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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe,Eãé ìr úBàì ízøL÷e .E §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
äéäåäeöî éëðà øLà ,éúBöî ìà eòîLz rîL íà §¨¨¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
äøBé Bzra íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
äøçå .íäì íúéåçzLäå íéøçà íéäìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

éørLáeøLà äîãàä ìr íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïrîì .E ¦§¨¤§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤©¨£¨¨£¤
.õøàä ìr íéîMä éîék ,íäì úúì íëéúáàì éé òaLð¦§©§¨©£Ÿ¥¤¨¥¨¤¦¥©¨©¦©¨¨¤

øîàiåzøîàå ìûøNé éða ìà øac .øîàl äLî ìà éé ©Ÿ¤§¨¤¤¥Ÿ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
,íúøãì íäéãâá éôðk ìr úöéö íäì eNrå íäìà£¥¤§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨

ðkä úöéö ìr eðúðå,úöéöì íëì äéäå .úìëz ìéút ,ó §¨§©¦¦©¨¨§¦§¥¤§¨¨¨¤§¦¦
àìå ,íúà íúéNrå ,éé úBöî ìk úà ízøëæe ,Búà íúéàøe§¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤Ÿ¨§Ÿ
íéðæ ízà øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦
íúééäå ,éúBöî ìk úà íúéNrå eøkæz ïrîì .íäéøçà©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤

ìàì íéLã÷ý,íëúà éúàöBä øLà ,íëéýìû éé éðà .íëé §¦¥Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤
ìàì íëì úBéäì íéøöî õøàîýíëéýìû éé éðà ,íééé éðà) ¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦£¦§¨¡Ÿ¥¤£¦§¨
(íëéýìû.úîà ¡Ÿ¥¤¤¤

:dlitzd mcew xnel oekp

éðéøäEBîk Erøì záäàå ìL äNr úåöî éìr ìa÷î £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨
wlgzny itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn

.ycegd inil

éäééðôlî ïBöøúéa äðaiL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé ,E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¨¤¥
.EúøBúá eð÷ìç ïúå ,eðéîéá äøäîa Lc÷nä©¦§¨¦§¥¨§¨¥§¥¤§¥§¨¤

Càì eãBé íé÷écöéðt úà íéøLé eáLé EîL.E ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨
ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî

åúåéøçàå åúåùøá åéäé åìà íéøáãå ¯ íîù óåøéöá ("å"äì" úåáéú-éùàøá åà) "äàåìîå õøàä íùäì" äæ ìò åáúëéùå ,íééùéàä åéëøöì åá ùîúùäìå ,åùôð ééç úåð÷ì äéä

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå

mildz

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

:åîò äùòù ìåîâä

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe,Eãé ìr úBàì ízøL÷e .E §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
äéäåäeöî éëðà øLà ,éúBöî ìà eòîLz rîL íà §¨¨¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
äøBé Bzra íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
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אגרות קודש

 ב"ה,  א' טבת, תשי"ג

ברוקלין.

הוו"ח אי"א עוסק בצ"צ מו"ה יוסף שי' בן מימון

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו מיום ה' כסלו העבר, וכיון שאין מזכירי יכול לכתוב בשפה השפנית, הנני 

מוכרח לכתוב לו בלשון הקדש אשר בטח יבין תוכן מכתבי, והוא:

כאשר הי' פה זה לא כבר, בא-כחי הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוהר"ר בנימין 

במאדריד,  הסטודענטען  של  האכל  בית  למצב  בהנוגע  הפעם  עוד  אתו  דברתי  גאראדעצקי  שי'  אלי' 

וזה כעשרה ימים שחזר הרב גאראדעצקי לפאריז, ובטח יעשה שמה מה שתלוי בו לתקן המצב, ואם 

בינתים נתחדשו איזה פרטים בזה, מטובו להודיע אודות זה ישר להרב גאראדעצקי, למען למהר את 

הדבר. ולשלוח העתקה לכאן.

אקווה אשר במשך ימי החנוכה נתקבצו הוא וחביריו יחד ונדברו אודות הנס של חנוכה, בימים 

מוכרח הדבר שבני ובנות ישראל יעמדו חזק נגד כל אלו שרוצים להשכיח את  ההם, ואשר גם עתה 

תורת השם יתברך ולהעבירם מחוקי רצונו יתברך, וסוף סוף מצליח השם יתברך ועושה תשועה ופורקן 

גדול לכל אלו ההולכים בדרכיו.

בברכת הצלחה ודרישת שלום כל חביריו שי'.
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ÌÈ‡a‰'גֹו יעקב צדק'1יׁשרׁש ה'צמח ּומביא , «»ƒְֲִֵֵֶֶֶַַַַֹ

זה  הּמתחיל' 'ּדּבּור ּפרּוׁש2ּבמאמרֹו ְְֲִִֵֶַַַָ

קאי  ׁשּזה הּפּסּוק, על עּוזיאל ּבן יֹונתן ְִֵֵֶֶֶַַַָָָָּתרּגּום

יתּכּנׁשֹון  הּוא ּדהּבאים ׁשהּתרּגּום הּגאּלה. ְְְְְִִֶַַַַַַָָֻעל

קאי  [ּדהּבאים לארעהֹון ויתּובּון ּגלוותהֹון ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָמּביני

העתידה, ּבּגאּלה ׁשּתהיה לארץ הּביאה ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֻעל

הארץ 3והביא אל אלקי יׁשרׁש4ה' יהיה ואז ,[ ְְְֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

ּומבאר  יעקב. ּדבית יתילידּון ּתמן ְְְְֲֲִִֵַַַָָֹֹֹיעקב,

(ּכמֹו העלם ה ּוא (יׁשר ׁש) ּדהׁשרׁשה ְְְְְֲֵֵֶַַַַָָָּבּמאמר,

הם  ׁשּבארץ האילן ׁשּׁשרׁשי  אילן, ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהׁשרׁשת

ּבהיֹותֹו הּלידה (ּדקדם ּגּלּוי הּוא ולידה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָֹּבהעלם)

לגּלּוי), ּבא ּוכׁשּנֹולד ּבהעלם, הּוא אּמֹו, ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָּבבטן

הּוא, יתיליד ּון, הּוא ּדיׁשרׁש ׁשהּתרּגּום ְְְְְְִִֵֶֶַַַוזה

ּבגּלּוי  יהיה יעקב) (יׁשרׁש הּנׁשמה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשּׁשרש

ְְִִ(יתילידּון).

CÈLÓÓe יעקב,5ּבּמאמר ּביׁשרׁש ּפרּוׁש עֹוד «¿ƒְְֲֲֵֵַַַַָֹ

ּדכמֹו הּמצֹות. קּיּום על קאי ְְִִִֵֶֶַַָׁשּזה

(יעקב), ּבּנׁשמה הּוא עלּֿדרֿזה ּדוקא, ּבארץ היא ּכפׁשּוטּה ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹׁשהׁשרׁשה

יעקב  ּביׁשרׁש הּפרּוׁשים ּדׁשני והּקׁשר מעׂשּיֹות. מצֹות ּבקּיּום היא 6ׁשההׁשרׁשה ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ

ׁשּיהיה  הּנׁשמה ּדׁשרׁש הּגּלּוי ּכי הּוא, הּמצֹות) וקּיּום הּנׁשמה ׁשרׁש ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ(ּגּלּוי

הּוא  והענין עכׁשו. הּמצֹות קּיּום עלֿידי הּוא לבא הּנ7לעתיד ּדבׁשרׁש ׁשמה , ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

ׁשּלמעלה  ּבאֹור מׁשרׁשת ׁשהיא ּכמֹו הּוא הּנׁשמה ׁשרׁש ועּקר ּדרגֹות. ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻּכּמה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

ב  לאור יצא (*p"yz ± zah c"k qxhpew. . הזקן אדמו"ר של הסתלקותֿהילולא יום טבת, כ"ד "לקראת ,zeny w"yr,

zah a"k,p"yz'd zpy."

שמות.1) פ' דש"ק ההפטורה התחלת – ו. כז, של ישעי' ההסתלקות דיום הקביעות (ה'תש"נ) זו בשנה אשר ולהעיר,

"במוצש"ק ההסתלקות : ויום כבשנת היא הזקן לשון"zenycאדמו"ר ב"מענה נדפס הצ"צ, לשון – טבת " לכ "ד אור כ"ג

א  קג, – ה'תשל"ב (קה"ת, בסופו שלו דינים פסקי בתחילתו. ועוד) [תשנ"ה]. ה'תשכ"ז. ה'תש"י. קה"ת, תער"ב. (ווילנא,

ב]). [תיא, ב עג , – תשנ"ב קה"ת, בהוצאת א]. ע'[תמב, חט"ז לקו"ש  בארוכה ראה – שמות לפ' טבת דכ"ד השייכות

ועוד. ואילך. טו ע' לקמן – זו שבת שיחת ואילך. ואילך.2)33 ב'תקלב ע' ז כרך (שמות) פרשתנו באוה"ת נצבים 3)שנדפס

ה. שם.4)ל, ב'תקלו.5)אוה"ת ע' שם לזה 6)אוה"ת הראי' כידוע לזה, זה ששייכים אחד שבפסוק הפירושים כל כמו

ובכ"מ. .782 ע' ח"ג לקו"ש ראה – ב) סא, (נדה ואילך.7)מ"שעטנז" ב'תקלד ע' שם אוה"ת ראה לקמן בהבא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
נאמר: שמות פרשת של בהפטרה
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ש"מלאו  כך כדי עד שם פרחו במצרים השרישם שיעקב ישראל בני כלומר,

תנובה", תבל 'eac¯פני B¯Ó‡Óa '˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ‡È·Óe≈ƒ«∆«∆∆¿«¬»ƒ
‰Ê 'ÏÈÁ˙n‰2Ìeb¯z Le¯t ««¿ƒ∆≈«¿
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ÌÈ‡a‰c Ìeb¯z‰L .‰l‡b‰«¿À»∆««¿¿«»ƒ
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¯Ó‡na ¯‡·Óe ה'צמח של הנזכר ¿…»««¬»

על  יונתן תרגום של לשונו בדיוק צדק',

יתילדון" תמן – יעקב "ישרש הפסוק
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(·˜ÚÈ L¯LÈ) ‰ÓLp‰"יוולד" – בהעלם הוא כלל È‰È‰שבדרך , «¿»»«¿≈«¬…ƒ¿∆
.(Ôe„ÈÏÈ˙È) Èel‚a¿ƒƒ¿¿ƒ

¯Ó‡na CÈLÓÓe5È‡˜ ‰fL ,·˜ÚÈ L¯LÈa Le¯t „BÚ «¿ƒ««¬»≈¿«¿≈«¬…∆∆»≈
dËeLÙkמתייחס  ‰L¯L‰L BÓÎc .˙Bˆn‰ Ìei˜ ÏÚ היינו «ƒ«ƒ¿ƒ¿∆«¿»»ƒ¿»

והשורש  היסוד שהם אילן של שורשים

שלו, ולהתגלות ı¯‡aלצמיחה ‡È‰ƒ»»∆
‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚ ,‡˜Âc«¿»«∆∆∆
‰L¯L‰‰L ,(·˜ÚÈ) ‰ÓLpa«¿»»«¬…∆««¿»»
הנשמה  וגילוי לצמיחת והשורש היסוד

˙BiNÚÓ ˙BˆÓ Ìei˜a ‡È‰ƒ¿ƒƒ¿«¬ƒ
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·˜ÚÈ L¯LÈa ÌÈLe¯t‰6 «≈ƒ¿«¿≈«¬…
)– הראשון L¯Lהפירוש Èelbƒ…∆
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הגאולה  שלפני .בזמן
‡e‰ ÔÈÚ‰Â7L¯L·c , ¿»ƒ¿»ƒ¿…∆

‰ÓLp‰ יש B‚¯c˙עצמו ‰nk זו «¿»»«»¿»
מזו. ‰ÓLp‰למעלה L¯L ¯wÚÂ¿ƒ»…∆«¿»»

ביותר  והגבוהה העמוקה הדרגה

הנשמה  È‰L‡בשורש BÓk ‡e‰¿∆ƒ
B‡a¯הנשמה  ˙L¯LÓÀ¿∆∆»

˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL ישנו ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
למטה  מלמעלה שיורד אלוקי אור
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קּיּום  עלֿידי נמׁש זה ואֹור ְְְְְְִִִֵֵֶַַָמהׁשּתלׁשלּות,

היא  הּתֹורה לּמּוד ׁשעלֿידי ּדההמׁשכה ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָהּמצֹות.

והמׁשכת  ההׁשּתלׁשלּות, ראׁשית חכמה, ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָמּבחינת

עלֿידי  הּוא מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה ְְְְְְִֵֵֶַַַָָהאֹור

הּמצֹות  ז"ל 8מעׂשה רּבֹותינּו ׁשאמרּו וזהּו ּכל 9. ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָ

לאילן  ּדֹומה כּו' מחכמתֹו מרּבין ְְְֲִִֵֶֶַָָָָֻׁשּמעׂשיו

המׁשכת  ּכי מרּבין, וׁשרׁשיו מּועטין ְְְֲִִִֶַַָָָָָָָֻׁשענפיו

וזהּו הּמצֹות. מעׂשה עלֿידי היא הּנׁשמה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹׁשרׁש

ׁשעלֿידי  יעקב, ּביׁשרׁש הּפרּוׁשים ּדׁשני ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹהּקׁשר

יעקב) ּביׁשרׁש הּׁשני (ּפרּוׁש עכׁשו הּמצֹות ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָֹקּיּום

יהיה  זֹו ּדהמׁשכה והּגּלּוי הּנׁשמה, ׁשרׁש ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹנמׁש

ׁשּׁשרש  יעקב, ּדבית יתילידּון לבא, ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָֹֹֹלעתיד

ּביׁשרׁש הראׁשֹון (ּפרּוׁש ּבגּלּוי יאיר ְְְְִִִֵֵַַָָָָהּנׁשמה

ֲַֹיעקב).

‰p‰Âרּבֹותינּו ּבמאמרי הּדּיּוק הּידּוע עלּֿפי ¿ƒ≈ְֲִִֵֵַַַַַַָָ

הענינים  ּבסדר ּגם צרי10נׂשיאינּו , ְְְִִִִֵֵֶַָָָ

לעתיד  ׁשּיהיה הּנׁשמה ּדׁשרׁש הּגּלּוי הרי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹלהבין,

והּסדר  עכׁשו, הּמצֹות קּיּום ועלֿידי לאחרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָּבא

ׁשּבתחּלה  הּוא, ּבּמאמר (ּפרּוׁשים) הענינים ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָּדׁשני

ׁשרׁש ּגּלּוי הּוא יעקב ׁשּיׁשרׁש הּפרּוׁש ְֲִֵֵֶֶַַַָֹֹּבא

לעתיד, ׁשּיהיה הּפרּוׁשdfÎixg`lEהּנׁשמה ּבא ְְִִֶֶֶַָָָ§©£¥¤ֵַָ

ּגם  עכׁשו. הּמצֹות קּיּום על קאי יעקב ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹׁשּיׁשרׁש

יעקב  (ׁשּיׁשרׁש הראׁשֹון ׁשּבּפירּוׁש להבין, ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹצרי

הּבאים, ּתבת (ּגם) מפרׁש הּגאּלה) על ְְִֵֵַַַַַָָָָֹֻקאי

קּיּום  על קאי יעקב (ׁשּיׁשרׁש הּׁשני ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹּובּפרּוׁש

הּבאים. ּתבת ּפרּוׁש אין עכׁשו) ְְִִֵֵֵַַַַָָהּמצֹות

קּיּום p‰Â‰ב) על קאי יעקב ׁשּיׁשרׁש ּבּפרּוׁש ¿ƒ≈ְֲִֵֵֵֶַַַַָֹ

אופּנים  ׁשני ׁשההׁשרׁשה 11הּמצֹות, . ְְְִִֵֶַַַַָָֹ

וׁשההׁשרׁשה  (ּכּנ"ל), הּמצֹות ּבקּיּום היא ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָֹּדיעקב

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

שם).8) באוה"ת (הובא אֿב צ, מלכות לבוש יביאו ד"ה מג"א מי"ז.9)תו"א פ"ג שגם10)אבות בכלל, בתורה xcqוכמו
תורה. אין סדר ד"ה הערה 629 ע' חכ"ד לקו"ש ראה – תורה הוא התיווך 11)בתורה ב'תקלו ע' שם אוה"ת בארוכה וראה

האופנים. דשני

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ש  כך מסודרת הדרגתית בצורה לדרגה מדרגה קשורה ונמשך דרגה כל

"סדר  של אור הנקרא והוא (שרשרת) בשלשלת וטבעות חוליות כמו בחברתה,

סדר  לפי לא היא שלו וההתגלות שההמשכה אלוקי אור וישנו השתלשלות"

מהשתלשלות", "שלמעלה אור הנקרא יותר נעלה אור והוא ¿B‡Â¯והדרגה
‰Ê השתלשלות מסדר שלמעלה ∆

CLÓ,למטה מלמעלה ומתגלה ƒ¿»
‰Bˆn˙.דווקא  Ìei˜ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ«ƒ¿

„enÏ È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰c¿««¿»»∆«¿≈ƒ
‰¯Bz‰ ֿ הקדוש של חכמתו שהיא «»

ÓÎÁ‰,ברוךֿהוא  ˙ÈÁaÓ ‡È‰ƒƒ¿ƒ«»¿»
˙eÏLÏzL‰‰ ˙ÈL‡¯ חכמה ≈ƒ«ƒ¿«¿¿

בסדר  והעליונה הראשונה הדרגה היא

היא  החכמה ספירת שהרי השתלשלות

עשר  מבין והעליונה הראשונה

מעלתה  כל עם אך העליונות, הספירות

אור  וגם ההשתלשלות מסדר חלק היא

יחסית  מוגבל אור נחשב ,החכמה
‰ÏÚÓlL ¯B‡‰ ˙ÎLÓ‰Â¿«¿»«»∆¿«¿»

,˙eÏLÏzL‰Ó בלתי אור שהוא ≈ƒ¿«¿¿
NÚÓ‰מוגבל, È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈«¬≈

˙Bˆn‰8. «ƒ¿
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡L e‰ÊÂ9 ¿∆∆»¿«≈«

Ïk אדםÂÈNÚnL המצוות קיום »∆«¬»
B˙ÓÎÁÓשלו  ÔÈa¯Ó מלימוד ¿Àƒ≈»¿»

שלו  ÔÏÈ‡Ïהתורה ‰ÓBc 'eÎ∆¿ƒ»
ÂÈÙÚL של הגלוי החלק שהם ∆¬»»

ÂÈL¯LÂהאילן  ÔÈËÚeÓ החלקים »ƒ¿»»»
שלו  והנסתרים Èkהפנימיים ,ÔÈa¯Ó¿Àƒƒ

‰ÓLp‰ L¯L ˙ÎLÓ‰«¿»«…∆«¿»»
הגילוי  אל ידי ‰È‡מההעלם על (לא ƒ
אלא) התורה NÚÓ‰לימוד È„ÈŒÏÚ«¿≈«¬≈

.˙Bˆn‰«ƒ¿
ÌÈLe¯t‰ ÈLc ¯Lw‰ e‰ÊÂ¿∆«∆∆ƒ¿≈«≈ƒ
Ìei˜ È„ÈŒÏÚL ,·˜ÚÈ L¯LÈa¿«¿≈«¬…∆«¿≈ƒ

˙Bˆn‰ בגשמ ÂLÎÚיות בארץ, «ƒ¿«¿»
הגאולה  ‰ÈMלפני Le¯t)≈«≈ƒ

L¯L CLÓ (·˜ÚÈ L¯LÈa¿«¿≈«¬…ƒ¿»…∆
,‰ÓLp‰ הזה שבזמן אלא «¿»»

באה  לא הנשמה שורש של ההמשכה

גילוי  BÊלידי ‰ÎLÓ‰c Èelb‰Â¿«ƒ¿«¿»»
,·˜ÚÈ ˙È·c Ôe„ÈÏÈ˙È ,‡·Ï „È˙ÚÏ ‰È‰È יעקב בית כאשר ƒ¿∆∆»ƒ»…ƒ¿¿ƒ¿≈«¬…

מתגלה) הוא הלידה ובעת הלידה עד נעלם שהתינוק (כשם 'יוולדו'

L¯LÈa ÔBL‡¯‰ Le¯t) Èel‚a ¯È‡È ‰ÓLp‰ ˘¯ML∆…∆«¿»»»ƒ¿ƒ≈»ƒ¿«¿≈
.(·˜ÚÈ«¬…

Ìb eÈ‡ÈN eÈ˙Ba¯ È¯Ó‡Óa ˜eic‰ Úe„i‰ ÈtŒÏÚ ‰p‰Â¿ƒ≈«ƒ«»««ƒ¿«¬»≈«≈¿ƒ≈«
ÌÈÈÚ‰ ¯„Òa10, סדר גם אלא הדברים תוכן רק לא בתורה, דבר כל כי ¿≈∆»ƒ¿»ƒ

מדויק  הוא ÔÈ·‰Ïהדברים, CÈ¯»̂ƒ¿»ƒ
זה  במאמר העניינים בסדר תמוה דבר

צדק  הצמח אדמו"ר ‰¯Èשל ,¬≈
המאורעות  התרחשות סדר מבחינת

‰È‰iL ‰ÓLp‰ L¯Lc Èelb‰«ƒ¿…∆«¿»»∆ƒ¿∆
„È˙ÚÏ הראשון הפירוש תוכן (שהוא ∆»ƒ

זה) È¯Á‡Ïבפועל a‡במאמר »¿«¬≈
ÂLÎÚ ˙Bˆn‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈ƒ«ƒ¿«¿»
שבמאמר) השני הפירוש תוכן ,(שהוא

ÌÈÈÚ‰ ÈLc ¯„q‰Â¿«≈∆ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ
‡e‰ ¯Ó‡na (ÌÈLe¯t) להיפך ≈ƒ««¬»

–Le¯t‰ ‡a ‰lÁ˙aL ,∆ƒ¿ƒ»»«≈
‰e‡(הראשון) ·˜ÚÈ L¯LiL∆«¿≈«¬…

‰È‰iL ‰ÓLp‰ L¯L Èelbƒ…∆«¿»»∆ƒ¿∆
‡a ‰ÊŒÈ¯Á‡Ïe ,„È˙ÚÏ∆»ƒ¿«¬≈∆»

Le¯t‰(השני)·˜ÚÈ L¯LiL «≈∆«¿≈«¬…
È‡˜ מתייחס˙Bˆn‰ Ìei˜ ÏÚ »≈«ƒ«ƒ¿

ÂLÎÚ לסדר הטעם מהו להבין וצריך «¿»
סדר  לפי ולא כזו בצורה הדברים

קיום  תחילה היינו בפועל, המאורעות

שורש  התגלות כך ואחר המצוות

הנשמה?

Le¯ÈtaL ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ∆«≈
È‡˜ ·˜ÚÈ L¯LiL) ÔBL‡¯‰»ƒ∆«¿≈«¬…»≈

‰l‡b‰ ÏÚ שאז לעתיד שתהיה ««¿À»
הנשמה) שורש (Ìb)יתגלה L¯ÙÓ¿…»«

˙·z המילהÌÈ‡a‰ שהכוונה ≈««»ƒ
כ  מהגלויות ישראל בני נ"ל,להתקבצות

·˜ÚÈ L¯LiL) ÈM‰ Le¯t·e«≈«≈ƒ∆«¿≈«¬…
(ÂLÎÚ ˙Bˆn‰ Ìei˜ ÏÚ È‡»̃≈«ƒ«ƒ¿«¿»

Le¯t ÔÈ‡ ל˙·z למילהÌÈ‡a‰ ≈≈≈««»ƒ
בין  זה להבדל הטעם מהו להבין ויש

הפירושים? שני

Le¯ta ‰p‰Â שבמאמר)·) (השני ¿ƒ≈«≈
È‡˜ ·˜ÚÈ L¯LiLמתייחסÏÚ ∆«¿≈«¬…»≈«

ÌÈpÙÂ‡ ÈL ,˙Bˆn‰ Ìei˜11. ƒ«ƒ¿¿≈…«ƒ
Ï"pk) ˙BˆÓ‰ Ìei˜a ‡È‰ ·˜ÚÈc ‰L¯L‰‰L קיום ידי שעל ∆««¿»»¿«¬…ƒ¿ƒ«ƒ¿««

יעקב), הנשמה, של והפנימיות השורש מתגלה ««¿»»∆¿L¯L‰‰LÂ‰המצוות
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ז g"nyz'd ,zah h"i ,zeny zyxt zay

הּזקן  אדמֹו"ר ׁשּכתב ּכמֹו ּביעקב. היא ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָֹּדמצֹות

'ּדּבּור  אֹור' ּב'תֹורה טבת) ּדכ"ד ההּלּולא ְְִִֵֵַַַָָ(ּבעל

זה  צריכה 12הּמתחיל' ּכפׁשּוטּה ׁשהּזריעה ּדכמֹו , ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָ

ּדמצֹות  ּבזריעה הּוא כן ּכמֹו ּדוקא, ּבארץ ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָלהיֹות

לּצדיק 13(אֹור  ּביׂשראל 14זרּוע להיֹות ׁשּצריכה ,( ְְְְִִִִֵֶַַַָָָ

ּבהּו ּדכתיב [לי 15ּדוקא אּתם ּתהיּו ארץ 16ּכי [ ְְְְִִִִִֶֶֶַַָ

ּדיׁשרׁש גֹו', ּופרח יציץ יעקב יׁשרׁש וזהּו ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹחפץ.

ׁשהּמצֹות  עכׁשו, הּמצֹות קּיּום על קאי ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָֹיעקב

יהיה  ועלֿידיֿזה ּביעקב, ונׁשרׁשים ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָֹנזרעים

ּופרח. יציץ הּצמיחה, לבא ְִִִֶַַָָָָָֹלעתיד

¯‡·Óe ׁשם אֹור' ּדפרּוׁש17ּב'תֹורה ,mi`Ad ¿…»ְְֵָָ©¨¦
ׁשּיהיה  ׁשּבכדי הּוא, יעקב ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַֹיׁשרׁש

ּביׂשראל, ּומצֹות ּדתֹורה ההׁשרׁשה יעקב, ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָֹיׁשרׁש

וכּידּוע  למצרים, הּביאה הּבאים, עלֿידי 18הּוא ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָ

הּתֹורה. לקּבלת הכנה היה מצרים ְְֲִִֶַַַַָָָָָָָׁשּגלּות

ׁשם  הכנה 18ּוממׁשי היה מצרים ׁשּגלּות ּדכמֹו , ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָ

האחרֹון  זה ּגלּות עלּֿדרֿזה הּתֹורה, ְֲֶֶֶֶַַַַַָָָָלקּבלת

ׁשּיתּגּלה  הּתֹורה ּפנימּיּות לקּבל הכנה ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָהּוא

אֹור' ּב'ּתֹורה ׁשּמֹוסיף ּדזה לֹומר, ויׁש ְְְִִֵֶֶֶַָָלעתיד.

לקּבל  הכנה הּוא האחרֹון (ׁשהּגלּות זה ענין ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָׁשם

ּכי  הּוא, לבא), לעתיד ׁשּיתּגּלה הּתֹורה ְְְִִִִִֶֶַַָָָֹּפנימּיּות

ּדהּב הּׁשּיכּות ימּתק זה ּפי יעקב,על ליׁשרׁש אים ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָֹֻ

ּבּגלּות  היא ׁשההׁשרׁשה הּוא הּכתּוב ְְְִֶַַַַַָָָָָּדמׁשמעּות

רק 19עצמֹו הּוא הּבאים מצרים, לגלּות ּדבנֹוגע . ְְְְִִִִֵַַַַַָָ

מצרים, ּגלּות ידי ׁשעל יעקב. ליׁשרׁש ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹהקּדמה

הּברזל  ארץ 20ּכּור ּבחינת להיֹות יׂשראל נצרפּו , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָ

ׁשּלהם 21חפץ  ּומצֹות הּתֹורה קּיּום זה ידי ועל , ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

הּתֹורה  קּבלת ּולאחרי מּמצרים הּיציאה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָׁשּלאחרי 
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ד.12) נג, פרשתנו יא.13)תו"א צז, כמה 14)תהלים ג נג, שם ובתו"א שם. באוה"ת מובא וכן ג), (נג, שם בתו"א כ"ה

זריעה. בשם נק' שהמצוות יב.15)פסוקים ג, ויקרא 16)מלאכי אדהאמ"צ במאמרי בהנסמן (ראה ובכ"מ שם. בתו"א כ"ה

רטז). ע' סע"א.17)ח"א ריש 18)נד, תו"ח ואילך). ז ע' פרשתנו באוה"ת – וכו' הגהות (ועם פרשתנו ריש תו"א גם וראה

שם.19)פרשתנו. ישעי' עה"פ פרש"י וראה 20)ראה הברזל. מכור מצרים מארץ אותם הוציאי ביום ד) יא, (ירמי' כמ"ש

.18 בהערה ב'תתסא.21)בהנסמן ע' ח כרך פרשתנו באוה"ת הלשון כ"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
·˜ÚÈa ‡È‰ ˙BˆÓc בבני מתגלה המצוות של והפנימיות (השורש ¿ƒ¿ƒ¿«¬…

יעקב). ‰‰Ïel‡ישראל, ÏÚa) Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ ·˙kL BÓk שיום ¿∆»««¿«»≈«««ƒ»
ביום  חל שלו ‡B¯'ההסתלקות ‰¯B˙'a (˙·Ë „"Îc המכיל ספר ¿≈≈¿»

ושמות  בראשית החומשים על שלו חסידות ‰ÏÈÁ˙n'מאמרי ¯eac'ƒ««¿ƒ
‰Ê12,"...ישרש BÓÎc"הבאים ∆ƒ¿

‰ÚÈ¯f‰Lצמחים dËeLÙkשל ∆«¿ƒ»ƒ¿»
ı¯‡a ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ בתוך ¿ƒ»ƒ¿»»∆

‰e‡האדמה  ÔÎ BÓk ,‡˜Âc«¿»¿≈
‰ÚÈ¯Êa וההתגלות הצמיחה ƒ¿ƒ»
˙BˆÓc לנושא המצוות בין (והקשר ¿ƒ¿

מהפסוק מובן »«B‡13Úe¯Ê¯הזריעה
˜È„vÏ14 נוספים מפסוקים וכן ««ƒ

אור': ב'תורה זה במאמר שהובאו

צדקות  "זורע לצדקה", לכם "זרעו

ועוד), ישועות" «ÎÈ¯vL∆¿ƒ‰מצמיח
·È˙Îc ‡˜Âc Ï‡¯NÈa ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ¿»≈«¿»ƒ¿ƒ

e‰a15,ישראל בבני eÈ‰zבהם, Èk ¿ƒƒ¿
ÈÏ] Ìz‡16ıÙÁ ı¯‡ הרי ] «∆ƒ∆∆≈∆

"ארץ". בשם נקראים ישראל שבני

Á¯Ùe ıÈˆÈ ·˜ÚÈ L¯LÈ e‰ÊÂ¿∆«¿≈«¬…»ƒ»«
È‡˜ ·˜ÚÈ L¯LÈc ,'B‚ מתייחס ¿«¿≈«¬…»≈

,ÂLÎÚ ˙Bˆn‰ Ìei˜ ÏÚ«ƒ«ƒ¿«¿»
ÌÈL¯LÂ ÌÈÚ¯Ê ˙Bˆn‰L∆«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ

וצומחים  אבל ÚÈa˜·,מושרשים ¿«¬…
כאמור, בגלוי, לא עדיין היא הצמיחה

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ההשרשה עלֿידי ¿«¿≈∆
Ï·‡עכשיו  „È˙ÚÏ ‰È‰Èƒ¿∆∆»ƒ»…

‰ÁÈÓv‰– הכתוב ובלשון בגלוי, «¿ƒ»
.Á¯Ùe ıÈˆÈ»ƒ»«

ÌL '¯B‡ ‰¯B˙'a ¯‡·Óe17, ¿…»¿»»
·˜ÚÈ L¯LÈ ÌÈ‡a‰ Le¯Ùc¿≈«»ƒ«¿≈«¬…
L¯LÈ ‰È‰iL È„ÎaL ,‡e‰∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆«¿≈

‰L¯L‰‰ ,·˜ÚÈ והגידול «¬…««¿»»
BˆÓe˙והצמיחה  ‰¯B˙c¿»ƒ¿

È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ,Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈«¿≈
ÌÈ¯ˆÓÏ ‰‡Èa‰ ,ÌÈ‡a‰«»ƒ«ƒ»¿ƒ¿«ƒ
"ואלה  השבוע פרשת בתחילת ככתוב

מצרימה", הבאים ישראל בני שמות

Úe„iÎÂ18‰È‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏbL ¿«»«∆»ƒ¿«ƒ»»
‰¯Bz‰ ˙Ïa˜Ï ‰Î‰ פרשת פרשתנו, בתחילת אור' ב'תורה וכמבואר ¬»»¿«»««»

כדי  היה שנה רד"ו והשעבוד מצרים בגלות המכוון תכלית עיקר "כל שמות:

העם  את בהוציאך כו' האות לך וזה שכתוב וכמו התורה... לקבלת לזכות

פירוש  בין הקשר מובן ומעתה הזה". ההר על האלוקים את תעבדון ממצרים

של  ה'ישרש' וגו': ישרש "הבאים הפסוק של הפנימי לתוכן "הבאים" המילה

ישראל, בבני שנפעל ומצוות התורה

למצרים. שבאו ידי על הוא 'יעקב'

CÈLÓÓe'אור 'תורה ,ÌL18בספר «¿ƒ»
‰È‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏbL BÓÎcƒ¿∆»ƒ¿«ƒ»»
ŒÏÚ ,‰¯Bz‰ ˙Ïa˜Ï ‰Î‰¬»»¿«»««»«
ÔB¯Á‡‰ ‰Ê ˙eÏb ‰ÊŒC¯c∆∆∆»∆»«¬
˙eiÓÈt Ïa˜Ï ‰Î‰ ‡e‰¬»»¿«≈¿ƒƒ

„È˙ÚÏ ‰lb˙iL ‰¯Bz‰ בוא עם «»∆ƒ¿«∆∆»ƒ
Êc‰הגאולה. ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆

ÌL '¯B‡ ‰¯Bz'a ÛÈÒBnL∆ƒ¿»»
ÔB¯Á‡‰ ˙eÏb‰L) ‰Ê ÔÈÚƒ¿»∆∆«»»«¬
˙eiÓÈt Ïa˜Ï ‰Î‰ ‡e‰¬»»¿«≈¿ƒƒ
„È˙ÚÏ ‰lb˙iL ‰¯Bz‰«»∆ƒ¿«∆¿»ƒ
‰Ê Èt ÏÚ Èk ,‡e‰ ,(‡·Ï»…ƒ«ƒ∆
ÌÈ‡a‰c ˙eÎiM‰ ˜zÓÈÀ¿«««»¿«»ƒ

,·˜ÚÈ L¯LÈÏ למבואר בנוסף ¿«¿≈«¬…
ל"ישרש" "הבאים" של שהקשר לעיל

בבני  ומצוות תורה של שה'ישרש' הוא

למצרים, הירידה ידי על היא ישראל

הקשר  את "להמתיק" יש "הבאים",

‡e‰ ·e˙k‰ ˙eÚÓLÓc¿«¿»«»
˙eÏba ‡È‰ ‰L¯L‰‰L∆««¿»»ƒ«»

BÓˆÚ19"ישרש "הבאים זה ולפי «¿
תשריש  עצמה שהגלות פירושו

שיבואר  כפי טובות, תוצאות ותצמיח

ÌÈ¯ˆÓ,להלן. ˙eÏ‚Ï Ú‚B·cƒ¿≈«¿»ƒ¿«ƒ
ÌÈ‡a‰ ירדו ישראל שבני העובדה «»ƒ

L¯LÈÏלגלות  ‰Óc˜‰ ˜¯ ‡e‰««¿»»¿«¿≈
·˜ÚÈ.וצמיחה השרשה בהם שתהיה «¬…

,ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏb È„È ÏÚL הנקראת ∆«¿≈»ƒ¿«ƒ
ÏÊ¯a‰ ¯ek20eÙ¯ˆ נזדככו , ««¿∆ƒ¿¿

גבוהה Ï‡¯NÈונתעלו  לדרגה ƒ¿»≈
ıÙÁ ı¯‡ ˙ÈÁa ˙BÈ‰Ï21 ƒ¿¿ƒ«∆∆≈∆

ורוצה  חפץ שהקדושֿברוךֿהוא הארץ

Ê‰בה, È„È ÏÚÂ הזיכוך ידי על ¿«¿≈∆
‰Èˆi‡‰וההתעלות È¯Á‡lL Ì‰lL ˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìeiƒ̃«»ƒ¿∆»∆∆¿«¬≈«¿ƒ»
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eb'ח awri yxyi mi`ad

ׁשּגלּות  מֹוסיף ולכן יעקב. ּדיׁשרׁש ּבאפן ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹֹהיא

ׁשעל  לבא, ּדלעתיד להּגּלּוי הכנה הּוא ְְֲֲִִִֶַַַָָָָָֹהאחרֹון

ּגלּות  ׁשּלאחרי הּגלּיֹות על ּגם קאי הּבאים זה, ְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻּפי

ּפרּוׁש22מצרים  ּדלפי האחרֹון, זה לגלּות ועד ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָ

אחד. ענין הם יעקב ויׁשרׁש הּבאים ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹזה,

זה  ידי (ׁשעל ּביׂשראל ּדמצוֹות ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשההׁשרׁשה

ּבּמצוֹות  ּבעּקר היא לבא) לעתיד הּצמיחה ְְְְְִִִִִִֶַַָָָָֹּתהיה

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּגלּות. ּבזמן מקּימים ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָׁשּיׂשראל

ּתלּויים 23ּבּתניא  לבא ּדלעתיד הּגּלּויים ׁשּכל , ְְְִִִִִֶַַַָָָָֹ

הּגלּות. מׁש ּבזמן ועבֹודתינּו ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָּבמעׂשינּו

LÈÂ'צדק ּדה'ּצּמח הּנ"ל ׁשּבּדרּוׁש ּדזה לֹומר, ¿≈ְְְֶֶֶֶֶַַַַַַ

יׁשרׁש ּבהּבאים זה ּפרּוׁש מעּתיק ְְְִִֵֵֵֶַַַָאינֹו

הּגלּות, ׁשּבזמן הּמצֹות קּיּום על קאי ׁשּזה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹיעקב

ּתלּויים  לבא ּדלעתיד ׁשהּגּלּויים זה ּכי ְְִִִִִִֶֶַָָֹהּוא,

ועבֹודתנּו ּבמעׂשינּו הּוא ועבֹודתנּו ְְֲֲֲֲֵֵֵֵַַַַָָּבמעׂשינּו

הּגלּות, ּבזמן והן הּבית ּבזמן הן הּזמּנים, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָׁשּבכל

ויׁשרׁש (ּכדלקּמן), מעלה יׁש מהם אחד ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּבכל

הּמצֹות  קּיּום על קאי זה) ׁשּבדרּוׁש (לּבאּור ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹיעקב

הּזמּנים. ְְִֶַַָׁשּבכל

על ÔÈÚ‰Âג) הּמצֹות ׁשּבקיּום ּדּבמעלה הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְֲִִֶַַַַָ

ענינים. ׁשני הּתֹורה, ְְִִִֵַָָלּמּוד

נעלית  היא הּמצ ֹות קּיּום ׁשעלֿידי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשההמׁשכה

 ֿ ׁשעל מההמׁשכה (ּכּנ"ל יֹותר הּתֹורה לּמּוד ידי ְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָ

הּמעלה  יׁשנּה הּמצֹות ׁשּבקּיּום וזה א), ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָסעיף

ונפׁש הּגּוף ּברּור ּכי לנהֹורא, חׁשּוכא ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָּדאתהּפכא

עלֿידי  (ּבעּקר) הּוא ּבעֹולם וחלקֹו ְְְְֲִִֵֶַַַָָָהּבהמית

הּמצֹות  ׁשני 24מעׂשה ׁשּבין ּומהחּלּוקים . ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַ

היא  הּמצֹות קּיּום ׁשעלֿידי ּדההמׁשכה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָהענינים,

ההמׁשכה  ּכי הּגלּות. מּבזמן יֹותר הּבית ְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָּבזמן

ּכׁשהעׂשּיה  (ּבעּקר) היא הּמצֹות מעׂשה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשעלֿידי

ּבבּטּול  ּבעּקר 25היא הּוא הּבּטּול ׁשענין וכיון , ְְְְִִִִִֵֶַָָָ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
·˜ÚÈ L¯LÈc ÔÙ‡a ‡È‰ ‰¯Bz‰ ˙Ïa˜ È¯Á‡Ïe ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒ¿«¬≈«»««»ƒ¿…∆¿«¿≈«¬…

לעיל. ÛÈÒBÓכאמור ÔÎÏÂ'אור ב'תורה ומבאר הזקן eÏbL˙רבנו ¿»≈ƒ∆»
,‰Ê Èt ÏÚL ,‡·Ï „È˙ÚÏc Èelb‰Ï ‰Î‰ ‡e‰ ÔB¯Á‡‰»«¬¬»»¿«ƒƒ¿»ƒ»…∆«ƒ∆

ÌÈ‡a‰ישרש"שבכתוב ר ˜‡È"הבאים לא עצמה מתיחס מצרים לגלות ק «»ƒ»≈
È¯Á‡lLאלא  ˙BiÏb‰ ÏÚ Ìb«««»À∆¿«¬≈

ÌÈ¯ˆÓ ˙eÏb22‰Ê ˙eÏ‚Ï „ÚÂ »ƒ¿«ƒ¿«¿»∆
ÔB¯Á‡‰ וההתעלות הזיכוך ידי על כי »«¬

כך  אחר הגיעו מצרים בגלות שנפעלו

והמצוות  התורה ולקיום התורה לקבלת

גם  הבאות, השנים בכל נעלה באופן

הגלות  שהיא הנוכחית הגלות בתקופת

לבוא  העתידה הגאולה כי האחרונה

אחריה  תהיה שלא נצחית גאולה תהיה

‰ÌÈ‡aגלות, ,‰Ê Le¯t ÈÙÏcƒ¿ƒ≈∆«»ƒ
.„Á‡ ÔÈÚ Ì‰ ·˜ÚÈ L¯LÈÂ¿«¿≈«¬…≈ƒ¿»∆»
Ï‡¯NÈa ˙BÂˆÓc ‰L¯L‰‰L∆««¿»»¿ƒ¿¿ƒ¿»≈

Y"יעקב"‰È‰z ‰Ê È„È ÏÚL) Y∆«¿≈∆ƒ¿∆
‰ÁÈÓv‰ בגילוי(‡·Ï „È˙ÚÏ «¿ƒ»¿»ƒ»…

Ï‡¯NiL ˙BÂˆna ¯wÚa ‡È‰– ƒ¿ƒ»«ƒ¿∆ƒ¿»≈
‰eÏb˙"יעקב" ÔÓÊa ÌÈÓi˜Ó Y¿«¿ƒƒ¿««»

נאמר  זה ¿BÓk"הבאים".שעל
‡Èza ·e˙kL23ÏkL , ∆»««¿»∆»

ÌÈÈelb‰ האלוקות È˙ÚÏc„של «ƒƒƒ¿»ƒ
eÈNÚÓa ÌÈÈeÏz ‡·Ï»…¿ƒ¿«¬≈
˙eÏb‰ CLÓ ÔÓÊa eÈ˙„B·ÚÂ«¬»≈ƒ¿«∆∆«»
בזמן  ומצוות בתורה ונרבה שנוסיף וככל

יהיו  לבוא לעתיד הגילויים כך הגלות,

יותר. נעלים

Le¯caL ‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆∆«¿
החסידות  לעיל ‰Ï"pמאמר הנזכר ««

המאמר) ˆ„˜'(בתחילת Ánv'‰c¿«∆«∆∆
‰Ê Le¯t ˜ÈzÚÓ BÈ‡≈«¿ƒ≈∆
‰fL ·˜ÚÈ L¯LÈ ÌÈ‡a‰a¿«»ƒ«¿≈«¬…∆∆
ÔÓÊaL ˙Bˆn‰ Ìei˜ ÏÚ È‡»̃≈«ƒ«ƒ¿∆ƒ¿«

˙eÏb‰ פירושים שני מביא (אלא «»
ÌÈÈelb‰Lאחרים), ‰Ê Èk ,‡e‰ƒ∆∆«ƒƒ

ÌÈÈeÏz ‡·Ï „È˙ÚÏcƒ¿»ƒ»…¿ƒ
e˙„B·ÚÂ eÈNÚÓa לעיל כמובא ¿«¬≈«¬»≈

התניא eÈNÚÓaמספר ‡e‰¿«¬≈
Ô‰ ,ÌÈpÓf‰ ÏÎaL e˙„B·ÚÂ«¬»≈∆¿»«¿«ƒ≈
,˙eÏb‰ ÔÓÊa Ô‰Â ˙Èa‰ ÔÓÊaƒ¿«««ƒ¿≈ƒ¿««»
‰ÏÚÓ LÈ Ì‰Ó „Á‡ ÏÎaL∆¿»∆»≈∆≈«¬»

בזולתו  שאין Le¯„aLויתרון ¯e‡aÏ) ·˜ÚÈ L¯LÈÂ ,(Ôn˜Ï„k)¿ƒ¿«»¿«¿≈«¬…«≈∆ƒ¿
‰Ê('צדק ה'צמח ˜של ÏÚ È‡˜ÌÈpÓf‰ ÏÎaL ˙Bˆn‰ Ìei מבלי ∆»≈«ƒ«ƒ¿∆¿»«¿«ƒ

הפירוש  כן ואם השני לעומת אחד זמן של וליתרונות למעלות להתייחס

ה'צמח  של למאמר מתאים איננו הגלות לזמן במיוחד צדק'.שהכוונה

‰ÏÚÓac ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â (‚¿»ƒ¿»¿««¬»
„enÏ ÏÚ ˙Bˆn‰ ÌeÈ˜aL∆¿ƒ«ƒ¿«ƒ

,‰¯Bz‰ לעיל נתבאר שבגללה «»
את  ממשיך המצוות קיום שדווקא

יותר  העליונים ÈLהאורות Y¿≈
.ÌÈÈÚ– הוא אחד עניין ƒ¿»ƒ

Ìei˜ È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»∆«¿≈ƒ
¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‡È‰ ˙Bˆn‰«ƒ¿ƒ«¬≈≈
„enÏ È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰Ó≈««¿»»∆«¿≈ƒ

‡ ÛÈÚÒ Ï"pk) ‰¯Bz‰ ידי שעל «»««¿ƒ
נמשך  חכמה, בחינת התורה, לימוד

אור  ההשתלשלות, סדר של אור

המצוות  קיום ידי על ואילו מוגבל,

מסדר  שלמעלה אור נמשך

מוגבל), בלתי אור השתלשלות,

– השני Ìei˜aLוהעניין ‰ÊÂ¿∆∆¿ƒ
‰ÏÚn‰ dLÈ ˙Bˆn‰«ƒ¿∆¿»««¬»
‡¯B‰Ï ‡ÎeLÁ ‡Ît‰˙‡c¿ƒ¿«¿»¬»ƒ¿»

לאור, החושך הפיכת e¯a¯של Èkƒ≈
הפועלת  והרע הטוב בין ההבדלה

של ועליה LÙÂזיכוך Ûeb‰«¿∆∆
B˜ÏÁÂ ˙ÈÓ‰a‰ האדם של ««¬ƒ¿∆¿

ÌÏBÚa וההעלם החושך כך ידי ועל »»
לאור  נהפך ואלוקות קדושה ענייני על

‰NÚÓ È„ÈŒÏÚ (¯wÚa) ‡e‰¿ƒ»«¿≈«¬≈
˙Bˆn‰24ÌÈ˜elÁ‰Óe אחד . «ƒ¿≈«ƒƒ
‰ÌÈÈÚההבדלים ÈL ÔÈaL∆≈¿≈»ƒ¿»ƒ

קיום  ידי שעל – (האחד המצוות בקיום

עליון  אור ומגלים ממשיכים המצוות

המצוות  קיום ידי שעל – והשני ביותר,

לאור) והעולם הגוף חושך את מהפכים

ŒÏÚLהנעלית ÎLÓ‰‰c‰הוא, ¿««¿»»∆«
ÔÓÊa ‡È‰ ˙Bˆn‰ Ìei˜ È„È¿≈ƒ«ƒ¿ƒƒ¿«
Èk .˙eÏb‰ ÔÓÊaÓ ¯˙BÈ ˙Èa‰««ƒ≈ƒƒ¿««»ƒ

‰ÎLÓ‰‰ מדרגה האלוקות של ««¿»»
NÚÓ‰עליונה  È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¬≈

(¯wÚa) ‡È‰ ˙Bˆn‰«ƒ¿ƒ¿ƒ»
a ‡È‰ ‰iNÚ‰LkÏeh·25, ¿∆»¬ƒ»ƒ¿ƒ
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ט g"nyz'd ,zah h"i ,zeny zyxt zay

איֿאפׁשר  הּגלּות ׁשּבזמן לזה [ּדנֹוסף הּבית ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָּבזמן

ׁשּבא  ּפנימי) (ּבּטּול ּדהׁשּתחוואה הּבּטּול ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָלהיֹות

ׁשאֹומרים  ּוכמֹו ּבאלקּות, הראּיה מּצד 26ּדוקא ְְְְֱִִִֶֶַַָָָֹ

ּולהׁשּתחוֹות  ולראֹות לעלֹות יכֹולים אנּו ְְְְְֲֲִִֵֵַַָָואין

ולראֹות  לעלֹות יכֹולים אנּו ׁשאין ּדמּכיון ,ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָלפני

להיֹות  להׁשּתחוֹות, יכֹולים אנּו אין ְְְְְֲִִִֵֵַָָּבמילא

ּפנימי  ּבּטּול החיצֹוני 27ּבבחינת הּבּטּול ּגם הּנה , ְְִִִִִִִִִֵַַַַ

ּדכריעה  אלקּות 28(ּבּטּול הּׂשגת מּצד ׁשּבא ,( ְֱִִִִֶַַַָָָֹ

אינֹו הּגלּות), ּבזמן ּגם ּבכללּות, ְְְִִֵֶֶַַַָָָ(ׁשּיׁשנּה,

ׁשּבזמן  ּבאלקּות ההּׂשגה ׁשּגם ּכיון ְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּכדבעי,

אמּתית  הּׂשגה אינּה ההמׁשכה 29הּגלּות לכן, ,[ ְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָ

היתה  הּבית  ּבזמן הּמצֹות קּיּום ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָׁשעלֿידי

ׁשעלֿידי  ההמׁשכה ועּקר יֹותר. נעלית ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהמׁשכה

קּיּום  יהיה אז ּכי לבא, לעתיד יהיה ְְְִִִִִִֶֶֶַָָָֹהּמצוֹות

רצֹונ ּכמצות הּׁשלמּות, ּבתכלית .30הּמצֹות ְְְְְְְִִִֵֶַַַַ

ׁשעלֿידי  לנהֹורא חׁשּוכא ּדאתהּפכא ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָוהענין

החׁש ּכי הּגלּות. ּבזמן ּבעּקר הּוא הּמצֹות ְְְִִִִִֶַַַַָָֹקּיּום

הּבהמ  ּודנפׁש ׁשהם ּדהּגּוף ּכמֹו ּודהעֹולם ית ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָ

ׁשּלהם  מהחׁש יֹותר ּגדֹול חׁש הּוא ֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּבּגלּות,

הּמצֹות  קּיּום ועלֿידי עצמם, מּצד ׁשהם ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָּכמֹו
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דיו"ט.26) מוסף תרס"ח 27)בתפלת (סה"מ תרס"ח דודי קול ד"ה ואילך. ב רעו, דא"ח) (עם סידור ב. צח, ברכה לקו"ת

ובכ"מ. רפ). ע' תרפ"ד (סה"מ פ"ב תרפ"ד משכני ד"ה .(108 ע' ה'תש"ט (סה"מ פ"ב ה'תש"ט ואילך), קנא ד"ה 28)ס"ע

רפא). ע' שם (סה"מ פ"ג תרפ"ד הנ"ל ד"ה .(109 ע' שם (סה"מ פ"ג ה'תש"ט קנב), ע' שם (סה"מ תרס"ח דודי קול

וש"נ.29)ובכ"מ. ואילך). קפט ס"ע ח"ג (לקמן פ"ב ה'תשכ"ה עליו ונחה ד"ה ויו"ט.30)ראה דשבת מוסף תפלת נוסח

סע"ב  תתתסח, ז כרך שם ואילך. ב תתשכח, ו כרך ויחי אוה"ת גֿד). צו, א. (צה, שם תו"ח ואילך. ד מו, ויחי תו"א וראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בני  על רק שייך המלוכה מושג כפשוטו שבמלך שכשם בחסידות כמבואר

איתו  שמאוחדים בבניו (ולא כלפיו מתבטלים זאת ובכל ממנו שנפרדים העם

נשמות  על דווקא היא כביכול , הקדושֿברוךֿהוא, של מלכותו כך מלכתחילה)

כלפיו  מתבטלים זאת ובכל הזה בעולם גשמיים בגופים שהם כפי ישראל

חפץ" "ארץ נקראים ישראל בני (ולכן

שמתבטלת  גשמית מציאות כלומר

רוצה  והוא הקדושֿברוךֿהוא כלפי

‰e‡בה) Ïeha‰ ÔÈÚL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ¿»«ƒ
¯wÚa‰ÊÏ ÛÒBc] ˙Èa‰ ÔÓÊa ¿ƒ»ƒ¿«««ƒ¿»¿∆

¯LÙ‡ŒÈ‡ ˙eÏb‰ ÔÓÊaL לא ∆ƒ¿««»ƒ∆¿»
‰Ïehaיכול  ˙BÈ‰Ïƒ¿«ƒ

(ÈÓÈt Ïeha) ‰‡ÂÂÁzL‰c¿ƒ¿«¬»»ƒ¿ƒƒ
המקדש  לבית לרגל עולים היו כאשר

כך  ומשתחווים פניהם על נופלים היו

(ומצב  בהשוואה היו והרגלים שהראש

האור  שבגלל מכך נובע בחיצוניות זה

המקדש, בבית שהיה הנעלה הרוחני

פנימי  ביטול של למצב מגיע היה האדם

מאד), vÓ„ועמוק ‡˜Âc ‡aL∆»«¿»ƒ«
˙e˜Ï‡a ‰i‡¯‰ לאדם יש כאשר »¿ƒ»∆¡…

רחוק  כדבר באלוקות והשגה הבנה

ברמה  לאלוקות מתבטל הוא ומופשט

רואה  הוא כאשר אבל יחסית, נמוכה

להתבטל  לו גורם הדבר אלוקות,

ביטוי  לידי הבא מוחלט בביטול

תורה' ב'לקוטי כמבואר בהשתחוואה

"עניין  הברכה): וזאת (פרשת

את  ומכניע שמבטל הוא ההשתחוואה

את  שמבטל כמו יתברך לפניו עצמו

בקולו", ולשמוע לעבדו עליו ומקבל המלך לפני ÌÈ¯ÓB‡Lעצמו BÓÎe26 ¿∆¿ƒ
– חרב המקדש בית כאשר הגלות, זמן לגבי מוסף ‡eבתפילות ÔÈ‡Â¿≈»

ÔÈ‡L ÔÂÈkÓc ,EÈÙÏ ˙BÂÁzL‰Ïe ˙B‡¯ÏÂ ˙BÏÚÏ ÌÈÏBÎÈ¿ƒ«¬¿≈»¿ƒ¿«¬¿»∆¿ƒ≈»∆≈
˙B‡¯ÏÂ ˙BÏÚÏ ÌÈÏBÎÈ e‡ ראיה של ברמה אלוקות מגילוי וליהנות »¿ƒ«¬¿≈»

Ïeha ˙ÈÁ·a ˙BÈ‰Ï ,˙BÂÁzL‰Ï ÌÈÏBÎÈ e‡ ÔÈ‡ ‡ÏÈÓa¿≈»≈»¿ƒ¿ƒ¿«¬ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ
ÈÓÈt27 בבחינת השתחוואה "יש שם: תורה בלקוטי מבואר (שעניינו ועמוק, ¿ƒƒ

ה  את שמכניע אינה חיצוניות הנפש ופנימיות רצון עיקר אבל ימרוד שלא גוף

ההשתחוויה  בחינת כן שאין מה אחרת... ומחשבה אחר רצון לו ויש מבוטלת...

