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*l"yz'd elqk g"dan ,dxy iig t"y .c"qa

ÂÈ‰ÈÂשרה חיי שני שנים ושבע שנה ועשרים שנה מאה שרה אדמו"ר1חיי ומדייק ,
זה ד"ה במאמרו מרחשון דכ"ף ההולדת יום בעל נ"ע נאמר2(מהורש"ב) כבר הרי ,

שבזהר בהמאמר, וממשיך שרה. חיי שני פעם עוד נכפל ולמה שרה, חיי ויהיו3ויהיו עה"פ
הפסוק את תחלה מבאר שרה ולאח"ז4חיי נעבד, לשדה מלך היא בכל ארץ אומר5ויתרון

דויתרון השייכות בהמאמר ומבאר עילאין. לחיין זכתה ששרה הוא שרה חיי ויהיו דענין
וענין מלכות, בחינת הם ושדה דארץ שרה, חיי לויהיו נעבד לשדה מלך היא בכל ארץ
כל בחינת ממלכות, שלמעלה האורות המשכת הוא נעבד לשדה מלך היא בכל ארץ יתרון
חיי לויהיו נעבד לשדה מלך היא בכל ארץ דויתרון השייכות וזוהי במלכות. מלך, ובחינת
הוא עילאין לחיין זכתה ששרה וזה ושדה), ארץ (דוגמת מלכות בחינת היא שרה כי שרה,
ארץ ויתרון שבפסוק הענינים ד' בארוכה ומבאר ממלכות. שלמעלה האורות בה שנמשכו
מהמלכות שלמעלה בהאורות הבחינות ושתי ושדה, ארץ שבמלכות, הבחינות שתי גו',
ע"ד הוא שנים ושבע שנה דעשרים ומבאר, מלך. ובחינת כל בחינת במלכות, הנמשכים

מלך בחינת ע"ד הוא שנה ומאה כל, דויהיו6בחינת המאמר), (בסיום מבאר זה ולאחרי .
ושני במלכות, שנים) ושבע שנה ועשרים שנה (מאה עילאין החיין המשכת הוא שרה חיי
דשני ההוספה לבאר דבכדי להבין, וצריך בבי"ע. נמשכו עילאין שהחיין הוא, שרה חיי
עילאין חיין המשכת הוא שרה חיי שויהיו רק לכאורה נוגע שרה חיי ויהיו על שרה חיי
שביאור ומזה בבי"ע, ההמשכה היא שרה חיי דשני שההוספה לבאר יש דעפ"ז במלכות,
משמע, שרה, חיי לויהיו ושייכותו גו' ארץ ויתרון הפסוק ביאור לאחרי (בהמאמר) בא זה

בבי"ע). (ההמשכה שרה חיי דשני בהענין ביאור מיתוסף שעי"ז

בהמאמרÔ·ÂÈÂב) המבואר ע"פ העולם,7זה כללות הוא דארץ ושדה, ארץ בין החילוק
לג"ע העולם כללות שבין זה וחילוק עדן. הגן הוא שבארץ) (המובחר ושדה
מבחינת הוא העולם דהתהוות בשרשם. הוא שדה) וג"ע ארץ נקרא העולם (שכללות
וממשיך שדה. שנק' המלכות פנימיות מבחינת הוא והג"ע ארץ, שנק' המלכות חיצוניות
בנוגע הוא עד"ז לזריעה, הראוי מקום שהוא היא כפשוטה השדה שמעלת דכמו בהמאמר,
המצוות. זריעת שע"י (צמיחה) דאוא"ס הגילוי להמשכת מוכשר מקום שהוא לג"ע,

ב לאור יצא (*a"pyz ± oeygxn s"k *qxhpewכ"ף "לקראת ,

נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק את הולדת יום הבעל"ט, מרחשון

. .a"pyz'd `xie 't w"yven."

פרשתנו.1) ריש

ואילך.2) קמ ס"ע פר"ת בסה"מ נדפס – פר"ת דשנת

יט ע' תר"ל בסה"מ זה ד"ה מאמר על מיוסד שהוא וכנראה

ואילך.

א).3) (קכב, פרשתנו

ח.4) ה, קהלת

ב).5) (קכב, שם זהר

ט.6) סעיף כדלקמן

לאדהאמ"צ7) ביאוה"ז גם ראה דלקמן ענינים בכמה

(בסה"מ עת"ר נחמו ד"ה גם וראה ואילך. ד קכט, בהוספות

ואילך. קסח ע' ח"ד לקמן ואילך). רכב ע' ריח. ע' עת"ר

וטף. נשים מאנשים לכאו"א הק' בידו שליט"א אדמו"ר כ"ק חילק זה קונטרס (*
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במק"א ולשמרה9עה"פ8[וכמבואר לעבדה עדן בגן ויניחהו האדם את אלקים ה' ויקח
בג"ע10וארז"ל שהניחהו זה על דהטעם מל"ת, שס"ה זה ולשמרה מ"ע רמ"ח זה לעבדה

קיום ע"י שנמשך להגילוי מוכשר מקום הוא ג"ע כי הוא, ולשמרה, לעבדה (דוקא)
האדם שגורש (לאחרי העולם בכללות המצוות קיום ע"י הגילוי שנמשך וזה המצוות.

כמ"ש הוא את11מג"ע) לעבוד דענין גו', האדמה את לעבוד עדן מגן אלקים ה' וישלחהו
להגילוי מוכשר שיהי' דעולם המקום לעשות הוא היא12האדמה בכל ארץ ויתרון וזהו .[

המלכות] מחיצוניות היא שהתהוותו העולם, [כללות דארץ שהיתרון נעבד, לשדה מלך
כל שנקראת היסוד ספירת היא כל, בחינת בה שנמשך בכל, הוא13היא נעבד לשדה ומלך .

שם, בזהר כדאיתא המצוות. קיום שע"י כל) מבחינת (שלמעלה דאוא"ס הגילוי המשכת
נעבד) (שדה בג"ע העבודה שע"י נעבד, איהו כד לשדה דאתחבר עילאה מלך דא מלך מאן
גילוי נמשך מל"ת), שס"ה ולשמרה מ"ע רמ"ח (לעבדה המצוות דקיום העבודה שהיא

כל. דבחינת מהגילוי שלמעלה עילאה), (מלך אוא"ס

דבחינתÂ‡È·Â¯ג) הגילוי המשכת עצמה, מצד שהיא כמו [המלכות הנ"ל מדריגות ג'
הנה המצוות], קיום ע"י עילאה מלך דבחינת הגילוי והמשכת (יסוד), כל

הוא ומלכות יסוד בין בשם14החילוק המלכות נקראת שלכן הנבראים. שרש היא שמלכות ,

פה (מלכות שמדבר15דיבור שהדיבור לזה דנוסף הזולת. בשביל הוא שהדיבור דכמו ,(

נפרד ונעשה לחוץ שיוצא ע"י הוא לזולתו נשמע שהוא (דזה לזולתו נשמע הוא בפועל
גם הנה המדבר), לזולתו.gkמהאדם לדבר שבכחו זה הוא ענינו עצמו, שבהאדם הדיבור

שורש היא הנבראים) להחיות שיורדת (לפני באצילות בהיותה שגם במלכות, הוא ועד"ז
דגופא (סיומא האצילות סיום הוא ויסוד הנבראים. שבאדם,15ומקור המדות בדוגמת ,(

הוא ענינם הרי להזולת, שייכים שהם ארץ16mc`dyדהגם ויתרון וזהו ומתפעל. מתעורר
(סיום יסוד כל, בחינת בה שנמשך הוא הנבראים) שרש (מלכות, דארץ שהיתרון היא, בכל

האצילות).

˘ÈÂנקראת זו שהמשכה דזה מז"אoexziלומר, תמיד מקבלת שהמלכות הגם ארץ,
שהמלכות שע"י באופן כלל) (בדרך היא למלכות מז"א ההמשכה כי הוא, (מדות),

היא דז"א האורות את בתוכה דכיוןzipzyn17מקבלת אהבה, דברי מדבר כשאדם [וע"ד
שהוא שנמשכתxacnדזה האהבה הרי לזולתו, האהבה לגלות כדי הוא אהבה דברי

ואילך.8) רטו ע' עת"ר סה"מ

טו.9) ב, בראשית

ארז"ל).10) בשם – סע"ב תתרמא, ו (כרך בראשית אוה"ת

זח"א שם. בראשית עה"פ יל"ר ד). (מח, שה"ש לקו"ת וראה

ב). (פח, תנ"ה שם א). (סב, תכ"א תקו"ז א. כז,

כג.11) ג, בראשית

(סה"מ12) קודם" שהי' לכמו כלל דומה זה "אין מ"מ אבל

שם). עת"ר

(שער13) יג שער פרדס (ברע"מ). סע"ב רנז, זח"ג ראה

.26 הערה רמג ע' ח"ג מלוקט בסה"מ הנסמן ספ"ו. השערים)

רפד14) ע' תרס"ו המשך ב). (פא, תרומה ס"פ תו"א ראה

ובכ"מ. ואילך.

א.15) יז, אליהו") ("פתח בהקדמה תקו"ז

מדות16) בין החילוק (דזהו 24 ע' ה'ש"ת סה"מ גם ראה

ואילך. 114 ע' ח"ו לקו"ש למלכות).

שהיא17) שע"י מהמלכות), היא (ששרשה הלבנה ע"ד

שנעשה האור, את משנית היא (ז"א) השמש אור את מקבלת

השמש. אור ולא הלבנה אור
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(יסוד בכל הוא (מלכות) דארץ והיתרון עצמה], האהבה לגבי ושינוי ירידה היא בהדיבור
בעצמותו שהוא (כמו היסוד בחינת מקבלת שהמלכות האצילות.18ז"א), סיום – (

בנוגעÂ‰�‰ד) דוקא הוא בהמלכות, יתרון הוא כל דבחינת הגילוי שהמשכת זה
ענינה דמלכות) (הדיבור המלכות שחיצוניות דכיון ארץ. המלכות, לחיצוניות
ה)אצילות (סיום כל, דבחינת הגילוי בה שנמשך זה לכן, הנבראים, שרש שהיא הוא
אדרבה, הרי המלכות, לפנימיות בנוגע אבל (חידוש). יתרון הוא הנבראים, משרש שלמעלה
נקרא שהג"ע וזהו מהיסוד. מקבלת שהיא הוא דמלכות) (ג"ר המלכות פנימיות של ענינה

[כמארז"ל כל אברהם19בשם הן, אלו הבא, עולם מעין הזה בעולם הקב"ה הטעימן שלשה
בי' דכתיב אברהם ויעקב, בי'20יצחק דכתיב יצחק בי'21בכל, דכתיב יעקב כי22מכל, כל],

מהיסוד. שמקבלת המלכות פנימיות מבחינת הוא והג"ע (כנ"ל), היסוד ספירת הוא כל

שנמשכיםÂ·ÓÂ‡¯ה) בינה שערי נו"ן שם על הוא כל בשם נקרא שהיסוד דזה בהמאמר,
נו"ן בגימטריא (כל כל23בו בחינת ע"י (מלכות) בארץ דהיתרון מובן, ומזה .(

שע"י מזו, ויתירה דאצילות, המדות סיום שהוא היסוד, בה שנמשך ענינים. בשני הוא
אלה ענינים דשני לומר, ויש ממדות. שלמעלה מוחין בינה, שערי נו"ן בה נמשכים היסוד
שנוגע ענין הם שהמדות דהגם להזולת. שייכים הם דמדות הוא, והענין לזה. זה שייכים
אל ששייך כמו האדם בדרגת הם מ"מ, להזולת), גילוי שהוא כהדיבור (ולא עצמו להאדם
כשההמשכה ולכן, מהזולת. מובדל לעצמו, שהוא כמו האדם בדרגת הם והמוחין הזולת,
את בתוכה מקבלת שהמלכות ע"י אזי, לזולת, שייכים שהם דז"א המדות מבחינת רק היא
כמו דז"א המדות את מקבלת שהמלכות וזה ג), סעיף (כנ"ל שינוי בה נעשה דז"א המדות

[דז שהואשהם כמו כל דבחינת הגילוי מאיר בארץ שגם היא, בכל ארץ יתרון הו"ע
משייכות למעלה הם שהמוחין דכיון מהמוחין, הוא ההמשכה ששרש ע"י הוא בעצמותו],
הדיבור ביכולת אין בדיבור, באה כשההמשכה גם לכן, מלכות), הדיבור, (ענין לזולת

שינוי. בה לפעול

והגילויÂ‰�‰ו) ההשתלשלות. סדר בכלל הם לזולת משייכות שלמעלה המוחין גם
מבחינת שלמעלה נעבד) לשדה (מלך המצוות קיום שע"י עילאה מלך דבחינת

במק"א המבואר דע"פ ולהוסיף, מהשתלשלות. למעלה הוא סובב24כל, בחינת הוא ,25דכל

[וזהו (סובב) בכתר שמגיע האמצעי בקו הוא שהיסוד לפי הוא כל בשם נקרא שהיסוד וזה
וארץ26מ"ש שמים הסובב לגבי כי ובארעא, בשמיא דאחיד ותרגם ובארץ בשמים כל כי

למעלה הוא המצוות) קיום (שע"י עילאה מלך דבחינת שהגילוי לומר, צריך בשוה], הם

דהגם18) כו), ל, (ישעי' החמה כאור הלבנה אור והי' וע"ד

כלל האור שינוי יהי' "לא מ"מ מהחמה, הלבנה תקבל אז שגם

רצא). ע' תרס"ו (המשך בהחמה" שהוא מכמו בהלבנה

ואילך.19) סע"ב טז, ב"ב

א.20) כד, שרה חיי

לג.21) כז, תולדות

יא.22) לג, וישלח

דברים23) האמצעי אדמו"ר מאמרי .13 שבהערה פרדס ראה

וש"נ. תרפז. ע' ח"ב

ב.24) פה, אורה שערי ראה

ד.25) סז, שובה שבת לקו"ת גם ראה

יא.26) כט, הימים-א דברי
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(יסוד בכל הוא (מלכות) דארץ והיתרון עצמה], האהבה לגבי ושינוי ירידה היא בהדיבור
בעצמותו שהוא (כמו היסוד בחינת מקבלת שהמלכות האצילות.18ז"א), סיום – (

בנוגעÂ‰�‰ד) דוקא הוא בהמלכות, יתרון הוא כל דבחינת הגילוי שהמשכת זה
ענינה דמלכות) (הדיבור המלכות שחיצוניות דכיון ארץ. המלכות, לחיצוניות
ה)אצילות (סיום כל, דבחינת הגילוי בה שנמשך זה לכן, הנבראים, שרש שהיא הוא
אדרבה, הרי המלכות, לפנימיות בנוגע אבל (חידוש). יתרון הוא הנבראים, משרש שלמעלה
נקרא שהג"ע וזהו מהיסוד. מקבלת שהיא הוא דמלכות) (ג"ר המלכות פנימיות של ענינה

[כמארז"ל כל אברהם19בשם הן, אלו הבא, עולם מעין הזה בעולם הקב"ה הטעימן שלשה
בי' דכתיב אברהם ויעקב, בי'20יצחק דכתיב יצחק בי'21בכל, דכתיב יעקב כי22מכל, כל],

מהיסוד. שמקבלת המלכות פנימיות מבחינת הוא והג"ע (כנ"ל), היסוד ספירת הוא כל

שנמשכיםÂ·ÓÂ‡¯ה) בינה שערי נו"ן שם על הוא כל בשם נקרא שהיסוד דזה בהמאמר,
נו"ן בגימטריא (כל כל23בו בחינת ע"י (מלכות) בארץ דהיתרון מובן, ומזה .(

שע"י מזו, ויתירה דאצילות, המדות סיום שהוא היסוד, בה שנמשך ענינים. בשני הוא
אלה ענינים דשני לומר, ויש ממדות. שלמעלה מוחין בינה, שערי נו"ן בה נמשכים היסוד
שנוגע ענין הם שהמדות דהגם להזולת. שייכים הם דמדות הוא, והענין לזה. זה שייכים
אל ששייך כמו האדם בדרגת הם מ"מ, להזולת), גילוי שהוא כהדיבור (ולא עצמו להאדם
כשההמשכה ולכן, מהזולת. מובדל לעצמו, שהוא כמו האדם בדרגת הם והמוחין הזולת,
את בתוכה מקבלת שהמלכות ע"י אזי, לזולת, שייכים שהם דז"א המדות מבחינת רק היא
כמו דז"א המדות את מקבלת שהמלכות וזה ג), סעיף (כנ"ל שינוי בה נעשה דז"א המדות

[דז שהואשהם כמו כל דבחינת הגילוי מאיר בארץ שגם היא, בכל ארץ יתרון הו"ע
משייכות למעלה הם שהמוחין דכיון מהמוחין, הוא ההמשכה ששרש ע"י הוא בעצמותו],
הדיבור ביכולת אין בדיבור, באה כשההמשכה גם לכן, מלכות), הדיבור, (ענין לזולת

שינוי. בה לפעול

והגילויÂ‰�‰ו) ההשתלשלות. סדר בכלל הם לזולת משייכות שלמעלה המוחין גם
מבחינת שלמעלה נעבד) לשדה (מלך המצוות קיום שע"י עילאה מלך דבחינת

במק"א המבואר דע"פ ולהוסיף, מהשתלשלות. למעלה הוא סובב24כל, בחינת הוא ,25דכל

[וזהו (סובב) בכתר שמגיע האמצעי בקו הוא שהיסוד לפי הוא כל בשם נקרא שהיסוד וזה
וארץ26מ"ש שמים הסובב לגבי כי ובארעא, בשמיא דאחיד ותרגם ובארץ בשמים כל כי

למעלה הוא המצוות) קיום (שע"י עילאה מלך דבחינת שהגילוי לומר, צריך בשוה], הם

דהגם18) כו), ל, (ישעי' החמה כאור הלבנה אור והי' וע"ד

כלל האור שינוי יהי' "לא מ"מ מהחמה, הלבנה תקבל אז שגם

רצא). ע' תרס"ו (המשך בהחמה" שהוא מכמו בהלבנה

ואילך.19) סע"ב טז, ב"ב

א.20) כד, שרה חיי

לג.21) כז, תולדות

יא.22) לג, וישלח

דברים23) האמצעי אדמו"ר מאמרי .13 שבהערה פרדס ראה

וש"נ. תרפז. ע' ח"ב

ב.24) פה, אורה שערי ראה

ד.25) סז, שובה שבת לקו"ת גם ראה

יא.26) כט, הימים-א דברי
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כולם את וכולל מהם למעלה שהוא אלא לעולמות שייך הוא דסובב סובב. מבחינת גם
מחברם שהוא אלא וארץ, שמים יש סובב לגבי שגם ובארץ, בשמים כל כי וזהו כאחד.
אוא"ס עצמות גילוי המשכת הוא המצוות וע"י ובארעא. בשמיא דאחיד – ומאחדם
שע"י דההמשכה בהמאמר, וכמבואר מסובב. גם למעלה לעולמות, משייכות שלמעלה
(פנימיות לעתיק הכתר) (חיצוניות אריך שבין והחילוק הכתר. מפנימיות היא המצוות קיום

סובב – עליהם מקיף שהוא אלא הנאצלים ומקור שרש הוא דאריך הוא, ועתיק27הכתר) ,
לעולמות. משייכות שלמעלה אוא"ס – שבמאציל תחתונה בחינה הוא

¯‡Â·ÓÂוקוב"ה קוב"ה, דא מלך שם בזהר [כדאיתא ת"ת הוא עילאה דמלך בהמאמר,
(דוקא) שהת"ת דזה לומר, ויש הכתר. מפנימיות ממשיך ות"ת ת"ת] בחינת הוא
המדות עצם הם חג"ת כי הוא, האמצעי, בקו הוא היסוד שגם אף הכתר, מפנימיות ממשיך

חג"ת) (דהמדות ההשפעה היא ידם שעל הם (שעל28ונה"י היסוד שע"י דכתר הגילוי ולכן, ,
(שלמעלה הת"ת שע"י דכתר והגילוי הנאצלים, שרש בחינת הוא ההשפעה) היא ידו

הכתר. פנימיות בחינת הוא מהשפעה)

דאור29ידועÂ‰�‰ז) הצמצום, שלפני באוא"ס הוא שרשם וסובב דממלא הענינים ששני
השרש הוא גבול הבלי ואור הממלא, דאור השרש הוא הצמצום) (שלפני הגבול
הצמצום ופעולת הממלא) (שרש הגבול באור הצמצום פעולת בין והחילוק הסובב. דאור
שע"י עצמו, בהאור היא הגבול באור הצמצום דפעולת הוא, הסובב) (שרש הבל"ג באור
באור הצמצום ופעולת עלמין. כל ממלא העולמות, ערך לפי וגבול במדה בא הצמצום
דסובב, הענין נעשה ומזה החלל. במקום יאיר שלא אלא) עצמו, בהאור (לא היא הבל"ג
והעלם. מקיף בבחינת אלא ובפנימיות בגילוי החלל) מקום (בעולמות, מאיר אינו שהאור
והמוחין, המדות המשכת הוא היסוד ידי [שעל כל שבבחינת הענינים שב' לומר, יש ועפ"ז
ואור הגבול אור הם הצמצום שלפני באוא"ס בשרשם הכתר] המשכת הוא היסוד ושע"י

נמשך המצוות קיום וע"י הצמצום.30הבל"ג, קודם גם האיר שלא חדש אור

Â‰ÊÂחדשה וארץ חדשים שמים יהיו ע"י31שלע"ל שנמשכים הענינים כל יתגלו אז כי ,

עכשיו ועבודתינו ועי"ז32מעשינו עכשיו, התומ"צ קיום ע"י שנמשך חדש האור כולל ,
גילוי בעולם יומשך שלע"ל דזה חדשה. וארץ חדשים שמים בעולם, גם התחדשות תהי'
בגילוי כבר הי' זה שאור דכיון אמיתי. חידוש זה אין הצמצום, קודם שהאיר הבל"ג אור
חידוש זה אין ונמשך, חוזר כשהאור לכן, האור, נסתלק הצמצום שע"י אלא החלל במקום
חדש האור גילוי יהי' אז כי הוא, חדשה וארץ חדשים שמים יהיו שלע"ל וזה אמיתי.

הצמצום. קודם גם הי' שלא עכשיו) התומ"צ קיום ע"י (שנמשך

לקו"ת27) פ"א. אבי"ע) דרושי (שער מב שער ע"ח ראה

ובכ"מ. ג. מו, בחוקותי

יב,28) להצ"צ סהמ"צ סע"א). (קכב, סט"ו אגה"ק תניא ראה

ובכ"מ. רפט. ע' תרס"ו המשך ואילך. ב

ואילך29) תתקלד ע' ח"ב תער"ב המשך בארוכה סה"מראה .

ובכ"מ. ואילך. לט ע' תרפ"ז

קמה).30) ע' פר"ת (סה"מ בהמאמר כמפורש

קמו).31) (ע' שם בהמאמר בארוכה וראה כב. סו, ישעי'

פל"ז.32) תניא
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ישראלÂ33‰�‰ח) בשביל היא שהבריאה דזה לבריאת34ידוע, רק לא היא בזה הכוונה ,

בנוגע גם מובן ומזה נעלים. הכי לגילויים גם הגילויים, לכל גם אלא העולם
מגדר (שלמעלה זה אור (כביכול) שנעשה דזה הצמצום, קודם גם האיר שלא הנ"ל לאור
וגילוי, בהמשכה אח"כ יהי' ישראל של עבודתם שע"י בכדי הוא וגילוי) המשכה

חדש, האור שע"י [וכנ"ל בעולם יהיו שלו והגילוי ux`deושההמשכה minyd,[חדשים יהיו
נעבד לשדה במלך הזהר פירוש לקשר יש ועפ"ז בתחתונים. דדירה הכוונה תושלם ועי"ז
שלמעלה האור עצם שגם מלך, על קאי שנעבד (הפשוט) הפירוש עם שדה) על קאי (שנעבד
המצוות. קיום נעבד), (שדה השדה לעבודת כביכול נעבד עילאה) (מלך וגילוי המשכה מגדר

˘ÈÂהכתוב לשון בביאור שהגילויdcylלהוסיף היא בתחתונים דדירה הכוונה כי נעבד,
הטעם דזהו לומר, ויש עצמם. התחתונים ענין מצד יהי' בהתחתונים שנמשך אלקות
להגילוי מוכשר הוא המצוה נעשית שבו שהמקום ע"י הוא המצוות שע"י שהגילוי זה על
מוכשר מקום הוא עדן שהגן לפי הוא שדה בשם נק' עדן שגן דזה ב) (סעיף [וכנ"ל
דזה העולם, דכללות להמקום בנוגע הוא ועד"ז המצוות. זריעת ידי שעל להגילוי
שע"י להגילוי מוכשר להיות דעולם המקום לעשות הוא האדמה את לעבוד גו' שוישלחהו
ד)עולם שה(מקום לפי גם היא המצוה שע"י בעולם הגילוי שהמשכת ע"י כי המצוות],

מלך וזהו עצמו. דהעולם ענינו מצד הוא בעולם הגילוי לזה, כיdcylמוכשר נעבד,
המצוה, קיום מצד רק (לא יהי' בעולם שהגילוי היא בתחתונים דדירה הכוונה שלימות
עילאה, מלך האור, עצם בחינת כביכול שנעשה דזה וכיון שדה, העולם, מצד גם) אלא

מלך לכן זו, כוונה בשביל נעבד.dcylהוא

,ÛÈÒÂ‰ÏÂהכוונה כי הוא, עדן מגן גורש שהאדם זה על הענינים) (בפנימיות דהטעם
ממנו למטה תחתון שאין בהתחתון תהי' שהדירה היא בתחתונים ,35דדירה

את לעבוד עדן מגן אלקים ה' וישלחהו ולכן זה), (דתחתון ענינו מצד תהי' בו ושהדירה
ביותר (תחתון דעולם המקום לעשות גו', התחתון36האדמה שגם בכדי להגילוי, מוכשר (

בענין הוא ועד"ז ענינו. מצד תהי' בו ושהדירה ית', לו דירה יהי' ממנו למטה תחתון שאין
פנימיות בשדה, עילאה מלך דבחינת הגילוי בהמשכת הכוונה דתכלית דלמעלה, וארץ שדה

בארץ הגילוי יומשך שעי"ז הוא, בעוה"ז37המלכות, עד בבי"ע, (ועי"ז המלכות חיצוניות ,

שסט.33) ע' ח''ד מלוקט המאמרים ספר עד"ז ראה

בראשית.34) ר"פ פרש"י

פל"ו.35) תניא

העולם36) דכללות המקום הבריאה בתחילת שגם לזה דנוסף

יותר. עוד תחתון נעשה עה"ד חטא שע"י הרי "תחתון"*, הי'

עצמו [שמצד דעולם שבה"תחתון" הענינים דשני לומר, ויש

ובהערה בפנים דלקמן הענינים שני ע"ד הם עה"ד] חטא ושע"י

דלעו"ז. ושדה ארץ, – הבאה

נעבד37) לשדה במלך פירוש עוד יש שם שבזהר להעיר,

דקדושה שהמלכות ואילך), קמו ע' הנ"ל במאמר גם (הובא

המאמרים ספר עד"ז (וראה לומר ויש דלעו"ז. לשדה נעבדת

בא נעבד לשדה במלך זה שפירוש דזה רמו), ע' ח"ג מלוקט

עילאה מלך הוא נעבד לשדה דמלך להפירוש ובהמשך לאחרי

דלעו"ז בשדה הכוונה כי הוא, נעבד, איהו כד לשדה דאתחבר

לשם גם יומשך עילאה דמלך והגילוי לקדושה, שיתהפך הוא

בתשובה]. המעלה ע"ד יותר, נעלה [ובאופן

"צ"ל הי' הג"ע, דקרקע מצוות שע"י להגילוי מוכשר הי' שלא לזה דנוסף ממילא)תיקון*) בדרך התיקון הי' עה"ד חטא שלולי (אלא העולם" בכללות
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בא נעבד לשדה במלך זה שפירוש דזה רמו), ע' ח"ג מלוקט
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"צ"ל הי' הג"ע, דקרקע מצוות שע"י להגילוי מוכשר הי' שלא לזה דנוסף ממילא)תיקון*) בדרך התיקון הי' עה"ד חטא שלולי (אלא העולם" בכללות
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הארץ, של ענינה יהי' שזה) אלא עליו, נוסף דבר כמו (לא יהי' בארץ שהגילוי ובאופן התחתון),
(שדה המלכות פנימיות ממנה.38בדוגמת שלמעלה הגילויים את שמקבלת זה הוא שענינה (

שנהÂ‰ÊÂט) דמאה בהמאמר, ומבאר שנים, ושבע שנה ועשרים שנה מאה שרה חיי ויהיו
מוחין הם שנים ושבע שנה עשרים עילאה. מלך בחינת הכתר, פנימיות הוא
עילאין לחיין שרה שזכתה זה הרי ביאור, וצריך כל. בחינת היסוד), ע"י (שנמשכים ומדות
בכתוב והסדר עילאה, מלך בחינת ואח"כ כל בחינת בתחילה למעלה, דמלמטה באופן הי'
לרמז בכדי שהוא הביאור, לומר ויש שנים. ושבע שנה עשרים ואח"כ שנה מאה הוא
ושבע שנה עשרים בבחינת גם אח"כ המשיכה עילאה, מלך שנה, מאה דבחינת שההמשכה
(פנימיות שדה בבחינת תחלה שנמשך שנה מאה דבחינת הגילוי ועי"ז, כל. בחינת שנים,

המלכות) (חיצוניות ארץ בבחינת גם אח"כ נמשך שרה,39המלכות) חיי שני נאמר ולאח"ז .
בבי"ע. גם זה גילוי שהמשיכה

,ÛÈÒÂ‰ÏÂהמשכ ובפרטדע"י המלכות בחיצוניות עילאה) (מלך שנה מאה בחינת ת
אור שהוא (אלא אור הוא עצמו מצד עילאה דמלך עלי'. בו נעשה בבי"ע,
סדר ועפ"ז, העצמות. כוונת בו מתגלית למטה, המשכתו וע"י וגילוי), מהמשכה שלמעלה
עליונה לדרגא שנתעלתה מה דכל לשרה, בנוגע הן למעלה, מלמטה הוא שבכתוב הענינים
שע"י עצמו, שנה דמאה להענין בנוגע וגם יותר, למטה שנה מאה בחינת המשיכה יותר

לטובה שוין כולן שרה חיי שני וזהו עלי'. בו נעשה למטה עצמו40המשכתו מצד דהאור ,
כאחד, מתאחדים הם שכולם אלא פרטים התחלקות הו"ע מאה שנה, מאה בחינת הוא
התחלקות. מגדר למעלה מספר, נזכר ולא שרה חיי שני נאמר ולאח"ז יחיד, לשון שנה

ÍÈ˘ÓÓÂ,בבי"ע שנה מאה בחינת המשכת דלאחרי חברון, היא ארבע בקרית הכתוב
יסודות מארבע (חברון) שמחובר הגשמי בגוף זה גילוי מיתוסף41נמשך ועי"ז ,

והגוף דהנשמה יארן42בהחיבור ומצוות תורה טובות, ושנים ימים חסידישע43לאריכות , ָ
דשמחת ובאופן צדקנו, משיח לקראת והולכים העצמי, למרחב עד דהרחבה ובאופן ָיארן,

ראשם על .44עולם

•

לשדה",38) דאתחבר עילאה "מלך הזהר לשון יומתק ועפ"ז

גם נמשכת ועי"ז בשדה היא ההמשכה שתחלת לזה דנוסף

באופן היא בארץ ההמשכה שגם מרמז שבזה לומר יש בארץ,

ד"שדה".

ושבע39) שנה דעשרים קמז) (ע' בהמאמר ממ"ש להעיר

הול"ל שלכאורה אף – היא" בכל ארץ ויתרון "הו"ע שנים

כל. בחינת שהוא

פרשתנו).40) (ריש עה"פ פרש"י

הנעלם).41) (במדרש ב קכב, פרשתנו זהר

וזה42) בהגוף, להיות הנשמה רוצה יותר, מזדכך שהגוף דכל

פרש"י ראה צדדית, סיבה מפני הוא מזה, ההיפך הי' שבשרה

עה"פ.

חשון.43) ו' יום" "היום ראה

יא.44) נא, יו"ד. לה, ישעי'

.`"ypz'd oeygxn a"k ,dxy iig t"y zegiyn .c"qa

ועשרים‡. שנה מאה שרה חיי "ויהיו הפסוק על
מפרש - פרשתנו) (שבהתחלת שנים" ושבע שנה
שכל לך לומר וכלל, כלל בכל שנה נכתב "לכך רש"י:
כבת כ' ובת . . לחטא כ' כבת ק' בת לעצמו, נדרש א'

ליופי". ז'
- שרה דחיי השנים מספר מפרט שהכתוב ולאחרי
"כולן רש"י: ומפרש שרה", חיי "שני ומסיים מוסיף

לטובה". שוין

להבין :1וצריך

של בפשוטו רש"י (ופירוש הכתוב חלקי ב' א)
הראשון בחציו כי, - זל"ז בסתירה לכאורה הם מקרא)

נדרש א' ש"כל נאמר הפסוק (אלאenvrlשל "oinecy

ק' "בת כ'kזל"ז, ובת . . כ' בכ"ףkבת ז'", בת
"כולן נאמר הפסוק של השני בחציו ואילו הדמיון),

oiey?ממש שוין לטובה",

לגבי לטובה" שוין ד"כולן ההוספה ועיקר: ב)
בשתים: - היא ז'", כבת כ' ובת . . כ' כבת ק' "בת

ק' "בת רק לא כ'k(א) ובת . . כ' בכ"ףkבת ז'" בת
"כולן אלא בלבד, ממש.oieyהדמיון שוין לטובה",

לשנים שוין האחרונות שהשנים רק לא (ב)
דבת החטא והעדר ז' דבת היופי (במעלת הראשונות
שוין הראשונות שהשנים - גיסא לאידך גם אלא כ'),
בעילוי בעבודתה הוסיפה (שבהם האחרונות לשנים

עילוי). אחר

שוין ש"כולן לומר אפשר איך - תמוה ולכאורה
ממש: שוין היו שנותי' שכל לטובה",

הראשונות לשנים האחרונות שנים להשוואת בנוגע
(נוסף הרי - החטא) והעדר היופי במעלת נגרע (שלא

מצד שנעשה השינוי (בתiiydzekעל חטא של לגדר

זה) לשלול צריכים שלכן היופי, ומיעוט עונשין)
ש(גם) בעניןlretaמצינו שוין שנותי' כל היו לא

בכתוב כמפורש והחטא, מצב2היופי אצלה שהי'
המצב ועד"ז היופי), בשלימות (ירידה ד"בלותי"

שרה" שרה"2ד"ותצחק "ותכחש בהעדר3, (ירידה
לגמרי)? החטא

לשנים הראשונות שנים להשוואת ובנוגע
עבודתה היתה חיי' שנות שבמשך כיון - האחרונות

בקודש" ד"מעלין ילכו4באופן . . "צדיקים אל5, מחיל
לעילוי6חיל" ועד ,jexrÎoi`ayהקודמת לדרגא

התחילה (שאז אברם עם כשהיתה העילוי [ולדוגמא:
בחרן" עשו אשר ב"הנפש עבודתה "אברם7(עיקר) ,

הנשים" את מגיירת ושרה האנשים את לגבי8מגייר (

מחרן, אברם עם בהליכתה העילוי שלפנ"ז; חיי' שנות
וגו'" אשתו שרי את אברם להעילוי7"ויקח ועד ;

כל" על "שרה "שרה", השם ו(בהמשך9דקריאת ,

יצחק שהשנים10לזה)לידת לומר יתכן איך - [

עבודתה בהתחלת ynnהראשונות oieyלשנים
עבודתה? ושלימות בגמר האחרונות

הידוע ע"פ הסיפורים11ג) (גם התורה עניני שכל
הוראה מלשון (תורה הוראות הם ובפרט12שבתורה) ,(

וה"אמהות" ה"אבות" חיי ימי דברי ע"ד הסיפורים
דכל שבאמהות) וראשונה שבאבות ראשון (ועאכו"כ

מבנ"י ואחת של13אחד חייו לימי בנוגע הוראות שהם ,

ונתינתֿ (הוראה סימן אבות "מעשה מישראל, כאו"א
לבנים" וההוראה14כח) הלימוד מהו להבין צריך -

ש"כולן שרה" חיי מ"שני מישראל כאו"א בעבודת
שזוהי כיון דלכאורה, לטובה", zcgeinשוין dlrn

בנוגע בכתוב לומר15דוקאdxylשנתפרשה יתכן איך ,

ואילך.1) 336 ואילך. 92 ע' ח"ה לקו"ש גם ראה - לקמן בהבא
ואילך. 325 ע' ח"כ

כב.2) יח, וירא
שם.3) ח"ה לקו"ש בארוכה וראה טו. שם,
וש"נ.4) א. כח, ברכות
ח.5) פד, תהלים
וש"נ.6) בסופה ברכות
ה.7) יב, לך לך
יד).8) פל"ט, (מב"ר עה"פ פרש"י
ובפרש"י.9) טו יז, לך לך
חיי10) "ויהיו יג): ע' (פרשתנו תנ"ך פסוקי על לוי"צ לקוטי ראה

היו שרה חיי שעיקר מספרf"lשרה, wgviמשעהeidieשנים clepy

כי ע"ש, ע"א דקכ"ג שרה חיי פ' בזוה"ק כמ"ש שנה, צ' בת שהיתה
(אחת רחל שאמרה כמו כמתה, נחשבת בנים לה כשאין אשה
שרה חיי אנכי, מתה אין ואם בנים לי הבה ב)) טז, (ברכות מהאמהות

שנה". ל"ז והוא יצחק, בן לה* משנולד ה"ה
צט.11) מכתב (להרגוצ'ובי) תורה מכתבי א. קנב, זח"ג ראה
ב.12) נג, זח"ג ח. יט, לתהלים רד"ק ראה
אלא13) אבות קורין "אין (10 שבהערה (ברכות חז"ל אמרו ולכן

וארא. ר"פ תו"א ראה - לארבע" אלא אמהות קורין ואין לשלשה,
ובכ"מ.
לקו"ש14) ו. יב, לך לך רמב"ן ו. פ"מ, ב"ר ט. לך לך תנחומא ראה

וש"נ. .76 ע' חט"ו
שאפילו15) "ואלהmdxa`aועד ז)) (כה, הפרשה (בסוף בו שנאמר

.xkf zclei dlgz zrxfn dy` (p"ye .` ,q zekxa) l"fxnn xirdl (*
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.`"ypz'd oeygxn a"k ,dxy iig t"y zegiyn .c"qa

ועשרים‡. שנה מאה שרה חיי "ויהיו הפסוק על
מפרש - פרשתנו) (שבהתחלת שנים" ושבע שנה
שכל לך לומר וכלל, כלל בכל שנה נכתב "לכך רש"י:
כבת כ' ובת . . לחטא כ' כבת ק' בת לעצמו, נדרש א'

ליופי". ז'
- שרה דחיי השנים מספר מפרט שהכתוב ולאחרי
"כולן רש"י: ומפרש שרה", חיי "שני ומסיים מוסיף

לטובה". שוין

להבין :1וצריך

של בפשוטו רש"י (ופירוש הכתוב חלקי ב' א)
הראשון בחציו כי, - זל"ז בסתירה לכאורה הם מקרא)

נדרש א' ש"כל נאמר הפסוק (אלאenvrlשל "oinecy

ק' "בת כ'kזל"ז, ובת . . כ' בכ"ףkבת ז'", בת
"כולן נאמר הפסוק של השני בחציו ואילו הדמיון),

oiey?ממש שוין לטובה",

לגבי לטובה" שוין ד"כולן ההוספה ועיקר: ב)
בשתים: - היא ז'", כבת כ' ובת . . כ' כבת ק' "בת

ק' "בת רק לא כ'k(א) ובת . . כ' בכ"ףkבת ז'" בת
"כולן אלא בלבד, ממש.oieyהדמיון שוין לטובה",

לשנים שוין האחרונות שהשנים רק לא (ב)
דבת החטא והעדר ז' דבת היופי (במעלת הראשונות
שוין הראשונות שהשנים - גיסא לאידך גם אלא כ'),
בעילוי בעבודתה הוסיפה (שבהם האחרונות לשנים

עילוי). אחר

שוין ש"כולן לומר אפשר איך - תמוה ולכאורה
ממש: שוין היו שנותי' שכל לטובה",

הראשונות לשנים האחרונות שנים להשוואת בנוגע
(נוסף הרי - החטא) והעדר היופי במעלת נגרע (שלא

מצד שנעשה השינוי (בתiiydzekעל חטא של לגדר

זה) לשלול צריכים שלכן היופי, ומיעוט עונשין)
ש(גם) בעניןlretaמצינו שוין שנותי' כל היו לא

בכתוב כמפורש והחטא, מצב2היופי אצלה שהי'
המצב ועד"ז היופי), בשלימות (ירידה ד"בלותי"

שרה" שרה"2ד"ותצחק "ותכחש בהעדר3, (ירידה
לגמרי)? החטא

לשנים הראשונות שנים להשוואת ובנוגע
עבודתה היתה חיי' שנות שבמשך כיון - האחרונות

בקודש" ד"מעלין ילכו4באופן . . "צדיקים אל5, מחיל
לעילוי6חיל" ועד ,jexrÎoi`ayהקודמת לדרגא

התחילה (שאז אברם עם כשהיתה העילוי [ולדוגמא:
בחרן" עשו אשר ב"הנפש עבודתה "אברם7(עיקר) ,

הנשים" את מגיירת ושרה האנשים את לגבי8מגייר (

מחרן, אברם עם בהליכתה העילוי שלפנ"ז; חיי' שנות
וגו'" אשתו שרי את אברם להעילוי7"ויקח ועד ;

כל" על "שרה "שרה", השם ו(בהמשך9דקריאת ,

יצחק שהשנים10לזה)לידת לומר יתכן איך - [

עבודתה בהתחלת ynnהראשונות oieyלשנים
עבודתה? ושלימות בגמר האחרונות

הידוע ע"פ הסיפורים11ג) (גם התורה עניני שכל
הוראה מלשון (תורה הוראות הם ובפרט12שבתורה) ,(

וה"אמהות" ה"אבות" חיי ימי דברי ע"ד הסיפורים
דכל שבאמהות) וראשונה שבאבות ראשון (ועאכו"כ

מבנ"י ואחת של13אחד חייו לימי בנוגע הוראות שהם ,

ונתינתֿ (הוראה סימן אבות "מעשה מישראל, כאו"א
לבנים" וההוראה14כח) הלימוד מהו להבין צריך -

ש"כולן שרה" חיי מ"שני מישראל כאו"א בעבודת
שזוהי כיון דלכאורה, לטובה", zcgeinשוין dlrn

בנוגע בכתוב לומר15דוקאdxylשנתפרשה יתכן איך ,

ואילך.1) 336 ואילך. 92 ע' ח"ה לקו"ש גם ראה - לקמן בהבא
ואילך. 325 ע' ח"כ

כב.2) יח, וירא
שם.3) ח"ה לקו"ש בארוכה וראה טו. שם,
וש"נ.4) א. כח, ברכות
ח.5) פד, תהלים
וש"נ.6) בסופה ברכות
ה.7) יב, לך לך
יד).8) פל"ט, (מב"ר עה"פ פרש"י
ובפרש"י.9) טו יז, לך לך
חיי10) "ויהיו יג): ע' (פרשתנו תנ"ך פסוקי על לוי"צ לקוטי ראה

היו שרה חיי שעיקר מספרf"lשרה, wgviמשעהeidieשנים clepy

כי ע"ש, ע"א דקכ"ג שרה חיי פ' בזוה"ק כמ"ש שנה, צ' בת שהיתה
(אחת רחל שאמרה כמו כמתה, נחשבת בנים לה כשאין אשה
שרה חיי אנכי, מתה אין ואם בנים לי הבה ב)) טז, (ברכות מהאמהות

שנה". ל"ז והוא יצחק, בן לה* משנולד ה"ה
צט.11) מכתב (להרגוצ'ובי) תורה מכתבי א. קנב, זח"ג ראה
ב.12) נג, זח"ג ח. יט, לתהלים רד"ק ראה
אלא13) אבות קורין "אין (10 שבהערה (ברכות חז"ל אמרו ולכן

וארא. ר"פ תו"א ראה - לארבע" אלא אמהות קורין ואין לשלשה,
ובכ"מ.
לקו"ש14) ו. יב, לך לך רמב"ן ו. פ"מ, ב"ר ט. לך לך תנחומא ראה

וש"נ. .76 ע' חט"ו
שאפילו15) "ואלהmdxa`aועד ז)) (כה, הפרשה (בסוף בו שנאמר

.xkf zclei dlgz zrxfn dy` (p"ye .` ,q zekxa) l"fxnn xirdl (*



��`"ypz'd oeygxn a"k ,dxy iig t"y zegiyn

של חייו ששנות לבנים", "סימן זה l`xyinעל `"e`k

ש" באופן להיות daehlצריכים oiey olek!?"

בזה·. הביאור לומר :16ויש

שנה ועשרים שנה מאה שרה חיי "ויהיו בפסוק
של ועבודתה מעשי' כל נכללים שבו - שנים" ושבע
עבודת כללות גם נרמזת - חיי' שנות כל במשך שרה

האדם שבנפש הכחות כי, (בכללות)17האדם, נחלקים
רצון (ג) (שכל), מוחין (ב) מדות, (א) חלקים: לג'
חיי שנות במספר המרומזים מהשכל), (למעלה ותענוג
כמבואר שנים", ושבע שנה עשרים שנה "מאה - שרה

חסידות (רצון18בדרושי כתר על קאי שנה" ש"מאה
(מוחין), בינה חכמה על קאי שנה" "עשרים ותענוג),

המדות. שבע על קאי שנים" ו"שבע

שנה ("מאה האדם בנפש העבודה על ונוסף
גם שרה" ב"חיי מודגשת שנים"), ושבע שנה ועשרים

בעולם .19הפעולה

במק"א המבואר האבות20ובהקדים שבין החילוק
נעשית בעולם הקדושה דהמשכת שהפעולה לאמהות,

משרה החל האמהות, ע"י (הראשונה21בעיקר
שרה חיי שני בסיום ולכן, (גמר22שבאמהות),

בהפעולה גם ושלימות עילוי נעשה עבודתה) ושלימות
(לאחרי שבפרשה הענינים בפרטי כמודגש - בעולם
ושבע שנה ועשרים שנה ד"מאה הכללית ההקדמה

ומהם: שנים"),

המכפלה, מערת קניית - הפרשה בהתחלת א)
גו'23כמ"ש בו אשר והמערה גו' עפרון שדה "ויקם

שבזה לומר, דיש גו'", חת בני לעיני למקנה לאברהם
l`xyiהתחיל ux` yeaik(העולם ,lreta24(בירור

העולם אומות ש"אין באופן השלימות, ובתכלית
בידכם" הן גזולים לומר . . הי'25יכולים זה שענין -

לקבורת ובשייכות .dxyבקשר

(לאחרי אברהם "ויוסף - הפרשה בסיום ב)
לו ותלד קטורה ושמה אשה ויקח שרה") ש"ותמת

ילדה26וגו'" אשר אברהם בן ישמעאל תולדות "ואלה ,
על גו' וישכנו גו' לאברהם שרה שפחת המצרית הגר

נפל" אחיו כל הפעולה27פני מודגשת שבזה -zene`a

mlerd,"קטורה "בני (הן מהגר אברהם של תולדותיו ,

הגר" ילדה28"זו אשר גו' ישמעאל "תולדות והן ,

היותה מפני אלא אינה לאברהם ששייכותה הגר")
שרה .29שפחת

ק' "בן שנים", וחמש שנה ושבעים שנה מאת אברהם חיי שני ימי
- עה"פ) (פרש"י חטא" בלא ה' כבן ע' ובן ע' yxtzpכבן `lעוה"פ

לטובה". שוין ש"כולן בשרה), (כמו אברהם" חיי "שני
שנאמר16) שרה חיי ויהיו ד"ה בארוכה ראה - לקמן בהבא

בהתוועדות.
ע"ש17) רע"א), סא, (יבמות אדם" קרויין "אתם - האמיתי האדם

ענין שבשביל לומר, ויש - ועוד). רע"א. ג, של"ה (ראה לעליון אדמה
שיט). ס"ע תרנ"ו סה"מ עד"ז (ראה באוה"ע גם כן נעשה הבחירה

פרשתנו.18) ריש ואוה"ת ותו"ח ביאו"ז ברכה. ר"פ cereלקו"ת

הנ"ל. שרה חיי ויהיו ד"ה קנא). ע' ח"ב מלוקט בסה"מ הנסמן (ראה
שמהם19) המקור הם שנים") ("שבע המדות ששבע לכך נוסף

ועי"ז בעולם, בחלקו גם בפועל, במעשה העבודה נמשכת ידם ועל
העולם. בכל

וש"נ.20) ואילך. 339 ע' ח"ה לקו"ש ראה
פרשתנו21) (זהר וגוף נשמה דוגמת הם ושרה שאברהם להעיר,

ועוד). ב. קכב,
דאברהם22) מהעשירות החל חיי', שנות במשך פעולתה על נוסף

הקדושה ניצוצות בבירור הפעולה מודגשת (שבזה וזהב בכסף
לו שבאה העולם) dxyשבעניני i"r(פרעה) היטיב "ולאברם כמ"ש ,

dxearaממצרים שבעלותו עד טז), יב, לך (לך וגו'" ובקר צאן לו ויהי
"כבד שלהי' שברכתו היינו, ב), יג, (שם ובזהב" בכסף במקנה מאד
כו'oennaהקב"ה ברכות "שלשה גו'", ואברכך גו' מארצך לך ["לך

בפועל נתקיימה ובפרש"י)] לך לך (ר"פ כו'" הממון dxyעל i"rראה)

ואילך). 38 ע' ח"כ לקו"ש בארוכה
גו' שרה חיי "ויהיו לפסוק (בשייכות יותר mipyובפרטיות raye("

ע"י -'iti'ז ("בת שרה לבואiteilשל הקריב כאשר "ויהי כמ"ש ,("
את מראה יפת אשה כי ידעתי נא הנה אשתו שרי אל ויאמר מצרימה
(שם מתנות" לי "יתנו בעבורך", לי ייטב למען את אחותי נא אמרי גו'
המצרים ויראו מצרימה אברם* כבוא "ויהי בפועל, הי' וכך יאֿיג), יב,
ולאברם פרעה בית האשה ותוקח גו' מאד היא יפה כי האשה את

ידֿטז). (שם, גו'" בעבורה היטיב
יזֿיח.23) כג,
על24) שלdghaddנוסף "אמירתו הזאת", הארץ את נתתי "לזרעך

ובפרש"י), יח טו, לך (לך עשוי'" היא כאילו `mdxaהקב"ה zlerte

כדי יז) יג, (שם ולרחבה" לארכה בארץ התהלך (ראהdzepwl"קום
א). ק, ב"ב

וש"נ.25) ז. פע"ט, ב"ר
אֿב.26) כה,
ואילך.27) יב, שם
א.28) שם, פרש"י
מעל29) הפלגשים" "בני של ששילוחם לכך נוסף יותר: ובפרטיות

מדברי והשפעה תוצאה הוא ו)) (כה, בנו" יצחק מעל ("וישלחם יצחק
עם בני עם גו' יירש לא כי בנה ואת הזאת האמה את "גרש שרה
ישמעאל" ד"תולדות המצב שגם לומר, יש יו"ד), כא, (וירא יצחק"

עם קשור גו'") ("וישכנו הכתובdxyכשלעצמם מדגיש שלכן ,**

המצרית הגר ילדה אשר אברהם בן ישמעאל תולדות zgty"ואלה

i"yxt) "dze` e`xe egzt" ,n"n ,mixvnd de`xi `ly ick "daiza dze` oinhdy" ,ecal ("m`eak" `le) "mxa` `eak" mby - xacay yecigde (*

.daizd (on) z` rway 'iti z` "ifg ediilfn"y (fnxd c"r) xnel yic - (my

- (i"yxtae h ,dk) "eiptl wgvi z` jiled" l`rnyiy ,"l`rnyie wgvi" y"nn `ed daeyz dyry cenild ,envr l`rnyil rbepa mb :dfn dxizie (**

.dxy (zrtyde) zyixcl mi`zn

`"ypz'd oeygxn a"k ,dxy iig t"y zegiyn

"חיי הפרשה, לשם בנוגע התמיהה מתורצת [ועפ"ז
חיי "שני אודות נזכר הראשון בפסוק שרק אף שרה",
וכן גו'", שרה "ותמת שלאח"ז, הפסוק משא"כ שרה",
המכפלה, במערת קבורתה אודות שלאח"ז הפסוקים
שרה ממיתת וכתוצאה לאחרי שהיו המאורעות והמשך
מודגשת עבודתה בגמר שהיו אלה שבמאורעות כיון -

בעולם לפעול שרה דעבודת ].30השלימות

שבעבודת‚. הענינים פרטי מונה שהכתוב ולאחרי
שנה ועשרים שנה "מאה העבודה), (ובכללות שרה
אינה בודאי [שהרי זמ"ז שמחולקים שנים", ושבע
לעבודה שנים) (שבע המדות שמצד העבודה דומה
העבודה לשלימות ועד שנה), (עשרים המוחין שמצד
ומסיים מוסיף - שנה)] (מאה והתענוג הרצון מצד

" שרה", חיי daehl"שני oiey olek:"

שוין "כולן הלשון דיוק בהקדים -daehlויובן "

היא שרה" חיי ד"שני שההשתוות פשיטא דלכאורה,
`zeilrnl'שנותי ממספר בא' שמצינו מעלה (שכל

ד"כולן ההוספה קמ"ל ומאי חיי'), שנות בכל היתה
"?daehlשוין

שוין") ("כולן שההשתוות - בזה הביאור לומר ויש
ה" מצד שהיאaehהיא מישראל כאו"א של שבנשמתו "

ממש" ממעל אלקה מן31"חלק חלק ,mvrdידו (שעל
כולו בהעצם שהוא32תופסים (aehd xewne mvrוטבע

להיטיב כפי33הטוב העבודה אופני בכל נמשך ומזה ,
מרצון הקצה, אל הקצה מן לפרטים, בהתחלקות שבאים
בעולם בחלקו בפועל ו)מעשה ל(מדות עד ותענוג,

הידוע מטה34(ובלשון ולמטה קץ אין עד מעלה למעלה
תכלית) אין בה"35עד חדורים שכולם ,aehדעצם "

שוין "כולן ולכן ב"טובה"daehlהנשמה, שמשתווין ,"

הנשמה. דעצם ה"טוב" גילוי שמצד

(הסתירה האמורות השאלות ב' מתורצות ועפ"ז
לטובה", שוין ל"כולן לעצמו" נדרש א' "כל בין
חיי' שנות במשך הדרגות חילוקי שלמרות והתמיהה
במשך הדרגות חילוקי כי, - לטובה") שוין "כולן
של באופן שהם העבודה פרטי מצד הם חיי' שנות

הנשמה עצם גילוי מצד אבל שלמעלה36התחלקות,
באופן העבודה פרטי כל גם נעשים מהתחלקות
שהמעלות הקצוות: ובשני לטובה", שוין ש"כולן
ליופי) ז' ובת חטא בלא כ' (בת הראשונות דשנים

האחרונות בשנים גם שנוספו37נמשכות והמעלות ,

פועלות עבודתה ושלימות לגמר עד האחרונות בשנים
חיי' ימי להתחלת עד העבר על .38גם

("כולן„. שרה" חיי "שני לעיל, האמור ע"פ והנה,
לגבי יותר) נעלית (דרגא נוסף ענין הוא לטובה") שוין
ולכאורה, שנים", ושבע שנה ועשרים שנה "מאה
שוין ("כולן שרה" חיי ש"שני משמע הלשון מפשטות

dxy.שרה נכסי הם השפחה הגר שילדי לאברהם",
ועוד.30) ואילך. 145 ע' חט"ו לקו"ש גם ראה
רפ"ב.31) תניא
וש"נ.32) סקט"ז. הוספות כש"ט ראה
בהערה.33) 334 ע' חכ"ד בלקו"ש בהנסמן ראה
ז"ח34) ב). מ, - יט תיקון שם (וראה נז תיקון סוף תקו"ז ראה

סע"ג. לד, יתרו
ממעל35) אלקה ב"חלק הפירושים ב' ממשynnע"ד אלקות - "

אדמו"ר אג"ק (ראה ממשות מלשון וממש הענין), אמיתת על (שמורה
תדֿז). ע' ח"ד מהוריי"צ

יותר36) בשרה מודגש הנשמה) עצם (גילוי זה שענין לומר, ויש
הערה לקמן וראה לטובה", שוין "כולן בו נאמר (שלא באברהם מאשר

יותר מודגשת שאצלה דכיון - (38dcixidכנ"ל) בעולם לפעול למטה
זו) ירידה ע"י (שנעשית העלי' גם יותר מודגשת לכן דהתגלותס"ב),

הנשמה. עצם
ק'37) "בת כ'kומש"נ ובת כ' (מצדkבת הדמיון בכ"ף ז'", בת

לומר יש - ס"א) כנ"ל היופי, ומיעוט חטא של לגדר השייכות

היא בזה גדולzeilrnl`שהכוונה חידוש ניתוסף שלאח"ז שבשנים ,

לשלימות בנוגע והן עבודתה, ע"י - החטא לשלילת בנוגע הן יותר,
ויתירה .(326 ע' ח"כ לקו"ש (ראה הגוף טבע ושינוי חידוש - היופי
הם ס"א) כנ"ל שרה", "ותצחק ("בלותי", הירידה זמני שגם - מזה
המצב לגבי יותר גדולה עלי' בשביל היא זו שירידה כיון "לטובה",

.(353 ע' ח"ה לקו"ש (ראה הירידה שלפני
שימי38) שאף ,(36 הערה לעיל (ראה באברהם מאשר יותר ועוד
היו עליוd"rwחייו נאמר מ"מ, לחטא"), ה' כבן כו' ק' ("בן שנה

"awrאברהם שמע שנים עק"ב (כמנין בקולי אברהם שמע אשר
כיון שנים), שלש חסר (קע"ה ותרין" ושבעין מאה חושבני' בקולי),
שנים בג' [משא"כ בוראו"* את אברהם הכיר שנים שלש ש"בן
שהתעסק אף וכו'"***, בדעתו לשוטט "התחיל** שבהם הראשונות

dpkde xykdaימיו כל היו ולכן זמן), משך (שדורשת בוראו להכרת
דרגת בכלל זה אין מ"מ, שלימין", "יומין בימים", "בא בשלימות,
שנותי' קכ"ז שכל כבשרה דלא בקולי"], אברהם ד"שמע העבודה

" העולם) לאויר שיצאה הראשון daehl(מהרגע oiey."

oay drcdn xirdle - .`"rq ,al mixcp b"d),מ"ח*) `"t f"r 'ld m"anxl n"qk) "`xkidd xnb" ,(p"ye .g ,l"t x"a) e`xea z` mdxa` xikd mipy

- dxkdd zenilye xnb ixg`l e`xea z` cary mipyd xtqn eid f"tryקכ"ז.dxy iig ipy xtqnk ,dpy

.df w"y axrc inei xeriy - my m"anx (**

dpal zxne` dzid . . zclei mdn zg` dzidyk" leand iptly epivny c"r - mlerd xie`l ez`va cin "ezrca hheyl ligzd"y ,xnel yie (***

mdxa` 'idy cr . . cibnd xn`" :a"pt xqen hay d`xe .(` ,d"t x"wie .` ,e"lt x"a) "'ek `xeah jezgl xev il `ade `vימים עשרה ligzdבן

."'eke miwl` mpi` xn` . . xgyd cenr dlryk k"g` ,miwl`d md el` xn` miakekd e`vie ynyd `ayke . . ux`a zkll
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"חיי הפרשה, לשם בנוגע התמיהה מתורצת [ועפ"ז
חיי "שני אודות נזכר הראשון בפסוק שרק אף שרה",
וכן גו'", שרה "ותמת שלאח"ז, הפסוק משא"כ שרה",
המכפלה, במערת קבורתה אודות שלאח"ז הפסוקים
שרה ממיתת וכתוצאה לאחרי שהיו המאורעות והמשך
מודגשת עבודתה בגמר שהיו אלה שבמאורעות כיון -

בעולם לפעול שרה דעבודת ].30השלימות

שבעבודת‚. הענינים פרטי מונה שהכתוב ולאחרי
שנה ועשרים שנה "מאה העבודה), (ובכללות שרה
אינה בודאי [שהרי זמ"ז שמחולקים שנים", ושבע
לעבודה שנים) (שבע המדות שמצד העבודה דומה
העבודה לשלימות ועד שנה), (עשרים המוחין שמצד
ומסיים מוסיף - שנה)] (מאה והתענוג הרצון מצד

" שרה", חיי daehl"שני oiey olek:"

שוין "כולן הלשון דיוק בהקדים -daehlויובן "

היא שרה" חיי ד"שני שההשתוות פשיטא דלכאורה,
`zeilrnl'שנותי ממספר בא' שמצינו מעלה (שכל

ד"כולן ההוספה קמ"ל ומאי חיי'), שנות בכל היתה
"?daehlשוין

שוין") ("כולן שההשתוות - בזה הביאור לומר ויש
ה" מצד שהיאaehהיא מישראל כאו"א של שבנשמתו "

ממש" ממעל אלקה מן31"חלק חלק ,mvrdידו (שעל
כולו בהעצם שהוא32תופסים (aehd xewne mvrוטבע

להיטיב כפי33הטוב העבודה אופני בכל נמשך ומזה ,
מרצון הקצה, אל הקצה מן לפרטים, בהתחלקות שבאים
בעולם בחלקו בפועל ו)מעשה ל(מדות עד ותענוג,

הידוע מטה34(ובלשון ולמטה קץ אין עד מעלה למעלה
תכלית) אין בה"35עד חדורים שכולם ,aehדעצם "

שוין "כולן ולכן ב"טובה"daehlהנשמה, שמשתווין ,"

הנשמה. דעצם ה"טוב" גילוי שמצד

(הסתירה האמורות השאלות ב' מתורצות ועפ"ז
לטובה", שוין ל"כולן לעצמו" נדרש א' "כל בין
חיי' שנות במשך הדרגות חילוקי שלמרות והתמיהה
במשך הדרגות חילוקי כי, - לטובה") שוין "כולן
של באופן שהם העבודה פרטי מצד הם חיי' שנות

הנשמה עצם גילוי מצד אבל שלמעלה36התחלקות,
באופן העבודה פרטי כל גם נעשים מהתחלקות
שהמעלות הקצוות: ובשני לטובה", שוין ש"כולן
ליופי) ז' ובת חטא בלא כ' (בת הראשונות דשנים

האחרונות בשנים גם שנוספו37נמשכות והמעלות ,

פועלות עבודתה ושלימות לגמר עד האחרונות בשנים
חיי' ימי להתחלת עד העבר על .38גם

("כולן„. שרה" חיי "שני לעיל, האמור ע"פ והנה,
לגבי יותר) נעלית (דרגא נוסף ענין הוא לטובה") שוין
ולכאורה, שנים", ושבע שנה ועשרים שנה "מאה
שוין ("כולן שרה" חיי ש"שני משמע הלשון מפשטות

dxy.שרה נכסי הם השפחה הגר שילדי לאברהם",
ועוד.30) ואילך. 145 ע' חט"ו לקו"ש גם ראה
רפ"ב.31) תניא
וש"נ.32) סקט"ז. הוספות כש"ט ראה
בהערה.33) 334 ע' חכ"ד בלקו"ש בהנסמן ראה
ז"ח34) ב). מ, - יט תיקון שם (וראה נז תיקון סוף תקו"ז ראה

סע"ג. לד, יתרו
ממעל35) אלקה ב"חלק הפירושים ב' ממשynnע"ד אלקות - "

אדמו"ר אג"ק (ראה ממשות מלשון וממש הענין), אמיתת על (שמורה
תדֿז). ע' ח"ד מהוריי"צ

יותר36) בשרה מודגש הנשמה) עצם (גילוי זה שענין לומר, ויש
הערה לקמן וראה לטובה", שוין "כולן בו נאמר (שלא באברהם מאשר

יותר מודגשת שאצלה דכיון - (38dcixidכנ"ל) בעולם לפעול למטה
זו) ירידה ע"י (שנעשית העלי' גם יותר מודגשת לכן דהתגלותס"ב),

הנשמה. עצם
ק'37) "בת כ'kומש"נ ובת כ' (מצדkבת הדמיון בכ"ף ז'", בת

לומר יש - ס"א) כנ"ל היופי, ומיעוט חטא של לגדר השייכות

היא בזה גדולzeilrnl`שהכוונה חידוש ניתוסף שלאח"ז שבשנים ,

לשלימות בנוגע והן עבודתה, ע"י - החטא לשלילת בנוגע הן יותר,
ויתירה .(326 ע' ח"כ לקו"ש (ראה הגוף טבע ושינוי חידוש - היופי
הם ס"א) כנ"ל שרה", "ותצחק ("בלותי", הירידה זמני שגם - מזה
המצב לגבי יותר גדולה עלי' בשביל היא זו שירידה כיון "לטובה",

.(353 ע' ח"ה לקו"ש (ראה הירידה שלפני
שימי38) שאף ,(36 הערה לעיל (ראה באברהם מאשר יותר ועוד
היו עליוd"rwחייו נאמר מ"מ, לחטא"), ה' כבן כו' ק' ("בן שנה

"awrאברהם שמע שנים עק"ב (כמנין בקולי אברהם שמע אשר
כיון שנים), שלש חסר (קע"ה ותרין" ושבעין מאה חושבני' בקולי),
שנים בג' [משא"כ בוראו"* את אברהם הכיר שנים שלש ש"בן
שהתעסק אף וכו'"***, בדעתו לשוטט "התחיל** שבהם הראשונות

dpkde xykdaימיו כל היו ולכן זמן), משך (שדורשת בוראו להכרת
דרגת בכלל זה אין מ"מ, שלימין", "יומין בימים", "בא בשלימות,
שנותי' קכ"ז שכל כבשרה דלא בקולי"], אברהם ד"שמע העבודה

" העולם) לאויר שיצאה הראשון daehl(מהרגע oiey."

oay drcdn xirdle - .`"rq ,al mixcp b"d),מ"ח*) `"t f"r 'ld m"anxl n"qk) "`xkidd xnb" ,(p"ye .g ,l"t x"a) e`xea z` mdxa` xikd mipy

- dxkdd zenilye xnb ixg`l e`xea z` cary mipyd xtqn eid f"tryקכ"ז.dxy iig ipy xtqnk ,dpy

.df w"y axrc inei xeriy - my m"anx (**

dpal zxne` dzid . . zclei mdn zg` dzidyk" leand iptly epivny c"r - mlerd xie`l ez`va cin "ezrca hheyl ligzd"y ,xnel yie (***

mdxa` 'idy cr . . cibnd xn`" :a"pt xqen hay d`xe .(` ,d"t x"wie .` ,e"lt x"a) "'ek `xeah jezgl xev il `ade `vימים עשרה ligzdבן

."'eke miwl` mpi` xn` . . xgyd cenr dlryk k"g` ,miwl`d md el` xn` miakekd e`vie ynyd `ayke . . ux`a zkll
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שנה ד"מאה (סיכום) וביאור פירוש הוא לטובה")
נוסף. ענין ולא שנים", ושבע שנה ועשרים

שנה ועשרים שנה ד"מאה הפירוש לומר יש ולכן,
יובן שעפ"ז (כדלקמן), קצת אחר באופן שנים" ושבע
פירוש הוא לטובה") שוין ("כולן שרה" חיי ש"שני
שנים". ושבע שנה ועשרים שנה ד"מאה (סיכום) וביאור

הענין מכללות וההוראה הלימוד גם יובן ועפ"ז
שרה", חיי שני שנים ושבע שנה ועשרים שנה ד"מאה
מישראל, לכאו"א השייך באופן - לטובה" שוין "כולן
ולאה) רחל (רבקה ושרה ויעקב) (יצחק אברהם ,39בני

כדלקמן.

הזהר‰. מאמר ע"פ - בזה שנה40והביאור "מאה
דכולא": כללא

העבודה מאופני לא' רק (לא רומז שנה" "מאה
גם) אלא ותענוג, רצון שמצד עבודה הפרטיים,
הכללית הנקודה דכולא", "כללא העבודה, לכללות
וחודר נמשך זה ש"כלל" העבודה, עניני שבכל
שנים", ושבע שנה ד"עשרים העבודה פרטי בכל

מדות. מוחין

נדרש א' ש"כל רש"י פירוש ע"פ יותר ויומתק
מתחברלעצמו" ואינו לעצמו מתפרש כלל כל "פירוש ,

אחד סך יחד שלשתן שיהיו עד האחרים הכללים עם
בת אמר כאילו . . משמע לחלק שנה דשנה משום . .

דהשתא שנים, שבע ובת שנה עשרים ובת שנה מאה
עד שמשנולדה שבע אותן דקרא שנים שבע להו הוו
עד שמשנולדה כ' אותן דקרא שנה וכ' ז', בת שהיתה
שמשנולדה מאה אותן דקרא שנה וק' כ', בת שהיתה

ק'" בת שהיתה שלימות41עד שעיקר נמצא שעפ"ז -

" היא dpyהשנים d`nשנה ומאה דכולא", "כללא ,"

(בת שנים" ושבע שנה ה"עשרים עם גם קשורים אלה
וחודר נמשך שהכלל היינו, ז'), כבת כ' ובת כ' כבת ק'

בהפרטים.

שוין ("כולן שרה" חיי ש"שני מובן ועפ"ז
שנה ד"מאה (סיכום) וביאור פירוש הוא לטובה")
גם כי, - נוסף) ענין (ולא שנים" ושבע שנה ועשרים
התוכן מודגש שנים" ושבע שנה ועשרים שנה ב"מאה
שנה" ד"מאה שה"כלל" כיון לטובה", שוין ד"כולן
שנים". ושבע שנה ד"עשרים בהפרטים וחודר נמשך

.Â"דכולא כללא שנה ד"מאה הענין וביאור
הזהר דברי בהמשך המבואר ע"פ - האדם בעבודת

יומא": דכל ברכאן דמאה "רזא שזהו"ע
בגמרא בכל42איתא ברכות מאה לברך אדם "חייב

שנאמר שואל43יום, אלקיך ה' מה ישראל ועתה
מאה" בי' "קרי בשו"ע44מעמך", להלכה והובא .45,

הזקן רבינו של בשו"ע ובפרטיות שמבאר46ובארוכה ,

הדבר בטעמיהן47טעמי כל48(הלכות לפרט גם ומוסיף ,(
ושבת התענית, ביום (גם יום שבכל ברכות המאה

ויוהכ"פ) .49(ויו"ט)

מדברי מובן - יום בכל ברכות דמאה הענין ותוכן
בשולחנו הזקן ועתה46רבינו התורה, מן לדבר "וסמך

את ליראה אם כי מעמך שואל אלקיך ה' מה ישראל
שהן ברכות מאה והן מאה, אלא מה תקרי אל ה',

cinz exkfle eze` dad`le 'd z` d`xil50הברכות ידי על
וברכות תפלות בג' וצהרים ובוקר ערב תמיד שמברך
והן עת ובכל יום בכל הקבועות ברכות ושאר השחר

ברכות": ק'

נתבאר ברכות דמאה החיוב למדים שממנו בפסוק
אלקיך ה' מה ישראל "ועתה - האדם דעבודת ה"כלל"
מובן ומזה וגו'". ה' את ליראה אם כי מעמך שואל

אלא מה (א"ת ברכות" ד"מאה אלקיךd`nשהענין ה'
" הוא מעמך) lekc`שואל `llk(רק) זה שאין היינו, ,"

אלא ופרט, פרט כל על ברכה פרטיים, ענינים ריבוי
מתבטאת שבזה בעיקר) dceard(גם zellk51ליראה")

לחיין39) זכתה "שרה סע"ב) (קכב, דפרשתנו בזהר ממ"ש ולהעיר
ולבעלה לה d`xzaעלאין `dpaleואל חוצבתם צור אל הביטו הה"ד ,

כו'". שרה חיי ויהיו דא ועל נוקרתם, בור מקבת
(40.18 שבהערה בדרושים ונת' הובא רע"א. קכג שם
הרא"ם.41) פירוש
סע"ב.42) מג, מנחות
יב.43) יו"ד, עקב
פירש44) "בקונטרס - מעמך שואל ובתוד"ה שם. מנחות פרש"י

שם). מהרש"א חדא"ג (וראה מאה" אלא מה תקרי אל
ס"ג.45) סמ"ו או"ח
ס"א.46) שם
התורה47) מן לדבר וסמך כו' מעשה ע"י עה"ש המלך דוד "שתיקן
וכו'".
אדה"ז.48) לשו"ע המחבר הגאון בני הרבנים הקדמת לשון

דהב"י.49) בשו"ע משא"כ הי"ד), פ"ז תפלה (הל' ברמב"ם ועד"ז
הזקן לרבינו הרמב"ם בין ברכות המאה במנין מהשינויים ולהעיר -

ואכ"מ. ועוד). (המג"א
פ"א50) ברכות (הל' ברמב"ם תמידועד"ז הבורא את "לזכור ה"ד)

ממנו". וליראה
מיני ג' (מבין הודאה" ל"ברכות בנוגע רק זה כתב הרמב"ם אבל,
רבינו ואילו הודאה"), וברכות מצוות וברכות הני' "ברכות הברכות:
הרמב"ם מלשון ושינה (ב) ברכות, המאה לכל בנוגע זה כתב (א) הזקן
ה'" את "ליראה והקדים ממנו") וליראה תמיד הבורא את ("לזכור

אותו". "ולאהבה והוסיף תמיד"), "לזכרו (ואח"כ
החיוב למדים שממנו הפסוק בהמשך כי, - תליא בהא שהא לומר ויש
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אותו". ולאהבה . . ה' את ליראה אם
הרמב"ם51) לגבי הזקן רבינו של בשו"ע השינוי ע"פ יותר ויומתק
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וגו'" ה' הברכות,52את פרטי בכל שנמשכת כפי (

ברכות" ק' . . תמיד שמברך "מאה53"הברכות ע"ד -

הענינים בפרטי וחודר שנמשך דכולא" כללא שנה
שנים" ושבע שנה .54ד"עשרים

.Ê:יותר ובפרטיות
הן נכללת דכולא") ("כללא ברכות" ב"מאה

mc`dהעבודה ytpaאותו ולאהבה ה' את "ליראה -

העבודה והן תמיד", mleraולזכרו dlertc55כמודגש -
ש( הברכות המאה של עםmaexבתוכנם קשורים (ipipr

mlerdו העולם הני'"56הנהגתו")("סדר "ברכות הן ,57,

ובקשה" והודי' שבח דרך שהן הודאה "ברכות והן
הדגשת (ע"ד שבעולם הגשמיים לדברים בנוגע

שרה" חיי "שני ושלימות בגמר בעולם 58הפעולה

הפרשה בהמשך ס"ב).59כמבואר כנ"ל ,

והעבודה האדם בנפש (העבודה אלה ענינים ושני
- הברכה ענין בתוכן גם מודגשים בעולם) דפעולה

להיות60כידוע והמשכה ברכה ממשיך הברכה ש"ע"י
ה' אמונת שתתחזק ישראל כלל בנפש א"ס אור גילוי
- לראש לכל כו'", רואה כאילו גילוי בבחי' בלבם
מסביבו להעומדים גם כולל עצמו, 61להמברך

ועונים הברכה קיום63"אמן"62ששומעים על שמורה ,

ואמיתתו בעולם.64הדבר למטה גם נמשך ועי"ז ,

אלקינו ה' אתה "ברוך הברכה בנוסח גם וכמודגש
(ברוך ההמשכה נעשית לראש שלכל - העולם" מלך

ברכות פרטי תחילה נתבארו דהב"י ובשו"ע שברמב"ם - הב"י ושו"ע
החיוב מובא ואח"כ וכו'), בינה לשכוי הנותן נשמה, (אלקי השחר
הזקן, רבינו של בשו"ע משא"כ בפ"ע, (וענין) בהלכה ברכות דמאה
סדר על חכמים ש"תקנום השחר, דברכות הכללי בהחיוב שמתחיל אף
כו'" להקב"ה שיברכו יום בכל נהנין שהבריות מה והנהגתו העולם
שחייב ברכות המאה מנין "להשלים כדי היא זו שתקנה מיד ממשיך
מבאר ברכות המאה שמפרט לאחרי (ורק ויום"* יום בכל לברך אדם
מודגש שבזה - וכו') לשכוי הנותן נשמה, אלקי השחר, ברכות תוכן

שמסתעפים פרטים הם השחר illkdשברכות aeigdn,ברכות דמאה
תמיד". ולזכרו אותו ולאהבה ה' את "ליראה שתוכנו

דלפי52) כו', מה תקרי "אל שם): (מנחות מהרש"א חדא"ג ראה
יראה וכי קשה . . ליראה) אם כי מעמך שואל אלקיך ה' (מה פשוטו
מה דקרא, וה"פ מאה, אלא מה א"ת דרשו וע"כ . . היא זוטרתי מילתא
כי כונתו אין מעמך הקב"ה ששואל ברכות מאה וגו', שואל אלקיך ה'
זהו ברכות ש"מאה היינו, רברבי", מילתא ודאי שהיא וגו', ליראה אם

lwpa.(א שצ, ויחי (אוה"ת ה'" את ליראה יבוא ועי"ז לקיים, לאדם
ראשונה53) "בפעם רק שמברכים ברכות ביניהם שיש לכך נוסף

הנאה פרטי על "כלל" של באופן שהיא יום", יום בכל זו הנאה שנהנין
היום. כל במשך זו

שוין54) ("כולן שרה" חיי ש"שני לעיל האמור עם זה לקשר ויש
- מהתחלקות שלמעלה הנפש עצם שמצד העבודה על רומז לטובה")
הכתר) על שרומז אל"ף בתוספת ("מה" ברכות" ד"מאה ההמשכה כי,

ע"י שבוlehiadנעשית עול הקבלת ענין מאה), אלא מה (א"ת ד"מה"
מהרש"א חדא"ג וראה - מהתחלקות. שלמעלה הנפש עצם מתגלה
מן שמעשר ברכות ק' היו דלכך . . האמת חכמי דעת "ע"פ שם:
ממעל, אלקה חלק שהיא אחת ברכה הנשמה לחלק יבוא מהם המעשר
היא הברכות ממאה האחת הברכה שהיא ממאה הא' חסר זה על ורמז

וגו'". ה' את ליראה ממעל הנשמה בסוד
הראשון,55) הפסוק הפסוקים: לשני בחלוקה שנרמז לומר, ויש

אלקיך ה' את ליראה אם כי מעמך שואל אלקיך ה' מה ישראל "ועתה
ובכל לבבך בכל אלקיך ה' את ולעבוד אותו ולאהבה דרכיו בכל ללכת

העבודה - mc`dנפשך" ytpa'ה מצות את "לשמור השני, והפסוק ,

האדם להנהגת בנוגע שעיקרם וחוקים מצות - גו'" חוקותיו ואת
mlerd ipipra.**

ברכות),56) (בי"ב צרכיו שאלת בו שאין השבת שביום ועד
צורך יש ושתי', אכילה בו שאין התענית) (ויום zelczydaוביוהכ"פ

zcgein.ברכות דמאה המנין להשלים
מקדשיולהעיר57) נהנה כאילו ברכה בלא מעוה"ז הנהנה ש"כל ,

אדם" לבני היא הרי ברכה "לאחר ומלואה", הארץ לה' שנאמר שמים,
נתבטל (לא הברכה שע"י לומר, דיש - ובפרש"י) סע"א לה, (ברכות
היינו, שלו, שמים" "קדשי נעשים אלא) שמים", ד"קדשי העילוי ח"ו
שמים". ד"קדשי בקדושה חדורים מהם שנהנה הגשמיים שהדברים

בעולם58) אלקות לפרסם (ושרה) אברהם עבודת שגם ולהעיר,
ענין ע"י להםzekxadהיתה אמר ושותים שאוכלים "לאחר -ekxa

והי' שאמר מי משל אכלתם, משלי כסבורים משלו, שאכלתם למי
העולם"*** לכל אלקה הקב"ה של שמו "נקרא ועי"ז אכלתם", העולם
בפי "שהרגלתיו הארץ", "אלקי שנעשה ועד לג), כא, וירא (פרש"י

ז). כד, פרשתנו (פרש"י הבריות"
לקבל59) העולם באי כל את "לכוף מישראל כאו"א בעבודת וענינו

ספ"ח). מלכים הל' (רמב"ם נח" בני שנצטו מצוות
ועם60) ואילך. א ו, בראשית בתו"א הברכות ענין להבין ד"ה

לברך אדם חייב ד"ה ואילך. א תקנא, ג) (כרך שם באוה"ת הגהות
תרל"ח.
כל61) - ישראל ואחדות ישראל דאהבת הענין שמצד לומר, ויש

מסביבו". "העומדים בכלל בנ"י
נג,62) (ברכות המברך" מן יותר אמן העונה "גדול - מזה ויתירה

וש"נ). ב.
ע'63) עקב אוה"ת (ראה אמונה מלשון גם הוא ש"אמן" להעיר,

"וענין ותרמ"ג: תרל"א שרה חיי ויהיו ד"ה גם וראה וש"נ). תקיח.
יחי', באמונתו וצדיק כמ"ש באמונה, וחיות כח להמשיך הוא הברכה

בחי' שהוא צדיק, שע"י `mipnדהיינו, 've zekxa 'wקדישים ויו"ד ****
בעיניו נתאמת שיהי' . . באמונה חיות ממשיכים עי"ז קדושות, וד'

ממש". ראה הוא כאילו
סע"ב.64) קי, לסנהדרין מהרש"א חדא"ג

lועד"ז*) ezbdpde mlerd xcq lr zekxad el` l"f minkg epwz" :xehadf azek xeha la` ,"mei lka zekxa 'w milydלאחריzekxa ihxt x`any

.(f"dc` r"eyak) 'eke 'd z` d`xil od zekxa d`ndy azek epi` mbe ,('eke iekyl ozepd ,dnyp iwl`) xgyd

.mc`d ytpa dceara ielir sqezip mlera dceard i"r mby ,epiid ,(my i"yxt) "xky elawzy jl aehl . . `id s`e" ,"jl aehl" miiqne (**

lÎ`" `le) ,"mler lÎ`" - dfn dxizie n"kae).ה***) .b ,bn .c ,an `eaz z"ewl) cg `lek ,zewl`c ze`ivnd `l` ,r"ta ze`ivn mlerd oi`y ,("mler

d`n"a ybcenk - "dkxad oipr mr '` oipr `ede ,k"b jynei oeilr `lt 'iga s"l` 'igan elit`y ,epiide ,s"l`a ligzn on`c" :my b"nxzae (****

n) s"l`d 'igan mikiynn "dn"c lehiad i"ry "zekxaא.(d
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הכתר) על שרומז אל"ף בתוספת ("מה" ברכות" ד"מאה ההמשכה כי,

ע"י שבוlehiadנעשית עול הקבלת ענין מאה), אלא מה (א"ת ד"מה"
מהרש"א חדא"ג וראה - מהתחלקות. שלמעלה הנפש עצם מתגלה
מן שמעשר ברכות ק' היו דלכך . . האמת חכמי דעת "ע"פ שם:
ממעל, אלקה חלק שהיא אחת ברכה הנשמה לחלק יבוא מהם המעשר
היא הברכות ממאה האחת הברכה שהיא ממאה הא' חסר זה על ורמז

וגו'". ה' את ליראה ממעל הנשמה בסוד
הראשון,55) הפסוק הפסוקים: לשני בחלוקה שנרמז לומר, ויש

אלקיך ה' את ליראה אם כי מעמך שואל אלקיך ה' מה ישראל "ועתה
ובכל לבבך בכל אלקיך ה' את ולעבוד אותו ולאהבה דרכיו בכל ללכת

העבודה - mc`dנפשך" ytpa'ה מצות את "לשמור השני, והפסוק ,

האדם להנהגת בנוגע שעיקרם וחוקים מצות - גו'" חוקותיו ואת
mlerd ipipra.**

ברכות),56) (בי"ב צרכיו שאלת בו שאין השבת שביום ועד
צורך יש ושתי', אכילה בו שאין התענית) (ויום zelczydaוביוהכ"פ

zcgein.ברכות דמאה המנין להשלים
מקדשיולהעיר57) נהנה כאילו ברכה בלא מעוה"ז הנהנה ש"כל ,

אדם" לבני היא הרי ברכה "לאחר ומלואה", הארץ לה' שנאמר שמים,
נתבטל (לא הברכה שע"י לומר, דיש - ובפרש"י) סע"א לה, (ברכות
היינו, שלו, שמים" "קדשי נעשים אלא) שמים", ד"קדשי העילוי ח"ו
שמים". ד"קדשי בקדושה חדורים מהם שנהנה הגשמיים שהדברים

בעולם58) אלקות לפרסם (ושרה) אברהם עבודת שגם ולהעיר,
ענין ע"י להםzekxadהיתה אמר ושותים שאוכלים "לאחר -ekxa

והי' שאמר מי משל אכלתם, משלי כסבורים משלו, שאכלתם למי
העולם"*** לכל אלקה הקב"ה של שמו "נקרא ועי"ז אכלתם", העולם
בפי "שהרגלתיו הארץ", "אלקי שנעשה ועד לג), כא, וירא (פרש"י

ז). כד, פרשתנו (פרש"י הבריות"
לקבל59) העולם באי כל את "לכוף מישראל כאו"א בעבודת וענינו

ספ"ח). מלכים הל' (רמב"ם נח" בני שנצטו מצוות
ועם60) ואילך. א ו, בראשית בתו"א הברכות ענין להבין ד"ה

לברך אדם חייב ד"ה ואילך. א תקנא, ג) (כרך שם באוה"ת הגהות
תרל"ח.
כל61) - ישראל ואחדות ישראל דאהבת הענין שמצד לומר, ויש

מסביבו". "העומדים בכלל בנ"י
נג,62) (ברכות המברך" מן יותר אמן העונה "גדול - מזה ויתירה

וש"נ). ב.
ע'63) עקב אוה"ת (ראה אמונה מלשון גם הוא ש"אמן" להעיר,

"וענין ותרמ"ג: תרל"א שרה חיי ויהיו ד"ה גם וראה וש"נ). תקיח.
יחי', באמונתו וצדיק כמ"ש באמונה, וחיות כח להמשיך הוא הברכה

בחי' שהוא צדיק, שע"י `mipnדהיינו, 've zekxa 'wקדישים ויו"ד ****
בעיניו נתאמת שיהי' . . באמונה חיות ממשיכים עי"ז קדושות, וד'

ממש". ראה הוא כאילו
סע"ב.64) קי, לסנהדרין מהרש"א חדא"ג

lועד"ז*) ezbdpde mlerd xcq lr zekxad el` l"f minkg epwz" :xehadf azek xeha la` ,"mei lka zekxa 'w milydלאחריzekxa ihxt x`any

.(f"dc` r"eyak) 'eke 'd z` d`xil od zekxa d`ndy azek epi` mbe ,('eke iekyl ozepd ,dnyp iwl`) xgyd

.mc`d ytpa dceara ielir sqezip mlera dceard i"r mby ,epiid ,(my i"yxt) "xky elawzy jl aehl . . `id s`e" ,"jl aehl" miiqne (**

lÎ`" `le) ,"mler lÎ`" - dfn dxizie n"kae).ה***) .b ,bn .c ,an `eaz z"ewl) cg `lek ,zewl`c ze`ivnd `l` ,r"ta ze`ivn mlerd oi`y ,("mler

d`n"a ybcenk - "dkxad oipr mr '` oipr `ede ,k"b jynei oeilr `lt 'iga s"l` 'igan elit`y ,epiide ,s"l`a ligzn on`c" :my b"nxzae (****

n) s"l`d 'igan mikiynn "dn"c lehiad i"ry "zekxaא.(d
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אלקינו", "הוי' להיות לישראל והמשכה) ברכה מלשון
גם נעשית ועי"ז וחיותנו, כוחינו שלנו, אלקה

העולם" "מלך להיות .60ההמשכה

.Áשנה ועשרים שנה ד"מאה הענין לבאר יש עפ"ז
- לטובה" שוין "כולן שרה", חיי שני שנים ושבע

מישראל: כאו"א לעבודת בשייכות
השייך דבר הוא יום" בכל ברכות ד"מאה הענין

lwpae65,טף וגם נשים, והן אנשים הן מישראל, לכאו"א
אותם מחנכים (ובתֿמצוה) ברֿמצוה לפני גם שהרי
שלא יותר הקטנים וגם יום, בכל ברכות מאה באמירת

חינוך לגיל -66הגיעו לדבר שמתחילים לתינוקות עד ,

ברכות באמירת אותם אמן67מחנכים עד68(ועניית (

ובדרך הרגיל דבר אצלם נעשית הברכות שאמירת
כרע" "מנפשי' (ע"ד הברכות69ממילא אמירת רק ולא ,(

מציאותו, בכל שחודר באופן (ובעיקר) גם אלא בפה,
החינוך ע"י - ומדותיו שכלו ורצונו okezaחפצו

תמיד ולזכרו אותו ולאהבה ה' את "ליראה הברכות,
תמיד". שמברך הברכות ידי על

דמאה החיוב בקיום ההשתדלות שע"י מובן ומזה
יום בכל באופןirackברכות ושנותיו ימיו כל נעשים

הברכות ידי ש"על כיון - לטובה" שוין ש"כולן
.cinzשמברך . וצהרים ובוקר zrערב lkae mei lka

כל במשך עניניו כל כלולים (שבהם ברכות" ק' . .

" מציאותו) (וכל ושנותיו ימיו כל נעשים oieyהיום),

daehlחדורים להיותם ,"zillkd dcewpdaשהיא
אותו ולאהבה ה' את "ליראה - העבודה כל תכלית

תמיד". ולזכרו

חסרון איזה הי' בעבר אם שגם - ועיקר ועוד
בעה"ב הוא יהודי הרי, זה, ש)בענין בהשלימות (עכ"פ
העבר את גם לתקן וביכלתו ובכחו העבר, על גם

לטובה". שוין "כולן השלימות, בתכלית שיהי'

ש" היא בזה גםolekוההדגשה לטובה", שוין
החינוך, התחלת העבודה, דהתחלת הראשונות השנים

הראשון להרגע העולם70ועד לאויר כיון71שיצא -

תמיד" ולזכרו אותו ולאהבה ה' את "ליראה שהחינוך
העולם לאויר שיוצא מהרגע המזוזה72מתחיל ע"י ,

עי"ז וכן וכיו"ב, המעלות" "שיר חדרו, שבפתח
אותו ורואים סביבו העומדים וכל ואמו שאביו
בו מתפארים כו') והתפתחותו ורגליו ידיו 73(תנועות

ענין (תוכן להקב"ה והודי' ושבח ברכה ונותנים
zekxadהקב"ה של בברכתו יותר עוד ניתוסף ועי"ז ,(

ביחד טובים, ולמעשים ולחופה לתורה לגדלו שיזכו
שיוולדו אלה גם כולל ובנותיהם, בניהם כל עם
עוסקים ובנות בבנים מרובה גדולה משפחה לאח"ז,

ובמצוות. בתורה

.Ëשלאח"ז הפרשה עם זה ולקשר להוסיף ויש
תולדות: פרשת - במנחה) לקרוא (שמתחילין

"ואלה הפרשה, שבהתחלת הלשון כפל בפירוש
- יצחק" את הוליד אברהם אברהם בן יצחק תולדות
לאברהם דומה יצחק של פניו "קלסתר רש"י: מפרש
הי' כך כדי ועד יצחק". את הוליד אברהם הכל והעידו
יכולים היו שלא לאברהם, דומה יצחק של פניו קלסתר

בגמרא כדאיתא ביניהם, בעי74להבחין דהוה "מאן

(65.52 שבהערה המרש"א) דברי (בפירוש אוה"ת ראה
שבפרטיות66) אף ועוד), א. נ, כתובות (ראה שית" "בר - ובכללות

בכל וידיעתו חריפותו לפי תינוק בכל הוא במ"ע החינוך "שיעור יותר,
ס"ג). סשמ"ג או"ח אדה"ז (שו"ע עניניו" לפי דבר

בלא67) יאכלו שלא אותם ומזהירים עליהם שמקפידים רק לא
להרגילם כדי מתיקה מיני להם שנותנים עי"ז גם אלא ח"ו, ברכה

ברכות. בריבוי
(זוכה)68) בא מאימתי "קטן שם) (סנהדרין ממארז"ל להעיר

שערים פתחו ב) כו, (ישעי' שנאמר אמן, שיאמר משעה . . לעוה"ב
אמן" שאומר אלא אמונים שומר א"ת אמונים, שומר צדיק גוי ויבוא

שם). מהרש"א חדא"ג (וראה
קיח,69) שבת בתוס' הובא סה"ד. פ"ב ברכות ירושלמי ראה

ועוד. סע"ב.
מעלה70) לו יש העולם לאויר שיצא הראשון הרגע - ואדרבה

להיותו ynnיתירה, zekinqa. . ראשו על לו דלוק ש"נר לזמן

נתינתֿכח שמהוה ב), ל, (נדה כולה" התורה כל אותו ומלמדין
העולם לאויר שבא ש"כיון (אף העולם לאויר שיוצא לאחרי לעבודתו
ובכ"מ. א. מד, שלח לקו"ת ראה - כו'") ומשכחו . . וסטרו מלאך בא

ס"ד)ומ71) סוף (מהדו"ת) (או"ח בשו"ע הזקן רבינו "ש
שחייבו ומצוות לתורה בחינוך היא הקדושה זו נפש כניסת ש"תחלת
נפש בכניסת דרגות פרטי ה"ז - מילה" במצות גם לחנך, חכמים
זו שנפש בודאי אבל קדוש*, בפ"ע הגוף שיעשה עד לגוף הקדושה

eaהקדושה zqpkpe z`vnpולהעיר - העולם**. לאויר שיוצא ברגע
שנים) ותשע (תשעים שנותיו רוב במשך אבינו אברהם של שעבודתו

המילה. לפני היתה
בשוה"ג72) ראה - שנזרע" ("משעה העיבור בזמן - לפנ"ז ועוד

הקודמת). להערה
ולהעיר73) - כו'. בישא דעינא לענין כלל נתינתֿמקום שאין ובאופן

זה. בענין ס"ט) ח"א הרשב"א שו"ת (ראה בישראל זקנות נשים ממנהגי
א.74) פז, ב"מ

sebd lkn d`nehd gex zwlzqn xwea lka sebl dnypd zxfga ,ik ,i"hp mcew ohw zribpn zexidfd c"r dkldd okezn oaenk ,dpiyd zra mb (*

.i"hp xg`l cr ,micid lr zx`ype

. . lenipy dryn . . rxfpy dryn . . xtiqy dryn . . clepy dryn . . a"drl `a izni`n ohw" :68 dxrday oixcdpqa zercd iwelign xirdle (**

.a"derl zekiiyda zebxc iwelig mdy xnel yi ,"miig miwl` ixac el`e el`"y oeikc - "on` xn`iy dryn

`"ypz'd oeygxn a"k ,dxy iig t"y zegiyn

יצחק בהדי יצחק, בהדי משתעי אברהם בהדי למשתעי
רחמי בעא אברהם ש"אתא עד אברהם", בהדי משתעי

שנאמר זקנה, בימים"75והוה בא זקן .76ואברהם

להיות שצריך - החינוך בענין הוראה למדים ומזה
ש" lkdבאופן ecirdשכאשר יצחק", את הוליד אברהם

יהודי ילד על mixikneמסתכלים mi`exרואיהם ("כל
שהוא77יכירום" (epa78mdxa` lyהי'79("אחד
.80אברהם" . פניו ו"קלסתר ,(mdxa`l dnecשרואים ,"

כך, כדי עד כו', ותמים חסיד של בנו שהוא ומכירים
הזקנה, בענין אלא אינו אביו לבין בינו שההבדל
לצמוח התחיל לא ואצלו שיבה, זקן כבר יש שלאביו
שהתחלת עי"ז נעשה זה שענין קטן... ילד להיותו זקן
באופן היא העולם) לאויר שיוצא (משעה החינוך
העבודה שבכללות הכללית הנקודה בו שמחדירים
שמצד תמיד"), ולזכרו אותו ולאהבה ה' את ("ליראה

" זו קטן)olekנקודה ועד daehl(מגדול oiey."

חיי שבפרשת - הפרשיות סדר לבאר יש ועפ"ז
לטובה" שוין ד"כולן השלימות אודות מדובר שרה

אודותenvrlבנוגע מדובר תולדות ובפרשת ,

ל" ביחס גם לטובה" שוין ד"כולן "zeclezהשלימות

יצחק". את הוליד אברהם אברהם בן "יצחק שלו,

באופן העבודה שלימות שע"י - ועיקר ועוד
גם אלא) לעצמו, בנוגע רק (לא לטובה" שוין ד"כולן
ובנות בנים ריבוי מהולדת החל לה"תולדות", בנוגע
את יותר עוד ומזרזים ממהרים כפשוטם), ("תולדות"
בא דוד בן ש"אין דכיון והשלימה, האמיתית הגאולה
גוף") ששמו ("אוצר שבגוף" נשמות כל שיכלו ,81עד

כל שיכלו הזמן ממהרת נוסף יהודי ילד כל לידת הרי
יתגלה ואז דוד, בן ויבוא גוף, ששמו באוצר הנשמות

" הם בנ"י wgviשכל zeclezשיאמרו כיון ,"wgvil

אתה "כי .epia`"82דוקא

*

.Èבקשר יתירה הדגשה ניתוסף לעיל בהאמור
(מהורש"ב) אדמו"ר דכ"ק ההולדת ליום ובשייכות
(יום ימים ג' בתוך אזלינן, דמיני' - מרחשון בכ"ף נ"ע

עש"ק מרחשון, כ"ף ויוםחמישי מרחשון (טוב) א"ך
ענינים (בכמה שנחשבים מרחשון) כ"ב הש"ק

אחת:83בהלכה למציאות (
דכ"ף ההולדת יום בעל של העיקריים מהחידושים
שתכליתה תמימים, תומכי ישיבת התייסדות - מרחשון

החיים עץ בקונטרס שמבאר (כפי "תכלית84ומטרתה
אגודתינו" בתורה85יסוד העוסקים הבחורים "אשר (

ה' עם ושלמים יראים (אידען) יהודים יהיו הנגלית
ה' ביראת פנימי הרגש איזה בהם לנטוע . . ותורתו
בדא"ח הלימוד הוא הדבר ויסוד עיקר . . ה' ואהבת
ה' ואהבת ה' יראת אל יבואו כך ומתוך ה' את שידעו
(ועד"ז כו'" הנגלית התורה בלימוד יחיו דוקא ובזה . .

שלו הידועים הקונטרסים היינו,86בשאר ,(

אביך אלקי את "דע החסידות, בלימוד שההתעסקות
שלם" בלב גם87ועבדהו ועמוד יסוד תהי' ,jepiga

mixirvd88.הישיבות תלמידי ,

הרגש . . ("לנטוע זו ברוח שהחינוך - ועיקר ועוד
בנוגע גם להיות צריך ה'") ואהבת ה' ביראת פנימי

miphw miclilהידוע מהסיפור שלמדים כפי שסיפר89,
יום בעל אודות דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק
שנים) ה' או ד' בן (בהיותו שבקטנותו ההולדת,

כך כדי עד אלקות לגילוי שה'dkayהשתוקק זה על
לאברהם!... שנראה כמו אליו נראה אינו

הגשמיים עניניו בכל גם ופועל חודר זה וענין
יום בעל של בשמו גם כמודגש בעולם, ובחלקו

הקונטרס בסוף (בגכי"ק) שמו שחתם -90ההולדת,

ה" שענין דובער", התורהmely"שלום על (שרומז "

א.75) כד, פרשתנו
רבון76) לפניו, אמר זקנה, תבע "אברהם ט: פס"ה, ב"ר גם וראה

(ובפרט מכבד למי יודע אדם ואין למקום נכנסין ובנו אדם העולמים
בזקנה מעטרו שאתה מתוך לבנו), בינו הדמיון בגלל אצלו שאירע כפי

כו'". זקנה לו נתן . . מכבד למי יודע אדם
ט.77) סא, ישעי'
שו"ת78) (ראה ממש המוריש במקום שעומד ועד הכל, שיורש

דווינסק מכחצפע"נ הבן כח "יפה - מזה ויתירה ועוד), סקי"ח. ח"א
וש"נ). סע"א. מח, (שבועות האב"

בן79) כמו שהוא - מישראל בכאו"א להוריםcigiודוגמתו שנולד
סקל"ג). הוספות (כש"ט זקנתם לעת זקנים

כד.80) לג, יחזקאל
וש"נ.81) (ובפרש"י). סע"א סב, יבמות
ב.82) פט, שבת טז. סג, ישעי'

ועוד.83) סע"א. קו, פסחים - לדוגמא ראה
כבֿכג.84) פרקים
אור",85) ותורה מצוה נר "כי הקונטרס, שבהתחלת לומר, ויש

להאיר" "נרות להיות - התמימים תלמידי של העיקרי תפקידם מרומז
וש"נ). .484 ע' ח"ב לקו"ש (ראה

ארבעת86) ע"ד (5 (ע' הקונטרס שבהתחלת המכתב גם ראה
הקונטרסים.

ובכ"מ.87) ב. קנו, קו"א תניא וראה ט. כח, דה"א
ראה88) אשר אגודתינו לייסד הביאנו אשר ש"הדבר שמקדים כפי

כו'". שמים יראת בהם אין תורה הלומדים מהצעירים הרבה . . אשר ראינו
(8923 ע' ח"א בלקו"ש ונת' הובא ובכ"מ. חשון. ט' יום" "היום

ועוד. ואילך. 161 ע' ח"כ ואילך. 129 ע' חט"ו ואילך. 86 ע' ח"ה ואילך.
שמו90) חתם שלא הקונטרסים בשאר דוגמתו מצינו שלא חידוש

באגרת). (כמו הקונטרס בסיום
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יצחק בהדי יצחק, בהדי משתעי אברהם בהדי למשתעי
רחמי בעא אברהם ש"אתא עד אברהם", בהדי משתעי

שנאמר זקנה, בימים"75והוה בא זקן .76ואברהם

להיות שצריך - החינוך בענין הוראה למדים ומזה
ש" lkdבאופן ecirdשכאשר יצחק", את הוליד אברהם

יהודי ילד על mixikneמסתכלים mi`exרואיהם ("כל
שהוא77יכירום" (epa78mdxa` lyהי'79("אחד
.80אברהם" . פניו ו"קלסתר ,(mdxa`l dnecשרואים ,"

כך, כדי עד כו', ותמים חסיד של בנו שהוא ומכירים
הזקנה, בענין אלא אינו אביו לבין בינו שההבדל
לצמוח התחיל לא ואצלו שיבה, זקן כבר יש שלאביו
שהתחלת עי"ז נעשה זה שענין קטן... ילד להיותו זקן
באופן היא העולם) לאויר שיוצא (משעה החינוך
העבודה שבכללות הכללית הנקודה בו שמחדירים
שמצד תמיד"), ולזכרו אותו ולאהבה ה' את ("ליראה

" זו קטן)olekנקודה ועד daehl(מגדול oiey."

חיי שבפרשת - הפרשיות סדר לבאר יש ועפ"ז
לטובה" שוין ד"כולן השלימות אודות מדובר שרה

אודותenvrlבנוגע מדובר תולדות ובפרשת ,

ל" ביחס גם לטובה" שוין ד"כולן "zeclezהשלימות

יצחק". את הוליד אברהם אברהם בן "יצחק שלו,

באופן העבודה שלימות שע"י - ועיקר ועוד
גם אלא) לעצמו, בנוגע רק (לא לטובה" שוין ד"כולן
ובנות בנים ריבוי מהולדת החל לה"תולדות", בנוגע
את יותר עוד ומזרזים ממהרים כפשוטם), ("תולדות"
בא דוד בן ש"אין דכיון והשלימה, האמיתית הגאולה
גוף") ששמו ("אוצר שבגוף" נשמות כל שיכלו ,81עד

כל שיכלו הזמן ממהרת נוסף יהודי ילד כל לידת הרי
יתגלה ואז דוד, בן ויבוא גוף, ששמו באוצר הנשמות

" הם בנ"י wgviשכל zeclezשיאמרו כיון ,"wgvil

אתה "כי .epia`"82דוקא

*

.Èבקשר יתירה הדגשה ניתוסף לעיל בהאמור
(מהורש"ב) אדמו"ר דכ"ק ההולדת ליום ובשייכות
(יום ימים ג' בתוך אזלינן, דמיני' - מרחשון בכ"ף נ"ע

עש"ק מרחשון, כ"ף ויוםחמישי מרחשון (טוב) א"ך
ענינים (בכמה שנחשבים מרחשון) כ"ב הש"ק

אחת:83בהלכה למציאות (
דכ"ף ההולדת יום בעל של העיקריים מהחידושים
שתכליתה תמימים, תומכי ישיבת התייסדות - מרחשון

החיים עץ בקונטרס שמבאר (כפי "תכלית84ומטרתה
אגודתינו" בתורה85יסוד העוסקים הבחורים "אשר (

ה' עם ושלמים יראים (אידען) יהודים יהיו הנגלית
ה' ביראת פנימי הרגש איזה בהם לנטוע . . ותורתו
בדא"ח הלימוד הוא הדבר ויסוד עיקר . . ה' ואהבת
ה' ואהבת ה' יראת אל יבואו כך ומתוך ה' את שידעו
(ועד"ז כו'" הנגלית התורה בלימוד יחיו דוקא ובזה . .

שלו הידועים הקונטרסים היינו,86בשאר ,(

אביך אלקי את "דע החסידות, בלימוד שההתעסקות
שלם" בלב גם87ועבדהו ועמוד יסוד תהי' ,jepiga

mixirvd88.הישיבות תלמידי ,

הרגש . . ("לנטוע זו ברוח שהחינוך - ועיקר ועוד
בנוגע גם להיות צריך ה'") ואהבת ה' ביראת פנימי

miphw miclilהידוע מהסיפור שלמדים כפי שסיפר89,
יום בעל אודות דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק
שנים) ה' או ד' בן (בהיותו שבקטנותו ההולדת,

כך כדי עד אלקות לגילוי שה'dkayהשתוקק זה על
לאברהם!... שנראה כמו אליו נראה אינו

הגשמיים עניניו בכל גם ופועל חודר זה וענין
יום בעל של בשמו גם כמודגש בעולם, ובחלקו

הקונטרס בסוף (בגכי"ק) שמו שחתם -90ההולדת,

ה" שענין דובער", התורהmely"שלום על (שרומז "

א.75) כד, פרשתנו
רבון76) לפניו, אמר זקנה, תבע "אברהם ט: פס"ה, ב"ר גם וראה

(ובפרט מכבד למי יודע אדם ואין למקום נכנסין ובנו אדם העולמים
בזקנה מעטרו שאתה מתוך לבנו), בינו הדמיון בגלל אצלו שאירע כפי

כו'". זקנה לו נתן . . מכבד למי יודע אדם
ט.77) סא, ישעי'
שו"ת78) (ראה ממש המוריש במקום שעומד ועד הכל, שיורש

דווינסק מכחצפע"נ הבן כח "יפה - מזה ויתירה ועוד), סקי"ח. ח"א
וש"נ). סע"א. מח, (שבועות האב"

בן79) כמו שהוא - מישראל בכאו"א להוריםcigiודוגמתו שנולד
סקל"ג). הוספות (כש"ט זקנתם לעת זקנים

כד.80) לג, יחזקאל
וש"נ.81) (ובפרש"י). סע"א סב, יבמות
ב.82) פט, שבת טז. סג, ישעי'

ועוד.83) סע"א. קו, פסחים - לדוגמא ראה
כבֿכג.84) פרקים
אור",85) ותורה מצוה נר "כי הקונטרס, שבהתחלת לומר, ויש

להאיר" "נרות להיות - התמימים תלמידי של העיקרי תפקידם מרומז
וש"נ). .484 ע' ח"ב לקו"ש (ראה

ארבעת86) ע"ד (5 (ע' הקונטרס שבהתחלת המכתב גם ראה
הקונטרסים.

ובכ"מ.87) ב. קנו, קו"א תניא וראה ט. כח, דה"א
ראה88) אשר אגודתינו לייסד הביאנו אשר ש"הדבר שמקדים כפי

כו'". שמים יראת בהם אין תורה הלומדים מהצעירים הרבה . . אשר ראינו
(8923 ע' ח"א בלקו"ש ונת' הובא ובכ"מ. חשון. ט' יום" "היום

ועוד. ואילך. 161 ע' ח"כ ואילך. 129 ע' חט"ו ואילך. 86 ע' ח"ה ואילך.
שמו90) חתם שלא הקונטרסים בשאר דוגמתו מצינו שלא חידוש

באגרת). (כמו הקונטרס בסיום
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בעולם שלום לעשות גם91שניתנה וחודר נמשך (

"בער"aecב" - בלע"ז שנקרא כפי (וגם ש"מסורבל92" (

בבשר"93בבשר" "מסורבל שנעשה ,`zeilrnl.

דעבודת הכללית שהנקודה - לעיל האמור ובסגנון
את ליראה אם) כי מעמך שואל אלקיך ה' "(מה האדם
ימיו בכל לחדור צריכה גו'", אותו ולאהבה גו' ה'
ובקטנותו, בצעירותו (גם מישראל כאו"א של ושנותיו

גו'" יזקין כי גם גו' לנער שנעשים94"חנוך באופן (

לטובה". שוין "כולן

.‡Èעץ קונטרס להדפסת הטעמים א' גם וזהו
מאנשים לכאו"א וחלוקתו מיוחדת בהוצאה החיים
מרחשון כ"ף ההולדת יום וחותם בסיום וטף נשים

זה), שבת ערב (התחלת
היא שהכוונה לפרש למותר אשר, -ecnliy

לידי המביא דלימוד ובאופן זה, ,dyrn95בקונטרס

הקונטרס וחותם בסיום הדברים96וכמ"ש כל "ואחר :
הדברים כל אל לבבכם שימו אתכם מבקש הנני האלה
על האלה הדברים והיו הזה, בקונטרס הנאמרים
ולחזור להגיד מאד הדבר עלי כבד כי תמיד, לבבכם
עיניכם נגד תמיד האלה הדברים יהיו ולזאת ולהגיד,
ובזה ימיכם ואורך חייכם והיא מאתכם, ישכחו ולא

- כו'" עולם חיי תחיו

בתקפם נמשכים האלה הדברים שכל להדגיש כדי
אדמו"ר מו"ח כ"ק ע"י שאת) (וביתר ובשלימותם
תמימים, תומכי דישיבת ה"מנהלֿפועל" דורנו, נשיא
להסתלקותו, שנה ארבעים מלאות לאחר ובפרט

דרבי'" אדעתא איניש כבר97ש"קאי נשלמה ובמילא ,
(לאדנ"ע) השלישי דדור "ביום98העבודה הגאולה, דור ,

לפניו" ונחי' יקימנו .99השלישי

שבהשגחה כיון הרי, - יותר עוד בזה להוסיף וכדי
חדש מאמר מרחשון לכ"ף בסמיכות נתגלה פרטית

ההולדת יום בעל תרע"ח,100של בשנת (שאמרו
בימים ונתגלה שנים, עשיריות במשך נתעלם ואעפ"כ,

דוקא גם101אלה נדר) (בלי לכאו"א ויחלקו ידפיסו ,(
זה בלימוד102מאמר יותר עוד יתוסף שעי"ז ,

דלימוד ובאופן בכלל), התורה (ובלימוד החסידות
מעשה. לידי המביא

.·Èתורת והפצת בלימוד שההוספה ויה"ר
דתורה, נגלה בלימוד ההוספה עם ביחד החסידות,
והפצת זה, במאמר נמצאו דתורה נגלה עניני שכמה
מוסדות הקמת ע"י ובמיוחד כולל והיהדות, התורה

הקיימים המוסדות והרחבת וחיזוק וביסוס ,103חדשים,

- גמילותֿחסדים ובתי (עבודה) תפלה בתי תורה, בתי
האמיתית הגאולה את תיכף ויביאו ויזרזו ימהרו
דוקא ליצחק יאמרו שאז צדקנו, משיח ע"י והשלימה

ס"ט). (כנ"ל יצחק" "תולדות - אבינו" אתה "כי
מו"ח לכ"ק השייכות מצד יתירה ובהדגשה
שמו) וחותם (סיום השני ששמו - דורנו נשיא אדמו"ר
עניני כל שנשלמו העיד בזמנו עוד אשר, יצחק,

הכפתורים" "צחצוח גם (ונתן104העבודה, ציווה ולכן ,
כולכם" הכן "עמדו צדקנו,105כח) משיח פני לקבל

אלה. בימינו ועאכו"כ

האחרונה שבתקופה המאורעות כשרואים ובפרט
אשר, - פרשתנו) (שבסיום ישמעאל" ל"תולדות בנוגע
בזו" זו מתגרות ד"מלכיות הענין שכללות לכך נוסף

כמארז"ל הגאולה, מסימני מלכיות106הוא ראית "אם

בסופן.91) חנוכה הל' רמב"ם
"דובער",92) (ב) שמות, ב' בער", "דוב (א) אופנים: ב' גופא ובזה

להתחלה והן ד"דוב" לסיום הן משמשת ב' שהאות ועד אחד, שם
(כפ קדשו).ד"בער" יד בחתימת שרואים י

וש"נ.93) רע"א. יא, מגילה
ו.94) כב, משלי
פל"ג.95) הנ"ל קונטרס גם ראה
בגכתי"ק96) הראשונה העתקה צילום - הקונטרס בראש גם ונדפס

בעל של מקומו וממלא יחידו בנו דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של
הקונטרס.
רע"ב.97) ה, ע"ז
ס"ז.98) וירא ש"פ משיחות תנש''א, השיחות ספר גם ראה
עה"פ.99) מצו"ד וראה ב. ו, הושע
בהגבלה100) שהיא האדם שבעבודת הוא המאמר שתוכן להעיר,

מאד", הרבה ("שכרך האמיתי גבול בלי בחי' נמשך ובהתחלקות
לטובה", שוין ד"כולן התוכן שזהו - לך") מגן "אנכי מבחי' שנמשך
הכללית בנקודה חדורים התחלקות של באופן שהם העבודה שפרטי

בארוכה. כנ"ל מהתחלקות, שלמעלה הנפש עצם שמצד
זה101) מאמר הי' לא סיבה שמאיזו כיון [דלכאורה, בזה וההסברה

עכשיו] שנתגלה הסיבה מהי בגלוי, כתיבתו דלאחרי הזמן המשך בכל
ע"י והשלימה האמיתית להגאולה ממש בסמיכות שעומדים כיון -

דא מר אתי (שעי"ז חוצה המעיינות בהפצת גם ניתוסף צדקנו, משיח
להתגלות עד הידועה), דהבעש"ט באגה"ק כמ"ש - משיחא מלכא
שנתגלה במאמר וחידוש ביאור תוספת גם (כולל חדש מאמר חדשה,

התורה*. בפנימיות עתה)
כ"ק102) נתן מרחשון כ"ה טוב) כי בו (שהוכפל ג' ליום באור

אנכי ד"ה מאמר והטף, והנשים מהאנשים לכאו"א שליט"א אדמו"ר
(המו"ל). לצדקה דולר של שטר בצירוף תרע"ח, לך מגן

מוסיפים103) החדשים שהמוסדות - טובה" שוין ש"כולן ובאופן
והמוסדות הקיימים, דהמוסדות בפעולות מחודשים ומרץ חיות

החדשים. דהמוסדות בפעולות ונסיון ידע מוסיפים הקיימים
תרפ"ט.104) שמח"ת שיחת
רעט.105) ע' ריש ח"ד שלו אג"ק
א.106) יד, לך לך טוב לקח מדרש ד. פמ"ב, ב"ר

edfy ,dxez inrh ielib 'idi cizrl"y x`an xn`nd meiqay xirdl דמשיח*) הגילוי האמתיede`עיקר שכר הקבלת ek'".עיקר

`"ypz'd oeygxn a"k ,dxy iig t"y zegiyn

בהדגשה ה"ז משיח", של לרגליו צפה בזו זו מתגרות
ל" בנוגע l`rnyiיתירה zeclezבילקוט כדאיתא ,"

פרס107שמעוני מלך . . בו נגלה המשיח שמלך "שנה
iaxrמתגרה jlnaמתרעשים העולם אומות כל . .

דאוה"ע הבלבול במוחש שרואים (כפי ומתבהלים"
כו'), שונות עצות ומחפשים לעשות, מה יודעים שלא
מה כל תתייראו אל "בני לישראל אומר והקב"ה
זמן הגיע . . בשבילכם אלא עשיתי לא שעשיתי
גג על עומד . . המשיח ש"מלך וממשיך, גאולתכם",

המקדש ואומר108בית לישראל להם משמיע והוא

ומכריזים שהכריזו כפי - גאולתכם" זמן הגיע ענוים
לאחרונה. במיוחד

מהגלות, יוצאים בנ"י שכל - לנו תהי' וכן
ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו גם109"בנערינו כולל ,

זה הש"ק ביום יוולדו) (או שנולדו התינוקות
שבכל בנ"י גם (כולל יחדיו וכולם לו), (ובסמיכות

ו"הקיצו שלפנ"ז, עפר"110הדורות שוכני באים111ורננו (
שמיא" ענני עיר112("עם לירושלים הקדושה, לארצנו (

וזוכים השלישי, המקדש ולבית הקודש ולהר הקודש
חדשה "תורה תצא"113לשמוע ממש.114מאתי מיד תיכף ,

•

תצט.107) רמז ישעי'
על108) "עומד המדרש לשון מדיוק שגגיןbbלהעיר - המקדש" בית

דיש ה"ז), פ"ו ביהב"ח הל' רמב"ם סע"ב. פה, (פסחים נתקדשו לא
מחוץ באה גאולתכם" זמן הגיע "ענוים שההכרזה מרומז שבזה לומר,
גג שבין החילוק בדוגמת ישראל, ארץ בקדושת נתקדשה שלא לארץ

עצמו. דהמקדש להתוך המקדש
ט.109) יו"ד, בא
יט.110) כו, ישעי'
הענין111) בביאור סיון) י"א יום" ("היום אדנ"ע כ"ק מפתגם להעיר

miznd ziigzc(מת (כמו הקר המוח שכאשר - הרוחנית בעבודה

תחיית אמת'ער "דער ה"ז אלקית, מהשגה ומתפעל ומרגיש מבין
ורננו ד"הקיצו הענין גם לבאר יש ועפ"ז xtrהמתים"*. ipkey"

הקדמת ע"י נעשה דתחה"מ שהענין - הרוחנית באופןlehiadבעבודה
xtrlש"נעשה oky.(א ה, סוטה (ראה "
יג.112) ז, דניאל
דכ"ף113) ההולדת יום מבעל חדש) (מאמר חדשה תורה גם כולל

מו"ח כ"ק מקומו ממלא יחידו בנו ע"י ביאור ובתוספת מרחשון**,
דורנו. נשיא אדמו"ר

ג.114) פי"ג, ויק"ר ד. נא, ישעי'

dbydde dpadd xzeia zybcen (zeciqgd zxezc m"anxd) ely zeciqgd ixn`na ,ik ,r"pc` w"k lv` xzeia ybcen xacay yecigdy ,xnel yie (*

.miznd ziigz ,dlkyddn zelrtzdde ybxdc yecigd xzei ybcen ,`linae ,(xwd lky) iyep` lkyc c"aga

enbzt t"r hxtae ,(cere .a"d `"t zay inlyexi - "ecbpk cner drenyd lra eli`k") envra epnn mirney eli`k l"pd xn`nd cenil lr sqep (**

zay) "ziadi ziazk iytp" mday) miazkd cenil i"ry ,"jii` ji` f`l miazk ic oe` lnid oi` iib ji`" (biw 'r `"g v"iixedn x"enc` w"b`) recid

.dhnl mb ("lnid oi`" ezeida) envra `vnp (ezenvr qipkd (` ,dw
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הקודש ללשון מתורגם

.‡
"...‰�˘ ‰‡Ó ‰¯˘ ÈÈÁ ÂÈ‰ÈÂ"

מאה שרה חיי "ויהיו הפרשה, שבתחילת הפסוק על

במדרש נאמר לעולם1שנה", ונחלתם תמימים ימי ה' "יודע :

כבת2תהיה כ' בת תמימים. שנותם כך תמימים שהן כשם ,

אחרת ובגירסא לחטא". שנה כ' כבת ק' בת לנוי, "בת3ז' :

לחטא". ז' כבת עשרים בת לנוי, עשרים כבת מאה

המפרשים מדוע4לדברי לבאר: היא המדרש כוונת ,

התורה "מאהylyמזכירה – "שנה" המלה את פעמים

לומר מספיק היה כאשר שנים", ושבע שנה ועשרים שנה

שנים" ושבע ועשרים ?5"מאה

ימי ה' "יודע הפסוק במדרש מובא זאת, ליישב וכדי

גם מתייחסת "תמימים" שהמלה בו ומבואר תמימים",

הם אף התמימים, של עצמם, שהימים – "ימי" למלה

שהמלה בכך נרמז המדרש, מבאר זה, דבר "תמימים".

של שנותיה שכל פעמים, שלוש בפסוק מופיעה "שנה"

של ה"שנה" את ומשווים ומושלמות, שלימות היו שרה

הלאה וכן ה"עשרים", של ל"שנה" בהיותה6ה"מאה" :

ז'", "בת כבהיותה "שלימות" באותה היתה היא כ'" "בת

כבהיותה שלימות אותה לה היתה שנה" "מאה בת7ובגיל

שנה" .8"עשרים

להבין: וצריך

" המדרש מלשון תמימים,mykא) שנותםjkשהן

הם תמימים" ו"שנותם תמימים" ש"הן מובן, תמימים"

שהמדרש אלא שונים, ענינים "יודעcnelשני הפסוק מן

גם בעצמו, תמים שהוא מי שאצל תמימים", ימי ה'

"תמימים". שנותיו

כאן: קשה זה לפי אך

כפי רוחניים, בענינים "תמימות" של התואר לגבי

כ' כבת ק' "בת של בפרט בעניננו איhgl`שמוזכר ,"

לבין תמימים" "הן בין להפריד לכאורה, כלל, אפשר

ואף יום, שהוא מי אצל עובר אם כי תמימים", "שנותם

בשלימות רק פגם זה אין הרי לבטלה, יום, של חלק

עצמו שלו בתמימות אף אלא וימיו, מציין9שנותיו וכיצד ,

המדרש ?10עניניםipykזאת

פרשתנו.1) ריש רבה

ב.2) לה, ח"א מלקו"ד ולהעיר יח. לז, תהלים

ריש3) בילקו"ש אבל תשל. רמז תהלים בילקו"ש וכ"ה שם. לב"ר פרש"י

הראשונה. כגירסא – עה"ת ובפרש"י פרשתנו

דרשו4) ש"לא עה"ת וברמב"ן עה"ת. בפירושו גם וכ"ה שם. לב"ר פרש"י

ואכ"מ. רש"י. ובמפרשי עיי"ש שרה". חיי שני ואמר שחזר הלשון מיתור אלא כן

עם5) "האחדים מונה שאינו ממה הוא שהדיוק פרשתנו, ריש ברא"ם

מאה לומר לו "הי' לב"ר: בפרש"י אבל לחוד". והמאות לחוד העשרות

כוונת שגם לסופו), קרוב – כו' א' שכל (ד"ה גו"א וראה שנה". ושבע ועשרים

בפירושו לאz"drרש"י שרה", חיי "ויהיו מקדים שהכתוב מכיון כי היא. כן

אין אבל מחולקים הם השנים "דוקא כי – בפ"ע כלל בכל שנה לכתוב לו הי'

שנים". ושבע ועשרים מאה לומר ביחד הכל למכתב והו"ל מחולקים, החיים

"ויהיו התיבות גם פירושו לפני מעתיק שרש"י מה יומתק הגו"א, פירוש וע"פ

שרה". חיי

בדרך6) (לא הוא זה שלימוד מפרש, שם בגו"א אבל שם. ברא"ם כ"ה

(וכן שנה" ה"מאה שכל היינו לעצמו", נדרש אחד "שכל שמכיון כ"א) היקש,

שנים בין לחלק א"א הרי – מחולק" שאינו אחד "כלל הם שנה") ה"עשרים

להשנים הראשונות) שנים ושבע (עשרים זה שבכלל עלetqezipyהראשונות

וז', ז'.linae`כ' כבת כ' ובת כ' כבת ק' שבת שמעינן

רק לא אלו פי' ב' בין נפק"מ שיש גםote`aוי"ל אלא oiprdaהלימוד,

cnlpdלעשרים שנה דמאה שההיקש י"ל היקש, בדרך הוא שהלימוד להפי' :

הית מאה בת בהיותה שרק (ב) ליופי. לא אבל לחטא רק (א) הוא כבתשנה ה

כ'). בת בהיותה שהיתה כמו בהמצב היתה שנה המאה משך שבכל (ולא כ'

עכצ"ל מחולק, שאינו אחד כלל הם שנה המאה שכל להפי' lkayמשא"כ

לפנ"ז). שם בגו"א ממ"ש (וצע"ק ז' וכבת כ' כבת היתה שנה המאה משך

הבאה. הערה וראה

כבת7) ק' ב"בת שהכוונה מובן הרי ז', כבת היתה כ' בת שכשהייתה ומכיון

כ' כבת ק' "בת המדרש לשון יומתק ועפ"ז ז'*. כבת גם אז שהיתה היא כ'"

dpyולא) ז'" כבת כ' "בת כותב שלפנ"ז ובפרט מיותרת. שנה תיבת דלכאורה – "

כבת רק לא היא כ'" כבת ק' ב"בת שהכוונה לרמז, בא בזה כי – שנה") ז' "כבת

כ"עשרים אלא סתם, שנים"**.dpy"weqtayכ' ל"שבע שהוקשו (דשרה)

יושב8) שהקב"ה מה הוא תמימים" ב"שנותם המדרש שכוונת ביפ"ת,

שגורס יוסף) בעץ (ראה צ"ל ולפ"ז ליום. מיום צדיקים של שנותיהם וממלא

בפירוש כו'" ז' כבת כ' במדרשipyd"בת אבל כו'". תמימה "שהיתה שבמדרש

שם), ובתהלים פרשתנו ריש בילקו"ש גם וכ"ה שם. בפרש"י (וכ"מ שלפנינו

הוא כו'" ז' כבת כ' תמימים",yexitd"בת (סד"הyxetnkeד"שנותם בגו"א

שנותיהן כו' "כשם (לאחרי מוסיף שם לתהלים שבילקוט ולהעיר, הנ"ל).

שניו השלים תמים בו שנאמר מי כל אמר חטיא "בר כו'") ק' בת תמימים

פי' שהוא מוכח ומזה שבוע", למדת xg`.42אפילו הערה לקמן וראה .

ב.9) עט, א. טז, תו"א א. רכד, זח"א ראה

הוא10) האדם אזי תשובה, עשה ואח"כ מקודם חטא שבאם לומר אין

– מיראה היא תשובתו אם נפשך: ממה כי – תמימים שנותיו שאין אף תמים

...dpwfk dzid 'v zak dzeiday yexita dlib aezkdc oeik" wiqny dne ."dvgnl ywid oi`"y (ely c"qda) envr m"`xd azk ixd ,ywid jxca `ed cenildy 'itdl mbe (*

jxca `ed cenildy 'itdl ixde .'f zak 'iteil dxfg "dpcr il dziid"y ixg`y l"t` ixdy ,k"k gxken f"i` ± "iteil `l la` `hgl `l` epi` 'k zak 'w zac xnel epgxk lr

gxken oke .(29 dxrd oldl d`x ± wlegn epi`y cg` llk md dpy d`nd lky `"ebd itle) d`nd rvn`a `l la` 'k zak dzid d`n za dzeida wxy xn`py witqn ywid

."iepl mixyr zak d`n za" `qxibdl dxe`kl

aezka xkfp dpy mixyrl dpy d`nc ywiddy s`) "'k zak 'w za"l "'f zak 'k za" micwn yxcndy dnl mrhd mb edfy ,l"ie (**iptldnl sqep) ik ± ('fl 'kc ywidd (*

.'k za dzidy ji` zrcl rbep "'k zak 'w za" ywidda (mipyd xcq itl dpeny l"iy

dxy iig zegiyÎihewl

בקשר "תמים" התואר את מזכירים כאשר ואילו,

המדרש קושר כיצד שני: מצד מובן, אינו גשמיים, לענינים

ייתכן והרי תמימים", "שנותם לבין תמימים" "הן lkaבין

z`f,"נוי" כגון גשמית, במעלה "תמים" עצמו שהאדם

ששנותיו בתקופהl`למרות כי בכך, "שלימות" היו

מוצאים שאנו כפי זמני, באופן זו מעלה בו חסרה קודמת

היתה היא מאה" "בת שבהיותה עצמה, שרה אצל

כן, שלפני למרות ז', וכבת כ', כבת ב"נוי" מושלמת

"בלותי" של זמן אצלה היה ביניים, ?11בתקופת

הדברים, בין לקשור זאת בכל יכול המדרש אם ואף

לומר, שהכרחי כיון קשה: עדיין כלשהו, באופן

אין שנה" "עשרים לבין שנה" "מאה שבין שבהשוואה

התקופה כל שבמשך עצמן, השנים של לתמימות הכוונה

היה שהרי בנוי, מושלמת היתה היא שנה" "מאה של

הפוך מצב את12באמצע כאן להביא בכלל ייתכן כיצד –

ש"שנותם" נלמד שממנו תמימים", ימי ה' "יודע הפסוק

"תמימים"? הן אף

תמימים", "שנותם במלים המדרש מתבטא מדוע ב)

המשנה כלשון "להביא13שעוסקות, – תמימה" "שנה על

בתור כשלעצמן, השנים של בתמימות העיבור", חודש את

של לתמימות היא המדרש כוונת כאשר וזמן, תקופה

miyp`dנמשכת שהיא כפי רוחנית, או גשמית במעלה ,

שנותיהם? תקופת כל במשך

" נאמר שבפסוק כיון היהiniג) צריך תמימים",

"כך לכך: בהתאם לומר, מדועmdiniהמדרש תמימים".

"כך ואומר: משנה תמימים"?mzepyהוא

"כך הלימוד ידי על מתכווןmzepyאמנם, תמימים"

המלה נאמרת מדוע לבאר פעמיםdpyהמדרש שלש

מן נלמדת "כשם..." המסקנה שכל כיון אך בפסוקנו,

" שלפיiniהפסוק הסעיף, בתחילת לעיל כמוסבר תמימים",

היה "ימי", למלה גם "תמימים" המלה מתייחסת המדרש

זה, ענין נלמד שממנו הפסוק בלשון להשתמש יותר מתאים

שרק הפסוק בלשון זה?x`aznמאשר דרש ידי על
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יודע אחר, "דבר נוסף: פירוש במדרש נאמר מכן לאחר

אמר במעשיה. תמימה שהיתה שרה זו – תמימים ימי ה'

זו). תמימה (=כעגלה תמימתא" עגלתא כהדא יוחנן רבי

הראשון הפירוש בין שההבדל נראה, ראשון במבט

הפירוש לפי א) פרטים: בשני הוא השני הפירוש לבין

"ימי", למלה גם "תמימים" המלה מתייחסת הראשון

"זו השני הפירוש לפי ואילו א', סעיף בתחילת כדלעיל

הכוונה כפשוטה: היא "תמימים" המלה משמעות שרה..."

לתמימות תמימים"miyp`dהיא "ימי הצירוף ומשמעות .

הימים יוצא,lyהיא: הראשון הפירוש לפי ב) התמימים.

שלימות מבטא "תמים" למעלתlkaשהתואר עד המעלות,

לכאורה שאיננה, הפירוש14הנוי לפי ואילו רוחני, ענין ,

שהיתה שרה "זו diyrnaהשני, dninzהתואר מתייחס ,"

הטובים. למעשים רק "תמים"

להבין: קשה זה לפי אך

השני בפירוש שגם בפשטות, מובן המדרשycgnא)

ולכאורה: תמימים". ימי ה' "יודע הפסוק בהסברת משהו

הכוונה "תמימים" שבתואר השני, בפירוש החידוש מהו

מובן זה דבר והרי במעשיהם? המושלמים לאלו רק היא

המדרש. דברי ללא אף

אשר במעשיה", "תמימה במלים מובן אינו מה ב)

"כהדא – דוגמא להביא יוחנן רבי צריך כך משום

"תמימה התואר בהבנת משהו חסר אם ואף עגלתא...",

זו? דוגמא ידי על הדבר מתבאר כיצד – במעשיה"

המדרש מתכוון שרה..." "זו הפירוש ידי שעל מובן, ג)

שעליו שנה..." מאה שרה חיי "ויהיו הפסוק את גם לבאר

תמימים". ימי ה' "יודע הפסוק את רק ולא מופיע, הוא

"ויהיו לפסוק זה פירוש לפי הנוסף ההסבר מהו כך, ואם

שרה"? חיי
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"שנה" המלה מופיעה מדוע המדרש שמבאר לאחר

ימי ה' "יודע הפסוק על פירושיו באמצעות פעמים, שלש

חיי "שני – פסוקנו סיום את ומבאר ממשיך הוא תמימים",

כן לפני שצוטט הפסוק של סופו ביאור ידי על שרה",

דבריו: ואלה תהיה". לעולם "ונחלתם – ה'...") ("יודע

צורך מה שרה, חיי ויהיו שנאמר תהיה, לעולם "ונחלתם

פו, יומא (רש"י עליו" שמו ש"מקצת מכיון תמים, אינו האדם גם הרי

נשאר לא כי "תמים" הוא האדם שלכן מאהבה, היא התשובה ואם א);

הרי – מתחלתו" עונו "נעקר שם רש"י ובלשון מהחטא, רושם שום בו

שגםeizepyגםאז ועד אלמפרע גם פועלת התשובה שהרי תמימים, הם

zepecfdלקמן וראה – ז'). סו"ס לקמן וראה ב. פו, (יומא כזכיות נעשים

תמימים" "הן על תמימים" ב"שנותם החידוש ,29 להערה בשוה"ג

שבהשיחה. להביאור

יב.11) יח, וירא

כ'12) כבת ק' "בת רקieplומ"ש הי' שזה לכאורה לפרש בהכרח ,"

.(7 להערה הא' הערה לעיל (ראה ק' בת בהיותה

א.13) לא, ערכין

(14.19 הערה לקמן ראה אבל
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א.13) לא, ערכין
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של חייהם שחביב לך לומר באחרונה, שרה חיי שני לומר

הבא". ולעולם הזה בעולם המקום לפני צדיקים

קשיים: מתעוררים כך על גם

יש מדוע הבא. עולם לצדיקים שיש ידוע, wiqdlא)

לומר, כן אם הכרחי תהיה"? לעולם מ"ונחלתם זאת

yecigdy" של בענין הוא זה מפסוק המדרש aiag15של

באותו הסבר: נדרש כך על גם אך הבא". ולעולם חייהם...

לצדיקים השכר את נותן שהקדושֿברוךֿהוא מובן, אופן

ב"חביב החידוש אפוא ומהו יפות, פנים ובסבר ברצון

הבא"? ולעולם חייהם...

"שני המלים על שוב חוזרת שהתורה בכך אמנם, ב)

שרה", חיי "ויהיו כן לפני נאמר שכבר לאחר שרה", חיי

וחיי הזה עולם חיי – שרה של ה"חיים" סוגי שני נרמזים

" של המשמעות כאן נלמדת מנין אך הבא. aiagעולם

של חידושו לעיל, כאמור כאשר, ובמיוחד חייהם...".

" של בענין דוקא הוא "?aiagהמדרש

רבות פעמים הוסבר כבר הפירושים16ג) שכל ,

זה ולפי לזה. זה קשורים בתורה פסוק אותו על המופיעים

חיי "שני של הפשוט הפירוש בין הקשר מהו להבין: יש

שרה של לשנותיה היא שהכוונה dfdשרה", mleraכפי –

שווין ש"כולן מקרא, של פשוטו לפי רש"י שמבאר

שרה" חיי "שני שבמלים המדרש פירוש לבין לטובה",

לחיי היא ad`הכוונה mlerd?

