליום  לדחותו יכולין היו לא  הראי')
בו  שנאמר   " הכפורים ביום  כמו ,.

בזה  ההסברה  לומר  :ויש 

מאורעות  ד ' בגלל  נקבעו הצומות  הקשורים ד '
שאירעו החורבן עם    סדר ועל  -

. בבל  מלך  "סמך  - בטבת  בעשרה  על המאורעות : .
- בתמוז עשר  בשבעה  במצור ", והביאה  ירושלים 
הבית  "חרב  - באב  בתשעה  ירושלים ", "הובקעה 
גדלי' "נהרג  - בתשרי ובשלישי ובשני'", בראשונה 

כו'" הנשארת  ישראל  גחלת  ונכבת  אחיקם  .בן

היתה  בטבת  שבעשרה  המשך וכיון (כל 
של ) גדול המאורעות  תוקף  יש  ובהתחלה  ,

סוף  לגבי גם  ולפעמים  שלאח "ז ההמשך  לגבי יותר 
משאר  יותר  גדול  חומר  בו יש  לכן הענין , כל 

החורבן. וסוף  המשך  עם  הקשורים  הצומות 

שבצומות  הטוב  לענין בנוגע  גם  מובן ומזה 

הוא  בטבת  שעשרה  להענין- והפתיחה  ההתחלה 
שבכל  ה "זהטוב  שלכן, (כדלקמן), הצומות 

   תשעה גם  (כולל  הצומות  מבשאר 
צדקנו  משיח  נולד  שבו הגאולה ),באב  התחלת  ,

קדושה  בעניני חדש  דבר  פתיחת  .כבכל 

.:הענין וביאור 

הכתוב  (כלשון הוא  התענית  רצון יום  "יום  (
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ה.18) עח , תהלים
וש"נ),19) רע"ב. קו, (ב"מ  חזקה הוי  זימני  בתלת - ג "פ

חזקה. של  באופן הוא עצמו שהחיזוק
ע'20) חכ "ה לקו"ש ובנ"כ . קלט , סו"ס או"ח  שו"ע ראה

וש"נ. .474
לאותן 21) שייכות יש בכולן כו' השנה כל  של  "המועדים

חלק  (של "ה השכיל " ה' מיד  הכל  כי  בהן שחלות הפרשיות
א)). (רצז, וישב ר"פ תושב"כ 

עה"פ.22) אוה"ת א. מא, בהר לקו"ת וראה א. ב, בראשית
שהוא 23) שבת במנחת צו"צ אומרים שאין מזה כדמוכח 

רצב). סו"ס או"ח  אדה"ז (שו"ע תחנון בו אומרים שאין יום ערב
שמו"ר 24) וראה ועוד . רע"א. פה, ח "ב רע"א. קנ, ח "א זהר

כו. פט "ו,
י "ב 25) כ "ט  "חצי  - הלבנה ושלימות שמילוי  ובפרט 

לט "ו. י "ד  בין מתחיל  - סתכ "ו) או"ח  (ב"י  תשצ"ג "
ה"ד .26) פ"ה תעניות הל ' רמב"ם ראה
ס"ב.27) סתקנ"ג  או"ח  טושו"ע ה"ז. שם רמב"ם
תקסד .28) ר"ס שם טושו"ע ה"ח . פ"א שם רמב"ם

יחול 29) לא - החשבון ע"פ שמקדשין הזה בזמן משא"כ 
בשבת. בטבת עשרה

(30- סמוך  ב"ד  הי ' דורות כו"כ  לאחרי  שגם שמצינו ועד 
ובכ "מ ), ה"ט . פ"ב שופר הל ' משנה (מגיד  הרי "ף של  דינו בית
בארוכה  (ראה הראי ' ע"פ מקדשין שהיו לומר מקום ויש

ואילך ). 466 ע' ח "א תשמ "ה התוועדויות
ב.31) כד , יחזקאל 
סתק 32) או"ח  בב"י  הובא - תעניות הל ' "נ.אבודרהם
(33- וש"נ. .267 ע' חכ "ה לקו"ש גם שו"תראה עד"ז וראה 

סקע"ט . ח "ג  מהד"ק ומשיב  שואל
ֿ ג .34) ה"ב פ"ה שם רמב"ם
(סוטה 35) כו'" מרובה טובה ש"מדה כיון - וק"ו ובמכ "ש

וש"נ). א. יא,
העיבור 36) שזמן ולהעיר, - ועוד . ה"ד . פ"ב ברכות ירושלמי 

שזמן  י "ל  ועפ"ז הלידה, לפני  חדשים ז' הפחות) (לכל  הוא
באב  תשעה לפני  חדשים ז' בטבת, בעשרה הוא דמשיח  העיבור

.114 הערה לקמן וראה משיח ). לידת (יום
וש"נ.37) ואילך . 74 ס"ע ח "כ  לקו"ש ראה
ה.38) נח , ישעי '
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התשובה  באגרת  הזקן רבינו שמבאר  כפי לה '",

בנוגע  רצון" "עת  - רצון" יום  הוא  הנרצה  ש "הצום 
החורבן לענין מבטלים  ידה  שעל  ,

אלא ומביאים והגלות  נגאלין ישראל  "אין -
ישראל  שסוף  תורה  הבטיחה  וכבר  בתשובה ,

. תשובה  נגאלין"לעשות  הן ומיד  ..

התשובה  בשביל  הצום  (כוונת  זה  וענין
מודגש  הגאולה ) ומביאה  והגלות  החורבן שמבטלת 

הצומות : מבשאר  יותר  בטבת  בעשרה 

. בבל  מלך  והביאה כש "סמך  ירושלים  על  .
עדיין - במצור "  בהבתים) עצמה  בירושלים 

בית  העיקרי, בהבית  לא  ובודאי המקדש ),שבה ,
שמקיפה  בהחומה  לא  ירושלים ,ואפילו  על  ומגינה 

היתה  החומה  נשאר שגם  בבל  ומלך  ,
שלאח"ז במאורעות (משא"כ להחומה

הצומות ). שאר  נקבעו שבגללם 

שהקיף  ועד  ביכלתו שהי' העובדה  שעצם  [אלא 
ש "אין  באופן ירושלים , על  מצור  ועשה  החומה  את 

בא " ואין להכניס יוצא  יכולים  היו לא  ובמילא  ,
ֿ רצוי  בלתי הו"ע  - וכו' לעיר  לקביעת מזון עד 

תענית ].

אבל  ירושלים , על  (מצור  זה  במאורע  והכוונה 
אפילו  עצמה , בירושלים  לפגוע  מבלי בלבד , מצור 
בנ"י  את  לעורר  כדי היתה  ירושלים ) בחומת  לא 

  שעי"ז ,הענין

ֿ רצוי המשך הבלתי מזה  יבוא  לא  (ובמילא 
והגלות ). דהחורבן ֿ רצויים  הבלתי המאורעות 

רצון" ה "עת  מודגש  בטבת  שבעשרה  ונמצא ,
ומביאה  החורבן שמבטלת  התשובה  לעבודת  בנוגע 

התעניות הגאולה  כיוןמבשאר  -  
חורבן של  ירושלים (שהריענין חומת  גם 

בשלימותה ), כדינשארה  בו שיש  דבר  אם  כי
 בשלימות וביהמ "ק  ירושלים  ישארו שעי"ז ,

) .(

. של המיוחד  ענינו בביאור  להוסיף  ויש 
החורבן  להתחלת  בנוגע  הן - בטבת  עשרה 
(הגאולה  להתחלת  בנוגע  ובעיקר  והן דביהמ "ק 

ביהמ "ק : ו)בנין

(בעשרה  ירושלים  על  להמצור  בטבת )בנוגע 
יחזקאל  בנבואת  מחבת "ואתה מצינו לך  קח 

קיר  אותה  והיתה ונתתה  גו' העיר  ובין בינך 
 י לבית  היא  אות  תבוא גו' ("שכך  שראל "

במצור " ).ירושלים 

" ע "י להמצור  שבהסימן לומר , נרמז ויש  "
גם   בביהמ "ק מושלל  "ברזל " כי, -,
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ספ"ב.39) ח "ג  תניא
הלבבות 40) לעורר "כדי  - ה"א) (שם הרמב"ם ובלשון

. התשובה דרכי  להיטיב".לפתוח  נשוב אלו דברים שבזכרון .
"דברי  דאמירת המנהג  תוכן  גם התענית וזהו ביום "

" מלשון - וש"נ) .352 ע' ח "כ  לקו"ש עוונותינו (ראה
ח "ו, מוסר, דברי  שאינם - יט ) ז, (מיכה גו'" ים במצולות ותשליך 
להתעוררות  בנוגע גם כולל  בנ"י , של  בזכותם דברים אם, כי 
הל ' (רמב"ם התשובה" בפני  שעומד  דבר לך  ש"אין - לתשובה
ובגלוי בפועל  התשובה לפני  שגם אלא עוד  ולא ספ"ג), תשובה
המצוות  כל  לעשות הוא ורוצה מישראל  להיות רוצה  "הוא
שיעור  - ספ"ב גירושין הל ' (רמב"ם כו'" העבירות מן ולהתרחק
משיחות  קונטרס בארוכה וראה - בטבת). עשרה דמוצאי  היומי 
ע' ח "ב תנש"א (התוועדויות דאשתקד  בטבת ועשרה ויחי  ש"פ

ואילך ). 87
ה"ה.41) פ"ז תשובה הל ' רמב"ם
א.42) ו, יהושע - הכתוב לשון
המשך 43) לכל  "התחלה" להיות יכול  זה שענין כך , כדי  ועד 

את  ניצלו שלא כיון בפועל , שהי ' (כפי  שלאח "ז המאורעות
לתשובה). ההתעוררות

ב 44) צורך  שאין היא ובפרט  שהתשובה כיון זמן, ריבוי 
סע"א), קכט , (זח "א חדא" ברגע חדא ביומא חדא "בשעתא

נעשה  תשובה" "הרהור שע"י  ב) מט , (קידושין הגמרא וכפס"ד 
עוד  ולא סקי "ב). זרוע האור (כגירסת גמור" לצדיק) (ועד  "צדיק

חסידי * ש"זכאי  אלא  ."שלימתא תיובתא עבדין .
הי '(זהר אם שאפילו בתיקונים ו"איתא סע"א), רכ ,

(מאמרי משיח " בא הי ' בדורו שלימה בתשובה חוזר א' צדיק**
תג ). ע' הקצרים אדה"ז

ענין 45) יותר עוד  מודגש עצמו בטבת שבעשרה לומר, ויש
התחיל זה שכבר - בטבת שמתחיל עשרה בטבת העשירי 

("ויהי  דעשיריבערב  הצום  התחיל לא ואעפ "כ בוקר"), ויהי  ערב 
ביותר  מודגשת זה שבזמן - השחר*** עלות עד  בטבת

הזמן את לנצל  רצון") ("עת  שמביאה
שעי "זאת , לפני עוד  בטבת דעשירי 

התחלתו.
ג .46) ד ,
עה"פ.47) פרש"י 
בעיקר48) לה'ומודגש "בית ביהמ "ק, של  עיקרו -

- ביהב"ח ) הל ' ריש (רמב"ם הקרבנות" בו מקריבים להיות מוכן
(שפוסלן  גזית אתהן תבנה לא לי  תעשה אבנים מזבח  "ואם
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ומקבות כמ "ש  גו' שלמה  אבן בהבנותו "והבית 
בהבנותו" בבית  נשמע  לא  ברזל  כלי כל  ,והגרזן

ששייך  כיון  במדרש כדאיתא  ,

ונחושת  וכסף  זהב  גו ' התרומה  אבל ."וזאת  .
במקדש  ולא  במשכן לא  כאן כתיב  למה אין

אדום  בו שנמשל  ".

ע "י לזה  והתיקון :

חז"ל  אינו אמרו כברזל  קשה  שאינו ת "ח  "כל 
. דכתיב ת "ח  .'אבני א "ת  ברזל , אבני' אשר  ארץ 

למעליותא  עורף " ד "קשה  שזהו"ע  בוני'", ,אלא 
הנשמה  דעצם  (ברזל ) והתוקף שעי"ז ,החוזק 

העורף  (קשיות  שהוא  דלעו"ז הברזל  מבטלים 
.ד )היצה "ר 

כי, - בטבת  לעשרה  במיוחד  שייך  זה  וענין
אפילו  פגיעה  ללא  בלבד , (מצור  המצור  כוונת 

כדי  התשובה  על  לעורר  היתה  ירושלים ) בחומת 
שגם  'ותהי (כנ"ל ),תשאר 

התורה , שלימות  על  השמירה  - ה ' בעבודת  וענינו
תורה " זו חומה  ותוקף "אני חוזק  של  באופן ,

חכמים ) תלמידי (בוני', "אבני' דקדושה , ד "ברזל "
ברזל ".

בהמש  והתכלית  הכוונה  שגם  - מזה  ך ויתירה 
בחורבן  הברזל  לפעולת  עד  דהמצור  המאורעות 
כדי  היא , כו'), תשובה  עשו שלא  (כיון ביהמ "ק 
ביהמ "ק  בבנין דקדושה  ה "ברזל " שלימות  שתהי'

השלישי:

במדרש  הם איתא  ונחושת " וכסף  ש "זהב 
זה  "זהב  - ויעקב  יצחק  אברהם  האבות  ג ' כנגד 

. .אברהם  יצחק  זה  כסף  יעקב ".. זה  ונחושת  .
הידוע  אברהם וע "פ  כנגד  הם  מקדשות  בתי  שג '

. הר  בו שכתוב  "אברהם  ויעקב , יצחק יצחק  .
. שדה  בו בית "שכתוב  שקראו יעקב  ., לומר יש  ,

מקדשות : בתי ג ' כנגד  הם  ונחושת  וכסף  שזהב 
ונחושת  שני, בית  כנגד  כסף  ראשון, בית  כנגד  זהב 

בזה  וההסברה  שלישי. בית  יעקב כנגד  שע "י -
של  הבירור  גם  נעשה  ס "א ), (כנ"ל  תורה  שענינו

(מלשון שהו "ע נחש "נחושת " הקדמוני , נחש ,
דקדושה הקליפה , "נחשת " ע "י ),שבירורו

יעקב . כנגד  השלישי, בביהמ "ק  ושלימותו שעיקרו

המעמד  על  גם  רומז ש "נחושת " להוסיף , ויש 
ואילו  שני), בית  חורבן (לאחרי הגלות  דזמן ומצב 
ב (הבירור  מרומזת  השלישי דביהמ "ק  השלימות 

גם  שלמטה  דלעו"ז, שעי "זמ "נחושת "ד "ברזל " ,
ל )השלימות  דקדושה :באים  ד "ברזל "

למטה  דמלמעלה  בסדר  הם  ונחושת  וכסף  זהב 
למטה  הוא  כסף  ביותר , המשובח  הוא  שזהב  -
בהר "ת  גם  ומרומז מכסף . גם  למטה  ונחושת  מזהב ,
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נברא  ש"המזבח  ותחללה", עלי ' הנפת חרבך  כי  בברזל ) ומכתתן
זה  אין אדם, של  ימיו לקצר נברא והברזל  אדם של  ימיו להאריך 
בין  שלום מטיל  שהמזבח  ועוד , המאריך , על  המקצר שיונף בדין
ומחבל " כורת עליו יבוא לא לפיכך  שבשמים, לאביהם ישראל 
הרמב"ן. בפי ' בארוכה וראה ממכילתא. - ובפרש"י  כב כ , (יתרו

ֿ ה)). תקנד  (אות שלימה תורה
ז.49) ו, ֿ א מלכים
גזית 50) גו' ("אבנים האבנים את לסתת בברזל  והשימוש

פגימות  מלא ברזל  "כלי  במגרה", "חתוכות במגרה", מגוררות
הי ' ובמצודות)) ט , ז, (שם מבחוץ כו'" מתקין "שהי ' -

ב*). מח , (סוטה מבפנים" ומכניס
ה.51) פל "ה, שמו"ר
ג .52) כה, תרומה
ס"ו.53) לקמן ראה - הימים בדברי  שנזכר ו"ברזל "
חומת 54) נפסקה ביהמ "ק שחרב "מיום ב: לב, ברכות וראה

מחבת לך  קח  ואתה שנאמר כו' וגו'".ברזל 
וש"נ.55) ברזל . ערך  להצ"צ) (דא"ח  הלקוטים ספר ראה
בברזל 56) ברזל  דכתיב "מאי  א: ז, שם גם וראה א. ד , תענית

תלמידי שני  אף חבירו את מחדד  אחד  זה ברזל  מה לך  לומר יחד ,
בהלכה". זה את זה מחדדין חכמים

ט .57) ח , עקב
ע'58) תצוה  אוה"ת ד . סז, בלק לקו"ת ספמ "ב. שמו"ר ראה

ֿ א. ב'ת ע' מג "א א'תשיז.
עצם 59) על  שקאי  "גורל ", בגימטריא ש"ברזל " להעיר

שם). (אוה"ת הנשמה
לבית 60) משכהו זה מנוול  בך  פגע "אם ב: נב, סוכה ראה

(פכ "ז. משלי  מדרש וראה כו'". מתפוצץ הוא ברזל  אם המדרש
הצדיק  משה זה יחד  בברזל  "ברזל  לג ): יב, בא בבחיי  הובא

. בשפתים זה עם זה מתנקשין שהיו הרשע ש ופרעה עד  אתה .
דפרעה, שהביטול  היינו, כו'", לידע סופך  ה' את ידעתי  לא אומר
שם). מג "א (אוה"ת דקדושה ברזל  משה, ע"י  נעשה דלעו"ז, ברזל 

    "      
"      ,  ""

 .

א.61) תד , פרשתנו אוה"ת וראה א. פז, פסחים
ספמ "ט .62) שמו"ר
לקו"ת 63) א. פח , לפסחים יעקב ועיון מהרש"א חדא"ג  ראה

ובכ "מ . ג . פג , מטות
שם.64) פסחים
א'תתפח .65) ע' תשא אוה"ת ראה
ובפרש"י .66) ט  כא, חוקת ראה
תורה 67) שלמעלה חכמה נובלות ר"ת ש"נחשת" ולהעיר,

ראה  - ליעקב והשייכות ובכ "מ ). ד . קיא, תשא לתו"א (הוספות
א. תח , פרשתנו אוה"ת

א'תיג .68) ע' תרומה אוה"ת רע"א. רכח , זח "ב ראה
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" ר "ת  "זהב ", ר "ת נותןה שלהם : "כסף ", ריא ",
" שיש כנת" ר "ת  ו"נחושת ", ולה תינת חד ",
 אמר"נו.

ו)בית  (המשכן על  מורה  ש "זהב " י"ל , ועפ "ז
הנותן ("זה  בשלימות  שהי' ו"כסף "ראשון ,("

דברים  חמשה  בו שחסרו שני בית  על  מורה 

החסרון  עוה "פ  יהי' שמא  פחד " סכנת  "יש  (שלכן
מזהב  (שלמטה  ו"נחושת " כולו), דביהמ "ק  ח "ו
שבגלל  הגלות , דזמן ומצב  המעמד  על  מורה  וכסף )
של  ומצב  במעמד  בנ"י נעשים  דביהמ "ק  החסרון

"  ,"והדרישהשזוהי הבקשה
ליתן נותן"מהקב "ה  הוא  יפה  בעין הנותן )("כל 

את  'שיהי  לגבי (גם 
כוננו  ֿ י אדנ "מקדש  - ראשון) ובית  המשכן

דקוב "ה "ידיך " "בנינא  , בית , שאין)
חורבן). אחריו

דבית  הנצחיות  שמעלת  לומר , המקדש ויש 
החורבן (שלאחרי שניהשלישי ובית  ראשון דבית 

מקדש  בית  -יבנה  חורבן) אחריו שאין נצחי
ד " והתוקף  בהחוזק  דקדושה .מרומזת  "

.: והחסידות הקבלה  דתורת  ובסגנון

ד 'ידוע  לאה , זלפה  רחל  בלהה  ר "ת  ש "ברזל "
יש  וכנגדן השבטים , די"ב  האמהות  שהן יעקב  נשי

בעוג כמ "ש  דקליפה , בנוקבא  בחי' ד ' "ערשו גם 
שבקדושה . האמהות  דד ' הלעו"ז שהן ברזל ", ערש 

שב "ברזל " האמהות  ד ' של  סדרן שגם  ולהוסיף ,
לפני  שפחה  לאה , לפני וזלפה  רחל  לפני (בלהה 

"שפחה  - דלעו"ז הסדר  הוא  תירש גברתה ) כי
.גברתה "

ד "ברזל " הסדר  ישנו בקדושה  שגם  לומר , ויש 
גברתה  לפני שפחה  -:

כמ "ש  האבות , לגבי האמהות  מעלת  ובהקדם 
בקולה ", שמע  שרה  אליך  תאמר  אשר  "כל  באברהם 

בנביאות " לשרה  טפל  אברהם  ע "ד "שהי' -
ש "נקבה  לבוא  דלעתיד  ומצב  המעמד  ובדוגמת 

גבר " בעלה "תסובב  עטרת  חיל  "אשת  ,,
הספירות  מכל  למעלה  תתעלה  המלכות  שספירת 

תחלה  במחשבה  מעשה  הי'(סוף  זה  שמעין ,(
כמארז"ל  האבות , הקב "ה אצל  הטעימן "שלשה 

ויעקב , יצחק  אברהם  העוה "ב , מעין בעוה "ז
כל " מכל  בכל  בהם  .שנאמר 

בנ  למעלת ועד "ז הגבירות וגע  לגבי
לאה  לפני וזלפה  רחל  לפני ברחל (בלהה  כמ "ש  ,(

אנכי  גם  "ואבנה  ליעקב  (בלהה ) שפחתה  שנתנה 
שהאמהות ממנה " - מלכות בחי' ,הן

מלכות  בחי' הן והשפחות   ועז"נ ,

פנה ", לראש  היתה  הבונים  מאסו שהאבות "אבן
נישואיהם  ע "י המלכות  האמהות שבונים  לא עם  ,

שמאסו  כיון השפחות  לישא  עצמם ) (מצד  רצו
ואעפ "כ , השפחות ), של  (ענינם  לבי"ע  בהירידה 
המלכות  (בחי' השפחות  עם  נישואיהם  ע "י דוקא 

נעשה  לבי"ע ) המלכות בירידתה  ועליית  בנין
גברתה " תירש כי  ("שפחה  השלימות  בתכלית 

.למעליותא )

המקדש : לבית  בנוגע  גם  לבאר  יש  ועד "ז

חסידות  בדרושי הי'מבואר  שביהמ "ק  הטעם 
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אגרת 69) שם. הרא"ש פי ' תרומה. ר"פ בעה"ת רבותינו ראה
שלימה  תורה ז. אות הרמז חלק המהר"ל ) של  (לאחיו הטיול 

לח ). (אות ג  כה, תרומה עה"פ
ב.70) כא, יומא
וש"נ.71) רע"א. נג , ב"ב ראה
יז.72) טו, בשלח 
א.73) רכא, זח "ג 
להאריז"ל 74) הליקוטים לקמן ספר (וראה יא מט ,

ח , עקב כ . ד , ואתחנן הפסוקים ושער תורה לקוטי  .(141 הערה
ועוד . ט .

יא.75) ג , דברים
כג .76) ל , משלי 
ואילך .77) א'תשלז ואילך . א'תרצב ע' תצוה אוה"ת ראה

תיז. ע' ֿ קודש אגרות לוי "צ לקוטי 

ובפרש"י .)78 יב כא, וירא
כא.79) לא, ירמי '
ד .80) יב, משלי 
דודי ".81) "לכה פיוט 
ואילך .82) סע"ב טז, ב"ב
ב.83) קכג , שרה חיי  אוה"ת ג . טו, שה"ש לקו"ת
ספירת 84) ללאה, המלכות, ספירת דרחל , הקדימה על  נוסף
הבינה.
ג .85) ל , ויצא
דא"ח )86) (עם סידור ברכה. ס"פ לקו"ת ראה - לקמן בהבא
ד . כא,
כב.87) קיח , תהלים
מ "ה 88) יחוד  שהו"ע ורבקה דיצחק בהנישואין כמודגש

ובכ "מ ). סע"ג . צו, ברכה (לקו"ת וב"ן
(ישי )89) שאביו באופן היתה שלידתו דוד , במלכות ומודגש

לקו"ת  (ראה כו' תירש כי  שפחה בסוד  שפחתו, על  שבא סבור הי '
.(86 שבהערה וסידור

ובכ "מ .90) שם. וסידור לקו"ת ויגש. ר"פ ותו"ח  תו"א
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,( שטים מעצי שהי' כהמשכן (דלא  דוקא 
בולט " עץ  בו בונין ש "אין שקוע ועד  )(משא "כ 

בו שהיתה  כיון - לבוא דלעתיד  השלימות 
חיל  ("אשת  מז"א  למעלה  תהי' המלכות  שספירת 
שמורה  דומם , מאבנים , נבנה  ולכן בעלה "), עטרת 
צומח , שטים , מעצי ולא  המלכות , ספירת  על 

(אבל  ז"א  על  שמורה  , מאבנים שלמטה 
לבי"ע ). בירידתה  המלכות  ספירת  על  שמורה 

לבוא  דלעתיד  שבביהמ "ק  לומר , תתגלה ויש 
אלא  באצילות , שהיא  כפי רק  (לא  המלכות  מעלת 

ובעיקר ) גם   בהחוזק שתתבטא  ,
גם ) אלא  דאבנים , רק  (לא  חזק ותוקף  שהוא 

אשר  המלכות ) (ספירת  "ארץ  מאבנים , יותר 
האמהות לגבי השפחות מעלת ע"ד ,"

בהר "ת  שמרומזת  המלכות ) ועליית  בנין (שלימות 
.ד "ברזל "

דקדושה ו. דברזל  שהשלימות  לומר , יש  ואולי
השלישי  רק שבביהמ "ק  (לא  תבוא  

בכך  גם  אלא ) רק הנצחיות , (לא  יהי'
גם  אלא ) יהי'מאבנים , עצמו שהברזל  ,

:עצמו דביהמ "ק 

. כתיב  אין ."ברזל  ובמקדש  במשכן ..
שני  ובית  ראשון בית  על  קאי - ביהמ "ק " שהחריב 

בית  העתיד , מקדש  משא "כ  ברזל ; ע "י שנחרבו
חשש  בו שייך  לא  - חורבן בו שייך  שלא  נצחי
לבוא  שלעתיד  כיון דלעו"ז, ברזל  של  מענין

דלעו"ז  הברזל  מציאות  יכול תתבטל  ובמילא  ,
את  להדגיש  כדי בברזל , גם  בנינו להיות  וצריך 

והשלימות הברזלהעילוי
חלק  שנעשה  לברזל  דביהמ "ק .ביהמ "ק 

הימים  בדברי שמ "ש  לומר , (בנוגע ויש 
של  ביהמ "ק )לפעולתו לבנין הדרוש  כל  בהכנת 

לכסף  והכסף  לזהב  הזהב  אלקי לבית  "הכינותי
לנחושת  והנחושת  " מאה גו'",

העתיד  במקדש  ושלימותו עיקרו - ככרים " אלף 

ע "י להבנות    לא) יהי' שבנינו ,
השלימות  בתכלית  ונחושת  וכסף  מזהב  ,רק 

גם  .אלא )
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ה"ט .91) פ"א ביהב"ח  הל ' רמב"ם
וי "ל 92) - ועוד . שם. ברזל רדב"ז כלי  ש"כל  בברזל ,

 ,"בהבנותו בולט בבית עץ (ע"ד  משא"כ דוקא ,(
שקוע). עץ (ע"ד  לביהמ "ק מחוץ בהעלם,

מביא 93) זהב לו "אין המנורה, לעשיית בנוגע שמצינו וברזל 
של  נחושת של  כסף של  בית אף מלכי  שעשו ומנורה כו'",

של  שהברזל חשמונאי  כיון (א) הרי : - ב) כח , (מנחות היתה
דכסף הוא להדרגא ששייך  כפי  "ברזל " ה "ז וזהב כסף

היו ברזל  של  "שפודים (ב) הברזל וזהב*, שאין בעץ",
של  טס עורב, כליא ואמה שקוע). עץ (ע"ד  מבחוץ נראה

ישבו  שלא כדי  סביב המעקה גבי  על  אמה גובהו סייף כמו
פ"ד  ביהב"ח  הל ' רמב"ם וש"נ. רע"א. ט , (מו"ק עליו העורבים
סע"ב. פה, (פסחים נתקדשו לא שגגין המקדש, גג  על  הי ' - ה"ג )

כמו ה"ז), פ"ו שם רמב"ם .(102וש"נ. הערה לקמן (וראה
מעין 94) רק לא ממש, לבוא דלעתיד  השלימות תהי ' שבו

ושני . ראשון כבבית בלבד , ודוגמא
כי ,95) - ברזל " ל "חומת מהשייכות שייכת להעיר "אשה"

ו)" וד 'ל (תורה ב), סב, (יבמות גבר" תסובב נקבה דכתיב ,
מהפכים  (שעי "ז דקדושה ברזל " "חומת הם ברזל ) (ר"ת יעקב נשי 
כדלקמן  ירושלים, חומת על  המצור ע"ד  שבהנבואה ברזל " ה"קיר

ס"ז).

    ,"    
"      .

ח "ו,96) אדם, של  ימיו שמקצר הברזל  מציאות תהי ' לא שאז
"וכתת  ד ) ב, (ישעי ' שיתבטל כמ "ש - מזה ויתירה וגו'", חרבותם ו

ע"י "בעוה"ז יתרו: ס"פ תנחומא וראה החיים. דהיפך  הענין
לנצח  המות בלע לבוא לעתיד  אבל  מתקצרות, השנים יצה"ר

פנים". כל  מעל  דמעה ה' ומחה
בתוך 97) שהטילוהו לברזל  דומה "יצה"ר פט "ז: אדר"נ ראה

האור בתוך  שהוא זמן כל  האור     אף ,
כו'". יצה"ר כך 

"ולנחושת98) יד : כב , (ושם ֿ ז  ב כט , ֿ א ֿ הימים דברי 
משקל "). אין

שלא 99) דוד  הקדיש אשר "והברזל  יתרו: ס"פ הרמב"ן בפי '
האבנים  ולחצוב העצים לכרות כלים ממנו לעשות משקלו נחקר
לגמרי , הברזל  מושלל  עצמו והמקדש להמשכן בנוגע אבל  הי '",
מאמה  גם וצ"ע שם. שלימה בתורה בזה השקו"ט  וראה עיי "ש.
רק  (לא והיתה שם), (מו"ק הוא" הבית בנין ש"צורך  עורב כליא

גם) אלא דמלאכת במקדש, (ברייתא שבמשכן החיצון
רענן). זית ובפי ' שפה רמז תצוה יל "ש פי "א. המשכן

א' ד "ה בסוף "ומ "ש :(51 שבהערה (לשמו"ר מהרז"ו ובפי '
בחצרות  זה שהי ' יתכן ברזל , ככרים אלף מאה וגו' לברזל  והברזל 
כדעת  (דלא עצמו המקדש בבנין הי ' שהברזל  - בפנימה" ולא
האבנים), ולחצוב העצים לכרות הכלים עבור רק שהי ' הרמב"ן
בחצרות  שהשתמשו מצינו היכן וצ"ע בפנים. ולא בחצר אלא
העתיד  במקדש (משא"כ  כזו גדולה ברזל  בכמות ראשון דבית
ומבואר", מפורש אינו ביחזקאל  כתוב שהוא "אע"פ - להבנות

כבפנים). בברזל , גם יהי ' שבנינו לומר מקום ויש
המקדש 100) בהכנת (א) רק נזכר שה"ברזל " יומתק ועפ"ז

(ב)ע"י  שלמה), ע"י  המקדש בבנין (ולא  ולא)
יחס "משום שעיקרו במלכים) . דה"י ריש (פרש"י  "

יהי ' ידו שעל  משיחא, מלכא דוד  עיי "ש), לדה"י , הרד "ק הקדמת
השלישי . ביהמ "ק בנין

המקדשות 101) בבתי  שהיתה דזהב השלימות על  נוסף
סע"ב). מד , (יומא זהבים" "שבעה - שלפנ"ז

(102 (** השלישי לביהמ "ק (ששייך  שני  בבית הי '

  "      



כ           

הוא ז. בטבת  עשרה  של  שענינו לומר  יש  עפ "ז
העתידה : בגאולה  העתיד  מקדש  בנין התחלת 

התחלת  הי' בטבת  דעשרה  שהמצור  אע "פ 
שהכוונה  כיון הרי, ביהמ "ק , דחורבן המאורעות 

העתיד  מקדש  יבנה  ועי"ז שלאח "ז היא  ,בזה 
דחורבן  המאורעות  שהתחלת  נמצא , נצחי, בית 
דמקדש  הבנין התחלת  (ובעיקר ) גם  היא  ביהמ "ק 

העתיד .

בשייכות  שניתן בהסימן מרומז זה  וענין
מחבת  לך  קח  "ואתה  - בטבת  דעשרה  להמצור 

קיר  אותה  ישראל "ונתתה  לבית  היא  אות  גו'
והתכלי  שהכוונה  ע "י - החורבן (התחלת ) של  ת 

השלימות  תתגלה  שלאח "ז כדי היא , דלעו"ז, ברזל 
העתיד  בביהמ "ק  דקדושה  .ד "ברזל "

. העתידה לגאולה  שהשייכות  - יותר  ויומתק 
הזמן של  בתוכנו גם  מרומזת  :

חודש  הוא  טבת  ("חודש חודש 

טבת " חודש  הוא  החדשים העשירי למנין (
גאולה " של  ("חודש  ניסן ובחודש מחודש  ,(

ביום  עצמו -העשירי שבעשירי עשירי ,
קודש " יהי' השלימות "העשירי על  שרומז -

("עלי  דעשר  השלימות  תהי' שבה  העתידה  דגאולה 
עשירית עשור " שירה  , ומנין העשירית  פרה  ,

שבע העשירי  ארץ  רק  לא  - ישראל  בארץ  וכן ,
אומות  עשר  ארץ  אלא  ).אומות ,

העשירי  ובמיוחד  (כולל  טבת  חודש  ועוד : זאת 
"ירח  הוא  הגוף "שבו) מן נהנה  -שהגוף 

נהנה  ית ', ועצמותו מהותו דלמעלה , כביכול  שהגוף 
מישראל  דכאו"א  (דלמטה ) מהגוף  ,(כביכול )

לבוא , דלעתיד  ומצב  המעמד  על  (בעיקר ) שקאי
הגוף  מן ניזונית  הנשמה  מזה ,שאז ויתירה  ,
הגוף . מן כביכול  העצמות  הנאת 

שעשירי  - זו שנה  בקביעות  יתירה  ובהדגשה 
כי  בו שהוכפל  בשבוע  השלישי ביום  חל  בטבת 

:טוב 

בנוגע  היא  טוב " ד "כי (כפל ) השני' הפעם 
עשב  "דשא  לבריאת   עושה ועץ  למינהו

אשר  למינהו"פרי הזרע בו שזריעת  -
(גם ) ומהוה  כוללת  . הפירות
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הברזל - וכן שני , בבית החשמונאים בזמן הי ' במנורה הברזל  כי ,
שמפני ראשון בבית משא"כ  שני , בבית שהיתה עורב כליא באמה
כל . ערך  (ערוך  עורב כליא צריך  הי ' לא בו שהיתה קדושה רוב
כגון  תוד "ה א. קז, מנחות כליא תוד "ה שם. מו"ק תוס' וראה

ו  א). ו, היתה ערכין שני  שבבית - בזה ההסברה לומר יש
בבית (משא"כ  הלעו "ז * והפיכת  בבירור שמפניההתעסקות ראשון

רק  אבל , ברזל , גם בו מצינו ולכן החיצונים), נדחו קדושתו רוב
והברזל  בעץ, ומחופה וזהב כסף במקום שבא שבמנורה הברזל 
הערה  (כנ"ל  בחוץ כמו שהוא המקדש גג  על  עורב כליא שבאמה
אלף  ("מאה ברזל  ריבוי  יהיו השלישי  בביהמ "ק משא"כ  ,(93

הברזל  והפיכת בירור שיהי ' כיון עצמו, בהבנין ככרים")
.
(103- באב) בתשעה ביהמ "ק לחורבן (בנוגע חז"ל  ובלשון

כו' אריאל  והחריב כו' ארי ' "עלה  ויבנה כו' ארי ' שיבוא
רנט )). (רמז בתחלתו ירמי ' (יל "ש אריאל "

בנוגע 104) רע"ב) נו, (גיטין חז"ל  דרשת ע"פ יותר ויומתק
מלך , אלא אדיר ואין יפול , באדיר "והלבנון ביהמ "ק לחורבן
באדיר  "והלבנון הכתוב שפשטות - וגו'" ממנו אדירו והי ' דכתיב

על יפול " נאמר    חזקיהו ("בזכות **
- ממנו" אדירו והי ' כמ "ש ישראל  של  ומושלם אדירם שהוא

לעשות הקב"ה שביקש פרש"י ), ומגוג גוג  וסנחריב
מגזע  חוטר "ויצא הכתובים בהמשך  כמודגש א), צד , (סנהדרין

על  שקאי  וגו'" .ישי 
מעוברת.105) בשנה והן פשוטה בשנה הן

" ,      ,  
    ,.

      
, .      .

 :"    
 "".

טז.106) ב, אסתר
יא.107) פט "ו, שמו"ר
לב.108) כז, בחוקותי 
ב.109) יג , ערכין ד . צב, תהלים
שאין 110) גאולה זכר, לשון חדש", ד "שיר העילוי  גם כולל 

פסחים  ונאמר ה"ג  תוד "ה א. טו, בשלח  (מכילתא גלות אחרי '
ב). קטז,
תנחומא 111) ספ"ג . אדומה פרה הל ' רמב"ם שם. מכילתא
ט  ועוד .תשא .

ובפרש"י .112) יט  טו, לך  לך 
א.113) יג , מגילה
הו"ע114) הגוף" מן נהנה ש"הגוף שממנו להעיר

התחלת  בטבת, לעשרה במיוחד  ושייך  והלידה, העיבור נעשה
להיכל  נכרים שנכנסו בשעה זב"ז המעורין כרובין ע"ד  - החורבן
(ראה  לדרך  יוצא שהוא בשעה אשתו את לפקוד  אדם שחייב (כיון
הגאולה, התחלת ה"ז ולכן וש"נ)), רסט . ע' ח "ב מלוקט  סה"מ 

.(36 הערה לעיל  (ראה דמשיח  והלידה העיבור ע"י 
ואילך .115) 382 ע' חט "ו לקו"ש ראה
ע'116) תרנ"ט  סה"מ  ואילך . פפ"ח  תרל "ז וככה המשך  ראה

ב. תיג , ח "ב קונטרסים סה"מ  תקכח . ע' תרס"ו המשך  ואילך . צז
ואילך . 127 ע' שלום תורת סה"ש

והשלימות 117) העלי ' נעשית שבו השבת שיום לכך  נוסף
סיהרא  "קיימא שבו טבת ט "ו והתחלת ערב הוא בטבת דעשרה

הגוף". מן נהנה שהגוף ד "ירח  השלימות באשלמותא",
יב.118) א, בראשית
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- בטבת  עשרה  חל  שבו השלישי ביום  ודוגמתו
החורבן  שהתחלת  ביותר  מודגש  זו שבקביעות 

היא  והגלות   הזריעה ובדוגמת  ע "ד  ,
ומהוה  שכוללת   כידוע , שהגלות

כמ "ש  לזריעה , בארץ ",נמשל  לי "וזרעתי'
יותר, גדול בריבוי הצמיחה נעשית שעי"ז

כדי כמארז"ל  אלא  סאה  זורע  אדם  "כלום 
עד  הריבוי לתכלית  ועד  כורין", כמה  להכניס 

 פירותיהן" , כל סוף  עד  פירותיהן ופירי
.העולם "

הטוב  שלימות  ונעשה  מתגלה  -ועי"ז
האמיתית "הוכפל  דגאולה  הטוב  - טוב " כי בו

וביהמ "ק  נצחית  גאולה  ביהמ "ק , ובנין והשלימה 
השלישי, וביהמ"ק השלישית גאולה נצחי,

לפניו".כמ "ש  ונחי' יקימנו השלישי "ביום 

. לפרשת והשייכות  הקשר  גם  לבאר  יש  עפ "ז
שבתורה , (הישר ) ראשון ספר  וחותם  סיום  - ויחי
הספרים  כל  על  ונתחזק ") חזק  ("חזק  והחיזוק 

שלאח "ז:

הוא  שבתורה  ראשון ספר  וחותם  שסיום  כיון
בנ"י של  ומצבם  במעמדם   יעקב ("ויחי

שמזה  במצרים "), בארון "ויישם  מצרים ", בארץ 
נעשה   בהתחלת בההמשך  [כמודגש 

שמות  ויחי)ספר  פרשת  שבת  במנחת  (שקורין
ישראל  בני שמות  "ואלה   והמשכו ,"

. יוסף  ש "וימת  לאחרי מצרים  שעבוד  .בהתחלת 
במצרים " בארון צורך ויישם  יש  - [ על

אל  הגלות  מן לעלי' עד  הגלות , משך  זמן כל 

חז"ל  [ובלשון ושמעוןהגאולה  "ראובן
ושמעון היא ראובן דהגלות  שהירידה  ,"

(כל בשביל  וחותם  בסיום  כמ "ש  דהגאולה ],
ס  קודש )כ "ד  פרי . השמים  אלקי ."ה '

מכל  בכם  מי גו' בירושלים  בית  לו לבנות  עלי פקד 
עמו אלקיו ה ' אל עמו הגלות  מן העלי' ,"

"גדול  כמ "ש  יותר , נעלה  ביהמ "ק  לבנות  הגאולה 
שקאי  הראשון", מן האחרון הזה  הבית  כבוד  יהי'

השלישי  ביהמ "ק  על  ו)בעיקר  .(גם 

- הוא  הגלות  משך  זמן כל  על  החיזוק  ותוכן
" :"

בריח  האמצעי, קו הוא  תורה , שענינו יעקב ,
מרום  הקצה , אל  הקצה  מן שמבריח  התיכון

דרגין  כל  סוף  עד  ומדרגות  היינו,המעלות  ,
ללא  למעלה  שהוא  כמו למטה  ויורד  שנמשך 
מציאות  מציאותו, תוקף  מתגלה  ועי"ז שינויים ,

" ליעקב אמת  ("יעקב )("תתן
החיזוק  נמשך  ידו ועל  ממנו ולכן, מת "), לא  אבינו
בירידתם  שגם  הגלות , משך  זמן כל  על  בנ"י לכל 
יעקב ", ד "ויחי ומצב  מעמד  אצלם  נעשה  בגלות 

ע "פ  אמיתיים  התוקף חיים  מודגש שבזה  התורה ,
בהעילוי האמיתיות  שמתגלה  כפי דבנ"י,

גאולה  והשלימה , האמיתית  דגאולה  והשלימות 
וביהמ "ק  שלישית  גאולה  נצחי, וביהמ "ק  נצחית 

שבאבות ) (השלישי עם  הקשורים  השלישי,

ס "ד ). (כנ"ל 

יותר : ובפרטיות 

להגאולה  עד  הגלות  משך  זמן כל  על  החיזוק 
ש " עי"ז נעשה  והשלימה  האמיתית  "

כיון -" ב ומתגלה  מודגשת  ",דיעקב 
כל  סוף  עד  זרעו וזרע  דזרעו והקיום  ההמשך 
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59 ובכ "מ .119) בשלח . ר"פ ותו"ח  תו"א
כה.120) ב, הושע
ב.121) פז, פסחים
ועוד .122) ב. לז, זבחים רפ"ט . כתובות - חז"ל  ל '
הענינים 123) לכל  "סוף" שנעשה הפנימי  הפירוש גם כולל 

והסתר. העלם) מלשון ("עולם" דהעלם
ש"124) "טוב".להעיר מלשון גם הוא ת"
פרדר"א 125) (ראה לגאולה ד "כפל " מהשייכות להעיר

ועוד ). תר"ל . תרכ "ז. לך  לך  ד "ה לך . לך  ר"פ יל "ש פמ "ח .
שם.126) ובמפרשים ב ו, הושע
לחתן 127) מרשות (נוסח  להשלמה" התחלה "מתכיפין

בראשית).
של 128) משוי  להם הי ' לא קיים הי ' שיוסף זמן "כל  כי 

משוי , עליהם נתנו יוסף מת (לאחרי מצריים, הבאים  כתיב  לפיכך
יוסף ), למיתת  (שמו"ר ובהמשך למצרים" נכנסו  יום אותו כאילו

ד ). פ"א,

וש"נ.129) ה. פל "ב, ויק"ר
(130.102 להערה הא' שוה"ג  לעיל  ראה
ובכ "מ .131) ס"ו. אגה"ק שם ספי "ג . תניא
שם.132) אגה"ק וראה בסופו. מיכה
ממ "ש133) "ברכות להעיר ליוסף: יעקב בברכת

כו), (מט , עולם" גבעות תאות עד  הורי  ברכות על  גברו אביך 
שנא  העולם, קצוות ד ' עד  מגעת מצרים בלי  פרוצה מר "ברכה

. וליצחק לאברהם אמר שלא מה וגו ', וקדמה ימה זהו ופרצת .

עה"פ). (פרש"י  אביך " יעקב נחלת והאכלתיך  ישעי ' שאמר
אבינו 134) שיעקב למדים (שממנה חז"ל  בדרשת כמודגש

יעקב  עבדי  תירא אל  ואתה שנאמר דורש אני  "מקרא - מת) לא
מארץ  זרעך  ואת מרחוק מושיעך  הנני  כי  ישראל  תחת ואל  גו'

בנוגע "מקרא" - כו'" לזרעו הוא מקיש .שבים,



כב           

של  בדרכיו יום  יום  בחיי בחיים  בהנהגתם  הדורות 
דהגאולה  הנצחיות  בפועל  מתגלה  ועי"ז יעקב ,

יעקב  שכנגד  העתיד  ומקדש  .העתידה 

"וישתחו  - הפרשה  בהמשך  מודגש  זה  וענין
המטה ", ראש  על  מטתוישראל  שהיתה  "על 

וברכתושלימה " ("ויברך , השבטים  י"ב  לכל 
במשמע " כולם  י"ב אותם  דכל  שבשלימות  - (

ומתגלה  נמשכת  בנ"י) כל  (שכוללים  השבטים 
כל  סוף  עד  יעקב ") ("ויחי יעקב  דחיי הנצחיות 
אל  הגלות  מן ועולים  יוצאים  זה  שבכח  הדורות ,

הנצחית . הגאולה 

שב " לומר , שהגלות ויש  מרומז בחיים "
של  הצמיחה שכוללת הו"ע  התחלת  ומהוה 

(כנ "ל  תוכןדהגאולה  וזהו זמן ס "ח ), כל  על 
שהצמיחה  שיודעים  כיון הגלות , דהגאולה משך 

ד "מעשינו הזריעה  ע"י זמן נעשית  כל  ועבודתינו
הגלות " .משך 

ויחי  דפרשת  והשייכות  הקשר  מובן ועפ "ז
מודגש  בטבת  בעשרה  כי, - בטבת  לעשרה 
ירושלים  על  בהמצור  והגלות  החורבן שהתחלת 
ותוקף  בחוזק  העתיד  דמקדש  הבנין התחלת  הוא 
מודגש  שבה  ויחי, פרשת  אז קורין ולכן נצחי,

ומהוה שהתחלת  כוללת  למצרים  בהירידה  הגלות 
("זרעו  הזריעה  בדוגמת  הנצחית , הגאולה  התחלת 
באופן  הצמיחה  התחלת  ומהוה  שכוללת  בחיים ")

נצחי.

בחיים " ד "זרעו והשייכות  הקשר  יותר  ויומתק 
ע "י  ביהמ "ק  (שחורבן דקדושה  דברזל  להתוקף 
בביהמ "ק  דברזל  התוקף  התחלת  הוא  דלעו"ז ברזל 

כיון - ס "ז) כנ"ל  בחיים "העתיד , היא ש "זרעו 
די"ב  שהר "ת השבטים השלימות  האמהות  (ד '

" "שלהן) - דקדושה  " "'אבני" :"
בוני'", אלא  אבני' "א "ת  בוני', מלשון רק  (לא 

"בן" מלשון גם  -אלא ) "ברזל " של  הבנים  ,
קדושה  עניני בכל  שלהם  והתוקף  החוזק  שע "י

מהפכים  ברזל "), שהחריב ("אבני' דלעו"ז  הברזל 
לברזל  העתיד ביהמ "ק  ביהמ "ק  בבנין .דקדושה 

., זה בדורנו מיוחד  עילוי ניתוסף  ובכהנ"ל 
זו: בשנה  ובפרט 

הוא  והוא  הגלות  של  האחרון דור  הוא  זה  דורנו
כ "ק  והכרזת  כהודעת  - הגאולה  של  הראשון דור 
(ע "ש  שבדורנו יוסף  דורנו, נשיא  אדמו"ר  מו"ח 
יפקוד  פקד  ש "אלקים  והכריז שהודיע  הראשון יוסף 
אשר  הארץ  אל  הזאת  הארץ  מן אתכם  והעלה  אתכם 

וליעקב " ליצחק  לאברהם  נשלמו נשבע  שכבר  ,(
וכבר  הקיצין כל  כלו וכבר  ועבודתינו, מעשינו כל 
ובאופן  ההכנות  כל  נסתיימו וכבר  תשובה , עשו

לסעודה  מוכן והכל  רבתי", דלעתיד ד "הכנה 
הבר  ושור  לויתן המשומר לבוא , .ויין

זו: בשנה  יתירה  ובהדגשה 

ולהגאולה  הגאולה  לקץ  במיוחד  שייכת  זו שנה 
נפלאות  שנת  תהא  "הי' - הקיצין) כל  כלו כבר  (כי
האמיתית  הגאולה  על  שקאי - כל " מכל  "בכל  בה ",
מארץ  צאתך  ("כימי צדקנו משיח  ע "י והשלימה 

נפלאות " אראנו הענינים מצרים  כל  יהיו שאז ,(
"נפלאות ". של  באופן כל ") מכל  ("בכל 
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שנעשה 135) המשכן גם יתגלה השלישי  שבביהמ "ק ולהעיר,
יעקב שהביא וצוהמהארזים במצרים הזריעה) (ענין

טו). כו, ה. כה, תרומה (פרש"י  ממצרים כשיצאו עמהם ליטלם
ובפרש"י .136) לא מז, פרשתנו
כח .137) מט , שם פרש"י 
רפל "ז.138) תניא
ועד 139) מת", לא אבינו "יעקב בחיים", "הוא שעי "ז

  דלעו"ז הברזל  שנתבטל  כיון - בגוף) (נשמה
.(96 הערה (כנ"ל  אדם של  ימיו שמקצר

נוטריקון 140) "ל ' ישראל ", "אבן כד ) (מט , בפרשתנו כמ "ש
עה"פ). (פרש"י  ובן" אב

(141(74 (שבהערה פרשתנו להאריז"ל  הליקוטים ספר ראה
בענין  מדבר שהפסוק הוא "ידוע וגו'": עירו לגפן "אוסרי  עה"פ
גו' לך  יבוא מלכך  הנה גו' ציון בת מאד  גילי  שנאמר המשיח ,

. אתונות בן עיר ועל  חמור על  ורוכב .עני  הוא הענין סוד  כי. .
. ברז"ל  וסודם נשים, ד ' לו הי ' ע"ה אבינו בקליפה יעקב וכנגדם .

. הגבירות שפחות, ושתים גבירות וחמו"ר,שתים עי "ר סוד  הם .
. הקליפות תחתיו יכבוש אז ב"ב צדקנו משיח  עי "ר וכשיבוא .

כו'". וחמו"ר
כד .142) נ, פרשתנו
א 143) לח , סנהדרין  מט "ז. פ"ג  אבות - חז"ל  לשון ע"פ

ובפרש"י .
ג .144) פי "ג , ויק"ר א. עה, ב"ב ראה
ה)145) ש"(יין ולהעיר, - וש"נ. ב. לד , כולל ברכות "

ביין הדרושה ֿ רצויים בלתי  מענינים השמירה מאשר גם
דבשר  האיסור כי , אסור, העין מן שנתעלם בשר שגם אף בבשר,
והביאו  נטלוהו וחיות שרצים או עורבים (שמא העין מן שנתעלם
ובתוד "ה  א צה, (חולין בעלמא חומרא הוא תחתיו) נבלה בשר
אנציק' וראה ב. (שם, מותר עין ובטביעת ובסימנים ועוד ), אמר.
מפני מוכרחת ששמירתו ביין, משא"כ  וש"נ), בערכו. תלמודית

כו'. בנגיעה שנעשה נסך  יין חשש
עה"פ.146) נ"ך  אוה"ת וראה טו. ז, מיכה



כג            

דרגת  היא  כל " מכל  "בכל  ועיקר , ועוד 
שבזה  והשלימות  עוה "ב , מעין הקב "ה  שהטעימן
אחד  כל  אצל  גם  ובמילא  בנ"י דכל  האבות  (אצל 
ג ' כשיקומו לבוא , לעתיד  תהי' דבנ"י) ואחת 

האמהות  ד ' עמהם  ויחד  האמהות האבות , (ד '
השבטים  די"ב  האמהות  וד ' ולאה , רחל  רבקה  שרה 
תסובב  "נקבה  ואדרבה , לאה ), זלפה  רחל  בלהה 

בעלה " עטרת  חיל  "אשת  בסדר גבר ", כמודגש  ,
בנ"י  כל  עמהם  ויחד  ד "ברזל ", בר "ת  האמהות  ד '

עפר " שוכני ורננו "הקיצו הדורות , ,שבכל 
בגופים  חיים  (נשמות  שבדורנו בנ"י כל  ועאכו"כ 
דורנו  ונשיא  כלל ), בחיים  ח "ו הפסק  ללא  חיים 
הקדושה , לארצנו באים  יחד  וכולם  בראשנו,

זית "ארץ  ארץ  ורמון ותאנה  וגפן ושעורה  חטה 
ודבש " ברזל "שמן אבני' אשר  "ארץ  , ושם ,

המקדש  ולבית  הקודש  עיר  לירושלים  - גופא 
ד"ברזל" השלימות תהי' שבו השלישי,

.דקדושה 

ביותר  מודגש  זו ובשנה  זה  בדורנו ולכן,
והתכלית הכוונה שבהדגשת החיזוק ובעיקר
ועאכו"כ  הגלות , זמן בהתחלת  שישנה  דהגאולה 
משך  זמן כל  ועבודתינו דמעשינו השלימות  לאחרי
הנצחית  הגאולה  באה  ממש  ומיד  ותיכף  הגלות ,

הנצחי (א )וביהמ "ק  רואים  שאז ובגלוי, בפועל
שלימות שתמורת  נעשית  ירושלים  על 

 דירושלים,"'תחתי וישבה  "וראמה  ,
ותרחב" תשב"שתאריך ש"פרזות ועד ,

למעלה ירושלים " כיון, דחומה , והגבלה  ממדידה 
ישראל שעתידה  ארץ  בכל  שתתפשט  ירושלים 

העולם ) בכל  תתפשט  ישראל  (ב )(וארץ  ,
ה " עם ותמורת  שקשור  דלעו"ז " ביהמ "ק

ד " השלימות  דקדושה נעשית  " ביהמ "ק
השלישי.

.וההוראה הלימוד גם מובן עפ"ז
בנוגע  ויחי מפרשת  ש "לוקחים " ֿ כח  והנתינת 
חיזוק  תוספת  - בחיים " "זרעו - בפועל  למעשה 

ותוקף  שלו ומעשה  דיבור  בהזריעה במחשבה  נצחי
שמביאה  התומ "צ  הצמיחה דעניני ומיד  תיכף 

דהגאולה :

תוספת  - ב"זרעו" להפעולה  בחינוך בנוגע  חיזוק 
  אלו לבניך  "ושננתם  גם  (כולל 

" בתוקף ( גם ונמשך  שהולך  ,
(שממשיך  המחנך  (והרב ) האב  פעולת  כשנפסקת 
ושנים  ימים  לאורך  אחרים  בענינים  להתעסק 
של  באופן נעשתה  החינוך  שפעולת  כיון טובות ),

 הצמיחה המשך  בפועל  ומביאה  שכוללת  ,
"זרעו  הדורות , כל  סוף  עד  זרעו וזרע  דזרעו
המחנך , דחיי הנצחיות  תוקף  ניכר  שבזה  בחיים ",

בחיים ". "הוא 

ופעולה  פעולה  לכל  בנוגע  שנקראת ועד "ז
אחד , מעשה  פרטית , פעולה  שכל  - "זריעה " בשם 
הנצחיות  בתוקף  נעשית  אחת , ומחשבה  אחד  דיבור 
הצמיחה  המשך  בפועל  ומביאה  שכוללת  ד "זריעה "
פירותיהן  ופירי פירותיהן טובות , פעולות  ריבוי של 
עשיית  כשנפסקת  גם  שלכן, העולם , כל  סוף  עד 
בעשיית  זו דפעולה  ההפסק  [הן תורה  ע "פ  הפעולה 
כח  להחליף  כדי דמנוחה  ההפסק  והן אחרת , פעולה 
(שהנשמה  השינה  בעת  לאח "ז, הפעולה  להמשך 

חיים  לה  לשאוב  למעלה  וישנו עולה  צ "ל  שאז ,(
ה "ז  במחשבה ], ואפילו ובדיבור  במעשה  הפסק 
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עולה147) אמהות) וד ' אבות (ג ' יחד  על וצירופם שרומז -
ה' בעבודת מדרגות שבע המנורה, קני  לז' שנחלקים בנ"י  כללות

ענינם ז'(עיקר כנגד  קוני ") את לשמש נבראתי  "אני  בנ"י , של 
שהתחלקות  לומר, דיש ובכ "מ ), בהעלותך . ר"פ (לקו"ת המדות*

והאמהות. בהאבות דבנ"י , ומקור בשורש גם היא זו
בעלה,148) עטרת שנעשית חיל , אשת לכנס"י , בנוגע ועד "ז

הקב"ה. זה
יט .149) כו, ישעי '
ח .150) ח , עקב
ישראל 151) ארץ בהם שנשתבחה המינים ששבעת לומר, ויש

הערה  (כנ"ל  המנורה קני  שבעת שבבנ"י , הסוגים שבעת כנגד  הם
.(147

של 152) ברכתו "מעין שהיא - משה בברכת ממש"נ ולהעיר
" - יג ) לג , ברכה (פרש"י  "ארצכם יעקב" מנעלך ", ונחושת

מהם שחוצבים בהרים כה נעולה לג , (שם ונחושת"
ובפרש"י ).

דתשנ"153) ב' שאות הרמז ) (ע"ד  ר"ת וי "ל  גם היא
" לברזל דלעו"ז  הברזל  הפיכת  על  רומז ברזל " (ו"נפלאות רזל "

דקדושה).


    " ,""
" ,  .

קיח ,154) (תהלים גו'" במרחב ענני  גו' המיצר "מן מ "ש ע"ד 
ה).

ב.155) עה, ב"ב הרד "ק. ובפי ' יו"ד  יד , זכרי '
ח .156) ב, שם
יל "ש 157) ור"ח . שבת פ' פס"ר בתחלתו. דברים ספרי  ראה

ובכ "מ . ב. פט , מסעי  לקו"ת תקג . רמז ישעי '
עה"פ.158) ופרש"י  ובספרי  ז ו, ואתחנן
ט .159) פי "ד , ב"ר



כד           

פעולה  שאינה  בחיים ", (פעולתו) ד "זרעו באופן
עשייתה  בגמר  שמסתיימת  ֿ פעמית  אלא ,חד 

להיותה פעולה  נצחי, לאופן ועד  נמשך  באופן
של  פירות פעולה  ופירי פירות  שמצמיחה  "זריעה "

הנצחיות  תוקף  ניכר  שבזה  ֿ סוף, אין "הוא עד  דחייו,
ימי  במשך  שנעשית  ופעולה  פעולה  בכל  בחיים ",

חייו.

("ויחי  יעקב  בחי' שמגלה  עי"ז נעשה  זה  וענין
עקב  י' - בו שנמצאת  על יעקב ") רומז שהיו"ד  ,

"חלק נקודת  (שלהיותה  הנשמה  עצם  היהדות ,
ממש " ממעל  שם אלקה  של  היו"ד  בה  יש  ,

בכל הוי' וחודר  ונמשך  השם ), דכל  ר "ת  שהוא 
הנצחיות  תוקף  ניכר  שלכן, להעקב , עד  מציאותו
באופן  שהיא  ופעולה  פעולה  בכל  הנשמה  דעצם 
ֿ סוף . אין עד  הצמיחה  נעשית  ידה  שעל  זריעה  של 

אחת  שבפעולה  שהזריעה  - העיקר  והוא  ועוד 
כפס "ד  דהגאולה , הצמיחה  את  ומביאה  פועלת  זו

דיבור הרמב "ם  אחד  מעשה  אחת ", "מצוה  שע "י
כל  ואת  עצמו את  "הכריע  אחת , ומחשבה  אחד 
תשועה  ולהם  לו וגרם  זכות  לכף  כולו העולם 
נצחיים  חיים  מישראל  לכאו"א  יהיו שאז והצלה ",
בגופים , נשמות  זה , שבדורנו מבנ"י החל  כפשוטם ,
ארבעים  מאה  רק  לא  טובות , ושנים  ימים  לאורך 
כשני  שנה  ק "פ  רק  ולא  יעקב , חיי כשני שנה , ושבע 
לבנ"י  בנוגע  ועד "ז נצחיים , חיים  אלא  יצחק , חיי
עפר ", שוכני ורננו ש "הקיצו שלפנ"ז, הדורות  בכל 
כל  סוף  עד  שלאח "ז, הדורות  בכל  לבנ"י ובנוגע 

הדורות .

. ויה "ר מצוה" הוספת  ע "ד  עצמה 
בפועל ) קיומה  לפני (עוד  זריעה  של  באופן אחת "
בפועל  הגאולה  צמיחת  שתביא  ה "זריעה " תהי'

ממש  ומיד  ותיכף  שבת ממש , זה , הש "ק  ביום  ,

דכל  החיזוק  שכולל  שבתורה , הראשון דספר  חזק 
דברי  לסיום  עד  קודש , ספרי וכ "ד  החומשים  חמש 

ב " הגאולה הימים  אל  הגלות  מן העלי' ,",
בני  שמות  "ואלה  במנחה  הקריאה  שלפני ועד 

ישראל   ושמעון "ראובן כבר  נעשה  ,"
 ומשה והאמהות , האבות  השבטים , י"ב  כל  ,"

- שבדורנו יוסף  - דורנו ונשיא  עמהם , ואהרן
יעקב  תולדות  ("אלה  אבינו יעקב  כמו מת ", ש "לא 

כידוע יוסף " ,(" ר "ת  ל יצוצוש "נשיא "
 עקב לנשיא והביטול  ההתקשרות  וע "י בינו",

הדור . מאנשי ואחת  אחד  בכל  נמשך  ה "ז הדור 

" ממש  ומיד  שתיכף  - ֿ י ובפשטות  אדנ
גו' ידו יהודה שנית  ונפוצות  ישראל  נדחי

הארץ"מארבעיקבץ "בנערינוכנפות ,
גו' ובבנותינו"ובזקנינו ש"הואבבנינו ,

. עצמו איש (הקב "ה ) איש  ממש  בידיו אוחז .
שנאמר  כענין לאחד ממקומו, תלוקטו ואתם 

ישראל " בני ושב אחד  - כולם  את  ומשיב  ,
"הכתיב עמהם  שבותך ", את  אלקיך  ה ' ("ושב 

עמהם " ישוב  שהוא  לעצמו עם גאולה  ביחד  - (
חסדים  גמילות  ובתי ֿ מדרשות  ובתי ֿ כנסיות  הבתי

כל  והכתבי ֿיד (עם  לארץ הספרים  שבחוץ  (

נשיא  אדמו"ר  מו"ח  דכ "ק  וביהמ "ד  מביהכ "נ (החל 
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(160 באופן שהי ' מאחיתופל  דדוד  בהלימוד  שמצינו
דברים אלא ד "שני  ורבה פרה ש"אינו מ "ג ), פ"ו (אבות "

ביאורים  וראה סכ "ב. (כש"ט  ממנו" שלמד  כמו כפשוטו נשאר
שם). אבות לפרקי 

ובכ "מ .161) ויצא. ר"פ ותו"ח  תו"א ראה
רפ"ב.162) תניא
פ"ד .163) אגה"ת שם
ה"ד .164) פ"ג  תשובה הל '
ויגש 165) בפרשת כמודגש - לתפלה גאולה דסמיכת באופן

קכח . ע' ח "ה מלוקט  סה"מ  ב). (רה, ויגש ר"פ זהר )(ראה
כלל ) הפסק (ללא ממש בסמיכות היא שהגאולה - אזלינן דמינה
ותחזינה  כו' ביתך  לדביר העבודה והשב כו' "רצה להתפלה:

לס  ועד  לציון", בשובך  יודו עינינו צדיקים "אך  וחותמה יומה
ע' (לעיל  העבר ש"ק שיחת ראה - פניך ". את ישרים ישבו לשמך 

ועוד . .(73
ד .166) נא, (ישעי ' תצא" מאתי  חדשה "תורה תתגלה שאז

ֿ תורה  במתן ובהעלם) (בכח  שניתנה שכיון - ג ) פי "ג , ויק"ר
(שהרי  יתרו בהחיזוק שבפרשת נכלל ה "ז ֿ פעמי ), חד הו"ע  מ"ת 

מתחיל שלוקחים  שלאח"ז, הספרים  כל  על הראשון ספר מסיום 
יתרו. שבפרשת מ "ת נכלל  שבו שמות מספר

וש"נ.167) .272 ע' חכ "ה לקו"ש וראה ב. לז, וישב
רבי .168) מע' הרועים) מלא (לבעהמ "ס קה"י 
כל "169) מכל  ד "בכל  הגימטריא הוא ש"קבץ" להעיר

א). יז, לב"ב חת"ס (חידושי 
ֿ יב.170) יא יא, ישעי '
ט .171) יו"ד , בא
יב.172) כז, ישעי '
ג .173) ל , נצבים פרש"י 
ובפרש"י .174) שם
(ראה 175) טבת* לה' ובשייכות בקשר בארוכה כמדובר

75 ע' ואילך . 58 ע' (לעיל  זו שנה ויגש וש"פ טבת ה' שיחות
ואילך )).
א.176) כט , מגילה ראה

   
       

המשך בעמוד טצק



כה

   

הקודש ללשון מתורגם 

.‡

‰˘È ˜ÚÈ ˙Î È‚Ï Í‡ ,ÛÒÂÈ ÂÎ Y ‰˘Ó

ÌÈÙ‡Ï ˙ÂÈ˘Á

בניו ,1בפרשתנו  שני את יוסף העמיד  כיצד  מסופר 
הניח  ויעקב שיברכם, כדי יעקב לפני ומנשה, אפרים
ראה  כאשר  מנשה. על  שמאלו  ויד  אפרים על  ימינו  יד 
אל  יוסף  ויאמר  בעיניו ... ש"וירע מסופר  יוסף, זאת
על  ימינך  שים הבכור  (מנשה) זה כי אבי כן  לא אביו 
ואולם  הוא... גם ידעתי בני "ידעתי ענה ויעקב ראשו ",
מנשה". לפני אפרים את וישם ממנו ... יגדל  הקטן  אחיו 

משאר  יותר  גדולה ברכה מקבל  בכור  להבין : וצריך 
השאר  פני על  ונעלה חשוב שהוא מפני אם 2הילדים .

ממנשה  יותר  חשוב שאפרים כיון  הקטן 3כך , ("אחיו 
שמנשה  מלמעלה נקבע איפוא, מדוע, ממנו "), יגדל 

אפרים? לגבי בכור  יהיה

יגדל  הקטן  ש"אחיו  זאת עם שיחד  מכך , יוצא
שבזכותה  אפרים, על ֿפני מעלה למנשה גם יש ממנו ",

 ל בקשר  אך  יוסף. יותר בכור  חשוב
את  "וישם ולפיכך  מנשה, על  אפרים נעלה שבו  הענין 

מנשה". לפני אפרים

.

˙ÂÚËÓ ˙ÚÂ ‰È‡ ˜ÚÈÏ ÛÒÂÈ ˙ÚË

צדיקים, שעל  כך , על  רבות פעמים דובר  כבר 
ח "ו , שטעו  לומר  אין  והשבטים, האבות על  ובמיוחד 

בתורת הכתובים בענינים בודאי ובמיוחד  שהם ,
וכיוון 5ונצחיים 4אמיתיים  (מלשון ), היא ש"תורה"

יהודי 6הוראה  לכל  נצחית הוראה גם הדברים מהווים ,
הדורות. בכל 

ימינך  שים הבכור  זה "כי יוסף שטענת מובן , מזה

לו  שהיתה מטעות נבעה לא מנשה), (של  ראשו " על 
אלא  ממנו ", יגדל  הקטן  ש"אחיו  ידיעתו  ומחוסר  ח "ו ,
הוא  שבגללה מנשה, של  שמעלתו  יוסף של  מסברתו 
יותר  מכריעה א') בסעיף שנתבאר  (כפי הבכור " "זה

אפרים. ממעלת

הן  יחד , גם הענינים ששני ברור , דלעיל  הדברים מן 
שיטת  והן  מאפרים, חשוב שמנשה יוסף של  סברתו 
מבטו  מנקודת אמת: הם יותר , חשוב שאפרים יעקב

של  יותר ועבודתו  חשוב מנשה מבטו 7– ומנקודת ,
של  יותר ,ועבודתו  נעלה אפרים –

יולד  ש"וליוסף לעובדה שבקשר  רואים, אנו  ולכן 
הבכור  של  ובידו  מנשה", ש"הבכור  נאמר  בנים" שני

הבנים  משאר  יותר  רב .8כח 

ל  ביחסם כן  לא "שני אך  נאמר : שלגביו  ,
יהיו בניך ... ושמעון  כראובן  ומנשה אפרים הם...

"9 אפרים בכור 10– – כ "ראובן " והוא למנשה, קודם
.11יעקב 

.‚

˙Â˘‚ ÌÈ‡ËÓ "ÌÈÙ‡"Â "‰˘Ó" ˙ÂÓ˘‰

ÌÈˆÓ ÛÒÂÈ Ï˘ ÌÈÎÂÙ‰

שלגבי  העובדה וכן  לאפרים, מנשה בין  ההבדל 
הוא  אפרים – יעקב ולגבי יותר , חשוב מנשה – יוסף
בשוני  המסתתרת הפנימית המשמעות מן  יובנו  החשוב,

שמותיהם. שבין 

אלקים  נשני "כי שם על  "מנשה" – השמות שני
אבי" בית כל  ואת עמלי כל  שם 12את על  ו "אפרים"

עניי" בארץ אלקים הפרני את 13"כי מבטאים –
שהם  אלא למצרים, ירידתו  יוסף אצל  שעוררה הרגשות

זה: בענין  מנוגדים קצוות מבטאים
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ֿ כ.1) יג  מח, פרשתנו 
עז .2) ויתר שאת יתר גו ' אתה בכורי  ראובן  ג : מט, פרשתנו  ראה

עה"פ. ובדרז "ל
כי 3) מאפרים, שיגדל מנשה את לברך יכול הי ' לא שיעקב עד

הב' תברכו  כה ד"ה א. יט, ראה (לקו "ת למנשה קודם אפרים בשורש ,
ובכ"מ). תרכ"ו .

שם.4) ובפרש "י  לב) (לא, מויצא וצ"ע
לקו "ש 5) וראה נצחית. היא והתורה (רפי "ז ): התניא בלשון 

וש "נ . ואילך, 240 ע' ח"ה [המתורגם]
ב.6) נג , זח"ג 

ל 7) יעקב שבברכת יומתק הנערים ועפ"ז  את יברך גו ' "המלאך
מנשה  – שם) לדוד משכיל וראה שם. רש "י  (בלשון  ֿ טז ) טו  (מח, גו '"

' הי שזה אף – יד).לאפרים (שם, ידיו " את ש "שכל
וירא.8) פ' ל"ת יתרו . פ' (להאריז "ל) המצות שער ראה
ה.9) מח, פרשתנו 

יעקב 10) לפני  רגיל הי ' דאפרים א), (מח, פרשתנו  מרש "י  להעיר
ג . פ"ב, ויק"ר וראה בתלמוד.

רפ"ג .11) פס"ר ד. פ"ו , ב"ר וראה הגדול. מדרש  עה"פ. אלשיך ראה
נא.12) מא, מקץ
נב.13) שם,



כו   

אבי", בית ש"נשני... ליוסף מזכיר  "מנשה" השם
מלשכוח  אותו  ש"מזיז " במקום נמצא את 14שהוא

תשוקתו  את ומבטא אבי", שלא 15"בית יוסף של 
זאת  לעומת אבי". ל "בית להתקשר  אלא לשכוח ,
שבח  מהווה – עניי" בארץ אלקים הפרני – "אפרים"
ליוסף  שנגרמו  ("הפרני") וההתעלות היתרון  על  והודיה

במצרים.

ואפרים" "מנשה בשמות המבוטאים הענינים שני
דרכים  בשתי ֿ 16קשורים בני בעבודת הקיימות שונות

בגלות: – עניי" ב"ארץ ישראל 

ע"י  הסביבה מהשפעת היזהרות היא: אחת דרך 
שבו  המצב (דהיינו , אבי", "בית עם הקשר  על  שמירה

תמיד נמצאו  לעצמו  מזכיר  היהודי לגלות). הירידה
אבי", "בית את אותו  שמשכיח  במצב נמצא שהוא

הוא זאת.ועל ֿידיֿזה שוכח 

ופועל  נמצא הוא היא: אחרת עניי",דרך  ארץ
"בית  של  שהזכרון  למצב עד  – הגלות חושך  בתוך 

– כל ֿכך  אצלו  קיים אינו  הוא אבי" הגלות, בתוך  ,
הקדושה, באור  הגלות חושך  את להאיר  ועובד  יגע
כדי  עד  העובד , לאדם גם התעלות נגרמת ועל ֿידיֿזה

ש" שם).כך  (דוקא עניי" בארץ אלקים
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(ממנשה)", ממנו  יגדל  ש"אפרים לכך  הסיבה זוהי
גלות  של  ותכליתה למצרים, הירידה של  תכליתה כי
לדרגה  התעלות עליה, צורך  ירידה היא: בכלל ,
בכך  די אין  הירידה, לפני היו  שבה הדרגה מן  הגבוהה

ובעיק  גם, יש אלא אבי", "בית את שוכחים ר ,שאין 
ידי  שעל  כך  הגלות, בתוך  ויתרון  לתוספת להביא

תיגרם עניי".הירידה בארץ אלקים "הפרני :

שב"לידה" כיוון  הבכור , הוא מנשה שני, 17מצד 

מנשה  קודם ולמעשה, בגלוי בעבודה כלומר  ובהתגלות,
עניי", ב"ארץ ולעבוד  לפעול  אפשר  שיהא כדי לאפרים.

טוב" "עשה אלקים", "הפרני של  לדרגה להגיע ,18כדי

חושך  של  איֿהשפעתו  את ולהבטיח  לדאוג תחילה יש
מרע" "סור  עם 17הגלות, והתקשרות תמידית זכירה ע"י ,

אבי". "בית

לכן  "אפרים", העליה, היא שהכוונה כיוון  אך 
 19 מלמעלה כח  ונתינת בברכה לעבודת 20,

לפני  אפרים את "וישם אפרים: יותר  חשוב הגלות,
מנשה".
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ענין : של  לעומקו 

הגלות  ב(חושך ) עבודתו  ֿ ידי על  היהודי בהתעלות
ענינים: כמה ישנם

את לפועל  מוציאה הירידה שלא (א) הנשמה,
ודבר  אויב שכל  כמו  הגלות, מחושך  מושפע להיות

הניצחון  מידת את לפועל  מוציא שנאמר :21מנוגד  כפי .
ציה... בארץ שהיא) מפני (דוקא נפשי... לך  "צמאה

חזיתיך " בקודש כן  יהי) .22(והלואי

מתגלה  גדולה ירידה באמצעות עומק: ביתר  (ב)
הגבלות. כל  לו  שאין  הנשמה, של  יותר  העמוק כוחה
כך  בשלימות, להישאר  רק לא היהודי, של  בכוחו  ולכן 
בכוחו  אדרבה, אלא לירידה, לו  תגרום לא שהגלות
להפיכת  עד  לדרגתו , ולהעלותה סביבתו  על  להשפיע

לאור . הגלות חושך 

הנגרמים  יתרונות שהם הנ "ל , הענינים לשני בנוסף
לנשמה  ה יתרונות הם שכן  , כבר

בנוסף  הרי בגלות, העבודה ע"י מתגלים ורק בנשמה,
נעלה  ענין  בגלות עבודתה ע"י לנשמה מתווסף לכך 

והוא: יותר ,

הפיכת ע"י ל (ג) בנשמה הגלות מתהווה
ש  ֿ יתרון  בעל  כדוגמת עצמה, מצד  בה נמצא

דבר  מזדונות, שנוצרו  זכויות גם לו  שיש תשובה,
הצדיק  אצל  קיים .23שאיננו 
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ב"נשני "14) פרש "י  העדר מתורץ עפ"ז  – לג . לב, וישלח רש "י 
מפרש "י  שמובן  ב"הפרני " לא וכן  וכו '). הרשב"ם הראב "ע, (משא"כ

כב. כו , תולדות
שם15) על – "מנשה" שם לנתינת הטעם מובן  בית עפ"ז  כל

עה"פ). האלשיך (כקושיית אביו 
יג .16) מח, פרשתנו  אלימלך מנועם להעיר
כו .17) כה, תולדות מרש "י  להעיר
ומנשה 18) כראובן  הוא דאפרים ,11 בהערה שצויינו  במקומות ראה

גבורה. – ושמעון  חסד, – דראובן  פרשתנו ) (ריש  ובתו "א כשמעון ,
(19.3 הערה לעיל בהנסמן  ראה – בשרש  שהוא כמו  היינו 

מצד20) שבהעבודהוכן  דאף .– (כנ "ל ) קודם מנשה
ב  הידיעה הנה צ"ל בגלות שיורד קודם כי  קודם. אפרים להעבודה

שלא  – (סו "מ העבודה התחלת גם עי "ז  ורק עלי ', צורך היא שהירידה
כדבעי . תהי ' אבי ") "בית ישכח

המשך 21) ואילך). א (שכג , פרזונו  צדקת ד"ה שמות חיים תורת ראה
פי "א. השי "ת לגני  באתי 

וש "נ .22) נב. סי ' הוספות כש "ט – הבעש "ט תורת ב. סג , תהלים
ע"י 23) בנפה"א שנעשה מאדך ובכל נרוצה אדם: בכל ודוגמתו 

– ה' אהבת ע' ֿ חב"ד  הערכים ס' בארוכה וראה ֿ ד. ג  לט, (תו "א נפה"ב
נה"ב, ע"י  שבה ).ההוספה
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לאפרים: מנשה בין  ההבדל  יובן  הנ "ל  לפי

יוסף, של  בניו  הם ואפרים, מנשה שניהם,
שם  על  "יוסף" ועבודתו : ענינו  את לפועל  ומוציאים

אחר " בן  לי ה' כלומר ,24"יוסף , המתהווה
– ה"אחר " של  (הפיכתו  בגלות. העבודה באמצעות

ל "בן " – הטומאה כוחות אחרא", זה 25"סטרא ובענין  ,(
דרגות  שתי קיימות :26עצמו 

כפי  אבי", "בית של  הזכרון  חיזוק – "מנשה"
של  תוקפה התגלות לעיל , יוסף שהוסבר  ע"י

"אפרים" זאת ולעומת במצרים. עבודתו  באמצעות
החושך " "מן  הנוצר  האור  יתרון  על  –המורה

עניי". בארץ (דוקא) אלקים "הפרני

התעלות היא ביותר  הנשגבה שההתעלות וכיון 
ממנשה. אפרים נעלה לפיכך  עצמו , החושך  מן  הנוצרת

.Ê
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ההסבר  קשור לפי מדוע להבין  יותר  קשה דלעיל 
לכאורה, שהרי, ליעקב, ואפרים ליוסף דוקא מנשה

ההיפך : זה, הסבר  לפי להיות, צריך  היה

שנתבאר ), (כפי אבי" "בית את שמזכיר  "מנשה",
"הפרני  – אפרים ואילו  ליעקב, יותר  קשור  להיות צריך 
ליוסף, קשור  להיות צריך  – עניי" בארץ אלקים

 לי ה' "יוסף של  העבודה באמצעות הנוצרת
אחר " ?27בן 

פירושו  את תחילה להבין  עלינו  זה, את להבין  כדי
הפסוק  מצרים 8של  בארץ לך  הנולדים בניך  שני "ועתה

כראובן  ומנשה אפרים הם לי מצרימה אליך  בואי עד 
מובן  אינו  וכאן  – לי" יהיו  :28ושמעון 

בקיצור  לומר  לכאורה, מספיק, היה זה בפסוק
ושמעון  כראובן  הם לי ומנשה אפרים בניך  שני "ועתה
מצרים  בארץ לך  "הנולדים הפירוט  מה לשם לי". יהיו 

מצרימה"? אליך  בואי עד 

רק  איננו  זה שפירוט  כך , על  כתשובה לומר , יש

,השבטים למנין  ייכנסו  יוסף מבני אלו  המציין 
הם  שדוקא לכך  והסבר  סיבה גם מהווה הוא אלא
ליוסף  נולדו  שהם כיוון  הם"): ("לי ליעקב שייכים

" לכך  ובנוסף מצרים", "בארץ  ,"מצרימה
הם". "לי ולפיכך :

וגודלו  במצרים, נולדו  שהם העובדה ע"י כלומר ,
שבה התנהגו בסביבה הם זאת ולמרות יעקב, נמצא

" כך  ע"י יעקב, מתבטאת כנכדי בהם דוקא – הם"
יעקב  של  האמיתית "מטתו 29שלימותו  נאמר  (שעליו  ,

שלימה").
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בענין  יעקב הקדים מדוע נבין  זה אפרים לפי את
ב'): בסעיף שצויין  (כפי למנשה

אבי" "בית עם שהקשר  לכך  רומז  סק,נפ מנשה
אופן  בגלל  לפיכך , בהרחבה. לעיל  שהוסבר  של כפי

" של  האמיתי המצב קיים איננו  אליך עבודה בואי
אבי". "בית של  הזכרון  קיים תמיד  שהרי מצרימה",

" של  האמיתי מצרימה"המצב אליך  בואי
על  המראה אפרים, של  עבודתו  באופן  יותר  מתבטא
הקשר  נראה איננו  חוץ כלפי עניי", ב"ארץ הימצאות
את  עובד  הוא זאת כל  ולמרות אבי"), ("בית יעקב עם

יעקב. של  נכדו  שהוא בו , שניכר  כך  עבודתו ,

.Ë

Ï‡ ‰ˆ˜‰ ÔÓ ÁÈÓ" Y ˜ÚÈ Ï˘ Â˙„ÈÓ

ÛÒÂÈ È"Ú ˙ÈÏ‚˙Ó Y "‰ˆ˜‰

בחסידות  האמת,30מוסבר  מידת הוא שיעקב ,
הקצה" אל  הקצה מן  הקצה 31ה"מבריחה מן  מקשרת ,

בפועל  ביותר . התחתון  לקצה ועד  ביותר  העליון 
בדרגת  הוא יעקב כי יוסף, על ֿידי זו  מידה מתקיימת
מוריד  ויוסף העולמות, מכל  הנעלה האצילות, עולם
עולמות  תוך  אל  – "אצילות" – יעקב דרגת את ומביא

הקצה – הזה לעולם ועד  יותר , ה"נמוכים"
.

יעקב  של  שירידתו  לכך  הפנימית הסיבה (זוהי
העולמות  את המסמלים – וגבולות מיצרים – למצרים

יוסף). באמצעות נגרמה – הנמוכים
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כד.24) ל, ויצא
ובכ"מ.25) ֿ ב. א שפו , פרשתנו  עה"פ. אוה"ת
ע 26) ב' יש  שביוסף שפד) (ע' תרס"ו  מהמשך שהי 'להעיר כמו  נינים:

ביותר. הצליח דוקא שאז  כו ' מאביו  נתרחק וכאשר כו ', יעקב אצל
ֿ שפא.27) שעח ע' ירמי ' אוה"ת וראה
טו .28) מח, רמב"ן  עה"פ. ועוד אלשיך גם ראה

מטתו 29) (דוקא) מח,דיעקב פרשתנו  פרש "י  ה. פל"ו , (ויק"ר
ועוד). א. נו , פסחים וראה לא.

ואילך.30) קסח ע' להצ"צ ואילך. ג  כט, (לאדהאמ"צ) ביאוה"ז 
תתשמז , – ו ' כרך ואילך. ב (שפה, וביאורו  פורת בן  ד"ה פרשתנו  אוה"ת

ואילך. ב תתשכב, ו ') (כרך ואילך. ב תתקצג , ה') (כרך שם ואילך). ב
ספי "ג .31) תניא ע"ב. ריש  קעה, זח"ב



כח   

ה  לקצה בקשר  גם על ֿידי וכך  דוקא :
–"אתהפכא לנהורא" הנמוכים) העולמות (של 

לי ה' "יוסף  יתרון נעשה על ֿידיֿזה דוקא – "
דרגתו  (שהיא מאצילות יותר  נעלה החושך  מן  האור 

יעקב) .32של 

מוסבר  זה שבהם 33לפי השנים, עשרה שבע מדוע
היו היה במצרים, יעקב , חייו שנות בין 

" שנאמר  עשרה כפי שבע מצרים בארץ יעקב
למצרים 34שנה" הירידה על ֿידי שדוקא מפני וזאת .

(העליון  הקצה מן  "מבריח  לשלימותו , יעקב הגיע
ביותר )". (התחתון  הקצה אל  ביותר )
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יוסף  של  במקומו  באים ומנשה שאפרים כיוון 
של  "מעין " הם יוסף, כמו  שהם ברור , השבטים, במנין 

יוסף" – יעקב את 35"תולדות ולהביא להוריד  כדי ,
זו  בעבודה – מצרים ארץ תוך  אל  יעקב של  השפעתו 

יוסף: פני על  יתרון  להם יש

(עולמות  ל "מצרים" יורד  הוא כאשר  גם יוסף, אצל 
האצילות, יעקב, של  מדרגתו  בגלוי מאירה עדיין  בי"ע)

(בי"ע) מ "מצרים" מקום,36הנעלית אין  שכך , וכיוון  ,
מצרים  של  וההסתר  ההעלם להשפעת מלכתחילה,

מצרים. על  שולט  הוא – ואדרבה עליו ,

התהוותה  לא עדיין  יוסף עבודת שעל ֿידי יוצא,
(הקצה  ממש מצרים של  לחושך  האמיתית הירידה

הקדושה. לאור  החושך  מתנגד  שם ביותר ), התחתון 

הענינים. של  בפשטותם גם רואים אנו  לכך  [בדומה
גזירות  של  אפשרות היתה לא בחיים, יוסף היה עוד  כל 

לא עדיין  כאילו  בניֿישראל , ורק על  למצרים,
נכנסו  היום אותו  "כאילו  אז  – יוסף" "מת כאשר 

].37למצרים"

(העליון  הקצה מן  ה"מבריח  יעקב, של  שלמותו 
ביותר )" (התחתון  הקצה אל  דוקא 38ביותר ) מתהווה

מצרים בארץ לך  הנולדים בניך  "שני באמצעות
שבו  במקום העבודה על ֿידי – מצרימה" אליך  בואי
בתוך  דוקא מתגלית, איננה ודרגתו  יעקב, נמצא איננו 
לה. ומתנגד  הקדושה את המסתיר  מצרים, של  חשכה
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מצד42) החושך דהפיכת החושךכהחילוק והפיכת 
א'שכה ע' ח"ג  תער"ב ח"ט (המשך [המתורגם] לקו "ש  גם וראה .

ואילך). 64 ע'



כט    

מן  המתהווה האור  ויתרון   מתהווה ,
מצרים,43(בעיקר  חושך  בתוך  עבודה באמצעות (

"בניך  – נגלית איננה יעקב39 של  שהשפעתו  במקום
מצרים בארץ לך  אליך ...".הנולדים בואי

.È

˜ÚÈÏ ÌÈÙ‡Â ,ÛÒÂÈÏ Â˘˜ ‰˘Ó

ליוסף  מנשה של  השייכות יובן  לעיל  האמור  לפי
ליעקב  ואפרים יוסף), בכור  הוא :44(ולכן 

של  הזכרון  את לגלות הוא מנשה של  שענינו  כיוון 
ובאמצעות אבי", של "בית חשכה את להפוך 

יוסף  כעבודת הריהו  את 45מצרים, בגלוי המורידה ,
וכך  שלמטה, העולמות אל  השפעתו  ואת יעקב עניני

ל "אתהפכא". גורם

הבא האור  יתרון  היא יעקב של  שלימותו  אך 
  אפרים על ֿידי המתבצע דבר  ,46,

עניי". בארץ אלקים "הפרני היא שעבודתו 

.‚È

‰„ÂÚ‰ ÈÙÂ‡ È˘ „ÂÚÏ ÍÈˆ È„Â‰È ÏÎ

ÂÏÏ‰

כצאן  "נוהג – יוסף של  שמו  על  נקרא ישראל  עם

להיות 47יוסף" צריכות יהודי כל  שאצל  ברור , מזה .
והן  מנשה של  עבודתו  הן  העבודות, שתי קיימות

אפרים  של  :48עבודתו 

ולהשתוקק  לעצמו  לאחל  יהודי צריך  לראש, לכל 
ירידתו  מגלות. הנעלה במצב – אבי" ב"בית להימצא
הגלות) את לזכך  (כדי העולם של  ולהסתר  להעלם

הדיבור " פי על  "אנוס שהוא מפני להיות .49צריכה
במקום  שליחותו  את משלים הוא כאשר  מיד  ולפיכך ,
הריהו  העליונה, ההשגחה אותו  שלחה שאליו  הגלות,
לעניני  לחלוטין  להתמסר  בו  שיוכל  למקום "בורח "

ועבודה  תורה .50קדושה,

היהודי  נמצא עוד  שכל  לדעת, יש שני מצד  אך 
של  בעבודתו  להסתפק לו  אסור  בגלות, בשליחותו 

שרק  לכך  לדאוג אבי",מנשה, "בית את ישכח  לא
הסביבה. מן  יושפע ולא

של עבודה המצב היווצרות לתכלית, הכנה היא
עניי" בארץ אלקים הגלות 51"הפרני חושך  הארת –

חו  להפיכת עד  אור , ותורה מצוה לאור ,בנר  הגלות שך 
יאיר "ו " .52כיום
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מן 43) בהאור יתרון  נעשה אור, מצד היא החושך כשהפיכת גם
הוא  החושך) שורש  אמיתית (מצד זה יתרון  אמיתית אבל – עצמו  החושך
תער"ב  בהמשך מהמבואר כמובן  עצמו , מצד היא החושך הפיכת כאשר

עיי "ש ). דוקא, בשרשן  אלא נמתקין  הגבורות אין  (בענין  שם
(44.(16 הערה לעיל (צויין  אלימלך מנועם ג "כ להעיר
לא 45) יעקבאבל בחי ' האיר ביוסף כי  במנשה ממש , משא"כ ,

" שנולד הענינים, (כפשטות אבי " "בית של כו ' זכרון  רק בואי שהי '
מצרימה"). אליך

מהאוה"ת 46) (38 ובהערה ח' סעיף לעיל בהמבואר (וכן  וצע"ק
מן  למעלה יוסף, כמו  מאצילות הוא שאפרים – ח) (סק"א, שם ירמי '

בבי "ע). (שהם השבטים
שם.47) ומצו "ד רש "י  ב. פ, תהלים

(48) יברך "בך – יעקב מברכת ישימך ולהעיר גו ' מ)ישראל
כ). מח, (פרשתנו  וכמנשה" כאפרים אלקים

לזה 49) סתירה מזה ואין  – ב. פט, שבת וראה פסח. של הגדה
בשיחת  כמשנ "ת שמחה, מתוך צ"ל בפנים) (דלקמן  דאפרים שהעבודה

ועוד. תשל"ח. בעומר ל"ג 
ההוראה 50) שזוהי  תשל"ח, שמיני  ש "פ מוצאי  שיחת בארוכה ראה

באורך. ע"ש  כו ', למלך משנה שהי ' אף ב) ב, (עזרא לא"י  שעלה ממרדכי 
ע"ש 51) ולא ועוד) יט. לא, (ירמי ' אפרים ע"ש  נק' דבנ "י  להעיר

טז ). מח, פרשתנו  (רמב"ן  מנשה
יאיר52) שהחושך והיינו  – יב קלט, תהלים 'ס (ראה

תקצז , ע' לחושך ביחס אור ערך ֿ חב"ד ח"גהערכים תער"ב המשך .
א'שמו ). ע'
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המשך ביאור למס' חולין ליום שני עמ' ב



ל

יוסף בן שבע  בראשית לז, ב – אלה תלדות יעקב 
עשרה שנה היה רעה את אחיו בצאן והוא נער את 
בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו ויבא יוסף את 

דבתם רעה אל אביהם

ו

יעקב בחי' אמת, כמ"ש )מיכה ז, כ( תתן אמת ליעקב, 
והאותיות המילוי - היינו התולדה - ד"אמת" בגי' יוס"ף

יעקב הוא בחי' אמת1, כמ"ש2 תתן אמת ליעקב, אמת 

הוא בחי'3 קו האמצעי – רחמים.

יוסף,  מספר  ו',  מ',  ל"פ,  הוא  ד"אמת"  והמילוי4 

בחי'5 יסוד.

1( ראה הביאור באור התורה ואתחנן עמוד קעא ואילך, מובא לקמן 

אור  תורה  ב.  ה,  ואתחנן  פרשת  תורה  לקוטי   .13 הערה  קיח  סימן 

פרשת נח יא, א.

2( מיכה ז, כ.

3( ראה ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א' סימן קכא. ועוד. 

4( "אמת" במילוי הוא: אל"ף, מ"ם, ת"ו. והאותיות המילוי הם ל"פ 

)110(, + מ' )40(, + ו' )6( = 156, כמנין "יוסף". ראה הערה 8.

5( ראה זהר חלק א' דף נט, ב "יוסף בגין דנטיר לי' לברית זכה דאקרי 

צדיק". ובתורת לוי יצחק חידושים וביאורים בש"ס עמוד רנג, וז"ל: 

"יוסף – יסוד, הי' לו נסיון עם פוטיפר, והנסיון הי' בזנות שהוא באבר 

היסוד ע"ש. ובהערות על ספר בראשית עמוד רפד "שיוסף בחי' יסוד 

מספרו ו' פעמים הוי' כי הוא המדה השישית". וראה בתורת מנחם 

 21 ובהערה   ,15 עמוד  בלק  ש"פ  שיחות  ח"ד  ה'תש"נ  התוועדויות 

וז"ל: "שיוסף הוא בחי' יסוד דאצילות, שענינו הוא להביא ולהמשיך 

בחי' אצילות )האבות( בבי"ע – ראה ביאורי הזהר לאדמו"ר האמצעי 

ויחי  3(. אור התורה  ד הערה  סימן  )מובא לעיל  ואילך,  ד  ויחי כט, 

תתקצ"א א ואילך. תתשכ"א א ואילך. ועוד ע"ש".

שהוא המילוי6 דתפארת7 ו', המילוי דאות8 ו'.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד רי

ם הוי' הם רמז )תניא  6( המילוי דתפארת ו': פירוש: ידוע דאותיות ׁשֵ

ו' – מדות  יו"ד – חכמה, ה' –בינה,  – אגרת התשובה פרק ד(, אות 

כולל כל  ז"א, ה' אחרונה – מלכות )דיבור(, ע"ש. ובחי' "תפארת" 

הששה מדות )ראה לעיל סי' ה הערות 3. 7(, וזהו שהוא מרומז באות 

ו'. ראה הערה 7.

הנה  וז"ל:  א  ו סעיף  אור מע'  ב. מאורי  י,  דף  ג'  זהר חלק  ראה   )7

אות ו' מורה על תפארת ו' שבשם, או יסוד ו' זעירא בערך בתפארת 

וא"ו,  הוי' תמיד בסתם* תפארת  גם שם  ו' קצוות,  וכולל  גדולה  ו' 

בה וא"ו שנית ב' פעמים י"ג גימטריא כ"ו ע"ש. ותפארת הוא אות 

ו' מהשם, "כי ו' מדות דז"א נרמזים באות ו' שבשם, הנה בפרט הוא 

בתפארת אות אמת בזהר ר"פ ויקרא** מפני שהתפארת כולל כל הו' 

קצוות" )לקוטי לוי יצחק אגרות קודש עמוד רמ(.

יוסף",  והביאור: כידוע מ"ש )בראשית לז, א( "אלה תולדות יעקב 

דאדם  שופרא  מעין  דיעקב  "שופרא  התפארת  מדת  הוא  דיעקב 

הראשון" )ב"מ פד.( – רחמים, ובתיקוני זהר בהקדמה )יז, ב(, פתח 

קודש",  ברית  אות  דגופא  סיומא  "ויסוד  גופא",  "תפארת   – אליהו 

)יופי(  הדרא  ג"כ  הוא  ברית  שיוסף  וזהו  מתפארת,  נמשך  דיסוד 

דגופא, דגוף וברית )יסוד( כחד חשבינן )ראה זוהר פ' פנחס דף רלה 

ע"ב. תורת מנחם – ספר המאמרים ה'תשי"ז ]ד"ה באתי לגני[ עמוד 

קיד ואילך(.

*( ראה לקמן סימן קנג הערה 03. סימן קסח הערה 73.

**( מובא לקמן סימן קסו הערה 12. ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א 

סימן מז הערה 5 )וע"ש מרשימות כ"ק אדמו"ר זי"ע חוברת קסט(. 

חלק ב סימן קלט הערה 61.

8( נמצא:

התולדה – דתיבת "אמת" )בחי' יעקב( הוא  א( דהן המילוי – ע"ד 

רמז ליוסף.

ב( והן המילוי – "התולדה" – דאות "ו" בחי' תפארת )יעקב(, היינו 

האות ו' שני' הוא רמז ליוסף – בחי' יסוד, בסוד "אלה תולדות יעקב 

יוסף.

הנה  "אלף",  היינו  "א"  דאות*  המילוי  דגם  ד,  סימן  לעיל  ראה  ג( 

הוא  ל"ף  ה"מילוי"  והאותיות  ל"יעקב"  רמז  הוא  עצמו  "א"  האות 

רמז ליוסף, ל"ף בגי' 110 ק"י מספר חיי יוסף. ע"ש.

הוא  "א"  האות  דבלי  "אמת",  מתיבת  העיקר  הוא  "א"  דאות   )*

אותיות "מת". ע"ש.

ילקוט לוי יצחק על התורה

             

         
     

    
     

          
      

     
      

       
       

 























המשך ביאור למס' חולין ליום ראשון עמ' ב



לי מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת ויחי 

מט, ט – גור אריה יהודה מטרף בני עלית 
כרע רבץ כאריה וכלביא מי יקימנו

א. ]תוכן: “גור ארי'" בגי' משיח ב"ד ע"ה[

וגבור  ארי'  שהוא  ע"ה  דוד  בן  משיח  בגי'  ארי'  גור 
בתורה.

שפתי כהן

ב. ]תוכן: גור ארי' בגי' משיח בן דוד, “מטרף בני 
עלית" ר"ת “מנחם בן עמיאל" שהוא משיח ב"י[

גור ארי' יהודה, גור ארי' בגי' משיח בן דוד “מטרף 
“בני “עלית ר"ת “מנחם “בן “עמיאל שהוא משיח.

מגלה עמוקות ואתחנן – אופן רנב

ארי'  “גור  בפסוק  פי'  כמה  ביאור  ]תוכן:  ג. 
נק'  לבוא  ולעתיד  גור  נק'  שבזה"ג   – וגו'"  יהודה 
ארי', ומבאר “מטרף בני עלית" על בירורי ניצוצות 
עליהם  שיתוספו  כדי  האומות  בין  ישראל  דגלו   –

גרים[

גור ארי' יהודה מטרף בני עלית. פירוש רש"י 
הוא  הגלות  שעיקר  ידוע  הנה  ארי',  ולבסוף  גור  מתחלה 
אדם  מחטא  בקליפה  שנפלו  ניצוצות  להעלות  בכדי  רק 
הראשון, וישראל סובלים יסורי הגלות עד בא העת שתכלה 
כל הרשעה וכשתהי' עלי' להנצוצות הנ"ל אזי בוודאי יהי' 
לה'  כי  תבל  יושבי  כל  וידעו  יכירו  ואז  ומיד  תיכף  הגאולה 

הארץ ומלואה ואז יתגדל שמו הגדול כמו שכתוב בישעי'.
תמיד  עמנו  עושה  הקב"ה  הזה  המר  בגלות  גם  והנה 
ניסים ונפלאות כנאמר ועל ניסך וכו' וכמ"ש בעת הגאולה 
אז יהי' ניכר גדולת הבורא באלף אלפי אלפים רבבות אשר 
לא יוכל שום ברי' לספר אבל בעת הגאולה הזאת יש כמה 
שאנו  שרואים  לפי  בלבם  שטות  רוח  נכנס  אשר  רשעים 
ונמצא  להטעות,  מקום  להם  יש  אז  יסורים  כמה  סובלים 
יקרא  אז  הגאולה  וכשתהי'  גור  כביכול  נקרא  הזה  בגלות 
ארי' וזה גור ארי' יהודה מתחלה גור ולבסוף ארי', ואימתי 
וזהו מטרף בני עלית.  יקרא ארי' כשתהי' עלי' להנצוצות, 
משיח  ויבא  במהרה  הנצוצות  אלו  שיתעלו  השי"ת  יתן  כן 

צדקנו אמן.
ע"פ  יבואר  עלית.  בני  מטרף  יהודה  ארי'  גור  יבואר  או 
מאמר חז"ל מה ארי רחב מלפניו וצר מלאחריו אף היכל צר 
מלאחריו ורחב מלפניו הכלל הוא כשהשי"ת משפיע טובות 
על הגוים הוא בכדי לתן להם כל טובם ושכרם בעוה"ז כדי 

ליפרע מהם בעוה"ב ובישראל הוא להיפך להרבות שכרם 
על  ומורה  רומז  הוא  היכל  אף  הרמז  וזהו  לבוא,  לעתיד 
ישראל רחב מלפניו מורה לעתיד לבא וצר מלאחריו מורה 
כשאתה  עלית  בני  מטרף  בפסוק  הרמז  וזהו  עוה"ז,  על 
יותר  עלי'  לך  יש  עלית  הרעים  מעשים  על  תשובה  עושה 

כמאמר חז"ל במקום שבעלי תשובה וכו'.
גלו  מה  מפני  חז"ל  כמאמר  עלית  בני  מטרף  יבואר  או 
ישראל לבין האומות כדי שיתוספו עליהם גרים, רמז בכדי 
כדי  במצרים  הגלות  שהי'  פירוש  וזהו  נצוצות,  להעלות 
להעלות נצוצות וכשיבוא הגואל ב"ב אז יכלו כל הנצוצות, 
וכן הי' בימי שלמה ע"ה ואז לא יקבלו גרים כי אז יהי' עליות 

לכל הנצוצות.
כפי'  דוד  על  מורה  יהודה  ארי'  גור  בפסוק  רמז  וזהו 
כי  בני  וזהו מטרף  בני עלית מורה על שלמה  רש"י מטרף 
טרף מורה על נצוצות הנופלים, בני עלית זהו בימי שלמה 
שאז יהי' עליות לכל הנצוצות לכך אין מקבלים גרים לימות 
המשיח ולא בימי שלמה שאז יהי' עליות לכל הנצוצות, וזהו 

הרמז גור ארי' יהודה כל ישראל מכונים בשם יהודה.
קדושת לוי

התיקון  יהי'  שאז  משיח  נולד  ]מיהודה  ד. 
)טרף  עלית"  בני  “מטרף  וזהו   – ניצוצות  להרפ"ח 

בגי' רפ"ח ע"ה([

מטרף בני עלית. פירש"י בהריגת תמר שהודה צדקה 
ממני לפיכך כרע רבץ בימי שלמה איש תחת גפנו ע"ש. י"ל 
שרש"י ז"ל כיון בזה ענין גדול, כי ע"י שיהודה הודה צדקה 
שממנו  דוד  בית  למלכות  נפתח  מקור  מתמר  נולד  ממני 
ועה"כ  הידועים,  ניצוצין  הרפ"ח  תיקון  שיהי'  משיח  נולד 
ידי  שעל  מחמת  שנתעלה  עלית  בני  מטרף  וזה  טר"ף  הם 

הודאתו יתוקנו טר"ף שהם הרפ"ח עה"כ כנ"ל.
צמח דוד

כמעשה  שפלות,  בשעת  אפי'  יהודה  ]תוכן:  ה. 
לזה  ורמז  משיח,  נבנה  ומזה  בוש,  ולא  הודה  תמר, 

בשם יהודה[

כרע רבץ וכלביא מי יקימנו וגו'. כוחו של יהודה שאפי' 
הי'  שכן  ולביא,  כארי  הוא  שוכב,  כשהוא  שפלות,  בשעת 
ולכן  משיח.  נבנה  ומזה  בוש.  ולא  שהודה  תמר  במעשה 
הרמז כל השם ביהודה ואות ד' להראות כי אפילו כשהוא 

דל ה' עמו.
חידושי הרי"ם עה"ת

             

          
       

         


      
          

         
       

















המשך ביאור למס' חולין ליום שישי עמ' ב
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˜ÚÈ ÈÁÈÂ∑? סת ּומה זֹו ּפר ׁשה  ׁשּכיון ל ּמה  לפי «¿ƒ«¬…ְְִֵֶָָָָָָָ

יׂשראל  ׁשל  ול ּבם  עיניהם  נס ּתמ ּו אבינּו, יעקב  ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּנפטר 
ׁשהתחיל ּו ה ּׁשע ּבּוד , אחר :מ ּצרת  ּדבר  ל ׁשע ּבדם . ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ

מ ּמּנּו ונס ּתם  לבניו ה ּקץ  את  לג ּלֹות  .(בב "ר)ׁשּבּקׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

        

סתסתסתסתמהמהמהמה  ז ז ז ז ררררהההה כח)ל ל ל ל הההה מז, ר(רש"י מ בא  דר ְְְְְִֵַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
עת  ,היינ) " ל ע צרת ל  מ  ת" : סְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָנ
ר"י אבל .( רי וי צרת ע ד  סבל לא   למצרי יאתְְְֲִִִִִִַַַָָָָֹ
רמזת  סתמה ' 'רה  נתנת ה עת  זה , פר ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמא

טירת  ה א  ה רה , ל ה ללי  כל ה ר ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹלדבר
ק ר  זה  ר  וא .  רי ה והמארע ת יעקב  ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹֹל

לבד . ה רה  ל  ני הרא  קי סְְִִִִֶַַַָָָָל

              

     

נהנהנהנה ע ע ע ע רהרהרהרה בע בע בע בע   מצרי מצרי מצרי מצרי  אר אר אר אר יעקב יעקב יעקב יעקב  כח)ויחי ויחי ויחי ויחי  (מז, ְְְְֲֲֲֲִִִִַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
מצרי נה  י "ז . . א א  צער לא   ביט  ימי חי  ְְְִִִִֶַַַַָָָָֹֹלא 

(הטורי (בעל

אוויט י מ נ"ע  מ הריי"צ אדמ "ר כ "ק  קודש'ס ר ('אגרות ְְְִִִֵַַַַָ
שעג ) עמוד  ה , נ"עחלק צדק " ה "צמח  על אדמ "ר ְְִֶֶֶֶַַַַַהי ת

,אבינ עקב  כ הי נ"ע , ק ה אדמ "ר זקנ את אל ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹילד ,
אר ר  ני ה י "ז ח יו , נת מבחר  יהי האב ת, ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָחיר

?" האר "ערות –  ְְִִֶֶַַָָמצרי
תיב  :ק ה אדמ "ר  ענה כח)ו מו , לח (ויגש יה דה  "ואת ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָ

דר ואיתא  נה ", לפניו  לה רת  ס י אל ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָֹלפניו 
הפסוק) על שמעוני וילקוט להתקי (תנחומא נחמיה  רי  ְְְְִִֶַַַָָ"אמר

גי ה  בטי ה  הי ו רה    הא  למ ד ", ית ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָל
כ מ  להי ת רה .  לי יכ ואז לה ',  מתקרבי רה   די ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָ

ה ר. א עד  "ויחי ". מ ב  מעמד   מצרי  ְְְְְֲִִִִַַַַַַַַָָ
מצאי  ג ,נ לק דת עב אחד  לכל ה ראה  ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָמ ה 
  איר אי ולכא רה  ," האר "ערות ה א  זה    מקְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
את  לגת  לי יכ ה רה , לד  על־ידי  ה ה  קד ה , ְְְְִִִֵֵֶַַַָָֻטב 

הה א .   ק   ַַַַָה "טב "

             

   

 מצרי מצרי מצרי מצרי  אר אר אר אר יעקב יעקב יעקב יעקב  כח)ויחי ויחי ויחי ויחי  (מז, ְְְְֲֲֲֲִִִִַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹ
יעקב ". "ויחי  :ת ח   על נקראת "ויחי " ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָֹרת

פטירת יעקב : ח י  ל  כ ה ע סקת ה רה  , ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹמאיד
לצר י תר  מתאי היה  לכא רה  :ב מ ואינ .ל ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָָבהכנת

ÈNÚכח  ÚL ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡a ˜ÚÈ ‡ÈÁÂ«¬»«¬…¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«∆¿≈
‰‡Ó È‰BiÁ ÈL ˜ÚÈ ÈÓBÈ BÂ‰Â ÔÈL¿ƒ«¬≈«¬…¿≈«ƒ¿»

:ÔÈL ÚLe ÔÈÚa‡Â¿«¿¿ƒ¿«¿ƒ

 

   
   

    
    
     


     

      

     
     

     

    
     

     
     
     
     
   

 
    

      
     

   
     

    
       

    

     
     

     
      

        
      

  
    
      
    
    
     



לג               
ח יו   מתארי  , ו לפרת יעקב " "ויחי  ה ס ק  ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹאת

יעקב ? ל ְֲֶַָֹֻפע תיו 
זה : ְֵֶַָוה א ר

בכללת  . י מ  אינ  י הח  ה  י הח עני ְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָאמ ת
מ ה ", אינ" למר אפר ר־ה א  ה רא  על ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָרק 
מ ד י ראל, ני  א א  ," נפסדי"   ה  בראי הְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
 מ ," י ח"     נקראי לה ',  תר והתק  ת בקְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָ

." כ  י ח  אלקיכ ה '  בקי ה   וא" – ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֻתב 
 י עד   עצמ אמי "אל ז"ל חכמינ אמר ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָא א 

וה ער  ה סי נת ל  ע ,אבינ יעקב  אפיל ,"ת ְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹמ
 עדי י ראל,  אר ר ואפיל ה ', בק  עדי ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָעבר,
 י "עד  הרי  יעקב ", "ויחי  להחליט   לס ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹאי ־אפר
–  ו פרת נכ ב  לא  ה ס ק  לכ ."אמי "אל "ת ְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָֹמ

יעקב . ח י  ל  מ עְֲִֵֶַַָֹ
מר ה כח  ,(לפטירת  סמ) ויחי  פרת הי תורק  ת ְְְְְֱִִִֶַַַַַָָָָ

לי יכ א למה ", ת מ" ע ־ל־זה  , מצרי ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָע ד 
"ויחי וק בעת מס מת ה רה  יעקב ". "ויחי  ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָֹֹלק ע 

ֲַֹיעקב ".

     ©¦§§´§¥«¦§¨¥»¨¼©¦§¨´¦§´§¥À
        ©³Ÿ¤Æ¦¨̧¨¨³¦¥Æ§¥¤½¦«¨¬¨«§−

       ©´©§¥¦®§¨¦³¨¦¨¦Æ¤´¤¤«¡¤½©¨¬¦§§¥−¦
§¦§¨«¦

˙eÓÏ Ï‡NÈŒÈÓÈ e˜iÂ∑(ב "ר) ׁשּנאמר מי ּכל  «ƒ¿¿¿≈ƒ¿»≈»ֱִֶֶַָ
אב ֹותיו. לימי ה ּגיע  לא  למ ּות ', 'קריבה  חי (ּבֹו: יצחק ְְֲִִִִִֵַַָָָָֹ

ת' חי  אביו  'קריבה', נאמר : ּבדוד  קמ"ז . ויעקב פ')ק"פ חי (ס"א והּוא ׁשנים ְְְְֱֲִִִִֶַַַַָָָָֹ

ÛÒBÈÏ.)ע' BÏ ‡˜iÂ∑ּביד ֹו יכלת  ׁשהיה  למי «ƒ¿»ƒ¿¿≈ְְְִֶֶָָָֹ
E„È.לע ׂשֹות  ‡ŒÌÈN∑ וה ּׁשבע.˙Ó‡Â „ÒÁ∑ חסד ֲַƒ»»¿ְִַָ∆∆∆¡∆ֶֶ

אמת , ׁשל  חסד  ה ּוא  ה ּמתים  עם  מצ ּפה ׁשע ֹוׂשין ׁשאינֹו ְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַ
ּגמ ּול  ÌÈˆÓa.לת ׁשל ּום  Èa˜˙ ‡ŒÏ‡∑ס ֹופ ּה ְְְַ«»ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ¿»ƒָ

ּכּנים  עפר ּה ּגּופי (להיֹות  ּתחת ח ּוצה .)ּומרחׁשין  מתי וׁשאין ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
יע ׂשּוני  וׁשּלא  מח ּלֹות . ּגל ּגּול  ּבצער  א ּלא  ח ּיים , ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָֹלארץ 

ֿ אלילים  עב ֹודת  .(ב "ר)מצרים  ְֱֲִִִִַַ

    §¨«©§¦Æ¦£Ÿ©½§¨©̧¦Æ¦¦§©½¦§©§©−¦
    ¦§ª«¨¨®©Ÿ©¾¨«Ÿ¦−¤§¤¬¦§¨¤«

È˙‡ŒÌÚ ÈzÎLÂ∑ למעלה מח ּבר  זֹו וי"ו ¿»«¿ƒƒ¬…«ְְְַָָָֻ
ה ּמקרא : וה ּׁשבע לתח ּלת  ירכי" ּתחת   יד נא  "ׂשים  ְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָ

מ ּמצרים . ּתּׂשאני וא ּתה  אב ֹותי עם  ל ׁשּכב  ס ֹופי ואני ְְְֲֲִִִִִִִִִִֵַַַַַָָלי,
אב ֹותי  עם  ה ׁשּכיבני אבתי", עם  "וׁשכב ּתי ל ֹומר : ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָֹואין
מ ּמצרים  "ּונׂשאתני אחריו: ּכתיב  ׁשהרי ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָּבּמערה ,

ל ׁשֹון  מק ֹום  ּבכל  מצינּו וע ֹוד , ּבקברתם ". ְְְְְְִִִַַָָָָָֻּוקבר ּתני
ּכמ ֹו: ה ּקב ּורה , ולא  ה ּגויעה  היא  אב ֹותיו', עם  ְְְְְֲִִִִַַָָָָֹ'ׁשכיבה 

ב ) א ֿ ּכ:(מלכים ואחר  אב ֹותיו", עם  ּדוד  "וּיּקבר "וּיׁשּכב  ְְֲִִִִֵַַַַַָָָָ
ּדוד  ."ּבעיר  ְִִָ

      ©ÀŸ¤¦¨«§¨Æ¦½©¦¨©−®©¦§©¬¦§¨¥−
 ©¬Ÿ©¦¨«

Ï‡NÈ eÁzLiÂ∑ּבעיּדניּה ליּהּתעלא  .סגיד  «ƒ¿«ƒ¿»≈ְְֲִִֵֵַָָ
‰hn‰ L‡ŒÏÚ∑, ה ּׁשכינה לצד  עצמ ֹו  מ ּכאן הפ «…«ƒ»ְְְִִַַַַָָָ

ח ֹולה  ׁשל  מרא ׁשתיו למעלה  ׁשה ּׁשכינה  י אמר ּו (שבת ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

מ) מ ּטת ֹונדרים ׁשהיתה  על  ה ּמּטה ", רא ׁש "על  אחר : ּדבר  .ְִִֵֶַַַַָָָָָָֹ
וע ֹוד  ה ּוא ,  מל יֹוסף  ׁשהרי ר ׁשע , ּבּה היה  ולא  ְְְֲֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹׁשלמה 

ּבצדק ֹו ע ֹומד  ה ּוא  והרי ה ּגֹוים , לבין .ׁשּנׁשּבה  ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָ

dÏכט  ‡˜e ˙ÓÓÏ Ï‡NÈ ÈÓBÈ eÈ˜e¿ƒ≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿»ƒ¿≈
ÔÈÓÁ ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ dÏ Ó‡Â ÛÒBÈÏ¿≈«¬«≈ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ
ÈnÚ „aÚ˙Â ÈkÈ ˙BÁz C„È ÔÚÎ ÈeL CÈÈÚa¿≈»«ƒ¿«¿»¿«¿ƒ¿«¿≈ƒƒ
:ÌÈˆÓa Èpa˜z ÔÚÎ ‡Ï ËBL˜e eÈËƒ¿»¿«ƒ¿¿ƒ«ƒ¿ƒ¿»ƒ

ÌÈˆnÓל  ÈpÏh˙Â È˙‰‡ ÌÚ ekL‡Â¿ƒ¿ƒ¬»»«¿ƒ¿ƒ«ƒƒƒ¿«ƒ
„aÚ‡ ‡‡ Ó‡Â ÔB‰z˜a Èpa˜˙Â¿ƒ¿¿ƒ«ƒƒ¿À¿¿«¬«¬»∆¿≈

:CÓb˙Ùk¿ƒ¿»»

Ï‡NÈלא  „È‚Òe dÏ ÌÈi˜Â ÈÏ Ìi˜ Ó‡Â«¬«««ƒ¿«ƒ≈¿ƒƒ¿»≈
:‡ÒÚ LÈ ÏÚ«≈«¿»

 

     
      

       

     
  

    
      

       
     
    
      

    
      

      

       
  

     
    

  
  

  



לד              
         

י ראל",  ח ו" ה ס ק  על ר"י : פיר ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָה יא ר
י ראל", "ו תח ק  ה ס ק  ועל ," לי סגיד   עידני ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָ"עלא 
ב ד , ל אח ק  ה א , מל ני , ה א  א ־על־י  ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָ"אמר

ללכ ת", ב ד  לקי ח א ְְִִֶַַָָמ
[לא  היתה  " עידני "עלא  תר  ס לי הה חואה  ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
מ ד זאת לע ת  צרי היה  ־ א) מלכ ת ב ד   ע ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָֹמ
 ולכ) ת למ א  תרה  די  לא   וג לפניו ),  ס י ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹא 
נגע "' כ  עידני "עלא  לפר ר"י  צר ה ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָֹלא 
חת), לבני   אברה ה חואת  א לע ו , יעקב  ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָֹלה חואת
ס י היה  ו אי   א) ת למ א  לב עה   המ ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָא א ]
זק ק  היה   ס יו ב עה ), ללא    אביו  צי וי   י ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹמק
בר  רעה  ל נרצ על להתר כל מי חד   קְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹלת
די אליו , ה חוה  י תר, ע ד   ק לח די  ,ולכ . מצריְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָ
 עני "מל"  עצמ  יר ההתנא ת מ ת אצל ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָלע רר
 מ ת וימ א  ,נג לעמ ד  י כל לא  בר   ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹזה ,

ח ת; ה יקח  ("עלא ") על  מ יתירה  ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָהתח מ ת
לצד  עצמ הפ" ה ה ",  רא "על ר"י :  י ממְְְִִִַַַַַַַָָֹ
 ח לה " ל מרא תיו  למעלה  ה כינה  ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָה כינה ..
סגיד  עידני "עלא  יר לה  המ ה א  זה  ירְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָ
לצד  עצמ הפ" א א  , ס לי ה חוה  ,היינ ." ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָלי

ְִָכינה ";
ה ה ,  רא על אחר, "בר   סנ יר ר"י  מפרְִִֵֵֵַַַַָָָָָֹ
ס י הרי  רע ,  היה  ולא  למה ,  ת מ היתה  ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹעל
ע מד ה א  והרי  , י ה לבי ה  וע ד , היה . ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמל
א א ) , ס לי (לא  היתה  ז ה חואה  ,היינ ," צדקְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹ

וה דיה  בח  תר למה .לה "ה , ת מ היתה  על ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
לא  זה  גלל  הרא יר ה י   מה :להבי  ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹוצרי
וא ־על־  , סנ יר לפר  צרי א א  , ר"י  ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמס ק 
יר ה ה א  מקרא  ל טפ יר ה עיקר י ־כְְִִִִֵֵֵֶַַַָ

וקא ?  ְִַָָהרא
זה : ה יא ר למר  ְֵֵֶַַָוי

 ה מקרא : ל טפ תע ררת אלה  לבאר א  ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָר"י 
 יו  ס לי לה חו ת סי ה   י יעקב  ל  ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹאמת
ה אלה  ,י ־כ־על־ א אבל ," לי סגיד   עידני "ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָעלא 

אליו ?! י חוה  אביו  עקב  ה יח  יצד  : ס י על ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהיא 
"מהר א ד ת מה י ר י דע  לא   אמנ למקרא '  חמ ' ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹה
רצה  א  יו אביו ,  ע יחד  לד ר רצה  א  ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹמרטנרג,
פטת, ב מ י ־כ־על־ א אבל ,ת א יכ ד  ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָאביו 

אליו . אביו  ה חואת את למנע   צרי היה   סְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
לה לה חו ת  לאברה  יח ה חת לבני  נגע  ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלמא 
אליו  לה חו ת ליעקב  ה יח  ע ו  וכ , עיר  הי הרי  ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ
עקב ה יח  יצד  ציק , היה   ס י אבל רע ; היה  הרי  ֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

אליו ?! י חוה  ְֲִִֵֶַָָאביו 
 רא "על ה יב ת על יר  המ ר"י   מתר זה  ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹועל

ה כינה ": לצד   עצמ הפ"  ְְְִִַַַַַָָָה ה "
הפ" ולכ אליו , לה ח ת ל יניח  לא   ס ידע  ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹיעקב 
 ביב מ  מצאי ה וכל   ס די  ה כינה ", לצד   ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָעצמ
לכינה , א א ) , ס לי (לא  חוה  לח ב  י כל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
ל   לאמי אבל ;ז ה חואה   מ ימנע  לא  ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹבמילא 
לה חו ת  נת  א י  , ס לי יעקב  ה חוה  ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹבר
 וכיו תחילה , מ ד  לה ח ת  צרי היה  ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָָלכינה ,
,ת   ק נע   ס לאחרי  רק  ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָה חוה 
("עלא   ס לי היתה  ז ה חואה  למר,  צרי  רחְְְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָעל־
על־ידי העני חיזק   סי לה די  ,(" לי סגיד   עידניְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָ
ורק  יג),  סעי ("ל מל ל ההתנא ת מ ת ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַהתע ררת

ה כינה ". לצד   עצמ הפ"ְְְִַַַַָָ
 עני ל יו י : מס יק , אינ זה  יר , ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאמנ

לי ס  לעמ דהה חואה  כל  קחיז  סי לה די  היא    ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָ
כינה ", לצד   עצמ הפ" עה  הרי  ה ה ,   קְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָ
יכ ל  היה   ס יו ,ז ה חואה  ה עלת ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָטלה 

אליו ?! ולא  לכינה , חוה  ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹלח ב 
(לא  היתה  ז ה חואה    סנ יר ר"י  מפר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹולכ
היתה  "על וה דיה  בח  תר לה "ה , א א ) , ס ְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלי
 די  עד  ," צדק ע מד  .. ס י הרי  למה .. ת ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָמ
ל  למרת אביו  ת  לקי  עצמ על לק ל כְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָ
ת צדק א ד ת ידע  לכ  ד מ ע ד   א) בר  י ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָה
ניו  את ו לח  , ק ה ית על כה  הרי  , ס י ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָל

.(אצל רה  ְְִֶָללמ ד 
ל  ט מ י תר רח ק  זה  יר ,י ־כ־על־ א ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָאבל
תב נאמר לא  הרי  ה פר, מ חסר העיקר י  ְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמקרא ,
תב מה  רמז למר ואי לה "ה . ה חוה  ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹעקב 
ל  מרא תיו  למעלה  "ה כינה  ה ה ",  רא ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ"על
 רא "על ה יב ת מ מע ת י  הא ', יר  מ ְְִֵֵֶַַַַָָֹח לה ",
למה ", ת מ היתה  "על היא  ' ה יר ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָה ה "
על  יב ת ת א  לה אי ־אפר  בית ה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָבפטת

. ני  עניני 'ְִִִָ

     ©§¦À©«£¥Æ©§¨¦´¨¥½¤©´Ÿ¤§¥½
        ¦¥¬¨¦−Ÿ¤®©¦©º¤§¥³¨¨Æ¦½¤§©¤−

§¤¤§¨«¦

ÛÒBÈÏא  Ó‡Â ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ˙a ‰Â‰Â«¬»»«ƒ¿»«»»ƒ≈«¬«¿≈
È‰Ba ÔÈz ˙È „e ÚÓ ÈÎL Ce‡ ‡‰»¬¿ƒ¿»¿«»¿≈¿ƒ

:ÌÈÙ‡ ˙ÈÂ ‰MÓ ˙È dnÚƒ≈»¿«∆¿»∆¿»ƒ



לה               
ÛÒBÈÏ Ó‡iÂ∑ זה והרי ה ּמּגידים , מן אחד  «…∆¿≈ֲִִִֵֶֶַַַָ

לפני  רגיל  היה  אפרים  א ֹומרים : ויׁש קצר . ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָמקרא 
ּגׁשן, ּבארץ  יעקב  ּוכ ׁשחלה  ּבתלמ ּוד , הל יעקב  ְְְְֲֲֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ

ל ֹו לה ּגיד  למצרים  אביו אצל  ‡˙ÈLŒ.אפרים  ÁwiÂ ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָ«ƒ«∆¿≈
BnÚ ÂÈ∑ לפני יעקב  ׁשּיברכם  .מ ֹות ֹוּכדי »»ƒְְְְֲִֵֵֵֶַָֹ

        ©©¥´§©«£½Ÿ©¾Ÿ¤¦¥²¦§¬¥−¨´¥¤®
   ©¦§©¥Æ¦§¨¥½©¥−¤©©¦¨«

„biÂ∑ והר ּבה מי, ּפר ׁש ולא  ליעקב , ה ּמּגיד  ««≈ְְְְֲִִֵֵַַַַַֹֹ
ל ׁשֹון  קצרי Ï‡NÈ.מקרא ֹות  ˜fÁ˙iÂ∑: אמר ְְִִֵָָ«ƒ¿«≈ƒ¿»≈ַָ

ּכב ֹוד ', ל ֹו אחלק  ה ּוא ,  מל ּבני, ׁשה ּוא  ֿ ּפי ֿ על  ְֱִִֶֶֶֶַַָֹ'אף 

ּכב ֹוד  חלק  מ ׁשה  וכן ל ּמלכ ּות . ּכב ֹוד  ׁשח ֹולקים  ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹמ ּכאן
אלי" א ּלה  עבדי כל  "וירד ּו יא)ל ּמלכ ּות : וכן (שמות , ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָ

וג ֹו'" מתניו "ויׁשּנס  יח)אל ּיה ּו: א .(מלכים ְְְִֵֵַַָָָ

      ©³Ÿ¤©«£ŸÆ¤¥½¥¬©©²¦§¨«¥©¬§−
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ÌÈnÚ Ï‰˜Ï EÈz˙e∑ לצאת ׁשעתידים  ּבּׂשרני ¿«ƒƒ¿««ƒְֲִִִִֵֶַָ

"ּגֹוי  לי: ׁשאמר  ֿ ּפי ֿ על  ואף  וע ּמים , קהל  ע ֹוד  ְְִִִִִֶֶַַַַָָָמ ּמּני
ּגֹוים ", "קהל  ּבנימין, על  לי אמר  "ּגֹוי", ּגֹוים ", ְְְִִִִִַַַַָָּוקהל 

ל ּמדני, ּבן. לי נֹולד  לא  וׁשּוב  מ ּבנימין, לבד  ׁשנים  ְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָֹהרי
ליח  מ ּׁשבטי אחד  אני ׁשעתיד  מ ּתנה  א ֹות ּה וע ּתה , לק , ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ

 ל .נֹותן ְֵ

      §©¿̈§¥«¨¤ÁÁ©«¨¦¸§¹§¤´¤¦§©À¦
      ©Ÿ¦¬¥¤²¦§©−§¨¦¥®¤§©¸¦Æ§©¤½
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EÈÏ‡ È‡aŒ„Ú 'B‚Â EÏ ÌÈ„ÏBp‰∑ ּבֹואי לפני «»ƒ¿¿«…ƒ≈∆ְִִֵ

,ׁשּבאתי אלי עד  מ ּמּני מ ּׁשּפר ׁשּת ׁשּנֹולד ּו ּכל ֹומר  ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
 אצל.Ì‰ŒÈÏ∑ חלק ל ּטל  הם , ּבני ׁשאר  ּבח ׁשּבֹון ְְֶƒ≈ְְְִֵֵֶֶַָָֹ

ּכנג ּדֹו איׁש .ּבארץ  ְְִֶֶָָ

             

  

ל  לדי ה  ני ני  "וע ה   ס לי יעקב  אמר תנפרְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ
מנה   אפרי , ה לי  מצרימה   אלי אי  עד   מצרי  ארְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ

לי "  יהי  מע ו ב רא( ה .(מח, ְְְְִִִִֵ
" הרמ ועוד )והק ה  ,כא  האלשי הקשה  וכ טו . מח, (פרשתנו  ְְְִַַָָ

מצרי  אר ל  לדי ה" אמר " להארי צר ה" ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָמ ע 
ני וע ה  אמר "לא  מ ע  ," ה לי  מצרימה   אלי אי  ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹעד 
לי "?  יהי  מע ו ב רא מנה   אפרי ל  לדי ה  ניְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָ

לה יד "רק   א  דברי יעקב  א  א  זה , לבאר  ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹוי
(" הרמ  יר  מ) ל־לי "  כי  יהי  ס י מ ני  ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָאיזה 
להי ת  מנה   אפרי  כ לזה   ע ה את לבאר   ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָא א 
ל  לדינ" פא  זה  היתה   ת כ ליעקב .  כיְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָֹ

מצרימה ".  אלי אי  עד   מצרי  ארְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָ
 כ והתח יעקב , ל יאת לפני   מצרי  לד  אְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹ
 התנהג   ל־מק מ נכח , יעקב  היה  לא   ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹסביבה 

‡˙‡ב  ÛÒBÈ Ca ‡‰ Ó‡Â ˜ÚÈÏ ÈeÁÂ¿«ƒ¿«¬…«¬«»¿»≈¬»
:‡ÒÚ ÏÚ È˙ÈÂ Ï‡NÈ Û˜˙‡Â C˙ÂÏ¿»»¿«¿«ƒ¿»≈ƒ≈««¿»

ÈÏג  ÈÏb˙‡ ÈcL Ï‡ ÛÒBÈÏ ˜ÚÈ Ó‡Â«¬««¬…¿≈≈««ƒ¿¿ƒƒ
:È˙È CÈe ÔÚÎ„ ‡Ú‡a ÊeÏ¿¿«¿»ƒ¿»«»ƒ»ƒ
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לו              
ר  לפי  ,אבינ יעקב  ל נכדיו  זה  מ ב  זמ. כיו ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹ

וקא  יעקב  י  ," ה "לי  ליעקב   כי להי ת  זכ ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹולכ
למה " ת מ" ועוד )מצינ ה . פל"ו , (ויק"ר  ועל־ידי  , ְְְִִֵֵֶֶַַָָָ

ל  ז מעלת אה  יעקב , ל נכדיו  התנהג  מצריְְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֹ
למה ". ת מ" נארה  י  לימ ת, לידי  ְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָֹיעקב 

     «©§§²£¤©¬§¨©«£¥¤−§´¦«§®©´
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'B‚Â Ez„ÏBÓe∑, ע ֹוד ּתֹוליד  ּבמנין אם  יהיּו לא  «¿¿¿ְְְִִִִַֹ
נכללים , יהיּו ּומנּׁשה  אפרים  ׁשבטי ּבת ֹו א ּלא  ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּבני
ֿ ּפי  ֿ על  ואף  ה ּנחלה , לענין ּבּׁשבטים  ׁשם  להם  יהא  ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹולא 
"לרב  ּכדכתיב : ּגלגל ֹותם , למנין הארץ  ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֻׁשנחלקה 

מן  ח ּוץ  ּבׁשוה  נטל  ואיׁש איׁש וכל  נחלת ֹו", ְְְְֲִִִֶַַַָָָָּתר ּבּו
ׁשבטים  נקרא ּו לא  ֿ מק ֹום  מ ּכל  א ּלּוה ּבכ ֹור ֹות , א ּלא  ְְְְִִִֵֶַָָָָֹ

ּודגלים ( ו ׁשבט, ׁשבט לכל  ונ ׂשיא הּׁשבטים, ׁשמֹות למנין  הארץ ּגֹורל  ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָלהּטיל 

ולזה  .)לזה ְֶֶָָ

       ©«£¦´§Ÿ¦´¦©À̈¥Á¨Á¨©̧¨¥¹§¤³¤§©̧©Æ
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'B‚Â ÔctÓ È‡a È‡Â∑ ׁשאני ֿ ּפי ֿ על  ואף  «¬ƒ¿…ƒƒ«»¿ְֲִִֶַַ

ּכ ולא  ּכנען ּבארץ  לה ּקבר  לה ֹוליכני עלי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמטריח 
לחם  לבית  סמ ּו מתה  ׁשהרי ,לא ּמ .ע ׂשיתי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָ

ı‡Œ˙k∑ ּכמ ּדת א ּמה , אל ּפים  והם  ארץ , מ ּדת  ƒ¿«∆∆ְְְִִִֵֶֶַַַַַָ
ּתאמר  ולא  ה ּדר ׁשן. מ ׁשה  ר ּבי ּכדברי ׁשּבת , ְְְְְִִֵֶַַַַַָָֹֹֹּתח ּום 

עת ׁש ּבחבר ֹון. ּולקבר ּה מ ּלה ֹוליכ ּה ּגׁשמים  עלי ע ּכב ּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָ
ּככברה  ּומנּקבת  חל ּולה  ׁשהארץ  היה , .ה ּגריד  ְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֻ

ÌM ‰a˜‡Â∑ לחם לבית  אפ ּלּו ה ֹולכ ּתיה  ולא  »∆¿¿∆»»ְְְֲִִֵֶֶַָֹ
לארץ , עלי להכניס ּה ּבל ּב ׁשּיׁש ּדע וידע ּתי אבל  , ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

לעזרה  ׁשּתהא  ׁשם , קבר ּתיה  ה ּדּבּור  ֿ ּפי ׁשעל   ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָל

 ּדר ע ֹוברים  והיּו נב ּוזראדן, א ֹותם  ּכׁשּיגלה  ְְְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָלבניה 
עליהם  ּומב ּקׁשת  ּוב ֹוכה  קבר ּה על  רחל  יצאת  ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשם ,

ׁשּנאמר : לא)רחמים , וג ֹו'",(ירמיה נׁשמע  ּברמה  "ק ֹול  ְְְֱֲִִֶֶַַָָָ
נאם ֿוה ּקד ֹוׁש  לפע ּלת ׂשכר  "יׁש מ ׁשיב ּה: ֿ ה ּוא  ּבר ּו ְְְְִִֵֵַָָָָָָֻֻ

וׁשב ּו וג ֹו' 'ּכר ּוב ה ' ּתר ּגם : וא ּונקל ֹוס  לגב ּולם ". ּבנים  ְְְְְְְְִִִֵָָָ
יֹום  חריׁשת  ׁשע ּור  ּכדי ארץ (ארעא ', אחרים: וא ֹומר )ספרים , ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

מחר ׁשה  ּכדי א ֹות ֹו ק ֹורין ׁשהיּו קצב  להם  ׁשהיה  ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאני,
'ּכריב  ּכדאמרינן: ּבלע "ז, קוריאד "א  'ּכּמה אחת , ותני' ְְְְִִִִַַַַַָָָָָ

ּכרבא ' מ ּבי ּתעלא  .דמ ּסיק  ְְֲִִֵַַָָָ

              

    

ב אי "ואני   ס לי יעקב  ברי   בא ה תנר ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָֹתחילת
"ר   ואק רה  'ג רחל עלי  מתה   ז)מ פיר(מח, . ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

לבניה , לעזרה  הא    קבריה  ה ר "על־י  ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָר"י 
ב כה  קבר על רחל יצאת ' כ זראד נב  ת א ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָגלה 
כר   י  יב מ וה "ה  ,' כ  רחמי  עליה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמב ת

."לת ְִֵָלפע
 נק רחל מה  לבאר  ה וי ה ,אבינ יעקב  ולא  ר רה  ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ר"י  תב  נ א רחל ויקרא)על ד "ה  ד  לא, היתה (ויצא "היא  ְִִִֵֵֵַַָָָ

דרש  איתא  וכ ה ית". ב )עקרת ע"א, רבה  "רחל (בראשית ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ית". ל עיקר ְִִֶַָָָהיתה 

מ צת־ע ה  טרת י ראל, לני  נגע  מצינ ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָוה ה 
רמא  מ ה(א כט, קידושי מ למ ד(משנה  טרת וכ , ְְְְְִֵֶַַַָָ

ב )רה  ,ש קידושי) ני רא מב אר תפלות . סדר  אבודרה) ְִִָָָ
ע"ג ) ר "ס כלבו  חול. צרכישל  לי מ  י ה על מ ני  ְְִִִֵֵֶֶַַָָָֻה א 

. א  ברי מ טרת ולכ ְְְִִִֵֵַַָָה ית,
כל די  וי ר, ל נפלאה  כ נה   י  י ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָונמצא ,
על  מו רת ה הרי  ה ית", "עקרת תפקיד ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָל
לימ ד  מ ליה , קד ה    ר־ית  ה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָעב דת
ה ' את ע בד ת זה    במק מצת־ע ה ,   וק ְְְְֲִִִֵֶֶַָה רה 
, יהאנ ־אימה ־ ה ית. צרכי  העיס ק  ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָעל־ידי 
ה   דברי עיקר היא  ה "ה  את  דת ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָעב

ליה . ְְָָקד ה 
ולא  ר נק רה  נ א רחל מה  לבאר  י ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹועל־י ־זה 
מעלה   י ה ית" "עקרת היא  לרחל רק  י  ,אבינ ְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹיעקב 

ÏÚו ÔB‰È CÏÈc ÔB‰È˙a „ÈÏB˙ Èc CÈe¿»ƒƒ«¿≈ƒ»¿«
:ÔB‰zÒÁ‡a ÔB˜˙È ÔB‰eÁ‡ ÌeL¬ƒ¿¿¿«¬«¿¿

Ú‡a‡ז ÏÁ ÈÏÚ ˙˙ÈÓ ÔctÓ È˙ÈÓa ‡‡Â«¬»¿≈ƒƒ«»≈«¬«»≈¿«¿»
ÏÚÈÓÏ ‡Ú‡„ ‡ek „BÚa ‡Á‡a ÔÚÎ„ƒ¿««¿»¿»¿¿»¿«¿»¿≈«
˙Èa ‡È‰ ˙Ù‡ Á‡a Ônz dz˜e ˙Ù‡Ï¿∆¿»¿»ƒ««»¿…«∆¿»ƒ≈

:ÌÁÏ»∆

 

    
    

        

    
      

     
   



לז               
ה ב רה  על  ני ואלפי  מא ת  מ מו רת ת להי ,ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָז
 הי די  ה כ לה , מערת  ליה  קד ה  ל   מקְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

 ב תח  די  עד  רצי , לי  מ ב  מעמד  ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָי ראל
לבניה "! עזרה  "הא   ְְְֵֶֶָָָָלת

     ©©¬§¦§¨¥−¤§¥´¥®©−Ÿ¤¦¥«¤
ÛÒBÈ ÈaŒ˙‡ Ï‡NÈ ‡iÂ∑, לברכם ּבּקׁש ««¿ƒ¿»≈∆¿≈≈ְְִֵָָ

ׁשכ  ואחאב ונס ּתּלקה  ירבעם  ׁשעתיד  לפי מ ּמּנּו, ינה  ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָ
מ ּמנּׁשה  ּובניו ויה ּוא  מאפרים , ŒÈÓ.לצאת  Ó‡iÂ ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ«…∆ƒ

‰l‡∑? לברכה רא ּויין ׁשאינן א ּלּו יצא ּו .מהיכן ≈∆ְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָ

     ©³Ÿ¤¥Æ¤¨¦½¨©´¥½£¤¨«©¦¬
     ¡Ÿ¦−¨¤®©Ÿ©¾¨«¤¨¬¥©−©«£¨«£¥«

‰Êa∑ּוב ּקׁש ּכת ּבה , ּוׁשטר  אר ּוסין ׁשטר  ל ֹו הראה  »∆ְְְְִִֵֵֶַַָָֻ
ה ּקד ׁש ר ּוח  עליו ונחה  ה ּדבר , על  רחמים  Ó‡iÂ.יֹוסף  ְֲִֵֶַַַַַָָָָָָֹ«…«

ÌÎ‡Â ÈÏ‡ ‡ŒÌÁ˜∑ ה ּכת ּוב ׁשאמר  יא)זה ּו :(הושע  »∆»≈««¬»¬≈ֶֶַַָָ

אנכי  זר ֹועתיו", על  קחם  לאפרים , ּתר ּגל ּתי ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹֹֹ"ואנכי
על  ׁשּלקחם  עד  אפרים , ּבׁשביל  ּביעקב  ר ּוחי ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָֹּתר ּגל ּתי

.זר ֹוע ֹותיו  ְָ

     

       §¥¥³¦§¨¥Æ¨«§´¦½Ÿ¤¬Ÿ©−¦§®©©¥³
      Ÿ¨Æ¥½̈©¦©¬¨¤−©§©¥¬¨¤«

       ©³Ÿ¤¦§¨¥Æ¤¥½§¬Ÿ¨¤−´Ÿ¦¨®§¦
     §¦¥̧¤§¨¬Ÿ¦²¡Ÿ¦−©¬¤©§¤«

‡ÏÈzÏlÙ∑ ע ֹוד ּפני ׁשאראה  מח ׁשבה  לח ׁשב  ל ּבי מלאני ּכמ ֹו:∑ÈzÏlÙ.לא  מח ׁשבה , טז)ל ׁשֹון (ישעיה …ƒ»¿ƒְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹƒ»¿ƒְְֲַָָ
פלילה  ע ׂשי עצה , .""הביאי ְֲִִִִֵָָָ

      ©¥¬¥²Ÿ−̈¥¦´¦§¨®©¦§©¬§©−̈
̈«§¨

Ì˙‡ ÛÒBÈ ‡ˆBiÂ∑ ה ֹוציאם ׁשּנׁשקם , לאחר  «≈≈…»ְְִֶַַָָָ
ל ׂשמאל , וזה  לימין זה  ליּׁשבם  ּכדי ּבר ּכיו, מעם  ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹיֹוסף 

ּולברכם  עליהם  ידיו  לסמ.ÂÈt‡Ï eÁzLiÂ∑ ּכׁשחזר ְְְֲִֵֶָָָָֹ«ƒ¿«¿«»ְֶַָ
אביו  מ ּלפני .לאח ֹוריו ְֲִִִֵַָָ

    ©¦©´¥»¤§¥¤¼¤¤§©³¦¦«¦Æ
      ¦§´Ÿ¦§¨¥½§¤§©¤¬¦§Ÿ−¦¦´¦§¨¥®

 ©©¥−¥¨«
Ï‡NÈ Ï‡ÓOÓ BÈÓÈa ÌÈÙ‡Œ˙‡∑ ׁשיהא וכון חבר ֹו, ׂשמאל  ּכנגד  ימינֹו חבר ֹו, לקראת  ה ּבא  ∆∆¿«ƒƒƒƒ¿…ƒ¿»≈ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ

לברכה  מיּמן .ה ּבכ ֹור , ְְְִַָָָֻ

‡ÔÈl:ח  ÔÓ Ó‡Â ÛÒBÈ Èa ˙È Ï‡NÈ ‡ÊÁÂ«¬»ƒ¿»≈»¿≈≈«¬««ƒ≈

ÈÈט  ÈÏ ‰Èc Ôep‡ Èa È‰e‡Ï ÛÒBÈ Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¿«ƒƒ«ƒ¿»
:ÔepÎ‡Â È˙ÂÏ ÔÚk Ôep˜ Ó‡Â ‡Î‰»»«¬«»≈ƒ¿«¿»ƒ¿≈»≈ƒ

ÈÊÁÓÏי  ÏekÈ ‡Ï eÈqÓ Ô˜È Ï‡NÈ ÈÈÚÂ¿≈≈ƒ¿»≈¿»»ƒ≈»ƒ¿∆¡≈
ÛÈt‚Â ÔB‰Ï ˜ÈMÂ d˙ÂÏ ÔB‰˙È È˜Â¿»ƒ»¿¿»≈¿«ƒ¿¿«ƒ

:ÔB‰Ï¿

Ï‡יא  CÈt‡ ÈÊÁÓÏ ÛÒBÈÏ Ï‡NÈ Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿≈¿∆¡≈«»»
:CÈa ˙È Û‡ ÈÈ È˙È ÈÊÁ‡ ‡‰Â ˙ÈÒ¿»ƒ¿»«¬ƒ»ƒ¿»«»¿»

ÏÚיב  „È‚Òe È‰BÓ„˜ ÔÓ ÔB‰˙È ÛÒBÈ ˜Èt‡Â¿«≈≈»¿ƒ√»ƒ¿≈«
:‡Ú‡ ÏÚ È‰Bt‡«ƒ««¿»

dÈÓÈaיג  ÌÈÙ‡ ˙È ÔB‰ÈÂz ˙È ÛÒBÈ „e¿«≈»«¿≈»∆¿«ƒƒƒ≈
dÏ‡Óq ‰MÓ ˙ÈÂ Ï‡NÈ„ ‡Ï‡ÓqÓƒ¿»»¿ƒ¿»≈¿»¿«∆ƒ¿»≈

:d˙ÂÏ È˜Â Ï‡NÈ„ ‡ÈÓÈÓƒƒ»¿ƒ¿»≈¿»ƒ¿»≈

 

     
     

      

    
    

     
    

  
     

      

      
     
      

   



לח              

     ©¦§©Á¦§¨¥̧¤§¦¹©¨̧¤©³Ÿ¤§©¸¦Æ
     §´©¨¦½§¤§Ÿ−©´Ÿ§©¤®¦¥Æ

   ¤¨½̈¦¬§©¤−©§«
ÂÈ„ÈŒ˙‡ ÏkN∑ היה יֹודע  ּכי ּומ ּדעת ,  לכ ידיו את  ה ׂשּכיל  וחכמה , ּבה ׂשּכל  'אח ּכימ ּנּון', ּכתר ּגּומ ֹו: ƒ≈∆»»ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

עליו  ימינֹו ׁשת  לא  ֿ כן ֿ ּפי ֿ על  ואף  ה ּבכ ֹור , מנּׁשה  .ּכי ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ

             

    

והוהוהוהאאאא  אפרי אפרי אפרי אפרי  על על על על ־ ־ ־ ־ רא רא רא רא ו ו ו ו תתתת  אתאתאתאת־ ־ ־ ־ ימינ ימינ ימינ ימינ י י י י ראל ראל ראל ראל  ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹו ו ו ו לח לח לח לח  ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַֹֹ
מנ מנ מנ מנ הההה  על על על על ־ ־ ־ ־ רא רא רא רא  מאל מאל מאל מאל ואתואתואתואת־ ־ ־ ־ יד )ההההעירעירעירעיר (מח, ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ ַַַַֹֹֹֹ ְְְְֶֶֶֶַַַַֹֹ

ל  , ס י ני  את  ברכ ,אבינ עקב  מס ר תנפרְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֻ
מ נה . ה עיר  אפרי  רא על ימינ את וה יח  ידיו  ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹאת
" מ "יגל  אפרי יעקב  ה יב  , ס י מיהת ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַֹועל

ְִֶַ(מ נה ).
ה א  י תר, ד לה  רכה  מק ל ה כ ר  ע ה א ר: רְְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָ
"יגל   אפרי יו מ אחיו , אר לגי  מעלה  ל  ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמ ד 
לכא רה  ה כ ר, יהיה  נה  מ מעלה  נק ע  מ ע  ," ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָמ

ה כ ר? יהיה   אפרי להי ת  צרי ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָהיה 
זה : ְְֶַַָָָוההס רה 

דת עב אפ את  אי מב לבניו  קרא   ס ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹה מ ת
: מצרי ת היְְְִִִַ

ל  ואת עמלי  ל את  אלקי נני  "י   מ ה א  ְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹמנה 
תצאה  א ד  העבר את  ס לי הזיר מנה  אבי ". ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָית
עב דת  ויחל עבר את חלילה  י ח  א  די  .תל ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹמ

'מנה '. נ   את קרא  ה א  ְְֵֶֶַָָה ',
 זה עניי ".  אר  אלקי הפרני  "י   מ ה א   אפרי  ְְְְְְֱִִִִִִִִֶֶֶֶַַָֹוא

דת עב  פעל והע י  תר ה על וה דאה  ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָבח 
. מצריְְִִַ

על־ידי וקא  י  מ נה : "יגל"  אפרי יעקב  קבע  ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹלכ
 מק   א ר   סיפי מ יעקב  אצאי  , מצרי ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹה רה 
ירידה  תר וה יעקב , ל ת למ מתה  , ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹהח
" אפרי" היא  יעקב  מ ד  הרציה  העב דה  ולכ ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹללת,

. הח   מק   א ר ְִֶַַָָָֹה ספה 
האי ית  דת עב י  ה כ ר", "מנה   ס י עב ר  ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָוא

לנק  עליו  מ ניו היה  מירה  מרע " "ס ר ל קו  ח ה  ט ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָָֹ
את  ,ולכ אביו . ית את כח  א  – עבר זכר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹעל־ידי 
מנה . קרא  ,דת עב ח ת את וס ל לד  ה כ ר, נְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ
ע ה  טב ", "ע ה  להתחיל יכ ל היה   מ לאחר ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָֻרק 

.' אפרי' ה ני  לבנ ולקרא  – ְְְְִִִִֵֶַַַָֹלת
א על י  ה כ ר; יהיה  נה  מ מעלה  נק ע  ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָולכ
,היינ והתת, לדה  ד ר , אפרי עב דת ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָֻה עלה 
– מרע " "ס ר ה א   הרא ה בר פעל, העב דה  ְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹסדר
, אפרי – טב " "וע ה  להי ת יכ ל אחר־ ורק  ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָ"מנה ",

־אילמעלה מה ־ נעלה .מצד  י תר  אפרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ

     ©§¨¬¤¤¥−©Ÿ©®¨«¡Ÿ¦¿£¤Á¦§©§¸
      £Ÿ©³§¨¨Æ©§¨¨´§¦§½̈¨«¡Ÿ¦Æ¨«Ÿ¤´Ÿ¦½

  ¥«¦−©©¬©¤«

     ©©§¨Á©Ÿ¥̧Ÿ¦¹¦¨À̈§¨¥»¤©§¨¦¼
       §¦¨¥³¨¤Æ§¦½§¥¬£Ÿ©−©§¨¨´§¦§¨®§¦§¬

  ̈−Ÿ§¤¬¤¨¨«¤
È˙‡ Ï‡b‰ C‡Ïn‰∑ לה ׁשּתּלח הרגיל   מלא ««¿»«…≈…ƒְְְִִֵַַַָָָ

 מלא אלי "וּיאמר  ׁשּנאמר : ּכענין ּבצרתי, ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹאלי
אל " ּבית  האל  אנכי וג ֹו' יעקב  ּבחל ֹום : .האלהים  ְֱֲֲִִֵֵֵַַָָָֹֹֹ

ÌÈÚp‰Œ˙‡ CÈ∑ ואפרים ∑eb„ÈÂ.מנּׁשה  ¿»≈∆«¿»ƒְְְִֶֶַַ¿ƒ¿
ׁשֹולטת  הרע  עין ואין ורבים , ׁשּפרים  ה ּלל ּו ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּכּדגים 

.ּבהם  ֶָ

LÈ‡יד  ÏÚ ÈeLÂ dÈÓÈ ˙È Ï‡NÈ ËÈLB‡Â¿ƒƒ¿»≈»¿ƒ≈¿«ƒ«≈»
‡LÈ ÏÚ dÏ‡Óq ˙ÈÂ ‡ÈÚÊ ‡e‰Â ÌÈÙ‡„¿∆¿«ƒ¿¿≈»¿»¿»≈«≈»
‰LÓ È‡ È‰B„ÈÏ ÔepÓÈkÁ‡ ‰MÓ„ƒ¿«∆«¿ƒƒƒƒ¬≈¿«∆

:‡Îea¿»

‡È˙‰טו eÁÏÙ Èc ÈÈ Ó‡Â ÛÒBÈ ˙È CÈe»ƒ»≈«¬»¿»ƒ¿»¬»»«
È˙È‡cÓ È˙È ÔÊc ÈÈ ˜ÁˆÈÂ Ì‰‡ È‰BÓ„√̃»ƒ«¿»»¿ƒ¿»¿»¿«»ƒƒ¿ƒ»ƒ

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú«»»≈

È˙טז CÈ ‡LÈa ÏkÓ È˙È ˜Ù Èc ‡Î‡ÏÓ«¿»»ƒ¿«»ƒƒ»ƒ»¿»≈»
È˙‰‡ ÌeLÂ ÈÓL ÔB‰ È˜˙ÈÂ ‡iÓÏeÚ≈«»¿ƒ¿¿≈¿¿ƒ¿¬»»«
È B‚a ÔebÒÈ ‡nÈ ÈeÎe ˜ÁˆÈÂ Ì‰‡«¿»»¿ƒ¿»¿≈«»ƒ¿¿¿≈

:‡Ú‡ ÏÚ ‡L‡¡»»««¿»

 

  
     

     
    

      
     



לט               
        

 האר האר האר האר קרב קרב קרב קרב  לרב לרב לרב לרב   טז)ויד ויד ויד ויד 'עלמא אראראראר(מח, היינ – ְְְְְְְְִִִִָָָָֹֹ ְְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
חסיד ת,י י י י אתליא '. מבאר אתיא '. 'עלמא  היינ – ְְְְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָָָָֹ

א רת   ת א ית אתליא ' 'עלמא    היא  ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָה רכה 

'יח דא  המ כת עני וה א  אתיא '. 'עלמא   אירי ְְְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָה
אה '. 'יח דא  ְִִַָָָָָעילאה '

     

     ©©´§¥À¦«¨¦̧¨¦©§¦²©¬Ÿ
      ¤§©−¦©¥´©§¥¨®©¦§´Ÿ©¨¦À§¨¦¬Ÿ¨²

   ¥©¬«Ÿ¤§©−¦©¬Ÿ§©¤«
ÂÈ‡Œ„È CÓ˙iÂ∑ּבנֹו רא ׁש מעל  ּביד ֹוהרימ ּה .ּותמכ ּה «ƒ¿…«»ƒְְְִֵֵַָָָָֹ

      ©Ÿ¤¥²¤¨¦−Ÿ¥´¨¦®¦¤´©§½Ÿ
   ¦¬§¦«§−©Ÿ«

      ©§¨¥´¨¦À©¸Ÿ¤Æ¨©³§¦§¦Æ¨©½§¦©¬
      ¦«§¤§−̈§©´¦§¨®§À̈¨¦³©¨ŸÆ¦§©´

   ¦¤½§©§−¦«§¤¬§«Ÿ©¦«
ÈzÚ„È È ÈzÚ„È∑ ה ּבכ ֹור e‰ŒÌb‡.ׁשה ּוא  »«¿ƒ¿ƒ»«¿ƒְֶַ«

'B‚Â ÌÚlŒ‰È‰È∑,מ ּמּנּו לצאת  ּגדע ֹון ׁשעתיד  ƒ¿∆¿»¿ְִִִֵֶֶָָ
ֿ יד ֹו על  נס  ע ֹוׂשה  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ‡ÂÈÁ.ׁשה ּקד ֹוׁש ÌÏe‡Â ֵֶֶַַָָָ¿»»ƒ

epnÓ Ïc‚È ÔËw‰∑,מ ּמּנּו לצאת  יה ֹוׁשע  ׁשעתיד  «»…ƒ¿«ƒ∆ְִִֵֶֶַָָֻ

ליׂשראל  ּתֹורה  ויל ּמד  הארץ  את  BÚÊÂ.ׁשּינחיל  ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ¿«¿
ÌÈBb‰Œ‡ÏÓ ‰È‰È∑ׁשמע ֹו ּבצאת  יתמ ּלא  הע ֹולם  ּכל  ƒ¿∆¿…«ƒְְְִִֵֵַָָָ

א ּיל ֹון ּכׁשּיעמ ּוׁשמ ֹו, ּבעמק  וירח  ּבגבע ֹון ח ּמה  .יד  ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ

        

ייייהההה מלא מלא מלא מלא  יהיהיהיהיהיהיהיה  וזרע וזרע וזרע וזרע  מ מ מ מ יג יג יג יג ל ל ל ל   ט ט ט טהההה אחיו אחיו אחיו אחיו   ל ל ל ל ְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹוא וא וא וא ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹ ִִִִַַַַֹֹ
יט) ה כ ר,(מח, מנה , את יעקב  ר לא  מ ע  לאל:  ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַֹֹֹי

ה ה  ,והעני .ט ה מאחיו  גל –  עצמ ז ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָברכה 
,(" אר פ ה את  ברי ה"  מ) 'המ כה ' ר ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ'רכה '

ענינ היינ י י י י ולא להמ להמ להמ להמ ,ר ק מ אינלח לח לח לח בר בר ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ
נה  ברכת לפעל יעקב  יכ ל היה  לא  לכ ק ר.   ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹק

ק ר. ה ב  ה א   א  יו מ , מאפרי ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹיגל

      ©§¨̧£¥¹©´©»¥¼§À§¨¥³¦§¨¥Æ
     ¥½Ÿ§¦«§´¡Ÿ¦½§¤§©−¦§¦§©¤®©¨¬¤

  ¤¤§©−¦¦§¥¬§©¤«
Ï‡NÈ CÈ Ea∑ יברכם ּבניו, את   לבר ה ּבא  ¿¿»≈ƒ¿»≈ְְְֵֵֶַָָָָָ

ּכאפרים  אלהים   יׂשימ" לבנֹו: איׁש ויאמר  ְְְְְְְְֱִִִִִִֶַַָָֹֹּבברכתם 
‡˙ÌÈÙ‡Œ.וכמנּׁשה " ÌNiÂ∑ לפני מנּׁשה ,ּבברכת ֹו, ְְִֶַ«»∆∆∆¿«ƒְְְְִִֵֶַָ

ה ּנׂשיאים  ּובחנּכת  ּבדגלים  .להק ּדימ ֹו ְְְְֲִִִִִַַַַָֻ

ÏÚיז dÈÓÈ „È È‰e‡ ÈeL È‡ ÛÒBÈ ‡ÊÁÂ«¬»≈¬≈«ƒ»ƒ«¿ƒ≈«
‡„È „ÚÒe È‰BÈÚa LÈ‡e ÌÈÙ‡„ ‡LÈ≈»¿∆¿«ƒ¿≈¿≈ƒ¿≈¿»
ÌÈÙ‡„ ‡LÈ ÏÚÓ d˙È ‰‡„Ú‡Ï È‰e‡„¿»ƒ¿«¬»»»«≈«≈»¿∆¿«ƒ

:‰MÓ„ ‡LÈ ÏÚ d˙eÁp‡Ï¿«»««≈»ƒ¿«∆

„ÔÈיח  È‡ ‡a‡ ÔÎ ‡Ï È‰e‡Ï ÛÒBÈ Ó‡Â«¬«≈¿»ƒ»≈«»¬≈≈
:dLÈ ÏÚ CÈÓÈ ÂL ‡Îea¿»«¿ƒ»«≈≈

‡Ûיט  ‡Ú„È È ‡Ú„È Ó‡Â È‰e‡ ÈÒÂ¿»≈»ƒ«¬«¿«¿»¿ƒ¿«¿»«
È‰eÁ‡ Ìe ÈbÒÈ ‡e‰ Û‡Â ‡nÚÏ È‰È ‡e‰¿≈¿«»¿«ƒ¿≈¿«»ƒ
ÔÈËÈlL ÔB‰È È‰Be dpÓ ÈbÒÈ ‡ÈÚÊ¿ƒ»ƒ¿≈ƒ≈¿ƒ¿«ƒƒ

:‡iÓÓÚa¿«¿«»

CÈכ  Ca ÓÈÓÏ ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ÔepÎÈe¿≈ƒ¿»«¿≈«»¿»≈
‰MÓÎÂ ÌÈÙ‡k ÈÈ CÈeLÈ ÓÈÓÏ Ï‡NÈƒ¿»≈¿≈«¿«ƒ»¿»¿∆¿«ƒ¿ƒ¿«∆

:‰MÓ Ì„˜ ÌÈÙ‡ ˙È ÈÂLÂ¿«≈»∆¿«ƒ√»¿«∆
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      ©³Ÿ¤¦§¨¥Æ¤¥½¦¥¬¨«Ÿ¦−¥®§¨¨³
     ¡Ÿ¦Æ¦¨¤½§¥¦´¤§¤½¤¤−¤£«Ÿ¥¤«

       ©«£¦º¨©¦§²§¤¬©©−©©¤®£¤³
    ¨©̧§¦Æ¦©´¨«¡Ÿ¦½§©§¦−§©§¦«

EÏ Èz˙ È‡Â∑ להתע ּסק ט ֹורח  ׁשא ּתה  לפי «¬ƒ»«ƒ¿ְְְִִֵֵֶַַַָ
ואי ּבקב ּורתי, ּבּה, ׁשּתּקבר  נחלה   ל נת ּתי אני וגם  ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ׁשּנאמר : ׁשכם , זֹו כד )זֹו? יֹוסף (יהושע  עצמ ֹות  "ואת  ְְְֱֵֶֶֶֶַַ
ּבׁשכם " קבר ּו מ ּמצרים  י ׂשראל  ּבני העל ּו ÌÎL.א ׁשר  ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָ¿∆

EÈÁ‡ŒÏÚ „Á‡∑ ל ּתהיה  היא  מ ּמׁש, חלק ׁשכם  ««««∆ְְְִִֵֶֶֶַָ
אחי על  יתרה  ÈzL˜e.אחד  ÈaÁa∑ּכׁשהרג ּו ְֵֶֶַַָָ¿«¿ƒ¿«¿ƒְְֶָ

סביב ֹותיהם  ּכל  נת ּכּנס ּו ׁשכם , אנׁשי את  ולוי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָׁשמע ֹון
ּדבר  ּכנג ּדן. מלחמה  ּכלי יעקב  וחגר  להם , ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹלהזּדּוג 
ׁשני  ּבניו ׁשּיּטל ּו ה ּבכ ֹורה , היא  אחד ", "ׁשכם  ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָאחר :
והר ּבה  ּכתר ּגּומ ֹו, ה ּוא , חלק  ל ׁשֹון ּו'ׁשכם ', ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָחלקים ,

ּבּמקרא : ּדֹומים  ל ֹו כא)יׁש ׁשכם ",(תהלים ת ׁשיתמ ֹו "ּכי ְְִִִִֵֵֶֶַָ

לחלקים . לפני ׂשֹונאי ס )ּתׁשית  ׁשכם ",(שם "אח ּלקה  ְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָ
ו) חלק ֹו,(הושע  איׁש ֿ ׁשכמה ", יר ּצח ּו  ג )"ּדר (צפניה ְְְְִֶֶֶֶַָ

אחד " ׁשכם  ‰‡ÈÓ."לעבד ֹו „iÓ ÈzÁ˜Ï L‡∑ ְְְֶֶָָ¬∆»«¿ƒƒ«»¡…ƒ
ׁשהיה  אחר : ּדבר  אמ ֹורי. מע ׂשה  ׁשע ׂשה  ע ׂשו, ֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָמ ּיד 

פיו  ּבאמרי אביו ÈzL˜e.צד  ÈaÁa∑ חכמתי היא  ְְִִִֵָָ¿«¿ƒ¿«¿ƒְִִָָ
ולוי ,(ּותפ ּלתי ׁשמעֹון  ׁשל  חר ּבם על  לפר ׁש ֿ אפׁשר  ּדאי  ׁשּכתב ּברא"ם ועּין  ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ֿ הכי  ּבלאו  ּדעּתי , ולענ ּיּות זה. על  עליהם ּכעס ׁשהרי  מּדעּתֹו, עׂשּו לא ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּדהא

ׁשּלקחּוהּו מּפני  לי ֹוסף ׁשּנתנ ֹו על  יהיה טעם ּנתינת ּדמה עליהם, לפר ׁש ֿ אפׁשר  ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאי 

ל ׁשמעֹון  ׁשּיּנתן  ראּוי  הּטעם מּזה אדר ּבא, והלא ּובקׁשּתם, ּבחר ּבם ולוי  ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹׁשמעֹון 

וד ֹוק  לי ֹוסף, ולא .)ולוי , ְְְְִֵֵֹ

È‰ÈÂכא  ˙È‡Ó ‡‡ ‡‰ ÛÒBÈÏ Ï‡NÈ Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿≈»¬»»ƒƒ≈
‡Ú‡Ï ÔBÎ˙È È˙ÈÂ ÔBÎcÚÒa ÈÈc ‡ÓÈÓ≈¿»«¿»¿«¿≈¿»≈»¿¿«¿»

:ÔBÎ˙‰‡c«¬»«¿

‡CÈÁכב  ÏÚ ÈzÈ „Á ˜ÏeÁ CÏ ˙È‰È ‡‡Â«¬»¿»ƒ»«««ƒ««»
È˙BÏˆa ‰‡BÓ‡„ ‡„ÈÓ ˙ÈÈÒ Ècƒ¿≈ƒƒ»∆¡»»ƒ¿ƒ

:È˙eÚe¿»ƒ
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מג               

     

     ©¦§¨¬©«£−Ÿ¤¨¨®©ÀŸ¤¥¨«§Æ§©¦´¨
     ̈¤½¥²£¤¦§¨¬¤§¤−§©«£¦¬©¨¦«

ÌÎÏ ‰„Èb‡Â∑(ב "ר), ה ּקץ את  לג ּלֹות  אחרים ּבּקׁש ּדברים  ל ֹומר  והתחיל  ׁשכינה , מ ּמּנּו .ונס ּתּלקה  ¿«ƒ»»∆ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

     ¦¨«§¬§¦§−§¥´©«£®Ÿ§¦§−¤¦§¨¥¬
 £¦¤«

       §¥Æ§´Ÿ¦©½¨Ÿ¦−§¥¦´¦®¤¬¤§¥−
 §¤¬¤¨«

ÈB‡ ˙ÈL‡Â∑ ׁשּלא ׁשּלֹו, רא ׁשֹונה  ט ּפה  היא  ¿≈ƒƒִִִֶֶָָֹ
מ ּימיו קרי ּכמ ֹו:∑‡ÈB.(ב "ר)ראה  יב )ּכחי, "מצאתי (הושע  ִִֶָָָָƒְִִָָֹ

לי", מ)א ֹון א ֹונים "(ישעיה "ּולאין א ֹונים ", ˙È."מרב  ְִִִֵֵֹ∆∆

˙‡N∑ ל ׁשֹון ּבכה ּנה , אחי על  יתר  להיֹות  היית  רא ּוי ¿≈ְְְִִִֵֶַַָָָָָֻ
ּכּפים  ÊÚ.נׂשיא ּות  ˙ÈÂ∑:ּכמ ֹו ב )ּבמלכ ּות , א (שמואל  ְִִַַ¿∆∆»ְְְַ

א ּלה ? ּכל  להפסיד   ל ּגרם  ּומי למל ּכֹו", עז ."ויּתן ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹ

        ©³©©©̧¦Æ©©½¦¬¨¦−¨¦§§¥´¨¦®¨¬
  ¦©−§¨§¦¬¨¨«

ÌÈnk ÊÁt∑מהר ּת א ׁשר  וה ּבהלה  ה ּפחז ««««ƒְְֲִֶֶַַַַַָָָ
למר ּוצתם , ה ּממהרים  ה ּלל ּו ּכּמים  , ּכעס ְְְְְֲִִִַַַַַַַַָָָלהרא ֹות 

 לכ.˙BzŒÏ‡∑ה ּלל ּו היתר ֹות  ּכל  ל ּטל  ּתר ּבה  אל  ְָ««ְְִֵֶַַַַָָֹ
ּפחזּת? א ׁשר  ה ּפחז ּומה ּו , ל רא ּויֹות  Èk.ׁשהיּו ְְְֲֶֶַַַַַָָָƒ

zÏlÁ Ê‡ EÈ‡ ÈkLÓ ˙ÈÏÚ∑ ׁשעלה ׁשם  א ֹות ֹו »ƒ»ƒ¿¿≈»ƒ»ƒ«¿»ֵֶָָ
ה ּׁשכינה , והיא  יצ ּועי, ע ֹולה על  להיֹות  ּדר ּכּה ׁשהיה  ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָ

יצ ּועי  למעלה ∑ÊÁt.על  טעמ ֹו  לפיכ ה ּוא , ּדבר  ׁשם  ְִַ««ְְְֲִֵַַָָָָ
נק ּוד  היה  עבר , ל ׁשֹון היה  וא ּלּו ּפּת"ח , נק ּוד  ְְְִַָָָָָָָָָֻוכ ּלֹו

למ ּטה  וטעמ ֹו ּפּת"ח  וחציֹו קמ "ץ  ∑ÈÚeˆÈ.חציֹו ְְְְְֲֶֶַַַַָָָ¿ƒ
לבדין  ֿ ידי על  א ֹות ֹו ׁשּמּציעים  ׁשּום  על  מ ׁשּכב , ְְְְִִִִֵֶַַַָָל ׁשֹון

ל ֹו: ּדֹומים  והר ּבה  סג )ּוסדינין, ֿ זכר ּתי(תהלים "אם  ְְְְְִִִִִֵַַ
ֿ יצ ּועי", קלב )על  יצ ּועי (שם ֿ ער ׂש על  ֿ אעלה  .""אם  ְְֱִֶֶֶֶַַָָ

     ¦§¬§¥¦−©¦®§¥¬¨−̈§¥«Ÿ¥¤«

ÌÈÁ‡ ÈÂÏÂ ÔBÚÓL∑ ועל ׁשכם  על  אחת  ּבעצה  ƒ¿¿≈ƒ«ƒְְְֵֶַַַַָ
לכ ּו וע ּתה  וג ֹו' אחיו אל  איׁש "וּיאמר ּו ְְְְִִֵֶַַָָֹיֹוסף :
יה ּודה , א ֹו רא ּובן ּתאמר : אם  הם ? מי ְְְְִִֵֵֵַַַָֹונהרגה ּו",
ה ּׁשפח ֹות , ּבני ּתאמר : אם  ּבהריגת ֹו. הס ּכימ ּו לא  ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָֹֹהרי
נער  "וה ּוא  ׁשּנאמר : ׁשלמה , ׂשנאתן היתה  לא  ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהרי

ּוזב ּול ּון  יׂששכר  וג ֹו'", זל ּפה  ֿ ּבני ואת  בלהה  ֿ ּבני ְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָאת 
מהם , ה ּגד ֹולים  אחיהם  ּבפני מד ּברים  היּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹלא 
"אחים " אביהם  ׁשּקראם  הם , ולוי ׁשמע ֹון  ּכרח ֿ .על  ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ

ÒÓÁ ÈÏk∑, ּבידכם ה ּוא  חמס  רציחה , ׁשל  זֹו א ּמנּות  ¿≈»»ְְְִֶֶֶָָָָֻ
חמס ּתם  וא ּתם  היא , ׁשּלֹו א ּמנּות  זֹו. היא  ע ׂשו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֻמ ּבר ּכת 

ÈeÁ‡Âא  eLpk˙‡ Ó‡Â È‰BÏ ˜ÚÈ ‡˜e¿»«¬…ƒ¿ƒ«¬«ƒ¿«»«¬«≈
:‡iÓBÈ ÛBÒa ÔBÎ˙È ÚÚÈ Èc ˙È ÔBÎÏ¿»ƒ¿««»¿¿«»

‡ÔÙÏeב  eÏÈa˜Â ˜ÚÈ Èa eÚÓLe eLpk˙‡ƒ¿«»¿»¿≈«¬…¿«ƒ¿«
:ÔBÎe‡ Ï‡NÈ ÔÓƒƒ¿»≈¬

‰Â‰ג  CÏ Èt˜z LÈÂ ÈÏÈÁ z‡ ÈÎea Ôe‡¿≈¿ƒ«¿≈ƒ¿≈»¿ƒ»¬»
‡z‰k ‡˙eÈÎa ÔÈ˜ÏeÁ ‡˙Ïz qÓÏ ÈÊÁ»≈¿ƒ«¿»»»ƒ¿≈»¿À¿»

:‡˙eÎÏÓe«¿»

Ìaד  ‡iÓÎ ‡‰ CÈt‡ Ï˜Ï ‡zÏÊ‡c ÏÚ««¬«¿»»√≈«»»¿«»¿«
È‡ q˙ ‡Ï ÈzÈ ˜ÏBÁ ‡˙È‰‡ ‡Ï»«¬≈»»«ƒ»ƒ»¬≈
‡zÏÁ‡ ÔÎa Ce‡ ÈkLÓ ˙Èa ‡z˜ÏÒ¿∆¿»≈ƒ¿¿≈»¿≈¬∆¿»

:‡z˜ÏÒ Èa ÈÈeeLÏ¿ƒƒ¿ƒ¿∆¿»

Ú‡aה  ÔÈab ÔÈb ÔÈÁ‡ ÈÂÏÂ ÔBÚÓLƒ¿¿≈ƒ«ƒ«¿ƒƒ»ƒ¿««
:‡e‚ e„Ú ÔB‰˙e˙Bz»¿¬»¿»

 

    
     
      
    
      

   

    
     


    

   
   

     
  

   
   

    



מד              
הימ ּנּו ּבל ׁשֹון ∑Ì‰È˙ÎÓ.א ֹות ּה ּסיף  זין. ּכלי ל ׁשֹון ֵֶָ¿≈…≈∆ְְְִִֵַַָ

מכי"ר  "מכרתיהם "(תנחומא)יוני אחר : ּדבר  ּבארץ (ב "ר). ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
ּכמ ֹו:מג ּורתם  חמס , ּבכלי עצמן טו)נהג ּו (יחזקאל  ְְְְֲִֵַָָָָָָ

א ּונקל ֹוס  ׁשל  ּתר ּגּום  וזה  ,"ּומלדתי  מכרתי". ְְְְְְִִֶֶַַַֹֹֹֹ

     §Ÿ̈Æ©¨´Ÿ©§¦½¦§¨−̈©¥©´§Ÿ¦®
     ¦³§©¨Æ¨´§¦½¦§Ÿ−̈¦§«

ÈLÙ ‡zŒÏ‡ Ì„Òa∑(ב "ר),זמרי מע ׂשה  זה  ¿…»«»…«¿ƒְֲִִֵֶַ
ה ּמדינית  את  להביא  ׁשמע ֹון ׁשל  ׁשבט ֹו ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָּכׁשּנתק ּבצ ּו
אם  מ ּתרת '? א ֹו אס ּורה  'זֹו ל ֹו: ואמר ּו מ ׁשה , ְְְֲִִֵֶֶֶָָֹֻלפני

? ל ה ּתיר ּה מי יתר ֹו ּבת  אס ּורה , ׁשמי ּתאמר  יּזכר  אל  ְְְֲִִִִִִֵַַַָָָֹ
ֿ אב  בית  נׂשיא  ֿ סל ּוא  ּבן "זמרי ׁשּנאמר : ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָּבּדבר ,

יעקב  ּבן ּכתב  ולא  ּכׁשּיקהיל ∑ÌÏ‰˜a.ל ּׁשמע ֹוני" ְְֲִִֶַַַָֹֹƒ¿»»ְְִֶַ
מ ׁשה קר  על  העדה  ּכל  את  לוי, ׁשל  מ ּׁשבט ֹו ׁשה ּוא  ח , ְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

אהרן  È„k.ועל  „ÁzŒÏ‡∑ ע ּמהם יתיחד  אל  ׁשם  ְֲַַֹ«≈«¿…ƒְִִֵֶַַָָ
ולא  ֿ לוי", ּבן ֿ קהת  ּבן ֿ יצהר  ּבן "קרח  ׁשּנאמר : ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹׁשמי,
ּבני  ּכׁשּנתיחס ּו ה ּימים  ּבדברי אבל  יעקב ', 'ּבן ְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹנאמר :

נאמר : ה ּדּוכן, על  ו)קרח  א הימים ֿ יצהר ,(דברי  ּבן ֿ קרח , "ּבן ְֱִֶֶֶַַַַַָָֹֹ
ֿ יׂשראל " ּבן ֿ לוי ּבן ֿ קהת  È„k.ּבן „ÁzŒÏ‡∑ ּכב ֹוד ְְִִֵֵֶֶֶָָ«≈«¿…ƒָ

ּכמד ּבר  לפר ׁש צרי א ּתה   ּכרח ֿ ועל  ה ּוא , זכר  ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָל ׁשֹון
ה ּכב ֹוד  ע ּמהם ,אל  ּתתיחד  אל  ּכב ֹודי, א ּתה , וא ֹומר : ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

יד )ּכמ ֹו: ּבקב ּורה "(ישעיה א ּתם  ֿ תחד  Ìt‡."לא  Èk ְְִִֵַָָֹƒ¿«»
LÈ‡ e‚‰∑ ח ׁשּובין ואינן ׁשכם , ואנׁשי חמ ֹור  א ּלּו »¿ƒְְְְֲֲִֵֵֵֶַָ

ּבגדע ֹון: א ֹומר  ה ּוא  וכן אחד . ּכאיׁש א ּלא  (שופטים ּכּלם  ְְְְִִֵֵֶֶָָָֻ
"ס ּוס ו) ּבמצרים : וכן אחד ", ּכאיׁש מדין את  ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָ"וה ּכית 

הר ּבה  אנׁשים  ּופ ׁשּוט ֹו: מדר ׁשֹו. זה ּו ב ּים ", רמה  ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָור ֹוכב ֹו
'איׁש' ּכל  הרג ּו' 'ּבא ּפם  לעצמ ֹו, אחד  ּכל  איׁש, ְְְְִִֵֶַַָָָָָק ֹורא 

וכן: עליו, יט)ׁשּכעס ּו אדם (יחזקאל  טרף  לטרף  "וּילמד  ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
BLŒewÚ.אכל " Ìˆe∑ י את  לעקר  ֹוסף רצ ּו ַָƒ¿…»ƒ¿ֲֵֶַָֹ

ע ּקר ּו, ל ֹו". הדר  ׁשֹור ֹו "ּבכ ֹור  ׁשּנאמר : ׁשֹור , ְְְֱִִֶֶֶַָָָׁשּנקרא 
ל ׁשֹון ּבלע "ז, יא)אשריטו"ר  ּתע ּקר (יהושע  ס ּוסיהם  .""את  ְְְֵֵֶֶַַַ

              

        

 אי אי אי אי  הרג הרג הרג הרג      בא בא בא בא ְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַָָָָָָָָי י י י 
 כ ואני  חמ ר  רש"י)א ובפירוש ו . (מט, ְְְֲֵֵֶַ

כלל   א , לב חמ ר את ר"י  רט מאחר , לע  ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַי
, כ את   רט לא  מ ע  ־ א ," כ "אני  ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹבר

ע ה ? ע רי  חלק  ל היה  ֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָהרי 
רק  היתה  יעקב  כחת ,מיענ מ פא  הא  למר,  ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹוי
. עצמ  כ הריגת על ולא  , כ ואני  חמ ר הריגת ְְְְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַֹעל
על־ידי   מ היתה   כ אני  הריגת על ה כחה  ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָה ה 

"'ג האר י ב  להבאי ני  א תי   עכר"  וישלח הריגת) ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
לה ) מה ־אי־ לד , , כ אני  הריגת על רק   זה  א .ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַ

הא ת, אצל   מח בת מ רת היתה   עצמ  כ ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻֻֻהריגת
"' כ הערי ת מ  עצמ דר "הא ת ש,הרי  וישלח (רש"י ְְֲֲִֵֶַָָָָָֻ

הא ת.ז) יני  על־י    מיתה , ח ב   כ על היה  ־ וא ,ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻ
היה  לא  ,ר ח   היה  לא   עצמ  כ הריגת יו מְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
כיח ה לא   ועל ," האר י ב  "להבאי ני   ר ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹזה 

זה . על ֲֶַַֹיעקב 

       ̈³©¨Æ¦´½̈§¤§¨−̈¦´¨¨®¨£©§¥´
  §©«£½Ÿ©«£¦¥−§¦§¨¥«

ÊÚ Èk Ìt‡ e‡∑ לא ּתֹוכחה  ּבׁשעת  אפ ּלּו »«»ƒ»ְֲִִֵַָֹ
א ּקֹוב  "מה  ּבלעם : ׁשאמר  וזה ּו א ּפם , את  א ּלא  ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָק ּלל 

אל " ק ּבה  ˜ÚÈa.לא  Ì˜lÁ‡∑, מ ּזה זה  אפרידם  ֵַֹֹ¬«¿≈¿«¬…ְִִֵֶֶַ
חל ּוקים . הם  והרי ה ּׁשבטים , ּבמנין לוי יהא  ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָֹׁשּלא 

ּתינֹוק ֹות  ּומל ּמדי וס ֹופרים  ענּיים   ל אין אחר : ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָּדבר 
לוי  ׁשל  וׁשבט ֹו נפ ֹוצים , ׁשּיהיּו ּכדי מ ּׁשמע ֹון, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָא ּלא 
נתן  ּולמע ׂשר ֹות , לתר ּומ ֹות  ה ּגרנֹות  על  מח ּזר  ְְְְְֲִֵַַַַַַָָָע ׂשא ֹו

ּתפ ּוצת ֹו ּכב ֹוד ל ֹו  ּדר. ְֶֶָָ

      §À̈©¨Æ´©¤½¨«§−§´Ÿ¤«Ÿ§¤®
    ¦§©«£¬§−§¥¬¨¦«

C‰ÓÏו ÔB‰Lpk˙‡a ÈLÙ ˙Â‰ ‡Ï ÔB‰Êa¿»¿»¬««¿ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ¿«
eÏË˜ ÔB‰Ê‚ È‡ È˜È ÔÓ ˙È˙Á ‡Ï»¿»ƒƒ¿»ƒ¬≈¿»¿¿¿»

:‰‡Ò eL eÚz ÔB‰˙eÚe ÏBË¿̃ƒ¿¿«»«¿»

‡Èז ÔB‰˙ÓÁÂ ÛÈw˙ È‡ ÔB‰Ê‚ ËÈÏƒ»¿¿¬≈«ƒ¿≈«¿¬≈
:Ï‡NÈa Ôepc‡Â ˜ÚÈa Ôep‚ÏÙ‡ ‡ÈL«̃¿»¬«¿ƒ¿«¬…¿≈«»ƒ¿ƒ¿»≈

Ôe„BÈח  Ca ‡˙˙È‰ ‡ÏÂ ‡˙È„B‡ z‡ ‰„e‰È¿»«¿≈»¿»¿≈¿»»
Ôeca˙È C„ ÈÏÚa ÏÚ Û˜˙z C„È CÈÁ‡«»¿»ƒ¿≈««¬≈¿»»ƒ¿«¿
ÔB‰ÈÂ CÓ„˜ Ï„˜ ÔÈfÁÓ ÔB‰È C‡Ò«¿»¿¿«¿ƒ¿«√»»ƒ

:Ce‡ Èa CÓÏLa Ï‡LÓÏ ÔÈÓc˜Ó¿«¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»»¿≈»
 

     
    

      
     

    
     

    
       

 
    

    
    



מה               
EÈÁ‡ Ee„BÈ ‰z‡ ‰„e‰È∑ את ׁשה ֹוכיח  לפי ¿»«»«∆ְִִֶֶַ

לאח ֹוריו  ל ּסֹוג  יה ּודה  התחיל  ּבקנט ּורים , ְְְְֲִִִִִִִַָָָהרא ׁשֹונים 
ּתמר ( מעׂשה על  י ֹוכיחּנּו ר ּצּוי:)ׁשּלא ּבדברי יעקב  ּוקרא ֹו , ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ

ּכמ ֹותם ' א ּתה  לא  ‡EÈÈ.(ב "ר)'יה ּודה , ÛÚa E„È∑ ְְַָָָֹ»¿¿…∆…¿∆

ּדוד : כב )ּבימי ב  ערף "(שמואל  לי ּתּתה  Èa."וא ֹויבי, ְְִִִֵֶַַָָֹ¿≈
EÈ‡∑ ּבני' אמר : לא  הר ּבה , מ ּנׁשים  ׁשהיּו ׁשם  על  »ƒְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

יצחק  ׁשאמר   ּכדר ,'א ּמ. ְְִִֶֶֶֶַָָ

       ³©§¥Æ§½̈¦¤−¤§¦´¨¦®¨¨©¸¨©
   §©§¥²§¨¦−¦¬§¦¤«

‰È‡ eb∑:' ּגּור' ּבתח ּלה , נתנּבא : ּדוד  על  «¿≈ְְִִִִֵַַָָ
ה) ב  ה ּמֹוציא (שמואל  היית  א ּתה  עלינּו,  מל ׁשא ּול  ְִִִֵֶֶַַָָָָָ"ּבהיֹות 

ּכׁשהמליכ ּוה ּו 'אריה ', ּולב ּסֹוף , יׂשראל ", את  ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָוה ּמביא 
ּבׁשר ּויא ', יהי 'ׁשלט ֹון א ּונקל ֹוס : ׁשּתר ּגם  וזה ּו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָעליהם ,

טרף ∑ÛhÓ.ּבתח ּלת ֹו ּב"טרף  ּׁשח ׁשד ּתי מ ּמה  ְִִָƒ∆∆ְְֲִִֶַַַָֹֹ

ׁשּנמ ׁשל  יה ּודה  וזה ּו אכלתה ּו", רעה  ח ּיה  ְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָיֹוסף ,
ÈÏÚ˙.לאריה  Èa∑:ואמר ּת  עצמ את  ס ּלק ּת ְְֵַ¿ƒ»ƒ»ְְְְְִֶַַַָָָ

ּתמר , ּבהריגת  וכן וג ֹו'", ֿ ּבצע  "צדקה "מה  ׁשה ֹודה : ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָ
 לפיכ B‚Â'.מ ּמּני", ı Úk∑: ׁשלמה (מלכים ּבימי ְִִִֶָ»«»«¿ְִֵֹֹ

ה) וג ֹו'"איׁשא ּגפנֹו ."ּתחת  ְְִַַַ

      «Ÿ¨¬¥̧¤Æ¦«½̈§Ÿ¥−¦¥´©§¨®©
    ¦«¨´Ÿ¦½Ÿ§−¦§©¬©¦«

‰„e‰ÈÓ ËL eÒÈŒ‡Ï∑, ואיל א ּלּומ ּדוד  …»≈∆ƒ»ִִֵֵָָָ
ּבּׁשבט , העם  את  ׁשר ֹודים  ׁשּבבבל , ּגל ּיֹות  ְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻרא ׁשי

ה ּמלכ ּות  ֿ ּפי  על  ה)ׁשּממ ּנים  ÔÈaÓ.(סנהדרין ˜˜ÁÓe ְְִִֶַַַֻ¿…≈ƒ≈
ÂÈÏ‚∑ יׂשראל ארץ  נׂשיאי א ּלּו Ú„.ּתלמידים , «¿»ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָ«

‰ÏÈL ‡ÈŒÈk∑ ׁשה ּמל ּוכה ה ּמׁשיח ,  וכן מל ׁשּלֹו, ƒ»…ƒ…ְְִֵֶֶֶֶַַַָָ
ל ֹו, ׁשי "ׁשיל ֹו", א ּגדה : ּומדר ׁש א ּונקל ֹוס . ְְְְִִִֵַַַָָּתר ּגם 

עו)ׁשּנאמר : ל ּמֹורא "(תהלים ׁשי wÈ‰˙."יֹוביל ּו BÏÂ ֱִֶֶַַַָ¿ƒ¿«
ÌÈnÚ∑, ּביס ֹוד היא  ע ּקר  ׁשה ּיּו"ד  הע ּמים , אסיפת  «ƒְֲִִִִֶַַַַָָ

א ֹות ּיֹות  וכ ּמה  מ ּמּנּו, ׁשּנֹופלת  ּופעמים  ," יפעת" ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָּכמ ֹו:
ּכג ֹון  נֹופל , ע ּקר  נקראים  והם  זה , ּבל ׁשֹון ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָמ ׁשּמׁשֹות 

ואל "ף  ,נֹוׁש וׁשל  נֹוגף , ׁשל  ׁשּב"אחותי נּו"ן ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָ
יג )ּבאזניכם " ֿ חרב "(איוב  וׁשּב"אבחת  כא). ל ׁשֹון ((יחזקאל  והּוא ְְְְְְְִֵֶֶֶַָָ

זין  ל ׁשֹון  והּוא חרב', 'אימת ּופר ּוׁשֹו: ד ),)חרב ב  ׁשמן".(מלכים ואס ּו" ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
ׁשּנאמר : ע ּמים , אסיפת  ע ּמים ", "יּקהת  זה , (ישעיה אף  ְֱֲִִִִֶֶֶַַַַַַ

ל ֹו:יא) וד ֹומה  ידר ׁשּו", ּגֹוים  ל )"אליו ּתלעג(משלי  "עין ְְְִִִִֵֶַַָֹ
מ ּפני  ׁשּבפניה  קמטים  לק ּבּוץ  אם ", ליּקהת  ותבז ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻלאב 

אקהתא  ּומקה ּו 'דיתבי ּוב ּגמרא : ּבׁשּוקי זקנת ּה, ְְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָ
יבמ ֹות  ּבמ ּסכת  [דפ ּומ ּבדיתא ]', קי )דנהר ּדעא  ויכל (דף  . ְְְְְְְְְִִֶֶַַָָָָֹ

ע ּמים  קה ּית  ל ֹומר : .היה  ְִִַַַָָ

a˙È‡ט  ‡ÙBÒe ‡ÈeL È‰È ÔBËÏLƒ¿¿≈¿≈»¿»ƒ¿«»
Èa ‡ÏË˜ ÔÈcÓ È‡ ‰„e‰È ˙ÈcÓ ‡kÏÓ«¿»ƒ¿≈¿»¬≈ƒƒ«¿»¿ƒ
‡È‡k ÛB˜˙ ÈLÈ ÁeÈ ‡z˜ÏÒ CLÙ«¿»¿∆¿»¿«ƒ¿≈ƒ¿¿«¿»

:dpÚÊÚÊ˙„ eÎÏÓ ˙ÈÏÂ ‡˙ÈÏÎe¿≈»¿≈«¿ƒ¿«¿¿ƒ≈

ÙÒÂ‡י  ‰„e‰È ˙ÈcÓ ÔËÏL „Ú È„ÚÈ ‡Ï»«¬≈»≈»¿«ƒ¿≈¿»¿«¿»
‡ÁÈLÓ È˙ÈÈc „Ú ‡ÓÏÚ „Ú È‰B ÈaÓƒ¿≈¿ƒ«»¿»«¿≈≈¿ƒ»
ÔeÚnzLÈ dÏÂ ‡˙eÎÏÓ ‡È‰ dÏÈ„c¿ƒ≈ƒ«¿»¿≈ƒ¿«¿

:‡iÓÓÚ«¿«»

 

     

     
      

       
      

       
      

     
     

   
     

     
      

    

       

      

      
   

   


    
 

    

     

      
     

     
      

     

     
     
    

  
   

  
   

     
    

     
    
    
     

    

  



מו              
          

. . סח  ל אחר יחת  ע י ר אדמ "ר מו "ח  ְְֲִִֵֶֶַַַַַַכ "ק 
– "ילה " ואמר ילה ", יבא  י  "עד  ה ס ק  ְִִִַַַָָָֹֹֹא ד ת
"יבא " . . מ יח  ימטרה  – ילה " "יבא  מ ה , ְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָֹֹֹֹימטרה 
 עני היה  על־ידי ־זה  למר אחד , ימטרה  –ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
את  רית   ה רצ  יכ ימ . . בני־י ראל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהאחד ת
ימינ מהרה  צדק  אל מ יח  על־ידי  ה לימה  ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָה א לה 

.ֵָאמ
על־ידי י נה  רה  בר נ י  ל ה עני ללת [..]ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָ
י מ  מל רה  הע סק  "ל רז"ל מאמר ,ינר ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹמ ה 

מ ה ". בפמליא  מעלה  ל פמליא   לְְְְְְֶֶַַַַָָָָָָָ
אד ה א  ה רה  על־ידי  ה פעל  ל ה עני ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָא א ,
ל  "מליא  עני פיר רה ' 'לטי  מב אר ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָלבד ,
האלקית  פ ה י  ל נע ה  ה רה  על־ידי  ְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמ ה ",

לבד ;  אד ה א  זה  ל ה המית, פְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָל
ע זאב  "וגר – החי   ל ע    ל יפעל ה יח  ְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָואיל
א א  אינ ' ימפר ' ה אינ זה  יר ה] " בְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

מק מ ת ד כ ה  החסיד ת תרת מב אר א א  מ ל, ר ְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָ

ה א  ה תב  יר תרל"ז), וככה   המ   ס –  מה)ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָ
ל  ר ה ה א  – ה דמ ני   ח   ועד  ,[טפְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָ

. ל ה יח  יפעל    – וה ירד  הרע  עני ְְְִִִֵַַַַַַָָָָָל
 מ ,ינר מ ה  על־ידי  י נה  רה   ני על־זה  ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹוה ח 
 ו "אי ," ל  ע את יבר ה '  י  לע ע ז "ה ' ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָתב 
 עני על ח  נתינת היא  ה רה  היינ רה ", א א  ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָע ז
כח  העניי נ י ע ה  היא  פי  רה  א א  , ל ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹה
זה  עני  י להמ היא  ני ־י ראל ל  דת ועב ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָלבד ,

ְַפעל.
אינ ה יח  על־ידי   ל ע  ל ה עני המ כת ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָונמצא ,
א א  רה ; בר מצא  עני ילי  א א  , חד ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָָעני
ה א  ני ־י ראל ל  ותפקיד , העל ה א  זה  עני ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָע ה 
ביאת  יהיה  זה  ילי  גמר גילי , זה  עני  י ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָלהמ

ִַַָה יח .
תיבת  נרמז מ יח  ה   ע ה ב י ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹועל־י ־זה 
 עני   ניתו יח  א א  אחד ,  ענינ י  – ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ"ילה "

.[..] ה ילי  אל  מההעל יב א  זה  עני ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹה "יבא ",

       «Ÿ§¦³©¤̧¤Æ¦½§©«¥−̈§¦´£Ÿ®¦¥³©©̧¦Æ
  §ª½§©£¨¦−«

‰ÈÚ ÔÙbÏ ÈÒ‡∑ יה ּודה ארץ  על  נתנּבא  …¿ƒ«∆∆ƒ…ְְִֵֶֶַַָ
ל ּגפן  יאסר  יה ּודה  איׁש ּכמעין, יין מ ֹוׁשכת  ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּתהא 
את ֹון  ּבן אחד , ּומ ּׂשֹורק  אחת  מ ּגפן ויטענּנּו אחד , ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָעיר 

ּבלע "ז ∑N˜‰.אחד  קורייר "א  אר ּכה , .זמ ֹורה  ֶָ≈»ְְֲַַָָֻ
ÔÈia Òak∑ יין ר ּבּוי ל ׁשֹון זה  מין ל ׁש∑eÒ˙‰.ּכל  ֹון ƒ≈««ƒְִִֶַָ…ְִ

ּבּמקרא  ּדמיֹון ל ֹו ואין ה ּוא , א ֹוסר ,∑‡ÈÒ.ּבגד  ּכמ ֹו ְְְִִֵֶֶַָ…¿ƒְֵ
קיג )ּדגמת ֹו: ּדל ",(תהלים מעפר  קכג )"מקימי "ה ּיֹוׁשבי (שם ְְְִִִֵַָָָָֻ

וא ּונקל ֹוס  זה . ּכענין אתנֹו", "ּבני וכן: ְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָֹּבּׁשמים ",
 ּבמל זֹוּתר ּגם  עירה , יׂשראל . הם  ּגפן, ה ּמׁשיח : ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

י ׂשראל  א ּלּו ׂשרקה , ב )יר ּוׁשלים . נטע ּתי(ירמיה "ואנכי ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹ

‡˙BB.ׂשֹורק " Èa∑ ׁשער" ל ׁשֹון: היכל ּה, יבנּון ֵ¿ƒ¬ְְְִֵֵַַ
יחזקאל  ּבספר  ּבפנים (מ)האית ֹון" ּתר ּגמ ֹו וע ֹוד  , ְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָ

א ֹוריתא  עבדי את ֹונֹו, ּבני צ ּדיקים . א ּלּו ּגפן, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָאחרים :
את ֹונֹות  "ר ֹוכבי ׁשם : על  ּכּבס ּבאלפן, צח ֹור ֹות ". ְְְְֲִֵֵֵַַֻ

ליין, ּדֹומה  ׁשּצּבּוע ֹו לב ּוׁשּוהי, טב  אר ּגון יהא  ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָּבּיין,
ּומסיתה  ל ֹוב ׁשּתן ׁשהא ּׁשה  ס ּותה , ל ׁשֹון ה ּוא  ְְְְְִִִִֶַָָָָֹוצבע ֹונין
ּפר ׁשּו ר ּבֹותינּו ואף  ּבּה. עיניו ליּתן ה ּזכר  את  ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבהן

ּכת ּבֹות  ּבמ ּסכת  ׁשכר ּות  הסתת  ל ׁשֹון קיא)ּבּגמרא , :(דף  ְְְְְֲִֶֶַַַָָָֻ
ל ֹומר : ּתלמ ּוד  מרוה '? אינֹו ּתאמר  ׁשּמא  ה ּיין, ְְְִֵֶֶַַַַַַַָֹ'ועל 

.""ס ּותה  ֹ

    ©§¦¦¬¥©−¦¦¨®¦§¤¦©−¦¥«¨¨«

ÈÏÈÏÎÁ∑:וכן ּכתר ּגּומ ֹו, אדם , כג )ל ׁשֹון (משלי  «¿ƒƒְְְְֵֶַֹ
עיניהם  יין, ׁשֹותי  ּדר ׁשּכן עינים ", חכליל ּות  ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַ"למי

מרעה ∑ÏÁÓ.מאדימין  ּבארצ ֹו ׁשּיהא  חלב , מרב  ֲִִַ≈»»ְְְְִֵֵֶֶַָָֹ
עינים  אדם  ה ּמקרא : ּפיר ּוׁש וכן צאן, לעדרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָֹֹט ֹוב 
ּולפי  חלב . מרב  יהא  ֿ ׁשּנים  ּולבן יין, מרב  ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹיהא 

למרח ֹוק . צ ֹופים  ׁשּמּׁשם  הרים , ל ׁשֹון עינים , ְְְִִִִֵֵֶַַָָָּתר ּגּומ ֹו:
וק ּלּוח  מעינֹות  ל ׁשֹון אחרים : ּבפנים  ּתר ּגמ ֹו ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָוע ֹוד 
ה ּוא  אר ּמי ול ׁשֹון ׁשּלֹו, יקבים  נעוֹוהי, ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָה ּיקבים :

זרה  עב ֹודה  עד )ּבמ ּסכת  יחורן (דף  אר ּתח ּו'. 'נעוה  : ְְְְֲֲֶֶַַַַָָָָָָ
"ׁשּנ ּתר ּגם : ה ּסלעים ּבקעת ּה, ׁשּני ל ׁשֹון: .ים ", ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָ

‰dÏÎÈיא  ÔeÈ ‡nÚ dz˜Ï Ï‡NÈ ÁÒÈ«¿«ƒ¿»≈¿«¿≈«»ƒ¿≈¿≈
‡˙ÈB‡ È„ÚÂ dÏ BÁÒ BÁÒ ‡i˜Ècˆ ÔB‰È¿«ƒ«»¿¿≈¿»¿≈«¿»
È‰BLeÏ Ë ÔÂb‡ È‰È dnÚ ÔÙÏe‡a¿¿«ƒ≈¿≈«¿¿»«¿ƒ
:ÔÈBÚˆÂ ÈB‰Ê Úˆ ‡ÏÈÓ ‡ÏÈÓ d˙eÒk¿≈≈»≈»¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ

È‰BÂÚיב  ÔeÙeËÈ È‰BÓÎa È‰BeË Ôe˜nÒÈ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿«¬ƒ
:‡Ú È„Úe eÈÚa d˙Ú˜a ÔeÁÈ ÓÁa«¬»¿«¿»ƒ¿¬≈¿ƒ¿∆¿≈»»
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ÌÈnÈ ÛBÁÏ ÔÏeÊ∑ארצ ֹו ּתהיה  יּמים  ח ֹוף  .על  ¿À¿«ƒְְִִֶַַַ
ÛBÁ∑,ּבלע "ז מרק "א  'ספר ', מח)ּכתר ּגּומ ֹו: וה ּוא (יבמות ְְְְְַַַַ

ׁשאנּיֹות  ה ּנמל  ּבמק ֹום  אנּיֹות , ח ֹוף  על  ּתדיר  מצ ּוי ְְֳֳִִִִִֶֶַַָָָָיהיה 
ע ֹוסק  זב ּולן ׁשהיה  ּפרקמטיא , ׁשם  ְְְְְִֵֶַַָָָָֻמביא ֹות 

יּׂששכר , ל ׁשבט  מזֹון ּוממציא  והם (תנחומא)ּבפרקמטיא  ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

מ ׁשה : ׁשאמר  ה ּוא  ּבּתֹורה . לג )ע ֹוסקים  "ׂשמח (דברים ְְִֶֶַַַָָֹ
יֹוצא  זב ּולן ,"ּבאהלי ויּׂששכר   ּבצאת ְְְְְִֵֵֶֶָָָֹֻֻזב ּולן

ּבאהלים  ּבּתֹורה  ע ֹוסק  ויּׂששכר  B˙ÎÈÂ.ּבפרקמטיא , ְְְְִִִֵַַַָָָָָָֹ¿«¿»
Ô„ÈˆŒÏÚ∑ לציד ֹון סמ ּו יהיה  ּגב ּול ֹו ∑B˙ÎÈÂ.ס ֹוף  «ƒ…ְְְִִֶָ¿«¿»

ה ּמׁשּכן  "ּוליר ּכתי ּכמ ֹו: ."ס ֹופ ֹו, ְְְְְִֵַַָ

     ¦¨−̈£´Ÿ®̈¤Ÿ¥−¥¬©¦§§¨«¦

Ìb ÓÁ Î˘OÈ∑ ס ֹובל עצמ ֹות , ּבעל  חמ ֹור  ƒ»»¬…»∆ֲֲֵַַָ
ּכבד  מ ּׂשא  א ֹות ֹו ׁשּמטעינין חזק  ּכחמ ֹור  ּתֹורה  .על  ְֲִִֵֶַַַָָָָָֹ

ÌÈ˙tLn‰ ÔÈa ı∑, ּוב ּלילה ּבּיֹום  ה ּמה ּל ּכחמ ֹור  …≈≈«ƒ¿¿»ƒְְֲֵַַַַַַָ

ר ֹובץ  לנּוח , ר ֹוצה  ּוכ ׁשה ּוא  ּבּבית , לינה  ל ֹו ְְִִֵֵֶֶַַַָָואין
ׁשם  ׁשה ֹולי העיר ֹות  ּבתח ּומי ה ּתח ּומין, ְְֲִִִֵֵֶַָָָּבין

.ּפרקמטיא  ְְְַַָ

       ©©³§§ª¨Æ¦´½§¤¨−̈¤¦´¨¥®¨©¥³
   ¦§Æ¦§½Ÿ©§¦−§©Ÿ¥«

BË Èk ‰ÁÓ ‡iÂ∑ מברכת ארץ  לחלק ֹו ראה  ««¿¿À»ƒְְְֶֶֶֶֶָָֹ
ּפר ֹות  לה ֹוציא  ÏaÒÏ.וט ֹובה  BÓÎL ËiÂ∑ ּתֹורה .על  ְְִֵָ«≈ƒ¿ƒ¿…ָֹ

È‰ÈÂ∑ יׂשראל אחיו BÚ„.לכל  ÒÓÏ∑ להם לפסק  «¿ƒְְִֵֶָָָ¿«≈ְִֶָֹ
ׁשּנאמר : ע ּבּורין, וסדרי ּתֹורה  ׁשל  הימים ה ֹורא ֹות  (דברי  ְְֱִִִֵֶֶֶַָָ

יב ) לדעת א לע ּתים , בינה  יֹודעי יּׂששכר  ְְִִִִִֵֵַַָָָָָ"ּומ ּבני
רא ׁשי  מאתים  מאתים ", רא ׁשיהם  יׂשראל , ֿ ּיע ׂשה  ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמה 

א  וכל  העמיד , ֿ ּפיהם סנהדרא ֹות  על  ËiÂ.חיהם  ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָ«≈
BÓÎL∑ה ּטּו" ׁשמים ", "וּיט  ּכמ ֹו ׁשכמ ֹו, ה ׁשּפיל  ƒ¿ְְְִִִִֵַַַָ

ׁשכמ ֹו "וּיט  אחרים : ּבפנים  ּתר ּגם  וא ּונקל ֹוס  ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָאזנכם ".
על  יֹוׁשבים  ׁשהם  מח ֹוזֹות , ולכ ּבׁש מלחמ ֹות  ְְְְְְִִִִֵֶַָֹֹלס ּבל ",

ע ֹובד  למס  ּתח ּתיו ּכב ּוׁש הא ֹויב  ויהיה  .ה ּספר  ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָ

     ̈−¨¦´©®§©©−¦§¥¬¦§¨¥«

BnÚ ÔÈ„È Ôc∑, מ ּפל ׁשּתים ע ּמֹו נקמת  ינקם  »»ƒ«ְְְְִִִִִַַֹ
ע ּמֹו" ה ' ידין "ּכי  Ï‡NÈ.ּכמ ֹו: ÈËL „Á‡k∑ ְִִַָ¿««ƒ¿≈ƒ¿»≈

ע ּמֹו ּכאחד  יהיּו יׂשראל  ועל ּכל  ידין, ּכּלם  ואת  ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֻ

"ּכאחד  לפר ׁש: יׁש וע ֹוד  זֹו. נב ּואה  נּבא  ְְְְְִִֵֵַַָָָׁשמ ׁשֹון
ׁשּבא  ּדוד  ה ּוא  ׁשּבּׁשבטים , ּכּמיחד  יׂשראל ", ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻׁשבטי

.מיה ּודה  ִָ

LaÎÈיג  ‡e‰Â ÈLÈ ‡iÓÓÈ ÙÒ ÏÚ ÔÏeÊ¿À«¿««¿«»ƒ¿≈¿¿«≈
dÓeÁ˙e ÏeÎÈÈ ‡nÈ eËÂ ÔÈÙÒa ÔÈÊBÁÓ¿ƒƒ¿ƒ«¿«»≈¿≈

:ÔB„Èˆ ÏÚ ÈËÓ È‰È¿≈»≈«ƒ

ÔÈaיד  dzÒÁ‡Â ÔÈÒÎa ÈzÚ Î˘OÈƒ»»«ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¬«¿≈≈
:‡iÓeÁz¿«»

‡Èטו ‡Ú‡ ˙ÈÂ Ë È‡ ‡˜ÏeÁ ‡ÊÁÂ«¬»»»¬≈«¿»«¿»¬≈
ÈˆÈLÈÂ ‡iÓÓÚ ÈÊBÁÓ LaÎÈÂ ÔÈÈÙ ‡„aÚÓ¿«¿»≈ƒƒ«≈»≈«¿«»ƒ≈≈
dÏ ÔB‰È ÔB‰a Ôe‡zL‡„e ÔB‰Èic ˙È»«»≈¿ƒ¿«¬¿¿≈

:ÔÈqÓ È˜qÓe ÔÈÁÏt«¿ƒ«¿≈«ƒ

È‰BÓBÈaטז ‡b Ìe˜ÈÂ Áa˙È Ôc ˙ÈcÓƒ¿≈»ƒ¿¿«ƒ«¿»¿ƒ
‡iËL ‡„Ák ÔeÁeÈ È‰BLe dnÚ ˜t˙Èƒ¿¿≈«≈ƒ¿ƒ¿«¬»ƒ¿«»

:Ï‡NÈ„¿ƒ¿»≈

 

    
     

  
     

     
    

     
      
     

    
    

    

       
     
     
    
    

 
    

    
     

     
    
    

    
    

     
      
       

    
     

     
   

     
    

  



מח              

     §¦¨Æ¨¨´£¥¤½¤§¦−Ÿ£¥®Ÿ©©¥Æ
   ¦§¥½©¦¬Ÿ«Ÿ§−¨«

ÔÙÈÙL∑ על ּכן ׁשּקר ּוי אני וא ֹומר  נח ׁש, ה ּוא  ¿ƒ…ְֲִֵֵֶַָָָ
נֹוׁשף , ׁשה ּוא  ג )ּכמ ֹו:ׁשם  עקב "(בראשית ּתׁשּופ ּנּו ."וא ּתה  ְְְֵֵֵֶֶַָָ

ÒeÒŒÈwÚ CLp‰∑לנח ׁש וד ּמה ּו נח ׁש, ׁשל  ּדר ּכֹו ּכ «…≈ƒ¿≈ְְְִֶַָָָָָָ
ס ּוס " ע ּקבי ה ּנֹוׁש".BÁ‡ BÎ ÏtiÂ∑ נגע ׁשּלא  ְִֵֵַ«ƒ……¿»ֶַָֹ

ּבׁשמ ׁשֹון: מצינּו ודגמת ֹו טז)ּבֹו, וג ֹו'(שופטים "וּיל ּפת  ְְְְְְִִִַָָֹֻ

וא ּונקל ֹוס  מת ּו". ה ּגג  וׁשעל  וג ֹו' ה ּתו ע ּמּודי ׁשני ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָאת 
רפ ּואה  ׁשאין נח ׁש מין ׁשם  ח ּורמן', 'ּכחיוי ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָּתר ּגם :

צפע ֹוני, וה ּוא  ׁשע ֹוׂשה לנׁשיכת ֹו, ׁשם  על  ח ּורמן וקר ּוי ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָ
יארב  'יכמ ֹון', ּפתן, ּכמ ֹו 'ּוכפתנא ', חרם . .ה ּכל  ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַָֹֹ

  ¦«¨«§−¦¦¬¦§Ÿ̈«
'‰ È˙Èe˜ E˙ÚeLÈÏ∑: ל ֹומר וס ֹופ ֹו עיניו, את  ּפל ׁשּתים  ׁשּינּקר ּו א (שם)נתנּבא  נא  וח ּזקני נא  "זכרני ƒ»¿ƒƒƒְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

."ה ּפעם  ַַַ

     

     ̈−§´§¤®§−¨ª¬¨¥«

ep„e‚È „e„b „b∑ וכ הם , 'ּגד ּוד ' ל ׁשֹון ּכּלם  »¿¿∆ְְְֵָָֻ
ּדלתי"ן, ּב' ּבלא  'ּגד ּוד ' אין ּתאמר : ואם  מנחם . ְְְְְִִִֵֵֶַַָֹֹח ּבר ֹו
ׁשּכן  ּדלתי"ן, ׁשני צרי ּדבר , ׁשם  'ּגד ּוד ', ל ֹומר  ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָיׁש
ואין  ּבס ֹופ ּה, לה ּכפל  א ֹות ּיֹות  ׁשּתי ּבת  ּתבה   ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָּדר

אמר : וכן א ֹות ּיֹות . ׁשּתי א ּלא  כו)יס ֹוד ּה "ּכּצּפר (משלי  ְְְִִֵֵֶַַָָָֹ
מ ּגזרת : ז)לנּוד ", נד ּודים ".(איוב  ה)"וׂשבע ּתי (שופטים ְְְְִִִִַַָָ

'יג ּוד ', אף  צהרים ". "יׁשּוד  מ ּגזרת : ׁשד ּוד ", נפל  ְֳִִִַַַָָָָָָָ"ׁשם 
מד ּבר  ּוכ ׁשה ּוא  הם . אחת  מ ּגזרה  ּו'גד ּוד ', ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָ'יג ּוד ּנּו'

יג ּכמ ֹו: ּכפ ּול , אינֹו יפעל  יר ּום ,ּבל ׁשֹון ינּוד , ּוד , ְְְִִֵַָָָָ
אחרים , מפעיל  א ֹו מת ּפעל , ּוכ ׁשה ּוא  יׁשּוב . ְְְֲִִִֵֵֶַַָָיׁשּוד ,
ית ּבֹולל , יתר ֹומם , יתנֹודד , ית ּגֹודד , ּכמ ֹו: ּכפ ּול , ְְְְְִִִִֵֵֵֵָה ּוא 

מפעיל : ּובל ׁשֹון קמו)יתע ֹודד . ואלמנה (תהלים "ית ֹום  ְְְְְִִִֵַַָָָ

מט)יע ֹודד ", אליו",(ישעיה יעקב  נח)"ל ׁשֹובב  "מ ׁשֹובב (שם ְְְֲֵֵֵֵַָֹ
ל ׁשֹון  אינֹו ּכאן, האמ ּור  "יג ּוד ּנּו" אף  ְְִֵֶַָָָָנתיב ֹות ".

ּכמ ֹו: הימ ּנּו, יג ּוד  ּכמ ֹו א ּלא  אחרים , (ירמיה ׁשּיפעיל ּוה ּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָ
יג ּוד ּנּו",י ) ּגד ּוד  "ּגד  מ ּמּני. יצא ּו יצא ּוני", ְְְְִִִֶֶַָָָָ"ּבני

אחיהם  עם  ה ּיר ּדן ׁשּיעבר ּו הימ ּנּו, יג ּוד ּו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָּגד ּודים 
הארץ  ׁשּנכ ּבׁשה  עד  חל ּוץ  ּכל  e‚È„.ל ּמלחמה  ‡e‰Â ְְְִִֶֶַַָָָָָָָ¿»

˜Ú∑ׁשּלקח ּו לנחלתם  עקבם  על  יׁשּוב ּו ּגד ּודיו ּכל  »≈ְְְֲֲֵֶַַָָָָָָָ
איׁש מהם  יּפקד  ולא  ה ּיר ּדן, ּבדר ּכם ∑˜Ú.ּבעבר  ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָֹ»≈ְְַָ

ּכמ ֹו: יׁשּוב ּו, ׁשהלכ ּו, עז)ּובמס ּלֹותם  "וע ּקב ֹותי(תהלים ְְְְְִִִֶֶָָָ
וכן נֹודע ּו", א)לא  השירים ּבל ׁשֹון (שיר ה ּצאן", "ּבעקבי ְְְְִִֵֵַָֹֹ

תרציא "ס  .לע "ז ַַ

     ¥«¨¥−§¥¨´©§®§¬¦¥−©«£©¥¤«¤

BÓÁÏ ‰ÓL L‡Ó∑ ׁשל מחלק ֹו ה ּבא  מאכל  ≈»≈¿≈»«¿ְֲֵֶֶַַָָ
וה ּוא  ּבחלק ֹו מר ּבים  זיתים  ׁשּיהיּו ׁשמן, יהא  ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָֻא ׁשר 
ּבּׁשמן  "וטבל  מ ׁשה : ּברכ ֹו וכן ּכמעין, ׁשמן ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹמ ֹוׁש

ּב'מנח ֹות ' ׁשּׁשנינּו ּכמ ֹו פה)רגל ֹו", אחת (דף  ּפעם  : ְְְִִֶַַַַַָָ
וכ ּו'הצר  ל ׁשמן ל ּודק ּיא  אנׁשי .כ ּו ְְְְְְִֵֶֶַָֻ

Ôcיז ˙ÈcÓ Ìe˜ÈÂ Áa˙Èc ‡‚ È‰È¿≈«¿»¿ƒ¿¿«ƒƒ¿≈»
Û˜˙z d˙ÁÓe ‡iÓÓÚ ÏÚ ÈÓ˙z d˙ÓÈ‡≈¿≈ƒ¿¿≈««¿«»¿»≈ƒ¿≈
‡Á‡ ÏÚ ÈLÈ ÔÓeÁ ÈÂÈÁk È‡zLÏÙaƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ≈¿»ƒ¿≈«»¿»
Èab Ïh˜È ‡ÏÈL ÏÚ ÔBÓÎÈ ‡˙ÙÎe¿ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ»¿«≈ƒ»≈
wÚÈ ÔÈ‡Ï‚ ÌÚ ÔÈLt È‡zLÏt ˙ÈMÓ«ƒ¿«¿ƒ¿»≈»»ƒƒ«¿»ƒ¿«≈
:‡BÁ‡Ï ÔB‰ÈÎB bÓÈÂ ÔÈk˙e ÔÂÒeÒ»»¿ƒƒƒ«≈¿≈«¬»

ÈÈ:יח  ˙ÈaÒ C˜eÙÏ¿¿»»«»ƒ¿»

È˙יט  ÔeÚÈ „k ÔÈiÊÓ ˙ÈMÓ „b ˙ÈcÓƒ¿≈»«ƒ¿«¿«¿ƒ«««¿»
ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÒÎe ‡˜Ï ÔB‰ÈÁ‡ Ì„˜ ‡cÈ«¿¿»√»¬≈ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ«ƒƒ

:ÔB‰Ú‡Ï Ôee˙È¿¿«¿¬

È˜eÙ˙aכ  ‡ÈÓ ‡e‰Â dÚ‡ ‡Ë L‡c¿»≈»»«¿≈¿¿«¿»¿«¿≈
:ÔÈÎÏÓ«¿ƒ

 

    
      

      

    
      
      

    
     
    



מט               
        

 לחמ לחמ לחמ לחמ מנה מנה מנה מנה  כ)מא מא מא מא רררר יצחק ',(מט, לוי  'לטי  מבאר ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָֹ
ת  רח  הרי  'א ר', חינת על־ידי  היתה   מצרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻא ת
עצמ ת  את לקח  ואז קב ר,  ס י היכ למ ה  הראתה  ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹא ר

 , ס לצאת,י יכל לא  זה  בלי  , צרי מ  יצא י ראל בני  ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹ

א , סי לה  וי . על  ס י  ת א ה יע  ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָהרי 
צאת (ימי  'א ר' חינת על־ידי  ב א  העתידה  ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֻה א ה 
מעינת  הפצת היינ נפלא ת),  ארא  מצרי  ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָמאר
א ר. ל ענינ ה א  רה , 'מ' ה ה רה , ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָנימ ת

    ©§¨¦−©¨¨´§ª¨®©Ÿ¥−¦§¥¨«¤

‰ÁÏL ‰Ïi‡∑ ק ּלה ׁשהיא  ּגינֹוסר , ּבקעת  זֹו «»»¿À»ְִִִֶַַָָ
"א ּילה  לר ּוץ , ק ּלה  ׁשהיא  זֹו ּכא ּילה  ּפר ֹותיה , ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלב ּׁשל 

לר ּוץ  מ ׁשּלחת  א ּילה  ‡ÙLŒÈÓ.ׁשלחה ", Ô˙p‰∑ ְְַַַָָָָֻֻ«…≈ƒ¿≈»∆
נתנּבא : סיסרא  מלחמת  על  אחר : ּדבר  ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָּכתר ּגּומ ֹו.

ד ) נפ ּתלי (שופטים מ ּבני איׁש אלפים  ע ׂשרת  ע ּמ ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָ"ולקח ּת
ׁשּלּוח  ל ׁשֹון ׁשם  נאמר  וכן ּבזריזּות , ׁשם  והלכ ּו ְְְְְְֱִִִֵֶַַָָָוג ֹו'"

ּברגליו" ׁשּלח  ‡ÙLŒÈÓ."ּבעמק  Ô˙p‰∑ ידם ֿ על  ְְֵֶַַָָֻ«…≈ƒ¿≈»∆ַָָ
יֹום  על  ּדר ׁשּוה ּו ור ּבֹותינּו ׁשירה . - ּוברק  ּדב ֹורה  ְְְִֵַַָָָָָָׁשר ּו
ּבמ ּסכת  ה ּמערה , על  ע ׂשו ּכׁשערער  יעקב : ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹקב ּורת 

יג )ס ֹוטה  חבל ֹו(דף  יּפל  עדביּה', 'יתרמי ותר ּגּומ ֹו: , ְְְְְְִִֵֵֶַַָֹ
וׁשבח  נאים  אמרים  חלק ֹו על  יֹודה  .וה ּוא  ְְְֲִִֶֶֶַַָָ
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˙t Ôa∑ א ּפרין אר ּמי: ל ׁשֹון וה ּוא  חן, ּבן ≈…»ְְֲִִֵֶַַָָ
מציעא ' 'ּבבא  ּבס ֹוף  ׁשמע ֹון, לר ּבי קיח)נמט ּיּה Ôa.(דף  ְְְְְִִִִֵַַָָָ≈

ÔÈÚŒÈÏÚ ˙t∑א ֹות ֹו הר ֹואה  העין על  נט ּוי .ח ּנֹו …»¬≈»ƒִִַַָָָָ
eLŒÈÏÚ ‰„Úˆ ˙Ba∑ צ ֹועד ֹות היּו מצרים  ּבנֹות  »»¬»¬≈ְְֲִִַָ

"צעדה " הר ּבה , ּו'בנֹות ' ּביפיֹו, להס ּתּכל  הח ֹומה  ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָעל 
ואחת  אחת  מ ּׁשם ּכל  לרא ֹות ֹו ׁשּתּוכל  ּדבר (ּבמק ֹום  ְְְִִֶַַַַַָָָָָ

ֿ להבין  וקל  חֹומה ׁשּור , הּוא ראׁשֹון  לפר ּוׁש ּכי  ל ֹומר ,  צרי ּכן  .)אחר , ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָ

רא ּית ֹו, על  ֿ ׁשּור ", כד )ּכמ ֹו:"עלי ולא (במדבר "א ׁשּור ּנּו ְְְֲֲִֵֶַָֹ
ליּׁשב  נֹוטה  וזה  ר ּבים , יׁש א ּגדה  ּומדר ׁשי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָקר ֹוב ",

ׁשּבֹו∑t˙.ה ּמקרא  ּכמ ֹו:ּתי"ו ה ּלׁשֹון, ּתּקּון ה ּוא  ְִַָ…»ְִֶַָָ
ג ) האדם "(קהלת ּבני ֿ ּדברת  ל ׁשּור ,∑eL."על  ּכמ ֹו ְְְִֵַַָָָָ

ׁשל  ותר ּגּום  ל ׁשּור . ּבׁשביל  ֿ ׁשּור ", "עלי אחר : ְְְֲִִֵֵֶַַָָָּדבר 
ׁשבטין  'ּתרין ֿ ׁשּור ", עלי צעדה  "ּבנֹות  ְְְְֲֲִִֵֵָָָא ּונקל ֹוס :
ּבנֹות  ׁשם  על  "ּבנֹות " וכתב  וכ ּו'', מ ּבנֹוהי ְְְְְִִִֵַַָָיּפק ּון

ה ּיר ּדן. עברי ּבׁשני חלק  ׁשּנטל ּו צלפחד , ּבנֹות  ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמנּׁשה ,
ויׁש ּורב ּיה . ּפר ּיה  ל ׁשֹון "ּפרת ", יֹוסף ', ּדיס ּגי ְְְְְְְִִִִֵֵֵָָָֹ'ּברי
ׁשּבא  ּבׁשעה  ה ּלׁשֹון: על  המתיּׁשבים  ּבֹו א ּגדה  ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָמדר ׁשי
לפני  ללכת  הא ּמה ֹות  ק ּדמ ּו ּבכ ּלן יעקב , לקראת  ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻע ׂשו
ורחל  יֹוסף  "נּגׁש ּכתיב : ּוברחל  לה ׁשּתחוֹות , ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָּבניהם 
ׁשּמא  רמה , עינֹו זה , 'ר ׁשע  יֹוסף : אמר  ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָוּיׁשּתחוּו".
לכ ּסֹות ּה, ק ֹומת ֹו וׁשר ּבב  לפניה  יצא  ּבא ּמי', עיניו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָיּתן
יֹוסף , , עצמ הג ּדל ּת ּפרת ", "ּבן אביו: ׁשּברכ ֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹוה ּוא 

לגד ּלה  זכית  , לפיכ ע ׂשו, ׁשל  ֿ עין" Ba˙."עלי ְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָֻ»
eLŒÈÏÚ ‰„Úˆ∑. מצרים על   ּבצאת ּב להס ּתּכל  »¬»¬≈ְְְְְְִִִֵֵַַַ

יׁשלט  ׁשּלא  לענין ּדר ׁשּוה ּו הרע ,וע ֹוד  עין ּבזרע ֹו ְְְְְְְִִִֶַַַָָָֹֹ
עין  ׁשאין ּכדגים , ּברכם  ואפרים , מנּׁשה   ּכׁשּבר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָואף 

ּבהם  ׁשֹולטת  .הרע  ֶֶֶַָָ
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d„Úכא  ÈÓ˙È ‡Ë Ú‡a ÈÏzÙ«¿»ƒ¿««»»ƒ¿¿≈«¿≈
Ô„BÓ ÔB‰È ÔÈÈÙ ‡„aÚÓ È‰z dzÒÁ‡Â¿«¬«¿≈¿≈¿«¿»≈ƒ¿«

:ÔB‰ÈÏÚ ÔÈÎÓe¿»¿ƒ¬≈

Èˆcכב  ÔÙ‚k Ca˙È„ Èa ÛÒBÈ ÈbÒÈ„ Èa¿ƒ¿ƒ¿≈≈¿ƒ¿ƒ¿»«¿…∆ƒ¿≈
È‰BaÓ Ôe˜tÈ ÔÈËL ÔÈz ‡iÓ„ ‡ÈÚ ÏÚ«≈»¿«»¿≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ

:‡zÒÁ‡Â ‡˜ÏeÁ ÔeÏa˜È¿«¿»»¿«¬«¿»

ÔÈbכג  dÏ e˜ÈÚ‡Â È‰BÓwÂ d˙È eÓ˙‡Â¿ƒ¿«¿»≈¿«¿ƒ¿»ƒ≈À¿ƒ
:‡˙B‚ÏÙ ÈÏÚa ÔÈabƒ»ƒ«¬≈«¿»

 

    
      

   
    

     
      

     
     

   

   
    

    
    

     
     

    
   

      
 

     
    

    



נ              
eaÂ e‰ÓÈÂ∑וימרר ּוה ּו אחיו, וימרר ּוה ּו «¿»¬À»…ְְֲֲֶַַָָָ

ח ּייהם " את  "וימרר ּו ל ׁשֹון: לאסר ֹו, וא ׁשּתֹו .ּפֹוטיפר  ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָ
eaÂ∑ ה ּזה ה ּלׁשֹון ואין ריב , אנׁשי אחיו ל ֹו נע ׂשּו »…ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָ

ּכמ ֹו: ורב ּו, ליּנקד : ל ֹו היה  ֿ ּכן ׁשאם  ּפעל ּו, ְְֲִִֵֵֶָָָָָָל ׁשֹון
רב ּית  ל ׁשֹון אם  ואף  וג ֹו'", רב ּו א ׁשר  מריבה  מי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ"ה ּמה 
ּפעל ּו, ל ׁשֹון א ּלא  ואינֹו ליּנקד . ל ֹו היה  ּכן ה ּוא , ְְֲִִִֵֵֵֶָָָָֻח ּצים 

ב )ּכמ ֹו: וכן (ירמיה ה ּוׁשּמּו, ל ׁשֹון ׁשה ּוא  ׁשמים ", "ׁשּמּו ְְְִֵֶַָָֹ

ה ּורמ ּו ׁשּלׁשֹון א ּלא  ה ּורמ ּו, ל ׁשֹון ׁשה ּוא  מעט ", ְְְְְֶֶֶַָֹ"ר ּמּו
ר ּבּו,ו  ר ּמּו, ׁשמ ּו, ּול ׁשֹון אחרים . ֿ ידי על  ה ּוׁשמ ּו, ְְְְֲִֵֵַֹֹֹ

נתר ֹוממ ּו עצמם , את  מ ׁשֹוממים  הם  ה ּוא , ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָמאליהם 
ּכמ ֹו אי", יֹוׁשבי "ּדּמּו וכן: ריב . אנׁשי נע ׂשּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָֹמעצמם ,

'ונקמ ֹוהי' א ּונקל ֹוס : ּתר ּגם  וכן ÌÈvÁ.נד ּמּו, ÈÏÚa∑ ְְְְְְִִֵֵַַָ«¬≈ƒƒ
"וּתהי  ל ׁשֹון: פל ּגֹותא ', 'מרי ותר ּגּומ ֹו: ּכחץ , ְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָׁשּלׁשֹונם 

נחלה  ע ּמֹו לחלק  רא ּויים  ׁשהיּו א ֹותן .ה ּמחצה ", ְֱֲֲִִֶֶַַַָָָָֹ

       ©¥³¤§¥¨Æ©§½©¨−Ÿ§Ÿ¥´¨¨®¦¥Æ£¦´
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BzL˜ Ô˙È‡a LzÂ∑ ּבחזק ∑˜BzL.נתיּׁשבה  «≈∆¿≈»«¿ְְְִֶַָֹ«¿
ÂÈ„È.חזק ֹו ÈÚÊ efÙiÂ∑ על ט ּבעת  נתינת  היא  זֹו ְָ«»…¿…≈»»ְִִַַַַַ

מידי  ל ֹו היתה  זאת  מ ּופז". "זהב  ל ׁשֹון: ְְִֵָָָָָָֹיד ֹו,
עלה  ּומ ּׁשם  יעקב , אביר  ׁשה ּוא  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ֲֲִִֶַַָָָָָֹה ּקד ֹוׁש
ל ׁשֹון  יׂשראל , ׁשל  ע ּקרן יׂשראל ", אבן "רעה  ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹלהיֹות 
ּכ ה ּוא  אף  וא ּונקל ֹוס , מלכ ּות . ל ׁשֹון הרא ׁשה , ְְְְְֶֶַַָָָֹאבן
א ׁשר  החל ֹומ ֹות  נביא ּות ּה' ּבה ֹון 'ותבת  וּתׁשב , ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָּתר ּגמ ֹו:
ה ּוא , ּתֹוספת  ּבסתרא ', א ֹוריתא  דק ּים  'על  להם  ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָחלם 

ר ֹוחצנּה', ּבתקפא  'וׁשוי ׁשּבּמקרא , עברי מ ּלׁשֹון ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָֹֻולא 
על  ה ּתר ּגּום  ל ׁשֹון  וכ ק ׁשּתֹו", "ּבאיתן ׁשל  ְְְְְְֵֶַַַַַָָּתר ּגּום 
ה ּקד ֹוׁשֿ ׁשל  ׁשאיתנֹו ּבׁשביל  נב ּואת ֹו וּתׁשב  ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהעברי:
יתרמא  'ּבכן ּולמבטח . לק ׁשת  ל ֹו היתה  ֿ ה ּוא  ְְְְְְְִִֵֶֶָָָָָּבר ּו
ל ׁשֹון  ידיו", זרעי "וּיפ ּזּו : לכ דרע ֹוהי', על  ְְְְְִֵַַַָָָָָֹֹדהב 

Ï‡NÈ.ּפז  Ô‡∑ אבהן' ּובן, אב  נֹוטריק ֹון: ל ׁשֹון ָ∆∆ƒ¿»≈ְְֲִֵָָָ
ּובניו  יעקב  .ּובנין': ְֲִַָָֹ
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EÈ‡ Ï‡Ó∑יעזר ּך וה ּוא  זאת ,  ל Â‡˙.היתה  ≈≈»ƒְְְְְֶַָָָֹ¿≈
ÈcL∑ׁשמע ּת ּכׁשּלא  ,ל ּב היה  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ועם  ««ְְְְִִֶַַָָָָָָֹ

יברכ ּך וה ּוא  , אד ֹונת ÌÁÂ.לדברי ÌÈ„L ˙Îa∑ ְְְְְֲֲִֵֶָָָƒ¿…»«ƒ»»«
ה ּמֹולידים ' ית ּברכ ּו ּכל ֹומר  ּודא ּמא ', ּדא ּבא  ְְְְְְְִִִִִַַַָָָָּבר ּכתא 

הרא ּויה  ט ּפה  מזריעים  ה ּזכרים  ׁשּיהיּו ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָוה ּיֹולד ֹות ,
לה ּפיל  ׁשּלהן, רחם  את  יׁשּכל ּו לא  וה ּנקב ֹות  ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹלהריֹון,

'איׁשּתדאי ∑ÌÈ„L.ע ּבריהן  מתר ּגמינן: יּירה " "ירה  ֵֶָֻ»«ƒְְְְְִִִֶַַַָָֹ
ּכאן, "ׁשדים " אף  ּכחץ יׁשּתדי', יֹורה  ׁשה ּזרע  ׁשם  .על  ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ

      ¦§´Ÿ¨¦À¨«§Æ©¦§´Ÿ©½©©«£©−
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'B‚Â eb EÈ‡ ˙Îa∑ ׁשּבר ה ּברכ ֹות  על  והלכ ּו ּגבר ּו ֿ ה ּוא , ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ׁשּברכני ה ּברכ ֹות  ƒ¿…»ƒ»¿¿ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

‡ÈB˙‡כד  Ìi˜„ ÏÚ d˙e‡È ÔB‰a ˙˙Â¿»«¿¿ƒ≈«¿«««¿»
‡Ó˙È ÔÎa dˆÁB ‡Ù˜e˙ ÈeLÂ ‡˙Òa¿ƒ¿»¿«ƒ¿¿»¬»≈¿≈ƒ¿¿»
ÛÈ˜˙e ‡˙eÎÏÓ ÔÈÒÁ‡Â È‰BÚc ÏÚ ‰„¿««¿»ƒ¿«¬ƒ«¿»¿≈
Èc ˜ÚÈ„ ‡ÙÈwz Ï‡ Ì„˜ ÔÓ dÏ ˙Â‰ ‡c»¬«≈ƒ√»≈«ƒ»¿«¬…ƒ
:Ï‡NÈ„ ‡ÚÊ ÔÈe Ô‰‡ ÔÊ dÓÈÓ¿≈¿≈«¬»»¿ƒ«¿»¿ƒ¿»≈

ÈcLכה  ˙ÈÂ CcÚÒ È‰È Ce‡„ ‡‰Ï‡ ÓÈÓ≈«¡»»¿»¿≈¿«¿»¿»««
‡iÓL„ ‡lhÓ Ô˙Ác ÔÎa CpÎÈÂƒ»¿ƒ»ƒ¿«¿«¬»ƒ«»ƒ¿«»
ÚlÓ ‡Ú‡ ÈwÓÚnÓ Ôc‚c ÔÎa ‡lÚlÓƒ¿≈»ƒ¿«¿«¿«ƒ«¬«≈«¿»ƒ¿»

:Cn‡„e Ce‡„ ‡˙kaƒ¿¿»¿»¿ƒ»

„ÈÏÈכו ‡˙ka ÏÚ ÔÙÒBzÈ Ce‡„ ‡˙kaƒ¿¿»¿»ƒ¿»«ƒ¿¿»ƒƒ
ÔÓc ‡i Ô‰Ï e„ÈÓÁc È˙‰‡ eÎÈa»ƒ¬»»««¬ƒ¿∆«¿¿«»¿ƒ
ÛÒBÈ„ ‡LÈÏ ÔÈl‡ Ïk ÔÈÂ‰È ‡ÓÏÚ»¿»∆∆¿«»ƒ≈¿≈»¿≈

:È‰BÁ‡„ ‡LÈt ‡‚Ïe¿«¿»»ƒ»«¬ƒ

 

   
  

    
      

     
       

     
     

      
     

    
     

      
       

    

    
    
   

   
    

    
  



ני               
ה ֹורי  ÌÏBÚ.את  ˙Úb ˙Â‡zŒ„Ú∑ ׁשה ּברכ ֹות לפי ֶַ««¬«ƒ¿…»ְְִֶַָ

לי  ׁשּנתן ע ֹולם , ּגבע ֹות  ּגב ּולי ס ֹוף  עד  ּגבר ּו ְְְִִִֵֶֶַַָָָׁשּלי
קצ ֹות  אר ּבע  עד  מ ּגעת  מצרים , ּבלי ּפר ּוצה  ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָּברכה 
ּׁשּלא  מה  וג ֹו'" וקדמה  יּמה  "ּופרצ ּת ׁשּנאמר : ְְְֱֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹהע ֹולם ,
ל ֹו: אמר  לאברהם  ּוליצחק . אבינּו לאברהם  ְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָאמר 
ֿ א ּתה  א ׁשר  הארץ  ּכל  את  ּכי וג ֹו' ּוראה  עיני נא  ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ"ׂשא 
יׂשראל  ארץ  א ּלא  הראה ּו ולא  א ּתנּנה ",  ל ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹראה 
א ּתן   ּולזרע  ל ֿ "ּכי ל ֹו: אמר  ליצחק  ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָּבלבד .
וג ֹו'", ֿ ה ּׁשב ּועה  את  והקימתי האל  ֿ הארצ ֹות  ֿ ּכל  ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָֹאת 

יׁשעיה : ׁשאמר  נח)זה ּו יעקב (ישעיה נחלת  והאכל ּתי" ְְְְֲֲֲִֶֶַַַַַַַָָֹ
אברהם ' 'נחלת  אמר : ולא  ,"אבי.˙Â‡z∑ ְְֲִַַַַָָָָֹ«¬«

סר ּוק  ּבן מנחם  ח ּבר ֹו ּכ ל ׁשֹון ∑‰ÈB.אשמול "ץ , ְְִֵֶַָָ«ְ
ּכמ ֹוהריֹון, א ּמי, ּבמעי ג )ׁשה ֹור ּוני ּגבר "(איוב  ."הרה  ְְִִִִֵֵֶֶָָָֹ

˙Â‡zŒ„Ú∑:ּכמ ֹו קצ ֹות , לד )עד  "והתא ּויתם (במדבר ««¬«ְְְְִִֶַַ
קדמה ", לגב ּול  ח)לכם  חמת "(שם לבא  "ּתתא ּו :. ְְְְֲִֵֶָָָָֹ

ÔÈÈ‰z∑ יֹוסף לרא ׁש ‡ÂÈÁ.ּכּלם  ÈÊ∑ ּפריׁשא' ƒ¿∆»ְֵָֹֻ¿ƒ∆»ִָָ
ּבני  מ ּקד ׁשי "ויּנזר ּו ּכמ ֹו: מאחיו, ׁשּנב ּדל  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָדאח ֹוהי',
ּבאיתן  "וּתׁשב  ּדר ׁשּו: ור ּבֹותינּו אח ֹור . נזר ּו ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹיׂשראל ",
וק ֹורא ֹו אד ֹוניו, ּבא ׁשת  יצר ֹו ּכביׁשת  על  ְְְְְְֲִִֵֶַַַָק ׁשּתֹו",

ּכחץ  יֹורה  ׁשה ּזרע  ׁשם  על  ÈÚBÊ.'ק ׁשת ', efÙiÂ" ְֵֵֶֶֶֶֶַַַ«»…¿≈
"ÂÈ„È∑,וּיפ ּוצ ּו אצ ּבע ֹות ּכמ ֹו: מ ּבין ה ּזרע  ׁשּיצא  »»ְְְִֵֶֶֶַַַָָָ

˜ÚÈ.ידיו  È‡ È„ÈÓ∑ּדיֹוקנֹו ּדמ ּות  ל ֹו ׁשּנראתה  ָָƒ≈¬ƒ«¬…ְְְְֲִֶָ
ּב'ס ֹוטה ' ּכדאיתא  וכ ּו', אביו לו)ׁשל  וא ּונקל ֹוס (דף  . ְְְְְְִִִֶָָָ

ּו"גבע ֹות ", וחמ ּדה , ּתאוה  ל ׁשֹון ע ֹולם ", "ּתאות  ְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָּתר ּגם 
א ּמֹו ׁשח ּמדתן ה ּברכ ֹות  והם  ארץ ", "מצקי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֻל ׁשֹון:

לק ּבלם  .והזקיקת ֹו ְְְְִִַָָ

     

       ¦§¨¦Æ§¥´¦§½̈©−Ÿ¤´Ÿ©©®§¨¤−¤§©¥¬
̈¨«

ÛËÈ ‡Ê ÔÈÓÈa∑ יטרף ,זאב א ׁשר  נּבא ה ּוא  ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»ְְֲִִֵֶָָ
חטפנין: להיֹות  עתידין ׁשּיהיּו כא)על  "וחטפ ּתם (שופטים ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָ
ּבּגבע  ּבפילג ׁש א ׁשּתֹו", איׁש ׁשא ּול לכם  על  ונּבא  ה . ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָ

ׁשּנאמר : סביב , ּבא ֹויביו נֹוצח  יד )ׁשּיהיה  א (שמואל  ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָ
וג ֹו', ּובאד ֹום  ּבמ ֹואב , וּיּלחם  ה ּמל ּוכה  לכד  ְְְְֱִֶֶַַַָָָָָ"וׁשא ּול 

יר ׁשיע " יפנה  א ׁשר  Ú„.ּובכל  ÏÎ‡È ˜aa∑ ל ׁשֹון ְְְֲִִֶֶַַָ«…∆…««ְ
ּדֹומה  ל ֹו יׁש וע ֹוד  'עדאה ', ה ּמתר ּגם  וׁשלל , ְְְְֲִֵֶַָָָָָָֻּבּזה 

עברית : לג )ּבל ׁשֹון ועל (ישעיה ֿ ׁשלל ", עד  ח ּלק  "אז ְְְִִִַַַָָָֻ

ּבקרן ּבתח ּלת  ׁשעמד  א ֹומר , ה ּוא  אחרים:(ׁשא ּול  ספרים ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹ

יׂשראל )ּפריחתן  ׁשל  ÏÏL.ּוזריחתן ˜lÁÈ ÚÏÂ∑ ְְְִִִֵֶָָָָָ¿»∆∆¿«≈»»
נב ּוכדנּצאר , ֿ ידי על  יׂשראל  ׁשל  ׁשמ ׁשן מ ּׁשּתׁשקע  ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָאף 

לבבל  ÏÏL.ׁשּיגלם  ˜lÁÈ∑ ׁשהם ואס ּתר  מר ּדכי ְְֵֶֶַָ¿«≈»»ְְְְֵֵֶֶַָ
בית  "ה ּנה  ׁשּנאמר : המן, ׁשלל  את  יח ּלק ּו ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמ ּבנימין
ה ּכהנים  ׁשלל  על  ּתר ּגם  וא ּונקל ֹוס  לאס ּתר ", נת ּתי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹהמן

ה ּמק ּדׁש .ּבקד ׁשי ְְְִֵַָָ

     ̈¥²¤¦§¥¬¦§¨¥−§¥´¨¨®Â§ÂŸ
      £¤¦¤̧¨¤³£¦¤Æ©§¨´¤½̈¦²£¤¬

  §¦§¨−¥©¬Ÿ¨«
Ì˙B‡ CÈÂ Ì‰È‡ Ì‰Ï acŒL‡ ˙‡ÊÂ∑ ¿…¬∆ƒ∆»∆¬ƒ∆«¿»∆»

ּכ א ּלא  קנטרן? א ּלא  ּברכם , ׁשּלא  מהם  יׁש ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹוהלא 
ּׁשּנאמר  מה  אביהם ", להם  ֿ ּדּבר  א ׁשר  "וזאת  ְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹּפר ּוׁשֹו:

ּתלמ ּוד  ולוי? ׁשמע ֹון לרא ּובן,  ּבר ׁשּלא  יכל  ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹּבענין.
ּבמ ׁשמע  ּכּלם  א ֹותם ",  ויבר" ‡L.ל ֹומר : LÈ‡ ְְְֶַַַָָָָֻƒ¬∆

B˙Îk∑ ואחד אחד  ּכל  על  לבא  העתידה  .ּברכה  ¿ƒ¿»ְְֲִֶֶַָָָָָָָָֹ

dzÒÁ‡eכז ‡zÎL ÈLz dÚ‡a ÔÈÓÈaƒ¿»ƒ¿«¿≈ƒ¿≈¿ƒ¿»¿«¬«¿≈
ÔÈ˜Ó ÔB‰È ‡ÈÙe ‡Ùˆa ‡Lc˜Ó Èa˙Èƒ¿¿≈«¿¿»¿«¿»¿«¿»¿¿»¿ƒ
ÔÈ‚lÙÓ ÔB‰È ‡LÓ ÔcÚe ‡a˜ ‡i‰k«¬«»»¿»»¿ƒ««¿»¿¿«¿ƒ

:‡iL„˜ ‡MÓ ÔB‰˜ÏeÁ ˙BÓ«¿¿ƒ¿«»¿«»

Â„‡כח  ÒÚ ÔÈz Ï‡NÈ„ ‡iËL ÔÈl‡ Ïk»ƒ≈ƒ¿«»¿ƒ¿»≈¿≈¬«¿»
Èc b ÔB‰˙È CÈe ÔB‰e‡ ÔB‰Ï ÏÈlÓc¿«ƒ¿¬»ƒ»¿¿«ƒ

:ÔB‰˙È Ca d˙kÎ¿ƒ¿¿≈»≈»¿

 

   
   

   
 
 

    
   

   

    
   

    
      

     
     
      
     

     
      

  
    

     
      

     



נב              
Ì˙‡ Ca∑ א ׁשר "איׁש א ּלא  ל ֹומר , ל ֹו היה  לא  ≈«…»ֲִֶֶַָָָֹ

 ּבר" ל ֹומר : ּתלמ ּוד  מה  א ֹות ֹו".  ּבר ְְְִֵֵַַַַַָּכברכת ֹו
ּולבנימין  ארי, ּגב ּורת  ליה ּודה  ׁשּנתן לפי ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹאתם "?

יכל  א ּילה , ׁשל  ק ּלּות ֹו ּולנפ ּתלי זאב , ׁשל  ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹחטיפת ֹו
 ּבר" ל ֹומר : ּתלמ ּוד  ה ּברכ ֹות ? ּבכל  ּכּלם  ּכללן ְְְְֵֶַַַַָָָָָֹֻׁשּלא 

."אתם  ָֹ

      ©§©´À̈©³Ÿ¤£¥¤Æ£¦Æ¤«¡¨´¤©¦½
     ¦§¬Ÿ¦−¤£Ÿ¨®¤̧©§¨½̈£¤¬¦§¥−

 ¤§¬©«¦¦«
ÈnÚŒÏ‡ ÛÒ‡∑ ה ּנפ ׁשֹות ׁשּמכניסין ׁשם  על  ∆¡»∆«ƒְְִִֵֶַַַָ

ׁשהיא  עברי ּבל ׁשֹון אסיפה  ׁשּיׁש ּגניזתן, מק ֹום  ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָאל 
ּכג ֹון: הכנסה , יט)ל ׁשֹון א ֹותם (שופטים מא ּסף  איׁש "ואין ְְְְְִֵֵַַָָָ

כב )ה ּביתה ", ּבית ",(דברים ּתֹו אל  כג )"ואספ ּתֹו (ויקרא ְְֲֵֶֶַַַַָ

מ ּפני  ל ּבית  הכנסתם  הארץ ", ּתב ּואת  את  ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ"ּבאס ּפכם 
'א  וכל  ֿ מע ׂשיכם . את  ּבאס ּפכם  סיפה 'ה ּגׁשמים . ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָ

הכנסה  ל ׁשֹון היא  אף  ּבמיתה , ∑‡È˙B‡ŒÏ.האמ ּורה  ְְְֲִִַַָָָָָ∆¬»
אב ֹותי  .עם  ֲִַ

    ©§¨º̈£¤̧¦§¥©©§¥¨²£¤©§¥¬
      ©§¥−§¤´¤§¨®©£¤Á¨¨̧©§¨¹̈¤©¨¤À

   ¥¥²¤§¬Ÿ©«¦¦−©«£ª©¨«¤

      ́̈¨¨«§º¤©§¨À̈§¥Æ¨¨´¦§½¨ ¨
      ̈«§´¤¦§½̈§¥−¦§¨´¦§®§¨¬¨¨©−§¦

¤¥¨«

     ¦§¥©¨¤²§©§¨¨¬£¤−¥¥¬§¥¥«

      ©§©³©«£ŸÆ§©´Ÿ¤¨½̈©¤«¡¬Ÿ©§−̈¤
   ©¦¨®©¦§©−©¥¨¬¤¤©¨«

ÂÈÏ‚ ÛÒ‡iÂ∑ רגליו ÛÒ‡iÂ.הכניס  ÚÂ‚iÂ∑: לברכה ֿ זכר ֹונם  ר ּבֹותינּו ואמר ּו ּבֹו, נאמרה  לא  ּומיתה  «∆¡…«¿»ְְִִַָ«ƒ¿««≈»∆ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹ
לא  אבינּו ה)מת יעקב  .(תענית ֲִֵַָֹֹ

      ©¦¬Ÿ¥−©§¥´¨¦®©¥¬§§¨−̈©¦©«

     ©§©̧¥³¤£¨¨Æ¤¨´Ÿ§¦½©«£−Ÿ¤
   ̈¦®©©«©§¬¨«Ÿ§¦−¤¦§¨¥«

ÂÈ‡Œ˙‡ ËÁÏ∑ ה ּוא ּבׂשמים  מרקחת  .ענין «¬…∆»ƒְְְִִִַַַָ

       ©¦§§Æ©§¨¦´½¦²¥¬¦§§−§¥´©«£ª¦®
    ©¦§¬Ÿ²¦§©−¦¦§¦¬«

BÏŒe‡ÏÓiÂ∑ עד חניטת ֹו, ימי ל ֹו ה ׁשלימ ּו «ƒ¿¿ְְֲִִִֵַָ
יֹום  אר ּבעים  ל ֹו ‡˙B.ׁשּמלא ּו ekiÂ'B‚Â∑ אר ּבעים ְְִֶַָָ«ƒ¿…¿ְִַָ

ּברכה  להם  ׁשּבאה  לפי לבכ ּיה , ּוׁשל ׁשים  ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָָֹלחניטה 
מת ּברכין  ניל ּוס  מי והיּו הרעב  ׁשּכלה  .לרגל ֹו, ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָ

Lk˙Óכט  ‡‡ ÔB‰Ï Ó‡Â ÔB‰˙È „wÙe«≈»¿«¬«¿¬»ƒ¿¿≈
Èc ‡zÚÓa È˙‰‡ ˙ÂÏ È˙È e˜ ÈnÚÏ¿«ƒ¿»»ƒ¿«¬»»»ƒ¿«¿»ƒ

:‰‡zÁ ÔBÙÚ Ï˜Á«¬«∆¿ƒ»»

‡Ètל  ÏÚ Èc ‡zÏÙk Ï˜Á Èc ‡zÚÓaƒ¿«¿»ƒ«¬«»∆¿»ƒ««≈
˙È Ì‰‡ ÔÊ Èc ÔÚÎ„ ‡Ú‡a ‡ÓÓ«¿≈¿«¿»ƒ¿»«ƒ¿««¿»»»
:‡e˜ ˙ÒÁ‡Ï ‰‡zÁ ÔÙÚ ÔÓ ‡Ï˜Á«¿»ƒ∆¿…ƒ»»¿«¬»«¿»

‡d˙zלא  ‰N ˙ÈÂ Ì‰‡ ˙È e˜ Ônz«»¿»»«¿»»¿»»»ƒ¿≈
Ôn˙Â d˙z‡ ‰˜ ˙ÈÂ ˜ÁˆÈ ˙È e˜ Ônz«»¿»»ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿≈¿«»

:‰‡Ï ˙È ˙È¿̃»ƒ»≈»

Èaלב  ÔÓ d Èc ‡zÚÓe ‡Ï˜Á ÈÈÊ¿ƒ≈«¿»¿«¿»ƒ≈ƒ¿≈
:‰‡zÁƒ»»

LÎeלג  È‰Ba ˙È ‡„wÙÏ ˜ÚÈ ÈˆÈLÂ¿≈≈«¬…¿«»»»¿ƒ¿«
:dnÚÏ LÈk˙‡Â „È‚˙‡Â ‡ÒÚÏ È‰BÏ‚«¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿«≈

È‰BlÚא  ‡Îe È‰e‡ Èt‡ ÏÚ ÛÒBÈ ÏÙe¿«≈««≈»ƒ¿»«ƒ
:dÏ ˜Le¿≈≈

ËÁÓÏב  ‡˙ÂÒ‡ ˙È È‰BcÚ ˙È ÛÒBÈ „ÈwÙe«ƒ≈»«¿ƒ»«¿»»¿∆¿«
:Ï‡NÈ ˙È ‡˙ÂÒ‡ eËÁÂ È‰e‡ ˙È»»ƒ¿»¿«¿»»»ƒ¿»≈

eÓÈÏLג  Ôk È‡ ÔÈÓBÈ ÔÈÚa‡ dÏ eÓÈÏLe¿ƒ≈«¿¿ƒƒ¬≈≈¿ƒ
:ÔÈÓBÈ ÔÈÚL È‡ˆÓ d˙È BÎe ‡ihÁ ÈÓBÈ≈¬ƒ«»¿»≈ƒ¿»≈«¿ƒƒ

 

                



נג               

      ©©«©§Æ§¥´§¦½©§©¥´¥½¤¥¬©§−Ÿ
      ¥®Ÿ¦¨̧¨¨³¦¥Æ§¥´¥¤½©§¾̈§¨§¥¬

 ©§−Ÿ¥«Ÿ

       ̈¦º¦§¦©´¦¥ÀŸ¦¥´¨«Ÿ¦»¥¼§¦§¦À£¤̧
      ̈¦³¦¦Æ§¤´¤§©½©−̈¨¦§§¥®¦§©À̈

   ¤«¡¤¨²§¤§§¨¬¤¨¦−§¨«¨
ÈÏ È˙Èk L‡∑:ּכמ ֹו כא)ּכפ ׁשּוט ֹו, (שמות ¬∆»ƒƒƒְְִ

ה ּלׁשֹון, על  מתיּׁשב  ע ֹוד  ּומדר ׁשֹו איׁש". ֿ יכרה  ְְְִִִִִֵֶַַַָָ"ּכי
קניתי", "א ׁשר  כו)ּכמ ֹו: עקיבא :(ר"ה ר ּבי אמר  ְֲֲִִִִֶַַָָָ

ּכירה . למכירה , ק ֹורין היּו ה ּים , ל ּכרכי ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָּכׁשהלכ ּתי

ּדג ּור , ּכרי ל ׁשֹון מדר ׁשֹו ּכסף וע ֹוד  ּכל  יעקב  ׁשּנטל  ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָֹ
ואמר  ּכרי, א ֹות ֹו וע ׂשה  לבן מ ּבית  ׁשהביא  ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָוזהב 

'ט  ּבּמערה 'לע ׂשו:  חלק ּבׁשביל  זה  .ל  ְְְְְִִֵֶֶַָָָֹ

      ©−Ÿ¤©§®Ÿ£¥²§¬Ÿ¤¨¦−©«£¤¬
¦§¦¤«

EÚÈaL‰ L‡k∑, ה ּׁשב ּועה ּבׁשביל  לא  ואם  «¬∆ƒ¿ƒ∆ְְְִִִַָֹ
על  'עבר  ל ֹומר : ירא  אבל  , מ ּניח הייתי ֲֲֲִִִֵַַַָָָֹֹלא 
ה ּׁשב ּועה  על  אעבר  ּכן, אם  יאמר : ׁשּלא  ְְֱִֵֶֶַַַַָָֹֹֹה ּׁשב ּועה '!

ׁשאני  ה ּקד ׁש, ל ׁשֹון על  אג ּלה  ׁשּלא  , ל ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַֹֹׁשּנׁשּבע ּתי
ּבֹו, מ ּכיר  אינ וא ּתה  ל ׁשֹון, ׁשבעים  על  עדף  ְְְִִִִֵֶַַַַָָֹמ ּכיר 

ס ֹוטה  ּבמ ּסכת  לו)ּכדאיתא  .(דף  ְְִִֶֶַָָ

      ©©¬©¥−¦§´Ÿ¤¨¦®©©«£¸¦¹¨©§¥³
     ©§ŸÆ¦§¥´¥½§−Ÿ¦§¥¬¤«¤¦§¨«¦

        §ŸÆ¥´¥½§¤−̈¥´¨¦®©À©¨Æ§Ÿ¨´
   §¨½̈¨«§−§¤¬¤«¤

      ©©©́¦½©¤−¤©¨«¨¦®©§¦¬©©«£¤−¨¥¬
§«Ÿ

      ©¨¹Ÿ©´Ÿ¤¨«¨À̈£¤Æ§¥´¤©©§¥½©¦̧§§
       ̈½¦§¥²¨¬§¨¥−§®Ÿ©©©§¨¦²¥−¤

 ¦§©¬¨¦«

Èa˙ד  ÌÚ ÛÒBÈ ÏÈlÓe d˙ÈÎ ÈÓBÈ eÚÂ«¬»≈¿ƒ≈«ƒ≈ƒ≈
ÔÈÓÁ ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ ÓÈÓÏ ‰Út«¿…¿≈»ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ
:ÓÈÓÏ ‰Út Ì„˜ ÔÚÎ eÏÈlÓ ÔBÎÈÈÚa¿≈≈«ƒ¿«√»«¿…¿≈»

È‡Ó˙ה  ‡‡ ‡‰ ÓÈÓÏ ÈÏÚ ÌÈi˜ ‡a‡«»«ƒ»«¿≈«»¬»»ƒ
Ônz ÔÚÎ„ ‡Ú‡a ÈÏ ˙È˜˙‡c È˜a¿ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒƒ¿«¿»ƒ¿«««»
‡a‡ ˙È a˜‡Â ÔÚk ˜Ò‡ ÔÚÎe Èpa˜zƒ¿¿ƒ»ƒ¿«∆«¿«¿∆¿«»«»

:e˙È‡Â¿≈

Ók‡ו Ce‡ ˙È B˜e ˜Ò ‰Út Ó‡Â«¬««¿…«¿»»¿»
:CÏÚ ÌÈi˜„¿«ƒ¬»

e˜ÈÏÒeז È‰e‡ ˙È a˜ÓÏ ÛÒBÈ ˜ÈÏÒe¿≈≈¿ƒ¿«»»ƒ¿ƒ
ÈÒ ÏÎÂ d˙È ÈÒ ‰ÚÙ È„Ú Ïk dnÚƒ≈»«¿≈«¿…»≈≈≈¿…»≈

:ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡«¿»¿ƒ¿»ƒ

BÁÏ„ח  È‰e‡ ˙Èe È‰BÁ‡Â ÛÒBÈ ˙Èa ÏÎÂ¿…≈≈«¬ƒ≈»ƒ¿
‡Ú‡a e˜L ÔB‰ÈB˙Â ÔB‰ÚÂ ÔB‰ÏÙË«¿¿¿»¿¿≈¿»¿«¿»

:ÔL‚„¿∆

Â‰Â‰ט  ÔÈLt Û‡ ÔÈk˙ Û‡ dnÚ e˜ÈÏÒe¿ƒƒ≈«¿ƒƒ«»»ƒ«¬»
:‡„ÁÏ ‰‡ÈbÒ ‡˙ÈLÓ«¿ƒ»«ƒ»«¬»

Úa‡י  Èc „Ë‡„ È„‡ ˙Èa „Ú B˙‡Â«¬«≈ƒ¿≈¿»»ƒ¿ƒ¿»
‡„ÁÏ ÛÈw˙Â  „tÒÓ Ôn˙ e„ÙÒe ‡„È„¿«¿¿»¿»«»ƒ¿≈«¿«ƒ«¬»

:ÔÈÓBÈ ‡ÚL ‡Ï‡ È‰e‡Ï „ÚÂ¿»««¬ƒ∆¿»«¿»ƒ

 

  
    

     

      
      

       

     
    

     
     

      
     

      

     
     
     
     

  



נד              
„Ë‡‰ Ôb∑:ּדר ׁשּו ור ּבֹותינּו היה . אטדין מ ּקף  …∆»»»ְְֲִֵַָָָָָֻ

יג ) ּונׂשיאי (סוטה ּכנען מלכי ּכל  ׁשּבא ּו ה ּמארע , ׁשם  ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָֹעל 
ּתל ּוי  יֹוסף  ׁשל  ּכתר ֹו ׁשרא ּו וכיון למלחמה , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָיׁשמעאל 

ּכתריהם , ּבֹו ותל ּו ּכּלן עמד ּו יעקב , ׁשל  ְְְֲֲִֵֶֶַַָָָֹֻּבאר ֹונֹו
ק ֹוצים וה ּקיפ ּוה ּו ׁשל  סיג  ה ּמּקף  ּכגרן .ּכתרים  ְְְְִִִִֶֶַָָָֹֻ

     ©©¿§¥Á¨¨̧¤©§©«£¦¹¤¨¥À¤§¸Ÿ¤Æ
      ̈«¨½̈©´Ÿ§½¥«¤¨¥¬¤−§¦§¨®¦©¥º¨¨³

     §¨Æ¨¥´¦§©½¦£¤−§¥¬¤©©§¥«

     ©©«£¬¨−̈®¥−©«£¤¬¦¨«
Ìeˆ L‡k∑? צ ּום א ׁשר  .מה ּו «¬∆ƒ»ֲִֶַָ

       ©¦§¸Ÿ³¨¨Æ©´§¨§©½©©¦§§´Ÿ½¦§¨©−
     §¥´©©§¥¨®£¤´¨¨Á©§¨¨̧¤©¨¤¹
     ©«£ª©¤À¤¥¥²¤§¬Ÿ©«¦¦−©§¥¬©§¥«

ÂÈ B˙‡ e‡NiÂ∑: צ ּום ׁשּכ ּבניו, ּבני ולא  «ƒ¿…»»ְְִֵֶָָָָֹ
מ ּבניכם , אחד  ולא  מצרי איׁש לא  מ ּטתי יּׂשא  ְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָֹֹ'אל 

א ּתם ', א ּלא  ּכנען, מ ּבנֹות  מק ֹום :(ב "ר)ׁשהם  להם  וקבע  ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשל  מחנה  למ ּסע  ּוכסדרן ר ּוח ֹות , לד ' וכן למזרח  ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָג '

ל ׂשאת  עתיד  ׁשה ּוא  יּׂשא , לא  לוי ּכאן. נק ּבע ּו ְְְִִִִִֵֵֶָָָָָֹּדגלים 
ואפרים  מנּׁשה  , מל ׁשה ּוא  יּׂשא , לא  ויֹוסף  האר ֹון, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹאת 

ֿ ּדגל  על  "איׁש וזה ּו: ּתח ּתיהם . ּבא ֹות יהיּו ּבאתת ", ֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַֹֹ
מ ּטת ֹו ליּׂשא  אביהם  להם  .ׁשּמסר  ֲִִִֶֶֶַָָָָ

             

      

מערת  ת א ר ק ו" יעקב  לקב רת נגע  ה ס ק  ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָֹעל
ה כ לה " יג )דה  ע זיאל (נ ,  נת י  תר איתא  , ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ

ס לי ביק  הוה  ולא  ' כ ריעא  לע ו  תמא  ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָֹ"מיע 
 י רי וקטע  סיפא  [ י ח] ונטל ' כ אב י  ית ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָלמיק ר
ג ואתנח  ' כ מתלל ע ו  רי א  והוה  ריעא , ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָע ו 

אב י ". יצחק   ְְְִִֵָָעיטפי
רע ברי ק אי" ה א  י ה הרי  י תר,  מ ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָולכא רה 

ציק " ס"ה )אצל שסב  סי' יו "ד  טושו "ע א. מז, סנהדרי) ־ וא , ְִִֵֵֶַ
ע ו   י רי" כ י עיטפי רררריעאיעאיעאיעאיצד  ג" מ נח  " ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָ

ְְִָיצחק "?
ה נימ ת: דר זה  לבאר  ְְְְִִֵֵֶֶֶַָוי

לא  ה יק  יצחק  פט, ה א . יצחק   ע ו  ל רְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
א ר  רק  היה  רע , ע ו  היה  וזה  ורע ת. רע    ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָהיה 
עניני והתע ק   יצחק   ר מ  עצמ את ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָהב יל

. ימר וח  יפנְְִִִִָ
 א מ ר, רע  היה  ע ו  ל וחמרתו  "פ" רק  ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹונמצא ,
היה  ביצחק , ה א  פי   ר ו ה ק ר ה א  " רא"ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָֹֹ

טב . ַרק 
ונאר  ע ו , ל "פ" את  וניתק  הפריד א ר , ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָועל
 ולכ מ ר. טב   י ־א רע ,  אי אזי  ," י רי" ְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָרק 

יצחק ".  עיטפי ג" מ נח  ְְְְְִִִֵֶֶָָהיה 

             

   

אתאתאתאת רררר ק ק ק ק ו ו ו ו  נע נע נע נע ארצהארצהארצהארצה בניו בניו בניו בניו  אתאתאתאת  א א א א יג )ו ו ו ו (נ , ְְְְִִִִַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ֹֹ
ניאת  ה דר ר"י  מפר ניו " ת א  א ו" ה ס ק  ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָעל

לאת  עתיד  ה א  י א  לא  "לוי    מס יעקב , ל נְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹאר
 יהי  ואפרי מנה  ,מל ה א  י א  לא   ס וי ,האר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹאת

Èa˙יא  ‡Ï‡ ˙È ‰‡ÚÎ ‡Ú‡ ˙È ‡ÊÁÂ«¬»»≈«¿»¿«¬»»»∆¿»¿≈
È‡ˆÓÏ ÔÈc ÛÈwz Ï‡ eÓ‡Â „Ë‡„ È„‡ƒ¿≈¿»»«¬»»≈«ƒ≈¿ƒ¿»≈
‡Úa Èc ÌÈˆÓ Ï‡ dÓL ‡˜ Ôk ÏÚ«≈¿»¿«»≈ƒ¿«ƒƒ¿ƒ¿»

:‡cÈ„¿«¿¿»

Ôep„wÙ:יב  È„ ‡Ók Ôk dÏ È‰B e„ÚÂ«¬»¿ƒ≈≈¿»ƒ«≈ƒ

e˜eיג  ÔÚÎ„ ‡Ú‡Ï È‰Ba d˙È eÏËe¿»»≈¿ƒ¿«¿»ƒ¿««¿»
˙È Ì‰‡ ÔÊ Èc ‡zÏÙk Ï˜Á ˙ÚÓa d˙È»≈ƒ¿»«¬«»∆¿»ƒ¿««¿»»»
ÏÚ ‰‡zÁ ÔÙÚ ÔÓ ‡e˜ ˙ÒÁ‡Ï ‡Ï˜Á«¿»¿«¬»«¿»ƒ∆¿…ƒ»»«

:‡ÓÓ Èt‡«≈«¿≈

 

     
      

      

      

       
    
      
     

     
     

      



נה               
." יה חְֵֶַ

ה א  האר ניאת הרי  י א , לא  וי   ע ה א ר  ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹוצרי
על־ידי א א   על־יד לא  פא  בזה  הרח ק , עתיד  ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹעני
נאר ניאת ה צוה  את זה  גלל  מ  ח י מ ע  ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָניו ,

אביו ? ִֶָל
זה : ְֶַַָָָההס רה 

ר"י פי  , מצרי ה ע ד  התחיל יעקב  ל מיתתְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַָֹ
 מ נס ,אבינ יעקב  פטר יו" ה רה  תח ת ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹתב 
התחיל ה ע ד  מ רת י ראל ל  ול  ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָעיניה
צרי מ יעקב  ל צאת ה ב מ מ ה  ." ד עְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹל
ו ע ד לת להי ת כל רמה  י ראל  אר ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָלקב רה 

. ְִִַמצרי
למעלה  היה  לוי   ,האר את לוי  נא  לא  זה   ע מְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
לוי ל נתיו  נמנ "לה  ר"י  תב   כמ ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמה ע ד ,
 מ אחד  זמ ל ה ע ד , ימי  ה  לה דיע  ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָא א 
על   ימי  הארי ולוי  . . ע ד  היה  לא    ק  בטי ְְְֱִִִִִֵֶַַַָָָָָֹה
ע ד "מלאכת לוי  לבט נגע  אפיל : מ ויתירה  ." ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֻ

לוי ". ל בט על היתה  לא   ְְְִִִִֵֶַַָָֹמצרי
  ,האר את לאת עתיד  זה   ע ק ר זה  ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָועני

 לפי  עב דה  לע ת רצ לא  . . לוי  ל בט" דע ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָֹ
"רי ח ני   הי   מ ,האר את לאת עתידיְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָ

יג ) א, שמות (זקני (הדר  .(תוספות

     ©¨̧¨¥³¦§©¸§¨Æ´§¤½̈§¨¨«Ÿ¦¬
     ¦−¦§´Ÿ¤¨¦®©«£¥−¨§¬¤¨¦«

Bz‡ ÌÈÏÚ‰ŒÏÎÂ ÂÈÁ‡Â ‡e‰∑,ּכאן ּבחזרתן ¿∆»¿»»…ƒƒֲַָָָָ
הק ּדים  ּובהליכתן א ּתֹו, הע ֹולים  ל ּמצרים  אחיו ְְְֲִִִִִִִִִֶַַָָָָהק ּדים 
פרעה  עבדי ּכל  א ּתֹו "וּיעל ּו ׁשּנאמר : לאחיו, ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹמצרים 

לפי  א ּלא  ואחיו", יֹוסף  ּבית  "ּכל  :ּכ ֿ ואחר  ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָוג ֹו'"
ּכתריהם  ׁשּתל ּו ּכנען, מלכי ׁשע ׂשּו ה ּכב ֹוד  ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשרא ּו

ּכב ֹוד  ּבהם  נהג ּו יעקב , ׁשל  .ּבאר ֹונֹו ֲֲֲֶֶַַָָָֹ

     ©¦§³£¥«¥Æ¦¥´£¦¤½©´Ÿ§½¬
       ¦§§¥−¥®§¨¥³¨¦Æ½̈¥¨¨´¨½̈£¤¬

 ̈©−§Ÿ«
Ì‰È‡ ˙ÓŒÈk ÛÒBÈŒÈÁ‡ e‡iÂ∑מה ּו «ƒ¿¬≈≈ƒ≈¬ƒ∆ַ

רגילים  ׁשהיּו יֹוסף , אצל  ּבמיתת ֹו ה ּכיר ּו ְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָ"וּירא ּו"?
ּכב ֹוד  ּבׁשביל  מקרבן והיה  יֹוסף  ׁשל  ׁשלחנֹו על  ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָֹֻלסעד 

קרבן לא  יעקב  ּומ ּׁשּמת  eÓËNÈ.(ב "ר)אביו, eÏ∑ ְֲִִֵֵֶַָָֹֹƒ¿¿≈
'ל ּו' יׁש הר ּבה : לענינים  מתח ּלק  'ל ּו' יׂשטמנּו, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָׁשּמא 
יהי  "ל ּו ּכג ֹון: 'הלואי', ּול ׁשֹון ּבּקׁשה  ּבל ׁשֹון ְְְְְְִִֵַַַַָָמ ׁשּמׁש
מתנּו". "ל ּו ה ֹואלנּו", "ול ּו ׁשמעני", "ל ּו ," ְְְְְִִֵֶַַָָכדבר
"ל ּו ּכג ֹון: ו'א ּולי', 'אם ' ּבל ׁשֹון מ ׁשּמׁש 'ל ּו' ְְְְְִִֵֵַַויׁש

ׁשקל  אנכי "ול ּו למצותי", הק ׁשב ּת "ל ּו ְְְְְְִִִֵַַָָָֹֹֹחכמ ּו",
"ל ּו 'ׁשּמא ': ּבל ׁשֹון מ ׁשּמׁש 'ל ּו' ויׁש ֿ ּכּפי". ְְְִֵֵֶַַַַָעל 

ּבּמקרא , ּדֹומה  ע ֹוד  ל ֹו ואין ל ׁשֹון יׂשטמנּו", וה ּוא  ְְְְְְִִֵֵֶַָ
ל ׁשֹון  אחרי", הא ּׁשה   תל ֿ לא  "אלי ּכמ ֹו: ְְֲִֵֵַַַָָָֹֻ'א ּולי',

ּבּקׁשה , ל ׁשֹון 'א ּולי' ויׁש ה ּוא . "א ּולי 'ׁשּמא ' ּכג ֹון: ְְְֵֶַַַָָָ
ה ּוא  הרי א ֹותי", ה ' יׁשיב  "א ּולי ּבעניי", ה ' ְְְֲִִִִֵֶַָָיראה 
"א ּולי  'אם ': ל ׁשֹון 'א ּולי' ויׁש ." כדבר יהי "ל ּו ְְְְְִִִֵֶַַָּכמ ֹו:

צ ּדיקם  חמ ּׁשים  ."יׁש ֲִִִִֵַ

       ©§©¾¤¥−¥®Ÿ¨¦´¦½̈¦§¥¬−
¥«Ÿ

ÛÒBÈŒÏ‡ eeˆÈÂ∑," יׂשראל ֿ ּבני אל  "ויצ ּום  ּכמ ֹו «¿«∆≈ְְְְִֵֵֵֶַַָ
יׂשראל , ּבני אל  ׁשל ּוחים  להיֹות  ּולאהרן למ ׁשה  ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹֹצ ּוה 
יֹוסף  אל  ׁשליח  להיֹות  ׁשל ּוחם , אל  "ויצ ּוּו" זה : ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָאף 
ׁשהיּו ּבלהה , ּבני את  צ ּוּו? מי ואת  ּכן. ל ֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָל ֹומר 

בלהה " ּבני את  נער  "וה ּוא  ׁשּנאמר : אצל ֹו, .רגילין ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָ
‰eˆ EÈ‡∑(סה יבמות ּכי (ב "ר. ה ּׁשל ֹום , מ ּפני ּבּדבר  ׁשּנּו »ƒƒ»ְִִִֵַַָָָ

ּבעיניו  יֹוסף  נח ׁשד  ׁשּלא  ּכן, יעקב  צ ּוה  .לא  ְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹ

ÏÎÂיד  È‰BÁ‡Â ‡e‰ ÌÈˆÓÏ ÛÒBÈ ˙Â¿«≈¿ƒ¿«ƒ«¬ƒ¿»
˜c ˙a È‰e‡ ˙È a˜ÓÏ dnÚ e˜ÈÏÒcƒ¿ƒƒ≈¿ƒ¿«»»ƒ»«ƒ¿«

:È‰e‡ ˙È»»ƒ

eÓ‡Âטו ÔB‰e‡ ˙ÈÓ È‡ ÛÒBÈ ÈÁ‡ BÊÁÂ«¬¬≈≈¬≈ƒ¬«¬»
È˙È ‡˙‡Â ÛÒBÈ e„ ‡Ï hÈ ‡ÓÏcƒ¿»ƒ«»»¿»≈«¬»»»≈

:d˙È ‡ÏÓ‚ Èc ‡˙LÈa Ïk ˙È ‡Ï»»»»ƒ¿»ƒ¿«¿»»≈

˜„Ìטז „wt Ce‡ ÓÈÓÏ ÛÒBÈ ˙ÂÏ e„ÈwÙe«ƒ¿«≈¿≈»»«≈√»
:ÓÈÓÏ d˙BÓ≈¿≈»

 

   
     
    
     

      
     
     
     

      
     
    

     



נו              

       Ÿ«Ÿ§´§¥À¨´¿̈¨´Â̈¤´©©¤³
      §©¨¨Æ¦«¨¨´§¨½§©¨Æ¨´½̈§¤¬©

       ©§¥−¡Ÿ¥´¨¦®©¥¬§§¥−§©§¨¬¥¨«
EÈ‡ È‰Ï‡ È„Ú ÚLÙÏ ‡ ‡N∑ עבדיו והם  ק ּים  אלהיו מת , אבי .אם  »»¿∆««¿≈¡…≈»ƒְֱֲִִֵֵַָָָָָֹ

      ©¥«§Æ©¤½̈©¦§−§¨¨®©´Ÿ§½¦¤¬§−
©«£¨¦«

ÂÈÁ‡ŒÌb eÎÏiÂ∑ ה ּׁשליח ּות על  .מ ּוסף  «≈¿«∆»ְִַַָ

      ©Ÿ¤£¥¤²¥−©¦¨®¦²£©¬©¡Ÿ¦−
̈«¦

È‡ ÌÈ‰Ï‡ ˙Á˙‰ Èk∑?אני ּבמק ֹומ ֹו ׁשּמא  ƒ¬««¡…ƒ»ƒְֲִִֶָ
יכ ֹול ? אני ּכל ּום  לכם , להרע  ר ֹוצה  הייתי אם  ְְְֲִִִִִִֶֶַָָָָָּבתמיהה ,

ּֿבר ּו ֿ וה ּקד ֹוׁש רעה , עלי ח ׁשב ּתם  ּכלכם  א ּתם  ְְְֲֲֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻוהלא 
לכם ? להרע  יכל  לב ּדי אני  והיא לט ֹובה , ח ׁשב ּה .ה ּוא  ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָֹ

       §©¤¾£©§¤¬¨©−¨¨®¡Ÿ¦Æ£¨¨´§Ÿ½̈
     §©À©£²©¬©¤−§©«£¬Ÿ©¨«

                

    

ה ניא  ספר לח (פי"ב )איתא  מה ב  ל "ע לה  כא ר : ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
 א עס   א קנאה  איז  א  ל חס ־ו ו נאה  טינא  ְְְְִִִֵֵַַַָָָָאיז
ועליו  , ח מ להסיר  האד על ,חביר על "מיה וד ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָק ידא 
חסד " מ ת חביר  ע להתנהג , מ ההפ ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ"לע ת
וג , ל חס ־ו לכע ס  ולא  האחר קצה  עד   מ ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹו "לס ל
לגמ ל  א רה  א א  , ל חס ־ו פעל ל  ל ְְְְְֳִֵֶֶַַַַָָָָֹא 
אחיו ".  ע  ס מ ללמ ד  הר תב   מ טב ת,  ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹלחיבי
האד על להבי אפר  א ה בר,  מ ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָולכא רה 
רחמנא ־  פעל לחביר  ל ולא  מ תיו  על ְְְְֲֲֲֳִִֵֵַַַַַָָָָֹלהעביר
ה ני הרי  טב ת",  לחיבי "לגמ ל עליו  מ ע   א ,ְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָליצל
טבה ?  על ל  ל עליו  מ ע  רעה , ל ע ה  ְְֵַַַַַַָָָָָָָָָהחיב 
 י זה  בר ,  תב  מה  על־י   ברי ה לבאר  ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָוי

אחיו ".  ע  ס מ ְִִִֵֶָ"ללמ ד 
רעה ", עלי    ב ח"  האחי  א ה יק ,  ס י אצל ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָה ה 
ע ה  למע לטבה   ב ח  אלקי"  ל  רא   ל־מק ְְֱֲֲִִֶַַָָָָָָָֹֹמ

רב "  ע להחי ת ה ה ,  (כ נ , ויחי הכתוב  ונמצא ,(לשו . ְְְֲִֶַַַַָָ
חס ־   ס לי  יק ה  האחי נראה  היה  תחילה   הגְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
לדבר  רמה   לת ע האמת נתררה    לב ה ה  , ל ְְְְְְְֱִִֵֶֶַָָָָָָָָָָו
יל לכ , ס י ל בתלט  רמ  א  ה יו מ ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָטב .

טב ת.  לה וגמל , יה מע על  ס י  ְֲֵֵֶֶֶַַַָָָלה
וכ ב אר  , ברי ה ה ה י  ,יד־ ללמ ד   י ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָמ ה 

ה ניא  כה )ספר סימ הקודש ה א (אגרת  אד " כ ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָ
האד על "נ ממ מ יק   א  ה מ  א ל מק חירה  ְְְִִֵַַַַַַָָָָָעל
חיל והרה   מי ה מ נגזר בר ה יזק  "על ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָלדעת

."ל זאת היתה  ה ' "מאת "  קְֵֵַָָָֹל
לט  רחמנא  עביד  מה  "ל יו מ עביד "מע ה , (ברכות ב  ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ

ב ) מלמעלה "ס, י רד  רע  בר ו "אי וראה , ג . פנ "א, רבה  (בראשית ְְְִֵֵַַָָָ
יא) סימ הקודש אגרת  חבירתניא נראה   א  א ,־ א ,ְֲִִִֵֵֶֶַ

רר  ,"ל זאת היתה  ה ' "מאת יו מ   ל־מק מ ,ל ְִִִִֵֵֵֶָָָָָָֹה יק 
ה בה  ועל מ עיל. טב  בר חביר ל  ר  א ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָמע יו 

ÔÚkיז ˜BL eÚa ÛÒBÈÏ ÔeÓÈz ÔÈ„k¿≈≈¿¿≈¿»¿¿«
‡˙LÈ È‡ ÔB‰‡ËÁÏÂ CÈÁ‡ ‡BÁÏ¿»«»¿«¬»¬¬≈ƒ¿»
‡‰Ï‡ È„Ú ‡BÁÏ ÔÚk ˜BL ÔÚÎe CeÏÓ‚¿»¿«¿¿«¿»«¿≈¡»»

:dnÚ ÔB‰˙eÏlÓa ÛÒBÈ ‡Îe Ce‡„¿»¿»≈¿«»¿ƒ≈

eÓ‡Âיח  È‰BÓ„˜ eÏÙe È‰BÁ‡ Û‡ eÏÊ‡Â«¬»«¬ƒ¿»√»ƒ«¬»
:ÔÈcÚÏ CÏ ‡Á‡ ‡‰»¬«¿»»¿«¿ƒ

ÏÁc‡יט  È‡ ÔeÏÁc˙ ‡Ï ÛÒBÈ ÔB‰Ï Ó‡Â«¬«¿≈»ƒ«¬¬≈«¬»
:‡‡ ÈÈ„«¿»¬»

ÈÈכ  Ì„˜ ÔÓ ‡LÈa ÈÏÚ ÔezLÁ Ôez‡Â¿«¬«¿¬«ƒ»ƒ√»¿»
ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk „aÚnÏ ÏÈ„a ‡ËÏ ˙MÁ˙‡ƒ¿«¿«¿»»¿ƒ¿∆¿«¿»»≈

:ÈbÒ ÌÚ ‡Ói˜Ï¿«»»««ƒ

 

   
    

      

       
   

       

    
    

  



נז               
 י ,  מק ל ת ליח מע יו  חביר ל  ר ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹה את

"טב ת". ְְִלגמ ל
 ' ד ה 'א רת זה  מב אר  'חיב ' נקרא  חביר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ[וזה 

.[ מ ־מקא־ואי .חירת רע  מ ד  ה א  ְְְֲִִֵֶַַַָָָארה ,

     

     §©¨Æ©¦½̈¨«Ÿ¦²£©§¥¬¤§¤−§¤
    ©§¤®©§©¥´½̈©§©¥−©¦¨«

ÌaÏŒÏÚ a„ÈÂ∑: ה ּלב על  ה ּמתק ּבלים  ּדברים  «¿«≈«ƒ»ְְְִִִֵַַַַָ
עבד , ׁשאני עלי מר ּננים  היּו לכאן, ירד ּתם  ׁשּלא  ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹעד 
אתכם ? ה ֹורג  ואני ח ֹורין, ּבן ׁשאני נֹודע  ֿ ידיכם  ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַועל 
ונׁשּתּבח  ראה  ּבח ּורים  ׁשל  ּכת  א ֹומר ֹות ? ה ּבר ּיֹות  ְְְְִִִֶַַַַַַָָמה 

אח   ל יׁש א ֹותם , הרג  ּולב ּסֹוף  הם , אחי ואמר  ְְְֵֵֶַַַַַָָָָָּבהן,
נר ֹות  ע ׂשרה  אחר : ּדבר  אחיו? את  יכל ּוׁשה ֹורג  לא  ְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

וכ ּו' אחד  נר  .לכ ּבֹות  ְְֵֶַָ

       ©¥³¤¥Æ§¦§©½¦−¥´¨¦®©§¦´¥½
  ¥¨¬¨¤−¤¨¦«

        ©©³§¥Æ§¤§©½¦§¥−¦¥¦®©À§¥³¨¦Æ
   ¤§©¤½ª§−©¦§¥¬¥«

ÛÒBÈ ÈkaŒÏÚ∑ ּבר ּכיו ּבין ּגּדלן .ּכתר ּגּומ ֹו, «ƒ¿≈≈ְְְְִִֵַָָ

         

סססס י י י י ררררי י י י  על על על על   ד ד ד ד י י י י .... .... מכירמכירמכירמכיר ני ני ני ני      ( כג אתיליד אתיליד אתיליד אתיליד (נ , דדדד ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָֻֻֻֻ
סססס י י י י      זירינ זירינ זירינ זירינ(יאלע  נתי  ר) קנ ה היה   ס היינ ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ

ריו  על ל מכיר, ני  ינת(ל  ר), על  והק . ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
סנקא ת  אחד   אד לכ ד  א  ה א  י ראל מנהג ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹהרי 
אד נה  לא   ל מע" לטרת, ד מה  , אחי ני ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹל

"(א כו , ס פר',(ימא  ה 'חת ל  ח על־י   לתר  וי . ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ
אחד , מאח  י תר עב ר סנק  ל יכ ל אתרא ' 'ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָרא 
:א  וא .נרצ קטרת להקטיר יכ ל ה ד ל ה ה  ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
ל ה ר ולכ אתרא ', 'מרא  , האר על ה יט היה   ס ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֻי

. אחי לני  סנק  ְְְִִִֵַַָלהי ת

      ©³Ÿ¤¥Æ¤¤½̈¨«Ÿ¦−¥®¥«Ÿ¦º¨Ÿ
     ¦§´Ÿ¤§¤À§¤«¡¨³¤§¤Æ¦¨¨´¤©½Ÿ
     ¤¨¾̈¤£¤¬¦§©²§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£«Ÿ

      ©©§©´¥½¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ¨¸Ÿ¦§³Ÿ
    ¡Ÿ¦Æ¤§¤½§©«£¦¤¬¤©§Ÿ©−¦¤«

ÈÂ˙כא  ÔBÎ˙È ÔeÊ‡ ‡‡ ÔeÏÁc˙ ‡Ï ÔÚÎe¿«»ƒ«¬¬»≈»¿¿»
ÏÚ ÔÈÓeÁz ÏlÓe ÔB‰˙È ÌÁÂ ÔBÎÏÙË«¿¿¿«≈»¿«≈«¿ƒ«

:ÔB‰aÏƒ¿

‡È‰eכב  ˙Èe ‡e‰ ÌÈˆÓa ÛÒBÈ È˙ÈÂƒ≈≈¿ƒ¿«ƒ≈»ƒ
:ÔÈL ÒÚÂ ‰‡Ó ÛÒBÈ ‡ÈÁÂ«¬»≈¿»«¬«¿ƒ

Èaכג  Û‡ ÔÈ‡˙ÈÏz ÔÈa ÌÈÙ‡Ï ÛÒBÈ ‡ÊÁÂ«¬»≈¿∆¿«ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ«¿≈
:ÛÒBÈ ÈaÂ e„ÈÏÈ˙‡ ‰MÓ a ÈÎÓ»ƒ«¿«∆ƒ¿¿ƒ¿«ƒ≈

k„Óכד  ÈÈÂ ˙È‡Ó ‡‡ È‰BÁ‡Ï ÛÒBÈ Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¬»»ƒ«»ƒ¿«
‡„‰ ‡Ú‡ ÔÓ ÔBÎ˙È ˜qÈÂ ÔBÎ˙È ÈÎc¿ƒ»¿¿ƒ«»¿ƒ«¿»»»
:˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰‡Ï Ìi˜ Èc ‡Ú‡Ï¿«¿»ƒ«ƒ¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…

k„Óכה  ÓÈÓÏ Ï‡NÈ Èa ˙È ÛÒBÈ ÈÓB‡Â¿≈≈»¿≈ƒ¿»≈¿≈»ƒ¿«
:‡kÓ ÈÓb ˙È Ôe˜q˙Â ÔBÎ˙È ÈÈ ÈÎc¿ƒ¿»»¿¿«¿»«¿«ƒ»

 

    
     

      
     
    
      

      
     

       
    

  
   

    
     
    
    
       

    



נח              

      ©¨´¨¥½¤¥¨¬¨¤−¤¨¦®©©«©§´Ÿ½
  ©¦¬¤¨«¨−§¦§¨«¦

              

    

:::: מצרי מצרי מצרי מצרי     אראראראר      י י י י פרשתנו )ו ו ו ו סיו) ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽ
טב " ימי מס" ה לל ועוד )יד ע  נדה ,  סו תוספות עיי), ְְְְִִַַַָָ

ס זה  ה א  רא ית ספר   ס מ ע  , מ ־ ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָוא
זכה  א  ה בח , הפ  זה לכא רה  הרי  , מצרי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹנק ר

? מצרי ונאר י ראל  אר מ ד  ליקבר  ס ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָי
ה רה  על " תב  מה  על־י  זה  למר  פרשתנו וי) ְִֵֶֶַַַַַַַַָָָ

כט) ארמז, ולא   מצרי  ס י ק ר לזה   ע ה ,ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַֹ
עליה ג  צרי "א ה   ס לי אמר יעקב  י  ה א , ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹי ראל
לת,  ה זמ ל וחסד  ח  לה  למ  צרי וא ה  ' ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹכ

ד ר".  כ למ  ה ע ְְְְִִֶֶֶַָָָָָוללכת
י ראל  ני   אב  מצרי  ס י מ ב רת א רה , ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָונמצא ,
ידע ה ה  ק ה , לת ת  הי  א וח ק , ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָע ד 

מ ה   דד נתע , תל צרת   א נמצא  ה יק   סְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
ת דבק  חזקי ולהי ת מה ביבה , להתעל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹא 

ְַָָלהק "ה .
קב רה  ל ה עלה  דל  א על מה  לבאר  י ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹועל־י ־זה 
י ראל  מרעי  וכ ה  ה  נטמנ   ל־מק מ י ראל,  ארְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
ע יחד  לת אר על־ידי ־זה  י  , לאר   ח ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָוקא 
ה '. עב דת וח ק  ע ד   אבי מ ה  ה ה  , מרעית ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָֹצא
 אר   י ו" ס ק  ה א  רא ית ספר    ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָוזה
החזק  ה א  ונתח ק ", חזק  "חזק   מכריזי  ותכ ," מצריְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
א ר  עד  ה לת, מצר תנ הי י ראל, מרעי   לי קְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

.ימינ מהרה  ה אל ְְִֵֵֵַָָָיב א 

  £©£©§¦§©¥
סימ פה  אל פ"ה  פסוקי ויחי פ"ה  פרשת חסלת

eËÁÂכו ÔÈL ÒÚÂ ‰‡Ó a ÛÒBÈ ˙ÈÓeƒ≈«¿»«¬«¿ƒ«¬»
˜ÊÁ :ÌÈˆÓa ‡B‡ È‰eÓNÂ d˙È»≈¿»ƒ¿»»¿ƒ¿»ƒ

       

 

   
     

    

   
     



     
 

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב טבת, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר יצחק שי'

שלום וברכה!

...מ"ש שבין ישתבח ליוצר מעיין בדא"ח באיזה ספר, הנה איני רואה בזה מקום לחשש כיון 

שזהו הכנה לחלקי התפלה הבאים אח"ז - כי בטח ה"ז רק שמעיין במחשבה ולא בדבור, והרי ידוע 

בצבור  עכ"פ מתחילים תפלה  או  לבית הכנסת  באים  היו  בשנים קדמוניות  המובא באחרונים אשר 

מברכות יוצר ואילך.

המחכה לבשו"ט ובברכת הצלחה בעבודתו בקדש.



נט

יום ראשון - ח' טבת
מפרק מד

עד סוף פרק מח

יום רביעי - י"א טבת
מפרק ס

עד סוף פרק סה

יום שני - ט' טבת
מפרק מט

עד סוף פרק נד

יום חמישי - י"ב טבת
מפרק סו

עד סוף פרק סח

יום שלישי - י' טבת
מפרק נה

עד סוף פרק נט

יום שישי - י"ג טבת
מפרק סט

עד סוף פרק עא

שבת קודש - י"ד טבת
פרק כ

מפרק עב עד סוף פרק עו

לשבוע פרשת ויחי  תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה... 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

... בשר  ועד 



ס             

טבת  ח' ראשון  יום 
פרק ז             
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א.1. פרק



סי              

טבת  ט ' שני יום 
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ב.2. עו, ר"ח .3.יומא גי ' א. קיז, פסחים
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ח .4. ב.5.פרק יג , ב.6.זכרי ' לד , א.7.ברכות כט , השנה ראש



סג              

טבת  י' שלישי יום 
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א.8. ה, ברכות



סד             

טבת  י"א רביעי יום 
פרק ח            
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א.9. ט , טו.10.חגיגה א, עורים".11.קהלת "פוקח  לספר נ"ע מוהריי "צ אדמו"ר כ "ק במדבר 1.הקדמת ב. פ"ח , סנהדרין משנה
יב. יד , א.2.רבה רעז, א. רנג , ג . חלק ז.3.זהר פרק
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קנא,4. ב. חלק זוהר ב.ראה נה, הכוונות וספר הגלגולים, ספר בסוף וויטאל  חיים רבי  ובמיוחד  א.5.א. קד , יט ,6.כתובות יומא

ב.7.ב. קנב, שבת תורה 8.ראה דברי  שאמירת הקדושות, משיחותיו באחת נ"ע מוהריי "צ אדמו"ר כ "ק שאמר מה כאן, להוסיף כדאי 
האויר  את ומטהרים תורה תלמוד  מצות מקיימים שבכך  נוסף - תניא או משניות תהלים, החומש, מלות ֿ פה בעל  לומר למשל : ֿ פה , בעל 

הקלע. כף מעונש להיפטר לאדם עוזר זה ב;9.- רלז, ב; סב, א. חלק זוהר גם ראה שמות. פרשת בתחילת להאריז"ל  תורה לקוטי 
ֿ ב. א קנ, ב. אבר 10.חלק על  שלג  שפשוף ֿ ידי  שעל  כמו הנפש, לקרירות רפואה משום יש שלג  של  שבגיהנם כאן, ללמוד  שרוצים יש

הוא  כך . משמע לא להאריז"ל  תורה שבלקוטי  ואומר זה, פירוש בנכונות מפקפק הרבי  ברם, הרגיל . הדם הילוך  להחזרת עוזר קפוא,
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˘Ì".העיר: ˙"Ï˘ 'ÂÎ ‚Ï˘‰ ÔÈÏÊÂ‚ ‰ÓÏ Î"‡Â ;‡Â‰ ÔÂÎ Ì‡ ‚"Úˆ".11 הראשון הספר הוא תורה" תלמוד  "הלכות ז. סעיף ג , פרק
שלו. ערוך  בשולחן ונכלל  צורף - מכן ולאחר בשקלוב, תקנ"ד , בשנת הזקן, מרבנו כג .1.שנדפס יב, דברים
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טבת  י"ג שישי יום 
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בביטוי 2. משתמש שה"שכל ""ÏÂÚ‰הוא כי , אם - והשכל  המחשבה נובעת כשמהן למדות, עליה משום בכך  יש כי  - שבראש" למוח 
שהדם  אומר הוא ל "דם", בקשר להלן כך  המדות. ממהות למעלה הוא השכל , מהות עצם שהרי , - המדות של  ביצוען לשם רק כאן בא

למוח . עולה ביותר המזוקק שהדם עליה, משום בכך  יש לדם גם שכן, למוח , ˘ËÈÏ"‡:3.עולה "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ הטעם - "וכמובן
בנה"א". לקמן שפי ' ע"ד  הוא - בפ"ע המוח  הדגשת ב.4.על  י , כג .5.קהלת כה, בראשית
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ב.6. לב, נדרים יד ; ט , קהלת וד '.7.ראה ג  ה.8.בפרקים ו, י .9.דברים ג , השירים שיר
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טבת  י"ד קודש  שבת יום 
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א.10. נד , דן 11.ברכות הוא אהבה, של  ואחרות אלו מדריגות על  באהבה. שונות במדריגות כאן דן הזקן רבנו ז. ז, השירים שיר
מט . מו, מא, מ , יח , טז, טו, בפרקים בהרחבה להלן 
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א.12. קסג , ב חלק א.13.זהר ג , ב.14.סוטה יז, ח .15.כתובות כה, טו.16.שמות ג , רבה קהלת ט . ט , רבה בראשית
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א.12. קסג , ב חלק א.13.זהר ג , ב.14.סוטה יז, ח .15.כתובות כה, טו.16.שמות ג , רבה קהלת ט . ט , רבה בראשית

             

         
        

         
       
         

        
        

           
         

    
        

       
         
      

  


        

    
     

      
  

     
        

      
        























































המשך ביאור למס' חולין ליום חמישי עמ' ב



עי היום יום . . . 

ה'תש"גח טבתיום רביעי

חומש: ויגש, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: פרק ז. אך נפש . . . 22 ובדחי רבנן.

ַבד ִלּמּוִדים ָהְרִגיִלים,  ר ִמּלְ ים, ֲאׁשֶ ַטּנִ ְמדּו ִעם ְנָכָדיו ַהּקְ ּלָ ִדים ׁשֶ ל ַהְמַלּמְ ה ֶאת ּכָ ַמח ֶצֶדק" ִצּוָ ַה"ּצֶ
ַמח  ִאים ֶאל ַה"ּצֶ ֹחֶדׁש ָהיּו ּבָ ה. ּוַפַעם ּבְ ִפּלָ ל ֵסֶדר ַהּתְ ׁשּוט( ׁשֶ רּוׁש ַהּפָ ּלֹות )ּפֵ רּוׁש ַהּמִ ֶהם ּפֵ ִיְלְמדּו ִעּמָ

ֶזה. ֵחן ּבָ ֶצֶדק" ְלִהּבָ

ה'תש"גט טבתיום חמישי

חומש: ויגש, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: אך מי . . . יב לנצח.

ָנה  ָ רֹאׁש ַהּשׁ ת מּוָסף ּדְ ְתִפּלַ ֲחִוים ְלֶהֶבל ְוָלִריק" – ְוַגם ּבִ ּתַ ֵהם ִמׁשְ ח "ָעֵלינּו" לֹוַמר: "ׁשֶ ֻנּסָ נֹוֲהִגין ּבְ
ְלִלים כּו'". ָהְרִקיָקה ִהיא ַאַחר ָהֲאִמיָרה. ַטַעם ָהְרִקיָקה,  ּלֹא לֹוַמר "ּוִמְתּפַ ִקים ׁשֶ ן – ּוְמַדּיְ אֹוְמִרים ּכֵ

ה רֹק, ְוֵאין רֹוִצים ֵלָהנֹות ֵמרֹק ֶזה. ּבּור ִמְתַהּוֶ י ִמּדִ ּכִ

ה'תש"גי טבתיום ששי
נּו. ֲעִנית, ְסִליחֹות, ָאִבינּו ַמְלּכֵ ּתַ

חומש: ויגש, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: אך החיות . . . בשר ודם.

מענה הצ"צ על יחידות: כתיב יעזוב רשע דרכו ואיש און מחשבותיו גו', און הוא 
מלשון און בחולם, שפירושו כח ועוז. וכשם דיעזוב רשע דרכו זהו דבר המוכרח, אשר 
בלא תשובה אי אפשר לגשת אל הקדש, הנה כמו כן צריך האיש און, כלומר איש 
החזק בדעת עצמו, לעזוב מחשבותיו; ולא יאמר איך זָאג אזוי, איך הַאלט אזוי, - כי 

כל "איך"  ומציאות הוא מקור הרע וגורם פירוד לבבות.

ֹבָתיו ּגֹו'". ָאֶון הּוא  ְרּכֹו ְוִאיׁש ָאֶון ַמְחׁשְ ּדַ ע  ִתיב "ַיֲעֹזב ָרׁשָ ַמח ֶצֶדק" ַעל ְיִחידּות: ּכְ ַמֲעֶנה ַה"ּצֶ
לֹא  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ְכָרח,  ַהּמֻ ָבר  ּדָ ֶזהּו  ְרּכֹו"  ּדַ ע  ָרׁשָ "ַיֲעֹזב  ּדְ ם  ּוְכׁשֵ ָוֹעז.  ּכַֹח  רּוׁשֹו  ּפֵ ׁשֶ חֹוָלם,  ּבְ אֹון  ׁשֹון  ִמּלְ
ַדַעת ַעְצמֹו,  לֹוַמר ִאיׁש ֶהָחָזק ּבְ מֹו ֵכן ָצִריְך ָהִאיׁש ָאֶון, ּכְ ה ּכְ ת ֶאל ַהּקֶֹדׁש, ִהּנֵ ר ָלֶגׁשֶ ׁשּוָבה ִאי ֶאְפׁשָ ּתְ
ל "ֲאִני" ּוְמִציאּות הּוא ְמקֹור  י ּכָ ְך", ּכִ ְך", "ֲאִני סֹוֵבר ּכָ בֹוָתיו; ְולֹא יֹאַמר "ֲאִני אֹוֵמר ּכָ ַלֲעֹזב ַמְחׁשְ

רּוד ְלָבבֹות. ָהַרע ְוגֹוֵרם ּפֵ

ה'תש"גיא טבתשבת

חומש: ויגש, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: פרק ח. ועוד זאת . . . שעסקו בהן.

דעם מענשענס לעבען איז תלוי אין דעם אויר וואו ער געפינט זיך. ָאהן אויר קען 
מען ניט לעבען, און אין ווָאס פאר א אויר מען לעבט, אזא לעבען איז דָאס. ווען 

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

 יום 
רביעי



היום יום . . . עב

מען לעבט אין א תורה ומצות אויר, איז דער לעבען א געזונטער. ווען מען לעבט אין 
כפירה-אויר, איז דָאס א קרַאנקער לעבען, און מען איז כסדר אין געפאהר קרַאנק צו 
ווערען מיט ָאנשטעקענדע מחלות. די ערשטע אלגעמיינע רפואה איז צו מאכען ריין 
די לופט. די ארבעט פון טהרת האויר ליגט אויף די יודעי ספר און יודעי תורה. טהרת 
האויר איז דורך אותיות התורה. ווען מ'שטעהט אין סטָאר, ָאדער ווען מען געהט אין 
גַאס, ָאדער ווען מ'פָאהרט אין סָאבוויי און מען זָאגט אותיות שבתורה, מַאכט מען 
מיט דעם ריין דעם אויר. יעדער איינער פון די יודעי ספר און יודעי תורה מוז הָאבען 
עּפעס אויסגעלערנט בעל פה: חומש, תהלים, משניות, תניא, אזוי, ַאז צו יעדער צייט 
און אין יעדען ָארט, זָאל ער קענען טרַאכטען און זָאגען די הייליגע אותיות שבתורה.

ְך  ּכָ ִנְמָצִאים –  ּבֹו  ּוְלִפי ָהֲאִויר  ר ִלְחיֹות,  ִלי ֲאִויר ִאי ֶאְפׁשָ ּבְ ִביבֹו.  ּסְ ׁשֶ ֲאִויר  ּבַ לּוִיים  ּתְ י ָהָאָדם  ַחּיֵ
ִפיָרה –  ל ּכְ ֲאִויר ׁשֶ ים ּבַ ר ַחּיִ ֲאׁשֶ ִריִאים; ּכַ ים ּבְ ל ּתֹוָרה ּוִמְצֹות, ַהַחּיִ ֲאִויר ׁשֶ ים ּבַ ר ַחּיִ ֲאׁשֶ ים. ּכַ ֵהם ַהַחּיִ
ָלִלית ָהִראׁשֹוִנית  רּוָפה ַהּכְ קֹות. ַהּתְ ּבְ ַמֲחלֹות ִמּדַ ִמיִדית ַלֲחלֹות ּבְ ָנה ּתְ ים ִעם ַסּכָ ים חֹוָלִנּיִ ֲהֵרי ֵאּלּו ַחּיִ
ֶלת ַעל יֹוְדֵעי ֵסֶפר ְויֹוְדֵעי ּתֹוָרה. ָטֳהַרת ָהֲאִויר ִהיא  ת ִטהּור ָהֲאִויר ֻמּטֶ ֻעּלַ ִהיא ְלַטֵהר ֶאת ָהֲאִויר. ּפְ
ֶבת־ ַרּכֶ ר נֹוְסִעים ּבָ ֲאׁשֶ ְרחֹוב, אֹו ּכַ ר הֹוְלִכים ּבָ ֲאׁשֶ ֲחנּות, אֹו ּכַ ְמָצִאים ּבַ ּנִ ׁשֶ ַעל ְיֵדי אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה. ּכְ

ל ֶאָחד ִמּיֹוְדֵעי ֵסֶפר ְויֹוְדֵעי ּתֹוָרה  ָכְך ֶאת ָהֲאִויר. ּכָ ל ּתֹוָרה, ְמַטֲהִרים ּבְ ית ְואֹוְמִרים אֹוִתּיֹות ׁשֶ ְחּתִ ַהּתַ
ָכל ְזַמן ּוְבָכל ָמקֹום,  ּבְ ְך ׁשֶ ְנָיא, ּכָ ָניֹות, ּתַ ים, ִמׁשְ ִהּלִ ׁש, ּתְ ה: ֻחּמָ ַעל ּפֶ ַמד ּבְ ּלָ הּו ׁשֶ ֶ ְהֶיה לֹו ַמּשׁ ּיִ ב ׁשֶ ַחּיָ

ּתֹוָרה. ּבַ דֹוׁשֹות ׁשֶ יּוַכל ַלֲחׁשֹב ְולֹוַמר ֶאת ָהאֹוִתּיֹות ַהּקְ

ה'תש"גיב טבתיום ראשון

חומש: ויחי, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: פרק ט. והנה מקום . . . 26 שבמוחין.

ְנָהג,  ַהּמִ ּוְכִפי  א.  יׁשָ ַקּדִ ֶחְבָרה  ּדְ אי  ְלַגּבַ "ּב[  ]ַהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ִנְבַחר  תרמ"ח  ַנת  ׁשְ ּבִ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ֲאָמר "ֵאין ַהּקָ ֶנֶסת. ָאַמר ָאז ַהּמַ ִלְוַית ַעם ָרב ְלֵבית ַהּכְ ְמַחת ּתֹוָרה ּבְ ׂשִ הֹוִבילּו אֹותֹו ּבְ
ְכָלם  ׂשִ יַח  ְלַהּנִ ְצִריִכים  ה,  ַעּתָ ְמָצִאים  ַהּנִ מֹוִחין  ֲעֵלי  ּבַ ים  ָהֲאָנׁשִ ם  "ּגַ ָבָריו:  ּדְ ְוִסּיּום  ְטרּוְנָיא",  ּבִ א  ּבָ
ְהֶיה  ּתִ לֹום ָמָרה  י ַחס-ְוׁשָ ּכִ ְכָלם כּו' ַעד  ׂשִ י  ּפִ ְלַהּטֹות ַעל  ְיכֹוִלים  י  ּכִ ְוַדַעת,  ַעם  ַהּטַ ַאֲחֵרי  ֵליֵלְך  ְולֹא 
י  ּכִ ָוַדַעת,  ְוַטַעם  ֶכל  ַהּשֵׂ ֵליֵלְך ַאַחר  ּלֹא  ׁשֶ יָחא,  ְמׁשִ ּדִ ִעְקבֹות  ּבְ ה  ַהּזֶ ַמן  ּזְ ּבַ ר  ָהִעּקָ ְוֶזהּו  ַאֲחרֹוָנה כּו',  ּבָ

ָרֵאל". אלֵֹקי ִיׂשְ ׁשּוָטה ּבֵ ְתִמימּות ֶוֱאמּוָנה ּפְ ְצֹות ּבִ ם ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ ִאם ְלַקּיֵ

ה'תש"גיג טבתיום שני

חומש: ויחי, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: אך הנה . . . יד כרשפי אש.

כשמעמידים פנס - מתקבצים החֵפצים באור, כי אור ממשיך - ליכטיגקייט ציהט 
צו.

ְך ֵאָליו. יְך – אֹור מֹוׁשֵ י אֹור ַמְמׁשִ אֹור, ּכִ ִצים ַהֲחֵפִצים ּבָ ס – ִמְתַקּבְ ּנָ ֲעִמיִדים ּפַ ּמַ ׁשֶ ּכְ

יום 
חמישי

יום 
שישי



עג היום יום . . . 

ה'תש"גיד טבתיום שלישי

חומש: ויחי, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: והיא הנקראת . . . שבזה"ק.

הסבא משפאלע - דער שפאלער זיידע - הי' איש נלהב מאד, ביתר שאת ויתר 
עז על שאר חבריו תלמידי המגיד. בביקורו בליאדי אצל רבינו הזקן - שנת תקס"ט 
או תק"ע - סיפר, אשר בהיותו בן שלש שנים ראה את הבעש"ט "און ער האט מיר 
ארויפגעלייגט די הייליגע הַאנט אויפ'ן הַארצען און פון יעמאלט ָאן איז מיר ווארעם".

תנועת צדיק, ומכל שכן ראי' או שמיעת קול, צריך לפעול שלא ישכח לעד.

ָאר  ֵאת ְוֶיֶתר ָעז ַעל ׁשְ ֶיֶתר ׂשְ ּפָאלֶער ֵזיידֶע – ָהָיה ִאיׁש ִנְלָהב ְמֹאד, ּבְ ּפָאלֶע – ּדֶער ׁשְ ְ ָבא ִמּשׁ ַהּסָ
ר  ֲאׁשֶ ר,  ִסּפֵ  – אֹו תק"ע  ַנת תקס"ט  ׁשְ  – ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ֵאֶצל  ִליַאִדי  ּבְ ִבּקּורֹו  ּבְ יד.  ּגִ ַהּמַ ְלִמיֵדי  ּתַ ֲחֵבָריו 
י, ּוֵמָאז ַחם  ה ַעל ִלּבִ דֹוׁשָ יַח ֶאת ָידֹו ַהּקְ ם-טֹוב "ְוהּוא ִהּנִ ַעל-ׁשֵ ִנים ָרָאה ֶאת ַהּבַ לֹשׁ ׁשָ ן ׁשָ ְהיֹותֹו ּבֶ ּבִ

ִלי".

ַכח ָלַעד. ָ ּלֹא ִיּשׁ ִמיַעת קֹול, ָצִריְך ִלְפֹעל ׁשֶ ה אֹו ׁשְ ן ְרִאּיָ ּכֵ ל ׁשֶ יק, ּוִמּכָ נּוַעת ַצּדִ ּתְ

שבת 
קודש

             

         
        

   
       

         
         

       
       

      
      

       
      

        
       
         

    
   

         
        

       
         

     
         

        
        
         

      
         

        
        

         
         

         
        
        

     
        
         
          


        

        
        

           
       

     
         

   
       

          
    







































































































המשך ביאור למס' חולין ליום שישי עמ' א



עד            

ה'תשע''ט  טבת ח' ראשון יום  ' '     

: ‰ÎÏ‰ ,Á ˜Ù ˙ÂÚÂ˘ ˙ÂÎÏ‰  
         
         

         
שורו  אם שקלים שלושים לשלם  השור בעל  של החיוב 

ממה יותר "המשלם  כי  'ממון', ולא 'קנס ' הוא  עבד המית

קנס " הוי  בתורה  קצובים  שדמיו או אם(רדב"ז )שהזיק  ולכן, .

– לשקר ונשבע  המית ששורו הודה  כך  ואחר ונשבע  הכחיש 

הפקדון משבועת  גזילות)פטור אשם וקרבן  וחומש  קרן  רק (תשלום כי  ,

הפקדון בשבועת מתחייבים  'ממון' כפירת  לשקר )על  נשבע (אם

'קנס '. כפירת  על  ולא

אחרונים  נו והקשו חינוך  מנחת לג, סי ' אלגזי  למהרי "ט יו "ט (שמחת

הואסקכ "ו ) העבד המתת  על  שקלים שלושים  תשלום  אמנם  :

'ממון' שהוא העבד דמי  גם כלולים  זה  בתשלום  אבל  'קנס ',

כלום) שווה שאינו  עבד  יש  אם וצ"ע כלום. שווה ואינו  שחין  מוכה העבד  אם (אלא

הפקדון! שבועת המחייבת  'ממון' כפירת  גם כאן יש  כן ואם 

אלגזי  מהרי"ט  עבד(שם)וביאר  שנגח בשור הדין, מן :

לו  יש  העבד כי  שוויו, מדמי  אפילו לגמרי , לפטור היה ראוי 

שוויה , את  לשלם שחייב  בהמה שנגח לשור דומה  ואינו דעת 

והתשלום שקלים  שלושים  לשלם היא הכתוב  גזירת  אלא

הירושלמי  מסקנת  וכן 'קנס '. ה"י )כולו פ"ג שכל(כתובות

העבד . שווי  בתוכם שכלול  אף  'קנס ' הם  השקלים  שלושים 

שיני 'הפלת  אדונו את התובע  שעבד הרמב "ם, דברי ועל

הפקדון  משבועת  פטור ונשבע , כפר והאדון עיני ' וסימית 

החושן' ה 'קצות  הקשה - קנס " שהוא  סק"ח)"מפני  צח :(סי '

שזו  משום הוא  שהפטור לבאר  הרמב "ם הוצרך מדוע 

הפקדון, משבועת פטורים  עבד תביעת  בכל הרי 'קנס ', כפירת

הפקדון משבועת הפטורים לקרקעות הוקשו עבדים (לעיל כי 

ה"גֿד ) ?פ"ז 

עיני ' וסימית  שיני  'הפלת  היא  העבד תביעת ותירץ :

חורין  בן תביעת זו והרי  לחירות לצאת  הוא  שראוי ומשמעה 

שהאדון  הרמב "ם  כתב  ולכן הפקדון. משבועת  לפוטרו ואין

שזו  משום הפקדון בשבועת חייב  אינו שקר  על  שנשבע 

'קנס '. כפירת

ה'תשע''ט  טבת ט' שני יום  ?    

:‡ ‰ÎÏ‰ ,È ˜Ù ˙ÂÚÂ˘ ˙ÂÎÏ‰   
        
סותרים מעיד  אינו שהמלך כאן הרמב "ם דברי ולכאורה ,

שגגות בהלכות דבריו ה"ז )את  אם(פ"י  קרבן מביא  שהמלך

ונשבע  בעדותו עד ,כפר יומא יוה"כ  תוס' מ"ה. פ"ב הוריות יו "ט (תוספות

!א)

משנה ' ה'כסף  :וביאר  שם) שגגות בגמרא (הל ' (סנהדרין מובא 

א) מעידיט, לא אותו, דנים ולא  דן "לא ישראל ממלכי  שמלך 

ומעיד . דן דוד בית  ממלכי מלך אבל אותו", מעידין  ולא 

יוה"כ ' שם)וב 'תוספות  יומא חביב, ה'כסף (לר "מ דברי  על תמה

משנה ':

רש "י כלשון התורה , מן הוא  מעיד  אינו שהמלך הדין

א) לא, עליך(שבועות תשים  שום  דכתיב  חזי , לא  "מדאורייתא 

בעמידה , היא  והעדות  יעיד , ואם עליך ", אימתו שתהא מלך

למלכי ישראל  מלכי  בין לחלק  מקום  ואין לו" הוא בזיון "דרך

בגמרא  והחילוק  דוד . שם)בית לענין(סנהדרין  רק  ,הוא 

"בית שנאמר  אותם ) דנים (וכן לדון מצווים  דוד  בית שמלכי 

לענין לא  אבל משפט ", לבקר דינו ה' אמר כה !דוד 

חינוך' ה'מנחת  קכג)ומבאר :(מצוה

בדבר או ממונות (בדיני  רגילה עדות  בין לחלק  יש 

עד של לעדות  עדים , שני  של  גמורה  עדות  שצריך  שבערווה)

את להתיר עליו וסומכים  שמת  אדם על שמעיד עד כגון אחד

להינשא  המת הכ "ט)אשת פי "ג גירושין  המעיד(הל ' אחד עד או ,

שנאמן סוטה טומאת הי "ד )על פ"א סוטה .(הל '

כי להעיד  המלך גם  יכול אחד, עד של בעדות ולענייננו:

דין לבית לבוא צריך ואינו בביתו להעיד כשרה יכול זו  עדות (כי 

עד ) מפי  בעד  ונשבע גם בעדותו  כפר שאם  הרמב "ם  כתב  זה  ועל ,

שניהם על עדים , שני  הצריכה בעדות  אבל קרבן. יביא

וכנ"ל . מעיד  המלך אין זו ובעדות דין, בית לפני להתייצב 

המלך "היה  אם הרמב "ם  בלשון זאת לדייק  ויש  
של  בעדות שמדובר  הרי  להעיד ", ראוי  שאינו - ,

מעיד . המלך אין זה ובמקרה

ה'תשע''ט  טבת י' שלישי יום   

:ÁÈ ‰ÎÏ‰ , ˜Ù ÌÈ„ ˙ÂÎÏ‰  
           

          
מוגבל לזמן  חפץ  להפקיר ניתן  כי  התחדש  זו בהלכה 

בשונה אך הבעלים . לרשות ממילא  חוזר  הוא  בסיומו כאשר

שהפקיר , מרגע  בו לחזור  יכול המפקיר  שאין רגיל  מהפקר

בו לחזור יכול לזמן ההפקר )בהפקר זמן  בתוך  זכו (גם לא עוד  כל

ההפקר מרגע  מרשותו יוצא  החפץ  אין לזמן  בהפקר כי  בו,

הזוכה . ליד משיגיע  רק  אלא 

הטור דברי  על  להקשות  יש  זה ג)ולפי  רמו , סי ' שאם(או "ח



עה             

בשבת , בה  עובד  והנכרי  השבת  קודם  לנכרי  בהמתו השכיר 

באיסור יכשל שלא  כדי  השבת למשך  הבהמה את  יפקיר 

מפקיר כאשר  ולכאורה, בה. עובד הגוי  כאשר בהמתו שביתת 

עוד כל מבעלותו יוצאת  אינה  הבהמה הרי  השבת  ליום  רק 

שביתת איסור על עובר עדיין כן ואם  אחר , בה זוכה לא 

בהמתו!

אפרים' ה'מחנה  ב)ומבאר מהפקר , :(זכיה

מאחר כי  מיד, מרשותו יוצא  הדבר אין לזמן בהפקר

שיצא התכוון שלא דעתו את אומדים  המפקירים מדרך ושינה 

להינצל כדי  לזמן מפקיר  כאשר  אך מיד, מרשותו החפץ 

מיד . מרשותו שיצא  בדעתו גמר בוודאי  כך  לשם הרי  מאיסור,

מוסיף  הזקן סק"א)ואדמו"ר קו "א תמה, סי  כמה(או "ח לדעת  :

א)ראשונים  מד , נדרים ותוס' הפקר(המפרש , של דינו תורה  מדין ,

וחכמים ההפקר, ברגע  מיד  מרשותו היוצא גמור  כהפקר לזמן 

תיקנו  לא  שבת לעניין אך מיד , מרשותו יצא  שלא  תיקנו

מיד . חל שההפקר  דאורייתא  הדין נשאר וממילא 

הזקן אדמו"ר  ס"ט)ומחדש  רמו , סי ' בלבד(שם זו לא :

מוגבל לזמן להפקיר וכדומה)שאפשר  אחד  אפשר(יום אלא  ,

רק  יחול  שההפקר  לקבוע     ולכן

יניח  שהנכרי  ברגע  כי  ההפקר, מן בה  לזכות  יוכל  לא אדם אף 

ותחזור ההפקר יתבטל ממילא מלאכה  בה  יעשה  ולא אותה

הבעלים . לרשות 

ה'תשע''ט  טבת י"א רביעי יום           
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אחרונים  ועוד )הקשו לא. סי ' יו "ד  חיה נפש  נב,ב. נדרים אורה :(קרן 

אסורות מאכלות  הכ "ב)בהלכות הרמב "ם(פ"י  כתב 

איסור של  מפירות  היוצאים  וכיו "ב)שמשקים  חדש  אסורים ,(טבל ,

עליהם  לוקים אין מדרבנן )אבל רק הוא האיסור  שם הכס"מ כי(ולדעת ,

יהושע  כרבי  ב)הלכה קכ , הפירות(חולין  מן היוצאים  שמשקים 

ומדוע  ערלה. משום  עליהם לוקים  אין וענבים, מזיתים  חוץ 

הפירות כמו אסורים  מהפירות  היוצאים  המשקים  נדר, לענין

עצמם ?

אורה ' ה 'קרן נבוא)וכתב  ועתה ד "ה כאן (שם הרמב "ם  שכוונת 

היוצאים המשקים  אמנם  בנדר, פירות עליו האוסר  כי  היא 

עליהם לוקים אין אך אסורים מזיתים מהם היוצאים ויין  שמן  על  (ורק

( לוקים .וענבים

הבאה  בהלכה הרמב "ם שכתב  נשבע (הי "ג)ומה או שהנודר

ספק , מהן היוצאין "משקין – טועם שאינו או  אוכל שאינו

הספק  שאילולא ומשמע  לוקה " אינו מהן  שתה אם לפיכך

נפשט) לא שם בנדרים מכיון (הספק זה  הרי  – במלקות  מתחייב  היה

'שאיני  היוצאשבאומרו  את  גם  לאסור  וכוונתו יתכן '

בנדר נכלל ודאי  מהפרי  ליוצא  גם בפירוש כוונתו ואם מהפרי,

עליו. ולוקים 

שפירשו  אולם)ויש  ד "ה ב ענף ג סי ' ח"א מרחשת שם. חיה :(נפש 

המשקים - בנדר  פירות  עליו האוסר הרמב "ם , לדעת

איסור של  פירות כי עליהם , לוקה  ואף  כמותם  מהם  היוצאים

ב  כיהאסורים  מהם היוצאים המשקים  על  לוקים  אין  ,

בעלמא' 'זיעה  ב)הם  כד , כאן (פסחים אבל 'אכילה', בגדר  ואינם 

ולא הרמב "ם דייק  עלי ", קרבן האלו "פירות כשאומר  בנדר ,

הנאה מכל עצמו את  שהדיר כיון 'אכילה ' לשון  הזכיר 

'זיעה הם  מהם היוצאים שהמשקים אף  ולכן אלו . מפירות

אסורה . שהיא  כל הנאה וגם מהם הנאה לו יש  הרי  בעלמא',
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אופנים: בשני  זה  דין של טעמו לפרש  ויש 

מצד  הוא זו  במתנה  החיסרון שאינו א . משום  ,

שיתנה כדי  לו ניתנה  שהרי  לצורכו במתנה  להשתמש  יכול

התוספות  מדברי נראה וכך א)לאחר. קלד , סי 'והרא"ש (ב"ב (שם

.לח)

מצד  הוא  החיסרון לתתב . באמת התכוון שלא

כדי איסור, להתיר כדי  היא הנתינה מטרת  אלא למקבל  מתנה

ממנו  ישירות  ליהנות יכול  היה  שלא אדם  מזה ליהנות  שיוכל

בהנאתו. שאסור משום

המשניות בפירוש  הרמב "ם  כתב  מ"ו )וכן פ"ה :(נדרים

מעיד וההכנה  הסעודה  "שריבוי   אלא

הוכיח  ש 'אם  כאן מלשונו משמע  וכן ממנה ". אביו שיאכל 

פלוני שיבוא מנת על אלא  לו נתן שלא  תחילתו על סופו 

אסור'. ויאכל

חמץ : מכירת לגבי  מעשית השלכה ומכאן

עמו  ומתנה  פסח בערב  לגוי  חמץ  הנותן) (או המוכר

הרמב "ם לדעת – הפסח לאחר לו שיחזירנו חמץ בפירוש (הל '

ס"ג) תמח סי ' או "ח ובשו "ע ה"ז , פ"ד  כללומצה תקפה אינה המכירה

המכירה הדין  שמעיקר אומרים  יש  אך יראה , בל על ועובר 

כן לעשות שלא החמירו מדרבנן  ורק  הל 'חלה מיימוניות (הגהות

ב) ו , פרק .שבת

להחזיר מנת  על שמתנה נפסק  אחרים דינים לגבי  והנה ,

אתרוג לחברו להקנות אדם יכול ולכן גמורה, מתנה נחשבת

שלאחר מראש  מתנה כאשר חובתו ידי בו לצאת  כדי בסוכות



עו            

חמץ  לגבי  הרמב "ם  לדעת  כן אם  מדוע  אותו . לו  יחזיר מכן

תקפה ? המכירה אין

אינה המתנה מטרת שכאשר כאן לשיטתו שהרמב "ם אלא

כלל . חלה  היא אין לנותן, איסור להתיר אלא  המקבל לצורך

נמצא הפסח, לאחר  החמץ  אות להחזיר חייב  הנכרי  אם  ולכן

ולכן  ליהודי , יראה בל איסור את  להתיר  היא  המתנה  שמטרת 

כלל . תקפה איננה
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שבועות הי "ח)בהלכות שלא(פ"ו  שהנשבע  הרמב "ם  פסק 

השבועה , את  לו והתיר  לחכם נשאל  אם  ואכלה , פת לאכול

שלא ונמצא  למפרע  השבועה  את עוקר החכם כי מעונש  פטור

איסור . עבר

שאשה זו בהלכה  לדבריו סותרים  הדברים  ולכאורה 

שהתברר אע "פ  בנדר , עליה שאסור שסברה דבר שאכלה

'מפני מרדות מכת  לוקה הנדר, הותר כבר האכילה שבעת

מלקות מחייבת לאיסור  הכוונה  שעצם הרי  לאיסור ', שנתכונה 

יתחייב  לא  ומדוע  אסור , מעשה  היה  לא שבפועל  אע "פ 

זה ? מטעם  השבועה על  הנשאל

והביאור:

הרי לחכם, עליה  נשאל מכן  ולאחר השבועה על  העובר

לעקירת מביא עצמו הוא  שהרי  האיסור  את  מתקן  הוא 

מתחייב  אינו האיסור את שתיקן ומאחר למפרע , השבועה 

את לתקן דבר  עשתה  לא מצידה  האשה  כאן אך מלקות ,

אסורה , היתה  לא שהפעולה שמתברר אע "פ  ולכן האיסור,

הרעה . המחשבה מחמת  לוקה  מכלֿמקום 

בגמרא  מצאנו דומה  א)דיון  סד , מצודה(מנחות בפורש 

נמצא מהים המצודה את  וכשהעלה  דגים , לדוג כדי  בשבת

כוונתו  אך נפשות הצלת  של מצוה  שעשה ונמצא  תינוק  בה 

מחשבת מחמת  קרבן שחייב  אומרים  יש  לאיסור. היתה

מצוה . נעשתה  בפועל  כי  שפטור אומרים  ויש  האיסור,

שנדרה לאשה זה דין בין  לחלק  יש  שם , הפוטרים ולדעת

אלא עבירה  נעשתה  שלא  רק  לא  כי  מדרבנן, מלקות שחייבת 

מצוה  התקיימה התינוק)למעשה  התכוונה(הצלת כאשר אך ,

מרדות . מכת חייבת הרשות , דבר ועשתה עבירה  לדבר

חשבתם "אתם  אחיו: את פייס  הצדיק  שיוסף  מצאנו וכן

כי החיים' ה 'אור ופירש  לטובה...". חשבה ואלוקים רעה  עלי 

לגמרי זכאים הם  הרי  הרעה, מחשבתם נתקיימה ולא  מאחר 

שאדם זו מהלכה נסתרים  הדברים  ולכאורה  שמים . בידי  גם

אך איסור? נעשה  לא  שלמעשה  אף  הרעה  מחשבתו על חייב 

בעקבות טוב  דבר יצא  לפועל  כאשר  כי  מובן, האמור  לפי

לגמרי . זכאי  הוא  הרי  המעשה,
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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  יקדש 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

הפרה ולא  הקמה  לא כאן שאין כיון משנה ': ה 'כסף  ופירש 

הנדר שותק , האב  או הבעל  כאשר כי  קיום, כאן יש  ממילא 

קיים .

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  ואילו הי "ט)(לעיל ההקמה , ,

הפרה  אינה בלב  ה"ז )ההפרה  .(לעיל 

ביאר: מבריסק  והגר"ח

לחול יכולה  הקמה לאחר  ישנו ההפרה שהרי  ,

לחול יכולה אינה  אך  נדר, את שהקים  לאחר כי 

חלה אינה  הפרה לאחר הקמה  אבל להפר. רשות לו אין  הנדר 

אבלכי  להקים , מה  ואין נדר אין  אילו)

במציאות) נדר  ומאחרהיה 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 

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 )ומופר חיים רבינו  .(חידושי 
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   1 
כאחד,1) תובעים לכמה הנשבע  לפרטיה, הפקדון שבועת

התובע . של למורשה הנשבע 
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הוא 2) פטור בו הודה שאפילו בקנס , לתבעו בניגוד
שיש 3)מלשלם. פקדוני  לי  שתחזיר אני  משביעך שאמר:

בידך. כלום.4)לי  בידי  לך אין ואמר: הנתבע 
אשם.5) וקרבן חומש, תוספת קרן, אילו 6)תשלומי  כי 

עצמו. מפי  כנשבע  הוא שהרי  חידוש, כאן אין אמן, ענה

מפיו". שבועה כמוציא שבועה אחר אמן העונה "שכל
בין 7) עצמו מפי  בין אומרים "וחכמים לו: בשבועות משנה

מפורש  שאינו פי  על ואף  חייב ". בו שכפר כיוון אחרים מפי 
הפיקדון, בשבועת חייב  אחרים מפי  מושבע  שיהיה בתורה
שמשמעו  לשקר" עליו יישבע  "אשר אלא: בה כתוב  שלא
 ֿ "תחטא שווה: גזירה אנו למדים - עצמו מפי  מושבע 
חייב . אחרים מפי  מושבע  שם מה העדות, משבועת תחטא"
שמשמעה: אלה" קול ושמעה תחטא כי  "ונפש בה: שנאמר
חייב . אחרים מפי  מושבע  כאן: אף  אחרים, מפי מושבעת
לא  שהרי  התובע , לבין בינו אלא דין בבית כפר לא ואפילו
העדים, לשבועת בניגוד הפיקדון. בשבועת דין בית הוזכר

דין בבית כשישביעם אלא חייבים העדים בבית שאין ויכפרו
וכשם  הפיקדון". "שבשבועת רבינו: שהדגיש וזהו דין.
על  אף  וכפר, אחרים מפי  המושבע  חייב  העדות שבשבועת
וגו', יגיד" לא "אם בה: נאמר שהרי  אמן, ענה שלא פי 
לך  יודע  איני  ואומר עדותו, מגיד שאינו כיוון שמשמעו
כשלא  אף  חייב , הפיקדון בשבועת הכופר אף  חייב , - עדות
"תחטאֿתחטא". שווה בגזירה לזה זה שהושוו אמן, ענה
ואמר: וכפר קדם אם אבל שהושבע , אחרי  כשכפר זה וכל
ולא  הנתבע , ושתק  התובע , השביעו כך ואחר בידי , לך אין

פטור. אמן, ענה

.‡Ï 'c‰ Ôk' Ó‡ÈÂ BÏ ‰„BÈ Ì‡L ÔBÓÓa BÚz¿»¿»∆ƒ∆¿…«≈«»»…
Ò˜a BÚzL ÔB‚k ,ÌlLÏ iÁ ‰È‰È8Ì„‡ ÔÈ‡L , ƒ¿∆«»¿«≈¿∆¿»ƒ¿»∆≈»»

BÓˆÚ Èt ÏÚ Ò˜ ÌlLÓ9‰Ê È‰  ÚaLÂ ÙÎÂ , ¿«≈¿»«ƒ«¿¿»«¿ƒ¿«¬≈∆
ÔB„wt‰ ˙ÚeMÓ eËt10˙ÚeL ÌeMÓ iÁÂ , »ƒ¿««ƒ»¿«»ƒ¿«

Èeha11. ƒ

ונמצאת 8) מכרתו או וטבחתו שורי  גנבת  לו: שאמר כגון

עונש  בתור - שמשלם קנס , וזהו חמישה, תשלומי  לי  חייב 
שהזיק . מה על יתר עדים,9)- פי  על אלא הודאתו, פי  על

עצמו. את המרשיע  ולא - אלהים" ירשיעון "אשר שנאמר
דברים.10) כפירת אלא ממון כפירת כאן שהרי11)שאין

מפי שישבע  עד בטוי  בשבועת חייב  ואינו שקר, על נשבע 
קבלת  שעניינו דבר, או אמן, ויענה אחרים מפי  או עצמו

שבועה.

.‚a BÚz Ì‡ ÔÎÂÚ˜˜12„Úa B‡13ËLa B‡14, ¿≈ƒ¿»¿«¿«¿∆∆ƒ¿»
iÁÂ ,ÔB„wt‰ ˙ÚeMÓ eËt  ÚaLÂ ÙÎÂ¿»«¿ƒ¿«»ƒ¿««ƒ»¿«»

.˜L ÏÚ ÚaL È‰L ,Èeha ˙ÚeLaƒ¿«ƒ∆¬≈ƒ¿««∆∆

ממני .12) גזלתיה ואתה היא, שלי  זו, קרקע  לו: שאמר
לקרקע .13) שהושווה לגביית 14)כנעני , העומד זה  שטר

הוא. שלי  שבתוכו, חוב 

.„el‡ ‰Ê È‰Â ,ÔB„wt‰ ˙ÚeL ÌeMÓ ËÙ ‰nÏÂ¿»»ƒ¿«ƒ¿««ƒ»«¬≈∆ƒ
ÙkM ‰Ó ÌlLÓe ‰È‰ iÁ ‰„B‰15Ó‡pL ÈÙÏ ? »«»»»¿«≈«∆»«¿ƒ∆∆¡«

„È ˙ÓeO˙ B‡ :ÔB„wÙa16˙‡ ˜LÚ B‡ ÏÊ‚ B‡ ¿ƒ»ƒ¿∆»¿»≈»«∆
ÔÈÏËÏhÓ Ïk‰  ‰„‡ ‡ˆÓ B‡ B˙ÈÓÚ17‰„BÈ Ì‡L , ¬ƒ»»¬≈»«…ƒ«¿¿ƒ∆ƒ∆

e‡ˆÈÂ ;B„È ˙ÁzÓ ÔBÓÓ ‡ÈˆBÈ Ô‰a18ÔÈ‡L ,˙BÚ˜˜ »∆ƒ»ƒ««»¿»¿«¿»∆≈
ÔÈÏËÏhÓ19Ô˙˜ÊÁe Ô‰ÈÏÚa ÈÙÏ Ô‰ È‰Â20e‡ˆÈÂ ; ƒ«¿¿ƒ«¬≈≈ƒ¿≈«¿≈∆¿∆¿»»¿»¿

eLw‰L ,ÌÈ„Ú21˙BÚ˜˜Ï22ÔÈ‡L ,˙BËL e‡ˆÈÂ ; ¬»ƒ∆À¿¿«¿»¿»¿¿»∆≈
ÔBÓÓ ÔÙeb23. »»

להחזירו.15) שעליו חבירו ממון אלא קנס  זה שאין
במלווה.16) או בו להתעסק  ממון בידו מיד 17)ששם

דניידי . נכסי  והם: למקום וממקום מכאן.18)ליד יתמעטו
ניידי .19) דלא נכסי  הנקראים והם: ניידים, שאינם
בעליה 20) בחזקת "שהקרקע  נגזלת. קרקע  שאין ברשותן,

אותם 22)שהושוו.21)קיימת". "והתנחלתם שנאמר
הם  הרי  - אחוזה" לרשת אחריכם לבניכם (העבדים)

אלא 23)כאחוזה. עומדים שאינם לממון, גורמים אלא
לראיה.

.‰B‡ ÔBÓn‰ ÏÚa BÚzL Á‡ ÚaLp‰ „Á‡∆»«ƒ¿»««∆¿»«««»
ÔB‚k ?„ˆÈk .BÚz ‡lL Èt ÏÚ Û‡ BÓˆÚÓ ÚaLp‰«ƒ¿»≈«¿««ƒ∆…¿»≈«¿
EÏ LÈ ÌeÏk ?ÈÁ‡ CÏB‰ ‰z‡ ‰ÓÏ :Ó‡Â Ì„wL∆»«¿»«»»«»≈«¬«¿≈¿
‰Ê È‰  ÔBÓÓ È„Èa EÏ ÔÈ‡L ‰ÚeL ?ÔBÓÓ È„Èa¿»ƒ»¿»∆≈¿¿»ƒ»¬≈∆
ÏÚ Û‡Â ,ÚaLÂ ÙÎÂ ÏÈ‡B‰ ,ÔB„wt‰ ˙ÚeLa iÁ«»ƒ¿««ƒ»ƒ¿»«¿ƒ¿«¿««

‰Ê BÚz ‡lL Èt24. ƒ∆…¿»∆

אופן 24) באיזה משמע , הוא כל - בעמיתו" "וכיחש שנאמר
ונשבע . מכחש שהוא

.ÂBÁeÏLÏ B‡ BÓˆÚ ÔBÓn‰ ÏÚÏ ÚaLp‰ „Á‡∆»«ƒ¿»¿«««»«¿ƒ¿
B˙‡L‰a ‡a‰25B˙BÓk Ì„‡ ÏL BÁeÏML ;26. «»¿«¿»»∆¿∆»»¿

(25- הנתבע  מידי  ממונו את לגבות בכתב  ממנו שהורשה
עצמו. דבר כבעל הריהו ואז - בלבד ההשבעה לעניין ולא
כבעל  דין לו אין בלבד, להשביעו אלא נשתלח  לא אם אבל
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אמרה: התורה כי  שבועתו, על הנתבע  ופטור עצמו, דבר
או  התובע  בפני  השבועה שתהא הקפידה בעמיתו" "וכיחש
הרשאה, כתב  לו נתן כשלא הדין והוא ממונו לגבות מורשו
הוא  הרי  ממונו, לגבות עדים שני  בפני  שליח  מינהו אלא

עצמו. דבר כבעל הורשה 26)משביעו לא שאם אלא,
אני אין בלבד, להשביעו אלא מהנתבע , ממונו את לגבות
בפני לשקר שיישבע  שמשמעו בעמיתו, וכיחש בו: קורא

לכך. שהורשה שלוחו בפני  או דינו בעל שהוא עמיתו

.ÊÔBLÏa BÚÈaLiL „Ú ÔB„wt‰ ˙ÚeLa iÁ BÈ‡Â¿≈«»ƒ¿««ƒ»«∆«¿ƒ¿»
dÈkÓ ‡e‰L27. ∆«ƒ»

בכל 27) - אלה" קול "ושמעה העדות: בשבועת שנאמר
נלמדת  הפיקדון ושבועת ומכירה, שומעת שהיא לשון
"כי נאמר: שבשתיהן "תחטאֿתחטא" שווה: בגזירה

תחטא".