אחר  וחפץ רצון לו שאין רצונו מפני רצונך בטל בחינת הוא פנימיות בבחינת

ראיה  ידי על ישראל מקבלים היו זו והשתחוואה הנפש השתחוואת והוא כלל...

שכינה...") גילוי היה ששם המקדש בבית בשנה רגלים Ìbשלש ‰p‰ƒ≈«

ÈBˆÈÁ‰ Ïeha‰עמוקה ופחות נמוכה יותר ברמה ביטול (Ïehaשהוא «ƒ«ƒƒƒ
‰ÚÈ¯Îc28 ביטוי לידי בא איננו הוא בלבד, חיצוני בביטול שמדובר וכיוון ƒ¿ƒ»

והתכופפות  בכריעה אלא בהשוואה הם והרגליים הראש שבה בהשתחוואה

היו  כך אחר ורק כורעים היו שבתחילה המקדש בבית שהיה וכפי בלבד,

אלוקות  גילוי אין וכאשר משתחווים),

היה  המקדש שבית בזמן שהיה כפי

חיצוני  ביטול רק ישנו «∆aL‡קיים
,dLiL) ˙e˜Ï‡ ˙‚O‰ „vÓƒ««»«¡…∆∆¿»

˙eÏb‰ ÔÓÊa Ìb ,˙eÏÏÎa כאשר ƒ¿»«ƒ¿««»
זה, ביטול גם הנה באלוקות), ראייה אין

ÌbLהחיצוני, ÔÂÈk ,ÈÚ·„k BÈ‡≈ƒ¿»≈≈»∆«
ÔÓÊaL ˙e˜Ï‡a ‰‚O‰‰««»»»¡…∆ƒ¿«

˙eÏb‰,כאמור "בכללות", רק (היא «»
שבמובן  בלבד כללית השגה היינו

אלא  ופנימית מוחשית איננה מסוים

ולכן) וחיצונית «≈‡dÈמופשטת
˙ÈzÓ‡ ‰‚O‰29,ÔÎÏ מאחר ], «»»¬ƒƒ»≈

המצוות  קיום ידי על אלוקות שגילוי

היה  הבית ובזמן הביטול, ידי על נמשך

– ואמיתי פנימי יותר הרבה הביטול

Ìei˜ È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰««¿»»∆«¿≈ƒ
‰˙È‰ ˙Èa‰ ÔÓÊa ˙Bˆn‰«ƒ¿ƒ¿«««ƒ»¿»

¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰ÎLÓ‰ מאשר «¿»»«¬≈≈
בזמן  המצוות קיום ידי שעל ההמשכה

‰‰ÎLÓ‰הזה. ¯wÚÂ וגילוי ¿ƒ«««¿»»
‰BÂˆn˙האלוקות  È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«ƒ¿

‰È‰È Ê‡ Èk ,‡·Ï „È˙ÚÏ ‰È‰Èƒ¿∆∆»ƒ»…ƒ»ƒ¿∆
˙ÈÏÎ˙a ˙Bˆn‰ Ìeiƒ̃«ƒ¿¿«¿ƒ

,˙eÓÏM‰ בנוסח שאומרים כפי «¿≈
הקדושֿברוךֿהוא  של רצונו כפי יתבצע אכן המצוות קיום אז שרק התפילה

EBˆ¯ ˙ÂˆÓk30 אלוקות גילוי יהיה לבוא לעתיד המצוות קיום ידי על ולכן ¿ƒ¿«¿∆
וגילוי  ההמשכה מבחינת – אופן ובכל הבית. בזמן שהיה מכפי יותר עוד

הגלות זמן על הבית לזמן יתרון יש המצוות קיום ידי שעל «¿ÔÈÚ‰Â¿»ƒאלוקות
‡¯B‰Ï ‡ÎeLÁ ‡Ît‰˙‡c ונפש הגוף (של החושך הפיכת של ¿ƒ¿«¿»¬»ƒ¿»

לאור  והעולם) ÔÓÊaהבהמית ¯wÚa ‡e‰ ˙Bˆn‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ«ƒ¿¿ƒ»ƒ¿«
BÓk ÌÏBÚ‰„e ˙ÈÓ‰a‰ LÙ„e Ûeb‰c CLÁ‰ Èk .˙eÏb‰«»ƒ«…∆¿«¿∆∆««¬ƒ¿»»¿
BÓk Ì‰lL CLÁ‰Ó ¯˙BÈ ÏB„b CLÁ ‡e‰ ,˙eÏba Ì‰L∆≈«»…∆»≈≈«…∆∆»∆¿

ÌÓˆÚ „vÓ Ì‰L אור על ומסתירה המעלימה הגשמית המציאות עצם כי ∆≈ƒ««¿»
ובזמן  רוחנית מבחינה חושך היא והסתר) העלם מלשון ("עולם" האלוקות

מתגבר, החושך האלוקות על נוסף והסתר העלם יש כאשר ≈¿»¿È„ÈŒÏÚÂהגלות
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eb'י awri yxyi mi`ad

ּדהּגּוף  הּברּור נעׂשה ׁשעלֿידיֿזה הּגלּות, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָּבזמן

לאֹור. נהּפ זה חׁש ּגם ּבּגלּות, ׁשהם ּכמֹו ְְְְֵֶֶֶֶַַַָֹוכּו'

ּדׁשני p‰Â‰ד) הּגּלּוי יהיה לבא לעתיד ¿ƒ≈ְְִִִִֵֶֶַָָֹ

ּגּלּוי  הּמצֹות, ׁשּבקּיּום הּנ"ל ְְְִִִִִֶַַַָָהענינים

וגּלּוי  עצמּה, הּמצֹות קּיּום ׁשעלֿידי ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָההמׁשכה

ּׁשּנעׂשה  והאתהּפכא הּברּור ׁשעלֿידי ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָההמׁשכה

ּבּתניא  ׁשּכתּוב ּדזה לֹומר ויׁש הּמצוה. ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָעלֿידי

ועבֹודתנּו ּבמעׂשינּו ּתלּויים ּדלעתיד ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָׁשהּגּלּויים

ּבעּלּוי  מדּבר ׁשם ּבּתניא ּכי הּוא, הּגלּות, ְְְְִִִֶַַַַָָָָֻׁשּבזמן

יתרֹון  לנהֹורא, חׁשּוכא הּבא 31ּדאתהּפכא האֹור ְְְְְֲִִִַַָָָָָ

החׁש לעתיד 32מן ׁשּיהיה זה ּדאֹור והּגּלּוי . ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָֹ

(ּבעּקר) ּתלּוי (החׁש מן הּבא האֹור ְְִִִֶַַָָָָֹ(יתרֹון

ׁשּלעתיד  וזה הּגלּות, ׁשּבזמן ועבֹודתנּו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבמעׂשינּו

עצמם  ׁשּבּמצֹות איןֿסֹוף ּדאֹור הּגּלּוי יהיה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹלבא

הּבית. ׁשּבזמן ועבֹודתנּו ּבמעׂשינ ּו (ּבעּקר) ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָּתלּוי

LÈÂ עצמם ּדהּמצֹות הּגּלּוי ׁשּגם ּדזה לֹומר, ¿≈ְְְְִִֶֶַַַַַָ

ׁשּגם  הגם עכׁשו, ועבֹודתנּו ּבמעׂשינּו ְְֲֲֲֵֵֶַַַַַָָָּתלּוי

קּיּום  ואדרּבה הּמצֹות, קּיּום יהיה לבא ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָֹלעתיד

ּגם  (ּובמילא , הּׁשלמּות ּבתכלית יהיה אז ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָהּמצֹות

ּבתכלית  ּתהיה אז הּמצֹות ׁשעלֿידי ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָההמׁשכה

ּתהיה  לבא ׁשּלעתיד ּבכדי ּכי הּוא, ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹהּׁשלמּות),
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ובכ"מ. פס"ג. תר"ם זו מצה המשך ואילך. פי"ז תרל"ז וככה המשך יג.31)ואילך. ב, קהלת (מה,32)ע"פ פל"ו תניא ראה

האור  ויתרון . . לנהורא חשוכא "אתהפך דוקא זה שבעולם לפי הוא התחתון" עוה"ז הוא ש"התכלית דזה ואילך), סע"ב

לנהורא". חשוכא לאהפכא דוקא בתחתונים דירה ית' לו "להיות סע"א) (מט, ספל"ז גם וראה החושך". צריך מן ולכאורה

דרגות. בשתי הם שם, שבתניא והביאור מטעם למעלה הוא דנתאוה ועוד) ג. ס"ע תרס"ו (המשך שבכ"מ שהביאור לומר,

חשוכא  ואתהפך סט"א אתכפיא כד ית' לפניו רוח נחת להיות ית' ברצונו עלה "שכך שם פל"ו בתניא מהלשון ולהעיר

ברצונו  שעלה זה אעפ"כ, אבל ית'". ברצונו עלה "שכך מפני רק הוא ואתהפכא באתכפיא לפניו נח"ר שיש דזה לנהורא",

שיהי' "dlrnהוא שם בתניא הלשון [וכהמשך ואתהפכא דאתכפיא הענין oexzieבהענין משא"כ החושך"]; מן האור

וענינה  בהדירה, "מעלה" אין בתחתונים, דירה לו להיות שנתאוה לאחרי גם – בכ"מ) (המבואר מהטעם שלמעלה ד"נתאוה"

נתאוה. שכך רק הוא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯e¯a‰ ‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,˙eÏb‰ ÔÓÊa ˙Bˆn‰ Ìeiƒ̃«ƒ¿ƒ¿««»∆«¿≈∆«¬∆«≈

והזיכוך  והרע הטוב בין Ìbההבדלה ,˙eÏba Ì‰L BÓk 'eÎÂ Ûeb‰c¿«¿¿∆≈«»«
¯B‡Ï Ct‰ ‰Ê CLÁ לאור הנהפך (הרוחני) החושך הגלות שבזמן וכיוון …∆∆∆¿«¿

בעולם  היה כאשר הבית בזמן לאור שנהפך מהחושך יותר וחזק יותר עמוק הוא

יש  זו שמבחינה נמצא אלוקות, גילוי

הבית. זמן על הגלות בזמן יתרון

‡·Ï „È˙ÚÏ ‰p‰Â בוא „) עם ¿ƒ≈∆»ƒ»…
ÈLcהגאולה  Èelb‰ ‰È‰Èƒ¿∆«ƒƒ¿≈

Ìei˜aL Ï"p‰ ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ««∆¿ƒ
˙Bˆn‰ היתרונות שני שכך וכיוון «ƒ¿

הבית  שבזמן (היתרון האמורים

יבואו  יחד גם הגלות) שבזמן והיתרון

גם  יהיה אז כי ביטוי, Èelbƒלידי
‰ÎLÓ‰‰ בעולם אלוקות של ««¿»»

dÓˆÚ ˙Bˆn‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ«ƒ¿«¿»
קיום  (כי באלוקות נעלית מדרגה

"כמצוות  בשלימות, יהיה המצוות

זה  עם ויחד לעיל) כמבואר רצונך",

– גם ‰‰ÎLÓ‰יהיה Èel‚Â¿ƒ««¿»»
‡Ît‰˙‡‰Â ¯e¯a‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«≈¿»ƒ¿«¿»
‰Âˆn‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚpM∆«¬∆«¿≈«ƒ¿»
הגלות, בזמן דווקא מתבצע שאמנם

גו  החושך הגלות כאשר בזמן אבל בר,

והפיכת  בירור ידי שעל ההמשכה

ולעתיד  גילוי לידי באה לא החושך

זו  המשכה של הגילוי יהיה לבוא

בעולם.

¯ÓBÏ LÈÂ לעיל האמור (לפי ¿≈«
של  הגילוי יהיה לבוא שלעתיד

קיום  ידי על שנפעלת ההמשכה

הגלות) בזמן È˙ÚÏc„המצוות ÌÈÈelb‰L ‡Èza ·e˙kL ‰Êc¿∆∆»««¿»∆«ƒƒƒ¿»ƒ
˙eÏb‰ ÔÓÊaL e˙„B·ÚÂ eÈNÚÓa ÌÈÈeÏz שמוסיפים וככל ¿ƒ¿«¬≈«¬»≈∆ƒ¿««»

המצוות  טעם בקיום הנה לבוא, לעתיד יותר גדולה התגלות תהיה הגלות בזמן

ÎeLÁ‡הדבר ‡Ît‰˙‡c ÈelÚa ¯a„Ó ÌL ‡Èza Èk ,‡e‰ƒ««¿»»¿À»¿ƒ¿ƒ¿«¿»¬»
‡¯B‰Ï כאשר קיימת שלא מיוחדת מעלה לו שיש לאור, החושך הפיכת ƒ¿»

– עליו להתגבר שצריך חושך ‰ÔB¯˙È31CLÁאין ÔÓ ‡a‰ ¯B‡‰32 ƒ¿»«»ƒ«…∆

המטרה  בכל קשור לאור החושך הפיכת של זה שעניין שם בתניא וכמבואר

דווקא  'דירה' לו שתהיה הקדושֿברוךֿהוא של ורצונו הבריאה  של והכוונה

(וראה  הימנו למטה תחתון שאין תחתון עולם שהוא הגשמי הזה בעולם

כאן). ‰‡B¯בהערות ÔB¯˙È) „È˙ÚÏ ‰È‰iL ‰Ê ¯B‡c Èelb‰Â¿«ƒ¿∆∆ƒ¿∆∆»ƒƒ¿»
ÈeÏz (CLÁ‰ ÔÓ ‡a‰«»ƒ«…∆»
e˙„B·ÚÂ eÈNÚÓa (¯wÚa)¿ƒ»¿«¬≈«¬»≈
„È˙ÚlL ‰ÊÂ ,˙eÏb‰ ÔÓÊaL∆ƒ¿««»¿∆∆¿»ƒ

Èelb‰ ‰È‰È ‡·Ï דרגה של »…ƒ¿∆«ƒ
נעלית  ‡ÛBÒŒÔÈאלוקית ¯B‡c¿≈

(¯wÚa) ÈeÏz ÌÓˆÚ ˙BˆnaL∆«ƒ¿«¿»»¿ƒ»
ÔÓÊaL e˙„B·ÚÂ eÈNÚÓa¿«¬≈«¬»≈∆ƒ¿«

˙Èa‰ זו שהמשכה לעיל כמבואר ««ƒ
מתוך  המצוות קיום ידי על נפעלת

הפנימי  והביטול לאלוקות ביטול

הבית. בזמן דווקא הוא והעמוק

הפיכת  רק לא למעשה זאת, ועם

היא  המצוות קיום ידי על לאור החושך

התלויה  לבוא לעתיד שתהיה התגלות

אלא  הגלות בזמן ועבודתנו במעשינו

בעולם  אלוקות והמשכת גילוי גם

תלוי  עצמם המצוות מצד ובאדם

ועל  הגלות. בזמן ועבודתנו במעשינו

כדלהלן. ומבאר, מוסיף כך

Èelb‰ ÌbL ‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆∆««ƒ
ÈeÏz ÌÓˆÚ ˙Bˆn‰c¿«ƒ¿«¿»»
,ÂLÎÚ e˙„B·ÚÂ eÈNÚÓa¿«¬≈«¬»≈«¿»

Ì‚‰ שכן תמוה הדבר שלכאורה ¬«
רק  להיות יכולה לאור חושך הפיכת

יהיה  לא לבוא לעתיד כי הגלות בזמן

כיוון  אבל È˙ÚÏ„חושך ÌbL∆«∆»ƒ
Ê‡ ˙Bˆn‰ Ìei˜ ‰a¯„‡Â ,˙Bˆn‰ Ìei˜ ‰È‰È ‡·Ï לאחר »…ƒ¿∆ƒ«ƒ¿¿«¿«»ƒ«ƒ¿»

הגאולה  Ìbשתבוא ,‡ÏÈÓ·e) ˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎ˙a ‰È‰Èƒ¿∆¿«¿ƒ«¿≈¿≈»«
‰È‰z Ê‡ ˙Bˆn‰ È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰וגילוי ÈÏÎ˙a˙המשכה ««¿»»∆«¿≈«ƒ¿»ƒ¿∆¿«¿ƒ

(˙eÓÏM‰ תלויה עצמם המצוות קיום ידי על ההתגלות למה כן ואם «¿≈
אלא  עוד ולא מצוות נקיים לבוא לעתיד גם והרי הגלות בזמן בעבודתנו

הזה? בזמן מאשר נעלה יותר באופן יהיה שהקיום

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72



יי g"nyz'd ,zah h"i ,zeny zyxt zay

קדימת  עלֿידי הּוא ּדהּמצֹות ההמׁשכה ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָׁשלמּות

[ּולהעיר  עכׁשו. ׁשהּוא ּכמֹו ּדהּמצֹות ְְְְְְִִֶַַַַָָָָההמׁשכה

ׁשּלאחרי  לּמצֹות הכנה ׁשהיּו ּדהאבֹות ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָמהּמצֹות

ּתֹורה  הּוא 33מּתן זה ענין ׁשּגם לֹומר, ויׁש .[ ְְִֵֶֶַַַַָָ

ּבזמן  ּכי הּבית. ׁשּבזמן העבֹודה עלֿידי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָּבעּקר

והעֹול  האדם יֹותר הּבית, נעלית ּבדרּגא היּו ם ְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָָ

ולכן  הּגלּות, ׁשּבזמן 34מּבזמן הּמצֹות ּבקּיּום , ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

הּגׁשמי  הּדבר וכן הּמצוה, ׁשּקּים [ׁשהאדם ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּבית

היתה  נעלית] ּבדרּגא היּו הּמצוה, נעׂשתה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּבֹו

ׁשּיהיה znbcAׁשלמּות הּמצוֹות ּדקּיּום הּׁשלמּות ְֵ§ª§©ְְְְִִִֵֶֶַַ

הכנה  הם ּדעכׁשו ׁשהּמצֹות זה ולכן לבא, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹלעתיד

ׁשּבזמן  ּבמצֹות ּבעּקר הּוא לבא ּדלעתיד ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָֹלּמצֹות

זה  על מהּטעמים ּגם ׁשּזהּו לֹומר [ויׁש ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָהּבית.

ּבמצֹות  ענינים וכּמה ּכּמה נתוּספּו הּגלּות ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָׁשּבזמן

רק  ולא ּבּתֹורה, וגם וכּו'), מנהגים ְְְְִִִִַַַָָֹ(הּדּורים

ּכללּיים  ענינים ּגם אּלא ּפרטּיים ְְְְִִִִִִִִֶַָָָָָענינים

ּבזמן  הּקדֹוׁש רּבנּו עלֿידי נסּדרה ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָ[ּדהּמׁשנה

היה לא ׁשאז (אּלא ),35הּגלּות iWwהּגלּות ֶֶַָָָָָֹŸ¦ַָ

ּבזמן  ׁשּנסּדרּו והּגמרא הּברייתא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָּומּכלֿׁשּכן

ּבעבֹודה  ּגם ׁשלמּות ׁשּתהיה ּבכדי ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָהּגלּות],

ּגם  ֿ זה, ועלֿידי הּגלּות, ׁשּבזמן ּומצֹות ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָּדתֹורה

לּׁשלמּות  יבֹואּו הּגלּות ׁשּבזמן העבֹודה ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָעלֿידי

לבא]. ּדלעתיד ּומצֹות ּדתֹורה ְְְֲִִִִִָָָָֹהאמּתית

ׁשּבקּיּום p‰Â‰ה) הּנ"ל ענינים ׁשני ּבין החּלּוק ¿ƒ≈ְְְִִִִֵֵֶַַַָ

הּמצוה  ׁשעלֿידי (ההמׁשכה ְְְְִִֵֶַַַַַָָָהּמצֹות

ּבׁשּיכּות  ּגם הּוא עלֿידּה) ׁשּנעׂשה ְְֲֵֶֶַַַַַָָָוהּברּור

לעתיד  מּזה ׁשּיהיה הּגּלּוי עם עכׁשו ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָּדהעבֹודה
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וש"נ.33) ואילך. 79 ע' שם ואילך. 88 ע' ח"ה לקו"ש בארוכה וככה 34)ראה והמשך גֿד) (צו, 30 שבהערה תו"ח ראה

המקיימם. האדם בשלימות (גם) תלוי' המצוות דקיום שהשלימות ואילך), (ספ"כ (ע"ז 35)שם לרבי שמשי' שאנטנינוס ועד

סע"ב). יו"ד,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לכך  eÓÏL˙ההסבר ‰È‰z ‡·Ï „È˙ÚlL È„Îa Èk ,‡e‰ƒƒ¿≈∆¿»ƒ»…ƒ¿∆¿≈

˙Bˆn‰c ‰ÎLÓ‰‰ ˙ÓÈ„˜ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ˙Bˆn‰c ‰ÎLÓ‰‰««¿»»¿«ƒ¿«¿≈¿ƒ«««¿»»¿«ƒ¿
ÂLÎÚ ‡e‰L BÓk בזמן כעת המצוות קיום בין הגדול ההבדל למרות כי ¿∆«¿»

שעל  ההמשכה – שיעור לאין נעלה שהוא לבוא לעתיד המצוות לקיום הגלות

היא  הזה בזמן המצוות קיום ידי

שיהיו  וגילוי להמשכה והכנה הקדמה

לבוא. דבר [ÈÚ‰Ïe¯לעתיד שמצינו ¿»ƒ
– B·‡‰c˙דומה ˙Bˆn‰Ó≈«ƒ¿¿»»

È¯Á‡lL ˙BˆnÏ ‰Î‰ eÈ‰L∆»¬»»«ƒ¿∆¿«¬≈
‰¯Bz ÔzÓ33 שהמצוות ואף ««»

נעלית  בדרגה הן תורה מתן שלאחר

כמבואר  האבות, של מהמצוות יותר

ניתן  תורה במתן שדווקא בחסידות

המציאות  את לקדש הכוח ישראל לבני

בעולם  המצוות קיום ידי על הגשמית

שהאבות  העובדה ואילו הגשמי הזה

ניתנה  שלא עד התורה כל את קיימו

קדושה  החדיר שלא באופן היתה תורה

שעשו  המצוות זאת ובכל בגשמיות,

למצוות  והקדמה הכנה היו האבות

תורה]. מתן לאחר ישראל בני שעשו

‰Ê ÔÈÚ ÌbL ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆«ƒ¿»∆
הגאולה  לפני שמקיימים שהמצוות

לקיום  והקדמה הכנה הם השלימה

שהכוונה  אף הרי לבוא, לעתיד המצוות

הגלות, בזמן שמקיימים למצוות גם

מקום  מכל ŒÏÚכאמור, ¯wÚa ‡e‰¿ƒ»«
„B·Ú‰ È„È‰ המצוות קיום של ¿≈»¬»

˙Èa‰ ÔÓÊaL והכנה הקדמה שהיא ∆ƒ¿«««ƒ
לקיום  יותר ומתאימה יותר טובה

לבוא. לעתיד ÔÓÊaהמצוות Èkƒƒ¿«
˙Èa‰ גילוי בעולם האיר כאשר ««ƒ
‰eÈאלוקות  ÌÏBÚ‰Â Ì„‡‰ ,»»»¿»»»

ÔÓÊaÓ ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‡b¯„a¿«¿»«¬≈≈ƒƒ¿«
˙eÏb‰ חושך בעולם שורר כאשר «»

האלוקות, על ומסתיר המעלים רוחני

ÔÎÏÂ34ÔÓÊaL ˙Bˆn‰ Ìei˜a , ¿»≈¿ƒ«ƒ¿∆ƒ¿«
,‰Âˆn‰ ÌiwL Ì„‡‰L] ˙Èa‰««ƒ∆»»»∆ƒ≈«ƒ¿»

˙ÈÏÚ ‡b¯„a eÈ‰ ,‰Âˆn‰ ‰˙NÚ BaL ÈÓLb‰ ¯·c‰ ÔÎÂ כי ¿≈«»»««¿ƒ∆∆∆¿»«ƒ¿»»¿«¿»«¬≈
אלא  המקדש בבית רק לא והשפיע פעל הבית בזמן שהיה האלוקות גילוי

העולם] eÓÏL˙בכללות ‰˙È‰ המצוות ‰eÓÏM˙בקיום ˙Ó‚„a »¿»¿≈¿À¿««¿≈
˙Bˆn‰L ‰Ê ÔÎÏÂ ,‡·Ï „È˙ÚÏ ‰È‰iL ˙BÂˆn‰ Ìei˜c¿ƒ«ƒ¿∆ƒ¿∆∆»ƒ»…¿»≈∆∆«ƒ¿

ÂLÎÚc הגאולה ועד תורה ממתן השנים אורך לכל ‰Î‰היינו Ì‰ ¿«¿»≈¬»»
˙Èa‰ ÔÓÊaL ˙BˆÓa ¯wÚa ‡e‰ ‡·Ï „È˙ÚÏc ˙BˆnÏ ופחות «ƒ¿ƒ¿»ƒ»…¿ƒ»¿ƒ¿∆ƒ¿«««ƒ

הגלות. בזמן שמקיימים במצוות

˙eÏb‰ ÔÓÊaL ‰Ê ÏÚ ÌÈÓÚh‰Ó Ìb e‰fL ¯ÓBÏ LÈÂ]¿≈«∆∆«≈«¿»ƒ«∆∆ƒ¿««»
ÌÈÈÚ ‰nÎÂ ‰nk eÙqÂ˙ƒ¿«¿«»¿«»ƒ¿»ƒ
ÌÈ‚‰Ó ÌÈ¯ec‰) ˙BˆÓa¿ƒ¿ƒƒƒ¿»ƒ

‰¯Bza Ì‚Â ,('eÎÂ חידושי נוספו ¿¿««»
הבית, בזמן היו שלא ¯˜תורה ‡ÏÂ¿…«

Ìb ‡l‡ ÌÈiË¯t ÌÈÈÚƒ¿»ƒ¿»ƒƒ∆»«
ÌÈiÏÏk ÌÈÈÚ בקיום ומרכזיים ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ

– והוכחה [ולדוגמא ובתורה המצוות

È„ÈŒÏÚ ‰¯cÒ ‰Ln‰c רבי ¿«ƒ¿»ƒ¿¿»«¿≈
שנקרא  הנשיא ‰LB„wיהודה ea«̄≈«»

˙eÏb‰ ÔÓÊa הבית חורבן לאחר ƒ¿««»
ÈL˜ ‰È‰ ‡Ï Ê‡L ‡l‡)∆»∆»…»»…ƒ

˙eÏb‰35 בשנים שהיה מידה באותה «»
זמן  זה היה זאת ובכל יותר, מאוחרות

הבית), זמן ולא ≈∆«ÔkLŒÏkÓeƒהגלות
‡¯Ób‰Â ‡˙ÈÈ¯a‰ בשונה «¿«¿»¿«¿»»

נשנו  ממנה חשובים שחלקים מהמשנה

בזמן  ונחתמה שנסדרה אלא הבית בזמן

– והגמרא הברייתא הרי הגלות,

e¯cÒpLונלמדו,[˙eÏb‰ ÔÓÊa ∆ƒ¿¿ƒ¿««»
בקיום  הללו וההוספות והחידושים

הגלות  בזמן התורה ובלימוד המצוות

Ìbהם  ˙eÓÏL ‰È‰zL È„Îaƒ¿≈∆ƒ¿∆¿≈«
˙BˆÓe ‰¯B˙c ‰„B·Úa»¬»¿»ƒ¿
,‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,˙eÏb‰ ÔÓÊaL∆ƒ¿««»¿«¿≈∆
ÔÓÊaL ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ Ìb««¿≈»¬»∆ƒ¿«
˙eÓÏMÏ e‡B·È ˙eÏb‰«»»«¿≈
˙BˆÓe ‰¯B˙c ˙ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ¿»ƒ¿

‡·Ï „È˙ÚÏc שעיקר אף כי ונמצא ƒ¿»ƒ»…
התורה  של וההקדמה ההכנה פעולת

ומצוות  לתורה הגאולה לפני והמצוות

הבית, בזמן הוא לבוא שלעתיד

הגלות  שבזמן העבודה גם למעשה

והמצוות  התורה שלימות את מביאה

לבוא]. לעתיד שתהיה

˜elÁ‰ ‰p‰Â Ìei˜aLההבדל‰) Ï"p‰ ÌÈÈÚ ÈL ÔÈa ¿ƒ≈«ƒ≈¿≈ƒ¿»ƒ««∆¿ƒ
˙Bˆn‰– האלוקות ‰‰ÎLÓ‰(האחד ‰Âˆn‰קיוםÈ„ÈŒÏÚLשל «ƒ¿««¿»»∆«¿≈«ƒ¿»
– לאור e¯a‰Â¯והשני החושך והפיכת מהרע הטוב של וההפרדה ¿«≈

ÌÚ ÂLÎÚ ‰„B·Ú‰c ˙eÎiLa Ìb ‡e‰ (d„ÈŒÏÚ ‰NÚpL∆«¬∆«»»«¿«»¿»¬»«¿»ƒ
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eb'יב awri yxyi mi`ad

ּכיון  הּמצֹות, ׁשעלֿידי ההמׁשכה ּדבענין ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹלבא.

ּתהיה  ׁשההמׁשכה היא ּדהמׁשכה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשהּׁשלמּות

ו)ההמׁשכה  (העבֹודה ׁשל ענינּה ּגם הרי ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָּבגּלּוי,

ׁשּלּה. הּגּלּוי לבא לעתיד ׁשּיהיה הּוא ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹעכׁשו

ׁשענינּה ּכיון הּמצֹות, ׁשעלֿידי הּברּור ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּובענין

ׁשּבעבֹודה  היינּו ,החׁש ּברּור הּוא העבֹודה ְֲֲֵֶֶֶַַַָָָֹׁשל

הרי  לבררֹו, ׁשּצרי חׁש ׁשּיׁשנֹו נרּגׁש ְְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָֹזֹו

 ֿ עלֿידי ׁשּיהיה ּדלעתיד והּגּלּוי עכׁשו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָהעבֹודה

הּטמאה רּוח (ואת הארץ `xiarזה הם 36מן ,( ְְֶֶַַָֻ©£¦ִֵֶָָ

ענינים. ְְִִֵָׁשני

‰ÊŒÈtŒÏÚÂאינֹו הּנ"ל ׁשּבּמאמר זה יּובן ¿«ƒ∆ֲֵֶֶַַַַָָ

על  קאי ׁשהּבאים הּפרּוׁש ִִֵֵֵֶַַַָָמביא

הּפרּוׁשים  ּדׁשני הּסדר וגם ּבגלּות, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָהּירידה

נקרא  עכׁשו הּמצֹות ׁשּקּיּום מּזה ּכי ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָׁשּבּמאמר,

הׁשרׁשה, ּבׁשם הׁשרׁשה DpiprCּבּכתּוב ׁשל ְְֵַַָָָ§¦§¨¨ְֶַָָ

מּוכח, צמיחה, להביא ּבכדי הּוא ְְְְִִִִֵָָָָ(זריעה)

הּוא  זה ׁשּבפסּוק הּמצֹות ּדקּיּום ְְְְִִִֶֶֶַָָָׁשהענין

ׁשּנעׂשה  הּברּור ולא הּמצוה ׁשעלֿידי ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹההמׁשכה

ׁשהּבאים  הּפרּוׁש ּכאן מביא אינֹו ולכן ְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָעלֿידּה.

העבֹודה  מעלת ּכי ּבּגלּות, הּירידה על ְֲֲִִֵַַַַַָָָָָקאי

ׁשעלֿידי  לּבירּור ּבנֹוגע היא הּגלּות ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָׁשּבזמן

ׁשעלֿידי  ההמׁשכה מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּמצוה,

(ּכּנ"ל  הּבית ׁשּבזמן ּבעבֹודה יֹותר היא ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָהּמצוה

ׁשּיׁשרׁש ּׁשהּפירּוש מה ּגם וזהּו גֿד). ְְְִֵֵֶֶֶַַַַסעיף

לאחרי  ּבא עכׁשו הּמצֹות קּיּום על קאי ְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָֹיעקב

ּגּלּוי  על קאי יעקב ׁשּיׁשר ׁש להּפירּוׁש ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹּובהמׁש

ההמׁשכה  ּכי לבא, לעתיד ׁשּיהיה הּנׁשמה ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשרׁש

יׁשרׁש (ׁשּבּפסּוק עכׁשו הּמצֹות קּיּום ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשעלֿידי

סעיף  (ּכּנ"ל הּנׁשמה ׁשרׁש המׁשכת היא ְְְֲִִֶַַַַַַָָָֹֹיעקב)

לעתיד  ׁשּתהיה הּוא ההמׁשכה ׁשל ענינּה ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָא),

יתילידּון. ּבגּלּוי, ְְְִִִָֹלבא
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ב.36) יג, זכרי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡·Ï „È˙ÚÏ ‰fÓ ‰È‰iL Èelb‰ שכל התניא מספר לעיל כמובא «ƒ∆ƒ¿∆ƒ∆∆»ƒ»…

בעניין  שגם הגלות, בזמן ועבודתנו במעשינו תלויים לבוא שלעתיד הגילויים

האמור. ההבדל קיים ‰‰ÎLÓ‰זה ÔÈÚ·c נעלית מדרגה האלוקות של ƒ¿ƒ¿«««¿»»
‡È‰ ‰ÎLÓ‰c ˙eÓÏM‰L ÔÂÈk ,˙Bˆn‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«ƒ¿≈»∆«¿≈¿«¿»»ƒ

Èel‚a ‰È‰z ‰ÎLÓ‰‰L שכן ∆««¿»»ƒ¿∆¿ƒ
כעת  נפעלת ההמשכה פעולת עצם

בגלוי  איננה שעה שלפי אלא

לבוא  לעתיד שלה השלמות ומשמעות

בעולם, בגלוי תהיה שאז ≈¬‰¯Èהיא
dÈÚ Ìb והמטרה ÏLהכוונה «ƒ¿»»∆

ÂLÎÚ ‰ÎLÓ‰‰(Â ‰„B·Ú‰)»¬»¿««¿»»«¿»
‰È‰iL ‡e‰‡·Ï „È˙ÚÏ ∆ƒ¿∆∆»ƒ»…
dlL Èelb‰ שהעבודה ונמצא «ƒ∆»

שלה, והשלמות הפעולה, היינו עצמה,

אחד. עניין בעצם הם התוצאה, היינו

È„ÈŒÏÚL ¯e¯a‰ ÔÈÚ·e¿ƒ¿««≈∆«¿≈
ÏL dÈÚL ÔÂÈk ,˙Bˆn‰«ƒ¿≈»∆ƒ¿»»∆
CLÁ‰ ¯e¯a ‡e‰ ‰„B·Ú‰»¬»≈«…∆

לאור, B·ÚaL„‰והפיכתו eÈÈ‰«¿∆«¬»
CÈ¯vL CLÁ BLiL Lb¯ BÊƒ¿»∆∆¿…∆∆»ƒ
ÂLÎÚ ‰„B·Ú‰ È¯‰ ,B¯¯·Ï¿»¿¬≈»¬»«¿»
ŒÏÚ ‰È‰iL „È˙ÚÏc Èelb‰Â¿«ƒƒ¿»ƒ∆ƒ¿∆«
‰‡Óh‰ Áe¯ ˙‡Â) ‰ÊŒÈ„È¿≈∆¿∆««À¿»

ı¯‡‰ ÔÓ ¯È·Ú‡36ÈL Ì‰ ,( «¬ƒƒ»»∆≈¿≈
ÌÈÈÚ בזמן כי מזה זה שונים ƒ¿»ƒ

להתעסק  צורך ויש ניכר החושך הגלות

תהיה  לא לעתיד ואילו ולבררו איתו

שיש  ונמצא כלל חושך של מציאות

והתוצאה  הפעולה בין גדול הבדל

שלה.

Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ לשאלות ההסבר ¿«ƒ∆»
– המאמר בתחילת ∆Ê‰שהועלו

Ï"p‰ ¯Ó‡naL אדמו"ר של ∆««¬»««
צדק' ‰Le¯tה'צמח ‡È·Ó BÈ‡≈≈ƒ«≈

ב'תורה  הזקן רבנו של במאמר שמובא

‰È¯i„‰אור' ÏÚ È‡˜ ÌÈ‡a‰L∆«»ƒ»≈««¿ƒ»
ÈLc ¯„q‰ Ì‚Â ,˙eÏ‚a¿»¿««≈∆ƒ¿≈

¯Ó‡naL ÌÈLe¯t‰ כך «≈ƒ∆««¬»
לגילוי  מתייחס "ישרש" לפיו שהפירוש

מופיע  לבוא לעתיד הנשמה שורש

"ישרש" לפיו הפירוש ואילו ראשון,

מופיע  עכשיו המצוות לקיום מתייחס

הפוך, להיות צריך היה הסדר המאורעות סדר שמבחינת למרות שני כפירוש

‰L¯L‰ ÌLa ·e˙ka ‡¯˜ ÂLÎÚ ˙Bˆn‰ ÌeiwL ‰fÓ Èkƒƒ∆∆ƒ«ƒ¿«¿»ƒ¿»«»¿≈«¿»»
dÈÚc("ישרש") ומטרתה , ‰e‡כוונתה (‰ÚÈ¯Ê) ‰L¯L‰ ÏL ¿ƒ¿»»∆«¿»»¿ƒ»

˙Bˆn‰ Ìei˜c ÔÈÚ‰L ,ÁÎeÓ ,‰ÁÈÓˆ ‡È·‰Ï È„Îaƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ»»∆»ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿
‰Âˆn‰ È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰ ‡e‰ ‰Ê ˜eÒÙaL היא צמיחה כי ∆¿»∆««¿»»∆«¿≈«ƒ¿»

אלוקות  וגילוי להמשכת הולם ָָמשל

¯e¯a‰ ‡ÏÂהחושך NÚpL‰של ¿…«≈∆«¬∆
d„ÈŒÏÚ לצמיחה לדמות אין שאותו «»»

זריעה. סיבה,ÔÎÏÂמתוך מאותה ¿»≈
והגילוי  ההמשכה על שמדובר כיוון

בירור  על ולא המצווה קיום ידי שעל

צדק' ה'צמח והחושך, ≈‡BÈהגלות
‡È·Ó במאמרÔ‡k אתLe¯t‰ ≈ƒ»«≈

‰„È¯i‰ ÏÚ È‡˜ ÌÈ‡a‰L∆«»ƒ»≈««¿ƒ»
Èk ,˙eÏba,לעיל שהוסבר כפי «»ƒ

˙eÏb‰ ÔÓÊaL ‰„B·Ú‰ ˙ÏÚÓ«¬«»¬»∆ƒ¿««»
¯e¯ÈaÏ Ú‚Ba ‡È‰ החושך של ƒ¿≈««≈

לאור  ‰Âˆn‰,והפיכתו È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«ƒ¿»
‰ÎLÓ‰‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈««¿»»
¯˙BÈ ‡È‰ ‰Âˆn‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«ƒ¿»ƒ≈
Ï"pk) ˙Èa‰ ÔÓÊaL ‰„B·Úa»¬»∆ƒ¿«««ƒ««

.(„Œ‚ ÛÈÚÒ¿ƒ
Ìb e‰ÊÂהטעם˘e¯Èt‰M ‰Ó ¿∆««∆«≈

Ìei˜ ÏÚ È‡˜ ·˜ÚÈ L¯LiL∆«¿≈«¬…»≈«ƒ
È¯Á‡Ï ‡a ÂLÎÚ ˙Bˆn‰«ƒ¿«¿»»¿«¬≈
L¯LiL Le¯Èt‰Ï CLÓ‰·e¿∆¿≈¿«≈∆«¿≈
L¯L Èelb ÏÚ È‡˜ ·˜ÚÈ«¬…»≈«ƒ…∆
,‡·Ï „È˙ÚÏ ‰È‰iL ‰ÓLp‰«¿»»∆ƒ¿∆∆»ƒ»…

הפוך,למרות  הסדר הזמנים שמבחינת

Ìei˜ È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰ Èkƒ««¿»»∆«¿≈ƒ
˜eÒtaL) ÂLÎÚ ˙Bˆn‰«ƒ¿«¿»∆«»
˙ÎLÓ‰ ‡È‰ (·˜ÚÈ L¯LÈ«¿≈«¬…ƒ«¿»«
ÛÈÚÒ Ï"pk) ‰ÓLp‰ L¯L…∆«¿»»««¿ƒ

dÈÚ ÏLומטרתה‡), ƒ¿»»∆
‰È‰zL ‡e‰ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»∆ƒ¿∆
Ôe„ÈÏÈ˙È ,Èel‚a ‡·Ï „È˙ÚÏ∆»ƒ»…¿ƒƒ¿¿ƒ
יוצא  הוולד שבלידה (כשם "יוולדו"

הפירושים  וסדר הגילוי) אל מהעלם

הפירוש  בא שתחילה הוא במאמר

הפנימית  והכוונה המטרה את המבאר

הנשמה  שורש של וה"לידה" (הגילוי

הפירוש  בא כך ואחר לבוא) לעתיד

הזו  המטרה את משיגים כיצד המבאר

עכשיו. המצוות קיום ידי על –
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הּׁשּיכּות CÈ¯ˆÂו) הּנ"ל, ּבאּור ּדלפי להבין, ¿»ƒְְִִִֵַַַַָָ

הּׁשני) (ּפרּוׁש עכׁשו הּמצֹות ְְְִִִֵֵַַַָּדקּיּום

ּדיׁשרׁש ּבענין הּוא הראׁשֹון) (ּפרּוׁש ְְְְְְִִֵֵַַָָָֻלהּגאּלה

הּוא  עכׁשו הּׁשרׁש המׁשכת ׁשל ׁשענינּה ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹיעקב,

ּבּמאמר  ׁשאֹומר ּומּזה ּבגּלּוי, ּתהיה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשההמׁשכה

יֹונתן) הּתרּגּום ׁשּמעּתיק לפני עֹוד ְְְְִִִִֵֶַַַָָָ(ּבתחּלתֹו,

מּובן ׁשהּת הּגאּלה, על  הּפסּוק מפרׁש יֹונתן רּגּום ְְְֵֶַַַַַָָָָָָֻ

ׁשהּפרּוׁש ּדזה מׁשמע ּומּזה הּפרּוׁש, עּקר ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַׁשּזהּו

ּבא  עכׁשו הּמצֹות קּיּום על קאי יעקב ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹׁשּיׁשרׁש

הּוא, י ֹונתן, הּתרּגּום לפרּוׁש ּובהמׁש ְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָלאחרי

לכללּות  ּבהמׁש ּבא עכׁשו הּמצֹות ׁשּקּיּום ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָלפי

הּגאּלה. ְְִַַָֻענין

LÈÂ ׁשּקאי הּפרּוׁש ּבּמאמר ׁשּמקּדים ּדזה לֹומר, ¿≈ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָ

נמׁשכים  הענינים ּכל ּכי הּוא, הּגאּלה, ְְְִִִִִַַָָָָָֻעל

עלמא  ּוברא ּבאֹורייתא אסּתּכל ,37מהּתֹורה, ְְְְֵֵֶַַַָָָָָָ

נמׁש הּגאּלה, ענין מקּדימים ׁשּבּתֹורה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֻועלֿידי

יֹותר. ּבהקּדם ּתהיה ׁשהּגאּלה ּבעֹולם ּגם ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֻּכ

נׂשיא  (ּומּכלֿׁשּכן יהּודי ּדכאׁשר )38ּולהֹוסיף, ְְְֲִִִִֵֶֶַָָ

ּפֹועלת  ׁשּלֹו הּמחׁשבה טֹוב, ענין עלּֿדבר ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָחֹוׁשב

צדק' ה'צמח ּכמאמר ּבפעל. יהיה ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַֹׁשּכן

אדמּו"ר  מו"ח כ"ק עלֿידי טראכט 39ׁשּנתּפרסם ְְְְְְִֵֵֶַַַַ

אדמּו"ר  מֹו"ח כ"ק וסּפר גּוט. זין וועט 40גּוט ְְְִֵֶַַ

החסידים, לאחד זה מאמר אמר צדק' ְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשה'צמח

גּוט  ּגעווארן איז החסיד ׁשל מחׁשבּתֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָועלֿידי

אדמּו"ר  מֹו"ח ׁשכ"ק ּדזה לֹומר, ויׁש ְְְְֵֶֶַַַֹּבפעל.