.„
‰·È·Ò‰ ˙ÚÙ˘‰ŒÈ‡Ï ˙Â·ÈÒ ˘ÂÏ˘

הוא: לעיל האמור לכל ההסבר

או שונה מסויימת בסביבה למשל, נמצא, אדם כאשר

משתנה הוא ואין מושפע הוא אין זאת ובכל שלילית,

סיבות שלוש מפני אפשרי הדבר הרי הסביבה, בגלל

שונות:

יושפע שלא עצמו, על מתגבר שהוא כך ידי על א)

מצביע אינו בהתנהגותו אי-השינוי זה, במקרה מסביבתו.

באופן היא זו בסביבה הימצאותו הרי כי שלימות, על

על מצביע וזה התגברותו, לולא עליו, להשפיע העלול

לסביבה17ירידה הגיעו לפני הקודם, מצבו לעומת ושינוי

להשפעה אפשרות אצלו קיימת היתה לא כאשר זו,

שלילית.

דרך גם מסביבתו. ונעלה מנותק שהוא כך ידי על ב)

נובעת שאיֿהשתנותו כיון שלימות: על מצביעה אינה זו

לו היה שאילו ייתכן, הרי הסביבה, מן מנותק מהיותו רק

בעצם כלומר, ממנה. מושפע היה הוא הסביבה, עם קשר

השתנות. של אפשרות בו קיימת

ירודה, סביבתו שתהא שככל כך ידי על משפיעed`ג)

לדרגתו18עליה אותה המושלםelyומעלה האופן וזהו –

את לרומם בכוחו כאשר כי השינוי. העדר של ביותר

ייתכן לא נמצא, הוא שבו מקום בכל אליו, סביבתו

מדרגתו. לרדת עליו להשפיע עלול שמשהו

.‰
ÛÂ‚‰ ˙Â�˙˘‰ŒÈ‡ Ï˘ ÌÈ�ÙÂ‡ ‰˘ÂÏ˘

שאינם וב"יופי" ב"חטא" איֿהשינוי לגבי גם כך

שרוחניות מפני וזאת והזקנה, השנים ידי על "מושפעים"

האדם על מגינה הגוףlkaהנשמה גשמיות על ואף ,19,

כבת ק' "בת היתה אשר – שרה – כבעניננו שינויים, מפני

האופנים בשלושת אפשרי זה דבר הרי ז'", כבת כ' ובת כ'

לעיל: שהוזכרו

קשר אצלו מופרך אין הרוחני מצבו שלפי אדם א)

להשפעות נתון הוא יותר: אף הגוף גשמיות ומצד לחטא,

הוא הטבע ולפי ולמרותjixvהגיל, נעוריו, יופי את לאבד

השפעה כדי עד ואף הרוחנית, בעבודתו מתגבר הוא זאת

שהיה כפי ביופיו, נשאר שהגוף כך הגוף, גשמיות על אף

בצעירותו.

ק' "בת הרי השינוי, העדר של זה אופן כ'kלפי בת

כ' עצםkובת כי הדמיון. בכ"ף רק הוא ז'" zexyt`dבת

בשנותיו בעבודתו, ההתגברות לולא בחטא, להיכשל

כאשר ובמיוחד קיימת. ז'", "בת כבהיותו שלא המאוחרות,

" גופו מצב וזוהיdkixvלפי היופי. להעדר לגרום הזקנה "

ושינוי ירידה לא16כבר כאשר ז'"), ("בת צעירותו לעומת

העדר של ולסיבה חטא של לאפשרות כלל קשור היה

היופי.

הנעלה הנשמה חלק אצלו ש"מאיר" כך ידי על ב)

של לשינויים נתון איננו הוא ולכן בגוף, מ"התלבשות"

הגוף. מצד הנובעים גיל,

[לא15) הוא תמימים)" ימי (ה' "יודע שפירוש ס"ל כאן שהמדרש וי"ל,

ימי יודע הקב"ה דהרי – `cgכפשוטו lkלשון אם] כי – תמימים" "ימי רק ולא ,

daig."'תהי לעולם "ונחלתם הכתוב סיום על גם וקאי יט), יח, וירא רש"י (ראה

(16.35 ע' [המתורגם] ח"ג לקו"ש בארוכה ראה

בדבר17) מסככין שאין ממה כשלאie`xyלהעיר, אפילו טומאה, לקבל

פי"א פרה ג"כ וראה תרכ"ט). ר"ס או"ח שו"ע א. יא, (סוכה לטומאה הוכשר

לאוכלין. לקטו מ"ח:

דעות18) הל' רמב"ם (ראה זמ"ז מושפעים להיותם וסביבתו האדם כי

השני. על מאחד השפעה תהי' לא סו"ס אשר א"א ובכ"מ) רפ"ו.

ש"שקר19) אף – ליופי ז' כבת שהיתה שרה את הכתוב משבח שלכן

בגו"א וכמבואר כבפנים. הנשמה, מצד בא זה יופי כי – היופי" והבל החן

כאן.
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שעצם שמשום בכלל, יהודי כל אצל הוא שכך כשם

ללא אצלו היא לכן בגוף, מהתלבשות נעלית הנשמה

האחרון לרגע ועד שנולד מרגע שאצל20שינויים ייתכן כך ,

מגינה היא בגלוי אצלם מאירה הנשמה שעצם יהודים

ובגוף הגלויים בכוחות גם שינויים מפני ואף21עליהם ,

שלמעלה הנשמה, לעצם קשורים היותם מפני ביופי,

.22מהתלבשות

אופן גם לעיל, כאמור שלימות:dfאך על מצביע אינו

שלמעלה הנשמה מעצם נובע השינוי שהעדר כיון

בכל קיימת עצמו הגוף שמצד יוצא, הרי בגוף, מהתלבשות

לשינויים23זאת .24אפשרות

הנשמה, מצד רק אינו השינוי שהעדר כך ידי על ג)

פרטיו, בכל חש הגוף כאשר עצמו, הגוף מצד גם אלא

שהיא כפי הנשמה, מעלת את לבטא היא מטרתו שכל

גשמי לגוף אפילו להתחבר ויכולה מוגבלת שהוא25בלתי ,

ונפסד. משתנה מטבעו

הוא השינוי העדר xzeiaואז mlyenעצמו הגוף כי ,

גבול" ה"בלי את ליישם דוקא הוא הפנימי שרצונו מבטא

של שאיֿההשתנות – הנשמה של השינוי העדר של

עליו. גם תשפיע הנשמה
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ובת כ' כבת ק' "בת אומר שהמדרש לכך הסיבה זוהי

ימי ה' "יודע הפסוק את צטטו לאחר רק ז'" כבת כ'

מי ולא כךתמימים", תמימים, שהן "כשם מפרש והוא ד,

הפירוש מובן זה לימוד לאחר רק כי – תמימים" שנותם

ז'": כבת כ' ובת כ' כבת ק' "בת של

כמות כל לגבי נפרד באופן "שנה" המלה בהוספת

אחת כמות להשוות התורה מתכוונת שרה, של משנותיה

מצב באותו היתה היא ק' בת שבהיותה – ynnלאחרת

"כולן רש"י שאומר כפי ז', ובת כ' בת oieeyכבהיותה

לא26לטובה" כ' ובת ק' בת בהיותה שאף מובן כך, ואם .

שום לה הריxywהיה כן, לא אם כי יופי, ולהעדר לחטא

מושלמת. אינה ז'" ל"בת ההשוואה

שהיא20) (אף בעצם" "חי בחי' לענין – פ"ז תש"ח היום זה ד"ה ראה

ד העצמיות בחי' בהגוףp"xpרק למטה שנמשכת הנשמה הארת בכלל שהיא ,

לבחי' בנוגע שכ"ה ומכ"ש שבראש). במוחין היא והשראתה משכנה שהרי –

למעלה. שנשארת (ח"י) הנשמה עצם

באיש21) קיימים השמים שצבא מה – בנבראים הנצחיות ענין ובדוגמת

(ירוש' הבראם כיום חזקים הם השמים שצבא ועד במין, קיימים הארץ וצבא

– בהבראם*) והארץ השמים תולדות אלה ד) ב, (בראשית עה"פ ברכות ריש

גבול בעל הבלתי הא"ס כח מצד שזהו [וכידוע,epi`yדאף בהם מתלבש

מ"א ודיעות האמונות (ס' מוגבל בלתי חיות מלובש שיהי' א"א מוגבל שבגוף

פי"ז, תש"י המעביר כל רבא אמר ד"ה וראה יב). הקדמה ח"ב מו"נ פ"א.

אור בחי' יודעים אנו השמים דצבא הקיום זהaaeqdשמאופן כח הרי בכ"ז, ,[

שהם הנבראים על שלע"לmnvrפועל שמה – ועד נצחי, באופן קיימים

בתחלתו. להצ"צ החקירה ס' בארוכה (ראה הבורא רצון מצד רק הוא יופסדו

בתחלתו. תש"ז תקעו תרצ"ד. (הב') ערוך אין ד"ה ואילך. קא ע' ).cereשם

.23 הערה לקמן וראה

(ברכה22) לחה" נס ולא עינו כהתה "לא במשה נאמר זה שמטעם וי"ל,

תעשר עשר (סד"ה מהתלבשות שלמעלה ח"י בחי' בו האיר כי ז), לד,

גם האירה נשמתו עצם שבחי' ומכיון כיetebaתש"א), אותו ותרא [שזהו"ע

שם פרש"י ב. ב, (שמות אורה כולו הבית נתמלא שכשנולד הוא, טוב

ויבא (ד"ה הנשמה מאור נתמלא הגוף, הוא "בית" שגם כ), פ"א, משמו"ר

וראה לחה". נס ולא עינו כהתה "לא בגופו גם לכן בתחלתו)], תרפ"ח עמלק

.24 הערה

הערה23) לעיל (ראה כו' השמים דצבא להנצחיות בנוגע גם הוא ועד"ז

– הנ"ל) (כבהערה שבהם הא"ס כח מצד הוא שבהם שהנצחיות שמכיון ,(21

עצמם, להנבראים מתייחס אי"ז הבראם" כיום "חזקים הם שבפועל מה הרי

הם – הם ענינם .micqtpומצד

"ההפסדות בתחלתו תש"א לבדך ה' הוא אתה בד"ה מ"ש יובן ובזה

והם כלל ניכרת בלתי רצוןmi`xpשבהם וכשיעלה הבראם... כיום חזקים

– קיומם" משך כל בהם שהי' ההפסידות תוכר אז שיתבטלו... ב"ה הבורא

עכשיו שקיומם (21 בהערה בהנסמן (ראה בכ"מ להמבואר סותר זה דלכאורה,

– ב"ה הבורא רצון מצד רק הוא לע"ל שיופסדו ומה הנצחי דבר כקיום הוא

בפנימיותם, מלובש שאינו הא"ס כח מצד הוא שבהם שהנצחיות מכיון כי

נפסדים. הם הם, ענינם שמצד נמצא

פ"ו.24) תש"ח סיני והר תרס"ו. הזה החדש (ד"ה הידוע ),cereובדוגמת

מעלה – ובזה עצמו. הגוף מצד ולא נשמתו מצד הי' דמשה גופו שביטול

בארוכה. עיי"ש עצמו, הגוף מצד הי' שלו שהביטול דב"ן), (נשמה באליהו

היאf"cryוי"ל שרה גם כי בפנים), לקמן (ראה לשרה בנוגע גם הוא

דב"ן. נשמה

ועוד.25) פ"ב. תש"י היום זה ד"ה ב. ד, תו"א ראה

של26) "יינה (ע"פ וי"ל שרה", חיי ב"שני זה ענין מפרש שרש"י אלא

שנה "מאה על שרה" חיי ב"שני מוסיף שהכתוב מה שזהו שבפרש"י) תורה"

ק' ב"בת הכוונה כי – שנים" ושבע שנה כ'kועשרים ובת כ' ז'"kבת בת

הדמיון) מהi"yxta(בכ"ף רק רקlretayהוא – (וג"ז וז' כ' כבת היתה

w'בהיותה zaשההוספה מפרש ולכן .(7 להערה הא' הערה ראה – לפנ"ז ולא

"כולן – היא שרה" חיי שויןoieyד"שני (שהיו ו"ynnלטובה" ,olek– "

"כך לפנ"ז שמקדים במדרש משא"כ .(29 הערה mininzכדלקמן mzepyולכן ."

ולעוה"ב", כו' חייהם ל"חביב הכתוב מרמז שרה" חיי שב"שני שם מפרש

ט'. סעיף כדלקמן

:(my onqpdae b"qeq lirl d`x) my dbibgay dyxcd mr 'yexid zyxc xywl yie .dlgz z`xap ux`dy (` ,ai dbibg) micnl df weqt meiqn (*

ux` d"a zrce ,zelylzyd xcqc miielibd 'iga cvn `ed ,dlgz e`xap miny y"a zrcy (cere .e"qxz z`fd devnd ik d"c .ybie t"x g"eze `"ez d`x) n"ka x`ean

mday q"`d gk cvn `ed mi`xapay zeigvpd oipr mb ixde ± ((`"rx ,alw) 'k 'iq w"db` d`x) `wec ux`a dlbzn zenvrd gky ,zenvrd gk cvn ± `ed dlgz z`xap

.`wec zenvra `ed b"lae q"`d oipr zizin`e ,(dxrdd miptak)

oi`"d oipr :zenvrd gk ieliba mipipr 'a ik ± l"pk `wec ux`a dlbzn zenvrd gky s` ± oina (wx) miniiw ux`d `ave yi`a miniiw minyd `avy dnl dxizq dfn oi`e

dlbzn df oipre ± (eay "ielib"d oipr lekiak `ed `teb 'zi ezenvray) eay "seqxwira.e"qxz 'd jleie d"c d`x) xe`nd oirn ezeidl `ed q"` `edy dny ,xe`d 'igaa

`ed mi`xapa mb ,okle (cere .f"yz erwzxwira`avaminyd± "dlgz el oi`"y dne ;dfyyi zeedl gkdy (a"r yix ,lw) my w"db` d`x) oi`n yi zeedl gkda `hazn

.a"t f"yz ef dvn d"c oiire .ux`ae zeklnd 'igaa xwira `ed df oipre ± ("dlgz el oi`" ± "ezenvrn eze`ivn"c oiprd cvn `ed oi`n
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גם האירה נשמתו עצם שבחי' ומכיון כיetebaתש"א), אותו ותרא [שזהו"ע

שם פרש"י ב. ב, (שמות אורה כולו הבית נתמלא שכשנולד הוא, טוב

ויבא (ד"ה הנשמה מאור נתמלא הגוף, הוא "בית" שגם כ), פ"א, משמו"ר

וראה לחה". נס ולא עינו כהתה "לא בגופו גם לכן בתחלתו)], תרפ"ח עמלק

.24 הערה

הערה23) לעיל (ראה כו' השמים דצבא להנצחיות בנוגע גם הוא ועד"ז

– הנ"ל) (כבהערה שבהם הא"ס כח מצד הוא שבהם שהנצחיות שמכיון ,(21

עצמם, להנבראים מתייחס אי"ז הבראם" כיום "חזקים הם שבפועל מה הרי

הם – הם ענינם .micqtpומצד

"ההפסדות בתחלתו תש"א לבדך ה' הוא אתה בד"ה מ"ש יובן ובזה

והם כלל ניכרת בלתי רצוןmi`xpשבהם וכשיעלה הבראם... כיום חזקים

– קיומם" משך כל בהם שהי' ההפסידות תוכר אז שיתבטלו... ב"ה הבורא

עכשיו שקיומם (21 בהערה בהנסמן (ראה בכ"מ להמבואר סותר זה דלכאורה,

– ב"ה הבורא רצון מצד רק הוא לע"ל שיופסדו ומה הנצחי דבר כקיום הוא

בפנימיותם, מלובש שאינו הא"ס כח מצד הוא שבהם שהנצחיות מכיון כי

נפסדים. הם הם, ענינם שמצד נמצא

פ"ו.24) תש"ח סיני והר תרס"ו. הזה החדש (ד"ה הידוע ),cereובדוגמת

מעלה – ובזה עצמו. הגוף מצד ולא נשמתו מצד הי' דמשה גופו שביטול

בארוכה. עיי"ש עצמו, הגוף מצד הי' שלו שהביטול דב"ן), (נשמה באליהו

היאf"cryוי"ל שרה גם כי בפנים), לקמן (ראה לשרה בנוגע גם הוא

דב"ן. נשמה

ועוד.25) פ"ב. תש"י היום זה ד"ה ב. ד, תו"א ראה

של26) "יינה (ע"פ וי"ל שרה", חיי ב"שני זה ענין מפרש שרש"י אלא

שנה "מאה על שרה" חיי ב"שני מוסיף שהכתוב מה שזהו שבפרש"י) תורה"

ק' ב"בת הכוונה כי – שנים" ושבע שנה כ'kועשרים ובת כ' ז'"kבת בת

הדמיון) מהi"yxta(בכ"ף רק רקlretayהוא – (וג"ז וז' כ' כבת היתה

w'בהיותה zaשההוספה מפרש ולכן .(7 להערה הא' הערה ראה – לפנ"ז ולא

"כולן – היא שרה" חיי שויןoieyד"שני (שהיו ו"ynnלטובה" ,olek– "

"כך לפנ"ז שמקדים במדרש משא"כ .(29 הערה mininzכדלקמן mzepyולכן ."

ולעוה"ב", כו' חייהם ל"חביב הכתוב מרמז שרה" חיי שב"שני שם מפרש

ט'. סעיף כדלקמן

:(my onqpdae b"qeq lirl d`x) my dbibgay dyxcd mr 'yexid zyxc xywl yie .dlgz z`xap ux`dy (` ,ai dbibg) micnl df weqt meiqn (*

ux` d"a zrce ,zelylzyd xcqc miielibd 'iga cvn `ed ,dlgz e`xap miny y"a zrcy (cere .e"qxz z`fd devnd ik d"c .ybie t"x g"eze `"ez d`x) n"ka x`ean

mday q"`d gk cvn `ed mi`xapay zeigvpd oipr mb ixde ± ((`"rx ,alw) 'k 'iq w"db` d`x) `wec ux`a dlbzn zenvrd gky ,zenvrd gk cvn ± `ed dlgz z`xap

.`wec zenvra `ed b"lae q"`d oipr zizin`e ,(dxrdd miptak)

oi`"d oipr :zenvrd gk ieliba mipipr 'a ik ± l"pk `wec ux`a dlbzn zenvrd gky s` ± oina (wx) miniiw ux`d `ave yi`a miniiw minyd `avy dnl dxizq dfn oi`e

dlbzn df oipre ± (eay "ielib"d oipr lekiak `ed `teb 'zi ezenvray) eay "seqxwira.e"qxz 'd jleie d"c d`x) xe`nd oirn ezeidl `ed q"` `edy dny ,xe`d 'igaa

`ed mi`xapa mb ,okle (cere .f"yz erwzxwira`avaminyd± "dlgz el oi`"y dne ;dfyyi zeedl gkdy (a"r yix ,lw) my w"db` d`x) oi`n yi zeedl gkda `hazn

.a"t f"yz ef dvn d"c oiire .ux`ae zeklnd 'igaa xwira `ed df oipre ± ("dlgz el oi`" ± "ezenvrn eze`ivn"c oiprd cvn `ed oi`n
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מאה" "בת היותה שלפני כיון השאלה: נשאלת אך

א', בסעיף כדלעיל "בלותי", של תקופה אצלה היתה

לשינויי נתון זאת בכל היה יופיה הרי מהיופי, להיפך

ובאותה סוג מאותו היה לא אליה ששב הנוי כך ואם הזמן.

מקום כלל עדיין היה לא כאשר נערותה, כבשנות רעננות,

אצלה מהיופי בין27להיפך התורה משווה כיצד כך, ואם ,

ז'"? "בת לבין ק'" "בת

תמימים... ימי ה' "יודע ומצטט המדרש מקדים כך על

שגם שלמרות תמימים", שנותם כך תמימים שהן כשם

זה אין זאת בכל הזמן, ולשינויי למגבלות נתונים התמימים

הטעמים אחד (אשר "שנותם" גם כי – בפנימיותם שינוי

שינוי מלשון הוא "שנה" הם28לשם עצמם אלו שינויים ,(

מדי המתרחשים והשינויים הירידות כלומר, "תמימים".

רגיל: הבלתי השינוי העדר לידי ומביאים מגלים פעם

iciשלמרות, lreשהתרחשו השינויים ,seba lreta29,

לשינויים שמעל הנשמה עצם גוף באותו .30מתגלית
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צדיקים על נאמר שכאשר רבות, פעמים הוסבר כבר

חי אל מחיל כל31ל""ילכו שבהן לעליות היא הכוונה

לאחרת`dpiדרגה כלל יחסי יוצא,32בערך כך ואם .

כלל יחסית אינה בנערותם שלהם הרוחנית שהעבודה

בבגרותם. הגיעו שאליה לדרגה

אפשר כיצד שני: מצד השאלה מתעוררת ולפיכך

שנים", ו"שבע שנה" "עשרים שנה", "מאה בין להשוות

"כולן שהן בשניםmieeyולומר העבודה והרי – "

בשנים לעבודה להשוואה כלל ניתנת אינה הראשונות

המאוחרות?

החידוש הוא (ובכך השני בפירוש במדרש נאמר כך על

שהיתה שרה "זו הראשון): לעומת השני בפירוש והתוספת

מדובר כך על אשר הסתלקותה, שבזמן במעשיה", תמימה

המעלה לשיא הגיעה כאשר שרה...", חיי "ויהיו זה בפסוק

– במעשיה" "תמימה היתה היא הרוחנית, בעבודתה

על והשפיעה שחדרה כזו "תמימות" אצלה היתה כלומר,

שנותיה בכל ועבודתה מעשיה ,33כל

הנשמה ותמימים, צדיקים של ההסתלקות בשעת שהרי

והדבר ביותר, הגבוהה לדרגה עד ולמקורה לשרשה עולה

על lnrמשפיע lkבחייו נפשו שעמלה במלים34האדם .

האלקים אל תשוב "הרוח של הענין מתקיים אז אחרות,

התשובה עיקר – נתנה" התשובה35אשר של ובכוחה .

על לתשובה בדומה העבר, את גם המשנהmi`hg36לשנות ,

העבר את כזכיות"37גם לו נעשים "זדונות אשר עד ,38.

באם27) אפילו א) בזה: ענינים l`ושני lretaשמצד מכיון "בלותי", הי'

ישנה הגוף (כבפנים,zeilelrטבע ז' דבת כהיופי אינו ק' דבת היופי הרי לזה,

בנוגע גם הוא זה (ושינוי) וירידה ס"ה). לעיל בארוכה ע"יhgl`וראה ב) .*

ד"בלותי"** הענין אצלה הי' בנוגעlretaשלפנ"ז גם ושינוי ירידה זה הרי ,

שגזרו אחת, שעה טומאה לקבל ראוי שהי' דבר בדוגמת – שלאח"ז להזמן

תרכ"ט). ר"ס (או"ח טומאה מלקבל אח"כ כשנטהר גם בו, לסכך שלא חכמים

סע"ב.28) שלח, מקץ אוה"ת

שנה29) המאה שכל להפירוש גם כו'" עשרים כבת מאה "בת מובן ועפ"ז

מחולק", שאינו אחד "כלל ז'lkayהם ובת כ' כבת היתה שנה המאה משך

" רש"י מלשון גם ולהעיר .6 הערה לעיל לעילolek(ראה וראה לטובה", שוין

הבל"ג לגלות הוא הפנימי ענינו ד"בלותי" השינוי שגם מכיון כי – (26 הערה

הרי הנשמה, עצם שמצד `epiהאמיתי ezeinipta.***שינוי

" שאמרו w'ומה za(וכיו"ב שנה" כעשרים שנה "מאה (ולא כו'" כ' כבת

שינוי, אינו "בלותי" שגם מה זה כי –dlbzpרקf"g`l.

(ערכין30) העיבור" חדש את להביא – תמימה "שנה עם זה לקשר ויש

שהוא היות עם העיבור, ענין גם כי – א') בסעיף הב' קושיא ראה – א לא,

היא יתירה העיבור שנת עי"ז מ"מ החמה, שנת עם הלבנה שנת להשוות בכדי

החמה. משנת גם

הם הלבנה שימי מזה (א) שהיאd"pyולהעיר מה הוא ענינה כי ,dpyn

(שינויים) "שנותם" ענין דוגמת – רע"א) שלט, שם (אוה"ת החמה אור את

דעם הלבנה), דשנת להחסרון הסיבה (שזהו הירח ממיעוט (ב) הגוף. שמצד

טו), כח, פנחס עה"ת בפרש"י הובא ב. ס, חולין (ראה "כפרה" שצריך היות

מה שזהו מכיון d"awdy(64הרי ע' ח''ה לקו''ש (ראה מובן הירח, את מיעט

בדוגמת – הגילוי) בשביל שהוא הראשון צמצום (כמו העלי' בשביל שזהו

.(29 להערה שוה"ג (ראה שרה" ד"ותצחק ה"חטא"

הלשון31) [ושם מו"ק מס' סוף ברכות. מס' סוף ח. פד, אבלg"zתהלים .

כו'"): מנוחה להם ש"אין ומו"ק בברכות למדים (שמשם שם לתהלים בת"י

"****].iwicv`"אזלין

(32" מהלשון (ד"הekliכמובן שבאיןֿערוך עלי' על מורה שהליכה ,"

תר"ס. וראינה ).n"kaeצאינה

השנים33) הם שנים" ושבע שנה ש"עשרים לומר יש ixg`lyועפ"ז

הם שהעליות מכיון הכתוב), (כפשטות שנים .cinzהמאה

כח.34) סי' אגה"ק סע"ב). שז, סע"ב. דש, (דף בעומר הל"ג שער סידור ראה

האזינו.35) ר"פ לקו"ת

(שלימות)36) להעדר בנוגע הוא לשרה) (בנוגע בנדו"ד שהמדובר ואף

בכ"מ מבואר הרי – מ"ע ביטול שע"י האור העדר בדוגמת שהוא העבודה,

(ואין תשובה מועיל זה על שגם ועוד) א. נד, נצבים ג. כו, אחרי לקו"ת (ראה

בתשובה). מדריגות כמה כי – בתחלתו באגה"ת מהמבואר לזה סתירה

פו,37) עונויומא נעקר שם וברש"י ezlgzn.54א ע' ח"ו בלקו"ש ונתבאר .

ב.38) פו, יומא

dpyi dpy 'k ixg`ly oeikn ± (cere .ai ,my xwi ilk .eh ,gi `xie o"anx d`x) llk `hg ly oipr epi` "dxy wgvze"y yxtp m`a elit` (*zeilelritl la` .t"kr `hgl

iepiy `ed `hgl rbepa mb ± "dblble dpin`d `l dxye" (fi ,fi jl) i"yxtlreta.29 dxrdl b"dey d`xe .

`l` .22 dxrd lirl x`eanke ,'d sirq lirlc 'ad ote` c"r ,miiepiy da jiiy 'id `l dnypd xe` cvny l"t` 'id z`f ilel`c ,"izela"n `ed oey`xd oiprl dgkedd mb (**

gikedl icka "izela"c oiprd rbep oey`xd oiprayjiiyy.ipyd oipra k"`yn ,iepiy da

mb eizepy jyn lkay `vnp ± xard z` mb miktdn daeyz i"ry oeikny ,dfl sqep] ik ± "dxy wgvze"l rbepa mb `ed f"cre (***mc`dmiwicvay oeikn [(10 dxrd l"pk) minz `ed

md 63Î4 'r d"g y"ewl d`x ± `teb dyecwc zebixcna ,xe`d oexqg) "mi`hg"dliaya(miiepiy) "mipy"d ixd ,(56 dxrd my d`x) f"g`ly 'ilrdmnvr."mininz" md

.jli`e 137 'r e"hg y"ewla 'zp (****

dxy iig zegiyÎihewl
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במדרש נאמר הראשון שבפירוש לכך ההסבר זהו

"mzepyתמימה..." נאמר השני בפירוש ואילו תמימים",

diyrna:"

שרה, של ה"תמימות" משמעות הראשון, הפירוש לפי

ימי ה' "יודע כאן מובא (כאשר ה"תמימים" שאר ככל

מהשינויים מושפעת ולא שלימה נשארה שהיא תמימים"),

עצמו, הנויmipydשהזמן העדר לגבי לאדם, גורם ,

בכך, הוא שהחידוש יוצא, וממילא לחטוא. והאפשרות

" מצד המתרחשים השינויים זאתmzepyשלמרות בכל הן ,"

"תמימים". נשארו

שאצל המדרש, מחדש השני בפירוש זאת, לעומת

(אשר "תמימות" של יותר ונעלה מיוחד סוג היה שרה

" המדרש כאן מדגיש כך dxyמשום ef,("...

הסתלקותה זמן של ביותר הנעלית שה"תמימות"

שנגרמה שהמעלה וכיון צעירותה, שנות על גם השפיעה

`dpiבשנים zexge`ndמצד אלא עצמן, השנים מצד

"תמימה במדרש נאמר לכן הטובים, והמעשים העבודה

diyrnaואף מעשיה, בכל תמימות לידי הביאה שהיא ,"

הקודמים. במעשים

"תמימה של הענין את יוחנן רבי מבהיר כך משום

"עגלתא ערופה, עגלה של הדוגמא ידי על במעשיה"

נאמר39תמימתא" לגביה אשר כל40, על מכפרת שהיא

בכל כפרה להם היתה לא אשר מצרים, יוצאי עד העבר,

מכפרת שהיא שכיון קובעת, וההלכה הללו, השנים אלפי

העבר. על המתים, על גם מכפרת היא בהווה, החיים, על

.Ë
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בתואר שרה נקראת מדוע מובן אין עדיין אך

מלמעלה קובעים למטה הנשמה יורדת כאשר "תמימה":

של ואפילו הימים, ושל השנים של המדוייק המספר את

שהנשמה לעבודה בהתאם – בגוף תימצא שהיא הרגעים,

בעולםצר לבצע .41יכה

נפטרה ששרה כיון השאלה: כאן iptlמתעוררת

עקב42הזמן נשמתה" ש"פרחה חז"ל שמספרים כפי ,

יצחק" "עקידת על יכולה43הבשורה היתה לא היא הרי ,

השנים ושבע ועשרים מאה במשך העבודה`dzeלבצע

יכולה היא כיצד כך, ואם יותר. ארוך זמן עבורה שנקבע

"תמימה"? להיקרא

חיי "שני המלים הוספת ידי על התורה משיבה כך על

לפני צדיקים של חייהם ש"חביב לנו, להבהיר כדי שרה",

בלבד זו שלא הבא", ולעולם הזה בעולם המקום

אלא הבא, העולם את לצדיקים נותן שהקדושֿברוךֿהוא

" הם הבא" לעולם "חייהם כמוaiagאף המקום" לפני

לפני המסתלקים הצדיקים כלומר, הזה". בעולם "חייהם

עשו שלא מה את הבא" "לעולם להשלים יכולים הזמן

הזה. בעולם

`nbecleתלוי הרבים זכות – הרבים את זיכה אם :

ea44אביו את מזכה בן וכן, רב. זמן לאחר אפילו ,45

.46וכדומה

שרה", חיי "שני על המדרש פירוש שבין הקשר זהו

לחיי היא ad`שהכוונה mlerdשל הפשוט הפירוש לבין ,

שחייתה לשנים היא הכוונה שרה" חיי שב"שני הפסוק,

dfdשרה mleraככל שרה, של הבא העולם חיי כי ,

רק אינם זמנם, לפני שנפטרו dceardעלxkyהצדיקים

גם אלא הזה, melyzeבעולם jyndבעולם שנותיה של

כדלעיל. הזה,

.È
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להבין: יש אך

רק אינה למטה הנשמה שהות של הזמן משך קביעת

עליה, המוטלת העבודה את לבצע לה דרוש זה שזמן מפני

עצמו. ה"זמן" על תשפיע שהנשמה כדי אף אלא

וראה39) בה. פוסל מום אין דהא (וצע"ק כאן. בב"ר כהונה מתנות ראה

ה"ה). פ"ט סוטה ירוש'

ערופה בעגלה כאן דמדובר לרמז) – (עכ"פ לפרש לר"י דהו"ל קשה אבל

כדלעיל). להיפך, מורה ד"תמימתא" (ובפרט

כא, (סנה' בעלה על חביבה דעגלה כבפנים) (ודלא ר"י דברי יל"פ ואולי

ה. ג, (ש"ב דוד אשת במיכל (בנשים) עגלה שם ומצינו כאן) יפ"ת וראה א.

שרה וכן מד) כה, (ש"א ליש בן לפלטי שניתנה אף תמימה והייתה שם) סנה'

ברי' כל בה תגע שלא בעלה לב בה בטח ולאבימלך פרעה לבית שנלקחה אף

אמרי אברהם אמר איך האחרונים קושיית סרה ועפ"ז יג). יב, לך הגדול (מדרש

וכו'. היא עולם שקרקע ואף יעבור. ואל יהרג בג"ע והרי גו' את אחותי נא

א.40) כו, כריתות א. ו, הוריות

תהי'41) לא ד"ה – ובארוכה טז. קלט, לתהלים הצ"צ ב. עט, תו"א

תשי"ב. משכלה

שהיתה42) שם): (לב"ק מהרש"א ובחדא"ג א. צג, ב"ק ב. טז, ר"ה ראה

אברהם. לשני להגיע ראוי' שרה

לומר צריך ,(8 הערה לעיל (נעתק כאן היפ"ת ו)פירוש (גירסת לפי

הגירסא לפי אבל פרשתנו). ריש במלבי"ם כמ"ש (או הן חלוקות שמדרשות

זמנה. קודם שנפטרה מודי כו"ע שלפנינו,

או43) פל"ב). פדר"א וראה ה. פנ"ח, (ב"ר שנעקד המצערת מבשורה

או – ב סב, מכתובות דוגמא ומביא – עה"ת ריב"א (כפירוש שמחה מרוב

הישר). בס' כמסופר

מ"ח.44) פ"ה אבות

מוכיחו).45) הי' שאביו שם: חדא"ג (ראה א קד, סנה'

פעולה46) היא – וכו' המזכה דפעולת בכ"ז .zkynpדי"ל



�� dxy iig zegiyÎihewl

.Á
ÌÈÓÈÓ˙ ÌÈ˘ÚÓ‰ Â‡ ˙ÂÓÈÓ˙ ÌÈ�˘‰

במדרש נאמר הראשון שבפירוש לכך ההסבר זהו

"mzepyתמימה..." נאמר השני בפירוש ואילו תמימים",

diyrna:"

שרה, של ה"תמימות" משמעות הראשון, הפירוש לפי

ימי ה' "יודע כאן מובא (כאשר ה"תמימים" שאר ככל

מהשינויים מושפעת ולא שלימה נשארה שהיא תמימים"),

עצמו, הנויmipydשהזמן העדר לגבי לאדם, גורם ,

בכך, הוא שהחידוש יוצא, וממילא לחטוא. והאפשרות

" מצד המתרחשים השינויים זאתmzepyשלמרות בכל הן ,"

"תמימים". נשארו

שאצל המדרש, מחדש השני בפירוש זאת, לעומת

(אשר "תמימות" של יותר ונעלה מיוחד סוג היה שרה

" המדרש כאן מדגיש כך dxyמשום ef,("...

הסתלקותה זמן של ביותר הנעלית שה"תמימות"

שנגרמה שהמעלה וכיון צעירותה, שנות על גם השפיעה

`dpiבשנים zexge`ndמצד אלא עצמן, השנים מצד

"תמימה במדרש נאמר לכן הטובים, והמעשים העבודה

diyrnaואף מעשיה, בכל תמימות לידי הביאה שהיא ,"

הקודמים. במעשים

"תמימה של הענין את יוחנן רבי מבהיר כך משום

"עגלתא ערופה, עגלה של הדוגמא ידי על במעשיה"

נאמר39תמימתא" לגביה אשר כל40, על מכפרת שהיא

בכל כפרה להם היתה לא אשר מצרים, יוצאי עד העבר,

מכפרת שהיא שכיון קובעת, וההלכה הללו, השנים אלפי

העבר. על המתים, על גם מכפרת היא בהווה, החיים, על

.Ë
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בתואר שרה נקראת מדוע מובן אין עדיין אך

מלמעלה קובעים למטה הנשמה יורדת כאשר "תמימה":

של ואפילו הימים, ושל השנים של המדוייק המספר את

שהנשמה לעבודה בהתאם – בגוף תימצא שהיא הרגעים,

בעולםצר לבצע .41יכה

נפטרה ששרה כיון השאלה: כאן iptlמתעוררת

עקב42הזמן נשמתה" ש"פרחה חז"ל שמספרים כפי ,

יצחק" "עקידת על יכולה43הבשורה היתה לא היא הרי ,

השנים ושבע ועשרים מאה במשך העבודה`dzeלבצע

יכולה היא כיצד כך, ואם יותר. ארוך זמן עבורה שנקבע

"תמימה"? להיקרא

חיי "שני המלים הוספת ידי על התורה משיבה כך על

לפני צדיקים של חייהם ש"חביב לנו, להבהיר כדי שרה",

בלבד זו שלא הבא", ולעולם הזה בעולם המקום

אלא הבא, העולם את לצדיקים נותן שהקדושֿברוךֿהוא

" הם הבא" לעולם "חייהם כמוaiagאף המקום" לפני

לפני המסתלקים הצדיקים כלומר, הזה". בעולם "חייהם

עשו שלא מה את הבא" "לעולם להשלים יכולים הזמן

הזה. בעולם

`nbecleתלוי הרבים זכות – הרבים את זיכה אם :

ea44אביו את מזכה בן וכן, רב. זמן לאחר אפילו ,45

.46וכדומה

שרה", חיי "שני על המדרש פירוש שבין הקשר זהו

לחיי היא ad`שהכוונה mlerdשל הפשוט הפירוש לבין ,

שחייתה לשנים היא הכוונה שרה" חיי שב"שני הפסוק,

dfdשרה mleraככל שרה, של הבא העולם חיי כי ,

רק אינם זמנם, לפני שנפטרו dceardעלxkyהצדיקים

גם אלא הזה, melyzeבעולם jyndבעולם שנותיה של

כדלעיל. הזה,
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להבין: יש אך

רק אינה למטה הנשמה שהות של הזמן משך קביעת

עליה, המוטלת העבודה את לבצע לה דרוש זה שזמן מפני

עצמו. ה"זמן" על תשפיע שהנשמה כדי אף אלא

וראה39) בה. פוסל מום אין דהא (וצע"ק כאן. בב"ר כהונה מתנות ראה

ה"ה). פ"ט סוטה ירוש'

ערופה בעגלה כאן דמדובר לרמז) – (עכ"פ לפרש לר"י דהו"ל קשה אבל

כדלעיל). להיפך, מורה ד"תמימתא" (ובפרט

כא, (סנה' בעלה על חביבה דעגלה כבפנים) (ודלא ר"י דברי יל"פ ואולי

ה. ג, (ש"ב דוד אשת במיכל (בנשים) עגלה שם ומצינו כאן) יפ"ת וראה א.

שרה וכן מד) כה, (ש"א ליש בן לפלטי שניתנה אף תמימה והייתה שם) סנה'

ברי' כל בה תגע שלא בעלה לב בה בטח ולאבימלך פרעה לבית שנלקחה אף

אמרי אברהם אמר איך האחרונים קושיית סרה ועפ"ז יג). יב, לך הגדול (מדרש

וכו'. היא עולם שקרקע ואף יעבור. ואל יהרג בג"ע והרי גו' את אחותי נא

א.40) כו, כריתות א. ו, הוריות

תהי'41) לא ד"ה – ובארוכה טז. קלט, לתהלים הצ"צ ב. עט, תו"א

תשי"ב. משכלה

שהיתה42) שם): (לב"ק מהרש"א ובחדא"ג א. צג, ב"ק ב. טז, ר"ה ראה

אברהם. לשני להגיע ראוי' שרה

לומר צריך ,(8 הערה לעיל (נעתק כאן היפ"ת ו)פירוש (גירסת לפי

הגירסא לפי אבל פרשתנו). ריש במלבי"ם כמ"ש (או הן חלוקות שמדרשות

זמנה. קודם שנפטרה מודי כו"ע שלפנינו,

או43) פל"ב). פדר"א וראה ה. פנ"ח, (ב"ר שנעקד המצערת מבשורה

או – ב סב, מכתובות דוגמא ומביא – עה"ת ריב"א (כפירוש שמחה מרוב

הישר). בס' כמסופר

מ"ח.44) פ"ה אבות

מוכיחו).45) הי' שאביו שם: חדא"ג (ראה א קד, סנה'

פעולה46) היא – וכו' המזכה דפעולת בכ"ז .zkynpדי"ל
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הבעלֿשםֿטוב אומר יום47ולכן שום יניח "לא

המצוות של הכללי הסיכום שלגבי למרות מצוה", מעשיית

במשך מצוות של רב מספר מקיים האדם אם הבדל אין

יום שבכל כך רבים, לימים זאת מחלק שהוא או אחד, יום

המצוות עצם מלבד כי – אחת מצוה לפחות מקיים הוא

ש גם חשוב שלימין"minidשקויימו, "יומין שלמים, 9יהיו

במצוה מלא להיות יום כל צריך ולכן –48.

אין, מהגוף, הנשמה צאת לאחר לשאול: אפשר לפיכך

הנשמה אצל כבהיותה`ezeלכאורה, זמן, של סוג

שהפסידה49למטה הימים את אז להשלים שתוכל כך ,

הזה? בעולם למטה

לרשימה קשור זה אדמו"ר50ענין וחמי מורי כ"ק של

(הרש"ב)) הרבי אביו של ההולדת יום מרחשון, כ' מיום

שרה חיי בפרשת כתר"א בשנת חל (אשר (כבשנה51נ"ע

תש"ה52זו מרחשון (כ' זה שביום כותב, הוא שם אשר ,(

אביו, לו סיפר ההסתלקות), לאחר שנים וחמש עשרים –

לירידת שנים וארבע שמונים שנתמלאו זה לעת ש"במעת

טובים, אורחים אצלי יהיו הנה התחתון בעולם נשמתי

הקדושים ואבותינו רבותינו מכ"ק אחד כל הנה הסדר וכפי

פד" תהלים) (=פרק דקאפיטל פסוק על דרוש .53יאמר

בלבד זו לא ההסתלקות, לאחר שאף רואים, מכך

מהווה זה זמן מכך, יותר אלא בכללותו, הזמן מושג שקיים

האדם פטירת לאחר גם הזה. בעולם חייו של לזמן המשך

ומהוות למטה, כאן הזמן לסדרי בהתאם שנותיו נימנות

מהולדתו. לשנותיו המשך

לפי מדובר, כאשר הפסוק, בסוף שגם לכך ההסבר זהו

העולם חיי על המדרש, "ad`פירוש נאמר שרה, ipyשל

למטה. כאן חייה לגבי "שנה" לביטוי בדומה שרה", חיי

נאמר הדבר מכך: שנהjyndaויותר ועשרים שנה ל"מאה

כן, לפני המוזכרות שנים", ושבע

של מושג יש הבא העולם בחיי שגם לכך בנוסף כי

שבעולם שרה" חיי "שני מכך: יותר הרי ,ad`זמן,

"מאה של המספר ולפי בהמשך נימנים המדרש, כפירוש

בעולם שרה חייתה אשר שנים", ושבע שנה ועשרים שנה

dfd.כדלעיל ,

(e"kyz dxy iig t"y zgiyn)

•

אמת47) הוא ש"המכוון רסכ"ה אגה"ק וראה בתחלתה. הריב"ש צוואת

לאמיתו".

(48315 ע' ח"כ .173 ע' [המתורגם] ח"ד בלקו"ש בארוכה כמבואר

ואילך.

שייך49) לא הרמב"ם שלדעת ה"ד, פ"ח תשובה הל' הרמב"ם על בצפע"נ

llka,לומר יש הראב"ד, לדעת גם ולכאורה, למעלה. דהנשמה בזמן הוספה

הזמן ענין אז שייך לא בפנים).f"dercשעכ"פ לקמן ראה (אבל

בסופו) הקדישים שער פע"ח (ראה הטעמים [שאחד היאצ"ט מענין והנה

פע"ח ראה – מחדש אותה דנין (ולכן לדרגא מדרגא הנפטר נשמת עליית שאז

מזה גם וכ"מ מיתה. לאחרי גם הזמן המשך שישנו מוכח פ"י)] התפילין שער

ח"ב א. עב, (זח"א לילה בחצות בג"ע בצדיקייא לאשתעשעא אתי דקודב"ה

ועוד). א. מו,

בהצפע"נ וע"דxwiracוי"ל – הגוף בעניני הזמן המשך פעולת שולל

לקמן למ"ש סתירה בזה שאין מובן ועפ"ז – ואכ"מ. עיי"ש. הבגרות ענין

אדמו"ר. מו"ח כ"ק רשימת בפנים

(50.191 ע' [המתורגם] ח"ב בלקו"ש נעתקה

כמה51) מרומזים ח"ש שבפרשת איך ואילך 346 ע' ח"ה לקו"ש וראה

בארוכה. עיי"ש אדנ"ע. כ"ק של עיקרים ענינים

השיחה).52) והדפסת אמירת (שנות תשל"א תשכ"ו,

המתאים53) תהלים הקאפיטל לאמר אדה"ז... שקיבל המנהג כידוע

קאפיטל מתחיל שנה יג לדוגמא, לו, כשנמלאו (פירושו שנותיו למספר

כנהוג יום דכל תהלים השיעור אמירת קודם שחרית תפלת אחר יד)

מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק שם. ובהערה 214 ע' לתהלים מכתבים (קובץ

נג). ע' ח"י

oeygxn f"h oey`x mei Ð fk zxb` Ð `ipzd xtqa mixeriy

מרחשון ט"ז ראשון יום
אגרתכז
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.BúãBáòå BúøBzdlrnl erxfp ezceare ezxez ici lry ixd - ¨©£¨

ezxiht zrya dhnl mikynpe milbzn mde ,xzeia milrp zexe`
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,zewlzqdde dxihtd zrya xi`ne dlbzn df ixd - xzqdeeòøæðå§¦§§
"ïéLéc÷ ïéçetz ì÷ç"a,dnypd xewna -,ãàî íéðBéìò úBøBà ©£©©¦©¦¦¤§¦§Ÿ

únòìzexe` ici lre -,íéðBzçz,wicvdn e`ay -íä øLà §ª©©§¦£¤¥
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àøãå àøc ìëa,xece xec -ì,úBîLð àBaø íéMLze`n yyl - §¨¨¨§¨¨§¦¦¦§¨
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mibdpzn mdyk ezceare ezxez zx`dn milawnd ,'eke micinlz

.dceare dxez ipipra eize`xedl m`zda

ùã÷ä úøâà
ãåò ùé äðäå
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ì÷çì åðééäã åáöåç øå÷îì åúîùðå åçåø úééìòî àéäå
úàìòä é"ò ãåçé íù äùòð æ"éòå ïéùéã÷ ïéçåôú
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מרחשון י"ז שני יום
אגרתכח
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,dnec` -."'eëå úøtëî äøt äî :Eì øîBìmiwicv zzin jk - ©§©¨¨§©¤¤§
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çaænä éab`idy -.Lnî äøtkmileki "ynn dxtk" milnd - ©¥©¦§¥©©¨¨©¨
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z` jtdn dfe ,"mler"n

d`a mlera ef drtyde dlert ,oewiz ly xe`l edzd mler jyeg
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xe` jynp miwicv zxiht ici lr mb jke ,"dbep" ztilwn dhn

,"oevx" zeize`n zakxend "xvep" oewizn ,"mler"n dlrnly

zxveie"oevx zr"mdy zepecf lr elit` ,"xecd oer" lr xtkl
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äðäåàåäå 'åë éðéîùä ìæîî ÷ðåé àáàã úàæ úòãåî
ïåöø úò ë"â àéäå ïåöø úåéúåà øöåðå ïå÷éú
úòá äèîì äìòîìî éåìéâ 'éçáá øéàîå äìâúîä
íùôð úøéñîá äáäàá 'ä éãáåò ïåéìò é÷éãö úøéèô
íéìòî åéä æ"éòù ù"÷á úéøçùå úéáøò íäééçá 'äì
(à÷ôð äîëçîã ú"úá ïëå) .òåãéë ù"÷á à"åàì ð"î
øöåðå ïå÷éúî ã"î 'éçá íéãøåéå íéëùîð åéä æ"éòå

.14:‡''ËÈÏ˘ ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰."(ב (סא, אליך ויקחו כו' תוספת סד''ה ובפרט שם חוקת פ' לקו''ת ועיין כאן. מפרש ו'.15.''כן פרק 16.פרה

ז. יא, יג.17.בהעלותך טז, ו.18.בשלח ב, ב.19.בראשית קכח, זח''ג ˘ËÈÏ''‡:20.ראה ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰להר''י) לתניא ביאורים בלקוטי

זח''ב וראה - פ''ב. ודבש חלב ענין להבין ד''ה בהוספות ובבואה. ד''ה מג''א שם האדם. הן ה''א ויאמר ד''ה בראשית פ' תו''א "ראה קארף): שי'

בזה''. הסתירות ישוב - ועוד בע''מ עבודת איסור להצ''צ סהמ''צ פ''ב. ח''א ש''ה מבו''ש פ''ה. שי''ח ע''ח ב. ובכ''מ.21.רנד, פ''ו. שט''ז ע''ח

ז.22. לד, כבפנים.23.תשא שליט''א אדמו''ר כ''ק תיקן התיקון'' ב''לוח אבל רצון''. עת ג''כ והוא רצון אותיות ונוצר תיקון ''והוא לפנינו: בתניא
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מרחשון י"ט רביעי יום
אגרתכט

,íúøéèôa éelb úðéçáaici lr zekynp eidy zekyndd - ¦§¦©¦¦§¦¨¨
ielb ote`a zexi`n - dxezd cenilae rny z`ixwa mytp zexiqn

,mzxiht zryaåéiça BLôð äìîòL íãàä ìîò ìkL òãBpk©©¤¨£©¨¨¨¤¨§¨©§§©¨
"lrt"e -øzñäå íìòä úðéçáa äìòîìmlrp x`yp dfy - §©§¨¦§¦©¤§¥§¤§¥

,dlrnl xzqeneälbúî¦§©¤
éelb úðéçáa øéàîe¥¦¦§¦©¦
úòa ähîì äìòîlî¦§©§¨§©¨§¥

.Búøéètlk ,okl ixd - §¦¨
z`lrd" elrty zekyndd

rny z`ixw ly "o"n

eidy ,mdly dxezd cenile

mlrd ly ote`a df iptl

zelbzn - dlrnl xzqde

ieliba dhnl zexi`ne

.mzxiht zryaìò ,äpäå§¦¥©
ïewz úøàä éelb éãé§¥¦¤¨©¦

ïúøéèôa "ãñç øöBð"- ¥¤¤¦§¦¨¨
,oeilr iwicv lyøéàî¥¦

"íìBòî 'ä ãñç- ¤¤¥¨
"`iqkz`c `nlr"n

,(dqeknd mlerd)íìBò ãò©¨
"`ilbz`c `nlr"l -

,(dlebnd mlerd)"åéàøé ìò24"õøàä áø÷a úBòeLé ìòBt"e ,25, ©§¥¨¥§§¤¤¨¨¤
úBðBãfä ìò íb óà ,øBcä ïBò ìò øtëìeyrpy zexiar - §©¥©£©©©©©§

,cifna,dâpî ähîlL úBàîhä úBtì÷ 'âî ïäL"dbep"ny - ¤¥¦§¦©§¥¤§©¨¦Ÿ©
mixtkn odilry bbeya zexiard ze`azepaxw,ìfnL éôì§¦¤©¨

"ãñç øöBð"c`a -"äàîéúñ àçn"î"xzkay dnkg" - §¥¤¤¦Ÿ¨§¦¨¨
éøà"c,íéøeøaä øB÷î "ïétðà Coiprl gekd `a myn - ©£¦©§¦§©¥¦

,milkd zxiay ly jyegd z` owzle xxal ,mixexiadàëtäúàå§¦§©§¨

àëeLç- jyegd jtdzne -àøBäðì íéìkä úøéáLc,xe`l - £¨¦§¦©©¥¦¦§¨
.ïewzä íìBòczetilw ylyn mi`ad zepecfd lr xtkn df okl - §¨©¦

zxiay ici lr dzyrpy xzeia dpezgzd dbixcnd ody ,ze`nhd

.milkdïðéàL ,çaænä éab ìòL úBðaøwa ïk ïéàM äî©¤¥¥©¨§¨¤©©¥©¦§¥©¤¥¨
ìò àlà íéøtëî§©§¦¤¨©

,úBââMäzexiard lr - ©§¨
,bbeya eyrpyïäL- ¤¥

,ze`aLôð úeøabúäî¥¦§©§¤¤
L úéîäaä`id dzeig- ©¤¡¦¤

áeúkL Bîk ,dâpn¦Ÿ©§¤¨
äøBz éèewìa- §¦¥¨

,l"fix`dl.àø÷iå úLøẗ¨©©¦§¨
äëîñð ïëìåzyxt - §¨¥¦§§¨

,mixnäøt úLøôì- §¨¨©¨¨
,dnec`à÷åccnll - ©§¨
:epze`."'eëå äøt äî"- ©¨¨§

zzin mb jk ,zxtkn

oky ,zxtkn miwicvote`

miwicv zzin ly dxtkd

ly dlertd ote`k `ed

.lirl xaqenk ,dnec` dxt

èe÷ìéáe,iperny -úLøt §©§¨¨©
:"'eëå úàhç éî" débä éðéîL`l` ,xn`n eze` `aen my - §¦¦¦¦©¥©¨§

df ,"z`hg in" my aezk ("zxtkn dxt dn") "dxt" mewnay

zlrete zxtknd dxtd oipr ,oky ,lirl xaqedy dnl xzei mi`zn

yeciw" oipr ixd `ed - ze`nhd zetilw yly lrin"z`hg

ly oipr `id mipiprd zeipgexay ,dxtd ztixy `l) dxtay

d`lrd`edy "z`hg in yeciw" m` ik -dkynd"oeilrd ycw"n

.(mixexiad xewn "d`nizq dnkg" cr

.èëzilrpd dlrnd owfd epax xiaqn ,h"k oniq ,ef ycewd zxb`a

zekldd z` mipiivn l"f epinkgy cr ,dxezd zekld cenilay zcgeind

- zeevn ly oeilrd oevxd ieliby iptn - z`fe ,"dxez ly dxzk"e "`bz"k

df oevxne) dxezay "dnkg"n dlrnl `ed zeevn ly oeilrd oevxd xy`

dnypl miyeald mieedzn

eif zelbzd "lawl" lkezy

dlbzn - (ocr obay dpikyd

lray dxezay zeklda xwira

z` zexidaa ze`hand - dt

.zeevnay oeilrd oevxd

."'eë dìòa úøèò ìéç úLà"ilyna weqt edf -1dxezy myk . ¥¤©¦£¤¤©§¨
"zad` xy` dy`d mr miig d`x" jxc lr ,dy`l dleyn2-

l"f epinkg mixne`3o`k mb jk - dxezd znkg lr aqen dfy

ly oiprd epyi dnvr dxezay ,"dxez" `id "lig zy`" zernyn

efe ,"ligd zy`" ly "dlra" epyie ,"lig zy`",weqtd zpeek

zekldd lr aqen df oldl xiaqiy itky) dxezay "lig zy`"dy

,azkay dxezl ,"dlra"l dxhr" `id - (dt lray dxez ly

."lig zy`"d ly "lra" z`xwpdàúéàmi`ven ep` -àøîba ¦¨©§¨¨
älâîc 'ã ÷øt4: ¤¤¦§¦¨

óìç àâúa LnzLàãe"§¦§©¥§¨¨¢¨
"'eëaezky dn lr -

"zea`"a5xzka ynzynd

- (mlerdn) gwlp (dxezd)

`xnbd jk lr zxne`

:dlibn zkqnaìL døúk ,úBëìä äðBML éîa LnzLnä äæ"¤©¦§©¥§¦¤¤£¨¦§¨¤
."'eë äøBzj` ,"dxez ly dxzk" milnd my qxeb epi` g"ad - ¨

mr ,eply `xnba z`aen `idy itk `qxibd lawn owfd epax

:"dlibn"a my `xnbd zxne` oldl ."dxez ly dxzk" milnd

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

òãåðë íúøéèôá éåìéâ 'éçáá íéøéàîä íä íäå ãñç
'éçáá äìòîì åééçá åùôð äìîòù íãàä ìîò ìëù

â 'éçáá øéàîå äìâúî øúñäå íìòääìòîìî éåìé
øöåðå ïå÷éú úøàä éåìéâ é"ò äðäå åúøéèô úòá äèîì
ìò íìåò ãò íìåòî 'ä ãñç øéàî ïúøéèôá ãñç
øåãä ïåò ìò øôëì õøàä áø÷á úåòåùé ìòåôå åéàøé
äèîìù úåàîèä úåôéì÷ 'âî ïäù úåðåãæä ìò íâ óà
íéøåøéáä øå÷î à"àã ñ"åîî øöåðã ìæîù éôì äâåðî

296íìåòã àøåäðì íéìëä úøéáùã àëåùç àëôäúàå
ïðéàù çáæîä â"òù úåðáø÷á ë"àùî .ïå÷éúä
ùôð úåøáâúäî ïäù úåââùä ìò àìà íéøôëî
ïëìå àø÷éå 'ô äøåú éèå÷ìá ù"îë äâåðîù úéîäáä
éðéîù 'ô èå÷ìéáå 'åëå äøô äî à÷åã äøô 'ôì äëîñð

:'åëå úàèç éî 'éâä

úùà èë'îâá àúéà .'åë äìòá úøèò ìéç
àâúá ùîúùàãå äìéâîã ã"ô
ìù äøúë úåëìä äðåùù éîá ùîúùîä äæ 'åë óìç

יז.24. קג, תהלים - הכתוב ל' יב.25.ע''פ עד, תהלים - הכתוב ל' ד.1.ע''ד ט.2.יב, ט, ב.3.קהלת ל, קידושין ב.4.ראה פרק5.כח,

י''ג. משנה א'

oeygxn h"i iriax mei Ð hk zxb` Ð `ipzd xtqa mixeriy

."'eë Bì çèáî úBëìä äðBMä ìk ,eäiìà éác àðz"`edy - ¨¨§¥¥¦¨¨©¤£¨ª§¨
ila - "zekld dpeyd lk" aezk "dlibn"a my ."`ad mler oa

dcp zkqn meiqa eli`e ."mei lka" dtqedd6dpeyd lk" `id oeyld

`ziixa dpyn" - "zekld" :my i"yx yxtne ,"mei lka zekld

."ipiqn dynl dkld

b"k oniq "ycewd zxb`"a7

gewl) owfd epax yxtn

i"yxn8epiid "zekld"y (

zeweqte zexexa zekld"

."dyrnl dkldéøöåC §¨¦
eàø÷ð änì ,ïéáäì§¨¦¨¨¦§§
"àâz" íLa úBëìää©£¨§¥¨¨
,íâå ?"äøBz ìL døúë"å§¦§¨¤¨§©
"úBëìä äðBMä" änì̈¨©¤£¨

,"'eë Bì çèáî à÷åc- ©§¨ª§¨
,`ad mler oa `edyàìå§Ÿ

?äøBz éøác øàLrecn - §¨¦§¥¨
in mb `lx`y cnely

enk ,dxezay mipiprd

?dcb`e yxcn ,`xwnïëå§¥
÷øôa ì"æø øîàî ïéáäì§¨¦©£©©©§¤¤

úBçðîc àé9"'eë úéøçL ãçà ÷øt àlà íãà äðL àì elôà" : ¦§¨£¦Ÿ¨¨¨¨¤¨¤¤¤¨©£¦
,BúáBç éãé àöé ¯my zxne` `xnbd .dxez cenlz zevna - ¨¨§¥¨

"jitn dfd dxezd xtq yeni `l" zevn miiw icedi eze`y10dnne ,

epi` df weqty dipy drc itl oldl zxne` `xnbdydaegxazqn ,

mipnfd lka dxez cenll daeg zlhen dpey`xd dricd itly ,ixd

zixgy cg` wxt wx dxez cnle leki epi` edyinyk ,jkl hxt)

,(ezaeg ici `vi - ziaxr cg` wxteBúáBç éãé àöBé Bðéà änìå§¨¨¥¥§¥¨
?äøBz éøác øàLaoeyld -wxt"a xaecny dxen "cg`zeipyn, ¦§¨¦§¥¨

`le ,ezaeg ici `vei `ed `wec dfa ,`eti` ,recn ,dt lray dxez

?dcb`e yxcn ,`xwn enk ,mixg` dxez ixaca

,úàæ úòãeî Cà,reci -ì"æéøàä áúkM äî11ìkL ,12íãà ©©©Ÿ©¤¨©¨£¦©¤¨¨¨
éøö ìàøNiîâ"éøz ìk íi÷iL ãò íéaø íéìebìâa àáì C- ¦¦§¨¥¨¦¨Ÿ§¦§¦©¦©¤§©¥¨©§©

,613,äNòîe øeac äáLçîa äøBzä úBöîzyly md dl` - ¦§©¨§©£¨¨¦©£¤
xearz dnyp lky gxkdd on ,zeevn miniiwn mday ytpd iyeal

ick - zeevnd lk miiwzy cr mipey mileblbéLeáì íéìLäì§©§¦§¥
,'eë àøñçc àLeáì àäé àlL íðwúìe BLôðxqgy miyeal - ©§§©§¨¤Ÿ§¥§¨©£¥¨

owfd epax xne`y itk ,mda

ly oey`xd wlga 'c wxta

ytp lkly ,"`ipz"d xtq

miyeal dyly ziwl`

xeaic ,daygn mdy

zeevn b"ixz ly dyrne

b"ixza xqg m`e ,dxezd

iyeala ixd xqg - zeevnd

eidi `ly icke ,ytpd

on - mixqg miyeal

lk miiwz ytpdy gxkdd

f`y ,dxezd zeevn b"ixz

diyeal,zenilya md

ãáì13úBéeìzä úBöî §©¦§©§
Cìîa14lr zelhend - §¤¤
,jlndàeäLjlnd - ¤

ìàøNé ìk àéöBî- ¦¨¦§¨¥
,el` zeevn meiwa'eë ílk úeììk àeä ék15,llek `ed - ¦§¨ª¨

lky df ixd ea zeielzd zeevnd eneiwae ,l`xyi ipa lk ekeza

dnyp lky gxkdd on zeevnd x`y j` ,oze` eniiw l`xyi ipa

zeevn miiw `l `ed cg` leblbay oeeike ,olek z` miiwz

miiwl ick ipy leblba mrt cer `eaiy gxkdd on - zeniieqn

,'eke ,mcewd leblba el exqgy zeevndíòhäåon recn - §©©©
,zeevnd b"ixz lkn miyeald el eidiy gxkddéãk àeä§¥

Léaìäì,zeevn ly miyeala -úBçëå úBðéça â"éøz ìk §©§¦¨©§©§¦§Ÿ
,BLôðaLb"ixz "`ipz"ay 'c wxta jkl `xew owfd epaxy itk - ¤§©§

,zeevn iyeala mlek z` yiali - ytpd ixa`àì äpäî úçà©©¥¥¨Ÿ
.'eë äøcòðzepigad b"ixzn cg` lkl yeal mey xqgi `ly - ¤§¨¨

.ytpd ly zegekde,elà íéLeáì Cøöå çøëä ïéðò øeàáe- ¥¦§©¤§¥©§Ÿ¤§¦¥

ùã÷ä úøâà
çèáåî úåëìä äðåùä ìë åäéìà éáã àðú 'åë äøåú
àâú íùá úåëìää åàø÷ð äîì ïéáäì êéøöå .'åë åì
çèáåî à÷åã úåëìä äðåùä äîì íâå äøåú ìù äøúëå
à"éôá ì"æøàî ïéáäì ïëå .ú"ã øàù àìå 'åë åì
úéøçù ãçà ÷øô àìà íãà äðù àì 'éôà úåçðîã

:ú"ã øàùá ç"é àöåé åðéà äîìå ç"é àöé 'åë
êàìàøùéî íãà ìëù ì"æéøàä ù"î úàæ úòãåî

â"éøú ìë íéé÷éù ãò íéáø íéìåâìâá àáì êéøö
éùåáì íéìùäì äùòîå øåáéã äáùçîá äøåúä úåöî
ãáì 'åë àøñçã àùåáì àäé àìù íð÷úìå åùôð
àåä éë ìàøùé ìë àéöåî àåäù êìîá úåéåìúä úåöî
â"éøú ìë ùéáìäì éãë àåä íòèäå 'åë íìåë úåììë
.'åë äøãòð àì äðäî úçà åùôðáù úåçëå 'éçá
øäæá øàåáî åìà íéùåáì êøåöå çøëä ïéðò øåàéáå

א.6. א.7.עג, סק''ב.8.קלז, סרמ''ו יו''ד ט''ז ב.9.ראה ח.10.צט, א, ˘ËÈÏ''‡:11.יהושע ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰'ש פ''ד. הגלגולים ''ס'

ב (רסד, בתחלתו תושב''כ של''ה ועייג''כ משם. קשה לא ולכן קיצר פ''ה) שמ''ט (ובע''ח המצות ש' ובהקדמת טז. יא, הקדמה הגלגולים

˘ËÈÏ''‡:12.ואילך)". ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰,''שיקיים'' באגה''ק (א) שינויים: כמה עם הענין הועתק ס''ד פ''א לאדה''ז ת''ת שבהל' ''להעיר,

) ''שמקיים''* ˘·‰ÂÂ‰,ובשו''ע ÏÚÂÙ·‰ באופן‰„‚˘˙ כשהכל אפילו מספיק וראה˘·È‡„Âואין אונס. מחמת קיים כשלא - נפק''מ וי''ל יקיים.

(מצות) מוסיף באגה"ק (ב) שם). תוס'‰˙Â¯‰של''ה שזהו וי"ל .ÌÚËועוד בשו"ע. כ"כ נוגע ואינו כיוןÈÚÂ˜¯ההכרח, כאן להוסיף מוכרח -

וז"מ אח"כ תוס'„¯·�Ôשמבאר (ראה זו אף זו לא הכלל ע"פ כתב דבשניהם הטעם י"ל ואולי ומחשבה". דבור "במעשה הסדר בשו"ע (ג) כו'.

דאורייתא) (נשמתא ובאגה"ק מתגלגל, ג"כ כו' דבור בשביל - מעשה כשיש דאפילו קמ"ל למעשה בנוגע דעיקרו בשו"ע ולכן יבמות). ריש

- שם בשו"ע (ד) וכו'. דבור בשביל מתגלגל מח' כשיש דאפילו ע"ד·¯ÒÙ"„¯Âקמ"ל הלכותיהן, לימוד הוא ומח' "ודיבור הביאור מוסיף -

שם כתב - כאן "אדם" שבמקום הטעם עד"ז ואולי כו'". כאילו בת"ת העוסק שכל וגו' החטאת תורת זאת ע"פ חכמים קי) (מנחות שאמרו

וכ"ה'נפש'". "שתקיים". תקנ"ד) (שקלאוו ראשון בדפוס אבל (ואילך). תרס"ה ווילנא תרנ"ה. ווארשא תרט"ז. תר"ח, זיטומיר בדפ' כ"ה (*

תר"כ. טשערנאוויץ תר"י; לבוב תר"ט; טשערנאוויץ ת"ר; ווארשא תקפ"ח; קאפוסט, תקע"ד; קאפוסט, תקנ"ט; לבוב, Î''˜13.בדפוסי: ˙¯Ú‰

:‡''ËÈÏ˘ ¯''ÂÓ„‡.""כו במלך התלויות מצות ד'לבד והענין הפיסקא כל אין - ברור יותר הפס"ד צ"ל שכנ"ל - שבשו"ע ‰Ú¯˙14."צ"ע

:‡''ËÈÏ˘ ¯''ÂÓ„‡ ˜''Îכל מוציא הוא שהמלך המלך מצות לבד מצות התרי"ג כל לקיים צריך מישראל שכ"א הלשון: ג נג, בתו"א "אבל

בבחי' או בגלגול להיות וצריך לקיים כ"א מחויב המצות וכל ע"יÂ·ÈÚ¯ישראל וכה"ג כהנים מצות ואפי' א): (סט, יוהכ"פ בלקו"ת ועד"ז .

¯Â·ÈÚ."גלגול ˘ËÈÏ''‡:15.או ¯''ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.(רפ"ב הנשמות חיוב מסכת חסידים במשנת (וכ"ה כה"ג. הזכיר ולא - שם) בתו"א "(וכ"ה



�י oeygxn h"i iriax mei Ð hk zxb` Ð `ipzd xtqa mixeriy
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?dcb`e yxcn ,`xwn enk ,mixg` dxez ixaca

,úàæ úòãeî Cà,reci -ì"æéøàä áúkM äî11ìkL ,12íãà ©©©Ÿ©¤¨©¨£¦©¤¨¨¨
éøö ìàøNiîâ"éøz ìk íi÷iL ãò íéaø íéìebìâa àáì C- ¦¦§¨¥¨¦¨Ÿ§¦§¦©¦©¤§©¥¨©§©

,613,äNòîe øeac äáLçîa äøBzä úBöîzyly md dl` - ¦§©¨§©£¨¨¦©£¤
xearz dnyp lky gxkdd on ,zeevn miniiwn mday ytpd iyeal

ick - zeevnd lk miiwzy cr mipey mileblbéLeáì íéìLäì§©§¦§¥
,'eë àøñçc àLeáì àäé àlL íðwúìe BLôðxqgy miyeal - ©§§©§¨¤Ÿ§¥§¨©£¥¨

owfd epax xne`y itk ,mda

ly oey`xd wlga 'c wxta

ytp lkly ,"`ipz"d xtq

miyeal dyly ziwl`
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zeevn b"ixz ly dyrne
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eidi `ly icke ,ytpd

on - mixqg miyeal

lk miiwz ytpdy gxkdd

f`y ,dxezd zeevn b"ixz

diyeal,zenilya md

ãáì13úBéeìzä úBöî §©¦§©§
Cìîa14lr zelhend - §¤¤
,jlndàeäLjlnd - ¤

ìàøNé ìk àéöBî- ¦¨¦§¨¥
,el` zeevn meiwa'eë ílk úeììk àeä ék15,llek `ed - ¦§¨ª¨

lky df ixd ea zeielzd zeevnd eneiwae ,l`xyi ipa lk ekeza

dnyp lky gxkdd on zeevnd x`y j` ,oze` eniiw l`xyi ipa

zeevn miiw `l `ed cg` leblbay oeeike ,olek z` miiwz

miiwl ick ipy leblba mrt cer `eaiy gxkdd on - zeniieqn

,'eke ,mcewd leblba el exqgy zeevndíòhäåon recn - §©©©
,zeevnd b"ixz lkn miyeald el eidiy gxkddéãk àeä§¥

Léaìäì,zeevn ly miyeala -úBçëå úBðéça â"éøz ìk §©§¦¨©§©§¦§Ÿ
,BLôðaLb"ixz "`ipz"ay 'c wxta jkl `xew owfd epaxy itk - ¤§©§

,zeevn iyeala mlek z` yiali - ytpd ixa`àì äpäî úçà©©¥¥¨Ÿ
.'eë äøcòðzepigad b"ixzn cg` lkl yeal mey xqgi `ly - ¤§¨¨

.ytpd ly zegekde,elà íéLeáì Cøöå çøëä ïéðò øeàáe- ¥¦§©¤§¥©§Ÿ¤§¦¥

ùã÷ä úøâà
çèáåî úåëìä äðåùä ìë åäéìà éáã àðú 'åë äøåú
àâú íùá úåëìää åàø÷ð äîì ïéáäì êéøöå .'åë åì
çèáåî à÷åã úåëìä äðåùä äîì íâå äøåú ìù äøúëå
à"éôá ì"æøàî ïéáäì ïëå .ú"ã øàù àìå 'åë åì
úéøçù ãçà ÷øô àìà íãà äðù àì 'éôà úåçðîã

:ú"ã øàùá ç"é àöåé åðéà äîìå ç"é àöé 'åë
êàìàøùéî íãà ìëù ì"æéøàä ù"î úàæ úòãåî

â"éøú ìë íéé÷éù ãò íéáø íéìåâìâá àáì êéøö
éùåáì íéìùäì äùòîå øåáéã äáùçîá äøåúä úåöî
ãáì 'åë àøñçã àùåáì àäé àìù íð÷úìå åùôð
àåä éë ìàøùé ìë àéöåî àåäù êìîá úåéåìúä úåöî
â"éøú ìë ùéáìäì éãë àåä íòèäå 'åë íìåë úåììë
.'åë äøãòð àì äðäî úçà åùôðáù úåçëå 'éçá
øäæá øàåáî åìà íéùåáì êøåöå çøëä ïéðò øåàéáå

א.6. א.7.עג, סק''ב.8.קלז, סרמ''ו יו''ד ט''ז ב.9.ראה ח.10.צט, א, ˘ËÈÏ''‡:11.יהושע ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰'ש פ''ד. הגלגולים ''ס'

ב (רסד, בתחלתו תושב''כ של''ה ועייג''כ משם. קשה לא ולכן קיצר פ''ה) שמ''ט (ובע''ח המצות ש' ובהקדמת טז. יא, הקדמה הגלגולים

˘ËÈÏ''‡:12.ואילך)". ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰,''שיקיים'' באגה''ק (א) שינויים: כמה עם הענין הועתק ס''ד פ''א לאדה''ז ת''ת שבהל' ''להעיר,

) ''שמקיים''* ˘·‰ÂÂ‰,ובשו''ע ÏÚÂÙ·‰ באופן‰„‚˘˙ כשהכל אפילו מספיק וראה˘·È‡„Âואין אונס. מחמת קיים כשלא - נפק''מ וי''ל יקיים.

(מצות) מוסיף באגה"ק (ב) שם). תוס'‰˙Â¯‰של''ה שזהו וי"ל .ÌÚËועוד בשו"ע. כ"כ נוגע ואינו כיוןÈÚÂ˜¯ההכרח, כאן להוסיף מוכרח -

וז"מ אח"כ תוס'„¯·�Ôשמבאר (ראה זו אף זו לא הכלל ע"פ כתב דבשניהם הטעם י"ל ואולי ומחשבה". דבור "במעשה הסדר בשו"ע (ג) כו'.

דאורייתא) (נשמתא ובאגה"ק מתגלגל, ג"כ כו' דבור בשביל - מעשה כשיש דאפילו קמ"ל למעשה בנוגע דעיקרו בשו"ע ולכן יבמות). ריש

- שם בשו"ע (ד) וכו'. דבור בשביל מתגלגל מח' כשיש דאפילו ע"ד·¯ÒÙ"„¯Âקמ"ל הלכותיהן, לימוד הוא ומח' "ודיבור הביאור מוסיף -

שם כתב - כאן "אדם" שבמקום הטעם עד"ז ואולי כו'". כאילו בת"ת העוסק שכל וגו' החטאת תורת זאת ע"פ חכמים קי) (מנחות שאמרו

וכ"ה'נפש'". "שתקיים". תקנ"ד) (שקלאוו ראשון בדפוס אבל (ואילך). תרס"ה ווילנא תרנ"ה. ווארשא תרט"ז. תר"ח, זיטומיר בדפ' כ"ה (*

תר"כ. טשערנאוויץ תר"י; לבוב תר"ט; טשערנאוויץ ת"ר; ווארשא תקפ"ח; קאפוסט, תקע"ד; קאפוסט, תקנ"ט; לבוב, Î''˜13.בדפוסי: ˙¯Ú‰

:‡''ËÈÏ˘ ¯''ÂÓ„‡.""כו במלך התלויות מצות ד'לבד והענין הפיסקא כל אין - ברור יותר הפס"ד צ"ל שכנ"ל - שבשו"ע ‰Ú¯˙14."צ"ע

:‡''ËÈÏ˘ ¯''ÂÓ„‡ ˜''Îכל מוציא הוא שהמלך המלך מצות לבד מצות התרי"ג כל לקיים צריך מישראל שכ"א הלשון: ג נג, בתו"א "אבל

בבחי' או בגלגול להיות וצריך לקיים כ"א מחויב המצות וכל ע"יÂ·ÈÚ¯ישראל וכה"ג כהנים מצות ואפי' א): (סט, יוהכ"פ בלקו"ת ועד"ז .
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"'eë à÷ð øîòk dLàø,xnelk ,oal xnvk od ey`x zexrye - ¥¥©£©§¥
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,oldl xiaqiy itk - zewizndnáeúkL Bîk19íòða úBæçì" : §¤¨©£§Ÿ©
ì ,"'ä,õ÷ ïéàì íeöò âeðòúå úe÷éúîe úeáøòå úeîéòð ïBL §§¦©£¥§¦§©£¨§¥¥

áeúkL Bîk20úBçöçöa òéaNäå ,'ä ìò âpòúú æà" :21,"'eë §¤¨¨¦§©©©§¦§¦©§©§¨
`ed "zegvgv" -ì,"àîö äçö" ïBL`l` ,deexp epi`y oe`nv - §¦¥¨¨
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àöz àlL ,úBçöçvä©©§¨¤Ÿ¥¥
d÷zøpîzelabendn - ¦©§§¨

,dlyå`l -ìhaúú §¦§©¥
øðk dúeàéönîlhad - ¦§¦¨§¥

.ä÷eáàaxe`d z`tn - ©£¨
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- ze`ivna ixnbl xpd xe`
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,dze`ivnn dlha ytpd

øBà úðéçanL ,àì íà¦Ÿ¤¦§¦©
ìzLz Bîöò äæìL ¤©§¦§©§¥

äøàä Bæéà åpnî CLnúå§¦¨¥¦¤¥¤¨¨
ìzLä Cøãa ,úèòeîúeìL ¤¤§¤¤¦§©§§

äâøãî øçà äâøãî©§¥¨©©©§¥¨
ãò ,íéaø íéîeöîöa§¦§¦©¦©

äpnî àøaiLdx`ddn - ¤¦¨¥¦¤¨
,xe`d on d`ayLeáì§

úeäî ïéòî ,àøáð ãçà¤¨¦§¨¥¥¨
Léaìäì ,äæ øBà- ¤§©§¦

z` df yealaçeø Lôpä©¤¤©
äæ Leáì Cøãå ,äîLðe§¨¨§¤¤§¤
ìëez äæ øBà ïéòî àeäL¤¥¥¤©

dnypd -øBà åéfî úBðäì¥¨¦¦
ìhaúz àìå ,BâéOäìe äæ¤§©¦§Ÿ¦§©¥

,dúeàéönîoeeik ,oky - ¦§¦¨
,xe`d z` "lawl" ytpl gek wiprn df ixd ,df xe`n `a yealdy

ypd dleki "`xap" ixd `ed yealdy oeeikeyeala yalzdl dn

ixd `edy iptn ,df xe`a ze`ivna lha epi` envr yealde ,df

,zeevnd iyeal md dl`e - envr df xe`n `aäàBøä ìLîëå§¦§©¨¤
áeúkL Bîëe ,'eëå äøéàîe äkæ úéLLò Cøc LîMa23àáiå" : ©¤¤¤¤£¨¦©¨§¦¨§§¤¨©¨Ÿ

,"'eë ìòiå ,ïðòä CBúa äLî,"ipiq xd lr -ïðòa LaìúpL Ÿ¤§¤¨¨©©©¤¦§©¥¤¨¨
,'eëå ïðòä Cøc äàøå äìòådynl yealk yniy oprdy - §¨¨§¨¨¤¤¤¨¨§

,ipiq xd lr miielibd "lawl" lkeiy'á ÷ìç øäfa áeúkL Bîk§¤¨©Ÿ©¥¤
.èëøå éø óc©§

ùã÷ä úøâà
äîùðå çåø ùôðù úåéäì éë ìéëùî ìëì ïáåîå
âéùäì àøáð íåùì à"àå íéàøáð 'éçá ïä íãàáù
éøçà íâå ä"á ñ"à ìëä øöåéå àøåáá äâùä íåù
úåìùìúùä 'éçáá ìéöàäå 'úé åøåàî 'ä øéàä øùà

î÷èíéîåöîö 'éçáá äâøãî øçà äâøãî úåáø úåâøãî
íéàø÷ðå ç"éì íéòåãéä íéîåöòå íéáø íéùåáìå íéîåöò
äéùéø øòùå ìàéðãá áéúëãëå úåøòù íùá ø"ãàá
çåøä åà ùôðä äìëé àì ë"ôòà 'åë à÷ð øîòë
ù"îë 'åëå øåàä ÷åúîå áåè éë øåàä ìáñîì äîùðå
âåðòúå úå÷éúîå úåáéøòå úåîéòð ïåùì 'ä íòåðá úåæçì
òéáùäå 'ä ìò âðòúú æà ù"îë õ÷ ïéàì íåöò
äçëá ïéàå øäæá ù"îë àîö äçö ïåùì 'åë úåçöçöá
ä÷úøðî àöú àìù úåçöçöä úåáéøòå úåîéòðä ìá÷ì
'éçáîù àì íà ä÷åáàá øðë äúåàéöîî ìèáúúå
äøàä åæéà åðîî êùîúå ìùìúùú åîöò äæ øåà
äâøãî øçà äâéøãî úåìùìúùä êøãá úèòåî
àøáð ãçà ùåáì äðîî àøáéù ãò íéáø íéîåöîöá
êøãå äîùðå çåø ùôðä ùéáìäì äæ øåà úåäî ïéòî
øåà åéæî úåðäéì ìëåú äæ øåà ïéòî àåäù äæ ùåáì
äàåøä ìùîëå äúåàéöîî ìèáúú àìå åâéùäìå äæ
àáéå ù"îëå 'åëå äøéàîå äëæ úéùùò êøã ùîùá
äàøå äìòå ïðòá ùáìúðù 'åë ìòéå ïðòä êåúá äùî

.è"ëøå é"øã á"çæá ù"îë 'åëå ïðòä êøã

למלכים... ללווים... לכהן, "מצות... ביחד כולל פ"ד הגלגולים בס' אבל וכה"ג". כהנים מצות ואפי' לקיים... אדם כל "צריך מפורש שם ובלקו"ת

וכיו"ב". חשיבותו''לדיינים ''מפני דבמקום יומתק ועפ''ז שם. הגלגולים בס' שכתב עיבור הוא כאן דבאגה''ק כולם'' כללות ד''הוא י''ל ואולי

כולם''. כללות הוא כי אדה''ז כותב - שם ב.16.שבמ''ח רכט, שם ב. רי, ואילך.17.ח''ב ב. קכח, ט.18.זח''ג ד.19.ז, כז, ישעי'20.תהלים

יא. ˘ËÈÏ''‡:21.נח, ¯''ÂÓ„‡ ˜''Î ˙¯Ú‰.''הצחצחות ש' פרדס תרו). א' (ע' תצוה אוה''ת סע''ב. צח, מג''א תו''א ב.22.''ראה רי, 23.ח''ב

יח. כד, משפטים
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מרחשון כ' חמישי יום

íòð" íLa àø÷pä ,àáì ãéúòì íé÷écvì æeðbä äæ øBà ,äpäå§¦¥¤©¨©©¦¦¤¨¦¨Ÿ©¦§¨§¥Ÿ©
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"'eë ài÷écö ïBäa éâpòúîc ïéôeqëc ïéîìò24,ze`n rax`e - ¨§¦§¦¦§¦§©§¥§©¦©¨
"ztqkp seqkp" oeyln "oiteqik" ly zenlerd25miwicvdy ,

,mda mibprznBîk§
áeúkL26úBàî òaøà" : ¤¨©§©¥
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,miwicvl beprze sqek ly

Ba Lé äpä,df xe`a - ¦¥¥
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ycew zexb`
תשט"ז מ"ח, י"ח ב"ה

ברוקלין.

וברכה! שלום

מכמה אמורה מלתי וכבר התלמידים, של המועט מספר ולפלא ה', ליום מאור מכתבו קבלת מאשרים

ככל השתדלות הכשר, חינוך במוסד התלמידים-ות מספר בריבוי להשתדל שיש מאנ"ש ולכמה שנים

הצלת על נוסף ההורים, מצב בהטבת גם סו"ס משפיעים התלמידים שע"י כשרואים ובפרט האפשרי,

שריבוי במוחש ג"כ וראינו למותר, אך הפשוט בדבר והאריכות רצוי, בלתי מחינוך עצמם התלמידים

מטיבו. עוד אדרבה, אלא חינוך, והמוסד הישיבה כל הכספי מצב מחמיר שאינו לבד לא התלמידים כמות

הרצון. בפני העומד דבר לך ואין בקרוב בזה טוב לבשר יצליחו והשי"ת

הרבים וזכות סביבתו על בהשפעתו תוכנו ינצל ובטח כבר, לא זה שהו"ל ליובאוויטש הקובץ מוסג"פ

בו. תלוי

הצלחה. בברכת

תשט"ז מ"ח, כ"א ב"ה,

ברוקלין.

סמיכה. לקבל אי"ה מתעתד הנהו אשר כותב בו מכתבו, על במענה

ולהבדיל להורות התורה כח מקבל שהאדם סמיכה של בהענין דנפשי' אליבא יתבונן אשר יה"ר הנה

לעלות שיוכל ומותר והיתר קץ, עת עד עלי' לזה שאין הקליפות בידי וקשור אסור והמותר, האסור בין

שמעתתא לאסוקי הישר הדרך על תעמידהו זו התבוננות אשר בתניא, וכמבואר האדם עבודת ידי על

השי"ת שיראת לזה לבוא הדרך היאך המשנה פסק ידוע וכבר לאמיתו, אמת דין ולדון דהלכתא אליבא

מתקיימת. חכמתו דוקא שאז לחכמתו, קודמת צ"ל

לימוד את גם מאירה שהיא שבתורה המאור החסידות תורת בלימוד עתים קביעות לו יש בודאי

התורה. נותן ולכוונת לכוון יותר בנקל שיהי' הנגלה

בברכה,

שליט"א אדמו"ר כ"ק בשם

מזכיר
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ראשון יום נזק שגרמה שבועה
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בבית להעיד משמעון ביקש שראובן במקרה עוסקת זו הלכה

ואף כזה, מידע בידו שאין שמעון טען כסף. לו חייב שלוי דין

והרמב"ם שקר. על שנשבע התברר לבסוף אך כך, על נשבע

לשקר העדות שבועת על קרבן להביא חייב שאינו מלמדנו

הי"ב) פ"א לעיל היו(כמבואר לא מעיד, היה כן אם שגם משום זאת, .

והתורה אחד עד אלא אינו כי עדותו, פי על ממון מחייבים

דבר". יקום עדים שנים פי "על אמרה

הרי אבל ממון, מחייב אינו אחד עד אמנם הרדב"ז: והקשה

לראובן, ממון חייב שלוי מעיד היה ואילו שבועה, מחייב הוא

רוצה היה לא לוי שאם כיון ומעתה, שבועה. לוי את מחייב היה

לראובן הפסיד להעיד שבסירובו נמצא משלם, היה להשבע

בקרבן? יתחייב לא ולמה ממון,

בצורה לממון גורמת אלא ממש, ממון איננה זו עדות ותירץ:

כממון לאו לממון הגורם ש"דבר הרמב"ם פסק וכבר עקיפה,

דמי".

אחרים ראשונים ועוד)אמנם, שבועת(רמב"ן דין שאין סבורים

כממון. נחשב לממון הגורם דבר אם בשאלה תלוי העדות

מודה כממון, לממון הגורם שדבר האומר אף לדעתם,

בכפירתו כאשר אלא קרבן תורה חייבה לא העדות שבשבועת

ממש. ממון מפסיד

שני יום תשמור שפתיך מוצא

:ÌÈ¯„� ˙ÂÎÏ‰Ï ‰ÁÈ˙ÙìL ïììëa LéøîLiL . . úBåöî L ¥¦§¨¨¨Ÿ¦§¤¦§Ÿ

.øãpL Bîk äNòéå åéúôN àöBî¨§¨¨§©£¤§¤¨©

מובן, הלכתי. תוכן יש תורה' 'משנה בספר מילה לכל כידוע,

היא שהמצוה ואומר בלשונו כאן כופל הרמב"ם שכאשר אפוא,

חזרה זו אין – שנדר" כמו ויעשה שפתיו, מוצא "שישמור

הלכה. דבר להשמיענו בא הוא אלא הכתוב, דברי על סתמית

הדברים: ביאור

א. מרכיבים: שני יש נדר ב.milndבכל מפיו. מוציא שאדם

okez.והבנתו הנדר

מעשה בהלכות שהובא בדין להדגים ניתן ביניהם ההבדל את

א)הקרבנות שלמים(טז, או עולה עלי הרי "אמר :yakוהביא ,

li`."יצא – . .

"איל". ולא כבש" עלי "הרי היו מפיו שהוציא המלים

היה שרצונו לומר בהחלט ניתן הדברים תוכן מהבנת אך

לשלול באה לא "כבש" ואמירת בכללותו, הצאן ממין להביא

השיגה לא הנדר בעת שכנראה אלא יותר, הגדול "איל",

לקנותו. ידו

צריך כבש" עלי "הרי נדר אם כאן: הרמב"ם כוונת וזוהי

את דווקא להביא – פיו" מוצא "שישמור לכתחילה, האדם,

אנו אומרים "איל", הביא זאת בכל אם אך שנדר; מין אותו

שנדר". כמו "שיעשה הוא העיקר כי הנדר, תוכן בביצוע שדי

[4 cenr fk jxk ,zegiy ihewl]

שלישי יום הסערה בעין נדרי כל

:ÊË ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÌÈ¯„� ˙ÂÎÏ‰Bà ãçà íBé íeöiL øãð̈©¤¨¤¨

.íéðL§©¦

המופלא. לעולמו נדירה הצצה בפנינו מזמנים הרמב"ם כתבי

עצמו על שקיבל נדרים על אישית עדות מוצאים אנו היתר, בין

כותב: הוא וכך ישראל. לארץ ממרוקו הפלגתו במהלך

לים. נכנסתי אייר, לירח ימים בארבעה בשבת, אחד "בליל

ותשע אלפים ארבעת שנת אייר, לחודש בעשרה שבת, וביום

נחשולמאו עלינו עמד (ד'תתקכה), ליצירה ועשרים וחמישה ת

בים. גדול זעף והיה לטבענו. בים

בהם ואתענה בהם, אצום האלה הימים ששני עלי, "ונדרתי

על ואצוה עלי. הנלווים וכל ביתי ואנשי אני שלם, ציבור תענית

כפי צדקה ויתנו מאיתם, שייצאו הדורות סוף עד כן לעשות בניי

כוחם.

אראה לא באייר, בעשרה לבדי יושב אני שאהיה "ומנדרי,

שלא וכשם עצמי. לבין ביני היום כל וקורא מתפלל אלא אדם,

ולא אדם אראה לא כך הקב"ה, אלא היום באותו בים מצאתי

נאנסתי. כן אם אלא עמו, אשב

הים מן יצאתי סיון, לירח ימים שלושה בשבת, אחד "וליל

ישראל. לארץ והגענו השמד, מן וניצלתי לעכו ובאתי בשלום

ומתנות ומשתה ושמחה ששון יום שיהא נדרתי זה ויום

הדורות". כל סוף עד וביתי אני לאביונים,

[b wxt daeyzd zevn ,micxg xtqa `aen]

רביעי יום הר-הבית? בעל מי

:· ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÌÈ¯„� ˙ÂÎÏ‰ïäL íéøáãa ïéøzîeª¨¦¦§¨¦¤¥

.úBøæòäå úéaä øä ïBâk ,ìàøNé ìk úeôzLa§ª¨¨¦§¨¥§©©©¦§¨£¨

טעמה? ומה והעזרות, הבית בהר זו 'שותפות' של טיבה מה

הרמב"ם ה)לדעת נדרים ישראל(בפיה"מ כל :mitzeyבהר

אחד שלכל ומאחר ובממונם. בגופם אותו בנו כולם כי הבית,

את לאסור יכול האחד אין הבית, בהר כלשהו חלק יש מישראל

זולתו. על בהר השימוש

לבעלות הרמב"ם כוונת שאין שהסביר, מי שלzihxtויש

לבעלות אלא הבית, בהר יהודי כולוzillkכל העם (אנצי'של

תקפז) י, .תלמודית
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ראשון יום נזק שגרמה שבועה

:‰ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙ÂÚÂ·˘ ˙ÂÎÏ‰BòéaLäå ,ãçà ãò äéä̈¨¥¤¨§¦§¦

.ïBîî úáiçî ãçà ãò úeãò ïéàL ,úeãòä úòeáMî øeèt ¯ øôëå§¨©¨¦§©¨¥¤¥¥¥¤¨§©¤¤¨

בבית להעיד משמעון ביקש שראובן במקרה עוסקת זו הלכה

ואף כזה, מידע בידו שאין שמעון טען כסף. לו חייב שלוי דין

והרמב"ם שקר. על שנשבע התברר לבסוף אך כך, על נשבע

לשקר העדות שבועת על קרבן להביא חייב שאינו מלמדנו

הי"ב) פ"א לעיל היו(כמבואר לא מעיד, היה כן אם שגם משום זאת, .

והתורה אחד עד אלא אינו כי עדותו, פי על ממון מחייבים

דבר". יקום עדים שנים פי "על אמרה

הרי אבל ממון, מחייב אינו אחד עד אמנם הרדב"ז: והקשה

לראובן, ממון חייב שלוי מעיד היה ואילו שבועה, מחייב הוא

רוצה היה לא לוי שאם כיון ומעתה, שבועה. לוי את מחייב היה

לראובן הפסיד להעיד שבסירובו נמצא משלם, היה להשבע

בקרבן? יתחייב לא ולמה ממון,

בצורה לממון גורמת אלא ממש, ממון איננה זו עדות ותירץ:

כממון לאו לממון הגורם ש"דבר הרמב"ם פסק וכבר עקיפה,

דמי".

אחרים ראשונים ועוד)אמנם, שבועת(רמב"ן דין שאין סבורים

כממון. נחשב לממון הגורם דבר אם בשאלה תלוי העדות

מודה כממון, לממון הגורם שדבר האומר אף לדעתם,

בכפירתו כאשר אלא קרבן תורה חייבה לא העדות שבשבועת

ממש. ממון מפסיד

שני יום תשמור שפתיך מוצא

:ÌÈ¯„� ˙ÂÎÏ‰Ï ‰ÁÈ˙ÙìL ïììëa LéøîLiL . . úBåöî L ¥¦§¨¨¨Ÿ¦§¤¦§Ÿ

.øãpL Bîk äNòéå åéúôN àöBî¨§¨¨§©£¤§¤¨©

מובן, הלכתי. תוכן יש תורה' 'משנה בספר מילה לכל כידוע,

היא שהמצוה ואומר בלשונו כאן כופל הרמב"ם שכאשר אפוא,

חזרה זו אין – שנדר" כמו ויעשה שפתיו, מוצא "שישמור

הלכה. דבר להשמיענו בא הוא אלא הכתוב, דברי על סתמית

הדברים: ביאור

א. מרכיבים: שני יש נדר ב.milndבכל מפיו. מוציא שאדם

okez.והבנתו הנדר

מעשה בהלכות שהובא בדין להדגים ניתן ביניהם ההבדל את

א)הקרבנות שלמים(טז, או עולה עלי הרי "אמר :yakוהביא ,

li`."יצא – . .

"איל". ולא כבש" עלי "הרי היו מפיו שהוציא המלים

היה שרצונו לומר בהחלט ניתן הדברים תוכן מהבנת אך

לשלול באה לא "כבש" ואמירת בכללותו, הצאן ממין להביא

השיגה לא הנדר בעת שכנראה אלא יותר, הגדול "איל",

לקנותו. ידו

צריך כבש" עלי "הרי נדר אם כאן: הרמב"ם כוונת וזוהי

את דווקא להביא – פיו" מוצא "שישמור לכתחילה, האדם,

אנו אומרים "איל", הביא זאת בכל אם אך שנדר; מין אותו

שנדר". כמו "שיעשה הוא העיקר כי הנדר, תוכן בביצוע שדי

[4 cenr fk jxk ,zegiy ihewl]

שלישי יום הסערה בעין נדרי כל

:ÊË ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÌÈ¯„� ˙ÂÎÏ‰Bà ãçà íBé íeöiL øãð̈©¤¨¤¨

.íéðL§©¦

המופלא. לעולמו נדירה הצצה בפנינו מזמנים הרמב"ם כתבי

עצמו על שקיבל נדרים על אישית עדות מוצאים אנו היתר, בין

כותב: הוא וכך ישראל. לארץ ממרוקו הפלגתו במהלך

לים. נכנסתי אייר, לירח ימים בארבעה בשבת, אחד "בליל

ותשע אלפים ארבעת שנת אייר, לחודש בעשרה שבת, וביום

נחשולמאו עלינו עמד (ד'תתקכה), ליצירה ועשרים וחמישה ת

בים. גדול זעף והיה לטבענו. בים

בהם ואתענה בהם, אצום האלה הימים ששני עלי, "ונדרתי

על ואצוה עלי. הנלווים וכל ביתי ואנשי אני שלם, ציבור תענית

כפי צדקה ויתנו מאיתם, שייצאו הדורות סוף עד כן לעשות בניי

כוחם.

אראה לא באייר, בעשרה לבדי יושב אני שאהיה "ומנדרי,

שלא וכשם עצמי. לבין ביני היום כל וקורא מתפלל אלא אדם,

ולא אדם אראה לא כך הקב"ה, אלא היום באותו בים מצאתי

נאנסתי. כן אם אלא עמו, אשב

הים מן יצאתי סיון, לירח ימים שלושה בשבת, אחד "וליל

ישראל. לארץ והגענו השמד, מן וניצלתי לעכו ובאתי בשלום

ומתנות ומשתה ושמחה ששון יום שיהא נדרתי זה ויום

הדורות". כל סוף עד וביתי אני לאביונים,

[b wxt daeyzd zevn ,micxg xtqa `aen]

רביעי יום הר-הבית? בעל מי

:· ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÌÈ¯„� ˙ÂÎÏ‰ïäL íéøáãa ïéøzîeª¨¦¦§¨¦¤¥

.úBøæòäå úéaä øä ïBâk ,ìàøNé ìk úeôzLa§ª¨¨¦§¨¥§©©©¦§¨£¨

טעמה? ומה והעזרות, הבית בהר זו 'שותפות' של טיבה מה

הרמב"ם ה)לדעת נדרים ישראל(בפיה"מ כל :mitzeyבהר

אחד שלכל ומאחר ובממונם. בגופם אותו בנו כולם כי הבית,

את לאסור יכול האחד אין הבית, בהר כלשהו חלק יש מישראל

זולתו. על בהר השימוש

לבעלות הרמב"ם כוונת שאין שהסביר, מי שלzihxtויש

לבעלות אלא הבית, בהר יהודי כולוzillkכל העם (אנצי'של

תקפז) י, .תלמודית
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הפוכה בגישה נוקטים התוספות מז)בעלי הבית(נדרים הר :

הסיבהxwtdהוא זו בו. שותפות להם ניתנה ולא ישראל, לכל

בעלות כל לו אין כי חברו, של חלקו את לאסור יכול אינו שהאחד

ההר. על

המאור בעל ר)ולדעת קצוה"ח וראה ביצה, והעזרות(סוף הבית הר :

עלmiyecwהם לאסרם יכול אדם אין ולכן בעלים, להם ואין ,

אחרים.

חמישי יום החודש? בכלל ראש-חודש האם

:‚ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ÌÈ¯„� ˙ÂÎÏ‰¯ 'äæ Lãç äúBL éðéàL'¤¥¦¤Ÿ¤¤

ét ìò óà ,øzî äéäé Lãç Làø íBéa ìáà ;Lãçä øàLa øeñà̈¦§¨©Ÿ¤£¨§ŸŸ¤¦§¤ª¨©©¦

.øñç Lãç äéäL¤¨¨Ÿ¤¨¥

חודש, בראש מותר יהא החודש כל לשתות שלא הנודר למה

מלא? או חסר החודש אם נפקא-מינה ומאי

כמה תמצית וזו הרמב"ם, של כליו נושאי בכך עסקו רבות

מהביאורים.

מלא, חודש אחרי בא חסר חודש כלל, בדרך מפרש: הרדב"ז

של השלושים היום – חודש ראש ימי בשני מתחיל הוא ולכן

הנוכחי, החודש של הראשון והיום המלא, הקודם, החודש

החסר.

חסר. שלאחריו והחודש מלא היה הנדר נעשה בו החודש

יום שגם לומר מקום היה זה, בחודש ישתה שלא שנדר וכיון

בחודש של' מאחר כי הרמב"ם משמיענו לכך בכלל. בחודש ל'

החודש. בכלל זה יום אין הבא, החודש של דר"ח א' הוא

ה'תומים' עג)בעל חסר,(סי' בחודש שנדר במי שמדובר מבאר

את עצמו על לאסור ורצה מלא חודש שאותו וחשב שטעה אלא

אין אופן שבכל ומלמדנו הרמב"ם בא יום. שלושים השתיה

החודש כבר מתחיל שאז כיון השלושים, היום על חל הנדר

הבא.

הבא החודש מולד בה בקביעות מדובר מפרש: שמח' וה'אור

שייך עדיין בחודש א' זה לפי לכאורה, בחודש. בב' רק יתרחש

הרמב מחדש הקודם. אחרלחודש הולכים ובנדרים שהואיל "ם,

הבא. לחודש תמיד שייך חודש ראש – אדם בני לשון

שישי יום אחד לכל לא – נדרים

:ÌÈ¯„� ˙ÂÎÏ‰ ÌÂÈÒïwúìe åéúBòc ïðBëì éãk íéøãð øãpL éî¦¤¨©§¨¦§¥§¥¥¨§©¥

.øeqà éøãða íãà äaøé àì . .çaLîe äàð äæ éøä ¯ åéNòî©£¨£¥¤¨¤§ª¨Ÿ©§¤¨¨§¦§¥¦

מוצאים אנו חיובי, דבר הינו נדר האם לבחון בבואנו

סותרות: גישות שלוש ברמב"ם

הוא דבריםgaynבתחילה עצמו על ואוסר שנודר מי את

עדיפה היתר מדברי שפרישות כותב הבאה בהלכה המותרים;

xcpכשהיא ilaדעות ובהלכות הנהגתcbpznהוא(פ"ג); לעצם

תורה". שאסרה מה "דייך שהרי היתר, מדברי פרישות

ה': בעבודת שונות רמות שלוש כאן שיש לומר, מסתבר

שאינו להוט, כה מותרות. אחר הלהוט חומרני אדם יש

לפרוש כוח בידו יתן נדר רק עצמו. את לעצור מצליח

נדרים. באמצעות היא לה' עבודתו כזה, אדם מתאוותיו.

לא הוא מותרות. אחר להוט שאינו אדם ישנו מזה למעלה

לפרוש עליו זאת בכל אך עצמו, את לעצור כדי לנדר זקוק

מתבטאת שלו ה' עבודת ירידה. לו יגרמו שלא כדי ממותרות

נדרים. ללא בפרישות

ואין נעלית, כה לדרגה הגיע שכבר מי הוא מזה למעלה

מה "דייך חז"ל אמרו עליו ירידה. לו יגרמו היתר שדברי חשש

עניני עם לעסוק צריך זו, בדרגה אדם כי – תורה" שאסרה

לשם יהיו מעשיך "כל בבחינת אותם, ולזכך לברר העולם,

שמים".

[191 cenr bl jxk ,zegiy ihewl]

שבת-קודש סיים שמשון התחיל, המלאך

:‚È ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙Â¯ÈÊ� ˙ÂÎÏ‰,øeîb øéæð äéä àì ïBLîL¦§Ÿ¨¨¨¦¨

.äàîhä ïî BLéøôä Càìnä àlà ,øéæða øãð àì éøäL¤£¥Ÿ¨©§¨¦¤¨©©§¨¦§¦¦©ª§¨

חלה לא גמורה נזירות ייחודית. הינה שמשון נזירות סוגיית

קדושת מאידך, נזירותו. על שהורה הוא המלאך שכן עליו,

עליו היתה כן ד)נזירות נזיר יכול(תוס' מלאך כיצד תמוה: והדבר .

על להחליט שאמור הוא שהאדם בשעה נזירות, קדושת להטיל

כך?

גרות: בדיני כדוגמתו שמצינו יסוד פי על יובן הענין

כאשר דין. בית דעת על הטבלה באמצעות מתגייר קטן גוי

ואז ביהדותו, להמשיך ביכולתו – בידיו תינתן ההחלטה יגדל,

את ולבטל להתנגד יכול הוא לחילופין, למפרע; גירותו תיקבע

בקטנותו שנעשתה הגירות יא)פעולת .(כתובות

קטן בהיותו שנעשתה הגירות פעולת זה: לתהליך ההסבר

אך כהלכה, אמנם l`xyiהיתה zyecwעליו לחול יכולה לא

בו שנעשתה לפעולה הסכמתו את יביע הוא כאשר כשיגדל. רק

למפרע. ישראל קדושת עליו תחול –

לשמשון: בנוגע לומר ניתן זה כעין

הבטן" מן הנער יהיה אלקים "נזיר המלאך יג)הוראת (שופטים

רק עליו להטיל ושתייתdbdpdיכלה גילוח איסור – נזירות של

לא אך – בהנהגהzyecwיין והמשיך גדל שמשון כאשר נזירות.

למפרע. הנזירות קדושת עליו חלה אז, או – זו
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f"h - meil miwxt dyly m"anx ixeriyÎg"qyz'd oeygxn a"k

ראשון יום

י ּפרק ׁשבּועֹות ¤¤§§¦הלכֹות

ואפּלּו‡. לֹו, קרֹוב אֹו ּפסּול מהן אחד אֹו עדיו ֲִֵֵֶֶַָָָָָהיּו
,מל מעדיו אחד ׁשהיה אֹו ּדבריהם, ׁשל עדּות ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָמּפסּולי

עד מּפי עד ׁשהיּו אֹו להעיד, רּׁשאי שמעוׁשאינֹו [שרק ְִִִֵֵֵֶֶַַָָ
ׁשאּלּומאחר] העדּות; מּׁשבּועת ּפטּורין - ונׁשּבעּו וכפרּו ,ְְְְְְְִִִִֵֶַָָ

ממֹון. ּבעדּותן מחּיבין היּו לא והעידּו, ְְְְִִֵֵַָָָֹהֹודּו

איׁש·. ׁשאמר לי, ותעידּו ׁשּתבֹואּו עליכם, אני ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ'מׁשּביע
אּלּו הרי - וכפרּו נתן', ולא זּוז מאתים לי ׁשּיּתן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹּפלֹוני
לא זה, ּבדבר העידּו ׁשאם העדּות; מּׁשבּועת ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹּפטּורין

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבאמירתֹו. ממֹון הּנתּבע ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹיתחּיב

ּבן‚. ׁשאינֹו אֹו לוי, אֹו ּכהן ׁשהּוא לֹו להעיד ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָֹּתבען
מּׁשבּועת ּפטּורין - ונׁשּבעּו וכפרּו חלּוצה, ּבן אֹו ְְְְְְְְֲִִִֶַָָָּגרּוׁשה
ּבעדּותן מחּיבין היּו לא והעידּו, הֹודּו ׁשאּלּו ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹהעדּות;

ָממֹון.

ּפלֹוני„. וׁשהדליק ּבנֹו, ּבֹו ׁשחבל לֹו ׁשּיעידּו ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָּתבען
תבואה]ּגדיׁשֹו ּבּתֹו[ערימת ּפּתה אֹו ּפלֹוני וׁשאנס ּבׁשּבת, ְְְְִִִִֶַַָָָ

ׁשאם העדּות; מּׁשבּועת ּפטּורין - ונׁשּבעּו וכפרּו ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹהמארׂשה,
חּיב ואינֹו ּדין, ּבית מיתת הּנתּבע יתחּיב זֹו, עדּות ְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָהעידּו
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן נערה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּתׁשלּומין,

מּׁשבּועת‰. ּפטּור - וכפר והׁשּביעֹו אחד, עד ְְְְִִִֵֶַַָָָָָהיה
ממֹון. מחּיבת אחד עד עדּות ׁשאין ְֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָהעדּות,

.Âוכפרּו אׁשּתֹו, ׁשּזּנתה לֹו ׁשּיעידּו עדיו ׁשני את ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּתבע
העידּו ׁשאּלּו העדּות; ּבׁשבּועת חּיבין אּלּו הרי - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָונׁשּבעּו
ּכפרּו והרי ׁשּתבען; זה ויּפטר ּכתּבתּה, לּה מפסידין היּו -ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻ

ממֹון. ְֵָּבעדּות

.Êקּנּוי עדי עםּתבע אשתו תיסתתר שלא בפניהם [שהזהיר ִֵֵַָ
סתירהפלוני] עדי שהוזהרה]אֹו מי עם שהסתתרה ,[שראו ְִֵֵָ

העידּו, ׁשאפּלּו העדּות; מּׁשבּועת ּפטּורין - ונׁשּבעּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָוכפרּו
להׁשקֹותּה אּלא ממֹון, חּיּוב ּכאן המרים]אין ּבלבד;[-מי ְְְִִֵֶַַָָָָ

לא אם ּכתּבתּה ׁשּתפסיד לּה ּגֹורמת זֹו ׁשעדּות ּפי על ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻואף
אפׁשר ׁשהרי - ּכממֹון אינֹו לממֹון ׁשּגֹורם ּדבר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָתׁשּתה,

ּתׁשּבר ולא ּכתּבתּה.[=תפסיד]ׁשּתׁשּתה, ְְְְִִֶֶָָֹֹֻ

.Áאחד ּבעד וזנתה ּבעדים, ונסּתרה לאׁשּתֹו ׁשּקּנא ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָהרי
וכפר ויעיד, ׁשּיבֹוא זה עד והׁשּביע והּסתירה, הּקּנּוי ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָאחר
אּלּו - אחד עד ׁשהּוא ּפי על ׁשאף העדּות; ּבׁשבּועת חּיב -ְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ׁשּבארנּו ּכמֹו כתּבה, ּבלא יֹוצאה היתה זֹו, עדּות ְְְְְְִֵֵֵֶַָָָָֹֻהעיד

סֹוטה. ְְִָּבהלכֹות

.Ëּכפר אם - ּבעדּותֹו ממֹון ׁשּמחּיב אחד עד ּכל ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָוכן
ׁשבּועת מּׁשּום חּיב - וכפר ּדין ּבבית ׁשהׁשּביעֹו אֹו ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָונׁשּבע,

ֵָהעדּות.

.Èעל חׁשּודין והּנתּבע הּתֹובע ׁשהיה ּכגֹון ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָּכיצד?
לעד[לשקר,]הּׁשבּועה והׁשּביע אֹותם, מׁשּביעין ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ

הרי - וכפר מנה, זה ּביד לֹו ׁשּיׁש לֹו ויעיד ׁשּיבֹוא ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאחד
הּנתּבע היה - העיד ׁשאּלּו העדּות; ׁשבּועת מּׁשּום חּיב ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָזה
טֹוען. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבעדּותֹו, ממֹון מׁשּלם ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָהּזה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

.‡È,ּבעלּה ּבמיתת לּה ׁשּיעיד אחד עד ׁשהׁשּביעה ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָהאּׁשה
היתה לּה, העיד ׁשאּלּו העדּות; ּבׁשבּועת חּיב - ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָוכפר

ּכתּבתּה. ונֹוטלת ְְִֵֶֶָָֻנּׂשאת

.·Èמן ּכתּבתּה לגּבֹות לּה ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָֻּבּמה
הרי הּקרקע, מן אּלא ּכתּבה לּה אין אם אבל ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻהּמּטלטלין.
ׁשהּמׁשּביע ׁשנים; היּו אם וכן העדּות; מּׁשבּועת ּפטּור ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָזה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּפטּורין, - קרקע ְְְְִֵֵֵֶַַַעדי

.‚Èּכגֹון - ּכאחת ׁשניהם וכפרּו ּדין, ּבבית עדיו ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָהּמׁשּביע
ׁשניהן - חברֹו ׁשל דּבּורֹו ּכדי ּבתֹו לכּפר הּׁשני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַֹׁשּיתחיל
על חּטאתֹו מביא ואחד אחד וכל העדּות, ּבׁשבּועת ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָחּיבין
דּבּור, מּכדי יֹותר הּׁשני העד וׁשהה הראׁשֹון, ּכפר ְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָׁשבּועתֹו.
והּׁשני העדּות, ּבׁשבּועת חּיב הראׁשֹון - ּכפר ּכ ְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָואחר
היתה לא הּׁשני, זה הֹודה ׁשאּלּו העדּות; מּׁשבּועת ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּפטּור

ממֹון. מחּיבת ְֵֶֶַָעדּותֹו

.„Èׁשּכפר ּבין חּיב, הּכֹופר - אחד וכפר אחד ְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהֹודה
האחד וקדם ּכאחד, ׁשניהם ּכפרּו ּבּסֹוף. ׁשּכפר ּבין ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּבּתחּלה
ּבכפירתֹו, והעֹומד ּפטּור; זה הרי - דּבּור ּכדי ּבתֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָוהֹודה

העדּות. ּבׁשבּועת ְִֵַַָָחּיב

.ÂË,להעיד ראּויֹות ּוׁשּתיהן עדים, כּתי ׁשּתי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָהׁשּביע
הראׁשֹונה - ׁשנּיה ּכת ּכפרה ּכ ואחר ראׁשֹונה, ּכת ְְְְְִִִַַַַָָָָָָָָָוכפרה
עדּות על סֹומכין ׁשהם מּפני העדּות, מּׁשבּועת ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָּפטּורה
ונמצא האחרת, הּכת ּבעדּות הּממֹון להֹוציא ואפׁשר ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשנּיה,
היתה לבּדּה. ׁשּכפרּו אּלּו ּבעדּות לׁשּלם חּיב אינֹו הּנתּבע ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָזה
הן והרי ּבנׁשֹותיהן, לּנתּבע אֹו לּתֹובע קרֹובין הּׁשנּיה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָהּכת
ּכפירת ּבעת הּׁשנּיה ׁשהרי חּיבת; הראׁשֹונה אף - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּגֹוססֹות
ׁשּבמהרה ּפי על ואף להעיד, ראּויה היתה לא ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֹהראׁשֹונה,
ּכפרה ואם הּגֹוססֹות; אּלּו ּכׁשּימּותּו ראּויין, עּתה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָיהיּו
העדּות. ּבׁשבּועת חּיבין נׁשֹותיהן, ׁשּמתּו אחרי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּׁשנּיה

.ÊËוהׁשּביען וכפרּו לֹו, להעיד העדים את ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָהּתֹובע
ּוׁשבּועה ׁשבּועה ּכל אחר עֹונין והן ּפעמים, חמּׁשה ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָארּבעה
אּלּו הרי - והעידּו הֹודּו ּדין לבית ּוכׁשּבאּו ּדין, לבית ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָחּוץ
ּדין לבית ּבאּו ואם ׁשּבארנּו; ּכמֹו העדּות, מּׁשבּועת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָּפטּורין
מאֹותן ואחת אחת ּכל על חּיבין - ּבכפירתן ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָועמדּו

ּדין. לבית ׁשחּוץ ְְִֵֶַהּׁשבּועֹות

.ÊÈענּו לא אם אבל 'אמן'; ּבׁשענּו אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָֹּבּמה
ולא הֹואיל - ּוׁשבּועה ׁשבּועה ּכל על ּכפרּו אּלא ְְְְִֵֶַָָָָָָֹ'אמן',
ּפטּורים, אּלּו הרי 'אמן', ענּו ולא מּפיהם ׁשבּועה ְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָֹהֹוציאּו
ּכמֹו ּדין, ּבבית ׁשם ּבֹו ויכּפרּו ּדין ּבבית ׁשּיׁשּביען ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָעד

ְֵֶַׁשּבארנּו.

.ÁÈארּבעה והׁשּביען וחזר וכפרּו, ּדין ּבבית ְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָהׁשּביען
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ואפּלּו‡. לֹו, קרֹוב אֹו ּפסּול מהן אחד אֹו עדיו ֲִֵֵֶֶַָָָָָהיּו
,מל מעדיו אחד ׁשהיה אֹו ּדבריהם, ׁשל עדּות ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָמּפסּולי

עד מּפי עד ׁשהיּו אֹו להעיד, רּׁשאי שמעוׁשאינֹו [שרק ְִִִֵֵֵֶֶַַָָ
ׁשאּלּומאחר] העדּות; מּׁשבּועת ּפטּורין - ונׁשּבעּו וכפרּו ,ְְְְְְְִִִִֵֶַָָ

ממֹון. ּבעדּותן מחּיבין היּו לא והעידּו, ְְְְִִֵֵַָָָֹהֹודּו

איׁש·. ׁשאמר לי, ותעידּו ׁשּתבֹואּו עליכם, אני ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ'מׁשּביע
אּלּו הרי - וכפרּו נתן', ולא זּוז מאתים לי ׁשּיּתן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹּפלֹוני
לא זה, ּבדבר העידּו ׁשאם העדּות; מּׁשבּועת ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹּפטּורין

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבאמירתֹו. ממֹון הּנתּבע ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹיתחּיב

ּבן‚. ׁשאינֹו אֹו לוי, אֹו ּכהן ׁשהּוא לֹו להעיד ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָֹּתבען
מּׁשבּועת ּפטּורין - ונׁשּבעּו וכפרּו חלּוצה, ּבן אֹו ְְְְְְְְֲִִִֶַָָָּגרּוׁשה
ּבעדּותן מחּיבין היּו לא והעידּו, הֹודּו ׁשאּלּו ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹהעדּות;

ָממֹון.

ּפלֹוני„. וׁשהדליק ּבנֹו, ּבֹו ׁשחבל לֹו ׁשּיעידּו ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָּתבען
תבואה]ּגדיׁשֹו ּבּתֹו[ערימת ּפּתה אֹו ּפלֹוני וׁשאנס ּבׁשּבת, ְְְְִִִִֶַַָָָ

ׁשאם העדּות; מּׁשבּועת ּפטּורין - ונׁשּבעּו וכפרּו ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹהמארׂשה,
חּיב ואינֹו ּדין, ּבית מיתת הּנתּבע יתחּיב זֹו, עדּות ְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָהעידּו
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן נערה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּתׁשלּומין,

מּׁשבּועת‰. ּפטּור - וכפר והׁשּביעֹו אחד, עד ְְְְִִִֵֶַַָָָָָהיה
ממֹון. מחּיבת אחד עד עדּות ׁשאין ְֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָהעדּות,

.Âוכפרּו אׁשּתֹו, ׁשּזּנתה לֹו ׁשּיעידּו עדיו ׁשני את ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּתבע
העידּו ׁשאּלּו העדּות; ּבׁשבּועת חּיבין אּלּו הרי - ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָונׁשּבעּו
ּכפרּו והרי ׁשּתבען; זה ויּפטר ּכתּבתּה, לּה מפסידין היּו -ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֻ

ממֹון. ְֵָּבעדּות

.Êקּנּוי עדי עםּתבע אשתו תיסתתר שלא בפניהם [שהזהיר ִֵֵַָ
סתירהפלוני] עדי שהוזהרה]אֹו מי עם שהסתתרה ,[שראו ְִֵֵָ

העידּו, ׁשאפּלּו העדּות; מּׁשבּועת ּפטּורין - ונׁשּבעּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָוכפרּו
להׁשקֹותּה אּלא ממֹון, חּיּוב ּכאן המרים]אין ּבלבד;[-מי ְְְִִֵֶַַָָָָ

לא אם ּכתּבתּה ׁשּתפסיד לּה ּגֹורמת זֹו ׁשעדּות ּפי על ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻואף
אפׁשר ׁשהרי - ּכממֹון אינֹו לממֹון ׁשּגֹורם ּדבר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָתׁשּתה,

ּתׁשּבר ולא ּכתּבתּה.[=תפסיד]ׁשּתׁשּתה, ְְְְִִֶֶָָֹֹֻ

.Áאחד ּבעד וזנתה ּבעדים, ונסּתרה לאׁשּתֹו ׁשּקּנא ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָהרי
וכפר ויעיד, ׁשּיבֹוא זה עד והׁשּביע והּסתירה, הּקּנּוי ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָאחר
אּלּו - אחד עד ׁשהּוא ּפי על ׁשאף העדּות; ּבׁשבּועת חּיב -ְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ׁשּבארנּו ּכמֹו כתּבה, ּבלא יֹוצאה היתה זֹו, עדּות ְְְְְְִֵֵֵֶַָָָָֹֻהעיד

סֹוטה. ְְִָּבהלכֹות

.Ëּכפר אם - ּבעדּותֹו ממֹון ׁשּמחּיב אחד עד ּכל ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָוכן
ׁשבּועת מּׁשּום חּיב - וכפר ּדין ּבבית ׁשהׁשּביעֹו אֹו ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָונׁשּבע,

ֵָהעדּות.

.Èעל חׁשּודין והּנתּבע הּתֹובע ׁשהיה ּכגֹון ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָּכיצד?
לעד[לשקר,]הּׁשבּועה והׁשּביע אֹותם, מׁשּביעין ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ

הרי - וכפר מנה, זה ּביד לֹו ׁשּיׁש לֹו ויעיד ׁשּיבֹוא ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאחד
הּנתּבע היה - העיד ׁשאּלּו העדּות; ׁשבּועת מּׁשּום חּיב ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָזה
טֹוען. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבעדּותֹו, ממֹון מׁשּלם ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָהּזה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

.‡È,ּבעלּה ּבמיתת לּה ׁשּיעיד אחד עד ׁשהׁשּביעה ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָהאּׁשה
היתה לּה, העיד ׁשאּלּו העדּות; ּבׁשבּועת חּיב - ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָוכפר

ּכתּבתּה. ונֹוטלת ְְִֵֶֶָָֻנּׂשאת

.·Èמן ּכתּבתּה לגּבֹות לּה ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָֻּבּמה
הרי הּקרקע, מן אּלא ּכתּבה לּה אין אם אבל ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻהּמּטלטלין.
ׁשהּמׁשּביע ׁשנים; היּו אם וכן העדּות; מּׁשבּועת ּפטּור ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָזה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּפטּורין, - קרקע ְְְְִֵֵֵֶַַַעדי

.‚Èּכגֹון - ּכאחת ׁשניהם וכפרּו ּדין, ּבבית עדיו ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָהּמׁשּביע
ׁשניהן - חברֹו ׁשל דּבּורֹו ּכדי ּבתֹו לכּפר הּׁשני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַֹׁשּיתחיל
על חּטאתֹו מביא ואחד אחד וכל העדּות, ּבׁשבּועת ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָחּיבין
דּבּור, מּכדי יֹותר הּׁשני העד וׁשהה הראׁשֹון, ּכפר ְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָׁשבּועתֹו.
והּׁשני העדּות, ּבׁשבּועת חּיב הראׁשֹון - ּכפר ּכ ְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָואחר
היתה לא הּׁשני, זה הֹודה ׁשאּלּו העדּות; מּׁשבּועת ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּפטּור

ממֹון. מחּיבת ְֵֶֶַָעדּותֹו

.„Èׁשּכפר ּבין חּיב, הּכֹופר - אחד וכפר אחד ְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהֹודה
האחד וקדם ּכאחד, ׁשניהם ּכפרּו ּבּסֹוף. ׁשּכפר ּבין ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּבּתחּלה
ּבכפירתֹו, והעֹומד ּפטּור; זה הרי - דּבּור ּכדי ּבתֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָוהֹודה

העדּות. ּבׁשבּועת ְִֵַַָָחּיב

.ÂË,להעיד ראּויֹות ּוׁשּתיהן עדים, כּתי ׁשּתי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָהׁשּביע
הראׁשֹונה - ׁשנּיה ּכת ּכפרה ּכ ואחר ראׁשֹונה, ּכת ְְְְְִִִַַַַָָָָָָָָָוכפרה
עדּות על סֹומכין ׁשהם מּפני העדּות, מּׁשבּועת ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָּפטּורה
ונמצא האחרת, הּכת ּבעדּות הּממֹון להֹוציא ואפׁשר ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשנּיה,
היתה לבּדּה. ׁשּכפרּו אּלּו ּבעדּות לׁשּלם חּיב אינֹו הּנתּבע ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָזה
הן והרי ּבנׁשֹותיהן, לּנתּבע אֹו לּתֹובע קרֹובין הּׁשנּיה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָהּכת
ּכפירת ּבעת הּׁשנּיה ׁשהרי חּיבת; הראׁשֹונה אף - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּגֹוססֹות
ׁשּבמהרה ּפי על ואף להעיד, ראּויה היתה לא ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֹהראׁשֹונה,
ּכפרה ואם הּגֹוססֹות; אּלּו ּכׁשּימּותּו ראּויין, עּתה ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָיהיּו
העדּות. ּבׁשבּועת חּיבין נׁשֹותיהן, ׁשּמתּו אחרי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּׁשנּיה

.ÊËוהׁשּביען וכפרּו לֹו, להעיד העדים את ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָהּתֹובע
ּוׁשבּועה ׁשבּועה ּכל אחר עֹונין והן ּפעמים, חמּׁשה ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָארּבעה
אּלּו הרי - והעידּו הֹודּו ּדין לבית ּוכׁשּבאּו ּדין, לבית ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָחּוץ
ּדין לבית ּבאּו ואם ׁשּבארנּו; ּכמֹו העדּות, מּׁשבּועת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָּפטּורין
מאֹותן ואחת אחת ּכל על חּיבין - ּבכפירתן ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָועמדּו

ּדין. לבית ׁשחּוץ ְְִֵֶַהּׁשבּועֹות

.ÊÈענּו לא אם אבל 'אמן'; ּבׁשענּו אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָֹּבּמה
ולא הֹואיל - ּוׁשבּועה ׁשבּועה ּכל על ּכפרּו אּלא ְְְְִֵֶַָָָָָָֹ'אמן',
ּפטּורים, אּלּו הרי 'אמן', ענּו ולא מּפיהם ׁשבּועה ְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָֹהֹוציאּו
ּכמֹו ּדין, ּבבית ׁשם ּבֹו ויכּפרּו ּדין ּבבית ׁשּיׁשּביען ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָעד

ְֵֶַׁשּבארנּו.

.ÁÈארּבעה והׁשּביען וחזר וכפרּו, ּדין ּבבית ְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָהׁשּביען
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חּוץ ּבין ואחת, אחת ּכל על ּכֹופרין והם ּפעמים, ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָחמּׁשה
ׁשּנׁשּבעּו אֹו 'אמן', ענּו ואפּלּו ּדין, ּבית ּבפני ּבין ּדין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָלבית
ׁשבּועת מּׁשּום חּיבין אינן - ּפעם אחר ּפעם עצמן ְְִִִִֵַַַַַַַַַָָָמּפי

ׁשאח מּפני אחת; אּלא אםהעדּות - ּדין ּבבית ׁשּכפרּו ר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּכלּום. מֹועלת עדּותן אין והֹודּו, ְְְֵֵֶֶָָחזרּו

.ËÈׁשּכפרּו אחר ׁשּנׁשּבעּו הּׁשבּועֹות ׁשּכל למד, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָנמצאת
ׁשהן ממֹון, מחּיבת ׁשאינּה עדּות ּכפירת על - ּדין ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבבית
ּבּטּוי, ּבׁשבּועת וחּיבין העדּות; מּׁשבּועת עליה ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּפטּורין

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

יא ּפרק ׁשבּועֹות ¤¤§§¦הלכֹות

מצות‡. ּכ - תעׂשה ּבלא וׁשקר ׁשוא ׁשּׁשבּועת ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכׁשם
ּבּׁשם, ּדין ּבבית ׁשבּועה ׁשּנתחּיב מי ׁשּיּׁשבע ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָעׂשה
ׁשהּׁשבּועה עׂשה; מצות זֹו - ּתּׁשבע" "ּובׁשמֹו ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּנאמר:
וקּדּוׁש והּדּור היא, העבֹודה מּדרכי והּקדֹוׁש, הּגדֹול ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָּבׁשמֹו

ּבׁשמֹו. להּׁשבע הּוא ְְִִַָָּגדֹול

ּדבר·. המׁשּתף וכל ׁשמֹו. עם אחר ּבדבר להּׁשבע ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָואסּור
מן נעקר - ּבׁשבּועה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשם עם ְֱִִִֵֵֶַַָָָָאחר
ׁשּנׁשּבעין ּכבֹוד לֹו לחלק ׁשראּוי מי ׁשם ׁשאין ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹהעֹולם;

הּוא. ּברּו האחד אּלא ְִֶֶָָָָּבׁשמֹו,

לזרז‚. ּכדי לעׂשֹותּה, הּמצוה על להּׁשבע לאדם ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָֻּומּתר
סיני; מהר עליה מׁשּבע ׁשהּוא ּפי על ואף עצמֹו, ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻאת
."צדק מׁשּפטי לׁשמר ואקּימה, "נׁשּבעּתי ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:

ׁשבּועה,„. ׁשּנתחּיב למי הּדּינין ׁשּמׁשּביעין זֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשבּועה
זֹו ּבׁשבּועה חּיב ׁשהיה ּבין הּדּינין', 'ׁשבּועת הּנקראת ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהיא

סֹופרים. מּדברי ּבּה חּיב ׁשהיה ּבין הּתֹורה, ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָמן

ואּלּו‰. הּתֹורה, מן ּבהן ׁשחּיבין הן ׁשבּועֹות מיני ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשלׁשה
וכפר ּבמקצתן והֹודה מּטלטלין, חברֹו ׁשּטענֹו מי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָהן:
אחד ועד ׁשּטענֹו, הּמּטלטלין ּבכל ׁשּכפר ּומי ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּבמקצתן,
טענת ידי על ׁשבּועֹות אּלּו, הרי - ּומכחיׁשֹו עליו ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַָָמעיד
ׁשהפקידּו ּדבר ׁשאבד ׁשּטען ׁשֹומר וכן ּוכפירה. ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוּדאי
מּספק; נׁשּבע זה הרי - ּבזה וכּיֹוצא מת אֹו נגנב אֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָאצלֹו,
אֹו הּׁשֹומר, זה טען אמת אם יֹודע הּפּקדֹון ּבעל ֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשאין
ּתהיה ה' "ׁשבּועת ׁשּנאמר: הּתֹורה, מן נׁשּבע והּוא ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָׁשקר.

