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משנהמשנה לזכות ר' לזכות ר' משה שניצר משה שניצר ב"ר ב"ר מנחם מנדל מנחם מנדל ז"לז"ל

היום נלמד:

שבת קודש

 ט'
בכסלו

 שבת קודש
 פר'

ויצא

)נדרים לט(

נדרים לט

 משנה
 מגילה

פרק א' משנה ד'
•

 גמרא
בראשית רבה 

עד, יג
•

 תובנה מרגשת
הדבר המדהים 
שגילו החברים

•
 לך ולמשפחה
 מסכת נדרים

דף ל"ט
•

 הלכה
 עשיית הציצית

הלכה ג'-ד'

הוקדש לזכות ההורים הוקדש לזכות ההורים אברהם ויהודיתאברהם ויהודית  גלבר גלבר שיחיו להצלחה ולרפואה שלימהשיחיו להצלחה ולרפואה שלימה

'c dpyn

dpWA mixEtE dNbOd z`ixw zFkldn zhxtn Ff dpWn¦§¨§¨¤¤¥¦§§¦©©§¦¨¦§¨¨
.xc` iWcg ipW Wi DAW ,zxArn§ª¤¤¤¨¥§¥¨§¥£¨

.'a xc` ycgA dNbOd z` mi`xFw zxArn dpWA§¨¨§ª¤¤§¦¤©§¦¨§Ÿ¤£¨
iR lr oiCd zia ici lr EWCw miWcgd DAW dtEwYA©§¨¤¨¤¢¨¦ª§©§¥¥©¦©¦
lEgY izn oM-mB rAwl oiC ziA lr did ,dpaNd clFn zI`x§¦©©©§¨¨¨¨©¥¦¦§Ÿ©©¥¨©¨
.xc` Wcg lW FnESrA xEArd rAwp minrtE ,zxArn dpẄ¨§ª¤¤§¨¦¦§©¨¦§¦¤Ÿ¤£¨

1z` E`xw m ¦̀¨§¤
WcgA DPnfA dNbOd©§¦¨¦§©¨§Ÿ¤
ExAr ok ixg`e ,xc £̀¨§©£¥¥¦§
dpXd z` oiC ziA¥¦¤©¨¨
df didW xxAzde§¦§¨¥¤¨¨¤
mixfFg - '` xc £̀¨§¦
dNbOd z` mi`xFwe§§¦¤©§¦¨

.'a xc`A©£¨

2xc` oiA oi`"¥¥£¨
xc`l oFW`xd̈¦©£¨

- "ipXde"he c"i oiA ©¥¦¥§
,mipFia`l zFpYnE dNbOd z`ixw `N` - miWcgd ipWAW¤¦§¥¤¢¨¦¤¨§¦©©§¦¨©¨¨¤§¦
ziprze cRqn zOrl ,xEn`M ,calA 'a xc`A mibdFPd©£¦©£¨¦§©¨¨§ª©¦§¥§©£¦

dfaE dfA mixEq`Wא. ¤£¦¨¤¨¤

מברטנורא עובדיה ר' פירוש

.'eke ipy xc`l oey`x xc` oia oi`øùò äòáøà ïéá ïéà ,øîà÷ éëä
àìà ,éðù øãà ìù øùò äùîçå øùò äòáøàì ïåùàø øãà ìù øùò äùîçå
:ïéåù äæå äæ úéðòúå ãôñä ïéðòì àä ,íéðåéáàì úåðúîå äìéâî àø÷î

והערות מקורות

לאביונים א . כמתנות כמוהו  מנות משלוח 
שני באדר אלא נוהג אלא )שאינו ד"ה  עם (ר"ן , .