ּכן  ׁשארע עלֿידי ּכי הּוא הּנ"ל, סּפּור ְִִִֵֵֵֶַַַַהֹוסיף

ועלּֿדר ּבגׁשמּיּות. ּגם זה נמׁש ְְְְְִִֶֶֶַַַַַֹּבפעל,

ּפעּלֹות 41הּידּוע  ּגם עׂשּו ׁשהּנביאים ּדזה ְְְִִֶֶַַַַָָֻ

 ֿ עלֿידי ּכי הּוא, לנבּואתם, ּבהתאם ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָ(ּבגׁשמּיּות )

העֹולם. (ּגׁשמּיּות) עם ּדהּנבּואה הּקׁשר נעׂשה ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָזה
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אֿב.37) קסא, טראכטן,38)זח"ב זאלט רבי איר טראכטן, מיין העלפט וואס החסיד, אמר הבאה: שבהערה ַַָָבאגרותֿקודש

העלפן. קען טראכטן תקלז.39)אייער ע' ח"ב מוהריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש ב. קנט, א כרך בלקו"ד 40)לקו"ד בארוכה ַ

ואילך. א קנט, שם.41)שם לך לך הרקטני על לבוש ו. יב, לך לך עה"פ רמב"ן גם וראה ב. דרוש הר"ן דרשות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ (Â:ביאור דורש במאמר הדברים סדר ÈÙÏcועדיין ¿»ƒ¿»ƒƒ¿ƒ

ÈM‰ Le¯t) ÂLÎÚ ˙Bˆn‰ Ìei˜c ˙eÎiM‰ ,Ï"p‰ ¯e‡a≈««««»¿ƒ«ƒ¿«¿»≈«≈ƒ
ÚÈ˜·,בפסוק  L¯LÈc ÔÈÚa ‡e‰ (ÔBL‡¯‰ Le¯t) ‰l‡b‰Ï (¿«¿À»≈»ƒ¿ƒ¿»¿«¿≈«¬…
והמטרהdÈÚLכלומר  ÂLÎÚהכוונה L¯M‰ ˙ÎLÓ‰ ÏL י לפנ ∆ƒ¿»»∆«¿»««…∆«¿»

È‰z‰הגאולה  ‰ÎLÓ‰‰L ‡e‰∆««¿»»ƒ¿∆
Èel‚a הגאולה לפני עכשיו, כבר ¿ƒ

¯Ó‡na ¯ÓB‡L ‰fÓeƒ∆∆≈««¬»
˜ÈzÚnL ÈÙÏ „BÚ ,B˙lÁ˙a)ƒ¿ƒ»ƒ¿≈∆«¿ƒ
Ìeb¯z‰L (Ô˙BÈ Ìeb¯z‰««¿»»∆««¿
ÏÚ ˜eÒt‰ L¯ÙÓ Ô˙BÈ»»¿»≈«»«

e‰fL Ô·eÓ ,‰l‡b‰ הפירוש «¿À»»∆∆
הפירוש  (ולא הגאולה על שהכוונה

הוא  הגאולה) שלפני לזמן שהכוונה

ÚÓLÓ ‰fÓe ,Le¯t‰ ¯wÚƒ≈«≈ƒ∆«¿«
·˜ÚÈ L¯LiL Le¯t‰L ‰Êc¿∆∆«≈∆«¿≈«¬…
ÂLÎÚ ˙Bˆn‰ Ìei˜ ÏÚ È‡»̃≈«ƒ«ƒ¿«¿»
Le¯ÙÏ CLÓ‰·e È¯Á‡Ï ‡a»¿«¬≈¿∆¿≈¿≈

Ô˙BÈ Ìeb¯z‰ הפסוק את המפרש ««¿»»
הגאולה, ÌeiwLעל ÈÙÏ ,‡e‰¿ƒ∆ƒ

CLÓ‰a ‡a ÂLÎÚ ˙Bˆn‰«ƒ¿«¿»»¿∆¿≈
‰l‡b‰ ÔÈÚ ˙eÏÏÎÏ ולא ƒ¿»ƒ¿««¿À»

לעכשיו, שהכוונה הדברים כמשמעות

הגאולה!.לפני 

,¯ÓBÏ LÈÂ סתירה אין שלמעשה ¿≈«
המאמר  שכוונת ואף הדברים בין

שבקיום  המעלה את גם להדגיש

וראוי  נכון מקום מכל עכשיו, המצוות

על  מדבר שהפסוק בפירוש לפתוח

– ÌÈc˜nLהגאולה ‰Êc¿∆∆«¿ƒ
ÏÚ È‡wL Le¯t‰ ¯Ó‡na««¬»«≈∆»≈«
ÌÈÈÚ‰ Ïk Èk ,‡e‰ ,‰l‡b‰«¿À»ƒ»»ƒ¿»ƒ

Bz‰Ó¯‰,שבעולם  ÌÈÎLÓƒ¿»ƒ≈«»
העולם  בריאת לגבי הזוהר כלשון

בנין  של לתכנית נמשלה שהתורה

הבניין  את ובונה בה מביט שהבנאי

וכך  שבתכנית השרטוטים לפי

ÏkzÒ‡ הקדושֿברוךֿהוא הסתכל ∆¿«≈
‡˙ÈÈ¯B‡a בתורה‡¯·e ¿«¿»»»

‡ÓÏÚ37,העולם את ŒÏÚÂוברא »¿»¿«
ÔÈÚ ÌÈÓÈc˜Ó ‰¯BzaL È„È¿≈∆«»«¿ƒƒƒ¿«
ÌÏBÚa Ìb Ck CLÓ ,‰l‡b‰«¿À»ƒ¿»»«»»

¯˙BÈ Ìc˜‰a ‰È‰z ‰l‡b‰L'צדק ה'צמח אדמו"ר מקדים ולכן ∆«¿À»ƒ¿∆¿∆¿≈≈

כי  הגאולה, על מדבר שהפסוק הפירוש את בתורה במאמר הגאולה הקדמת

בעולם. הגאולה להקדמת גורמת

,ÛÈÒB‰Ïe הגאולה על הדברים הקדמת של בחשיבות ביאור להוסיף ויש ¿ƒ
ÈN‡במאמר: ÔkLŒÏkÓe) È„e‰È ¯L‡Îc38 שמעלתו הדור נשיא ¿«¬∆¿ƒƒ»∆≈»ƒ

יהודי) כל מאשר יותר ≈LBÁ·גדולה
¯·cŒÏÚ אודות,·BË ÔÈÚ «¿«ƒ¿»

˙ÏÚBt BlL ‰·LÁn‰ וגורמת ««¬»»∆∆∆
¯Ó‡Ók .ÏÚÙa ‰È‰È ÔkL∆≈ƒ¿∆¿…«¿«¬«
ŒÏÚ ÌÒ¯t˙pL '˜„ˆ ÁÓˆ'‰«∆«∆∆∆ƒ¿«¿≈«

¯"eÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"Î È„È39 ¿≈«¿
Ëe‚ ÔÈÊ ËÚÂÂ Ëe‚ ËÎ‡¯Ë¿«¿∆«¿
שמחשבה  הרי טוב, ויהיה טוב, חשוב

שאכן  להשפיע בכוחה וחיובית טובה

יהיה. Á"BÓכך ˜"Î ¯tÒÂ¿ƒ≈
¯"eÓ„‡40'˜„ˆ ÁÓˆ'‰L «¿∆«∆«∆∆

„Á‡Ï ‰Ê ¯Ó‡Ó ¯Ó‡»««¬»∆¿««
ÌÈ„ÈÒÁ‰ לברכה זקוק שהי' «¬ƒƒ

Bz·LÁÓמיוחדת, È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈«¬«¿
והחיובית  ‡ÊÈהטובה „ÈÒÁ‰ ÏL∆∆»ƒƒ

Ëe‚ Ô¯‡ÂÂÚb טוב נהיה אכן ∆»¿
.ÏÚÙa¿…«

Á"BÓ ˜"ÎL ‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆∆
Ï"p‰ ¯etÒ ÛÈÒB‰ ¯"eÓ„‡«¿ƒƒ««

"חשוב ולא  האמירה בעצם רק הסתפק

טוב", יהיה È„ÈŒÏÚטוב, Èk ‡e‰ƒ«¿≈
ÏÚÙa Ôk Ú¯‡L והמחשבה ∆≈«≈¿…«

בפועל, טוב שיהיה גרמה הטובה

Ìbבמציאות, ‰Ê CLÓƒ¿«∆«
Úe„i‰ C¯cŒÏÚÂ .˙eiÓL‚a41 ¿«¿ƒ¿«∆∆«»«

(הר"ן  הראשונים בדברי ומבואר

eNÚוהרמב"ן) ÌÈ‡È·p‰L ‰Êc¿∆∆«¿ƒƒ»
(˙eiÓL‚a) ˙BlÚt Ìb«¿À¿«¿ƒ

Ì˙‡e·Ï Ì‡˙‰a מסר וכאשר ¿∆¿≈ƒ¿»»
נאמר  נבואה הקדושֿברוךֿהוא להם

מסויימות  גשמיות פעולות לעשות להם

למרות  (וזאת הנבואה לתוכן בהתאם

רוחני  עניין היה הנבואה שתוכן

לעניין  משל רק היא הגשמית והפעולה

הצורך  מה מובן לא ולכאורה הרוחני

הגשמית), בפעולה ‰e‡,והתועלת
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ Èk הגשמית הפעולה ƒ«¿≈∆

‰NÚ ונפעל ‰ÌÏBÚ.נגרם (˙eiÓLb) ÌÚ ‰‡e·p‰c ¯Lw‰ «¬∆«∆∆¿«¿»ƒ«¿ƒ»»
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 ֿ ּומּכל ּבדּבּור ּבאה הּמחׁשבה  ּדכאׁשר לֹומר, ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָויׁש

 ֿ ועלֿאחת יֹותר. עֹוד ּפֹועלת היא ּבמעׂשה, ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַׁשּכן

ׁשהּמחׁשבה  לזה ּדנֹוסף ּדידן, ּבּנּדֹון ְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָּכּמהֿוכּמה

יׁשרׁש ׁשהּבאים הּפרּוׁש (להקּדים צדק' ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָּדה'צמח

הּוא יע  (מעׂשה), ּבכתב ּבאה הּגאּלה) על קאי קב ְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָֹֻ

ּבּתֹורה. חלק ֵֶַַָּגם

אּלּוÈ‰ÈÂז) ּבענינים הּדּבּור ׁשעלֿידי רצֹון, ƒƒְְְִִִֵֵֶַַָָ

ּובפרט  יֹותר, עֹוד זה ּכל ויזרזּו ְְְֲִִֵֶַָָָימהרּו

והפצת  ּבכלל הּיהדּות ּדהפצת העבֹודה ְְֲֲֲֲִֵַַַַַַַָָָָָעלֿידי

ּבפרט  לקּיּום 42הּמעינֹות קרֹובה הכנה ׁשּזֹוהי , ְְְְֲִִִֶַַָָָָָ

לּים 43הּיעּוד  ּכּמים הוי' את ּדעה הארץ מלאה ְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

הרמּב"ם  ׁשל ספרֹו וחֹותם סּיּום (ּבעל 44מכּסים, ְְְְִִִֶַַַַַָָ

טבת  ּדכ"ף עם 45ההּלּולא ּגם קׁשּור זה ׁשענין ,( ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

וזה  ראׁשֹון. מצּוי ׁשם ׁשּיׁש לידע ספרֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָהתחלת

ׁשל  ספרֹו קּדיׁשא ּתניא הּספר עם ּגם ְְִִִֵֶֶַַַַָָָקׁשּור

טבת  ּדכ"ד ההּלּולא (ּבעל הּזקן ּבֹו46אדמּו"ר ,(47 ְְִֵֵֵַַַַַָָ

ויהיֿרצֹון  הּׁשם. ּדידיעת הענינים ְְֲִִִִִִִֵַַָָָָנתּבארּו

ולּקטּו ׁשּקּבצּו ההּלּולא ּבעלי ׁשל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָׁשּזכּותם

מׁשנה  ספר – הּתֹורה עניני ּכל הּנ"ל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּבספריהם

ׁשמקּבץ  ּדתֹורה,48ּתֹורה ּדנגלה ההלכֹות ּכל ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָ

הענינים  ּכל הּמלּקט  (ּתניא) אמרים  לּקּוטי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָוספר

אֹור' 'תֹורה הּספרים וגם הּתֹורה, ְְְִִִִַַַָָָּדפנימּיּות

הּמאמרים  נלקטּו ׁשּבהם ּתֹורה' ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָו'לּקּוטי

ׁשּנסּדרּו49העּקריים  ּכפי הּזקן אדמּו"ר ׁשל ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָ

ׁשּבהפטֹורה  הּיעּוד קּיּום יֹותר עֹוד וימהר יקרב – צדק' ה'צמח 50עלֿידי ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ

עצמֹו הּקּב"ה עלֿידי יׂשראל, ּבני אחד לאחד ּתלּקטּו מּמׁש51ואּתם ׁשּבקרֹוב , ְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ

הּק לארץ יחד ּכּלנּו ונל ּכּלנּו, את ירחיב ילּקט ּבהרחבה, ׁשּתהיה (ּכמֹו דׁש ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻֻ
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בתחלתו.42) טוב שם בכתר גם נדפסה – דהבעש"ט הידועה באגה"ק ט.43)כמ"ש יא, מאמר 44)ישעי' אמירת שבשנת

זה. משבת שמתברך טבת, בכ"ד הי' ליום) פרקים (ג' להרמב"ם הי"ד ספר דלימוד הרביעי מחזור סיום (תשמ"ח) שם 45)זה

המאמר  אמירת שבשנת – וש"נ. .1 הע' 26 ע' חכ"ו לקו"ש וראה בסופו. רמב"ם ערך גדולים מערכת להחיד"א הגדולים

שמות. פ' ש"ק למחרת חל הערה 46)(תשמ"ח) לעיל ראה – במוצש"ק שהוא (תש"נ) זו בשנה ובפרט זה. משבת שמתברך

עצות47)1. הוא שבעיקרו אף הראשון, בחלק נתבארו zcearaגם שבו השני בחלק ובפרט א), ד, התניא (הקדמת ה'

dpen`eהענינים cegic.(48.תורה משנה לספרו בהקדמתו הרמב"ם נלקטו 49)כמ"ש ולקו"ת דתו"א שהמאמרים כידוע

miitl`n.('א אדר י"ד יום" ("היום יב.50)מאמרים כז, ג.51)ישעי' ל, נצבים עה"פ רש"י ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯ÓBÏ LÈÂ,בענייננו גם זה ‰LÁn·‰לפי ¯L‡Îc הטובה‰‡a ¿≈«¿«¬∆««¬»»»»

¯˙BÈ „BÚ ˙ÏÚBt ‡È‰ ,‰NÚÓa ÔkLŒÏkÓe ¯ea„a כן ואם ¿ƒƒ»∆≈¿«¬∆ƒ∆∆≈
כמה  ועד הגאולה על מדבר שהפסוק הפירוש שבהקדמת החשיבות גודל מובן

הגאולה. לקירוב לפעול הדבר ÔBcpaבכוח ‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ¿««««»¿«»«ƒ
Ô„Èc,שלנו ÊÏ‰בנושא ÛÒBc ƒ«¿»¿∆

'˜„ˆ ÁÓˆ'‰c ‰·LÁn‰L∆««¬»»¿«∆«∆∆
ÌÈ‡a‰L Le¯t‰ ÌÈc˜‰Ï)¿«¿ƒ«≈∆«»ƒ
(‰l‡b‰ ÏÚ È‡˜ ·˜ÚÈ L¯LÈ«¿≈«¬…»≈««¿À»

,(‰NÚÓ) ·˙Îa ‰‡a יש כן ואם »»ƒ¿»«¬∆
הרי  דיבור או מחשבה לגבי מעלה בה

Bza¯‰המעשה  ˜ÏÁ Ìb ‡e‰«≈∆«»
בעולם, ומשפיעה פועלת התורה והרי

כנ"ל.

È„ÈŒÏÚL ,ÔBˆ¯ È‰ÈÂ (Êƒƒ»∆«¿≈
el‡ ÌÈÈÚa ¯eac‰ פעולות של «ƒ¿ƒ¿»ƒ≈

הגאולה  eÊ¯ÊÈÂלהקדמת e¯‰ÓÈ¿«¬ƒ»¿
¯˙BÈ „BÚ ‰Ê Ïk,בפועלË¯Ù·e »∆≈ƒ¿»

˙ˆÙ‰c ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈»¬»«¬»«
˙ˆÙ‰Â ÏÏÎa ˙e„‰i‰««¬ƒ¿»«¬»«

Ë¯Ùa ˙BÈÚn‰42È‰BfL , ««¿»ƒ¿»∆ƒ
„eÚi‰ Ìei˜Ï ‰·B¯˜ ‰Î‰43 ¬»»¿»¿ƒ«ƒ

'ÈÂ‰ ˙‡ ‰Úc ı¯‡‰ ‰‡ÏÓ»¿»»»∆≈»∆¬»»
,ÌÈqÎÓ ÌiÏ ÌÈnk נבואי שיעוד ««ƒ«»¿«ƒ

הוא  B¯ÙÒזה Ì˙BÁÂ ÌeiÒƒ¿»ƒ¿
תורה' ‰¯Ì"aÓ'משנה ÏL44 ∆»«¿«

Û"Îc ‡Ïel‰‰ ÏÚa)«««ƒ»¿»
˙·Ë45 יום חל טבת כ"ף שביום ≈≈

הרמב"ם),הסת  של Ê‰לקותו ÔÈÚL∆ƒ¿»∆
יהיה  כולו העולם שכל הפסוק תוכן

מכסים  שהמים כשם ה' את בדעה מלא

הים  כל ÌÚאת Ìb ¯eL»̃«ƒ
B¯ÙÒ ˙ÏÁ˙‰'תורה 'משנה «¿»«ƒ¿

ועמוד  היסודות (יסוד להרמב"ם

(– ÌLהחכמות LiL Ú„ÈÏ≈«∆≈»
,ÔBL‡¯ ÈeˆÓ.'ה את לדעת היינו »ƒ

‰ÊÂ'ה ידיעת ÌÚעניין Ìb ¯eL˜ ¿∆»«ƒ
ÏL B¯ÙÒ ‡LÈc˜ ‡Èz ¯Ùq‰«≈∆«¿»«ƒ»ƒ¿∆

˙·Ë „"Îc ‡Ïel‰‰ ÏÚa) Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡46 חל הסתלקותו שיום «¿«»≈«««ƒ»¿≈≈
טבת), כ"ד התניא Ba47ביום ÚÈ„Èc˙בספר ÌÈÈÚ‰ e¯‡a˙ƒ¿»¬»ƒ¿»ƒƒƒ«

.ÌM‰«≈
‡Ïel‰‰ ÈÏÚa ÏL Ì˙eÎfL ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂ הזקן ואדמו"ר הרמב"ם ƒƒ»∆¿»∆«¬≈«ƒ»

Ì‰È¯ÙÒa eËwÏÂ eˆawL∆ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ¿≈∆
Ï"p‰ אתY ‰¯Bz‰ ÈÈÚ Ïk ««»ƒ¿¿≈«»

‰¯Bz ‰LÓ ¯ÙÒ להרמב"ם ≈∆ƒ¿∆»
ıa˜ÓL48 את Ïkומלקט ∆¿«≈»

¯ÙÒÂ ,‰¯B˙c ‰Ï‚c ˙BÎÏ‰‰«¬»¿ƒ¿∆¿»¿≈∆
(‡Èz) ÌÈ¯Ó‡ ÈËewÏ לאדמו"ר ƒ≈¬»ƒ«¿»

‰ÌÈÈÚאת ‰ËwÏnהזקן  Ïk «¿«≈»»ƒ¿»ƒ
Ì‚Â ,‰¯Bz‰ ˙eiÓÈÙcƒ¿ƒƒ«»¿«

'¯B‡ ‰¯B˙' ÌÈ¯Ùq‰ על) «¿»ƒ»
אסתר) ומגילת ושמות בראשית

'‰¯Bz ÈËewÏ'Â,ויקרא (על ¿ƒ≈»
השרים) ושיר דברים ∆«∆Ì‰aLבמדבר,

ÌÈÈ¯wÚ‰ ÌÈ¯Ó‡n‰ eË˜Ï49 ƒ¿¿««¬»ƒ»ƒ»ƒƒ
‰Ô˜fוהיסודיים  ¯"eÓ„‡ ÏL∆«¿«»≈

ÁÓˆ'‰ È„ÈŒÏÚ e¯cÒpL ÈÙk¿ƒ∆ƒ¿¿«¿≈«∆«
המאמרים ˆ„˜' את ובחר שליקט ∆∆

רבים  מאמרים מתוך אלה שבספרים

לדפוס  אותם וסידר הזקן אדמו"ר של

בתורה  אלה ענינים וקיבוץ ליקוט –

Ìei˜ ¯˙BÈ „BÚ ¯‰ÓÈÂ ·¯˜È¿»≈ƒ«≈≈ƒ
‰¯BËÙ‰aL „eÚi‰50 שבת של «ƒ∆««¿»

הגאולה  אודות שמות, פרשת שבת זו,

– Á‡Ï„השלימה eËwÏz Ìz‡Â¿«∆¿À¿¿∆»
È„ÈŒÏÚ ,Ï‡¯NÈ Èa „Á‡∆»¿≈ƒ¿»≈«¿≈

BÓˆÚ ‰"aw‰51·B¯˜aL , «»»«¿∆¿»
ËwÏÈ LnÓ הקדושֿברוךֿהוא «»¿«≈

elkויאסוף CÏÂ ,elk ˙‡∆À»¿≈≈À»
BÓk) L„w‰ ı¯‡Ï „ÁÈ««¿∆∆«…∆¿

,‰·Á¯‰a ‰È‰zL כמובטח ∆ƒ¿∆¿«¿»»
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טו g"nyz'd ,zah h"i ,zeny zyxt zay

ּגבל את אלקי לירּוׁשלים 52ה' – ּגּופא וׁשם ( ְְְֱִִֶֶַָָָֹֻ

מּמׁש. ּבימינּו ּבמהרה ׁשּיּבנה הּמקּדׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּולבית

1

2

עה"פ.52) ובפרש"י ח יט, שופטים עה"פ. ובספרי כ יב, ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לבוא שלעתיד ‰'בתורה ·ÈÁ¯È«¿ƒ

EÏ·b ˙‡ EÈ˜Ï‡52ÌLÂ ( ¡…∆∆¿À¿¿»
הקודש  נלך Ùeb‡בארץ – »

Lc˜n‰ ˙È·Ïe ÌÈÏLe¯ÈÏƒ»«ƒ¿≈«ƒ¿»
eÈÓÈa ‰¯‰Óa ‰aiL∆ƒ»∆ƒ¿≈»¿»≈

.LnÓ«»

1

2

3

4

5

6

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr el sc zereay(iriax meil)

íéîëçå .øéàîe miwlegíL ìò ,íéøîBàdãçeéî[d"ied my-] ¥¦©£¨¦§¦©¥§¨
llwnd z` dxezd daiigïééepékä ìòå ,äúéîa`l` ,dzina epi` §¦¨§©©¦¦

llkp wx `edäøäæàadxezd dxidfdy(fk ak zeny)`l midl`' §©§¨¨¡Ÿ¦Ÿ
.'lNwz§©¥

:dpyna epipy,'åëå Bnàå åéáà ìl÷îäåzenyd lka-] oleka §©§©¥¨¦§¦
:`xnbd zxxan .oixhet minkge ,xi`n iax ixac ,aiig [miiepikde

íéîëç ïàî.mixhety minkgd md in ± ©£¨¦
:`xnbd daiyn,øîBà éñBé øa íçðî éaø ,àéðúc ,éñBé øa íçðî éaø©¦§©¥©¥§©§¨©¦§©¥©¥¥

llwnd zyxta xne` aezkd(fh ck `xwie)äî ,'úîeé íL Bá÷ða'§¨§¥¨©
øîBì ãeîìzFawpA xn`e aezkd xfg recn ±'íL'ixde ,znEi ©§©§¨§¥¨

`l` ,'znEi zFn 'd mW awpe' dligza xn` xaky ,`ed xzein§Ÿ¥¥¨
ãnéìaezkdíMa íìì÷iL ãò áéiç BðéàL Bnàå åéáà ìl÷îä ìò ¦¥©©§©¥¨¦§¦¤¥©¨©¤§©§¥©¥

x`ya en`e eia` llwndy minkg zrc ok m` efe .cgeind
.xeht d"ied mya `le miiepikd

:dpyna epipy'åë Bøéáçå Bîöò ìl÷îäåzenyd lka-] oleka §©§©¥©§©£¥
.dyrz `la xaer [miiepikde

å ,éàpé éaø øîà,iepika aiig exiag e` envr llwndy ,df oicéøáã ¨©©¦©©§¦§¥
ìkämya wx eia` llwne 'd z` llwna eaiigy minkg s`e ,`ed ©Ÿ

iepika s` aiigy micen md dfa ,cgeind.
llwndy micnl oipn zxxan `xnbdBîöò:`xnbd daiyn .aiig ©§

meynáéúëcytpd zxiny zxdf`a(h c mixac)Eì øîMä ÷ø' ¦§¦©¦¨¤§
,'ãàî ELôð øBîLeepi`e eytpl drx mxeb envr z` llwnde §©§§§Ÿ

,e`l dzernyn weqtd oeyle .dxneyïéáà éaøãkyøîàmyaéaø ¦§©¦¨¦¨©©¦
øîàpL íB÷î ìk ,øîàc ,àòléàdxezaàlà Bðéà 'ìà'å 'ït' 'øîMä' ¦¨¨§¨©¨¨¤¤¡©¦¨¤¤§©¥¤¨

å .äNòú àìllwndy oipnBøéáç,aiigáéúëc(ci hi `xwie)ìl÷ú àì' Ÿ©£¤§£¥¦§¦Ÿ§©¥
,'Løçoixcdpqa `xnbde(:eq)`edy in lk s`y df aezkn zyxec ¥¥

.ellwz `l jnra
:dpyna epipyäìà àéä Bæ íéäìà [íëké] (äëëé) ïëå íéäìà 'ä Eké©§¡Ÿ¦§¥©§¥¡Ÿ¦¦¨¨

.äøBza äáeúkä©§¨©¨
áéúé[ayi-]dén÷ àðäk áø[iptl-]àä øîà÷å áéúéå ,äãeäé áøc §¦©©£¨©¥§©§¨¦¦§¨¨©¨

ïðúãk ïéúéðúîjki ,daezk `idy enk epizpyn z` dpye ayi ± ©§¦¦§¦§©
.'eke midl` mkki oke midl` 'ddéì øîà,`pdk axl dcedi ax ¨©¥

äpkz` ipta dpyz l` ,xnelk .iepika dpynd ixac xen` ± ©¥
,ipllwn dz` ixdy ,jki il xn`ze daezk `idy oeyla dpynd

.mdki e` 'd edki xen`e ,mixg` cbpk oeyld z` jetd `l`
:did df oebk sqep dyrnïðaøî àeää áéúéminkgd on cg` ayi ± §¦©¥©¨¨

øîà÷å áéúéå ,àðäk áøc dén÷aezkd z` yxec dide ayie ± ©¥§©©£¨¦¦§¨¨©
(f ap mildz)íéiç õøàî ELøLå ìäàî Eçqéå Ezçé çöðì Eözé ìà íb'©¥¦¨§¨¤©©§§§¦¨£¥Ÿ¤§¥¤§¥¤¤©¦

déì øîà ,'äìñ,mkg eze`l `pdk axäpkaezkd z` `xwz ± ¤¨¨©¥©¥
dz` ixdy 'ebe 'jvzi' eazkk ed`xwz l` ,xnelk ,iepika

.'ebe edvzi xen` `l` ,ipllwn
:`xnbd zl`eyéì änì ézøz`iadl dkxved `xnbd recn ± ©§¥¨¨¦

eid m` :`xnbd daiyn .zg` `nbeca ic `le ,ze`nbec izy
,oey`xd dyrnd z` wx mi`ianàîéúc eäî,xn`z `ny ±éðä ©§¥¨¨¥

ïéúéðúî éléîzepyl mc` i`yx mday ,zeipyna wx el` mixac ± ¦¥©§¦¦
,iepikl oeyldïðépëî àì àîéà éàø÷a ìáà`ny ,ze`xwna la` ± £¨¦§¨¥¥¨Ÿ§©¦©

,iepika `exwle zepyl i`yx mc` oi`y xn`pïì òîLî à÷oi`y ¨©§©¨

iepikl oeyld zepyl mc` i`yx ze`xwna mb `l` ,ok xacd
.i`pb oeyl `edyk

:dpyna epipyíéîëçå áéiçî øéàî éaø ,Eì áéèééå jëøáéå Eké ìà©©§¦¨§¤¨§¥¦§©¦¥¦§©¥©£¨¦
.ïéøèBt§¦

,'od rney dz` e`l llkn'y itl ,aiigny xi`n iax ly enrh
rnyn ,ixear cirz m` 'd jki l` exiagl mc` xn`yk ,xnelk
lFw drnWe' llka `ed ixde ,'d jki ixear cirz `l m`y eixacn§¨§¨

'dl`(` d `xwie)zreaya crd aiige ,zecrd zreaya xn`py ¨¨
.zecrd

:`xnbd dywnïä òîBL äzà åàì ììkî øéàî éaøì déì úéì àäå§¨¥¥§©¦¥¦¦§¨¨©¨¥©¥
mc` xn` m`y xaeq xi`n iaxy i`pz ipic iabl ep`vn ixde ±
eli`k eixac z` miaiygn oi` ,jke jk ea didiy mieqn ote` lr
xi`n iax recn ok m`e ,jtdl xacd didi jetdd ote`ay xn`
rnyn `l ,ixear cirz m` 'd jki `l xn`yk ixde ,aiign

.dllw o`k oi`e ,ixear cirz `l m` 'd jkiy eixacn
:`xnbd zvxznCetéàiax ,qexbze dpynd oeyl z` jetdz ± ¥

.miaiign minkge xhet xi`n
àúà ék[`ayk-]ïðúãk àðz ,÷çöé éaø`ziixa ecia `iad ± ¦£¨©¦¦§¨¨¨§¦§©

minkge aiign xi`n iax ,epizpyna `qxibd itk da xn`py
.mixhetéëä ïðz ïðàc àzLä ,óñBé áø øîàmipey ep`y ,zrk ± ¨©©¥©§¨©£©§©¨¦

,aiign xi`n iax dpynaúà éëåéëä éðz ÷çöé éaø à`ayk mbe ± §¦£¨©¦¦§¨¨¥¨¦
,eciay `ziixad z` jk dpey did epiptl wgvi iaxdpéî òîL§©¦¨

ïðz à÷åc,aiign xi`n iax dpynd dzpy `weecay jkn gken ± ©§¨§©
.`qxibd z` jetdl oi`eàéL÷ àlàepiywdy dn dyw `l`e ± ¤¨©§¨

`ed recne ,od rney dz` e`l llkn xaeq epi` xi`n iax ixdy
:`xnbd zvxzn .aiigndéì úéì ékdz` e`l llkn xi`n iaxl ¦¥¥

wx edf ,od rneydéì úéà àøeqéàa ìáà ,àðBîîadz` e`l llkn §¨¨£¨§¦¨¦¥
.aiign xi`n iax okle xeqi` xac `ed zecrd zreaye ,od rney

:`xnbd dywnàeä àøeqéàc ,äèBñ éøä`ed dheqd oic ixd ± £¥¨§¦¨
,mixeqi`d ipicnáéúk 'é÷pä' ,éàðéëç øa íeçðz éaø øîàå- §¨©©¦©§©£¦©¦¨¦§¦

oiyecw zkqna `xnbd(.aq)dxezd dazk ,xi`n iax lr dywn
dheq zyxta(hi d xacna)dX`d l` xn`e odMd Dz` riAWde'§¦§¦©Ÿ¨©Ÿ¥§¨©¤¨¦¨

iOn iwPd KWi` zgY d`nh zihU `l m`e Kz` Wi` akW `l m ¦̀Ÿ¨©¦Ÿ¨§¦Ÿ¨¦ª§¨©©¦¥¦¨¦¦¥
`ly dy`l dkxad weqta xn`p .'dN`d mixx`nd mixOd©¨¦©§¨£¦¨¥¤
dllwd z` aezk oi` la` ,[mixx`nd mixnd inn iwpd-] dzhq
dzhq `ly dy`l dxn`py dkxad llkn `l` ,dzhqy dy`l
.mixx`nd mind on dwpz `l dzhqy dy`dy cnl dz`
e`l llkn mixne` oi` xi`n iaxl ixd ,my `xnbd dzywde
xn`p weqtay ,my i`pikg xa megpz iax uxize .od rney dz`
dllw ef ok m`e ,zihy m` iwpg eyxcl yie ,c"ei `la 'iwPd'¦¨¦
iax ixacn :o`k `xnbd dywne .dzhqy dy`l yexita dxen`d

y ,x`ean xi`n iax zrca megpzàîòèon epcnly mrhd ± ©£¨
meyn wx ,dzhqy dy`d yper weqtd'é÷pä' áéúëc,c"ei `la ¦§¦¦¨¦

éëä åàì àä,df `la la` ±,ïðéøîà àì ïä òîBL äzà åàì ììkî ¨¨¨¦¦§¨¨©¨¥©¥Ÿ¨§¦©
mixne`y mixeqi` iabl dcen xi`n iax mby dxn` `xnbd ixde

.od rney dz` e`l llkn mda
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טז

.g"nyz'd zah h"i ,zeny t"y zegiyn .c"qa
- מאידית תרגום -

כולהו ‡. מתברכין ש"מיני' הזה, משבתֿקודש
הימים 1יומין" את (ובעיקר) גם מברכים

טבת  כ"ף - הבא שבשבוע סגולה ימי .2המיוחדים,
הרמב"ם  של ההילולא יום 3יום טבת, וכ"ד ,

הזקן  אדמו"ר של .4ההילולא

הזקן  אדמו"ר מבאר ההסתלקות, ליום 5בנוגע

של  ההסתלקות שביום טבת), דכ"ד ההילולא (בעל
כל  עבד אשר ועבודתו ותורתו מעשיו "כל צדיק

חייו" מלמעלה 6ימי גילוי בבחי' ומאיר "מתגלה
ופועל  וידוע 7למטה.. הארץ"; בקרב ישועות

נזכרים האלה ההילולא miyrpe"8ש"הימים ביום
ושנה  שנה עילוי 9בכל נוסף שנה בכל - ואדרבה ,

.10והוספה 

ש" ימי edlekומכיון גם השבוע, של יומין"
השבת  מיום מתברכין טבת, וכ"ד כ"ף ההילולא
ההילולא  שימי שהברכה מובן, הרי - שלפניהם
בהם  שיש מהמעלה יותר היא השבת מיום מקבלים

עצמם. מצד

פרטית ·. בהשגחה הם ומאורעות הענינים 11כל

מובן: ומזה -

באותו  זו בשנה ההילולא ימי שני קביעות א.
- השבת מאותה היא שניהם של והברכה שבוע,
וכמדובר  שביניהם. המשותפת הנקודה מצד זה הרי

בארוכה  שבין 12פעם המיוחדת לשייכות בנוגע
הזקן. ואדמו"ר הרמב"ם

השייכות  ובולטת מודגשת זו שבשנה [ולהוסיף,
מחזור  סיום נקבע השגח"פ ע"פ א) כי יותר,
ג' של החלוקה (לפי הרמב"ם בלימוד הרביעי
בכל  ומתפשט ההולך לימוד - ליום) פרקים

הוא" תורה ישראל ו"מנהג ישראל, -13תפוצות
ב) הזקן. דאדמו"ר ההילולא יום טבת, כ"ד ליום
"במוצש"ק  היתה הזקן אדמו"ר הסתלקות
הרמב"ם]. הסתלקות ביום חל זו שבשנה דשמות",

הנ"ל  ההילולא ימי מתברכים שממנו השבת ב)
בעל  הוראת ע"פ [ובפרט שמות פ' שבת הוא

פרשת 14ההילולא  עם הזמן" עם "לחיות שצריך
ועבודתו" ותורתו "מעשיו שתוכן מכיון - השבוע]

בפרשת  מרומזים ואדה"ז הרמב"ם .16שמות 15של

פ'‚. (וחידוש) בתוכן הביאור בהקדמת ויובן
ה) (התחלת - ממצרים:dle`bשמות

מדובר  בראשית) (בספר הקודמות בפרשיות
ל(גלות) ובניו יעקב (ואח"כ) יוסף ירידת אודות
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א.1) פח, ב. סג, זח"ב
ראשון),2) (יום במוצאיֿשבת חל זו בשנה טבת שכ"ף ובפרט

במוצאי  שאת ביתר היא הבא) השבוע (בימי שבת שברכת ומובן
מושפע  וכיו"ב, דפגרא יומא "ערב" שהוא שהיום לזה נוסף שבת,
יו"ט  בערב במנחה שלכן חצות, לאחרי ובפרט שלמחרתו. מהיום

"צדקתך"). (או תחנון אומרים אין
בסופו.3) רמב"ם ערך גדולים, מערכת להחיד"א הגדולים שם

בן  לר"א אברהם ברכת בשו"ת (שנדפסו הרמב"ם תולדות
ד"א  הדורות סדר הרמב"ם. נכד הנגיד דוד ר' מכת"י - הרמב"ם)

.1 הערה תשמ"ה טבת כֿכד לקו"ש וראה תתקכז.
הצ"צ 4) (לשון טבת" לכ"ד אור כ"ג דשמות "במוצש"ק

וראה  בסופן). שלו פסקיֿדינים ובסוף בתחילתו. לשון" ב"מענה
ח"א  רבי" "בית ואילך, רלז ע' אדהאמ"צ קודש אגרות בארוכה

ועוד. פכ"ב,
א).5) (קמח, כח סי' אגה"ק
א).ז"ך סי'אגה"ק 6) (קמו,
יב.7) עד, תהלים
ונת'8) הובא שובבי"ם, תיקון בס' רמ"ז וראה כח. ט, אסתר

פכ"ט. להחיד"א דוד לב בס'
ההסתלקות.9) ביום בשנה שנה מדי יארצייט ממנהגי כמובן

ההילולא 10) בעל נתעלה ושנה שנה בכל ההילולא ביום כי
תשמ"ו  בא ש"פ משיחת קונטרס ראה - יותר נעלים ועולם לדרגה

(ועוד). 15 .p"yeהערה

וש"נ.11) ואילך, סקי"ט בהוספות טוב שם כתר
שם.12) לקו"ש
ישנים 13) מנהגים סט"ז. סתצ"ד קפ. סו"ס או"ח אדה"ז שו"ע

ועוד. ,153 עמ' מדורא
ואילך.14) 29 ע' תש"ב השיחות ס' חשון. ב' יום" "היום
ראה 15) - וארא לפ' ואדה"ז הרמב"ם הילולת של השייכות

לפ' אדה"ז הילולת של השייכות ס"ה. תשמ"ה טבת כֿכד לקו"ש
52 ע' חכ"א .56 ע' חט"ז ואילך. 35 ע' ח"ו לקו"ש ראה - וארא

תשד"מ. טבת כ"ד ואילך.
אדה"ז 16) שהסתלקות (4 הערה (הנ"ל הצ"צ מלשון ולהעיר

"במוש"ק -zenycהיתה שמות לפ' השייכות מודגש שבזה ,"
ואילך. 33 ע' חט"ז בלקו"ש נתבאר



יז g"nyz'd zah h"i ,zeny t"y zegiyn

נאמרה אלו שבפרשיות והגם dghadd17מצרים.

מן  אתכם והעלה אתכם יפקוד פקוד "ואלקים
הבטיח  הירידה) (לפני לפנ"ז וגם גו'", הזאת הארץ

רק 18הקב"ה  זה הרי - עלה" גם אעלך "ואנכי
k"g`y dghad שב המצב אבל הגאולה. deedתהי'

ספר lretוב  של האחרונות בפרשיות מדובר בו
זו  הרי מצרים.בראשית, לגלות ירידה

הפרשה  שבתחילת אף שמות, בפ' 19משא"כ

("ויעבידו  הגלות וקושי הגלות אודות מסופר
חייהם  את וימררו בפרך, ישראל בני את מצרים

לאח"ז  מיד מ"מ, שהם 20גו'"), ענינים מסופרים
רבינו, משה לידת הגאולה: להתחלת קשורים
השליחות  ציווי ישראל: של וגואלן מושיען

מצרים  מארץ בנ"י את להוציא וגם 21מהקב"ה :
ואהרן  משה דיבור - השליחות קיום התחלת

עמי 22לפרעה  את שלח ישראל אלקי ה' אמר "כה
גו'".

מרומז „. פרשה כל שתוכן מכיון והנה,
(תוכן 23בשמה  הגאולה שענין מובן, הרי -

"שמות" הפרשה בשם מרומז .24הפרשה)

מרמז  (ש"שמות" לעיל שהאמור [ולהוסיף,
(בתחילת  במדרש הכתוב ע"ד הוא לגאולה)

גאולת 25הפרשה) ע"ש - בנ"י שמות "ואלה :
כאן" נזכרו ].26ישראל

ענין  רק לכאורה הוא השם ענין להבין: וצריך
(בגילוי  מורה שאינו האדם 27חיצוני תכונות על (

ריבוי  שישנם שרואים [וכפי זה. בשם הנקרא
וכו') ומדות (שכל בתכונותיהם החלוקים אנשים

השם  אותו להם יש גודל 28ואעפ"כ מהו וא"כ .
הגאולה. על מרמז שזה ועד "שמות", של העילוי

זה ‰. הנותנת: היא – שאדרבה בזה, והביאור
הכחות  על (בגילוי) מורה אינו שהשם גופא
הרי  - זה בשם הנקרא האדם של פרטיות ותכונות

עצמו, לאדם קשור שהשם בגלל האדם,mvrזה
פרטיים.dlrnlש  מכחות

גם  בשמו, לאדם שכשקוראים מזה, גם כמובן
עצמותו" "בכל הוא פונה ביותר, עסוק כשהוא
בשמו  הקריאה ע"י כי בשמו, אותו לקורא
הפרטיים, כחותיו את רק לא (ומגלים) "קוראים"

האדם. עצם עצמו, אותו כיֿאם

התעלפות  של במצב כשהוא גם מזה: ויתירה
החיות  (וגם הפרטיים כחותיו כל שאז ר"ל,
אחת  הרי התעלמות, של במצב הם בגוף) הנמשכת

בשמו  הקריאה ע"י היא לעוררו עי"ז 29הסגולות כי ,
הנפש  עצם את ומעוררים .28"קוראים"

לגאולה: "שמות" שייכות תובן עפי"ז

של  במצב הם הנשמה כחות הגלות, בזמן
וחסר  באלקות, אמיתית השגה אין (ואז התעלמות
ועד  וכיו"ב). ה', ויראת ה', לאהבת הענין באמיתית
כ"כ, היא הגלות שמצד ההתעלמות שלפעמים
לאינוֿיהודי, יהודי בין חילוק רואים אין שבגלוי
בגלות  שהי' וכפי בגלות. אצלו שנמצא להבדיל,
ענינים  בכמה בנ"י היו ובגילוי שבחיצוניות מצרים,
ע"ז  עובדי ש"הללו - ועד להבדיל, המצריים, כמו

ע"ז" עובדי .30והללו

והסתר  העלם של ומצב במעמד גם אבל,
ה  הרי נשאר mvrהגלות, היהדות) (נקודת יהודי של

שמם" את שינו ש"לא ועי"ז ,31בשלימות.
האמיתיים, (היהודיים) בשמותיהם שנקראים
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כד.17) נ, ויחי
ד.18) מה, ויגש
יגֿיד.19) א,
גו'"20) אותו והמתן הוא בן "אם הגזירה שיום מזו, ויתירה

ישראל  של מושיען בן להוולד שעתיד שיידעו זה מצד הוא
התחלת  גם - ס"ד לקמן המובא וע"פ טז) א. פרשתנו (פירש"י

לגאולה. שייכת הפרשה
ואילך.21) ו ג.
א.22) ה,
ועוד.23) .58 ע' ח"ה לקו"ש ראה
ואלה24) "ספר נקרא הספר כל שגם יצאו zenyולהעיר שבו ,

לאורה" מאפילה (ס"פ ישראל הרמב"ן ובלשון ה). פ"ג, (ב"ר
הגאולה". "ספר - פקודי)

ה.25) פ"א, שמו"ר
(26" היתה ממצרים שהגאולה לזה שינו liayaדנוסף שלא ..

(מדרש  סלקין" ושמעון ראובן נחתין, ושמעון ראובן שמם, את
השמות גם הנה - (31 שם mnvrשבהערה על הם כאן) (שנזכרו

ישראל. גאולת
ב).27) פג, (יומא בשמא דייק הוה מאיר ר' דוקא שהרי

רד"ה 28) קד. ע' פרשתנו אוה"ת ג. נ, פרשתנו תו"א ראה
וש"נ. .38 ע' חט"ז לקו"ש וראה פר"ת. שמות ואלה

מקאריץ)29) הר"פ הצדיק (בשם חסידים מסיפורי להעיר
ע' (בהוספות) תרס"ג (סה"מ ישראל הוא הבעש"ט ששם בטעם

ועוד). .516 ע' ח"ב לקו"ש ואילך. רנא
קע,30) זח"ב ח. פמ"ג, שמו"ר כח. יד, בשלח מכילתא ראה
ועוד. ב
ועוד.31) (א). יב פ"ד, שהש"ר ה. פל"ב, ויק"ר
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ה  את מעוררים - ישראל" בני של mvr"שמות
ה  עם (הקשור כביכול),mvrהיהודי הקב"ה של

הגאולה  את ומביאים ממהרים .31ועי"ז

.Â באים גופא הגלות שע"י - יותר ובעומק
לפני  שהי' מכפי יותר נעלית לעלי' הגאולה) (לאחר

הגלות.