ׁשניהם". ְֵֵֶּבין

.Âמּׁשלׁשה חּוץ הּדּינין, אֹותּה ׁשּמׁשּביעין ׁשבּועה ְְְִִִִֶַַַָָָָָֹּכל
היא וגם סֹופרים, מּדברי היא הרי - אּלּו ׁשבּועֹות ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַמיני
ּדבריהם, ׁשל אּלּו ׁשבּועֹות וגם הּדּינין'. 'ׁשבּועת ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָנקראת
וּדאי טענת ידי על ׁשבּועֹות מהן יׁש הן: ׁשבּועֹות מיני ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַׁשני

ׂשכיר ׁשבּועת ּכגֹון - שכרו]ּוכפירה קיבל שלא ,[שנשבע ְְְִִַָָ
ׁשטרֹו מהנקובּופֹוגם פחות לו חייב שהלווה שמודה [מלוה ְֵָ
שבידו] ספקבשטר ּבטענת ׁשבּועֹות מהן ויׁש ּבהן; וכּיֹוצא ,ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָ

ּבהן כּיֹוצא והאריסין, הּׁשּתפין, ׁשבּועת ּכגֹון [שנשבעים- ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֻ
מחלקם] יותר ולקחו מעלו יתּבארשלא ממֹונֹות ּובדיני .ְְִִֵֵָָ

ודיניהן. הּׁשבּועֹות מאּלּו ואחת אחת ּכל ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָחּיּוב

.Êתלמּוד חכמי ּתּקנת והיא אחרת, ׁשבּועה ׁשם ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָיׁש
על[=אמוראים] ואף הּסת'; 'ׁשבּועת הּנקראת והיא ,ְְְְִִֵֵֶַַַַ

נקראת אינּה הּיֹום, אֹותּה מׁשּביעין ּדין ׁשּבית ְְִִִִִֵֵֵֶַַָָּפי
הּדּינין'. ְִַַַָ'ׁשבּועת

.Áּדברי ׁשל אֹו ּתֹורה ׁשל ׁשהיתה ּבין - הּדּינין ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשבּועת
היא: ּכ - ספק טענת על ּבין וּדאי טענת על ּבין ְֲֲִִֵֵֵַַַַַַַַָָסֹופרים,

ּתֹור ספר אֹוחז ּבּׁשםהּנׁשּבע ונׁשּבע עֹומד; והּוא ּבזרֹועֹו, ה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
ואין הּדּינין. מּפי אֹו מּפיו ּבאלה, אֹו ּבׁשבּועה ּבכּנּוי, ְְְְִִִִִִִֵַַָָָָאֹו

הּקדׁש. ּבלׁשֹון אּלא הּדּינין, ׁשבּועת ְְְִִִִֶֶַַַַַָָֹמׁשּביעין

.Ëאלהי ּבה' נׁשּבע 'הריני ׁשּיאמר: ּכגֹון מּפיו? ְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹּכיצד
'ּבמי אֹו חּנּון', ׁשּׁשמֹו ּבמי נׁשּבע 'הריני אֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָיׂשראל',
אמר: אם וכן ּכלּום'; לזה חּיב אני ׁשאין רחּום, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּׁשמֹו
ׁשּׁשמֹו למי 'ארּור אֹו יׂשראל', אלהי לה' ארּור הּוא ְְְֱֲִִֵֵֵֶַָָָֹ'הרי

ּכלּום'. אצלי לזה יׁש אם ְְִִֵֶֶַָחּנּון,

.Èאנּו 'מׁשּביעין לֹו: ׁשאמרּו ּכגֹון הּדּינין? מּפי ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָוכיצד
לזה ׁשאין חּנּון, ׁשּׁשמֹו 'ּבמי אֹו יׂשראל', אלהי ּבה' ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹאֹות
ּבן ּפלֹוני 'הרי ׁשאמרּו: אֹו 'אמן'; עֹונה והּוא ּכלּום', ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָּביד
אם חּנּון, ׁשּׁשמֹו 'למי אֹו יׂשראל', אלהי לה' ארּור ְְְְֱִִִִֵֵֶַַָָֹּפלֹוני
זֹו 'אמן'. עֹונה והּוא לֹו', יֹודה ולא ממֹון אצלֹו לפלֹוני ְְְְִִֵֵֶֶֶָָֹיׁש

הּדּינין. ׁשבּועת ְִִַַַָהיא

.‡Èחפץ נקיטת ּבלא ׁשהׁשּביעּו הרי[תורה]הּדּינין - ּבידֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
ּתפּלין אחז ואם ּבידֹו. ּתֹורה וספר ונׁשּבע וחֹוזר טֹועין, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָאּלּו
ּתֹורה אחז ׁשהרי ונׁשּבע; חֹוזר אינֹו - והׁשּביעּוהּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָּבידֹו,
ונׁשּבע. חֹוזר אינֹו מיּׁשב, הׁשּביעּוהּו הן. ספר ּוכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָֻּבידֹו,

.·Èיֹוׁשב והּוא אֹותֹו מׁשּביעין לכּתחּלה - חכמים ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָּתלמיד
ּתפּלין אּלא ּתֹורה, ספר לּטל צרי ואינֹו ּבידֹו; ְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָֹּותפּלין
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּקדׁש, ּבלׁשֹון ונׁשּבע היא. חפץ ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹּבכּפֹו

.‚Èנקיטת אּלא הּדּינין, לׁשבּועת הּסת ׁשבּועת ּבין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָאין
אבל ּתֹורה; ספר אֹוחז הּסת ׁשבּועת הּנׁשּבע ׁשאין - ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָחפץ
מּפיו ּבאלה, אֹו ּבׁשבּועה ּבכּנּוי, אֹו ּבּׁשם אֹותֹו ְְְְִִִִִִֵַַָָָמׁשּביעין
הּכל נהגּו ּוכבר הּדּינין. ׁשבּועת ּכמֹו ּדין, ּבית מּפי ְְְֲִִִִֵַַַַָָָֹאֹו

חּזן ּביד ּתֹורה ספר העם,[=שמש]להיֹות ׁשאר אֹו הּכנסת ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָ
עליו. לאּים ּכדי - הּסת ׁשבּועת ׁשּמׁשּביעין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּבעת

.„Èׁשהּוא לׁשֹון ּבכל הּנׁשּבע את ׁשהׁשּביעּו ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָהּדּינין
רּבֹותי אבל הּגאֹונים. הֹורּו וכן ּכמצותּה; זֹו הרי ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָמּכירּה,
לסמ ראּוי ואין הּקדׁש; ּבלׁשֹון אּלא מׁשּביעין ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹהֹורּו,
להׁשּביע דינין ּבּתי ּכל ׁשּנהגּו ּפי על ואף זֹו. הֹוריה ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָעל

הּנׁשּבע את להֹודיע צרי - הּקדׁש אתּבלׁשֹון לו [=לבאר ְְְִִִִֶֶַַַָָֹ
ׁשּׁשבּועתהשבועה] הּׁשבּועה; לׁשֹון מּכיר ׁשּיהיה עד ,ְְְְִִֶֶֶַַַַָ

ּבעצמּה הּפּקדֹון ׁשבּועת היא מביןהּדּינין, כשאינו בה [שגם ְְְִִִַַַַַָָָ
אֹותּהפטור] להׁשּביע העם ּכל נהגּו הּסת, ׁשבּועת ואף .ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָ

הּקדׁש. ְִֶַֹּבלׁשֹון

.ÂËטענת ידי על ׁשהיא הּדּינין ׁשבּועת ׁשּיתחּיב מי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָּכל
מּדברי ׁשהיתה ּבין הּתֹורה מן ׁשהיתה ּבין ּוכפירה, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָוּדאי
ּבּה ׁשּנתחּיב מי וכל ׁשּיתּבאר; ּכמֹו עליו מאּימין - ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָסֹופרים
אינֹו - סֹופרים מּדברי ּבין הּתֹורה מן ּבין ספק, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָּבטענת

אּיּום. ִִָצרי

.ÊË,יֹודע 'הוי לֹו: אֹומרין הּנׁשּבע? על מאּימין ְְְְְֱִִִֵֵֵַַַַַָוכיצד
הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשאמר ּבׁשעה נזּדעזע ּכּלֹו העֹולם ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻׁשּכל
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ׁשּבּתֹורה עברֹות וכל לּׁשוא". אלהי ה' ׁשם את תּׂשא ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ"לא
עברֹות ּכל ינּקה". "לא נאמר וכאן "ונּקה", ּבהן ְְְֱֱֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹנאמר

מּמּנּו נפרעין ּומּמׁשּפחּתֹו][-בלבדׁשּבּתֹורה, מּמּנּו וכאן , ְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָ
ׂשֹונאיהם מּכל להּפרע ּגֹורם אּלא עֹוד, ולא עליו. ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּמחּפין

יׂשראל נהור]ׁשל סגי בלשון ערבין[=ישראל, יׂשראל ׁשּכל - ְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָ
אחריו: וכתּוב וגֹו', ורצח" וכחׁש "אלה ׁשּנאמר: ּבזה, ְְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹזה
עברֹות ּכל ּבּה". יֹוׁשב ּכל ואמלל הארץ, ּתאבל ּכן ְְֱֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻ"על
זכּות, לֹו יׁש אם ּדֹורֹות, ּוׁשלׁשה ׁשנים לֹו ּתֹולין - ְְְִִִֵֶַַָָֹׁשּבּתֹורה
ה' נאם "הֹוצאתיה, ׁשּנאמר: מּיד, מּמּנּו נפרעין - ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַָָָָֻוכאן
ּבׁשמי הּנׁשּבע ּבית ואל הּגּנב ּבית אל ּובאה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָצבאֹות,
זה הּגּנב", ּבית אל "ּובאה מּיד; "הֹוצאתיה", ִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלּׁשקר";
ּבחּנם וטֹוענֹו חברֹו, על ממֹון לֹו ואין הּברּיֹות, ּדעת ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָהּגֹונב
ּכמׁשמעֹו. לּׁשקר", ּבׁשמי הּנׁשּבע ּבית "ואל ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָּומׁשּביעֹו;
ּומים אׁש ׁשאין ּדברים - אבניו" ואת עציו ואת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ"וכּלּתּו

אֹותן'. מכּלה ׁשקר ׁשבּועת אֹותן, ְְְִֶֶֶַַַָָמכּלין

.ÊÈאֹומרין מּכירין ׁשהן ּבלׁשֹון - ּכּלֹו הּזה האּיּום ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֻוענין
אמר: למּוטב. החֹוטא ויחזר ּבּדברים ׁשּיבינּו ּכדי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלהן,
וכן חברֹו; ּׁשּטענֹו מה ונֹותן אֹותֹו, ּפֹוטרין - נׁשּבע' ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָ'איני
להן. הֹולכין - ּופטרֹו מׁשּביעֹו', 'איני הּטֹוען: אמר ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָאם

.ÁÈׁשם העֹומדים - ּתֹובעֹו וחברֹו נׁשּבע', 'הריני ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָאמר:
הרׁשעים האנׁשים אהלי מעל נא "סּורּו לזה: זה ְְֲֳִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאֹומרין

ּדעּת על 'לא לֹו: ואֹומרין שאתההאּלה"; הפירוש [לפי ְְְְִֵֶַַָֹ
לשבועה] לתת ּדעּתנּו,רוצה על אּלא ,אֹות מׁשּביעין ְְְִִֵֶַַַָָאנּו

ּדין'. ּבית ּדעת ְִֵַַַועל

.ËÈטענת ּבׁשבּועת זה אּיּום מאּימין ׁשאין ּפי על ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַאף
הּדּינין צריכין - הּסת ּבׁשבּועת ולא ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹספק
ׁשם ּתהיה ׁשּלא עד ּבהם, יחזרּו אּולי ּדינין; ּבבעלי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹלפצר

ּכלל. ְְָָׁשבּועה

.Îאֹו הּדּינין ׁשבּועת הּנׁשּבע ׁשּכל וגלּוי, ּברּור ְְְִִֶַַַַָָָָָָָּדבר
הּפּקדֹון, ׁשבּועת מּׁשּום חּיב ׁשהּוא - ּבׁשקר הּסת ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשבּועת
ׁשהּוא ּפי על ואף לֹוקה, ואינֹו מׁשּפטיה; נתּבארּו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּכבר
- חמׁש ּבתֹוספת עליו, ּׁשּנׁשּבע מה לׁשּלם ונתחּיב ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹמזיד.
ּומביא חמּׁשה; וחמׁשֹו הּוא ׁשּיהיה עד הּקרן, רביע ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֻׁשהּוא

ּבית ׁשם יׁש אם אׁשם, ׁשּבארנּו.[-המקדש]קרּבן ּכמֹו , ְְְִִֵֵֶַַַָָָָ

יב ּפרק ׁשבּועֹות ¤¤§§¦הלכֹות

וכן‡. ׁשקר, על אֹו לּׁשוא הּנׁשּבע ׁשּלֹוקה ּפי על ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָאף
קרּבן ּומביא הּפּקדֹון, ׁשבּועת אֹו העדּות ׁשבּועת ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָהּנׁשּבע
ינּקה "לא ׁשּנאמר: ּכּלֹו, הּׁשבּועה עֹון להן מתּכּפר אין -ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻ
על מּמּנּו ׁשּיּפרע עד ׁשמים, מּדין נּקיֹון לזה אין - ִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָה'"
אני ,אלהי ׁשם את "וחּללּת ׁשּנאמר: ׁשחּלל, הּגדֹול ְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּׁשם
העברֹות. מּכל יֹותר זה מעֹון להּזהר אדם צרי לפיכ ְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָָה'".

ּבהלכֹות·. ׁשּבארנּו ּכמֹו הּוא, החמּורֹות מן זה ְְְְֲִִֵֶֶַַָעֹון
ּדין ּבית מיתת ולא ּכרת לא ּבֹו ׁשאין ּפי על אף ְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹּתׁשּובה;
העֹונֹות. מּכל ּגדֹול ׁשהּוא המקּדׁש, הּׁשם חּלּול ּבֹו יׁש -ְֲִִֵֵֶַַָָָָֻ

אף‚. - ּבהן וכּיֹוצא ּובּׁשמׁש ּובארץ ּבּׁשמים ׁשּנׁשּבע ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָמי
וכן ׁשבּועה; זֹו אין ׁשּבראם, למי אּלא ּכּונתֹו ׁשאין ּפי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעל

אף - הּקדׁש מּכתבי ּבכתב אֹו הּנביאים, מן ּבנביא ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָֹהּנׁשּבע
ׁשּצּוה למי אֹו זה נביא ׁשּׁשלח למי אּלא ּכּונתֹו ׁשאין ּפי ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָעל
ׁשבּועֹות אּלּו ׁשאין ּפי על ואף ׁשבּועה. זֹו אין זה, ,ּבכתב ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ

עליהן אותם]מאּימין ׁשּלא[=מזהירים העם את ּומלּמדין ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹ
ׁשבּועה, ׁשּזֹו ּבעיניהן ּומראין ;ּבכ ראׁש קּלּות ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹינהגּו

להן. ּומּתירין ּפתח להן ְִִִֶֶֶַַָָּופֹותחין

אבל„. הּקדׁש. ּכתבי ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָֹּבּמה
על ּדעּתֹו ּבּה, ּׁשּכתּוב ּבמה נׁשּבע אם - ּבּתֹורה ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָהּנׁשּבע
ּכאן ואין הּגויל, על ּדעּתֹו סתם, ּבּה נׁשּבע ואם ְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָההזּכרֹות;
ּבמה ׁשּנׁשּבע ּכמי זה הרי - ּבּה ונׁשּבע ּבידֹו נטלּה ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשבּועה.

ואסּור. ּבּה, ְֶָָָּׁשּכתּוב

אינֹו‰. הּוא, חכמים ּתלמיד אם - סתם ּבּתֹורה ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָוהּנׁשּבע
ׁשאלה צרי הּוא, הארץ עם ואם לחכם; ׁשאלה ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָצרי

ּבׁשבּועֹות. ראׁש קּלּות ינהגּו ׁשּלא ּכדי ְְְְֲִִֵֶַָָֹֹלחכם,

.Âלכּפֹותֹו צרי רּבֹו אין - ׁשּנׁשּבע לבטלעבד [להכריחו ְְִִִֵֶֶֶַַָ
לפיהשבועה] ׁשּנׁשּבע; ּכקדם ׁשּנׁשּבע אחר הּוא והרי ,ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַֹ

ונאמר ׁשבּועתֹו; עליו ׁשּתחּול ּכדי לֹו, קנּוי ּגּופֹו ְְְֱֵֵֶֶֶַָָָָָׁשאין
- ּברׁשּותֹו ׁשּנפׁשֹו מי נפׁשֹו", על אּסר "לאסר ְְְְֱִִִֶֶַַַַָֹּבּׁשבּועֹות:
ׁשּנׁשּבע ּכמֹו זה ונמצא אחרים, ּברׁשּות ׁשהּוא עבד, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָיצא

אחר. נכסי ְִֵֵַַעל

.Êיֹודעין והן ׁשּנׁשּבעּו, ו]קטּנים למושג טעם[מודעים ְְְְְִִִֵֶַַַ
לעמד אֹותן ּכֹופין - חּיבין ׁשאינן ּפי על אף - ְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹהּׁשבּועה

עליהן ּולאּים לחּנכן ּכדי ׁשּלא[=להזהירם]ּבדבריהן ּכדי , ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ
ׁשּנׁשּבעּו הּדבר היה ואם ּבׁשבּועֹות. ראׁש קּלּות ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָֹינהגּו
- נּזק ּכן אם אּלא ּבֹו לעמד יכֹול הּקטן ׁשאין ּדבר ֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹעליו,
מּכה - מרּבה זמן ּבׂשר יאכל ׁשּלא אֹו ׁשּיצּום, ׁשּנׁשּבע ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻּכגֹון
ׁשהּתרה לֹו ּומראין ּבֹו, וגֹוערין רּבֹו, אֹו אביו ְְְֲִִִֶַַָָֻאֹותֹו
ּבׁשבּועֹות. ראׁש להקל רגיל יהיה ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָֹֹׁשבּועתֹו,

.Áאמת ּדברי לׁשֹונם ּוללּמד הרּבה, ּבּקטּנים להּזהר ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָצרי
ּכגֹויים; ּתמיד, להּׁשבע רגילין יהיּו ׁשּלא ּכדי - ׁשבּועה ְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָֹֹּבלא
תינֹוקֹות. מלּמדי ועל אבֹותיהם על חֹובה ּכמֹו הּדבר ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָוזה

.Ëׁשּנׁשּבע אֹו לּׁשוא, חברֹו מּפי הּׁשם הזּכרת ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָהּׁשֹומע
עֹובר ׁשהּוא צריכה, ׁשאינּה ּברכה ׁשּבר אֹו לּׁשקר, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָלפניו
ּברכֹות ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו לּׁשוא, ה' ׁשם נֹוׂשא ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָמּׁשּום
יהא ּבעצמֹו הּוא נּדהּו, לא ואם לנּדֹותֹו; חּיב זה הרי -ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹ
מכׁשֹול יהיה ׁשּלא ּכדי מּיד, אֹותֹו להּתיר וצרי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָֹּבנּדּוי.
יֹודיעֹו, ּתאמר ואם ׁשּנּדּוהּו. יֹודע אינֹו ׁשהרי - ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַֹלאחרים

מעוה לׁשֹונם לּמדּו ׁשהרי - ּבנּדּוי העֹולם ּכל [לשוןנמצאּו ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָ
נקיה] ּתמיד.לא ְִָָּוׁשבּועה

.Èהמבר אֹו הּזה הּנׁשּבע ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבּמה
אסּור ׁשּזה ידע ולא ׁשֹוגג, היה אם אבל מזיד; ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹלהּבּטלה
ענׁש ׁשּלא לנּדֹותֹו, ׁשאסּור אֹומר ואני לנּדֹותֹו. חּיב אינֹו -ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

יחזר. ׁשּלא ּבֹו ּומתרה מזהירֹו אּלא ׁשֹוגג; ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָֹֹהּכתּוב

.‡Èאפּלּו אּלא האסּורה, היא ּבלבד לּׁשוא ׁשבּועה ְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָֹולא
על ואף אסּור, - לבּטלה המיחדין הּׁשמֹות מן ׁשם ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָֻלהזּכיר
את "ליראה ואֹומר: מצּוה הּכתּוב הרי נׁשּבע. ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּפי
לבּטלה. יזּכירֹו ׁשּלא יראתֹו, ּובכלל והּנֹורא"; הּנכּבד ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹהּׁשם
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ׁשּבּתֹורה עברֹות וכל לּׁשוא". אלהי ה' ׁשם את תּׂשא ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ"לא
עברֹות ּכל ינּקה". "לא נאמר וכאן "ונּקה", ּבהן ְְְֱֱֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹנאמר

מּמּנּו נפרעין ּומּמׁשּפחּתֹו][-בלבדׁשּבּתֹורה, מּמּנּו וכאן , ְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָ
ׂשֹונאיהם מּכל להּפרע ּגֹורם אּלא עֹוד, ולא עליו. ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּמחּפין

יׂשראל נהור]ׁשל סגי בלשון ערבין[=ישראל, יׂשראל ׁשּכל - ְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָ
אחריו: וכתּוב וגֹו', ורצח" וכחׁש "אלה ׁשּנאמר: ּבזה, ְְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹזה
עברֹות ּכל ּבּה". יֹוׁשב ּכל ואמלל הארץ, ּתאבל ּכן ְְֱֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻ"על
זכּות, לֹו יׁש אם ּדֹורֹות, ּוׁשלׁשה ׁשנים לֹו ּתֹולין - ְְְִִִֵֶַַָָֹׁשּבּתֹורה
ה' נאם "הֹוצאתיה, ׁשּנאמר: מּיד, מּמּנּו נפרעין - ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַָָָָֻוכאן
ּבׁשמי הּנׁשּבע ּבית ואל הּגּנב ּבית אל ּובאה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָצבאֹות,
זה הּגּנב", ּבית אל "ּובאה מּיד; "הֹוצאתיה", ִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלּׁשקר";
ּבחּנם וטֹוענֹו חברֹו, על ממֹון לֹו ואין הּברּיֹות, ּדעת ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָהּגֹונב
ּכמׁשמעֹו. לּׁשקר", ּבׁשמי הּנׁשּבע ּבית "ואל ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָּומׁשּביעֹו;
ּומים אׁש ׁשאין ּדברים - אבניו" ואת עציו ואת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ"וכּלּתּו

אֹותן'. מכּלה ׁשקר ׁשבּועת אֹותן, ְְְִֶֶֶַַַָָמכּלין

.ÊÈאֹומרין מּכירין ׁשהן ּבלׁשֹון - ּכּלֹו הּזה האּיּום ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֻוענין
אמר: למּוטב. החֹוטא ויחזר ּבּדברים ׁשּיבינּו ּכדי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלהן,
וכן חברֹו; ּׁשּטענֹו מה ונֹותן אֹותֹו, ּפֹוטרין - נׁשּבע' ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָ'איני
להן. הֹולכין - ּופטרֹו מׁשּביעֹו', 'איני הּטֹוען: אמר ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָאם

.ÁÈׁשם העֹומדים - ּתֹובעֹו וחברֹו נׁשּבע', 'הריני ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָאמר:
הרׁשעים האנׁשים אהלי מעל נא "סּורּו לזה: זה ְְֲֳִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאֹומרין

ּדעּת על 'לא לֹו: ואֹומרין שאתההאּלה"; הפירוש [לפי ְְְְִֵֶַַָֹ
לשבועה] לתת ּדעּתנּו,רוצה על אּלא ,אֹות מׁשּביעין ְְְִִֵֶַַַָָאנּו

ּדין'. ּבית ּדעת ְִֵַַַועל

.ËÈטענת ּבׁשבּועת זה אּיּום מאּימין ׁשאין ּפי על ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַאף
הּדּינין צריכין - הּסת ּבׁשבּועת ולא ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹספק
ׁשם ּתהיה ׁשּלא עד ּבהם, יחזרּו אּולי ּדינין; ּבבעלי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹלפצר

ּכלל. ְְָָׁשבּועה

.Îאֹו הּדּינין ׁשבּועת הּנׁשּבע ׁשּכל וגלּוי, ּברּור ְְְִִֶַַַַָָָָָָָּדבר
הּפּקדֹון, ׁשבּועת מּׁשּום חּיב ׁשהּוא - ּבׁשקר הּסת ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשבּועת
ׁשהּוא ּפי על ואף לֹוקה, ואינֹו מׁשּפטיה; נתּבארּו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּכבר
- חמׁש ּבתֹוספת עליו, ּׁשּנׁשּבע מה לׁשּלם ונתחּיב ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹמזיד.
ּומביא חמּׁשה; וחמׁשֹו הּוא ׁשּיהיה עד הּקרן, רביע ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֻׁשהּוא

ּבית ׁשם יׁש אם אׁשם, ׁשּבארנּו.[-המקדש]קרּבן ּכמֹו , ְְְִִֵֵֶַַַָָָָ

יב ּפרק ׁשבּועֹות ¤¤§§¦הלכֹות

וכן‡. ׁשקר, על אֹו לּׁשוא הּנׁשּבע ׁשּלֹוקה ּפי על ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָאף
קרּבן ּומביא הּפּקדֹון, ׁשבּועת אֹו העדּות ׁשבּועת ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָהּנׁשּבע
ינּקה "לא ׁשּנאמר: ּכּלֹו, הּׁשבּועה עֹון להן מתּכּפר אין -ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻ
על מּמּנּו ׁשּיּפרע עד ׁשמים, מּדין נּקיֹון לזה אין - ִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָה'"
אני ,אלהי ׁשם את "וחּללּת ׁשּנאמר: ׁשחּלל, הּגדֹול ְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּׁשם
העברֹות. מּכל יֹותר זה מעֹון להּזהר אדם צרי לפיכ ְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָָה'".

ּבהלכֹות·. ׁשּבארנּו ּכמֹו הּוא, החמּורֹות מן זה ְְְְֲִִֵֶֶַַָעֹון
ּדין ּבית מיתת ולא ּכרת לא ּבֹו ׁשאין ּפי על אף ְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹּתׁשּובה;
העֹונֹות. מּכל ּגדֹול ׁשהּוא המקּדׁש, הּׁשם חּלּול ּבֹו יׁש -ְֲִִֵֵֶַַָָָָֻ

אף‚. - ּבהן וכּיֹוצא ּובּׁשמׁש ּובארץ ּבּׁשמים ׁשּנׁשּבע ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָמי
וכן ׁשבּועה; זֹו אין ׁשּבראם, למי אּלא ּכּונתֹו ׁשאין ּפי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעל

אף - הּקדׁש מּכתבי ּבכתב אֹו הּנביאים, מן ּבנביא ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָֹהּנׁשּבע
ׁשּצּוה למי אֹו זה נביא ׁשּׁשלח למי אּלא ּכּונתֹו ׁשאין ּפי ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָעל
ׁשבּועֹות אּלּו ׁשאין ּפי על ואף ׁשבּועה. זֹו אין זה, ,ּבכתב ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ

עליהן אותם]מאּימין ׁשּלא[=מזהירים העם את ּומלּמדין ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹ
ׁשבּועה, ׁשּזֹו ּבעיניהן ּומראין ;ּבכ ראׁש קּלּות ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹינהגּו

להן. ּומּתירין ּפתח להן ְִִִֶֶֶַַָָּופֹותחין

אבל„. הּקדׁש. ּכתבי ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָֹּבּמה
על ּדעּתֹו ּבּה, ּׁשּכתּוב ּבמה נׁשּבע אם - ּבּתֹורה ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָהּנׁשּבע
ּכאן ואין הּגויל, על ּדעּתֹו סתם, ּבּה נׁשּבע ואם ְְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָההזּכרֹות;
ּבמה ׁשּנׁשּבע ּכמי זה הרי - ּבּה ונׁשּבע ּבידֹו נטלּה ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשבּועה.

ואסּור. ּבּה, ְֶָָָּׁשּכתּוב

אינֹו‰. הּוא, חכמים ּתלמיד אם - סתם ּבּתֹורה ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָוהּנׁשּבע
ׁשאלה צרי הּוא, הארץ עם ואם לחכם; ׁשאלה ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָצרי

ּבׁשבּועֹות. ראׁש קּלּות ינהגּו ׁשּלא ּכדי ְְְְֲִִֵֶַָָֹֹלחכם,

.Âלכּפֹותֹו צרי רּבֹו אין - ׁשּנׁשּבע לבטלעבד [להכריחו ְְִִִֵֶֶֶַַָ
לפיהשבועה] ׁשּנׁשּבע; ּכקדם ׁשּנׁשּבע אחר הּוא והרי ,ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַֹ

ונאמר ׁשבּועתֹו; עליו ׁשּתחּול ּכדי לֹו, קנּוי ּגּופֹו ְְְֱֵֵֶֶֶַָָָָָׁשאין
- ּברׁשּותֹו ׁשּנפׁשֹו מי נפׁשֹו", על אּסר "לאסר ְְְְֱִִִֶֶַַַַָֹּבּׁשבּועֹות:
ׁשּנׁשּבע ּכמֹו זה ונמצא אחרים, ּברׁשּות ׁשהּוא עבד, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָיצא

אחר. נכסי ְִֵֵַַעל

.Êיֹודעין והן ׁשּנׁשּבעּו, ו]קטּנים למושג טעם[מודעים ְְְְְִִִֵֶַַַ
לעמד אֹותן ּכֹופין - חּיבין ׁשאינן ּפי על אף - ְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹהּׁשבּועה

עליהן ּולאּים לחּנכן ּכדי ׁשּלא[=להזהירם]ּבדבריהן ּכדי , ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ
ׁשּנׁשּבעּו הּדבר היה ואם ּבׁשבּועֹות. ראׁש קּלּות ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָֹינהגּו
- נּזק ּכן אם אּלא ּבֹו לעמד יכֹול הּקטן ׁשאין ּדבר ֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹעליו,
מּכה - מרּבה זמן ּבׂשר יאכל ׁשּלא אֹו ׁשּיצּום, ׁשּנׁשּבע ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻּכגֹון
ׁשהּתרה לֹו ּומראין ּבֹו, וגֹוערין רּבֹו, אֹו אביו ְְְֲִִִֶַַָָֻאֹותֹו
ּבׁשבּועֹות. ראׁש להקל רגיל יהיה ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָֹֹׁשבּועתֹו,

.Áאמת ּדברי לׁשֹונם ּוללּמד הרּבה, ּבּקטּנים להּזהר ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָצרי
ּכגֹויים; ּתמיד, להּׁשבע רגילין יהיּו ׁשּלא ּכדי - ׁשבּועה ְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָֹֹּבלא
תינֹוקֹות. מלּמדי ועל אבֹותיהם על חֹובה ּכמֹו הּדבר ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָוזה

.Ëׁשּנׁשּבע אֹו לּׁשוא, חברֹו מּפי הּׁשם הזּכרת ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָהּׁשֹומע
עֹובר ׁשהּוא צריכה, ׁשאינּה ּברכה ׁשּבר אֹו לּׁשקר, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָלפניו
ּברכֹות ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו לּׁשוא, ה' ׁשם נֹוׂשא ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָמּׁשּום
יהא ּבעצמֹו הּוא נּדהּו, לא ואם לנּדֹותֹו; חּיב זה הרי -ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹ
מכׁשֹול יהיה ׁשּלא ּכדי מּיד, אֹותֹו להּתיר וצרי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָֹּבנּדּוי.
יֹודיעֹו, ּתאמר ואם ׁשּנּדּוהּו. יֹודע אינֹו ׁשהרי - ְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַֹלאחרים

מעוה לׁשֹונם לּמדּו ׁשהרי - ּבנּדּוי העֹולם ּכל [לשוןנמצאּו ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָ
נקיה] ּתמיד.לא ְִָָּוׁשבּועה

.Èהמבר אֹו הּזה הּנׁשּבע ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבּמה
אסּור ׁשּזה ידע ולא ׁשֹוגג, היה אם אבל מזיד; ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹלהּבּטלה
ענׁש ׁשּלא לנּדֹותֹו, ׁשאסּור אֹומר ואני לנּדֹותֹו. חּיב אינֹו -ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

יחזר. ׁשּלא ּבֹו ּומתרה מזהירֹו אּלא ׁשֹוגג; ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָֹֹהּכתּוב

.‡Èאפּלּו אּלא האסּורה, היא ּבלבד לּׁשוא ׁשבּועה ְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָֹולא
על ואף אסּור, - לבּטלה המיחדין הּׁשמֹות מן ׁשם ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָֻלהזּכיר
את "ליראה ואֹומר: מצּוה הּכתּוב הרי נׁשּבע. ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּפי
לבּטלה. יזּכירֹו ׁשּלא יראתֹו, ּובכלל והּנֹורא"; הּנכּבד ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹהּׁשם
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ימהר - לבּטלה ׁשם והֹוציא הּלׁשֹון טעה אם ,מּיד,לפיכ ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָ
ּכיצד? לבּטלה. יּזכר ׁשּלא ּכדי לֹו, ויהּדר ויפאר ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹויׁשּבח
'ּגדֹול אֹו: ועד', לעֹולם הּוא ּברּו' אֹומר: - 'ה'' ְֵֶַָָָָָאמר:
לבּטלה. יהא ׁשּלא ּכדי ּבזה, וכּיֹוצא מאד', ּומהּלל ְְְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻהּוא

.·Èלהּׁשאל ׁשּמּתר ּפי על ּכמֹו[להתיר]אף הּׁשבּועה, על ְְְִִֵֶַַַַָָָֻ
ּדפי ּבזה ואין נֹוקפֹו[פגם]ׁשאמרנּו, ׁשּלּבֹו ּומי [=שמהסס], ְְְִִִֵֶֶֶַָָֹ

ראּוי כן, ּפי על אף - מינּות ׁשמץ אּלא אינֹו זה ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבדבר
מצוה, ּדבר מּפני אּלא להּתר נזקקין ואין זה; ּבדבר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָלהּזהר
יּׁשבע ׁשּלא לאדם היא ּגדֹולה וטֹובה ּגדֹול. צר מּפני ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹאֹו
- ּבׁשבּועתֹו יעמד ׁשּיצטער, ונׁשּבע עבר ואם ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹּכלל;
"עׂשה אחריו: וכתּוב ימר", ולא להרע, "נׁשּבע ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:

לעֹולם". יּמֹוט לא - ְִֵֶָֹאּלה

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

שני יום
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מצות ואחת עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹיׁש
ׂשפתיו מֹוצא ׁשּיׁשמר (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְֲִֶֶֶַָָָָָֹֹלא
הּנדר ׁשּיּופר (ג) ּדברֹו; יחל ׁשּלא (ב) ׁשּנדר; ּכמֹו ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹויעׂשה
ּבּתֹורה המפרׁש נדרים הפר ּדין הּוא וזה הּׁשבּועה, ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹאֹו

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ְְְִִִִֵֵֵֶָָׁשּבכתב.

א ּפרק נדרים ¤¤¦¨§§¦הלכֹות

הּוא‡. - הראׁשֹון החלק מחלקֹות. לׁשּתי נחלק ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּנדר
ׁשּיאמר: ּכגֹון לֹו, הּמּתרים ּדברים עצמֹו על אדם ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻׁשּיאסר
'לעֹולם', אֹו יֹום', ׁשלׁשים עלי אסּורין ּפלֹונית מדינה ְְְְֲִִִִֵַָָָֹ'ּפרֹות
עלי', אסּורין אּלּו 'ּפרֹות אֹו העֹולם', מּפרֹות ּפלֹוני 'מין ְֲִִִִֵֵֵַָָָאֹו
ׁשאין ּפי על ואף ּבהן, נאסר זה הרי - ׁשּיאסר לׁשֹון ְְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹּבכל
נאמר זה ועל ּכּנּוי. ולא ׁשם הזּכרת ולא ּכלל, ׁשבּועה ְְְְְְֱִֵֶֶַַַַָָָָֹֹׁשם
ּדברים עצמֹו על ׁשּיאסר נפׁשֹו", על אּסר "לאסר ְְְֱֱִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹּבּתֹורה:
אסּורין. אּלּו הרי אּסר', עלי הן 'הרי אמר: אם וכן ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֻהּמּתרין.

אּסר'. 'נדרי אֹותֹו קֹורא ׁשאני הּוא זה, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָוחלק

חּיב·. ׁשאינֹו ּבקרּבן עצמֹו ׁשּיחּיב הּוא - הּׁשני ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָוהחלק
עלי 'הרי אֹו עֹולה', להביא עלי 'הרי ׁשּיאמר: ּכגֹון ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָֹּבֹו,
אֹו עֹולה', זֹו ּבהמה 'הרי אֹו: 'מנחה'; אֹו ׁשלמים', ְְְְֲִִִֵֵָָָָָלהביא
'הרי והאֹומר 'נדר', הּנקרא הּוא 'עלי', והאֹומר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ'ׁשלמים'.
הן, אחד מּמין והּנדר והּנדבה 'נדבה'. הּנקרא הּוא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָזֹו',

ּבאחריּותן חּיב - ׁשהּנדרים חייבאּלא תאבד או תמות [אם ְְֲִֶֶַַַָָָָָ
נאמרבאחרת] זה ועל ּבאחריּותן. חּיב אינֹו - ּונדבֹות ,ְְְֱֲֵֶֶַַַַָָָָ

הּוא זה, וחלק וגֹו'. "ונדבֹותי ּתּדר, אׁשר ּונדרי" ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָֹּבּתֹורה:
הקּדׁש'. 'נדרי אֹותֹו קֹורא ְְֲִִֵֵֵֶֶׁשאני

מבארים‚. ׁשאנּו הם - וענינֹו הראׁשֹון החלק ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָודיני
ּכּלם - ּומׁשּפטיהם הקּדׁש נדרי ּדיני אבל אּלּו; ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻּבהלכֹות

הּקרּבנֹות. מעׂשה ּבהלכֹות ּבמקֹומם, ְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָיתּבארּו

נדרֹו„. אֹו ׁשבּועתֹו אדם ׁשּיקּים ּתֹורה, ׁשל עׂשה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָמצות
ׁשּנאמר: הקּדׁש, מּנדרי ׁשהיה ּבין אּסר, מּנדרי ׁשהיה ּבין -ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

הּיצא "ּככל ונאמר: וגֹו', ועׂשית" ּתׁשמר ,ׂשפתי ְְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ"מֹוצא
יעׂשה". ֲִִֶַמּפיו,

ׁשאמר:‰. ּכגֹון מאכל, מּמיני מין עצמֹו על ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָהאֹוסר
'ּתאנ אֹו: עליו', אסּורין ּפלֹונית'ּתאנים מדינה ׁשל ים ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָ

לֹוקה - ׁשהּוא ּכל מהן ואכל ּבאּלּו, וכּיֹוצא עליו', ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאסּורים
ׁשעּור לּנדרים ׁשאין ּדברֹו"; יחל "לא ׁשּנאמר: הּתֹורה, ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמן

ׁשהּוא.[-כמותי] ּכל ּכמפרׁש זה הרי מּדבר, הּנֹודר ׁשּכל -ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
אֹו עלי', אסּורין ּפלֹונית מדינה מּפרֹות 'אכילה ְְֲֲִִִִִֵַַָָָָאמר:
ּכּזית. ׁשּיאכל עד לֹוקה אינֹו - אּלּו' מּפרֹות ֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ'אכילה

.Âהענבים מן ואכילה הּתאנים מן אכילה עצמֹו על ְְֲֲֲִִִִִִֵַַַַַָָָָָאסר
מצטרפין אּלּו הרי - נדרים ּבׁשני ּבין אחד, ּבנדר ּבין -ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְִֵֵֶַַַָֹלכּזית.

.Êהן 'הרי ׁשאמר: אֹו קרּבן', עלי אּלּו 'ּפרֹות ְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָָהאֹומר:
ל ּׁשאכל מה 'ּכל לחברֹו: ׁשאמר אֹו עלי[=ממך]ּכקרּבן', ְְְֲֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

אּלּו הרי - קרּבן' עלי הן 'הרי אֹו 'ּכקרּבן', אֹו ְְְְֲֲֵֵֵֵַָָָָָָָקרּבן',
ויעׂשה קרּבן, אדם ׁשּיּדר ׁשאפׁשר מּפני עליו; ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹאסּורין

ותאסר. קרּבן, - חל ׁשהיתה ְְְְֵֵֵֶָָָָָָֹּבהמה

.Á,'עלי ּפלֹוני 'מין אֹו עלי', אּלּו 'ּפרֹות האֹומר: ְֲִִֵֵֵַַָָָָאבל
'ּכעבֹודה אֹו חזיר', ּכבׂשר עלי ּפלֹוני עם ּׁשאכל 'מה ְְֲֲִִִִֶַַַַַָָֹאֹו
אּלּו הרי - ּבאּלּו וכּיֹוצא ּוטרפֹות', 'ּכנבלֹות אֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵַָָזרה',
ׁשאינֹו ּדבר ׁשּיעׂשה אפׁשר ׁשאי נדר; ּכאן ואין ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻמּתרין,

חזיר. ּכבׂשר חזיר ְְֲֲִִִַַּבׂשר

.Ëּכדברים הּמּתרים ּדברים הּמׂשים ּכל הּכלל: ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֻזה
הרי ּבנדר, לעׂשֹותֹו יכֹול האסּור ּדבר אֹותֹו אם - ְֲֲֲִִֵֶֶַָָָָָָהאסּורין
מּתרין. אּלּו הרי ּבנדר, לעׂשֹותֹו יכֹול אינֹו ואם אסּורים; ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָֻאּלּו

.È,ּונדבה ּבנדר ּבאין ׁשאינן ּפי על אף - והאׁשם ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָהחּטאת
מחמת אֹותם להביא לנֹודר אפׁשר - ּבמקֹומֹו ׁשּיתּבאר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָּכמֹו
מביא נטמא, ואם חּטאת; מביא ּבנזיר, ׁשהּנֹודר ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָנדרֹו;
עלי אּלּו 'ּפרֹות האֹומר: ,לפיכ ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָאׁשם,
'הרי אֹו חּטאת', הן 'הרי ׁשאמר: אֹו 'ּכאׁשם', אֹו ְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָּכחּטאת',
'הרי ּבאֹומר: לֹומר צרי ואין אסּורין. אּלּו הרי - אׁשם' ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵַָָָהן
ׁשהן 'ּתֹודה', אֹו 'מנחה', אֹו 'ׁשלמים', אֹו עֹולה', ְְִִֵֵֶָָָָהן

ּונדבה. ּבנדר ּבאין אּלּו ׁשּכל - ְְֲִִֵֶֶֶָָָָאסּורין

.‡È'אהרן ּכחּלת עלי אּלּו 'ּפרֹות האֹומר: [כחלהאבל ְֲֲֵֵֵַַַַָָָֹ
אהרן] לזרע ׁשאיןהניתנת מּתרין, אּלּו הרי - 'ּכתרּומתֹו' אֹו ,ְֲִִֵֵֵֶָָֻ

ּונדבה. ּבנדר אּלּו להביא ּדר ְְְִֵֶֶֶֶָָָָׁשם

.·È'ּכנֹותר עלי האּלּו הּפרֹות 'הרי קרבןהאֹומר: [מבשר ְֲֵֵֵֵַַָָָָ
אכילתו] זמן 'ּכפּגּול'לאחר פסול], במחשבת שהוקרב ,[קרבן ְִ

עׂשאן ׁשהרי אסּורין, אּלּו הרי - קדׁשים' ׁשל טמא ְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָ'ּכבׂשר
מקֹום. מּכל קרּבן ְְִִַָָָָּכבׂשר

.‚Èאּלּו הרי - ּבהמה' ּכמעׂשר עלי הן 'הרי ְְֲֲֲֵֵֵֵֵֵַַַָָָהאֹומר:
ּביד ּוקדּׁשתֹו הֹואיל של]אסּורים, עלי[מנינו הן 'הרי אדם. ְְֲֲִִֵֵַַָָָָֻ

ואינֹו אדם, ּבידי קדּׁשתֹו ׁשאין מּתרין; אּלּו הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָָֻֻּכבכֹור'
אתֹו". איׁש יקּדיׁש "לא ּבֹו: ׁשּנאמר ּבנדר, להתּפיסֹו ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָֹֹיכֹול

.„È'ׁשמים ּכחרמי עלי הן 'הרי שמוחרםאמר: [דבר ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָ
ללשמים] ׁשמים ׁשחרמי אסּורין, הן הרי 'הרי- הּבית. בדק ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

הּלׁשּכה' ּכתרּומת עלי לקנייתהן המורם שבלשכה [הכסף ְְִִֵַַַָָ
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'ּכּתמידים'קרבנות] תמיד], 'ּכּדירים'[קרבנות [רפתות, ְִִִִַַ
'ּכאחדלקרבנות] אֹו 'ּכּמזּבח', 'ּכאּׁשים', 'ּכעצים', ,ְְִִִִֵֵֶַַָָָ

ּכּיעים' עלי הן 'הרי ׁשאמר: ּכגֹון הּמזּבח', [כלימּמׁשּמׁשי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ
אפר] 'ּכּמזרקֹות'לפינוי אֹו וזריקתו], דם לקבלת אֹו[כלי , ְִַָ
המזבח]'ּכּמזלגֹות' על הקרבן את בו וכּיֹוצא[שהופכים , ְְִֵַַָ

הרי - 'ּכירּוׁשלים' ּכהיכל', עלי הן 'הרי האֹומר: וכן ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָּבהן,
ׁשּכל קרּבן; ׁשם הזּכיר ׁשּלא ּפי על ואף אסּורין, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹאּלּו

קרּבן'. עלי הן 'הרי ּכאֹומר: ענינם אּלּו, ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָּדברים

.ÂËאחר ׁשלמים ּבׂשר היה אפּלּו קדׁש, ּבׂשר לפניו ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָֹהיה
ּכבׂשר עלי הן 'הרי ואמר: לזרים, מּתר ׁשהּוא ּדמים, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻזריקת
ׁשהיה ּבעּקרֹו, אּלא התּפיס ׁשּלא אסּורין; אּלּו הרי - ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹזה'
ּדמים, זריקת לפני אם - ּבכֹור ּבׂשר היה אם אבל ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָאסּור.
מּתר. זה הרי ּדמים, זריקת לאחר ואם אסּור; זה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֻהרי

.ÊËּומפסידין עּלגים, ׁשאנׁשיהם מקֹומֹות [=משבשים]יׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶַַ
אחר ׁשם הֹולכין - אחר ּבדבר ּדבר על ּומכּנין הּלׁשֹון, ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָאת
הן 'הרי האֹומר: ּכקרּבן; קרּבן, ּכּנּויי ּכל ּכיצד? ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָהּכּנּוי.
'חרק', לקרּבן. ּכּנּויין אּלּו הרי - 'קֹונז' 'קֹונח', קֹונם', ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָעלי
ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן לחרם. ּכּנּויין אּלּו הרי - 'חר' ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹ'חרף',
זמן. ּובאֹותֹו מקֹום ּבאֹותֹו העם ּכלל לׁשֹון אחר הֹולכין -ְְְְְְִַַַַָָָ

.ÊÈ,ּבכּנּויין הקּדיׁש אם ּכ - ּבכּנּויין עצמֹו ׁשאֹוסר ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָּוכׁשם
ּבין אּסר ּבנדרי ּבין מּתרין, הּכּנּויין וכּנּויי הקּדׁש; זה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֻהרי

הקּדׁש. ְְְִֵֵֶּבנדרי

.ÁÈ,'חּלין יהא לא ,עּמ ּׁשאכל מה 'ּכל לחברֹו: ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹֹֻהאֹומר
דכי' יהא 'לא אֹו כׁשר', יהא 'לא יהא[טהור]אֹו 'לא אֹו , ְְְְֵֵֵֵֵָֹֹֹ

יהא עּמ ּׁשאכל מה 'ּכל לֹו: ׁשאמר ּכמי זה הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹטהֹור'
עּמ ּׁשאכל מה 'ּכל לֹו: אמר אם וכן אסּור. ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹקרּבן',

אסּור. זה הרי - 'ּפּגּול' אֹו 'נֹותר', אֹו ֲִֵֵֶָָָטמא',

.ËÈּכמי זה הרי - 'ל אכל לא חּלין 'לא לחברֹו: ְֲֲִִֵֵֵֶַַָָֹֹֹֻהאֹומר
וכן קרּבן'; אּלא חּלין, יהא לא ל ּׁשאכל 'מה לֹו: ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻׁשאמר
'ּכקרּבן ,'ל ׁשאכל 'קרּבן ,'ל ׁשאכל 'הּקרּבן אמר: ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹאם
אכל לא 'הּקרּבן האֹומר: אבל אסּור. זה הרי - 'ל ְֲֲֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹׁשאכל
אֹו ,'ל אכל לא 'לקרּבן אֹו ,'ל אכל לא 'ּכקרּבן אֹו ,'ְְְְַַָָָָָָָֹֹֹֹל
אּלּו ּכל - 'ל אכל לא קרּבן 'לא אֹו ,'ל אכל לא ְְֵַַָָָָָָָֹֹֹֹֹ'קרּבן
ּבקרּבן ׁשּנׁשּבע אּלא אּלּו, ּדברים מׁשמע ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻמּתרין;
ׁשּנדר אֹו - ּכלּום אינֹו ּבקרּבן והּנׁשּבע - לזה יאכל ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּלא

קרּבן. לֹו יאכל ְֶַָָֹֹׁשּלא

.Îׁשאכל 'ּכחּלין ,'ל ׁשאכל 'החּלין ,'ל ׁשאכל ְִִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹֻֻֻ'חּלין
'ּכחּלין ,'ל אכל ׁשּלא 'החּלין ,'ל אכל ׁשּלא 'חּלין ,'ְִִִֶֶַַַָָָֹֹֹֹֻֻֻל

מּתר. זה הרי - 'ל אכל ֲֵֶֶַָָֹֹֻׁשּלא

.‡Îׁשאכל נֹותר 'לא ,'ל ׁשאכל טמא 'לא האֹומר: ֲֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹֹאבל
ׁשּמׁשמעֹו: אסּור; זה הרי - 'ל ׁשאכל ּפּגּול 'לא ,'ְֲִֵֶֶֶַַָָָָֹֹל

ׁשּיהיה הּוא ל ׁשאכל לא'ׁשּדבר לפיכ טמא, אֹו ּפּגּול ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
.'ל ַָֹאכל

.·Îהיכל 'לא ,'ל ׁשאכל 'היכל ,'ל ׁשאכל ְֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹ'ּכהיכל
ׁשּלא 'ּכהיכל ,'ל אכל ׁשּלא 'היכל אסּור; - 'ל ְֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹֹׁשאכל
ּכמי ׁשּזה מּתר, - 'ל אכל ׁשּלא היכל 'לא ,'ל ְִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹֻאכל

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן יאכל. ׁשּלא ּבהיכל ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹׁשּנׁשּבע

.‚Î,זה ּדבר מׁשמע - 'מּמ אני 'מּדר לחברֹו: ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֻהאֹומר
ׁשּלא זה, ּדבר מׁשמע - 'מּמ אני 'מפרׁש עּמֹו; ידּבר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻׁשּלא
עּמֹו יׁשב ׁשּלא מׁשמעֹו - 'מּמ אני 'מרחק עּמֹו. ויּתן ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָֹֻיּׂשא
אֹו ,'ל אני 'מנּדה לֹו: אמר אם וכן אּמֹות; ְְְְֲִִֵֶַַַַָָֻּבארּבע

בארמית]'מׁשּמתנא לֹו:[מנודה אמר אם אבל .'מּמ אני ְְְֲֲִִִַַַָָָ
ׁשּלא מּמ אני 'מפרׁש אֹו ,'ל אכל ׁשּלא מּמ אני ְְְֲֲִִִִֶֶַָָָֹֹֹֻֻ'מּדר
זה הרי - 'ל אכל ׁשּלא מּמ אני 'מרחק אֹו ,'ל ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָֹֹֹֻאכל
מּׁשּום לֹוקה נכסיו, מּכל ּכּזית אכל ואם לֹו; לאכל ְְֱִִִִֶֶַַַָָָָָֹאסּור

ּדברֹו". יחל ְֵַָֹ"לא

.„Î;לֹו אֹוכל אינֹו - 'ל אכל ׁשּלא ל אני 'מנּדה לֹו: ְְֲִֵֵֶֶַַָָֹֹֻאמר
לֹוקה אינֹו אכל, וריחוקואם נידוי או נדר פירושו אם [שספק ְִֵֶַָ

לֹו.פיזי] להנֹות אסּור זה הרי ,'מּמ 'נדינא לֹו: אמר .ֲִֵֵֵֶַָָָָָָ

.‰Î,ל אכל אם רׁשעים ּכנדרי עלי 'הרי לחברֹו: ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹהאֹומר
וכן ּבכּלן. חּיב - ואכל ּוׁשבּועה', וקרּבן נזיר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻׁשּמּנדריהם
וקרּבן' נזיר ׁשּמּנדבֹותם ּכׁשרים, ּכנדבֹות עלי 'הרי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָהאֹומר:

חּיב. זה הרי -ֲֵֶַָ

.ÂÎ,'ּכׁשרים 'ּכנדבֹות אֹו רׁשעים', ּכנדרי עלי 'הרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָאמר:
ּפי על אף אסּור, זה הרי - 'ל אכל 'אם אֹו ,'ל ֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ'ׁשאכל

ּפרׁש כקרבן]ׁשּלא במפורש אסר ּכׁשרים'[לא 'ּכנדרי אמר: . ְְְִִֵֵֵֵֶַָֹ
אּסּור ּבדר נֹודרין הּכׁשרים ׁשאין ּכלּום, נתחּיב לא -ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַֹ
לפניו עֹובר נזיר והיה הריני', רׁשעים 'ּכנדרי אמר: ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָוכעס.
'ּכנדרי קרּבן; חּיב עלי', רׁשעים 'ּכנדרי ּבנזירּות; חּיב -ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָ

מּמּנּו' אכל ׁשּלא זה]רׁשעים ּכנֹודר.[מככר ּבׁשבּועה חּיב , ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹ

.ÊÎ- ּכזֹו' עלי אּלּו 'ּפרֹות ׁשאמר: ּכגֹון ּבּתֹורה, ְֵֵֵֶַַַַָָָָהּנֹודר
היה ּכן אם אּלא לחכם, ׁשאלה צרי ואינֹו ּכלּום; אמר ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֹלא

ּבנדרים. ראׁש קּלּות ינהגּו ׁשּלא ּכדי - הארץ ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹעם

.ÁÎּכתּוב ׁשהרי אסּור, זה הרי - ּבּה ּׁשּכתּוב ּבמה ְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָָנדר
ׁשּנדר ּכמֹו זה הרי - ּבּה ונדר ּבידֹו נטלּה ונדר. אּסר ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָּבּה

ּבּה. ּׁשּכתּוב ְֶַָָּבמה

.ËÎלהׁשּכים עליו - ּפרק' ונׁשנה 'נׁשּכים לחברֹו: ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהאֹומר
הֹוציאֹו ׁשּלא ּפי על ואף הּוא, נדר ּכמֹו ׁשּזה ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַֹולׁשנֹות;

נדר. ְִֶֶּבלׁשֹון

.Ï,'ּכאחֹותי' אֹו ּכאּמי', עלי אּת 'הרי לאׁשּתֹו: ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָהאֹומר
על ּכאֹומר זה הרי - הּכרם' 'ּככלאי אֹו 'ּכערלה', ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָאֹו
לאכלן, מּתר ׁשהּוא ּכׁשם חזיר'; ּכבׂשר אּלּו 'הרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֻהּפרֹות:
'הריני לּה: אמר אם אבל ּבאׁשּתֹו. מּתר ּכ ׁשּבארנּו, ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָֻּכמֹו
הרי - עלי' אסּורה ּתׁשמיׁש 'הנאת אֹו הנאה', מּמ ְֲֲֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָָֻמּדר

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו עליו, אסּורה ְְֲִֵֶָָָָזֹו

ב ּפרק נדרים ¤¤¦¨§§¦הלכֹות

'אמן',‡. ואמר חברֹו ׁשהּדירֹו אֹו עצמֹו, מּפי הּנֹודר ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאחד
ּדברים. קּבלת ׁשהּוא אמן, ּכענין ׁשענינֹו ּדבר ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָאֹו

ׁשּיֹוציא·. עד עצמֹו, על ׁשאסר ּבּדבר נאסר הּנֹודר ְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָאין
ּבׁשבּועֹות. ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשוין, ולּבֹו ּפיו ויהיה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָּבׂשפתיו
ונדר ּבקרּבן ּבקרּבן, ונדר ּבנזיר לנּדר הּמתּכּון ְְְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָֹאבל
אֹו ונׁשּבע, לנּדר ׁשּנתּכּון אֹו ונדר, ּבׁשבּועה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹּבנזיר,
מּתר זה הרי - 'ענבים' ואמר 'ּתאנים' לֹומר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻׁשּנתּכּון

נדר. ּכאן ואין ְְִֵֵֶֶֶָּבׁשניהם,
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'ּכּתמידים'קרבנות] תמיד], 'ּכּדירים'[קרבנות [רפתות, ְִִִִַַ
'ּכאחדלקרבנות] אֹו 'ּכּמזּבח', 'ּכאּׁשים', 'ּכעצים', ,ְְִִִִֵֵֶַַָָָ

ּכּיעים' עלי הן 'הרי ׁשאמר: ּכגֹון הּמזּבח', [כלימּמׁשּמׁשי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ
אפר] 'ּכּמזרקֹות'לפינוי אֹו וזריקתו], דם לקבלת אֹו[כלי , ְִַָ
המזבח]'ּכּמזלגֹות' על הקרבן את בו וכּיֹוצא[שהופכים , ְְִֵַַָ

הרי - 'ּכירּוׁשלים' ּכהיכל', עלי הן 'הרי האֹומר: וכן ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָּבהן,
ׁשּכל קרּבן; ׁשם הזּכיר ׁשּלא ּפי על ואף אסּורין, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹאּלּו

קרּבן'. עלי הן 'הרי ּכאֹומר: ענינם אּלּו, ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָּדברים

.ÂËאחר ׁשלמים ּבׂשר היה אפּלּו קדׁש, ּבׂשר לפניו ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָֹהיה
ּכבׂשר עלי הן 'הרי ואמר: לזרים, מּתר ׁשהּוא ּדמים, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻזריקת
ׁשהיה ּבעּקרֹו, אּלא התּפיס ׁשּלא אסּורין; אּלּו הרי - ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹזה'
ּדמים, זריקת לפני אם - ּבכֹור ּבׂשר היה אם אבל ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָאסּור.
מּתר. זה הרי ּדמים, זריקת לאחר ואם אסּור; זה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֻהרי

.ÊËּומפסידין עּלגים, ׁשאנׁשיהם מקֹומֹות [=משבשים]יׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶַַ
אחר ׁשם הֹולכין - אחר ּבדבר ּדבר על ּומכּנין הּלׁשֹון, ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָאת
הן 'הרי האֹומר: ּכקרּבן; קרּבן, ּכּנּויי ּכל ּכיצד? ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָהּכּנּוי.
'חרק', לקרּבן. ּכּנּויין אּלּו הרי - 'קֹונז' 'קֹונח', קֹונם', ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָעלי
ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן לחרם. ּכּנּויין אּלּו הרי - 'חר' ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹ'חרף',
זמן. ּובאֹותֹו מקֹום ּבאֹותֹו העם ּכלל לׁשֹון אחר הֹולכין -ְְְְְְִַַַַָָָ

.ÊÈ,ּבכּנּויין הקּדיׁש אם ּכ - ּבכּנּויין עצמֹו ׁשאֹוסר ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָּוכׁשם
ּבין אּסר ּבנדרי ּבין מּתרין, הּכּנּויין וכּנּויי הקּדׁש; זה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֻהרי

הקּדׁש. ְְְִֵֵֶּבנדרי

.ÁÈ,'חּלין יהא לא ,עּמ ּׁשאכל מה 'ּכל לחברֹו: ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹֹֻהאֹומר
דכי' יהא 'לא אֹו כׁשר', יהא 'לא יהא[טהור]אֹו 'לא אֹו , ְְְְֵֵֵֵֵָֹֹֹ

יהא עּמ ּׁשאכל מה 'ּכל לֹו: ׁשאמר ּכמי זה הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹטהֹור'
עּמ ּׁשאכל מה 'ּכל לֹו: אמר אם וכן אסּור. ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹקרּבן',

אסּור. זה הרי - 'ּפּגּול' אֹו 'נֹותר', אֹו ֲִֵֵֶָָָטמא',

.ËÈּכמי זה הרי - 'ל אכל לא חּלין 'לא לחברֹו: ְֲֲִִֵֵֵֶַַָָֹֹֹֻהאֹומר
וכן קרּבן'; אּלא חּלין, יהא לא ל ּׁשאכל 'מה לֹו: ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻׁשאמר
'ּכקרּבן ,'ל ׁשאכל 'קרּבן ,'ל ׁשאכל 'הּקרּבן אמר: ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹאם
אכל לא 'הּקרּבן האֹומר: אבל אסּור. זה הרי - 'ל ְֲֲֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹׁשאכל
אֹו ,'ל אכל לא 'לקרּבן אֹו ,'ל אכל לא 'ּכקרּבן אֹו ,'ְְְְַַָָָָָָָֹֹֹֹל
אּלּו ּכל - 'ל אכל לא קרּבן 'לא אֹו ,'ל אכל לא ְְֵַַָָָָָָָֹֹֹֹֹ'קרּבן
ּבקרּבן ׁשּנׁשּבע אּלא אּלּו, ּדברים מׁשמע ׁשאין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻמּתרין;
ׁשּנדר אֹו - ּכלּום אינֹו ּבקרּבן והּנׁשּבע - לזה יאכל ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּלא

קרּבן. לֹו יאכל ְֶַָָֹֹׁשּלא

.Îׁשאכל 'ּכחּלין ,'ל ׁשאכל 'החּלין ,'ל ׁשאכל ְִִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹֻֻֻ'חּלין
'ּכחּלין ,'ל אכל ׁשּלא 'החּלין ,'ל אכל ׁשּלא 'חּלין ,'ְִִִֶֶַַַָָָֹֹֹֹֻֻֻל

מּתר. זה הרי - 'ל אכל ֲֵֶֶַָָֹֹֻׁשּלא

.‡Îׁשאכל נֹותר 'לא ,'ל ׁשאכל טמא 'לא האֹומר: ֲֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹֹאבל
ׁשּמׁשמעֹו: אסּור; זה הרי - 'ל ׁשאכל ּפּגּול 'לא ,'ְֲִֵֶֶֶַַָָָָֹֹל

ׁשּיהיה הּוא ל ׁשאכל לא'ׁשּדבר לפיכ טמא, אֹו ּפּגּול ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
.'ל ַָֹאכל

.·Îהיכל 'לא ,'ל ׁשאכל 'היכל ,'ל ׁשאכל ְֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹ'ּכהיכל
ׁשּלא 'ּכהיכל ,'ל אכל ׁשּלא 'היכל אסּור; - 'ל ְֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹֹׁשאכל
ּכמי ׁשּזה מּתר, - 'ל אכל ׁשּלא היכל 'לא ,'ל ְִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹֻאכל

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן יאכל. ׁשּלא ּבהיכל ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹׁשּנׁשּבע

.‚Î,זה ּדבר מׁשמע - 'מּמ אני 'מּדר לחברֹו: ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֻהאֹומר
ׁשּלא זה, ּדבר מׁשמע - 'מּמ אני 'מפרׁש עּמֹו; ידּבר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻׁשּלא
עּמֹו יׁשב ׁשּלא מׁשמעֹו - 'מּמ אני 'מרחק עּמֹו. ויּתן ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָֹֻיּׂשא
אֹו ,'ל אני 'מנּדה לֹו: אמר אם וכן אּמֹות; ְְְְֲִִֵֶַַַַָָֻּבארּבע

בארמית]'מׁשּמתנא לֹו:[מנודה אמר אם אבל .'מּמ אני ְְְֲֲִִִַַַָָָ
ׁשּלא מּמ אני 'מפרׁש אֹו ,'ל אכל ׁשּלא מּמ אני ְְְֲֲִִִִֶֶַָָָֹֹֹֻֻ'מּדר
זה הרי - 'ל אכל ׁשּלא מּמ אני 'מרחק אֹו ,'ל ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָֹֹֹֻאכל
מּׁשּום לֹוקה נכסיו, מּכל ּכּזית אכל ואם לֹו; לאכל ְְֱִִִִֶֶַַַָָָָָֹאסּור

ּדברֹו". יחל ְֵַָֹ"לא

.„Î;לֹו אֹוכל אינֹו - 'ל אכל ׁשּלא ל אני 'מנּדה לֹו: ְְֲִֵֵֶֶַַָָֹֹֻאמר
לֹוקה אינֹו אכל, וריחוקואם נידוי או נדר פירושו אם [שספק ְִֵֶַָ

לֹו.פיזי] להנֹות אסּור זה הרי ,'מּמ 'נדינא לֹו: אמר .ֲִֵֵֵֶַָָָָָָ

.‰Î,ל אכל אם רׁשעים ּכנדרי עלי 'הרי לחברֹו: ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹהאֹומר
וכן ּבכּלן. חּיב - ואכל ּוׁשבּועה', וקרּבן נזיר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻׁשּמּנדריהם
וקרּבן' נזיר ׁשּמּנדבֹותם ּכׁשרים, ּכנדבֹות עלי 'הרי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָהאֹומר:

חּיב. זה הרי -ֲֵֶַָ

.ÂÎ,'ּכׁשרים 'ּכנדבֹות אֹו רׁשעים', ּכנדרי עלי 'הרי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָאמר:
ּפי על אף אסּור, זה הרי - 'ל אכל 'אם אֹו ,'ל ֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ'ׁשאכל

ּפרׁש כקרבן]ׁשּלא במפורש אסר ּכׁשרים'[לא 'ּכנדרי אמר: . ְְְִִֵֵֵֵֶַָֹ
אּסּור ּבדר נֹודרין הּכׁשרים ׁשאין ּכלּום, נתחּיב לא -ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַֹ
לפניו עֹובר נזיר והיה הריני', רׁשעים 'ּכנדרי אמר: ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָוכעס.
'ּכנדרי קרּבן; חּיב עלי', רׁשעים 'ּכנדרי ּבנזירּות; חּיב -ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָ

מּמּנּו' אכל ׁשּלא זה]רׁשעים ּכנֹודר.[מככר ּבׁשבּועה חּיב , ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹ

.ÊÎ- ּכזֹו' עלי אּלּו 'ּפרֹות ׁשאמר: ּכגֹון ּבּתֹורה, ְֵֵֵֶַַַַָָָָהּנֹודר
היה ּכן אם אּלא לחכם, ׁשאלה צרי ואינֹו ּכלּום; אמר ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֹלא

ּבנדרים. ראׁש קּלּות ינהגּו ׁשּלא ּכדי - הארץ ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹעם

.ÁÎּכתּוב ׁשהרי אסּור, זה הרי - ּבּה ּׁשּכתּוב ּבמה ְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָָנדר
ׁשּנדר ּכמֹו זה הרי - ּבּה ונדר ּבידֹו נטלּה ונדר. אּסר ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָּבּה

ּבּה. ּׁשּכתּוב ְֶַָָּבמה

.ËÎלהׁשּכים עליו - ּפרק' ונׁשנה 'נׁשּכים לחברֹו: ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהאֹומר
הֹוציאֹו ׁשּלא ּפי על ואף הּוא, נדר ּכמֹו ׁשּזה ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַֹולׁשנֹות;

נדר. ְִֶֶּבלׁשֹון

.Ï,'ּכאחֹותי' אֹו ּכאּמי', עלי אּת 'הרי לאׁשּתֹו: ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָהאֹומר
על ּכאֹומר זה הרי - הּכרם' 'ּככלאי אֹו 'ּכערלה', ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָאֹו
לאכלן, מּתר ׁשהּוא ּכׁשם חזיר'; ּכבׂשר אּלּו 'הרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֻהּפרֹות:
'הריני לּה: אמר אם אבל ּבאׁשּתֹו. מּתר ּכ ׁשּבארנּו, ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָֻּכמֹו
הרי - עלי' אסּורה ּתׁשמיׁש 'הנאת אֹו הנאה', מּמ ְֲֲֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָָֻמּדר

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו עליו, אסּורה ְְֲִֵֶָָָָזֹו

ב ּפרק נדרים ¤¤¦¨§§¦הלכֹות

'אמן',‡. ואמר חברֹו ׁשהּדירֹו אֹו עצמֹו, מּפי הּנֹודר ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאחד
ּדברים. קּבלת ׁשהּוא אמן, ּכענין ׁשענינֹו ּדבר ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָאֹו

ׁשּיֹוציא·. עד עצמֹו, על ׁשאסר ּבּדבר נאסר הּנֹודר ְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָאין
ּבׁשבּועֹות. ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשוין, ולּבֹו ּפיו ויהיה ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָּבׂשפתיו
ונדר ּבקרּבן ּבקרּבן, ונדר ּבנזיר לנּדר הּמתּכּון ְְְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָֹאבל
אֹו ונׁשּבע, לנּדר ׁשּנתּכּון אֹו ונדר, ּבׁשבּועה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹּבנזיר,
מּתר זה הרי - 'ענבים' ואמר 'ּתאנים' לֹומר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻׁשּנתּכּון

נדר. ּכאן ואין ְְִֵֵֶֶֶָּבׁשניהם,
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ּדעת‚. על ּכנׁשּבע זה הרי אחרים, ּדעת על ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָהּנֹודר
ּבֹו ׁשּמחּו אֹו דּבּור, ּכדי ּבתֹו ּבֹו וחזר הּנֹודר וכן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָאחרים;
הּדברים אּלּו ּכל ודין מּתר. זה הרי - וקּבל דּבּור ּכדי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָֻּבתֹו

ּבׁשבּועֹות. ּכדינן ְְְִִִִָָּבנדרים,

מּכאן„. ׁשאּדר נדר 'ּכל ואמר: ׁשּיּדר, קדם ׁשהתנה ְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹמי
ּבטלין', הן 'הרי אֹו ּבהם', חֹוזר הריני ׁשנים, עׂשר ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָועד
הּתנאי זֹוכר היה אם - נדר ּכ ואחר אּלּו, ּבדברים ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָוכּיֹוצא
ּבנדר הּתנאי ּבּטל ׁשהרי קּים, נדרֹו הרי - ׁשּנדר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבׁשעה
ּפי על אף - ׁשּנדר אחר אּלא הּתנאי זכר לא ואם ְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָֹזה.

ּבלּבֹו הּתנאי בשפתיו]ׁשּקּבל הוציאו הּתנאי,[ולא וקּים ְְְְִִִֵֵֶַַַַ
החזרה עּתה הֹוציא ׁשּלא ּפי על ואף ּבטל; הּנדר ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהרי
ויׁש מּקדם. ּבפיו והֹוציאּה לּנדר החזרה הקּדים ּכבר ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבפיו,
ׁשּנדר אחר הּתנאי ׁשּיזּכר והּוא ואֹומר: להחמיר, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשּמֹורה

דּבּור. ּכדי ְְִֵּבתֹו

ׁשהקּדים‰. לעׂשר,[=שהגביל]מי אֹו לׁשנה הּתנאי את ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָ
וׁשכח ּתנאי, לֹו ׁשּיׁש ׁשּנדר ּבׁשעה ונזּכר נדר, ּכ ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָואחר
ּדעת 'על אמר: אם הּתנאי, היה וכיצד התנה ּדבר איזה ְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָעל
לא ואם ּבּטלֹו. ׁשהרי נדר, נדרֹו אין - עֹוׂשה' אני ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶָֹראׁשֹונה
הּתנאי, ּבּטל ּכבר - עֹוׂשה' אני ראׁשֹונה ּדעת 'על ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָאמר
ואף ּתנאי, ׁשם ׁשּיׁש הּנדר ּבׁשעת זכר ׁשהרי הּנדר; ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָוקּים

נדר. כן ּפי ִֵַַָעל

.Âנֹוהגין האּלּו הּדברים ּכל אין ׁשאמר: הּגאֹונים מן ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָיׁש
ׁשּדין ׁשּמֹורה מי ויׁש ּבׁשבּועֹות; לא ּבלבד, ּבנדרים ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹאּלא
לֹו יׁש וכי הם, אחד אּלּו ּבענינֹות והּׁשבּועֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָהּנדרים

ּבנדרים. ׁשאמרּו ּכדר לׁשבּועתֹו ּתנאי ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָלהקּדים

.Ê.ּולהחמיר להקל ּבֹו יׁש ּופרּוׁשן להחמיר, נדרים ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָסתם
ּוכיין מליח ּכבׂשר עלי האּלּו הּפרֹות 'הרי האֹומר: ְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָּכיצד?
ואמר: ּפרׁש אם ?'ּבלּב היה 'מה לֹו: אֹומרין - 'ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָנס
היה הּמזּבח ּגּבי על ׁשּנתנּס ּוכיין קרּבן, ׁשל מליח ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ'ּכבׂשר
אּלא ּבלּבי היה 'לא אמר: ואם אסּור; זה הרי - ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָֹּבלּבי'
ואם מּתר; זה הרי - לּה' ׁשּנתנּס ויין זרה, עבֹודה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻּתקרבת

אסּור. זה הרי סתם, ְֲֵֶַָָָנדר

.Áּכחרם אם - חרם' עלי האּלּו הּפרֹות 'הרי האֹומר: ְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָוכן
הּבית ּבדק -]ׁשל המקדש בית של לתחזוקה ,[שמקדיש ִֶֶֶַַ

ּכהנים ּכחרמי ואם לכהן]אסּור; כמתנה מּתר,[שמקדיש , ְְְֲִִֵֶָָֹֻ
אסּור. סתם, ואם אּסּור; ּבּה ואין ׁשּלהן, ממֹון ׁשהן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָמּפני

.Ë;אסּור ּבהמה, ּכמעׂשר אם - ּכמעׂשר' עלי הן ְְְֲֲֲִֵֵֵֵַַַַָָָ'הרי
ּבי ׁשהקּדיׁשֹו קרּבן ׁשהּוא ואםמּפני ׁשּבארנּו; ּכמֹו דֹו, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

אסּור. סתם, ואם מּתר; ּדגן, ְְְֲִַַָָָָָֻּכמעׂשר

.È,נתּכּון הּלׁשּכה לתרּומת אם - ּכתרּומה' עלי הם ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָ'הרי
סתם, ואם מּתר; נתּכּון, הּגרן לתרּומת ואם אסּור; זה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻהרי

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַָָֹאסּור.

.‡Èאחד ּכל ׁשּמׁשמע ּבמקֹום אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָּבּמה
קֹוראין ׁשאין ׁשּדרּכן ּבמקֹום אבל ענינֹות. ׁשני ׁשם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָמאּלּו
'הרי ׁשם ואמר ּבלבד, הּבית ּבדק לחרמי אּלא סתם ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ'חרם'
ׁשאין ּדרּכן היה אם וכן אסּור; זה הרי - חרם' עלי ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהן
וכן מּתר. זה הרי ּכהנים, לחרמי אּלא סתם 'חרם' ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹֻקֹוראין

לׁשֹון אחר אּלא ּבנדרים הֹולכין ׁשאין ּבזה. ּכּיֹוצא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּכל
זמן. ּבאֹותֹו מקֹום אֹותֹו ְְְֵַַָאנׁשי

.·Èׁשל חרמֹו אּלא ּבלּבי היה 'לא ואמר: ּבחרם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהּנֹודר
הּמכמרת' ׁשהיא דייגים]ים 'לא[=רשת ואמר: ּבקרּבן נדר , ְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹ

הּמלכים' ּבקרּבנֹות אּלא ּבלּבי למלךהיה הניתנות [מתנות ְְְְְִִִֶַָָָָָ
אליו] להתקרב קרּבן',כדי עלי עצמי 'הרי לחברֹו: אמר ,ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָ

לי ׁשהּנחּתי ּבעצם לאסרֹו אּלא ּבלּבי היה 'לא ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹואמר:
אׁשּתֹו, לֹו ּתהנה ׁשּלא נדר ׂשחֹוק', ּדר ּבֹו נֹודר ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹלהיֹות
- ׁשּגרׁשּתיה' ראׁשֹונה אׁשּתי אּלא ּבלּבי היה 'לא ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹואמר:
אּסּור, העם לכל ׁשּמׁשמען מּדברים ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹוכן
היה אם - 'ּולכ לכ אּלא נתּכּונּתי 'לא אֹומר: ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹוהּוא
ׁשאלה צרי ואין מּתר זה הרי חכמים, ּתלמיד ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻהּנֹודר
וׁשהּוא נדר ׁשּזה ּבעיניו מראין הארץ, עם היה ואם ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָלחכם;

ּפתח לֹו ּופֹותחין לֹו.[-היתר]אסּור, ּומּתירין אחר, מּמקֹום ְִִִִֵֶַַַָָ
ּבהן, ּגֹוערין - הארץ עם אֹו חכמים ּתלמיד ׁשהיה ְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּובין
יהיּו ולא ּבנדרים, זה מנהג ינהגּו ׁשּלא אֹותן ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַָָָֹֹּומלּמדין

והתל. ׂשחֹוק ּדר ְְְִֵֵֶֶנֹודרין

.‚Èּפרֹות' אֹו ּכאּמי', עלי אּת 'הרי לאׁשּתֹו: האֹומר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָוכן
אם - ׁשּבארנּו ּכמֹו נדר, ּכאן ׁשאין חזיר', ּכבׂשר עלי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאּלּו
ואם לחכם; ׁשאלה צרי אינֹו חכמים, ּתלמיד הּנֹודר ְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָָהיה
ׁשאׁשּתֹו ּבעיניו ּומראין לחכם, ׁשאלה צרי הארץ, עם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָהיה
מּמקֹום ּפתח לֹו ּופֹותחין אסּורין, הּפרֹות וׁשאֹותן ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָאסּורה
ּבנדרים. ראׁש קּלּות ינהגּו ׁשּלא ּכדי נדרֹו, לֹו ּומּתירין ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָֹֹאחר

.„È,נדר ּכמֹו הּוא הרי - נדר ׁשאינֹו ּפי על אף ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַההפקר,
אדם: ׁשּיאמר הּוא ההפקר? הּוא ּומה ּבֹו. לחזר לֹו ְֲֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשאסּור
ּבקרקעֹות. ּבין ּבמּטלטלין ּבין לּכל', הפקר אּלּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ'נכסים
לעצמֹו, קנהּו - ּבֹו וזכה הּקֹודם ּכל ההפקר? ּדין ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָוכיצד
- אדם ּכל ּכדין ּבֹו ּדינֹו ׁשהפקיר, זה ואפּלּו ׁשּלֹו; ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָונעׂשה

קנהּו. ּבֹו, וזכה קדם ְִַָָָָָאם

.ÂËעד - הפקר אינֹו לעׁשירים, לא אבל לענּיים ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָֹהּמפקיר
קנּו הּגדֹולים, עבדיו והּמפקיר ּכּׁשמּטה. לּכל, ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָֹׁשּיפקיר
ּכל ּכׁשאר זכה, ּבהן הּקֹודם ּכל - והּקטּנים ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָעצמן;

ְְִִַַהּמּטלטלין.

.ÊË.זכה ּבהן, והחזיק הּקֹודם ּכל - הּקרקע את ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּמפקיר
ונפטר הפקר, זה הרי אחד, ּבפני הפקיר אפּלּו - ּתֹורה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָּדין
סֹופרים מּדברי אבל ּבמקֹומֹו; ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּמעׂשרֹות, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָמן
אחד ׁשּיהיה ּכדי ׁשלׁשה, ּבפני ׁשּיפקיר עד הפקר אינֹו -ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
הפקר, זה 'הרי האֹומר: מעידין. והּׁשנים רצה, אם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָזֹוכה

אֹווז זה', ּכמֹו 'וזה אמר: ואם הפקר; ספק הּׁשני הרי - ה' ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
וּדאי. הפקר ויהיה הּׁשני, התּפיס הרי - זה' 'וגם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשאמר:

.ÊÈׁשלׁשה ּכל - אדם ּבּה זכה ולא ׂשדהּו, את ְְְִֵֶַַָָָָָָָָֹֹהּמפקיר
אּלא חֹוזר; אינֹו - ימים ׁשלׁשה אחר ּבֹו; לחזר יכֹול ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹימים
הּוא ּבין ההפקר, מן ּכזֹוכה הּוא הרי ּבּה, וזכה קדם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָאם

אחר. ֵֵַּבין

.ÁÈ,'אחת 'לׁשּבת אחד', ליֹום מפקרת זֹו 'ׂשדה ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָֻהאֹומר:
אחד' 'לׁשבּוע אחת', 'לׁשנה אחד', שנים]'לחדׁש -[שבע ְְְֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּומּׁשּזכה ּבֹו; לחזר יכֹול אחר, אֹו הּוא ּבּה זכה ׁשּלא ֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹעד
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יׁש מה ּומּפני ּבֹו. לחזר יכֹול אינֹו אחר, ּבין הּוא ּבין ְֲִֵֵֵֵֵֵַַָָָֹּבּה
מצּוי ׁשאינֹו ּדבר ׁשּזה מּפני ּבּה? ׁשּיזּכּו עד ּכאן לחזר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלֹו

קצּוב. לזמן מפקיר אדם ׁשאין ְְִִֵֶַַָָָהּוא,

.ËÈּבֹו מּביט והיה ּוׁשמרֹו, אחד אחר ׁשּבא הּמפקר ְְְִֵֶַַַָָָָָָָֻּדבר
אם ׁשּיגּביהֹו עד אּלא ּבהּבטה; קנהּו לא - אדם יּטלּנּו ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹׁשּלא
הּלקֹוחֹות. ׁשּקֹונין ּכדר ּבקרקע, יחזיק אֹו מּטלטלין, ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָהיה

ג ּפרק נדרים ¤¤¦¨§§¦הלכֹות

ּבּטּוי:‡. לׁשבּועת נדרים ּבין יׁש דברים ְְְְִִִִֵֵַַָָָָארּבעה
ׁשבּועה אין - ּבּטּוי ׁשבּועה[-שניה]ׁשּׁשבּועת על חלה ְְְִֵֶַַָָָָ

ּבׁשבּועה[-ראשונה] הּמתּפיס נדר. על נדר יחּול - ּובנדרים ,ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָ
על אּלא חלה ּבּטּוי ׁשבּועת אין חּיב. - ּובנדרים ּפטּור, -ְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
הרׁשּות. ּכדברי מצוה ּדברי על חלֹות ּונדרים הרׁשּות, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָּדברי
ׁשאין ּדבר ועל מּמׁש ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר על חלה ּבּטּוי ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשבּועת
מּמׁש. ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר על אּלא חלֹות אינן ּונדרים מּמׁש, ְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּבֹו

אם·. קרּבן עלי 'הרי האֹומר: נדר? על נדר יחּול ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכיצד
קרּבן עלי הרי אכלּנה אם קרּבן עלי הרי זֹו, ּכּכר ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹאכלּתי
ּכל וכן ואחת. אחת ּכל על חּיב - ואכלּה אכלּנה, ְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹאם

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

ואמר:‚. ׁשּנדר, חברֹו ׁשמע חּיב? ּבנדרים הּמתּפיס ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָּכיצד
ּׁשּנאסר ּבמה אסּור זה הרי - דּבּור ּכדי ּבתֹו 'ּכמֹות ְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָ'ואני
'ואני', ואמר: 'ואני', ׁשאמר זה הּׁשליׁשי ׁשמע חברֹו; ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּבֹו
ּכדי ּבתֹו 'ואני' אֹומר: מהן אחד וכל מאה היּו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָאפּלּו

אסּורין. ּכּלן הרי - חברֹו ׁשל ֲֲֲִִֵֵֶָֻדּבּורֹו

אפּלּו„. ואמר וחזר אסּור', עלי הּזה 'הּבׂשר האֹומר: ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָוכן
הּפת הרי - הּזה' ּכּבׂשר הּזאת 'והּפת ימים: ּכּמה ְֲִֵֶַַַַַַַַַַָָָָֹאחר
זה ויין הּזאת, ּכּפת זה 'ּודבׁש ואמר: חזר ונאסרה; ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹנתּפסה

אסּורין. ּכּלן מאה, הן אפּלּו - זה' ְֲֲִִִֵֵֶַָָֻּכדבׁש

הּיֹום,‰. אֹותֹו ׁשּיצּום ונדר הּיֹום, רּבֹו אֹו אביו ׁשּמת ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָהרי
ּבֹו ׁשּמת ּכּיֹום עליו זה יֹום 'הרי אמר: ׁשנים ּולאחר ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָוצם,
התּפיס ׁשהרי ּכלּום; ּבֹו לאכל אסּור זה הרי - רּבֹו' אֹו ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹאביו
ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן לֹו. האסּור ּכּיֹום ואסרֹו זה, ְֲֵֵֵֶַַַָָָָֹיֹום

.Â?הרׁשּות ּכדברי מצוה ּדברי על הּנדרים חלֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָּכיצד
'הרי עליו', אסּורה הּפסח ּבלילי הּמּצה 'הרי ְֲֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהאֹומר:
אסּורֹות הּתפּלין ו'הרי עליו', אסּורה ּבחג הּסּכה ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֻיׁשיבת
יׁשב אֹו אכל ואם עליו; אסּורין אּלּו הרי - עליו' ְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָָּבנטילה

וכן לֹוקה. נטל, ּבמיאֹו לֹומר צרי ואין ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
ׁשהּוא הּפסח', ּבלילי מּצה אכל אם קרּבן עלי 'הרי ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשאמר:

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבקרּבן. ְְְֵֵֶַַָָָָֹחּיב

.Êאינן ּוׁשבּועֹות מצוה, ּדברי על חלֹות נדרים מה ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָּומּפני
ּדבר על עצמֹו אֹוסר ׁשהּנׁשּבע מצוה? ּדברי על ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָחלֹות
נמצא עצמֹו; על הּנדּור הּדבר אֹוסר והּנֹודר עליו, ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָׁשּנׁשּבע
מהר מׁשּבע עצמֹו ּוכבר עצמֹו, אֹוסר מצוה, לבּטל ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָֻהּנׁשּבע

המצוה]סיני ׁשבּועה;[-לקיים על חלה ׁשבּועה ואין , ְְְִֵַַָָָָ
הּדבר ואֹותֹו ׁשּנאסר, הּוא הּדבר זה ּבנדר, זה ּדבר ְְְֱֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָוהאֹוסר

סיני. מהר מׁשּבע ְִֵֵַַָֻאינֹו

.Áּכן מראין ׁשהּדברים ּתמצא ּבּכתּוב, מתּבֹונן ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכׁשאּתה

אֹומר הּוא ׁשהרי הּׁשמּועה; מּפי החכמים ׁשּקּבלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָּכמֹו
ּכמֹו הרׁשּות ּדברי להיטיב", אֹו "להרע ּבּטּוי: ְְְְְְִִִִֵֵַַָָּבׁשבּועת
ּבהן; וכּיֹוצא ׁשּיצּום, אֹו הּיֹום ויׁשּתה ׁשּיאכל ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּבארנּו,
חלק ולא יעׂשה", מּפיו הּיצא "ּככל אֹומר: הּוא ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹּובנדרים

הרׁשּות. לדברי מצוה ּדברי ְְְְְִִִֵֵֵָָּבין

.Ë,לצּום חּיב - טֹוב ּביֹום אֹו ּבׁשּבת, ׁשּיצּום ְְֵֶַַַָָָָהּנֹודר
הּנֹודר וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו מצוה, ּדברי על חלֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשהּנדרים
יֹום ּבֹו ּופגע ימיו, ּכל ׁשליׁשי יֹום אֹו ראׁשֹון יֹום ְִִִֶַָָָָָׁשּיצּום
חּיב זה הרי - הּכּפּורים יֹום ערב אֹו טֹוב יֹום הּוא והרי ֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָזה
ּופּורים, חנּכה ּבֹו ּפגע חדׁש. ראׁש לֹומר צרי ואין ְֲִִֵֶַַָָָָֹֹֻלצּום;
ּבהם הּצֹום ואּסּור הֹואיל - האּלּו הּימים מּפני נדרֹו ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָיּדחה
מּפני נדרֹו ויּדחה חּזּוק; צריכין הן הרי סֹופרים, ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶָמּדברי

חכמים. ְֲִֵַָּגזרת

.È?מּמׁש ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר על אּלא חלֹות הּנדרים אין ְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכיצד
עּמֹו, מּלדּבר אסּור אינֹו - קרּבן' עלי 'ּדּבּורי ְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָהאֹומר:
אסּור 'ּדּבּורי לֹו: אמר אם וכן מּמׁש; ּבֹו אין ְִִִִֵֵֶַַַָָָׁשהּדּבּור
'ּפרֹותי אֹו ,'עלי אסּורין 'ּפרֹותי ּכאֹומר זה אין ;'ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָעלי
לחברֹו: האֹומר ,לפיכ עליו. אסּורין ׁשהן ,'עלי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָקרּבן
אֹו ,'עּמ עֹוׂשה 'ׁשאיני אֹו ,'עּמ מדּבר ׁשאיני ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ'קרּבן
'ׁשאיני יׁשן', ׁשאיני 'קרּבן ׁשאמר: אֹו ,'עּמ מהּל ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ'ׁשאיני
ׁשאיני 'קרּבן לאּׁשה: ׁשאמר אֹו ,'מהּל 'ׁשאיני ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמדּבר',
ּכאֹומר: זה והרי אּלּו; ּבכל חל הּנדר אין - 'ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמׁשּמׁש
ׁשאין ּדברים ׁשהן קרּבן', וׁשּמּוׁשי ועׂשּיתי והּלּוכי ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָ'ּדּבּורי

מּמׁש. ֶַָָּבהן

.‡È,למעׂשיהן וידי לדּבּורֹו, ּפי 'יאסר האֹומר: ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָאבל
עליהן; חל הּנדר הרי - לׁשנתן' ועיני להּלּוכן, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָורגלי
וידי ,עּמ מּלדּבר ּפי 'קרּבן לחברֹו: האֹומר ,ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָלפיכ
וכן אסּור. זה הרי - 'עּמ מּלהּל ורגלי ,עּמ ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָמּלעׂשֹות
לא 'אם אֹו ּפלֹוני', עם אדּבר אם קרּבן, עלי 'הרי ְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָֹהאֹומר:
נדר אם וכן ּבקרּבן; חּיב - ּדבריו על ועבר עּמֹו', ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָָאדּבר
אּסר נדרי אּלּו ׁשאין - ּבהן וכּיֹוצא ּדּברּתי' ו'לא ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ'ּדּברּתי'

הקּדׁש. נדרי אּלא מׁשּפטיהם, מבארין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָׁשאנּו

.·Èּפי על אף - ואסרן מּמׁש, ּבהן ׁשאין ּבדברים ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּנֹודר
הּתר, ּבהם ׁשּינהג לֹו מֹורין אין עליהן, חל הּנדר ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹׁשאין
אּלא עליהן; חל ׁשהּנדר ּובדעּתֹו ּבהן עצמֹו ואסר ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהֹואיל
על ואף נדרֹו, לֹו ּומּתירין אחר, מּמקֹום ּפתח לֹו ְְְִִִִִֵֶַַַַַָּפֹותחין
ּבנדרים. ראׁש קּלּות ינהגּו ׁשּלא ּכדי נאסר, ׁשּלא ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָֹֹֹּפי

שלישי יום

ד ּפרק נדרים ¤¤¦¨§§¦הלכֹות

אּלּו‡. הרי - הבאי ונדרי ׁשגגֹות, ונדרי אנסין, ְְְְְְֲֲֳִִִִֵֵֵֵֵַָָנדרי
האּנסין ׁשהּדירּוהּו הרי ּבׁשבּועֹות. ׁשּבארנּו ּכדר ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻמּתרין,
אם עלי אסּור ׁשהּבׂשר לנּו 'נדר לֹו: ואמרּו הּמֹוכסין ְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹאֹו
והּפת הּבׂשר 'הרי ואמר: ונדר ּבמכס', ׁשחּיב ּדבר עּמ ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָיׁש
ׁשהֹוסיף ּפי על ואף ּבּכל, מּתר זה הרי - עלי' אסּורין ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֻוהּיין
ּתהנה ׁשּלא ׁשּיּדר ּבּקׁשּו אם וכן מּמּנּו. ּׁשּבּקׁשּו מה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹעל
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יׁש מה ּומּפני ּבֹו. לחזר יכֹול אינֹו אחר, ּבין הּוא ּבין ְֲִֵֵֵֵֵֵַַָָָֹּבּה
מצּוי ׁשאינֹו ּדבר ׁשּזה מּפני ּבּה? ׁשּיזּכּו עד ּכאן לחזר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלֹו

קצּוב. לזמן מפקיר אדם ׁשאין ְְִִֵֶַַָָָהּוא,

.ËÈּבֹו מּביט והיה ּוׁשמרֹו, אחד אחר ׁשּבא הּמפקר ְְְִֵֶַַַָָָָָָָֻּדבר
אם ׁשּיגּביהֹו עד אּלא ּבהּבטה; קנהּו לא - אדם יּטלּנּו ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹׁשּלא
הּלקֹוחֹות. ׁשּקֹונין ּכדר ּבקרקע, יחזיק אֹו מּטלטלין, ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָהיה

ג ּפרק נדרים ¤¤¦¨§§¦הלכֹות

ּבּטּוי:‡. לׁשבּועת נדרים ּבין יׁש דברים ְְְְִִִִֵֵַַָָָָארּבעה
ׁשבּועה אין - ּבּטּוי ׁשבּועה[-שניה]ׁשּׁשבּועת על חלה ְְְִֵֶַַָָָָ

ּבׁשבּועה[-ראשונה] הּמתּפיס נדר. על נדר יחּול - ּובנדרים ,ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָ
על אּלא חלה ּבּטּוי ׁשבּועת אין חּיב. - ּובנדרים ּפטּור, -ְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
הרׁשּות. ּכדברי מצוה ּדברי על חלֹות ּונדרים הרׁשּות, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָּדברי
ׁשאין ּדבר ועל מּמׁש ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר על חלה ּבּטּוי ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשבּועת
מּמׁש. ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר על אּלא חלֹות אינן ּונדרים מּמׁש, ְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּבֹו

אם·. קרּבן עלי 'הרי האֹומר: נדר? על נדר יחּול ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכיצד
קרּבן עלי הרי אכלּנה אם קרּבן עלי הרי זֹו, ּכּכר ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹאכלּתי
ּכל וכן ואחת. אחת ּכל על חּיב - ואכלּה אכלּנה, ְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹאם

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

ואמר:‚. ׁשּנדר, חברֹו ׁשמע חּיב? ּבנדרים הּמתּפיס ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָּכיצד
ּׁשּנאסר ּבמה אסּור זה הרי - דּבּור ּכדי ּבתֹו 'ּכמֹות ְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָ'ואני
'ואני', ואמר: 'ואני', ׁשאמר זה הּׁשליׁשי ׁשמע חברֹו; ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּבֹו
ּכדי ּבתֹו 'ואני' אֹומר: מהן אחד וכל מאה היּו ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָאפּלּו

אסּורין. ּכּלן הרי - חברֹו ׁשל ֲֲֲִִֵֵֶָֻדּבּורֹו

אפּלּו„. ואמר וחזר אסּור', עלי הּזה 'הּבׂשר האֹומר: ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָוכן
הּפת הרי - הּזה' ּכּבׂשר הּזאת 'והּפת ימים: ּכּמה ְֲִֵֶַַַַַַַַַַָָָָֹאחר
זה ויין הּזאת, ּכּפת זה 'ּודבׁש ואמר: חזר ונאסרה; ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹנתּפסה

אסּורין. ּכּלן מאה, הן אפּלּו - זה' ְֲֲִִִֵֵֶַָָֻּכדבׁש

הּיֹום,‰. אֹותֹו ׁשּיצּום ונדר הּיֹום, רּבֹו אֹו אביו ׁשּמת ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָהרי
ּבֹו ׁשּמת ּכּיֹום עליו זה יֹום 'הרי אמר: ׁשנים ּולאחר ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָוצם,
התּפיס ׁשהרי ּכלּום; ּבֹו לאכל אסּור זה הרי - רּבֹו' אֹו ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹאביו
ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן לֹו. האסּור ּכּיֹום ואסרֹו זה, ְֲֵֵֵֶַַַָָָָֹיֹום

.Â?הרׁשּות ּכדברי מצוה ּדברי על הּנדרים חלֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָּכיצד
'הרי עליו', אסּורה הּפסח ּבלילי הּמּצה 'הרי ְֲֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהאֹומר:
אסּורֹות הּתפּלין ו'הרי עליו', אסּורה ּבחג הּסּכה ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֻיׁשיבת
יׁשב אֹו אכל ואם עליו; אסּורין אּלּו הרי - עליו' ְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָָָּבנטילה

וכן לֹוקה. נטל, ּבמיאֹו לֹומר צרי ואין ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
ׁשהּוא הּפסח', ּבלילי מּצה אכל אם קרּבן עלי 'הרי ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשאמר:

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבקרּבן. ְְְֵֵֶַַָָָָֹחּיב

.Êאינן ּוׁשבּועֹות מצוה, ּדברי על חלֹות נדרים מה ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָּומּפני
ּדבר על עצמֹו אֹוסר ׁשהּנׁשּבע מצוה? ּדברי על ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָחלֹות
נמצא עצמֹו; על הּנדּור הּדבר אֹוסר והּנֹודר עליו, ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָׁשּנׁשּבע
מהר מׁשּבע עצמֹו ּוכבר עצמֹו, אֹוסר מצוה, לבּטל ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָֻהּנׁשּבע

המצוה]סיני ׁשבּועה;[-לקיים על חלה ׁשבּועה ואין , ְְְִֵַַָָָָ
הּדבר ואֹותֹו ׁשּנאסר, הּוא הּדבר זה ּבנדר, זה ּדבר ְְְֱֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָוהאֹוסר

סיני. מהר מׁשּבע ְִֵֵַַָֻאינֹו

.Áּכן מראין ׁשהּדברים ּתמצא ּבּכתּוב, מתּבֹונן ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכׁשאּתה

אֹומר הּוא ׁשהרי הּׁשמּועה; מּפי החכמים ׁשּקּבלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָּכמֹו
ּכמֹו הרׁשּות ּדברי להיטיב", אֹו "להרע ּבּטּוי: ְְְְְְִִִִֵֵַַָָּבׁשבּועת
ּבהן; וכּיֹוצא ׁשּיצּום, אֹו הּיֹום ויׁשּתה ׁשּיאכל ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּבארנּו,
חלק ולא יעׂשה", מּפיו הּיצא "ּככל אֹומר: הּוא ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹּובנדרים

הרׁשּות. לדברי מצוה ּדברי ְְְְְִִִֵֵֵָָּבין

.Ë,לצּום חּיב - טֹוב ּביֹום אֹו ּבׁשּבת, ׁשּיצּום ְְֵֶַַַָָָָהּנֹודר
הּנֹודר וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו מצוה, ּדברי על חלֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשהּנדרים
יֹום ּבֹו ּופגע ימיו, ּכל ׁשליׁשי יֹום אֹו ראׁשֹון יֹום ְִִִֶַָָָָָׁשּיצּום
חּיב זה הרי - הּכּפּורים יֹום ערב אֹו טֹוב יֹום הּוא והרי ֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָזה
ּופּורים, חנּכה ּבֹו ּפגע חדׁש. ראׁש לֹומר צרי ואין ְֲִִֵֶַַָָָָֹֹֻלצּום;
ּבהם הּצֹום ואּסּור הֹואיל - האּלּו הּימים מּפני נדרֹו ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָיּדחה
מּפני נדרֹו ויּדחה חּזּוק; צריכין הן הרי סֹופרים, ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶָמּדברי

חכמים. ְֲִֵַָּגזרת

.È?מּמׁש ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר על אּלא חלֹות הּנדרים אין ְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכיצד
עּמֹו, מּלדּבר אסּור אינֹו - קרּבן' עלי 'ּדּבּורי ְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָהאֹומר:
אסּור 'ּדּבּורי לֹו: אמר אם וכן מּמׁש; ּבֹו אין ְִִִִֵֵֶַַַָָָׁשהּדּבּור
'ּפרֹותי אֹו ,'עלי אסּורין 'ּפרֹותי ּכאֹומר זה אין ;'ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָעלי
לחברֹו: האֹומר ,לפיכ עליו. אסּורין ׁשהן ,'עלי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָקרּבן
אֹו ,'עּמ עֹוׂשה 'ׁשאיני אֹו ,'עּמ מדּבר ׁשאיני ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ'קרּבן
'ׁשאיני יׁשן', ׁשאיני 'קרּבן ׁשאמר: אֹו ,'עּמ מהּל ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ'ׁשאיני
ׁשאיני 'קרּבן לאּׁשה: ׁשאמר אֹו ,'מהּל 'ׁשאיני ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמדּבר',
ּכאֹומר: זה והרי אּלּו; ּבכל חל הּנדר אין - 'ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמׁשּמׁש
ׁשאין ּדברים ׁשהן קרּבן', וׁשּמּוׁשי ועׂשּיתי והּלּוכי ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָ'ּדּבּורי

מּמׁש. ֶַָָּבהן

.‡È,למעׂשיהן וידי לדּבּורֹו, ּפי 'יאסר האֹומר: ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָאבל
עליהן; חל הּנדר הרי - לׁשנתן' ועיני להּלּוכן, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָורגלי
וידי ,עּמ מּלדּבר ּפי 'קרּבן לחברֹו: האֹומר ,ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָלפיכ
וכן אסּור. זה הרי - 'עּמ מּלהּל ורגלי ,עּמ ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָמּלעׂשֹות
לא 'אם אֹו ּפלֹוני', עם אדּבר אם קרּבן, עלי 'הרי ְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָֹהאֹומר:
נדר אם וכן ּבקרּבן; חּיב - ּדבריו על ועבר עּמֹו', ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָָאדּבר
אּסר נדרי אּלּו ׁשאין - ּבהן וכּיֹוצא ּדּברּתי' ו'לא ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ'ּדּברּתי'

הקּדׁש. נדרי אּלא מׁשּפטיהם, מבארין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָׁשאנּו

.·Èּפי על אף - ואסרן מּמׁש, ּבהן ׁשאין ּבדברים ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּנֹודר
הּתר, ּבהם ׁשּינהג לֹו מֹורין אין עליהן, חל הּנדר ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹׁשאין
אּלא עליהן; חל ׁשהּנדר ּובדעּתֹו ּבהן עצמֹו ואסר ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהֹואיל
על ואף נדרֹו, לֹו ּומּתירין אחר, מּמקֹום ּפתח לֹו ְְְִִִִִֵֶַַַַַָּפֹותחין
ּבנדרים. ראׁש קּלּות ינהגּו ׁשּלא ּכדי נאסר, ׁשּלא ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָֹֹֹּפי

שלישי יום

ד ּפרק נדרים ¤¤¦¨§§¦הלכֹות

אּלּו‡. הרי - הבאי ונדרי ׁשגגֹות, ונדרי אנסין, ְְְְְְֲֲֳִִִִֵֵֵֵֵַָָנדרי
האּנסין ׁשהּדירּוהּו הרי ּבׁשבּועֹות. ׁשּבארנּו ּכדר ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻמּתרין,
אם עלי אסּור ׁשהּבׂשר לנּו 'נדר לֹו: ואמרּו הּמֹוכסין ְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹאֹו
והּפת הּבׂשר 'הרי ואמר: ונדר ּבמכס', ׁשחּיב ּדבר עּמ ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָיׁש
ׁשהֹוסיף ּפי על ואף ּבּכל, מּתר זה הרי - עלי' אסּורין ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֻוהּיין
ּתהנה ׁשּלא ׁשּיּדר ּבּקׁשּו אם וכן מּמּנּו. ּׁשּבּקׁשּו מה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹעל
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ּכּלן - ואחיו ּובניו אׁשּתֹו לֹו ּתהנה ׁשּלא ונדר לֹו, ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻאׁשּתֹו
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְִֵֵֶַָָֹֻמּתרין.

.·- הּמּתר לּדבר ּבלּבֹו ׁשּיתּכּון צרי האּלּו, הּנדרים ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻּובכל
אֹו ּבלבד, הּיֹום אֹותֹו עליו אסּורין ׁשּיהיּו ּבלּבֹו ׁשּיׂשים ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָּכגֹון
הֹואיל ׁשּבלּבֹו, ּדברים על וסֹומ ּבזה; וכּיֹוצא ׁשעה, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָאֹותּה
ׁשּיּדר ּבׁשעה ונמצא ּבׂשפתיו, להֹוציא יכֹול ואינֹו אנּוס ְְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָֹוהּוא

ּבׁשבּועֹות. ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשוין, ולּבֹו ּפיו אין ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָלהן

חברֹו‚. ׁשהּדיר ּכגֹון ּכיצד? מּתרין. זרּוזין, נדרי ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָֻוכן
רֹוצה ׁשאינֹו מּפני יאכל ׁשּלא זה ונדר אצלֹו, ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹׁשּיאכל
ּפטּורין. ׁשניהן אכל, ׁשּלא ּבין ׁשאכל ּבין - עליו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלהטריח
והּלֹוקח ּבסלע, אּלא זה חפץ ימּכר ׁשּלא ׁשּנדר הּמֹוכר ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹוכן

ּבׁשקל אּלא יּקחּנּו ׁשּלא סלע]נדר ּבׁשלׁשה[=חצי ורצּו , ְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
וחצי]דינרין ּבזה;[=שקל ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפטּורין, ׁשניהן - ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹ

לזרז ּכדי אּלא נדר ולא ּבלּבֹו ּגמר לא מהן אחד ׁשּכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹלפי
ּבלּבֹו. ּגמר ולא חברֹו, ְְֲִֵֶַָֹאת

מּתרין,„. ׁשהן אּלּו נדרים מיני ארּבעה ׁשאפּלּו ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻּומּנין
ּתלמּוד לבּטלן? מנת על ּבהן נֹודר להיֹות לאדם לֹו ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשאסּור

חּלין. ּדבריו יעׂשה לא ּדברֹו", יחל "לא ְְֲִֵֶַַַָָָֹֹֻלֹומר:

לחכם,‰. נׁשאל זה הרי - נדרֹו על ונחם ׁשּנדר, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָמי
מּתיר ׁשאין - ׁשבּועֹות הּתר ּכדין נדרים, הּתר ודין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָּומּתירֹו.

מבהק חכם הדיֹוטֹות[=מומחה]אּלא ׁשלׁשה אֹו [אנשים, ְְְֶֶָָָָָֹֻ
הּׁשבּועה,פשוטים] ׁשּמּתירין ּובּלׁשֹון חכם. ׁשאין ְְִִֵֶֶַַַָָָָָּבמקֹום

ּכּלן ּבׁשבּועֹות, ׁשּפרׁשנּו הענינֹות ׁשאר וכן הּנדר; ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמּתירין
ּבׁשבּועֹות. ׁשהן ּכדר ְְְִִִֵֶֶֶָּבנדרים

.Â.ּכּׁשבּועה ׁשּיחּול, עד הּנדר מּתירין ְְִִֵֶֶֶַַַַָָואין

.Êּכ אֹותֹו, ּומּתירין האּסר נדרי על ׁשּנׁשאלין ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָּוכׁשם
קדׁשי נדרי ּבין - אֹותֹו ּומּתירין הקּדׁש נדרי על ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָנׁשאלין

מזּבח קדׁשי ּבין הּבית, על[קרבנות]ּבדק נׁשאלין ואין . ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
בקרבן]הּתמּורה חולין בהמת .[המיר ְַָ

.Áנדרי מפר ּכ אּסר, נדרי מפר הּבעל אֹו ׁשהאב ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָּוכׁשם
האּסר. לנדרי הּדֹומין ְְְִִִֵֵֶַָָהקּדׁשֹות

.Ëׁשליׁשי וׁשמע 'ואני', ואמר חברֹו וׁשמע ׁשּנדר, ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָמי
ּכּלן; הּתרּו - והּתר נדרֹו על הראׁשֹון ונׁשאל 'ואני', ְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָֻֻֻואמר
נׁשאל אסּורין; וכּלן מּתר, האחרֹון - והּתר האחרֹון ְְְְֲֲֲִִִַַַַַָָָָֻֻֻנׁשאל
אסּור. והראׁשֹון מּתרין, אחריו וׁשל הּׁשני - והּתר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻֻהּׁשני

.Èּבּנ הרּבה ּדברים הּמתּפיס הּפתוכן על ׁשּנדר ּכגֹון דר, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָ
ּבּבׂשר; הּתר - ּבּה והּתר הּפת על ונׁשאל הּבׂשר, ְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָָֻֻוהתּפיס

ּבּפת. הּתר לא ּבֹו, והּתר הּבׂשר על ְְִַַַַַַַָָֹֻֻנׁשאל

.‡Èעל ונׁשאל לכּלכם', נהנה 'ׁשאיני הּנֹודר אֹו ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֻהּנׁשּבע
ּכּלם; הּתרּו - והּתירֹו מהם, אחד על ׁשבּועתֹו על אֹו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֻֻנדרֹו

ׁשהּתר נהנה[פרט-]ׁשהּנדר 'ׁשאיני אמר: ּכּלֹו. הּתר מּכללֹו, ְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻֻֻ
האחרֹון הּתר ּכּלם; הּתרּו - הראׁשֹון הּתר ולזה', ולזה ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָֻֻֻֻלזה
לזה, לזה, נהנה 'ׁשאיני אסּורין. וכּלם מּתר, האחרֹון -ְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻֻ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ואחד. אחד לכל ּפתח צריכין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹלזה',

.·Èידּוע ואין ׁשּנדר אֹו ּובׁשבּועה, ּובקרּבן ּבנזיר ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָנדר
לכּלן. אחד ּפתח - נדר מהן ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּבאיזה

.‚Èׁשּנדר אֹו ׁשּבעיר, לחכם ונׁשאל העיר, מאנׁשי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּנֹודר

נדרֹו הרי - ׁשּביׂשראל לחכם נׁשאל הּוא והרי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָמּיׂשראל,
ָֻמּתר.

.„Èאל אם הּיֹום, עלי אסּורין אּלּו 'ּפרֹות ֲִִֵֵֵֵֵַַָָהאֹומר:
הּיֹום; אֹותן לאכל אסּור זה הרי - למחר' ּפלֹוני ְְְֱֲִֵֶֶַָָָָָֹלמקֹום
הּיֹום ואכלן עבר ואם מקֹום. לאֹותֹו למחר יל ׁשּמא ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָּגזרה,

לֹוקה. אינֹו ,הל לא ואם לֹוקה; למחר, ְְְִֵֶֶַַָָָָֹוהל

.ÂËהּיֹום אל אם למחר, עלי אסּורין הן 'הרי ְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָָאמר:
מקֹום, לאֹותֹו הּיֹום ליל לֹו מּתר זה הרי - ּפלֹוני' ְְְֲִֵֵֵֶַָָָֻלמקֹום
מּפני ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן למחר. הּפרֹות אֹותן עליו ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹויאסרּו
ּבּתנאי זהיר ואינֹו לעׂשֹותֹו, ׁשּלא האסּור ּבדבר זהיר ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשאדם

הּמּתר. ּדבר לאסר ֱֵֶֶַָָָֹֻׁשּגֹורם

.ÊËוהיה ׁשּירצה, יֹום ּבאיזה ימים, עׂשרה לצּום ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָהּנֹודר
כבֹוד מּפני אֹו מצוה, לדבר והצר מהן, אחד ּביֹום ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻמתעּנה
קבע לא ׁשהרי אחר; יֹום ּופֹורע אֹוכל, זה הרי - ּגדֹול ֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאדם
- ואכל וׁשכח הּיֹום, ׁשּיצּום נדר הּנדר. ּבתחּלת ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּימים
ּוכׁשהתחיל ׁשנים, אֹו אחד יֹום ׁשּיצּום נדר לצּום; ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָמׁשלים
אחר. יֹום לצּום וחּיב ּתעניתֹו, אּבד - ואכל ׁשכח ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָלצּום

ה ּפרק נדרים ¤¤¦¨§§¦הלכֹות

אּת‡. 'הרי אֹו חרם', עלי 'הריני לׁשמעֹון: ׁשאמר ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָראּובן
עבר ואם ּבראּובן; ׁשּיהנה ׁשמעֹון על נאסר - ּבהניתי' ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאסּור
ּומּתר ּכלּום. ׁשמעֹון אמר לא ׁשהרי - לֹוקה אינֹו ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָֹֻונהנה,
ּבהניתֹו. עצמֹו אסר לא ׁשהרי ּבׁשמעֹון, להנֹות ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹלראּובן

אסּור·. 'הריני אֹו חרם', עלי אּת 'הרי לׁשמעֹון: ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָאמר
נהנה ואם ּבׁשמעֹון; מּלהנֹות ראּובן נאסר הרי - 'ְְְְְֱֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבהנית
ראּובן. ּבהנית מּתר וׁשמעֹון ּדברֹו. חּלל ׁשהרי לֹוקה, -ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֻ
אסּור 'הריני אֹו עלי', ואּתה חרם עלי 'הריני לֹו: ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאמר
וכן ּבזה. זה אסּורין ׁשניהן - ּבהניתי' אסּור ואּתה ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבהנית

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל

אסּורין‚. ּפלֹוני ּפרֹות 'הרי לׁשמעֹון: ׁשאמר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָראּובן
ּכלּום; זה אין - ּפלֹוני' ּבהנית אסּור אּת 'הרי אֹו ,'ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָעלי
ענה ּכן אם אּלא ׁשּלֹו, ׁשאינֹו ּבדבר חברֹו אֹוסר אדם ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָׁשאין

ׁשּבארנּו. ּכמֹו 'אמן', ְְְִֵֵֶַָׁשמעֹון

ּפי„. על אף - 'עלי אסּורה זֹו 'ּכּכרי לחברֹו: ֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָהאֹומר
הר ּבמּתנה, לֹו לֹוׁשּנתנּה ונפלה מת עליו; אסּורה זֹו י ְְְְֲֲֵֵֶַָָָָָָָָָ

מּתרת; זֹו הרי - ּבמּתנה אחר לֹו ׁשּנתנּה אֹו ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻֻּבירּׁשה,
ׁשּלֹו עּתה אינּה והרי 'ּכּכרי', אּלא לֹו אמר [ולאׁשּלא ֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

מכוחו] .הגיעה

'ּפרֹותי'‰. אמר ולא ,'עלי אסּורין אּלּו 'ּפרֹות לֹו: ְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹאמר
אסּורין אּלּו הרי לאחר, ונפלּו ׁשּמת אֹו ׁשּמכרן ּפי על אף -ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּפי על אף - חברֹו על ׁשּלֹו ׁשהּוא ּדבר ׁשהאֹוסר ֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָעליו;
אמר ּכן אם אּלא עֹומד, ּבאּסּורֹו הּוא הרי מרׁשּותֹו, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָׁשּיצא
ׁשהרי אּלּו, ּבלׁשֹונֹות וכּיֹוצא 'ּביתי' אֹו 'ּפרֹותי' אֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָ'נכסי'

ּברׁשּותֹו. ׁשהם זמן ּכל אּלא אסרן ְְֲִֵֶֶַָָָָֹלא

.Âׁשּנׁשּבע אֹו ּבהניתי', אסּור אּת 'הרי לבנֹו: ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָהאֹומר
עלי 'נכסי ּכאֹומר: ׁשּזה יירׁשּנּו; מת, אם - ּבֹו יהנה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשּלא
ּבמֹותי' ּבין ּבחּיי 'ּבין ּופרׁש: עליו, הניתֹו אסר ְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָאסּורין'.
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אּלּו 'נכסים לֹו: ׁשאמר ּכמי ׁשּזה יירׁשּנּו; לא מת, אם -ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
אסּורין'. ֲִֶָעלי

.Êּתלמיד זה ּבני ּבן היה 'ואם ואמר: ּבהניתֹו, ּבנֹו ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָאסר
זה הרי - לבנֹו' להקנֹותן ּכדי נכסי, זה ּבני יקנה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָחכמים,
אם ּבהם מּתר הּבן ּובן האב, ּבנכסי אסּור הּבן ויהיה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻמּתר.

ׁשהתנה. ּכמֹו חכמים ּתלמיד ְְְְֲִִִִֶֶַָָיהיה

.Áאביו ירּׁשת נתן אם אביו, ּבירּׁשת האסּור הּבן ְִִִִֵֶַַַַָָָָָֻֻזה
אֹו ּבחֹובֹו ּפרעּה אם וכן מּתר; זה הרי - לבניו אֹו ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָֻלאחיו
ׁשאסרן אבי נכסי ׁשאּלּו להֹודיען וצרי אׁשּתֹו. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻּבכתּבת
את לפרע לֹו מּתר חברֹו, ּבֹו יהנה ׁשּלא ׁשהּנׁשּבע ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻעלי.

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְִֵֶָחֹובֹו,

.Ëּבין ּבנדר ּבין מאכל, מּמיני מין עליו ׁשּנאסר ְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמי
- עּמהן נתערב אֹו אחרים, מינים עם ונתּבּׁשל ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָּבׁשבּועה,
טעם ּבהן ׁשּיׁש ּפי על אף הּמּתרין, ּבּמינים מּתר זה ֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻֻהרי
- ּבאחרים ונתערבּו אּלּו, ּבפרֹות נאסר ואם האסּור. ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּמין
מּתרין. לאו, ואם אסּורין; האסּור, הּמין טעם ּבהן יׁש ְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֻאם

.Èמרק לאכל מּתר זה הרי - ּביין אֹו ּבבׂשר נאסר ְְֱֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻּכיצד?
ׁשּיׁש ּפי על ואף הּיין, ועם הּבׂשר עם ׁשּנתּבּׁשלּו ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָוירקֹות
ּבאכילת אּלא אסּור ואינֹו הּיין, טעם אֹו הּבׂשר טעם ְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָּבהן

עצמֹו. ּבפני יין לׁשּתֹות אֹו עצמֹו, ּבפני ְְְְְִִִִֵֵַַַָָּבׂשר

.‡Èאם - הּירק עם ונתּבּׁשל זה, ּביין אֹו זה ּבבׂשר ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָנאסר
לאו, ואם אסּורין; הּיין, טעם אֹו הּבׂשר טעם ּבירקֹות ְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָָיׁש
נבלֹות ּבׂשר ּכמֹו נעׂשה הּיין וזה הּבׂשר ׁשּזה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻמּתרין;
האֹומר: ,לפיכ ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבהן. וכּיֹוצא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּוׁשקצים
ׁשּלֹו, ּובּמרק ּבֹו, אסּור זה הרי - עלי' אסּור זה ֲֵֶֶֶַַָָָָָָָ'ּבׂשר

ׁשּבֹו. ְִֶַַּובּתבלין

.·Èטּפה אפּלּו אחר, ּביין עצמֹו על ׁשאסרֹו זה יין ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָנתערב
נדרֹו, על להּׁשאל לֹו ׁשּיׁש מּפני הּכל; נאסר - ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּבחבית
ּכמֹו ּבמינֹו, ּבטל ׁשאינֹו מּתירין, לֹו ׁשּיׁש ּכדבר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָנעׂשה

אסּורֹות. מאכלֹות ּבהלכֹות ְְְֲֲִֵֶַַָׁשּבארנּו

.‚È,'לפי הן 'קרּבן אֹו עלי', קרּבן האּלּו 'ּפרֹות ְְְִֵֵֵֵַָָָָָָָהאֹומר:
ּבחּלּופיהן אסּור זה הרי - ּפי' על הן 'קרּבן התמורהאֹו [גם ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָ

החליפם] אם ּבּמׁשקיןשקיבל - לֹומר צרי ואין ְְְִִִֵֵֶַַַָּובגּדּוליהן;
מהן. ְִֵֶַהּיֹוצאין

.„Èטֹועם 'ׁשאיני אֹו אֹותן', אֹוכל 'ׁשאיני נׁשּבע אֹו ְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָנדר
חּטה ּכגֹון ּכׁשּיּזרע, ּכלה ׁשּזרעֹו ּדבר היה אם - ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָאֹותן'
היה ואם ּובגּדּוליהן; ּבחּלּופיהן מּתר זה הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֻּוׂשעֹורה,
וׁשּומים, ּבצלים ּכגֹון ּכׁשּיּזרע, ּבארץ ּכלה זרעֹו ׁשאין ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּדבר
מׁשקין ,ּכ ּובין ּכ ּובין אסּורין. גּדּולין ּגּדּולי ְֲֲִִִִִִֵֵֵַָָאפּלּו
לֹוקה. אינֹו מהן, ׁשתה אם לפיכ ספק; מהן ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהּיֹוצאין

.ÂËאֹו קרּבן', עלי ידי 'מעׂשה לאׁשּתֹו: האֹומר ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָוכן
ּבחּלּופיהן אסּור - ּפי' על הן 'קרּבן אֹו לפי', הן ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָ'קרּבן
ּפרֹות היּו אם - אֹוכל' 'ׁשאיני טֹועם', 'ׁשאיני ְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָּובגּדּוליהן.
ּובגּדּוליהן; ּבחּלּופיהן מּתר ּכלה, ׁשּזרעֹו ּדבר ידיה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻמעׂשה
אסּורין. גּדּולין ּגּדּולי אפּלּו ּכלה, זרעֹו ׁשאין ּדבר היה ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָואם
ׁשהרי עליו? ׁשרּבּו ּבגּדּוליו האסּור העּקר יבטל לא ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹולּמה
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּברב ּבטל ׁשאינֹו מּתירין, לֹו ׁשּיׁש ּדבר ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהן

.ÊË- ּבׁשבּועה ּבין ּבנדר ּבין חברֹו, על ּפרֹותיו ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָהאֹוסר
ּבגּדּולי אסּור חברֹו ,לפיכ ספק. וחּלּופיהן ּגּדּוליהן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָהרי

נהנה. ונהנה, עבר ואם ּובחּלּופיהן; אּלּו, ְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָפרֹות

ו ּפרק נדרים ¤¤¦¨§§¦הלכֹות

אסּורה‡. מאכל לידי הּמביאה 'הנאה לחברֹו: ְְֲֲֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָָהאֹומר
הרי - 'עלי אסּורה מאכלי לידי הּמביאה 'הנאה אֹו ְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָעלי',

ּוכברה נפה האסּור מן יׁשאל לא הּנאסר לברירתזה [כלי ְְֱִִֶֶַַָָָָָָָֹ
אבלגרגירים] נפׁש, אכל ּבֹו ׁשעֹוׂשין ּדבר וכל ותּנּור ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹורחים

נפׁש. אכל ּבהן עֹוׂשין ׁשאין וכלים וטּבעֹות נזמים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹמׁשאילֹו
להביא וחמֹור ּפרֹות, ּבֹו להביא ׂשק מּמּנּו לׁשאל ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹואסּור

ּפרֹות. ֵָָעליו

אסּור·. ּבׂשכר, אּלא ּכלים מׁשאילין ׁשאין ׁשּדרּכן ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָמקֹום
הרי נפׁש; אכל ּבהן עֹוׂשין ׁשאין ּכלים אף מּמּנּו ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹֹלׁשאל
ׁשאין ּכלים מּמּנּו וׁשאל ׂשכר, נֹוטלין ׁשאין ּבמקֹום ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהיּו
אחרים ּבפני ּבהן להראֹות ּכדי נפׁש אכל ּבהן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹעֹוׂשין

ּכדי[ולהרשימם] ּבארצֹו לעבר ׁשּבּקׁש אֹו מהן, ׁשּיהנה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹעד
אם לפיכ מּספק; אסּור זה הרי - ּבֹו ׁשּיהנה למקֹום ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָׁשּיל

לֹוקה. אינֹו ֵֶַָעבר,

.‚- מאכל הנית מּמּנּו למּדר מחברֹו, הנאה מּדר ּבין ְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻֻאין
נפׁש, אכל ּבהן עֹוׂשין ׁשאין וכלים הרגל; ּדריסת ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹאּלא

ּבחּנם. ׁשם אֹותן ׁשּמׁשאילין ְְְִִִֶַָָָָּבמקֹום

ּבין„. ּבנדר ּבין ׁשמעֹון, הנית עליו ׁשּנאסרה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָראּובן
הּׁשקל מחצית ידֹו על ׁשמעֹון ׁשּיּתן לֹו מּתר - ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻּבׁשבּועה
הּגיע לא ׁשהרי ׁשעליו; חֹוב ּפֹורע וכן ּבּה, חּיב ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשראּובן
ּומניעת הּתביעה, מּמּנּו מנע אּלא ּכלּום, ראּובן ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָליד
את לזּון לֹו מּתר לפיכ הניה. אּסּור ּבכלל אינּה ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָֻהּתביעה,
ּפי על אף - הּכנענּיים אפּלּו ועבדיו ּבניו, ואת ְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָאׁשּתֹו,
טמאה ּבין ּבהמּתֹו, את יזּון לא אבל ּבמזֹונֹותם; חּיב ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשהּוא
ׁשהּגיעה הניה היא ּבבׂשרּה, ׁשּמֹוסיף ׁשּכל - טהֹורה ְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹּבין

ראּובן. ְְֵַליד

ראּובן‰. קרּבנֹות להקריב מּתר זה הרי ּכהן, ׁשמעֹון ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֹֻהיה
הּקרּבן. ּבעל ׁשלּוחי אינן הן, ׁשמים ׁשלּוחי ׁשהּכהנים -ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
אם אבל מּדעּתּה; לראּובן, הּבֹוגרת ּבּתֹו ׁשמעֹון ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָּומּׂשיא
לֹו ּכמֹוסר ׁשּזה אסּור, - ּברׁשּותֹו היא ׁשעדין נערה, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָהיתה

לׁשּמׁשֹו. ְְְִַָׁשפחה

.Â,מעׂשרֹותיו לֹו ּומפריׁש ראּובן ּתרּומת ׁשמעֹון ְְְְְְִִֵֵַַַַָותֹורם
הרֹוצה 'ּכל ראּובן: ׁשאמר ּכגֹון מּדעּתֹו? ּכיצד ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָמּדעּתֹו.
- לֹו לתרם לׁשמעֹון יאמר לא אבל ויתרם'; יבֹוא ְְְְְְֲִִִִַָָֹֹֹֹֹלתרם,

לֹו. הניה וזה ׁשליח, עֹוׂשהּו ְֲֲִֵֵֶֶַָָָׁשהרי

.Ê;ׂשכר עליה לּטל אסּור ׁשהרי ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּומלּמדֹו
אין ואם ׂשכר. עליה ׁשּנֹוטלין ׁשּבכתב, ּתֹורה לא ְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹאבל
ּובין מּתר. זה הרי ׁשּבכתב, ּתֹורה על ׂשכר לּטל ׁשם ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֻּדרּכם

ּבנֹו. את ללּמד מּתר ,ּכ ּובין ְְֵֵֶַָָָֻּכ

.Áׁשּנֹוטל ּובמקֹום ּומבּקרֹו; ׁשמעֹון נכנס ראּובן, ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָחלה
לֹו לצוֹות החֹולה עם ׁשּיׁשב מי בצוותא]ׂשכר עמו [להיות ְִִִֵֵֶֶַָָ

לרּפאֹותֹו ּומּתר עֹומד. מבּקרֹו אּלא ׁשמעֹון, יׁשב לא -ְְְְְִֵֵֵֶַַָָֹֻ
היא. מצוה ׁשּזֹו ְְִִֶָָּבידֹו,
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אּלּו 'נכסים לֹו: ׁשאמר ּכמי ׁשּזה יירׁשּנּו; לא מת, אם -ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
אסּורין'. ֲִֶָעלי

.Êּתלמיד זה ּבני ּבן היה 'ואם ואמר: ּבהניתֹו, ּבנֹו ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָאסר
זה הרי - לבנֹו' להקנֹותן ּכדי נכסי, זה ּבני יקנה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָחכמים,
אם ּבהם מּתר הּבן ּובן האב, ּבנכסי אסּור הּבן ויהיה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻמּתר.

ׁשהתנה. ּכמֹו חכמים ּתלמיד ְְְְֲִִִִֶֶַָָיהיה

.Áאביו ירּׁשת נתן אם אביו, ּבירּׁשת האסּור הּבן ְִִִִֵֶַַַַָָָָָֻֻזה
אֹו ּבחֹובֹו ּפרעּה אם וכן מּתר; זה הרי - לבניו אֹו ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָֻלאחיו
ׁשאסרן אבי נכסי ׁשאּלּו להֹודיען וצרי אׁשּתֹו. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻּבכתּבת
את לפרע לֹו מּתר חברֹו, ּבֹו יהנה ׁשּלא ׁשהּנׁשּבע ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻעלי.

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְִֵֶָחֹובֹו,

.Ëּבין ּבנדר ּבין מאכל, מּמיני מין עליו ׁשּנאסר ְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמי
- עּמהן נתערב אֹו אחרים, מינים עם ונתּבּׁשל ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָּבׁשבּועה,
טעם ּבהן ׁשּיׁש ּפי על אף הּמּתרין, ּבּמינים מּתר זה ֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻֻהרי
- ּבאחרים ונתערבּו אּלּו, ּבפרֹות נאסר ואם האסּור. ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּמין
מּתרין. לאו, ואם אסּורין; האסּור, הּמין טעם ּבהן יׁש ְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֻאם

.Èמרק לאכל מּתר זה הרי - ּביין אֹו ּבבׂשר נאסר ְְֱֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻּכיצד?
ׁשּיׁש ּפי על ואף הּיין, ועם הּבׂשר עם ׁשּנתּבּׁשלּו ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָוירקֹות
ּבאכילת אּלא אסּור ואינֹו הּיין, טעם אֹו הּבׂשר טעם ְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָּבהן

עצמֹו. ּבפני יין לׁשּתֹות אֹו עצמֹו, ּבפני ְְְְְִִִִֵֵַַַָָּבׂשר

.‡Èאם - הּירק עם ונתּבּׁשל זה, ּביין אֹו זה ּבבׂשר ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָנאסר
לאו, ואם אסּורין; הּיין, טעם אֹו הּבׂשר טעם ּבירקֹות ְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָָיׁש
נבלֹות ּבׂשר ּכמֹו נעׂשה הּיין וזה הּבׂשר ׁשּזה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻמּתרין;
האֹומר: ,לפיכ ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבהן. וכּיֹוצא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּוׁשקצים
ׁשּלֹו, ּובּמרק ּבֹו, אסּור זה הרי - עלי' אסּור זה ֲֵֶֶֶַַָָָָָָָ'ּבׂשר

ׁשּבֹו. ְִֶַַּובּתבלין

.·Èטּפה אפּלּו אחר, ּביין עצמֹו על ׁשאסרֹו זה יין ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָנתערב
נדרֹו, על להּׁשאל לֹו ׁשּיׁש מּפני הּכל; נאסר - ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּבחבית
ּכמֹו ּבמינֹו, ּבטל ׁשאינֹו מּתירין, לֹו ׁשּיׁש ּכדבר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָנעׂשה

אסּורֹות. מאכלֹות ּבהלכֹות ְְְֲֲִֵֶַַָׁשּבארנּו

.‚È,'לפי הן 'קרּבן אֹו עלי', קרּבן האּלּו 'ּפרֹות ְְְִֵֵֵֵַָָָָָָָהאֹומר:
ּבחּלּופיהן אסּור זה הרי - ּפי' על הן 'קרּבן התמורהאֹו [גם ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָ

החליפם] אם ּבּמׁשקיןשקיבל - לֹומר צרי ואין ְְְִִִֵֵֶַַַָּובגּדּוליהן;
מהן. ְִֵֶַהּיֹוצאין

.„Èטֹועם 'ׁשאיני אֹו אֹותן', אֹוכל 'ׁשאיני נׁשּבע אֹו ְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָנדר
חּטה ּכגֹון ּכׁשּיּזרע, ּכלה ׁשּזרעֹו ּדבר היה אם - ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָאֹותן'
היה ואם ּובגּדּוליהן; ּבחּלּופיהן מּתר זה הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֻּוׂשעֹורה,
וׁשּומים, ּבצלים ּכגֹון ּכׁשּיּזרע, ּבארץ ּכלה זרעֹו ׁשאין ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּדבר
מׁשקין ,ּכ ּובין ּכ ּובין אסּורין. גּדּולין ּגּדּולי ְֲֲִִִִִִֵֵֵַָָאפּלּו
לֹוקה. אינֹו מהן, ׁשתה אם לפיכ ספק; מהן ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהּיֹוצאין

.ÂËאֹו קרּבן', עלי ידי 'מעׂשה לאׁשּתֹו: האֹומר ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָוכן
ּבחּלּופיהן אסּור - ּפי' על הן 'קרּבן אֹו לפי', הן ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָ'קרּבן
ּפרֹות היּו אם - אֹוכל' 'ׁשאיני טֹועם', 'ׁשאיני ְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָּובגּדּוליהן.
ּובגּדּוליהן; ּבחּלּופיהן מּתר ּכלה, ׁשּזרעֹו ּדבר ידיה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻמעׂשה
אסּורין. גּדּולין ּגּדּולי אפּלּו ּכלה, זרעֹו ׁשאין ּדבר היה ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָואם
ׁשהרי עליו? ׁשרּבּו ּבגּדּוליו האסּור העּקר יבטל לא ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹולּמה
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּברב ּבטל ׁשאינֹו מּתירין, לֹו ׁשּיׁש ּדבר ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהן

.ÊË- ּבׁשבּועה ּבין ּבנדר ּבין חברֹו, על ּפרֹותיו ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָהאֹוסר
ּבגּדּולי אסּור חברֹו ,לפיכ ספק. וחּלּופיהן ּגּדּוליהן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָהרי

נהנה. ונהנה, עבר ואם ּובחּלּופיהן; אּלּו, ְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָפרֹות

ו ּפרק נדרים ¤¤¦¨§§¦הלכֹות

אסּורה‡. מאכל לידי הּמביאה 'הנאה לחברֹו: ְְֲֲֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָָהאֹומר
הרי - 'עלי אסּורה מאכלי לידי הּמביאה 'הנאה אֹו ְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָעלי',

ּוכברה נפה האסּור מן יׁשאל לא הּנאסר לברירתזה [כלי ְְֱִִֶֶַַָָָָָָָֹ
אבלגרגירים] נפׁש, אכל ּבֹו ׁשעֹוׂשין ּדבר וכל ותּנּור ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹורחים

נפׁש. אכל ּבהן עֹוׂשין ׁשאין וכלים וטּבעֹות נזמים ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹמׁשאילֹו
להביא וחמֹור ּפרֹות, ּבֹו להביא ׂשק מּמּנּו לׁשאל ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹואסּור

ּפרֹות. ֵָָעליו

אסּור·. ּבׂשכר, אּלא ּכלים מׁשאילין ׁשאין ׁשּדרּכן ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָמקֹום
הרי נפׁש; אכל ּבהן עֹוׂשין ׁשאין ּכלים אף מּמּנּו ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹֹלׁשאל
ׁשאין ּכלים מּמּנּו וׁשאל ׂשכר, נֹוטלין ׁשאין ּבמקֹום ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהיּו
אחרים ּבפני ּבהן להראֹות ּכדי נפׁש אכל ּבהן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹעֹוׂשין

ּכדי[ולהרשימם] ּבארצֹו לעבר ׁשּבּקׁש אֹו מהן, ׁשּיהנה ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹעד
אם לפיכ מּספק; אסּור זה הרי - ּבֹו ׁשּיהנה למקֹום ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָׁשּיל

לֹוקה. אינֹו ֵֶַָעבר,

.‚- מאכל הנית מּמּנּו למּדר מחברֹו, הנאה מּדר ּבין ְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻֻאין
נפׁש, אכל ּבהן עֹוׂשין ׁשאין וכלים הרגל; ּדריסת ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹאּלא

ּבחּנם. ׁשם אֹותן ׁשּמׁשאילין ְְְִִִֶַָָָָּבמקֹום

ּבין„. ּבנדר ּבין ׁשמעֹון, הנית עליו ׁשּנאסרה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָראּובן
הּׁשקל מחצית ידֹו על ׁשמעֹון ׁשּיּתן לֹו מּתר - ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻּבׁשבּועה
הּגיע לא ׁשהרי ׁשעליו; חֹוב ּפֹורע וכן ּבּה, חּיב ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשראּובן
ּומניעת הּתביעה, מּמּנּו מנע אּלא ּכלּום, ראּובן ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָליד
את לזּון לֹו מּתר לפיכ הניה. אּסּור ּבכלל אינּה ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָֻהּתביעה,
ּפי על אף - הּכנענּיים אפּלּו ועבדיו ּבניו, ואת ְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָאׁשּתֹו,
טמאה ּבין ּבהמּתֹו, את יזּון לא אבל ּבמזֹונֹותם; חּיב ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשהּוא
ׁשהּגיעה הניה היא ּבבׂשרּה, ׁשּמֹוסיף ׁשּכל - טהֹורה ְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹּבין

ראּובן. ְְֵַליד

ראּובן‰. קרּבנֹות להקריב מּתר זה הרי ּכהן, ׁשמעֹון ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֹֻהיה
הּקרּבן. ּבעל ׁשלּוחי אינן הן, ׁשמים ׁשלּוחי ׁשהּכהנים -ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
אם אבל מּדעּתּה; לראּובן, הּבֹוגרת ּבּתֹו ׁשמעֹון ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָּומּׂשיא
לֹו ּכמֹוסר ׁשּזה אסּור, - ּברׁשּותֹו היא ׁשעדין נערה, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָהיתה

לׁשּמׁשֹו. ְְְִַָׁשפחה

.Â,מעׂשרֹותיו לֹו ּומפריׁש ראּובן ּתרּומת ׁשמעֹון ְְְְְְִִֵֵַַַַָותֹורם
הרֹוצה 'ּכל ראּובן: ׁשאמר ּכגֹון מּדעּתֹו? ּכיצד ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָמּדעּתֹו.
- לֹו לתרם לׁשמעֹון יאמר לא אבל ויתרם'; יבֹוא ְְְְְְֲִִִִַָָֹֹֹֹֹלתרם,

לֹו. הניה וזה ׁשליח, עֹוׂשהּו ְֲֲִֵֵֶֶַָָָׁשהרי

.Ê;ׂשכר עליה לּטל אסּור ׁשהרי ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּומלּמדֹו
אין ואם ׂשכר. עליה ׁשּנֹוטלין ׁשּבכתב, ּתֹורה לא ְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹאבל
ּובין מּתר. זה הרי ׁשּבכתב, ּתֹורה על ׂשכר לּטל ׁשם ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֻּדרּכם

ּבנֹו. את ללּמד מּתר ,ּכ ּובין ְְֵֵֶַָָָֻּכ

.Áׁשּנֹוטל ּובמקֹום ּומבּקרֹו; ׁשמעֹון נכנס ראּובן, ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָחלה
לֹו לצוֹות החֹולה עם ׁשּיׁשב מי בצוותא]ׂשכר עמו [להיות ְִִִֵֵֶֶַָָ

לרּפאֹותֹו ּומּתר עֹומד. מבּקרֹו אּלא ׁשמעֹון, יׁשב לא -ְְְְְִֵֵֵֶַַָָֹֻ
היא. מצוה ׁשּזֹו ְְִִֶָָּבידֹו,
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.Ëאבל ׁשמעֹון; אֹותּה ירּפא לא ראּובן, ּבהמת ְְְְֱֲִֵֵֶַַָָָָֹחלתה
ּגדֹולה, ּבאמּבטי עּמֹו ורֹוחץ .'וכ ּכ לּה 'עׂשה לֹו: ְְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָאֹומר
עליו ׁשּמגּביּה ּבׁשעה ׁשּמהּנהּו מּפני ּבקטּנה, לא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹאבל
ּבימֹות לא אבל החּמה, ּבימֹות ּבּמּטה עּמֹו ויׁשן ְֲִִִִִֵַַַַַָָָָֹהּמים.
ואֹוכלין הּמּטה. על עּמֹו ּומסב ׁשּמחּממֹו. מּפני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּגׁשמים,

מאבּוס ולא אחת, מּקערה לא אבל אחד, ׁשלחן [שלעל ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֻ
אחתבהמה] חתיכה ׁשמעֹון יּניח ׁשּמא - הּפֹועלין ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָׁשּלפני

יקרב אֹו ראּובן, אֹותּה ׁשּיאכל ּכדי אֹותּה, יאכל ולא ְְְְֵֵֵֶַַָָָָֹֹֹטֹובה
אם אבל ׁשּבאבּוס. ּבּפרֹות וכן מהּנהּו; ונמצא לפניו, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָאֹותּה
לבעל ׁשּכׁשּיחזירּנה יֹודע ׁשהּוא מּקערה, ׁשמעֹון ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאכל
מּתר, זה הרי - ראּובן לפני ויּניחּנה הּבית ּבעל יחזר ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹֻהּבית

ּבׁשבילֹו. טֹוב נתח הּניח ׁשּמא חֹוׁשׁשין ְְְִִִִִֵֵֶַַָואין

.Èׁשמעֹון ׁשל מּידֹו נחּומין ׁשל ּכֹוס לׁשּתֹות ראּובן ְְְִִִִִֵֶֶָָֻּומּתר
הניה. ּבזה ׁשאין - הּמרחץ ּבית ׁשל ּכֹוס וכן ראּובן, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָמּׁשל

.‡Èּומּתר ׁשמעֹון, ׁשל ּבגחלּתֹו ראּובן ְְְְְִֵֶַַָָֻואסּור
ׁשּלֹו. ְְֶֶֶַּבׁשלהבת

.·Èאם - ּבעיר מׂשּכרין הּבד ּבית אֹו מרחץ לׁשמעֹון ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֻהיה
ׁשהּוא ּכל מהן ׁשהּניח ּכגֹון יד, ּתפּוסת ּבהן לׁשמעֹון ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהיה

ׂשכרֹו ולא אמּבטי[=השכירו]לעצמֹו ּבּמרחץ הּניח אפּלּו , ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָֹ
עקל הּבד ּובבית זיתים]אחת, לסחיטת אסּור[כלי - אחד ְֵֵֶֶַַַַָָ

ּבּגת ולדר הּמרחץ, לאֹותּה להּכנס ;[=בית-הבד]לראּובן ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹ
ׂשכר אּלא ּכלּום, לעצמֹו הּניח לא -[=השכיר]ואם הּכל ְְְְִִִֶַַַַָָֹֹ

מּתר. זה ֲֵֶָֻהרי

.‚Èואפּלּו ׁשמעֹון, ׂשדה מּפרֹות לאכל לראּובן ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַָֹואסּור
אבל נדר. ׁשביעית לפני ׁשהרי - הפקר ׁשהּכל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּבּׁשביעית
לּׂשדה; חּוץ הּנֹוטֹות הּפרֹות מן אֹוכל ּבּׁשביעית, נדר ְִִִִֵֵֶַַַַַָָאם
- הפקר ּכּלֹו ׁשהּקרקע ּפי על אף לּׂשדה, יּכנס לא ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻאבל
אֹותּה הפקירה ולא ׁשּיאכל, אחר ׁשם יׁשהה ׁשּמא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹּגזרה

ּבתֹוכּה. ׁשהּפרֹות זמן ּכל אּלא ְְֵֶֶַַָָָָּתֹורה

.„Èהּנכסים 'הנית לֹו: ּבׁשאמר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָּבּמה
אסּורין נכסי 'הנית לֹו: אמר אם אבל .'עלי אסּורין ְֲֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָהאּלּו
ּכיון - ׁשמעֹון מּנכסי נדר אֹו ראּובן ׁשּנׁשּבע אֹו ,'ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָעלי

ׂשדהּו, ּפרֹות מן אֹוכל ׁשביעית, יצאּוׁשהּגיעה ׁשהרי ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָ
ׁשּבארנּו. הּטעם מן לׂשדהּו, יּכנס לא אבל ׁשמעֹון; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹמרׁשּות

.ÂËאם - ּבלבד ׁשמעֹון מאכל הנית ראּובן על ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָנאסרה
זה הרי - ּבׁשבּועה ּבין ּבנדר ּבין נאסרה, ׁשביעית ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָלפני
ואם מּפרֹותיו; אֹוכל אינֹו אבל ׂשדהּו, לתֹו ְְֲִִֵֵֵֵֵָָָיֹורד
ׁשל אּלּו ּפרֹות ׁשאין ואֹוכל, יֹורד - נאסרה ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָּבּׁשביעית

הפקר. הן הרי אּלא ְְֲִֵֵֵֶֶָׁשמעֹון,

.ÊËיׁשאל ׁשּמא ּגזרה - לׁשמעֹון להׁשאיל לראּובן ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָואסּור
ּגזרה - להלוֹותֹו אסּור וכן ּבהנאתֹו; אסּור הּוא והרי ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָמּמּנּו,
מּמּנּו. יּקח ׁשּמא ּגזרה - לֹו ימּכר ולא מּמּנּו; ילוה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּמא

.ÊÈ- ּכאחד קֹוצרין ׁשהיּו ּכגֹון עּמֹו, מלאכה לֹו ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָנזּדּמנה
ּבנֹו את הּמּדיר יסּיעּנּו. ׁשּמא ּגזרה מּמּנּו; ּברחּוק ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָעֹוׂשה
האב הרי - אביו ּבהנית ונאסר ּבּתֹורה, עֹוסק ׁשאינֹו ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמּפני
הּנר, את לֹו ּולהדליק מים, ׁשל חבית לֹו למּלאת ְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹֻמּתר

ּגדֹולה, להנאה אּלא ּכּונתֹו ׁשאין קטן; ּדג לֹו ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָולצלֹות
חׁשּובין. אינן הּבן לגּבי אּלּו ְְֲִִֵֵֵֵַַָָּודברים

.ÁÈזה הרי - חברֹו עם ידּבר ׁשּלא ׁשּנדר אֹו ׁשּנׁשּבע ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹמי
הענין ׁשֹומע והּוא אחר עם ּולדּבר ּבכתב, לכּתב לֹו ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָֹֻמּתר

הּגאֹונים. הֹורּו וכזה להׁשמיעֹו; ְְְְְִִִֶֶֶַַָׁשּירצה

רביעי יום
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ּבין‡. חברֹו, על מהן אחד ּכל הנאת ׁשּנאסרה ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשנים
זה אבדה להחזיר מּתרין אּלּו הרי - ּבׁשבּועה ּבין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻּבנדר
ׂשכר ׁשּנֹוטל ׁשּדרּכן ּובמקֹום מצוה. ׁשהיא מּפני ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָלזה,
ׂשכר, יּטל ׁשאם - להקּדׁש הּׂשכר יּפל האבדה, את ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהּמחזיר

מהּנה נמצא ׂשכר, יּטל לא ואם נהנה; .[-בויתורו]נמצא ְְְְֱִִִִֶֶַָָָָָֹֹ

הר·. ּכגֹון יׂשראל, ּכל ּבׁשּתפּות ׁשהן ּבדברים ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֻֻּומּתרין
ּבדברים ואסּורין ;הּדר ׁשּבאמצע והּבאר והעזרֹות ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּבית
ׁשּבעיר הרחבה ּכגֹון העיר, אנׁשי ּכל ּבׁשּתפּות ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻׁשהן

והּספרים. והּתבה הּכנסת ּובית ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָוהּמרחץ

אחד‚. ּכל אּלּו? ּבדברים מּתרין ׁשּיהיּו ּכדי יעׂשּו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻוכיצד
ּומזּכה העם, מּׁשאר לאחד אֹו לּנׂשיא, חלקֹו ּכֹותב ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמּׁשניהן
ּכׁשּיּכנס מהן אחד ּכל ונמצא אחר. ידי על ּבחלקֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָלֹו
אינֹו - הּכנסת לבית אֹו העיר, אנׁשי לכל ׁשהּוא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלּמרחץ
אחד ּכל ׁשהרי אחרים; לרׁשּות אּלא חברֹו, לרׁשּות ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹנכנס

ּבמּתנה. ּונתנֹו זה, ּבמקֹום מחלקֹו נסּתּלק ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמהן

חלּקה„. ּדין ּבּה יׁש אם - ּבחצר ׁשּתפין ׁשניהן ְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָֻֻהיּו
אחד] לכל אמות עד[ארבע לּה, להּכנס אסּורין אּלּו הרי ,ְֲֲִִֵֵֵַָָ

ּדין ּבּה אין ואם לחלקֹו; ואחד אחד ּכל ויּכנס ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּיחלקּו
ׁשּלֹו ּבתֹו אֹומר והּוא לביתֹו, נכנס ואחד אחד ּכל - ְְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָֻחלּקה
ותּנּור רחים להעמיד אסּורין ׁשניהן ,ּכ ּובין ּכ ּובין ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָנכנס.