בסעודה  להרבות מצווה כי  מצדד הר"ן  זאת

התוספות בעלי אולם ראשון . באדר (ד"הגם

אליעזר) להלכה ור ' בדבר. חיוב שאין  נוקטים
א'. סעיף תרצ"ז, סימן או"ח , רמ "א, ראה

1dNbOd z` E`xẅ§¤©§¦¨

dxArzpe oFW`xd xc`A©£¨¨¦§¦§©§¨

xc`A DzF` oixFw ,dpXd©¨¨¦¨©£¨

.ipXd2xc` oiA oi` ©¥¦¥¥£¨

ipXd xc`l oFW`xd̈¦©£¨©¥¦

dNbOd z`ixw `N ¤̀¨§¦©©§¦¨

:mipFia`l zFpYnE©¨¨¤§¦

בעאורמשעל  פרק אד ץ 'ד
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הוקדש לזכות ולהצלחת מר הוקדש לזכות ולהצלחת מר גיאגיא ומרת  ומרת אורטל אברהמי אורטל אברהמי וב"ב שיחיו לנחת, בריאות ופרנסהוב"ב שיחיו לנחת, בריאות ופרנסה

הוקדש לעילוי נשמת האשה היקרה מרת הוקדש לעילוי נשמת האשה היקרה מרת עישהעישה  סויסה סויסה ע"ה בת מרת ע"ה בת מרת מזל מזל ע"הע"ה

mkNW miIYn`d mig`d in wCaIW ogaOd©¦§¨¤¦§Ÿ¦¨©¦¨£¦¦¦¤¨¤

eig`l dxFd awrIW xn`p wEqRA©¨¤¡©¤©£Ÿ¨§¤¨
miwdl icM ,mipa` hwll Fl xfrl©£Ÿ¦§Ÿ£¨¦§¥§¨¦
ixd ?xAcn mig` EN` lr .lBd z ¤̀©©©¥©¦§ª¨£¥
eUr `Ed ,cg` g` wx Fl did̈¨©¨¤¨¥¨
,eipal `id dpEMd `N` !rWxd̈¨¨¤¨©©¨¨¦§¨¨
mEXn eig` mdl `xw `EdW¤¨¨¨¤¤¨¦

.dnglOaE dxSA FCvl EcnrW¤¨§§¦©¨¨©¦§¨¨

,aSOd dn" "?ig` rnWP dn"©¦§©¨¦¨©©¨
FGd iEHAd zxEv - "?iNW g`̈¤¦©©¦©
cr ,EpiniA c`n zgeFx dzUrp¤¤§¨©©§Ÿ§¨¥©
EplcB EN`M Epil` zFptl milFki aFgxA rbxd EpWbRW miWp` ENt`W¤£¦£¨¦¤¨©§¨¤©¨§§¦¦§¥¥§¦¨©§
l`xUi lM xaC lW FtFqA ixdW ,dti EdXn KkA Wi .ziA FzF`A§©¦¥§¨©¤¨¤¤£¥§¤¨¨¨¦§¨¥
,z`f mr .ipXd iRlM cg` mgaE daxwA qgizPW oM m` iE`xe ,mig ©̀¦§¨¦¥¤¦§©¥§¦§¨§Ÿ¤¨§©¥©¥¦¦Ÿ
,"ig`" xFzA gx` xaFr lkl miqgizn xW`M .izirA cv mB o`M Wi¥¨©©§¨¨¦©£¤¦§©£¦§¨¥Ÿ©§¨¦
lM mr .zFpFXd daxTd zFnx oiA milCadd z` WhWhl xaCd lElr̈©¨¨§©§¥¤©¤§¥¦¥¨©¦§¨©¦¨
oial ,on`pe aFh xag ENt` F` ,iYn` g` oiA zFeWdN dn oi` ,cFaMd©¨¥©§©§¥¨£¦¦£¦¨¥§¤¡¨§¥
oFWlA WEOXd .idWlM daFh LOn dvFx wx ilE`W oOCfn "g`" dfi ¥̀¤¨¦§©¥¤©©¤¦§¨¨§¤¦©¦¦§
`FaY dizFawrAW ,zFIRSd zdAbdl liaFdl lElr zfxtn daxw¦§¨ª§¤¤¨§¦§©§¨©©¦¦¤§¦§¤¨¨
itM Epil` qgizn `l Wcgd "g`d"W xxAzi xW`M ,dafk`e dlitp§¦¨§©§¨¨©£¤¦§¨¥¤¨¨¤¨¨Ÿ¦§©¥¥¥§¦