דלעיל  המשל ע"פ יובן זה ענין וגם
הקריאה  ע"י היא מהתעלפותו האדם שהתעוררות

בשמו:

(שכל, כוחותיו שכל בזמן למישהו כשמדברים
את  מיד רואים - בגלוי הם ותענוג) רצון מדות,

הפרטיים. עניניו

ה  הרגש על מעלים זה הרי .mvr32ובמילא,

של  במצב כשהוא בשמו כשקוראים משא"כ
- בגילוי אינם הפרטיים כוחותיו שאז התעלפות,

ב  עצמו, לו שקוראים זו) (בקריאה בזה .mvrמורגש

בנמשל: הוא וכמו"כ

בזמן  ועד"ז קיים, הי' המקדש שבית בזמן
היו  שאז מכיון מצרים, לגלות הירידה שלפני
(השגה  בגילוי הנשמה של הפרטיים הכוחות
ע"פ  ה' עבודת היתה וכו'), ויראה אהבה באלקות,

ודעת  העצמי 33טעם הקשר התבטא לא ולכן -
הנשמה. עצם מצד הבא להקב"ה, יהודי  שבין

(אמיתית) השגה שאין הגלות, בזמן דוקא
יודע  אתנו ולא גו' ראינו לא "אותותינו באלקות

מה" אז,34עד שעושים ה' בעבודת ענין כל הרי -
שמם" את שינו "לא כמו קטנים" "דברים גם
יהודי  שבין העצמי הקשר את מבטאים - (וכיו"ב)

הנשמה. עצם מצד הבא להקב"ה

שאז הגאולה, בזמן הנשמה dlbzzולכן, עצם
יתעלו  הגלות, שבזמן בעבודה ביטוי לידי שבאה
לפני  שהיו מכפי יותר נעלית למדריגה ישראל

לגלות. הירידה

.Ê לאחרי שדווקא בזה הביאורים אחד גם זהו
ישראל  זכו מצרים, ויציאת מצרים גלות הקדמת

תורה תעבדון למתן ממצרים העם את ("בהוציאך
הזה" ההר על האלקים ענין 35את שעצם הגם – (

האבות  אצל לפניֿזה גם הי' התורה :36לימוד

הנ"ל ענינים (א)שני - ישראל אצל שישנם
יש  - הנשמה עצם (ב) כו'), (שכל הפרטיים כוחות
שהיא  התורה חכמת (א) בתורה: גם דוגמתם
(כפי  התורה עצם ו(ב) הקב"ה, של חכמתו
שהתורה  מה הקב"ה), של עצמותו עם שקשורה

" הקב"ה"eizenyהיא "שמו 37של לבחי' ועד ,
.38הגדול"

כוחות  רק האירו שאז מצרים, גלות לפני ולכן:
היתה  אז שלמדו התורה גם – כו') (שכל הנשמה
הקדמת  וע"י הקב"ה; של חכמתו שהיא כפי רק
עצם  נתגלה שאז מצרים, ויציאת מצרים גלות

התורה  עצם את קיבלו אז דוקא - במתן 39הנשמה ,
.40תורה 

Á הרמב"ם שייכות גם תובן הנ"ל כל ע"פ .
ההילולא  יום מתברכין" (ש"מיניה שמות לפרשת
ספרו  לימוד בעז"ה יסיימו שבו היום וגם שלו,

תורה"): "משנה (העיקרי)

הרמב"ם: כותב תורה" "משנה לספר בהקדמתו
השעה  ודחקה יתירות, הצרות תקפו הזה "ובזמן
אותם  לפיכך כו' חכמינו חכמת ואבדה הכל את
הגאונים  שחיברו והתשובות וההלכות הפירושים
אלא  כראוי עניניהם מבין ואין בימינו נתקשו כו'
כו' עצמה הגמרא לומר צריך ואין במספר, מעט
לחבר  "ראיתי ולכן - כו'" רחבה דעת צריכין שהם

והטמא mixxazndדברים והמותר האסור בענין כו'
ברורה  בלשון כולם התורה, דיני שאר עם והטהור
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וכו'32) מבין שלהיותו אליו, שמדברים לזה בנוגע הוא וכן
מגיע  אינו שמו, את כשקוראים ואפילו הדיבור, - שמדברים מה
זה  בהתעלפות, כשהוא שמו את כשקוראין משא"כ שלו. להעצם

ס"ה. כנ"ל לעצמותו, מגיע
ג.33) נ, פרשתנו תו"א ראה
ט.34) עד, תהלים

יב.35) ג, פרשתנו
כח,36) יומא ועוד.ראה ויגש. ס"פ תנחומא ב.
יונת 37) סע"א. פז, זח"ב וראה התורה. על הרמב"ן פתיחת

פכ"ט. אלם
ריחות 38) מ"ת שלפני (דהאבות) שהתומ"צ מהידוע להעיר

(לקו"ת  התורה עצם ניתן במ"ת רק כי - ג) פ"א, (שהש"ר היו
.88 ע' ח"ה בלקו"ש נת' ואילך. ג יב, ).cereבמדבר

שם 39) אוה"ת סע"ב. נ, ד. שם, ב. מט, פרשתנו תו"א ראה
ואילך. ב'תפג ע' ז) (כרך ואילך. קג ואילך. י ע'

שם.40) ואוה"ת תו"א - הגדול שמו בחי' נתגלה שאז
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שבעלֿפה תורה שתהא עד קצרה סדורה dlekודרך
פירוק". ולא קושיא בלא הכל, בפי 

שבו  תורה" "משנה ספר כשלומדים ולכאורה,
(שהוציא) ההלכות את רק הרמב"ם העתיק

הרי  וכו'", והירושלמית "הבבלית `epiמהגמרא
שיש  (והתענוג) השכל לכאורה ו"חסר" מועתק
גופא? והירושלמית" "הבבלית הגמרא לימוד בעת

"משנה  ספר בלימוד מעלה ישנה באמת אבל -
"הבבלית  הגמרא לימוד לגבי להרמב"ם תורה"

והירושלמית":

'השמיט' תורה" "משנה שבספר עי"ז דוקא כי
את  רק ומביא וכו' השקלאֿוטריא כל את הרמב"ם
נעלית  למדריגה ומגיעים באים - ההלכות המסקנא,

בכ"מ  וכמבואר בתורה. שהשקו"ט 41יותר ֿ
ההלכות  משא"כ הקב"ה, של חכמתו היא שבתורה

מחכמה  שלמעלה רצון הקב"ה, של רצונו .42הן

העיקרי  (שספרו הרמב"ם של שייכותו וזוהי
"שמות": לפ' תורה") "משנה

מורה  שאינו שאף לשם, בנוגע לעיל נתבאר
הוא  הרי מ"מ, וכו'), (שכל פרטיות תכונות ומגלה

ל  תורה"mvrקשור ל"משנה בנוגע גם הוא עד"ז -
את  רק בספרו שהעתיק עי"ז שדווקא הרמב"ם, של

את "לוקחים" הספר לימוד ע"י הרי mvrההלכות,
"שמותיו  שהיא כמו הקב"ה"43התורה, ועד 44של ,

הגדול" "שמו .45לבחי'

שספר  הפנימי הטעם גם שזהו לומר, ויש
הדינין  ש"כל באופן הוא להרמב"ם תורה" "משנה

כו' ולגדול לקטן כ"הפירושים 46גלויין שלא -
ש"אין  הגאונים" שחיברו והתשובות וההלכות
ומכש"כ  במספר", מעט אלא כראוי עניניהם מבין
שהם  וכו' והירושלמית הבבלית עצמה "הגמרא
"משנה  שבספר מכיון כי, - רחבה" דעת צריכין

ה  (בגילוי) ישנו זה mvrתורה" הרי התורה, של
כי ולגדול", "לקטן מישראל לכאו"א mvrשייך

בכאו"א  שישנה הנשמה, לעצם קשור התורה
מישראל.

.Ë"תורה "משנה ספר של נוספת שייכות
"שמות": לפרשת להרמב"ם

בשם  הקריאה שע"י זה על את נוסף מעוררים
של  במצב גם הקריאה פועלת שלכן הנפש, עצם
בלי  הנפש עצם רק ישנו שאז ר"ל, התעלפות
שהתעוררות  בזה, ענין עוד יש - כו' ההתפשטות
באופן  היא בשם, הקריאה ע"י שנמשך הנפש עצם
על  גם פועלת הנפש מעצם הנמשכת שהחיות כזה,
כנראה  וכו'), מדות (שכל, הפרטיים הכוחות
הכוחות  גם אליו שבים מתעורר, שכשהוא במוחש

כו'. הפרטיים

תורה" "משנה לספר בנוגע גם הוא ועד"ז
את  'לוקחים' לימודו שע"י לזה בנוסף להרמב"ם:
יש  - כנ"ל והשגה משכל שלמעלה התורה עצם
זה  הרי שסוףֿסוף מעלה, עוד הרמב"ם בלימוד
בפועל, שרואים וכפי והשגה. בהבנה גם מוסיף
הרמב"ם), (מקור בש"ס הסוגיות שכשלומדים
יתירה  עמקות מתווספת ברמב"ם, הלימוד לאחרי

הסוגיות. בלימוד

.È ש"תקפו ע"י הרמב"ם, שבזמן כשם והנה,
תורה", "משנה ספר לחיבור הביא וכו" הצרות
בגילוי  נראה שבהם התורה, הלכות כל המקבץ

עד"ז mvrה  - בארוכה כנ"ל שבתורה, (נגלה) של
הגלות, בחושך כשנוסף שלאח"ז, בדורות גם הי'
חושך  גם להאיר שיוכל יותר נעלה לאור צריך והי'
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תתצו),41) ע' שם (וראה ואילך תתצ ע' יתרו אוה"ת ראה
ועוד. ואילך. תלא ע' תרס"ו המשך תרכ"ז. אלקים וידבר ד"ה

ואילך).42) ב (קג, סכ"ט אגה"ק ראה
בלשון 43) דוקא ספרו חיבר שהרמב"ם הטעם לומר יש עפ"ז

כתב  ספריו ששאר (אף ערבית בלשון לתרגמו הסכים ולא הקודש,
תושב"כ, בדוגמת הוא כי - ערבית)! בלשון בעצמו הרמב"ם
לישראל  קשה יוונית, התורה תרגום ויום הקב"ה, של שמותיו

ה"ז). פ"א סופרים (מס' העגל שנעשה כיום
הרמב"ם 44) של ששמו ולהעיר משה. תורת תושב"כ, ע"ד

"ממשה  הידוע וכפתגם רבינו, משה ובדוגמת ע"ד "משה", הוא
משה  ר' ערך להחיד"א הגדולים (שם כמשה" קם לא משה ועד
ש"תורה  וכשם לד), סו"ס אדה"ז קודש אגרות וראה ובכ"מ. גאון.
כולה  לתושבע"פ בנוגע הוא כן כולה, התורה כל משה" לנו צוה
חיבור  שם קראתי "לפיכך בהקדמתו כמ"ש מיימון, בן  משה ע"י
ואחרֿכך  תחילה שבכתב בתורה קורא שאדם לפי תורה, משנה זה

כולה". שבעלֿפה תורה ממנו ויודע בזה, קורא
ואילך),45) ג מט, פרשתנו (תו"א מ"ת בעת שנתגלה הוי' שם

ח"א mvrdםש  מו"נ יט. שער פרדס ה"ז. פ"ב ע"ז הל' (כ"מ
שבהערה  מקומות וראה פכ"ח. ב' מאמר עיקרים ואילך, פס"א
כמותו" שהלכה עמו ו"והוי' הוי', משם הוא שהלכה ,(28

אלקים  משם שהוא שבתורה משקו"ט למעלה ב). צג, (סנהדרין
.(41 שבהערה מקומות (ראה

ועמוד  היסודות "יסוד היא הרמב"ם ספר שתחילת ולהעיר
שם ר"ת -ied'החכמות" 3 שבהערה הגדולים ושם הדורות (סדר

הרמב"ם). נכד הנגיד דוד ר' בשם
הנ"ל.46) בהקדמתו הרמב"ם לשון
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חלק  בתורה, נעלית יותר מדריגה נתגלתה כזה,
"סתים  מתחבר שעלֿידו דאורייתא", "סתים

דקוב"ה" "סתים עם .47דישראל"

לגילוי  בנוגע הזקן מאדמו"ר המשל וכידוע
כל 48החסידות  הועילו ולא שחלה, המלך מבן ,

האבן  את לקחת המלך את עורר שזה התרופות,
היוקר  כל תלוי (שבה המלך שבכתר היקרה
- הספק על במים, ולערבה אותה ולטחון שבכתר),
ועי"ז  המלך בן של לפיו אחת טיפה תיכנס אולי

יתרפא.

בהדגשה  בא דאורייתא" "סתים של זה וגילוי
- חב"ד חסידות בתורת הזקן אדמו"ר ע"י יתירה
באופן  דרזין, לרזין ועד דאורייתא, רזין שגילה

שבזה,49ד"יתפרנסון" וה"חידוש" והשגה. בהבנה ,
ועד  בשכל, נתלבשה התורה שפנימיות שאע"פ
להשיגה, יכול הבהמית הנפש של השכל שגם
המעלות  כל עם התורה פנימיות נשארה מ"מ,

שבזה.

אדמו  שייכות לבאר יש (בעל ועפ"ז הזקן "ר
גילוי  גם כי - שמות לפרשת טבת) בכ"ד ההילולא

בשם: קריאה כדוגמת הוא חב"ד חסידות

ענינים: ב' נפעלים בשם הקריאה ע"י

בכוחות mvrשנמשך באה זו והמשכה הנפש,
וכו'. שכל פרטיים,

ב' בזה שיש חב"ד לחסידות בנוגע הוא וכמו"כ
"סתים 50המעלות  המקשר דאורייתא" "סתים :

הרי  זה עם וביחד דקוב"ה", "סתים עם דישראל"
ועד  יהודי, של הגלויים בכוחות גם ונמשך בא זה
על  גם אלא) האלקית, הנפש על רק (לא פועל שזה

כנ"ל. הבהמית, הנפש

.‡È הרמב"ם בין הנ"ל בשייכות להוסיף ויש
לאדה"ז:

בין  השוה וצד שייכות נראית בהם מהענינים
של  התורה בפנימיות העיקרי (ספרו התניא ספר

העיקרי 51אדה"ז  (ספרו תורה" "משנה ספר עם (
"ליקוט": ששניהם - הרמב"ם) של

שהוא  כיון אמרים", "לקוטי נקרא התניא ספר
עליון  קדושי סופרים ומפי ספרים מפי "מלוקט

"52נ"ע" תורה משנה ספר וגם :uawn,מאסף)
כולה  שבעלֿפה לתורה .53מלקט)

מענינים  הוא (ו"קיבוץ") שה"ליקוט" ואע"פ
שעי"ז  בפשטות, מובן אבל - נמצאים שכבר
(המפוזרות  התורה הלכות כל קיבץ שהרמב"ם

ב  וסדרן שונים) xceqnבמקומות xcq באופן ,
כולה שבעלֿפה תורה -dxecq"שתהא הכל" בפי

גופא  שהיו 54עי"ז מכפי בהלכות 'חידוש' נוסף ,
כן. לפני

כו"כ  הכניס לא שהוא - עיקר וג"ז - על נוסף
זה  והרי - לתושבע"פ" ב"מקבץ רז"ל מאמרי

עיקרי. חידוש

עי"ז  אמרים", "לקוטי לספר בנוגע ועד"ז
ומפי  ספרים "מפי (שהיו ה"אמרים" ליקט שאדה"ז
בנ"י  לכל שיתאימו מסודר, בסדר וסדרם סופרים")

ד"קרוב  לעשותו"55באופן ובלבבך בפיך מאד . .56

גופא  עי"ז מכפי 57- ב"אמרים" 'חידוש' נוסף ,
כן. לפני שהיו

הכניסם  לא "אמרים" שכמה הנ"ל, ע"ד נוסף,
אמרים". ב"לקוטי

והחידוש  העילוי גודל על מהדוגמאות וי"ל,
ישנם  כבר שהענינים (אע"פ ה"ליקוט" ע"י שנפעל
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ועוד.47) א. מו, נצבים ג. ה, ויקרא לקו"ת א. עג, זח"ג ראה
[תא,48) נ ע' ח חוברת א]. [עב, מט ע' ב חוברת "התמים"

שכו  ע' ח"ג מהוריי"צ אדמו"ר קודש באגרות גם נדפס ואילך. ב]
ואילך.
מלך'49) ה'מקדש הקדמת ודאה בסופו. ת"ו התקו"ז לשון

ועוד. שם. לתקו"ז מלך כסא לספרו.
התורה 50) (עצם "הלכות הזקן, אדמו"ר בשו"ע הוא ועד"ז

הגאון  בני (הקדמת בטעמיהן" זה) עם וביחד ס"ח), (כנ"ל
המחבר).

ספרים 51) שני כי - והשו"ע" התניא "בעל בשם נקרא שלכן
- ושו"ע התורה, בפנימיות - (תניא העיקריים ספריו הם אלו

דתורה). בנגלה
א).52) (ד, בהקדמה גם וראה התניא. "שער"
כל 53) ש"קיבץ הקדוש רבנו של במשנה גם שזהו ולהעיר

המשנה" ספר מהכל וחיבר כולה התורה בכל כו' השמועות
לספרו). הרמב"ם (הקדמת

שנעתק 54) ע"י תורה" "משנה שבספר ה'חידוש' על דנוסף
ה'חידוש' וכן - ס"ח כנ"ל השקו"ט) (בלי ההלכות (אלו) רק בו
- ס"י כנ"ל חב"ד, בשכל, נתלבשו שה"אמרים" התניא שבספר
ונקבצו  שנלקטו ע"י עצמם, וה"אמרים" בהלכות גם חידוש יש

כבפנים. מסודר, בסדר
יד.55) ל, נצבים
התניא,56) ב"שער" אדה"ז לשון
(57.54 הערה לעיל ראה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cl sc zereay(ipy meil)

äøtëì dðBãæ ïzéð àì ïBãwtä,oaxw dxezd ea daiig `ly itléaø ©¦¨Ÿ¦©§¨§©¨¨©¦
,àéä ïBòîLdxifbd xg`l `pwqnl mb ixdy `kegd edf ok m`e ¦§¦

.xeht cifndy xaeq dey
:`xnbd dgecàîìcwx ezpwqna oerny iaxéøt ââBLk ãéæî,C ¦§¨¥¦§¥¨¦

meyndì øîâcoecwtd zreayäìéònîcnle ,cifna dxehty §¨©¨¦§¦¨
meyn zecrd zreayn `le dlirnnðäcïéLéôð Cmixacdy ± §¨¨§¦¦

x`azdy enke ,md miax dlirnl oecwtd zreay oia mieyd
.lirléøt àì ,òaLðk òaLeî ìáàCmeyn ,ezpwqna oerny iax £¨§¨§¦§¨Ÿ¨¦

aiigl zecrd zreayn cenll xyt` ok` dey dxifbd xg`ly
ewgy recn ok m` dywe .oecwtd zreaya mixg` itn rayen mb

.eixac lr minkg
p zexyt` d`ian `xnbd.minkg ly mwegy xe`iaa ztqe

oecwtd zreaya xeht cifny oicdy ,ok m` `vnp :`xnbd dywn
zreay oia dey dxifb cnly xg`l ,oerny iax zpwqnl mb `ed

.oecwtl zecrdå,ok m`ïBãwtî dì øîâúå úeãò øcäzxefgz ± §¤§©¥§¦§©¨¦¦¨
da zeyrl oecwtn zecrd zreay cnlzeââBLk åàìc ãéæî± ¥¦§¨§¥

,cnlz jke ,cifna raypd z` da xehtlïBãwt äîa raypdââBL ©¦¨¥
ïéàd la` ,aiig ok` ±àì ãéæî,da aiigóàd zreayúeãòraypd ¦¥¦Ÿ©¥

ïéà ââBLla` ,aiigzi ok` ±éìéc éëéä ék ,àì ãéæî,äìéònî ïBãwt ó ¥¦¥¦Ÿ¦¥¦§¨¦¦¨¦§¦¨
.minkgd ewgy df lre
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כי g"nyz'd zah h"i ,zeny t"y zegiyn

וחותם  (סיום פרשתנו בהפטרת מ"ש - קודם)
בני  אחד לאחד תלוקטו "ואתם הפרשה)

והחידוש 58ישראל" העילוי גודל בפשטות מובן :
" ע"י בבנ"י ומזה ehwelzשיעשה ישראל": בני . .

ש  (שנעשה f"crמובן אמיתי ליקוט לכל בנוגע הוא
וכו') .59כראוי

- תורה ע"י נמשכים הענינים שכל כיון וי"ל,
עניני  כל "מלקט" שהם בספרים לימוד ע"י הרי
כל  (מלקט) ש"מקבץ" תורה" "משנה ספר - תורה
(תניא)" אמרים "לקוטי וספר דתורה, נגלה הלכות
פנימיות  של ויסודיים עיקריים ענינים כל המלקט

.60התורה 

"ואתם  היעוד קיום את וממהרים מקרבים
ישראל". בני אחד לאחד תלוקטו

.·È מתברכים שמיני' בשבת שבעמדנו ויה"ר,
בימי  ועאכו"כ ואדה"ז, הרמב"ם של ההילולא ימי
 ֿ על טובות החלטות כאו"א יקבל גופא, ההילולא
הורנו  אשר ישרה "בדרך ללכת בפועל, לקיימן מנת

כו'" הזקן.61מדרכיו ואדמו"ר הרמב"ם של ,

הלכות  ספר - ובמיוחד תורתם, מלימוד החל
ובפרט  להרמב"ם, תורה" "משנה ספר שלהם:
הספר, בלימוד רביעי מחזור מסיימים טבת שבכ"ד
לכאו"א  הזדמנות זו הרי מחדש, הלימוד ומתחילים

(וגם  ללימוד -להצטרף בזה משתתפים שכבר אלו
וכו'): יותר ובעומק חדשה בחיות להוסיף

הזקן. אדמו"ר ערוך' ו'שולחן

ספר  הזקן, אדמו"ר של חסידות ספרי - וגם
וכו'. תורה" ו"לקוטי אור", "תורה התניא,

מעשה" לידי שמביא תלמוד הוספה 62ו"גדול -
היהדות  בהפצת - וגם בהידור, המצוות בקיום

חוצה. והמעיינות

(שבו  היעוד לקיום קרובה הכנה הוא זה וכל
הארץ  "מלאה ספרו) את הרמב"ם וחותם מסיים

מכסים" לים כמים הוי' את בגאולה 63דעה ,
בקרוב  צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית

ממש.
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יב.58) כז, ישעי'
אמרים"59) "לקוטי שהוא אור' 'תורה הספר בנוגע ועד"ז

ולפורים  לחנוכה התורה.. פרשיות סדרי "על הזקן) (דאדמו"ר
שנלקטו  שע"י צדק'), ה'צמח ע"י שנערך ה"שער" (נוסח וכו'"
התורה  פרשיות "על הזקן דאדמו"ר העיקריים* המאמרים כל
ניתוסף  - הצ"צ) שסידר הסדר לפי וכו', מסודר (ובאופן וכו'"

"חידוש". בהם
שנקרא תו"א הספר של השני חלק בנוגע myaועאכו"כ

חלק  היותו (עם זה בשם שנקרא זה על שהטעם תורה', 'לקוטי
אדמו"ר** מו"ח דכ"ק באגה"ק כמסופר הוא תו"א) דספר השני
ה'צמח  רבינו של והגהותיו ביאוריו עם יחד נדפס השני "שהחלק

שהשם דהיינו, וי"ל - תורה' 'לקוטי בשם ונקרא 'ihewlצדק'
עם קשור בו.mixe`iadתורה' שנתווספו וההגהות

meid") mixn`n miitl`n ehwlp z"ewle `"ezc mixn`ndy recik (*
.(` xc` c"i "mei

zexb` .a ,p z"ewll zetqed .` ,(bnw) hi `"ezl zetqeda qtcp (**
.jli`e qwz r"q c"g ely ycew

ה"עצות60) רק אלא zcearaלא א), ד, התניא (הקדמת ה'"
היסודיים הענינים "לקוטי zriciaגם שהרי - ואמונה) (יחוד ה'

כו  סופרים ומפי ספרים מפי מלוקט חלק אמרים.. על גם קאי "'
ב). עה, תניא (ראה שבתניא שני

זך.61) סי' אגה"ק
ב.62) מ, קידושין
ט.63) יא, ישעי'

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cl sc zereay(ipy meil)

äøtëì dðBãæ ïzéð àì ïBãwtä,oaxw dxezd ea daiig `ly itléaø ©¦¨Ÿ¦©§¨§©¨¨©¦
,àéä ïBòîLdxifbd xg`l `pwqnl mb ixdy `kegd edf ok m`e ¦§¦

.xeht cifndy xaeq dey
:`xnbd dgecàîìcwx ezpwqna oerny iaxéøt ââBLk ãéæî,C ¦§¨¥¦§¥¨¦

meyndì øîâcoecwtd zreayäìéònîcnle ,cifna dxehty §¨©¨¦§¦¨
meyn zecrd zreayn `le dlirnnðäcïéLéôð Cmixacdy ± §¨¨§¦¦

x`azdy enke ,md miax dlirnl oecwtd zreay oia mieyd
.lirléøt àì ,òaLðk òaLeî ìáàCmeyn ,ezpwqna oerny iax £¨§¨§¦§¨Ÿ¨¦

aiigl zecrd zreayn cenll xyt` ok` dey dxifbd xg`ly
ewgy recn ok m` dywe .oecwtd zreaya mixg` itn rayen mb

.eixac lr minkg
p zexyt` d`ian `xnbd.minkg ly mwegy xe`iaa ztqe

oecwtd zreaya xeht cifny oicdy ,ok m` `vnp :`xnbd dywn
zreay oia dey dxifb cnly xg`l ,oerny iax zpwqnl mb `ed

.oecwtl zecrdå,ok m`ïBãwtî dì øîâúå úeãò øcäzxefgz ± §¤§©¥§¦§©¨¦¦¨
da zeyrl oecwtn zecrd zreay cnlzeââBLk åàìc ãéæî± ¥¦§¨§¥

,cnlz jke ,cifna raypd z` da xehtlïBãwt äîa raypdââBL ©¦¨¥
ïéàd la` ,aiig ok` ±àì ãéæî,da aiigóàd zreayúeãòraypd ¦¥¦Ÿ©¥

ïéà ââBLla` ,aiigzi ok` ±éìéc éëéä ék ,àì ãéæî,äìéònî ïBãwt ó ¥¦¥¦Ÿ¦¥¦§¨¦¦¨¦§¦¨
.minkgd ewgy df lre
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g"nyz'dכב ,zah h"i ,zeny t"y zgiy

lirlc zegiyl zenlyd

השבת: מיום ונתינתֿכח הברכה בענין השיחה, בסיום

יותר: ובפרטיות
שיחת ש "פ שמות ,י "ט טבת ,ה 'תשמ "ח 

וקיימא" "מיקדשא היותו עם אשר מצדֿעצמו, השבת יום של מענינו הברכה - לראש לכל 1א)

ז"ל  רבותינו כמאמר לישראל, (בעיקר) שייך ישראל), של עבודתם מצד (לא לפני 2מלמעלה שבת "אמרה
כנסת  הקב"ה: לה אמר בןֿזוג. אין ולי בןֿזוג, יש השבוע) ימי (כל לכולם עולם, של רבונו הקב"ה:

בןֿזוג). יש אחת שלכל האומות כשאר לא בןֿזוג, לה אין ישראל כנסת גם (כי בןֿזוגך" היא ישראל

יותר: ובעומק

כי  - הוא ישראל, מלבד בןֿזוג, יש האומות ולכל השבת, יום מלבד בןֿזוג, יש הימים שלכל הטעם
בןֿזוג. להם אין ובשבת שבישראל האחדות ענין מצד ולכן האחדות, ענין היפך הוא 'בןֿזוג'

שאין  לומר צריך עלֿכרחך - השבת יום של בןֿזוגך" היא ישראל "כנסת שכתוב מה ועלֿפיֿזה,
עד  אמיתית באחדות מתאחדים ושבת שישראל כיֿאם האחדות, היפך של באופן שהוא ל'בןֿזוג' הכוונה

ממש. אחת מציאות שנעשים

עבודתם  עלֿידי שנוסף העילוי גם ישנו וקיימא", "מיקדשא מצדֿעצמה, השבת יום לברכת ונוסף ב)
עונג" לשבת "וקראת - ישראל ויתירה 3של השבת, יום של התענוג את וממשיך קורא שיהודי היינו, ,

ז"ל  חכמינו לשון כדיוק התענוג 4מזה, בחינת לגבי תענוג תוספת ממשיך שיהודי השבת", את "המענג
מצדֿעצמו. השבת ביום שיש

מצדֿעצמו, השבת שביום התענוג מצד הן תענוג, מתוך עבודה - העבודה לאופן בנוגע גם מובן ומזה
היא  העבודה שאז ישראל, של  עבודתם עלֿידי התענוג בענין ההוספה מצד (ועלֿאחתֿכמהֿוכמה) והן

מאדך" "בכל גם אלא נפשך", ובכל לבבך "בכל רק לא השלימות, והגבלה 5בתכלית ממדידה למעלה ,6,
ממש  והגבלה ממדידה למעלה האמיתי, ל"מאד" "כלי" נעשה שלך", "מאד היותו עם .7אשר

המקום  מעלת מצד גם אלא זכאי, זמן הזמן, מעלת מצד רק לא - הנתינתֿכח בעילוי להוסיף ויש ג)
של  וביתֿהמדרש ביתֿהכנסת ובפרט וביתֿהמדרש, ביתֿהכנסת זכאי, מקום ההתוועדות, מתקיימת שבו

דורנו. נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק

"נועדו" (מלשון התוועדות של ענינה כללות מצד - נוספת ומעלה עילוי 8ד) הציבור, זכות בה שיש (
עם", "ברוב שהיא בהתוועדות ובפרט זכאי), והמקום זכאי שהזמן לכך (נוסף ישראל של בזכותן גם

שריא" שכינתא עשרה בי "אכל מישראל, עשרה רק לא מישראל 9היינו, עשיריות וכמה כמה אלא ,10.

בתכלית  תנוצל ישראל, של ומעלתן המקום מעלת הזמן, מעלת מצד הנ"ל, שנתינתֿכח - והעיקר
העיקר" הוא "המעשה בפועל, למעשה יומשך הנ"ל בכל שהדיבור - ולכלֿלראש .11השלימות,

(תוכן  ישראל של לגאולתם בנוגע הקב"ה, אצל גם למעשה מהדיבור ההמשכה את פועלים ועלֿידיֿזה
של  דיבורו ברחמים", לציון בשובך עינינו "ותחזינה הגאולה, ענין אודות שהדיבור - "שמות") פרשת
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א.1) יז, ביצה
ח.2) פי"א, ב"ר
יג.3) נח, ישעי'
סע"א.4) קיח, שבת
ה.5) ו, ואתחנן
בתוספת 6) אבל "מדה", אותיות יש "מאד" שכתיבת להעיר,

כו', ההגבלה ומבטל "מדה", צירוף ש"מבלבל" באמצע, אל"ף
והגבלה. ממדידה למעלה

ובכ"מ.7) ב. קס, ב. קכג, דרמ"צ ד. לט, מקץ תו"א ראה

ג.8) ג, עמוס
א.9) לט, סנהדרין

(10- הזימון  ברכת לנוסח בנוגע ההלכה שפסק אע"פ
מברכים" הם כך ריבוא, או אלף הם אפילו ולמעלה ש"מעשרה
שבעשרה  שבשלימות היינו, ס"ג) סקצ"ב או"ח אדה"ז (שו"ע
הפירוש  גם כולל ורבבה, אלף מאה, של השלימות גם נכללו,
תכלית  שכולל ברכה) ר"פ לקו"ת (ראה ריבוי מלשון ד"רבבה"

מרוב. יספר שלא עד הריבוי
מי"ז.11) פ"א אבות
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שכתוב  כמו דיבורו 12הקב"ה, ויתגלה עלֿידו שיומשך הכלי רק הוא "שהפה תהלתך", יגיד "ופי
טפחים.13יתברך" מעשרה למטה ממש, בפועל והשלימה האמיתית גאולה בפועל, למעשה יומשך -

השלום  ענין שלום", "שים - לזה ובהמשך השלימות, בתכלית לך" אנחנו "מודים ענין גם יהיה ואז
העתיד  ש"מקדש ובפרט בימינו", במהרה המקדש בית "שיבנה - התפילה לסיום עד השלימות, בתכלית

למטה  ולהתגלות לירד רק וצריך למעלה, ומשוכלל" בנוי הקודש,14(כבר) עיר בירושלים הבית, בהר -
ירושלים" תשב גבולך"15"פרזות את אלקיך ה' ש"ירחיב באופן הקדושה, בארצנו ארץ 16, שעתידה ועד ,

הארצות  בכל שתתפשט .17ישראל

(כנ"ל), השבת יום עבודת באופן כמודגש תענוג, ומתוך לבב, וטוב שמחה מתוך - אלו ענינים וכל
העולמים" לחיי ומנוחה שבת שכולו "יום - השבת שביום התענוג שלימות לתכלית שזוכים שאז 18ועד ,

(דמינייהו  חנוכה בימי התפילה וכנוסח הגדול", "שמו הוי', שם - ד"שמות" השלימות תכלית גם תתגלה
משיח  עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה לנו", תהיה "כן הגדול", לשמך ולהלל "להודות - אזלינן)

ומיד. ותיכף ממש, ובפשטות בפועל צדקנו,

***

.·È,טבת וכ"ד כ"ף שלאחריו, לימים השבת מיום הברכה המשכת אודות לעיל המדובר על נוסף
מצד  השבת יום של ענינו ֿ לראש) לכל - (ואדרבה גם ישנו - הזקן ואדמו"ר הרמב"ם של ההילולא ימי
והיום, השבוע פרשת הזמן", עם לחיות ש"יש הזקן אדמו"ר כפתגם בתורה, הפרשה עם הקשור עצמו,
שקוראין  הפרשה כללות והן הפרשה. סוף עד מ'שביעי' השבת, ליום במיוחד השייך הפרשה חלק הן

ההפטרה. גם כולל ולאחריה, לפניה ובברכות בציבור, סופה) ועד (מתחילתה כולה

בזה: והענין

"ואתם  - בהפטרה גם וכמודגש ג), סעיף (כנ"ל הגאולה ענין - הוא "שמות" פרשת של הכללי התוכן
ישראל" בני אחד לאחד "פדיון 1תלוקטו - הידוע ובלשון ושביה, גלות של ממצב גאולה כלומר, ,

שבויים".

- שבויים' 'פדיון של המיוחדת לעבודה בנוגע נתינתֿכח יש הזה, השבתֿקודש שביום מובן, ומזה
כו'. וההפטרה הפרשה תוכן מצד

.‚È:יותר ובפרטיות

למטה  הנשמה ירידת שהרי - שבויים' 'פדיון של ענין הוא ומצוותיה התורה בעניני העבודה כללות
אל  להשיבה זה מגלות ולהעלותה "להוציאה היא והעבודה גלות, של ענין הוא גשמי בגוף להתלבש
. האסורים בבית וטוחן בשביה שהיה מלך בן כמשל . . והעבודה התורה בשעת . . כנעוריה אביה בית

המלך" אביו בית אל לחפשי ויצא נפשי"2. בשלום "פדה ענין שזהו אחד 3, כל של הפרטית בעבודתו
שעה  לפי והשביה מהגלות יוצא מישראל אחד כל שבנפש מהשכינה פרטי ניצוץ ש"כל - מישראל ואחד

.4כו'"

בהלכה  שמצינו המיוחד שהעילוי פשוט, וגם מובן רבה",5אמנם, "מצוה שבויים', ל'פדיון בנוגע
הפנימי  שתוכנם (אףֿעלֿפי ומצוות בתורה העבודה עניני בכל שייך אינו - וכו' ענינים וכמה כמה שדוחה
וצריכים  בשביה נמצא ישראל שאיש כפשוטו, שבויים' 'פדיון של בענין כיֿאם שבויים') 'פדיון ענין הוא

כו'. לפדותו
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יז.12) נא, תהלים
ובכ"מ.13) א). מא, ג. (ב, שה"ש לקו"ת
ועוד.14) סע"א, מא, סוכה - ותוס' פירש"י ראה
ח.15) ב, זכרי'
ובפירש"י.16) ח יט, שופטים
תקג.17) רמז ישעי' יל"ש בתחילתו. דברים ספרי, ראה

בסופה.18) תמיד
יב.1) כז, ישעי'
פל"א.2) תניא
יט.3) נה, תהלים
ס"ה.4) אגה"ק
ה"ג.5) פ"ח עניים מתנות הל' רמב"ם רע"ב. ח, ב"ב
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לדבר: דוגמא להביא ויש

הקב"ה  של שמותיו בין בהלכה חילוק יש - הקב"ה" של שמותיו כולה התורה ש"כל אףֿעלֿפי א)
כפשוט. שבתורה, התיבות שאר לכל ממש,

לבטל  ישראל על גזירה ויגזור . . רשע מלך שיעמוד . . הגזירה "בשעת - למסירתֿנפש בנוגע ב)
מצוות" משאר אחת על אפילו יעבור ואל יהרג המצוות, מן מצוה או "ערקתא 6דתם על ואפילו ,

חילוק 7דמסאני" יש - הגזירה בשעת שלא אבל בדת. עיקרי ענין נעשה דמסאני" "ערקתא שגם היינו, ,
דמסאני". ל"ערקתא הדת עיקרי בין הקצה אל הקצה מן

שבויים' 'פדיון של הפנימי התוכן ישנו ומצוות תורה עניני שבכל שאף - בנידוןֿדידן ועלֿדרךֿזה
הלכה  עלֿפי שבויים' 'פדיון גדר מכלֿמקום והחומרי), הגשמי בגוף והשביה מהגלות הנשמה (פדיית
עיקר  מודגשת - כפשוטו שבויים' 'פדיון - זה ובענין כפשוטו. שבויים' ל'פדיון בנוגע אלא אינו

שמות. פרשת בשבת הנתינתֿכח

.„È לכליהם בנוגע גם אלא) עצמם, ישראל לבני בנוגע רק (לא שייך שבויים' 'פדיון ענין והנה,
ישראל: של וחפציהם

הר  - הגאולה לענין ישראל",בנוגע בני אחד לאחד תלוקטו "ואתם ישראל, של גאולתם על נוסף י
לא  עמנו ילך  מקננו  "גם מצרים בגאולת שכתוב כמו כו', וחפציהם כליהם כל את גם עמהם לוקחים

פרסה" אתם"8תשאר וזהבם "כספם - העתידה בגאולה ועלֿדרךֿזה ,9.

ז"ל  רבותינו מאמר עלֿפי - הדבר ממונם 10וטעם שגם מכיון ישראל", של ממונם על חסה "התורה
שמים" לשם יהיו מעשיך "כל יתברך, לעבודתו מנוצל ישראל דעהו"11של דרכיך ובלשון 12ו"בכל ,

נשמתו" לשורש השייכים קדושים "ניצוצין ישנם ישראל של בממונם שגם - רק 13החסידות לא היינו, ,
צריכים  ולכן קדושים", "ניצוצין בהם יש הרשות עניני גם אלא כו', ומצוה קדושה תשמישי שנעשו ענינים

ישראל. של גאולתם עם ביחד להיגאל הם גם

צדיקים" כולם ("ועמך מישראל  ואחד אחד כל של וחפצים לכלים בנוגע אמורים הדברים –14ואם (
הידוע  ובלשון עלֿאחתֿכמהֿוכמה, ישראל, ונשיאי צדיקי של וחפצים בכלים זזה 15הרי לא "קדושה

כו'" עליהם קדושתו העבודה, לצרכי בהם שהשתמש הצדיק) (של כליו ש"כל ובנידוןֿדידן .16ממקומה",

בהם  שהשתמשו וחפצים כלים רק לא היינו, צדיקים, של ספרים אודות כשמדובר - יתירה ובהדגשה
של  וכתביֿיד תורה, בהם שלמדו ספרים - מזה יתירה אלא צדיקים. של הרשות עניני הרשות, לעניני

וכו'. וכו' תורתם

שנמצאים  בישראל, ונשיא צדיק של כו', וכתביֿיד ספרים חפצים, שישנם כששומעים הרי שכן, ומכיון
ככל  להשתדל  יש - האמיתי] במקומם שלא אפילו אלא ממש, הפכי במקום רק [לא ושביה בגלות
האמיתי, למקומם ולהשיבם שבויים', 'פדיון והשביה, מהגלות לפדותם מסירותֿנפש, כדי עד האפשרי,

הכתוב  אבי".17כלשון בית אל בשלום "ושבתי

הבעלֿשםֿטוב  כתורת - הדבר על ששומע מי כל על מוטלת ההשתדלות שחובת שכל 18ולהוסיף,
באופן  חילוק שיש פשוט וגם שמובן אלא, לקונו. בעבודתו הוראה מהווה שומע, או רואה שיהודי דבר
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ה"ג.6) פ"ה יסוה"ת הל' רמב"ם
רע"ב.7) עד, סנהדרין
כו.8) יו"ד, בא
ט.9) ס, ישעי'

וש"נ.10) א. כז, ר"ה
מי"ב.11) פ"ב אבות
ו.12) ג, משלי
ד.13) קא, להה"מ או"ת סרי"ח. כש"ט

כא.14) ס, ישעי'
אגה"ק 15) פ"א. של"ה פ"ג. של"ד פ"ג. ד שער ע"ח ראה

א). (קמז, ז"ך לסי' ביאור
(16 ֿ תר"פ בסה"מ נדפס - תר"פ עמלק גרים ראשית ד"ה

תשמ"ז. ניסן לקו"ש וראה בתחילתו. תרפ"א
כא.17) כח, ויצא
וש"נ.18) סקכ"זֿקכט. הוספות כש"ט אייר. ט' יום" "היום
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כאלה  ויש ישיר, באופן שבויים' ב'פדיון לפעול ושייכים שיכולים כאלה יש בדבר, וההתעסקות הפעולה
שבויים'. 'פדיון פעולת הצלחת לזכות כו' צדקה ונתינת תהלים אמירת עלֿידי מתבטאת שפעולתם

מיוחדת  נתינתֿכח גם כולל מסייעתם, הרבים וזכות בזה, המתעסקים של זכותם וגדול חלקם ואשרי
שבויים'. 'פדיון עם הקשורות הפעולות בכל להצליח - "שמות" פרשת משבת

.ÂË.הנ"ל שבויים' 'פדיון לפעולת לנתינתֿכח בנוגע נקודה עוד להוסיף ויש

שלא  מכיון הכלל, עסקנות בעניני לפטרבורג החסידים אחד את פעם שלח צדק' ה'צמח ובהקדמה:
כו'. בעצמו לנסוע יכול היה

הרי  בעצמו, נוסע היה אילו צדק') (ה'צמח פועל שהיה מה לפעול החסיד יוכל כיצד וכששאלוהו
כמותו" אדם של ש"שלוחו ההסברים כל של 19לאחרי לפעולתו החסיד של פעולתו את להשוות אין ,

צדק'? ה'צמח

החסיד  יוכל לא הפעולה, לאופן בנוגע כו' ושאלה ספק שיתעורר שבמקרה - לשאול הוסיפו - גם ומה
לליובאוויטש? מפטרבורג המקום ריחוק בגלל צדק' ה'צמח עם להתייעץ

את  לו נותנים שליח, שולחים שכאשר - בזה וההסברה עליו. לסמוך שאפשר - צדק' ה'צמח השיב
עלֿפי  ההחלטה תהיה כו', ושאלה ספק של שבמקרה גם כולל השליחות, למילוי הדרושים הכוחות כל

האמת  אל המכוון באופן דעתו .20שיקול

למילוי  הדרושים הכוחות כל את שנותנים - הנ"ל שבויים' ב'פדיון להתעסקות בנוגע גם מובן ומזה
האמת. אל המכוון באופן יהיה אתר על דעתם ששיקול גם כולל זו, שליחות

.ÊË:שיחיו להשלוחים כללי מענה גם הוא הנ"ל ענין

חוצה  והמעיינות היהדות בהפצת השליחות פעולת לאופני בקשר ושאלות ספקות מתעוררים כאשר
בתחילתו  תורה' ב'לקוטי כמבואר מישראל, ואחד אחד כל של הכללית לשליחות ואחד 21[ועד אחד שכל

התורה  בקיום הקב"ה של שליחותו למלא כמותו", העליון אדם של "שלוחו "שליח", הוא מישראל
שעיניו  מה אלא לדיין לו "אין דעתם, שיקול על לסמוך שצריכים הוא הכללי המענה הרי, - ומצוות]

ענינו.22רואות" לפי מקום בכל ,

גם  כולל השליחות, למילוי נתינתֿכח עם ביחד הוא השליחות שמינוי - כאמור - בזה וההסברה
מכיון  רואות", שעיניו מה אלא . . לו "אין דעתו, שיקול על לסמוך יוכל ושאלה, ספק של שבמקרה

המשלח. לכוונת המתאים באופן יהיה דעתו ששיקול הכח לו שניתן

.ÊÈ:בזה להוסיף ויש

כידוע  הקדושה, מצד אינו - ספק של אצלו 23ענין כשמתעורר ולכן "עמלק". בגימטריא ש"ספק"
הספק. אצלו יתבטל ממילא ובדרך "עמלק", ענין את שיבטל היא היעוצה העצה אזי ספק,

שאומר  בנוסח דוקא לאו לפניך"... אני "מודה יאמר ספק, אצלו מתעורר שכאשר - פשוטות ובאותיות
במשך  להיות וצריך ששייך והביטול, ההודאה ענין תוכן כיֿאם נשמתי"), בי ("שהחזרת משנתו כשניעור
מצד  שבאים הענינים כל יתבטלו ואז הקב"ה, עם והדביקות ההתקשרות את לחזק כלומר, כולו. היום כל

כו'. "עמלק"

מהראיה  כתוצאה באה למטה הראיה רואות": שעיניו מה אלא לו.. "אין בפירוש  גם להוסיף יש ועפ"ז
יביט  הלא עין יוצר "אם - .24שלמעלה
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וש"נ.19) במשנה. - ב לד, ברכות
אדמו"ר 20) (לכ"ק מהר"ש אדמו"ר התולדות ספר ראה

.64 ע' שליט"א)
ג.21) א, ויקרא

וש"נ.22) סע"ב. ו, סנהדרין
ובכ"מ.23) סצ"ג. הוספות כש"ט
ט.24) צד, תהלים
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למעלה, ודבוק מקושר להיות צריך - שלמעלה לראיה מכוונת תהיה שלמטה שהראיה כדי אמנם,
למטה  שראייתו בידעו רואות", שעיניו "מה על לסמוך יכול ואז והביטול, ההודאה תנועת ָעלֿידי

שלמעלה.מ  לראיה תאימה

.ÁÈ'שבויים 'פדיון לפעולת הקשור בכל "שמות" פרשת משבת הנתינתֿכח את שינצלו ויהיֿרצון
הנ"ל.

– חוצה והמעיינות היהדות בהפצת העבודה עלֿידי שבויים' 'פדיון ענין לכללות בנוגע ועלֿדרךֿזה
לעתֿעתה  הנמצאים אלה את לפדות היינו, ברוחניות, ישראל" בני אחד לאחד תלוקטו "ואתם ענין שזהו

האמיתי. למקומם ולהשיבם ב"חוצה", ושביה בגלות

וגו'" וישרצו פרו ישראל "ובני - בפרשתנו הכתוב כלשון - אחר ברוחניות,25ובסגנון ורביה פריה ,
הפתגם  יהודי,26כידוע עוד לעשות צריך אחד שיהודי פירושה: ורבו", "פרו בתורה, הראשונה שהמצוה

או  ביתֿהלל, כדעת - ונקבה (זכר הדין מעיקר המוכרח כפי רק ולא וכו', חסיד עוד לעשות צריך חסיד
ביתֿשמאי  כדעת - זכרים במאד 27שני ויעצמו וירבו וישרצו "פרו כאמור עצום, ריבוי של באופן אלא ,(

מאד".

כפשוטו, ישראל" בני אחד לאחד תלוקטו "ואתם היעוד לקיום זוכים שעלֿידיֿזה – ועיקר ועוד
סלקין" ושמעון ראובן ישראל.. בני שמות "ואלה המדרש ובלשון מהגלות, ישראל כל של שבויים' 'פדיון

צדקנו. משיח עלֿידי והשלימה האמיתית הגאולה אל הגלות מן היציאה -

האבות" אל "וארא "וארא", לפרשת באים של 28ומזה הפרטי ענינו את (לא כאן שמדגישים היינו, ,
היותם  כולם, את המאחד המשותף הענין את אלא) יעקב", ואל יצחק אל אברהם אל "וארא אחד, כל
בני  כל את והמאחדת המשותפת  הנקודה גם שזוהי הדורות, כל סוף עד ישראל בני כל של ה"אבות"

גדול" "קהל שנעשים כפי ישראל", בני אחד לאחד תלוקטו "ואתם שלכן "ישובו 29ישראל, כזה ובאופן ,
ממש.28הנה" בימינו במהרה השלישי, ולביתֿהמקדש הקודש, עיר לירושלים הקדושה, לארצנו -

***

.ËÈ י ישרש "הבאים דיבורֿהמתחיל גו'.מאמר עקב"

***

.Î הלכה רש"י, פירוש עם השבוע בפרשת פסוק ללמוד השבתֿקודש ביום התוועדות בכל נהוג
השבוע. בפרשת הזוהר על אאמו"ר בהערות ענין וכן ברמב"ם, היומי בשיעור

על  להתעכב איֿאפשר (שהרי אודותם שהעירו מהענינים אחדים על נתעכב - רש"י לפירוש בנוגע
הענינים): ריבוי כל

הפסוק  על לא 1א) משה לידת אודות שבסיפור הטעם מהו - לוי" בת את ויקח לוי מבית איש "וילך
"וארא" בפרשת רק (ונתפרש ויוכבד עמרם של שמותיהם רבינו,2נתפרשו משה של הוריו להיות שזכו ,(

ל'בן  מפרש אינו רש"י גם אלא שמותיהם, את מפרש אינו שהכתוב בלבד זו ולא ישראל?! של גואלן
רבינו! משה של הוריו להיות שזכו לוי" ו"בת לוי" מבית ה"איש הם מי למקרא' חמש

הפסוק  על רש"י 3ב) מעתיק - הפרשה) (בתחילת מאד" במאד ויעצמו וירבו וישרצו פרו ישראל "ובני
בתיבת  המיוחד הקושי מהו ולכאורה, אחד". בכרס ששה יולדות "שהיו ומפרש: "וישרצו", תיבת
מפרש  אינו מדוע ולאידך, אחד"? בכרס ששה יולדות "שהיו לחדש רש"י הוכרח זה שבגלל "וישרצו"
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ז.25) א,
ואילך.26) 4 ס"ע תש"א סה"ש א. תשמו. ח"ד לקו"ד
במשנה.27) – סעי"ב סא, יבמות
וארא.28) ר"פ פירש"י

ז.29) לא, ירמי'
א.1) ב,
כ.2) ו,
ז.3) א,
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המקרא  פשטני כשאר מאד", במאד ויעצמו וירבו וישרצו "פרו - בכתוב שנכפלו הלשונות שאר כל 4את

הלשונות? פרטי כפל את שמבארים

הפסוק  על הסנה",5ג) "מתוך התיבות רש"י מעתיק הסנה", מתוך אש בלבת אליו ה' מלאך "וירא
עמו  משום אחר, אילן "ולא אחר",6ומפרש: "אילן שיהיה הקסלקאֿדעתא מהי ולכאורה, בצרה". אנכי

בלבד? "סנה" אלא אילנות, בו שאין 'מדבר' אודות מדובר הרי

.‡Îשלא אלה כל והן לעיל, שנזכרו אלה (הן אודותם שהעירו והדיוקים השאלות כל נזכרו)והנה,
שמגיעים  ה'קובצים', שבכל שבפרשתנו, ל'קלאץֿקשיא' דומה זה אין אבל והסבר, ביאור אמנם דורשים -

זה: על שיעורר אחד נמצא לא מקומות, וכמה מכמה

הפסוק  גו'"7על ויזעקו העבודה מן ישראל בני ויאנחו מצרים מלך וימת ההם, הרבים בימים "ויהי
בדמם". ורוחץ ישראל תינוקות שוחט והיה נצטרע, מצרים, מלך "וימת רש"י: מפרש -

מובן  - "נצטרע" ולפרש ממש) (מיתה מפשוטה "וימת" תיבת את להוציא רש"י של הכרחו והנה,
מכיון  לשמוח, סיבה זוהי אדרבה, אלא גו'", ויזעקו גו' ל"ויאנחו סיבה אינה פרעה מיתת כי בפשטות,
חמור  ענין כאן שנוסף לומר שבהכרח ומכיון כו'. רעות גזירות עליהם וגזר בפרך שהעבידם פרעה שמת
מזה  וכתוצאה "נצטרע ", פירושו ש"וימת" רש"י מפרש - גו'" ויזעקו גו' "ויאנחו שבגללו יותר וגרוע

בדמן" ורוחץ ישראל תינוקות שוחט גו'".8"היה ויזעקו גו' ישראל בני "ויאנחו זה ובגלל ,

ותעל  וכופל) (וחוזר ויזעקו, העבודה מן ישראל בני "ויאנחו בקרא מפורש ה'קלאץֿקשיא': באה וכאן
עבודת  העבודה", "מן (לא היתה והזעקה שהאנחה רש"י מפרש ואיך העבודה", מן האלקים אל שועתם

התינוקות?! שחיטת מגזירת אלא) פרך,

.·Î הקשה זו שקושיא מפני הוא, זו, 'קלאץֿקשיא' על העירו לא מדוע לומר שיש היחידי ה'תירוץ'
ויאנחו  על כו'") שוחט והיה (ש"נצטרע הזה המדרש יתיישב איך ידעתי לא "אבל וז"ל: הרא"ם, כבר
מפרשים  היינו שאז ליה, מיבעי סתמא ישראל" בני "ויאנחו הזה המדרש שלפי העבודה, מן ישראל בני

העבודה" מן לא הבנים, שחיטת של הרעה הגזירה מחמת .9שנאנחו

'תירוץ'!... זה אין - כו'" ידעתי "לא הרא"ם שכתב שמה פשוט וגם מובן אמנם.