זֹו. ּבחצר ּתרנגֹולין ְְְְִֵֵַַָּולגּדל

ּבחצר‰. ׁשּתפין ׁשהיּו חלוקה]ׁשנים דין בה ונדר[-שאין , ְְְִִֵֶַַָָָָֻ
למּכר הּנֹודר את ּכֹופין - הּׁשני ּבֹו יהנה ׁשּלא מהן ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹאחד

לה מּתר זה הרי - ּבּׁשני הּוא יהנה ׁשּלא נדר ּכנסחלקֹו. ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻ
יכֹול אינֹו אבל נכנס; הּוא ׁשּברׁשּותֹו מּפני ְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָלביתֹו,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבחצר, ְְְְִֵֵֵֶֶַַָלהׁשּתּמׁש

.Âזה הרי מּׁשניהן, אחד ּבהנית אסּור הּׁשּוק מן אחד ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהיה
ׁשל לתֹו' לֹו: אֹומר ׁשהּוא מּפני - זֹו לחצר להּכנס ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָֻמּתר

.'ׁשּל לתֹו נכנס ואיני נכנס, אני ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶָָחבר

.Êזה הרי - עצמֹו על האּמֹות מן אּמה הנית ׁשאסר ְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָֻֻמי
ּביֹותר מהן לּקח ּבפחֹות[=ביוקר]מּתר להן ולמּכר , ְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹֻ

מהן[=בזול] ׁשּיּקח לֹו ׁשֹומעין אם - עליהן הניתֹו אסר .ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ימּכר, ׁשּלא ּכאן ּגֹוזרין ואין מּתר; ּביֹותר, וימּכר ְְְְְְְִִִֵֵֶָָָֹֹֹֻּבפחֹות
ׁשּנגזר ּכדי אחד מאיׁש נדר לא ׁשהרי - יּקח ׁשּמא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּגזרה

ׁשאם ּכּלּה, מאּמה אּלא לּׂשא[ששם]עליו, לֹו אפׁשר אי ְִִִֵֶֶֶָָָָָָָֻֻ
הניתן אסר אם ,לפיכ אחר. עם ויּתן יּׂשא זה, עם ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָולּתן
מהן, יׁשאל לא אבל אֹותן; ּומלוה מׁשאילן זה הרי - ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹעליו

מהן. ילוה ְְִֵֶֶֹולא

.Á;עּמהן ויּתן יּׂשא לא - עליו והניתן עליהן הניתֹו ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹאסר

iriax mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

יׁשאיל ולא יׁשאל ולא עּמֹו, יּתנּו ולא יּׂשאּו לא הם ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַֹֹֹֹוכן
אֹותן. ילוה ולא מהן, ילוה ולא ְְְְִֵֶֶֶֶַָָֹֹלהן,

.Ëעל להּׁשאל אסּור - העיר ּבני הנית עצמֹו על ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָאסר
לֹו, והּתיר נׁשאל ואם ההיא; העיר אֹותּה מּבני לחכם ְְְְְְִִִִִִִִֵַַָָָָנדרֹו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּתר, נדרֹו ְְְֲִֵֵֶַָֻהרי

.Èלהנֹות מּתר זה הרי - עליו הּברּיֹות הנית ׁשאסר ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻמי
לא אבל ּבּגרנֹות, הּמתחּלק עני ּומעׂשר ּופאה ׁשכחה ְְְְֲֲֳִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּבלקט

הּבית. ְִֶַַׁשּבתֹו

.‡Èאּלּו הרי - הּלוּיים ועל הּכהנים על הניתֹו ׁשאסר ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹמי
אּלּו 'ּכהנים אמר: ואם ּכרהֹו; על מּתנֹותיהן ונֹוטלין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹּבאין
ּתרּומֹותיו ויּתן אסּורין, אּלּו הרי - אּלּו' ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵָּולוּיים
ּבמּתנֹות הּדין והּוא אחרים. ּולוּיים לכהנים ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָֹּומעׂשרֹותיו

הענּיים. עם ֲֲִִִִִָענּיים,

.·Èמה לחברֹו ואין חברֹו, על אסּורה הניתֹו ׁשהיתה ְְֲֲֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָמי
אסּור ּפלֹוני 'איׁש ואֹומר: החנוני אצל הֹול - ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹּיאכל
לֹו, ונתן החנוני הל אם אעׂשה'; מה יֹודע ואיני ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבהניתי

מּתר. זה הרי - מּזה ונטל ְֲִֵֶֶַָָָֻּובא

.‚Èאצל והל לקצר, ׂשדהּו לגּדר, ּגדרֹו לבנֹות, ּביתֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹהיה
מה יֹודע ואיני ּבהניתי אסּור ּפלֹוני 'איׁש ואמר: ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָהּפֹועלים
- ׂשכרן להן ונתן לזה ּובאּו עּמֹו, ועׂשּו הן והלכּו ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָאעׂשה',
ׁשּזה ּבארנּו ּוכבר חֹובֹו, לֹו ׁשּפרע זה ׁשּנמצא מּתר; זה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻהרי

חֹובֹו. לפרע ְִַָֹֻמּתר

.„Èלאחר נֹותן - ּיאכל מה לֹו ואין ,ּבּדר מהּלכין ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָֹהיּו
מּניח אחר, עּמהן אין ואם ּבּה; מּתר והּלה מּתנה, ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻמּׁשּום
והּלה ׁשּיחּפץ', מי לכל מפקרין הן 'הרי ואֹומר: הּסלע ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻעל

ואֹוכל. ְֵֵנֹוטל

.ÂËנתּונה הּזֹו הּסעּודה 'הרי לֹו: ואמר מּתנה לאחד ְְְְֲֵֶַַַַַָָָָָָָנתן
עּמנּו' ויאכל ּבהניתי, אסּור ׁשהּוא ּפלֹוני ויבֹוא מּתנה, ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָֹל
וחזר סתם, לֹו נתן אם אּלא עֹוד, ולא אסּור. זה הרי -ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹ
הֹוכיח אם - עּמנּו'? ויאכל ּפלֹוני ׁשּיבֹוא רצֹונ' לֹו: ְְְְְִִִִֶַַַָָָֹואמר

ע ּפלֹוניסֹופֹו ׁשּיבֹוא מנת על אּלא לֹו נתן ׁשּלא ּתחּלתֹו, ל ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹ
והּוא ּגדֹולה, סעּודה ׁשהיתה ּכגֹון אסּור; זה הרי - ְְְְְְֲֵֶֶַָָָָָֹויאכל
זֹו, מּסעּודה לאכל ּבהם וכּיֹוצא רּבֹו אֹו אביו ׁשּיבֹוא ְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹרֹוצה
ּכל וכן לֹו. להקנֹות ּגמר ׁשּלא עליו מּוכחת סעּודתֹו ְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹׁשהרי

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

.ÊËהקּדיׁשּה ׁשאם מּתנה מקּדׁשת[המקבל]ּכל תהיה לא ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָֹֻ
להקנֹותּה מנת על מּתנה לזה הּנֹותן וכל מּתנה. אינּה -ְְְְֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָ
ואם הראׁשֹון; לֹו ׁשּיקנה ּבעת קנה האחר זה הרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלאחר,
ראׁשֹון לא קנה לא האחר, לאֹותֹו הראׁשֹון לֹו הקנה ְְִִִֵַָָָָָֹֹֹלא

ׁשני. ְִֵֹולא

.ÊÈלתת רֹוצה והּוא ּבּתֹו, ּבעל על הניתֹו ׁשּנאסרה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָמי
אֹותן ּומֹוציאה מהן נהנית ׁשּתהיה ּכדי מעֹות, ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָלבּתֹו

ורצונותיה]ּבחפציה לּה:[צרכיה ואֹומר לּה נֹותן זה הרי - ְֲֲֵֵֵֶֶַָָָָ
יהא ׁשּלא ּובלבד ּבמּתנה, ל נתּונין האּלּו הּמעֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ'הרי
אֹו ,'לפי נֹותנת ּׁשאּת למה יהיּו אּלא רׁשּות, ּבהן ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָלבעלי
מנת 'על לּה: אמר ואפּלּו ּבזה. וכּיֹוצא ּׁשּתלּבׁשי', ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָ'למה
- ּבהן' עׂשי ּׁשּתרצי מה אּלא רׁשּות, ּבהן לבעלי ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשאין

לּה נתן אם אבל ּבהן. ּתעׂשה ּׁשּתרצה ּומה הּבעל, קנם ְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹלא
ולא רׁשּות', ּבהן לבעלי ׁשאין מנת 'על לּה: ואמר ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹמּתנה
ּׁשּתרצה למה אֹו ,ּולכ לכ הּזאת הּמּתנה ׁשּתהיה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּפרׁש
ודבר ּפרֹותיה; לאכל הּבעל אֹותּה קנה הרי - ּבּה ְֱֲֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּתעׂשה

חֹותנֹו. ּבהנית אסּור הּוא ׁשהרי אסּור, ְֲֲֵֶֶַַָָָזה

ח ּפרק נדרים ¤¤¦¨§§¦הלכֹות

אֹו‡. ׁשּנדר ּדבר נדרֹו ּבׁשעת ּופרׁש נׁשּבע, אֹו ׁשּנדר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמי
ׁשבּועתֹו אֹו נדרֹו ׁשּתלה ּכמי זה הרי - ּבגללֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָנׁשּבע
ּבגללֹו, ׁשּנׁשּבע ּדבר אֹותֹו נתקּים לא ואם ּדבר; ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹּבאֹותֹו

מּתר. זה ֲֵֶָֻהרי

ּפלֹונית·. אּׁשה נֹוׂשא ׁשאינֹו נׁשּבע אֹו נדר ְְִִִֵֵֵֶַַַָָּכיצד?
מתּו, - ּבתֹוכֹו רע ׁשּכלב זה לבית נכנס ׁשאינֹו רע, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשאביה
ׁשּנדר ּכמי ׁשּזה מּתר; זה הרי - ּתׁשּובה האב ׁשעׂשה ְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻאֹו
זה, לבית אּכנס ולא ּפלֹונית אּׂשא 'ׁשּלא ואמר: נׁשּבע ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹאֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ההּזק'. נסּתּלק ּכן אם ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאּלא

הּכעּורה,‚. ּפלֹונית נֹוׂשא ׁשאינֹו הּנׁשּבע אֹו הּנֹודר ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָאבל
קצרה לבנה, ונמצאת ׁשחרה נאה, [=נמוכה]ונמצאת ְְְְְְְִִָָָָָָָָָֹ

ארּכה ׁשּגנבה[=גבוהה]ונמצאת לי נהנית אׁשּתי 'ׁשאין , ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָֻ
- הּכת ולא ּגנבה ׁשּלא ונֹודע ּבני' את וׁשהּכת ּכיסי ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָֹֹאת
נדרי ּבכלל והּוא טעּות, נדר ׁשהּוא מּפני מּתר; זה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻהרי
נתקּים ולא ּבדבר נדרֹו ּכתֹולה זה ואין מּתרין; ׁשהן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻׁשגגֹות
מצּויה היתה לא נדר ׁשּבגללּה הּסּבה ׁשהרי - ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹהּדבר

היה.[-מלכתחילה] וטעּות ,ְָָָ

אֹוכלים„. מרחֹוק אנׁשים ׁשראה מי אּלא עֹוד, ְְֲִִִֵֶֶָָָָָֹולא
ׁשּקרב ּכיון קרּבן', עליכם הן 'הרי להם: אמר ׁשּלֹו, ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּתאנים
מּתרין; אּלּו הרי - ואחיו אביו הם והרי והּביט, ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻאליהם
ּכמי זה הרי ּבגללּה, ׁשהּדירן הּסּבה ּפרׁש ׁשּלא ּפי על ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאף

ׁשהּדבר - עליהן,[=הנסיבות]ׁשּפרׁש אסר ׁשּלא מֹוכיח ֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן זרים. ׁשהן ּבדעּתֹו ׁשהיה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאּלא

לֹו‰. ונֹולד נׁשּבע, אֹו ׁשּנדר אצלו]מי ּדבר[=נתחדש ְְִִֶַַַָָָ
זה הרי - הּנדר ּבׁשעת אֹו הּׁשבּועה ּבׁשעת ּבלּבֹו היה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּלא
את אסר ּכיצד? נדרֹו. את ויּתיר לחכם ׁשּיּׁשאל עד ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאסּור,
ונעׂשה ּפלֹוני, למקֹום יּכנס ׁשּלא אֹו ּפלֹוני, ּבהנית ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָֹעצמֹו
ּפי על אף - הּכנסת ּבית מקֹום ואֹותֹו סֹופר, האיׁש ְְִִֵֵֶֶַַַָָאֹותֹו
זה ּומקֹום סֹופר נעׂשה ׁשּזה יֹודע הייתי 'אּלּו אֹומר: ֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשהּוא
זה הרי - נׁשּבע' אֹו נֹודר הייתי לא הּכנסת, ּבית ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹיעׂשה
וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו נדרֹו ׁשּיּתיר עד ּולהּכנס, להנֹות ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאסּור

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל

.Â.ּבׁשבּועה הּדין והּוא ּכּלֹו; הּתר מקצתֹו, ׁשהּתר נדר ְְְִִִֶֶֶַַַָָָֻֻֻּכל
הן 'הרי ואמר: ּפרֹותיו, אֹוכלין מרחֹוק אנׁשים ראה ְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָּכיצד?
ואנׁשים אביו הם והּנה אליהם, ּוכׁשהּגיע קרּבן', ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָעליכם
'אּלּו אמר: ואפּלּו מּתרין; ּכּלן מּתר, ואביו הֹואיל - ְֲִִִִִִַַָָָָָָֻֻֻזרים
מּתר' ואבי אסּורין ּופלֹוני ּפלֹוני אֹומר: הייתי יֹודע, ְְְֲִִִִִִִִֵֵַָָָָֻהייתי
'אּלּו אליהם: ּכׁשהּגיע אמר אם אבל מּתרין. ּכּלן הרי -ְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻֻ
חּוץ אסּורין ּכּלכם אֹומר: הייתי ּביניכם, ׁשאבי יֹודע ְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻהייתי
ּדעּתֹו ּגּלה ׁשהרי מאביו; חּוץ אסּורין ּכּלן הרי - ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻמאבי'



�י iriax mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

יׁשאיל ולא יׁשאל ולא עּמֹו, יּתנּו ולא יּׂשאּו לא הם ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַֹֹֹֹוכן
אֹותן. ילוה ולא מהן, ילוה ולא ְְְְִֵֶֶֶֶַָָֹֹלהן,

.Ëעל להּׁשאל אסּור - העיר ּבני הנית עצמֹו על ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָאסר
לֹו, והּתיר נׁשאל ואם ההיא; העיר אֹותּה מּבני לחכם ְְְְְְִִִִִִִִֵַַָָָָנדרֹו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּתר, נדרֹו ְְְֲִֵֵֶַָֻהרי

.Èלהנֹות מּתר זה הרי - עליו הּברּיֹות הנית ׁשאסר ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻמי
לא אבל ּבּגרנֹות, הּמתחּלק עני ּומעׂשר ּופאה ׁשכחה ְְְְֲֲֳִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּבלקט

הּבית. ְִֶַַׁשּבתֹו

.‡Èאּלּו הרי - הּלוּיים ועל הּכהנים על הניתֹו ׁשאסר ְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹמי
אּלּו 'ּכהנים אמר: ואם ּכרהֹו; על מּתנֹותיהן ונֹוטלין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹּבאין
ּתרּומֹותיו ויּתן אסּורין, אּלּו הרי - אּלּו' ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵָּולוּיים
ּבמּתנֹות הּדין והּוא אחרים. ּולוּיים לכהנים ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָֹּומעׂשרֹותיו

הענּיים. עם ֲֲִִִִִָענּיים,

.·Èמה לחברֹו ואין חברֹו, על אסּורה הניתֹו ׁשהיתה ְְֲֲֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָמי
אסּור ּפלֹוני 'איׁש ואֹומר: החנוני אצל הֹול - ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹּיאכל
לֹו, ונתן החנוני הל אם אעׂשה'; מה יֹודע ואיני ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבהניתי

מּתר. זה הרי - מּזה ונטל ְֲִֵֶֶַָָָֻּובא

.‚Èאצל והל לקצר, ׂשדהּו לגּדר, ּגדרֹו לבנֹות, ּביתֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹהיה
מה יֹודע ואיני ּבהניתי אסּור ּפלֹוני 'איׁש ואמר: ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָהּפֹועלים
- ׂשכרן להן ונתן לזה ּובאּו עּמֹו, ועׂשּו הן והלכּו ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָאעׂשה',
ׁשּזה ּבארנּו ּוכבר חֹובֹו, לֹו ׁשּפרע זה ׁשּנמצא מּתר; זה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻהרי

חֹובֹו. לפרע ְִַָֹֻמּתר

.„Èלאחר נֹותן - ּיאכל מה לֹו ואין ,ּבּדר מהּלכין ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָֹהיּו
מּניח אחר, עּמהן אין ואם ּבּה; מּתר והּלה מּתנה, ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻמּׁשּום
והּלה ׁשּיחּפץ', מי לכל מפקרין הן 'הרי ואֹומר: הּסלע ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻעל

ואֹוכל. ְֵֵנֹוטל

.ÂËנתּונה הּזֹו הּסעּודה 'הרי לֹו: ואמר מּתנה לאחד ְְְְֲֵֶַַַַַָָָָָָָנתן
עּמנּו' ויאכל ּבהניתי, אסּור ׁשהּוא ּפלֹוני ויבֹוא מּתנה, ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָֹל
וחזר סתם, לֹו נתן אם אּלא עֹוד, ולא אסּור. זה הרי -ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹ
הֹוכיח אם - עּמנּו'? ויאכל ּפלֹוני ׁשּיבֹוא רצֹונ' לֹו: ְְְְְִִִִֶַַַָָָֹואמר

ע ּפלֹוניסֹופֹו ׁשּיבֹוא מנת על אּלא לֹו נתן ׁשּלא ּתחּלתֹו, ל ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹ
והּוא ּגדֹולה, סעּודה ׁשהיתה ּכגֹון אסּור; זה הרי - ְְְְְְֲֵֶֶַָָָָָֹויאכל
זֹו, מּסעּודה לאכל ּבהם וכּיֹוצא רּבֹו אֹו אביו ׁשּיבֹוא ְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹרֹוצה
ּכל וכן לֹו. להקנֹות ּגמר ׁשּלא עליו מּוכחת סעּודתֹו ְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹׁשהרי

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

.ÊËהקּדיׁשּה ׁשאם מּתנה מקּדׁשת[המקבל]ּכל תהיה לא ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָֹֻ
להקנֹותּה מנת על מּתנה לזה הּנֹותן וכל מּתנה. אינּה -ְְְְֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָ
ואם הראׁשֹון; לֹו ׁשּיקנה ּבעת קנה האחר זה הרי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלאחר,
ראׁשֹון לא קנה לא האחר, לאֹותֹו הראׁשֹון לֹו הקנה ְְִִִֵַָָָָָֹֹֹלא

ׁשני. ְִֵֹולא

.ÊÈלתת רֹוצה והּוא ּבּתֹו, ּבעל על הניתֹו ׁשּנאסרה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָמי
אֹותן ּומֹוציאה מהן נהנית ׁשּתהיה ּכדי מעֹות, ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָלבּתֹו

ורצונותיה]ּבחפציה לּה:[צרכיה ואֹומר לּה נֹותן זה הרי - ְֲֲֵֵֵֶֶַָָָָ
יהא ׁשּלא ּובלבד ּבמּתנה, ל נתּונין האּלּו הּמעֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ'הרי
אֹו ,'לפי נֹותנת ּׁשאּת למה יהיּו אּלא רׁשּות, ּבהן ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָלבעלי
מנת 'על לּה: אמר ואפּלּו ּבזה. וכּיֹוצא ּׁשּתלּבׁשי', ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָ'למה
- ּבהן' עׂשי ּׁשּתרצי מה אּלא רׁשּות, ּבהן לבעלי ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשאין

לּה נתן אם אבל ּבהן. ּתעׂשה ּׁשּתרצה ּומה הּבעל, קנם ְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹלא
ולא רׁשּות', ּבהן לבעלי ׁשאין מנת 'על לּה: ואמר ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹמּתנה
ּׁשּתרצה למה אֹו ,ּולכ לכ הּזאת הּמּתנה ׁשּתהיה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּפרׁש
ודבר ּפרֹותיה; לאכל הּבעל אֹותּה קנה הרי - ּבּה ְֱֲֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּתעׂשה

חֹותנֹו. ּבהנית אסּור הּוא ׁשהרי אסּור, ְֲֲֵֶֶַַָָָזה

ח ּפרק נדרים ¤¤¦¨§§¦הלכֹות

אֹו‡. ׁשּנדר ּדבר נדרֹו ּבׁשעת ּופרׁש נׁשּבע, אֹו ׁשּנדר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמי
ׁשבּועתֹו אֹו נדרֹו ׁשּתלה ּכמי זה הרי - ּבגללֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָנׁשּבע
ּבגללֹו, ׁשּנׁשּבע ּדבר אֹותֹו נתקּים לא ואם ּדבר; ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹּבאֹותֹו

מּתר. זה ֲֵֶָֻהרי

ּפלֹונית·. אּׁשה נֹוׂשא ׁשאינֹו נׁשּבע אֹו נדר ְְִִִֵֵֵֶַַַָָּכיצד?
מתּו, - ּבתֹוכֹו רע ׁשּכלב זה לבית נכנס ׁשאינֹו רע, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשאביה
ׁשּנדר ּכמי ׁשּזה מּתר; זה הרי - ּתׁשּובה האב ׁשעׂשה ְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻאֹו
זה, לבית אּכנס ולא ּפלֹונית אּׂשא 'ׁשּלא ואמר: נׁשּבע ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹאֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ההּזק'. נסּתּלק ּכן אם ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאּלא

הּכעּורה,‚. ּפלֹונית נֹוׂשא ׁשאינֹו הּנׁשּבע אֹו הּנֹודר ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָאבל
קצרה לבנה, ונמצאת ׁשחרה נאה, [=נמוכה]ונמצאת ְְְְְְְִִָָָָָָָָָֹ

ארּכה ׁשּגנבה[=גבוהה]ונמצאת לי נהנית אׁשּתי 'ׁשאין , ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָֻ
- הּכת ולא ּגנבה ׁשּלא ונֹודע ּבני' את וׁשהּכת ּכיסי ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָֹֹאת
נדרי ּבכלל והּוא טעּות, נדר ׁשהּוא מּפני מּתר; זה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻהרי
נתקּים ולא ּבדבר נדרֹו ּכתֹולה זה ואין מּתרין; ׁשהן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻׁשגגֹות
מצּויה היתה לא נדר ׁשּבגללּה הּסּבה ׁשהרי - ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹהּדבר

היה.[-מלכתחילה] וטעּות ,ְָָָ

אֹוכלים„. מרחֹוק אנׁשים ׁשראה מי אּלא עֹוד, ְְֲִִִֵֶֶָָָָָֹולא
ׁשּקרב ּכיון קרּבן', עליכם הן 'הרי להם: אמר ׁשּלֹו, ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּתאנים
מּתרין; אּלּו הרי - ואחיו אביו הם והרי והּביט, ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻאליהם
ּכמי זה הרי ּבגללּה, ׁשהּדירן הּסּבה ּפרׁש ׁשּלא ּפי על ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאף

ׁשהּדבר - עליהן,[=הנסיבות]ׁשּפרׁש אסר ׁשּלא מֹוכיח ֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן זרים. ׁשהן ּבדעּתֹו ׁשהיה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאּלא

לֹו‰. ונֹולד נׁשּבע, אֹו ׁשּנדר אצלו]מי ּדבר[=נתחדש ְְִִֶַַַָָָ
זה הרי - הּנדר ּבׁשעת אֹו הּׁשבּועה ּבׁשעת ּבלּבֹו היה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּלא
את אסר ּכיצד? נדרֹו. את ויּתיר לחכם ׁשּיּׁשאל עד ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאסּור,
ונעׂשה ּפלֹוני, למקֹום יּכנס ׁשּלא אֹו ּפלֹוני, ּבהנית ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָֹעצמֹו
ּפי על אף - הּכנסת ּבית מקֹום ואֹותֹו סֹופר, האיׁש ְְִִֵֵֶֶַַַָָאֹותֹו
זה ּומקֹום סֹופר נעׂשה ׁשּזה יֹודע הייתי 'אּלּו אֹומר: ֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשהּוא
זה הרי - נׁשּבע' אֹו נֹודר הייתי לא הּכנסת, ּבית ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹיעׂשה
וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו נדרֹו ׁשּיּתיר עד ּולהּכנס, להנֹות ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאסּור

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל

.Â.ּבׁשבּועה הּדין והּוא ּכּלֹו; הּתר מקצתֹו, ׁשהּתר נדר ְְְִִִֶֶֶַַַָָָֻֻֻּכל
הן 'הרי ואמר: ּפרֹותיו, אֹוכלין מרחֹוק אנׁשים ראה ְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָּכיצד?
ואנׁשים אביו הם והּנה אליהם, ּוכׁשהּגיע קרּבן', ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָעליכם
'אּלּו אמר: ואפּלּו מּתרין; ּכּלן מּתר, ואביו הֹואיל - ְֲִִִִִִַַָָָָָָֻֻֻזרים
מּתר' ואבי אסּורין ּופלֹוני ּפלֹוני אֹומר: הייתי יֹודע, ְְְֲִִִִִִִִֵֵַָָָָֻהייתי
'אּלּו אליהם: ּכׁשהּגיע אמר אם אבל מּתרין. ּכּלן הרי -ְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻֻ
חּוץ אסּורין ּכּלכם אֹומר: הייתי ּביניכם, ׁשאבי יֹודע ְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻהייתי
ּדעּתֹו ּגּלה ׁשהרי מאביו; חּוץ אסּורין ּכּלן הרי - ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻמאבי'
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ּומתנה נֹודר היה ׁשּנדר ּכמֹו אּלא הּנדר, מקצת הּתיר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלא
אביו. ִַָעל

.Ê,'לּמעים רע ׁשהּיין מּפני עלי, קרּבן 'הּיין האֹומר: ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָוכן
'אּלּו אמר: אם - לּמעים' יפה המיּׁשן 'והרי לֹו: ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻאמרּו
הייתי 'אּלּו אמר: ואפּלּו נֹודר', הייתי לא יֹודע, ֲִִִִִִִִֵֵַַַָָָָֹהייתי
ּבּיׁשן מּתר - מּתר' והּיׁשן אסּור החדׁש אֹומר: הייתי ְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֻֻיֹודע,
אֹומר: הייתי יֹודע, הייתי 'אּלּו אמר: אם אבל ֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָּובחדׁש;
מּתר זה הרי - המיּׁשן' מן חּוץ עלי אסּורֹות הּיינֹות ְֲֲִֵֵֶַַַָָָָֻֻּכל

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבלבד. ְְְִִֵֵֶַַָָֹֻּבמיּׁשן

.Áאֹו נׁשּבע ׁשּבגללן ּדברים רֹואין הּנׁשּבע, אֹו הּנֹודר ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָּכל
הענין אחר והֹולכין נתּכּון; ּדבר לאיזה מהן ולֹומדין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָנדר,

טעּון[=הנסיבות] היה ּכיצד? הּדּבּור. מׁשמע ּכל אחר לא ,ְִֵַַַַַַָָָָֹ
קׁשה, ריחֹו והיה והּזיע ּפׁשּתים, ׁשל אֹו צמר ׁשל ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָמּׂשא
- לעֹולם ּופׁשּתים צמר עליו יעלה ׁשּלא נדר אֹו ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹונׁשּבע
ּולכּסֹותן ּפׁשּתים אֹו צמר ּבגדי ללּבׁש מּתר זה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֻהרי

בהם] היה[להתכסות לאחֹוריו. להפׁשילן אּלא אסּור ואינֹו ,ְְְֲִֵֶַַָָָָָָ
ׁשּלא נדר אֹו ונׁשּבע ּבלביׁשתֹו, ונצטער צמר ּבגד ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹלבּוׁש
עליו; לטען ּומּתר ללּבׁש, אסּור - לעֹולם צמר עליו ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָֹֹֻיעלה
לבגד אּלא זה נתּכּון ׁשּלא צמר, ּבגּזי להתּכּסֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻּומּתר

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶֶֶַָֹצמר.

.Ëממאן והּוא קרֹובתֹו, ׁשּיּׂשא מּמּנּו מבּקׁשין ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָהיּו
לעֹולם,[=מסרב] ּבֹו ּתהנה ׁשּלא נׁשּבע אֹו ונדר ּבֹו, ּופצרּו ,ְְְְִֵֶֶַַָָָָֹ

ּבֹו ּתהנה ׁשּלא נדר אֹו ונׁשּבע אׁשּתֹו, את המגרׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹוכן
אּלא ּכּונתֹו ׁשאין לֹו, להנֹות מּתרֹות אּלּו הרי - ְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻלעֹולם

איׁשּות. ְִֵלׁשם

.Èנדר אֹו ונׁשּבע ּומאן, אצלֹו, ׁשּיסעד לחברֹו הּקֹורא ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹוכן
מּתר זה הרי - צֹונן טּפת לֹו יׁשּתה ולא לביתֹו, יּכנס ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֻׁשּלא
ׁשּלא אּלא זה נתּכּון ׁשּלא צֹונן; לֹו ולׁשּתֹות לביתֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹלהּכנס

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן זֹו. ּבסעּודה עּמֹו ויׁשּתה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹיאכל

.‡È,'לֹוקח איני וׂשד נכנס, איני לבית' לחברֹו: ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָהאֹומר
- לאחר מכרן אֹו ּומת ּבׁשבּועה, ּבין ּבנדר מּתרּבין זה הרי ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻ

ׁשּלא הּלֹוקח; מן אֹו הּיֹורׁש מן הּׂשדה ולּקח לּבית, ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹלהּכנס
אמר: אם אבל ּברׁשּותֹו. ׁשהן זמן ּכל אּלא זה, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָנתּכּון
מכרן אֹו ּומת לֹוקח', איני זֹו וׂשדה נכנס, איני הּזה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ'לבית

אסּור. זה הרי - ְֲֵֵֶַָלאחר

.·Èאינּה' לֹו: אמר ,'ּפרת 'הׁשאילני לחברֹו: ְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָאמר
לעֹולם' ּבּה חֹורׁש איני 'ׂשדי ואמר: נדר אֹו נׁשּבע ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָּפנּויה',
מּתרין אדם וכל אסּור הּוא ּבידֹו, לחרׁש ּדרּכֹו היה אם -ְְְֲִִַַָָָָָָָָֹֻ
אדם וכל הּוא ּבידֹו, לחרׁש ּדרּכֹו אין ואם ּבּה; לֹו ְְְְֲֲִֵַַַָָָָָֹֹלחרׁש

אּלּו. ּבדברים ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֲִִִֵֵֵַָֹאסּורין.

.‚Èאֹו ּבית, ׁשּיקנה אֹו אּׁשה, ׁשּיּׂשא נדר אֹו ׁשּנׁשּבע ְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָמי
ּבׁשּירה ארוכה]ׁשּיצא יפרׁש[לדרך אֹו אין[=יפליג], - ּבּים ְְִֵֵֵֶַַָָָֹ

עד אּלא מּיד, לצאת אֹו לקנֹות אֹו לּׂשא אֹותֹו ְְְִִִִֵֶַַָָָָמחּיבין
ההגּון ּדבר ׁשּנדרה[=מתאים]ׁשּימצא ּבאּׁשה ּומעׂשה לֹו. ְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָָ

אדם ּבני עליה וקפצּו לֹו, ּתּנׂשא אֹותּה ׁשּיתּבע מי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשּכל
לכל אּלא זֹו נתּכּונה 'לא חכמים: ואמרּו לּה; הגּונין ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹׁשאינן
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לּה'. ההגּונין מן אֹותּה ׁשּיתּבע ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹמי

.„Èׁשּתבֹוא' לֹו: ואמר ׁשּנׁשּבע, אֹו חברֹו, את ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָהּמּדיר
הרי - יין' ׁשל חבּיֹות ׁשּתי אֹו חּטים, אחד ּכר לבני ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹותּטל
'ּכלּום לֹו: ויאמר לחכם, ׁשאלה ּבלא נדרֹו להּתיר יכֹול ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹזה
אלי הּגיע ּוכבר אּטל, ׁשּלא ּכבֹודי לכּבדני, אּלא ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹנתּכּונּת

ּבׁשבילֹו'. ׁשּנדרּת ְְִִֶַָָָּכבֹוד

.ÊËאין אם לי, נהנה אּתה 'ׁשאין הּנׁשּבע אֹו הּנֹודר ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָוכן
הרי - יין' ׁשל חבּיֹות ּוׁשּתי חּטים ׁשל ּכֹור לבני נֹותן ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָאּתה
'הריני ויאמר: חכם, ּבׁשאלת ׁשּלא נדרֹו להּתיר יכֹול ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹזה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לידי'. והּגיעּו נתקּבלּתי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹּכאּלּו

ט ּפרק נדרים ¤¤¦¨§§¦הלכֹות

מקֹום,‡. ּבאֹותֹו אדם ּבני לׁשֹון אחר הלֹו - ְְְְִִֵַַָָָָָּבנדרים
נדר ּכיצד? ּבֹו. נׁשּבע אֹו ׁשּנדר זמן ּובאֹותֹו לׁשֹון, ְְְְִֵֶַַַַַָָָָּובאֹותּה
לׁשֹון ּבאֹותּה מקֹום אֹותֹו ּדר אם - המבּׁשל מן נׁשּבע ְְְִִִֶֶַַָָָָֻאֹו

ּולׁשלּוק לצלי אפּלּו 'מבּׁשל' ׁשּקֹוראין זמן [שנתבשלּבאֹותֹו ְְְְְְֲִִִֶַָָָֻ
מהראוי] לקרֹותיותר ּדרּכן אין ואם ּבּכל; אסּור זה הרי ,ְְְֲִִֵֵֶַַָָֹ

מּתר זה הרי ּובתבלין, ּבמים ׁשּנתּבּׁשל לבׂשר אּלא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻ'מבּׁשל'
טבריה, ּבחּמי והמבּׁשל המעּׁשן, וכן ּובׁשלּוק. ְְְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֻֻּבצלי
העיר. ּבני ׁשל הּלׁשֹון אחר ּבֹו הֹולכין - ּבהן ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָוכּיֹוצא

'מליח'·. לקרֹות ּדרּכן אם - הּמליח מן נׁשּבע אֹו ְְְִִִִִִַַַַַַָָָָנדר
ּדרּכן ואם הּמלּוחין; ּבכל אסּור זה הרי הּמלּוחין, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָלכל
אסּור אינֹו ּבלבד, מליח לדג אּלא 'מליח' קֹוראין ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשאין

מליח. ּבדג ְִֶַָָָאּלא

'ּכבּוׁש'‚. לקרֹות ּדרּכן אם - הּכבּוׁש מן נׁשּבע אֹו ְְְִִִִַַַַָָָָנדר
לקרֹות ּדרּכן אין ואם ּבּכל; אסּור זה הרי הּכבּוׁשין, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹלכל
ּבכבּוׁש אּלא אסּור אינֹו ּבלבד, ּכבּוׁש לירק אּלא ְְְִֵֶֶַָָָָָָָָ'ּכבּוׁש'

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ירק. ְֵֵֶֶַָָָֹׁשל

קֹורין„. אין ּומקצתן ,ּכ לֹו קֹורין הּמקֹום ּבני מקצת ְְְִִִִֵֵַָָָָָָהיּו
וכל נדרים, ספק זה הרי אּלא הרב; אחר הֹולכין אין -ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

לֹוקה. אינֹו עבר, ואם להחמיר. נדרים ְְְְְִִִֵֵֶַַָָספק

ׁשּמסּתּפקין‰. ּבמקֹום הּׁשמן מן נדר [=משתמשים]ּכיצד? ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָ
קֹורין אין הּמקֹום אנׁשי ורב ׁשמׁשמין, ּובׁשמן זית ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֻּבׁשמן
'ׁשמן ׁשמׁשמין לׁשמן וקֹורין זית, לׁשמן אּלא סתם ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֻ'ׁשמן'
סתם 'ׁשמן' ׁשמׁשמין לׁשמן אף קֹורין ּומעּוטן ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָֻֻׁשמׁשמין',
ׁשמׁשמין. ׁשמן על לֹוקה ואינֹו ּבׁשניהם; אסּור זה הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֻ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

.Âלהּמל מקֹום ּבאֹותֹו הּׁשליח ׁשּדר ּדבר [=לברר]ּכל ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּכיצד? סתם. לּׁשליח ׁשּנאמר הּמין ּבכלל הּוא הרי ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָעליו,
סתם, ּבׂשר לֹו לקנֹות ׁשליח אדם יׁשלח אם ׁשּדרּכן ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָמקֹום
אֹו זה ּבמקֹום נׁשּבע אם - ּדגים' אּלא מצאתי 'לא ְְְִִִִֶֶַַָָָָָָֹואמר:
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּדגים. ּבבׂשר אף נאסר הּבׂשר, מן ְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹנדר
עֹופֹות ּבבׂשר אסּור הּבׂשר מן הּנֹודר - מקֹום ְְִִֵַַַָָָָָּובכל

הּדברים מראין ואם ּבחגבים. ּומּתר [=הנסיבות]ּובקרבים, ְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָֻ
אֹו ּבלבד, ּבהמה לבׂשר אּלא זה נתּכּון ׁשּלא ׁשּנדר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבעת
ּדגים, ּבבׂשר מּתר זה הרי - ּבלבד ּובהמה עֹוף ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֻלבׂשר

עליהן. נמל ׁשהּׁשליח ּבמקֹום ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָואפּלּו

.Êעד נתּבּׁשלה ׁשּלא ּבביצה מּתר - המבּׁשל מן ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻֻהּנֹודר
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נתּגלּגלה[התקשתה]ׁשקפתה אּלא ּבלבד.[=התחממה], ְְְְְִִֶֶַַָָָָ
קדרה מּמעׂשה מּדברים[=סיר]הּנֹודר אּלא אסּור אינֹו - ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

ריפֹות ּכגֹון ּבקדרה, אֹותן ּולביבֹות[=גריסים]ׁשּמרּתיחין ְְְְִִִִִֵֶַָָ
זה הרי לקדרה, הּיֹורד מּכל עצמֹו אסר ּבהן; ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָוכּיֹוצא

ּבקדרה הּמתּבּׁשלין ּבכל הבישולאסּור שאחרי [אפילו ְְְְִִִֵַַָָָ
מיטגנים] או .נאפים

.Áּבציר מּתר הּדגים, מן הדג]הּנֹודר ּובמריס[רוטב ְְְִִִֵַַָָָֻֻ
דגים] והּוא[שומן ּבקֹוס, מּתר - החלב מן הּנֹודר ּדגים. ְְִִֵֶֶַָָָָֻׁשל

נדר ּבחלב. מּתר הּקֹוס, מן נדר החלב; מן הּנבּדלין ְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָָֻהּמים
ּתפלה. ּבין מליחה ּבין ּבּה אסּור הּגבינה, ְְְִִִֵֵֵַָָָָָמן

.Ë.מבּׁשלים ּבין חּיין ּבין ּבהן אסּור החּטים, מן ְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻהּנֹודר
ּפת; ּבין קמח ּבין ּבהן אסּור טֹועם', ׁשאיני חּטים ִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ'חּטה

ּבאפּויה ּבּה אסּור טֹועם', ׁשאיני יחיד,'חּטה בלשון ['חטה', ֲִִֵֵֶַָָָָ
לפת] לכסמתייחסת חיטה]ּומּתר ׁשאיני[-גרגרי 'חּטים ; ִִִֵֶָָֹֻ

ׁשאיני חּטים 'חּטה לכס; ואסּור ּבאפּוי מּתר ְְִִִִֵֵֶָָָָָֹֻטֹועם',
מן אֹו הּדגן מן והּנֹודר לכס. ּבין ּבאפּוי ּבין אסּור ְְִִֵֵֵֵַַָָָָָֹטֹועם',

הּמינין מחמׁשת אּלא אסּור אינֹו דגן]הּתבּואה, .[מיני ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ

.Èהּכריׁשין מן ּבדלּועין. מּתר הּירק, מן ,[=כרתי]הּנֹודר ְְִִִִִֵֵַַַָָָֻ
ּבקפלֹוטֹות בארץ]מּתר שמקורו כרתי של מן[סוג הּנֹודר . ְְִֵַַָֻ

מי ׁשהרי הּכרּוב, ּבֹו ׁשּנתּבּׁשל ּבּמים אסּור - ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָהּכרּוב
ּבּׁשלקֹות מּתר הּׁשלקֹות, מּמי נדר ּכׁשלקֹות. ְְְְִִֵַַַַָָָָָָֻהּׁשלקֹות
הּתבלין, מן ׁשּבֹו; ּבּתבלין מּתר הרטב, מן הּנֹודר ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻעצמן.

ּבמקּפה אסּור הּגריסין, מן הּנֹודר ּברטב. [=תבשילמּתר ְְְִִִִֵֶַַָָָָֹֻ
ּגריסין.סמיך] ְִִֶׁשל

.‡Èּומּתר הארץ, ּבפרֹות אסּור - הארץ מּפרֹות ְִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻהּנֹודר
האדמה]ּבכמהין שבתוך פטריות אמר:[סוג ואם ּופטרּיֹות; ְְְִִִִִֵַָ

אף ּופטרּיֹות; ּבכמהין אף אסּור - עלי' קרקע ּגּדּולי ְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָ'ּכל
ּבּקרקע. הן ּגדלין הּקרקע, מן יֹונקין ׁשאינן ּפי ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָעל

.·Èּומּתר הּׁשנה, ּפרֹות ּבכל אסּור - ׁשנה מּפרֹות ְִֵֵֵַַָָָָָָָֻהּנֹודר
אמר: ואם ּובגֹוזלֹות; ּובביצים ּובחלב ּוטלאים ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָּבגדיים
אין הּקיץ, מּפרֹות הּנֹודר ּבכּלן. אסּור עלי', ׁשנה ְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֻ'ּגּדּולי

ּבּתאנים. אּלא ְִֵֶַָָאסּור

.‚Èּבעּקר הּזהר - ּבהן וכּיֹוצא האּלּו הּדברים ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּובכל
אדם ּבני לׁשֹון אחר הלֹו - ּבנדרים ׁשהּוא: ְְְִִֵֶַַַָָָָָהּגדֹול,
העּקר ּפי ועל זמן. ּובאֹותֹו לׁשֹון, ּבאֹותּה מקֹום, ְְְְְִִֶַַָָָָָׁשּבאֹותֹו
ּומּתר ּפלֹוני, ּבדבר אסּור הּנֹודר 'זה ותאמר: ּתֹורה ְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹֻזה

ּפלֹוני'. ְְִָָּבדבר

.„Èמן החדׁש; ואפּלּו ּביין מּתר הענבים, מן ְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֻהּנֹודר
מן ּתמרים; ּבדבׁש מּתר הּתמרים, מן ּבׁשמן; מּתר ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻֻהּזיתים,

חמוצים]הּסתונּיֹות הּיין,[ענבים מן סתונּיֹות. ּבחמץ מּתר , ְְְִִִִִִֶַַַָָָֹֻ
מן ׁשמׁשמין; ּבׁשמן מּתר הּׁשמן, מן ּתּפּוחים; ּביין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֻֻֻמּתר
ּבחמץ מּתר החמץ, מן ּתמרים; ּבדבׁש מּתר ְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹֹֻֻהּדבׁש,

ׂשדה ּבירקֹות מּתר הּירק, מן מעצמםסתונּיֹות; [שצמחו ְְְִִִֶַַָָָָָֻ
אּלאבשדה] נדר לא והּוא הם, לוי ׁשם אּלּו, ׁשּכל מּפני -ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מקֹום. ּבאֹותֹו לוי ׁשאינֹו ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָֹמּׁשם

.ÂËהּכסּות מן מּתר[=בגד]הּנֹודר שאינם, גסים [באריגים ְִֵַַָֻ
ללבישה] ּובחמילהראויים ּוביריעה להגנהּבׂשק [יריעה ְֲִִִַַָָ

ּבכללמגשם] ׁשהעלּיה ּבעלּיה, אסּור - הּבית מן הּנֹודר .ְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָ
- הּמּטה מן הּנֹודר ּבבית. מּתר העלּיה, מן נדר ְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָָָֻהּבית;
הּדרּגׁש, מן נדר קטּנה; מּטה ּכמֹו ׁשהּוא ּבדרּגׁש, ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָאסּור

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבמּטה. ְְִֵֵֶַָָָֹֻמּתר

.ÊËהאגף מן אסּור זה הרי זה, לבית יּכנס ׁשּלא ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּנֹודר
הדלת] הגפת מּתר[מקום - זֹו לעיר יּכנס ׁשּלא נדר ְְְִִִִֵֶַָָָֹֻולפנים;
לתחּומּה תחום-שבת]להּכנס - אמה להּכנס[אלפיים ואסּור , ְְְְִִִֵֵָָָָ

העיר]לעּבּורּה של שליש ושני אמה שבעים בתוך הנמצא .[בית ְִָ

.ÊÈׁשנים ׁשם ונׁשּתהה אדם ּובא העיר, מּבני הניה ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָָהּנֹודר
מּתר. מּכאן, ּפחֹות מּמּנּו; להנֹות אסּור זה הרי - חדׁש ֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֻעׂשר
אסּור יֹום, ׁשלׁשים ׁשם ׁשּׁשהה ּכל - העיר מּיֹוׁשבי ְְִִִֵֶַָָָָָָָֹנדר

מּתר. מּכאן, ּפחֹות מּמּנּו; ִִֵֶָָָָֻלהנֹות

.ÁÈּבכל אסּור - ּפלֹוני מּמעין הּנמׁשכין הּמים מן ְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָהּנֹודר
מּמּנּו הּיֹונקֹות לֹומר[בעקיפין]הּנהרֹות צרי ואין , ְְְִִֵֶַַַָָ

ואין[ישירות]הּנמׁשכֹות ׁשמם, ׁשּנׁשּתּנה ּפי על אף ; ְְְְִִִֵֶַַַַָָָ
מלּוין ואין ּפלֹונית', ּו'באר ּפלֹוני' 'נהר אּלא אֹותם ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָקֹוראין

עּקרן והּוא הֹואיל - הּנדּור הּמעין לׁשם ,[=מקורם]אֹותן ְְְִִֵַַַָָָָָ
- ּפלֹוני מּמעין אֹו ּפלֹוני מּנהר נדר אם אבל ּבּכל. ְְְֲִִִִִַַַָָָָָָֹאסּור

ׁשמֹו. על הּנקראֹות הּנהרֹות ּבכל אּלא אסּור ְְְְִֵֶַַַָָָָָאינֹו

.ËÈמּיֹוׁשבי הּיּבׁשה; ּביֹוׁשבי מּתר - הּים מּיֹורדי ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻהּנֹודר
מפרׁשים ׁשהם ּפי על אף הּים, ּביֹורדי אסּור - ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּיּבׁשה

יֹוׁשבי[=מפליגים] ּבכלל הּים ׁשּיֹורדי הּגדֹול; הּים ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָּבאמצע
נתּכּון ׁשּלא ּבסּומין, אסּור - החּמה מרֹואי הּנֹודר ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּיּבׁשה.
אסּור - הראׁש מּׁשחֹורי נדר אֹותן. רֹואה ׁשהחּמה מּמי ְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹאּלא

ּבנׁשים ּומּתר ׂשיבֹות, ּובבעלי 'מכוסותּבקרחים [שכינויים ְְְְֲִִֵֵֵַָָֻ
הראש']ּובקטּניםהראש'] 'גלויי ּדרּכן[שכינויים ואם ; ְְְִִִַַָ

ּבּכל. אסּור לּכל, הראׁש ׁשחרי ְְִֵַַָָֹֹֹֹלקרֹות

.Îּובכּותּיים ּביׂשראל אסּור - ׁשּבת מּׁשֹובתי ְְְְִִִִֵֵַַָָָָנדר
ּומּתר[=שומרונים] ּביׂשראל, אסּור - ירּוׁשלים מעֹולי נדר .ְְְִִֵֵֵַַָָָָָֻ

לעלֹות עליו ׁשּמצוה למי אּלא זה נתּכּון ׁשּלא ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבכּותּיים;
נקראין ׁשאין ּביׂשראל; מּתר - נח מּבני הּנֹודר ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻלירּוׁשלים.

האּמֹות. ׁשאר אּלא נח' ְְֵֶַָָָֹֻ'ּבני

.‡Îּובבני יׁשמעאל ּבבני מּתר - אברהם מּזרע ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻנדר
ביצחק "ּכי ׁשּנאמר: ּביׂשראל, אּלא אסּור ואינֹו ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָעׂשו,
את ל "ויּתן ליעקב: אמר יצחק והרי זרע", ל ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹיּקרא

אברהם". ְְִַַָָּברּכת

.·Îּבמּולי ואסּור יׂשראל, ּבערלי מּתר - הערלים מן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָֻנדר
יׂשראל, ּבערלי אסּור - הּמּולים מן נדר העֹולם; ְְְִִִֵֵַַַָָָָָֻאּמֹות
לׁשם אּלא קרּויה הערלה ׁשאין העֹולם; אּמֹות ּבמּולי ְְְְֵֵֵֶֶָָָָָָָָֻֻּומּתר
זה ׁשל ּכּונתֹו ואין ערלים"; הּגֹויים כל "ּכי ׁשּנאמר: ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּגֹויים,
עליה. מצּוה ׁשאינֹו ּולמי הּמילה, על מצּוה ׁשהּוא למי ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻֻאּלא

.‚Îמּתר הּגרים, מן ּבגרים; אסּור מּיׂשראל, ְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָֻהּנֹודר
מן ּובלוּיים; ּבכהנים אסּור מּיׂשראל, הּנֹודר ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַָָָֹּביׂשראל.
הּכהנים, מן הּנֹודר ּביׂשראל. מּתר הּלוּיים, ּומן ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָָֹֹֻהּכהנים
מּתר מּבניו, הּנֹודר ּבכהנים. מּתר הּלוּיים, מן ּבלוּיים; ְְְֲִִִִִִִִֵַַָָָָָֹֻֻֻמּתר
הּנֹודר ּדין ּבהן, וכּיֹוצא האּלּו הּדברים ּובכל בניו. ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָּבבני

הּוא. אחד ְְִֶַָָוהּנׁשּבע
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נתּגלּגלה[התקשתה]ׁשקפתה אּלא ּבלבד.[=התחממה], ְְְְְִִֶֶַַָָָָ
קדרה מּמעׂשה מּדברים[=סיר]הּנֹודר אּלא אסּור אינֹו - ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

ריפֹות ּכגֹון ּבקדרה, אֹותן ּולביבֹות[=גריסים]ׁשּמרּתיחין ְְְְִִִִִֵֶַָָ
זה הרי לקדרה, הּיֹורד מּכל עצמֹו אסר ּבהן; ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָוכּיֹוצא

ּבקדרה הּמתּבּׁשלין ּבכל הבישולאסּור שאחרי [אפילו ְְְְִִִֵַַָָָ
מיטגנים] או .נאפים

.Áּבציר מּתר הּדגים, מן הדג]הּנֹודר ּובמריס[רוטב ְְְִִִֵַַָָָֻֻ
דגים] והּוא[שומן ּבקֹוס, מּתר - החלב מן הּנֹודר ּדגים. ְְִִֵֶֶַָָָָֻׁשל

נדר ּבחלב. מּתר הּקֹוס, מן נדר החלב; מן הּנבּדלין ְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָָֻהּמים
ּתפלה. ּבין מליחה ּבין ּבּה אסּור הּגבינה, ְְְִִִֵֵֵַָָָָָמן

.Ë.מבּׁשלים ּבין חּיין ּבין ּבהן אסּור החּטים, מן ְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֻהּנֹודר
ּפת; ּבין קמח ּבין ּבהן אסּור טֹועם', ׁשאיני חּטים ִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ'חּטה

ּבאפּויה ּבּה אסּור טֹועם', ׁשאיני יחיד,'חּטה בלשון ['חטה', ֲִִֵֵֶַָָָָ
לפת] לכסמתייחסת חיטה]ּומּתר ׁשאיני[-גרגרי 'חּטים ; ִִִֵֶָָֹֻ

ׁשאיני חּטים 'חּטה לכס; ואסּור ּבאפּוי מּתר ְְִִִִֵֵֶָָָָָֹֻטֹועם',
מן אֹו הּדגן מן והּנֹודר לכס. ּבין ּבאפּוי ּבין אסּור ְְִִֵֵֵֵַַָָָָָֹטֹועם',

הּמינין מחמׁשת אּלא אסּור אינֹו דגן]הּתבּואה, .[מיני ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ

.Èהּכריׁשין מן ּבדלּועין. מּתר הּירק, מן ,[=כרתי]הּנֹודר ְְִִִִִֵֵַַַָָָֻ
ּבקפלֹוטֹות בארץ]מּתר שמקורו כרתי של מן[סוג הּנֹודר . ְְִֵַַָֻ

מי ׁשהרי הּכרּוב, ּבֹו ׁשּנתּבּׁשל ּבּמים אסּור - ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָהּכרּוב
ּבּׁשלקֹות מּתר הּׁשלקֹות, מּמי נדר ּכׁשלקֹות. ְְְְִִֵַַַַָָָָָָֻהּׁשלקֹות
הּתבלין, מן ׁשּבֹו; ּבּתבלין מּתר הרטב, מן הּנֹודר ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻעצמן.

ּבמקּפה אסּור הּגריסין, מן הּנֹודר ּברטב. [=תבשילמּתר ְְְִִִִֵֶַַָָָָֹֻ
ּגריסין.סמיך] ְִִֶׁשל

.‡Èּומּתר הארץ, ּבפרֹות אסּור - הארץ מּפרֹות ְִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻהּנֹודר
האדמה]ּבכמהין שבתוך פטריות אמר:[סוג ואם ּופטרּיֹות; ְְְִִִִִֵַָ

אף ּופטרּיֹות; ּבכמהין אף אסּור - עלי' קרקע ּגּדּולי ְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָ'ּכל
ּבּקרקע. הן ּגדלין הּקרקע, מן יֹונקין ׁשאינן ּפי ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָעל

.·Èּומּתר הּׁשנה, ּפרֹות ּבכל אסּור - ׁשנה מּפרֹות ְִֵֵֵַַָָָָָָָֻהּנֹודר
אמר: ואם ּובגֹוזלֹות; ּובביצים ּובחלב ּוטלאים ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָּבגדיים
אין הּקיץ, מּפרֹות הּנֹודר ּבכּלן. אסּור עלי', ׁשנה ְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֻ'ּגּדּולי

ּבּתאנים. אּלא ְִֵֶַָָאסּור

.‚Èּבעּקר הּזהר - ּבהן וכּיֹוצא האּלּו הּדברים ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּובכל
אדם ּבני לׁשֹון אחר הלֹו - ּבנדרים ׁשהּוא: ְְְִִֵֶַַַָָָָָהּגדֹול,
העּקר ּפי ועל זמן. ּובאֹותֹו לׁשֹון, ּבאֹותּה מקֹום, ְְְְְִִֶַַָָָָָׁשּבאֹותֹו
ּומּתר ּפלֹוני, ּבדבר אסּור הּנֹודר 'זה ותאמר: ּתֹורה ְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹֻזה

ּפלֹוני'. ְְִָָּבדבר

.„Èמן החדׁש; ואפּלּו ּביין מּתר הענבים, מן ְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֻהּנֹודר
מן ּתמרים; ּבדבׁש מּתר הּתמרים, מן ּבׁשמן; מּתר ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻֻהּזיתים,

חמוצים]הּסתונּיֹות הּיין,[ענבים מן סתונּיֹות. ּבחמץ מּתר , ְְְִִִִִִֶַַַָָָֹֻ
מן ׁשמׁשמין; ּבׁשמן מּתר הּׁשמן, מן ּתּפּוחים; ּביין ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֻֻֻמּתר
ּבחמץ מּתר החמץ, מן ּתמרים; ּבדבׁש מּתר ְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹֹֻֻהּדבׁש,

ׂשדה ּבירקֹות מּתר הּירק, מן מעצמםסתונּיֹות; [שצמחו ְְְִִִֶַַָָָָָֻ
אּלאבשדה] נדר לא והּוא הם, לוי ׁשם אּלּו, ׁשּכל מּפני -ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מקֹום. ּבאֹותֹו לוי ׁשאינֹו ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָֹמּׁשם

.ÂËהּכסּות מן מּתר[=בגד]הּנֹודר שאינם, גסים [באריגים ְִֵַַָֻ
ללבישה] ּובחמילהראויים ּוביריעה להגנהּבׂשק [יריעה ְֲִִִַַָָ

ּבכללמגשם] ׁשהעלּיה ּבעלּיה, אסּור - הּבית מן הּנֹודר .ְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָ
- הּמּטה מן הּנֹודר ּבבית. מּתר העלּיה, מן נדר ְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָָָֻהּבית;
הּדרּגׁש, מן נדר קטּנה; מּטה ּכמֹו ׁשהּוא ּבדרּגׁש, ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָאסּור

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבמּטה. ְְִֵֵֶַָָָֹֻמּתר

.ÊËהאגף מן אסּור זה הרי זה, לבית יּכנס ׁשּלא ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּנֹודר
הדלת] הגפת מּתר[מקום - זֹו לעיר יּכנס ׁשּלא נדר ְְְִִִִֵֶַָָָֹֻולפנים;
לתחּומּה תחום-שבת]להּכנס - אמה להּכנס[אלפיים ואסּור , ְְְְִִִֵֵָָָָ

העיר]לעּבּורּה של שליש ושני אמה שבעים בתוך הנמצא .[בית ְִָ

.ÊÈׁשנים ׁשם ונׁשּתהה אדם ּובא העיר, מּבני הניה ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָָהּנֹודר
מּתר. מּכאן, ּפחֹות מּמּנּו; להנֹות אסּור זה הרי - חדׁש ֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֻעׂשר
אסּור יֹום, ׁשלׁשים ׁשם ׁשּׁשהה ּכל - העיר מּיֹוׁשבי ְְִִִֵֶַָָָָָָָֹנדר

מּתר. מּכאן, ּפחֹות מּמּנּו; ִִֵֶָָָָֻלהנֹות

.ÁÈּבכל אסּור - ּפלֹוני מּמעין הּנמׁשכין הּמים מן ְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָהּנֹודר
מּמּנּו הּיֹונקֹות לֹומר[בעקיפין]הּנהרֹות צרי ואין , ְְְִִֵֶַַַָָ

ואין[ישירות]הּנמׁשכֹות ׁשמם, ׁשּנׁשּתּנה ּפי על אף ; ְְְְִִִֵֶַַַַָָָ
מלּוין ואין ּפלֹונית', ּו'באר ּפלֹוני' 'נהר אּלא אֹותם ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָקֹוראין

עּקרן והּוא הֹואיל - הּנדּור הּמעין לׁשם ,[=מקורם]אֹותן ְְְִִֵַַַָָָָָ
- ּפלֹוני מּמעין אֹו ּפלֹוני מּנהר נדר אם אבל ּבּכל. ְְְֲִִִִִַַַָָָָָָֹאסּור

ׁשמֹו. על הּנקראֹות הּנהרֹות ּבכל אּלא אסּור ְְְְִֵֶַַַָָָָָאינֹו

.ËÈמּיֹוׁשבי הּיּבׁשה; ּביֹוׁשבי מּתר - הּים מּיֹורדי ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָֻהּנֹודר
מפרׁשים ׁשהם ּפי על אף הּים, ּביֹורדי אסּור - ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּיּבׁשה

יֹוׁשבי[=מפליגים] ּבכלל הּים ׁשּיֹורדי הּגדֹול; הּים ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָּבאמצע
נתּכּון ׁשּלא ּבסּומין, אסּור - החּמה מרֹואי הּנֹודר ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּיּבׁשה.
אסּור - הראׁש מּׁשחֹורי נדר אֹותן. רֹואה ׁשהחּמה מּמי ְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹאּלא

ּבנׁשים ּומּתר ׂשיבֹות, ּובבעלי 'מכוסותּבקרחים [שכינויים ְְְְֲִִֵֵֵַָָֻ
הראש']ּובקטּניםהראש'] 'גלויי ּדרּכן[שכינויים ואם ; ְְְִִִַַָ

ּבּכל. אסּור לּכל, הראׁש ׁשחרי ְְִֵַַָָֹֹֹֹלקרֹות

.Îּובכּותּיים ּביׂשראל אסּור - ׁשּבת מּׁשֹובתי ְְְְִִִִֵֵַַָָָָנדר
ּומּתר[=שומרונים] ּביׂשראל, אסּור - ירּוׁשלים מעֹולי נדר .ְְְִִֵֵֵַַָָָָָֻ

לעלֹות עליו ׁשּמצוה למי אּלא זה נתּכּון ׁשּלא ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבכּותּיים;
נקראין ׁשאין ּביׂשראל; מּתר - נח מּבני הּנֹודר ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻלירּוׁשלים.

האּמֹות. ׁשאר אּלא נח' ְְֵֶַָָָֹֻ'ּבני

.‡Îּובבני יׁשמעאל ּבבני מּתר - אברהם מּזרע ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻנדר
ביצחק "ּכי ׁשּנאמר: ּביׂשראל, אּלא אסּור ואינֹו ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָעׂשו,
את ל "ויּתן ליעקב: אמר יצחק והרי זרע", ל ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹיּקרא

אברהם". ְְִַַָָּברּכת

.·Îּבמּולי ואסּור יׂשראל, ּבערלי מּתר - הערלים מן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָֻנדר
יׂשראל, ּבערלי אסּור - הּמּולים מן נדר העֹולם; ְְְִִִֵֵַַַָָָָָֻאּמֹות
לׁשם אּלא קרּויה הערלה ׁשאין העֹולם; אּמֹות ּבמּולי ְְְְֵֵֵֶֶָָָָָָָָֻֻּומּתר
זה ׁשל ּכּונתֹו ואין ערלים"; הּגֹויים כל "ּכי ׁשּנאמר: ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּגֹויים,
עליה. מצּוה ׁשאינֹו ּולמי הּמילה, על מצּוה ׁשהּוא למי ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻֻאּלא

.‚Îמּתר הּגרים, מן ּבגרים; אסּור מּיׂשראל, ְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָֻהּנֹודר
מן ּובלוּיים; ּבכהנים אסּור מּיׂשראל, הּנֹודר ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַָָָֹּביׂשראל.
הּכהנים, מן הּנֹודר ּביׂשראל. מּתר הּלוּיים, ּומן ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָָֹֹֻהּכהנים
מּתר מּבניו, הּנֹודר ּבכהנים. מּתר הּלוּיים, מן ּבלוּיים; ְְְֲִִִִִִִִֵַַָָָָָֹֻֻֻמּתר
הּנֹודר ּדין ּבהן, וכּיֹוצא האּלּו הּדברים ּובכל בניו. ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָּבבני

הּוא. אחד ְְִֶַָָוהּנׁשּבע
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אסּור‡. אינֹו הּיֹום', טֹועם 'ׁשאיני הּנׁשּבע אֹו ְִִֵֵֵֵֶַַַָָהּנֹודר
ׁשּתחׁש עד הלילה]אּלא אחד',[=עד יֹום טֹועם 'ׁשאיני ; ְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

טֹועם 'ׁשאיני הּנֹודר ,לפיכ נדרֹו. מּׁשעת לעת מעת ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָאסּור
יאכל לא ,מּׁשּתחׁש מּתר ׁשהּוא ּפי על אף - ְִִֶֶֶַַַַַָֹֹֻהּיֹום'
ּפעם יּׁשבע ׁשּמא ּגזרה לחכם; ׁשּיּׁשאל עד ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָמּׁשּתחׁש
העם ּכל אין ׁשהרי ,מּׁשּתחׁש ויאכל אחד' 'יֹום ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאחרת

לזה. זה ׁשּבין הפרׁש ְְִֵֵֶֶֶֶָיֹודעין

מעת·. ואסּור ספק, זה הרי - יֹום' טֹועם 'ׁשאיני ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָנדר
אינֹו ׁשחׁשכה, אחר אכל ואם אחד'; 'יֹום ּכאֹומר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָלעת
ימי ּבׁשאר אסּור זה הרי - זֹו' ׁשּבת טֹועם 'ׁשאיני ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָלֹוקה.
'ׁשאיני ּבׁשּבת; מאחד מּתר הּוא והרי הּׁשּבת, ּוביֹום ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻהּׁשּבת
לעת. מעת ימים, ׁשבעת אסּור זה הרי - אחת' ׁשּבת ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָטֹועם
זה הרי - זֹו ולא אחת לא ּפרׁש ולא סתם, 'ׁשּבת' ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָֹֹֹאמר
הּׁשּבת אחר אכל ואם לעת; מעת ימים ׁשבעת ואסּור ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָספק,

ל אינֹו ׁשּבארנּו.- ּכמֹו ֹוקה, ְְֵֵֶֶַ

אבל‚. החדׁש; ּבׁשאר אסּור - זה' חדׁש ׁשֹותה ְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹ'ׁשאיני
חסר. חדׁש ׁשהיה ּפי על אף מּתר, יהיה חדׁש ראׁש ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹֻּביֹום
ּגמּורים, יֹום ׁשלׁשים אסּור - אחד' חדׁש טֹועם ְְִִִֵֵֶֶֶָָֹֹ'ׁשאיני
מעת יֹום ׁשלׁשים אסּור - סתם 'חדׁש' נדר לעת. ְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָֹֹמעת

מּספק. ְִֵֵָלעת,

מן„. נׁשאר לא אפּלּו - זֹו' ׁשנה ּבׂשר אֹוכל ְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹ'ׁשאיני
ּוביֹום הּיֹום; אֹותֹו אּלא אסּור אין אחד, יֹום אּלא ְֵֶֶֶַַָָָָָָהּׁשנה
ראׁש יֹום הּוא לנדרים, הּׁשנה וראׁש מּתר. הּׁשנה, ְְִִַַָָָָָָֹֹֹֻראׁש
ׁשנה אסּור זה הרי - אחת' ׁשנה אֹוכל 'ׁשאיני ּתׁשרי. ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹחדׁש
ּבּה אסּור הּׁשנה, נתעּברה ואם ליֹום; מּיֹום ְְְְְִִִִַַָָָָָָּתמימה,
ליֹום מּיֹום אסּור זה הרי - ׁשנה' אֹוכל 'ׁשאיני ְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָּובעּבּורּה.

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְִֵֵֶַָמּספק,

ׁשני‰. ּבׁשאר אסּור - זה' ׁשבּוע יין ׁשֹותה ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ'ׁשאיני
הּׁשנה מראׁש אּלא מּתר ואינֹו הּׁשמּטה; ּובׁשנת ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֻהּׁשבּוע,
אסּור - אחד' ׁשבּוע יין ׁשֹותה 'ׁשאיני ׁשביעית. מֹוצאי ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשל
אסּור - זה' 'יֹובל אמר ליֹום. מּיֹום ּגמּורֹות, ׁשנים ְְִִֵֶֶַַָָָׁשבע

עצמּה. החמּׁשים ּובׁשנת הּיֹובל, ׁשני ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָּבׁשאר

.Âׁשנה היתה אם - אדר' חדׁש ראׁש עד יין ׁשֹותה ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ'ׁשאיני
אּלא אסּור אינֹו - ּכׁשּנדר מעּברת ׁשהיא ידע ולא ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻֻמעּברת,
הרי אדר, סֹוף עד נדר ואם ראׁשֹון; אדר חדׁש ראׁש ְֲֲֲִִֵֶַַַָָָֹֹעד
ונדר מעּברת, ׁשהּׁשנה ידע ואם ׁשני. אדר סֹוף עד אסּור ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻזה
ׁשני. אדר חדׁש ראׁש עד אסּור - אדר חדׁש ראׁש ֲֲִֵֶֶַַָָָֹֹֹֹעד

.Êלפני 'עד ׁשאמר ּבין - הּפסח עד ּבדבר עצמֹו ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהאֹוסר
עד אּלא אסּור אינֹו - הּפסח' 'עד ׁשאמר ּבין ֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָהּפסח',
זה הרי - הּפסח' ׁשּיהיה 'עד אמר: ואם ּבלבד; ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָׁשּיּגיע
הּבציר', 'עד אֹו הּקציר' 'עד אמר הּפסח. ׁשּיצא עד ִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָאסּור
אסּור אינֹו - 'הּבציר' אֹו הּקציר' ׁשּיהיה 'עד ׁשאמר ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאֹו

ׁשּיּגיע. עד אּלא ִֶֶַַַָָאסּור

.Áאּלא אסּור אינֹו עדיו, ונדר קבּוע ׁשּזמּנֹו ּכל הּכלל: ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹזה

ׁשּיצא. עד אסּור זה הרי ׁשּיהיה, עד נדר ואם ׁשּיּגיע; ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָעד
ׁשּנדר ּבין - והּבציר הּקציר זמן ּכגֹון קבּוע, זמן לֹו ׁשאין ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָוכל
ׁשּיּגיע. עד אּלא אסּור אינֹו ׁשּיהיה, עד ׁשּנדר ּבין ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָעדיו,

.Ëעד אסּור זה הרי - הּקיץ עד ּבדבר עצמֹו ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָהאֹוסר
ּכלּכּלֹות להכניס ּבֹו ׁשּנדר הּמקֹום אנׁשי [=סלי]ׁשּיתחילּו ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָ

קציר לקצר העם ׁשּיתחילּו עד - הּקציר' 'עד ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹּתאנים;
ׁשּיעבר 'עד ואמר: ּפרׁש ׂשעֹורים. קציר לא אבל ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָֹֹחּטים,

ׁשּיכּפלּו עד אסּור זה הרי - רב[=יקפלו]הּקיץ' העם ְְֲִֵֶֶַַַַָָָֹ
ׁשּבּמקצה תאנים]הּמחצלאֹות של יבוש ׁשּמיּבׁשין[שטח , ְְְְְִֶֶֶַַַַָֻ

ּגרֹוגרֹות לעׂשֹותן וענבים ּתאנים יבשות]עליהן [תאנים ְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָ
נֹודר. ׁשל נדרֹו מקֹום לפי הּכל ְְְְִִִִֵֶַֹוצּמּוקים;

.È,הּקיץ עד ּבדבר עצמֹו ואסר ּבּבקעה ׁשּנדר הרי ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָּכיצד?
עּתה, ּבֹו ׁשהּוא מקֹום ׁשל ּבּקיץ מסּתּכל אינֹו - להר ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָועלה
ּבֹו, ׁשּנדר מקֹום ׁשל ּבּקיץ אּלא הּגיע, לא אם הּגיע ִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹאם

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן .סֹומ הּוא ְְֵֵֵֶַָָָֹועליו

.‡Èעד אסּור זה הרי - הּגׁשם עד ּבדבר עצמֹו ְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָהאֹוסר
הּגיעזמן ּכסלו. חדׁש ראׁש יׂשראל ּבארץ ׁשהּוא הּגׁשמים, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ

לא ּבין ּגׁשמים ירדּו ּבין מּתר, זה הרי - הּגׁשמים ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻזמן
זה הרי ּבמרחׁשון, עׂשר מּׁשבעה ּגׁשמים ירדּו ואם ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָירדּו;

הּגׁשמים' 'עד אמר ואם בזמןמּתר. די לא אזי רבים, [לשון ְְִִַַַָָָֻ
אלא] והּוא,הגשמים הּגׁשמים; ׁשּירדּו עד אסּור זה הרי -ְְְֲִֵֶֶַַָָָ

רביעה מּזמן השניׁשּירדּו המועד כלומר - למטר [כינוי ְְְִִֶַָָ
המטר] ּומקֹומֹותלירידת יׂשראל ּבארץ ׁשהּוא ְְְְִִֵֶֶֶָָׁשנּיה,

ּפרׁש ואם .ואיל ּבמרחׁשון ועׂשרים מּׁשלׁשה לּה, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהּסמּוכין
ׁשּיעבר עד אסּור זה הרי - הּגׁשמים' ׁשּיפסקּו 'עד ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹואמר:

ּכמֹותּה. ׁשהן ּובּמקֹומֹות יׂשראל ּבארץ ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּפסח,

.·Èאּת 'ׁשאין לּה: ואמר ּבמרחׁשון אׁשּתֹו את ׁשהּדיר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָמי
מהּיֹום אבי לבית ּתלכי אם הּפסח, ועד מּכאן לי ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָנהנית
ׁשּמא ּגזרה מּיד, לֹו להנֹות אסּורה זֹו הרי - סּכֹות' ְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָֻועד
לפני אֹותּה מהּנה הּוא והרי הּפסח, לפני הלכה ואם .ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּתל

הּפסח עבר לֹוקה. זה הרי - ממנו]הּפסח נהנית אף[וכבר , ֲֵֶֶֶֶַַַַַַָ
ׁשהל ּפי זמן]על החולף]הּתנאי[=שעבר לזמן [שהתייחס ְִֶַַַַָ

ותהנה; ׁשּתל ּולהּניחּה ּבנדרֹו, חּלין לנהג אסּור זה הרי -ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻ
ׁשּתלה ּפי על ואף ׁשּנדר, ּכמֹו החג עד אּסּור ּבּה נֹוהג ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאּלא
הלכה ואם ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשעבר. זמן ּבאּסּור ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּנדר

הּפסח לפסח]אחר קודם ממנו נהנית לא אסּורה[אבל אינּה , ֲֵֶַַַַָָ
לֹו. ִֵָמּלהנֹות

.‚Èּתלכי אם החג, עד לי נהנית אּת 'ׁשאין לּה: ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאמר
הלכה ואם מּיד. להנֹות אסּורה - הּפסח' עד אבי ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָלבית
ואסּורה לֹוקה; זה הרי - אֹותּה מהּנה ונמצא הּפסח, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלפני
הּפסח. מּׁשהּגיע אביה לבית ליל ּומּתרת החג, עד ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻּבהניתֹו

יא ּפרק נדרים ¤¤¦¨§§¦הלכֹות

אחת‡. ּבת ּוקטּנה אחד, ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ּבן ְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָקטן
ּבין אּסר נדרי ּבין ׁשּנדרּו, אֹו ׁשּנׁשּבעּו ויֹום, ׁשנה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָעׂשרה
לׁשם ידעּו אם אֹותן: וׁשֹואלין אֹותן ּבֹודקין - הקּדׁש ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָנדרי
קּימין נדריהן - ונׁשּבעּו הקּדיׁשּו מי ּולׁשם נדרּו ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָמי
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ּכלּום. ּדבריהם אין - ידעּו לא ואם הקּדׁש; ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹוהקּדׁשן
עׂשרה ׁשּתים ׁשנת ׁשהיא - ּכּלּה הּׁשנה ּכל ּבדיקה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻּוצריכין

לקטן. עׂשרה ׁשלׁש ּוׁשנת ְְְְְִֵֶַַָָָֹלקטּנה,

זֹו,·. ׁשנה ּבתחּלת ׁשהקּדיׁשּו אֹו ׁשּנדרּו הרי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָּכיצד?
אחר, נדר ונדרּו נדרם, ונתקּים יֹודעין, ונמצאּו אֹותם ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָוׁשאלּו
ואין יתקּים; ּכ ואחר ּבדיקה, צריכין - זֹו ׁשנה ּבסֹוף ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָאפּלּו
צריכין אין הּׁשנה, ּבתחּלת יֹודעין ונמצאּו 'הֹואיל ְְְְְְְִִִִִִִִֵַַָָאֹומרין:

ּכּלּה. הּזֹו הּׁשנה ּכל ּבֹודקין אּלא ְְִִֶַַָָָָָָֻּבדיקה',

לׁשם‚. אנּו 'יֹודעין ׁשאמרּו: ּפי על אף - הּזה הּזמן ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָֹקדם
ואין נדרים, נדריהם אין - הקּדׁשנּו' מי ּולׁשם נדרנּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָמי
ׁשלׁש ּבן הּבן ׁשּנמצא הּזה, הּזמן ואחר הקּדׁש. ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹהקּדׁשן
ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ּבת והּבת אחד, ויֹום ׁשנה ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָעׂשרה
נדרנּו מי לׁשם יֹודעין אנּו 'אין ׁשאמרּו: ּפי על אף - ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָאחד
הקּדׁש והקּדׁשם קּימין, ּדבריהן - הקּדׁשנּו' מי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּולׁשם
וזֹו ׂשערֹות. ׁשּתי הביאּו ׁשּלא ּפי על אף נדרים, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹונדריהם

מקֹום. ּבכל האמּורה הּנדרים' 'עֹונת ְְֲִִַַָָָָָהיא

על„. אף קּימין, נדריהם - הּגדֹולים לׁשני והּגיעּו ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָהֹואיל
ּדבר; לכל ּגדֹולים נעׂשּו לא ועדין סימנין, הביאּו ׁשּלא ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹּפי

ׁשהּמפלא ּתֹורה, מּדברי זה להפלותודבר כבר היודע [קטן ְְְִִֵֶֶַָָָָֻ
פיו] למוצא ברצינות הקּדׁשֹוולהתייחס - לאיׁש ְְִֵֶַָהּסמּו

חּללּו אם קּימין, ׁשּנדריהם ּפי על אף נדרים. ּונדריו ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהקּדׁש
ויביאּו ׁשּיגּדילּו עד לֹוקין, אינן - והחליפּו נׁשּבעּו אֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָנדרן,

ׂשערֹות. ְְֵָׁשּתי

.‰- ׁשהקּדיׁשּו ההקּדׁש מן ונהנה הּגדֹול ּובא ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָהקּדיׁשּו,
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּתֹורה, מן נדרים ׁשּנדריהן מּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָלֹוקה;

.Âויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ׁשּבת אמּורים, ּדברים ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָּבּמה
ּברׁשּות אֹו האב ּברׁשּות היתה ּבׁשּלא קּימין? נדריה ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָֹאחד
והרי הגּדילה, אפּלּו - האב ּברׁשּות היתה אם אבל ְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָָהּבעל;
ׁשּתּׁשבע ׁשבּועֹות וכל נדריה ּכל מפר אביה - נערה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָהיא
הניא ּכי וגֹו' ואסריה נדריה "ּכל ׁשּנאמר: ׁשמעֹו, ְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּביֹום

אתּה". ִָָָֹאביה

.Êׁשּתבּגר עד מפר? האב מתי וששהועד י"ב [בת ְְִֵֵֶַַַָָָֹ
ּוׁשבּועֹותיהחדשים] נדריה ּכל והרי לּה, מפר אינֹו - ּבגרה .ְְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

על אסרה אׁשר "ּכל ּבהן: ׁשּנאמר ּוגרּוׁשה, אלמנה ְְְְֱֲֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּכנדר
עליה". יקּום ְֶַָָָָנפׁשּה,

.Á?ּוׁשבּועֹותיה אׁשּתֹו נדרי הּבעל מפר ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָּומאימתי
ויּגיע ׁשּיגרׁשּנה עד לעֹולם, מפר והּוא לחּפה. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻמּׁשּתּכנס
ּגט לּה נתן לּה; יפר לא מּספק, מגרׁשת היתה לידּה. ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֹהּגט
מי וכן ׁשּבינתים. ּבּימים יפר לא זמן, לאחר אֹו ּתנאי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹעל
ּכּיֹוצא וכל קּים, ּבעלּה והרי ונּׂשאת, ּבעלּה, ׁשּמת ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּׁשמעה
היתה נדריה; מפרין האחרֹון ולא הראׁשֹון הּבעל אין - ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹּבּה
נדריה והפר עׂשה, מחּיבי לֹומר צרי ואין לאוין, ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָמחּיבי

מּופרין. אּלּו הרי -ֲִֵֵָ

.Ëהּבעל עם האב אּלא נדריה, מפר אין - מארׂשה ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹנערה
הּבעל הפר מּופר. אינֹו לבּדֹו, האחד הפר ואם ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכאחד;
לֹוקה. אינּה - האב ׁשּיפר קדם נדרּה על ועברה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹלבּדֹו,

.Èהאב - ׁשּתּדר וכל אביה, לרׁשּות חזרה - הארּוס ְְְִִִֵֶָָָָָָָָָֹמת

ׁשּנתארסה, אחר האב מת ׁשּתארס. קדם ּכׁשהיה ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹמפר,
הּבעל[אפילו-]ונדרה ׁשאין מפר; הּבעל אין - מֹותֹו אחר ְְֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָ

לחּפה. ׁשּתּכנס עד אׁשּתֹו נדרי ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֻמפר

.‡È,ארּוסּה ׁשמע ולא אביה וׁשמע ׁשּנדרה, ארּוסה ְְְֲֲֲִֶַַַָָָָָָָָָֹנערה
למאה אפּלּו ּבּיֹום, ּבֹו לאחר ונתארׂשה ּבּיֹום, ּבֹו ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָונתּגרׁשה
ארּוס ּבפני ׁשּנדרה נדריה מפרין האחרֹון ּובעלּה אביה -ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ
ׁשעדין אחת, ׁשעה עצמּה לרׁשּות יצאת ׁשּלא מּפני ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹראׁשֹון;

נערה. ׁשהיא מּפני האב ּברׁשּות ְְֲִִִִֵֶַָָָהיא

.·È,ּבעלּה לּה הפר ולא ׁשּנדרה, הּנׂשּואה האּׁשה ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָָֹאבל
להפר; יכֹול אינֹו - ּבּיֹום ּבֹו והחזירּה ּבּיֹום, ּבֹו ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָוגרׁשה
ׁשּנדרה ּפי על אף ׁשּנדרה. אחר עצמּה לרׁשּות יצאת ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשהרי
עצמּה לרׁשּות ויצאת הֹואיל - ּברׁשּותֹו עּתה והיא ְְְְְְִִִִִַַָָָָּברׁשּותֹו,

נדריה. נתקּימּו ְְְְִִֵֶַַָָּבינתים,

.‚Èולא אביה ׁשמע ולא ׁשּנדרה, מארׂשה ּבעלּה,נערה ְְְְֲֲִֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹ
- ימים ּכּמה לאחר אפּלּו לאחרים, ונתארסה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָָונתּגרׁשה
ּבפני ׁשּנדרה נדריה מפרין - האחרֹון והארּוס האב ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָּכׁשּיׁשמע
הראׁשֹון. הארּוס אֹותם ׁשמע ולא הֹואיל הראׁשֹון, ְִִִַָָָָָָָֹארּוס

.„È,לּה והפר לבּדֹו אביה וׁשמע ׁשּנדרה, מארׂשה ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹנערה
למאה אפּלּו ּבּיֹום, ּבֹו ונתארסה ׁשּיׁשמע, קדם הארּוס ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּומת
ארּוס ּבפני ׁשּנדרה נדריה מפרין האחרֹון וארּוסה אביה -ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ

ׁשּיׁשמע. קדם ׁשּמת ְִִֵֶֶֶַֹראׁשֹון

.ÂË,האב ׁשמע ּכ ואחר ומת, והפר ראׁשֹון, ארּוס ְְִֵֵֵַַַַָָָָָָָׁשמע
האחרֹון הארּוס עם אביה - ּבּיֹום ּבֹו לאחר ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָונתארסה

נדריה. ְְִֵֶָָמפרין

.ÊË,הארּוס ּבּיֹום ּבֹו ּומת הארּוס, ׁשמע ולא אביה ְִֵַַַָָָָָָָָֹׁשמע
- ּבּיֹום ּבֹו ּומת ׁשתק, אֹו והפר הארּוס ּגם ׁשּׁשמע ְֵֵֵֶַַַַָָָָאֹו

ועברה-]נתרֹוקנה להפר;[-מהבעל יכֹול והאב לאב, רׁשּות ְְְְְִֵָָָָָָָ
ּומת וׁשתק, ׁשּׁשמע אֹו ּבּיֹום, ּבֹו ּומת וקּים, הארּוס ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשמע

להפר. יכֹול האב אין - ׁשּלאחריו ְְֲֵֵֶַַָָָָָּבּיֹום

.ÊÈאם ספק, זה הרי - ׁשּׁשמע אחר הארּוס ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּגרׁשּה
ׁשּיארס האחרֹון הּבעל עם האב ויפר ּכׁשתיקה, ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּגרּוׁשין
ׁשּכבר ראׁשֹון, ארּוס ׁשּקּים ּכמֹו הּגרּוׁשין אֹו ּבּיֹום, ְְִִִֵֵֶֶַַָָּבֹו

הּנדרים. ְְְִִַַָנתקּימּו

.ÁÈהּבעל ׁשמע ּכ ואחר האב, ּומת לּה והפר האב ְְֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָׁשמע
רׁשּות נתרֹוקנה לא האב, ׁשּימּות קדם הּבעל ׁשמע אפּלּו -ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ׁשאין האב; מֹות אחר לעֹולם להפר יכֹול ואינֹו ְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָלּבעל,

ּבׁשּתפּות. אּלא מפר ְֵֵֶָָָָֻהארּוס

.ËÈאֹו האב, ׁשמע ּכ ואחר ּומת, לּה והפר ארּוס ְְֵֵֵַַַַָָָָָָָׁשמע
האב אין - ׁשּיׁשמע קדם הּבעל ּומת לּה, והפר האב ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּׁשמע
אּלא ראׁשֹון, לארּוס ׁשּנראּו אּלּו נדרים להפר יכֹול ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָלבּדֹו
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבּיֹום, ּבֹו נתארסה אם אחרֹון, ארּוס ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֻּבׁשּתפּות

.Îעד הארּוס ׁשמע ולא לבּדֹו, אביה לּה והפר ְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָֹנדרה
מפר הּבעל ׁשאין להפר; יכֹול אינֹו - לרׁשּותֹו ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּנכנסה
לרׁשּותֹו, ׁשּתּכנס קדם אּלא ׁשּנּׂשאת; אחר ארּוסתֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹנדרי
ּתלמידי ּדר היה לפיכ האב. ּבׁשּתפּות ׁשּמפר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻהּוא
'ּכל לּה: אֹומר מרׁשּותֹו, ּבּתֹו ּתצא ׁשּלא עד - ְֲִִֵֵֵֵֶַָָָֹחכמים

מּופרין'. הן הרי ּביתי, ּבתֹו ׁשּנדרּת ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָנדרים
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ּכלּום. ּדבריהם אין - ידעּו לא ואם הקּדׁש; ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹוהקּדׁשן
עׂשרה ׁשּתים ׁשנת ׁשהיא - ּכּלּה הּׁשנה ּכל ּבדיקה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻּוצריכין

לקטן. עׂשרה ׁשלׁש ּוׁשנת ְְְְְִֵֶַַָָָֹלקטּנה,

זֹו,·. ׁשנה ּבתחּלת ׁשהקּדיׁשּו אֹו ׁשּנדרּו הרי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָּכיצד?
אחר, נדר ונדרּו נדרם, ונתקּים יֹודעין, ונמצאּו אֹותם ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָוׁשאלּו
ואין יתקּים; ּכ ואחר ּבדיקה, צריכין - זֹו ׁשנה ּבסֹוף ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָאפּלּו
צריכין אין הּׁשנה, ּבתחּלת יֹודעין ונמצאּו 'הֹואיל ְְְְְְְִִִִִִִִֵַַָָאֹומרין:

ּכּלּה. הּזֹו הּׁשנה ּכל ּבֹודקין אּלא ְְִִֶַַָָָָָָֻּבדיקה',

לׁשם‚. אנּו 'יֹודעין ׁשאמרּו: ּפי על אף - הּזה הּזמן ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָֹקדם
ואין נדרים, נדריהם אין - הקּדׁשנּו' מי ּולׁשם נדרנּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָמי
ׁשלׁש ּבן הּבן ׁשּנמצא הּזה, הּזמן ואחר הקּדׁש. ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹהקּדׁשן
ויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ּבת והּבת אחד, ויֹום ׁשנה ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָעׂשרה
נדרנּו מי לׁשם יֹודעין אנּו 'אין ׁשאמרּו: ּפי על אף - ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָאחד
הקּדׁש והקּדׁשם קּימין, ּדבריהן - הקּדׁשנּו' מי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּולׁשם
וזֹו ׂשערֹות. ׁשּתי הביאּו ׁשּלא ּפי על אף נדרים, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹונדריהם

מקֹום. ּבכל האמּורה הּנדרים' 'עֹונת ְְֲִִַַָָָָָהיא

על„. אף קּימין, נדריהם - הּגדֹולים לׁשני והּגיעּו ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָהֹואיל
ּדבר; לכל ּגדֹולים נעׂשּו לא ועדין סימנין, הביאּו ׁשּלא ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֹֹּפי

ׁשהּמפלא ּתֹורה, מּדברי זה להפלותודבר כבר היודע [קטן ְְְִִֵֶֶַָָָָֻ
פיו] למוצא ברצינות הקּדׁשֹוולהתייחס - לאיׁש ְְִֵֶַָהּסמּו

חּללּו אם קּימין, ׁשּנדריהם ּפי על אף נדרים. ּונדריו ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהקּדׁש
ויביאּו ׁשּיגּדילּו עד לֹוקין, אינן - והחליפּו נׁשּבעּו אֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָנדרן,

ׂשערֹות. ְְֵָׁשּתי

.‰- ׁשהקּדיׁשּו ההקּדׁש מן ונהנה הּגדֹול ּובא ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָהקּדיׁשּו,
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּתֹורה, מן נדרים ׁשּנדריהן מּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָלֹוקה;

.Âויֹום ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ׁשּבת אמּורים, ּדברים ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָּבּמה
ּברׁשּות אֹו האב ּברׁשּות היתה ּבׁשּלא קּימין? נדריה ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָֹאחד
והרי הגּדילה, אפּלּו - האב ּברׁשּות היתה אם אבל ְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָָהּבעל;
ׁשּתּׁשבע ׁשבּועֹות וכל נדריה ּכל מפר אביה - נערה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָהיא
הניא ּכי וגֹו' ואסריה נדריה "ּכל ׁשּנאמר: ׁשמעֹו, ְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּביֹום

אתּה". ִָָָֹאביה

.Êׁשּתבּגר עד מפר? האב מתי וששהועד י"ב [בת ְְִֵֵֶַַַָָָֹ
ּוׁשבּועֹותיהחדשים] נדריה ּכל והרי לּה, מפר אינֹו - ּבגרה .ְְְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

על אסרה אׁשר "ּכל ּבהן: ׁשּנאמר ּוגרּוׁשה, אלמנה ְְְְֱֲֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּכנדר
עליה". יקּום ְֶַָָָָנפׁשּה,

.Á?ּוׁשבּועֹותיה אׁשּתֹו נדרי הּבעל מפר ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָּומאימתי
ויּגיע ׁשּיגרׁשּנה עד לעֹולם, מפר והּוא לחּפה. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻמּׁשּתּכנס
ּגט לּה נתן לּה; יפר לא מּספק, מגרׁשת היתה לידּה. ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֹהּגט
מי וכן ׁשּבינתים. ּבּימים יפר לא זמן, לאחר אֹו ּתנאי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹעל
ּכּיֹוצא וכל קּים, ּבעלּה והרי ונּׂשאת, ּבעלּה, ׁשּמת ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּׁשמעה
היתה נדריה; מפרין האחרֹון ולא הראׁשֹון הּבעל אין - ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹּבּה
נדריה והפר עׂשה, מחּיבי לֹומר צרי ואין לאוין, ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָמחּיבי

מּופרין. אּלּו הרי -ֲִֵֵָ

.Ëהּבעל עם האב אּלא נדריה, מפר אין - מארׂשה ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹנערה
הּבעל הפר מּופר. אינֹו לבּדֹו, האחד הפר ואם ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכאחד;
לֹוקה. אינּה - האב ׁשּיפר קדם נדרּה על ועברה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹלבּדֹו,

.Èהאב - ׁשּתּדר וכל אביה, לרׁשּות חזרה - הארּוס ְְְִִִֵֶָָָָָָָָָֹמת

ׁשּנתארסה, אחר האב מת ׁשּתארס. קדם ּכׁשהיה ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹמפר,
הּבעל[אפילו-]ונדרה ׁשאין מפר; הּבעל אין - מֹותֹו אחר ְְֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָ

לחּפה. ׁשּתּכנס עד אׁשּתֹו נדרי ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֻמפר

.‡È,ארּוסּה ׁשמע ולא אביה וׁשמע ׁשּנדרה, ארּוסה ְְְֲֲֲִֶַַַָָָָָָָָָֹנערה
למאה אפּלּו ּבּיֹום, ּבֹו לאחר ונתארׂשה ּבּיֹום, ּבֹו ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָונתּגרׁשה
ארּוס ּבפני ׁשּנדרה נדריה מפרין האחרֹון ּובעלּה אביה -ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ
ׁשעדין אחת, ׁשעה עצמּה לרׁשּות יצאת ׁשּלא מּפני ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹראׁשֹון;

נערה. ׁשהיא מּפני האב ּברׁשּות ְְֲִִִִֵֶַָָָהיא

.·È,ּבעלּה לּה הפר ולא ׁשּנדרה, הּנׂשּואה האּׁשה ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָָֹאבל
להפר; יכֹול אינֹו - ּבּיֹום ּבֹו והחזירּה ּבּיֹום, ּבֹו ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָוגרׁשה
ׁשּנדרה ּפי על אף ׁשּנדרה. אחר עצמּה לרׁשּות יצאת ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשהרי
עצמּה לרׁשּות ויצאת הֹואיל - ּברׁשּותֹו עּתה והיא ְְְְְְִִִִִַַָָָָּברׁשּותֹו,

נדריה. נתקּימּו ְְְְִִֵֶַַָָּבינתים,

.‚Èולא אביה ׁשמע ולא ׁשּנדרה, מארׂשה ּבעלּה,נערה ְְְְֲֲִֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹ
- ימים ּכּמה לאחר אפּלּו לאחרים, ונתארסה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָָונתּגרׁשה
ּבפני ׁשּנדרה נדריה מפרין - האחרֹון והארּוס האב ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָּכׁשּיׁשמע
הראׁשֹון. הארּוס אֹותם ׁשמע ולא הֹואיל הראׁשֹון, ְִִִַָָָָָָָֹארּוס

.„È,לּה והפר לבּדֹו אביה וׁשמע ׁשּנדרה, מארׂשה ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹנערה
למאה אפּלּו ּבּיֹום, ּבֹו ונתארסה ׁשּיׁשמע, קדם הארּוס ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּומת
ארּוס ּבפני ׁשּנדרה נדריה מפרין האחרֹון וארּוסה אביה -ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ

ׁשּיׁשמע. קדם ׁשּמת ְִִֵֶֶֶַֹראׁשֹון

.ÂË,האב ׁשמע ּכ ואחר ומת, והפר ראׁשֹון, ארּוס ְְִֵֵֵַַַַָָָָָָָׁשמע
האחרֹון הארּוס עם אביה - ּבּיֹום ּבֹו לאחר ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָונתארסה

נדריה. ְְִֵֶָָמפרין

.ÊË,הארּוס ּבּיֹום ּבֹו ּומת הארּוס, ׁשמע ולא אביה ְִֵַַַָָָָָָָָֹׁשמע
- ּבּיֹום ּבֹו ּומת ׁשתק, אֹו והפר הארּוס ּגם ׁשּׁשמע ְֵֵֵֶַַַַָָָָאֹו

ועברה-]נתרֹוקנה להפר;[-מהבעל יכֹול והאב לאב, רׁשּות ְְְְְִֵָָָָָָָ
ּומת וׁשתק, ׁשּׁשמע אֹו ּבּיֹום, ּבֹו ּומת וקּים, הארּוס ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשמע

להפר. יכֹול האב אין - ׁשּלאחריו ְְֲֵֵֶַַָָָָָּבּיֹום

.ÊÈאם ספק, זה הרי - ׁשּׁשמע אחר הארּוס ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּגרׁשּה
ׁשּיארס האחרֹון הּבעל עם האב ויפר ּכׁשתיקה, ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּגרּוׁשין
ׁשּכבר ראׁשֹון, ארּוס ׁשּקּים ּכמֹו הּגרּוׁשין אֹו ּבּיֹום, ְְִִִֵֵֶֶַַָָּבֹו

הּנדרים. ְְְִִַַָנתקּימּו

.ÁÈהּבעל ׁשמע ּכ ואחר האב, ּומת לּה והפר האב ְְֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָׁשמע
רׁשּות נתרֹוקנה לא האב, ׁשּימּות קדם הּבעל ׁשמע אפּלּו -ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ׁשאין האב; מֹות אחר לעֹולם להפר יכֹול ואינֹו ְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָלּבעל,

ּבׁשּתפּות. אּלא מפר ְֵֵֶָָָָֻהארּוס

.ËÈאֹו האב, ׁשמע ּכ ואחר ּומת, לּה והפר ארּוס ְְֵֵֵַַַַָָָָָָָׁשמע
האב אין - ׁשּיׁשמע קדם הּבעל ּומת לּה, והפר האב ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּׁשמע
אּלא ראׁשֹון, לארּוס ׁשּנראּו אּלּו נדרים להפר יכֹול ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָלבּדֹו
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבּיֹום, ּבֹו נתארסה אם אחרֹון, ארּוס ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֻּבׁשּתפּות

.Îעד הארּוס ׁשמע ולא לבּדֹו, אביה לּה והפר ְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָֹנדרה
מפר הּבעל ׁשאין להפר; יכֹול אינֹו - לרׁשּותֹו ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּנכנסה
לרׁשּותֹו, ׁשּתּכנס קדם אּלא ׁשּנּׂשאת; אחר ארּוסתֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹנדרי
ּתלמידי ּדר היה לפיכ האב. ּבׁשּתפּות ׁשּמפר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻהּוא
'ּכל לּה: אֹומר מרׁשּותֹו, ּבּתֹו ּתצא ׁשּלא עד - ְֲִִֵֵֵֵֶַָָָֹחכמים

מּופרין'. הן הרי ּביתי, ּבתֹו ׁשּנדרּת ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָנדרים
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.‡Îּכל לּה: אֹומר לרׁשּותֹו, ּתּכנס ׁשּלא עד - הּבעל ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹוכן
הרי ּביתי, ּבתֹו ּתּכנסי ׁשּלא עד מּׁשארסּתי ׁשּנדרּת ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹנדרים
ׁשּלא ּפי על אף אׁשּתֹו, נדרי מפר ׁשהּבעל מּופרין'; ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹהן

אֹותם. ַָָׁשמע

.·Îהאב ׁשלּוחי ׁשהלכּו אֹו הּבעל, ׁשלּוחי עם האב ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָהל
מסר נדריה. מפרין ּובעלּה אביה עדין - הּבעל ׁשלּוחי ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָעם
הּבעל לׁשלּוחי האב ׁשלּוחי ׁשּמסרּו אֹו הּבעל, לׁשלּוחי ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהאב
הּבעל ולא מרׁשּותֹו, יצאת ׁשהרי להפר, יכֹול האב אין -ְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבּקֹודמין, מפר הּבעל ׁשאין להפר, ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָיכֹול

.‚Îמאמר יבמּה ּבּה עׂשה אפּלּו - יבם [קידושיׁשֹומרת ְֲֲִֶֶַָָָָָָָָ
נדרייבמה] מפר אינֹו - אחת ליבמה אחד יבם ואפּלּו ,ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
התורה-]יבמּתֹו מן אותה קונה אינו עליה.[כי ׁשּיבֹוא עד , ְְִֶֶַָָָ

.„Îאין - קּים ואביה לאחיו, מארׂשה נערה יבמּתֹו ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָָֹהיתה
הּוא לבּדֹו האב אּלא ּכאחת, נדריה מפרין האב עם ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָהּיבם
אינּה מאמר, הּיבם בּה עׂשה ואפּלּו ׁשּתּדר; ּכל ֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשּמפר
ּגמּור, קנין ּביבמה קֹונה הּמאמר ׁשאין - מארׂשה ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹּכנערה

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

.‰Îמן נתּגרׁשה אֹו ונתאלמנה אביה, ׁשהּׂשיאּה ְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָָָנערה
מפר האב ואין האב, ּבחּיי ּכיתֹומה זֹו הרי - ְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָהּנּׂשּואין

נערה. היא ׁשעדין ּפי על ואף ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָנדריה,

.ÂÎּובעלּה אביה נדרּה ׁשמעּו ולא ׁשּנדרה, מארׂשה ְְְְְֲֲִִֶַַָָָָָָָָָָֹֹנערה
נדריה הרי - האב ּבחּיי יתֹומה ׁשּנעׂשית עד אֹו ׁשּבגרה, ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָעד

להפר יכֹול הּבעל ואין יצאת[כשבגרה]קּימין; ׁשהרי - ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
נכנסה לא ועדין ּבׁשּתפּות, עּמֹו מפר ׁשהּוא אביה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻמרׁשּות

הּבעל לחופה]לרׁשּות שתכנס .[עד ְִַַַ

יב ּפרק נדרים ¤¤¦¨§§¦הלכֹות

ׁשמעֹו,‡. ּביֹום מפר האב - והּׁשבּועֹות הּנדרים ְְְְְִֵֵַַָָָָָּכל
אּלא מפר אינֹו הּבעל אבל ואסריה". נדריה "ּכל ְֱֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּנאמר:
ּבדברים ׁשהן אֹו נפׁש, עּנּוי ּבהן ׁשּיׁש ּוׁשבּועֹות נדרים ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָּכל

תכחל ׁשּלא ׁשּנדרה אֹו ׁשּנׁשּבעה ּכגֹון לבינּה, [איפורׁשּבינֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ
לאׁשּתֹו".לעיניים] איׁש "ּבין ׁשּנאמר: - תתקּׁשט ׁשּלא אֹו ,ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַֹ

ׁשּבינֹו·. לדברים נפׁש, עּנּוי ּבהן ׁשּיׁש נדרים ּבין ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּומה
לעצמֹו מפר - נפׁש עּנּוי ּבהם ׁשּיׁש ׁשהּנדרים ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָלבינּה?
מפר. אינֹו לאחרים מפר, לעצמֹו - לבינּה וׁשּבינֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָולאחרים;

מּתרת‚. ותהיה לּה מפר ּבׂשר, לאכל ׁשּלא נדרה ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻּכיצד?
איׁש ּכל ּתׁשמיׁש עליה אסרה לעֹולם. אדם ּכל עם ְְְֱִִִֶֶַָָָָָָָָָֹלאכל
אֹו ּוכׁשּימּות מׁשּמׁשּתּו; ותהיה חלקֹו יפר ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּבעֹולם,
ּכל וכן אדם. ּכל ּבתׁשמיׁש אסּורה היא הרי ְְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָָֹיגרׁשּנה,

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא

ׁשהּוא„. עּנּוי ואחד קטן, עּנּוי ואחד ּגדֹול, עּנּוי ְְִִִֶֶֶֶָָָָָָאחד
הּבעל. מפר הּכל - ׁשעה לפי אֹו מרּבה, ְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹֻלזמן

ׁשּלא‰. אֹו הּיֹום, תרחץ ׁשּלא נׁשּבעה אֹו נדרה ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֹֹּכיצד?
נדרה אם וכן הּיֹום, ּדבׁש תאכל ׁשּלא אֹו הּיֹום, יין ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹתׁשּתה

רקמה תלּבׁש ׁשּלא אֹו הּיֹום, תכחל מפואר]ׁשּלא [=בגד ְְְִִִֶֶַַָֹֹֹ
רע, מּמאכל נדרה אפּלּו ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן מפר. - ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֹהּיֹום

יפר. זה הרי - מּימיה אֹותֹו טעמה ׁשּלא מּמין ֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹאֹו

.Âאין ּובאחת עּנּוי, לּה יׁש ּבאחת כּכרֹות, מּׁשּתי ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָנדרה
עּנּוי ּבּה מסיבהלּה לאוכלה מתכוונת אינה מקרה בכל [כי ִָָ

ׁשאיןכלשהי] לזֹו מפר ואינֹו ּבּה, ׁשּמתעּנה לזֹו מפר -ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָ
עּנּוי. ִָּבּה

.Êמּׁשּום יפר זֹו, מדינה ׁשל ּתאנים תאכל ׁשּלא ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹנדרה
ׁשעסק - לבינּה ׁשּבינֹו לֹו[=טירחה]ּדברים הּוא ּגדֹול ְְִֵֵֵֶֶֶָָָ

אֹו מת אם לפיכ אחרת. מּמדינה לּה ּולהביא ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָלהּטּפל
- מדינה אֹותּה מּפרֹות אחר איׁש לּה ׁשהביא אֹו ְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָּגרׁשה,

ּבדב לאחרים מפר ׁשאינֹו עליה; אסּורין אּלּו ריםהרי ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָ
לבינּה. ְֵֵֶָׁשּבינֹו

.Áׁשאין ּפי על אף - לּברּיֹות להנֹות ׁשּלא נדרה אם ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹוכן
לבינּה, ׁשּבינֹו ּדברים מּׁשּום להפר לֹו יׁש ּבּכלל, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּבעל
אסרה אם וכן ּבלבד. מּׁשּלֹו להאכילּה זקּוק יהיה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא
ּכל אֹו הּיהּודים ּכל ּכגֹון ּכּלּה, אּמה על ְְֲִַַָָָָָָָֻֻהניתּה

יפר. זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֶַָהּיׁשמעאלים

.Ëאסּורה ּתׁשמיׁשי 'הנאת לבעלּה: ׁשאמרה ְְְֲֲֲִִִֶַַַָָָָָָָהאּׁשה
לאֹוסר ּדֹומה? זה למה הא להפר; צרי אינֹו - 'ְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָעלי
'הנאת לּה: ׁשאמר הּוא וכן הּפרֹות. ּבעל על חברֹו ְֲֲֵֵֵֵֶַַַַַַָָָּפרֹות
ׁשהּוא מּפני ּכלּום; אמר לא - 'עלי אסּורה ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹּתׁשמיׁשי
ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ועֹונה, ּכסּות ּבׁשאר לּה ְְְְְְְְְִִֵֵֶַָָָֻמׁשעּבד
עלי' אסּורה ּתׁשמיׁש 'הנאת לֹו: אמרה אם אבל ְְְֲֲֲִִִַַַָָָָָָאיׁשּות.
לׁשּמׁשּה, אסּור זה הרי - הפר לא ואם להפר; צרי -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹ

לֹו. האסּור ּדבר האדם את מאכילין ֲִִֵֶֶַָָָָָָָׁשאין

.È'לעֹוׂשיהן ידי 'יקּדׁשּו ׁשּנדרה[לקב"ה]אמרה: אֹו , ְְְְְִֵֶֶַָָָָָ
מּפני ידיה, ּבמעׂשה נאסר אינֹו - ידיה ּבמעׂשה יהנה ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּלא

'הּׁשחרּור ׁשאמרּו: ּפי על אף לֹו; מׁשעּבדין [שלׁשּידיה ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֻ
איסורו]והחמץעבד] הּׁשעּבּוד',[בזמן מפקיעין וההקּדׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָ

יכֹולה ׁשאינּה הּבעל, לׁשעּבּוד חּזּוק עׂשּו ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָחכמים
להפר, הּוא צרי אבל מּדבריהם. ׁשהּוא מּפני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָלהפקיעֹו,

לֹו. לחזר אסּורה ותהיה יגרׁשּנה ְְְְֲֲִֶֶֶַָָָָֹׁשּמא

.‡Èולא ּבעלּה אבי לא ּבּה יהנה ׁשּלא נדרה אֹו ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֹנׁשּבעה
'ׁשּלא נדרה אם וכן להפר; יכֹול אינֹו - קרֹוביו ּוׁשאר ְְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹאחיו
ּבדברים וכּיֹוצא ,'ּבקר לפני ותבן ,ּבהמּת לפני מים ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָאּתן
ואינן לבינּה, ׁשּבינֹו מּדברים ואינן עּנּוי, ּבהן ׁשאין ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָאּלּו
להפר. יכֹול אינֹו זה הרי - ּבהן חּיבת ׁשהיא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָמּמלאכֹות

.·Èולא חלּו, לא ׁשעדין נדרים להפר ולאב לּבעל ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹיׁש
אם עלי, אסּור 'הּיין ׁשאמרה: ּכגֹון ּכיצד? ּבהן. ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָנאסרה
לא ׁשעדין ּפי על אף מפר, זה הרי - ּפלֹוני' למקֹום ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹאל

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן נאסרה. ולא ְְְְֵֵֶֶֶַָָָָֹֹהלכה

.‚Èעל אף מפרין, אינן - ׁשֹומעין ׁשאינן הּבעל אֹו ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהאב
הראּוי ׁשמען; ׁשּלא נדרים מפר ׁשהּבעל [=המסוגל]ּפי ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
ּבֹו. מעּכבת הּׁשמיעה אין ְְְִִֵֶֶַַַָֹלׁשמע,

.„Èלֹו אין הּקטן ּבעל. ּבין אב ּבין מפר, אינֹו ֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָהּׁשֹוטה
נׁשיו ׁשּתי נדרי מפר והּבעל מפר. אינֹו לפיכ ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָאיׁשּות,

ּכאחת. בנֹותיו ׁשּתי נדרי מפר האב וכן ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָָּכאחת;

.ÂËנדרה ּכיצד? לעת. מעת ואינּה הּיֹום, ּכל נדרים ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָהפרת
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ׁשני; יֹום וכל הּלילה, אֹותֹו מפר זה הרי ׁשני, ליל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָּבתחּלת
נדרה הּיֹום. אֹותֹו ּכל מפר הּיֹום, ּבתחּלת ׁשני ּביֹום ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָנדרה
,ּתחׁש ׁשּלא עד לּה הפר אם - חׁשכה עם הּיֹום ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּבסֹוף
להפר. יכֹול אינֹו ׁשחׁשכה, עד לּה הפר לא ואם ְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָֹמּופר;

.ÊËללּמד יֹום"? אל "מּיֹום ּבּתֹורה, ׁשּכתּוב זה הּוא ְִֵֶֶֶַַַָָּומה
הּיֹום ּכל מפר וכן ּבּלילה; נדרה אם ּבּלילה, [כלומרׁשּמפר ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

למחרתו] ונמשך מהלילה ּכמתחיל וׁשהת, נדרה ׁשּבארנּו. מֹו ְְְְֵֶַָָָָ
הרי[וחלפו] - הּבעל אֹו האב ׁשמע ּכ ואחר ימים, ְֲִֵַַַַַַַָָָָָָּכּמה

ׁשּנאמר: ׁשּׁשמע, ּבעת נדרה ּוכאּלּו ׁשמעֹו, ּביֹום מפר ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָזה
ּבלבד. נדרּה ּביֹום לא ׁשמעֹו", ְְְְְִִַָָֹ"ּביֹום

.ÊÈּולאחר לּה, והפר אביה וׁשמע ׁשּנדרה, מארׂשה ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹנערה
מּופר, זה אין - ׁשמעֹו ּביֹום והפר הארּוס, ׁשמע ְְְִֵֵֵֶַָָָָָָימים
היֹו ואם וגֹו', ׁשמעֹו ּביֹום אתּה אביה הניא "ואם ְְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָֹׁשּנאמר:
ׁשמעֹו" ּביֹום איׁשּה וׁשמע וגֹו', עליה ּונדריה לאיׁש, ְְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָתהיה
הרי הארּוס, וׁשמע האב ׁשהפר ׁשאחר למדּת, הא - ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָוגֹו'
ארּוס ׁשמע אם הּדין והּוא האב. ׁשמֹוע ּביֹום מפר ְְְִִֵֵֶַַַָָָָזה
- ׁשמעֹו ּביֹום והפר האב ׁשמע ימים ּכּמה ואחר ְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָָוהפר,
ׁשהרי מדּבר? הּכתּוב מארׂשה ׁשּבנערה ּומּנין מּופר. ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשאינֹו
איׁשּה וׁשמע וגֹו' נדרה איׁשּה ּבית "ואם למּטה: אֹומר ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָהּוא
- למעלה האמּור ׁש"איׁשּה" מּכלל, - וגֹו' לּה" ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָוהחריׁש

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶַָארּוס,

.ÁÈּפי על אף - לצערּה ּכדי וׁשתק הּבעל, אֹו האב ְְְֲִֵַַַַַַַַָָָָָׁשמע
הפר ולא הּיֹום ועבר הֹואיל - נדרּה לקּים ּבלּבֹו היה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹׁשּלא
הּבעל, אֹו האב לּה והפר נדרה, נדריה. נתקּימּו ּבּטל, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹולא
ׁשבּועתּה על אֹו נדרּה על ועברה ׁשהפר, ידעה לא ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹוהיא
הֹואיל לאּסּור, ׁשּנתּכּונה ּפי על ואף ּפטּורה. זֹו הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָּבזדֹון
ּכי לּה, יסלח "וה' נאמר: זה ועל ּפטּורה; - ההּתר ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָונעׂשה

מרּדּות מּכת אֹותּה ּומּכין אתּה". אביה [מלקותהניא ְִִִֵַַַַָָָָֹ
לאּסּור.מדרבנן] ׁשּנתּכּונה מּפני ,ְְְְִִִֵֶַָ

.ËÈּבעלּה אֹו אביה לּה ׁשּיפר קדם נדרּה על ועברה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹנדרה
על חּיבת זֹו הרי לּה, והפר ּבּיֹום ּבֹו ׁשּׁשמע ּפי על אף -ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
קרּבן. - קרּבן ואם מלקּות, - מלקּות אם ּבֹו, ׁשעברה ְְְְְְִִֶַַָָָָָָָָּדבר

.Îאֹו לאב ׁשּיׁש יֹודע היה ׁשּלא מּפני וׁשתק נדרּה, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשמע
ׁשּנדר ידע לא אבל להפר, להן ׁשּיׁש ׁשּידע אֹו להפר, ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלּבעל
ּוׁשעת יפר; זה הרי - ידע זמן ּולאחר הפרה, צרי ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָזה
ויפר ׁשמיעתֹו, ׁשעת אֹו הּנדר ׁשעת היא ּכאּלּו - ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָידיעתֹו

הּיֹום. ַָּכל

.‡Îּדעת על לּה והפר ּבּתֹו ׁשהיא וסבּור אׁשּתֹו, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָנדרה
ּבקרּבן ׁשּנדרה וסבּור ּבנזיר, נדרה אם וכן ּבּתֹו; ְְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָָׁשהיא
ּבתאנים, עצמּה אסרה קרּבן; ׁשּנדרה ּדעת על לּה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָוהפר
הענבים לאסר ׁשהּנדר ּדעת על לּה והפר ׁשּבענבים, ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹוסבּור
הּנֹודרת לׁשם והּנֹודרת, הּנדר ּכׁשּידע ּולהפר לחזר צרי -ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
לּנֹודרת אתּה", הניא "לא ׁשּנאמר: הּזה, הּנדר ּולׁשם ְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹהּזאת
איזה ׁשּידע עד נדרּה", את אביה "וׁשמע ואֹומר: ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָעצמּה;

הידיעה. יֹום ּכל אֹותֹו להפר לֹו ויׁש נדרה. ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָנדר

שישי יום
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לׁשֹון,‡. ּבכל בּתֹו אֹו אׁשּתֹו נדרי מקּים אֹו אדם ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָמפר
לׁשמע צריכה האּׁשה ׁשאין - מּכרת ׁשאינּה ּפי על ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹואף

הּקּיּום. אֹו ֲִַַָָההפרה

נדר·. 'אין אֹו 'ּבטל', אֹו 'מּופר', אֹומר: מפר? ְֵֵֵֵֵֵֶֶַָָוכיצד
- מעּקרֹו הּנדר עקירת ׁשענינם ּבדברים וכּיֹוצא ּכלּום', ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָזה
אפׁשי 'אי לּה: אמר אם אבל ּבפניה. ׁשּלא ּבין ּבפניה, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹּבין
האֹומר וכן הפר; לא זה הרי - נדר' ּכאן 'אין אֹו ְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹׁשּתּדרי',

לי 'מחּול לבּתֹו: אֹו 'ׁשרּוילאׁשּתֹו אֹו ,'לי 'מּתר אֹו ,' ְְְִִִִָָָֻ
האב ׁשאין ּכלּום; אמר לא - זה ּבענין ּכּיֹוצא וכל ,'ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹלי

מּתיר חרטה]והּבעל סמך הּנדר[על עֹוקר אּלא החכם, ּכמֹו ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
עצמו]מּתחּלתֹו ּומפרֹו.[=מצד ְְִִֵָ

'יפה‚. אֹו ליכי', 'קּים לּה: ׁשּיאמר ּכגֹון מקּים? ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹוכיצד
,'מּדיר הייתי נדרּת, לא 'אּלּו אֹו ,'ּכמֹות 'אין אֹו ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹנדרּת',

זה. ּבנדר ׁשרצה ׁשּמׁשמען ּבדברים ּכּיֹוצא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹוכל

ּכלּום,„. לֹומר צרי אינֹו - בּתֹו אֹו אׁשּתֹו נדרי ְְְְִִִִֵֵֵַַַָהמבּטל
הּנדרים. ּכל ְְְְִִַַָָונתּבּטלּו

ׁשאסרה‰. ּדבר לעׂשֹות אֹותּה ׁשּיכף הּבּטּול? הּוא ְֲִֶֶַַַָָָָָָֹּומה
לּה מפר אּלא אֹותּה, ּכֹופה אינֹו ההפרה, אבל ֲֲֵֵֵֶֶַָָָָָָאֹותֹו.

עֹוׂשה. אינּה רצת ואם עֹוׂשה, רצת אם - ְִִִֵַָָָָָָָָּומּניחּה

.Â,תׁשּתה ׁשּלא אֹו תאכל ׁשּלא נׁשּבעה אֹו נדרה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹּכיצד?
לאכל ּומּתרת הפר, זה הרי - 'לי 'מּופר לּה: ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻואמר
ׁשתי' 'טלי אכלי', 'טלי לּה: ואמר לּה ונתן נטל ְְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָולׁשּתֹות;

מאליו. ּבטל והּנדר וׁשֹותה, אֹוכלת זֹו הרי -ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

.Ê;ּבׂשפתיו להֹוציא צרי אׁשּתֹו, אֹו בּתֹו נדרי ְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָהּמפר
צרי אינֹו המבּטל, אבל מּופר. אינֹו ּבלּבֹו, הפר ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָואם
אֹותּה וכֹופה ּבלבד, ּבלּבֹו מבּטל אּלא ּבׂשפתיו, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָלהֹוציא

הּנדר. ּבטל עׂשת, לא ּבין עׂשת ּבין - ֲֵֵֵֶֶַַָָָָָֹלעׂשֹות

.Áׁשּלא ּבין הּׁשּבת לצר ּבין ּבׁשּבת, הּנדרים ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹמפרין
ּכדר ,'לי 'מּופר ּבׁשּבת: לּה יאמר ולא הּׁשּבת; ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹלצר
אכלי', 'טלי לּה: ואֹומר ּבלּבֹו, מבּטל אּלא - ּבחל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹׁשּיאמר

ּבזה. וכּיֹוצא ׁשתי', ְְְִִֵֶַָ'טלי

.Ëמּכאן ׁשּתּדרי נדרים 'ּכל לבּתֹו: אֹו לאׁשּתֹו ְְְְִִִִִִֵֶָָָָֹהאֹומר
הן 'הרי אֹו קּימין', הן הרי ּפלֹוני, מּמקֹום ׁשאבֹוא ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָועד
להקים אֹו לּה, להפר ׁשליח עׂשה ּכלּום. אמר לא - ְְְִִִֵַַָָָָָָָָֹמּופרין'
יפרּנּו"; ואיׁשּה יקימּנּו, "איׁשּה ׁשּנאמר: כלּום, אינֹו - ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָלּה

ּבׁשלּוחֹו. לא ּבעצמֹו, - האב ְְְְִֵַָָֹוכן

È,ּבׁשבּועה ּבין ּבנדר ּבין וענבים, ּבתאנים עצמּה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאסרה
וענבים 'ּתאנים ׁשאמרה ּבין הּמין, ּבכל עצמּה ׁשאסרה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבין
והפר לענבים ׁשּקּים אֹו לענבים, והפר לּתאנים וקּים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָאּלּו',
ּכּיֹוצא ּכל וכן מּופר; ּׁשהפר ּומה קּים, ּׁשּקּים מה - ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹלּתאנים
ּכּלֹו', הּופר מקצתֹו ׁשהּופר 'נדר ּבהפרה, אֹומרין ואין ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻּבזה.

ּבהּתרה. ׁשאֹומרין ְְְִֶֶֶַָָּכדר

.‡Èאינֹו - ּבנדרּה עצמֹו והתּפיס וׁשמע אׁשּתֹו, ׁשּנדרה ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָמי
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ׁשני; יֹום וכל הּלילה, אֹותֹו מפר זה הרי ׁשני, ליל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָּבתחּלת
נדרה הּיֹום. אֹותֹו ּכל מפר הּיֹום, ּבתחּלת ׁשני ּביֹום ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָנדרה
,ּתחׁש ׁשּלא עד לּה הפר אם - חׁשכה עם הּיֹום ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּבסֹוף
להפר. יכֹול אינֹו ׁשחׁשכה, עד לּה הפר לא ואם ְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָֹמּופר;

.ÊËללּמד יֹום"? אל "מּיֹום ּבּתֹורה, ׁשּכתּוב זה הּוא ְִֵֶֶֶַַַָָּומה
הּיֹום ּכל מפר וכן ּבּלילה; נדרה אם ּבּלילה, [כלומרׁשּמפר ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

למחרתו] ונמשך מהלילה ּכמתחיל וׁשהת, נדרה ׁשּבארנּו. מֹו ְְְְֵֶַָָָָ
הרי[וחלפו] - הּבעל אֹו האב ׁשמע ּכ ואחר ימים, ְֲִֵַַַַַַַָָָָָָּכּמה

ׁשּנאמר: ׁשּׁשמע, ּבעת נדרה ּוכאּלּו ׁשמעֹו, ּביֹום מפר ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָזה
ּבלבד. נדרּה ּביֹום לא ׁשמעֹו", ְְְְְִִַָָֹ"ּביֹום

.ÊÈּולאחר לּה, והפר אביה וׁשמע ׁשּנדרה, מארׂשה ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹנערה
מּופר, זה אין - ׁשמעֹו ּביֹום והפר הארּוס, ׁשמע ְְְִֵֵֵֶַָָָָָָימים
היֹו ואם וגֹו', ׁשמעֹו ּביֹום אתּה אביה הניא "ואם ְְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָֹׁשּנאמר:
ׁשמעֹו" ּביֹום איׁשּה וׁשמע וגֹו', עליה ּונדריה לאיׁש, ְְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָתהיה
הרי הארּוס, וׁשמע האב ׁשהפר ׁשאחר למדּת, הא - ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָוגֹו'
ארּוס ׁשמע אם הּדין והּוא האב. ׁשמֹוע ּביֹום מפר ְְְִִֵֵֶַַַָָָָזה
- ׁשמעֹו ּביֹום והפר האב ׁשמע ימים ּכּמה ואחר ְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָָוהפר,
ׁשהרי מדּבר? הּכתּוב מארׂשה ׁשּבנערה ּומּנין מּופר. ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשאינֹו
איׁשּה וׁשמע וגֹו' נדרה איׁשּה ּבית "ואם למּטה: אֹומר ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָהּוא
- למעלה האמּור ׁש"איׁשּה" מּכלל, - וגֹו' לּה" ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָוהחריׁש

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶַָארּוס,

.ÁÈּפי על אף - לצערּה ּכדי וׁשתק הּבעל, אֹו האב ְְְֲִֵַַַַַַַַָָָָָׁשמע
הפר ולא הּיֹום ועבר הֹואיל - נדרּה לקּים ּבלּבֹו היה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹׁשּלא
הּבעל, אֹו האב לּה והפר נדרה, נדריה. נתקּימּו ּבּטל, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹולא
ׁשבּועתּה על אֹו נדרּה על ועברה ׁשהפר, ידעה לא ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹוהיא
הֹואיל לאּסּור, ׁשּנתּכּונה ּפי על ואף ּפטּורה. זֹו הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָּבזדֹון
ּכי לּה, יסלח "וה' נאמר: זה ועל ּפטּורה; - ההּתר ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָונעׂשה

מרּדּות מּכת אֹותּה ּומּכין אתּה". אביה [מלקותהניא ְִִִֵַַַַָָָָֹ
לאּסּור.מדרבנן] ׁשּנתּכּונה מּפני ,ְְְְִִִֵֶַָ

.ËÈּבעלּה אֹו אביה לּה ׁשּיפר קדם נדרּה על ועברה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹנדרה
על חּיבת זֹו הרי לּה, והפר ּבּיֹום ּבֹו ׁשּׁשמע ּפי על אף -ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
קרּבן. - קרּבן ואם מלקּות, - מלקּות אם ּבֹו, ׁשעברה ְְְְְְִִֶַַָָָָָָָָּדבר

.Îאֹו לאב ׁשּיׁש יֹודע היה ׁשּלא מּפני וׁשתק נדרּה, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשמע
ׁשּנדר ידע לא אבל להפר, להן ׁשּיׁש ׁשּידע אֹו להפר, ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלּבעל
ּוׁשעת יפר; זה הרי - ידע זמן ּולאחר הפרה, צרי ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָזה
ויפר ׁשמיעתֹו, ׁשעת אֹו הּנדר ׁשעת היא ּכאּלּו - ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָידיעתֹו

הּיֹום. ַָּכל

.‡Îּדעת על לּה והפר ּבּתֹו ׁשהיא וסבּור אׁשּתֹו, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָנדרה
ּבקרּבן ׁשּנדרה וסבּור ּבנזיר, נדרה אם וכן ּבּתֹו; ְְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָָׁשהיא
ּבתאנים, עצמּה אסרה קרּבן; ׁשּנדרה ּדעת על לּה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָוהפר
הענבים לאסר ׁשהּנדר ּדעת על לּה והפר ׁשּבענבים, ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹוסבּור
הּנֹודרת לׁשם והּנֹודרת, הּנדר ּכׁשּידע ּולהפר לחזר צרי -ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ
לּנֹודרת אתּה", הניא "לא ׁשּנאמר: הּזה, הּנדר ּולׁשם ְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹהּזאת
איזה ׁשּידע עד נדרּה", את אביה "וׁשמע ואֹומר: ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָעצמּה;

הידיעה. יֹום ּכל אֹותֹו להפר לֹו ויׁש נדרה. ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָנדר

שישי יום
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לׁשֹון,‡. ּבכל בּתֹו אֹו אׁשּתֹו נדרי מקּים אֹו אדם ְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָמפר
לׁשמע צריכה האּׁשה ׁשאין - מּכרת ׁשאינּה ּפי על ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹואף

הּקּיּום. אֹו ֲִַַָָההפרה

נדר·. 'אין אֹו 'ּבטל', אֹו 'מּופר', אֹומר: מפר? ְֵֵֵֵֵֵֶֶַָָוכיצד
- מעּקרֹו הּנדר עקירת ׁשענינם ּבדברים וכּיֹוצא ּכלּום', ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָזה
אפׁשי 'אי לּה: אמר אם אבל ּבפניה. ׁשּלא ּבין ּבפניה, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹּבין
האֹומר וכן הפר; לא זה הרי - נדר' ּכאן 'אין אֹו ְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹֹׁשּתּדרי',

לי 'מחּול לבּתֹו: אֹו 'ׁשרּוילאׁשּתֹו אֹו ,'לי 'מּתר אֹו ,' ְְְִִִִָָָֻ
האב ׁשאין ּכלּום; אמר לא - זה ּבענין ּכּיֹוצא וכל ,'ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹלי

מּתיר חרטה]והּבעל סמך הּנדר[על עֹוקר אּלא החכם, ּכמֹו ְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
עצמו]מּתחּלתֹו ּומפרֹו.[=מצד ְְִִֵָ

'יפה‚. אֹו ליכי', 'קּים לּה: ׁשּיאמר ּכגֹון מקּים? ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹוכיצד
,'מּדיר הייתי נדרּת, לא 'אּלּו אֹו ,'ּכמֹות 'אין אֹו ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹנדרּת',

זה. ּבנדר ׁשרצה ׁשּמׁשמען ּבדברים ּכּיֹוצא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹוכל

ּכלּום,„. לֹומר צרי אינֹו - בּתֹו אֹו אׁשּתֹו נדרי ְְְְִִִִֵֵֵַַַָהמבּטל
הּנדרים. ּכל ְְְְִִַַָָונתּבּטלּו

ׁשאסרה‰. ּדבר לעׂשֹות אֹותּה ׁשּיכף הּבּטּול? הּוא ְֲִֶֶַַַָָָָָָֹּומה
לּה מפר אּלא אֹותּה, ּכֹופה אינֹו ההפרה, אבל ֲֲֵֵֵֶֶַָָָָָָאֹותֹו.