.ÁÈt ÏÚ Û‡ ,„ÈÊÓa ÔB„wt‰ ˙ÚeL ÚaLp‰«ƒ¿»¿««ƒ»¿≈ƒ««ƒ
 B˙ÚeL ˙ÚLa ÌÈ„Ú Ba e˙‰Â ,˜MÏ ÚaLpL∆ƒ¿««∆∆¿ƒ¿≈ƒƒ¿«¿»
e˙k‰ È‰L .„Ïa BÓL‡ ‡ÈÓ ‡l‡ ,‰˜BÏ BÈ‡≈∆∆»≈ƒ¬»ƒ¿«∆¬≈«»
ÔB„Êa ÔÈa ÌL‡ BiÁÂ ,˙e˜ÏÓ ÈiÁ ÏÏkÓ B‡ÈˆBÓ28 ƒƒ¿««»≈«¿¿ƒ¿»»≈¿»

.e‡aL BÓk ,‰‚‚La ÔÈa≈ƒ¿»»¿∆≈«¿

למלקות.28) ראוי  שהוא בו והתרו

.ËÚaLÂ Ùk29B‡ ,ÌÈÓÚt LÓÁ B‡ Úa‡ »«¿ƒ¿««¿«»≈¿»ƒ
ÙBk ‡e‰Â ÌÈÓÚt LÓÁÂ Úa‡ ÚBz‰ BÚÈaL‰L∆ƒ¿ƒ«≈««¿«¿»≈¿»ƒ¿≈

ÔÈc ˙Èa ÔÈa ,˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ30˙Èa ‡lL ÔÈa «»««¿««≈¿≈ƒ≈∆…¿≈
‰ÚeL Ïk ÏÚ ÌL‡ Ôa˜ iÁ ‰Ê È‰  ÔÈcƒ¬≈∆«»»¿«»»«»¿»

‰ÚeLe31iÁ ‰È‰  ÙkL Á‡ ‰„B‰ el‡L . ¿»∆ƒ»««∆»«»»«»
ÔÈc ˙Èa ÙkL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌlLÏ32ËBt ‡ˆÓÂ , ¿«≈««ƒ∆»«¿≈ƒ¿ƒ¿»≈

CÎÈÙÏ ,ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ ‰ÈÙÎe ‰ÈÙk ÏÎa BÓˆÚ«¿¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒ««¿ƒ¿ƒ»
.‰ÚeLe ‰ÚeL Ïk ÏÚ iÁ«»«»¿»¿»

עצמו.29) דין.30)מפי  בבית לשקר 31)שכפר שנשבע 
ממון. מלשלם 32)וכפר פוטרתו דין בבית כפירתו אין

השביע  שאם העדות, לשבועת בניגוד אחריה, כשיודה
ארבע  והשביעם וחזר וכפרו דין בבית העדים את התובע 

אלא  חייבים אינם פעמים שכפרו וחמש שאחר מפני  אחת,
כלום  מועילה עדותם אין והודו חזרו אם בביתֿדין

ומגידים). חוזרים אינם שוב  (משהגידו,

.ÈeÏ Ôz :BÏ ÔÈÓB‡Â B˙B‡ ÔÈÚBz ‰MÓÁ eÈ‰»¬ƒ»¿ƒ¿¿ƒ≈»
 È„Èa ÌÎÏ ÔÈ‡L ‰ÚeL ,E„Èa eÏ LiL ÔB„wtƒ»∆≈»¿»¿¿»∆≈»∆¿»ƒ

„Á‡ Ôa˜ ‡l‡ iÁ BÈ‡33,È„Èa EÏ ÔÈ‡L ‰ÚeL . ≈«»∆»»¿»∆»¿»∆≈¿¿»ƒ
˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ iÁ  EÏ ‡ÏÂ EÏ ‡ÏÂ EÏ ‡Ï34. …¿¿…¿¿…¿«»«»««¿««

אחת.33) שבועה אלא זו אין כאחד, כולם את וכלל הואיל
חמש 34) כאן יש לעצמו, מהם אחד כל את ופרט  הואיל

המחברת  וא"ו באות שהשתמש פי  על אף  נפרדות, שבועות
שכן  וכל לאחד, אחד לפרטם אלא יחד לכללם התכוון לא
שחייב  המחברת, וא"ו בלי  וכו' לך, לא לך, לא אמר: אם

לעצמו. אחד כל פרט  שהרי  חמישה

.‡È„È ˙ÓeO˙e ÔB„wt ÈÏ Ôz :BÁ BÏ Ó‡35ÏÊ‚ »«¬≈≈ƒƒ»¿∆»»≈

BÈ‡  È„Èa EÏ ÔÈ‡L ‰ÚeL ,E„Èa ÈÏ LiL ‰„‡Â«¬≈»∆≈ƒ¿»¿¿»∆≈¿¿»ƒ≈
˙Á‡ ‡l‡ iÁ36ÔlkÓ ˙Á‡ ‰Ëet BÏ ‰È‰ elÙ‡Â . «»∆»«««¬ƒ»»¿»««ƒÀ»

iÁÂ ÔÈÙËˆÓ el‡ È‰ 37. ¬≈≈ƒ¿»¿ƒ¿«»

שתרצה.35) מה בה לעשות וברשותך בידך ששמתי  הלוואה
לכולם.36) אחת שבועה  אלא כאן הואיל 37)שאין

אחד  בכל אין שאפילו הוא בדין כאחד, כולם על ונשבע 
על  כי  ויתחייב , לפרוטה שיצטרפו פרוטה, שווה מהם

קרבן. חייב  אינו מפרוטה בפחות תביעה

.ÈÏÊb „È ˙ÓeOz ÔB„wt È„Èa EÏ ÔÈ‡L ‰ÚeL¿»∆≈¿¿»ƒƒ»¿∆»»≈
˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ iÁ  ‰„‡Â38. «¬≈»«»«»««¿««

לעצמו,38) אחד כל על נשבע  המינים, כל את ופרט  הואיל
נשבע  שהרי  לפרוטה, כולם יצטרפו לא זה שבדין ומובן,
יהיה  פרוטה שווה בו שאין מין וכל עצמו, בפני  מין כל על

שבועתו. על פטור

.‚È,E„Èa ÈÏ LiL ÔÈÓqÎÂ ÌÈBÚOe ÌÈhÁ ÈÏ Ôz≈ƒƒƒ¿ƒ¿À¿ƒ∆≈ƒ¿»¿
‰ÚeL .˙Á‡ ‡l‡ iÁ BÈ‡  È„Èa EÏ ÔÈ‡L ‰ÚeL¿»∆≈¿¿»ƒ≈«»∆»««¿»
Ïk ÏÚ iÁ  ÔÈÓqÎÂ ÔÈBÚOe ÌÈhÁ È„Èa EÏ ÔÈ‡L∆≈¿¿»ƒƒƒ¿ƒ¿À¿ƒ«»«»

˙Á‡Â ˙Á‡39. ««¿««

בכל 39) חלה, לעניין הם חטים מין שהכוסמין פי  על ואף 
הם. נפרדים שמות ושני  הואיל ואחת, אחת כל על חייב  זאת

.„ÈeÏ Ôz :BÏ ÔÈÓB‡Â B˙B‡ ÔÈÚBz ‰MÓÁ eÈ‰»¬ƒ»¿ƒ¿¿ƒ≈»
E„Èa eÏ LiL „È ˙ÓeO˙e ‰„‡Â ÏÊb ÔB„wt40; ƒ»»≈«¬≈»¿∆»∆≈»¿»¿

ÔB„wt È„Èa EÏ ÔÈ‡L ‰ÚeL :Ô‰Ó „Á‡Ï Ó‡Â¿»«¿∆»≈∆¿»∆≈¿¿»ƒƒ»
EÏ ‡ÏÂ EÏ ‡ÏÂ EÏ ‡ÏÂ ,„È ˙ÓeO˙e ‰„‡Â ÏÊ‚Â¿»≈«¬≈»¿∆»¿…¿¿…¿¿…¿

‰ÚË Ïk ÏÚ iÁ ‰Ê È‰ 41„Á‡ ÏÎÏ ‰ÚËÂ ¬≈∆«»«»«¬»¿«¬»¿»∆»
„Á‡Â42ÌL‡ ÌÈOÚ iÁ ‰Ê ‡ˆÓÂ ,43. ¿∆»¿ƒ¿»∆«»∆¿ƒ»»

טענות.40) עשרים ביחד תביעה.41)נמצאו
שהזכיר 42) הפרטים כל על התכוון לך" "ולא שבשבועתו:

לראשון. ותוספת 43)בשבועתו קרן גם שחייב  ומובן
תביעה. כל על חומש

.ÂËÔB„wt‰ „‡L ÔÚË44Ùk B‡45,ÚaLÂ Ba »«∆»««ƒ»»«¿ƒ¿«
‰„B‰ Ck Á‡Â46ÊÁÂ ,ÚaLÂ „‡L ÔÚËÂ ÊÁÂ , ¿««»»¿»«¿»«∆»«¿ƒ¿«¿»«

Ïk ÏÚ „Á‡ LÓÁÂ ,ÔBL‡‰ Ôw‰ ÌlLÓ  ‰„B‰Â¿»¿«≈«∆∆»ƒ¿…∆∆»«»
‰ÚeLe ‰ÚeL47ÂÈ˙LÓÁÂ :Ó‡pL ;48‰Bz‰  ¿»¿»∆∆¡««¬ƒƒ»«»

Ôw‰ ‰È‰ ?„ˆÈk .„Á‡ Ô˜ ÏÚ ‰a‰ ÔÈLÓÁ ‰˙aƒ¿»À¿ƒ«¿≈«∆∆∆»≈«»»«∆∆
‰„B‰Â ÚaLÂ ÙÎÂ ,‰Úa‡49„‡L ÔÚËÂ ÊÁÂ , «¿»»¿»«¿ƒ¿«¿»¿»«¿»«∆»«

‰„B‰Â ÊÁÂ ÚaLÂ50ÚaLÂ „‡L ÔÚËÂ ÊÁÂ , ¿ƒ¿«¿»«¿»¿»«¿»«∆»«¿ƒ¿«
‰ÚL ÌlLÓ  ‰„B‰Â51.‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ . ¿»¿«≈ƒ¿»¿…«≈»∆

אבידה.44) על שפטור חינם שומר לו 45)והוא שאין
כלום. וקרבן 46)בידו חומש ותוספת קרן נתחייב  הרי 

שבועה 47)אשם. כל על שחייב  אשם, לקרבן מחוץ 
וחמישיתו.48)ושבועה. נאמר: נתחייב 49)ולא

רבעים  ארבעה על (מבחוץ ) מלבר הוא שהחומש חמישה,
החוץ . מן חומש מוסיף  שישה.50)שבקרן נתחייב 

את 51) כשישלם לא אם חומש. על חומש משלם אינו אבל
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החומש  נעשה עליו ונשבע  בחומש שנייה פעם ויכפור הקרן
אחר. חומש עליו ומוסיף  כקרן

.ÊËÚBz‰ ,CÎÈÙÏ .ÔBÓÓ BÈ‡  ‰ËetÓ ˙BÁt»ƒ¿»≈»¿ƒ»«≈«
,‰Ëet ‰ÂMÓ ˙BÁÙa B‡ ‰ËetÓ ˙BÁÙa BÁ¬≈¿»ƒ¿»¿»ƒ»∆¿»
iÁÂ ÔB„wt‰ ˙ÚeMÓ eËt  ÚaLÂ ÙÎÂ¿»«¿ƒ¿«»ƒ¿««ƒ»¿«»

Èeha ˙ÚeLa52. ƒ¿«ƒ

לשקר.52) נשבע  שהרי 

   1 
ותשלומי1) ממון חיוב  בו שיש דבר על הפקדון שבועת

מהם. לאחד וכפר ונשבע  שותפים לשני  ממון החייב  קנס ,

.‡BÁËe BÁ ÏL BBL Bb‰2BÎÓ B‡3BÚz , «≈∆¬≈¿»¿»¿»
,zÎÓ B‡ zÁËÂ ÈBL zb :BÏ Ó‡Â BM‰ ÏÚa«««¿»«»«¿»ƒ¿»«¿»»«¿»

Èzb :ÓB‡ ‡e‰Â4,ÈzÎÓ ‡ÏÂ ÈzÁË ‡Ï Ï‡ ¿≈»«¿ƒ¬»…»«¿ƒ¿…»«¿ƒ
ÚaLÂ5ÔB„wt‰ ˙ÚeMÓ eËt ‰Ê È‰ 6el‡L ; ¿ƒ¿«¬≈∆»ƒ¿««ƒ»∆ƒ

ÌlLÓ ‰È‰ ‡Ï  ÎÓ B‡ ÁhL BÓˆÚÓ ‰„B‰»≈«¿∆»«»«…»»¿«≈
ÈtÓ ,‰MÓÁÂ ‰Úa‡ ÈÓeÏLz7BÓk ,Ò˜ ‡e‰L «¿≈«¿»»«¬ƒ»ƒ¿≈∆¿»¿

‰b ˙BÎÏ‰a ‡a˙iL8‡ˆÓÂ ,Ùk ‡lL BÓk ‰Ê ∆ƒ¿»≈¿ƒ¿¿≈»¿ƒ¿»∆¿∆…»«
iÁÂ .ÔB„wt‰ ˙ÚeMÓ eËt CÎÈÙÏe ,ÔBÓÓ»¿ƒ»»ƒ¿««ƒ»¿«»

Èeha ˙ÚeLa9,ÁË ‡lL ˜L ÏÚ ÚaL È‰L , ƒ¿«ƒ∆¬≈ƒ¿««∆∆∆…»«
.ÁË ‡e‰Â¿»«

השור,3)ושחטו.2) תחת בקר חמשה לשלם וחייב 
לז). כא, (שמות בתורה כפל 4)ככתוב  לתשלומי  ובנוגע 

ו. אות בסמוך ראה הודה.5)- ואחרֿכך לשקר,
לו:6) בשבועות בוינציה 7)משנה וכן ר"מ , רומי  בדפוס 

כאן  שאין א. טעמים: שני  כאן יש כאילו "ומפני ", של"ד:
מן  ונפטר הגניבה על והודה הואיל חמשה, תשלומי  חיוב 
על  נפטר ממילא פטור, שהוא בקנס , מודה כדין הכפל,
ארבעה  תשלומי  אלא חמשה תשלומי  עוד שאין המכירה,
תשלומי אמרה: והתורה חמשה), תשלומי  בכלל (הכפל
שתשלומי ב . עה: קמא בבבא וכמבואר ארבעה, ולא חמשה,
כבר  אבל למלך). (משנה וכו' קנס  הם - עצמם חמשה
וצ "ל: מוטעת, נוסחה שזוהי  רוקח " ה"מעשה החליט 
אחד, טעם והכל התימנים. בכת"י  וכן וא"ו. בלא "מפני "
גנבת  ואמר: שתבעו כאן, ומדובר קנס . הם חמשה שתשלומי 
ואח "כ  כפל, לי  לשלם ונתחייבת בדין והעמדתיך שורי 
חייב  שגנב , עכשיו יודה שאפילו נמצא מכרת, או טבחת
חמשה  תשלומי  כאן ויש ממון, כל כדין כפל, לשלם הוא
קנס  טעם משום הפקדון, משבועת פטור זאת ובכל  כדין,

שמח ). יותר 8)(אור המשלם כל הוא: שכלל ה"ה, פ "א,
וראה  קנס . זה הרי  - בתורה קצובים שדמיו או שהזיק , ממה

ובביאורנו. ה"ב  פ "ז, רב .9)לעיל כדעת מט : שבועות
ה"ג. פ "א, לעיל מפורשים ביטוי  שבועת וחיובי 

.ÈcÚ ˙‡ EBL ˙ÈÓ‰ :BÁÏ ÓB‡‰ ÔÎÂ10, ¿≈»≈«¬≈≈ƒ¿∆«¿ƒ
„Ú‰Â ;ÚaLÂ ÙÎÂ11ÈpL zÏt‰ :Ó‡Â Ba ÚzL ¿»«¿ƒ¿«¿»∆∆∆»««¿»«ƒ«¿»ƒƒ

ÈÈÚ ˙ÈnÒÂ12˙ÚeMÓ eËt  ÚaLÂ ÙÎÂ , ¿ƒƒ»≈ƒ¿»«¿ƒ¿«»ƒ¿«
ÔB„wt‰13ÈtÓ ,ÌlLÓ ‰È‰ ‡Ï  ‰„B‰ el‡L ; «ƒ»∆ƒ»…»»¿«≈ƒ¿≈

Ò˜ ‡e‰L14Èeha ˙ÚeLa iÁ Ï‡ .15Ïk ÔÎÂ . ∆¿»¬»«»ƒ¿«ƒ¿≈…
.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

קנס ,10) מדין לב ) כא, (שמות שקלים שלשים לשלם וחייב 
שלושים  לו נותן - דינר אלא העבד שוה אינו שאפילו

מא). לכתובות (רש"י  בהלכה 11)שקלים המוזכר עבד כל
כנעני . לעבד הכוונה - לחרות 12)זו להוציאו וחייב 

אחד  אבר שבגלל קנס , מדין זהו וגם כוֿכז) כא, (שמות
(רש"י כבהמתו? הוא והלא לחירות, מוציאו שחיסרו,

לו:). לו:13)לשבועות בשבועות אדם 14)משנה ואין
ה"ב ). פ "ז, (לעיל עצמו ע "פ  קנס  נשבע 15)משלם שהרי 

לשקר.

.‚BÈ‡L ,Ò˜ Ba LiL „a BÁ ˙‡ ÚBz‰«≈«∆¬≈¿»»∆≈¿»∆≈
BÓˆÚ Èt ÏÚ B˙B‡ ÌlLÓ16e‡aL BÓk17Ba LÈÂ , ¿«≈«ƒ«¿¿∆≈«¿¿≈

ÔBÓÓ18ÏÎa ÙÎÂ ,BÓˆÚ Èt ÏÚ B˙B‡ ÌlLÓ ‡e‰L , »∆¿«≈«ƒ«¿¿»«¿»
c19.ÔB„wt‰ ˙ÚeL ÌeMÓ iÁ ‰Ê È‰  ÚaLÂ »»¿ƒ¿«¬≈∆«»ƒ¿««ƒ»

zÒ‡ :BÏ Ó‡Â BÚz ?„ˆÈk20˙Èzt B‡21,Èza ≈«¿»¿»«»«¿»ƒƒ»ƒƒ
iÁ  ÚaLÂ ,È˙Èzt ‡ÏÂ ÈzÒ‡ ‡Ï :Ó‡ ‡e‰Â¿»«…»«¿ƒ¿…ƒƒƒ¿ƒ¿««»
Ò˜ ÌlLÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ;ÔB„wt‰ ˙ÚeLa22 ƒ¿««ƒ»∆««ƒ∆≈¿«≈¿»

ÏÚ Ì‚Ùe ˙La ÌlLÓ ‰È‰ ‰„B‰ el‡ ,BÓˆÚ Èt ÏÚ«ƒ«¿ƒ»»»¿«≈∆¿»«
BÓˆÚ Èt23ÈBL zb :BÁÏ ÓB‡‰ ÔÎÂ .24‡e‰Â , ƒ«¿¿≈»≈«¬≈»«¿»ƒ¿

;ÔB„wt‰ ˙ÚeLa iÁ  ÚaLÂ ,Èz‚ ‡Ï ÓB‡≈…»«¿ƒ¿ƒ¿««»ƒ¿««ƒ»
B˙‡„B‰a ÏÙk ÌlLÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L25ÌlLÓ , ∆««ƒ∆≈¿«≈≈∆¿»»¿«≈

B˙‡„B‰a Ôw‰ ˙‡ ‡e‰26. ∆«∆∆¿»»

עצמו.16) הודאת ה"ב .17)ע "פ  פ "ז, חלק 18)לעיל
קנס . ואינו ממון דין לו יש בכת"י19)מהתביעה

הדבר. רומי : בדפוס  וכן עליה 20)התימנים, שבאת
דברים:21)בעלֿכרחה. שלשה משלם ו"המפתה לרצונה.

אותה  (רואים ופגם ובושת כסף ), של שקלים (חמשים קנס 
כמה  ורואים בתולה, שוה היתה וכמה בעולה שוה היא כמה
- והאונס  ה"ו), פ "ב , נערה הל' רבינו לשון - וישלם פחתה

ה"ב ). (שם ופגם" צער ובושת קנס  אלו 22)ארבעה:
אדם, בכל ושוים התורה מן לה הקצובים שקלים, החמישים
המשנה  כלשון שבישראל" קטנה ובין שבכהונה "גדולה בין

יד:. המבייש 23)בערכין לפי  "הכל ממון, דין להם שיש
את  מזיק  כשאר הם והרי  שם, המשנה כלשון והמתבייש",
יתחייב  יודה אם ואפילו ופגם, בושת לו המשלם חברו
פתית  או אנסת לו: ואמר חברו את כשתבע  ובודאי  לשלם,
אין  כי  ופגם, לבושת גם אלא בלבד לקנס  התכוין לא וכו'
יתחייב  - הנתבע  בו יודה שאם דבר מלתבוע  מניח  אדם
(משנה  יפטר בעלֿדינו בו יודה שאפילו דבר ויתבע  לשלם,

לח :). שם ובגמרא לו: משלם 24)בשבועות שור והגונב 
הכפל. ומודה 25)את הם, קנס  מדין - כפל שתשלומי 

פטור. בשבועת 26)בקנס  וחייב  ממון, לו שכפר נמצא
שם). (משנה הפקדון

.„‰eaÁ Èa ˙ÈOÚ :BÁÏ ÓB‡‰27ÓB‡ ‡e‰Â , »≈«¬≈»ƒ»ƒ«»¿≈
ÈBL ˙‡ EBL ˙ÈÓ‰ ;È˙ÈOÚ ‡Ï28:ÓB‡ ‡e‰Â , …»ƒƒ≈ƒ¿∆ƒ¿≈

ÔB„wt‰ ˙ÚeLa iÁ  ÚaLÂ ,˙ÈÓ‰ ‡Ï29el‡L ; …≈ƒ¿ƒ¿««»ƒ¿««ƒ»∆ƒ
.ÌlLÏ iÁ ‰È‰ ‰„B‰»»»«»¿«≈
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שבת 27) ריפוי , צער, נזק , לו לשלם חייב  בחברו והחובל
דין  - וכולם מ "א. פ "ח , קמא בבא המשנה כלשון ובושת,

להם. לשלם 28)ממון אתה ובשור וחייב  שורי . דמי  לי 
כי ממון, מתורת שלם נזק  לשלם שחייב  כאן. ידובר מועד
בתורת  נזק  חצי  רק  משלמים בעליו שהמית, תם שור אילו
פ "ב , ממון נזקי  בהלכות רבינו וכלשון מא.), (כתובות קנס 
וכל  ממון, זה הרי  שהזיקו מה המשלם כל הכלל, "זה ה"ח 
הרי נזק , חצי  או כפל תשלומי  כגון פחות, או יתר המשלם

קנס ". - הפחות או הקרן על בשבועות 29)היתר משנה
לו:

.‰BM‰ ˙Óe ,ÌpÁ ÓBLÏ BBL Ô˙30BÚz , »«¿≈ƒ»≈«¿»
:BÏ Ó‡ ?EÏˆ‡ Èz„˜Ù‰L ÈBL ÔÎÈ‰ :BÏ Ó‡Â¿»«≈»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ∆¿¿»«
z„˜Ù‰ :BÏ Ó‡L B‡ ,ÌeÏk ÈÏˆ‡ z„˜Ù‰ ‡Ï…ƒ¿«¿»∆¿ƒ¿∆»«ƒ¿«¿»

„‡ B‡ ‚Â31˙ÚeMÓ eËt ‰Ê È‰  ÚaLÂ , ¿ƒ¿«»«¿ƒ¿«¬≈∆»ƒ¿«
‰È‰Lk c‰ Ó‡Â ‰„B‰ el‡L ;ÔB„wt‰32‡Ï  «ƒ»∆ƒ»¿»««»»¿∆»»…

ÌpÁ ÓBL ‡e‰L ÈtÓ ,ÔBÓÓ ÌlLÏ iÁ ‰È‰33. »»«»¿«≈»ƒ¿≈∆≈ƒ»
Èeha ˙ÚeL ÌeMÓ ‡e‰ iÁ Ï‡34ÚaL È‰L , ¬»«»ƒ¿«ƒ∆¬≈ƒ¿«

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˜L ÏÚ35. «∆∆¿≈…«≈»∆

עליו.30) פטור השומר והרי  בפשיעתו, ושומר 31)שלא
ואבידה. גניבה על פטור השור.32)חינם שמת

מט .33) שם לו.34)משנה מציעא בבא וכן ב . עמוד שם
והשביעו,35) שמת, וטען השומר, אצל השור שנגנב  כגון

מפני מלשלם, פטור היה כשהיה, ואמר הודה אילו בזה שגם
(שם  הפקדון משבועת פטור לפיכך חנם, שומר שהוא

במשנה).

.ÂÈBL ÔÎÈ‰ :BÏ Ó‡Â BÚ˙e ,BÁÏ BBL ÏÈ‡L‰ƒ¿ƒ«¬≈¿»¿»«≈»ƒ
˙Ó BM‰ È‰Â ?ÈpnÓ zÏ‡ML36:Ï‡BM‰ BÏ Ó‡Â , ∆»«¿»ƒ∆ƒ«¬≈«≈¿»««≈

eËt ‰Ê È‰  ‰Ê ÏÚ ÚaLÂ ,„‡ B‡ ‚ƒ¿«»«¿ƒ¿««∆¬≈∆»
ÔÓ BÓˆÚ Ët ‡Ï È‰L ;ÔB„wt‰ ˙ÚeMÓƒ¿««ƒ»∆¬≈…»««¿ƒ

ÌB˜Ó ÏkÓe ,B˙ÈÙÎa ÔÈÓeÏLz‰37,ÌlLÏ ‡e‰ iÁ ««¿ƒƒ¿ƒ»ƒ»»«»¿«≈
‡e‰L ÈtÓ ,‰aL B‡ „‡ B‡ ‚ B‡ ˙Ó ÔÈa≈≈ƒ¿«»«ƒ¿»ƒ¿≈∆

Ï‡BL38BÓB˜Óa ‡a˙iL BÓk ,39‡e‰ iÁ Ï‡ . ≈¿∆ƒ¿»≈ƒ¿¬»«»
Ïk ÔÎÂ .˜L ÏÚ ÚaL È‰L ,Èeha ˙ÚeL ÌeMÓƒ¿«ƒ∆¬≈ƒ¿««∆∆¿≈…

‰Êa ‡ˆBik40. «≈»∆

עליו,36) חייב  ושואל מת שהשור היא, האמת כלומר,
בסמוך. שהם.37)כמבואר האופנים ושואל 38)בכל

האונסין. על גם "שכך 39)חייב  ה"ב  פ "א, שכירות הל'
עמו  אין בעליו מת, או ונשבר יג): כב , (שמות בשואל כתוב 

ישלם". שמת,40)שלם השואל ואמר השור, שנגנב  כגון
מחובה  שהמשנה הפקדון, משבועת פטור זה הרי  - ונשבע 

שם). (משנה פטור - לחובה

.ÊÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ BÓˆÚ ËBt BÈ‡L Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê∆«¿»…∆≈≈«¿ƒ««¿ƒ
BÓˆÚ ÈtÓ ÔÈa ,ÚaLÂ BÊ ‰ÈÙÎa ‡l‡41ÔÈa ∆»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«≈ƒƒ«¿≈

ÙÎÂ ÚBz‰ BÚÈaL‰L42˙ÚeLa iÁ ‰Ê È‰  ∆ƒ¿ƒ«≈«¿»«¬≈∆«»ƒ¿«
ÔB„wt‰43‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ ÔÓ‡ ‰Ú ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ»««ƒ∆…»»»≈¿…ƒ

ÂÈtÓ ‰ÚeL44. ¿»ƒƒ

עצמו 41) מפי  ונשבע  קפץ  אלא התובע  השביעו שלא

כפר 42)לשקר. ואפילו כלום, בידי  לך אין לו: שאמר
ביתֿדין. בפני  וכדעת 43)שלא לו: בשבועות משנה

כעניית 44)החכמים. התובע , שהשביעו אחר "שכפירתו
שם. בביאורנו וראה ה"א פ "ז, לעיל אמן"

.ÁBÚ˙e ,BÁ BL Bb‰45,z‚ ÈBL :BÏ Ó‡Â «≈¬≈¿»¿»«ƒ»«¿»
BÈh ‰Ó .Èz‚ ‡Ï :ÓB‡ ‡e‰Â46‰z‡ ?EÏˆ‡ ¿≈…»«¿ƒ«ƒ∆¿¿«»

ÚaLÂ ,ÈÏˆ‡ Bz„˜Ù‰47;ÔB„wt‰ ˙ÚeLa iÁ  ƒ¿«¿∆¿ƒ¿ƒ¿««»ƒ¿««ƒ»
BM‰ ÈÓc ÌlLÏ iÁ ‰È‰  BbL ‰„B‰ el‡L∆ƒ»∆¿»»»«»¿«≈¿≈«

ÌB˜Ó ÏkÓ48Ët È‰  ‡e‰ ÔB„wt Ó‡L ÂLÎÚÂ , ƒ»»¿«¿»∆»«ƒ»¬≈»«
‚ Ì‡L ,‰„‡‰ ÔÓe ‰b‰ ÔÓ BÊ ‰ÈÙÎa BÓˆÚ«¿ƒ¿ƒ»ƒ«¿≈»ƒ»¬≈»∆ƒƒ¿«
eËt ‰È‰  BÊ ‰‡„B‰ Á‡ „‡ B‡ BM‰«»«««»»»»»

ÌlLlÓ49. ƒ¿«≈

מן 47)שייכותו.46)בעליו.45) להשבע  שחייב  לא
אלא  התורה, מן שבועה אדם שיתחייב  מצינו שלא התורה,
זה  אבל תשלומין, מחיוב  עצמו לפטור ורוצה שומר כשהוא
אינו  שומר, שהוא בטענה עצמו לפטור ורוצה שומר שאינו
בכל  וכל כאן, ידובר מרצונו כשנשבע  אלא להשבע , חייב 
לשבועות  יו"ט  (תוספות אלו שבפרקים הפקדון שבועות

מ "ב ). או 48)פ "ה, השור ומת אונס , כשאירע  אפילו
באונסין. חייב  שגנב  שפטור 49)נשבה, חנם שומר כדין

קה:). קמא (בבא האונס  על וכלֿשכן ואבידה גניבה על

.ËBÎOL ÔÚË Ì‡ ÔÎÂ50ÚeLa iÁ  ÚaLÂ˙ ¿≈ƒ»«∆¿»¿ƒ¿««»ƒ¿«
ÔÓe ‰eM‰ ÔÓ BÓˆÚ Ët È‰L ;ÔB„wt‰«ƒ»∆¬≈»««¿ƒ«¿»ƒ

‰˙Èn‰51ÚaLÂ ,ÈÏ BzÏ‡L‰ :Ó‡Â ÔÚË Ì‡ ÔÎÂ . «ƒ»¿≈ƒ»«¿»«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿«
ÔB„wt‰ ˙ÚeLa iÁ 52ÔÓ BÓˆÚ Ët È‰L ; «»ƒ¿««ƒ»∆¬≈»««¿ƒ
‰Î‡Ïn‰ ˙ÚLa ‰˙Èn‰53˙BÎÏ‰a ‡a˙iL BÓk , «ƒ»ƒ¿««¿»»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿

‰Ï‡L‰54. «¿»»

על 50) ופטור ואבידה גניבה על חייב  ושוכר למלאכתו,
"ארבעה 51)האונסין. מ "א) פ "ח , (שבועות ששנינו כמו

בשכר) (שומר שכר נושא והשואל, חנם, שומר הם: שומרים
ונפטר), פשע , (שלא הכל על נשבע  חנם שומר והשוכר,
נושא  מלאכה), מחמת ממתה (חוץ  הכל את משלם והשואל
(מקרי השבוייה... ועל השבורה על נשבעים והשוכר שכר

הגניבה". ואת האבידה את ומשלמים הכל 52)אונס )
שם. קמא בה,53)בבבא מלאכתו מחמת תמות שאם

הוא  שלמעשה בעוד אלו, שקר בדברי  יפטר ואילך משבועה
(ע "פ  שיחזירנו עד האונסין בכל חייב  והגנב  גנבו, עצמו

שם). "בהל'54)רש"י  התימנים: ובכת"י  ה"א, פ "א,
מלאכה  מחמת מתה צו:) מציעא (בבא אמרו וכן שאלה".
להעמידה  "לא למשאיל לומר שיכול עליה, פטור השואל -
מפני להגן המיטה מעל חופה כעין שפורשים (רשת בכילה

שאלתיה". הזבובים)

.ÈCÎÈÙÏ55Bz„˜Ù‰ ‰z‡ Ï‡ ,Èz‚ ‡Ï :Ó‡ Ì‡ , ¿ƒ»ƒ»«…»«¿ƒ¬»«»ƒ¿«¿
È‰Â ,ÈÏ e‰zÏ‡L‰ B‡ BÓLÏ ÈzÎO B‡ ÈÏˆ‡∆¿ƒ¿«¿«ƒ¿»¿ƒ¿«¿»ƒ«¬≈
eËt ‰Ê È‰  ‰Ê ÏÚ ÚaLÂ ,e‰Á˜ EÈÙÏ EBL¿¿»∆»≈¿ƒ¿««∆¬≈∆»
Ët ‡ÏÂ ,Ôwa ‰„B‰ È‰L ;ÔB„wt‰ ˙ÚeMÓƒ¿««ƒ»∆¬≈»«∆∆¿…»«

ÌeÏkÓ BÊ ‰ÈÙÎa BÓˆÚ56. «¿ƒ¿ƒ»ƒ¿
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מפני55) הוא הפקדון בשבועת שחייב  הטעם וכל הואיל
רש"י (לשון ממון" כפירת לידי  לבוא זו שבועה "שסוף 

ואין 56)שם). הבזיון, מפני  גנבו, שלא לומר שיקר אלא
דברים. כפירת אלא זו

.‡ÈÈz˙ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ÈÏ BzÎÓ ‰z‡ :BÏ Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»««»¿«¿ƒ«¬«ƒ…»«ƒ
B‡ ;EÈÙÏ ElL È‰ B‡ ÂÈÓc Á˜ ‰ˆz Ì‡ ,ÂÈÓ„»»ƒƒ¿∆«»»¬≈∆¿¿»∆
‰OÚ‡L ‰Î‡ÏÓ ÎOa ÈÏ Bz˙ ‰z‡ :BÏ Ó‡L∆»««»¿«ƒƒ¿«¿»»∆∆¡∆
‰ÚBz ;CÏÂ epÁ˜ B‡ EÏ ‰OÚ‡L ‰ˆz Ì‡ ,EÏ¿ƒƒ¿∆∆∆¡∆¿»∆»≈∆
ÂLÎÚ ,ElL ‡e‰L ÈzÚ„È ‡ÏÂ ÂÈ˙‡ˆÓ Cca«∆∆¿»ƒ¿…»«¿ƒ∆∆¿«¿»
È‰Â ,ı È˙t Á‡ :Ó‡L B‡ ;CÏÂ epÁ˜ ÈzÚ„iL∆»«¿ƒ»∆»≈∆»«««»»ƒ»«¬≈
eËt  el‡Ó ‰ÚË Ïk ÏÚ ÚaLÂ ;EÈÙÏ ‡e‰¿»∆¿ƒ¿««»«¬»≈≈»

ÔB„wt‰ ˙ÚeMÓ57.ÌeÏkÓ BÓˆÚ Ët ‡Ï È‰L , ƒ¿««ƒ»∆¬≈…»««¿ƒ¿
.˜L ÏÚ ÚaL È‰L ,Èeha ˙ÚeLa iÁÂ¿«»ƒ¿«ƒ∆¬≈ƒ¿««∆∆

פרט 57) - כב ) ה, (ויקרא בה "וכחש שנאמר קה: קמא בבא
התביעה. בעיקר כופר שאינו כלומר, בעיקר" למודה

.È„Á‡ BÚ˙e ,ÔÈÙzL ÈLÏ ÔBÓÓ iÁ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»«»»ƒ¿≈À»ƒ¿»∆»
ÔB„wt‰ ˙ÚeLa iÁ  ÚaLÂ Ba ÙÎÂ ,Ô‰Ó58, ≈∆¿»«¿ƒ¿««»ƒ¿««ƒ»

ÔBÓÓ Ùk È‰L59Ïka ‰„B‰Â ,Ì‰ÈL e‰eÚz .60 ∆¬≈»«»¿»¿≈∆¿»«…
,BcÏ ‰fÓ ‡l‡ È˙ÈÂÏ ‡Ï :Ó‡Â Ì‰Ó „Á‡Ï¿∆»≈∆¿»«…»ƒƒ∆»ƒ∆¿«

ÔB„wt‰ ˙ÚeMÓ eËt  ÚaLÂ61Ët ‡Ï È‰L , ¿ƒ¿«»ƒ¿««ƒ»∆¬≈…»«
.Èeha ˙ÚeLa iÁ Ï‡ ,ÌeÏkÓ BÓˆÚ«¿ƒ¿¬»«»ƒ¿«ƒ

לז.58) בחלקו 59)שבועות השני  לשותף  שמודה ואעפ "י 
ה"א  פ "ה, שבועות בירושלמי  אולם שם. כמבואר לו, המגיע 
השותפים. מן באחד למכחש פרט  - בעמיתו וכחש אמרו:
וביקש  כאחד שהפקידו ששנים לפי  שם, הטעם ומפרש
לומר  יכול שהנפקד לו, שומעים אין שלו את ליטול האחד
הודאתו  שאין נמצא כאחד, לשניכם אלא נתחייבתי  לא
ממון, כפירת משום בשבועתו אין וממילא לשלם, מחייבתו
כתב  וכבר פ "ה. לשבועות ברי "ף  זה ירושלמי  הובא וכן
ירושלמי שדברי  שם, ובר"ן ברא"ש הובא אפרים. רבינו
משמע  שמתוכה לז. בשבועות הבבלי  מסוגיית נדחים אלה
בשבועת  חייב  לשקר, ונשבע  השותפים מן לאחד שהכופר

רבינו. דעת שזוהי  וכנראה סכום 60)הפקדון, בכל
לאחד 61)התביעה. למודה פרט  - בה וכחש שם, שבועות

וכאמור. השותפים, מן

.‚ÈËLa ‰ÂÏÓ ÂÈÏÚ ‰˙È‰L ÈÓ ÔÎÂ62da ÙÎÂ ,63 ¿≈ƒ∆»¿»»»ƒ¿»ƒ¿»¿»«»
ËMa È‰L ;ÔB„wt‰ ˙ÚeMÓ eËt  ÚaLÂ¿ƒ¿«»ƒ¿««ƒ»∆¬≈«¿»

Ú˜w‰ „aÚzL64Ú˜˜a ÙBÎk ‰Ê ‡ˆÓÂ ,65Îe . ƒ¿«¿≈««¿«¿ƒ¿»∆¿≈¿«¿«¿»
e‡a66˙ÚeMÓ eËt  Ú˜˜a ÙBk‰L , ≈«¿∆«≈¿«¿«»ƒ¿«

ÔB„wt‰67ÏÚ ÚaL È‰L ,Èeha ˙ÚeLa iÁÂ , «ƒ»¿«»ƒ¿«ƒ∆¬≈ƒ¿««
˜L68. ∆∆

הלוה.62) על חוב  שטר למלוה שיש 63)שיש זו בהלואה
שטר. הלוה 64)עליה מכר ואפילו למלוה, הלוה שלא

לטרפם  ויכול למלוה, מושבעים הם הרי  לאחרים, הקרקעות
להם. קודם שהוא זה, בשטר הלקוחות כאילו 65)מידי 

בה. כופר וזה קרקעו, תובעו פ "ז,66)התובע  לעיל
על 67)ה"ב ֿג. קרבן מביאים "אין לז: בשבועות וכן

כב , ה, ויקרא תמימה" וב "תורה קרקעות". שעבוד כפירת
של  מפיו לא הלוה, על חוב  שטר למלוה יש אם מסביר:
עליו, מעיד שהשטר בכפירתו, וגם בהודאתו חיים אנו הלוה
דברים  כפירת אלא ממון, כפירת עמה שיש שבועה כאן ואין

הקרבן. מן פטור ולפיכך לכפול 68)בלבד, רבינו הוצרך
כשלעצמו  הדבר כי  ביטוי , שבועת משום שחייב  פעם כל
בשבועת  וחייב  ממון שכפר שבזמן ביותר, ומוזר תמוה הוא
משבועת  פטור שהוא ובזמן אשם, בקרבן נפטר הוא הפקדון
עליו  מחמיר אתה בלבד, ביטוי  משום רק  וחייב  הפקדון
פ "א, לעיל (ראה במזיד ביטוי  שבועת כדין מלקות ומחייבו
שבכל  משמיענו לפיכך הגיון? ומחוסר מופלא זה והרי  ה"ג)
ובין  קנס  משום שנפטר בין הפקדון משבועת הפטור  חלקי 
פרוטה  שוה חוסר משום שנפטר בין קרקע , משום  שנפטר
לבדו  מזה אלא לויתי  לא כשאומר ובין הט "ז), פ "ז (לעיל
שבועת  משום לפחות חייב  המקרים בכל הי "ב ), (לעיל

(רדב "ז). מט : בשבועות הש"ס  דברי  ע "פ  ביטוי ,

.„È„Ïa ÌÈ„Úa ‰ÂÏÓ ÂÈÏÚ ‰˙È‰69ÚaLÂ ÙÎÂ , »¿»»»ƒ¿»¿≈ƒƒ¿«¿»«¿ƒ¿«
B˙ÈÙÎa BÓˆÚ Ët È‰L ,ÔB„wt‰ ˙ÚeLa iÁ «»ƒ¿««ƒ»∆¬≈»««¿ƒ¿ƒ»

‰zÚ ÌlLlÓ70ÌÈ„Ú‰ e‡BiLkL Èt ÏÚ Û‡Â . ƒ¿«≈«»¿««ƒ∆¿∆»»≈ƒ
 B˙ÈÙk BÏ ‰ÏÈÚB‰ ‡lL ‡ˆÓÂ ,ÌlLÏ iÁ˙Èƒ¿«≈¿«≈¿ƒ¿»∆…ƒ»¿ƒ»

ÌÈ„Ú‰ e‡BÈ ‡Ï ‡nLÂ ,dzÚa ‰ÏÈÚB‰ È‰71B‡ ¬≈ƒ»¿ƒ»¿∆»…»»≈ƒ
Ô˙e„Ú Ìi˜˙˙ ‡ÏÂ e‡BÈ72eÏÒtÈ B‡73CÎÈÙÏe , »¿…ƒ¿«≈≈»ƒ»¿¿ƒ»
iÁ74. «»

שטר.69) עליה לו באו.70)ואין לא עדיין כשהעדים
הים.71) למדינת ילכו או לז:) (שבועות שימותו
לזה.72) זה מכוונים דבריהם ימצאו ולא שיוכחשו,
לעדות,73) הפוסלתם עבירה ע "י  או שביניהם, קרבה ע "י 

שיזומו. מלשלם.74)או בכפירתו עצמו שפטר

   1 
לכמה 1) שנשבעו העדים קנס , עדי  השבעת העדות, שבועת

שאינם  ונמצאו להעיד שיודעים נשבעו כאחד, תובעים
יודעים.

.‡Úa˙p‰ iÁ˙iL ˙e„Ú BÏ „ÈÚ‰Ï ÂÈ„Ú ÚBz‰«≈«≈»¿»ƒ≈∆ƒ¿«≈«ƒ¿»
dcÏ Ô˙e„Úa2ÔBÓÓ ‰Ê ÚB˙Ï ÔzÏ3ÏËÏhn‰4, ¿≈»¿«»ƒ≈¿≈«∆»«ƒ«¿≈

eÚaLÂ Ô˙e„Úa eÙÎÂ5ÔÈa ÔÈc ˙Èa eÚaLpL ÔÈa , ¿»¿¿≈»¿ƒ¿¿≈∆ƒ¿¿¿≈ƒ≈
ÔÈc ˙ÈÏ ıeÁ eÚaLpL6ÌeMÓ ÔÈiÁ el‡ È‰  ∆ƒ¿¿¿≈ƒ¬≈≈«»ƒƒ

Ì˙ÈÙÎa ÔBÓÓ e‰e„ÈÒÙ‰ È‰L ,˙e„Ú‰ ˙ÚeL7. ¿«»≈∆¬≈ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»»
ÚBz‰ ÌÚÈaL‰ Ì‡ ÔÎÂ8Ba eÙÎÂ9‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈ƒƒ¿ƒ»«≈«¿»¿««ƒ∆…

B˙ÚeL Á‡ ÔÓ‡ eÚ ‡ÏÂ Ô‰ eÚaL10ÔÂÈk , ƒ¿¿≈¿…»»≈««¿»≈»
eÙkL11ÔÈiÁ el‡ È‰ 12‡e‰Â .13˙Èa ÌÚÈaLiL ∆»¿¬≈≈«»ƒ¿∆«¿ƒ≈¿≈

ÔÈc14. ƒ

ב "עדותם 2) מתחייב  הנתבע  שאין קנס , עדי  למשביע  פרט 
שהרי אותו, המחייבת היא כפירתו עם עדותם אלא לבדה"
כמבואר  לשלם, לחייבו עדותם תועיל לא בקנס  יודה אם
כתי שתי  המשביע  להוציא רבינו נתכוין וכן ה"ד. להלן
העדות, משבועת פטורה היא הראשונה, כפרה שאם עדים,
ממון  להוציא ואפשר השניה, הכת עדות על סומכת שהיא
הט "ו. פ "י , לקמן רבינו בדברי  כמבואר השניה, הכת בעדות
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ה"ד.3) פ "ז, לעיל ראה ממון, גופם שאין לשטרות פרט 
ה"ג.4) בסמוך וכמבואר ועבדים, לקרקעות מפי5)פרט 

(משנה, עדות לך יודעים אנו שאין שבועה שאמרו: עצמם,
לא:). בביתֿדין,6)שבועות תהיה שכפירתם והוא, שם.

ה"ב . בסמוך הנתבע 7)כמבואר היה לו, העידו שאילו
לו. לשלם עליכם,8)מתחייב  אני  משביע  להם: שאמר

וכך. כך ממון פלוני  ביד לי  שיש ותעידוני  שתבואו
עדות.9) לך יודעים אנו אין אמן 10)שאמרו: העונה כי 

לעיל  כמבואר מפיו, שבועה כמוציא אחרים, השבעת אחר
ה"א. העדות,12)בביתֿדין.11)פ "ב , שבועת  בקרבן

כי ונפש הכתוב : משמעות וכן הי "ב . פ "א, לעיל כמפורש
מפי שבועה ששמעה כלומר, - אלה קול ושמעה תחטא
אלא  אמן, ענה לא אפילו עוונו, ונשא יגיד לא אם - אחרים
- לך להגיד מה לי  ואין עדות, לך יודע  איני  ואמר: כפר

ספר'). ('קרית מפי14)ובלבד.13)חייב  הנשבע  אמנם
להשבע  צריך אינו השבועה, על אמן שענה או עצמו
אלו  אבל א. ל, שבועות במשנה וכמבואר בביתֿדין,
שבועתם  קבלת אין אמן, ענו ולא התובע  מפי  שהושבעו
 ֿ בבית היא שהכפירה ומכיוון כפירתם, בשעת אלא נקבעת
איך  כי  בביתֿדין, להיות צריכה ההשבעה אף  (שם), דין
בביתֿדין  וקבלתה בחוץ  תהיה שההשבעה לומר אפשר
ובביאורנו  הי "ז, פ "י  לקמן וראה בה"י ). ולקמן כאן, (רדב "ז

ביהודה'. ה'נודע  בשם שם

.etÎiL „Ú ˙e„Ú‰ ˙ÚeLa ÔÈiÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡≈»≈ƒ«»ƒƒ¿«»≈«∆ƒ¿¿
eÚaLpL ÔÈa .ÔÈ„ ˙Èa Ô˙e„Úa15˙Èa ÔÚÈaL‰ B‡ ¿≈»¿≈ƒ≈∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ»¿≈

ÔÈc ˙ÈÏ ıeÁ ÔÚÈaL‰ B‡ eÚaLpL ÔÈa ,ÔÈc16, ƒ≈∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ»¿≈ƒ
‰ÈÙk‰Â17„Ïa ÔÈc ˙Èa18„ÈbÈ ‡Ï Ì‡ :Ó‡pL . ¿«¿ƒ»¿≈ƒƒ¿«∆∆¡«ƒ…«ƒ

„ÈbiL ÌB˜Ó  BBÚ ‡OÂ19‡Ï Ì‡L ‡e‰ ÏÈÚBÈÂ ¿»»¬»∆«ƒ¿ƒ∆ƒ…
iÁ˙È ÌL „ÈbÈ20. «ƒ»ƒ¿«≈

עצמם.15) שבועתו.16)מפי  אחר אמן בכת"י17)וענו
הכפירה. וכדעת 18)התימנים: א. ל, שבועות משנה,

בביתֿדין.19)החכמים. אלא מתקבלת עדות ואין עדותו,
הט "ז.20) פ "י , לקמן וראה א. לב , שבועות

.‚È‡L ˙e„Úa ÔÚzÔBÓÓ ˙iÁÓ d21˙e„Úa B‡ ¿»»¿≈∆≈»¿«∆∆»¿≈
˙BÚ˜˜22 eÚaLÂ eÙÎÂ ,˙BËL B‡ ÌÈ„Ú B‡ «¿»¬»ƒ¿»¿»¿¿ƒ¿¿

ÏÚ ‡l‡ ÔÈiÁ ÔÈ‡L ;˙e„Ú‰ ˙ÚeMÓ ÔÈeËt¿ƒƒ¿«»≈∆≈«»ƒ∆»«
ÏÊ‚Â „È ˙ÓeO˙e ÔB„wÙÏ ‰ÓBcL ÔBÓÓ ˙e„Ú ˙ÈÙk¿ƒ«≈»∆∆¿ƒ»¿∆»¿»≈

‰Lta e˙k‰ ÔËtL ‰„‡Â23ÔÈÏËÏhÓ Ô‰L , «¬≈»∆¿»»«»«»»»∆≈ƒ«¿¿ƒ
ÔBÓÓ ÔÙebL24ÔzÈ  ‰ÊÏ e„ÈÚiLÎe ,25.‰Ê ∆»»¿∆»ƒ»∆ƒ≈∆

לקמן 21) ראה לוי . או כהן שהוא לו להעיד שתבעם כגון
אלא  מדבר הכתוב  שאין "מנין לג:) (שם אמרו וכן ה"ג, פ "י 
ונאמר  ידע ), או ראה (או "אואין" כאן נאמר ממון, בתביעת
בגזל, או יד, בתשומת (או אואין הפקדון) (בשבועת להלן
(כמפורש  ממון בתביעת אלא מדבר אינו להלן מה עשק ), או
ממון". בתביעת אלא מדבר אינו כאן אף  בפסוק )

לתובע .22) קרקע  להחזיר כא.23)המכוונת ה, ויקרא
נלמדת  העדות ושבועת הפקדון, שבועת פרשת שהיא
תחטא", "כי  כאן נאמר הפקדון, משבועת ב 'גזירהֿשוה'
לזה, זה להשוות תחטא" "כי  (בפקדון) להלן ונאמר

א. לה, שבועות במס ' אע "פ 24)וכמבואר לשטרות, פרט 
פ "ז  לעיל וכמבואר ממון, גופם אין - ליד מיד שמטלטלים
ובביאורנו. שם כמבואר לקרקעות, הושוו - ועבדים ה"ד,

ובחזקתם"25) בעליהם לפני  הם הרי  "וקרקעות הנתבע .
יוחנן, רבי  כדעת לז:) (שבועות שם לעיל רבינו כלשון
(שם  דורש היה עקיבא ורבי  פטור. - קרקע  עדי  שהמשביע 
מאלה  יש - ה) ה, (ויקרא מאלה לאחת יאשם כי  "והיה לד.)
ממון  תבעו כיצד? הא פטור. שהוא מאלה ויש חייב , שהוא
המחייבת  עדות ואפילו פטור", - אחר דבר תבעו חייב , -
שם  הסוגיא במסקנת כמבואר פטור, - קרקע  עדי  כגון ממון,

ספר'). ('קרית

.„Ò˜ È„Ú ÚÈaLn‰ ÔÎÂ26ÔÈeËt  eÙÎÂ ¿≈««¿ƒ«≈≈¿»¿»¿¿ƒ
‰„B‰Â Úa˙p‰ Ì„˜ Ì‡L ÈtÓ .˙e„Ú‰ ˙ÚeMÓƒ¿«»≈ƒ¿≈∆ƒ»««ƒ¿»¿»
Á‡ ÌÈ„Ú‰ e‡aL Èt ÏÚ Û‡Â ÌlLlÓ ËtÈ  Òwa«¿»ƒ»≈ƒ¿«≈¿««ƒ∆»»≈ƒ««

e„ÈÚ‰Â Ôk27Ô˙e„Úa ‰Ê eiÁ ‡Ï ÌÈ„Ú‰ e‡ˆÓ , ≈¿≈ƒƒ¿¿»≈ƒ…ƒ¿∆¿≈»
˙iÁÓ‰ ‡È‰ Úa˙p‰ ˙ÈÙk ÌÚ Ô˙e„Ú ‡l‡ ,dcÏ¿«»∆»≈»ƒ¿ƒ««ƒ¿»ƒ«¿«∆∆

Ô˙B‡28Ô˙e„Ú ÏÈÚBz ‡Ï  ‰„B‰ Ì‡Â ÏÈ‡B‰Â ;29Ì‡ , »¿ƒ¿ƒ»…ƒ≈»ƒ
ÔÈeËt  eÚaLÂ d eÙk30. »¿»¿ƒ¿¿¿ƒ

ממנו,26) שגנבו שורו את מכר או טבח  שפלוני  לו שיעידו
ה"א, פ "ח  לעיל כמבואר והמכירה, הטביחה על קנס  שחייב 
לא  ואמר: בתי , על רע  שם הוציא שפלוני  לי , שתעידו או
ראה  קנס , שקלים מאה לשלם וחייב  בתולים, לבתך מצאתי 

ב . לג, מודה 27)שבועות עה.) (בבאֿקמא היא הלכה כי 
פטור. - עדים באו ואח "כ התימנים:28)בקנס  ובכת"י 

לנתבע . והכוונה הודה 29)אותו. אם ממון, שבדיני  בעוד
עדים. כמאה בעלֿדין שהודאת לשלם, חייב  בעצמו

הדורש:30) עקיבא, רבי  פי  על יוחנן כרבי  א. לד, שבועות
שהכוונה  כב ) אות לעיל (ראה פטור" - אחר דבר "תבעו
נפשטה, שלא בעיה שזוהי  א לג, שם וראה קנס . לעדי 

מספק . קרבן מביאים אינם וממילא

.‰„Èa ÈÏ LiL ÈÏ e„ÈÚ˙Â e‡BzL È‡ ÌÎÚÈaLÓ«¿ƒ¬∆¬ƒ∆»¿»ƒƒ∆≈ƒ¿«
ÏÙÎ ÈÓeÏLz ÈBÏt31‰MÓÁÂ ‰Úa‡ ÈÓeÏL˙Â32, ¿ƒ«¿≈∆∆¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»

‡e‰L Ôw‰ ÈtÓ ˙e„Ú‰ ˙ÚeLa ÔÈiÁ  eÙÎÂ¿»¿«»ƒƒ¿«»≈ƒ¿≈«∆∆∆
ÔBÓÓ33Ì‡ ÔÎÂ .Ò˜ ‡e‰L ÏÙk‰ ÈtÓ ‡Ï , »…ƒ¿≈«≈∆∆¿»¿≈ƒ

Bza ‰zt B‡ ÈBÏt Ò‡L BÏ e„ÈÚiL ÌÚÈaL‰34, ƒ¿ƒ»∆»ƒ∆»«¿ƒƒ»ƒ
˙La‰ ÈtÓ ˙e„Ú‰ ˙ÚeLa ÔÈiÁ  eÙÎÂ¿»¿«»ƒƒ¿«»≈ƒ¿≈«∆

Ì‚t‰Â35ÈtÓ ‡Ï ,ÌlLÓ Úa˙p‰ Ì‰a ‰„B‰ Ì‡L , ¿«¿»∆ƒ»»∆«ƒ¿»¿«≈…ƒ¿≈
Òw‰36‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .37. «¿»¿≈…«≈»∆

ככתוב 31) הכפל, את משלם והגנב  חפץ , איזה ממני  שגנב 
ג). כב , מכרו,32)(שמות או וטבחו שור, ממני  שגנב 

ארבעה, - ובשה השור, תחת בקר חמשה לי  חייב  נמצא
לז). כא, (שם -33)ככתוב  בו מודה הנתבע  היה ואפילו

לבדה. בעדותם מתחייב  שהיה נמצא חייב , והרי34)היה
חמשים  של הקנס  על נוסף  ופגם, בושת לו לתת חייב  הוא

ה"ג,35)שקלים. פ "ה לעיל (ראה ממון תורת להם שיש
לבדה. בעדותם מתחייב  הנתבע  שהיה נמצא ובביאורנו),

מישראל,36) בת לכל התורה מן הקצובים שקלים חמשים
ופגם, בושת על נוסף  - הדיוטות בת בין מלכים בת בין
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ה"ב . פ "ח , לעיל בביאורנו שבועות 37)כמבואר משנה,
ה"ב . פ "ח , לעיל והשווה שם. בגמרא וכמבואר א. לג,

.ÂetÎiL „Ú ˙e„Ú‰ ˙ÚeLa ÔÈiÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡≈»≈ƒ«»ƒƒ¿«»≈«∆ƒ¿¿
BÁeÏL B‡ BÓˆÚ ÔÈc ÏÚa ˙ÚÈz Á‡ eÚMÈÂ38; ¿ƒ»¿««¿ƒ«««ƒ«¿¿

ÔÈeËt  ÌÚa˙iL Ì„˜ eÚaLÂ eÓ„˜ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»¿¿ƒ¿¿…∆∆ƒ¿»≈¿ƒ
.˙e„Ú‰ ˙ÚeMÓƒ¿«»≈

אחרי38) הנתבע , מידי  הכסף  את לקבל מורשה שהוא
לג, ובשבועות ה"ו. פ "ז, לעיל ראה עדותם. יעידו שהעדים
ואינו  העדים להשביע  שליח  אבל בהרשאה", "בבא ב :
את  להשביע  יכול אינו הנתבע  מידי  הכסף  לקבלת מורשה
פ "ד, (שבועות המשנה בפירוש רבינו דברי  הם וכן העדים,
כשמשביעים  שהעדים ג"כ, הדין שמעיקרי  "לפי  מ "ז)
מבואר  והטעם, רוקח '). ('מעשה חייבים" וכפרו המורשה

הבאה. בהלכה בסמוך

.Ê‰ÓÏ :BÏ eÓ‡ ,Ô‰ÈÁ‡ CÏB‰ ÚBz‰ e‡ ?„ˆÈk≈«»«≈«≈«¬≈∆»¿»»
˙e„Ú EÏ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ‰ÚeL ?eÈÁ‡ ‡a ‰z‡«»»«¬≈¿»∆≈»¿ƒ¿≈

˙e„Ú‰ ˙ÚeMÓ ÔÈeËt el‡ È‰ 39‡lL ÈtÓ ; ¬≈≈¿ƒƒ¿«»≈ƒ¿≈∆…
˙ÚÈ˙a eÚaLÂ eÓ„˜ Ì‰ ‡l‡ ,ÚBz‰ ÔÚz¿»»«≈«∆»≈»¿¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ«

ÔÓˆÚ40‰ÊÏ eÚ„z Ì‡L :Úa˙p‰ ÌÚÈaL‰ Ì‡ ÔÎÂ . «¿»¿≈ƒƒ¿ƒ»«ƒ¿»∆ƒ≈¿»∆
È˙B‡ ÚBzL41 eÙÎÂ ,BÏ e„ÈÚ˙Â e‡BzL ˙e„Ú ∆≈«ƒ≈∆»¿»ƒ¿»¿

ÌÚÈaLiL „Ú ,˙e„Ú‰ ˙ÚeMÓ ÔÈeËt el‡ È‰¬≈≈¿ƒƒ¿«»≈«∆«¿ƒ≈
ÚBz‰42e‡BiL ÌÚÈaL‰ Ì‡ ,ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â . «≈«¿≈»ƒ«ƒƒ¿ƒ»∆»

Ô‰L  eÙÎÂ ,ÔBÓÓ ÈBÏt „Èa ÈBÏÙÏ LiL e„ÈÚÈÂ¿»ƒ∆≈ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»¿»¿∆≈
BÓˆÚ ÔÈc ÏÚa ÚBz‰ ‰Ê ÔÈ‡L ;ÔÈeËt43Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ∆≈∆«≈«««ƒ«¿¿≈ƒ

˙e„ÚÏ ‰ÚeL ‰Ó„˜44˙ÚeMÓ ÔÈeËt el‡ È‰  »¿»¿»»≈¬≈≈¿ƒƒ¿«
„Ú ‡e‰Â ‰Ï‡ ÏB˜ ‰ÚÓLÂ :Ó‡pL ;˙e„Ú‰45 »≈∆∆¡«¿»¿»»»¿≈

.˙e„ÚÏ ‰ÚeL ‰Ó„wL ‡Ï ,‰ÚeLÏ ˙e„Ú ‰Ó„wL∆»¿»≈ƒ¿»…∆»¿»¿»¿≈

ב .39) לא, "אם 40)שבועות א) ה, (ויקרא אמרה והתורה
תובעם  הוא שמשמעו יגיד" "לוֿלא עונו", ונשא יגיד לוא
('קרית  כופרים אלא להגיד מסרבים והם להגיד, תחילה

לט . אות להלן וראה אותי .41)ספר'). התימנים: ובכת"י 
לדרוש 42) (מלא, יגיד" לוא "אם שנאמר: א. לה, שבועות

ואם  עוונו, ונשא - יגיד לא (לתובע ) לו אם לוֿלא) בו,
שם: למשנה בפירושו רבינו ולשון פטור. - יגיד לא לאחר
מפי ולמדנו ואל"ף , בוי "ו . . . יגיד לוא אם יתברך "אמר
. . . והשלילה הקנין הענינים שני  על לעורר שזה  השמועה
יגיד  לא אם לנתבע  אבל . . . עוונו ונשא יגיד לא לו אם
שם: המשנה לשון רבינו מפרש פטור". - אותו לפטור
ולטובתו. לנתבע  הכוונה עדות" לו יודעים אתם "שאם

הנתבע 43) אם קלֿוחומר, הדברים והרי  ב . לג, שבועות
כל  לו שאין - זה לחייבם, יכול אינו זו, לעדות שייך שהוא

דין אינו לתביעה, (רדב "ז).שייכות מחייבם שאינו
העדות.44) ולא 45)לידיעת שעה, באותה עד שהיה

וברש"י ). לה. (שבועות אח "כ שיהיה

.Á˙e„Ú ÈÏ eÚ„zLk ÌÎÈÏÚ È‡ ÚÈaLÓ ?„ˆÈk≈««¿ƒ«¬ƒ¬≈∆¿∆≈¿ƒ≈
Á‡ ˙e„Ú BÏ eÚ„ÈÂ ,ÔÓ‡ eÓ‡Â ,Èe„ÈÚ˙e e‡BzL∆»¿ƒƒ¿»¿»≈¿»¿≈««
ÔÈeËt el‡ È‰  Ba eÙÎÂ „ÈÚ‰Ï ÌÚ˙e ,Ôk≈¿»»¿»ƒ¿»¿¬≈≈¿ƒ

˙e„Ú‰ ˙ÚeMÓ46. ƒ¿«»≈

שם.46)

.Ë„ÁÈiL „Ú ˙e„Ú‰ ˙ÚeLa ÌÈiÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡47 ≈»≈ƒ«»ƒƒ¿«»≈«∆¿«≈
eÚMÈ B‡ ÌÚÈaLÈÂ ÚBz‰ Ì˙B‡48„ÓÚ ?„ˆÈk . »«≈«¿«¿ƒ≈ƒ»¿≈«»«

ÈÏ Ú„iL ÈÓ Ïk È‡ ÚÈaLÓ :Ó‡Â ˙Òk‰ ˙Èa¿≈«¿∆∆¿»««¿ƒ«¬ƒ»ƒ∆≈«ƒ
ÂÈ„ÚÂ ,ÔÓ‡ Ìlk eÚÂ ,ÈÏ „ÈÚÈÂ ‡BiL ˙e„Ú≈∆»¿»ƒƒ¿»À»»≈¿≈»
el‡ È‰  Ba eÙÎÂ ÂÈ„Ú Úz Ck Á‡Â ,ÌÏÏÎaƒ¿»»¿««»»«≈»¿»¿¬≈≈
ÂÈ„Ú „ÁÈ ‡lL ÈtÓ ,˙e„Ú‰ ˙ÚeMÓ ÔÈeËt¿ƒƒ¿«»≈ƒ¿≈∆…ƒ≈≈»

ÔÓˆÚ ÈÙa ‰ÚeLa49È‡ ÚÈaLÓ :Ó‡ Ì‡ Ï‡ . ƒ¿»ƒ¿≈«¿»¬»ƒ»««¿ƒ«¬ƒ
e‡BiL ˙e„Ú ÈÏ eÚ„È Ì‡L Ô‡k ÌÈ„ÓBÚ‰ Ïk»»¿ƒ»∆ƒ≈¿ƒ≈∆»
el‡ È‰  eÙÎÂ ,ÌÏÏÎa ÂÈ„Ú eÈ‰Â ,ÈÏ e„ÈÚÈÂ¿»ƒƒ¿»≈»ƒ¿»»¿»¿¬≈≈

ÌÈÁ‡ ÏÏÎa Ì„ÁÈ È‰L ,˙e„Ú‰ ˙ÚeLa ÔÈiÁ50. «»ƒƒ¿«»≈∆¬≈ƒ¬»ƒ¿«¬≈ƒ

להם.47) ויתכוין עצמם.48)יקצה א.49)מפי  לה, שם
וכתב  ומיוחד. ידוע  עד משמע  עד", "והוא אמרה: והתורה
משביע  ואומר: הכנסת בבית העומד שזה משום שם: הר"ן
אינו  מהסתם וכו', עדות לי  יודעים אתם אם עליכם אני 
שאינו  מי  ביניהם שיש הוא, יודע  שהרי  כולם, את משביע 
בתוך  המושבעים את כולל שהוא נמצא עדות, לו יודע 

יחוד. כאן ואין מושבעים, ופירש 50)הבלתי  הואיל
יחוד  כאן ויש כולם, על שבועה חלה כולם, את שמשביע 
למד, אתה ומכאן שיור. ללא בבית הנמצאים לכל עדים
עדות, לו יודע  אם מספק , חבירו את להשביע  אדם שיכול
אע "פ  העומדים, כל על חלה שהשבועה אומר שאתה כשם

שם). (ר"ן לא אם עדות לו יודעים אם יודע  שאינו

.ÈÈÏ LiL ÈÏ e„ÈÚ‰Â e‡Ba :ÌÈ„ÚÏ Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«»≈ƒ¿»ƒƒ∆≈ƒ
˙Òk‰ ˙Èa „ÓÚ Ck Á‡Â ,ÈBÏt „Èa ‰Ó»∆¿«¿ƒ¿««»»«¿≈«¿∆∆

ÈÓ Ïk ÚÈaL‰Â‡ÏÂ ,„ÈÚÈÂ ‡BÈ ˙e„Ú BÏ Ú„BiL ¿ƒ¿ƒ«»ƒ∆≈«≈»¿»ƒ¿…
ÔÚz È‰L ,ÔÈiÁ el‡ È‰  e„ÈÚ‰ ‡ÏÂ e‡a»¿…≈ƒ¬≈≈«»ƒ∆¬≈¿»»

‰lÁz51Ê‡ eÈ‰iL ‡e‰Â .52ÌL ‰È‰ÈÂ ,˙Òk‰ ˙Èa ¿ƒ»¿∆ƒ¿»¿≈«¿∆∆¿ƒ¿∆»
ÔÈc ˙Èa53eÚ Ì‡ :ÔÈc ˙Èa ÈÙa eÈ‰ ‡Ï Ì‡ Ï‡ . ≈ƒ¬»ƒ…»ƒ¿≈≈ƒƒ»

˙e„Ú‰ ˙ÚeLa ÔÈiÁ  ÔÓ‡54Ô˙e„Úa etÎiLk »≈«»ƒƒ¿«»≈¿∆ƒ¿¿¿≈»
ÔÈc ˙Èa55ÔÈiÁ ÔÈ‡  ÔÓ‡ eÚ ‡Ï Ì‡Â ;56. ¿≈ƒ¿ƒ…»»≈≈»«»ƒ

העומדים 51) כל את מהמשביע  עדיף  וזה אותם, וייחד
בפני מעולם ייחדם שלא הקודמת, שבהלכה בביתֿהכנסת
(רדב "ז). תביעתו בשעת ייחדם כאן ואילו עצמם,

ההשבעה.52) עצמם,53)בשעת מפי  נשבעו ולא הואיל
בביתֿדין  שישביעם צריך השבועה, אחרי  אמן ענו ולא
שאי ֿאפשר  ה"א. לעיל כמבואר ביתֿדין, לפני  ויכפרו
בפני תהיה כפירתם) (זוהי  וקבלתה בחוץ , תהיה שהשבועה

מפיו,54)ביתֿדין. שבועה כמוציא אמן שהעונה
(משנה  לביתֿדין מחוץ  אפילו מועילה עצמם מפי  והשבועה

ל.). לעיל 55)שם כמבואר בלבד, בביתֿדין שהכפירה
הושבעו 56)ה"ב . ולא הואיל בביתֿדין, כשכפרו אפילו

כפ  ע "י  אלא שבועה קבלת כאן שאין כיון ירתם,בביתֿדין.
ביתֿדין. בפני  וקבלתה בחוץ  תהיה שהשבועה בדין אינו
 ֿ בבית תהיה שהכפירה אלא ההקפדה אין הראב "ד ולדעת
כשלא  אפילו בביתֿדין, מחוייבת אינה השבועה אבל דין,

הי "ז. פ "י , לקמן השווה אמן. ענו

.‡È‰ÚeLa ÂÈ„Ú ÚÈaLn‰ „Á‡57:Ô‰Ï Ó‡L B‡ , ∆»««¿ƒ«≈»ƒ¿»∆»«»∆
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 ‰ÚeLa È‡ ÌÎÒB‡ ,‰ÚeLa ÌÎÈÏÚ È‡ ‰eˆÓ¿«∆¬ƒ¬≈∆ƒ¿»∆¿∆¬ƒƒ¿»
ÔÈiÁ el‡ È‰58ÌMa ÌÚÈaLiL ‡e‰Â .59ÈepÎa B‡ ¬≈≈«»ƒ¿∆«¿ƒ≈«≈¿ƒ

ÌÈÈepk‰ ÔÓ60e‡aL BÓk ,61. ƒ«ƒƒ¿∆≈«¿

ותעידוני57) תבואו לא אם עליכם אני  משביע  שאומר:
א.58)וכו'. לה, שם מן 59)משנה, השם בהזכרת

כלשון  צבאות, שדי , אלקים, ה', כגון המיוחדים, השמות
שם. למשנה בפירושו "רחום"60)רבינו או "חנון" כגון

אפים". "ארך ששמו במי  ושם 61)או ה"ב . פ "ב , לעיל
הרי . . . שם הזכיר ולא שבועה "אמר רבינו: מוסיף  ה"ד
מביא  ולא לוקה אינו אבל עליו, שנשבע  בדבר אסור זה
או  המיוחדים השמות מן שם בה שיהיה עד . . . קרבן

כינוי ".

.ÈÌ‰L ÔBLÏa ÌÚÈaLiL „Ú ÔÈiÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡Â¿≈»≈ƒ«»ƒ«∆«¿ƒ≈¿»∆≈
d˙B‡ ÔÈÈkÓ62. «ƒƒ»

אלה",62) קול "ושמעה א) ה, (ויקרא "שנאמר א. לג, סוטה
שהיא  לשון בכל - רש"י ) באלה, והשביעוה נאמר: (ולא

ה"ז. פ "ז, לעיל וראה שומעת".

.‚È˙e„Ú‰ ˙ÚeLa ÔÈiÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L ,z„ÓÏ ‰p‰ƒ≈»«¿»∆≈»≈ƒ«»ƒƒ¿«»≈
ÌÚa˙iL :Ô‰ el‡Â ,ÌÈ„ ‰OÚ Èt ÏÚ ‡l‡∆»«ƒ¬»»¿»ƒ¿≈≈∆ƒ¿»≈

ÚBz‰63ÔBÓÓ ˙e„Ú ‰È‰zLÂ .64ÔBÓÓ ‰È‰iLÂ . «≈«¿∆ƒ¿∆≈»¿∆ƒ¿∆»
ÏËÏhn‰65„Ï Ô˙e„Úa ÌlLÏ Úa˙p‰ iÁ˙iLÂ .66 «ƒ«¿≈¿∆ƒ¿«≈«ƒ¿»¿«≈¿≈»¿«

ÚBz‰ ÔÚzL Á‡ etÎiLÂ .e„ÈÚ‰ Ì‡67. ƒ≈ƒ¿∆ƒ¿¿««∆¿»»«≈«
B‡ ÌMa ‰ÚeL ÌL ‰È‰zLÂ .ÔÈc ˙Èa etÎiLÂ¿∆ƒ¿¿¿≈ƒ¿∆ƒ¿∆»¿»«≈

‰ÚeMÏ ˙e„Ú‰ ˙ÚÈ„È Ìc˜zLÂ .ÈepÎa68„ÁÈiLÂ . ¿ƒ¿∆ƒ¿«¿ƒ«»≈«¿»¿∆¿«≈
‰ÚÈz‰ ˙Úa B‡ ‰ÚeM‰ ˙Úa ÂÈ„Ú69‰È‰zLÂ . ≈»¿≈«¿»¿≈«¿ƒ»¿∆ƒ¿∆

.d˙B‡ ÔÈÈkÓ Ô‰L ÔBLÏa ‰ÚeM‰«¿»¿»∆≈«ƒƒ»

  

        
       



על  נאמר :כ זו  הלכה  לבאר יש  , הענייני פנימיות על־פי 
להיות  הוא  ישראל של  תפקיד כי  עדי ",  את" ישראל  ע

הוי '.  ש על עדות
כל, מעי  הנעל דבר על רק  שיי העדות עניי כל
נפעלת  זו  עדות הזה .  בעול אלוקות מציאות ובעניינינו 
בדוגמת  שהיא  מציאות  בעול כא שיש  על־ידי ־זה 
. אד  קרויי  את  " אד "נעשה   שלמעלה  המציאות

מכל  "המעט  ה שישראל  שא  רואי  הגויי כאשר והנה 
ועומדי  וקיימי  חיי  נשארי זאת ולמרות ," העמי

ה   ומצוותיה  תורה  היהדות, ענייני  על  ההוכחה בתוק זו  רי 
היא  זו  ועדות הקב "ה , של מציאותו  על ביותר הטובה 
 שבכוח הדברות עשרת על  המרמזי  דברי עשרה  על־פי 
והנה  . עדי ולהיות  תפקיד את  לקיי ישראל  יכולי
אותה ",  מכירי שה בלשו "שתהיה  הוא  העשירי  העניי
בגדר  אינו  וספרי , וספרא  וירושלמי  בבבלי  התורה  לימוד  כי 

ריבוי מפני  ישראל כל אצל אותה "  מכירי שה לשו"
 כ  לש שצרי ובפרט וכו ' חלוקות מדרשות השקו "ט
מה יודע  אחר־כ ורק  ,ארו וזמ חכמה  ונפש  רחבה  דעת
בספר  אבל כו '.  והמותרי  האסורי  בדברי הנכוחה  הדר
 ודר ברורה  בלשו שהוא  המעלה  ישנה  תורה ' 'משנה 
בלא  הכל בפי  סדורה  כולה  תושבע "פ שתהא  עד  קצרה 
מיוחדת  מעלה  שישנה  ונמצא  כו '. פירוק .. ובלא  קושיא 
את"  ישראל של  לתפקיד ביחס   " הרמב בלימוד 

אותה ".  מכירי שה" בלשו הוא  זה  ספר שכ עדי ",
      

פלוני63) ביד לפלוני  יש אם שיעידו אחר להשביעם פרט 
ה"ז. לעיל עצמו, בעלֿדין התובע  זה שאין ממון,

פ "י64) לקמן לוי , או כהן שהוא לו להעיד תבעם אם פרט 
גופם 65)ה"ג. שאין ושטרות ועבדים. לקרקעות פרט 

ה"ג. לעיל לעדי66)ממון, פרט  לבדה, התימנים: ובכת"י 
ה"ד. לעיל המחייבתו, היא הנתבע  כפירת עם שעדותם קנס ,

ה"וֿז.67) לעיל שיתבעם, קודם ונשבעו קדמו אם פרט 
ה"ז.68) לעיל 69)לעיל השבועה, בעת ייחדם שלא אע "פ 

תחילה". תבעם "שהרי  ה"י ,

.„È˙ÚeMÓ eËt  eËt eÓ‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿»»ƒ¿«
Èeha ˙ÚeLa iÁ Ï‡ ,˙e„Ú‰70B‡ ÚaLpL ‡e‰Â . »≈¬»«»ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿«

ÔÓ‡ ‰ÚL71ÏÚ ÚaL È‰L ,Á‡ BÚÈaL‰ Ì‡ ∆»»»≈ƒƒ¿ƒ«≈∆¬≈ƒ¿««
˜L72Èt ÏÚ Û‡ ,˙e„Ú‰ ˙ÚeLa iÁÓ‰ Ï‡ . ∆∆¬»«¿À»ƒ¿«»≈««ƒ

BÈ‡  „ÈÊÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â ˜L ÏÚ ÚaL ‡e‰L∆ƒ¿««∆∆¿««ƒ∆≈ƒ≈
iÁ73Èeha ˙ÚeL ÌeMÓ74˙ÚeL ÌeMÓ ‡l‡ , «»ƒ¿«ƒ∆»ƒ¿«

„Ïa ˙e„Ú‰75˙e„Ú‰ ˙ÚeL ‡ÈˆB‰ e˙k‰ È‰L . »≈ƒ¿«∆¬≈«»ƒ¿«»≈
iÁÏ Èeha ˙ÚeL ÏÏkÓ76‚‚BLk da „ÈÊn‰ ƒ¿«¿«ƒ¿«≈«≈ƒ»«≈

Ôa˜a77˙e˜ÏÓa ‡Ï Ï‡78˙Á‡Ï :Ó‡pL ;79 ¿»¿»¬»…¿«¿∆∆¡«¿««
iÁÓ ‰z‡ ˙BÚeL ÈÈnÓ „Á‡ ÔÈÓa  ‰l‡Ó≈≈∆¿ƒ∆»ƒƒ≈¿«»¿«≈
iÁ ‰È‰iL „Ú ÔÈÈÓ ÈLa BiÁÓ ‰z‡ È‡Â ,ÚaLp‰«ƒ¿»¿ƒ«»¿«¿ƒ¿≈ƒƒ«∆ƒ¿∆«»

Èeha ˙ÚeL ÔÈ„e ˙e„Ú‰ ˙ÚeL ÔÈ„a80. ¿ƒ¿«»≈¿ƒ¿«ƒ

השומרים 70) משבועת הפטורים לענין ב . מט , שבועות
משבועת  לפטורים והואֿהדין ביטוי , בשבועת שחייבים
ובכת"י ה"ב ֿג. פ "ז, לעיל והשווה (כסף ֿמשנה). העדות
העדות  משבועת פטור שאמרנו מקום "כל הנוסח : התימנים,

וכו'. שנשבע " הוא ביטוי , בשבועת חייב  שהוא 71)אבל
מפיו. שבועה אחרים 72)כמוציא מפי  הושבעו אם אבל

לא  שהרי  ביטוי , בשבועת חייבם אינם אמן, ענו ולא וכפרו
הי "ז. בסוף  פ "י  לקמן וראה כלל, מלקות.73)נשבעו

ה"ג.74) פ "א, לעיל לוקה. – במזיד לשקר נשבע  שאם
ויורד.75) עולה העדות.76)קרבן בשבועת
(בשבועת 77) וכאן ונעלם, נאמר "בכולם ב : לא, שבועות

כשוגג". המזיד על לחייב  - ונעלם נאמר לא העדות)
משום 78) קרבנו על נוסף  במזיד, ביטוי  שבועת משום

העדות. מאלה".79)שבועת "באחת נאמר ולא
(כתובות 80) שאמרו כמו זה והרי  כה:). (שבועות באחד

ואי מחייבו, אתה אחת רשעה משום - רשעתו "כדי  לב :)
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ה, ויקרא תמימה' ('תורה רשעיות" שתי  משום מחייבו אתה
מלקות  לחייב  שאין מסביר, - א לז, בשבועות ורש"י  ה).
שהם  יודע  מי  כי  ודאית, התראה בה שאין העדות, בשבועת
נמקו: שם וב 'תוספות' בהם. להתרות ויוכל עדות, לו יודעים
לומר  שיכולים מזידים, הם אם לידע  שאי ֿאפשר משום

יט . אות פ "ד, שם ברא"ש וכן שכחנו.

.ÂËLiL ÈÏ e„ÈÚ˙Â e‡Bz ‡Ï Ì‡ ÌÎÈÏÚ È‡ ÚÈaLÓ«¿ƒ«¬ƒ¬≈∆ƒ…»¿»ƒƒ∆≈
„È ˙ÓeO˙e ÔB„wt ÈBÏt „Èa ÈÏ81‰ÚeL ,‰„‡Â ÏÊb ƒ¿«¿ƒƒ»¿∆»»≈«¬≈»¿»

˙e„Ú EÏ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L82˙Á‡ ‡l‡ ÔÈiÁ ÔÈ‡ 83. ∆≈»¿ƒ¿≈≈»«»ƒ∆»««
ÈBÏt „Èa EÏ LiL ˙e„Ú EÏ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ‰ÚeL¿»∆≈»¿ƒ¿≈∆≈¿¿«¿ƒ
˙Á‡ Ïk ÏÚ ÔÈiÁ  ‰„‡Â ÏÊb „È ˙ÓeO˙e ÔB„wtƒ»¿∆»»≈«¬≈»«»ƒ«»««

˙Á‡Â84. ¿««

שהזכרת.82)הלואה.81) אלה אחד,83)בכל קרבן
כאחד. התביעות כל את הכוללת אחת שבועה אלא זו שאין

בפני84) תביעה כל ופרטו הואיל א. לג, שבועות משנה,
תביעה  כל על מיוחדת שבועה נשבעו כאילו הם הרי  עצמה,

הי "ב . פ "ז, לעיל השווה ותביעה,

.ÊËÈÏ e„ÈÚ˙Â e‡Bz ‡Ï Ì‡ ÌÎÈÏÚ È‡ ÚÈaLÓ«¿ƒ«¬ƒ¬≈∆ƒ…»¿»ƒƒ
ÔÈÓqÎÂ ÌÈBÚOe ÌÈhÁ ÈBÏt „Èa ÈÏ LiL85, ∆≈ƒ¿«¿ƒƒƒ¿ƒ¿À¿ƒ

ÔÈiÁ ÌÈ‡  ˙e„Ú EÏ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ‰ÚeL¿»∆≈»¿ƒ¿≈≈»«»ƒ
˙Á‡ ‡l‡86˙e„Ú EÏ ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ‰ÚeL . ∆»««¿»∆≈»¿ƒ¿≈

ÔÈiÁ  ÔÈÓqÎÂ ÌÈBÚOe ÌÈhÁ ÈBÏt „Èa EÏ LiL∆≈¿¿«¿ƒƒƒ¿ƒ¿À¿ƒ«»ƒ
˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ87. «»««¿««

ה"ז.85) פ "ד, לעיל בהלכה 86)מפורשת שם. משנה,
ובנידון  חלוקות, ותביעות אחד מין על מדובר הקודמת
ויש  יד, תשומת או פקדון אחת, תביעה על ידובר שלפנינו

נפרדים. מינים כל 87)בה בשפתיהם וביטאו הואיל שם,
מיוחדת  שבועה נשבעו כאילו הריהם עצמו, בפני  על מין

הי "ג. פ "ז, לעיל וראה ומין. מין כל

.ÊÈ:eÓ‡Â ,Ì‰Ï „ÈÚ‰Ï ÌÈa Ô˙B‡ eÚz Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»«ƒ¿»ƒ»∆¿»¿
ÔÈiÁ ÔÈ‡  ˙e„Ú ÌÎÏ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ‰ÚeL¿»∆≈»¿ƒ»∆≈≈»«»ƒ

˙Á‡ ‡l‡88Ïk ÏÚ ÔÈiÁ  EÏ ‡ÏÂ EÏ ‡ÏÂ EÏ ‡Ï . ∆»««…¿¿…¿¿…¿«»ƒ«»
ÔB„wt‰ ˙BÚeLa e‡aL C„k ,˙Á‡Â ˙Á‡89. ««¿««¿∆∆∆≈«¿ƒ¿«ƒ»

לכולם 88) ומכוונת כוללת אחת שבועה אלא כאן אין
לך,89)כאחד. לא כשאמרו וכלֿשכן הי "ד. פ "ז, לעיל

ומקור  בביאורנו. שם כמבואר המחברת, וי "ו בלי  לך , לא
כי הפסוק : על ויקרא, פרשת כהנים' ב 'תורת רבינו דברי 
א: לח , בשבועות וראה ה). ה, (ויקרא מאלה לאחת יאשם
שהכוונה  חטאות" עשרה חמש כאן הרי  חייא, רבי  "תני 
שם), ('תוספות' חטאת קרבן בה שיש העדות, לשבועת

אנשים. חמשה אותם ותבעו

.ÁÈ‡ˆÓÂ ,˙e„Ú BÏ Ú„BÈ ‡e‰L BÁÏ ÚaLp‰«ƒ¿»«¬≈∆≈«≈¿ƒ¿»
‡Ï Ô‡k ÔÈ‡Â ,eËt ‰Ê È‰  ˙e„Ú BÏ Ú„BÈ BÈ‡L∆≈≈«≈¬≈∆»¿≈»…
˙ÚeML ÈtÓ .Èeha ˙ÚeL ‡ÏÂ ˙e„Ú‰ ˙ÚeL¿«»≈¿…¿«ƒƒ¿≈∆¿«

Ô‰Â Â‡Ï Ba LiL „a ‡l‡ dÈ‡ Èeha90Ì‡Â , ƒ≈»∆»¿»»∆≈»¿≈¿ƒ
È˙e„Ú EÏ Ú„BÈ ÈÈ‡L ‰ÚeL :Ó‡91‰Ê ÔÈ‡  …«¿»∆≈ƒ≈«¿≈≈∆

˙e„Ú‰ ˙ÚeL ‡l‡ Èeha ˙ÚeL92‰Ê Â‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ; ¿«ƒ∆»¿«»≈ƒ¿»∆
da LiL93‡e‰L ,daL Ô‰ Ck ,Èeha ˙ÚeL dÈ‡ ∆≈»≈»¿«ƒ»≈∆»∆

˙e„Ú BÏ Ú„BiL ÚaLp‰94Èeha ˙ÚeL BÈ‡ ,95. «ƒ¿»∆≈«≈≈¿«ƒ

והיפוכו,90) דבר להטיב ", או "להרע  ד) ה, (ויקרא ככתוב 
ב . אות שם ובביאורנו ה"א, פ "ה, לעיל וכמבואר

יודע .91) שהוא משום 92)ונמצא חייבתו לא  שהתורה
משום  אלא לביתֿדין חוץ  בה להתחייב  ביטוי  שבועת
להעיד, וראוי  בביתֿדין כשכפר אלא ואינה העדות, שבועת

וברש"י ). כה: (שבועות ממון בו שיש השלילה 93)ובדבר
עדות. לו יודע  שאינו שנשבע  זו, ונמצא 94)שבשבועה

יודע . מכלום.95)שאינו פטור ונמצא

.ËÈBÏ „ÈÚ‰L BÁÏ ÚaLp‰L ,‡e‰ ea c»»»∆«ƒ¿»«¬≈∆≈ƒ
È‰  „ÈÚ‰ ‡e‰Â BÏ „ÈÚ‰ ‡lL B‡ ,„ÈÚ‰ ‡Ï ‡e‰Â¿…≈ƒ∆…≈ƒ¿≈ƒ¬≈

Èeha ˙ÚeL ÌeMÓ iÁ ‰Ê96˙ÚeL Ô‡k ÔÈ‡Â , ∆«»ƒ¿«ƒ¿≈»¿«
ÏÏk ˙e„Ú97. ≈¿»

שאינה 96) ואע "פ  ולאו, בהן ישנה שהרי  שם, שבועות
לו  יעיד שלא להשבע  יכול אינו שהרי  בעתיד), = ) בלהבא
פ "ה, לעיל וכמבואר שוא, שבועת שזוהי  ידע  אם עדות,
בלהבא, גם שתהא ביטוי  בשבועת מקפידים אנו אין - הט "ו

שם. בשבועות רב  וכדעת ה"א. שם שאינה 97)כמבואר
ותעידוני . שתבואו עליכם משביעני  בלהבא : אלא

ה'תשע"ט  טבת ט ' שני יום 

   1 
שיש 1) דבר על ממון, חיוב  בו שאין דבר על העדות שבועת

בשבועת  יתחייב  מתי  אחד עד מיתה, וחיוב  ממון הפסד בו
העדות.

.‡ÏeÒt Ô‰Ó „Á‡ B‡ ÂÈ„Ú eÈ‰2B˜ B‡3elÙ‡Â , »≈»∆»≈∆»»«¬ƒ
Ì‰Èc ÏL ˙e„Ú ÈÏeÒtÓ4„Á‡ CÏn‰ ‰È‰L B‡ , ƒ¿≈≈∆ƒ¿≈∆∆»»«∆∆∆»
„ÈÚ‰Ï Èe‡ BÈ‡L ,ÂÈ„ÚÓ5„Ú ÈtÓ „Ú eÈ‰L B‡ ,6, ≈≈»∆≈»¿»ƒ∆»≈ƒƒ≈

el‡L ;˙e„Ú‰ ˙ÚeMÓ ÔÈeËt  eÚaLÂ eÙÎÂ¿»¿¿ƒ¿¿¿ƒƒ¿«»≈∆ƒ
ÔBÓÓ Ô˙e„Úa ÔÈiÁÓ eÈ‰ ‡Ï  e„ÈÚ‰ (e„B‰)7. ≈ƒ…»¿«¿ƒ¿≈»»

כל 2) וכן להעיד, התורה מן פסול שהוא גזלן כגון לעדות.
נקרא  התורה, מן מלקות עליה שחייבים עבירה, שעבר מי 

להעיד. ופסול פסול 3)רשע  וקרוב  לנתבע , או לתובע ,
בנים. בעדות - בנים" על אבות יומתו "לא שנאמר לעדות.

קרובים. לשאר הדין שעבר 4)והוא חכמים. מדברי 
עוף  בשר שאכל כגון מדרבנן, רק  הוא שבה שהחיוב  עבירה,
המשחקים  וכן גלויות. של שני  טוב  יום חילל או בחלב 
זו, אלא אחרת אומנות להם שאין יונים מפריחי  או בקובייא
עדי שנקראים להעיד, ופסולים מדבריהם גזלנים הם הרי 

-5)חמס . מלך" עליך תשים "שום שנאמר התורה, מן
הדיין  לפני  לעמוד צריך להעיד והבא עליך, אימתו שתהא
מלכים  בהלכות רבינו מדברי  נראה וכן לו. הוא ביזיון ודרך
אותם  דנים דוד, בית "מלכי  שכתב : ז, הלכה ג, פרק 
כאמור, כי  כתב , לא מעידים" "הם ואילו: עליהם" ומעידים

להעיד. ראויים א 6)אינם בעצמם, ראו לא שמעו שהם לא
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להעיד. כשרים אינם וממילא אחרים, עדים מפי  זו עדות
בראויים 7) - עוונו" ונשא יגיד לא "אם אמרה: והתורה

מדבריהם, עדות שפסולי  פי  על ואף  מדבר. הכתוב  להגדה
לא  יעידו אם וסוף ֿסוף  הואיל - להעיד, התורה מן כשרים

להגדה. ראויים אלו אין עדותם, נקבל

.Ó‡L ÈÏ e„ÈÚ˙Â e‡BzL ÌÎÈÏÚ È‡ ÚÈaLÓ«¿ƒ«¬ƒ¬≈∆∆»¿»ƒƒ∆»«
 eÙÎÂ ,Ô˙ ‡ÏÂ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ÈÏ ÔziL ÈBÏt LÈ‡ƒ¿ƒ∆ƒ≈ƒ»«ƒ¿…»«¿»¿
e„ÈÚ‰ Ì‡L ;˙e„Ú‰ ˙ÚeMÓ ÔÈeËt el‡ È‰¬≈≈¿ƒƒ¿«»≈∆ƒ≈ƒ

B˙ÈÓ‡a ÔBÓÓ Úa˙p‰ iÁ˙È ‡Ï  ‰Ê „a8ÔÎÂ . ¿»»∆…ƒ¿«≈«ƒ¿»»«¬ƒ»¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

שם:8) טוב  יום התוספות וכתב  בי , חוזרני  לומר יכול שהיה
מטעם  אלא לו, ליתן חייב  המבטיח  אין עני  הוא "ואפילו
דין  בית שאין צד, בשום ממון חיוב  עליו שאין ונמצא נדר,

וכו'. נדרו" לקיים רוצה אינו אם לנכסיו יורדים

.‚Ôa BÈ‡L B‡ ÈÂÏ B‡ Ô‰Î ‡e‰L BÏ „ÈÚ‰Ï ÔÚz¿»»¿»ƒ∆…≈≈ƒ∆≈∆
‰Leb9‰ˆeÏÁ Ôa B‡10ÔÈeËt  eÚaLÂ eÙÎÂ , ¿»∆¬»¿»¿¿ƒ¿¿¿ƒ

ÔBÓÓ ˙e„Ú Ô‡k ÔÈ‡L ,˙e„Ú‰ ˙ÚeMÓ11. ƒ¿«»≈∆≈»≈»

ופסול 9) חלל הוא לכהן מגרושה הנולד כי  לכהונה, וכשר
אסורה 10)לכהונה. והחלוצה ליבמה, אמו חלצה שלא

מדבריהם. חללים מכהן וזרעה סופרים מדברי  לכהן
כפירת 11) בה כשיש אלא העדות שבועת על חייבים ואין

ממון.

.„Ba Ba ÏÁL BÏ e„ÈÚiL ÔÚz12˜ÈÏ„‰LÂ , ¿»»∆»ƒ∆»«¿¿∆ƒ¿ƒ
˙aLa BLÈ„‚ ÈBÏt13Bza ‰zt B‡ ÈBÏt Ò‡LÂ , ¿ƒ¿ƒ¿«»¿∆»«¿ƒƒ»ƒ

‰Ò‡Ó‰14˙ÚeMÓ ÔÈeËt  eÚaLÂ eÙÎÂ , «¿…»»¿»¿¿ƒ¿¿¿ƒƒ¿«
˙˙ÈÓ Úa˙p‰ iÁ˙È  BÊ ˙e„Ú e„ÈÚ‰ Ì‡L ;˙e„Ú‰»≈∆ƒ≈ƒ≈ƒ¿«≈«ƒ¿»ƒ«

ÔÈÓeÏLz iÁ BÈ‡Â ,ÔÈc ˙Èa15e‡aL BÓk , ≈ƒ¿≈«»«¿ƒ¿∆≈«¿
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰Ú ˙BÎÏ‰a‰Êa16. ¿ƒ¿«¬»¿≈…«≈»∆

חנק .12) מיתת הבן וחייב  חבורה  בו וחייב 13)עשה
גמורה. מלאכה שהיא בשבת, מבעיר משום סקילה

סקילה.14) חייב  המאורסה נערה על דמי15)והבא
או  באונס  ופגם ובושת קנס  או הגדיש, הבערת או חבלה,

ומשלם". מת אדם "אין היא: שהלכה שחבל 16)מפתה,
בשבת. חבורה חובל משום סקילה שחייב  בשבת, חברו בו
את  פלוני  "שאנס  במשנה: שם ששנינו שמה רבינו, וסובר
עליה  שהבא מאורסה, לבת הכוונה פלוני ) (של בתו"
שאנס  אחרת, מפרש שם למשנה בפירושו אולם בסקילה,
בשביל  להשביעם יכול ואינו פלוני , של בתו את פלוני 
"שיש  להעיד כמשביעם זה והרי  התובע , הוא שאין זולתו,
התובע , זה שאין פטורים, שהם ממון, פלוני  ביד לפלוני 

עצמו". דין בעל

.‰˙ÚeMÓ eËt  BÚÈaL‰Â ÙÎÂ „Á‡ „Ú ‰È‰»»≈∆»¿»«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿«
ÔBÓÓ ˙iÁÓ „Á‡ „Ú ˙e„Ú ÔÈ‡L ,˙e„Ú‰17. »≈∆≈≈≈∆»¿«∆∆»

לו 17) גורמת זו שעדות פי  על ואף  בלבד. שבועה אלא
(ורוב  לתובע  לשלם יתחייב  הנתבע  יישבע  לא שאם ממון,
שגורם  דבר - משלם.) והיה - לשקר נשבעים אינם אדם בני 
ישלם. ולא הנתבע  שיישבע  אפשר שהרי  כממון, אינו לממון

.Â,BzL‡ ‰˙fL BÏ e„ÈÚiL ÂÈ„Ú ÈL ˙‡ Úz»«∆¿≈≈»∆»ƒ∆»¿»ƒ¿
;˙e„Ú‰ ˙ÚeLa ÔÈiÁ el‡ È‰  eÚaLÂ eÙÎÂ¿»¿¿ƒ¿¿¬≈≈«»ƒƒ¿«»≈

d˙a˙k dÏ ÔÈ„ÈÒÙÓ eÈ‰  e„ÈÚ‰ el‡L18‰Ê ËtÈÂ ∆ƒ≈ƒ»«¿ƒƒ»¿À»»¿ƒ»≈∆
.ÔBÓÓ ˙e„Úa eÙk È‰Â ,ÔÚzL∆¿»»«¬≈»¿¿≈»

כתובה.18) לה אין בעלה תחת שזנתה שהאשה

.ÊÈep˜ È„Ú Úz19‰È˙Ò È„Ú B‡20eÚaLÂ eÙÎÂ »«≈≈ƒ≈≈¿ƒ»¿»¿¿ƒ¿¿
eiÁ ÔÈ‡  e„ÈÚ‰ el‡L ;˙e„Ú‰ ˙ÚeMÓ ÔÈeËt ¿ƒƒ¿«»≈∆ƒ≈ƒ≈ƒ

ÔBÓÓÈt ÏÚ Û‡Â .„Ïa d˙B˜L‰Ï ‡l‡ ,Ô‡k »»∆»¿«¿»ƒ¿«¿««ƒ
‡Ï Ì‡ d˙a˙k „ÈÒÙzL dÏ ˙ÓB‚ BÊ ˙e„ÚL∆≈∆∆»∆«¿ƒ¿À»»ƒ…

‰zLz21È‰L ,ÔBÓÓk BÈ‡ ÔBÓÓÏ ÌBbL c  ƒ¿∆»»∆≈¿»≈¿»∆¬≈
‰zLzL LÙ‡22aLz ‡ÏÂ23.d˙a˙k ∆¿»∆ƒ¿∆¿…ƒ¿…¿À»»

פלוני .19) איש עם תיסתר שאל בפניהם לאשתו שהתרה
אלא  קינוי  ואין אשתו" את "וקנא הכתוב  מלשון - קינוי 

התראה. שאסר 20)לשון פלוני , אותו עם נסתרת שראוה
שתשתה  עד בעלה על אסורה היא והרי  עמו, להסתתר לה

הדבר. וייבדק  המרים טמאה 21)מי  איני  אמרה שאם
כתובה. בלא תצא אלא לשתות אותה כופים אין שותה ואיני 

טהורה.22) תפסיד.23)ותימצא

.Á„Úa ‰˙ÊÂ ,ÌÈ„Úa ‰zÒÂ BzL‡Ï ‡pwL È‰¬≈∆ƒ≈¿ƒ¿¿ƒ¿¿»¿≈ƒ¿»¿»¿≈
‡BiL ‰Ê „Ú ÚÈaL‰Â ,‰È˙q‰Â Èepw‰ Á‡ „Á‡∆»«««ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ¿ƒ«≈∆∆»
Èt ÏÚ Û‡L ;˙e„Ú‰ ˙ÚeLa iÁ  ÙÎÂ ,„ÈÚÈÂ¿»ƒ¿»««»ƒ¿«»≈∆««ƒ
‰‡ˆBÈ ‰˙È‰  BÊ ˙e„Ú „ÈÚ‰ el‡ ,„Á‡ „Ú ‡e‰L∆≈∆»ƒ≈ƒ≈»¿»¿»

.‰ËBÒ ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk ,‰a˙k ‡Ïa¿…¿À»¿∆≈«¿¿ƒ¿»

.ËÙk Ì‡ ,B˙e„Úa ÔBÓÓ iÁnL „Á‡ „Ú Ïk ÔÎÂ¿≈»≈∆»∆¿«≈»¿≈ƒ»«
ÌeMÓ iÁ  ÙÎÂ ÔÈc ˙Èa BÚÈaL‰L B‡ ÚaLÂ¿ƒ¿«∆ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»««»ƒ

.˙e„Ú‰ ˙ÚeL¿«»≈

.ÈÏÚ ÔÈ„eLÁ Úa˙p‰Â ÚBz‰ ‰È‰L ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆»»«≈«¿«ƒ¿»¬ƒ«
‰ÚeM‰24„ÚÏ ÚÈaL‰Â ,Ì˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡L , «¿»∆≈«¿ƒƒ»¿ƒ¿ƒ«¿≈

‰Ó ‰Ê „Èa BÏ LiL BÏ „ÈÚÈÂ ‡BiL „Á‡25ÙÎÂ , ∆»∆»¿»ƒ∆≈¿«∆»∆¿»«
„ÈÚ‰ el‡L ;˙e„Ú‰ ˙ÚeL ÌeMÓ iÁ ‰Ê È‰ ¬≈∆«»ƒ¿«»≈∆ƒ≈ƒ
BÓk ,B˙e„Úa ÔBÓÓ ÌlLÓ ‰f‰ Úa˙p‰ ‰È‰ »»«ƒ¿»«∆¿«≈»¿≈¿

ÔÚBË ˙BÎÏ‰a ‡a˙iL26‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .27. ∆ƒ¿»≈¿ƒ¿≈¿≈…«≈»∆

עבירה,24) משום לעדות פסולים שהיו או לשקר, להישבע 
השבועה. על חשודים הם זוז.25)הרי  פרק 26)מאה

... שבועה המחוייב  שכל היא, חכמים "תקנת ד הלכה ב ,
מה  ונוטל מדבריהם נשבע  התובע  הרי  חשוד, היה אם
לה, למחוייב  שבועה חזרה חשודים שניהם היו שטען,
משלם". להישבע  יכול שאינו ומתוך הנתבע , שהוא

אחד,27) עד בפני  מחבירו כסף  לשון שחטף  באחד מעשה,
זה  הרי  אבא: ר' ואמר חטפתי , שלי  אבל חטפתי  כן, ואמר:
נמצא  ומשלם. להישבע  יכול ואינו להישבע  מחוייב 
חוטף , פלוני  שראה ויעיד, שיבוא כזה אחד עד המשביע 
שבועת  משום ויתחייב  בעדותו, ממון המחייב  עד זה הרי 

העדות.

.‡È˙˙ÈÓa dÏ „ÈÚiL „Á‡ „Ú ‰ÚÈaL‰L ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿ƒ»≈∆»∆»ƒ»¿ƒ«
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 „ÈÚ‰ el‡L ;˙e„Ú‰ ˙ÚeLa iÁ  ÙÎÂ ,dÏÚa«¿»¿»««»ƒ¿«»≈∆ƒ≈ƒ
d˙a˙k ˙ÏËBÂ ˙‡O ‰˙È‰28. »¿»ƒ≈¿∆∆¿À»»

להינשא 28) המותרת אשה כל היא, הלכה כי  בעלה. מיורשי 
ואפילו  מיורשיו, כתובתה נוטלת הראשון בעלה מות אחרי 

בעלה. במיתת היודע  אחד עד פי  על כשנישאת

.ÈÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na29˙Ba‚Ï dÏ ‰È‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»ƒ¿
ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ d˙a˙k30˙Ba‚Ï dÏ ÔÈ‡ Ì‡ Ï‡ ; ¿À»»ƒ«ƒ«¿¿ƒ¬»ƒ≈»ƒ¿
Ú˜w‰ ÔÓ ‡l‡ d˙a˙k31˙ÚeMÓ eËt ‰Ê È‰  ¿À»»∆»ƒ««¿«¬≈∆»ƒ¿«

˙e„Ú‰32ÌÈL eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .33Ú˜˜ È„Ú ÚÈaLn‰L . »≈¿≈ƒ»¿«ƒ∆««¿ƒ«≈≈«¿«
.e‡aL BÓk ,ÔÈeËt ¿ƒ¿∆≈«¿

וחייב 29) כתובתה הפסידה בעלה, במיתת הכופר שהעד
העדות. בעלה 30)בשבועת בחיי  מטלטלין שתפסה כגון,

מעכבתם  הייתה זה, לה העיד ואילו בהם. ומחזיקה
מטלטלי אין הבעל, בחיי  תפסתם לא ואם בכתובתה.
ואין  התלמוד, מדין - לכתובתה משועבדים היתומים

לה. מועילה לכתובתה.31)תפיסתה המשועבדת
קרקע .32) בעדות נוהג העדות שבועת דין שאין
עדים.33) שני  כשיהיו אפילו

.‚È,˙Á‡k Ì‰ÈL eÙÎÂ ÔÈc ˙Èa ÂÈ„Ú ÚÈaL‰ƒ¿ƒ«≈»¿≈ƒ¿»¿¿≈∆¿««
ÏL Bea„ È„k CB˙a tÎÏ ÈM‰ ÏÈÁ˙‰L ÔB‚k¿∆ƒ¿ƒ«≈ƒƒ¿…¿¿≈ƒ∆
„Á‡ ÏÎÂ ,˙e„Ú‰ ˙ÚeLa ÔÈiÁ Ì‰ÈL  BÁ¬≈¿≈∆«»ƒƒ¿«»≈¿»∆»

B˙‡hÁ ‡ÈÓ „Á‡Â34,ÔBL‡‰ Ùk .B˙ÚeL ÏÚ ¿∆»≈ƒ«»«¿»»«»ƒ
 Ùk Ck Á‡Â ea„ È„kÓ ˙BÈ ÈM‰ „Ú‰ ‰‰LÂ¿»»»≈«≈ƒ≈ƒ¿≈ƒ¿««»»«
eËt ÈM‰Â ,˙e„Ú‰ ˙ÚeLa iÁ ÔBL‡‰»ƒ«»ƒ¿«»≈¿«≈ƒ»
‰˙È‰ ‡Ï  ÈM‰ ‰Ê ‰„B‰ el‡L ;˙e„Ú‰ ˙ÚeMÓƒ¿«»≈∆ƒ»∆«≈ƒ…»¿»

ÔBÓÓ ˙iÁÓ B˙e„Ú35. ≈¿«∆∆»

ויורד.34) עולה קרבן והוא חטאת, פי35)קרבן על ואף 
יישבע  לא ושמא שבועה, הנתבע  את מחייב  אחד שעד
כממון. אינו לממון הגורם שדבר רבינו הורה כבר וישלם,

.„ÈÙkL ÔÈa ,iÁ ÙBk‰  „Á‡ ÙÎÂ „Á‡ ‰„B‰»∆»¿»«∆»«≈«»≈∆»«
ÛBqa ÙkL ÔÈa ‰lÁza36,„Á‡k Ì‰ÈL eÙk . «¿ƒ»≈∆»««»¿¿≈∆¿∆»

‰Ê È‰  ea„ È„k CB˙a ‰„B‰Â „Á‡‰ Ì„˜Â¿»«»∆»¿»¿¿≈ƒ¬≈∆
eËt37˙e„Ú‰ ˙ÚeLa iÁ B˙ÈÙÎa „ÓBÚ‰Â ,38. »¿»≈ƒ¿ƒ»«»ƒ¿«»≈

נמצא 36) לשלם, הנתבע  מחייב  היה מודה היה שאילו
של  דיבורו כדי  לאחר כפר ואפילו בכפירתו. ממון הפסידו
מחייבת  עדותו הייתה הודה אילו שהרי  חייב . הראשון, העד

חבירו.37)ממון. של דיבורו כדי  בתוך ואפילו
קודם 38) אלא ייפטר לא כפירתו לאחר יודה ואפילו

- דיבור כדי  לאחר יודה אם שבועתו לאחר אבל שנשבע ,
חייב .

.ÂËÈzk ÈzL ÚÈaL‰39˙BÈe‡ Ô‰ÈzLe ÌÈ„Ú ƒ¿ƒ«¿≈ƒ≈≈ƒ¿≈∆¿
„ÈÚ‰Ï40˙k ‰Ùk Ck Á‡Â ‰BL‡ ˙k ‰ÙÎÂ , ¿»ƒ¿»¿»«ƒ»¿««»»¿»«

ÈtÓ ;˙e„Ú‰ ˙ÚeMÓ ‰eËt ‰BL‡‰  ‰iL¿ƒ»»ƒ»¿»ƒ¿«»≈ƒ¿≈
ÔÈÎeÓÒ Ô‰L‡ÈˆB‰Ï LÙ‡Â ,‰iL ˙e„Ú ÏÚ ∆≈¿ƒ«≈¿ƒ»¿∆¿»¿ƒ

Úa˙p‰ ‰Ê ‡ˆÓÂ ,˙Á‡‰ ˙k‰ ˙e„Úa ÔBÓn‰«»¿≈««»«∆∆¿ƒ¿»∆«ƒ¿»

‰˙È‰ .dcÏ eÙkL el‡ ˙e„Úa ÌlLÏ iÁ BÈ‡≈«»¿«≈¿≈≈∆»¿¿«»»¿»
Úa˙pÏ B‡ ÚBzÏ ÔÈB˜ ‰iM‰ ˙k‰«««¿ƒ»¿ƒ«≈««ƒ¿»

Ô‰È˙BLa41˙BÒÒBb Ô‰ È‰Â ,42‰BL‡‰ Û‡  ƒ¿≈∆«¬≈≈¿«»ƒ»
‡Ï ‰BL‡‰ ˙ÈÙk ˙Úa ‰iM‰ È‰L ;˙iÁ«∆∆∆¬≈«¿ƒ»¿≈¿ƒ«»ƒ»…
eÈ‰È ‰‰ÓaL Èt ÏÚ Û‡Â ,„ÈÚ‰Ï ‰Èe‡ ‰˙È‰»¿»¿»¿»ƒ¿««ƒ∆ƒ¿≈»ƒ¿

˙BÒÒBb‰ el‡ e˙eÓiLk ÔÈÈe‡43‰Ùk Ì‡Â . ¿ƒ¿∆»≈«¿¿ƒ»¿»
˙ÚeLa ÔÈiÁ  Ô‰È˙BL e˙nL ÈÁ‡ ‰iM‰«¿ƒ»«¬≈∆≈¿≈∆«»ƒƒ¿«

˙e„Ú‰44. »≈

לעדות.40)זוגות.39) פסולים ולא קרובים שאינם
לזו.41) זו אחיות נשותיהם אנושות 42)שהיו חולות

ליחה  מעלה למיתה שהקרוב  גוסס , ועניין למות. ונוטות
החזה. צרות מפני  למיתה,43)בגרונו גוססים ורוב 

תמות  מהן אחת רק  ואפילו גוססות, כששתיהן ובייחוד
דינו  - הגוסס  זאת, בכל להעיד, ויוכשרו קריבותם תיפסק 
שהעדים  מפרש, שם שרש"י  להעיר, וראוי  דבר. לכל כחי 
שהיו  מפרש, רבינו ואילו בנשותיהם, לזה זה קרובים היו
ששני לומר, רבינו כיוון בנשותיהם. ולנתבע  לתובע  קרובים
ולפיכך  לנתבע , ואחד לתובע  אחד קרובים, היו העדים
תמות  אחת רק  אם כי  גוססות, ששתיהן שם, הסוגייה אומרת
עד  ואין קרוב , השני  העד יישאר ועדיין אחד, עד יוכשר
התובע  מצד גם ימותו כששתיהן אבל ממון, מחייב  אחד
להעיד. ויוכשרו שניהם יתרחקו הנתבע , מצד וגם

שהייתה 44) באופן רחוקים, היו העדות שכשראו ומדובר
ההגדה) (בשעת וסופה ראיה) (בשעת העדות התחלת
או  שתחילתו "כל קכח . בתרא בבבא וכמבואר בכשרות,

כשר". - בכשרות וסופו תחילתו פסול, - בפסלות סופו

.ÊËeÙÎÂ BÏ „ÈÚ‰Ï ÌÈ„Ú‰ ˙‡ ÚBz‰45, «≈«∆»≈ƒ¿»ƒ¿»¿
ÔÚÈaL‰Â46ÔÓ‡ eÚÂ47LÓÁÂ Úa‡ ÔÚÈaL‰Â , ¿ƒ¿ƒ»¿»»≈¿ƒ¿ƒ»«¿«¿»≈

ıeÁ ‰ÚeLe ‰ÚeL Ïk Á‡ ÔÈBÚ Ô‰Â ÌÈÓÚt¿»ƒ¿≈ƒ««»¿»¿»
È‰  e„ÈÚ‰Â e„B‰ ÔÈc ˙ÈÏ e‡aLÎe ,ÔÈc ˙ÈÏ¿≈ƒ¿∆»¿≈ƒ¿≈ƒ¬≈

e‡aL BÓk ,˙e„Ú‰ ˙ÚeMÓ ÔÈeËt el‡48Ì‡Â . ≈¿ƒƒ¿«»≈¿∆≈«¿¿ƒ
˙Á‡ Ïk ÏÚ ÔÈiÁ  Ô˙ÈÙÎ e„ÓÚÂ ÔÈc ˙ÈÏ e‡a»¿≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»»«»ƒ«»««

ÔÈc ˙ÈÏ ıeÁL ˙BÚeM‰ Ô˙B‡Ó ˙Á‡Â49. ¿««≈»«¿∆¿≈ƒ

עדות.45) לך יודעים אנו אין לו: משביעני46)שאמרו
שאמרתם. מה אמת אם שבועה,47)עליכם קבלת שזוהי 

שבועה. קבלת כאן אין השבועה, אחר שתקו אם אבל
מקום 48) ... יגיד לא אם שנאמר, בלבד, דין בבית "הכפירה

יתחייב ". שם יגיד לא שאם הוא, ויועיל שיגיד
לה.49) שקדמו השבועות כל כלפי  מכוונת שהכפירה

.ÊÈÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na50Ì‡ Ï‡ ;ÔÓ‡ eÚLa ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»≈¬»ƒ
‰ÚeLe ‰ÚeL Ïk ÏÚ eÙk ‡l‡ ÔÓ‡ eÚ ‡Ï51, …»»≈∆»»¿«»¿»¿»
ÔÓ‡ eÚ ‡ÏÂ Ì‰ÈtÓ ‰ÚeL e‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰52 ƒ¿…ƒ¿»ƒƒ∆¿…»»≈

etÎÈÂ ÔÈc ˙Èa ÌÚÈaLiL „Ú ,ÌÈeËt el‡ È‰ ¬≈≈¿ƒ«∆«¿ƒ≈¿≈ƒ¿ƒ¿¿
e‡aL BÓk ,ÌL Ba53. »¿∆≈«¿

קרבן.50) מחייבתם דין לבית חוץ  שהשבעתם
עדות.51) לך יודעים אנו אין כמוציא 52)שאמרו: שהוא

מפיו. גדולה 53)שבועה "טעות ואומר: חולק  והראב "ד
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העדות  שבועת שתהא המשנה בכל מצאנו שלא בו" נכנסה
נחלקו  ולא דין, בבית בכפירת דווקא אלא וחכמים מאיר רבי 

השבועה  אבל בלבד דין בבית להיות צריכה אם העדות
וב "נודע  דין. לבית חוץ  אפילו מחייבת שהיא מודים, הכול
בזה, רבינו דעת את מסביר סו סימן דעה ליורה ביהודה"
הנשבע  שאין ואף  חלה, אינה כורחו בעל ושבועה היות
מקבל  שהוא להוכיח , עליו זאת בכל אמן, לענות צריך
עדות. לך יודע  איני  בהשיבו: מתבטאת זו הוכחה השבועה.
יודע  איני  ואמר דין בבית וכפר דין לבית חוץ  השביעו ואם
שמא  משיב , הוא השבועה שעל הראיה, היא מה עדות, לך
דין, לבית חוץ  כך השיבו אם ואף  כלל, שבועתו קיבל לא
אינה  הכפירה שהרי  כלום, אינה דין לבית שמחוץ  תשובה
דין, בבית תהיה ההשבעה שגם צריך לפיכך דין, בבית אלא

כקבל  כפירתו תתפרש דין בבית יכפור אם השבועה ואז ת
זה  הרי  אמן, ענה אם אבל אמן, ענה כשלא זה כל מרצון.
וכפר  וכשבא לו, שיעיד עדות ידע  שאם מעצמו, כנשבע 
שמחוץ  שבועתו על עובר - ההגדה במקום - דין בית לפני 

דין. לבית

.ÁÈeÙÎÂ ÔÈc ˙Èa ÔÚÈaL‰54ÔÚÈaL‰Â ÊÁÂ , ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿»¿¿»«¿ƒ¿ƒ»
,˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ÔÈÙBk Ô‰Â ÌÈÓÚt LÓÁÂ Úa‡«¿«¿»≈¿»ƒ¿≈¿ƒ«»««¿««
ÔÓ‡ eÚ elÙ‡Â ,ÔÈc ˙Èa ÈÙa ÔÈa ÔÈc ˙ÈÏ ıeÁ ÔÈa≈¿≈ƒ≈ƒ¿≈≈ƒ«¬ƒ»»≈
ÔÈiÁ ÔÈ‡  ÌÚt Á‡ ÌÚt ÔÓˆÚ ÈtÓ eÚaL B‡ƒ¿¿ƒƒ«¿»««««««≈»«»ƒ
Á‡L ÈtÓ ;˙Á‡ ‡l‡ ˙e„Ú‰ ˙ÚeL ÌeMÓƒ¿«»≈∆»««ƒ¿≈∆««
Ô˙e„Ú ÔÈ‡  e„B‰Â eÊÁ Ì‡ ,ÔÈc ˙Èa eÙkL∆»¿¿≈ƒƒ»¿¿≈≈»

ÌeÏk ˙ÏÚBÓ55. ∆∆¿

דין.54) לך)55)בבית יודעים אנו (אין שהגידו מכיוון
כל  נשארו וממילא ומגידים, חוזרים אינם שוב  דין, בבית
אבל  בסמוך. כמבואר לבטלה, הכפירה שאחר השבועות
ולהגיד  להעיד ראויים הם עדיין דין, לבית חוץ  כשכפרו
דין  לבית שמחוץ  ההגדה כי  עדות, לו שיודעים דין בבית

כלום. מועילה אינה

.ËÈÁ‡ eÚaLpL ˙BÚeM‰ ÏkL ,„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆»«¿∆ƒ¿¿««
dÈ‡L ˙e„Ú ˙ÈÙk ÏÚ Ô‰  ÔÈc ˙Èa eÙkL∆»¿¿≈ƒ≈«¿ƒ«≈∆≈»

ÔBÓÓ ˙iÁÓ56˙e„Ú‰ ˙ÚeMÓ ‰ÈÏÚ ÔÈeËt Ô‰L , ¿«∆∆»∆≈¿ƒ»∆»ƒ¿«»≈
Èeha ˙ÚeLa ÔÈiÁÂ57.e‡aL BÓk , ¿«»ƒƒ¿«ƒ¿∆≈«¿

מתקבלת.56) עדותם הייתה לא לו, העידו שאפילו
לשקר.57) נשבעו שהרי 

   1 
ה',1) בשם – בשבועה המחוייב  שישבע  מצותֿעשה

ומה  התלמוד חכמי  שתקנוה שבועה מהי , הדיינים שבועת
שבועת  הנשבע  על האיומים הדיינים, לשבועת בינה

הדיינים.

.‡‰OÚ˙ ‡Ïa ˜LÂ ‡ÂL ˙ÚeML ÌLk2Ck , ¿≈∆¿«»¿»∆∆¿…«¬∆»
ÔÈc ˙Èa ‰ÚeL iÁ˙pL ÈÓ ÚMiL ‰OÚ ˙ÂˆÓ3 ƒ¿«¬≈∆ƒ»«ƒ∆ƒ¿«≈¿»¿≈ƒ

ÌMa4‰OÚ ˙ÂˆÓ BÊ  ÚMz BÓLe :Ó‡pL ;5. «≈∆∆¡«ƒ¿ƒ»≈«ƒ¿«¬≈
‰„BÚ‰ ÈÎcÓ  LB„w‰Â ÏB„b‰ BÓLa ‰ÚeM‰L∆«¿»ƒ¿«»¿«»ƒ«¿≈»¬»

e‰ ÏB„b Lec˜Â ec‰Â ,‡È‰BÓLa ÚM‰Ï ‡6. ƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»«ƒ¿

ה"זֿח .2) פ "א, לעיל ה"הֿו.3)ראה להלן ראה 
ה"ח ֿט .4) להלן כמבואר בכינויו, או שמים שם בהזכרת
תורה 5) ואמרה "הואיל לה:) (שבועות אמרו וכן ג: תמורה

ה' שבועת - השבע  שם: רש"י  ומפרש תשבע ", ואל השבע 
לשקר. בשמי  תשבעו ולא - תשבע  אל שניהם, בין תהיה

להשבע 6) "שצונו ז עשה לרבינו, המצוות ספר השווה
בזה  כי  להכחישו, או מהדברים דבר לקיים כשנצטרך בשמו
ובשמו  יתברך: אמרו והוא והעילוי . והכבוד הגדולה תהיה
ה"קנאת  ולדעת שם. הרמב "ן בהשגת וראה תשבע ".
(ולא  להשבע  רצה אם אלא רבינו נתכוין לא שם, סופרים"
בשמו  שלא נשבע  ואם בשמו, להשבע  חייב  שהוא לשלם),
רצה  אם אבל תשבע ". "ובשמו של מצותֿעשה על עבר
אין  כי  מצותֿעשה, על עבר שלא ודאי  נשבע , ולא לשלם

חיובית. מצוה השבועה

.ÛzLÓ‰ ÏÎÂ .BÓL ÌÚ Á‡ „a ÚM‰Ï eÒ‡Â¿»¿ƒ»«¿»»«≈ƒ¿¿»«¿«≈
 ‰ÚeLa ‡e‰ Cea LB„w‰ ÌL ÌÚ Á‡ c»»«≈ƒ≈«»»ƒ¿»

ÌÏBÚ‰ ÔÓ ˜Ú7ÌL ÔÈ‡L .8BÏ ˜ÏÁÏ Èe‡L ÈÓ ∆¡»ƒ»»∆≈»ƒ∆»«¬…
‡e‰ Cea „Á‡‰ ‡l‡ BÓLa ÔÈÚaLpL „Bk9. »∆ƒ¿»ƒƒ¿∆»»∆»»

לבדו".7) לה' בלתי  יט ) כב , (שמות "שנאמר סג. סנהדרין
לשלול 8) או לחייב  הוא, בערבית רגיל לשון שימוש

העתיקו  ורבינו שם. אין שם, יש דבר: איזה של מציאותו
 ֿ למורה בפתיחתו תיבון אבן שמואל (ר' לעברית מערבית

ה"א. פ "א, התורה יסודי  הל' והשוה אמנם 9)נבוכים).
נפשך  וחי  ה' חי  הנער אם "ותאמר ל ד, במלכיםֿב  מצינו
עם  שמו לשתף  - הנביא בחיי  זו נשבעה לא אעזבך". אם
כאילו  הנבואה, מקור שהיא הנביא, בנפש אלא ה', שם
(רדב "ז). אעזבך אם - נבואה נפש לך נתן אשר ה' חי  אמרה
ממלכיםֿב  להביא מוסיף  יט , כב , לשמות תמימה" וב "תורה
ומפרש, נפשך". וחי  ה' "חי  לאליהו אמר שאלישע  ד, ב ,
אילו  כי  השיתוף . פירוד על מורה חי , חי  הלשון: שכפילות
שמים  שם משתף  זה היה אעזבך, אם ונפשך ה' חי  אמר:
שתי הן הרי  נפשך, וחי  ה' חי  כשפרט  אבל אחר, ודבר
מו. קדושין התלמוד כסברת מזו, זו נפרדות שבועות
הנביא, בחיי  להשבע  ומותר כזה. בסגנון הלשון בהבחנת
המצוות  בספר רבינו כלשון ששלחו, להקב "ה כשכוונתו
(ראה  רבינו משה בשם אומתנו תשבע  הצד זה  "ועל ז: עשה
ביקרת  רש"י : ומפרש - קאמרת" שפיר "משה! לח . ביצה
ששלחו". במי  או באדון נשבע  הנשבע  כאילו נשתבע ) משה

ה"ג. פי "ב , לקמן וראה

.‚d˙BOÚÏ ‰Âˆn‰ ÏÚ ÚM‰Ï Ì„‡Ï zÓe10È„k , À»¿»»¿ƒ»«««ƒ¿»«¬»¿≈
BÓˆÚ ˙‡ ÊÊÏ11‰ÈÏÚ ÚaLÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â , ¿»≈∆«¿¿««ƒ∆À¿»»∆»

ÈÈÒ ‰Ó12ÓLÏ ‰Ói˜‡Â ÈzÚaL :Ó‡pL ; ≈«ƒ«∆∆¡«ƒ¿«¿ƒ»¬«≈»ƒ¿…
E˜„ˆ ÈËtLÓ13. ƒ¿¿≈ƒ¿∆

לבטלה.10) שמים שם כמזכיר זה  לקיימה.11)ואין
הי "א 12) פ "ה, לעיל ראה שבועה, על חלה שבועה ואין

שנמנעים 13)והי "ח . כשרים שאפילו הרי  ח . נדרים
(ר"ן). כן נוהג היה דוד שהרי  בכך, הם נשבעים משבועה,
לקיים  נשבע  אדם שיהא מצוה אומר: י . בחגיגה ורש"י 

מצוה.
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.„iÁ˙pL ÈÓÏ ÌÈic‰ ÔÈÚÈaLnL BÊ ‰ÚeL¿»∆«¿ƒƒ««»ƒ¿ƒ∆ƒ¿«≈
ÔÈic‰ ˙ÚeL ˙‡˜p‰ ‡È‰ ,‰ÚeL14‰È‰L ÔÈa . ¿»ƒ«ƒ¿≈¿«««»ƒ≈∆»»

da iÁ ‰È‰L ÔÈa ,‰Bz‰ ÔÓ BÊ ‰ÚeLa iÁ«»ƒ¿»ƒ«»≈∆»»«»»
ÌÈÙBÒ ÈcÓ15. ƒƒ¿≈¿ƒ

לשבועת 14) פרט  מ "א). פ "ו, (שבועות המשנה כלשון
אלא  להשבע , הדיינים חייבוהו שלא ופקדון, ועדות ביטוי 

שם). ישראל, (תפארת נשבע  הוא מדברי15)מעצמו
מחייבים  שהדיינים אעפ "י  היסת, משבועת חוץ  חכמים,
בסמוך  כמבואר הדיינים, שבועת נקראת אינה להשבע , אותו

ה"ז.

.‰,‰Bz‰ ÔÓ Ô‰a ÔÈiÁL Ô‰ ˙BÚeL ÈÈÓ ‰LÏL¿»ƒ≈¿≈∆«»ƒ»∆ƒ«»
BÚhL ÈÓ :Ô‰ el‡Â16ÔÈÏËÏhÓ BÁ17‰„B‰Â , ¿≈≈ƒ∆¿»¬≈ƒ«¿¿ƒ¿»

Ô˙ˆ˜Óa ÙÎÂ Ô˙ˆ˜Óa18ÏÎa ÙkL ÈÓe . ¿ƒ¿»»¿»«¿ƒ¿»»ƒ∆»«¿»
ÂÈÏÚ „ÈÚÓ „Á‡ „ÚÂ ,BÚhL ÔÈÏËÏhn‰«ƒ«¿¿ƒ∆¿»¿≈∆»≈ƒ»»

BLÈÁÎÓe19˙ÚË È„È ÏÚ ˙BÚeL ÈzL el‡ È‰ . «¿ƒ¬≈≈¿≈¿«¿≈«¬«
È‡cÂ20c „‡L ÔÚBhL ÓBL ÔÎÂ .‰ÈÙÎe ««¿ƒ»¿≈≈∆≈∆»«»»

È‰  ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ˙Ó B‡ ‚ B‡ BÏˆ‡ e„È˜Ù‰L∆ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿«≈¿«≈»∆¬≈
˜ÙqÓ ÚaL ‰Ê21˙Ó‡ Ì‡ Ú„BÈ ÔB„wt‰ ÏÚa ÔÈ‡L , ∆ƒ¿»ƒ»≈∆≈«««ƒ»≈«ƒ¡∆

,‰Bz‰ ÔÓ ÚaL ‡e‰Â .˜L B‡ ÓBM‰ ‰Ê ÔÚBË≈∆«≈∆∆¿ƒ¿»ƒ«»
Ì‰ÈL ÔÈa ‰È‰z '‰ ˙ÚeL :Ó‡pL22. ∆∆¡«¿«ƒ¿∆≈¿≈∆

ממקום 17)שתבעו.16) ומטלטלים הנדים דניידי , נכסי 
התורה, מן עליהם נשבעים שאין לקרקעות, פרט  למקום.
כלים  או כסף  רעהו אל איש יתן "כי  ט ) כב , (שמות שנאמר
(בבא  כלים כמו מטלטלים שאינם לקרקעות פרט  - לשמור"
עליהם  נשבע  אבל ה"א). פ "ה, ונטען טוען והל' נז: מציעא
בהל' כמבואר התלמוד, חכמי  תקנת שהיא היסת, שבועת

ה"ד. פ "ז, לעיל והשוה שם. ונטען זה 18)טוען הרי 
בפרשת  שנאמר השאר, על ונשבע  שהודה מה משלם
זה" הוא כי  יאמר "אשר ח ) כב , (שמות השומרים שבועת
ושבועות  קו: קמא (בבא בשאר וכופר במקצת שמודה הרי 
נשבע  ואינו התורה משבועת פטור - בכל כפר אבל לט :),

מ :). (שבועות היסת שבועת "כל 19)אלא הוא: כלל
אחד  עד ממון, אותו מחייבים עדים) (שני  ששנים מקום

מ .). (שם שבועה" התובע .20)מחייבו על 21)של
התובע . של ספק . שבועות וסימן 22)טענת שלש לכל

מכחישו  אחד עד במקצת, מודה שומר, ע '. מ ' ש' אלו:
רוקח ). (מעשה

.Â‰LÏMÓ ıeÁ ÔÈic‰ d˙B‡ ÔÈÚÈaLnL ‰ÚeL Ïk»¿»∆«¿ƒƒ»««»ƒƒ¿»
‡ ˙BÚeL ÈÈÓel23ÌÈÙBÒ ÈcÓ ‡e‰ È‰ 24Ì‚Â , ƒ≈¿≈¬≈ƒƒ¿≈¿ƒ¿«

ÔÈic‰ ˙ÚeL ˙‡˜p‰ ‡È‰25el‡ ˙BÚeL Ì‚Â . ƒ«ƒ¿≈¿«««»ƒ¿«¿≈
ÏÚ ˙BÚeL Ô‰Ó LÈ :Ô‰ ˙BÚeL ÈÈÓ ÈL Ì‰ÈcÓƒƒ¿≈∆¿≈ƒ≈¿≈≈≈∆¿«

ÈÎO ˙ÚeL ÔB‚k ,‰ÈÙÎe È‡cÂ ˙ÚË È„È26Ì‚BÙe ¿≈«¬«««¿ƒ»¿¿«»ƒ≈
BËL27˙ÚËa ˙BÚeL Ô‰Ó LÈÂ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿»¿«≈»∆¿≈≈∆¿¿«¬«
˜ÙÒ28ÔÈÙzM‰ ˙ÚeL ÔB‚k ,29ÔÈÒÈ‡‰Â30‡ˆBiÎÂ »≈¿¿««À»ƒ¿»¬ƒƒ¿«≈

˙BBÓÓ ÈÈ„e .Ô‰a31˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk eiÁ ‡a˙È »∆¿ƒ≈»ƒ¿»≈ƒ»««¿««
.Ì‰ÈÈ„Â ˙BÚeM‰ el‡Ó≈≈«¿¿ƒ≈∆

שבועות 23) במשנה, המנויים ונוטלים הנשבעים כל כגון

מ "א. חייב 24)פ "ז, בין ישנם הרבה דינים וחילוקי 
המשנה  שחכמי  המשנה שבועת לחייב  התורה, שבועת

המשנה 25)תקנוה. שחכמי  המשנה שבועת גם ונקראת

שכר 26)תקנוה. לו לשלם השוכר את התובע  שכיר פעל
זה  הרי  נטלתי , לא אומר והשכיר נתתי  אומר הלה עבודתו,

מ "א). פ "ז, (שבועות שכרו ונוטל שמודה 27)נשבע 
הנקוב  שהסכום נמצא מקצתו, שנפרע  השטר, בעל המלוה
נשבע  הכל, פרע  שכבר טוען והלוה ונסחר, נפגם בשטר,
פז:). ובכתובות מ "ז, (שם ונוטל השאר על המלוה

שמא.28) טענת אלא ודאי  טענת טוען התובע  שאין
משלי .29) עכבת שמא חברו, את תובע  שקיבל 30)שאחד

השדה  ובעל האריס  בתבואתה, ויחלקו לזרעה מחברו שדה
הואיל  ואלה ורביע . לשליש או למחצה ביניהם המוסכם כפי 
הטילו  לפיכך לעצמם, היתר מורים בנכסים וטורחים
מח :). דף  שם ובגמרא מ "ח , (שם עליהם שבועה החכמים

ופקדון.31) שאלה והל' ונטען טוען הל' משפטים, בספר

.ÊÈÓÎÁ ˙wz ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰ÚeL ÌL LÈÂ¿≈»¿»«∆∆¿ƒ«»««¿≈
‡Ób‰32˙q‰ ˙ÚeL ˙‡˜p‰ ‡È‰Â ,33Èt ÏÚ Û‡Â . «¿»»¿ƒ«ƒ¿≈¿«∆≈¿««ƒ

˙‡˜ dÈ‡  [ÌBi‰] d˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈc ˙ÈaL∆≈ƒ«¿ƒƒ»«≈»ƒ¿≈
ÔÈic‰ ˙ÚeL34. ¿«««»ƒ

בימי32) וניתקנה התלמוד. חכמי  קדומים: ובדפוסים
מג: ובקידושין מ :). (שבועות נחמן רב  בימי  האמוראים,

היסת. שבועת חכמים שתקנו וכיום לשון 33)אמרו:
יט ) כו, (שמואלֿא כמו שבועה, עליו חכמים ששמו שימה,
זו  ושבועה מ :). לשבועות רש"י  (לשון בי " הסיתך ה' "אם
לך  אין לתובע  ואומר בכל, הכופר נתבע  לכל חכמים תקנוה
חכמים  אמרו מלהשבע , הוא פטור התורה שמן כלום, בידי 
עליו", לו יש אלאֿאםֿכן תובע  אדם אין "חזקה ישבע 
(שבועות  ויפטר התובע  של דעתו להפיס  זה ישבע  לפיכך
שהשיאוהו  - היסת רש"י : מפרש ה. מציעא ובבבא מ :).

בר  ראה ולהודות, להסיתו לכך וגאון חכמים שם. לרי "ף  ש"י 
להשבע  עליו שהכבידו כבידות, לשון בטי "ת, היסט  פירש:

היסת). ערך הדיינים,34)(הערוך משבועת קל ודינה
והי "ט . הי "ג בסמוך כמפורש

.ÁÏL B‡ ‰Bz ÏL ‰˙È‰L ÔÈa ,ÔÈic‰ ˙ÚeLe¿«««»ƒ≈∆»¿»∆»∆
˙ÚË ÏÚ ÔÈa È‡cÂ ˙ÚË ÏÚ ÔÈa ,ÌÈÙBÒ Ècƒ¿≈¿ƒ≈««¬«««≈««¬«

BÚBÊa ‰Bz ÙÒ ÊÁB‡ ÚaLp‰ :‡È‰ Ck ,˜ÙÒ35, »≈»ƒ«ƒ¿»≈≈∆»ƒ¿
„ÓBÚ ‡e‰Â36ÌMa ÚaLÂ37ÈepÎa B‡38B‡ ‰ÚeLa , ¿≈¿ƒ¿»«≈¿ƒƒ¿»

‰Ï‡a39È˙Ba eB‰Â .ÔÈic‰ ÈtÓ B‡ ÂÈtÓ ,40ÔÈ‡L , ¿»»ƒƒƒƒ««»ƒ¿««∆≈
L„w‰ ÔBLÏa ‡l‡ ÔÈic‰ ˙ÚeL ÔÈÚÈaLÓ41. «¿ƒƒ¿«««»ƒ∆»ƒ¿«…∆

ולמדוה 35) חפץ ". "נקיטת צריכה שהשבועה לח : שבועות
מילה, בברית והתפיסו אליעזר את שהשביע  מאברהם
ירכי " תחת ידך נא "שים ב ) כד, (בראשית הכתוב  כלשון
של  חפץ  בידו שיטול צריך "שהנשבע  שם: רש "י  ומפרש
מצוה  היתה והמילה תפלין, או תורה ספר כגון מצוה,
ונטלה". עליו חביבה והיתה צער ע "י  לו ובאה לו ראשונה
דיינא. האי  דיבורֿהמתחיל לח : שבועות בתוספות וראה

הקב "ה,38)המיוחד.37)(שם).36) לתארי  לואי  שם
רחום. או חנון ומקורו 39)כגון בסמוך. כמפורש בקללה,
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ה"ב . פ "ב , לעיל וראה לו. לרבי40)בשבועות הכוונה
ראש  לשבועות ברמב "ן דעתו הובאה מגאש, אבן הלוי  יוסף 
רבותי " "והורו תיבות תימן, ובכת"י  שם. בר"ן וכן ו פרק 

משביעין. ואין אלא: ובביאורנו 41)אינן, הי "ד להלן ראה
בזה. דעתם טעם שם,

.Ë'‰a ÚaL ÈÈ‰ :Ó‡iL ÔB‚k ?ÂÈtÓ „ˆÈk≈«ƒƒ¿∆…«¬≈ƒƒ¿««
BÓML ÈÓa B‡ ,ÔepÁ BÓML ÈÓa B‡ ,Ï‡OÈ È‰Ï‡¡…≈ƒ¿»≈¿ƒ∆¿«¿ƒ∆¿
È‰ :Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÌeÏk ‰ÊÏ iÁ ÈÈ‡L ,ÌeÁ«∆≈ƒ«»»∆¿¿≈ƒ»«¬≈

‡e‰42LÈ Ì‡ ,ÔepÁ BÓML ÈÓÏ e‡ B‡ ,'‰Ï e‡»«»¿ƒ∆¿«ƒ≈
.ÌeÏk ÈÏˆ‡ ‰ÊÏ»∆∆¿ƒ¿

עצמו.42) על כן אומר הנשבע 

.ÈÔÈÚÈaLÓ :BÏ eÓ‡L ÔB‚k ?ÔÈic‰ ÈtÓ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒƒ««»ƒ¿∆»¿«¿ƒƒ
,ÔepÁ BÓML ÈÓa B‡ ,Ï‡OÈ È‰Ï‡ '‰a E˙B‡ e‡»¿«¡…≈ƒ¿»≈¿ƒ∆¿«

ÔÓ‡ ‰BÚ ‡e‰Â ,ÌeÏk E„Èa ‰ÊÏ ÔÈ‡L43B‡ . ∆≈»∆¿»¿¿¿∆»≈
È‰Ï‡ '‰Ï e‡ ÈBÏt Ôa ÈBÏt È‰ :eÓ‡L∆»¿¬≈¿ƒ∆¿ƒ»«¡…≈
BÏˆ‡ ÈBÏÙÏ LÈ Ì‡ ,ÔepÁ BÓML ÈÓÏ B‡ ,Ï‡OÈƒ¿»≈¿ƒ∆¿«ƒ≈ƒ¿ƒ∆¿

‡ ‰BÚ ‡e‰Â ,BÏ ‰„BÈ ‡ÏÂ ÔBÓÓ˙ÚeL ‡È‰ BÊ .ÔÓ »¿…∆¿∆»≈ƒ¿«
ÔÈic‰44. ««»ƒ

מפיו,43) שבועה כמוציא - שבועה אחר אמן העונה שכל
לו: שבועות במשנה שנינו וכן ה"א. פ "ב , לעיל כמפורש

חייב ". - אמן ואמר אני  אבל 44)"משביעך התלמוד. מדין
ולא  בשם לא עכשיו משביעים שאין הגאונים, תקנו כבר
(הנשבעים  החוטאים ע "י  העולם יחרב  שלא כדי  בכינוי ,
ומחרימים  בארור, בעשרה להחרים ותקנו שרבו, לשקר)
- יחטא שאם עליו, לאיים נרות... ובכיבוי  בשופרות עליו

לח :). לשבועות ברש"י  זה ומעין (הראב "ד, יחטא לעצמו

.‡ÈıÙÁ ˙ËÈ˜ ‡Ïa eÚÈaL‰L ÔÈic‰45È‰  B„Èa ««»ƒ∆ƒ¿ƒ¿…¿ƒ«≈∆¿»¬≈
B„Èa ‰Bz ÙÒÂ ÚaLÂ ÊBÁÂ ,ÌÈÚBË el‡46Ì‡Â . ≈ƒ¿≈¿ƒ¿»¿≈∆»¿»¿ƒ

;ÚaLÂ ÊBÁ BÈ‡  e‰eÚÈaL‰Â B„Èa ÔÈlÙz ÊÁ‡»«¿ƒƒ¿»¿ƒ¿ƒ≈≈¿ƒ¿»
Ô‰ ÙÒ BÓÎe ,B„Èa ‰Bz ÊÁ‡ È‰L47e‰eÚÈaL‰ .48 ∆¬≈»«»¿»¿≈∆≈ƒ¿ƒ

.ÚaLÂ ÊBÁ BÈ‡  MÈÓ¿À»≈≈¿ƒ¿»

שם.45) ובביאורנו ה"ח  לעיל ראה כמי46)קדוש, נעשו
עשה  לא כאילו שעשה ומה שחוזר, משנה, בדבר שטועה
הואיל  - במשנה, זה דין נזכר שלא ואע "ג שם). (שבועות

מש  כדבר חשוב  זה הרי  זה, דין השמיע  שם).ורב  (רש"י  נה
בפיך".47) ה' תורת תהיה "למען ט ) יג, (שמות בהם ונאמר
הואיל 48) הבאה. ההלכה כאן מתחילה רומי , בדפוס 

הדים  שורת לכתחילה, אפילו מיושב  נשבע  חכם ותלמיד
בשבועות  שאמרו כשם אדם. כל אצל בדיעבד כשרה שתהא
ושאר  תפילין, בנקיטת לכתחילה נשבע  חכם שתלמיד שם,
ונשבעים  חוזרים אינם תפילין בנקיטת שנשבעו אדם כל

פז). סימן לחו"מ  (ביתֿיוסף 

.ÈÌÎÁ „ÈÓÏz49B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ‰lÁzÎÏ  «¿ƒ»»¿«¿ƒ»«¿ƒƒ
MÈÓ50,‰Bz ÙÒ ÏhÏ CÈˆ BÈ‡Â ,B„Èa ÔÈlÙ˙e ¿À»¿ƒƒ¿»¿≈»ƒƒ…≈∆»

‡e‰ ıÙÁ BtÎa ÔÈlÙz ‡l‡51,L„w‰ ÔBLÏa ÚaLÂ . ∆»¿ƒƒ¿«≈∆¿ƒ¿»ƒ¿«…∆
e‡aL BÓk52. ¿∆≈«¿

חכמים.49) תלמיד  התימנים: כבודו.50)ובכת"י  מפני 
שם.51) ה"ח .52)שבועות לעיל

.‚È‡l‡ ÔÈic‰ ˙ÚeLÏ ˙q‰ ˙ÚeL ÔÈa ÔÈ‡≈≈¿«∆≈ƒ¿«««»ƒ∆»
ÙÒ ÊÁB‡ ˙q‰ ˙ÚeL ÚaLp‰ ÔÈ‡L ,ıÙÁ ˙ËÈ˜¿ƒ«≈∆∆≈«ƒ¿»¿«∆≈≈≈∆

‰Bz53,ÈepÎa B‡ ÌMa B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ‡l‡ ; »∆»«¿ƒƒ«≈¿ƒ
BÓk ,ÔÈc ˙Èa ÈtÓ B‡ ÂÈtÓ ,‰Ï‡a B‡ ‰ÚeLaƒ¿»¿»»ƒƒƒƒ≈ƒ¿
‰Bz ÙÒ ˙BÈ‰Ï Ïk‰ e‚‰ Îe .ÔÈic‰ ˙ÚeL¿«««»ƒ¿»»¬«…ƒ¿≈∆»

ÔfÁ „Èa54ÔÈÚÈaLnL ˙Úa ÌÚ‰ ‡L B‡ ˙Òk‰ ¿««««¿∆∆¿»»»¿≈∆«¿ƒƒ
ÂÈÏÚ Ìi‡Ï È„k ,˙q‰ ˙ÚeL55. ¿«∆≈¿≈¿«≈»»

וכן 53) פ "ו, ראש לשבועות בר"ן הובאה הגאונים דעת
פח . לכתובות רי "ד להטיל 55)שמש.54)בתוספות

שבמדרש  שם, בשבועות הר"ן וכתב  אמת. שישבע  אימה,
 ֿ בספר האדם שכשמשביעים משמע , ו) פרשה (ויקרא רבה
היתה  אתמול לומר, נפוחים, נודות לפניו מביאים תורה
ריקה  היא עכשיו ועצמות, גידים מליאה הזאת הגויה
מכל  ריקם שיצא סוף  לשקר, חברו את המשביע  כך מכלום.
ערך  בערוך דבריו (הובאו גאון בשם אמרו וכן ממונו.
של  מיטה כגון אחרים, בדברים עליו שמאיימים היסת),
או  הנאדות, ומתירים ושופרות, דולקים ונרות מתים,
ומסתבר  שבועה. בשעת הנרות ומכבים אותם. מבקעים
ולא  בתפילין, לכתחילה אלא חכם, בתלמיד כן עושין שאין
לא  דיבורֿהמתחיל לה. בגיטין התוספות דברי  והשוה יותר.
אבל  הדיינים, בשבועת אלא אינו זה שכל ומובן, שנו.
מביאים  אלא כך, כל בה מחמירים אין היסת בשבועת
יוסף  הרב  ובחידושי  שם, בהערוך כמבואר בלבד, ספרֿתורה
בתשובות  דבריו הובאו מז: לשבועות מגאש אבן הלוי 

קמב . סימן ליפסיאה הוצ ' הרמב "ם

.„È‡e‰L ÔBLÏ ÏÎa ÚaLp‰ ˙‡ eÚÈaL‰L ÔÈic‰««»ƒ∆ƒ¿ƒ∆«ƒ¿»¿»»∆
d˙ÂˆÓk BÊ È‰  ÈkÓ56ÌÈB‡b‰ eB‰ ÔÎÂ .57Ï‡ . «ƒ¬≈¿ƒ¿»»¿≈«¿ƒ¬»

eB‰ eÈ˙Ba58ÔBLÏa ‡l‡ ÌÈÚÈaLÓ ÔÈ‡L , «≈∆≈«¿ƒƒ∆»ƒ¿
L„w‰59BÊ ‰‡B‰ ÏÚ CÓÒÏ Èe‡ ÔÈ‡Â .60ÏÚ Û‡Â . «…∆¿≈»ƒ¿…«»»¿««

ÚM‰Ï ÔÈÈ„ Èza ÏÎa e‚‰pL Èt61L„w‰ ÔBLÏa62, ƒ∆»¬¿»»≈ƒƒ¿ƒ»≈«ƒ¿«…∆
ÚaLp‰ ˙‡ ÚÈ„B‰Ï CÈˆ63ÔBLÏ ÈkÓ ‡‰iL „Ú »ƒ¿ƒ«∆«ƒ¿»«∆¿≈«ƒ¿

‰ÚeM‰64ÔB„wt‰ ˙ÚeL ‡È‰ ÔÈic‰ ˙ÚeML . «¿»∆¿«««»ƒƒ¿««ƒ»
dÓˆÚa65˙q‰ ˙ÚeL Û‡Â .66ÌÚ‰ Ïk e‚‰ ¿«¿»¿«¿«∆≈»¬»»»

L„w‰ ÔBLÏa d˙B‡ ÚÈaL‰Ï67. ¿«¿ƒ«»ƒ¿«…∆

משנה).56) (לחם לכתחילה ואפילו שבועות 57)כדינה,
שם ל  ופירשו נאמרה" בלשונה היא אף  הדיינים, "שבועת ח :

הפקדון  כשבועת לשון, בכל נאמרת שהיא שהכוונה, לט .
גאון, האי  (רב  לג. בסוטה וכמבואר לשון, בכל הנאמרת
בשבועות  אלפס  רבינו דעת וכן שבועות). משפטי  בספרו

כמבואר 58)שם. מגאש, אבן הלוי  יוסף  לרבי  הכוונה
לח . אות בביאורנו לעיל וראה חב , ערך סוף  בעיטור

נאמרה"59) "בלשונה לח : בשבועות שאמרו מה שמפרש
תורה. של לשונה שהיא הקודש ללשון הכוונה

"שבועת 60) מ "א פ "ז, סוטה בתוספתא אמרו שבפירוש
(ר"ן  ששומעים" לשון בכל נאמרה והדיינים העדים
הלוי הרב  טעה "וכאן אומר: שם והרמב "ן שם). לשבועות
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וכו'. להשביע .61)ז"ל" התימנים: כדי62)בכת"י 
ואימת  קדושה, בה יש עצמה מצד שהלשון עליו, לאיים
עלבון  בזה יש וגם (רדב "ז). הארץ  עם על הקודש לשון
משנה). (כסף  אחרת בלשון ישביעוהו אם ביתֿהדין

שומע .63) שהוא בלשון לו על 64)לבאר שידע  ותכנה,
נשבע . הוא ברור...65)מה "דבר ה"כ להלן רבינו וכדברי 

שיהא  בשקר, היסת שבועת או הדיינים שבועת הנשבע  שכל
כסף  לכפור מתכוין הוא שהרי  הפקדון", שבועת משום חייב 
רבינו  פסק  וכבר ה"ח ). פ "א, לעיל (ראה בידו לו שיש חברו
שישביעו  עד הפקדון בשבועת חייב  שאינו ה"ז, פ "ז, לעיל

מכירה. שהוא כשבועת 66)בלשון חמורה שאינה
נט .67)הדיינים. אות לעיל כמבואר

.ÂËÈ„È ÏÚ ‡È‰L ÔÈic‰ ˙ÚeL iÁ˙iL ÈÓ Ïk»ƒ∆ƒ¿«≈¿«««»ƒ∆ƒ«¿≈
È‡cÂ ˙ÚË68‰ÈÙÎe69ÔÈa ‰Bz ÈcÓ ‰˙È‰L ÔÈa , «¬«««¿ƒ»≈∆»¿»ƒƒ¿≈»≈

Ì‰ÈcÓ ‰˙È‰L70ÔÈÓi‡Ó 71BÓk ,ÂÈÏÚ ∆»¿»ƒƒ¿≈∆¿«¿ƒ»»¿
‡a˙iL72ÔÓ ÔÈa ,˜ÙÒ ˙ÚËa da iÁ˙iL ÈÓ ÏÎÂ . ∆ƒ¿»≈¿»ƒ∆ƒ¿«≈»¿«¬«»≈≈ƒ

‰Bz‰73Ì‰ÈcÓ ÔÈa74Ìei‡ CÈˆ BÈ‡ 75. «»≈ƒƒ¿≈∆≈»ƒƒ

ברי .68) טענת טוען הנתבע .69)שהתובע  ראה 70)של
ה"ו. או 71)לעיל אמת. שישבע  אימה, עליו מטילים

שהוא  מה את יטול ולא השבועה, עונש מפחד שיפרוש
שהאיום 72)תובע . לט . בשבועות ומקורו הט "ז. בסמוך

מדרבנן. שהיא הדיינים שבועת על גם מוסב  שם האמור
שאינו 73) המפקיד, טענת על שנשבע  השומר שבועת היא

ה"ה. לעיל כמבואר הם, אמת השומר דברי  אם יודע 
ה"ו.74) לעיל המבוארת והאריסים השותפים שבועת כגון
רבינו,75) לדעת ומקור בזה. רבינו דברי  הי "ט  להלן ראה

להלן  מבואר איום, צריכה ספק  טענת על שבועה שאין
פח . אות בביאורנו

.ÊËÈÂ‰ :BÏ ÔÈÓB‡ ?ÚaLp‰ ÏÚ ÔÈÓi‡Ó „ˆÈÎÂ¿≈«¿«¿ƒ««ƒ¿»¿ƒ¡≈
ÏBÚ‰ ÏkL ,Ú„BÈÚÊÚcÊ Blk Ì76Ó‡L ‰ÚLa ≈«∆»»»Àƒ¿«¿«¿»»∆»«

‰LÓÏ ‡e‰ Cea LB„w‰77'‰ ÌL ˙‡ ‡O˙ ‡Ï : «»»¿∆…ƒ»∆≈
Ô‰a Ó‡ ‰BzaL ˙BÚ ÏÎÂ .‡ÂMÏ EÈ‰Ï‡¡…∆«»¿¿»¬≈∆«»∆¡«»∆

'‰wÂ'78'‰wÈ ‡Ï' Ó‡ Ô‡ÎÂ ,79˙BÚ Ïk . ¿«≈¿»∆¡«…¿«∆»¬≈
ÔÈÚÙ  ‰BzaL80epnÓ81epnÓ  Ô‡ÎÂ ; ∆«»ƒ¿»ƒƒ∆¿»ƒ∆
ÔÈtÁnL ,BzÁtLnÓe82‰Ê ÏÚ83‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ . ƒƒ¿«¿∆¿«ƒ«∆¿…∆»

Ï‡OÈ ÏL Ì‰È‡BOÓ Út‰Ï ÌB‚84Ï‡OÈ ÏkL ; ≈¿ƒ»≈ƒ¿≈∆∆ƒ¿»≈∆»ƒ¿»≈
ÔÈÚ85‰Êa ‰Ê86‰Ï‡ :Ó‡pL .87ÁˆÂ LÁÎÂ ¬≈ƒ∆»∆∆∆¡«»…¿«≈¿»…«

ÏÏÓ‡Â ,ı‡‰ Ï‡z Ôk ÏÚ :ÂÈÁ‡ e˙ÎÂ ;ÓB‚Â¿≈¿»«¬»«≈∆¡«»»∆¿À¿«
da LBÈ Ïk88ÔÈÏBz  ‰BzaL ˙BÚ Ïk .89BÏ »≈»»¬≈∆«»ƒ

˙BB„ ‰LÏLe ÌÈL90 Ô‡ÎÂ ;˙eÎÊ BÏ LÈ Ì‡ , ¿«ƒ¿»ƒ≈¿¿»
‰È˙‡ˆB‰ :Ó‡pL .„iÓ ÔÈÚÙ91˙B‡ˆ ÈÈ Ì‡ ƒ¿»ƒƒ»∆∆¡«≈ƒ»¿À¿»¿»

.˜MÏ ÈÓLa ÚaLp‰ ˙Èa Ï‡Â pb‰ ˙Èa Ï‡ ‰‡e»»∆≈««»¿∆≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ«»∆
„iÓ  ‰È˙‡ˆB‰92Bb‰ ‰Ê  pb‰ ˙Èa Ï‡ ‰‡e ; ≈ƒ»ƒ»»»∆≈««»∆«≈

ÌpÁa BÚBËÂ BÁ ÏÚ ÔBÓÓ BÏ ÔÈ‡Â ,˙Bia‰ ˙Úc«««¿ƒ¿≈»«¬≈¿¬¿ƒ»
BÚÈaLÓe93 ˜MÏ ÈÓLa ÚaLp‰ ˙Èa Ï‡ ; «¿ƒ∆≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ«»∆
BÚÓLÓk94ÌÈc  ÂÈ‡ ˙‡Â ÂÈˆÚ ˙‡Â ezlÎÂ ; ¿«¿»¿ƒ«¿∆≈»¿∆¬»»¿»ƒ

Ô˙B‡ ÔÈlÎÓ ÌÈÓe L‡ ÔÈ‡L95‰lÎÓ ˜L ˙ÚeL , ∆≈≈«ƒ¿«ƒ»¿«∆∆¿«»
Ô˙B‡96. »

ונפחד.76) איננה.77)נרתע  זו תיבה התימנים, בכת"י 
הקב "ה  "שאמר כתוב  זו הלכה כל מקור לט . ובשבועות
"שאמר  הנוסח : שם, חננאל וברבינו וכו'. תשא" לא בסיני ,

בסיני ". למשה לד,78)הקב "ה (שמות ינקה" ולא "ונקה
לשבים  הוא (מוחל) "מנקה (שם) חכמינו דרשו - ז)
שבים. לשאינם מנקה ואינו לפניו), בתשובה (החוזרים

(שמות 79) לשוא" שמו את ישא אשר את ה' ינקה לא "כי 
ז). כגמולו.80)כ, אותו ולא 81)עונשים בלבד,

למחות  בידה כשיש אבל בו, למחות בידה כשאין ממשפחתו
ב ). עמ ' (שם ממנה גם נפרעים - בו מיחתה ולא

עליו.82) ומגינים ה)83)מכסים ה, (קהלת אומר והכתוב 
ואין  בשרך", את לחטיא שקר) (שבועת פיך את תתן "אל
לא  "ומבשרך ז) נח , (ישעיה שנאמר קרובו, אלא בשרו

שם). (שבועות לישראל,84)תתעלם" נקיה בלשון כינוי 
כט . סוכה ראה עליהם, קללה להביע  שרוצים בשעה

איש 86)אחראים.85) "וכשלו לז) כו, (ויקרא שנאמר
שכל  מלמד אחיו, בעוון איש (שם) חכמינו דרשו - באחיו"
למחות  בידם כשיש - עבירות בשאר בזה. זה ערבים ישראל

ביד  כשאין אפילו - שבועתֿשוא ובעוון מיחו, למחות ולא ם
לשקר.87)(שם). "כי88)נשבעים י ) כג, (ירמיה ונאמר

"אלה" עוון שעל הרי  הארץ ", (נחרבה) אבלה אלה מפני 
(שם). מכולם נפרעים נפרעים.89)בלבד, ואינם מחכים

פעמים 90) אל, יפעל אלה כל "הן כט ) לג, (איוב  לדבר רמז
שם). יעקב , (עיון גבר" עם הרשומה 91)שלש האלה את

הנביא. שראה האלה 92)במגילה "זאת שם: נאמר שכבר
בית  אל "ובאה אל לסמכה כאן לכתבה וחזר היוצאת",
וגם  הגנב . בית אל תבוא - כשהוצאתיה מיד לומר, הגנב "
לדורותיו  ולא גופו, הגנב  אל - משמעו הגנב " "בית אל

שם). (מהרש"א שאין 93)אחריו רבינו, הוציא מכאן
זה  פסוק  שהרי  הט "ו), (לעיל ספק  טענת בשבועת מאיימין
חברו  את להשביע  ודאי , טענת בטוען אלא מדבר אינו
מיד, ממנו נפרעים שוא בשבועת שהרי  לדבר, ראיה בחנם.
(סוטה  במשנה שנינו נטמאה, שלא שנשבעה בסוטה ואילו
הרי שנים, שלש עד לה תולה זכות לה יש אם מ "ד) פ "ג
שבסוטה  מפני  לשקר. שבועתה על מיד ממנה נפרעים שאין
נטמאה, אם יודע  שאינו ודאי  בטענת משביעה הבעל אין
אותה  בודקים המים אין שוב  שנטמאה לפנינו יאמר שאם
את  המשביע  אדם אבל בהשבעתה, איום אין ולפיכך כלל,
השם, וחילול איום כאן יש לשקר, ונשבע  ודאי  בטענת חברו

שמח ). (אור מיד ממנו אלו 95)כפשוטו.94)ונפרעים
אותם. מכלים המים אין - ועצים בשבועות 96)אבנים.

לט .

.ÊÈÔÈÈkÓ Ô‰L ÔBLÏa  Blk ‰f‰ Ìei‡‰ ÔÈÚÂ¿ƒ¿«»ƒ«∆À¿»∆≈«ƒƒ
‡ËBÁ‰ ÊÁÈÂ ÌÈca eÈiL È„k ,Ì‰Ï ÌÈÓB‡¿ƒ»∆¿≈∆»ƒ«¿»ƒ¿«¬…«≈

B˙B‡ ÔÈËBt  ÚaL ÈÈ‡ :Ó‡ .ËenÏ97Ô˙BÂ , ¿»»«≈ƒƒ¿»¿ƒ¿≈
ÈÈ‡ :ÔÚBh‰ Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .BÁ BÚhM ‰Ó«∆¿»¬≈¿≈ƒ»««≈≈ƒ

BËÙe ,BÚÈaLÓ98Ô‰Ï ÔÈÎÏB‰ 99. «¿ƒ¿»¿ƒ»∆

על 97) (רש"י ), בו יחזור שלא אותו, משהים ואין מלהשבע ,
מיד. אותו פוטרים שם: הגמרא גירסת מלשלם.98)פי 

אעפ "י ,99) הטוען. בו יחזור שמא אותם, משהים ואין
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צב               
         

כמבואר  ומחל, שויתר אחרי  לחזור, יכול אינו הדין שמצד
הי "א. פ "ה, מכירה בהלכות

.ÁÈÓ‡100ÚBz BÁÂ ,ÚaL ÈÈ‰ :101 »«¬≈ƒƒ¿»«¬≈≈«
ÈÏ‰‡ ÏÚÓ ‡ eeÒ :‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÓB‡ ÌL ÌÈ„ÓBÚ‰»¿ƒ»¿ƒ∆»∆»≈«»√≈

ÌÈÚL‰ ÌÈL‡‰102ÏÚ ‡Ï :BÏ ÔÈÓB‡Â .ÓB‚Â »¬»ƒ»¿»ƒ¿≈¿¿ƒ…«
EzÚc103ezÚc ÏÚ ‡l‡ ,E˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ e‡104ÏÚÂ «¿¿»«¿ƒƒ¿∆»««¿≈¿«

ÔÈc ˙Èa ˙Úc105. ««≈ƒ

ישלם.101)הנתבע .100) או נשבע 102)שישבע  אם כי 
ביד  ממונו למסור דקדק  שלא המשביע , גם נענש לשקר,
נענש  באמת, נשבע  ואם השם. חילול לידי  ובא נאמן,
יפה  דקדק  שלא לבטלה, שמים שם להוציא שגרם המשביע ,
"שבועת  ב ) (עמ ' שם בשבועות אמרו וכן (רדב "ז). בחשבונו
שניהם". על שבועה שחלה מלמד - שניהם בין תהיה ה'
שרואה  אעפ "י  כלומר, תובע ", "וחברו רבינו שדקדק  וזהו
לגרום  שלא - עמו, מתפשר אינו להשבע , מוכן שחברו
לפיכך  שישבע , תובע  אלא ידו, על לשקר להשבע  לחברו
סא). ס "ק  פז, משפט  לחושן (סמ "ע  רשע  נקרא הוא אף 

לבך.103) מחשבת "אלא 104)על הנוסח : לט . בשבועות
ביתֿדין". דעת ועל המקום דעת משום 105)על

אלא  בה נכיר שלא ברמאות להשבע  יכול הוא שלפעמים
להשבע  הנתבע  את שחייב  רבא, אצל שקרה כמו בלבד, הוא
מקל  והביא הנתבע  הלך למלוה, חובו את פרע  שכבר
ביקש  השבועה ובשעת הנידון, הכסף  את בו והטמין
שמסר  דעתו, (על שפרעו ונשבע  מקלו, לו שיחזיק  מהמלוה
את  ושבר המלוה התרגז המלוה). ליד הכסף  עם  המקל
כה.) (נדרים תרמיתו ונודעה הכסף  ונתפזר רוגז, מרוב  המקל
שבועות  ראה רבא", "מקל בשם בתלמוד מכונה זו ועובדה
אנו  כזאת, ברמאות עצמו יפטור שלא ובכדי  ועוד. כט .
כפי ולא לבנו, מחשבת על דעתנו, על אותו משביעים
לעיל  והשווה וברש"י ), לט . (שבועות הנוכל לבו על שיעלה

שם. ובביאורנו הט "ז פ "ב ,

.ËÈ˙ÚeLa ‰Ê Ìei‡ ÔÈÓi‡Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈¿«¿ƒƒ∆ƒ¿«
e‡aL BÓk ,˜ÙÒ ˙ÚË106˙q‰ ˙ÚeLa ‡ÏÂ ,107 «¬«»≈¿∆≈«¿¿…ƒ¿«∆≈

ˆÙÏ ÔÈic‰ ÔÈÎÈˆ108eÊÁÈ ÈÏe‡ ,ÔÈÈ„ ÈÏÚa ¿ƒƒ««»ƒƒ¿…¿«¬≈ƒƒ««¿¿
Ô‰a109ÏÏk ‰ÚeL ÌL ‰È‰z ‡lL „Ú110. »∆«∆…ƒ¿∆»¿»¿»

הט "ו.106) כל 107)לעיל כי  והטעם, ה"ז. לעיל מפורשת
או  וישלם, שיודה הנתבע  על אימה להטיל מכוון האיום
התורה  בשבועת - לתובע  בעלֿכרחו וישלם מלהשבע  יפרוש
אם  ונוטל, שנשבע  - מדרבנן בשבועה וכן ה"ה) לעיל (ראה
התורה  מן שפטור - הכל בכופר אבל יטול. לא ישבע  לא
אם  אפילו ויפטר, היסת שבועת אלא חייב  ואינו להשבע 
יורדים  אין כי  לשלם, לחייבו נוכל לא ישבע , ולא יפרוש
שאין  דבריהם של בגזל כמו מדרבנן, רק  שנתחייב  מי  לנכסי 
התובע , יפסיד כן ואם דיינים, ע "י  הגזלן מידי  מוציאים אנו

מאיימי אין ישלם לכן ולא ישבע  שלא בידים לחסמו עליו ם
שמח ). סז.(אור אות פז, לחו"מ  בסמ "ע  וראה

בבקשה.108) יתפשרו 109)להרבות או לזה זה יודו
ביניהם,110)ביניהם. לפשר בתי ֿדין בכל סמכו זה ועל

אם  אפילו כי  (רדב "ז). נוטה הדין להיכן שיודעים אעפ "י 

לשקר  שנשבע  בו יחשדו שמא היא, עבירה באמת, ישבע 
רמז  יג). ו, לדברים, תמימה (תורה מתחלל שמים שם ונמצא
הנשבע , לכל... כאשר "הכל ב ) ט , (קהלת הפסוק  דברי  לזה
אלא  לשון, כפילות כאן יש שלכאורה ירא", שבועה כאשר
זה  - ירא כאשר באמת. הנשבע  זה - הנשבע  הכתוב : כוונת
יבוא  שמא אמת, מלהשבע  ירא כי  עיקר כל נשבע  שאינו
דינו. בעל עם להתפשר כדי  הכל ועושה שקר, שבועת לידי 
שהשכיר  פ "ז): ראש (שבועות לשונו במתק  הר"ן הדגיש וכן
הפורשים  אנשים שיש השוכר, בידי  ממונו יעזוב  (הפועל)
של  דרכם כן כי  - ישבעו. לא אמת שבועת ואפילו משבועה
שלא  טצדקאות כל ולעשות עצמם ממון להפסיד ישראל
רבה  ובמדרש צ ). סימן חו"מ  סופר (חתם כלל להשבע 
תהיו  לא לישראל, הקב "ה להם "אמר אמרו: מטות, פרשת
מעשה  באמת... אפילו בשמי  להשבע  לכם שהותר סבורים
על  נחרבו וכולן עיירות, אלפים שני  לו שהיו המלך בינאי 

אמת". שבועת

.ÎB‡ ÔÈic‰ ˙ÚeL ÚaLp‰ ÏkL ,ÈeÏ‚Â ea c»»»¿»∆»«ƒ¿»¿«««»ƒ
‡‰iL  ˜La ˙q‰ ˙ÚeL111˙ÚeL ÌeMÓ iÁ ¿«∆≈¿∆∆∆¿≈«»ƒ¿«

ÔB„wt‰112‰ÈËtLÓ e‡a˙ kL ,113‰˜BÏ BÈ‡Â . «ƒ»∆¿»ƒ¿»¬ƒ¿»∆»¿≈∆
Èt ÏÚ Û‡Â114„ÈÊÓ ‡e‰L115‰Ó ÌlLÏ iÁ˙Â . ¿««ƒ∆≈ƒ¿ƒ¿«≈¿«≈«

„Ú ,Ôw‰ ÚÈ ‡e‰L ,LÓÁ ˙ÙÒB˙a ÂÈÏÚ ÚaLpM∆ƒ¿«»»¿∆∆…∆∆¿ƒ««∆∆«
‡e‰ ‰È‰iL116‰MÓÁ BLÓÁÂ117,ÌL‡ Ôa˜ ‡ÈÓe . ∆ƒ¿∆¿À¿¬ƒ»≈ƒ»¿«»»

˙Èa ÌL LÈ Ì‡118e‡aL BÓk ,(ÔÈc)119. ƒ≈»≈ƒ¿∆≈«¿

חייב .111) שהוא התימנים: כופר 112)ובכת"י  זה שהרי 
ה"ח ֿט ). פ "א, לעיל (ראה בידו לו שיש חברו ממון

ז.113) בפרק  וגם שם, התימנים:114)לעיל ובכת"י 
שם.115)אעפ "י . ובביאורנו ה"ח  פ "ז, לעיל מפורש

הנקרא:117)הקרן.116) וזהו שקלים, או דינרים יחידות,
מלגו  חומש אבל נד. מציעא בבא (מבחוץ ) מלבר חומש
הל' השווה הקרן. חמישית והוא מזה פחות הוא (מבפנים)

ה"א. פ "ה, שני  מעשר והל' הכ"ו, פ "י , בית 118)תרומות
ותיבת: בית. ונוקדו קרבנות. בו שמקריבים המקדש בית -

משנה). (לחם למחקה יש וכל 119)דין, ה"ט . פ "א, לעיל
נשבעים  שאין הגאונים שתיקנו אחרי  אבל התלמוד, מדין זה
(ראב "ד). אשם ולא חומש לא ממילא אין - בכינוי  או בשם

   1 
או 1) בשמים הנשבע  לשקר, או לשוא הנשבע  עוון חומר

שנשבעו  קטנים הקודש, כתבי  ובשאר בתורה בנביא,
במזיד  לבטלה שמים שם הזכרת השבועה, בטיב  ויודעים
צורך  מפני  אלא שבועה להתיר ממהרים שאין ובטעות,

גדול.