זו?! עצומה קושיא על לעורר לנכון מצא לא אחד שאף היתכן, - לדוכתה" קושיא "הדרא ואםֿכן,
מקרא'?! של 'פשוטו היפך שמפרש היתכן רש"י, פירוש על קושיא כשישנה - במנוחה' 'לישון אפשר איך

- מקרא' של 'פשוטו שלומד למקרא' חמש 'בן אצל לשאול צריכים זו ששאלה ואםֿתמציֿלומר
מנוחתו?! את מפריעה לא רש"י בפירוש זו שקושיא היתכן וישאלוהו, למקרא' חמש 'בן ימצאו אדרבה,

לו:ויתכן השיב להשיב, מה ידע שלא וה'מלמד' ה'מלמד', אצל אמנם שאל למקרא' חמש שה'בן
(ובדידי  התלמיד של טובה שאלה על מענה להם כשאין מלמדים אצל הרגיל סגנון תבין"... "כשתגדל
התלמידים  בעיני כבודו יּפגע שלא כדי יודע", "איני לומר יכול אינו שה'מלמד' מכיון עובדא), ִַָהוה
ולכן  כ'מלמד'...), פרנסתו את לאבד שעלול שחושש לכך (נוסף ממנו ולקבל ללמוד להמשיך שצריכים

תבין". "כשתגדל השגרתית בתשובה התלמיד את דוחה הוא

הלאה, וכן לנכדים, סבים ונעשו גדלו הנכדים וגם לנכדים, סבא שנעשה עד גדל, כבר התלמיד אמנם
עומדת! במקומה הקושיא ועדיין
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ועוד.4) רשב"ם. ראב"ע,
ב.5) ג,
טז.6) צא, תהלים
כג.7) ב,
פרעה 8) שבזמן אלא דם, עירוי הרפואה בדרכי שיש ולהעיר

בדם  רחיצה ע"י הרפואה היתה ולכן הדבר, נודע לא עדיין

חשוב  שחלק עד העיכול, כלי ע"י שמשתנה שתי', ע"י (משא"כ
כו'). לחוץ ויוצא פסולת נעשה

לבוש 9) שפ"ח, (הגו"א, רש"י מפרשי שאר שתירצו ומה
של  פשוטו לימוד בדרך זה אין - ועוד) לדוד, משכיל האורה,

ממש. מקרא
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לימוד  אודות לדרוש שמרבים לאחרי (ובפרט רש"י פירוש שלומד ואחד אחד כל הרי שכן, ומכיון
ובאופן  בזה), (וכיוצא זו מקושיא מוטרד להיות צריך - רש"י") פירוש אין זיך "קאכן בעיון, רש"י ְָפירוש

הקושיא. על תירוץ שימצא עד לנוח יכול שאינו

.‚Î שהרא"ם בשעה בה זו, קושיא ולתרץ לנסות ואחד אחד מכל לדרוש שייך כיצד לתמוה ואין
כולל  בתורה, ונוסף הולך לדור שמדור - הוא התורה בלימוד הסדר כללות כי - ידעתי" "לא כותב
מחד  כלומר, הראשונים, בדברי עיון" ב"צריך שנשארו ענינים מתרצים שהאחרונים בנידוןֿדידן, ובמיוחד
הראשונים, של וחשיבותם למעלתם שלהם הערך וריחוק החילוק את עצמם האחרונים מדגישים גיסא

כו'. עיון" ו"צריך בקושיא הראשונים אצל שנשארו ענינים לתרץ משתדלים גיסא, ולאידך

הידוע  עלֿפי בתורתך"10ובפרט חלקנו "ותן יש 11בענין מישראל ואחד אחד שלכל דייקא, "חלקנו" ,
ולחדש. לגלות יכול הוא שרק בתורה, פרטי חלק

עלֿאחתֿכמהֿוכמה, התורה על רש"י פירוש בלימוד - בכלל התורה בלימוד אמורים הדברים ואם
מקרא" של לפשוטו אלא באתי לא "אני מקרא, של פשוטו הוא רש"י פירוש השייך 12שהרי פירוש ,

למקרא" שנים חמש ל"בן גם הוא 13ומובן וצריך יכול רש"י, בפירוש שאלה אצלו כשמתעוררת ולכן ,
רואות" שעיניו מה אלא לו.. "אין ערכו, לפי מקרא, של בפשוטו תירוץ .14למצוא

עד  זה, בענין לעיין יוכל ואחד אחד שכל הצינור פתיחת בבחינת היא הרא"ם שקושיית להוסיף, ויש
תירוץ. שימצא

ידוע  ואחרֿכך 15ובהקדמה: מאמר, איזה פירוש על שבא עד ויגע "שטרח יוסף', ה'בית אודות המסופר
כשמדובר  גם כלומר, הצינור", פתחת "אתה האריז"ל לו ואמר ונצטער. גםֿכן, מאחרים פירוש אותו שמע
יוסף' ה'בית עלֿידי אלא להתגלות יכול שאינו וחידוש לפירוש עד בתורה, אמיתי וחידוש פירוש אודות

הצינור  את פתח עלֿידו, שנתגלה לאחרי הרי כו'), התורה בלימוד מעלתו גודל בני 16(מצד כל עבור
התורה  בלימוד כלל בערכו שאינם אלה  שאפילו כך, כדי עד זה.17ישראל, פירוש לומר הם גם יוכלו ,

המגיד  אצל מצינו אף 18ועלֿדרךֿזה בפה, אומרה היה במוחו, השגה איזה לו כשנפלה נוהג ש"היה
השומעים" יבינו תומשך 19שלא שעלֿידיֿזה היתה שכוונתו העולם, כפירוש רק לא - בזה וההסברה ,

פועלת  ההשגה) מכלי למעלה היותה (עם התורה וגילוי המשכת שעצם היינו, כו', בעולם אור תוספת
כאן  שיש לומר בהכרח תורה, אמירת אודות שמדובר מכיון זאת, עוד אלא העולם, (בגשמיות) במציאות

"להמשיך  - בתורה והשגה להבנה בנוגע פעולה (ובעיקר) ואזי 18גם העולם .. בזה לו שנפלה ההשגה את
שישנה  מאחר ההשגה, זו במוחו ליפול שיוכל ועבודה בתורה יגיעתו עלֿידי להשיגה . . אחר יוכל . .
כו' הדיבור עלֿידי הזה לעולם ממשיכה היה לא אם אבל אותה.. בדברו שהמשיכה עלֿידי הזה בעולם

כו'" העולם בזה נמצאת שאינה במוחו, ישיגנה לא הרבה אחר שייגע .20אף

שכל  באופן הצינור את פתח זו, קושיא אודות עורר שהרא"ם שעלֿידיֿזה - בעניננו גם מובן ומזה
למצ  - ועד בדבר, לעיין יוכל ואחד שיתבאר אחד כפי מקרא, של פשוטו לימוד בדרך זו לקושיא תירוץ וא

לקמן.
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וש"נ.10) ואילך, 116 ע' חי"ג לקו"ש ראה
מ"כ.11) פ"ה אבות
ועוד.12) ח, ג. בראשית פרש"י
ספ"ה.13) אבות
וש"נ.14) סע"ב. ו, סנהדרין - חז"ל ל'
סרנ"ו.15) כש"ט
ובפרט 16) פלוני", ר' "פתח בכ"מ המובא מהלשון להעיר

בלשון  הם מאמרים שריבוי כו'), הגלות ענין עם (הקשור באיכ"ר
74 ס"ע ח"כ לקו"ש (ראה הצינור דפתיחת שזהו"ע - "פתח"

ושי'נ). ואילך.
תלמיד 17) שגם דמכיון רעתו, שחלשה היינו, "נצטער". שלכן

שאין  עכצ"ל, זה, פירוש לומר יכול התורה בלימוד בערכו שאינו

התורה. בלימוד שלימותו לדרגת המתאים פירוש זה
וש"נ.18) תסד. עי הקצרים אדה"ז מאמרי
מהשגתם,19) למעלה הדבר נשאר האמירה לאחרי שגם היינו,

קמ"ל?! מאי - כו' שהבינו עד להם הסביר שלאח"ז נאמר אם כי
לת  להסביר שביכלתו פועל, בר מלמד של תכונתו זוהי למידיו הרי

שחושי  שפועל עד כו', מהשגתם למעלה הם שמצ"ע ענינים
הרב. כחושי נעשים התלמיד

והשגה 20) בהבנה באו (שלא מהנ"ל ענינים שכו"כ ולהעיר,
חסידות  בתורת הדורות במשך נתבארו המגיד) תלמידי אצל
המגיד  ע"י מאמירתם כתוצאה והשגה, הבנה של באופן חב"ד,

הצינור'. ד'פתיחת באופן



כט g"nyz'd ,zah h"i ,zeny t"y zgiy

.„Î וההוראה הלימוד לבאר הראשונות, ההערות שתי על נתעכב - הזוהר על אאמו"ר בהערות
לקונו. האדם בעבודת

שהוא  מישראל, כשר אדם של מעלתו אודות ההלכה על נתעכב - ברמב"ם היומי לשיעור בנוגע וכן
כשר  ספרֿתורה הדעות"21בדוגמת ב"לתקן ההוראה את לבאר לקמן.22, שיתבאר וכפי .

.‰Î,ז"ל הרמב"ם של ההילולא יום הוא הזה שבתֿקודש שמוצאי בארוכה לעיל להמדובר בהמשך
הרמב"ם  בספר רביעי מחזור לימוד מסיימים הזקן, אדמו"ר של ההילולא יום טבת, בכ"ד זה שבוע ובסיום

ואנשים" אלקים "המשמח המשקה, קנקני את לתת והזמן המקום כאן הרי סיומי 23- שעורכים לאלה ,
בזה. וכיוצא "הקהל", פעולות עם בקשר  להתוועדויות בנוגע ועלֿדרךֿזה במקומותיהם, הרמב"ם

ענין  הרמב"ם, סיומי עם בקשר - ולכלֿלראש המשקה, קנקני שהכינו אלה כל עתה יגשו - וכרגיל
את  ויזמינו אמורים, דברים במה ויכריזו הרמב"ם, של ההילולא ליום ממש ובסמיכות ערב גרמא, שהזמן
"לחיים  או ולברכה" ("לחיים "לחיים" ואמירת כאן, המסובים בין המשקה בחלוקת ויתחילו המסובים,

ולשלום" ופשטיה 24טובים נהרא נהרא -25.(

ליום  ממש ובסמיכות ערב חצות, לאחרי השבתֿקודש יום מסוגל, בזמן - עתה שההתחלה ויהיֿרצון
- דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של וביתֿהמדרש ביתֿהכנסת מסוגל, ומקום הרמב"ם, של ההילולא

כו'. הסיומים ועריכת הרמב"ם ללימוד בנוגע ולכלֿלראש אלו, פעולות בכל יתירה הצלחה תוסיף

שבסיום  היעוד לקיום כבר זוכים הזה, במחזור הרמב"ם לימוד את שמסיימים לפני שעוד - ועיקר ועוד
לי  כמים ה' את דעה הארץ מלאה "כי - הרמב"ם ספר מכסים"וחותם "הקהל"26ם ענין גם יהיה שאז ,

הנה" ישובו גדול "קהל - ובשלימותו צדקנו,27לאמיתתו משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה ,
ממש. בימינו במהרה

ברכה"]. לכם "והריקותי לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל - המשקה חלוקת [לאחרי

***

.ÂÎ לוי מבית איש "וילך מהפסוק החל הכבד, אל הקל מן נתחיל - רש"י בפירושי לביאור בנוגע
גו'":

מפני  - היא לוי", ו"בת לוי" מבית ה"איש של שמותיהם את כאן מפרש אינו שרש"י לכך הסיבה
לוי". בת את ויקח לוי, מבית איש "וילך סתמי, בלשון אלא שמותיהם, את הזכיר לא שהכתוב

אודות  הוא כאן הכתובים שתוכן מכיון - בפשטות מובן - שמותיהם את הזכיר לא שהכתוב והטעם
כיֿאם  ויוכבד, לעמרם שנולד יחוסו, כאן להזכיר נוגע לא ולכן כו', פרעה מגזירת והצלתו משה לידת

ואהרן" משה עד לוי של שבטו "לייחס הוא הכתובים שתוכן "וארא", יוכבד 28בפרשת את עמרם "ויקח -
משה" ואת אהרן את לו ותלד .2גו'

שאז  זאת, יפרש שרש"י מקום אין ויוכבד, עמרם של השמות את כאן מפרש אינו שהכתוב ומכיון
אין  ואם בכתוב, נתפרש לא מדוע - זאת לפרש צורך יש אם ממהֿנפשך: - למקרא' חמש ה'בן ישאל

זאת. יפרש שרש"י גם צורך אין - כאן לפרש צורך

.ÊÎ:"וישרצו" הפסוק על רש"י בפירוש הביאור
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ה"טֿיא.21) פ"ט אבל הל'
בסופן.22) תמורה הל' רמב"ם ראה
יג.23) ט, שופטים
ס"ע 24) בהוספות תרפ"ז סה"מ א'. אדר כ"ט יום" "היום ראה

ואילך. רמד

וש"נ.25) ב. יח, חולין
ט.26) יא, ישעי'
ז.27) לא, ירמי'
יד.28) ו, וארא פירש"י
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ונופל  השייך לשון "וישרצו", הלשון מתאים איך - היא גו'" וישרצו פרו ישראל "ובני בפסוק השאלה
ישראל*?! בני אצל ורביה' ה'פריה ענין הפלאת אודות כשמדובר שרצים, על

ששה  יולדות "שהיו להשמיענו כדי "וישרצו" בלשון להשתמש מוכרח שהכתוב רש"י מתרץ זה ועל
"וישרצו" - השרצים כדרך ורבו פרו ישראל שבני היינו, אחד", בבת 29בכרס ששה להשריץ שדרכם -

כו 30אחת  מרבו שקיבל או שבימיו, השרצים  מדרך לרש"י ידוע שהיה חמש').(כפי ל'בן זה ויפרש ,'

"שהיו  לפרש ונצטרך לשרצים, השייך לשון "וישרצו", בכתוב נאמר מדוע מובן: אינו עדיין אמנם,
אחד, בכרס ששה יולדות שהיו יפרש שהכתוב עדיף הרי - השרצים כדרך אחד", בכרס ששה יולדות

ישראל?! לבני בנוגע הכבוד) (היפך שרצים של בלשון להשתמש צורך יהיה שלא גם נרוויח ואז

בפשטות: - בזה והביאור

ששה  שילדו שהמפורש - הוא אחד, בכרם ששה שילדו למפורש "וישרצו" בלשון הרמז שבין החילוק
בלשון  הרמז מהֿשאיןֿכן הטבע, מגדרי שלמעלה באופן שבדבר, הנס את ומבליט מדגיש אחד בכרס
הרי  לבניֿאדם, שביחס (אף הטבע לגדרי גם השייכות את ומבליט מדגיש - השרצים כדרך - "וישרצו"

נסי). ענין זה

הבה  ממנו, ועצום רב ישראל בני עם הנה עמו, אל (פרעה) "ויאמר הכתובים בהמשך שמסופר ומכיון
גו'" לו הטבע,31נתחכמה בגדרי שאינו נסי באופן כו' והתעצמו שהתרבו ולהבליט להדגיש איֿאפשר –

השייך  ריבוי "וישרצו", בלשון זה ענין הכתוב רמז ולכן נגדם, להתחכם מעיזים המצריים היו לא שאז
גו'". לו נתחכמה "הבה נגדם, לעמוד לנסות המצריים יכלו זה שבגלל הטבע, לגדרי

.ÁÎ הכתוב מדגיש מדוע - היא זה שבפסוק השאלה הסנה": "מתוך הפסוק על רש"י בפירוש הביאור
מלבד  אחרים אילנות אין שבמדבר ובפרט נפקאֿמינה?! למאי הסנה", "מתוך למשה נראה שהקב"ה

אחר? אילן מתוך אליו שנראה יתכן שלא כך "סנה",

של  המיוחדת התכונה בגלל הסנה", "מתוך נראה שהקב"ה מדגיש שהכתוב רש"י מתרץ זה ועל
שהקב"ה  להדגיש כדי כלומר, בצרה", אנכי עמו "משום - אחר") אילן ("ולא אילנות שאר לגבי ה"סנה"
דוקרים  קוצים של שיח דוקא, הסנה" "מתוך הקב"ה נראה לכן גלותם, בצרת ישראל בני עם יחד נמצא

ישראל. של גלותם בצרת כביכול, מצטער, הקב"ה שגם לרמז כו',

"הסנה", תיבת את רק שמפרש אף הסנה", "מתוך מהפסוק מעתיק שרש"י (א) ולבאר להוסיף ויש
סתם: סנה" "מתוך ולא הידיעה, בה"א הסנה", "(מתוך) הדיוק (ב)

סמוך  נמצא שהקב"ה רק לא כלומר, בצרה", אנכי "עמו ענין את יותר מדגיש - הסנה" "מתוך א)
ישראל)ל"סנה" של צרתן את מקרוב שרואה - בנמשל "בתוך 32(ודוגמתו שנמצא מזה, יתירה אלא .

כתוספת  - הסנה" "מתוך  רש"י  מעתיק ולכן גלותם. צרת בתוך ישראל בני עם יחד שנמצא היינו, הסנה",
בצרה". אנכי עמו "משום לפירושו והדגשה ראיה

של  לתכונה כיֿאם) הידוע, פלוני שיח כפשוטו, ל"סנה" (לא מתייחס - הידיעה בה"א "הסנה", ב)
מהמסופר  ידענו שכבר מצרים, שעבוד גלות צרת הידועה, הצרה מתוך כלומר, הצרה, ענין "סנה",

שלפניֿזה. בפסוקים

אודות כשמדובר משא"כ (*ÏÎורבו פרו "ואתם - נח ז).˘¯ˆÂבני ט, (נח, בה" ורבו בארץ
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ורש"י 29) השרצים, כדרך ב"וישרצו" הפשוט הפירוש שזהו
התיבות  שאר את לפרש צריך שאינו (כשם זה לפרש צריך לא
"שהיו  כיֿאם מאד"), במאד ויעצמו וירבו . . "פרו שבפסוק

אחד". בכרס ששה יולדות
אותם,30) מדמה את שבשרצים "לגדול כאן: יל"ש גם וראה

שיתא". ילדה עכברא הדא
טֿיו"ד.31) א,
ישוב 32) מקום שאינו ב"מדבר", היותו עובדת שגם לכך נוסף

וצער. גלות של ענין מדגישה כו'
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.ËÎ איך סתם), "ויאנחו" (ולא העבודה" מן ישראל בני "ויאנחו שכתוב ממה הרא"ם לקושיית בנוגע
לומר: יש - התינוקות שחיטת גזירת  על שהכוונה לפרש אפשר

גו'", ויזעקו גו' ל"ויאנחו סיבה זו שאין מכיון כפשוטו, מצרים" מלך "וימת לפרש שאיֿאפשר כשם
נצטרע, "וימת, רש"י מפרש שלכן גו'", ויזעקו גו' ל"ויאנחו שהביא חדש ענין שנוסף לומר ובהכרח
העבודה" מן ישראל בני "ויאנחו שכתוב מה לפרש איֿאפשר כמוֿכן – כו'" תינוקות שוחט והיה
על  שהכוונה לומר צריך ולכן לפניֿזה, גם היתה פרך שעבודת מכיון פרך, עבודת על שהכוונה כפשוטו,
התינוקות. שחיטת היינו, כו'") נצטרע מצרים, מלך ש"וימת מזה (כתוצאה עתה שנתחדש עבודה ענין

שכתוב  ממה ולהמתיק להעיר רבה"33ויש "פעולה רבה", ועבּודה גו' לו מובן,34"ויהי שמזה ,
וכפי  "עבודה", כמו פעולה, גם אלא) כפשוטה, עבודה רק (לא כולל הרחב, במובן "עבודה" שהלשון
משמע  ש"עבֹודה - הוא ביניהם והחילוק ועבודה, בעסק עסקנות - ("אוברוינ"א") הלע"ז רש"י שמדגיש
כיֿאם  "עבּודה", אומרים אין אחת פעולה שעל היינו, רבה", פעולה משמע עבּודה אחת, עבודה

"עבֹודה".

כש"וימת  שנתחדשה המיוחדת הגזירה על קאי העבודה" ש"מן לפרש שפיר ששייך מובן ועלֿפיֿזה
(לא  אחת פעולה פעולה, גם  אלא) כפשוטה, עבודה רק (לא הוא "עבֹודה " שלשון מכיון - מצרים" מלך

התינוקות. שחיטת גזירת פעולת ובנידוןֿדידן, אחת), "עבֹודה" אלא רבה", "פעולה "עבּודה",

מעיר  כמו צעקתם, "נאקתם, רש"י מפרש לזה שבהמשך להוסיף, להדגיש 35ויש - ינאקו" מתים
מיתת  על "נאקתם" ובנידוןֿדידן מיתה, עם הקשורה צעקה אלא) סתם, צעקה רק (לא היא ש"נאקתם"

כפשוט). אחרֿכך, בדמם השימוש בלי (אפילו תינוקות" "שוחט - רש"י ובלשון התינוקות,

.Ï הזוהר מאמר על הראשונה בהערה מעיר - בפרשתנו הזוהר על אאמו"ר דאיהו 36בהערות הוי' "בית
לשכות, עזרות, דברים. ארבעה "קחשיב ומבאר, והדביר", האולם ובית ולשכות עזרות כגון המקדש, בית
שבביתֿהמקדש  הללו דברים שארבעה והיינו הוי', בית והיינו הוי', שם אותיות ארבע לנגד דביר. אולם

הוי'". שם אותיות לארבע קיבול כלי הם

לומר: יש - לקונו האדם בעבודת וההוראה הלימוד ובביאור

שמים" לשם יהיו מעשיך ד"כל עבודה אופן אבל 37ישנו שמים", "לשם נעשים הרשות שעניני היינו, ,
אלא  בהם נפעל לא ולכן העולם, עניני נשארים אלא (אלקות), "שמים" בבחינת נעשים לא עצמם הם
אלקים  ברא "בראשית שכתוב כמו אלקים, שם עלֿידי שהתהוותו לעולם, השייך "אלקים", שם גילוי

דוקא. "אלקים" שם הארץ", ואת השמים  את

מתעלים  עצמם הרשות שעניני באופן אלא שמים", "לשם רק לא - יותר נעלה עבודה אופן ישנו אמנם,
העולם. ממציאות למעלה שהוא הוי', שם לדרגת מתעלים שאז "שמים", לדרגת

לעשות  צריך וטף, ונשים אנשים מישראל, ואחד אחד שכל – האחרונה בתקופה המדובר ובסגנון
בתוכם" ושכנתי מקדש לי "ועשו ענין הפרטי וחדרו מעט"38בביתו "מקדש היינו,39, הוי'", "בית שנקרא ,

הוי'. שם לדרגת מתעלים "מעשיך", - הרשות שעניני

הכתוב  תחתונים,40ובלשון הכי דברים שגם היינו, אלקים", בית יהיה מצבה שמתי אשר הזאת "והאבן
לפניֿזה  שכתוב כמו אלא סתם, "אלקים" (רק) לא – אלקים" "בית נעשים דומם, בחינת "והיה 41"אבן",

לבח  "בית היינו, לאלקים", לי עתה"הוי' הוי' בחינת שהוא דלעתיד, "אלקים" בארוכה 42ינת (כמדובר
שלפניֿזה  ).43בהתוועדות
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יד.33) כו, תולדות
עה"פ.34) פירש"י
יב.35) כד, איוב
א.36) ד, פרשתנו
ספ"ג.37) דעות הל' רמב"ם מי"ב. פ"ב אבות
ח.38) כה, תרומה

א.39) כט, מגילה טז. יא, יחזקאל ראה
כב.40) כח, ויצא
כא.41) שם,
ד.42) כא, ויצא תו"א
ס"ג.43) ויצא ש"פ שיחת
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.‡Ï ארבע "לנגד והדביר", האולם ובית ולשכות "עזרות ביתֿהמקדש, חלקי ארבעה - יותר ובפרטיות
הוי'": שם אותיות

הוא  כן הוי', שם אותיות ארבע כנגד חלקים ארבעה ישנם הוי', בית כפשוטו, שבביתֿהמקדש כשם
אותיות  ארבע כנגד ענינים ארבעה יש בו שגם מישראל, ואחד אחד כל של הפרטי הוי'" ל"בית בנוגע גם

ומנורה" וכסא ושולחן "מיטה - הוי' חסידות 44שם בדרושי כמבואר שם 45, אותיות ארבע כנגד שהם
הוי'.

המוסר  בדרך - פשוטות באותיות הענין :46וביאור

אור" ותורה מצוה "נר ענין לכללות רומז האור, ענין - אלא 47"מנורה" שמים", "לשם רק לא היינו, ,
ותורה. מצוה של ענין

מצוה" ("נר שבת בנר כמודגש האור, ענין עם הוא אף קשור - סעודת 48"שולחן" עונג "בכלל שהוא (
כלֿכך" ממנה עונג לו אין נר בלא שכשאוכלה על 49הלילה, הסעודה עם קשור מצוה" ש"נר היינו ,

מצוה". ב"נר חדורה נעשית עצמה שהסעודה השולחן,

חסידות  בדרושי כמבואר - הפסוק 50"כסא" (א)51על בׁשנים: הוא הכסא של שענינו כסאי", ְִַ"השמים
שמניחים  השרפרף עלֿידי רק לא הארץ, מן הרגלים מוגבהות עלֿידו (ב) למטה, הראש נשפל עלֿידו
ממקום  ולהלך רגליו על לעמוד צריך שאינו העובדה עצם גם אלא רגלי"), ("הדום היושב רגלי תחת

לרגלים. עליה של ענין הוא למקום,

למצוה" רץ "הוי ענין נעשה שעלֿידו – הרגל של ענינו בזה: הרמב"ם 52והענין בשיעור - ולדוגמא .
"ביקור  - טבת כ' ראשון, מחליו",53ביום חלק נטל כאילו החולה את המבקר "כל הכל", על מצוה חולים

מששים" ולאחרי 54"אחד החולה, של לביתו ולהיכנס ולבוא ממקומו לילך צריך זו מצוה לקיים שכדי ,
ונמצא, יטריח"). "שלא באופן היא חולים' 'ביקור מצות (שהרי משם ולילך לקום צריך מסויים זמן
"לשם  ענין עלֿדרך בלבד, הכנה של באופן אלא אינה למצוה, והריצה ההליכה בענין הרגל שפעולת

שמים".

להגביה  יכול - למקום ממקום לילך הרגל עם משתמש אינו שאז הכסא, על יושב הוא כאשר אמנם,
עוד  אלא שמים"), ("לשם אחר לענין כהכנה תשמש שהרגל בלבד זו לא כלומר, הארץ, מן הרגל את

עצמה  ברגל עילוי לפעול שעניני 55זאת, (כשם "אלקים" שם בדרגת נשארת שאינה - האמור ובסגנון ,
שם  לדרגת מתעלית אלא "אלקים"), לשם השייכים העולם עניני נשארים שמים" "לשם שנעשים הרשות

הוי'.

ועלֿאחתֿכמהֿוכמה  בישיבה, (מהֿשאיןֿכן שוה בגובה והרגל הראש נעשים שבה - ו"מיטה"
שהראש  כך, כדי עד וקבלתֿעול, הביטול תנועת - בעבודה וענינו מהרגל), גבוה הוא שהראש בעמידה,

העילוי  על מורה ש"מיטה" היינו, בהשוואה, הם בפועל) (מעשה והרגל והשגה) בכל 56(הבנה שנעשה
שבאיןֿערוך. לעילוי עד לרגל, עד מהראש מציאותו,
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יו"ד.44) ד, מ"ב - הכתוב ל'
ח"א 45) קונטרסים סה"מ פשמ"ב. ח"ב תער"ב המשך ראה

א. קלג, זח"ג ע"פ - ריט ע' לזח"ג לוי"צ לקוטי ואילך. ב קסד,
והחסידות 46) הקבלה ע"ד הנ"ל בדרושים המבואר על נוסף

כו'.
כג.47) ו, משלי
הל'48) או"ח אדה"ז שו"ע ב. כג, שבת פרש"י א. קסו, זח"ב

רסרס"ג. שבת
ס"ב.49) שם אדה"ז שו"ע
פשמ"א.50) שם תער"ב המשך בתחלתו. בראשית תו"א
א.51) סו, ישעי
מ"ב.52) פ"ד אבות

ה"ד.53) פי"ד אבל הל'
דוקא 54) מששים" ד"אחד הדיוק בטעם וי"ל ב. לט, נדרים

שנופל  המיעוט שמבטל עד מיוחד, תוקף ישנו שב"ששים" מכיון
תוקף  בטל מששים, אחד שנוטל שעי"ז ונמצא, וכו', לתוכו
כיו"ב  ענינים בשאר ועד"ז דששים. התוקף בו אין ששוב החולי,

כו'. למוטב והן לטוב הן
מצות 55) כמו ברגל, התלויות מצוות תומ"צ בעניני ולדוגמא

הכנה, רק (לא היא עצמה שההליכה וכיו"ב, "הקהל" לרגל, עלי'
מהמצוה. חלק גם אלא)

בדוגמת 56) שלאח"ז בעבודה עילוי נוסף שעי"ז לכך נוסף
כח  מחליף והמנוחה השכיבה שע"י כפשוטה, ה"מיטה" פעולת

שמים"). ("לשם מחודשת בחיות בעבודתו להוסיף



לג g"nyz'd ,zah h"i ,zeny t"y zgiy

ומנורה", וכסא ושולחן "מיטה ענינים ארבעה שכללותם הבית, וחפצי חלקי שכל - הענין ונקודת
בדרגת  נשארים שאז שמים", "לשם בהם שמשתמשים רק לא היינו, הוי'", "בית בבחינת להיות צריכים

הוי'". "בית שנעשים "שמים", לבחינת מתעלים עצמם שהם אלא "אלקים", שם

.·Ï לכו ואמר, פתח אבא "רבי - בפרשתנו הזוהר על השניה ההערה תוכן עם זה ענין לקשר 57ויש

עבד  דרקיעא כגוונא ׁשמות.. אלא ׁשמות תקרי אל בארץ, שמות שם אשר ה' מפעלות ֵַחזו
קדישין"קודש  שמהן אית בארעא קדישין, שמהן אית ברקיעא בארעא, :58אֿבריךֿהוא

ש"ברקיעא", הענינים ("כגוונא") כמו הם ש"בארעא" שהענינים - הוא הזוהר מאמר תוכן
והכרה  ידיעה מתוך היא "ארעא" בעניני שההתעסקות - בפשטות - בפועל לעבודה בנוגע והנפקאֿמינה

("רקיעא"). שמים עניני עצמם שהם אלא שמים", "לשם רק לא היינו, "רקיעא", עניני כמו שהם

כמו  היא כפשוטה) (מיטה שבארץ שה"מיטה" - שם הזוהר מאמר כהמשך - ל"מיטה" בנוגע ולדוגמא:
של  ענין עצמה היא אלא שמים", "לשם רק לא היא המיטה עלֿגבי השכיבה ולכן ב"רקיעא", ה"מיטה"
- דוגמתם) ענינים בשאר (ועלֿדרךֿזה למעלה הנשמה אצל ד"רקיעא" ה"מיטה" עניני כמו "שמים",
("ברקיעא"). הוי'" "בית נעשים ("בארעא") כפשוטם ומנורה" וכסא ושולחן ש"מיטה לעיל האמור עלֿדרך

.‚Ï כמו (מלכות) בארעא העושה הוא ש"מי אאמו"ר בהערות המבואר עלֿפי – בזה להוסיף ויש
דבינה": מגבורות הוא דהמלכות בנינה כי בינה.. הוא ברקיעא

ענין  גם מתחיל ובה פרטים, של וציור ההתחלקות ענין התחלת - הבינה ספירת של ענינה
כו'. למטה עד לדרגה מדרגה ההשתלשלות

פרטי  ענין שכל היינו, בארעא", קודשאֿבריךֿהוא עבד דרקיעא ד"כגוונא שהענין מובן ועלֿפיֿזה
דוקא, הבינה מספירת מתחיל - "ברקיעא" שישנו הפנימי הענין והשתקפות ביטוי הוא "בארעא" שישנו

כו'. פרטים וציור מהתחלקות למעלה בינה), - והשגה (הבנה מהשכל שלמעלה  בדרגה מהֿשאיןֿכן

אלא) שמים", "לשם רק (לא הם ש"בארעא" שהענינים וההכרה שההרגש - האדם בעבודת ודוגמתו
של  באופן רק (לא הבינה ספירת של וההשגה ההבנה מצד הוא ש"ברקיעא", הענינים והשתקפות ביטוי
כפי  "ברקיעא", הפנימי תוכנו את למצוא כדי פרטי ענין כל של בתוכנו להתבונן החכמה), נקודת

"בארעא". שמתבטא

והשגה) (הבנה הבינה מספירת שהרי - למטה עד ההשתלשלות תחילת היא וההשגה ההבנה וגם:
בחוזק", מחשבתו ויתקע מאד וחזק אמיץ בקשר . . והתחברות התקשרות "לשון הדעת, בספירת נמשך

וענפיה  ויראה וענפיה אהבה המדות, הולדת נעשית ("מלכות")59ועלֿידיֿזה בפועל למעשה שנמשך עד ,
ה  הם ויראה אהבה שהרי שמים"), "לשם רק (לא המצוות מעשה ושס"ה - מצוותֿעשה לרמ"ח שורש

לאֿתעשה  .60מצוות

.„Ï:ברמב"ם היומי השיעור עם גם הנ"ל כל לקשר ויש

כשרות  בחזקת שהוא מישראל ואחד אחד כל – כשר" "הכל 61"אדם (שלכן כשר כספרֿתורה דינו -
רש"י: ובלשון שנשרף), ספרֿתורה על כמו עליו", לקרוע חייבין

שנאמר  נר, קרויה דכתיב 47"תורה נר, נקראת ונשמה אור, ותורה מצוה נר אדם"62כי נשמת ה' ,63נר
ומצוות" תורה בו שאין בישראל ריק לך .64"אין

שהרי  שלם, ספרֿתורה כמו שהוא אלא ומצוות, תורה עניני בו שיש בלבד זו שלא - בזה והחידוש
כולו  הספרֿתורה בשלימות הדבר פוגם בלבד, אחת אות בספרֿתורה חסר .65אם
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ט.57) מו, תהלים
רע"א.58) ה, פרשתנו זהר
ספ"ג.59) תניא
א).60) (ח, פ"ד שם
ח"ו.61) להיפך ונתפרסם נודע אא"כ

כז.62) כ, משלי
רע"א.63) כה, מו"ק פירש"י
ב.64) קה, שבת פירש"י
אבני 65) סק"ט. או"ח מהד"ת נוב"י שו"ת תכ"ה. תקו"ז ראה

סשע"א. ח"ב יו"ד נזר
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אלא  שמים", "לשם רק לא היא יהודי של שעבודתו - לעיל האמור בכל יותר עוד מוסיף זה וענין
- היא יהודי של מציאותו שהרי הוי'", ל"בית עד דרקיעא", "כגווגא שמים, עניני הם עניניו שכל

.66ספרֿתורה 

בהשגחה  הוא שומע, או רואה שיהודי דבר שכל הבעלֿשםֿטוב תורת ידועה יותר: ובפרטיות
לקונו 67פרטית  בעבודתו והוראה לימוד בו יש ובוודאי תורה,68, של ענין זה שאין פשוט, וגם מובן אבל, .

שמים". "לשם ה', לעבודת שמנצלים העולם מעניני והוראה לימוד כיֿאם

ובלשון  תורה, עניני הם עניניו כל ולכן ספרֿתורה, היא יהודי של מציאותו שכל - כאן והחידוש
ז"ל  מילתא 69חכמינו הא "מנא המבארת שלימה סוגיא שיש ועד באורייתא", רמיזא דלא מידי "ליכא

כו' דכתיב כו' אינשי אנשים 70דאמרי אינשי", "אמרי העולם, מאמר אודות מדובר כאשר שגם היינו, ,
ממציאותם  חלק היינו, אינשי"), ("אמרי הרגיל מאמר נעשה שזה מכיון אבל לו 71מהשוק, יש בוודאי ,

ספרֿתורה. - היא ד"אינשי" שהמציאות מכיון ("דכתיב"), בתורה מקור

.‰Ï.ישראל לאהבת בנוגע - הדעות" ב"לתקן ועיקרי נוסף וענין

בנוגע  היא כשר, לספרֿתורה כשר אדם של הדמיון אודות האמורה שההלכה אףֿעלֿפי ובהקדמה:
מכיון  - אדרבה אלא המיתה, עלֿידי שנתחדש ענין זה שאין פשוט, וגם מובן הרי שמת", כשר ל"אדם
כמו  היא מיתתו לכן ספרֿתורה", לעּבעדיקע "א כשר, ספרֿתורה כמו הוא בעלמאֿדין חיותו ִֶֶֶַשבחיים

רחמנאֿליצלן. שנשרף, ספרֿתורה

ואמו  אביו על קריעה לדין בנוגע המקום 72[ועלֿדרךֿזה ("השוה ואם אב כיבוד ענין עיקר שהרי -
לכבודו" ואם אב מותו"73כבוד לאחר אפילו לכבדו ש"חייב הוא והחידוש בחייהם, בוודאי הוא (74.[

מישראל  ואחת אחד לכל להתייחס שיש - ישראל לאהבת  בנוגע נפלא לימוד יש זו שבהלכה ונמצא,
ב'הלכות  (כמבואר ספרֿתורה שמכבדים כמו כבוד של באופן כשרות") בחזקת ישראל "כל כשר", ("אדם
לנשק  תינוקות גם שמחנכים כפי לספרֿתורה, כמו וחיבה אהבה של ובאופן ספרֿתורה'). כבוד

ספרֿתורה"! לעבעדיקע "א הוא מישראל ואחד אחד שכל מכיון ַספרֿתורה,

.ÂÏ בנוגע הן - בפועל בעבודה יותר עוד יתוסף האמורים, הענינים בכל הלימוד שעלֿידי ויהיֿרצון
והכרה  לידיעה בנוגע והן מישראל, ואחד אחד כל של הפרטיים וחפציו הפרטי מביתו הוי'" "בית לעשיית
יהודי  של שמציאותו בגלוי שניכר ועד ש"ברקיעא", הענינים של "כגוונא" הם ש"בארעא" הענינים שכל

בגופים. נשמות טובות, ושנים ימים לאורך - ספרֿתורה" לעבעדיקע "א ַהיא

תשמח  ו'שנת הקהל' 'שנת – זו לשנה בנוגע מיוחדת צריכה ובהדגשה אלו ענינים בכל שהפעולה - '
והן  (ּתׂשמח) לעצמו בנוגע הן שמחה, ומתוך והטף", והנשים האנשים העם, את ד"הקהל באופן ְִַלהיות

(ּתׂשמח). להזולת ְַַבנוגע

ומותר  השייך באופן הפעולה והתחלת השבתֿקודש, ביום טובות החלטות עלֿידי – בזה וההתחלה
מלכא  דדוד "סעודתא מלכה', 'מלוה מסעודת החל הבדלה, לאחרי ועלֿאחתֿכמהֿוכמה השבת, ביום

.75משיחא"

שם  גילוי יהיה שאז צדקנו, משיח ביאת פועלים הנ"ל, בכל ועבודתינו מעשינו שעלֿידי – והעיקר
אלא  הארץ", ואת השמים את אלקים ברא "בראשית אלקים, שם גילוי רק לא היינו, העולם, בכל הוי'
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הציווי 66) ישנו הרי כרצונו, להתנהג הבחירה לו שניתנה ואף
הבטחה. של לשון גם וכולל בחיים", "ובחרת

וש"נ.67) ואילך. סקי"ט הוספות כש"ט ראה
וש"נ.68) סקכ"זֿקכט. שם כש"ט אייר, ט' יום" "היום
א.69) רכא, זח"ג א. ט, תענית ראה
ואילך.70) א צב, ב"ק
מציאותם,71) על מורה שאינה חדֿפעמית, אמירה משא"כ

לימוד  בזה גם יש שבוודאי אף תורה, של  ענין זה אין ולכן
הנ"ל. הבעש"ט כתורת ה', בעבודת והוראה

רפ"ט.72) ה"ג. פ"ח אבל הל' רמב"ם
רפ"ו.73) ממרים הל' שם
ה"ה.74) שם
הבדלה 75) בכוונת האריז"ל סידור ספכ"ד. השבת שער פע"ח

ומוצש"ק.
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ושמים" ארץ אלקים הוי' עשות ביום בהבראם, והארץ השמים תולדות "אלה  - הוי' שם גילוי וכפי 76גם ,
הוי'" אני ישראל לבני אמור "לכן - מנחה בתפילת תיכף גם 77שקוראין יותר גדול עילוי שפועלים ועד ,

"אלה  גם אלא הבריאה, שבתחילת מלא" "תולדות רק לא - גו'" הוי' עשות ביום גו' תולדות "אלה לגבי
פרץ  פרץ.78תולדות של מזרעו צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה ,

"כמצות  השלימות, בתכלית העבודה תהיה שאז משיחא, מלכא דוד ביאת שלאחרי להוסיף, ויש
ב'אגרת 79רצונך" כמבואר - שמים") "לשם רק (לא קדושה עניני הם הענינים שכל יותר עוד מודגש ,

שייך 80הקודש' שלא ועד גופא, בקדושה והוספה עליה של באופן העבודה כללות תהיה שלעתידֿלבוא
לקודש" קודש "בין אלא לחול", קודש "בין הבדלה של .81ענין

כל  עסק יהיה "לא - הזה שבתֿקודש במוצאי שלו ההילולא שיום - הרמב"ם וחותם סיום ובלשון
גדולים  חכמים ש"יהיו.. ישראל, לבני בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה בלבד", ה' את לדעת אלא העולם

מל  כי "שנאמר ומסיים כו'", הסתומים דברים "כן ויודעים – מכסים" לים  כמים הוי ' את דעה הארץ אה
ממש. בימינו במהרה צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה לנו", תהיה

***

.ÊÏ אודות ולזרז לעורר - עיקרי ענין אלא הוספה בתור ולא - ענין עוד להוסיף יש הסיום, לפני
לימוד  לסיום בקשר ובמיוחד הרמב"ם, בלימוד עוז וביתר שאת ביתר וההתגברות והחיזוק ההוספה
כמדובר  הזקן, אדמו"ר של תורתו לימוד גם כולל הזקן, אדמו"ר של ההילולא יום טבת, בכ"ד הרמב"ם

לעיל.

פרשת  (תוכן בשמותיהם התורה, לימוד ענין מודגש הזקן, ורבינו הרמב"ם שניהם, שאצל - ובהדגשה
כמשה" קם לא משה עד "ממשה עמרם, בן משה כמו "משה", ששמו - הרמב"ם עליו 82"שמות"): ,

העולם 83נאמר  את שהאיר אור", "שני ופירושו "שניאור". ששמו - הזקן ורבינו משה", לנו צוה "תורה
הנסתר  ובתורת הנגלה בתורת האורות השני,84בשני בשמו כמרומז זמן, - העולם בגדרי שנמשך ובאופן ,

"לזמן" אותיות .85"זלמן",

אחד  כל אצל שהרי לעצמו, בנוגע הן והטף", והנשים האנשים העם, את ד"הקהל באופן - זה וכל
פעמים  כמה (כמדובר והטף" והנשים ד"האנשים והתכונות הבחינות כל כלולות בנוגע 86ואחד והן ,(

כנ"ל. וּתׂשמח, ּתׂשמח שמחה, ומתוך כפשוטם, והטף" והנשים "האנשים הזולת, על ְְִַַַלפעולה

הקהל', ב'שנת ובמיוחד הרמב"ם, בלימוד ישראל של אחדותם שעלֿידי – העיקר והוא - ויהיֿרצון
גדר  שפורצת שמחה "וישי 87ומתוך עד פרץ", תולדות "אלה הגאולה, וזירוז בקירוב יותר עוד יתוסף -

דוד" את משיחא.88הוליד מלכא דוד ,

ישראל" שבטי "יחד ראשיֿתיבות - ב"ישי" מהרמז ישראל,89ולהעיר ואחדות ישראל אהבת ,
הגלות  סיבת את מבטלים בטל90שעלֿידיֿזה - הסיבה ובהיבטל שלכן , (הגלות), המסובב ממילא בדרך
דוד" ומקור) (שורש אבי (הוא) ממש.91"ישי דידן בעגלא משיחא, מלכא דוד ביאת -

מלא  ועמד המקדש", בית שיבנה כו' רצון "יהי לנגן שי' לשליחֿציבור צוה שליט"א אדמו"ר  [כ"ק
אחרונה]. ברכה אמירת אודות הזכיר אחרֿכך מקומו. על ורקד קומתו
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ד.76) ב, בראשית
ו.77) ו, וארא
ג.78) פ"ל, שמו"ר וראה יח. ד, רות
ואילך.79) פי"ז תרל"ז וככה המשך ויחי. ר"פ תו"ח ראה

ועוד.
כו.80) סו"ס
זה 81) בנוסח מבדילים כפשוטה, ההבדלה לנוסח שבנוגע אף

לקודש"). קודש ("בין
גאון.82) משה ר' ערך (להחיד"א) שה"ג

ד.83) לג, ברכה
וש"נ.84) .37 ע' ח"ו לקו"ש ראה
וש"נ.85) .41 ע' שם לקו"ש ראה
ועוד.86) שנהֿזו. תשרי וא"ו מכתב ראה
ואילך.87) רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ בארוכה ראה
כב.88) שם, רות
סי"ב.89) דחגה"ס ב' ליל שיחת וראה ה. שם, ברכה
ב.90) ט, יומא ראה
יז.91) שם, רות
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡

,‰·È˙‰ ˙Á‰ ÌÂ˜Ó È·‚Ï ÌÈ˜ÂÒÙ· ‰¯È˙Ò‰
‰·Â˘ÈÈÂ

הפסוק  על1את בסוף מתרגם zty"ותשם היאור"
"על2אונקלוס  :sik לא שיוכבד מובן מזה נהרא".

אלא  עצמו, ביאור משה עם גמא" ה"תיבת את הניחה
.4היאור dyaia3cilyבחוף,

על  נמצאה לא שהתיבה נראה, ההמשך מן אבל
ב"סוף" אלא היאור", נאמר 5היאור jezay"שפת ואף ,

כי6בפסוקים  משה... שמו "ותקרא mindשבהמשך on
משיתיהו".

מסביר  את 7הרוגוצ'ובי להציל רצתה לא יוכבד :
היו  ש"הם מפני ביאור, התיבה הנחת עלֿידי משה

לנילוס" להלכה 8עובדים בהתאם להשתמש 9, שאסור ,
בסוף  "ותשם ולכן הצלה, לצורך אפילו בעבודהֿזרה

לרחוץ ztyעל פרעה בת "ותרד כאשר אך היאור".
היאור" מגלולי 10על לרחוץ "שירדה היא והכוונה ,

היא11אביה" ,dlhia'ה'עבודהֿזרה את "ושוב 12בכך
היאור". בתוך התיבה באתה

.·

‰˘Ó "˙ÎÏ˘‰"Ï ¯˘˜· "ÌÈÏÂËÈ·"‰ È˘
¯Â‡ÈÏ

כדי 13במדרש  ביאור אותו השליכו "ולמה נאמר:
ולא  למים הושלך שכבר האסטרולוגין חושבין שיהיו
היאורה  הילוד הבן "כל על הגזירה – אחריו " יחפשו

ראו 14תשליכוהו" שהאסטרולוגים מפני נקבעה

נדון" הוא במים ישראל של לפיכך 15ש"מושיען .16

ליאור  משה את יוכבד שהושלך 17"השליכה" ו"כיוון
("ולא  במים מושיען מושלך כבר אמרו למים, משה

אחריו" הגזירה"13יחפשו ביטלו מיד עלֿידיֿזה 18) –
היאורה  הילוד הבן "כל על הגזירה התבטלה

תשליכוהו".