עֹוׂשה. אינּה רצת ואם עֹוׂשה, רצת אם - ְִִִֵַָָָָָָָָּומּניחּה

.Â,תׁשּתה ׁשּלא אֹו תאכל ׁשּלא נׁשּבעה אֹו נדרה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹּכיצד?
לאכל ּומּתרת הפר, זה הרי - 'לי 'מּופר לּה: ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻואמר
ׁשתי' 'טלי אכלי', 'טלי לּה: ואמר לּה ונתן נטל ְְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָָולׁשּתֹות;

מאליו. ּבטל והּנדר וׁשֹותה, אֹוכלת זֹו הרי -ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

.Ê;ּבׂשפתיו להֹוציא צרי אׁשּתֹו, אֹו בּתֹו נדרי ְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָהּמפר
צרי אינֹו המבּטל, אבל מּופר. אינֹו ּבלּבֹו, הפר ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָואם
אֹותּה וכֹופה ּבלבד, ּבלּבֹו מבּטל אּלא ּבׂשפתיו, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָלהֹוציא

הּנדר. ּבטל עׂשת, לא ּבין עׂשת ּבין - ֲֵֵֵֶֶַַָָָָָֹלעׂשֹות

.Áׁשּלא ּבין הּׁשּבת לצר ּבין ּבׁשּבת, הּנדרים ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹמפרין
ּכדר ,'לי 'מּופר ּבׁשּבת: לּה יאמר ולא הּׁשּבת; ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹלצר
אכלי', 'טלי לּה: ואֹומר ּבלּבֹו, מבּטל אּלא - ּבחל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹׁשּיאמר

ּבזה. וכּיֹוצא ׁשתי', ְְְִִֵֶַָ'טלי

.Ëמּכאן ׁשּתּדרי נדרים 'ּכל לבּתֹו: אֹו לאׁשּתֹו ְְְְִִִִִִֵֶָָָָֹהאֹומר
הן 'הרי אֹו קּימין', הן הרי ּפלֹוני, מּמקֹום ׁשאבֹוא ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָועד
להקים אֹו לּה, להפר ׁשליח עׂשה ּכלּום. אמר לא - ְְְִִִֵַַָָָָָָָָֹמּופרין'
יפרּנּו"; ואיׁשּה יקימּנּו, "איׁשּה ׁשּנאמר: כלּום, אינֹו - ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָלּה

ּבׁשלּוחֹו. לא ּבעצמֹו, - האב ְְְְִֵַָָֹוכן

È,ּבׁשבּועה ּבין ּבנדר ּבין וענבים, ּבתאנים עצמּה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאסרה
וענבים 'ּתאנים ׁשאמרה ּבין הּמין, ּבכל עצמּה ׁשאסרה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבין
והפר לענבים ׁשּקּים אֹו לענבים, והפר לּתאנים וקּים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָאּלּו',
ּכּיֹוצא ּכל וכן מּופר; ּׁשהפר ּומה קּים, ּׁשּקּים מה - ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹלּתאנים
ּכּלֹו', הּופר מקצתֹו ׁשהּופר 'נדר ּבהפרה, אֹומרין ואין ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻּבזה.

ּבהּתרה. ׁשאֹומרין ְְְִֶֶֶַָָּכדר

.‡Èאינֹו - ּבנדרּה עצמֹו והתּפיס וׁשמע אׁשּתֹו, ׁשּנדרה ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָמי
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עצמּה והתּפיסה הּוא, נדר לּה; קּים ׁשהרי להפר, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָיכֹול
קּים. וׁשּלֹו ׁשּלּה, את מפר - ְְְִֵֵֶֶֶַָָּבנדרֹו

.·È,'נזירה 'הריני אֹומרת: ּבּתֹו אֹו אׁשּתֹו ׁשמע ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָּכיצד?
אמר נזירים; ּוׁשניהם להפר, יכֹול אינֹו - 'ואני' ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָואמר:
לּה, מפר - 'ואני' ואמרה: היא וׁשמעה נזיר', 'הריני ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָָָהּוא:

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן קּים. ְְֵֵֶֶַַָָֹוׁשּלֹו

.‚È,להּדירּה ּבלּבֹו וגמר ּכמֹותֹו, והּדירּה לעצמֹו, ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָנדר
והּדירּה נדר ואם להפר; יכֹול אינֹו זה הרי - 'אמן' ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָואמרה

ּבלּבּה, מה לידע ׁשאלה, התרציּדר' לּה: ׁשאמר ּכמי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
זה הרי - 'אמן' ואמרה לא'? אֹו ּכמֹותי להיֹות זה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָֹּבנדר

לּה. ֵֵָמפר

.„Èואּת' ּכלֹומר: ואּת', נזיר, 'הריני לּה: אמר ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָּכיצד?
אמר לּה; להפר יכֹול אינֹו - 'אמן' ואמרה ּכמֹותי', ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָָָנזירה
ואמרה ּכמֹותי'? נזירה האּת ּתאמרי, ּומה נזיר; 'הריני ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָֹלּה:
ּכמי ׁשּזה ּבטל, ׁשּלֹו - לּה הפר ואם יפר. זה הרי - ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָ'אמן'
ואמר ואּתה', נזירה, 'הריני לֹו: אמרה ּבנדרּה. נדרֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָׁשּתלה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן להפר. יכֹול אינֹו - ְְֵֵֵֵֵֶַָָָָֹ'אמן'

.ÂËּבנדרּה עצמֹו והתּפיס אחר וׁשמע ׁשּנדרה, ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָהאּׁשה
ׁשּלּה - לּה והפר ּבעלּה אֹו אביה וׁשמע 'ואני', ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָואמר:

חּיב. - עצמֹו ׁשהתּפיס וזה ְְְִִֶֶַַָָמּופר,

.ÊË:ואמרה אב, ּברׁשּות ואינּה ּבעל לּה ׁשאין ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָהאּׁשה
ּבתֹו ונּׂשאת יֹום', ׁשלׁשים לאחר עלי אסּור הּבׂשר ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָֹ'הרי
היא הרי הּנדר ׁשחל ׁשּבׁשעה ּפי על אף - יֹום ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשלׁשים
היתה לא הּנדר ׁשּבׁשעת להפר, יכֹול אינֹו הּבעל, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּברׁשּות
וגֹו'; ּוגרּוׁשה" אלמנה "ונדר נאמר: זה ועל ְְְְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָּברׁשּותֹו;
מפר הּבעל ׁשאין - הּנדר ּבׁשעת לֹו מארסת היתה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹואפּלּו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִֵֶַַּבּקֹודמין,

.ÊÈלאחר עליה אסּור הּבׂשר ׁשּיהיה ּבעלּה ּתחת ְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָנדרה
והפר יֹום, ׁשלׁשים לאחר נזירה ׁשּתהיה אֹו יֹום, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹֹׁשלׁשים
ּפי על אף - יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו ּגרׁשּה אֹו ומת ּבעלּה, ְְְֲִִֵֵַַַָָָָֹלּה
- אלמנה אֹו ּגרּוׁשה היא הרי לחּול, לּנדר ׁשהיה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשּבׁשעה

זה. נדר לּה הפר ׁשּכבר מּתרת, זֹו ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָֻהרי

.ÁÈּביין אסּורה 'הריני ׁשאמרה: ּוגרּוׁשה ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָאלמנה
והיא אמרה להפר; יכֹול הּבעל אין - ונּׂשאת ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּכׁשאּנׂשא',
הּבעל הרי - ּכׁשאתּגרׁש' ּבבׂשר אסּורה 'הריני ּבעלּה: ְְְֲֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּתחת

מּתרת. ּתהיה ּוכׁשּתתּגרׁש ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָֻמפר,

.ËÈאינֹו - ּבלּבֹו והּמפר קּים. זה הרי - ּבלּבֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָהמקּים
יכֹול זה הרי - ּבלּבֹו הפר אם :לפיכ ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָמּופר,
ּולהפר, לחזר יכֹול אינֹו - ּבלּבֹו קּים ואם ּולקּים; ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָֹֹלחזר
ּדברים ּכח יהא ׁשּלא דּבּור; ּכדי ּבתֹו חזר אם ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹאּלא

ּבׂשפתיו מֹוציא מּכח ּגדֹול יכולׁשּבלּבֹו בשפתיו [שמוציא ְְִִִִֶַָָָֹ
דבור] כדי בתוך בו .לחזור

.Îונחם אׁשּתֹו, אֹו בּתֹו נדרי זה[=התחרט]המקּים הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַ
ּבּיֹום; ּבֹו לּה ּומפר וחֹוזר הקמתֹו, לֹו ּומּתיר לחכם ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָנׁשאל
ּכדי לחכם להּׁשאל יכֹול אינֹו - ונחם לּה, הפר אם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָאבל

ויקּים. ֲִֵֶַַֹׁשּיחזר

.‡Îאֹו לבּדֹו אביה לּה וקּים ׁשּנדרה, מארׂשה ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָֹנערה

לחכם ׁשּנׁשאל ּפי על אף - האחר לּה והפר לבּדֹו, ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּבעלּה
ׁשּכבר האחר עם לּה ּומפר חֹוזר אינֹו הקמתֹו, לֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָוהּתיר

ּכאחד. ׁשניהם אּלא להפר להם ׁשאין לּה; ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָהפר

.·Îונׁשאל ,'לי קּים ,לי 'קּים לאׁשּתֹו: אֹו לבּתֹו ְְְְְִִִִִַַַַָָָאמר
לּה: אמר עליו. חלה הּׁשנּיה הרי - ראׁשֹונה הקמה ְֲֲִִֵַַַָָָָָָָָָָעל
חלה ּכן אם אּלא הקמה תחּול ולא ,לי ּומּופר לי ְֲִִִֵֶַָָָָָָָָֹ'קּים
אחר מֹועלת ההקמה ׁשאין מּופר; זה הרי - ֲֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהפרה'
קּים. זה הרי - אחת' ּבבת ּומּופר, 'קּים לּה: אמר ְֲֲֵֶַַַַַַַָָָָָָָההפרה.

זה הרי - הּיֹום' לי 'קּים לּה: לּה:אמר אמר לעֹולם. קּים ְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָ
ּולמחר הּיֹום, קּימּו ׁשהרי מּופר; אינֹו - למחר' לי ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָ'מּופר
ועבר אחת', ׁשעה לי 'קּים לּה: אמר להפר. יכֹול ְְִֵֵַַַַַָָָָָָָָאינֹו
ּכמי ׁשּזה אֹומרין ואין קּים; זה הרי - לּה הפר ולא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹהּיֹום
הֹוציא לא ׁשהרי ׁשעה', לאחר לי מּופר 'הרי לּה ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשאמר
ּוכׁשעברה אחת', ׁשעה לי 'קּים לּה: אמר מּפיו. ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָָהפרה
אסּורה ּולפיכ ספק, זה הרי - 'לי 'מּופר לּה אמר ְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָהּׁשעה

לֹוקה. אינּה - נדרּה על עברה ואם ְְְְְִִִֵַָָָָָָּבנדרּה,

.‚Îּדעֹותיו לכֹונן ּכדי נדרים ׁשּנדר מדותיו]מי [=לישר ְְְִִֵֵֵֶַָָָ
מי ּכגֹון ּכיצד? ּומׁשּבח. נאה זה הרי - מעׂשיו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֻּולתּקן
ׁשהיה מי אֹו ׁשּתים, אֹו ׁשנה עליו הּבׂשר ואסר זֹולל, ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָׁשהיה

ּביין ליין]ׁשֹוגה מרּבה,[='מכור' זמן עצמֹו על הּיין ואסר , ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָֻ
ׁשלמֹונים רֹודף ׁשהיה מי וכן לעֹולם; הּׁשכרּות ׁשאסר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָאֹו
אנׁשי הנית אֹו הּמּתנֹות, עצמֹו על ואסר להֹון, ְְְְְֲִֵַַַַַַַַָָָָונבהל
וכּיֹוצא ּבנזיר, ונדר ּביפיֹו, מתּגאה ׁשהיה מי וכן זֹו; ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָמדינה
אּלּו ּובנדרים הן; לּׁשם עבֹודה ּדר ּכּלן - אּלּו ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻּבנדרים
נדרים'. לּפריׁשּות, 'סיג חכמים: אמרּו ּבהן, ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָוכּיֹוצא

.„Îּבנדרי אדם ירּבה לא - עבֹודה ׁשהן ּפי על ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹואף
ׁשראּוי מּדברים יפרׁש אּלא ּבהן; עצמֹו ירּגיל ולא ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹאּסּור,

נדר. ּבלא מהן, ְְִֵֶֶֶֹֹלפרׁש

.‰Îּבמה ּבנה ּכאּלּו הּנֹודר, ּכל חכמים: [מזבחאמרּו ְְֲִִֵַָָָָָָָ
המקדש] לבית מחוץ להּׁשאללקרבן מצוה - ונדר עבר ואם ;ְְְְִִִֵַַָָָָ

ּדברים ּבּמה לפניו. מכׁשֹול יהא ׁשּלא ּכדי נדרֹו, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹעל
לקּימן, מצוה - הקּדׁש נדרי אבל אּסר. ּבנדרי ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָאמּורים?
אׁשּלם". לה' "נדרי ׁשּנאמר: מּדחק, אּלא עליהן יּׁשאל ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹולא

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי
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מצוֹות ּוׁשמֹונה עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות עׂשר ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָיׁש

ּפרע הּנזיר ׁשּיגּדל (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; [=שערלא ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
יׁשּתהארוך] ׁשּלא (ג) נזרֹו; ימי ּכל ׂשערֹו יגּלח ׁשּלא (ב) ;ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹ

ׁשּלא (ד) ׁשּלהן; חמץ ואפּלּו יין, ּתערבת ולא יין ְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹהּנזיר
יאכל ׁשּלא (ו) צּמּוקין; יאכל ׁשּלא (ה) לחים; ענבים ֲִִִִֶֶַַַַָֹֹֹֹֹיאכל

זּוגין יאכל ׁשּלא (ז) ענבים]חרצּנים; ׁשּלא[=קליפת (ח) ; ְִִֶֶַַַֹֹֹ
על ׁשּיגּלח (י) לּמתים; יּטּמא ׁשּלא (ט) הּמת; לאהל ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹיּכנס
מצוֹות ּובאּור ּכׁשּיּטּמא. אֹו נזירּותֹו ּכׁשּיׁשלים ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָהּקרּבנֹות,

אּלּו. ּבפרקים - ְִִֵֵָאּלּו
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א ּפרק נזירּות ¤¤¦§§¦הלכֹות

"ּכי‡. ׁשּנאמר: אּסר, נדרי מּכלל נדר היא - ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָהּנזירּות
ׁשּיגּדל עׂשה ּומצות לה'". להּזיר נזיר נדר לנּדר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹיפליא
ואם ראׁשֹו"; ׂשער ּפרע "ּגּדל ׁשּנאמר: ראׁשֹו, ׂשער ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹהּנזיר
לא "ּתער ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עבר - נזרֹו ּבימי ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹּגּלח
לאכל אֹו למתים להּטּמא אסּור וכן ראׁשֹו". על ְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַָֹֹֹיעבר
נזרֹו. ימי ּכל הּיין, מּגפן עליו הּכתּוב ׁשאסרן ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּדברים

זה·. הרי - הּיין מּגפן אכל אֹו נטמא, אֹו וגּלח, ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָעבר
ּכל ׁשּכֹולל ּדברֹו", יחל "לא מּׁשּום אחת ׁשּתים: ְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹלֹוקה

ׁשע ּדבר מּׁשּום ואחת ׁשאּסּורןהּנדרים, מּדברים עליו בר ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָ
הּנזיר. על מיחד ְִִַַָָֻאּסּור

ׁשלׁש‚. עׂשה זה הרי - ּכמצותֹו נדרֹו וקּים ּבנזיר, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָֹנדר
והרי יעׂשה", מּפיו הּיצא "ּככל - האחת עׂשה: ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹמצֹות
ּגּדל; והרי ראׁשֹו", ׂשער ּפרע "ּגּדל - והּׁשנּיה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹעׂשה;
ׁשּנאמר: קרּבנֹותיו, הבאת עם ּתגלחּתֹו - ְְְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָוהּׁשליׁשית

מֹועד". אהל ּפתח הּנזיר ְִִֵֶֶַַַַָֹ"וגּלח

הרי„. - נזיר' ׁשאהיה עד העֹולם, מן אּפטר 'לא ֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹהאֹומר:
זה הרי נזירּותֹו, אחר ואם עּתה. ימּות ׁשּמא מּיד, נזיר ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָזה

זה לאו על לֹוקין ואין לׁשּלמֹו"; תאחר ּב"לא [שאיןעֹובר ְְְְְִֵֵֵֶַַַָֹ
מעשה] .בו

ּדבר‰. ּבׂשפתיו ׁשּיֹוציא 'עד ּבנזירּות: אֹומרין ְְְִִִִִֵֶַָָָָאין
ׁשּגמר ּכיון אּלא ׁשּבלּבֹו'; ּכענין העם ּכל אצל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָׁשּמׁשמעֹו

ׁשענינם[=החליט] ּדברים ּבׂשפתיו והֹוציא ְְְְְִִִִִֶָָָָָּבלּבֹו,
רחֹוקֹות[שפירושם] ענינֹות ׁשהן ּפי על אף - נזיר ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָׁשּיהיה

מוכרחים] לא ּבמׁשמען[פירושים ׁשאין ּפי על ואף ,ְְְִִֵֶַַָָ
נזיר.[הפשוט] זה הרי - נזירּות ְְֲִִֵֶָלׁשֹון

.Â- 'אהיה' ואמר: לפניו, עֹובר נזיר ׁשהיה הרי ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכיצד?
על ואף זה, ּכמֹו ׁשּיהיה היה ּובלּבֹו הֹואיל נזיר, זה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָהרי
ּבׂשערֹו, אחז אם וכן זה'. ּכמֹו 'אהיה ואמר ּפרׁש ׁשּלא ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּפי

נוה' 'אהא התלויהואמר: במצוה יפה 'אהיה [במשמעות: ְֱֵֶַָָ
מכלּכל'בשיער'] 'אהא אֹו שיער, 'אגדל [שמשמעותו: ְְֱֵֵַ
מסלסל'ואסדרו'] 'אהא אֹו 'הריני[בשערי], ׁשאמר: אֹו , ְְֱֲִֵֵֵֶַַָ

- ּפרע' לׁשּלח עלי 'הרי אֹו מכלּכל', 'הריני אֹו ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָמסלסל',
להּזיר. ּבלּבֹו ׁשּיגמר והּוא, נזיר; זה ְְְְֲִִִִֵֶֶַָֹהרי

.Êעֹובר נזיר ׁשהיה ּפי על אף - צּפרים' עלי 'הרי ֲֳִִִִֵֵֶַַַַָָָָָאמר:
זה והרי נזיר, אינֹו - להּזיר ּבלּבֹו ׁשהיה ּפי על ואף ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלפניו,

ּכלּום. ּבׂשפתיו הֹוציא ׁשּלא ְְְִִִֶָָֹּכמי

.Áהעּלגים מקֹומֹות ּכיצד? ּכנזירּות. נזירּות, ּכּנּויי ְְְְִִִִִִֵֵַָָּכל
'נזיח', נזיק', 'הריני ׁשם: ואמר הּדּבּור, את ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּמׁשּנין

נזיר. זה הרי - ֲִִֵֶַָָ'ּפזיח'

.Ëמן' אֹו ּבלבד', החרצּנים מן נזיר 'הריני ְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָהאֹומר:
נזיר 'הריני אֹו הּתגלחת', מן נזיר 'הריני אֹו ּבלבד', ְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַַָָהּזּוגין
נזירּות ּדקּדּוקי וכל ּגמּור, נזיר זה הרי - ּבלבד' הּטמאה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻמן
זה מּדבר אּלא להּזיר ּבלּבֹו היה ׁשּלא ּפי על אף ְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹעליו;
זה הרי הּנזיר, על אסּור מּמּנּו ׁשּנזר ודבר הֹואיל ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבלבד,

ּגמּור. ִָָנזיר

.È'הּגרֹוגרֹות מן נזיר 'הריני האֹומר: [תאניםאבל ְֲֲִִִֵֵַָָָָ

הּדבלה'מיובשות] 'מן אֹו מיובשות], תאנים וכּיֹוצא[גוש , ְְִֵֵַַָ
ּבהן אסּור זה הרי - נזיר.[בנדר]ּבהן ואינֹו , ְֲִֵֵֶֶֶָָָָ

.‡Èהריני' ואמר: לׁשּתֹות, לֹו ונתנּו יין, ׁשל ּכֹוס לֹו ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָמזגּו
הר - מּמּנּו' אֹונזיר נפׁש, מר היה ואם ּגמּור. נזיר זה י ְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

לׁשּכח ּכדי ׁשּיׁשּתה מּמּנּו מבּקׁשין והיּו מתאּבל, אֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹּכֹועס,
אסּור[=צערו]עמלֹו זה הרי - מּמּנּו' נזיר 'הריני ואמר: , ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָ

ׁשּלא אּלא זה, נתּכּון ׁשּלא נזיר; ואינֹו ּבלבד, הּכֹוס ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבאֹותֹו
זה. ּכֹוס ְִֶֶיׁשּתה

.·Èלרּוֹותֹו ּכדי ּכֹוס לֹו ׁשּנתנּו ׁשּכֹור ,[=לשכרו]וכן ְְְְִֵֵֶַָ
הּכֹוס ּבאֹותֹו אסּור זה הרי - מּמּנּו' נזיר 'הריני ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָואמר:
ׁשּלא אּלא זה, נתּכּון ׁשּלא ּבנזירּות; חּיב ואינֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבלבד,
אין - לֹוט ׁשל לׁשכרּותֹו הּגיע ואם מּדי. יֹותר אֹותֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַיׁשּכרּו
ׁשּמּׁשהּגיע ׁשּיעׂשה; עברה ּכל על חּיב ואינֹו ּכלּום, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּדבריו

חּיּוב. ּבן אינֹו לֹוט, ׁשל ְְִִֵֶֶלׁשכרּותֹו

.‚Èאֹו יין', ׁשֹותה ׁשאהיה מנת על נזיר 'הריני ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהאֹומר:
ואסּור נזיר, זה הרי - ׂשערֹו' 'מגּלח אֹו למתים', ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ'מּטּמא

ׁשהתנה מּפני וכל[לשנות]ּבכּלן; ּבּתֹורה, ּׁשּכתּוב מה על ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻ
ּבטל. ּתנאֹו - ּבּתֹורה הּכתּוב על ְְֵֶַַַַַָָָָהּמתנה

.„È,ּביין אסּור ׁשהּנזיר יֹודע הייתי 'לא ואמר: ּבנזיר, ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹנדר
הייתי לא ּכן, יֹודע הייתי ואּלּו ּבתגלחת, אֹו ּבטמאה, ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָֹֻאֹו
יֹודע היה הּוא ׁשהרי ּבכּלן; וחּיב נזיר, זה הרי - ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻנֹודר'
ׁשאפּלּו ּבארנּו, ּוכבר מינין; מּׁשלׁשה ּבאחד עצמֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשאסר

ּבכּלן. אסּור מהן, מאחד אּלא נזר ְֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻלא

.ÂËהיה אבל אּלּו, ּבכל אסּור ׁשהּנזיר אני 'יֹודע ְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָאמר:
יכֹול ׁשאיני מּפני הּיין, לׁשּתֹות אני לי ׁשּמּתר ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻּבדעּתי

הּמתים' את קֹובר ׁשאני מּפני אֹו יין, ּבלא [ולכןלחיֹות ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַֹ
להטמא] מותר ּבכללאהיה ׁשאּלּו מּפני נזיר; אינֹו זה הרי -ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לחכם, ׁשאלה צריכין ׁשאינן ׁשגגֹות, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָנדרי

.ÊËאמר לא - נזירה' רגלי 'הרי נזירה', ידי 'הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָֹהאֹומר:
זה נזיר. זה הרי - נזירה' 'ּכבדי נזיר', ראׁשי 'הרי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָֹּכלּום;
'הרי אמר אם - ימּות החי, מן יּנטל ׁשאם אבר ּכל ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּכלל:

נזיר. זה הרי נזיר', ֲִִֵֶָָהּוא

.ÊÈּבן לֹו נֹולד אם - ּבן' לי ּכׁשּיהיה נזיר 'הריני ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָהאֹומר:
טמטּום אֹו ּבת, לֹו נֹולדה אם אבל נזיר; זה הרי [איןזכר, ְְֲֲִִֵֶַָָָָָֻ

נקבה] או זכר אם אנּדרֹוגינֹוסידוע אֹו וספק, עצמו בפני [מין ְְִַ
נקבה] ספק ּכׁשּיהיהזכר נזיר 'הריני אמר: נזיר. זה אין -ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

אנּדרֹוגינֹוס אֹו טמטּום, אֹו ּבת, לֹו נֹולד אפּלּו - ולד' ְְְֲִִִַַַָָֻלי
ונתעּברה חזרה נזיר; אינֹו אׁשּתֹו, הּפילה נזיר. זה הרי -ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָ

נזיר. זה הרי ְְֲִֵֶָָָוילדה,

ב ּפרק נזירּות ¤¤¦§§¦הלכֹות

חברֹו,‡. לזרז ׁשּנדר אֹו ּבאנס, אֹו ּבׁשֹוגג ּבנזיר ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהּנֹודר
ׁשּנדר ּומי נדרים; ּכׁשאר ּפטּור, זה הרי - הבאי ּדר ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָאֹו
לֹו ּומּתיר לחכם, נׁשאל זה הרי - נדרֹו על ונחם ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָּבנזיר,

הּנדרים. ׁשאר ׁשּמּתירין ּכדר ְְְְִִִִֶֶֶַַָָנזירּותֹו

ּדעת·. על ׁשּנזר קרּבנֹותיו להביא והל ּבנזיר, ׁשּנדר ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָמי
ּבהמה נגנבה אֹו ׁשּנגנבּו, מצאן נזרֹו, ימי ּבמלאת ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹׁשּיביאם



�� iyiy mei Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

א ּפרק נזירּות ¤¤¦§§¦הלכֹות

"ּכי‡. ׁשּנאמר: אּסר, נדרי מּכלל נדר היא - ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָהּנזירּות
ׁשּיגּדל עׂשה ּומצות לה'". להּזיר נזיר נדר לנּדר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹיפליא
ואם ראׁשֹו"; ׂשער ּפרע "ּגּדל ׁשּנאמר: ראׁשֹו, ׂשער ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹהּנזיר
לא "ּתער ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עבר - נזרֹו ּבימי ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹּגּלח
לאכל אֹו למתים להּטּמא אסּור וכן ראׁשֹו". על ְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַָֹֹֹיעבר
נזרֹו. ימי ּכל הּיין, מּגפן עליו הּכתּוב ׁשאסרן ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּדברים

זה·. הרי - הּיין מּגפן אכל אֹו נטמא, אֹו וגּלח, ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָעבר
ּכל ׁשּכֹולל ּדברֹו", יחל "לא מּׁשּום אחת ׁשּתים: ְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹלֹוקה

ׁשע ּדבר מּׁשּום ואחת ׁשאּסּורןהּנדרים, מּדברים עליו בר ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָ
הּנזיר. על מיחד ְִִַַָָֻאּסּור

ׁשלׁש‚. עׂשה זה הרי - ּכמצותֹו נדרֹו וקּים ּבנזיר, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָֹנדר
והרי יעׂשה", מּפיו הּיצא "ּככל - האחת עׂשה: ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹמצֹות
ּגּדל; והרי ראׁשֹו", ׂשער ּפרע "ּגּדל - והּׁשנּיה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹעׂשה;
ׁשּנאמר: קרּבנֹותיו, הבאת עם ּתגלחּתֹו - ְְְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָוהּׁשליׁשית

מֹועד". אהל ּפתח הּנזיר ְִִֵֶֶַַַַָֹ"וגּלח

הרי„. - נזיר' ׁשאהיה עד העֹולם, מן אּפטר 'לא ֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹהאֹומר:
זה הרי נזירּותֹו, אחר ואם עּתה. ימּות ׁשּמא מּיד, נזיר ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָזה

זה לאו על לֹוקין ואין לׁשּלמֹו"; תאחר ּב"לא [שאיןעֹובר ְְְְְִֵֵֵֶַַַָֹ
מעשה] .בו

ּדבר‰. ּבׂשפתיו ׁשּיֹוציא 'עד ּבנזירּות: אֹומרין ְְְִִִִִֵֶַָָָָאין
ׁשּגמר ּכיון אּלא ׁשּבלּבֹו'; ּכענין העם ּכל אצל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָׁשּמׁשמעֹו

ׁשענינם[=החליט] ּדברים ּבׂשפתיו והֹוציא ְְְְְִִִִִֶָָָָָּבלּבֹו,
רחֹוקֹות[שפירושם] ענינֹות ׁשהן ּפי על אף - נזיר ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָׁשּיהיה

מוכרחים] לא ּבמׁשמען[פירושים ׁשאין ּפי על ואף ,ְְְִִֵֶַַָָ
נזיר.[הפשוט] זה הרי - נזירּות ְְֲִִֵֶָלׁשֹון

.Â- 'אהיה' ואמר: לפניו, עֹובר נזיר ׁשהיה הרי ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכיצד?
על ואף זה, ּכמֹו ׁשּיהיה היה ּובלּבֹו הֹואיל נזיר, זה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָהרי
ּבׂשערֹו, אחז אם וכן זה'. ּכמֹו 'אהיה ואמר ּפרׁש ׁשּלא ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּפי

נוה' 'אהא התלויהואמר: במצוה יפה 'אהיה [במשמעות: ְֱֵֶַָָ
מכלּכל'בשיער'] 'אהא אֹו שיער, 'אגדל [שמשמעותו: ְְֱֵֵַ
מסלסל'ואסדרו'] 'אהא אֹו 'הריני[בשערי], ׁשאמר: אֹו , ְְֱֲִֵֵֵֶַַָ

- ּפרע' לׁשּלח עלי 'הרי אֹו מכלּכל', 'הריני אֹו ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָמסלסל',
להּזיר. ּבלּבֹו ׁשּיגמר והּוא, נזיר; זה ְְְְֲִִִִֵֶֶַָֹהרי

.Êעֹובר נזיר ׁשהיה ּפי על אף - צּפרים' עלי 'הרי ֲֳִִִִֵֵֶַַַַָָָָָאמר:
זה והרי נזיר, אינֹו - להּזיר ּבלּבֹו ׁשהיה ּפי על ואף ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלפניו,

ּכלּום. ּבׂשפתיו הֹוציא ׁשּלא ְְְִִִֶָָֹּכמי

.Áהעּלגים מקֹומֹות ּכיצד? ּכנזירּות. נזירּות, ּכּנּויי ְְְְִִִִִִֵֵַָָּכל
'נזיח', נזיק', 'הריני ׁשם: ואמר הּדּבּור, את ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּמׁשּנין

נזיר. זה הרי - ֲִִֵֶַָָ'ּפזיח'

.Ëמן' אֹו ּבלבד', החרצּנים מן נזיר 'הריני ְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָהאֹומר:
נזיר 'הריני אֹו הּתגלחת', מן נזיר 'הריני אֹו ּבלבד', ְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַַָָהּזּוגין
נזירּות ּדקּדּוקי וכל ּגמּור, נזיר זה הרי - ּבלבד' הּטמאה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻמן
זה מּדבר אּלא להּזיר ּבלּבֹו היה ׁשּלא ּפי על אף ְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹעליו;
זה הרי הּנזיר, על אסּור מּמּנּו ׁשּנזר ודבר הֹואיל ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבלבד,

ּגמּור. ִָָנזיר

.È'הּגרֹוגרֹות מן נזיר 'הריני האֹומר: [תאניםאבל ְֲֲִִִֵֵַָָָָ

הּדבלה'מיובשות] 'מן אֹו מיובשות], תאנים וכּיֹוצא[גוש , ְְִֵֵַַָ
ּבהן אסּור זה הרי - נזיר.[בנדר]ּבהן ואינֹו , ְֲִֵֵֶֶֶָָָָ

.‡Èהריני' ואמר: לׁשּתֹות, לֹו ונתנּו יין, ׁשל ּכֹוס לֹו ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָמזגּו
הר - מּמּנּו' אֹונזיר נפׁש, מר היה ואם ּגמּור. נזיר זה י ְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

לׁשּכח ּכדי ׁשּיׁשּתה מּמּנּו מבּקׁשין והיּו מתאּבל, אֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹּכֹועס,
אסּור[=צערו]עמלֹו זה הרי - מּמּנּו' נזיר 'הריני ואמר: , ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָ

ׁשּלא אּלא זה, נתּכּון ׁשּלא נזיר; ואינֹו ּבלבד, הּכֹוס ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבאֹותֹו
זה. ּכֹוס ְִֶֶיׁשּתה

.·Èלרּוֹותֹו ּכדי ּכֹוס לֹו ׁשּנתנּו ׁשּכֹור ,[=לשכרו]וכן ְְְְִֵֵֶַָ
הּכֹוס ּבאֹותֹו אסּור זה הרי - מּמּנּו' נזיר 'הריני ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָואמר:
ׁשּלא אּלא זה, נתּכּון ׁשּלא ּבנזירּות; חּיב ואינֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבלבד,
אין - לֹוט ׁשל לׁשכרּותֹו הּגיע ואם מּדי. יֹותר אֹותֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַיׁשּכרּו
ׁשּמּׁשהּגיע ׁשּיעׂשה; עברה ּכל על חּיב ואינֹו ּכלּום, ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּדבריו

חּיּוב. ּבן אינֹו לֹוט, ׁשל ְְִִֵֶֶלׁשכרּותֹו

.‚Èאֹו יין', ׁשֹותה ׁשאהיה מנת על נזיר 'הריני ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָהאֹומר:
ואסּור נזיר, זה הרי - ׂשערֹו' 'מגּלח אֹו למתים', ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ'מּטּמא

ׁשהתנה מּפני וכל[לשנות]ּבכּלן; ּבּתֹורה, ּׁשּכתּוב מה על ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻ
ּבטל. ּתנאֹו - ּבּתֹורה הּכתּוב על ְְֵֶַַַַַָָָָהּמתנה

.„È,ּביין אסּור ׁשהּנזיר יֹודע הייתי 'לא ואמר: ּבנזיר, ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹנדר
הייתי לא ּכן, יֹודע הייתי ואּלּו ּבתגלחת, אֹו ּבטמאה, ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָֹֻאֹו
יֹודע היה הּוא ׁשהרי ּבכּלן; וחּיב נזיר, זה הרי - ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻנֹודר'
ׁשאפּלּו ּבארנּו, ּוכבר מינין; מּׁשלׁשה ּבאחד עצמֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשאסר

ּבכּלן. אסּור מהן, מאחד אּלא נזר ְֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻלא

.ÂËהיה אבל אּלּו, ּבכל אסּור ׁשהּנזיר אני 'יֹודע ְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָאמר:
יכֹול ׁשאיני מּפני הּיין, לׁשּתֹות אני לי ׁשּמּתר ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻּבדעּתי

הּמתים' את קֹובר ׁשאני מּפני אֹו יין, ּבלא [ולכןלחיֹות ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַֹ
להטמא] מותר ּבכללאהיה ׁשאּלּו מּפני נזיר; אינֹו זה הרי -ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לחכם, ׁשאלה צריכין ׁשאינן ׁשגגֹות, ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָנדרי

.ÊËאמר לא - נזירה' רגלי 'הרי נזירה', ידי 'הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָֹהאֹומר:
זה נזיר. זה הרי - נזירה' 'ּכבדי נזיר', ראׁשי 'הרי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָֹּכלּום;
'הרי אמר אם - ימּות החי, מן יּנטל ׁשאם אבר ּכל ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּכלל:

נזיר. זה הרי נזיר', ֲִִֵֶָָהּוא

.ÊÈּבן לֹו נֹולד אם - ּבן' לי ּכׁשּיהיה נזיר 'הריני ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָהאֹומר:
טמטּום אֹו ּבת, לֹו נֹולדה אם אבל נזיר; זה הרי [איןזכר, ְְֲֲִִֵֶַָָָָָֻ

נקבה] או זכר אם אנּדרֹוגינֹוסידוע אֹו וספק, עצמו בפני [מין ְְִַ
נקבה] ספק ּכׁשּיהיהזכר נזיר 'הריני אמר: נזיר. זה אין -ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

אנּדרֹוגינֹוס אֹו טמטּום, אֹו ּבת, לֹו נֹולד אפּלּו - ולד' ְְְֲִִִַַַָָֻלי
ונתעּברה חזרה נזיר; אינֹו אׁשּתֹו, הּפילה נזיר. זה הרי -ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָ

נזיר. זה הרי ְְֲִֵֶָָָוילדה,

ב ּפרק נזירּות ¤¤¦§§¦הלכֹות

חברֹו,‡. לזרז ׁשּנדר אֹו ּבאנס, אֹו ּבׁשֹוגג ּבנזיר ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהּנֹודר
ׁשּנדר ּומי נדרים; ּכׁשאר ּפטּור, זה הרי - הבאי ּדר ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָאֹו
לֹו ּומּתיר לחכם, נׁשאל זה הרי - נדרֹו על ונחם ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָּבנזיר,

הּנדרים. ׁשאר ׁשּמּתירין ּכדר ְְְְִִִִֶֶֶַַָָנזירּותֹו

ּדעת·. על ׁשּנזר קרּבנֹותיו להביא והל ּבנזיר, ׁשּנדר ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָמי
ּבהמה נגנבה אֹו ׁשּנגנבּו, מצאן נזרֹו, ימי ּבמלאת ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹׁשּיביאם
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ׁשּלא עד אם - ואםמהן נזיר; זה הרי - נזר הּבהמה נגנבה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשּזה נזיר, אינֹו - נזר ׁשּמתה אֹו אבדה אֹו ׁשּנגנבה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאחר

ּבטעּות. ְַָָנזר

ּכמֹו[חבירו]ּבנזירּות[נזירותו]הּמתּפיס‚. נזיר, זה הרי - ְְְֲִִִִֵֶַַָ
ּבנדר. הּמתּפיס ּכל ּבדין ְְְְִִֵֶֶֶַַַָׁשּבארנּו

זה„. הרי - ּכזה' 'הריני ואמר: לפניו, עֹובר נזיר ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָהיה
אֹו מּיין', ּכפיו 'ּפי הּוא: ואמר ּבנזיר, חברֹו נדר ְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָנזיר.
אם וכן נזיר. זה הרי - מּלהּגזז' ּכׂשערֹו 'ׂשערי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשאמר:

בנזירות]ׁשמע נודר חבירו ּכדי[-את ּבתֹו 'ואני' ואמר ְְְֲִֵַַַָָ
'ואני', ואמר ׁשני, ׁשל דּבּור ּכדי ּבתֹו ׁשליׁשי וׁשמע ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָדּבּור,

נזירים. ּכּלן - מאה הן ְֲִִִֵֵַָָֻואפּלּו

חברֹו‰. וׁשמע ּבן', לי ּכׁשּיהיה נזיר 'הריני ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָהאֹומר:
מּיד. נזיר חברֹו הרי - 'ואני' ְֲֲֲִִִֵֵַַָָָואמר

.Âוׁשמע ּבן', ל ּכׁשּיהיה נזיר 'הריני לחברֹו: ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהאֹומר
האחרֹון, זה נתּכּון ׁשּלא נזיר; זה אין - 'ואני' ואמר: ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹחברֹו
ׁשהרי זה', ּכמֹו ּבן ל ׁשּיהיה אֹוהב 'ׁשאני לֹו לֹומר ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָאּלא

מּמּנּו ּבׁש זאת]הּוא אמר הנימוס .[ומפאת ִֶֹ

.Êפלוני']האֹומר' בנוכחות ּכׁשּיהיה[שלא נזיר 'הריני : ְְֲִִִֵֵֶֶָָ
ספק; זה הרי - 'ואני' ואמר: חברֹו וׁשמע ּבן', ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָלפלֹוני
'ׁשאני לֹומר אֹו ּכמֹותֹו, נזיר להיֹות אּלא נתּכּון לא ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשּמא

להקל. נזירּות, ּוספק ;'ּכמֹות אֹותֹו ְְְְְִֵֵֵָאֹוהב

.Áואמר ּכנגּדן, ּבא אחד וראּו ,ּבּדר מהּלכין ׁשהיּו ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשנים
ואמר הּוא', ׁשמעֹון לקראתנּו ההֹול 'זה הּׁשנים: מן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאחד
יהיה אם נזיר 'הריני זה: ואמר הּוא', 'ראּובן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָחברֹו:
הּגיע - ׁשמעֹון' יהיה אם נזיר 'הריני האחר: ואמר ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָראּובן',
ׁשמעֹון, היה ואם נזיר; זה הרי ראּובן, הּוא והרי ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָאליהם
הּגיע לא ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּנדרּו. ּכמֹו נזיר; חברֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹהרי
מי ידעּו ולא מעיניהם, ונעלם לאחֹוריו חזר אּלא ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאליהם,

נזיר. מהן אחד אין - ִֵֵֶֶָָהּוא

.Ëּבכרי היה אם נזיר 'הריני האֹומר: [בערימתוכן ְְֲִִִִִֵֵֵָָָָ
ּכֹור'תבואה] מאה מידה]זה מצאֹו[שם למדדֹו, והל , ְְְְֵֶַָָָָ

ׁשּספק ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל וכן נזיר, אינֹו - אבד אֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּנגנב
להקל. ְְִֵָנזירּות

.Èהּכֹוי את וראּו ,ּבּדר מהּלכין ספקהיּו חיה ספק [שהוא ְְְִֶֶֶַַַָָ
חּיה',בהמה] ׁשּזה נזיר 'הריני מהן: אחד ואמר ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמרחֹוק,

'הריני אחר: ואמר ּבהמה', ׁשּזה נזיר 'הריני אחד: ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָואמר
זה ׁשאין נזיר 'הריני אחר: ואמר חּיה', זה ׁשאין ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָנזיר
ולא חּיה לא זה ׁשאין נזיר 'הריני אחר: ואמר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּבהמה',
הרי - ּובהמה' חּיה ׁשּזה נזיר 'הריני אחר: ואמר ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבהמה',

ּדרכים ּבֹו יׁש - ׁשהּכֹוי מּפני נזירים; ׁשוה[=הלכות]ּכּלם ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֻ
ּבֹו ויׁש לבהמה, ּבהן ׁשוה ּדרכים ּבֹו ויׁש לחּיה, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּבהן

ּד ּבֹו ויׁש ולבהמה, לחּיה ּבהן ׁשוה ׁשאינֹוּדרכים רכים ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
ראּו אם הּדין והּוא לבהמה. ולא לחּיה לא ּבהן ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹׁשוה
על ונדרּו אּׁשה, אֹו איׁש הּוא אם ּבֹו ונחלקּו ְְְְְְְִִִִֶַַָָאנּדרֹוגינֹוס,
- ׁשהאנּדרֹוגינֹוס נזירים; ּכּלן הרי - ּבּכֹוי אּלּו ׁשּנדרּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּדר
לאּׁשה, ּבהן ׁשוה ּודרכים לאיׁש, ּבהן ׁשוה ּדרכים ּבֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָיׁש

ּודרכים לאּׁשה, ולא לאיׁש לא ּבהן ׁשוה ׁשאינֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָֹֹּודרכים
ּולאּׁשה. לאיׁש ּבהן ׁשוה ְְִִֶֶֶָָָׁשהּוא

.‡Èּבטבעֹו לא הּמצוה, ּבעניני האּלּו הּדרכים ְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹוכל
ּדמֹו[=תכונותיו]ותֹולדּתֹו ּכיצד? שחיטתו]. ּכּסּוי[דם טעּון ְְִֵַַָָ

הּבהמה עם ּכלאים הּוא והרי ּכבהמה; אסּור וחלּבֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּכחּיה,
וטעּון ּבהמה; ואינֹו חּיה אינֹו ּכאּלּו החּיה, עם ְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָוכן
אחד וכל אחרים, ּדינים ּבֹו ויׁש וכבהמה. ּכחּיה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָׁשחיטה,

ּבלבן מטּמא האנּדרֹוגינֹוס וכן ּבמקֹומֹו. יתּבאר [זובמהן ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
ּבאדםוקרי] ּומטּמא נדה]ּכאנׁשים, נמּכר[דם ואינֹו ּכנׁשים; ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹ

עליו, נהרג וההֹורגֹו ּכנׁשים; ולא ּכאנׁשים לא עברי, ְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹּבעבד
מהן אחד וכל אחרים, ּדינים ּבֹו ויׁש ּוכנׁשים. ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּכאנׁשים

ּבמקֹומֹו. ְְִִֵָיתּבאר

.·Èּפּקחין מהן ּכנגּדן, ּבאּו אנׁשים ראּו אם [מסוגליםוכן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָ
סּומיןלראות] נזיר[עיורים]ּומהן 'הריני אחד: אמר - ֲִִִֵֵֶֶַָָָ

ּפּקחין', אּלּו ׁשאין נזיר 'הריני אחר: ואמר ּפּקחין', ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָׁשאּלּו
'הריני אחר: ואמר סּומין', ׁשאּלּו נזיר 'הריני אחר: ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָאמר
ׁשאּלּו נזיר 'הריני אחר: ואמר סּומין', אּלּו ׁשאין ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָנזיר
לא אּלּו ׁשאין נזיר 'הריני אחר: ואמר וסּומין', ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹּפּקחין
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן נזירים. ּכּלם הרי - סּומין' ולא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָֹֹֻּפּקחין

.‚È,נזיר זה הרי - ּבנזיר ונדר נדרים, לעֹונת ׁשהּגיע ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָקטן
ׁשּתי הביא לא ׁשעדין ּפי על ואף קרּבנֹותיו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹּומביא
הּקטן ּבנֹו את מּדיר והאיׁש הּנֹודרים. ּכׁשאר ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָׂשערֹות,
האּׁשה ואין הּנדרים; לעֹונת ּבא ׁשּלא ּפי על אף ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹּבנזיר,
הּקּבלה מּפי הלכה - זה ודבר ּבנזיר. ּבנּה את ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָמּדרת

נדרים.[ממשה] ּבׁשאר נֹוהג ואינֹו ְְְִִֵֵָָהּוא,

.„Èאֹו נזיר', אּתה 'הרי הּקטן: לבנֹו ׁשאמר האב ְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּכיצד?
- הּבן וׁשתק נזיר', זה 'הרי אֹו נזיר', ּפלֹוני 'ּבני ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשאמר:
ואם נזירּות, ּדקּדּוקי ּכל ּבֹו לנהג האב וחּיב נזיר, זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֹהרי
מביא - נזירּותֹו ּוכׁשּיׁשלים טמאה, קרּבן מביא - ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֻנטמא

הּגדֹולים. הּנזירים ּכׁשאר טהרה, ְְְְֳִִִִַַַָָָָקרּבן

.ÂËאֹו קרֹוביו, ׁשּמחּו אֹו זה, ּבדבר ּומחה הּבן רצה ְְִִֵֶֶַָָָָָָֹלא
מעׂשה נעׂשה ׁשהרי - קרֹוביו ׁשּגּלחּוהּו אֹו ׂשערֹו, ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּגּלח
זה הרי - זֹו ּבנזירּות קרֹוביו אֹו הּוא רצה ׁשּלא ּדעּתן, ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּגּלה
איׁש. ויעׂשה ׁשּיגּדיל עד להּדירֹו? לֹו יׁש מתי ועד נזיר. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָאינֹו

.ÊËּבני אל "ּדּבר ׁשּנאמר: נזירּות, להם אין - ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָהּגֹויים
ְִֵָיׂשראל".

.ÊÈמפר הּבעל אֹו והאב נזירּות. להם יׁש - ועבדים ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָנׁשים
יׁש - העבד אבל הּנדרים. ּכׁשאר רצה, אם האּׁשה, ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָנזירּות
ּכפה לא ואם למתים; ּולהּטּמא לׁשּתֹות, אֹותֹו לכף ְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹֹלרּבֹו

נֹוה ּבנזירּות.אֹותֹו, ג ְִִֵ

.ÁÈאֹו נפׁש, עּנּוי ּבהן ׁשּיׁש נדרים ׁשאר העבד ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָנדר
רּבֹו[=מגבילים]ׁשּמעּכבין אין - ׁשהערי אֹו הּמלאכה, את ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָ

עליו יחּול לא לֹו, קנּויה נפׁשֹו ׁשאין מּפני לכּפֹו; ְְְְִִֵֵֶַָָָָָֹֻצרי
ּפרֹות לאֹוסר ּדֹומה? הּדבר למה אחרים[של-]נדר; ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָ

מלאכה ׁשּמעּכב ּדבר ולא עּנּוי, ׁשם אין אם אבל ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹעליהם.
'מּופר לֹו: ואמר ּבנזירּות, עבּדֹו נדר לכּפֹותֹו. יכֹול אינֹו -ְְְְִִִֵַַַָָָָ

ycew zay Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

ּכֹופין ׁשהעבד נזירּותֹו; להׁשלים וחּיב לחרּות, יצא - 'ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָל
לחרּות יצא הפר, ואם לֹו; מפרין ואין [שההפרהאֹותֹו, ְְְְִִֵֵֵֵֵָָ

לשחרור] דעת כגילוי .נחשבת

.ËÈזה הרי - רּבֹו ׁשהל אֹו ּוברח, ּבנזירּות ׁשּנדר ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָעבד
נזר רּבֹו. לרׁשּות ויחזר ׁשּיצטער ּכדי יין, לׁשּתֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹאסּור
לחרּות יצא ּכ ואחר רּבֹו, ידע ולא וגּלח נזירּותֹו, ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹוהׁשלים
ויצא ּגּלח, ולא נדר, אם אבל נדרֹו; ידי יצא זה הרי -ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
לחרּות יצא ּכ ואחר נטמא, נדרֹו. ידי יצא לא - ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָֹלחרּות

מֹונה חדשה]- בנזירות ׁשּנטמא[ומתחיל [=כשנטהר.מּׁשעה ְִִֶֶָָָ
קרבן] הבאת מיום .לא

.Îהּבית ּבפני נֹוהגת הּבית;[המקדש]נזירּות ּבפני וׁשּלא ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַֹ
לעֹולם, נזיר זה הרי - הּזה ּבּזמן ּבנזיר ׁשּנדר מי ,ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלפיכ
נזרֹו. ימי ּבמלאת קרּבנֹותיו ׁשּיביא ּכדי ּבית לנּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹׁשאין

.‡Îׁשּנזר ּומי יׂשראל; ּבארץ אּלא נֹוהגת, הּנזירּות ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָאין
לארץ לעלֹות אֹותֹו ּומחּיבין אֹותֹו קֹונסין - לארץ ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָּבחּוצה
ׁשּנדר. הּימים ּכמנין יׂשראל ּבארץ נזיר ולהיֹות ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָיׂשראל,
אֹותֹו ּכֹופין - לארץ ּבחּוצה הּזה ּבּזמן ׁשּנדר מי ,ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָלפיכ
ׁשּימּות, עד ׁשם נזירּות נֹוהג ויהיה יׂשראל, לארץ ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָלעלֹות
נזרֹו. ימי ּבמלאת קרּבנֹותיו ויקריב הּמקּדׁש, ׁשּיּבנה עד ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹאֹו

.·Îלׁשּתֹות אסּור זה הרי לארץ, ּבחּוצה ׁשהּוא זמן ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָוכל
ואף - עליו נזירּות ּדקּדּוקי וכל ּולגּלח, למתים ּולהּטּמא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָיין

לֹו עֹולין אּלּו ימים ׁשאין ּפי נזירות]על ימי ואם[במניין ; ְִִִִֵֵֶַָ
לֹוקה. - ּבנגיעה וכּיֹוצא ּבמת נגע אֹו ּגּלח, אֹו וׁשתה, ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָעבר

קודש שבת

ג ּפרק נזירּות ¤¤¦§§¦הלכֹות

'הריני‡. ׁשאמר: מי ּכיצד? יֹום. ׁשלׁשים נזירּות, ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹסתם
נזיר 'הריני אמר: ואפּלּו יֹום; מּׁשלׁשים ּפחֹות אין ְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָָֹנזיר',
ׁשלׁשים נזיר זה הרי - הרּבה' הרּבה מאד עד ּגדֹולה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹנזירּות

זמן. ּפרׁש לא ׁשהרי ְֲֵֵֵֶַֹיֹום,

נזיר·. 'הריני ׁשאמר: ּכגֹון מּׁשלׁשים, ּפחֹות זמן ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹּפרׁש
נזיר זה הרי - 'עׂשרים' אֹו ימים', 'עׂשרה אֹו אחד', ְֲֲִִִֵֶֶֶָָָָָיֹום
זה, ודבר יֹום; מּׁשלׁשים ּפחּותה נזירּות ׁשאין יֹום, ְְְְְִִִִֵֶֶָָָֹֹׁשלׁשים

הּקּבלה. מּפי ֲִִַַָָָָהלכה

'אחד‚. ׁשאמר: ּכגֹון - יֹום מּׁשלׁשים יֹותר זמן ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹּפרׁש
- ׁשנה' 'מאה אֹו יֹום', 'מאה אֹו 'ארּבעים', אֹו ְְִִֵֵַָָָָָֹּוׁשלׁשים',

יֹותר. ולא ּפחֹות לא ׁשּפרׁש, ּכּזמן נזיר זה ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹהרי

ׁשלׁשים„. נזיר זה הרי אחת', ׁשעה נזיר 'הריני ְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹהאֹומר:
זה הרי - אחת' וׁשעה יֹום ׁשלׁשים נזיר 'הריני אמר: ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹיֹום;

ׁשעֹות. נֹוזרין ׁשאין יֹום, ּוׁשלׁשים אחד ְְִִִֵֶֶָָָֹנזיר

לא‰. אם - ּפלֹוני' מקֹום ועד מּכאן נזיר 'הריני ְְֲִִִִִֵֵַָָָָֹהאֹומר:
נתּכּון ׁשּלא ּבלבד; יֹום ׁשלׁשים נזיר זה הרי ,ּבּדר ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹהחזיק

ּגדֹולה לנזירּות אּלא הדרך]זה זמן.[כטורח ּפרׁש לא והרי , ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
יֹום, מּׁשלׁשים ּפחֹות מהל היה אם - ּבּדר החזיק ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֹואם
יֹום, מּׁשלׁשים יֹותר היתה ואם יֹום; ׁשלׁשים נזיר זה ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָֹֹהרי

הּימים. ּכמנין אחת נזירּות נזיר זה ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָהרי

.Âאֹו 'ׁשלׁש' אֹו נזירֹות', ׁשּתי נזיר 'הריני ׁשאמר: ְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹמי

ׁשלׁשים מהן נזירּות ּכל ׁשאמר, ּכּמנין נזיר זה הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ'ארּבע'
קרּבנֹותיו, ּומביא מגּלח - ּוׁשלׁשים ׁשלׁשים ּכל ּובסֹוף ְְְְְְִִִֵֵַַָָָֹֹיֹום;
מאה נזיר 'הריני אמר: אפּלּו ׁשנּיה. נזירּות למנֹות ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַָָָָּומתחיל
מֹונה זה הרי - הּזה ּכּזמן ׁשּיחיה אפׁשר ׁשאי נזירֹות', ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָאלף
נזירֹותיו. מנין ׁשּיׁשלים עד אֹו ׁשּימּות, עד אחת ְְְִִִֶֶַַַַַַַַָָאחת

.Êנזירֹותיו מֹונה - הּׁשנה' ימֹות ּכמנין נזיר 'הריני ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָהאֹומר:
ׁשלׁש מֹונה - החּמה ׁשנת ּפרׁש אם הּׁשנה: ימֹות ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹּכמנין
יֹום; ׁשלׁשים מהן אחת ּכל נזירֹות, וׁשּׁשים וחמׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹמאֹות
וחמּׁשים וארּבע מאֹות ׁשלׁש מֹונה - הּלבנה ׁשנת ּפרׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹואם
וחמּׁשים וארּבע מאֹות ׁשלׁש מֹונה - סתם ואם ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָֹנזירֹות;
ּבני לׁשֹון אחר הֹולכין הּנדרים ׁשּבכל ּבארנּו, ׁשהרי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָנזירֹות.
מֹונין יֹום וׁשּׁשים חמּׁשה מאֹות ׁשלׁש החּמה ׁשני ורב ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֹֹאדם,
מֹונין יֹום וחמּׁשים ארּבע מאֹות ׁשלׁש לבנה ׁשני ורב ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹֹלּה,
הּלבנה. לׁשנת אּלא סתם, 'ׁשנה' העם ּכל קֹורין ואין ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָָלּה,

.Áׁשּתי נזיר זה הרי ּומחצה', אחת נזיר 'הריני ְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהאֹומר:
וׁשעה נזיר 'הריני אֹו אחד', ויֹום נזיר 'הריני אמר: ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָנזירֹות;
- ואחת' נזיר, 'הריני אמר: ׁשּתים; נזיר זה הרי - ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָאחת'
זה הרי - ועֹוד' ואחת, נזיר, 'הריני ׁשּתים; נזיר זה ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָהרי
הרי - וׁשּוב' ועֹוד, ואחת, נזיר, 'הריני נזירֹות; ׁשלׁש ְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָֹנזיר
אחד' ויֹום יֹום ׁשלׁשים נזיר 'הריני נזירֹות; ארּבע נזיר ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹזה

יֹום. ואחד ׁשלׁשים ׁשל אחת נזירּות נזיר זה הרי -ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹ

.Ëמעידין אּלּו אֹותֹו, מעידין עדים כּתי ׁשּתי ׁשהיּו ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶָמי
נזיר זה הרי - חמׁש ׁשּנזר מעידין ואּלּו ׁשּתים, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּנזר
ּבׁשּתים. העידּו ּכּלן והרי ׁשּתים, חמׁש ׁשּבכלל ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֻׁשּתים;

.Èּבין אחת, ּבבת ׁשּתיהן ׁשּנזר ּבין נזירֹות, ׁשּתי ׁשּנזר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמי
נזיר הריני הּיֹום, נזיר 'הריני ׁשאמר: ּכגֹון זֹו, אחר זֹו ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּנזר
נׁשאל ּכ ואחר קרּבן, והפריׁש הראׁשֹונה את ּומנה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָהּיֹום',
ּבּׁשנּיה, ראׁשֹונה לֹו עלתה - נדרֹו והּתיר הראׁשֹונה זאת ְְְְִִִִִִַַָָָָָָֹעל
ּגּלח ואפּלּו ּכּפרתֹו, הביא ואפּלּו ונפטר. הּקרּבן זה ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּומביא
ּבּׁשנּיה, ראׁשֹונה לֹו עלתה - עליה נׁשאל ּכ ואחר ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָׂשערֹו
והראׁשֹונה הראׁשֹונה, אחר אּלא חלה הּׁשנּיה אין ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשהרי

מעּקרּה. אינּה ּכאּלּו ׁשהּתירּה, ּכיון ְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָאינּה;

.‡Èּכל נזיר 'הריני אֹו לעֹולם', נזיר 'הריני ׁשאמר: ְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָמי
אלף נזיר 'הריני אמר: ואם עֹולם; נזיר זה הרי - חּיי' ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָימי

על ואף קצּוב, לזמן נזיר זה הרי - אפׁשרׁשנה' ׁשאי ּפי ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשנה. אלף האדם ְִֶֶֶֶָָָָָׁשּיחיה

.·Èלזמן ׁשהּנזיר קצּוב? זמן לנזיר עֹולם נזיר ּבין ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָּומה
ימי "ּכל ׁשּנאמר: נזרֹו, ימי סֹוף עד לגּלח אסּור - ְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָָקצּוב
ּונזיר הּימם". מלאת עד ראׁשֹו, על יעבר לא ּתער נזרֹו, ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָֹֹֹֹנדר
חדׁש עׂשר מּׁשנים ּבתער מקל ׂשערֹו, הכּביד אם - ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹעֹולם
ּכׁשּיגּלח, ּבהמֹות ׁשלׁש קרּבנֹותיו ּומביא חדׁש, עׂשר ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹלׁשנים
עליו כבד ּכי יגּלח, אׁשר לּימים ימים מּקץ "והיה ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּנאמר:
מּפי הלכה זה, ודבר היה. עֹולם נזיר ואבׁשלֹום ְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָָוגּלחֹו",
טמאה קרּבן מביא זה הרי - ׁשּנטמא עֹולם ּונזיר ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהּקּבלה.

קצּוב. לזמן נזיר ּכמֹו טמאה, ּתגלחת ְְְְְִִִֵַַַַַָָָֻּומגּלח

.‚Èאּלא ּבנזיר, נדר לא ׁשהרי ּגמּור, נזיר היה לא ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹׁשמׁשֹון
הּטמאה מן הפריׁשֹו לו]הּמלא האסור היה[מן וכיצד ; ְְְְִִִֵַַַַָָָָֻ
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ּכֹופין ׁשהעבד נזירּותֹו; להׁשלים וחּיב לחרּות, יצא - 'ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָל
לחרּות יצא הפר, ואם לֹו; מפרין ואין [שההפרהאֹותֹו, ְְְְִִֵֵֵֵֵָָ

לשחרור] דעת כגילוי .נחשבת

.ËÈזה הרי - רּבֹו ׁשהל אֹו ּוברח, ּבנזירּות ׁשּנדר ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָעבד
נזר רּבֹו. לרׁשּות ויחזר ׁשּיצטער ּכדי יין, לׁשּתֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹאסּור
לחרּות יצא ּכ ואחר רּבֹו, ידע ולא וגּלח נזירּותֹו, ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹוהׁשלים
ויצא ּגּלח, ולא נדר, אם אבל נדרֹו; ידי יצא זה הרי -ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
לחרּות יצא ּכ ואחר נטמא, נדרֹו. ידי יצא לא - ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָֹלחרּות

מֹונה חדשה]- בנזירות ׁשּנטמא[ומתחיל [=כשנטהר.מּׁשעה ְִִֶֶָָָ
קרבן] הבאת מיום .לא

.Îהּבית ּבפני נֹוהגת הּבית;[המקדש]נזירּות ּבפני וׁשּלא ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַֹ
לעֹולם, נזיר זה הרי - הּזה ּבּזמן ּבנזיר ׁשּנדר מי ,ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלפיכ
נזרֹו. ימי ּבמלאת קרּבנֹותיו ׁשּיביא ּכדי ּבית לנּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹׁשאין

.‡Îׁשּנזר ּומי יׂשראל; ּבארץ אּלא נֹוהגת, הּנזירּות ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָאין
לארץ לעלֹות אֹותֹו ּומחּיבין אֹותֹו קֹונסין - לארץ ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָּבחּוצה
ׁשּנדר. הּימים ּכמנין יׂשראל ּבארץ נזיר ולהיֹות ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָיׂשראל,
אֹותֹו ּכֹופין - לארץ ּבחּוצה הּזה ּבּזמן ׁשּנדר מי ,ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָלפיכ
ׁשּימּות, עד ׁשם נזירּות נֹוהג ויהיה יׂשראל, לארץ ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָלעלֹות
נזרֹו. ימי ּבמלאת קרּבנֹותיו ויקריב הּמקּדׁש, ׁשּיּבנה עד ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹאֹו

.·Îלׁשּתֹות אסּור זה הרי לארץ, ּבחּוצה ׁשהּוא זמן ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָוכל
ואף - עליו נזירּות ּדקּדּוקי וכל ּולגּלח, למתים ּולהּטּמא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָיין

לֹו עֹולין אּלּו ימים ׁשאין ּפי נזירות]על ימי ואם[במניין ; ְִִִִֵֵֶַָ
לֹוקה. - ּבנגיעה וכּיֹוצא ּבמת נגע אֹו ּגּלח, אֹו וׁשתה, ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָעבר

קודש שבת

ג ּפרק נזירּות ¤¤¦§§¦הלכֹות

'הריני‡. ׁשאמר: מי ּכיצד? יֹום. ׁשלׁשים נזירּות, ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹסתם
נזיר 'הריני אמר: ואפּלּו יֹום; מּׁשלׁשים ּפחֹות אין ְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָָֹנזיר',
ׁשלׁשים נזיר זה הרי - הרּבה' הרּבה מאד עד ּגדֹולה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹנזירּות

זמן. ּפרׁש לא ׁשהרי ְֲֵֵֵֶַֹיֹום,

נזיר·. 'הריני ׁשאמר: ּכגֹון מּׁשלׁשים, ּפחֹות זמן ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹּפרׁש
נזיר זה הרי - 'עׂשרים' אֹו ימים', 'עׂשרה אֹו אחד', ְֲֲִִִֵֶֶֶָָָָָיֹום
זה, ודבר יֹום; מּׁשלׁשים ּפחּותה נזירּות ׁשאין יֹום, ְְְְְִִִִֵֶֶָָָֹֹׁשלׁשים

הּקּבלה. מּפי ֲִִַַָָָָהלכה

'אחד‚. ׁשאמר: ּכגֹון - יֹום מּׁשלׁשים יֹותר זמן ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹּפרׁש
- ׁשנה' 'מאה אֹו יֹום', 'מאה אֹו 'ארּבעים', אֹו ְְִִֵֵַָָָָָֹּוׁשלׁשים',

יֹותר. ולא ּפחֹות לא ׁשּפרׁש, ּכּזמן נזיר זה ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹהרי

ׁשלׁשים„. נזיר זה הרי אחת', ׁשעה נזיר 'הריני ְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹהאֹומר:
זה הרי - אחת' וׁשעה יֹום ׁשלׁשים נזיר 'הריני אמר: ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹיֹום;

ׁשעֹות. נֹוזרין ׁשאין יֹום, ּוׁשלׁשים אחד ְְִִִֵֶֶָָָֹנזיר

לא‰. אם - ּפלֹוני' מקֹום ועד מּכאן נזיר 'הריני ְְֲִִִִִֵֵַָָָָֹהאֹומר:
נתּכּון ׁשּלא ּבלבד; יֹום ׁשלׁשים נזיר זה הרי ,ּבּדר ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹהחזיק

ּגדֹולה לנזירּות אּלא הדרך]זה זמן.[כטורח ּפרׁש לא והרי , ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
יֹום, מּׁשלׁשים ּפחֹות מהל היה אם - ּבּדר החזיק ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֹואם
יֹום, מּׁשלׁשים יֹותר היתה ואם יֹום; ׁשלׁשים נזיר זה ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָֹֹהרי

הּימים. ּכמנין אחת נזירּות נזיר זה ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָהרי

.Âאֹו 'ׁשלׁש' אֹו נזירֹות', ׁשּתי נזיר 'הריני ׁשאמר: ְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹמי

ׁשלׁשים מהן נזירּות ּכל ׁשאמר, ּכּמנין נזיר זה הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ'ארּבע'
קרּבנֹותיו, ּומביא מגּלח - ּוׁשלׁשים ׁשלׁשים ּכל ּובסֹוף ְְְְְְִִִֵֵַַָָָֹֹיֹום;
מאה נזיר 'הריני אמר: אפּלּו ׁשנּיה. נזירּות למנֹות ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַָָָָּומתחיל
מֹונה זה הרי - הּזה ּכּזמן ׁשּיחיה אפׁשר ׁשאי נזירֹות', ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָאלף
נזירֹותיו. מנין ׁשּיׁשלים עד אֹו ׁשּימּות, עד אחת ְְְִִִֶֶַַַַַַַַָָאחת

.Êנזירֹותיו מֹונה - הּׁשנה' ימֹות ּכמנין נזיר 'הריני ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָהאֹומר:
ׁשלׁש מֹונה - החּמה ׁשנת ּפרׁש אם הּׁשנה: ימֹות ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹּכמנין
יֹום; ׁשלׁשים מהן אחת ּכל נזירֹות, וׁשּׁשים וחמׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹמאֹות
וחמּׁשים וארּבע מאֹות ׁשלׁש מֹונה - הּלבנה ׁשנת ּפרׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹואם
וחמּׁשים וארּבע מאֹות ׁשלׁש מֹונה - סתם ואם ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָֹנזירֹות;
ּבני לׁשֹון אחר הֹולכין הּנדרים ׁשּבכל ּבארנּו, ׁשהרי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָנזירֹות.
מֹונין יֹום וׁשּׁשים חמּׁשה מאֹות ׁשלׁש החּמה ׁשני ורב ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֹֹאדם,
מֹונין יֹום וחמּׁשים ארּבע מאֹות ׁשלׁש לבנה ׁשני ורב ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹֹלּה,
הּלבנה. לׁשנת אּלא סתם, 'ׁשנה' העם ּכל קֹורין ואין ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָָלּה,

.Áׁשּתי נזיר זה הרי ּומחצה', אחת נזיר 'הריני ְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהאֹומר:
וׁשעה נזיר 'הריני אֹו אחד', ויֹום נזיר 'הריני אמר: ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָנזירֹות;
- ואחת' נזיר, 'הריני אמר: ׁשּתים; נזיר זה הרי - ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָאחת'
זה הרי - ועֹוד' ואחת, נזיר, 'הריני ׁשּתים; נזיר זה ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָהרי
הרי - וׁשּוב' ועֹוד, ואחת, נזיר, 'הריני נזירֹות; ׁשלׁש ְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָֹנזיר
אחד' ויֹום יֹום ׁשלׁשים נזיר 'הריני נזירֹות; ארּבע נזיר ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹזה

יֹום. ואחד ׁשלׁשים ׁשל אחת נזירּות נזיר זה הרי -ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹ

.Ëמעידין אּלּו אֹותֹו, מעידין עדים כּתי ׁשּתי ׁשהיּו ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶָמי
נזיר זה הרי - חמׁש ׁשּנזר מעידין ואּלּו ׁשּתים, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּנזר
ּבׁשּתים. העידּו ּכּלן והרי ׁשּתים, חמׁש ׁשּבכלל ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֻׁשּתים;

.Èּבין אחת, ּבבת ׁשּתיהן ׁשּנזר ּבין נזירֹות, ׁשּתי ׁשּנזר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמי
נזיר הריני הּיֹום, נזיר 'הריני ׁשאמר: ּכגֹון זֹו, אחר זֹו ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּנזר
נׁשאל ּכ ואחר קרּבן, והפריׁש הראׁשֹונה את ּומנה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָהּיֹום',
ּבּׁשנּיה, ראׁשֹונה לֹו עלתה - נדרֹו והּתיר הראׁשֹונה זאת ְְְְִִִִִִַַָָָָָָֹעל
ּגּלח ואפּלּו ּכּפרתֹו, הביא ואפּלּו ונפטר. הּקרּבן זה ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּומביא
ּבּׁשנּיה, ראׁשֹונה לֹו עלתה - עליה נׁשאל ּכ ואחר ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָׂשערֹו
והראׁשֹונה הראׁשֹונה, אחר אּלא חלה הּׁשנּיה אין ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשהרי

מעּקרּה. אינּה ּכאּלּו ׁשהּתירּה, ּכיון ְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָאינּה;

.‡Èּכל נזיר 'הריני אֹו לעֹולם', נזיר 'הריני ׁשאמר: ְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָמי
אלף נזיר 'הריני אמר: ואם עֹולם; נזיר זה הרי - חּיי' ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָימי

על ואף קצּוב, לזמן נזיר זה הרי - אפׁשרׁשנה' ׁשאי ּפי ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשנה. אלף האדם ְִֶֶֶֶָָָָָׁשּיחיה

.·Èלזמן ׁשהּנזיר קצּוב? זמן לנזיר עֹולם נזיר ּבין ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָּומה
ימי "ּכל ׁשּנאמר: נזרֹו, ימי סֹוף עד לגּלח אסּור - ְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָָקצּוב
ּונזיר הּימם". מלאת עד ראׁשֹו, על יעבר לא ּתער נזרֹו, ְְְֲִִִֶֶַַַַַַָֹֹֹֹנדר
חדׁש עׂשר מּׁשנים ּבתער מקל ׂשערֹו, הכּביד אם - ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹעֹולם
ּכׁשּיגּלח, ּבהמֹות ׁשלׁש קרּבנֹותיו ּומביא חדׁש, עׂשר ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹלׁשנים
עליו כבד ּכי יגּלח, אׁשר לּימים ימים מּקץ "והיה ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּנאמר:
מּפי הלכה זה, ודבר היה. עֹולם נזיר ואבׁשלֹום ְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָָוגּלחֹו",
טמאה קרּבן מביא זה הרי - ׁשּנטמא עֹולם ּונזיר ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהּקּבלה.

קצּוב. לזמן נזיר ּכמֹו טמאה, ּתגלחת ְְְְְִִִֵַַַַַָָָֻּומגּלח

.‚Èאּלא ּבנזיר, נדר לא ׁשהרי ּגמּור, נזיר היה לא ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹׁשמׁשֹון
הּטמאה מן הפריׁשֹו לו]הּמלא האסור היה[מן וכיצד ; ְְְְִִִֵַַַַָָָָֻ
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להּטּמא היה ּומּתר ּבתגלחת, ואסּור ּביין אסּור היה ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָֻּדינֹו?
הּקּבלה. מּפי הלכה זה, ודבר ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָלמתים.

.„Èזה הרי - ּכׁשמׁשֹון' נזיר 'הריני ׁשאמר: מי ,ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָלפיכ
ׁשנים ּכל מגּלח ואינֹו לעֹולם, הּתגלחת ּומן הּיין מן ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָנזיר
ואם למתים. להּטּמא ּומּתר עֹולם, נזירי ּכׁשאר חדׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻעׂשר
אינֹו ׁשמׁשֹון', ׁשּׁשמֹו אחר לאיׁש אּלא נתּכּונּתי 'לא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹאמר:
על להּׁשאל יכֹול אינֹו - ּכׁשמׁשֹון נזיר ׁשּנדר ּומי ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָנזיר.

היתה לעֹולם ׁשמׁשֹון ׁשּנזירּות להתיר,נדרֹו, יכולת [מבלי ְְְְְִִִֶָָָ
המלאך] מפי נצטווה .כי

.ÂËּכבעל' מנֹוח', ּבן ּכׁשמׁשֹון נזיר 'הריני ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָהאֹומר:
ּפלׁשּתים ׁשּנּקרּו 'ּכמי עּזה', ּדלתֹות ׁשעקר 'ּכמי ְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָּדלילה',
ּפי על אף ׁשמׁשֹון, ּכנזירּות נזיר זה הרי - עיניו' ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָאת

אחר. לאיׁש אּלּו מעׂשים ׁשּנעׂשּו ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָׁשאפׁשר

.ÊË:האֹומר ,לפיכ היה; עֹולם נזיר הרמתי, ְְְִִִֵֵָָָָָָָָׁשמּואל
אלקנה', 'ּכבן חּנה', 'ּכבן הרמתי', ּכׁשמּואל נזיר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ'הריני
זה הרי - ּבאּלּו וכּיֹוצא ּבּגלּגל', אגג את ׁשּׁשּסף ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָ'ּכמי
ׁשּמעׂשיו אחר לאיׁש 'ׁשּמא אֹומרין: ואין עֹולם; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָנזיר

נתּכּון'. ְִֵֵֶַָּכאּלה

.ÊÈ- הּקּפה' 'מלא אֹו הּבית', מלא נזיר 'הריני ְְֲִִִֵֵַַַָָָֹֹֻהאֹומר:
ּכל נזיר ׁשאהיה ּבדעּתי היה 'לא אמר אם אֹותֹו: ְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָָֹּבֹודקין
מרּבה' זמן הּנזירּות זמן להארי אּלא נתּכּונּתי ולא ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָֹֻימי,
נדרּתי' 'סתם אמר: ואם ּבלבד. יֹום ׁשלׁשים נזיר זה הרי -ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹ
ּכל נזיר ויהיה חרּדל, מלאה היא ּכאּלּו הּקּפה את רֹואין -ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻ
חדׁש, עׂשר לׁשנים חדׁש עׂשר מּׁשנים לגּלח לֹו ויׁש ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹימיו;

עֹולם. נזירי ּכׁשאר קרּבנֹותיו ְְְְְִִִֵָָָָָויביא

.ÁÈ,'הארץ 'ּכעפר אֹו ראׁשי', ּכׂשער נזיר 'הריני ְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹהאֹומר:
נזירּות עלי 'הרי ׁשאמר: ּכמי זה הרי - הּים' 'ּכחֹול ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָאֹו
חֹול 'ּכמנין אֹו הארץ', עפר 'ּכמנין אֹו ראׁשי', ׂשער ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָֹּכמנין
נזירּות למנֹות ויתחיל יֹום, ׁשלׁשים ּכל יגּלח ,לפיכ ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֹהּים'.
ּתגלחת ּובכל ׁשּימּות. עד וכן ויגּלח; יֹום ׁשלׁשים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹׁשנּיה
ׁשתה ואם למתים; מּטּמא ולא ּבּיין, ׁשֹותה אינֹו - ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹותגלחת

לֹוקה. זה הרי - הּתגלחת ּביֹום אפּלּו נטמא, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָאֹו

.ËÈאם נזיר הריני זֹו, ּכּכר אכל אם נזיר 'הריני ֲֲִִִִִִִֵֵֵַָָָָֹהאֹומר:
- ואכלּה אכלּנה', אם נזיר הריני חּיבאכלּנה, זה הרי ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

אכל]ּבנזירּות אחת,[-אם אחר אחת ּומֹונה ׁשאמר; ּכּמנין ְְִִִֶֶַַַַַַַַָָ
ׁשלׁשים, ּכל ּבסֹוף ּומגּלח יֹום, ׁשלׁשים מהן אחת ְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹֹּכל

קרּבנֹותיו. ְְִֵָָּומביא

ד ּפרק נזירּות ¤¤¦§§¦הלכֹות

יֹום‡. טהרה ּתגלחת מגּלח זה הרי - נזיר' 'הריני ְְֲֲֳִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהאֹומר:
'הריני אמר: יצא. ׁשלׁשים, ּביֹום ּגּלח ואם ּוׁשלׁשים; ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹֹאחד
ּוׁשלׁשים. אחד ּביֹום אּלא מגּלח אינֹו יֹום', ׁשלׁשים ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹנזיר

ּביֹום·. הראׁשֹונה את מגּלח - נזירֹות ׁשּתי ׁשּנדר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָמי
ּגּלח ואם ואחד. ׁשּׁשים ּביֹום הּׁשנּיה ואת ואחד, ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָֹׁשלׁשים
ּביֹום הּׁשנּיה את מגּלח ׁשלׁשים, ּביֹום הראׁשֹונה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹאת
ׁשּיֹום יצא; - וחמּׁשים ּתׁשעה ּביֹום ּגּלח ואם ְְְֲִִִִִִִֶַַָָָׁשּׁשים;

ׁשנּיה. נזירּות למנין אף לֹו עֹולה ְְְְְִִִִֶַַָֹׁשלׁשים

והתחיל‚. ּבן', לי ּכׁשּיהיה ונזיר נזיר, 'הריני ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָהאֹומר:
ׁשּלֹו, את מׁשלים - ּבן לֹו נֹולד ּכ ואחר ׁשּלֹו, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָּבנזירּות
ּבן, לי ּכׁשּיהיה נזיר 'הריני אמר: ּבנֹו. ׁשל מֹונה ּכ ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָואחר
ּכ ואחר ׁשּלֹו, ּבנזירּות והתחיל יֹום', וכ ּכ נזיר ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָוהריני
ואחר ּבנֹו, ׁשל את ּומֹונה ׁשּלֹו, נזירּות ּפֹוסק - ּבן לֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַנֹולד
אחת. ּכנזירּות ׁשּתיהן והרי ׁשּלֹו, את ּומׁשלים חֹוזר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָּכ

סֹותר ּבנֹו, ׁשל נזירּות ּבתֹו נטמא אם ,[=מתבטל]לפיכ ְְְְְִִִִֵֶָָ
נזירּותֹו, להׁשלים ּכׁשהתחיל ּבנֹו נזירּות אחר נטמא ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָֹהּכל;
את מׁשלים ימים ּובכּמה ּבנֹו. נזירּות עד אּלא סֹותר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָאינֹו
אֹו יֹום ׁשלׁשים הּבן ּכׁשּנֹולד מּנזירּותֹו נׁשאר אם ְְְְִִִִִֵֶֶַַַֹׁשּלֹו?
ׁשּנׁשארּו הּימים ּומׁשלים ּבנֹו, נזירּות מֹונה - ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָיֹותר
מֹונה - יֹום מּׁשלׁשים ּפחֹות מּנזירּותֹו נׁשאר ואם ְְְְְִִִִִִִִֶַָֹמּנזירּותֹו;
ּפחֹות לתגלחת ּתגלחת ּבין ׁשאין ּבנֹו, נזירּות אחר ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָֹׁשלׁשים

יֹום. ְִִֹמּׁשלׁשים

נזיר„. והריני ּבן, לי ּכׁשּיהיה נזיר 'הריני האֹומר: ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּכיצד?
נׁשאר אם - ּבן לֹו ונֹולד ׁשּלֹו, ּבּנזירּות והתחיל יֹום', ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָמאה
לא הּבן, ּכׁשּנֹולד יֹותר אֹו יֹום ׁשלׁשים ׁשּנדר הּמאה ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹמן
ּבנֹו, ׁשל ּומֹונה ׁשּלֹו, נזירּות ּפֹוסק ׁשהרי ּכלּום; ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶהפסיד
יתר אֹו הּׁשלׁשים ּומׁשלים קרּבנֹותיו, ּומביא ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֹּומגּלח
הּמאה מן נׁשאר ואם לנזירּותֹו. ּומגּלח מּנזירּותֹו, ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַָׁשּנׁשארּו

ׁשבעים. עד סֹותר מּׁשלׁשים, ְְִִִִֵַָֹּפחֹות

ּבנֹו,‰. ׁשל מֹונה - ׁשמֹונים ּביֹום הּבן נֹולד ְְְִֵֵֶֶַַַּכיצד?
מאחר למנֹות ּומתחיל ּומגּלח, ּבנֹו ׁשל את ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַּומׁשלים
עׂשרה הּולד, מּקדם מפסיד ונמצא יֹום. ׁשלׁשים ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹהּתגלחת
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּולד. עד ׁשבעים מּיֹום ׁשהן - ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹימים

.Â:ואמר וחזר יֹום', עׂשרים לאחר נזיר 'הריני ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָהאֹומר:
ּופֹוסק, יֹום עׂשרים מֹונה - יֹום' מאה מעּתה נזיר ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ'הריני
לאחר ׁשּנדר הּנזירּות ׁשהיא יֹום, ׁשלׁשים למנֹות ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָֹּומתחיל
ּומביא טהרה ּתגלחת מגּלח הּׁשלׁשים ואחר ְְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹעׂשרים,
הּמאה להׁשלים ּכדי יֹום ׁשמֹונים ּומֹונה וחֹוזר ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָקרּבנֹותיו,

קרּבנֹותיו. ּומביא ּומגּלח ּבּסֹוף, ְְְִֵֵֶַַַַָָָׁשּנדר

.Êנזיר והריני יֹום, עׂשרים לאחר נזיר 'הריני ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָאמר:
וחֹוזר טהרה, ּתגלחת ּומגּלח יֹום, ׁשלׁשים מֹונה - ְְְְֳִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹמעּתה'
לאחר ׁשּנדר הּנזירּות והיא אחרים, יֹום ׁשלׁשים ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָֹּומֹונה
ׁשלׁשים ּומֹונה ּופֹוסק, עׂשרים 'מֹונה ּתאמר: ׁשאם ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַֹֹעׂשרים;

עׂשרה ּבּה ׁשהתחיל מּנזירּות נׁשארּו - ּבלבד,ּומגּלח' ימים ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָ
ּפחֹות לעֹולם טהרה לתגלחת טהרה ּתגלחת ּבין ְְְְְֳֳִִֵֵַַַַָָָָָָואין

יֹום. ְִִֹמּׁשלׁשים

.Á:ואמר וחזר יֹום', עׂשרים לאחר נזיר 'הריני ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָאמר:
ׁשּנדר נזירּות עליו חלה לא - מעּתה' עֹולם נזיר ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ'הריני

ִָָּבראׁשֹונה.

.Ë,'יֹום עׂשרים לאחר ׁשמׁשֹון נזיר 'הריני אמר: אם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָוכן
זאת לנזירּות מגּלח אינֹו - מעּתה' נזיר 'הריני ואמר: ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹוחזר

ּבאחרֹונה. ֲֶַַָָָׁשּנדר

.Èהרי - מיתתי' לפני אחד יֹום נזיר אני 'הרי ׁשאמר: ְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָמי
לעֹולם. ּולגּלח, למתים ּולהּטּמא ּביין לׁשּתֹות אסּור ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָזה

.‡Èּבחל אם - בֹו' ּבא ּדוד ׁשּבן ּבּיֹום נזיר 'הריני ְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהאֹומר:

ycew zay Ð meil miwxt dyly m"anx ixeriy

נדר טֹוב ּביֹום אֹו ּבׁשּבת ואם לעֹולם. אסּור זה הרי ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָנדר,
אסּור ואיל מּכאן מּתר, טֹוב יֹום אֹותֹו אֹו ׁשּבת אֹותּה -ְִֵַָָָָָָֻ
לא אֹו טֹוב, ויֹום ּבׁשּבת יבֹוא אם ספק ׁשהּדבר ְְְִֵֶַַָָָָָָֹלעֹולם;
עליו חלה לא - ׁשּנדר ּבּיֹום ספק והּוא והֹואיל ְְִֵֶַַָָָָָָָֹיבֹוא;
עליו חלה - ואיל מּכאן להקל. נזירּות ׁשּספק ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָנזירּות,
נזירּות מפקעת אינּה ספק, ׁשהיא הּבאה וׁשּבת ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָנזירּות;

עליו. ֶָָָָׁשחלה

.·È- טהרה ּתגלחת ּגּלח ולא נזירּותֹו, ימי ׁשּׁשלמּו ְְְְְֳִִִִֵֶַַַָָָָֹנזיר
ּכׁשהיה למתים ּולהּטּמא יין ולׁשּתֹות לגּלח אסּור זה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהרי
אֹו ׁשתה אֹו ּגּלח ואם עליו; נזירּות ּדקּדּוקי וכל ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָֹמּקדם,

לֹוקה. ְִֶָנטמא,

.‚Èהּתר נֹוהג והיה נדר, ׁשאינֹו ודּמה ּבנזיר, ׁשּנדר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָמי
ׁשהּוא והֹורהּו לחכם, ׁשאל זמן ּולאחר יין, וׁשתה ְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָּבנדרֹו
ׁשּנדר; מּׁשעה מֹונה זה הרי - ּבנזירּות חּיב וׁשהּוא ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָנדר,
הּתר. ּבהם ׁשּנהג ּכּימים אּסּור ׁשּינהג סֹופרים, ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּומּדברי

.„Èּבנדרֹו הּתר ונהג יֹום, ׁשלׁשים ׁשּנדר הרי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּכיצד?
הּׁשלׁשים ּולאחר יֹום, עׂשרים אּסּור ונהג ימים, ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹעׂשרה
מּיֹום ימים עׂשרה מֹונה זה הרי - לֹו ואסר לחכם ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשאל
ּגּלח אֹו ׁשתה ואם הּתר; ּבהם ׁשּנהג העׂשרה ּכנגד ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשּׁשאל,
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין האּלּו, ימים ּבעׂשרת נטמא ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָאֹו

.ÂËּבנזירּות אבל מעּוטה. ּבנזירּות אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִִִֶַָָָּבּמה
ׁשעבר ּפי על אף ּבנזירּות, יֹום ׁשלׁשים ׁשּינהג ּדּיֹו - ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹֹֻמרּבה
ּבעצמֹו, אּסּור נהג לא ואם ימיה; ּכל המרּבה נזירּותֹו ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹֻעל

נזקקין ּכלל[=מתייחסים]אין נדרו]לֹו .[להתיר ְְִִֵָָ

.ÊËּומֹודיעין ּבֹו, וכּיֹוצא לזה ׁשּנזקקין ּדין ּבית ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָּכל
אֹו הּתֹורה, מן חּיבין ׁשאינן ּבנדרים ׁשּמזלזלין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָלאּלּו
את מנּדין - ּפתח להן ׁשּיפּתחּו אֹו להקל, להן ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּיֹורּו

ההדיֹוט. ּדין ּבית ְִֵֶַאֹותֹו

.ÊÈוהביאה הּנזירּות, ימי וׁשלמּו ּבנזיר, ׁשּנדרה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָהאּׁשה
ואחר ּדמּה, ונזרק הּבהמֹות מן אחת ונׁשחטה ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָקרּבנֹותיה,
יכֹול אינֹו ּגּלחה, לא ׁשעדין ּפי על אף - ּבעלּה ׁשמע ְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹּכ
ּדברים ּבּמה יפר. זה הרי זריקה, קדם ואם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹלהפר;
אף יפר - טמאה ּבתגלחת אבל טהרה; ּבתגלחת ְְְְְֲֲֳִִִֵַַַַַָָָָָֻאמּורים?
ׁשהיא מּפני טמאה, ּתגלחת ׁשל הּקרּבנֹות ׁשּקרבּו ּפי ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻעל

אחרת. נזירּות למנֹות צריכה ְְְֲִִִִֶֶַַָעדין

ה ּפרק נזירּות ¤¤¦§§¦הלכֹות

מינין‡. הּטמאה,[=דברים]ׁשלׁשה - לנזיר אסּורין ְְְֲִִִִַָָָֹֻ
אבל ּפרי. ּפסלת ּבין ּפרי ּבין הּגפן, מן והּיֹוצא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹוהּתגלחת,
מּתר - ּבהן וכּיֹוצא ּגרֹוגרֹות ׁשל אֹו ּתמרים ׁשל ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהּׁשכר
ׁשל הּׁשכר הּוא ּבּתֹורה, עליו ׁשּנאסר זה וׁשכר ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלנזיר;

הּיין. ֲִֶַַַֹּתערבת

.·- הּפרי מן ּכּזית ׁשאכל נזיר ּכיצד? הּגפן מן ְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָהּיֹוצא
ּכּזית ׁשאכל אֹו ּבסר, אֹו יבׁשים אֹו לחים ענבים ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשהּוא
אֹו החיצֹונה, הּקלּפה והן הּזּוגין, ׁשהן - הּפרי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמּפסלת
לֹוקה; זה הרי - אֹותן ׁשּזֹורעין הּפנימּיין והן ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָהחרצּנים,

רביעית ׁשתה אם קרּוׁש[הלוג]וכן מּיין ּכּזית אכל אֹו יין, ְְִִִִִִִֵַַַַַָָָָ

- הּפרי ּפסלת ׁשהּוא חמץ רביעית ׁשתה אֹו הּפרי, ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָֹֹׁשהּוא
והּלּולבין העלין, אבל לֹוקה. זה רכים]הרי ּומי[ענפים , ְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָ

מהענפים]ּגפנים והּסמדר[שיוצא התהוותו], בראשית [הגפן ְְְִַַָָ
ּפרי, ּפסלת ולא ּפרי לא ׁשאינן לנזיר; מּתרין אּלּו הרי -ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָֹֹֹֻ

נחׁשבין. הן העץ מן ְִִֵֵֶֶָָָאּלא

הרי‚. ּכיצד? זה. עם זה מצטרפין הּגפן, אּסּורי ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכל
ואכל וזג, וחרצּנים ּבסר עם יבׁשים עם לחים ענבים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשּצרף
עד זה, אחר זה אכלן אם וכן לֹוקה; - ּכּזית הּתערבת ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹמן
מן רביעית ׁשתה אם וכן לֹוקה. - ּכּזית הּכל מן ְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשאכל

לֹוקה. וחמץ, יין ֲִֶֶֶַַַָֹֹהּתערבת

ּכיצד?„. ּבנזיר. האסּור לדבר מצטרף אינֹו הּמּתר, ְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָָָֻּדבר
וׁשתה יין, טעם הּכל ׁשּטעם ּפי על אף ּבדבׁש, ׁשּנתערב ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָֹיין
וטעם הּגרֹוגרֹות, עם ׁשּדרכן הּצּמּוקין וכן הּתערבת, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹמן
עד לֹוקה; אינֹו - הּתערבת מן ואכל צּמּוקין, טעם ְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָֹֹהּכל
ּביצים, ׁשלׁש ּבכדי ּכּזית ּבּתערבת האסּור מּדבר ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשּיהיה
אדם, ּבכל הּׁשוין האּסּורין ּכׁשאר - ּביצים ּכׁשלׁש ְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָָֹואכל

אסּורֹות. מאכלֹות ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְֲֲִֵֶַַָּכמֹו

ּפרס‰. ּבכדי יין רביעית והיתה ּביין, ּפּתֹו ׁשרה אם ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָָוכן
ביצים] שש של ככר חצי - פרוסה ּכדי[מלשון ואכל הּפת, ְְִֵַַַָמן

זה ועל לֹוקה; זה הרי - יין רביעית ׁשאכל ׁשּנמצא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּפרס,
ּדבר לאסר - ענבים" מׁשרת "וכל ּבּתֹורה: נאמר ּבֹו ְְְֱֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹוכּיֹוצא
טעמֹו ׁשּיהיה והּוא הּיין; ּכטעם וטעמֹו הּיין, ּבֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָׁשּנתערב

מאכלֹות. אּסּורי ּכׁשאר ְֲִִֵַַָָָּומּמׁשֹו,

.Âטעם ׁשם ואין ּבֹו, וכּיֹוצא ּבדבׁש ּבֹו וכּיֹוצא יין ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָנתערב
ודם. מחלב חמּור זה יהיה לא לנזיר; מּתר זה הרי - ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻיין

.Êהרי - ּפרס ּבכדי רביעית ׁשם ואין יין, טעם ּבֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָהיה
מאכלֹות; ּבאּסּורי ׁשּבארנּו ּכמֹו סֹופרים, מּדברי אסּור ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָזה

מרּדּות. מּכת אכל, אם אֹותֹו ְִִַַַַַָּומּכין

.Áוכּזית זג, וכּזית חרצן, וכּזית ענבים, ּכּזית ׁשאכל ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַַַַַָָָָנזיר
וׁשתה אׁשּכֹול סחט ואפּלּו יין, רביעית וׁשתה ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָצּמּוקים,
אחד ׁשּכל מלקּיֹות; חמׁש לֹוקה זה הרי - רביעית ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻמּמּנּו
יחל "לא מּׁשּום ׁשּׁשית מלקּות ולֹוקה הּוא. אחד ּבלאו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹמהן

אם וכן הּנדרים. ּבכל ׁשוה ׁשהּוא אֹוּדברֹו", זג, ּכּזית אכל ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
מּׁשּום אֹו זג מּׁשּום אחת ׁשּתים; לֹוקה - ענבים ְֲִִִִִֶַַַַַַָּכּזית
לנזיר הּדין והּוא ּדברֹו". יחל "לא מּׁשּום ואחת ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָֹענבים,
האּסּור על אחת ׁשּתים: לֹוקה ׁשהּוא ּנטמא, אֹו ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָׁשּגּלח
ׁשהּוא הּנדרים ּבכל הּׁשוה האּסּור על ואחת ּבֹו, ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָֻהמיחד

ּדברֹו". יחל ְֵַָֹ"לא

.Ëלֹוקה אינֹו - חמץ ּורביעית יין רביעית ׁשּׁשתה ְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹנזיר
החמץ ועל עצמֹו ּבפני הּיין על חּיב ׁשאינֹו אחת, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹאּלא
יׁשּתה', לא וחמץ יׁשּתה לא 'יין ּכתּוב ׁשאין עצמֹו; ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹּבפני
ּכלֹומר: - יׁשּתה" לא ׁשכר וחמץ יין "חמץ ּכתּוב: ּכ ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹאּלא
הּׁשכר, והּוא הּיין ּבֹו ׁשּנתערב ּדבר ולא יין יׁשּתה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹלא
ׁשם ׁשהּוא החמץ, אּלא ּכפל ולא והֹואיל החמיצּו; ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹואפּלּו
עצמֹו. ּבפני זה ועל עצמֹו ּבפני זה על לֹוקה אינֹו - ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָאחד

.Èׁשהּוא ּפי על אף - ּכּלֹו הּיֹום ּכל יין ׁשֹותה ׁשהיה ִִִֶֶֶַַַַָָָָֻנזיר
אחת אּלא לֹוקה אינֹו ּורביעית, רביעית ּכל על לּׁשמים ְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָחּיב
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נדר טֹוב ּביֹום אֹו ּבׁשּבת ואם לעֹולם. אסּור זה הרי ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָנדר,
אסּור ואיל מּכאן מּתר, טֹוב יֹום אֹותֹו אֹו ׁשּבת אֹותּה -ְִֵַָָָָָָֻ
לא אֹו טֹוב, ויֹום ּבׁשּבת יבֹוא אם ספק ׁשהּדבר ְְְִֵֶַַָָָָָָֹלעֹולם;
עליו חלה לא - ׁשּנדר ּבּיֹום ספק והּוא והֹואיל ְְִֵֶַַָָָָָָָֹיבֹוא;
עליו חלה - ואיל מּכאן להקל. נזירּות ׁשּספק ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָנזירּות,
נזירּות מפקעת אינּה ספק, ׁשהיא הּבאה וׁשּבת ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָנזירּות;

עליו. ֶָָָָׁשחלה

.·È- טהרה ּתגלחת ּגּלח ולא נזירּותֹו, ימי ׁשּׁשלמּו ְְְְְֳִִִִֵֶַַַָָָָֹנזיר
ּכׁשהיה למתים ּולהּטּמא יין ולׁשּתֹות לגּלח אסּור זה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהרי
אֹו ׁשתה אֹו ּגּלח ואם עליו; נזירּות ּדקּדּוקי וכל ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָֹמּקדם,

לֹוקה. ְִֶָנטמא,

.‚Èהּתר נֹוהג והיה נדר, ׁשאינֹו ודּמה ּבנזיר, ׁשּנדר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָמי
ׁשהּוא והֹורהּו לחכם, ׁשאל זמן ּולאחר יין, וׁשתה ְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָּבנדרֹו
ׁשּנדר; מּׁשעה מֹונה זה הרי - ּבנזירּות חּיב וׁשהּוא ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָנדר,
הּתר. ּבהם ׁשּנהג ּכּימים אּסּור ׁשּינהג סֹופרים, ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּומּדברי

.„Èּבנדרֹו הּתר ונהג יֹום, ׁשלׁשים ׁשּנדר הרי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּכיצד?
הּׁשלׁשים ּולאחר יֹום, עׂשרים אּסּור ונהג ימים, ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹעׂשרה
מּיֹום ימים עׂשרה מֹונה זה הרי - לֹו ואסר לחכם ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשאל
ּגּלח אֹו ׁשתה ואם הּתר; ּבהם ׁשּנהג העׂשרה ּכנגד ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשּׁשאל,
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין האּלּו, ימים ּבעׂשרת נטמא ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָאֹו

.ÂËּבנזירּות אבל מעּוטה. ּבנזירּות אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִִִֶַָָָּבּמה
ׁשעבר ּפי על אף ּבנזירּות, יֹום ׁשלׁשים ׁשּינהג ּדּיֹו - ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹֹֻמרּבה
ּבעצמֹו, אּסּור נהג לא ואם ימיה; ּכל המרּבה נזירּותֹו ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹֻעל

נזקקין ּכלל[=מתייחסים]אין נדרו]לֹו .[להתיר ְְִִֵָָ

.ÊËּומֹודיעין ּבֹו, וכּיֹוצא לזה ׁשּנזקקין ּדין ּבית ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָּכל
אֹו הּתֹורה, מן חּיבין ׁשאינן ּבנדרים ׁשּמזלזלין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָלאּלּו
את מנּדין - ּפתח להן ׁשּיפּתחּו אֹו להקל, להן ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּיֹורּו

ההדיֹוט. ּדין ּבית ְִֵֶַאֹותֹו

.ÊÈוהביאה הּנזירּות, ימי וׁשלמּו ּבנזיר, ׁשּנדרה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָהאּׁשה
ואחר ּדמּה, ונזרק הּבהמֹות מן אחת ונׁשחטה ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָקרּבנֹותיה,
יכֹול אינֹו ּגּלחה, לא ׁשעדין ּפי על אף - ּבעלּה ׁשמע ְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹּכ
ּדברים ּבּמה יפר. זה הרי זריקה, קדם ואם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹלהפר;
אף יפר - טמאה ּבתגלחת אבל טהרה; ּבתגלחת ְְְְְֲֲֳִִִֵַַַַַָָָָָֻאמּורים?
ׁשהיא מּפני טמאה, ּתגלחת ׁשל הּקרּבנֹות ׁשּקרבּו ּפי ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻעל

אחרת. נזירּות למנֹות צריכה ְְְֲִִִִֶֶַַָעדין

ה ּפרק נזירּות ¤¤¦§§¦הלכֹות

מינין‡. הּטמאה,[=דברים]ׁשלׁשה - לנזיר אסּורין ְְְֲִִִִַָָָֹֻ
אבל ּפרי. ּפסלת ּבין ּפרי ּבין הּגפן, מן והּיֹוצא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹוהּתגלחת,
מּתר - ּבהן וכּיֹוצא ּגרֹוגרֹות ׁשל אֹו ּתמרים ׁשל ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהּׁשכר
ׁשל הּׁשכר הּוא ּבּתֹורה, עליו ׁשּנאסר זה וׁשכר ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלנזיר;

הּיין. ֲִֶַַַֹּתערבת

.·- הּפרי מן ּכּזית ׁשאכל נזיר ּכיצד? הּגפן מן ְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָהּיֹוצא
ּכּזית ׁשאכל אֹו ּבסר, אֹו יבׁשים אֹו לחים ענבים ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשהּוא
אֹו החיצֹונה, הּקלּפה והן הּזּוגין, ׁשהן - הּפרי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמּפסלת
לֹוקה; זה הרי - אֹותן ׁשּזֹורעין הּפנימּיין והן ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָהחרצּנים,

רביעית ׁשתה אם קרּוׁש[הלוג]וכן מּיין ּכּזית אכל אֹו יין, ְְִִִִִִִֵַַַַַָָָָ

- הּפרי ּפסלת ׁשהּוא חמץ רביעית ׁשתה אֹו הּפרי, ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָֹֹׁשהּוא
והּלּולבין העלין, אבל לֹוקה. זה רכים]הרי ּומי[ענפים , ְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָ

מהענפים]ּגפנים והּסמדר[שיוצא התהוותו], בראשית [הגפן ְְְִַַָָ
ּפרי, ּפסלת ולא ּפרי לא ׁשאינן לנזיר; מּתרין אּלּו הרי -ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָֹֹֹֻ

נחׁשבין. הן העץ מן ְִִֵֵֶֶָָָאּלא

הרי‚. ּכיצד? זה. עם זה מצטרפין הּגפן, אּסּורי ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכל
ואכל וזג, וחרצּנים ּבסר עם יבׁשים עם לחים ענבים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשּצרף
עד זה, אחר זה אכלן אם וכן לֹוקה; - ּכּזית הּתערבת ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹמן
מן רביעית ׁשתה אם וכן לֹוקה. - ּכּזית הּכל מן ְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשאכל

לֹוקה. וחמץ, יין ֲִֶֶֶַַַָֹֹהּתערבת

ּכיצד?„. ּבנזיר. האסּור לדבר מצטרף אינֹו הּמּתר, ְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָָָֻּדבר
וׁשתה יין, טעם הּכל ׁשּטעם ּפי על אף ּבדבׁש, ׁשּנתערב ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָֹיין
וטעם הּגרֹוגרֹות, עם ׁשּדרכן הּצּמּוקין וכן הּתערבת, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹמן
עד לֹוקה; אינֹו - הּתערבת מן ואכל צּמּוקין, טעם ְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָֹֹהּכל
ּביצים, ׁשלׁש ּבכדי ּכּזית ּבּתערבת האסּור מּדבר ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשּיהיה
אדם, ּבכל הּׁשוין האּסּורין ּכׁשאר - ּביצים ּכׁשלׁש ְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָָֹואכל

אסּורֹות. מאכלֹות ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְֲֲִֵֶַַָּכמֹו

ּפרס‰. ּבכדי יין רביעית והיתה ּביין, ּפּתֹו ׁשרה אם ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָָוכן
ביצים] שש של ככר חצי - פרוסה ּכדי[מלשון ואכל הּפת, ְְִֵַַַָמן

זה ועל לֹוקה; זה הרי - יין רביעית ׁשאכל ׁשּנמצא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּפרס,
ּדבר לאסר - ענבים" מׁשרת "וכל ּבּתֹורה: נאמר ּבֹו ְְְֱֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹוכּיֹוצא
טעמֹו ׁשּיהיה והּוא הּיין; ּכטעם וטעמֹו הּיין, ּבֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָׁשּנתערב

מאכלֹות. אּסּורי ּכׁשאר ְֲִִֵַַָָָּומּמׁשֹו,

.Âטעם ׁשם ואין ּבֹו, וכּיֹוצא ּבדבׁש ּבֹו וכּיֹוצא יין ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָנתערב
ודם. מחלב חמּור זה יהיה לא לנזיר; מּתר זה הרי - ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻיין

.Êהרי - ּפרס ּבכדי רביעית ׁשם ואין יין, טעם ּבֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָהיה
מאכלֹות; ּבאּסּורי ׁשּבארנּו ּכמֹו סֹופרים, מּדברי אסּור ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָזה

מרּדּות. מּכת אכל, אם אֹותֹו ְִִַַַַַָּומּכין

.Áוכּזית זג, וכּזית חרצן, וכּזית ענבים, ּכּזית ׁשאכל ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַַַַַָָָָנזיר
וׁשתה אׁשּכֹול סחט ואפּלּו יין, רביעית וׁשתה ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָצּמּוקים,
אחד ׁשּכל מלקּיֹות; חמׁש לֹוקה זה הרי - רביעית ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻמּמּנּו
יחל "לא מּׁשּום ׁשּׁשית מלקּות ולֹוקה הּוא. אחד ּבלאו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹמהן

אם וכן הּנדרים. ּבכל ׁשוה ׁשהּוא אֹוּדברֹו", זג, ּכּזית אכל ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
מּׁשּום אֹו זג מּׁשּום אחת ׁשּתים; לֹוקה - ענבים ְֲִִִִִֶַַַַַַָּכּזית
לנזיר הּדין והּוא ּדברֹו". יחל "לא מּׁשּום ואחת ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָֹענבים,
האּסּור על אחת ׁשּתים: לֹוקה ׁשהּוא ּנטמא, אֹו ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָׁשּגּלח
ׁשהּוא הּנדרים ּבכל הּׁשוה האּסּור על ואחת ּבֹו, ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָֻהמיחד

ּדברֹו". יחל ְֵַָֹ"לא

.Ëלֹוקה אינֹו - חמץ ּורביעית יין רביעית ׁשּׁשתה ְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹנזיר
החמץ ועל עצמֹו ּבפני הּיין על חּיב ׁשאינֹו אחת, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹאּלא
יׁשּתה', לא וחמץ יׁשּתה לא 'יין ּכתּוב ׁשאין עצמֹו; ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹּבפני
ּכלֹומר: - יׁשּתה" לא ׁשכר וחמץ יין "חמץ ּכתּוב: ּכ ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹאּלא
הּׁשכר, והּוא הּיין ּבֹו ׁשּנתערב ּדבר ולא יין יׁשּתה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹלא
ׁשם ׁשהּוא החמץ, אּלא ּכפל ולא והֹואיל החמיצּו; ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹואפּלּו
עצמֹו. ּבפני זה ועל עצמֹו ּבפני זה על לֹוקה אינֹו - ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָאחד

.Èׁשהּוא ּפי על אף - ּכּלֹו הּיֹום ּכל יין ׁשֹותה ׁשהיה ִִִֶֶֶַַַַָָָָֻנזיר
אחת אּלא לֹוקה אינֹו ּורביעית, רביעית ּכל על לּׁשמים ְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָחּיב
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ואם ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּדברֹו", יחל ּד"לא ואחת יין ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָֹמּׁשּום
ּתׁשּתה', 'אל לֹו: ואמרּו ּורביעית, רביעית ּכל על ּבֹו ְְְְְְִִִִִִֶַַָָהתרּו
מּדברי ואחת. אחת ּכל על חּיב - ׁשֹותה והּוא ּתׁשּתה', ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָ'אל

ּבמֹוׁשב לעמד לּנזיר ׁשאסּור ל-]סֹופרים, ׁשֹותי[בסמיכות ְְֲִִֵֶַַַָָֹ
אמרּו לפניו; מכׁשֹול ׁשהרי - הרּבה מּמּנּו ויתרחק ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָיין,

יקרב'. לא לּכרם 'סביב ְֲִִִֶֶַַָָֹחכמים:

.‡Èּבזּוג ּבין ּבתער ּבין לֹוקה, - אחת ׂשערה ׁשּגּלח ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָנזיר
אם[=מספריים] וכן ּתער. ּכעין מעּקרּה, ׁשּקּצצּה והּוא ;ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ

הּמתּגּלח ואחד המגּלח ואחד לֹוקה. ּבידֹו, [ולוקהּתלׁשּה ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
סייע] הּניחאם ואם ראׁשֹו"; על יעבר לא "ּתער ׁשּנאמר: ,ְֱֲִִִֶֶַַַַַַֹֹֹ

זה ׁשאין לֹוקה, אינֹו - לעּקרּה ראׁשּה את לכף ּכדי ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹמּמּנה
ּתער. ְֵַַּכעין

.·Èסם ראׁשֹו על הּׂשער,[=תכשיר]העביר את ׁשּמּׁשיר ֱִִֵֶֶֶַַַַָֹ
ׁשּנאמר: עׂשה, מצות ּבּטל אבל לֹוקה; אינֹו - ׂשערֹו ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָוהּׁשיר

ראׁשֹו". ׂשער ּפרע ְֵֶַַַֹ"ּגּדל

.‚Èאּלא הּתגלחת מּׁשּום לֹוקה אינֹו ׂשערֹו, ּכל ׁשּגּלח ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָנזיר
'אל לֹו: ואמרּו וׂשערה, ׂשערה ּכל על ּבֹו התרּו ואם ְְְְְֲֲִִַַַַַַָָָָאחת;
ואחת. אחת ּכל על לֹוקה - מגּלח והּוא ּתגּלח', 'אל ְְְְְֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָּתגּלח',

.„Èואם - ּבצּפרניו וחֹוכ ּבידיו, ׂשערֹו על חֹופף ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָנזיר
ואפׁשר להּׁשיר, ּכּונתֹו אין ׁשהרי חֹוׁשׁש; אינֹו ׂשער, ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָנפל
ּבאדמה יחף ולא ּבמסרק, יסרק לא אבל יּׁשיר. ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָֹֹֹֹֹׁשּלא

שיער] שמשירה וּדאי;[מהסוג הּׂשער את ׁשּמּׁשיר מּפני -ְִִֵֵֶֶַַַַָ
לֹוקה. אינֹו ּכן, עׂשה ְִֵֵֶָָואם

.ÂËּבטמאֹות ּבין - ׁשבעה טמאת למת ׁשּנטמא ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָֻֻנזיר
ׁשאינֹו ּבטמאֹות ּבין ׁשּיתּבאר, ּכמֹו עליהן מגּלח ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֻׁשהּוא

לֹוקה. זה הרי - עליהן ְֲֲֵֵֵֶֶֶַַמגּלח

.ÊËחּיב ׁשהּוא ּפי על אף - הרּבה ּפעמים למת ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָנטמא
מלקין ּדין ּבית אין לּׁשמים, ואחת אחת ּכל על ְְְִִִֵֵַַַַַַַַַָָמלקּות
והּוא ּופעם, ּפעם ּכל על ּבֹו התרּו ואם אחת; אּלא ְְְִִֶַַַַַַַָָאֹותֹו

ואחת. אחת ּכל על לֹוקה - ְִֵֶַַַַַַָמּטּמא

.ÊÈּב אמּורים? ּדברים ונגעּבּמה וחזר ּופרׁש, ׁשּנטמא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ועדין ּבמת נֹוגע היה אם אבל האהיל; אֹו נׂשא ְֱֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָאֹו
אחת, אּלא חּיב אינֹו - אחר ּבמת ונגע ּבידֹו, ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּמת
ׁשהרי ּונגיעה; נגיעה ּכל על ּבֹו ׁשהתרּו ּפי על ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָאף

ועֹומד. ְְֵָֻמחּלל

.ÁÈאֹו מת, ׁשם ׁשּמת עד ׁשם וׁשהה לבית, ׁשּנכנס ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָנזיר
ּומגּדל ּתבה ּבׁשּדה הּמת לאהל סגורים]ׁשּנכנס ,[מתקנים ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

לֹוקה זה הרי - מּדעּתֹו מעליו הּתבה ּגג ּופרע חברֹו ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּובא
- יּטּמא" "לא מּׁשּום ואחת יבא", "לא מּׁשּום אחת ְְִִִִַַַַַַָָֹֹֹׁשּתים:
ּכדרּכֹו, נכנס אם אבל ּכאחת. ּבאין ּוביאה טמאה ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָֻׁשהרי
אצּבעֹות אֹו חטמֹו ׁשּיכניס ׁשּמעת - לביאתֹו קֹודמת ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻטמאתֹו
ּכּלֹו. ׁשּיבֹוא עד ּביאה, מּׁשּום חּיב ואינֹו נטמא, ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֻרגליו,

.ËÈואחר ּבׁשגגה, הּקברֹות לבית אֹו הּמת לאהל ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹנכנס
הרי - ׁשם עמד אּלא ויצא קפץ ולא ּבֹו, התרּו לֹו ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּנֹודע
טמא ּכמֹו הׁשּתחויה, ּכדי ׁשם ׁשּיׁשהא והּוא לֹוקה; ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָזה

לּמקּדׁש. ְְִִֶַַָׁשּנכנס

.Î,לֹוקה הּנזיר מזיד, הּנזיר היה אם - הּנזיר את ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהמטּמא
מכׁשֹול". תּתן לא עּור "ולפני מּׁשּום עֹובר ׁשּטּמאֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֹוזה
מהן אחד אין מזיד, ׁשּטּמאֹו וזה ׁשֹוגג הּנזיר היה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָואם
ׁשּנאמר: לפי הּנזיר? את המטּמא ילקה לא ולּמה ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלֹוקה;
מּדעּתֹו. עצמֹו ׁשּיטּמא עד לֹוקה ואינֹו נזרֹו", ראׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַֹ"וטּמא

.‡Îתאחר "לא מּׁשּום אף לֹוקה עצמֹו, ׁשּטּמא טהֹור ְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹנזיר
וכן מעׂשה; ועׂשה טהרה, נזירּות אחר ׁשהרי - ְְְְְֲֲֳִֵֵֵֶֶַַַָָָָלׁשּלמֹו"
הא תאחר". "לא מּׁשּום אף לֹוקה הּקברֹות, ּבבית נזר ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹאם
מּׁשּום מלקּיֹות: ארּבע לֹוקה עצמֹו ׁשּטּמא ׁשהּנזיר ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֻלמדּת,
תאחר "לא ּומּׁשּום ּדברֹו", יחל "לא ּומּׁשּום יּטּמא", ְְִִִֵֵַַַָָֹֹֹ"לא
וטמאה ּביאה היתה אם - יבא" "לא ּומּׁשּום ְְְְְִִִַָָָָָֹֹֻלׁשּלמֹו",

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶַַַּכאחת,

�
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ראשון יום

ז ּפרק הּבחירה ּבית ¤¤¨¦§©¥§¦הלכֹות

"ּומקּדׁשי‡. ׁשּנאמר: הּמקּדׁש, מן ליראה עׂשה ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָמצות
ׁשּצּוה מּמי אּלא ירא, אּתה הּמקּדׁש מן ולא ְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹּתיראּו";

יראתֹו. ְִַָעל

אֹו·. ּבמקלֹו, הּבית להר יּכנס ׁשּלא יראתֹו? היא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹואיזֹו
באפנּדתֹו אֹו ׁשּברגליו, זיעה]ּבמנעלֹו לספיגת אֹו[חלוק , ְְְְְֲִֶַַָָָֻ

ּבסדינֹו לֹו הּצרּורין במעֹות אֹו רגליו, ׁשעל .[בבגדו]באבק ְְְְְִִִֶַַַָָָָ
אם אּלא הּבית; הר ּבכל לרק לֹו ׁשאסּור לֹומר צרי ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹואין
,ּדר הּבית הר יעׂשה ולא ּבכסּותֹו. מבליעֹו רק, לֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַֹֹנזּדּמן
,הּדר לקּצר ּכדי ׁשּכנגדּה ּבפתח ויצא זֹו מּפתח ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּיּכנס
מצוה. לדבר אּלא לֹו יּכנס ולא מּבחּוץ. יּקיפֹו ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹאּלא

ּומּקיפין‚. ימין ּדר נכנסין הּבית, להר הּנכנסין ְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָוכל

דבר ׁשארעֹו מּמי חּוץ - ׂשמאל ּדר אוויֹוצאין [אבל ְְְְִִִֵֶֶֶָָֹ
היּומנודה] לפיכ הּׂשמאל. על מּקיף ׁשהּוא [העוברין, ְְִִֶַַַָָֹ
-ושבין] הּׂשמאל'? על מּקיף ּל 'מה אֹותֹו: ְְֲִִַַַַֹׁשֹואלין

'ׁשאני[ומשיב] .'ינחמ הּזה ּבּבית 'הּׁשֹוכן - אבל'. ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ'ׁשאני
לדברי ותׁשמע ּבלּב יּתן הּזה ּבּבית 'הּׁשֹוכן - ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַֻמנּדה'

.'ויקרבּו ְֲִֵֶָחברי

יֹוצא[כהן]ּכל„. אינֹו לֹו, ונסּתּלק עבֹודה ׁשהׁשלים ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָ
ּומהּל מעט, מעט אחֹורּנית מהּל אּלא להיכל, ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָואחֹוריו

צּדֹו לעזרה]על אנׁשי[כשפניו וכן העזרה. מן ׁשּיצא עד ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
מעמד[הכהונה]מׁשמר למעמדואנׁשי ישראל [שלוחי ְְְֲִֵַַָָ

מּדּוכנןההקרבה] מן[מזימרתם]ּולוּיים יֹוצאין הן ּכ - ְְִִִִִֵָָָ
ּתפּלה אחר ׁשּפֹוסע ּכמֹו עשרה]הּמקּדׁש, לאחֹוריו.[שמונה ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָ

הּמקּדׁש. מן ליראה זה ְְְִִִֶַָָָּכל

ראׁשֹו‰. את אדם יקל ׁשל[בשחוק]לא מזרחי ׁשער ּכנגד ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
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קדׁש ּכנגד מכּון ׁשהּוא מּפני ניקנֹור, ׁשער ׁשהּוא ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻעזרה
ׁשּמּתר ּבּמקֹום ּבנחת יהּל - לעזרה הּנכנס וכל ְְְְֲֳִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֻהּקדׁשים.
ה' האדֹון לפני עֹומד ׁשהּוא עצמֹו ויראה לׁשם, להּכנס ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָלֹו
ּבאימה ּומהּל הּימים"; ּכל ׁשם ולּבי עיני "והיּו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשאמר:
ּברגׁש". נהּל אלהים "ּבבית ׁשּנאמר: ּורעדה, ּופחד ְְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹויראה

.Âּבעזרה יׁשיבה ואין העזרה; ּבכל ליׁשב אדם לכל ְְְְְֲֲִֵֵֵָָָָָָָָָָָָואסּור
וּיׁשב ּדוד, הּמל "וּיבא ׁשּנאמר: ּדוד, ּבית למלכי ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאּלא

הּגזית ּבלׁשּכת יֹוׁשבין ׁשהיּו והּסנהדרין ה'". [שחציהלפני ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָ
חול] וחציה חל.קודש ׁשל ּבחציּה אּלא יֹוׁשבין היּו לא ,ְְְִֶֶֶָָָֹֹ

.Êאדם חּיב ּבעוֹונֹותינּו, חרב הּיֹום ׁשהּמקּדׁש ּפי על ְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאף
לּמקֹום אּלא יּכנס לא ּבבנינֹו: ּבֹו נֹוהג ׁשהיה ּכמֹו ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹּבמֹוראֹו
ּכנגד ראׁשֹו יקל ולא ּבעזרה, יׁשב ולא לׁשם, להּכנס ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֹֹֻׁשּמּתר
ּומקּדׁשי ּתׁשמרּו, ׁשּבתֹותי "את ׁשּנאמר: הּמזרח, ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹׁשער
מקּדׁש מֹורא אף לעֹולם, ׁשּבת ּׁשמירת מה - ְְְִִִַַַַָָָָָּתיראּו"

עֹומד. ּבקדּׁשתֹו ׁשחרב, ּפי על ואף ְְְִִֵֶַַַָָָֻלעֹולם;

.Áאת להקל לאדם לֹו אסּור - ּבנּוי הּמקּדׁש ׁשהיה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָּבזמן
מן ולפנים;[הר]ראׁשֹו לירּוׁשלים חּוץ ׁשהּוא הּצֹופים, ְְִִִִִִֶַַָֹ

ּבינֹו מפסיק ּגדר יהיה ולא הּמקּדׁש, את רֹואה ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹוהּוא
הּמקּדׁש. ְִֵַָּובין

.Ëׁשּיּפנה לעֹולם לאדם לֹו ּבין[צרכיו]אסּור ייׁשן אֹו ְְִִֵֶֶַָָָָָ
הּכּסא ּבית קֹובעין ׁשאין לֹומר צרי ואין למערב; ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָמזרח
ּבּמערב. ׁשההיכל מּפני מקֹום, ּבכל למערב מזרח ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּבין
ּכנגד ׁשהּוא לּמזרח ולא לּמערב, לא יּפנה לא ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹלפיכ
הּמטיל וכל ויׁשנים. נפנים לדרֹום צפֹון ּבין אּלא ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּמערב,

קטנים]מים צרכים יׁשב[הר]מן[- לא - ולפנים הּצֹופים ְְִִִִִֵֵַַֹ
הּקדׁש ּכלּפי לּצדדין[המקדש]ּופניו הּמקּדׁש יסּלק אלא , ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

המקדש] מול .[ולא

.Èּת ּבית ׁשּיעׂשה לאדם ומידות]בניתואסּור [בדוגמת ְְְֲִִֶֶַַַָָָ
ׁשלחן העזרה, ּכנגד חצר אּולם, ּתבנית אכסדרה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻהיכל,
מנֹורה עֹוׂשה אבל הּמנֹורה; ּכצּורת ּומנֹורה הּׁשלחן, ְְְְְְֲֶַַַַָָָָָֻּכצּורת
ׁשאינּה מנֹורה אֹו קנים, ׁשמֹונה ׁשל אֹו קנים, חמּׁשה ְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָׁשל

קנים. ׁשבעה לּה ׁשּיׁש ּפי על אף מּתכת, ְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשל

.‡È,יׂשראל מחנה - ּבּמדּבר יׂשראל היּו מחנֹות ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָֹׁשלׁש
מחנֹות ארּבע ּבּה:[השבטים]והיא ׁשּנאמר לוּיה, ּומחנה ; ְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַָָ

חצר מּפתח והיא ׁשכינה, ּומחנה יחנּו"; לּמׁשּכן ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָ"וסביב
עד ירּוׁשלים מּפתח - לדֹורֹות ּוכנגּדן ולפנים. מֹועד ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹאהל
ּפתח עד הּבית הר ּומּפתח יׂשראל; ּכמחנה הּבית, ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָהר
העזרה ּומּפתח לוּיה; ּכמחנה ניקנֹור, ׁשער ׁשהּוא ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָהעזרה
יתרה מעלה הּנׁשים, ועזרת והחיל ׁשכינה. מחנה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָולפנים,

העֹולמים .[ביהמ"ק]ּבבית ְִֵָָ

.·Èהיא ּומה הארצֹות. מּכל מקּדׁשת יׂשראל ארץ ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻּכל
ׁשּמביאין ּוׁשּתי[קורבן]מּמּנה[רק]קדּׁשתּה? העמר ְְְִִִֵֶֶֶָָָָֹֻ

ּכן[בשבועות]הּלחם מביאין ּׁשאין מה - והּבּכּורים ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַ
הארצֹות. ְֲִָָָמּׁשאר

.‚Èעירֹות מּזֹו: למעלה זֹו יׂשראל, ּבארץ הן קדּׁשֹות ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻעׂשר
חֹומה נון]הּמּקפֹות בן יהושע הארץ[מימי מּׁשאר מקּדׁשֹות ְְִֶַָָָָָָֻֻ

ּבתֹוכן מת קֹוברין ואין המצרעין, את מּתֹוכן ׁשּמׁשּלחין -ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

טֹובי ׁשבעה ׁשּירצּו העיר;[ממוני]עד אנׁשי ּכל אֹו העיר ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ
אף לתֹוכּה אֹותֹו מחזירין אין לעיר, חּוץ הּמת יצא ְְֲִִִִֵֵַַַָָָָואם

להחזירֹו. ּכּלן ׁשרצּו ּפי ְְִִֶַַָָֻעל

.„Èהּמדינה מן הּקבר להֹוציא העיר ּבני העיר]רצּו -], ְְְִִִִֵֶֶַַָָָ
אֹו נביא מּקבר חּוץ מפּנין, הּקברֹות וכל אֹותֹו; ְְְְִִִִֶֶַַַָָָמפּנין

העיר ׁשהּקיפּתּו קבר .לעיר]מל קדם מארּבע[והוא ּבין , ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
ּובין ּבינֹו היה אם - זֹו ּכנגד זֹו רּוחֹות מּׁשּתי ּבין ְְִִֵֵֵֵֶֶָָָרּוחֹותיו
מפּנין אין לכאן, וחמּׁשים לכאן אּמה מחמּׁשים יתר ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָהעיר
ירּוׁשלים אֹותֹו. מפּנין מּכאן, ּפחֹות ּכּלן; ׁשּירצּו עד ְְְִִִִֶַַַָָָָֻאֹותֹו
קדׁשים ׁשם ׁשאֹוכלין - הּמּקפֹות העירֹות מּׁשאר ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֻֻמקּדׁשת

דברים[קורבנות]קּלים ואּלּו מחֹומתּה. לפנים ׁשני ּומעׂשר ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָ
מעבירין ואין הּמת, ּבּה מלינין אין ּבירּוׁשלים? ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּנאמרּו
ואין ּבּתים, ּבתֹוכּה מׂשּכירין ואין אדם, עצמֹות ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָּבתֹוכּה

ּתֹוׁשב לגר מקֹום ּבּה נח]נֹותנין בני מצוות ז' ששומר ,[נכרי ְְִֵָָָ
חלּדה וקבר ּדוד ּבית מּקברי חּוץ קברֹות ּבּה מקּימין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻואין

נֹוטעין[הנביאה] ואין הראׁשֹונים, נביאים מימֹות ּבּה ְְְִִִִִִֵֶָָָׁשהיּו
ּתסרח ׁשּמא נחרׁשת ולא נזרעת ואינּה ּופרּדסים, ּגּנֹות ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבּה

ורדים[מהזיבול] מּגּנת חּוץ אילנֹות ּבּה מקּימין ואין ,ְְְְִִִִִֵַַָָָ
ּבּה מקּימין ואין הראׁשֹונים, נביאים מימֹות ׁשם ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָׁשהיתה

זיזין מּמּנה מֹוציאין ואין הּׁשרצים, מּפני [קורות]אׁשּפֹות ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָ
מּפני[מרפסות]ּוגזּוזטראֹות הרּבים שיהיו]לרׁשּות [החשש ְְְְְִִִֵַָָ

ּכבׁשֹונֹות ּבּה עֹוׂשין ואין הּטמאה, מּפני[משרפות]אהל ְְְְִִִֵֵֶַָָֹֻ
ּתרנגֹולין ּבּה מגּדלין ואין שרצים]העׁשן, ללקט [שדרכן ְְְְְִִֵֶַַָָָ

ארץ ּבכל ּתרנגֹולין הּכהנים יגּדלּו לא וכן הּקדׁשים; ְְְְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹמּפני
ּבּה נחלט הּבית ואין הּטהרֹות. מּפני [נמכריׂשראל, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

ּבנגעיםלצמיתות] מּטּמא ואינֹו צרעת], נעׂשית[של ואינּה , ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָ
ׁשּלא לפי ערּופה עגלה מביאה ואינּה הּנּדחת, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹעיר

לּׁשבטים. ְְְִִַַָָנתחּלקה

.ÂËנּדֹות וזבֹות זבין ׁשאין - מּמּנה מקּדׁש הּבית ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהר
טמאות]ויֹולדֹות שהן להכניס[- ּומּתר לׁשם; נכנסין ְְְְְְִִִַָָָֻ

מת טמא לֹומר צרי ואין הּבית, להר עצמֹו ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָהּמת
לׁשם. נכנס ְְִֶָָׁשהּוא

.ÊËּובֹועל מת ּוטמא ּגֹויים ׁשאין - מּמּנּו מקּדׁש ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָֻהחיל
לׁשם. נכנסים ְְִִִָָָנּדה

.ÊÈיֹום טבּול ׁשאין - החיל מן מקּדׁשת נׁשים [טמאעזרת ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָֻ
בלילה] ויטהר מּדבריהםשטבל זה ואּסּור לׁשם; [שלנכנס ְְְְִִִִֵֶֶָָ

למחנהחכמים] להּכנס יֹום טבּול מּתר הּתֹורה מן אבל ,ְְְֲֲִִֵֵַַָָָָֻ
חּטאת. חּיב אינֹו הּנׁשים לעזרת ׁשּנכנס וטמא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלוּיה.