.‡˜MÏ B‡ ‡ÂMÏ ÚaLp‰ ‰˜BlL Èt ÏÚ Û‡2ÔÎÂ , ««ƒ∆∆«ƒ¿»«»¿«∆∆¿≈
‡ÈÓ ÔB„wt‰ ˙ÚeL B‡ ˙e„Ú‰ ˙ÚeL ÚaLp‰«ƒ¿»¿«»≈¿««ƒ»≈ƒ

Ôa˜3;Blk ‰ÚeM‰ ÔBÚ Ô‰Ï tk˙Ó ÔÈ‡  »¿»≈ƒ¿«≈»∆¬«¿»À
ÌÈÓL ÔÈcÓ ÔBÈw ‰ÊÏ ÔÈ‡  '‰ ‰wÈ ‡Ï :Ó‡pL∆∆¡«…¿«∆≈»∆ƒ»ƒƒ»«ƒ

Út˙iL „Ú4:Ó‡pL ,ÏlÁL ÏB„b‰ ÌM‰ ÏÚ epnÓ «∆ƒ¿»«ƒ∆««≈«»∆ƒ≈∆∆¡«
'‰ È‡ EÈ‰Ï‡ ÌL ˙‡ zÏlÁÂ5CÎÈÙÏ .6Ì„‡ CÈˆ ¿ƒ«¿»∆≈¡…∆¬ƒ¿ƒ»»ƒ»»

˙BÚ‰ ÏkÓ ˙BÈ ‰Ê ÔBÚÓ ‰f‰Ï7. ¿ƒ»≈≈»∆≈ƒ»»¬≈
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ז.2) ה"ג, פ "א, לעיל כמבואר 3)ראה לוקה, אינו אבל
ובביאורנו. ה"ח  ינקם.4)שם שיפרע . תימן: בכת"י 

(5- לשקר" בשמי  תשבעו "ולא נאמר: הפסוק  ובהתחלת
יסודי הל' והשווה השם. מחלל הוא לשקר שהנשבע  הרי 
אחת  על אונס  בלא מדעתו העובר "כל ה"י : פ "ה, התורה
מחלל  זה הרי  להכעיס  . . . בתורה האמורות מצוות מכל
שם  את וחללת שקר: בשבועת נאמר ולפיכך השם, את

ה'". אני  אינו 6)אלקיך קרבן הביא או לקה ואפילו הואיל
נוספים. יסורים בלי  לו כל 7)מתכפר הראב "ד, ולדעת

- א כא, בשבועות שהרי  לגמרי , העוון לו נתכפר שלקה
מנקים  אין מעלה של ביתֿדין – ה' ינקה לא "כי  אמרו:
אותו". ומנקין אותו מלקין מטה של ביתֿדין אבל אותו,
בתור  שבועה לעונש אלא ענין אינו זה שכל סובר, ורבינו
אין  השם, חילול חטא עוון על אבל שקר. שבועת חטא
נפרע  בעצמו הקב "ה אלא לנקותו יכול מטה של ביתֿדין
משנה', ב 'כסף  הובא הבתים' ב 'ספר כתב  וכן (רדב "ז). ממנו
אותו  מלקים מטה של ביתֿדין שאמרו: מה מפרש שרבינו
חילול  עוון אבל בלבד, לעדות להכשירו - אותו ומנקים
על  אמרו: - א לט , ובשבועות מנוקה. אינו שבשבועה השם
מנקה  אינו שקר שבועת ועל לשבים, הוא מנקה עבירות כל
לעיל  וראה שם. רש"י  וכפירוש פרעון, בלא לשבים, אפילו
לדברי ראיה מביא איתן' וב 'יד שם. ובביאורנו הט "ז, פי "א
האומר: א, אות מטות פרשת תנחומא ממדרש רבינו,
מחילה  לו ואין בהקב "ה, בו כופר בשבועות "והמועל

ה'". ינקה לא כי  שנאמר בעולם,

.˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk ,‡e‰ ˙BeÓÁ‰ ÔÓ ‰Ê ÔBÚ»∆ƒ«¬¿∆≈«¿¿ƒ¿
‰eLz8˙˙ÈÓ ‡ÏÂ ˙k ‡Ï Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ . ¿»««ƒ∆≈…»≈¿…ƒ«

ÏB„‚ ‡e‰L ,Lc˜Ó‰ ÌM‰ ÏelÁ Ba LÈ ,ÔÈc ˙Èa≈ƒ≈ƒ«≈«¿À»∆»
˙BBÚ‰ ÏkÓ9. ƒ»»¬

כרת,8) בהם שאין אע "פ  ושקר שוא "ושבועת ה"ב : פ "א,
ומצוותֿעשה  לאֿתעשה מצוות ושאר החמורות. מן הן הרי 

הקלות". הן - כרת בהן ה"ד:9)שאין שם כמבואר
עליו  ובאו . . . הכיפורים יום והגיע  תשובה שעשה "אע "פ 
שנאמר  . . . שימות עד גמורה כפרה לו מתכפר אינו יסורים,
העוון  יכופר אם צבאות ה' באזני  ונגלה יד): כב , (ישעיה

תמותון". עד לכם הזה

.‚,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ LÓMe ı‡e ÌÈÓMa ÚaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿««»«ƒ»»∆«∆∆¿«≈»∆
BÊ ÔÈ‡  Ì‡aL ÈÓÏ ‡l‡ B˙ek ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈«»»∆»¿ƒ∆¿»»≈

‰ÚeL10˙Îa B‡ ÌÈ‡Èp‰ ÔÓ ‡Èa ÚaLp‰ ÔÎÂ .11 ¿»¿≈«ƒ¿»¿»ƒƒ«¿ƒƒƒ¿»
L„w‰ È˙kÓ12ÈÓÏ ‡l‡ B˙ek ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ƒƒ¿≈«…∆««ƒ∆≈«»»∆»¿ƒ

BÊ ÔÈ‡  ‰Ê ˙Îa ‰evL ÈÓÏ B‡ ‰Ê ‡È ÁÏML∆»«»ƒ∆¿ƒ∆ƒ»ƒ¿»∆≈
‰ÚeL13ÔÈÓi‡Ó  ˙BÚeL el‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .14 ¿»¿««ƒ∆≈≈¿¿«¿ƒ
Ô‰ÈÏÚ15L‡ ˙el˜ e‚‰È ‡lL ÌÚ‰ ˙‡ ÔÈ„nÏÓe , ¬≈∆¿«¿ƒ∆»»∆…ƒ¿¬«…

‰ÚeL BfL Ì‰ÈÈÚa ÔÈ‡Óe ,CÎa16Ì‰Ï ÔÈÁ˙BÙe , ¿»«¿ƒ¿≈≈∆∆¿»¿ƒ»∆
Á˙t17Ì‰Ï ÔÈÈzÓe18. ∆««ƒƒ»∆

אלא 10) שבועה, זו הרי  הראב "ד ולדעת א. לה, שבועות
"הרי שם: המשנה כלשון ומלקות, קרבן עליה חייב  שאינו
לאו  הוא "פטורים" שלשון סובר ורבינו פטורים". אלו

זו  שאין בפשיטות הסובר ב , עמ ' שם רבא וכדברי  דוקא.
הנשבע  כן, לא שאם קדושה, שום בהם ואין הואיל שבועה,
הצריכה  שבועה זו ותהא התכוין, שבראו למי  - באדם

(רדב "ז). לחכם ל'תורה',12)בספר.11)שאלה מחוץ 
הבאה. בהלכה מדין 13)כמבואר לקיימה חייב  ואינו

ובארץ  בשמים הנשבע  מדין זה דין רבינו ולמד  תורה.
אימה.14)(כסף ֿמשנה). ומטילים על 15)מייראים

התורה,16)הנשבעים. מן שבועה זו הרי  הראב "ד ולדעת
לחכם  שישאל עד דברו" יחל "לא משום עליה ועובר

לו. כגון 17)ויתירה ה"י , פ "ו לעיל כמבואר חרטה, פתח 
לו  אומרים מנכסיו, ישראל יהנה שלא בנביא, הנשבע 
אמר  אם עמך, אחיך וחי  על: עובר ותהיה זה יצטרך "למחר
(שם). לו" מתירים - נשבע  הייתי  לא זה יודע  הייתי  אילו

(18. . פתח  להם "פותחים  כ.) (נדרים במשנה שאמרו כמו
בנדרים". ראש קלות ינהגו שלא כדי  אותם ומלמדים .

הי "ב . פ "ב , נדרים הל' לקמן והשווה

.„?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na19;L„w‰ È˙k ‡La «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒ¿≈«…∆
‰Bza ÚaLp‰ Ï‡20da e˙kL ‰Óa ÚaL Ì‡ :21 ¬»«ƒ¿»«»ƒƒ¿«¿«∆»»
˙BkÊ‰‰ ÏÚ BzÚc 22BzÚc  Ì˙Ò da ÚaL Ì‡Â ; «¿«««¿»¿ƒƒ¿«»¿»«¿

ÏÈÂb‰ ÏÚ23‰ÚeL Ô‡k ÔÈ‡Â ,24ÚaLÂ B„Èa dÏË . ««¿ƒ¿≈»¿»¿»»¿»¿ƒ¿«
eÒ‡Â ,da e˙kL ‰Óa ÚaLpL ÈÓk ‰Ê È‰  da25. »¬≈∆¿ƒ∆ƒ¿«¿«∆»»¿»

שבועה.19) זו לפניו,20)שאין מונח  תורה ספר שהיה
דבר  אעשה שלא או שאעשה זה בספר נשבע  הנני  ואמר:

בה.21)פלוני . שכתוב  במה ואמר: הדגיש שבפירוש
פ "ב ,22) לעיל כמבואר חייב , בהם שהנשבע  הקב "ה, שמות

בו.23)ה"ב . כתובה שהתורה הקלף , שלא 24)הוא
אין  הראב "ד, ולדעת שם). ובר"ן יד: (נדרים ה' בשם נשבע 
שכולם  בתורה, לנשבע  הקודש כתבי  שאר בין לחלק 
שציווה  במי  כמשקר ומשקר, בהם והנשבע  הם קדושים
בנודר  עוסקת ב  יד, בנדרים הסוגיא כל ולדבריו עליהם.
ודין  בנשבע . ולא הכ"ז), פ "א נדרים הל' לקמן (ראה בתורה
עוסקת  שהסוגיא סובר ורבינו שבועה, מדין הוא חלוק  נדר
על  "דעתו שם: אמרו בפירוש שהרי  בנשבע , ובין בנודר בין
עד  חייב  שאינו בנשבע , רק  יתכן וזה שבה". האזכרות
כל  ה"ח , פ "ב  לשבועות בתוספתא ואמנם השם. שיזכיר
משותף  זה שדין באופן שבועה, לענין שם שנוי  הזה הדין
נדרים  בהל' גם רבינו הביאו ולפיכך ולנדר. לשבועה הוא
אלא  נאמר לא זה שכל רבינו, וסובר (כסף ֿמשנה). שם
שם: בנדרים הסוגיא לשון כמשמעות בלבד, תורה בספר
נשבע  אפילו הקודש כתבי  בשאר אבל בתורה". "הנודר
האזכרות  כי  האזכרות. על דעתו אין בהם" שכתוב  ב "מה
קדושה  בהן ויש הקב "ה, מפי  בסיני  נאמרו בתורה האמורות

צריך  תורה ספר הכותב  שהרי  לשם יתירה, האזכרות לכתוב 
בה, שכתוב  במה בתורה, כשנשבע  ולפיכך השם, קדושת
אין  הקודש, כתבי  בשאר אבל ביותר. בה הקדוש על דעתו
דוקא  להשבע  מכוונת דעתו ואין כך, כל מקודשות האזכרות
זו  הרי  באזכרותיהם, בפירוש ישבע  אם אמנם, באזכרותיהם.
כתבי כל מצילים ולפיכך קדושה, בה יש שהרי  שבועה,
האזכרות  קדושת כבוד משום הדליקה מפני  בשבת הקודש

לשון 25)(רדב "ז). מורה חפץ  נקיטת "שכל שם. נדרים,
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וכתב  שם). יוסף ' ('נמוקי  קודש" ידיו לשאת שבועה חומר
בעיניהם  חכמים ראיתי  ריב , סי ' יו"ד ל'טור' יוסף ' ה'בית
נתכוונו  לא שהם ומתנצלים ולשקר לשוא בתורה נשבעים
לומדי להשניא גורמים והם שבועה, זו ואין הגויל על אלא
שרוצים, מה מתירים שהם לומר הארץ , עמי  בעיני  התורה
הט "ז  מזהיר ולפיכך להרע . הם חכמים עליהם: אני וקורא
בתורה  ישבע  לא שבועה, שנתחייב  מי  שכל ב , ס "ק  שם
האמור  בידו כנוטלה דינו ואז עליה, ידו מניח  אלאֿאםֿכן

יא. ס "ק  רלז, סי ' שם בש"ך וראה כאן.

.‰Ì˙Ò ‰Bza ÚaLp‰Â26‡e‰ ÌÎÁ „ÈÓÏz Ì‡ :27 ¿«ƒ¿»«»¿»ƒ«¿ƒ»»
ÌÎÁÏ ‰Ï‡L CÈˆ BÈ‡ 28 ‡e‰ ı‡‰ ÌÚ Ì‡Â ; ≈»ƒ¿≈»∆»»¿ƒ«»»∆

L‡ ˙el˜ ‚‰È ‡lL È„k ,ÌÎÁÏ ‰Ï‡L CÈ»̂ƒ¿≈»∆»»¿≈∆…ƒ¿««…
˙BÚeLa29. ƒ¿

שבועה.26) זו ואין הגויל על שדעתו בידו, נטלה ולא
בידו".27) ל"נטלה סתם נשבע  בין לחלק  שיודע 
כלל.28) שבועה זו בין 29)שאין להבחין יודע  שאינו

יוסף '). וב 'נמוקי  יד. (נדרים בידו ונטלה לנשבע  סתם נשבע 
הי "ב . ופ "ב  הכ"ז, פ "א נדרים הל' לקמן והשווה

.ÂB˙BtÎÏ CÈˆ Ba ÔÈ‡  ÚaLpL „Ú30‡e‰ È‰Â , ∆∆∆ƒ¿«≈«»ƒƒ¿«¬≈
ÚaLpL Ì„˜k ÚaLpL Á‡31Èe˜ BÙeb ÔÈ‡L ÈÙÏ . ««∆ƒ¿«¿…∆∆ƒ¿«¿ƒ∆≈»

BÏ32:˙BÚeMa Ó‡Â ,B˙ÚeL ÂÈÏÚ ÏeÁzL È„k¿≈∆»»»¿»¿∆¡««¿
„Ú ‡ˆÈ ,B˙eLa BLÙpL ÈÓ  BLÙ ÏÚ q‡ Ò‡Ï∆¿…ƒ»««¿ƒ∆«¿ƒ¿»»∆∆

ÌÈÁ‡ ˙eLa ‡e‰L33ÏÚ ÚaLpL BÓk ‰Ê ‡ˆÓÂ . ∆ƒ¿¬≈ƒ¿ƒ¿»∆¿∆ƒ¿««
Á‡ ÈÒÎ34. ƒ¿≈«≈

שבועתו.30) לבטל אותו חלה 31)לכוף  השבועה שאין
נזיר, להיות העבד קיבל שאם לנזירות, בניגוד כלל. עליו
כפהו  לא ואם למתים, ולהטמא יין לשתות לכופו רבו יכול
הי "ז. פ "ב , נזירות הל' לקמן כמבואר נזירות, לנהוג חייב 

צריך 33)לעצמו.32) "אין שם: רבינו וגירסת ב . סב , נזיר
כדברי לנדרים" לכפותו יכול ואינו לשבועה, לכפותו
פירוש  ע "פ  שמח ' וה'אור מ "א. פ "ט , נזיר יו"ט ' ה'תוספות

שם. לרבינו יכול 34)המשנה אדם שאין עליו, לאסרם
והראב "ד  א. מז, בנדרים כמבואר אחר, על אחר נכסי  לאסור
שגופו  מתוך שיתענה, העבד כשנשבע  אלא זה שאין סובר,
ג) ה, (ויקרא ככתוב  חלה, שבועתו אין רבו לעבודת יחלש
(נזיר  חכמינו דרשו - להיטיב " או להרע  . . . תשבע  "כי 
לאחרים  להרע  יצא רשות. הרעה אף  רשות, הטבה "מה שם)
לרבו. להרע  היא זו ושבועה בידו", הרשות שאין (לרבו)
את  לעבוד ויוכל גופו יחליש שלא דבר על כשנשבע  אבל
הראב "ד). דברי  בהבנת שמח ' ('אור חלה השבועה - רבו
אפילו  כלל חלה העבד שבועת שאין סובר רבינו אולם
אותו  מעכבים ואינם נפש עינוי  בהם שאין בדברים
שהאדם  גברא", "איסור היא שהשבועה מכיון ממלאכתו,
ורצונו, בחירתו על נשבע  אלא זה אין החפץ  על נפשו אוסר
הוא  שיכול לרבו, קנוי  ורצונו עצמו, ברשות הוא שאין וכיון
שיעשה  אחר עבד על כנשבע  זה הרי  שירצה, למקום לכופו
וכבר  שמח '. ('אור כלל חלה שבועתו ואין יעשה, לא או
נזירות  הל' לקמן וראה שם). יו"ט ' ה'תוספות זה על רמז

שם. ובביאורנו הי "ח , פ "ב 

.ÊÌÈpË˜35‰ÚeM‰ ÌÚË ÔÈÚ„BÈ Ô‰Â eÚaLpL36, ¿«ƒ∆ƒ¿¿¿≈¿ƒ«««¿»
ÔÈiÁ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡37„ÓÚÏ Ô˙B‡ ÔÈÙBk  ««ƒ∆≈»«»ƒƒ»«¬…

ÔÎpÁÏ È„k ,Ô‰È„a38Ì‰ÈÏÚ Ìi‡Ïe39‡lL È„k ¿ƒ¿≈∆¿≈¿«¿»¿«≈¬≈∆¿≈∆…
c‰ ‰È‰ Ì‡Â .˙BÚeLa L‡ ˙el˜ e‚‰Èƒ¿¬«…ƒ¿¿ƒ»»«»»
‡l‡ Ba „ÓÚÏ ÏBÎÈ ÔËw‰ ÔÈ‡L c ÂÈÏÚ eÚaLpL∆ƒ¿¿»»»»∆≈«»»»«¬…∆»
Oa ÏÎ‡È ‡lL B‡ ÌeˆiL ÚaLpL ÔB‚k ,˜f Ôk Ì‡ƒ≈ƒ»¿∆ƒ¿«∆»∆……«»»
,Ba ÚB‚Â Ba B‡ ÂÈ‡ B˙B‡ ‰kÓ  ‰aÓ ÔÓÊ¿«¿À∆«∆»ƒ«¿≈

z‰L BÏ ÔÈ‡Óe40ÏÈ‚ ‰È‰È ‡lL È„k ,B˙ÚeL «¿ƒ∆À«¿»¿≈∆…ƒ¿∆»ƒ
˙BÚeLa L‡ Ï˜‰Ï41. ¿»≈…ƒ¿

(35 ֿ משתים פחותה ובת, שנה. משלשֿעשרה פחות בן,
וה"י . ה"א פ "ב , אישות בהל' כמבואר שנה, עשרה

ומושגה.36) השבועה שעדיין 37)ערך שבועתם, לקיים
עונשים. בני  לכשיגדלו.38)אינם שבועתם יחללו שלא

וענשה.39) שקר שבועת עוון חומר ובכת"י40)על
שהותרה. (רדב "ז).41)התימנים: הגאונים מדברי  זה כל

ה"א. פי "א, נדרים הל' לקמן והשווה

.ÁÈc ÌBLÏ „nÏÏe ‰a‰ ÌÈpËwa ‰f‰Ï CÈ»̂ƒ¿ƒ»≈«¿«ƒ«¿≈¿«≈¿»ƒ¿≈
ÚM‰Ï ÌÈÏÈ‚ eÈ‰È ‡lL È„k ,‰ÚeL ‡Ïa ˙Ó‡¡∆¿…¿»¿≈∆…ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ»≈«
‰BÁ BÓk c‰ ‰ÊÂ .˙BÏÊÓe ÌÈÎBk È„BÚk „ÈÓz»ƒ¿¿≈»ƒ«»¿∆«»»¿»

˙B˜BÈz È„nÏÓ ÏÚÂ Ì‰È˙B‡ ÏÚ42. «¬≈∆¿«¿«¿≈ƒ

חיות 42) מהר"ץ  וכתב  (רדב "ז). הגאונים מדברי  זה גם
מדברי רבינו דברי  שמקור - ב  מו, לסוכה בהגהותיו
משהו  לך אתן : לתינוק  אדם יאמר אל שם: בסוכה התלמוד
ט , (ירמיה שנאמר שקר, לדבר שמלמדו משום לו, יתן ולא

שקר". דבר לשונם "למדו ד)

.ËB‡ ,‡ÂMÏ BÁ ÈtÓ ÌM‰ ˙kÊ‰ ÚÓBM‰«≈««¿»««≈ƒƒ¬≈«»¿
ÂÈÙÏ ÚaLpL43dÈ‡L ‰Îa CaL B‡ ,˜MÏ ∆ƒ¿«¿»»«∆∆∆≈«¿»»∆≈»

‡ÂMÏ '‰ ÌL ‡OB ÌeMÓ BÚ ‡e‰L ,‰ÎÈˆ44, ¿ƒ»∆≈ƒ≈≈«»¿
˙BÎa ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk45iÁ ‰Ê È‰  ¿∆≈«¿¿ƒ¿¿»¬≈∆«»

B˙BcÏ46Èeca ‡‰È BÓˆÚa ‡e‰  e‰c ‡Ï Ì‡Â .47. ¿«¿ƒ…ƒ»¿«¿¿≈¿ƒ
„iÓ B˙B‡ Èz‰Ï CÈˆÂ48ÏBLÎÓ ‡‰È ‡lL È„k , ¿»ƒ¿«ƒƒ»¿≈∆…¿≈ƒ¿

ÌÈÁ‡Ï49Ú„BÈ BÈ‡ È‰L ,50e‰ecpL51Ó‡z Ì‡Â . «¬≈ƒ∆¬≈≈≈«∆ƒ¿ƒ…«
BÚÈ„BÈ52e„nÏ È‰L ,Èeca ÌÏBÚ‰ Ïk e‡ˆÓ  ƒƒ¿¿»»»¿ƒ∆¬≈ƒ¿

‰ÂÚ‰ ÌBLÏ53.„ÈÓz ‰ÚeLe ¿»«¬≈¿»»ƒ

ה"א.43) פ "ב , לעיל כמבואר שמים, שם והזכיר
א.44) לג, הפרטים 45)ברכות שני  אלו הט "ו. פ "א,

"השומע  דבריו: להתחלת פירוש הם כאן, רבינו שמונה
מופשטת  בצורה שנאמר לשוא", חבירו מפי  השם הזכרת
שבועה  בדרך שלא לבטלה שמים שם הזכרת ועל וכוללת.
הגרי "ב ). (נמוקי  הי "א להלן ידובר צריכה, שאינה ברכה או

תלמוד 46) בהל' רבינו (לשון בשמתא" זה "פלוני  לו: אומר
יושבים  שאין והבדלה, ריחוק  לשון - נידוי  ה"ב ). פ "ז, תורה
עשרה, שצריך דבר לכל אותו מצרפים ואין אמותיו בארבע 

ה"ד. שם להנדות,47)כמבואר ראוי  זה הרי  ב  ז, נדרים
חמור  ושותק  השומע  שאין מאליו, בנידוי  אינו אבל
שם). (ר"ן אחרים שינדוהו עד בנידוי  שאינו עצמו, מהמזכיר
לבטלה, שמים שם למוציא אזהרה אמרו: - א ד, ובתמורה
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תירא". אלקיך ה' "את יג) ו, (דברים שנאמר מניין?
פ "ז,48) תורה תלמוד (הל' לך" ומחול לך "שרוי  לו: אומר

כדין.49)ה"ג). ממנו יתרחקו בדפוסים 50)שלא
יודעים. שאינם תלמוד 51)קדומים: בהל' רבינו ולשון

מנדים  אלא כלום, להפרה נידוי  בין "אין הי "ג: שם תורה
ומקורו  למוטב ". המנודה כשיחזור אחד ברגע  ומתירים

ב . ז, בתשובה 52)בנדרים שישוב  עד בנידויו, זה וישאר
ה"ו. שם תורה תלמוד הל' התרה, מלשון 53)ויבקש

נלאו". העוה שקר, דבר לשונם "למדו ד) ט , (ירמיה הכתוב 
ולסלף . לעקם - העוה

.È?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na54B‡ ‰f‰ ÚaLp‰ ‰È‰La «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«ƒ¿»«∆
Ú„È ‡ÏÂ ‚‚BL ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ;„ÈÊÓ ‰ÏhÏ CÓ‰«¿»≈¿«»»≈ƒ¬»ƒ»»≈¿…»«
eÒ‡L :ÓB‡ È‡Â .B˙BcÏ iÁ BÈ‡  eÒ‡ ‰fL∆∆»≈«»¿««¬ƒ≈∆»

‚‚BL e˙k‰ LÚ ‡lL ,B˙BcÏ55BÈ‰ÊÓ ‡l‡ ;56 ¿«∆…»««»≈∆»«¿ƒ
.ÊÁÈ ‡lL Ba ‰˙Óe«¿∆∆…«¬…

לנדותו.54) השומע  (ויקרא 55)שחייב  ככתוב  מזיד, אלא
('תורת  חכמים דרשו - ההוא" באיש פני  את אתן "ואני  ג) כ,
והרי מוטה". ולא שוגג ולא אנוס , לא - "ההוא שם) כהנים'
יז.) קטן (מועד כמאמרם כמיתה, הוא חמור עונש נידוי 

מיתה. שם - השומע .56)שמתא

.‡È‡l‡ ,‰eÒ‡L ‡È‰ „Ïa ‡ÂMÏ ‰ÚeL ‡ÏÂ¿…¿»«»¿ƒ¿«ƒ∆¬»∆»
ÔÈ„ÁÈÓ‰ ˙BÓM‰ ÔÓ ÌL ÈkÊ‰Ï elÙ‡57 ‰ÏhÏ ¬ƒ¿«¿ƒ≈ƒ«≈«¿À»ƒ¿«»»

‰eˆÓ e˙k‰ È‰L .ÚaL ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,eÒ‡»¿««ƒ∆…ƒ¿«∆¬≈«»¿«∆
ÏÏÎe ,‡Bp‰Â „aÎp‰ ÌM‰ ˙‡ ‰‡ÈÏ :ÓB‡Â¿≈¿ƒ¿»∆«≈«ƒ¿»¿«»ƒ¿«

‰ÏhÏ BÈkÊÈ ‡lL B˙‡È58‰ÚË Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿»∆…«¿ƒ¿«»»¿ƒ»ƒ»»
ÁaLÈÂ „iÓ ‰ÓÈ  ‰ÏhÏ ÌL ‡ÈˆB‰Â ÔBLl‰«»¿ƒ≈¿«»»¿«≈ƒ»ƒ««
?„ˆÈk .‰ÏhÏ ÎfÈ ‡lL È„k ,BÏ c‰ÈÂ ‡ÙÈÂƒ»≈ƒ«≈¿≈∆…ƒ»≈¿«»»≈«
ÏB„b B‡ ,„ÚÂ ÌÏBÚÏ ‡e‰ Cea :ÓB‡  '‰ Ó‡»«≈»¿»»∆»

‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,„‡Ó Ïl‰Óe ‡e‰59‡‰È ‡lL È„k , ¿À»¿…¿«≈»∆¿≈∆…¿≈
.‰ÏhÏ¿«»»

הם:57) שמות ושבעה לוקה. - והמוחקם נמחקים, שאינם
אלקים, אֿל, דל"ת, אל"ף  הנכתב  או ה"א יו"ד הנכתב 
ה"ב , פ "ו התורה יסודי  (הל' צבאות שדי , אהיה, אלוֿה,

לעם'). 'רמב "ם הוצ ' ב .58)ע "פ  ג, תמורה ראה
שם 59) ברוך לומר: "צריך ה"א: פ "ו, ברכות 'ירושלמי '

לבטלה". שמים שם להזכיר שלא ועד, לעולם מלכותו כבוד
שם. ובביאורנו ה"י , פ "ד ברכות הל' והשווה

.È‰ÚeM‰ ÏÚ Ï‡M‰Ï znL Èt ÏÚ Û‡60BÓk , ««ƒ∆À»¿ƒ»≈««¿»¿
e‡aL61ÈÙc ‰Êa ÔÈ‡Â ,62BÙ˜B BalL ÈÓe ,63„a ∆≈«¿¿≈»∆…ƒƒ∆ƒ¿¿»»

˙eÈÓ ıÓL ‡l‡ BÈ‡  ‰Ê64Èe‡ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ , ∆≈∆»∆∆ƒ««ƒ≈»
ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡Â ,‰Ê „a ‰f‰Ï65ÈtÓ ‡l‡ Èz‰Ï ¿ƒ»≈¿»»∆¿≈ƒ¿»ƒ¿«ƒ∆»ƒ¿≈

‰ÂˆÓ „66ÏB„b Cˆ ÈtÓ B‡67‰ÏB„‚ ‰BËÂ . ¿«ƒ¿»ƒ¿≈…∆»¿»¿»
ÏÏk ÚMÈ ‡lL Ì„‡Ï ‡È‰68 ÚaLÂ Ú Ì‡Â , ƒ»»»∆…ƒ»«¿»¿ƒ»«¿ƒ¿«

B˙ÚeLa „ÓÚÈÂ ÚËˆiL69Ú‰Ï ÚaL :Ó‡pL ;70 ∆ƒ¿«≈¿«¬…ƒ¿»∆∆¡«ƒ¿«¿»«
ËBnÈ ‡Ï ‰l‡ ‰OÚ :ÂÈÁ‡ e˙ÎÂ ,ÓÈ ‡ÏÂ¿…»ƒ¿»«¬»…≈≈∆…ƒ

ÌÏBÚÏ71. ¿»

פתח 60) לו למצוא כדי  הנשבע , את שחוקר החכם, ע "י 

לשבועתו. היתר או ה"א.61)חרטה פ "ו, ספק 62)לעיל
ומהסס .63)ופגם. שחושש חשש 64)מכהו,

שיש  מסיני  רבינו משה בקבלת מודה שאינו אפיקורסות,
ה"ב . שם, לעיל, כמבואר חכם, ע "י  לשבועה היתר

והוצרכו 66)נענים.65) בפלוני , יהנה שלא שנשבע  כגון
נשבע  אלא נמצא ולא בניהם, את למול או ללמוד עירו בני 

ה"ט ). (שם בלבד (שם 67)זה אשתו את לגרש שנשבע 
שבועת 68)ה"י ). לידי  לבוא ועלול להזהר, יכול שאינו

שהפקיד  אחד באדם "מעשה א: לה, בגיטין מצינו וכן שקר.
בפת  ואפאתו קמח  של בכד והנחיתו אלמנה, אצל זהב  דינר
לה: ואמר הדינר בעל בא לימים לעני , ונתנתו מדעת) (שלא
של  מבניה באחד המות סם יהנה לו: ואמרה דינרי . לי  הבי 
ימים  היו לא אמרו, כלום. מדינרך נהניתי  אם אשה אותה
בדבר  חכמים וכששמעו מבניה, אחד שמת עד מועטים
על  הנשבע  כך, לאמת) (קרוב  באמת שנשבע  מי  מה אמרו:

(כסף ֿמשנה). עלֿאחתֿכמהֿוכמה" כמו 69)שקר
פעם  נשבע  אם אחריו שבדקו לוי , בן יהושע  ברבי  שמצינו
עז:). (כתובות להתירה שבועתו על ונשאל בחייו,

אין 71)לעצמו.70) בשבועה, דוקא הראב "ד: וכתב 
שהרי להתירו, מצוה נדר, הנודר אבל לו. להתירה נזקקים
כאילו  והמקיימו במה, בנה כאילו "הנודר כב .) (נדרים אמרו
בהל' לקמן זה דין הביא רבינו וגם קרבן". עליה מקריב 
מצוה  ונדר, עבר "ואם שם: והדגיש הכ"ה, פי "ג נדרים
וכנראה, לפניו". מכשול יהא שלא כדי  נדרו על להשאל
יעמוד  שלא לחוש ויש האדם, בעיני  הוא קל נדרים שאיסור
(שמות  בה שנאמר מאד, חמורה שהיא לשבועה בניגוד בו,
יש  וגם הט "ז, פי "א לעיל וכמבואר ה'" ינקה לא "כי  ז) כ,
שלא  לחוש ואין ה"ב , לעיל כמבואר השם, חילול עוון בה

עליה. ישאל ואל שיקיימה מוטב  ולפיכך בה, יעמוד

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ˙BÚeL ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿¿ƒ«¿»ƒ¿«»

ה'תשע"ט  טבת י' שלישי יום 


 

˙Á‡Â ,‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿««
‡ˆBÓ ÓLiL (‡ :ÔËt ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓƒ¿«…«¬∆¿∆¿»»∆ƒ¿…»
(‚ .Bc ÏÁÈ ‡lL ( .„pL BÓk ‰OÚÈÂ ÂÈ˙ÙO¿»»¿«¬∆¿∆»«∆…«≈¿»
ÌÈ„ ˙Ù‰ ÔÈ„ e‰Ê .‰ÚeM‰ B‡ „p‰ ÙiL∆»≈«∆∆«¿»∆ƒ¬»«¿»ƒ

.˙ÎaL ‰Bza LÙÓ‰«¿…»«»∆ƒ¿»
:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ e‡e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

 1 
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 ÌÈzn‰ ÌÈc BÓˆÚ ÏÚ Ò‡iL2:Ó‡iL ÔB‚k , ∆∆¡…««¿¿»ƒ«À»ƒ¿∆…«

B‡ ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk ÈÏÚ ÔÈeÒ‡ ˙ÈBÏt ‰È„Ó ˙Bt≈¿ƒ»¿ƒ¬ƒ»«»¿ƒ
el‡ ˙Bt B‡ ÌÏBÚ‰ ˙BtÓ ÈBÏt ÔÈÓ B‡ ,ÌÏBÚÏ¿»ƒ¿ƒƒ≈»»≈≈
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ÈÏÚ ÔÈeÒ‡3Ò‡iL ÔBLÏ ÏÎa .4,Ô‰a Ò‡ ‰Ê È‰  ¬ƒ»«¿»»∆∆¡…¬≈∆∆¡»»∆
ÌL ˙kÊ‰ ‡ÏÂ ÏÏk ‰ÚeL ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â5 ¿««ƒ∆≈»¿»¿»¿…«¿»«≈

Èepk ‡ÏÂ6BLÙ ÏÚ q‡ Ò‡Ï :‰Bza Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ . ¿…ƒ¿«∆∆¡««»∆¿…ƒ»««¿
ÌÈzn‰ ÌÈc BÓˆÚ ÏÚ Ò‡iL 7:Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ∆∆¡…««¿¿»ƒ«À»ƒ¿≈ƒ»«

‡e‰ ‰Ê ˜ÏÁÂ .ÔÈeÒ‡ 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 - כי8)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¿»¿»»¿«¿»»
ÔÈiÁ ÌÈ„p‰L ‡l‡ ,‡e‰ „Á‡ ÔÈnÓ „p‰Â¿«∆∆ƒƒ∆»∆»∆«¿»ƒ«»ƒ

Ô˙eÈÁ‡a10Ô˙eÈÁ‡a ÔÈiÁ 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¿¿≈∆
.˙Baw‰ ‰OÚÓ ˙BÎÏ‰a ÌÓB˜Óa e‡a˙È ÌlkÀ»ƒ¿»¬ƒ¿»¿ƒ¿«¬≈«»¿»

.„B‡ B˙ÚeL 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 ÔÈeÒ‡ ÌÈ‡z¿≈ƒ¬ƒ»«¿≈ƒ∆¿ƒ»¿ƒ

el‡ ÌÈ‡z B‡ ,ÈÏÚ ÌÈeÒ‡16‡ˆBiÎÂ ,ÈÏÚ ÔÈeÒ‡ ¬ƒ»«¿≈ƒ≈¬ƒ»«¿«≈
,‰Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ  ‡e‰L Ïk Ô‰Ó ÏÎ‡Â ,el‡a»≈¿»«≈∆»∆∆ƒ«»

Bc ÏÁÈ ‡Ï :Ó‡pL17eÚL ÌÈ„Ï ÔÈ‡L .18, ∆∆¡«…«≈¿»∆≈ƒ¿»ƒƒ
cÓ „Bp‰ ÏkL19‡e‰L Ïk LÙÓk ‰Ê È‰ 20. ∆»«≈ƒ»»¬≈∆ƒ¿»≈»∆

B‡ ,ÈÏÚ ÔÈeÒ‡ ˙ÈBÏt ‰È„Ó ˙BtÓ ‰ÏÈÎ‡ :Ó‡»«¬ƒ»ƒ≈¿ƒ»¿ƒ¬ƒ»«
˙ÈÊk ÏÎ‡iL „Ú ‰˜BÏ BÈ‡  el‡ ˙BtÓ ‰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 ,ÌÈÚ‰22ÌÈ„ ÈLa ÔÈa23È‰  »¬»ƒ≈¿∆∆∆»≈ƒ¿≈¿»ƒ¬≈
˙ÈÊÎÏ ÔÈÙËˆÓ el‡24.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ≈ƒ¿»¿ƒƒ¿«ƒ¿≈…«≈»∆

עלי .22) אסורה וענבים תאנים אכילת שאסר 23)שאמר
עצמו  על אסר כך ואחר תאנים, אכילת תחילה עצמו על

ענבים. זה 24)אכילת הרי  אחד כזית משתיהן אכל שאם
שאמרו  מה מפרש ורבינו מצטרפין". קונמות "שני  לוקה.
אין  לחטאות שחלוקות מתוך שבועות "שאני  שם:
עלי , מזו אכילה שאמר: נדר על חוזר שזה מצטרפות",
וגילה  הואיל מצטרפות, אין שבשבועות עלי , מזו ואכילה
ואכילה, אכילה כל על חטאת קרבנות חילוק  הכתוב  בהן
כי "והיה שנאמר: חטאות, שני  חייב  ומזו מזו אכל שאם
אבל  ואחת. אחת כל על לחייבו - מאלה" לאחת יאשם
ואם  קרבן לעניין לחלקם זה גילוי  בו שאין נדר, באיסור
הוא  בדין אחד, מעילה קרבן אלא חייב  אינו ומזו מזו אכל
עליו  אסורים שניהם שהרי  מלקות, לעניין כאחד שיצטרפו
עבר  כזית מהם וכשאכל אחד, שם והוא נדר, איסור משום
ד  פרק  מעילה בהלכות רבינו דברי  והשווה ולוקה. נדרו על
מצטרפין, כזה מנדר עליו הנאסרים הדברים "וכל י : הלכה

מעל". פרוטה בשווה מכולם נהנה ואם

.ÊÔa˜ ÈÏÚ el‡ ˙Bt :ÓB‡‰25È‰ :Ó‡L B‡ , »≈≈≈»«»¿»∆»«¬≈
EnÚ ÏÎ‡M ‰Ó Ïk :BÁÏ Ó‡L B‡ ,Ôa˜k Ì‰≈¿»¿»∆»««¬≈»«∆…«ƒ¿

Ôa˜ ÈÏÚ Ô‰ È‰ B‡ ,Ôa˜k B‡ ,Ôa˜ ÈÏÚ26È‰  »«»¿»¿»¿»¬≈≈»«»¿»¬≈
Ôa˜ Ì„‡ ciL LÙ‡L ÈtÓ ;ÂÈÏÚ ÔÈeÒ‡ 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
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צז                
         

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‡ ˙Bt :ÓB‡‰ Ï‡¬»»≈≈≈»«ƒ¿ƒ»«
˙„BÚk B‡ ÈÊÁ Ok ÈÏÚ ÈBÏt ÌÚ ÏÎ‡M ‰Ó B‡«∆…«ƒ¿ƒ»«ƒ¿«¬ƒ«¬«
 el‡a ‡ˆBiÎÂ ˙BÙËe ˙BÏk B‡ ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk»ƒ«»ƒ¿≈¿≈¿«≈»≈
‰OÚiL LÙ‡ È‡L ;„ Ô‡k ÔÈ‡Â ,ÔÈzÓ el‡ È‰¬≈≈À»ƒ¿≈»∆∆∆ƒ∆¿»∆«¬∆

ÈÊÁ Ok 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 ÌÈzn‰ ÌÈc ÌÈOn‰ Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê∆«¿»»«≈ƒ¿»ƒ«À»ƒƒ¿»ƒ
ÌÈeÒ‡‰29B˙BOÚÏ ÏBÎÈ eÒ‡‰ „ B˙B‡ Ì‡ : »¬ƒƒ»»»»»«¬

„a30B˙BOÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â ;ÌÈeÒ‡ el‡ È‰  ¿∆∆¬≈≈¬ƒ¿ƒ≈»«¬
„a31.ÔÈzÓ el‡ È‰  ¿∆∆¬≈≈À»ƒ

בזה.29) זה ידי30)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‡ÈÓ  »≈¬«ƒ¿∆«≈¿»ƒ≈ƒ
˙‡hÁ36‡ÓË Ì‡Â ,37.‡a˙iL BÓk ,ÌL‡ ‡ÈÓ  «»¿ƒƒ¿»≈ƒ»»¿∆ƒ¿»≈

,ÌL‡k B‡ ˙‡hÁk ÈÏÚ el‡ ˙Bt :ÓB‡‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»»≈≈≈»«¿«»¿»»
È‰  ÌL‡ Ô‰ È‰ B‡ ˙‡hÁ Ô‰ È‰ :Ó‡L B‡∆»«¬≈≈«»¬≈≈»»¬≈

ÔÈeÒ‡ el‡38Ô‰ È‰ :ÓB‡a ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â . ≈¬ƒ¿≈»ƒ«¿≈¬≈≈
Ô‰L  ‰„Bz B‡ ‰ÁÓ B‡ ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ»¿»ƒƒ¿»»∆≈

ÔÈeÒ‡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‡ ˙Bt :ÓB‡‰ Ï‡41B‡ ¬»»≈≈≈»«¿«««¬…
B˙Óe˙k42ÔÈzÓ el‡ È‰ 43Cc 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‡‰ ˙Bt‰ È‰ :ÓB‡‰45, »≈¬≈«≈»≈»«¿»
ÏebÙk46‡ÓË Ok ,47el‡ È‰  ÌÈL„˜ ÏL ¿ƒ¿»»»≈∆»»ƒ¬≈≈

ÌB˜Ó ÏkÓ Ôa˜ Ok Ô‡OÚ È‰L ;ÔÈeÒ‡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‰  »≈¬≈≈»«¿«¿«¿≈»¬≈≈
ÔÈeÒ‡50ÈÏÚ Ô‰ È‰ .Ì„‡ È„Èa B˙M„˜e ÏÈ‡B‰ , ¬ƒƒ¿À»ƒ≈»»¬≈≈»«
BÎk51È„Èa B˙M„˜ ÔÈ‡L ;ÔÈzÓ 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 שהעשירי50)שאדם פי  על ואף 
עשרה  היו ואם צריך. הוא מניין העברת מאליו? קדוש
הרי ולפיכך קדוש. אינו מניין בלא מהם אחד ונטל טלאים

הנדור. דבר נקרא: קדוש,51)זה שהוא בהמה, בכור
לכהנים. לא 52)וניתן ואפילו קדוש, הוא אמו ממעי  אלא

הנדור  דבר זה ואין מאליו, קדוש הוא הרי  בעליו הקדישוהו
האסור". "דבר שאין 53)אלא לומר רבינו נתכוון כאן

גם  הרי  תאמר, שלא אחרת, לקדושה הבכור את משנים
קדושת  יתקדש עולה לקדושת יקדישו אם בנדר, ישנו בכור

לקדושה 54)עולה. הבכור את משנים שאין למדו מכאן
האסור" "דבר בכור נמצא נשאר, הוא בקדושתו אלא אחרת,

הנדור. דבר ולא

.„ÈÌÈÓL ÈÓÁk ÈÏÚ Ô‰ È‰ :Ó‡55el‡ È‰  »«¬≈≈»«¿∆¿≈»«ƒ¬≈≈
˙Èa‰ ˜„Ï ÌÈÓL ÈÓÁL ;ÔÈeÒ‡56ÈÏÚ Ô‰ È‰ . ¬ƒ∆∆¿≈»«ƒ¿∆∆««ƒ¬≈≈»«

‰kLl‰ ˙Óe˙k57ÌÈ„ÈÓzk ,58ÌÈÈck ,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‰k67ÌÈÏLeÈk ,68ÏÚ Û‡Â ,ÔÈeÒ‡ el‡ È‰  «≈»ƒ»«ƒ¬≈≈¬ƒ¿««

ÌÈÚ el‡ ÌÈc 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
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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
מחרמי69) או הלשכה, מתרומת הנדור, מדבר באים וכולם

למקדש. נודבים או שנודרים הבית, בדק 

.ÂËÌÈÓÏL Oa ‰È‰ elÙ‡ ,L„˜ Oa ÂÈÙÏ ‰È‰»»¿»»¿«…∆¬ƒ»»¿«¿»ƒ
ÌÈÊÏ zÓ ‡e‰L ÌÈÓc ˙˜ÈÊ Á‡70È‰ :Ó‡Â , ««¿ƒ«»ƒ∆À»¿»ƒ¿»«¬≈

ÒÈt˙‰ ‡lL ;ÔÈeÒ‡ el‡ È‰  ‰Ê Ok ÈÏÚ Ô‰≈»«¿»»∆¬≈≈¬ƒ∆…ƒ¿ƒ
BwÚa ‡l‡71eÒ‡ ‰È‰L72Oa ‰È‰ Ì‡ Ï‡ . ∆»¿ƒ»∆»»»¬»ƒ»»¿«

ÌÈÓc ˙˜ÈÊ ÈÙÏ Ì‡ :BÎa73Ì‡Â ;eÒ‡ ‰Ê È‰  ¿ƒƒ¿≈¿ƒ«»ƒ¬≈∆»¿ƒ
.zÓ ‰Ê È‰  ÌÈÓc ˙˜ÈÊ Á‡Ï¿««¿ƒ«»ƒ¬≈∆À»

לישראלים.70) בתחילתו.71)שנאכל לפני72)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‰  CÁ ,ÛÁ ,˜Á . ƒƒ¿»¿»≈∆≈∆≈∆¬≈≈ƒƒ
ÌÁÏ78ÏÏk 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,ÔÈzÓ  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 :BÁÏ 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 :BÁÏ ÓB‡‰»≈«¬≈…Àƒ……«»¬≈∆
ÈÓk‡l‡ ÔÈlÁ ‡‰È ‡Ï CÏ ÏÎ‡M ‰Ó :BÏ Ó‡L ¿ƒ∆»««∆…«»…¿≈Àƒ∆»
Ôa˜86Ôa˜ ,CÏ ÏÎ‡L Ôaw‰ :Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .87 »¿»¿≈ƒ»««»¿»∆…«»»¿»

eÒ‡ ‰Ê È‰  CÏ ÏÎ‡L Ôa˜k ,CÏ ÏÎ‡L88Ï‡ . ∆…«»¿»¿»∆…«»¬≈∆»¬»
CÏ ÏÎ‡ ‡Ï Ôaw‰ :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 .ÌÈzÓ el‡ Ïk  CÏ …»¿»……«»»≈À»ƒ∆≈

ÏÎ‡È ‡lL Ôa˜a ÚaLpL ‡l‡ el‡ ÌÈc ÚÓLÓ«¿«¿»ƒ≈∆»∆ƒ¿«¿»¿»∆……«
‰ÊÏ92ÌeÏk BÈ‡  Ôa˜a ÚaLp‰Â ,93„pL B‡ . »∆¿«ƒ¿»¿»¿»≈¿∆»«

.Ôa˜ BÏ ÏÎ‡È ‡lL∆……«»¿»

מותר,86) אינו זה דבר האומר: שכל לך. אוכל לא ולפיכך
אסור. שהוא מאליו בכ"ף 87)מובן אמר שלא פי  על אף 

אכילתו  עצמו על לאסור כוונתו כי  קפידא, בזה אין הדמיון
הנידר. דבר שהוא כקרבן, חבירו יאמר:88)אצל אם אבל

שלא  בקרבן, שנשבע  שמשמעו מותר, לך, שאוכל קרבן הא
כלום. אינו בקרבן והנשבע  עליו 89)יאכל שאוסר משמעו

קרבן, יהא לא אצלו שיאכל מה אבל אצלו, יאכל שלא מה
וכוונתו  לבטלה, דבריו מוציא אדם אין נאמר אם ואפילו
כלום. זה אין אצלו יאכל שלא בקרבן להישבע  הייתה

מה 90) אבל יאכל, שלא מה את רק  לאסור משמעו זה גם
בקרבן  להישבע  כוונתו שהייתה לא אם מותר, יהיה שיאכל

כלום. זו שבועה ואין יאכל שאפשר 91)שלא פי  על אף 
אנו  אין קרבן, יהיה אצלו שיאכל שמה דבריו: מתוך לדקדק 

הן". שומע  אתה לאו "מכלל וכן 92)אומרים: זה. אצל
קרבן". בחיי  אלא זה נדר "שלא שבועה 93)אמרו שאין

סתם  נשבע  אם ואפילו הכינויים. מן באחד או ה' בשם אלא
אינו  קרבן בחיי  הנשבע  אבל לוקה. ואינו אסור, זה הרי 

כלום.

.ÎÏÎ‡L ÔÈlÁk ,CÏ ÏÎ‡L ÔÈlÁ‰ ,CÏ ÏÎ‡L ÔÈlÁÀƒ∆…«»«Àƒ∆…«»¿Àƒ∆…«
,CÏ ÏÎ‡ ‡lL ÔÈlÁ‰ ,CÏ ÏÎ‡ ‡lL ÔÈlÁ ;CÏ»Àƒ∆……«»«Àƒ∆……«»

CÏ ÏÎ‡ ‡lL ÔÈlÁk94.zÓ ‰Ê È‰  ¿Àƒ∆……«»¬≈∆À»

לך 94) שאוכל מה מדבריו: לשמוע  שאפשר פי  על ואף 
הן". שומע  אתה לאו "מכלל אומרים: אין קרבן, יהיה

.‡Î˙B ‡Ï ,CÏ ÏÎ‡L ‡ÓË ‡Ï :ÓB‡‰ Ï‡¬»»≈…»≈∆…«»…»
BÚÓLnL ;eÒ‡  CÏ ÏÎ‡L Ïebt ‡Ï ,CÏ ÏÎ‡L∆…«»…ƒ∆…«»»∆«¿»
,‡ÓË B‡ Ïebt ‰È‰iL ‡e‰ ÏÎ‡L c :c ÏL∆»»»»∆…«∆ƒ¿∆ƒ»≈

CÏ ÏÎ‡ ‡Ï CÎÈÙÏ95. ¿ƒ»……«»

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



צט                
         

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 :BÁÏ ÓB‡‰99ÚÓLÓ  »≈«¬≈À»¬ƒƒ¿«¿«
BnÚ a„È ‡lL ‰Ê c100 EnÓ È‡ LÙÓ . »»∆∆…¿«≈ƒÀ¿»¬ƒƒ¿

BnÚ ÔzÈÂ ‡OÈ ‡lL BÚÓLÓ101EnÓ È‡ ˜ÁÓ . «¿»∆…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‡ ˜ÁÓ B‡ ,CÏ ÏÎ‡ ‡lL EnÓ È‡ LÙÓ 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…
Bc 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‰ :BÁÏ ÓB‡‰111Ì‡ »≈«¬≈¬≈»«¿ƒ¿≈¿»ƒƒ
‰ÚeLe Ôa˜Â ÈÊ Ì‰È„pnL ,CÏ ÏÎ‡112ÏÎ‡Â , …«»∆ƒƒ¿≈∆»ƒ¿»¿»¿»¿»«

ÔlÎa iÁ 113˙B„k ÈÏÚ È‰ :ÓB‡‰ ÔÎÂ . «»¿À»¿≈»≈¬≈»«¿ƒ¿
ÌÈLk114ÈÊ Ì˙B„pnL ,115Ôa˜Â116‰Ê È‰  ¿≈ƒ∆ƒƒ¿»»ƒ¿»¿»¬≈∆

iÁ117. «»

רשעים 111) ונקראו כעסם, בשעת ולהישבע  לידור שרגילים
רשע , נקרא שמקיימו פי  על אף  הנודר "כל מאמרם: פי  על
שהם  כלומר, חטא", בך יהיה לא לנדור תחדל וכי  שנאמר
עסק  להם אין גמורים רשעים אבל זה, לעניין רשעים

ובקרבנות. שפירש 112)בנזירות הנודר, מדברי  זה כל
וגם  בנזירות שנודרים רשעים, נדרי  של טיבם מה ואמר
להישבע  הם רגילים וגם למקדש קרבנות להביא נודרים

נדר. היא אף  נקראת ושבועה ריתחה, להיות 113)בשעת
משום  מלקות וחייב  נדרו, לקיים עולה קרבן ולהביא  נזיר,
ואכל. חבירו אצל לאכול לא נשבע  שהרי  ביטוי שבועת

לשלמו")114) תאחר "בל על יעברו (שלא נודרים שאינם
ושם  העזרה לפתח  אותו ומביאים שבידם, קרבן נודבים אלא
מעילה. מכשול לידי  יבואו שלא אותו, מקדישים

נזירות.115) נוזרים הם אותם, תוקף  יצרם כשרואים
נדבה.116) שהרי117)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

.ÂÎÌÈLk ˙B„k B‡ ÌÈÚL È„k ÈÏÚ È‰ :Ó‡»«¬≈»«¿ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ
CÏ ÏÎ‡L118eÒ‡ ‰Ê È‰  CÏ ÏÎ‡ Ì‡ B‡119Û‡ , ∆…«»ƒ…«»¬≈∆»«

Lt ‡lL Èt ÏÚ120‡Ï  ÌÈLk È„k :Ó‡ . «ƒ∆…≈≈»«¿ƒ¿≈¿≈ƒ…
eq‡ C„a ÌÈ„B ÌÈLk‰ ÔÈ‡L ;ÌeÏÎa iÁ˙ƒ¿«≈ƒ¿∆≈«¿≈ƒ¿ƒ¿∆∆ƒ

ÒÚÎÂ121BÚ ÈÊ ‰È‰Â ,ÈÈ‰ ÌÈÚL È„k :Ó‡ . »««»«¿ƒ¿≈¿»ƒ¬≈ƒ¿»»»ƒ≈
˙eÈÊa iÁ  ÂÈÙÏ122iÁ  ÈÏÚ ÌÈÚL È„k . ¿»»«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ»««»

Ôa˜123epnÓ ÏÎ‡ ‡lL ÌÈÚL È„k .124iÁ  »¿»¿ƒ¿≈¿»ƒ∆……«ƒ∆«»
‰ÚeLa125. ƒ¿»

נדרי118) 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:
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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‡ ˙Bt :Ó‡L ÔB‚k ,‰Bza „Bp‰«≈«»¿∆»«≈≈»«»
ÌeÏk Ó‡ ‡Ï 126ÌÎÁÏ ‰Ï‡L CÈˆ 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 שאי128) 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 :BÁÏ ÓB‡‰»≈«¬≈«¿ƒ¿ƒ¿∆∆∆»»
ÌÈkL‰Ï„ 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
‰ÏÚk B‡ ,È˙BÁ‡k135Ìk‰ È‡ÏÎk B‡136‰Ê È‰  «¬ƒ¿»¿»¿ƒ¿≈«∆∆¬≈∆

ÌLk ;ÈÊÁ Ok el‡ È‰ :˙Bt‰ ÏÚ ÓB‡k¿≈««≈¬≈≈ƒ¿«¬ƒ¿≈
e‡aL BÓk ,ÔÏÎ‡Ï zÓ ‡e‰L137zÓ 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.

    
המקדים 1) אחרים, דעת על שנדר או אחרים הדירוהו דין

הפקר  דיני  מאליהם, שיבוטלו שבעתיד, לנדריו תנאי 
לנדר. והשוואתו

.‡BÓˆÚ ÈtÓ „Bp‰ „Á‡2BÁ BÈc‰L B‡3Ó‡Â ∆»«≈ƒƒ«¿∆ƒƒ¬≈¿»«
ÔÓ‡4ÔÓ‡ ÔÈÚk BÈÚL „ B‡ ,5˙Ïa˜ ‡e‰L , »≈»»∆ƒ¿»¿ƒ¿«»≈∆«»«

.ÌÈc¿»ƒ

המותר.2) דבר עצמו על עליך 3)שאוסר יאסר לו: שאמר
פלוני . כמו 4)דבר הנדר, לקבלת הסכמתו מביע  הוא ובזה

אמן, ואמרה: ואת, נזיר, "הריני  מ "א) פ "ד, (נזיר ששנינו
אמן  העונה "כל כט :): (שבועות אמרו וכן שלה". את מיפר

מפיו". שבועה כמוציא שבועה, או 5)אחר הן, שאמר:
מ "ד) פ "ג, (נזיר בתוספתא ששנינו כמו זה, נדר  אני  מקבל
שניהם  הן אמר אם ואתה, נזיר הריני  לחברו, "האומר
לעיל  והשווה ב ) ס "ק  רט , ליו"ד הגר"א (ביאור אסורים"
ליהנות  מדירו חברו אם אבל ה"א. פ "ב , שבועות הל'
לאסור  שיכול דבריו, את חבירו שיקבל צריך אינו מנכסיו

רט ). (יו"ד בעלֿכרחו חברו על שלו את

.„Ú BÓˆÚ ÏÚ Ò‡L ca Ò‡ „Bp‰ ÔÈ‡Â¿≈«≈∆¡»«»»∆»«««¿«
e‡aL BÓk ,ÔÈÂL BaÏÂ ÂÈt ‰È‰ÈÂ ÂÈ˙ÙOa ‡ÈˆBiL∆ƒƒ¿»»¿ƒ¿∆ƒ¿ƒ»ƒ¿∆≈«¿

˙BÚeLa6ÈÊa cÏ Ôek˙n‰ Ï‡ .7Ôa˜a „Â8, ƒ¿¬»«ƒ¿«≈ƒ¿…¿»ƒ¿»«¿»¿»
‰ÚeLa ,ÈÊa „Â Ôa˜a9cÏ Ôek˙pL B‡ ,„Â ¿»¿»¿»«¿»ƒƒ¿»¿»«∆ƒ¿«≈ƒ¿…

È‰  ÌÈÚ 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 "י ֿיב , 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

.‚ÌÈÁ‡ ˙Úc ÏÚ „Bp‰11ÏÚ ÚaLk ‰Ê È‰  «≈«««¬≈ƒ¬≈∆¿ƒ¿»«
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ÌÈÁ‡ ˙Úc12ea„ 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 ÌÈc‰ el‡ Ïk ÔÈ„Â . À»¿ƒ»≈«¿»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»
˙BÚeLa17. 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

הרי19)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 ÈÓ25Á‡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 -

.ÂÌÈc‰ el‡ Ïk ÔÈ‡ :ÌÈÓB‡L ÌÈB‡b‰Ó LÈ31 ≈≈«¿ƒ∆¿ƒ≈»≈«¿»ƒ
˙BÚeLa ‡Ï ,„Ïa ÌÈ„a ‡l‡ ÔÈ‚‰B32ÈÓ LÈÂ . ¬ƒ∆»ƒ¿»ƒƒ¿«…ƒ¿¿≈ƒ

„Á‡ el‡ ˙BÈÚa ˙BÚeM‰Â ÌÈ„p‰ ÔÈcL ,‰BnL∆∆∆ƒ«¿»ƒ¿«¿¿ƒ¿»≈∆»
B˙ÚeLÏ È‡z ÌÈc˜‰Ï BÏ LÈ ÈÎÂ ,Ì‰33C„k ≈¿ƒ≈¿«¿ƒ¿«ƒ¿»¿∆∆

ÌÈ„a eÓ‡L34. ∆»¿ƒ¿»ƒ

הנדר.31) לביטול תנאי  שבועה 32)בהקדמת שאיסור
וסומכים  ה"ב , פי "ב , שבועות הל' לעיל כמבואר מאד, חמור
בנדרים, "תניי  ה"א): פ "ג, (נדרים הירושלמי  על דבריהם

בשבועות". תניי  שבועתו.33)ואין וכדבריו 34)לביטול
מונה  הוא ה"א פ "ג, לקמן שהרי  רבינו, דעת גם נוטה
ביניהם  זה הבדל מנה ולא לשבועות, נדרים שבין הדברים
ובנדרים  בשבועות דוקא כג: בנדרים הר"ן וכתב  (רדב "ז).
או  שהשביעו מי  אבל תנאי , מועיל לעצמו ונדר שנשבע 
חברו  דעת שעל כלום, לו מועיל זה תנאו אין חברו הדירו
נפסק  וכן הקודם. תנאו ביטל וכאילו ונודר, נשבע  הוא
אמירת  למנהג מקור משמשת זו הלכה ד. ריא, יו"ד בשו"ע 
של  הנדרים על להתנות הכיפורים, יום בלילי  נדרי " "כל
יהיו  זה, תנאו את וישכח  בכעסו ידור שאם הבאה, השנה
כג:) (נדרים משנתנו אמרה וכן בטלים. ושבועותיו נדריו
השנה  בראש יעמוד השנה, כל נדריו יתקיימו שלא "הרוצה
שביום  ומפני  בטל". יהא לידור, עתיד שאני  נדר כל ויאמר:
זה, ביום לאמרו נהגו הכנסת, לבית הקהל מתאסף  הכיפורים
הכיפורים  יום את שקורא א, מ , ביחזקאל מצינו וגם
לחודש" בעשור השנה "בראש שם: שנאמר ראשֿהשנה,
לומר  שלא הגאונים רוב  דעת אולם שם). ותוספות (רא"ש
השנה, ימי  בשאר ולא הכיפורים ביום לא כלל, נדרי " "כל
הגאונים: תשובת מביא 42 עמ ' לנדרים הגאונים" וב "אוצר
שום  בו שאין לפי  נדרי , כל לומר מוחין הגאונים "רוב 
ואמנם  וכו'. ז"ל" גאון האיי  רב  נוסחת זולתי  רע , רק  תקנה,
מביא  אינו אהבה" "ספר שבסוף  התפילות" ב "סדר רבינו
סימן  ביו"ד הרמ "א וגם כלל. מזכירו ואינו נדרי " "כל נוסח 
בלא  להתיר זה על סומכים אנו שאין אומר: א, סעיף  ריא

גדול. לצורך אם כי  לחכם, שאלה

.ÊÈÓÁ‰Ï  ÌÈ„ Ì˙Ò35Ï˜‰Ï Ba LÈ  ÔLeÙe , ¿»¿»ƒ¿«¿ƒ≈»≈¿»≈
ÈÏÚ el‡‰ ˙Bt‰ È‰ :ÓB‡‰ ?„ˆÈk .ÈÓÁ‰Ïe¿«¿ƒ≈«»≈¬≈«≈»≈»«

ÁÈÏÓ Ok36‰È‰ ‰Óe :BÏ ÔÈÓB‡  CÒ ÔÈÈÎe ¿»»»ƒ«¿≈∆∆¿ƒ∆»»
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Ôa˜ ÏL ÁÈÏÓ Ok :Ó‡Â Lt 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 ÌÈÎBk ˙„BÚ39dÏ 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"ח ֿט . פ "א, לעיל וראה במשנה) (שם
((רדב "ז). מותר זה הרי  מרובה, זמן ששאלנוהו 42)לאחר

נתכוונתי . למה יודע  איני  ואמר:

.ÁÌ‡ :ÌÁ ÈÏÚ el‡‰ ˙Bt‰ È‰ :ÓB‡‰ ÔÎÂ¿≈»≈¬≈«≈»≈»«≈∆ƒ
˙Èa‰ ˜„a ÏL ÌÁk43eÒ‡ 44ÈÓÁk Ì‡Â ; «≈∆∆∆∆««ƒ»¿ƒ¿∆¿≈

ÌÈ‰k‰45da ÔÈ‡Â Ì‰lL ÔBÓÓ Ô‰L ÈtÓ ,zÓ  «…¬ƒÀ»ƒ¿≈∆≈»∆»∆¿≈»
eq‡46eÒ‡  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‡Â50zÓ 51eÒ‡  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˙54Ôb‰ ˙Óe˙Ï Ì‡Â ;55Ôek˙ ƒ¿«≈¬≈∆»¿ƒƒ¿««…∆ƒ¿«≈

zÓ 56eÒ‡  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

.‡ÈÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na58Ïk ÚÓLnL ÌB˜Óa ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿»∆ƒ¿«»
˙BÈÚ ÈL ÌL el‡Ó „Á‡59Ï‡ ;ÔkcL ÌB˜Ó ∆»≈≈»¿≈ƒ¿»¬»»∆«¿»

˙Èa‰ ˜„a ÈÓÁÏ ‡l‡ Ì˙Ò ÌÁ ÌÈ‡B˜ ÔÈ‡L∆≈¿ƒ≈∆¿»∆»¿∆¿≈∆∆««ƒ
„Ïa60‰Ê È‰  ÌÁ ÈÏÚ Ô‰ È‰ :ÌL Ó‡Â , ƒ¿«¿»«»¬≈≈»«≈∆¬≈∆
eÒ‡61Ì˙Ò ÌÁ ÌÈ‡B˜ ÔÈ‡L Ôk„ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . »¿≈ƒ»»«¿»∆≈¿ƒ≈∆¿»

ÌÈ‰k ÈÓÁÏ ‡l‡62zÓ ‰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 שני59)שאם
ואינם 60)תכנים. שם גרים הכהנים שאין בגליל, כגון

לבדק  אלא כוונתו אין מנכסיו שם שמחרים ומי  בה, מצויים
הנדור. דבר שהוא לחרמי61)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

.ÈÌÁa „Bp‰66Ó‡Â ,67‡l‡ ÈaÏa ‰È‰ ‡Ï : «≈¿≈∆¿»«…»»¿ƒƒ∆»
˙ÓÎn‰ ‡È‰L ,ÌÈ ÏL BÓÁ68:Ó‡Â ,Ôa˜a „ ; ∆¿∆»∆ƒ«ƒ¿…∆»«¿»¿»¿»«

ÌÈÎÏÓ ˙Ba˜a ‡l‡ ÈaÏa ‰È‰ ‡Ï69:BÁÏ Ó‡ ; …»»¿ƒƒ∆»¿»¿¿¿»ƒ»««¬≈
Ôa˜ EÈÏÚ ÈÓˆÚ È‰70‡l‡ ÈaÏa ‰È‰ ‡Ï :Ó‡Â , ¬≈«¿ƒ»∆»¿»¿»«…»»¿ƒƒ∆»

ÈzÁp‰L ÌˆÚa BÒ‡Ï71C„ Ba „B ˙BÈ‰Ï ÈÏ ¿»¿»∆∆∆ƒ«¿ƒƒƒ¿≈∆∆
L „ ;˜BÁO‰È‰ ‡Ï :Ó‡Â ,BzL‡ BÏ ‰‰z ‡l ¿»«∆…≈»∆ƒ¿¿»«…»»

‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ;‰ÈzLbL ‰BL‡ ÈzL‡ ‡l‡ ÈaÏa¿ƒƒ∆»ƒ¿ƒƒ»∆≈«¿ƒ»¿≈…«≈
‡e‰Â ,eq‡ ÌÚ‰ ÏÎÏ ÔÚÓLnL ,ÌÈc‰ el‡a¿≈«¿»ƒ∆ƒ¿»»¿»»»ƒ¿
„Bp‰ ‰È‰ Ì‡ :CÎÏe CÎÏ ‡l‡ Èzek˙ ‡Ï ÓB‡≈…ƒ¿««¿ƒ∆»¿»¿»ƒ»»«≈

ÌÎÁ „ÈÓÏz72‰Ï‡L CÈˆ 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 „75Á‡ ÌB˜nÓ76 ∆∆¿∆»¿ƒ∆«ƒ»«≈
ı‡‰ ÌÚ B‡ ÌÎÁ „ÈÓÏz ‰È‰L ÔÈe .BÏ ÔÈÈzÓe«ƒƒ≈∆»»«¿ƒ»»«»»∆

Ô‰a ÔÈÚBb 77‰Ê ‚‰Ó e‚‰È ‡lL Ô˙B‡ ÔÈ„nÏÓe , ¬ƒ»∆¿«¿ƒ»∆…ƒ¿¬ƒ¿»∆
ÌÈ„a78.Ïez‰Â ˜BÁO Cc 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
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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 Ok ÈÏÚ el‡ ˙Bt :ÓB‡‰»≈≈≈»«ƒ¿«¬ƒ∆≈»∆∆

e‡aL BÓk79BÈ‡  ÌÎÁ „ÈÓÏz ÓB‡‰ ‰È‰ Ì‡ : ¿∆≈«¿ƒ»»»≈«¿ƒ»»≈
ÌÎÁÏ ‰Ï‡L CÈˆ80CÈˆ  ı‡‰ ÌÚ ‰È‰ Ì‡Â ; »ƒ¿≈»¿»»¿ƒ»»«»»∆»ƒ

‰eÒ‡ BzL‡L ÂÈÈÚa ÔÈ‡Óe ,ÌÎÁÏ ‰Ï‡L¿≈»¿»»«¿ƒ¿≈»∆ƒ¿¬»
ÔÈeÒ‡ ˙Bt‰ Ô˙B‡LÂ81ÌB˜nÓ Á˙t BÏ ÔÈÁ˙BÙe , ¿∆»«≈¬ƒ¿ƒ∆«ƒ»

L‡ ˙el˜ e‚‰È ‡lL È„k ,B„ BÏ ÔÈÈzÓe ,Á‡«≈«ƒƒƒ¿¿≈∆…ƒ¿¬«…
ÌÈ„a82. ƒ¿»ƒ

ה"ל.79) פ "א, ואין 80)לעיל האסור" ב "דבר נדר שהרי 
ה"ח ֿט . 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‡  ÌÈÈLÚÏ ‡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¿≈∆»¬≈∆

˙BOÚn‰ ÔÓ ËÙÂ ,˜Ù‰94‡a˙iL BÓk , ∆¿≈¿ƒ¿»ƒ«««¿¿∆ƒ¿»≈
BÓB˜Óa95„Ú ˜Ù‰ BÈ‡ ,ÌÈÙBÒ ÈcÓ Ï‡ ; ƒ¿¬»ƒƒ¿≈¿ƒ≈∆¿≈«

Ì‡ ‰ÎBÊ „Á‡ ‰È‰iL È„k ,‰LÏL ÈÙa È˜ÙiL∆«¿ƒƒ¿≈¿»¿≈∆ƒ¿∆∆»∆ƒ
ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈM‰Â ‰ˆ96‰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
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,
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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 ובכתב ֿיד 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‡104ÚeLÏ ,˙Á‡ ‰LÏ ,„Á‡ L„ÁÏ ,105:„Á‡ ««¿…∆∆»¿»»««¿»«∆»

Á‡ B‡ ‡e‰ da ‰ÎÊ ‡lL „Ú106ÊÁÏ 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 ,BÓLe „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'

   1 
בין 1) השוני  ביטוי ; לשבועת נדר שבין דברים ארבעה

שבועה. למהות נדר מהות

.‡Èeha ˙ÚeLÏ ÌÈ„ ÔÈa LÈ ÌÈ„ ‰Úa‡2: «¿»»¿»ƒ≈≈¿»ƒƒ¿«ƒ
‰ÚeL ÏÚ ‰ÏÁ ‰ÚeL ÔÈ‡ Èeha ˙ÚeLaL3, ∆ƒ¿«ƒ≈¿»»»«¿»

„ ÏÚ „ ÏeÁÈ ÌÈ„e4‰ÚeLa ÒÈt˙n‰ .5 ƒ¿»ƒ»∆∆«∆∆««¿ƒƒ¿»
iÁ  ÌÈ„e ,eËt6‡l‡ ‰ÏÁ Èeha ˙ÚeL ÔÈ‡ . »ƒ¿»ƒ«»≈¿«ƒ»»∆»

˙eL‰ Èc ÏÚ7‰ÂˆÓ Èc ÏÚ ˙BÏÁ ÌÈ„e , «ƒ¿≈»¿¿»ƒ»«ƒ¿≈ƒ¿»
˙eL‰ È„k8LiL c ÏÚ ‰ÏÁ Èeha ˙ÚeL . ¿ƒ¿≈»¿¿«ƒ»»«»»∆≈

LnÓ Ba ÔÈ‡L c ÏÚÂ LnÓ Ba9ÔÈ‡ ÌÈ„e , «»¿«»»∆≈«»¿»ƒ≈»
LnÓ Ba LiL c ÏÚ ‡l‡ ÔÈÏÁ10. »ƒ∆»«»»∆≈«»

  

         

מצוה , דבר על  חלי  נדרי מה  מפני   הטע מביא  ובהמש
על  עצמו  את אוסר  האד בשבועה  כי  חלה , לא  ושבועה 

על הדבר הנדור הדבר את אוסר הנודר אבל עליו , שנשבע 
 ואי סיני  מהר הוא  מושבע  כבר המצוה  שעל ומכיו עצמו ,
דבר  על חלה  שבועה  אי לכ שבועה , על חלה  שבועה 
ואותו  עצמו , הדבר את אוסר בנדר, האוסר אבל מצוה .

מצוה . דבר על חל ולכ סיני , מהר מושבע  אינו  הדבר
 ולאיד הנדר, על לשבועה  שיש  העילוי  על  למדי ומכא
ע קשורה  השבועה  השבועה . על לנדר שיש  המעלה  על
סיני בהר הוא  מושבע   שעליה  בדברי רק  ולא  הקב "ה 
או   בש היא  עצמו  מדעת  אד שנשבע  שבועה  שכל אלא 
מיוחדי כוחות בשבועה  שיש  ומכא הקב "ה , של כינוי 
מודגשת  שעל־ידו  בנדר מעלה  יש  ,ולאיד ביותר.  ונעלי
לאחר   שג כ כדי  עד  ה 'חפצא ' על יהודי  של הבעלות
על  חל "נדר   פע עוד  ונודר חוזר , החפ את ואסר שנדר
ויכול  סיני " מהר מושבע  אינו  הדבר ש "אותו  כיו נדר"

הגבלות. ללא  בו  לפעול
      

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≈«»∆∆«∆∆»≈¬≈»«
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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. שהרי14)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 BÁ ÚÓL ?iÁ ≈«««¿ƒƒ¿»ƒ«»»«¬≈∆»«
ea„ È„k CB˙a 'E˙BÓk È‡Â' Ó‡Â17‰Ê È‰  ¿»««¬ƒ¿¿¿¿≈ƒ¬≈∆

‰Ê ÈLÈÏM‰ ÚÓL .BÁ Ba Ò‡pL ‰Óa eÒ‡18 »¿«∆∆¡«¬≈»««¿ƒƒ∆
ÏÎÂ ‰‡Ó eÈ‰ elÙ‡ ,'È‡Â' Ó‡Â ,'È‡Â' Ó‡L∆»««¬ƒ¿»««¬ƒ¬ƒ»≈»¿»
 BÁ ÏL Bea„ È„k CB˙a 'È‡Â' ÓB‡ Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆≈«¬ƒ¿¿≈ƒ∆¬≈

Ôlk È‰19.ÔÈeÒ‡ ¬≈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‡‰ ÔÎÂ20Ó‡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»

ÔÈeÒ‡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 BÒ‡Â ‰Ê ÌBÈ ÒÈt˙‰ È‰L ;ÌeÏk Ba¿∆¬≈ƒ¿ƒ∆«¬»«»»

BÏ26el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .27. ¿≈…«≈»≈

לצום 24) בנדר קיבל ולפיכך יום, באותו להצטער דרך כן כי 
יב .). לנדרים (רא"ש השנה.25)בו ימי  משאר יום, סתם

ביום 26) זה שנדר נמצא בנדר, עליו שאסרו לאחרים, ולא
יאמר: אם אבל כ.). (שבועות אסור בנדר והמתפיס  הנדור,
לאחרים  גם באכילה שאסור הכיפורים כיום עלי  זה יום הרי 
האסור, בדבר התפיס  שהרי  כלל, נדר כאן אין - תורה מדין
כלום, אמר שלא חזיר כבשר עלי  הרי  כאומר זה והרי 
עד  נדר" ידור כי  "איש שנאמר ה"ח ֿט , 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 Èc 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 ˙BeÒ‡ ÔÈlÙz‰ È‰Â30el‡ È‰  «¬≈«¿ƒƒ¬ƒ¿ƒ»»»¬≈≈

ÏÎ‡ Ì‡Â ,ÂÈÏÚ ÔÈeÒ‡31LÈ B‡32ÏË B‡33 ¬ƒ»»¿ƒ»«»«»«
‰˜BÏ34‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .35ÈÓa ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â . ∆¿≈…«≈»∆¿≈»ƒ«¿ƒ

Ôa˜ ÈÏÚ È‰ :Ó‡L36ÁÒt‰ ÈÏÈÏa ‰vÓ ÏÎ‡ Ì‡ ∆»«¬≈»«»¿»ƒ…««»¿≈≈«∆«
Ôa˜a iÁ ‡e‰L 37.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆«»¿»¿»¿≈…«≈»∆

בחוץ ֿלארץ 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
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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 כי37)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˙BÚeLe ,‰ÂˆÓ Èc ÏÚ ÌÈÏÁ ÌÈ„ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»¿»ƒ»ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»¿
?‰ÂˆÓ Èc ÏÚ ˙BÏÁ ÔÈ‡38BÓˆÚ ÒB‡ ÚaLp‰L ≈»«ƒ¿≈ƒ¿»∆«ƒ¿»≈«¿

ÂÈÏÚ ÚaLpL c ÏÚ39e„p‰ c‰ ÒB‡ „Bp‰Â , «»»∆ƒ¿«»»¿«≈≈«»»«»
BÓˆÚ ÏÚ40ÒB‡  ‰ÂˆÓ ÏhÏ ÚaLp‰ ‡ˆÓ . ««¿ƒ¿»«ƒ¿»¿«≈ƒ¿»≈

ÈÈÒ ‰Ó ÚaLÓ BÓˆÚ Îe ,BÓˆÚ41‰ÚeL ÔÈ‡Â , «¿¿»«¿À¿»≈«ƒ«¿≈¿»
‰ÚeL 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‡Lk45ÌÈc‰L ‡ˆÓz e˙ka ¿∆«»ƒ¿≈«»ƒ¿»∆«¿»ƒ
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ÌÈÓÎÁ eÏawL BÓk Ôk ÔÈ‡Ó46. «¿ƒ≈¿∆ƒ¿¬»ƒƒƒ«¿»

 ÈËÈ‰Ï B‡ Ú‰Ï :Èeha ˙ÚeLa 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 Èc 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

.ËBË ÌBÈa B‡ ˙aLa ÌeˆiL „Bp‰50iÁ  «≈∆»¿«»¿«»
ÌeˆÏ51‰ÂˆÓ Èc 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»»»»«∆«¬≈

ÌÈetk‰ ÌBÈ Ú B‡ BË55.ÌeˆÏ iÁ ‰Ê È‰  ∆∆«ƒƒ¬≈∆«»»
L„Á L‡ ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â56‰kÁ Ba Ú‚t . ¿≈»ƒ«……∆»«¬À»

ÌÈeÙe57ÏÈ‡B‰ ;el‡‰ ÌÈÓi‰ ÈtÓ B„ ‰ÁcÈ  ƒƒ»∆ƒ¿ƒ¿≈«»ƒ»≈ƒ
ÌÈÙBÒ ÈcÓ Ì‰a ÌBv‰ eq‡Â58ÔÈÎÈˆ 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 (כסף ֿמשנה, אלו בימים לצום לו

שלישי .54)ג). או ראשון בו,55)יום לאכול שמצוה
נפשותיכם  את "ועניתם ט .) השנה (ראש חז"ל שדרשו וכמו
והלא  מתענים בתשעה וכי  לב ) כג, (ויקרא לחודש בתשעה
בתשיעי ושותה האוכל כל לך: לומר אלא מתענים, בעשירי 
בו, להתענות ואסור ועשירי " תשיעי  התענה כאילו . . .
תרד. סי ' או"ח  ובשו"ע  ב . סח , בפסחים כמבואר

(במדבר 56) ככתוב  המועדים, שאר עם יחד בתורה שנזכר
ו  שמחתכם "וביום י ) הריי , - 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 (כסף ֿמשנה). 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
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קז                
         

לעקור, הם יכולים וטעם פנים שיש במקום - ועשה'?
יבמות  והשווה (כסף ֿמשנה) 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 Èeac :ÓB‡‰ ?LnÓ61eÒ‡ BÈ‡  «»»≈ƒƒ»∆»¿»≈»
LnÓ Ba ÔÈ‡ eac‰L ;BnÚ a„lÓ62Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿«≈ƒ∆«ƒ≈«»¿≈ƒ»«

È˙Bt :ÓB‡k ‰Ê ÔÈ‡  EÈÏÚ eÒ‡ Èeac :BÏƒƒ»»∆≈∆¿≈≈«
ÔÈeÒ‡ Ô‰L ,EÈÏÚ Ôa˜ È˙Bt B‡ EÈÏÚ ÔÈeÒ‡¬ƒ»∆≈«»¿»»∆∆≈¬ƒ

ÂÈÏÚ63ÈÈ‡L Ôa˜ :BÁÏ ÓB‡‰ ,CÎÈÙÏ .64a„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‡66Èeac :ÓB‡k ‰Ê È‰Â , ≈«∆∆»¿»≈«¬≈∆¿≈ƒƒ

ÔÈ‡L ÌÈc 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 ,Bea„Ï Èt Ò‡È :ÓB‡‰ Ï‡¬»»≈≈»≈ƒ¿ƒ¿»«¿«¬≈∆
ÏÁ „p‰ È‰  Ô˙LÏ ÈÈÚÂ ,ÔÎel‰Ï ÈÏ‚Â¿«¿«¿ƒ»¿≈«ƒ¿»»¬≈«∆∆»

Ô‰ÈÏÚ68a„lÓ Èt Ôa˜ :BÁÏ ÓB‡‰ ,CÎÈÙÏ . ¬≈∆¿ƒ»»≈«¬≈»¿»ƒƒ¿«≈
È‰  EnÚ Cl‰lÓ ÈÏ‚Â ,EnÚ ˙BOÚlÓ È„ÈÂ ,CnÚƒ¿¿»«ƒ«¬ƒ¿¿«¿«ƒ¿«≈ƒ»¬≈

eÒ‡ ‰Ê69a„‡ Ì‡ Ôa˜ ÈÏÚ È‰ :ÓB‡‰ ÔÎÂ . ∆»¿≈»≈¬≈»«»¿»ƒ¬«≈
 Bc ÏÚ ÚÂ ,BnÚ a„‡ ‡Ï Ì‡ B‡ ÈBÏt ÌÚƒ¿ƒƒ…¬«≈ƒ¿»««¿»

Ôa˜a iÁ70Èzac „ Ì‡ ÔÎÂ .71Èza„ ‡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‡ ,ÔÒ‡Â LnÓ Ì‰a ÔÈ‡L ÌÈ„a „Bp‰«≈ƒ¿»ƒ∆≈»∆«»«¬»»««
Ì‰ÈÏÚ ÏÁ „p‰ ÔÈ‡L Èt75‚‰iL BÏ ÌÈBÓ 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 ÏÁÁ‡ ÌB˜nÓ Á˙t B77 »¬≈∆∆»¿ƒ∆«ƒ»«≈

‡lL È„k ,Ò‡ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,B„ BÏ ÔÈÈzÓe«ƒƒƒ¿««ƒ∆…∆¡«¿≈∆…
ÌÈ„a L‡ ˙el˜ e‚‰È78. ƒ¿¬«…ƒ¿»ƒ

לעיל.75) לעיל 77)במחשבתו.76)כמבואר מבואר
הי "ב . האומר 78)פ "ב , רבינא, כדברי  א. טו, נדרים

יחל" ב "בל הוא הרי  ממש, בהם שאין בנדרים שאפילו
נדרים  למשנה, בפירושו רבינו דברי  הם וכך חכמים. מדברי 
אחר  חלים, בלתי  שהם אע "פ  הדברים "שאלו מ "א: פ "ב ,
מטעם  אסורים הם הרי  נדרים, אותם מחשבים אדם שבני 

ה"ד. פ "ד, לקמן והשווה דברו". יחל לא

ה'תשע"ט  טבת י"א רביעי יום 

   1 
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‡ÌÈzÓ5˙BÚeLa e‡aL C„k ,6È‰ . ≈À»ƒ¿∆∆∆≈«¿ƒ¿¬≈

ÔÈÒp‡‰ e‰eÈc‰L7ÔÈÒÎBn‰Â8eÏ „ :BÏ eÓ‡Â ∆ƒƒ»«»ƒ¿«¿ƒ¿»¿¿…»
,ÒÎÓa iÁL „ EnÚ LÈ Ì‡ EÈÏÚ eÒ‡ Oa‰L∆«»»»»∆ƒ≈ƒ¿»»∆«»¿∆∆
 ÈÏÚ ÔÈeÒ‡ ÔÈi‰Â Oa‰Â ˙t‰ È‰ :Ó‡Â „Â¿»«¿»«¬≈««¿«»»¿««ƒ¬ƒ»«

Ïka zÓ ‰Ê È‰9‰Ó ÏÚ ÛÈÒB‰L Èt ÏÚ Û‡Â , ¬≈∆À»«…¿««ƒ∆ƒ««
‡lL ciL epnÓ eL˜a Ì‡ ÔÎÂ .epnÓ eL˜aM∆ƒ¿ƒ∆¿≈ƒƒ¿ƒ∆∆ƒ…∆…

BÏ BzL‡ ‰‰z10ÂÈe BzL‡ BÏ ‰‰z ‡lL „Â , ≈»∆ƒ¿¿»«∆…≈»∆ƒ¿»»
ÔÈzÓ Ôlk  ÂÈÁ‡Â11‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .12. ¿∆»À»À»ƒ¿≈…«≈»∆

והכרח .2) אונס  מתוך אשתי3)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 הרי6)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,
כי9)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
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קח               
         

או  אסור, דבר אוכלים אינם והם - תרומה פירות אלו פירות
ממכס . ופטורים המלך מבית שהם

.el‡‰ ÌÈ„p‰ ÏÎe13„Ï BaÏa Ôek˙iL CÈˆ ¿»«¿»ƒ»≈»ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ¿»»
zn‰14ÂÈÏÚ ÔÈeÒ‡ 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 ÌÈc ÏÚ CÓBÒÂ15BÈ‡Â ¿≈«¿»ƒ∆¿ƒƒ¿»¿≈

ÔÈ‡ Ô‰Ï ciL ‰ÚMa ‡ˆÓÂ ,ÂÈ˙ÙOa ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ»¿ƒƒ¿»»¿ƒ¿»¿»»∆ƒ…»∆≈
˙BÚeL 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 

.‚ÔÈÊeÊ È„ ÔÎÂ17ÔÈzÓ 18Èc‰L ÔB‚k ?„ˆÈk . ¿≈ƒ¿≈≈ƒÀ»ƒ≈«¿∆ƒƒ
BÁ19BÏˆ‡ ÏÎ‡iL20‰Ê „Â ,21ÈtÓ ,ÏÎ‡È ‡lL ¬≈∆…«∆¿¿»«∆∆……«ƒ¿≈

ÏÎ‡ ÔÈa ,ÂÈÏÚ ÁÈË‰Ï ‰ˆB BÈ‡L22ÏÎ‡ ‡Ï ÔÈa23 ∆≈∆¿«¿ƒ«»»≈»«≈…»«
ÔÈeËt Ô‰ÈL 24ıÙÁ kÓÈ ‡lL „pL ÎBn‰ ÔÎÂ . ¿≈∆¿ƒ¿≈«≈∆»«∆…ƒ¿…≈∆
ÚÏÒa ‡l‡ ‰Ê25‡l‡ epÁwÈ ‡lL „ Á˜Bl‰Â , ∆∆»¿∆«¿«≈«»«∆…ƒ»∆∆»

Ï˜La26eˆÂ ,27ÔÈeËt Ô‰ÈL  ÔÈÈ„ ‰LÏLa28. ¿∆∆¿»ƒ¿»ƒ»ƒ¿≈∆¿ƒ
Ó‚ ‡Ï Ì‰Ó „Á‡ ÏkL ÈÙÏ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆¿ƒ∆»∆»≈∆…»«

BÁ ˙‡ ÊÊÏ È„k ‡l‡ „ ‡ÏÂ ,BaÏa29Ó‚ ‡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

דמי26) 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 ,ÌÈzÓÀ»ƒ∆»»»»ƒ¿≈»∆«¿»
‰OÚÈ ‡Ï  Bc ÏÁÈ ‡Ï :ÓBÏ „eÓÏz ?ÔÏhÏ¿«¿»«¿«…«≈¿»…«¬∆

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¿»
BÈzÓe ÌÎÁÏ34z‰ ÔÈ„k ÌÈ„ z‰ ÔÈ„Â . ¿»»«ƒ¿ƒ∆≈¿»ƒ¿ƒ∆≈

˜‰Ó ÌÎÁ ‡l‡ ÈzÓ ÔÈ‡L :˙BÚeL35‰LÏL B‡ , ¿∆≈«ƒ∆»»»À¿»¿»
˙BËBÈ„‰36ÔÈÈznL ÔBLle .ÌÎÁ ÔÈ‡L ÌB˜Óa ∆¿¿»∆≈»»«»∆«ƒƒ

„p‰ ÔÈÈzÓ ‰ÚeM‰37eLtL ˙BÈÚ‰ ‡L ÔÎÂ . «¿»«ƒƒ«∆∆¿≈¿»»ƒ¿»∆≈«¿
˙BÚeLa Ô‰L C„k ÌÈ„a Ôlk  ˙BÚeLa38. ƒ¿À»ƒ¿»ƒ¿∆∆∆≈ƒ¿

פרטי33)מתחרט .32) על החכם ידי  על ונחקר נבדק 
שהחכם  נמצא חרטה, פתח  לו ימצא שהחכם כדי  הנדר,

הנשאל. הוא והנודר השואל הוא למדו 34)החוקר כך "כי 
הוא  יחלל שלא - דברו יחל לא הכתוב  שזה ... רבינו ממשה
וחזר, ניחם אם אבל ... נפש בשאט  ראש קלות דרך בעצמו

לו". מתיר אין 35)חכם אבל נדרים, בהלכות ובקי  מומחה
שבירושלים. הגדול דין מבית מוסמך שיהיה צריך

להם 36) יסבירו שאם שכל, בעלי  אבל מלומדים, שאינם
צרכו. כל יבינוהו נדרים היתר לו:37)עניין שאומרים

מופר  לו: אמרו אם אבל לך. מחול או לך מותר או לך, שרוי 
כלום. זה אין נדרך, נעקר או עצמה 38)לך שהתורה

ידור  כי  "איש שנאמר אחד, בפסוק  אותם (השוותה) הקישה
דברו".נ  יחל לא ... שבועה הישבע  או לה' דר

.ÂÏeÁiL „Ú „p‰ ÔÈÈzÓ ÔÈ‡Â39‰ÚeLk ,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

.Êq‡‰ È„ ÏÚ ÌÈÏ‡LpL ÌLÎe41,B˙B‡ ÔÈÈzÓe ¿≈∆ƒ¿»ƒ«ƒ¿≈»ƒ»«ƒƒ
Lc˜‰ È„ ÏÚ ÌÈÏ‡L Ck42B˙B‡ ÔÈÈzÓe43ÔÈa . »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
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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

.ÁÙÓ Ck ,q‡ È„ ÙÓ ÏÚa‰ B‡ ‡‰L ÌLÎe¿≈∆»»«««≈≈ƒ¿≈ƒ»»≈≈
˙BLc˜‰ È„47.q‡‰ È„Ï ÔÈÓBc‰ ƒ¿≈∆¿≈«ƒ¿ƒ¿≈»ƒ»

ידי47) 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 BÁ ÚÓLÂ ,„pL ÈÓƒ∆»«¿»«¬≈¿»««¬ƒ¿»«
'È‡Â' Ó‡Â ÈLÈÏL48B„ ÏÚ ÔBL‡‰ Ï‡LÂ , ¿ƒƒ¿»««¬ƒ¿ƒ¿«»ƒ«ƒ¿

.Ôlk ez‰  z‰Â49ÔBÁ‡‰  z‰Â ÔBÁ‡‰ Ï‡L ¿À«À¿À»ƒ¿«»«¬¿À«»«¬
ÔÈeÒ‡ ÔlÎÂ ,zÓ50ÏLÂ ÈM‰  z‰Â ÈM‰ Ï‡L . À»¿À»¬ƒƒ¿««≈ƒ¿À««≈ƒ¿∆

eÒ‡ ÔBL‡‰Â ,ÔÈzÓ ÂÈÁ‡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‰ ÌÈc ÒÈt˙n‰ ÔÎÂ¿≈««¿ƒ¿»ƒ«¿≈«∆∆¿∆»««
Oa‰ ÒÈt˙‰Â ˙t‰52 da z‰Â ˙t‰ ÏÚ Ï‡LÂ , ««¿ƒ¿ƒ«»»¿ƒ¿««««¿À«»

Oa‰ z‰53z‰ ‡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¿«
BÈz‰Â Ì‰Ó „Á‡ ÏÚ B˙ÚeL ÏÚ B‡ B„ ÏÚ55 «ƒ¿«¿»«∆»≈∆¿ƒƒ

Ìlk ez‰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 ez‰57ÔlÎÂ ,zÓ ÔBÁ‡‰  ÔBÁ‡ z‰ ; À¿À»À««¬»«¬À»¿À»

‰ÊÏ ‰ÊÏ ‰ÊÏ ‰‰ ÈÈ‡L .ÔÈeÒ‡58Á˙t ÔÈÎÈˆ  ¬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‰ÚeLe62ÔÈ‡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

.‚ÈÈÚ‰ ÈL‡Ó „Bp‰64ÈÚaL 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 פי65)שאסר על אף 
מהתרת  נהנה הוא שהרי  לו, להישאל לו אסור שלכתחילה

עירו. מבני  שהוא שבעולם.66)החכם, ישראל מכל
אפשר 67) אי  שהרי  לכתחילה, אפילו להישאל לו מותר כאן

בנודר  אבל ישראל, כל הנאת עליו שאסר אחר, בחכם לו
אחרת. שבעיר לחכם להישאל לו אפשר העיר, מאנשי 

.„ÈCÏ‡ Ì‡ ÌBi‰ ÈÏÚ ÔÈeÒ‡ el‡ ˙Bt :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 פי69)על על אף 
אתמול. באכילתו חכמים איסור על שעבר

.ÂËÌBi‰ CÏ‡ Ì‡ ÁÓÏ ÔÈeÒ‡ Ô‰ È‰ :Ó‡»«¬≈≈¬ƒ¿»»ƒ≈≈«
B˙B‡Ï ÌBi‰ CÏÈÏ zÓ ‰Ê È‰  ÈBÏt ÌB˜ÓÏƒ¿¿ƒ¬≈∆À»≈≈«¿
Ïk ÔÎÂ .ÁÓÏ ˙Bt‰ Ô˙B‡ ÂÈÏÚ eÒ‡ÈÂ ,ÌB˜n‰«»¿≈»¿»»»«≈¿»»¿≈…

‰Êa ‡ˆBik70‡lL eÒ‡‰ „a È‰Ê Ì„‡L ÈtÓ . «≈»∆ƒ¿≈∆»»»ƒ¿»»»»∆…
B˙BOÚÏ71c Ò‡Ï ÌBbL 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
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.ÊËÌÈÓÈ ‰OÚ ÌeˆÏ „Bp‰73,‰ˆiL ÌBÈ ‰Ê È‡a «≈»¬»»»ƒ¿≈∆∆ƒ¿∆
‰ÂˆÓ „Ï Cˆ‰Â ,Ì‰Ó „Á‡ ÌBÈa ‰pÚ˙Ó ‰È‰Â74 ¿»»ƒ¿«∆¿∆»≈∆¿À¿«ƒ¿«ƒ¿»

ÏB„b Ì„‡ „Bk ÈtÓ B‡75ÚBÙe 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

   1 
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 

.‡ÌÁ EÈÏÚ ÈÈ‰ :ÔBÚÓLÏ Ó‡L Ôe‡2B‡ , ¿≈∆»«¿ƒ¿¬≈ƒ»∆≈∆
‰‰iL ÔBÚÓL ÏÚ Ò‡  È˙È‰a eÒ‡ ‰z‡ È‰¬≈«»»«¬»»ƒ∆¡««ƒ¿∆≈»∆

Ôe‡a3‡Ï È‰L ,‰˜BÏ BÈ‡  ‰‰Â Ú Ì‡Â . ƒ¿≈¿ƒ»«¿∆¡»≈∆∆¬≈…
ÌeÏk ÔBÚÓL Ó‡4,ÔBÚÓLa ˙B‰Ï Ôe‡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

.ÌÁ ÈÏÚ ‰z‡ È‰ :ÔBÚÓLÏ Ó‡6ÈÈ‰ B‡ , »«¿ƒ¿¬≈«»»«≈∆¬≈ƒ
.ÔBÚÓLa ˙B‰lÓ Ôe‡ Ò‡ È‰  E˙È‰a eÒ‡»«¬»»¿¬≈∆¡«¿≈ƒ≈»¿ƒ¿
zÓ ÔBÚÓLÂ .Bc ÏlÁ È‰L ,‰˜BÏ  ‰‰ Ì‡Â¿ƒ∆¡»∆∆¬≈ƒ≈¿»¿ƒ¿À»
,ÈÏÚ ‰z‡Â ÌÁ EÈÏÚ ÈÈ‰ :BÏ Ó‡ .Ôe‡ ˙È‰a«¬»«¿≈»«¬≈ƒ»∆≈∆¿«»»«
Ì‰ÈL  È˙È‰a eÒ‡ ‰z‡Â E˙È‰a eÒ‡ ÈÈ‰ B‡¬≈ƒ»«¬»»¿¿«»»«¬»»ƒ¿≈∆

‰Êa ‰Ê ÔÈeÒ‡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

.‚ÔÈeÒ‡ ÈBÏt ˙Bt È‰ :ÔBÚÓLÏ Ó‡L Ôe‡¿≈∆»«¿ƒ¿¬≈≈¿ƒ¬ƒ

‰a eÒ‡ ‰z‡ È‰ B‡ ,EÈÏÚ‰Ê ÔÈ‡  ÈBÏt ˙È »∆¬≈«»»«¬»«¿ƒ≈∆
BlL BÈ‡L „a BÁ 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 Èkk :BÁÏ ÓB‡‰»≈«¬≈ƒ»ƒ¬»»∆««ƒ
‰zÓa BÏ d˙pL10ÂÈÏÚ ‰eÒ‡ BÊ È‰ 11˙Ó . ∆¿»»¿«»»¬≈¬»»»≈
‰MÈa BÏ ‰ÏÙÂ12‰zÓa Á‡ BÏ d˙pL B‡ ,13 ¿»¿»ƒÀ»∆¿»»«≈¿«»»

Èkk ‡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 ÔÈeÒ‡ el‡ ˙Bt :BÏ Ó‡»«≈≈¬ƒ»∆¿…»«
ÔÎnL Èt ÏÚ Û‡ ,È˙Bt16 Á‡Ï eÏÙÂ ˙nL B‡ ≈«««ƒ∆¿»»∆≈¿»¿¿«≈

ÏÚ BlL ‡e‰L c ÒB‡‰L .ÂÈÏÚ ÔÈeÒ‡ el‡ È‰¬≈≈¬ƒ»»∆»≈»»∆∆«
Beq‡a ‡e‰ È‰  B˙eLÓ ‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡ ,BÁ¬≈««ƒ∆»»≈¿¬≈¿ƒ

„ÓBÚ17È˙Bt B‡ È˙Èa B‡ ÈÒÎ Ó‡ Ôk Ì‡ ‡l‡ ; ≈∆»ƒ≈»«¿»«≈ƒ≈«
ÔÒ‡ ‡Ï È‰L ,el‡ ˙BBLÏa ‡ˆBiÎÂ18Ïk ‡l‡ ¿«≈ƒ¿≈∆¬≈…¬»»∆»»

.B˙eLa 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‰ :BÏ ÓB‡‰19 »≈ƒ¿¬≈«¿»«¬»»ƒ∆ƒ¿«
Ba ‰‰È ‡lL20epLÈÈ  ˙Ó Ì‡ ,21:ÓB‡k ‰fL ; ∆…≈»∆ƒ≈ƒ»∆∆∆¿≈

ÔÈa :LÙe ,B˙È‰ ÂÈÏÚ Ò‡ .ÔÈeÒ‡ EÈÏÚ ÈÒÎ¿»«»∆¬ƒ»«»»¬»»≈≈≈
epLÈÈ ‡Ï  ˙Ó Ì‡ ,È˙BÓa ÔÈa ÈiÁa22ÈÓk ‰fL ; ¿««≈¿ƒƒ≈…ƒ»∆∆∆¿ƒ

EÈÏÚ ÔÈeÒ‡ 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
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(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∆
BÏ Ô˙B˜‰Ï È„k ÈÒÎ ‰Ê Èa ‰˜È ,ÌÎÁ „ÈÓÏz25 «¿ƒ»»ƒ¿∆¿ƒ∆¿»«¿≈¿«¿»ƒ¿

zÓ ‰Ê È‰ 26Ôe ,‡‰ 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 אף ֿעלֿפי  חכם, תלמיד כשיהיה

זה. בקנין לעצמו

.ÁÂÈ‡ ˙MÈ Ô˙ Ì‡ ,ÂÈ‡ ˙MÈa eÒ‡‰ Ôa‰ ‰Ê∆«≈»»ƒÀ«»ƒƒ»«¿À«»ƒ
ÂÈÁ‡Ï28ÂÈÏ B‡29zÓ ‰Ê È‰ 30ÌÚt Ì‡ ÔÎÂ .31 ¿»ƒ¿»»¬≈∆À»¿≈ƒ¿»»

ÈÒÎ el‡L ÔÚÈ„B‰Ï CÈˆÂ .BzL‡ ˙a˙Îa B‡ BBÁa¿ƒ¿À«ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»∆≈ƒ¿≈
ÈÏÚ ÔÒ‡L È‡32 BÁ Ba ‰‰È ‡lL ÚaLp‰L . »ƒ∆¬»»»«∆«ƒ¿»∆…≈»∆¬≈

BÏ zÓ33BBÁ ˙‡ ÚÙÏ34‡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 רומי31)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 

.ËÒ‡pL ÈÓ36ÔÈa „a ÔÈa ÏÎ‡Ó ÈÈnÓ ÔÈÓ ÂÈÏÚ ƒ∆∆¡«»»ƒƒƒ≈«¬»≈¿∆∆≈
Ú˙ B‡ ÌÈÁ‡ ÌÈÈÓ ÌÚ ÏMa˙Â ,‰ÚeLaƒ¿»¿ƒ¿«≈ƒƒƒ¬≈ƒƒ¿»≈

Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈzn‰ ÌÈÈna zÓ ‰Ê È‰  Ô‰nÚƒ»∆¬≈∆À»«ƒƒ«À»ƒ««ƒ
eÒ‡‰ ÔÈn‰ ÌÚË Ô‰a LiL37˙BÙa Ò‡ Ì‡Â . ∆≈»∆«««ƒ»»¿ƒ∆¡«¿≈

el‡38c ÌÚË Ô‰a LÈ Ì‡ :ÌÈÁ‡a eÚ˙Â ≈¿ƒ¿»¿«¬≈ƒƒ≈»∆««»»
Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÈeÒ‡  eÒ‡‰39ÔÈzÓ 40. »»¬ƒ¿ƒ»À»ƒ

דברי36) 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

.ÈOa Ò‡ ?„ˆÈk41zÓ ‰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 Oa Ò‡∆¡«¿»»∆¿«ƒ∆¿ƒ¿«≈ƒ«»»
,ÔÈeÒ‡  ÔÈi‰ ÌÚË B‡ Oa ÌÚË ˙B˜Èa LÈ Ì‡ƒ≈«¿»««»»««««ƒ¬ƒ
BÓk ‰OÚ ÔÈi‰ ‰ÊÂ Oa‰ ‰fL .ÔÈzÓ  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 ˜ne Ba eÒ‡ ‰Ê47ÔÈÏze48.BaL ∆»«»»∆««¿ƒ∆

ה"ה.43) פ "ה, שבועות הל' לעיל הואיל 44)מפורש
חתיכת  עצמו על עשאו לפניו), (המונח  זה בשר ואמר
אמר: כשלא אבל טעם. בנתינת אוסר איסור דבר וכל איסור,
(שם). יין או בשר הנקרא דבר אלא עליו אסר לא זה,

פלוני ,45) מקום של או פלוני  של יינו עצמו על שאסר כגון
יא. סעיף  רטז, ביו"ד כחתיכת 46)כמבואר ונעשה הואיל

בתערובת. אוסר שטעמה התימנים:47)איסור ובכת"י 
או 48)שלו. טעם לתוספת בתבשיל שנותנים בושם, מיני 

מותר  הבשר מן "הנודר שם: במשנה הדברים ומקור ריח .
קיפה  שם: המשנה בפירוש רבינו ומפרש ובקיפה". ברוטב 

התבלין. היא -

.ÈelÙ‡ ,Á‡ ÔÈÈa BÓˆÚ ÏÚ BÒ‡L ‰Ê ÔÈÈ Ú˙ƒ¿»≈«ƒ∆∆¬»««¿¿«ƒ«≈¬ƒ
Ï‡M‰Ï BÏ LiL ÈtÓ .Ïk‰ Ò‡  ˙ÈÁa ‰tËƒ»¿»ƒ∆¡««…ƒ¿≈∆≈¿ƒ»≈

B„ ÏÚ49ÔÈÈzÓ BÏ LiL „k ‰OÚ ,50BÈ‡L «ƒ¿«¬»¿»»∆≈«ƒƒ∆≈
BÈÓa ÏËa51˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk , »≈¿ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿«¬»

eÒ‡˙B52. ¬

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",
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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‡‰ ˙Bt :ÓB‡‰53Ô‰ Ôa˜ B‡ , »≈≈»≈»¿»»«»¿»≈
ÈÙÏ54eÒ‡ ‰Ê È‰  Èt ÏÚ Ô‰ Ôa˜ B‡ , ¿ƒ»¿»≈«ƒ¬≈∆»

Ô‰ÈÙelÁa55Ì‰ÈÏec‚e56ÔÈ˜Lna ÓBÏ CÈˆ 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 BÚfL „ ‰È‰ Ì‡ :Ì˙B‡ ÌÚBË58,ÚfiLk ≈»ƒ»»»»∆«¿»∆¿∆ƒ»«

Ô‰ÈÙelÁa zÓ ‰Ê È‰  ‰BÚOe ‰hÁ ÔB‚k¿ƒ»¿»¬≈∆À»¿ƒ≈∆
Ô‰ÈÏec‚e59c‰ ‰È‰ Ì‡Â ;60‰Ïk BÚÊ ÔÈ‡L ¿ƒ≈∆¿ƒ»»«»»∆≈«¿»∆

ÚfiLk ı‡a61ÈÏec‚ elÙ‡  ÔÈÓeLÂ ÌÈÏˆa ÔB‚k , »»∆¿∆ƒ»«¿¿»ƒ¿ƒ¬ƒƒ≈
ÔÈÏec‚62ÔÈeÒ‡63Ík ÔÈe Ck ÔÈe .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 BÚfL c ‰È„È ‰OÚÓ ˙Bt eÈ‰ Ì‡ :ÏÎB‡≈ƒ»≈«¬≈»∆»»»∆«¿»∆
ÔÈ‡L „ ‰È‰ Ì‡Â ;Ô‰ÈÏec‚e Ô‰ÈÙelÁa zÓ À»¿ƒ≈∆¿ƒ≈∆¿ƒ»»»»∆≈
‡Ï ‰nÏÂ .ÔÈeÒ‡ ÔÈÏec‚ ÈÏec‚ elÙ‡  ‰Ïk BÚÊ«¿»∆¬ƒƒ≈ƒƒ¬ƒ¿»»…
Ô‰ È‰L ?ÂÈÏÚ eaL ÔÈÏecba eÒ‡‰ wÚ‰ ÏËÈƒ¿«»ƒ»»»«ƒƒ∆«»»∆¬≈≈

ÔÈÈzÓ BÏ LiL c71BÓk ,a ÏËa BÈ‡L , »»∆≈«ƒƒ∆≈»≈¿…¿
e‡aL72. ∆≈«¿

לו.68) ומכינה עושה שהיא מה כל עצמו אם 69)שאסר
אסורים. חילופיהם - ידיה מעשה בשכר פירות לה נתנו

נז 70) בנדרים (משנה עליו אסורים הגידולין עץ , נטעה אם
על  חברו פירות ואוסר המייחד שכל ומכאן, שם). וברא"ש
שהרי עלי , קרבן אלו פירות אמר: כאילו זה הרי  עצמו,
כאילו  ודינו אלו, אמר: לא עלי , ידיך מעשה לאשתו: באומר

שם). (ר"ן אלו לעיל 71)אמר: כמבואר חכם, שאלת ע "י 
שואל:72)הי "ב . והראב "ד נט .) (נדרים הנ"ל בהלכה

וזה  "זה היא: הלכה הלא אסורים הגידולים יהיו למה
אותו  אחר, דבר לייצור הגורמים והיתר (איסור גורםמותר"
מאכלות  בהל' וכן הי "ד, פ "ז ע "ז, הל' ראה מותר) דבר
היתר  של שהוא הקרקע  והרי  כ"ד, הי "ג, פט "ז, אסורות
יש  ונדרים הואיל רבינו, ודעת הבצל? לגידול הוא אף  גורם
שלא  מותר, גורם וזה זה בהם: אומרים אין מתירים, להם
לעיל  כמבואר בטל, שאינו באלף  מנתערב  עדיף  זה יהיה
נדר  איסור הכסף ֿמשנה, ולדעת (רדב "ז). מז אות בביאורנו
אסור, גורם וזה זה אפילו שבהקדש ויתכן, להקדש, דומה

ביותר. חמור שאיסורו

.ÊË‰ÚeLa ÔÈa „a ÔÈa ,BÁ ÏÚ ÂÈ˙Bt ÒB‡‰»≈≈»«¬≈≈¿∆∆≈ƒ¿»
˜ÙÒ Ô‰ÈÙelÁÂ Ô‰ÈÏec‚ È‰ 73eÒ‡ BÁ CÎÈÙÏ . ¬≈ƒ≈∆¿ƒ≈∆»≈¿ƒ»¬≈»
Ô‰ÈÙelÁe el‡ ˙Bt 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

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



קיג                
         

להחמיר. בו הולכים לוקים 75)תורה, שאין לוקה, ואינו
משנה). (כסף  הספק  על

   1 
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 ‰‡Èn‰ ‰‡‰ :BÁÏ ÓB‡‰2 »≈«¬≈¬»»«¿ƒ»ƒ≈«¬»¿
‰eÒ‡ ÈÏÎ‡Ó È„ÈÏ ‰‡Èn‰ ‰‡‰ 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 ÌÈÁÂ »»¿»»¿≈«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∆«
˙Bt ÂÈÏÚ ‡È‰Ï BÓÁÂ ,˙Bt 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 זוהי7)זו שגם
המאכל  מקרבת והיא הואיל מאכל, לידי  המביאה הנאה

ובר"ן). לג. (שם אליו

.ÎOa ‡l‡ ÌÈÏk ÔÈÏÈ‡LÓ ÔÈ‡L ÔkcL 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 ÌÈÁ‡ 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 BÁÓ ‰‡‰ 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 Ôe‡¿≈∆∆∆¿»»»¬»«ƒ¿≈¿∆∆≈
B„È ÏÚ ÔBÚÓL ÔziL BÏ zÓ  ‰ÚeLa17˙ÈˆÁÓ ƒ¿»À»∆ƒ≈ƒ¿«»«¬ƒ

da iÁ Ôe‡L Ï˜M‰18ÂÈÏÚL BÁ ÚBt ÔÎÂ ,19; «∆∆∆¿≈«»»¿≈≈«∆»»
epnÓ ÚÓ ‡l‡ ,ÌeÏk Ôe‡ „ÈÏ ÚÈb‰ ‡Ï È‰L∆¬≈…ƒƒ«¿«¿≈¿∆»»«ƒ∆

‰È‰ eq‡ ÏÏÎa dÈ‡ ‰ÚÈz‰ ˙ÚÈÓe ,‰ÚÈz‰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‰  dOa ÛÈÒBnL ÏkL26„ÈÏ ∆…∆ƒƒ¿»»ƒ¬»»∆ƒƒ«¿«
Ôe‡27. ¿≈

שנה 18)בשבילו.17) בכל ליתן חייב  מישראל אחד שכל
שקלים  בהל' כמבואר ציבור, קרבנות לצורך לביתֿהמקדש

ה"א. שהוא.19)פ "א, למי  חייב  משנה,20)שהנודר
ארי ". "מבריח  אלא זה אין הסבירו: שם ובגמרא א. לג, שם
ופירנס  אחד ועמד הים, למדינת שהלך לאחד דומה זה והרי 
על  מעותיו את והניח  כלום, הבעל על לו אין אשתו, את
ואע "פ  הי "ט . פי "ב , אישות בהל' כמבואר הצבי , קרן
חובו  את לשלם יצטרך שלא הנודר, נהנה דבר של שבסופו
ישראל', ('תפארת בלבד גורם אלא זה אין שקלו, את או
הפורע  שאפילו אמרו: ה"ב ) פ "ד, (נדרים וב 'ירושלמי ' שם).
הלווה  פטור עליו, משכון למלוה שיש חבירו, של חובו
המלוה, את ופייסתי  אפשר לומר, הלווה שיכול לו, מלשלם
המדיר  שגם ומכאן מעות. בלא משכוני  את לי  מחזיר והיה
כשיש  אפילו הנודר, או המודר של חובו את לפרוע  יכול
וראה  (רדב "ז). רבינו מדברי  נראה וכן עליו, משכון למלוה

ס "ב . רכא, סי ' יו"ד את 21)בשו"ע  לפרוע  ויכול הואיל
מהנה. זה ואין ממנו.22)חובו המודר שאין 23)של

בפרנסתם. מצוה ישיר 24)כלֿכך באופן מהנה זה אין
שם). ובר"ן לח . נדרים (משנה, להנאה גורם אלא

שאינו 25) ונמצא אכילה, היתר בה לו שאין טמאה אפילו
בפיטומה. שהגיעה.26)נהנה התימנים: ובכת"י 

מחירה.27) מתייקר פיטומה וע "י  לגויים, למכרה שיכול
והשווה  שם, (משנה ראובן ליד ממש הנאה שהגיעה ונמצא

ה"א). פ "ז, לקמן

.‰È˜‰Ï zÓ ‡e‰ È‰  Ô‰k ÔBÚÓL ‰È‰»»ƒ¿…≈¬≈À»¿«¿ƒ
Ôe‡ ˙Ba˜28Ì‰ ÌÈÓL ÈÁeÏL ÌÈ‰k‰L ;29, »¿¿¿≈∆«…¬ƒ¿≈»«ƒ≈

Ôaw‰ ÏÚa ÈÁeÏL ÌÈ‡Â30Bza ÔBÚÓL ‡ÈOÓe . ¿≈»¿≈«««»¿»«ƒƒ¿ƒ
˙‚Ba‰31dzÚcÓ Ôe‡Ï32,‰Ú ‰˙È‰ Ì‡ Ï‡ . «∆∆ƒ¿≈ƒ«¿»¬»ƒ»¿»«¬»
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B˙eLa ‡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

.ÂÔe‡ ˙Óez ÔBÚÓL ÌB˙Â35BÏ LÈÙÓe ¿≈ƒ¿¿«¿≈«¿ƒ
BzÚcÓ ÂÈ˙BOÚÓ36Ó‡L ÔB‚k ?BzÚcÓ „ˆÈk . «¿¿»ƒ«¿≈«ƒ«¿¿∆»«

Ì˙ÈÂ ‡BÈ  Ì˙Ï ‰ˆB‰ Ïk :Ôe‡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 Ôkc ÔÈ‡ Ì‡Â . »»¿ƒ≈«¿»»ƒ…»»«»
˙ÎaL42zÓ ‰Ê È‰ 43Ck ÔÈe Ck ÔÈe .44zÓ , ∆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

.ÁBwÏ ÔBÚÓL ÒÎ  Ôe‡ ‰ÏÁ46ÌB˜Óe . »»¿≈ƒ¿»ƒ¿¿«¿¿»
˙BÂˆÏ ‰ÏBÁ‰ ÌÚ LiL ÈÓ ÎO ÏËBpL47‡Ï  BÏ ∆≈»»ƒ∆≈≈ƒ«∆ƒ¿…

LÈ48„ÓBÚÂ BwÓ ‡l‡ ,ÔBÚÓL49BÏ zÓe . ≈≈ƒ¿∆»¿«¿¿≈À»
‡È‰ ‰ÂˆÓ BfL ,B„Èa B˙‡tÏ50. ¿«…¿»∆ƒ¿»ƒ

  

        
        

שלפנ"ז  בהלכה   " הרמב שכתב  במה  ,להבי וצרי
שכר, עליה  ליטול אסור שהרי  שבעל־פה , תורה  "ומלמדו 
ג וא "כ  שכר.." עליה  שנוטלי שבכתב  תורה  לא  אבל
 כיו עבורו , לעשות לו  אסור שכר עליה  שנוטלי רפואה 
מצוה  שהיא   וא , לשל צרי שאינו  בכ שמהנהו 

שבכתב . תורה  ללמדו  שאסרו  כמו  אסור,  לרפאותו 
מותר  כ ובי כ ובי" שכתב  מה   ש להבי צרי ועוד 
."משמעו הנאה  מודר אינו  שהרי  ,ראוב של בנו  את ללמד 
,ראוב על מונח  תורה  בנו  את ללמד  החיוב  ולכאורה ,
אותו , מהנה  הוא  הרי  בנו  את מלמד  ששמעו ועל־ידי 

מותר. ואמאי 
      

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,
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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‡ ‡tÈ ‡Ï  Ôe‡ ˙Ó‰a »¿»∆¡«¿≈…¿«≈»
ÔBÚÓL52CÎÂ Ck dÏ ‰OÚ :BÏ ÓB‡ Ï‡ ;53ıÁBÂ . 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‡ ,Ôe‡ d˙B‡»¿≈¿»≈»¿»»¿ƒ¿»¿«≈

Òe‡aL ˙Bta ÔÎÂ60‰ÚwÓ ÔBÚÓL ÏÎ‡ Ì‡ Ï‡ . ¿≈«≈∆»≈¬»ƒ»«ƒ¿ƒ¿»»
ÏÚa ÊÁÈ ˙Èa‰ ÏÚÏ ‰pÈÊÁiLkL Ú„BÈ ‡e‰L∆≈«∆¿∆«¬ƒ∆»¿««««ƒ«¬…««

zÓ ‰Ê È‰  Ôe‡ ÈÙÏ ‰pÁÈpÈÂ ˙Èa‰61ÔÈ‡Â , ««ƒ¿«ƒ∆»ƒ¿≈¿≈¬≈∆À»¿≈
BÏÈLa 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"י52)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 בעלי ֿחיים 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 Ôe‡ zÓe63ÏL B„iÓ À»¿≈ƒ¿∆«¿ƒƒ»∆
ıÁn‰ ˙Èa ÏL ÒBk ÔÎÂ ,Ôe‡ 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

.‡ÈzÓe ,ÔBÚÓL ÏL BzÏÁ‚a Ôe‡ 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‡ ıÁÓ ÔBÚÓLÏ ‰È‰67ÌÈkOÓ »»¿ƒ¿∆¿»≈««À¿»ƒ
ÈÚa68„È ˙ÒÈÙz Ô‰a ÔBÚÓLÏ ‰È‰ Ì‡ ,69ÔB‚k , »ƒƒ»»¿ƒ¿»∆¿ƒ«»¿

ÁÈp‰L70BÎO ‡ÏÂ BÓˆÚÏ ‡e‰L Ïk Ô‰Ó71elÙ‡ , ∆ƒƒ«≈∆»∆¿«¿¿…¿»¬ƒ
Ï˜Ú „a‰ ˙Èe ˙Á‡ ÈËaÓ‡ ıÁna ÁÈp‰72 „Á‡ ƒƒ««∆¿»«¿»ƒ««¿≈««≈∆∆»

˙ba C„ÏÂ ıÁÓ d˙B‡Ï Òk‰Ï Ôe‡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
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קטז               
         

מ "ז). פ "א, מעשרות לרבינו, הבד 74)המשנה בית הוא
השכיר.75)הנזכר.

.‚ÈÔe‡Ï eÒ‡Â76,ÔBÚÓL ‰„O ˙BtÓ ÏÎ‡Ï ¿»ƒ¿≈∆¡…ƒ≈¿≈ƒ¿
˙ÈÚÈLa elÙ‡Â77˜Ù‰ Ïk‰L78ÈÙÏ È‰L ; «¬ƒ«¿ƒƒ∆«…∆¿≈∆¬≈ƒ¿≈

„ ˙ÈÚÈL79ÔÓ ÏÎB‡  ˙ÈÚÈLa „ Ì‡ Ï‡ . ¿ƒƒ»«¬»ƒ»««¿ƒƒ≈ƒ
‰„OÏ ıeÁ ˙BËBp‰ ˙Bt‰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 ˙Bt‰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?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na83BÏ Ó‡Lk84‰ :˙È «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«¬»«
EÈÏÚ ÔÈeÒ‡ el‡‰ ÌÈÒÎp‰85˙È‰ :BÏ Ó‡ Ì‡ Ï‡ ; «¿»ƒ»≈¬ƒ»∆¬»ƒ»«¬»«

ÈÒÎ86„pL B‡ Ôe‡ ÚaLpL B‡ ,EÈÏÚ ÔÈeÒ‡ ¿»«¬ƒ»∆∆ƒ¿«¿≈∆»«
ÔBÚÓL ÈÒÎpÓ87˙BtÓ ÏÎB‡ ˙ÈÚÈL ‰ÚÈb‰L ÔÂÈk  ƒƒ¿≈ƒ¿≈»∆ƒƒ»¿ƒƒ≈ƒ≈

e‰„O88ÒkÈ ‡Ï Ï‡ .ÔBÚÓL ˙eLÓ 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 לפני84)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‰ Ôe‡ ÏÚ ‰Ò‡91, ∆∆¿»«¿≈¬»««¬«ƒ¿ƒ¿«
 ‰ÚeLa ÔÈa „a ÔÈa ,‰Ò‡ ˙ÈÚÈL ÈÙÏ Ì‡ƒƒ¿≈¿ƒƒ∆∆¿»≈¿∆∆≈ƒ¿»

e‰„O CB˙Ï „BÈ ‰Ê È‰92ÏÎB‡ BÈ‡ Ï‡ , ¬≈∆≈¿»≈¬»≈≈
ÂÈ˙BtÓ93„BÈ  ‰Ò‡ ˙ÈÚÈLa Ì‡Â ;94ÏÎB‡Â ƒ≈»¿ƒ«¿ƒƒ∆∆¿»≈¿≈
ÂÈ˙BtÓ95ÏL ‡l‡ ,ÔBÚÓL ÏL el‡ ˙Bt 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

.ÊËÔe‡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‰ncÊ102ÌÈˆB˜ eÈ‰L ÔB‚k ,BnÚ ‰Î‡ÏÓ BÏ ƒ¿«¿»¿»»ƒ¿∆»¿ƒ
epÚiÒÈ ‡nL ‰Êb ,epnÓ ˜BÁa ‰OBÚ  „Á‡k103. ¿∆»∆¿»ƒ∆¿≈»∆»¿«¿∆

Ò‡Â ,‰Bza ˜ÒBÚ BÈ‡L ÈtÓ Ba ˙‡ Ècn‰««ƒ∆¿ƒ¿≈∆≈≈«»¿∆¡«
ÏL ˙ÈÁ BÏ ˙‡lÓÏ zÓ ‡‰ È‰  ÂÈ‡ ˙È‰a«¬»«»ƒ¬≈»»À»¿«…»ƒ∆
;ÔË˜ ‚c BÏ ˙BÏˆÏÂ ,p‰ ˙‡ BÏ ˜ÈÏ„‰Ïe ,ÌÈÓ«ƒ¿«¿ƒ∆«≈¿ƒ¿»»»
Èa‚Ï el‡ ÌÈ„e ,‰ÏB„‚ ‰‡‰Ï ‡l‡ B˙ek ÔÈ‡L∆≈«»»∆»«¬»»¿»¿»ƒ≈¿«≈

ÔÈeLÁ 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,

.ÁÈBÁ ÌÚ a„È ‡lL „ B‡ ÚaLpL ÈÓ105 ƒ∆ƒ¿«»«∆…¿«≈ƒ¬≈
˙Îa zÎÏ BÏ zÓ ‰Ê È‰106Á‡ ÌÚ a„Ïe , ¬≈∆À»ƒ¿…ƒ¿»¿«≈ƒ«≈

eB‰ ‰ÊÎÂ .BÚÈÓL‰Ï ‰ˆiL ÔÈÚ‰ ÚÓBL ‡e‰Â¿≈«»ƒ¿»∆ƒ¿∆¿«¿ƒ¿»∆
ÌÈB‡b‰107. «¿ƒ

דיבורי105) 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"י ֿיא, פ "ג, לעיל

שם. הכסף ' אבל 106)ב 'נקודת וכדומה. הקיר גבי  על
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אות  שם, ליו"ד הגולה' ('באר אסור - ממש אליו לכתוב 
לו  לכתוב  "מותר הנוסח : התימנים, בכת"י  אבל סב ).

ס "י . שם בשו"ע  הנוסח  כן ואמנם דוסא 107)בכתב ". רב 
בשם  9 עמ ' נדרים הגאונים' ב 'אוצר הובאו האי , ורב 
קצת  ראיתי  הרדב "ז: וכתב  .137 עמ ' אלבק  - "האשכול"
הכותל  אתה ואומרים הכותל, עם שמדברים אדם, בני 
לעשות  ראוי  ואין ממנו) הנאה (המודר שישמע  כדי  תשמע ,
ומבין, השומע  אחר עם מדבר אם אלא התירו לא כי  כן,
אפילו  אז המודר, לחבירו הדברים ידו על שיגיעו ואפשר
הכותל, עם כשמדבר אבל מותר, - שומעם עצמו כשהמודר

ואסור. ממש חבירו עם שמדבר נראה הדבר

ה'תשע"ט  טבת י"ב חמישי יום 

   1 
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

.‡,BÁ ÏÚ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ˙‡‰ ‰Ò‡pL ÌÈL¿«ƒ∆∆∆¿»¬»«»∆»≈∆«¬≈
ÈÊÁ‰Ï ÔÈzÓ el‡ È‰  ‰ÚeLa ÔÈa „a ÔÈa≈¿∆∆≈ƒ¿»¬≈≈À»ƒ¿«¬ƒ

‰ÂˆÓ ‡e‰L ÈtÓ ,‰ÊÏ ‰Ê ‰„‡2ÔkcL ÌB˜Óe .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
לפי4)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 ÔÈzÓe6ÔB‚k , À»ƒƒ¿»ƒ∆≈¿À»»ƒ¿»≈¿
˙Èa‰ ‰7˙BÎLl‰Â)8˙BÊÚ‰Â (9ÚˆÓ‡aL ‡a‰Â «««ƒ¿«¿»¿»¬»¿«¿≈∆¿∆¿«

Cc‰10ÈL‡ Ïk ˙eÙzLa Ì‰L ÌÈ„a ÔÈeÒ‡Â . «∆∆«¬ƒƒ¿»ƒ∆≈¿À»»«¿≈
ÈÚ‰11‰Á‰ ÔB‚k ,12˙Òk‰ ˙Èe ıÁn‰Â ÈÚaL »ƒ¿»¿»»∆»ƒ¿«∆¿»≈«¿∆∆

‰z‰Â13ÌÈÙq‰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 חדרי8)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 בני14)שנותנים שקונים

בהם. ללמוד העיר

.‚el‡ ÌÈ„a ÔÈzÓ 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 ıÁnÏ ÒkiLk ,Ì‰Ó „Á‡ Ïk ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»»∆»≈∆¿∆ƒ»≈«∆¿»∆¿»

Ú‰ ÈL‡˙eLÏ ÒÎ BÈ‡  ˙Òk‰ ˙ÈÏ B‡ È «¿≈»ƒ¿≈«¿∆∆≈ƒ¿»ƒ¿
Ì‰Ó „Á‡ Ïk È‰L ,ÌÈÁ‡ ˙eLÏ ‡l‡ ,BÁ¬≈∆»ƒ¿¬≈ƒ∆¬≈»∆»≈∆

.‰zÓa B˙e ‰Ê ÌB˜ÓaL B˜ÏÁÓ ˜lzÒƒ¿«≈≈∆¿∆¿»∆¿»¿«»»

אחרת.15) לעיר לעקור יצטרכו זכה 16)ולא לו שאומר
זכייה  כדיני  פלוני  או הנשיא לטובת זה מתנה בשטר
ב . הלכה ד, פרק  ומתנה זכייה בהלכות המבוארים והקנאה
של  כשלוחו נעשה "אחר" ואותו בפניו שלא לאדם שזכים

הזוכה. הנשיא

.„ˆÁa ÔÈÙzL Ì‰ÈL eÈ‰17ÔÈc da LÈ Ì‡ : »¿≈∆À»ƒ¿»≈ƒ≈»ƒ
‰wÏÁ18e˜ÏÁiL „Ú ,dÏ Òk‰Ï ÔÈeÒ‡ 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˙ÈÏ ÒÎ „Á‡Â „Á‡ Ïk »∆»¿∆»ƒ¿»¿≈¿≈¿

ÒÎ È‡ ÈlL21Ck ÔÈe Ck ÔÈe .22ÌÈeÒ‡ 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, כדי22)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
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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˙eLaL ÈtÓ ,B˙ÈÏ27ÏBÎÈ 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. כי29)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‡ EÁ 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«≈∆
˙BÁÙa33zÓ  ˙BÈa kÓÈÂ34Ô‡k ÔÈÊBb 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  דברי38)שמא שיעור
עליו. שנגזור כדי  אחד, מאיש נדר לא "שהרי  הם: כך רבינו
- אחר עם ויתן ישא זה עם וליתן לישא לו אפשר אי  שאם
אחר  לאיש זה שמאיש הדברים, וכוונת כולה". מאומה אלא
אלא  (המדיר) לזה ימכור שלא לגזור ואפשר טורח , אין
לישא  ולהטריחו שלימה אומה עליו לאסור אבל לאחר,
עליו. החמירו לא גזירה משום אחרת אומה עם וליתן

כאן.39) גזרו ולא אלא 40)הואיל נהנה הוא שאין כלים,
לא  עליו שגזרו אחד, מאיש הנאה למודר בניגוד מהנה,

ממנו. ישאל שמא ליהנות 41)להשאיל, לו שאסור ממון,
עליו  ישראל הניית כשאסר לא. בנדרים אמרו וכן מהם,
שאין  בשווה, שווה אפילו חריף  דבר להם למכור לו מותר
ייקח . שמא למכור גזרו ולא ללוקח , אלא למוכר הנאה כאן

.ÁÔzÈÂ ‡OÈ ‡Ï  ÂÈÏÚ Ô˙È‰Â Ô‰ÈÏÚ B˙È‰ Ò‡»«¬»»¬≈∆«¬»»»»»…ƒ»¿ƒ≈
BnÚ ezÈÂ Ô‰ e‡OÈ ‡Ï ÔÎÂ ,Ì‰nÚ42ÏÈ‡LÈ ‡ÏÂ . ƒ»∆¿≈…ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿…«¿ƒ

.Ô˙B‡ ‰ÂÏÈ ‡ÏÂ ,Ì‰Ó ‰ÂÏÈ ‡ÏÂ ,Ô‰Ï»∆¿…ƒ¿∆≈∆¿…«¿∆»

ממוצע 42) ובמקח  נהנה, מהם אחד נמצא שהוא, צד שבכל
יחד. גם וללוקח  למוכר הנאה בו יש בשווה, הנמכר

.ËÏ‡M‰Ï eÒ‡  ÈÚ‰ Èa ˙È‰ BÓˆÚ ÏÚ Ò‡»«««¿¬»«¿≈»ƒ»¿ƒ»≈
ÈÚ‰ d˙B‡ ÈaÓ ÌÎÁÏ B„ ÏÚ43Ì‡Â .(‡È‰‰) «ƒ¿¿»»ƒ¿≈»»ƒ«ƒ¿ƒ
zÓ B„ È‰  BÏ Èz‰Â Ï‡L44.e‡aL BÓk , ƒ¿«¿ƒƒ¬≈ƒ¿À»¿∆≈«¿

מהתרתו.43) נהנה הוא שנהנה 44)שהרי  פי  על  שאף 
ה"לחם  ולדעת התרתו. נתבטלה זה בשביל לא מהחכם,
- עירו מחכם נהנה שהוא פי  על אף  - מותר נדרו משנה"
ללמדה  למדיר לו שמותר פה, שבעל מתורה גרוע  זה אין כי 
שהמודר  פי  על ואף  שכר, עליה נוטלין שאין מפני  למודר
הואיל  כאן, גם ניתנו. ליהנות לאו מצוות מהלימוד, נהנה
תורה  כדין התרתו, על שכר ליטול רשאי  החכם ואין

למודר. הנאה זו אין שבעלֿפה,

.È˙Bia‰ ˙È‰ Ò‡L ÈÓ45zÓ ‰Ê È‰  ÂÈÏÚ ƒ∆»«¬»««¿ƒ»»¬≈∆À»
Ë˜Ïa ˙B‰Ï46‰ÁÎL47‰‡Ùe48ÈÚ OÚÓe ,49 ≈»¿∆∆ƒ¿»≈»«¿«»ƒ

˙Èa‰ CB˙a ‡Ï Ï‡ ,˙Bba ˜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
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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 ÔÈÏËBÂ52BÁk ÏÚ53Ì‡Â . ≈»ƒ¿¿ƒ«¿≈∆«»¿¿ƒ

ÔÈeÒ‡ el‡ È‰  el‡ ÌiÂÏe el‡ ÌÈ‰k :Ó‡54, »«…¬ƒ≈¿ƒƒ≈¬≈≈¬ƒ
.ÌÈÁ‡ ÌiÂÏe ÌÈ‰ÎÏ ÂÈ˙BOÚÓe ÂÈ˙BÓez 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

.ÈBÁÏ ÔÈ‡Â BÁ 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˙57zÓ ‰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 ,˙BÏ »»≈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‰  ÔÎO Ô‰Ï Ô˙Â ‰ÊÏ60‰Ê ‡ˆÓpL ; »∆¿»«»∆¿»»¬≈∆À»∆ƒ¿»∆
BÏ ÚÙÏ zÓ ‰fL e‡a Îe ,BBÁ BÏ ÚtL∆»«¿»≈«¿∆∆À»ƒ¿…«

BBÁ61.

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 Cca 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 ‡BÈÂ ,‰zÓ EÏ¿«»»¿»¿ƒ∆»«¬»»ƒ¿…«

eÒ‡ ‰Ê È‰  enÚ65Ì‡ [elÙ‡] ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ . ƒ»¬≈∆»¿…∆»¬ƒƒ
EBˆ :BÏ Ó‡Â ÊÁÂ ,Ì˙Ò BÏ Ô˙66ÈBÏt ‡BiL »«¿»¿»«¿»«¿¿∆»¿ƒ

Ô˙ ‡lL B˙lÁz ÏÚ BÙBÒ ÁÈÎB‰ Ì‡ ?enÚ ÏÎ‡ÈÂ¿…«ƒ»ƒƒ««¿ƒ»∆…»«
ÔB‚k .eÒ‡  ÏÎ‡ÈÂ ÈBÏt ‡BiL ˙Ó ÏÚ ‡l‡ BÏ∆»«¿»∆»¿ƒ¿…«»¿

‰ÏB„‚ ‰cÚÒ ‰˙È‰L67B‡ ÂÈ‡ ‡BiL ‰ˆB ‡e‰Â , ∆»¿»¿À»¿»¿∆∆»»ƒ
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ba68B˙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
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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 BzÏ ˙˙Ï»≈¿ƒ»¿≈∆ƒ¿∆∆¡≈»∆ƒ»

‰ÈˆÙÁa Ô˙B‡75È‰ :dÏ ÓB‡Â dÏ Ô˙B ‰Ê È‰  »«¬»∆»¬≈∆≈»¿≈»¬≈
‡‰È ‡lL „Ïe ,‰zÓa CÏ ÔÈe˙ el‡‰ ˙BÚn‰«»»≈¿ƒ»¿«»»ƒ¿«∆…¿≈
CÈÙÏ ˙˙B z‡M ‰ÓÏ eÈ‰È ‡l‡ ,Ô‰a ˙eL CÏÚÏ¿«¿≈¿»∆∆»ƒ¿¿«∆«¿∆∆¿ƒ

‰Êa ‡ˆBiÎÂ ÈLaÏzM ‰ÓÏ B‡76:dÏ Ó‡ elÙ‡Â . ¿«∆ƒ¿¿ƒ¿«≈»∆«¬ƒ»«»
ÈˆzM ‰Ó ‡l‡ ,Ô‰a ˙eL CÏÚÏ ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ«¿»∆≈¿«¿≈¿»∆∆»«∆ƒ¿ƒ

Ô‰a ÈOÚ77‰OÚz ‰ˆzM ‰Óe ,ÏÚa‰ ‰˜ ‡Ï  ¬ƒ»∆…»»««««∆ƒ¿∆«¬∆
Ô‰a78˙Ó ÏÚ :dÏ Ó‡Â ‰zÓ dÏ Ô˙ Ì‡ Ï‡ . »∆¬»ƒ»«»«»»¿»«»«¿»

‰zn‰ ‰È‰zL Lt ‡ÏÂ ,Ô‰a ˙eL CÏÚÏ ÔÈ‡L∆≈¿«¿≈¿»∆¿…≈≈∆ƒ¿∆««»»
È‰  Ô‰a ‰OÚz ‰ˆzM ‰ÓÏ B‡ CÎÏe CÎÏ ˙‡f‰«…¿»¿»¿«∆ƒ¿∆«¬∆»∆¬≈

‰È˙Bt 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

   1 
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 LÙe ,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˙ÚeL¿»¿»»¿ƒ…ƒ¿«≈»»
zÓ ‰Ê È‰  BÏÏ‚a ÚaLpL4. ∆ƒ¿«ƒ¿»¬≈∆À»

שנדר.2) מה נדר שבגללה אפילו 4)התנה.3)הסיבה
נתקיים  לא ואם גמור, כתנאי  זה שהרי  לחכם. שאלה בלא

ה"ג. פ "ט , נדרים בירושלמי  וכמבואר הדבר, בטל התנאי 

.˙ÈBÏt ‰M‡ ‡OB ÈÈ‡L :ÚaL B‡ „ ?„ˆÈk≈«»«ƒ¿«∆≈ƒ≈ƒ»¿ƒ
;BÎB˙a Ú ÏkL ‰Ê ˙ÈÏ 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 ˙ÈÏ 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¿≈¿»

ÔÈzÓ 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
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קכי                
         

כקרבן. עליה לעיל 13)אסורה וכמבואר כה: שם משנה
ה"א. נדרו.14)פ "ד, בשעת בשני15)מתחילה כלומר,

שאלה  בלא מותר הוא שלפנינו, ההלכות שבשתי  המקרים
מותר  הוא הקודמת ב  בהלכה האמור שבדין אלא, לחכם.
שלפנינו  בהלכה וההיתר בדבר, נדרו תולה שהוא מחמת
 ֿ (כסף  שגגות נדרי  בכלל שהוא טעות" "נדר מטעם הוא
שמח ", ה"אור ולדעת סה:). שם הגמרא סוגיית ע "פ  משנה
הסיבה  שהרי  מותרין, "שהן הוא: כך רבינו בדברי  הנוסח 
והתיבות: היה", וטעות מצויה, היתה לא נדר שבגללה
ומקומן  כאן, כלל שייכות אינן וכו נדרו" כתולה  זה "ואין
וראה  שביארנו". "כמו התיבות: אחרי  ה"ה סוף  בסמוך

שם. בביאורנו

.„„BÚ ‡ÏÂ16˜BÁÓ 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‰ Lt ‡lL Èt ÏÚ Û‡ .ÔÈzÓ el‡ È‰ ,ÂÈÁ‡Â¿∆»¬≈≈À»ƒ««ƒ∆…≈≈«ƒ»
c‰L .LtL BÓk ‰Ê È‰ ,dÏÏ‚a ÔÈc‰L∆ƒƒ»ƒ¿»»¬≈∆¿∆≈≈∆«»»
Ô‰L BzÚ„a ‰È‰L ‡l‡ Ì‰ÈÏÚ Ò‡ ‡lL ,ÁÈÎBÓƒ«∆…»«¬≈∆∆»∆»»¿«¿∆≈

ÌÈÊ18‰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‡ ‰ÚeM‰ ˙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˜Óe 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 לפני21)(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‡ ˜BÁÓ ÌÈL‡ ‰‡ ?„ˆÈk .‰ÚeLaƒ¿»≈«»»¬»ƒ≈»¿ƒ
ÚÈb‰LÎe ,Ôa˜ ÌÎÈÏÚ Ô‰ È‰ :Ó‡Â ,ÂÈ˙Bt≈»¿»«¬≈≈¬≈∆»¿»¿∆ƒƒ«
ÂÈ‡Â ÏÈ‡B‰  ÌÈÊ ÌÈL‡Â ÂÈ‡ Ì‰ ‰p‰Â Ì‰ÈÏ‡¬≈∆¿ƒ≈≈»ƒ«¬»ƒ»ƒƒ¿»ƒ

zÓ25ÔÈzÓ Ôlk ,26Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡ :Ó‡ elÙ‡Â . À»À»À»ƒ«¬ƒ»«ƒ»ƒƒ≈«
 zÓ È‡Â ÔÈeÒ‡ ÈBÏÙe ÈBÏt :ÓB‡ È˙ÈÈ‰ ,Ôk≈»ƒƒ≈¿ƒ¿ƒ¬ƒ¿»ƒÀ»

ÔÈzÓ 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¿∆

ÔÈeÒ‡ Ôlk È‰  È‡Ó ıeÁ ÔÈeÒ‡28;ÂÈ‡Ó ıeÁ ¬ƒ≈»ƒ¬≈À»¬ƒ≈»ƒ
BÓk ‡l‡ ,„p‰ ˙ˆ˜Ó Èz‰ ‡lL BzÚ„ ‰l‚ È‰L∆¬≈ƒ»«¿∆…ƒƒƒ¿»«∆∆∆»¿

„B ‰È‰ „pL29ÂÈ‡ ÏÚ ‰˙Óe30. ∆»«»»≈«¿∆«»ƒ

כולו 24) יעשה" מפיו היוצא "ככל ג) ל, (במדבר שנאמר
כולו  בטל - מקצתו שבטל לנדר מכאן מקצתו, ולא
הי "א. פ "ד, לעיל והשווה ה"א) פ "א, נדרים (ירושלמי 

ה"ד.25) לעיל כמבואר עליו, אסר שלא מוכיח , שהדבר
והתרת 26) כולו, שיתקיים דעת על אלא מתחילה, נדר שלא

סו. בנדרים (משנה לכולו היתר פתח  משמשת מקצתו
היה  שאילו כיון מפרש: כה:) (שם והר"ן שם). וברא"ש
מוטעה  זה הרי  הכלל, מן מוציאו היה ביניהם שאביו יודע 
ולבו  פיו אין - טעות הנדר בעיקר שיש וכל הנדר, בעיקר

מאליו. ובטל אסרם 27)שוים ומתחילה הואיל כה: נדרים
כוח  הורע  דבריו החליף  ועכשיו כולכם, בלשון: עליהם
כולו  הותר ולפיכך מקצתו, והותר נעקר וכאילו הנדר,

שם). ותוספות רבה.28)(רא"ש וכדעת כיון 29)שם,
החזרה  בשעת ועכשיו אסורים, כולכם אמר: הנדר שבשעת
אעפ "י לאחרים, ביחס  - הראשונים דבריו מעמיד כן גם הוא
לפי מקצתו, שהותר נדר זה אין הכלל, מן אביו את שמוציא
שם). (ר"ן הנדר במשמעות מעולם נכנס  לא שאביו

הנדר,30) במשמעות מעולם נכלל לא שאביו אמרנו, וכבר
מקצתו. שהותר נדר כאן שאין נמצא ה"ד, לעיל כמבואר
לזה  אסורים יהיו אלה פירותי  אמר: מתחילה אם והואֿהדין
את  וראה וכשנתקרב  ממנו, ריחוקם בגלל הכירם, ולא ולזה
אומר  הייתי  יודע ... הייתי  אילו ואמר: חזר ביניהם, אביו
שהחליף  מאחר כולם, הותרו מאבא, חוץ  אסורים כולכם
כח  הורע  החזרה, שבשעת לדבריו האיסור, שמשעת דבריו
(כסף ֿמשנה  כולו הותר מקצתו דהותר ומתוך ונעקר, הנדר

הטור). בשם

.ÊÈÏ Ú ÔÈi‰L ÈtÓ ÈÏÚ Ôa˜ ÔÈi‰ :ÓB‡‰ ÔÎÂ¿≈»≈««ƒ»¿»»«ƒ¿≈∆««ƒ«ƒ¿≈
Ì‡ ;ÌÈÚÓ ÈÏ ‰ÙÈ ÔMÈÓ‰ È‰ :BÏ eÓ‡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„Áe ÔLia zÓ  zÓ31el‡ :Ó‡ Ì‡ Ï‡ . À»À»¿»»¿»»¬»ƒ»«ƒ
ÈÏÚ ÔÈeÒ‡ ˙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
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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 ÌÈc 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‡34eac‰ 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‰Ï39ÂÈBÁ‡Ï40Óˆ È„‚a LeÏ ‰È‰ . ¿«¿ƒ»«¬»»»»ƒ¿≈∆∆

Ô˙LÈÏa 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,

וכסף ֿמשנה). (ר"ן בטעינה

.ËB˙B˜ ‡OiL epnÓ ÔÈL˜Ó eÈ‰44,Ô‡ÓÓ ‡e‰Â »¿«¿ƒƒ∆∆ƒ»¿»¿¿»≈
eˆÙe45;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 ˙BzÓ 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 BÁÏ ‡Bw‰ ÔÎÂ¿≈«≈«¬≈∆ƒ¿«∆¿≈≈¿ƒ¿«
È‰  ÔBˆ ˙tË BÏ ‰zLÈ ‡ÏÂ B˙ÈÏ ÒkÈ ‡lL „»«∆…ƒ»≈¿≈¿…ƒ¿∆ƒ«≈¬≈
Ôek˙ ‡lL ;ÔBˆ BÏ ˙BzLÏÂ B˙ÈÏ 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˜ :BÁÏ ÓB‡‰48E„OÂ ÒÎ È‡ E˙ÈÏ »≈«¬≈»¿≈¿¬ƒƒ¿»¿»¿
˙Óe ,‰ÚeLa ÔÈa „a ÔÈa ,Á˜BÏ È‡49ÔÎÓ 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‡ LBi‰«≈ƒ«≈«∆…ƒ¿«≈∆∆»»¿«
ÒÎ ÈÈ‡ ‰f‰ ˙ÈaÏ :Ó‡ Ì‡ Ï‡ .B˙eLa Ô‰L∆≈ƒ¿¬»ƒ»«««ƒ«∆≈ƒƒ¿»
‰Ê È‰  Á‡Ï ÔÎÓ B‡ ˙Óe ,Á˜BÏ ÈÈ‡ BÊ ‰„OÂ¿»∆≈ƒ≈«≈¿»»¿«≈¬≈∆

eÒ‡50. »

רומי48) 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‰ :BÁÏ ÓB‡‰»≈«¬≈«¿ƒ≈ƒ»»¿»«≈»
ÌB˜ :Ó‡Â „ B‡ ÚaL ,‰Èet51LBÁ ÈÈ‡ È„O ¿»ƒ¿«»«¿»«»»ƒ≈ƒ≈

da52ÌÏBÚÏ53B„Èa LÁÏ Bk„ ‰È‰ Ì‡ ;54‡e‰  »¿»ƒ»»«¿«¬¿»
da BÏ LÁÏ ÔÈzÓ Ì„‡ ÏÎÂ ,eÒ‡55ÔÈ‡ Ì‡Â ; »¿»»»À»ƒ«¬»¿ƒ≈

ÔÈeÒ‡ Ì„‡ ÏÎÂ ‡e‰  B„Èa LÁÏ Bkc56Ïk 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‡57LÙÈ B‡58ÔÈiÁÓ 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 eÓ‡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 מי59)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‡BzL :BÏ Ó‡Â ÚaLpL B‡ BÁ ˙‡ Ècn‰««ƒ∆¬≈∆ƒ¿«¿»«∆»
ÔÈÈ ÏL ˙BiÁ ÈzL B‡ ÌÈhÁ „Á‡ k EÈÏ Ïh˙Â60 ¿ƒ…¿»∆…∆»ƒƒ¿≈»ƒ∆«ƒ

‰Ê È‰ 61,ÌÎÁÏ ‰Ï‡L ‡Ïa B„ Èz‰Ï ÏBÎÈ ¬≈∆»¿«ƒƒ¿¿…¿≈»¿»»
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È„aÎÏ ‡l‡ zek˙ ÌeÏk :BÏ Ó‡ÈÂ62‡lL È„Bk , ¿…«¿ƒ¿««¿»∆»¿«¿≈ƒ¿ƒ∆…
Ïh‡63ÈÏÈLa z„pL „Bk ÈÏ‡ ÚÈb‰ Îe ,64ÔÎÂ . ∆…¿»ƒƒ«≈«»∆»«¿»ƒ¿ƒƒ¿≈

‰z‡ ÔÈ‡ Ì‡ ÈÏ ‰‰ ‰z‡ ÔÈ‡L :ÚaLp‰ B‡ „Bp‰«≈«ƒ¿»∆≈«»∆¡∆ƒƒ≈«»
È‰  ÔÈÈ ÏL ˙BiÁ ÈzLe ÌÈhÁ ÏL Bk ÈÏ 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,

   1 
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‡ Cc Ì‡ :ÏMÓ‰ ÔÓ ÚaL B‡ „ ?„ˆÈk≈«»«ƒ¿«ƒ«¿À»ƒ∆∆
elÙ‡ ÏMÓ ÔÈ‡BwL ÔÓÊ B˙B‡a ÔBLÏ B˙B‡a ÌB˜Ó»¿»¿¿«∆¿ƒ¿À»¬ƒ

˜eÏLÏe ÈÏˆÏ4Ìkc ÔÈ‡ Ì‡Â ;Ïka eÒ‡ ‰Ê È‰  ¿»ƒ¿»¬≈∆»«…¿ƒ≈«¿»
ÔÈÏ˙e ÌÈÓa ÏMa˙pL OÏ ‡l‡ ÏMÓ ˙B˜Ï5 ƒ¿¿À»∆»¿»»∆ƒ¿«≈¿«ƒƒ¿»ƒ

ÈÏˆa zÓ ‰Ê È‰ 6˜eÏLe7ÔMÚÓ‰ ÔÎÂ .8 ¬≈∆À»¿»ƒ¿»¿≈«¿À»
‡ÈË ÈnÁa ÏMÓ‰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  כי ֿאם 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

(כסף ֿמשנה). ה"ד בסמוך כמבואר להחמיר, בו

.ÁÈÏn‰ ÔÓ ÚaL B‡ „12˙B˜Ï Ìkc Ì‡ , »«ƒ¿«ƒ«»ƒ«ƒ«¿»ƒ¿
;ÔÈÁeÏn‰ ÏÎa eÒ‡ ‰Ê È‰  ÔÈÁeÏn‰ ÏÎÏ ÁÈÏÓ»ƒ«¿»«¿ƒ¬≈∆»¿»«¿ƒ
„Ïa ÁÈÏÓ ‚„Ï ‡l‡ ÁÈÏÓ ˙B˜Ï Ìkc 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

.‚Lek‰ ÔÓ ÚaL B‡ „14˙B˜Ï Ìkc Ì‡ , »«ƒ¿«ƒ«»ƒ«¿»ƒ¿
ÌÈLek‰ ÏÎÏ Lek15Ì‡Â ;Ïka eÒ‡ ‰Ê È‰  »¿»«¿ƒ¬≈∆»«…¿ƒ

 „Ïa Lek ˜ÈÏ ‡l‡ Lek ˙B˜Ï Ìkc ÔÈ‡≈«¿»ƒ¿»∆»¿»»»ƒ¿«
˜È ÏL LeÎa ‡l‡ eÒ‡ BÈ‡16‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ≈»∆»¿»∆»»¿≈…«≈

‰Êa17. »∆

לשם 14) וכדומה) חומץ  (שמן, ציר בתוך מתוקן מזון
רבים. ימים שנכבשו 15)שימורו למיניהם מאכל דברי  כל

וכדומה. "מן 16)בחומץ  שנינו: - ב  נא, נדרים במשנה,
שאני כבוש ירק , של הכבוש מן אלא אסור אין הכבוש
שעיקר  שם, רבינו ומפרש וכו'. הכבושים" בכל אסור טועם
אמר  שאם ידוע , לשאינו הידוע , השם בין הוא: ההפרש
ירק . של והוא הידוע , לכבוש כוונתו הידיעה, בה"א הכבוש
הכבושים, כל על מורה זה הרי  הידיעה, ה"א בלא אמר ואם
רבינו: מסכם שם גם אבל הלשונות. בכל ידוע  כלל וזהו
לשון  אחר הלך בנדרים הידוע : בעיקר (תטעה) תפשע  "ואל
בלשונם  מדקדקים שאין מקום, יארע  אם כלומר, אדם". בני 
ללכת  עלינו אלה בכל ידוע , שאינו לשם הידיעה ה"א בין
'תוספות  (ע "פ  זמן ובאותו מקום באותו אדם בני  לשון אחר

שם). דרכם 17)יו"ט ' אין שאם השלוק , מן הנודר כגון
בבשר  אלא אסור אינו שלוק , לבשר אלא שלוק  לקרות

שם. במשנה כמפורש בלבד, שלוק 

.„ÔÈ‡ Ì˙ˆ˜Óe Ck BÏ ÔÈB˜ ÌB˜n‰ Èa ˙ˆ˜Ó eÈ‰»ƒ¿»¿≈«»ƒ»ƒ¿»»≈
˜ÙÒ ‰Ê È‰ ‡l‡ ,‰ Á‡ ÔÈÎÏB‰ ÔÈ‡  ÔÈB˜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 ÔÓLe ˙ÈÊ21ÔÈB˜ ÔÈ‡ ÌB˜n‰ ÈL‡ Â , «ƒ¿∆∆À¿¿ƒ¿…«¿≈«»≈ƒ

LÏ ÔÈB˜Â ,˙ÈÊ ÔÓLÏ ‡l‡ Ì˙Ò ÔÓLÔÈÓLÓL ÔÓ ∆∆¿»∆»¿∆∆«ƒ¿ƒ¿∆∆À¿¿ƒ
ÔÈÓLÓL ÔÓLÏ Û‡ ÔÈB˜ ÌËeÚÓe ,ÔÈÓLÓL ÔÓL∆∆À¿¿ƒƒ»ƒ«¿∆∆À¿¿ƒ
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קכד               
         

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 CcL 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‡ ,ÔkcL ÌB˜Ó»∆«¿»ƒƒ¿«»»»ƒ«ƒ¿»»

ÌÈ‚„ ‡l‡ È˙‡ˆÓ ‡Ï :BÏ Ó‡ ,Ì˙Ò25ÚaL Ì‡ ; ¿»»«…»»ƒ∆»»ƒƒƒ¿«
Oa Û‡ Ò‡  Oa‰ ÔÓ ‰Ê ÌB˜Óa „ B‡»«¿»∆ƒ«»»∆¡««ƒ¿«

‰Ê ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌÈ‚c26ÔÓ „Bp‰ ,ÌB˜Ó ÏÎe . »ƒ¿≈…«≈»∆¿»»«≈ƒ
˙BÙBÚ Oa eÒ‡  Oa‰27zÓe ,ÌÈ˜e «»»»ƒ¿«ƒ¿»«ƒÀ»

ÌÈ‚Áa28‡lL „pL ˙Úa ÌÈc‰ ÔÈ‡Ó Ì‡Â . «¬»ƒ¿ƒ«¿ƒ«¿»ƒ¿≈∆»«∆…
ÛBÚ OÏ B‡] „Ïa ‰Ó‰a Oa ‡l‡ Ôek˙ƒ¿«≈∆»ƒ¿«¿≈»ƒ¿«ƒ¿«

[„Ïa ‰Ó‰e29elÙ‡Â ÌÈ‚c Oa 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  (כסף ֿמשנה 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 ‰ˆÈa zÓ  ÏMÓ‰ ÔÓ „Bp‰«≈ƒ«¿À»À»¿≈»∆…ƒ¿«¿»
‰˙ÙwL „Ú31„Ïa ‰ÏbÏb˙ ‡l‡32‰OÚnÓ „Bp‰ . «∆»¿»∆»ƒ¿«¿¿»ƒ¿««≈ƒ«¬≈

Ô˙B‡ ÔÈÁÈznL ÌÈcÓ ‡l‡ eÒ‡ BÈ‡  ‰„¿̃≈»≈»∆»ƒ¿»ƒ∆«¿ƒƒ»
‰„˜a33˙BÙÈ ÔB‚k ,34˙BÈÏe35Ô‰a ‡ˆBiÎÂ36. ƒ¿≈»¿ƒ¿ƒ¿«≈»∆

ÏÎa eÒ‡ ‰Ê È‰  ‰„˜Ï „Bi‰ ÏkÓ BÓˆÚ Ò‡»««¿ƒ»«≈ƒ¿≈»¬≈∆»¿»
‰„˜a ÔÈÏMa˙n‰37. «ƒ¿«¿ƒƒ¿≈»

ונקרשה.31) הוקרשה 32)הוקפאה ולא במים הוחמה

 ֿ (כסף  פת עמה אוכלין ואין לרפואה אותה ועושין כלל,
צלייתה, או הביצה בישול שבהתחלת שם ועל משנה).
כלשון  גלגול, בישולה: נקרא החלבון, עם החלמון מתערב 
המיחם  בצד ביצה נותנים "אין מ "ג): פ "ג, (שבת המשנה
תתערב , - "תתגלגל שם: רבינו ומפרש שתתגלגל", בשביל
במשנה  זו, הלכה ומקור בישול". קצת שתתבשל הענין
שם: רבינו ומפרש טורמוטא", בביצה "ומותר א: מט , נדרים
שלא  גדול שימור אותה ומשמרים חמים, במים "מבושלת
מבושלת  אבל נמרשת". הרופאים אותה וקוראים תקפה,
אמרו  וכן הנודר, בה אסור קצת, אפילו שנקרשה עד הרבה
שכן  מגולגלת, בביצה "אסור ה"א) פ "ו, (נדרים ב 'ירושלמי '
קצת, שבנקרשה וכנראה פתו". בה לאכול החולה דרך

(כסף ֿמשנה). שם רב 33)מדובר בישול צריכים שאינם
ריז). סי ' יו"ד ל'טור' (ב "ח  בישולם נגמר ברתיחתם אלא

יט ):34) יז, (שמואל ֿב  ככתוב  לגריסים, כתושים חיטה מיני 
ע  הרפות"."ותשטח  מקמח ,35)ליו עשויה מטוגנת עוגה

ומפרש  לבבות". שתי  לעיני  "ותלבב  ו) יג, (שם, ככתוב 
ואח "כ  תחילה רותחים במים מורבכת סולת שם: רש"י 

אלא 36)בשמן. רב , זמן אותם מבשלים שאין קמח  דברי 
כמבואר  בישולם, גמר וזהו רותחים במים אותם חולטים

ה"ב . פ "ו נדרים רב 37)ב 'ירושלמי ' בישול צריכים אפילו
הכוונה, - ריז סי ' יו"ד ה'טור' ולדעת מט .). בנדרים (משנה
ואח "כ  בקדירה, קצת אותם שמבשלים לדברים אפילו
בקדירה, בישולם נגמר שלא שאע "פ  באלפס , אותם מטגנים
אסורים. הם הרי  - בה ונתבשלו לקדירה תחילה וירדו הואיל

.ÁÈˆa zÓ  ÌÈ‚c‰ ÔÓ „Bp‰38ÒÈÓe39ÏL «≈ƒ«»ƒÀ»¿ƒ¿À¿»∆
ÌÈn‰ ‡e‰Â ,ÌB˜a zÓ  ÏÁ‰ ÔÓ „Bp‰ .ÌÈ‚c»ƒ«≈ƒ∆»»À»¿¿««ƒ

ÏÁ‰ ÔÓ ÔÈÏcn‰40.ÏÁa zÓ  ÌBw‰ ÔÓ „ . «À¿»ƒƒ∆»»»«ƒ«À»¿»»
‰ÏÙz ÔÈa ‰ÁeÏÓ ÔÈa da eÒ‡  ‰Èb‰ 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≈
ÔÈÏMÓ42ÌÚBË È‡L ÌÈhÁ ‰hÁ .43Ô‰a eÒ‡  ¿À»ƒƒ»ƒƒ∆¬ƒ≈»»∆

˙t ÔÈa ÁÓ˜ ÔÈa44eÒ‡  ÌÚBË È‡L ‰hÁ . ≈∆«≈«ƒ»∆¬ƒ≈»
ÈeÙ‡a45ÒÎÏ zÓe46zÓ  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‡  ‰‡ez‰49. «¿»≈»∆»«¬≈∆«ƒƒ

באפוי )42) (כמו אחד גוף  נעשות אינן נתבשלו, אפילו כי 
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קכה                
         

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«≈
ÔÈLÈÎa51˙BËBÏÙ˜a zÓ 52 ek‰ ÔÓ „Bp‰ . ƒ¿≈ƒÀ»¿«¿«≈ƒ«¿

ek‰ Ba ÏMa˙pL ÌÈna eÒ‡53ÈÓ È‰L ; »««ƒ∆ƒ¿«≈«¿∆¬≈≈
˙B˜ÏL54˙B˜ÏLk 55zÓ  ˙B˜ÏM‰ ÈnÓ „ . ¿»ƒ¿»»«ƒ≈«¿»À»

ÔÓˆÚ ˙B˜ÏMa56ÔÈÏza zÓ  Ë‰ ÔÓ „Bp‰ .57 «¿»«¿»«≈ƒ»…∆À»«¿»ƒ
Ëa zÓ  ÔÈÏz‰ ÔÓ ;BaL58ÔÓ „Bp‰ . ∆ƒ«¿»ƒÀ»»…∆«≈ƒ

ÔÈÒÈb‰59‰t˜Óa eÒ‡ 60ÔÈÒÈb 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‡‰ ˙Bt ÏÎa eÒ‡  ı‡‰ ˙Bt ÔÓ „Bp‰«≈ƒ≈»»∆»¿»≈»»∆
˙BiËÙe ÔÈ‰ÓÎa zÓe62ÈÏecb Ïk :Ó‡ Ì‡Â . À»ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ»«»ƒ≈

Èt ÏÚ Û‡ ;˙BiËÙe 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
ואי ֿאפשר  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‰ ˙Bt ÏÎa eÒ‡  ‰M‰ ˙BtÓ „Bp‰65, «≈ƒ≈«»»»¿»≈«»»
˙BÏÊB‚e ÌÈˆÈe ÏÁe ÌÈ‡ÏËe 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‰ ˙BtÓ „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 שאי ֿאפשר 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 

.‚ÈwÚa ‰f‰ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡‰ ÌÈc‰ ÏÎe¿»«¿»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  ÌÈÚ‰ ÔÓ „Bp‰70elÙ‡Â , «≈ƒ»¬»ƒÀ»¿«ƒ«¬ƒ
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קכו               
         

L„Á‰71ÔÓLa zÓ  ÌÈ˙Èf‰ ÔÓ .72 ÌÈÓz‰ ÔÓ . ∆»»ƒ«≈ƒÀ»¿∆∆ƒ«¿»ƒ
ÌÈÓz 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  Lc‰ ÔÓ . À»¿∆∆À¿¿ƒƒ«¿«À»ƒ¿«

ÌÈÓz78˙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‰ÚÈÈe83 «≈ƒ«¿À»¿«ƒƒ»
‰ÏÈÓÁe84‰iÏÚ‰L ,‰iÏÚa eÒ‡  ˙Èa‰ ÔÓ . «¬ƒ»ƒ««ƒ»«¬ƒ»∆»¬ƒ»

˙Èa zÓ  ‰iÏÚ‰ ÔÓ „ .˙Èa‰ ÏÏÎa85ÔÓ . ƒ¿«««ƒ»«ƒ»¬ƒ»À»¿«ƒƒ
Lbc‰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 ˙ÈÏ ÒkÈ ‡lL „Bp‰«≈∆…ƒ»≈¿«ƒ∆¬≈∆»ƒ
Û‚‡‰87ÌÈÙÏÂ88zÓ  BÊ ÈÚÏ ÒkÈ ‡lL „ . »¬«¿ƒ¿ƒ»«∆…ƒ»≈¿ƒÀ»

dÓeÁ˙Ï Òk‰Ï89deaÚÏ 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‰ ÈLBiÓ „ . 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

.ÁÈeÒ‡  ÈBÏt ÔÈÚnÓ ÔÈÎLÓp‰ ÌÈn‰ ÔÓ „Bp‰«≈ƒ««ƒ«ƒ¿»ƒƒ«¿»¿ƒ»
epnÓ ˙B˜Bi‰ ˙B‰p‰ ÏÎa94ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â , ¿»«¿»«¿ƒ∆¿≈»ƒ«

˙BÎLÓp‰95ÔÈB˜ 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‡97ÔwÚ ‡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‰ ÈLBÈa zÓ 103. «≈ƒ¿≈«»À»¿¿≈««»»
Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ìi‰ È„BÈa eÒ‡  ‰Lai‰ ÈLBiÓƒ¿≈««»»»¿¿≈«»««ƒ∆≈

ÌÈLÙÓ104ÏÏÎa Ìi‰ È„BiL ;ÏB„b‰ Ìi‰ ÚˆÓ‡a ¿»¿ƒ¿∆¿««»«»∆¿≈«»ƒ¿«
‰Lai‰ ÈLBÈ105eÒ‡  ‰nÁ È‡BÓ „ . ¿≈««»»»«≈≈«»»

ÔÈÓeÒa106‰‡B ‰nÁ‰L ÈnÓ ‡l‡ ‰Ê Ôek˙ ‡lL ; ¿ƒ∆…ƒ¿«≈∆∆»ƒƒ∆««»»
B˙B‡107ÌÈÁ˜a eÒ‡  L‡‰ ÈBÁMÓ „ .108 »«ƒ¿≈»…»¿≈¿ƒ

˙BÈO ÈÏÚe109ÌÈpË˜e ÌÈLa zÓe ,110Ì‡Â . «¬≈≈À»¿»ƒƒ¿«ƒ¿ƒ
Ïka eÒ‡  ÏkÏ L‡‰ ÈÁL ˙B˜Ï Ôkc111. «¿»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
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קכז                
         

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 שחורי110)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˙eÎe113Ï‡OÈa eÒ‡  ÌÈÏLeÈ ÈÏBÚÓ „ . ¿ƒƒ»«≈≈¿»«ƒ»¿ƒ¿»≈

‰ÂˆnL ÈÓÏ ‡l‡ ‰Ê Ôek˙ ‡lL ;ÌÈi˙eÎa zÓeÀ»¿ƒƒ∆…ƒ¿«≈∆∆»¿ƒ∆ƒ¿»
ÌÈÏLeÈÏ ˙BÏÚÏ ÂÈÏÚ114zÓ  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,

.‡ÎÈe Ï‡ÚÓLÈ Èa zÓ  Ì‰‡ ÚfÓ „»«ƒ∆««¿»»À»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈
Ï‡OÈa ‡l‡ eÒ‡ BÈ‡Â ,ÂOÚ116Èk :Ó‡pL ; ≈»¿≈»∆»¿ƒ¿»≈∆∆¡«ƒ

ÚÊ EÏ ‡wÈ ˜ÁˆÈ117:˜ÚÈÏ Ó‡ ˜ÁˆÈ È‰Â ; ¿ƒ¿»ƒ»≈¿»««¬≈ƒ¿»»«¿«¬…
Ì‰‡ ˙ka ˙‡ 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

.ÎÌÈÎBk È„BÚ ÈÏeÓa eÒ‡  ÌÈÏÚ‰ ÔÓ „»«ƒ»¬≈ƒ»¿≈¿≈»ƒ
˙BÏÊÓe119 ÌÈÏen‰ ÔÓ „ .Ï‡OÈ ÈÏÚa zÓe , «»À»¿«¿≈ƒ¿»≈»«ƒ«ƒ

Ï‡OÈ ÈÏÚa eÒ‡120ÌÈÎBk È„BÚ ÈÏeÓa zÓe , »¿«¿≈ƒ¿»≈À»¿≈¿≈»ƒ
˙BÏÊÓe121È„BÚ ÌLÏ ‡l‡ ‰Èe˜ ‰ÏÚ‰ ÔÈ‡L . «»∆≈»»¿»¿»∆»¿≈¿≈

ÌÈÏÚ ÌÈBb‰ ÏÎ Èk :Ó‡pL ,˙BÏÊÓe ÌÈÎBk122; »ƒ«»∆∆¡«ƒ»«ƒ¬≈ƒ
,‰ÏÈn‰ ÏÚ ‰eˆÓ ‡e‰L ÈÓÏ ‡l‡ ‰Ê ÏL B˙ek ÔÈ‡Â¿≈«»»∆∆∆»¿ƒ∆¿À∆««ƒ»

ˆÓ BÈ‡L ÈÓÏ ‡ÏÂ‰ÈÏÚ ‰e123. ¿…¿ƒ∆≈¿À∆»∆»

העולם.119) אומות רומי : בדפוס  וכן התימנים, ובכת"י 
האח 120) את למול ואסור מילה, מחמת אחיו שמתו כגון

הסכנה. מפני  מלים 121)הנולד, שהם הישמעאלים, כגון
עצמם. "והיה 122)את כו): יז, (שמואלֿא נאמר וכן

הזה". הערל ורבינו 123)הפלשתי  ב . לא, נדרים משנה,
שמאמין  במי  במולים: "שרוצהֿלומר מדגיש: שם בפירושו

מילה". בברית מאמין שאינו מי  וערלים: מילה. בברית

.‚ÎÌÈ‚a eÒ‡  Ï‡OiÓ „Bp‰124 ÌÈb‰ 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 Èa zÓ  ÂÈaÓ „Bp‰ .128ÏÎe . ¿…¬ƒ«≈ƒ»»À»ƒ¿≈»»¿»
„Á‡ ÚaLp‰Â „Bp‰ ÔÈc Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡‰ ÌÈc‰«¿»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 כי ֿאם אברהם" "זרע  נקראים אינם

הריטב  בשם לא.).יוסף ' נדרים נדרים 125)"א, תוספתא
גרים. בכלל ישראל ואין ישראל, בכלל שהגרים מ "ד, פ "ב 

(שם).126) ולויים כהנים בכלל ישראל שם,127)שאין
נקראו  שהכהנים בכתוב , מקומות בהרבה שמצינו אע "פ 
בני הלוים "והכהנים טו): מד, (יחזקאל ככתוב  לויים,
הכהנים  אין אדם, בני  בלשון - כד:) חולין (ראה צדוק "
לענין  הם חלוקים כי  כהנים, לויים ולא לויים, נקראים

(רדב "ז). מת וטומאת התורה קריאת ֿ 128)המתנות, בבא
ב . קמג, ובביאורנו.129)בתרא ה"ה, פ "ד לעיל השווה

ה'תשע"ט  טבת י"ג שישי יום 
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קכח               
         

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‡2eÒ‡  „Á‡ ÌBÈ ÌÚBË ÈÈ‡L . ∆»«∆∆¿«∆≈ƒ≈∆»»

B„ ˙ÚMÓ ˙ÚÏ ˙ÚÓ3CÎÈÙÏ .4ÌÚBË È‡L „Bp‰ , ≈≈¿≈ƒ¿«ƒ¿¿ƒ»«≈∆¬ƒ≈
zÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌBi‰5ÏÎ‡È ‡Ï  CLÁzMÓ6 «««ƒ∆À»ƒ∆∆¿«……«

Ï‡MiL „Ú CLÁzMÓ7ÚMÈ ‡nL ‰Êb ;ÌÎÁÏ ƒ∆∆¿««∆ƒ»≈¿»»¿≈»∆»ƒ»«
ÍLÁzMÓ ÏÎ‡ÈÂ „Á‡ ÌBÈ ˙Á‡ ÌÚt8ÔÈ‡ È‰L , «««∆∆∆»¿…«ƒ∆∆¿«¿∆¬≈≈

.‰ÊÏ ‰Ê ÔÈaL LÙ‰ 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 מדברי6)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 .12eÒ‡ ‰Ê È‰  ≈∆∆¬ƒ≈«»¬≈∆»
˙aM‰ ÌBÈe ˙aM‰ ÈÓÈ ‡La13zÓ ‡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 ‰ÚL eÒ‡»ƒ¿»»ƒ≈≈¿≈»««»¿»¿…
‰ÚL eÒ‡Â ,˜ÙÒ È‰  BÊ ‡ÏÂ ˙Á‡ ‡Ï Lt≈≈…««¿…¬≈»≈¿»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‰L18ÒÁ L„Á19eÒ‡  „Á‡ L„Á ÌÚBË È‡L . ∆»»…∆»≈∆¬ƒ≈…∆∆»»
 Ì˙Ò L„Á „ .˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌÈeÓb 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‡ ÌBÈe¿…«»»À»¿…«»»ƒ¿»ƒ
ÈLz L„Á L‡ ÌBÈ21È‰  ˙Á‡ ‰L ÏÎB‡ È‡L . ……∆ƒ¿≈∆¬ƒ≈»»««¬≈

ÌBÈÏ ÌBiÓ ‰ÓÈÓz ‰L eÒ‡ ‰Ê22‰aÚ˙ Ì‡Â .23 ∆»»»¿ƒ»ƒ¿¿ƒƒ¿«¿»
deaÚe da eÒ‡  ‰M‰24‰L ÏÎB‡ È‡L .25 «»»»»¿ƒ»∆¬ƒ≈»»

BÓk ,˜ÙqÓ ÌBÈÏ ÌBiÓ ‰ÓÈÓz ‰L eÒ‡ ‰Ê È‰¬≈∆»»»¿ƒ»ƒ¿ƒ»≈¿
.e‡aL∆≈«¿

באלול.20) בכ"ט  שעמד לקרוא 21)כגון אדם בני  שדרך
השנה. ראש שנדר.22)תשרי  יום באותו אחרת שנה עד

שני .23) אדר לה בבשר 24)שהוסיפו אסור זה נמצא
על  אלא דעתו הייתה לא אומרים ואין חודש. עשר שלושה
לשון  אחר הלך בנדרים כי  חודש, י "ב  שהיא פשוטה שנה

שנה. נקראת מעוברת ובין פשוטה ובין אדם ולא 25)בני 
זו. ולא אחת לא פירש,

.‰‰Ê ÚeL ÔÈÈ ‰˙BL È‡L26ÈL ‡La eÒ‡  ∆¬ƒ∆«ƒ»«∆»ƒ¿»¿≈
‰hÓM‰ ˙Le ÚeM‰27L‡Ó ‡l‡ zÓ BÈ‡Â , «»«ƒ¿««¿ƒ»¿≈À»∆»≈…

ÚeL ÔÈÈ ‰˙BL È‡L .˙ÈÚÈL È‡ˆBÓ ÏL ‰M‰«»»∆»≈¿ƒƒ∆¬ƒ∆«ƒ»«
:Ó‡ .ÌBÈÏ ÌBiÓ ˙BeÓb ÌÈL ÚL eÒ‡  „Á‡∆»»∆«»ƒ¿ƒ¿»«

‰Ê ÏBÈ28ÌÈMÓÁ ˙Le ÏBi‰ 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 
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שני . אדר סוף  וזהו אדר הנקרא כל סוף  רבי32)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‡z41Èˆ˜ ˆ˜Ï ÌÚ‰ eÏÈÁ˙iL „Ú  Èˆw‰ „Ú . ¿≈ƒ««»ƒ«∆«¿ƒ»»ƒ¿…¿ƒ
ÌÈBÚO Èˆ˜ ‡Ï Ï‡ ,ÌÈhÁ42„Ú :Ó‡Â Lt . 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‚Bb Ì˙BOÚÏ ÌÈÚÂ45ÌÈ˜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 פי42)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

.‡ÈeÒ‡ ‰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 ‰ÚMÓ ÌÈÓL‚ e„È Ì‡Â .e„È ‡Ï ÔÈa ÌÈÓL‚¿»ƒ≈…»¿¿ƒ»¿¿»ƒƒƒ¿»»»

ÔÂLÁÓa51zÓ ‰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¿»≈
ÔÂLÁÓa ÌÈOÚÂ ‰LÏMÓ dÏ ÔÈÎeÓq‰ ˙BÓB˜Óe¿«¿ƒ»ƒ¿»¿∆¿ƒ¿«¿∆¿»

CÏÈ‡Â55 ÌÈÓLb‰ e˜ÒÙiL „Ú :Ó‡Â Lt Ì‡Â . ¿≈≈¿ƒ≈≈¿»««∆ƒ¿¿«¿»ƒ
Ï‡OÈ ı‡a ÁÒt‰ ÚiL „Ú eÒ‡ ‰Ê È‰56 ¬≈∆»«∆«¬…«∆«¿∆∆ƒ¿»≈

d˙BÓk Ì‰L ˙BÓB˜ne57. «¿∆≈¿»

הגשמים 50) עונת בכירה בשנה אבל מאוחרת, בשנה
עד  שנדר וזה בסמוך. כמבואר מרחשון, בי "ז מתחילה
שלא  ואפילו הגשמים ירידת זמן שיגיע  עד משמעו, - הגשם
הרביעה  שהוא ביותר המאוחר לזמן וכוונתו בפועל ירדו

כסלו. חודש ראש שזמנה עונת 51)השלישית שזוהי 
בכירה. בשנה אינם 52)הגשמים בפועל ירדו וכבר הואיל

שמותר. ירדו, ולא שלישית רביעה זמן מהגיע  גרועים
שנייה 53) מרביעה שירדו וגם ממש גשמים לירידת כוונתו

- רבים ומיעוט  רבים, משמעה "גשמים" שלשון ואילך,
(בשנה 54)שניים. "הבכירה הם: רביעה זמני  שלושה

בשלושה  - הבינונית במרחשון; עשר בשבעה - מוקדמת)
רביעה  כסלו. חודש בראש (המאוחרת) האפילה בו; ועשרים
רובץ : תרגום ומרביצו. העפר משכיב  שהמטר שם על -

עדיין 55)רובע . במרחשון בי "ז גשמים ירדו אם אבל
שנייה  לרביעה כוונתו הגשמים" "עד ואמר: הואיל אסור,
הרביעה  זמן והגיע  גשמים ירדו לא אם זאת ובכל כנ"ל.
אין  כי  מותר, זה הרי  כסלו, חודש ראש שהא השלישית
עד  בפירוש: אמר אם אלא הפסח  שיעבור עד לאסרו

הגשמים". כליל.56)"שיפסקו הגשמים פסקו שאז
ופירש 57) בהם הנודר ישראל, ארץ  כמו לגשמים שצריכים

ובבל, מצרים למעט  הפסח , שיעבור עד אסור זה הרי  כנ"ל,
קודם  מותר יהיה בהם הנודר כך, כל למים צריכים שאינם
ט  הלכה לעיל נתבאר וכבר פסיקתם. לזמן בהתאם  לכן
על  שאף  להעיר, וראוי  הנודר". של נדרו מקום לפי  ש"הכל
ראשונה  רביעה שזמן יוסי , כרבי  רבינו פוסק  נדר שלעניין פי 
הגשמים  את שואלים אין ולדבריו, מרחשון, בי "ז הוא

במרחשון. מי "ז אלא ומטר") טל "ותן (תפילת:

.ÈÔÈ‡L :dÏ Ó‡Â ÔÂLÁÓa BzL‡ ˙‡ Èc‰L ÈÓƒ∆ƒƒ∆ƒ¿¿«¿∆¿»¿»«»∆≈
ÈÏ ˙È‰ z‡58Ô‡kÓ59˙ÈÏ 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»∆≈≈¿≈»∆
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„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 לפני68)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‡ ˙ÈÏ 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‡ ˙ÈÏ76. ¿≈»ƒ»ƒ∆ƒƒ««∆«

הפסח .71) לפני73)הסוכות.72)לפני  תלך שמא גזירה
יחל. לא משום למפרע  עובר ונמצא בידיו 74)הפסח 

תנאי .75)ובהסכמתו. על עברה פי76)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.