.mivFx EpiidW¤¨¦¦
wEqRA dpFW`xd mrRA .awri lW "eig`" minrR mixMfn EpzWxtA§¨¨¨¥ª§¨¦©£©¦¤¨¤©£Ÿ©©©¨¦¨©¨

"mipa` Ehwl eig` l` awri xn`Ie"אmzxfr z` WTan awri xW`M , ©Ÿ¤©£Ÿ¤¤¨¦§£¨¦©£¤©£Ÿ§©¥¤¤§¨¨
eig`l `xwIe xdA gaf awri gAfIe" wEqRA dIpXd mrRaE ,crlBd znwdA©£¨©©©§¥©©©©§¦¨©¨©¦§©©£Ÿ¤©¨¨©¦§¨§¤¨

"mgl lk`l בFzF` ,rWxd eUr lr `l i`CeA ?xAcn mig` EN` lr . ¤¡¨¨¤©¥©¦§ª¨§©©Ÿ©¥¨¨¨¨
wEqRd lr .i"Wx ixacA `Ft` oIrp .d`Ad dWxRA wx awri WBti¦§Ÿ©£Ÿ©©¨¨¨©¨¨§©¥¥§¦§¥©¦©©¨
`Ed ipXd wEqRd lr EN`e ."eipA md - eig`" :i"Wx Wxtn oFW`xd̈¦§¨¥©¦¤¨¥¨¨§¦©©¨©¥¦

."oal mrW eiadF`l - eig`l `xwIe" :Wxtn§¨¥©¦§¨§¤¨§£¨¤¦¨¨

והערות מקורות

לא/מו .א . נד.ב.בראשית שם 

bi ,cr dax ziy`xa

eig` l` awri xn`Ie"©Ÿ¤©£Ÿ¤¤¨

dOM - "mipa` Ehwl¦§£¨¦©¨

ielE ,cg ?Fl Eid oig ©̀¦¨©§©

,eipA EN` `N` !Dixaw©§¥¤¨¥¨¨

ozF` `xFw `EdW¤¥¨

.eig` WcTd oFWlA¦§©Ÿ¤¤¨

mrR ,zFnFwOd ipWA dpFW otF`A i"Wx WxR rECn ,dl`Xd zl`Wp¦§¤¤©§¥¨©©¥¥©¦§¤¤¦§¥©§©©
xfrl` iAx KM lr aiWd ?oal mrW eiadF` lr mrtE awri ipA lr©§¥©£Ÿ©©©£¨¤¦¨¨¥¦©¨©¦¤§¨¨
WTAW dxfrd lr xAcn oFW`xd wEqRd :"gwFx dUrO"d lrA ,gwxŸ©©©©©£¥¥©©¨¨¦§©¥©¨¤§¨¤¦¥
eipA ,un`nE dgxh DA WIW ,Ff dcFarl .mipa`d zhiwlA Epia` awri©£Ÿ¨¦¦§¦©¨£¨¦©£¨¤¥¨¦§¨©£¨¨¨
zWbl mNkl awri `xFTWM ,z`f zOrl .Fzxfrl E`AW micigId Eid̈©§¦¦¤¨§¤§¨§ª©Ÿ§¤¥©£Ÿ§ª¨¨¤¤
xW`M ...eig` zFidl oal lW eixag mB Ektd m`zR - dCrQd l ¤̀©§ª¨¦§Ÿ¨§©£¥¨¤¨¨¦§¤¨©£¤
mixdnnE "mig`" m`zR miUrp miwFgxd mB ,zF`pde lk` Wi¥Ÿ¤©£¨©¨§¦©£¦¦§Ÿ©¦§©£¦