ומובן, לחלוטין, מדוייקים בתורה הענינים כל
משה  ל"השלכת" בקשר שנפעלו ה"ביטולים" ששני
ביטול  (ב) שבנילוס ה'עבודהֿזרה' ביטול (א) – ליאור
קשורים  ושניהם לזה, זה קשורים – הבן..." "כל גזירת

ישראל. של מושיען – למשה

.‚

ÒÂÏÈÏ ‰ÎÏ˘‰‰ Y ‰¯ÈÊ‚‰ ˙ÈÏÎ˙

הפנימית  המשמעות על הסבר עלֿידי יובן הדבר
מזה  תשליכוהו". היאורה הילוד הבן "כל הגזירה של
פרעה  גזירת על הכללי בסיפור מסתפקת אינה שהתורה

הוא בן אופן 19אותו"ozinde"אם את גם מפרטת אלא ,
הגזירה  זה 20ביצוע שאין מובן, תשליכוהו", "היאורה

הסיבה  את המסביר פרט או פרעה, בגזירת פרט סתם
ש"ראו  (שמפני הוא לגזירה במים ישראל של שמושיען

הילוד21נידון" הבן ש"כל גזר ,dxe`id,("תשליכוהו
זה? פרט על הידיעה מוסיפה מה שהרי

ענין זהו מתבטאת ixwirאלא ובכך מצרים, בגלות
מצרים. גלות של הכללית המשמעות

היא  פרעה גזירת של  תכליתה הוא: לזה ההסבר
"dxe`idההשלכה – ֿ qelipl22תשליכוהו" ל'עבודה –
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ג.1) ב, פרשתנו
שם,2) ג. מא, למקץ מתרגומו (ומשנה נהרא גיף ובתיב"ע: אונקלוס,

– (ועוד) רשב"ם,sikיז פרש"י, ועיין נהרא. גב על באפרה ובת"י: נהרא).
ועוד. ה') פסוק (ולקמן ראב"ע אברבנאל,

(3– שם מקץ ועוד.dcinrראה טו. ז, וארא היאור". שפת "על
מתורצת4) השליכה zehytaועפ"ז האיך ועוד): (אברבנאל הקושיא

סכנה. מקום שהוא ביאור משה את יוכבד
בה 5) ותשם ובזפת בחמר ותחמרה גמא "תיבת יוכבד לקחה שלכן

יד. ו, נח, יט. ז, וארא פרש"י וראה המים. מן להגין – הילד" את
י.6) שם, פרשתנו
עה"פ.7) עה"ת צפע"נ
יז.8) ז, וארא פרש"י ט. פ"ט, שמו"ר יג. וארא תנחומא ראה
יו"ד 9) טושו"ע ה"וֿז. פ"ה יסוה"ת הל' רמב"ם א. כה, פסחים ראה

סקנ"ה.
(ש) מיתה שנתחייב ל"מי דומה נדו"ד לבית xzenלכאורה לברוח

ס"ל  ואולי קנז). סו"ס שם (טושו"ע עצמו" את ולהציל כוכבים עבודת
הגזרה  "שעת בדוגמת שהוא או שם). וט"ז ב"ח (ראה שאסור כהדיעות

ס"גֿד. בפנים לקמן ראה – שם) (רמ"א (ש)אסור"
ה.10) שם, פרשתנו
עה"פ.11) שמו"ר ז. פרשתנו תנחומא וש"נ. ע"ב. ריש יב, סוטה
עה"פ.12) עה"ת ש"ך גם ראה
כא.13) פ"א, שמו"ר
כב.14) א, פרשתנו
ב.15) יב, סוטה כד. שם, שמו"ר
כא.16) פ"א, לשמו"ר מהרז"ו פי' כאן. ואלשיך בחיי גם ראה
(17" הוא היאור" ד"שפת וכו' התרגום על (ועיין sikופליג ימא"

שסוף  וידעה נביאה היתה שיוכבד י"ל או ועוד). .2 הערה דלעיל מפרשים
.(5 הערה לעיל (וראה עצמו ביאור לבוא התיבה

שם.18) סוטה גם וראה כד. שם, שמו"ר
טז.19) שם, פרשתנו
גזירה20) שהיא זו `zxgואף בגזירה החידוש עיקר לכאורה הרי –

גו' "ויצו העבריות").lklהוא "למילדות רק (לא גו'" עמו
ועוד.21) כב. שם, פרש"י שם. סוטה יח. שם, שם. שמו"ר
מקץ.22) ר"פ מפרש"י להעיר
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שישראל  רצה פרעה כלומר, מצרים. של זרה'
מצרים  של ה'עבודהֿזרה בתוך ו"יוטבעו" .23"יושלכו"

.„

Ú·Ë‰ È„ÈŒÏÚ Ï‡¯˘È ˙‚‰‰ Y ‰Ú¯Ù ˙¯ËÓ

מקור  היה שהוא מפני לנילוס עבדו המצרים
כידוע  גשומה,24פרנסתם: ארץ איננה מצרים ,

ה"עולה" בנילוס תלויים וכדומה והתבואה והצמיחה
השדות. את ו"משקה"

מקום  נותנת זאת המוטעית 25עובדה למחשבה
הקב"ה  מאת באה איננה מצרים שפרנסת

עיניהם  תולין "הכל אז בגשמים, כשתלויים [שהרי
מעלה" בקדושֿברוךֿהוא.26כלפי שתלויים וחשים ,

כאשר  ניכרת איננה בקדושֿברוךֿהוא זו תלות אך
ומשקה"], "עולה הנילוס

הנילוס  מאת הפך 27אלא פשוט, באופן לפיכך, .
מצרים. של ל'עבודהֿזרה' הנילוס

גם  – תשליכוהו" "היאורה פרעה גזירת היתה וזאת
למגבלות  מתחת אל חסֿוחלילה, יושלכו, יהודים

וחוקיו; הטבע

.‰

‰„È¯È‰ ˙ÓÏ˘‰ ¯Á‡Ï ˜¯ ‰¯˘Ù‡˙‰ ÂÊ ‰¯ÈÊ‚
È¯ˆÓÏÌ

להתבצע  יכולה תשליכוהו" "היאורה של הגזירה

אחרי רק ישראל על עוד mzcixiולהשפיע כל למצרים.
אלקיך  ה' עיני אשר... "ארץ ישראל, בארץ נמצאו הם

ניכרת28בה" ופרט פרט כל על ה' והשגחת ,ielba

היתה  ישראל שארץ בכך גם המתבטא [דבר
ש"למטר29תמיד  מים"minydארץ ובמיוחד 30תשתה ,

חז"ל  הקב"ה 31כדברי אותה משקה ישראל "ארץ
בעצמו"]

את  לי עשה ידי ועוצם ש"כוחי לטעות מקום אין
הזה" כח 32החיל לך הנותן ש"הוא בגלוי רואים שהרי ,

חיל" .33לעשות

התאפשרה  לא ובניו, יעקב חיו עוד כל יתרֿעלֿכן:
במצרים  גם פרעה בארץ 34גזירת היו הם שכאשר כיוון ,

ראו הם גם ielbaישראל ולפיכך בה', ה'תלות' את
לא  הטבע, שליטת רק שנראית במקום בהימצאותם

והבנתם) בהכרתם (לפחות מהם ונסתרה di`xdנשכחה
הכירו  הם במצרים שגם כך אלקות, של הקודמת

הקב"ה  עלֿידי הטבע של .35בהנהגתו

של לענין הרמה qp[בדומה מלשון שנס 36– –
שגם  להכרה, מביא שהוא כיוון הטבע, את "מרומם"

rahd.[הקב"ה עלֿידי מונהג

ההוא" הדור וכל אחיו וכל יוסף "וימת לאחר ,37רק
ש  אלו נשארו שלא ישראל לאחר בארץ ,38היו

אז  רק הושלמה, הטבע ושליטת למצרים וה"ירידה"
תשליכוהו". "היאורה גזירת התאפשרה
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(23.101 ע' ח"א [המתורגם] לקו"ש גם ראה
ד"ה 24) א יג, סוטה יט). (ושם, שם וארא י. מז, ויגש מקץ. ר"פ פרש"י

ועוד. .26 שבהערה ב"ר שם. פרש"י י. יא, עקב (ויל"ש) ספרי וראה כדי.
להצ"צ 25) בסהמ"צ וביאורו ורפ"ב. רפ"א ע"ז הל' רמב"ם גם ראה

פ"ג. מילה מצות
ה"ג.26) פ"ג תענית ירושלמי גם וראה ט. פי"ג, ב"ר
(וארא 27) טוב ובלקח – .31 ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש בארוכה ראה

נזונין  ואנו וכרמנו שדותנו משקה וזה הואיל "אומר פרעה שהי' יג) ז,
אלוקה". הוא ודאי ממנו

יב.28) שם, עקב
ויצי"מ.29) גלות קודם גם
(30.41 הערה שם בלקו"ש הנסמן וראה יא. שם, עקב
(31.40 הערה שם בלקו"ש הנסמן וראה א. י, תענית
יז.32) ח, עקב

יח.33) שם,
טז.34) ו, וארא פרש"י ח. פ"א, שמו"ר ראה
הי'35) ואילך יעקב של ש"מברכתו יעקב), (ובחיי יעקב אצל ומכ"ש

(פרש"י  הארץ" את ומשקה לקראתו עולה והוא הנילוס אל בא פרעה
של  בברכתו תלוי הארץ את משקה שהנילוס שזה היינו, – שם) ויגש

ויחי. ר"פ מפרש"י ולהעיר .(32 ע' שם לקו"ש בארוכה (ראה יעקב
ועוד.36) כט. ע' שה"ש ויבן. ד"ה בשלח אוה"ת סע"ב. מד, סדור

פט. ע' תרע"ח סה"מ וראה
ו.37) א, פרשתנו
שירדו 38) מאותן קיים מהם אחד שהי' כ"ז שם: שמו"ר ראה

נפש). שבעים (כל) עה"פ: (וספורנו) (וברשב"ם כו' למצרים
סוטה  וראה פ"ט. עולם (סדר אשר* בת שרח הייתה שהרי וצ"ע –
קטנה  ואולי ועוד). מו. כו, פינחס פרש"י יט. יג, בשלח מכילתא א. יג,

שעה***. באותה הייתה ביותר**

onwlck (eh ,e `x`e .i ,en ybie r"aiz .a ,at oixcdpq) ixnf `ed ± ziprpkd oa le`y (`) :cearyd zlgzd zra miiga eidy mixvn icxei cern xirdl yi ok (*
.(my zexecd xcq .fh ,my ozpei 'it d`xe) "qgpit zi `ng"c (gi ,my) `x`e r"aizae .(hÎ gqy `"a zexecd xcq) dyn zcil zra ig 'idy zdw (a) .dxrdd mipta
geliy mcew dpy 'n) miiga 'id (eia`) oexvgy `vnp ,(f ,ci ryedi) milbxnd geliy zra dpy 'n oa 'id alke ,alk ia` (a"rq ,`i dheq) dpeti `edy ± oexvg (b)

.(f"r dnz my ozpei 'itae) "'ek dyn zi ing" iel (fh ,my `x`e) r"aiz zrcl (c) .cearyd zlgzd zra (k"ek`re ,milbxnd
.a ,`kw a"an l"pdkl xirdle

.(hlx ,dlx `"a zexecd xcq d`x) mixvnl dcixid zra mipy 'a ipa jxra eidy oexvge zdwl rbepa uxzl yi f"cr (**
.drixae ieyi deyi dpni) xy` ipa zcil mcew mipy 'b za dzid gxqc (fix `"a) zexecd xcqae "miiw sqeic awril dxya" `idc (fi ,en ybie) r"aiz d`x la` (***

.(my ybie ± mixvnl dcixid mcew mipa 'a cli drixae
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הוא  ישראל, של מושיען היא משה של מהותו
כך  לידי המביא נאמן) (רועה מהימנא" ה"רעיא

במקום dpen`dש  גם בפועל. ישראל מעשי על תשפיע
בו ובהכרה zii`xשאין בהבנה לא ואפילו ,39אלקות,

ישראל אצל ש"תאיר לכך הביא בה',dpen`dהוא
פרעה. גזירת בפני לעמוד יוכלו זאת ובאמצעות

לפניֿכן, אצלם קיים היה האמונה שכח ולמרות
מאמינים" בני "מאמינים "בטבעם" שהם אך 40כיוון ,

לשם  מספקת איננה "מקיף", של באופן רגילה, אמונה
חייו41כך  על תשפיע שהאמונה כדי .ezebdpzde של

" של באופן להיות צריכה היא ,42אמונה"drxeהאדם,
משה, עלֿידי נעשה זה דבר לפנימיות. irx`להחדירה

.43מהימנא 

.Ê
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בפסוק  הדיוק יובן את 44בכך רועה היה "ומשה
oicnחותנוexziצאן odk שהתורה מובן, לכאורה, ."

היווה, שזה מפני צאן, רועה היותו על ,45כידוע מספרת
כ  רבינו למשה ונסיון מה drexהכנה לשם אך ישראל,

"צאן של דוקא רועה היה שהוא להדגיש exzi",יש
oicnודוקא  odk?

"צאן  בתוך היא: זה בענין הפנימית המשמעות
קדושה), של (=כוחות דקדושה "חיילין היו יתרו"

לקדושה" "לאקרבא פעל למקורם,46ומשה (=לקרבם
מדין": כהן יתרו... "צאן מדגישים לפיכך לקדושה).
כהן  – מדין" "כהן אצל שנמצאו הניצוצות עם  אפילו

dxf dcear"עבדה שלא עבודהֿזרה הניח ,47ש"לא
משה  לקדושה".48פעל "לאקרבא

משה  של להיותו מתאימה הכנה זאת היתה לכן
ישראל  רועה במצב 50במצרים 49רבינו בהיותם אפילו .

הטבע  הנהגת ורק באלקות, הכרה או ראיה שום שאין
מעוררם  מהימנא, רעיא משה, היה בגלוי, ניכרת

בה'. האמונה את תוכם אל ומחדיר

.Á
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ביטול  – לעיל שהוזכרו הענינים שני בין הקשר זהו
הילוד  הבן "כל גזירת וביטול שבנילוס, זרה' ה'עבודה
ענין  הם שבפנימיותם מפני – תשליכוהו" היאורה
תשליכוהו" היאורה הילוד הבן "כל גזירת אחד:
 ֿ ועלֿידי מצרים, של עבודהֿזרה היאור בהיות קשורה

נולד  מהימנא, רעיא שמשה, לישראל 51זה ונמשך
בתוך  – והשעבוד הגלות לעיקר עד מצרים, בגלות
ה'עבודהֿזרה' נגד למלחמה הכח ניתן – ה"יאור"

הגזירה  התבטלה מכך וכתוצאה .52שבנילוס,

.Ë
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ויום  יום בכל קיים מצרים יציאת מובן,53ענין מזה .
לפני  האלקות ראיית – הנ"ל הכלליים הענינים שכל
ואחרֿכך  הגלות, למצרים, הירידה למצרים, הירידה
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זמרי.. הוא הכנענית בן שאול יב): (כו, פינחס טוב לקח ובמדרש
מ' סוף עד וחי' מצרים מיורדי הי' הכנענית בן שאול שהרי תתמה ואל
תשובתך  ההוא, הדור וכל אחיו וכל יוסף וימת כתיב והא מדבר, של שנה
בערבות  נחשבת והיא והיתה מצרים מיורדי היתה אשר בת סרח שהרי
אין  ושם: מו. שם, לקמן הוא [ועד"ז כו' הכללות מן למדין ואין יריחו

dyly e` mipy.['הא שוה"ג וראה החשבון. מן
אליבא  הם – והספורנו והרשב"ם הן. חלוקות דמדרשות ועכצ"ל
– פנחס בפ' שרח שהזכיר ומה הפשט. ע"ד נכון) (ויותר או דשמו"ר,

שם. רמב"ן ראה
דלשלול  – הנ"ל מדרז"ל לכל דקאי לומר נ"ל יותר בפנים ולהמדובר
צ"ל  – אז דבנ"י ככולו מרובו תשליכוהו" "היאורה דגזירת האפשריות
מתי  של זכירה מספיקה ואין שביניהם, מהחשובים כו"כ של השפעה

וק"ל. מספר.
עה"פ 39) ופרש"י (שמו"ר גילולים מלאה שמצרים ממרז"ל להעיר

א). יב, בא עה"פ ופרש"י תנחומא מכילתא כט. ט, וארא
בהיותם40) לבנ"י (בשייכות א צז, פרש"י mixvnaשבת וראה .(

ב. ד, שמות עה"ת
סג,41) (ברכות קרייא רחמנא מחתרתא אפום גנבא להיות שיכול עד

הע"י). כגירסת א

ד"ה 42) ואתחנן לקו"ת תשא. כי ד"ה בהוספות תו"א ג. לז, תהלים
פ"ג. ביאור בתוס' להבין ד"ה ועיי"ש וביאוריו. (הא') וידעת

רפמ"ב.43) תניא ראה
א.44) ג, פרשתנו
ב.45) פ"ב, שמו"ר ז. פרשתנו .cereתנחומא
ט.46) לא, ויצא ראובני ילקוט
בלקו"ש 47) נת' שם. (ז) ותנחומא ממכילתא יא. יח, יתרו פרש"י

.75 ע' חי"א
עובד 48) שהי' אע"ג כו' מדין כהן א): (כא, פרשתנו מזהר להעיר

כו'. צאנו רועה הי' כו' כו"ם
יוסף 49) פורת בן לך. י"י (תולדות הבעש"ט תורת ע"פ ויומתק

ונעשו  התורה להם נתן שאח"כ אותם נתגלגלו יתרו שבצאן בסופו)
תלמידיו.
ח.50) פמ"ג, שמו"ר כח. יד, בשלח מכילתא (ראה ממרז"ל ולהעיר

כו'. והללו עע"ז דהללו ועוד) ב. קע, זח"ב
ד).zlgznד"51) פ"ב, (שמו"ר ישראל לגאולת נתקן ברייתו "
אבותינו 52) נגאלו האמונה דבשכר לא) יד, (בשלח ממכילתא ולהעיר

ממצרים.
רפמ"ז.53) תניא
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אחד  כל של הרוחנית בעבודה קיימים – מצרים גאולת
יום. בכל

כנסת, בית הוא: יום בכל הרוחנית העבודה סדר
המדרש  לבית הכנסת ל"הנהג 54מבית המדרש ומבית ,

ארץ" דרך מנהג תחילה 55בהם התפילה,56: עבודת
בצרכי 57אחרֿכך  עיסוק ואחרֿכך התורה, לימוד
פרנסה.

אלקות  לגילוי היהודי גורם התפילה עבודת עלֿידי
ההכנות  לאחר אלקות. ראיית של לאופן עד בנפשו,
וכו', דזמרה בפסוקי והעיון וההתבוננות התפלה שלפני

ו  שמע, לקריאת "rnyמגיעים של תיבות 58או yראשי

nרוםr) ראיה e`xe59"יניכם של באופן אלקות גילוי –
מכן  לאחר ה'). בסעיף כדלעיל – ישראל לארץ (בדומה

לתפילת cark`מגיע dcinrd'מרי לפני 60קמי (כעבד
בתחילתה  אשר מוחלטת, עצמית התבטלות – אדונו)

" אומרים: לה יגיד gztzשפתי`c'וכהקדמה (רק) ופי
תהלתך" .61(וימשיך)

של מהדרגה "יורדים" התפילה עבודת zii`xלאחר
"ירידות" שתי וישנן מוחלטת, והתבטלות :62אלקות

התורה  לימוד – המדרש לבית הכנסת מבית 63(א)

והשגת הבנת בהתאםmc`d64באמצעות ,ezpadl65.
ביחס  ירידה היא באלקות ההבנה שדרגת למרות אך

בכך zii`xל  ניכרת זאת, בכל בתפילה, אשר אלקות
בשעת  בנפשו האלקות גילוי התפילה: השפעת
בדומה  כראוי, תהיה שההבנה כך על משפיע התפילה

למצרים ובניו.iigaלירידה יעקב

עלול  הוא לעסקיו, אחרֿכך הולך יהודי כאשר (ב)
כדי  שבטבע. ההעלם בגלל האלקות את ח"ו, לשכוח,

לעשות  כח לך הנותן ש"הוא תמיד אז גם יזכור שהוא
לפי  לשולחןֿערוך, בהתאם יתנהלו שעסקיו וכדי חיל",

צורך יש ה', da'רצון dpen`a אל וחודרת המעוררת

הפנימיות.
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האמור  מכל להפיק צריך שהיהודי ההוראה זוהי

לה': לעבודתו לעיל

ראיית  שהיא התפילה, שעזיבת לדעת עליו (א)

אמנם, ירידה. היא לה', מוחלטת והתבטלות אלקות
לעיל  כמצוטט ה"שולחןֿערוך", עלֿפי היא זו ירידה

אך  – ארץ" דרך מנהג בהם "הנהג ערוך' מ'שולחן

הדיבור" פי על "אנוס שהוא משום זאת לעשות 66עליו

במשמעתה  למצרים הירידה על חז"ל (כדברי

ה'. רצון שזהו מפני רק הפשוטה):

למרות  כי הירידה, מן להיבהל לו אל שני מצד (ב)

אלקות  ראיית לו אין שהרי ביותר, גדולה ירידה שזוהי

טרוד  הוא עסקיו (בשעת באלקות הבנה לא ואפילו
שהוא  עלֿידי זאת בכל אך העסק), עניני על במחשבות

שבנפשו  משה דרגת את בה'67מעורר האמונה מתגלה

" של מגלותו drxeבאופן יוצא הוא וכך אמונה",
עסקיו, בכל תמיד, רואה והוא ה'הפרטית, עיני את

ההשגחה  את שנה, אחרית ועד מראשיתֿהשנה אלקיך
הפרטית.

משיח  עלֿידי הכללית לגאולה לגאולה, ומגאולה

ממש.68צדקנו  בקרוב הקדושה, לארצנו שיוליכנו

(b"kyz ,a"kyz zeny t"y zegiyn)
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(וש"נ).54) סקנ"ה או"ח אדה"ז שו"ע וראה בסופה. ברכות
שם.55) אדה"ז שו"ע וראה ב. לה, ברכות
א).56) יד, (ברכות שיתפלל קודם חפציו לעשות שאסור כמרז"ל
ב.57) צו, ברכה לקו"ת ראה
כו.58) מ, ישעי'
תמ"ט.59) תקו"ז
ברכות 60) ועיין צה, סו"ס או"ח אדה"ז ושו"ע טושו"ע א. י, שבת

ס"ב: קד סי' אדה"ז משו"ע ולהעיר כו'. ממה"מ לפני עומד רע"א: לג,
מפני דשו"מ בק"ש [משא"כ ממקומו לזוז אין – המלך לפני ceakdעומד

או"ח  בשו"ע ומ"ש ב). יט, (יומא דרב וכמעשה בעיניו לקרוץ ומותר כו'
הרי  – כו' ירמוז לא ק"ש הקורא ס"ז): שם אדה"ז (ושו"ע ס"ו סג סי'
שם  איתא בזה ואפילו ביטול), ולא – קבע ולא (ארעי הטעם מפורש

שני' dk`lnדבפרשה jxevle zvw devn jxevl xzen.[
תלו 61) ע' תרכ"ז בסה"מ (נדפס תרכ"ח תפתח שפתי אד' ד"ה ראה

ובכ"מ. ואילך).
תו"ח 62) וראה פרשתנו. ריש תו"א ראה – למצרים הירידות ב' ע"ד

היא הא' דירידה ואילך), א (כו, צמצוםdpialשם מ"י, בינה),bydc'(מצר
(מלכות). ו)דיבור ד(מח' מ"י במיצר – הב' וירידה

תאמרנה 63) עצמותי דכל ובאופן דוקא שכלו והשגת בהבנה שצ"ל
וכו'. א)) (מז, פל"ז תניא וראה רע"א. נד, (עירובין

ולהדגיש 64) להזכיר – תחילה בתורה ברכו התורה, ברכת צ"ל שלכן
dxezd ozep.(מז סי' לטאו"ח ב"ח א. פא, נדרים (ראה

אדה"ז 65) (שו"ע דוקא הבנה צ"ל המדרש) (בית בתושבע"פ שלכן
ספ"ב). לאדה"ז ת"ת הל' שם). (ממג"א ס"ב ס"נ

פסח.66) של הגדה נוסח
רפמ"ב.67) תניא
ממרז"ל68) שמו"ר dynyלהעיר (ראה אחרון גואל הוא ראשון גואל

משפטים). ר"פ תו"א ויחי. פי' שה"פ א. רנג, זח"א ד. פ"ב,



מ

ֶאֶרץ  ְלכּו ּבְ ר ָמֽ ָלִכים ֲאׁשֶ ה ַהּמְ בראשית לו, לא־לב: ְוֵאּלֶ
ַלע  ֱאדֹום ּבֶ ֽ ְמלְֹך ּבֶ ל: ַוּיִ ָרֵאֽ ֱאדֹום ִלְפֵני ְמָלְך־ֶמֶלְך ִלְבֵני ִיׂשְ

ָבה: ְנָהֽ ם ִעירֹו ּדִ עֹור ְוׁשֵ ן־ּבְ ּבֶ

קכ

רמז בתיבת ַעם" מלשון גחלים עוממות, דעולמות בי"ע 
שרשם מתהו

בשביל  הוא  העולם  בריאת  תכלית  כי  לכל  ידוע 

עם  פי'  עם,  בלא  מלך  דאין  יתברך  מלכותו  התגלות 

ורחוקים  וזרים  נפרדים  דברים  שהם  עוממות  מלשון 

ממעלת המלך".
תניא — שער היחוד והאמונה פרק ז

לומר  יש  לשונות  הג'  ורחוקים,  וזרים  נפרדים 
לנגד הג' עולמות בי"ע.

עוממות  מלשון  הוא  עשי',  יצירה  בריאה  עולמות 
הם  דאצי'  ספירות  העשר  כי  עוממות.  גחלים  דהיינו 

כשלהבת1 הקשורה בגחלת. משא"כ עולמות בי"ע הם 

עוממות, שאין קשורה בהם השלהבת.

ָעמּו.  ואח"כ  ופירוש עוממות הוא שמתחלה בערו, 

באתי  ד"ה  ה'תשי"ב  המאמרים  ספר  ראה  מ"ז.  פ"א  יצירה  ספר   )1

לגני. פרשת חיי שרה תשי"ג. במדבר וחג השבועות ה'תשי"ד. נצבים 

וילך ה'תשט"ו. פנחס ה'תשח"י. ועוד.

בי"ע הוא מתהו, שקודם השבירה בער  כי שרש  הוא, 

בעור,  בן  הוא  שלו  הראשון  המלך  גדולה.  בשלהבת 

ונפל  תהו  נשבר  ואח"כ  הבערה,  הוא  בעור  שפירוש 

נסתלקו,  השלהבת,  שהאורות  והוא  בי"ע,  למקום 

ושברי הכלים נפלו לבי"ע, הם גחלים עוממות.

וי"ל2 עם,

הע', רומז על3 הז"ת דתהו, הנמשך מעינים דא"ק, 
והם הז' נקודות מציר"י והלאה, שנשברו, כמ"ש4 בע"ח 

שער דרושי נקודות פ"א.

סבא  וישראל6  ואם  דאב  אחוריים  הד'  הוא  והמ'5, 

ותבונה שנתבטלו.
לקוטי לוי יצחק, הערות לתניא עמוד כה

2( מרמז בתיבת עם" לעולם התהו, הן בפירוש" התיבה )כנ"ל מלשון 

הוא  קטן  ובמספר  ע־מ",  האותיות  של  בהגימטריא"  והן  עוממות(, 

מספר ז־ד".

)במספר  שבעה  מספר  דהוא  הן  בו,  מרומז  ע"  האות  פירוש:   )3

קטן( והוא רמז על הז" תחתונים — הז' מלכי אדום שנפלו, והן רמז 

דתיבת" עין" מרמז לעינים, דהוא רמז על תהו כמ"ש בע"ח. ראה גם 

לעיל סימן קד.

4( שער ח.

5( האות מ' במספר קטן הוא ד', כנגד הד' בחי' אחוריים.

ראה  דאו"א,  האחוריים  וביטול  תחתונים  בז'  השבירה  בענין   )6

ספר  ואילך.  ח  עמוד  א'  חלק  דברים  האמצעי  אדמו"ר  מאמרי  ספר 

המאמרים תקס"ה חלק ב' עמוד תתקנא. לקוטי לוי יצחק, לקוטים על 

פסוקי תנ"ך ומאחז"ל עמוד קיח ואילך. וראה לעיל סימן קטו הערה 

3. ובהקדמה כללית לעיל קודם סימן צו.
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מי ילקוט גאולה ומשיח על פרשת שמות
וכן  ירבה  כן  אותו  יענו  וכאשר   – יב  א, 

יפרוץ ויקוצו מפני בני ישראל

כן  יוסף קודם אחיו,  יוסף, כמו שבמצרים מת  וימת  א. 
עתיד משיח בן יוסף ליהרג וירבו צרות רבות ורעות בהריגת 
משיח בן יוסף וכל אחיו הנלוים עמו, ואף על פי שמת יוסף 
אלהיהם לא מת, חי וקיים הוא, ובני ישראל פרו וישרצו וכו' 
ויבא משיח בן דוד לגאלם, ויתקיים רמז שמות בני ישראל 
על העתיד ויתקיים פקידה כפולה כמ"ש )בראשית נ, כד( 

פקוד יפקוד.
להכרית  ורצה  במצרים  חדש  מלך  עליהם  שקם  וכמו 
מעם, כן יקום לעתיד גוג ומגוג וכמ"ש עתה הבה נתחכמה 
לו למושיען של ישראל, כן גוג ומגוג יאמר בלבו ללחום עם 
מושל בכל העולם ויקום על ה' ועל משיחו ואז כאשר יענו 
אותו כן ירבה וכן יפרוץ, שמתוך צרה רווחה עת צרה היא 
ליעקב וממנה יושע, ומה שאירע לאבותינו במצרים יארע 
לנו שנאמר )מיכה ז, טו( כימי צאתך מארץ מצרים אראנו 

נפלאות.
חן טוב

את  המילדות  יראו  כי  ויהי   – כא  א, 
האלקים ויעש להם בתים

ב. איתא בפר"א הובא בילקוט שמות פסוק ויעש להם 
בתים בתי כהונה ומלכות וכו', יוכבד לכהונה ומרים למלכות 
את  נשאת  מרים  והיתה  וכו'  ענב  את  הוליד  וקוץ  שנאמר 
אפרת  את  כלב  את  לו  ויקח  עזובה  ותמות  שנאמר  כלב 
בן איש אפרתי, הא כל  ודוד  יב(  יז,  וכתיב )שמואל-א  וגו' 
ועיין  ע"כ,  אותו  מקריב  השמים  מן  עצמו  את  המקריב 
מדרש רבה סדר כי תשא הרי דמרים נקרא אפרת והמלכות 
מבית דוד מגיע מצדה, ממה שהבטיח להוציא ממנה בתי 
מלכות, ובזה מבואר למה נקרא דוד בן איש אפרתי לומר 
שזכה למלכותו ממרים שנקראת אפרת על שם שישראל 

פרו ורבו על ידה.
ובזה מבואר מסורה, וילך איש שנים וילך איש מבית לוי 
)רות א, א( וילך איש מבית לחם יהודה ע"כ, והיינו לפי ששני 
שנית  כהונה  בתי  אחת  המילדות  אלו  ביד  היתה  הבטחות 
בתי מלכות, ונתקיים בתי כהונה ע"י שוילך איש מבית לוי, 
ע"י  מלכות  בתי  ונתקיים  יוכבד,  ואשתו  עמרם  ע"י  דהיינו 
שוילך איש מבית לחם וגו' והיינו מזרעו של אלימלך על ידי 
רות אשת מחלון וכאמור, וכבר בארנו שם דעל כן נתן פניו 
ללכת לשדה מואב מפני שצפה שמלכות בית יהודה צריך 

לצאת על ידי מואביות וע"ש.
זרע ברך פרשת במדבר

ב, כג – ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך 
מצרים ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו 

ותעל שועתם אל האלהים מן העבודה

ארי',  לב  בספר  הענין  הובא  פירשו,  אשכנז  רבני  ג. 
היו  ולא  שנה,  ת"ל  במצרים  לישב  צריכין  היו  דישראל 
בשעבוד קשה אלא פ"ו שנה, והנה, ה' ]פעמים[ אלהים גימ' 

ת"ל, ונמצא, דישבו פ"ו שנה כמנין שם אלהים פעם אחד, 
ופשו שמ"ד שנה גימטר' ד' אלהים.

אל  שועתם  ותעל  אלקים,  פעמים  ה'  זה  בפסוק  וז"ש 
וכו'  אלקים  ויזכור  נאקתם,  את  אלקים  וישמע  האלקים, 
ה'  הרי  וכו',  אלקים  וידע  ישראל,  בני  את  אלקים  וירא 
ולא  שנה,  ת"ל  גימ'  לישב  צריכים  שהיו  אלקים,  פעמים 
ובזכות משה,  נגד אלקים פעם אחת,  ישבו אלא פ"ו שנה 

שהי' לו אחד יתר על שמ"ד והי' מסטרא דקדושה, נגאלו.
דשמ"ד  כתב,  צ"א,  דף  בחולין  חיים,  תורת  ובספר 
הנותרים השלמנו בד' גליות )וזהו הרמז מ"ש )דברים ד, כו( 
כי השמ"ד השמדון( כי הוא יתברך יודע חליפי שמ"ד שנים 

מקושי השעבוד כמה שנים יעלו, זהו תוכן דבריהם עש"ב.
ועל פי זה נבין, פסוק עובדי' )א, יח( והי' בית יעקב אש 
ובית יוסף להבה ובית עשו לקש, ודלקו בהם ואכלום, ולא 

יהי' שריד לבית עשו כי פי ה' דיבר.
עם  שמ"ג  גימטר'  להב"ה,  יוסף  ובית  א"ש  יעקב  בית 
הכולל שמ"ד, שיהי' סוף וקץ לעבדות ת"ל, שהוא גי' לק"ש. 
ולכן, בית עשו לק"ש, גי' ת"ל, ודלקו בהם ואכלום, ולא יהי' 
שריד לבית עשו, כמו שהי' במצרים, שנשאר שמ"ד, כי פי 
בתורה  לעסוק  הוא  והעיקר  החשבון,  יודע  והוא  דיבר,  ה' 

פרד"ס, גימט' שמ"ד.
דברים אחדים )מהחיד"א( – דרוש ח"י, לשבת הגדול

יתרו  צאן  את  רועה  היה  ומשה   – א  ג, 
חותנו כהן מדין וינהג את הצאן אחר המדבר 

ויבוא אל הר האלקים חורבה

ד. ומשה הי' רועה את צאן יתרו חותנו וינהג את הצאן 
אחר המדבר אל הר האלקים חרבה. הכוונה על דרך דרוש, 
המדרש  בכוונת  ח'(  )דרוש  דרכים  הפרשת  מ"ש  לרמוז 
שלא מת משה במדבר אלא להביא עמו דור המדבר, שהיא 
עפמ"ש בגמרא אשר נשבעתי באפי אם יבאון אל מנוחתי, 
למנוחה זאת אינם באים אלא למנוחה אחרת, והיינו לימות 
המשיח, אמנם ידוע אם הי' משה בא לארץ שלא הוי עבודה 
זרה בישראל, כי הי' עולם התיקון, ולא הוי נחרב הבית אשר 
נחרב ע"י עון זה כמבואר בקר' ולא הוי ישראל גולים, ולא 
הוי אלא מנוחה אחרת, ולא הוי תקנה לדור המדבר. נמצא 
המדבר  דור  לתקנת  סיבה  הי'  במדבר  מרע"ה  מיתת  כי 

עכ"ל.
והקב"ה  דמטרוניתא,  בעלה  הי'  ע"ה  רבינו  משה  והנה 
יתר מרעהו  יתר, ע"ש  יתואר הקב"ה בשם  וגם  חתן שלו, 
צדיק )משלי יב, כו(, וישראל הם צאן מרעיתו של הקב"ה, 

ומשה רעיא מהימנא דידהו, כ"ז מבואר ונגלה )בזוה"ק(.
וזה שרמז הכתוב ומשה הי' רועה את צאן יתרו חותנו, 
שהי' רועה ומנהיג ישראל שהם צאנו של הקב"ה, המתואר 
יתרו כנ"ל, והוא חותנו של משה כנ"ל, אמנם וינהג את הצאן 
ישראל,  לארץ  הכניסם  לא  כי  יותר,  ולא  המדבר  אחר  רק 
ומאי טעמא היתה כזאת כי ויבוא אל הר האלקים חורבה, 
במהרה  המעותד  האלקים  הר  אל  כך  אחר  להביאם  כדי 

בימינו אמן, אחר שיחרב וכנ"ל.
ספרי ר' נתן אדלר – תורת אמת



zenyמב zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"i oey`x meil inei xeriy

ß zah b"i oey`x mei ß

à(à)älàåäîéøöî íéàaä ìàøNé éða úBîL §¥À¤§Æ§¥´¦§¨¥½©¨¦−¦§¨®§¨
:eàa Búéáe Léà á÷òé úà¥´©«£½Ÿ¦¬¥−¨«

i"yx£Ï‡¯NÈ Èa ˙BÓL ‰l‡Â∑ ׁשּמנאן אףֿעלּֿפי ¿≈∆¿¿≈ƒ¿»≈ְִֶַַָָ
ּבמיתתן, ּומנאן חזר ּבׁשמֹותן, חּבתן ּבחּייהן להֹודיע ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָ

לּכֹוכבים, ּבמסּפר ׁשּנמׁשלּו ּומכניסן ׁשּמֹוציאן ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָ

ׁשּנאמר מ)ּובׁשמֹותם, צבאם (ישעיהו ּבמסּפר "הּמֹוציא : ְְְְֱִִִֶֶַַָָָָ
יקרא  ּבׁשם רבה)"לכּלם .(שמות ְְְִֵָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ãh"iyz'd ,hay g"dan ,zah b"k ,zeny t"y zgiy

למצרים, ּבאּו יׂשראל, נׁשמֹות ׁשל הארה ה"ׁשמֹות", ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָרק
(מצרים  ּבפרט הּגלּות וׁשל ּבכלל עֹולם־הּזה ׁשל ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָּבהגּבלֹות

לבֹוא  יכֹולה אינּה הּנׁשמה עצם אבל ּוגבּול), מיצר ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָמּלׁשֹון
ַָּבּגלּות.

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 351 'nr ,a jxk e"nyz zeiecreezd .e"nyz zeny zyxt zay zgiy)

ׁשׁשׁשׁשממממֹוֹוֹוֹותתתת א)(ואואואואּלּלּלּלהההה א, ְְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶ
נּגּוד  יׁש לכאֹורה וכאן הּפרׁשה, ּתכן מתּבּטא הּפרׁשה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹּבׁשם
ועד  מּתחּלתּה הּפרׁשה ּתכנּה: לבין הּפרׁשה ׁשם ּבין ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָָָֻמחלט
מבּטא  'ׁשמֹות' ואּלּו והּגלּות, הּׁשעּבּוד ּבענין עֹוסקת ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָסֹופּה
והּגאּלה  נקראּו", ּגאּלתן ׁשם "על ׁשהרי הּגאּולה, ענין ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻֻאת

ׁשמם"? ׁשּנּו ׁשּלא "ּבׁשביל היתה ְְְִִִֶַָָָֹּגם
מעלים  הּוא אחד מּצד והּפּוכֹו. ּדבר ּבֹו יׁש הּׁשם ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָוהּבאּור:

– ׁשני ּומּצד מהּותֹו, על ּדבר מגּלה ואינֹו האדם, עצם ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָעל
אדם  ׁשל ּבׁשמֹו ׁשהּקריאה ועד הּנפׁש, ּבעצם קׁשּור ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּׁשם
מּצד  – ּבּגלּות ּגם מצּוי זה מעין מעּלפֹון. להעירֹו ּדר ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהיא
אינֹו ּכׁשהעצם רק אפׁשרית והיא והסּתר, העלם היא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָאחד
ּבּגלּות, הּפנימי הענין את מגּלים ּכאׁשר ׁשני, ּומּצד ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּגלּוי;
ּברּו־הּוא. אין־סֹוף עצמּות ּגּלּוי ׁשענינּה הּגאּולה, את ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָמביאים

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 253 'nr l jxk zegiyÎihewl)

מצרימהמצרימהמצרימהמצרימה ההההּבּבּבּבאיםאיםאיםאים ּבּבּבּבניניניני־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ׁשׁשׁשׁשממממֹוֹוֹוֹותתתת א)ואואואואּלּלּלּלהההה (א, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
ׁשּבספר  ׁשמֹות, לספר ּבראׁשית ספר ּבין ּבפׁשטּות ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַההבּדל
ההכנה  ׁשּזֹו והּׁשבטים, האבֹות ּתֹולדֹות על מסּפר ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֻּבראׁשית
יציאת  סּפּור מסּפר ׁשמֹות ּבספר ואּלּו עם־יׂשראל, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֻליצירת

הּתֹורה. ּונתינת ְְִִִַַַָמצרים
ּבסּפּור אינּה ׁשמֹות ספר התחלת לּמה ,ּכ אם יציאת יציאת יציאת יציאת אבל ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

אּלא עם־יׂשראל, נֹולד ׁשאז ּדוקא?ּבּבּבּבגלגלגלגלּוּוּוּותתתתמצרים, מצרים ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ
עם־  לידת סּפּור מסּפר ׁשמֹות ׁשּבספר ׁשאף לֹומר, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָֻויׁש

אינּה זה סּפּור ׁשל ההתחלה אבל הּתֹורה, ּונתינת ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָיׂשראל
ּדוקא  אּלא מצרים, ּוגאּלת ּביציאת לא ואף ּתֹורה, ְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָֹֻּבמּתן

והּגבּולים ּבּבּבּבגלגלגלגלּוּוּוּותתתת ל'מצרים' הּירידה את המסּמלת מצרים, ְְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ּבכלל. העֹולם ְִֶָָָׁשל

ההכנה  ּגם לכן העֹולם, ּברּור היא הּתֹורה ׁשּתכלית ְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָמּכיון
ּבאפן  מצרים, ּגלּות ּבתֹו עבֹודה על־ידי היתה ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹלמּתן־ּתֹורה

הּקדּׁשה. לתחּום יׂשראל, לרׁשּות נכנסּו מצרים ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָֻׁשעניני

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 7 'nr ,e jxk zegiyÎihewl)

נפנפנפנפׁשׁשׁשׁש ׁשׁשׁשׁשבעיםבעיםבעיםבעים ּבּבּבּבניניניני־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל............ ׁשׁשׁשׁשממממֹוֹוֹוֹותתתת א־ה)ואואואואּלּלּלּלהההה (א, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָ
ונאמר  "ׁשמֹות" ּכאן נאמר הּׁשמים. ּכצבא יׂשראל הן ְְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשקּולים
לכּלם  לּכֹוכבים מסּפר "מֹונה ׁשּנאמר "ׁשמֹות", ְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּבּכֹוכבים

א  יקרא". מנה ׁשמֹות למצרים יׂשראל ּכׁשּירדּו הּקּב"ה, ף ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
היּו ּכּמה רבה).מסּפרם (מדרש ְִַָָָָ

הּדברים  ׁשל המכּנה־המׁשּתף את מבליט טיבֹו, מעצם ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻמסּפר,
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לעּמת  ּביניהם. הּקּימים ההבּדלים את ּומטׁשטׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֻהּנמנים,
ּבכל  ׁשּיׁש והּׁשֹונה הּמיחד את מׁשּקפת ׁשם, קריאת ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻזאת,

עצמֹו. ּבפני ּופרט ְְְְִֵַָָּפרט
ּוקריאת  "מסּפר" יחד: ּגם הּבחינֹות ׁשּתי קּימֹות יהּודי ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָּבכל

ּכל מסמסמסמסּפּפּפּפרררר"ׁשם". אצל ׁשוה ׁשהיא הּיהדּות לנקּדת רֹומז ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻ
קריאת המיחדים ׁשׁשׁשׁשםםםםּבני־יׂשראל. ולּיתרֹון לּסגּולה רֹומזת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ

יהּודי. ְִָּכל
אּלּו, ּדברים ּבׁשני ליׂשראל הּקּב"ה ׁשל חּבתֹו התּבּטאה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָלכן
המׁשּתפת  הּיהדּות נקּודת מּצד הן חּבתם, ּגדל להֹודיע ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻּכדי
ּכפרט. ויהּודי יהּודי ּכל ׁשל הּמיחדת מעלתֹו מּצד והן ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻֻלכּלם,

"מֹונה ּׁשּנאמר מה לכּלםמסמסמסמסּפּפּפּפררררועל־ּדר ׁשׁשׁשׁשממממֹוֹוֹוֹות ת ת ת לּכֹוכבים ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻ
ְִָיקרא".