   1 
מתי1) 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„È7ÔÈÎÈˆe . »¿≈¿ƒ¿≈∆¿ƒ¿≈∆¿¿ƒƒ
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 יודעי ונמצאו  זו  שנה  בתחילת נבדקו   שא כתב , ובהמש
שנה . באותה  שוב  נדרו   א להבדק  צריכי ,נדר  ונתקיי

בגמרא  והלא  זה , די  " לרמב מניי משנה '  ה 'כס והקשה 
ידעה  ולא  דבדקינא  "היכא  שרק  משמע  מה :) (נדה 
 צרי אי ידעה   א אבל שוב , אותה  בודקי להפלות"
"היכא  היתה  בגמרא   " הרמב שגירסת  ומתר שוב . לבדוק 
המשניות  מפירוש  אבל הרדב "ז,  תיר וכ וידעה " דבדקינא 
"ולא  אכ היא   " הרמב לפני  שהיתה  שהגירסא   רואי
לקח  מהיכ לדוכתה ' קושיא  'הדרא  ־כ וא ידעה ",
מי  לש  יודעי  א בדיקה  צריכי וקטנה  שקט  " הרמב

זו . שנה  בתו שידרו   פע בכל נדרו 
פירוש  של בתרא ' 'מהדורא  נדפסה  האחרונות  בשני
ומצאנו" הגירסא  נדפסה  אכ  וש , " לרמב המשניות
כגירסת   לבסו סבר  " שהרמב כ על המעידה  " מביני

להפלות". ידעה  "...ולא  הגמרא 
נקט  קמא ' שב 'מהדורא  מזה  :להבי צרי זאת ובכל
הגירסא  והיא  להפלות" ידעה  "ולא  בגירסא   " הרמב
ג  מקו שיש  מוב ישראל, בתפוצות שהתפרסמה 
ב 'מהדורא  בו  חזר מדוע  להבי צרי וא "כ  זו , לגירסא 

בתרא '.
בנוסח  המהדורות, שתי  שבי שינוי  עוד   בהקדי ויבואר
ובת  שתי ־עשרה  ב על כתב  קמא ' שב 'מהדורא   הנפו
, מקו בכל אליה  הרמוז  נדרי עונת היא  "זו  אחת־עשרה 
ואז  הגדלות שלפני  בשנה  מתחילה   הנדרי שעונת כלומר
שעונת  כתב  בתרא ' ב 'מהדורא  משא "כ  .נבדקי נדריה
מגיל  ולנקבה  והלאה  שלוש ־עשרה  מגיל לזכר היא   הנדרי
הגירסאות  ששתי  לומר יש  ועל־פי ־זה  שתי ־עשרה ,
מהי  השיטות בשתי  תלויות ו 'בתרא ' קמא ' שב 'מהדורא 

. נדרי עונת
חזקה  כי  "ה "קט בדעת חזקה  אי , " הרמב שיטת לפי 
 אי הקט אצל אבל ישאר, שכ מוחזק  שהדבר פירושה 
 בכ דעת בר שהוא  היא  מתכונותיה  שאחת שכלית דעת
במוחש   שרואי וכפי  משתנה , אינה  השכלית שמסקנתו 
 ואי" פסק  ולכ בנקל, לשנות אפשר הקט של דעתו  שאת
 צריכי אי שנה  בתחילת יודעי ונמצאו  הואיל  אומרי
 שבי והחילוק  כולה ". השנה  כל אות בודקי אלא  בדיקה ,
להפלות" "וידעה  או  להפלות" ידעה  "ולא  הגירסאות שתי 

מהי   השיטות בשתי  הנדרי .תלוי  עונת
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קלי                
         

להפלות" ידעה  ולא  דבדקינא ... .. "סד "א  בגמרא  הגירסא 
לקטנה , י "ב  "שנת הוא   נדרי שעונת לשיטה  מתאימה 
 בדי גדול יותר חידוש  יש  זו  שיטה  לפי  כי  "לקט י "ג ושנת
ש "נמצאו  אע "פ השנה " כל אות בודקי" מקודמו : זה 
הוא   נדרי שעונת לשיטה  משא "כ  השנה ". בתחילת יודעי
,( " הרמב (כמסקנת לזכר וי "ג לנקבה  שתי ־עשרה  אחר
להפלות" ידעה  ולא  "בדקינא   שא לקס "ד   מקו שאי הרי 
נדרי עונת שזוהי  ומכיו לבדוק , יצטרכו  לא  שוב 
הלא  הגירסא  לנקוט  " הרמב מוכרח  בתרא ') (ל'מהדורא 

להפלות". וידעה  דבדיקנא ... "סד "א .. נפוצה 
      

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 שהרי7)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 ÔÈÎÈˆ  BÊ ‰L ÛBÒa elÙ‡ ,Á‡ „∆∆«≈¬ƒ¿»»¿ƒƒ¿ƒ»¿««
ÔÈÚ„BÈ e‡ˆÓÂ ÏÈ‡B‰ :ÔÈÓB‡ ÔÈ‡Â .Ìi˜˙È Ck»ƒ¿«≈¿≈¿ƒƒ¿ƒ¿¿¿ƒ
ÔÈ˜„Ba ‡l‡ ;‰˜È„a ÔÈÎÈˆ 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 :eÓ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰f‰ ÔÓf‰ Ì„…̃∆«¿««∆««ƒ∆»¿¿ƒ»
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Lc˜‰ ÔLc˜‰ ÔÈ‡Â12Ôa‰ ‡ˆÓpL ,‰f‰ ÔÓf‰ Á‡Â . ¿≈∆¿≈»∆¿≈¿«««¿««∆∆ƒ¿»«≈
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ÔÈÓi˜13ÌÈ„ Ô‰È„Â Lc˜‰ ÔLc˜‰Â ,14ÏÚ Û‡Â . «»ƒ¿∆¿≈»∆¿≈¿ƒ¿≈∆¿»ƒ¿««
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ÌB˜Ó ÏÎa ‰eÓ‡‰17. »¬»¿»»

שבועות 12) הל' ולעיל שם). נדה (משנה הם קטנים שהרי 
טעם  ויודעים שנשבעו "קטנים רבינו: כתב  ה"ז פי "ב ,
לעמוד  אותם כופים חייבים שאינם אע "פ  השבועה,
קלות  ינהגו שלא כדי  עליהם ולאיים לחנכם כדי  בדבריהם,
רלג  יו"ד בשו"ע  כמבואר בנדרים, הדין וכן בשבועה". ראש

א. כשוטים 13)סעיף  נחשבים ואינם הם גדולים שכבר
שוטה  ואין דעת, לכלל לבוא סופם כי  נדר) נדרם (שאין
נדה  (משנה וכו' הקברות בבית והלן כסותו המקרע  אלא

וברש"י ). מהבן,14)שם, להתבגר ממהרת הבת נמצאת
שנתן  מלמד, - הצלע  את ה' "ויבן שם: בגמרא דרשו וכן
בפירוש  ורבינו מבאיש". יותר באשה יתירה בינה הקב "ה
פחותות  נדרים לעונת הנקבה "ושני  מוסיף : שם המשנה
ברוב ". האיש מחיי  קצרים חייהן להיות הזכר, משני 

(לשון 15) שיער" להבאת הידועים במקומות בגוף , "למטה
הרע "ב  שדעת להעיר ויש ה"א). פ "ב , אישות, בהל' רבינו
שתי כשהביאו אלא קיימים נדריהם שאין שם, במשנה
שתי הביא לא "אם שם: הגמרא לשון וכמשמעות שערות,
שם, למשנה בפירושו רבינו דעת היא וכן הוא" קטן שערות,
ונראה, הם". קטנים עדיין שערות, שתי  יביאו "אם האומר:
לוקה  הנודר שאין עונש, לעניין אלא שם רבינו נתכוון שלא
בדבריו  וכמבואר שערות, שתי  שיביא עד נדרו חילול על
שלא  אע "פ  קיים, הוא הרי  נדרו תחולת לעניין אבל שם,
בזה  נמשך ורבינו המשנה). (מרכבת שערות שתי  הביא

מיאון. בהלכות הלכותֿגדולות בעל גם 16)אחרי  מוסב 
הנזכרים  אחתֿעשרה, בת וקטנה שתייםֿעשרה, בן קטן על

ה"א. שם:17)לעיל פירש ורש"י  קה: ויבמות סה. בגיטין
וכו'. נבדקים" נדריה נערותה לפני  אחת שנה נדרים, "עונת
אלא  אמור, נדרים" "עונת המונח  שאין מדבריו, משמע 
י "ב  לשנת משהגיעה אבל גדלותה. לשנות הגיעה כשלא
נדרים" "עונת מטעם ולא הגדולות, כשאר קיים נדרה

מיוחדת.

.„ÏÈ‡B‰18,ÔÈÓi˜ Ô‰È„  ÌÈÏB„b‰ ÈLÏ eÚÈb‰Â ƒ¿ƒƒƒ¿≈«¿ƒƒ¿≈∆«»ƒ
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LÈ‡Ï CeÓq‰20BLc˜‰21„ B„Â Lc˜‰22ÏÚ Û‡ . «»¿ƒ∆¿≈∆¿≈¿ƒ¿∆∆««
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˙BÚO23. ¿»

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 
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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 ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆«¿≈∆¿≈»»¿
‡‰ ˙eLa ‰˙È‰ ‡lLa ?ÔÈÓi˜ ‰È„ „Á‡26B‡ ∆»¿»∆»«»ƒ¿∆…»¿»ƒ¿»»

elÙ‡ ,‡‰ ˙eLa ‰˙È‰ Ì‡ Ï‡ ;ÏÚa‰ ˙eLaƒ¿«««¬»ƒ»¿»ƒ¿»»¬ƒ
‰Ú ‡È‰ È‰Â ‰ÏÈc‚‰27ÙÓ ‰È‡ 28‰È„ Ïk ƒ¿ƒ»«¬≈ƒ«¬»»ƒ»≈≈»¿»∆»

Ïk :Ó‡pL ;BÚÓL ÌBÈa ÚMzL ˙BÚeL ÏÎÂ¿»¿∆ƒ»«¿»¿∆∆¡«»
.ÓB‚Â d˙‡ ‰È‡ ‡È‰ Èk ,ÓB‚Â ‰ÈÒ‡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

.ÊbzL „Ú ?ÙÓ ‰È‡ È˙Ó „ÚÂ29BÈ‡  ‰‚a . ¿«»«»ƒ»≈≈«∆ƒ¿«»¿»≈
dÏ ÙÓ30‰ÓÏ‡ „k ‰È˙BÚeLe ‰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˙BÚeLe 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‰ .33ÙÈ ‡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„ ÔÈÙÓ ÔBÁ‡‰ ‡ÏÂ ÔBL‡‰40ÈiÁÓ ‰˙È‰ . »ƒ¿…»«¬¿≈ƒ¿»∆»»¿»≈«»≈

ÔÈÂ‡Ï41ÈiÁÓ ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â ,42‰È„ Ù‰Â ,‰OÚ »ƒ¿≈»ƒ«≈«»≈¬≈¿≈≈¿»∆»
ÔÈÙeÓ 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. ואדומי42)פ "א, מצרי  או גדול, לכהן בעולה כגון

הקידושין  אלה ובכל ה"ח ) (שם שני  ודור ראשון דור
בהן  תופסין קידושין שאין כריתות לחייבי  בניגוד תופסין,
וי "ד. הי "ב , פ "ד, אישות הל' ראה אשתו, נקראות ואינן

זוטא"43) ב "ספרי  אמרו וכן ה"ג. פ "ב , יבמות תוספתא
לומר? תלמוד מה יפרנו, ואישה יקימנו "אישה יד מטות
וכו'. הדיוט " לכהן גרושה... גדול, לכהן אלמנה לרבות
כיון  דיבורֿהמתחיל פט : ביבמות התוספות דברי  והשווה
שאין  אע "פ  ב "שניות" אבל שם. הדיבור בסוף  ירתי , דלא
אמרו  ה"ו) פ "א, אישות (הל' סופרים מדברי  אלא  איסורן
כתובה... לה אין דבר, לכל כאשתו "אינן שם : בתוספתא
נדריה". בהפרת ולא במציאתה.... לא זכאי  (בעלה) ואין
תורה, משל יותר לדבריהם חיזוק  עשו חכמים כי  והטעם,
היפר  ואפילו כלל, אישות דין להן אין ה"שניות" ולפיכך

כריתות. חייבי  כדין מופר, נדרה אין בדיעבד, לה

.Ë‰Ò‡Ó ‰Ú44ÌÚ ‡‰ ‡l‡ ‰È„ ÙÓ ÔÈ‡  «¬»¿…»»≈≈≈¿»∆»∆»»»ƒ
ÏÚa‰45BÈ‡  BcÏ „Á‡‰ Ù‰ Ì‡Â .„Á‡k «««¿∆»¿ƒ≈≈»∆»¿«≈
ÙeÓ46Ì„˜ d„ ÏÚ ‰ÚÂ ,BcÏ 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 .
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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

.ÈczL ÏÎÂ .‰È‡ ˙eLÏ ‰ÊÁ  Òe‡‰ ˙Ó48 ≈»»»¿»ƒ¿»ƒ»¿…∆ƒ…
Ò‡˙zL Ì„˜ ‰È‰Lk ÙÓ ‡‰49Á‡ ‡‰ ˙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 ‰Lb˙Â ,dÒe‡¬»¿ƒ¿»¿»«¿ƒ¿»¿»¿«≈

ÌBia53ÔÈÙÓ ÔBÁ‡‰ dÏÚe ‰È‡  ‰‡ÓÏ elÙ‡ , «¬ƒ¿≈»»ƒ»«¿»»«¬¿≈ƒ
‰˙‡ˆÈ ‡lL ÈtÓ ;ÔBL‡ Òe‡ ÈÙa ‰„pL ‰È„¿»∆»∆»¿»ƒ¿≈»ƒƒ¿≈∆…»»¬»
,‡‰ ˙eLa ‡È‰ ÔÈ„ÚL ,˙Á‡ ‰ÚL dÓˆÚ ˙eLÏƒ¿«¿»»»««∆¬«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

(כסף ֿמשנה). לה להפר האחרון וארוסה אביה

.ÈdÏ Ù‰ ‡ÏÂ ‰„pL ‰‡eOp‰ ‰M‡‰ Ï‡¬»»ƒ»«¿»∆»¿»¿…≈≈»
BÈ‡  ÌBia Ba dÈÊÁ‰Â ,ÌBia Ba dL‚Â ,dÏÚa«¿»¿≈¿»«¿∆¡ƒ»«≈

Ù‰Ï ÏBÎÈ55Á‡ dÓˆÚ ˙eLÏ ‰˙‡ˆÈ È‰L ; »¿»≈∆¬≈»»¬»ƒ¿«¿»««
‰„pL56‰zÚ ‡È‰Â B˙eLa ‰„pL Èt ÏÚ Û‡ . ∆»¿»««ƒ∆»¿»ƒ¿¿ƒ«»

 ÌÈ˙Èa dÓˆÚ ˙eLÏ ‰˙vÈÂ ÏÈ‡B‰ ,B˙eLƒ¿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
(כסף ֿמשנה). לנישואיו

.‚È‡ÏÂ ‰È‡ ÚÓL ‡ÏÂ ,‰„pL ‰Ò‡Ó ‰Ú«¬»¿…»»∆»¿»¿…»«»ƒ»¿…
Á‡Ï elÙ‡ ,ÌÈÁ‡Ï ‰Ò‡˙Â ‰Lb˙Â ,dÏÚa«¿»¿ƒ¿»¿»¿ƒ¿»¿»«¬≈ƒ¬ƒ¿««
ÔÈÙÓ  ÔBÁ‡‰ 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

.„ÈÙ‰Â BcÏ ‰È‡ ÚÓLÂ ,‰„pL ‰Ò‡Ó ‰Ú«¬»¿…»»∆»¿»¿»«»ƒ»¿«¿≈≈
dÏ59ÚÓLiL Ì„˜ Òe‡‰ ˙Óe ,60Ba ‰Ò‡˙Â , »≈»»…∆∆ƒ¿«¿ƒ¿»¿»

ÌBia61ÔÈÙÓ ÔBÁ‡‰ dÒe‡Â ‰È‡  ‰‡ÓÏ elÙ‡ , «¬ƒ¿≈»»ƒ»«¬»»«¬¿≈ƒ
‰È„62Ì„˜ ˙nL ,ÔBL‡ Òe‡ ÈÙa ‰„pL ¿»∆»∆»¿»ƒ¿≈»ƒ∆≈…∆

ÚÓLiL63. ∆ƒ¿«

ה"ט ,59) לעיל בביאורנו כמבואר כולו, הנדר את החליש
כך. ע "י  נגרע  הארוס  של חלקו שחלקו 60)ואפילו נמצא

לאביה, להורישו ראוי  שאינו עד מאד, קלוש הארוס  של
הנדר. על כלל שמע  לא למחר,61)שהרי  תתארס  אם כי 

מיפר  הבעל שאין האחרון, הארוס  עם להפר האב  יוכל לא
הי "ז. פי "ב , לקמן וכמבואר האב , שמוע  ביום אלא

אם 62) אפילו להפר, יכול אינו לבדו האב  אבל עא. נדרים
נתרוקנה  הבעל "מת בזה: אומרים ואין כלל. נתארסה לא
נחלשה  הבעל, בחיי  והפר האב  וקדם הואיל כי  לאב ", רשות
סט . שם כמבואר לאב , להורישו חשובה ואינה הבעל זכות
ממלא  הוא הרי  שני , ארוס  כשישנו אבל ביתֿהלל. עלֿפי 
עא. שם (ר"ן קיים הראשון וכאילו הראשון, הארוס  מקום

ברדב "ז). לאחר 63)וכן הארוס  מת אם לומר צורך ואין
הוא  וכדאי  הארוס  חלק  כלֿכך נחלש שלא ושתק , ששמע 
לעיל  (לחםֿמשנה שיפרוהו האחרון ולארוס  לאב  להורישו

הי "א).

.ÂË˙ÓÂ Ù‰Â ÔBL‡ Òe‡ ÚÓL64ÚÓL Ck Á‡Â , »«»ƒ¿≈≈»≈¿««»»«
ÌBia Ba Á‡Ï ‰Ò‡˙Â ,‡‰65Òe‡‰ ÌÚ ‰È‡  »»¿ƒ¿»¿»¿«≈«»ƒ»ƒ»»

ÔBÁ‡‰66.‰È„ ÔÈÙÓ »«¬¿≈ƒ¿»∆»

ההפרה 64) כל נגמרה שלא כיון הבעל, הפרת נתבטלה
הנדר 65)בימיו. ששמע  האב  אין למחר, נתארסה אם כי 

שמיעה, ביום אלא הפרה אין כי  מחר, לה להפר יכול היום
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התארסה  אפילו אזי  למחר, עד אביה שמע  לא אילו אבל
(רדב "ז). נדריה מפירים האחרון הארוס  עם אביה למחר,

להלן 66) כמבואר נדריה, להפר יכול אינו לבדו האב  אבל
עא.) (נדרים ביתֿהלל בדברי  ומקורו רבינו. בדברי  הי "ט 
להפר  יכול שאינו רבינו וסובר להפר". יכול "אין שאמרו:
האב  ואין הנדר, הוקלש הבעל, ע "י  שהופר שאחרי  לבדו.
עם  אבל זכיה. בו תפסה לא קלישותו שמרוב  לירשו, יכול
מקום  כממלא השני  את שרואים מיפר, הוא שני  ארוס 
נראה  וכן נט . אות לעיל כאמור חי , הוא וכאילו הראשון

ל. ס "ק  רלד יו"ד הגר"א ביאור מדברי 

.ÊËÌBia Ba ˙Óe ,Òe‡‰ ÚÓL ‡ÏÂ ‰È‡ ÚÓL»«»ƒ»¿…»«»»≈«
Ù‰Â Òe‡‰ Ìb ÚÓML B‡ ,Òe‡‰67˜˙ML B‡68 »»∆»««»»¿≈≈∆»«

ÌBia Ba ˙Óe69‰˜B˙ 70‡Ï ˙eL71ÏBÎÈ ‡‰Â , ≈«ƒ¿¿»¿»»¿»»»
Ù‰Ï72Ìi˜Â Òe‡‰ ÚÓL .73B‡ ,ÌBia Ba ˙Óe ¿»≈»«»»¿ƒ≈≈«

ÂÈÁ‡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
שהרי74) בנדרה, לו ונוח  בהפרתו, רוצה שאינו דעתו גילה

ולא  היום שעבר ומכיון שמעו, ביום אלא להפר אי ֿאפשר
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‡‰ dLb≈¿»»»««∆»«¬≈∆»≈ƒ
ÔBÁ‡‰ ÏÚa‰ ÌÚ ‡‰ ÙÈÂ ‰˜È˙Lk ÔÈLeb‰«≈ƒƒ¿ƒ»¿»≈»»ƒ«««»«¬

ÌBia Ba Ò‡iL76Òe‡ ÌiwL BÓk ÔÈLeb‰ 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»«»¿≈≈»≈¿««»»«
‡‰82Ù‰Â ‡‰ ÚÓML B‡ ;83Ì„˜ ÏÚa‰ ˙Óe ,dÏ »»∆»«»»¿≈≈»≈«««…∆

ÚÓLiL84,el‡ ÌÈ„ Ù‰Ï ÏBÎÈ BcÏ ‡‰ ÔÈ‡  ∆ƒ¿«≈»»¿«»¿»≈¿»ƒ≈
ÔBL‡ Òe‡Ï e‡pL85Òe‡ ˙eÙzLa ‡l‡ , ∆ƒ¿¿»ƒ∆»¿À»»

ÔBÁ‡‰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 ,BcÏ ‰È‡ dÏ Ù‰Â ‰„»¿»¿≈≈»»ƒ»¿«¿…»«»»
„ÚB˙eLÏ ‰ÒÎpL89ÔÈ‡L ;Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡  «∆ƒ¿¿»ƒ¿≈»¿»≈∆≈

Ì„˜ ‡l‡ ,˙‡OpL Á‡ B˙Òe‡ È„ ÙÓ ÏÚa‰«««≈≈ƒ¿≈¬»««∆ƒ»∆»…∆
‡‰ ˙eÙzLa ÙnL ‡e‰ B˙eLÏ ÒkzL90. ∆ƒ»≈ƒ¿∆≈≈¿À»»»

CÎÈÙÏ91‡ˆ˙ ‡lL „Ú ,ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz C„ ‰È‰ ¿ƒ»»»∆∆«¿ƒ≈¬»ƒ«∆…≈≈
ÌÈ„ Ïk :dÏ ÓB‡ B˙eLÓ Bza92CB˙a z„pL ƒ≈¿≈»»¿»ƒ∆»«¿¿¿

‰ È˙Èa.ÔÈÙeÓ Ô‰ È ≈ƒ¬≈≈»ƒ

לו.89) ונשאת מרשות 90)לחופה יצאה כבר ומשנשאת
ואילך, מנישואין שתידור מה אלא לה מיפר ואינו אביה,

ה"ח . לעיל הפרה 91)כמבואר לה תועיל ולא הואיל
אביה. מרשות משיצאה נשואיה, אלה 92)לאחר אפילו

הכ"א. בסמוך וכמבואר כלל, עליהם שמעתי  שלא

.‡ÎÔÎÂ93ÏÚa‰94ÓB‡ B˙eLÏ Òkz ‡lL „Ú , ¿≈««««∆…ƒ»≈ƒ¿≈
dÏ95ÈÒkz ‡lL „Ú CÈzÒ‡MÓ z„pL ÌÈ„ Ïk : »»¿»ƒ∆»«¿¿ƒ∆≈«¿ƒ«∆…ƒ»¿ƒ

ÔÈÙeÓ Ô‰ È‰ È˙Èa CB˙a96È„ ÙÓ ÏÚa‰L . ¿≈ƒ¬≈≈»ƒ∆«««≈≈ƒ¿≈
Ì˙B‡ ÚÓL ‡lL Èt ÏÚ Û‡ BzL‡97. ƒ¿««ƒ∆…»«»

מחובר 93) והכל הלכה, התחלת כאן אין התימנים בכת"י 
תקנה  אין הבעל הפרת בלי  שהרי  ובצדק , הקודמת, להלכה

ת"ח .94)לנדריה. מה 95)כשהוא א "כ לומר. דרכו
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וגם  אביה על גם מוסב  חכמים" תלמידי  "דרך רבינו: שכתב 
בעלה. עב :96)על נדרים כמבואר 97)משנה האב , וכן

תמצא  "אם עג. שם שאמרו ממה גם שם. הגמרא בסוגיית
היא  שכך משמע  וכו' שמיעה" בלא מיפר בכל לומר
תמצא  אם שאמרו: מקום שכל הגאונים, כשיטת ההלכה,
פי "ב  לקמן וראה (רדב "ז). ההלכה, שכך סימן וכו' לומר

(פר  לשמוע  שהראוי  מעכבת הי "ג, השמיעה אין לחרש) ט 
בו.

.ÎÏÚa‰ ÈÁeÏL ÌÚ ‡‰ CÏ‰98ÈÁeÏL eÎÏ‰L B‡ »«»»ƒ¿≈«««∆»¿¿≈
ÔÈÙÓ dÏÚe ‰È‡ ÔÈ„Ú  ÏÚa‰ ÈÁeÏL ÌÚ ‡‰»»ƒ¿≈«««¬«ƒ»ƒ»«¿»¿≈ƒ

‰È„99ÏÚa‰ ÈÁeÏLÏ ‡‰ ÒÓ .100eÒnL B‡ ¿»∆»»«»»ƒ¿≈«««∆»¿
,Ù‰Ï ÏBÎÈ ‡‰ ÔÈ‡  ÏÚa‰ ÈÁeÏLÏ ‡‰ ÈÁeÏL¿≈»»ƒ¿≈«««≈»»»¿»≈

B˙eLÓ ˙‡ˆÈ È‰L101Ù‰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.

.‚ÎÌÈ ˙ÓBL105Ó‡Ó dÓÈ da ‰OÚ elÙ‡ ,106, ∆∆»»¬ƒ»»»¿»»«¬»
˙Á‡ ‰ÓÈÏ „Á‡ ÌÈ elÙ‡Â107È„ ÙÓ BÈ‡  «¬ƒ»»∆»ƒ»»««≈≈≈ƒ¿≈

‰ÈÏÚ ‡BiL „Ú BzÓÈ108. ¿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 BzÓÈ ‰˙È‰109Ìi˜ ‰È‡Â »¿»¿ƒ¿«¬»¿…»»¿»ƒ¿»ƒ»«»
˙Á‡k ‰È„ ÌÈÙÓ ‰È‡Â Ìi‰ ÔÈ‡ 110‡l‡ , ≈«»»¿»ƒ»¿≈ƒ¿»∆»¿««∆»

czL Ïk ÙnL ‡e‰ BcÏ ‡‰111da ‰OÚ elÙ‡Â . »»¿«∆≈≈»∆ƒ…«¬ƒ»»»
Ó‡n‰ ÔÈ‡L ;‰Ò‡Ó ‰Úk dÈ‡  Ó‡Ó Ìi‰«»»«¬»≈»¿«¬»¿…»»∆≈««¬»

eÓb ÔÈ˜ dÓÈa ‰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 (כסף ֿמשנה). 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 ‰Lb˙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 dÏÚe117ÈiÁa ‰ÓB˙È ˙ÈOÚpL „Ú B‡ «¿»«∆»¿»«∆«¬≈¿»¿«≈

‡‰118‰È„ È‰ 119ÏÚa‰ ÔÈ‡Â ;ÌÈÓi˜120ÏBÎÈ »»¬≈¿»∆»«»ƒ¿≈«««»
‰È‡ ˙eLÓ ˙‡ˆÈ È‰L ,Ù‰Ï121BnÚ ÙÓ ‡e‰L ¿»≈∆¬≈»»≈¿»ƒ»∆≈≈ƒ

˙eÙzLa122ÏÚa‰ ˙eLÏ ‰ÒÎ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,123. ¿À»«¬«ƒ…ƒ¿¿»ƒ¿«««

ה"ז.117) לעיל כמבואר אביה, מרשות מוציאה ובגרות
והרי118) נתקדשה, ושוב  ונתגרשה לאחר או לו שנשאת

ארוסה. עכשיו ועכשיו 119)היא נערה, בהיותה שנדרה
אביה. בחיי  יתומה שנעשתה לפני  נדרה או בגרה,

האחרון.120) נישואיה.121)ארוסה או התבגרותה עם
לבדו.122) להפר הארוס  ביד כח  בשעה 123)ואין

הבעל  אין הבעל, לרשות עכשיו כשנכנסה ואפילו שנדרה.
(משנה  ה"כ לעיל כמבואר שנשאת, אחר ארוסתו נדרי  מיפר
א  עמ ' שם אמרו וכן שם). רבינו וכפירוש פט : נדרים
החזירה  ביום בו ונתגרשה ביום בו "נדרה הקודמת: במשנה
שמשנה  עב . שם בגמרא והעמידו להפר" יכול אינו ביום, בו
ושוב  אביה מרשות ויצאה הנישואין, מן בגרושה מדברת זו
בשותפות  אלא מיפר שאינו להפר, יכול הארוס  אין נתארסה

רלד  ליו"ד הגר"א (ביאור לה).האב  ס "ק 

   1 
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 ‡‰ ˙BÚeM‰Â »«¿»ƒ¿«¿»»≈≈¿»¿
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‰ÈÒ‡Â ‰È„ Ïk :Ó‡pL3ÏBÎÈ BÈ‡ ÏÚa‰ Ï‡ . ∆∆¡«»¿»∆»∆¡»∆»¬»«««≈»
LÙ ÈepÚ Ô‰a LiL ˙BÚeLe ÌÈ„ Ïk ‡l‡ Ù‰Ï4, ¿»≈∆»»¿»ƒ¿∆≈»∆ƒ∆∆

dÈÏ 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

קי ֿקיא. 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 ?dÈÏ BÈaL∆≈¿≈»∆«¿»ƒ∆≈»∆ƒ∆∆≈≈

ÌÈÁ‡ Ï‡Â BÓˆÚ Ï‡9BÓˆÚÏ  dÈÏ BÈaLÂ ; ∆«¿¿∆¬≈ƒ¿∆≈¿≈»¿«¿
ÙÓ BÈ‡ ÌÈÁ‡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 והרי13)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‡ ‰aÓ ÔÓÊÏ ‡e‰L19ÙÓ 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  והוא ֿהדין מרובה,

.‰B‡ ,ÌBi‰ ıÁz ‡lL ‰ÚaL B‡ ‰„ ?„ˆÈk≈«»¿»ƒ¿¿»∆…ƒ¿««
Lc ÌBi‰ ÏÎ‡z ‡lL B‡ ,ÌBi‰ ÔÈÈ ‰zLz ‡lL20; ∆…ƒ¿∆«ƒ«∆……««¿«

LaÏz ‡lL B‡ ÌBi‰ ÏÁÎz ‡lL ‰„ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»∆…ƒ¿…«∆…ƒ¿«
‰Ó˜21elÙ‡ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÙÓ  ÌBi‰ ƒ¿»«≈≈¿≈…«≈»∆¬ƒ

Ú ÏÎ‡nÓ ‰„22B˙B‡ ‰ÓÚË ‡lL ÔÈnÓ B‡ »¿»ƒ«¬»«ƒƒ∆…»¬»
ÙÈ ‰Ê È‰  ‰ÈÓiÓ23. ƒ»∆»¬≈∆»≈

גדול.20) עינוי  נחשבים אלה צבעונין,21)כל אריג
הם  השנים ואלה רקמה". "ואלבישך י ) טז, (יחזקאל ככתוב 
 ֿ (לחם ה"א לעיל כמבואר לבינה, שבינו דברים בכלל

ובריא 22)משנה). טוב  והוא לבריאותה, ומזיק  רע  שהוא
רע  שהוא דבר אבל לאכלו, משתוקקת והיא לאחרים,
סי ' ליו"ד (ט "ז נפש עינוי  זה אין - בו רוצה ואינה בעיניה
לה. רע  שהוא כתוב : סא, סעיף  שם ובשו"ע  נא). ס "ק  רלד

אלא 23) בביתה לה אין שלפעמים מ "ג, פ "ז נדרים תוספתא
שם). דוד', ('חסדי  ותצטער לאכלו תוכל ולא בלבד, זה  מין
השו"ע  סתם וכן נפש, עינוי  בהם יש אלו נדרים שני  נמצאו

סא. סעיף  רלד סי ' ביו"ד

.ÂÈepÚ dÏ LÈ ˙Á‡a ,˙Bkk È˙MÓ ‰„24˙Á‡e »¿»ƒ¿≈ƒ»¿««≈»ƒ¿««
ÈepÚ dÏ ÔÈ‡25ÙÓ 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

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



קלז                
         

לא  תאכלנה לא אם שאפילו סובין פת היתה ואחת תתענה,
ככרות  שתי  כי ֿאם 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

.ÊÙÈ  BÊ ‰È„Ó ÏL ÌÈ‡z ÏÎ‡z ‡lL ‰„»¿»∆……«¿≈ƒ∆¿ƒ»»≈
BÏ ‡e‰ ÏB„b ˜ÒÚL ;dÈÏ BÈaL ÌÈc ÌeMÓƒ¿»ƒ∆≈¿≈»∆≈∆»

Ïth‰Ï26˙Á‡ ‰È„nÓ dÏ ‡È‰Ïe27CÎÈÙÏ .28Ì‡ , ¿ƒ«≈¿»ƒ»ƒ¿ƒ»«∆∆¿ƒ»ƒ
˙BtÓ Á‡ LÈ‡ dÏ ‡È‰L B‡ ,dL‚ B‡ ˙Ó≈≈¿»∆≈ƒ»ƒ«≈ƒ≈
ÙÓ BÈ‡L ;‰ÈÏÚ ÔÈeÒ‡ el‡ È‰  ‰È„Ó d˙B‡»¿ƒ»¬≈≈¬ƒ»∆»∆≈≈≈

dÈÏ BÈaL ÌÈ„a ÌÈÁ‡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˙BiaÏ ˙B‰Ï ‡lL ‰„ Ì‡ ÔÎÂ30Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈ƒ»¿»∆…≈»«¿ƒ««ƒ
ÏÏka ÏÚa‰ ÔÈ‡L31ÌÈc ÌeMÓ Ù‰Ï BÏ LÈ  ∆≈««««¿»≈¿»≈ƒ¿»ƒ

dÈÏ 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 (כסף ֿמשנה). 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  (כסף ֿמשנה). 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 ˙‡‰ :dÏÚÏ ‰Ó‡L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿«¿»¬»««¿ƒƒ¬»
Ù‰Ï CÈˆ BÈ‡  EÈÏÚ34?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ . »∆≈»ƒ¿»≈»¿»∆∆

˙Bt‰ ÏÚa ÏÚ BÁ ˙Bt 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

CÈˆ  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„iL42eÓ‡L Èt ÏÚ Û‡L .43: ∆»∆»¿À¿»ƒ∆««ƒ∆»¿
Lc˜‰‰Â ıÓÁ‰Â eÁM‰44,„eaÚM‰ ÔÈÚÈ˜ÙÓ «ƒ¿¿∆»≈¿«∆¿≈«¿ƒƒ«ƒ¿

ÏÚa‰ „eaÚLÏ ˜efÁ eOÚ ÌÈÓÎÁ45‰ÏBÎÈ dÈ‡L ¬»ƒ»ƒ¿ƒ¿«««∆≈»¿»
Ì‰ÈcÓ ‡e‰L ÈtÓ ,BÚÈ˜Ù‰Ï46‡e‰ CÈˆ 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 מדברי46)על
תורה, משל יותר לדבריהם חיזוק  עשו וחכמים חכמים,

נט :). (כתובות ה"ט  פ "ג, לעיל יחול 47)כמבואר ואז
ידיה. למעשה לו משועבדת אינה שמשגירשה נדרה,

שלא 48) להזהר לו ואי ֿאפשר ידיה, במעשה שנאסר לפי 
שהאשה  אחרת מלאכה לו תעשה או לו תאפה ושלא תטחן
שם). ובר"ן פה. נדרים (משנה, לבעלה לעשות חייבת
בכל  לעולם, עדיין בא שלא דבר אוסר אדם שאין ואע "פ 
אע "פ  לבעלה, ידיה מעשה הנאת לאסור האשה יכולה זאת
כדבר  קדוש הוא נדר איסור כי  כלום. עשתה לא שעדיין
לו  אין הנדר גם כי  פדיון, לו שאין מזבח , קדושת המתקדש
על  גם חל הוא ולפיכך עליו, שנאסר למי  ניתר ואינו פדיון
בסמוך  וכמבואר נט :), (כתובות לעולם עדיין בא שלא דבר
חכמים  תיקנו בעלה, עם שהיא עוד שכל אלא, זו. אות בסוף 
אבל  הבעל, שעבוד את לחזק  כדי  הנדר, יחול שלא
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קלח               
         

שהרי עליו, ידיה מעשי  נאסרו - אחת שעה משנתגרשה
בכתובות  הגמרא סוגיית ע "פ  (כסף ֿמשנה 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‡  ÂÈB˜ ‡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 ,dÈÏ BÈaL ÌÈcÓ 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

(כסף ֿמשנה). 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‡ ‡ÏÂ54eÒ‡ 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.ÔÈÙÓ 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,

.„ÈÙÓ BÈ‡ ‰ËBM‰60ÔÈ‡ ÔËw‰ .ÏÚa ÔÈa ‡ ÔÈa , «∆≈≈≈≈»≈«««»»≈
˙eLÈ‡ BÏ61È„ ÙÓ ÏÚa‰Â .ÙÓ BÈ‡ CÎÈÙÏ , ƒ¿ƒ»≈≈≈¿«««≈≈ƒ¿≈
ÂÈL ÈzL˙Á‡k62ÂÈ˙Ba ÈzL È„ ÙÓ ‡‰ ÔÎÂ . ¿≈»»¿««¿≈»»≈≈ƒ¿≈¿≈¿»

˙Á‡k63. ¿««

וכן 60) (רדב "ז). כלום מעשיו אין דעת, לו שאין כיון
ובהל' מיפר. השוטה שאין - א עג, לנדרים ברא"ש הוסכם
מן  לעדות פסול "השוטה רבינו: כותב  ה"ט , פ "ט  עדות
ערום  מהלך שהוא שוטה ולא מצוות. בן שאינו לפי  התורה,
ונמצאת  דעתו שנטרפה מי  כל אלא בלבד, . . . כלים ומשבר

וכו'. תמיד" משובשת חכמים 61)דעתו לו תיקנו לא
כשיגדל  גמורים, נישואין לידי  לבוא וסופו הואיל נישואין,
אבל  ב . קיב , ביבמות וכמבואר ה"ו), פי "א, אישות (הל'
שמופלא  כיון להפר, יכול היה כשלעצמה, קטנותו משום
 ֿ הוא ה"ד) פי "א, לעיל (ראה נבדקים נדריו לאיש הסמוך
את  שקונה קטן ויבם אשתו, נדרי  להפר ראוי  שהיה הדין
הי "ח , פ "ה יבום ובהל' יט . קידושין (ראה התורה מן יבמתו
ונערה  שמח '). ('אור התורה מן שמיפר ודאי  שם), ובביאורנו
לאשת  והואֿהדין (רדב "ז). נדריה מיפר אביה לקטן, נשואה
אין  לשוטה שגם נדריה, מפר אביה נערה, והיא שוטה

שם. ביבמות כמבואר מופר 62)אישות, לשתיהן: שאומר
ואם 63)לכן. "אותה": בהם: שנאמר אע "פ  א. עג, נדרים

"אותה" יניא אישה שמוע  ביום - "אותה" אביה הניא
אותה  ולא - לבדה "אותה" אומרים אין ט ), ו, ל, (במדבר
וכן  כאחת. שתיהן ואפילו דוקא, לאו "אותה" אלא וחברתה,
חמש  לו שהיו "או מ "א: פ "ו, נדרים בתוספתא מפורש
הרמב "ן  ודעת מופרים". כולן מופר, ואמר כולן ונדרו נשים,
שתי להפר יכול הבעל שאין - א עג, לנדרים בר"ן הובאה
וראה  וחברתה. אותה ולא הוא, דוקא "ואותה" כאחת, נשיו
כאחת, סוטות שתי  משקים "אין ה"ב : פ "ד סוטה בהל'
מפני הטעם עיקר ששם אלא הכהן", אותה והעמיד שנאמר:
ולא  תפחד לא חברתה צוות ומפני  בחברתה", גס  "שלבה

(לחםֿמשנה). שם בנדרים כמבואר תודה,

.ÂË˙ÚÏ ˙ÚÓ dÈ‡Â ,ÌBi‰ Ïk  ÌÈ„ ˙Ù‰64. ¬»«¿»ƒ»«¿≈»≈≈¿≈
d˙B‡ Ïk ÙÓ È‰  ÈL ÏÈÏ ˙lÁ˙a ‰„ ?„ˆÈk≈«»¿»ƒ¿ƒ«≈≈ƒ¬≈≈≈»»

ÈL ÌBÈ ÏÎÂ ‰ÏÈl‰65ÌBi‰ ˙lÁ˙a ÈL ÌBÈa ‰„ . ««¿»¿»≈ƒ»¿»¿≈ƒƒ¿ƒ««
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ÌBi‰ B˙B‡ Ïk ÙÓ 66ÌÚ ÌBi‰ ÛBÒa ‰„ .67 ≈≈»«»¿»¿«ƒ
Ì‡Â ;ÙeÓ  CLÁz ‡lL „Ú dÏ Ù‰ Ì‡ :‰ÎLÁ¬≈»ƒ≈≈»«∆…∆¿«»¿ƒ

Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡  ‰ÎLÁL „Ú dÏ Ù‰ ‡Ï68. …≈≈»«∆»≈»≈»¿»≈

שהן 64) שעה, באותה למחר עד זה ביום שמיעה משעת
שעות. וארבע  הלילה 65)עשרים אחר הולך שהיום

יום  בוקר, ויהי  ערב  "ויהי  ה) א, (בראשית ככתוב  שלפניו,
שלאחריו.66)אחד". בלילה לא סמוך 67)אבל

ואין 68)לחשיכה. הבא, ליום נחשב  שלאחריו שהלילה
עו:). נדרים (משנה, שמעו" "ביום זה

.ÊË?'ÌBÈ Ï‡ ÌBiÓ' ‰Bza e˙kL ‰Ê e‰Óe69 «∆∆»«»ƒ∆
‰ÏÈla ÙnL ,„nÏÓ70ÙÓ 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 LÈÁ‰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".

.ÁÈdÚˆÏ 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˙ÚeL 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»««
˙ecÓ86.eq‡Ï ‰ek˙pL ÈtÓ , «¿ƒ¿≈∆ƒ¿«¿»¿ƒ

  

          
          

    

(בתו ), ישראל לכנסת (האב ) הקב "ה  של אהבתו  גודל מצד 
 בעניי נכשל יהודי  כאשר  וג אותה ", אביה  ש "הניא  בוודאי 
פטורה ". זו  ו "הרי  לה " יסלח  "ה '  בזדו ואפילו  רצוי  לא 
ב . .הדיי עיני  לפי  א : היא  מרדות, מכת אותה  שמכי ומה 
לה " יסלח  ש "ה ' יודע  הדיי כאשר ולכ השעה , צור כפי 
 ש "מכי שנפסק  אע "פ הרי  ומלאה , גמורה  סליחה  היינו 
הכי בדבר שדי  לדיי יראה  בוודאי  מרדות" מכת אותה 
שנמצאי חשבו הדיי שיעשה  ועל־אחת־כמה ־וכמה  .קט
עוסקי ואעפ"כ  הגלות זמ של ומכופל כפול בחוש
דוחק  מצד  רק  זה  הרי  נכשל ח "ו   וא ומצוות, תורה  בענייני 
שרצונו   " הרמב פסק ־די על־פי  ובפרט וכו '. השעה 
הוא  "יצרו  ורק  המצוות" כל "לעשות יהודי  כל של הפנימי 

יחטא . ולא  הב יעשה  ומה  שתקפו ",
      

מתכוון 80) אינו והוא נדרה, לקיים שדעתו סבורה, שתהא
ובר"ן). עח : (נדרים מכאן לאחר לה שיפר אלא לכך,

עליה,81) אותו שאסרה הדבר לעשות אותה כפה שלא
ה"ה. פי "ג, להלן א.82)כמפורש עט , שם הסוגיה מסקנת

יכול  אינו שוב  לאלתר, לקיים עלֿמנת שתק  שם: הר"ן וכתב 
ביום. בו ואפילו שעברה.84)ממלקות.83)להפר, לפני 

דברים 85) "והרי  שם: ומסיים זה, פסוק  על מטות פ ' 'ספרי '
 ֿ קל סליחה, צריכים המופרים נדרים אם ומה קלֿוחומר,
אמרו: - א כג, ובנזיר מופרים". שאינם לנדרים וחומר
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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‰ CÈˆ ‰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 eÒÂ ,BzL‡ ‰„94ÏÚ dÏ Ù‰Â , »¿»ƒ¿¿»∆ƒƒ¿≈≈»«
ÈÊa ‰„ Ì‡ ÔÎÂ ;Bza ‡È‰L ˙Úc95eÒÂ , ««∆ƒƒ¿≈ƒ»¿»¿»ƒ¿»

Ôa˜a ‰„pL96;Ôa˜ ‰„pL ˙Úc ÏÚ dÏ Ù‰Â , ∆»¿»¿»¿»¿≈≈»«««∆»¿»»¿»
[dÓˆÚ ‰Ò‡L] eÒÂ ,ÌÈ‡˙a dÓˆÚ ‰Ò‡»¿»«¿»ƒ¿≈ƒ¿»∆»¿»«¿»
[dÓˆÚ] Ò‡Ï ‰„pL ˙Úc ÏÚ dÏ Ù‰Â ,ÌÈÚa«¬»ƒ¿≈≈»«««∆»¿»∆¡…«¿»
˙„Bp‰Â „p‰ Ú„iLk Ù‰Ïe ÊÁÏ CÈˆ  ÌÈÚa«¬»ƒ»ƒ«¬…¿»≈¿∆≈««∆∆¿«∆∆

‰f‰ „p‰ ÌLÏe ˙‡f‰ ˙„Bp‰ ÌLÏ97‡Ï :Ó‡pL . ¿≈«∆∆«…¿≈«∆∆«∆∆∆¡«…
d˙‡ ‰È‡ ‡È‰98˙„BpÏ 99ÚÓLÂ :ÓB‡Â .dÓˆÚ ≈ƒ»ƒ»…»«∆∆«¿»¿≈¿»«

LÈÂ .‰„ „ ‰Ê È‡ Ú„iL „Ú  d„ ˙‡ ‰È‡»ƒ»∆ƒ¿»«∆≈«≈∆∆∆»¿»¿≈
‰ÚÈ„È‰ ÌBÈ Ïk B˙B‡ Ù‰Ï BÏ100. ¿»≈»«¿ƒ»

נדרה.94) בתו לו: נזירה.95)שאמרו להיות
כקרבן 96) עליה שיהיה ואמרה זה, יין עצמה על שאסרה

פו:). לנדרים שאם 97)(ר"ן ומובן, ב . פו, נדרים משנה,
טעותו  על והעמידוהו להפרתו, דיבור כדי  תוך הודיעוהו
כדי ש'תוך ולהפר, לחזור צריך אינו הקודמת, בהפרתו ורצה
 ֿ (לחם א. פז, שם בסוגיה כמבואר דומה, כדיבור דיבור'

ה"ח . פ "ח , אבל הל' והשווה התימנים,98)משנה). בכ"י 
בפסוק . וכן אינה. זו פ '99)תיבה וב 'ספרי ' ב . פו, נדרים

שאם  לה, מתכוון שיהא - אביה" לה "והחריש דרשו: מטות
ויפר". יחזור זה הרי  - שאשתי  הייתי  כסבור ואמר בתו נדרה

ה"כ.100) לעיל כאמור שמועתו, כיום ידיעתו שיום

ה'תשע"ט  טבת י"ד ש "ק יום 

    1 
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‡ Èc ≈≈»»¿«≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»
ÔBLÏ3‰M‡‰ ÔÈ‡L ;˙kÓ dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â , »¿««ƒ∆≈»«∆∆∆≈»ƒ»

Ìeiw‰ B‡ ‰Ù‰‰ ÚÓLÏ ‰ÎÈˆ4. ¿ƒ»ƒ¿…««¬»»«ƒ

הסכמתו.2) את 3)מביע  לה שהפירו ידעה לא שאפילו
פטורה" ההיתר ונעשה "הואיל נדרה על ועברה נדרה

הפר. לשון באיזו הקפדה אין קיימו 4)ומעתה שאפילו
אין  בלבד, במחשבה קיום ומועיל והואיל קיום. זה הרי  בלב 

הקיום. לשון על להקפיד

.„ ÔÈ‡ B‡ ,ÏËa B‡ ,ÙeÓ :ÓB‡ ?ÙÓ „ˆÈÎÂ¿≈«≈≈≈»»≈≈∆∆
ÌeÏk ‰Ê5„p‰ ˙È˜Ú ÌÈÚL ÌÈ„a ‡ˆBiÎÂ , ∆¿¿«≈ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»»¬ƒ««∆∆

‰ÈÁ‡Ï ÔÈa ‰ÈÙa ÔÈa .BwÚÓ6:dÏ Ó‡ Ì‡ Ï‡ . ≈ƒ»≈¿»∆»≈¿«¬∆»¬»ƒ»«»
ÈLÙ‡ È‡7ÈczL8‡Ï ‰Ê È‰  „ Ô‡k ÔÈ‡ B‡ , ƒ∆¿ƒ∆ƒ…ƒ≈»∆∆¬≈∆…

Ù‰9B‡ ,CÈÏ ÏeÁÓ :BzÏ B‡ BzL‡Ï ÓB‡‰ ÔÎÂ . ≈≈¿≈»≈¿ƒ¿¿ƒ»ƒ
CÈÏ ÈeL B‡ ,CÈÏ zÓ10‡Ï  ‰Ê ÔÈÚa ‡ˆBik ÏÎÂ , À»ƒ»ƒ¿…«≈¿ƒ¿»∆…

ÈzÓ ÏÚa‰Â ‡‰ ÔÈ‡L ;ÌeÏk Ó‡11,ÌÎÁ‰ BÓk »«¿∆≈»»¿««««ƒ¿∆»»
BÙÓe B˙lÁzÓ „p‰ ˜BÚ ‡l‡12. ∆»≈«∆∆ƒ¿ƒ»¿≈

סותר 5) זה ולכאורה כלום". אמר לא נדר זה  "אין שנינו:
שיש  אלא, זו, בלשון מופר שהנדר הסובר רבינו דברי  את
ולפיכך  נדר, כאן אין שמשמעו, נדר", זה "אין בין הבדל
כלום" זה נדר ל"אין - נדר, כאן יש שהרי  כלום, אמר לא
מבטלו. שהוא לפי  כלום שאינו אלא נדר, שהוא שמשמעו,

בפניה".6) שלא בין בפניה "בין התימנים: יד בכתב 
רוצה.7) שכבר 8)איני  לנדרים וכוונתו עבר, במקום עתיד

ברורה.9)נדרה. הפרה לשון זו של 10)שאין לשונות
חכם. ידי  על נדר ונימוק .11)התרת טעם ידי  על הנדר

שמשמעם,12) מאוד, תמוהים אלה רבינו דברי  טעם. בלא
ואילו  ולהבא מכאן אלא הנדר את מתיר אינו החכם כאילו
הבעל  אין שלהלכה בעוד מתחילתו, הנדר את עוקר הבעל
מעיקרו  הנדר את עוקר החכם ואילו ולהבא, מכאן אלא מפר
שאין  מנת על אשה קידש עד: כתובות במסכת כמבואר
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קמי                
         

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 ‰ˆL ÔÚÓLnL ÌÈ„a ‡ˆBik ÏÎÂ ,CÈcÓ«ƒ≈¿…«≈ƒ¿»ƒ∆«¿»»∆»»¿∆∆

.‰Ê∆

ָלך.13)

.„ÓBÏ CÈˆ BÈ‡  Bza B‡ BzL‡ È„ ÏhÓ‰«¿«≈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‡15ÙÓ ‡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 CÈˆ  BzL‡ B‡ Bza È„ Ùn‰«≈≈ƒ¿≈ƒƒ¿»ƒ¿ƒ
ÂÈ˙ÙOa19ÙeÓ BÈ‡  BaÏa Ù‰ Ì‡Â .20Ï‡ . ƒ¿»»¿ƒ≈≈¿ƒ≈»¬»

ÏhÓ ‡l‡ ,ÂÈ˙ÙOa ‡ÈˆB‰Ï CÈˆ BÈ‡  ÏhÓ‰«¿«≈≈»ƒ¿ƒƒ¿»»∆»¿«≈
˙BOÚÏ d˙B‡ ‰ÙBÎÂ ,„Ïa BaÏa21‰˙OÚ ÔÈa . ¿ƒƒ¿«¿∆»«¬≈»¿»

„p‰ ÏËa  ‰˙OÚ ‡Ï ÔÈa22. ≈…»¿»»≈«∆∆

לך.19) מופר לה: שמעו 20)לומר ביום שתק  שאם כיוון,
להוציא  צריך להפר כשרוצה בהכרח  הרי  הנדר, קיום זה הרי 
שתיקה. מכלל יוציאו שהדיבור כדי  בשפתיו, הפרתו

זה 21) ומעשה ממנו. שנדרה דבר לאכול לפניה שמניח 
בדיבור. כהפרה שתיקה, מידי  ביטול 22)מוציאו נמצא

הברייתא  דברי  על מיוסד וזה לחוד. והפרתו לחוד, נדר
בטל  והנדר ושתי  טלי  ואכלי , טלי  לה "אומר עז: בנדרים
שהביטול  הרי  בליבו" שיבטל וצריך יוחנן ר' אמר - מאליו
ולדעת  בשפתיו. אלא אינה שההפרה בעוד בלב , הוא
דרך  שום ואין להפרה, ביטול בין הבדל שום אין הראב "ד
והפרה  ביטול דרך הנדר את מיפר אלא האשה, את לכוף 
בטל  והנדר ... ואכלי  טלי  לה "אומר וכשאמרו: אחד. שהם
כדרך  לה יפר שלא בשבת, מפר כשהוא אלא זה אין מאליו"
בליבו  ומבטלו בלשונו משנה אלא בחול, לה מפר שהוא
כי להפרה, ביטול בין הבדל שום אין ולמעשה הפרה, דרך
מבעבדים  בנשים "חומר אמרו ובפירוש הוא. אחד שניהם
נזירותה. להפר אשתו" את כופה ואינו עבדו את כופה שהוא
לכופה  לומר נתכוון שלא יראה רבינו, בדברי  המעיין אולם
בין  לעשות אותה "וכופה כתב : בפירוש שהרי  לאכול, ממש
אלא  זו כפייה שאין הרי  הנדר" בטל עשתה לא בין עשתה
אוכל  בהנחת המתבטא הכפייה מעשה עצם כי  בדיבור.
רצונו  את מגלה זה הרי  ואכלי , טלי  באמירתו: או לפניה

מזו. יותר מפורשת הפרה לך ואין הנדר, בהפרת

.Á˙aM‰ CˆÏ ÔÈa ,˙aLa ÌÈ„ ÔÈÙÓ23‡lL ÔÈa ¿≈ƒ¿»ƒ¿«»≈¿…∆««»≈∆…
˙aM‰ CˆÏ24,'CÈÏ ÙeÓ' ˙aLa dÏ Ó‡È ‡ÏÂ . ¿…∆««»¿……«»¿«»»ƒ

ÏBÁa ÓB‡L C„k25:dÏ ÓB‡Â BaÏa ÏhÓ ‡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 
כי26) 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

.ËÈczL ÌÈ„p‰ Ïk :BzÏ 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  ÔÈÙeÓ Ô‰ È‰28ÁÈÏL ‰OÚ . ¬≈≈»ƒ…»«¿»»»ƒ«
dÏ Ù‰Ï29:Ó‡pL ;ÌeÏk BÈ‡  dÏ Ìi˜Ï B‡ ¿»≈»¿«≈»≈¿∆∆¡«

epÙÈ dLÈ‡Â epÓÈ˜È dLÈ‡30BÓˆÚa  ‡‰ ÔÎÂ . ƒ»¿ƒ∆¿ƒ»¿≈∆¿≈»»¿«¿
BÁeÏLa ‡ÏÂ31. ¿…ƒ¿

מכאן.27) שאצא שעה לא 28)מאותה שעדיין נדרים כי 
כי בטעות, הוא קיומו שהרי  לקיימם, יכול אינו לעולם, באו
הדין  והוא בקיומם. ירצה שלא כאלה, נדרים לה יהיו אולי 
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קמב               
         

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 ,ÌÈÚÂ ÌÈ‡˙a dÓˆÚ ‰Ò‡»¿»«¿»ƒ¿≈ƒ«¬»ƒ≈¿∆∆≈
‰Ó‡L ÔÈa ÔÈn‰ ÏÎa dÓˆÚ ‰Ò‡L ÔÈa ,‰ÚeLaƒ¿»≈∆»¿»«¿»¿»«ƒ≈∆»¿»
B‡ ,ÌÈÚÏ Ù‰Â ÌÈ‡zÏ Ìi˜Â ,el‡ ÌÈÚÂ ÌÈ‡z¿≈ƒ«¬»ƒ≈¿ƒ≈«¿≈ƒ¿≈≈»¬»ƒ
‰Óe ,Ìi˜ ÌiwM ‰Ó  ÌÈ‡zÏ Ù‰Â ÌÈÚÏ ÌiwL∆ƒ≈»¬»ƒ¿≈≈«¿≈ƒ«∆ƒ≈«»«
ÔÈÓB‡ 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 ÔÈÓB‡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 שהרי36)שאמרה
נדרה. לקיים שרוצה דעתו גילה תלוי37)לא נדרו שאין

בנדרה.

.ÈÈÈ‰' ÔÈÓB‡ 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‡ .ÌÈÈÊ¿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 dÈc‰Â ,BÓˆÚÏ „41BaÏa Ó‚Â ,42 »«¿«¿¿ƒƒ»¿¿»«¿ƒ
ÔÓ‡ ‰Ó‡Â ,dÈc‰Ï43Ù‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ‰Ê È‰ 44. ¿«ƒ»¿»¿»»≈¬≈∆≈»¿»≈

BÓk ,daÏa ‰Ó Ú„ÈÏ ‰Ï‡L Cc dÈc‰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 ‰ÈÊ46Ó‡ . ¿ƒ»¿ƒ¿»¿»»≈≈»¿»≈»«

?È˙BÓk ‰ÈÊ z‡‰ ,ÈÓ‡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¿≈…«≈»∆

רשאי46) "ואינו בטל חלקו גם נמצא נדרה את יפר שאם
מבוטל". נדרו להיות דבר נדרו 47)לגרום תלה שלא

כל  על נזיר הוא יישאר נזירות תקבל לא שאפילו בנדרה,
שאמר:48)פנים. ההלכה תחילת דברי  אל חוזר זה דבר

שאם  מפני  יפר, לא שלפיכך כמותי , נזירה ואת נזיר הריני 
נדרה  ואם בנדרה, נדרו תלה שהרי  בטל, חלקו גם יהיה יפר
זה  תלויים ושניהם הואיל בטל נדרו גם בהכרח  הרי  בטל
לעצמו  ולגרום חלקה להפר לו אסור לכתחילה אמנם בזה,
ממילא  הרי  והפר עבר אם אבל דברו", יחל "לא על לעבור

מופר. לה.49)חלקו קיים שהרי 

.ÂËBÓˆÚ ÒÈt˙‰Â Á‡ ÚÓLÂ ,‰„pL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿»««≈¿ƒ¿ƒ«¿
d„a50Ù‰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,‡ ˙eLa 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‰ ˙eLa ‡È‰ È‰ „p‰«∆∆¬≈ƒƒ¿«««≈»¿»≈
:Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .B˙eLa ‰˙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

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



קמג                
         

‡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‡Lk56Ù‰Ï ÏBÎÈ ÏÚa‰ ÔÈ‡  ˙‡OÂ ,57. ¿∆∆»≈¿ƒ»≈«««»¿»≈

Oa ‰eÒ‡ ÈÈ‰ :dÏÚa ˙Áz ‡È‰Â ‰Ó‡»¿»¿ƒ«««¿»¬≈ƒ¬»¿»»
˘b˙‡Lk58‰È‰z Lb˙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 ÌÈc 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‡ BcÏ ‰È‡ dÏ Ìi˜Â ‰„pL ‰Ò‡Ó ‰Ú«¬»¿…»»∆»¿»¿ƒ≈»»ƒ»¿«
Ï‡LpL Èt ÏÚ Û‡ ,Á‡‰ dÏ Ù‰Â BcÏ 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‡ BzÏ 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 ÔÈÓB‡¿ƒ∆∆¿ƒ∆»«»¬≈»ƒ¿««
Ìi˜ :dÏ Ó‡ .ÂÈtÓ ‰Ù‰ ‡ÈˆB‰ ‡Ï È‰L ,‰ÚL»»∆¬≈…ƒ¬»»ƒƒ»«»«»
ÙeÓ :dÏ Ó‡ ‰ÚM‰ ‰ÚLÎe ,˙Á‡ ‰ÚL ÈÎÈÏƒƒ»»««¿∆»¿»«»»»«»»

˜ÙÒ ‰Ê È‰  CÈÏ77Ì‡Â ,d„a ‰eÒ‡ CÎÈÙÏe ; ƒ¬≈∆»≈¿ƒ»¬»¿ƒ¿»¿ƒ
‰˜BÏ dÈ‡  d„ ÏÚ ‰Ú78. »¿»«ƒ¿»≈»»

מקום 70) לה היה לא שנית לה שקיים שבשעה פי  על אף 
בכל  הראשונה, מהקמתו הוא ועומד מקויים שהרי  לחול,
על  (כשנשאל לחול מקום וכשמוצאת ועומדת, תלוייה זאת

חלה. היא שרוצה 71)הראשונה) דעתו גילה שבזה נמצא
מבהקמה. בהפרה אמר:72)יותר לא אם אפילו הדין הוא

הפסיק  שלא כל ליך" ומופר "קיים אלא: אחת" "בבת
אחת. כבבת זה הרי  להפרה, הקמה בין ליך, בתיבת:

אחת 73) בבת אפילו זה אחר בזה שאינו "כל הכלל: פי  על
ליך, מופר ואמר: וחזר ליך קיים אמר: שאם וכיוון אינו".
כאחד  ליך ומופר קיים כשאמר הדין הוא חלה, ההפרה אין
אינן  ששתיהן לומר תרצה אם ואפילו חלה, ההפרה  אין
(כסף  מקיימתו ששתיקתו קיים, הנדר נשאר ממילא חלות,
אמר  שלא כיוון להסביר, שמח " ה"אור והוסיף  משנה).
קיים  היא: והלכה מחשבתו, רק  שנשארה נמצאת כלום,
וכשיש  מופר, זה אין - בליבו הפר קיום, זה הרי  - בליבו
אחת". "כבת זה הרי  להפרה, הקמה בין במחשבה התנגשות

ולמחר 74) קיים, יהיה היום מדבריו: לדקדק  שיש פי  על אף 
מהיום. ההפרה ותתחיל מופר, לא 75)יהיה שסוף ֿסוף 

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 ÊÈÊ ‰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««¿¿«
‰aÓ81ÌÏBÚÏ ˙eÎM‰ Ò‡ B‡ ,82‰È‰L ÈÓ ÔÎÂ ; ¿À∆»««ƒ¿¿»¿≈ƒ∆»»
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ÌÈBÓÏL Û„B83ÔB‰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 ‰„BÚ Cc Ôlk À»∆∆¬»«≈≈ƒ¿»ƒ≈¿«≈

‚ÈÒ  ÌÈ„ :ÌÈÓÎÁ eÓ‡ Ô‰a88˙eLÈtÏ89. »∆»¿¬»ƒ¿»ƒ¿»«¿ƒ

  

          
  

" הרמב של שונה  התייחסות מצינו   אחרי מקומות ובשני 
אד ירבה  לא  ..." כתב : שלאח "ז בהלכה  : הנדרי לעניי
מדברי יפרוש  אלא   בה עצמו  ירגיל ולא  איסור בנדרי 
"ציוו  כתב : דעות ובהל' נדר", בלא  מה לפרוש  שראוי 
שמנעתו   מדברי אלא  עצמו   אד ימנע  שלא   חכמי
תורה  שאסרה  מה  דיי לא   חכמי אמרו  ... בלבד  התורה 
הלשונות  שלושת אלה  ." אחרי  דברי עלי אוסר שאתה 
מדברי פרישות א . . ה ה ' בעבודת  דרכי שלושה  
לפרוש  לא  ג. נדר. בלא  פרישות ב . נדר. על־ידי   המותרי
שונות  בדרגות  עוסקי  ושלושת . המותרי  מדברי

ה '. שבעבודת
למטה  יורד  מותרות אחרי  שנמש נמוכה  בדרגה  המצוי 
וממילא  אלו ,  מדברי לפרוש  כדי  לנדר וזקוק   על־יד יותר
אד ישנו  ממנו , למעלה  נדר. על־ידי  היא  שלו  ה ' עבודת
אבל  לנדר, זקוק  אינו  וממילא  מותרות אחרי  נמש שאינו 
הר  ה ', בעבודת הנעלית לדרגה  הגיע  לא  שעדיי ימאחר

הזכירו  ולכ , המותרי  מדברי עצמו  את מפריש  הוא 
מזה  למעלה  אבל עצמה . בפני  נפרדת בהלכה   " הרמב
שהדבר  עוד  חושש  שאינו  ה ' בעבודת נעלית דרגה  ישנה 
את   ג ולזכ לברר ותפקידו  ירידה , אצלו   יגרו המותר
אמרו  ועליו  שיפילוהו , חשש  אי שהרי  , המותרי  הדברי

כו '". תורה  שאסרה  מה  דיי "לא 
      

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 
אכלתי86) לא "מימי  הצדיק  שמעון שאמר כמו נזיר, להיות

הדרום, מן אדם בא אחת פעם אחד, אלא טמא נזיר אשם
לו  סדורות וקווצותיו רואי  וטוב  עיניים יפה שהוא וראיתיו,
שערך  את להשחית ראית מה בני , לו: אמרתי  תלתלים,
למלאות  הלכתי  בעירי  לאבא הייתי  רועה לי : אמר הנאה,
יצרי עלי  ופחז שלי  בבבואה ונסתכלתי  המעיין מן מים
טובים) לא מעשים לידי  (להביאני  העולם מן לטרדני  וביקש
במי שלך שאינו בעולם מתגאה אתה למה רשע ! לו: אמרתי 

שאגלחך  (בשבועה) העבודה ותולעה, רימה להיות שעתיד
בישראל, נזירות נוזרי  ירבו כמוך בני , לו: אמרתי  ... לשמים
להזיר  נזיר נדר לנדור יפליא כי  איש אומר: הכתוב  עליך

בקיום 87)לה'.. ויתרשל יצרו יתקפו שלא שירא כגון
עשה. וחיזוק .88)מצוות  לומר,89)גדר "רצונו

עם  בגדי  חגיגה במסכת שאמרו כמו מהטומאות, השמירה
במור  רבינו וכתב  לפרושים" מדרס  ג,הארץ  חלק  נבוכים ה

ההסתפקות. מידת לקנות להרגיל זה כל ..." מ "ח  פרק  סוף 
ממהרות  שהנשים ומפני  ... והמשתה המאכל תאוות ולחסום
עניין  היה אילו נפשן, וחולשת הפעלותן לקלות לכעוס 
... ומחלוקת בבית גדול צער בזה היה ברשותן שבועותיהן
וזה  לאשה ואסור לאיש מותר המזון מן המין זה בהיות
לבעל  העניין סמך זה ומפני  לאם, ומותר הבת על אסור
להם), להפר (שיוכל תועלת או נזק  בו שיש מה בכל הבית
כדין  דינה ... עצמה ברשות שהיא שמי  תראה הלא

האנשים..

.„ÎÌ„‡ ‰aÈ ‡Ï  (ÌMÏ) ‰„BÚ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈¬»«≈…«¿∆»»
Ì‰a BÓˆÚ ÏÈbÈ ‡ÏÂ eq‡ È„a90LÙÈ ‡l‡ , ¿ƒ¿≈ƒ¿…«¿ƒ«¿»∆∆»ƒ¿

.„ ‡Ïa Ô‰Ó LÙÏ Èe‡L ÌÈcÓƒ¿»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 eÓ‡91. »¿¬»ƒ»«≈¿ƒ»»»»
Ï‡M‰Ï ‰ÂˆÓ  „Â Ú Ì‡Â92‡lL È„k ,B„ ÏÚ ¿ƒ»«¿»«ƒ¿»¿ƒ»≈«ƒ¿¿≈∆…

È„a ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰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. ¬«≈

  

      

קדושה , לפעול יהודי  של הגדול כוחו  מתבטא   בנדרי
בדומה  ,החולי בדברי  הקב "ה   ע והתקשרות חיבור

.קרב לקדושת
מהתחייבות  מתיירא  שיהודי  קורה   לפעמי מזה : וההוראה 
או  לזה  כח  לו  שאי וחושש  מצוות,  ולקיי תורה  ללמוד 

וכו '. לכ ממו לו  שחסר
שעל־ידי והנזירות  הנדרי מעניי ההוראה  באה  כ על
ועד "ז  .חולי בענייני  קדושה  לפעול יהודי  יכול בלבד  דיבור
אותה   ומקיי התחייבות עצמו  על לוקח  כשיהודי  בנזירות
כמו  ופשוט קל בעניי כשמדובר אפילו  הקב "ה , של לכבודו 
שכוונתו  שכיו הקב "ה  אומר ראשו , שערות לגלח  שלא 
מיוחדת  קדושה  אצלו  שמתווספת הרי  , שמי  לש
כי עצמו ,  לאד תועלת בזה  יש  ממילא  ובדר על־ידי ־זה .
הכבוד הוא  רצונו , ולעשות לקב "ה  רוח  נחת  לגרו הזכות

. לאד גדול הכי 
      

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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להקריב 91) שציוותה פי  על שאף  הבמות, איסור בשעת
במה  לבנות יוסיף  שלא הזהירתו (במקדש) בפנים קרבנות
דברים  עצמו על לאסור רוצה הנודר וגם בחוץ . ולהקריב 
רגיל  שהנודר ומשום תורה. שאסרתו מה על נוסף  אסורים
כבונה  והריהו רצוי  קרבנו שאין לו אומרים בקרבן, להתפיס 
מה  דייך "לא בירושלמי : אמרו וכן בחוץ . ומקריב  במה
דברים  עליך לאסור מבקש שאתה אלא התורה לך שאסרה

שיתירו.92)אחרים". חכם ידי  עצמו 93)על על שאוסר
המותרים. לצדקה,94)דברים או ההקדש לטובת שנודר

נדר  יעקב  וידר אמרו: ע  פרשה רבה בראשית ובמדרש
צרתם. בעת נודרים שיהיו לדורות, לאמור - לאמור

לקיימם.95) יכול  שאינו כשרואה ובשולחן 96)בקושי ,
שלא  להיזהר "צריך פסק : ד סעיף  רג, סימן דעה יורה ערוך
ישנו  אם אלא לידור, טוב  אין צדקה ואפילו דבר שום ידור
פוסקים  ואם לו, שיהיה עד ידור לא לאו ואם מיד, יתן בידו,

נדר". "בלא יאמר: עמהם לפסוק  וצריך צדקה

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ÌÈ„ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿«»


 

‰ÓLe ,‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ OÚ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»∆∆ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿…∆
ÈÊp‰ Ïc‚iL (‡ :ÔËt ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»∆¿«≈«»ƒ
‡lL (‚ .BÊ ÈÓÈ Ïk BÚO Ál‚È ‡lL ( .Út∆«∆…¿««¿»…¿≈ƒ¿∆…
.Ì‰lL ıÓÁ elÙ‡Â ÔÈÈ ˙Úz ‡ÏÂ ÔÈÈ ÈÊp‰ ‰zLÈƒ¿∆«»ƒ«ƒ¿…«¬…∆«ƒ«¬ƒ…∆∆»∆
.ÌÈ˜enˆ ÏÎ‡È ‡lL (‰ .ÌÈÁÏ ÌÈÚ ÏÎ‡È ‡lL („∆……«¬»ƒ«ƒ∆……«ƒƒ
‡lL (Á .ÔÈbÊ ÏÎ‡È ‡lL (Ê .ÌÈpˆÁ ÏÎ‡È ‡lL (Â∆……««¿«ƒ∆……««ƒ∆…
Ál‚iL (È .ÌÈ˙ÓÏ ‡nhÈ ‡lL (Ë .˙n‰ Ï‰‡Ï ÒkÈƒ»≈¿…∆«≈∆…ƒ«»«≈ƒ∆¿««

.‡nhiLk B‡ B˙eÈÊ ÌÈÏLiLk ˙Baw‰ ÏÚ««»¿»¿∆«¿ƒ¿ƒ¿∆ƒ««
:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ e‡e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

 1 
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‰ ˙eÈÊp‰2Èk :Ó‡pL , «¿ƒ∆∆ƒ¿«ƒ¿≈ƒ»∆∆¡«ƒ
cÈ3ÚO Ïc‚iL ‰OÚ ˙ÂˆÓe .ÓB‚Â ÈÊ „ ƒ…∆∆»ƒ¿≈ƒ¿«¬≈∆¿«≈¿«

BL‡4Álb Ì‡Â .BL‡ ÚO Út Ïcb :Ó‡pL , …∆∆¡««≈∆«¿«…¿ƒƒ«
‰OÚ˙ ‡Ïa BÚ  BÊ 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‰ ÔÒ‡L ÌÈc7.BÊ 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,Bc ÏÁÈ ‡Ï ÌeMÓ  ˙Á‡ : ∆∆¿«ƒ««ƒ…«≈¿»

ÌÈ„p‰ Ïk ÏÏBkL9ÚL c ÌeMÓ  ˙Á‡Â ; ∆≈»«¿»ƒ¿««ƒ»»∆»«
ÈÊp‰ ÏÚ „ÁÈÓ eq‡ ÔÈeÒ‡L ÌÈcÓ 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 Út 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‡‰13ÈÊ ‰È‰‡L „Ú ÌÏBÚ‰ ÔÓ »≈…ƒ»≈ƒ»»«∆∆¿∆»ƒ
ÈÊ ‰Ê È‰ 14‰zÚ ˙eÓÈ ‡nL ,„iÓ15Á‡ Ì‡Â . ¬≈∆»ƒƒ»∆»»«»¿ƒ≈«

B˙eÈÊ16BÓlLÏ Á‡z Ïa BÚ ‰Ê È‰ 17ÔÈ‡Â . ¿ƒ¬≈∆≈¿«¿«≈¿«¿¿≈
‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ18. ƒ«»∆

אצא.13) לנדרים 14)לא (רא"ש נזירות עליו לקבל חייב 
"ואע "פ  הל"ג: פ "ו, ערכין הל' לקמן רבינו לשון וכן ג:).
חייב  בנזיר, שידור ואמר: הואיל בנזיר, נדר לא שעדיין

הל'15)להנזר". והשווה נדרו, את קיים שלא ונמצא
ה"י . פ "ד ולקמן ה"א, פ "ט  נזירותו.16)תרומות קבלת

ג:17) מעשה 18)נדרים בו שאין לאו על לוקים שאין
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קמו               
         

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 :˙eÈÊa ÔÈÓB‡ ÔÈ‡≈¿ƒƒ¿ƒ«∆ƒƒ¿»»»»
ÔÂÈk ‡l‡ ;BaÏaL ÔÈÚk ÌÚ‰ Ïk Ïˆ‡ BÚÓLnL∆ƒ¿»≈∆»»»»ƒ¿»∆¿ƒ∆»≈»

BaÏa ÓbL19ÌÈÚL ÌÈc 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‰  ˙eÈÊ 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‰ BaÏe ÏÈ‡B‰ ,ÈÊ ‰Ê È‰ ¬≈∆»ƒƒ¿ƒ»»∆ƒ¿∆¿∆

BÓk ‰È‰‡ Ó‡Â Lt ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â22ÔÎÂ .‰Ê ¿««ƒ∆…≈≈¿»«∆¿∆¿∆¿≈
‰‡ ‰È‰‡ :Ó‡Â BÚOa ÊÁ‡ Ì‡23‡‰‡ B‡ , ƒ»«ƒ¿»¿»«∆¿∆»∆¡≈

ÏkÏÎÓ24ÈÈ‰ :Ó‡L B‡ ;ÏÒÏÒÓ ‡‰‡ B‡ , ¿«¿≈¡≈¿«¿≈∆»«¬≈ƒ
ÏkÏÎÓ ÈÈ‰ B‡ ,ÏÒÏÒÓ25ÁlLÏ ÈÏÚ È‰ B‡ , ¿«¿≈¬≈ƒ¿«¿≈¬≈»«¿«≈«

Út26ÈÊ ‰Ê È‰ 27Èf‰Ï BaÏa Ó‚iL ‡e‰Â .28. ∆«¬≈∆»ƒ¿∆ƒ¿…¿ƒ¿«ƒ

ה"ד.22) פ "ב , לקמן והשווה שם. ובכת"י23)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

.ÊÌÈtˆ ÈÏÚ È‰ :Ó‡29ÈÊ ‰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 .˙eÈÊk  ˙eÈÊ »ƒ≈¿ƒƒ¿ƒ≈«¿
eac‰ ˙‡ ÔÈpLnL ÌÈ‚lÚ‰33ÈÈ‰ :ÌL Ó‡Â »ƒ¿ƒ∆¿«ƒ∆«ƒ¿»«»¬≈ƒ

ÁÈÊt ,ÁÈÊ ,˜ÈÊ34ÈÊ ‰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 ,

.ËÌÈpˆÁ‰ 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 ˙eÈÊ 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‰ ,ÌÈÈÊp‰ 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‚Bb‰ ÔÓ ÈÊ ÈÈ‰ :ÓB‡‰ Ï‡41ÔÓ B‡ ¬»»≈¬≈ƒ»ƒƒ«¿»ƒ
‰Ïc‰42Ô‰a ‡ˆBiÎÂ43Ô‰a eÒ‡ ‰Ê È‰ 44BÈ‡Â , «¿≈»¿«≈»∆¬≈∆»»∆¿≈

ÈÊ45. »ƒ

הגפן.41) פירות שאינן בהן, מותר ונזיר מיובשות, תאנים
אחד,42) גוש שנעשו עד יחד דרוסות מיובשות תאנים

ועוד. יב  ל, שמואלֿא, במקרא, מפירות 43)ונזכרות
ה"א. פ "ה, לקמן ראה לנזיר, ומותרים הגפן, פרי  שאינם

כקרבן,44) עליו אסורים שיהיו הגרוגרות, מן נדר כאילו
נתפס . אדם דבריו בגמר כדרך 45)שאף  נדר שלא

נזיר  (משנה הדבילה ומן הגרוגרות מן נזירות שאין הנוזרים,
נדור, ביתֿהלל: ע "פ  ב , עמ ' בגמרא שם נתן רבי  וכדעת ט .).

כר  "מתניתין שם: רבינו וגורס  נזיר. ֿ ואינו (כסף  נתן" בי 
משנה).

.‡È:Ó‡Â ,˙BzLÏ BÏ e˙Â ÔÈÈ ÏL ÒBk BÏ e‚ÊÓ»¿∆«ƒ¿»¿ƒ¿¿»«
epnÓ ÈÊ ÈÈ‰46eÓb 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 ‰zLiL48ÈÊ ‰Ê È‰ :Ó‡Â , ∆ƒ¿∆¿≈¿«≈«¬»¿»«¬≈∆»ƒ

BÈ‡Â ,„Ïa ÒBk‰ B˙B‡a eÒ‡ ‰Ê È‰  epnÓƒ∆¬≈∆»¿«ƒ¿«¿≈
‰Ê ÒBk ‰zLÈ ‡lL ‡l‡ ‰Ê Ôek˙ ‡lL ;ÈÊ49. »ƒ∆…ƒ¿«≈∆∆»∆…ƒ¿∆∆

שבכוס .46) היין (משנה 47)מן עליו  נזירות דקדוקי  וכל 
מהחרצנים  נזיר "הריני  מהאומר: גרוע  זה ואין יא.) נזיר

ה"ט . לעיל כמבואר בכל, נזיר שהוא מצוקתו 48)בלבד"
נפש, למרי  "ויין וֿז) לא, (משלי  הכתוב  מלשון וחלאתו,

עוד". יזכר לא ועמלו רישו, וישכח  עליו 49)ישתה שאסר
כי לשתות, בו המפצירים את לסלק  ונתכוין כקרבן, זה כוס 
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קמז                
         

וכל  אחר. כוס  לו שיביאו הוא ירא אני , נזיר יאמר: לא אם
בתלמודים. מקור לו אין הזה הקטע 

.ÈB˙BeÏ 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 ;˙eÈÊpa iÁ BÈ‡Â ,„Ïa ÒBk‰«ƒ¿«¿≈«»«¿ƒ∆…ƒ¿«≈∆

È‡cÓ ˙BÈ B˙B‡ ekLÈ ‡lL ‡l‡51ÚÈb‰ Ì‡Â . ∆»∆…¿«¿≈ƒ«¿ƒƒƒ«
ËBÏ ÏL B˙eÎLÏ52ÌeÏk ÂÈc ÔÈ‡ 53iÁ BÈ‡Â , ¿ƒ¿∆≈¿»»¿¿≈«»

ËBÏ ÏL B˙eÎLÏ ÚÈb‰MnL ;‰OÚiL ‰Ú Ïk ÏÚ«»¬≈»∆«¬∆∆ƒ∆ƒƒ«¿ƒ¿∆
eiÁ Ôa BÈ‡54. ≈∆ƒ

  

          
         

האסור  לשיכור  ג הנוגע  חיוב " בר "אינו  בלשו לדייק  ויש 
הכבוד מ זה  שאי הוא   הטע  שש  והג למקדש , לבא 
יש   מכל־מקו הדעת, בלבול של במצב  למקדש  שיכנס 
 על־דר מהחיוב , למעלה  הוא  חיוב " בר ש "אינו  לדייק 
ומבואר  למקדש , יי שתויי  שנכנסו  ואביהוא  בנדב  שמצינו 
ממש , הנפש  בכלות היתה   שעבודת חסידות בספרי 
" ואנשי  אלקי "המשמח  "יי "שתויי  בעניי וכמרומז
הגילוי מצד  הוא  "יי "שתויי  ועניי הבינה , ספירת על וקאי 
אלא  והגבלה , ממדידה  שלמעלה  באופ הבינה  דספירת
במדידה  היא  הנדרשת העבודה  כי  נאסרה  זו  שעבודה 
ש "נכנס  ר"ע  של כעבודתו  דווקא ,  בגו נשמה  והגבלה 

." בשלו ויצא   בשלו
ש "אינו  היא  שיכור של ההגדרה  מדוע  לבאר יש  על־פי ־זה 
למעלה  היא  עבודתו  כי  למעליותא , שהוא  חיוב " בר
תפילת  בעניי שמצינו  על־דר חיוב . אי זה  ועל מהגבלה ,
לבוא  יכולה  אינה  מעלתה  גודל שמפני  רשות, ערבית

חיוב . של באופ
      

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
ÈÚO Ál‚Ó B‡ ÌÈ˙ÓÏ ‡nhÓ B‡55ÈÊ ‰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 הריני56)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 כט ֿל),
פ "ו, אישות הל' והשווה זו). הרי  דיבורֿהמתחיל נו. כתובות

ה"ט ֿי .

.„ÈeÒ‡ ÈÊp‰L Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ ‡Ï :Ó‡Â ,ÈÊa „»«¿»ƒ¿»«…»ƒƒ≈«∆«»ƒ»
Ôk Ú„BÈ È˙ÈÈ‰ el‡Â ,˙ÁÏ‚˙a B‡ ‰‡ÓËa B‡ ÔÈÈa¿«ƒ¿À¿»¿ƒ¿««¿ƒ»ƒƒ≈«≈

ÌlÎa iÁÂ ÈÊ ‰Ê È‰  „B È˙ÈÈ‰ ‡Ï58È‰L ; …»ƒƒ≈¬≈∆»ƒ¿«»¿À»∆¬≈
,ÔÈÈÓ ‰LÏMÓ „Á‡a BÓˆÚ Ò‡L Ú„BÈ ‰È‰ ‡e‰»»≈«∆»««¿¿∆»ƒ¿»ƒƒ

e‡a Îe59 Ì‰Ó „Á‡Ó ‡l‡ „ ‡Ï elÙ‡L , ¿»≈«¿∆¬ƒ…»«∆»≈∆»≈∆
ÔlÎa eÒ‡60. »¿À»

יא.58) נזיר ה"ט .59)משנה מעיר,60)לעיל והראב "ד
אין  זו, חרטה דרך נזירותו על להשאל חכם לפני  יבוא שאם
כמבואר  מותר, זה והרי  מזה, גדול לנזרו (=חרטה ) פתח 
לא  אסור" זה "הרי  במשנה: שאמרו ומה ה"א. פ "ב , לקמן
חכם. שאלת בלא לעצמו להתיר חושב  כשהוא אלא נתכוונו

רוקח ). ובמעשה (רדב "ז, בזה יודה רבינו שגם ויתכן

.ÂËÏ‡ ,el‡ ÏÎa eÒ‡ ÈÊp‰L È˙ÈÈ‰ Ú„BÈ :Ó‡»«≈«»ƒƒ∆«»ƒ»¿»≈¬»
ÈzÚ„a ‰È‰61È‡ ˙BzLÏ ÈÏ znL62ÈtÓ ÔÈi‰ »»¿«¿ƒ∆À»ƒƒ¿¬ƒ««ƒƒ¿≈

ÔÈÈ ‡Ïa ˙BÈÁÏ ÏBÎÈ ÈÈ‡L63B˜ È‡L ÈtÓ B‡ , ∆≈ƒ»ƒ¿¿…«ƒƒ¿≈∆¬ƒ≈
ÌÈ˙n‰ ˙‡64ÈÊ BÈ‡ ‰Ê È‰ 65el‡L ÈtÓ ; ∆«≈ƒ¬≈∆≈»ƒƒ¿≈∆≈

˙B‚‚L È„ ÏÏÎa66,ÌÎÁÏ ‰Ï‡L ÔÈÎÈˆ 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 (כסף ֿמשנה). 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",

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



קמח               
         

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‚Bc‡ B‡71ÈÊ ‰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‚Bc‡Â ÌeËÓË73BzL‡ ‰ÏÈt‰ . À¿¿«¿¿ƒ¬≈∆»ƒƒƒ»ƒ¿
ÈÊ BÈ‡ 74ÈÊ ‰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

   1 
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

ובחוץ ֿלארץ . הבית בפני  שלא נזירות

.‡‚‚BLa ÈÊa „Bp‰2Ò‡a B‡3ÊÊÏ „pL B‡ «≈¿»ƒ¿≈¿…∆∆»«¿»≈
BÁ4È‡‰ Cc B‡5‡La ,eËt ‰Ê È‰ 6 ¬≈∆∆¬«¬≈∆»ƒ¿»
ÌÈ„7ÌÁÂ ÈÊa „pL ÈÓe .8‰Ê È‰  B„ ÏÚ ¿»ƒƒ∆»«¿»ƒ¿ƒ««ƒ¿¬≈∆

‡L ÔÈÈznL C„k ,B˙eÈÊ 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. הריני4)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 ÈÓ10ÊpL ƒ∆»«¿»ƒ¿»«¿»ƒ»¿¿»∆»«
B‡ e‚pL Ô‡ˆÓ ,BÊ ÈÓÈ ˙‡ÏÓa Ì‡ÈiL ˙Úc ÏÚ«««∆¿ƒ≈ƒ¿…¿≈ƒ¿¿»»∆ƒ¿¿
Ê ‰Ó‰a‰ ‰‚ ‡lL „Ú Ì‡ Ô‰Ó ‰Ó‰a ‰‚ƒ¿¿»¿≈»≈∆ƒ«∆…ƒ¿¿»«¿≈»»«

ÈÊ ‰Ê È‰ 11B‡ ‰„‡L B‡ ‰‚pL Á‡ Ì‡Â ; ¬≈∆»ƒ¿ƒ««∆ƒ¿¿»∆»¿»
˙eÚËa Ê ‰fL ,ÈÊ BÈ‡  Ê ‰˙nL12. ∆≈»»«≈»ƒ∆∆»«¿»

ככתוב 10) לשלמים, ואיל לחטאת, כבשה לעולה, כבש
יד. ו, במדבר אומרים 11)בתורה ואין א. לב , נזיר משנה,

כי נודר, היית כלום - בהמתך שתיגנב  יודע  היית אילו לו:
ואינו  הנדר לאחר שנתחדש בדבר = ב "נולד" פותחים אין
שבועות  ובהל' ה"ה, פ "ח  נדרים הל' לעיל כמבואר שכיח ,
נדרו  בשעת בלבו "גמר שכיח , זה ואין הואיל כי  הי "ב . פ "ו,
שסבור  לפי  בהמתו, תיגנב  אם אפילו ענין, בכל נזיר שיהיה
מי דיבורֿהמתחיל: שם, נזיר ('תוספות' תיגנב " שלא בלבו

בהמה,12)שנדר). אותה על נזירותו לקבל היתה שדעתו
הל' והשווה שם). (משנה, ברשותו. היתה לא שנזר ובשעה
נדרי בכלל והוא טעות, נדר שהוא "מפני  ה"ג: פ "ח , נדרים
אינו  - ב  לב , בנזיר ה'תוספות' ולדעת מותרים". שהם שגגות
כלל, נזיר שאינו סובר, ורבינו החכם. לו שיתיר בתנאי  נזיר,

לחכם. שאלה אפילו צריך ואינו

.‚˙eÈÊa 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 BÁ „ . ∆»ƒ»«¬≈¿»ƒ¿»«ƒ¿ƒ

ÔÈiÓ16‰Ê È‰  ÊÊb‰lÓ BÚOk ÈÚO :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]19Ó‡Â ÈL ÏL ¿»«¿ƒƒ¿¿≈ƒ∆≈ƒ¿»«
‰‡Ó Ô‰ elÙ‡Â ,'È‡Â'20ÔÈÈÊ 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 הריני18)(שם). אומר: חבירו את

שלום 19)נזיר. לרב : תלמיד שלום שאילת כדי  שהוא
הי "ז). פ "ב , שבועות הל' (לעיל רבי  אחד 20)עליך כל

קודמו. של דיבור כדי  אחד 21)בתוך שכל א. כא, נזיר
והותר  נדרו על הראשון נשאל אם ולפיכך בקודמו. התפיס 
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ושלאחריו  השני  והותר, השני  נשאל ואם כולם, הותרו -
פ "ד  נדרים הל' לעיל והשווה (שם). אסור והראשון מותרים,

ה"ג. שם ובביאורנו ה"ט ,

.‰Ó‡ BÁÂ ,Ôa ÈÏ ‰È‰iLk ÈÊ ÈÈ‰ :ÓB‡‰»≈¬≈ƒ»ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ≈«¬≈»«
'È‡Â'22„iÓ ÈÊ BÁ 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 "אםֿתמצי ֿלומר שם: שאמרו מתוך נפשטה,
בכל  הגאונים כקבלת ההלכה, היא שכך נראה משמע "
 ֿ כ"אםֿתמצי  שההלכה הש"ס , שבבעיות "אםֿתמצי ֿלומר"

(רדב "ז). לומר"

.ÂÚÓLÂ ,Ôa EÏ ‰È‰iLk ÈÊ ÈÈ‰ :BÁÏ ÓB‡‰»≈«¬≈¬≈ƒ»ƒ¿∆ƒ¿∆¿≈¿»«
‰Ê Ôek˙ ‡lL ;ÈÊ ‰Ê ÔÈ‡  'È‡Â' Ó‡Â BÁ¬≈¿»««¬ƒ≈∆»ƒ∆…ƒ¿«≈∆

ÔBÁ‡‰24‡Ôa EÏ ‰È‰iL ‰B‡ È‡L :ÓBÏ ‡l »«¬∆»«∆¬ƒ≈∆ƒ¿∆¿≈
epnÓ LBa ‡e‰ È‰L ,‰Ê BÓk25. ¿∆∆¬≈ƒ∆

נזיר.24) רגשי25)להיות את בפניו לו להביע  שלא
 ֿ "אם שם). (נזיר הראשון זה שהביע  כדרך אליו, חיבתו
שכל  אמרנו וכבר וכו'. הוא", בוש בפניו כל תמצי ֿלומר:

(רדב "ז). היא הלכה "אםֿתמצי ֿלומר"

.ÊÔa ÈBÏÙÏ ‰È‰iLk ÈÊ ÈÈ‰ :ÓB‡‰26ÚÓLÂ , »≈¬≈ƒ»ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ≈¿»«
Ôek˙ ‡Ï ‡nL :˜ÙÒ ‰Ê È‰  'È‡Â' Ó‡Â BÁ¬≈¿»««¬ƒ¬≈∆»≈∆»…ƒ¿«≈

B˙BÓk ÈÊ ˙BÈ‰Ï ‡l‡27‰B‡ È‡L ÓBÏ B‡ , ∆»ƒ¿»ƒ¿«∆¬ƒ≈
E˙BÓk B˙B‡28Ï˜‰Ï  ˙eÈÊ ˜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 Cca ÌÈÎl‰Ó eÈ‰L ÌÈL¿«ƒ∆»¿«¿ƒ«∆∆¿»∆»»¿∆¿»
ÔBÚÓL ec‚k CÏB‰‰ ‰Ê :ÌÈM‰ ÔÓ „Á‡ Ó‡Â¿»«∆»ƒ«¿«ƒ∆«≈¿∆¿≈ƒ¿

‰Ê Ó‡Â ,‡e‰ Ôe‡ :BÁ Ó‡Â ,‡e‰30ÈÈ‰ : ¿»«¬≈¿≈¿»«∆¬≈ƒ
Ôe‡ ‰È‰È Ì‡ ÈÊ31Ì‡ ÈÊ ÈÈ‰ :Á‡‰ Ó‡Â , »ƒƒƒ¿∆¿≈¿»«»«≈¬≈ƒ»ƒƒ

È‰  Ôe‡ ‡e‰ È‰Â Ì‰ÈÏ‡ ÚÈb‰ ,ÔBÚÓL ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿ƒƒ«¬≈∆«¬≈¿≈¬≈
ÈÊ ‰Ê32BÓk ,ÈÊ BÁ 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 ÂÈBÁ‡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,

.ËÈÎa ‰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  ˙eÈÊ ˜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 Cca ÔÈÎl‰Ó eÈ‰38Ó‡Â ,˜BÁÓ »¿«¿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 ;ÌÈÈÊ À»¿ƒƒƒ¿≈∆«≈¿»ƒ»∆»∆
Ba LÈÂ ,‰Ó‰Ï Ô‰ ‰ÂL ÌÈÎ„ Ba LÈÂ ,‰iÁÏ¿«»¿≈¿»ƒ»∆»∆ƒ¿≈»¿≈

„‰Ó‰ÏÂ ‰iÁÏ ‰ÂL ÌÈÎ40BÈ‡L ÌÈÎ„ Ba LÈÂ , ¿»ƒ»∆¿«»¿ƒ¿≈»¿≈¿»ƒ∆≈
‰iÁÏ ‡ÏÂ ‰Ó‰aÏ ‡Ï ‰ÂL41e‡ Ì‡ ÔÈc‰ ‡e‰Â . »∆…«¿≈»¿…««»¿«ƒƒ»

e„Â ,‰M‡ B‡ LÈ‡ ‡e‰ Ì‡ B e˜ÏÁÂ ÒBÈ‚Bc‡«¿¿ƒ¿∆¿¿ƒƒƒ»¿»¿
;ÌÈÈÊ Ìlk È‰  ÈBka el‡ e„pL Cc ÏÚ«∆∆∆»¿≈«¬≈À»¿ƒƒ
,LÈ‡Ï Ô‰a ‰ÂL ÌÈÎ„ Ba LÈ ÒBÈ‚Bc‡‰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‡‰ ÌÈÎc‰ ÏÎÂ44˙Bˆn‰ ÈÈÚa 45‡Ï , ¿»«¿»ƒ»≈¿ƒ¿¿≈«ƒ¿…
Bz„ÏB˙Â BÚËa46,˙Bˆn‰ ÈÈÚa  ÈBk‰ ÈÎc ÔÎÂ . ¿ƒ¿¿«¿¿≈«¿≈«¿ƒ¿¿≈«ƒ¿

Bz„ÏB˙Â BÚËa ‡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¿≈»¿«»¿≈

ÌÈÁ‡ ÌÈÎ„52BÓB˜Óa ‡a˙È Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ,53. ¿»ƒ¬≈ƒ¿»∆»≈∆ƒ¿»≈ƒ¿
ÌÈL‡k ,ÔÏa ‡nËÓ :ÒBÈ‚Bc‡ ÔÎÂ54‡nËÓe ; ¿≈«¿¿ƒƒ«≈¿…∆«¬»ƒƒ«≈

ÌÈLk ,Ì„‡a55‡Ï ,ÈÚ „Úa kÓ BÈ‡Â ; ¿…∆¿»ƒ¿≈ƒ¿»¿∆∆ƒ¿ƒ…
ÌÈLk ‡ÏÂ ÌÈL‡Î56B‚B‰‰Â ;57,ÂÈÏÚ ‚‰  «¬»ƒ¿…¿»ƒ¿«¿∆¡»»»

ÌÈLÎe ÌÈL‡k58„Á‡ ÏÎÂ ,ÌÈÁ‡ ÌÈÈ„ Ba LÈÂ . «¬»ƒ¿»ƒ¿≈ƒƒ¬≈ƒ¿»∆»
BÓB˜Óa ˙kÈ59. ƒ»≈ƒ¿

האנדרוגינוס .44) הדיני .45)של בכת"י46)במובן
אינה. לכוי , בנוגע  הזו הפיסקה כל דם 47)התימנים,

מכיסוי .48)שחיטתו. פטור בהמה, שחיטת דם אבל
מותר.49) חיה חלב  אבל בהמה, ואסור 50)כחלב 
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מינו. עם אלא בהמה על ולא חיה על לא להרביעו
מ "ח ֿיא.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 "ב ֿג). פ "ד, (בכורים טמא ונדתן עברי56)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‡63ÌÈÈÊ 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˜ ‡ÈÓe ÈÊ ‰Ê∆»ƒ≈ƒ»¿¿»¿««ƒ∆¬«ƒ…

˙BÚO ÈzL ‡È‰66ÌÈ„p‰ ‡Lk ,67ÈcÓ 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

מי65) 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‰ BÏ 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¿≈
‡ÈÓ  ‡ÓË Ì‡Â ,˙eÈÊ71‰‡ÓË Ôa˜72, ¿ƒ¿ƒƒ¿»≈ƒ»¿«À¿»

‡Lk ,‰‰Ë Ôa˜ ‡ÈÓ B˙eÈÊ ÌÈÏLiLÎe¿∆«¿ƒ¿ƒ≈ƒ»¿«»√»ƒ¿»
.ÌÈÏB„b‰ ÌÈÈÊp‰«¿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,ÂÈB˜ eÁnL B‡ ‰Ê „a ‰ÁÓe Ôa‰ ‰ˆ ‡Ï…»»«≈ƒ»¿»»∆∆ƒ¿»
‰OÚ È‰L ,ÂÈB˜ e‰eÁlbL B‡ BÚO ÁlbL B‡∆ƒ«¿»∆ƒ¿¿»∆¬≈«¬»

BzÚ„ ‰lbL ‰OÚÓ73ÂÈB˜ B‡ ‡e‰ ‰ˆ ‡lL «¬∆∆ƒ»«¿∆…»»¿»
ÈÊ BÈ‡ ‰Ê È‰  BÊ ˙eÈÊa74BÏ LÈ È˙Ó „ÚÂ . ƒ¿ƒ¬≈∆≈»ƒ¿«»«≈

LÈ‡ ‰OÚÈÂ ÏÈc‚iL „Ú ?BÈc‰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˙eÈÊ Ô‰Ï ÔÈ‡  ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk È„BÚ‰76; »¿≈»ƒ«»≈»∆¿ƒ
Ï‡OÈ Èa Ï‡ ac :Ó‡pL77. ∆∆¡««≈∆¿≈ƒ¿»≈

  

        

 ויוב ובתגלחת, ביי  שמותרי פירט לא  מדוע  להבי וצרי
מת־תורה   קוד  ג ונדר שבועה  של גדר שמצינו   בהקדי
התחייב  טע מאיזה  צ"ע  שלכאורה  ,אבימל שבועת כמו 
בני מצוות ז' בכלל שבועה  די אי והרי  שבועתו ,  לקיי

דור נח . שבני  ה 'חזקוני ' שפירש  מה  על־פי  לומר ויש  .
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קני                
         

אד בני   שחייבי מצוות שקיימו  שלא  על נענשו  המבול
כתב וכ נצטוו . שלא  אע "פ הדעת סברת מכח  לשמר
המצוות  "כל ברכות) למסכת (בהקדמתו  גאו  ניסי רבינו 
מתחייבי הכל כבר דלבא , ובאובנתא  בסברא  תלויי שה
ועל  עליו  , האר על  אד  אלקי ברא  אשר  היו למ בה
שמירת   שג לומר, יש  ועפ"ז ." דורי לדורי  אחריו  זרעו 
"סברת  מכח  , בה  שחייבי  בדברי נכלל שפתיו  מוצא 

נח . בני  מצוות שבע  בכלל  שאינ  א הדעת"
ותגלחת, ביי מותר הגוי  יהיה  מקרה  בכל שלא  לומר, יש  עפ"ז
"הריני אמר  א הנזירות, את עליו  קיבל אופ באיזה  ותלוי 
 כיו כלל, נזיר די עליו  חל לא  בזה  הרי  כישראל" נזיר
שאי ־  דבר על כנשבע  זה  והרי  התורה , נזירות מדי שנתמעט
 ביי מותר ובמילא  שבועה , כא שאי  לקיי לו  אפשר
 מ" או  התגלחת" מ נזיר "הריני  אמר  א אבל ובתגלחת.
"מכח  אלא  נזיר מדי לא  שפתיו  מוצא  לשמור חייב  ,"היי
ובתגלחת, ביי שמותר  " הרמב פירט לא  ולכ הדעת". סברת
שפתיו . מוצא  שמירת מצד  חייב  יהיה   שבה  מקרי  ישנ כי 
     

א.76) סא, נדרים 77)נזיר מהם שמקבלים אף ֿעלֿפי 
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˙eÈÊ Ô‰Ï LÈ  ÌÈ„ÚÂ ÌÈL78B‡ ‡‰Â . »ƒ«¬»ƒ≈»∆¿ƒ¿»»
‡Lk ,‰ˆ Ì‡ ,‰M‡‰ ˙eÈÊ ÙÓ ÏÚa‰«««≈≈¿ƒ»ƒ»ƒ»»ƒ¿»

ÌÈ„p‰79BaÏ LÈ  „Ú‰ Ï‡ .80B˙B‡ ÛÎÏ81 «¿»ƒ¬»»∆∆≈¿«»…
‚‰B  B˙B‡ ‰Ùk ‡Ï Ì‡Â .ÌÈ˙ÓÏ ‡nh‰Ïe ˙BzLÏƒ¿¿ƒ«≈¿≈ƒ¿ƒ…»»≈

˙eÈÊ82. ¿ƒ

יפליא 78) כי  אשה או "איש ב ) ו, (שם נאמר שבפירוש
להם, קנויה נפשם שאין אע "פ  – ועבדים נזיר", נדר לנדור
את  לרבות - אליהם" "ואמרת (שם) שנאמר נזירות, להם יש

פי "א,79)העבדים. נדרים הל' לעיל וראה ב . סב , נזיר
שירצה,81)יכול.80)ה"וֿח . זמן כל בידו למחות

ולא  בנזיר שנדרה מכיון לכופה, יכול שאינו לאשה בניגוד
וברש"י ). סא. נזיר (משנה, להפר יכול אינו שוב  לה, היפר

את 82) לרבות - אליהם" "ואמרת עז אות לעיל כאמור
נדרים  הל' לעיל וראה בידו. מוחה רבו כשאין העבדים,

ובביאורנו. ה"הֿו, פי "ג

.ÁÈLÙ ÈepÚ Ô‰a LiL ÌÈ„ ‡L „Ú‰ „83B‡ »«»∆∆¿»¿»ƒ∆≈»∆ƒ∆∆
‡ ÔÈkÚnLCÈÚ‰L B‡ ,‰Î‡Ïn‰ ˙84Ba ÔÈ‡  ∆¿«¿ƒ∆«¿»»∆∆¡ƒ≈«
BtÎÏ CÈˆ85‰Èe˜ BLÙ ÔÈ‡L ÈtÓ ,86ÏeÁÈ ‡ÏÂ BÏ »ƒ¿Àƒ¿≈∆≈«¿¿»¿…»

„ ÂÈÏÚ87ÌÈÁ‡ ˙Bt ÒB‡Ï ?‰ÓBc c‰ ‰ÓÏ . »»∆∆¿»«»»∆¿≈≈¬≈ƒ
Ì‰ÈÏÚ88ÈepÚ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ Ï‡ .89kÚnL „ ‡ÏÂ ¬≈∆¬»ƒ≈»ƒ¿…»»∆¿«≈

BtÎÏ ÏBÎÈ BÈ‡  ‰Î‡ÏÓ90,˙eÈÊa BcÚ „ . ¿»»≈»¿À»««¿ƒ¿ƒ
˙eÁÏ ‡ˆÈ  CÏ ÙeÓ :BÏ Ó‡Â91ÌÈÏL‰Ï iÁÂ , ¿»«»»»»¿≈¿«»¿«¿ƒ

B˙eÈÊ92Ì‡Â ,BÏ ÔÈÙÓ ÔÈ‡Â B˙B‡ ÔÈÙBk „Ú‰L ; ¿ƒ∆»∆∆ƒ¿≈¿≈ƒ¿ƒ
˙eÁÏ ‡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  בליבוא"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'

.ËÈBaÓ CÏ‰L B‡ Áe ˙eÈÊa „pL „Ú94 ∆∆∆»«ƒ¿ƒ»«∆»«≈«
ÊÁÈÂ ÚËˆiL È„k ,ÔÈÈ ˙BzLÏ eÒ‡ ‰Ê È‰¬≈∆»ƒ¿«ƒ¿≈∆ƒ¿«≈¿«¬…

Ba ˙eLÏ95Ál‚Â B˙eÈÊ ÌÈÏL‰Â Ê .96‡ÏÂ , ƒ¿«»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ«¿…
BÚ„È97˙eÁÏ ‡ˆÈ Ck Á‡Â ,Ba98‡ˆÈ ‰Ê È‰  ¿»«¿««»»»¿≈¬≈∆»»

B„ È„È99 ˙eÁÏ ‡ˆÈÂ Ál‚ ‡ÏÂ „ Ì‡ Ï‡ ; ¿≈ƒ¿¬»ƒ»«¿…ƒ«¿»»¿≈
B„ È„È ‡ˆÈ ‡Ï100 ˙eÁÏ ‡ˆÈ Ck Á‡Â ‡ÓË . …»»¿≈ƒ¿ƒ¿»¿««»»»¿≈

‡ÓËpL ‰ÚMÓ ‰BÓ101. ∆ƒ»»∆ƒ¿»

נראה 94) וכן רבו. שהלך התימנים: בכת"י  וכן רומי , בדפוס 
הרדב "ז. בבריחתו,95)מפירוש לחירות יצא לא שעדיין

הביאו  זה ומטעם רבו. בהליכת לחירות יצא שלא כשם
לומר, רבו, להליכת העבד בריחת להשוות כדי  כאן, רבינו
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קנב               
         

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 ˙eÈÊ102˙Èa‰ ÈÙa ‡lLÂ103. ¿ƒ∆∆ƒ¿≈««ƒ¿∆…ƒ¿≈««ƒ
ÈÊ ‰Ê È‰  ‰f‰ ÔÓfa ÈÊa „pL ÈÓ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ∆»«¿»ƒ«¿««∆¬≈∆»ƒ

ÌÏBÚÏ104ÂÈ˙Ba˜ ‡ÈiL È„k ˙Èa eÏ ÔÈ‡L , ¿»∆≈»«ƒ¿≈∆»ƒ»¿¿»
.BÊ ÈÓÈ ˙‡ÏÓaƒ¿…¿≈ƒ¿

קיים.102) שביתֿהמקדש נדר 103)בזמן היא שהרי 
שנינו  וכן הבית. בפני  שלא גם הנוהגים איסור נדרי  כשאר
ביהמ "ק  ומצאו הגולה מן נזירים "כשעלו לב :) (נזיר במשנה
=) נזיר - ביהמ "ק  חרב  שלא עד שנזר כל אמרו, . . . חרב 
שיכול  נזיר", אינו ביהמ "ק  ומשחרב  בנזירות), לנהוג וחייב 
(רש"י נודר הייתי  לא חרב , שהבית יודע  הייתי  אילו לומר
הבית  שחרב  ידע  שאילו למד, אתה ומכאן שם), ו'תוספות'

(רדב "ז). נזיר זה הרי  - הכביד 104)ונדר שאם ויתכן
שניםֿעשר  עד חודש משניםֿעשר בתער "מקל שערו

הי "ב . פ "ג, לקמן המבואר עולם', 'נזיר כדין חודש",

.‡ÎÏ‡OÈ ı‡a ‡l‡ ˙‚‰B ˙eÈÊp‰ ÔÈ‡105ÈÓe . ≈«¿ƒ∆∆∆»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ

B˙B‡ ÔÈiÁÓe 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 ˙eÈÊ ÌL ‚‰B ˙BÈ‰ÏÂ¿ƒ¿≈»¿ƒ«∆»«∆ƒ»∆

BÊ ÈÓÈ ˙‡ÏÓa ÂÈ˙Ba˜ ‡ÈÈÂ 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 בחוץ ֿלארץ  נזירות
(כסף ֿמשנה). שם ולמנות ולחזור ישראל לארץ  לעלות

טומאתה.107) מפני  בחוץ ֿלארץ  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

.ÎeÒ‡ ‰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 ˙eÈÊ¿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 ,
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ה'תשע"ט  טבת ח' ראשון  יום 


  

   1 
קרקע 1) גובה וכמה במישור, היה לא המקדש כי  בו יתבאר

שם. אחרים ממקומות יותר ההיכל

.‡‰ÏÚÓa ‡l‡ ,BLÈÓa ‰È‰ ‡Ï Blk Lc˜n‰«ƒ¿»À…»»¿ƒ∆»¿«¬≈
,˙Èa‰ ‰ ÏL ÈÁÊÓ ÚMÓ ÒÎ Ì„‡Lk .‰‰»»¿∆»»ƒ¿»ƒ««ƒ¿»ƒ∆«««ƒ
ÏÈÁ‰ ÔÓ ‰ÏBÚÂ ,‰ÂLa ÏÈÁ‰ ÛBÒ „Ú Cl‰Ó¿«≈««≈¿»∆¿∆ƒ«≈

Ìe .˙BÏÚÓ ‰OÚŒÌÈzLa ÌÈLp‰Œ˙ÊÚÏ2Ïk ¿∆¿««»ƒƒ¿≈∆¿≈«¬»
dÁÏLÂ ,‰n‡ ÈˆÁ ‰ÏÚÓ3.‰n‡ ÈˆÁ «¬»¬ƒ«»¿ƒ¿»¬ƒ«»

  

        

וממנה  , הנשי לעזרת מהחיל העליות את לפרט וממשי
לש ולכאורה , והמזבח .  האול אל  ומש ישראל, לעזרת
 מוב זה  והלא  ההר, במעלה  היה  שהמקדש   הקדי מה 
לעזרת   נשי מעזרת עולה  למקדש  שהבא  הנ"ל מהפירוט

וכו '. ישראל
שהוא  לומר ההר" ב "מעלה   " הרמב שכוונת לומר ואי
 צרי כי  לעיכובא , היא  ההר במעלה  המקדש  ובית בדווקא ,
שה  הדברי" שהרי  ובפרט ,לכ המקור מהיכ ביאור
ה ועזרה   אול... הקדשי וקודש  קודש  בבית... עיקר
במעלה  ולא  דווקא  במישור היה  והמשכ ,המשכ בדוגמת

ההר.
שהמקדש  הלכה , לפסוק  בכוונתו  שאי לומר, צרי לכ
בפועל. המציאות היא  שכ אלא  ההר, במעלה  להיות צרי
שמדבר  בפשטות, לומר יש  זו , בהקדמה  שפתח  ומה 
על  להקל כדי  שבו   הפרטי ואח "כ  העני בכללות בתחילה 
הכללי המספר את  מקדי מקומות שבריבוי  כמו  הלומד ,

.הזכרו לתועלת 
הפרטי , למקדש  בקשר הוראה  ישנה  , הענייני ובפנימיות
עצמו  את  ומרומ שמעלה  באופ להיות צריכה  שהכניסה 
.יתבר לו  דירה  נהיה  כולו   שהעול עד  , בעול חלקו  ואת
המציאות  היא  כ  מכל־מקו לעיכובא , די שאינו   וא
ועולה  כו ' מהל בו  והנכנס  ההר, במעלה  היה  שהמקדש 

כו '.
ביאת  שסדר משמע   " הרמב מלשו בזה : וההסברה 
ג הוא  וכ עליה , אחר עליה  של באופ היא  המקדש 
ועולה , מהל של באופ שיהיה  הרוחנית העבודה  בסדר
זה  הרי  גבוה , הכי   למקו ההגעה  לאחר  וג ועולה . מהל
שיבוא  העילוי  שלגבי  ובוודאי  בהווה , למצב  בנוגע  רק 

תחילה  זקוק  ולכ ,לחסרו עכשיו  דרגתו  נחשבת בעתיד 
נעלית  (בדרגה  וכליו  המקדש  ותיקו בבניית לשלימות
הדרושה  בשלימות המקדש  ביאת תהיה  ואח "כ  יותר)

. סו אי עד  עילוי  אחר בעילוי 
      

ג.2) משנה פ "ב  מדות המעלה,3)גובה. רוחב  משך
ההר  רוחב  בכל וארכה אמה, חצי  הרגל דריסת מקום דהיינו
(בבא  כדתניא שלחה ולשון טז.), יומא (רש"י  ולדרום לצפון
וכן  הרגל, זה ד) כב , שמות – בעירה (את ושלח  ב :) קמא
שם). מדות (תויו"ט  הרגל משלחי  כ) לב , (ישעיה אומר הוא

.Cl‰Óe4‰pnÓ ‰ÏBÚÂ ,‰ÂLa ÌÈLp‰Œ˙ÊÚ Ïk ¿«≈»∆¿««»ƒ¿»∆¿∆ƒ∆»
‰OÚŒLÓÁa ‰ÊÚ‰ ˙lÁz ‡e‰L ,Ï‡OÈ ˙ÊÚÏ¿∆¿«ƒ¿»≈∆¿ƒ«»¬»»«¬≈∆¿≈
ÈˆÁ dÁÏLÂ ,‰n‡ ÈˆÁ ‰ÏÚÓ Ïk Ìe .˙BÏÚÓ«¬»«¬»¬ƒ«»¿ƒ¿»¬ƒ

.‰n‡«»

ה.4) משנה שם מדות

.‚Cl‰Óe5epnÓ ‰ÏBÚÂ ,‰ÂLa Ï‡OÈ ˙ÊÚ Ïk ¿«≈»∆¿«ƒ¿»≈¿»∆¿∆ƒ∆
ÔÎec ‰ÈÏÚÂ .‰n‡ ‰‰Bb ‰ÏÚÓa ÌÈ‰k‰ ˙ÊÚÏ6, ¿∆¿««…¬ƒ¿«¬»¿»«»¿»∆»»

,‰n‡ ÈˆÁ ‰ÏÚÓ Ïk Ìe .˙BÏÚÓ LÏL Ba LÈ≈»«¬»«¬»¬ƒ«»
ÏÚ ‰‰Bb ÌÈ‰k‰Œ˙ÊÚ ˙‡ˆÓ .‰n‡ ÈˆÁ dÁÏLÂ¿ƒ¿»¬ƒ«»ƒ¿≈∆¿««…¬ƒ¿»«

.‰ˆÁÓe ˙Bn‡ ÈzL Ï‡OÈ ÏL∆ƒ¿»≈¿≈«∆¡»

ו.5) משנה עומדים 6)שם הלוים היו ועליו אצטבא.
ו). הלכה (להלן שירה שאומרים בשעה

.„Cl‰Óe7ÌÏe‡‰ ÔÈe ÁaÊn‰Â ÌÈ‰k‰Œ˙ÊÚ Ïk ¿«≈»∆¿««…¬ƒ¿«ƒ¿≈«≈»»
‰OÚŒÌÈzLa ÌÏe‡Ï ÌMÓ ‰ÏBÚÂ .‰ÂLa ÁaÊnÏÂ¿«ƒ¿≈«¿»∆¿∆ƒ»»»ƒ¿≈∆¿≈
ÈˆÁ dÁÏLÂ ,‰n‡ ÈˆÁ ‰ÏÚÓ Ïk Ìe .˙BÏÚÓ«¬»«¬»¬ƒ«»¿ƒ¿»¬ƒ

‰n‡8.‰ÂLa Blk ÏÎÈ‰‰Â ÌÏe‡‰Â . «»¿»»¿«≈»À¿»∆

ו.7) משנה פ "ג אמה",8)מדות "ושלחה שם: במשנה
שם. נוסחאות שינויי  (עיין רבינו כלשון אחרים בספרים אבל

כסף ֿמשנה). ועיין טז. ביומא הוא וכן

.‰ÁÊn‰ ÚL Ú˜˜ ÏÚ ÏÎÈ‰‰ Ú˜˜ db ‡ˆÓƒ¿»…««¿««≈»««¿««««ƒ¿»
˙Bn‡ ÌÈOÚÂ ÌÈzL ˙Èa‰ ‰ ÏL9‰ ÚL d‚Â . ∆«««ƒ¿«ƒ¿∆¿ƒ«¿…««««

‰n‡ ÌÈOÚ ˙Èa‰10ÚL „‚k „ÓBÚ‰ CÎÈÙÏ . ««ƒ∆¿ƒ«»¿ƒ»»≈¿∆∆««
ÏÎÈ‰‰ Á˙t ‰‡B BÈ‡ ÁÊn‰11‰Ê ÈtÓe .12eOÚ «ƒ¿»≈∆∆««≈»ƒ¿≈∆»

„ÓBÚ‰ Ô‰k ‡‰iL È„k ,CeÓ ‰Ê ÚL ÈabŒÏÚL Ï˙k…∆∆««≈««∆»¿≈∆¿≈…≈»≈
‰ÁLn‰ ‰a13‰‡B14ÏÎÈ‰‰ Á˙t15‰fnL ‰ÚLa ¿««ƒ¿»∆∆««≈»¿»»∆«∆

‰t‰ ÌcÓ16ÏÎÈ‰‰ ÁÎ17. ƒ««»»…««≈»

אמות 9) בשש הבית מהר גבוהה נשים עזרת כיצד? הא
בשבע  נשים מעזרת גבוהה ישראל עזרת א), הלכה (למעלה
מעזרת  גבוהה הכהנים עזרת ב ), הלכה (למעלה וחצי  אמות
גבוה  והאולם ג) הלכה (למעלה וחצי  אמות בשתי  ישראל
ביחד  הרי  ד) הלכה (למעלה אמות בשש הכהנים מעזרת
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אמות. ושתים ג.10)עשרים משנה פ "ב  מדות
יותר.11) אמות בשתי  גבוהה שלו שם 12)שהרצפה

ד. ופני13)משנה ביתֿהמקדש, שבמזרח  הזיתים הר
למערב . הרֿהבית.14)הכהן לכותל כמו 15)ממעל

וגו'. מועד אהל פני  נכח  אל והזה ד) יט , (במדבר שכתוב 
אדומה.16) "כנגד 17)פרה שנינו: ט  משנה פ "ג בפרה

פרה  מהלכות בפ "ג כן כתב  רבינו וגם הקדשים", קדשי  בית
אמת, ששניהם כתב  שם בפרה חדשים ובתוספות ב . הלכה

להיכל. מבעד קדשֿהקדשים את שיראה וצריך

.Â˙BÎLÏe18˙BÁe˙t Ï‡OÈ ˙ÊÚ ˙Áz ÌL eÈ‰ ¿»»»««∆¿«ƒ¿»≈¿
˙BBpk‰ ÔÈ˙B ÌÈiÂÏ‰ ÌML ,ÌÈLp‰Œ˙ÊÚÏ¿∆¿««»ƒ∆»«¿ƒƒ¿ƒ«ƒ
ÔÎec‰ ÏÚÂ .ÈM‰ ÈÏk ÏÎÂ ÌÈzÏˆÓ‰Â ÌÈÏp‰Â19 ¿«¿»ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿»¿≈«ƒ¿««»

ÌÈiÂÏ‰ eÈ‰ ÌÈ‰k‰Œ˙ÊÚÏ Ï‡OÈ ˙ÊÚÓ ‰ÏBÚ‰»∆≈∆¿«ƒ¿»≈¿∆¿««…¬ƒ»«¿ƒƒ
Ôaw‰ ÏÚ ‰ÈL ÌÈÓB‡L ‰ÚLa ÌÈ„ÓBÚ20. ¿ƒ¿»»∆¿ƒƒ»««»¿»

ו.18) משנה מקומות 19)שם יש והנה, יג: ערכין
את  לברך עומדים שהכהנים מקום נקרא שהדוכן בתלמוד
המקום  כן שנקרא ופעמים ועוד), לא: ר"ה טז. (חגיגה העם
וערכין  נג. ושם כ: (יומא הקרבן על בשיר עומדים שהלויים
עליה, שעומדים איצטבא הוא הדוכן כי  והנראה, ועוד). יג:
שיר, בכלי  עליו עומדים שהלויים מקום על הונח  ועיקרה
העם. את לברך עליו עומדים שהכהנים למקום גם והושאל
(הר  דוכן בשם כפים לנשיאות לקרוא זה שם הושאל ושוב 

הציבור 20)המוריה). עולות כל על שירה? אומר "ומתי 
מהלכות  (פ "ג היין" ניסוך בעת עצרת שלמי  ועל החובה,

ב ). הלכה המקדש כלי 

.Ê˙BÎLl‰21eÈ‰ Ì‡ :ÏÁÏ ˙BÁe˙Ùe L„wa ˙BÈea‰ «¿»«¿«…∆¿«…ƒ»
Ú ÔÈÂL Ô‰È˙BbbÔ‰È˙Bb‚Â ÏÁ ÔÎBz  ‰ÊÚ‰ Ú˜˜ Ì «≈∆»ƒƒ«¿«»¬»»»…¿«≈∆

˙Bbb‰L ,ÏÁ Ô‰È˙Bbb Û‡  ÔÈÂL ÔÈ‡ Ì‡Â ;L„…̃∆¿ƒ≈»»ƒ««≈∆…∆««
eLc˜˙ ‡Ï ˙BiÏÚ‰Â22CÎÈÙÏ .23ÔÈ‡ el‡ ÌÈbb ¿»¬ƒ…ƒ¿«¿¿ƒ»«ƒ≈≈

ÌÈL„˜ŒÈL„˜ ÌL ÔÈÏÎB‡24ÌÈL„˜ ÔÈËÁBL ‡ÏÂ , ¿ƒ»»¿≈»»ƒ¿…¬ƒ»»ƒ
ÌÈl˜25. «ƒ

פו.21) פה: בהר 22)פסחים וראה העזרה. בקדושת
שם.23)המוריה. בעזרה.24)פסחים רק  שנאכל

של 25) שלמים כבשי  ושני  והאשמות והחטאות העולות כל
והבכור  יחיד של ו"שלמים קדשים". "קדשי  נקראים עצרת,
מהלכות  (פ "א קלים" קדשים נקראים והפסח , והמעשר

יז). הלכה הקרבנות מעשה

.ÁeÈ‰26L„wÏ ˙BÁe˙Ùe ÏÁÏ ˙BÈea27L„˜ ÔÎBz  »¿«…¿«…∆»…∆
ÌÈL„˜ŒÈL„˜ ˙ÏÈÎ‡Ï28ÌL ÔÈËÁBL ÔÈ‡ Ï‡ , «¬ƒ«»¿≈»»ƒ¬»≈¬ƒ»

eËt  ‰‡ÓËa ÌLÏ ÒÎp‰Â ,ÌÈl˜ ÌÈL„˜29. »»ƒ«ƒ¿«ƒ¿»¿»¿À¿»»
c ÏÎÏ ÏÁ Ô‰È˙Bb‚Â30. ¿«≈∆…¿»»»

נו.26) חצרות 28)לעזרה.27)זבחים התורה שריבתה
כעזרה  דינם שאין אף ֿעלֿפי  קדשים, קדשי  לאכילת הרבה

שם). (זבחים שם).29)ממש (בזבחים אסור אבל
שם.30) להיות הטמא מותר לכתחילה שאפילו

.Ë˙BlÁn‰31L„˜  ‰ÊÚÏ ˙BÁe˙t‰32˙BÁe˙t‰Â , «¿ƒ«¿»¬»»…∆¿«¿

ÏÁ  ˙Èa‰ ‰Ï33˙BBlÁ‰ .34 ‰ÓBÁ‰ ÈÚÂ ¿«««ƒ…««»√ƒ«»
ÌÈÙÏk35.‰‡ÓËÏ ÔÈa ÌÈL„˜ŒÈL„˜ ˙ÏÈÎ‡Ï ÔÈa , ¿ƒ¿ƒ≈«¬ƒ«»¿≈»»ƒ≈¿À¿»

פו.31) פסחים – העזרה.32)המערות אין 33)בקדושת
עזרה. קדושת פה:34)עליו הראב "ד 35)שם כתב 

בבר  להו ומשכחת העזרה, לקרקע  "בששוים בהשגות:
כאן  השמיט  ורבינו שם. פסחים בגמרא הוא וכן שורא".
למעלה  שכתב  מה על שסמך משום כנראה, אלו, דברים
בביאורו  הגר"א אולם, (כסף ֿמשנה). בלשכות ז הלכה
זו  סוגיא כל גרס  לא שרבינו כתב  כו, ס "ק  נה סימן לאו"ח 

שם. בפסחים

.ÈÔÈcŒ˙Èa36eˆL37B‡ ÌÈÏLeÈ ÏÚ ÛÈÒB‰Ï ≈ƒ∆»¿ƒ«¿»«ƒ
CLÓÏ Ì‰Ï LÈÂ .ÔÈÙÈÒBÓ  ‰ÊÚ‰ ÏÚ ÛÈÒB‰Ï¿ƒ«»¬»»ƒƒ¿≈»∆ƒ¿…

˙Èa‰ ‰Ó eˆiL ÌB˜n‰ „Ú ‰ÊÚ‰38CLÓÏÂ , »¬»»««»∆ƒ¿≈«««ƒ¿ƒ¿…
eˆiL ÌB˜Ó „Ú ÌÈÏLeÈ ˙ÓBÁ39. «¿»«ƒ«»∆ƒ¿

יא).36) הלכה (להלן ואחד שבעים כתבו 37)של
על  מוסיפין שאין וליעבד) ד"ה לג. (זבחים בתוספות

שהריהעזרות  להוסיף , שצריכים פסוק  מצאו אלאֿאםֿכן
עלי ה' מיד בכתב  "הכל יט ): כח , הימיםֿא (דברי  נאמר
שם, (זבחים בתלמוד מקומות בכמה למדו ומכאן השכיל"
כי להעיר יש העזרה. על כלום להוסיף  שאין נא:) וסוכה
ההיכל  על הוספה של הזה האיסור את כלל הזכיר לא רבינו

שלמה). (יריעות הר 38)והעזרות עד על רבינו הגביל כאן
ה' "בהר יד): כב , (בראשית שנאמר ממה לזה ורמז הבית,

שמח ). (אור להוסיף  רשות אין ההר שעל בלי39)יראה",
העזרה. על בהוספה למעלה וראה הגבלה. שום

.‡ÈÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡40ÈÚ‰ ÏÚ41‡l‡ ˙BÊÚ‰ ÏÚ B‡ ≈ƒƒ«»ƒ«»¬»∆»
ŒÏÚÂ ,ÌÈn˙Â ÌÈe‡e ,‡È ÈtŒÏÚÂ ,CÏn‰ ÈtŒÏÚ«ƒ«∆∆¿«ƒ»ƒ¿ƒ¿Àƒ¿«
ÏÎk" :Ó‡pL .ÌÈ˜Ê „Á‡Â ÌÈÚL ÏL ÔÈ„‰Ò Ètƒ«¿∆¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿∆»¿≈ƒ∆∆¡«¿…

"eOÚz ÔÎÂ ,E˙B‡ ‰‡Ó È‡ L‡42.˙BB„Ï  ¬∆¬ƒ«¿∆¿¿≈«¬¿
‰È‰ CÏÓ ea ‰LÓe43. ∆«≈∆∆»»

במשנה.40) יד. ללמדך 42)ירושלים.41)שבועות
טו.). יט : (שם אלו עלֿידי  אלא להוסיף  אין לדורות שאף 

קא.43) זבחים נביא, שהיה לזה נוסף 

.È„ˆÈÎÂ44?ÈÚ‰ ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ45ÔÈcŒ˙Èa ÔÈOBÚ ¿≈«ƒƒ«»ƒƒ≈ƒ
˙B„B˙ ÈzL46Ì‰aL ıÓÁ ÌÁÏ ÔÈÁ˜BÏÂ ,47ÌÈÎÏB‰Â , ¿≈¿¿ƒ∆∆»≈∆»∆¿¿ƒ

˙B„Bz‰ ÈzL Á‡ ÔÈcŒ˙Èa48Á‡ BÊ ˙B„Bz‰ ÈzLe , ≈ƒ««¿≈«¿≈«««
BÊ49ÏˆÏˆe ÌÈÏe ˙BBpÎa ÔÈ„ÓBÚÂ ,50Ïk ÏÚ ¿¿ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿»«»

(Ô‡Â) Ô‡ Ïk ÏÚÂ ‰pÙe ‰pt51[‰ÏB„b] ƒ»ƒ»¿«»∆∆»∆∆¿»
È˙Èl„ Èk '‰ EÓÓB‡" :ÓB‡Â ,ÌÈÏLeÈaL∆ƒ»«ƒ¿≈¬ƒ¿ƒƒƒ»ƒ

"'B‚Â52,B˙B‡ ÔÈLc˜nL ÌB˜n‰ ÛBÒÏ ÔÈÚÈbnL „Ú , ¿«∆«ƒƒ¿«»∆¿«¿ƒ
‡ ‰„Bz ÌÁÏ ÌL ÌÈÏÎB‡Â .ÌL ÔÈ„ÓBÚÂÈ˙MÓ ˙Á ¿¿ƒ»¿¿ƒ»∆∆»««ƒ¿≈

˙ÙO ‰iM‰Â ,˙B„Bz‰53ÔÈÙBO ‡Èp‰ ÈtŒÏÚÂ . «¿«¿ƒ»ƒ¿∆∆¿«ƒ«»ƒ¿ƒ
.BÊ ˙‡ ÔÈÏÎB‡Â BÊ ˙‡∆¿¿ƒ∆

במשנה.44) יד. במשנה 46)ירושלים.45)שבועות
הכוונה 47)שם. אין תודות", "שתי  שאמרנו מה כלומר,

לחמי שני  היינו בגמרא), טו. (שם שבהן החמץ  ללחם אלא
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קנה                 
         

בפ "ט  ראה תודה. קרבנות משתי  לכהן המורמים החמץ 
שם). ישראל (תפארת כא הלכה הקרבנות מעשה מהלכות

המשנה.48) דברי  בפירוש בגמרא טו: שם.49)שם גמרא
רש"י (ראה זה אחר זה אותן נושאים היו כהנים שני  כלומר,
ישראל  "וכל שלפנינו: הספרים לפי  שם ובמשנה שם).
הנ"ל. הדברים נשמטו נוסחאות בכמה אבל אחריהם",

שם.50) ברייתא שיר. אבן 51)כלי  "כל שם: בברייתא
בברייתא 52)גדולה". והנה הבית. חנוכת שיר מזמור הוא

וכו' ובנבלים בכינורות תודה של שיר "ת"ר אמרו: שם
אומרים או  היו תודה של שיר ופירש"י  וכו', ארוממך" מר

ורבינו  לתודה. מזמור תודה של שיר ומהו בכינורות, שם
בסוף  שאמרו שמה שמפרש מפני  לתודה, מזמור השמיט 
"שיר  בתחילה שאמרו למה פירוש זהו ארוממך", "ואומר
שאומרים  אמרו שם ובברייתא (משנהֿלמלך). תודה" של
כל  אבל וגו', עליון בסתר יושב  היינו פגעים, של שיר גם
הבנין, בשעת להם מצירים שהיו שני , בבית אלא אינו זה
(משנהֿלמלך). עד ד"ה שם בתוספות הוא וכן

אבל 53) נשרפת", והחיצונה נאכלת הפנימית שם: במשנה
אלא  בדבר טעם שאין טז.) טו: (שם הגמרא מסקנת לפי 
וחיצונה  פנימית נשרפת, נביא ועלֿפי  נאכלת נביא עלֿפי 

(כסף ֿמשנה). נביא שיאמר כמו אלא דוקא, לאו

.‚È‰ÊÚ‰ ÏÚ eÙÈÒB‰ Ì‡ ÔÎÂ54d˙B‡ ÔÈLc˜Ó , ¿≈ƒƒ«»¬»»¿«¿ƒ»
da ˙ÏÎ‡pL ‰„Bz‰ ÌÈÏLei ‰Ó .‰Án‰ ÈÈLaƒ¿»≈«ƒ¿»«¿»«ƒ«»∆∆¡∆∆»
ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L ˙BÁn‰ ÈÈL ‰ÊÚ‰ Û‡ ,dzLc˜Ó¿««¿»«»¬»»¿»≈«¿»∆≈∆¡»ƒ
Ô˙B‡ ÔÈÏÎB‡Â .Ô‰a d˙B‡ ÔÈLc˜nL Ô‰ da ‡l‡∆»»≈∆¿«¿ƒ»»∆¿¿ƒ»

eLcwL ÌB˜n‰ ÛBÒa55. ¿«»∆ƒ¿

טו.54) שם חמא בר רמי  של מדברי55)מימרא נראה
נראה  וכן האכילה. עלֿידי  אלא מתקדש המקום שאין רבינו
המקום  לסוף  שמגיעין "עד הקודמת בהלכה שכתב  ממה
תודה". לחם שם ואוכלים שם ועומדין אותו שמקדישין

שם). ברשב "א (מובאת מיגש הר"י  רבו וכדעת

.„È ‰f‰ „qÎÂ el‡ ÏÎa ‰OÚ ‡lL ÌB˜Ó Ïk»»∆…«¬»¿»≈¿«≈∆«∆
eÓb Lec˜ ÔÈ‡56‡ÊÚ ‰OÚL ‰ÊÂ .57 ˙B„B˙ ÈzL ≈ƒ»¿∆∆»»∆¿»¿≈

‰OÚL ‡e‰ ÔBkÊ58,ÌB˜n‰ Lc˜˙ ÂÈOÚÓ ‡Ï , ƒ»∆»»…¿«¬»ƒ¿«≈«»
ÌÈn˙Â ÌÈe‡ ‡ÏÂ CÏÓ ‡Ï ÌL ‰È‰ ‡lL59‰ne . ∆…»»»…∆∆¿…ƒ¿Àƒ«∆

‡e‰L ,‰ÓÏL dLcwL ‰BL‡ ‰M„˜a ?‰Lc˜˙ƒ¿«¿»ƒ¿À»ƒ»∆ƒ¿»¿……∆
„È˙ÚÏ ÔLc˜Â ,Ô˙ÚLÏ ÌÈÏLeÈÂ ‰ÊÚ‰ Lcƒ̃≈»¬»»ƒ»«ƒƒ¿»»¿ƒ¿»∆»ƒ

‡BÏ60. »

לג)56) סימן (ח "ג ובמהרי "ט  יש, קדושה שקצת משמע 
אף ֿעלֿפי ֿכן  ואוריםֿותומים במלך שלא נתקדש שאם כתב 
יד:) (שם המשנה מלשון נראה [וכן מדרבנן. קדושה בה יש
– עליה" חייב  אין לשם הנכנס  אלו, בכל נעשית שלא "וכל

יש]. איסור אבל שם, אין שחיוב  יב ,57)משמע  נחמיה
הונא.58)לא. רב  לדעת בגמרא טז. ש"אורים 59)שם

הקודש" ברוח  משיבין היו לא שני  בבית שהיו ותומים
א). הלכה פ "ד שם.60)(למעלה

.ÂËCÎÈÙÏ61ÈtŒÏÚŒÛ‡ Ôlk ˙Baw‰ ÔÈÈ˜Ó ¿ƒ»«¿ƒƒ«»¿»À»««ƒ
Èea ˙Èa ÌL ÔÈ‡L62ÏÎa ÌÈL„˜ŒÈL„˜ ÔÈÏÎB‡Â ; ∆≈»«ƒ»¿¿ƒ»¿≈»»ƒ¿»

˙ÙwÓ dÈ‡Â ‰Á ‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ‰ÊÚ‰»¬»»««ƒ∆ƒ¬≈»¿≈»À∆∆
ÏÎa ÈL OÚÓe ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÔÈÏÎB‡Â ;‰vÁÓaƒ¿ƒ»¿¿ƒ»»ƒ«ƒ«¬≈≈ƒ¿»
‰M„w‰L ;˙BÓBÁ ÌL ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ÌÈÏLeÈ¿»«ƒ««ƒ∆≈»∆«¿À»

‰BL‡[‰]63.‡BÏ „È˙ÚÏ ‰L„˜Â d˙ÚLÏ ‰L„˜ «ƒ»ƒ¿»ƒ¿»»¿ƒ¿»∆»ƒ»

בברייתא.61) י . ראה 62)מגילה צריך. – מזבח  (אבל
א). הלכה שני  מעשר מהלכות ובפ "ב  ד, הלכה פ "ב  למעלה

שלמה.63) בימי  שנתקדשה

.ÊË‰M„˜ ÌÈÏLeÈÂ Lc˜na ÓB‡ È‡ ‰ÓÏÂ¿»»¬ƒ≈«ƒ¿»ƒ»«ƒ¿À»
Œı‡ ‡L ˙M„˜e ,‡BÏ „È˙ÚÏ ‰L„˜ ‰BL‡ƒ»»¿»∆»ƒ»ƒ¿À«¿»∆∆
‡Ï ,Ô‰ ‡ˆBiÎÂ ˙BOÚÓe ˙ÈÚÈL ÔÈÚÏ ,Ï‡OÈƒ¿»≈¿ƒ¿«¿ƒƒ««¿¿«≈»∆…

?‡BÏ „È˙ÚÏ ‰L„˜64Lc˜n‰ ˙M„wL ÈÙÏ »¿»∆»ƒ»¿ƒ∆¿À««ƒ¿»
‰ÏËa dÈ‡ ‰ÈÎLe ,‰ÈÎM‰ ÈtÓ ÌÈÏLeÈÂ65; ƒ»«ƒƒ¿≈«¿ƒ»¿ƒ»≈»¿≈»

È˙BnL‰Â" :ÓB‡ ‡e‰ È‰ÂeÓ‡Â ,"ÌÎÈLc˜Ó ˙‡ «¬≈≈«¬ƒƒ∆ƒ¿¿≈∆¿»¿
ÌÈÓÎÁ66ÔÈÓeÓML ÈtŒÏÚŒÛ‡ :67Ô‰ Ô˙M„˜a , ¬»ƒ««ƒ∆¿ƒƒ¿À»»≈

˙BOÚÓe ˙ÈÚÈLa ı‡‰ eiÁ Ï‡ ;ÌÈ„ÓBÚ¿ƒ¬»ƒ»»∆ƒ¿ƒƒ¿««¿
ÌÈa Leak ‡e‰L ÈtÓ ‡l‡ BÈ‡68‰Á˜ÏpL ÔÂÈÎÂ , ≈∆»ƒ¿≈∆ƒ«ƒ¿≈»∆ƒ¿¿»

‰Bz‰ ÔÓ ‰ËÙÂ Leak‰ ÏËa Ì‰È„ÈÓ ı‡‰»»∆ƒ≈∆»««ƒ¿ƒ¿¿»ƒ«»
Œı‡ ÔÓ dÈ‡ È‰L ,˙ÈÚÈMÓe ˙BOÚnÓƒ««¿ƒ¿ƒƒ∆¬≈≈»ƒ∆∆

Ï‡OÈ69dLc˜ ‡Ï ,dLc˜Â ‡ÊÚ ‰ÏÚL ÔÂÈÎÂ . ƒ¿»≈¿≈»∆»»∆¿»¿ƒ¿»…ƒ¿»
da e˜ÈÊÁ‰L ‰˜ÊÁa ‡l‡ ,LeaÎa70Ïk CÎÈÙÏe , ¿ƒ∆»«¬»»∆∆¡ƒ»¿ƒ»»

‡ÊÚ ˙M„˜a Lc˜˙Â Ïa ÈÏBÚ da e˜ÈÊÁ‰L ÌB˜Ó»∆∆¡ƒ»≈»∆¿ƒ¿«≈ƒ¿À«∆¿»
‰Á˜ÏpL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÌBi‰ Lc˜Ó ‡e‰  ‰iM‰«¿ƒ»¿À»«¿««ƒ∆ƒ¿¿»

epnÓ ı‡‰71Cc‰ ÏÚ ˙BOÚÓe ˙ÈÚÈLa iÁÂ , »»∆ƒ∆¿«»ƒ¿ƒƒ¿««¿««∆∆
‰Óez ˙BÎÏ‰a e‡aL72. ∆≈«¿¿ƒ¿¿»

  

       
      



אלא  בכיבוש  קידשה  לא  עזרא , שעלה  וכיו" וממשי
עולי בו  שהחזיקו   מקו כל ולפיכ בה , שהחזיקו  בחזקה 
כו '".  היו מקודש  הוא  השניה  עזרא  בקדושת ונתקדש  בבל
לשעתה  היתה  עזרא  שקידש  שקדושה  כיו להקשות, ויש 
ישראל   אר את לקדש  בכוחו  שהיה  כלומר ולעתיד ־לבוא ,
ולא   מסויימי  חלקי רק  קידש  מדוע  , לעול בקדושה 

כולה .קידש  את
כורש  של רשותו  על־ידי  היתה  עזרא  עליית בזה : והביאור
פעולות  לעשות עזרא  היה  יכול לא  ולכ , באר להחזיק 
ללא  המוכרח  מכפי  יותר  האר וקידוש  בחזקת נוספות
יקדשו  שלעתיד ־לבוא  שידע   ג מה  כורש , של רשותו 

הכל.
וחזקה  בכיבוש  עזרא  בקדושת המעלה  מהי  ,להבי צרי  ג
 בזמ  ג הרי  ," רבי "כיבוש  על־ידי  יהושע  קדושת על
ה 'כס וכקושיית הכיבוש , לאחר חזקה  היתה  יהושע 
ע מחזקה  כיבוש  בלא  חזקה  עדיפא  "מי  כא משנה '

כיבוש ".
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קנו                
         

מצינו  מזה  וגדולה  לקנות, בכוונה  תלוי  קני לומר : ויש 
בטלה  אחר, קני עשה  ואח "כ  הגר בנכסי  החזיק   שא
שהחזיקו  מה  הרי  בכיבוש , קנו  שכבר כיו ,ולכ החזקה .

חזקה . של קני איננו  וממילא  ,קני  לש היה  לא  אח "כ 
לכל   לומדי שממנה  חזקה , של מעלתה  מגודל וההוראה 
בה  יש   שא קדושה , בענייני  יהודי  של ופעולה  פעולה 
, עולמי ולעולמי  לעד  נצחי  עני בה  יש  "חזקה " של  תוק

לבטלה . שיכול  בעול אחד   א ואי
      

ה.64) הלכה תרומות מהלכות בדברי65)פ "א מפורש וכן
עול  עד וכו' הזה הבית את "והקדשתי  טז ז, ם".הימיםֿב 

שמח ). (אור לעולם" הקדיש אשר "למקדשו ח  ל, ושם
(מהר"י עולם" קדושת שקדושתו "מקדש טז: ובשבועות
קדושתו). ד"ה בתוספות שם ועיין בעה"ת, בשם קורקוס 

ז. הלכה פ "ז להלן במשנה.66)וראה כח . מגילה
שם.67) במשנה הוא וכן "ששוממין", רומי : בדפוס 
ובהוספה 68) ה, הלכה תרומות מהלכות בפ "א למעלה (ראה

היא 69)שם). מקום בכל האמורה ישראל ש"ארץ 
ישראל, רוב  מדעת נביא או ישראל מלך שכיבשן בארצות
ב ). הלכה שם תרומות (הלכות רבים" כיבוש הנקרא וזהו

לחזקה 70) ואחד אחד כל של החזקות כל את צירפו כלומר,
קדשוה. ובזה ישראל, כלל עבור שאין 71)כללית, [לפי 

מהלכות  פ "א – מעשר מידי  להפקיע  ישראל בארץ  לגוי  קנין
שם]. נוספת ובהערה ה בהלכה שם ועיין י . הלכה תרומות

אינן 72) הזה בזמן ומעשרות שתרומות כו, הלכה א (פרק 
ומכיון  ישראל. לארץ  כולם באו שלא כיון מדרבנן, אלא
נראה  ויובל", שמיטה "ובהלכות גם רבינו הוסיף  שלא
וכדעת  הזה, בזמן אף  התורה מן הארץ  ששביעית שדעתו
ט . הלכה שמיטה מהלכות בפ "י  רבינו בשיטת הכסף ֿמשנה
"ספר  (ראה קלה עשה המצוות, בספר מדבריו נראה וכן
רבינו  ובפירוש תקצו) נוספת הערה שם לעם" המצוות
קדמון  "מפירוש הקטע  הוא – סח . שבת מסכת לתלמוד
אסף  הר"ש הוצאת הגאונים" "מספרות שבספר שבת" למס '
הרמב "ם  ב "חידושי  וראה ,192 עמ ' תרצ "ג ירושלים

.(7 הערה מז עמ ' ונדפס ) (ההולך לתלמוד"

ה'תשע"ט  טבת ט ' שני יום 

   1 
היא 1) ומה המקדש, מן לירא מצותֿעשה כי  בו יבואר

גם  ממנו לירא והחיוב  בו, לישב  ושאסור הזאת, היראה
חורבנו. לאחרי 

.‡Lc˜n‰ ÔÓ ‰‡ÈÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2:Ó‡pL , ƒ¿«¬≈¿ƒ¿»ƒ«ƒ¿»∆∆¡«
‡È ‰z‡ Lc˜n‰ ÔÓ ‡ÏÂ ."e‡Èz ÈLc˜Óe"3‡l‡ , ƒ¿»ƒƒ»¿…ƒ«ƒ¿»«»»≈∆»

.B˙‡È ÏÚ ‰evL ÈnÓƒƒ∆ƒ»«ƒ¿»

ה"ז.2) פ "ז קדושים ו'ספרא' א. ו, ב .3)יבמות ו, שם
ישתחוה  שלא שהכוונה יכול, ד"ה ה'תוספות' שם ופירשו

אלהות. לשם לו

.BÊ È‡Â4˙Èa‰ ‰Ï Ì„‡ ÒkÈ ‡Ï ?B˙‡È ‡È‰ ¿≈ƒƒ¿»…ƒ»≈»»¿«««ƒ

BÏ˜Óa5B˙cÙ‡ B‡ ÂÈÏ‚aL ÏÚÓ B‡6˜‡ B‡ ¿«¿¿ƒ¿»∆¿«¿»«¬À¿»¿»»
BÈ„Òa BÏ ÔÈev‰ ˙BÚÓ B‡ ÂÈÏ‚ ÏÚL7ÔÈ‡Â . ∆««¿»¿»«¿ƒƒ¿ƒ¿≈

˙Èa‰ ‰ ÏÎa ˜Ï eÒ‡L ÓBÏ CÈˆ8Ì‡ ‡l‡ , »ƒ«∆»»…¿»«««ƒ∆»ƒ
B˙eÒÎa BÚÈÏÓ  ˜ BÏ ÔncÊ9‰ ‰OÚÈ ‡ÏÂ . ƒ¿«≈…«¿ƒƒ¿¿…«¬∆«

dc‚kL Á˙tÓ ‡ˆÈÂ BÊ Á˙tÓ ÒkiL Cc ˙Èa‰««ƒ∆∆∆ƒ»≈ƒ∆«¿≈≈ƒ∆«∆¿∆¿»
Cc‰ v˜Ï È„k10BÏ ÒkÈ ‡ÏÂ .ıeÁaÓ BÙÈwÈ ‡l‡ , ¿≈¿«≈«∆∆∆»«ƒƒ«¿…ƒ»≈

‰ÂˆÓ „Ï ‡l‡11. ∆»ƒ¿«ƒ¿»

א.4) נד, וברכות שם, יבמות ה"ט , שם המטה 5)'ספרא'
יקל). לא ד"ה פ "ט  ברכות המשנה, (פירוש בידו אשר

בגדיו 6) יטנף  ולא בו להזיע  בשרו על האדם שילבש "בגד
שילבש  עד לבדו בו לצאת אדם מנהג ואין בזיעה, החמודות

שם). המשנה, (פירוש אחר" בגד ב .7)עליו סב , ברכות
אם  אלא אסרו שלא בהר) ד"ה כו. (ב "מ  ה'תוספות' וכתבו

מותר. – בצנעא הן אם אבל בפרהסיא, בברכות 8)המעות
דרך  בו שאין מנעל ומה ממנעל, מקלֿוחומר "ורקיקה שם:
דרך  שהיא רקיקה רגליך, מעל נעלך של תורה אמרה בזיון,

כלֿשכן". לא - בברכות 9)בזיון שאמרו ממה כן למד
ו  בתפלה עומד לענין - ב  המוריה').כד, ('הר לרוק  צריך

במשנה.10) - א  נד, -11)שם ב  כח , במגילה הוא כן
החמה  מפני  בחמה בו נכנסים שאין הכנסת, בית לענין
 ֿ (כסף  המקדש בבית וכלֿשכן הגשמים, מפני  ובגשמים

משנה).

.‚ÔÈÒÎp‰ ÏÎÂ12,ÔÈÓÈ Cc ÔÈÒÎ  ˙Èa‰ ‰Ï ¿»«ƒ¿»ƒ¿«««ƒƒ¿»ƒ∆∆»ƒ
Ï‡ÓO Cc ÔÈ‡ˆBÈÂ ,ÔÈÙÈwÓe13BÚ‡L ÈnÓ ıeÁ ; «ƒƒ¿¿ƒ∆∆¿…ƒƒ∆≈¿

c14Ï‡ÓO‰ ÏÚ ÛÈwÓ ‡e‰L ,15eÈ‰ CÎÈÙÏ . »»∆«ƒ««¿…¿ƒ»»
?Ï‡ÓO‰ ÏÚ ÛÈwÓ El ‰Ó" :BÏ ÔÈÏ‡BL16È‡L" " ¬ƒ«¿«ƒ««¿…∆¬ƒ

"Ï‡17"EÓÁÈ ‰f‰ ˙Èaa ÔÎBM‰" .18È‡L" . »≈«≈««ƒ«∆¿«¬∆∆¬ƒ
"‰cÓ19EÏa ÔzÈ ‰f‰ ˙Èaa ÔÎBM‰" .20ÚÓL˙Â ¿À∆«≈««ƒ«∆ƒ≈ƒ¿»¿¿ƒ¿«

È„Ï"Ee˜ÈÂ EÈÁ21. ¿ƒ¿≈¬≈∆ƒ»¿

מ "ב .12) פ "ב  שושן 13)מדות שער אל שנכנס  מי  "כגון
(שבדרום) חולדה שער לצד הולך אינו (שבמזרח ) הבירה
אל  הנכנס  לכל תקיש וכן (שבצפון), טדי  שער לצד אלא
(ומתוך  שם). מדות, המשנה' ('פירוש השערים" שאר
זה  שאף  סובר שהוא נראה כאן, זו הלכה העתיק  שרבינו

ימין). דרך שיכנס  והכבוד היראה אבל 14)ממדת שהוא
כדלהלן. מנודה, אל 15)או פונה המזרח , מן נכנס  שאם

העולם,16)הדרום. כל של בימין מקיף  איטר שגם מכאן
('מגן  הוא איטר שמא זו? היא שאלה מה כן, לא שאם

כא). ס "ק  תרנא סי ' שהוא 17)אברהם' עונה היה אם
השומעים.18)אבל. לו אומרים עונה 19)כן היה אם

מנודה. לו.20)שהוא עונים יוסי21)כן רבי  כדעת
שם. במשנה,

.„ÌÈÏL‰L Ïk22‡ˆBÈ BÈ‡ ,BÏ ˜lzÒÂ ‰„BÚ …∆ƒ¿ƒ¬»¿ƒ¿«≈≈≈
,ËÚÓ ËÚÓ ˙ÈpBÁ‡ Cl‰Ó ‡l‡ ,ÏÎÈ‰Ï ÂÈBÁ‡Â«¬»«≈»∆»¿«≈¬«ƒ¿«¿«

Bcˆ ÏÚ ˙Áa Cl‰Óe23ÔÎÂ .‰ÊÚ‰ ÔÓ ‡ˆiL „Ú , ¿«≈¿«««ƒ«∆≈≈ƒ»¬»»¿≈
„ÓÚÓ ÈL‡Â ÓLÓ ÈL‡24Ì‰ Ck ÔÎecÓ ÌiÂÏe «¿≈ƒ¿»¿«¿≈«¬»¿ƒƒƒ»»»≈

‰lÙz Á‡ ÚÒBtL ÈÓk ,Lc˜n‰ ÔÓ ÔÈ‡ˆBÈ¿ƒƒ«ƒ¿»¿ƒ∆≈«««¿ƒ»
ÂÈBÁ‡Ï25.Lc˜n‰ ÔÓ ‰‡ÈÏ ‰Ê Ïk . «¬»»∆¿ƒ¿»ƒ«ƒ¿»
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קנז                 
         

א.22) נג פניו 23)יומא "מצדד שם: ביומא, הוא כן
והוא 24)והולך". קרב  אדם של קרבנו שיהיה "אי ֿאפשר

כל  של קרבן הם הציבור וקרבנות גביו, על עומד אינו
בשעת  בעזרה עומדין כולן ישראל שיהיו ואי ֿאפשר ישראל,
מישראל  שיבחרו הראשונים נביאים תיקנו לפיכך הקרבן,
על  לעמוד ישראל כל שלוחי  ויהיו חטא, ויראי  כשרים
כלי מהל' (פ "ו מעמד" אנשי  הנקראים והם הקרבנות,

ה"א). מהל'25)המקדש ובפ "ה ב . נג, ביומא כמפורש
כמו  צדו על ללכת לו מותר בתפילה שגם ונראה ה"י . תפלה

המוריה'). ('הר במקדש

.‰Ï˜È ‡Ï26BL‡ ˙‡ Ì„‡27ÈÁÊÓ ÚL „‚k …»≈»»∆…¿∆∆««ƒ¿»ƒ
B˜È ÚL ‡e‰L ,‰ÊÚ ÏL28ÔeÎÓ ‡e‰L ÈtÓ , ∆¬»»∆««ƒ»ƒ¿≈∆¿À»

Cl‰È ,‰ÊÚÏ ÒÎp‰ ÏÎÂ .ÌÈL„w‰ŒL„˜ ˙Èa „‚k¿∆∆≈…∆«√»ƒ¿»«ƒ¿»»¬»»¿«≈
˙Áa29‰‡ÈÂ ,ÌLÏ Òk‰Ï BÏ znL ÌB˜na ¿«««»∆À»¿ƒ»≈¿»¿ƒ¿∆

eÈ‰Â" :Ó‡pL BÓk ,'‰ ÈÙÏ „ÓBÚ ‡e‰L BÓˆÚ«¿∆≈ƒ¿≈¿∆∆¡«¿»
‰‡Èe ‰ÓÈ‡a Cl‰Óe ."ÌÈÓi‰ Ïk ÌL ÈaÏÂ ÈÈÚ≈«¿ƒƒ»»«»ƒ¿«≈¿≈»¿ƒ¿»
."L‚a Cl‰ ÌÈ‰Ï‡ ˙Èa" :Ó‡pL ,‰„Úe¿»»∆∆¡«¿≈¡…ƒ¿«≈¿»∆

במשנה.26) - א נד, קלות 27)ברכות ינהג שלא היינו
(פירוש  שעשועים ודברי  בשחוק  ירבה שלא ענינו ראש,

שם). לרבינו, שער 28)המשניות דהיינו פירש, שם רש"י 
הבית. הר של בהשגותיו:29)המזרחי  הראב "ד כתב 

ה"ח  דעות מהל' בפ "ה וראה הדיוטות. דרך ילך שלא פירוש
הכתוב  דברי  מפשטות כן למד כי  (ויתכן המוריה'). ('הר
האלקים", בית אל תלך כאשר רגלך "שמור יז ד, קהלת

כג.). בברכות וראה

.ÂÌ„‡ ÏÎÏ eÒ‡Â30‰ÈLÈ ÔÈ‡Â .‰ÊÚ‰ ÏÎa LÈÏ ¿»¿»»»≈≈¿»»¬»»¿≈¿ƒ»
„Ïa „ÂcŒ˙Èa ÈÎÏÓÏ ‡l‡ ‰ÊÚa31:Ó‡pL , »¬»»∆»¿«¿≈≈»ƒƒ¿«∆∆¡«

ÔÈ„‰q‰Â ."'‰ ÈÙÏ LiÂ „Âc CÏn‰ ‡iÂ"32 «»…«∆∆»ƒ«≈∆ƒ¿≈¿««¿∆¿ƒ
‡l‡ ÔÈLBÈ eÈ‰ ‡Ï ,˙ÈÊb‰ ˙kLÏa ÔÈLBÈ eÈ‰L∆»¿ƒ¿ƒ¿««»ƒ…»¿ƒ∆»

.ÏÁ ÏL dÈˆÁa¿∆¿»∆…

מן 30) זה איסור אם נתבאר ולא נסמן. ושם א. כה, יומא
עשה  המצוות' (וב 'ספר (משנהֿלמלך). מדרבנן או התורה
שם  לעם' המצוות ב 'ספר וראה התורה. מן שהוא נראה כא,

ה"ז). להלן וראה פד, הערה סה להם 31)עמוד שחלק 
בסוטה  (רש"י  שלימה שמלכותם להראות כבוד, המקום

שם.32)מ :). יומא,

.ÊiÁ ,eÈ˙BBÚa Á ÌBi‰ Lc˜n‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆«ƒ¿»«»≈«¬≈«»
B‡BÓa Ì„‡33ÒkÈ ‡Ï :BÈa Ba ‚‰B ‰È‰L BÓk »»¿»¿∆»»≈¿ƒ¿»…ƒ»≈

ÌLÏ Òk‰Ï znL ÌB˜nÏ ‡l‡34LÈ ‡ÏÂ , ∆»«»∆À»¿ƒ»≈¿»¿…≈≈
‰ÊÚa35ÏÂ ,.ÁÊn‰ ÚL „‚k BL‡ Ï˜È ‡ »¬»»¿…»≈…¿∆∆«««ƒ¿»

‰Ó  "e‡Èz ÈLc˜Óe eÓLz È˙˙aL ˙‡" :Ó‡pL∆∆¡«∆«¿…«ƒ¿…ƒ¿»ƒƒ»«
,ÌÏBÚÏ Lc˜Ó ‡BÓ Û‡ ,ÌÏBÚÏ ˙aL ˙ÈÓM¿ƒ««»¿»«»ƒ¿»¿»

.„ÓBÚ B˙M„˜a ÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡L∆««ƒ∆»«ƒ¿À»≈

בברייתא:33) - ב  ו, וביבמות ה"ח , פ "ז קדושים ב 'ספרא'
את  תלמודֿלומר – לן? מנא קיים, המקדש בית שאין "בזמן
האמורה  שמירה מה תיראו, ומקדשי  תשמורו שבתותי 
וכן  לעולם". במקדש, האמורה מורא אף  לעולם, – בשבת

רוקק  כאילו הזה בזמן הבית בהר הרוקק  - ב  סב , בברכות
כל  שם ולבי  עיני  "והיו ג) ט , (מלכיםֿא שנאמר עינו, בבבת

הט "ז. פ "ו למעלה וראה טהור.34)הימים". הוא אם
להטהר, פרה אפר לנו ואין מתים טמאי  כולנו כהיום אולם

כרת. חייב  שם הוא 35)והנכנס  בעזרה ישיבה (שאיסור
לעולם, הוא מקדש ומורא שם) המצוות' ('ספר מורא מטעם

כדלהלן).

.ÁÔÓÊa36˙‡ Ï˜‰Ï Ì„‡Ï BÏ eÒ‡ Èea Lc˜n‰L ƒ¿«∆«ƒ¿»»»¿»»¿»≈∆
ÌÈÙBv‰ ÔÓ BL‡37.ÌÈÙÏÂ ,ÌÈÏLeÈÏ ıeÁ ‡e‰L , …ƒ«ƒ∆ƒ»«ƒ¿ƒ¿ƒ

Lc˜n‰ ˙‡ ‰‡B ‰È‰iL ‡e‰Â38„b ‰È‰È ‡ÏÂ , ¿∆ƒ¿∆∆∆«ƒ¿»¿…ƒ¿∆»≈
.Lc˜n‰ ÔÈe BÈa ˜ÈÒÙÓ«¿ƒ≈≈«ƒ¿»

,ב .36) סא הר 37)ברכות משם לראות שיכולים "מקום
שם). (רש"י  לראותו" יכולים אין והלאה ומשם הבית,

המקדש 38) שחרב  שאף ֿעלֿפי  (ה"ז) למעלה שאמרנו ומה
אבל  בלבד, המזרח  שער כנגד אלא זה אין ראש, להקל אסור
בזמן  אלא אסרו לא ולפנים הצופים מן ראש להקל
שם). ברכות, ב 'מאירי ' וראה המוריה', ('הר בנוי  שהמקדש

.ËÌÏBÚÏ Ì„‡Ï eÒ‡39‰tiL40ÔÈa ÔLÈiL B‡ »¿»»¿»∆ƒ»∆∆ƒ«≈
ÚÓÏ ÁÊÓ41ÔÈÚB˜ ÔÈ‡L ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â . ƒ¿»¿«¬»¿≈»ƒ«∆≈¿ƒ

ÌB˜Ó ÏÎa ÚÓÏ ÁÊÓ ÔÈa ‡qk‰Œ˙Èa42ÈtÓ , ≈«ƒ≈≈ƒ¿»¿«¬»¿»»ƒ¿≈
‡ÏÂ ÚÓÏ ‰tÈ ‡Ï CÎÈÙÏ .ÚÓa ÏÎÈ‰‰L∆«≈»¿«¬»¿ƒ»…ƒ»∆¿«¬»¿…
ÔBÙˆ ÔÈa ‡l‡ ,Ún‰ „‚k ‡e‰L ÈtÓ ,ÁÊÓÏ¿ƒ¿»ƒ¿≈∆¿∆∆««¬»∆»≈»

ÌÈÓ ÏÈhn‰ ÏÎÂ .ÌÈLÈÂ ÌÈÙ ÌB„Ï43ÌÈÙBv‰ ÔÓ ¿»ƒ¿ƒƒ≈ƒ¿»««ƒ«ƒƒ«ƒ
B‡ ÔBÙˆÏ ‡l‡ ,L„w‰ ÈtÏk ÂÈÙe LÈ ‡Ï ,ÌÈÙÏÂ¿ƒ¿ƒ…≈≈»»¿«≈«…∆∆»¿»

.ÔÈ„„ˆÏ L„w‰ ˜lÒÈ B‡ ,ÌB„Ï¿»¿«≈«…∆ƒ¿»ƒ

ורבי39) תנאֿקמא וכדעת חרב . שהמקדש בזמן אפילו
ראש  שקלות ואף ֿעלֿפי  להלן. וראה שם. בברכות עקיבא

נאסר. הגדולים.40)לא וסובר 41)לצרכיו ב . ה, ברכות
למערב . מזרח  בין לישן אסור לבדו האדם שאפילו רבינו
עם  כשיישן שדוקא כתבו כל) ד"ה (שם ה'תוספות' ואילו
התשמיש. מפני  אשתו אצל לשכב  גנאי  שהדבר אשתו

נאסרה 42) לא ראש שקלות ואף ֿעלֿפי  לארץ . בחוץ  אפילו
– ה"ח ) (למעלה קיים שהמקדש בזמן אלא למקדש חוץ 
מקום  בכל אסרו גדול, יותר גנאי  שהוא צרכיו לעשות
המוריה'). ('הר מקדש לנו שאין בשעה ואפילו

ה"ה.43) פ "ט  ברכות 'ירושלמי '

.ÈÌ„‡Ï eÒ‡Â44ÏÎÈ‰ ˙Èz ˙Èa ‰OÚiL45; ¿»¿»»∆«¬∆«ƒ«¿ƒ≈»
ÌÏe‡ ˙Èz ‰„ÒÎ‡46‰ÊÚ‰ „‚k ˆÁ ;47ÔÁÏL ; «¿«¿»«¿ƒ»»≈¿∆∆»¬»»À¿»

‰BÓ ˙eˆa ‰BÓe ;ÔÁÏL ˙eˆa48‰OBÚ Ï‡ . ¿«À¿»¿»¿«¿»¬»∆
ÌÈ˜ ‰BÓL ÏL B‡ ÌÈ˜ ‰MÓÁ ÏL ‰BÓ ‡e‰49, ¿»∆¬ƒ»»ƒ∆¿»»ƒ

˙ÎzÓ ÏL dÈ‡L ‰BÓ B‡50dÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ¿»∆≈»∆«∆∆««ƒ∆≈»
.ÌÈ˜ ‰ÚLƒ¿»»ƒ

מדרבנן,44) אלא אסור שאינו ואפשר א. מג, זרה עבודה
התכוו  שלא ספר').כל ('קרית לקדש גבהו 45)ן כשיעור

ס "ח ). קמא סי ' יו"ד (שו"ע  ורחבו אף ֿעלֿפי46)ארכו
ארבע  היו באולם ואילו דפנות, שלשה אלא אינה שאכסדרא
היו  ולא מאד וגבוה רחב  היה האולם שפתח  כיון – דפנות
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קנח                
         

ד"ה  כח : מנחות ('תוספות' לאכסדרה דומה היה דלתות, לו
שם.47)אכסדרא). בגמרא וכן העזרה, כתבנית כלומר,

כיון 48) ופרחים, וכפתורים גביעים בלא שהיא אף ֿעלֿפי 
למעלה  כמפורש מתכות, משאר כשבאה בה מעכבים שאינם

שם). יו"ד (שו"ע  ה"ד היתה 49)פ "ג מקדש של שמנורה
קנים. שבעה עושין 50)בת אין המקדש שמנורת מפני 

הי "ח ). פ "א (למעלה מתכת של אלא אותה

.‡È˙BÁÓ LÏL51‡e‰Â ,Ï‡OÈ ‰ÁÓ :a„na eÈ‰ »«¬»«ƒ¿»«¬≈ƒ¿»≈¿
˙BÁÓ Úa‡52ÈÒÂ" :da Ó‡pL ,‰iÂÏ ‰ÁÓe ; «¿««¬«¬≈¿ƒ»∆∆¡«»¿»ƒ

ˆÁ Á˙tÓ ‡e‰Â ,‰ÈÎL ‰ÁÓe ;"eÁÈ ÔkLnÏ«ƒ¿»«¬«¬≈¿ƒ»¿ƒ∆«¬«
ÌÈÏLeÈ Á˙tÓ :˙BB„Ï Ôc‚Îe .ÌÈÙÏÂ „ÚBÓŒÏ‰‡…∆≈¿ƒ¿ƒ¿∆¿»¿ƒ∆«¿»«ƒ
„Ú ˙Èa‰ ‰ Á˙tÓe ,Ï‡OÈ ‰ÁÓk  ˙Èa‰ ‰ „Ú««««ƒ¿«¬≈ƒ¿»≈ƒ∆««««ƒ«
,‰iÂÏ ‰ÁÓk  B˜È ÚL ‡e‰L ,‰ÊÚ‰ Á˙t∆«»¬»»∆««ƒ»¿«¬≈¿ƒ»
ÏÈÁ‰Â .‰ÈÎL ‰ÁÓ  ÌÈÙÏÂ ‰ÊÚ‰ Á˙tÓeƒ∆«»¬»»¿ƒ¿ƒ«¬≈¿ƒ»¿«≈

.ÌÈÓÏBÚ ˙Èa ‰˙È ‰ÏÚÓ ÌÈLp‰Œ˙ÊÚÂ¿∆¿««»ƒ«¬»¿≈»¿≈»ƒ

עמוד 51) צוק "מ  (הוצאת פ "א בבאֿקמא כלים תוספתא,
ב . קטז, וזבחים ,(10 ראובן,52)570 מחנה יהודה, מחנה

כ). (במדבר דן ומחנה אפרים מחנה

.ÈÏk53˙Bˆ‡‰ ÏkÓ ˙Lc˜Ó Ï‡OÈŒı‡54‰Óe . »∆∆ƒ¿»≈¿À∆∆ƒ»»¬»«
ÌÁl‰ ÈzLe ÓÚ‰ ‰pnÓ ÔÈ‡ÈnL ?d˙M„˜ ‡È‰ƒ¿À»»∆¿ƒƒƒ∆»»…∆¿≈«∆∆

ÌÈeka‰Â55˙Bˆ‡ ‡MÓ Ôk ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡M ‰Ó ,56. ¿«ƒƒ«∆≈¿ƒƒ≈ƒ¿»¬»

  

      

ישראל,  באר ה קדושות "עשר הבאה  בהלכה  וממשי
וכתב ביחד   כלל לא  מדוע  ,להבי וצרי מזו ". למעלה  וזו 

ישראל.  לאר מעלות עשר אחד 
על  המורה  , של מספר עשר היות מלבד  בזה : והביאור
 בלשו הפנימי  הפירוש  את  להוסי שיש  הרי  שלימות,

מקודשת ישראל  אר"  " הארצות הארצות הארצות הארצות """"הרמב היינו מכל מכל מכל מכל  ,
מכל  נלקחת ישראל  אר של המיוחדת שקדושתה 
עתידה  ולכ , לאר  בחו  הבירורי מעבודת היינו  הארצות,

הארצות". בכל שתתפשט ישראל  אר
      

למה 53) שכיוון נראה ישראל", ארץ  "כל רבינו שכתב  (מה
כשירות", היו הארצות "כל במשנה - ב  פג, במנחות שאמרו
בפירוש  (וראה ישראל" שבארץ  הארצות "כל שם וכפירש"י 

שלדע  אלא שם). ועבר המשניות, יהודה כולל זה רש"י  ת
ביכורים  מביאים אין רבינו לדעת ואילו והגליל, הירדן
ביכורים  מהל' בפ "ב  כמבואר מדרבנן, אלא הירדן מעבר
לנדרים  בר"ן ראה הירדן, מעבר העומר הבאת ובדבר ה"א.