.sxhvdl§¦§¨¥
aFxw zn`A in zrcl mivFx Epgp` m` .EpxEar mixqn dOM o`M Wi¥¨©¨§¨¦£¥¦£©§¦¨©©¦¤¡¤¨
mzF` mibdpzn cviM zF`xl Epilr ,Knql xWt` zn`A in lr ,Epil ¥̀¥©¦¤¡¤¤§¨¦§Ÿ¨¥¦§¥©¦§©£¦¨
Epgp` xW`M mB `N` ,EdXn EpY`n mivFx md xW`M wx `l miWp £̀¨¦Ÿ©©£¤¥¦¥¦¨©¤¤¨©©£¤£©§
EPOn WTan dY`WM "ig`" EdWinl `xwl c`n lw .mdn dxfrl miwEwf§¦§¤§¨¥¤©§Ÿ¦§Ÿ§¦¤¨¦§¤©¨§©¥¦¤

lk`KixSW df `Ed xW`M eig` FnM bdpzdl xzFi dWw .dxfr F` sqM , Ÿ¤¤¤¤§¨¨¤¥§¦§©¥§¨¦©£¤¤¤¨¦
Kinpdl Epilr ,ogan zrWA mnvr z` EgikFd `l md cFr lM ...LzF`§¨¥Ÿ¦¤©§¨¦§©¦§¨¨¥§©§¦

.mFwn dfi`n Fl uSW "g`" lM uO`l xdnl `le zFIRv¦¦§Ÿ§©¥§©¥¨¨¤¨¥¥¤¨
miaxwzn Epgp` m`d .zFWixCd ozF` zFlHn Epilr mB ,ipW cSn¦©¥¦©¨¥ª¨¨©§¦©¦£©§¦§¨§¦
uO`zdl mipkEn zn`A Epgp`W F` ,EdXn mdn giexdl icM wx mixg`l©£¥¦©§¥§©§¦©¥¤©¤¤£©§¤¡¤¨¦§¦§©¥

?dxv zrWA mCvl cnrle mxEar£¨§©£Ÿ§¦¨¦§©¨¨
.Epgp` mig` miWp` `Fld ."mig`" ipXl cg` `xwl KiWndl xWt ¤̀§¨§©§¦¦§Ÿ¤¨©¥¦©¦££¨¦©¦£©§
Dl miiE`x zFidl lCYWdl mB `N` FGd dNOA wRYqdl `l i`cM la £̀¨§©Ÿ§¦§©¥©¦¨©¤¨©§¦§©¥¦§§¦¨

.lrtA§Ÿ©

בעאורבראגעת רב  י'א עש
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לע"נ אבי מורי ר' לע"נ אבי מורי ר' רפאל יהודהרפאל יהודה  דמרי דמרי ז"ל ב"ר ז"ל ב"ר בחרי )אליהו( בחרי )אליהו( ומרתומרת טחפה  טחפה ע"ה יום השנה ט' בתשריע"ה יום השנה ט' בתשרי

הדבר המדהים שגילו החבריםהדבר המדהים שגילו החברים

mrR ,zFnFwOd ipWA dpFW otF`A i"Wx WxR rECn ,dl`Xd zl`Wp¦§¤¤©§¥¨©©¥¥©¦§¤¤¦§¥©§©©
xfrl` iAx KM lr aiWd ?oal mrW eiadF` lr mrtE awri ipA lr©§¥©£Ÿ©©©£¨¤¦¨¨¥¦©¨©¦¤§¨¨
WTAW dxfrd lr xAcn oFW`xd wEqRd :"gwFx dUrO"d lrA ,gwxŸ©©©©©£¥¥©©¨¨¦§©¥©¨¤§¨¤¦¥
eipA ,un`nE dgxh DA WIW ,Ff dcFarl .mipa`d zhiwlA Epia` awri©£Ÿ¨¦¦§¦©¨£¨¦©£¨¤¥¨¦§¨©£¨¨¨
zWbl mNkl awri `xFTWM ,z`f zOrl .Fzxfrl E`AW micigId Eid̈©§¦¦¤¨§¤§¨§ª©Ÿ§¤¥©£Ÿ§ª¨¨¤¤
xW`M ...eig` zFidl oal lW eixag mB Ektd m`zR - dCrQd l ¤̀©§ª¨¦§Ÿ¨§©£¥¨¤¨¨¦§¤¨©£¤
mixdnnE "mig`" m`zR miUrp miwFgxd mB ,zF`pde lk` Wi¥Ÿ¤©£¨©¨§¦©£¦¦§Ÿ©¦§©£¦