.ÁÈמחּסר ׁשאין - נׁשים מעזרת מקּדׁשת יׂשראל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻֻעזרת
קרבנו]ּכּפּורים הביא שטרם לּה[- ׁשּנכנס וטמא לׁשם, נכנס ְְְְִִִִֵֶַָָָָ

ּכרת 50]חּיב בגיל משמים מיתה -]. ֵַָָ

.ËÈנכנסין יׂשראל ׁשאין - מּמּנה מקּדׁשת ּכהנים ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻעזרת
לסמיכה צרכיהם, ּבׁשעת אּלא עללׁשם ידים סמיכת -] ְְְְִִִֵֶֶַָָָָ

ולתנּופההקורבן] הקורבן]ולׁשחיטה .[הגבהת ְְְְִִִָָ

.Îמּומין ּבעלי ׁשאין - מּמּנה מקּדׁש ולּמזּבח האּולם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּבין
ראׁש שער]ּופרּועי לׁשם.[מגודלי נכנסין ּבגדים ּוקרּועי ְְְְְִִִֵֵָָָֹ
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קדׁש ּכנגד מכּון ׁשהּוא מּפני ניקנֹור, ׁשער ׁשהּוא ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻעזרה
ׁשּמּתר ּבּמקֹום ּבנחת יהּל - לעזרה הּנכנס וכל ְְְְֲֳִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֻהּקדׁשים.
ה' האדֹון לפני עֹומד ׁשהּוא עצמֹו ויראה לׁשם, להּכנס ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָלֹו
ּבאימה ּומהּל הּימים"; ּכל ׁשם ולּבי עיני "והיּו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשאמר:
ּברגׁש". נהּל אלהים "ּבבית ׁשּנאמר: ּורעדה, ּופחד ְְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹויראה

.Âּבעזרה יׁשיבה ואין העזרה; ּבכל ליׁשב אדם לכל ְְְְְֲֲִֵֵֵָָָָָָָָָָָָואסּור
וּיׁשב ּדוד, הּמל "וּיבא ׁשּנאמר: ּדוד, ּבית למלכי ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאּלא

הּגזית ּבלׁשּכת יֹוׁשבין ׁשהיּו והּסנהדרין ה'". [שחציהלפני ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָ
חול] וחציה חל.קודש ׁשל ּבחציּה אּלא יֹוׁשבין היּו לא ,ְְְִֶֶֶָָָֹֹ

.Êאדם חּיב ּבעוֹונֹותינּו, חרב הּיֹום ׁשהּמקּדׁש ּפי על ְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאף
לּמקֹום אּלא יּכנס לא ּבבנינֹו: ּבֹו נֹוהג ׁשהיה ּכמֹו ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹּבמֹוראֹו
ּכנגד ראׁשֹו יקל ולא ּבעזרה, יׁשב ולא לׁשם, להּכנס ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֹֹֻׁשּמּתר
ּומקּדׁשי ּתׁשמרּו, ׁשּבתֹותי "את ׁשּנאמר: הּמזרח, ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹׁשער
מקּדׁש מֹורא אף לעֹולם, ׁשּבת ּׁשמירת מה - ְְְִִִַַַַָָָָָּתיראּו"

עֹומד. ּבקדּׁשתֹו ׁשחרב, ּפי על ואף ְְְִִֵֶַַַָָָֻלעֹולם;

.Áאת להקל לאדם לֹו אסּור - ּבנּוי הּמקּדׁש ׁשהיה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָּבזמן
מן ולפנים;[הר]ראׁשֹו לירּוׁשלים חּוץ ׁשהּוא הּצֹופים, ְְִִִִִִֶַַָֹ

ּבינֹו מפסיק ּגדר יהיה ולא הּמקּדׁש, את רֹואה ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹוהּוא
הּמקּדׁש. ְִֵַָּובין

.Ëׁשּיּפנה לעֹולם לאדם לֹו ּבין[צרכיו]אסּור ייׁשן אֹו ְְִִֵֶֶַָָָָָ
הּכּסא ּבית קֹובעין ׁשאין לֹומר צרי ואין למערב; ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָמזרח
ּבּמערב. ׁשההיכל מּפני מקֹום, ּבכל למערב מזרח ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּבין
ּכנגד ׁשהּוא לּמזרח ולא לּמערב, לא יּפנה לא ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹלפיכ
הּמטיל וכל ויׁשנים. נפנים לדרֹום צפֹון ּבין אּלא ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּמערב,

קטנים]מים צרכים יׁשב[הר]מן[- לא - ולפנים הּצֹופים ְְִִִִִֵֵַַֹ
הּקדׁש ּכלּפי לּצדדין[המקדש]ּופניו הּמקּדׁש יסּלק אלא , ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

המקדש] מול .[ולא

.Èּת ּבית ׁשּיעׂשה לאדם ומידות]בניתואסּור [בדוגמת ְְְֲִִֶֶַַַָָָ
ׁשלחן העזרה, ּכנגד חצר אּולם, ּתבנית אכסדרה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻהיכל,
מנֹורה עֹוׂשה אבל הּמנֹורה; ּכצּורת ּומנֹורה הּׁשלחן, ְְְְְְֲֶַַַַָָָָָֻּכצּורת
ׁשאינּה מנֹורה אֹו קנים, ׁשמֹונה ׁשל אֹו קנים, חמּׁשה ְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָׁשל

קנים. ׁשבעה לּה ׁשּיׁש ּפי על אף מּתכת, ְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשל

.‡È,יׂשראל מחנה - ּבּמדּבר יׂשראל היּו מחנֹות ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָֹׁשלׁש
מחנֹות ארּבע ּבּה:[השבטים]והיא ׁשּנאמר לוּיה, ּומחנה ; ְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַָָ

חצר מּפתח והיא ׁשכינה, ּומחנה יחנּו"; לּמׁשּכן ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָ"וסביב
עד ירּוׁשלים מּפתח - לדֹורֹות ּוכנגּדן ולפנים. מֹועד ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹאהל
ּפתח עד הּבית הר ּומּפתח יׂשראל; ּכמחנה הּבית, ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָהר
העזרה ּומּפתח לוּיה; ּכמחנה ניקנֹור, ׁשער ׁשהּוא ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָהעזרה
יתרה מעלה הּנׁשים, ועזרת והחיל ׁשכינה. מחנה ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָולפנים,

העֹולמים .[ביהמ"ק]ּבבית ְִֵָָ

.·Èהיא ּומה הארצֹות. מּכל מקּדׁשת יׂשראל ארץ ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻּכל
ׁשּמביאין ּוׁשּתי[קורבן]מּמּנה[רק]קדּׁשתּה? העמר ְְְִִִֵֶֶֶָָָָֹֻ

ּכן[בשבועות]הּלחם מביאין ּׁשאין מה - והּבּכּורים ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַ
הארצֹות. ְֲִָָָמּׁשאר

.‚Èעירֹות מּזֹו: למעלה זֹו יׂשראל, ּבארץ הן קדּׁשֹות ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻעׂשר
חֹומה נון]הּמּקפֹות בן יהושע הארץ[מימי מּׁשאר מקּדׁשֹות ְְִֶַָָָָָָֻֻ

ּבתֹוכן מת קֹוברין ואין המצרעין, את מּתֹוכן ׁשּמׁשּלחין -ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

טֹובי ׁשבעה ׁשּירצּו העיר;[ממוני]עד אנׁשי ּכל אֹו העיר ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ
אף לתֹוכּה אֹותֹו מחזירין אין לעיר, חּוץ הּמת יצא ְְֲִִִִֵֵַַַָָָָואם

להחזירֹו. ּכּלן ׁשרצּו ּפי ְְִִֶַַָָֻעל

.„Èהּמדינה מן הּקבר להֹוציא העיר ּבני העיר]רצּו -], ְְְִִִִֵֶֶַַָָָ
אֹו נביא מּקבר חּוץ מפּנין, הּקברֹות וכל אֹותֹו; ְְְְִִִִֶֶַַַָָָמפּנין

העיר ׁשהּקיפּתּו קבר .לעיר]מל קדם מארּבע[והוא ּבין , ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
ּובין ּבינֹו היה אם - זֹו ּכנגד זֹו רּוחֹות מּׁשּתי ּבין ְְִִֵֵֵֵֶֶָָָרּוחֹותיו
מפּנין אין לכאן, וחמּׁשים לכאן אּמה מחמּׁשים יתר ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָהעיר
ירּוׁשלים אֹותֹו. מפּנין מּכאן, ּפחֹות ּכּלן; ׁשּירצּו עד ְְְִִִִֶַַַָָָָֻאֹותֹו
קדׁשים ׁשם ׁשאֹוכלין - הּמּקפֹות העירֹות מּׁשאר ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֻֻמקּדׁשת

דברים[קורבנות]קּלים ואּלּו מחֹומתּה. לפנים ׁשני ּומעׂשר ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָ
מעבירין ואין הּמת, ּבּה מלינין אין ּבירּוׁשלים? ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּנאמרּו
ואין ּבּתים, ּבתֹוכּה מׂשּכירין ואין אדם, עצמֹות ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָּבתֹוכּה

ּתֹוׁשב לגר מקֹום ּבּה נח]נֹותנין בני מצוות ז' ששומר ,[נכרי ְְִֵָָָ
חלּדה וקבר ּדוד ּבית מּקברי חּוץ קברֹות ּבּה מקּימין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻואין

נֹוטעין[הנביאה] ואין הראׁשֹונים, נביאים מימֹות ּבּה ְְְִִִִִִֵֶָָָׁשהיּו
ּתסרח ׁשּמא נחרׁשת ולא נזרעת ואינּה ּופרּדסים, ּגּנֹות ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבּה

ורדים[מהזיבול] מּגּנת חּוץ אילנֹות ּבּה מקּימין ואין ,ְְְְִִִִִֵַַָָָ
ּבּה מקּימין ואין הראׁשֹונים, נביאים מימֹות ׁשם ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָׁשהיתה

זיזין מּמּנה מֹוציאין ואין הּׁשרצים, מּפני [קורות]אׁשּפֹות ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָ
מּפני[מרפסות]ּוגזּוזטראֹות הרּבים שיהיו]לרׁשּות [החשש ְְְְְִִִֵַָָ

ּכבׁשֹונֹות ּבּה עֹוׂשין ואין הּטמאה, מּפני[משרפות]אהל ְְְְִִִֵֵֶַָָֹֻ
ּתרנגֹולין ּבּה מגּדלין ואין שרצים]העׁשן, ללקט [שדרכן ְְְְְִִֵֶַַָָָ

ארץ ּבכל ּתרנגֹולין הּכהנים יגּדלּו לא וכן הּקדׁשים; ְְְְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹמּפני
ּבּה נחלט הּבית ואין הּטהרֹות. מּפני [נמכריׂשראל, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

ּבנגעיםלצמיתות] מּטּמא ואינֹו צרעת], נעׂשית[של ואינּה , ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָ
ׁשּלא לפי ערּופה עגלה מביאה ואינּה הּנּדחת, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹעיר

לּׁשבטים. ְְְִִַַָָנתחּלקה

.ÂËנּדֹות וזבֹות זבין ׁשאין - מּמּנה מקּדׁש הּבית ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהר
טמאות]ויֹולדֹות שהן להכניס[- ּומּתר לׁשם; נכנסין ְְְְְְִִִַָָָֻ

מת טמא לֹומר צרי ואין הּבית, להר עצמֹו ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָהּמת
לׁשם. נכנס ְְִֶָָׁשהּוא

.ÊËּובֹועל מת ּוטמא ּגֹויים ׁשאין - מּמּנּו מקּדׁש ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָֻהחיל
לׁשם. נכנסים ְְִִִָָָנּדה

.ÊÈיֹום טבּול ׁשאין - החיל מן מקּדׁשת נׁשים [טמאעזרת ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָֻ
בלילה] ויטהר מּדבריהםשטבל זה ואּסּור לׁשם; [שלנכנס ְְְְִִִִֵֶֶָָ

למחנהחכמים] להּכנס יֹום טבּול מּתר הּתֹורה מן אבל ,ְְְֲֲִִֵֵַַָָָָֻ
חּטאת. חּיב אינֹו הּנׁשים לעזרת ׁשּנכנס וטמא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָלוּיה.

.ÁÈמחּסר ׁשאין - נׁשים מעזרת מקּדׁשת יׂשראל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻֻעזרת
קרבנו]ּכּפּורים הביא שטרם לּה[- ׁשּנכנס וטמא לׁשם, נכנס ְְְְִִִִֵֶַָָָָ

ּכרת 50]חּיב בגיל משמים מיתה -]. ֵַָָ

.ËÈנכנסין יׂשראל ׁשאין - מּמּנה מקּדׁשת ּכהנים ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻעזרת
לסמיכה צרכיהם, ּבׁשעת אּלא עללׁשם ידים סמיכת -] ְְְְִִִֵֶֶַָָָָ

ולתנּופההקורבן] הקורבן]ולׁשחיטה .[הגבהת ְְְְִִִָָ

.Îמּומין ּבעלי ׁשאין - מּמּנה מקּדׁש ולּמזּבח האּולם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּבין
ראׁש שער]ּופרּועי לׁשם.[מגודלי נכנסין ּבגדים ּוקרּועי ְְְְְִִִֵֵָָָֹ
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.‡Îנכנס ׁשאין - ולּמזּבח האּולם מּבין מקּדׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻההיכל
רחּוץ אּלא נטילת]לׁשם ורגלים.[- ידים ְְְְִִֶַַַָָָ

.·Îלׁשם נכנס ׁשאין - מּמּנּו מקּדׁש הּקדׁשים קדׁש ְְְֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻּבית
העבֹודה. ּבׁשעת הּכּפּורים ּביֹום ּגדֹול ּכהן ְְֲִִִֵֶַַָָָָֹאּלא

.‚Îּבעלּיה ׁשהיה הגג]מקֹום -[על הּקדׁשים קדׁש על ֲֳִִֶֶַַָָָָָָֹ
ּבׁשבּוע אחת ּפעם אּלא לֹו נכנסין שנים]אין לידע[בשבע , ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָ

ּבדקֹו לחּזק צרי הּוא לתקנו]מה ׁשּנכנסין[- ּבׁשעה . ְְְְִִִִֵֶַַָָָָ
הּטמאה את מּׁשם להֹוציא אֹו ּבהיכל ּולתּקן לבנֹות ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻהּבּנאין
ּתמימים, מצאּו לא ּתמימים; ּכהנים נכנסין ׁשּיהיּו מצוה -ְְְְְְֲִִִִִִִִִֶָָָֹֹ
לא לוּים; יּכנסּו ּכהנים, ׁשם אין ואם מּומין; ּבעלי ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַָָָֹֹיּכנסּו

ּבטהֹורים; מצוה יׂשראל. יּכנסּו לוּים, מצאּומצאּו לא ְְְְְְְִִִִִִִֵָָָָָֹ
ואל טמא יּכנס - מּום ּובעל טמא טמאים. יּכנסּו ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָטהֹורים,

ּבצּבּור ּדחּויה ׁשהּטמאה מּום, ּבעל טמאים]יּכנס .[שרובם ְְְִִֵֶַַַָָָֻ
ּבתבֹות יּכנסּו לתּקן, להיכל הּנכנסין יביטווכל [שלא ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָ

ׁשּיעׂשּובקודש] להם אפׁשר ׁשאי אֹו ּתבֹות, ׁשם אין אם ;ְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
ּפתחים. ּדר יּכנסּו - ְְְִִֵֶֶָָּבתבֹות
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ׁשם‡. ׁשאין ּפי על ואף עׂשה, מצות הּמקּדׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָׁשמירת
לֹו; ּכבֹוד אּלא ׁשמירתֹו ׁשאין מּלסטים; ולא מאֹויב ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּפחד

ּפלטֹורין ּדֹומה לפלטֹורין[ארמון]אינֹו ׁשֹומרין, עליו ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ
ׁשֹומרין. עליו ְִֵֶָָׁשאין

הּכהנים·. הם והּׁשֹומרים הּלילה; ּכל מצותּה זֹו ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹּוׁשמירה
העדת", אהל לפני ,אּת ּובני "אּתה ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻוהּלוּים,
את "וׁשמרּו נאמר: והרי לֹו. ׁשֹומרים ּתהיּו אּתם ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָּכלֹומר:
אהל לפני קדמה "והחנים ונאמר: מֹועד", אהל ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹמׁשמרת
הּמקּדׁש". מׁשמרת ׁשמרי ּובניו, ואהרן מׁשה מזרחה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹמֹועד

ׁשּנאמר:‚. תעׂשה, ּבלא עברּו זֹו ׁשמירה ּבּטלּו ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַָָֹואם
אזהרה - ׁשמירה ּולׁשֹון הּקדׁש", מׁשמרת את ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ"ּוׁשמרּתם

הא ּובּטּול[מכך]היא; עׂשה, מצות ׁשּׁשמירתֹו למדּת, ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָ
תעׂשה. ּבלא ְְֲִֶַָֹׁשמירתֹו

מּבפנים„. ׁשֹומרים הּכהנים ׁשּיהיּו ׁשמירתֹו, ְְְְְֲִִִִִִִִֶַַָֹמצות
ועׂשרים[למקדש] וארּבע מּבחּוץ; של]והּלוּים [משמרות ְְְְְְִִִִֶַַַַ

עשרה]עדה ּבארּבעה[- ּתמיד לילה ּבכל אֹותֹו ׁשֹומרין ְְְְְִִֵַַָָָָָָ
ּבאחד והּלוּים מקֹומֹות, ּבׁשלׁשה הּכהנים - מקֹום ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָֹֹועׂשרים

מקֹום. ְְִֶָועׂשרים

אבטינס,‰. ּבבית ׁשֹומרים היּו ּכהנים ׁשֹומרים? היּו ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָֹוהיכן
הּניצֹוץ, ּובית אבטינס ּבית הּמֹוקד. ּובבית הּניצֹוץ, ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָּובבית

והרֹובין העזרה; ׁשערי ּבצד ּבנּויֹות עלּיֹות כהונה]היּו [פרחי ְְְֲֲֲִִֵַַָָָָָ
ׁשל אב ּבית וזקני ּבארץ; - הּמֹוקד ּבית ׁשם. ׁשֹומרים ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָהיּו

ּבידם. העזרה ּומפּתחֹות ׁשם, יׁשנים היּו הּיֹום ְְְְֲִֵַַָָָָָָָאֹותֹו

.Âאּלא כהּנה, ּבבגדי יׁשנים הּׁשֹומרים הּכהנים היּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֻלא
ּבגדי ולֹובׁשין ראׁשיהן; ּכנגד אֹותם ּומּניחין אֹותם ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָמקּפלין
חצרֹות ׁשֹומרי ּכל ּכדר הארץ, על ויׁשנים ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעצמם,

הּמּטֹות. על ׁשּייׁשנּו לא ְְִִִֶַַַָֹהּמלכים,

.Êּבּמסּבה[טומאת]ארע הֹול מהם, לאחד [מחילה]קרי ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
לא הּבית להר הּפתּוחֹות ׁשהּמחּלֹות - הּקרקע ְְְְִִֶֶַַַַַַַַַַֹׁשּתחת
עד הּכהנים אחיו אצל ויֹוׁשב וחֹוזר וטֹובל, - ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹנתקּדׁשּו

לֹו. והֹול יֹוצא ּבּבקר, הּׁשערים ְְְִִֵֵֶֶַַָֹׁשּפֹותחין

.Áהר ׁשערי חמּׁשה על ׁשֹומרים? הּלוּיים היּו ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָוהיכן
העזרה ּפּנֹות ארּבע ועל מּתֹוכֹו, ּפּנֹותיו ארּבע ועל ְְְְֲִִִִַַַַַַַַָָָָהּבית,
העזרה ׁשערי חמּׁשה ועל ּבעזרה; ליׁשב ׁשאסּור ְֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָמּבחּוץ,

הּכהנים ׁשהרי לעזרה, ועלחּוץ הּמֹוקד ׁשער על ׁשֹומרים ְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָֹ
מקֹום. עׂשר ׁשמֹונה הרי הּניצֹוץ. ְֲִֵַַַָָָָׁשער

.Ë,הּפרכת ּובלׁשּכת הּקרּבן, ּבלׁשּכת ׁשֹומרים ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָֹועֹוד
הּכּפרת ּבית הקודשים]ואחֹורי .[קודש ֲֵֵֶַַַֹ

.È,הּׁשֹומרים הּמׁשמרֹות ּכל על אחד ממּנה ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֻּומעמידין
מׁשמר ּכל על מחּזר והיה נקרא; היה הּבית' הר ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָָו'איׁש
מׁשמר וכל לפניו. ּדֹולקֹות ואבּוקֹות הּלילה, ּכל ְְְְְְֲִִַַַָָָָָָָּומׁשמר
נּכר - 'עלי ׁשלֹום הּבית, הר 'איׁש ואֹומר: עֹומד ְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשאינֹו
ּכסּותֹו את לׂשרף לֹו היה ּורׁשּות ּבמקלֹו; חֹובטֹו יׁשן, ְְְְְְִֵֶֶַָָָֹׁשהּוא

-[בגדו] ּבעזרה? ּקֹול 'מה ּבירּוׁשלים: אֹומרין ׁשהיּו עד ,ְֲִִִֶַַַָָָָָ
מׁשמרֹו'. על לֹו ׁשּיׁשן נׂשרפין, ּובגדיו נלקה לוי ּבן ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָקֹול

.‡Èיבֹוא - לֹו סמּו הּׁשחר, עּמּוד ׁשּיעלה קדם ֲֶֶֶַַַַַַַַָָֹּבּׁשחר,
הּכהנים על וידּפק מקּדׁש, ׁשל ׁשּבבית[הישנים]הממּנה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָֹֹֻ

הּׁשער את ּופתח הּמפּתח, את נטל לֹו. ּפֹותחין והן ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָהּמֹוקד,
הּמֹוקד מּבית ונכנס העזרה, ּובין הּמֹוקד ּבית ׁשּבין ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּקטן
אֹור ׁשל אבּוקֹות ּוׁשּתי הּכהנים אחריו ונכנסּו ְְְְֲֲֲֲִִֵֶַַָָָָֹלעזרה,
וכת לּמזרח, הֹולכת ּכת - ּכּתֹות לׁשּתי ונחלקּו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָּבידם,
עד העזרה, ּכל את והֹולכין ּבֹודקין והיּו לּמערב; ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָהֹולכת

עֹוׂשי ּבית למקֹום הּכּתֹות ׁשּתי חבּתין.[מנחת]ׁשּיּגיעּו ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַ
והעמידּו ׁשלֹום', הּכל 'ׁשלֹום, אֹומרין: ואּלּו אּלּו - ְְֱִִִִֵֵֶַָָָֹהּגיעּו

חבּתין. לעׂשֹות חבּתין ֲֲֲִִִִֵַעֹוׂשי

.·È- ׁשּבת מּלילי חּוץ לילה, ּבכל עֹוׂשין הּזה ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּכּסדר
מערב ׁשם הּדלּוקין ּבנרֹות בֹודקין אּלא אֹור, ּבידם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשאין

ַָׁשּבת.

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

שלישי יום
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עׂשה, מצוֹות ׁשׁש - מצוֹות עׂשרה ארּבע ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָיׁש
לעׂשֹות (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ְְְְֲֲִֶֶֶַַָָֹּוׁשמֹונה
לסּו ׁשּלא (ג) ּכמֹוהּו; לעׂשֹות ׁשּלא (ב) הּמׁשחה; ְֲִֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשמן
ׁשּלא (ה) הּקטרת; ּכמתּכנת לעׂשֹות ׁשּלא (ד) ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹמּמּנּו;
לׂשאת (ו) הּקטרת; מן חּוץ הּזהב מזּבח על ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹלהקטיר
(ח) מּמּנּו; הּבּדים יסּורּו ׁשּלא (ז) הּכתף; על ֲִִֵֶֶַַַַָָָֹהארֹון
ּבמלאכת אחד יעׂשה ׁשּלא (ט) ּבּמקּדׁש; הּלוי ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּיעבד
ּכל ׁשּיהיּו (יא) לעבֹודה; הּכהן לקּדׁש (י) ּבּמקּדׁש; ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹחברֹו
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כהּנה ּבגדי ללּבׁש (יב) ּברגלים; ׁשוֹות ְְְְְִִִִֵַָָָָָֹֻהּמׁשמרֹות
החׁשן יּזח ׁשּלא (יד) הּמעיל; יּקרע ׁשּלא (יג) ְֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹלעבֹודה;

אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ּובאּור האפֹוד. ְְִִִֵֵֵֵֵַָָמעל

א ּפרק הּמקּדׁש ּכלי ¤¤¨§¦©¥§§¦הלכֹות

מּוכן‡. ׁשּיהיה הּמׁשחה, ׁשמן לעׂשֹות עׂשה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָמצות
אֹותֹו "ועׂשית ׁשּנאמר: - ּבֹו מׁשיחה ׁשּצריכין ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָָלּדברים

קדׁש". מׁשחת ְִֶֶֶַֹׁשמן

והּקּנמֹון·. הּמר מן לקח ּבּמדּבר: רּבנּו מׁשה עׂשהּו ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹוככה
מּׁשלׁשּתן אחד מּכל ׁשקל[במשקל]והּקּדה, מאֹות חמׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
הּבׂשם ּומּקנה הּקדׁש, ּומאתים;[במשקל]ּבׁשקל חמּׁשים ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹ

מחציתֹו ּבׂשם "וקּנמן ּבּתֹורה: ׁשּנאמר [במשקל]וזה ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָָ
ּפ ּבׁשני אֹותֹו ׁשּׁשֹוקלין - ּומאתים" חמּׁשיםחמּׁשים עמים, ְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַָָ

וערב לבּדֹו, ואחד אחד ּכל וׁשֹוחק ּפעם. ּבכל ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּומאתים
ּכחן ּכל ׁשּיצא עד ּומתּוקין, זּכין ּבמים אֹותם וׁשרה ְְְִִִֶַַַַָָָָָָָֹֹהּכל,
לג, עׂשר ׁשנים והּוא - הין זית ׁשמן הּמים על ונתן ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹּבּמים;

לג עד[מכיל]ּכל האׁש, על הּכל ּובּׁשל רביעּיֹות; ארּבע ְְִִִֵֵַַַַַָָֹֹ
לדֹורֹות.[התאדו]ׁשאבדּו ּבכלי והּניחֹו הּׁשמן. ונׁשאר הּמים ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָ

לּכל‚. הּידּוע ׁשּבהדּו, ּבחּיה הּצרּור הּדם הּוא - ְְֶַַַַַַַָָָָֹֹֹהּמר
העץ הּוא - והּקּנמֹון מקֹום. ּבכל אדם ּבני ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָׁשּמתּבּׂשמין

ּומתּגמרים טֹוב ׁשריחֹו הדּו, מאּיי ּבני[מתבשמים]הּבא ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָֹ
הּדּקין הּקנים הן - ּבׂשם ּוקנה הּקׁשט. הּוא - והּקּדה ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹאדם.
מּמיני והן טֹוב, וריחן הדּו, מאּיי הּבאים האדּמים ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻּכּתבן

ּבּצרי הרֹופאים אֹותֹו ׁשּנֹותנין .[בתרופות]ּבׂשמים ְְְֳִִִִֶַָָ

ולא„. הּזה, וכּמׁשקל הּזה ּכּמעׂשה הּמׁשחה ׁשמן ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהעֹוׂשה
חּטאת מביא ּובׁשֹוגג, ּכרת; חּיב ּבמזיד, - ּגרע ולא ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹהֹוסיף

והּוא[רגילה]קבּועה ּכמהּו". ירקח "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִֶֶֶַַָָֹ
אֹו להתלּמד עׂשה אם אבל ּבֹו; להּמׁשח אֹותֹו ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּיעׂשה

ּפטּור. - לאחרים ְֲִִֵַָלּתנֹו

.‰הּמׁשחה[המורח]הּס של]מּׁשמן -[בכמות ּכּזית ְִִִֶֶַַַַָָ
ׁשּנאמר: קבּועה, חּטאת מביא ּובׁשֹוגג, ּכרת; חּיב ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּבמזיד,
על אּלא חּיבין ואין ונכרת". - זר על מּמּנּו יּתן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ"ואׁשר
מּזה "מּמּנּו", ׁשּנאמר: - מׁשה ׁשעׂשה הּמׁשחה ְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשמן
לא ּומעֹולם לי"; זה יהיה קדׁש מׁשחת "ׁשמן ּבֹו: ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹׁשּנאמר

מׁשה. ּׁשעׂשה מּמה חּוץ אחר, הּמׁשחה ׁשמן ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹנעׂשה

.Â:ׁשּנאמר - אחרים את הּס ואחד עצמֹו, את הּס ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאחד
ׁשהן וגֹויים ּובהמה, ּכלים, הּס זר". על מּמּנּו יּתן ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ"ואׁשר
ּבׂשר "על ׁשּנאמר: ּפטּור, - מתים ּבֹו ׁשּס אֹו ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכבהמה,

."ייס לא ִָָָֹאדם

.Ê,ּגדֹולים ּכהנים אּלא לדֹורֹות מּמּנּו מֹוׁשחין ְְְֲִִִִֵֶֶָֹאין
ּבן ּכהן אפּלּו ּבלבד; ּדוד ּבית ּומלכי מלחמה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּומׁשּוח
ּתחּתיו הּמׁשיח "והּכהן ׁשּנאמר: אֹותֹו, מֹוׁשחין - ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹּכהן

וגֹו'". ְִָָמּבניו

.Áהּכהן היה - הּמׁשחה ׁשמן ׁשם היה ׁשּלא ׁשני, ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּבית
מתרּבה ׁשהיה[מתמנה]ּגדֹול ּבלבד, הּבגדים ּבלביׁשת ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָ

ּגדֹולה. כהּנה ּבגדי ְְְִֵֵָָֻלֹובׁש

.Ë,ראׁשֹו על הּׁשמן את צק הּכהן? את מֹוׁשחין ְִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹֹּכיצד

ּכמין עיניו ּגּבי על מּמּנּו וס[- אות ()[צורת ּכזה יוני ּכף ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ּומלכי אהרן. ראׁש על הּמׁשחה מּׁשמן "וּיּצק ׁשּנאמר: -ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֹ

נזר ּכמין אֹותן מֹוׁשחין ּדוד, סביב]על[כתר]ּבית ראׁשן.[- ְְִִִֵֵֶַָָָֹ
אחרֹות ּבמקֹומֹות ימׁשח ּבּׁשמן.[בגוף]ולא ירּבה ולא , ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַֹֹ

.Èׁשּכבר ּגדֹול ּכהן אֹו מל ּגּבי על הּמׁשחה מּׁשמן ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּנֹותן
"ו ׁשּנאמר: - ּפטּור ואיןנמׁשחּו, זר", על מּמּנּו יּתן אׁשר ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

למל[נחשבים]אּלּו אפּלּו מּמּנּו הּס אבל אצלֹו; זרים ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָ
ּכל ,"ייס לא אדם ּבׂשר "על ׁשּנאמר: - חּיב ּגדֹול, ְְֱִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹוכהן
וס מראׁשֹו הּמׁשחה ׁשמן ׁשּנטל ּגדֹול וכהן ּבמׁשמע. ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹאדם

בטנו]ּבמעיו על ּבכּזית.[- מּמּנּו ׁשּיּס והּוא ּכרת; חּיב - ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

.‡Èּגּבי על אּלא הּמל את מֹוׁשחין ל:]אין מעין;[סמוך ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
לּמל ירּׁשה ׁשהּמלכּות - מל ּבן מל מֹוׁשחין ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֻואין
ׁשם היתה ואם יׂשראל". ּבקרב ּובניו "הּוא ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָלעֹולם,
לּכל ּולהֹודיע הּמחלקת לסּלק ּכדי אֹותֹו מֹוׁשחין - ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַֹֹֹמחלקת
מחלקת מּפני ׁשלמה ׁשּמׁשחּו ּכמֹו לבּדֹו; הּמל הּוא ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹׁשּזה
אחיו. יהֹויקים מּפני ויהֹואחז עתליה, מּפני ויֹואׁש ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָָָָָאדֹונּיהּו,
מׁשחֹו, הּמׁשחה ּבׁשמן לא - ליהּוא אליׁשע ׁשּמׁשח ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹוזה
החכמים. ּביד מסרת זה ודבר אפרסמֹון; ּבׁשמן ְְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאּלא

.·Èנתקּדׁשּו לא - ּבּמדּבר מׁשה ׁשעׂשה הּמקּדׁש ּכלי ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹּכל
"וּימׁשחם, ׁשּנאמר: הּמׁשחה, ּבׁשמן ּבלבד ּבמׁשיחתן ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאּלא
הּכלים אּלא לדֹורֹות; נֹוהג אינֹו זה ודבר אתם". ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹויקּדׁש
נתקּדׁשּו, ּבמלאכּתן, ּבּמקּדׁש ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁשּו ּכיון - ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻּכּלן
מתקּדׁשין. הם ּבׁשרּות ּבּקדׁש", בם יׁשרתּו "אׁשר ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:

.‚Èוכן הּמנחֹות, ּבהן ׁשּמקּבלין והּקערֹות ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָהּכּפֹות
ׁשל - הּׁשרת ּכלי ּוׁשאר הּדם, ּבהן ׁשּמקּבלין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמזרקֹות
מּתכֹות, ׁשאר ׁשל לעׂשֹותם ּומּתר היּו; זהב וׁשל ְְֲֶֶֶֶַַָָָָָָָֻּכסף
- נׁשּברּו ואם ּבמלאכּתן; מתקּדׁשין וכּלן ׁשּבארנּו. ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֻּכמֹו
מסּתּלקת קדּׁשתן ואין אחר, ּכלי אֹותן ועֹוׂשה אֹותן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמּתי

לעֹולם. ְֵֶָמהן

.„È,אֹותן סֹותמין אין - ׁשּנסּדקּו אֹו ׁשּנּקבּו הּקדׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָֹּכלי
חדׁשים. אֹותן ועֹוׂשין אֹותן מּתיכין ְֲִִִִֶַָָָָאּלא

.ÂËהּנּצב מן ׁשּנׁשמט אין[ידית]סּכין - ׁשּנפּגם אֹו , ְְִִִִִֵֶֶַַַַָ
אֹותֹו ּגֹונזין[לידית]מחזירין אּלא אֹותֹו, מׁשחיזין ואין ְְְֲִִִִִֵֶַַָ

ׁשאין אחרים; ועֹוׂשין לדרֹום, והאּולם הּקדׁש ּבין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹאֹותן
שתהיה] ּבמקֹום[ראוי שכולו]ענּיּות עׁשירּות.[המקדש ְֲֲִִִ

.ÊËחצי[סוגי]ׁשּתי - ּבּמקּדׁש היּו יבׁש ׁשל מּדֹות ְְֲִִִֵֵֶַָָָ
ּבֹו לחלק העּׂשרֹון וחצי למנחֹות, העּׂשרֹון ועּׂשרֹון: ְְְֲִִִִִִַַָָָָָָָֹעּׂשרֹון,

יֹום. ׁשּבכל ּגדֹול ּכהן ְְִֵֶַָָֹמנחת

.ÊÈההין,[סוגי]וׁשבע וחצי הין, ׁשם: היּו לח ׁשל מּדֹות ְֲִִִִֶֶַַַַָָ
ּורביעית. לג, וחצי ולג, ההין, ּורביעית ההין, ְְְְֲִִִִִִִִִַַַֹֹּוׁשליׁשית
- ההין ּוׁשליׁשית ההין ּורביעית ההין חצי היּו? ְְְֲִִִִִִִִַַַָָָולּמה
הּמנחֹות; ׁשמן למדידת - ולג זבחים; ׁשל הּנסכים ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹלמדידת
ּורביעית הּמנֹורה; מּנרֹות נר לכל ׁשמן למדידת - לג ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹוחצי

לחבּתין. הּׁשמן ּבּה לחּלק -ְֲִִֵֶֶַַַָ

.ÁÈלנּו ּבֹו[שנצרך]ּדבר[במקדש]ואין של]למּדד [בכלי ְְִֵָָָֹ
מׁשה, ּבימי ּבּמקּדׁש והיה הֹואיל ׁשם? היה ולּמה ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָֹהין;
ּבּמקּדׁש, ׁשהיה לג ּובחצי הּמׁשחה. לׁשמן ׁשמן ּבֹו ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּמדד
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כהּנה ּבגדי ללּבׁש (יב) ּברגלים; ׁשוֹות ְְְְְִִִִֵַָָָָָֹֻהּמׁשמרֹות
החׁשן יּזח ׁשּלא (יד) הּמעיל; יּקרע ׁשּלא (יג) ְֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹלעבֹודה;

אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ּובאּור האפֹוד. ְְִִִֵֵֵֵֵַָָמעל

א ּפרק הּמקּדׁש ּכלי ¤¤¨§¦©¥§§¦הלכֹות

מּוכן‡. ׁשּיהיה הּמׁשחה, ׁשמן לעׂשֹות עׂשה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָמצות
אֹותֹו "ועׂשית ׁשּנאמר: - ּבֹו מׁשיחה ׁשּצריכין ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָָלּדברים

קדׁש". מׁשחת ְִֶֶֶַֹׁשמן

והּקּנמֹון·. הּמר מן לקח ּבּמדּבר: רּבנּו מׁשה עׂשהּו ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹוככה
מּׁשלׁשּתן אחד מּכל ׁשקל[במשקל]והּקּדה, מאֹות חמׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
הּבׂשם ּומּקנה הּקדׁש, ּומאתים;[במשקל]ּבׁשקל חמּׁשים ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹ

מחציתֹו ּבׂשם "וקּנמן ּבּתֹורה: ׁשּנאמר [במשקל]וזה ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָָ
ּפ ּבׁשני אֹותֹו ׁשּׁשֹוקלין - ּומאתים" חמּׁשיםחמּׁשים עמים, ְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַָָ

וערב לבּדֹו, ואחד אחד ּכל וׁשֹוחק ּפעם. ּבכל ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּומאתים
ּכחן ּכל ׁשּיצא עד ּומתּוקין, זּכין ּבמים אֹותם וׁשרה ְְְִִִֶַַַַָָָָָָָֹֹהּכל,
לג, עׂשר ׁשנים והּוא - הין זית ׁשמן הּמים על ונתן ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹּבּמים;

לג עד[מכיל]ּכל האׁש, על הּכל ּובּׁשל רביעּיֹות; ארּבע ְְִִִֵֵַַַַַָָֹֹ
לדֹורֹות.[התאדו]ׁשאבדּו ּבכלי והּניחֹו הּׁשמן. ונׁשאר הּמים ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָ

לּכל‚. הּידּוע ׁשּבהדּו, ּבחּיה הּצרּור הּדם הּוא - ְְֶַַַַַַַָָָָֹֹֹהּמר
העץ הּוא - והּקּנמֹון מקֹום. ּבכל אדם ּבני ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָׁשּמתּבּׂשמין

ּומתּגמרים טֹוב ׁשריחֹו הדּו, מאּיי ּבני[מתבשמים]הּבא ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָֹ
הּדּקין הּקנים הן - ּבׂשם ּוקנה הּקׁשט. הּוא - והּקּדה ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹאדם.
מּמיני והן טֹוב, וריחן הדּו, מאּיי הּבאים האדּמים ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻּכּתבן

ּבּצרי הרֹופאים אֹותֹו ׁשּנֹותנין .[בתרופות]ּבׂשמים ְְְֳִִִִֶַָָ

ולא„. הּזה, וכּמׁשקל הּזה ּכּמעׂשה הּמׁשחה ׁשמן ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהעֹוׂשה
חּטאת מביא ּובׁשֹוגג, ּכרת; חּיב ּבמזיד, - ּגרע ולא ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹהֹוסיף

והּוא[רגילה]קבּועה ּכמהּו". ירקח "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִֶֶֶַַָָֹ
אֹו להתלּמד עׂשה אם אבל ּבֹו; להּמׁשח אֹותֹו ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּיעׂשה

ּפטּור. - לאחרים ְֲִִֵַָלּתנֹו

.‰הּמׁשחה[המורח]הּס של]מּׁשמן -[בכמות ּכּזית ְִִִֶֶַַַַָָ
ׁשּנאמר: קבּועה, חּטאת מביא ּובׁשֹוגג, ּכרת; חּיב ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּבמזיד,
על אּלא חּיבין ואין ונכרת". - זר על מּמּנּו יּתן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ"ואׁשר
מּזה "מּמּנּו", ׁשּנאמר: - מׁשה ׁשעׂשה הּמׁשחה ְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשמן
לא ּומעֹולם לי"; זה יהיה קדׁש מׁשחת "ׁשמן ּבֹו: ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹׁשּנאמר

מׁשה. ּׁשעׂשה מּמה חּוץ אחר, הּמׁשחה ׁשמן ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹנעׂשה

.Â:ׁשּנאמר - אחרים את הּס ואחד עצמֹו, את הּס ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאחד
ׁשהן וגֹויים ּובהמה, ּכלים, הּס זר". על מּמּנּו יּתן ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ"ואׁשר
ּבׂשר "על ׁשּנאמר: ּפטּור, - מתים ּבֹו ׁשּס אֹו ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכבהמה,

."ייס לא ִָָָֹאדם

.Ê,ּגדֹולים ּכהנים אּלא לדֹורֹות מּמּנּו מֹוׁשחין ְְְֲִִִִֵֶֶָֹאין
ּבן ּכהן אפּלּו ּבלבד; ּדוד ּבית ּומלכי מלחמה, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּומׁשּוח
ּתחּתיו הּמׁשיח "והּכהן ׁשּנאמר: אֹותֹו, מֹוׁשחין - ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹּכהן

וגֹו'". ְִָָמּבניו

.Áהּכהן היה - הּמׁשחה ׁשמן ׁשם היה ׁשּלא ׁשני, ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּבית
מתרּבה ׁשהיה[מתמנה]ּגדֹול ּבלבד, הּבגדים ּבלביׁשת ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָ

ּגדֹולה. כהּנה ּבגדי ְְְִֵֵָָֻלֹובׁש

.Ë,ראׁשֹו על הּׁשמן את צק הּכהן? את מֹוׁשחין ְִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹֹּכיצד

ּכמין עיניו ּגּבי על מּמּנּו וס[- אות ()[צורת ּכזה יוני ּכף ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ּומלכי אהרן. ראׁש על הּמׁשחה מּׁשמן "וּיּצק ׁשּנאמר: -ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֹ

נזר ּכמין אֹותן מֹוׁשחין ּדוד, סביב]על[כתר]ּבית ראׁשן.[- ְְִִִֵֵֶַָָָֹ
אחרֹות ּבמקֹומֹות ימׁשח ּבּׁשמן.[בגוף]ולא ירּבה ולא , ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַֹֹ

.Èׁשּכבר ּגדֹול ּכהן אֹו מל ּגּבי על הּמׁשחה מּׁשמן ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּנֹותן
"ו ׁשּנאמר: - ּפטּור ואיןנמׁשחּו, זר", על מּמּנּו יּתן אׁשר ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

למל[נחשבים]אּלּו אפּלּו מּמּנּו הּס אבל אצלֹו; זרים ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָ
ּכל ,"ייס לא אדם ּבׂשר "על ׁשּנאמר: - חּיב ּגדֹול, ְְֱִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹוכהן
וס מראׁשֹו הּמׁשחה ׁשמן ׁשּנטל ּגדֹול וכהן ּבמׁשמע. ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹאדם

בטנו]ּבמעיו על ּבכּזית.[- מּמּנּו ׁשּיּס והּוא ּכרת; חּיב - ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

.‡Èּגּבי על אּלא הּמל את מֹוׁשחין ל:]אין מעין;[סמוך ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
לּמל ירּׁשה ׁשהּמלכּות - מל ּבן מל מֹוׁשחין ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֻואין
ׁשם היתה ואם יׂשראל". ּבקרב ּובניו "הּוא ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָלעֹולם,
לּכל ּולהֹודיע הּמחלקת לסּלק ּכדי אֹותֹו מֹוׁשחין - ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַֹֹֹמחלקת
מחלקת מּפני ׁשלמה ׁשּמׁשחּו ּכמֹו לבּדֹו; הּמל הּוא ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹׁשּזה
אחיו. יהֹויקים מּפני ויהֹואחז עתליה, מּפני ויֹואׁש ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָָָָָאדֹונּיהּו,
מׁשחֹו, הּמׁשחה ּבׁשמן לא - ליהּוא אליׁשע ׁשּמׁשח ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹוזה
החכמים. ּביד מסרת זה ודבר אפרסמֹון; ּבׁשמן ְְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאּלא

.·Èנתקּדׁשּו לא - ּבּמדּבר מׁשה ׁשעׂשה הּמקּדׁש ּכלי ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹּכל
"וּימׁשחם, ׁשּנאמר: הּמׁשחה, ּבׁשמן ּבלבד ּבמׁשיחתן ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאּלא
הּכלים אּלא לדֹורֹות; נֹוהג אינֹו זה ודבר אתם". ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹויקּדׁש
נתקּדׁשּו, ּבמלאכּתן, ּבּמקּדׁש ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁשּו ּכיון - ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻּכּלן
מתקּדׁשין. הם ּבׁשרּות ּבּקדׁש", בם יׁשרתּו "אׁשר ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:

.‚Èוכן הּמנחֹות, ּבהן ׁשּמקּבלין והּקערֹות ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָהּכּפֹות
ׁשל - הּׁשרת ּכלי ּוׁשאר הּדם, ּבהן ׁשּמקּבלין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמזרקֹות
מּתכֹות, ׁשאר ׁשל לעׂשֹותם ּומּתר היּו; זהב וׁשל ְְֲֶֶֶֶַַָָָָָָָֻּכסף
- נׁשּברּו ואם ּבמלאכּתן; מתקּדׁשין וכּלן ׁשּבארנּו. ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֻּכמֹו
מסּתּלקת קדּׁשתן ואין אחר, ּכלי אֹותן ועֹוׂשה אֹותן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמּתי

לעֹולם. ְֵֶָמהן

.„È,אֹותן סֹותמין אין - ׁשּנסּדקּו אֹו ׁשּנּקבּו הּקדׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָֹּכלי
חדׁשים. אֹותן ועֹוׂשין אֹותן מּתיכין ְֲִִִִֶַָָָָאּלא

.ÂËהּנּצב מן ׁשּנׁשמט אין[ידית]סּכין - ׁשּנפּגם אֹו , ְְִִִִִֵֶֶַַַַָ
אֹותֹו ּגֹונזין[לידית]מחזירין אּלא אֹותֹו, מׁשחיזין ואין ְְְֲִִִִִֵֶַַָ

ׁשאין אחרים; ועֹוׂשין לדרֹום, והאּולם הּקדׁש ּבין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹאֹותן
שתהיה] ּבמקֹום[ראוי שכולו]ענּיּות עׁשירּות.[המקדש ְֲֲִִִ

.ÊËחצי[סוגי]ׁשּתי - ּבּמקּדׁש היּו יבׁש ׁשל מּדֹות ְְֲִִִֵֵֶַָָָ
ּבֹו לחלק העּׂשרֹון וחצי למנחֹות, העּׂשרֹון ועּׂשרֹון: ְְְֲִִִִִִַַָָָָָָָֹעּׂשרֹון,

יֹום. ׁשּבכל ּגדֹול ּכהן ְְִֵֶַָָֹמנחת

.ÊÈההין,[סוגי]וׁשבע וחצי הין, ׁשם: היּו לח ׁשל מּדֹות ְֲִִִִֶֶַַַַָָ
ּורביעית. לג, וחצי ולג, ההין, ּורביעית ההין, ְְְְֲִִִִִִִִִַַַֹֹּוׁשליׁשית
- ההין ּוׁשליׁשית ההין ּורביעית ההין חצי היּו? ְְְֲִִִִִִִִַַַָָָולּמה
הּמנחֹות; ׁשמן למדידת - ולג זבחים; ׁשל הּנסכים ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹלמדידת
ּורביעית הּמנֹורה; מּנרֹות נר לכל ׁשמן למדידת - לג ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹוחצי

לחבּתין. הּׁשמן ּבּה לחּלק -ְֲִִֵֶֶַַַָ

.ÁÈלנּו ּבֹו[שנצרך]ּדבר[במקדש]ואין של]למּדד [בכלי ְְִֵָָָֹ
מׁשה, ּבימי ּבּמקּדׁש והיה הֹואיל ׁשם? היה ולּמה ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָֹהין;
ּבּמקּדׁש, ׁשהיה לג ּובחצי הּמׁשחה. לׁשמן ׁשמן ּבֹו ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּמדד



��iying mei ,iriax mei Ð meil cg` wxt m"anx ixeriy

לתֹודה וׁשמן ׂשֹוטה למי מים מֹודדין תודה]היּו קורבן -]; ְְְְִִֵֶֶַָָָ
ּומים נזיר לחם ׁשמן מֹודדין היּו ׁשם, ׁשהיתה ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָּוברביעית

נתקּדׁשּו אּלּו מעׂשים מּפני ולא מצרע. ,[הכלים]לטהרת ְְְְְְֲֳִִִֵֵַַַָָֹֹ
ׁשאמרנּו. מקּדׁש ׁשל הּמלאכֹות מּפני ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָאּלא

.ËÈאּלא[כלי]ּכל הּׁשרת; ּומּכלי קדׁש, - האּלּו הּמּדֹות ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
נמׁשחּו הּלח המשחה]ׁשּמּדֹות ּומּבחּוץ,[בשמן מּבפנים ְְְִִִִִִֶַַַ

ּברּוצי לפיכ מּבפנים. אּלא נמׁשחּו לא הּיבׁש [-ּוכלי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹ
מכלי] הנשפך מּדֹותהעודף ּוברּוצי קדׁש; הּלח, ִִֵֵֶַַֹמּדֹות

חל. ֵַָֹהּיבׁש,
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נעׂשית‡. ועׂשּיתּה[מחדש]הּקטרת וׁשנה; ׁשנה ּבכל ְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָָֹ
ּבּתֹורה ונתּפרׁשּו סּמים". ל קח " ׁשּנאמר: עׂשה, ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַָָמצות
ּולבֹונה"; וחלּבנה ּוׁשחלת "נטף והן: מּסּמניה, ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָארּבעה

מּסיני. למׁשה הלכה - סּמניה ְְֲִִֶֶַַָָָָָֹּוׁשאר

ׁשעֹוׂשין·. והן ּבסיני, למׁשה לֹו נאמרּו סּמנין עׂשר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹואחד
מכּון ּבמׁשקל מׁשקל[מדויק]אֹותן ּבלא עּמהן ּומֹוסיפין ; ְְְְְִִִִִֶַָָָָֹֻ

ׁשּמעלה[מדויק] אחד ועׂשב הּירּדן, וכּפת סדֹומית ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָמלח
יֹודעין היּו ולא ידּועים[מכירין]העׁשן; אנׁשים אּלא אֹותֹו ְְְֲִִִֶֶָָָָָֹ

הלכה[מסוימים] היה והּוא איׁש.[מסורת], מּפי איׁש ּבידם ְְֲִִִִָָָָָָ

ּוׁשחלת‚. נטף סּמניה: עׂשר אחד מׁשקל הּוא ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָוזה
והּמנה מנה; ׁשבעים מׁשקל אחד מּכל ּולבֹונה, ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָוחלּבנה

וכרּכם,[משקלו:] נרּד וׁשּבלת ּוקציעה ּומר ּדינרין. מאה ,ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֹֹ
קּנמֹון, מנה; עׂשר ׁשנים קׁשט, מנה; עׂשר ׁשּׁשה אחד ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָָֹמּכל
מאֹות ׁשלׁש הּכל, מׁשקל מנים. ׁשלׁש קּלּופה, מנים; ְְִִִִֵֵַַַָָָָֹֹֹּתׁשע
לּה ּומֹוסיפין הדק; הּכל ׁשֹוחקין מנה. וׁשּׁשים ְְֲִִִִִֵֶַָָָָֹּוׁשמֹונה
ּכל עׁשן ּומעלה הּירּדן, וכּפת סדֹומית, מלח הּקב ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹרבע

מעט]ׁשהּוא הּזהב[- מזּבח על יֹום ּבכל מּמּנה ּומקטיר . ְְְִִִֶֶַַַַָָָָ
ּכנגד יֹום, וׁשּׁשים חמּׁשה מאֹות ׁשלׁש - ימֹות[מספר]מנה ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָֹ

יֹום ערב אֹותן ׁשֹוחק - הּנׁשארֹות מנים והּׁשלׁש ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהחּמה.
חפניו, מלא מּמּנה ׁשּמֹוציא עד הּדּקה, מן ּדּקה ְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹהּכּפּורים
הּקטרת מֹותר הּוא - והּנׁשאר הּכּפּורים. ּביֹום ְְְְְְִִִִֶַַַַַָֹלהקטיר

ּבׁשקלים שקלים]ׁשאמרנּו בהלכות -]. ְְִִֶַָָ

מהן„. ׁשּיֹוצא הּקטף עצי הּוא ּבּתֹורה, האמּור ְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָ"נטף"
אדם[שרף]הּצרי ּבני ׁשּנֹותנין הּצּפרן היא והּׁשחלת, ; ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

קׁשה[בשמים]ּבּמגמרֹות וריחֹו ׁשחר, ּדבׁש ּכמֹו והחלּבנה, ; ְְְְְְְֵֶֶַַַָָָָֹֻ
ּבלׁשֹון,[חזק] ׁשמתן הּוא וזה יון. ּבערי אילנֹות ׂשרף ְְְְְְִִֵֶַָָָָָֹוהּוא

,ּומס ולּבן, ּומיעה, טיּב, ואצ'פאר ּבלסאן, עּוד ְְְְְְְִִִַַַַַַַָֻערבי:
וקׁשר ועּוד, וקסט, וזעפראן, אלּנארדין, וסנּבל ְְְְְְְְְְְְְִִִַַַַָָָֻֻֻוקציעה,

וענּבר. ְְִַַַָסליּכ'ה,

מפּטמין‰. ּתׁשעת[וכותשין]ּכיצד מביא הּקטרת? את ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַֹ
ּכרׁשינה ּבֹורית סבון]קּבין וׁשף[מין את[משפשף], ּבּה ְְִִִֶַַָָָ

ׁשל קב ועׂשרים ּבאחד הּצּפרן את ׁשֹורה ּכ ואחר ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹהּצּפרן;
הּסּמנין מן ואחד אחד ּכל ׁשֹוחק ּכ ואחר ּביֹותר; חזק ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָיין
הדק הדק, 'היטב אֹומר: ׁשֹוחק ּוכׁשהּוא הדק, עצמֹו ְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָּבפני

הּכל. ּומערב ׁשּׁשֹוחק; זמן ּכל ְְֵֵֵֵֶַַָָֹהיטב',

.Âהּקדׁש ּומּׁשל העזרה, ּבתֹו ּבּקדׁש מעׂשיה בכליוכל -] ְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
ּפסּולה.שרת] החּלין, מן הּקטרת את והמפּטם ;ְְְְִִֵֶֶַַַַָֹֻ

.Êלּמכּתׁשת אֹותּה מחזירין היּו ּבּׁשנה [כליּפעמים ְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָ
ׁשּלאהכתישה] ּכדי אֹותּה מפּזרין היּו החּמה ּבימֹות .ְְְִִֵֶַַַָָָֹ

צֹוברין הּגׁשמים ּובימֹות ּכדי[אוספים]ּתתעּפׁש, אֹותּה ְְְְִִִִֵֵַַָָ
ריחּה. יפּוג ֵֶָָֹׁשּלא

.Áמּסּמניה אחד חּסר ּפסלּה; ׁשהּוא, ּכל ּדבׁש לתֹוכּה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָנתן
מעט מעט ּפּטמּה זרה. קטרת נעׂשית ׁשהרי מיתה, חּיב -ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

מין] הכללי]ּבמתּכנּתּה[מכל המשקל יחס -[לפי ּכׁשרה , ְְְְֵַָָֻ
ּפרס ּפּטם מנה]אפּלּו הערּבים.[חצי ּבין ּופרס ּבׁשחרית ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָ

.Ëמׁשקלֹות לפי אּלּו, סּמנין עׂשר אחד מן קטרת ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהעֹוׂשה
ּכרת חּיב - הריח ׁשּלא ּפי על ואף ּבּה, להריח ּכדי ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹאּלּו,
חּטאת מביא ּובׁשֹוגג, ּבמזיד; עׂשה אם עׂשּיתּה, ְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָעל

אּלא[רגילה]קבּועה ּכּלֹו, הּמׁשקל עׂשה ׁשּלא ּפי על אף . ְְִִֶֶַַַָָָָָֹֻ
- חּיב אּלּו, מׁשקלֹות לפי ועׂשה הֹואיל ׁשליׁשֹו, אֹו ְְְְְִִִִֵֶַָָָָחציֹו
כמֹוה יעׂשה אׁשר איׁש תעׂשּו; לא "ּבמתּכנּתּה ְְְֱֲֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָֹֻׁשּנאמר:

מעּמיו". ונכרת - ּבּה ְְְִִֵַַַָָָלהריח

.Èלהתלּמד -[להתאמן]עׂשה לּצּבּור למסרּה אֹו ּבּה ְְְְִִֵַַָָָָָ
ּדינֹו אּלא ּכרת, חּיב אינֹו - עׂשה ולא ּבּה הריח ְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹּפטּור;
לעֹוׂשה אּלא ּכרת, ּתֹורה חּיבה לא הּקדׁש; מן הּנהנה ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּכדין

ּבּה. להריח ְְְְִַַָָָֻּבמתּכנּתּה

.‡Èּבכל הּקטרת מקטירין עליו - ׁשּבהיכל הּזהב ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמזּבח
קטרת עליו הקטיר ואם אחר. ּדבר עליו מקריבין ואין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹיֹום.
ׁשהתנּדב ּכזֹו קטרת עליו ׁשהקטיר אֹו ּכזֹו, ׁשאינּה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹאחרת
נס הּסי אֹו קרּבן עליו הקריב אֹו רּבים, אֹו יחיד ְְִִִִִִֶֶַָָָָָָאֹותּה

משקה] זרה[ניסך קטרת עליו תעלּו "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, -ְֱֲֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
וגֹו'". ּומנחה ְְְִָָועֹולה

.·Èאין למקֹום, מּמקֹום הארֹון את ׁשּמֹוליכין ְְִִִֵֵֶֶָָָָּבעת
ּולפי העגלֹות; על ולא הּבהמה על לא אֹותֹו ְְְֲִִִֵַַַָָָֹֹמֹוליכין

ּבעּזא ּפרץ נפרץ העגלֹות, על ּונׂשאֹו ּדוד .[ומת]ׁשּׁשכח ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֻ
הּקדׁש עבֹודת "ּכי ׁשּנאמר: הּכתף, על לנטלֹו מצוה ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאּלא

יּׂשאּו". ּבּכתף ֲִֵֵֶַָָעליהם,

.‚È,ּפנים ּכנגד ּפנים נֹוׂשאין הּכתף, על אֹותֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָּכׁשּנֹוׂשאין
לפנים ּופניהם לחּוץ, הארון]ואחֹוריהם ונזהרים[לכיוון . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָ

הּבּדים יּׁשמטּו אחד[המוטות]ׁשּלא ׁשהּמסיר הּטּבעֹות; מן ְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
הארן "ּבטּבעת ׁשּנאמר: לֹוקה, - הּטּבעֹות מן הּבּדים ְְֱִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹמן

מּמּנּו". יסרּו לא הּבּדים, ְִִִֶַַָֹֻיהיּו

חמישי יום

ג ּפרק הּמקּדׁש ּכלי ¤¤¨§¦©¥§§¦הלכֹות

"ּבעת‡. ׁשּנאמר: הּמקּדׁש, לעבֹודת מבּדל - ּכּלֹו לוי ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻֻזרע
להיֹות עׂשה ּומצות הּלוי"; ׁשבט את ה' הבּדיל ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַההיא
לא ּבין רצּו ּבין הּמקּדׁש, לעבֹודת ּומּוכנין ּפנּויין ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹהּלוּיים
ּכל עליו ׁשּקּבל לוי ּובן הּוא". הּלוי "ועבד ׁשּנאמר: - ְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָרצּו
ׁשּיקּבל עד אֹותֹו, מקּבלין אין - מאחת חּוץ לוּיה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָמצוֹות

ּכּלן. ֶָֻאת

ויהיה·. הּמקּדׁש, את ׁשֹומרין ׁשּיהיּו היא ׁשּלהן ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַָָָעבֹודה
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ּולהגיף הּמקּדׁש ׁשערי לפּתח ׁשֹוערין [לסגור]מהן ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָֹ
ּבכל הּקרּבן על לׁשֹורר מׁשֹוררין מהן ויהיה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָּדלתֹותיו;
ׁשרּות הּוא איזה - אלהיו" ה' ּבׁשם "וׁשרת ׁשּנאמר: ְְֱֱֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹיֹום,
אֹומרין ּומתי ׁשירה. זֹו אֹומר: הוי ה'? ּבׁשם ְְֱִִֵֵֵֶַָָׁשהּוא

החֹובה הּצּבּור עֹולֹות ּכל על להקריבן]הּׁשירה? [שחובה ִִַַַַָָָ
עצרת ׁשלמי שבועות]ועל הּיין[קרבן נּסּו ּבעת [על- ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַ

הּצּבּורהמזבח] ׁשּמקריבין נדבה עֹולֹות אבל כשאין; -] ְְֲִִִֶַַָָָ
[- קרבנות שנדבו הּמזּבחיחידים המזבחלקיץ יהיה [שלא ְְִֵֵַַ

עצמןשומם] ּבפני הּבאין הּנסכים וכן קרבן], אין[בלי - ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָ
ׁשירה. עליהן ְֲִִֵֶָאֹומרין

האֹונן‚. וטרםלוי עליו, להתאבל שחייב קרובו שמת -] ִֵֵָ
לוּיםנקבר] עׂשר מּׁשנים ּפֹוחתין ואין ּולׁשֹורר. לעבד מּתר ,ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָֹֻ

הּדּוכן על השירה]עֹומדים ׁשירה[בימת אֹומרין יֹום, ּבכל ְְְִִִַַָָָ
אּלא ׁשירה אֹומרין ואין לעֹולם. עד ּומֹוסיפין הּקרּבן; ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָעל
ּבּפה. - עבֹודתם ׁשהיא הּׁשירה ׁשעּקר כלי; ּבלא ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹּבּפה,
לוּים מהם - ׁשיר ּבכלי מנּגנין ׁשם, עֹומדים היּו ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָואחרים

הּמּׂשיאין מיחסין יׂשראלים לּכהּנה[בנותיהן]ּומהם ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֻֻ
יחוסן] מפני מיחס.[לכוהנים, אּלא הּדּוכן על עֹולה ׁשאין ;ְֵֶֶֶַַָָָֻ

עֹולין הּכלים ּפי על המׁשֹוררים אּלּו למנין[נחשבים]ואין ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַ
עׂשר. ְֵַָָהּׁשנים

וכּנֹורֹות„. וחלילים ּבנבלים מנּגנין? הם ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָּובּמה
והּצלצל נבלים,[מצלתיים]וחצֹוצרֹות מּׁשני ּפֹוחתין ואין . ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָ

ולא חלילים, מּׁשני ּפֹוחתין ואין ׁשּׁשה; על מֹוסיפין ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַָֹֹולא
חצֹוצרֹות, מּׁשּתי ּפֹוחתין ואין עׂשר; ׁשנים על ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָמֹוסיפין
מּתׁשעה ּפֹוחתין ואין ועׂשרים; מאה על מֹוסיפין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָֹולא
ּבלבד. אחד - והּצלצל לעֹולם; עד ּומֹוסיפין ְְְְִִִִִֶַַַָָָּכּנֹורֹות,

הּכהנים‰. היּו חדׁשים, ּובראׁשי ּכּלן הּמֹועדֹות ְֲֲֳִִִֵֵַַָָָָֹֻּבימי
ׁשירה אֹומרין והּלוּים הּקרּבן, ּבׁשעת ּבחצֹוצרֹות ְְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָּתֹוקעים
חדׁשכם ּובראׁשי ּובמֹועדיכם ׂשמחתכם "ּוביֹום ׁשּנאמר: -ְְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
העׁשת מן נעׂשית היתה החצֹוצרת ּבחצצרת". ּותקעּתם -ְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

הּגרּוטאֹות[גוש] מן אֹותּה עׂשה ּכסף. ׁשל[שברים]ׁשל ְִֶֶֶֶַָָָָ
ׁשהיּו והחלילים ּפסּולה. מּתכֹות, מיני מּׁשאר ּכׁשרה; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכסף,

אּבּוב היה - ּבהן החליל]מנּגנין ׁשל[קנה קנה,[מ:]ׁשּלהן ְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָ
מחּלק היה ולא ערב; ׁשּקֹולֹו ּבאּבּוב[מסיים]מּפני אּלא ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
יפה מחּלק ׁשהּוא מּפני באחד]יחידי, .[כשהסיום ְְְִִִֵֵֶֶַָ

.Âמּכה החליל ּבּׁשנה יֹום עׂשר עלּבׁשנים באצבעו מכה -] ְִִֵֶֶַַָָָָָ
קולו] להנעים ראׁשֹון,החליל ּפסח ּבׁשחיטת - הּמזּבח ְְְִִִִִֵֵֶַַַַלפני

ּוביֹום ּפסח, ׁשל הראׁשֹון טֹוב ּוביֹום ׁשני, ּפסח ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָּובׁשחיטת
זה וחליל החג. ימי ּובׁשמֹונת עצרת, ׁשל הראׁשֹון ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָטֹוב
ׁשל וחליל קרּבן, ׁשל חליל ׁשהּוא מּפני הּׁשּבת, את ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּדֹוחה

הּׁשּבת. את ודֹוחה הּוא, עבֹודה ְְֲֶֶַַָָָָקרּבן

.Êחמׁש ׁשּילּמדּוהּו עד לעבֹודתֹו, לעזרה נכנס לוי ּבן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאין
חמׁש מּבן לּלוּים: אׁשר "זאת ׁשּנאמר: ּתחּלה, ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשנים
- ׁשנה" ׁשלׁשים "מּבן אֹומר: אחד וכתּוב ׁשנה", ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָֹועׂשרים
ׁשּיגּדיל עד לעבֹודה נכנס ואינֹו לתלמּוד. חמׁש ּכיצד? ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהא

עבדתֹו". על איׁש "איׁש ׁשּנאמר: - איׁש ְְֱֲִִִִֶֶֶַַָֹויהיה

.Áמּצבא יׁשּוב ׁשנה חמּׁשים "ּומּבן ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ְֱֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָזה

מּמקֹום הּמקּדׁש נֹוׂשאין ׁשהיּו ּבּזמן אּלא אינֹו - ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָהעבֹודה"
אין - לדֹורֹות אבל לדֹורֹות. הּנֹוהגת מצוה ואינּה ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָלמקֹום,
ּכׁשּיתקלקל - ּבקֹול אּלא ּבמּומין ולא ּבׁשנים נפסל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹהּלוי
לי, ויראה ּבּמקּדׁש. לעבֹודתֹו יּפסל הּזקנה, מרב ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹקֹולֹו
הּׁשֹוערים. מן יהיה אבל ׁשירה, לֹומר אּלא נפסל ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשאינֹו

.Ëהרֹואה הּלוּים[הנביא]ׁשמּואל חּלקּו הּמל ודוד ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ
ׁשּבת ּבכל מׁשמר ועֹובד מׁשמרֹות; וארּבעה ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָלעׂשרים

הּמׁשמר[שבוע] ראׁש אֹותם מחּלק הּמׁשמר, אנׁשי וכל .ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹ
אנׁשים ּבֹו עֹובדים הּׁשּבת, מימי ויֹום יֹום וכל אבֹות; ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָלבּתי

יום]ידּועים לאותו אּלּו[מסומנים מחּלקין האבֹות וראׁשי . ְְְְִִֵֵַָָָ
הּלוּים וכל עבֹודתֹו. על איׁש איׁש ׁשּלהם, ּבּיֹום ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָהעֹובדים

ּכלי[אסורין]מזהרין אל א" ׁשּנאמר: הּמזּבח, עבֹודת על ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֻ
יקרבּו לא - ימתּו" ולא יקרבּו, לא הּמזּבח ואל ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹֻהּקדׁש

מּתרין. לּגע אבל ֲֲִִַָָָָֻלעבֹודה,

.Èּכ - הּכהנים עבֹודת לעבד ׁשּלא מזהרין ׁשהּלוּים ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹֻּוכׁשם
"ּגם ׁשּנאמר: הּלוּים, עבֹודת לעבד ׁשּלא מזהרין ְְֱֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַָֹֹֹֻהּכהנים
אחד יעׂשה ׁשּלא מזהרין עצמם הּלוּים וכן אּתם". ּגם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻהם
הּׁשֹוער ולא לּׁשֹוער, המׁשֹורר יסּיע ׁשּלא חברֹו, ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹֹמלאכת
מּׂשאֹו". ועל עבדתֹו על איׁש "איׁש ׁשּנאמר: - ְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָֹלמׁשֹורר

‡Èלוי ׁשּסּיע אֹו הּכהנים, עבֹודת ׁשעבדּו ּבמלאכהלוּים ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
"ולא ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי מיתה חּיבין - מלאכּתֹו ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשאינּה
אּלא ּבמיתה, אינֹו - לוי עבֹודת ׁשעבד ּכהן אבל ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻימתּו";

תעׂשה. ְֲֶַֹּבלא

שישי יום
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הּקרּבנֹות,‡. לעבֹודת הּלוּים מּכלל הבּדלּו ְְְְְֲֲִִִִַַַַַַָָֹֻהּכהנים
ּומצות קדׁשים"; קדׁש להקּדיׁשֹו אהרן "וּיּבדל ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
- לקרּבן ולהכינם ּולקּדׁשם הּכהנים להבּדיל היא ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָָָֹעׂשה
מקריב". הּוא אלהי לחם את ּכי "וקּדׁשּתֹו, ְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַֹׁשּנאמר:

הרּבה,·. ּכבֹוד ּבֹו לנהג מּיׂשראל אדם ּכל ְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֹוצרי
לפּתח ׁשּבקדּׁשה, ּדבר לכל אֹותן בתורה]ּולהקּדים [לקרוא ְְְְְִִִֶַַָָָָָֹֻ

ּולבר המזון]ראׁשֹון, ואחרי מנה[לפני ולּטל ראׁשֹון, ְְִִִֵָָָֹ
ראׁשֹון.[בסעודה] ִָָיפה

ארּבעה‚. מׁשמרֹות, לׁשמֹונה הּכהנים חּלק רּבנּו ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹמׁשה
הּנביא. ׁשמּואל עד היּו וכן מאיתמר; וארּבעה ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָמאלעזר
ועׂשרים לארּבעה הּמל ודוד הּוא חּלקם ׁשמּואל, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּובימי
ועֹולין ממּנה. אחד ראׁש ּומׁשמר מׁשמר ּכל ועל ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָֹֻמׁשמר;

ׁשּבת ּבכל מׁשמר לעבֹודה, שבוע]לירּוׁשלים ּומּיֹום[- . ְְֲִִִִַַָָָָָָ
ּומׁשמר יֹוצא, מׁשמר - מתחּלפין הן הּׁשּבת ליֹום ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָהּׁשּבת

חלילה. וחֹוזרין ׁשּיּגמרּו; עד נכנס, אחריו ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָׁשהּוא

ּברגלים„. ׁשוים הּמׁשמרֹות ּכל להיֹות עׂשה ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָּומצות
עֹובד[בחגים] - לעבד ורצה ּברגל הּכהנים מן ׁשּיבֹוא וכל ;ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

,'מׁשמר ׁשּיּגיע עד ל' לֹו: אֹומרין ואין עּמהם, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָוחֹולק
וׁשרת". ,ׁשערי מאחד הּלוי יבֹוא "וכי ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּנאמר:

ּובחּלּוק‰. הרגלים, ּבקרּבנֹות אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִֶַָָָָּבּמה
עצרת ׁשל הּלחם ׁשּתי ּובחּלּוק הּפנים, .[שבועות]לחם ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ
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ּולהגיף הּמקּדׁש ׁשערי לפּתח ׁשֹוערין [לסגור]מהן ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָֹ
ּבכל הּקרּבן על לׁשֹורר מׁשֹוררין מהן ויהיה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָּדלתֹותיו;
ׁשרּות הּוא איזה - אלהיו" ה' ּבׁשם "וׁשרת ׁשּנאמר: ְְֱֱֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹיֹום,
אֹומרין ּומתי ׁשירה. זֹו אֹומר: הוי ה'? ּבׁשם ְְֱִִֵֵֵֶַָָׁשהּוא

החֹובה הּצּבּור עֹולֹות ּכל על להקריבן]הּׁשירה? [שחובה ִִַַַַָָָ
עצרת ׁשלמי שבועות]ועל הּיין[קרבן נּסּו ּבעת [על- ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַ

הּצּבּורהמזבח] ׁשּמקריבין נדבה עֹולֹות אבל כשאין; -] ְְֲִִִֶַַָָָ
[- קרבנות שנדבו הּמזּבחיחידים המזבחלקיץ יהיה [שלא ְְִֵֵַַ

עצמןשומם] ּבפני הּבאין הּנסכים וכן קרבן], אין[בלי - ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָ
ׁשירה. עליהן ְֲִִֵֶָאֹומרין

האֹונן‚. וטרםלוי עליו, להתאבל שחייב קרובו שמת -] ִֵֵָ
לוּיםנקבר] עׂשר מּׁשנים ּפֹוחתין ואין ּולׁשֹורר. לעבד מּתר ,ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָֹֻ

הּדּוכן על השירה]עֹומדים ׁשירה[בימת אֹומרין יֹום, ּבכל ְְְִִִַַָָָ
אּלא ׁשירה אֹומרין ואין לעֹולם. עד ּומֹוסיפין הּקרּבן; ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָעל
ּבּפה. - עבֹודתם ׁשהיא הּׁשירה ׁשעּקר כלי; ּבלא ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹּבּפה,
לוּים מהם - ׁשיר ּבכלי מנּגנין ׁשם, עֹומדים היּו ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָואחרים

הּמּׂשיאין מיחסין יׂשראלים לּכהּנה[בנותיהן]ּומהם ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֻֻ
יחוסן] מפני מיחס.[לכוהנים, אּלא הּדּוכן על עֹולה ׁשאין ;ְֵֶֶֶַַָָָֻ

עֹולין הּכלים ּפי על המׁשֹוררים אּלּו למנין[נחשבים]ואין ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַ
עׂשר. ְֵַָָהּׁשנים

וכּנֹורֹות„. וחלילים ּבנבלים מנּגנין? הם ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָּובּמה
והּצלצל נבלים,[מצלתיים]וחצֹוצרֹות מּׁשני ּפֹוחתין ואין . ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָ

ולא חלילים, מּׁשני ּפֹוחתין ואין ׁשּׁשה; על מֹוסיפין ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַָֹֹולא
חצֹוצרֹות, מּׁשּתי ּפֹוחתין ואין עׂשר; ׁשנים על ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָמֹוסיפין
מּתׁשעה ּפֹוחתין ואין ועׂשרים; מאה על מֹוסיפין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָֹולא
ּבלבד. אחד - והּצלצל לעֹולם; עד ּומֹוסיפין ְְְְִִִִִֶַַַָָָּכּנֹורֹות,

הּכהנים‰. היּו חדׁשים, ּובראׁשי ּכּלן הּמֹועדֹות ְֲֲֳִִִֵֵַַָָָָֹֻּבימי
ׁשירה אֹומרין והּלוּים הּקרּבן, ּבׁשעת ּבחצֹוצרֹות ְְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָּתֹוקעים
חדׁשכם ּובראׁשי ּובמֹועדיכם ׂשמחתכם "ּוביֹום ׁשּנאמר: -ְְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
העׁשת מן נעׂשית היתה החצֹוצרת ּבחצצרת". ּותקעּתם -ְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

הּגרּוטאֹות[גוש] מן אֹותּה עׂשה ּכסף. ׁשל[שברים]ׁשל ְִֶֶֶֶַָָָָ
ׁשהיּו והחלילים ּפסּולה. מּתכֹות, מיני מּׁשאר ּכׁשרה; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכסף,

אּבּוב היה - ּבהן החליל]מנּגנין ׁשל[קנה קנה,[מ:]ׁשּלהן ְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָ
מחּלק היה ולא ערב; ׁשּקֹולֹו ּבאּבּוב[מסיים]מּפני אּלא ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
יפה מחּלק ׁשהּוא מּפני באחד]יחידי, .[כשהסיום ְְְִִִֵֵֶֶַָ

.Âמּכה החליל ּבּׁשנה יֹום עׂשר עלּבׁשנים באצבעו מכה -] ְִִֵֶֶַַָָָָָ
קולו] להנעים ראׁשֹון,החליל ּפסח ּבׁשחיטת - הּמזּבח ְְְִִִִִֵֵֶַַַַלפני

ּוביֹום ּפסח, ׁשל הראׁשֹון טֹוב ּוביֹום ׁשני, ּפסח ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָּובׁשחיטת
זה וחליל החג. ימי ּובׁשמֹונת עצרת, ׁשל הראׁשֹון ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָטֹוב
ׁשל וחליל קרּבן, ׁשל חליל ׁשהּוא מּפני הּׁשּבת, את ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּדֹוחה

הּׁשּבת. את ודֹוחה הּוא, עבֹודה ְְֲֶֶַַָָָָקרּבן

.Êחמׁש ׁשּילּמדּוהּו עד לעבֹודתֹו, לעזרה נכנס לוי ּבן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאין
חמׁש מּבן לּלוּים: אׁשר "זאת ׁשּנאמר: ּתחּלה, ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשנים
- ׁשנה" ׁשלׁשים "מּבן אֹומר: אחד וכתּוב ׁשנה", ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָֹועׂשרים
ׁשּיגּדיל עד לעבֹודה נכנס ואינֹו לתלמּוד. חמׁש ּכיצד? ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהא

עבדתֹו". על איׁש "איׁש ׁשּנאמר: - איׁש ְְֱֲִִִִֶֶֶַַָֹויהיה

.Áמּצבא יׁשּוב ׁשנה חמּׁשים "ּומּבן ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ְֱֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָזה

מּמקֹום הּמקּדׁש נֹוׂשאין ׁשהיּו ּבּזמן אּלא אינֹו - ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָהעבֹודה"
אין - לדֹורֹות אבל לדֹורֹות. הּנֹוהגת מצוה ואינּה ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָלמקֹום,
ּכׁשּיתקלקל - ּבקֹול אּלא ּבמּומין ולא ּבׁשנים נפסל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹהּלוי
לי, ויראה ּבּמקּדׁש. לעבֹודתֹו יּפסל הּזקנה, מרב ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹקֹולֹו
הּׁשֹוערים. מן יהיה אבל ׁשירה, לֹומר אּלא נפסל ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשאינֹו

.Ëהרֹואה הּלוּים[הנביא]ׁשמּואל חּלקּו הּמל ודוד ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ
ׁשּבת ּבכל מׁשמר ועֹובד מׁשמרֹות; וארּבעה ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָלעׂשרים

הּמׁשמר[שבוע] ראׁש אֹותם מחּלק הּמׁשמר, אנׁשי וכל .ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹ
אנׁשים ּבֹו עֹובדים הּׁשּבת, מימי ויֹום יֹום וכל אבֹות; ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָלבּתי

יום]ידּועים לאותו אּלּו[מסומנים מחּלקין האבֹות וראׁשי . ְְְְִִֵֵַָָָ
הּלוּים וכל עבֹודתֹו. על איׁש איׁש ׁשּלהם, ּבּיֹום ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָהעֹובדים

ּכלי[אסורין]מזהרין אל א" ׁשּנאמר: הּמזּבח, עבֹודת על ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֻ
יקרבּו לא - ימתּו" ולא יקרבּו, לא הּמזּבח ואל ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹֻהּקדׁש

מּתרין. לּגע אבל ֲֲִִַָָָָֻלעבֹודה,

.Èּכ - הּכהנים עבֹודת לעבד ׁשּלא מזהרין ׁשהּלוּים ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹֻּוכׁשם
"ּגם ׁשּנאמר: הּלוּים, עבֹודת לעבד ׁשּלא מזהרין ְְֱֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַָֹֹֹֻהּכהנים
אחד יעׂשה ׁשּלא מזהרין עצמם הּלוּים וכן אּתם". ּגם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻהם
הּׁשֹוער ולא לּׁשֹוער, המׁשֹורר יסּיע ׁשּלא חברֹו, ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹֹמלאכת
מּׂשאֹו". ועל עבדתֹו על איׁש "איׁש ׁשּנאמר: - ְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָֹלמׁשֹורר

‡Èלוי ׁשּסּיע אֹו הּכהנים, עבֹודת ׁשעבדּו ּבמלאכהלוּים ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
"ולא ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי מיתה חּיבין - מלאכּתֹו ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשאינּה
אּלא ּבמיתה, אינֹו - לוי עבֹודת ׁשעבד ּכהן אבל ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻימתּו";

תעׂשה. ְֲֶַֹּבלא
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הּקרּבנֹות,‡. לעבֹודת הּלוּים מּכלל הבּדלּו ְְְְְֲֲִִִִַַַַַַָָֹֻהּכהנים
ּומצות קדׁשים"; קדׁש להקּדיׁשֹו אהרן "וּיּבדל ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
- לקרּבן ולהכינם ּולקּדׁשם הּכהנים להבּדיל היא ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָָָֹעׂשה
מקריב". הּוא אלהי לחם את ּכי "וקּדׁשּתֹו, ְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַֹׁשּנאמר:

הרּבה,·. ּכבֹוד ּבֹו לנהג מּיׂשראל אדם ּכל ְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֹוצרי
לפּתח ׁשּבקדּׁשה, ּדבר לכל אֹותן בתורה]ּולהקּדים [לקרוא ְְְְְִִִֶַַָָָָָֹֻ

ּולבר המזון]ראׁשֹון, ואחרי מנה[לפני ולּטל ראׁשֹון, ְְִִִֵָָָֹ
ראׁשֹון.[בסעודה] ִָָיפה

ארּבעה‚. מׁשמרֹות, לׁשמֹונה הּכהנים חּלק רּבנּו ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹמׁשה
הּנביא. ׁשמּואל עד היּו וכן מאיתמר; וארּבעה ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָמאלעזר
ועׂשרים לארּבעה הּמל ודוד הּוא חּלקם ׁשמּואל, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּובימי
ועֹולין ממּנה. אחד ראׁש ּומׁשמר מׁשמר ּכל ועל ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָֹֻמׁשמר;

ׁשּבת ּבכל מׁשמר לעבֹודה, שבוע]לירּוׁשלים ּומּיֹום[- . ְְֲִִִִַַָָָָָָ
ּומׁשמר יֹוצא, מׁשמר - מתחּלפין הן הּׁשּבת ליֹום ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָהּׁשּבת

חלילה. וחֹוזרין ׁשּיּגמרּו; עד נכנס, אחריו ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָׁשהּוא

ּברגלים„. ׁשוים הּמׁשמרֹות ּכל להיֹות עׂשה ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָּומצות
עֹובד[בחגים] - לעבד ורצה ּברגל הּכהנים מן ׁשּיבֹוא וכל ;ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

,'מׁשמר ׁשּיּגיע עד ל' לֹו: אֹומרין ואין עּמהם, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָוחֹולק
וׁשרת". ,ׁשערי מאחד הּלוי יבֹוא "וכי ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּנאמר:

ּובחּלּוק‰. הרגלים, ּבקרּבנֹות אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִֶַָָָָּבּמה
עצרת ׁשל הּלחם ׁשּתי ּובחּלּוק הּפנים, .[שבועות]לחם ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ
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ואפּלּו אֹותן מקריב אין - ּותמידין ּונדבֹות נדרים ְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָאבל
קבּוע ׁשּזמּנֹו מׁשמר אּלא השבוע]ּברגל ׁשּנאמר:[שתורו , ְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

חלק - האבֹות" על ממּכריו לבד יאכלּו, ּכחלק ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ"חלק
ּבׁשאר ּכחלק חלק ואינם הּצּבּור, ּבקרּבנֹות יאכלּו ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּכחלק
ּכל אֹותן וקבעּו האבֹות, אֹותם חּלקּו ׁשּכבר ְְְְְִִֶַָָָָָָָָהּדברים,

ּבׁשּבּתֹו. ּומׁשמר ְְְִִַַָָמׁשמר

.Âאבל קבּוע; ׁשּזמּנֹו ּבּמׁשמר - הּפנים לחם עבֹודת ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָוכן
הּלחם ׁשּתי ּומּנין[בשבועות]עבֹודת הּמׁשמרֹות. ּבכל - ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָ

מּכל ,ׁשערי "מאחד ׁשּנאמר: ּברגלים? אּלא מדּבר ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשאינֹו
ּומּנין אחד. ּבׁשער ּבאין יׂשראל ׁשּכל ּבׁשעה - ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָיׂשראל"
יאכלּו", ּכחלק "חלק ׁשּנאמר: ּבּכהנים? אּלא מדּבר ְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשאינֹו

ּבלבד. לּכהנים אּלא להאכל מּתנֹות ׁשם ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹואין

.Êּומקריבֹו לּמקּדׁש ּבא זה הרי - קרּבן לֹו ׁשהיה ּכהן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹוכן
וׁשרת"; נפׁשֹו אּות ּבכל "ּובא ׁשּנאמר: ׁשּירצה, יֹום ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבכל
עצמֹו; ידי על ּומכּפר מקריב הּוא ואׁשמֹו, חּטאתֹו ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַָָואפּלּו
ּכהן לכל קרּבנֹו את לּתן רצה ואם ׁשּלֹו. קרּבנֹו, ׁשל ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹוהעֹור
לאֹותֹו ועבֹודתֹו, הּקרּבן ועֹור נֹותן; להקריבֹו, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָׁשּירצה

ל ׁשּנתן ּבלבד ֹו.הּכהן ְִֵֶַַַָֹ

.Áלאנׁשי קרּבנֹו נֹותן - מּום ּבעל הּקרּבן ּבעל הּכהן ְְְְֵֵֵַַַַַַַָָָָָָֹהיה
על לעבד ׁשּיכֹול חֹולה אֹו זקן היה ׁשּלהן. והעֹור ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹמׁשמר,

הּדחק מיוחד]ידי ׁשּירצה,[במאמץ ּכהן לכל קרּבנֹו נֹותן - ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ
ּכלל, לעבד יכֹול אינֹו ואם מׁשמר; לאנׁשי והעבֹודה ְְְְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָֹוהעֹור

מׁשמר. לאנׁשי נאכל הּקרּבן ְְְְֱֲִֵֵֶַַָָָָהרי

.Ëטמאים הּכהנים וכל הּצּבּור, ּבקרּבנֹות טמא [-היה ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹ
בטומאה] מקריבים טמאים, הציבור לבעליכשרוב נֹותנֹו -ְְֲֵַ

לאנׁשי ועבֹודתֹו, ועֹורֹו מׁשמר; ׁשּבאֹותֹו טהֹורים ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָמּומין
הּטמאים. ְְִִֵַָמׁשמר

.Èאֹונן והיה ּגדֹול, ּכהן ׁשל הּקרּבן קרובוהיה שמת -] ְְֵֵֶַָָָָָָָֹ
נקבר] וטרם עליו, להתאבל ׁשּירצה,שחייב ּכהן לכל נֹותנֹו -ְְְִֵֶֶָֹ

ראּוי האֹונן ּגדֹול ׁשּכהן ּכיון מׁשמר; לאנׁשי ועבֹודתֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹועֹורֹו
לקרּבנֹו. ׁשליח עֹוׂשה זה הרי - ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָלעבֹודה,

.‡Èאבֹות לבּתי מׁשמרֹו מחּלק ּומׁשמר, מׁשמר ראׁש ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָֹּכל
אחד[משמרות] ּביֹום עֹובד ואנׁשיו אב ּבית ּכל ׁשּיהיה עד ,ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

הּׁשּבת עד[השבוע]מּיֹום וכן אחריו, ׁשל ּבּיֹום והאחר , ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָ
עליו. ממּנה אחד ראׁש ואב, אב ּבית וכל ְְֲֵֶֶַָָָָָָָָֹֻהאחרֹון.

.·Èּומֹוׁשחין הּכהנים; לכל ראׁש הּוא ּגדֹול, ּכהן ְְְֲִִִֵַַָָֹֹֹּוממּנין
ּגדֹולה, כהּנה ּבגדי אֹותֹו ּומלּביׁשין הּמׁשחה, ּבׁשמן ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻאֹותֹו
אין ואם וגֹו'". יּוצק אׁשר מאחיו הּגדֹול "והּכהן ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר:

מרּבין - הּמׁשחה ׁשמן כהּנה[ממנים]ׁשם ּבבגדי אֹותֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֻ
ׁשמן ראׁשֹו על יּוצק "אׁשר ׁשּנאמר: ּבלבד, ְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָֹּגדֹולה
ּכׁשם - הּבגדים" את ללּבׁש ידֹו את ּומּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹהּמׁשחה,

ּבּבגדים.[מתמנה]ׁשּמתרּבה מתרּבה ּכ הּמׁשחה, ּבׁשמן ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ

.‚Èּבגדים ׁשמֹונה לֹובׁש ּבּבגדים? אֹותֹו מרּבין ְְְְִִִֵֵַַַָָָּכיצד
יֹום אחר יֹום ימים ׁשבעת למחר, ולֹובׁשן וחֹוזר ְְְְְְִִֵַַַָָָָָּופֹוׁשטן,
ּוכׁשם ּתחּתיו"; הּכהן ילּבׁשם ימים "ׁשבעת ׁשּנאמר: -ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
אחר יֹום ׁשבעה, ּבּׁשמן מׁשיחה ּכ - ׁשבעה ּבגדים ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשרּבּוי
קדם אֹו ׁשבעה, ּכל ּבּבגדים ׁשּיתרּבה קדם עבד ואם ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹיֹום.

אֹו ונתרּבה הֹואיל ּכׁשרה; עבֹודתֹו - ׁשבעה ּכל ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָׁשּיּמׁשח
ּדבר. לכל ּגדֹול ּכהן נעׂשה אחת, ּפעם ְְֲִֵַַַַַַָָָָָֹנמׁשח

.„Èלמרּבה[הבדל]אין הּמׁשחה ּבׁשמן מׁשּוח ּכהן ּבין ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻ
ּפר אּלא ׁשגג[לקרבן]ּבגדים, אם הּמׁשיח ּכהן ׁשּמביא ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

"אם ׁשּנאמר: חּטאת, עליהן ׁשחּיב הּמצוֹות מן ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָּבאחת
הן. ׁשוין - הּדברים לׁשאר אבל וגֹו'"; יחטא הּמׁשיח ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹהּכהן

.ÂËמעמידין ׁשל[ממנין]אין ּדין ּבית אּלא ּגדֹול, ּכהן ֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹ
ׁשּנאמר: ּבּיֹום, אּלא אֹותֹו מֹוׁשחין ואין ואחד. ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָׁשבעים
ּבלבד, ּבּבגדים נתרּבה אם וכן אֹותֹו"; הּמׁשח ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָ"ּביֹום
כהנים ׁשני ממּנין ואין ּבּיֹום. אּלא אֹותֹו מרּבין ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָֹאין

ּכאחת. ְְִַַּגדֹולים

.ÊË,אחר ּכהן הּמׁשנה[ש:]ּוממּנין ּכמֹו ּגדֹול לכהן יהיה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ
ויהיה 'ממּנה'. הּנקרא והּוא 'סגן', הּנקרא והּוא ,ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֻלּמל

לֹו הּוא ּכבֹוד וזה ּתמיד, ּגדֹול ּכהן לימין לכהןעֹומד -] ְִִִֵֵֶָָָֹ
הּסגן.הגדול] יד מּתחת הּכהנים וכל .ְְֲִִַַַַַָָֹ

.ÊÈקתיקֹולין ממּנין כללי]ועֹוד לּסגן[מנהל להיֹותן , ְְְְִִִֵַַָָָ
ּוממּנין מּׁשנים. ּפחֹות ואין ּגדֹול; לכהן הּסגן ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָֹּכמֹו

ּומפּתחֹות[אחראים]אמרּכֹולין מּׁשבעה; ּפחֹות אין , ְְְְֲִִִֵַַָָ
ׁשּיתּכּנסּו עד יכֹול אינֹו לפּתח, האחד רצה - ּבידם ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹהעזרה

ויפּתחּו. האמרּכֹולין ְְְְֲִִַָָּכל

.ÁÈּפֹוחתין ואין האמרּכֹולין, יד מּתחת ּגזּברין ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַָָּוממּנין
ההקּדׁשֹות ׁשּגֹובין הן - והּגזּברין גזּברין; ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָֹמּׁשלׁשה

ּופֹודין[תרומות] הּנפּדה[מוכרין], למכירה]את [הראוי ְִִֶֶַ
אֹותן ּומֹוציאין בהן]מהן, הראּויין[משתמשים לּדברים ְְִִִִֵֶַָָָ

.[לשימוש]להֹוצאה ְָָ

.ËÈהּמׁשּוח ּגדֹול בשמן]ּכהן [להצילו]קֹודם[שנמשח ֵֵַַָָֹ
למׁשּוח קֹודם לׁשרת העֹומד ּבגדים ּומרּבה ּבגדים, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָָָָֻֻלמרּבה

קרי[טומאת]מחמת[ממשרתו]ׁשעבר מחמת והעֹובר קרי, ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
מחמת לעֹובר לו]קֹודם מּום[שנהיה מחמת ועֹובר מּום, ְְֲֲֵֵֵֵֵַַ
מׁשּוח לכהן ל:]קֹודם מלחמה[ממונה ּומׁשּוח מלחמה, ְְְְְִִֵֵַַָָָָֹ

לקּתיקֹול קֹודם ּוסגן לסגן, כללי]קדם וקּתיקֹול[מנהל , ְְְְִִִֵֶַַָָֹ
לאמרּכל וגזּבר[אחראי]קֹודם לגזּבר, קֹודם ואמרּכל , ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָ

הּמׁשמר לראׁש לראׁש[שבועי]קֹודם קֹודם הּמׁשמר וראׁש , ְְְְְִִֵֵַַָָֹֹֹ
אב יום]ּבית הדיֹוט[משמרת לכהן קֹודם אב ּבית וראׁש , ְְְֵֵֵֵֶָָֹֹ

זֹו מעלֹות, ׁשמֹונה ּתמיד הּכהנים נמצאּו הּכהנים. ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַָָֹֹמּׁשאר
מּזֹו. ְְִַָלמעלה

.Îהממּנים מּׁשאר אחד אֹו ּגדֹול, ּכהן אֹו ,הּמל ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻּכׁשּימּות
ּבּנחלה הּקֹודם וכל לירׁשֹו, הראּוי אֹו ּבנֹו ּתחּתיו מעמידין -ְְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָָ

ירושה] לׂשררּות[- לתפקיד]קֹודם ׁשּיהיה[- והּוא הּמת, ְְְִִֵֵֶֶַָ
ּביראה אֹו ּבחכמה, מקֹומֹו שמים]ממּלא יראת ּפי[- על אף ְְְְְְִִֵַַַָָָ

ּבקרב ּובניו "הּוא :ּבּמל ׁשּנאמר ּבחכמה, ּכמֹותֹו ְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשאינֹו
ׂשררה לכל הּדין והּוא ירּׁשה; ׁשהּמלכּות מלּמד ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֻיׂשראל",
ּולזרעֹו. לעצמֹו זֹוכה לּה, ׁשהּזֹוכה - יׂשראל ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּבקרב

.‡Î,לעֹולם ּתחּתיו מתמּנה ּבנֹו אין - מלחמה ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָמׁשּוח
נמׁשח; למלחמה, נמׁשח אם הּכהנים; ּכׁשאר ּבנֹו הרי ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָָֹאּלא
מלחמה מׁשּוח ּוכׁשהּכהן נמׁשח. לא נמׁשח, לא ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹֹֹואם

כלים ּבארּבעה מׁשּמׁש ּבּמקּדׁש, ּכׁשאר[בגדים]מׁשּמׁש ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָ
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ואין מּמּנה, ּגדֹולה ׁשהיא לׂשררה מּׂשררה מעלין ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹהּכהנים.
ׁשּמעלין - מּמּנה למּטה ׁשהיא לׂשררה אֹותֹו ְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָמֹורידין
יׂשראל ּבקרב ׁשהיא מּׂשררה לעֹולם מֹורידין ולא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּבּקדׁש,

סרח ּכן אם .[חטא]אּלא ִֵֶַָָ

.·Îמלקין - מלקּות עליה ׁשחּיב עברה ׁשעבר ּגדֹול ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹוכהן
וחֹוזר מלקּות, מחּיבי ּכׁשאר ׁשלׁשה ׁשל ּדין ּבבית ְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָֹֻאֹותֹו

ְִָֻלגדּלתֹו.

קודש שבת
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הּכהנים‡. אחיו מּכל ּגדֹול ׁשּיהיה צרי - ּגדֹול ְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹּכהן
ּובמראה ּבחכמה, ּבעׁשר, ּבכח, והוד]ּבנֹואי, אין[חן אם . ְְְְְְְִֵֶֶַַָָֹֹ

ואחד אחד ּכל מּׁשּלהן לֹו נֹותנין הּכהנים ּכל - ממֹון ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹלֹו
ׁשּבכּלם. מעׁשיר יֹותר ׁשּיעׁשיר עד עׁשרֹו, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֻלפי

מעּכב·. אּלּו מּכל אחד מכהונתו]ואין ּכל[מונע אּלא , ְְִֵֵֵֶֶַָָָָ
נתרּבה אם אבל למצוה; -]זה הנ"ל בלי מּכל[נתמנה ְְְֲִִִִֶַָָָָ

נתרּבה. ְִַָָמקֹום,

עצמֹו‚. יקל ולא ּבעצמֹו, ּכבֹוד לנהג ּגדֹול ּכהן ְְְְְְִֵֵַַַָָָָֹֹֹוחּיב
ראש] ולא[בקלות ערם, אֹותֹו יראּו ולא העם; ׁשאר ְְְְִִָָָָֹֹֹעם

ׁשּנאמר: - מסּתּפר ּכׁשהּוא ולא ּבּמרחץ, ולא הּכּסא, ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹּבבית
הּוא רצה יתרה. ּגדּלה ּבֹו ׁשּנֹוהגין מלּמד מאחיו", ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻ"הּגדֹול

ּבידֹו. הרׁשּות עּמֹו, אחרים ְְְֲֲִִִֵֶָָׁשּירחצּו

רּבים,„. ׁשל לסעּודֹות ולא הּמׁשּתה, לבית יּכנס ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹֹלא
לבית רצה, אם הּוא, הֹול אבל מצוה. ׁשל הם ְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָאפּלּו
ׁשאר עם ּבערּבּוביא הֹול אינֹו ,הֹול ּוכׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָהאבל.

מסּבבין הּכהנים אּלא לֹו[מקיפין]הּכהנים, וחֹולקין אֹותֹו, ְְְְֲֲִִִִֶַַַָֹֹ
ממּצעֹו והּסגן ּומׁשיח[עומד]ּכבֹוד; והּסגן העם, לבין ּבינֹו ְְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָ

גדול]ׁשעבר הכהן במקום תקופה שעבד וראׁש[- מימינֹו, ְִִֶַָֹ
לאבלים: ואֹומר מּׂשמאלֹו. העם וכל והאבלים אב ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵָָָָָָֹּבית

ּכחן. ּכפי אֹותֹו מכּבדין והן ְְְְְִִֵַָָֹֻ'ּתנחמּו';

מּפתח‰. יֹוצא ואינֹו אחריו, יֹוצא אינֹו - מת לֹו ְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָמת
והּוא לביתֹו. לנחמֹו ּבאים העם וכל הּמקּדׁש; מן אֹו ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָּביתֹו

ּבׁשּורה אב[להתנחם]עֹומד ּבית וראׁש מימינֹו ּוסגן , ְְְִִֵֵָָָֹ
להן: אֹומר והּוא ,'ּכּפרת 'אנּו לֹו: ואֹומרין ְְְְְִִֵֶַָָָָֹמּׂשמאלֹו;

הּׁשמים'. מן ְְִִִַַָָ'ּתתּברכּו

.Âאחרים]אֹותֹו[מאכילין]ּכׁשּמברין העם[משל ּכל - ְְִֶַָָָ
על קֹורע ואינֹו הּספסל. על מסב והּוא הארץ, על ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֻמסּבין
ואם יפרם"; לא "ּובגדיו ׁשּנאמר: הּכהנים, ּכׁשאר ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹמתֹו
ואינֹו רגליו. ּכנגד מּלמּטה הּוא קֹורע אבל לֹוקה. ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָקרע,

ּפרע מגודל]מרּבה שער לא[- ראׁשֹו "את ׁשּנאמר: לעֹולם, ְְֱֶֶֶֶֶַַַָֹֹ
מסּפר אּלא לּמקּדׁש; יּכנס ׁשּלא ּבעת ואפּלּו - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹיפרע"

ּבתער מסּפר ואינֹו ׁשּבת. לערב ׁשּבת אּלא[סכין]מערב ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּבעּקר[מספרים]ּבזּוג זֹו ׂשערה ראׁש עד[בתחילת], זֹו, ְְֲִַַַָֹ

לא "ראׁשם ׁשּנאמר: - ּכאחד צמח הּוא ּכאּלּו ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּיראה
ראׁשיהם". את יכסמּו ּכסֹום יׁשּלחּו; לא ּופרע ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹיגּלחּו,

.Êלׁשּכת' הּנקראת והיא ּבּמקּדׁש, מּוכן לֹו יהיה ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָּובית

ּכל ּבּמקּדׁש יֹוׁשב ׁשּיהיה ותפארּתֹו ּוכבֹודֹו ּגדֹול'. ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹּכהן
אחת ׁשעה אֹו ּבּלילה, ּבלבד לביתֹו אּלא יצא ולא ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּיֹום,
מּׁשם. זז ואינֹו ּבירּוׁשלים, ּביתֹו ויהיה ּבּיֹום. ׁשּתים ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָאֹו

.Áּדנין ואין עליו; ּומעידין אֹותֹו, ודנין ּדן, ּגדֹול ְְְְִִִִֵֵָָָָָָֹוכהן
ׁשּנאמר: ּבלבד, הּגדֹול ּדין ּבבית אּלא נפׁשֹות ּדיני ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאֹותֹו

."אלי יביאּו הּגדל הּדבר ִֵֶַַָָָָָֹ"ּכל

.Ëּדין ּבבית ואפּלּו להעידּה, חּיב אינֹו - עדּות יֹודע ְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָהיה
עדּות היתה ואם ויעיד. ׁשּיל לֹו ּכבֹוד אינֹו ׁשּזה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָהּגדֹול;
לֹו. ּומעיד הּגדֹול ּדין לבית הֹול זה הרי - יׂשראל ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָלמל

.Èאסּור ׁשהּוא חמיׁשי, ּבספר ּבארנּו [להתחתן]ּוכבר ְְְֲִִֵֵֶֶַָָ
ואם נׁשים, ׁשּתי נֹוׂשא ואינֹו הּבתּולה. על ּומצּוה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֻּבאלמנה,

הּצֹום ּביֹום לעבד יכֹול אינֹו - ׁשּתים עד[כיפור]נׂשא ְְֲִֵַַַַָָָֹ
וחֹולץ בנים]ׁשּיגרׁש. בלא שמת אחיו וחֹולצים[לאשת , ְְְְִֵֵֶָ

ּומיּבמין נושא]לאׁשּתֹו, אחיו בנים, בלא מת אׁשּתֹו.[- את ְְְְְִִִֶַ
העם. לׁשאר להּנׂשא מּתרת אּׁשה, ּגרׁש ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֻואם

.‡Èׁשלׁשה להׁשּתחוֹות, להיכל נכנס ּגדֹול ׁשּכהן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹּבזמן
ּבאבנים ואחד ּבׂשמאלֹו, ואחד ּבימינֹו, אחד ּבֹו: ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַָָָָֹאֹוחזין
וכיון ויׁשּתחוה. להיכל ויּכנס מאחֹוריו; אפֹוד ׁשל ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָטֹובֹות
מגּביּה יֹוצא, ׁשהּוא ּגדֹול ּכהן ׁשל רגליו קֹול הּסגן ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּיׁשמע

הּפרכת את ההיכל]לֹו אחיו[בפתח יּכנסּו ׁשּיצא, ואחר ; ְְִֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ויצאּו. וּיׁשּתחוּו ְְְְֲֲִִֵַַֹהּכהנים

.·Èחלק ונֹוטל מקטיר. הּקטרת, להקטיר ׁשּירצה יֹום ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּבכל
'זֹו אֹומר: ּכׁשּירצה, ּכיצד? ּכּלם. הּמקּדׁש ּבקדׁשי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻּבראׁש

ּבפיס עֹובד ואינֹו ׁשּלי'; האׁשם וזה ׁשּלי, פיהחּטאת [על ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּׁשּירצה.גורל] מה ּכל מקריב להקריב, ׁשּירצה עת ּכל אּלא ,ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

הּגבּול ּבקדׁשי הּוא ומעשרות]והרי הּכהנים.[תרומות ּכׁשאר ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָֹ

‚Èּבּכבׁש עֹולה היה להקריב, ּגדֹול ּכהן ׁשרֹוצה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבזמן
ּבימינֹו הּסגן ּתפסֹו הּכבׁש, למחצית עלה מימינֹו; ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָוהּסגן
העֹולה ראׁש את מֹולי ׁשהּוא הּכהן לֹו והֹוׁשיט ְְֱִִֵֶֶֶַָָָֹֹוהעלהּו,

וסֹומ ׁשּבידֹו, לאׁש.[ידיו]האברים וזֹורקן עליהן ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶָָָָָ

.„Èואחד אחד ּכל האברים: ׁשאר לֹו מֹוׁשיטין היּו ְְְֲִִִֶֶָָָָָָָָוכ
ּגדֹול, לכהן נֹותן והראׁשֹון לראׁשֹון, ׁשּבידֹו אברים ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָֹנֹותן

סֹומ ּבלבד,[ידיו]והּוא לסמ רצה ואם לאׁש. וזֹורק ְְְְְִִִֵֵֵַָָָֹ
על סמיכה ׁשם ואין עֹוׂשה. - לאׁש זֹורק אחד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָויהיה
ּכל אּלא כבֹודֹו; מּפני ּבלבד, ּגדֹול לכהן אּלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹהאברים

ּבעלי על - הן.הּסמיכֹות חּיים ְֲִִֵֵַַַַ

.ÂËאיׁש ויעׂשה הּכהן י"ג]ּכׁשּיגּדיל ּכׁשר[בן הּוא הרי - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
לעבד אֹותֹו מּניחין היּו לא הּכהנים אחיו אבל ֲֲֲֲִִִֶַַַָָָָָֹֹֹלעבֹודה;
לעזרה נכנס ואינֹו ׁשנה. עׂשרים ּבן ׁשּיהיה עד ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבּמקּדׁש
ׁשירה. אֹומרים ׁשהּלוּים ּבׁשעה אּלא ּתחּלה, ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָָלעבֹודה

.ÊËעֹובד אינֹו ּגדֹול ּכהן וכן ּתחּלה, עֹובד הּכהן ְְִֵֵֵֵֵֵֵַָָֹֹאין
ׁשּיביא עד ועֹובדּה[מנחה]ּתחּלה, מּׁשּלֹו האיפה עׂשירית ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָ

לה' יקריבּו אׁשר ּובניו אהרן קרּבן "זה ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּבידֹו,
עׂשירית ׁשּיביא קדם עבד ואם אֹותֹו". הּמׁשח ְְֲִִִִִֶֶַַָָָֹּביֹום
ׁשּיביא קדם ּגדֹולה ּבכהּנה ׁשעבד ּגדֹול ּכהן וכן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹֻהאיפה,

ּכׁשרה. עבֹודתֹו - האיפה ְֲֲִִֵֵָָָָעׂשירית
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ואין מּמּנה, ּגדֹולה ׁשהיא לׂשררה מּׂשררה מעלין ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹהּכהנים.
ׁשּמעלין - מּמּנה למּטה ׁשהיא לׂשררה אֹותֹו ְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָמֹורידין
יׂשראל ּבקרב ׁשהיא מּׂשררה לעֹולם מֹורידין ולא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּבּקדׁש,

סרח ּכן אם .[חטא]אּלא ִֵֶַָָ

.·Îמלקין - מלקּות עליה ׁשחּיב עברה ׁשעבר ּגדֹול ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹוכהן
וחֹוזר מלקּות, מחּיבי ּכׁשאר ׁשלׁשה ׁשל ּדין ּבבית ְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָֹֻאֹותֹו

ְִָֻלגדּלתֹו.

קודש שבת

ה ּפרק הּמקּדׁש ּכלי ¤¤¨§¦©¥§§¦הלכֹות

הּכהנים‡. אחיו מּכל ּגדֹול ׁשּיהיה צרי - ּגדֹול ְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹּכהן
ּובמראה ּבחכמה, ּבעׁשר, ּבכח, והוד]ּבנֹואי, אין[חן אם . ְְְְְְְִֵֶֶַַָָֹֹ

ואחד אחד ּכל מּׁשּלהן לֹו נֹותנין הּכהנים ּכל - ממֹון ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹלֹו
ׁשּבכּלם. מעׁשיר יֹותר ׁשּיעׁשיר עד עׁשרֹו, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֻלפי

מעּכב·. אּלּו מּכל אחד מכהונתו]ואין ּכל[מונע אּלא , ְְִֵֵֵֶֶַָָָָ
נתרּבה אם אבל למצוה; -]זה הנ"ל בלי מּכל[נתמנה ְְְֲִִִִֶַָָָָ

נתרּבה. ְִַָָמקֹום,

עצמֹו‚. יקל ולא ּבעצמֹו, ּכבֹוד לנהג ּגדֹול ּכהן ְְְְְְִֵֵַַַָָָָֹֹֹוחּיב
ראש] ולא[בקלות ערם, אֹותֹו יראּו ולא העם; ׁשאר ְְְְִִָָָָֹֹֹעם

ׁשּנאמר: - מסּתּפר ּכׁשהּוא ולא ּבּמרחץ, ולא הּכּסא, ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹּבבית
הּוא רצה יתרה. ּגדּלה ּבֹו ׁשּנֹוהגין מלּמד מאחיו", ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻ"הּגדֹול

ּבידֹו. הרׁשּות עּמֹו, אחרים ְְְֲֲִִִֵֶָָׁשּירחצּו

רּבים,„. ׁשל לסעּודֹות ולא הּמׁשּתה, לבית יּכנס ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹֹלא
לבית רצה, אם הּוא, הֹול אבל מצוה. ׁשל הם ְְֲֲִִִֵֵֵֶָָָָאפּלּו
ׁשאר עם ּבערּבּוביא הֹול אינֹו ,הֹול ּוכׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָהאבל.

מסּבבין הּכהנים אּלא לֹו[מקיפין]הּכהנים, וחֹולקין אֹותֹו, ְְְְֲֲִִִִֶַַַָֹֹ
ממּצעֹו והּסגן ּומׁשיח[עומד]ּכבֹוד; והּסגן העם, לבין ּבינֹו ְְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָ

גדול]ׁשעבר הכהן במקום תקופה שעבד וראׁש[- מימינֹו, ְִִֶַָֹ
לאבלים: ואֹומר מּׂשמאלֹו. העם וכל והאבלים אב ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵָָָָָָֹּבית

ּכחן. ּכפי אֹותֹו מכּבדין והן ְְְְְִִֵַָָֹֻ'ּתנחמּו';

מּפתח‰. יֹוצא ואינֹו אחריו, יֹוצא אינֹו - מת לֹו ְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָמת
והּוא לביתֹו. לנחמֹו ּבאים העם וכל הּמקּדׁש; מן אֹו ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָּביתֹו

ּבׁשּורה אב[להתנחם]עֹומד ּבית וראׁש מימינֹו ּוסגן , ְְְִִֵֵָָָֹ
להן: אֹומר והּוא ,'ּכּפרת 'אנּו לֹו: ואֹומרין ְְְְְִִֵֶַָָָָֹמּׂשמאלֹו;

הּׁשמים'. מן ְְִִִַַָָ'ּתתּברכּו

.Âאחרים]אֹותֹו[מאכילין]ּכׁשּמברין העם[משל ּכל - ְְִֶַָָָ
על קֹורע ואינֹו הּספסל. על מסב והּוא הארץ, על ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֻמסּבין
ואם יפרם"; לא "ּובגדיו ׁשּנאמר: הּכהנים, ּכׁשאר ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹמתֹו
ואינֹו רגליו. ּכנגד מּלמּטה הּוא קֹורע אבל לֹוקה. ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָקרע,

ּפרע מגודל]מרּבה שער לא[- ראׁשֹו "את ׁשּנאמר: לעֹולם, ְְֱֶֶֶֶֶַַַָֹֹ
מסּפר אּלא לּמקּדׁש; יּכנס ׁשּלא ּבעת ואפּלּו - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹיפרע"

ּבתער מסּפר ואינֹו ׁשּבת. לערב ׁשּבת אּלא[סכין]מערב ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּבעּקר[מספרים]ּבזּוג זֹו ׂשערה ראׁש עד[בתחילת], זֹו, ְְֲִַַַָֹ

לא "ראׁשם ׁשּנאמר: - ּכאחד צמח הּוא ּכאּלּו ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּיראה
ראׁשיהם". את יכסמּו ּכסֹום יׁשּלחּו; לא ּופרע ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹיגּלחּו,

.Êלׁשּכת' הּנקראת והיא ּבּמקּדׁש, מּוכן לֹו יהיה ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָּובית

ּכל ּבּמקּדׁש יֹוׁשב ׁשּיהיה ותפארּתֹו ּוכבֹודֹו ּגדֹול'. ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹּכהן
אחת ׁשעה אֹו ּבּלילה, ּבלבד לביתֹו אּלא יצא ולא ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּיֹום,
מּׁשם. זז ואינֹו ּבירּוׁשלים, ּביתֹו ויהיה ּבּיֹום. ׁשּתים ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָאֹו

.Áּדנין ואין עליו; ּומעידין אֹותֹו, ודנין ּדן, ּגדֹול ְְְְִִִִֵֵָָָָָָֹוכהן
ׁשּנאמר: ּבלבד, הּגדֹול ּדין ּבבית אּלא נפׁשֹות ּדיני ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאֹותֹו

."אלי יביאּו הּגדל הּדבר ִֵֶַַָָָָָֹ"ּכל

.Ëּדין ּבבית ואפּלּו להעידּה, חּיב אינֹו - עדּות יֹודע ְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָהיה
עדּות היתה ואם ויעיד. ׁשּיל לֹו ּכבֹוד אינֹו ׁשּזה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָהּגדֹול;
לֹו. ּומעיד הּגדֹול ּדין לבית הֹול זה הרי - יׂשראל ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָלמל

.Èאסּור ׁשהּוא חמיׁשי, ּבספר ּבארנּו [להתחתן]ּוכבר ְְְֲִִֵֵֶֶַָָ
ואם נׁשים, ׁשּתי נֹוׂשא ואינֹו הּבתּולה. על ּומצּוה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֻּבאלמנה,

הּצֹום ּביֹום לעבד יכֹול אינֹו - ׁשּתים עד[כיפור]נׂשא ְְֲִֵַַַַָָָֹ
וחֹולץ בנים]ׁשּיגרׁש. בלא שמת אחיו וחֹולצים[לאשת , ְְְְִֵֵֶָ

ּומיּבמין נושא]לאׁשּתֹו, אחיו בנים, בלא מת אׁשּתֹו.[- את ְְְְְִִִֶַ
העם. לׁשאר להּנׂשא מּתרת אּׁשה, ּגרׁש ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֻואם

.‡Èׁשלׁשה להׁשּתחוֹות, להיכל נכנס ּגדֹול ׁשּכהן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹּבזמן
ּבאבנים ואחד ּבׂשמאלֹו, ואחד ּבימינֹו, אחד ּבֹו: ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַָָָָֹאֹוחזין
וכיון ויׁשּתחוה. להיכל ויּכנס מאחֹוריו; אפֹוד ׁשל ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָטֹובֹות
מגּביּה יֹוצא, ׁשהּוא ּגדֹול ּכהן ׁשל רגליו קֹול הּסגן ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּיׁשמע

הּפרכת את ההיכל]לֹו אחיו[בפתח יּכנסּו ׁשּיצא, ואחר ; ְְִֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ויצאּו. וּיׁשּתחוּו ְְְְֲֲִִֵַַֹהּכהנים

.·Èחלק ונֹוטל מקטיר. הּקטרת, להקטיר ׁשּירצה יֹום ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּבכל
'זֹו אֹומר: ּכׁשּירצה, ּכיצד? ּכּלם. הּמקּדׁש ּבקדׁשי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻּבראׁש

ּבפיס עֹובד ואינֹו ׁשּלי'; האׁשם וזה ׁשּלי, פיהחּטאת [על ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּׁשּירצה.גורל] מה ּכל מקריב להקריב, ׁשּירצה עת ּכל אּלא ,ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

הּגבּול ּבקדׁשי הּוא ומעשרות]והרי הּכהנים.[תרומות ּכׁשאר ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָֹ

‚Èּבּכבׁש עֹולה היה להקריב, ּגדֹול ּכהן ׁשרֹוצה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבזמן
ּבימינֹו הּסגן ּתפסֹו הּכבׁש, למחצית עלה מימינֹו; ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָוהּסגן
העֹולה ראׁש את מֹולי ׁשהּוא הּכהן לֹו והֹוׁשיט ְְֱִִֵֶֶֶַָָָֹֹוהעלהּו,

וסֹומ ׁשּבידֹו, לאׁש.[ידיו]האברים וזֹורקן עליהן ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶָָָָָ

.„Èואחד אחד ּכל האברים: ׁשאר לֹו מֹוׁשיטין היּו ְְְֲִִִֶֶָָָָָָָָוכ
ּגדֹול, לכהן נֹותן והראׁשֹון לראׁשֹון, ׁשּבידֹו אברים ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָֹנֹותן

סֹומ ּבלבד,[ידיו]והּוא לסמ רצה ואם לאׁש. וזֹורק ְְְְְִִִֵֵֵַָָָֹ
על סמיכה ׁשם ואין עֹוׂשה. - לאׁש זֹורק אחד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָויהיה
ּכל אּלא כבֹודֹו; מּפני ּבלבד, ּגדֹול לכהן אּלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹהאברים

ּבעלי על - הן.הּסמיכֹות חּיים ְֲִִֵֵַַַַ

.ÂËאיׁש ויעׂשה הּכהן י"ג]ּכׁשּיגּדיל ּכׁשר[בן הּוא הרי - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
לעבד אֹותֹו מּניחין היּו לא הּכהנים אחיו אבל ֲֲֲֲִִִֶַַַָָָָָֹֹֹלעבֹודה;
לעזרה נכנס ואינֹו ׁשנה. עׂשרים ּבן ׁשּיהיה עד ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבּמקּדׁש
ׁשירה. אֹומרים ׁשהּלוּים ּבׁשעה אּלא ּתחּלה, ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָָלעבֹודה

.ÊËעֹובד אינֹו ּגדֹול ּכהן וכן ּתחּלה, עֹובד הּכהן ְְִֵֵֵֵֵֵֵַָָֹֹאין
ׁשּיביא עד ועֹובדּה[מנחה]ּתחּלה, מּׁשּלֹו האיפה עׂשירית ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָ

לה' יקריבּו אׁשר ּובניו אהרן קרּבן "זה ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּבידֹו,
עׂשירית ׁשּיביא קדם עבד ואם אֹותֹו". הּמׁשח ְְֲִִִִִֶֶַַָָָֹּביֹום
ׁשּיביא קדם ּגדֹולה ּבכהּנה ׁשעבד ּגדֹול ּכהן וכן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹֻהאיפה,

ּכׁשרה. עבֹודתֹו - האיפה ְֲֲִִֵֵָָָָעׂשירית
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.ÊÈהרי - ּגדֹול ּכהן אֹותֹו ׁשּמּנּו מּימיו עדין עבד ׁשּלא ֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹּכהן
חּנּו ּכׁשאר ּתחּלה ּבידֹו ועֹובדּה האיפה עׂשירית מביא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָָָזה

הדיֹוט ּכהן לראשונה]ּכל עׂשירית[העובד מקריב ּכ ואחר , ְְְֲִִִֵֶַַַָָֹ
מקריב ּכ ואחר ּגדֹול, ּכהן חּנּו ׁשהיא ׁשנּיה, ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהאיפה

ׁשּמקריב ּגדֹול ּכהן חבּתי ׁשהיא ׁשליׁשית, האיפה ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹעׂשירית
הּוא. ׁשוה ׁשלׁשּתן ּומעׂשה ׁשּיתּבאר; ּכמֹו יֹום, ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָּבכל

�
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ראשון ,יום

.Ê ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הּׁשביעית להּׁשבעהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָ

ּדבר איזה לקּים לכ ׁשּנצטר ּבזמן יתעּלה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבׁשמֹו
יתעּלה לֹו רֹוממּות ּבזה ׁשּיׁש לפי לׁשללֹו, ְְְְְִִֵֶֶֶַָָאֹו
"ּובׁשמֹו יתעּלה: אמרֹו והּוא ּוגדּלה, ְְְְְְִִֶַָָָֻוכבֹוד

k)ּתּׁשבע" ,i mixac)אמרּו ּובפרּוׁש .(:dl zereay): ְְִֵֵַָָ
'אלֿ ּתֹורה ואמרה ּבׁשמֹו', 'הּׁשבע ּתֹורה ְְְְִִַַָָָָָָָ"אמרה
צריכה ׁשאינּה ׁשהּׁשבּועה ּכמֹו ּכלֹומר: ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָּתּׁשבע'",
ּכ לאֿתעׂשה, מצות והיא עליה ְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹֻמזהרים
מצות והיא עליה מצּוים הצר ּבעת ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֻהּׁשבּועה
מּכלֿ ּדבר ּבׁשּום להּׁשבע אסּור לפיכ ְְְֲִִִֵַָָָָָָעׂשה.
ּכן אם אּלא והּכֹוכבים הּמלאכים ּכגֹון: ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָהּנבראים,
ׁשּיאמר ּכגֹון הּנׂשּוא, הׁשמטת ׁשל ּבנסח זאת ְְְֶֶַַַַַַָָָֹֹֹאמר
אלֹוקי "ּבאמּתּות וכּונתֹו הּׁשמׁש", ְֱֲֲִִֵֶֶַַַַָָ"ּבאמּתּות
מׁשה ּבׁשם אּמתנּו נׁשּבעת זֹו ּדר ועל ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֻהּׁשמׁש".
הּנׁשּבע אֹומר ּכאּלּו ּבׁשמֹו להתכּבד ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָרּבנּו

אתֿמׁשה" ׁשּׁשלח "ּבמי מׁשה", (oepbqae"ּבאלקי ְִֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹ
(dreay ef oi` j` `hazdl xzen dfּכׁשאין אבל .ְֲֵֶָ

מּתֹו הּנבראים ּבאחד ונׁשּבע לכ מכּון ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָהּנׁשּבע
עד ּבעצמֹו אמּתּות הּדבר לאֹותֹו ׁשּיׁש ְְְֱֲִֵֶַַַָָָאמּונה
עם אחר ּדבר וׁשּתף עבר זה הרי ― ּבֹו ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּיּׁשבע

ּבּקּבלה ּבא זה ועל ׁשמים. dn:)ׁשם dkeq): ְִֵֶַַַָָָָָ
נעקר ― אחר ּדבר עם ׁשמים ׁשם ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ"ּכלֿהמׁשּתף
ּבאמרֹו הּכתּוב נתּכּון זה ּולענין ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָמןֿהעֹולם".
ּותיחס ּתאמין ּבלבד לֹו ּכלֹומר: ּתּׁשבע", ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָ"ּובׁשמֹו
אמרּו ּוכבר ּבּה. להּׁשבע ׁשראּוי ְְְֲִִֶֶַָָָָָָאתֿהאמּתּות,

ּתמּורה אתֿ(b:)ּבריׁש לקּים ׁשּנׁשּבעין מּנין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ
ּתּׁשבע. ּובׁשמֹו ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֶֶַַַָָהּמצוה?

שני, שלישייום ,יום

.„ˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הצ"ד ּכלהּמצוה לקּים ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶַַַַַָֹ

―(eplawy)מהּֿׁשהּטלנּו ּבדּבּור עצמנּו על ְְְִִֵֶַַַַ

וקרּבן ּוצדקה ונדר zeaiigzddׁשבּועה dzidyk) ְְְְֶֶָָָָָָ
(el` zepeyln zg`aאמרֹו והּוא ― ּבזה ְְְֵֶַָָוכּיֹוצא

ועׂשית" ּתׁשמר ׂשפתי "מֹוצא bk,יתעּלה: mixac) ְְְְִִִֶֶַָָָָֹ
(ckׁשל אתֿהּמּלֹות חּלקּו ׁשּכבר ואףֿעלּֿפי .ְְְִִִֶֶֶַַַָ

ּבענין מּמּנּו ּכלֿמּלה ּופרׁשּו זה ,(envrl)ּפסּוק ְְְִִִֵֶֶָָָָ
,ל מהּֿׁשהזּכירּו מּכל הּיֹוצאת הּכּונה ְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹמּכלֿמקֹום
על הּמּטיל האדם מהּֿׁשיבּטא ּכל ׁשּקּיּום ְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹהיא:
ּכ על והעברה עׂשה, מצות הּוא ּדבר איזה ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָעצמֹו
מצות ּכׁשּנזּכיר אתֿזה ּונבאר לאֿתעׂשה, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹמצות

fpw)לאֿתעׂשה dyrz `l)ספרי ּולׁשֹון .zyxt) ְְֲִֵֶַֹ
(`vzÎikואּתה עׂשה". מצות ― ׂשפתי "מֹוצא :ְְְֲִֵֶַַָָָ

"ׂשפתי "מֹוצא מּמּלת יֹוצא ענין ׁשּום ׁשאין ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָיֹודע,
jizty")לבּדּה `ven"n cgein oipr mey epcnl `l), ְַָ

ּפׁשטי ּבהבנת ל ּׁשהזּכרּתי מה היא הּכּונה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָאּלא
weqtd)ּדקרא yexit)ֿמה ּכל לעׂשֹות ׁשחּיב , ְֲִֶַַַָָֹ

זֹו, ּבמצוה הּצּוּוי נכּפל ּוכבר ּבׂשפתיו. ְְְְְִִִִִֶַַָָָָּׁשהֹוציא
יעׂשה" מּפיו "ּככלֿהּיֹוצא יתעּלה: אמרֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָוהּוא

(b ,l xacna)ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵַָָָָ
וגם מנחֹות ּובסֹוף ּונדרים ּבׁשבּועֹות ְְְְְְִִַָָמקֹומֹות

קּנים e)ּבמּסכת dpyn b wxt)ׁשּנתּבאר ּכלֹומר: . ְְְִִִֵֶֶֶַַָ
אתֿהּדבר האדם ׁשּיעׂשה לדקּדק, ׁשּיׁש ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּדין
לֹו יׁש אם עצמֹו, יפטֹור ואי עצמֹו, על ְְְְִִִִֵֵֶַַַׁשהּטיל

ּבמהּֿׁשאמר. ְֵֶַַָָספק

רביעי יום

.Ê�˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקנ"ז מּלעבֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ

ׁשהּוא אףֿעלּֿפי ּבדּבּור, עצמנּו ּׁשחּיבנּו מה ְְְִִִֵֶֶַַַַַַעל
ׁשּיאמר ּכגֹון הּנדרים, הם ואּלּו ― ׁשבּועה ְְְְְִִֵֵֶַַָָֹּבלי

י אם ―אדם: ּכ אעׂשה אם אֹו ,וכ ּכ קרה ְֱִִִֶֶֶָָָָָָ
אֹו זֹו; עיר ּפרֹות אֹו עלי אסּורין העֹולם ֲִִֵֵַָָָּפרֹות
הּיין עלי יאסר ׁשאמר: ּכגֹון מסּים, מאכל ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻאיזה
וכן ּבזה. וכּיֹוצא הּדגים אֹו החלב עלי יאסר ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאֹו
וכלֿהּדֹומה עלי אסּורה אׁשּתי הנאת אמר: ְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָאם

ycew zay ,iyiy mei ,iying mei Ð zeevnd xtq m"anx ixeriy

― ּבנדרים ּדגמֹותיהם ׁשּנתּבארּו מןֿהחּיּובים ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָֻלזה
האזהרה ּובאה הּנדר. אֹותֹו לקּים חּיב זה ְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהרי
"לא יתעּלה: אמרֹו והּוא הּדּבּור, אֹותֹו על ְְְֲִִִֶַַַַָֹמּלעבֹור

יעׂשה" מּפיו ּככלֿהּיצא ּדברֹו b)יחל ,l xacna), ְְֲִִֵֵֶַַַָָֹ
הּפרּוׁש my)ּובא ixtqa)לא ― ּדברֹו" יחל "לא : ְֵֵַַָָֹֹ

ולא ּדבר עצמֹו ׁשּיחּיב ּכלֹומר חּלין, ּדבריו ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹֻיעׂשה
ׁשבּועֹות ּגמרא ּולׁשֹון קֹונמֹות(dk:)יקּימּנּו. אמרּו: , ְְְְְְֶַָָָָ
(xcp oeyl Ð "ilr mpew")יחל ּב"לא עֹובר ―ְֵֵַֹ

ּובספרי my)ּדברֹו". xacna)― יחל "לא אמרּו: ְְְְִֵֵַָָֹ
ּתאחר'", 'ּבל ועל יחל' 'ּבל על עֹובר ׁשהּוא ְְִֵֵֵֶַַַַַַַמּגיד
עליו ועברּו הקריבֹו ולא קרּבן נדר ׁשאם ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָֹּכלֹומר:
ּתאחר" "לא מּׁשּום חּיב זה הרי ― רגלים ְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹֹׁשלׁשה
ּכלֿהּדֹומה וכן חּלין. ּדבריו יעׂשה לא ְְֲִִֵֶֶַַָָָֹֻּומּׁשּום
לבית אֹו לצדקה אֹו הּבית לבדק ׁשּנדר ּכגֹון ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָלקרּבן,
על מהּֿׁשאסר ועֹוׂשה והעֹובר ּבזה. וכּיֹוצא ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּכנסת
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― לעׂשתֹו ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָעצמֹו

נדרים. ּבמּסכת ּבׁשלמּות ְְְִִֵֶֶַָזֹו

חמישי ,יום

.‰ˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הצ"ה ּבהפרתהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶַַַַַַָָ

ּבאֹותם לדּון לנּו ׁשּנּתן ׁשהֹורנּו ּכלֹומר: ְְְִִֶֶַַָָָָֻנדרים,
חֹובה ּכלּֿפנים ׁשעל הענין, אין א ְִִִִֵֶַַַָָָָָהּדינים:
ּבכלּֿפעם הענין ּבדּיּוק ׁשּזה והבן ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּנפר.

הּדינין מן ּדין מֹונה zenieqnׁשּתׁשמעני zeevn) ְִִִִִִֵֶֶַָ
(cere mixney ,d`neh enkצּוּו ּבהכרח זה ׁשאין י, ְְִֵֵֶֶֶַ

ׁשאנּו היא הּמצוה אּלא מסּים, ּדבר ְְֲִִֶֶַַָָָָָָֻלעׂשֹות
ואמנם הּזה. ּכּדין ההּוא ּבענין לדּון ְְְְִִִֶַַַָָָָָֻמצּוים
וקבע הּכתּוב ּפרׁשֹו הרי מפרים, והאב ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשהּבעל
יּתיר החכם ׁשּגם נמסר ּובּקּבלה ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָאתֿמׁשּפטיו.
הּוא ּכ על והרמז הּׁשבּועה, וכן לּכל ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּנדר

ּדברֹו" יחל "לא my)אמרֹו: my)אינֹו "הּוא ― ְְֵֵַָָֹ
ראיה אין ּובכלל לֹו". מֹוחלין אחרים אבל ְְֲֲֲִִִֵֵֵָָָָמֹוחל

אמרּו ּוכבר הּכתּוב, מן ּכ i.)על dbibg)הּתר" : ְְִֵֶַַָָָָ
xcpd)נדרים xizn mkgdy minkg exn`y dn) ְִָ

ּבאויר xwna`ּפֹורחין fnx hrn xy`n xzei oi`) ְֲִִָ
(jkÎlrאּלא מהּֿׁשּיסמכּו", על להם ְְִֵֶֶֶַַָָֹואין

מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבלבד. האמּתית ְְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָָָָהּקּבלה
נדרים. מּסכת ּכלֹומר: ,לכ המיחדת ּבּמּסכּתא ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻזֹו

שישי ,יום

.·ˆ .‰ˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ë¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„� ‰"ˆ‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«
― הצ"ב לגּדלהּמצוה הּנזיר ׁשּנצטּוה הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָ

ׂשער ּפרע "ּגּדל יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִֵֶֶַַַַָָׂשערֹו,
d)ראׁשֹו" ,e xacna)קדֹוׁש" הּמכלּתא: ּולׁשֹון , ְְְִַָָֹ

מצות ― ּפרע ּגּדל ּבקדּׁשה, ּגּדּול ― ְְְִִִִֵֶֶַַַָֻיהיה
ּתער לֹומר: ּתלמּוד ּבלאֿתעׂשה? ּומּנין ְְֲֲִִֵֶַַַַַַֹעׂשה
מה "הא נאמר: וׁשם עלֿראׁשֹו". ְֱֲֶַַַַָָֹֹֹלאֿיעבר

עׂשה מצות e`l,ּׁשּירּתי llka lkdy oeik ,xnelk) ְְֲִִִֵַַ
cgeina epyxc dn jxevl :xnelk x`yp dn

(?dyra eilr xearl miweqtdnהחֹופף ,(ey`x) ֵַ
xry)ּבאדמה dxiynd):ּכלֹומר סּמנין". והּנֹותן , ְְֲִֵַַַַָָָ

אתֿ הּמּׁשיר סם ראׁשֹו על נתן אם ִִִֶֶַַַַַַָָֹׁשהּנזיר,
לאֿתעׂשה, מצות על עֹובר יהא לא ְְֲִֵֵֵֶַַַַָֹֹהּׂשער,

העביר לא edy`ׁשהרי ,ilk)(אבל ּתער; ּכעין ְֱֲֲִֵֵֶֶַַָֹ
"ּגּדל אמרֹו: והּוא עׂשה, מצות על עֹובר ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָיהא
מכלל הּבא לאו והרי ּגּדל; לא וזה ― ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹּפרע"
ּוכבר אצלנּו. הּכללים לפי הּוא, עׂשה ― ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָעׂשה
נזירּות ּבמּסכת ּבמקֹומם זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָנתּבארּו

(.hl).

― הר"ט הּנזירהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֶַַַַָָָָָָֻ
יעבר לא "ּתער יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָֹֹמּלגּלח,

―(my)עלֿראׁשֹו" הּנזיר ראׁש המגּלח וגם . ְְִֵַַַַַַָֹֹ
ׂשערה ּומּׁשּיגּלח ּכמתּגּלח. ׁשּמגּלח לפי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָלֹוקה,
הּנזיר ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― ְְֲִִִֵֶַַַָָָָאחת

.לכ ׁשחּברה ְְְֶֶַַָָָֻּבּמּסכּתא

קודש שבת

.¯„ .‚¯ .·¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הר"ב הּנזירהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֶַַַַָָָָָָֻ

ּתערבּתם ּבעּקר ׁשּיׁש הּׁשכר מיני אֹו יין ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמּלׁשּתֹות
"וכלֿמׁשרת יתעּלה: אמרֹו והּוא ענבים, ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָמי

יׁשּתה" לא b)ענבים ,e xacna)ּבאזהרה והפליג . ְְְְֲִִִִֶַָָָָֹ
ׁשּיׁש הּׁשכר אֹו הּיין החמיץ ׁשאפּלּו ואמר ּכ ְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָעל
אמרֹו: והּוא לׁשּתֹותֹו, לֹו אסּור ― יין ּתערבת ְְְֲִִֶַַָָֹּבֹו

יׁשּתה" לא ׁשכר וחמץ יין לאו(my)"חמץ ואין . ְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹֹֹ
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― ּבנדרים ּדגמֹותיהם ׁשּנתּבארּו מןֿהחּיּובים ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָֻלזה
האזהרה ּובאה הּנדר. אֹותֹו לקּים חּיב זה ְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהרי
"לא יתעּלה: אמרֹו והּוא הּדּבּור, אֹותֹו על ְְְֲִִִֶַַַַָֹמּלעבֹור

יעׂשה" מּפיו ּככלֿהּיצא ּדברֹו b)יחל ,l xacna), ְְֲִִֵֵֶַַַָָֹ
הּפרּוׁש my)ּובא ixtqa)לא ― ּדברֹו" יחל "לא : ְֵֵַַָָֹֹ

ולא ּדבר עצמֹו ׁשּיחּיב ּכלֹומר חּלין, ּדבריו ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹֻיעׂשה
ׁשבּועֹות ּגמרא ּולׁשֹון קֹונמֹות(dk:)יקּימּנּו. אמרּו: , ְְְְְְֶַָָָָ
(xcp oeyl Ð "ilr mpew")יחל ּב"לא עֹובר ―ְֵֵַֹ

ּובספרי my)ּדברֹו". xacna)― יחל "לא אמרּו: ְְְְִֵֵַָָֹ
ּתאחר'", 'ּבל ועל יחל' 'ּבל על עֹובר ׁשהּוא ְְִֵֵֵֶַַַַַַַמּגיד
עליו ועברּו הקריבֹו ולא קרּבן נדר ׁשאם ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָֹּכלֹומר:
ּתאחר" "לא מּׁשּום חּיב זה הרי ― רגלים ְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹֹׁשלׁשה
ּכלֿהּדֹומה וכן חּלין. ּדבריו יעׂשה לא ְְֲִִֵֶֶַַָָָֹֻּומּׁשּום
לבית אֹו לצדקה אֹו הּבית לבדק ׁשּנדר ּכגֹון ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָלקרּבן,
על מהּֿׁשאסר ועֹוׂשה והעֹובר ּבזה. וכּיֹוצא ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּכנסת
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― לעׂשתֹו ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָעצמֹו

נדרים. ּבמּסכת ּבׁשלמּות ְְְִִֵֶֶַָזֹו

חמישי ,יום

.‰ˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הצ"ה ּבהפרתהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶַַַַַַָָ

ּבאֹותם לדּון לנּו ׁשּנּתן ׁשהֹורנּו ּכלֹומר: ְְְִִֶֶַַָָָָֻנדרים,
חֹובה ּכלּֿפנים ׁשעל הענין, אין א ְִִִִֵֶַַַָָָָָהּדינים:
ּבכלּֿפעם הענין ּבדּיּוק ׁשּזה והבן ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּנפר.

הּדינין מן ּדין מֹונה zenieqnׁשּתׁשמעני zeevn) ְִִִִִִֵֶֶַָ
(cere mixney ,d`neh enkצּוּו ּבהכרח זה ׁשאין י, ְְִֵֵֶֶֶַ

ׁשאנּו היא הּמצוה אּלא מסּים, ּדבר ְְֲִִֶֶַַָָָָָָֻלעׂשֹות
ואמנם הּזה. ּכּדין ההּוא ּבענין לדּון ְְְְִִִֶַַַָָָָָֻמצּוים
וקבע הּכתּוב ּפרׁשֹו הרי מפרים, והאב ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשהּבעל
יּתיר החכם ׁשּגם נמסר ּובּקּבלה ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָאתֿמׁשּפטיו.
הּוא ּכ על והרמז הּׁשבּועה, וכן לּכל ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּנדר

ּדברֹו" יחל "לא my)אמרֹו: my)אינֹו "הּוא ― ְְֵֵַָָֹ
ראיה אין ּובכלל לֹו". מֹוחלין אחרים אבל ְְֲֲֲִִִֵֵֵָָָָמֹוחל

אמרּו ּוכבר הּכתּוב, מן ּכ i.)על dbibg)הּתר" : ְְִֵֶַַָָָָ
xcpd)נדרים xizn mkgdy minkg exn`y dn) ְִָ

ּבאויר xwna`ּפֹורחין fnx hrn xy`n xzei oi`) ְֲִִָ
(jkÎlrאּלא מהּֿׁשּיסמכּו", על להם ְְִֵֶֶֶַַָָֹואין

מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבלבד. האמּתית ְְְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָָָָהּקּבלה
נדרים. מּסכת ּכלֹומר: ,לכ המיחדת ּבּמּסכּתא ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻזֹו

שישי ,יום

.·ˆ .‰ˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ë¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„� ‰"ˆ‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«
― הצ"ב לגּדלהּמצוה הּנזיר ׁשּנצטּוה הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָ

ׂשער ּפרע "ּגּדל יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִֵֶֶַַַַָָׂשערֹו,
d)ראׁשֹו" ,e xacna)קדֹוׁש" הּמכלּתא: ּולׁשֹון , ְְְִַָָֹ

מצות ― ּפרע ּגּדל ּבקדּׁשה, ּגּדּול ― ְְְִִִִֵֶֶַַַָֻיהיה
ּתער לֹומר: ּתלמּוד ּבלאֿתעׂשה? ּומּנין ְְֲֲִִֵֶַַַַַַֹעׂשה
מה "הא נאמר: וׁשם עלֿראׁשֹו". ְֱֲֶַַַַָָֹֹֹלאֿיעבר

עׂשה מצות e`l,ּׁשּירּתי llka lkdy oeik ,xnelk) ְְֲִִִֵַַ
cgeina epyxc dn jxevl :xnelk x`yp dn

(?dyra eilr xearl miweqtdnהחֹופף ,(ey`x) ֵַ
xry)ּבאדמה dxiynd):ּכלֹומר סּמנין". והּנֹותן , ְְֲִֵַַַַָָָ

אתֿ הּמּׁשיר סם ראׁשֹו על נתן אם ִִִֶֶַַַַַַָָֹׁשהּנזיר,
לאֿתעׂשה, מצות על עֹובר יהא לא ְְֲִֵֵֵֶַַַַָֹֹהּׂשער,

העביר לא edy`ׁשהרי ,ilk)(אבל ּתער; ּכעין ְֱֲֲִֵֵֶֶַַָֹ
"ּגּדל אמרֹו: והּוא עׂשה, מצות על עֹובר ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָיהא
מכלל הּבא לאו והרי ּגּדל; לא וזה ― ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹּפרע"
ּוכבר אצלנּו. הּכללים לפי הּוא, עׂשה ― ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָעׂשה
נזירּות ּבמּסכת ּבמקֹומם זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָנתּבארּו

(.hl).