(á):äãeäéå éåì ïBòîL ïáeàø§¥´¦§½¥¦−¦«¨«

(â):ïîéðáe ïìeáæ øëùOé¦¨¨¬§ª−¦§¨¦«

(ã):øLàå ãb éìzôðå ïc̈¬§©§¨¦−¨¬§¨¥«

(ä)óñBéå Lôð íéòáL á÷òé-Cøé éàöé Lôð-ìk éäéå©§¦À¨¤²¤«Ÿ§¥¬¤«¤©«£−Ÿ¦§¦´¨®¤§¥−
:íéøöîá äéä̈¨¬§¦§¨«¦

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ· ‰È‰ ÛÒBÈÂ∑היּו ּובניו הּוא והלא ¿≈»»¿ƒ¿»ƒֲַָָָֹ
ׁשבעים, יֹודעים ּבכלל היינּו לא וכי ללּמדנּו, ּבא ּומה ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָֹ

יֹוסף: ׁשל צדקתֹו להֹודיע אּלא ּבמצרים? היה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָׁשהּוא

ׁשהיה  יֹוסף הּוא אביו, צאן את הרֹועה יֹוסף ִֵֵֶֶֶָָָָֹהּוא
ּבצדקֹו ועמד מל ונעׂשה .ּבמצרים ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָ

(å):àeää øBcä ìëå åéçà-ìëå óñBé úîiå©¨³¨¥Æ§¨¤½̈§−Ÿ©¬©«

(æ)iå eöøLiå eøt ìàøNé éðáeãàîa eîöòiå eaø §¥´¦§¨¥À¨¯©¦§§²©¦§¬©©«©§−¦§´Ÿ
ô :íúà õøàä àìnzå ãàî§®Ÿ©¦¨¥¬¨−̈¤Ÿ¨«

i"yx£eˆ¯LiÂ∑ ׁשּׁשה יֹולדֹות אחד ׁשהיּו .ּבכרס «ƒ¿¿ְְִֶֶֶֶָָָ

(ç)òãé-àì øLà íéøöî-ìò Lãç-Cìî í÷iå©¨¬̈¤«¤¨−̈©¦§¨®¦£¤¬«Ÿ¨©−
:óñBé-úà¤¥«

i"yx£L„Á CÏÓ Ì˜iÂ∑ׁשּנתחּדׁשּו אמר: וחד מּמׁש, חדׁש אמר: חד ּוׁשמּואל, יא)ּגזרֹותיורב ‡L¯.(סוטה «»»∆∆»»ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ¬∆
Ú„È ‡Ï∑ּכאּלּו עצמֹו ידעעׂשה רא"ם)לא גרס .(כך …»«ְְִַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(10 'nr fh zegiy ihewl)

ּגּגּגּגזרזרזרזרֹוֹוֹוֹותיותיותיותיו ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנתחתחתחתחּדּדּדּדׁשׁשׁשׁשּוּוּוּו .... .... ממממּמּמּמּמׁשׁשׁשׁש ח)חדחדחדחדׁשׁשׁשׁש א, ׁשּדקּדק (רש"י רב, ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
אדם  ּבין ּגדֹול רׁשע ׁשהיה אֹומר והּתר, אּסּור ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּבהֹוראת

סבּור ללללּמּמּמּמקקקקֹוֹוֹוֹום ם ם ם  ממֹונֹות, ּדיני לפסק רגיל ׁשהיה ּוׁשמּואל, ; ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹ

אדם ּבין ּגדֹול רׁשע ּגּגּגּגזרזרזרזרֹוֹוֹוֹותיותיותיותיו.לחברלחברלחברלחברֹוֹוֹוֹוׁשהיה –ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנתחתחתחתחּדּדּדּדׁשׁשׁשׁשּוּוּוּו ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
אדם ּבין ּגדֹולה טֹוב;לחברלחברלחברלחברֹוֹוֹוֹורׁשעּות לֹו ּגמל יֹוסף ׁשהרי , ְְֲֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

אליו  ּבאּו יׂשראל ּבני ּכי לּמקֹום, אדם ּבין ּכל־ּכ לא ְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָֹא

e‰ÈÂ„‰:ב  ÈÂÏ ÔBÚÓL Ô·e‡¿̄≈ƒ¿≈ƒƒ»

ÔÓÈ·e:ג  ÔÏe·Ê ¯Î˘OÈƒ»»¿Àƒ¿»ƒ

L‡Â¯:ד  „b ÈÏzÙÂ Ôc»¿«¿»ƒ»¿»≈

„ÚÈ˜·ה  ‡k¯È È˜Ù ‡˙LÙ Ïk ‰Â‰Â«¬»»«¿»»«¿≈«¿»¿«¬…
:ÌÈ¯ˆÓa ‰Â‰c ÛÒBÈÂ ÔLÙ ÔÈÚ·L«¿ƒ«¿»¿≈«¬»¿ƒ¿»ƒ

‰‰e‡:ו  ‡¯c ÏÎÂ È‰BÁ‡ ÏÎÂ ÛÒBÈ ˙ÈÓeƒ≈¿»¬ƒ¿…»»«

e‡È‚Òeז  e„lÈ˙‡Â eLÈÙ Ï‡¯NÈ È·e¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ¿«»¿ƒ
‡Ú¯‡ ˙‡ÈÏÓ˙‡Â ‡„ÁÏ ‡„ÁÏ eÙÈ˜˙e¿ƒ«¬»«¬»¿ƒ¿¿ƒ««¿»

:ÔB‰pÓƒ¿

Ìi˜Óח  ‡Ïc ÌÈ¯ˆÓ ÏÚ ‡z„Á ‡kÏÓ Ì˜Â¿»«¿»«¿»«ƒ¿»ƒƒ»¿«≈
:ÛÒBÈ ˙¯Êb¿≈«≈

epxetq

(e).àeää øBcä ìëå,Wtp miraW lM §Ÿ©©¨¦§¦¤¤
lM xEnB lEwlwl xFCd `A `NW¤Ÿ¨©§¦§¨¨

.mdinif dxez §¥¤
(f).eöøLiå eøtxg`elM EzOW ¨©¦§§§©©¤¥¨

,mivxW ikxcl Ehp Wtp miraW¦§¦¤¤¨§©§¥§¨¦

,okaE .zgW x`al mivxWg dxez ¤¨¦¦§¥¨©§¥
(g)øLà íéøöî ìò Lãç Cìî í÷iå©¨¨¤¤¨¨©¦§¨¦£¤

.óñBé úà òãé àìdidW iR lr s` Ÿ¨©¤¥©©¦¤¨¨
ilA miklOl minId ixacA EPOn oFxMf¦¨¦¤§¦§¥©¨¦©§¨¦§¦
mU xW` Wngd oiprA hxtA ,wtq̈¥¦§¨§¦§©©Ÿ¤£¤¨

wgl(ek ,fn ziy`xa)al lr dzlr `l , §ŸŸ¨§¨©¥
dGn FzFid zExWt` Wcgd KlOd©¤¤¤¨¨¤§¨¡¦¤
mipR z`Ul iE`x df mr didWe ,mrd̈¨§¤¨¨¦¤¨¨¥¨¦

.FxEarA FOrlh dxez §©©£



zenyמד zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"i oey`x meil inei xeriy
לׁשלט  (לדעּתֹו) מּׁשמים הצּדקה לֹו יׁש ולכן מלכּותֹו, ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹוקּבלּו

ּכרצֹונֹו. ממממּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשּבהם אדםחדחדחדחדׁשׁשׁשׁש ּבין ּגדֹולה רׁשעּות ,ללללּמּמּמּמקקקקֹוֹוֹוֹום ם ם ם – ְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּבין  ּכל־ּכ לא א ׁשמּיא; ּכלּפי זֹו אמתלא לֹו אין ְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹׁשהרי

טֹוב. לֹו גמל לא יֹוסף ׁשהרי לחברֹו, ֲֲֵֵֵֶַַָָָֹאדם

(è)íeöòå áø ìàøNé éða íò äpä Bnò-ìà øîàiå©−Ÿ¤¤©®¦¥À©µ§¥´¦§¨¥½©¬§¨−
:epnî¦¤«

(é)äðàø÷ú-ék äéäå äaøé-ït Bì äîkçúð äáä̈¬¨¦§©§−̈®¤¦§¤À§¨º̈¦«¦§¤³¨
eða-íçìðå eðéàðN-ìò àeä-íb óñBðå äîçìî¦§¨¨Æ§©³©Æ©´§¥½§¦§©−̈

:õøàä-ïî äìòå§¨¨¬¦¨¨«¤
i"yx£BÏ ‰ÓkÁ˙ הכנה ∑‰·‰ לׁשֹון "הבה", ּכל »»ƒ¿«¿»ְֲָָָָָ

לכ עצמכם הזמינּו ּכלֹומר: הּוא, לדבר .והזמנה ְְְְְְְְִֶַַַַָָָָָ
BÏ ‰ÓkÁ˙∑לֹו לעׂשֹות מה נתחּכמה (שמות לעם. ƒ¿«¿»ְְֲִַַַָָָ

יׂשראל,.רבה) ׁשל למֹוׁשיען נתחּכם ּדרׁשּו: ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָורּבֹותינּו
מּבּול  יביא ׁשּלא נׁשּבע ׁשּכבר ּבּמים, ,לעֹולם לדּונם ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹ

אבל  מביא, אינֹו העֹולם ּכל ׁשעל הבינּו לא ְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹ(והם
יׁשן) ּברׁש"י אחת, אּמה על מביא ÔÓ.הּוא ‰ÏÚÂ ְִִֵַַַַָָָֻ¿»»ƒ

ı¯‡‰∑ ׁשּמקּלל ּכאדם ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו ּכרחנּו. על »»∆ְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָ
ּכתב: ּכאּלּו הּוא והרי ּבאחרים, קללתֹו ותֹולה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָעצמֹו

יירׁשּוה  והם הארץ מן .ועלינּו ְְִִִֵֶָָָָָ

(àé)íúìáña Búpò ïòîì íéqî éøN åéìò eîéNiå©¨¦³¨¨Æ¨¥´¦¦½§©¬©©Ÿ−§¦§Ÿ¨®
:ññîòø-úàå íút-úà äòøôì úBðkñî éøò ïáiå©¦¹¤¨¥³¦§§Æ§©§½Ÿ¤¦−Ÿ§¤©«©§¥«

i"yx£ÂÈÏÚ∑ העם ׂשרים ∑ÌÈqÓ.על מס. לׁשֹון »»ַָָƒƒְִַָ
מסּכנֹות  ערי ׁשּיבנּו הּמס? ּומהּו הּמס, מהם ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשּגֹובין

Ì˙Ï·Òa.לפרעה  B˙pÚ ÔÚÓÏ∑ מצרים ׁשל.È¯Ú ְְַֹ¿«««…¿ƒ¿…»ְִִֶַ»≈
˙BkÒÓ∑:וכן פב)ּכתרּגּומֹו, הּסֹוכן (ישעיה אל ּבא ל" ƒ¿¿ְְְֵֵֵֶַַֹ

האֹוצרֹות על הּממּנה ּגזּבר רבה)הּזה", Ì˙t.(שמות ˙‡ ְְִֶֶַַַָָָֻ∆ƒ…
ÒÒÓÚ¯ ˙‡Â∑,לכ מּתחּלה ראּויֹות היּו ׁשּלא ¿∆««¿≈ְְְִִֶָָָֹ

חזקֹות לאֹוצר ועׂשאּום .ּובצּורֹות ְְֲֲַָָָ

(áé)éðtî eö÷iå õøôé ïëå äaøé ïk Búà epòé øLàëå§©«£¤Æ§©´Ÿ½¥¬¦§¤−§¥´¦§®Ÿ©¨ª¾¦§¥−
:ìàøNé éða§¥¬¦§¨¥«

i"yx£B˙‡ epÚÈ ¯L‡ÎÂ∑ לב נֹותנין ּׁשהם מה ּבכל ¿«¬∆¿«…ְְִֵֵֶַָ
ּולהפריץ לעּנֹות, להרּבֹות הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לב .ּכן ְְְְְִֵֵַַַַָָ

‰a¯È Ôk∑הּקדׁש רּוח ּומדרׁשֹו, ּפרץ. וכן רבה ּכן ≈ƒ¿∆ְְִֵֵֶַַַָָָָֹ
א  ּכן, ּכן אֹומרת אֹומר: ואני ירּבה, ּפן אֹומרים: ּתם ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַ

הּמצרים קצּו∑eˆ˜iÂ.ירּבה  מפרׁשים: (ויׁש ּבחּייהם. ְִֶ«»Àְְְְְִִִֵֵֶַַָָ
ּכקֹוצים  ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו להבין). וקל עצמם, ְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָּבעיני

ּבעיניהם  .היּו ְֵֵֶָ

(âé):Cøôa ìàøNé éða-úà íéøöî eãáòiå©©«£¦¯¦§©²¦¤§¥¬¦§¨¥−§¨«¤
i"yx£C¯Ùa∑ּומׁשּברּתֹו הּגּוף את המפרכת קׁשה .ּבעבֹודה ¿»∆ְְְֲֶֶֶַַַַַָָָָ

Ô‚Òט  Ï‡¯NÈ Èa ‡nÚ ‡‰ dnÚÏ ¯Ó‡Â«¬«¿«≈»«»¿≈ƒ¿»≈»»
:‡pÓ ÔÈÙÈw˙Â¿«ƒƒƒ»»

ÓÏc‡י  ÔB‰Ï ÌkÁ˙ e·‰È¯‡ È‰ÈÂ ÔebÒÈ »ƒ¿««¿ƒ¿»ƒ¿ƒ≈¬≈
‡‡Ò ÏÚ Ôep‡ Û‡ ÔeÙÒBzÈÂ ·¯˜ ‡pÚ¯ÚÈ¿«¿ƒ»»¿»¿ƒ¿«ƒ««¿»»

:‡Ú¯‡ ÔÓ Ôe˜qÈÂ ·¯˜ ‡a ÔeÁÈ‚ÈÂƒƒ»»¿»¿ƒ¿ƒ«¿»

ÏÈ„aיא  ÔÈLÈ‡·Ó ÔÈBËÏL ÔB‰ÈÏÚ e‡ÈpÓe«ƒ¬≈ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ
‡¯ˆB‡ ˙È· ÈÂ¯˜ B·e ÔB‰ÁÏÙa ÔB‰‡BpÚÏ¿«≈¿»¿»¿¿ƒ¿≈≈»»

:ÒÒÓÚ¯ ˙ÈÂ ÌB˙Èt ˙È ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…»ƒ¿»««¿≈

ÔÈÙ˜zיב  ÔÎÂ Ô‚Ò Ôk ÔB‰Ï ÔpÚÓc ‡ÓÎe¿»ƒ¿««¿≈»«¿≈«¿ƒ
:Ï‡¯NÈ Èa Ì„˜ ÔÓ È‡¯ˆÓÏ ˙˜ÚÂ«¬«¿ƒ¿»≈ƒ√»¿≈ƒ¿»≈

eÈL˜a:יג  Ï‡¯NÈ Èa ˙È È‡¯ˆÓ eÁÏÙ‡Â¿«¿»ƒ¿»≈»¿≈ƒ¿»≈¿«¿

epxetq

(i).Bì äîkçúð äáäeilr `Fal ¨¨¦§©§¨¨¨¨
.oitiwrA©£¦¦

.õøàä ïî äìòåiYlAn ,Fnvrn §¨¨¦¨¨¤¥©§¦¦§¦
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מה zeny zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye zah b"i oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 848 'nr b jxk zegiyÎihewil)

ּבּבּבּבפרפרפרפר ּבּבּבּבניניניני־־־־ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל אתאתאתאת מצריםמצריםמצריםמצרים יג)ווווּיּיּיּיעבידעבידעבידעבידּוּוּוּו (א, ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
– "ּפר "עבֹודת מגּדיר פ"א) עבדים (הלכות ְְֲִֶֶַַַַָהרמּב"ם

ותֹועלת. קצּבה נטּולת ׁשהיא ְְְֲִִֶֶֶַָָעבֹודה
'עבֹודת  ּבבחינת ּפרנסתם, ּבעסק 'מׁשּועּבדים' רּבים ּכּיֹום ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָּגם
ורּבֹו ראׁשֹו ׁשקּוע להיֹות לאדם לֹו אין ּתֹורה על־ּפי .'ְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֻּפר
ולקּבע  ּבצּבּור להתּפּלל מּמּנּו ימנע ׁשהעסק ואסּור ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבעסקיו,
רק  ּכאׁשר קצּבה, ּבעלת היא ּכזֹו מלאכה לּתֹורה. ְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָעּתים

ׁשל  מסּימת מּדה ורק לּה, מקּדׁשֹות מסּימֹות ְְְְִֶֶֶַָָָָָֻֻֻׁשעֹות
ראּוי  ּכלי היא – ּתֹועלת ּגם זֹו למלאכה יׁש אז ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָּתׂשּומת־לב.

ה'. ּברּכת ְְְִַַַָלהמׁשכת
ורּבֹו ראׁשֹו ׁשּׁשקּוע אדם ּכאׁשר לאו. ׁשֹומע אּתה הן ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻּומּכלל
ּכל־ּכּלֹו, ּבּה ׁשקּוע הּוא (ּכי קצּבה ּבּה רֹואה אינֹו – ְְְִִִֵֶַַָָָָָֻּבמלאכּתֹו
הּתֹועלת  את מּמּנה רֹואה אינֹו ואף לּה), מקּדׁשֹות עּתֹותיו ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻוכל

ה'). לברּכת מתאים ּכלי אינּה (ּכי ְְְְְִִִִֵַַָָָהראּויה

(ãé)íéðáìáe øîça äL÷ äãáòa íäéiç-úà eøøîéå©§¨«£¸¤©¥¤¹©«£Ÿ̈´¨À̈§¸Ÿ¤Æ¦§¥¦½
eãáò-øLà íúãáò-ìk úà äãOa äãáò-ìëáe§¨£Ÿ̈−©¨¤®¥µ¨£´Ÿ̈½̈£¤¨«§¬

:Cøôa íäá̈¤−§¨«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 487 'nr a jxk zegiyÎihewil)

קקקקׁשׁשׁשׁשהההה ּבּבּבּבעבעבעבעבֹוֹוֹוֹודהדהדהדה חחחחּיּיּיּייהםיהםיהםיהם אתאתאתאת (א,יד)וימררוימררוימררוימררּוּוּוּו ְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
חחחחּיּיּיּייהםיהםיהםיהם"""" אתאתאתאת ּתחּלה""""וימררוימררוימררוימררּוּוּוּו ירדּו הּמצרים לחלחלחלחּיּיּיּייהם יהם יהם יהם – ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָ

את הרהרהרהרּוּוּוּוחנחנחנחנּיּיּיּייםיםיםים להחיל אפׁשר עליהם (ׁשרק יׂשראל ׁשל ְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָ
לׁשמירת  הּנֹוגע ּבכל קׁשיים והערימּו "חּיים") ְְְְְֱִִִִִֵֶַַַַַַָָָָההגּדרה

והּמצוֹות. ְְִַַָהּתֹורה

קקקקׁשׁשׁשׁשהההה"""" ּגרם """"ּבּבּבּבעבעבעבעבֹוֹוֹוֹודהדהדהדה הרּוחני, ללחץ נכנע העם ּכאׁשר – ְֲֲֲֲֲִִֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּכמׁשמעּותּה. קׁשה" "עבֹודה ּגׁשמי, לׁשעּבּוד ּבעקיפין ְְְְְֲֲִִִִַַַַָָָָָָָהּדבר
היּו לא הרּוחני, ללחץ נכנעים היּו לא ּבני־יׂשראל ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹֹאם

ּבגׁשמּיּות. ּגם ְְְְְִִִַַַמׁשּתעּבדים
עּמנּו. ׁשל הּגלּיֹות ּכל ּבמׁש ונׁשנית חֹוזרת זֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻּתֹופעה

(åè)øLà úiøáòä úãléîì íéøöî Cìî øîàiå©¸Ÿ¤Æ¤´¤¦§©½¦©«§©§−Ÿ¨«¦§¦®Ÿ£¤̧
:äòet úéðMä íLå äøôL úçàä íL¥³¨«©©Æ¦§½̈§¥¬©¥¦−¨«

i"yx£˙„lÈÓÏ∑ לׁשֹון ׁשּיׁש אּלא מֹולידֹות, לׁשֹון הּוא «¿«¿…ְִֵֶֶָָ
ּומדּבר,קל, ּדֹובר ּומׁשּבר, ׁשֹובר ּכמֹו ּכבד, לׁשֹון ויׁש ְְְְֵֵֵֵֵֵַַַָָ

ּומיּלד  מֹוליד ּכ.‰¯ÙL∑ ׁשם על יֹוכבד, זֹו ְִֵַָƒ¿»ֵֶֶַ
הּולד  את מרים,∑Úet‰.ׁשּמׁשּפרת ׁשם זֹו על ְֶֶֶֶַַָָ»ְִֵַָ

המפּיסֹות  הּנׁשים ּכדר לּולד, והֹוגה ּומדּברת ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּפֹועה
הּבֹוכה ּכמֹו:∑Úet‰.(שם)ּתינֹוק צעקה, (ישעיה לׁשֹון ִֶַ»ְְְָָ

אפעה מב) .ּכּיֹולדה ְֵֶֶַָ

(æè)-ìò ïúéàøe úBiøáòä-úà ïëãléa øîàiå©ÀŸ¤§©¤§¤Æ¤¨´¦§¦½§¦¤−©
àåä úa-íàå Búà ïzîäå àeä ïa-íà íéðáàä̈«¨§¨®¦¦¥¬Æ©«£¦¤´Ÿ½§¦©¬¦−

:äéçå̈¨«¨
i"yx£ÔÎ„lÈa∑ ּבהֹולידכן ‰‡·ÌÈ.ּכמֹו ÏÚ∑ מֹוׁשב ¿«∆¿∆ְְְִֶ«»»¿»ƒַ

וכמֹוהּו: מׁשּבר, קֹוראֹו אחר ּובמקֹום הּיֹולדת, ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָהאּׁשה
יח) ּכלי (ירמיה מֹוׁשב האבנים". על מלאכה ְְְִִֶַַַָָָָ"עֹוׂשה

חרס  ּכלי יֹוצר B‚Â'.אמנּות ‡e‰ Ôa Ì‡∑ היה לא ְֳֵֵֶֶָƒ≈¿ָָֹ
הּזכרים, על אּלא אצטגניניו מקּפיד לֹו ׁשאמרּו ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ

אֹותם  הּמֹוׁשיע ּבן להּולד .ותחיה ∑ÈÁÂ‰.ׁשעתיד ְִִִֵֵֶַַָָָ»»»ְְִֶ

ÈËa‡יד  ‡ÈL˜ ‡ÁÏÙa ÔB‰ÈiÁ ˙È e¯¯Ó‡Â¿«¿»»«≈¿»¿»»»¿»¿ƒ»
Ïk ˙È ‡Ï˜Áa ‡ÁÏt ÏÎ·e ÔÈ·Ï·e¿ƒ¿ƒ¿»»¿»»¿«¿»»»

:eÈL˜a ÔB‰· eÁÏÙ‡c ÔB‰ÁÏt»¿»¿¿«¿»¿¿«¿

i„e‰È˙‡טו  ‡˙iÁÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ¯Ó‡Â«¬««¿»¿ƒ¿«ƒ¿«»»¿«»»
:‰Úet ‡˙Èz ÌeLÂ ‰¯ÙL ‡„Á ÌeLc¿»»ƒ¿»¿ƒ¿≈»»

i„e‰È˙‡טז  ˙È Ô„ÏBÓ ÔÈÂ‰z „k ¯Ó‡Â«¬««∆¿¿»¿»»¿«»»
d˙È ÔÏË˜z ‡e‰ ¯a Ì‡ ‡¯a˙Ó ÏÚ ÔÈÊÁ˙Â¿∆¿¿»««¿¿»ƒ«ƒ¿¿«»≈

:dpÓi˜˙e ‡È‰ ‡z¯a Ì‡Â¿ƒ¿«»ƒ¿«¿ƒ«

epxetq
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zenyמו zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye zah c"i ipy meil inei xeriy

(æé)øLàk eNò àìå íéäìûä-úà úãléîä ïàøézå©¦¤³¨©«§©§ŸÆ¤¨«¡Ÿ¦½§´Ÿ¨½©«£¤²
:íéãìéä-úà ïéiçzå íéøöî Cìî ïäéìà øac¦¤¬£¥¤−¤´¤¦§¨®¦©§©¤−¨¤©§¨¦«

i"yx£ÌÈ„ÏÈ‰ ˙‡ ÔÈiÁzÂ∑ ּומזֹון מים להם מסּפקֹות «¿«∆»∆«¿»ƒְְִֶַַָָ
שם) וקימּתּון,.(סוטה והּׁשני, וקּימא. הראׁשֹון, ְְְְְִִֵֵַַַַָָָּתרּגּום

וכּיֹוצא  זֹו ּתיבה רּבֹות, לנקבֹות עברית ׁשּלׁשֹון ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָלפי
ּכגֹון: ּפעלּתם, ּולׁשֹון ּפעלּו לׁשֹון מׁשּמׁשת (שמות ּבּה, ְְְְְְֲֶֶֶַַָָ

מצר ב) איׁש "וּיאמרּו""וּתאמרנה ּכמֹו עבר, לׁשֹון י", ְְְְְִִִַַַָָָֹֹ
ּכמֹו ּדּברּתן, לׁשֹון ּבפיכם", "וּתדּברנה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָלזכרים.

וכן לזכרים. יג)"וּתדּברּו" אל (יחזקאל אֹותי "וּתחּללנה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ
לזכרים  "וּתחּללּו" ּכמֹו חּללּתן, עבר לׁשֹון .עּמי", ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָ

ß zah c"i ipy mei ß

(çé)òecî ïäì øîàiå úãléîì íéøöî-Cìî àø÷iå©¦§¨³¤«¤¦§©¸¦Æ©«§©§½Ÿ©´Ÿ¤¨¤½©¬©
:íéãìéä-úà ïéiçzå äfä øácä ïúéNò£¦¤−©¨¨´©¤®©§©¤−¨¤©§¨¦«

(èé)íéLpë àì ék äòøt-ìà úãléîä ïøîàzå©Ÿ©³§¨©«§©§ŸÆ¤©§½Ÿ¦´¯Ÿ©¨¦²
ïäìà àBáz íøèa äpä úBéç-ék úiøáòä úiøönä©¦§¦−Ÿ¨«¦§¦®Ÿ¦«¨´¥½¨§¤̧¤¨¯£¥¤²

:eãìéå úãléîä©«§©¤−¤§¨¨«
i"yx£‰p‰ ˙BÈÁ Èk∑ ּתרּגּום ּכמיּלדֹות. ּבקיאֹות ƒ»≈»ְְְְִִַַ

ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו "חּיתא". רבה)מיּלדֹות ושמות הרי (שם ְְְְֲֵֵַַַָָָ
הּׂשדה, לחּיֹות מׁשּולֹות מיּלדֹות.הן צריכֹות ׁשאינן ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָ

יטרף", "זאב אריה", "ּגּור – לחּיֹות? מׁשּולֹות ְְְְְְִֵֵֵַַָָוהיכן

ּבֹו, נכּתב ׁשּלא ּומי ׁשלּוחה", "אּילה ׁשֹורֹו", ְְְִִֶַַָָָֹ"ּבכֹור
ּכתיב: ועֹוד אֹותם". ויבר" ּכֹוללן, הּכתּוב (שם הרי ְְְְֲִֵֶַַָָָָ

אּמיט) ."לביאה "מה ְְִִָָ

(ë):ãàî eîöòiå íòä áøiå úãléîì íéäìû áèéiå©¥¬¤¡Ÿ¦−©«§©§®Ÿ©¦̄¤¨¨²©©«©§−§«Ÿ

i"yx£·ËÈiÂ∑ׁשּיסֹודּה ּבתיבה חּלּוק וזה להן, הטיב «≈∆ְְְִִֵֵֶֶֶָָָ
ּבאה  ּכׁשהיא ּבראׁשּה, יּו"ד ו"ו לּה ונתן אֹותּיֹות, ְְְִִֶַָָָָָָֹב'
ׁשהּוא  ּבציר"י הּיּו"ד נקּוד הּוא ויפעיל, ּבלׁשֹון ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָלדּבר
"וּייטב  ּכגֹון: קטן), ּפּתח ׁשהּוא ּבסגֹול (אֹו קטן ְְֵֶֶֶַַַָָָָָָקמץ

יהּודה" ּבבת "וּירב למיּלדֹות", ב)אלהים הרּבה (איכה – ְְְְְֱִִֶֶַַַַָָֹ
הּׁשארית" את "וּיגל וכן: לו)ּתאנּיה. ב הימים (דברי ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָ

זנב"דנבּוזר  אל זנב "וּיפן הּׁשארית. את הגלה אדן, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
טו) הפעיל (שופטים לׁשֹון אּלּו ּכל לזֹו, זֹו הּזנבֹות הפנה –ְְְְִִִֵַָָָָ

נקּוד  הּוא וּיפעל, ּבלׁשֹון מדּבר ּוכׁשהּוא אחרים. ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָאת
ּכגֹון: ּבחיר"ק, י)הּיּו"ד לׁשֹון (ויקרא – ּבעיניו" "וּייטב ְְְְִִִֵַַַָ

"וּיגל  העם. נתרּבה – העם" "וּירב וכן: ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּוטב,
לכאן  ּפנה – וכה" ּכה "וּיפן יהּודה, הגלה - ְְְְִֶַָָָָָָָָֹֹיהּודה"
לפי  וּיצא, וּירד, וּיׁשב, ,וּיל ּתׁשיבני: ואל ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָּולכאן.
ירד, ּבהן: יסֹוד הּיּו"ד ׁשהרי אּלּו, ׁשל מּגזרתן ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשאינן

ּבֹו ׁשליׁשית אֹות יּו"ד – יל יׁשב, ËÈiÂ·.יצא, ְִִַַָָָָ«≈∆
˙„lÈÓÏ ÌÈ‰Ï‡∑?הּטֹובה .מהּו ¡…ƒ«¿«¿…ַַָ

(àë)íäì Nòiå íéäìûä-úà úãléîä eàøé-ék éäéå©§¦¾¦¨«§¬©«§©§−Ÿ¤¨«¡Ÿ¦®©©¬©¨¤−
:íézä¦«

i"yx£ÌÈza Ì‰Ï NÚiÂ∑ ּומלכּות ּולוּיה ּכהּנה ּבּתי «««»∆»ƒְְְִֵַָָָֻ
"וּיבן  ּבּתים: הּמל",ׁשּקרּויין ּבית ואת ה' ּבית את ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ

ּכדאיתא  מּמרים, ּומלכּות מּיֹוכבד, ּולוּיה ְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָֻּכהּנה
סֹוטה  .(שם)ּבמּסכת ְֶֶַָ

Ók‡יז  ‡„·Ú ‡ÏÂ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙iÁ ‡ÏÈÁ„e¿ƒ»«»»ƒ√»¿»¿»¬»»¿»
˙È ‡Ói˜Â ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ Ô‰nÚ ÏÈlÓc¿«ƒƒ¿∆«¿»¿ƒ¿»ƒ¿«»»»

:‡ia¿«»

Ô‰Ïיח  ¯Ó‡Â ‡˙iÁÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ‡¯˜e¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«»»«¬«¿∆
˙È ÔÈzÓi˜Â ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È ÔÈz„·Ú ÔÈ„ ‰Ó»≈¬«¿ƒ»ƒ¿»»»≈¿«∆¿ƒ»

:‡ia¿«»

iLÎ‡יט  ‡Ï È¯‡ ‰Ú¯ÙÏ ‡˙iÁ ‡¯Ó‡Â«¬»»«»»¿«¿…¬≈»ƒ¿«»
‡Ï „Ú Ôep‡ ÔÓÈkÁ È¯‡ ‡˙i„e‰È ‡˙È¯ˆÓƒ¿¿»»¿«»»¬≈¬ƒ»ƒ«»

:Ô„ÈÏÈÂ ‡˙iÁ Ô‰˙ÂÏ ˙lÚ««¿»¿∆«»»ƒƒ»

eÙÈ˜˙eכ  ‡nÚ È‚Òe ‡˙iÁÏ ÈÈ ·ÈËB‡Â¿≈¿»¿«»»¿ƒ«»¿ƒ
:‡„ÁÏ«¬»

ÚÂ·„כא  ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙iÁ ‡ÏÈÁc „k ‰Â‰Â«¬»«¿ƒ»«»»ƒ√»¿»«¬«
:ÔÈza ÔB‰Ï¿»ƒ

epxetq

(gi).ïúéNò òecîdPd iM ,iA oYcbAW ©©£¦¤¤§©§¤¦¦¦¥
,izevn zFUrl oYp`n `l iziESWM§¤¦¦¦Ÿ¥©§¤©£¦§¨¦
,miclid z` EzinYW okA iYghaE¨©§¦¨¤¤¨¦¤©§¨¦

.dafkp iYlgFze§©§¦¦§¨¨
.íéãìéä úà ïéiçzå`NW ic `le ©§©¤¨¤©§¨¦§Ÿ©¤Ÿ

mYzp mb iM ,ozindl izevn oziUr£¦¤¦§¨¦©£¦¨¦©§©¤

.mzFigdl zFvrhi dxez ¥§©£¨
(hi).äpä úBéç ékzk`lnA zF`iwA ¦¨¥¨§¦¦§¤¤

F` xaC zFUrl uRgp m`e ,zcNind©§©¤¤§¦©§Ÿ©£¨¨



מז zeny zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye zah c"i ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(2 'nr `k zegiy ihewl)

ממממּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוכבדכבדכבדכבד ּוּוּוּולולולולוּיּיּיּיהההה כא)ּכּכּכּכההההּנּנּנּנהההה א, מאהרן (רש"י "ּכהּנה מפרט אינֹו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹֻֻֻֻֻ
הּדברים: ּבפרּוׁש מסּפק ׁשרׁש"י לֹומר, ויׁש מּמׁשה". ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻּולוּיה
אף  ׁשּמא אֹו למׁשה, ּולוּיה לאהרן ּכהּנה ׁשּנּתנה הּכּונה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֻהאם

ּברׁש"י  הּדעֹות ּבׁשּתי ּתלּוי זה וספק למׁשה. נּתנה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻהּכהּנה
יד)להּלן הּכהּונה.(ד, מּמּנּו ׁשּנּטלה ּבכ נענׁש מׁשה האם ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

(áë)ãBliä ïaä-ìk øîàì Bnò-ìëì äòøt åöéå©§©´©§½Ÿ§¨©−¥®Ÿ¨©¥´©¦À
ô :ïeiçz úaä-ìëå eäëéìLz äøàéä©§¸Ÿ̈Æ©§¦ª½§¨©©−§©«

i"yx£BnÚ ÏÎÏ∑.ּגזר עליהם מׁשה,אף ׁשּנֹולד יֹום ¿»«ֲֵֶֶֶַַַָֹ
אנּו ואין המֹוׁשיע, נֹולד הּיֹום אצטגניניו: לֹו ְְְְִִִֵַַַַָָָָאמרּו
ׁשּסֹופֹו אנּו ורֹואין מּיׂשראל, אם מּמצרים אם ְְְְִִִִִִִִִֵֶַָָיֹודעים

הּמצרּיים, על אף הּיֹום אֹותֹו ּגזר לפיכ ּבמים. ְְְְִִִִִִַַַַַַָָללקֹות
לעברים, הּיּלֹוד נאמר ולא הּיּלֹוד", הּבן "ּכל ְְֱֱִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּנאמר:

מריבה  מי על ללקֹות ׁשּסֹופֹו יֹודעים היּו לא .והם ְְְְִִִֵֵֶַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 111 'nr `"g y"ewl t"r)

zipgExd xF`Id zxfB§¥©©§¨¨¦

ּתּתּתּתחחחחּיּיּיּיּוּוּוּוןןןן:::: וכלוכלוכלוכל־־־־ההההּבּבּבּבתתתת ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשליכהליכהליכהליכהּוּוּוּו היארההיארההיארההיארה ההההּיּיּיּיּלּלּלּלֹוֹוֹוֹודדדד (א,ּכּכּכּכלללל־־־־ההההּבּבּבּבןןןן ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻ
כב)

זה  לפי הּבנֹות. על ולא הּבנים, על רק היתה ּפרעה ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹּגזרת
ּבפסּוק  ּתחּיּון" הּבת "וכל ּכֹותבת הּתֹורה מּדּוע מּובן: ְְְֵֶֶַַַַַַָָָָאינֹו
ּתחּיּון" הּבת ׁש"וכל מׁשמע מּכ והרי הּגזרה, על ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָׁשּמדּבר

מהּגזרה! חלק ּגם ְֵֵֵֶַַָהּוא
ּבזה: ֵֶַָהּבאּור

חּייהן  את לחּנ היא הּבנֹות ׁשל ּב"ּתחּיּון" ּפרעה ׁשל ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּכּונתֹו

נׁשמתן. את להמית ּובכ הּמצרים, ׁשל החּיים ארח ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָֹלפי
יחד  ּבּפסּוק נכללה ׁשהיא עד חמּורה, ּכה ּגזרה זֹו היתה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹלכן
מיתה  "קׁשה מסּימת ּבמּדה ּבפעל. הּמות – הּבנים ּגזרת ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻעם

ּגׁשמית"! מּמיתה יֹותר ְִִִִֵַָָרּוחנית
הּנילּוס  לּיאֹור. הּיּלֹודים הׁשלכת ּבגזרת מרּמזת ּגם זֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֻּגזרה
א. ּכדי: ּבֹו הׁשּתּמׁשּו והם עבֹודה־זרה, הּמצרים עבּור ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָׁשּמׁש
נׁשמתם  המתת ב. (הּבנים). יׂשראל ּבני ׁשל ּגּופם ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָהמתת

הרּוחנית. מצרים ּגלּות – ְִִִַַָָָָ(הּבנֹות)

á(à):éåì-úa-úà çwiå éåì úéaî Léà Cìiå©¥¬¤¦−¦¥´¥¦®©¦©−¤©¥¦«
i"yx£ÈÂÏ ˙a ˙‡ ÁwiÂ∑ ּגזרת מּפני מּמּנה היה ּפרּוׁש «ƒ«∆«≈ƒְְִִֵֵֶַָָָָ

(וחז  ּבעצת ּפרעה, ׁשהל ,"וּיל" וזהּו ּולקחּה. ר ְְְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
אם  ּפרעה: מּׁשל קׁשה ּגזרת לֹו: ׁשאמרה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹּבּתֹו,
הּנקבֹות. על ּכן ּגם ואּתה הּזכרים, על ּגזר ְְְְִֵֵַַַַַַַַָָָֹּפרעה

והחזירּה, יׁשן) ואף ּברׁש"י ׁשנּיים. לּקּוחין ּבּה ועׂשה ְְְְְֱִִִִִִֶַַָָָָָָ

נערה, להיֹות נהפכה היתה,היא ׁשנה ק"ל ּובת ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָ
ועׂשר  ּומאתים החֹומֹות, ּבין למצרים ּבבֹואּה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּנֹולדה
ׁשמֹונים  ּבן מׁשה היה ּוכׁשּיצאּו, ׁשם, נׁשּתהּו ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹׁשנים
מאה  ּבת היתה מּמּנּו ּכׁשּנתעּברה אםּֿכן, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשנה.

לוי  ּבת אֹותּה וקֹורא .ּוׁשלׁשים, ְְִִֵֵַָֹ

(á)àeä áBè-ék Búà àøzå ïa ãìzå äMàä øäzå©©¬©¨«¦−̈©¥´¤¥®©¥³¤ŸÆ¦´½
ìL eäðtözå:íéçøé äL ©¦§§¥−§¨¬§¨¦«

i"yx£‡e‰ ·BË Èk∑ּכּלֹו הּבית נתמּלא שם)אֹורהּכׁשּנֹולד, .(סוטה ƒְְִִֵֶַַַַָֻ

(â)àîb úáz Bì-ç÷zå Bðéôvä ãBò äìëé-àìå§Ÿ¨«§¨´»©§¦¼©¦©Æ¥´©½Ÿ¤
íNzå ãìiä-úà da íNzå úôfáe øîçá äøîçzå©©§§¨¬©«¥−̈©¨®¤©¨³¤¨Æ¤©¤½¤©¨¬¤

:øàéä úôN-ìò óeqa©−©§©¬©§«Ÿ

a¯‡כב  Ïk ¯ÓÈÓÏ dnÚ ÏÎÏ ‰Ú¯t „ÈwÙe«ƒ«¿…¿»«≈¿≈»»¿»
‡z¯a ÏÎÂ dpÓ¯z ‡¯‰a È‡„e‰ÈÏ „ÈÏÈ˙È„¿ƒ¿¿ƒƒ»≈¿«¬»ƒ¿À≈¿»¿«»

:ÔeÓi˜z¿«¿

ÈÂÏ:א  ˙a ˙È ·ÈÒe ÈÂÏ ˙È·cÓ ‡¯·b ÏÊ‡Â«¬««¿»ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ»«≈ƒ

‡¯Èב  d˙È ˙ÊÁÂ ¯a ˙„ÈÏÈÂ ‡˙z‡ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒ¿»ƒƒ«»«¬«»≈¬≈
:ÔÈÁ¯È ‡˙Ïz dz¯ÓË‡Â ‡e‰ ·Ë«¿«¿«¿≈¿»»«¿ƒ

dÏג  ˙·ÈÒe d˙e¯ÓË‡Ï „BÚ ˙ÏÈÎÈ ‡ÏÂ¿»¿≈«¿«¿»≈¿≈«≈
‡zÙÊ·e ‡¯ÓÁa d˙tÁÂ ‡ÓB‚„ ‡˙e·z≈»¿∆¿«»«¿≈»»¿ƒ¿»
ÏÚ ‡¯ÚÈa d˙ÈeLÂ ‡È·¯ ˙È da ˙‡ÈeLÂ¿«ƒ««»«¿»¿«ƒ«¿«¬»«

:‡¯‰ ÛÈk≈«¬»

epxetq

zFWiBxn dpiidY ,obdM `NW xAcl§©¥¤Ÿ©Ÿ¤¦§¤¨©§¦
,cNil EpzF` cFr dp`xwz `le xaCA©¨¨§Ÿ¦§¤¨¨§©¥

deW oi` KlOle(g ,b xzq` t"r)zindl §©¤¤¥Ÿ¤§¨¦
.calA mipW F` cg`k dxez ¤¨§©¦¦§¨

á(a).àeä áBè ékzah iM" FnM ,dti ¦¨¤§¦ŸŸ
"dPd(a ,e ziy`xa)xzFi dti Edz`x . ¥¨¨©§¨¤¥

did dGW daWge ,lBxn didX dOn¦©¤¨¨ª§¨§¨§¨¤¤¨¨
mpn` iM ,FxvFi z`n oEkn zilkzl§©§¦§ª¨¥¥§¦¨§¨

xngd bfn aEh lr dxFi zipaYd iti§¦©©§¦¤©¤¤©Ÿ¤
.xIvnd gMd zEnlWEb dxez §¥©Ÿ©©§©¥

(b).óeqa íNzåE`xi `NW mFwn ©¨¤©§¤Ÿ¦§
mW dgiPn dzidWM Kxc ixaFr DzF`¨§¥¤¤§¤¨§¨©¦¨¨



zenyמח zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye zah c"i ipy meil inei xeriy
i"yx£BÈÙv‰ „BÚ ‰ÏÎÈ ‡ÏÂ∑ הּמצרּיים לּה ׁשּמנּו ¿…»¿»«¿ƒְִִִֶַָָ

ויֹום  חדׁשים לׁשּׁשה ילדּתּו והיא ׁשהחזירּה. ְְְְֱֳִִִִִֶֶַָָָָמּיֹום
ּבדקּו והם למקּטעין, יֹולדת לׁשבעה ׁשהּיֹולדת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻאחד,

ט' לסֹוף ּובלע"ז ∑Ób‡.אחריה מׁשנה, ּבלׁשֹון ּגמי ְֲֶַָ…∆ְְְִִִֶַַָ
קׁשה  ּובפני ר ּבפני ועֹומד הּוא ר ודבר .יונק"ו, ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ

˙Ùf·e ¯ÓÁa∑ ׁשּלא ּכדי מּבפנים, וטיט מּבחּוץ זפת «≈»«»∆ְְְִִִִִֵֶֶֶַֹ
צּדיק  אֹותֹו זפת יריח ׁשל רע Ûeqa.ריח ÌNzÂ∑ ִִֵֶֶֶַַַַָ«»∆«

לֹו: ודֹומה ּבלע"ז, רושי"ל אגם, לׁשֹון יט)הּוא (ישעיה ְְְֲֶַַַ
קמלּו וסּוף .""קנה ֵֶָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(zeny zyxt fh jxk zegiy ihewl)

על־ידי  מׁשה את להּציל רצתה לא יֹוכבד מסּביר: ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹהרֹוגצ'ֹובי
לּנילּוס", עֹובדים היּו ׁש"הם מּפני ּבּיאֹור, הּתיבה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָהנחת
אפילּו ּבעבֹודה־זרה להׁשּתּמׁש ׁשאסּור להלכה, ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבהתאם

על ּבּסּוף "וּתׂשם ולכן הּצלה, ׂשׂשׂשׂשפתפתפתפתלצֹורא הּיאֹור". ְְְְְְְֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָ
היא  והּכּונה הּיאֹור", על לרחֹוץ ּפרעה ּבת "וּתרד ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹּכאׁשר
את  ּבכ ּבּטלה היא אביה", ּבית מּגּלּולי לרחֹוץ ְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָ"ׁשּירדה

הּיאֹור". ּבתֹו הּתיבה ּבאתה "וׁשּוב ְְְֲֵַַָָָָָָָהעבֹודה־זרה
ׁשּיהיּו ּכדי ּבּיאֹור, אֹותֹו הׁשליכּו "ולּמה נאמר: ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָּבּמדרׁש
אחריו" יחּפׂשּו ולא לּמים הּוׁשל ׁשּכבר האסטרֹולֹוגין ְְְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָֹחֹוׁשבין
נקּבעה  ּתׁשליכּוהּו" הּיאֹורה הּיּלֹוד הּבן "ּכל על הּגזרה -ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָ
ּבּמים  - יׂשראל ׁשל ׁש"מֹוׁשיען ראּו ׁשהאסטרֹולֹוגים ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמּפני
ו"ּכיון  לּיאֹור מׁשה את יֹוכבד "הׁשליכה" לפיכ נידֹון", ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹהּוא
ּבּמים  מֹוׁשיען מּוׁשל ּכבר אמרּו לּמים, מׁשה ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֹׁשהּוׁשל
על־ידי־ּכ - הּגזרה" ּבּטלּו מּיד אחריו") יחּפׂשּו ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָֹ("ולא

ּתׁשליכּוהּו". הּיאֹורה הּיּלֹוד הּבן "ּכל על הּגזרה ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָהתּבּטלה
ׁשּׁשני  ּומּובן, לחלּוטין, מדּויקים ּבּתֹורה הענינים ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָּכל
(א) - לּיאֹור מׁשה ל"הׁשלכת" ּבקׁשר ׁשּנגרמּו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָֹה"ּביטּולים"
הּבן..." "ּכל ּגזרת ּביטּול (ב) ׁשּבּנילּוס, העבֹודה־הּזרה ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָּביטּול
ׁשל  מֹוׁשיען - למׁשה קׁשּורים ּוׁשניהם לזה, זה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָֹקׁשּורים

ְִֵָיׂשראל.
מ  אינּה ׁשהּתֹורה ּגזרת ...מּכ על הּכללי ּבּסּפּור סּתּפקת ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

הּוא ּבן "אם את והמיוהמיוהמיוהמיּתּתּתּתןןןןּפרעה ּגם מפרטת אּלא אֹותֹו", ְְֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
" הּגזרה ּביצּוע ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשליכליכליכליכּוּוּוּוההההּוּוּוּואֹופן זה ההההּיּיּיּיאאאאֹוֹוֹוֹורהרהרהרה ׁשאין מּובן, ," ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ

לּגזרה. הּסּבה את הּמסּביר ּפרט אֹו ּפרעה ּבגזרת ּפרט ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹסתם
ענין זהּו מתּבּטאת עקריעקריעקריעקריאּלא ּובכ מצרים, ּבגלּות ְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ

מצרים. ּגלּות ׁשל הּכללית ְְְִִִֶַַַַָָָהּמׁשמעּות
" היא ּפרעה ּגזרת ׁשל ּתכליתּה הּוא: לכ היאהיאהיאהיאֹוֹוֹוֹורה רה רה רה ההסּבר ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ

ההׁשלכה - מצרים.ללללּנּנּנּנילילילילּוּוּוּוססססּתׁשליכּוהּו" ׁשל לעבֹודה־הּזרה - ְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַַַַַָָָָָ
ּבתֹו ו"יּוטּבעּו" "יּוׁשלכּו" ׁשּיׂשראל רצה ּפרעה ְְְְְְְְְִֵֶַַָָָֹּכלֹומר,

מצרים. ׁשל ְֲִִֶַַָָָָהעבֹודה־הּזרה
ּפרנסתם: מקֹור היה ׁשהּוא מּפני לּנילּוס עבדּו ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָהּמצרים
וכּדֹומה  והּתבּואה והּצמיחה ּגׁשּומה, ארץ אינּה מצרים ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּכּידּוע,

הּׂשדֹות. את ּו"מׁשקה" ה"עֹולה" ּבּנילּוס ְְִִֶֶֶַַַַָּתלּויים
מצרים  ׁשּפרנסת הּמּוטעית, לּמחׁשבה מקֹום נֹותנת זֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעּובדה

הּנילּוס  מאת אּלא הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא מאת ּבאה ִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָאינּנה
ּכלּפי  עיניהם ּתֹולין "הּכל אז ּבּגׁשמים, ּכׁשּתלּויים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ[ׁשהרי
זֹו ּתלּות א ּבּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא. ׁשּתלּויים וחׁשים ְְְְִִֶַַַָָָָמעלה,
"עֹולה  הּנילּוס ּכאׁשר ניּכרת אינּנה ֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא

ְֶַּומשקה"],
מצרים. ׁשל לעבֹודה־הּזרה הּנילּוס הפ ּפׁשּוט, ּבאֹופן ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָלפיכ
יהּודים  ּגם - ּתׁשליכּוהּו" "הּיאֹורה ּפרעה ּגזרת היתה ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָֹֹוזאת

וחּוקיו. הּטבע למגּבלֹות מּתחת אל חס־וחלילה, ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָיּוׁשלכּו,

(ã):Bì äNòi-äî äòãì ÷çøî Búçà ávúzå©¥«©©¬£Ÿ−¥«¨®Ÿ§¥¾̈©¥«¨¤−«

(ä)äéúøòðå øàéä-ìò õçøì äòøt-úa ãøzå©¥³¤©©§ŸÆ¦§´Ÿ©©§½Ÿ§©«£Ÿ¤¬¨
óeqä CBúa äázä-úà àøzå øàéä ãé-ìò úëìä«Ÿ§−Ÿ©©´©§®Ÿ©¥³¤¤©¥¨Æ§´©½

:äçwzå dúîà-úà çìLzå©¦§©¬¤£¨−̈©¦¨¤«¨
i"yx£¯‡È‰ ÏÚ ıÁ¯Ï∑ וּתרד" ּופרׁשהּו: הּמקרא סרס ƒ¿…««¿…ְְִֵֵֵֵַַָָָ

ּבֹו" לרחץ היאר, על ּפרעה ‰È‡¯.ּבת „È ÏÚ∑ אצל ְְְִַַַַֹֹֹ«««¿…ֵֶ
ּכמֹו: יד)היאר, ב ידי",(שמואל על יֹואב חלקת "ראּו ְְְְִֶַַַָָֹ

לֹו. סמּוכה האדם ׁשּיד מּמׁש "יד" לׁשֹון ְְְֶַַָָָָָָוהּוא

Ó‰ד  Ú„ÈÓÏ ˜ÈÁ¯Ó d˙Á‡ ˙„zÚ˙‡Â¿ƒ¿«»«¬»≈≈»ƒ¿ƒ«»
:dÏ „·Ú˙Èƒ¿¬≈≈

‰¯‡ה  ÏÚ ÈÁÒÓÏ ‰Ú¯t ˙a ˙˙Áe¿»«««¿…¿ƒ¿≈««¬»
˙È ˙ÊÁÂ ‡¯‰ ÛÈk ÏÚ ÔÎl‰Ó ‡‰˙ÓÈÏeÚÂ¿≈»»»¿«¿»«≈«¬»«¬«»
d˙Ó‡ ˙È ˙ËLB‡Â ‡¯ÚÈ B‚a ‡˙e·z≈»¿«¬»¿≈«»«¿«

:d˙·Òe¿≈¿«

epxetq

mFwnA dxgA df mre ,daYd z ¤̀©¥¨§¦¤¨£¨¦§
xF`iA FzklWd zxfB Ktdl ,sEQd©©£Ÿ§¥©©§¨¨©§

.xF`id ztU lr sEQa Fzcinrlc dxez ©£¦¨©©§©©§
(c).Bì äNòi äî äòãìdaWgW §¥¨©¥¨¤¤¨§¨

iM ,itEq` x`WM ixvn dfi` EdgTIW¤¦¨¥¥¤¦§¦¦§¨£¦¦
,wtq ilA mixvnA Eid mitEq` miAx©¦£¦¨§¦§©¦§¦¨¥
cirdW FnM ,dOf ux`d d`ln iM¦¨§¨¨¨¤¦¨§¤¥¦

"mznxf miqEq znxfe" Fxn`A `iaPd©¨¦§¨§§¦§©¦¦§¨¨
(k ,bk l`wfgi).d dxez

(d).øàéä ìò õçøìKln lW xcgA ¦§Ÿ©©§Ÿ§¤¤¤¤¤
mpn` iM .FA hiAnE xF`il KEnq didW¤¨¨¨©§©¦¦¨§¨

dnipR Kln za dCEaM(ci ,dn mildz t"r), §¨©¤¤§¦¨
.xF`id l` d`vi `l wtq ilA§¦¨¥Ÿ¨§¨¤©§

.úëìä äéúøòðåzg` dglW `l okl §©£Ÿ¤¨Ÿ§Ÿ¨¥Ÿ¨§¨©©

.DOr mW f` Eid `NW ,odn¥¤¤Ÿ¨¨¨¦¨
.dúîà úà çìLzåzzxWnd dn`d ©¦§©¤£¨¨¨¨¨©§¨¤¤

,idl` oFvxA df lke .ugxl f` DzF`¨¨¦§Ÿ§¨¤§¨¡Ÿ¦
zFaEWgd zFxrPdn zg` glWY `NW¤Ÿ¦§©©©¥©§¨©£
FkilWdl xgaY ilE`e ,dilr Knqze§¦§Ÿ¨¤¨§©¦§©§©§¦

.xF`id l`e dxez ¤©§



מט zeny zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye zah c"i ipy meil inei xeriy
ּדרׁשּו: שם)ורּבֹותינּו ּכמֹו:(סוטה מיתה, לׁשֹון 'הֹולכֹות', ְְְְְִֵַָָ

כה) למּות,(בראשית הֹולכֹות למּות", הֹול אנכי ְִִֵֵָָָֹ"הּנה
ׁשּמחּו לכּתב לפי לנּו לּמה ּכי מסּיען, והּכתּוב ּבּה. ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָֹ

הֹולכֹות"? ‡d˙Ó."ונערֹותיה ׁשפחתּה.את ∑‡˙ ְְֲֶַָ∆¬»»ְִֶָָ

לׁשֹון  ּדקּדּוק לפי אבל "יד", לׁשֹון ּדרׁשּו ְְְְְְֲִִֵַָָָורּבֹותינּו
והם  ּדגּוׁשה, מ"ם אּמתּה, להּנקד לֹו היה ְְְִֵֵֶַַָָָָָָֹהּקדׁש

וּנׁשּתרּבבה  ידּה, את אמתּה", "את אמתּהּדרׁשּו ְְְְְֲֲִֶֶַָָָָָָָָ
הרּבה שם)אּמֹות .(סוטה ְֵַַ