יב :). לסנהדרין וברש"י  מ "ו.54)כב . פ "א כלים
משום 55) הלחם", ושתי  "והביכורים שם כלים (במשנה,

כשרים  הם הלחם שתי  קודם ביכורים הביא אם שבדיעבד
המשנה  מלשון שינה ורבינו שם) שם', אנשי  ('תוספות
הלחם, שתי  קודם ביכורים להביא אין שלכתחילה משום

סח :). מנחות במשנה בעומר 56)כמפורש ה' "אמר שהרי 

ואמר  עומר, את והבאתם קצירה את וקצרתם י ) כג, (ויקרא
תנופה, לחם תביאו ממושבותיכם יז) שם, (שם הלחם בשתי 
פרי כל מראשית ולקחת ב ) כו, (דברים בביכורים ואמר
שם). כלים המשניות, (פירוש מארצך" תביא אשר האדמה

.‚È˙BM„˜ OÚ57Ï‡OÈŒı‡a Ô‰58‰ÏÚÓÏ BÊÂ , ∆∆¿À≈¿∆∆ƒ¿»≈¿¿«¿»
‰ÓBÁ ˙BÙwn‰ ˙BÈÚ :BfÓ59‡MÓ ˙BLc˜Ó ƒ¬»«À»»¿À»ƒ¿»

ÌÈÚˆÓ‰ ˙‡ ÔÎBzÓ ÔÈÁlLnL :ı‡‰60ÔÈ‡Â ; »»∆∆¿«¿ƒƒ»∆«¿…»ƒ¿≈
ÔÎB˙a ÔÈB˜61ÈÚ‰ ÈeË ‰ÚL eˆiL „Ú ˙Ó62 ¿ƒ¿»≈«∆ƒ¿ƒ¿»≈»ƒ

ÈÚ‰ ÈL‡ Ïk B‡63ÔÈ‡ ,ÈÚÏ ıeÁ ˙n‰ ‡ˆÈ Ì‡Â ; »«¿≈»ƒ¿ƒ»»«≈»ƒ≈
ÔlÎ eˆL ÈtŒÏÚŒÛ‡ dÎB˙Ï B˙B‡ ÔÈÈÊÁÓ«¬ƒƒ¿»««ƒ∆»À»

ÈÚ‰ Èa eˆ .BÈÊÁ‰Ï64ÔÓ w‰ ‡ÈˆB‰Ï ¿«¬ƒ»¿≈»ƒ¿ƒ«∆∆ƒ
‰È„n‰65ıeÁ ,ÔÈpÙÓ ˙Bw‰ ÏÎÂ .B˙B‡ ÔÈpÙÓ  «¿ƒ»¿«ƒ¿»«¿»¿«ƒ

ÔÈa ,ÈÚ‰ ezÙÈw‰L ˜ .CÏÓ B‡ ‡È wÓƒ∆∆»ƒ∆∆∆∆∆ƒƒ«»ƒ≈
Ì‡ :BÊ „‚k BÊ ˙BÁe È˙MÓ ÔÈa ÂÈ˙BÁe Úa‡Ó≈«¿«»≈ƒ¿≈¿∆∆ƒ
Ô‡ÎÏ ‰n‡ ÌÈMÓÁÓ ˙È ÈÚ‰ ÔÈe BÈa ‰˙È‰»¿»≈≈»ƒ»≈≈¬ƒƒ«»¿»
,ÔlÎ eˆiL „Ú B˙B‡ ÔÈpÙÓ ÔÈ‡  Ô‡ÎÏ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¿»≈¿«ƒ«∆ƒ¿À»

.B˙B‡ ÔÈpÙÓ  Ô‡kÓ ˙BÁt»ƒ»¿«ƒ

שם.57) (שם)58)כלים, שלמה' 'מלאכת כתבו כן
שאמרו  שמה הגאונים, בשם הפרק ) בסוף  (שם והרע "ב 
בארץ  קדושות עשר היינו קדושות, עשר שם: במשנה

בכלל. אינה עצמה ישראל ארץ  ואילו לדעת 59)ישראל,
בן  יהושע  מימות חומה מוקפות היינו שם, והרע "ב  הר"ש
ב 'תוספות' וראה לב .). (ערכין חומה ערי  בבתי  כמו נון,

קדשן. ד"ה - ב  לב , ה)60)ערכין (במדבר "שנאמר
זה  לנפש, טמא וכל זב  וכל צרוע  כל המחנה מן וישלחו
עזרת  מפתח  שהוא שכינה, מחנה הוא כאן האמור המחנה
מת  וטמא והזב  שהמצורע  אני  שומע  ולפנים, ישראל
למחנה  מחוץ  ישב  בדד במצורע : ת"ל אחד, במקום שלשתן
מה  ולפנים, ירושלים מפתח  שהוא ישראל מחנה זה מושבו,
חבירו, משילוח  שילוחו חמור - חמורה שטומאתו מצורע 
חבירו. משילוח  שילוחו חמור - חמורה שטומאתו כל אף 
חוץ  שהוא מחנות לג' חוץ  המצורע  את משלחין לפיכך
הזב  שאין מה בביאה, מטמא שהוא מפני  לירושלים,
המוקפות  ועיירות ה"ב ). מקדש ביאת מהל' (פ "ג מטמא"
(ויקרא  במצורע  שנאמר "מושבו" בגזירהֿשוה למדו חומה,
ערי בבתי  שנאמר מ "מושב " מושבו", למחנה "מחוץ  מו) יג,
('תוספות' חומה" עיר מושב  "בית כט ) כה, (שם חומה

שם). עד 61)ערכין, מת לתוכן "ומסבבין במשנה: שם
לתוכן  "ומשכיבין שם: רבינו שנוסחות ונראה שירצו",
בעיר  אותו קוברין ואין במשכבו אותו שמניחין היינו וכו'",

(כסף ֿמשנה). המדינה בני  שירצו חשובים 62)עד שבעה
העיר. מתנהגת פיהם בפירוש 63)שעל גם כתב  כן

שם. ירושלמי64)המשניות, פ "א, בבאֿבתרא תוספתא
פי "ד. שמחות ומסכת ה"ד, פ "ט  רבינו 65)נזיר מדברי 

אבל  חומה, המוקפות בעיירות אלא המדובר שאין נראה
אמורים  הדברים אחרות בערים שאף  נראה, הנ"ל במקורות

המוריה'). ('הר

.„È˙Lc˜Ó ÌÈÏLeÈ66˙BÙwn‰ ˙BÈÚ‰ ‡MÓ ¿»«ƒ¿À∆∆ƒ¿»»¬»«À»
ÌÈÙÏ ÈL OÚÓe ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÔÈÏÎB‡L ,‰ÓBÁ»∆¿ƒ»»ƒ«ƒ«¬≈≈ƒƒ¿ƒ
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קנט                 
         

d˙ÓBÁÓ67ÌÈc el‡Â .68ÌÈÏLeÈa eÓ‡pL69ÔÈ‡ : ≈»»¿≈¿»ƒ∆∆∆¿ƒ»«ƒ≈
˙n‰ ˙‡ da ÔÈÈÏÓ70ÔÈÈÚÓ ÔÈ‡Â ;71dÎB˙a ¿ƒƒ»∆«≈¿≈«¬ƒƒ¿»

Ì„‡ ˙BÓˆÚ72ÌÈza dÎB˙a ÔÈÈkOÓ ÔÈ‡Â ;73ÔÈ‡Â ; «¿»»¿≈«¿ƒƒ¿»»ƒ¿≈
LBz ‚Ï ÌB˜Ó dÎB˙a ÔÈ˙B74da ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡Â ; ¿ƒ¿»»¿≈»¿≈¿«¿ƒ»

eÈ‰L ,‰cÏÁ ˜Â „ÂcŒ˙Èa ÈwÓ ıeÁ ,˙B¿̃»ƒƒ¿≈≈»ƒ¿∆∆À¿»∆»
da75ÌÈBL‡‰ ÌÈ‡È ˙BÓÈÓ76da ÌÈÚËB ÔÈ‡Â ; »ƒ¿ƒƒ»ƒƒ¿≈¿ƒ»

˙LÁ dÈ‡Â ˙ÚÊ dÈ‡Â ;ÌÈÒcÙe ˙Bpb77‡nL , ««¿≈ƒ¿≈»ƒ¿««¿≈»∆¡∆∆∆»
ÁÒz78˙pbÓ ıeÁ ,˙BÏÈ‡ da ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡Â ; ƒ¿«¿≈¿«¿ƒ»ƒ»ƒƒ«
ÌÈ„Â79ÓÈÓ ÌL ‰˙È‰LÔÈ‡Â ;ÌÈBL‡‰ ÌÈ‡È ˙B ¿»ƒ∆»¿»»ƒ¿ƒƒ»ƒƒ¿≈

ÌÈˆM‰ ÈtÓ ,‰tL‡ da ÔÈÓi˜Ó80ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â ; ¿«¿ƒ»«¿»ƒ¿≈«¿»ƒ¿≈ƒƒ
ÔÈÊÈÊ ‰pÓÈ‰81ÈtÓ ,ÌÈa‰Œ˙eLÏ ˙B‡ËÊeÊ‚e ≈∆»ƒƒ¿¿¿»ƒ¿»«ƒƒ¿≈
‰‡Óh‰ Ï‰‡82˙BBLk da ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ;83ÈtÓ , …∆«À¿»¿≈ƒ»ƒ¿ƒ¿≈

ÔLÚ‰84ÈtÓ ,˙BÏB‚z da ÔÈÏc‚Ó ÔÈ‡Â ; ∆»»¿≈¿«¿ƒ»«¿¿ƒ¿≈
ÌÈL„w‰85ÏÎa ÌÈÏB‚z ÌÈ‰k‰ eÏc‚È ‡Ï ÔÎÂ ; «√»ƒ¿≈…¿«¿«…¬ƒ«¿¿ƒ¿»

˙B‰h‰ ÈtÓ ,Ï‡OÈŒı‡86ËÏÁ ˙Èa‰ ÔÈ‡Â ; ∆∆ƒ¿»≈ƒ¿≈«¿»¿≈««ƒ∆¿»
da87ÈÚ ˙ÈOÚ dÈ‡Â ;ÌÈÚ‚a ‡nhÓ BÈ‡Â ; »¿≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ¿≈»«¬≈ƒ

‡lL ÈÙÏ ,‰ÙeÚ ‰Ï‚Ú ‰‡ÈÓ dÈ‡Â ;˙Ácp‰«ƒ««¿≈»¿ƒ»∆¿»¬»¿ƒ∆…
ÌÈËMÏ ‰˜lÁ˙88. ƒ¿«¿»«¿»ƒ

מ "ח .66) שם הט "ו.67)כלים, פ "ו למעלה ראה
צוק "מ 68) (הוצאת פ "ו נגעים ותוספתא ב . פב , בבאֿקמא

לה. פרק  נתן' דרבי  ו'אבות ,(8 625 אומרים 69)עמוד יש
לא  גוים, בידי  הקודש ועיר מת טמאי  שכולנו הזה שבזמן
תרלג). סי ' (רדב "ז בירושלים דלהלן הדברים נאמרו

להלין 70) מותר אחר שבמקום שאף ֿעלֿפי  שם. בבאֿקמא
(ראה  אסור בירושלים – ה"ח ) אבל מהל' (פ "ד לכבודו המת
בירושלים  שהחומרא אומרים ויש שם). מקובצת' ב 'שיטה
(פ "ת  הלילה כל הוא הלנה איסור אחר שבמקום בזה היא
אסור  בירושלים ואילו רדב "ז), בשם א ס "ק  שנז סי ' ביו"ד
עמוד  זק "ש להגרמי "ל ב "זמנים" (ראה השקיעה אחר להלין

שם.71)מז). נתן' דרבי  ו'אבות נגעים, תוספתא
לעיר.72) מחוץ  שקוברו מפני73)אף ֿעלֿפי  א. יב , יומא

(שם). לשבטים נתחלקה לא שירושלים שלהם, שאינה
זה 74) תושב , גר זהו "אי  שם. נתן' דרבי  ו'אבות תוספתא

המצות  שאר עם עכו"ם יעבוד שלא עליו שקיבל עכו"ם
והוא  אותו מקבלין זה הרי  טבל, ולא מל ולא נח  בני  שנצטוו
שמותר  לפי  תושב , שמו נקרא ולמה העולם. אומות מחסידי 
ביאה  איסורי  מהל' (פי "ד ישראל" בארץ  בינינו להושיבו לנו
מן  כן למדו טז) כג, (דברים כי ֿתצא פ ' וב 'ספרי ' ה"ז),
תושב ". גר "לרבות – אדוניו" מעם אליך ינצל "אשר הפסוק 
בירושלים". ולא "בשעריך, – שעריך" "באחד

ונביא,75) מלך אף  בירושלים לקבור אין לכתחילה כלומר:
בתוך  בתחילה היו לא חולדה וקבר דוד בית שקברי  אלא
לא  כבודם ומפני  שנקברו, אחר העיר שהקיפו אלא העיר
לז). סי ' בתשובה (מהרי "ט  מעולם בהם אדם נגע  ולא פגע 

יב ).76) ט , סוטה המשניות, (פירוש ראשון" בית נביאי  "הם
בשבת 77) כדאיתא זורע  בכלל והוא הזרעים, להפוך היינו

('י שלמה').ע "ג גינות 78)ריעות שדרך שם. בבאֿקמא
שם). (רש"י  סרחון ויש היתה 79)לזבלן והיא שמה, כך

שם). (רש"י  הירדן כיפת והיינו לקטורת, ֿ 80)צריכה בבא

ומטמאים  שם ומתים באשפה, ליגדל שדרכם שם. קמא
שבירושלים. הכותל.81)הקדשים מן יוצאין קורות

והגזוזטראות 82) בארץ , מוטל המת מן כזית יהא שמא
ונמצאת  תחתיהם העוברים האנשים ועל עליו מאהילות

הטומאה. את לקדירות.83)מרבה סיד משרפות
(רש"י ).84) הוא וגנאי  החומה את שמשחיר שם.
שרצים 85) בשר ומביאין באשפה, מנקרים שהתרנגולים

הקדשים. את ומטמאין -86)בפיהם ב  עט , בבאֿקמא
אם 87)במשנה. לו תהא גאולה אלא חומה, ערי  בית כדין

חצרים. ערי  כבתי  ביובל יוצא יובל יגיע  ואם לגאול, ירצה
אחד 88) שבכל האחרונים, הדברים ארבעת על מוסב  זה

חומה, ערי  בבתי  ירושלים: למעט  מיעוט  בתורה נאמר מהם
ובירושלים  לקונה", וגו' הבית "וקם ל) כה, (ויקרא נאמר
(שם  נאמר בנגעים לשבטים. נתחלקה שלא לפי  שייך, לא זה
זה  בכלל ירושלים ואין אחוזתכם", ארץ  "בבית לד) יד,
"באחת  יג) יג, (דברים נאמר הנדחת בעיר הנ"ל. מהטעם
נאמר  ערופה ובעגלה כנ"ל, "עריך" אינה וירושלים עריך",
וירושלים  לרשתה", לך נותן וגו' אשר "באדמה א) כא, (שם

כנ"ל. בכלל אינה

.ÂËLc˜Ó ˙Èa‰ ‰89ÔÈÊ ÔÈ‡L ,‰pnÓ90˙BÊÂ «««ƒ¿À»ƒ∆»∆≈»ƒ¿»
ÌLÏ ÔÈÒÎ ˙B„ÏBÈÂ ˙Bc91˙n‰ ÒÈÎ‰Ï zÓe . ƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿»À»¿«¿ƒ«≈

BÓˆÚ92‡e‰L ˙ÓŒ‡ÓË ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â ,˙Èa‰ ‰Ï «¿¿«««ƒ¿≈»ƒ«¿≈≈∆
.ÌLÏ ÒÎƒ¿»¿»

מ "ח .89) שם שכבת 90)כלים, הוא בתורה, האמור "הזוב 
וכשיוצא  בהן, מתקבצת שהיא החללים מחוליי  הבא זרע 
ולא  תאוה ביציאתו ואין זרע , כשכבת בקושי  יוצא אינו הזוב 
כלובן  כהה שעורים של בצק  כמו ויוצא נגרר אלא הנאה
ביצה  כלובן קשורה לבנה זרע  שכבת אבל מוזרת: ביצה
ה"א). כפרה מחוסרי  מהל' (פ "ב  מוזרת" שאינה

מחנות 91) לשני  חוץ  ויולדות נדות וזבות זבין משלחין
וזהו  ה"ג), המקדש ביאת מהל' (פ "ג הבית להר חוץ  שהוא

התורה. מן ממה 92)איסור זאת ולמדו א. סז, פסחים
עמו" יוסף  עצמות את משה "ויקח  יט ) יג, (שמות שנאמר

לויה. במחנה במחיצתו", "עמו –

.ÊËÏÈÁ‰93˙ÓŒ‡ÓËe Ì"ekÚ ÔÈ‡L ,epnÓ Lc˜Ó «≈¿À»ƒ∆∆≈«¿≈≈
‰c ÏÚBe94ÌLÏ ÌÈÒÎ95. ≈ƒ»ƒ¿»ƒ¿»

ה"ג.93) פ "ה למעלה ראה החיל? ומהו שם. כלים,
ב 94) לענין מפורש מת כטמא נדה שבועל - א סח , פסחים

מחנות. (ראב "ד).95)שילוח  מדרבנן איסור זהו

.ÊÈÌÈLp‰Œ˙ÊÚ96ŒÏeË ÔÈ‡L ,ÏÈÁ‰ ÔÓ ˙Lc˜Ó ∆¿««»ƒ¿À∆∆ƒ«≈∆≈¿
ÌBÈ97ÌLÏ ÒÎ98ÔÓ Ï‡ ,Ì‰ÈcÓ ‰Ê eq‡Â . ƒ¿»¿»¿ƒ∆ƒƒ¿≈∆¬»ƒ

.‰iÂÏ ‰ÁÓÏ Òk‰Ï ÌBÈŒÏeËÏ zÓ ‰Bz‰«»À»ƒ¿¿ƒ»≈¿«¬≈¿ƒ»
˙‡hÁ iÁ BÈ‡ ,ÌÈLp‰Œ˙ÊÚÏ ÒÎpL ˙ÓŒ‡ÓËe99. ¿≈≈∆ƒ¿«¿∆¿««»ƒ≈«»«»

שם.96) שמשו.97)כלים, העריב  לא ועדיין שטבל, טמא
מחוסר 98) נרחיק  ולא יום טבול נשים מעזרת "הרחקנו

כיפורים  ומחוסר בתרומה, אסור יום שטבול לפי  כיפורים,
שטומאתו  כל הנזכר, השורש על כולו וזה בתרומה, מותר
חבירו" משילוח  שילוחו חמור חבירו, מטומאת חמורה
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שם). כלים המשנה, התורה 99)(פירוש מן אסור שאינו
לויה  מחנה היא נשים עזרת ואילו שכינה, במחנה אלא

הי "א). (למעלה

.ÁÈÏ‡OÈ ˙ÊÚ100ÔÈ‡L ,ÌÈL ˙ÊÚÓ ˙Lc˜Ó ∆¿«ƒ¿»≈¿À∆∆≈∆¿«»ƒ∆≈
ÌÈetkŒqÁÓ101,ÌLÏ ÒÎpL ‡ÓËÂ .ÌLÏ ÒÎ ¿À«ƒƒƒ¿»¿»¿»≈∆ƒ¿«¿»

˙k iÁ102. «»»≈

(100 ֿ אחת ישראל, רגלי  דריסת מקום והוא שם. כלים,
הי "ב ). פ "ה (למעלה אמה הביא 101)עשרה לא שעדיין

מח 102)קרבנותיו. שכן ואף  זה, בכלל כיפורים וסר
חייב  לעזרה שנכנס  כיפורים שמחוסר שם במשנה מפורש

כרת. חייב  שבמזיד מפורש - ב  כז, ובמנחות חטאת.

.ËÈÌÈ‰k‰Œ˙ÊÚ103Ï‡OÈ ÔÈ‡L ,‰pnÓ ˙Lc˜Ó ∆¿««…¬ƒ¿À∆∆ƒ∆»∆≈ƒ¿»≈
‰ÎÈÓÒÏ :Ì‰ÈÎˆ ˙ÚLa ‡l‡ ÌLÏ ÔÈÒÎ104 ƒ¿»ƒ¿»∆»ƒ¿«»¿≈∆ƒ¿ƒ»

‰tÎÏe105‰ËÈÁLÏÂ106‰Ùe˙ÏÂ107. ¿«»»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»

דריסת 103) מקום שהוא שם, פ "ה למעלה וראה שם. כלים,
אמה. אחתֿעשרה הכהנים, בבעלים.104)רגלי  שהיו

ורבינו 105) ושחיטה, סמיכה אלא נזכרו לא שם (במשנה
מהל' (פ "ג הסמיכה בעת שהוא וידוי  דהיינו כפרה, הוסיף 
מ , ביומא כפרה הנקרא וידוי  ומצאנו הי "ד) הקרבנות מעשה
מדבר", הכתוב  דברים בכפרת – הקודש את מכפר "וכלה ב :

המוריה'). ב 'הר מעשה 106)וראה מהל' (פ "ה בזר שכשרה
ה"א). ה"ו).107)הקרבנות שם (פ "ט  בבעלים שהיא

.ÎÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈa108ÔÈ‡L ,‰pnÓ Lc˜Ó ≈»»¿«ƒ¿≈«¿À»ƒ∆»∆≈
ÓŒÈÏÚaÌÈ„‚ŒÈÚe˜e L‡ŒÈÚeÙe ÔÈÓe109ÔÈÒÎ «¬≈ƒ¿≈…¿≈¿»ƒƒ¿»ƒ

.ÌLÏ¿»

מ "ט .108) שם קרועי109)כלים, נזכרו לא שם, במשנה
תפרעו  אל "ראשיכם שכתוב  משום רבינו של וטעמו בגדים.
ראש, לפרועי  בגדים קרועי  הוקשו תפרומו", לא ובגדיכם
וראה  הי "ד, מקדש ביאת מהל' פ "א להלן רבינו כתב  וכן
יין, לשתויי  והואֿהדין קורקוס . ר"י  בשם משנה' ב 'כסף 
שם  להלן ועי ' (הגרע "א), מקדש ביאת הל' בתחלת כמפורש
ושהראב "ד  התורה, מן איסור שזהו רבינו שדעת יד) (הלכה

בזה. עליו חלק 

.‡ÎÔÈ‡L ,ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈaÓ Lc˜Ó ÏÎÈ‰‰«≈»¿À»ƒ≈»»¿«ƒ¿≈«∆≈
ÌÈÏ‚Â ÌÈ„È ıeÁ ‡l‡ ÌLÏ ÒÎ110. ƒ¿»¿»∆»¿»«ƒ¿«¿»ƒ

קידוש 110) שצריך נראה רבינו דברי  מפשטות שם. כלים,
ביאת  מהל' פ "ה להלן ראה לעבודה, כמו ורגלים ידים

מקדש.

.ÎepnÓ Lc˜Ó ÌÈL„w‰ŒL„˜ ˙Èa111ÒÎ ÔÈ‡L , ≈…∆«√»ƒ¿À»ƒ∆∆≈ƒ¿»
˙ÚLa ÌÈetk‰ŒÌBÈa ÏB„b Ô‰k ‡l‡ ÌLÏ¿»∆»…≈»¿«ƒƒƒ¿«

‰„BÚ‰112. »¬»

שם.111) בכל 112)כלים, יבא ואל ב ) טז, (ויקרא "אמר
בזה  יכנס  והוא וגו', אהרן יבא בזאת וכו' הקודש אל עת
בקטורת, הראשונה פעמים. ד' כיפור צום ביום המקום
והפעם  יומא, במס ' שאמרו כמו הקדשים בקודש שם ויקטיר
והפעם  השעיר, בדם השלישית והפעם הפר, בדם השנית

מקודש  המתחה ואת הכף  את להוציא יכנס  הרביעית
שם). המשניות, (פירוש הקדשים"

.‚Î‰iÏÚa ‰È‰L ÌB˜Ó113ÌÈL„w‰ŒL„˜ ÏÚ ÔeÎÓ »∆»»»¬ƒ»¿À»«…∆«√»ƒ
ÚeLa ˙Á‡ ÌÚt ‡l‡ BÏ ÔÈÒÎ ÔÈ‡114‰Ó Ú„ÈÏ ≈ƒ¿»ƒ∆»««««¿»«≈««

ÌÈ‡pa‰ ÔÈÒÎpL ‰ÚLa .B˜„a ˜fÁÏ CÈˆ ‡e‰»ƒ¿«≈ƒ¿¿»»∆ƒ¿»ƒ««»ƒ
ÏÎÈ‰a Ôw˙Ïe ˙BÏ115˙‡ ÌMÓ ‡ÈˆB‰Ï B‡ ƒ¿¿«≈«≈»¿ƒƒ»∆

‡Ï .ÌÈÓÈÓz ÌÈ‰k ÔÈÒÎp‰ eÈ‰iL ‰ÂˆÓ ,‰‡Óh‰«À¿»ƒ¿»∆ƒ¿«ƒ¿»ƒ…¬ƒ¿ƒƒ…
ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .ÔÈÓeÓŒÈÏÚa eÒkÈ  ÌÈÓÈÓz e‡ˆÓ»¿¿ƒƒƒ»¿«¬≈ƒ¿ƒ≈»
.Ï‡OÈ eÒkÈ  ÌiÂÏ e‡ˆÓ ‡Ï .ÌiÂÏ eÒkÈ  ÌÈ‰k…¬ƒƒ»¿¿ƒƒ…»¿¿ƒƒƒ»¿ƒ¿»≈
.ÌÈ‡ÓË eÒkÈ  ÌÈB‰Ë e‡ˆÓ ‡Ï .ÌÈB‰Ëa ‰ÂˆÓƒ¿»ƒ¿ƒ…»¿¿ƒƒ»¿¿≈ƒ
,‡ÓË ÒkÈ Ï‡Â ,ÌeÓŒÏÚa ÒkÈ  ÌeÓŒÏÚe ‡ÓË»≈««ƒ»≈««¿«ƒ»≈»≈

eaˆa ‰ÈeÁc ‰‡Óh‰L116ÏÎÈ‰Ï ÔÈÒÎp‰ ÏÎÂ .117 ∆«À¿»¿»¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒ«≈»
LÙ‡ È‡ B‡ ˙Bz ÌL ÔÈ‡ Ì‡ .˙B˙a eÒkÈ ,Ôw˙Ï¿«≈ƒ»¿¿≈ƒ≈»≈ƒ∆¿»

.ÌÈÁ˙t Cc eÒkÈ ,˙B˙a eOÚiL Ì‰Ï»∆∆«¬¿≈ƒ»¿∆∆¿»ƒ

א.113) פו, כדיעה 114)פסחים שנים. בשבע  אחת פעם
ה'יש  כדעת ולא בסתם. שנאמרה שם, בברייתא הראשונה
יוםֿטוב ' ב 'תוספות וראה זה. על החולקים שם אומרים'

מ "ה. פ "ד פ "ד 115)מדות למעלה וראה א. קה, עירובין
הקדשים. קדשי  לענין הנוסח 116)הי "ג קדמון, בכת"י 

בעל  יכנס  ואל טמא יכנס  מום, ובעל "טמא רבינו בדברי 
וכן  רוקח '). ('מעשה בציבור" דחויה שהטומאה מום,
מי יש בשם משנה' ה'כסף  הביא וכן ספר'. ב 'קרית העתיק 
רבינו  פסק  ולפי "ז למלך'. ה'משנה הסכים ולזה שהגיה,
שאמר  ומה שם. בעירובין רב , אמר אשי  בר חייא רב  כדברי 
שהותרה  הכוונה איך ציבור", בעבודת אישתרי  "דקא שם
טומאה  כמאןֿדאמר היא הלכה שהרי  בציבור, הטומאה
המקדש  ביאת מהל' (פ "ד הותרה ולא בציבור היא דחיוה
שהוא  אף ֿעלֿפי  היתר, שיש שכיון הכוונה אלא הט "ו),
כניסה. היתר לו שאין מום מבעל יותר קל הוא דיחוי , מטעם
לעבודת  חזי  "דהא הנוסחא שם, בגמרא אוקספורד ובכת"י 
הדברים  מתפרשים ולפי "ז שם), סופרים' ('דקדוקי  ציבור"
היא  דחויה טומאה שסובר למי  שמדובר רבינו, כדברי  היטב 
בדברי שלפנינו הנוסחא את קיים משנה' וה'כסף  בציבור.
שם, בעירובין אלעזר רבי  כדעת רבינו פסק  ולפי "ז רבינו,
ולא  קדשים, באכילת מותר שהוא משום יכנס  מום שבעל
טומאה  שהרי  בציבור, שהותר מפני  יכנס  טמא שאומר כרב 

הותרה. ולא על 117)דחויה רק  מדובר מ "ה, פ "ד במדות
נראה  רבינו כדברי  אבל ההיכל. על ולא הקדשים קדשי 
"הכל  אמרו: פ "א) (בבאֿקמא כלים בתוספתא הרי  כדלהלן:
ואותה  וכו'" בתיבות שיכנסו מצוה וכו' לתקן נכנסים
ושם: בראשיתה), רק  (אמנם שם בעירובין נשנתה ברייתא

המוריה'). ('הר וכו'" לתקן לבנות בהיכל נכנסין "הכל

ה'תשע"ט  טבת י' שלישי יום 

   1 
וכיצד 1) היא, מצותֿעשה המקדש בית שמירת כי  בו יתבאר

לאחד  קרי  אירע  ואם שומריו, היו ומי  אותו, שומרים היו
השומרים. כל על ממונה ושמעמידים מהשומרים,

.‡‰OÚ ˙ÂˆÓ Lc˜n‰ ˙ÈÓL2ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , ¿ƒ««ƒ¿»ƒ¿«¬≈¿««ƒ∆≈
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ÌLB˙ÈÓL ÔÈ‡L ,ÌÈËÒlÓ ‡ÏÂ ÌÈÈB‡Ó „Át »««≈¿ƒ¿…ƒƒ¿ƒ∆≈¿ƒ»
ÔÈËÏt ‰ÓB„ BÈ‡ .BÏ „Bk ‡l‡3ÂÈÏÚ LiL ∆»»≈∆«¿¿ƒ∆≈»»

.ÔÈÓBL ÂÈÏÚ ÔÈ‡L ÔÈËÏÙÏ ÔÈÓBL¿ƒ¿«¿¿ƒ∆≈»»¿ƒ

אהל 2) לפני  אתך ובניך ואתה לאהרן: יתעלה אמרו "והוא
תמיד". לפני  תהיו אתם כלומר, בספר 3)העדות, ארמון.

"גדולה  זוטא, בספרי  והוא מכילתא, בשם שם המצוות
עליו  שיש פלטרין דומה לא שומרים, עליו שיש למקדש

שומרין". עליו שאין לפלטרין שומרין,

.‰ÏÈl‰ Ïk d˙ÂˆÓ BÊ ‰ÈÓLe4Ì‰ ÌÈÓBM‰Â . ¿ƒ»ƒ¿»»»«»¿»¿«¿ƒ≈
ÈÙÏ Cz‡ EÈe ‰z‡Â" :Ó‡pL ,ÌiÂÏ‰Â ÌÈ‰k‰«…¬ƒ¿«¿ƒƒ∆∆¡«¿«»»∆ƒ»ƒ¿≈

"˙„Ú‰ Ï‰‡5È‰Â .BÏ ÌÈÓBL eÈ‰z Ìz‡ ,ÓBÏk  …∆»≈À¿««∆ƒ¿¿ƒ«¬≈
:Ó‡Â ,"„ÚBÓ Ï‰‡ ˙ÓLÓ ˙‡ eÓLÂ" :Ó‡∆¡«¿»¿∆ƒ¿∆∆…∆≈¿∆¡«
‰LÓ ‰ÁÊÓ „ÚBÓ Ï‰‡ ÈÙÏ ‰Ó„˜ ÌÈÁ‰Â"¿«…ƒ≈¿»ƒ¿≈…∆≈ƒ¿»»∆

"L„w‰ ˙ÓLÓ ÈÓL ÂÈe Ô‰‡Â6. ¿«¬…»»…¿≈ƒ¿∆∆«…∆

כז.4) לתמיד להראב "ד המיוחס  הפירוש דעת לפי  אבל
בלילה. גם למדו 5)שמרו וממנו במשכן, נאמר זה

מדוייקת.6)למקדש. אינה הפסוק  העתקת

.‚‰OÚ˙Œ‡Ïa eÚ ,‰ÈÓL eÏha Ì‡Â7:Ó‡pL , ¿ƒƒ¿¿ƒ»»¿¿…«¬∆∆∆¡«
‰ÈÓL ÔBLÏe ,"L„w‰ ˙ÓLÓ ˙‡ ÌzÓLe"¿«¿∆≈ƒ¿∆∆«…∆¿¿ƒ»
,‰OÚ ˙ÂˆÓ B˙ÈÓML ,z„ÓÏ ‡‰ .‡È‰ ‰‰Ê‡«¿»»ƒ»»«¿»∆¿ƒ»ƒ¿«¬≈

.‰OÚ˙Œ‡Ï ˙ÂˆÓ B˙ÈÓL Ïeheƒ¿ƒ»ƒ¿«…«¬∆

ושמרו 7) הזה בלשון אמרו "ובמכילתא שם: המצוות בספר
תעשה  בלא בעשה, אלא לי  אין מועד אהל משמרת את
[ואולי הקדש". משמרת את ושמרתם לומר תלמוד מניין,
והשמר  קצף ", עוד יהיה "ולא שם: הפסוק  מסוף  כן למדו

לאו]. דלאו

.„ÌÈÙaÓ ÌÈÓBL ÌÈ‰k‰ eÈ‰iL ,B˙ÈÓL ˙ÂˆÓƒ¿«¿ƒ»∆ƒ¿«…¬ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ
B˙B‡ ÔÈÓBL ‰„Ú ÌÈOÚÂ ‰Úa‡Â .ıeÁaÓ ÌiÂÏ‰Â¿«¿ƒƒƒ«¿«¿»»¿∆¿ƒ≈»¿ƒ
ÌÈ‰k‰ :ÌB˜Ó ÌÈOÚÂ ‰Úa‡a „ÈÓz ‰ÏÈÏ ÏÎa¿»«¿»»ƒ¿«¿»»¿∆¿ƒ»«…¬ƒ

˙BÓB˜Ó ‰LÏLa8.ÌB˜Ó ÌÈOÚÂ „Á‡a ÌiÂÏ‰Â , ƒ¿»¿¿«¿ƒƒ¿∆»¿∆¿ƒ»

שלוש 8) לח ) ג, (במדבר בתורה בהם שנאמר מפני  כו. תמיד
(תמיד  "למשמרת" "משמרת", "שומרים", שמירה: פעמים

שם).

.‰˙Èa ÌÈÓBL eÈ‰ ÌÈ‰k ?ÌÈÓBL eÈ‰ ÔÎÈ‰Â¿≈»»¿ƒ…¬ƒ»¿ƒ¿≈
ÒÈË‡9ıBˆÈp‰ ˙Èe10„˜Bn‰ ˙Èe11˙Èa . «¿ƒ»¿≈«ƒ¿≈«≈≈

ÈÚL „ˆa ˙BÈea ˙BiÏÚ eÈ‰ ıBˆÈp‰ ˙Èe ÒÈË‡«¿ƒ»≈«ƒ»¬ƒ¿¿««¬≈
ÔÈB‰Â ,‰ÊÚ‰12„˜Bn‰ ˙Èa .ÌL ÌÈÓBL eÈ‰ »¬»»¿»ƒ»¿ƒ»≈«≈

‰tk13ÔÈ„ ÛwÓ ‰È‰ ÏB„b ˙Èe14È˜ÊÂ ,Ô‡ ÏL ƒ»«ƒ»»»À»¿»ƒ∆∆∆¿ƒ¿≈
‡Œ˙Èa15ÌL ÌÈLÈ eÈ‰ ÌBi‰ B˙B‡ ÏL16˙BÁzÙÓe , ≈»∆«»¿≈ƒ»«¿¿

‰ÊÚ‰17Ì„Èa18. »¬»»¿»»

"בית 9) ונקראת הקטורת, בה שעושים הלשכה היא
ממשפחת  שהם הקטורת מפטמי  האומנים שם על אבטינס "

לפנים 10)אבטינס . אחת מרוח  פתוחה אכסדרה כעין היא
וניצוצי לתוכו מהשער שנכנסים העזרה לצד הניצוץ  משער
לכן  מרובה שלה) (=אש אשה והייתה בה מנצצין חמה

שם). (הרא"ש הניצוץ  בית הלשכה שם 11)נקראת על
ובמדורה  המוקד, בית נקראת תמיד שם שדולקת המדורה
א  פרק  מדות המשניות (פירוש שטבל מי  מתחמם היה זו
שלקחו  רבינו פירש יא משנה א פרק  בשבת [ואילו ו). משנה
לתלמוד  בפירושו רבינו בו חזר אבל למזבח , אש ממנה

שלא 12)שם]. מפני  רובין להם וקוראים כהונה, בחורי 
המקדש  כלי  (מהלכות רבינו ולדעת לעבודה, עוד הגיעו
כשר  הוא הרי  איש ויעשה הכהן "כשיגדל ט "ו) הלכה
עד  במקדש לעבוד אותו מניחים היו לא אבל לעבודה

שנה". כ בן עגול.13)שיהיה אבנים 14)גגו של שורות
בית  לתוך מבפנים החומה מכותלי  בולטות אצטבאות כעין
משורה  קצרה מהכותל יוצאת אחרת שורה גבה ועל המוקד
מדריגות  כעין למעלה עד שורה גבי  על שורה וכן שתחתיה

הכהנים 15)סביב . כל חלקו המלך ודוד הנביא שמואל
שבוע  עובד היה משמר וכל משמרות וארבעה לעשרים
יום. לכל אב  בית אבות, לבתי  נחלק  והמשמר אחד,

בעזרה.16) ישיבה אין שהרי  ישנים, היו חול ובמקום
בלילה.17) נעולים היו העזרה כלומר,18)ששערי 

במקום  מונחים היו אבל עליהם. ממונים שהיו ברשותם,
היה  "ומקום ט ) משנה א פרק  (מדות ששנינו כמו מיוחד,
שהמפתחות  ושלשלת שיש של וטבלא אמה על אמה שם

בה". תלויות היו

.ÂÌÈLÈ ÌÈÓBM‰ ÌÈ‰k‰ eÈ‰ ‡Ï19ŒÈ„‚a …»«…¬ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿≈
‰p‰Î20„‚k Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓe Ô˙B‡ ÔÈÏt˜Ó ‡l‡ , ¿À»∆»¿«¿ƒ»«ƒƒ»¿∆∆

ÔÓˆÚ È„‚a ÔÈLBÏÂ ,Ô‰ÈL‡21,ı‡‰ ÏÚ ÌÈLÈÂ . »≈∆¿¿ƒƒ¿≈«¿»ƒ≈ƒ«»»∆
ÏÚ eLÈÈ ‡lL ÌÈÎÏn‰ ˙BˆÁ ÈÓBL Ïk C„k¿∆∆»¿≈«¿«¿»ƒ∆…ƒ¿«

.˙Bhn‰«ƒ

אחד 19) רק  הלילה כל נעורים היו לא השומרים הכהנים
משעה  ומתחלפים ישנים היו והשאר ערים היו שניים או

שעטנז 20)לשעה. בהם יש כהונה שבגדי  "לפי  סט . יומא
כהן  ובגדי  בלבד עבודה בשעת אלא בהם ליהנות מותר אינו
מפרשים  ויש האבנט ". לומר רצוני  שעטנז בהם יש הדיוט 
ניתנו  כהונה בגדי  שאמרו ומה מקדשים. ייהנה שלא משום
אינו  - יא) הלכה המקדש כלי  מהלכות ח  (פרק  בהם ליהנות

אסור. לבישה דרך שלא אבל לבישה בדרך בגדי21)אלא
שלהם. חול

.ÊÈ˜ Ú‡22‰aÒna CÏB‰ ,Ô‰Ó „Á‡Ï23˙ÁzL ≈«¿ƒ¿∆»≈∆≈«¿ƒ»∆««
Ú˜w‰24‡Ï ˙Èa‰ ‰Ï ˙BÁe˙t‰ ˙BlÁn‰L , ««¿«∆«¿ƒ«¿¿«««ƒ…

ÏBËÂ ,eLc˜˙25ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ Ïˆ‡ LBÈÂ ÊBÁÂ ,26 ƒ¿«¿¿≈¿≈¿≈≈∆∆»«…¬ƒ
BÏ CÏB‰Â ‡ˆBÈ ˜aa ÌÈÚM‰ ÔÈÁzÙpL „Ú27. «∆ƒ¿»ƒ«¿»ƒ«…∆≈¿≈

שם).22) (תמיד  קרי  בה 23)טומאת שיורד גשר הוא
להיכנס 24)למערה. אסור קרי  שבעל המקדש, של
אלא 25)לעזרה. לטהרתו ימים ספירת צריך אינו בעלֿקרי 

לטבול. רשאי  מהטומאה כשפורש שבבית 26)מיד
בחול  שהיה המוקד בית של החלק  אותו שגם ואף  המוקד.
לויה, מחנה שהוא הבית, מהר הוא ה) הלכה למעלה (ראה
בפנים  שנטמא כיוון - לויה במחנה מדרבנן אסור יום וטבול
טבול  שאין אומרים ויש לו. הקילו סגורים עדיין והשערים
מותר. הבית בהר אבל בלבד, נשים בעזרת אלא אסור יום
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שלא  משום הוא לו" והולך "יוצא שאמרו מה זה ולפי 
עבודה. לעבוד שעומד טבול 27)יחשדוהו שהוא "לפי 

שמש  שיעריב  עד בעזרה לבוא לו מותר ואין ו".יום

.Á‰ ÈÚL ‰MÓÁ ÏÚ ?ÌÈÓBL ÌiÂÏ‰ eÈ‰ ÔÎÈ‰Â¿≈»»«¿ƒƒ¿ƒ«¬ƒ»«¬≈«
˙Bpt Úa‡ ÏÚÂ ,BÎBzÓ ÂÈ˙Bpt Úa‡ ÏÚÂ ,˙Èa‰««ƒ¿««¿«ƒ»ƒ¿««¿«ƒ
‰MÓÁ ÏÚÂ ,‰ÊÚa LÈÏ eÒ‡L ,ıeÁaÓ ‰ÊÚ‰»¬»»ƒ«∆»≈≈»¬»»¿«¬ƒ»
ÌÈÓBL ÌÈ‰k‰ È‰L ,‰ÊÚÏ ıeÁ ‰ÊÚ‰ ÈÚL«¬≈»¬»»»¬»»∆¬≈«…¬ƒ¿ƒ

ıBˆÈp‰ ÚL ÏÚÂ „˜Bn‰ ÚL ÏÚ28Œ‰BÓL È‰ , ««««≈¿««««ƒ¬≈¿»
.ÌB˜Ó OÚ»»»

ורמינהו 28) בעזרה? היו שערים "וחמשה אמרו: כז. בתמיד
צריכי לא מנייהו תרי  אביי  ומתרץ  וכו' בעזרה היו שערים  ז'
שומרים  שהכהנים מכיוון שימור", צריכים] אין מהם [שניים

שומרים". הכהנים "שהרי  רבינו כוונת וזוהי  שם,

.ËÔaw‰ ˙kLÏa ÌÈÓBL „BÚÂ29˙kLÏe , ¿¿ƒ¿ƒ¿««»¿»¿ƒ¿«
˙Ît‰30˙tk‰Œ˙Èa ÈBÁ‡Â ,31. «»…∆«¬≈≈««…∆

בבית 29) דרומית במערבית שהייתה הטלאים לשכת היא
הגדול. (הרא"ש).30)המוקד הפרוכת אורגים ששם

הכפורת.31) ששם קדשים קדשי  אחורי 

.È,ÌÈÓBM‰ ˙BÓLÓ Ïk ÏÚ „Á‡ ‰pÓÓ ÔÈ„ÈÓÚÓe«¬ƒƒ¿À∆∆»«»ƒ¿¿«¿ƒ
˙Èa‰ ‰ LÈ‡Â32Ïk ÏÚ fÁÓ ‰È‰Â .‡˜ ‰È‰ ¿ƒ«««ƒ»»ƒ¿»¿»»¿«≈«»

.ÂÈÙÏ ˙B˜eÏc ˙B˜e‡Â ,‰ÏÈl‰ Ïk ÓLÓe ÓLÓƒ¿»ƒ¿»»««¿»«¬¿¿»»
‰ LÈ‡" BÏ ÓB‡Â „ÓBÚ BÈ‡L ÓLÓ ÏÎÂ¿»ƒ¿»∆≈≈¿≈ƒ«

˙Èa‰33BËBÁ ,ÔLÈ ‡e‰L k "!EÈÏÚ ÌBÏL , ««ƒ»»∆ƒ»∆»≈¿
BÏ˜Óa34B˙eÒk ˙‡ ÛOÏ BÏ ‰È‰ ˙eLe ,35„Ú . ¿«¿¿»»ƒ¿…∆¿«

Ôa ÏB˜ ?‰ÊÚa ÏBw ‰Ó :ÌÈÏLeÈa ÔÈÓB‡ eÈ‰L∆»¿ƒƒ»«ƒ«»¬»»∆
‰˜BÏ ÈÂÏ36.BzÓLÓ ÏÚ ÔLiL ,ÔÈÙO ÂÈ„‚e ≈ƒ∆¿»»ƒ¿»ƒ∆»≈«ƒ¿«¿

הבית.32) הר שר לו 33)היינו ואומר עומד אינו כלומר,
הבית. הר לעזרה 34)לאיש במקל נכנסין שאין ואף 

מותר. מצוה לצורך - ב ) הלכה ז פרק  ואין 35)(למעלה
(הרא"ש). הפקר ביתֿדין שהפקר תשחית, בל משום בזה

לוקה.36) לוי  בן שרק  משמע 

.‡ÈBÏ CeÓÒ ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚiL Ì„˜ ,ÁMa37, «««…∆∆«¬∆««««»
Lc˜Ó ÏL ‰pÓÓ‰ ‡BÈ38˙ÈaL ÌÈ‰k‰ ÏÚ ˜t„ÈÂ »«¿À∆∆ƒ¿»¿ƒ¿…««…¬ƒ∆¿≈

˙‡ Á˙Ùe ÁzÙn‰ ˙‡ ÏË .BÏ ÔÈÁ˙Bt Ô‰Â ,„˜Bn‰«≈¿≈¿ƒ»«∆««¿≈«»«∆
ÔËw‰ ÚM‰39ÒÎÂ ‰ÊÚ‰ ÔÈe „˜Bn‰ ˙Èa ÔÈaL ««««»»∆≈≈«≈≈»¬»»¿ƒ¿«

ÈzLe ,ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ eÒÎÂ .‰ÊÚÏ „˜Bn‰ ˙ÈaÓƒ≈«≈»¬»»¿ƒ¿¿«¬»«…¬ƒ¿≈
:˙BzÎ ÈzLÏ e˜ÏÁÂ .Ì„Èa B‡ ÏL ˙B˜e‡˙k ¬∆¿»»¿∆¿¿ƒ¿≈ƒ«

ÔÈ˜„Ba eÈ‰Â .ÚnÏ ˙ÎÏB‰ ˙ÎÂ ,ÁÊnÏ ˙ÎÏB‰∆∆«ƒ¿»¿«∆∆««¬»¿»¿ƒ
‰ÊÚ‰ Ïk ˙‡ ÔÈÎÏB‰Â40˙Bzk‰ ÈzL eÚÈbiL „Ú , ¿¿ƒ∆»»¬»»«∆«ƒ¿≈«ƒ

ÔÈzÁ ÈOBÚ ˙Èa ÌB˜ÓÏ41eÚÈb‰ .42,el‡Â el‡ ƒ¿≈≈¬ƒƒƒƒ≈»≈
ÔÈzÁ ÈOBÚ e„ÈÓÚ‰Â ?ÌBÏL Ïk‰ !ÌBÏL :ÔÈÓB‡¿ƒ»«…»¿∆¡ƒ≈¬ƒƒ

ÔÈzÁ ˙BOÚÏ43. «¬¬ƒƒ

כל 37) לא הממונה, בא שעה באיזה "וכי  אמרו: כו. בתמיד
לו  סמוך או הגבר מקרות בא שהוא פעמים שוות, העתים

שם  המשניות בפירוש רבינו וכתב  מלאחריו". או מלפניו
תמידין  מהלכות ב  בפרק  הוא וכן השחר, לעלות קרוב  שהוא

הדשן. תרומת לעניין יא הלכה "הממונה 38)ומוספין
הפייסות". נכנסים 39)שעל שבו הגדול השער שבתוך

לעזרה. המוקד עומדים 40)מבית הכלים כל אם לראות
המזרחי .41)במקומם. השער שמשמאל הלשכה היא

הנ"ל.42) הכתות שתי  חמין 43)נפגשו להחם כלומר,
שנאמר  במחבת, הנעשית גדול כהן (למנחת לרבוכה
התמיד. איברי  הקטרת אחרי  ולהקטירה תביאנה") "מורבכת

.È‰ÏÈÏÂ ‰ÏÈÏ ÏÎa ÔÈOBÚ ‰f‰ „qk44ıeÁ , «≈∆«∆ƒ¿»«¿»»«¿»
e‡ Ì„Èa ÔÈ‡L ˙aL ÈÏÈlÓ45˙Bpa ÔÈ˜„Ba ‡l‡ , ƒ≈≈«»∆≈¿»»∆»¿ƒ«≈

.˙aLŒÚÓ ÌL ÔÈ˜ÏBc‰«¿ƒ»≈∆∆«»

  

         
       

ומדוע במקדש ", שבות אי" והלא  משנה ',  ב 'כס והקשה 
, ותיר . יו מבעוד   ש  הדלוקי הנרות את יטלטלו  שלא 
משנה '  ב 'לח והקשה  אחר. בעניי דאפשר הכא  שאני 
ג במקדש " שבות ש "אי שסובר  " ברמב מקומות משני 

אחר". בעניי ש "אפשר  במקו
של  עשישיות מלבני חולה , או  זק שהיה  מכה "ג האחד :
שתפוג  כדי   במי  אות מטילי ולמחר מבערב , באש  ברזל
עד המקוה  במי  חמי  מי מערבי או  וטובל ויורד  ,צינת
שג ראיה  ומכא פ"ב ). יוה "כ  (עבודת צינת שתפוג
איסור  על לעבור מבלי  למקוה   חמי  מי להטיל כשאפשר
שבות  איסור על לעבור בידו  הרשות זאת בכל שבות,

מוקצה .  שה מלובנות עשישיות ולטלטל
באצבע להעירו  שמותר , מתנמנ שהיה  מכה והשני :
להעירו  אפשר שבוודאי   הג קול, השמעת ידי  על צרידה 

וכד '. טלטולו  כגו אחר, באופ
בעבודות  רק  הוא  במקדש , שבות שהתירו  מה  לומר: ויש 
 ומכיו המקדש , כבוד  כולו  שכל בעניי לא  אבל המקדש 
כמו  המקדש , בכבוד  עוסק  אלו  בהלכות ח ' פרק  שכל
כבוד אלא  שמירתו  שאי" זה  מפרק  א ' בהלכה  שמתחיל
שבכל  הנרות לאור המקדש  בדיקת עניי  שג הרי  לו ",
בו  התירו  לא  ולכ המקדש , כבוד  של עניי היא  בוקר,

אחר. בעניי שאפשר  במקו שבות
    

  

        

בפני בהלכה  זה  די  " הרמב סידר מדוע  ,להבי וצרי
י "ב הלכה  לכאורה  שהרי  י "א , הלכה   ע סידרה  ולא  עצמה ,

זה . שלפני  י "א  בהלכה  פרט היא 
נוס חידוש  יש  זו  שבהלכה  לעיל האמור לאור לומר, ויש 
את  קיימו  שבת בלילי  כי  המקדש , בשמירת חדש  וגדר
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יותר, גדול בעילוי  המקדש  בכבוד  הקשורות הפעולות
שבות. איסור על לעבור ומבלי 

    

בית 44) לעבודת תמיד סדר ש"זה כן, עושים בשבת שאף 
בשבת". ובין בחול בין שבות 45)אלקינו שאין פי  על אף 

כיוון  - שבות משום אלא אינו בשבת נר וטלטול במקדש,
שבות  התירו לא שבת, מערב  הדלוקים בנרות שאפשר

במקדש.

‰ÈÁa‰Œ˙Èa ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ»

ה'תשע"ט  טבת י"א רביעי יום 


  

 
,‰OÚ ˙BˆÓ LL .˙BˆÓ ‰OÚ Úa‡ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»«¿«∆¿≈ƒ¿≈ƒ¿¬≈
˙BOÚÏ (‡ :ÔËÙ e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ‰ÓLe¿…∆ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»«¬
‡lL (‚ .e‰BÓk ˙BOÚÏ ‡lL ( .‰ÁLn‰ ÔÓL∆∆«ƒ¿»∆…«¬»∆…
(‰ .˙Ëw‰ ˙k˙Ók ˙BOÚÏ ‡lL („ .epnÓ CeÒÏ»ƒ∆∆…«¬¿«¿…∆«¿…∆
(Â .˙Ëw‰ ÔÓ ıeÁ ‰f‰ ÁaÊÓ ÏÚ ÈË˜‰Ï ‡lL∆…¿«¿ƒ«ƒ¿««»»ƒ«¿…∆
ÌÈca‰ eeÒÈ ‡lL (Ê .Û˙k‰ ÏÚ ÔB‡‰ ˙‡OÏ»≈»»««»≈∆…»««ƒ
‰OÚÈ ‡lL (Ë .Lc˜na ÈÂl‰ „ÚiL (Á .epnÓƒ∆∆«¬…«≈ƒ«ƒ¿»∆…«¬∆
Ô‰k‰ Lc˜Ï (È .Lc˜na BÁ ˙Î‡ÏÓa „Á‡∆»ƒ¿∆∆¬≈«ƒ¿»¿«≈«…≈
.ÌÈÏ‚a ˙BÂL ˙BÓLn‰ Ïk eÈ‰iL (‡È .‰„BÚÏ»¬»∆ƒ¿»«ƒ¿»»»¿»ƒ
ÚwÈ ‡lL (‚È .‰„BÚÏ ‰p‰k È„‚a LaÏÏ (Èƒ¿ƒ¿≈¿À»»¬»∆…ƒ»«

.„BÙ‡‰ ÏÚÓ ÔLÁ‰ ÁfÈ ‡lL („È .ÏÈÚn‰«¿ƒ∆…ƒ««∆≈«»≈
:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ e‡e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

 1 
עשאו 1) ואיך המשחה, שמן לעשות שמצותֿעשה יבאר

כמעשהו  המשחה שמן העושה ודין במדבר, ע "ה רבנו משה
וכמשקלו.

.‡‰ÁLn‰ ÔÓL ˙BOÚÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2ÔÎeÓ ‰È‰iL ƒ¿«¬≈«¬∆∆«ƒ¿»∆ƒ¿∆»
Ba ‰ÁÈLÓ ÔÈÎÈvL ÌÈcÏ3B˙‡ ˙ÈOÚÂ :Ó‡pL , «¿»ƒ∆¿ƒƒ¿ƒ»∆∆¡«¿»ƒ»…

.L„˜ ˙ÁLÓ ÔÓL∆∆ƒ¿«…∆

ומה 2) קנז, והערה לה, עשה לעם", המצוות ב "ספר ראה
שם. ולדורות 3)שצויין כליו, וכל המשכן נמשח  בו

דוד  בית ומלכי  מלחמה ומשוח  גדולים כהנים בו מושחין
עמ ' צוק "מ  (הוצ ' פ "ז קמא בבא ובתוספתא ז). הלכה (להלן
עם  מתערב  אינו (כלומר, כלום מקבל השמן "אין :(22 358

המלכים". את בו מושחין לפיכך אחרים) משקין

.a„na ea ‰LÓ e‰OÚ ‰ÎÎÂ4n‰ ÔÓ Á˜Ï :5 ¿»»»»∆«≈«ƒ¿»»«ƒ«…
˙B‡Ó LÓÁ ÔzLÏMÓ „Á‡ ÏkÓ ,‰cw‰Â ÔBÓpw‰Â¿«ƒ»¿«ƒ»ƒ»∆»ƒ¿»¿»¬≈≈
.ÌÈ˙‡Óe ÌÈMÓÁ ÌOa‰ ‰wÓe ,L„w‰ Ï˜La Ï˜L∆∆¿∆∆«…∆ƒ¿≈«…∆¬ƒƒ»»ƒ
ÌÈMÓÁ B˙ÈˆÁÓ ÌOa ÔÓp˜Â :‰Bza Ó‡pL e‰ÊÂ¿∆∆∆¡««»¿ƒ¿»∆∆«¬ƒ¬ƒƒ

ÌÈÓÚt ÈzLa B˙B‡ ÌÈÏ˜BML  ÌÈ˙‡Óe6ÌÈMÓÁ , »»ƒ∆¿ƒƒ¿≈¿»ƒ¬ƒƒ
BcÏ „Á‡Â „Á‡ Ïk ˜ÁLÂ .ÌÚt ÏÎa ÌÈ˙‡Óe7, »«ƒ¿»««¿»«»∆»¿∆»¿«

Ïk‰ ÚÂ8ÌÈÓa Ô˙B‡ ‰LÂ ,9ÔÈwe˙Óe ÔÈkÊ10„Ú ¿≈≈«…¿»»»¿«ƒ«ƒ¿ƒ«
,ÔÈ‰ ˙ÈÊ ÔÓL ÌÈn‰ ÏÚ Ô˙Â ,ÌÈna ÔÁk Ïk ‡ˆiL∆»»»…»««ƒ¿»««««ƒ∆∆«ƒƒ

˙BiÚÈ Úa‡ ‚Ï Ïk ,‚Ï OÚ ÌÈL ‡e‰Â11ÏMe , ¿¿≈»»…»…«¿«¿ƒƒƒ≈
,ÔÓM‰ ‡LÂ ÌÈn‰ e„‡L „Ú L‡‰ ÏÚ Ïk‰«…«»≈«∆»¿««ƒ¿ƒ¿««∆∆

.˙BB„Ï ÈÏÎa BÁÈp‰Â¿ƒƒƒ¿ƒ¿

כגֿכה.4) שם, בשמות דרור"5)כמפורש "מר הוא
הוא  ומה מור, הוא מה ג הלכה להלן וראה שם. שבפסוק 

בושם. וקנה וקידה, אמרו 6)קנמון ושם ה. כריתות
ובפירוש  זאת, הזכיר לא ורבינו הכרעות, שתי  שצריך
המוריה). (הר להכריע  צריך שאין נראה המשניות

בבד",7) "בד לד) שם, (שמות שנאמר ממה כן שלמד נראה
במשקל  משקל יניח  "שלא שם בגמרא שגרס  ונראה
– בקטורת נאמר שזה [ואף ֿעלֿפי  המוריה) (הר וישחוק "
"ובמתכונתו  בגזירהֿשוה מקטורת המשחה שמן למדו הרי 

זה]. לענין והואֿהדין (שם), במתכונתה" זה 8)– אף 
ותירגם  "ממולח ", לה) (שם, בה שנאמר מקטורת נלמד

"מערב ". רבי9)אונקלוס  כדברי  יא: בהוריות ברייתא
אלו.10)יוסי . דברים מקור נודע  בפ "א 11)לא (ראה

יג). הלכה עירובין מהלכות

.‚ec‰aL ‰iÁa ev‰ Ìc‰ ‡e‰ n‰12Úe„i‰ «…«»«»¿«»∆¿…«»«
ÔBÓpw‰Â .ÌB˜Ó ÏÎa Ì„‡ Èa da ÔÈÓOa˙nL ,ÏkÏ«…∆ƒ¿«¿ƒ»¿≈»»¿»»¿«ƒ»
ÌÈnb˙Óe BË BÁÈL ,e„‰ Èi‡Ó ‡aL ıÚ‰ ‡e‰13 »≈∆»≈ƒ≈…∆≈ƒ¿«¿ƒ

ËLw‰ ‡È‰ ‰cw‰Â .Ì„‡ Èa Ba14Ì‰ ÌO ‰˜e . ¿≈»»¿«ƒ»ƒ«¿¿¿≈…∆≈
e„‰ Èi‡Ó ÌÈ‡a‰ ÌÈn„‡‰ Ôzk ÌÈwc‰ ÌÈw‰«»ƒ««ƒ«∆∆»¬Àƒ«»ƒ≈ƒ≈…
Ì˙B‡ ÔÈ˙BpL ÌÈÓOa‰ ÈÈnÓ Ì‰Â ,BË ÔÁÈÂ¿≈»¿≈ƒƒ≈«¿»ƒ∆¿ƒ»

Èva ÌÈ‡ÙB‰15. »¿ƒ«√ƒ

בשמו)12) שם בשמות בןֿעזרא אברהם (ר' הגאון פירש כן
וכתב : עליו, השיג והראב "ד מג. שבברכות המוסק  והוא
חיה  שום דם הקדש במעשה שיכנסו מקבלת דעתי  "אין
(שמות  עה"ת והרמב "ן טמאה", חיה דם כלֿשכן בעולם,
בה  הנאסף  ההוא הלחות כי  קושיא, אינה "זו כתב  כד) שם
ולא  טומאה לא בו אין בחייה, ממנה ויזוב  הדם מרוב 

אונקלוס 14)ומתבשמים.13)מיאוס ". הרי  עיון: צריך
ג  הלכה פ "ב  להלן מנה ורבינו "קציעתא", קדה תרגם
אינה  קציעה ואולי  (כסף ֿמשנה). לחוד וקושט  לחוד קציעה

שם). עיין המוריה, (הר ראה 15)קציעתא רפואה, במיני 
כב . ח , ירמיה

.„Ï˜LnÎÂ ‰f‰ ‰OÚnk ‰ÁLn‰ ÔÓL ‰OBÚ‰»∆∆∆«ƒ¿»««¬∆«∆¿«ƒ¿»
Ú‚ ‡ÏÂ ÛÈÒB‰ ‡ÏÂ ‰f‰16,˙k iÁ  „ÈÊÓa : «∆¿…ƒ¿…»«¿≈ƒ«»»≈

˙‡hÁ ‡ÈÓ  ‚‚BLa17L‡ :Ó‡pL ;‰Úe˜ ¿≈≈ƒ«»¿»∆∆¡«¬∆
ÂÈnÚÓ ˙ÎÂ e‰Ók Á˜È18‰OÚiL ‡e‰Â .19B˙B‡ ƒ¿«»…¿ƒ¿«≈«»¿∆«¬∆

BzÏ B‡ „nÏ˙‰Ï e‰OÚ Ì‡ Ï‡ ;Ba ÁLn‰Ï¿ƒ»«¬»ƒ»»¿ƒ¿«≈ƒ¿
.eËt  ÌÈÁ‡Ï«¬≈ƒ»

פטור",16) לחציין שפטמו שמן רבא, "אמר שם: בכריתות
מן  רבינו למדה ואולי  משם, ידענו לא "הוסיף " אבל
לא  "ובמתכונתו הפסוק  מן שם שלמדו שכשם הסברא,
משם  ללמוד יש כן לחצאין, העושה לפטור כמוהו" תעשו
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קסד                
         

מתכונתו. על יתר בהוספה העושה ב .17)לפטור כריתות
חדשים.18) דפוסים ע "פ  שם.19)נוסף 

.‰˙Èfk ‰ÁLn‰ ÔÓMÓ Cq‰20,˙k iÁ  „ÈÊÓa : «»ƒ∆∆«ƒ¿»««ƒ¿≈ƒ«»»≈
ÔzÈ L‡Â :Ó‡pL ;‰Úe˜ ˙‡hÁ ‡ÈÓ  ‚‚BLe¿≈≈ƒ«»¿»∆∆¡««¬∆ƒ≈

ÔÈiÁ ÔÈ‡Â .ÂÈnÚÓ ˙ÎÂ Ê ÏÚ epnÓ21ÏÚ ‡l‡ ƒ∆«»¿ƒ¿«≈«»¿≈«»ƒ∆»«
 epnÓ :Ó‡pL ;‰LÓ ‰OÚL ‰ÁLn‰ ÔÓL ˙ÎÈÒƒ«∆∆«ƒ¿»∆»»∆∆∆¡«ƒ∆
.ÈÏ ‰Ê ‰È‰È L„˜ ˙ÁLÓ ÔÓL :Ba Ó‡pL ‰fÓƒ∆∆∆¡«∆∆ƒ¿«…∆ƒ¿∆∆ƒ
‰OÚL ‰nÓ ıeÁ Á‡ ÔÓL ‰OÚ ‡Ï ÌÏBÚÓe≈»…«¬»∆∆«≈ƒ«∆»»

.‰LÓ∆

י .20) הלכה להלן וראה ו: שם יהודה רבי  שם 21)כדעת
ה.

.Â;ÌÈÁ‡ ˙‡ Cq‰ „Á‡Â BÓˆÚ ˙‡ Cq‰ „Á‡∆»«»∆«¿¿∆»«»∆¬≈ƒ
ÌÈÏk Cq‰ .Ê ÏÚ epnÓ ÔzÈ L‡Â :Ó‡pL22 ∆∆¡««¬∆ƒ≈ƒ∆«»«»≈ƒ

d˙BÓk Ì‰L ÌÈÎBk È„BÚÂ ‰Ó‰e23CqL B‡ ¿≈»¿¿≈»ƒ∆≈¿»∆»
ÌÈ˙Ó24.CÒÈÈ ‡Ï Ì„‡ Oa ÏÚ :Ó‡pL ;eËt  Ba ≈ƒ»∆∆¡««¿«»»…ƒ»

ו:22) עם 23)שם פה לכם "שבו שנאמר כבהמה,
הדומה  "עם סח .) (קידושין חכמים ודרשו החמור",

"מתים"24)לחמור". אלא "אדם" עוד נקראים שאינם
שם). (כריתות

.Ê˙BB„Ï epnÓ ÔÈÁLBÓ ÔÈ‡25ÌÈÏB„b ÌÈ‰k ‡l‡26 ≈¿ƒƒ∆¿∆»…¬ƒ¿ƒ
‰ÓÁÏÓ ÁeLÓe27„Ïa „Âc ˙Èa ÈÎÏÓe28Ô‰k elÙ‡ . ¿«ƒ¿»»«¿≈≈»ƒƒ¿«¬ƒ…≈

Ô‰k Ôa29Ô‰k‰Â :Ó‡pL ,B˙B‡ ÔÈÁLBÓ30ÁÈLn‰ ∆…≈¿ƒ∆∆¡«¿«…≈«»ƒ«
.ÓB‚Â ÂÈaÓ ÂÈzÁz«¿»ƒ»»¿≈

ואת 25) הכהונה בגדי  את גם ממנו משחו מרע "ה בזמן אבל
בתורה. כמבואר כליו וכל ה:26)המשכן שם

יב .27) אלא 28)הוריות נמשחים אינם ישראל ומלכי 
אפרסמון. כהן 29)בשמן בן גדול כהן והיינו שם. כריתות

משום 30)גדול. מלך, בן מלך מושחין שאין שאף ֿעלֿפי 
גם  והרי  יא), הלכה (להלן ישראל בקרב  ובניו הוא שנאמר
התורה  גילתה – כ) הלכה פ "ד (להלן יורשו בנו גדול, כהן

משיחה. צריך גדול כהן בן גדול שכהן

.Á‰ÁLn‰ ÔÓL ÌL ‰È‰ ‡lL ,ÈL ˙Èa31‰È‰ , ¿«ƒ≈ƒ∆…»»»∆∆«ƒ¿»»»
ÌÈ„‚a ˙LÈÏa ‰a˙Ó ÏB„b Ô‰k32‰È‰L ,„Ïa …≈»ƒ¿«∆ƒ¿ƒ«¿»ƒƒ¿«∆»»

‰ÏB„‚ ‰p‰k È„‚a LBÏ33. ≈ƒ¿≈¿À»¿»

א.31) הלכה הבחירה בית מהלכות פ "ד למעלה ראה
ט :32) שמן 33)מגילה ראשו על יוצק  אשר "שנאמר

שמתרבה  כשם הבגדים, את ללבוש ידו את ומלא המשחה
יב ), הלכה פ "ד (להלן בבגדים" מתרבה כך המשחה, בשמן
ופושטן, בגדים שמונה לובש בבגדים, אותו מרבין "כיצד
הלכה  (שם יום" אחר יום ימים שבעת למחר ולובשן וחוזר

יג).

.Ë?Ô‰k‰ ˙‡ ÔÈÁLBÓ „ˆÈk34ÏÚ ÔÓM‰ ˙‡ ˜ˆ ≈«¿ƒ∆«…≈»∆«∆∆«
ÂÈÈÚ Èab ÏÚ epnÓ CÒÂ BL‡35‰Êk ,˙ÈÂÈ Èk ÔÈÓk …¿»ƒ∆««≈≈»¿ƒƒ¿»ƒ»∆

Ô‰‡ L‡ ÏÚ ‰ÁLn‰ ÔÓMÓ ˜ˆiÂ :Ó‡pL ;Î∆∆¡««ƒ…ƒ∆∆«ƒ¿»«…«¬…
B˙‡ ÁLÓiÂ36Ô˙B‡ ÔÈÁLBÓ „Âc ˙Èa ÈÎÏÓe .BLc˜Ï «ƒ¿«…¿«¿«¿≈≈»ƒ¿ƒ»

BL‡ ÏÚ Ê ÔÈÓk37,˙BÁ‡ ˙BÓB˜Óa ÁLÓÈ ‡ÏÂ . ¿ƒ≈∆«…¿…ƒ¿«ƒ¿¬≈
ÔÓMa ‰aÈ ‡ÏÂ38. ¿…«¿∆«∆∆

קודמת 34) שיציקה שם, בכריתות ראשונה כברייתא
מאותו 35)למשיחה. אינה זו שסיכה משמע  שם בגמרא

לפרש  יש וכן הפך. מן חדשה נתינה אלא ראשו, שעל שמן
שבראש  לשמן כוונתו אין שכתב , ו"ממנו" רבינו. בדברי 

שבפך. לשמן ומשיחה 36)אלא בתחילה יציקה כלומר,
שם). (גמרא שם.37)אחריה שסך 38)כריתות שכל

הוא  הרי  צורך, ללא בשמן מרבה או צריך שאינו במקום
 ֿ (כסף  י  הלכה להלן כמבואר בו שסך אדם לשאר דומה

משנה).

.ÈÔ˙Bp‰39ÏB„b Ô‰k B‡ CÏÓ Èab ÏÚ ‰ÁLn‰ ÔÓMÓ «≈ƒ∆∆«ƒ¿»««≈∆∆…≈»
ÏÚ epnÓ ÔzÈ L‡Â :Ó‡pL ;eËt  eÁLÓ kL∆¿»ƒ¿¿»∆∆¡««¬∆ƒ≈ƒ∆«

Cq‰ Ï‡ .BÏˆ‡ ÌÈÊ el‡ ÔÈ‡Â ,Ê40elÙ‡ epnÓ »¿≈≈»ƒ∆¿¬»«»ƒ∆¬ƒ
‡Ï Ì„‡ Oa ÏÚ :Ó‡pL ;iÁ  ÏB„b Ô‰ÎÂ CÏÓÏ¿∆∆¿…≈»«»∆∆¡««¿«»»…

ÏB„b Ô‰ÎÂ .ÚÓLna Ì„‡ Ïk  CÒÈÈ41ÔÓL ÏËpL ƒ»»»»««¿»¿…≈»∆»«∆∆
‡e‰Â .˙k iÁ  ÂÈÚÓa CÒÂ BL‡Ó ‰ÁLn‰«ƒ¿»≈…¿»¿≈»«»»≈¿

˙ÈfÎa epnÓ CeÒiL42. ∆»ƒ∆ƒ««ƒ

וראה 39) סך, על כן נאמר שם אבל יהודה. כרבי  ו: שם
גדול. וכהן מלך על גם חייבים שבסיכה רבינו בדברי  להלן

שמן 40) שנטל גדול שכהן להלן, שנאמר ממה נלמד
בכסף ֿמשנה. ראה כרת, חייב  – במעיו וסך מראשו המשחה

שם.41) נראה 42)כריתות שם שבגמרא אף ֿעלֿפי 
– כזית צריך בנתינה ורק  שהוא, כל על חייבים שבסיכה
יסוך  "כמה מפורש נאמר שם שבברייתא שכיון רבינו סובר
יתן", "כמה אמרו ולא כזית", אומר יהודה רבי  – חייב  ויהא
סיכה  אף  בכזית, נתינה מה מנתינה: סיכה שלמדו עלֿכרחנו

וכסף ֿמשנה. ראב "ד ועיין בכזית,

.‡ÈÔÈÚn‰ Èab ÏÚ ‡l‡ CÏn‰ ˙‡ ÔÈÁLBÓ ÔÈ‡43. ≈¿ƒ∆«∆∆∆»««≈««¿»
CÏnÏ ‰MÈ ˙eÎÏn‰L ,CÏÓ Ôa CÏÓ ÔÈÁLBÓ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ∆∆∆∆∆∆««¿¿À»«∆∆
Ì‡Â .Ï‡OÈ ˜a ÂÈe ‡e‰ :Ó‡pL ;ÌÏBÚÏ¿»∆∆¡«»»¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ
˜lÒÏ È„k ,B˙B‡ ÔÈÁLBÓ  ˙˜ÏÁÓ ÌL ‰˙È‰»¿»»«¬…∆¿ƒ¿≈¿«≈

CÏÓ e‰fL ÏkÏ ÚÈ„B‰Ïe ˙˜ÏÁn‰44BÓk .BcÏ ««¬…∆¿ƒ««…∆∆∆∆¿«¿
e‰iB„‡ ˙˜ÏÁÓ ÈtÓ ‰ÓÏL eÁLnL45L‡BÈÂ , ∆»¿¿……ƒ¿≈«¬…∆¬ƒ»¿»

‰ÈÏ˙Ú ÈtÓ46ÂÈÁ‡ ÌÈ˜ÈB‰È ÈtÓ ÊÁ‡B‰ÈÂ ,47‰ÊÂ . ƒ¿≈¬«¿»ƒ»»ƒ¿≈¿»ƒ»ƒ¿∆
‡e‰ÈÏ ÚLÈÏ‡ ÁLnL48‰ÁLn‰ ÔÓL ‡Ï  ∆»«¡ƒ»¿≈…¿∆∆«ƒ¿»

ÔBÓÒÙ‡ ÔÓLa ‡l‡ ,BÁLÓ49„Èa ˙ÒÓ ‰Ê „Â . ¿»∆»¿∆∆¬«¿¿¿»»∆»…∆¿«
.ÌÈÓÎÁ‰«¬»ƒ

ממה 43) כן ולמדו מלכותן. שתימשך כדי  בברייתא: ה: שם
ומשח  גיחון אל אותו "והורדתם לגֿלד) א, (מ "א שנאמר

שם". ובניו 44)אותו "הוא שנאמר ממה כן ולמדו שם.
אז  רק  כלומר, בישראל", ששלום "בזמן – ישראל" בקרב 

משיחה. בלי  בירושה המלכות שם,45)עוברת מלכים
בשמן 46)לט . זו משיחה היתה ולא יב . יא, מלכיםֿב 

אפרסמון  בשמן אלא גנזו, אביו יאשיהו שהרי  המשחה,
שם). ל.47)(כריתות כג, זה 48)שם ואין א. ט , שם

ז, להלכה אלא מלך, בן היה לא הוא שהרי  לכאן, שייך
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קסה                 
         

שמשח  וזה כתב  זה ועל דוד, בית למלכי  אלא מושחין שאין
שם. בגמרא הוא וכן אצל 49)וכו' שגם ואף ֿעלֿפי 

(ראה  אפרסמון שמן אלא המשחה שמן היה לא יהואחז
אותו  מושחים היו המשחה שמן היה אילו שם – למעלה)
 ֿ ואף ֿעל המשחה, שמן עוד היה יהוא של בזמנו ואילו בו,
היה  שלא מפני  אפרסמון, בשמן אלא בו משחוהו לא פי ֿכן

דוד. בית ממלכי 

.ÈLc˜n‰ ÈÏk Ïk50‡Ï a„na ‰LÓ ‰OÚL »¿≈«ƒ¿»∆»»∆«ƒ¿»…
:Ó‡pL ,‰ÁLn‰ ÔÓLa Ô˙ÁÈLÓa ‡l‡ eLc˜˙ƒ¿«¿∆»ƒ¿ƒ»»¿∆∆«ƒ¿»∆∆¡«

˙BB„Ï ‚‰B BÈ‡ ‰Ê „Â .Ì˙‡ Lc˜ÈÂ ÌÁLÓiÂ51, «ƒ¿»≈«¿«≈…»¿»»∆≈≈¿
Lc˜na Ô‰a eLnzLpL ÔÂÈk Ôlk ÌÈÏk‰ ‡l‡∆»«≈ƒÀ»≈»∆ƒ¿«¿»∆«ƒ¿»
L„wa Ì e˙LÈ L‡ :Ó‡pL ;eLc˜˙ ÔzÎ‡ÏÓaƒ¿«¿»ƒ¿«¿∆∆¡«¬∆¿»¿»«…∆

.ÔÈLc˜˙Ó Ì‰ ˙eMa «≈≈ƒ¿«¿ƒ

בברייתא.50) טו. ויקדש 51)שבועות "וימשחם שנאמר
אלא  במשיחה לדורות ולא במשיחה, אותם – אותם"

(שם). בעבודה

.‚ÈÔÎÂ ,˙BÁn‰ Ì‰a ÔÈÏa˜nL ˙BÚw‰Â ˙Btk‰««¿«¿»∆¿«¿ƒ»∆«¿»¿≈
 ˙M‰ ÈÏk ‡Le ,Ìc‰ Ô‰a ÔÈÏa˜nL ˙B˜Ên‰«ƒ¿»∆¿«¿ƒ»∆«»¿»¿≈«»≈
‡MÓ Ô˙BOÚÏ zÓe ;eÈ‰ ‰Ê ÏLÂ ÛÒk ÏL ÔlkÀ»∆∆∆¿∆»»»À»«¬»ƒ¿»

e‡aL BÓk ,˙BÎzÓ ÈÈÓ52ÔÈLc˜˙Ó ÔlÎÂ . ƒ≈«»¿∆≈«¿¿À»ƒ¿«¿ƒ
ÔzÎ‡ÏÓa53Ì˙B‡ CÈzÓ  eaL Ì‡Â .54‰OBÚÂ ƒ¿«¿»¿ƒƒ¿¿«ƒ»¿∆

ÌÏBÚÏ Ô‰Ó ˙˜lzÒÓ Ô˙M„˜ ÔÈ‡Â ,Á‡ ÈÏk Ô˙B‡55. »¿ƒ«≈¿≈¿À»»ƒ¿«∆∆≈∆¿»

יח ֿיט .52) הלכות הבחירה בית מהלכות פ "א למעלה
הקודמת,53) בהלכה למעלה רבינו כתב  שכבר אף ֿעלֿפי 

כאן, וכתבו רבינו חזר – במלאכתם מתקדשים שהכלים
מבפנים  ונמשחו לח  כלי  שהם המזרקות שגם להשמיענו
– ומבחוץ  מבפנים לקדשם כדי  יט ), הלכה (להלן ומבחוץ 
שעבודתם  אף ֿעלֿפי  ומבחוץ , מבפנים בעבודתם מתקדשים

שלמה). (יריעות מבפנים אלא הלכה 54)אינה להלן ראה
הקרבנות 55)יד. מעשה מהלכות פ "ח  להלן מפורש כן

בפנים  ומכניסו שיטהר עד פוחתו כשיצא "נטמא כא: הלכה
הכלים" כתבנית ויחזור הפחת שיסתם עד ומרדדו וחוזר
(אור  מסתלקת אינה שקדושתו הרי  צה.) צד: מזבחים (והוא

שמח ).

.„ÈÏkÔÈÓ˙BÒ ÔÈ‡  e˜cÒpL B‡ ewpL L„w‰ È ¿≈«…∆∆ƒ¿∆ƒ¿¿≈¿ƒ
ÌÈL„Á Ô˙B‡ ÔÈOBÚÂ Ô˙B‡ ÔÈÎÈzÓ ‡l‡ ,Ô˙B‡56. »∆»«ƒƒ»¿ƒ»¬»ƒ

מתיכין 56) אין שניקבו קודש "כלי  בברייתא: פח . [בזבחים
אין  נפגמו, (=עופרת). אבר לתוכן מתיכין ואין אותן,
"כלי הנוסחא: שם היתה רבינו שלפני  ונראה אותן". מתקנין

מחדש]. להתיכם והיינו אותן", מתיכין שניקבו קודש

.ÂËvp‰ ÔÓ ËÓLpL ÔÈkÒ57ÔÈ‡  ÌbÙpL B‡ «ƒ∆ƒ¿«ƒ«ƒ»∆ƒ¿«≈
B˙B‡ ÔÈÊB‚ ‡l‡ ;B˙B‡ ÔÈÊÈÁLÓ ÔÈ‡Â B˙B‡ ÔÈÈÊÁÓ«¬ƒƒ¿≈«¿ƒƒ∆»¿ƒ

ÏÎÈ‰‰ „ˆa58ÔÈOBÚÂ ,ÌB„Ï ÌÏe‡‰Â L„w‰ ÔÈa ¿««≈»≈«…∆¿»»¿»¿ƒ
˙eÈLÚ ÌB˜Óa ˙eiÚ ÔÈ‡L .ÌÈÁ‡59. ¬≈ƒ∆≈¬ƒƒ¿¬ƒ

שם.57) "בית 58)זבחים ז: משנה פ "ד במדות מפורש כן
(אור  הסכינים" את גונזים ששם ההיכל) (ליד החליפות

דֿה.59)שמח ). הלכות פ "ח  להלן וראה שם: זבחים

.ÊËLÈ ÏL ˙BcÓ ÈzL60ÈˆÁÂ ÔBOÚ :Lc˜na eÈ‰ ¿≈ƒ∆»≈»«ƒ¿»ƒ»«¬ƒ
˙BÁnÏ  ÔBOÚ‰ .ÔBOÚ61˜lÁÏ  ÔBOÚ‰ ÈˆÁÂ , ƒ»»ƒ»«¿»«¬ƒ»ƒ»¿«≈

ÌBÈ ÏÎaL ÏB„b Ô‰k ˙ÁÓ Ba62. ƒ¿«…≈»∆¿»

במשנה.60) פז. לגבי61)מנחות הקריבות המנחות ש"כל
(פי מעשרון" פחותה מהן אחת כל אין מהלכות המזבח , "ב 

ה). הלכה הקרבנות מנחת 62)מעשה הנקראת היא
גדול, כהן חביתי  עשיית "וכיצד ד). הלכה (שם  חביתין
שבמקדש" עשרון בחצי  וחוצהו ומקדישו שלם עשרון מביא

ב ). הלכה פי "ג (שם

.ÊÈ˙BcÓ ÚLÂ63ÔÈ‰ :ÌL eÈ‰ ÁÏ ÏL64ÈˆÁÂ , ¿∆«ƒ∆«»»ƒ«¬ƒ
˙ÈÚÈe ,ÔÈ‰‰ ˙ÈLÈÏLe ,ÔÈ‰‰65ÈˆÁÂ ,‚ÏÂ ;ÔÈ‰‰ «ƒ¿ƒƒ«ƒ¿ƒƒ«ƒ¿…«¬ƒ

ÔÈ‰‰ ˙ÈLÈÏLe ÔÈ‰‰ ÈˆÁ eÈ‰ ‰nÏe .˙ÈÚÈe ,‚Ï…¿ƒƒ¿»»¬ƒ«ƒ¿ƒƒ«ƒ
ÌÈÁÊ ÏL ÌÈÎÒp‰ ˙„È„ÓÏ ?ÔÈ‰‰ ˙ÈÚÈe66‚ÏÂ . ¿ƒƒ«ƒƒ¿ƒ««¿»ƒ∆¿»ƒ¿…

˙BÁn‰ ÔÓL ˙„È„ÓÏ 67ÔÓL ˙„È„ÓÏ  ‚Ï ÈˆÁÂ . ƒ¿ƒ«∆∆«¿»«¬ƒ…ƒ¿ƒ«∆∆
‰Bn‰ ˙BpÓ  ÏÎÏ68da ˜lÁÏ  ˙ÈÚÈe . ¿»≈ƒ≈«¿»¿ƒƒ¿«≈»

ÔÈzÁÏ ÔÓM‰69. «∆∆«¬ƒƒ

במשנה.63) פ "ב 64)שם: (שם לוג" עשר שנים "הוא
ז). י "ז 65)הלכה משקל היין מן או המים מן "מחזקת

יב ). הלכה עירובין מהלכות (פ "א בקירוב " דינר וחצי  דינרין
יהיה 66) ההין חצי  "ונסכיהם יד) כח , (במדבר שנאמר כמו

יין". לכבש ההין ורביעית לאיל ההין ושלישית לפר
מהלכות 67) ופי "ב  פט . פח . (מנחות שמן לוג שלכולן

ז). הלכה הקרבנות פח :68)מעשה שהרי69)שם שם.
לכל  רביעית חלות, עשרה לשתים שמן לוגין שלשה שם היו

ג). הלכה שם (פי "ג חלה

.ÁÈ?ÌL ‰È‰ ‰ÓÏÂ ,ÔÈ‰ Ba „cÓÏ „ eÏ ÔÈ‡Â70 ¿≈»»»ƒ¿…ƒ¿»»»»»
ÔÓL Ba „„nL ,‰LÓ ÈÓÈÓ Lc˜na ‰È‰Â ÏÈ‡B‰71 ƒ¿»»«ƒ¿»ƒ≈∆∆»«∆∆

‚Ï ÈˆÁe .‰ÁLn‰ ÔÓLÏ72eÈ‰ Lc˜na ‰È‰L ¿∆∆«ƒ¿»«¬ƒ…∆»»«ƒ¿»»
˙ÈÚÈe .‰„B˙Ï ÔÓLÂ ‰ËBÒ ÈÓÏ ÌÈÓ ÔÈ„„BÓ¿ƒ«ƒ¿≈»¿∆∆¿»»¿ƒƒ
ÌÈÓe ÈÊp‰ ÌÁÏ ÔÓL ÔÈ„„BÓ eÈ‰ ÌL ‰˙È‰L∆»¿»»»¿ƒ∆∆∆∆«»ƒ«ƒ

eLc˜˙ el‡ ÌÈOÚÓ ÈtÓ ‡ÏÂ .ÚˆÓ ˙‰ËÏ73, ¿»√«¿…»¿…ƒ¿≈«¬ƒ≈ƒ¿«¿
.eÓ‡L Lc˜Ó ÏL ˙BÎ‡Ïn‰ ÈtÓ ‡l‡∆»ƒ¿≈«¿»∆ƒ¿»∆»«¿

בו.70) למדוד דבר לנו שאין ב ,71)כיון הלכה למעלה
פח . פז: במנחות מפורש פח .72)וכן שם משנה

שם.73)

.ËÈ˙Bcn‰ Ïk74el‡‰‡l‡ ,˙M‰ ÈÏkÓe L„˜ »«ƒ»≈…∆ƒ¿≈«»≈∆»
Li‰ ÈÏÎe ,ıeÁaÓe ÌÈÙaÓ eÁLÓ Ál‰ ˙BcnL∆ƒ««ƒ¿¿ƒƒ¿ƒƒ«¿≈«»≈

Èˆea ,CÎÈÙÏ .ÌÈÙa ‡l‡ eÁLÓ ‡Ï75Ál‰ ˙BcÓ …ƒ¿¿∆»ƒ¿ƒ¿ƒ»≈≈ƒ««
L„˜ 76ÏÁ  Li‰ ˙BcÓ Èˆee ,77. …∆≈≈ƒ«»≈…

במשנה.74) צ . אחר 75)שם הכלי  מן שנופל מה
שם). (רש"י  קודש,76)שנתמלא והשמן היין "ובירוצי 

מבפנים  נמשחו הלח  וכלי  הכלי , גב  על יורד  שהוא לפי 
כוונת  שאין אף ֿעלֿפי  הבירוצין יתקדשו ולמה ומבחוץ ,
מוציאין  יאמרו שלא כדי  בלבד, שבכלי  למה אלא המודד

ט ). הלכה פ "ב  (שם לחול" שרת "בירוצי77)מכלי 
(שם). קודש" העשרון גב  שאין חול, סולת של המדות
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קסו                
         

ה'תשע"ט  טבת י"ב חמישי יום 

   1 
עושים 1) וממה שנה, בכל נעשית הקטורת כי  רבינו בו יבאר

אותה.

.‡‰LÂ ‰L ÏÎa ˙ÈOÚ ˙Ëw‰2d˙iOÚÂ ,3˙ÂˆÓ «¿…∆«¬≈¿»»»¿»»«¬ƒ»»ƒ¿«
‰OÚ4‰z‡Â :Ó‡pL ,5.ÓB‚Â ÌÈnÒ EÏ Á˜ ¬≈∆∆¡«¿«»«¿«ƒ¿≈

:Ô‰Â ,‰ÈÓÓqÓ ‰Úa‡ ‰Bza eLt˙ÂÛË6, ¿ƒ¿»¿«»«¿»»ƒ«¿»∆»»≈»»
˙ÏÁLe7‰aÏÁÂ ,8‰ÎÏ‰ ‰ÈÓÓÒ ‡Le .‰BÏe , ¿≈∆¿∆¿¿»¿»¿»«¿»∆»¬»»

ÈÈqÓ ‰LÓÏ9. ¿∆ƒƒ«

מ "ה,2) פ "ד (שקלים חדשה מתרומה להביאה שצריך מפני 
הי "ב ). שקלים מהל' ועשייתה.3)ופ "ד ב 'ספר 4)צ "ל:

את  ליתן הכהנים "שנצטוו כתב : כח ) (עשה המצוות'
שם  כתב  וכן הזהב ". מזבח  על פעמים יום, בכל הקטורת
לך  קח  אמרו מונים ש"אין ב ) הערה מ  עמוד (עיי "ש י  כלל
גם  כתב  וכן יום". בכל הקטורת הקטרת מונים אלא סמים,
הקטורת". להקטיר ש"מצותֿעשה תמידין מהל' בפ "ג

מדוייקת.5) אינה הפסוק  הקטף 6)העתקת עצי  "הוא
ה"ד). (להלן הצרי " מהן שנותנין 7)שיוצא הצפורן "היא

(שם). במוגמרות" האדם בני  דבש 8)אותה "כמו הוא
(שם). קשה" וריחו ב .)9שחור ו, כריתות

.ÌÈÓÓÒ OÚ „Á‡10,ÈÈqÓ ‰LÓÏ BÏ eÓ‡ ««»»«¿»ƒ∆∆¿¿∆ƒƒ«
ÔeÎÓ Ï˜LÓa Ô˙B‡ ÔÈOBÚL Ì‰Â11Ô‰nÚ ÔÈÙÈÒBÓe . ¿≈∆ƒ»¿ƒ¿»¿À»ƒƒƒ»∆

ÁÏÓ Ï˜LÓ ‡Ïa12˙ÈÓ„Ò13Ôci‰ ˙tÎÂ14OÚÂ ¿…ƒ¿»∆«¿…ƒ¿ƒ«««¿≈¿≈∆
ÔLÚ ‰ÏÚnL „Á‡15‡l‡ B˙B‡ ÌÈÚ„BÈ eÈ‰ ‡ÏÂ . ∆»∆«¬∆»»¿…»¿ƒ∆»

ÌÈÚe„È ÌÈL‡16ÈtÓ LÈ‡ Ì„Èa ‰ÎÏ‰ ‰È‰ ‡e‰Â , ¬»ƒ¿ƒ¿»»¬»»¿»»ƒƒƒ
.LÈ‡ƒ

ה"ג.11)שם.10) להלן שיש 12)ראה אף ֿעלֿפי 
 ֿ לחם ועי ' כ. (מנחות מלח  צריכה אינה שקטורת אומרים
אלא  אינו זה – הי "א) מזבח  איסורי  מהל' בפ "ה משנה
שצריכה  מודים הכל העשיה בשעת אבל ההקטרה, בשעת
שנאמר  ממה כן ללמוד ויש משנהֿלמלך). (ראה מלח 
ממולח  שיהא – קודש" טהור "ממולח  לה) ל, (שמות
שצריך  גם זו ממילה שלמדו ה"ה להלן וראה שם, (רמב "ן
בא  הוא מלח ) ד"ה ו. (כריתות ה'תוספות' ולדעת לערב ).
רבינו, מדברי  כן נראה לא אבל הצפורן. את בו לשרות כדי 

משנהֿלמלך. קודש"13)ראה טהור "ממולח  הפסוק  מן
ובוודאי סדומית, מלח  דוקא שצריך ללמוד אין שלמעלה,
מליחת  ובדין להלן. וראה מסיני , למשה מהלכה זהו
(מנחות  כן ולמדו לכתחילה, סדומית מלח  הצריכו הקרבנות
שאינה  מלח  "הבא – מלח " תשבית "ולא הפסוק  מן כא.)
שם. מזבח , איסורי  מהל' בפ "ה למלך' 'משנה ועי ' שובתת",
רובע  סדומית "מלח  ה"ג) ולהלן ו. (כריתות שאמרו ומה
מכוון  היה לא במשקל אבל במדה, אלא זה אין הקב ",

פירש 14)(כסף ֿמשנה). שם) (כריתות מקובצת' ב 'שיטה
"כיף " מלשון הוא וכפת הירדן, שפת על הגדל עשב  שהוא
צריך  כי  חכמים הוציאו מהיכן ידענו ולא שפה), חוץ , =)
אף  שם) (כריתות ה'תוספות' ולדעת לקטורת. הירדן כפת
מדברי אבל הצפורן. את בה לשרות כדי  באה הירדן כפת

כן  למדו ואולי  משנהֿלמלך. ראה כן, נראה אין רבינו
מסיני . למשה יום 15)מהלכה של קטורת לענין

מעלה  צריכה שהיא נג.) (יומא חכמים למדו הכיפורים,
ומן  הכפורת". על אראה בענן "כי  שם שנאמר משום  עשן,
גם  שם למדו הקטורת", ענן "וכסה שם הנאמר השני  הפסוק 

משנהֿלמלך. ועי ' השנה, ימות א.16)לשאר לח , יומא

.‚˙ÏÁLe ÛË :‰ÈnÒ OÚ „Á‡ Ï˜LÓ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«««»»«»∆»»»¿≈∆
.‰Ó ÌÈÚL Ï˜LÓ „Á‡ ÏkÓ  ‰BÏe ‰aÏÁÂ¿∆¿¿»¿»ƒ»∆»ƒ¿«ƒ¿ƒ»∆
c ˙ÏaLÂ ‰ÚÈˆ˜e Óe .ÔÈÈ„ ‰‡Ó ‰n‰Â¿«»∆≈»ƒ»ƒ…¿ƒ»¿ƒ…∆≈¿¿
ÌÈL  ËL˜ .‰Ó OÚ ‰ML „Á‡ ÏkÓ  ÌBkÎÂ¿«¿ƒ»∆»ƒ»»»»∆¿¿¿≈
‰LÏL  ‰Ùel˜ .ÌÈÓ ‰ÚLz  ÔBÓp˜ .‰Ó OÚ»»»∆ƒ»ƒ¿»»ƒƒ»¿»
‰BÓLe ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL :Ïk‰ Ï˜LÓ .ÌÈÓ»ƒƒ¿««…¿≈¿ƒƒ¿»

‰Ó17w‰ Ú dÏ ÔÈÙÈÒBÓ .˜„‰ Ïk‰ ÔÈ˜eÁL . »∆¿ƒ«…»≈ƒƒ»…«««
.‡e‰L Ïk ÔLÚ ‰ÏÚÓe Ôci‰ ˙tÎÂ ,˙ÈÓB„Ò ÁÏÓ∆«¿ƒ¿ƒ«««¿≈«¬≈»»»∆

‰f‰ ÁaÊÓ ÏÚ ÌBÈ ÏÎa ‰pnÓ ÈË˜Óe18.‰Ó «¿ƒƒ∆»¿»«ƒ¿««»»»∆
˙BÓÈ „‚k  ‰Ó ‰MÓÁÂ ÌÈMLÂ ˙B‡Ó LÏL¿≈¿ƒƒ«¬ƒ»»∆¿∆∆¿

‰nÁ‰19Ì˙B‡ ˜ÁBL ÌÈ‡Lp‰ ÌÈÓ ‰LÏM‰Â ; ««»¿«¿»»ƒ«ƒ¿»ƒ≈»
‰wc‰ ÔÓ ‰wc ÌÈetk‰ ÌBÈ Ú20‡ÈˆBnL „Ú , ∆∆«ƒƒ«»ƒ««»«∆ƒ

‡M‰Â ;ÌÈetk‰ ÌBÈa ÈË˜‰Ï ÂÈÙÁ ‡ÏÓ ‰pnÓƒ∆»¿…»¿»¿«¿ƒ¿«ƒƒ¿«¿»
ÌÈÏ˜La eÓ‡L ˙Ëw‰ ˙BÓ ‡e‰21. ««¿…∆∆»«¿ƒ¿»ƒ

הלכה 17) שהיא אלא במקרא, מצינו לא משקלם "מנין
יג) ד, השירים (שיר אקרא דאסמכוה ושמעתי  מסיני . למשה
=) הוי  הכי  בגימטריא שלחיך רמונים", פרדס  "שלחיך
בתוספות  רעט ). סי ' (יראים ראיתי " לא ומדרש שס "ח ),
כתב , שם) מקובצת' ב 'שיטה (הובא א ו, לכריתות הרא"ש
אקרא  אסמכוה רשומות ודורשי  לה, גמירי  הכי  לשונו: וזה
הסמים, קטורת על במדרש דנדרש רמונים, פרדס  דשלחיך
סממנין  וארבע  מנה (שס "ח ) מפטמין היו שלחיך וכמנין
הם  וט "ז ט "ז, משקלם וד' ר"פ , הם שבעים שבעים משקל
מונה  שלאחריו בפסוק  (ואמנם "פרדס "). (הרי : מנין ד"ס 
עצי כל עם וקנמון קנה וכרכום "נרד הקטורת: מסממני  כמה
לקוי עודנו הנ"ל שהחשבון אלא ואהלות". מור לבונה
קושט , של משקלם על רמז שום ניתן לא שהרי  בחסר,
עשרים  ביחד (העולה משקלם כי  ויתכן וקלופה. קנמון
קטן, במספר שמנינה, "רמונים" במלה רמוז מנים) וארבעה

וארבעה). עשרים אֿח .18)עולה ל, "ולא 19)שמות
בשנה  חסר שהיה לפי  הלבנה, ימות כנגד עושין היו

שם). (הרא"ש ביותר.20)מעוברת" כלומר,21)דקה
והרע "ב  הרא"ש בפירושי  וראה הי "ב . פ "ד שקלים בהל'
שנשארו  המנים אחדֿעשר שגם שכתבו מ "ה, פ "ד לשקלים
למותר  נכנסו ימים, שנ"ד אלא שאינה פשוטה, בשנה

הקטורת.

.„Ô‰Ó ‡ˆBiL ÛËw‰ ÈˆÚ ‡e‰ ‰Bza eÓ‡‰ ÛË»»»»«»¬≈«¿»∆≈≈∆
Èv‰22Ôtv‰ ‡È‰ ˙ÏÁM‰Â .23Èa d˙B‡ ÔÈ˙BpL «√ƒ¿«¿≈∆ƒ«ƒ…∆∆¿ƒ»¿≈

˙BÓ‚na Ì„‡‰24,BÁL L„ BÓk  ‰aÏÁ‰Â . »»»«À¿»¿«∆¿¿»¿¿«»
‰L˜ BÁÈÂ25e‰ÊÂ .ÔÂÈ ÈÚa ˙BÏÈ‡ ÛO ‡e‰Â , ¿≈»∆¿¿«ƒ»¿»≈»»¿∆

‡Ùˆ‡Â ,Ô‡ÒÏa „eÚ :ÈÚ ÔBLÏa ÌÈnq‰ ˙BÓL¿««»ƒƒ¿«¿ƒ«««¿«¿«
ÏaÒÂ ,‰ÚÈˆ˜Â ,È˜ÒeÓe ,Ô‡ÎÏÂ ,‰ÚÈÓe ,aÈËƒ«¿»¿À¿¿≈¿«ƒ»¿À¿À
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קסז                 
         

„eÚÂ ,ËO˜Â ,ÔÙÚÊÂ ,ÔÈeËÏ‡26‰kÈÏÒ L˜Â ,27. «¿¿ƒ¿«¿«»¿À¿¿¿¿ƒ¿«ƒ»
aÚÂ28. ¿«¿«

וכו'22) הצרי  הקטורת פיטום רבנן, "תנו שם: בכריתות,
מעצי (הנוטף ) שרף  אלא אינו הצרי  אומר, שמעון רבי 
"רבי כי  רבינו לדעת לד) ל, (שמות הרמב "ן ופירש הקטף ".
הוא  כי  הקטורת מסמני  הצרי  שאין ולומר לחלוק  בא שמעון
הקטף  אלא בו נכנס  השרף  אין ובקטורת שרף , אלא אינו
על  ומוסב  קל, מבנין שהוא נטף  מלשון כן (למד עצמו".
ששנינו  כמו נטופא", – "נטף  אונקלוס : תרגם וכן  האילן,
ואילו  שמן) הנוטף  (=זית הנטופה" "כזית מ "א פ "ז בפאה
ופסק  כסף ֿמשנה). ועי ' נפעל, מבנין נטף , נקרא היה הצרי 

העץ . שהוא כתב  ולפיכך שמעון, כרבי  תרגם 23)רבינו כן
צפורן. היינו טופרא", – "שחלת בבשמים.24)אונקלוס 

רבי25) בשם בזנא בר חנא רבי  של במימרא ב . ו, כריתות
חסידא. "עוד 26)שמעון רבינו: כתב  המשניות, (בפירוש

וכן  קינמון. והוא הודו, עץ  = הינדי " "עוד וצ "ל: הירדי ",
ה"ג). פ "א למעלה המשניות,27)הוא (פירוש קלופה היא

(שם).28)שם). הירדן כיפת היא

.‰ÔÈÓhÙÓ „ˆÈk29ÔÈa˜ ‰ÚLz ‡ÈÓ ?˙Ëw‰ ˙‡ ≈«¿«¿ƒ∆«¿…∆≈ƒƒ¿»«ƒ
‰ÈLk ˙ÈBa30Ôtv‰ ˙‡ da ÛLÂ31Ck Á‡Â , ƒ«¿ƒ»¿»»∆«ƒ…∆¿««»

˜ ÌÈOÚÂ „Á‡a Ôtv‰ ˙‡ ‰BL32ÔÈÈ ÏL ∆∆«ƒ…∆¿∆»¿∆¿ƒ«∆≈
ÔÈÒÈÙ˜33˙BÈa ˜ÊÁ ÔLÈ ÔÏ ÔÈÈ B‡34Ck Á‡Â , «¿ƒƒ«ƒ»»»»»»¿≈¿««»
˜ÁBL35BÓˆÚ ÈÙa ÌÈnq‰ ÔÓ „Á‡ Ïk36,˜„‰ ≈»∆»ƒ««»ƒƒ¿≈«¿»≈

ËÈ‰ ˜„‰ :ÓB‡ ˜ÁBL ‡e‰LÎe37Ïk ,ËÈ‰ ˜„‰ , ¿∆≈≈»≈≈≈»≈≈≈»
Ïk‰ ÚÓe ,˜ÁBML ÔÓÊ38. ¿«∆≈¿»≈«…

שם).29) (רש"י  ומתקנין כותשין כיצד כלומר, שם. כריתות
שם).30) (רש"י  מקום  מאותו הבא מפני31)סבון

שתהא  כדי  אותה) משפשפין =) אותה שפין היא ששחורה
שם). רש"י  (גמרא שם.32)נאה שבא 33)כריתות , יין

ששמו  אילן מקליפת הבא יין מפרשים, ויש קפריסין. מאי 
שם). (רש"י  א לו, ברכות ראה קפריסין, הנקראת  צלף 

אם 34) ורק  קפריסין. יין להביא שצריך אמרו שם בגמרא
ישן), יין =) עתיק  חוורין חמר מביא קפריסין, יין לו אין

המוריה'). ('הר "ושחקת 35)וצ "ע  לו) ל, (שמות שנאמר
הדק ". וראה 36)ממנה יהיה", בבד "בד לד) (שם, שנאמר

ה"ב . פ "א (כריתות 37)למעלה לבשמים יפה שהקול
הללו  שהאותיות בזה הטעים לח ) (סי ' וב 'כלבו' שם),

הבל. ומוציאות הגרון מן לה)38)יוצאות (שם, שנאמר
ה"ב  למעלה וראה "מערב ". אונקלוס  ותירגם "ממולח ",

מלח . עליה שישים גם מזה ללמוד שיש

.ÂL„wa ‰ÈOÚÓ ÏÎÂ39ÏMÓe ‰ÊÚ‰ CB˙a ¿»«¬∆»«…∆¿»¬»»ƒ∆
Lc˜‰40ÈÏÎa B‡ ÔÈlÁ‰ ÔÓ ˙Ëw‰ ˙‡ ÌhÙÓ‰Â . ∆¿≈¿«¿«≈∆«¿…∆ƒ«Àƒƒ¿ƒ

‰ÏeÒt  ÔÈlÁ ÏL41. ∆Àƒ¿»

(צ "ל:39) לכם תהיה קודש היא, "קודש לב ): (שם, שנאמר
יהיו  לא מעשיה שכל מכאן לכם") יהיה קודש הוא, "קודש
פעמיים  שנאמר משום היינו ו.), (כריתות בקודש" אלא
 ֿ ואף ֿעל (כסף ֿמשנה). לעכב  הכתוב  עליו שנה והרי  קודש,
– המשחה בשמן אלא בקטורת נאמר לא זה שפסוק  פי 

ועי ' ה"ב , פ "א למעלה ראה המשחה, משמן קטורת למדו
הגמרא 40)משנהֿלמלך. וכמסקנת שרת. בכלי  כלומר,

ועי ' ה"ג. פ "ד שקלים ב 'ירושלמי ' הוא וכן א. יא, בשבועות
ערכין  מקובצת' וב 'שיטה מקום, מכל ד"ה שם ב 'תוספות'

יב . אות - ב  ב 'ירושלמי '41)י , חנינא בר יוסי  רבי  כדעת
שם. שקלים,

.ÊB˙B‡ ÔÈÈÊÁÓ eÈ‰ ‰Ma ÌÈÓÚt42˙LzÎnÏ43. «¬«ƒ«»»»«¬ƒƒ««¿∆∆
;LtÚ˙z ‡lL È„k ,d˙B‡ ÌÈfÙÓ eÈ‰ ‰nÁ‰ ˙BÓÈaƒ««»»¿«¿ƒ»¿≈∆…ƒ¿«≈
‚eÙÈ ‡lL È„k ,d˙B‡ ÔÈBˆ ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈeƒ«¿»ƒ¿ƒ»¿≈∆…»

dÁÈ44. ≈»

"אותה".42) שם 43)צ "ל: אותה ושוחקין ב . ו, כריתות
(כסף ֿמשנה). אלא 44)שנית שלמעלה, למה קשור זה אין

היו  אותה, שוחקים שהיו ממה שחוץ  הוא, עצמו בפני  דבר
אותה  צוברים הגשמים ובימות החמה, בימות אותה מפזרים

(כסף ֿמשנה).

.Á‰ÏeÒt  ‡e‰L Ïk Lc dÎB˙Ï Ô˙45„Á‡ qÁ . »«¿»¿«»∆¿»ƒ≈∆»
‰ÈÓÓqÓ46‰˙ÈÓ iÁ 47˙Ë˜ ˙ÈOÚ È‰L , ƒ«¿»∆»«»ƒ»∆¬≈«¬≈¿…∆

‰Ê48dÓht .49dzk˙Óa ËÚÓ ËÚÓ50.‰Lk  »»ƒ¿»¿«¿«¿«¿À¿»¿≈»
Ìht elÙ‡51.ÌÈaÚ‰ ÔÈa ÒÙe ˙ÈÁLa Òt ¬ƒƒ≈¿»¿«¬ƒ¿»≈»«¿«ƒ

משום 45) והיינו ה"ה. פ "ד יומא ו'ירושלמי ' שם, כריתות
תקטירו  לא דבש וכל שאור כל "כי  יא) ב , (ויקרא שנאמר
המובאת  קפרא דבר וברייתא שם, (רש"י  לה'" אשה ממנו
איסורי מהל' פ "ה בכסף ֿמשנה וראה התפלה, בסידורי 

ה"א). הסממנים 46)מזבח  מאחדֿעשר אחד כלומר,
אינם  הקטורת את לתקן שבאו אלה אבל למעלה. המנויים
במשנהֿלמלך  וראה קלג, סי ' או"ח  יוסף ' ('בית זה בכלל

ה"ג). שם.47)כאן מהל'48)כריתות, פ "ה להלן גם
קודש  של קטורת "הקטיר רבינו: כתב  הכיפורים, יום עבודת
כן  שלמדו ונראה מיתה". חייב  בהיכל, כזית הקדשים
- א נג, ביומא שלמדו כמו הכיפורים, ביום חסירה מקטורת
הכיפורים). יום בהלכות להלן איש' ('חזון עשן מעלה לענין
בה  חיסר אם גם כאן רבינו הביא לא למה להבין: יש (אבל
ועוד  הכ"ה, שם הכיפורים יום בהל' שכתב  כמו עשן, מעלה
במזבח  זרה קטורת שהמקטיר הי "א בסמוך להלן כתב  למה
וראה  מיתה, שחייב  כתב  ולא לוקה, – שבהיכל הזהב 
כה. סי ' ח "א חרל"פ  הגרי "מ  לחותני  זבול" "בית בשו"ת
קטורת  מקטיר משום מיתה "מיחייב  כתב : שם יוסף ' וב 'בית
מיתה  שנתחייבו אֿב ) י , (ויקרא אהרן בבני  כדאשכחן זרה,

זרה"). באש קטורת שהקטירו ו,49)מפני  א. ה, כריתות
ממנה.50)ב . מעט  עשה הכללי , משקלה חשבון לפי 

(שם).51) מנה חצי 

.ËÔÈÓÓÒ OÚ „Á‡Ó ˙Ë˜ ‰OBÚ‰52ÈÙÏ el‡ »∆¿…∆≈««»»«¿»ƒ≈¿ƒ
el‡ ˙BÏ˜LÓ53‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,da ÁÈ‰Ï È„k ƒ¿»≈¿≈¿»ƒ«»««ƒ∆…

˙k iÁ  ÁÈ‰54;„ÈÊÓ ‰OÚ Ì‡ ,d˙iOÚ ÏÚ ≈ƒ««»»≈«¬ƒ»»ƒ»»≈ƒ
‰Úe˜ ˙‡hÁ ‡ÈÓ ‚‚BLe55‰OÚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ . ¿≈≈ƒ«»¿»««ƒ∆…»»

BÈˆÁ ‡l‡ Blk Ï˜Ln‰56BLÈÏL B‡57‰OÚÂ ÏÈ‡B‰ , «ƒ¿»À∆»∆¿¿ƒƒ¿»»
dzk˙Óa :Ó‡pL .˙k iÁ  el‡ ˙BÏ˜LÓ ÈÙÏ¿ƒƒ¿»≈«»»≈∆∆¡«¿«¿À¿»
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קסח                
         

da ÁÈ‰Ï ‰BÓÎ ‰OÚÈ L‡ LÈ‡ ,ÌÎÏ eOÚ˙ ‡Ï…«¬»∆ƒ¬∆«¬∆»»¿»ƒ«»
.ÂÈnÚÓ ˙ÎÂ¿ƒ¿«≈«»

עשייתה,52) על חייב  אינו מסממניה, אחד חיסר אם אבל
שמח '). ('אור פ "ג מכות בתוספתא מפורש ֿ 53)כן אף 

מנה, חצי  דהיינו אחת הקטרה שיעור אלא עשה שלא עלֿפי 
המוריה'). ('הר ה"ח  למעלה כמבואר שכשרה,

לח )54) ל, (שמות בתורה מפורש וכן א. ו, א. ב , כריתות
הרי מעמיו" ונכרת בה להריח  כמוה יעשה אשר "איש
חייב  – בה הריח  שלא אע "פ  בה להריח  שעשה שכיון

האדם,55)(כסף ֿמשנה). עניני  בשינוי  משתנה "שאינו
וזו  עני , או עשיר שיהיה בין שעירה או כשבה מקריב  אלא
פ "א  כריתות המשניות (פירוש קבועה" חטאת הנקראת היא

ה"ד). שגגות מהל' בפ "א וראה משלוש 56)מ "א, חצי 
וארבע , ושמונים מאה דהיינו מנים, ושמונה וששים מאות
דכתיב  חייב , לחצאין שפיטמה "קטורת ב : ו, כריתות
פרס  דעבדה אפשר והא שתעשה, כל תעשה, אשר והקטורת
פרס  שאפשר שאמרו ומכיון הערבים". בין ופרס  בשחרית
שראוי כל אלא דווקא, לאו שחציו עלֿכרחנו וכו', בשחרית

(משנהֿלמלך). ד"ה 57)להקטיר שם כרש"י  דלא
לשליש.

.Èda „nÏ˙‰Ï d‡OÚ58 eavÏ dÒÓÏ B‡ ¬»»¿ƒ¿«≈»¿»¿»«ƒ
eËt59‡l‡ ,˙k iÁ BÈ‡  d‡OÚ ‡ÏÂ da ÁÈ‰ . »≈ƒ«»¿…¬»»≈«»»≈∆»

Lc˜‰‰ ÔÓ ‰‰p‰ Ïk ÔÈ„k BÈ„60‰Bz ‰iÁ ‡Ï . ƒ¿ƒ»«∆¡∆ƒ«∆¿≈…ƒ¿»»
.da ÁÈ‰Ï dzk˙Óa ‰OBÚÏ ‡l‡ ˙k»≈∆»»∆¿«¿À¿»¿»ƒ«»

א.58) ו, א. ה, "לכם 59)שם – לכם" תעשו "לא שנאמר
ללמוד  (או לציבור למוסרו אבל דאסור, הוא (=להנאתכם)

ה.). (שם פטור" והיינו 60)בו) מעילה. קרבן שחייב 
אין  תמרתה, שתעלה לאחר אבל תמרתה, שעולה בשעה

הט "ז). מעילה מהל' (פ "ה בה מועלין

.‡ÈÏÎÈ‰aL ‰f‰ ÁaÊÓ61˙Ëw‰ ÔÈÈË˜Ó ÂÈÏÚ  ƒ¿««»»∆«≈»»»«¿ƒƒ«¿…∆
ÈË˜‰ Ì‡Â .Á‡ c ÂÈÏÚ ÔÈÈ˜Ó ÔÈ‡Â ,ÌBÈ ÏÎa¿»¿≈«¿ƒƒ»»»»«≈¿ƒƒ¿ƒ

BÊk dÈ‡L ˙Á‡ ˙Ë˜ ÂÈÏÚ62ÂÈÏÚ ÈË˜‰L B‡ , »»¿…∆«∆∆∆≈»»∆ƒ¿ƒ»»
ÌÈa B‡ „ÈÁÈ d˙B‡ c˙‰L BÊk ˙Ë˜63È˜‰ B‡ , ¿…∆»∆ƒ¿«≈»»ƒ«ƒƒ¿ƒ

‡Ï :Ó‡pL ;‰˜BÏ  CÒ CÈq‰ B‡ ,Ôa˜ ÂÈÏÚ»»»¿»ƒƒ∆∆∆∆∆¡«…
.ÓB‚Â ‰ÁÓe ‰ÏBÚÂ ‰Ê ˙Ë˜ ÂÈÏÚ eÏÚ«̇¬»»¿…∆»»¿»ƒ¿»¿≈

זו.61) הלכה בסוף  רבינו שכתב  כמו בתורה מפורש
ה"ה).62) (למעלה מסממניה אחד חיסר מנחות 63)כגון

(כסף ֿמשנה  לצבור מסרה כשלא והיינו ב . נ, א. נ,
שהביאוה  מאחר כי  גם ויתכן יכול). ד"ה שם ו'תוספות'

היא  חובה, ולא האזל').נדבה ('אבן זרה קטורת

.ÈÔÈÎÈÏBnL ˙Úa64ÔB‡‰ ˙‡65 ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ¿≈∆ƒƒ∆»»ƒ»¿»
,˙BÏ‚Ú‰ ÏÚ ‡ÏÂ ‰Ó‰a‰ ÏÚ ‡Ï B˙B‡ ÔÈÎÈÏBÓ ÔÈ‡≈ƒƒ…««¿≈»¿…«»¬»
„Âc ÁÎML ÈÙÏe .Û˙k‰ ÏÚ BÏËÏ ‰ÂˆÓ ‡l‡66 ∆»ƒ¿»¿»¿««»≈¿ƒ∆»«»ƒ

‰ÂˆÓ ‡l‡ .‡fÚa ıt ıÙ ,‰Ï‚Ú‰ ÏÚ B‡Oe¿»«»¬»»ƒ¿«∆∆¿À»∆»ƒ¿»
Ì‰ÏÚ L„w‰ ˙„Ú Èk :Ó‡pL ,Û˙k‰ ÏÚ B‡OÏ¿»¿««»≈∆∆¡«ƒ¬…««…∆¬≈∆

.e‡OÈ Û˙ka«»≈ƒ»

לד).64) עשה המצוות' ('ספר (אף ֿעלֿפי65)הכהנים

לשולחן  גם ללמוד יש זו, הלכה בסוף  שהביא הפסוק  שמן
(במדבר  קהת בני  משא כולם שהרי  הזהב , ולמזבח  ולמנורה
=) נתן לא קהת "ולבני  ט ) ז, (שם אומר הוא ועליהם ד),
פירש  וכן ישאו", בכתף  עליהם, הקודש עבודת כי  עגלות)
הקודש" "עבודת כי  נתן, לא ד"ה - א לה, בסוטה רש"י 
להוכיח  אין כי  רבינו דעת – האלה הכלים כל כוללת הנ"ל
בארון, אלא לדורות גם היא בכתף  נשיאה של זו מצוה כי 
הלוים  בני  "וישאו טו) טו, (א הימים בדברי  בו שמפורש
במוטות  בכתפם ה' כדבר משה צוה כאשר האלקים ארון את
הוכחה  לנו שאין הנ"ל, הכלים יתר בכל אבל עליהם".
ב 'ספר  וראה לשעה. אלא מצותם אין לדורות, מפורשת
ב 'מנחת  ועי ' קנג, נוספת והערה עא עמוד לעם', המצוות

שעט ). מצוה שם.66)חינוך' סוטה,

.‚È„‚k ÌÈt ÔÈ‡OB  Û˙k‰ ÏÚ B˙B‡ ÌÈ‡OBpLk¿∆¿ƒ««»≈¿ƒ»ƒ¿∆∆
ÌÈt67ÌÈ‰ÊÂ .ÌÈÙÏ Ì‰ÈÙe ıeÁÏ Ì‰ÈBÁ‡Â ,68 »ƒ«¬≈∆«¿≈∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ

ÔÓ „Á‡ ÈÒn‰L .˙BÚah‰ ÔÓ ÌÈca‰ eËÓMÈ ‡lL∆…ƒ»¿««ƒƒ««»∆«≈ƒ∆»ƒ
ÌÈca‰69˙ÚaËa :Ó‡pL ;‰˜BÏ  ˙BÚah‰ ÔÓ ««ƒƒ««»∆∆∆¡«¿«¿…

.epnÓ eÒÈ ‡Ï ,ÌÈca‰ eÈ‰È Ô‡‰»»…ƒ¿««ƒ…»Àƒ∆

וכן 67) פ "ה). רבה (במדבר לארון אחור ליתן שלא כדי 
('מאירי '). ב  כד, זרה בעבודה א.68)נראה עב , יומא

אין 69) כי  רבינו ודעת ארון". בדי  "והמסיר שם: בגמרא
וראה  מהם. לאחד אפילו אלא דווקא הבדים לשני  הכוונה

צו. מצוה חינוך' ב 'מנחת

ה'תשע"ט  טבת י"ג שישי יום 

   1 
ודין 1) המקדש, לעבודת מובדל לוי  זרע  כל כי  בו יתבאר

אחד. מדבר חוץ  לויה מצות כל עליו שקבל לוי  בן

.‡:Ó‡pL ,Lc˜n‰ ˙„BÚÏ ÏcÓ Blk ÈÂÏ ÚÊ∆«≈ƒÀÀ¿»«¬««ƒ¿»∆∆¡«
‰OÚ ˙ÂˆÓe .ÈÂl‰ ËL ˙‡ ÈÈ ÏÈc‰ ‡È‰‰ ˙Úa»≈«ƒƒ¿ƒ¿»∆≈∆«≈ƒƒ¿«¬≈
ÔÈa ,Lc˜n‰ ˙„BÚÏ ÔÈÎeÓe ÔÈÈet ÌiÂÏ‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»ƒ«¬««ƒ¿»≈

eˆ ‡lL ÔÈa eˆ2˙‡ ‡e‰ ÈÂl‰ „ÚÂ :Ó‡pL ; »≈∆…»∆∆¡«¿»««≈ƒ∆
˙BˆÓ Ïk ÂÈÏÚ ÏawL ÈÂÏ Ôe .„ÚBÓ Ï‰‡ ˙„Ú¬…«…∆≈∆≈ƒ∆ƒ≈»»»ƒ¿

‰iÂÏ3„Ú ,B˙B‡ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡  „Á‡ cÓ ıeÁ ¿ƒ»ƒ»»∆»≈¿«¿ƒ«
.Ôlk ˙‡ Ïa˜iL∆¿«≈∆À»

עבודתם 2) חלף  אומר שהוא "לפי  כג) יח , (לבמדבר בספרי 
שנאמר  [שכיוון יעבוד לא רצה לא יעבוד רצה אני  שומע 
בצידה, שכרה שמתן עשה כמצוות זו הרי  עבודתם" "חלף 
בעל  הוא הלוי  ועבד לומר תלמוד עליה], כופין שאין

שוער.3)כורחו". ולהיות לשמור לשורר,

..Lc˜n‰ ˙‡ ÔÈÓBL eÈ‰iL ‡È‰ Ô‰lL ‰„BÚ¬»∆»∆ƒ∆ƒ¿¿ƒ∆«ƒ¿»
ÛÈ‚‰Ïe Lc˜n‰ ÈÚL ÁzÙÏ ÔÈÚBL Ô‰Ó eÈ‰ÈÂ4 ¿ƒ¿≈∆¬ƒƒ¿…««¬≈«ƒ¿»¿»ƒ

ÂÈ˙B˙Ïc5Ôaw‰ ÏÚ BLÏ ÔÈBLÓ Ô‰Ó eÈ‰ÈÂ , «¿»¿ƒ¿≈∆¿¿ƒ¿≈««»¿»
ÂÈÁ‡ ÏÎk ÂÈ‰Ï‡ ÈÈ ÌLa ˙LÂ :Ó‡pL .ÌBÈ ÏÎa¿»∆∆¡«¿≈≈¿≈¿»¡…»¿»∆»

ÈÈ ÌLa ‡e‰L ˙eL e‰Ê È‡ .ÌiÂÏ‰6:ÓB‡ ÈÂ‰ ? «¿ƒƒ≈∆≈∆¿≈¿»¡≈≈
eav‰ ˙BÏBÚ Ïk ÏÚ ?‰ÈL ÓB‡ È˙Óe .‰ÈL BÊƒ»»«≈ƒ»«»«ƒ

‰BÁ‰7˙ˆÚ ÈÓÏL ÏÚÂ8ÔÈi‰ Ceq ˙Úa9Ï‡ . «»¿««¿≈¬∆∆¿≈ƒ««ƒ¬»
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קסט                 
         

nL ‰„ ˙BÏBÚeav‰ ÔÈÈ˜10ÁaÊnÏ ıÈ˜Ï11ÔÎÂ , ¿»»∆«¿ƒƒ«ƒ¿«ƒ«ƒ¿≈«¿≈
ÔÓˆÚ ÈÙa ÔÈ‡a‰ ÔÈÎÒp‰12Ô‰ÈÏÚ ÔÈÓB‡ ÔÈ‡  «¿»ƒ«»ƒƒ¿≈«¿»≈¿ƒ¬≈∆
‰ÈL13. ƒ»

דלתות 5)לסגור.4) "מגיפי  נו:) (סוכה שאמרו ומה
שכהנים  הרי  הפנים", מלחם שכרן נוטלין היו שבמקדש
לחם  לאכול מותרים הכהנים רק  (שהרי  הדלתות מגיפים
שומרים  הכהנים שהיו המקומות לשלושת הכוונה - הפנים)
במקומות  אבל הדלתות, את [=הכהנים] הם מגיפים שם

הדלתות. את מגיפים הלויים היו בו 6)אחרים שמזכירין
שמים. בחצוצרות 7)שם "ותקעתם י ) י , (במדבר שנאמר

דהיינו  ישראל, כל של משמע  עולותיכם עולותיכם", על
חובה. ציבור זבחי8)עולות ועל עולותיכם "על שנאמר

 ֿ קדשי  שלמים אף  קדשי ֿקדשים עולה מה - שלמיכם"
צבור. שלמי  שהם עצרת כבשי  והם "שאין 9)קדשים,

ותאמר  ט ) (שופטים שנאמר היין, על אלא שירה אומרים
אם  ואנשים, אלקים המשמח  תירושי  את החדלתי  הגפן להם
אומרים  שאין מכאן משמח ? במה אלקים משמח  אנשים

היין". על אלא הלשכה".10)שירה תרומות "ממותר
ומקריבין 11) עולות לוקחין ונדבות מנדרים בטל כשהוא

ציבור 12)למזבח . קרבן שהביאו "כגון צבור של ואפילו
מנחתם  מר דאמר למחר, והביאום עמו נסכים הביא ולא
טעונים  אין יחיד של נסכים אבל למחר". אפילו ונסכיהם

הקרבן. עם באים אם אפילו נדבת 13)שירה עולת על
עולה  אף  זמן להם קבוע  שלמים "מה - אומרים אין צבור
ועל  זמן" לה קבוע  שאין ציבור נדבת לאפוקי  זמן לה קבוע 
אלא  אומרים שאין אומרים, אין עצמן בפני  הבאים נסכים
רבינו  ופסקה היא נפשטה שלא ובעיא ושתיה. אכילה על

לקולא.

.‚ÔB‡‰ ÈÂÏ14BLÏe „ÚÏ zÓ 15ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡Â . ≈ƒ»≈À»«¬…¿≈¿≈¬ƒ
ÌiÂÏ OÚ ÌÈMÓ16ÌBÈ ÏÎa ÔÎec‰ ÏÚ ÌÈ„ÓBÚ ƒ¿≈»»¿ƒƒ¿ƒ««»¿»

ÌÏBÚÏ „Ú ÔÈÙÈÒBÓe ,Ôaw‰ ÏÚ ‰ÈL ÓBÏ17ÔÈ‡Â . «ƒ»««»¿»ƒƒ«¿»¿≈
,‰ÈM‰ wÚL ;ÈÏk ‡Ïa ‰ta ‡l‡ ‰ÈL ÔÈÓB‡¿ƒƒ»∆»«∆¿…¿ƒ∆ƒ««ƒ»
ÌL ÌÈ„ÓBÚ eÈ‰ ÌÈÁ‡Â .‰ta ,d˙„BÚ ‡È‰L∆ƒ¬»»«∆«¬≈ƒ»¿ƒ»
ÌÈÏ‡OÈ Ô‰Óe ,ÌiÂÏ Ô‰Ó .ÈL ÈÏÎa ÔÈbÓ¿«¿ƒƒ¿≈ƒ≈∆¿ƒƒ≈∆ƒ¿¿≈ƒ

‰p‰kÏ ÔÈ‡ÈOn‰ ÔÈÒÁÈÓ18ÔÎec‰ ÏÚ ‰ÏBÚ ÔÈ‡L . ¿À»ƒ««ƒƒ«¿À»∆≈∆««»
ÌÈÏk‰ Èt ÏÚ ÌÈBLÓ‰ el‡ ÔÈ‡Â .ÒÁÈÓ ‡l‡∆»¿À»¿≈≈«¿¿ƒ«ƒ«≈ƒ

.OÚ ÌÈM‰ ÔÈÓÏ ÔÈÏBÚƒ¿ƒ¿««¿≈»»

להתאבל 14) חייב  שהוא הקרובים מן מת לו שמת "זה
ולילה  תורה דין אונן הנקרא הוא בלבד המיתה ביום עליהן

סופרים". מדברי  אונן פרשת 15)הוא בספרא הוא כן
שמחה  שצריך שיר ואם שיר לעניין ט ) הלכה ב  (פרק  שמיני 

שמותרת. אחרת עבודה שכן כל - במשנה,16)מותר,
(דברי שנאמר אחד, וצלצל נבלים ושני  כינורות תשעה כנגד
על  [ואף  עשר". שנים ובניו ואחיו "הוא ט ) כה, הימיםֿא
- להלן, כמפורש בכלי , ולא בפה אלא שרו לא שהם פי 
המנגנים  מספר כנגד בפה המשוררים הלויים מספר העמידו

והרי17)בכלים. כינורות תשעה כנגד גם שמספרם [כיוון
לעולם]. עד מוסיפין כינורות נושאין 18)על היו שכהנים

בנותיהן.

.„˙BBpÎÂ ÌÈÏÈÏÁÂ ÌÈÏa ?ÔÈbÓ Ì‰ ‰ne«∆≈¿«¿ƒƒ¿»ƒ«¬ƒƒ¿ƒ
˙BˆBˆÁÂ19ÏˆÏv‰Â20,ÌÈÏ ÈMÓ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡Â . «¬¿¿«ƒ¿»¿≈¬ƒƒ¿≈¿»ƒ

,ÌÈÏÈÏÁ ÈMÓ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡Â .‰ML ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ‡ÏÂ¿…ƒƒ«ƒ»¿≈¬ƒƒ¿≈¬ƒƒ
OÚ ÌÈL ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ‡ÏÂ21È˙MÓ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡Â . ¿…ƒƒ«¿≈»»¿≈¬ƒƒ¿≈

‰‡Óe ÌÈOÚ ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ‡ÏÂ ,˙BˆBˆÁ22ÔÈ‡Â . ¬¿¿…ƒƒ«∆¿ƒ≈»¿≈
.ÌÏBÚÏ „Ú ÔÈÙÈÒBÓe ,˙BBpk ‰ÚLzÓ ÔÈ˙ÁBt¬ƒƒƒ¿»ƒƒƒ«¿»

.„Ïa „Á‡ ÏˆÏv‰Â¿«ƒ¿»∆»ƒ¿«

שיר.19) כלי  של 20)מיני  רחבות חתיכות שתי  הם
זו. על זו ומכים יום 21)מתכות עשר שנים כנגד וזהו

המזבח . לפני  מכה (דברי22)שהחליל שנאמר יג: שם
מחצררים  ועשרים למאה כהנים "ועמהם יב ) ה, הימיםֿב 

הקול. מערבב  ועשרים ממאה שיותר בחצוצרות",

.‰eÈ‰ ÌÈL„Á ÈL‡e Ìlk ˙B„ÚBn‰ ÈÓÈaƒ≈«¬À»¿»≈√»ƒ»
ÌÈÚ˜Bz ÌÈ‰k‰23ÌiÂÏ‰Â Ôaw‰ ˙ÚLa ˙BˆBˆÁa «…¬ƒ¿ƒ«¬¿ƒ¿««»¿»¿«¿ƒƒ

ÈÓB‡ÌÎ˙ÁÓO ÌBÈe :Ó‡pL ;‰ÈL Ô ¿ƒƒ»∆∆¡«¿ƒ¿«¿∆
.˙ˆˆÁa ÌzÚ˜˙e ÌÎL„Á ÈL‡e ÌÎÈ„ÚBÓe¿¬≈∆¿»≈»¿≈∆¿«¿∆«¬…¿…

ÛÒk ÏL ˙LÚ ÔÓ ˙ÈOÚ ‰˙È‰ ‰ˆBˆÁ‰24‰OÚ . «¬¿»»¿»«¬≈ƒ∆∆∆∆∆»»
ÛÒk ÏL ˙B‡Ëeb‰ ÔÓ d˙B‡25‰Lk 26‡MÓ ; »ƒ«¿»∆∆∆¿≈»ƒ¿»

Ô‰a ÔÈbÓ eÈ‰L ÔÈÏÈÏÁ‰Â .‰ÏeÒt  ˙BÎzÓ ÈÈÓƒ≈«»¿»¿«¬ƒƒ∆»¿«¿ƒ»∆
ea‡ ‰È‰27Ô‰lL28.Ú BÏBwL ÈtÓ ,‰˜ ÏL »»«∆»∆∆»∆ƒ¿≈∆»≈

‡e‰L ÈtÓ ,È„ÈÁÈ ea‡a ‡l‡ ˜lÁÓ ‰È‰ ‡ÏÂ¿…»»¿«≈∆»¿«¿ƒƒƒ¿≈∆
‰ÙÈ ˜lÁÓ29. ¿«≈»∆

הכהנים 23) אהרן "ובני  ח ) י , (במדבר בתורה כמפורש
לדורותיכם", עולם לחקת לכם והיו בחצוצרות יתקעו

כסף 24) חצוצרות "שתי  ב ) י , (במדבר שנאמר כח . מנחות
הקשת  מעשה של העשת מן דהיינו אותם", תעשה מקשה
אבל  הכסף , מן היו כהנים של חצוצרות ורק  הקורנס .
אלא  שאינם לפי  רבינו כן כתב  לא לויים של בחצוצרות

כסף .25)מדרבנן. "מקשה 26)שברי  במנורה שנאמר
חצוצרות". ולא [מקשה] "היא - הוא 27)היא" ואבוב 

החליל. של החלילים.28)הקנה של כלומר,
מהחלילין 29) אחד היה הנעימה, לסיום מגיע  כשהיה

כולם  מסיימים היו שלא האחרים, שתיקת לאחר מאריך
גדול. נוי  וזהו לבסוף  מסיים היה אחד אלא אחת, בבת

.Â‰kÓ ÏÈÏÁ‰ ‰Ma ÌBÈ OÚ ÌÈLa30ÈÙÏ ƒ¿≈»»«»»∆»ƒ«∆ƒ¿≈
ÔBL‡ ÁÒt ˙ËÈÁLa :ÁaÊn‰31ÁÒt ˙ËÈÁLe , «ƒ¿≈«ƒ¿ƒ«∆«ƒƒ¿ƒ«∆«

ÈL32ÔBL‡‰ ÌBie ,ÁÒt ÏL ÔBL‡‰ BË ÌBÈe , ≈ƒ¿»ƒ∆∆««»ƒ
˙ˆÚ ÏL33‚Á‰ ÈÓÈ ‰ÓLe ,34‰Ê ÏÈÏÁÂ .35‰ÁBc ∆¬∆∆ƒ¿…»¿≈∆»¿»ƒ∆∆

Ôa˜ ÏL ÏÈÏÁÂ ,Ôa˜ ÏL ÏÈÏÁ ‡e‰L ÈtÓ ,˙aL«»ƒ¿≈∆»ƒ∆»¿»¿»ƒ∆»¿»
.˙aM‰ ˙‡ ‰ÁB„Â ‡È‰ ‰„BÚ¬»ƒ¿»∆««»

להנעים 30) הנקב  על באצבעו ומכה בחליל, נקבים שהיו
הקול. ניסן.31)את לחודש עשר ש"מי32)בארבעה

או  עליו, שוחטין שאין הפסח  שחיטת בשעת טמא שהיה
ולא  ששגג או אחר, באונס  נאנס  או רחוקה בדרך שהיה
השני ". לחודש בי "ד פסח  מביא זה הרי  בראשון, הקריב 

למעט 33) בא כי  וייתכן שם. בגמרא הוא וכן השבועות. חג
חליל. בהם שאין העצרת, שלאחר ההשלמה חג 34)ימי 
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דווקא,35)הסוכות. לאו שחליל נ:), (בסוכה רש"י  כתב 
חליל  ורק  השבת. את דוחים והכינורות שהנבלים הדין והוא
אינו  השואבה בית של חליל אבל השבת, את דוחה זה

דוחה.

.Êe‰e„nÏiL „Ú B˙„BÚÏ ‰ÊÚÏ ÒÎ ÈÂÏ Ôa ÔÈ‡≈∆≈ƒƒ¿»»¬»»«¬»«∆¿«¿
ÔaÓ ÌiÂÏÏ L‡ ˙‡Ê :Ó‡pL .‰lÁz ÌÈL LÓÁ»≈»ƒ¿ƒ»∆∆¡«…¬∆«¿ƒƒƒ∆
ÌÈLÏL ÔaÓ :ÓB‡ „Á‡ e˙ÎÂ ,‰L ÌÈOÚÂ LÓÁ»≈¿∆¿ƒ»»¿»∆»≈ƒ∆¿ƒ

„ˆÈk ‡‰ .‰L36ÏÏ LÓÁ ?‰„BÚÏ ÒÎ BÈ‡Â ,„Ó »»»≈«»≈ƒ¿…¿≈ƒ¿»»¬»
LÈ‡ ‰È‰ÈÂ ÏÈc‚iL „Ú37ÏÚ LÈ‡ LÈ‡ :Ó‡pL ; «∆«¿ƒ¿ƒ¿∆ƒ∆∆¡«ƒƒ«

.B˙„Ú¬…»

אפשר 36) ואי  ועשרים, חמש נאמר שכבר שלשים אפשר אי 
שם). (גמרא שלשים נאמר שכבר ועשרים חמש לומר

לעבודתו 37) לעזרה נכנס  לוי  בן "אין וכתב  דקדק  ולמעלה
שאינו  כתב  ולא וכו'", תחילה שנים חמש שילמדוהו עד
הלימוד  עיקר שכל שלשים, בן שיהא עד לעבודה נכנס 
הלימוד  על אלא הגיל, על ללמד אינו הנ"ל הפסוקים משני 
שנים  חמש למד אם שהוא, גיל בכל זה ולפי  שנים, חמש
שבן  כד. בחולין שאמרו ומה לכשהגדיל. לעבודה הוא כשר
בבית  אבל מועד, באהל אלא אינו שלשים, מבן כשר לוי 
לפני גם פסול אינו שנה חמישים אחרי  נפסל שאינו עולמים

כן.

.Á‰L ÌÈMÓÁ ÔaÓe :ÌiÂÏa ‰Bza Ó‡pL ‰Ê∆∆∆¡««»«¿ƒƒƒ∆¬ƒƒ»»
ÔÈ‡OB eÈ‰L ÔÓÊa ‡l‡ BÈ‡  ‰„Ú‰ ‡vÓ eLÈ»ƒ¿»»¬…»≈∆»ƒ¿«∆»¿ƒ
.˙BB„Ï ˙‚‰B ‰ÂˆÓ BÈ‡Â ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ Lc˜n‰«ƒ¿»ƒ»¿»¿≈ƒ¿»∆∆¿

ÌÈLa ÏÒÙ ÈÂl‰ ÔÈ‡  ˙BB„Ï Ï‡38‡ÏÂ ¬»¿≈«≈ƒƒ¿»¿»ƒ¿…
ÔÈÓeÓa39BÏB˜ Ï˜Ï˜˙iL ;ÏB˜a ‡l‡40Ó ¿ƒ∆»¿∆ƒ¿«¿≈≈…
‰˜f‰41BÈ‡L ,ÈÏ ‰‡ÈÂ .Lc˜na B˙„BÚÏ ÏÒtÈ  «ƒ¿»ƒ»≈«¬»«ƒ¿»¿≈»∆ƒ∆≈

ÌÈÚBM‰ ÔÓ ‰È‰È Ï‡ ,‰ÈL ÓBÏ ‡l‡ ÏÒÙ42. ƒ¿»∆»«ƒ»¬»ƒ¿∆ƒ«¬ƒ

ועד 38) ומעלה שנה שלשים "מבן מז) ד, (במדבר שנאמר
ועבודת  עבודה עבודת לעבוד הבא כל שנה, חמשים בן
בן  ועד שלשים (מבן אמרתי  "לא - מועד" באהל משא
בבית  (ולא בכתף  שהעבודה בזמן אלא דווקא) חמשים

שם.39)עולמים)". בחולין המשנה בפירוש גם כתב  [כן
באהל  גם נפסלים אינם במומין שהרי  עיון, צריך זה אבל

שבמדבר]. הימיםֿב 40)מועד (דברי  שנאמר שם. חולין
קול  להשמיע  ולמשוררים למחצצרים כאחד "ויהי  יג) ה,
כקול  נראה שיהא קולם, את לבשם שצריכים הרי  אחד".

האחרים. עם אחד כקול אינו נתקלקל ואם והוא 41)אחד
אחרת. מסיבה נתקלקל אם שהיו 42)הדין בזמן גם שהרי 

לנעילת  הוא כשר בשנים, נפסל שהלוי  במדבר, ישראל
כשר  שיר, בכלי  ולשורר שם. בספרי  כמפורש שערים,
למעלה  ראה מיוחסים, מישראלים חלקו גרע  שלא בוודאי ,

ג. הלכה

.Ë‰‡B‰ Ï‡eÓL43e˜lÁ CÏn‰ „Â„Â44ÌiÂÏ‰ ¿≈»∆¿»ƒ«∆∆ƒ¿«¿ƒƒ
ÏÎa ÓLÓ „BÚÂ ,˙BÓLÓ ÌÈOÚÂ ‰Úa‡Ï¿«¿»»¿∆¿ƒƒ¿»¿≈ƒ¿»¿»
ÓLn‰ L‡ Ì˙B‡ ˜lÁÓ ÓLÓ ÈL‡ ÏÎÂ .˙aL«»¿»«¿≈ƒ¿»¿«≈»…«ƒ¿»
ÌÈL‡ Ba ÌÈ„BÚ ˙aM‰ ÈÓÈÓ ÌBÈ ÏÎÂ ,˙B‡ ÈzÏ¿»≈»¿»ƒ≈««»¿ƒ¬»ƒ

ÌÈÚe„È45ÌÈ„BÚ‰ el‡ ÔÈ˜lÁÓ ˙B‡‰ ÈL‡Â . ¿ƒ¿»≈»»¿«¿ƒ≈»¿ƒ
B˙„BÚ ÏÚ LÈ‡ LÈ‡ Ô‰lL ÌBÈa46ÌiÂÏ‰ ÏÎÂ . ¿∆»∆ƒƒ«¬»¿»«¿ƒƒ

ÈÏk Ï‡ C‡ :Ó‡pL ,ÁaÊn‰ ˙„BÚ ÏÚ ÔÈ‰ÊÓÀ¿»ƒ«¬««ƒ¿≈«∆∆¡««∆¿≈
e˜È ‡Ï .e˙ÓÈ ‡ÏÂ e˜È ‡Ï ÁaÊn‰ Ï‡Â L„w‰«…∆¿∆«ƒ¿≈«…ƒ¿»¿…»À…ƒ¿»

ÔÈzÓ  ÚbÏ Ï‡ ,‰„BÚÏ 47. «¬»¬»ƒ«À»ƒ

ייק 43) היום לנביא "כי  הרואה".הנביא. לפנים רא
(א 44) הימים בדברי  הפסוק  פי  על ג פרק  תענית תוספתא

באמונתם". הרואה ושמואל דוד יסד "המה כב ) ט ,
היום 45) (=מסמן) מסיים היה משמר "ראש כלומר,

יומו". - אב  בית לכל וכן זה אב  בית בו שיעבוד
שביומו 46) אב  בית אנשי  לכל מסיים אב  בית ראש כלומר,

אלא  מצאנו לא ובכהנים זו. עבודה לפלוני  זו עבודה לפלוני 
מצאנו  לא אבל אבות, לבתי  משמרו מחלק  המשמר שראש
ידי על אלא יום בכל הכהנים עבודת מחלק  אב  בית שראש
כולם  היו לא שבכהנים לפי  מחלקים, היו (=גורלות) פייסות
לא  בלויים אבל לפייסות, הוצרכו לפיכך לעבודה זוכים
מהם. ואחד אחד לכל עבודה שהייתה לפי  לכך  הוצרכו

שם 47) שמעוני  בילקוט  (הובא קרח  פרשת זוטא ספרי 
בפרק  הוא וכן מכילתא). בשם עב  תעשה לא המצוות ובספר
אומרים  שהיו יא, הלכה ומושב  משכב  מטמאי  מהלכות י "א
דעת  ולפי  תטמאוהו, שלא בשלחן תגעו אל היזהרו להם
טומאה  של החשש שבלי  הרי  לזרים. אמורים הדברים רבינו

ליגע . מותרין היו

.È˙„BÚ „ÚÏ ‡lL ÔÈ‰ÊÓ ÌiÂÏ‰L ÌLÎe¿≈∆«¿ƒƒÀ¿»ƒ∆…«¬…¬«
k‰ Ck ,ÌÈ‰k‰˙„BÚ „ÚÏ ‡lL ÔÈ‰ÊÓ ÌÈ‰ «…¬ƒ»«…¬ƒÀ¿»ƒ∆…«¬…¬«

ÌÓˆÚ ÌiÂÏ‰ ÔÎÂ .Ìz‡ Ìb Ì‰ Ìb :Ó‡pL ;ÌiÂÏ‰«¿ƒƒ∆∆¡««≈««∆¿≈«¿ƒƒ«¿»
ÚiÒÈ ‡lL ,BÁ ˙Î‡ÏÓ „Á‡ ‰OÚÈ ‡lL ÌÈ‰ÊÓÀ¿»ƒ∆…«¬∆∆»¿∆∆¬≈∆…¿««
:Ó‡pL ;BLÓÏ ÚBM‰ ‡ÏÂ ÚBMÏ BLÓ‰«¿≈«≈¿…«≈«¿≈∆∆¡«

.B‡OÓ Ï‡Â B˙„Ú ÏÚ LÈ‡ LÈ‡ƒƒ«¬…»¿∆«»

.‡ÈÈÂÏ ÚiqL B‡ ÌÈ‰k‰ ˙„BÚ e„ÚL ÌiÂÏ¿ƒƒ∆»¿¬««…¬ƒ∆ƒ«≈ƒ
‰˙ÈÓ ÔÈiÁ  BzÎ‡ÏÓ dÈ‡L ‰Î‡ÏÓa48È„Èa ƒ¿»»∆≈»¿«¿«»ƒƒ»ƒ≈

˙„BÚ „ÚL Ô‰k Ï‡ .e˙ÓÈ ‡ÏÂ :Ó‡pL ;ÌÈÓL»«ƒ∆∆¡«¿…»À¬»…≈∆»«¬«
‰OÚ˙ ‡Ïa ‡l‡ ,‰˙ÈÓa BÈ‡  ÈÂÏ49. ≈ƒ≈¿ƒ»∆»¿…«¬∆

מפורש 48) שם בגמרא שלפנינו ואף  וכאביי . שם ערכין
שנוסחא  נראה חכמים, גזירת על אלא עובר אינו שמסייע 
היה  לא כשחברו והמדובר רבינו. לפני  שם הייתה אחרת
שהרי לחייבו, אין כן לא שאם סיועו בלי  לעשות יכול

ממש". בו אין עליו:49)"מסייע  וכתב  השיגו הראב "ד
נמי ובספרי  אתם גם הם גם ימותו ולא נאמר כבר "והלא
על  סמך רבינו אבל ואזהרה". לעונש ליה דריש הרי 
עב ). (לאווין המצוות בספר שהביא זוטא) (ספרי  המכילתא
במה  שם): שמעוני  בילקוט  (הובא שם זוטא הספרי  לשון וזו
האלקים  בית בעבודת אבל המשכן, בעבודת אמורים דברים
אף  הלויים על הכהנים ואין במיתה, הכהנים על הלויים
הלויים  על הכהנים "ואין גרס : שרבינו ונראה תעשה", בלא

תעשה". בלא אלא
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ה'תשע"ט  טבת י"ד ש "ק יום 

   1 
לעבודת 1) לוי  שבט  מכל הובדלו הכהנים כי  בו יתבאר

ולכבדם. שבקדושה, דבר לכל להקדימם ושצריך המקדש,

.‡,˙Baw‰ ˙„BÚÏ ÌiÂÏ‰ ÏÏkÓ eÏc‰ ÌÈ‰k‰«…¬ƒÀ¿¿ƒ¿««¿ƒƒ«¬««»¿»
.ÌÈL„˜ L„˜ BLÈc˜‰Ï Ô‰‡ Ï„aiÂ :Ó‡pL∆∆¡««ƒ»≈«¬…¿«¿ƒ…∆»»ƒ
ÌÈÎ‰ÏÂ ÌLc˜Ïe ÌÈ‰k‰ ÏÈc‰Ï ‡È‰ ‰OÚ ˙ÂˆÓeƒ¿«¬≈ƒ¿«¿ƒ«…¬ƒ¿«¿»¿«¬ƒ»

Ôa˜Ï2‡e‰ EÈ‰Ï‡ ÌÁÏ ˙‡ Èk BzLc˜Â :Ó‡pL , ¿»¿»∆∆¡«¿ƒ«¿ƒ∆∆∆¡…∆
.È˜Ó«¿ƒ

ד:2) משנה פ "ה במדות שאמרו למה הכוונה כי  [יתכן
ודנה  יושבת ישראל של גדולה סנהדרין – הגזית "לשכת
וכו', לבנים לובש פסול בו נמצא שלא וכו' הכהונה את
אהרן  של בזרעו פסול נמצא שלא עושין היו ויוםֿטוב 
נמצא  שלא ברוךֿהוא המקום ברוך אומרים: היו וכך הכהן,
ובבניו  באהרן שבחר וברוךֿהוא אהרן, של בזרעו פסול
המצוה  וזוהי  קדשי ֿהקדשים". בבית ה' לפני  לשרת לעמוד
כלומר, לקרבן", ולהכינם הכהנים "לקדש הסנהדרין על
ועיין  הקרבנות, לעבודת ולהכשירם ולברר ולדרוש לחקור

שלמה). ביריעות

.‰a‰ „Bk Ô‰a ‚‰Ï Ï‡OiÓ Ì„‡ Ïk CÈˆÂ3 ¿»ƒ»»»ƒƒ¿»≈ƒ¿…»∆»«¿≈
‰Bza ÁzÙÏ :‰M„˜aL c ÏÎÏ Ì˙B‡ ÌÈc˜‰Ïe¿«¿ƒ»¿»»»∆ƒ¿À»ƒ¿…««»

ÔBL‡4ÔBL‡ CÏe ,5ÔBL‡ ‰ÙÈ ‰Ó ÏhÏÂ ,6. ƒ¿»≈ƒ¿ƒ…»»»»ƒ

נט :3) לב ).4)גיטין (עשה המצוות בספר גם הביא כן
שם. פירש"י  ועיין ראשון". "לפתוח  שם בגמרא לפנינו אבל

שם).5) בגיטין (רש"י  המזון וברכת המוציא ברכת
חלקין 6) שני  ישראל עושה ישראל, עם לחלוק  בא שאם

כולו  "וזה שם). (רש"י  שירצה איזה בורר וכהן שווין,
 ֿ תלמיד ממזר היה אם אבל ממנו, גדול חכם שם כשאין
קודם" תלמידֿחכם ממזר – עםֿהארץ  גדול וכהן חכם,

ה). פרק  שם המשניות (פירוש

.‚ÌÈ‰k‰ ˜lÁ ea ‰LÓ7,˙BÓLÓ ‰BÓLÏ ∆«≈ƒ≈«…¬ƒƒ¿»ƒ¿»
„Ú eÈ‰ ÔÎÂ .Ó˙È‡Ó ‰Úa‡Â ÊÚÏ‡Ó ‰Úa‡«¿»»≈∆¿»»¿«¿»»≈ƒ»»¿≈»«
Â„Â ‡e‰ Ì˜lÁ Ï‡eÓL ÈÓÈe .‡Èp‰ Ï‡eÓL„ ¿≈«»ƒƒ≈¿≈ƒ¿»¿»ƒ

ÓLÓ ÌÈOÚÂ ‰Úa‡Ï CÏn‰8ÓLÓ Ïk ÏÚÂ , «∆∆¿«¿»»¿∆¿ƒƒ¿»¿«»ƒ¿»
‰pÓÓ „Á‡ L‡ ÓLÓe9ÌÈÏLeÈÏ ÔÈÏBÚÂ . ƒ¿»…∆»¿À∆¿ƒƒ»«ƒ

‰„BÚÏ10ÌBÈÏ ˙aM‰ ÌBiÓe ,˙aL ÏÎÏ ÓLÓ »¬»ƒ¿»¿»«»ƒ««»¿
‡e‰L Á‡‰Â ‡ˆBÈ ÓLÓ ,ÔÈÙlÁ˙Ó Ô‰ ˙aM‰««»≈ƒ¿«¿ƒƒ¿»≈¿»«≈∆

.‰ÏÈÏÁ ÔÈÊBÁÂ .eÓ‚iL „Ú ,ÒÎ ÂÈÁ‡«¬»ƒ¿»«∆ƒ¿¿¿¿ƒ¬ƒ»

כז.7) עשרה 8)תענית לשש חלקם ששמואל היינו
שם). (גמרא וארבע  עשרים על העמידן ודוד משמרות,

יג.9) במשנה.10)הוריות כו. תענית

.„ÌÈÂL ˙BÓLn‰ Ïk ˙BÈ‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓeƒ¿«¬≈ƒ¿»«ƒ¿»»ƒ
ÌÈÏ‚a11„ÚÏ ‰ˆÂ Ï‚a ÌÈ‰k‰ ÔÓ ‡BiL ÏÎÂ . »¿»ƒ¿…∆»ƒ«…¬ƒ»∆∆¿»»«¬…

„Ú CÏ :BÏ ÔÈÓB‡ ÔÈ‡Â ,Ì‰nÚ ˜ÏBÁÂ „BÚ ≈¿≈ƒ»∆¿≈¿ƒ≈«

ÈÂl‰ ‡È ÈÎÂ :Ó‡pL .EÓLÓ ÚÈbiL12„Á‡Ó ∆«ƒ«ƒ¿»¿∆∆¡«¿ƒ»…«≈ƒ≈««
EÈÚL13.ÓB‚Â ¿»∆¿≈

כתב 11) לו) (עשה המצוות ובספר במשנה. נה: סוכה
היינו  במשמרות, עובדים הכהנים שיהיו "שנצטוינו רבינו:
אלא  מעורבת הכל יד תהיה ולא משמרת, תעבוד שבוע  בכל
השנה  בכל לעבוד היא המצוה שעיקר הרי  בלבד". ברגלים
לעבוד  היא המצוה שעיקר כאן שכתב  כמו ולא במשמרות,
הערה  עב  עמוד לעם" המצוות "ספר ועיין ביחד, ברגלים

ו.12)קסג. הלכה להלן ראה שם), (רש"י  הכהן כלומר,
שנאמר 13) וממה ושרת", וגו' נפשו אות בכל "ובא וגומר:

ראה  ברגלים, שהמדובר שם) (סוכה למדו שעריך" "מאחד
ו. הלכה להלן

.‰?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na14ÌÈÏ‚‰ ˙Ba˜a15, «∆¿»ƒ¬ƒ¿»¿¿»¿»ƒ
ÌÈt‰ ÌÁÏ ˜elÁe16ÏL ÌÁl‰ ÈzL ˜elÁe , ¿ƒ∆∆«»ƒ¿ƒ¿≈«∆∆∆

ÔÈÈ˜Ó ÔÈ‡  ÔÈ„ÈÓ˙e ˙B„e ÌÈ„ Ï‡ ;˙ˆÚ¬∆∆¬»¿»ƒ¿»¿ƒƒ≈«¿ƒƒ
Úe˜ BpÓfL ÓLÓ ‡l‡ Ô˙B‡17.Ï‚a elÙ‡Â »∆»ƒ¿»∆¿«»««¬ƒ»∆∆

ÏÚ ÂÈkÓÓ „Ï ,eÏÎ‡È ˜ÏÁk ˜ÏÁ :Ó‡pL∆∆¡«≈∆¿≈∆…≈¿«ƒ¿»»«
˙Ba˜a eÏÎ‡È ˜ÏÁk ˜ÏÁ :ÓBÏk .˙B‡‰»»¿«≈∆¿≈∆…¿¿»¿¿

eav‰18kL ,ÌÈc‰ ‡La ˜ÏÁk ˜ÏÁ ÔÈ‡Â , «ƒ¿≈≈∆¿≈∆ƒ¿»«¿»ƒ∆¿»
ÓLÓe ÓLÓ Ïk ÌeÚ˜e ˙B‡‰ Ì˙B‡ e˜lÁƒ¿»»»¿»»ƒ¿»ƒ¿»

.BzaLa¿««

שם.14) שעירי15)משנה ציבור, של דבר העלם פר ולא
אינן  שכולם נו.) (שם המזבח  לקיץ  ועולות עבודהֿזרה

הרגל. שאינו 16)חובות ואף ֿעלֿפי  הרגל. שבתוך בשבת
אינה  באמת הפנים לחם שעבודת להלן (וראה הרגל מחובת
"חלק  מיוחד מפסוק  (שם) כן למדו – הקבוע ) במשמר אלא
לכל  היא שאף  הקרבה) (ולא אכילה שישנה יאכלו", כחלק 
אכילה, אלא בו שאין הפנים, לחם חילוק  והיינו המשמרות,
הקודמת. בשבת נעשו כבר שבו העבודות שהרי 

שם.17) ("וכי18)משנה למעלה שאמרנו מה כל [כלומר,
הרגלים  שבקרבנות ושרת", – שעריך מאחד הלוי  יבוא
שאינו  אף ֿעלֿפי  הפנים, לחם בחילוק  כן וכמו שוים, כולם
כל  – שוים) כולם אכילה אלא שאינו כיון הרגלים, מחובת
שנשארו  בדברים היינו הציבור", "בקרבנות אלא אינו זה
וחילוק  הרגל חובת היינו האבות, אותם חלקו ולא לציבור
כלומר  האבות, חלקו שכבר בדברים אבל הפנים, לחם
הקבוע  למשמר אלא אינם - הרגל, מחובת שאינם דברים

המוריה). הר ועיין שבת, באותו

.ÂÌÈt‰ ÌÁÏ ˙„BÚ ÔÎÂ19BpÓfL ÓLna  ¿≈¬«∆∆«»ƒ«ƒ¿»∆¿«
Úe˜20ÌÁl‰ ÈzL ˙„BÚ Ï‡ ;21ÏÎa  »«¬»¬«¿≈«∆∆¿»

˙BÓLn‰22?ÌÈÏ‚a ‡l‡ a„Ó BÈ‡L ÔÈpÓe .23 «ƒ¿»ƒ«ƒ∆≈¿«≈∆»»¿»ƒ
ÏkL ‰ÚLa  Ï‡OÈ ÏkÓ EÈÚL „Á‡Ó :Ó‡pL∆∆¡«≈««¿»∆ƒ»ƒ¿»≈¿»»∆»
‡l‡ a„Ó BÈ‡L ÔÈpÓe .„Á‡ ÚLa ÔÈ‡a Ï‡OÈƒ¿»≈»ƒ¿««∆»ƒ«ƒ∆≈¿«≈∆»
ÌL ÔÈ‡Â ,eÏÎ‡È ˜ÏÁk ˜ÏÁ :Ó‡pL ?ÌÈ‰Îa¿…¬ƒ∆∆¡«≈∆¿≈∆…≈¿≈»

„Ïa ÌÈ‰kÏ ‡l‡ ÏÎ‡‰Ï Lc˜na ˙BzÓ24. «»«ƒ¿»¿≈»≈∆»«…¬ƒƒ¿«

(19.(7 200 עמוד צוק "מ  (הוצאת ד פרק  סוכה תוספתא
הרגל.20) מחובת שם.21)שאינו "שהן 22)תוספתא
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שם). (תוספתא הרגל" חובת נה:23)באות סוכה
ממה 24) כן למדו ו) יח , (לדברים שופטים פרשת בספרי 

ראויין  שאינן לויים יצאו לשרות, "בראוי  – "ושרת" שנאמר
כסף ֿמשנה. ועיין לשירות".