.sxhvdl§¦§¨¥
aFxw zn`A in zrcl mivFx Epgp` m` .EpxEar mixqn dOM o`M Wi¥¨©¨§¨¦£¥¦£©§¦¨©©¦¤¡¤¨
mzF` mibdpzn cviM zF`xl Epilr ,Knql xWt` zn`A in lr ,Epil ¥̀¥©¦¤¡¤¤§¨¦§Ÿ¨¥¦§¥©¦§©£¦¨
Epgp` xW`M mB `N` ,EdXn EpY`n mivFx md xW`M wx `l miWp £̀¨¦Ÿ©©£¤¥¦¥¦¨©¤¤¨©©£¤£©§
EPOn WTan dY`WM "ig`" EdWinl `xwl c`n lw .mdn dxfrl miwEwf§¦§¤§¨¥¤©§Ÿ¦§Ÿ§¦¤¨¦§¤©¨§©¥¦¤

lk`KixSW df `Ed xW`M eig` FnM bdpzdl xzFi dWw .dxfr F` sqM , Ÿ¤¤¤¤§¨¨¤¥§¦§©¥§¨¦©£¤¤¤¨¦
Kinpdl Epilr ,ogan zrWA mnvr z` EgikFd `l md cFr lM ...LzF`§¨¥Ÿ¦¤©§¨¦§©¦§¨¨¥§©§¦

.mFwn dfi`n Fl uSW "g`" lM uO`l xdnl `le zFIRv¦¦§Ÿ§©¥§©¥¨¨¤¨¥¥¤¨
miaxwzn Epgp` m`d .zFWixCd ozF` zFlHn Epilr mB ,ipW cSn¦©¥¦©¨¥ª¨¨©§¦©¦£©§¦§¨§¦
uO`zdl mipkEn zn`A Epgp`W F` ,EdXn mdn giexdl icM wx mixg`l©£¥¦©§¥§©§¦©¥¤©¤¤£©§¤¡¤¨¦§¦§©¥

?dxv zrWA mCvl cnrle mxEar£¨§©£Ÿ§¦¨¦§©¨¨
.Epgp` mig` miWp` `Fld ."mig`" ipXl cg` `xwl KiWndl xWt ¤̀§¨§©§¦¦§Ÿ¤¨©¥¦©¦££¨¦©¦£©§
Dl miiE`x zFidl lCYWdl mB `N` FGd dNOA wRYqdl `l i`cM la £̀¨§©Ÿ§¦§©¥©¦¨©¤¨©§¦§©¥¦§§¦¨

.lrtA§Ÿ©

בעאור
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מסכת נדרים   דף ל"ט

חֹוִכים ִּביּקּור  ִמְצַבת 
ַּבַּתְלמּוד  ֶזה  ְּבַדף 
לֹוְמִדים ַעל ֲחִׁשיוּוָתּה 
ִמְצַבת  ֶׁשכ  ָהַרָּבה 

חֹוִכים. ִּביּקּור 

ֶאָחד  ָחָלה  ַאַחת  ַּפַעם 
ִמַּתְלִמיֵדי ַרִּבי ֲעִקיָבא, 
ְלַבְּקרֹו.  ָּבא  ֹלא  ְוִאיׁש 
ֲעִקיָבא  ַרִּבי  ָהַלְך 

ָהָיה  ֹלא  ַהחֹוֶלה  ִּכי  ּוְמעּוָּפׁש,  ְמלּוְכָלְך  ֶׁשַהַּבִית  ּוָמָצא  ְלַבְּקרֹו, 
ֶ'ת  ְכַנּקֹות  ֲעִקיָו'  ַרִּבי  ִציָּוה  ִמָּיד  ַהַּבִית.  ֶאת  ְלַנּקֹות  ְמסּוָּגל 