― הר"ט הּנזירהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֶַַַַָָָָָָֻ
יעבר לא "ּתער יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָֹֹמּלגּלח,

―(my)עלֿראׁשֹו" הּנזיר ראׁש המגּלח וגם . ְְִֵַַַַַַָֹֹ
ׂשערה ּומּׁשּיגּלח ּכמתּגּלח. ׁשּמגּלח לפי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָלֹוקה,
הּנזיר ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― ְְֲִִִֵֶַַַָָָָאחת

.לכ ׁשחּברה ְְְֶֶַַָָָֻּבּמּסכּתא

קודש שבת

.¯„ .‚¯ .·¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הר"ב הּנזירהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֶַַַַָָָָָָֻ

ּתערבּתם ּבעּקר ׁשּיׁש הּׁשכר מיני אֹו יין ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמּלׁשּתֹות
"וכלֿמׁשרת יתעּלה: אמרֹו והּוא ענבים, ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָמי

יׁשּתה" לא b)ענבים ,e xacna)ּבאזהרה והפליג . ְְְְֲִִִִֶַָָָָֹ
ׁשּיׁש הּׁשכר אֹו הּיין החמיץ ׁשאפּלּו ואמר ּכ ְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָעל
אמרֹו: והּוא לׁשּתֹותֹו, לֹו אסּור ― יין ּתערבת ְְְֲִִֶַַָָֹּבֹו

יׁשּתה" לא ׁשכר וחמץ יין לאו(my)"חמץ ואין . ְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹֹֹ
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יׁשּתה לא יין אמר: ׁשאּלּו עצמּה, ּבפני מצוה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹזה
מצות; ׁשּתי היּו אז ּכי ― יׁשּתה לא יין ְְְְִִִִֵֶֶַָָֹֹֹוחמץ
הרחקה ― יׁשּתה לא יין חמץ אמר: ְְִִֶֶֶַַַָָָָֹֹאּלא

נזירּות ּבגמרא ונתּבאר ׁשאמרֹו(fl.)מןֿהּיין. , ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָ
טעם לאסֹור ענבים", xcgy"מׁשרת ,oiid) ְֱֲִִֶַַַָ

(Ð zaexrzlּכעּקר(oiid)מצוה ׁשהן והראיה . ְְְִִֵֶָָָָָָ
אינֹו ― וחמץ יין ׁשתה ׁשאם היא: ― ִִִֵֶֶַַַָָָֹאחת

לקּמן ׁשּנבאר ּכמֹו ׁשּתים, Ðלֹוקה ex dyrz `l) ְְְְִֵֶֶַַָָ

(ehw xeriyחמץ אֹו יין רביעית הּנזיר ּוכׁשּיׁשּתה :ְְְִִִִִֶֶֶַַָֹ
לֹוקה. ―ֶ

― הר"ג הּנזירהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֶַַַַָָָָָָֻ
וכּו' לחים "וענבים אמרֹו: והּוא ענבים, ְְְֱֲֲִִִִֶַַָָָמּלאכֹול

יאכל" לֹוקה.(my)לא ― ּכזית מהם אכל ואם , ְְִִֵֵֶֶַַָֹֹ
― הד"ר הּנזירהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ

לא "ויבׁשים אמרֹו: והּוא צּמּוקים, ְְֱִִִִִֵֶָֹמּלאכֹול
לֹוקה.(my)יאכל" ― ּכזית מהם אכל ואם , ְְִִֵֵֶֶַַָֹ

�

ycew zexb`
תשט"ז מ"ח, י"ט ב"ה,

ברוקלין.

שי' ליב שלום האברך

וברכה! שלום

כי אחד במקום איננו ואשר תפקידו ומתאר הצבאית, ברבנות נמצא כבר אשר מכתבו על במענה

וכדת. כדין כשרים המאכלים שיהיו דהשגחה הענין גודל על לעוררו למותר ובודאי - וכו'. מקומו משנה

מטמטמים ח"ו כשרים בלתי מאכלים אשר מבואר הנה העיקריות, ממצות אחת היותו על שנוסף ובפרט

שהשכל מצות ואפילו ומצוה תורה עניני לקלוט ויכולתו האדם כשרון מפחיתים ובמילא והמוח, הלב

לאלו ג"כ לבאר זה תפקיד לנצל יכול ובטח ח', ר"פ בתניא ג"כ עד"ז וכנרמז עליהם, מודה האנושי

דוקא. כשרים במאכלים דזהירות הענין גודל עמהם שנפגש

במגע שבא מה לנצל שעליו אלא הנ"ל, הרשמי בתפקידו להסתפק שאין ג"כ מובן הנה זה, ובכל

צור על לעוררם עליו ולכן ליהדות, בהנוגע דבריו שיקבלו היחידי הוא שאפשר אברכים כמה עם ומשא

עתה, דעד ומצבם מעמדם על הבט מבלי אשר ולהסבירם ולבארם ויעקב יצחק אברהם בני מחצבתם

היום בחייהם כשרים ישראל בני להיות הוא וזכותם הם מחוייבים חדא וברגעא חדא בשעתא הנה
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ìàøNiä úéáa*íà óàå .úaMä øçà äNòé úaLa äNòé àG íàL ,úaLa äNBòM äîa çåø ìàøNiì ïéàL éôì , §¥©¦§¨¥§¦¤¥©¦§¨¥¤©§©¤¤§©¨¤¦©£¤§©¨©£¤©©©©¨§©¦

äëàìnäL ïBâk àeä çåøå ,àîìòa äàðä àlà çåø àø÷ð äæ ïéà íB÷î ìkî ,ãiî úaL éàöBîa Bì äëéøö äëàìnä©§¨¨§¦¨§¨¥©¨¦¨¦¨¨¥¤¦§¨¤©¤¨£¨¨§¨§¨§¤©§¤©§¨¨
ù"îëå ,úaLa úéNòpL éãé ìò äëàìnä çéåøî àeä æàL ,úaLa úéNòð äúéä àG íà éøîâì úìhaúî äúéä̈§¨¦§©¤¤§©§¥¦¨§¨©£¥§©¨¤¨©§¦©©§¨¨©§¥¤©£¥§©¨

á"ðø ïîéña*ïîéña ù"îë ,úaLa äëàìnä úéNòpL éãé ìò äaøúîe çeøúî BLeëøL øçà çåø Bì Lé íà ïëå . §¦¨§¥¦¥¤©©¥¤§¦§©¥©¦§©¤©§¥¤©£¥©§¨¨§©¨§¦¨
â"îø*:

é,äëàìnä úBNòì Bì äevL øçàì ìèáe áLBé àeä íà ììk Bnò ãét÷î ìàøNiä ïéàLk ,íéøeîà íéøác äna©¤§¨¦£¦§¤¥©¦§¨¥©§¦¦§¨¦¥¨¥§©©¤¦¨©£©§¨¨
Lk Cëéôì ,äöøiL úò ìëa dúBNòì Bãéa àlà.ìàøNiä úîçî àGå äNBò àeä Bîöò úòãì úaLa äNBò àeä ¤¨§¨©£¨§Ÿ¥¤¦§¤§¦¨§¤¤§©¨§©©©§¤§¥£©©¦§¨¥

éøö Cëéôì ,ìàøNiä úîçî úaLa äNBò àeä éøä ,Bìeha ìò Bnò ãét÷î àeä íà ìáàBì øîBì àeä C*àHL £¨¦©§¦¦©¦£¥¤§©¨¥£©©¦§¨¥§¦¨¨¦©¤
éøö Bðéà äNBò àeä ïë ét ìò óà íàå ,úaLa äNòé:äNBò àeä Bîöò úòãlL ,Bãéa úBçîì C ©£¤§©¨§¦©©¦¥¤¥¨¦¦§§¨¤§©©©§¤

mixe`ia

âåøàéù åà áåúëéùלמלאכה שנה בשכיר עוסק זה סעיף –
רבינו לשיטת גם כקבלן דינו דא שבכגון מיוחדת,
להחשיבו המלאכות לכל שנה בשכיר שמחמיר במהדו"ב

יום .25כשכיר

úáùä íãå÷ åì äåöù äîבשביל עושה הנכרי ואם –
מאליו הבא כנכרי דינו כלל לו שצוה בלא .26הישראל

úáùá äùòéù åì øîàé àìùגם שבות לנכרי שאמירה –

השבת קודם לו .27כשאמר

ìàøùéä úéáá äùåò åðéà íà,ישראל ברשות שכשעושה –

שנתן יחשדוהו ושמא הישראל מלאכת שהיא הדבר ניכר
ולא אצלו יום שכיר הוא שהנכרי יחשדוהו או בשבת, לו

.28קבלן

áðø ïîéñáאחר יעשנה אם כשאף משא"כ ה: סעיף –

שהיא עכשיו כמו כך הישראל ממנה יהנה השבת
בשבת שתיעשה יותר חפץ שהוא ואף בשבת. נעשית
זה אין מקודם, ממנה ליהנות ויכול מקודם שתגמר כדי
גם יהנה השבת אחר תיעשה אם שאף כיון ריוח נקרא

ממנה .29כן

â"îø ïîéñáהמרחץ בית את המפעיל בנכרי ג, סעיף –

הלקוחות מן שכר וגובה לישראל, .30השייך

åì øîåì àåä êéøöלומר צריך אין במהדו"ב רבינו לדעת –
.31לו

zexewn

כאילו25) נחשב מיוחדת מלאכה לו שייחד דכיון לכך והטעם
שלא בתנאי ורק יום, בשכיר אף שמותר שכר, לו קצץ כבר
לכל שנה (שכיר הגליון) על (הגה"ה יבטל). אם עליו יקפיד

ג). סעיף רמג סי' לעיל נתבאר המלאכות
לג.26) אות להלן שנתבאר
בסי'27) שנתבאר וכפי מעצמו, עושה כשהנכרי הוא הדיון וכל

סעיף לעיל גם: הובא זה דין ס"א. רמז סי' ולהלן א סעיף רמג
ס"ט. רמה סי' ולהלן א. ס"ק קו"א שם ס"ז. רמג בסימן וכן א,

ס"א. רעו סי' ס"ד. רנב סי' א. ס"ק קו"א רמז סי' ס"ה. רמו סי'
וס"ט. ס"ו שז סי'

ה.28) סעיף רנב סימן
וראה29) א, ס"ק ובקו"א א, סעיף לעיל נתבאר זה וכעין

ו. ס"ק רנב סי' בקו"א
לישראל30) המגיע לריוח חש לא שבמהדו"ב שם נתבאר וכבר

בשבת. בקבלנות מלאכה העושה מנכרי
לה.31) אות וכדלהלן

רמד סימן שבת הלכות ב' חלק
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הפרק: הקב"התוכן של "צדקתו" - ירננו וצדקתך

"רינה" של רגש המעוררת

úðéçáá àéä äðéøäù ,åððøé êú÷ãöå ù"î ïéðò åäæå
.êú÷ãö

(ההשתוקקות ד"רינה" שהעבודה הנ"ל ע"פ
הכתוב יובן חיצוניות", "בחינת היא יתברך) בו לדבקה
ה"רינה", שענין ירננו", וצדקתך יביעו טובך רב "זכר
ש"צדקתך" הקב"ה, של ב"צדקתך" אלא אינו "ירננו",
כדי לנבראים משפיע שהקב"ה המצומצם החיות היא
ובעצמו, בכבודו סוף האין אור ולא ולקיימם, להחיותם

האלקי. האור של "חיצוניות" בחינה אלא זו ואין

" בין הקשר ומבאר המחי'צדק[והולך האלקי לאור "

הנבראים:] את

.àùéã÷ àúåëìî àéä ÷ãö éë
קדישא", מלכותא "צדק איתא אליהו" ב"פתח
"צדק", בשם נקראת הקב"ה של המלכות מידת פירוש,
הנהגת של ענין וכל דין", איהו . . ש"צדק לפי
דינא". דמלכותא "דינא ומשפט, דין על בנוי המלכות
והשפע שהאור למעלה, המלכות במידת הוא וכך
להלן, שיבואר (כפי המלכות ממידת לנבראים שנשפע
במידה הוא המלכות), ממידת היא העולמות כל דחיות

דילי'. שיעורא לפום וחד חד בכל ומשפט,

מוסיף:] המוסגר מאמר [בתור

íéì÷åùù íéðæàî úðéçá ùéù ,ùåøéô ,÷ãö éðæàî)
ãçå ãç ìëì êùîðù íéîù úåëìî ìåò úðéçá

.('éìéã àøåòéù íåôì
"(צדק שם: אליהו" ב"פתח שממשיך מה וזהו
(היא "צדק" שלבחינת צדק", מאזני קדישא) מלכותא
ומודדים שוקלים שבהם "מאזניים", יש המלכות) מידת
ומדידת ועולם. עולם בכל יאיר כמה והשפע האור את
היא ונברא, נברא לכל המלכות מידת של והשפע האור
שלפי הנברא, של שמים מלכות עול הקבלת ערך לפי
אור לו נמשך כך יתברך, מלכותו עול קבלת מדריגת
מדריגתו. לפי ואחד אחד כל המלכות, ממידת ושפע

.êðéîé äàìî ÷ãö áéúëå
מידת היא ד"צדקתך" שנתבאר מה לפי והנה,

יוב דמשמעהמלכות, ימינך", מלאה "צדק מ"ש גם ן
(ולא חסד שהיא ימין לבחינת גם שייך ש"צדק" מזה
נמדד המלכות ממידת שהשפע וכנ"ל הדין, למידת רק

ומשפט). במידה

אלא ו"חסד"? "צדק" בין השייכות מהי ולכאורה
בה שיש יתברך, מלכותו מידת הוא ש"צדק" לפי זהו

החסד. ענין גם

לענין המלכות מידת בין הקשר ומבאר שהולך [וזהו

דלמעלה:] המלכות מידת ענין ביאור בהקדם - החסד

.áéúë íéîìåò ìë úåëìî êúåëìî éë
מלך הוא שהקב"ה הוא זה בכתוב הפשוט הפירוש
כוונת נתפרשה בחסידות אולם כולם, העולמות כל על
חיותם שפע את מקבלים כולם העולמות שכל הכתוב,

יתברך. מלכותו ממידת

למידת העולמות של החיות את מייחסים ומדוע
דוקא? המלכות

לפי: אלא -

íéàøáðä úåéäì àøáð íò àøåáì êøò ïéàù
.'úé àøåáä ïî úåéç íéìá÷î

ערוך "אין כמ"ש לנבראים הבורא בין ערך שום אין
בין שהוא ענין באיזה דמיון שום אין כלומר אליך",
ואשוה", תדמיוני מי "ואל וכמ"ש לנבראים, הקב"ה
מן ישר חיותם יקבלו שנבראים שייך אין ובמילא
"משפיע" מן ושפע אור שיבוא כדי כי יתברך, הבורא
השווה וצד השתוות איזו להיות מוכרח ל"מקבל"
צריך לאחרים חכמה דברי המלמד חכם למשל, ביניהם.
צד שום אין אם אבל כמוהו, שכל בר להיות השומע
החכם שחכמת שייך לא לשומע, החכם בין השווה
יתברך שהבורא וק"ו וכ"ש השומע. של במוחו תתקבל
ששפע שייך אין מנבראים, לגמרי ונשא רם שהוא

בנבראים. להתקבל יוכל יתברך מאיתו החיות

אליהם? יתברך מאיתו החיות שפע מגיע ואיך

êìî 'úé àåäù éôìù ,äëåìî úðéçá éãé ìò àìà
.íéîéé÷å íééç íä íäéìò

החיות שפע נמשך יתברך מלכותו מידת ע"י רק
"אין המאמר ידוע בקיצור: הדבר וביאור לנבראים.
ונמצא, עם, בלי מלך להיות אפשר שאי עם", בלא מלך
עם של מציאות שתהי' מחייב המלכות גדר שעצם
שהקב"ה דאע"פ למעלה, וכן ושולט. מולך שעליו
השווה וצד ערך שום ואין מנבראים ומתנשא רם בעצמו
להיות יתברך ברצונו שעלה מאחר מקום מכל ביניהם,
לנברא. בורא בין קשר יוצר גופא זה רצון הרי מלך,

הםאלא מדינתו אנשי ודם, בשר מלך שאצל
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המלך בין והשייכות המלך, בלי גם קיימת מציאות
אצל משא"כ עליהם. השליטה בענין רק היא להעם
שום אין מלך, להיות הרצון עליית בטרם הרי הקב"ה,
נתינת שום שאין מזה, ויתירה יתברך, בלעדו מציאות
הוא כי ממנו, חוץ מציאות לאיזו ואפשריות מקום
נתהווה המלכות מידת ידי ועל זולתו, ואין הוא לבדו

והנבראים. העולמות מציאות עצם

ממידת היא העולמות כל שחיות מה וזהו
גופא] [מזה עליהם מלך יתברך שהוא "שלפי המלכות,

וקיימים". חיים הם

ìëá êúìùîîå íéîìåò ìë úåëìî êúåëìî åäæå
àåä øåã øåãå ,íå÷î úðéçá íä íéîìåò ,øåãå øåã

.êúåëìî úðéçáî êùîð ìëä ,ïîæ úðéçá
שפע מקור שהיא המלכות, במידת זה ביאור עפ"י
"מלכותך בכתוב הכפל גם יובן הנבראים, לכל החיים
ודור". דור בכל וממשלתך עולמים כל מלכות
המשך לפי (שנמדד זמן - ו"דור" מקום, הוא ד"עולם"
הם הם וזמן, מקום אלו, גדרים דשני הדורות),
מוגדר נברא דכל העולם, של העיקריים ה"גבולים"
וחיות שקיום וכיון מסויים, וזמן מסויים במקום
החיות שגם נמצא, ית', מלכותו ממידת הוא הנבראים

המלכות. ממידת מקורו זמן וגדר מקום גדר של

מהבריאה חלק הם ומקום שזמן להוכיח [וממשיך

לכל החיות נמשך שממנה המלכות ממידת מקורם ולפיכך

כולה:] הבריאה

ïéàî íéùãåçîå íéàøáð íä íå÷îäå ïîæä éøäù
ïîæ úðéçá 'éä àì íìåòä úàéøá íãå÷ù ,ùéì

.ììë íå÷îå
של והחומר הגשם בריאת רק אינה העולם בריאת
שהם והמקום הזמן גדר עצם גם אלא הנבראים,
ונמצא (כנ"ל), העולם של (העיקריים) "הגבולים"

ומקום. זמן של גדר הי' לא הבריאה שקודם

ìåáâ éìòá íäù íéàøáð úåéäì íéìåëé åéä àìå
,'úé åúåëìî úðéçá é"ò àìà íå÷îå ïîæ úðéçáá
êìî êìî [íéøîåàù åîëå] ,ïîæ úðéçá êééù äáù

.'åë êåìîé
שזהו ועתיד, הוה עבר כנגד הם - ימלוך מלך מלך
העולם, מקור היא המלכות שמידת והיות זמן, של גדר

ועתיד. הוה דעבר גדר זו במידה שייך כן על

àåä ïë åîùëù ,åîöò ä"á óåñ ïéà øåàá ë"àùî
.óåñ åì ïéà

שום לו אין יתברך שהוא - הוא סוף" "אין פירוש
מקום בגדר מוגדר שאינו פשוט ובמילא וגבול, מידה

זמן. בגדר ולא

àéä ,'úé åúåëìî úðéçáî êùîð úåéçäù éôìå
ïéîé úðéçá ,êðéîé äàìî êëì ,[ì"ðë] ÷ãö úðéçá

.ãñçá íééç ìëìëî øîàîë ,ãñçå
- ד"צדק" ימינך", מלאה "צדק מ"ש יובן ומעתה
כי וחסד. ימין לבחינת שייך - המלכות מידת היא
"מכלכל הקב"ה, של חסדו היא לנבראים חיים השפעת
מבחינת היא העולמות כל שחיות ומאחר בחסד", חיים
גם שייכת "צדק") (בחינת שמלכות נמצא, מלכותך,

וחסד. לימין

להכלל המלאכים השתוקקות ראשון, לענין חוזר [כאן

מחמת היא זו דתשוקה רינה), בחינת (שזוהי ה' באור

יתברך מאיתו להם הנשפע והחיות האור משיגים שהם

" (בחינת המלכות מידת ידי ):]"וצדקתךעל

êì íéîùä àáöå íìåë úà 'éçî äúàå áéúëå
íìåë úà 'éçî äúàù éôì éë ,ùåøéô ,íéåçúùî
ìåèá úðéçáá ,íéåçúùî êì íéîùä àáöå êëì

.úåììëúäå
והארת בוראם את מכירים השמים וצבא המלאכים
הם ולפיכך אותם, המחי' האלקי והשפע האור
התבטלות על מורה דהשתחוואה ית', אליו משתחווים

ה'. באור להכלל חזק ורצון וכל מכל

ä"á óåñ ïéà øåàá àåä äæ ìåèéá úðéçá äðäå
.íúåéçäì äëåìî úðéçáá ùáìúîå êùîðä

הוא, משתחווים" לך השמים ב"וצבא הפירוש
בהקב"ה ולהיכלל להיבטל משתוקקים שהמלאכים
זו שהשתוקקות ואע"פ ממש. "לך" ובעצמו, בכבודו
כולם", את מחי' ד"ואתה ההכרה ידי על להם באה
את המחי' האלקי והשפע שהאור לעיל נתבאר והרי
מביאה וכיצד יתברך, מלכותו ממדת רק הוא העולמות

עצמו? להקב"ה לביטול זו הכרה

ומתלבש נמשך ב"ה סוף אין אור כי הענין, אך
כל עם מתאחד ית' שהוא (כשם יתברך מלכותו במדת
מהותו שהקב"ה בתניא כמבואר הקדושות, מדותיו
והביטול פשוטה"), "אחדות הם מדותיו כל עם ועצמותו
המלכות מידת אל אינו משתחווים") ("לך להקב"ה

במלכ המלובש ב"ה סוף אין לאור אלא ח"ו, ות.עצמה

חיותם) (מקור ית' מלכותו במידת ההכרה כלומר,
עצמו ב"ה סוף אין באור להכלל תשוקה לידי מביאה
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המלך בין והשייכות המלך, בלי גם קיימת מציאות
אצל משא"כ עליהם. השליטה בענין רק היא להעם
שום אין מלך, להיות הרצון עליית בטרם הרי הקב"ה,
נתינת שום שאין מזה, ויתירה יתברך, בלעדו מציאות
הוא כי ממנו, חוץ מציאות לאיזו ואפשריות מקום
נתהווה המלכות מידת ידי ועל זולתו, ואין הוא לבדו

והנבראים. העולמות מציאות עצם

ממידת היא העולמות כל שחיות מה וזהו
גופא] [מזה עליהם מלך יתברך שהוא "שלפי המלכות,

וקיימים". חיים הם

ìëá êúìùîîå íéîìåò ìë úåëìî êúåëìî åäæå
àåä øåã øåãå ,íå÷î úðéçá íä íéîìåò ,øåãå øåã

.êúåëìî úðéçáî êùîð ìëä ,ïîæ úðéçá
שפע מקור שהיא המלכות, במידת זה ביאור עפ"י
"מלכותך בכתוב הכפל גם יובן הנבראים, לכל החיים
ודור". דור בכל וממשלתך עולמים כל מלכות
המשך לפי (שנמדד זמן - ו"דור" מקום, הוא ד"עולם"
הם הם וזמן, מקום אלו, גדרים דשני הדורות),
מוגדר נברא דכל העולם, של העיקריים ה"גבולים"
וחיות שקיום וכיון מסויים, וזמן מסויים במקום
החיות שגם נמצא, ית', מלכותו ממידת הוא הנבראים

המלכות. ממידת מקורו זמן וגדר מקום גדר של

מהבריאה חלק הם ומקום שזמן להוכיח [וממשיך

לכל החיות נמשך שממנה המלכות ממידת מקורם ולפיכך

כולה:] הבריאה

ïéàî íéùãåçîå íéàøáð íä íå÷îäå ïîæä éøäù
ïîæ úðéçá 'éä àì íìåòä úàéøá íãå÷ù ,ùéì

.ììë íå÷îå
של והחומר הגשם בריאת רק אינה העולם בריאת
שהם והמקום הזמן גדר עצם גם אלא הנבראים,
ונמצא (כנ"ל), העולם של (העיקריים) "הגבולים"

ומקום. זמן של גדר הי' לא הבריאה שקודם

ìåáâ éìòá íäù íéàøáð úåéäì íéìåëé åéä àìå
,'úé åúåëìî úðéçá é"ò àìà íå÷îå ïîæ úðéçáá
êìî êìî [íéøîåàù åîëå] ,ïîæ úðéçá êééù äáù
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שזהו ועתיד, הוה עבר כנגד הם - ימלוך מלך מלך
העולם, מקור היא המלכות שמידת והיות זמן, של גדר

ועתיד. הוה דעבר גדר זו במידה שייך כן על

àåä ïë åîùëù ,åîöò ä"á óåñ ïéà øåàá ë"àùî
.óåñ åì ïéà

שום לו אין יתברך שהוא - הוא סוף" "אין פירוש
מקום בגדר מוגדר שאינו פשוט ובמילא וגבול, מידה

זמן. בגדר ולא

àéä ,'úé åúåëìî úðéçáî êùîð úåéçäù éôìå
ïéîé úðéçá ,êðéîé äàìî êëì ,[ì"ðë] ÷ãö úðéçá

.ãñçá íééç ìëìëî øîàîë ,ãñçå
- ד"צדק" ימינך", מלאה "צדק מ"ש יובן ומעתה
כי וחסד. ימין לבחינת שייך - המלכות מידת היא
"מכלכל הקב"ה, של חסדו היא לנבראים חיים השפעת
מבחינת היא העולמות כל שחיות ומאחר בחסד", חיים
גם שייכת "צדק") (בחינת שמלכות נמצא, מלכותך,

וחסד. לימין

להכלל המלאכים השתוקקות ראשון, לענין חוזר [כאן

מחמת היא זו דתשוקה רינה), בחינת (שזוהי ה' באור

יתברך מאיתו להם הנשפע והחיות האור משיגים שהם

" (בחינת המלכות מידת ידי ):]"וצדקתךעל

êì íéîùä àáöå íìåë úà 'éçî äúàå áéúëå
íìåë úà 'éçî äúàù éôì éë ,ùåøéô ,íéåçúùî
ìåèá úðéçáá ,íéåçúùî êì íéîùä àáöå êëì

.úåììëúäå
והארת בוראם את מכירים השמים וצבא המלאכים
הם ולפיכך אותם, המחי' האלקי והשפע האור
התבטלות על מורה דהשתחוואה ית', אליו משתחווים

ה'. באור להכלל חזק ורצון וכל מכל

ä"á óåñ ïéà øåàá àåä äæ ìåèéá úðéçá äðäå
.íúåéçäì äëåìî úðéçáá ùáìúîå êùîðä

הוא, משתחווים" לך השמים ב"וצבא הפירוש
בהקב"ה ולהיכלל להיבטל משתוקקים שהמלאכים
זו שהשתוקקות ואע"פ ממש. "לך" ובעצמו, בכבודו
כולם", את מחי' ד"ואתה ההכרה ידי על להם באה
את המחי' האלקי והשפע שהאור לעיל נתבאר והרי
מביאה וכיצד יתברך, מלכותו ממדת רק הוא העולמות

עצמו? להקב"ה לביטול זו הכרה

ומתלבש נמשך ב"ה סוף אין אור כי הענין, אך
כל עם מתאחד ית' שהוא (כשם יתברך מלכותו במדת
מהותו שהקב"ה בתניא כמבואר הקדושות, מדותיו
והביטול פשוטה"), "אחדות הם מדותיו כל עם ועצמותו
המלכות מידת אל אינו משתחווים") ("לך להקב"ה

במלכ המלובש ב"ה סוף אין לאור אלא ח"ו, ות.עצמה

חיותם) (מקור ית' מלכותו במידת ההכרה כלומר,
עצמו ב"ה סוף אין באור להכלל תשוקה לידי מביאה
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ית'). אליו "לבוש" כמו היא המלכות (שמידת

.'åë åéúåãîì àìå åéìà éë
במידת המלובש ב"ה סוף אין לאור הביטול ענין
"בכל הפסוק על רז"ל דרשת כענין הוא המלכות
שהקריאה למדותיו", ולא "אליו - אליו" קראנו
יתברך, למידותיו ולא עצמו, להקב"ה צ"ל והתפילה
לגמרי לשלול הכוונה שאין בזה, הפירוש ומבואר
אל לקרוא צריכים אלא ית', למדותיו הקריאה
ולא במידותיו, מתלבש ית' שהוא כמו הקב"ה

עצמן. להמידות

ב"ה סוף אין אור אל הוא שהביטול בעניננו, וכך
יתברך). מלכותו במדת ומתלבש שנמשך (כפי

" ענין שביאר ירננו[לאחרי שהיא"וצדקתך ,

להקב ע"ההשתוקקות המתעוררת ב"ה ההכרה "צדקתך"י

ע העולמות את מחי' ית' שהוא מה מלכותו)"(היינו מדת י

" הכתוב של הראשון חלקו לבאר ממשיך ירננו- "וצדקתך

" יביעו- טובך רב ."זכר

ד הענין תוכן להדגיש יש הענין ירננו"להבנת "צדקתך

הקב אל ההשתוקקות על מורה שרינה לעיל, ה"שנתבאר

המלך מבית עדיין שרחוקים הרגש ידי על המתעוררת

להמלך היא שההשתוקקות מובן שמזה בחוץ, ונמצאים

סוף אין לאור ההשתוקקות היא דרינה בנמשל, וכך עצמו,

(וכנ"ב מנבראים ומתנשא רם שהוא בעצמו בפירוש"ה ל

משתחווים" לך השמים )."וצבא

""ומ ירננוש רק"וצדקתך היא שהרינה שמשמע ,

" שהיא המלכות (מידת צדקתך חיצוניותבבחינת "בחינת

בזה הכוונה הנבראים), לכל החיים שפע נמשך שממנה

ב שההתבוננות "צדקתך"היא, לידי מביאה ,"רינה"

של מצדקתו אלא אינה חיותו כל כיצד משיג דכשהאדם

הנבראים"הקב אל מתצמצם יתברך שהוא כפי היינו ה,

בגודל זו התבוננות הרי המלכות, בחינת ידי על להחיותם

מהקב באור"ריחוקו להתדבק צמאון רגשי בו מעוררת ה

ב סוף ובעצמו."אין בכבודו ה

הכתוב:]"ועפ תחילת מובנת זו הקדמה י

,ùåøéô ,åððøé êú÷ãöå åòéáé êáåè áø øëæ åäæå
.íìåò ãòå íìåòî êùîðù úåéçå äòôùä àåä êáåè
טובך רב ש"זכר דלפי היא, הכתוב משמעות

הענינים,יביעו" קשר ולהבין ירננו". "וצדקתך לפיכך
רב ד"זכר הפנימי התוכן ביאור תחילה להקדים יש
יתברך מאיתו החיות השפעת על קאי ד"טובך" טובך",

בענין לעיל וכמבואר העולמות, שבכל הנבראים כל אל
חסדו היא החיים שהשפעת בחסד", חיים ד"מכלכל

הקב"ה. של וטובו
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.íìåò ãòå íìåòî òéôùîå øù÷îä àåäù ÷éãö
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הנבראים. כל את להחיות

"c"ag i`iyp" zxezn

ãò úåâøãî úåááø àåáø äîë åðééä ,êáåè áøå
úãéøéå úåìùìúùä úðéçáá ïäù ,õ÷ ïéà
óåñ ïéà øåà øéàéù ãò íìåò ãòå íìåòî úåâøãîä
ãò íéàøáð úåéçäìå úååäì ,åúåëìî úðéçáá ä"á

.õ÷ ïéà
של זה שטוב טובך", "רב בכתוב ומדייק

רבבות רבוא "כמה בו שיש לפי "רב", הוא הקב"ה

סוף אין אור שיאיר עד . . קץ אין עד מדרגות

אל החיים השפעת כלומר, מלכותו", בבחינת ב"ה

כנ"ל, יתברך מלכותו מידת ידי על רק היא הנבראים

הוא, כן כשמו הקב"ה של סוף אין שאור והיות

ואינו מנבראים ונישא ורם וגבול מידה לו שאין

צריך כן על מוגבלים, לנבראים חיות להשפיע בערך

של מדריגות רבבות רבוא לעבור סוף אין האור

יוכל שהאור עד צמצום, אחר צמצום צמצומים,

חיות ולהשפיע המלכות במידת ולהתלבש להתצמצם

"טובך"). (בחינת לנבראים

רב מספר וקיימים חיים זה שמשפע - זאת ועוד

קץ". אין "עד נבראים, של

øëæ úðéçá ÷øù åðééä ,êáåè áø øëæ ùåøéô äðäå
.åòéáé êáåè áø úðéçáî äøàäå

שאין יביעו", טובך רב "זכר דרק נאמר זה ועל

של טובו רב של בעלמא זכר אלא להשיג יכול האדם

ב"ה סוף אין אור על מורה טובו" ד"רב הקב"ה,

מדריגות רבבות רבוא יש סוף", "אין (דלהיותו בעצמו

השגה לאדם ואין לנבראים), מגיע שטובו עד וירידות
בעלמא, שם "זכרון "זכר", של באופן אלא זה באור
שאינו אע"פ המלך שם אדם שיזכור משל דרך על כמו
בשמו להזכירו ויוכל בלבד השם ע"פ אלא מכירו
להזכיר שלהם בשיר המלאכים יוכלו כך בלבד,
אע"פ בעלמא שם זכרון בבחינת טובך רב מבחינת

כלל". בו השגה להם שאין

øåàá ììëúäì íéôñëðå íé÷÷åúùîù ,åððøé êëìå
.'åë åãåáë íå÷î 'éà íéøîåàù ,ä"á óåñ ïéà

ירננו", וצדקתך יביעו טובך רב "זכר פירוש וזהו
ב"ה סוף אין באור השגה להם שאין שיודעים דלפי
הרי בעלמא, זכרון טובך", רב "זכר רק אלא בעצמו
סוף אין באור להכלל וכיסופים תשוקה בהם מעורר זה
"וצדקתך ענין (שזהו מהם שלמעלה בעצמו ב"ה

כנ"ל). ירננו"

מקום "אי' אומרים שהמלאכים מה גם וזהו
מהם, ומנושא רם שהקב"ה ומשיגים שיודעים כבודו",
השתוקקותם ביטוי היא כבודו" מקום "אי' ואמירתם

ב"ה. סוף אין לאור

àìà åîöò ä"á óåñ ïéà øåàá äâùä íäì ïéàù ÷ø
.êú÷ãö úðéçáå äëåìî úðéçá é"ò

שהוא כפי רק עצמו, בהקב"ה השגה להם אין כי
המלכות, במידת להתלבש אורו את צמצם יתברך

הנבראים. כל של החיות מקור שהיא

'a wxt ignye ipx d''c

•

.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew mixn`n

Í‡בדבר נעשה הוא ללידה התועלת למה להבין יש
כן וכמו דוקא, ללידה וסמוך החבל"י' שהן היפוכו
העושה הוא לגאולה שסמוך והשיעבוד הגלות מיצר בחי'
עת כמ"ש דגאולה לאתחלתא הסימן וזהו גאולה, לבחי'
[הוא] זה וכל כנ"ל, יושע דוקא וממנ"ה ליעקב היא צרה
ענין תחלה בהקדים יובן זה כל הנה אך לכאור'. גדול פלא
לב"ר שנק' דגופא סיומא שהוא יסוד בבחי' הידוע א'
כליות נו"ה בחי' וגם גופא נק' ות"ת חו"ג כי מגופ"א
יסוד רק הם גופא בכלל כו' הזרע המבשלות שהן יועצות

וביאור כו'. דגופא סיומא נק' שהוא גם מגופא לבר נק'
יציאת גמר בחי' הוא ידו ועל בו יסוד שבחי' ידוע הדברים
ע"פ בראשית בזהר וכמ"ש גמור, בגילוי למקבל ההשפעה
שהוא יסוד דא אחד מקום אל השמים מתחת המים יקוו
והמדו' המוחי' של ההמשכו' שכל כו' נהורין דכל כניש"ו
במקבל גילוי לידי לבא שם ומתקבצי' ביסוד נמשך דגופא
דאתגליא עלמא היבשה ותראה וזהו המל', בחי' שהוא
בשמי' דאחיד ובארץ בשמים כל כי מ"ש ג"כ וזהו כידוע,
נמשך שממנו טוב שנק' הוא נק' יסוד שבחי' וידוע וארעא
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גי' הוא דטו"ב וגי' טו"ב נק' והאור בבריאה האצי' אור
א' ענין שזהו ו"ה א"ה ה"ארץ ו"את ה"שמים א"ת דר"ת
נק' וע"כ וד"ל, כו' דאחיד ובארץ בשמים כל כי מ"ש עם
מן לחוץ השפע נמשך ידו שעל להיות מגופ"א לבר

כו'. המדו' בחי' שהן גופא שנק' עצמו המשפיע
Ô·ÂÈÂאו בנין איזה לבנות רוצה אדם כאשר עד"מ זה דבר

תענוג לו יעלה תחלה הנה מו"מ באיזה לעסוק
מ[ו]"מ או בבנין כלל ומתענג חפץ איננו שאם זו לעשי'
זו לעשי' רצון לו נולד זה ואחר כלל, מעשה לידי יבא לא
הרצון את ומחזקי' שמחייבי' וטעם בשכל מתלבש והרצון
וחשק באהבה מדו' בלבו נולדו והטעם השכל מן ואח"כ
לידי יוצאי' בלבו המדות שנולדו ואחר זו, עשי' לעשות
ועושה לעשות שיצוה עד ומעשה בדיבור הלב מהבל גילוי
הלב בהבל הוא בדו"מ גילוי לידי המביא ומקור בפ"מ,
שהוא עליון היותר עד והמוחי' המדות כל שם שמתקבצי'
לידי להוציא הלב שבהבל הכח ואותו והרצון, התענוג
המדו' המביא שהוא יסו"ד בחי' הנק' הוא בדו"מ גילוי
מקבל בחי' נק' דו"מ ובחי' בדו"מ גילוי לידי והמוחי'
שהטפת גשמי זיוג בענין הוא זה דבר ענין ועיקר כידוע,
ויוצא' שבמוח הרוחני התענוג בבחי' נתהווה שבמוח זרע

לכליות שמגעת עד השדרה חוט דרך אח"כ ונמשכת
מעט שם ומתעכבת הזרע ולחמם לבשל ביעי' ובתרין
ועל שממנו יסוד בחי' הנק' שהוא האמה בפי יוצא' ואח"כ
כשיורה ולד שמוליד עד בגילוי מ"ד המשכו' כל נמשך ידו
שבחי' ונמצא כידוע, מוליד אינו כחץ יורה שאינו וכל כחץ
הוא במוח שהיתה כמו והתחלתה משרשה השפע כל גמר
לגילוי מהעלם גמר לידי באה ששם דוקא יסוד בבחי'
עדיין שפע נק' הי' לא הטפה, [שם] שבא ועד כו' למקבל
גופא הנק' והוא עדיין המשפיע בעצם היתה רק למקבל
שגם וכו', הכליות עד השדרה בחוט הטפה המשכת שהוא
נפרדת לא ועדיין כו' הזרע שמבשלות מאחר גופא בכלל הן
גם ואמנם דוקא, יסוד בבחי' כ"א לחוץ לצאת בהם השפע
להפריד מגופ"א לבר נק' למקבל גילוי לידי שמביא שמפני
הוא מ"מ מגופא, לבר בול"ט הוא ע"כ מגופא לחוץ השפע
מקבץ הוא שהרי דגופ"א סיומ"א ונק' בגופא מתאחד עצמו
מחמת רק ממש גופא עם ומתאחד המ"ד שפע כל בעצמו
בחי' (וגם מגופ"א לב"ר נק' לחוץ ממנו השפע יציאת
אור בחי' יסוד וחיצוני' מגופא לבר [בחי'] נק' יסוד פנימי'
וזהו גמור, באחדו' דגופ"א סיומ"א נק' הכלי בחי' גם בכלי

במ"א). וכמ"ש נח פ' בזהר כמ"ש ונח יוסף ענין
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היצה"רÂ‰�‰מב) שגם יצריך בשני לבבך בכל פי'
מחמת ה' לאהבת ישוב השכלי' והנפש
אפי' נפשך ובכל ע"ז, יסכים השכל שגם הנ"ל ההתבוננות
חלקי בכל היינו נפשך בכל פי' וגם כנ"ל נפשך את נוטלי'
במודו"מ מודו"מ הנפש לבושי ג' התקשרות ור"ל הנפש
ומעשה ית' ודיבורו חכמתו שהיא בתורה מו"ד ית' שלו
תתקשר בלבושים הלבושי' התקשרות וע"י המצות במעשה
כו' בחכמתו המלובש ב"ה בא"ס הנפש ועצמות מהות ג"כ
מזה ע"ש תורה ותלמוד עבודה מצות בענין במ"א וכמ"ש
שבנפש יחידה שמבחי' האהבה הוא מאדך ובכל באריכות,
גבול בלי פירושו ומאד נרנ"ח בחי' ד' כולל נפשך בכל כי
שהם הנפש חלקי מד' שלמעלה יחידה מבחי' והיינו
אלא גבול בלי נק' שאינו שלך מאד נאמר וע"כ מוגבלים
באריכות, ט"ז אות וכמש"ל כו' בגוף הנפש של הגבול נגד
איך תמוה דלכאורה ממונך, בכל מאדך ובכל רז"ל וז"ש
וצדקה עפמ"ש והענין דמאדך, זו לאה"ר הממון שייך
ישראל של חטאתם פי' חטאת, לאומים וחסד גוי תרומם

והשפעה חסד הגורם הוא יחטא לא אשר בארץ צדיק שאין
בחיצונים הנפש ומתלבשת נמשכת החטא ע"י כי לעוכומ"ז
ע"י והיינו שורשה ובמקור בה שנעשה הפגם ענין והוא
בעמקי הנה"א את גם וממשכת המורידה שהיא הנה"ב
והיינו ישראל אלו גוי תרומם צדקה ואמנם ח"ו, הקליפות
עושה שהאדם הצדקה שע"י שבהם, הבהמיות נפשות
ומתרוממת הגמור הרע מן הבהמית נפשו ונבדלת נפרדת
יגיע ואז לבדו, לה' ולבושיה מדותיה כל להיות היא גם
בע"ת בחי' והוא דמאדך הנ"ל אה"ר ומדריגת לבחי'
עומדים שבע"ת במקום ואמרו במעלתם חז"ל שהפליגו
הן ומציאותן במהותן שבנה"ב שהמדות מפני והוא כו',
הבהמה וכמשל שבנה"א ממדות יותר וחזקים תקיפים
ששרשן משום והיינו מהאדם יותר וגבורה כח בעלת שהיא
בשבה"כ שנפלו רק כו' מלך מלוך לפני החזקה יד מבחי'
תוקף בחי' נכלל סט"א ואתהפכא דאתכפיא התשובה וע"י
שבע"ת במקום לכן יתיר בחילא בקדושה זו ותגבורת זה

המלך דוד וז"ש מאדך בכל וזהו כו' הצילהעומדים ע"ה
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הרצון פנימי' שהיא היחידה שיהי' יחידתי מכפירים כו'
ח"ו תפול ולא עולם של ליחידו ב"ה לא"ס רק גבול בלי
תגבורת ע"ש כפירים הנק' שבסט"א הרצון בתגבורת ג"כ
שיתהפכו גוי תרומם פי' ג"כ והוא כו', דנה"ב המדות
דוקא הצדקה ע"י והיינו לבדו לה' להיות שבנה"ב המדות
רחמים מעורר עי"ז נפשו להחיות העני על שמרחם ע"י כי
לה' האה"ר בה להיות משפלותה לרוממה נפשו על רבים
באגה"ק מזה ועיין כו' רבים ברחמים מתים מחי' וכמאמר
זורע ע"פ שם ג"כ וע' ישועות, מצמיח צדקות זורע ע"פ

אמת: שכר צדקה
Ï"ÈÂÚ,ומאדך ונפשך לבבך בכל אלו אהבות ג' בענין

וגדוש מלא יהי' לבו שכל היינו לבבך בכל פי' דהנה
הימני חלל חללים שני בו יש שהלב והענין ה', מאהבת
חללים ב' וכאשר דם מלא השמאלי וחלל חיים רוח מלא
בלק"א וכ"מ לבבך בכל היינו ה' מאהבת מליאים יהיו אלו
הוא השמאלי חלל דהנה הוא הדברים וביאור פ"ט, ח"א
הגבורות ושיהיו גבורות בחי' הוא דהדם וידוע דם מלא
בימי מה' ריחוקו על במרירות שיהי' הוא ה' בעבודת
בענינים וחפצינו מגמותינו שכל איך שנה ע' שנותינו
ירדה זה בשביל וכי אחריו לבניו ולעזוב בפרנסה גשמיים
ירידה בגוף וירדה ה' לפני עומדת (שהיתה בעוה"ז נשמתו
כל להיות ראוי והי' ואתהפכא אתכפיא ע"י עלי' צורך
שכל הוא ונהפוך כו' לאשתאבא בזה ותשוקתו מגמתו
לבו יתמרמר בזה וכשיתבונן עוה"ז) בעניני וחפצו תשוקתו
דם המלא השמאלי החלל הוא א' בחלל זהו אך מאד,
הימני וחלל דקדושה, וגבורות מרירות בחי' נמשך שממנו
שהם ה' במצות הנפש שמחת בחי' הוא חיים רוח מלא
ישמח נאמר וע"ז בעשיה שנתלבש ית' העליון רצונו
בכל אלקיך הוי' את ואהבת ענין וזהו בעושיו, ישראל
אצלך גילוי בבחי' שיהי' אלקיך יהי' הוי' שבחי' פי' לבבך
ע"ד ה' מאהבת מליאים יהיו הלב חללי שב' ע"י והיינו
והשמחה השמאלי בחלל מה' מריחוקו המרירות הנ"ל
הוא זה ודרך הימני, בחלל בתומ"צ ה' בעבודת כל מרוב
אלא בצדיקים גם כמ"כ להיות הגורמים והם בבינונים
אין לכן אצלם מאוס הרע הצדיקים כי אחר באופן שהוא
שבבינונים המרירות ע"ד גשמי מרירות אצלם שיהי' שייך
ברוחו שמושל אלא עדיין ברע מואס שאינו מפני שהוא
מאד יתמרמר לכן גשמיות לתאוות עדיין שתשוקתו ולפי
וכל אצלם באמת מאוס שהרע בצדיקים משא"כ כנ"ל ע"ז
מרירות אצלם להיות כ"כ שייך אין א"כ לה' תשוקתם

ואח"כהנ"ל, גאונו ומהדר מה' ויראה פחד בחי' שהוא רק
בכל ענין וזהו כו' בתענוגים אהבה בחי' היא השמחה
ובצדיקים ערכן לפי בבינונים כנ"ל הלב חללי בב' לבבך
אחותי לבבתיני ע"פ במ"א ועמ"ש הרמה, מעלתן לפי ג"כ
האהבה לבחי' נפשך דבכל האהבה בין ההפרש וענין כלה,
שמצד האהבה הוא נפשך בכל שבחי' הוא מאדך דבכל

מצד נמשכת אהבה שההתפעלות דהיינו עצמה הנפש
את המעוררים בדברים ה' בגדולת בהתבוננות ההשגה
הריחוק מצד הבאה האהבה היא מאדך בכל אבל האהבה
אהבת על מסתיר שמאד בגוף הירידה מצד דהיינו והמנגד
בתגבורת הרבה האהבה תהי' והמנגד ההסתר שמצד ה'
התבוננות ועצמות מהות מצד שהיא ממה מאד יותר
זו אהבה נק' ולכן דילה שיעורא לפום הנפש והתפעלות
אלקית הנפש הנה כי והענין גבול, בלי היינו שמאד מאדך
בגבול מוגבלת היא מ"מ ממעל אלוה חלק שהיא היות עם
האהבה התפעלות וכן ושיעור בגבול שהשגתה ושיעור
בכל בחי' וזהו ומדה בגבול האהבה היא זו מהשגה הנמשך
חוצבו, ממקור דילי' שיעורא לפום חד כל דהיינו נפשך
ומדה גבול בלי שהוא מאד לבחי' להגיע לה וא"א
נפש ע"י אלא ותכלה תחלה לו שאין ב"ה בא"ס ולהתכלל
וכאשר ה' אהבת על מסתירים שהם והגוף דוקא הבהמית
חפיצה ג"כ הנה"ב שתהי' למיתקא ממרירו נהפכים הם גם
תתעורר הריחוק שמצד והיינו ית' בו לדבקה וחשיקה
בבחי' היא זו אהבה הנה זה, ומיצר מריחוק לצאת האה"ר
ע"י מרוצתם כשמעכבים המים מרוצת וכמשל גבול בלי
ומעכב מונע שהוא המים זרם הילוך במקום שמשימים דף
שהי' והעיכוב ההסתר בוקעים כשהמים ואח"כ הילוכם
גדולה ומרוצה בתגבורת הוא זה ביקוע אז מרוצתם מעכב
שהיו הראשון הילוכם מערך שיעור לאין ויותר יותר
בתגבורת ההילוך נעשה העיכוב ע"י ועתה לאט הולכים
התבוננות מצד שבאה מאדך בכל אהבת כמ"כ כו' גדול
שיעור מערך יותר גדול בתגבורת היא מה' בריחוקו
ירידת ענין וזהו כו' עצמה מצד בהנפש שהי' האהבה
כי והענין כנודע, עליה צורך ירידה שהיא בגוף הנשמו'
הגופני בחומר בהתלבשות לעוה"ז בואה קודם הנשמה
וענין לפניו עמדתי אשר ה' חי כמ"ש עומד בבחי' היתה
יגרע ולא יעלה ולא א' במדריגה תמיד שהוא הוא עומד
בחי' שהן עומדים נקראים המלאכים וכן לעולם ממדרגתו
בין מהלכים לך ונתתי ג"כ וכמ"ש עומדים שטים עצי
תמיד שעומדים המלאכים על קאי דעומדים העומדים
נפשך דבכל אהבה בחי' והיינו באוי"ר א' במדריגה מוי"ב
כפי בהנשמה או המלאך בנפש שיש ההשגה כח דכפי
כו' האוי"ר התפעלות הוא כך חוצבה ממקור קבלת'
להיות בגוף ירידתה מצד הנפש שתתפעל אוי"ר משא"כ
בהתפעלות תתגבר אזי לה מסתיר והצמצום החשך כי
הכלי מהגבלת שלמע' התפעלות והוא ההסתר מן לצאת
בעילוי לילך ותוכל לה מסתיר שלה המגביל כלי שאין עד
ועי"ז הכלי גבול מגדר שיצאתה אחר שיעור בלי המדרגות
ברום עילוי אחר בעילוי לילך מהלך בבחי' הנשמה נעשי'
בענין וכמ"ש מהלכים לך ונתתי וזהו א"ס בבחי' המעלות
הנשמות ירידת תכלית היא וזאת כו' תלכו בחקתי אם
גבול בבחי' ויראתם ואהבתם השגתם הי' ירידתם שקודם
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הרצון פנימי' שהיא היחידה שיהי' יחידתי מכפירים כו'
ח"ו תפול ולא עולם של ליחידו ב"ה לא"ס רק גבול בלי
תגבורת ע"ש כפירים הנק' שבסט"א הרצון בתגבורת ג"כ
שיתהפכו גוי תרומם פי' ג"כ והוא כו', דנה"ב המדות
דוקא הצדקה ע"י והיינו לבדו לה' להיות שבנה"ב המדות
רחמים מעורר עי"ז נפשו להחיות העני על שמרחם ע"י כי
לה' האה"ר בה להיות משפלותה לרוממה נפשו על רבים
באגה"ק מזה ועיין כו' רבים ברחמים מתים מחי' וכמאמר
זורע ע"פ שם ג"כ וע' ישועות, מצמיח צדקות זורע ע"פ

אמת: שכר צדקה
Ï"ÈÂÚ,ומאדך ונפשך לבבך בכל אלו אהבות ג' בענין

וגדוש מלא יהי' לבו שכל היינו לבבך בכל פי' דהנה
הימני חלל חללים שני בו יש שהלב והענין ה', מאהבת
חללים ב' וכאשר דם מלא השמאלי וחלל חיים רוח מלא
בלק"א וכ"מ לבבך בכל היינו ה' מאהבת מליאים יהיו אלו
הוא השמאלי חלל דהנה הוא הדברים וביאור פ"ט, ח"א
הגבורות ושיהיו גבורות בחי' הוא דהדם וידוע דם מלא
בימי מה' ריחוקו על במרירות שיהי' הוא ה' בעבודת
בענינים וחפצינו מגמותינו שכל איך שנה ע' שנותינו
ירדה זה בשביל וכי אחריו לבניו ולעזוב בפרנסה גשמיים
ירידה בגוף וירדה ה' לפני עומדת (שהיתה בעוה"ז נשמתו
כל להיות ראוי והי' ואתהפכא אתכפיא ע"י עלי' צורך
שכל הוא ונהפוך כו' לאשתאבא בזה ותשוקתו מגמתו
לבו יתמרמר בזה וכשיתבונן עוה"ז) בעניני וחפצו תשוקתו
דם המלא השמאלי החלל הוא א' בחלל זהו אך מאד,
הימני וחלל דקדושה, וגבורות מרירות בחי' נמשך שממנו
שהם ה' במצות הנפש שמחת בחי' הוא חיים רוח מלא
ישמח נאמר וע"ז בעשיה שנתלבש ית' העליון רצונו
בכל אלקיך הוי' את ואהבת ענין וזהו בעושיו, ישראל
אצלך גילוי בבחי' שיהי' אלקיך יהי' הוי' שבחי' פי' לבבך
ע"ד ה' מאהבת מליאים יהיו הלב חללי שב' ע"י והיינו
והשמחה השמאלי בחלל מה' מריחוקו המרירות הנ"ל
הוא זה ודרך הימני, בחלל בתומ"צ ה' בעבודת כל מרוב
אלא בצדיקים גם כמ"כ להיות הגורמים והם בבינונים
אין לכן אצלם מאוס הרע הצדיקים כי אחר באופן שהוא
שבבינונים המרירות ע"ד גשמי מרירות אצלם שיהי' שייך
ברוחו שמושל אלא עדיין ברע מואס שאינו מפני שהוא
מאד יתמרמר לכן גשמיות לתאוות עדיין שתשוקתו ולפי
וכל אצלם באמת מאוס שהרע בצדיקים משא"כ כנ"ל ע"ז
מרירות אצלם להיות כ"כ שייך אין א"כ לה' תשוקתם

ואח"כהנ"ל, גאונו ומהדר מה' ויראה פחד בחי' שהוא רק
בכל ענין וזהו כו' בתענוגים אהבה בחי' היא השמחה
ובצדיקים ערכן לפי בבינונים כנ"ל הלב חללי בב' לבבך
אחותי לבבתיני ע"פ במ"א ועמ"ש הרמה, מעלתן לפי ג"כ
האהבה לבחי' נפשך דבכל האהבה בין ההפרש וענין כלה,
שמצד האהבה הוא נפשך בכל שבחי' הוא מאדך דבכל

מצד נמשכת אהבה שההתפעלות דהיינו עצמה הנפש
את המעוררים בדברים ה' בגדולת בהתבוננות ההשגה
הריחוק מצד הבאה האהבה היא מאדך בכל אבל האהבה
אהבת על מסתיר שמאד בגוף הירידה מצד דהיינו והמנגד
בתגבורת הרבה האהבה תהי' והמנגד ההסתר שמצד ה'
התבוננות ועצמות מהות מצד שהיא ממה מאד יותר
זו אהבה נק' ולכן דילה שיעורא לפום הנפש והתפעלות
אלקית הנפש הנה כי והענין גבול, בלי היינו שמאד מאדך
בגבול מוגבלת היא מ"מ ממעל אלוה חלק שהיא היות עם
האהבה התפעלות וכן ושיעור בגבול שהשגתה ושיעור
בכל בחי' וזהו ומדה בגבול האהבה היא זו מהשגה הנמשך
חוצבו, ממקור דילי' שיעורא לפום חד כל דהיינו נפשך
ומדה גבול בלי שהוא מאד לבחי' להגיע לה וא"א
נפש ע"י אלא ותכלה תחלה לו שאין ב"ה בא"ס ולהתכלל
וכאשר ה' אהבת על מסתירים שהם והגוף דוקא הבהמית
חפיצה ג"כ הנה"ב שתהי' למיתקא ממרירו נהפכים הם גם
תתעורר הריחוק שמצד והיינו ית' בו לדבקה וחשיקה
בבחי' היא זו אהבה הנה זה, ומיצר מריחוק לצאת האה"ר
ע"י מרוצתם כשמעכבים המים מרוצת וכמשל גבול בלי
ומעכב מונע שהוא המים זרם הילוך במקום שמשימים דף
שהי' והעיכוב ההסתר בוקעים כשהמים ואח"כ הילוכם
גדולה ומרוצה בתגבורת הוא זה ביקוע אז מרוצתם מעכב
שהיו הראשון הילוכם מערך שיעור לאין ויותר יותר
בתגבורת ההילוך נעשה העיכוב ע"י ועתה לאט הולכים
התבוננות מצד שבאה מאדך בכל אהבת כמ"כ כו' גדול
שיעור מערך יותר גדול בתגבורת היא מה' בריחוקו
ירידת ענין וזהו כו' עצמה מצד בהנפש שהי' האהבה
כי והענין כנודע, עליה צורך ירידה שהיא בגוף הנשמו'
הגופני בחומר בהתלבשות לעוה"ז בואה קודם הנשמה
וענין לפניו עמדתי אשר ה' חי כמ"ש עומד בבחי' היתה
יגרע ולא יעלה ולא א' במדריגה תמיד שהוא הוא עומד
בחי' שהן עומדים נקראים המלאכים וכן לעולם ממדרגתו
בין מהלכים לך ונתתי ג"כ וכמ"ש עומדים שטים עצי
תמיד שעומדים המלאכים על קאי דעומדים העומדים
נפשך דבכל אהבה בחי' והיינו באוי"ר א' במדריגה מוי"ב
כפי בהנשמה או המלאך בנפש שיש ההשגה כח דכפי
כו' האוי"ר התפעלות הוא כך חוצבה ממקור קבלת'
להיות בגוף ירידתה מצד הנפש שתתפעל אוי"ר משא"כ
בהתפעלות תתגבר אזי לה מסתיר והצמצום החשך כי
הכלי מהגבלת שלמע' התפעלות והוא ההסתר מן לצאת
בעילוי לילך ותוכל לה מסתיר שלה המגביל כלי שאין עד
ועי"ז הכלי גבול מגדר שיצאתה אחר שיעור בלי המדרגות
ברום עילוי אחר בעילוי לילך מהלך בבחי' הנשמה נעשי'
בענין וכמ"ש מהלכים לך ונתתי וזהו א"ס בבחי' המעלות
הנשמות ירידת תכלית היא וזאת כו' תלכו בחקתי אם
גבול בבחי' ויראתם ואהבתם השגתם הי' ירידתם שקודם
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דילי' שיעורא לפום חד לכל שנמשך ממכ"ע מבחי' ושיעור
מצד מאדך דבכל אהבה לבחי' וזוכים בגוף ירידתם וע"י
גילוי בחי' עילוי אחר בעילוי מהלכים בחי' נעשים ההסתר
ג"כ שהיא דמאדך זו אה"ר ע"י והיינו בע"ג הבלתי סוכ"ע
כי ממונך בכל מאדך בכל ארז"ל וגם כנ"ל, גבול בלי בחי'
וזהו לאין היש ביטול בחי' ג"כ היא מיגיעו לתת הצדקה
אין מיש לעשות בחי' הוא שתכליתם המצות כל יסוד
צחוק בענין במ"א כמ"ש למעלה ותענוג צחוק נעשה שמזה
אלא כו', בו לשחק יצרת זה לויתן ובענין אלקים לי עשה
מצד הבאה מאדך דבכל אהבה גם הרי עדיין קשה לכאורה
בע"ג הוא האדם כי באמת גבול בלי אהבה אינה הריחוק
מאד מאדך לכך ונק' שלו הכלי מהגבלת למעלה שהיא רק
באמת אבל הכלי מהגבלת למעלה הוא שאצלך ר"ל שלך
ב"ה א"ס בבחי' זו אהבה תעורר איך וא"כ היא מוגבלת

מהלך בבחי' נעשי' הנשמה שתהי' עד האמיתי גבול בלי
באמת, גבול בלי שהוא הסוכ"ע גילוי בבחי' חיל אל מחיל
לפי הוא אתעדל"ע שבאתעדל"ת מה באמת כי הענין אך
מאתעדל"ת אתעדל"ע שיהי' במחה"ק ברצונו עלה שכך
האתעדל"ת צ"ל שאעפ"כ אלא ביניהם ערוך שאין הגם
שאהבה כיון לכן כו' במדה רז"ל וכמא' האתעדל"ע מעין
עי"ז מאדך וזהו גבול בלי בבחי' האדם לגבי הוא זו
ועוד באמת. גבול שבלי הא"ס בחי' גילוי למעלה מתעורר
בשבה"כ שנפלו ניצוצים מרפ"ח הוא והגוף נה"ב דשרש
לכך א"ס בבחי' היו דתוהו שהאורות התוהו מעולם
יותר גבוה גשמיות דשרש משום ועוד בשרשם, מעוררים
(אות כדלעיל יכול הכל סוכ"ע מבחי' שנמשך מרוחני'
דמאדך האהבה ע"י ולכן באריכות במ"א וכמ"ש כ"ה)

למ יעורר בגוף הירידה מצד כו':הנלקח יותר עלה
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להוי'ÚÓÂ˙‰[כז)] אשירה ענין ויובן1צ"ל בקרי"ס, שנא'
שלכאו' בגוף, הנשמה ירידת ענין בהקדם
קודם הנשמה שהרי מאד, ועצומה גדולה ירידה ה"ז
אשר ה' חי כמ"ש באהוי"ר עומדת היתה בגוף התלבשותה
בלתי הי' לא ה' לפני עמידתה אשר ומובן לפניו, עמדתי
ירדה ולמה עמידתה, ומקום ערך לפי הראוי' אהוי"ר
צריכה אשר מאד גשמי ונה"ב בגוף להתלבש פלאים
התפעלות לאיזה לבוא בכדי בשר ויגיעת נפש ליגיעת
קודם עומדת שהיתה האהוי"ר בערך אינה אשר אהוי"ר,

למעליותא. השבתה תהי' והלואי בגוף, התלבשותה
Í‡ואנו פלא, עושה תהילות נורא דכתי' הוא הענין

תמיד יום בכל בטובו המחדש הנפלאות אדון אומרים
אשר היא הבריאה שענין המחדש פי' בראשית, מעשה
בה אשר וכל שהעולם לומר וא"א ממש מאין יש נתחדשה
אל מהעלם אח"כ ויצאו תחלה בהעלם היו אשר הם הם
בהעלם תחלה היו שהמדות ומדות שכל וכמו הגילוי,
מדות מענין כנודע מדות יש בשכל גם שהרי בשכל,
חדש דבר איננה מהשכל המדה יציאת כי ונמצא שבשכל,

מענין עד"מ וכנ"ל ממש, מאין יש היא הבריאה אבל ממש,
שהארי' נאמר האם המעלות, רום עד דוגמתו שיש הארי'
התהוותו אלא במקורו, תחלה כלול הי' הוא הוא שלמטה
והיינו ארי', ג"כ הוא שרשו ששרש רק ממש, מאין יש הוא
ארי' פני בבחי' שיש התשוקה אש ורשפי הגבורות בחי'
הכסא מן ומנושא הכסא את שנושא לאלקות שבמרכבה
ההפרש וכנודע גבוהים, היותר הארי' בבחי' וכ"ש עצמו,

לבריאה אצי' ובי"ע2בין מאלקות ההעלם גילוי הוא שאצי'
אותם המהוה ומקור דבר, מלא דבר שנתהוו מאין יש הם
בצלמנו האדם בבריאת שנא' וזהו דמות, בחי' רק הוא
אינו הדמות כי נודע הנה ודמות, צלם בחי' שיש כדמותנו,
המביט וכמו הוא, שזה שנדמה מה כ"א הדבר עצם
כל שם שרואה הגם בל"א) (שפיגעל מראה הנק' בזכוכית
דמות רק ה"ה מ"מ פרטיות ופרטי פרטיו בכל האדם תבנית

שלמטה3לבד שהנבראי' נאמר ואיך הדבר, עצם ואינו
ממש הם דמות בשם רק בעצמו הנק' מל' מבחי' שנבראו
אלא כן, לומר וכלל כלל שא"א שבאצי', הדברים אותם

ממש. מאין יש שנבראו

`''lxz jhn z` mxd dz`e d''c

(1'iedl dxiy` oipr l"v dzrneולהיות פיסקא: (עד לקמן הבא :

בשלח בתו"א להוי' אשירה ד"ה על מיוסד משה) מטה ע"י הי' קרי"ס
ע' ח"ב פרשיות אדה"ז במאמרי ע"ז (וביאור ואילך. סע"ד סב, שם
קכב וע' ואילך. קח ע' ח"א שמות אדהאמ"צ מאמרי ואילך). תתקיא
ואילך ב רל, סופר) הר"ש (כת"י שמות חיים בתורת ובארוכה ואילך.
באוה"ת ע"ז והגהות ואילך]. ב קסד, בח"א הוא תשס"ד [בהוצאת

ואילך. תקטו וע' ואילך. תקט ע' בשלח
(2d`ixal 'iv` oia yxtdd rcepkeתרכ"ח סה"מ בארוכה ראה :

וש"נ. ואילך. תקב ע' ח"ב תרל"ג ואילך. קעג ע'
(3cal zenc wx d"d . .d`xn 'wpd zikekfa hiandתו"א גם ראה :

ובכ"מ. צט. פא. ע' ח"א תרל"ב סה"מ א. לג, מקץ
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e‰ÊÂׁשלֹום לאמר ּבלבבֹו והתּבר יח) כט. (ּדברים ּדכתיב ¿∆ְְְְְִִִִִֵֵָָָָֹ
עבירה ׁשהעֹובר אל לּבי ּבׁשרירּות ּכי ּלי ְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָיהיה
וכל החּיּות ּבהׁשּפעת לֹו ׁשלֹום ׁשּיהיה ּבלבבֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָמתּבר
אל לּבי ּבׁשרירּות ּכי ההׁשּפעה, ּבריּבּוי ואדרּבא ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָהּטֹוב,
על ּדוקא הּתֹורה ּפי על ׁשּלא לּבֹו ּבׁשרירּות ׁשהֹול ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹּדלפי
מּקיף מּבחינת הׁשּפעה ריּבּוי לקּבל בנפׁשֹו ידּמה זה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָידי
וזהּו אחרא, וסטרא הּקליּפֹות ּכמֹו חׁשּבֹון ּפי על ׁשּלא ְְְְְְְֳִִִֶֶֶֶַַָָָֹעליֹון
והתּבר על טעם נתינת ּכמֹו ׁשהּוא ,אל לּבי ּבׁשרירּות ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָּכי
ׁשּלא הּמּקיף מּבחינת יקּבל זה ידי ׁשעל כו' יהיה ׁשלֹום ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹכו'
הּצמאה, את הרוה ספֹות למען הׁשּתלׁשלּות, סדר ידי ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָעל
הּסטרא ׁשהיא ׁשּבהרוה והיינּו ריּבּוי, לׁשֹון הּוא ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָּדספֹות
ג) ּפרק ט מאמר (ּכנ"ל יֹותר הׁשּפעה ריּבּוי נמׁש ְְֲֳִִֵֶֶַַַַָָָָָָאחרא
ההׁשּפעה ׁשּנמׁשכת דקדּוּׁשה סטרא ׁשהּוא ּבהּצמאה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָמּכמֹו
הרוה אבל ּגבּול, ּבבחינת ׁשהּוא הׁשּתלׁשלּות סדר ידי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָעל
ועל וחׁשּבֹון, דין ּבלי הׁשּתלׁשלּות מּסדר מלמעלה ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָמקּבלת
עּכּו"ם ּדדוקא לֹו, סלֹוח ה' יאבה לא יט) כט. (ׁשם אֹומר ְְְֵֶֶַַַָָֹֹזה
סדר ידי על ׁשּלא הּמּקיף מּבחינת לקּבל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַֹיכֹולים
מּבחינת ּבעצם הם יׂשראל ּכי יׂשראל, לא אבל ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹהׁשּתלׁשלּות
עּמֹו, ה' חלק ּכי ט) לב. (ּדברים ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְִִִִֵֶֶַַָָהּפנימית
ה' ּבחכמה, י' הׁשּתלׁשלּות ּבסדר הּוא הוי' ּדׁשם ְְְְְְְְִֵֵֶַַָָָוידּוע
ּובכל ּבמלכּות, אחרֹונה ה' אנּפין] [ּבזעיר ּבז"א ו' ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָּבבינה
(ּדברים ּוכתיב ּדוקא, הּפנימית ּבבחינת הּוא הוי' ׁשם ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָמקֹום
ד) קלה. (ּתהּלים יּה לֹו ּבחר יעקב ּכי ה', ּבחר ּוב ב) ְְֲִִִַַַָָָֹיד.
דוקא ּבזה ּובֹוחר ׁשּמברר הּבירּור הּוא הּבחירה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוענין
ׁשּבירר מל כ) ּפרׁשה (ּבּמדּבר רּבה ּבמדרׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכדאיתא

חּיים, לֹו יׁש ּכלּום עליה ּגנאי ואמר אחד ועמד מנה ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָלעצמֹו
לב. (ּדברים ׁשּנאמר ּוסגּוּלתֹו ונחלתֹו חבלתֹו (יׂשראל) ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָואּלּו
והייתם ה) יט. (ׁשמֹות נחלתֹו חבל יעקב עּמֹו ה' חלק ּכי ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָֹט)
ּדזה לעצמֹו יׂשראל ּׁשּבירר מה הּבחירה וזהּו סגּוּלה, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלי
ּבחרּו יׂשראל נׁשמֹות כן ּוכמֹו ּדוקא, ּפנימית ּבבחינת ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָׁשּיי
נפׁשי, אמרה ה' חלקי כד) ג. (איכה ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָבה',
ּבׁשם אבּוה רּבי זה) ּפסּוק על (איכה רּבה ּבמדרׁש ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָואיתא
ּדּוכסין עּמֹו והיּו לּמדינה ׁשּנכנס לּמל אמר יֹוחנן ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָרּבי
יֹוׁשבים מדינה ּגדֹולי והיּו ואיסטרטילּוטין ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַָָואיפרכין
אמר חד לגּבי, ּדּוכסין נסיב אנא אמר חד הּמדינה, ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָָּבאמצע
איסטרטילּוטין נסיב אנא אמר וחד לגּבי, איפרכין נסיב ְְְְְֲֲִִִִִִִִַַַַַָָָָָאנא
ּדכּוּלהּו למלּכא נסיב אנא אמר לׁשם אחד ּפּקח היה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָלגּבי,
עֹובדין מהן עּכּו"ם ּכ מתחּלף, אינֹו ּומלּכא ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָמתחּלפין
אבל ואבן לעץ עֹובדין ּומהן ללבנה עֹובדין מהן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָלחּמה
הּוא הדא הּוא ּברּו להּקדֹוׁש אּלא עֹובדין אינן ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָיׂשראל

נפׁשי. אמרה ה' חלקי ְְְְִִִִֶַָָדכתיב
e‰ÊÂּדענין נפקת, מחכמה ּדאֹורייתא לנּו, ניּתנה ׁשהּתֹורה ¿∆ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָ

החׁשּבֹון הּוא ׁשּׁשם הּפנימית מּצד הּוא ּומצֹות ְְְִִִִֶֶַַַַָָהּתֹורה
וניּתנה ּדוקא, וכ ּכ ּבאֹופן להיֹות ׁשּצרי ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָוהּמדידה

ּפנימית. מּבחינת ׁשהם לפי ּדוקא ליׂשראל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָהּתֹורה
.¯evÈ˜ׁשלֹום לּבֹו ּבׁשרירּות ּדכׁשּיל החֹוׁשב החֹוטא ƒְְִִִִֵֵֵֵֶַַָ

ׁשּמקּבלת אחרא הּסטרא ּבדּוגמת לֹו ְְְְְֳִִֶֶֶֶַַַָָָיהיה
הם ּדיׂשראל להיֹות הּוא, טֹועה מרּוּבה ׁשפע ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָמהּמּקיף
ּביׂשראל ּכביכֹול העצמּות ּבחירת ּדהן והיינּו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָמהּפנימית,
הּפנימּיּות. מּצד הּוא הּוא ּברּו ּבעצמּות יׂשראל ּבחירת ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָוהן
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‰�‰Âמעלה היא בתורה דההתעסקות מובן הנ"ל מכל
ומקום, זמן בקביעות תורה שלומד ומכופלת כפולה
ועושה בנפשו, נקנים תורה דברי הנה ברבים הלימוד וע"י
צ"ל ולפ"ז לזולתו. רבה טובה שגורם בנפשו חסד גמילות
התורה, את שעולבים מעלבון תורה, של עלבונה אומרו
בזיון, הוא עלבון והנה עוסקים. לה שאין על עלובה שהיא
גדולה מעלה היא בתורה דההתעסקות מובן הנ"ל ומכל
הנ"ל באופן אינו דתורה הלימוד וכאשר במאד, ונפלאה
הדבר ואמת הגדולה, המעלה חסר הרי בתורה דהתעסקות
ענין הפלאת ומרוממות חסרון, הוא המעלה העדר כי

הרי זה עם אבל חסרון, ענין פחיתת גודל מובן המעלה
במוחש רואין שאנו וכמו הבזיון, ענין אינו החסרון ענין
בעלי אינם בעצמם שהם שהגם כאלו דיש בנ"א, בטבעי
גדולה, במעלה אינם הם במדותיהם וגם וחכמה תורה
גיפיל, איידעלער א בנ"א בל' הנק' טוב רגש להם יש ַומ"מ
ומתקרבים טובות מדות בעלי ומייקרים ת"ח ומכבדים
מהת"ח מתלמדים שונים ובענינים קירוב, מיני בכל אליהם
בעניניהם, נמשכים ה"ה ערכם ולפי טובות, מדות ומהבעלי
משתדלים ה"ה במעשיהם גם להם האפשרי ובאופן
הת"ח של והוראותיהם הנהגותיהם ארחות לפי להתנהג
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e‰ÊÂׁשלֹום לאמר ּבלבבֹו והתּבר יח) כט. (ּדברים ּדכתיב ¿∆ְְְְְִִִִִֵֵָָָָֹ
עבירה ׁשהעֹובר אל לּבי ּבׁשרירּות ּכי ּלי ְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָיהיה
וכל החּיּות ּבהׁשּפעת לֹו ׁשלֹום ׁשּיהיה ּבלבבֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָמתּבר
אל לּבי ּבׁשרירּות ּכי ההׁשּפעה, ּבריּבּוי ואדרּבא ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָהּטֹוב,
על ּדוקא הּתֹורה ּפי על ׁשּלא לּבֹו ּבׁשרירּות ׁשהֹול ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹּדלפי
מּקיף מּבחינת הׁשּפעה ריּבּוי לקּבל בנפׁשֹו ידּמה זה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָידי
וזהּו אחרא, וסטרא הּקליּפֹות ּכמֹו חׁשּבֹון ּפי על ׁשּלא ְְְְְְְֳִִִֶֶֶֶַַָָָֹעליֹון
והתּבר על טעם נתינת ּכמֹו ׁשהּוא ,אל לּבי ּבׁשרירּות ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָּכי
ׁשּלא הּמּקיף מּבחינת יקּבל זה ידי ׁשעל כו' יהיה ׁשלֹום ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹכו'
הּצמאה, את הרוה ספֹות למען הׁשּתלׁשלּות, סדר ידי ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָעל
הּסטרא ׁשהיא ׁשּבהרוה והיינּו ריּבּוי, לׁשֹון הּוא ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָּדספֹות
ג) ּפרק ט מאמר (ּכנ"ל יֹותר הׁשּפעה ריּבּוי נמׁש ְְֲֳִִֵֶֶַַַַָָָָָָאחרא
ההׁשּפעה ׁשּנמׁשכת דקדּוּׁשה סטרא ׁשהּוא ּבהּצמאה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָמּכמֹו
הרוה אבל ּגבּול, ּבבחינת ׁשהּוא הׁשּתלׁשלּות סדר ידי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָעל
ועל וחׁשּבֹון, דין ּבלי הׁשּתלׁשלּות מּסדר מלמעלה ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָמקּבלת
עּכּו"ם ּדדוקא לֹו, סלֹוח ה' יאבה לא יט) כט. (ׁשם אֹומר ְְְֵֶֶַַַָָֹֹזה
סדר ידי על ׁשּלא הּמּקיף מּבחינת לקּבל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַֹיכֹולים
מּבחינת ּבעצם הם יׂשראל ּכי יׂשראל, לא אבל ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹהׁשּתלׁשלּות
עּמֹו, ה' חלק ּכי ט) לב. (ּדברים ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְִִִִֵֶֶַַָָהּפנימית
ה' ּבחכמה, י' הׁשּתלׁשלּות ּבסדר הּוא הוי' ּדׁשם ְְְְְְְְִֵֵֶַַָָָוידּוע
ּובכל ּבמלכּות, אחרֹונה ה' אנּפין] [ּבזעיר ּבז"א ו' ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָּבבינה
(ּדברים ּוכתיב ּדוקא, הּפנימית ּבבחינת הּוא הוי' ׁשם ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָמקֹום
ד) קלה. (ּתהּלים יּה לֹו ּבחר יעקב ּכי ה', ּבחר ּוב ב) ְְֲִִִַַַָָָֹיד.
דוקא ּבזה ּובֹוחר ׁשּמברר הּבירּור הּוא הּבחירה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוענין
ׁשּבירר מל כ) ּפרׁשה (ּבּמדּבר רּבה ּבמדרׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכדאיתא

חּיים, לֹו יׁש ּכלּום עליה ּגנאי ואמר אחד ועמד מנה ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָלעצמֹו
לב. (ּדברים ׁשּנאמר ּוסגּוּלתֹו ונחלתֹו חבלתֹו (יׂשראל) ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָואּלּו
והייתם ה) יט. (ׁשמֹות נחלתֹו חבל יעקב עּמֹו ה' חלק ּכי ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָֹט)
ּדזה לעצמֹו יׂשראל ּׁשּבירר מה הּבחירה וזהּו סגּוּלה, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלי
ּבחרּו יׂשראל נׁשמֹות כן ּוכמֹו ּדוקא, ּפנימית ּבבחינת ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָׁשּיי
נפׁשי, אמרה ה' חלקי כד) ג. (איכה ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָבה',
ּבׁשם אבּוה רּבי זה) ּפסּוק על (איכה רּבה ּבמדרׁש ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָואיתא
ּדּוכסין עּמֹו והיּו לּמדינה ׁשּנכנס לּמל אמר יֹוחנן ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָרּבי
יֹוׁשבים מדינה ּגדֹולי והיּו ואיסטרטילּוטין ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַָָואיפרכין
אמר חד לגּבי, ּדּוכסין נסיב אנא אמר חד הּמדינה, ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָָּבאמצע
איסטרטילּוטין נסיב אנא אמר וחד לגּבי, איפרכין נסיב ְְְְְֲֲִִִִִִִִַַַַַָָָָָאנא
ּדכּוּלהּו למלּכא נסיב אנא אמר לׁשם אחד ּפּקח היה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָלגּבי,
עֹובדין מהן עּכּו"ם ּכ מתחּלף, אינֹו ּומלּכא ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָמתחּלפין
אבל ואבן לעץ עֹובדין ּומהן ללבנה עֹובדין מהן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָלחּמה
הּוא הדא הּוא ּברּו להּקדֹוׁש אּלא עֹובדין אינן ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָיׂשראל

נפׁשי. אמרה ה' חלקי ְְְְִִִִֶַָָדכתיב
e‰ÊÂּדענין נפקת, מחכמה ּדאֹורייתא לנּו, ניּתנה ׁשהּתֹורה ¿∆ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָ

החׁשּבֹון הּוא ׁשּׁשם הּפנימית מּצד הּוא ּומצֹות ְְְִִִִֶֶַַַַָָהּתֹורה
וניּתנה ּדוקא, וכ ּכ ּבאֹופן להיֹות ׁשּצרי ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָוהּמדידה

ּפנימית. מּבחינת ׁשהם לפי ּדוקא ליׂשראל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָהּתֹורה
.¯evÈ˜ׁשלֹום לּבֹו ּבׁשרירּות ּדכׁשּיל החֹוׁשב החֹוטא ƒְְִִִִֵֵֵֵֶַַָ

ׁשּמקּבלת אחרא הּסטרא ּבדּוגמת לֹו ְְְְְֳִִֶֶֶֶַַַָָָיהיה
הם ּדיׂשראל להיֹות הּוא, טֹועה מרּוּבה ׁשפע ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָמהּמּקיף
ּביׂשראל ּכביכֹול העצמּות ּבחירת ּדהן והיינּו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָמהּפנימית,
הּפנימּיּות. מּצד הּוא הּוא ּברּו ּבעצמּות יׂשראל ּבחירת ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָוהן
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‰�‰Âמעלה היא בתורה דההתעסקות מובן הנ"ל מכל
ומקום, זמן בקביעות תורה שלומד ומכופלת כפולה
ועושה בנפשו, נקנים תורה דברי הנה ברבים הלימוד וע"י
צ"ל ולפ"ז לזולתו. רבה טובה שגורם בנפשו חסד גמילות
התורה, את שעולבים מעלבון תורה, של עלבונה אומרו
בזיון, הוא עלבון והנה עוסקים. לה שאין על עלובה שהיא
גדולה מעלה היא בתורה דההתעסקות מובן הנ"ל ומכל
הנ"ל באופן אינו דתורה הלימוד וכאשר במאד, ונפלאה
הדבר ואמת הגדולה, המעלה חסר הרי בתורה דהתעסקות
ענין הפלאת ומרוממות חסרון, הוא המעלה העדר כי

הרי זה עם אבל חסרון, ענין פחיתת גודל מובן המעלה
במוחש רואין שאנו וכמו הבזיון, ענין אינו החסרון ענין
בעלי אינם בעצמם שהם שהגם כאלו דיש בנ"א, בטבעי
גדולה, במעלה אינם הם במדותיהם וגם וחכמה תורה
גיפיל, איידעלער א בנ"א בל' הנק' טוב רגש להם יש ַומ"מ
ומתקרבים טובות מדות בעלי ומייקרים ת"ח ומכבדים
מהת"ח מתלמדים שונים ובענינים קירוב, מיני בכל אליהם
בעניניהם, נמשכים ה"ה ערכם ולפי טובות, מדות ומהבעלי
משתדלים ה"ה במעשיהם גם להם האפשרי ובאופן
הת"ח של והוראותיהם הנהגותיהם ארחות לפי להתנהג
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מדות ובעלי לת"ח שמתקרבים והיינו טובות, מדות ובעלי
בפנימיות אותם מכבדים שהם לפי הוא הדבר וטעם טובות,
תורה, ולומדי תורה אוהבי שהם שהגם כאלו ויש נפשם.
מתקרבים אינם ומ"מ טובות, מדות ובבעלי בת"ח ומייקרים
הנהגה של טוב רגש איזה עליהם פועל לפעמים ואם אליהם,
כלא והי' ועובר וחולף אצלם נשכח הוא במהרה אבל טובה
עס הרגש, אותו כל להם שחסר לפי הוא הדבר וטעם הי',
פון געפיל דער טעמּפט פאר איז זיי בא אדער זיי ַַָפעלט
טובות, מדות ובעלי ת"ח לעניני בקרירות ועומדים געפיל,
איזה בהם מוצאי' שהם זה ואין לו, נוגע הענין שאין היינו
שזה או אליהם, מלהתקרב אותם מונע זה שמצד מה דבר
והדרכתם תורה בדברי הת"ח של שהשפעתם אותם מונע
העדר מפני הוא כ"א עליהם, תפעול לא טובה והנהגה בי"ש
מקושר שהוא מפני אינו ההתקשרות והעדר ההתקשרות,

ר"ל שהם כאלו ויש בקרירות, שהוא לפי כ"א הפכי, במקום
באופנים אופנים חילוקי כמה יש דבזה הפכי, במקום קשורי'
ויראי ת"ח ושונאים תומ"צ מנגדי שהם ביותר גרועים שונים
מהותם בעצם הם אשר כאלו ויש אותם, ומבזים אלקים
יכולי' והיו לגמרי אחר באופן להיות יכולי' היו הם באשר
בשומרי ומייקרים תורה בני מחבבים בפנימיותם כי להתקרב
ה"ה לזמן מזמן הנה טובה לא בסביבה להיותם ורק מצוה,
מקיום גם ח"ו ואח"כ התורה מלימוד תחלה מתרחקים
כי עד דחי אל מדחי ר"ל והולכים בסביבתם ונבלעים המצות
את ועולבים תומ"צ מנגדי ונעשים רע מיני בכל ר"ל נטבעי'
שהם בתורה עוסקים שאינם אלו אבל ולומדי'. התורה
אינו החסרון ענין אמנם בתורה, דהתעסקות המעלה חסרים
לה שאין על עלובה שהתורה דפי' ומהא ח"ו, הבזיון ענין

גדול. עלבון שהוא מובן עוסקים,

l''aix xn` d"c
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.ÊËמלוקא הרז"א ודודי אבי חזרו תמוז 1בחודש

לחיים תיבדל לאחותם, חתן לראות כדי נסעו לשם

דודי את תחי' מושקא חיה מרת ומחות' דודתי טובים,

הורנשטיין. הכהן שי' משה הר' ומחות'

עד ביניהם התכתבו והצדדים שבועות כמה ארך זה

זמן את והגבילו להצלחה, השידוך על להסכם שהגיעו

החסידים לליובאוויטש אז הגיעו � התנאים קישורי

ר' שלום ר' השד"ר דוב, גרשון ר' השד"ר הקשישים,

הרה"ג מנעוויל, ניימרק זלמן ר' החסיד הרה"ג הלל'ס,

ליב ר' המקובל החסיד מפודוברנקה, יואל ר' החסיד

חסידאוו. ליב ר' והחסיד מנסזון מאניש ר' החסיד הופמן,

להם נודע ל"תנאים" באו אלה חשובים כשחסידים

העבודה אופן וגם ההשכלה גם שתוכנו, מהמכתב,

כולם. את הפליא בו, המדובר הלב בעבודת

והתוועדות סעודה התקיימה התנאים, קישורי לאחרי

חסידית.

אז חל כבר אחר, בזמן בפרוטרוט סיפרתי שכבר כפי

משכה רגילה התוועדות כל שלי, הילדות בחיי שינוי

המסובים. בין היה שאבי התוועדות ביחוד אותי,

אינני � מהמסובים אחד התבטא התוועדות באותה

: � בשמו לפרוש רוצה

לא טוב, הוא זמן בכל ושכל השכלה היא חסידות �

שעה כל התפלה, בשעת רק ולא התפלה לפני רק

לתפלה?! נוגע זה מה טוב, � בשכל ששקועים

בעל הרבה, ללמוד ידע גדול. דעת בר היה אדם אותו

מחשבה בעל גדולים, מוחין בעל בחסידות, הבנה

אלא טובות, מדות ובעל מרגליות מפיק פה מעמיקה,

גם בציבור מתפלל היה רוב פי ועל "עובד" היה שלא

בשבת.

שבין הדעה בעלי גדולי עמוקה, שיחה התפתחה

אבא ר' ניימרק, זלמן הר' דוב, גרשון כר' המסובים

הי החסידות שעיקר אמרו מפודוברנקה יואל ור' אפרסון

מזקני ששמע ממה סיפר מהם אחד וכל "עבודה"

החסידים.

דובער גרשון ר' מהרה"צ2השד"ר ששמע מה סיפר

מה סיפר פרסון אבא ר' מהומיל; אייזיק ומר' הלל ר'

וועלוויל ר' המפורסם החסיד מחותנו־זקנו ששמע

מפודוברנקה יואל ר' הרה"ג ווילנקר; משה ומר' ווילנקר

מאלאסטאווקער. פסח מר' ששמע מה סיפר

שבדרך מה על נוסף האמורים, הסיפורים בכל

רבנו שגילה החסידות שבתורת החידוש על דובר ממילא

ודרכי החסידות ענין לגבי זו עבודה שבין וההבדל הגדול,

ומורנו מויטבסק מענדל מנחם רבי הרה"ק של העבודה

החיים מהסיפורים, גם השתקפו � נ"ע המגיד הרב

החסיד1) הגביר של סוכר של החרושת בית היה שם קיוב בפלך מושב

הורנשטיין. נ"ע ר"ד

אזאריטשער.2) בצלאל ר' את עוד הכיר
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העבודה בעלי וגדולי המשכילים גדולי של והשאיפה

תקופה. לאותה עד חב"ד תורת דורות ארבעה במשך

דבר לכל ברעיוני, למצוא חוש ובעל ילד בהיותי

התוועדות שבאותה זוכר אני דומה, משהו אותו, שחייתי

רוחם ובמצב פניהם בהדרת המסובים את בראותי

היה נדמה � כזו במתינות מדברים והמקודש, המרומם

לי סיפר בנימין משה ר' שהמלמד למה דומה שזה לי

השכינה. מזיו ונהנין עדן בגן היושבים הצדיקים אודות

של משמעותה להבין התחלתי שנים כעבור

"גדולה של האמיתי המובן זה הרי כזו, התוועדות

מלימודה" יותר .3שימושה

פעם דובר נ"ע4כבר הרב"ש דודי־זקני שסיפר 5מה

כשהמספר הסיפור ענין גודל הגדול מרבנו ששמע מה

נפשות מחיים כאלה ודיבורים סיפורים בלשונו, מדייק

ממש.

.ÊÈ,ששמע האמורים מהסיפורים מאד נהנה אבי

קצת לקחו בינתיים איש. מפי איש קבלה דברי הרי שהם

אבי: אמר לנגן, וכשסיימו וניגנו משקה

החסידות, עיקר היא ש"עבודה" עצמו, זה דבר

שכל היא חסידות השכלה. פי על להבין צריכים

אלקי, שכל אלא השכלה, רק איננה חסידות אלקי,

שבתוך מהשכל הלמעלה כלומר, שבשכל, וההדר ההוד

השכל את "לתפוס" הגשמי המוח ועל השכל,

מהשכל. שלמעלה

לתפוס יוכל הגשמי שהמוח כדי שכלברם, ולהשיג

בתפלה. שבלב עבודה ידי על רק אפשרי זה הרי אלקי,

לי "ויקחו של והמקום הזמן היא התפלה אותי6שכן, �

לוקחים" לעובד7אתם אומר הוא ברוך סוף אין עצמות ,

לוקח. אתה אותי � בתפלה ה'

להגיע כדי אמיתית, עבודה תהיה שהתפלה כדי אך,

להזדקק יש לוקחים", אתם "אותי של הרשות לנתינת

דמעה" כנחל הורידי ציון בת "חומת של ושל8להכנות

ולילה" יומם לחם דמעתי לי .9"היתה

בלי בלבד, ביותר, העמוקה אף השכלה, של בהבנה

ה' עובד להיות אפשר אי מצוה, של זיעה ובלי דמעות

בתפלה.

של ענין ילמד שאחד � אבי אומר � הדבר אפשרי

כך ובאמת, היטב היטב, ויבינו בחסידות עמוקה השכלה

� בענין שקוע שהוא אם כי בו, נמצא שהענין רק שלא

ב"תניא" הזקן רבנו לשון את אבי הסביר "מקיף10אז

ומוקף",

ערבית, של יפה תפלה מתפלל הוא ענין אותו ועם

שהוא מפני עליו שולטת אינה והשינה חצות תיקון עורך

מקוה של ההכנות כל ולאחרי לענין, וקשור שקוע

להתפלל עומד כשהוא הרי התפלה, שלפני והתבוננות

את ואילו הענין, של השכלי ובעונג בערבות מתעמק הוא

מרגיש. הוא אין השגה שבאותה האלקות

הרגשת שבין ההבדל את יודע � ה"משכיל" � הוא

האלקות הרגשת והעדר האלקות, הרגשת לבין השכל

� ובוכה מתחנן הוא בריאות, הרבה לו עולה שבהשכלה

דבר. ושום

ומלמעלה והשערים, הדלתות כל בפניו סגורים

"משכיל", היה � "משכיל" להיות ברצונך לו: אומרים

לו. נותנים לא אלקי אור אבל

למסובים אבי אומר � הדבר משמעות אתם המבינים

למשכילים: אומרים למעלה �

פני" לראות תבואו בחכמותיכם11"כי אתם רוצים �

רוצים אתם בהשכלה אלקים, פני לראות ובהשכלותיכם

מכאן, צאו � אלקי אור להרגיש

לכם התיר מי � חצרי" רמוס מידכם זאת בקש "מי

המגושם האנושי בשכל עליו ולדרוך אלקי שכל לקחת

שלכם,

מחדשים שאתם החידושים � ומועדיכם" "חדשיכם

ל"מועדים" אתכם עושים אתםבהשכלה, שרוקה), (מ'

שלכם, ההשכלות את להראות כדי השני את אחד נוגחים

שומע". אינני תפלה תרבו כי "גם לכן נפשי", "שנאה וזאת

ולהכנה. להקדמה זקוקה � שבלב עבודה � תפלה

חצות, ותיקון המטה שעל שמע קריאת של להכנות נוסף

ידי ועל מצוה, של זיעה ידי על הבאה הלב להכשרת גם

הזכו". ל"רחצו מגיעים כך

להרגיש יכולים אז ובדמעות, בזיעה להתרחץ צריכים

שבחסידות. האלקי השכל של האלקי האור את

עם נלהב בריקוד יצא האמור, את לומר בסיימו ואבי

אחד. כאיש כולם את שעשה המסובים

c"vxz gqtd bg
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ב.3) ז, ברכות

ב.4) אות תרצ"ד כסלו כ' דיבורים לקוטי ראה

שליט"א.5) אדמו"ר כ"ק של סבו וסב צדק" ה"צמח הרבי של בכורו בנו

ב.6) כה, שמות

יג.7) ל, ויק"ר

יח.8) ב, איכה

ד.9) מב, תהלים

ה.10) פרק

יב-טו.11) א, ישעיה
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תקופה. לאותה עד חב"ד תורת דורות ארבעה במשך

דבר לכל ברעיוני, למצוא חוש ובעל ילד בהיותי

התוועדות שבאותה זוכר אני דומה, משהו אותו, שחייתי
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היה נדמה � כזו במתינות מדברים והמקודש, המרומם

לי סיפר בנימין משה ר' שהמלמד למה דומה שזה לי

השכינה. מזיו ונהנין עדן בגן היושבים הצדיקים אודות

של משמעותה להבין התחלתי שנים כעבור
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כשהמספר הסיפור ענין גודל הגדול מרבנו ששמע מה

נפשות מחיים כאלה ודיבורים סיפורים בלשונו, מדייק

ממש.

.ÊÈ,ששמע האמורים מהסיפורים מאד נהנה אבי

קצת לקחו בינתיים איש. מפי איש קבלה דברי הרי שהם
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החסידות, עיקר היא ש"עבודה" עצמו, זה דבר

שכל היא חסידות השכלה. פי על להבין צריכים

אלקי, שכל אלא השכלה, רק איננה חסידות אלקי,

שבתוך מהשכל הלמעלה כלומר, שבשכל, וההדר ההוד

השכל את "לתפוס" הגשמי המוח ועל השכל,

מהשכל. שלמעלה

לתפוס יוכל הגשמי שהמוח כדי שכלברם, ולהשיג

בתפלה. שבלב עבודה ידי על רק אפשרי זה הרי אלקי,

לי "ויקחו של והמקום הזמן היא התפלה אותי6שכן, �

לוקחים" לעובד7אתם אומר הוא ברוך סוף אין עצמות ,

לוקח. אתה אותי � בתפלה ה'

להגיע כדי אמיתית, עבודה תהיה שהתפלה כדי אך,

להזדקק יש לוקחים", אתם "אותי של הרשות לנתינת

דמעה" כנחל הורידי ציון בת "חומת של ושל8להכנות

ולילה" יומם לחם דמעתי לי .9"היתה

בלי בלבד, ביותר, העמוקה אף השכלה, של בהבנה

ה' עובד להיות אפשר אי מצוה, של זיעה ובלי דמעות

בתפלה.

של ענין ילמד שאחד � אבי אומר � הדבר אפשרי

כך ובאמת, היטב היטב, ויבינו בחסידות עמוקה השכלה

� בענין שקוע שהוא אם כי בו, נמצא שהענין רק שלא

ב"תניא" הזקן רבנו לשון את אבי הסביר "מקיף10אז

ומוקף",

ערבית, של יפה תפלה מתפלל הוא ענין אותו ועם

שהוא מפני עליו שולטת אינה והשינה חצות תיקון עורך

מקוה של ההכנות כל ולאחרי לענין, וקשור שקוע

להתפלל עומד כשהוא הרי התפלה, שלפני והתבוננות

את ואילו הענין, של השכלי ובעונג בערבות מתעמק הוא

מרגיש. הוא אין השגה שבאותה האלקות

הרגשת שבין ההבדל את יודע � ה"משכיל" � הוא

האלקות הרגשת והעדר האלקות, הרגשת לבין השכל

� ובוכה מתחנן הוא בריאות, הרבה לו עולה שבהשכלה

דבר. ושום

ומלמעלה והשערים, הדלתות כל בפניו סגורים

"משכיל", היה � "משכיל" להיות ברצונך לו: אומרים

לו. נותנים לא אלקי אור אבל

למסובים אבי אומר � הדבר משמעות אתם המבינים

למשכילים: אומרים למעלה �

פני" לראות תבואו בחכמותיכם11"כי אתם רוצים �

רוצים אתם בהשכלה אלקים, פני לראות ובהשכלותיכם

מכאן, צאו � אלקי אור להרגיש

לכם התיר מי � חצרי" רמוס מידכם זאת בקש "מי

המגושם האנושי בשכל עליו ולדרוך אלקי שכל לקחת

שלכם,

מחדשים שאתם החידושים � ומועדיכם" "חדשיכם

ל"מועדים" אתכם עושים אתםבהשכלה, שרוקה), (מ'

שלכם, ההשכלות את להראות כדי השני את אחד נוגחים

שומע". אינני תפלה תרבו כי "גם לכן נפשי", "שנאה וזאת

ולהכנה. להקדמה זקוקה � שבלב עבודה � תפלה

חצות, ותיקון המטה שעל שמע קריאת של להכנות נוסף

ידי ועל מצוה, של זיעה ידי על הבאה הלב להכשרת גם

הזכו". ל"רחצו מגיעים כך

להרגיש יכולים אז ובדמעות, בזיעה להתרחץ צריכים

שבחסידות. האלקי השכל של האלקי האור את

עם נלהב בריקוד יצא האמור, את לומר בסיימו ואבי

אחד. כאיש כולם את שעשה המסובים

c"vxz gqtd bg

•

ב.3) ז, ברכות

ב.4) אות תרצ"ד כסלו כ' דיבורים לקוטי ראה

שליט"א.5) אדמו"ר כ"ק של סבו וסב צדק" ה"צמח הרבי של בכורו בנו

ב.6) כה, שמות

יג.7) ל, ויק"ר

יח.8) ב, איכה

ד.9) מב, תהלים

ה.10) פרק

יב-טו.11) א, ישעיה



��"c"ag i`iyp" zxezn

xq`nd zniyx

היתה1ידוע נ"ע הבעלֿשםֿטוב כ"ק מורנו הנהגת והדרכת תורת אל גדולה הכי ההתנגדות כי
היינו לזה, קודם או תקט"ו, בשנת עוד היתה והתחלתה בפרט, יע"א ווילנא הבירה ומעיר בכלל מליטא

בערך. שנים ששה נ"ע הבעלֿשםֿטוב כ"ק מורנו בחיי עוד

וגבורי התורה שרי תלמידים אמצעות עלֿידי נ"ע הבעלֿשםֿטוב כ"ק מורנו תורת כשהתחזקה
לשם היתה כוונתם אשר המנגדים מכת התורה גדולי ידי על המלחמה פני התחדדו אלקים יראת

שמים.

שּפינוזה, של החדשה הפילוסופיא של שונות מאורעות - היתה המתנגדים של יראתם סיבת
ונוסף פראנק, כת ימ"ש, צבי שבתי של התועבה מעשה מעשית, קבלה עלֿידי המופתים התפשטות
כ"ק מורנו על שקר בדוברי ואמונתם החיים מן ריחוקם בליטא, התורה גדולי של בדידותם עלֿזה

ישראל. בתוככי שמֹות ועשה פעל זה כל ותלמידיו, ַהבעלֿשםֿטוב

רוחם וחיזוק התלמידים התאחדות גרמה והסתלקותו נ"ע הבעלֿשםֿטוב כ"ק מורנו צוואת
מורם של הוראותיו עפ"י ישראל בני עדת של ההדרכה שיטת בהסתדרות זרוע שלובי ללכת

הקדוש. ורבם

נ"ע המגיד כ"ק מורנו של וחידושיוהתמנותו בנגלה, תורה בחידושי והרחבה הגדולה גאונותו
לב הלהיב התפלה, באריכות שקידתו גודל ועוצם תורה סתרי בגילוי ההוא) זמן ערך (לפי הרחבים

ישראל. בכרם חדשים נטעים להראות והותחלו נ"ע הבעלֿשםֿטוב כ"ק מורנו תלמידי חבריו

לתת הספיקו כבר שנים, ששה החמשה במשך והתגדלו התקבצו אשר החדשים התלמידים קבוצת
המדינות. מרחבי בכל ישראל, בקרב נשמע טוב הבושם וריח יבול,

* * *

ולימוד המדרש לבד לא אשר ומעובדה, גדולה שיטה עוד ישנה האלקים בעבודת אשר נודע כבר
בלבד, תורה אלא לי אין האומר וכל בתפלה, שבלב והעבודה המעשה גם כיֿאם העיקר, הוא התורה

לו אין אמיתית תורה .2גם

העליונה חכמתו גזרה שכך ית' ורצונו חכמתו שזהו יודע הלומד אשר התורה היא התורה, ְָָאמיתית
וכך כך ההלכה פסק יהי' כך ושמעון כך ראובן שיטעון בקדושת3באם להתדבק עליו תורה והלומד ,

ד', מדבר מוקף שכלו הנה ואחריֿכן ד', דבר את יקיף בשכלו ואשר האותיות, ובקדושת ההלכה,
שבתורה ב"ה האורֿאיןֿסוף עם .4ומתאחד

תפילה, זו שבלב עבודה עלֿידי הוא פנימה, הקודש אל יתקרב הגשמי במוחו האדם אשר ובכדי
דמלכא. ביקרא וההסתכלות וההתבוננות ורוממותו, גדולתו ידיעת עלֿידי הבאה

ובמאורעות שונות, מסיבות בסיבות המרובים וענפיהם והנבראים האדם חיי של החיים בכל
נ"ע הבעלֿשםֿטוב כ"ק מורנו מוצא שונים צומח5ממאורעות הדומם בכל דבר אין כי האלוקים, את

אלקות. על באצבע יראה לא אשר עפר מים רוח אש יסודות והד' מדבר חי

"התמים"1) בחוברת החסידות" "אבות גם-כן ראה - לקמן בהבא
ואילך. ב חלק

עץ2) קונטרס א. ה, ויקרא תורה לקוטי ב. קט, יבמות [ראה
ובכ"מ. קנ. ע' תרפ"ח המאמרים ספר יב. פרק החיים

ואילך).3) א עמוד סוף (ט, ה פרק תניא ראה
שם.4) תניא ראה
(5.(28 (ובהערה 194 .193 .134 ע' תרפ"ז השיחות ספר ראה

"c"ag i`iyp" zxezn

נוסחאות בשתי אחת תורה היא נ"ע הבעלֿשםֿטוב כ"ק מורנו דער6שיטת הכל, הוא אלקות א) :

א איז אייבערשטער.אייבערשטער דער איז אלץ אלקות, הוא הכל ב) לץ, ַַ

הבנת דרכי עלֿפי שונים והסברים בביאורים והמצווה התורה ענייני כל וסובב הולך זה יסוד ועל
האדמה. פני על האדם חיי בכל החסידות תורת

אשר העליון אדם של תבניתו דמות הוא כל, אדון ויצר ברא אשר הארץ על החי התחתון האדם
נאמר לעליון.7עליו אדמה אדם, זו בריאה נקראת ולכן מלמעלה, עליו אדם כמראה ֶַַודמות

המה והמאחד ב"ה, באורֿאיןֿסוף ולהתקשר להתאחד הוא יכול למטה האדם עבודת בכל ובכן
בה דכתיב והמצות תעשה.8התורה לא מצות ושס"ה עשה מצות רמ"ח בה דיש אדם, התורה זאת

מן להתרחק טוב, ופועל עבודה של ארוכה שלשלת יהי' חייו ימי כל תמיד אשר האדם, כל וזה
ולבחור בחומר, למאוס נפשו, ומייגע שמעמל ויגיעה עבודה עלֿידי הרוחני, אל ולהתקרב הגשם

בצורה.

* * *

שוקדים נכבדה, צורה בעלי אנשים הם נ"ע, המגיד כ"ק מורנו תלמידי אשר נודע כבר ההם בימים
והענוה. הכניעה הבדידות בוחרי טובות, מדות בעלי הלב, בעבודת ד' עובדי גאוני, כישרון בעלי בתורה,

וחקרן, מקובל וגם גדול, גאון הי' ט"ז בן בהיותו נ"ע הגדול רבנו כ"ק הוד אשר הדבר נודע
מרת9וכמאמר הצדקנית הרבנית אמיֿזקנתי מכבוד שמעתי (כן צדק הצמח מורנו אאזמו"ר כ"ק הוד

זצ"ל וואלט10רבקה ער אז און תנא, גרויסער א זיין ער וואלט התנאים בזמן זיין וואלט זיידע דער אז (ַַַָָָ
נביא גרויסער א זיין ער וואלט הנביאים, בזמן נביא,11זיין א און תנא א געווען איז זיידע דער (וסיים) , ַַַָ

זיינען וואס די פאר נאר בהעלם געווען דאס איז דערפאר כדאי, ניט געווען איז דור דער וויילע ַַָָָָנאר
לזה. ראוי געווען

•

תש"א6) השיחות ספר ב. סעיף תר"ץ תורה שמחת שיחת ראה
תשי"א פסח של דאחרון ידו והניף דיבור-המתחיל גם וראה .47 ע'

.(42 ע' תשי"א המאמרים (ספר
דמות).7) (ושם: כו א, יחזקאל
כט,8) ג חלק ב. עמוד ריש קיז, ב חלק זהר וראה יד. יט, חוקת

מקומות]. ובכמה ב.
אחרת.9) נוסחא [169 [ע' שלום תורת - השיחות ספר ראה

התולדות10) ספר אודותיה ראה - מהר"ש. אדמו"ר כ"ק [אשת
.[12 ע' תש"ז] [קה"ת, מהר"ש אדמו"ר

לשונו:11) [וזה מעשיות (ספר החסיד יהודה ר' על אמרו זה כעין
ובימי תנא, הי' התנאים בימי אמורא, הי' האמוראים בימי הי' "אילו
וואיטצן, - הראשונים חסידים בספר הועתק - נביא" הי' הנביאים

תשט"ו]). כסלו י"ט שיחת וראה תרע"ז.
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נוסחאות בשתי אחת תורה היא נ"ע הבעלֿשםֿטוב כ"ק מורנו דער6שיטת הכל, הוא אלקות א) :

א איז אייבערשטער.אייבערשטער דער איז אלץ אלקות, הוא הכל ב) לץ, ַַ

הבנת דרכי עלֿפי שונים והסברים בביאורים והמצווה התורה ענייני כל וסובב הולך זה יסוד ועל
האדמה. פני על האדם חיי בכל החסידות תורת

אשר העליון אדם של תבניתו דמות הוא כל, אדון ויצר ברא אשר הארץ על החי התחתון האדם
נאמר לעליון.7עליו אדמה אדם, זו בריאה נקראת ולכן מלמעלה, עליו אדם כמראה ֶַַודמות

המה והמאחד ב"ה, באורֿאיןֿסוף ולהתקשר להתאחד הוא יכול למטה האדם עבודת בכל ובכן
בה דכתיב והמצות תעשה.8התורה לא מצות ושס"ה עשה מצות רמ"ח בה דיש אדם, התורה זאת

מן להתרחק טוב, ופועל עבודה של ארוכה שלשלת יהי' חייו ימי כל תמיד אשר האדם, כל וזה
ולבחור בחומר, למאוס נפשו, ומייגע שמעמל ויגיעה עבודה עלֿידי הרוחני, אל ולהתקרב הגשם

בצורה.

* * *

שוקדים נכבדה, צורה בעלי אנשים הם נ"ע, המגיד כ"ק מורנו תלמידי אשר נודע כבר ההם בימים
והענוה. הכניעה הבדידות בוחרי טובות, מדות בעלי הלב, בעבודת ד' עובדי גאוני, כישרון בעלי בתורה,

וחקרן, מקובל וגם גדול, גאון הי' ט"ז בן בהיותו נ"ע הגדול רבנו כ"ק הוד אשר הדבר נודע
מרת9וכמאמר הצדקנית הרבנית אמיֿזקנתי מכבוד שמעתי (כן צדק הצמח מורנו אאזמו"ר כ"ק הוד

זצ"ל וואלט10רבקה ער אז און תנא, גרויסער א זיין ער וואלט התנאים בזמן זיין וואלט זיידע דער אז (ַַַָָָ
נביא גרויסער א זיין ער וואלט הנביאים, בזמן נביא,11זיין א און תנא א געווען איז זיידע דער (וסיים) , ַַַָ

זיינען וואס די פאר נאר בהעלם געווען דאס איז דערפאר כדאי, ניט געווען איז דור דער וויילע ַַָָָָנאר
לזה. ראוי געווען

•

תש"א6) השיחות ספר ב. סעיף תר"ץ תורה שמחת שיחת ראה
תשי"א פסח של דאחרון ידו והניף דיבור-המתחיל גם וראה .47 ע'

.(42 ע' תשי"א המאמרים (ספר
דמות).7) (ושם: כו א, יחזקאל
כט,8) ג חלק ב. עמוד ריש קיז, ב חלק זהר וראה יד. יט, חוקת

מקומות]. ובכמה ב.
אחרת.9) נוסחא [169 [ע' שלום תורת - השיחות ספר ראה

התולדות10) ספר אודותיה ראה - מהר"ש. אדמו"ר כ"ק [אשת
.[12 ע' תש"ז] [קה"ת, מהר"ש אדמו"ר

לשונו:11) [וזה מעשיות (ספר החסיד יהודה ר' על אמרו זה כעין
ובימי תנא, הי' התנאים בימי אמורא, הי' האמוראים בימי הי' "אילו
וואיטצן, - הראשונים חסידים בספר הועתק - נביא" הי' הנביאים

תשט"ו]). כסלו י"ט שיחת וראה תרע"ז.



��dxy iigbkoey`x mei qelwpe`

âëàäøN éiç eéäiåïåùàøíéøNrå äðL äàî ©¦«§Æ©¥´¨½̈¥¨¬¨¨²§¤§¦¬
äøN éiç éðL íéðL òáLå äðLi''yx:áúîzå ¨−̈§¤´©¨¦®§¥−©¥¬¨¨«©¨´¨

ïrðk õøàa ïBøáç àåä òaøà úéø÷a äøN̈À̈§¦§©¬©§©²¦¬¤§−§¤´¤§¨®©
äøNì ãtñì íäøáà àáiåáìåkdúi''yx: ©¨ŸÆ©§¨½̈¦§¬Ÿ§¨−̈§¦§Ÿ¨«

â-éða-ìà øaãéå Búî éðt ìrî íäøáà í÷iå©¨̧¨Æ©§¨½̈¥©−§¥´¥®©§©¥¬¤§¥
:øîàì úçãéì eðz íënr éëðà áLBúå-øb ¥−¥«Ÿ¥«§¨¬¨«Ÿ¦−¦¨¤®§¸¦³

éðôlî éúî äøa÷àå íënr øá÷-úfçài''yx: £ª©¤̧¤Æ¦¨¤½§¤§§¨¬¥¦−¦§¨¨«
ä:Bì øîàì íäøáà-úà úç-éðá eðriå©©«£¯§¥¥²¤©§¨−̈¥¬Ÿ«
åeðrîL|eðëBúa äzà íéýìû àéùð éðãà §¨¥´£Ÿ¦À§¦̧Ÿ¡Ÿ¦³©¨Æ§¥½

epnî Léà Eúî-úà øá÷ eðéøá÷ øçáîa§¦§©´§¨¥½§−Ÿ¤¥¤®¦´¦¤½
Eúî øáwî Enî äìëé-àì Bøá÷-úài''yx: ¤¦§²«Ÿ¦§¤¬¦§−¦§¬Ÿ¥¤«

æ:úç-éðáì õøàä-írì eçzLiå íäøáà í÷iå©¨¯¨©§¨¨²©¦§©¬§©¨−̈¤¦§¥¥«
(éåì)çíëLôð-úà Lé-íà øîàì ízà øaãéå©§©¥¬¦−̈¥®Ÿ¦¥´¤©§§¤À

éì-eòâôe éðeòîL éðôlî éúî-úà øa÷ì¦§³Ÿ¤¥¦Æ¦§¨©½§¨¾¦¦§¦−
øçö-ïa ïBøôrai''yx:èúørî-úà éì-ïzéå §¤§¬¤«Ÿ©§¦¤¦À¤§¨©³

ÔÈ¯NÚÂא ‰‡Ó ‰¯N ÈiÁ BÂ‰Â«¬«≈»»¿»¿∆¿ƒ

:‰¯N ÈiÁ È�L ÔÈ�L Ú·Le¿«¿ƒ¿≈«≈»»

‰È‡ב Úa¯‡ ˙È¯˜a ‰¯N ˙˙ÈÓeƒ«»»¿ƒ¿««¿«ƒ

‡˙‡Â ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡a ÔB¯·Á∆¿¿«¿»ƒ¿»««¬»

‰¯NÏ ‰„tÒÓÏ Ì‰¯·‡«¿»»¿ƒ¿¿»¿»»

:dk·ÓÏeגÏÚÓ Ì‰¯·‡ Ì˜Â ¿ƒ¿«¿»«¿»»≈«

‰‡zÁ È�a ÌÚ ÏlÓe d˙ÈÓ Èt‡«≈ƒ≈«≈ƒ¿≈ƒ»»

:¯ÓÈÓÏד‡�‡ ·˙B˙Â ¯ic ¿≈»«»¿«¬»

‡¯e·˜ ˙�ÒÁ‡ ÈÏ e·‰ ÔBÎnÚƒ¿»ƒ«¿»«¿»

:ÈÓ„˜ ÔÓ È˙ÈÓ ¯a˜‡Â ÔBÎnÚƒ¿¿ƒ¿«ƒƒƒ√»»

‡·¯‰Ìה ˙È ‰‡zÁ È�· e·È˙‡Â¿»ƒ¿≈ƒ»»»«¿»»

:dÏ ¯ÓÈÓÏו‡��Ba¯ ‡�pÓ Ïa˜ ¿≈«≈«≈ƒ»»ƒ»»

¯ÙLa ‡��Èa z‡ ÈÈ Ì„˜ ·«̄√»¿»«¿≈»»ƒ¿«

‡�pÓ Lp‡ C˙ÈÓ ˙È ¯·˜ ‡�¯·ƒ̃¿»»¿«»ƒ»∆«ƒ»»

¯a˜ÓlÓ CpÓ Ú�ÓÈ ‡Ï d¯·˜ ˙È»ƒ¿≈»ƒ¿«ƒ»ƒ¿ƒ¿«

:C˙ÈÓז„È‚Òe Ì‰¯·‡ Ì˜Â ƒ»¿»«¿»»¿ƒ

:‰‡zÁ È�·Ï ‡Ú¯‡„ ‡nÚÏ¿«»¿«¿»ƒ¿≈ƒ»»

‡È˙ח Ì‡ ¯ÓÈÓÏ ÔB‰nÚ ÏlÓe«≈ƒ¿¿≈»ƒƒ

È˙ÈÓ ˙È ¯a˜ÓÏ ÔBÎLÙ�· ‡ÂÚ«̄¬»¿«¿¿¿ƒ¿«»ƒƒ

ÔÓ ÈÏ eÚ·e ÈpÓ eÏÈa˜ ÈÓ„˜ ÔÓƒ√»««ƒƒƒ¿ƒƒ

:¯ÁBˆ ¯a ÔB¯ÙÚט˙È ÈÏ ÔzÈÂ ∆¿««¿ƒ∆ƒ»

¯ËÒa Èc dÏ Èc ‡zÏÙk ˙¯ÚÓ¿»«»∆¿»ƒ≈ƒƒ¿«

é"ùø

(‡)‰�L ÌÈ¯NÚÂ ‰�L ‰‡Ó ‰¯N ÈiÁ eÈ‰iÂ«ƒ¿«≈»»≈»»»¿∆¿ƒ»»
ÌÈ�L Ú·LÂ.,ּוכלל ּכלל ּבכל "ׁשנה" נכּתב ,לכ ¿∆«»ƒְְְְְִַָָָָָָ

כ' ּכבת ק' ּבת לעצמֹו, נדרׁש אחד ׁשּכל ל ְְְְְִֶֶַַַַָָָלֹומר

ּבת אינּה ׁשהרי חטאה, לא כ' ּבת מה ְְְֲֵֵֵֶַַַָָָֹלחטא,

ליפי ז' ּכבת כ' ּובת חטא, ּבלא ק' ּבת אף :ענׁשין, ְְְְֳִִֵַַַַָֹֹ

‰¯N ÈiÁ È�L.:לטֹובה ׁשוין È¯˜a˙(·)ּכּלן ¿≈«≈»»ְִָָָֻ¿ƒ¿«
Úa¯‡.,אחימן ׁשם: ׁשהיּו ענקים ארּבע ׁשם על «¿«ְֲֲִִֵֶַַַָָָָ

זּוגֹות ד' ׁשם על אחר: ּדבר ואביהן. ותלמי ְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָׁשׁשי

ואׁשּתֹו: איׁש ׁשם אברהם(ב"ר)ׁשּנקּברּו וחּוה, אדם ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָ

ולאה: יעקב ורבקה, יצחק ‡·¯‰Ìוׂשרה, ‡·iÂ. ְְְְְֲִִֵַָָָָָֹ«»…«¿»»
d˙k·ÏÂׁשבע:מּבאר ‰¯NÏ „tÒÏ.נסמכהו ְִֵֶַƒ¿…¿»»¿ƒ¿…»ְְְִָ

ּבׂשֹורת ידי ׁשעל לפי יצחק, לעקדת ׂשרה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָמיתת

ׁשּלא וכמעט לׁשחיטה, ּבנּה ׁשּנזּדּמן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהעקדה,

ּומתה:נׁשחט, מּמּנה נׁשמתּה Œ¯b(„)ּפרחה ְְְִִִֵֶַָָָָָָ≈
ÌÎnÚ ÈÎ�‡ ·LB˙Â.ונתיּׁשבּתי אחרת, מארץ ּגר ¿»»…ƒƒ»∆ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַ

ואם ּגר, הריני ּתרצּו, אם אּגדה: ּומדרׁש ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָעּמכם.