.ÊÔ‰k ÔÎÂ25Lc˜nÏ ‡a ‰Ê È‰  Ôa˜ BÏ ‰È‰L ¿≈…≈∆»»»¿»¬≈∆»«ƒ¿»
˙e‡ ÏÎa ‡e :Ó‡pL ;‰ˆiL ÌBÈ ÏÎa BÈ˜Óe«¿ƒ¿»∆ƒ¿∆∆∆¡«»¿»««
È˜Ó ‡e‰ BÓL‡Â B˙‡hÁ ÂlÙ‡Â .˙LÂ BLÙ26 «¿¿≈≈«¬ƒ«»«¬»«¿ƒ

B˙ÏÈÎ‡Â Ba˜ ÏL BÚ‰Â ,BÓˆÚ È„È ÏÚ tÎÓe¿«≈«¿≈«¿»∆»¿»«¬ƒ»
Ba˜ ˙‡ ÔzÏ ‰ˆ Ì‡Â .BlL‰ˆiL Ô‰k ÏÎÏ27 ∆¿ƒ»»ƒ≈∆»¿»¿»…≈∆ƒ¿∆

Ô‰k‰ B˙B‡Ï B˙„BÚÂ Ôaw‰ BÚÂ ,Ô˙B  BÈ˜‰Ï¿«¿ƒ≈¿«»¿»«¬»¿«…≈
.BÏ Ô˙pL „Ïaƒ¿«∆»«

קט :25) קמא עד.26)בבא אם 27)מנחות אף  פירוש,
שמח ). (אור המשמר מאותו אינו

.ÁÔaw‰ ÏÚa Ô‰k‰ ‰È‰28Ba˜ Ô˙B  ÌeÓ ÏÚa »»«…≈«««»¿»««≈»¿»
Ì‰lL BÚ‰Â ,ÓLÓ ÈL‡Ï29‰ÏBÁ B‡ Ô˜Ê ‰È‰ . ¿«¿≈ƒ¿»¿»∆»∆»»»≈∆

˜Ác‰ È„È ÏÚ „ÚÏ ÏBÎiL30Ô‰k ÏÎÏ Ba˜ Ô˙B  ∆»«¬…«¿≈«¿»≈»¿»¿»…≈
BÈ‡ Ì‡Â .ÓLÓ ÈL‡Ï ‰„BÚ‰Â BÚ‰Â ,‰ˆiL∆ƒ¿∆¿»¿»¬»¿«¿≈ƒ¿»¿ƒ≈
.ÓLÓ ÈL‡Ï Blk Ôaw‰ È‰  ÏÏk „ÚÏ ÏBÎÈ»«¬…¿»¬≈«»¿»À¿«¿≈ƒ¿»

שם.28) קמא "ועבודתה 29)בבא שם: שלפנינו בברייתא
"עבודתה  רבינו: כנוסחת מביא שם רש"י  אבל שלו". ועורה
בירושלמי הוא וכן כסף ֿמשנה). (עיין משמר" לאנשי  ועורה
מעשה  מהלכות פ "י  להלן וראה ו. הלכה פי "א  יבמות
ואוכל, בקדשים חולק  מום בעל שכהן יז, הלכה הקרבנות
ואוכל. חולק  שבוודאי  שלו, כשהקרבן כאן וקלֿוחומר
בבשר, חלק  לו שיש שכל בעורות, חלק  לו שיש והואֿהדין

כא). הלכה (שם בעורות חלק  לו מה 30)יש על קי . שם
כהן  לכל נותנה חולה, או זקן היה "ואם בברייתא: שאמרו
זקן  "האי  שאלו: – משמר" לאנשי  ועורה ועבודתה שירצה,
ועורה  עבודתה עבודה, עביד דמצי  אי  דמי , היכי  חולה או
בירושלמי וראה ז, הלכה למעלה (כמבואר דידיה תהוי  נמי 
משוי ? היכי  שליח  עבודה, עביד מצי  דלא ואי  שם). יבמות
דכי עבודה, הדחק . עלֿידי  לעשות שיכול פפא, רב  אמר
כהן  (=כל שליח  ומשוי  היא עבודה הדחק , עלֿידי  עביד
גסה  אכילה הדחק , עלֿידי  אכיל דכי  אכילה, כנ"ל). שירצה,
עבודתה  הכי , משום היא, כולם לאו גסה ואכילה היא,

משמר". לאנשי  ועורה

.ËÌÈ‡ÓË ÌÈ‰k‰ ÏÎÂ eav‰ ˙Ba˜a ‡ÓË ‰È‰31 »»»≈¿»¿¿«ƒ¿»«…¬ƒ¿≈ƒ
,ÓLÓ B˙B‡aL ÌÈB‰Ë ÔÈÓeÓ ÈÏÚÏ B˙B ¿¿«¬≈ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿»

ÌÈ‡Óh‰ ÓLÓ ÈL‡Ï B˙„BÚÂ BBÚÂ32. ¿«¬»¿«¿≈ƒ¿»«¿≈ƒ

להלן 31) שכתב  כמו המשמרות, שבכל הכהנים כל כלומר,
דחויה  שטומאה יד, הלכה המקדש ביאת מהלכות בפ "ד
אחר, במשמר טהורים כהנים ישנם ואם בציבור, היא

אחריהם. היה 32)מחזרים "אם אמרו: שם קמא בבבא
לכל  נותנה ציבור, בקרבן טמא ועבודתה כהן שירצה, מי 

טמאים  טהורים, דאיכא אי  דמי , היכי  משמר. לאנשי  ועורה
לאנשי ועורה עבודתה טהורים, דליכא ואי  עבדי . מצו מי 
אימא: רבא, אמר אכלי . מצו ולא נינהו טמאים הא משמר,

היפך  ורבינו משמר". שבאותו טהורין מומין לבעלי 
ובעל  כסף ֿמשנה). (ועיין הראב "ד השיגו ומכאן הדברים,
משמר  לאנשי  "נותנו כדלהלן: רבינו דברי  תיקן אורֿשמח 
שבאותו  טהורים מומין לבעלי  ועבודתו ועורו הטמאים
רבינו, לדברי  הגמרא דברי  בין סתירה ישנה ועדיין משמר".
כתב  ורבינו שירצה, מי  לכל שנותנה מפורש שם שבגמרא
נוסחא  היתה רבינו שלפני  ונראה משמר". לאנשי  "נותנו
הקרבן  שהרי  מסתבר, אמנם וכן הנ"ל, הגמרא בדברי  אחרת
ידי על בו שזכה (אלא ציבור של אלא שלו, אינו הזה
לכל  לתתו בידו אינו ולפיכך רי "ד), בתוספות ראה הפייס ,
שם. באורֿשמח  וראה משמר, לאנשי  נותנו אלא שירצה, מי 

.ÈÏB„b Ô‰k ÏL Ôaw‰ ‰È‰33B˙B  ÔB‡ ‰È‰Â »»«»¿»∆…≈»¿»»≈¿
.ÓLÓ ÈL‡Ï B˙„BÚÂ BBÚÂ ,‰ˆiL Ô‰k ÏÎÏ¿»…≈∆ƒ¿∆¿«¬»¿«¿≈ƒ¿»

‰„BÚÏ Èe‡ ÔB‡‰ ÏB„b Ô‰kL ÔÂÈk34BÓk , ≈»∆…≈»»≈»»¬»¿
‡a˙iL35.Ba˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ ‰Ê È‰ , ∆ƒ¿»≈¬≈∆∆»ƒ«¿»¿»

שם.33) קמא ולפיכך 34)בבא לאכילה, ראוי  אינו אבל
באכילה. ולא בעבודה זכות לו מהלכות 35)יש פ "ב  להלן

ו. הלכה המקדש ביאת

.‡ÈÈzÏ BÓLÓ ˜lÁÓ ÓLÓe ÓLÓ L‡ Ïk»…ƒ¿»ƒ¿»¿«≈ƒ¿»¿»≈
˙B‡36ÌBÈa „BÚ ÂÈL‡Â ‡ ˙Èa Ïk ‰È‰iL „Ú , »«∆ƒ¿∆»≈»«¬»»≈¿

,ÂÈÁ‡ ÏL ÌBÈa Á‡‰Â ,˙aM‰ ˙BÓÈÓ „Á‡∆»ƒ««»¿»«≈¿∆«¬»
L‡ ‡Â ‡ ˙Èa ÏÎÏe .ÂÈÁ‡ ÏL ÌBÈa Á‡‰Â¿»«≈¿∆«¬»¿»≈»»»…

ÂÈÏÚ ‰pÓÓ „Á‡37. ∆»¿À∆»»

(36(16 216 עמ ' צוק "מ  (הוצאת פ "ב  תענית תוספתא
ב . הלכה פ "ד שם במשנה 37)וירושלמי  לט . יומא

יג. והוריות

.ÈÏB„b Ô‰k ÔÈpÓÓe38.ÌÈ‰k‰ ÏÎÏ L‡ ‡e‰ , ¿«ƒ…≈»…¿»«…¬ƒ
ÔÈLÈaÏÓe ,‰ÁLn‰ ÔÓLa B˙B‡ ÔÈÁLBÓe39B˙B‡ ¿ƒ¿∆∆«ƒ¿»«¿ƒƒ

‰ÏB„‚ ‰p‰k È„‚a40:Ó‡pL ;ÂÈÁ‡Ó ÏB„b‰ Ô‰k‰Â ƒ¿≈¿À»¿»∆∆¡«¿«…≈«»≈∆»
 ‰ÁLn‰ ÔÓL ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .ÓB‚Â ˜ˆeÈ L‡¬∆«¿≈¿ƒ≈»∆∆«ƒ¿»

„Ïa ‰ÏB„‚ ‰p‰k È„‚a B˙B‡ ÔÈaÓ41:Ó‡pL ; ¿«ƒ¿ƒ¿≈¿À»¿»ƒ¿«∆∆¡«
B„È ˙‡ ‡lÓe ‰ÁLn‰ ÔÓL BL‡ ÏÚ ˜ˆeÈ L‡¬∆««…∆∆«ƒ¿»ƒ≈∆»
,‰ÁLn‰ ÔÓLa ‰a˙nL ÌLk  ÌÈ„‚a‰ ˙‡ LaÏÏƒ¿∆«¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«∆¿∆∆«ƒ¿»

.ÌÈ„‚aa ‰a˙Ó Ck»ƒ¿«∆«¿»ƒ

בפה,38) מתמנה שהוא א הלכה פ "א יומא בירושלמי  עיין
הלכה  להלן וראה גדול, כהן ד"ה יב : יומא תוספתא ועיין

ע "א. של בב "ד אלא אותו מעמידים שאין כסדר 39)טו,
הרי הבגדים", את ללבוש וגו' ראשו על יוצק  "אשר הכתוב :
בעת  אבל לדורות, רק  וזהו ללבישה. קודמת המשיחה
המשיחה, לפני  הלבישה היתה הכהן אהרן של המילואים
וגו' החושן את עליו "וישם ח ֿיב ) ח , (ויקרא נאמר שכן
ראש  על המשחה משמן ויצוק  וגו' המצנפת את וישם
בספרא  מפורש וכן ד) כט , (שמות הרמב "ן כתב  וכן אהרן",
היה  שמלביש, "שלאחר י ) הלכה המילואים (פרשת צו פ '
משחיתן  משה בימי  שהיו הכלים שכל לפי  מושחן".
משחו  ולא הבגדים, את גם למשוח  צריכים והיו מקדשתן,
וכן  הגדול. הכהן גבי  על משחום אלא בפני ֿעצמן אותם
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שיורד  וכו' הטוב  כשמן שם: לספרא בפירושו הראב "ד כתב 
פי על השמן יורד שהיה שמה כלומר, מדותיו, פי  על
היתה  הבגדים שמשיחת נמצא הבגדים, נתקדשו מדותיו

שלמה). (יריעות אהרן משיחת עם "הארבעה 40)ביחד
ומעיל  ואבנט ), מצנפת מכנסים, (=כתונת, כהן כל של

ב ). הלכה פ "ח  (להלן וציץ " וחושן גם 41)ואפוד, ראה
ח . הלכה פ "א למעלה

.‚È„ˆÈk42‰BÓL LBÏ ?ÌÈ„‚aa B˙B‡ ÔÈaÓ ≈«¿«ƒ«¿»ƒ≈¿»
ÌÈÓÈ ˙ÚL ÁÓÏ ÔLBÏÂ ÊBÁÂ ÔËLBÙe ÌÈ„‚a¿»ƒ¿»¿≈¿¿»¿»»ƒ¿«»ƒ
Ô‰k‰ ÌLaÏÈ ÌÈÓÈ ˙ÚL :Ó‡pL ;ÌBÈ Á‡ ÌBÈ««∆∆¡«ƒ¿«»ƒƒ¿»»«…≈
Ck ,‰ÚL ÌÈ„‚a ÈeaL ÌLÎe .ÂÈaÓ ÂÈzÁz«¿»ƒ»»¿≈∆ƒ¿»ƒƒ¿»»
„Ú Ì‡Â .ÌBÈ Á‡ ÌBÈ ,‰ÚL ÔÓMa ‰ÁÈLÓ43 ¿ƒ»«∆∆ƒ¿»««¿ƒ»«

ÁLniL Ì„˜ B‡ ‰ÚL Ïk ÌÈ„‚aa ‰a˙iL Ì„…̃∆∆ƒ¿«∆«¿»ƒ»ƒ¿»…∆∆ƒ»«
B‡ ‰a˙Â ÏÈ‡B‰ ;‰Lk B˙„BÚ  ‰ÚL Ïk»ƒ¿»¬»¿≈»ƒ¿ƒ¿«»

c ÏÎÏ ÏB„b Ô‰k ‰OÚ  ˙Á‡ ÌÚt ÁLÓ44. ƒ¿««««««¬»…≈»¿»»»

ה.42) שלכתחילה 43)יומא לפי  עובד, אינו (לכתחילה
ומשיחה  שבעה ריבוי  שיהיו עד גדול כהן חשוב  אינו
הלכה  פ "י  (להלן בגדים כמיותר הוא הרי  כן ואם שבעה,
כשרה, ועבודתו גדול ככהן הוא הרי  שבדיעבד אלא ה),

ראב "ד). פ '44)ועיין בספרא הוא וכן שם, ביומא הוא כן
יום  ונמשח  אחד יום "נתרבה ב ): הלכה ב  (פרשה אמור
על  יוצק  אשר לומר תלמוד מניין? אחת שעה ואפילו אחד,
ללבוש  ידו ומילא אחת. שעה אפילו המשחה, שמן ראשו

אחת". שעה אפילו - הבגדים את

.„ÈÔÈ‡45‰aÓÏ ‰ÁLn‰ ÔÓLa ÁeLÓ Ô‰k ÔÈa ≈≈…≈»«¿∆∆«ƒ¿»ƒ¿À≈
„Á‡a ‚‚L Ì‡ ÁÈLn‰ Ô‰k ‡ÈnL t ‡l‡ ÌÈ„‚a¿»ƒ∆»«∆≈ƒ…≈«»ƒ«ƒ»«¿∆»
Ô‰k‰ Ì‡ :Ó‡pL ,˙‡hÁ Ô‰ÈÏÚ iÁL ˙Bˆn‰ ÔÓƒ«ƒ¿∆«»¬≈∆«»∆∆¡«ƒ«…≈
ÌÈÂL ÌÈc‰ ‡LÏ Ï‡ ;ÓB‚Â ‡ËÁÈ ÁÈLn‰«»ƒ«∆¡»¿≈¬»ƒ¿»«¿»ƒ»ƒ

.Ì‰≈

במשנה.45) ט : מגילה

.ÂË„Á‡ ÏL ÔÈc ˙Èa ‡l‡ ÏB„b Ô‰k ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡≈«¬ƒƒ…≈»∆»≈ƒ∆∆»
ÌÈÚLÂ46ÌBia ‡l‡ B˙B‡ ÔÈÁLBÓ ÔÈ‡Â .47:Ó‡pL , ¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ∆»«∆∆¡«

 „Ïa ÌÈ„‚a ‰a˙ Ì‡ ÔÎÂ .B˙‡ ÁLn‰ ÌBÈa¿ƒ»«…¿≈ƒƒ¿«»«¿»ƒƒ¿«
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˙Á‡k ÌÈÏB„b49. ¿ƒ¿««

(46.(17 418 עמ ' צוקרמנדל (הוצאת פ "ג סנהדרין תוספתא
ד).47) הלכה ג (פרשה צו פ ' הוקשו 48)ספרא שהרי 

ועוד  (כסף ֿמשנה). יב  הלכה למעלה ראה וריבוי , משיחה
(קרית  ילבשם" ימים "שבעת שנאמר ממה ללמוד אפשר

שנאמר 49)ספר). ממה כן למדו (שם) צו פ ' [בספרא
כהנים  שני  מושחים אין – "אותו – אותו" המשח  "ביום
הרי א. הלכה פ "א יומא בירושלמי  הוא וכן כאחד". גדולים
בגדים. ריבוי  על דיברו ולא מושחין" "אין אלא אמרו לא
בגדים  ריבוי  גם שכלל נראה ממנין", "ואין שכתב  ורבינו
כמבואר  למשיחה בגדים ריבוי  שהוקש משום היינו זה, בדין
הטעם  יוחנן רבי  מפרש שם שבירושלמי  ועוד למעלה.
וראה  למשיחה, ריבוי  בין חילוק  אין כן ואם  איבה, משום

יט ]. הלכה להלן

.ÊË‰Ln‰ BÓk ÏB„b Ô‰ÎÏ ‰È‰È „Á‡ Ô‰k ÔÈpÓÓ¿«ƒ…≈∆»ƒ¿∆¿…≈»¿«ƒ¿∆
CÏnÏ50Ô‚Ò ‡˜p‰ ‡e‰Â .51‰pÓÓ ‡˜p‰ ‡e‰Â ,52. «∆∆¿«ƒ¿»¿»¿«ƒ¿»¿À∆

„ÈÓz ÏB„b Ô‰k ÔÈÓÈÏ „ÓBÚ ‰È‰ÈÂ53‡e‰ „Bk ‰ÊÂ , ¿ƒ¿∆≈ƒƒ…≈»»ƒ¿∆»
.Ô‚q‰ „È ˙ÁzÓ ÌÈ‰k‰ ÏÎÂ .BÏ¿»«…¬ƒƒ««««¿»

חלקיהו 50) את המלך "ויצו ד) (כג, במלכיםֿב  הוא כן
שריה  "את יח : כה, ושם המשנה". כהני  ואת הגדול הכהן
שמח ). (אור משנה" כהן צפניהו ואת הראש, כהן

כן 51) ואם רבים). (בלשון "סגנים" אלא נמצא לא במקרא
סגן  או המלכים, מלך משקל על סגן או לנקד אפשר ביחיד,

דברים. דבר משקל "היינו 52)על יט . בסנדרין הוא כן
ממונה". היינו שם 53)סגן, סנהדרין לט . יומא משנה

צד. ומנחות

.ÊÈÔÈpÓÓ „BÚÂ54ÔÈÏB˜È˙˜55Ô‚q‰ BÓk Ô‚ÒÏ ˙BÈ‰Ï ¿¿«ƒ»≈ƒƒ¿ƒ¿»¿«¿»
ÌÈMÓ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡Â .ÏB„b Ô‰ÎÏ56ÌÈpÓÓe . ¿…≈»¿≈¬ƒƒ¿«ƒ¿«ƒ

ÔÈÏkÓ‡57‰ÚMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ,58˙BÁzÙÓe ,59‰ÊÚ‰ ¬«¿»ƒ≈»ƒƒ¿»«¿¿»¬»»
Ì„Èa60eÒpk˙iL „Ú ÏBÎÈ BÈ‡  ÁzÙÏ „Á‡‰ ‰ˆ . ¿»»»»»∆»ƒ¿…«≈»«∆ƒ¿«¿

eÁzÙÈÂ ÔÈÏkÓ‡‰ Ïk61. »»¬«¿»ƒ¿ƒ¿¿

ב .54) הלכה פ "ה שקלים שר 55)ירושלמי  יוון בלשון
יט ). אות שם שקלים ישראל (תפארת ירושלמי56)כללי 

הקהל  ממון על ממונים יהיו שלא אסמכתא "והביאו שם.
לשון  כל ומיעוט  הזהב , את יקחו והם מפסוק  משנים, פחות

שם). שקלים המשניות (פירוש שנים" - שקלים 57)רבים
חסדא: רב  אמר אמרכל? "מאי  יג. ובהוריות ב . משנה פ "ה
– דבריו על משיבין ואין כולם על (=שממונה כלא" אמר
צוקרמנדל  (הוצאת פ "ב  שקלים בתוספתא הוא וכן רש"י ).
לב ) ג, (במדבר הלוי  נשיאי  ונשיא "ותרגום: .(8 177 עמ '
שקלים  המשניות (פירוש לואי " רברבי  על דממנא ואמרכלא

שם.58)שם). שם:59)שקלים שקלים בתוספתא
וכן  בידן". העזרה מפתחות שבע  עושין, היו מה "אמרכל
ד, הלכה הבחירה בית מהלכות פ "ה למעלה רבינו כתב 

לעזרה. היו שערים פ "א 60)ששבעה בתמיד ששנינו ומה
רבינו  כתב  וכן אב , בית זקני  בידי  היו שהמפתחות א, משנה
זקני כי  יתכן – ה הלכה הבחירה בית מהלכות פ "ח  למעלה
משנהֿלמלך). ועיין רוקח , (מעשה האמרכלים הם אב  בית
על  הממונה ברשות אלא פותחים היו לא ואף ֿעלֿפי ֿכן
המוריה. בהר וראה ג). הלכה פ "ז (להלן שערים נעילת

שם.61) שקלים תוספתא

.ÁÈÔÈ‡Â ,ÔÈÏkÓ‡‰ È„È ˙ÁzÓ ÔÈaÊb ÔÈpÓÓe¿«ƒƒ¿»ƒƒ««¿≈»¬«¿»ƒ¿≈
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Ô‡ÈˆB‰Ï Ô‰Ï ÔÈÈe‡‰ ÌÈ„a64. ƒ¿»ƒ»¿ƒ»∆¿ƒ»

שם.62) שקלים שם.63)משנה שקלים תוספתא
להוצאה"64) הראוין "לדברים קלף : על כתב ֿיד ברמב "ם

שם). בשקלים ראשונים (תוספת

.ËÈÌ„B˜ ÁeLn‰ ÏB„b‰ Ô‰k65ÌÈ„‚a ‰aÓÏ66. …≈«»«»«≈ƒ¿À≈¿»ƒ
ÚL ÁeLÓÏ Ì„B˜ ˙LÏ „ÓBÚ‰ ÌÈ„‚a ‰aÓe¿À≈¿»ƒ»≈¿»≈≈¿»«∆»«
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˙BÏÚÓ ‰ÓL „ÈÓz72.BfÓ ‰ÏÚÓÏ BÊ »ƒ¿…∆«¬¿«¿»ƒ

המשוח 65) את להקדים והיינו בברייתא, יג. הוריות
לפני השביה מבית לפדותו או לכך, זקוק  אם ולהחיותו,
שם): (גמרא המרובהֿבגדים את ולפדות להחיות שנזקקים

כאחת"66) גדולים כהנים שני  ממנין "אין הרי  עיון, [וצריך
שמן  שהיה ראשון, שבבית ועוד, טו). הלכה (למעלה
שמן  היה לא שני  ובבית בבגדים, מרבים היו לא המשחה,
וכן  ד"ה מ . ובנזיר שם בהוריות תוספות ועיין כלל. המשחה
שני מושחין שאין שאף ֿעלֿפי  רבינו, שדעת ונראה משוח .
גדולים  כהנים שני  מרבים אין וגם כאחד, גדולים כהנים
למשוח  איסור אין – טו) הלכה למעלה (ראה כאחד בבגדים
זה  איסור של טעמו כל שהרי  בבגדים, לרבות והשני  האחד
א, הלכה פ "א (יומא בירושלמי  כמפורש איבה, משום הוא
שווים: כששניהם אלא אינו זה וכל שם), למעלה  וראה
כשאחד  אבל בבגדים, מרובים שניהם או משוחים שניהם
משוח  שהרי  שווים, שאינם בבגדים, מרובה ואחד משוח 
שחלה  כגון בכך, צורך כשיש – בבגדים למרובה קודם
בעבודה  שאמרו וכמו כלל. איבה אין נזדקן, או הגדול הכהן
בגיבור  וגיבור בחכם חכם אלא מתקנא "כלום נה. זרה
מינכן) כ"י  נוסחת (לפי  עג. ביומא אמרו וכן בעשיר". ועשיר
מיניה  בדזטור לו), (=בדומה בדכוותיה איבה ליה אית "כי 
פוסקים  שלהלכה (ואף ֿעלֿפי  ליה" לית ממנו) (=בקטן
משוח  כהן ושלפיכך איבה, יש בדזוטר שגם שם, כרבנן
כהן  שגם יתכן – יג.) (שם גדול ככהן משמש אינו שעבר
וכן  גדול. ככהן בפועל משמש אינו בבגדים המרובה גדול
בגדים  "ומרובה להלן שכתב  רבינו מלשון קצת לדייק  יש
אלא  המשחה, שמן כשיש המדובר ולעולם לשרת"). העומד
כאילו  זה הרי  למעלה, כמבואר השני , למשוח  שאסור שכיון
ועיין  כהונה. בבגדי  לרבותו ומותר המשחה, שמן לנו אין

יא.). למכות (נזיר 67)ריטב "א לעבודה עתה ראוי  שאינו
שיטהר,68)מז:). לאחר לעבודה ראוי  קרי , מחמת שעובר

וגם  שם). (נזיר כלל לעבודה ראוי  אינו מום מחמת והעובר
טובל  וזה שיתרפא, עד כשר אינו עובר, מום מחמת העובר

שם). (תוספות שמשו שהעריב  לאחר שדינו 69)וטהור
כא). הלכה (להלן הדיוט  מלחמה 70)ככהן שמשוח  לפי 

מצוה  ולפיכך עבורם, מלחמה עושה שהרי  רבים, בו תלויים
שם). (נזיר לסגן קודם בפירוש 71)להחיותו רבינו כתב  כן

בהוריות  אינו זה אבל ב ). משנה פ "ה (בשקלים המשניות
הלכה  פ "ה שקלים בירושלמי  שאמרו ממה רבינו ולמדו שם,
הרי גדול, לכהן נותן וקתליקון לקתליקון, נותן שאמרכל ב ,
עיין  לאמרכל, הסגן בין והוא לאמרכל. קודם שקתליקון

ראש 72)כסף ֿמשנה. אב , בית ראש הדיוט , כהן [היינו:
גדול  וכהן תמיד) (שהם סגן קתיקול, אמרכל, גזבר, משמר,
בעת  אלא אינו מלחמה משוח  אבל תמיד. הוא שאף 

אלא  אינם מום מחמת ועבר קריו מחמת עבר מלחמה,
כאחד  גדולים כהנים שני  מינוי  ואף  האחד במקרה. :

אלא  אינו למעלה) (ראה בגדים בריבוי  והאחד במשיחה
אבל  המשחה. שמן שיש בשעה ורק  לכך, כשהוצרכו מקרה,
גדולים  כהנים שני  לרבות אין המשחה, שמן אין אם
בכסף ֿמשנה, וראה למעלה, כמבואר איבה, משום בבגדים,

ובהרֿהמוריה). באורֿשמח 

.Î‡MÓ „Á‡ B‡ ÏB„b Ô‰k B‡ CÏn‰ ˙eÓiLk¿∆»«∆∆…≈»∆»ƒ¿»
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.BÚÊÏe BÓˆÚÏ ‰ÎBÊ∆¿«¿¿«¿

שאם 73) ובניו, "הוא כ) יז, (לדברים שופטים פ ' בספרי 
ישראל  פרנסי  לכל מניין וכו', תחתיו עומד בנו מת, הוא
כל  ישראל, בקרב  תלמודֿלומר תחתיהם? עומדים שבניהן

תחתיו". עומד בנו - ישראל בקרב  פ '74)שהם בספרא
היה  שאילו להם, היו לא "ובנים ב ) הלכה א (פרק  שמיני 
בנחלה  הקודם שכל ואיתמר, לאלעזר קודמין היו בנים, להם
(הוצאת  פ "ב  שקלים בתוספתא הוא וכן בכבוד". קודם הוא
הקודם  כל קודם, אח  קודם, "בן (9 177 עמ ' צוקרמנדל

בשררה". קודם - (פרק 75)בנחלה צו פ ' בספרא הוא כן
לכל  קודם שהבן מלמד אותה, יעשה "מבניו ב ) הלכה ה
 ֿ תלמוד אביו? מקום ממלא שאינו אף ֿעלֿפי  יכול שבעולם,
אביו  של מקומו את שימלא בזמן ידו, את ימלא אשר לומר
יבוא  - אביו מקום ממלא אינו ואם אדם, לכל קודם הוא -

תחתיו". וישמש ז,76)אחר הלכה מלכים מהלכות בפ "א
בחכמה  אבותיו מקום ממלא הבן שיהיה "והוא רבינו: כתב 
כאן: גם רבינו כוונת היא שכן לומר, וצריך וביראה".
אף ֿעלֿפי שמים, יראת בו שאין מי  ש"כל וביראה, בחכמה
המינויין  מן למינוי  אותו ממנין אין מרובה, שחכמתו

שם). רבינו (לשון בתוספתא 77)שבישראל" הוא כן
אבותיו". כמנהג שינהוג "ובלבד שם): (שקלים

"היה 78) רבינו: כתב  שם מלכים ובהלכות קג: כתובות
ממלא  שאינו אף ֿעלֿפי  ביראה, אביו) (מקום ממלא

אותו". ומלמדין אביו במקום אותו מעמידין בחכמה,

.‡ÎÂÈzÁz ‰pÓ˙Ó Ba ÔÈ‡  ‰ÓÁÏÓ ÁeLÓ79 ¿«ƒ¿»»≈¿ƒ¿«∆«¿»
ÌÈ‰k‰ ‡Lk ‡e‰ È‰ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ80ÁLÓ Ì‡ : ¿»∆»¬≈ƒ¿»«…¬ƒƒƒ¿«

.ÁLÓ ‡Ï  ÁLÓ ‡Ï Ì‡Â ,ÁLÓ  ‰ÓÁÏÓÏ¿ƒ¿»»ƒ¿«¿ƒ…ƒ¿«…ƒ¿«
LnLÓ  Lc˜na LnLÓ ‰ÓÁÏÓ ÁeLÓ Ô‰kLÎe¿∆…≈¿«ƒ¿»»¿«≈«ƒ¿»¿«≈
‰OÓ ÔÈÏÚÓ .ÌÈ‰k ‡Lk ,ÌÈÏk ‰Úa‡a¿«¿»»≈ƒƒ¿»…¬ƒ«¬ƒƒ¿»»

ÔÈ„ÈBÓ ÔÈ‡Â ,‰pnÓ ‰ÏB„‚ ‰OÏ81‰OÏ B˙B‡ ƒ¿»»¿»ƒ∆»¿≈ƒƒƒ¿»»
.ÔÈ„ÈBÓ ‡ÏÂ L„wa ÔÈÏÚnL ;‰pnÓ ‰hÓÏ ‡È‰L∆ƒ¿«»ƒ∆»∆«¬ƒ«…∆¿…ƒƒ
‡l‡ Ï‡OÈ ˜aL ‰OÓ ÌÏBÚÏ ÔÈ„ÈBÓ ÔÈ‡Â¿≈ƒƒ¿»ƒ¿»»∆¿∆∆ƒ¿»≈∆»

ÁÒ Ì‡82. ƒ»«

הלכה 79) מסבירים יש א). (הלכה שם וספרא עג. עב : יומא
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עובר  וכו' מלך או גדול כהן כגון שררות של מינוי  שרק  זו,
אלא  שררה, של מינוי  שאינו מלחמה משוח  אבל בירושה,
חתםֿסופר  (שו"ת בירושה עובר אינו – קדושה של מינוי 

יב ). סימן או"ח  עג.80)חלק  כח .81)יומא ברכות
שהורידוהו 82)ועוד. גמליאל רבן של במעשה כז: שם

א, הלכה פ "ב  סנהדרין בירושלמי  הוא וכן מנשיאותו.
לנשיאותו, אותו מחזירין ואין אותו מלקין שחטא שנשיא

ט . הלכה סנהדרין מהלכות בפי "ז וראה

.Î ˙e˜ÏÓ ‰ÈÏÚ iÁL ‰Ú ÚL ÏB„b Ô‰ÎÂ¿…≈»∆»«¬≈»∆«»»∆»«¿

‰LÏL ÏL ÔÈc ˙Èa B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓ83ÈiÁÓ ‡Lk , «¿ƒ¿≈ƒ∆¿»ƒ¿»¿À¿≈
B˙l„‚Ï ÊBÁÂ ,˙e˜ÏÓ84. «¿¿≈ƒ¿À»

ושלשה 83) עשרים של בביתֿדין להלקותו תאמר שאם
להעלותו  רוצה אתה אחד שמצד ירידתו, עלייתו נמצאת
אתה  שני  ומצד יותר, גדול ביתֿדין בפני  ולדונו ולכבדו
בפ "ה  וראה שם). (ירושלמי  רבים בפני  ומבזהו מורידהו

א. הלכה סנהדרין יב )84)מהלכות כא, (ויקרא שנאמר
מה  "כביכול, – ה'" אני  עליו, אלקיו משחת שמן נזר "כי 
שם). (ירושלמי  בקדושתו" אהרן אף  (לעולם), בקדושתי  אני 



     

ה'תשע"ט  טבת ח' ראשון  יום 

רמט. רמח. תעשה לא מצות
― הרמ"ח מּלכּפֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ

והּוא אצלנּו, ׁשהפקדּו ּובּפקדֹונֹות חּיבים ׁשאנּו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֻּבחֹובֹות
ֿ תכחׁשּו" "ולא אמרֹו:  ׁשּבממֹון ונתּבאר , ְְְְְְֲִֵֶַָָָֹ

ספרא ּולׁשֹון מדּבר. הּכתּוב :ׁשּנאמר "לפי : ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָ
ֿ ׁשקר" על ונׁשּבע ּבּה "וכחׁש  ,ענׁש למדנּו ְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹ

ידעּת ּוכבר תכחׁשּו". "לא לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ְְְְְֲִִַַַַַַָָָָָֹאזהרה
נׁשּבע, ׁשּלא ֿ ּפי ֿ על אף לעדּות ּפסּול ּבפּקדֹון ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹׁשהּכֹופר
ּוכבר תכחׁשּו". "לא יתעּלה: אמרֹו על ׁשעבר ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָֹלפי
ּבמּסכת מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני ׁשם ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָנתּבארּו

ְׁשבּועֹות.

― הרמ"ט ׁשקרהּמצוה מּׁשבּועת ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֻ
והּוא עלינּו, הּקבּוע חֹוב לכּפֹור אֹותּה נׁשּבעים ְְְִִִֵֶַַָָָָָׁשאנּו

ּבעמיתֹו" איׁש ֿ תׁשּקרּו "ולא אמרֹו:  אם ּכגֹון , ְְְְְֲִִִַַָֹ
 ֿ "לא יתעּלה: אמרֹו על עבר הרי ― ּבפּקדֹון ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹּכפר
אמרֹו: על עבר ― ּכפירתֹו על נׁשּבע ואם ְְְְְֲִִִַַַַַָָָתכחׁשּו";

ּובספרא ֿ תׁשּקרּו". "לא   ֿ "ולא : ְְְְְִַָֹֹ
 ֿ על "ונׁשּבע ׁשּנאמר: לפי לֹומר? ּתלמּוד מה ְְְְְְֱִִֶֶַַַַַַַתׁשּקרּו"
 ֿ "לא לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אזהרה ענׁש, למדנּו ְְְִִֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשקר"
מּׁשבּועֹות ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָתׁשּקרּו".

ממֹון ּכפירת על ׁשקר ׁשבּועת ׁשהּנׁשּבע נתּבאר וׁשם .ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
לּׁשקר" בׁשמי ֿ תּׁשבעּו "לא מּׁשּום לאוין: ּבׁשני עֹובר ―ְְְִִִִִִֵֵֶַָָָ

 ."ּבעמיתֹו איׁש ֿ תׁשּקרּו "לא ְְֲִִִַַֹּומּׁשּום

ה'תשע"ט  טבת ט ' שני יום 

ז. עשה מצות
― הּׁשביעית להּׁשבעהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָ

אֹו ּדבר איזה לקּים לכ ׁשּנצטר ּבזמן יתעּלה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבׁשמֹו
ּוגדּלה, וכבֹוד יתעּלה לֹו רֹוממּות ּבזה ׁשּיׁש לפי ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֻלׁשללֹו,

ּתּׁשבע" "ּובׁשמֹו יתעּלה: אמרֹו והּוא  . ְְְְִִִֵֶַַָָ
אמרּו ּובפרּוׁש הּׁשבע' ּתֹורה "אמרה : ְְְִֵַָָָָָ

ּכמֹו ּכלֹומר: ֿ ּתּׁשבע'", 'אל ּתֹורה ואמרה ְְְְְִִַַַָָָָּבׁשמֹו',
מצות והיא עליה מזהרים צריכה ׁשאינּה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻׁשהּׁשבּועה
והיא עליה מצּוים הצר ּבעת הּׁשבּועה ּכ ֿ תעׂשה, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֻלא
 ֿ מּכל ּדבר ּבׁשּום להּׁשבע אסּור לפיכ עׂשה. ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָמצות
אמר ּכן אם אּלא והּכֹוכבים הּמלאכים ּכגֹון: ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָהּנבראים,
"ּבאמּתּות ׁשּיאמר ּכגֹון הּנׂשּוא, הׁשמטת ׁשל ּבנסח ְְְֲִֶֶַַַַַַָָֹֹֹזאת
זֹו ּדר ועל הּׁשמׁש". אלֹוקי "ּבאמּתּות וכּונתֹו ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָהּׁשמׁש",
ּכאּלּו ּבׁשמֹו להתכּבד ּכדי רּבנּו מׁשה ּבׁשם אּמתנּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹֻנׁשּבעת
ֿ מׁשה" את ׁשּׁשלח "ּבמי מׁשה", "ּבאלקי הּנׁשּבע ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹאֹומר

       ּכׁשאין אבל .ְֲֵֶָ
אמּונה מּתֹו הּנבראים ּבאחד ונׁשּבע לכ מכּון ְְְְְְְֱִִִִִֵַַַַַַָָָָהּנׁשּבע
הרי ― ּבֹו ׁשּיּׁשבע עד ּבעצמֹו אמּתּות הּדבר לאֹותֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּיׁש

ע אחר ּדבר וׁשּתף עבר ּבאזה זה ועל ׁשמים. ׁשם ם ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ּבּקּבלה ּדבר עם ׁשמים ׁשם ֿ המׁשּתף "ּכל : ְִִֵֵַַַַַָָָָָָ

הּכתּוב נתּכּון זה ּולענין ֿ העֹולם". מן נעקר ― ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאחר
ּותיחס ּתאמין ּבלבד לֹו ּכלֹומר: ּתּׁשבע", "ּובׁשמֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָּבאמרֹו
ּבריׁש אמרּו ּוכבר ּבּה. להּׁשבע ׁשראּוי ֿ האמּתּות, ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָאת

ׁשּנאמר:ּתמּורה ֿ הּמצוה? את לקּים ׁשּנׁשּבעין מּנין ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ּתּׁשבע. ְִִֵַָּובׁשמֹו

ה'תשע"ט  טבת י' שלישי יום 

צד. עשה מצות
יום ראשון ֿ שלישי ח 'ֿ ט 'טבת 

― הצ"ד ֿ הּמצוה מה ּכל לקּים ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶַַַַַַָֹ
ונדרּׁשהּטלנּו ׁשבּועה ― ּבדּבּור עצמנּו על ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָ

וקרּבן ּוצדקה     ְְְָָָָ
ׂשפתי "מֹוצא יתעּלה: אמרֹו והּוא ― ּבזה ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָוכּיֹוצא

ועׂשית" ּתׁשמר  חּלקּו ׁשּכבר ֿ ּפי ֿ על ואף . ְְְְְִִִִֶַַָָָֹ
ּבענין מּמּנּו ֿ מּלה ּכל ּופרׁשּו זה ּפסּוק ׁשל ֿ הּמּלֹות ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָאת

ּׁשהזּכירּו ֿ מה מּכל הּיֹוצאת הּכּונה ֿ מקֹום מּכל ,ְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
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קעו         
  

עצמֹו על הּמּטיל האדם ֿ ּׁשיבּטא מה ּכל ׁשּקּיּום היא: ,ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹל
מצות ּכ על והעברה עׂשה, מצות הּוא ּדבר ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָאיזה

ֿ תעׂשה לא מצות ּכׁשּנזּכיר ֿ זה את ּונבאר ֿ תעׂשה, לא ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹ
 ספרי ּולׁשֹון . ׂשפתי "מֹוצא : ְְְִֵֶָָ

יֹוצא ענין ׁשּום ׁשאין יֹודע, ואּתה עׂשה". מצות ―ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ
לבּדּה "ׂשפתי "מֹוצא מּמּלת     ְְִִֶַַָָָ

 ל ּׁשהזּכרּתי מה היא הּכּונה אּלא ,ְְְִִִֶֶַַַַָָָ
ּדקרא ּפׁשטי ּבהבנת ּכל לעׂשֹות ׁשחּיב , ְְֲֲִֵֶַַַַָָָָֹ

ּבׂשפת ֿ ּׁשהֹוציא והּואמה זֹו, ּבמצוה הּצּוּוי נכּפל ּוכבר יו. ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָ
יעׂשה" מּפיו ֿ הּיֹוצא "ּככל יתעּלה: אמרֹו  . ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ

ּבׁשבּועֹות מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָּוכבר
קּנים ּבמּסכת וגם מנחֹות ּובסֹוף ּונדרים   . ְְְְְִִִֶֶַַָָ

האדם ׁשּיעׂשה לדקּדק, ׁשּיׁש הּדין ׁשּנתּבאר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכלֹומר:
יׁש אם עצמֹו, יפטֹור ואי עצמֹו, על ׁשהּטיל ֿ הּדבר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָאת

ֿ ּׁשאמר. ּבמה ספק ְֵֶַַָָלֹו

ה'תשע"ט  טבת י"א רביעי יום 

צד. עשה מצות
הקודם. ביום נדפסה הצ"ד ְִַַָהּמצוה

ה'תשע"ט  טבת י"ב חמישי יום 

קנז. תעשה לא מצות
― הקנ"ז מההּמצוה על מּלעבֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָֻ

― ׁשבּועה ּבלי ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף ּבדּבּור, עצמנּו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָּׁשחּיבנּו
,וכ ּכ יקרה אם אדם: ׁשּיאמר ּכגֹון הּנדרים, הם ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹואּלּו
ּפרֹות אֹו עלי אסּורין העֹולם ּפרֹות ― ּכ אעׂשה אם ֱֲִִֵֵֶֶַָָָָאֹו
עלי יאסר ׁשאמר: ּכגֹון מסּים, מאכל איזה אֹו זֹו; ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻעיר
אם וכן ּבזה. וכּיֹוצא הּדגים אֹו החלב עלי יאסר אֹו ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּיין
 ֿ מן לזה ֿ הּדֹומה וכל עלי אסּורה אׁשּתי הנאת ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָאמר:
חּיב זה הרי ― ּבנדרים ּדגמֹותיהם ׁשּנתּבארּו ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻהחּיּובים
אֹותֹו על מּלעבֹור האזהרה ּובאה הּנדר. אֹותֹו ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָלקּים
ֿ הּיצא ּככל ּדברֹו יחל "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹהּדּבּור,

יעׂשה" מּפיו  הּפרּוׁש ּובא , לא" : ֲִִֵֶַַָֹ
ׁשּיחּיב ּכלֹומר חּלין, ּדבריו יעׂשה לא ― ּדברֹו" ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻיחל

ׁשבּועֹות ּגמרא ּולׁשֹון יקּימּנּו. ולא ּדבר ,עצמֹו ְְְְְְְֶַַָָָָֹ
קֹונמֹות אמרּו:    ּב"לא עֹובר ― ְְֵָָֹ

ּובספרי ּדברֹו". יחל ― יחל "לא אמרּו: ְְְְִֵֵֵַַָָֹ
ּכלֹומר: ּתאחר'", 'ּבל ועל יחל' 'ּבל על עֹובר ׁשהּוא ְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַמּגיד
רגלים ׁשלׁשה עליו ועברּו הקריבֹו ולא קרּבן נדר ְְְְְְְִִִִֶַָָָָָָָָֹֹׁשאם
יעׂשה לא ּומּׁשּום ּתאחר" "לא מּׁשּום חּיב זה הרי ―ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָֹֹ

ּכגֹו לקרּבן, ֿ הּדֹומה ּכל וכן חּלין. לבדקּדבריו ׁשּנדר ן ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻ
והעֹובר ּבזה. וכּיֹוצא הּכנסת לבית אֹו לצדקה אֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּבית
ּוכבר לֹוקה. ― לעׂשתֹו עצמֹו על ֿ ּׁשאסר מה ְְְֲֶֶֶַַַַַָָועֹוׂשה

נדרים. ּבמּסכת ּבׁשלמּות זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָנתּבארּו

ה'תשע"ט  טבת י"ג שישי יום 

צה. עשה מצות
יום רביעי ֿ שבת קודש י "א ֿ י "ד טבת 
― הצ"ה נדרים,הּמצוה ּבהפרת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָ

אין א הּדינים: ּבאֹותם לדּון לנּו ׁשּנּתן ׁשהֹורנּו ְְִִִֵֶֶַַַַָָָֻּכלֹומר:
ּבדּיּוק ׁשּזה והבן ׁשּנפר. חֹובה ֿ ּפנים ּכל ׁשעל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָהענין,

הּדינין מן ּדין מֹונה ׁשּתׁשמעני ֿ ּפעם ּבכל הענין ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
    צּוּוי ּבהכרח זה ׁשאין ,ְְִֵֵֶֶֶַ

לדּון מצּוים ׁשאנּו היא הּמצוה אּלא מסּים, ּדבר ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָֻֻלעׂשֹות
הרי מפרים, והאב ׁשהּבעל ואמנם הּזה. ּכּדין ההּוא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבענין
ׁשּגם נמסר ּובּקּבלה ֿ מׁשּפטיו. את וקבע הּכתּוב ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּפרׁשֹו
הּוא ּכ על והרמז הּׁשבּועה, וכן לּכל הּנדר יּתיר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהחכם

ּדברֹו" יחל "לא אמרֹו: מֹוחל אינֹו "הּוא ― ְְֵֵֵַָָֹ
מן ּכ על ראיה אין ּובכלל לֹו". מֹוחלין אחרים ְְֲֲֲִִִִֵֵַָָָָָאבל

אמרּו ּוכבר הּכתּוב, נדרים "הּתר :  ְְְִֵֶַָָָָ
   ּבאויר ּפֹורחין   ְֲִִָ

   אּלא ֿ ּׁשּיסמכּו", מה על להם ְְִֵֶֶֶַַָָֹואין
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבלבד. האמּתית ְְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָָָָהּקּבלה

נדרים. מּסכת ּכלֹומר: ,לכ המיחדת ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻּבּמּסכּתא

ה'תשע"ט  טבת י"ד ש "ק יום 

צב. צה. עשה מצות
רט. תעשה לא מצות

הקודם. ביום נדפסה הצ"ה ְִַַָהּמצוה
― הצ"ב ׂשערֹו,הּמצוה לגּדל הּנזיר ׁשּנצטּוה הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָ

ראׁשֹו" ׂשער ּפרע "ּגּדל יתעּלה: אמרֹו והּוא  , ְְְְִֵֶֶַַַַָֹ
ּגּדל ּבקדּׁשה, ּגּדּול ― יהיה "קדֹוׁש הּמכלּתא: ְְְְְִִִִֵֶַַָָָֻּולׁשֹון
לֹומר: ּתלמּוד ֿ תעׂשה? ּבלא ּומּנין עׂשה מצות ― ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַֹּפרע
ּׁשּירּתי מה "הא נאמר: וׁשם ֿ ראׁשֹו". על ֿ יעבר לא ְְֱֲִִֶַַַַַַַָָֹֹֹּתער

עׂשה מצות        ְֲִֵַ
       ,

ּבאדמההחֹופף ."סּמנין והּנֹותן , ְֲִֵֵַַַַָָָ
על נתן אם ׁשהּנזיר, ֿ ּכלֹומר: את הּמּׁשיר סם ראׁשֹו ְִִִֶֶַַַַַַַָָֹ

לא ׁשהרי ֿ תעׂשה, לא מצות על עֹובר יהא לא ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹֹהּׂשער,
העביר 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

.

― הר"ט מּלגּלח,הּמצוה הּנזיר ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻ
ֿ ראׁשֹו" על יעבר לא "ּתער יתעּלה: אמרֹו וגםוהּוא . ְְְְֲִֶַַַַַַָֹֹֹ

ּכמתּגּלח. ׁשּמגּלח לפי לֹוקה, ― הּנזיר ראׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָֹהמגּלח
ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― אחת ׂשערה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּומּׁשּיגּלח

.לכ ׁשחּברה ּבּמּסכּתא ְְְִֶֶַַַָָָָֻהּנזיר
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(‚È) : ממון (È„)אונס  הוא קל 

לכם  יהיה שלום ולומר  מפיהם להוציא השקר  לנביאי
לבא  העתיד  השבר  את בדיבורם מרפאין  הזה ובדבר 

למיבהת:(ÂË)עליהן : עליהון   
.הרעים ממעשיהם מתביישין  כמו אינם .

(ÊÈ)מנוחה:(ÊË)להכלים: 
 החירום עת המגדלים על  אנשים שמעמידין  הוא

בשופר  תוקע לעיר  בא גייס אם ורואה צופה איש
אני  אף החומה על  ולבא להחלץ העם את ומזהיר 
הבאה  הפורענו ' את אתכם המשמיעים נביאים העמדתי

תקיעות  כשופר  והוא שתנצלו  דרכיכם ולתקן  להזדרז 
והחלצו : הזה השופר  לקול  הקשיבו  הצופה

צופים  ואקימית, ת"י וכן  כבר  להם העמדתי פירוש
בלעז : (ÁÈ)גיט "ש   אשר הרעה את

(ËÈ)בידם: :מחשבותם שכר 
  לי ויהי יה וזמרת עזי דוגמת זה הרי

ט "ו )לישועה אף (שמות לישועה לי היה לומר  לו  שהיה
המקראות  ודרך  בה מאסו  ותורתי לומר  לו  היה כאן 

כן : (Î)לדבר     מקריבים אתם אשר 
באה: משבא אשר  לפני : נעמו לא

 
(‚È).Úˆ ÚˆÂ:מאחרים הון  הבעל ÈÓÂ‡.גוזלים מנביא

הבמות : כהני עמיÂ‡ÙÈÂ.(È„)עד  שבר  את מרפאים הם
הרעה  דאגת  מלבם מוציאים הם  ר"ל לבוא  העתידה  ורעתם

Ï˜‰.הבאה: ÏÚ תהיה שלום לאמר ומבוזה נקלה  אמירה עם
יהיה  לא אבל שברם מרפאים המה ובזה הרעה  תבא ולא

מכחשים: והמה להם ‰Â˘ÈÂ.(ÂË)שלום היה עכ"פ  ר "ל
הטוב : דרך לכם יורו  והם לחכמים השיבו ÂÓ‡ÈÂ.שאלו והם

בעיניהם : ישרה דרכם כי  לשאול נלך בזמן ˆÌÈÙÂ.(ÊÈ)לא
בא  השונא אם לראות צופים להעמיד הדרך המלחמה 
ואמר העם את להזהיר  בשופר  תוקע  באים שהם וכשרואה 
כי התשובה על להזהירם נביאים העמדתי הנה  לומר  למשל

קרובה: È˘˜.הצרה  ‡Ï:הנביא לאזהרת נשמע  לא
(ÁÈ).ÌÈÂ‚‰ ÂÚÓ˘:בכם מתרה שאני  מה  שמעו עמים Ú„‰.אתם ÈÚ„Â:בידם אשר הרעה את דעי  עדה ‰‡ı.(ËÈ)כל ÈÚÓ˘

בהם : מתרה  שאני  מה  שמעו  הארץ  יושבי Ì˙Â˘ÁÓ.אתם  ÈÙ: מחשבותם „È.גמול  ÏÚ ÈÎ הנביאים ביד אשר  דברי אל כי 
בה: וימאסו  הקשיבו  לא משה  ביד שנתתי  תורתי אל וגם הקשיבו  ÈÏ.(Î)לא ‰Ê ‰ÓÏ הלבונה בהקטרת  לי  יש רוח  נחת מה

מרחק : מארץ  הבא הטוב  קנה ובהקטרת  משבא, תבוא ÔÂˆÏ.אשר  ‡Ï:לרצון לי ÈÏ.אינם ÂÚ ‡Ï:לי נעמו  לא
(‡Î).ÌÈÏÂ˘ÎÓ:המכשילים אצלו:ÂÚÂ.דברים הרגיל כולם Â„‡Â.חבירו הבית אל המכשול בבוא  כי  יחד  יאבדו  כולם

ויאבדו: בו  ˆÔÂÙ.(Î)יכשלו  ı‡Ó:בבל ממרחק :ÂÚÈ.הוא ר "ל הארץ  מסוף  לבוא נעור  יהיה

 
(‚È).Úˆ ÚˆÂ בצע בוצע  ביתו עוכר  וכן הון  (משלי גוזלים

עם:ÏÚ.(È„):טו ) כמו  ובזיון :Ï˜‰.הוא קלון מלשון 
(ÂË).Â˘ÈÂ‰:בושה וגנאי :˙ÚÂ‰.מל ' אסור  ‰ÌÈÏÎ.דבר 

כלימה: זכרון :ÌÈ˙„˜Ù.מל ' שביל ÂÈ˙Ï˙.(ÊË)ענין ענין
המרגעהÚÂ‚Ó.ודרך : וזאת כמו  והשקט  כח)מנוחה :(ישעיה
(ÊÈ).ÌÈÙÂˆ:גבוה במקום האזנה:‰˜˘ÂÈ.מביטים ענין
(Î).‰ÂÏ:בושם מדינה:˘Ó‡.מין  קנמון ˜Â‰.שם הוא

הקטורת: ושנתיÂÚ.מסממני כמו  ומתיקות נעימות ענין
לי  לא)ערבה בבית:˘ÔÎ.(Î‡):(לקמן  עמו הדר  זהו 

(Î).ÂÚÈ:התעוררות ולירכתיÈ˙ÎÈÓ.מלשון  וכן  מסוף
ימה  כו )המשכן  :(שמות
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(‚È) : ממון (È„)אונס  הוא קל 

לכם  יהיה שלום ולומר  מפיהם להוציא השקר  לנביאי
לבא  העתיד  השבר  את בדיבורם מרפאין  הזה ובדבר 

למיבהת:(ÂË)עליהן : עליהון   
.הרעים ממעשיהם מתביישין  כמו אינם .

(ÊÈ)מנוחה:(ÊË)להכלים: 
 החירום עת המגדלים על  אנשים שמעמידין  הוא

בשופר  תוקע לעיר  בא גייס אם ורואה צופה איש
אני  אף החומה על  ולבא להחלץ העם את ומזהיר 
הבאה  הפורענו ' את אתכם המשמיעים נביאים העמדתי

תקיעות  כשופר  והוא שתנצלו  דרכיכם ולתקן  להזדרז 
והחלצו : הזה השופר  לקול  הקשיבו  הצופה

צופים  ואקימית, ת"י וכן  כבר  להם העמדתי פירוש
בלעז : (ÁÈ)גיט "ש   אשר הרעה את

(ËÈ)בידם: :מחשבותם שכר 
  לי ויהי יה וזמרת עזי דוגמת זה הרי

ט "ו )לישועה אף (שמות לישועה לי היה לומר  לו  שהיה
המקראות  ודרך  בה מאסו  ותורתי לומר  לו  היה כאן 

כן : (Î)לדבר     מקריבים אתם אשר 
באה: משבא אשר  לפני : נעמו לא

 
(‚È).Úˆ ÚˆÂ:מאחרים הון  הבעל ÈÓÂ‡.גוזלים מנביא

הבמות : כהני עמיÂ‡ÙÈÂ.(È„)עד  שבר  את מרפאים הם
הרעה  דאגת  מלבם מוציאים הם  ר"ל לבוא  העתידה  ורעתם

Ï˜‰.הבאה: ÏÚ תהיה שלום לאמר ומבוזה נקלה  אמירה עם
יהיה  לא אבל שברם מרפאים המה ובזה הרעה  תבא ולא

מכחשים: והמה להם ‰Â˘ÈÂ.(ÂË)שלום היה עכ"פ  ר "ל
הטוב : דרך לכם יורו  והם לחכמים השיבו ÂÓ‡ÈÂ.שאלו והם

בעיניהם : ישרה דרכם כי  לשאול נלך בזמן ˆÌÈÙÂ.(ÊÈ)לא
בא  השונא אם לראות צופים להעמיד הדרך המלחמה 
ואמר העם את להזהיר  בשופר  תוקע  באים שהם וכשרואה 
כי התשובה על להזהירם נביאים העמדתי הנה  לומר  למשל

קרובה: È˘˜.הצרה  ‡Ï:הנביא לאזהרת נשמע  לא
(ÁÈ).ÌÈÂ‚‰ ÂÚÓ˘:בכם מתרה שאני  מה  שמעו עמים Ú„‰.אתם ÈÚ„Â:בידם אשר הרעה את דעי  עדה ‰‡ı.(ËÈ)כל ÈÚÓ˘

בהם : מתרה  שאני  מה  שמעו  הארץ  יושבי Ì˙Â˘ÁÓ.אתם  ÈÙ: מחשבותם „È.גמול  ÏÚ ÈÎ הנביאים ביד אשר  דברי אל כי 
בה: וימאסו  הקשיבו  לא משה  ביד שנתתי  תורתי אל וגם הקשיבו  ÈÏ.(Î)לא ‰Ê ‰ÓÏ הלבונה בהקטרת  לי  יש רוח  נחת מה

מרחק : מארץ  הבא הטוב  קנה ובהקטרת  משבא, תבוא ÔÂˆÏ.אשר  ‡Ï:לרצון לי ÈÏ.אינם ÂÚ ‡Ï:לי נעמו  לא
(‡Î).ÌÈÏÂ˘ÎÓ:המכשילים אצלו:ÂÚÂ.דברים הרגיל כולם Â„‡Â.חבירו הבית אל המכשול בבוא  כי  יחד  יאבדו  כולם

ויאבדו: בו  ˆÔÂÙ.(Î)יכשלו  ı‡Ó:בבל ממרחק :ÂÚÈ.הוא ר "ל הארץ  מסוף  לבוא נעור  יהיה

 
(‚È).Úˆ ÚˆÂ בצע בוצע  ביתו עוכר  וכן הון  (משלי גוזלים

עם:ÏÚ.(È„):טו ) כמו  ובזיון :Ï˜‰.הוא קלון מלשון 
(ÂË).Â˘ÈÂ‰:בושה וגנאי :˙ÚÂ‰.מל ' אסור  ‰ÌÈÏÎ.דבר 

כלימה: זכרון :ÌÈ˙„˜Ù.מל ' שביל ÂÈ˙Ï˙.(ÊË)ענין ענין
המרגעהÚÂ‚Ó.ודרך : וזאת כמו  והשקט  כח)מנוחה :(ישעיה
(ÊÈ).ÌÈÙÂˆ:גבוה במקום האזנה:‰˜˘ÂÈ.מביטים ענין
(Î).‰ÂÏ:בושם מדינה:˘Ó‡.מין  קנמון ˜Â‰.שם הוא

הקטורת: ושנתיÂÚ.מסממני כמו  ומתיקות נעימות ענין
לי  לא)ערבה בבית:˘ÔÎ.(Î‡):(לקמן  עמו הדר  זהו 

(Î).ÂÚÈ:התעוררות ולירכתיÈ˙ÎÈÓ.מלשון  וכן  מסוף
ימה  כו )המשכן  :(שמות
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(ÊË)  :בי תפצרי אל    
 להתגייר שבא גר  ז "ל  רבותינו  אמרו  מכאן 

יחזור  בו  לחזור  בא שאם עונשים מקצת לו  מודיעים
נעמי  לה שאמרה למד  אתה רות של  דברים שמתוך 
תלכי  באשר  א"ל  בשבת לתחום חוץ לצאת לנו  אסור 
אישה  שאינה זכר  עם נקבה להתייחד  לנו  אסור  אלך ,
משאר  מובדלים עמנו  אלין , תליני באשר  לה אמרה
אסור  עמי, עמך  מצוות עשרה ושלש מאות בשש עמים
דין  לבית נמסרו  מיתות ארבע אלהי, אלהיך  ע"א לנו 
אחד  דין  לבית נמסרו  קברים שני אמות, תמותי באשר 
ושם  לה אמרה ונחנקין  לנהרגין  ואחד  ונשרפין  לנסקלין 

(ÊÈ)אקבר :    להרע התחיל  כאשר 
מנכסי: ולירד  אישי להמית ידו  בי שיצאה 

המות: אם כי וביניך  ביני יפריד  (ÁÈ)אם 
: עליו מדקדקין  ואין  עליו  מרבין  אין  אמרו  מכאן 
(ËÈ)  כמה וראה בא אבהו  רבי אמר 

דעתה  שנתנה כיון  הקב"ה לפני הגרים חביבים
לנעמי: הכתוב אותה השוה להתגייר   

של  אשתו  לקבור  נתקבצו  כולם העיר  כל  הומיה נעשית
ביום: בו  שמתה בועז   חטף נקודה ה"א

בצבים  לצאת שרגילה נעמי הזאת בתמיה, שהיא מפני
לחוצה  יצאתה אשר  על  לה עלתה מה חזיתם ובפרדים

(Î‡)לארץ:  שהיתה ד "א ובנים, בעושר 

מעוברת:  ענה ד "א לפניו , שהרשעתי עלי העיד 
ישראל : גאון  וענה כמו  הדין  מדת (Î)בי

 : מדבר הכתוב העומר  בקצירת
(‡) אמרו היה. אלימלך  של  אחיו  בן  קרוב

אלמוני  ופלוני בועז  אבי ושלמון  אלימלך  ז "ל  רבותינו 
ולא  היו  עמינדב בן  נחשון  בני כולם נעמי ואבי הגואל 
לחוצה  מהארץ בצאתם אבותם זכות להם הועילו 

()לארץ:   העיר אנשי משדות לאחד 
בי: יגער  שלא בעיניו  חן  אמצא אשר  מהם אחד  אחרי

       מי אחר 
בעיניו : חן  אמצא (‚)אשר    מצינו

ואחר  ותבא אומר  שהוא אתת אזלת לא עד  רות במדרש
שנכנסה  קודם הדרכים מסמנת שהיתה אלא ותלקט 
סימנים  לעשות כדי לעיר  וחזרה ובאה והלכה לשדה

לשוב: ותדע בשבילין  תטעה שלא וציונים 
לבא   (‰)  

צניעות  דברי אלא בנשים לשאול  בועז  של  דרכו  וכי
לקטה  אינה שלשה לקטה שבלים שתי בה ראה וחכמה
כדי  מיושב ושוכבות מעומד  עומדות מלקטת והיתה

תשחה: (Â)שלא   תחת למעלה הטעם
פועלת: לשון  ואינה עבר  לשון  שהוא לפי השי"ן 

(Ê):בלבה :השבלים לקט 
:עמרים של  שכחה
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"äéäé Bì ïäkì.äéòãéì íLàå áéøéBäéì óñkä ïúð–àöé.äéòãéì óñëå áéøéBäéì íLà,íLàä íi÷ íà– ©Ÿ¥¦§¤¨©©¤¤¦¨¦§¨¨¦©§¨¨¨¨¨¦¨¦§¤¤¦©§¨¦©¨¨¨¨

äéòãé éða eäeáéø÷é;àG íàå–øçà íLà àéáéå øæçé.BîLà àéáä àHL ãò Bìæb àéánäL–àöé.àéáä ©§¦§¥§©§¨§¦©£Ÿ§¨¦¨¨©¥¤©¥¦§¥©¤¥¦£¨¨¨¥¦
Bìæb àéáä àHL ãò BîLà–àöé àG.ïøwä úà ïúð,Lîçä úà ïúð àGå–ákòî Lîçä ïéà. £¨©¤¥¦§¥¨¨¨©¤©¤¤§¨©¤©Ÿ¤¥©Ÿ¤§©¥
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‡åéða úà ìéëàîe ìæBbä,íäéðôì çépäå–lî ïéøeètílL.úeéøçà Ba LiL øác äéä íàå–ì ïéáiçílL. ©¥©£¦¤¨¨§¦¦©¦§¥¤§¦¦§©¥§¦¨¨¨¨¤¤©£¨©¨¦§©¥

aiaiaiai.zne xnyn iyp`l:øáë ïäá åëæù øçàî íéðäëä ãéî àéöåäì íéìåëé ïìæâä éùøåé ïéà .ïáø÷ àéáéù íãå÷.aixiedilíéøùò ìù äðåùàø äøîùî àéä
:äéøçà äéòãé ìùå .ùã÷îáù äðåäë úåøîùî òáøàå.ozp.àöé ,åúøîùîá äéòãéì íùàä ïúð êë øçàå .åúøîùîá áéøéåäéì óñëä úà ïìæâäùøôîãë

åìæâ àéáä ë"çàå ,äìçú åîùà àéáäù ,áéøéåäéì íùà ïúð ìáà .åìùá äæå ,åìùá äëæ øîùîä äæå .àöé ,åîùà ïáø÷ àéáä àìù ãò åìæâ àéáîäù ,ìéæàå
íùàá àöé àì ,íéé÷ åîùà ïéà íàå .äéòãéì åîùàå åìæâ àäéå äéòãé éðá åäåáéø÷é ,áéøéåäé éðá åäåáéø÷ä àìù íéé÷ íùàä íà ,åéøçàìù øîùîì ïúðå

:øçà íùà àéáéå øåæçéå .åìæâ ïúð àìù ïåéë ,áéøéåäéì ïúðù.oxwd ozp:íéðäëì.akrn ynegd oi`:ïúð óåñáìå ïééãò ïúð àì íà .íùàä úà áéø÷äìî
` i.mdiptl gipde .lik`ne lfebd:úîéé÷ äìéæâä íäéðôì çéðäù åà.mlyln mixeht,íìùìî íéøåèô ,äðéòá àúéìå íäéáà úúéî øçà äåìëà íà

:øéæçäì íéáééç ,äðéòá àéäå äåìëà àì íàå .áåç ìòáì éãáòùî àì éìèìèîå ,éãéî ìåæâ àì åäðéà àäã.zeixg` ea yiy xac did m`çéðä íàå øîåìë
ìéëàîå ìæåâä ,äëìä ÷ñô ïéðòìå .àøîâá ïéúéðúî äöøúî éëä .øáë äåìëàù éô ìò óà íìùì íéáééç ,úåò÷ø÷ íäù úåéøçà åá ùéù øáã íäéáà íäì
íäì ïéàù íéñëðî ïéá úåéøçà íäì ùéù íéñëðî ïéá ,íäéáà íäì çéðäù ïåîîî íìùì íéáééç ,ùåàé øçàì åìëàù ïéá ùåàé éðôì åìëàù ïéá ,åéðá úà
ùåàé øçàì íàå .íäìùî íìùì íéáééç ,ùåàé éðôì äìéæâä íéðáä åìëà íà ,íåìë ïìæâä çéðä àì íàå .áåç ìòáì éãáòùî éìèìèî àðãéàäã ,úåéøçà
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ונשבע  הגר את בגוזל ללמד  מוסיפה והיא הקודמת המשנה המשך  היא משנתנו
וארבעה  לעשרים מחולקים היו  שהכהנים אחדים, במקומות הזכרנו וכבר  ומת. לו

הסדר לפי  אחד שבוע במקדש  עובד היה משמר וכל e).משמרות, ,a ziprz oiir)
במשנה  שבארנו  מה וחומש מכאן  קרן משלם שהגזלן שבאותוmipdklהקודמת,

משמר .

ïúð, הגר את הגוזל –óñkä úà, והחומש הקרן היינו  –éLðàì ÈÇÆÇÆÆÀÇÀÅ
øîLî,שבוע באותו המקדש  בבית העובדים לכהנים –úîå– ÄÀÈÈÅ

להקריבו, האשם את להם שנתן  קודם íéLøBiäהגזלן, ïéàשל – ÅÇÀÄ
– íãiîהגזלן àéöBäì ïéìBëé,הכסף את הכהנים של  –:øîàpL ÀÄÀÄÄÈÈÆÆÁÇ

"äéäé Bì ïäkì ïzé-øLà Léà" שממשנתנו בגמרא, ומבואר  – ÄÂÆÄÅÇÙÅÄÀÆ
לגזלן  תועלת שהיתה וכיון מחצה, מכפר  שהכסף למדים, נמצאנו
מידם  להוציאו יכולים היורשים אין  לפיכך לכהנים, הכסף בנתינת

טובטובטובטוב").").")."). יום יום יום יום  וווו""""תוספות תוספות תוספות תוספות  ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא  áéøéBäéì((((עייןעייןעייןעיין óñkä ïúð נתן – ÈÇÇÆÆÄÈÄ
והיה  הכהנים; של  הראשון המשמר שהוא ליהויריב, הכסף את הגזלן

ומשמר  משמר לכל מיוחד ז ז ז ז ),),),),שם כד כד כד כד ,,,, א א א א  הימיםהימיםהימיםהימים דברידברידברידברי íLàåÀÈÈ((((עייןעייןעייןעיין
äéòãéìהמשמר שהוא לידעיה, האשם קרבן  את נתן כך ואחר – ÄÇÀÈ

קודם àöéהשני , גזילו  שהמביא לקמן , הטעם כמבואר  כפרתו , ידי  – ÈÈ
בשלו. זכה משמר וכל  יצא, אשמו  ozpשהביא m` la`áéøéBäéì íLàÈÈÄÈÄ

äéòãéì óñëå–למשמר האשם קרבן את והביא שהקדים כלומר ÀÆÆÄÇÀÈ
השני, למשמר  הכסף את נתן  כך  ואחר  íLàäהראשון , íi÷ íàÄÇÈÈÈÈ

הכסף, את שנתן קודם יהויריב בני  הקריבוהו שלא –éða eäeáéø÷éÇÀÄÀÅ
äéòãé;לידעיה והאשם הכסף ויהא –àG íàå הקריבו שכבר – ÀÇÀÈÀÄ

ידעיה, לבני  הכסף את שנתן  קודם האשם את יהויריב øæçéÇÂÙבני 
øçà íLà àéáéåיחזור הלכך ליהויריב, שנתן  באשם יצא שלא – ÀÈÄÈÈÇÅ

אחר, אשם קרבן  BîLàויביא àéáä àHL ãò Bìæb àéánäLÆÇÅÄÀÅÇÆÅÄÂÈ
האשם, קרבן  את שהביא קודם שגזל הכסף את לכהנים הביא שאם –

àöé; כפרתו ידי –Bìæb àéáä àHL ãò BîLà àéáäאבל – ÈÈÅÄÂÈÇÆÅÄÀÅ
הגזילה, את שהביא קודם האשם קרבן  את הביא àöéאם àG– ÈÈ

יכפר אשר  הכיפורים איל מלבד  לכהן לה' המושב "האשם שנאמר :

שבשעה  עתיד), (לשון יכפר" "אשר שכתוב ממה ומשמע עליו", בו
כיפר לא עדיין  הגזילה, היינו "האשם" את לכהן ïúðÈÇ(xnb`).שהשיב

הגזלן, –ïøwä úà, לנגזל הדין  והוא לכהנים, –úà ïúð àGå ÆÇÆÆÀÈÇÆ
Lîçä, החומש את שנתן  קודם האשם את להקריב בא והוא –ïéà ÇÙÆÅ

ákòî Lîçä, מכן לאחר ליתנו חייב הוא אבל האשם, הקרבת – ÇÙÆÀÇÅ
הגזלן  חייב מקום מכל  הכפרה, את מעכב החומש  שאין פי על שאף

הכפרה לאחר  """"תוספ תוספ תוספ תוספ לשלמו ועייןועייןועייןועיין יגיגיגיג;;;; ח ח ח ח ,,,, גזילה גזילה גזילה גזילה  הלהלהלהל'''' טובטובטובטוב").").").").((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  יום יום יום יום  ות ות ות ות 

א ה נ ש מ ר ו א ב

חייבים  אם להם, שהורישה או  הגזילה מן  בניו  את שהאכיל בגזלן  דנה משנתנו
שאסור  ללמד , באה והיא גזלנים, שחזקתם אדם בבני המשנה דנה כן לשלם. הם

הגזל. מן שהוא שחזקתו  מממונם, ליהנות

åéða úà ìéëàîe ìæBbä,הגזילה מן –íäéðôì çépäå או – ÇÅÇÂÄÆÈÈÀÄÄÇÄÀÅÆ
ואין  הואיל אביהם, מיתת אחר  ואכלוה לבניו , הגזילה את שהניח

בעין, הבנים,ïéøeètהגזילה –ílLlî,גזלוה לא שהם דמיה, – ÀÄÄÀÇÅ
שהניח  המיטלטלים ואין אביהם, של  כחוב אלא אצלם ואינה

חוב. לבעל  úeéøçàמשתעבדים Ba LiL øác äéä íàå בגמרא – ÀÄÈÈÈÈÆÆÇÂÈ
קרקעות, היינו אחריות, בו שיש  דבר אביהם להם הניח ואם מבואר:

הגזילה, את כבר שאכלו פי  על  ílLìאף ïéáiç נשתעבדו שכבר  – ÇÈÄÀÇÅ
מחיים אביהם בכגון ((((רש רש רש רש """"יייי).).).).נכסי במשנתנו  שמדובר  מבארים, בגמרא

אבל ממנה, הבעלים שנתייאשו  לאחר  הגזילה את היורשים שאכלו 

ברם, המיטלטלים. מן  אפילו לשלם הם חייבים יאוש, לפני  אכלוה אם
להחזירה; הם חייבים הבעלים, נתייאשו  אפילו בידם, קיימת הגזילה אם

חייב  הלוקח אין הבעלים, ונתייאשו  הגזלן  מכרה שאם פי על ואף
חייבים  היורשים מקום מכל  רשות, ושינוי  ביאוש שקנאה לפי  להחזירה,

לוקח כרשות אינה יורש  שרשות ezenk).להחזירה, dkldy ,`ax zrcl)
הגז  את קונים אין  רשות, שינוי בלי  בלבד , wqtילה.וביאוש  oiprle

dkld גובה חוב בעל שיהא הגאונים תקנת שלאחר  הרמב"ם, כותב
היורשים  – פה על במילווה ואפילו  יורשים, של  המיטלטלים מן אף

לא  בין  הבעלים נתייאשו בין  אכלו, לא בין  אכלו  בין  לשלם, חייבים
אביהם שהניח המיטלטלים מן  בין הקרקע מן בין  dlifbנתייאשו , 'ld)

.(e ,d: בנו שמעון  לרבי  פירש  שרבי עוד, מובא xacבגמרא did m`e"
"zeixg` ea yiy,אחריות בו שיש דבר  אביהם שגזל  מה היה אם –

הואיל אחריו , ומחמר  חמור בה, וחורש פרה אפילו  או קרקע, כגון

הם  חייבים הנגזל , של שהיא מעידים והכול  לרבים, ניכרת והגזילה
המשנה  את לעיל  שבארנו  כפי ברם, אביהם. כבוד  מפני להחזירה,

,(`ax zrcl)כבוד משום רק (ולא הדין  מן להחזיר  היורשים חייבים
גזול  שהדבר לרבים ניכר  כשאינו  ואפילו ïéàÅ((((המאירי המאירי המאירי המאירי ).).).).אביהם),

ïéèøBt,בפרוטות דינר או  סלע –ïéñëBnä úázî àGליטול – ÀÄÄÅÇÇÀÄ
המכס, גובי  של מקופתן  ïéàabפרוטות ìL ñékî àGåגובי – ÀÄÄÆÇÈÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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(ÊË)  :בי תפצרי אל    
 להתגייר שבא גר  ז "ל  רבותינו  אמרו  מכאן 

יחזור  בו  לחזור  בא שאם עונשים מקצת לו  מודיעים
נעמי  לה שאמרה למד  אתה רות של  דברים שמתוך 
תלכי  באשר  א"ל  בשבת לתחום חוץ לצאת לנו  אסור 
אישה  שאינה זכר  עם נקבה להתייחד  לנו  אסור  אלך ,
משאר  מובדלים עמנו  אלין , תליני באשר  לה אמרה
אסור  עמי, עמך  מצוות עשרה ושלש מאות בשש עמים
דין  לבית נמסרו  מיתות ארבע אלהי, אלהיך  ע"א לנו 
אחד  דין  לבית נמסרו  קברים שני אמות, תמותי באשר 
ושם  לה אמרה ונחנקין  לנהרגין  ואחד  ונשרפין  לנסקלין 

(ÊÈ)אקבר :    להרע התחיל  כאשר 
מנכסי: ולירד  אישי להמית ידו  בי שיצאה 

המות: אם כי וביניך  ביני יפריד  (ÁÈ)אם 
: עליו מדקדקין  ואין  עליו  מרבין  אין  אמרו  מכאן 
(ËÈ)  כמה וראה בא אבהו  רבי אמר 

דעתה  שנתנה כיון  הקב"ה לפני הגרים חביבים
לנעמי: הכתוב אותה השוה להתגייר   

של  אשתו  לקבור  נתקבצו  כולם העיר  כל  הומיה נעשית
ביום: בו  שמתה בועז   חטף נקודה ה"א

בצבים  לצאת שרגילה נעמי הזאת בתמיה, שהיא מפני
לחוצה  יצאתה אשר  על  לה עלתה מה חזיתם ובפרדים

(Î‡)לארץ:  שהיתה ד "א ובנים, בעושר 

מעוברת:  ענה ד "א לפניו , שהרשעתי עלי העיד 
ישראל : גאון  וענה כמו  הדין  מדת (Î)בי

 : מדבר הכתוב העומר  בקצירת
(‡) אמרו היה. אלימלך  של  אחיו  בן  קרוב

אלמוני  ופלוני בועז  אבי ושלמון  אלימלך  ז "ל  רבותינו 
ולא  היו  עמינדב בן  נחשון  בני כולם נעמי ואבי הגואל 
לחוצה  מהארץ בצאתם אבותם זכות להם הועילו 

()לארץ:   העיר אנשי משדות לאחד 
בי: יגער  שלא בעיניו  חן  אמצא אשר  מהם אחד  אחרי

       מי אחר 
בעיניו : חן  אמצא (‚)אשר    מצינו

ואחר  ותבא אומר  שהוא אתת אזלת לא עד  רות במדרש
שנכנסה  קודם הדרכים מסמנת שהיתה אלא ותלקט 
סימנים  לעשות כדי לעיר  וחזרה ובאה והלכה לשדה

לשוב: ותדע בשבילין  תטעה שלא וציונים 
לבא   (‰)  

צניעות  דברי אלא בנשים לשאול  בועז  של  דרכו  וכי
לקטה  אינה שלשה לקטה שבלים שתי בה ראה וחכמה
כדי  מיושב ושוכבות מעומד  עומדות מלקטת והיתה

תשחה: (Â)שלא   תחת למעלה הטעם
פועלת: לשון  ואינה עבר  לשון  שהוא לפי השי"ן 

(Ê):בלבה :השבלים לקט 
:עמרים של  שכחה

` dpyn ixiyr wxt `nw `aa zkqn

·ÈøîLî éLðàì óñkä úà ïúð,úîå–íãiî àéöBäì ïéìBëé íéLøBiä ïéà,øîàpL(é ,íù íù):øLà Léà"-ïzé ¨©¤©¤¤§©§¥¦§¨¨¥¥©§¦§¦§¦¦¨¨¤¤¡©¦£¤¦¥
"äéäé Bì ïäkì.äéòãéì íLàå áéøéBäéì óñkä ïúð–àöé.äéòãéì óñëå áéøéBäéì íLà,íLàä íi÷ íà– ©Ÿ¥¦§¤¨©©¤¤¦¨¦§¨¨¦©§¨¨¨¨¨¦¨¦§¤¤¦©§¨¦©¨¨¨¨

äéòãé éða eäeáéø÷é;àG íàå–øçà íLà àéáéå øæçé.BîLà àéáä àHL ãò Bìæb àéánäL–àöé.àéáä ©§¦§¥§©§¨§¦©£Ÿ§¨¦¨¨©¥¤©¥¦§¥©¤¥¦£¨¨¨¥¦
Bìæb àéáä àHL ãò BîLà–àöé àG.ïøwä úà ïúð,Lîçä úà ïúð àGå–ákòî Lîçä ïéà. £¨©¤¥¦§¥¨¨¨©¤©¤¤§¨©¤©Ÿ¤¥©Ÿ¤§©¥

È ¯ È ˘ Ú ˜ ¯ Ù
‡åéða úà ìéëàîe ìæBbä,íäéðôì çépäå–lî ïéøeètílL.úeéøçà Ba LiL øác äéä íàå–ì ïéáiçílL. ©¥©£¦¤¨¨§¦¦©¦§¥¤§¦¦§©¥§¦¨¨¨¨¤¤©£¨©¨¦§©¥

aiaiaiai.zne xnyn iyp`l:øáë ïäá åëæù øçàî íéðäëä ãéî àéöåäì íéìåëé ïìæâä éùøåé ïéà .ïáø÷ àéáéù íãå÷.aixiedilíéøùò ìù äðåùàø äøîùî àéä
:äéøçà äéòãé ìùå .ùã÷îáù äðåäë úåøîùî òáøàå.ozp.àöé ,åúøîùîá äéòãéì íùàä ïúð êë øçàå .åúøîùîá áéøéåäéì óñëä úà ïìæâäùøôîãë

åìæâ àéáä ë"çàå ,äìçú åîùà àéáäù ,áéøéåäéì íùà ïúð ìáà .åìùá äæå ,åìùá äëæ øîùîä äæå .àöé ,åîùà ïáø÷ àéáä àìù ãò åìæâ àéáîäù ,ìéæàå
íùàá àöé àì ,íéé÷ åîùà ïéà íàå .äéòãéì åîùàå åìæâ àäéå äéòãé éðá åäåáéø÷é ,áéøéåäé éðá åäåáéø÷ä àìù íéé÷ íùàä íà ,åéøçàìù øîùîì ïúðå

:øçà íùà àéáéå øåæçéå .åìæâ ïúð àìù ïåéë ,áéøéåäéì ïúðù.oxwd ozp:íéðäëì.akrn ynegd oi`:ïúð óåñáìå ïééãò ïúð àì íà .íùàä úà áéø÷äìî
` i.mdiptl gipde .lik`ne lfebd:úîéé÷ äìéæâä íäéðôì çéðäù åà.mlyln mixeht,íìùìî íéøåèô ,äðéòá àúéìå íäéáà úúéî øçà äåìëà íà

:øéæçäì íéáééç ,äðéòá àéäå äåìëà àì íàå .áåç ìòáì éãáòùî àì éìèìèîå ,éãéî ìåæâ àì åäðéà àäã.zeixg` ea yiy xac did m`çéðä íàå øîåìë
ìéëàîå ìæåâä ,äëìä ÷ñô ïéðòìå .àøîâá ïéúéðúî äöøúî éëä .øáë äåìëàù éô ìò óà íìùì íéáééç ,úåò÷ø÷ íäù úåéøçà åá ùéù øáã íäéáà íäì
íäì ïéàù íéñëðî ïéá úåéøçà íäì ùéù íéñëðî ïéá ,íäéáà íäì çéðäù ïåîîî íìùì íéáééç ,ùåàé øçàì åìëàù ïéá ùåàé éðôì åìëàù ïéá ,åéðá úà
ùåàé øçàì íàå .íäìùî íìùì íéáééç ,ùåàé éðôì äìéæâä íéðáä åìëà íà ,íåìë ïìæâä çéðä àì íàå .áåç ìòáì éãáòùî éìèìèî àðãéàäã ,úåéøçà
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ונשבע  הגר את בגוזל ללמד  מוסיפה והיא הקודמת המשנה המשך  היא משנתנו
וארבעה  לעשרים מחולקים היו  שהכהנים אחדים, במקומות הזכרנו וכבר  ומת. לו

הסדר לפי  אחד שבוע במקדש  עובד היה משמר וכל e).משמרות, ,a ziprz oiir)
במשנה  שבארנו  מה וחומש מכאן  קרן משלם שהגזלן שבאותוmipdklהקודמת,

משמר .

ïúð, הגר את הגוזל –óñkä úà, והחומש הקרן היינו  –éLðàì ÈÇÆÇÆÆÀÇÀÅ
øîLî,שבוע באותו המקדש  בבית העובדים לכהנים –úîå– ÄÀÈÈÅ

להקריבו, האשם את להם שנתן  קודם íéLøBiäהגזלן, ïéàשל – ÅÇÀÄ
– íãiîהגזלן àéöBäì ïéìBëé,הכסף את הכהנים של  –:øîàpL ÀÄÀÄÄÈÈÆÆÁÇ

"äéäé Bì ïäkì ïzé-øLà Léà" שממשנתנו בגמרא, ומבואר  – ÄÂÆÄÅÇÙÅÄÀÆ
לגזלן  תועלת שהיתה וכיון מחצה, מכפר  שהכסף למדים, נמצאנו
מידם  להוציאו יכולים היורשים אין  לפיכך לכהנים, הכסף בנתינת

טובטובטובטוב").").")."). יום יום יום יום  וווו""""תוספות תוספות תוספות תוספות  ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא  áéøéBäéì((((עייןעייןעייןעיין óñkä ïúð נתן – ÈÇÇÆÆÄÈÄ
והיה  הכהנים; של  הראשון המשמר שהוא ליהויריב, הכסף את הגזלן

ומשמר  משמר לכל מיוחד ז ז ז ז ),),),),שם כד כד כד כד ,,,, א א א א  הימיםהימיםהימיםהימים דברידברידברידברי íLàåÀÈÈ((((עייןעייןעייןעיין
äéòãéìהמשמר שהוא לידעיה, האשם קרבן  את נתן כך ואחר – ÄÇÀÈ

קודם àöéהשני , גזילו  שהמביא לקמן , הטעם כמבואר  כפרתו , ידי  – ÈÈ
בשלו. זכה משמר וכל  יצא, אשמו  ozpשהביא m` la`áéøéBäéì íLàÈÈÄÈÄ

äéòãéì óñëå–למשמר האשם קרבן את והביא שהקדים כלומר ÀÆÆÄÇÀÈ
השני, למשמר  הכסף את נתן  כך  ואחר  íLàäהראשון , íi÷ íàÄÇÈÈÈÈ

הכסף, את שנתן קודם יהויריב בני  הקריבוהו שלא –éða eäeáéø÷éÇÀÄÀÅ
äéòãé;לידעיה והאשם הכסף ויהא –àG íàå הקריבו שכבר – ÀÇÀÈÀÄ

ידעיה, לבני  הכסף את שנתן  קודם האשם את יהויריב øæçéÇÂÙבני 
øçà íLà àéáéåיחזור הלכך ליהויריב, שנתן  באשם יצא שלא – ÀÈÄÈÈÇÅ

אחר, אשם קרבן  BîLàויביא àéáä àHL ãò Bìæb àéánäLÆÇÅÄÀÅÇÆÅÄÂÈ
האשם, קרבן  את שהביא קודם שגזל הכסף את לכהנים הביא שאם –

àöé; כפרתו ידי –Bìæb àéáä àHL ãò BîLà àéáäאבל – ÈÈÅÄÂÈÇÆÅÄÀÅ
הגזילה, את שהביא קודם האשם קרבן  את הביא àöéאם àG– ÈÈ

יכפר אשר  הכיפורים איל מלבד  לכהן לה' המושב "האשם שנאמר :

שבשעה  עתיד), (לשון יכפר" "אשר שכתוב ממה ומשמע עליו", בו
כיפר לא עדיין  הגזילה, היינו "האשם" את לכהן ïúðÈÇ(xnb`).שהשיב

הגזלן, –ïøwä úà, לנגזל הדין  והוא לכהנים, –úà ïúð àGå ÆÇÆÆÀÈÇÆ
Lîçä, החומש את שנתן  קודם האשם את להקריב בא והוא –ïéà ÇÙÆÅ

ákòî Lîçä, מכן לאחר ליתנו חייב הוא אבל האשם, הקרבת – ÇÙÆÀÇÅ
הגזלן  חייב מקום מכל  הכפרה, את מעכב החומש  שאין פי על שאף

הכפרה לאחר  """"תוספ תוספ תוספ תוספ לשלמו ועייןועייןועייןועיין יגיגיגיג;;;; ח ח ח ח ,,,, גזילה גזילה גזילה גזילה  הלהלהלהל'''' טובטובטובטוב").").").").((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  יום יום יום יום  ות ות ות ות 
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חייבים  אם להם, שהורישה או  הגזילה מן  בניו  את שהאכיל בגזלן  דנה משנתנו
שאסור  ללמד , באה והיא גזלנים, שחזקתם אדם בבני המשנה דנה כן לשלם. הם

הגזל. מן שהוא שחזקתו  מממונם, ליהנות

åéða úà ìéëàîe ìæBbä,הגזילה מן –íäéðôì çépäå או – ÇÅÇÂÄÆÈÈÀÄÄÇÄÀÅÆ
ואין  הואיל אביהם, מיתת אחר  ואכלוה לבניו , הגזילה את שהניח

בעין, הבנים,ïéøeètהגזילה –ílLlî,גזלוה לא שהם דמיה, – ÀÄÄÀÇÅ
שהניח  המיטלטלים ואין אביהם, של  כחוב אלא אצלם ואינה

חוב. לבעל  úeéøçàמשתעבדים Ba LiL øác äéä íàå בגמרא – ÀÄÈÈÈÈÆÆÇÂÈ
קרקעות, היינו אחריות, בו שיש  דבר אביהם להם הניח ואם מבואר:

הגזילה, את כבר שאכלו פי  על  ílLìאף ïéáiç נשתעבדו שכבר  – ÇÈÄÀÇÅ
מחיים אביהם בכגון ((((רש רש רש רש """"יייי).).).).נכסי במשנתנו  שמדובר  מבארים, בגמרא

אבל ממנה, הבעלים שנתייאשו  לאחר  הגזילה את היורשים שאכלו 

ברם, המיטלטלים. מן  אפילו לשלם הם חייבים יאוש, לפני  אכלוה אם
להחזירה; הם חייבים הבעלים, נתייאשו  אפילו בידם, קיימת הגזילה אם

חייב  הלוקח אין הבעלים, ונתייאשו  הגזלן  מכרה שאם פי על ואף
חייבים  היורשים מקום מכל  רשות, ושינוי  ביאוש שקנאה לפי  להחזירה,

לוקח כרשות אינה יורש  שרשות ezenk).להחזירה, dkldy ,`ax zrcl)
הגז  את קונים אין  רשות, שינוי בלי  בלבד , wqtילה.וביאוש  oiprle

dkld גובה חוב בעל שיהא הגאונים תקנת שלאחר  הרמב"ם, כותב
היורשים  – פה על במילווה ואפילו  יורשים, של  המיטלטלים מן אף

לא  בין  הבעלים נתייאשו בין  אכלו, לא בין  אכלו  בין  לשלם, חייבים
אביהם שהניח המיטלטלים מן  בין הקרקע מן בין  dlifbנתייאשו , 'ld)

.(e ,d: בנו שמעון  לרבי  פירש  שרבי עוד, מובא xacבגמרא did m`e"
"zeixg` ea yiy,אחריות בו שיש דבר  אביהם שגזל  מה היה אם –

הואיל אחריו , ומחמר  חמור בה, וחורש פרה אפילו  או קרקע, כגון

הם  חייבים הנגזל , של שהיא מעידים והכול  לרבים, ניכרת והגזילה
המשנה  את לעיל  שבארנו  כפי ברם, אביהם. כבוד  מפני להחזירה,

,(`ax zrcl)כבוד משום רק (ולא הדין  מן להחזיר  היורשים חייבים
גזול  שהדבר לרבים ניכר  כשאינו  ואפילו ïéàÅ((((המאירי המאירי המאירי המאירי ).).).).אביהם),

ïéèøBt,בפרוטות דינר או  סלע –ïéñëBnä úázî àGליטול – ÀÄÄÅÇÇÀÄ
המכס, גובי  של מקופתן  ïéàabפרוטות ìL ñékî àGåגובי – ÀÄÄÆÇÈÄ

izdw - zex`ean zeipyn



aקפ dpyn ixiyr wxt `nw `aa zkqn

ïéñëBnä úázî àG ïéèøBt ïéà,ïéàab ìL ñékî àGå,ä÷ãö íäî ïéìèBð ïéàå.Bà Búéa CBzî àeä ìèBð ìáà ¥§¦¦¥©©§¦§¦¦¤©¨¦§¥§¦¥¤§¨¨£¨¥¦¥
÷eMä ïî. ¦©

·øçà øBîç Bì eðúðå BøBîç úà ïéñëBî eìèð,úøçà úeñk Bì eðúðå Búeñk úà íéèñì eìæb–elà éøä ¨§§¦¤£§¨§£©¥¨§¦§¦¤§§¨§§©¤¤£¥¥
BlL,ïäî ïéLàéúî íéìòaäL éðtî.øäpä ïî ìévnä,ñébä ïî Bà,íéèñlä ïî Bà;íéìòaä eLàéúð íà– ¤¦§¥¤©§¨¦¦§¨£¦¥¤©©¦¦©¨¨¦©©¦¦©¦§¦¦¦§¨£©§¨¦

BlL elà éøä.íéøBác ìL ìéçð ïëå,íéìòaä eLàéúð íà–BlL elà éøä.øîàä÷Bøa ïa ïðçBé éaø:úðîàð £¥¥¤§¥§¦¤§¦¦¦§¨£©§¨¦£¥¥¤¨©©¦¨¨¤§¨¤¡¤¤
øîBì ïè÷ Bà äMà:äæ ìéçð àöé ïàkî.Bìéçð úà ìéväì Bøáç äãN CBúa Cläîe,÷éfä íàå–äî ílLî ¦¨¨¨©¦¨¨¨§¦¤§©¥§§¥£¥§©¦¤§¦§¦¦¦§©¥©

:íäéáà íäì çéðä ë"àà íäìùî íìùì íéáééç ïéà ,åìëà.oihxet oi`:úåèåøôá íéòìñ íéôéìçî ïéà.oiqkend zaizníéðúåðù ïúáéúî úåèåøô ìåèéì
:ñëîä úåòî äá.mi`ab ly qikn `le,äáö÷ åì ïéàù ìàøùé ñëåî åà éøëð ñëåîá à÷åãå .ìæâ ìù ïäù éôì .àðåðøàå úìåâìåâ óñë äáåâù êìîä éàáâ

ìå .åúáéúî ïéèøåôå ïìæâ ú÷æçá åðéà ,úåëìîä ÷åçá áåö÷ øáã ç÷åìå éøëð êìî åìéôà åãéîòäù ìàøùé ñëåî ìáà .äöåø àåäù åîë ç÷åìùàìà ãåò à
:àðéã àúåëìîã àðéãã ,åìù ñëîä ïî çéøáäì øåñàù.ezia jezn:ïìæâ ú÷æçá àåäù ñëåî ìù.weyd on e`íðéàù ÷åùá åà åúéáá úåòî åì ùé íà

åì ïúåðù ô"òàå åéöç äåùá úåèåøô åðîî ìá÷îå óñë øðéã åì ïúåð .úåèåøô åì ïéàå øðéã éöçá ñëîä ïî ñëåîì úåèåøô íãà áééç íàå .ñëîä úáéúá
:åãéî ìéöîë àåäù éðôî ,ñëîä úáéúî

aaaa.ely el` ixd:úåùø éåðéùå ùåàéá êàéä åäðð÷å ,ãéî íéìòáä åùàéúð àîúñîã.milrad ey`izp m`.ñéë ïåøñçì éåå éøîàã ,ùàééàã åäðéòîùã
éëî ,äéàø àáä íéãò àáä éøîà ìàøùé éðééãã ïåéëã ,ìàøùé íéèñìá éøééî ,åùàééúî àîúñîã òîùîã åúåñë úà íéèñì åìèðã àùéøå .àì àîúñ ìáà
éëä íåùîå .ùàééî àì íäî ìæâðäå ,äéàø àìå íéãò àìá úòã ïãîåàáå òåøæáå äåàâá ïéðã íéøëð éðééãù ,íéøëð íéèñìá àôéñå .ùàééî íéèñì åì åìèð

:àì àîúñ ìáà ,ïéà ùåàééàã åäðéòîù éà.mixeac ly ligp:íäìù êìîä íò íéöá÷ðù õåáé÷.dkeyd z` uewi `lúëåù ìò [åìù] íéøåáã åáùéúð
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כאן  שמדובר  מבואר , בגמרא גזל. שהן  בחזקת שמעותיהם לפי המס,
ליטול המלכות מטעם הוא שממונה כלומר  קצבה, לו  שאין במוכס

במוכס  שמדובר  או כרצונו ; מכס ונוטל  תעריף לו  שאין  אלא מכס
החוק; פי  על שלא מסים ותובע המלכות, מטעם שלא מאליו, העומד
המלכות; דין פי על  שקצוב ממה יותר  שנוטל מסים, בגובה מדובר וכן

כספים  לפרוט ואסור הגזל , מן ממונם כל  שחזקת חכמים, קבעו הלכך 
הגזילה; מן ליהנות שאסור ä÷ãöמקופתם, íäî ïéìèBð ïéàå– ÀÅÀÄÅÆÀÈÈ

שיהיו  עבירה, עוברי ידי  מחזקים כך  ידי  שעל  ועוד, דלעיל ; מהטעם
גזילתם על מכפרת שהצדקה ....סבורים שפסק ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי)))) "מכס ברם,

וה  קצוב, דבר  או  רביע או  שליש  שיקח ואמר מוכס המלך, עמיד
כלום  מוסיף ואינו נאמן זה שאדם ונודע למלך , זה חלק לגבות ישראל

הוא" דין המלכות שדין לפי  גזלן , בחזקת אינו המלך , שגזר  מה על 
יאיאיאיא).).).). ה ה ה ה ,,,, גזילה גזילה גזילה גזילה  הלהלהלהל'''' àeä((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  ìèBð ìáà לצדקה ליטול  מותר  – ÂÈÅ

לפרוט, Búéaאו  CBzî, בביתו לגבאי  או למוכס שיש המעות מן – ÄÅ
עסקיו, משאר  אלא מגזל שאינן  שלו  מעות eMä÷שהן  ïî Bà– ÄÇ

הגבאי או המכס, מתיבת נוטל  המוכס שאין שכל  מעות, שם לו יש אם
המכס  של  המעות ליתן  שלא היה שדרכם לפי  מותר, המסים, מכיס

המלכות אימת מפני אחר, במקום המס של  בשיטה בשיטה בשיטה בשיטה או  יהונתןיהונתןיהונתןיהונתן ((((רבנו רבנו רבנו רבנו 

בחצימקובצת מקובצת מקובצת מקובצת ).).).). למוכס פרוטות חייב היה שאם ברייתא, מובאת בגמרא

דינר חצי  עודף ממנו ומקבל  כסף דינר  לו  נותן  פרוטות, לו  ואין  דינר
מידו . כמציל שהוא מפני  המוכסין , מתיבת אפילו בפרוטות,

i p y m e i
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מנכסי ליהנות מותר כיצד ללמד , באה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו
והליסטים. המוכסים

,øçà øBîç Bì eðúðå BøBîç úà ïéñëBî eìèðאם eìæbוכן ÈÀÀÄÆÂÀÈÀÂÇÅÈÀ
úøçà úeñk Bì eðúðå Búeñk úà íéèñìשהחמור פי על  אף – ÄÀÄÆÀÀÈÀÀÇÆÆ

הם, גזולים הליסטים מן  או  המוכס מידי  שקיבל elàוהכסות éøäÂÅÅ
ïäî ïéLàéúî íéìòaäL éðtî ,BlL נתייאשו כבר שבוודאי – ÆÄÀÅÆÇÀÈÄÄÀÈÂÄÅÆ

וכסותו , חמורו  תמורת לו שנתנום וכיון והכסות, החמור של  הבעלים
רשות ובשינוי  ביאוש שקנאם ונמצא כמכירה, זה רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;;הרי  ((((רשרשרשרש""""יייי;;;;

הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם  על על על על  משנה משנה משנה משנה """" """"כסף כסף כסף כסף  ועייןועייןועייןועיין ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;; יייי).).).).המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;; הההה,,,, גזילהגזילהגזילהגזילה ומכלהלהלהלהל''''
ממון  בידו לעכב רוצה ואינו  עצמו , על ומחמיר חסיד  הוא אם מקום

הראשונים  לבעלים ויחזירם פנים כל על  מידם נוטלם יהא שלו, שאינו 
.(`xnba `ziixa)øäpä ïî ìévnä, חברו נכסי  ושטף שעלה –Bà ÇÇÄÄÇÈÈ

ñébä ïî,המלחמה חיל –íéèñlä ïî Bà:חברו את ששדדו  – ÄÇÇÄÄÇÄÀÄ
íéìòaä eLàéúð íà הבעלים שנתייאשו לו  שידוע כלומר  – ÄÄÀÈÂÇÀÈÄ

נכסיהם, את BlLמלהציל elà éøä.ביאוש קנאם זה שבכגון  – ÂÅÅÆ
המציל בין  מבדילים בגמרא להחזיר. חייב שנתייאשו , ידע לא אם אבל 
מיד שהמציל נכרי , ליסטים מיד  המציל  לבין  ישראל, ליסטים מיד

אלו  הרי הבעלים, שנתייאשו  ידע שלא פי על אף ישראל , ליסטים
שהבעלים  ידע אם ברם מתייאשים; הבעלים הסתם שמן  לפי  שלו,

חייב  נכרי, ליסטים מיד  המציל אבל  להחזיר. חייב נתייאשו, לא
שנתייאשו , בודאי ידע אם אך מתייאשים; הבעלים אין  שבסתם להחזיר,

בסיפא: ששנינו  שמה מפרשים, מכאן  שלו . אלו  mihqild,הרי  on e`
בארנו: שהרי  נכרי , בליסטים דווקא milradהיינו ey`iizp m`–

ברישא: ששנינו מה ואילו  הבעלים, שנתייאשו  לו mihqilשידוע elfb
,ezeqk z`:הטעם שם מבואר שהרי  ישראל, בליסטים iptnהיינו 

mdn oiy`iizn milrady מתייאשים הבעלים הסתם שמן  כלומר –
ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).). הסתם ((((רשרשרשרש""""יייי;;;; מן  אומרים: אין  נכרי  שבליסטים הטעם ומה

מחזירים  נכרים שדייני יודעים, שהבעלים מפני מתייאשים? הבעלים
ברורות, וראיות עדים להם אין אם אף הדעת, באומדן הגזלן מיד

ישראל ודייני הואיל ישראל, בליסטים אבל  מתייאשים, אינם הלכך 
מתייאשים  הסתם מן  ברורות, וראיות בעדות אלא ממון מוציאים אין 

הבעלים ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).מהם רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;; íéøBác((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;; ìL ìéçð ïëå– ÀÅÀÄÆÀÄ
שי דבורים לרשותועדת ונכנסה חברו, מכוורת ישראלישראלישראלישראל"),"),"),"),צאה ("("("("תפארתתפארתתפארתתפארת

íéìòaä eLàéúð íà,מלהחזירם הבעלים שנתייאשו לו  ידוע אם – ÄÄÀÈÂÇÀÈÄ
BlL elà éøä בהם שאין פי  על  שאף להשמיע, באה משנתנו – ÂÅÅÆ

הרי הבעלים נתייאשו אם דווקא מקום מכל מדרבנן, אלא לאדם  קנין

שלו  אינם הבעלים, נתייאשו  אם יודע שאינו זמן כל אבל שלו; אלו 
.(`xnb)ïè÷ Bà äMà úðîàð :ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø øîàÈÇÇÄÈÈÆÀÈÆÁÆÆÄÈÈÈ

äæ ìéçð àöé ïàkî :øîBì להחזירו חייב ברשותו, שהנחיל ומי  – ÇÄÈÈÈÀÄÆ
הנחיל, אחר מרדפים הבעלים שהיו  כגון  מבואר , בגמרא לבעליו .

ואף  זה. נחיל יצא מכאן  ואומרים: תומם לפי  מסיחים היו וקטן  ואשה
של נחיל וקנין  הואיל ממון, לעדות כשרים וקטן  אשה שאין  פי על 

בו. אותם האמינו מדרבנן, אלא אינו  äãNדבורים CBúa CläîeÀÇÅÀÀÅ
Bìéçð úà ìéväì Bøáç מרשותו דבורים של נחיל שיצא מי – ÂÅÀÇÄÆÀÄ

עד חברו  שדה בתוך לילך  הנחיל  בעל רשאי  חברו , שדה לתוך ונכנס
נחילו . את éfä÷שיציל íàå, נחילו את להציל בהליכתו –ílLî ÀÄÄÄÀÇÅ

÷éfäM äî.השדה לבעל  –BëBñ úà õ÷é àG ìáà ענף את – ÇÆÄÄÂÈÈÙÆ
לרשותו להעבירו כדי הדבורים, עליו שישבו חברו  של  (ekeqאילנו

izdw - zex`ean zeipyn
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÷éfäM;BëBñ úà õ÷é àG ìáà,íéîcä úà ïzì úðî ìò.ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaøøîBà: ¤¦¦£¨¨Ÿ¤©§¨¦¥¤©¨¦©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨¥
íéîcä úà ïúBðå õöB÷ óà. ©¥§¥¤©¨¦

‚øçà ãéa åéøôñe åéìk øéknä,øéòa äáðb íL Bì àöéå–ïúð änk ç÷Blä Bì òáMé,ìhéå;åàì íàå– ©©¦¥¨§¨¨§©©¥§¨¨¥§¥¨¨¦¦¨©©¥©©¨¨©§¦Ÿ§¦¨
epîéä ìk àG,øîBà éðàL:epîéä äæ ïç÷ìe øçàì ïøëî. ¨¥¤¤£¦¥§¨¨§©¥§¨¨¤¥¤

„ïéé ìL Búéáça àa äæ,ìL Bcëa àa äæåLác;Lác ìL úéáç ä÷cñð,úà ìéväå Bðéé úà äæ CôLå ¤¨§¨¦¤©¦§¤¨§©¤§©¦§§¨¨¦¤§©§¨©¤¤¥§¦¦¤
BëBúì Lácä–BøëN àlà Bì ïéà.øîà íàå:ClL úà ìévà,élL éîc éì ïúBð äzàå–Bì ïzì áiç.óèL ©§©§¥¤¨§¨§¦¨©©¦¤¤¨§©¨¥¦§¥¤¦©¨¦¤¨©

Bøáç øBîçå BøBîç øäð;íéúàî Bøáç ìLå äðî äôé BlL;BlL úà äæ çépä,Bøáç ìL úà ìéväå–Bì ïéà ¨¨£©££¥¤¨¤¨¤§¤£¥¨©¦¦¦©¤¤¤§¦¦¤¤£¥¥
BøëN àlà;Bì øîà íàå:ClL úà ìévà éðà,élL úà éì ïúBð äzàå–Bì ïzì áiç. ¤¨§¨§¦¨©£¦©¦¤¤¨§©¨¥¦¤¤¦©¨¦¤

:íéîãä úà ïúéì úðî ìò åìéôàå äìåë äëåùä úà õå÷é àì ,åçøáé àìù ãçà ãçà ïìèéì àøéå ,åøéáç.'ek l`rnyi iax:ìàòîùé 'øë äëìä ïéàå
bbbb.'eke eixtqe eilk xikndàì ,åéä åìù íéøôñäå íéìëä åìàù éãäñ àëéàå .øéòá äáéðâ íù åì àöéã ïåéëã ,åéìë øåëîì éåùò åðéàù íãàá ïéúéðúî

:åäðéðáæ åäéà àîìã ïðéùééç.lehie ozp dnk gwel rayi:éøééî÷ ùåàé éðôìå .åéìë åì øéæçéå
cccc.exky `l` el oi`:äìåòô øëùå éìë øëù.exeng xdp shyáéäé ùéøô éëã àåä íúä àðéîà äåä àùéø àðú éàã .ïéúéðúîã éáá éøú éðúéîì àëéøö

àîúñáã àåä àëä ,àôéñ ïðéòåîùà éàå ,åøëù àìà åì ïéà àîéà ,àìéîîã àôéñ ìáà ,åìéáùá íéãéá åðéé úà êôùù ,ãéñô à÷ íéãéáã íåùî äìåë éîã äéì
:àëéøö .äìåë éîã äéì áéäé àîúñá åìéôà àîéà ,íéãéáã íúä ìáà ,àìéîîã íåùî åøëù àìà åì ïéà

`xephxa yexit

– שוכה" איש העם כל  גם "ויכרתו הכתוב: hn),מלשון  ,h mihtey
íéîcä úà ïzì úðî ìò.הענף דמי  לשלם מנת על  אפילו  –éaø ÇÀÈÄÅÆÇÈÄÇÄ

õöB÷ óà :øîBà ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé– ÄÀÈÅÀÆÇÄÈÈÆÀÈÅÇÅ
חברו, של  íéîcäסוכו úà ïúBðå שלדעת ברייתא, מובאת בגמרא – ÀÅÆÇÈÄ

שיהא  הוא, דין  בית תנאי  ברוקה, בן  יוחנן  רבי של בנו ישמעאל  רבי
את  להציל חברו  של סוכו וקוצץ חברו של שדה לתוך  יורד  אדם

ונוטל  כן (wfipd)נחילו , מנת שעל חברו, של  נחילו  מתוך סוכו  דמי 
הארץ. את לישראל יהושע l`rnyiהנחיל iaxk dkld oi`e(((( רמברמברמברמב""""ם ם ם ם)))).

ג ה נ ש מ ר ו א ב

øçà ãéa åéøôñe åéìk øéknä את או  כליו  את ראובן מצא – ÇÇÄÅÈÀÈÈÀÇÇÅ
ממנו , שנגנבו  ראובן  וטוען שלו, שהם עדים והביא שמעון , ביד  ספריו
אומר, ושמעון מהם, התייאש שלא היינו הזמן, כל אחריהם מחזר  והוא

בשוק, אותם øéòaשקנה äáðb íL Bì àöéå שמצאם קודם אם – ÀÈÈÅÀÅÈÈÄ
וספרים, כלים ממנו שנגנבו קול  יצא שמעון  ç÷Bläאצל  Bì òáMéÄÈÇÇÅÇ

בשוק, והספרים הכלים את שלקח הטוען  שמעון , יישבע –ïúð änkÇÈÈÇ
בעדם, שילם כמה –ìhéå לו ומחזיר  ששילם, הסכום את מראובן  – ÀÄÙ

ראוי היה הדין שמן  פי על  שאף מבואר , בגמרא והספרים. הכלים את
לפני מהגנב לקחם שמעון שהרי  דמיו , החזרת בלא ליטלם ראובן

בו עשו  מקום מכל קנאם, שלא ונמצא weyd",יאוש , zpwz"כלומר

הלוקח  שכל בשוק, וליתן מלישא אדם יימנע שלא כדי חכמים, שתיקנו 
כך אחר לו  שנודע פי  על  אף שנגנב, ידע ולא בפרהסיא בשוק דבר

כן  בדמים. אלא לבעלים הדבר את מחזיר  אינו הגניבה, מן  שהוא
עשוי שאינו  הבית בעל הוא שראובן בכגון  במשנתנו שמדובר מבואר,

הלכ כליו, עדים למכור לו  ויש  בעיר  גניבה שם לו  ויצא הואיל  ך 
ראובן. מכרם שמא חוששים אין  הם, שלו  הללו  åàìשהכלים íàåÀÄÈ

וספרים, כלים ממנו  שנגנבו  קול יצא שלא –epîéä ìk àG לא – ÈÅÆ
שלו , והספרים שהכלים לומר  נאמן ראובן אין כלומר  בו, תלוי הכל

øçàì ïøëî :øîBà éðàL,הדחק מתוך  לאחר מכרם ראובן  – ÆÂÄÅÀÈÈÀÇÅ
epîéä äæ ïç÷ìe ראובן מעוניין  ועכשיו ממנו , לקחם ושמעון  – ÀÈÈÆÅÆ

בחזרה. לקנותם

i y i l y m e i
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אינו שלו , את מפסיד הוא כך ידי ועל  חברו  ממון שהמציל ללמד, באה משנתנו
בלבד. שכרו את אלא הפסדו  את נוטל

Lác ìL Bcëa àa äæå ,ïéé ìL Búéáça àa äæ שניים היו – ÆÈÀÈÄÆÇÄÀÆÈÀÇÆÀÇ

והדבש דבש, של  כד  ואחד יין  של חבית נושא אחד  בדרך, מהלכים
היין; מן Lácיקר  ìL úéáç ä÷cñð,דבש של הכד  כלומר – ÄÀÀÈÈÄÆÀÇ

הך" היינו וחבית "כד `),שכן ,b lirl oiir)äæ CôLå בעל היין – ÀÈÇÆ
–BëBúì Lácä úà ìéväå Bðéé úàלתוך הדבש את שעירה – ÆÅÀÄÄÆÇÀÇÀ

שהפסיד , היין דמי  את הדבש מבעל  תובע והוא Bìחביתו . ïéàÅ
BøëN àlà פעולתו ושכר  הכלי שכר  אלא לו לשלם חייב אינו  – ÆÈÀÈ

שישפוך((((רש רש רש רש """"יייי))))בלבד ממנו ביקש לא שהרי ששפך, היין  דמי  ולא ,
יי מעט את מנטף שהדבש  בכגון  כאן  שמדובר מבואר , בגמרא נו .

שאילו  באופן  הכד נסדק אם אבל כולו . נשפך  ואינו  הסדק , דרך  מעט
כהפקר, דינו  ונפסד, לארץ נשפך כולו היה הדבש  את מציל  היה לא

(לעיל ששנינו כמו ההפקר , מן  בו  זכה היין  בעל  שהציל  מה וכל 
אלו  הרי  הבעלים, נתייאשו  אם וכו', הנהר מן  "המציל  ב): משנה

øîàשלו ". íàåואמר הדבש בעל עם שהתנה כלומר  היין , בעל – ÀÄÈÇ
élLלו : éîc éì ïúBð äzàå ,ClL úà ìévà את אשפוך – ÇÄÆÆÈÀÇÈÅÄÀÅÆÄ

היין , דמי  לי שתשלם בתנאי דבשך את ואציל Bìייני ïzì áiç– ÇÈÄÆ
עמו . שהתנה כפי  יינו , Bøáçדמי øBîçå BøBîç øäð óèL– ÈÇÈÈÂÇÂÂÅ

שמעון ; של וחמורו ראובן  של חמורו ראובן,BlLכגון  של  –äôé ÆÈÆ
äðî,זוז מאה שווה –Bøáç ìLå,שמעון של –íéúàî שווה – ÈÆÀÆÂÅÈÇÄ

זוז; BlLמאתיים úà äæ çépä, חמורו את ראובן  עזב –ìéväå ÄÄÇÆÆÆÀÄÄ
Bøáç ìL úà, שמעון של חמורו את –BøëN àlà Bì ïéà– ÆÆÂÅÅÆÈÀÈ

בעד ולא בלבד , פעולתו שכר אלא לראובן  לשלם חייב שמעון אין 

חמורו. Bìהפסד  øîà íàå: לשמעון ראובן –úà ìévà éðà ÀÄÈÇÂÄÇÄÆ
élL úà éì ïúBð äzàå ,ClL שתשלם בתנאי  חמורך את אציל – ÆÈÀÇÈÅÄÆÆÄ

חמורי, דמי áiçBìלי  ïzì שמשנתנו מבואר , בגמרא חמורו. דמי  – ÇÈÄÆ
מהן: אחת בכל  רבותא להשמיענו כדי דוגמאות, שתי  yixa`,נקטה

דבשו  את להציל בשביל  בידיים יינו  את שפך  היין שבעל פי על  שאף
יינו , דמי לו שישלם בפירוש  עמו התנה לא אם מקום מכל  חברו, של

שכרו ; אלא לו מאליו tiqa`,אין  ראובן של  שחמורו  פי  על שאף
חמורו , דמי לו  ישלם ששמעון בפירוש, התנה אם מקום מכל נטבע,

הדין  הוא אלא שמעון, בפני  כשהתנה רק ולא לו. ליתן שמעון  חייב
ליתן  שמעון  שחייב דין, בית בפני כך והתנה שם היה לא שמעון  אם

חמורו דמי  טובטובטובטוב")")")")לו  יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות .((((עייןעייןעייןעיין

ה ה נ ש מ ר ו א ב

משיב  כיצד נהר, ששטפה או  ממנו  אחרים וגזלוה שדה שגזל במי דנה משנתנו
הקרקע  שכן מיטלטלים, מגזילת קרקע גזילת ששונה להקדים, ויש  הגזילה. את
נוטלים  לאחר, הגזלן  מכרה ואם עומדת, היא בעליה ברשות ולעולם נגזלת, אינה

izdw - zex`ean zeipyn
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ïéñëBnä úázî àG ïéèøBt ïéà,ïéàab ìL ñékî àGå,ä÷ãö íäî ïéìèBð ïéàå.Bà Búéa CBzî àeä ìèBð ìáà ¥§¦¦¥©©§¦§¦¦¤©¨¦§¥§¦¥¤§¨¨£¨¥¦¥
÷eMä ïî. ¦©

·øçà øBîç Bì eðúðå BøBîç úà ïéñëBî eìèð,úøçà úeñk Bì eðúðå Búeñk úà íéèñì eìæb–elà éøä ¨§§¦¤£§¨§£©¥¨§¦§¦¤§§¨§§©¤¤£¥¥
BlL,ïäî ïéLàéúî íéìòaäL éðtî.øäpä ïî ìévnä,ñébä ïî Bà,íéèñlä ïî Bà;íéìòaä eLàéúð íà– ¤¦§¥¤©§¨¦¦§¨£¦¥¤©©¦¦©¨¨¦©©¦¦©¦§¦¦¦§¨£©§¨¦

BlL elà éøä.íéøBác ìL ìéçð ïëå,íéìòaä eLàéúð íà–BlL elà éøä.øîàä÷Bøa ïa ïðçBé éaø:úðîàð £¥¥¤§¥§¦¤§¦¦¦§¨£©§¨¦£¥¥¤¨©©¦¨¨¤§¨¤¡¤¤
øîBì ïè÷ Bà äMà:äæ ìéçð àöé ïàkî.Bìéçð úà ìéväì Bøáç äãN CBúa Cläîe,÷éfä íàå–äî ílLî ¦¨¨¨©¦¨¨¨§¦¤§©¥§§¥£¥§©¦¤§¦§¦¦¦§©¥©

:íäéáà íäì çéðä ë"àà íäìùî íìùì íéáééç ïéà ,åìëà.oihxet oi`:úåèåøôá íéòìñ íéôéìçî ïéà.oiqkend zaizníéðúåðù ïúáéúî úåèåøô ìåèéì
:ñëîä úåòî äá.mi`ab ly qikn `le,äáö÷ åì ïéàù ìàøùé ñëåî åà éøëð ñëåîá à÷åãå .ìæâ ìù ïäù éôì .àðåðøàå úìåâìåâ óñë äáåâù êìîä éàáâ

ìå .åúáéúî ïéèøåôå ïìæâ ú÷æçá åðéà ,úåëìîä ÷åçá áåö÷ øáã ç÷åìå éøëð êìî åìéôà åãéîòäù ìàøùé ñëåî ìáà .äöåø àåäù åîë ç÷åìùàìà ãåò à
:àðéã àúåëìîã àðéãã ,åìù ñëîä ïî çéøáäì øåñàù.ezia jezn:ïìæâ ú÷æçá àåäù ñëåî ìù.weyd on e`íðéàù ÷åùá åà åúéáá úåòî åì ùé íà

åì ïúåðù ô"òàå åéöç äåùá úåèåøô åðîî ìá÷îå óñë øðéã åì ïúåð .úåèåøô åì ïéàå øðéã éöçá ñëîä ïî ñëåîì úåèåøô íãà áééç íàå .ñëîä úáéúá
:åãéî ìéöîë àåäù éðôî ,ñëîä úáéúî

aaaa.ely el` ixd:úåùø éåðéùå ùåàéá êàéä åäðð÷å ,ãéî íéìòáä åùàéúð àîúñîã.milrad ey`izp m`.ñéë ïåøñçì éåå éøîàã ,ùàééàã åäðéòîùã
éëî ,äéàø àáä íéãò àáä éøîà ìàøùé éðééãã ïåéëã ,ìàøùé íéèñìá éøééî ,åùàééúî àîúñîã òîùîã åúåñë úà íéèñì åìèðã àùéøå .àì àîúñ ìáà
éëä íåùîå .ùàééî àì íäî ìæâðäå ,äéàø àìå íéãò àìá úòã ïãîåàáå òåøæáå äåàâá ïéðã íéøëð éðééãù ,íéøëð íéèñìá àôéñå .ùàééî íéèñì åì åìèð

:àì àîúñ ìáà ,ïéà ùåàééàã åäðéòîù éà.mixeac ly ligp:íäìù êìîä íò íéöá÷ðù õåáé÷.dkeyd z` uewi `lúëåù ìò [åìù] íéøåáã åáùéúð

`xephxa yexit

כאן  שמדובר  מבואר , בגמרא גזל. שהן  בחזקת שמעותיהם לפי המס,
ליטול המלכות מטעם הוא שממונה כלומר  קצבה, לו  שאין במוכס

במוכס  שמדובר  או כרצונו ; מכס ונוטל  תעריף לו  שאין  אלא מכס
החוק; פי  על שלא מסים ותובע המלכות, מטעם שלא מאליו, העומד
המלכות; דין פי על  שקצוב ממה יותר  שנוטל מסים, בגובה מדובר וכן

כספים  לפרוט ואסור הגזל , מן ממונם כל  שחזקת חכמים, קבעו הלכך 
הגזילה; מן ליהנות שאסור ä÷ãöמקופתם, íäî ïéìèBð ïéàå– ÀÅÀÄÅÆÀÈÈ

שיהיו  עבירה, עוברי ידי  מחזקים כך  ידי  שעל  ועוד, דלעיל ; מהטעם
גזילתם על מכפרת שהצדקה ....סבורים שפסק ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי)))) "מכס ברם,

וה  קצוב, דבר  או  רביע או  שליש  שיקח ואמר מוכס המלך, עמיד
כלום  מוסיף ואינו נאמן זה שאדם ונודע למלך , זה חלק לגבות ישראל

הוא" דין המלכות שדין לפי  גזלן , בחזקת אינו המלך , שגזר  מה על 
יאיאיאיא).).).). ה ה ה ה ,,,, גזילה גזילה גזילה גזילה  הלהלהלהל'''' àeä((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  ìèBð ìáà לצדקה ליטול  מותר  – ÂÈÅ

לפרוט, Búéaאו  CBzî, בביתו לגבאי  או למוכס שיש המעות מן – ÄÅ
עסקיו, משאר  אלא מגזל שאינן  שלו  מעות eMä÷שהן  ïî Bà– ÄÇ

הגבאי או המכס, מתיבת נוטל  המוכס שאין שכל  מעות, שם לו יש אם
המכס  של  המעות ליתן  שלא היה שדרכם לפי  מותר, המסים, מכיס

המלכות אימת מפני אחר, במקום המס של  בשיטה בשיטה בשיטה בשיטה או  יהונתןיהונתןיהונתןיהונתן ((((רבנו רבנו רבנו רבנו 

בחצימקובצת מקובצת מקובצת מקובצת ).).).). למוכס פרוטות חייב היה שאם ברייתא, מובאת בגמרא

דינר חצי  עודף ממנו ומקבל  כסף דינר  לו  נותן  פרוטות, לו  ואין  דינר
מידו . כמציל שהוא מפני  המוכסין , מתיבת אפילו בפרוטות,

i p y m e i
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מנכסי ליהנות מותר כיצד ללמד , באה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו
והליסטים. המוכסים

,øçà øBîç Bì eðúðå BøBîç úà ïéñëBî eìèðאם eìæbוכן ÈÀÀÄÆÂÀÈÀÂÇÅÈÀ
úøçà úeñk Bì eðúðå Búeñk úà íéèñìשהחמור פי על  אף – ÄÀÄÆÀÀÈÀÀÇÆÆ

הם, גזולים הליסטים מן  או  המוכס מידי  שקיבל elàוהכסות éøäÂÅÅ
ïäî ïéLàéúî íéìòaäL éðtî ,BlL נתייאשו כבר שבוודאי – ÆÄÀÅÆÇÀÈÄÄÀÈÂÄÅÆ

וכסותו , חמורו  תמורת לו שנתנום וכיון והכסות, החמור של  הבעלים
רשות ובשינוי  ביאוש שקנאם ונמצא כמכירה, זה רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;;הרי  ((((רשרשרשרש""""יייי;;;;

הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם  על על על על  משנה משנה משנה משנה """" """"כסף כסף כסף כסף  ועייןועייןועייןועיין ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;; יייי).).).).המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;; הההה,,,, גזילהגזילהגזילהגזילה ומכלהלהלהלהל''''
ממון  בידו לעכב רוצה ואינו  עצמו , על ומחמיר חסיד  הוא אם מקום

הראשונים  לבעלים ויחזירם פנים כל על  מידם נוטלם יהא שלו, שאינו 
.(`xnba `ziixa)øäpä ïî ìévnä, חברו נכסי  ושטף שעלה –Bà ÇÇÄÄÇÈÈ

ñébä ïî,המלחמה חיל –íéèñlä ïî Bà:חברו את ששדדו  – ÄÇÇÄÄÇÄÀÄ
íéìòaä eLàéúð íà הבעלים שנתייאשו לו  שידוע כלומר  – ÄÄÀÈÂÇÀÈÄ

נכסיהם, את BlLמלהציל elà éøä.ביאוש קנאם זה שבכגון  – ÂÅÅÆ
המציל בין  מבדילים בגמרא להחזיר. חייב שנתייאשו , ידע לא אם אבל 
מיד שהמציל נכרי , ליסטים מיד  המציל  לבין  ישראל, ליסטים מיד

אלו  הרי הבעלים, שנתייאשו  ידע שלא פי על אף ישראל , ליסטים
שהבעלים  ידע אם ברם מתייאשים; הבעלים הסתם שמן  לפי  שלו,

חייב  נכרי, ליסטים מיד  המציל אבל  להחזיר. חייב נתייאשו, לא
שנתייאשו , בודאי ידע אם אך מתייאשים; הבעלים אין  שבסתם להחזיר,

בסיפא: ששנינו  שמה מפרשים, מכאן  שלו . אלו  mihqild,הרי  on e`
בארנו: שהרי  נכרי , בליסטים דווקא milradהיינו ey`iizp m`–

ברישא: ששנינו מה ואילו  הבעלים, שנתייאשו  לו mihqilשידוע elfb
,ezeqk z`:הטעם שם מבואר שהרי  ישראל, בליסטים iptnהיינו 

mdn oiy`iizn milrady מתייאשים הבעלים הסתם שמן  כלומר –
ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).). הסתם ((((רשרשרשרש""""יייי;;;; מן  אומרים: אין  נכרי  שבליסטים הטעם ומה

מחזירים  נכרים שדייני יודעים, שהבעלים מפני מתייאשים? הבעלים
ברורות, וראיות עדים להם אין אם אף הדעת, באומדן הגזלן מיד

ישראל ודייני הואיל ישראל, בליסטים אבל  מתייאשים, אינם הלכך 
מתייאשים  הסתם מן  ברורות, וראיות בעדות אלא ממון מוציאים אין 

הבעלים ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).מהם רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;; íéøBác((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;; ìL ìéçð ïëå– ÀÅÀÄÆÀÄ
שי דבורים לרשותועדת ונכנסה חברו, מכוורת ישראלישראלישראלישראל"),"),"),"),צאה ("("("("תפארתתפארתתפארתתפארת

íéìòaä eLàéúð íà,מלהחזירם הבעלים שנתייאשו לו  ידוע אם – ÄÄÀÈÂÇÀÈÄ
BlL elà éøä בהם שאין פי  על  שאף להשמיע, באה משנתנו – ÂÅÅÆ

הרי הבעלים נתייאשו אם דווקא מקום מכל מדרבנן, אלא לאדם  קנין

שלו  אינם הבעלים, נתייאשו  אם יודע שאינו זמן כל אבל שלו; אלו 
.(`xnb)ïè÷ Bà äMà úðîàð :ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø øîàÈÇÇÄÈÈÆÀÈÆÁÆÆÄÈÈÈ

äæ ìéçð àöé ïàkî :øîBì להחזירו חייב ברשותו, שהנחיל ומי  – ÇÄÈÈÈÀÄÆ
הנחיל, אחר מרדפים הבעלים שהיו  כגון  מבואר , בגמרא לבעליו .

ואף  זה. נחיל יצא מכאן  ואומרים: תומם לפי  מסיחים היו וקטן  ואשה
של נחיל וקנין  הואיל ממון, לעדות כשרים וקטן  אשה שאין  פי על 

בו. אותם האמינו מדרבנן, אלא אינו  äãNדבורים CBúa CläîeÀÇÅÀÀÅ
Bìéçð úà ìéväì Bøáç מרשותו דבורים של נחיל שיצא מי – ÂÅÀÇÄÆÀÄ

עד חברו  שדה בתוך לילך  הנחיל  בעל רשאי  חברו , שדה לתוך ונכנס
נחילו . את éfä÷שיציל íàå, נחילו את להציל בהליכתו –ílLî ÀÄÄÄÀÇÅ

÷éfäM äî.השדה לבעל  –BëBñ úà õ÷é àG ìáà ענף את – ÇÆÄÄÂÈÈÙÆ
לרשותו להעבירו כדי הדבורים, עליו שישבו חברו  של  (ekeqאילנו

izdw - zex`ean zeipyn
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÷éfäM;BëBñ úà õ÷é àG ìáà,íéîcä úà ïzì úðî ìò.ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaøøîBà: ¤¦¦£¨¨Ÿ¤©§¨¦¥¤©¨¦©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨¥
íéîcä úà ïúBðå õöB÷ óà. ©¥§¥¤©¨¦

‚øçà ãéa åéøôñe åéìk øéknä,øéòa äáðb íL Bì àöéå–ïúð änk ç÷Blä Bì òáMé,ìhéå;åàì íàå– ©©¦¥¨§¨¨§©©¥§¨¨¥§¥¨¨¦¦¨©©¥©©¨¨©§¦Ÿ§¦¨
epîéä ìk àG,øîBà éðàL:epîéä äæ ïç÷ìe øçàì ïøëî. ¨¥¤¤£¦¥§¨¨§©¥§¨¨¤¥¤

„ïéé ìL Búéáça àa äæ,ìL Bcëa àa äæåLác;Lác ìL úéáç ä÷cñð,úà ìéväå Bðéé úà äæ CôLå ¤¨§¨¦¤©¦§¤¨§©¤§©¦§§¨¨¦¤§©§¨©¤¤¥§¦¦¤
BëBúì Lácä–BøëN àlà Bì ïéà.øîà íàå:ClL úà ìévà,élL éîc éì ïúBð äzàå–Bì ïzì áiç.óèL ©§©§¥¤¨§¨§¦¨©©¦¤¤¨§©¨¥¦§¥¤¦©¨¦¤¨©

Bøáç øBîçå BøBîç øäð;íéúàî Bøáç ìLå äðî äôé BlL;BlL úà äæ çépä,Bøáç ìL úà ìéväå–Bì ïéà ¨¨£©££¥¤¨¤¨¤§¤£¥¨©¦¦¦©¤¤¤§¦¦¤¤£¥¥
BøëN àlà;Bì øîà íàå:ClL úà ìévà éðà,élL úà éì ïúBð äzàå–Bì ïzì áiç. ¤¨§¨§¦¨©£¦©¦¤¤¨§©¨¥¦¤¤¦©¨¦¤

:íéîãä úà ïúéì úðî ìò åìéôàå äìåë äëåùä úà õå÷é àì ,åçøáé àìù ãçà ãçà ïìèéì àøéå ,åøéáç.'ek l`rnyi iax:ìàòîùé 'øë äëìä ïéàå
bbbb.'eke eixtqe eilk xikndàì ,åéä åìù íéøôñäå íéìëä åìàù éãäñ àëéàå .øéòá äáéðâ íù åì àöéã ïåéëã ,åéìë øåëîì éåùò åðéàù íãàá ïéúéðúî

:åäðéðáæ åäéà àîìã ïðéùééç.lehie ozp dnk gwel rayi:éøééî÷ ùåàé éðôìå .åéìë åì øéæçéå
cccc.exky `l` el oi`:äìåòô øëùå éìë øëù.exeng xdp shyáéäé ùéøô éëã àåä íúä àðéîà äåä àùéø àðú éàã .ïéúéðúîã éáá éøú éðúéîì àëéøö

àîúñáã àåä àëä ,àôéñ ïðéòåîùà éàå ,åøëù àìà åì ïéà àîéà ,àìéîîã àôéñ ìáà ,åìéáùá íéãéá åðéé úà êôùù ,ãéñô à÷ íéãéáã íåùî äìåë éîã äéì
:àëéøö .äìåë éîã äéì áéäé àîúñá åìéôà àîéà ,íéãéáã íúä ìáà ,àìéîîã íåùî åøëù àìà åì ïéà
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– שוכה" איש העם כל  גם "ויכרתו הכתוב: hn),מלשון  ,h mihtey
íéîcä úà ïzì úðî ìò.הענף דמי  לשלם מנת על  אפילו  –éaø ÇÀÈÄÅÆÇÈÄÇÄ

õöB÷ óà :øîBà ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé– ÄÀÈÅÀÆÇÄÈÈÆÀÈÅÇÅ
חברו, של  íéîcäסוכו úà ïúBðå שלדעת ברייתא, מובאת בגמרא – ÀÅÆÇÈÄ

שיהא  הוא, דין  בית תנאי  ברוקה, בן  יוחנן  רבי של בנו ישמעאל  רבי
את  להציל חברו  של סוכו וקוצץ חברו של שדה לתוך  יורד  אדם

ונוטל  כן (wfipd)נחילו , מנת שעל חברו, של  נחילו  מתוך סוכו  דמי 
הארץ. את לישראל יהושע l`rnyiהנחיל iaxk dkld oi`e(((( רמברמברמברמב""""ם ם ם ם)))).
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øçà ãéa åéøôñe åéìk øéknä את או  כליו  את ראובן מצא – ÇÇÄÅÈÀÈÈÀÇÇÅ
ממנו , שנגנבו  ראובן  וטוען שלו, שהם עדים והביא שמעון , ביד  ספריו
אומר, ושמעון מהם, התייאש שלא היינו הזמן, כל אחריהם מחזר  והוא

בשוק, אותם øéòaשקנה äáðb íL Bì àöéå שמצאם קודם אם – ÀÈÈÅÀÅÈÈÄ
וספרים, כלים ממנו שנגנבו קול  יצא שמעון  ç÷Bläאצל  Bì òáMéÄÈÇÇÅÇ

בשוק, והספרים הכלים את שלקח הטוען  שמעון , יישבע –ïúð änkÇÈÈÇ
בעדם, שילם כמה –ìhéå לו ומחזיר  ששילם, הסכום את מראובן  – ÀÄÙ

ראוי היה הדין שמן  פי על  שאף מבואר , בגמרא והספרים. הכלים את
לפני מהגנב לקחם שמעון שהרי  דמיו , החזרת בלא ליטלם ראובן

בו עשו  מקום מכל קנאם, שלא ונמצא weyd",יאוש , zpwz"כלומר

הלוקח  שכל בשוק, וליתן מלישא אדם יימנע שלא כדי חכמים, שתיקנו 
כך אחר לו  שנודע פי  על  אף שנגנב, ידע ולא בפרהסיא בשוק דבר

כן  בדמים. אלא לבעלים הדבר את מחזיר  אינו הגניבה, מן  שהוא
עשוי שאינו  הבית בעל הוא שראובן בכגון  במשנתנו שמדובר מבואר,

הלכ כליו, עדים למכור לו  ויש  בעיר  גניבה שם לו  ויצא הואיל  ך 
ראובן. מכרם שמא חוששים אין  הם, שלו  הללו  åàìשהכלים íàåÀÄÈ

וספרים, כלים ממנו  שנגנבו  קול יצא שלא –epîéä ìk àG לא – ÈÅÆ
שלו , והספרים שהכלים לומר  נאמן ראובן אין כלומר  בו, תלוי הכל

øçàì ïøëî :øîBà éðàL,הדחק מתוך  לאחר מכרם ראובן  – ÆÂÄÅÀÈÈÀÇÅ
epîéä äæ ïç÷ìe ראובן מעוניין  ועכשיו ממנו , לקחם ושמעון  – ÀÈÈÆÅÆ

בחזרה. לקנותם
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אינו שלו , את מפסיד הוא כך ידי ועל  חברו  ממון שהמציל ללמד, באה משנתנו
בלבד. שכרו את אלא הפסדו  את נוטל

Lác ìL Bcëa àa äæå ,ïéé ìL Búéáça àa äæ שניים היו – ÆÈÀÈÄÆÇÄÀÆÈÀÇÆÀÇ

והדבש דבש, של  כד  ואחד יין  של חבית נושא אחד  בדרך, מהלכים
היין; מן Lácיקר  ìL úéáç ä÷cñð,דבש של הכד  כלומר – ÄÀÀÈÈÄÆÀÇ

הך" היינו וחבית "כד `),שכן ,b lirl oiir)äæ CôLå בעל היין – ÀÈÇÆ
–BëBúì Lácä úà ìéväå Bðéé úàלתוך הדבש את שעירה – ÆÅÀÄÄÆÇÀÇÀ

שהפסיד , היין דמי  את הדבש מבעל  תובע והוא Bìחביתו . ïéàÅ
BøëN àlà פעולתו ושכר  הכלי שכר  אלא לו לשלם חייב אינו  – ÆÈÀÈ

שישפוך((((רש רש רש רש """"יייי))))בלבד ממנו ביקש לא שהרי ששפך, היין  דמי  ולא ,
יי מעט את מנטף שהדבש  בכגון  כאן  שמדובר מבואר , בגמרא נו .

שאילו  באופן  הכד נסדק אם אבל כולו . נשפך  ואינו  הסדק , דרך  מעט
כהפקר, דינו  ונפסד, לארץ נשפך כולו היה הדבש  את מציל  היה לא

(לעיל ששנינו כמו ההפקר , מן  בו  זכה היין  בעל  שהציל  מה וכל 
אלו  הרי  הבעלים, נתייאשו  אם וכו', הנהר מן  "המציל  ב): משנה

øîàשלו ". íàåואמר הדבש בעל עם שהתנה כלומר  היין , בעל – ÀÄÈÇ
élLלו : éîc éì ïúBð äzàå ,ClL úà ìévà את אשפוך – ÇÄÆÆÈÀÇÈÅÄÀÅÆÄ

היין , דמי  לי שתשלם בתנאי דבשך את ואציל Bìייני ïzì áiç– ÇÈÄÆ
עמו . שהתנה כפי  יינו , Bøáçדמי øBîçå BøBîç øäð óèL– ÈÇÈÈÂÇÂÂÅ

שמעון ; של וחמורו ראובן  של חמורו ראובן,BlLכגון  של  –äôé ÆÈÆ
äðî,זוז מאה שווה –Bøáç ìLå,שמעון של –íéúàî שווה – ÈÆÀÆÂÅÈÇÄ

זוז; BlLמאתיים úà äæ çépä, חמורו את ראובן  עזב –ìéväå ÄÄÇÆÆÆÀÄÄ
Bøáç ìL úà, שמעון של חמורו את –BøëN àlà Bì ïéà– ÆÆÂÅÅÆÈÀÈ

בעד ולא בלבד , פעולתו שכר אלא לראובן  לשלם חייב שמעון אין 

חמורו. Bìהפסד  øîà íàå: לשמעון ראובן –úà ìévà éðà ÀÄÈÇÂÄÇÄÆ
élL úà éì ïúBð äzàå ,ClL שתשלם בתנאי  חמורך את אציל – ÆÈÀÇÈÅÄÆÆÄ

חמורי, דמי áiçBìלי  ïzì שמשנתנו מבואר , בגמרא חמורו. דמי  – ÇÈÄÆ
מהן: אחת בכל  רבותא להשמיענו כדי דוגמאות, שתי  yixa`,נקטה

דבשו  את להציל בשביל  בידיים יינו  את שפך  היין שבעל פי על  שאף
יינו , דמי לו שישלם בפירוש  עמו התנה לא אם מקום מכל  חברו, של

שכרו ; אלא לו מאליו tiqa`,אין  ראובן של  שחמורו  פי  על שאף
חמורו , דמי לו  ישלם ששמעון בפירוש, התנה אם מקום מכל נטבע,

הדין  הוא אלא שמעון, בפני  כשהתנה רק ולא לו. ליתן שמעון  חייב
ליתן  שמעון  שחייב דין, בית בפני כך והתנה שם היה לא שמעון  אם

חמורו דמי  טובטובטובטוב")")")")לו  יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות .((((עייןעייןעייןעיין
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משיב  כיצד נהר, ששטפה או  ממנו  אחרים וגזלוה שדה שגזל במי דנה משנתנו
הקרקע  שכן מיטלטלים, מגזילת קרקע גזילת ששונה להקדים, ויש  הגזילה. את
נוטלים  לאחר, הגזלן  מכרה ואם עומדת, היא בעליה ברשות ולעולם נגזלת, אינה
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לו שמכרה מהגזלן  דמיו  תובע והלוקח דמים, בלא הלוקח מיד  הבעלים (oiirאותה
.(`"ry htyn oyeg xeh ;ci ,g dlifb 'ld m"anx

ïé÷éñî äeìèðe ,Bøáçî äãN ìæBbä בכוח אנסים, מציקים, – ÇÅÈÆÅÂÅÀÈÈÀÄÄ
àéäהמלכות: äðéãî úkî íàשל שדותיהם את שנטלו כגון – ÄÇÇÀÄÈÄ

העיר, אנשי  Bìכל øîBà:השדה לבעל הגזלן  –ClL éøä ÅÂÅÆÈ
!Eéðôì.אותה נוטלים היו  ברשותך, השדה היתה אם שאף –íàå ÀÈÆÀÄ

ïìæbä úîçîבידי שהיתה מפני השדה את המסיקין נטלו  ואם – ÅÂÇÇÇÀÈ
הגזלן,áiçן,הגזל –Bì ãéîòäì,השדה לבעל  –úøçà äãN ÇÈÀÇÂÄÈÆÇÆÆ

המשנה שנקטה ממה מדייקים בגמרא –"olfbd zngn m`e" ולא

e`l",נקטה m`e"פקידי אנסוהו שאם להשמיענו , היא באה אחר  שדין 
הגזולה  השדה את להם והראה שדותיו , כל  להם להראות המלכות

כמותה. אחרת שדה לו להעמיד חייב ונטלוה, שדותיו , dôèLÀÈÈבכלל 
øäð,הגזלן שבידי  שדהו  והציף נהר עלה –Bì øîBà:הגזלן – ÈÈÅ

!Eéðôì ClL éøä שבארנו כמו עומדת, בעליה בחזקת שהקרקע – ÂÅÆÈÀÈÆ
הגזלן , על אונסים מחמת הפסדה אחריות ואין למשנתנו , בהקדמה

בידים הפסידה כן  אם א א א א ).).).).אלא טטטט,,,, גזילה גזילה גזילה גזילה  הלהלהלהל'''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  ((((עייןעייןעייןעיין
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עמו נזדמן  כך ואחר יישוב, במקום מחברו  דבר  שהגוזל ללמד, באה משנתנו
לקבלה  מסכים שאינו לומר, הנגזל  יכול הגזילה, את שם לו  להחזיר  ורוצה במדבר 
שיחזירנה  עד ובאחריותו , הגזלן  של  ברשותו  הגזילה ונמצאת ביישוב, אלא במדבר 

במשנה. שנלמד כפי ובפיקדון בהלואה הדין  וכן  ביישוב. לו 

áeMia ;Bì ãé÷ôäL Bà ,epîéä äålL Bà ,Bøáç úà ìæBbäÇÅÆÂÅÆÈÈÅÆÆÄÀÄÇÄ
פיקדון  ממנו קבל  או כסף ממנו לוה או  מחברו דבר שגזל מי  –

יישוב, øaãnaבמקום Bì øéæçé àG רוצה הוא שאם כלומר – ÇÂÄÇÄÀÈ
במדבר, הפיקדון  את או ההלואה את או הגזילה את לחברו  להחזיר

המשא, טורח מפני או הדרך פחד מפני ממנו לקבל  רוצה הוא ואין
הרשו  שכן  לכך , לכופו יכול  ולקחת אינו  הואיל  לו: לומר חברו ביד ת

במדבר. ולא ביישוב לי שתחזיר  רצוני  ביישוב, úàöìממני úðî ìòÇÀÈÈÅ
øaãna לצאת מנת על פיקדון  או הלואה מחברו קיבל אם אבל – ÇÄÀÈ

שיפרענו  בפירוש  עמו התנה אם רק לא מבואר , בגמרא במדבר;
זה, פיקדון  הילך לשמעון: ראובן שאמר כגון  אפילו אלא במדבר,

גילה  הרי למדבר , יוצא אני  אף שמעון : לו  ואמר למדבר, יוצא שאני 
הלכך יחזירנו , במדבר לו  להחזיר ירצה שאם דעתו Bìבזה øéæçéÇÂÄ

øaãna. ידו על לעכב יכול  ואינו – ÇÄÀÈ
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והוא  פיקדונו , או  חובו  או גזילתו לו  שיחזיר  תובעו שחברו  במי  דנה זו  משנה
מי בין הבדל שיש ללמדנו, המשנה ובאה לו . חייב הוא אם יודע שאינו טוען

ספק  לו שיש אלא פיקדון , או  הלואה ממנו קיבל או אותו  שגזל  לחברו שמודה

אותו גזל בכלל אם יודע שאינו  שטוען  מי  ובין לו, החזיר לא או  לו  החזיר אם

פיקדון. ממנו  קיבל  או ממנו  לוה או

éìöà zã÷ôä ,éðúéåìä ,Eézìæb :Bøáçì øîBàäהריני – ÈÅÇÂÅÀÇÀÄÄÀÄÇÄÄÀÇÀÈÆÀÄ
פיקדון , או  הלואה ממך  שקיבלתי או  אותך, שגזלתי בתביעתך מודה

Cì ézøæçä àG íà ,Cì ézøæçä íà òãBé éðéàåאבל – ÀÅÄÅÇÄÆÁÇÀÄÈÄÆÁÇÀÄÈ
הפיקדון , את או  החוב, את או הגזילה, את לך  החזרתי  לא אם מסופקני 

ílLì áiç, לו חייב שהנתבע ברי טענת טוען  והתובע שהואיל  – ÇÈÀÇÅ
לפיכך החזיר , אם לו  שספק אלא לו , חייב שהיה מודה הנתבע ואף
לא  חברו  אם ברם, לו. לשלם וחייב ודאי , מידי מוציא הספק אין 

ממנו  שקיבל  או  ממנו, שלוה או  אותו, שגזל  מעצמו  הודה והוא תבעו
הדין  מן לו , החזיר  לא או  לו  החזיר  אם יודע שאינו אלא פיקדון ,

לשלם. הוא חייב שמים ידי  לצאת כדי  אבל  מלשלם, הוא ìáàÂÈפטור 
Bì øîà íà ה לתובע:– íàנתבע ,Eézìæb íà òãBé éðéà ÄÈÇÅÄÅÇÄÀÇÀÄÄ

éìöà zã÷ôä íà ,éðúéåìä, בתביעתו בכלל הוא שמסופק – ÄÀÄÇÄÄÄÀÇÀÈÆÀÄ
ílLlî øeèt בפיו שאמת מדרבנן , בשבועה הוא חייב ברם, – ÈÄÀÇÅ

בטענת  עצמו לפטור יוכל  נתבע כל הרי  כן שאלמלא יודע, שאינו 
אבל אדם, מדיני  אלא מלשלם פטור  אינו זה בכגון ואף יודע". "איני

לשלם. הוא חייב שמים, ידי לצאת כדי

:mi`xen` ewlgp `xnba בידך לי מנה לחברו : fef),האומר d`n il aiig dz`)

ושמא  ברי  שכן חייב, אומרים: יהודה ורב הונא רב – יודע איני  אומר: והלה

בחזקת  ממון מעמידים שכן  פטור , אומרים: יוחנן  ור ' נחמן ר' עדיף; ברי

opgei.בעליו. 'xe ongp 'xk dklde'ור נחמן ר' כדעת משנתנו  מפרשים מכאן

הלויתיך או  גזלתני , לשמעון : ברי בטענת בא שראובן  בכגון בה שמדובר יוחנן,

יודע  איני לראובן: אמר שמעון  שאם בסיפא, שנינו ולפיכך אצלך, הפקדתי או 

אומרים: שאנו  מלשלם, פטור – אצלי  הפקדת אם הלויתני, אם גזלתיך, אם

כמו לשלם, חייב שמים, ידי לצאת כדי ואמנם בעליו . בחזקת ממון  העמד 

אצלי, הפקדת הלויתני , גזלתיך, אומר : כששמעון ברישא, אבל לעיל . שבארנו 

הודה  שהרי  לשלם, חייב – לך  החזרתי לא אם לך החזרתי  אם יודע ואיני

לומר אין  לפיכך החזיר, אם שספק אלא בחזקתו , הממון ואין  חייב, שהוא

בעליו. בחזקת ממון העמד כאן :

את  כלל  תבע לא שראובן בכגון  משנתנו מפרשים יהודה ורב הונא רב אבל 

ואיני אצלי , הפקדת הלויתני, גזלתיך , לו : ואמר שמעון  שבא אלא שמעון,

הוא  פטור הדין מן זה שבכגון  לך, החזרתי  לא אם לך החזרתי  אם יודע

אבל לשלם. חייב שמים ידי לצאת שכדי  להשמיענו  המשנה ובאה מלשלם,

ידי לצאת כדי  אף מלשלם פטור וכו ', גזלתיך אם יודע איני לו: אמר אם

שמים.
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úî ,äùåøéô éëäå .íìùìî øåèô ,äîéìù àéäå ïàöä úà åðîå åúáðâá íéìòáä åòãé ìáà .åúøæçáå åúáéðâá íéìòáä åá åòãé àìù ïîæá éúîéà .åðî àì ïéá
úáéðâá íéìòáä åòãé àìù ïîæá éúîéà .ïàöä åðî àìù ïéá äîéìù àéäå ïàöä íéìòáä åðîù ïéá ,åúåéøçàá áééç ,áðâä åøéæçäù øçàì äìèä áðâð åà
áðâä áééç ,äá åøäæð àìå úàöì äãåîì äúéäùå äúáéðâá íéìòáä åòãé àìå ìéàåä åæå ,øúåéá äá øäæéì êéøö ,õåç úàöì äìéâø àéäù ïàö ìëù ,äìèä
ïàö ùéù åòãé øáë ë"à ,áåðâä äìèä øæçåäù äîéìù úàöîðå ïàöä åðî ë"çàå ,äìèä úáéðâá íéìòáä åòãé íà ìáà .ïàöä äãáàð åúîøâáù ,íìùì

:íìùìî áðâä øåèôå ,ãåñôàã åäðéà åøäæð àì íàå ,äá øäæäì íäì äéäå ,õåç úàöì äãåîìù úçà
hhhh.mirexd on oigwel oi`:íäì øåñîä úéáä ìòá ìù åðàöî åáðâ àîù øîéîì àëéàã.lilba ozyte dcedia xnvïîöò íäå ,àéä íéùðä úëàìî

:àåä ïäéìòá úòãìå .úåøëåîå úåùåò.oexya mirexd milbre:ïä ïäìùå .íéìâò åá ïéìãâîù íå÷î íù
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ו שגזל במי  דנה גזילה.משנתנו באותה אונס אירע כך ואחר  הגזילה את החזיר 

øãòä ïî äìè áðBbä,שנגנב לבעלים ונודע –Bøéæçäå הגנב – ÇÅÈÆÄÈÅÆÀÆÁÄ
הבעלים, ידיעת בלי  áðâðלעדר  Bà úîe,מכן לאחר  הטלה –áiç ÅÄÀÇÇÈ

Búeéøçàa זו אין הטלה, החזרת על הבעלים ידעו ולא שהואיל – ÀÇÂÈ
באחריותו . חייב הוא הלכך  הגנב, ברשות הוא ועדיין  àGהשבה,

Búøéæça àGå Búáðâa àG íéìòaä eòãé,הטלה של  –eðîe ÈÀÇÀÈÄÄÀÅÈÀÇÂÄÈÈ
ïàvä úà,הטלה את שהחזיר  לאחר –àéä äîìLe את ומצאו – ÆÇÙÀÅÈÄ

נגנב, או הטלה מת כך  ואחר במניינו , שלם שהואילøeètהעדר – È
שלם, העדר את ומצאו הצאן את מנו ואף בגניבתו , הבעלים ידעו  ולא

פי על  אף בגניבתו, הבעלים ידעו  אם ברם, גמורה. השבה השבתו 
על לבעלים הגנב הודיע שלא זמן  כל החזרתו, לאחר  הצאן את שמנו

באחריותו. חייב הריהו  הטלה, axהחזרת yxtn jk(בגמרא)z`
epzpyn,המשנה של  כפשוטה הוא פירושו ואמנם המאירי); מפרש  (וכן

הבעלים  ידעו  שאם הסובר , חסדא כרב אלא כמותו , הלכה אין אבל 
את  מנו אם מקום מכל בחזירתו , ידעו שלא פי על אף הטלה, בגניבת

או  כך  אחר  הטלה מת אם מלשלם, הגנב פטור היא, ושלמה הצאן
ש פי על  אף בגניבתו, הבעלים ידעו  לא אם אבל הצאן נגנב. את מנו 

הריהו  וחזירתו, גניבתו על  לבעלים הודיע שלא זמן  כל  חזירתו, לאחר
לדרך מחוץ לצאת למד והטלה שהואיל  הוא, וטעמו  באחריותו; חייב

הבעלים  ידעו  שלא וכיון יתירה, שמירה צריך לפיכך העדר , של  הרגילה
שהטלה  לכך  גרם שהגנב ונמצא היתירה, לשמירתו  דאגו לא בגניבתו

אף  בגניבתו , הבעלים ידעו  אם ברם, לשלם. חייב הלכך  נגנב, או  מת
ומצאו  הצאן  את ומנו הואיל  החזרתו, על להם הודיע שלא פי על 

להם  והיה לצאת, למוד אחד  שטלה ידעו כבר  הרי  הוחזר , שהטלה
נגנב, או הטלה ומת נזהרו  לא ואם יתירה, שמירה הצאן את לשמור

המפרשים  רוב נדחקים מכאן מלשלם. הגנב ופטור שהפסידו, הם הרי
מחסרא"): "חיסורי של  (בדרך  חסדא רב כדעת משנתנו את לבאר

ezeixg`a aiig ,apbp e` zne ,exifgde xcrd on dlh apebd שמנו בין –

ודווקא מנו , שלא בין  הצאן  את l`הבעלים milrad erci `l m`
;ezxifga `le ezaipba,בגניבתו הבעלים ידעו אם o`vdאבל z` epne

xeht ,`id dnlye("("("("ישראלישראלישראלישראל """"תפארתתפארתתפארתתפארת ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא;;;; .((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;;

:epxkfdy zercd izy mekiqa
סובר : zrcרב jixv ± zrclפטור הגנב אין בגניבתו, הבעלים ידעו  (אם

החזרתו), על שיודיעם עד  אונסים xhetמאחריות oipn ± zrcl `ly לא (אם
הגנב). את פוטר  הבעלים מנין בגניבתו, ידעו 

סובר: חסדא zrcרב jixv ± zrcl `ly ,xhet oipn ± zrcl הבעלים ידעו  לא (אם
כדי מחזיר, כשהוא לבעלים להודיע צריך  אלא פוטר , המנין  אין  הגניבה על 

לעיל ). בארנו  שכבר  כמו  יפה, לשומרה שידעו

:`xnba zerc izy cer yie

סובר : xhetשמואל oipn ± zrcl `ly oia zrcl oiaבגניבתו הבעלים שידעו  (בין 

לדעתו: המשנה ופירוש פטור ). שלמה, והיא הצאן  את מנו  אם ידעו, שלא בין

xcrd on dlh apebd לב ונודע שנגנב,– ±עלים exifgde,הבעלים ידיעת zneבלי

.ezeixg`a aiig ,apbp e`אם ezxifga,וכן `le ezaipba `l milrad erci `l חייב
אם ברם, o`vdבאחריותו . z` epnהטלה החזרת id`,לאחר  dnlyeידעו בין 

ידעו לא –xehtבין וכו' הצאן " את "ומנו – האחרונה שהפיסקה (כלומר
המשנה). כל  על מוסבה

סובר: יוחנן  xhetרבי oipn ± zrclהצאן את ומנו  בגניבתו, הבעלים ידעו (אם
פטור ), הטלה, החזרת jixvלאחר `l oipn elit` ± zrcl `lyכשהחזיר מיד  (אלא

המשנה: את הוא מפרש וכך  נפטר ). למקומה, ±הגניבה xcrd on dlh apebd
גניבתו , על להם ±ונודע exifgde,הבעלים ידיעת apbpבלי  e` zne,כך אחר 

,ezxifga `le ezaipba `l milrad erci `l .ezeixg`a aiigמנו שלא פי על אף
בגניבתו הבעלים ידעו  אפילו או  הצאן, xeht,את ,`id dnlye o`vd z` epne

בלבד ). הרישא על  מוסבה האחרונה שהפיסקה (כלומר 
בעל בגונב דווקא אבל  חסדא. כרב שהלכה הזכרנו כבר הלכה פסק לענין

הרמב"ם: כותב וכן  יוחנן; כרבי  הלכה דברים שאר  בגונב אבל "apebdחיים,
ezaipba milrad erci m` ,enewnl aepbd xac xifgde ezian ilk e` exag qikn rlq
eqik z` dpn .eizern z` dpniy cr ezeixg`a aiig apbd oiicr ,ezxifga erci `le
oipn elit` ,ezxifga `le ezaipba `l milrad erci `l m`e .xeht ± oipnd mly e`vne

p enewnl exifgdy oeik `l` ,jixv epi`xaca ?mixen` mixac dna .ezeixg`n xht
`ly xcrl exifgde ,milrad ea ercie ,exag xcrn dlh apebd la` ,miig gex ea oi`y
.xeht ± dnly `ide o`vd z` epn m`e .ezeixg`a aiig ± apbp e` zne ,milrad zrcn
dnly `ide o`vd z` epny it lr s` ,ezxifga `le ezaipba `l milrad erci `l m`e
ecnl ixdy ,aepbd dlhd z` exnyiy ick ,milrad z` riceiy cr ,ezeixg`a aiig ±

"df xcray o`vd x`y jxcn ueg zxg` jxc.(י -יב ד, גניבה (הל'
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הם. גנובים שמא חשש , משום לקנותם שאסור דברים כמה לפרט באה זו  משנה

íééãâe áìçå øîö íéòBøä ïî ïéç÷Bì ïéàחשש שיש  לפי – ÅÀÄÄÈÄÆÆÀÈÈÀÈÄ
בידם. המסורה הבית בעל של  מצאנו  אותם גנבו éøîBMîשמא àGåÀÄÀÅ

úBøô,ופרדסים גנים משומרי  קונים אין וכן  –úBøôe íéöò– ÅÅÄÅ
בידם. הם גנובים שמא חשש éìkמאותו  íéLpä ïî ïéç÷Bì ìáàÂÈÀÄÄÇÈÄÀÅ

ïBøMa íéìâòå ,ìéìba ïzLô éìëe ,äãeäéa øîö שכן – ÆÆÄÈÀÅÄÀÈÇÈÄÇÂÈÄÇÈ
ומוכרות  פשתן, בגדי – ובגליל צמר, בגדי עושות הנשים היו  ביהודה

ומוכרות  עגלים מגדלות הנשים היו בשרון  וכן  בעליהן , לדעת אותם
בעליהן . לדעת ïéîèäìאותם :eøîàL ïlëå הנשים אותן וכל – ÀËÈÆÈÀÀÇÀÄ

בשרון , עגלים או  בגליל, פשתן  כלי או ביהודה צמר כלי  שמוכרות
שקנו, מה שיסתירו  ללקוחות אמרו שחזקתו øeñàאם מהן, לקנות – È

גנוב. íB÷îשהוא ìkî íéìBâðøúå íéöéa ïéç÷Bìåומותר – ÀÀÄÅÄÀÇÀÀÄÄÈÈ
שמא  חוששים ואין  אדם, מכל  מקום בכל  ותרנגולים ביצים לקנות

לקנות אסור להטמין , המוכר אמר  אם באלו, אף ברם, ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם גנבום.

דדדד).).).). וווו,,,, גניבה גניבה גניבה גניבה  הלהלהלהל''''

izdw - zex`ean zeipyn
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‰Bøáçî äãN ìæBbä,ïé÷éñî äeìèðe:àéä äðéãî úkî íà–Bì øîBà:éðôì ClL éøäïìæbä úîçî íàå !E ©¥¨¤¥£¥§¨¨§¦¦¦©©§¦¨¦¥£¥¤¨§¨¤§¦¥£©©©§¨
–úøçà äãN Bì ãéîòäì áiç.øäð dôèL–Bì øîBà:éðôì ClL éøä!E ©¨§©£¦¨¤©¤¤§¨¨¨¨¥£¥¤¨§¨¤
ÂBøáç úà ìæBbä,epîéä äålL Bà,Bì ãé÷ôäL Bà;áeMia–øaãna Bì øéæçé àG;øaãna úàöì úðî ìò ©¥¤£¥¤¨¨¥¤¤¦§¦©¦©£¦©¦§¨©§¨¨¥©¦§¨

–øaãna Bì øéæçé. ©£¦©¦§¨
ÊBøáçì øîBàä:ézìæbE,éðúéåìä,éìöà zã÷ôä,Cì ézøæçä íà òãBé éðéàå,Cì ézøæçä àG íà–áiç ¨¥©£¥§©§¦¦§¦©¦¦§©§¨¤§¦§¥¦¥©¦¤¡©§¦¨¦¤¡©§¦¨©¨
ìílL.Bì øîà íà ìáà:ézìæb íà òãBé éðéàE,éðúéåìä íà,éìöà zã÷ôä íà–lî øeètílL. §©¥£¨¦¨©¥¦¥©¦§©§¦¦¦§¦©¦¦¦§©§¨¤§¦¨¦§©¥

dddd.oiwiqn delhp:íéøçà úåãùá ìëåàù ,àåä ïìæâ äáøàäù .äà÷ñ ,ìöìö íåâøú .ïìæâä ïî äåìæâ íéñðà.`id dpicn zkn m`íéøçà ìù ò÷ø÷ åñðàù
:åæ íò
eeee.xacna z`vl zpn lrïåã÷ô éàä éåäì åøéáç åì øîàù ïåâë àìà .àéä àèéùôã àúìî àäã ,éðòøôúå øáãîá àöúù úðî ìò ùåøéôá åì øîàéù àì

:åäì øãäî øáãîá åäðéøåãäàì éòá éà àúùäå ,÷ôéîì àðéòá øáãîì éîð àðàå êãéà äéì øîàå .àð÷éôð øáãîì àðàã .êáâ
ffff.'eke jizlfb exiagl xne`dïòåè åøéáç íà ìáà .íìùì áééç ,êì éúøæçä íà òãåé éðéà ìáà êéúìæâ ,úîà øîåà àåäå ,éðúìæâ éøá åðòåè åøéáçù ïåâëå

:åì íìùé ,íéîù éãé úàöì àá íàå .íãà éðéãî øåèô ,êì éúøæçä íà òãåé éðéàå éðúéåìä åà êéúìæâ úîà øîåà àåäå ,êéúéåìä åà éðúìæâ àîùrcei ipi`
.mlyln xeht 'eke jizlfb m`éãò àìã ,åì áééçù òãåé åðéàù òáùé åäéîåïðéòáùî äåä ,íåìë éãéá êì ïéà äéì ïéòè äåä éîð éà àäã ,éøáî àîù ó

:úñéä úòåáù äéì
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לו שמכרה מהגזלן  דמיו  תובע והלוקח דמים, בלא הלוקח מיד  הבעלים (oiirאותה
.(`"ry htyn oyeg xeh ;ci ,g dlifb 'ld m"anx

ïé÷éñî äeìèðe ,Bøáçî äãN ìæBbä בכוח אנסים, מציקים, – ÇÅÈÆÅÂÅÀÈÈÀÄÄ
àéäהמלכות: äðéãî úkî íàשל שדותיהם את שנטלו כגון – ÄÇÇÀÄÈÄ

העיר, אנשי  Bìכל øîBà:השדה לבעל הגזלן  –ClL éøä ÅÂÅÆÈ
!Eéðôì.אותה נוטלים היו  ברשותך, השדה היתה אם שאף –íàå ÀÈÆÀÄ

ïìæbä úîçîבידי שהיתה מפני השדה את המסיקין נטלו  ואם – ÅÂÇÇÇÀÈ
הגזלן,áiçן,הגזל –Bì ãéîòäì,השדה לבעל  –úøçà äãN ÇÈÀÇÂÄÈÆÇÆÆ

המשנה שנקטה ממה מדייקים בגמרא –"olfbd zngn m`e" ולא

e`l",נקטה m`e"פקידי אנסוהו שאם להשמיענו , היא באה אחר  שדין 
הגזולה  השדה את להם והראה שדותיו , כל  להם להראות המלכות

כמותה. אחרת שדה לו להעמיד חייב ונטלוה, שדותיו , dôèLÀÈÈבכלל 
øäð,הגזלן שבידי  שדהו  והציף נהר עלה –Bì øîBà:הגזלן – ÈÈÅ

!Eéðôì ClL éøä שבארנו כמו עומדת, בעליה בחזקת שהקרקע – ÂÅÆÈÀÈÆ
הגזלן , על אונסים מחמת הפסדה אחריות ואין למשנתנו , בהקדמה

בידים הפסידה כן  אם א א א א ).).).).אלא טטטט,,,, גזילה גזילה גזילה גזילה  הלהלהלהל'''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  ((((עייןעייןעייןעיין
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עמו נזדמן  כך ואחר יישוב, במקום מחברו  דבר  שהגוזל ללמד, באה משנתנו
לקבלה  מסכים שאינו לומר, הנגזל  יכול הגזילה, את שם לו  להחזיר  ורוצה במדבר 
שיחזירנה  עד ובאחריותו , הגזלן  של  ברשותו  הגזילה ונמצאת ביישוב, אלא במדבר 

במשנה. שנלמד כפי ובפיקדון בהלואה הדין  וכן  ביישוב. לו 

áeMia ;Bì ãé÷ôäL Bà ,epîéä äålL Bà ,Bøáç úà ìæBbäÇÅÆÂÅÆÈÈÅÆÆÄÀÄÇÄ
פיקדון  ממנו קבל  או כסף ממנו לוה או  מחברו דבר שגזל מי  –

יישוב, øaãnaבמקום Bì øéæçé àG רוצה הוא שאם כלומר – ÇÂÄÇÄÀÈ
במדבר, הפיקדון  את או ההלואה את או הגזילה את לחברו  להחזיר

המשא, טורח מפני או הדרך פחד מפני ממנו לקבל  רוצה הוא ואין
הרשו  שכן  לכך , לכופו יכול  ולקחת אינו  הואיל  לו: לומר חברו ביד ת

במדבר. ולא ביישוב לי שתחזיר  רצוני  ביישוב, úàöìממני úðî ìòÇÀÈÈÅ
øaãna לצאת מנת על פיקדון  או הלואה מחברו קיבל אם אבל – ÇÄÀÈ

שיפרענו  בפירוש  עמו התנה אם רק לא מבואר , בגמרא במדבר;
זה, פיקדון  הילך לשמעון: ראובן שאמר כגון  אפילו אלא במדבר,

גילה  הרי למדבר , יוצא אני  אף שמעון : לו  ואמר למדבר, יוצא שאני 
הלכך יחזירנו , במדבר לו  להחזיר ירצה שאם דעתו Bìבזה øéæçéÇÂÄ

øaãna. ידו על לעכב יכול  ואינו – ÇÄÀÈ

ז ה נ ש מ ר ו א ב

והוא  פיקדונו , או  חובו  או גזילתו לו  שיחזיר  תובעו שחברו  במי  דנה זו  משנה
מי בין הבדל שיש ללמדנו, המשנה ובאה לו . חייב הוא אם יודע שאינו טוען

ספק  לו שיש אלא פיקדון , או  הלואה ממנו קיבל או אותו  שגזל  לחברו שמודה

אותו גזל בכלל אם יודע שאינו  שטוען  מי  ובין לו, החזיר לא או  לו  החזיר אם

פיקדון. ממנו  קיבל  או ממנו  לוה או

éìöà zã÷ôä ,éðúéåìä ,Eézìæb :Bøáçì øîBàäהריני – ÈÅÇÂÅÀÇÀÄÄÀÄÇÄÄÀÇÀÈÆÀÄ
פיקדון , או  הלואה ממך  שקיבלתי או  אותך, שגזלתי בתביעתך מודה

Cì ézøæçä àG íà ,Cì ézøæçä íà òãBé éðéàåאבל – ÀÅÄÅÇÄÆÁÇÀÄÈÄÆÁÇÀÄÈ
הפיקדון , את או  החוב, את או הגזילה, את לך  החזרתי  לא אם מסופקני 

ílLì áiç, לו חייב שהנתבע ברי טענת טוען  והתובע שהואיל  – ÇÈÀÇÅ
לפיכך החזיר , אם לו  שספק אלא לו , חייב שהיה מודה הנתבע ואף
לא  חברו  אם ברם, לו. לשלם וחייב ודאי , מידי מוציא הספק אין 

ממנו  שקיבל  או  ממנו, שלוה או  אותו, שגזל  מעצמו  הודה והוא תבעו
הדין  מן לו , החזיר  לא או  לו  החזיר  אם יודע שאינו אלא פיקדון ,

לשלם. הוא חייב שמים ידי  לצאת כדי  אבל  מלשלם, הוא ìáàÂÈפטור 
Bì øîà íà ה לתובע:– íàנתבע ,Eézìæb íà òãBé éðéà ÄÈÇÅÄÅÇÄÀÇÀÄÄ

éìöà zã÷ôä íà ,éðúéåìä, בתביעתו בכלל הוא שמסופק – ÄÀÄÇÄÄÄÀÇÀÈÆÀÄ
ílLlî øeèt בפיו שאמת מדרבנן , בשבועה הוא חייב ברם, – ÈÄÀÇÅ

בטענת  עצמו לפטור יוכל  נתבע כל הרי  כן שאלמלא יודע, שאינו 
אבל אדם, מדיני  אלא מלשלם פטור  אינו זה בכגון ואף יודע". "איני

לשלם. הוא חייב שמים, ידי לצאת כדי

:mi`xen` ewlgp `xnba בידך לי מנה לחברו : fef),האומר d`n il aiig dz`)

ושמא  ברי  שכן חייב, אומרים: יהודה ורב הונא רב – יודע איני  אומר: והלה

בחזקת  ממון מעמידים שכן  פטור , אומרים: יוחנן  ור ' נחמן ר' עדיף; ברי

opgei.בעליו. 'xe ongp 'xk dklde'ור נחמן ר' כדעת משנתנו  מפרשים מכאן

הלויתיך או  גזלתני , לשמעון : ברי בטענת בא שראובן  בכגון בה שמדובר יוחנן,

יודע  איני לראובן: אמר שמעון  שאם בסיפא, שנינו ולפיכך אצלך, הפקדתי או 

אומרים: שאנו  מלשלם, פטור – אצלי  הפקדת אם הלויתני, אם גזלתיך, אם

כמו לשלם, חייב שמים, ידי לצאת כדי ואמנם בעליו . בחזקת ממון  העמד 

אצלי, הפקדת הלויתני , גזלתיך, אומר : כששמעון ברישא, אבל לעיל . שבארנו 

הודה  שהרי  לשלם, חייב – לך  החזרתי לא אם לך החזרתי  אם יודע ואיני

לומר אין  לפיכך החזיר, אם שספק אלא בחזקתו , הממון ואין  חייב, שהוא

בעליו. בחזקת ממון העמד כאן :

את  כלל  תבע לא שראובן בכגון  משנתנו מפרשים יהודה ורב הונא רב אבל 

ואיני אצלי , הפקדת הלויתני, גזלתיך , לו : ואמר שמעון  שבא אלא שמעון,

הוא  פטור הדין מן זה שבכגון  לך, החזרתי  לא אם לך החזרתי  אם יודע

אבל לשלם. חייב שמים ידי לצאת שכדי  להשמיענו  המשנה ובאה מלשלם,

ידי לצאת כדי  אף מלשלם פטור וכו ', גזלתיך אם יודע איני לו: אמר אם

שמים.
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ÁBøéæçäå øãòä ïî äìè áðBbä,áðâð Bà úîe–Búeéøçàa áiç.Búøéæça àGå Búáðâa àG íéìòaä eòãé àG, ©¥¨¤¦¨¥¤§¤¡¦¥¦§©©¨§©£¨¨§©§¨¦¦§¥¨§©£¦¨
àéä äîìLe ïàvä úà eðîe–øeèt. ¨¤©Ÿ§¥¨¦¨

Ëíééãâe áìçå øîö íéòBøä ïî ïéç÷Bì ïéà,úBøôe íéöò úBøô éøîBMî àGå;øîö éìk íéLpä ïî ïéç÷Bì ìáà ¥§¦¦¨¦¤¤§¨¨§¨¦§¦§¥¥¥¦¥£¨§¦¦©¨¦§¥¤¤
äãeäéa,ìéìba ïzLô éìëe,ïBøMa íéìâòå.eøîàL ïlëå:ïéîèäì–øeñà.íB÷î ìkî íéìBâðøúå íéöéa ïéç÷Bìå. ¦¨§¥¦§¨©¨¦©£¨¦©¨§ª¨¤¨§§©§¦¨§§¦¥¦§©§§¦¦¨¨

gggg.ezeixg`a aiig:àéä äáùä åàì ãáòã äáùäå ,äéúåùøá äéì í÷ äáðâ éëîã.'eke ea erci `l m`eåðî ïéá åúåéøçàá áééç ,àöøúî éëä ïéúéðúî
úî ,äùåøéô éëäå .íìùìî øåèô ,äîéìù àéäå ïàöä úà åðîå åúáðâá íéìòáä åòãé ìáà .åúøæçáå åúáéðâá íéìòáä åá åòãé àìù ïîæá éúîéà .åðî àì ïéá
úáéðâá íéìòáä åòãé àìù ïîæá éúîéà .ïàöä åðî àìù ïéá äîéìù àéäå ïàöä íéìòáä åðîù ïéá ,åúåéøçàá áééç ,áðâä åøéæçäù øçàì äìèä áðâð åà
áðâä áééç ,äá åøäæð àìå úàöì äãåîì äúéäùå äúáéðâá íéìòáä åòãé àìå ìéàåä åæå ,øúåéá äá øäæéì êéøö ,õåç úàöì äìéâø àéäù ïàö ìëù ,äìèä
ïàö ùéù åòãé øáë ë"à ,áåðâä äìèä øæçåäù äîéìù úàöîðå ïàöä åðî ë"çàå ,äìèä úáéðâá íéìòáä åòãé íà ìáà .ïàöä äãáàð åúîøâáù ,íìùì

:íìùìî áðâä øåèôå ,ãåñôàã åäðéà åøäæð àì íàå ,äá øäæäì íäì äéäå ,õåç úàöì äãåîìù úçà
hhhh.mirexd on oigwel oi`:íäì øåñîä úéáä ìòá ìù åðàöî åáðâ àîù øîéîì àëéàã.lilba ozyte dcedia xnvïîöò íäå ,àéä íéùðä úëàìî

:àåä ïäéìòá úòãìå .úåøëåîå úåùåò.oexya mirexd milbre:ïä ïäìùå .íéìâò åá ïéìãâîù íå÷î íù
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ו שגזל במי  דנה גזילה.משנתנו באותה אונס אירע כך ואחר  הגזילה את החזיר 

øãòä ïî äìè áðBbä,שנגנב לבעלים ונודע –Bøéæçäå הגנב – ÇÅÈÆÄÈÅÆÀÆÁÄ
הבעלים, ידיעת בלי  áðâðלעדר  Bà úîe,מכן לאחר  הטלה –áiç ÅÄÀÇÇÈ

Búeéøçàa זו אין הטלה, החזרת על הבעלים ידעו ולא שהואיל – ÀÇÂÈ
באחריותו . חייב הוא הלכך  הגנב, ברשות הוא ועדיין  àGהשבה,

Búøéæça àGå Búáðâa àG íéìòaä eòãé,הטלה של  –eðîe ÈÀÇÀÈÄÄÀÅÈÀÇÂÄÈÈ
ïàvä úà,הטלה את שהחזיר  לאחר –àéä äîìLe את ומצאו – ÆÇÙÀÅÈÄ

נגנב, או הטלה מת כך  ואחר במניינו , שלם שהואילøeètהעדר – È
שלם, העדר את ומצאו הצאן את מנו ואף בגניבתו , הבעלים ידעו  ולא

פי על  אף בגניבתו, הבעלים ידעו  אם ברם, גמורה. השבה השבתו 
על לבעלים הגנב הודיע שלא זמן  כל החזרתו, לאחר  הצאן את שמנו

באחריותו. חייב הריהו  הטלה, axהחזרת yxtn jk(בגמרא)z`
epzpyn,המשנה של  כפשוטה הוא פירושו ואמנם המאירי); מפרש  (וכן

הבעלים  ידעו  שאם הסובר , חסדא כרב אלא כמותו , הלכה אין אבל 
את  מנו אם מקום מכל בחזירתו , ידעו שלא פי על אף הטלה, בגניבת

או  כך  אחר  הטלה מת אם מלשלם, הגנב פטור היא, ושלמה הצאן
ש פי על  אף בגניבתו, הבעלים ידעו  לא אם אבל הצאן נגנב. את מנו 

הריהו  וחזירתו, גניבתו על  לבעלים הודיע שלא זמן  כל  חזירתו, לאחר
לדרך מחוץ לצאת למד והטלה שהואיל  הוא, וטעמו  באחריותו; חייב

הבעלים  ידעו  שלא וכיון יתירה, שמירה צריך לפיכך העדר , של  הרגילה
שהטלה  לכך  גרם שהגנב ונמצא היתירה, לשמירתו  דאגו לא בגניבתו

אף  בגניבתו , הבעלים ידעו  אם ברם, לשלם. חייב הלכך  נגנב, או  מת
ומצאו  הצאן  את ומנו הואיל  החזרתו, על להם הודיע שלא פי על 

להם  והיה לצאת, למוד אחד  שטלה ידעו כבר  הרי  הוחזר , שהטלה
נגנב, או הטלה ומת נזהרו  לא ואם יתירה, שמירה הצאן את לשמור

המפרשים  רוב נדחקים מכאן מלשלם. הגנב ופטור שהפסידו, הם הרי
מחסרא"): "חיסורי של  (בדרך  חסדא רב כדעת משנתנו את לבאר

ezeixg`a aiig ,apbp e` zne ,exifgde xcrd on dlh apebd שמנו בין –

ודווקא מנו , שלא בין  הצאן  את l`הבעלים milrad erci `l m`
;ezxifga `le ezaipba,בגניבתו הבעלים ידעו אם o`vdאבל z` epne

xeht ,`id dnlye("("("("ישראלישראלישראלישראל """"תפארתתפארתתפארתתפארת ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא;;;; .((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;;

:epxkfdy zercd izy mekiqa
סובר : zrcרב jixv ± zrclפטור הגנב אין בגניבתו, הבעלים ידעו  (אם

החזרתו), על שיודיעם עד  אונסים xhetמאחריות oipn ± zrcl `ly לא (אם
הגנב). את פוטר  הבעלים מנין בגניבתו, ידעו 

סובר: חסדא zrcרב jixv ± zrcl `ly ,xhet oipn ± zrcl הבעלים ידעו  לא (אם
כדי מחזיר, כשהוא לבעלים להודיע צריך  אלא פוטר , המנין  אין  הגניבה על 

לעיל ). בארנו  שכבר  כמו  יפה, לשומרה שידעו

:`xnba zerc izy cer yie

סובר : xhetשמואל oipn ± zrcl `ly oia zrcl oiaבגניבתו הבעלים שידעו  (בין 

לדעתו: המשנה ופירוש פטור ). שלמה, והיא הצאן  את מנו  אם ידעו, שלא בין

xcrd on dlh apebd לב ונודע שנגנב,– ±עלים exifgde,הבעלים ידיעת zneבלי

.ezeixg`a aiig ,apbp e`אם ezxifga,וכן `le ezaipba `l milrad erci `l חייב
אם ברם, o`vdבאחריותו . z` epnהטלה החזרת id`,לאחר  dnlyeידעו בין 

ידעו לא –xehtבין וכו' הצאן " את "ומנו – האחרונה שהפיסקה (כלומר
המשנה). כל  על מוסבה

סובר: יוחנן  xhetרבי oipn ± zrclהצאן את ומנו  בגניבתו, הבעלים ידעו (אם
פטור ), הטלה, החזרת jixvלאחר `l oipn elit` ± zrcl `lyכשהחזיר מיד  (אלא

המשנה: את הוא מפרש וכך  נפטר ). למקומה, ±הגניבה xcrd on dlh apebd
גניבתו , על להם ±ונודע exifgde,הבעלים ידיעת apbpבלי  e` zne,כך אחר 

,ezxifga `le ezaipba `l milrad erci `l .ezeixg`a aiigמנו שלא פי על אף
בגניבתו הבעלים ידעו  אפילו או  הצאן, xeht,את ,`id dnlye o`vd z` epne

בלבד ). הרישא על  מוסבה האחרונה שהפיסקה (כלומר 
בעל בגונב דווקא אבל  חסדא. כרב שהלכה הזכרנו כבר הלכה פסק לענין

הרמב"ם: כותב וכן  יוחנן; כרבי  הלכה דברים שאר  בגונב אבל "apebdחיים,
ezaipba milrad erci m` ,enewnl aepbd xac xifgde ezian ilk e` exag qikn rlq
eqik z` dpn .eizern z` dpniy cr ezeixg`a aiig apbd oiicr ,ezxifga erci `le
oipn elit` ,ezxifga `le ezaipba `l milrad erci `l m`e .xeht ± oipnd mly e`vne

p enewnl exifgdy oeik `l` ,jixv epi`xaca ?mixen` mixac dna .ezeixg`n xht
`ly xcrl exifgde ,milrad ea ercie ,exag xcrn dlh apebd la` ,miig gex ea oi`y
.xeht ± dnly `ide o`vd z` epn m`e .ezeixg`a aiig ± apbp e` zne ,milrad zrcn
dnly `ide o`vd z` epny it lr s` ,ezxifga `le ezaipba `l milrad erci `l m`e
ecnl ixdy ,aepbd dlhd z` exnyiy ick ,milrad z` riceiy cr ,ezeixg`a aiig ±

"df xcray o`vd x`y jxcn ueg zxg` jxc.(י -יב ד, גניבה (הל'
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הם. גנובים שמא חשש , משום לקנותם שאסור דברים כמה לפרט באה זו  משנה

íééãâe áìçå øîö íéòBøä ïî ïéç÷Bì ïéàחשש שיש  לפי – ÅÀÄÄÈÄÆÆÀÈÈÀÈÄ
בידם. המסורה הבית בעל של  מצאנו  אותם גנבו éøîBMîשמא àGåÀÄÀÅ

úBøô,ופרדסים גנים משומרי  קונים אין וכן  –úBøôe íéöò– ÅÅÄÅ
בידם. הם גנובים שמא חשש éìkמאותו  íéLpä ïî ïéç÷Bì ìáàÂÈÀÄÄÇÈÄÀÅ

ïBøMa íéìâòå ,ìéìba ïzLô éìëe ,äãeäéa øîö שכן – ÆÆÄÈÀÅÄÀÈÇÈÄÇÂÈÄÇÈ
ומוכרות  פשתן, בגדי – ובגליל צמר, בגדי עושות הנשים היו  ביהודה

ומוכרות  עגלים מגדלות הנשים היו בשרון  וכן  בעליהן , לדעת אותם
בעליהן . לדעת ïéîèäìאותם :eøîàL ïlëå הנשים אותן וכל – ÀËÈÆÈÀÀÇÀÄ

בשרון , עגלים או  בגליל, פשתן  כלי או ביהודה צמר כלי  שמוכרות
שקנו, מה שיסתירו  ללקוחות אמרו שחזקתו øeñàאם מהן, לקנות – È

גנוב. íB÷îשהוא ìkî íéìBâðøúå íéöéa ïéç÷Bìåומותר – ÀÀÄÅÄÀÇÀÀÄÄÈÈ
שמא  חוששים ואין  אדם, מכל  מקום בכל  ותרנגולים ביצים לקנות

לקנות אסור להטמין , המוכר אמר  אם באלו, אף ברם, ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם גנבום.