ֶהֱחִייָתִני!". "ַרִּבי  ְבָ'ַמר:  ִהְוִרי'  ְבַהחֹוֶכה   - ַהַּבִית 

ַהַּתְלמּוד ֵמִביא ֶאת ַהִּסיּפּור ַהֶזה, ְּכֵדי ְלַהְמִחיׁש ֶׁשֵּיׁש ְלַהְקִּפיד 
חֹוִלים. ִּביּקּור  ִמְצַות  ִקּיּום  ַעל  ְּביֹוֵתר 

ֶכת ְנָדִרים ל"ג - ל"ט ַמּסֶ

שאלות השבוע???
1. האם אדם יכול להפריש מעשרות על פירות של אדם אחר בלי ידיעתו?

2. מאיזה חומר עשה משה את לוחות הברית?
3. כיצד הציל רבי עקיבא את חיי תלמידו?

 ,14:00 בשעה  רביעי  יום  עד  השבוע,  במהלך  לשלוח  יש  התשובות  את 
talmudhagrala@medison.co.il למייל

יש לציין כי אתם עונים על חידה- 'ותן חלקנו' 476.
 העונים יכנסו להגרלה שבועית

על סט ספרי התלמוד הישראלי / טאבלט לבחירתכם.
*בפיקוח רואה חשבון

הציצית ג'-ד'õעשיית הלכה

.bmiriwxd oipnM zFilgª§§¦§©¨§¦¦

onGAzFgR licBd zkixkA zgtl `NW minkg EpTY ,iEvn zlkY didW ¦§©¤¨¨§¥¤¨¦§£¨¦¤Ÿ¦§Ÿ¦§¦©©§¦¨

riwxl dnFC zlkYdW oeiM ,miriwx draW cbpM zFilg raXn5mbe , ¦¤©ª§§¤¤¦§¨§¦¦¥¨¤©§¥¤¤©¨¦©§©

.mdipiA xMd didIW icM ,dilge dilg lM oiA [lEtM] xWw zFUrl EpTY¦§©£¤¤¨¥¨ª§¨§ª§¨§¥¤¦§¤¤¥¥¥¤

`le zFilgd oipnA wCwcl mikixv Ep` oi` ,zlkY Epl oi`W eWkre§©§¨¤¥¨§¥¤¥¨§¦¦§©§¥§¦§©©ª§§Ÿ

mdipiAW mixWTd oipnA6. §¦§©©§¨¦¤¥¥¤

.cmYxkfE Fz` mzi`xE§¦¤Ÿ§©§¤

lMnEdXng zFUrl ,zFIpFncw mipXn l`xUi lkA hEWR bdpOd ,mFwn ¦¨¨©¦§¨¨§¨¦§¨¥¦¨¦©§¦©££¦¨

mYxkfE Fz` mzi`xE' :xn`PW mEXn ,zFilg rAx` mdipiAWM mixWw§¨¦§¤¥¥¤©§©ª§¦¤¤¡©§¦¤Ÿ§©§¤

'd zxikfl dlirFn df ot`A ziviSd zIUre ,''d zFvn lM z`7, ¤¨¦§©£¦©©¦¦§Ÿ¤¤¦¨¦§¦©

.oNdlcM§¦§©¨

zaYKq ,b"i md mixWw dXnge mihEg dpFnWE ,x"z `IxhnibA ziviv ¥©¦¦§¦©§¦¨§¨¦©£¦¨§¨¦¥©

zFevn b"ixY cbpM ,b"ixY dlFr lMd8. ©Ÿ¤©§©§¤¤©§©¦§

zWnglke .'dxFY iWOg dXng' z` xMfi mci lrW ,fnx md mixWTd £¥¤©§¨¦¥¤¤¤©¨¨¦§Ÿ¤£¦¨ª§¥¨§¨

xUrl fnx ,dxUr ixd ,xWw iAB lr xWw iEUr mixWTdn cg ¤̀¨¥©§¨¦¨¤¤©©¥¤¤£¥£¨¨¤¤§¤¤
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