לי ׁשאמר הּדין, מן ואּטלּנה ּתֹוׁשב אהיה ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָלאו,

הּזאת" אתֿהארץ אּתן לזרע" הּוא: ּברּו :הּקדֹוׁש ְְֲֵֶֶֶַַַָָָָֹ

¯·˜Œ˙ÊÁ‡.לבית קרקע Œ‡Ï(Â)הּקברֹות:אחּזת ¬À«∆∆ְְְֲֵַַַַָֻ…
‰ÏÎÈ.,ימנע מ)ּכמֹו:לא תכלא(תהלים "לא ƒ¿∆ְְְִִַָֹֹ

ּוכמֹו: ,"ח)רחמי הּגׁשם(לעיל ":"וּיּכלא ְֲִֵֶֶֶַַַָ

(Á)ÌÎLÙ�.:רצֹונכםÈÏŒeÚ‚Ùe.,ּבּקׁשה לׁשֹון «¿¿∆ְְֶƒ¿ƒְַָָ

א)ּכמֹו: .‰ÏtÎn‰(Ë)":"אלּֿתפּגעיֿבי(רות ְְְִִִַ««¿≈»
ּגּביו. על ועלּיה ּבזּוגֹותּבית ׁשּכפּולה אחר: ּדבר ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָ

נג) ÏÓ‡:(עירובין ÛÒÎa.ּדוד וכן ׁשויּה. ּכל אׁשּלם ¿∆∆»≈ְְֲִֵֵַָָָָ

לארונה: כא)אמר א הימים מלא(דברי ":"ּבכסף ְְֲֵֶֶַַַָָָ

dxy iigbkipy meiqelwpe`

óñëa eäãN äö÷a øLà Bì-øLà äìtënä©©§¥¨Æ£¤½£¤−¦§¥´¨¥®§¤̧¤
ëBúa él äpðzé àìîøá÷-úfçàì íëi''yx: ¨¥¹¦§¤¬¨¦²§«§¤−©«£ª©¨«¤

éézçä ïBøôr ïriå úç-éða CBúa áLé ïBøôrå§¤§¬¥−§´§¥¥®©©Á©Á¤§¸©«¦¦³
-ørL éàa ìëì úç-éðá éðæàa íäøáà-úà¤©§¨¨¸§¨§¥´§¥¥½§²Ÿ¨¥¬©«©

øîàì Bøéri''yx:àéäãOä éðrîL éðãà-àì ¦−¥«Ÿ«Ÿ£Ÿ¦´§¨¥½¦©¨¤Æ
éðérì äézúð Eì Ba-øLà äørnäå Cì ézúð̈©´¦½̈§©§¨¨¬£¤−§´§©¦®¨§¥¥¯

Eúî øá÷ Cl äézúð énr-éðái''yx:áéeçzLiå §¥«©¦²§©¦¬¨−̈§¬Ÿ¥¤«©¦§©̧Æ
:õøàä-ír éðôì íäøáà(ìàøùé)âé-ìà øaãéå ©§¨½̈¦§¥−©¨¨«¤©§©¥̧¤

äzà-íà Cà øîàì õøàä-ír éðæàa ïBøôr¤§¹§¨§¥³©¨¨̧¤Æ¥½Ÿ©²¦©¨¬
épnî ç÷ äãOä óñk ézúð éðrîL eì−§¨¥®¦¨©¹¦¤³¤©¨¤Æ©´¦¤½¦

änL éúî-úà äøa÷àåi''yx:ãéïBøôr ïriå §¤§§¨¬¤¥¦−¨«¨©©¯©¤§²
:Bì øîàì íäøáà-úàåèõøà éðrîL éðãà ¤©§¨−̈¥¬Ÿ«£Ÿ¦´§¨¥½¦¤Á¤Á

ðéáe éðéa óñk-ì÷L úàî òaøààåä-äî E ©§©̧¥¯Ÿ¤«¤¤²¤¥¦¬¥«§−©¦®
øá÷ Eúî-úàåi''yx:æè-ìà íäøáà òîLiå §¤¥«§−§«Ÿ©¦§©´©§¨¨»¤

óñkä-úà ïøôrì íäøáà ì÷Liå ïBøôr¤§¼©¦§³Ÿ©§¨¨Æ§¤§½Ÿ¤©¤¾¤
ì÷L úBàî òaøà úç-éðá éðæàa øac øLà£¤¬¦¤−§¨§¥´§¥¥®©§©³¥Æ¤´¤

øçqì øáò óñki''yx:(ìåçá ë''ò)éðùæéí÷iå|äãN ¤½¤Ÿ¥−©Ÿ¥«©¨´¨§¥´

ÈÏ d�È�zÈ ÌÈÏL ‡tÒÎa dÏ˜Á«¿≈¿«¿»¿ƒƒ¿ƒ«ƒ

:‡¯e·˜ ˙�ÒÁ‡Ï ÔBÎÈ�Èa≈≈¿«¬»«¿»

zÁ‡‰י È�a B‚a ·˙È ÔB¯ÙÚÂ¿∆¿»≈¿¿≈ƒ»»

Ì‰¯·‡ ˙È ‰‡zÁ ÔB¯ÙÚ ·È˙‡Â¿»≈∆¿ƒ»»»«¿»»

Ú¯z ÈÏÚ ÏÎÏ ‰‡zÁ È�a Ì„√̃»¿≈ƒ»»¿»»≈¿«

:¯ÓÈÓÏ dz¯˜יאÈ�Ba¯ ‡Ï «¿≈¿≈»»ƒƒ

CÏ ˙È·‰È ‡Ï˜Á ÈpÓ ÏÈa«̃≈ƒƒ«¿»¿»ƒ»

È�ÈÚÏ d˙È·‰È CÏ d· Èc ‡z¯ÚÓe¿«¿»ƒ≈»¿»ƒ«¿≈≈

:C˙ÈÓ ¯·˜ CÏ d˙È·‰È ÈnÚ È�·¿≈«ƒ¿»ƒ«»¿«ƒ»

nÚ‡יב Ì„˜ Ì‰¯·‡ „È‚Òe¿ƒ«¿»»√»«»

‡Ú¯‡„:יגÔB¯ÙÚ ÌÚ ÏÈlÓe ¿«¿»«ƒƒ∆¿

Ì¯a ¯ÓÈÓÏ ‡Ú¯‡„ ‡nÚ Ì„√̃»«»¿«¿»¿≈«¿«

ÈpÓ Ïa˜ e·ÈË ÈÏ „·Ú z‡ Ì‡ƒ«¿»≈ƒƒ«≈ƒƒ

ÈpÓ ·Ò ‡Ï˜Á ÈÓ„ ‡tÒk Ôz‡∆≈«¿»¿≈«¿»«ƒƒ

:Ônz È˙ÈÓ ˙È ¯a˜‡Âיד·È˙‡Â ¿∆¿«»ƒƒ«»¿»≈

:dÏ ¯ÓÈÓÏ Ì‰¯·‡ ˙È ÔB¯ÙÚ∆¿»«¿»»¿≈«≈

ÈÂL‡טו ‡Ú¯‡ ÈpÓ Ïa˜ È�Baƒ̄ƒ«≈ƒƒ«¿»«¿»

‡�Èa ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ ‰‡Ó Úa¯‡«¿«¿»ƒ¿ƒƒ¿«≈»

:¯·˜ C˙ÈÓ ˙ÈÂ ‡È‰ ‰Ó C�È·e≈»«ƒ¿»ƒ»¿«

Ï˜˙eטז ÔB¯ÙÚ ÔÓ Ì‰¯·‡ Ïa˜Â¿«≈«¿»»ƒ∆¿¿«

ÏÈlÓc ‡tÒk ˙È ÔB¯ÙÚÏ Ì‰¯·‡«¿»»¿∆¿»«¿»¿«ƒ

‰‡Ó Úa¯‡ ‰‡zÁ È�a Ì„√̃»¿≈ƒ»»«¿«¿»

) ‡¯BÁÒ Ïa˜˙Ó ÛÒÎc ÔÈÚÏÒנ"י ƒ¿ƒƒ¿«ƒ¿«≈¿»

סחֹורתא z�È„Ó‡:ּדמתקּבל ÏÎa ( ְְְִֵַָָ¿»¿ƒ¿»

zÏÙÎa‡יז Èc ÔB¯ÙÚ Ï˜Á Ì˜Â¿»¬«∆¿ƒ¿»∆¿»

é"ùø

(È)·LÈ ÔB¯ÙÚÂ.מּנּוהּו הּיֹום אֹותֹו חסר, ּכתיב ¿∆¿…≈ְִִֵַָ

עליהם, ׁשהיהׁשֹוטר אברהם ׁשל חׁשיבּותֹו מּפני ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

לגדּלה: עלה לֹו, צריB¯ÈÚŒ¯ÚL È‡a ÏÎÏ.ׁשּכּלן ְִִָָָָֻ¿…»≈««ƒֶָֻ

לׂשרה: חסד לגמל ּובאּו מּמלאכּתן ְְְְְִִֶֶַָָָָָֹּבטלּו

(‡È)È�„‡Œ‡Ï.:ּבדמים אֹותּה ּתקנה �˙Èzלא …¬…ƒְְִִֶָָֹ»«ƒ
CÏ.:ל ׁשּנתּתיה ּכמֹו היא ‡z‡ŒÌ‰(È‚)הרי C‡ »ְְְֲִִֵֶַָ«ƒ«»

È�ÚÓL eÏ.,ּבחּנם וליּקח ל לׁשמע לי אֹומר אּתה ¿»≈ƒְְְְִִִִֵַַַָָֹ

ׁשמעני", לּו אּתה אם א" ּבכ אפׁשי אי ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָאני

ותׁשמעני: הּואדוני.�˙Èzהלואי מּוכן ּבלע"ז, "ש ְְְִִֵַַָ»«ƒְַַָ

ל נתּתי והלואי E�È·e(ÂË)ּכבר:אצלי, È�Èa. ְְְְְִִֶַַַָָ≈ƒ≈¿

לכלּום, חׁשּובה, היא מה ּכמֹונּו אֹוהבים ׁשני ְְֲֲִִִֵֵַָָּבין

הּמכר,אּלא את קבר:(ב"ר)הּנח ואתֿמת ְְְֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

(ÊË)Ô¯ÙÚÏ Ì‰¯·‡ Ï˜LiÂ.(נ וי"ו,(בכורות חסר «ƒ¿…«¿»»¿∆¿…ֵָָ

עׂשה, לא מעט ואפּלּו הרּבה ׁשאמר פז)לפי (ב"מ ְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹ

ׁשּנאמר: קנטרין, ּגדֹולים, ׁשקלים מּמּנּו ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָׁשּנטל

ויׁש מקֹום, ּבכל ּבׁשקל ׁשּמתקּבלים לּסֹוחר", ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ"עֹובר

צנטיאר"ש קנטרין, ׁשהן ּגדֹולים, ׁשּׁשקליהם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָמקֹום

ÔB¯ÙÚ(ÊÈ)ּבלע"ז: ‰„N Ì˜iÂ.,לֹו היתה ּתקּומה ְַַ«»»¿≈∆¿ְְָָָ

ליד הדיֹוט מּיד מקרא:ׁשּיצא ׁשל ּופׁשּוטֹו ,מל ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָ

לאברהם העץ וכל ּבֹו אׁשר והּמערה הּׂשדה ְְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ"וּיקם



�� dxy iigbkipy meiqelwpe`

óñëa eäãN äö÷a øLà Bì-øLà äìtënä©©§¥¨Æ£¤½£¤−¦§¥´¨¥®§¤̧¤
ëBúa él äpðzé àìîøá÷-úfçàì íëi''yx: ¨¥¹¦§¤¬¨¦²§«§¤−©«£ª©¨«¤

éézçä ïBøôr ïriå úç-éða CBúa áLé ïBøôrå§¤§¬¥−§´§¥¥®©©Á©Á¤§¸©«¦¦³
-ørL éàa ìëì úç-éðá éðæàa íäøáà-úà¤©§¨¨¸§¨§¥´§¥¥½§²Ÿ¨¥¬©«©

øîàì Bøéri''yx:àéäãOä éðrîL éðãà-àì ¦−¥«Ÿ«Ÿ£Ÿ¦´§¨¥½¦©¨¤Æ
éðérì äézúð Eì Ba-øLà äørnäå Cì ézúð̈©´¦½̈§©§¨¨¬£¤−§´§©¦®¨§¥¥¯

Eúî øá÷ Cl äézúð énr-éðái''yx:áéeçzLiå §¥«©¦²§©¦¬¨−̈§¬Ÿ¥¤«©¦§©̧Æ
:õøàä-ír éðôì íäøáà(ìàøùé)âé-ìà øaãéå ©§¨½̈¦§¥−©¨¨«¤©§©¥̧¤

äzà-íà Cà øîàì õøàä-ír éðæàa ïBøôr¤§¹§¨§¥³©¨¨̧¤Æ¥½Ÿ©²¦©¨¬
épnî ç÷ äãOä óñk ézúð éðrîL eì−§¨¥®¦¨©¹¦¤³¤©¨¤Æ©´¦¤½¦

änL éúî-úà äøa÷àåi''yx:ãéïBøôr ïriå §¤§§¨¬¤¥¦−¨«¨©©¯©¤§²
:Bì øîàì íäøáà-úàåèõøà éðrîL éðãà ¤©§¨−̈¥¬Ÿ«£Ÿ¦´§¨¥½¦¤Á¤Á

ðéáe éðéa óñk-ì÷L úàî òaøààåä-äî E ©§©̧¥¯Ÿ¤«¤¤²¤¥¦¬¥«§−©¦®
øá÷ Eúî-úàåi''yx:æè-ìà íäøáà òîLiå §¤¥«§−§«Ÿ©¦§©´©§¨¨»¤

óñkä-úà ïøôrì íäøáà ì÷Liå ïBøôr¤§¼©¦§³Ÿ©§¨¨Æ§¤§½Ÿ¤©¤¾¤
ì÷L úBàî òaøà úç-éðá éðæàa øac øLà£¤¬¦¤−§¨§¥´§¥¥®©§©³¥Æ¤´¤

øçqì øáò óñki''yx:(ìåçá ë''ò)éðùæéí÷iå|äãN ¤½¤Ÿ¥−©Ÿ¥«©¨´¨§¥´

ÈÏ d�È�zÈ ÌÈÏL ‡tÒÎa dÏ˜Á«¿≈¿«¿»¿ƒƒ¿ƒ«ƒ

:‡¯e·˜ ˙�ÒÁ‡Ï ÔBÎÈ�Èa≈≈¿«¬»«¿»

zÁ‡‰י È�a B‚a ·˙È ÔB¯ÙÚÂ¿∆¿»≈¿¿≈ƒ»»

Ì‰¯·‡ ˙È ‰‡zÁ ÔB¯ÙÚ ·È˙‡Â¿»≈∆¿ƒ»»»«¿»»

Ú¯z ÈÏÚ ÏÎÏ ‰‡zÁ È�a Ì„√̃»¿≈ƒ»»¿»»≈¿«

:¯ÓÈÓÏ dz¯˜יאÈ�Ba¯ ‡Ï «¿≈¿≈»»ƒƒ

CÏ ˙È·‰È ‡Ï˜Á ÈpÓ ÏÈa«̃≈ƒƒ«¿»¿»ƒ»

È�ÈÚÏ d˙È·‰È CÏ d· Èc ‡z¯ÚÓe¿«¿»ƒ≈»¿»ƒ«¿≈≈

:C˙ÈÓ ¯·˜ CÏ d˙È·‰È ÈnÚ È�·¿≈«ƒ¿»ƒ«»¿«ƒ»

nÚ‡יב Ì„˜ Ì‰¯·‡ „È‚Òe¿ƒ«¿»»√»«»

‡Ú¯‡„:יגÔB¯ÙÚ ÌÚ ÏÈlÓe ¿«¿»«ƒƒ∆¿

Ì¯a ¯ÓÈÓÏ ‡Ú¯‡„ ‡nÚ Ì„√̃»«»¿«¿»¿≈«¿«

ÈpÓ Ïa˜ e·ÈË ÈÏ „·Ú z‡ Ì‡ƒ«¿»≈ƒƒ«≈ƒƒ

ÈpÓ ·Ò ‡Ï˜Á ÈÓ„ ‡tÒk Ôz‡∆≈«¿»¿≈«¿»«ƒƒ

:Ônz È˙ÈÓ ˙È ¯a˜‡Âיד·È˙‡Â ¿∆¿«»ƒƒ«»¿»≈

:dÏ ¯ÓÈÓÏ Ì‰¯·‡ ˙È ÔB¯ÙÚ∆¿»«¿»»¿≈«≈

ÈÂL‡טו ‡Ú¯‡ ÈpÓ Ïa˜ È�Baƒ̄ƒ«≈ƒƒ«¿»«¿»

‡�Èa ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ ‰‡Ó Úa¯‡«¿«¿»ƒ¿ƒƒ¿«≈»

:¯·˜ C˙ÈÓ ˙ÈÂ ‡È‰ ‰Ó C�È·e≈»«ƒ¿»ƒ»¿«

Ï˜˙eטז ÔB¯ÙÚ ÔÓ Ì‰¯·‡ Ïa˜Â¿«≈«¿»»ƒ∆¿¿«

ÏÈlÓc ‡tÒk ˙È ÔB¯ÙÚÏ Ì‰¯·‡«¿»»¿∆¿»«¿»¿«ƒ

‰‡Ó Úa¯‡ ‰‡zÁ È�a Ì„√̃»¿≈ƒ»»«¿«¿»

) ‡¯BÁÒ Ïa˜˙Ó ÛÒÎc ÔÈÚÏÒנ"י ƒ¿ƒƒ¿«ƒ¿«≈¿»

סחֹורתא z�È„Ó‡:ּדמתקּבל ÏÎa ( ְְְִֵַָָ¿»¿ƒ¿»

zÏÙÎa‡יז Èc ÔB¯ÙÚ Ï˜Á Ì˜Â¿»¬«∆¿ƒ¿»∆¿»

é"ùø

(È)·LÈ ÔB¯ÙÚÂ.מּנּוהּו הּיֹום אֹותֹו חסר, ּכתיב ¿∆¿…≈ְִִֵַָ

עליהם, ׁשהיהׁשֹוטר אברהם ׁשל חׁשיבּותֹו מּפני ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

לגדּלה: עלה לֹו, צריB¯ÈÚŒ¯ÚL È‡a ÏÎÏ.ׁשּכּלן ְִִָָָָֻ¿…»≈««ƒֶָֻ

לׂשרה: חסד לגמל ּובאּו מּמלאכּתן ְְְְְִִֶֶַָָָָָֹּבטלּו

(‡È)È�„‡Œ‡Ï.:ּבדמים אֹותּה ּתקנה �˙Èzלא …¬…ƒְְִִֶָָֹ»«ƒ
CÏ.:ל ׁשּנתּתיה ּכמֹו היא ‡z‡ŒÌ‰(È‚)הרי C‡ »ְְְֲִִֵֶַָ«ƒ«»

È�ÚÓL eÏ.,ּבחּנם וליּקח ל לׁשמע לי אֹומר אּתה ¿»≈ƒְְְְִִִִֵַַַָָֹ

ׁשמעני", לּו אּתה אם א" ּבכ אפׁשי אי ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָאני

ותׁשמעני: הּואדוני.�˙Èzהלואי מּוכן ּבלע"ז, "ש ְְְִִֵַַָ»«ƒְַַָ

ל נתּתי והלואי E�È·e(ÂË)ּכבר:אצלי, È�Èa. ְְְְְִִֶַַַָָ≈ƒ≈¿

לכלּום, חׁשּובה, היא מה ּכמֹונּו אֹוהבים ׁשני ְְֲֲִִִֵֵַָָּבין

הּמכר,אּלא את קבר:(ב"ר)הּנח ואתֿמת ְְְֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

(ÊË)Ô¯ÙÚÏ Ì‰¯·‡ Ï˜LiÂ.(נ וי"ו,(בכורות חסר «ƒ¿…«¿»»¿∆¿…ֵָָ

עׂשה, לא מעט ואפּלּו הרּבה ׁשאמר פז)לפי (ב"מ ְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹ

ׁשּנאמר: קנטרין, ּגדֹולים, ׁשקלים מּמּנּו ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָׁשּנטל

ויׁש מקֹום, ּבכל ּבׁשקל ׁשּמתקּבלים לּסֹוחר", ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ"עֹובר

צנטיאר"ש קנטרין, ׁשהן ּגדֹולים, ׁשּׁשקליהם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָמקֹום

ÔB¯ÙÚ(ÊÈ)ּבלע"ז: ‰„N Ì˜iÂ.,לֹו היתה ּתקּומה ְַַ«»»¿≈∆¿ְְָָָ

ליד הדיֹוט מּיד מקרא:ׁשּיצא ׁשל ּופׁשּוטֹו ,מל ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָ

לאברהם העץ וכל ּבֹו אׁשר והּמערה הּׂשדה ְְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ"וּיקם



�dxy iigckipy mei qelwpe`

àøîî éðôì øLà äìtëna øLà ïBøôr¤§À£¤Æ©©§¥½̈£¤−¦§¥´©§¥®
øLà õrä-ìëå Ba-øLà äørnäå äãOä©¨¤Æ§©§¨¨´£¤½§¨¨¥Æ£¤´

áéáñ Bìáb-ìëa øLà äãOai''yx:çéíäøáàì ©¨¤½£¤¬§¨§ª−¨¦«§©§¨¨¬
-ørL éàa ìëa úç-éðá éðérì äð÷îì§¦§−̈§¥¥´§¥¥®§−Ÿ¨¥¬©«©

Bøéri''yx:èéäøN-úà íäøáà øá÷ ïë-éøçàå ¦«§©«£¥¥Á¨©̧©§¨¹̈¤¨¨´
éðt-ìr äìtënä äãN úørî-ìà BzLà¦§À¤§¨©º§¥¯©©§¥¨²©§¥¬

:ïrðk õøàa ïBøáç àåä àøîîëäãOä í÷iå ©§¥−¦´¤§®§¤−¤§¨«©©¨̧¨©¨¤¹
øá÷-úfçàì íäøáàì Ba-øLà äørnäå§©§¨¨¯£¤²§©§¨−̈©«£ª©®̈¤

:úç-éða úàîñãëààa ï÷æ íäøáàå ¥¥−§¥¥«§©§¨¨´¨¥½−̈
ìka íäøáà-úà Cøa ýåýéå íéîiai''yx: ©¨¦®©«Ÿ̈²¥©¬¤©§¨−̈©«Ÿ

áìLnä Búéa ï÷æ Bcár-ìà íäøáà øîàiå©´Ÿ¤©§¨À̈¤©§Æ§©´¥½©¥−
éëøé úçz Eãé àð-íéN Bì-øLà-ìëai''yx: §¨£¤®¦«¨¬¨«§−©¬©§¥¦«

âéýìûå íéîMä éýìû ýåýéa EréaLàå§©§¦´£½©«Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´©¨©½¦¥«Ÿ¥−
úBðaî éðáì äMà çwú-àì øLà õøàä̈¨®¤£¤̧«Ÿ¦©³¦¨Æ¦§¦½¦§Æ

:Baø÷a áLBé éëðà øLà éðrðkäã-ìà ék ©§©«£¦½£¤¬¨«Ÿ¦−¥¬§¦§«¦¯¤
éðáì äMà zç÷ìå Cìz ézãìBî-ìàå éöøà©§¦²§¤«©§¦−¥¥®§¨«©§¨¬¦−̈¦§¦¬

:÷çöéìääáàú-àì éìeà ãárä åéìà øîàiå §¦§¨«©³Ÿ¤¥¨Æ¨¤½¤©Æ«ŸŸ¤´
áLää úàfä õøàä-ìà éøçà úëìì äMàä̈«¦½̈¨¤¬¤©«£©−¤¨¨´¤©®Ÿ¤«¨¥³

ða-úà áéLà:íMî úàöé-øLà õøàä-ìà E ¨¦Æ¤¦§½¤¨−̈¤£¤¨¨¬¨¦¨«
åáéLz-ït Eì øîMä íäøáà åéìà øîàiå©¬Ÿ¤¥−̈©§¨¨®¦¨´¤§½¤¨¦¬

Èc ‡z¯ÚÓe ‡Ï˜Á ‡¯ÓÓ Ì„˜ Ècƒ√»«¿≈«¿»¿«¿»ƒ

ÏÎ· Èc ‡Ï˜Á· Èc È�ÏÈ‡ ÏÎÂ d·≈¿»ƒ»≈ƒ¿«¿»ƒ¿»

:¯BÁÒ ¯BÁÒ dÓeÁz¿≈¿¿

È�aיח È�ÈÚÏ È‰B�È·ÊÏ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»ƒ¿ƒƒ¿≈≈¿≈

:dz¯˜ Ú¯z ÈÏÚ ÏÎa ‰‡zÁƒ»»¿…»≈¿««¿≈

N¯‰יט ˙È Ì‰¯·‡ ¯·˜ Ôk ¯˙·e»«≈¿««¿»»»»»

ÏÚ ‡zÏÙk Ï˜Á ˙¯ÚÓa d˙z‡ƒ¿≈ƒ¿»«¬«»∆¿»«

‡Ú¯‡a ÔB¯·Á ‡È‰ ‡¯ÓÓ Èt‡«≈«¿≈ƒ∆¿¿«¿»

:ÔÚ�Îcכ‡z¯ÚÓe ‡Ï˜Á Ì˜Â ƒ¿»«¿»«¿»¿«¿»

‡¯e·˜ ˙�ÒÁ‡Ï Ì‰¯·‡Ï d· Ècƒ≈¿«¿»»¿«¬»«¿»

:‰‡zÁ È�a ÔÓא·ÈÒ Ì‰¯·‡Â ƒ¿≈ƒ»»¿«¿»»ƒ

Ì‰¯·‡ ˙È CÈ¯a ÈÈÂ ÔÈÓBÈa ÏÚ»¿ƒ«»¿ƒ»«¿»»

:‡lÎaבd„·ÚÏ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â ¿…»«¬««¿»»¿«¿≈

dÏ Èc ÏÎa ËÈlLc d˙È·„ ‡·Ò»»¿≈≈¿«ƒ¿»ƒ≈

:Èk¯È ˙BÁz C„È ÔÚÎ ÈÂL«ƒ¿«¿»¿«¿ƒ

„ÈÈג ‡¯ÓÈÓa CÏÚ Ìi˜‡Â«¬«≈¬»¿≈¿»«¿»

‡Ú¯‡„ ‡‰Ï‡Â ‡iÓL„ ‡‰Ï‡¡»»ƒ¿«»≈»»¿«¿»

˙�aÓ È¯·Ï ‡˙z‡ ·q˙ ‡Ïc¿»ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿«

:ÔB‰È�Èa ·˙È ‡�‡ Èc È‡�Ú�k¿«¬»≈ƒ¬»»≈≈≈

ÏÈÊÈzד È˙e„lÈÏe ÈÚ¯‡Ï ÔÈ‰Ï‡¡»≈¿«¿ƒ¿«»ƒ≈ƒ

:˜ÁˆÈÏ È¯·Ï ‡˙z‡ ·q˙Â¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

Ï‡ה ÌÈ‡Ó ‡„·Ú dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈«¿»»ƒ»

‡Ú¯‡Ï È¯˙· È˙ÈÓÏ ‡˙z‡ È·È≈̇≈ƒ¿»¿≈≈«¿«¿«¿»

C¯a ˙È ·È˙‡ ‡·˙‡‰ ‡„‰»»«¬»»»≈»¿»

:ÔnzÓ ‡z˜Ù� Èc ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ¿«¿»ƒ«»

CÏו ¯nzÒ‡ Ì‰¯·‡ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈«¿»»ƒ¿««»

:Ôn˙Ï È¯a ˙È ·È˙˙ ‡ÓÏÈcזÈÈ ƒ¿»»≈»¿ƒ¿«»¿»

˙ÈaÓ È�¯a„ Èc ‡iÓL„ ‡‰Ï‡¡»»ƒ¿«»ƒ«¿«ƒƒ≈

ÈÏ ÏlÓ È„Â È˙e„ÏÈ Ú¯‡Óe ‡a‡«»≈¬««¿ƒ¿ƒ«≈ƒ

é"ùø

וגֹו' B¯ÈÚŒ¯ÚL(ÁÈ)":למקנה È‡a ÏÎa.ּבקרב ְְְִָ¿…»≈««ƒְֶֶ

הקנהּו ּכּלם ּובמעמד ‡˙Œ(‡)לֹו:ּכּלם C¯a ְְֲִַַָָָֻֻ≈«∆
Ïka Ì‰¯·‡.ּבגימ עֹולה ּומאחר"ּבּכל" 'ּבן', טרּיא «¿»»«…ְְִִֵֵֶַַַַָֹ

להּׂשיאֹו צרי היה ּבן, לֹו Ô˜Ê(·)אּׁשה:ׁשהיה ְִִִֵֶַָָָָָָ¿«
B˙Èa.:זקן נקּוד ּדבּוק, ׁשהּוא ÈÎ¯Èלפי ˙Áz. ≈ְְִֶַָָ««¿≈ƒ

לח) חפץ(שבועות ּבידֹו ׁשּיּטל צרי ׁשהּנׁשּבע ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹלפי

והּמילה ּתפּלין, אֹו ּתֹורה, ספר ּכגֹון: מצוה, ְְְְִִִִֵֶֶַָָָׁשל

צער ידי על לֹו ּובאה לֹו, ראׁשֹונה מצוה ְְְִִֵַַַָָָָָָהיתה

מה לֹומר: (ורֹוצה ּונטלּה. עליו חביבה ְְְְֲִֶַַָָָָָָָוהיתה

העבד להׁשּביע לֹו והיה ,'ירכ 'ּתחת אמר ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּׁשּלא

dxy iigckiyily meiqelwpe`

:änL éða-úàæýåýé|øLà íéîMä éýìû ¤§¦−¨«¨§Ÿ̈´¡Ÿ¥´©¨©À¦£¤̧
øLàå ézãìBî õøàîe éáà úéaî éðç÷ì§¨©¹¦¦¥´¨¦»¥¤´¤«©§¦¼©«£¤̧
ïzà Erøæì øîàì éì-òaLð øLàå éì-øac¦¤¦¹©«£¤³¦§©¦Æ¥½Ÿ§©̧§£½¤¥−
éðôì Bëàìî çìLé àeä úàfä õøàä-úàE ¤¨¨´¤©®ŸÀ¦§©³©§¨Æ§¨¤½

íMî éðáì äMà zç÷ìåi''yx:çàì-íàå §¨«©§¨¬¦¨²¦§¦−¦¨«§¦¸Ÿ
àä äáàúéøçà úëìì äMéúráMî úéwðå E Ÿ¤³¨«¦¨Æ¨¤¤́©«£¤½§¦¦¾¨¦§ª«¨¦−

änL áLú àì éða-úà ÷ø úàæi''yx:èíNiå ®Ÿ©´¤§¦½¬Ÿ¨¥−¨«¨©¨³¤
åéðãà íäøáà Cøé úçz Bãé-úà ãárä̈¤̧¤Æ¤¨½©²©¤¬¤©§¨−̈£Ÿ¨®

:äfä øácä-ìr Bì òáMiåéùéìùéãárä çwiå ©¦¨´©½©©¨−̈©¤«©¦©´Â̈¤Â¤
áeè-ìëå Cìiå åéðãà élîbî íélîâ äøNr£¨¨¸§©¦¹¦§©¥³£Ÿ¨Æ©¥½¤§¨¬
-ìà íéøäð íøà-ìà Cìiå í÷iå Bãéa åéðãà£Ÿ−̈§¨®©À̈¨©¥²¤¤£©¬©«£©−¦¤

øBçð øéri''yx:àéøérì õeçî íélîbä Cøáiå ¦¬¨«©©§¥¯©§©¦²¦¬¨¦−
úàö úrì áør úrì íénä øàa-ìà¤§¥´©¨®¦§¥´¤½¤§¥−¥¬

úáàMäi''yx:áéøîàiå|éðôì àð-äø÷ä íäøáà éðãà éýìû ýåýé ©«Ÿ£«Ÿ©Ÿ©Ã§Ÿ̈À¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´©§¨½̈©§¥¨¬§¨©−
:íäøáà éðãà ír ãñç-äNrå íBiäâéíénä ïér-ìr ávð éëðà äpä ©®©«£¥¤¾¤¦−£Ÿ¦¬©§¨¨«¦¥²¨«Ÿ¦¬¦−̈©¥´©¨®¦

˙È Ôz‡ C¯·Ï ¯ÓÈÓÏ ÈÏ Ìi˜ È„Â¿ƒ«≈ƒ¿≈«ƒ¿»∆≈»

dÎ‡ÏÓ ÁÏLÈ ‡e‰ ‡„‰ ‡Ú¯‡«¿»»»ƒ¿««¿»≈

:ÔnzÓ È¯·Ï ‡˙z‡ ·q˙Â CÓ„√̃»»¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ«»

È˙ÈÓÏח ‡˙z‡ È·È˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»≈≈ƒ¿»¿≈≈

‡c È˙ÓBnÓ ‰‡kÊ È‰˙e C¯˙·«¿»¿≈«»»ƒ»ƒ»

:Ôn˙Ï ·˙˙ ‡Ï È¯a ˙È „BÁÏ¿»¿ƒ»»≈¿«»

BÁz˙ט d„È ˙È ‡„·Ú ÈeLÂ¿«ƒ«¿»»¿≈¿

dÏ Ìi˜Â d�Ba¯ Ì‰¯·‡„ ‡Î¯È«¿»¿«¿»»ƒ≈¿«≈≈

:ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ÏÚי‡„·Ú ¯·„e «ƒ¿»»»≈¿««¿»

ÏÊ‡Â d�Ba¯ ÈÏÓbÓ ÔÈÏÓ‚ ‡¯NÚ«¿»«¿ƒƒ«¿≈ƒ≈«¬«

ÏÊ‡Â Ì˜Â d„Èa d�Ba¯ ¯ÙL ÏÎÂ¿»¿«ƒ≈ƒ≈¿»«¬«

:¯BÁ�„ ‡z¯˜Ï ˙¯t ÏÚ Èc Ì¯‡Ï«¬»ƒ«¿«¿«¿»¿»

z¯˜Ï‡יא ‡¯aÓ ‡iÏÓ‚ È¯L‡Â¿«¿≈«¿«»ƒ»»¿«¿»

ÔcÚÏ ‡LÓ¯ ÔcÚÏ ‡iÓ„ ‡¯‡·Ïƒ¿≈»¿«»¿ƒ««¿»¿ƒ«

:‡˙ÈÏÓ Ô˜Ù�cיבÈÈ ¯Ó‡Â ¿«¿««¿»»«¬«¿»

ÔÚk ÔÈnÊ Ì‰¯·‡ È�Ba¯c d‰Ï‡¡»≈¿ƒƒ«¿»»«ƒ¿«

ÌÚ e·ÈË „·ÚÂ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÈÓ„√̃»«»≈¿ƒ«ƒƒ

:Ì‰¯·‡ È�Ba¯יגÌ‡˜ ‡�‡ ‡‰ ƒƒ«¿»»»¬»»≈

‡z¯˜ ÈL�‡ ˙�·e ‡iÓ„ ‡�ÈÚ ÏÚ«≈»¿«»¿«¡»≈«¿»

é"ùø

קדם לֹו ראׁשֹונה היתה אברהם ׁשּׁשל לפי ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָֹּבמילתֹו,

להבין): וקל העבד, ‰ÌÈÓM(Ê)מילת È‰Ï‡ '‰ ְְִִֶֶַַָָ¡…≈«»«ƒ
È·‡ ˙ÈaÓ È�Á˜Ï ¯L‡.,'הארץ 'ואלהי אמר: ולא ¬∆¿»«ƒƒ≈»ƒְֵֵֶַָָָֹֹ

ואׁשּביע" אמר עכׁשוּולמעלה לֹו: אמר וגֹו'". ְְְְְְֲִַַַַַָָָָ

ּבפי ׁשהרּגלּתיו הארץ", ואלהי הּׁשמים "אלהי ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹהּוא

"אלהי היה אבי, מּבית ּכׁשּלקחני אבל ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹהּברּיֹות,

עֹולם ּבאי היּו ׁשּלא הארץ, אלהי ולא ְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹהּׁשמים"

ּבארץ: רגיל היה לא ּוׁשמֹו ּבֹו ‡·Èמּכירים ˙ÈaÓ. ְִִִֶַָָָָָֹƒ≈»ƒ
Èz„ÏBÓמחרן: ı¯‡Óe.ּכׂשּדים:מאּור¯L‡Â ֵָָ≈∆∆«¿ƒְִֵַ«¬∆
ÈÏŒ¯ac.ּכל וכן עלי", ּדּבר "אׁשר ּכמֹו: לצרּכי, ƒ∆ƒְְְְֲִִֵֶֶַָָָ

מפרׁשים ּדּבּור, אצל הּסמּוכים ולהם' ולֹו ְְְְִִִִֵֶֶַָָֹ'לי,

הּתרּגּום ׁשּדר (רצֹונֹו, ׁשּלהם ותרּגּום 'על', ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָּבלׁשֹון

'עלי, להבין) וקל ּבעבּור, ּבמקֹום למ"ד ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָלהׁשּתּמׁש

'לי לׁשֹון ּדּבּור אצל נֹופל ׁשאין עליהֹון', ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶעלֹוהי,

ותרּגּום אליהם, אליו, אלי, אּלא: ולהם', ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָולֹו

אמירהׁשּלה אצל אבל עּמהֹון', עּמיּה, 'עּמי, ם: ְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָ

ולהם': ולֹו 'לי, לׁשֹון �ÈÏŒÚaLנֹופל ¯L‡Â.ּבין ְְְִֵֶָ«¬∆ƒ¿«ƒֵ

B‚Â'(Á)הּבתרים: È˙Ú·MÓ ˙Èw�Â.אּׁשה לֹו וקח ְִַָ¿ƒƒ»ƒ¿À»ƒ¿ְִַָ

אׁשּכל ענר, סא)ּוממראמּבנֹות ¯˜:(קידושין ְְְִֵֵֶַָֹ«
'B‚Â È�aŒ˙‡.,חֹוזר אינֹו ּבני הּוא: מעּוט 'רק', ∆¿ƒ¿ְִִֵֵַ

לחזר: סֹופֹו ּבני, ּבן יעקב ‡„�ÂÈ(È)אבל ÈlÓbÓ. ְֲֲֲִֶַַָֹֹƒ¿«≈¬…»
זמּומין(ב"ר) יֹוצאין ׁשהיּו ּגמּלים, מּׁשאר היּו ְְְְִִִִִִֶַָָָָנּכרין

אחרים: ּבׂשדֹות ירעּו ׁשּלא הּגזל, eËŒÏÎÂ·מּפני ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָֹ¿»
B„Èa ÂÈ�„‡.(ב"ר)ּכל על ליצחק ּכתב מּתנה ׁשטר ¬…»¿»ְְְִַַַַָָָָָ

לֹו, ּבּתם:אׁשר לֹו לׁשלח ׁשּיקּפצּו ‡¯ŒÌּכדי ְְְְֲִִִֵֶֶַָֹ¬«
ÌÈ¯‰�.ׁשּתי יֹוׁשבת:ּבין C¯·iÂ(È‡)נהרֹות «¬«ƒְְֵֵֶֶָ««¿≈



�י dxy iigckiyily meiqelwpe`

:änL éða-úàæýåýé|øLà íéîMä éýìû ¤§¦−¨«¨§Ÿ̈´¡Ÿ¥´©¨©À¦£¤̧
øLàå ézãìBî õøàîe éáà úéaî éðç÷ì§¨©¹¦¦¥´¨¦»¥¤´¤«©§¦¼©«£¤̧
ïzà Erøæì øîàì éì-òaLð øLàå éì-øac¦¤¦¹©«£¤³¦§©¦Æ¥½Ÿ§©̧§£½¤¥−
éðôì Bëàìî çìLé àeä úàfä õøàä-úàE ¤¨¨´¤©®ŸÀ¦§©³©§¨Æ§¨¤½

íMî éðáì äMà zç÷ìåi''yx:çàì-íàå §¨«©§¨¬¦¨²¦§¦−¦¨«§¦¸Ÿ
àä äáàúéøçà úëìì äMéúráMî úéwðå E Ÿ¤³¨«¦¨Æ¨¤¤́©«£¤½§¦¦¾¨¦§ª«¨¦−

änL áLú àì éða-úà ÷ø úàæi''yx:èíNiå ®Ÿ©´¤§¦½¬Ÿ¨¥−¨«¨©¨³¤
åéðãà íäøáà Cøé úçz Bãé-úà ãárä̈¤̧¤Æ¤¨½©²©¤¬¤©§¨−̈£Ÿ¨®

:äfä øácä-ìr Bì òáMiåéùéìùéãárä çwiå ©¦¨´©½©©¨−̈©¤«©¦©´Â̈¤Â¤
áeè-ìëå Cìiå åéðãà élîbî íélîâ äøNr£¨¨¸§©¦¹¦§©¥³£Ÿ¨Æ©¥½¤§¨¬
-ìà íéøäð íøà-ìà Cìiå í÷iå Bãéa åéðãà£Ÿ−̈§¨®©À̈¨©¥²¤¤£©¬©«£©−¦¤

øBçð øéri''yx:àéøérì õeçî íélîbä Cøáiå ¦¬¨«©©§¥¯©§©¦²¦¬¨¦−
úàö úrì áør úrì íénä øàa-ìà¤§¥´©¨®¦§¥´¤½¤§¥−¥¬

úáàMäi''yx:áéøîàiå|éðôì àð-äø÷ä íäøáà éðãà éýìû ýåýé ©«Ÿ£«Ÿ©Ÿ©Ã§Ÿ̈À¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´©§¨½̈©§¥¨¬§¨©−
:íäøáà éðãà ír ãñç-äNrå íBiäâéíénä ïér-ìr ávð éëðà äpä ©®©«£¥¤¾¤¦−£Ÿ¦¬©§¨¨«¦¥²¨«Ÿ¦¬¦−̈©¥´©¨®¦

˙È Ôz‡ C¯·Ï ¯ÓÈÓÏ ÈÏ Ìi˜ È„Â¿ƒ«≈ƒ¿≈«ƒ¿»∆≈»

dÎ‡ÏÓ ÁÏLÈ ‡e‰ ‡„‰ ‡Ú¯‡«¿»»»ƒ¿««¿»≈

:ÔnzÓ È¯·Ï ‡˙z‡ ·q˙Â CÓ„√̃»»¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ«»

È˙ÈÓÏח ‡˙z‡ È·È˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»≈≈ƒ¿»¿≈≈

‡c È˙ÓBnÓ ‰‡kÊ È‰˙e C¯˙·«¿»¿≈«»»ƒ»ƒ»

:Ôn˙Ï ·˙˙ ‡Ï È¯a ˙È „BÁÏ¿»¿ƒ»»≈¿«»

BÁz˙ט d„È ˙È ‡„·Ú ÈeLÂ¿«ƒ«¿»»¿≈¿

dÏ Ìi˜Â d�Ba¯ Ì‰¯·‡„ ‡Î¯È«¿»¿«¿»»ƒ≈¿«≈≈

:ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ÏÚי‡„·Ú ¯·„e «ƒ¿»»»≈¿««¿»

ÏÊ‡Â d�Ba¯ ÈÏÓbÓ ÔÈÏÓ‚ ‡¯NÚ«¿»«¿ƒƒ«¿≈ƒ≈«¬«

ÏÊ‡Â Ì˜Â d„Èa d�Ba¯ ¯ÙL ÏÎÂ¿»¿«ƒ≈ƒ≈¿»«¬«

:¯BÁ�„ ‡z¯˜Ï ˙¯t ÏÚ Èc Ì¯‡Ï«¬»ƒ«¿«¿«¿»¿»

z¯˜Ï‡יא ‡¯aÓ ‡iÏÓ‚ È¯L‡Â¿«¿≈«¿«»ƒ»»¿«¿»

ÔcÚÏ ‡LÓ¯ ÔcÚÏ ‡iÓ„ ‡¯‡·Ïƒ¿≈»¿«»¿ƒ««¿»¿ƒ«

:‡˙ÈÏÓ Ô˜Ù�cיבÈÈ ¯Ó‡Â ¿«¿««¿»»«¬«¿»

ÔÚk ÔÈnÊ Ì‰¯·‡ È�Ba¯c d‰Ï‡¡»≈¿ƒƒ«¿»»«ƒ¿«

ÌÚ e·ÈË „·ÚÂ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÈÓ„√̃»«»≈¿ƒ«ƒƒ

:Ì‰¯·‡ È�Ba¯יגÌ‡˜ ‡�‡ ‡‰ ƒƒ«¿»»»¬»»≈

‡z¯˜ ÈL�‡ ˙�·e ‡iÓ„ ‡�ÈÚ ÏÚ«≈»¿«»¿«¡»≈«¿»

é"ùø

קדם לֹו ראׁשֹונה היתה אברהם ׁשּׁשל לפי ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָֹּבמילתֹו,

להבין): וקל העבד, ‰ÌÈÓM(Ê)מילת È‰Ï‡ '‰ ְְִִֶֶַַָָ¡…≈«»«ƒ
È·‡ ˙ÈaÓ È�Á˜Ï ¯L‡.,'הארץ 'ואלהי אמר: ולא ¬∆¿»«ƒƒ≈»ƒְֵֵֶַָָָֹֹ

ואׁשּביע" אמר עכׁשוּולמעלה לֹו: אמר וגֹו'". ְְְְְְֲִַַַַַָָָָ

ּבפי ׁשהרּגלּתיו הארץ", ואלהי הּׁשמים "אלהי ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹהּוא

"אלהי היה אבי, מּבית ּכׁשּלקחני אבל ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹהּברּיֹות,

עֹולם ּבאי היּו ׁשּלא הארץ, אלהי ולא ְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹהּׁשמים"

ּבארץ: רגיל היה לא ּוׁשמֹו ּבֹו ‡·Èמּכירים ˙ÈaÓ. ְִִִֶַָָָָָֹƒ≈»ƒ
Èz„ÏBÓמחרן: ı¯‡Óe.ּכׂשּדים:מאּור¯L‡Â ֵָָ≈∆∆«¿ƒְִֵַ«¬∆
ÈÏŒ¯ac.ּכל וכן עלי", ּדּבר "אׁשר ּכמֹו: לצרּכי, ƒ∆ƒְְְְֲִִֵֶֶַָָָ

מפרׁשים ּדּבּור, אצל הּסמּוכים ולהם' ולֹו ְְְְִִִִֵֶֶַָָֹ'לי,

הּתרּגּום ׁשּדר (רצֹונֹו, ׁשּלהם ותרּגּום 'על', ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָּבלׁשֹון

'עלי, להבין) וקל ּבעבּור, ּבמקֹום למ"ד ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָלהׁשּתּמׁש

'לי לׁשֹון ּדּבּור אצל נֹופל ׁשאין עליהֹון', ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶעלֹוהי,

ותרּגּום אליהם, אליו, אלי, אּלא: ולהם', ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָולֹו

אמירהׁשּלה אצל אבל עּמהֹון', עּמיּה, 'עּמי, ם: ְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָ

ולהם': ולֹו 'לי, לׁשֹון �ÈÏŒÚaLנֹופל ¯L‡Â.ּבין ְְְִֵֶָ«¬∆ƒ¿«ƒֵ

B‚Â'(Á)הּבתרים: È˙Ú·MÓ ˙Èw�Â.אּׁשה לֹו וקח ְִַָ¿ƒƒ»ƒ¿À»ƒ¿ְִַָ

אׁשּכל ענר, סא)ּוממראמּבנֹות ¯˜:(קידושין ְְְִֵֵֶַָֹ«
'B‚Â È�aŒ˙‡.,חֹוזר אינֹו ּבני הּוא: מעּוט 'רק', ∆¿ƒ¿ְִִֵֵַ

לחזר: סֹופֹו ּבני, ּבן יעקב ‡„�ÂÈ(È)אבל ÈlÓbÓ. ְֲֲֲִֶַַָֹֹƒ¿«≈¬…»
זמּומין(ב"ר) יֹוצאין ׁשהיּו ּגמּלים, מּׁשאר היּו ְְְְִִִִִִֶַָָָָנּכרין

אחרים: ּבׂשדֹות ירעּו ׁשּלא הּגזל, eËŒÏÎÂ·מּפני ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָֹ¿»
B„Èa ÂÈ�„‡.(ב"ר)ּכל על ליצחק ּכתב מּתנה ׁשטר ¬…»¿»ְְְִַַַַָָָָָ

לֹו, ּבּתם:אׁשר לֹו לׁשלח ׁשּיקּפצּו ‡¯ŒÌּכדי ְְְְֲִִִֵֶֶַָֹ¬«
ÌÈ¯‰�.ׁשּתי יֹוׁשבת:ּבין C¯·iÂ(È‡)נהרֹות «¬«ƒְְֵֵֶֶָ««¿≈
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ì úàöé øérä éLðà úBðáe:íéî áàLãéäéäå §Æ©§¥´¨¦½«Ÿ§−Ÿ¦§¬Ÿ¨«¦§¨¨´
áéúëøòðäéø÷àð-éhä äéìà øîà øLà äørpä©©«£À̈£¤̧Ÿ©³¥¤̧¨Æ©¦¨³

élîb-íâå äúL äøîàå äzLàå CcëE ©¥Æ§¤§¤½§¨«§¨´§¥½§©§©¤−
òãà dáe ÷çöéì Ecárì zçëä dúà ä÷Là©§¤®Ÿ¨³Ÿ©̧§¨Æ§©§§´§¦§½̈¨´¥©½

éðãà-ír ãñç úéùr-éki''yx:åèàeä-éäéå ¦«¨¦¬Ÿ¨¤−¤¦£Ÿ¦«©«§¦À
øLà úàöé ä÷áø äpäå øaãì älk íøè¤»¤»¦¨´§©¥¼§¦¥¯¦§¨´Ÿ¥À£¤³
éçà øBçð úLà äkìî-ïa ìûeúáì äãléª§¨Æ¦§¥´¤¦§½̈¥¬¤¨−£¦´

:dîëL-ìr dcëå íäøáàæèáéúëøòðäå ©§¨¨®§©−̈©¦§¨«
éø÷Léàå äìeúa ãàî äàøî úáè äørpäå§©©«£À̈Ÿ©³©§¤Æ§½Ÿ§¾̈§¦−

cë àlîzå äðérä ãøzå drãé àìd ´Ÿ§¨¨®©¥´¤¨©½§¨©§©¥¬©−̈
ìrzåi''yx:æéøîàiå dúàø÷ì ãárä õøiå ©¨«©©¨¬̈¨¤−¤¦§¨¨®©¾Ÿ¤

Cckî íéî-èrî àð éðéàéîâäi''yx:çéøîàzå ©§¦¦¬¦¨²§©©−¦¦©¥«©−Ÿ¤
dãé-ìr dck ãøzå øäîzå éðãà äúL§¥´£Ÿ¦®©§©¥À©¯Ÿ¤©¨²©¨−̈

eä÷Lzåi''yx:èéíb øîàzå Bú÷Läì ìëzå ©©§¥«©§©−§©§Ÿ®©ÀŸ¤©³
élîâìì elk-íà ãr áàLà EúzLi''yx: ¦§©¤̧Æ¤§½̈©¬¦¦−¦§«Ÿ

ëãBò õøzå ú÷Mä-ìà dck ørzå øäîzå©§©¥À©§©³©¨Æ¤©½Ÿ¤©¨¬¨²
ì øàaä-ìàåélîb-ìëì áàLzå áàLi''yx: ¤©§¥−¦§®Ÿ©¦§©−§¨§©¨«

:‡ÈÓ ÈÏÓÓÏ Ô˜Ù�ידÈ‰˙e «¿«¿ƒ¿≈«»¿≈
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C„·ÚÏ ‡z�nÊ d˙È È˜L‡ CÈÏÓb«¿»«¿≈»««ƒ¿»¿«¿»
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ÌÈlÓb‰.:הרּביצם(„È)zÁÎ‰ d˙‡.היא ראּויה «¿«ƒְִִָ…»…«¿»ְִָ

ּבביתֹו ליּכנס היא ּוכדאי חסדים, ּגֹומלת ׁשּתהא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָלֹו,

אפרוביש"ט ּבררּת, 'הֹוכחּת', ּולׁשֹון אברהם, ְְְְֵֶַַַָָָָׁשל

‡„Úּבלע"ז: d·e.לי 'הֹודע ּתחּנה, ּבּה':לׁשֹון ְַַ»≈«ְְִִַָָ

„ÒÁ ˙ÈNÚŒÈk.,לֹו והֹוגנת מּמׁשּפחּתֹו ּתהיה אם ƒ»ƒ»∆∆ְְְְִִִִֶֶֶַ

חסד עׂשית "ּכי .Ïe˙a‰(ÊË):(ב"ר)"אדע ִִֵֶֶַָָ¿»
ּבתּולים dÚ„È:(ב"ר)מּמקֹום ‡Ï LÈ‡Â.ׁשּלא ְְִִ¿ƒ…¿»»ֶֹ

מקֹום מׁשּמרֹות היּו הנכרים ׁשּבנֹות לפי ְְְְְְְְִִֶַַַָָָּכדרּכּה,

על העיד אחר, מּמקֹום עצמן ּומפקירֹות ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָּבתּוליהן

מּכל: ׁשּנקּיה d˙‡¯˜Ï(ÊÈ)זֹו „·Ú‰ ı¯iÂ.לפי ְִִֶָֹ«»»»∆∆ƒ¿»»ְִ

הּמים ׁשעלּו רבה)לקראתּהׁשראה :(בראשית ְִִֶֶַַָָָָָ

‡� È�È‡ÈÓ‚‰.:ּבלע"ז הומיי"ר ּגמיעה, לׁשֹון «¿ƒƒƒ»ְְְִַַָ

(ÁÈ)‰ck „¯zÂ.:ׁשכמּה ‡ŒÌ(ËÈ)מעל „Ú «…∆«»ְִֵַָ«ƒ
elk.:'אׁשר' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'אם' .‡elkŒÌהרי ƒְְֲֲִִֵֵֶַƒƒ

ׁשתּיתן, ּגמר היא ׁשּזֹו סּפקּון' 'ּדי אּונקלֹוס: ְְְְְְִִִִֵֶַַָָּתרּגם

ּדי נפיצה,.ÚzÂ¯(Î)סּפּוקן:ּכׁשּׁשתּו לׁשֹון ְִֵֶָָ«¿«ְְִָ

ּכלי', אל מּכלי 'הּמערה מׁשנה ּבלׁשֹון יׁש ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָוהרּבה

ּדֹומה: לֹו יׁש קמא)ּובּמקרא ּתער(תהלים "אל ְְִֵֶַַַָ

נג)נפׁשי", נפׁשֹו":(ישעיה לּמות הערה "אׁשר ְְֱֲִֶֶֶַַַָָ

˙˜M‰.:הּגמּלים ּבּה ׁשּׁשֹותים חלּולה אבן «…∆ְֲִִֶֶֶַַָָ
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(‡Î)‰‡zLÓ.,"ערים "ׁשאּו ּכמֹו: ׁשאּיה, לׁשֹון ƒ¿»≈ְְְִִָָָ

ו) ׁשממה"(ישעיה מׁשּתֹומם.zLÓ‡‰:"ּתּׁשאה ְִֶָָָƒ¿»≈ְִֵ

אינֹו אבל להצליח, קרֹוב ּדברֹו ׁשראה על ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָּומתּבהל

ואל לאו. אם היא אברהם מּמׁשּפחת אם ְְְִִִִִֵַַַַַָָָיֹודע

ׁשּתחּלת ּתבה ל ׁשאין מׁשּתאה, ׁשל ּבּתי"ו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּתתמּה

ּתי"ו ׁשאין מתּפעל, ּבלׁשֹון ּומדּברת ׁשי"ן ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָיסֹודה

ּכגֹון: היסֹוד, עּקר ׁשל אֹותּיֹות ׁשּתי ּבין ְְְְִִִֵֵֶַַַָמפרידה

"מׁשּתֹולל" ׁשאה", מּגזרת נט)"מׁשּתאה, (ישעיה ְְְִִִִֵֵַָָֹ

"ׁשֹולל", טז)מּגזרת מּגזרת(שם "וּיׁשּתֹומם", ְְְִִִִִֵֵַַַ

עמרי" חּקֹות "וּיׁשּתּמר ו)ׁשממה. מּגזרת(מיכה ְְְְִִִִֵַַַָָָֻ

ּוכׁשם ּתּׁשאה. מּגזרת מׁשּתאה, ּכאן, אף ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹויׁשמר.

ונאלם נבהל, ּבאדם, מׁשֹומם לׁשֹון מֹוצא ְְְְְֱִֵֵֶֶַָָָָָׁשאּתה

ּכמֹו: מחׁשבֹות, יח)ּובעל נׁשּמּו(איוב יֹומֹו "על ְֲַַַַַָָ

ב)אחרֹונים", ׁשמים",(ירמיה ד)"ׁשּמּו (דניאל ֲִִַַָֹ

ׁשאּיה לׁשֹון ּתפרׁש ּכ חדא", ּכׁשעה ְְְְְֲִֵֵֶָָָָָָ"אׁשּתֹומם

לׁשֹון ּתרּגם ואּונקלֹוס מחׁשבֹות. ּובעל ּבהּול ְְְְְְֲִֵַַַָָָָּבאדם

אחד, ּבמקֹום ועֹומד ׁשֹוהה ׁשהי", "וגברא ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָׁשהּיה,

ׁשתי, לתרּגם ואין ּדרּכֹו". ה' "ההצליח ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָלראֹות

ּבלׁשֹון נֹופלת אל"ף ׁשאין ׁשתּיה, לׁשֹון אינֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָׁשהרי

לּהׁשתּיה: ּכמֹו:.מׁשּתאה עליה, (לעילמׁשּתֹומם ְְְְִִִֵֵֶָָָָָ

ּוכמֹו:כ) הּוא", אחי לי כו)"אמרי "וּיׁשאלּו(לקמן ְְְֲִִִִִַָ

לאׁשּתֹו הּמקֹום לׁשקלי.Ú˜a(Î·)":אנׁשי רמז ְְְִֵַַָ∆«ְְִֵֶֶ

"ּבקע ˆÌÈ„ÈÓלּגלּגלת":יׂשראל, È�Le.לׁשני רמז ְְִֵֶֶַַָֹֻ¿≈¿ƒƒְִֵֶֶ

מצּמדֹות: ÌÏ˜LÓלּוחֹות ·‰Ê ‰¯NÚ.רמז ְָֻ¬»»»»ƒ¿»»ֶֶ

ׁשּבהן: הּדּברֹות ‡z(Î‚)לעׂשרת ÈÓŒ˙a ¯Ó‡iÂ. ְֲִֶֶֶֶַַָ«…∆«ƒ«¿
ׁשאלּה, לּה ׁשּנתן ּבזכּותֹולאחר ּבטּוח ׁשהיה לפי ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָ

ּדרּכֹו: הקּב"ה ׁשהצליח אברהם, לינה.ÔÈÏÏׁשל ְְְִִֶֶַַַַָָָָ»ƒִָ

ּדבר, ׁשם 'לין' ּכּמהאחת, "ללּון", אמרה והיא ְְִִֵַַַָָָָָָ

ראׁשֹון,.Ï‡e˙aŒ˙a(Î„)לינֹות: על הׁשיבּתֹו ִ«¿≈ֱִִַַ

אחרֹון: אחרֹון, ועל ּכל.BtÒÓ‡(Î‰)ראׁשֹון, ְֲֲִַַַƒ¿ָ

ּוׂשעֹורים: ּתבן ּכגֹון מסּפֹוא, קרּוי הּגמּלים ְְְְֲִִִֶֶַַַַָמאכל

(ÊÎ)C¯ca.ּדר ּבאֹותֹו הּיׁשר, ּדר הּמזּמן, ּדר «∆∆ְְֶֶֶֶֶֶַַָָָֻ

וה"א ולמ"ד ּבי"ת ּכל וכן .צרי ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָׁשהייתי

מדּברים ּבפּת"ח, ּונקּודים הּתבה ּבראׁש ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָֹהּמׁשּמׁשים
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:ÔB‰Ï˜˙Ó ‡·‰„c ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¿«¬»«¿«¿

ÈÏכג ÔÚÎ ÈeÁ z‡ ÔÓ ˙a ¯Ó‡Â«¬««»«¿«ƒ¿«ƒ

‡�Ï ¯Lk ¯˙‡ Ce·‡ ˙Èa ˙È‡‰«ƒ≈»»«»∆»»

:˙·ÓÏכדÏ‡e˙a ˙a dÏ ˙¯Ó‡Â ƒ¿»«¬∆∆≈«¿≈

:¯BÁ�Ï ˙„ÈÏÈc ‡kÏÓ ¯a ‡�‡¬»«ƒ¿»ƒ≈«¿»

‡Ûכה ‡�·z Û‡ dÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈«ƒ¿»«

¯Lk ¯˙‡ Û‡ ‡�nÚ ÈbÒ ‡˙qkƒ»»«ƒƒ»»«»«»«

:˙·ÓÏכו„È‚Òe ‡¯·b Ú¯Îe ƒ¿»¿««¿»¿ƒ

:ÈÈ Ì„˜כז‡‰Ï‡ ÈÈ CÈ¯a ¯Ó‡Â √»¿»«¬«¿ƒ¿»¡»»

Ú�Ó ‡Ï Èc Ì‰¯·‡ È�Ba¯„¿ƒƒ«¿»»ƒ»¿«

‡�‡ È�Ba¯ ÔÓ dËLe˜Â d˙e·ÈËƒ≈¿¿≈ƒƒƒ¬»

é"ùø

(‡Î)‰‡zLÓ.,"ערים "ׁשאּו ּכמֹו: ׁשאּיה, לׁשֹון ƒ¿»≈ְְְִִָָָ

ו) ׁשממה"(ישעיה מׁשּתֹומם.zLÓ‡‰:"ּתּׁשאה ְִֶָָָƒ¿»≈ְִֵ

אינֹו אבל להצליח, קרֹוב ּדברֹו ׁשראה על ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָּומתּבהל

ואל לאו. אם היא אברהם מּמׁשּפחת אם ְְְִִִִִֵַַַַַָָָיֹודע

ׁשּתחּלת ּתבה ל ׁשאין מׁשּתאה, ׁשל ּבּתי"ו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּתתמּה

ּתי"ו ׁשאין מתּפעל, ּבלׁשֹון ּומדּברת ׁשי"ן ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָיסֹודה

ּכגֹון: היסֹוד, עּקר ׁשל אֹותּיֹות ׁשּתי ּבין ְְְְִִִֵֵֶַַַָמפרידה

"מׁשּתֹולל" ׁשאה", מּגזרת נט)"מׁשּתאה, (ישעיה ְְְִִִִֵֵַָָֹ

"ׁשֹולל", טז)מּגזרת מּגזרת(שם "וּיׁשּתֹומם", ְְְִִִִִֵֵַַַ

עמרי" חּקֹות "וּיׁשּתּמר ו)ׁשממה. מּגזרת(מיכה ְְְְִִִִֵַַַָָָֻ

ּוכׁשם ּתּׁשאה. מּגזרת מׁשּתאה, ּכאן, אף ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹויׁשמר.

ונאלם נבהל, ּבאדם, מׁשֹומם לׁשֹון מֹוצא ְְְְְֱִֵֵֶֶַָָָָָׁשאּתה

ּכמֹו: מחׁשבֹות, יח)ּובעל נׁשּמּו(איוב יֹומֹו "על ְֲַַַַַָָ

ב)אחרֹונים", ׁשמים",(ירמיה ד)"ׁשּמּו (דניאל ֲִִַַָֹ

ׁשאּיה לׁשֹון ּתפרׁש ּכ חדא", ּכׁשעה ְְְְְֲִֵֵֶָָָָָָ"אׁשּתֹומם

לׁשֹון ּתרּגם ואּונקלֹוס מחׁשבֹות. ּובעל ּבהּול ְְְְְְֲִֵַַַָָָָּבאדם

אחד, ּבמקֹום ועֹומד ׁשֹוהה ׁשהי", "וגברא ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָׁשהּיה,

ׁשתי, לתרּגם ואין ּדרּכֹו". ה' "ההצליח ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָלראֹות

ּבלׁשֹון נֹופלת אל"ף ׁשאין ׁשתּיה, לׁשֹון אינֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָׁשהרי

לּהׁשתּיה: ּכמֹו:.מׁשּתאה עליה, (לעילמׁשּתֹומם ְְְְִִִֵֵֶָָָָָ

ּוכמֹו:כ) הּוא", אחי לי כו)"אמרי "וּיׁשאלּו(לקמן ְְְֲִִִִִַָ

לאׁשּתֹו הּמקֹום לׁשקלי.Ú˜a(Î·)":אנׁשי רמז ְְְִֵַַָ∆«ְְִֵֶֶ

"ּבקע ˆÌÈ„ÈÓלּגלּגלת":יׂשראל, È�Le.לׁשני רמז ְְִֵֶֶַַָֹֻ¿≈¿ƒƒְִֵֶֶ

מצּמדֹות: ÌÏ˜LÓלּוחֹות ·‰Ê ‰¯NÚ.רמז ְָֻ¬»»»»ƒ¿»»ֶֶ

ׁשּבהן: הּדּברֹות ‡z(Î‚)לעׂשרת ÈÓŒ˙a ¯Ó‡iÂ. ְֲִֶֶֶֶַַָ«…∆«ƒ«¿
ׁשאלּה, לּה ׁשּנתן ּבזכּותֹולאחר ּבטּוח ׁשהיה לפי ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָ

ּדרּכֹו: הקּב"ה ׁשהצליח אברהם, לינה.ÔÈÏÏׁשל ְְְִִֶֶַַַַָָָָ»ƒִָ

ּדבר, ׁשם 'לין' ּכּמהאחת, "ללּון", אמרה והיא ְְִִֵַַַָָָָָָ

ראׁשֹון,.Ï‡e˙aŒ˙a(Î„)לינֹות: על הׁשיבּתֹו ִ«¿≈ֱִִַַ

אחרֹון: אחרֹון, ועל ּכל.BtÒÓ‡(Î‰)ראׁשֹון, ְֲֲִַַַƒ¿ָ

ּוׂשעֹורים: ּתבן ּכגֹון מסּפֹוא, קרּוי הּגמּלים ְְְְֲִִִֶֶַַַַָמאכל

(ÊÎ)C¯ca.ּדר ּבאֹותֹו הּיׁשר, ּדר הּמזּמן, ּדר «∆∆ְְֶֶֶֶֶֶַַָָָֻ

וה"א ולמ"ד ּבי"ת ּכל וכן .צרי ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָׁשהייתי

מדּברים ּבפּת"ח, ּונקּודים הּתבה ּבראׁש ְְְְְְְִִִֵַַַַַָָֹהּמׁשּמׁשים



��dxy iigckiriax mei qelwpe`

éðãà éçà úéa ýåýé éðçði''yx:çëõøzå ¨©´¦§Ÿ̈½¥−£¥¬£Ÿ¦«©¨̧¨Æ
áéúëøòðäéø÷íéøáck dnà úéáì ãbzå äørpä©©«£½̈©©¥−§¥´¦¨®©§¨¦−

älàäi''yx:èëïáì õøiå ïáì BîLe çà ä÷áøìe ¨¥«¤§¦§¨¬−̈§´¨¨®©¨̧¨¨¨¯
ïérä-ìà äöeçä Léàä-ìài''yx:ìéäéå| ¤¨¦²©−¨¤¨¨«¦©§¦´

Búçà éãé-ìr íéãîvä-úàå íæpä-úà úàøk¦§´Ÿ¤©¤À¤§¤©§¦¦»©§¥´£Ÿ¼
-äk øîàì Búçà ä÷áø éøác-úà BòîLëe§¨§À¤¦§¥º¦§¨³£ŸÆ¥½Ÿ«Ÿ
ãîò äpäå Léàä-ìà àáiå Léàä éìà øaã¦¤¬¥©−¨¦®©¨ŸÆ¤¨¦½§¦¥²Ÿ¥¬

ïérä-ìr íélîbä-ìri''yx:àìCeøa àBa øîàiå ©©§©¦−©¨¨«¦©¾Ÿ¤−§´
úéaä éúépt éëðàå õeça ãîrú änì ýåýé§Ÿ̈®¨³¨©«£ŸÆ©½§¨«Ÿ¦Æ¦¦´¦©©½¦

íélîbì íB÷îei''yx:áìäúéaä Léàä àáiå ¨−©§©¦«©¨³Ÿ¨¦Æ©©½§¨
íélîbì àBtñîe ïáz ïziå íélîbä çzôéå©§©©−©§©¦®©¦¥̧¤³¤¦§Æ©§©¦½
øLà íéLðàä éìâøå åéìâø õçøì íéîe©̧¦Æ¦§´Ÿ©§½̈§©§¥¬¨«£¨¦−£¤¬

Bzài''yx:âìáéúëíùééåéø÷ìëàì åéðôì íNeiå ¦«©¨³§¨¨Æ¤«¡½Ÿ
øîàiå éøác ézøac-íà ãr ìëà àì øîàiå©Ÿ̧¤Æ´ŸŸ©½©¬¦¦©−§¦§¨¨®©−Ÿ¤

øaci''yx:ãì:éëðà íäøáà ãár øîàiå ©¥«©Ÿ©®¤¬¤©§¨−̈¨«Ÿ¦
äìýåýéåBì-ïziå ìcâiå ãàî éðãà-úà Cøa ©«Ÿ̈º¥©¯¤£Ÿ¦²§−Ÿ©¦§®̈©¦¤º

íélîâe úçôLe íãárå áäæå óñëå ø÷áe ïàö³Ÿ¨¨Æ§¤´¤§¨½̈©«£¨¦Æ§¨½Ÿ§©¦−
:íéøîçååìéðãàì ïá éðãà úLà äøN ãìzå ©«£Ÿ¦«©¥¿¤¨¨Á¥̧¤£Ÿ¦¬¥Æ©«Ÿ¦½

z Á¯B‡a˙Èa ÈÈ È�¯ac ‡�˜ ¿««¿»«¿«ƒ¿»≈

:È�Ba¯„ È‰BÁ‡כח˙Ë‰¯e «ƒ¿ƒƒ¿»«

dn‡ ˙È·Ï ˙‡ÈeÁÂ ‡zÓÏeÚ∆¿»¿«ƒ«¿≈ƒ«

:ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙Ùkכט‰˜·¯Ïe ¿ƒ¿»«»»ƒ≈¿ƒ¿»

˙ÂÏ Ô·Ï Ë‰¯e Ô·Ï dÓLe ‡Á‡»»¿≈»»¿«»»¿«

:‡�ÈÚ ˙ÂÏ ‡¯·Ï ‡¯·bל‰Â‰Â «¿»¿»»¿«≈»«¬»

ÏÚ ‡i¯ÈL ˙ÈÂ ‡L„˜ ˙È ‡ÊÁ „k«»»»»»»¿»≈«»«

ÈÓb˙t ˙È ÚÓL „ÎÂ d˙Á‡ È„È¿≈¬»≈¿«¿«»ƒ¿»≈

ÏlÓ ÔÈ„k ¯ÓÈÓÏ d˙Á‡ ‰˜·ƒ̄¿»¬»≈¿≈«¿≈«≈

‡‰Â ‡¯·b ˙ÂÏ ‡˙‡Â ‡¯·b ÈnÚƒƒ«¿»«¬»¿««¿»¿»

:‡�ÈÚ ÏÚ ‡iÏÓ‚ ÈelÚ Ì‡»̃≈ƒ«≈«¿«»«≈»

ÓÏ‡לא ÈÈ„ ‡ÎÈ¯a ÏeÚ ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ»«¿»¿»

‡˙È· È˙Èpt ‡�‡Â ‡¯·a Ì‡˜ z‡«¿»≈¿»»«¬»«≈ƒ≈»

:‡iÏÓ‚Ï ¯Lk ¯˙‡ÂלבÏÚÂ «¬«»«¿«¿«»¿«

·‰ÈÂ ‡iÏÓb ‡¯Le ‡˙È·Ï ‡¯·b«¿»¿≈»¿»«¿«»ƒ«

‡iÓe ‡iÏÓ‚Ï ‡˙qÎÂ ‡�·zƒ¿»¿ƒ»»¿«¿«»«»

‡i¯·‚ ÈÏ‚¯Â È‰BÏ‚¯ ‰‡ÁÒ‡Ï¿«¿»»«¿ƒ¿«¿≈À¿«»

:dnÚcלגÈ‰BÓ„˜ e‡ÈeLÂ ¿ƒ≈¿«ƒ√»ƒ

„Ú ÏeÎÈ‡ ‡Ï ¯Ó‡Â ÏÎÈÓÏ¿≈»«¬«»≈«

:ÏlÓ ¯Ó‡Â ÈÓb˙t ÏlÓ‡c«¬«≈ƒ¿»»«¬««≈

‡�‡:לד Ì‰¯·‡„ ‡c·Ú ¯Ó‡Â«¬««¿»¿«¿»»»»

ÁÏ„‡לה È�Ba¯ ˙È CÈ¯a ÈÈÂ«»»ƒ»ƒƒ«¬»

ÛÒÎe ÔÈ¯B˙Â Ô‡Ú dÏ ·‰ÈÂ ‡·¯e¿»ƒ«≈»¿ƒ¿«

ÔÈÏÓ‚Â Ô‰Ó‡Â ÔÈc·ÚÂ ·‰„e¿«¿«¿ƒ¿«¿»¿«¿ƒ

:ÔÈ¯ÓÁÂלו˙z‡ ‰¯N ˙„ÈÏÈÂ «¬»ƒƒ≈«»»ƒ«

˙·ÈÒc ¯˙a È�Ba¯Ï ¯· È�Baƒ̄ƒ«¿ƒƒ»«¿≈»

é"ùø

ׁשהּוא אֹו אחר, ּבמקֹום ּכבר ׁשּנזּכר הּפׁשּוט ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָּבּדבר

מדּבר: הּוא ּבאיזה ונּכר ‡dn(ÁÎ)מברר ˙È·Ï. ְְְְִֵֵֶַָָֹ¿≈ƒ»
ּבי להן להיֹות היה הּנׁשים ּבֹוּדר ליׁשב ת ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

לאּמּה: אּלא מּגדת הּבת ואין ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָלמלאכּתן,

(ËÎ)ı¯iÂ.:?רץ מה ועל רץ È‰ÈÂ(Ï)לּמה «»»ְַָָָָָ«¿ƒ
.ÌÊp‰Œ˙‡ ˙‡¯kעיניו ונתן זה', הּוא 'עׁשיר אמר: ƒ¿…∆«∆∆ְִֵֶַַָָָָ

יח)ּכמֹו:לׁשמרן,.ÌÈlÓb‰ŒÏÚּבּממֹון: (לעיל ַָ««¿«ƒְְְָָ

לׁשּמׁשם: עליהם", עֹומד È˙Èpt(Ï‡)"והּוא ְְְֲֵֵֶַָƒƒƒ

˙Èa‰.אלילים .ÁzÙÈÂ(Ï·):(ב"ר)מעבֹודת ««ƒֱֲִִֵַ«¿««
ׁשּלא ּפיהם את סֹותם ׁשהיה ׁשּלהם, זמם ְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹהּתיר

אחרים ּבׂשדֹות ּבּדר Ú„(Ï‚):(ב"ר)ירעּו ְְֲִִִֵֶֶַ«
Èz¯acŒÌ‡.'אׁשר' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'אם' הרי ƒƒ«¿ƒְְֲֲִִֵֵֶַ

'ּכי ּכמֹו:ּובלׁשֹון מט)', ׁשילה",(לקמן יבא ּכי "עד ְְִִִִַָֹֹ

מׁשּמׁש 'ּכי' לברכה: זכרֹונם חכמינּו ׁשאמרּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָוזהּו

'אם': והּוא 'אי' והאחד לׁשֹונֹות, ŒÔziÂ(ÂÏ)ּבד' ְְְְִִֶָָ«ƒ∆
BÏŒ¯L‡ŒÏkŒ˙‡ BÏ.:להם הראה המּתנה ׁשטר ∆»¬∆ְְֶֶַַַָָָָ

dxy iigckiriax meiqelwpe`

Bì-øLà-ìk-úà Bì-ïziå dúð÷æ éøçài''yx: ©«£¥−¦§¨¨®©¦¤−¤¨£¤«
æìéðáì äMà çwú-àì øîàì éðãà éðraLiå©©§¦¥¬¦£Ÿ¦−¥®Ÿ«Ÿ¦©³¦¨Æ¦§¦½

Böøàa áLé éëðà øLà éðrðkä úBðaîi''yx: ¦§Æ©§©«£¦½£¤¬¨«Ÿ¦−¥¬§©§«
çìézçtLî-ìàå Cìz éáà-úéa-ìà àì-íà¦¯Ÿ¤¥«¨¦²¥¥−§¤¦§©§¦®

:éðáì äMà zç÷ìåèìéìà éðãà-ìà øîàå §¨«©§¨¬¦−̈¦§¦«¨«Ÿ©−¤£Ÿ¦®ª©²
éøçà äMàä Cìú-àìi''yx:îýåýé éìà øîàiå «Ÿ¥¥¬¨«¦−̈©«£¨«©−Ÿ¤¥¨®§Ÿ̈º

Czà Bëàìî çìLé åéðôì ézëläúä-øLà£¤¦§©©´§¦§¨À̈¦§©̧©§¨³¦¨Æ
ézçtLnî éðáì äMà zç÷ìå Ekøc çéìöäå§¦§¦´©©§¤½§¨«©§¨³¦¨Æ¦§¦½¦¦§©§¦−

:éáà úéaîeàîàBáú ék éúìàî ä÷pz æà ¦¥¬¨¦«¨³¦¨¤Æ¥¨´¨¦½¦¬¨−
é÷ð úééäå Cì eðzé àì-íàå ézçtLî-ìà¤¦§©§¦®§¦³Ÿ¦§Æ½̈§¨¦¬¨¨¦−

:éúìàîáîýåýé øîàå ïérä-ìà íBiä àáàå ¥¨«¨¦«¨«¨¬Ÿ©−¤¨¨®¦¨«Ÿ©À§Ÿ̈Æ
ékøc çéìöî àp-ELé-íà íäøáà éðãà éýìû¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´©§¨½̈¦¤§¨Æ©§¦´©©§¦½

äéìr Cìä éëðà øLài''yx:âîávð éëðà äpä £¤¬¨«Ÿ¦−Ÿ¥¬¨¤«¨¦¥²¨«Ÿ¦¬¦−̈
ì úàöiä äîìrä äéäå íénä ïér-ìráàL ©¥´©¨®¦§¨¨³¨«©§¨Æ©Ÿ¥´¦§½Ÿ

:Cckî íéî-èrî àð-éðé÷Lä äéìà ézøîàå§¨«©§¦´¥¤½¨©§¦«¦¨¬§©©−¦¦©¥«
ãîélîâì íâå äúL äzà-íb éìà äøîàåE §¨«§¨³¥©Æ©©¨´§¥½§©¬¦§©¤−

-ïáì ýåýé çéëä-øLà äMàä àåä áàLà¤§¨®¦´¨«¦½̈£¤Ÿ¦¬©§Ÿ̈−§¤
éðãài''yx:äîéaì-ìà øaãì älëà íøè éðà £Ÿ¦«£¦Á¤̧¤£©¤¹§©¥´¤¦¦À

:dÏÈc Ïk ˙È dÏ ·‰ÈÂלזÌi˜Â ƒ«≈»»ƒ≈¿«≈

‡˙z‡ ·q˙ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ È�Ba¯ ÈÏÚ»«ƒƒ¿≈»»ƒ«ƒ¿»

·˙È ‡�‡ Èc È‡�Ú�k ˙�aÓ È¯·Ïƒ¿ƒƒ¿«¿«¬»≈ƒ¬»»≈

:dÚ¯‡aלח‡a‡ ˙È·Ï Ô‰Ï‡ ¿«¿≈¡»≈¿≈«»

‡˙z‡ ·q˙Â È˙ÈÚ¯ÊÏe ÏÈÊz≈≈¿«¿ƒƒ¿ƒ«ƒ¿»

:È¯·ÏלטÌÈ‡Ó È�Ba¯Ï ˙È¯Ó‡Â ƒ¿ƒ«¬»ƒ¿ƒƒ»ƒ

:È¯˙a ‡˙z‡ È˙È˙ ‡Ïמ¯Ó‡Â »≈≈ƒ¿»«¿»«¬«

ÁÏLÈ È‰BÓ„˜ ˙ÈÁÏÙ Èc ÈÈ ÈÏƒ¿»ƒ¿»ƒ√»ƒƒ¿«

·q˙Â CÁ¯‡ ÁÏˆÈÂ CnÚ dÎ‡ÏÓ«¿»≈ƒ»¿«¿«»¿»¿ƒ«

˙ÈaÓe È˙ÈÚ¯fÓ È¯·Ï ‡˙z‡ƒ¿»ƒ¿ƒƒ«¿ƒƒƒ≈

:‡a‡מא) ÈkÊ È‰z ÔÎaזּכאנ"י( «»¿≈¿≈««ַָ

Ì‡Â È˙ÈÚ¯ÊÏ C‰˙ È¯‡ È˙ÓenÓƒ»ƒ¬≈¿«¿«¿ƒƒ¿ƒ

:È˙ÓenÓ ÈkÊ È‰˙e CÏ Ôe�zÈ ‡Ï»ƒ¿»¿≈««ƒ»ƒ

(מב ˙È˙‡Âואתיתינ"יÔÈ„ ‡ÓBÈ ( ¿»ƒֲִֵַ»≈

È�Ba¯c ‡‰Ï‡ ÈÈ ˙È¯Ó‡Â ‡�ÈÚÏ¿≈»«¬»ƒ¿»¡»»¿ƒƒ

CÓ„˜ ‡ÂÚ¯ ÔÚk ˙È‡ Ì‡ Ì‰¯·‡«¿»»ƒƒ¿««¬»√»»

ÏÈÊ‡ ‡�‡ Èc ÈÁ¯‡ ‡ÁÏˆ‡Ï¿«¿»»»¿ƒƒ¬»»≈

:dÏÚמג‡�ÈÚ ÏÚ Ì‡˜ ‡�‡ ‡‰ ¬«»¬»»≈«≈»

˜Bt˙c ‡zÓÏeÚ È‰ÈÂ ‡iÓ„¿«»ƒ≈∆¿»¿ƒ

ÔÚÎ È�È˜L‡ dÏ ¯ÓÈ‡Â ÈÏÓÓÏ¿ƒ¿≈¿≈«««¿ƒƒ¿«

:CÈ˙ÏewÓ ‡iÓ ¯ÈÚÊמד¯ÓÈ˙Â ¿≈«»ƒ¿ƒ¿≈«

CÈÏÓ‚Ï Û‡Â zL‡ z‡ Û‡ ÈÏƒ««¿≈¿¿¿«¿«¿»

¯·Ï ÈÈ ÔÈnÊc ‡˙z‡ ‡È‰ ÈÏÓ‡«¿ƒƒƒ¿»¿«ƒ¿»¿«

:È�Ba¯מהÈ˙ÈˆÈL ‡Ï „Ú ‡�‡ ƒƒ¬»«»≈ƒƒ

˙˜Ù� ‰˜·¯ ‡‰Â ÈaÏ· ‡ÏlÓÏ¿«»»¿ƒƒ¿»ƒ¿»¿»«

‡�ÈÚÏ ˙˙Á�e dt˙k ÏÚ d˙Ïe˜Â¿¿«««¿«¿»«¿≈»

é"ùø

ÊÏ)(È�Ú�k‰ ˙B�aÓ È�·Ï ‰M‡ Áw˙Œ‡Ï.אם …ƒ«ƒ»ƒ¿ƒƒ¿«¿«¬ƒִ

ללכת ּתאבה ולא אבי, ּבית אל ּתחּלה ּתל ְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹֹֹלא

:אחרי(ËÏ)‰M‡‰ CÏ˙Œ‡Ï ÈÏ‡.,ּכתיב 'אלי' ֲֶַÀ«…≈≈»ƒ»ְִֵַ

לֹו היתה עּלהּבת למצא מחּזר והיה לאליעזר, ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

אמר ּבּתֹו. ּולהּׂשיאֹו אליו לפנֹות אברהם לֹו ְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹׁשּיאמר

ארּור ואין ארּור, ואּתה ,ּברּו 'ּבני אברהם: ְְְְִֵַַָָָָָָלֹו

‰ÌBi(Ó·)ּבברּו':מּדּבק ‡·‡Â.יצאתי הּיֹום ְִֵַָ»»…«ִַָָ

רּבי אמר הארץ. לֹו ׁשּקפצה מּכאן ּבאתי, ְְִִִֶֶַַַָָָָָָָוהּיֹום

המקֹום לפני אבֹות עבדי ׁשל ׂשיחתן יפה ְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָאחא:

ּכפּולה אליעזר ׁשל ּפרׁשה ׁשהרי ּבנים, ׁשל ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָמּתֹורתן

ּברמיזה: אּלא נּתנּו לא ּתֹורה ּגּופי והרּבה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹּבּתֹורה,

(„Ó)‰z‡ŒÌb.:ׁשעּמֹו אנׁשים לרּבֹות .‰ÁÈÎּגם, ««»ְֲִִֶַַָ…ƒ«
ּדבר: ּברּור ׁשּבּמקרא, הֹוכחה ּכל וכן והֹודיע, ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּברר

(‰Ó)‰lÎ‡ Ì¯Ë.,מכּלה ׁשאני ּכלטרם וכן ∆∆¬«∆ְְֲִֵֶֶֶֶַָ

ּכמֹו: עבר ּבלׁשֹון מדּבר ׁשהּוא ּפעמים הוה, ְְְְְִִֵֶֶַָָָֹלׁשֹון

ּכמֹו: עתיד. ּבלׁשֹון ׁשּמדּבר ּופעמים ּכּליתי" ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָ"טרם

א) "ּככה(איוב עבר, לׁשֹון הרי אּיֹוב", אמר ְֲִִֵַָָָָָ"ּכי

לׁשֹון ׁשניהם ּופרּוׁש עתיד, לׁשֹון הרי אּיֹוב", ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָיעׂשה
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Bì-øLà-ìk-úà Bì-ïziå dúð÷æ éøçài''yx: ©«£¥−¦§¨¨®©¦¤−¤¨£¤«
æìéðáì äMà çwú-àì øîàì éðãà éðraLiå©©§¦¥¬¦£Ÿ¦−¥®Ÿ«Ÿ¦©³¦¨Æ¦§¦½

Böøàa áLé éëðà øLà éðrðkä úBðaîi''yx: ¦§Æ©§©«£¦½£¤¬¨«Ÿ¦−¥¬§©§«
çìézçtLî-ìàå Cìz éáà-úéa-ìà àì-íà¦¯Ÿ¤¥«¨¦²¥¥−§¤¦§©§¦®

:éðáì äMà zç÷ìåèìéìà éðãà-ìà øîàå §¨«©§¨¬¦−̈¦§¦«¨«Ÿ©−¤£Ÿ¦®ª©²
éøçà äMàä Cìú-àìi''yx:îýåýé éìà øîàiå «Ÿ¥¥¬¨«¦−̈©«£¨«©−Ÿ¤¥¨®§Ÿ̈º

Czà Bëàìî çìLé åéðôì ézëläúä-øLà£¤¦§©©´§¦§¨À̈¦§©̧©§¨³¦¨Æ
ézçtLnî éðáì äMà zç÷ìå Ekøc çéìöäå§¦§¦´©©§¤½§¨«©§¨³¦¨Æ¦§¦½¦¦§©§¦−

:éáà úéaîeàîàBáú ék éúìàî ä÷pz æà ¦¥¬¨¦«¨³¦¨¤Æ¥¨´¨¦½¦¬¨−
é÷ð úééäå Cì eðzé àì-íàå ézçtLî-ìà¤¦§©§¦®§¦³Ÿ¦§Æ½̈§¨¦¬¨¨¦−

:éúìàîáîýåýé øîàå ïérä-ìà íBiä àáàå ¥¨«¨¦«¨«¨¬Ÿ©−¤¨¨®¦¨«Ÿ©À§Ÿ̈Æ
ékøc çéìöî àp-ELé-íà íäøáà éðãà éýìû¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´©§¨½̈¦¤§¨Æ©§¦´©©§¦½

äéìr Cìä éëðà øLài''yx:âîávð éëðà äpä £¤¬¨«Ÿ¦−Ÿ¥¬¨¤«¨¦¥²¨«Ÿ¦¬¦−̈
ì úàöiä äîìrä äéäå íénä ïér-ìráàL ©¥´©¨®¦§¨¨³¨«©§¨Æ©Ÿ¥´¦§½Ÿ

:Cckî íéî-èrî àð-éðé÷Lä äéìà ézøîàå§¨«©§¦´¥¤½¨©§¦«¦¨¬§©©−¦¦©¥«
ãîélîâì íâå äúL äzà-íb éìà äøîàåE §¨«§¨³¥©Æ©©¨´§¥½§©¬¦§©¤−

-ïáì ýåýé çéëä-øLà äMàä àåä áàLà¤§¨®¦´¨«¦½̈£¤Ÿ¦¬©§Ÿ̈−§¤
éðãài''yx:äîéaì-ìà øaãì älëà íøè éðà £Ÿ¦«£¦Á¤̧¤£©¤¹§©¥´¤¦¦À

:dÏÈc Ïk ˙È dÏ ·‰ÈÂלזÌi˜Â ƒ«≈»»ƒ≈¿«≈

‡˙z‡ ·q˙ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ È�Ba¯ ÈÏÚ»«ƒƒ¿≈»»ƒ«ƒ¿»

·˙È ‡�‡ Èc È‡�Ú�k ˙�aÓ È¯·Ïƒ¿ƒƒ¿«¿«¬»≈ƒ¬»»≈

:dÚ¯‡aלח‡a‡ ˙È·Ï Ô‰Ï‡ ¿«¿≈¡»≈¿≈«»

‡˙z‡ ·q˙Â È˙ÈÚ¯ÊÏe ÏÈÊz≈≈¿«¿ƒƒ¿ƒ«ƒ¿»

:È¯·ÏלטÌÈ‡Ó È�Ba¯Ï ˙È¯Ó‡Â ƒ¿ƒ«¬»ƒ¿ƒƒ»ƒ

:È¯˙a ‡˙z‡ È˙È˙ ‡Ïמ¯Ó‡Â »≈≈ƒ¿»«¿»«¬«

ÁÏLÈ È‰BÓ„˜ ˙ÈÁÏÙ Èc ÈÈ ÈÏƒ¿»ƒ¿»ƒ√»ƒƒ¿«

·q˙Â CÁ¯‡ ÁÏˆÈÂ CnÚ dÎ‡ÏÓ«¿»≈ƒ»¿«¿«»¿»¿ƒ«

˙ÈaÓe È˙ÈÚ¯fÓ È¯·Ï ‡˙z‡ƒ¿»ƒ¿ƒƒ«¿ƒƒƒ≈

:‡a‡מא) ÈkÊ È‰z ÔÎaזּכאנ"י( «»¿≈¿≈««ַָ

Ì‡Â È˙ÈÚ¯ÊÏ C‰˙ È¯‡ È˙ÓenÓƒ»ƒ¬≈¿«¿«¿ƒƒ¿ƒ

:È˙ÓenÓ ÈkÊ È‰˙e CÏ Ôe�zÈ ‡Ï»ƒ¿»¿≈««ƒ»ƒ

(מב ˙È˙‡Âואתיתינ"יÔÈ„ ‡ÓBÈ ( ¿»ƒֲִֵַ»≈

È�Ba¯c ‡‰Ï‡ ÈÈ ˙È¯Ó‡Â ‡�ÈÚÏ¿≈»«¬»ƒ¿»¡»»¿ƒƒ

CÓ„˜ ‡ÂÚ¯ ÔÚk ˙È‡ Ì‡ Ì‰¯·‡«¿»»ƒƒ¿««¬»√»»

ÏÈÊ‡ ‡�‡ Èc ÈÁ¯‡ ‡ÁÏˆ‡Ï¿«¿»»»¿ƒƒ¬»»≈

:dÏÚמג‡�ÈÚ ÏÚ Ì‡˜ ‡�‡ ‡‰ ¬«»¬»»≈«≈»

˜Bt˙c ‡zÓÏeÚ È‰ÈÂ ‡iÓ„¿«»ƒ≈∆¿»¿ƒ

ÔÚÎ È�È˜L‡ dÏ ¯ÓÈ‡Â ÈÏÓÓÏ¿ƒ¿≈¿≈«««¿ƒƒ¿«

:CÈ˙ÏewÓ ‡iÓ ¯ÈÚÊמד¯ÓÈ˙Â ¿≈«»ƒ¿ƒ¿≈«

CÈÏÓ‚Ï Û‡Â zL‡ z‡ Û‡ ÈÏƒ««¿≈¿¿¿«¿«¿»

¯·Ï ÈÈ ÔÈnÊc ‡˙z‡ ‡È‰ ÈÏÓ‡«¿ƒƒƒ¿»¿«ƒ¿»¿«

:È�Ba¯מהÈ˙ÈˆÈL ‡Ï „Ú ‡�‡ ƒƒ¬»«»≈ƒƒ

˙˜Ù� ‰˜·¯ ‡‰Â ÈaÏ· ‡ÏlÓÏ¿«»»¿ƒƒ¿»ƒ¿»¿»«

‡�ÈÚÏ ˙˙Á�e dt˙k ÏÚ d˙Ïe˜Â¿¿«««¿«¿»«¿≈»

é"ùø

ÊÏ)(È�Ú�k‰ ˙B�aÓ È�·Ï ‰M‡ Áw˙Œ‡Ï.אם …ƒ«ƒ»ƒ¿ƒƒ¿«¿«¬ƒִ

ללכת ּתאבה ולא אבי, ּבית אל ּתחּלה ּתל ְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹֹֹלא

:אחרי(ËÏ)‰M‡‰ CÏ˙Œ‡Ï ÈÏ‡.,ּכתיב 'אלי' ֲֶַÀ«…≈≈»ƒ»ְִֵַ

לֹו היתה עּלהּבת למצא מחּזר והיה לאליעזר, ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

אמר ּבּתֹו. ּולהּׂשיאֹו אליו לפנֹות אברהם לֹו ְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹׁשּיאמר

ארּור ואין ארּור, ואּתה ,ּברּו 'ּבני אברהם: ְְְְִֵַַָָָָָָלֹו

‰ÌBi(Ó·)ּבברּו':מּדּבק ‡·‡Â.יצאתי הּיֹום ְִֵַָ»»…«ִַָָ

רּבי אמר הארץ. לֹו ׁשּקפצה מּכאן ּבאתי, ְְִִִֶֶַַַָָָָָָָוהּיֹום

המקֹום לפני אבֹות עבדי ׁשל ׂשיחתן יפה ְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָאחא:

ּכפּולה אליעזר ׁשל ּפרׁשה ׁשהרי ּבנים, ׁשל ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָמּתֹורתן

ּברמיזה: אּלא נּתנּו לא ּתֹורה ּגּופי והרּבה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹּבּתֹורה,

(„Ó)‰z‡ŒÌb.:ׁשעּמֹו אנׁשים לרּבֹות .‰ÁÈÎּגם, ««»ְֲִִֶַַָ…ƒ«
ּדבר: ּברּור ׁשּבּמקרא, הֹוכחה ּכל וכן והֹודיע, ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּברר

(‰Ó)‰lÎ‡ Ì¯Ë.,מכּלה ׁשאני ּכלטרם וכן ∆∆¬«∆ְְֲִֵֶֶֶֶַָ

ּכמֹו: עבר ּבלׁשֹון מדּבר ׁשהּוא ּפעמים הוה, ְְְְְִִֵֶֶַָָָֹלׁשֹון

ּכמֹו: עתיד. ּבלׁשֹון ׁשּמדּבר ּופעמים ּכּליתי" ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָ"טרם

א) "ּככה(איוב עבר, לׁשֹון הרי אּיֹוב", אמר ְֲִִֵַָָָָָ"ּכי

לׁשֹון ׁשניהם ּופרּוׁש עתיד, לׁשֹון הרי אּיֹוב", ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָיעׂשה
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ãøzå dîëL-ìr dcëå úàöé ä÷áø äpäå§¦¥̧¦§¨³Ÿ¥Æ§©¨´©¦§½̈©¥¬¤
àð éðé÷Lä äéìà øîàå áàLzå äðéräi''yx: ¨©−§¨©¦§¨®¨«Ÿ©¬¥¤−¨©§¦¬¦¨«

åîäúL øîàzå äéìrî dck ãøBzå øäîzå©§©¥À©³¤©¨Æ¥«¨¤½¨©´Ÿ¤§¥½
élîb-íâåíélîbä íâå zLàå ä÷Là E §©§©¤−©§¤®¨¥¾§§§©¬©§©¦−
:äú÷Läæîzà éî-úa øîàå dúà ìàLàå ¦§¨«¨¨«¤§©´ŸÀ̈¨«Ÿ©»©¦´©§¼

Bl-äãìé øLà øBçð-ïa ìàeúa-úa øîàzå©ÀŸ¤©§¥Æ¤¨½£¤¬¨«§¨−
-ìr íéãéîväå dtà-ìr íæpä íùàå äkìî¦§¨®¨«¨¦³Ÿ©¤̧¤Æ©©½̈§©§¦¦−©

äéãéi''yx:çîCøáàå ýåýéì äåçzLàå ãwàå ¨¤«¨¨«¤¬Ÿ¨«¤§©«£¤−©«Ÿ̈®¨«£¨¥À
éðçðä øLà íäøáà éðãà éýìû ýåýé-úà¤§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´©§¨½̈£¤³¦§©̧¦Æ
:Bðáì éðãà éçà-úa-úà úç÷ì úîà Cøãa§¤´¤¡¤½¨©²©¤©£¦¬£Ÿ¦−¦§«

èî-úà úîàå ãñç íéùò íëLé-íà äzrå§Â©Â̈¦¤§¤̧Ÿ¦¹Ÿ¤¯¤¤«¡¤²¤
äðôàå éì eãébä àì-íàå éì eãébä éðãà£Ÿ¦−©¦´¦®§¦¾Ÿ©¦´¦½§¤§¤¬

ìàîN-ìr Bà ïéîé-ìri''yx:ðìàeúáe ïáì ïriå ©¨¦−¬©§«Ÿ©©̧©¨¨³§¥Æ
øac ìëeð àì øácä àöé ýåýéî eøîàiå©´Ÿ§½¥«Ÿ̈−¨¨´©¨¨®¬Ÿ©²©¥¬

éìàáBè-Bà òø Ei''yx:àðéðôì ä÷áø-äpäE ¥¤−©¬«¦¥«¦§¨¬§¨¤−
éðãà-ïáì äMà éäúe Cìå ç÷øac øLàk E ©´¨¥®§¦³¦¨Æ§¤£Ÿ¤½©«£¤−¦¤¬

:ýåýéáðíäøáà ãár òîL øLàk éäéå §Ÿ̈«©§¦¾©«£¤¬¨©²¤¬¤©§¨−̈
ýåýéì äöøà eçzLiå íäéøác-úài''yx:éùéîç ¤¦§¥¤®©¦§©¬©−§¨©«Ÿ̈«

âðíéãâáe áäæ éìëe óñë-éìk ãárä àöBiå©¥̧¨¤¹¤§¥¤̧¤§¥³¨¨Æ§¨¦½

:ÔÚÎ È�È˜L‡ dÏ ˙È¯Ó‡Â ˙ÏÓe¿»«¬»ƒ««¿ƒƒ¿»

˜d˙Ïeמו ˙˙ÈÁ‡Â ˙‡ÈÁB‡Â¿ƒ««¬ƒ«¿«

CÏÓb Û‡Â zL‡ ˙¯Ó‡Â dpÓƒ««¬»«≈¿¿¿««¿»

‡iÏÓb Û‡Â È˙È˙Le È˜L‡«¿ƒ¿≈ƒ¿««¿«»

:˙‡È˜L‡מזd˙È ˙ÈÏÈ‡Le «¿ƒ«¿≈ƒ»«

˙a ˙¯Ó‡Â z‡ ÔÓ ˙a ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ«»«¿«¬∆∆«
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˙a ˙È ·ÒÈÓÏ ËBL˜ Á¯B‡a¿«¿¿ƒ«»«
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‡Ób˙t ˜Ù� ÈÈ Ì„˜ ÔÓ e¯Ó‡Â«¬«ƒ√»¿»¿«ƒ¿»»
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וגֹו'', ּבני חטאּו 'אּולי אּיֹוב: היה אֹומר ּכי ְְִִֵֶַַָָָָֹהוה,

:'ּכ עֹוׂשה Â‡(ÊÓ)והיה .Ï‡L‡ÂÌN.ׁשּנה ְֶָָָ»∆¿«»»ƒִָ

אּלא ׁשאל, ּכ ואחר נתן ּתחּלה הּוא ׁשהרי ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּסדר,

לּה נתּת היא' ויאמרּו: ּבדבריו יתּפׂשּוהּו ְְְְְִִֵֶַָָָָָָֹֹׁשּלא

היא'?: מי יֹודע אינ .ÔÈÓÈŒÏÚ(ËÓ)ועדין ְֲִִִֵֵַַַ«»ƒ
יׁשמעאל: ׁשהיה.Ï‡ÓNŒÏÚמּבנֹות לֹוט, מּבנֹות ְְִִֵָ«¿…ְִֶָָ

אברהם ׁשל לׂשמאלֹו Ô·Ï(�):(ב"ר)יֹוׁשב ÔÚiÂ ְְִֵֶַָָֹ«««»»

Ï‡e˙·e.:אביו לפני להׁשיב וקפץ היה Ï‡רׁשע ¿≈ְְְִִִֵַָָָָָָָ…
EÈÏ‡ ¯ac ÏÎe�.ידי על לא הּזה, ּבּדבר למאן ««≈≈∆ְְֵֵֶַַַָָָֹ

לפי הגּון, ּדבר ּתׁשּובת ידי על ולא רע ּדבר ְְְְְִֵַַַַָָָָָֹּתׁשּובת

ל ׁשּזּמנּה ,ּדברי לפי הּדבר, יצא ׁשּמה' ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּנּכר

‡¯ˆ‰(�·):(ב"ר) eÁzLiÂ.על ׁשּמֹודים מּכאן «ƒ¿««¿»ִִֶַָ

מגדים,.c‚Óe�˙(�‚):(ב"ר)טֹובהּבׂשֹורה לׁשֹון ְָָƒ¿»…ְְִָ

יׂשראל: ארץ ׁשל ּפרֹות מיני עּמֹו ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָׁשהביא
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:dn‡Ïeנד‡e‰ e‡È˙Le eÏÎ‡Â ¿ƒ««¬»¿ƒ
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é"ùø

(„�)e�ÈÏiÂ.לינה אחד:ּכל לילה לינת ׁשּבּמקרא «»ƒְְִִִֶֶַַַָָָָָ

(‰�)dn‡Â ‰ÈÁ‡ ¯Ó‡iÂ.?היה היכן ּובתּואל «…∆»ƒ»¿ƒ»ְֵֵָָָ

והמיתֹו: מלא ּובא לעּכב, רֹוצה היה .ÌÈÓÈהּוא ְְֱִֵֶֶַַָָָָ»ƒ
ּכמֹו: כה)ׁשנה, ׁשּכ(ויקרא ּגאּלתֹו", ּתהיה "ימים ְְְִִֶֶָָָָָֻ

עצמּה את לפרנס חדׁש י"ב זמן לבתּולה, ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹנֹותנין

נז)ּבתכׁשיטים BNÚ¯:(כתובות B‡.ואם חדׁשים, י' ְְִִַ»ְֳִִָ

ּדבר לבּקׁש הּמבּקׁשים ּדר אין מּמׁש, ימים ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּתאמר

מּזה': מרּבה לנּו 'ּתן - ּתרצה לא ואם ְְְִִִֵֶֶֶָָֹֻמּועט,

(Ê�)‰ÈtŒ˙‡ ‰Ï‡L�Â.את מּׂשיאין ׁשאין מּכאן ¿ƒ¿¬»∆ƒ»ִִִֵֶֶַָ

מּדעּתּה אּלא ‡CÏ(�Á):(ב"ר)האּׁשה ¯Ó‡zÂ. ְִִֶַָָָָ«…∆≈≈
רֹוצים: אינכם אם ואף ‰ÈÈ(Ò)מעצמי, z‡ ְְְִִִֵֵֶַַ«¿¬ƒ

‰··¯ ÈÙÏ‡Ï.,ּברכה אֹותּה ּתקּבלּו וזרע אּת ¿«¿≈¿»»ְְְְְְֵַַַָָָ

את ארּבה "הרּבה הּמֹורּיה: ּבהר לאברהם ְְְְְֱִֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּנאמר

מּמ הּזרע אֹותֹו ׁשיהיה רצֹון יהי וגֹו'", ולאזרע ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָֹ

אחרת: ¯‡È(Ò·)מאּׁשה ÈÁÏ ¯‡a ‡BaÓ.ׁשהל ִֵֶֶַָƒ¿≈««…ƒֶַָ

ׁשּיּׂשאּנה אביו לאברהם הגר רבה)להביא :(בראשית ְְְִִִֶֶַָָָָָָָָ

·‚p‰ ı¯‡a ·LBÈ.:ׁשּנאמר ּבאר, לאֹותֹו קרֹוב ≈¿∆∆«∆∆ְְֱֵֶֶַָ

כ) ּבין(לעיל וּיׁשב הּנגב ארצה אברהם מּׁשם ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ"וּיּסע
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והמיתֹו: מלא ּובא לעּכב, רֹוצה היה .ÌÈÓÈהּוא ְְֱִֵֶֶַַָָָָ»ƒ
ּכמֹו: כה)ׁשנה, ׁשּכ(ויקרא ּגאּלתֹו", ּתהיה "ימים ְְְִִֶֶָָָָָֻ

עצמּה את לפרנס חדׁש י"ב זמן לבתּולה, ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹנֹותנין

נז)ּבתכׁשיטים BNÚ¯:(כתובות B‡.ואם חדׁשים, י' ְְִִַ»ְֳִִָ

ּדבר לבּקׁש הּמבּקׁשים ּדר אין מּמׁש, ימים ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּתאמר

מּזה': מרּבה לנּו 'ּתן - ּתרצה לא ואם ְְְִִִֵֶֶֶָָֹֻמּועט,

(Ê�)‰ÈtŒ˙‡ ‰Ï‡L�Â.את מּׂשיאין ׁשאין מּכאן ¿ƒ¿¬»∆ƒ»ִִִֵֶֶַָ

מּדעּתּה אּלא ‡CÏ(�Á):(ב"ר)האּׁשה ¯Ó‡zÂ. ְִִֶַָָָָ«…∆≈≈
רֹוצים: אינכם אם ואף ‰ÈÈ(Ò)מעצמי, z‡ ְְְִִִֵֵֶַַ«¿¬ƒ

‰··¯ ÈÙÏ‡Ï.,ּברכה אֹותּה ּתקּבלּו וזרע אּת ¿«¿≈¿»»ְְְְְְֵַַַָָָ

את ארּבה "הרּבה הּמֹורּיה: ּבהר לאברהם ְְְְְֱִֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּנאמר

מּמ הּזרע אֹותֹו ׁשיהיה רצֹון יהי וגֹו'", ולאזרע ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָֹ

אחרת: ¯‡È(Ò·)מאּׁשה ÈÁÏ ¯‡a ‡BaÓ.ׁשהל ִֵֶֶַָƒ¿≈««…ƒֶַָ

ׁשּיּׂשאּנה אביו לאברהם הגר רבה)להביא :(בראשית ְְְִִִֶֶַָָָָָָָָ

·‚p‰ ı¯‡a ·LBÈ.:ׁשּנאמר ּבאר, לאֹותֹו קרֹוב ≈¿∆∆«∆∆ְְֱֵֶֶַָ

כ) ּבין(לעיל וּיׁשב הּנגב ארצה אברהם מּׁשם ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ"וּיּסע



��dxy iigdkiyy mei qelwpe`

áâpäi''yx:âñöé àöiåúBðôì äãOa çeùì ÷ç ©¤«¤©¥¥¬¦§¨²¨¬Ÿ©©¨¤−¦§´
íéàa íélîâ äpäå àøiå åéðér àOiå áøri''yx: ¨®¤©¦¨³¥¨Æ©©½§§¦¥¬§©¦−¨¦«

ãñ÷çöé-úà àøzå äéðér-úà ä÷áø àOzå©¦¨³¦§¨Æ¤¥¤½¨©¥−¤¤¦§¨®
ìîbä ìrî ìtzåi''yx:äñãárä-ìà øîàzå ©¦−Ÿ¥©¬©¨¨«©´Ÿ¤¤¨¤À¤

eðúàø÷ì äãOa Cìää äælä Léàä-éî¦«¨¦³©¨¤Æ©«Ÿ¥³©¨¤Æ¦§¨¥½
érvä çwzå éðãà àeä ãárä øîàiåó ©¬Ÿ¤¨¤−¤´£Ÿ¦®©¦©¬©¨¦−

ñkúzåi''yx:åñ-ìk úà ÷çöéì ãárä øtñéå ©¦§¨«©§©¥¬¨¤−¤§¦§¨®¥¬¨
äùr øLà íéøácäi''yx:æñ÷çöé äàáéå ©§¨¦−£¤¬¨¨«Ÿ©§¦¤´¨¦§À̈

Bì-éäzå ä÷áø-úà çwiå Bnà äøN äìäàä̈¸Ÿ¡¨Æ¨¨´¦½©¦©¯¤¦§¨²©§¦¬
Bnà éøçà ÷çöé íçpiå äáäàiå äMàìi''yx:ô §¦−̈©¤«¡¨¤®¨©¦¨¥¬¦§−̈©«£¥¬¦«

éùùäëàdîLe äMà çwiå íäøáà óñiå©Ÿ̄¤©§¨¨²©¦©¬¦−̈§¨¬
äøeè÷i''yx:áïL÷é-úàå ïøîæ-úà Bì ãìzå §¨«©¥´¤À¤¦§¨Æ§¤¨§½̈

:çeL-úàå ÷aLé-úàå ïéãî-úàå ïãî-úàå§¤§−̈§¤¦§®̈§¤¦§−̈§¤«©
âeéä ïãã éðáe ïãc-úàå àáL-úà ãìé ïL÷éå§¨§¨´¨©½¤§−̈§¤§¨®§¥´§À̈¨²

:‡ÓB¯cסג‰‡lˆÏ ˜ÁˆÈ ˜Ù�e »»¿«ƒ¿»¿«»»

Û˜Êe ‡LÓ¯ È�ÙÓÏ ‡Ï˜Á·¿«¿»¿ƒ¿≈«¿»¿«

:Ô˙‡ ‡iÏÓ‚ ‡‰Â ‡ÊÁÂ È‰B�ÈÚ≈ƒ«¬»¿»«¿«»»»

ÊÁÂ˙סד ‡‰�ÈÚ ˙È ‰˜·¯ ˙Ù˜Êe¿»«ƒ¿»»≈»»«¬«

:‡ÏÓb ÏÚÓ ˙�ÈÎ¯˙‡Â ˜ÁˆÈ ˙È»ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ«≈««¿»

b·¯‡סה ÔÓ ‡c·ÚÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆¿«¿»»«¿»

‡�˙eÓc˜Ï ‡Ï˜Áa Cl‰Óc ÈÎÈ„≈ƒƒ¿«≈¿«¿»¿«»»»

˙·ÈÒ�e È�Ba¯ ‡e‰ ‡c·Ú ¯Ó‡Â«¬««¿»ƒƒ¿≈«

:˙‡Èqk˙‡Â ‡ÙÈÚסוÈÚzL‡Â ≈»¿ƒ¿«ƒ«¿ƒ¿»ƒ

Èc ‡iÓb˙t Ïk ˙È ˜ÁˆÈÏ ‡c·Ú«¿»¿ƒ¿»»»ƒ¿»«»ƒ

:„·Úסז‡�kLÓÏ ˜ÁˆÈ dÏÚ‡Â ¬»¿«¬«ƒ¿»¿«¿¿»

È„·BÚk ‡‰„·BÚ ÔÈ�w˙ ‡‰Â ‡ÊÁÂ«¬»¿»«¿ƒ»»»¿»≈

˙Â‰Â ‰˜·¯ ˙È ·ÈÒ�e dn‡ ‰¯N»»ƒ≈¿≈»ƒ¿»«¬«

ÌÁ�˙‡Â dÓÈÁ¯e ez�‡Ï dÏ≈¿ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿¿≈

:dn‡ ˙˙ÈÓc ¯˙a ˜ÁˆÈƒ¿»»«¿ƒ«ƒ≈

‡z˙‡א ·ÈÒ�e Ì‰¯·‡ ÛÈÒB‡Â¿≈«¿»»¿≈ƒ¿»

:‰¯eË˜ dÓLeב˙È dÏ ˙„ÈÏÈÂ ¿«¿»ƒ≈«≈»

ÔÈ„Ó ˙ÈÂ Ô„Ó ˙ÈÂ ÔL˜È ˙ÈÂ Ô¯ÓÊƒ¿»¿»»¿»¿»¿»¿»ƒ¿»

:ÁeL ˙ÈÂ ˜aLÈ ˙ÈÂגÔL˜ÈÂ ¿»ƒ¿»¿»«¿»¿»

Ô„„ È�·e Ô„c ˙ÈÂ ‡·L ˙È „ÈÏB‡ƒ»¿»¿»¿»¿≈¿»

:ÔÂ‚�Ïe ÔÈ�eÎLÏÂ ÔÈ¯ÈMÓÏ BÂ‰¬¿«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿«¿»

é"ùø

ּובין "הּנהקדׁש ׁשּנאמר: הּבאר, היה וׁשם ׁשּור", ְְֱִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּברד": ּובין קדׁש לׁשֹון(ב"ר).ÁeNÏ(Ò‚)ּבין ֵֵֵֶָָ»«ְ

ּכמֹו: קב)ּתפּלה, ׂשיחֹו":(תהלים יׁשּפ" ְְְִִִָֹ

(„Ò)˜ÁˆÈŒ˙‡ ‡¯zÂ.ותֹוהא הדּור אֹותֹו ראתה «≈∆∆ƒ¿»ְֲֶָָָ

מּפניו ותמהה) אחרים: .ÏtzÂ:(ב"ר)(ספרים ְְְֲִִִֵָָָָָ«ƒ…
'ואתרכינת', ּכתרּגּומֹו: לארץ, עצמּה ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָהׁשמיטה

לארץ עצמּה ּכמֹו:הּטתה הּקרקע, עד הּגיעה ולא ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹ

ארכיני, ,"כּד כב)"הּטיֿנא ב "וּיט(שמואל ְִִִֵֵַַַַָ

לֹו: ודֹומה לארץ, מּוּטה לׁשֹון 'וארּכין', ְְְְִִֶֶֶַַָָָׁשמים",

לז) יּטה(תהלים אם ּכלֹומר יּוטל", לא יּפל ְִִִִֶַָֹֹ"ּכי

הּקרקע: עד יּגיע לא לׁשֹון.Òk˙zÂ(Ò‰)לארץ, ְִֶַַַַַַָָֹ«ƒ¿»ְ

"וּתּׁשבר "וּתּקבר", ּכמֹו: tÒÈÂ¯(ÂÒ)":וּתתּפעל, ְְִִִֵֵֵַַַָָָ«¿«≈
„·Ú‰.(ב"ר)לֹו ׁשּקפצה לֹו, ׁשּנעׂשּו נּסים לֹו ּגּלה »∆∆ְֲִִִֶֶַָָָ

ּבתפּלתֹו: רבקה לֹו וׁשּנזּדּמנה ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָהארץ

(ÊÒ)Bn‡ ‰¯N ‰Ï‰‡‰.,"האהלה והרי"ויביאה »…¡»»»ƒְֱֲִֵֶַַָָָֹ

אּמֹו, ׂשרה ּדגמת ונעׂשית ּכלֹומר אּמֹו, ׂשרה ְְְֲִִִֵַַַָָָָֻהיא

ׁשּבת מערב ּדלּוק נר היה קּימת, ׁשּׂשרה זמן ְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּכל

על קׁשּור וענן ּבעּסה מצּויה ּוברכה ׁשּבת, ְְְְִֶֶַַָָָָָָָָָלערב

חזרּוהאהל, רבקה ּוכׁשּבאת ּפסקּו, ּומּׁשּמתה ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֹ

רבה) ‡Bn:(בראשית È¯Á‡.זמן ּכל ארץ, ּדר «¬≈ƒְֶֶֶֶַָ

ּומּׁשּמתה אצלּה, הּוא ּכרּו קּימת, אדם ׁשל ְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשאּמֹו

ּבאׁשּתֹו: מתנחם הגר,(ב"ר).˜eË¯‰(‡)הּוא זֹו ְְְִִֵַ¿»ָָ

ּכקטרת, מעׂשיה ׁשּנאים ׁשם על 'קטּורה', ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹונקראת

ׁשּפרׁשה מּיֹום לאדם נזּדּוגה ׁשּלא ּפתחּה, ְְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָֹוׁשּקׁשרה

ÌLeËÏe(‚)מאברהם: Ì¯eM‡.אּמֹות ראׁשי ׁשם ְֵַָָ«ƒ¿ƒֵֵָֻ

על(ב"ר) ליּׁשבֹו לי אין אּונקלֹוס ׁשל והּתרּגּום .ְְְְְְִֵֶַַַַ

ואם מחנה. לׁשֹון למּׁשירין ׁשּפרׁש הּמקרא, ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָלׁשֹון

הרי יסֹודית, ׁשאינּה האל"ף מּפני ּכן ׁשאינֹו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּתאמר

אל"ף והֹוסיפּו אל"ף ּבראׁשם ׁשאין ּתבֹות ְְִֵֵֶֶֶַַָָֹלנּו

"נכה מן ׁשהּוא ,"אנ "חֹומת ּכמֹו: ְְְֲִֵֶַָָֹּבראׁשם,

dxy iigdkiriay meiqelwpe`

íénàìe íLeèìe íøeMài''yx:ãïéãî éðáe ©¦¬§¦−§ª¦«§¥´¦§À̈
ðçå øôrå äôérälà-ìk ärcìàå òãéáàå C ¥¨³¨¥̧¤Æ©«£½Ÿ©«£¦−̈§¤§¨¨®¨¥−¤

:äøeè÷ éðaäBì-øLà-ìk-úà íäøáà ïziå §¥¬§¨«©¦¥¯©§¨¨²¤¨£¤−
÷çöéìi''yx:åíäøáàì øLà íéLâìétä éðáìå §¦§¨«§¦§¥³©¦«©§¦Æ£¤´§©§¨½̈

çlLéå úðzî íäøáà ïúðBða ÷çöé ìrî í ¨©¬©§¨−̈©¨®Ÿ©§©§¥º¥©̧¦§¨³§Æ
íã÷ õøà-ìà äîã÷ éç epãBòai''yx:æälàå §¤´©½¥−§¨¤¤¬¤¤«¤§¥À¤

äðL úàî éç-øLà íäøáà éiç-éðL éîé§¥²§¥«©¥¬©§¨−̈£¤¨®§©¬¨¨²
íéðL Lîçå äðL íéráLåi''yx:çúîiå òåâiå §¦§¦¬¨−̈§¨¥¬¨¦«©¦§©̧©¨¯¨

óñàiå ráNå ï÷æ äáBè äáéNa íäøáà©§¨¨²§¥¨¬−̈¥̈´§¨¥®©©¥−̈¤
:åénr-ìàèåéða ìàrîLéå ÷çöé Búà eøa÷iå ¤©¨«©¦§§¸Ÿ¹¦§¨³§¦§¨¥Æ¨½̈

øçö-ïa ïøôr äãN-ìà äìtënä úørî-ìà¤§¨©−©©§¥¨®¤§¥º¤§³Ÿ¤¸Ÿ©Æ
àøîî éðt-ìr øLà ézçäi''yx:éäãOä ©«¦¦½£¤−©§¥¬©§¥«©¨¤²

øa÷ änL úç-éða úàî íäøáà äð÷-øLà£¤¨¨¬©§¨−̈¥¥´§¥¥®¨²¨ª©¬
:BzLà äøNå íäøáààéúBî éøçà éäéå ©§¨−̈§¨¨¬¦§«©§¦À©«£¥Æ´

áLiå Bða ÷çöé-úà íéýìû Cøáéå íäøáà©§¨½̈©§¨¬¤¡Ÿ¦−¤¦§¨´§®©¥´¤
éàø éçì øàa-ír ÷çöéi''yx:ôéòéáùáéìàrîLé úãìz älàå ¦§½̈¦§¥¬©©−Ÿ¦«§¥²¤«Ÿ§¬Ÿ¦§¨¥−

CB�ÁÂד ¯ÙÚÂ ‰ÙÈÚ ÔÈ„Ó È�·e¿≈ƒ¿»≈»»≈∆«¬

È�a ÔÈl‡ Ïk ‰ÚcÏ‡Â Ú„È·‡Â«¬ƒ»¿∆¿»»»ƒ≈¿≈

:‰¯eË˜הÏk ˙È Ì‰¯·‡ ·‰ÈÂ ¿»ƒ««¿»»»»

:˜ÁˆÈÏ dÏÈcו‡˙�ÈÁÏ È�·ÏÂ ƒ≈¿ƒ¿»¿ƒ¿≈¿≈»»

Ô�zÓ Ì‰¯·‡ ·‰È Ì‰¯·‡Ï Ècƒ¿«¿»»¿««¿»»«¿»

„BÚa d¯a ˜ÁˆÈ ÏÚÓ ÔepÁlLÂ¿«¿ƒ≈«ƒ¿»¿≈¿

Ú¯‡Ï ‡Óe„È˜ Ìi˜ ‡e‰c¿«»ƒ»«¬«

:‡Á�È„ÓזÈiÁ È�L ÈÓBÈ ÔÈl‡Â »ƒ¿»¿ƒ≈≈¿≈«≈

ÔÈÚ·LÂ ‰‡Ó ‡ÈÁc Ì‰¯·‡«¿»»«¬»¿»¿«¿ƒ

:ÔÈ�L LÓÁÂח˙ÈÓe „È‚�˙‡Â ¿»≈¿ƒ¿ƒ¿¿ƒƒ

Ú·Ne ·ÈÒ ‡·Ë e·ÈÒa Ì‰¯·‡«¿»»¿≈»»ƒ¿«

:dnÚÏ LÈ�k˙‡Â ÔÈÓBÈטe¯·˜e ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿«≈¿«

È‰B�a Ï‡ÚÓLÈÂ ˜ÁˆÈ d˙È»≈ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿ƒ

¯a ÔB¯ÙÚ Ï˜Áa ‡zÏÙk ˙¯ÚÓaƒ¿»«»∆¿»«¬«∆¿«

:‡¯ÓÓ Èt‡ ÏÚ Èc ‰‡zÁ ¯Á…̂«ƒ»»ƒ««≈«¿≈

È�aי ÔÓ Ì‰¯·‡ Ô·Ê Èc ‡Ï˜Á«¿»ƒ¿««¿»»ƒ¿≈

Ì‰¯·‡ ¯·˜˙‡ Ônz ‰‡zÁƒ»»«»ƒ¿¿««¿»»

:d˙z‡ ‰¯NÂיא¯˙a ‰Â‰Â ¿»»ƒ¿≈«¬»»«

˜ÁˆÈ ˙È ÈÈ C¯·e Ì‰¯·‡ ˙ÈÓc¿ƒ«¿»»»≈¿»»ƒ¿»

C‡ÏÓ„ ‡¯Èa ÌÚ ˜ÁˆÈ ·˙ÈÂ d¯a¿≈ƒ≈ƒ¿»ƒ≈»¿«¿«

:dÏÚ ÈÊÁ˙‡ ‡Ói˜יבÔÈl‡Â «»»ƒ¿¬≈¬«¿ƒ≈

Èc Ì‰¯·‡ ¯a Ï‡ÚÓLÈ ˙„Ïez¿«ƒ¿»≈««¿»»ƒ

é"ùø

"ורחצּת מן ׁשהּוא ׁשמן", אסּו" ּוכמֹו ְְְְְִִֶֶַַַָָָרגלים",

הּמתּפּזרים.ÌLeËÏeוסכּת": אהלים ּבעלי הם ְְַָ¿ƒְְֲֳִִִֵֵַַַָ

הּוא וכן אּפדנֹו, ּבאהלי איׁש ונֹוסעים ואנה ְְְְְֳִִֵֵַַָָָָָָאנה

ל)אֹומר: א ּכלֿ(שמואל עלּֿפני נטּוׁשים "והּנה ְְְִִֵֵֵַָ

ּבזֹו: זֹו מתחּלפֹות ונּו"ן למ"ד ׁשּכן ְְְְִֵֶֶֶַָָָהארץ",

(‰)'B‚Â Ì‰¯·‡ ÔziÂ.ּברּכת' נחמיה: רּבי אמר «ƒ≈«¿»»¿ְְְִִֶַַַָָ

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ׁשאמר לֹו, נתן ְֵֵֶַַַָָָָָּדאתיקי'

ּביד מסּורֹות הּברכֹות ּברכה", "והיה ְְְְְְְְֵֶַַָָָָָָלאברהם:

ליצחק: מסרן ואברהם ׁשּתרצה, מי את ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָלבר

(Â)ÌL‚Ït‰.(ב"ר),ּכתיב אּלאחסר היתה ׁשּלא «ƒ«¿ƒְְִֵֶֶָָָָֹ

ּבכתּבה, נׁשים, קטּורה. היא הגר, היא אחת, ְְִִִִִֶֶַַָָָָָֻּפּלגׁש

ּבסנהדרין ּכדאמרינן ּכתּבה, ּבלא כא)ּפלגׁשים, (דף ְְְְְְְְִִִִִֶַַַָָֹֻ

ּדדוד: ּופילגׁשים zÓ�˙�˙ּבנׁשים Ì‰¯·‡ Ô.ּפרׁשּו ְְְִִִִַָָ»««¿»»«»…ְֵ

להם מסר טמאה ׁשם צא)רּבֹותינּו: אחר:.(שם ּדבר ְֵֵֵֶַַַָָָָָֻ

ׁשּנתנּו מּתנֹות ּוׁשאר ׂשרה אֹודֹות על לֹו ּׁשּנּתן ְְִֶֶַַַַָָָָָמה

מהם: להנֹות רצה ׁשּלא להם, נתן הּכל ֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹלֹו,

(Ê)ÌÈ�L LÓÁÂ ‰�L ÌÈÚ·LÂ ‰�L ˙‡Ó.ּבן ¿«»»¿ƒ¿ƒ»»¿»≈»ƒֶ

חטא: ּבלא ה' ּכבן ע' ּובן ע', ּכבן ÁˆÈ˜(Ë)ק' ְְְְֵֶֶֶֹƒ¿»
Ï‡ÚÓLÈÂ.(ב"ר)ּתׁשּובה יׁשמעאל ׁשעׂשה מּכאן ¿ƒ¿»≈ְְִִֵֶָָָָָ

טֹובה ׂשיבה והיא לפניו, יצחק את ְְְְִִִֵֶָָָָָוהֹולי

ּבאברהם: ‡·¯‰Ì(È‡)ׁשּנאמרה ˙BÓ È¯Á‡ È‰ÈÂ ְְְֱֶֶַָָָ«¿ƒ«¬≈«¿»»
'B‚Â C¯·ÈÂ.ּתנחּומי יד)אבלים.נחמֹו ּדבר(סוטה «¿»∆¿ְֲֲִִֵֵַָָ

את הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּמסר ּפי על אף ִֵֶֶַַַַַָָָאחר:

יצחק, את לבר נתירא לאברהם, מּפניהּברכֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ



�� dxy iigdkiriay meiqelwpe`

íénàìe íLeèìe íøeMài''yx:ãïéãî éðáe ©¦¬§¦−§ª¦«§¥´¦§À̈
ðçå øôrå äôérälà-ìk ärcìàå òãéáàå C ¥¨³¨¥̧¤Æ©«£½Ÿ©«£¦−̈§¤§¨¨®¨¥−¤

:äøeè÷ éðaäBì-øLà-ìk-úà íäøáà ïziå §¥¬§¨«©¦¥¯©§¨¨²¤¨£¤−
÷çöéìi''yx:åíäøáàì øLà íéLâìétä éðáìå §¦§¨«§¦§¥³©¦«©§¦Æ£¤´§©§¨½̈

çlLéå úðzî íäøáà ïúðBða ÷çöé ìrî í ¨©¬©§¨−̈©¨®Ÿ©§©§¥º¥©̧¦§¨³§Æ
íã÷ õøà-ìà äîã÷ éç epãBòai''yx:æälàå §¤´©½¥−§¨¤¤¬¤¤«¤§¥À¤

äðL úàî éç-øLà íäøáà éiç-éðL éîé§¥²§¥«©¥¬©§¨−̈£¤¨®§©¬¨¨²
íéðL Lîçå äðL íéráLåi''yx:çúîiå òåâiå §¦§¦¬¨−̈§¨¥¬¨¦«©¦§©̧©¨¯¨

óñàiå ráNå ï÷æ äáBè äáéNa íäøáà©§¨¨²§¥¨¬−̈¥̈´§¨¥®©©¥−̈¤
:åénr-ìàèåéða ìàrîLéå ÷çöé Búà eøa÷iå ¤©¨«©¦§§¸Ÿ¹¦§¨³§¦§¨¥Æ¨½̈

øçö-ïa ïøôr äãN-ìà äìtënä úørî-ìà¤§¨©−©©§¥¨®¤§¥º¤§³Ÿ¤¸Ÿ©Æ
àøîî éðt-ìr øLà ézçäi''yx:éäãOä ©«¦¦½£¤−©§¥¬©§¥«©¨¤²

øa÷ änL úç-éða úàî íäøáà äð÷-øLà£¤¨¨¬©§¨−̈¥¥´§¥¥®¨²¨ª©¬
:BzLà äøNå íäøáààéúBî éøçà éäéå ©§¨−̈§¨¨¬¦§«©§¦À©«£¥Æ´

áLiå Bða ÷çöé-úà íéýìû Cøáéå íäøáà©§¨½̈©§¨¬¤¡Ÿ¦−¤¦§¨´§®©¥´¤
éàø éçì øàa-ír ÷çöéi''yx:ôéòéáùáéìàrîLé úãìz älàå ¦§½̈¦§¥¬©©−Ÿ¦«§¥²¤«Ÿ§¬Ÿ¦§¨¥−

CB�ÁÂד ¯ÙÚÂ ‰ÙÈÚ ÔÈ„Ó È�·e¿≈ƒ¿»≈»»≈∆«¬

È�a ÔÈl‡ Ïk ‰ÚcÏ‡Â Ú„È·‡Â«¬ƒ»¿∆¿»»»ƒ≈¿≈

:‰¯eË˜הÏk ˙È Ì‰¯·‡ ·‰ÈÂ ¿»ƒ««¿»»»»

:˜ÁˆÈÏ dÏÈcו‡˙�ÈÁÏ È�·ÏÂ ƒ≈¿ƒ¿»¿ƒ¿≈¿≈»»

Ô�zÓ Ì‰¯·‡ ·‰È Ì‰¯·‡Ï Ècƒ¿«¿»»¿««¿»»«¿»

„BÚa d¯a ˜ÁˆÈ ÏÚÓ ÔepÁlLÂ¿«¿ƒ≈«ƒ¿»¿≈¿

Ú¯‡Ï ‡Óe„È˜ Ìi˜ ‡e‰c¿«»ƒ»«¬«

:‡Á�È„ÓזÈiÁ È�L ÈÓBÈ ÔÈl‡Â »ƒ¿»¿ƒ≈≈¿≈«≈

ÔÈÚ·LÂ ‰‡Ó ‡ÈÁc Ì‰¯·‡«¿»»«¬»¿»¿«¿ƒ

:ÔÈ�L LÓÁÂח˙ÈÓe „È‚�˙‡Â ¿»≈¿ƒ¿ƒ¿¿ƒƒ

Ú·Ne ·ÈÒ ‡·Ë e·ÈÒa Ì‰¯·‡«¿»»¿≈»»ƒ¿«

:dnÚÏ LÈ�k˙‡Â ÔÈÓBÈטe¯·˜e ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿«≈¿«

È‰B�a Ï‡ÚÓLÈÂ ˜ÁˆÈ d˙È»≈ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿ƒ

¯a ÔB¯ÙÚ Ï˜Áa ‡zÏÙk ˙¯ÚÓaƒ¿»«»∆¿»«¬«∆¿«

:‡¯ÓÓ Èt‡ ÏÚ Èc ‰‡zÁ ¯Á…̂«ƒ»»ƒ««≈«¿≈

È�aי ÔÓ Ì‰¯·‡ Ô·Ê Èc ‡Ï˜Á«¿»ƒ¿««¿»»ƒ¿≈

Ì‰¯·‡ ¯·˜˙‡ Ônz ‰‡zÁƒ»»«»ƒ¿¿««¿»»

:d˙z‡ ‰¯NÂיא¯˙a ‰Â‰Â ¿»»ƒ¿≈«¬»»«

˜ÁˆÈ ˙È ÈÈ C¯·e Ì‰¯·‡ ˙ÈÓc¿ƒ«¿»»»≈¿»»ƒ¿»

C‡ÏÓ„ ‡¯Èa ÌÚ ˜ÁˆÈ ·˙ÈÂ d¯a¿≈ƒ≈ƒ¿»ƒ≈»¿«¿«

:dÏÚ ÈÊÁ˙‡ ‡Ói˜יבÔÈl‡Â «»»ƒ¿¬≈¬«¿ƒ≈

Èc Ì‰¯·‡ ¯a Ï‡ÚÓLÈ ˙„Ïez¿«ƒ¿»≈««¿»»ƒ

é"ùø

"ורחצּת מן ׁשהּוא ׁשמן", אסּו" ּוכמֹו ְְְְְִִֶֶַַַָָָרגלים",

הּמתּפּזרים.ÌLeËÏeוסכּת": אהלים ּבעלי הם ְְַָ¿ƒְְֲֳִִִֵֵַַַָ

הּוא וכן אּפדנֹו, ּבאהלי איׁש ונֹוסעים ואנה ְְְְְֳִִֵֵַַָָָָָָאנה

ל)אֹומר: א ּכלֿ(שמואל עלּֿפני נטּוׁשים "והּנה ְְְִִֵֵֵַָ

ּבזֹו: זֹו מתחּלפֹות ונּו"ן למ"ד ׁשּכן ְְְְִֵֶֶֶַָָָהארץ",

(‰)'B‚Â Ì‰¯·‡ ÔziÂ.ּברּכת' נחמיה: רּבי אמר «ƒ≈«¿»»¿ְְְִִֶַַַָָ

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ׁשאמר לֹו, נתן ְֵֵֶַַַָָָָָּדאתיקי'

ּביד מסּורֹות הּברכֹות ּברכה", "והיה ְְְְְְְְֵֶַַָָָָָָלאברהם:

ליצחק: מסרן ואברהם ׁשּתרצה, מי את ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָלבר

(Â)ÌL‚Ït‰.(ב"ר),ּכתיב אּלאחסר היתה ׁשּלא «ƒ«¿ƒְְִֵֶֶָָָָֹ

ּבכתּבה, נׁשים, קטּורה. היא הגר, היא אחת, ְְִִִִִֶֶַַָָָָָֻּפּלגׁש

ּבסנהדרין ּכדאמרינן ּכתּבה, ּבלא כא)ּפלגׁשים, (דף ְְְְְְְְִִִִִֶַַַָָֹֻ

ּדדוד: ּופילגׁשים zÓ�˙�˙ּבנׁשים Ì‰¯·‡ Ô.ּפרׁשּו ְְְִִִִַָָ»««¿»»«»…ְֵ

להם מסר טמאה ׁשם צא)רּבֹותינּו: אחר:.(שם ּדבר ְֵֵֵֶַַַָָָָָֻ

ׁשּנתנּו מּתנֹות ּוׁשאר ׂשרה אֹודֹות על לֹו ּׁשּנּתן ְְִֶֶַַַַָָָָָמה

מהם: להנֹות רצה ׁשּלא להם, נתן הּכל ֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹלֹו,

(Ê)ÌÈ�L LÓÁÂ ‰�L ÌÈÚ·LÂ ‰�L ˙‡Ó.ּבן ¿«»»¿ƒ¿ƒ»»¿»≈»ƒֶ

חטא: ּבלא ה' ּכבן ע' ּובן ע', ּכבן ÁˆÈ˜(Ë)ק' ְְְְֵֶֶֶֹƒ¿»
Ï‡ÚÓLÈÂ.(ב"ר)ּתׁשּובה יׁשמעאל ׁשעׂשה מּכאן ¿ƒ¿»≈ְְִִֵֶָָָָָ

טֹובה ׂשיבה והיא לפניו, יצחק את ְְְְִִִֵֶָָָָָוהֹולי

ּבאברהם: ‡·¯‰Ì(È‡)ׁשּנאמרה ˙BÓ È¯Á‡ È‰ÈÂ ְְְֱֶֶַָָָ«¿ƒ«¬≈«¿»»
'B‚Â C¯·ÈÂ.ּתנחּומי יד)אבלים.נחמֹו ּדבר(סוטה «¿»∆¿ְֲֲִִֵֵַָָ

את הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּמסר ּפי על אף ִֵֶֶַַַַַָָָאחר:

יצחק, את לבר נתירא לאברהם, מּפניהּברכֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ



�dxy iigdkiriay mei qelwpe`

úçôL úéøönä øâä äãìé øLà íäøáà-ïa¤©§¨¨®£¤̧¨«§¹̈¨¨¯©¦§¦²¦§©¬
:íäøáàì äøNâéìàrîLé éða úBîL älàå ¨−̈§©§¨¨«§¥À¤§Æ§¥´¦§¨¥½

øã÷å úéáð ìàrîLé øëa íúãìBúì íúîLa¦§Ÿ−̈§«§Ÿ¨®§³Ÿ¦§¨¥Æ§¨½Ÿ§¥¨¬
íNáîe ìûaãàåi''yx:ãéäîeãå òîLîe §©§§¥−¦§¨«¦§¨¬§−̈

:àOîeåè:äîã÷å Léôð øeèé àîéúå ããç ©¨«£©´§¥½̈§¬¨¦−¨¥«§¨
øéèôîæèíúîL älàå ìàrîLé éða íä älà¥´¤¥º§¥³¦§¨¥Æ§¥´¤§Ÿ½̈

íàéNð øNr-íéðL íúøéèáe íäéøöça§©§¥¤−§¦«Ÿ¨®§¥«¨¨¬§¦¦−
íúnàìi''yx:æéúàî ìàrîLé éiç éðL älàå §ªŸ¨«§¥À¤§¥Æ©¥´¦§¨¥½§©¬

ìLe äðLúîiå òåâiå íéðL òáLå äðL íéL ¨¨²§¦¬¨−̈§¤´©¨¦®©¦§©´©½̈¨
åénr-ìà óñàiåi''yx:çé-ãr äìéåçî eðkLiå ©¥−̈¤¤©¨«©¦§§¸¥«£¦¹̈©

äøeMà äëàa íéøöî éðt-ìr øLà øeLÀ£¤Æ©§¥´¦§©½¦«Ÿ£−̈©®¨
ìôð åéçà-ìë éðt-ìri''yxôôô :ïîéñ ò"ãéåäé ,íé÷åñô ä"÷ ©§¥¬¨¤−̈¨¨«

‰¯N„ ‡˙Ó‡ ‡˙¯ˆÓ ¯‚‰ ˙„ÈÏÈ¿≈«»»ƒ¿≈»«¿»¿»»

:Ì‰¯·‡ÏיגÈ�a Ô‰ÓL ÔÈl‡Â ¿«¿»»¿ƒ≈¿»»¿≈

ÔB‰˙„Ïe˙Ï ÔB‰˙‰ÓLa Ï‡ÚÓLÈƒ¿»≈ƒ¿»«¿¿¿«¿

¯„˜Â ˙BÈ·� Ï‡ÚÓLÈ„ ‡¯Îea¿»¿ƒ¿»≈¿»¿≈»

:ÌN·Óe Ï‡a„‡ÂידÚÓLÓe ¿«¿¿≈ƒ¿»ƒ¿»

:‡OÓe ‰Óe„Âטו‡ÓÈ˙Â „„Á ¿»«»¬«¿≈»

:‰Ó„˜Â LÈÙ� ¯eËÈטזÔÈl‡ ¿»ƒ»≈¿»ƒ≈

ÔÈl‡Â Ï‡ÚÓLÈ È�a Ôep‡ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ≈

ÔB‰Èk¯Î·e ÔB‰ÈÁˆÙa ÔB‰˙‰ÓL¿»«¿¿«¿≈ƒ¿«≈

:ÔB‰Èn‡Ï ÔÈ·¯·¯ ¯ÒÚ ÔÈ¯z¿≈¬««¿¿ƒ¿À≈

Ó‡‰יז Ï‡ÚÓLÈ ÈiÁ È�L ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈«≈ƒ¿»≈¿»

˙ÈÓe „È‚�˙‡Â ÔÈ�L Ú·Le ÔÈ˙Ï˙e¿»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿¿ƒƒ

:dnÚÏ LÈ�k˙‡ÂיחB¯Le ¿ƒ¿¿ƒ¿«≈¿

Èt‡ ÏÚ Èc ‡¯‚Á „Ú ‰ÏÈÂÁÓ≈¬ƒ»««¿»ƒ««≈

ÏÎ Èt‡ ÏÚ ¯e˙‡Ï ÈËÓ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ»≈¿»««≈»

Ù Ù Ù :‡¯L È‰BÁ‡¬ƒ¿»

é"ùø

ּבעל 'יבא אמר: מּמּנּו. יֹוצא עׂשו את ִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּצפה

הּקדֹוׁש ּובא ּבעיניו', ייטב אׁשר את ויבר ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּברכֹות

ּוברכֹו: הּוא ּברּו(‚È)Ì˙„ÏB˙Ï Ì˙ÓLa.סדר ְֵָƒ¿…»¿¿…»ֵֶ

זה: אחר זה ׁשאין.Ì‰È¯ˆÁa(ÊË)לדתן ּכרכים ֵֶֶַַָָ¿«¿≈∆ְִֵֶַ

מפּצחים, ׁשהם ּבפצחיהֹון, ותרּגּומֹו חֹומה, ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָֻלהם

ּכמֹו: ּפתיחה, צח)לׁשֹון ורּננּו":(תהלים "ּפצחּו ְְְְְְִִַָ

(ÊÈ)'B‚Â Ï‡ÚÓLÈ ÈiÁ È�L ‰l‡Â.חּיא רּבי אמר ¿≈∆¿≈«≈ƒ¿»≈¿ִִַַָָ

ּכדי יׁשמעאל? ׁשל ׁשנֹותיו נמנּו לּמה אּבא: ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָּבר

ׁשל מּׁשנֹותיו יעקב. ׁשל ׁשנֹותיו ּבהם ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹליחס

ׁשנה י"ד עבר ּבבית יעקב ׁשּׁשּמׁש למדנּו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹיׁשמעאל

ּכׁשּפרׁש ׁשהרי לבן, אצל ׁשּבא קדם מאביו ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּכׁשּפרׁש

עׂשו וּיל" ׁשּנאמר: יׁשמעאל, מת מאביו, ְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹיעקב
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KExAmdixaca dvxe miaFh mi`iapA xgA xW` mlFrd Kln Epidl` ii dY` ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
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:wcve zn`d i`iapaE¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

äøù ééç úøèôäà ÷øô à íéëìîá
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éðãàì íçå E÷éçá äáëLå úðëñ Bì-éäúe Cìnä éðôì äãîrå äìeúá äørð Cìnä éðãàì©Ÿ¦³©¤̧¤Æ©£¨´§½̈§¨§¨Æ¦§¥´©¤½¤§¦−Ÿ¤®¤§¨§¨´§¥¤½§©−©Ÿ¦¬

:Cìnäâdúà eàáiå úénðeMä âLéáà-úà eàöîiå ìûøNé ìeáb ìëa äôé äørð eL÷áéå ©¤«¤©§©§Æ©£¨´¨½̈§−Ÿ§´¦§¨¥®©¦§§À¤£¦©Æ©´©¦½©¨¦¬Ÿ−̈
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:åéðôì íéöø Léà íéMîçå íéLøôe áëø Bì Nriå Cìîà éðà øîàì àOðúî úébç-ïá¤©¦²¦§©¥¬¥−Ÿ£¦´¤§®Ÿ©©´©Àµ¤¤¨´̈¦½©£¦¦¬¦−¨¦¬§¨¨«
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:åéøçà Cìnä-éðãààëäîìL éðáe éðà éúééäå åéúáà-ír Cìnä-éðãà áëLk äéäå £Ÿ¦©¤−¤©£¨«§¨¾̈¦§©¬£Ÿ¦©¤−¤¦£Ÿ¨®§¨¦À¦£¦²§¦¬§Ÿ−Ÿ
:íéàhçáëä-ír úøaãî äpãBò äpäå:àa àéápä ïúðå Cìnâëäpä øîàì Cìnì eãébiå ©¨¦«§¦¥²¤¬¨§©¤−¤¦©¤®¤§¨¨¬©¨¦−¨«©©¦³©¤̧¤Æ¥½Ÿ¦¥−

:äöøà åétà-ìr Cìnì eçzLiå Cìnä éðôì àáiå àéápä ïúðãëCìnä éðãà ïúð øîàiå ¨¨´©¨¦®©¨ŸÆ¦§¥´©¤½¤©¦§©¯©¤²¤©©−̈¨«§¨©»Ÿ¤»¨¨¼£Ÿ¦´©¤½¤
:éàñk-ìr áLé àeäå éøçà Cìîé eäiðãà zøîà äzàäëék|øBL çaæiå íBiä ãøé ©¨´¨©½§¨£«Ÿ¦¨−¦§´Ÿ©£¨®§−¥¥¬©¦§¦«¦´¨©´©À©Â¦§©Â¬

íéìëà ípäå ïäkä øúéáàìe àávä éøNìe Cìnä éða-ìëì àø÷iå áøì ïàöå-àéøîe§¦§Ÿ»¨Ÿ¼©¦§¨Á§¨§¥̧©¤¹¤§¨¥³©¨¨Æ§¤§¨¨´©Ÿ¥½§¦¨²«Ÿ§¦¬
:eäiðãà Cìnä éçé eøîàiå åéðôì íéúLååëòãéBäé-ïá eäéðáìå ïäkä ÷ãöìe Ecár-éðà éìå §Ÿ¦−§¨¨®©Ÿ́§½§¦−©¤¬¤£«Ÿ¦¨«§¦´£¦©Â§¤Â§¨¸Ÿ©Ÿ¥¹§¦§¨¨¯¤§«¨¨²

ìå:àø÷ àì Ecár äîìLæëzrãBä àìå äfä øácä äéäð Cìnä éðãà úàî íà §¦§Ÿ¬Ÿ©§§−¬Ÿ¨¨¦À¥¥Æ£Ÿ¦´©¤½¤¦§¨«−©¨¨´©¤®§³Ÿ©¸§¨Æ
:åéøçà Cìnä-éðãà àqk-ìr áLé éî Ecár-úàçëéì-eàø÷ øîàiå ãåc Cìnä ïriå ¤©§§½¦À¥¥²©¦¥¬£Ÿ¦©¤−¤©£¨«©©̧©©¤³¤¨¦Æ©½Ÿ¤¦§¦−

:Cìnä éðôì ãîrzå Cìnä éðôì àázå òáL-úáìèëäåäé-éç øîàiå Cìnä òáMiå §©¨®©©¨ŸÆ¦§¥´©¤½¤©©£−Ÿ¦§¥¬©¤«¤©¦¨©¬©¤−¤©Ÿ©®©§Ÿ̈¾
:äøö-ìkî éLôð-úà äãt-øLàìøîàì ìàøNé éýìû ýåýéa Cì ézraLð øLàk ék £¤¨¨¬¤©§¦−¦¨¨¨«¦¿©£¤Á¦§©̧§¦¹̈©Ÿ̈¸¡Ÿ¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ

ðá äîìL-ék:äfä íBiä äùrà ïk ék ézçz éàñk-ìr áLé àeäå éøçà Cìîé Càìãwzå ¦§Ÿ³Ÿ§¥Æ¦§´Ÿ©£©½§²¥¥¬©¦§¦−©§¨®¦²¥¬¤«¡¤−Ÿ©¬©¤«©¦¸Ÿ
:íìòì ãåc Cìnä éðãà éçé øîàzå Cìnì eçzLzå õøà íétà òáL-úa©¤³©©©̧¦Æ¤½¤©¦§©−©¤®¤©¾Ÿ¤§¦À£Ÿ¦²©¤¬¤¨¦−§Ÿ¨«
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Ce¯a,הּדֹורֹות ּבכל צּדיק העֹולמים, ּכל צּור העֹולם, מל אלהינּו יי, אּתה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ

אמת ּדבריו ׁשּכל ּומקּים, המדּבר ועֹוׂשה, האֹומר הּנאמן ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל

מּדברי אחד ודבר ,ּדברי ונאמנים אלהינּו יי הּוא אּתה נאמן, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:

האל יי, אּתה ּברּו אּתה. ורחמן נאמן מל אל ּכי ריקם, יׁשּוב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאחֹור

ּדבריו: ּבכל ְְֱֶַָָָָהּנאמן

,ÌÁ¯ּבמהרה ּותׂשּמח ּתֹוׁשיע נפׁש ולעלּובת חּיינּו, ּבית היא ּכי צּיֹון על «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

ּבבניה: צּיֹון מׂשּמח יי. אּתה ּברּו ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינּו.

,e�ÁnN,מׁשיח ּדוד ּבית ּובמלכּות ,עבּד הּנביא ּבאלּיהּו אלהינּו, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

עֹוד ינחלּו ולא זר, יׁשב לא ּכסאֹו על לּבנּו, ויגל יבֹוא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹּבמהרה

ועד: לעֹולם נרֹו יכּבה ׁשלא לֹו, נׁשּבעּת קדׁש בׁשם ּכי ּכבֹודֹו. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרים

ּדוד: מגן יי, אּתה ְִֵַָָָָָּברּו

ÏÚלנּו ׁשּנתּת הּזה, הּׁשּבת יֹום ועל הּנביאים ועל העבֹודה ועל הּתֹורה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

אלהינּו יי הּכל, על ּולתפארת. לכבֹוד ולמנּוחה, לקדּׁשה אלהינּו ְְְְְְְְֱֱִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹֻיי

לעֹולם ּתמיד חי ּכל ּבפי ׁשמ יתּבר .אֹות ּומברכים ,ל מֹודים ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנּו

הּׁשּבת: מקּדׁש יי, אּתה ּברּו ְְֵֶַַַַָָָָָועד:

הזמנים המצוינים בלוח הזמנים הם על פי החישובים שנערכו בספר "זמנים כהלכה" מאת הרב יהודה לוי.   .1
2.  כל הזמנים הם על פי השעון הרגיל, במדינות בהם נהוג "שעון קיץ" )גם בישראל(, צריך להוסיף שעה בתאריכים בהם נהוג שעון הקיץ. 

זמן שקיעת החמה הוא לפי חישוב השקיעה הנראית.   .3
זמן צאת הכוכבים הוא על פי שיטת אדמו"ר הזקן.   .4

לוח זמנים לשבוע פרשת חיי־שרה בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שישי
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