דדדד).).).). וווו,,,, גניבה גניבה גניבה גניבה  הלהלהלהל''''
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BlL ïäå ïéèeç;ïkî øúé–úéaä ìòa ìL elà éøä.ïálä éab ìò øBçMä äéä íà–ïäå ìkä úà ìèBð ¦§¥¤¨¥¦¥£¥¥¤©©©©¦¦¨¨©¨©©¥©¨¨¥¤©Ÿ§¥

BlL.Ba øBtúì éãk èeçä ïî øiML èiçä,GL àéäL úéìèîeGL ìò LL–úéaä ìòa ìL elà éøä.äî ¤©©¨¤¦¥¦©§¥¦§©§¦¤¦¨©¨£¥¥¤©©©©¦©
ãöòna àéöBî LøçäM–BlL elà éøä;ìéMkáe–úéaä ìòa ìL.úéaä ìòa ìöà äNBò äéä íàå–óà ¤¤¨¨¦©©£¨£¥¥¤©©¦¤©©©©¦§¦¨¨¤¥¤©©©©¦©
úéaä ìòa ìL úøñpä. ©§Ÿ¤¤©©©©¦
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‡úélèa ïéæçBà íéðL,øîBà äæ:äéúàöî éðà,øîBà äæå:äéúàöî éðà;øîBà äæ:élL dlk,øîBà äæå: §©¦£¦§©¦¤¥£¦§¨¦¨§¤¥£¦§¨¦¨¤¥ª¨¤¦§¤¥

iiii.`iven qaekdy oiken:äôéèù é"ò èòåî øáã øîöä ïî àéöåî øîöä ïáìî.ely el` ixd:àãéô÷ éåä àì ãéô÷ä íàå .ãéô÷î [úéá] ìòáä ïéàù
.`iven wxeqdye:ãéô÷äì íéìéâøå áåùç øáã éåä àéöåîù äî ,åöôðîäå øîöä úà ÷øåñä.miheg dyly lhep qaekdóåñá çéðäì øîö éãâá êøã

ïáìá øåçùäù éôì ,ìëä ìåèéì ñáåëä éàùø ,ïáì ãâáá íéâåøà íä ïéøåçù ïéèåç íàå .åäôéîå ãâáä äåùîå ïìèåð ñáåëäå .øçà ïéîî ïéèåç 'â ïúâéøà
:øúåéá åúåà äðâî.ea xetzl ick hegd on xiiyy hiigd:èçîä êøåà àåìîë àåäù.yly lr yly `idy zilhneåúøéôú úà äåùäù èééç .ïðéñøâ

:ãâáä ìòáì øéæçäì áééç ,úåòáöà ùìù ìò úåòáöà ùìù äðè÷ úéìèî äðîî òöå÷å.cvrnàéöåî àåäù ïéàôùå .çåìä éðô úà øâðä åá ÷éìçîù éìë
:ïä ïé÷ã.liyk:ïéñâ ïéàôù ìéôîå .íåãø÷.ziad lra lv`:íåé øéëùë.zxeqpd s`:úéáä ìòá ìù .ãàî íé÷ã íäù çã÷îä úçúî àöåéä ÷ã ÷ã

‡ÚÈˆÓ ‡·· ˙ÎÒÓ

``̀̀̀.zilha oifge` mipy.äæ ãöî ãâáä úôùáù ïéèåçá ñôåú ãçàäå ,äæ ãöî ãâáä úôùáù ïéèåçá ñôåú íäî ãçàù ïåâë ïéúéðúîì é÷åî àøîâá
:äòåáùáå ,äåùá íé÷ìåç øàùäå ,úòâî åãéù íå÷î ãò ìèåð äæå úòâî åãéù íå÷î ãò ìèåð äæ ,åîöò ãâáá íé÷åãà íä íà ìáà.ily dlek xne` df

ìòá éäîå åúòãî éäî òãåé åðéàå ,åçøë ìòá ãçàîå åúòãî ãçàî ,íäéðùî úåòîä ç÷ìå íäî ãçàì øëî øëåîäå .êì àìå øëåîä äøëî éìå äéúéð÷ éðà
íéòáùð íäéðù ,òãåé åðéàù åéùëò .ãòä ùéçëäì àúééøåàã äòåáù áééç åãâðëù äéäå ,ãçà ãò ïàë äéä ,éúøëî äæì øîåà äéäå òãé åìéàã .äéçøë
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הבית, בעל משל  קטנים דברים בידם שנשארים אומנות, בבעלי  עוסקת זו משנה
חייבים  דברים ואלו גזילה, חשש  בהם ואין  שלהם הם דברים אלו  ללמד , באה והיא

להחזיר .

àéöBî ñáBkäL ïéëBî כביסתו בשעת הצמר מן  היוצאות נימים – ÄÆÇÅÄ
BlLוליבונו , elà éøäמקפיד הצמר  בעל שאין הכובס, של  – ÂÅÅÆ
àéöBîעליהן; ÷øBqäLå בשעת מוציא שהסורק המוכין  אבל – ÀÆÇÅÄ

הצמר , úéaäסריקת ìòa ìL elà éøä מוציא והוא שהואיל  – ÂÅÅÆÇÇÇÇÄ
עליהן. מקפיד הבית בעל GLהרבה, ìèBð ñáBkäïéèeç äL– ÇÅÅÀÈÄ

הבגד , בשפת BlLהארוגים ïäå לארוג צמר  בגד אורגי  שדרך  – ÀÅÆ
את  ומשווה נוטלם והכובס הבגד, בסוף אחר ממין  חוטים שלושה

ומייפהו  עליו;((((רש רש רש רש """"יייי))))הבגד מקפיד  הבית בעל ואין  מועט דבר והוא ,

ïkî øúé,חוטים משלושה יותר נטל הכובס אם אבל –elà éøä ÈÅÄÅÂÅÅ
úéaä ìòa ìLהבית הבעל  של החוטים כל שנשנשנשנ""""ח ח ח ח ).).).).– סימןסימןסימןסימן ((((טורטורטורטור ÆÇÇÇÇÄ

ïálä éab ìò øBçMä äéä íà ארוגים שהיו  שחורים חוטים – ÄÈÈÇÈÇÇÅÇÈÈ
הלבן , הבגד הכובס,ìèBðבשפת –ìkä úà,השחורים החוטים כל – ÅÆÇÙ

הבגד , את מכערים שהם BlLלפי  ïäå,הכובס של  הם והחוטים – ÀÅÆ
עליהם. מוותר  הבית èeçäשבעל  ïî øiML èiçä לו שנתן  – ÇÇÈÆÄÅÄÇ

הבית, Baבעל  øBtúì éãkכדי באורכו שיש  חוט ששייר היינו  – ÀÅÄÀ
המחט, של  כפול  אורך  כמלוא בגמרא: ומבואר  בו , úéìèîeÇÀÄלתפור

GL àéäLGL ìò LL הבית בעל לו שנתן האריג מן  ששייר  – ÆÄÈÇÈ
צורך היה שלא אצבעות, שלוש על  אצבעות שלוש כשיעור חתיכה

הבגד , למלאכת úéaäבה ìòa ìL elà éøä פחות שייר  ואם – ÂÅÅÆÇÇÇÇÄ
שלו; זה הרי  מקפיד , הבית בעל  שאין  בזמן  האמורים, מהשיעורים

הבית בעל  של זה הרי מקפיד, הבית בעל אם xnba`).אבל `ziixa)
סתם: כותב הרמב"ם ely".ברם, o`kn zegt"àéöBî LøçäM äîÇÆÆÈÈÄ

ãöòna את מחליק שהוא בשעה מוציא שהנגר  הדקים הקיסמים – ÇÇÂÈ
במעצד , BlLהקרשים elà éøä הקרשים בעל  שאין  לפי  הנגר, של – ÂÅÅÆ

עליהם; בכשיל,ìéMkáeמקפיד מוציא שהנגר  הקיסמים אבל – ÇÇÄ

הם הרי  קרדום, כעין úéaäשהוא ìòa ìL הם גסים שקיסמים – ÆÇÇÇÇÄ
עליהם. מקפיד  הבית úéaäובעל ìòa ìöà äNBò äéä íàå– ÀÄÈÈÆÅÆÇÇÇÇÄ

הבית, בעל של  úøñpäבביתו  óà הנושרים הזעירים העץ גרגרי  – ÇÇÀÙÆ
הנסירה, úéaäבשעת ìòa ìLהרי רשותו , בתוך והכל שהואיל  – ÆÇÇÇÇÄ

כותב הרמב"ם כך . על מקפיד xnbde`);הוא `ztqezd it lr)ובכל"
המדינה" מנהג אחר בהם הולכים בהן וכיוצא האלו ((((הלהלהלהל''''הדברים

ח ח ח ח ).).).). וווו,,,, גניבהגניבהגניבהגניבה
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הוא  הדין הוא, שלי  טוען: והוא חברו , שביד  חפץ על ומערער אדם בא אם
בשניים  הדין ומה הראיה. עליו  מחברו והמוציא בעלים, בחזקת ממון שמעמידים
הוא  שהחפץ טוען  מהם אחד  וכל  בו, מוחזקים ששניהם דהיינו  בחפץ, שאוחזים

משנתנו. דנה כך על שלו ?

úélèa ïéæçBà íéðL,בו מתעטפים שהיו עליון, בגד  היינו  –äæ ÀÇÄÂÄÀÇÄÆ
äéúàöî éðà :øîBà äæå ,äéúàöî éðà :øîBàאחד כל – ÅÂÄÀÈÄÈÀÆÅÂÄÀÈÄÈ

בטלית  ותפס בא וחברו תחילה, הטלית את הגביה שהוא טוען, מהם
אחד שאף ואפשר שלו ; היא המציאה והרי  בידו , היתה שכבר לאחר

אלא  אחת, בבת המציאה את שניהם שהגביהו כגון  משקר , אינו  מהם
שאין  מציאה שזוהי  וכגון קודם; הגביהה שהוא חושב אחד שכל 

ב); פרק להלן  (כמבואר  להחזירה élL,חייבים dlk :øîBà äæÆÅËÈÆÄ
élL dlk :øîBà äæå מדברת זו  שפיסקא מבארים, בגמרא – ÀÆÅËÈÆÄ

פלוני, מיד הטלית את קניתי  אני  טוען: אחד שכל היינו  וממכר, במקח
מדעתו  מאחד משניהם, מעות ולקח מהם לאחד  מכרה שהמוכר וכגון 

כורחו  בעל וממי  מדעתו קיבל  ממי  זוכר ואינו  כורחו, בעל  ומאחד
aiig ecbpky dide ,cg` cr o`k yi ixd ,izxkn dfl :xne` did eli`y)

;(crd yigkdl dxezd on dreay כשיטת (שלא מפרשים יש  ברם,
הראשונה  שהפיסקה אלא במציאה, עוסקת כולה שהמשנה הגמרא),

–± "diz`vn ip` xne` dfe diz`vn ip` xne` df"ואחר כלל , היא

אם פרטים: באים ilyכך  dlek xne` df' וכוrayi dfואם dfוכו ',
ily divg xne` dfe ily dlek xne`'וכוrayi df'ישראלישראלישראלישראל""""וכו ("("("("תפארתתפארתתפארתתפארת

izdw - zex`ean zeipyn

a dpyn oey`x wxt `rivn `aa zkqn

élL dlk–déöçî úBçt da Bì ïéàL òáMé äæ,déöçî úBçt da Bì ïéàL òáMé äæå,e÷Gçéå.øîBà äæ:dlk ª¨¤¦¤¦¨©¤¥¨¨¥¤§¨§¤¦¨©¤¥¨¨¥¤§¨§©£¤¥ª¨
élL,øîBà äæå:élL déöç–øîBàä:élL dlk,GMî úBçt da Bì ïéàL òáMéíé÷ìç äL,øîBàäå:déöç ¤¦§¤¥¤§¨¤¦¨¥ª¨¤¦¦¨©¤¥¨¨¦§¨£¨¦§¨¥¤§¨
élL,òéáøî úBçt da Bì ïéàL òáMé;GL ìèBð äæòéáø ìèBð äæå íé÷ìç äL. ¤¦¦¨©¤¥¨¨¥§¦©¤¥§¨£¨¦§¤¥§¦©
·äîäa éab ìò ïéáëBø íéðL eéä,âéäðî ãçàå áëBø ãçà äéäL Bà,øîBà äæ:élL dlk,øîBà äæå:dlk ¨§©¦§¦©©¥§¥¨¤¨¨¤¨¥§¤¨©§¦¤¥ª¨¤¦§¤¥ª¨

élL–déöçî úBçt da Bì ïéàL òáMé äæ,déöçî úBçt da Bì ïéàL òáMé äæå,e÷Gçéå.íéãBî íäL ïîæa ¤¦¤¦¨©¤¥¨¨¥¤§¨§¤¦¨©¤¥¨¨¥¤§¨§©£¦§©¤¥¦
íéãò ïäì LiL Bà–äòeáL àGa íé÷ìBç. ¤¥¨¤¥¦§¦§§¨

ãçà ìë àäé àìù éãë ,äòåáùá àìà íäî ãçà íåù ìåèé àìù íéîëç åð÷úù àìà ,äòåáù àìá íé÷ìåç åéäéù àåä ïéãáå .ïéúéðúîá äøåîàä åæ äòåáù
ç÷î åðééäã éìù äìåë øîåà äæáå ,äàéöîá åðééäã äéúàöî éðà øîåà äæá ïðéòåîùàì àðú êéøèöéàå .àéä éìù øîåàå åøéáç ìù åúéìèá ó÷åúå êìåä
äá øñç éãéî åàì éàøáç øîàã ,ïéãë àìù äá æåçàì àøéúä äøåîã íåùî äéìò äòåáù ïðáø åîøã àåä äàéöî àðéîà äåä ,äàéöî àðú éà .øëîîå
ïéãë àìù äéîã éöç ïúéìå åîò ÷åìçì àáù äæå ,äðáæîì äøúáà øãäî äåä àì äì êéøö äåä àì éàã øëîîå ç÷î ìáà ,äéãäá âåìôàå ñåôúàå ìéæéà
äéìò äòåáù ïðáø åîøã àåä øëîîå ç÷î àðéîà äåä ,øëîîå ç÷îá ïðéòåîùà éàå .äéìò äòåáù ïðáø åîø àì àîéà ,àøéúä éøåîã øîéîì àëéìå åøñçî
äàéöî ìáà ,éúéøçà ïéáæìå ìéæéìå çøèì éàøáçå ,àðà äéì÷ùà éãéãì äëéøöã àúùä ,àðáéäé à÷ éîã àðàå áéäé à÷ éîã éàøáç øîàå àøéúä éøåîã íåùî

:àëéøö .àì àîéà ,éëä øîéîì àëéìã.divgn zegt da el oi`y rayiéàå .äìåë äéì éáäé àì àäã ,àø÷éòî ïéòè à÷ãë åìù äìåëù òáùð åðéàå
òáùé êëìä .éìù äìåë øîàã àî÷ äéøåáãì äéì òøî äåä ,äéì éáäé à÷ãë åìù äéöçù òáúùîà÷ãë éìù äìåë ,éëä òîùîã ,äéöçî úåçô äá åì ïéàù

:äéöçî úåçô äá éì ïéàå äá éì ùéù äòåáù ,äìåëá éì íéðéîàî íúà ïéàù íëéøáãìå ,àø÷éòî àðéîà
aaaa.dnda iab lr miakex mipy eid:äîå÷îî äîäáä äææ àìù âéäðî åðéàù ô"òàå ,éð÷ áëåøã ïì òîùî÷ àä.bidpn cg`e akex cg` didy e`ïîæá

åà åãåä íàå .äð÷ àì áëåø ,äð÷ âéäðî ,ãáìá áëåø àìà äéä àì íàå .âéäðîå áëåø íéåùã àåä ,äéúîçî äîäáä ìéæéúã éëéä éë åéìâøá òðòðî áëåøù
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המאיריהמאיריהמאיריהמאירי);););); אילייראילייראילייראילייר;;;; מנשה מנשה מנשה מנשה  רררר'''' úBçtבשם בשם בשם בשם  da Bì ïéàL òáMé äæÆÄÈÇÆÅÈÈ
déöçî,שלו הטלית חצי  הפחות שלכל  –Bì ïéàL òáMé äæå ÅÆÀÈÀÆÄÈÇÆÅ

e÷Gçéå ,déöçî úBçt daאפשר אי ואם ביניהם; הטלית – ÈÈÅÆÀÈÀÇÂ
השבועה  לשון בענין  דמיה. ויחלקו ימכרוה להפסידה, מבלי  לחלקה

–"divgn zegt da el oi`y"כפי נשבע שאינו בגמרא, מבואר  –

שאין  מה על  האדם את משביעים שאין  לפי שלו, שכולה טענתו 
לקבל אלא לו  מועילה שבועתו  אין  כאן  והרי לו, מועילה שבועתו

בפירוש להישבע ואף חציה; על אלא להישבע יכול אינו הלכך  חציה,
יישבע  הלכך  שלו , שכולה טוען הוא שהרי  יכול, אינו שלו שחציה
לו  שיש שבועה שמשמע: מחציה, פחות בה לו  שאין שלילה, בלשון 

מחציה פחות בה לו  ואין טובטובטובטוב").").").").בה, יום יום יום יום  וווו""""תוספות תוספות תוספות תוספות  ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא  ((((עייןעייןעייןעיין

מוחזקים  שניהם שהרי שבועה, בלא חולקים שיהיו הוא הדין  מן ואמנם

יהא  שלא כדי בשבועה שיחלוקו  היא, חכמים שתקנת אלא בטלית,
היא שלי ואומר חברו של  בטליתו  ותוקף הולך  אחד  בבא בבא בבא בבא כל ((((גמראגמראגמראגמרא

בבבב).).).). ה ה ה ה ,,,, אוחז מציעאמציעאמציעאמציעא,,,, שזה כגון  במשנתנו שמדובר בגמרא, מבואר  כן
מכאן , הטלית שבשפת בחוטים וזה מכאן הטלית שבשפת בחוטים

מגעת  שידו  מקום עד נוטל  זה עצמה, בטלית מוחזקים היו אם אבל 
בשווה  בשבועה חולקים והשאר מגעת, שידו  מקום עד  נוטל וזה

א א א א ).).).). ז ז ז ז ,,,, מכאן ((((גמרא גמרא גמרא גמרא  חציה וזה מכאן חציה תופס זה היה שאם נמצא
שבועה  בלא בחציה אחד כל  זוכה כלום, באמצע נשאר  שלא עד 

élL((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).). déöç :øîBà äæå ,élL dlk :øîBà äæ אם – ÆÅËÈÆÄÀÆÅÆÀÈÆÄ
הטלית, את תחילה הגבהתי בלבד  שאני שלי ", "כולה טוען: אחד 

"חציה  טוען: וחברו בה, זכיתי  שכבר  לאחר בה ותפסת באת ואתה
בחציה, זכה מאתנו  אחד  וכל כאחד , הגבהנוה ששנינו  øîBàäÈÅ:שלי ",

é ,élL dlkGMî úBçt da Bì ïéàL òáMíé÷ìç äL– ËÈÆÄÄÈÇÆÅÈÈÄÀÈÂÈÄ
ואין  לו, מודה חברו האחד חציה על  שהרי  הטלית, רבעי  משלושת

שמתדיינים  חצי אותו חולקים הלכך  האחר , חציה על אלא דנים הם
שאם  נוטל, שהוא מה כל על  נשבע הריהו  נשבע, שהוא וכיון  עליו,
לאותו  מתכוון יהא שמא חשש יש בלבד , רביע על אלא יישבע לא

חברו לו שמודה יוסף יוסף יוסף יוסף "),"),"),"),חלק òáMé("("("("נימוקינימוקינימוקינימוקי ,élL déöç :øîBàäåÀÈÅÆÀÈÆÄÄÈÇ
òéáøî úBçt da Bì ïéàLולאחר שטוען ; ממה מחצית היינו  – ÆÅÈÈÅÀÄÇ

GLשנשבעו, ìèBð äæíé÷ìç äL,טלית רבעי שלושת –äæå ÆÅÀÈÂÈÄÀÆ
òéáø ìèBðהטלית רבע שמבארים שמבארים שמבארים שמבארים – יוסף יוסף יוסף יוסף ",",",", וווו""""נימוקינימוקינימוקינימוקי תוספותתוספותתוספותתוספות ((((עייןעייןעייןעיין ÅÀÄÇ

היה היה היה היה  שיכול שיכול שיכול שיכול  מתוך מתוך מתוך מתוך  בבבב""""מיגומיגומיגומיגו",",",", נאמןנאמןנאמןנאמן אינואינואינואינו שלישלישלישלי"""" """"חציהחציהחציהחציה האומרהאומרהאומרהאומר מהמהמהמה מפנימפנימפנימפני הטעםהטעםהטעםהטעם

טובטובטובטוב").").")."). יוםיוםיוםיום בבבב""""תוספותתוספותתוספותתוספות דבריהם דבריהם דבריהם דבריהם  ומובאים ומובאים ומובאים ומובאים  שלישלישלישלי";";";"; """"כולהכולהכולהכולה לומר לומר לומר לומר 

שהבאנו (כמו  וממכר במקח וגם במציאה גם דנה שמשנתנו  מבואר , בגמרא
המתדיינים  את לחייב מיוחדת סברא מהם אחד  בכל  שיש מפני המשנה), בבאור

מזה: זה למדים היינו ולא ±שבועה, d`ivna לתפוס לעצמו  היתר  מורה אדם
זו שהרי כלום, בה מפסיד אינו  חברי בלבו: הוא שאומר כדין, שלא בה
שלא  וממכר , במקח כן שאין  מה עמו ; ואחלוק אני  גם בה אתפוס מציאה,
שאם  לו, קנה שהלה בטלית חברו עם לחלוק זו  בדרך  היתר לעצמו אדם יורה
לחלוק  יבוא עכשיו ואם לה, צריך  הוא ודאי טלית לקנות והלך  טרח חברו

שני: מצד קנוה. שניהם ודאי אלא כדין, שלא מחסרו נמצא xknneעמו gwna
צריך± שהוא כשם שילמתי , ואני  שילם חברי  ואומר : לעצמו היתר  מורה אדם

יטרח  וחברי אני , אטלנה לעצמו, קרוב אדם והרי לה, צריך  אני  אף לטלית
כך, לומר יכול  שאינו  במציאה, כן שאין מה אחרת, טלית ויקנה וילך  נא

שב  להשמיענו , המשנה באה ויכולהלכך  הואיל  וממכר , במקח ובין  במציאה ין
חולקים  אינם לפיכך  כדין, שלא בטלית לתפוס לעצמו  היתר להורות אדם

בשבועה. אלא
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או רכיבה ידי  על  אם בבהמה, מוחזקים שהיו  בשניים ללמדנו  מוסיפה זו  משנה
שלו. כולה שהבהמה טוען  אחד  וכל נהיגה, ידי  על

äîäa éab ìò ïéáëBø íéðL eéäהפקר של שהיתה וכגון  אחת, – ÈÀÇÄÀÄÇÇÅÀÅÈ
áëBø((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),), ãçà äéäL Bà,עליה –âéäðî ãçàå מו ליך– ÆÈÈÆÈÅÀÆÈÇÀÄ

élLאותה, dlk :øîBà äæ ואתה תחילה, עליה רכבתי שאני  – ÆÅËÈÆÄ
אותה, הנהגת או  עמי  ורכבת כך  אחר élLבאת dlk :øîBà äæåÀÆÅËÈÆÄ

חברו, כנגד כן  טוען הוא שאף –úBçt da Bì ïéàL òáMé äæÆÄÈÇÆÅÈÈ
e÷Gçéå ,déöçî úBçt da Bì ïéàL òáMé äæå ,déöçî– ÅÆÀÈÀÆÄÈÇÆÅÈÈÅÆÀÈÀÇÂ

באה  שמשנתנו מבואר, בגמרא הקודמת. במשנה הטלית בדין כמבואר 

בלא  אפילו בלבד , ברכיבה נקנית בהמה מציאה שלעניין  להשמיע,
לענין  שאף סוברים, ויש  ממקומה; זזה לא שהבהמה כגון הנהגה,

בלבד, ברכיבה נקנית הבהמה אין מחברו, קנייה לענין כמו מציאה,
הבהמה. שתלך  כדי ברגליו שנענע היינו  ברגליו, הנהיגה כן אם אלא
קונים  שניהם רכובים, שניהם שאם משמע, מברטנורא הרב לפי  ברם,

שהרוכב  בזמן דווקא מנהיג, ואחד רוכב אחד  אם אבל  הנהגה, בלא אף
אם  אבל  הבהמה, קנין לענין שווים והמנהיג הרוכב ברגליו, מנענע

אלא  הבהמה את קנה לא בלבד , עליה יושב אלא הרכוב היה לא
בלבד  טוב טוב טוב טוב ").").").").המנהיג יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  íéãBî((((עייןעייןעייןעיין íäL ïîæa שניהם – ÄÀÇÆÅÄ

כאחד, במציאה שזכו íéãòמודים ïäì LiL Bà שניהם שהגביהו  – ÆÅÈÆÅÄ
כאחד, הבהמה על שניהם שרכבו או  כאחד  הטלית àGaאת íé÷ìBçÀÄÀ

izdw - zex`ean zeipyn
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ÈàéöBî ñáBkäL ïéëBî–BlL elà éøä;àéöBî ÷øBqäLå–úéaä ìòa ìL elà éøä.GL ìèBð ñáBkääL ¦¤©¥¦£¥¥¤§¤©¥¦£¥¥¤©©©©¦©¥¥§¨
BlL ïäå ïéèeç;ïkî øúé–úéaä ìòa ìL elà éøä.ïálä éab ìò øBçMä äéä íà–ïäå ìkä úà ìèBð ¦§¥¤¨¥¦¥£¥¥¤©©©©¦¦¨¨©¨©©¥©¨¨¥¤©Ÿ§¥

BlL.Ba øBtúì éãk èeçä ïî øiML èiçä,GL àéäL úéìèîeGL ìò LL–úéaä ìòa ìL elà éøä.äî ¤©©¨¤¦¥¦©§¥¦§©§¦¤¦¨©¨£¥¥¤©©©©¦©
ãöòna àéöBî LøçäM–BlL elà éøä;ìéMkáe–úéaä ìòa ìL.úéaä ìòa ìöà äNBò äéä íàå–óà ¤¤¨¨¦©©£¨£¥¥¤©©¦¤©©©©¦§¦¨¨¤¥¤©©©©¦©
úéaä ìòa ìL úøñpä. ©§Ÿ¤¤©©©©¦

‡ Ó ˜ ‡ · · ˙ Î Ò Ó ˜ È Ï Ò

` r i v n ` a a z k q n
Ô Â ˘ ‡ ¯ ˜ ¯ Ù

‡úélèa ïéæçBà íéðL,øîBà äæ:äéúàöî éðà,øîBà äæå:äéúàöî éðà;øîBà äæ:élL dlk,øîBà äæå: §©¦£¦§©¦¤¥£¦§¨¦¨§¤¥£¦§¨¦¨¤¥ª¨¤¦§¤¥

iiii.`iven qaekdy oiken:äôéèù é"ò èòåî øáã øîöä ïî àéöåî øîöä ïáìî.ely el` ixd:àãéô÷ éåä àì ãéô÷ä íàå .ãéô÷î [úéá] ìòáä ïéàù
.`iven wxeqdye:ãéô÷äì íéìéâøå áåùç øáã éåä àéöåîù äî ,åöôðîäå øîöä úà ÷øåñä.miheg dyly lhep qaekdóåñá çéðäì øîö éãâá êøã

ïáìá øåçùäù éôì ,ìëä ìåèéì ñáåëä éàùø ,ïáì ãâáá íéâåøà íä ïéøåçù ïéèåç íàå .åäôéîå ãâáä äåùîå ïìèåð ñáåëäå .øçà ïéîî ïéèåç 'â ïúâéøà
:øúåéá åúåà äðâî.ea xetzl ick hegd on xiiyy hiigd:èçîä êøåà àåìîë àåäù.yly lr yly `idy zilhneåúøéôú úà äåùäù èééç .ïðéñøâ

:ãâáä ìòáì øéæçäì áééç ,úåòáöà ùìù ìò úåòáöà ùìù äðè÷ úéìèî äðîî òöå÷å.cvrnàéöåî àåäù ïéàôùå .çåìä éðô úà øâðä åá ÷éìçîù éìë
:ïä ïé÷ã.liyk:ïéñâ ïéàôù ìéôîå .íåãø÷.ziad lra lv`:íåé øéëùë.zxeqpd s`:úéáä ìòá ìù .ãàî íé÷ã íäù çã÷îä úçúî àöåéä ÷ã ÷ã

‡ÚÈˆÓ ‡·· ˙ÎÒÓ

``̀̀̀.zilha oifge` mipy.äæ ãöî ãâáä úôùáù ïéèåçá ñôåú ãçàäå ,äæ ãöî ãâáä úôùáù ïéèåçá ñôåú íäî ãçàù ïåâë ïéúéðúîì é÷åî àøîâá
:äòåáùáå ,äåùá íé÷ìåç øàùäå ,úòâî åãéù íå÷î ãò ìèåð äæå úòâî åãéù íå÷î ãò ìèåð äæ ,åîöò ãâáá íé÷åãà íä íà ìáà.ily dlek xne` df

ìòá éäîå åúòãî éäî òãåé åðéàå ,åçøë ìòá ãçàîå åúòãî ãçàî ,íäéðùî úåòîä ç÷ìå íäî ãçàì øëî øëåîäå .êì àìå øëåîä äøëî éìå äéúéð÷ éðà
íéòáùð íäéðù ,òãåé åðéàù åéùëò .ãòä ùéçëäì àúééøåàã äòåáù áééç åãâðëù äéäå ,ãçà ãò ïàë äéä ,éúøëî äæì øîåà äéäå òãé åìéàã .äéçøë

`xephxa yexit
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הבית, בעל משל  קטנים דברים בידם שנשארים אומנות, בבעלי  עוסקת זו משנה
חייבים  דברים ואלו גזילה, חשש  בהם ואין  שלהם הם דברים אלו  ללמד , באה והיא

להחזיר .

àéöBî ñáBkäL ïéëBî כביסתו בשעת הצמר מן  היוצאות נימים – ÄÆÇÅÄ
BlLוליבונו , elà éøäמקפיד הצמר  בעל שאין הכובס, של  – ÂÅÅÆ
àéöBîעליהן; ÷øBqäLå בשעת מוציא שהסורק המוכין  אבל – ÀÆÇÅÄ

הצמר , úéaäסריקת ìòa ìL elà éøä מוציא והוא שהואיל  – ÂÅÅÆÇÇÇÇÄ
עליהן. מקפיד הבית בעל GLהרבה, ìèBð ñáBkäïéèeç äL– ÇÅÅÀÈÄ

הבגד , בשפת BlLהארוגים ïäå לארוג צמר  בגד אורגי  שדרך  – ÀÅÆ
את  ומשווה נוטלם והכובס הבגד, בסוף אחר ממין  חוטים שלושה

ומייפהו  עליו;((((רש רש רש רש """"יייי))))הבגד מקפיד  הבית בעל ואין  מועט דבר והוא ,

ïkî øúé,חוטים משלושה יותר נטל הכובס אם אבל –elà éøä ÈÅÄÅÂÅÅ
úéaä ìòa ìLהבית הבעל  של החוטים כל שנשנשנשנ""""ח ח ח ח ).).).).– סימןסימןסימןסימן ((((טורטורטורטור ÆÇÇÇÇÄ

ïálä éab ìò øBçMä äéä íà ארוגים שהיו  שחורים חוטים – ÄÈÈÇÈÇÇÅÇÈÈ
הלבן , הבגד הכובס,ìèBðבשפת –ìkä úà,השחורים החוטים כל – ÅÆÇÙ

הבגד , את מכערים שהם BlLלפי  ïäå,הכובס של  הם והחוטים – ÀÅÆ
עליהם. מוותר  הבית èeçäשבעל  ïî øiML èiçä לו שנתן  – ÇÇÈÆÄÅÄÇ

הבית, Baבעל  øBtúì éãkכדי באורכו שיש  חוט ששייר היינו  – ÀÅÄÀ
המחט, של  כפול  אורך  כמלוא בגמרא: ומבואר  בו , úéìèîeÇÀÄלתפור

GL àéäLGL ìò LL הבית בעל לו שנתן האריג מן  ששייר  – ÆÄÈÇÈ
צורך היה שלא אצבעות, שלוש על  אצבעות שלוש כשיעור חתיכה

הבגד , למלאכת úéaäבה ìòa ìL elà éøä פחות שייר  ואם – ÂÅÅÆÇÇÇÇÄ
שלו; זה הרי  מקפיד , הבית בעל  שאין  בזמן  האמורים, מהשיעורים

הבית בעל  של זה הרי מקפיד, הבית בעל אם xnba`).אבל `ziixa)
סתם: כותב הרמב"ם ely".ברם, o`kn zegt"àéöBî LøçäM äîÇÆÆÈÈÄ

ãöòna את מחליק שהוא בשעה מוציא שהנגר  הדקים הקיסמים – ÇÇÂÈ
במעצד , BlLהקרשים elà éøä הקרשים בעל  שאין  לפי  הנגר, של – ÂÅÅÆ

עליהם; בכשיל,ìéMkáeמקפיד מוציא שהנגר  הקיסמים אבל – ÇÇÄ

הם הרי  קרדום, כעין úéaäשהוא ìòa ìL הם גסים שקיסמים – ÆÇÇÇÇÄ
עליהם. מקפיד  הבית úéaäובעל ìòa ìöà äNBò äéä íàå– ÀÄÈÈÆÅÆÇÇÇÇÄ

הבית, בעל של  úøñpäבביתו  óà הנושרים הזעירים העץ גרגרי  – ÇÇÀÙÆ
הנסירה, úéaäבשעת ìòa ìLהרי רשותו , בתוך והכל שהואיל  – ÆÇÇÇÇÄ

כותב הרמב"ם כך . על מקפיד xnbde`);הוא `ztqezd it lr)ובכל"
המדינה" מנהג אחר בהם הולכים בהן וכיוצא האלו ((((הלהלהלהל''''הדברים

ח ח ח ח ).).).). וווו,,,, גניבהגניבהגניבהגניבה
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הוא  הדין הוא, שלי  טוען: והוא חברו , שביד  חפץ על ומערער אדם בא אם
בשניים  הדין ומה הראיה. עליו  מחברו והמוציא בעלים, בחזקת ממון שמעמידים
הוא  שהחפץ טוען  מהם אחד  וכל  בו, מוחזקים ששניהם דהיינו  בחפץ, שאוחזים

משנתנו. דנה כך על שלו ?

úélèa ïéæçBà íéðL,בו מתעטפים שהיו עליון, בגד  היינו  –äæ ÀÇÄÂÄÀÇÄÆ
äéúàöî éðà :øîBà äæå ,äéúàöî éðà :øîBàאחד כל – ÅÂÄÀÈÄÈÀÆÅÂÄÀÈÄÈ

בטלית  ותפס בא וחברו תחילה, הטלית את הגביה שהוא טוען, מהם
אחד שאף ואפשר שלו ; היא המציאה והרי  בידו , היתה שכבר לאחר

אלא  אחת, בבת המציאה את שניהם שהגביהו כגון  משקר , אינו  מהם
שאין  מציאה שזוהי  וכגון קודם; הגביהה שהוא חושב אחד שכל 

ב); פרק להלן  (כמבואר  להחזירה élL,חייבים dlk :øîBà äæÆÅËÈÆÄ
élL dlk :øîBà äæå מדברת זו  שפיסקא מבארים, בגמרא – ÀÆÅËÈÆÄ

פלוני, מיד הטלית את קניתי  אני  טוען: אחד שכל היינו  וממכר, במקח
מדעתו  מאחד משניהם, מעות ולקח מהם לאחד  מכרה שהמוכר וכגון 

כורחו  בעל וממי  מדעתו קיבל  ממי  זוכר ואינו  כורחו, בעל  ומאחד
aiig ecbpky dide ,cg` cr o`k yi ixd ,izxkn dfl :xne` did eli`y)

;(crd yigkdl dxezd on dreay כשיטת (שלא מפרשים יש  ברם,
הראשונה  שהפיסקה אלא במציאה, עוסקת כולה שהמשנה הגמרא),

–± "diz`vn ip` xne` dfe diz`vn ip` xne` df"ואחר כלל , היא

אם פרטים: באים ilyכך  dlek xne` df' וכוrayi dfואם dfוכו ',
ily divg xne` dfe ily dlek xne`'וכוrayi df'ישראלישראלישראלישראל""""וכו ("("("("תפארתתפארתתפארתתפארת
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élL dlk–déöçî úBçt da Bì ïéàL òáMé äæ,déöçî úBçt da Bì ïéàL òáMé äæå,e÷Gçéå.øîBà äæ:dlk ª¨¤¦¤¦¨©¤¥¨¨¥¤§¨§¤¦¨©¤¥¨¨¥¤§¨§©£¤¥ª¨
élL,øîBà äæå:élL déöç–øîBàä:élL dlk,GMî úBçt da Bì ïéàL òáMéíé÷ìç äL,øîBàäå:déöç ¤¦§¤¥¤§¨¤¦¨¥ª¨¤¦¦¨©¤¥¨¨¦§¨£¨¦§¨¥¤§¨
élL,òéáøî úBçt da Bì ïéàL òáMé;GL ìèBð äæòéáø ìèBð äæå íé÷ìç äL. ¤¦¦¨©¤¥¨¨¥§¦©¤¥§¨£¨¦§¤¥§¦©
·äîäa éab ìò ïéáëBø íéðL eéä,âéäðî ãçàå áëBø ãçà äéäL Bà,øîBà äæ:élL dlk,øîBà äæå:dlk ¨§©¦§¦©©¥§¥¨¤¨¨¤¨¥§¤¨©§¦¤¥ª¨¤¦§¤¥ª¨

élL–déöçî úBçt da Bì ïéàL òáMé äæ,déöçî úBçt da Bì ïéàL òáMé äæå,e÷Gçéå.íéãBî íäL ïîæa ¤¦¤¦¨©¤¥¨¨¥¤§¨§¤¦¨©¤¥¨¨¥¤§¨§©£¦§©¤¥¦
íéãò ïäì LiL Bà–äòeáL àGa íé÷ìBç. ¤¥¨¤¥¦§¦§§¨

ãçà ìë àäé àìù éãë ,äòåáùá àìà íäî ãçà íåù ìåèé àìù íéîëç åð÷úù àìà ,äòåáù àìá íé÷ìåç åéäéù àåä ïéãáå .ïéúéðúîá äøåîàä åæ äòåáù
ç÷î åðééäã éìù äìåë øîåà äæáå ,äàéöîá åðééäã äéúàöî éðà øîåà äæá ïðéòåîùàì àðú êéøèöéàå .àéä éìù øîåàå åøéáç ìù åúéìèá ó÷åúå êìåä
äá øñç éãéî åàì éàøáç øîàã ,ïéãë àìù äá æåçàì àøéúä äøåîã íåùî äéìò äòåáù ïðáø åîøã àåä äàéöî àðéîà äåä ,äàéöî àðú éà .øëîîå
ïéãë àìù äéîã éöç ïúéìå åîò ÷åìçì àáù äæå ,äðáæîì äøúáà øãäî äåä àì äì êéøö äåä àì éàã øëîîå ç÷î ìáà ,äéãäá âåìôàå ñåôúàå ìéæéà
äéìò äòåáù ïðáø åîøã àåä øëîîå ç÷î àðéîà äåä ,øëîîå ç÷îá ïðéòåîùà éàå .äéìò äòåáù ïðáø åîø àì àîéà ,àøéúä éøåîã øîéîì àëéìå åøñçî
äàéöî ìáà ,éúéøçà ïéáæìå ìéæéìå çøèì éàøáçå ,àðà äéì÷ùà éãéãì äëéøöã àúùä ,àðáéäé à÷ éîã àðàå áéäé à÷ éîã éàøáç øîàå àøéúä éøåîã íåùî

:àëéøö .àì àîéà ,éëä øîéîì àëéìã.divgn zegt da el oi`y rayiéàå .äìåë äéì éáäé àì àäã ,àø÷éòî ïéòè à÷ãë åìù äìåëù òáùð åðéàå
òáùé êëìä .éìù äìåë øîàã àî÷ äéøåáãì äéì òøî äåä ,äéì éáäé à÷ãë åìù äéöçù òáúùîà÷ãë éìù äìåë ,éëä òîùîã ,äéöçî úåçô äá åì ïéàù

:äéöçî úåçô äá éì ïéàå äá éì ùéù äòåáù ,äìåëá éì íéðéîàî íúà ïéàù íëéøáãìå ,àø÷éòî àðéîà
aaaa.dnda iab lr miakex mipy eid:äîå÷îî äîäáä äææ àìù âéäðî åðéàù ô"òàå ,éð÷ áëåøã ïì òîùî÷ àä.bidpn cg`e akex cg` didy e`ïîæá

åà åãåä íàå .äð÷ àì áëåø ,äð÷ âéäðî ,ãáìá áëåø àìà äéä àì íàå .âéäðîå áëåø íéåùã àåä ,äéúîçî äîäáä ìéæéúã éëéä éë åéìâøá òðòðî áëåøù

`xephxa yexit

המאיריהמאיריהמאיריהמאירי);););); אילייראילייראילייראילייר;;;; מנשה מנשה מנשה מנשה  רררר'''' úBçtבשם בשם בשם בשם  da Bì ïéàL òáMé äæÆÄÈÇÆÅÈÈ
déöçî,שלו הטלית חצי  הפחות שלכל  –Bì ïéàL òáMé äæå ÅÆÀÈÀÆÄÈÇÆÅ

e÷Gçéå ,déöçî úBçt daאפשר אי ואם ביניהם; הטלית – ÈÈÅÆÀÈÀÇÂ
השבועה  לשון בענין  דמיה. ויחלקו ימכרוה להפסידה, מבלי  לחלקה

–"divgn zegt da el oi`y"כפי נשבע שאינו בגמרא, מבואר  –

שאין  מה על  האדם את משביעים שאין  לפי שלו, שכולה טענתו 
לקבל אלא לו  מועילה שבועתו  אין  כאן  והרי לו, מועילה שבועתו

בפירוש להישבע ואף חציה; על אלא להישבע יכול אינו הלכך  חציה,
יישבע  הלכך  שלו , שכולה טוען הוא שהרי  יכול, אינו שלו שחציה
לו  שיש שבועה שמשמע: מחציה, פחות בה לו  שאין שלילה, בלשון 

מחציה פחות בה לו  ואין טובטובטובטוב").").").").בה, יום יום יום יום  וווו""""תוספות תוספות תוספות תוספות  ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא  ((((עייןעייןעייןעיין

מוחזקים  שניהם שהרי שבועה, בלא חולקים שיהיו הוא הדין  מן ואמנם

יהא  שלא כדי בשבועה שיחלוקו  היא, חכמים שתקנת אלא בטלית,
היא שלי ואומר חברו של  בטליתו  ותוקף הולך  אחד  בבא בבא בבא בבא כל ((((גמראגמראגמראגמרא

בבבב).).).). ה ה ה ה ,,,, אוחז מציעאמציעאמציעאמציעא,,,, שזה כגון  במשנתנו שמדובר בגמרא, מבואר  כן
מכאן , הטלית שבשפת בחוטים וזה מכאן הטלית שבשפת בחוטים

מגעת  שידו  מקום עד נוטל  זה עצמה, בטלית מוחזקים היו אם אבל 
בשווה  בשבועה חולקים והשאר מגעת, שידו  מקום עד  נוטל וזה

א א א א ).).).). ז ז ז ז ,,,, מכאן ((((גמרא גמרא גמרא גמרא  חציה וזה מכאן חציה תופס זה היה שאם נמצא
שבועה  בלא בחציה אחד כל  זוכה כלום, באמצע נשאר  שלא עד 

élL((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).). déöç :øîBà äæå ,élL dlk :øîBà äæ אם – ÆÅËÈÆÄÀÆÅÆÀÈÆÄ
הטלית, את תחילה הגבהתי בלבד  שאני שלי ", "כולה טוען: אחד 

"חציה  טוען: וחברו בה, זכיתי  שכבר  לאחר בה ותפסת באת ואתה
בחציה, זכה מאתנו  אחד  וכל כאחד , הגבהנוה ששנינו  øîBàäÈÅ:שלי ",

é ,élL dlkGMî úBçt da Bì ïéàL òáMíé÷ìç äL– ËÈÆÄÄÈÇÆÅÈÈÄÀÈÂÈÄ
ואין  לו, מודה חברו האחד חציה על  שהרי  הטלית, רבעי  משלושת

שמתדיינים  חצי אותו חולקים הלכך  האחר , חציה על אלא דנים הם
שאם  נוטל, שהוא מה כל על  נשבע הריהו  נשבע, שהוא וכיון  עליו,
לאותו  מתכוון יהא שמא חשש יש בלבד , רביע על אלא יישבע לא

חברו לו שמודה יוסף יוסף יוסף יוסף "),"),"),"),חלק òáMé("("("("נימוקינימוקינימוקינימוקי ,élL déöç :øîBàäåÀÈÅÆÀÈÆÄÄÈÇ
òéáøî úBçt da Bì ïéàLולאחר שטוען ; ממה מחצית היינו  – ÆÅÈÈÅÀÄÇ

GLשנשבעו, ìèBð äæíé÷ìç äL,טלית רבעי שלושת –äæå ÆÅÀÈÂÈÄÀÆ
òéáø ìèBðהטלית רבע שמבארים שמבארים שמבארים שמבארים – יוסף יוסף יוסף יוסף ",",",", וווו""""נימוקינימוקינימוקינימוקי תוספותתוספותתוספותתוספות ((((עייןעייןעייןעיין ÅÀÄÇ

היה היה היה היה  שיכול שיכול שיכול שיכול  מתוך מתוך מתוך מתוך  בבבב""""מיגומיגומיגומיגו",",",", נאמןנאמןנאמןנאמן אינואינואינואינו שלישלישלישלי"""" """"חציהחציהחציהחציה האומרהאומרהאומרהאומר מהמהמהמה מפנימפנימפנימפני הטעםהטעםהטעםהטעם

טובטובטובטוב").").")."). יוםיוםיוםיום בבבב""""תוספותתוספותתוספותתוספות דבריהם דבריהם דבריהם דבריהם  ומובאים ומובאים ומובאים ומובאים  שלישלישלישלי";";";"; """"כולהכולהכולהכולה לומר לומר לומר לומר 

שהבאנו (כמו  וממכר במקח וגם במציאה גם דנה שמשנתנו  מבואר , בגמרא
המתדיינים  את לחייב מיוחדת סברא מהם אחד  בכל  שיש מפני המשנה), בבאור

מזה: זה למדים היינו ולא ±שבועה, d`ivna לתפוס לעצמו  היתר  מורה אדם
זו שהרי כלום, בה מפסיד אינו  חברי בלבו: הוא שאומר כדין, שלא בה
שלא  וממכר , במקח כן שאין  מה עמו ; ואחלוק אני  גם בה אתפוס מציאה,
שאם  לו, קנה שהלה בטלית חברו עם לחלוק זו  בדרך  היתר לעצמו אדם יורה
לחלוק  יבוא עכשיו ואם לה, צריך  הוא ודאי טלית לקנות והלך  טרח חברו

שני: מצד קנוה. שניהם ודאי אלא כדין, שלא מחסרו נמצא xknneעמו gwna
צריך± שהוא כשם שילמתי , ואני  שילם חברי  ואומר : לעצמו היתר  מורה אדם

יטרח  וחברי אני , אטלנה לעצמו, קרוב אדם והרי לה, צריך  אני  אף לטלית
כך, לומר יכול  שאינו  במציאה, כן שאין מה אחרת, טלית ויקנה וילך  נא

שב  להשמיענו , המשנה באה ויכולהלכך  הואיל  וממכר , במקח ובין  במציאה ין
חולקים  אינם לפיכך  כדין, שלא בטלית לתפוס לעצמו  היתר להורות אדם

בשבועה. אלא
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או רכיבה ידי  על  אם בבהמה, מוחזקים שהיו  בשניים ללמדנו  מוסיפה זו  משנה
שלו. כולה שהבהמה טוען  אחד  וכל נהיגה, ידי  על

äîäa éab ìò ïéáëBø íéðL eéäהפקר של שהיתה וכגון  אחת, – ÈÀÇÄÀÄÇÇÅÀÅÈ
áëBø((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),), ãçà äéäL Bà,עליה –âéäðî ãçàå מו ליך– ÆÈÈÆÈÅÀÆÈÇÀÄ

élLאותה, dlk :øîBà äæ ואתה תחילה, עליה רכבתי שאני  – ÆÅËÈÆÄ
אותה, הנהגת או  עמי  ורכבת כך  אחר élLבאת dlk :øîBà äæåÀÆÅËÈÆÄ

חברו, כנגד כן  טוען הוא שאף –úBçt da Bì ïéàL òáMé äæÆÄÈÇÆÅÈÈ
e÷Gçéå ,déöçî úBçt da Bì ïéàL òáMé äæå ,déöçî– ÅÆÀÈÀÆÄÈÇÆÅÈÈÅÆÀÈÀÇÂ

באה  שמשנתנו מבואר, בגמרא הקודמת. במשנה הטלית בדין כמבואר 

בלא  אפילו בלבד , ברכיבה נקנית בהמה מציאה שלעניין  להשמיע,
לענין  שאף סוברים, ויש  ממקומה; זזה לא שהבהמה כגון הנהגה,

בלבד, ברכיבה נקנית הבהמה אין מחברו, קנייה לענין כמו מציאה,
הבהמה. שתלך  כדי ברגליו שנענע היינו  ברגליו, הנהיגה כן אם אלא
קונים  שניהם רכובים, שניהם שאם משמע, מברטנורא הרב לפי  ברם,

שהרוכב  בזמן דווקא מנהיג, ואחד רוכב אחד  אם אבל  הנהגה, בלא אף
אם  אבל  הבהמה, קנין לענין שווים והמנהיג הרוכב ברגליו, מנענע

אלא  הבהמה את קנה לא בלבד , עליה יושב אלא הרכוב היה לא
בלבד  טוב טוב טוב טוב ").").").").המנהיג יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  íéãBî((((עייןעייןעייןעיין íäL ïîæa שניהם – ÄÀÇÆÅÄ

כאחד, במציאה שזכו íéãòמודים ïäì LiL Bà שניהם שהגביהו  – ÆÅÈÆÅÄ
כאחד, הבהמה על שניהם שרכבו או  כאחד  הטלית àGaאת íé÷ìBçÀÄÀ
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‚äàéönä úà äàøå äîäa éab ìò áëBø äéä,Bøáçì øîàå:éì äðz,øîàå dìèð:da éúéëæ éðà–äëæ ¨¨¥©©¥§¥¨§¨¨¤©§¦¨§¨©©£¥§¤¨¦§¨¨§¨©£¦¨¦¦¨¨¨
da.øîà Bì dðúpMî íà:älçz da éúéëæ éðà–íeìk øîà àG. ¨¦¦¤§¨¨¨©£¦¨¦¦¨§¦¨¨©§

:äòåáùá àìù íé÷ìåç ,äòåáùá å÷åìçéù íäéìò ïéãä ÷ñôðù øçàì åìéôà íéãò åàá
bbbb.'eke il dpz exiagl xn`:äá éúéëæ éðà øîåì ìåëé äéáâîä ïéàå ,áëåøä äð÷ ,äá éì äëæ øîà ìáà.melk xn` `l,åøáç ãéî äëùîù äæ äàð÷ù

:äúéä ø÷ôä äéáâîä ãéá äúéäù ïîæ ìëå
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äòeáL הודו שאפילו להשמיע, באה שמשנתנו  מבואר, במפרשים – ÀÈ
חולקים  בשבועה, שיחלקו עליהם הדין שנפסק לאחר עדים הביאו  או

שבועה טובטובטובטוב").").").").בלא יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות ועייןועייןועייןועיין ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא;;;; ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם;;;;
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äàéönä úà äàøå äîäa éab ìò áëBø äéäעל מונחת – ÈÈÅÇÇÅÀÅÈÀÈÈÆÇÀÄÈ
ולהגביהה, לרדת הטירחה לו  היתה וקשה Bøáçìהארץ, øîàå– ÀÈÇÇÂÅ

ברגליו: מהלך  éìשהיה äðz; לי ותננה המציאה את הגבה –dìèð ÀÆÈÄÀÈÈ
חברו , –øîàå:שהגביהה לאחר –da éúéëæ éðàושלי לעצמי  – ÀÈÇÂÄÈÄÄÈ

daהיא, äëæבשביל שהגביהה הודה שאפילו מבואר , בגמרא – ÈÈÈ
בה  זכיתי אני  ואמר: לעצמו , בה לזכות כך  אחר שנמלך אלא הרוכב,
חברו , קנה לחברו  מציאה שהמגביה היא שההלכה פי  על אף מעכשיו ,

זו  מציאה "הגבה לו : אמר  ולא הואיל  מקום iliayaמכל  da dkfe,"
בה  לזכות רוצה שאינו דעתו שגילה נמצא לי ", "תנה לו: אמר אלא

לזכות  לו , שנתנה קודם חברו, כשנמלך הלכך לידו, משיתננה אלא
אם אבל בה. זכה לעצמו , בה",בה לי  "זכה לחברו: הרוכב אמר

בה  ולזכות בו  לחזור יכול  ואינו  הרוכב, קנה סתם, הגביהה אפילו
לעצמי, אלא מלכתחילה הגבהתיה לא חברו : אמר  אם ברם, לעצמו .

בה, זכה הוא Bìהרי  dðúpMî íà המציאה את שנתן  לאחר אם – ÄÄÆÀÈÈ
הרוכב, שהגביהה:øîàלידי  חברו –älçz da éúéëæ éðà– ÈÇÂÄÈÄÄÈÀÄÈ

אלא  לך נתתיה ולא לעצמי, בה לזכות התכוונתי שהגבהתיה בשעה
בלבד , לך íeìkלהראותה øîà àGשהואיל לדבריו, ערך  כל אין  – ÈÇÀ

בידו  היתה הרי  לעצמו, שהגביהה הרוכב, ליד שנתנה קודם אמר ולא
במשיכה. קנאה מידו הרוכב ומשנטלה כהפקר,
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המשך ביאור למס' חולין ליום ראשון עמ' א



קפז b dpyn oey`x wxt `rivn `aa zkqn

‚äàéönä úà äàøå äîäa éab ìò áëBø äéä,Bøáçì øîàå:éì äðz,øîàå dìèð:da éúéëæ éðà–äëæ ¨¨¥©©¥§¥¨§¨¨¤©§¦¨§¨©©£¥§¤¨¦§¨¨§¨©£¦¨¦¦¨¨¨
da.øîà Bì dðúpMî íà:älçz da éúéëæ éðà–íeìk øîà àG. ¨¦¦¤§¨¨¨©£¦¨¦¦¨§¦¨¨©§

:äòåáùá àìù íé÷ìåç ,äòåáùá å÷åìçéù íäéìò ïéãä ÷ñôðù øçàì åìéôà íéãò åàá
bbbb.'eke il dpz exiagl xn`:äá éúéëæ éðà øîåì ìåëé äéáâîä ïéàå ,áëåøä äð÷ ,äá éì äëæ øîà ìáà.melk xn` `l,åøáç ãéî äëùîù äæ äàð÷ù

:äúéä ø÷ôä äéáâîä ãéá äúéäù ïîæ ìëå

`xephxa yexit

äòeáL הודו שאפילו להשמיע, באה שמשנתנו  מבואר, במפרשים – ÀÈ
חולקים  בשבועה, שיחלקו עליהם הדין שנפסק לאחר עדים הביאו  או

שבועה טובטובטובטוב").").").").בלא יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות ועייןועייןועייןועיין ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא;;;; ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם;;;;

ג ה נ ש מ ר ו א ב

äàéönä úà äàøå äîäa éab ìò áëBø äéäעל מונחת – ÈÈÅÇÇÅÀÅÈÀÈÈÆÇÀÄÈ
ולהגביהה, לרדת הטירחה לו  היתה וקשה Bøáçìהארץ, øîàå– ÀÈÇÇÂÅ

ברגליו: מהלך  éìשהיה äðz; לי ותננה המציאה את הגבה –dìèð ÀÆÈÄÀÈÈ
חברו , –øîàå:שהגביהה לאחר –da éúéëæ éðàושלי לעצמי  – ÀÈÇÂÄÈÄÄÈ

daהיא, äëæבשביל שהגביהה הודה שאפילו מבואר , בגמרא – ÈÈÈ
בה  זכיתי אני  ואמר: לעצמו , בה לזכות כך  אחר שנמלך אלא הרוכב,
חברו , קנה לחברו  מציאה שהמגביה היא שההלכה פי  על אף מעכשיו ,

זו  מציאה "הגבה לו : אמר  ולא הואיל  מקום iliayaמכל  da dkfe,"
בה  לזכות רוצה שאינו דעתו שגילה נמצא לי ", "תנה לו: אמר אלא

לזכות  לו , שנתנה קודם חברו, כשנמלך הלכך לידו, משיתננה אלא
אם אבל בה. זכה לעצמו , בה",בה לי  "זכה לחברו: הרוכב אמר

בה  ולזכות בו  לחזור יכול  ואינו  הרוכב, קנה סתם, הגביהה אפילו
לעצמי, אלא מלכתחילה הגבהתיה לא חברו : אמר  אם ברם, לעצמו .

בה, זכה הוא Bìהרי  dðúpMî íà המציאה את שנתן  לאחר אם – ÄÄÆÀÈÈ
הרוכב, שהגביהה:øîàלידי  חברו –älçz da éúéëæ éðà– ÈÇÂÄÈÄÄÈÀÄÈ

אלא  לך נתתיה ולא לעצמי, בה לזכות התכוונתי שהגבהתיה בשעה
בלבד , לך íeìkלהראותה øîà àGשהואיל לדבריו, ערך  כל אין  – ÈÇÀ

בידו  היתה הרי  לעצמו, שהגביהה הרוכב, ליד שנתנה קודם אמר ולא
במשיכה. קנאה מידו הרוכב ומשנטלה כהפקר,

izdw - zex`ean zeipyn

    

      
ע"א: יא הגמרא:ד מקשה   ג, בכיפה שמלכשעלה 

בשמו  שליחו  שאמר ,המל חזקיהו  בימי  ירושלי את לכבוש  כ)סנחריב לו  (ישעיה 
        לייר את ה ' ייל  י ְִִִֶַַָ

הארצות. בכל  ששלט  הרי הגמרא:מדי'. מתרצת     ִִָ
אחד, בלילה  איש  אל וחמשה   שמוני מאה  ומתו  חילותיו  את ה ' שנג  ש כמבואר

בניו  ביד מת עצמו  הוא וא.

הגמרא: מקשה   ג, בכיפה שמל את הציל  שה ' אחר 
האריות מגוב כו )דניאל  ו  (דניאל      

     ' מה לירא  וציו הנס , את לספר  העול אומות לכל  אגרות כתב המל דריוש   ששלט הרי . 
הארצות. הגמרא:בכל אבל מתרצת רבות, ארצות על  ששלט  א  מדינות   ( ב ו  ש) 

        ועשרי מאה  והעמיד דריוש  לפני הדבר הוטב  
 שמל כתוב, אחשורוש  אצל  ואילו  מדינות.  ועשרי מאה  על  שמל הרי ממלכותו . אחת מדינה  על  ממונה  אחד כל  שיהיה  , שרי

עליה מל לא שדריוש  מדינות שבע שהיו  נמצא מדינות, ושבע  עשרי מאה  .על 

הגמרא: מקשה  ג, בכיפה שמל( ב א (עזרא        
  . מנאוהו לא הגמרא:ומדוע מתרצת     כל על  שמול התגאה  הוא  

כ העול על  מל לא באמת אבל ,.העול ל

המגילה : פסוקי את לבאר חוזרת הגמרא   . משתה עשה  המלוכה  כסא על  כשישב שמיד משמע 
  אחריו בפסוק     יתיישבו וכיצד השלישית. בשנה  רק  היה  שהמשתה  הרי מה ', עה  ְִֶָָ

. הפסוקי

הגמרא: מבארת  ו השלישית, בשנה  היה  המשתה  אכשכתוב היינו   
מידו  ישראל  יצאו  בבל , לגלות שנה   שבעי שלאחר דאג מלכותו  שנה שבתחילת שבעי מלאו  שאז למלכותו  השלישית בשנה  אבל ,

והשתמש  משתה , ועשה  דעתו , ונתיישבה  המקדש, בית יבנה  ולא יגאלו  לא ששוב  חשב  נגאלו , ולא [להל שיבואר  וכמו  חשבונו , [לפי בבל לגלות

המקדש. בכלי

אחשורוש : שחישב  השני  שבעי חשבו את מבארת ש שנענש אחשורוש ,הגמרא משו הוא ,, שנה  שבעי 
 אבל הקודש , בכלי שימושו  על  נענש  ולכ ,לכ  קוד  שני שבע שנה   שבעי שמלאו  שסבר , בחשבו[ אחשורוש] 

   הקודש בכלי השימוש  על  אענש  ולא עוד, יגאלו  ולא טעיתי, ולא שנה   שבעי שעברו  חישבתי . 
ונלח נבוכדנצר ישראל  לאר בא בבל  מישראל .מל חלק  גלו   פע ובכל  לבבל . ישראל   ע  והגל תקופה  שבאותה  יהודה  במלכי  

 להל .כמבואר

את בשנה  וכבש  ישראל  לאר נבוכדנצר עלה  בבבל , נבוכדנצר למלכות שניה  שנה  שהיתה  יהודה  מל  יהויקי למלכות הרביעית

מרד   שני שלש  אחר לו . ויכנע תחתיו  שימלו  לירושלי החזירו  כ אחר ומיד המקדש , כלי מקצת  ע והגלהו  תחתיו ,  יהויקי

לבבל  יהויקי את שהגלו   כשדי גדודי נבוכדנצר ששלח  עד נוספות,  שני לשלש  למלכותו  וחזר בנבוכדנצר,  יהויקי.

לבבלבזמ אותו   ג הגלה   חדשי שלשה  ולאחר ,למל  יהויקי ב יהויכי את נבוכדנצר המלי אלפי ההוא עשרת הגלה  זו  בגלות .

, החלשי  הע פשוטי את באר והשאיר המלכות, ואוצרות המקדש  אוצרות הגלה  וכ , והגיבורי  והחכמי  הע מחשובי איש 

צדקיהו . את  עליה והמלי

חו אחר הנשאר,  הע את והגלה  ,נבוזראד השר ידי על  והמקדש   ירושלי את והחריב והענישו , אותו   ג הגלה  שנה  עשרה  אחת

של הנחושת ואת שנשארו , המקדש  כלי כל  את לבבל  לקח  וכ . והכרמי השדות את שיעבדו  ישראל  באר שהניח   עניי ממעט 

והמכונות   העמודי.
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לאחר ש"כלו כל הקיצין", וגם עשו תשובה... הרי בוודאי שתיכף ומיד צריך להיות קיום בקשת בני־ישראל "פדה אלוקים את ישראל 
מכל צרותיו".

משיחת שבת פרשת ויחי ה'תנש"א
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רבינו "בית בו, ממש עתה שאנו דורנו,
מבנ"י שבבבל " דכאו"א  הפרטיים  הבתים  וכן ,(

וגמ "ח , תפלה  תורה  של  בתים  ממש  שנעשו
אתם "ו"כספם  הקדושה ,וזהבם  לארצנו -

השלישי. המקדש  ולבית  הקודש , עיר  לירושלים 

משיח  הנה  זה : ואומר  באצבעו מראה  וכאו"א 
דורנו, נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  הנה  צדקנו,

השולחןזה אלקינו"הנה  והנה  הוי'", זה  גו '
ויין הערוך  הבר  ושור  דלויתן לסעודה  ומוכן

מלכא המשומר  דוד  אומר  שבסיומה  משיחא ,

לברך " נאה  ולי אברך  ."אני

(נוסף  קודש  שבת  דמוצאי מהסעודה  ומתחיל 
דיום  בהתוועדות  ומזונות ) (יין הסעודה  המשך  על 
שבת  שכולו "יום  ודוגמת  מעין שהוא  השבת 

העולמים " לחיי "סעודתא ומנוחה  מלכא ), דדוד 
שביום משיחא " ובפרט  עשרה , חמש  יום  ראשון 

"קיימא  באשלמותא ",בחודש  טבת ) (דחודש  סיהרא 
העיקר , והוא  ועוד  והדר , פאר  ברוב  תערך  שבודאי
כיון  בראשנו, משיחא  מלכא  דוד  עם  ביחד  שתערך 

"עם  באים  הש "ק ) (ביום  לפנ"ז ענני שעוד 
הקודש ,שמיא " עיר  לירושלים  הקדושה , לארצנו

הקדשים . ולקדש  המקדש  לבית  הקודש , להר 
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שבבבל 177) רבינו בית בענין קונטרס בארוכה ראה

ואילך ). 416 ע' ח "א תשנ"ב (התוועדויות
ט .178) ס, ישעי '
גדול "179) מה"רכוש וק"ו במכ "ש - גדול  הכי  ובריבוי 

ר"י במשך  השעבוד  לאחרי  הים, וביזת מצרים ביזת שביצי "מ ,
האחרון  זה דגלות האריכות לאחרי  ועאכו"כ  "רדו"), (כמנין שנה

שנה! מאות ותשע מאלף יותר במשך 
ספכ "ג .180) שמו"ר בסופה. תענית וראה ט . כה, ישעי '
"הנה 181) שהאמירה מודגש שבזה - י "ב בגימטריא "זה"

בנ"י . כל  השבטים, י "ב כל  אצל  תהי ' זה" אלקינו
המשומר182) דיין מהשייכות שבברכת להעיר -

מיהודה  שבט  יסור "לא ובפרש"י ) יו"ד  (מט , נאמר (עליו יהודה
כתיב  שלו") שהמלוכה המשיח  "מלך  שילה", יבוא כי  עד  גו'

גו'", מיין עינים חכלילי  גו' ביין כבס גו' לגפן "אסרי  ֿ יב) יא (שם,
יונתן: ובתרגום (פרש"י ), המשיח " במלך  תרגם "ואונקלוס
יש  "וא"כ  משיחא", דמלכא עינוי  יאין "מה עינים", "חכלילי 
המשומר  יין על  דלעת"ל  ברכה של  מכוס היינו מיין לפרש

א). שעו, ב. שעא, פרשתנו (אוה"ת בענביו"
ב.183) קיט , פסחים
בסופה.184) תמיד 
ועוד .185) במקומו. האריז"ל  סידור
יג .186) ז, דניאל 
א).187) מג , (עירובין מעשרה" למעלה תחומין "אין שהרי 
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אגרות קודש

 ב"ה,  ח' טבת, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

...נבהלתי למ"ש אודות המאורע... מהנכון הי' שיסדר בשביל הנ"ל ענין של תשובה אבל להשמר 

משני הקצוות שע"י סדר זה לא יקל בעיניו הדבר אבל לאידך גיסא שיהי' לפי כחו, ניט איבערציהען 

די סטרונע, ולהסביר לו שאין מחמירים כפי הצורך מפני שהעוסק בתורה אסור לו להחליש גופו כיון 

שעי"ז יחליש ג"כ הלימוד וההתמדה וכמבואר בקיצור נמרץ באגה"ת ובכמה ספרים...

המחכה לבשו"ט.



רה        
            

          
          

            
    

    
      
     
      

    
        
       
      

     
    

      
     
       
       

      
      

       
      

     
       

   
      

           
              
            
              
            
            
            
              









































































            

             

            

               

      

       

       

      

      

     

        

       

      

       

        

        

      

      

      

      

         

       

        

     

      

       

       

             

               

              

              

            

             

             

            

            

                             

                             

                               

                             

                            

                             

                                 

                              

                                  

                             

                                

                           

                                

                          

                              

                           

                           

                         

                           

                           

                                

                              

                                

                               

                           

                         






























































































































        
       
       

        
        

      
       

        
        

        
       

         
         
        

        
         

        




































       חולין. פרק ראשון - הכל שוחטין דף כג עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("   
רש"י                                                                                                                                     תוספות



רו
       

         
            
                
                 
       
      
      
       
        

       
      

       
        
       

      
      

       
     

        
      
       
      
      
      
       
       
      
       

     
     

       

        
      

      
        

           
           

            
            

              
            

             
            

               
            

             
            

            
               

           
             
              
           

           
          

















































































































            

           

            

              

       

       

       

       

       

      

      

       

       

      

      

       

       

       

       

    

       

      

      

      

     

      

     

       

      

      

       

       

       

     

      

            

              

              

            

            

             

           

             

            

             

             

             

             

             

               

              

               

                

                

               

              

                              

                              

                               

                               

                          

                             

                             

                       


































































































































       
        

       
          

        
        

       
        

          
        

        
          

        
          

         
         

      
    
    

       
       

      
    

















































             

        
         

         
         

         
        

         
          
         
          

     
           
            

        
          

    
         

        


         
        
         

        
        

        

       
        

      
        

         
          

        
          

     
          

      
         

       
        

        
       

       
          

           
          

         
      

         
         

          
   
       

       
        

        
          


     

       

            
         
          

          
          

         
       

        
     

        
          

        
        

         
        

           
          

          
          

         
          
         

 
      

        
         

          
           

        
          

       
         
        

      
      

          
         
         
          
           
         

         
         

           
         

 
         


        

  
       

          
        
        

          
        

          









































































































































































































































       חולין. פרק ראשון - הכל שוחטין דף כג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("   
תוספות                                                                                                                                     רש"י



רז              

        
         

         
         

         
        

         
          
         
          

     
           
            

        
          

    
         

        


         
        
         

        
        

        

       
        

      
        

         
          

        
          

     
          

      
         

       
        

        
       

       
          

           
          

         
      

         
         

          
   
       

       
        

        
          


     

       

            
         
          

          
          

         
       

        
     

        
          

        
        

         
        

           
          

          
          

         
          
         

 
      

        
         

          
           

        
          

       
         
        

      
      

          
         
         
          
           
         

         
         

           
         

 
         


        

  
       

          
        
        

          
        

          









































































































































































































































המשך בעמוד ע



רח             

        
       

      
         

        
        

        
        

        
         

          
        

        
        

         
         

         
     

       
         

         
          
         
         
         

        
         

         
        

         
     

     
      

       
         

         
          
         
         

     
        

        
       

       
       


         
      

       
       

    
        

       
         

 


        

         
 

        
        

        
         

          
       

         
           


          

        
       

          
      


       

  
           

       
       

       
        

       
         

         
        
         
         

     
        

       
         

        
         

         
         

        
        

         
         

         
          

         
         

       
  

       
      

       
       

        
         

        
       

        





































































































































































































































המשך בעמוד עע

       
          

            
           

             
      

      
     
      
       
       
       

      
      
        

       
     

      
      
      
       

    
      
      
      
     

    
      

     
   

    
     

      
      

     
      

    
      

     
     

     
    

     
      

   
     

    
       

    
   

     
      

    










































































































            
            

           
              

   

     
     
      
       
       
      
       
      
      

      
      
      
       
       
       
     
      
      
     
       
      
      
      
      
       
       

       
      
       
      

     
       
     
     
      
       
       
     
     
       
      
       

      
         
      
       
       
         

      
       
      
     
    
      
       
                           
                            
                           
































































































































      
        

        
      

        
      

       
       

       
      

       
        

      
      

     
     

      
      
       

        
       

       
       

       
       

       
        

      
       

       
       

       
       

       
       

       
       

        
              

          
             

            
            



























































































רט        
          

            
           

             
      

      
     
      
       
       
       

      
      
        

       
     

      
      
      
       

    
      
      
      
     

    
      

     
   

    
     

      
      

     
      

    
      

     
     

     
    

     
      

   
     

    
       

    
   

     
      

    










































































































            
            

           
              

   

     
     
      
       
       
      
       
      
      

      
      
      
       
       
       
     
      
      
     
       
      
      
      
      
       
       

       
      
       
      

     
       
     
     
      
       
       
     
     
       
      
       

      
         
      
       
       
         

      
       
      
     
    
      
       
                           
                            
                           
































































































































      
        

        
      

        
      

       
       

       
      

       
        

      
      

     
     

      
      
       

        
       

       
       

       
       

       
        

      
       

       
       

       
       

       
       

       
       

        
              

          
             

            
            

























































































       חולין. פרק ראשון - הכל שוחטין דף כד עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("   
רש"י                                                                                                                                     תוספות



רי
       

          
          

            
           

    
     

    
     

    
     

      
      

        
       

       

       
       

        
      

     
       
      
     

    
     

    
       
     
      

     
      

      
       

     
    

      
    

      
      

       
      

    
      

     






























































































            
          
               
             

      
      
     
       
     
      
       
      
      
       

     
       
        
       
      
      

      

       
      
     
     

     
       
       
        
      
      

       
       
      
      
     
      
       
       
       

       
       
      
      
     
       
       

       
        
        
       
       

                            
                           

                              
                            
                            
                               

             

                           
                          
                              

                          
































































































































      
         

        
      

     
         

       
        

      
       

       
      

       
        

        
       

       
        
       

       
       

      
        

        
        

      
    

       
      

       
       

       
         

               
              

               










































































             

        
         

         
      

        
      

         
          

         
          

         
      

           
       

   
         

         
          

        
 

         
          

       
        

       
       

        
          

      
         

         
        

       
          

         
 

        
        

        
         
        

  
      

       
          

      
        

          
           

          
 

         
       

        
        

        
          

       

       
        

         
        

       
        

         
        

        
        

        
   


          
          
          
          
            

           
          

     
        
        

         
         

         
         

         
          

   


        

         
          

         
         

          
         

   
        

       
      

        
         

         
          

  
           

          
        

           
       

          
         

































































































































































































































       חולין. פרק ראשון - הכל שוחטין דף כד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("   
תוספות                                                                                                                                     רש"י



ריי              

        
         

         
      

        
      

         
          

         
          

         
      

           
       

   
         

         
          

        
 

         
          

       
        

       
       

        
          

      
         

         
        

       
          

         
 

        
        

        
         
        

  
      

       
          

      
        

          
           

          
 

         
       

        
        

        
          

       

       
        

         
        

       
        

         
        

        
        

        
   


          
          
          
          
            

           
          

     
        
        

         
         

         
         

         
          

   


        

         
          

         
         

          
         

   
        

       
      

        
         

         
          

  
           

          
        

           
       

          
         

































































































































































































































המשך בעמוד לא



ריב              

        
        
          

    
         

          
        

        
        

          
  

          
         

         
         

       
        

          
         

         
        

     
       

         
        

         
      

        
        

         
     

          
       

       
           

        
        

         
        

        
          

          
          

          
           

        
          
          
        
         

        
           
         
          
        
         
         
          
         
          
           

        

      
         

          
        

        
         

          
          
         

    
          

           
         

       
          

          
         




        
         

          
        

       
  


          

        
        

        
        

         
       

        
      

           
        

      
         

         
      

           
         

           
         

         
         

   
       

        
       

         
         
          
         
        

      
        

      



















































































































































































































































       
           

               
               

        
        
       
     
       

     
       

      
      
      
     

      
      
     

    
        

      
    

     
    

      
    

      
       

      
         
     

     
       

       
    
      
       
       
        
       
      
       
       
       
      
      
       
      

      
            

             
               
           

            
          

                         
                    

                            
                         

                     
                   

                        
                      

                           
































































































































              
            

            
             
        
       
       
     
       
      
       
     
      
       

      
      
        
      
        
        

     
        
     
     
       

    

      
       



     
     

      
       
     
        
      
        
       
       
      
       
        
       
     
       
      
       

       
      

            
          
            

  












































































































         
        

    
     

         
        
         

       
       

     
       

      
       

        
         
   

       
        

        
         

        
         

    
      

     
    
     

       
        

      
     

      
      







































































ריג        
           

               
               

        
        
       
     
       

     
       

      
      
      
     

      
      
     

    
        

      
    

     
    

      
    

      
       

      
         
     

     
       

       
    
      
       
       
        
       
      
       
       
       
      
      
       
      

      
            

             
               
           

            
          

                         
                    

                            
                         

                     
                   

                        
                      

                           
































































































































              
            

            
             
        
       
       
     
       
      
       
     
      
       

      
      
        
      
        
        

     
        
     
     
       

    

      
       



     
     

      
       
     
        
      
        
       
       
      
       
        
       
     
       
      
       

       
      

            
          
            

  












































































































         
        

    
     

         
        
         

       
       

     
       

      
       

        
         
   

       
        

        
         

        
         

    
      

     
    
     

       
        

      
     

      
      





































































       חולין. פרק ראשון - הכל שוחטין דף כה עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("   
רש"י                                                                                                                                     תוספות



ריד
       

     
         

       
          

   
      

    
     

    
     

    
     

    
     

       
    

     
    

     
    

   
    

     
   

    
    

     
     

     
     

     
     
      

     
        
         
      
      
      
     
      
     

     
    
             
            

          
       

          
           

          
          

            
          

             
          

           
             
                

                            
                         





























































































































          
        

            
            

     
     
       
      
      
       
       
       

     
       

      
       
      
       
       
      
       

     

     
   


     
     
     
      

  

      

     
       

 

     
   
      
      
        
      
       
     
     
     

             
              

              

             
           
           
             
              
            
              
             
            
            
           























































































































   
       

        
       

        
        

       
        

      
        
       

      
    

   
     

       
         
       
        
        

      
      

      
     

      
      

       
       

         
       































































              

       
         

       
           

        
       

         


          
         

         
       

         
          

        
          

         
       
        

          
        


        

        
         

          
         

       
       

  
       

      
        

       
      

        
      

  


        

         
        

        
        

          
    

       
   


       

     
        

       
     

        
        

      
        

     

         
         
        

      
        


         

       
   

         
        

           
       

        
        

         


         

           
       

       
        

         
         

       
   

       
       

       
        
         

      
       

       
       

         
        

  


        

         
       

   
       

       
        

         
            

        
       

        
         

          
        

          
            

         
        

      













































































































































































































































       חולין. פרק ראשון - הכל שוחטין דף כה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("   
תוספות                                                                                                                                     רש"י



רטו               

       
         

       
           

        
       

         


          
         

         
       

         
          

        
          

         
       
        

          
        


        

        
         

          
         

       
       

  
       

      
        

       
      

        
      

  


        

         
        

        
        

          
    

       
   


       

     
        

       
     

        
        

      
        

     

         
         
        

      
        


         

       
   

         
        

           
       

        
        

         


         

           
       

       
        

         
         

       
   

       
       

       
        
         

      
       

       
       

         
        

  


        

         
       

   
       

       
        

         
            

        
       

        
         

          
        

          
            

         
        

      















































































































































































































































רטז   


             

               
             


ילך  לא  מקומות  ובאיזה  בשבת  הילוכו יהא  האיך שא , סימן שבת  הלכות  ב , חלק 

נג  סעיף  כליו, נשרו ואם  ילך לא  ובאיזה  ילך חפצים  או כלים  ובאיזה 

1

2

3

 
   בדבר לכסותן  שאין  שכתבו  יש -

מוקצה  משום לטלטלו  .שאסור 
   תפילין למוצא הואֿהדין  לכאורה -

עמו  יטלם אם סכנה כשיש - החול  .בימות

 
(מובא 431) מכסן ד"ה חכמון בן ישמעאל רבינו פירוש

קמאי ). שיטות בקובץ 
עמו 432) ליטול אפשרויות יותר ישנן החול שבימות אלא

ללובשם  כשצריך משא"כ סיכון, ללא כליו בתוך התפילין
ממש. בידיו עמהם לילך או

•
        

    

ÊÈ שיש בהם לידע  צריכים העיר טובי  שיעמידו דין והבית
יראה  ענוה בתורה חכמה דברים שבעה מהם אחד בכל
להם  הבריות אהבת האמת אהבת שלהם אפילו ממון שנאת

במעשיהם. טוב  שם בעלי 

בלא  עובר שהעמידו זה הרי  הגון שאינו דיין המעמיד וכל
פני תכיר לא כלומר במשפט  פנים תכירו לא שנאמר תעשה
ואסור  בדין אושיבנו קרובי  או הוא עשיר פלוני  לאמר האיש

לחכם. דין כל שישאל סמך על הארץ  עם להעמיד

או  מפניו לעמוד אסור וזהב  כסף  בשביל שנתמנה דיין וכל
ולזלזל  בו להקל שמצוה אלא עוד ולא כבוד בשאר לכבדו
תעשה  לא זהב  ואלהי  כסף  אלהי  חכמים דרשו שעליו בו

בה: לזלזל שמצוה זרה כעבודה שהם לך

ודיניהם : ונפש גוף  נזקי דיני

ועשית ‡ שנאמר לגגו מעקה אדם לעשות עשה מצות
הכנסת  בית אבל דירה בית שיהיה והוא לגגך מעקה
שאין  פטורים והתבן הבקר ובית האוצר ובית המדרש ובית
פטורים. שלנו גגין ולכן גגיהם על להשתמש כלל רגילות

שאינו  מפני  [פטור] אמות ד' על אמות ד' בו שאין בית וכל
עליו: בית שם ואין לדירה ראוי 

 יפול שלא כדי  טפחים מעשרה פחות אין המעקה גובה
שישען  כדי  חזקה המחיצה להיות וצריכה מהגג הנופל

תפול: ולא עליה אדם

לא ‚ על ועבר עשה מצות ביטל מעקה בלא גגו המניח  כל
בביתך. דמים תשים ולא שנאמר תעשה

בו  שיכשל וראוי  סכנה בו שיש דבר כל ואחד הגג אחד
בין  מים בו יש בין בחצרו בור לו שיש כגון וימות האדם
או  סביב  טפחים עשרה גבוה חוליא לו לעשות חייב  בו אין

וימות. אדם בו יפול שלא כדי  כיסוי  לו לעשות

להסירו  עשה מצות נפשות סכנת בו שיש מכשול כל וכן
ושמור  לך השמר שנאמר יפה בדבר ולהזהר ממנו ולהשמר
לידי המביאים המכשולות הסיר ולא הניח  ואם מאוד נפשך
אם  כגון דמים תשים בלא ועבר עשה מצות ביטל סכנה

וחצרו. בביתו עומד רעוע  סולם

*
שמא  כי  שמנבח  אלא נושך אינו ואפילו רע  כלב  המגדל וכן
עומד  הוא הרי  רע  כלב  המגדל וכל מיראתו אשה תפיל
של  בשלשלת קשור הוא ואם חזירים המגדל כמו בארור
הסמוכה  ובעיר ממנו לאדם ופחד מורא אין שאז מותר ברזל
ביום  וקושרו לגדלו מותר מאויבים שימור וצריכה לספר
מותר  אדם על מנבח  שאינו רע  שאינו וכלב  בלילה ומתירו
להקל  נהגו ועכשיו כלל לקשרו צריך ואין מקום בכל לגדלו
אם  זכות עליהם שלימדו ויש ביום קשור שאינו כלב  בגידול

י כל לכן דבריו ונדחו נושך קשור אינו שיהא יזהר שמים רא
אפילו  לישן הולכים אדם שבני  שעה עד ברזל של בשלשלת

מנבח : אלא נושך אינו

נפשות „ סכנת בהם שיש מפני  חכמים אסרו דברים הרבה
ומה  עצמי  מסכן הריני  ואומר עליהם העובר וכל
ואלו  מרדות מכות חייב  בכך מקפיד איני  או עלי  לאחרים
יבלע  שמא וישתה מים המקלח  צנור על פיו יניח  לא הם
הנהרות  מן ישתה לא וכן עלוקה והיא מים של נימא
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ריז    

וזורק  שממהר מפני  אחת בידו ולא זה מטעם בפיו והאגמים
בהם  ולעיין לעכבם יכול ידיו בשתי  אבל בודק  ואינו לפיו
ישתה  לא בכלי  סינון ידי  על ואפילו ענין בכל אסור ובלילה
מכת  והיא שברירי  סכנת משום והאגמים הנהרות מן בלילה

סנורים.

לפי שישתה קודם המים מן מעט  לשפוך צריך ביום ואפילו
רפואתם. וזו בנהר השדים מהם ששתו הרעים מים שיש

אף  באפלה מים ישתה לא בשבת רביעי  ובליל שבת (ובליל
רוח  סכנת מפני  בכלי  ונסתננו יום מבעוד שנשאבו פי  על
ישתה). כך ואחר דבר איזה בהם ישליך מאד צמא ואם רעה

שהם  מפני  מתכות בכלי  פושרין מים ישתה לא ולעולם
שדרך  דבר איזה בתוכה השליך כן אם אלא לגוף  רעים
בשמים  עיקרי  או תבלין או עשבים כגון במשקין ליתנו
ענין  בכל מותר רותחין) (הם (הרתיחו) ואם בהם וכיוצא

ענין: בכל מותר חרס  ובכלי 

*
דם ‰ הקיז או מטתו שימש או ישן או שתה או שאכל מי 

ישהה  אלא מיד לעמוד לו אין מהנה אחת שעשה אחר
קודם  מטתו ומשמש דם והמקיז שיעמוד קודם מעט 
אם  כי  להקיז ואין בראשו דמו ההקזה אחר מאומה שיטעום
ושלישי בשני  לא אבל שבת ובערב  וברביעי  בשבת בראשון

וחמישי :

Â ליכנס או רעוע  גשר על או נטוי  קיר תחת לעבור אסור
יחידי יצא (ולא סכנה מקום בשאר לילך או לחורבה
בבית  הישן וכל (בלילה) יחידי  בבית לישן ואסור בלילה)

הקברות: בבית ללון ואסור לילית אחזתו (בלילה) יחידי 

Êמפני המטה תחת ומשקין אוכלין שאר או תבשיל יתן לא
ברזל. בכלי  מחופים אם אפילו עליהם שורה רעה שרוח 

שעבר  קלופה ביצה או קלוף  בצל או קלוף  שום יאכל ולא
הם עליהם אפילו עליהם שורה רעה שרוח  מפני  הלילה

השער  והוא עיקרם בהם שייר ואם וחתומים בבגד צרורים
לא  וכן מותרים. קליפתם מעט  או והבצל השום שבראש
במים  שנמזג אחר הלילה עליהם שעבר מזוגין משקין ישתה
מים  לומר צריך (ואין נתר כלי  או מתכות בכלי  שלנו והוא

המתכות): בכלי  הלילה עליהם שעבר עצמן

Á זיעת שכל הזיעה מפני  השחי  תחת לחם ככר יתן לא
בזעת  לדבר סימן הפנים מזיעת חוץ  המות סם הם האדם
מעט  עליהן יש שמא בפיו מעות יתן ולא לחם תאכל אפיך
וזוהמתם  חולים מהם ויש בהן ממשמשת הכל יד וגם זיעה

לפיו. כשנותנה לאדם ומזקת בהן דבקה

יפול  שמא צנון בתוך או גדול אתרוג בתוך סכין ינעוץ  ולא
בתוך  מחט  יתן ולא עליה ישב  שמא או וימות חודה על אדם
אלא  לבריות ויזיק  ישתגע  שמא לו שמפסיד לכלב  הלחם
כיון  חיים בעלי  צער משום בו ואין המות סם לו יתן

לו: שמפסיד

*
Ë אנשים שני  בין אשה ולא נשים שתי  בין איש יעבור לא

או  אדם בני  שני  בין הכלב  וכן שורה רעה שרוח  מפני 

אומרים  ויש תמרים של הדקל וכן כלבים שני  בין אחד אדם
הנחש. אף  אומרים ויש החזיר אף 

מצויים  שהמזיקים מפני  הגג מן היוצא מרזב  תחת ישב  ולא
צעדו  כבר כן אם אלא יחף  שופכין מי  על יעבור ולא שם
החמה  זריחת עליהם שעברה או צעדים ששים עליהם ועברו
שם  אין שאם רוק  עליהם שרקק  או עפר עליהם שפיזר או

עליהם. שורה רעה רוח  אלו מכל אחד

שהשדים  מפני  החצר כותל של לבנה בצל בחצר יישן ולא
לילך  מתייראין זורחת שהלבנה ובזמן בלילה להלוך דרכם
והוא  במערב  הלבנה ואם הצל במקום והולכין האור במקום

לחוש. אין במזרחו הכותל בצל ישן

יהיה  ערום הנר בפני  העומד שכל ערום הנר בפני  יעמוד לא
השותה  וכן עיניו לאור עורון נותן יבש ראשו והסורק  נכפה
שרגליו  בעוד מנעליו הנועל וכן החבית מן המטפטף  משקה

נועלים  שהיו (בימיהם הרחיצה ממי  יחפים לחות רגלים על
שלנו). באנפלאות וכן

הבאין  לרירין קשה משקה גבי  על העולה רתיחה והשותה
אותה  והדוחק  לראש קשה בפיו והמנפחה החוטם מן
לכליון  קשה בקערה מים והשותה לעניות קשה לצדדים
בבית  סובין לעניות קשה הכד פי  על כפויה קערה עינים
ודגים  בשר אבל לעניות קשה באויר תלויה פת לעניות קשה
לעניות  קשה בבית פת פירורי  בכך ודרכם הואיל לחוש אין

הרגלים). דריסת במקום הם (אם

קשה  בשרו על מדאי  ביותר חמין שהם מים לשפוך והרגיל
מכובס  חלוק  הלובש וכן ביצים קליפי  על הדורך וכן לצרעת
שהכינים  שנתכבס  אחר ימים שמונה עליו עברו שלא
ובשר  דג האוכל וכן לצרעת וקשין וחיים חוזרים הראשונים

קט "ז: סימן ביו"ד שנתבאר כמו כאחת

*
Èמפני המת מן שחוזרות בשעה הנשים בפני  לעמוד אסור

כי לחבל רשות לו ויש לפניהם ובא מרקד המות שמלאך
המת  אחר כשהולכות וכן נשמה ונוטל ויורד ומסטין עולה
לפניהן  או מאחריהן ילך אלא פנים אל פנים אותן יפגע  לא
מה  פגע  ואם אותן יפגע  שלא אחרת בדרך ילך ובחזירתו
או  יעברנו נהר שם יש אם אמות ד' ממקומו ידלג תקנתו
יעמוד  כותל שם יש ואם בה ילך אחרת דרך שם יש אם
פסוק  ויאמר פניו יחזיר לאו ואם שיעברו עד הכותל אחורי 
(ואם  כולן שיעברו עד כו' בך ה' יגער השטן אל ה' ויאמר

כך): כל לחוש אין נשים שבע  שם אין

‡È מגיעים המים אם רודפים שמימיו בנחל לעבור אסור
המים. ישטפוהו שלא סכנה משום ממתנים למעלה

לחצוץ  ואין היד יחתוך שלא היד גבי  על בשר לחתוך ואין
קיסמין  בו שכשדוחקין בו וכיוצא קנה של בקרומית שינים

להזיק : ויכולין ממנו ומתפרשים ניתזין

È מישראל אדם על פורענות דבר מפיו להוציא אסור
כי לכאן בא היה קיים פלוני  היה אילו לומר אפילו
לתינוק  מורא לעשות ואם לאב  ואין לשפתים כרותה ברית
מזיקים  יש כי  יקחוהו כלב  או חתול לומר כגון טמא בדבר
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ריח   

לתינוק  להזיק  ויוכלו ההם הטמאים כשמות שמות שלהם
כיוצא  בכל וכן לשפתים כרותה שברית בנשמתו או בגופו

הלשון: מהרגל מאד ליזהר צריך באלו

‚È שמלאך מפני  הדרכים בצדי  אדם יהלך אל בעיר שלום
דרכים  בצדי  עצמו ומחביא לעבור רשות לו אין המות
המות  שמלאך מפני  הדרך באמצע  אדם יהלך אל בעיר דבר
ויש  לעבור רשות לו ונתנו הואיל הדרכים באמצע  מהלך
בסופו  יברח  לא בתחלתו ברח  לא ואם הדבר בתחלת לברוח 
מפני בשוק  יתראה ולא במסתרים עצמו יחביא אלא
בוקר: עד ביתו מפתח  איש תצאו לא ואתם כמ "ש המזיקים

„È לקלקלו ולא לאבדו שלא בגופו להזהר שצריך כשם
ולא  לאבדו שלא במאודו להזהר צריך כך להזיקו ולא
או  בגדים קורע  או כלים המשבר וכל להזיקו ולא לקלקלו
או  משקין או מאכלות מאבד או מעין סותם או בנין הורס 
דבר  כל שאר המקלקל וכן לאיבוד) מעות זורק  (או ממאסם
לא  שנאמר תעשה בלא עובר אדם בני  בו ליהנות הראוי 
נכרים  של על תורה הזהירה (ואם וגו' עצה את תשחית
משל  אפילו או ישראל לשל וחומר קל עמהם שנלחמים

הפקר).

על  אימה להטיל וחימה כעס  להראות כדי  כוונתו ואפילו
כשורה: נוהגין שאינן ביתו בני 

*
ÂË וקלקול השחתה דרך כשעושה אמורים דברים במה

לתקן  אפשר אי  אם לקלקל מותר לתקן מנת על אבל
את  שמכחיש מאכל אילן כגון זה קלקול ידי  על אלא
צריך  אם וכן ממנו הטובים אחרים לאילנות ומזיק  הקרקע 
וכן  לקצצו מותר החלון על שמאפיל או שם לבנות למקומו
באלו  כיוצא כל וכן מלמאכל יותר לבנין יקרים דמיו אם

דברים. שאר בקלקולי 

כגון  גופו לתקן מנת על מקלקלו אם לומר צריך ואין
אחרים  עצים לו אין אם בהם להתחמם ושולחן כסא ששורף 
ולאכלו  לשחטו שיוכל כדי  באפר דם לכסות בגד שורף  או
כיוצא  כל וכן בספינה שהולך כגון אחר עפר לו אין אם

בזה:

ÊË כלל לו צריך אינו אפילו לקוצצו מותר סרק  אילן כל
מועט  דבר אלא עושה ואינו שהזקין מאכל אילן וכן
בהם  כיוצא כל וכן לקצצו מותר בו לטרוח  ראוי  שאינו

דברים. שאר בקלקולי 

קב  העושה ודקל זיתים הקב  רובע  עושה שהוא זית ואילן
אלא  מאכל אילן בקציצת סכנה יש וגם לקצצם אסור תמרים

למעלה: שנתבאר דרך על

תשחית : ובל  ונפש גוף  שמירת  דיני

לא ‡ רשאי  אינו מטלטלין או בהמה השוכר או השואל
בעלים  מדעת שלא לאחר להשכירם ולא להשאילם
הסתם  מן אומרים אין בשאלתם מצוה שיש ספרים אפילו

רצונם  אין שמא כי  בממונם מצוה שתיעשה לבעלים  נוח 
אפילו  כזה בעיניהם נאמן שאינו אחר ביד פקדונם שיהא
על  להעביר ואסור שבאדירים אדיר והשני  שבקלים קל הוא
דבר  להשני  תמיד להאמין דרכם ואם הבעלים. רצון

מותר. כזה [ח ]שו[ב ]

רשאי בידו שאול הוא אם כגון בשמירתו ימעט  שלא ובלבד
והשוכר  באונסין חייב  שהשואל להשכירו ולא לו להשאילו
אבל  ולהשכירו להשאילו רשאי  בידו מושכר הוא ואם פטור
מגנבה  פטור חנם שהשומר בחנם שישמרנו להפקידו לא

חייב : והשוכר בשמירתו פשע  לא אם ואבדה

*
 מחבירו בית השוכר אבל ומטלטלין בבהמה זה וכל

ביתו  בני  יהיו שלא ובלבד לאחר להשכירו רשאי 
להשאיל  רשאי  השואל וכן השוכר של ביתו מבני  מרובים
שהקרקע  לפי  שאילתו ימי  משך לזמן להשכיר ואפילו
שייך  ולא להבריחה אפשר ואי  עומדת בעליה ורשות בחזקת

כלל: נאמנות בה

עמהם ‚ נשכרים עצמן הבעלים אם ומטלטלין בבהמה וכן
הדין  מן מדעתם שלא לאחר להשכירם רשאי  במלאכתם
ספינה  או חמור השוכר כגון תרעומת עליו להם שיש אלא
רשאי הדרך באמצע  ומכרה פלוני  למקום סחורה להוליך
פלוני למקום כזה משוי  להוליך הרוצה לאחר שם להשכירו
תרעומת  עליו להם שיש אלא עמהם הולכים הבעלים אם
שלא  אחר איש דעת לסבול להם שגרם דעת שינוי  משום

עדיין. בו הורגלו

לאחר  להשכירו רשאי  אינו עמהם הולכים הבעלים אין ואם
שאז  פלוני  למקום עמהם בעצמו הוא שילך עד מדעתם שלא
ששוה  רק  אחרת סחורה מוליך שהאחר פי  על אף  מותר

מבנ  אחד אם הדין והוא לראשונה (ובנפח ) ביתו במשקלה י 
שכל  ופקדון מציאה בהלכות שנתבאר כמו עמהן הולך
שיהיו  מפקיד הוא הנפקד של ובניו אשתו דעת על המפקיד
הוא  פקדונם שעדיין ונמצא כמוהו הפקדון על נאמנים
להם  ואין אחר ביד מסרו ולא אצלם הנאמן זה של ברשותו

כלל: תרעומת אפילו עליו

בו „ לקרות לאחר להניח  רשאי  מחבירו ספר השואל ולכן
הבעלים  של רצונם אין שמא חושש ואינו ברשותו
וברשותו  בביתו הוא שעדיין כיון אחר ביד פקדונם שיהיה
להשאיל  רוצה אינו המשאיל שמא כלל לחוש אין וגם
שעשה  רואים שאנו שכיון לזה ולא לזה אלא חסד ולעשות
אינו  הסתם מן לזה ללמוד ספרו והשאיל בממונו חסד
משך  ימי  כל שילמוד אחר על גם שעשה זה בחסד מקפיד

לראשון. שהשאיל שאילתו

לא  כי  השואל עם אפילו אחר עם ולא יחידי  שילמוד ובלבד
בממונו  חסד לעשות לנו ואין לשנים ולא לאחד אלא השאיל
בעינינו  שראינו ממה יותר שהוא כל אפילו מדעתו שלא

מדעתו: עשה שכבר

וחסימה : ושכירות  שאלה  דיני
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בכמה ÔÈ‰ÏÂ(כא) בזוהר  אמרו  הנה ביאור  בתוס' זה
דע"ס  ההשתלשלו ' כללות על  דוכתי

כו ' קדישא דשמא רזא שנק' ע"ב דאצי' שמות ד ' כמו 
כו ' יודין  במילוי ע"ב שם בבחי' החכמה הרי כו ' ס"ג
עצמות  שמות בחי' רק הן  דאצי' האורות כל  וכה"ג
שם  קריאת עד "מ  כמו  כו ' ידן  ועל  בהן  שנק' המאציל 
בחי' רק השם שאין  דאע"פ שמעון  או  ראובן  לאדם
מ "מ  האדם של  ומהותו  לגופו  שייכים ואינן  לבד  אותיו '
שיש  מוכרח  הרי לקוראו  נפנה ומהותו  גופו  כל  הרי
ע"כ  זה שמו  באותיו ' וחיות אור  חקיקת נפשו  מעצמיות
ויקרא  בענין  במ "א (וכמ "ש לקוראו  מיד  נפנה הוא
חקוקים  שמו  אותיו ' כי להיות והיינו  כו ') שמות האדם
כמו  (ולא שבחותם העצמית צורה כמו  נפשו  בעצם
ואין  מעצמותו  נבדל  שהחותם בחותם שמו  חקיקת
בקריאת  משא"כ  כלל  שבחותם שמו  אחר  נמשך  האדם
למעלה  יובן  ולפ"ז  כנ "ל  העצמי שמו  להיותו  שמו 
מעצמות  נבדל  בדבר  שהוא הקב"ה של  חותמו  בענין 
דאצי' כלים אבל  בבי"ע דאצי' כלים הארת והוא כו '
שנפנה  המאציל  לעצמות שמות קריאת בחי' כמו  ה"ז 
דאצי' וכלים אורות בע"ס יובן  וכך  וד "ל ) כו ' לקוראו 
לקוראו  המאציל  עצמיות שנפנה קדישא שמא שנק'
חקוקים  שלהם שהאותיו ' שמוכרח  הללו  בשמות
גליפי' גליף בענין  כנ "ל  עצמית צורה בבחי' בעצמותו 
מראשית  האצי' כל  זה שבענין  לפי כו ' עילאה בטהירו 
הנפש  כחות (וכמו  וד "ל  כנ "ל  חד  כולא סופו  עד  הקו 
הנפש  בעצם שחקוקי' והמדות והרצון  השכל  כח 
כצורה  רק נבדל  דבר  ואינם הנפש ממהות ונחשבים
כו ' שבנפש אותיו ' כ "ב וכמ "כ  כנ "ל  שבחותם העצמית

של  האותיו ' כמו  ה"ז  הגוף בכלי אורן  בחקיקת רק
אדם  בבחי' דוקא וזהו  דמות שנק' כו ' בשעוה החותם
לא  כי נאמר  דעשי' אדם בחי' גם באצי' אבל  דבריאה
באצי' חד  ג"כ  וגרמוהי דאיהו  משום כו ' הוא אדם
מחשבותיכם  מחשבותי לא כי מ "ש וזהו  וד "ל ) כנ "ל 
מחשבה  ואית מחשבה דאית רבים לשון  מחשבותי פי'
בסתימו  מעלה ולמעלה דא"ק סתימאה מחשבה עד  כו '
אותיות  כל  והנה ממש אא"ס בעצמות סתימין  דכל 
סוף  עד  העצמו ' מן  ההשתלשלו ' שבכל  מחשבותי
עד  שזהו  שבאצי' דעשיה דאדם במחשבה גם האצי'
דו "מ  מחשבה שהן  דז "א דנה"י הכלים חיצוניו ' בחי'
עד "מ  נה"י בחי' שהוא לבד  מעשה לענין  שנוגע
המעשה  לפועל  להביא איך  רק אדם שחושב המחשבה
משום  המאציל  עצמות בבחי' הוא שם גם כו ' לבד 
כנ "ל  האצי' כל  בסוף הקו  סיום עד  חד  וגרמוהי דאיהו 
מחשבותיכם  האצי' שבבחי' מחשבותי לא כי א' וע"כ 
למחשבותי  ערוך  הבריאה שבבחי' למחשבותיכם שאין 
ועל  שא' כמו  דבריאה שבאדם המחשבה לבחי' גם כלל 
בבחי' הוא הרי כנ "ל  כו ' אדם כמראה דמות הכסא
הבדלת  מפני מהעצמות נבדלים אותיו ' בחי' שהן  דמות
שנתהוו  סתימין  עלמין  בחי' כל  גם וא"כ  כנ "ל  המסך 

שב  העליונה המחשבה אותיו ' גם מבחי' בריאה
הכל  כו ' דבריאה שבמחשבה ביו "ד  שנברא העוה"ב
מן  נבדל  דמות בבחי' שהוא מחשבותיכם בחי' הוא
בשעוה  החותם באותיו ' אתגליפו  אתוון  כמו  העצמות
דבר  איזה לעשות שחושב אדם עד "מ  זה ויובן  כנ "ל .
קשורה  מ "מ  עשי' בבחי' ירדה שהמחשבה גם
כשאותיו ' משא"כ  כו ' ממש בעצמותו  ומתאחדת
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רכג    

בלוח  כמו  נבדל  בדבר  כשנחקקים עצמן  הללו  מחשבה
לבר  שהוא דבריאה המחשבה אותיו ' ענין  כך  וכה"ג
ערך  לזה שאין  כו ') דבריאה בשמא שפי' (כמו  מגופא
המצומצם  מחשבה לגבי גם דאצי' דאדם מחשבה לגבי
וד "ל . כו ' חד  וגרמוהי איהו  הרי כו ' דאצי' בעשי'
פי' דרכי דרכיכם ולא בסו "פ מ "ש הטעם מובן  וממיל '
לעילה  מעילה והחיות השפע הילוך  בחי' הוא דרך 
ושמרו  וכמו  הוי"ה דרכי למעלה ונק' לתחתון  מעליון 
כל  כי ולהיות כו ' ה' דרכי ישרים כי וכן  הוי"ה דרך 
בכל  לעילה מעילה ונתיבות בדרכים השפע של  ההילוך 
בבחי' צלם בבחי' הוא הכל  לסופו  מראשו  האצילו '
כו ' לעלול  שנמשך  הוא שבעילה העצמי' צורה אותיו '
כו ' מן  ויאצל  כמו  עצמיו ' בבחי' הוא האצי' שכל  לפי
דאיהו  בהן  הולך  בעצמי שאני דרכי נק' ע"כ  כנ "ל 
האור  הילוך  בחי' היינו  דרכיכם ואמנם חד  וחיוהי

מסך  בבחי' נבדלים שהן  בבי"ע לעילה מעילה והשפע
הילוך  ע"כ  כו ' דמות בבחי' שהוא כו ' דמסך  ומסך 
בחי' ע"י שהוא דמות בחי' ע"י ג"כ  לזה מזה ה' דרכי
האותיו ' צורת עד "מ  כמו  כו ' למסך  ומסך  מסך 
לדבר  זה מחותם וכן  נבדל  בדבר  שנחקק שבשעוה
האור  שנתמעט  עד  כו ' פעמים כמה עד  אחר  נבדל 
גמור  הסתר  העשי' בסוף להיות מיעוט  אחר  מיעוט 
הוי"ה  בדרכי משא"כ  כידוע לגמרי ונפרד  יש בבחי'
יש  בחי' שם אין  ממש האצי' בסוף גם האצי' שבבחי'
בעצמו ' הביטול  בתכלי' מיוחד  אלא כלל  ונפרד  נבדל 
והיינו  כנ "ל  כו ' חד  וגרמוהי דאיהו  כמ "ש המאציל 
עצמו ' בבחי' הוא הכל  סופו  עד  האצי' שכל  משום
דלא  משום דרכי דרכיכם ולא אמ ' ולכך  כנ "ל 
הנ "ל  כל  מטעם תלי' בהא והא מחשבותיכם מחשבותי

וד "ל :
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Â‡ÈÂ('ב כ "ט  (מנחות מארז "ל  עפ"י יובן  הדברים
ביו "ד  ד ') כ "ו  (ישעי' עולמים צור  הוי' בי"ה
זאת  מודעת כי פי' העוה"ז , נברא בה' העוה"ב נברא
את  שמחי' דהיינו  כ "ע, וממלא כ "ע סובב ב "ה שא"ס
שמתלבשת  מה ע"י הוא הא' פנים, בב' העולמות
כפי  א' בכל  ובפנימיותם בתוכיותם ית' ממנו  הארה
והארה  ממציאותו  יתבטל  ולא שאת יוכל  אשר  מדריגתו 
ברכי  ע"פ תלים (מדרש כמארז "ל  דהיינו  ממלא נק' זו 
ממלא  הקב"ה אף הגוף את ממלא הנשמה מה נפשי)
בגוף  הנפש חיות וגילוי שאור  וכמו  כולו  העולם כל  את
האמיתי  וגילויה משכנה שעיקר  רבות מדריגות בה יש

הפנימיים ה  איברים ושארי בלב ואח "כ  בראש וא
בשערות  גם שנמשכת עד  ורגלים בידים ואח "כ 
באיכות  רבות מעלות מחבירו  למטה א' כל  וצפרנים
העולמות  בכללות הוא וכך  הנפש, חיות גילוי וכמות
ית' ה' ואור  עד "מ  בכלל  א' אדם פרצוף בדמות שהם
קרוב  הקרוב וכל  להחיותם בתוכיותם ומתלבש מאיר 
ואח "כ  יותר  ובגילוי ההארה ריבוי מקבל  ית' אורו  אל 
והעלמים  בלבושים למדריגה ממדריגה ומתצמצם הולך 
ובאורך  שאת, יוכלון  אשר  המקבלים כלי מזג לפי רבים
דאבא  כידוע דאבי"ע העולמות כל  הם זו  הארה משך 
וריבוי  כו ' ביצי' גופא ות"ת בבריאה ואימא באצי' מקנן 
זע"ז  רוחניי' העולמות מעלת באופן  הנ "ל  מדריגות

הארה  מפאת הכל  הם ג"ע בענין  כנ "ל  גבוה מעל  גבוה
כי  קץ לאין  מדריגות בריבוי שמתלבשת דממכ "ע זו 
ג"ע  בחי' הוא הרוחניי' בעולמות דרגין  כל  סוף
אל  מתקרב מעלה שלמעלה מה וכל  כנ "ל  התחתון 
צמצומי' בלי' אלקות הארת גילוי בו  ויהי' השרש
כי  עז  ויתר  שאת ביתר  התענוג יהי' כ "כ , רבים ומסכים
למטה  עד "מ  בהשגה האלקות מגילוי בא התענוג
גם  הוא שכך  בהכרח  התענוג יבא ההשכלה שבהשגת
ממקור  נמשכים וההשגה שהחכמה לפי למעלה
חיים  מקור  עמך  כי כדכתיב דעתיקין  עתיקא התענוגים
ריבוי  הם איפה א"כ  תשאל  ואם י'), ל "ו  (תלים וגו '
אדם  בחי' כוללם בכלל  שהכל  מאחר  כ "כ  המדריגות
כלל  הוא הפרט  וגם לפרט  מתחלק שהכלל  דע א',
וכלל  ופרט  כלל  זא"ז  מדריגות בריבוי שאחריו  לפרט 
כל  כשמעריכים כללות דרך  אמרנו  כ "ז  הנה כי
עולמות  ריבוי בזה יש הנה בפרט  אבל  כא' העולמות
בכל  אשר  פרצופים לכמה מתחלק הוא גם א' וכל  מאד 
אלפים  כמה נתלים בו  אשר  אדם בחי' הוא פרצוף
גדול  הוא א' כל  אשר  שיעור  לאין  פרטיים עולמות
כח  ורב אדונינו  גדול  ע"פ וכמשנ "ת כנ "ל  מחבירו 
הם  פרסאות רבבות אלפים שרל "ו  ה') קמ "ז  (תלים
אמה  אלפים ח ' פרסה וכל  ועשי' דיצי' קומה שיעור 
כו ' י"ב) מ ' (ישעי' תכן  בזרת ושמים זרתות ב' ואמה
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רכד   

בחי' שהם מהם שלמעלה בעולמות ואצ"ל  ע"ש,
א' אדם בחי' הם בכלל  כולם אך  וכנודע. ואצי' בריאה
כנשמה  ממכ "ע נק' להחיותם בהם השופע ה' ואור 
חכמה  בחי' כי העוה"ב נברא ביו "ד  רז "ל  וז "ש לגוף,
ראשית  היא חכמה כי והענין  כנודע, י' נק'
י') קי"א (תלים חכמה ראשית כדכתיב ההשתלשלות
וכמ "ש  החכמה ע"י הוא באבי"ע אוא"ס והתלבשות
כ "ד ), ק"ד  (תלים עשית בחכ ' כולם ע"פ (פ"ב) בלק"א
העולמות  השתלשלות בחי' הוא ולמטה מחכמה והנה
הדרגת  כדרך  שלא תמצא מאין  עצמה החכמה אבל 
מדרגות  רבבות מתנשא ב"ה א"ס אור  כי ההשתלשלות
בפי' וכידוע עילאה, חכמה מבחי' למעלה קץ אין 
אור  שעצמות כלל  איהו  מדות אינון  מכל  דלאו  המאמר 

ואי  הפשיטות בתכלית פשוט  ב"ה בחי'א"ס מגדר  נו 
להיות  ולזאת במ "א, וכמ "ש כלל  ובינה חכמה י"ס
וז "ש  ועצום גדול  צמצום ע"י הוא חכמה בחי' התהוות
דילוג  בבחי' שהתהוותה י"ב) כ "ח  (איוב תמצא מאין 
עילה  השתלשלות בחי' ולא מאין  יש בחי' המדריגה
להיות  יכול  הי' לא כן  הי' שאילו  מיש יש ועלול 
בתכלית  פשוט  ית' שאורו  מאחר  חכמה בחי' התהוות
מהות  שהיא חכמה בחי' מערך  ואינו  פשוט  שהוא כמו 
ולכן  פרטי, מיוחד  כח  הוא כי לומר  עכ "פ ונגדר  מוגבל 
ב"ה  מאא"ס התהוותה היות על  יו "ד  החכמה נקראת
כמו  בעלמא כנקודה רק שמאיר  עד  עצום צמצום ע"י
בבחי' ההארה מתפשטת ואילך  ומחכמה עד "מ  היו "ד 
ארז "ל  ולכן  ממכ "ע בחי' וזוהי עו "ע, השתלשלות
הנשמות  תענוגי בחי' כל  כי ביו "ד  נברא שהעוה"ב
גבוה  מעל  גבוה והעליות הבחי' ריבוי בכל  שבג"ע
כידוע  חכמה בחי' הוא ושורשם מקורם הנה דשם
הנה  אמנם י'), ב' (בראשית וגו ' מעדן  יוצא ונהר  בענין 
והחכמה  מזה מעלה למעלה הוא ב"ה אוא"ס עצמות
כטיפה  בתכלית ובטילה י' נק' ההשתלשלות ראשית
לבלתי  הגבול  בעל  ביטול  כערך  מזה ויותר  מאוקיינוס
וע"ז  (פמ "ח ) בלק"א כמ "ש כלל  נערך  שאינו  בע"ג
כמו  אצלו  שוים העשי' עם שהחכמה עשית בחכ ' נאמר 
רבבות  וריבוא אלפים אלפי עם א' שוה בבע"ג שלגבי
היות  עם כי סוכ "ע הנק' והוא ע"ש, ממש א' בהשוואה
ומקיף  סובב הוא מ "מ  אבל  בעלמין  מתלבש שאינו 
העולמות  מחי' ב"ה שאא"ס הב' הבחי' וזוהי עליהם
עליהם  ומקיף סובב ובבע"ת הבבע"ג ית' שאורו  ע"י
בחי' עיקר  שהוא מאחר  החיות עיקר  זהו  באמת ואדרבה
שפעו  יסלק שאילו  הנמצאים קיום עיקר  ממנו  הרי א"ס
הקפה  ענין  ביאור  והנה כו '. היו  כלא הנמצאים כל  היו 
שאין  במ "א נת' וכבר  מקומו  כאן  אין  היא ומה איך  זו 
דמות  לו  אין  כי ח "ו  מקום בבחי' מלמעלה סובב ר "ל 

הספיקות  מכל  עיניך  ויאירו  היטב ע"ש ח "ו  כו ' הגוף
אמונים  השומר  ה"ה האחרונים המקובלים שנסתפקו 
האור  סילוק הוא אם ומק"פ הצמצום בענין  והמ "ח 
איך  א"כ  לגמרי סילוק אינו  ואם הזה המקום מן  לגמרי
יאיר  שלא נסתלק כי ל "ק דמעיקרא בבהכ "ס נמצא
סובב  הנק' מקיף בבחי' אלא ממלא הנק' פנימי בבחי'
הוא  אם המקום בין  נ "מ  אין  שוב וא"כ  שם, שנת' וע"ד 

ע  כו ' מטונף או  נקי ירידת מקום תכלית היא וזאת "ש:
הסוכ "ע  ב"ה אוא"ס גילוי להמשיך  לעוה"ז  האדם
זה  גילוי וענין  ממש פנימית בבחי' הגילוי אל  מההעלם
יהי' שכן  נודע אך  להשיג בכוחינו  אין  הוא ומה איך 
עוד  יכנף ולא הנביאים הבטחת וזוהי גילוי בבחי' לע"ל 
והיא  ה') מ ' (שם וגו ' ה' כבוד  ונגלה כ ') ל ' (ישעי' וגו '
הג"ע  בחי' כל  הרי כי ההבטחה ועיקר  הנפלאה המעלה
נת"ל  כבר  המענה באורך  כנ "ל  היא רבה כי היות עם
עשי' עם ואצי' הים מן  כטיפה הוא ית' עצמותו  שלגבי
בחי' כל  הבבע"ג הא"ס הרי כי ממש, א' בהשוואה שוי'
כשהם  כי היות עם מערכם ואינו  אצלו  שוי' בע"ג
עד  רבים מרחקים ביניהם יש עצמן  לבין  בינן  נערכים
המעלה  וזאת במוחו , ולהעריכו  לסובלו  הדעת שילאה
בהיות  דוקא לגוף הנשמה ירידת ע"י כ "א להגיע א"א
ומתחת  נאמר  בו  הרי הסוכ "ע ב"ה אא"ס בחי' כי
העיגול  ועד "מ  כ "ז ) ל "ג (דברים וגו ' עולם זרועות
היות  ועם כו ' הקו  בראשית למעלה כמו  מאיר  שלמטה
ונת' כו ' מקיף הוא למעלה גם הרי מקיף בבחי' אורו  כי
שנפלו  שבה"כ  מענין  נודע הנה כי וגם במ "א, היטב כ "ז 
יותר  למטה שנפל  מה וכל  דבי"ע בנוגה דתהו  ניצוצים
ונפש  היצה"ר  סוד  הוא ומזה נעלה מאד  בשרשו  הוא
הם  כי ועם הגוף וצרכי המאכלים וכל  הבהמית
נפשו  יגביר  כשהאדם אבל  ה' קדושת אור  על  מסתירים
לש"ש  יהיו  מעשיך  וכל  מ "ש ע"ד  ותבררם האלקית
ובפרט  הרמב"ם זה שביאר  וכמו  מי"ב) פ"ב (אבות
בהם  יתגלה הנה מאדך  בבחי' אש ברשפי ה' באהבת
מרובים  האורות היו  ששם התהו  מעולם ואורם כחם
הסוכ "ע  אלקות גילוי ויעורר  כידוע גבול  בלי בבחי'
מ "ן  וענין  שבזהר  אתעדל "ע באתעדל "ת ענין  וזוהי
הירידה  כי עם עלי' צורך  ירידה ענין  וזהו  שבע"ח , ומ "ד 
העלי' נפלאה מאד  מה אבל  רמא, מאיגרא היא רבה
נהייתה  לא כמוהו  אשר  ועצום רב ודילוג בהדרגה שלא
גילוי  לבחי' גבוליי' מהשגות ההעתקה לומר  רצוני
ואין  ולרבות לפרות שנצטוינו  וזהו  כנ "ל , הבבע"ג אא"ס
משיח  בחי' כי שבאוצר  נשמות שיכלו  עד  בא משיח 
שירדו  ע"י וזהו  כנ "ל  הסובב גילוי ענין  הוא ותח "ה
הנפלא  הכח  מגיע ידו  ועל  שבו  דוקא בגוף הנשמות

זו : הארה ולקבל  לעצור  הזה
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רכה    

Ì‚Â לבטלה זרע הוצאת איסור  סוד  מכאן  יובן 
מכל  יותר  קשה שתשובתה ואמרו  בזהר  שהחמירו 
תוס' בשם מק"ב לרב* (ובס' בר "ח  כדאי' מצות תרי"ג
רעה  גורם הרי כי סמ "ק) ע' מתרי"ג מנאה סנהדרין 
שהי' תחת דהיינו  כמוה, אין  אשר  ונפלאה עצומה

לעוה  להביאה מוליד  שהי' לנשמה לה מטיב ולגרום "ז 
גבול  השגת מבחי' וההעתקה הנ "ל  הנפלאה הפעולה

וישוה  ידמה ומי זו  לטובה יערוך  מי אשר  אא"ס לגילוי
ערוך  ית' להארתו  אין  כך  ערוך  אין  ית' שלו  כמו  כי לה
רעה  לה לעשות זאת עוד  גם מעשותה נמנע והוא כו ',
נעשו  שמזה וסט "א הקליפות בתוך  להשקיע עצומה
וית' הנפילים בענין  במ "א אצלינו  כמבואר  בנ "א נגעי
הילדים, שוחטי א') י"ג (נדה וזשרז "ל  ב"ה לקמן  עוד 

רע: מכל  ישמרינו  ה'
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ÔÈÚ‰Â יהי ע"פ כונן  במדרש משארז "ל  ע"פ יובן 
הנ "ל , ע"פ בראשית פ' ביר "ג הובא רקיע
יהי  הקב"ה אמר  שני יום ב', איתן  א' ים ערך  וביר "ק
חצאים  לשני התפלגו  למים אמר  המים בתוך  רקיע
כולם, ועלו  זדו  למטה, וחציים למעלה חציים ויתעלו 
ואתם  למעלה חציים עלו  לכם אמרתי אני הקב"ה א"ל 
פנים  העיזו  נרד , לא המים אמרו  למעלה, כולכם עליתם
הקב"ה  עשה מה עזים, מים נק' ולכך  הבורא, לפני
חציים  ונפלו  קרעים לשני וקרעם הקטנה אצבעו  הושיט 
רקיע  א"ת רקיע יהי אלקי' ויאמר  הה"ד  בע"כ , למטה
והתחננו  שעמדו  עד  לשורפם הקב"ה וביקש קריע, אלא
בניי  את להעביר  מבקש שאני לכם דעו  א"ל  לפניו ,
ים, ים לעשותכם מבקש אני אם בתוככם, בנעלים
לתנאו  לאיתנו  שנא' זה עמהם התנה מיד  יבשה, יבשה
להסתער  עמהם התנה ועוד  בראשונה. עמהם שהותנה
פלאי  הוא ולכאו ' תרשישה. לילך  יונה את להניח  שלא
בניי  להעביר  רצוני שא' ענין  וגם לקרי"ס. יונה ענין  מהו 
בקרי"ס  ולא בנעלים והדריך  דכתיב לע"ל  זהו  בנעלים
וכמ "ש  בנעלים, שהלכו  בפסוק נא' ולא ביבשה שהלכו 

מעלה  היא בנעלים והדריך  שענין  בסופו  והחרים בד "ה
לקרי"ס. שייך  זה אין  וא"כ  קרי"ס, על  ויתירה גבוה

ÔÂÈÂ ידוע בהיות סוף, ים קריעת ענין  שורש בהקדים
ועלמא  דאתכסייא עלמא בחי' הם ויבשה ים כי
שברואים  רק בים יש ביבשה שיש מה וכל  דאתגלייא

ברואי  משא"כ  הים, במי ומחופים נכסים הם ם שבים
בד "ה  וע' שבתו "א, ישיר  אז  בד "ה וכמ "ש כו ' שביבשה
שמות  ב' הם ויבשה ים ששרש שבתו "א ישראל  וירא
דים  אלו  בחי' ב' כי והיינו  מדה"ר . י"ג שלפני הוי'
במל ' שכמו  והיינו  המעלות, רום עד  ישנם ויבשה
באצי' שהיא כמו  המל ' בחי' הוא ים בחי' הנה דאצי'
דרגין  דכל  סופא הים נק' שלכן  דאצי', מספי' שמקבלת
מקור  שנעשה כמו  מל ' בחי' הוא ארץ ובחי' כו ',
הוא  המל ' בחי' כי שבהממוצע, הבחי' ב' והם לבי"ע,
מב' כלול  צ"ל  והממוצע לבי"ע, אצי' בין  הממוצע
בלק"ת  בשה"ש מזה וע' ויבשה, ים בחי' היינו  הבחי'
כמו  והנשמות פ"ב, כו ' אני שחורה ע"פ ביאור  בד "ה
כענין  זהו  ים הנק' בבחי' מל ' בבחי' עיבור  בבחי' שהם

כו '. ימא דנוני הביטול 
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נצחיות זה , בפרק המרכזי לנושא  נ"ע הרבי  חוזר כעת
הנשמות.
  החיות מפנימיות  הוא הנשמות ששורש כיון 

ב דבקים  כנזכר והם ניכר, בלתי שזה  (אלא  מקורם
לעיל ),      ,כלומר

חיצוני , כוח  מצד  ולא עצמם  מכוח  נבראי

        
        

 , ונפסדים הווים הם עצמם  ומצד  
        שאינו

בפנימיותן  מתלבש
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רכו   

   מדברי בפשטות שמובן  כפי 
הוא הנשמות  ששורש התשובה, באגרת הזקן האדמו "ר

הוי ', משם  בכמה בארוכה שנתבאר כפי 
של  בחינה - הכלים מצד  הם שהנשמות שאף מקומות ,

ממש) אלוקות  הם  גבול ,    
 ש היא, המסקנה     

רוצה שהבורא בגלל  לא  קיימת  הנשמה כלומר,
והיא ממנו כחלק שנאצלה  בגלל  אלא מעמד , שתחזיק
בכלל  שקיימים מהנבראים  בשונה ממש. אלוקות
שכל  כיון  תלותי, אלא עצמי קיום אינו הוא שקיומם
המהווה הכוח  - אחר במשהו תלויים וקיומם  מציאותם 
הנשמות, הרי קיימים, אינם הם מסתלק וכשהוא אותם,
עצמי בקיום קיימים זאת, לעומת והאורות  הכלים 

ונצחי.
       
         

  ללא מהשמש הנמשך  השמש כאור  שלא
ברצונו, הוא  מהבורא הנמשך  האור בחירה ,

  אחרת גם  להיות  ואםיכול 
הוא שהרי  עצמי, בקיום  קיים  אינו האור לכאורה , כן 

במאור? תלוי
הרבי  קיוםמבאר הוא האור  קיום  אלא  כך , זה שאין  נ "ע

עצמי,       
        

, העצם תכונות  את בו  ויש  
 המאור את לגלות  הוא האור שענין  

        
 

במאור, לכאורה תלוי עצמו  מצד  שהאור אף כלומר,
שנמשך  כיון עצמי ', ב'קיום כקיים  להגדירו ניתן 
ממילא לגמרי, בו  ודבק  איתו  שמתאחד  באופן מהמאור 
"מציאותו  שהמאור  וכפי המאור, תכונות באור נמשכות
באור  הוא כך  עצמי, קיום  הוא וקיומו  מעצמותו "

מוחלטת. דביקות  של  באופן  ממנו  הנמשך 
 של עצמי,הקיום קיום הוא 

      
באור  שהוא כפי       

 עולם של  כלים   
מצד  רק  אינו  עצמי  קיום הוא  הכלים של  שהקיום זה
אלא: ניכרת), בלתי (דביקות במקורם שלהם  הדביקות

  בגלל לכך , נוספת סיבה   
    זוהר :169התיקוני

      מאוחד והוא האור, זה איהו "

הכלים. - "גרמוהי " עם
א. במקורם. הכלים בדביקות אופנים שני יש כלומר,
ידי על  ב. ניכרת. אינה  והיא  עצמם , מצד  הכלים  דביקות

ניכרת. דביקות והיא האור, עם התאחדותם
) רק שלא  חד ", וגרמוהי  "איהו הזוהר מאמר

ש ש" גם אלא הכלי, עם המתאחד  האור זה איהו"
מוסב   שהוא  

   האור) גבול  הבלי כוח לבורא שיש שכשם
הגבול  כוח  לבורא  יש כך  הצמצום), שלפני סוף אין

הרשימו ). (בחינת
נחשוב שלא  הגבול , כוח מהו  כאן מגדיר נ "ע הרבי

מוגבל : כוח שהוא חלילה    
       חלק זה 

סוף שהאין  כפי שזה כיון  סופית, האין מהשלימות 
לעצמותו  מחוץ דבר להוות  ביכולתו עצמו  את מבטא

(בהרגשתו ).    170קנדשלמרות
הגבול  כוח  ביכולת  לעצמותו , חוץ שהוא  דבר שאין 

כביכול . לעצמות מחוץ הוא  שבהרגשתו  דבר, להוות
  ,זה פירוש לפי   
הכלים  ,הקודם הפירוש לפי

התאחדות על היא חד " וגרמוהי ב"איהו  הזוהר כוונת
היא הזוהר כוונת זה, פירוש ולפי האורות, עם  הכלים 
הגבול  כוח  שהוא מקורם  עם הכלים התאחדות  על 

סוף) שבאין
  ש היא , המסקנה     
 דביקותם מצד  וגם באורות דביקותם מצד  גם

הגבול . כוח  - במקורם ניכרת) (הבלתי 
          
       

  הוא שקיומם הנבראים כשאר ולא 
תלותי

 שמע קריאת בברכות  בקטעבתפילה, ,
ויציב": "אמת במילים המתחיל    

נכון  וכסאו     
     של העצמי הקיום זה קיים" הוא

הכלים. של  העצמי הקיום זה קיים" "ושמו  האורות ,
    ש אלו, במילים נוסף פירוש  זה

       
    שיהיה לגרום  גם  העצמות , בכוח

  - המאור מן  הנמשך  האור בחינת
        

 הכוונה (שזו  האורות  של  העצמי הקיום  כלומר,
בעצמות דביקותם  מצד  הוא זה) לפירוש קיים " ב"שמו 
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רכז    

התפילה והמשך  מעצמותו , שמציאותו   
         
דרגות בכמה מתבטא  העצמי שהקיום כן, אם נמצא

ועניינים:
מעצמותו . שמציאותו ממש העצמות לראש, לכל 

בו  יש ברצונו , מהבורא שנמשך  שאף האור, לזה, נוסף
הוא ולכן  במאור דביקותו  ידי  על  המאור תכונות את

עצמי. קיום  בעל  נקרא
וזה עצמי , בקיום  קיימים  אצילות של  הכלים לזה, נוסף
הגבול ) (כוח במקורן  דביקותן  מצד  או  אופנים , בשני
דביקותן  מצד  או  ניכרת, בלתי  היא זו  שדביקות 

האורות. עם והתאחדותן 
קיימים בכלים ומתאחדות  הדביקות  הנשמות לזה, נוסף

נצחי. בקיום  כן גם 
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‰‰Â (Â,קיים ֿ המקדש שבית בזמן  הוא זה כל 
הגלות  בזמן  אבל  והשקט , בשלווה וישראל 
המקדש, קיום שבזמן  דכשם בכלל , החושך  זמן  שהוא
בכלל  בעולם אור  גילוי האיר  והגילוי, האור  זמן  הוא
ומדריגת  במעלת היו  ישראל  וכללות בפרט , ובישראל 
כמו ֿכן  הנה חשוב, דבר  היו  ישראל  בני החשיבות,
נקרא  הגלות זמן  ולכן  החושך . זמן  הוא הגלות בזמן 
הוא  הגלות זמן  כללות כי הוא, הדבר  וטעם לילה. בשם
יותר  נרגשת אז  לכן  והסתרים. העלמות של  זמן 
הוא  העניין  ופירוש העולם. של  והחומריות הגשמיות
הזמנים  בכל  היא הרי העולם, של  המציאות עצם כך .
את  ברא שהקדושֿברוך ֿהוא  הראשון  מהרגע בשווה.
גמור , ליש מאין  המציאם הרי הנבראים, ואת העולם
גשמיים. אשֿרוח ֿמיםֿעפר  יסודות: מארבעה מורכבים
עת  בכל  שווה הנבראים ושל  העולם של  המציאות והרי
הבית  זמן  בין  החילוק זאת בכל  הוא ובמה זמן . ובכל 
אמת  אכן  זו  הוא. כך  בזה העניין  אלא הגלות? לזמן 
יש  ב"עולם" אבל  בשווה, תמיד  היא העולם שמציאות
בזמן  הנה העלם. ו "עולם" זמן , "עולם" פירושים. שני
אז  גם ומכל ֿמקום  בגילוי האירה שהאלוקות המקדש,
והפירוש  זמן . הוא ש"עולם" נרגש אבל  "עולם". נרגש
בזמן  אבל  זמני. דבר  אלא זה שאין  חש אחד  שכל  הוא,
כל  כלומר , ה"עולם". של  ההעלם נרגש הגלות
טוב  דבר  כל  על  ולכן  גסים. הם הטבעיים העניינים
בזמן  ועיכובים. מניעות ריבוי יש לעשות, שרוצים
עומדים  ישראל  וכלל  ונעלמת, מוסתרת אלוקות הגלות,

בג  ובפרט  בנו ". משלו  "עבדים כאמור  לות בשפלות,
שם  ומגדפי ומחרפי מחללי רחמנאֿליצלן  שרבו  המר 
אותו  רודפים ועבודה, בתורה שעוסק מי וכל  שמים.
בזיון , מיני בכל  אותו  ומבזים רדיפות, מיני בכל 
ושפלות  השברון  ובכללות, אותו . ולוחצים ודוחקים

ודאגת  הפרנסה טרדות רוב אחד  כל  על  שפועלים הרוח 
טמטום  רחמנאֿליצלן  נהיה אשר  עד  והתלאות, הצרות
והלב  חכמה, דבר  מלקבל  אטום שהמוח  והמוח , הלב
שבלב  בעבודה ויראה באהבה מלהתעורר  אטום
חיות. בלי הוא המצוות קיום הנה וממילא, בתפילה.
 ֿ רחמנא שהולך  שלו , המצב בכללות ירידה גורם וזה

דחי. אל  מדחי ליצלן 
‰‰Â (Ê יבין ּבין  הלא בקדקדו , מוח  לו  יש אשר  ִכל 

ישראל , לטובת הוא הגלות עניין  כללות כי
 ֿ עליו  אבינו  לאברהם הקדושֿברוך ֿהוא כשאמר  ולכן 
זהו  אשר  ידע כי שתק, - זרעך " יהיה גר  "כי השלום
ביותר , קשה עבודה שזוהי דהגם ישראל . של  לטובתן 
כאשר  זה, את כשעוברים לכן  אבל  ומר , קשה זה
הגלות, של  הכוונה את וממלאים עוזר  השםֿיתברך 
והעיכובים, המניעות כל  על  מתגברים כאשר  כלומר ,
עושים  אזי המרים, הנסיונות בכל  עומדים כאשר  היינו 
קרבן . לשון  "תשורי" וזהו  למעלה. גדול  נחתֿרוח 
ישראל  שבני אלה קרבנות מתנה. פירושה "תשורה"
והתעסקות  המצוות וקיום תורה בלימוד  ה' אל  מביאים
זו  הגלות, בזמן  טובות המדות וקניין  שבלב בעבודה
רחמנאֿליצלן  כאשר  הגלות, בזמן  כי מתנה. "תשורה",
כמו  מעונים, כל ֿכך  שבורים, כל ֿכך  לחוצים, כל ֿכך 
ומעבודה  רוח  מקוצר  משה אל  שמעו  "ולא שכתוב
מצוות, ומקיימים תורה לומדים זאת ובכל  קשה",
את  ואיש רעים, באהבת טובות בהנהגות ומתנהגים
על ֿידיֿזה  קרבן . זהו  וחיבה, אהבה בדברי יחזק רעהו 
המעלה  יתרון  זהו  והרי לאלוקות. מקורב האדם נהיה
זה  צימאון  ביתֿהמקדש. זמן  על  הגלות בזמן  שישנו 
ביתר  הגלות בזמן  היא לאלוקות, והתשוקה והכוסף
דבזמן  בלילה". אויתיך  "נפשי שכתוב כמו  תוקף,
והכוסף  התשוקה הרי אז  הנה ללילה, שנמשל  הגלות
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רכח   

בגילוי. אלוקות שהיה בזמן  מכמו  יותר  הוא לאלוקות
השמש  כאשר  שביום, במוחש, רואים שאנו  וכמו 
במעלת  יתרון  שום מרגיש האדם אין  הרי מאירה,

כל  נראה לא מואר , וכאשר  מואר . שהרי כיון  האור ,
אז  והאפילה, החושך  בזמן  בלילה, אבל  בכך . יתרון 

לאור . ומתגעגעים האור , מעלת יתרון  את מרגישים
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ג .2) לא, אדר"נ 
כד.3) לג , יחזקאל

ב.4) יט, יומא
ב.5) עג , זח"א ועי ' ב. צד, פסחים א. נג , עירובין 
הנסים".6) "ועל תפלת

•
 

תרצ "ב  סיון לחדש  כ"ו ב"ה,

ריגא 

יוסף  מוהר"ר אי"א הנכבד הת' אל

שי' אברהם 

וברכה! שלום 

טוב, מזל מכתבו על שליט"א אדמו"ר כ"ק מענת

[ו]נתון  מסור ויהי' לתורה, עתים  לקבוע חובתו את יזכור

כל  כי געגעבין, איבער זאיין דארף שי' תמים  א ואס צוא

בהכלל  עבודתו ע"י תועלת להביא צריך שי' מהתמימים  א'

כולו.

שליט"א  אדמו"ר כ"ק בשם 

פייגין  יחזקאל
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BÏ ÚMiÂ ÈÏ ‰ÚM‰ Ó‡iÂ(לא הּמפרׁשים,(מז , הק ׁשּו «…∆ƒ»¿»ƒ«ƒ»«ְְְִִַָ

לֹומר, וי ׁש ׁשב ּועה. ודרׁש ּבהבטחה יעקב  הס ּתּפק  לא ְְְְְְֲִֵֵַַַַַַַָָָָֹֹמ ּדּוע 

את  וידחה ּבמצרים ארֹונֹו את י ׁשאיר ׁשּיֹוסף  ח ׁשׁש ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשּיעקב 

ּבמצרים, י ׂשראל ּבני  עם ׁשּיּׁשאר ּכדי  - וזאת הבטחתֹו, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹק ּיּום

לא  זה מ ּטעם והרי  הּגלּות. ׁשנֹות ּבמ ׁש עליהם ּתגן ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּוזכּותֹו

י ׂשראל  לארץ  ארֹונֹו את להעלֹות מאחיו עצמ ֹו י ֹוסף  ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּבּקׁש

ׁשהיא  ׁשב ּועה, מ ּמּנּו ּדרׁש לכן הּגאּלה. ּבֹוא עם רק  א ּלא ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻמ ּיד,

וׁשּקּולים. מח ׁשּבֹונֹות ּולמעלה ודעת מ ּטעם ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָלמעלה
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ı‡‰ ˜a Ï eb„ÈÂ( טז ÌÈÓ(מח, ÌiaL ÌÈ‚c ‰Ó ¿ƒ¿»…¿∆∆»»∆«»ƒ∆«»«ƒ

ÛÒBÈ ÏL BÚÊ Û‡ ,Ì‰a ˙ËÏBL Ú‰ ÔÈÚ ÔÈ‡Â Ì‰ÈÏÚ ÔÈqÎÓ¿«ƒ¬≈∆¿≈«ƒ»«∆∆»∆««¿∆≈

Ì‰a ˙ËÏBL Ú‰ ÔÈÚ ÔÈ‡(א כ, למק ֹור (ברכות ּבטלים ּדגים ≈«ƒ»«∆∆»∆ְְִִִֵָ

הּמים. את רק  ורֹואים נראים, אינם עצמם הם ׁשהרי  ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָח ּיּותם,

ּגדֹול. ּברּבּוי  ה' לברּכת ראּויים ּכלים הם ,מ ּכ ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָּוכתֹוצאה

הּוא  הּמגּבל, ׁשּלֹו, ה'אני ' את מרּגי ׁש הּנברא ע ֹוד ּכל ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשּכן,

ה'אני ' ּבּטּול ואּלּו ּבלבד; מגּבלת הׁשּפעה רק  לק ּבל  ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻיכֹול

והגּבלה. מ ּמדידה ׁשּלמעלה ּבאפן הׁשּפעה לק ּבל ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמכׁשירֹו
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‰MÓ ÈÙÏ ÌÈÙ‡ ˙‡ ÌNiÂ(כ "ּכיMÓ‰(מח, ׁשם על – «»∆∆∆¿«ƒƒ¿≈¿«∆¿«∆ִֵַ

 צרי ׁשּיהּודי  מ ֹורה הּמׁשּכיחה ‰f‰Ïנּׁשני ", הּגלּות, מ ּפני  ְִִִֶֶַַָ¿ƒ»≈ְְִִֵַַַָָ

אבי '. ּב'בית הּוא האמ ּתי  ׁשּמק ֹומ ֹו העב ּדה על ‡ÌÈÙאת – ְְְֲִִִֵֶֶָָָָֻ∆¿«ƒַ

ׁשעליו מ ֹורה הפרני ", "ּכי  ידיÈ‡‰Ïׁשם על הּגלּות את ְִִִֵֶֶַָָ¿»ƒְֵֶַַָ

ׁשּלֹו הּקדּׁשה ּבדרּגת ּגם להֹוסיף  ּובכ ּוקדּׁשה, אֹור ְְְְְְִֶַַַַַָָָָֻֻהֹוספת

ׁשּזהּו מ ּׁשּום לאפרים, ק ֹודם ׁשּמנּׁשה סבר י ֹוסף  „Òעצמ ֹו. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ≈∆

את המס ּמל אפרים, את הק ּדים ויעקב  hÓ˙העב ֹודה; ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ«¿«

'הפרני '). הּירידה, ּבאמצע ּות ׁשּבאה (העלּיה ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָהעב ֹודה
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‰ÏÈL ‡È Èk „Ú( י ÁÈLÓ.(מט, ‡iËÓÈ‚a ‰ÏÈL ‡È «ƒ»…ƒ…»…ƒ…¿ƒ«¿ƒ»»ƒ«

‰LÓ ‡iËÓÈ‚a ‰ÏÈL(הּטּורים ÏÈL‰(ּבעל  ‡È ּביאת היינּו – ƒ…¿ƒ«¿ƒ»…∆ִַַַ»…ƒ…ְִַַ

ּבפעל. ׁשהריÏÈL‰הּמׁשיח  ּביאתֹו, על ּכח ' ה'ּנתינת היינּו – ְִַַַָֹƒ…ְְֲִִֵֶַַַַַָֹ

ידי על ׁשהיה ּתֹורה, ּבמ ּתן ה"יבא". לפני  ע ֹוד ק ּים ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ"ׁשילה"

לברר  היינּו הּגאּלה, את להביא הּכח  י ׂשראל לבני  נּתן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֻמ ׁשה,

.יתּבר לֹו ּדירה מ ּמּנּו ולע ׂשֹות הע ֹולם את ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּולזּכ
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ÂÈÁ‡ ÈÊ( כו ÈBÁ‡c(מט, ‡˜Èa È‰Ê(עּזיאל ּבן  י ֹונתן  (ּתרּגּום ¿ƒ∆»»ƒƒ»»¿∆ְִֵֶַָָֻ

זֹו ולא ּכגמ ּולם, לאחיו הׁשיב  לא ׁשּיֹוסף  ּבלבד זֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹלא

היה אּלא ּבכב ֹודם, ּפגע  ׁשּלא וי ׁשÈ‰Êּבלבד ּבכב ֹודם! ְְִִֶֶַַָָָָָֹ»ƒְְִֵָ

ה'ּׁשער' היתה והיא זֹו ּבהנהגה טפי " "זהיר ׁשהיה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָלֹומר,

עד  נפלאה, הֹוראה למדים ּומ ּכאן עב ֹודתֹו. עניני  ׁשאר ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָָלכל



רלי          
יהּודי ּכלּפי  אפ ּלּו י ׂשראל ּבאהבת להתנהג אדם  צרי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָּכּמה

ח "ו, ּכפעלֹו לֹו לׁשּלם ׁשּלא הּתניא: ספר ּובלׁשֹון לֹו. ְְְְֳִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשהרע 

ׁשּכתּוב  ּכמ ֹו ט ֹוב ֹות, לח ּיבים לגמל אדרּבה, ללמד ‰faאּלא, ְְְְִִֶֶַַַָָָָֹ«…«ְִֹ

אחיו. עם ִִֵֶָמ ּיֹוסף 
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‰„N ˙ÚÓa B˙B‡ ea˜iÂ ÔÚk ‰ˆ‡ ÂÈa B˙B‡ e‡OiÂ«ƒ¿»»«¿»¿«««ƒ¿¿ƒ¿»«¿≈

‰ÏtÎn‰( יג ע ּכב (נ , ׁשע ׂשו מבאר, ע ּזיאל ּבן י ֹונתן ּבתרּגּום ««¿≈»ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻ

התּגלּגל  והראׁש ראׁשֹו, את הּתיז ּדן ּבן וח ּוׁשים הּקב ּורה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹאת

ק ֹוברין  אין הרי  וק ׁשה, יצחק . ׁשל ּבחיק ֹו ונח  הּמערה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָלתֹו

'ּגּופ ֹו', מ ּצד רק  רׁשע  הּוא ׁשע ׂשו לבאר, וי ׁש צ ּדיק . אצל ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָרׁשע 

ׁשרׁשֹו היינּו 'ראׁשֹו', מ ּצד אבל הּזה; ּבע ֹולם ׁשהּוא ּכפי  ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹהיינּו

מ ּמּנּו יצאּו ׁשּלכן ּגב ֹוהים, קדּׁשה נּצֹוצ ֹות ּבֹו י ׁש ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָֻהרּוחני ,

ּכרּב ּגב ֹוהֹות, ע ׂשו,נׁשמ ֹות ׁשל ראׁשֹו ואת ואּונקלֹוס . מאיר י  ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָֹ

יצחק . אצל לק ּבר נּתן מ ּגּופ ֹו, נפרד ׁשהּוא ְְְְִִִִִִֵֶֶָָָֹּכפי 
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ÌÎtË ˙‡Â ÌÎ˙‡ ÏkÏÎ‡ ÈÎ‡(כא נקראים (נ , זה ׁשם ועל »…ƒ¬«¿≈∆¿∆¿∆«¿∆ְְִִֵֶַָ

י ֹוסף  ׁשם על י ׂשראל ב)ּכל פב, מ ּפני(תהילים וכי  וק ׁשה, . ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָ

וי ׁש לע ֹולם. ׁשמ ֹו על נקראים קצרה ּתק ּופה ּבמ ׁש ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָׁשּכלּכלם

ּדהּנה הּמדינה לבאר, עניני  וכל הע ֹולם, ּבעניני  עסק  י ֹוסף  ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָ

(ואּלּו ּבתכלית ּבה' ּדב ּוק  נׁשאר זאת ּובכל ּבידיו, ְְְְְְְְִִִַַַָָָָֹֻהפקדּו

ּכדי מהע ֹולם, ּפרּוׁשים צאן, רֹועי  להי ֹות ּבחרּו ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָֹהּׁשבטים

נ  לכן הפרע ֹות). ּבלי  ה' את לעבד י ׂשראל ׁשּיּוכלּו ּכל קראים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

ּומעניק  רּוחני  ּב'מזֹון' ּתמיד אֹותם מפרנס  הּוא ּכי  ׁשמ ֹו, ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָעל

ׁשלט ֹון  ּתחת ּבהי ֹותם ּגם ּבה' ּדב ּוקים להי ֹות הּכח  את ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָֹלהם

הּגלּות. ּבזמן ְִַַָָזר,
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הּיׁשר", "ספר ׁשּנקרא ּבראׁשית, ספר ׁשל הּסּיּום ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלאחרי 

נכנסים  - י ׁשרים" "ׁשּנקראּו האב ֹות אֹודֹות ּבֹו ׁשּמדּוּבר ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָּכיון

אף  ׁשּכן, הּגאּולה". "ספר ׁשהּוא ׁשמ ֹות, ספר ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָלהתחלת

נע ׂשה  לאחרי ֿזה הרי  הּגלּות, ענין אֹודֹות מס ּוּפר ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּבתחילתֹו

ּבנין  אֹודֹות מדּוּבר ׁשּבֹו הּספר לס ּיּום ועד הּגאּולה , ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָענין

ְִַָהּמׁשּכן.

"נמ ׁשלּו י ׂשראל ׁשּבני  רׁש"י  ּכֹותב  זה ספר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּובהתחלת

ׁשינּויים, ּבהם ׁשאין היא הּכֹוכבים ּתכּונת והרי  ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָלּכֹוכבים",

והם  ּבּלילה, והן ּבּיֹום הן ּומ ּצב , מעמד ּבאֹותֹו ּתמיד ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָוע ֹומדים

הּביט ּול. ענין ׁשּזהּו ולּירח ), לּׁשמ ׁש (ּבהׁשואה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָקט ּנים

הם  י ׂשראל ׁשּבני  ּכ על הּבט  ׁשּמּבלי  - ּבזה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָוהענין

ללא  הּתֹוקף  ּבכל הם ע ֹומדים הע ּמים", מ ּכל ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ"המעט 

את  ׁשּמב ּטלים ועד הּגלּות, מח ׁשכת להתּפעל מ ּבלי  ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשינּויים,

הּגאּולה, את ּופ ֹועלים הּגלּות, ׁשל קטן" ְֲִֶֶֶַַַָָָָָה"רגע 

"וּיאמר  ּבראׁשית: ספר ּבס ּיּום ּכבר מדּוּבר ׁשאֹודֹותּה -ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

ספר  ׁשל ׁשּסֹופ ֹו ּכ אתכם", יפק ֹוד ּפקד ואלקים . . ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹֹי ֹוסף 

- ׁשמ ֹות ספר ׁשל ּבתח ּלתֹו נע ּוץ  ְְְִִִֵֵֶֶָָּבראׁשית

ויגאלנּו. יב ֹוא צדקנּו, מ ׁשיח  ְְְְְִִִֵֵֵַַָָעלֿידי 
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סוף זמן קידוש לבנה:
יום חמישי בערב, י"ב טבת



לוח זמנים לשבוע פרשת ויחי בערים שונות בעולם רלו
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
6:326:368:268:299:029:069:559:5812:0612:0916:4016:4317:0917:1116:2217:22באר שבע )ח(

6:356:398:268:299:049:079:569:5912:0612:0916:3916:4117:0517:0716:1117:18חיפה )ח(

6:326:358:258:289:019:059:549:5712:0512:0816:4216:4517:0617:0916:0517:20ירושלים )ח(

6:356:388:278:309:039:079:569:5912:0612:0916:3816:4117:0717:1016:2017:21תל אביב )ח(

7:397:438:548:579:439:4610:2610:3012:2012:2316:0116:0316:4016:4215:4516:57אוסטריה, וינה )ח(

5:525:558:448:479:329:3510:4810:5113:5213:5520:4020:4321:1221:1620:2521:29אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:357:388:558:589:429:4510:2710:3012:2312:2616:1116:1316:4816:5015:5417:04אוקראינה, אודסה )ח(

7:137:168:288:319:169:2010:0010:0411:5411:5715:3615:3816:1516:1715:2016:32אוקראינה, דונייצק )ח(

7:257:298:398:429:289:3210:1210:1512:0512:0815:4515:4716:2416:2715:2916:41אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

7:598:039:069:109:5810:0110:4010:4412:3112:3416:0316:0516:4416:4615:4617:01אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:537:568:599:029:519:5410:3310:3612:2312:2615:5415:5616:3616:3815:3816:53אוקראינה, קייב )ח(

7:578:019:209:2310:0610:0910:5110:5512:4912:5216:4316:4617:1717:2016:2717:33איטליה, מילאנו )ח(

6:066:098:348:379:069:0910:0810:1112:4012:4318:1418:1718:3818:4117:5818:50אקוואדור, קיטו )ח(

5:355:388:268:299:109:1310:2510:2813:2613:2920:0420:0820:3520:3819:4920:51ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:076:098:599:029:529:5511:1011:1214:1914:2221:1521:1821:5121:5421:0022:09ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:207:238:589:019:399:4210:2810:3112:3212:3516:4416:4717:1717:1916:2917:31ארה״ב, בולטימור )ח(

7:137:178:488:529:309:3310:1910:2212:2112:2416:3016:3217:0317:0516:1417:18ארה״ב, ברוקלין )ח(

7:147:178:498:529:319:3410:1910:2212:2212:2516:3016:3317:0317:0616:1417:18ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:557:589:269:2910:0910:1310:5711:0012:5813:0117:0117:0317:3517:3716:4517:50ארה״ב, דטרויט )ח(

7:107:139:069:099:429:4510:3510:3812:4712:5017:2517:2817:5217:5517:0918:06ארה״ב, האוסטון )ח(

6:506:548:398:429:179:2010:0910:1212:1812:2116:4516:4817:1517:1716:2917:29ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

7:007:049:029:059:369:4010:3110:3412:4712:5017:3317:3617:5918:0217:1718:13ארה״ב, מיאמי )ח(

7:117:158:458:489:279:3010:1510:1812:1712:2016:2316:2616:5716:5916:0817:12ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:377:409:129:169:549:5710:4310:4612:4612:4916:5516:5717:2717:3016:3917:42ארה״ב, פיטסבורג )ח(

7:127:158:448:479:279:3010:1510:1812:1612:1916:2116:2316:5416:5716:0517:10ארה״ב, שיקגו )ח(

5:555:588:368:399:109:1210:1710:2013:0113:0419:0219:0519:2719:3018:4619:40בוליביה, לה-פס )ח(

8:418:459:449:4810:3710:4111:1911:2213:0813:1116:3516:3717:1717:2016:1917:35בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:398:439:449:4710:3710:4011:1811:2213:0813:1116:3716:3917:1917:2116:2117:37בלגיה, בריסל )ח(

5:155:178:008:038:368:399:469:4912:3612:3918:5518:5819:1719:2018:3919:31ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:045:077:497:528:258:289:359:3812:2412:2718:3618:4019:0319:0618:2119:17ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

8:008:049:039:069:5610:0010:3710:4112:2612:2915:5315:5616:3416:3715:4016:52בריטניה, לונדון )ח(

8:198:239:139:1710:1010:1310:4910:5312:3412:3715:4915:5216:3516:3715:3616:54בריטניה, מנצ'סטר )ח(

8:128:159:109:1310:0510:0810:4510:4912:3212:3515:5415:5616:3716:3915:3816:55גרמניה, ברלין )ח(

8:198:229:269:3010:1810:2111:0011:0312:5112:5416:2316:2617:0417:0716:0717:22גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:095:127:567:598:348:379:459:4812:3712:4019:0419:0719:2419:2818:4819:39דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:047:079:149:189:479:5010:4410:4713:0413:0718:0418:0618:2918:3217:4818:42הודו, מומבאי )ח(

6:597:029:109:139:439:4610:4010:4313:0013:0318:0118:0418:2618:2917:4518:39הודו, פונה )ח(

7:257:298:428:459:309:3410:1510:1812:0912:1215:5315:5516:3116:3415:3716:48הונגריה, בודפשט )ח(

7:197:228:538:569:359:3910:2310:2712:2612:2916:3316:3617:0617:0916:1717:21טורקיה, איסטנבול )ח(

7:347:389:159:199:559:5910:4510:4812:5112:5417:0717:0917:3817:4116:5117:53יוון, אתונה )ח(

7:447:489:039:069:509:5410:3510:3812:3012:3316:1616:1816:5416:5616:0017:10מולדובה, קישינב )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 



רלז לוח זמנים לשבוע פרשת ויחי 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
7:037:069:129:159:459:4810:4210:4513:0213:0418:0018:0318:2618:2917:4518:39מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

4:354:377:247:278:288:309:489:5113:0413:0720:1520:1920:5620:5920:0021:17ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:476:508:468:499:219:2410:1510:1812:2912:3217:1117:1417:3817:4116:5517:52נפאל, קטמנדו )ח(

7:297:339:069:099:479:5110:3610:3912:4012:4316:5016:5317:2317:2516:3217:38סין, בייג'ין )ח(

6:587:019:269:299:5710:0011:0011:0213:3013:3319:0219:0519:2619:2918:4619:38סינגפור, סינגפור )ח(

7:407:448:398:429:349:3710:1410:1812:0212:0515:2315:2616:0716:0915:0716:26פולין, ורשא )ח(

5:395:428:178:208:498:529:569:5912:3612:3918:2918:3218:5418:5718:1319:07פרו, לימה )ח(

8:158:199:389:4110:2410:2711:0911:1313:0613:0916:5716:5917:3417:3616:4117:50צרפת, ליאון )ח(

8:388:429:509:5410:4010:4411:2411:2713:1613:1916:5616:5817:3417:3616:4017:51צרפת, פריז )ח(

5:576:008:218:248:528:559:549:5712:2212:2517:4817:5118:1218:1517:3218:24קולומביה, בוגוטה )ח(

7:457:489:139:169:5710:0010:4410:4712:4312:4616:4516:4717:1617:1916:2917:32קנדה, טורונטו )ח(

7:287:328:518:549:379:4010:2310:2612:2012:2316:1316:1516:4816:5015:5717:04קנדה, מונטריאול )ח(

6:466:508:338:379:129:1510:0310:0612:1112:1416:3616:3817:0617:0816:2017:20קפריסין, לרנקה )ח(

9:159:1910:0210:0511:0111:0511:3911:4313:2213:2516:2916:3117:1717:1916:1217:36רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:548:589:369:4010:3710:4111:1511:1812:5512:5816:0016:0216:4616:4815:4417:06רוסיה, מוסקבה )ח(

8:028:059:199:2310:0710:1010:5210:5512:4712:5016:3216:3417:1017:1216:1517:26רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

8:078:119:249:2710:1210:1610:5711:0012:5112:5416:4116:4317:1417:1616:2517:31שוויץ, ציריך )ח(

6:346:378:508:539:229:2510:2010:2312:4412:4717:5317:5618:1818:2117:3818:30תאילנד, 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

            
 



אגרות קודשרלח

 ב"ה,  ה' טבת, תשכ"ב

ברוקלין.

ברכה ושלום!

שכדאי  דומים,  מקרים  וכמה  בכמה  שראיתי  מה  ע"פ  דעתי  והברקתי  שלה  המכתב  נתקבל 

לנסות בטפול בקאמפרעסין, שמטיבים לרכך ענינים כאותם שכותבת ולפעמים קרובות עד שעוברים 

לגמרי, ובמשך זמן קצר רואים כבר תוצאות באם הטפול מתאים, ובודאי גם הרופא יסכים על הנ"ל, 

ובהתאם להתוצאות מהאמור תחליט.

והשי"ת הרופא כל בשר ומפליא לעשות ישלח דברו וירפאה ע"י טפול פלוני ואיש פלוני.

לפלא שאינה כותבת מפעולותי' בהפצת היהדות בכלל והפצת המעינות ביחוד, ובודאי לדכוותה 

למותר להאריך בגודל הענין וגם ההכרח שלו.

בברכה לבשו"ט מתוך בריאות הנכונה ושמחה וטוב לבב.

 ב"ה,  מוצש"ק, ט' טבת, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

 כבוד המשתתפים בשיעור לימוד גפ"ת, 

 בבית הכנסת עדת יעקב, ברוקלין

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

נעם לי להודע מהרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ רב פעלים וכו' מוה"ר משה פנחס שי' הכהן, אשר 

במוצש"ק ויחי הבע"ל מסיימת חבורתם מסכת תענית ומתחילים מס' ראש השנה.

וע"פ מנהג ישראל, אשר בגמרה של תורה, בסיום מסכת - אומרים הדרן כו' ודברי התעוררות, 

באתי בזה, בתור השתתפות בשמחתם, בשורותי דלהלן, בסיום מס' תענית.

וז"ל:

תנו רבנן יפיפיות שבהן מה היו אומרות, תנו עיניכם ליופי שאין האשה אלא ליופי, מיוחסות 

עיניכם למשפחה לפי שאין האשה אלא לבנים, מכוערות שבהן מה היו  שבהן מה היו אומרות, תנו 

אומרות קחו מקחכם לשום שמים ובלבד שתעטרונו בזהובים.

עכ"ל.

ובכלל - ג' משפחות הנ"ל מתאימות לשלשה המימרות דתני ר' חייא: אין אשה אלא ליופי, אין 

אשה אלא לבנים, אין אשה אלא לתכשיטי אשה )היינו - תעטרונו בזהובים - וכפירש"י ע"ז - תתנו לנו 

תכשיטין(.

כיון שבעל כל ג' מימרות אלו - אחד הוא, מובן שאין בזה פלוגתא, כי אם שכל מאמר מדבר 

בסוג מיוחד בנשים.

ויש לפרש הענין בעבודת נשמות ישראל לה',



רלט

)ובלשון הכתוב(, בנות ציון האומרות ומבקשות את המלך שלמה, מלך שהשלום שלו, שיברור 

ויבחור בהם - במתן תורה, יום חתונתם.

- ועפ"ז יובן ויונעם ההמשך בהמשנה דסיום המשניות דמס' תענית, ושייכות הענינים בה: היו 

אומרות בחור כו' וכן הוא אומר צאו"ר בנות ציון כו' ביום חתונתו זה מ"ת כו' -

אשר ג' סוגים בנשמות ועבודתן: יפיפיות שבהן - יפה ומום אין בה ובעבודתה, עבודה שלא 

יפיך.  ויתאו המלך  )ועי"ז(  ובית אביך  וכמש"נ שכחי עמך  ע"מ לקבל פרס, עבודת אמתית מאהבה, 

ולכן אומרות ומבקשות תנו עיניכם ליופי, שאין האשה אלא ליופי - תכלית השלימות, עבודה מאהבה 

לשמה.

מיוחסות שבהן - אלו הזקוקות לזכות וירושת אבות, אבל זכות אבות שלהן לא תמה, בשלימות 

היא. אין עבודתם תמה ואינה באה ממדריגת אהבת ה' עלי' נאמר מה יפית גו' אהבה בתענוגים, כי אם 

מאהבה המסותרת שבלב כללות ישראל שהיא ירושה מהאבות, ועי"ז מקיימין הן כל מצות התורה 

- ולכן אומרות ומבקשות תנו עיניכם למשפחה, יחוס אברהם אוהבי, לפי שאין האשה אלא לבנים - 

עיקר תולדותיהן של צדיקים )ועמך כלם צדיקים( מצות - כי הנשמה ירדה למטה כדי לתקן הגוף וכו' 

בלבד ע"י קיום המצות.

מכוערות שבהן - אלו שאפילו זכות )מל' זיכוך ובירור( אבות שלהן תמה, כי האהבה דירושת 

לשום  מקחכם  קחו  ומבקשות  אומרות  היו  מה  דקליפה,  שק  בלבוש  אצלן  ומכוסה  מסותרת  אבות 

שמים, עשה למענך אם לא למעננו, ובלבד שתעטרונו בזהובים,

- כי בנות ישראל נאות הן )מאמינים בני מאמינים, ורוצים לדבקה בה' ולא ליפרד ח"ו( אלא 

שהעניות )אין עני אלא בדעת, מכסה על הנוי, על חפצם האמיתי ו(מנוולתן -

ומבקשות שיושפע להן עשירות, התעוררות תשובה מלמעלה, השיבנו ה' אליך )ועי"ז( - ונשובה.

ובכללות הן ג' החלוקות: צדיקים, בינונים, רשעים.

וע"פ המבואר מובן ויומתק ההמשך בגמרא לאחרי ת"ר הנ"ל: אמר עולא כו' עתיד הקב"ה 

לעשות מחול לצדיקים )ועמך כלם צדיקים( כו' וכל אחד ואחד מראה כו' -

כי לא ידח ממנו נדח וכל סוגי בני ישראל - ממלא ה' בקשתם ואמירתם אני לדודי ודודי לי.

וע"פ הנ"ל יש לרמז ולקשר הסיום להתחלת מס' ר"ה: ד' ראשי שנים הם באחד בניסן ר"ה 

למלכים.

- למלך ישראל דוקא, אשר "מגמתו ומחשבתו להרים דת האמת - )הרמה ושלמות( - ולמלאות 

העולם צדק - )תומ"צ, בנים הנ"ל( - ולשבור זרוע הרשעים - )מכוערות(

ובא כ"ז בעבודת ועלית האדם בסולם המוצב ארצה וראשו מגיע השמימה, הליכה מן הקל 

אל הכבד, עלי'

ולרגלים - היינו )כפי' הגמרא( שהוקבע סדר ברגלים חהמ"צ - שהיו אז ערום וערי' ושקועים 

במ"ט שערי טומאה וכו' - ונגלה עליהם ממה"מ הקב"ה, וגאלם. חה"ש - מ"ת ע"י שאמרו בנ"י בנינו 

- תכלית השמחה והשלימות, ראשון לחשבון, נצחונם של ישראל  עורבים אותנו. חה"ס, חג האסיף 

בכל.

בכבוד ובברכה

אגרות קודש
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   הורידו את יישומון
דבר מלכות

מחנות היישומים 
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תל אביב

תפלת הדרך

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר 

הימים שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ּתְ ְיָי, ׁשוֵֹמַע  ה  רּוְך ַאּתָ ּבָ ה:  ל־ּפֶ ּכָ ת  ִפּלַ ּתְ ה ׁשוֵֹמַע  י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ַמע קוֹל  ְוִתׁשְ ֲחָסִדים טוִֹבים 

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי וזוגתו אורלי

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי ואור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
ניתן להשיג שיחות קודש ומאמרי דא"ח אלו

פקס: 9606108 3 )972(

P.O.B 373 Kfar Chabad 60840 Israel - ת.ד. 373 כפר חב"ד 60840 ישראל

E-mail: Israel@DvarMalchus.Org USA@DvarMalchus.Org

להרשמה ומנויים: 9601001 3 )972(

להורדת הקבצים:

Internet: www.DvarMalchus.Org

www.otzar770.com � www.lahak.org � www.Chasidut.TV

� � �

הערות ותיקונים ניתן לשלוח ל:

E-mail: office@chazak.co.il - www.chazak.co.il 
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