(å)äëa øòð-äpäå ãìiä-úà eäàøzå çzôzå©¦§©Æ©¦§¥´¤©¤½¤§¦¥©−©Ÿ¤®
:äæ íéøáòä éãìiî øîàzå åéìò ìîçzå©©§´Ÿ¨½̈©¾Ÿ¤¦©§¥¬¨«¦§¦−¤«

i"yx£e‰‡¯zÂ ÁzÙzÂ∑ ׁשראתה ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זהּו הּילד, – ראתה? מי ׁשכינהאת סוטה עּמֹו רבה. (שמות «ƒ¿««ƒ¿≈ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָ
ÎBa‰.שם) ¯Ú ‰p‰Â∑ּכנער קֹולֹו. ¿ƒ≈««∆ְַַ

(æ)Cì éúàø÷å Cìàä äòøt-úa-ìà Búçà øîàzå©´Ÿ¤£Ÿ»¤©©§Ÿ¼©«¥¥À§¨¨³¦¨Æ
:ãìiä-úà Cì ÷ðéúå úiøáòä ïî ú÷ðéî äMà¦¨´¥¤½¤¦−¨«¦§¦®Ÿ§¥¦¬−̈¤©¨«¤

i"yx£˙Bi¯·Ú‰ ÔÓ∑הּׁשכינה מלמד עם לדּבר עתיד ׁשהיה לפי ינק, ולא לינק, הרּבה מצרּיֹות על ׁשהחזירּתּו ƒ»ƒ¿ƒְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
שם) סוטה רבה. .(שמות

(ç)äîìòä Cìzå éëì äòøt-úa dì-øîàzå©«Ÿ¤¨¬©©§−Ÿ¥®¦©¥̧¤Æ¨«©§½̈
:ãìiä íà-úà àø÷zå©¦§−̈¤¥¬©¨«¤

i"yx£‰ÓÏÚ‰ CÏzÂ∑ ּכעלם ועלמּות, ּבזריזּות .הלכה «≈∆»«¿»ְְְֲִִֶֶַָָָ

(è)äfä ãìiä-úà éëéìéä äòøt-úa dì øîàzå©¯Ÿ¤¨´©©§ÀŸ¥¦¹¦¤©¤³¤©¤Æ
äMàä çwzå CøëN-úà ïzà éðàå éì eä÷ðéäå§¥«¦¦´¦½©«£¦−¤¥´¤§¨¥®©¦©¯¨«¦¨²

:eä÷éðzå ãìiä©¤−¤©§¦¥«
i"yx£ÈÎÈÏÈ‰∑:ּנתנּבאה מה ידעה ולא ׁשּליכינתנּבאה שם)הי סוטה רבה. .(שמות ≈ƒƒְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ

(é)ïáì dì-éäéå äòøt-úáì eäàázå ãìiä ìcâiå©¦§©´©¤À¤©§¦¥̧Æ§©©§½Ÿ©«§¦−̈§¥®
:eäúéLî íénä-ïî ék øîàzå äLî BîL àø÷zå©¦§¨³§Æ¤½©¾Ÿ¤¦¬¦©©−¦§¦¦«

i"yx£e‰˙ÈLÓ∑ לׁשֹון והּוא – ׁשחלּתּה ּכתרּגּומֹו: ¿ƒƒְְְְְְֵַַ
ּבניתא  ּכמׁשחל ארּמי ּבלׁשֹון ּובלׁשֹון הֹוצאה מחלבא. ְְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָ

ּכמֹו: הסירֹותיו, לׁשֹון "מׁשיתהּו", א)עברי "לא (יהושע ְְְְֲִִִִִִֹ
אֹומר  ואני מנחם. חּברֹו ּכ מׁשּו", "לא ְְֲִִֵֵַַָָָֹימּוׁש",

ÈÎaו  ‡ÓÈÏeÚ ‡‰Â ‡È·¯ ˙È ˙ÊÁÂ ˙Á˙Ùe¿«««¬«»«¿»¿»≈»»≈
:ÔÈ„ ‡e‰ È‡„e‰È ÈaÓ ˙¯Ó‡Â È‰BÏÚ ˙ÒÁÂ¿»«¬ƒ«¬∆∆ƒ¿≈¿»≈≈

È¯˜‡Âז  ÏÈÊÈ‡‰ ‰Ú¯t ˙·Ï d˙Á‡ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆¬»≈¿««¿…«≈ƒ¿ƒ¿≈
CÈÏ ˜ÈB˙Â ‡˙i„e‰È ÔÓ ‡z˜ÈÓ ‡˙z‡ CÈÏƒƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿«»»¿ƒƒ

:‡È·¯ ˙È»«¿»

ÏÊ‡Â˙ח  ÈÏÈÊÈ‡ ‰Ú¯t ˙a dÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»««¿…≈ƒƒ«¬»«
:‡È·¯c dn‡ ˙È ˙¯˜e ‡zÓÏeÚ∆¿»¿«»ƒ≈¿«¿»

¯·È‡ט  ˙È ÈÏÈ·B‡ ‰Ú¯t ˙a dÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»««¿…ƒƒ»«¿»
C¯‚‡ ˙È Ôz‡ ‡‡Â ÈÏ È‰È˜B‡Â ÔÈ„‰»≈¿¿ƒƒƒ«¬»∆≈»«¿»

:dz˜B‡Â ‡È·¯ ˙È ‡˙z‡ ˙·ÈÒe¿≈«ƒ¿»»«¿»¿ƒ¿≈

dÏי  ‰Â‰Â ‰Ú¯t ˙·Ï d˙È˙È‡Â ‡È·¯ ‡·¯e¿»«¿»¿«¿ƒ≈¿««¿…«¬»»
‡iÓ ÔÓ È¯‡ ˙¯Ó‡Â ‰LÓ dÓL ˙¯˜e ¯·Ï¿»¿«¿≈…∆«¬∆∆¬≈ƒ«»

:dzÏÁL¿«¿≈

epxetq

(e).eäàøzå çzôzåiM Fz` `xYe" ©¦§©©¦§¥©¥¤Ÿ¦
.c`n dtie ,"`Ed aFh§¨¤§Ÿ

.äëa øòð äpäå ãìiä úà,dz`xe ¤©¤¤§¦¥©©Ÿ¤§¨£¨
."dkA xrp" did ,"cli" FzFid mrW¤¦¡¤¤¨¨©©Ÿ¤
FzFid cr FclEd zrn ,clEd iM ,dfe§¤¦©¨¨¥¥¦¨§©¡
oiprM ,'cli' `xTi lECbA mlẄ¥§¦¦¨¥¤¤§¦§©

` miclid"xEn`d "FY` ElcB xW ©§¨¦£¤¨§¦¨¨
mragxA(g ,ai ` mikln)xW` micli" oke , ¦§©§¨§¥§¨¦£¤

l`IpcA xEn`d "mE`n lM mdA oi ¥̀¨¤¨¨¨§¨¦¥
eixage(c ,` l`ipc)xrpzn FzFid zrnE . ©£¥¨¥¥¡¦§©¥

zFnlW iYlA zFrEpzA rrFpznE¦§¥©¦§¦§¦§¥
dGnE .'xrp' `xTi - zilkY biVdl§©¦©§¦¦¨¥©©¦¤
ax mpn` iM ,'xrp' zxWn lM `xTi¦¨¥¨§¨¥©©¦¨§¨Ÿ
KixSd itM zFnlW iYlA eizFrEpY§¨¦§¦§¥§¦©¨¦
,xn` .eipFc`n oEknd zilkYd biVdl§©¦©©§¦©§ª¨¥£¨¨©
"cli" FzFid mrW ,dz`xW ,oM m ¦̀¥¤¨£¨¤¦¡¤¤
,"dkA xrp" did dPd ,aFxTn clFp©¦¨¦¥¨¨©©Ÿ¤

.FliB oAn d`ltp drEpzA xrpzn¦§©¥¦§¨¦§¨¨¦¤¦
.åéìò ìîçzåokEnE d`p cle `dIW ©©§Ÿ¨¨¤§¥¨¨¨¤¨

.xF`il wxfp dfM zEnlWl¦§¥¨¤¦§¨©§

.äæ íéøáòä éãìiî øîàzådf oi` ©Ÿ¤¦©§¥¨¦§¦¤¥¤
okEn didIW ot`A ,zEpGn clFp itEq £̀¦¨¦§§Ÿ¤¤¦§¤¨
"xwW rxf rWt icli" Fxn`M ,cBal¦§Ÿ§¨§©§¥¤©¤©¨¤

(c ,fp diryi).f dxez

(f).úiøáòä ïî ú÷ðéîalgd didIW ¥¤¤¦¨¦§¦Ÿ¤¦§¤¤¨¨
.FBfnl zF`p xzFi¥¨§¦§

.Cì ÷ðéúåitNW xg`n ,Kiptl cnrl §¥¦¨©£Ÿ§¨©¦¥©©¤§¦
aSizi mikln iptl ,eizFpkde Fitit"r) ¨§©£¨¨¦§¥§¨¦¦§©¨

(hk ,ak ilyn.g dxez



zenyנ zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"h iyily meil inei xeriy
ּולׁשֹון  מׁשה, מּגזרת אּלא וימּוׁש, מׁש מּמחּברת ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשאינֹו

וכן: הּוא, כב)הֹוצאה ב רּבים",(שמואל מּמים "ימׁשני ְְִִִִֵֵַַַָָ
מׁשיתיהּו, לֹומר יּתכן לא מׁש, מּמחּברת היה ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשאּלּו
הקימֹותי, – קם מן יאמר ּכאׁשר המיׁשֹותיהּו, ֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָאּלא
מׁשּתיהּו, אֹו הביאֹותי, – ּבא ּומן הׁשיבֹותי, – ׁשב ְֲֲִִִִִִִַָָּומן

ג)ּכמֹו: מׁשיתי (זכריה אבל הארץ". עון את "ּומׁשּתי ְְֲֲִִִֶֶַָָָָֹ
ּבה"א  מיּסד ׁשּלּה ׁשּפעל ּתיבה מּגזרת אּלא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻאינֹו
ּפנה, צּוה, עׂשה, ּבנה, מׁשה, ּכגֹון: הּתיבה, ְְִֵַָָָָָָָָָָּבסֹוף
ה"א, ּבמקֹום הּיּו"ד ּתבא ּפעלּתי, ּבהם לֹומר ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֹּכׁשּיבא

צּויתי  ּפניתי, ּבניתי, עׂשיתי, .ּכמֹו: ְִִִִִִִִִָָָ

ß zah e"h iyily mei ß

(àé)éäéå|åéçà-ìà àöiå äLî ìcâiå íää íéîia ©§¦´©¨¦´¨¥À©¦§©³¤Æ©¥¥´¤¤½̈
éøáò-Léà äkî éøöî Léà àøiå íúìáña àøiå©©−§§¦§Ÿ¨®©©§Æ¦´¦§¦½©¤¬¦«¦§¦−

:åéçàî¥«¤¨«
i"yx£‰LÓ Ïc‚iÂ∑?"הּילד "וּיגּדל כתיב ּכבר והלא «ƒ¿«…∆ְְְֲִִֶֶַַַַָֹ

לקֹומה, הראׁשֹון אלעזר: רּבי ּבן יהּודה רּבי ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָאמר
ּביתֹו על ּפרעה ׁשּמּנהּו לגדּלה, iÂ¯‡.והּׁשני ְְְִִִֵֵֶַַַָָֹֻ««¿

Ì˙Ï·Òa∑(רבה מצר (בראשית להיֹות ולּבֹו עיניו נתן ¿ƒ¿…»ְְִִֵֵֵַָָ
È¯ˆÓ.עליהם  LÈ‡∑(רבה היה,(שמות על נֹוגׂש ממּנה ֲֵֶƒƒ¿ƒְֵֶַָָֻ

מ'ּקרֹות  מעמידם והיה יׂשראל הּגבר'ׁשֹוטרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ

È¯·Ú.למלאכּתם  LÈ‡ ‰kÓ∑ורֹודהּו,מלקהּו ְְִַָ«∆ƒƒ¿ƒְְֵֵַ
ּב ׁשלֹומית ׁשל היה,ּובעלּה ּדברי ּבּה,ת עיניו ונתן ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ

ונכנס  חזר והּוא מּביתֹו, והֹוציאֹו העמידֹו ְְְְְֱִִִִֵֶַַַַָָּובּלילה
אׁשּתֹו על ּובא וחזר לּבית ּבעלּה, ׁשהּוא ּכסבּורה – ְְְְִִִֶַַַַַָָָָ

מצרי  אֹותֹו ּוכׁשראה ּבּדבר, והרּגיׁש לביתֹו ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָהאיׁש
הּיֹום  ּכל ורֹודהּו מּכהּו היה ּבּדבר, .ׁשהרּגיׁש ְְִִֵֵֶַַַָָָָָ

(áé)iå Léà ïéà ék àøiå äëå äk ïôiåéøönä-úà C ©¦³¤ŸÆ¨½Ÿ©©−§¦´¥´¦®©©Æ¤©¦§¦½
:ìBça eäðîèiå©¦§§¥−©«

i"yx£‰ÎÂ ‰k ÔÙiÂ∑ּכמׁשמעֹו – ּפׁשּוטֹו ּולפי ּבּׂשדה. לֹו עׂשה ּומה ּבּבית, לֹו עׂשה מה Èk.ראה ‡¯iÂ «ƒ∆…»…ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָ««¿ƒ
LÈ‡ ÔÈ‡∑מּמּנּו לצאת עתיד איׁש .ׁשּיתּגּיר ׁשאין ≈ƒְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

(âé)íévð íéøáò íéLðà-éðL äpäå éðMä íBia àöiå©¥¥Æ©´©¥¦½§¦¥²§¥«£¨¦¬¦§¦−¦¦®
:Eòø äkú änì òLøì øîàiå©¸Ÿ¤Æ¨«¨½̈¨¬¨©¤−¥¤«

i"yx£ÌÈ¯·Ú ÌÈL‡ ÈL∑,הם ואבירם ׁשהֹותירּוּדתן ¿≈¬»ƒƒ¿ƒֲִִֵֶַָָָ
הּמן  ˙k‰.מריבים ∑ÌÈv.מן ‰nÏ∑ אףֿעלּֿפי ִַָƒƒְִִ»»«∆ִַַ

רׁשע  נקרא הּכהּו, יד ׁשּלא רׁשע ∑¯EÚ.ּבהרמת ְֲִִֶַַָָָָָָֹ≈∆ָָ
ּכמֹות. ְְ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 5 'nr `"lg y"ewl t"r)

mFwOl mc` oiA `hg `id d`Md©¨¨¦¥§¥¨¨©¨

::::רערערערע תתתתּכּכּכּכהההה ללללּמּמּמּמהההה לרלרלרלרׁשׁשׁשׁשעעעע יג)ווווּיּיּיּיאמראמראמראמר (ב, ַַַַֹֹ ֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ
נקרא  הּכהּו ׁשּלא אף־על־ּפי – ּתּכה "לּמה רׁש"י: ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּופרׁש

יד". ּבהרמת ֲַַָָָָרׁשע
הּכהּו"? ׁשּלא "אף־על־ּפי רׁשע נקרא מּדּוע להבין, ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹיׁש

ְֵֶַההסּבר:
קֹונֹו" את "לׁשּמׁש היא האדם ׁשל ּבריאתֹו (משנה ּתכלית ְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

קידושין) סוף את וברייתא יׁש ׁשּבאדם ואבר אבר ׁשּלכל מּובן, .ְְֵֵֵֶֶֶָָָָָָָ
נברא. ׁשּלׁשמּה ְְְִִִֶַַָָהּתכלית

ÂÏ˙יא  ˜Ùe ‰LÓ ‡·¯e Ôep‡‰ ‡iÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿«»»ƒ¿»…∆¿«¿»
È¯ˆÓ ¯·b ‡ÊÁÂ ÔB‰ÁÏÙa ‡ÊÁÂ È‰BÁ‡¬ƒ«¬»¿»¿«¿«¬»¿«ƒ¿ƒ

:È‰BÁ‡Ó È„e‰È ¯·‚Ï ÈÁÓ»≈ƒ¿«¿ƒ≈¬ƒ

b·¯‡יב  ˙ÈÏ È¯‡ ‡ÊÁÂ ‡ÎÏe ‡ÎÏ Èt˙‡Â¿ƒ¿¿≈¿»¿»«¬»¬≈≈«¿»
:‡ÏÁa d¯nËÂ ‰‡¯ˆÓ ˙È ‡ÁÓe¿»»ƒ¿»»¿«¿≈¿»»

ÔÈ¯·bיג  ÔÈ¯z ‡‰Â ‡È˙ ‡ÓBÈa ˜Ùe¿«¿»ƒ¿»»¿»¿≈À¿ƒ
ÈÁÓ z‡ ‡ÓÏ ‡·iÁÏ ¯Ó‡Â Ôˆ ÔÈ‡„e‰È¿»ƒ»»«¬«¿«»»¿»«¿»≈

:C¯·ÁÏ¿«¿»

epxetq

(i).äLî BîL àø÷zådWFnE hNnn ©¦§¨§Ÿ¤§©¥¤
.dxSn mixg` z ¤̀£¥¦¦¨¨

.eäúéLî íénä ïî ék øîàzåmrHd ©Ÿ¤¦¦©©¦§¦¦©©©
z` hNnIW zFxFdl 'dWn' eiz`xTW¤§¨¦Ÿ¤§¤§©¥¤
on EdiziWn mpn` iM ,`Ed mixg £̀¥¦¦¨§¨§¦¦¦
dfe .mkFzA lhEn didW xg` miOd©©¦©©¤¨¨¨§¨§¤

oixir zxfbA m` iM did `l,c l`ipc t"r) Ÿ¨¨¦¦¦§¥©¦¦
(ci`Ed hNnIW icM ,z` §¥¤§©¥¤

.mixg``i dxez £¥¦
(`i).íúìáña àøiåzF`xl FAl ozp ©©§§¦§Ÿ¨¨©¦¦§

.eig` iprÄ¢¦¤¨
éøáò Léà äkî éøöî Léà àøiå©©§¦¦§¦©¤¦¦§¦

.åéçàîxxFrzd deg`d cSnE ¥¤¨¦©¨©£¨¦§¥
.mwPdlai dxez §¦¨¥

(bi).òLøì øîàiåcg` lM zFid ipRn ©Ÿ¤¨¨¨¦§¥¡¨¤¨
la` ,mwPdl xxFrzd `l eig` mdn¥¤¨¦Ÿ¦§¥§¦¨¥£¨

.xFWinA gikFdci dxez ¦©§¦



ני zeny zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"h iyily meil inei xeriy
צדקה" הּמחּלקת "יד למׁשל, לנתינה. נֹועדה האדם ׁשל ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָידֹו

ב) כח, – פכ"ג הּׁשּמּוׁש(תניא ּתמּורת אם לכן, ּבזה. ְְִִֵֵֶַַַָָוכיֹוצא
ּבזה  יׁש הפכית, למּטרה מנּצלת היא לּזּולת להיטיב ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻּבּיד

הּמקֹום. ּכלּפי ְְֵֵַַָחטא

(אפילּו חברֹו את להּכֹות ּכדי הּיד הגּבהת עצם ׁשּכן, ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוכיון
את  הּנֹוגדת למּטרה מׁשּמׁשת ּכבר ּבפעל) הּכהּו לא ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשעדין
הקּב"ה  ּכלּפי החטא ולכן הּקּב"ה, ׁשל הּבריאה ּכּונת ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָּתכלית

ּבהגּבהה. ּכבר ְְְִַַַָָָמתחיל

(ãé)éðâøäìä eðéìò èôLå øN Léàì EîN éî øîàiåÂ©ÂŸ¤¦´¨«§º§¦̧©³§Ÿ¥Æ¨¥½©«§¨§¥̧¦Æ
äLî àøéiå éøönä-úà zâøä øLàk øîà äzà©¨´Ÿ¥½©«£¤¬¨©−§¨¤©¦§¦®©¦¨³¤Æ

:øácä òãBð ïëà øîàiå©Ÿ©½¨¥−©¬©¨¨«
i"yx£LÈ‡Ï EÓN ÈÓ∑ נער עֹוד ‰È‚¯‰Ï.והרי ƒ»¿¿ƒְֲֵַַַ«¿»¿≈ƒ

¯Ó‡ ‰z‡∑ׁשהרגֹו למדים אנּו המפרׁשמּכאן .ּבּׁשם «»…≈ְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ
‰LÓ ‡¯ÈiÂ∑ ׁשראה על לֹו ּדאג ּומדרׁשֹו: ּכפׁשּוטֹו. «ƒ»…∆ְְִִֶַַָָָָ

ּדלטֹורין, רׁשעים אינם ּביׂשראל ׁשּמא מעּתה אמר: ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָ

להּגאל  ‰c·¯.ראּויין Ú„B ÔÎ‡∑.ּכמׁשמעֹו ְְִִֵָ»≈««»»ְְַָ
מה  עליו: ּתמּה ׁשהייתי הּדבר לי נֹודע ְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּומדרׁשֹו:
נרּדים  להיֹות אּמֹות ׁשבעים מּכל יׂשראל ְְְְְִִִִִִִֵָָָֻחטאּו

לכּבעבֹודת  ראּויים ׁשהם אני רֹואה אבל ,ּפר. ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(1 'nr el jxk zegiy ihewl)

ררררׁשׁשׁשׁשעיםעיםעיםעים ּבּבּבּבייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ׁשׁשׁשׁשראהראהראהראה עלעלעלעל ללללֹוֹוֹוֹו ב,ּדּדּדּדלטלטלטלטֹוֹוֹוֹורין רין רין רין ּדּדּדּדאגאגאגאג (רש"י ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ׁשּירא יד) מקרא, ׁשל ּבפׁשּוטֹו מסּתּפק אינֹו מּדּוע לׁשאל, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹיׁש

את  ּגם ּומביא הּמצרי, את הריגתֹו ּדבר ׁשּנֹודע ּכיון ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָלנפׁשֹו
ּמסּפרת  מה לׁשם קׁשה: ּפׁשּוטֹו ׁשּלפי לֹומר, ויׁש ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמדרׁשֹו.

מעׂשית  ּתֹוצאה ׁשּום ּגרם ׁשּלא ּדבר ּפחד, ׁשּמׁשה ֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהּתֹורה
להרגֹו). ּובּקׁש ּפרעה ׁשּׁשמע אחרי רק למדין ּברח ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ(מׁשה

מׁשמעּותּה זֹו ׁשּיראה הּמדרׁש, ּפרּוׁש מביא -ּדּדּדּדאגהאגהאגהאגהלכן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָָָ
להּגאל. ראּויין אינם ְְִִֵֵֶָָָׁשּמא

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 1 'nr el jxk y"ewl t"r)

dxSd zFgcl lirFn 'dA oFgHA¦¨©¦¦§©¨¨

ההההּדּדּדּדברברברבר:::: ננננֹוֹוֹוֹודעדעדעדע אכןאכןאכןאכן ווווּיּיּיּיאמראמראמראמר ממממׁשׁשׁשׁשהההה יד)ווווּיּיּיּייראיראיראירא (ב, ִִִִַַַַָָָָֹֹ ֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ואמר  חׁשׁש ׁשּמׁשה ּבכ הּכתּוב מׁשמיענּו מה להקׁשֹות: ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹויׁש
ׁשּׁשמע  עד למדין נמלט לא לפעל הרי הּדבר, נֹודע ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹאכן
ּפרעה, ׁשּׁשמע מה רק למימר ליּה והוה להרגֹו, ּובּקׁש ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֹּפרעה

לא? ְֹותּו
ליּׁשב: ְְְִֵֶַונראה

רּבה ּבמדרׁש עו)איתא ר"פ ראּובן (ב"ר ר' ּבׁשם ּפנחס "ר' ְְְְְִִִֵֵַַָָָ
ׁשּבאבֹות  הּבחּור ונתיראּו, הקּב"ה הבטיחן אדם ּבני ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָׁשני
ּולבּסֹוף  עּמ אהיה ּכי הקּב"ה א"ל . . ׁשּבּנביאים ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָוהּבחּור

כּו'". ְִֵָנתירא

ׁשּפרׁשּו מהם ויׁש הּדברים, ּבכּונת הּמדרׁש מפרׁשי ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָונחלקּו
ועֹוד) ּתאר לירא".(יפה ׁשּלא "ׁשהראּוי לׁשבחם זה ׁשאין ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹ

ׁשהּבּטחֹון  ׁשאמרּו חּב"ד, נׂשיאי רּבֹותינּו ּבדברי ראינּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָוכן
טֹו יהיה ׁשאכן ּפֹועל עצמֹו הּוא לאדם, ׁשּייטיב ּבפעל,ּבה' ב ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

גּוט". זיין וועט – גּוט "טראכט ְְְְֶַַַָּוכהּלׁשֹון
יראתֹו על ׁשּמסּפר הּכתּוב ּכּונת ׁשּזה לבאר י ׁש זה ּפי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָועל
הּגֹורם  היה ּגּופא ׁשּזה ,ל לֹומר – ּפרעה מּפני מׁשה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשל
היה  אם ּכי משה"", את להרג "ויבּקש הּדברים ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָֹֹלהמׁשִִֶָָ

לברח. נצר היה ׁשּלא ּפֹועל היה ּבזה ּכדבעי, ּבה' ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹּבֹוטח

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 8 'nr `l jxk y"ewl t"r)

dlE`Bd z` aMrn rxd oFWl oFr `weC©§¨¨§¨©§©¥¤©§¨

ההההּדּדּדּדברברברבר:::: ננננֹוֹוֹוֹודעדעדעדע אכןאכןאכןאכן ווווּיּיּיּיאמראמראמראמר ממממׁשׁשׁשׁשהההה ִִִִַַַַָָָָֹֹווווּיּיּיּייראיראיראירא ֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ׁשּמא  מעּתה אמר ּדלטֹורין, רׁשעים ּביׂשראל ׁשראה על ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָּדאג

ליגאל ראּויים ובפרש"י)אינם יד. (ב, ְִִֵֵָָ
חז"ל ּבמדרׁשי מצינּו הרי ּביֹותר, ּתמּוּה הּדבר (מכילתא לכאֹורה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָ

ובכ"מ) כט. יד, ּגם בשלח יׂשראל ּבני ּבין היּו מצרים ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָׁשּבגלּות
ואף־על־ּפי־כן  עבֹודה־זרה, עֹובדי ואפילּו חֹוטאים, מיני ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָּכל

הּגאּולה, את עּכב לא עבֹודה־זרה חטא ואם מּמצרים, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָֹנגאלּו
יעּכב? לׁשֹון־הרע עֹון ְְֵַַַַָָמּדּוע

אף  ליגאל ראּויים יׁשראל ּבני היּו ׁשבוּדאי ּבזה, לֹומר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָויׁש
עּכב  לׁשֹון־הרע ׁשעֹון הּדבר וטעם רחמנא־ליצלן, חטאּו ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָאם
ּגאּולה  ּגדר עליו ּתחּול ׁשּלא ּגֹורם זה ׁשחטא מּׁשּום ְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹהּוא

ְֲִַַָָרחמנא־ליצלן.

ÏÚ‡יד  Ôi„Â ·¯ ¯·‚Ï CÈÂL ÔÓ ¯Ó‡Â«¬«»«¿»ƒ¿««¿«»¬»»
˙È ‡zÏË˜„ ‡Ók ¯Ó‡ z‡ ÈÏË˜ÓÏ‰«¿ƒ¿¿ƒ«¿»«¿»ƒ¿«¿»»
Ú„È˙‡ ‡ËLe˜a ¯Ó‡Â ‰LÓ ÏÈÁ„e ‰‡¯ˆÓƒ¿»»¿ƒ…∆«¬«¿¿»ƒ¿¿«

:‡Ób˙tƒ¿»»
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(ci).øîà äzà éðâøäìäxxFrn dY` ©§¨§¥¦©¨Ÿ¥©¨§¥
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zenyנב zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"h iyily meil inei xeriy
ועל  יׂשראל, ּבבני הקּב"ה ּבחר מצרים יציאת ּבעת ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָּכלֹומר:

ּוכמ"ש "עם", ׁשל לחפצא יׂשראל ּבני נעׂשּו זה (ואתחנן ידי ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָ
לד) קּבּוץ ד, רק היּו אז ּדעד ּגֹוי", מּקרב ּגֹוי לֹו לקחת ְִִֶֶַַַַָָָָ"לבֹוא

ועם, ּגֹוי ּבגדר ּדנעׂשּו והא אחת, מּמׁשּפחה רּבים ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָאנׁשים
מצרים. יציאת ּבעת ְְְִִִֵַַָָהיה

לפרּוד  ּגֹורם הרע ׁשּלׁשֹון ּדמּכיון לֹומר, יׂש זה ּפי ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָועל
אפׁשר  אי יׂשראל ּבני ּבין אחדּות ּכׁשאין הּנה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָהּלבבֹות,
ּגדר  עליו ׁשּיחּול מי ּכאן ואין "עם", ּגדר עליהם ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּיחּול

ּב אחדּות ּכׁשּיׁש ורק רחמנא־ליצלן, הקּב"ה ּבני ּבחירת ין ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
יׂשראל. ּגאּלת להיֹות אפׁשר ְְְְְִִִֵֵֶַָָָֻיׂשראל

(åè)âøäì Lwáéå äfä øácä-úà äòøt òîLiå©¦§©³©§ŸÆ¤©¨¨´©¤½©§©¥−©«£´Ÿ
-õøàa áLiå äòøô éðtî äLî çøáiå äLî-úà¤¤®©¦§©³¤Æ¦§¥´©§½Ÿ©¥¬¤§¤«¤

:øàaä-ìò áLiå ïéãî¦§−̈©¥¬¤©©§¥«
i"yx£‰Ú¯t ÚÓLiÂ∑עליו הם Lw·ÈÂ.הלׁשינּו «ƒ¿««¿…ְִִֵָָ«¿«≈

‰LÓ ˙‡ ‚¯‰Ï∑ ׁשלטה ולא להרגֹו לקּוסטינר מסרֹו «¬…∆…∆ְְְְְְְִָָָָָֹ
מחרב  "וּיּצילני מׁשה: ׁשאמר הּוא – החרב ִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹּבֹו

) ÔÈ„Óּפרעה": ı¯‡a ·LiÂ∑ וּיׁשב" ּכמֹו ׁשם, נתעּכב ְַֹ«≈∆¿∆∆ƒ¿»ְְִֵֵֶַַָ
‰a‡¯.יעקב") ÏÚ ·LiÂ∑לֹו ׁשּנזּדּוג מּיעקב למד ֲַֹ«≈∆««¿≈ְֲִִֵֶַַַָֹ

הּבאר  על .זּוּוגֹו ְִֵַַ

(æè)äðìãzå äðàázå úBða òáL ïéãî ïäëìe§Ÿ¥¬¦§−̈¤´©¨®©¨´Ÿ¨©¦§¤À¨
:ïäéáà ïàö úB÷Läì íéèäøä-úà äðàlîzå©§©¤̧¨Æ¤¨´§¨¦½§©§−¬Ÿ£¦¤«

i"yx£ÔÈ„Ó Ô‰ÎÏe∑,ׁשּבהן מאצלם רב ונּדּוהּו ּכֹוכבים מעבֹודת לֹו ‰¯‰ÌÈË.ּופרׁש ּברכֹות ∑‡˙ את ¿…≈ƒ¿»ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ∆»¿»ƒְֵֶ
ּבארץ  העׂשּויֹות הּמים .מרּוצֹות ְֲִֶַַָָָ

(æé)÷Liå ïòLBiå äLî í÷iå íeLøâéå íéòøä eàáiå©¨¬Ÿ¨«Ÿ¦−©§¨«§®©¨³̈¤Æ©´¦½̈©©−§§
:íðàö-úà¤Ÿ¨«

i"yx£ÌeL¯‚ÈÂ∑הּנ .ּדּוי מּפני «¿»¿ְִִֵַ

(çé)ïzøäî òecî øîàiå ïäéáà ìàeòø-ìà äðàázå©¨¾Ÿ¨¤§¥−£¦¤®©¾Ÿ¤©²©¦«©§¤¬
:íBiä àa−Ÿ©«

(èé)äìc-íâå íéòøä ãiî eðìévä éøöî Léà ïøîàzå©Ÿ©¾§¨¦´¦§¦½¦¦−̈¦©´¨«Ÿ¦®§©¨³Ÿ
:ïàvä-úà ÷Liå eðì äìã̈¨Æ½̈©©−§§¤©«Ÿ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - ` 'nr ` wlg ,xdefl wgviÎiel ihewil)

ההההּצּצּצּצילנילנילנילנּוּוּוּו מצרימצרימצרימצרי יט)איאיאיאיׁשׁשׁשׁש (ב, ְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִָָָָ
ּוׁשלׁשים  הּמאה ּבּׁשנה נֹולד יׂשראל, ׁשל מֹוׁשיעם ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹמׁשה,
ּבין  ׁשּנֹולדה אּמֹו, יֹוכבד (ּכי למצרים ּובניו יעקב ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹלירידת
ּבּמחצית  נרמז זה ּדבר ּבלדתֹו). ק"ל ּבת היתה ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָהחֹומֹות,

.130 ּבגימטריא – מ"צ 'מצרי': ּתבת ׁשל ְְְִִִִִֵֶַַָָָהראׁשֹונה

נגאלּו ּבמצרים, ּבני־יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה ועׂשר מאתים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלאחר
מצרי: ּתבת ׁשל הּׁשנּיה ּבּמחצית נרמז זה ּדבר מׁשה. ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹעל־ידי

.210 ּבגימטרּיא – ְְִִַָר"י
"איׁש הּצילנּו".מצרימצרימצרימצריוזהּו ְְְְְִִִִִִִִִִִֶָ

Ú·e‡טו  ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È ‰Ú¯t ÚÓLe¿««¿…»ƒ¿»»»≈¿»
‰Ú¯t Ì„˜ ÔÓ ‰LÓ ˜¯ÚÂ ‰LÓ ˙È ÏË˜ÓÏ¿ƒ¿«»…∆«¬«…∆ƒ√»«¿…

:‡¯Èa ÏÚ ·È˙ÈÂ ÔÈ„Ó„ ‡Ú¯‡a ·È˙ÈÂƒ≈¿«¿»¿ƒ¿»ƒ≈«≈»

Ï„e‡‰טז  ‰‡˙‡Â Ôa Ú·L ÔÈ„Ó„ ‡a¯Ïe¿«»¿ƒ¿»¿«¿»¿»»»¿»»
:Ô‰e·‡„ ‡Ú ‰‡˜L‡Ï ‡iË‰¯ ˙È ‰‡ÏÓe¿»»»¿»«»¿«¿»»»»«¬≈

Ôep˜¯Ùeיז  ‰LÓ Ì˜Â Ôee„¯Ëe ‡iÚ¯ B˙‡Â«¬»«»¿»¿»…∆¿»ƒ
:Ô‰Ú ˙È È˜L‡Â¿«¿≈»«¿≈

„ÔÈיח  ‰Ó ¯Ó‡Â Ô‰e·‡ Ï‡eÚ¯ ˙ÂÏ ‰‡˙‡Â«¬»»¿»¿≈¬≈«¬«»≈
:ÔÈ„ ‡ÓBÈ È˙ÈÓÏ ÔÈ˙ÈÁB‡ƒƒ¿≈≈»≈

¯iÚ‡יט  „iÓ ‡·ÊL ‰‡¯ˆÓ ‡¯·b ‡¯Ó‡Â«¬»»«¿»ƒ¿»»≈¿»»ƒ«»«»
:‡Ú ˙È È˜L‡Â ‡Ï ‡Ï„ ‡Ï„Ó Û‡Â¿«ƒ¿»¿»»»¿«¿≈»»»

epxetq

(eh).ïéãî õøàa áLiåzaWl xgA ©¥¤§¤¤¦§¨¨©¨¤¤
.oicn ux`A onf dfi ¥̀¤§©§¤¤¦§¨

.øàaä ìò áLiådxw ux`A FxaraE ©¥¤©©§¥§¨§¨¨¤¨¨
FnM ,x`A dfi`l KEnq aWIW Fl¤¨©¨§¥¤§¥§

"mFwOA rBtIe"(`i ,gk ziy`xa)dfi`A , ©¦§©©¨§¥¤
.dlrnl x`anM ,mFwnfh dxez ¨©§Ÿ¨§©§¨

(fi).ïòLBiå äLî í÷iåipW zFidA ©¨¨Ÿ¤©¦¨¦§§¥
xxFrzd `l mixkp aixd ilrA©£¥¨¦¨§¦Ÿ¦§¥

mzFgx` xXil ciRwd `l mB ,mwPdl§¦¨¥©Ÿ¦§¦§©¥Ÿ§¨
z` riWFdl mw wx ,xqEn zFgkFzA§§¨©¨§¦©¤

.mdiwWFr cIn miwEWrdgi dxez ¨£¦¦©§¥¤



נג zeny zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye zah e"h iyily meil inei xeriy

(ë)Léàä-úà ïzáæò äf änì Biàå åéúða-ìà øîàiå©¬Ÿ¤¤§Ÿ−̈§©®¨³¨¤Æ£©§¤´¤¨¦½
:íçì ìëàéå Bì ïàø÷¦§¤¬−§¬Ÿ©¨«¤

i"yx£Ôz·ÊÚ ‰f ‰nÏ∑ ׁשל מּזרעֹו ׁשהּוא ּבֹו הּכיר »»∆¬«¿∆ְִִִֶֶַ
לקראתֹויעקב עֹולים ׁשהּמים –.ÌÁÏ ÏÎ‡ÈÂ∑ ְֲִִִֶַַַָֹ¿…«»∆

מּכם, אחת יּׂשא הּלחם ׁשּמא אם "ּכי אמר: דאּת ּכמה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
אֹוכל" הּוא .אׁשר ֲֵֶ

(àë)ì äLî ìàBiåäøtö-úà ïziå Léàä-úà úáL ©¬¤¤−¨¤´¤¤¨¦®©¦¥²¤¦Ÿ̈¬
:äLîì Bzá¦−§¤«

i"yx£Ï‡BiÂ∑,(ּכמׁשמעֹו אחרים: (ספרים ּכתרּגּומֹו «∆ְְְְְֲִִֵַַָָ
לֹו: יט)ודֹומה הֹואלנּו",(שופטים "ולּו ולין", נא "הֹואל ְְְְִֵֶַָ

לֹו נׁשּבע אלה, לׁשֹון ּומדרׁשֹו: לדּבר". ְְְְְִִִֵַַַָָָ"הֹואלּתי
ּברׁשּותֹו ּכיֿאם מּמדין יזּוז .ׁשּלא ְְִִִִִֶָָֹ

(áë)øb øîà ék íLøb BîL-úà àø÷iå ïa ãìzå©¥´¤¥½©¦§¨¬¤§−¥«§®Ÿ¦´¨©½¥´
ô :äiøëð õøàa éúééä̈¦½¦§¤−¤¨§¦¨«

(âë)íéøöî Cìî úîiå íää íéaøä íéîiá éäéå©§¦Á©¨¦̧¨«©¦¹¨¥À©¨̧¨Æ¤´¤¦§©½¦
íúòåL ìòzå e÷òæiå äãáòä-ïî ìàøNé-éðá eçðàiå©¥¨«§¯§¥«¦§¨¥²¦¨«£Ÿ̈−©¦§¨®©©¯©©§¨¨²

:äãáòä-ïî íéäìûä-ìà¤¨«¡Ÿ¦−¦¨«£Ÿ̈«
i"yx£Ì‰‰ ÌÈa¯‰ ÌÈÓia È‰ÈÂ∑ ּגר מׁשה ׁשהיה «¿ƒ«»ƒ»«ƒ»≈ֶֶָָָֹ

לתׁשּועה, יׂשראל והצרכּו מצרים מל וּימת ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻּבמדין,
ּולכ ידֹו, על ּתׁשּועה ּובאת וגֹו', רֹועה היה ְְְֶֶַָָָָָָֹּומׁשה

יׁשן  ּברׁש"י הּללּו. ּפרׁשּיֹות CÏÓ.נסמכּו ˙ÓiÂ ְְְִִִַַָָָָָ«»»∆∆
ÌÈ¯ˆÓ∑(רבה יׂשראל נצטרע (שמות ּתינֹוקֹות ׁשֹוחט והיה ƒ¿«ƒְְְִִִֵֵַָָָָ

ּבדמם  .ורֹוחץ ְְֵָָ

(ãë)íéäìû økæiå íú÷àð-úà íéäìû òîLiå©¦§©¬¡Ÿ¦−¤©«£¨¨®©¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ
:á÷òé-úàå ÷çöé-úà íäøáà-úà Búéøa-úà¤§¦½¤©§¨−̈¤¦§¨¬§¤©«£«Ÿ

i"yx£Ì˙˜‡∑:וכן כד)צעקתם, ינאקּו"(איוב מתים ‡·¯‰Ì."מעיר ˙‡ B˙È¯a אברהם ∑‡˙ .עם «¬»»ְְְֲִִִֵֵַָָָ∆¿ƒ∆«¿»»ְִַָָ

ÔÈz˜·Lכ  Ô„ ‰ÓÏ ‡e‰ Ô‡Â d˙·Ï ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿»¿»¿«¿«¿ƒ
:‡ÓÁÏ ÏeÎÈÂ dÏ Ô¯˜ ‡¯·b ˙È»«¿»¿«≈¿≈«¿»

È˙כא  ·‰ÈÂ ‡¯·b ÌÚ ·˙ÈÓÏ ‰LÓ È·ˆe¿≈…∆¿ƒ«ƒ«¿»ƒ«»
:‰LÓÏ dz¯· ‰¯tƒ̂…»¿«≈¿…∆

‡¯Èכב  ÌL¯b dÓL ˙È ‡¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈÂƒ≈««¿»»¿≈≈¿…¬≈
:‰‡¯Îe Ú¯‡a È˙ÈÂ‰ ¯ic ¯Ó‡»««»¬≈ƒ¿««¿»»

kÏÓ‡כג  ˙ÈÓe Ôep‡‰ ‡i‡ÈbÒ ‡iÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿«»«ƒ«»»ƒƒ«¿»
‡ÁÏt ÔÓ Ï‡¯NÈ È· eÁ˙‡Â ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈ƒ»¿»»
ÔB‰zÏ·˜ ˙˜ÈÏÒe e˜ÈÚÊe ÔB‰ÈÏÚ ÈL˜ ‰Â‰c«¬»¿≈¬≈¿ƒ¿≈«¿∆¿¿

:‡ÁÏt ÔÓ ÈÈ Ì„˜Ï»√»¿»ƒ»¿»»

È˙כד  ÈÈ ¯ÈÎ„e ÔB‰zÏ·˜ ˙È ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓLe¿ƒ«√»¿»»¿∆¿¿¿ƒ¿»»
:·˜ÚÈ ÌÚ„e ˜ÁˆÈ ÌÚc Ì‰¯·‡ ÌÚc dÓi«̃»≈¿ƒ«¿»»¿ƒƒ¿»¿ƒ«¬…

epxetq

(k).ïzáæò äf änì`EdW xg`n ¨¨¤£©§¤¥©©¤
FOr lnbl okl did ,cqg Wi`e gxF`¥©§¦¤¤¨¨¨¤¦§Ÿ¦

.migxF` zqpkd cqg`k dxez ¤¤©§¨©§¦
(`k)ì.Léàä úà úáLz` zFrxl ¨¤¤¤¨¦¦§¤

FnM ,Fp`v"icOr daW",hk my) Ÿ§§¨¦¨¦
(hi.ak dxez

(ak).äiøëð õøàa éúééä øbxB ¥¨¦¦§¤¤¨§¦¨¥
.iYclFn ux` Dpi`W ux`Abk dxez §¤¤¤¥¨¤¤©§¦

(bk).íää íéaøä íéîiagxAW mFIn ©¨¦¨©¦¨¥¦¤¨©
clFPW cr ,FzEcliA mixvOn dWnŸ¤¦¦§©¦§©§©¤©
oal aFxw f` dWn didW ,mWxB¥§Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¨§¤
clFp xfril` ixdW ,dpW mipFnW§¦¨¨¤£¥¡¦¤¤©
KxAzi l`d zEgilWA FYklA KxCA©¤¤§¤§¦§¦¨¥¦§¨©

dpW mipFnW oA did f`e ,mixvnloldl) §¦§©¦§¨¨¨¤§¦¨¨
(f ,f.

.íéøöî Cìî úîiådidW KlOd FzF` ©¨¨¤¤¦§©¦©¤¤¤¨¨
xg` FpA mW `xw okle ,dWn z` scFx¥¤Ÿ¤§¨¥¨¨¤§©©
hlnp FzFid rci f` iM ,xfril` KM̈¡¦¤¤¦¨¨©¡¦§¨

."drxR axg"n lFSpe§¦¥¤¤©§Ÿ
.e÷òæiå,mzcFar lr al a`Mn Ewrf ©¦§¨¨£¦§¥¥©£¨¨

"xir iwrf xrW ililid" oiprM,ci diryi) §¦§©¥¦¦©©©£¦¦
(`l.

ïî íéäìàä ìà íúòåL ìòzå©©©©§¨¨¤¨¡Ÿ¦¦
.äãáòämzaEWY liaWA `l ¨£Ÿ̈Ÿ¦§¦§¨¨

zEIxfk` lr `PwnM la` ,mzNtzE§¦¨¨£¨¦§©¥©©§§¦
z` izi`x mbe" Fxn`M ,miciarOd©©£¦¦§¨§§©¨¦¦¤

"ugNd(h ,b oldl).ck dxez ©©©
(ck)úà íéäìà òîLiå©¦§©¡Ÿ¦¤

.íú÷àðf` EllRzdW mzvw zNtY ©£¨¨§¦©§¨¨¤¦§©§¨
'd l` wrvPe" Fxn`M ,xFCd iwiCv©¦¥©§¨§©¦§©¤

"Eplw rnWIe(fh ,k xacna). ©¦§©Ÿ¥
.Búéøa úà íéäìà økæiåxn`W ©¦§Ÿ¡Ÿ¦¤§¦¤¨©

oiaE LpiaE ipiA izixA z` iznwde"©£¦Ÿ¦¤§¦¦¥¦¥¤¥
idl`l Ll zFidl Lixg` Lrxfm ©§£©£¤¦§§¥Ÿ¦

"Lixg` LrxflE(f ,fi ziy`xa)dUri dfe . §©§£©£¤§¤©£¤
"eil` Ep`xw lkA"(f ,c mixac t"r)FnM , §¨¨§¥¥¨§

ip` mbe" Fxn`A KM xg` cirdW¤¥¦©©¨§¨§§©£¦
'ebe l`xUi ipA zw`p z` iYrnẄ©§¦¤©£©§¥¦§¨¥§

"izixA z` xMf`e(d ,e oldl).dk dxez ¨¤§Ÿ¤§¦¦



zenyנד zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"h iriax meil inei xeriy

(äë)ñ :íéäìû òãiå ìàøNé éða-úà íéäìû àøiå©©¬§¡Ÿ¦−¤§¥´¦§¨¥®©¥−©¡Ÿ¦«
i"yx£ÌÈ‰Ï‡ Ú„iÂ∑ עיניו העלים ולא לב עליהם .נתן «≈«¡…ƒְְֲִֵֵֵֶֶַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(b"nyz zeny zyxt ycewÎzay zgiyn)

להּגאל  ּובּקׁשּו זעקּו ׁשּבני־יׂשראל לאחר ּבאה מצרים ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָיציאת
על  הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא אל לצעֹוק צריכים ּבני־יׂשראל . .ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָ
ּבאמרם  הּגלּות, מן ׁשּיֹוציאם לפניו ּולהתחּנן הּגלּות, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָאריכּות

אֹותם  מעּכבים מּדּוע ׁשּכן, ּומּכיון עבֹודתם, את סּימּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּכבר
והּקדֹוׁש־  אלֹוקים", ל"וּידע ּתביא זֹו ּוזעקה ּוצעקה ְְְְֱִִֵַַַַָָָָָָָּבּגלּות?

ּבקרֹוב. צדק גֹואל לנּו יׁשלח ְְִֵֶֶַָָָּברּו־הּוא

ß zah f"h iriax mei ß

â(à)ïäk Bðúç Bøúé ïàö-úà äòø äéä äLîe¤À¨¨¬Ÿ¤²¤²Ÿ¦§¬«Ÿ§−Ÿ¥´
øä-ìà àáiå øaãnä øçà ïàvä-úà âäðiå ïéãî¦§®̈©¦§©³¤©ŸÆ©©´©¦§½̈©¨²Ÿ¤©¬

:äáøç íéäìûä̈«¡Ÿ¦−Ÿ¥«¨
i"yx£¯Á‡¯a„n‰∑ אחרים ּבׂשדֹות ירעּו ׁשּלא הּגזל מן ‰‡ÌÈ‰Ï.להתרחק ¯‰ Ï‡∑ העתיד ׁשם .על «««ƒ¿»ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָֹ∆«»¡…ƒִֵֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(zeny zyxt fh jxk zegiy ihewl)

ה"רעיא  הּוא יׂשראל, ׁשל מֹוׁשיען היא מׁשה ׁשל ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹמהּותֹו
ּתׁשּפיע  ׁשהאמּונה ּכ לידי הּמביא נאמן) (רֹועה ְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמהימנא"

ּבֹו ׁשאין ּבמקֹום ּגם ּבפֹועל. יׂשראל מעׂשי אלֹוקּות,ראיתראיתראיתראיתעל ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָ
אצל  ׁש"ּתאיר לכ הביא הּוא ּובהּכרה, ּבהבנה לא ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹואפילּו

ּבפני האמהאמהאמהאמּוּוּוּונהנהנהנהיׂשראל לעמֹוד יּוכלּו זאת ּובאמצעּות ּבה', ְְְְְֱֱֱֱֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָֹ
ּפרעה. ְְֵַַֹּגזרת

ׁשהם  ּכיון לפני־כן, אצלם קּים היה האמּונה ׁשּכח ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹולמרֹות
ּבאֹופן  רגילה, אמּונה א מאמינים", ּבני "מאמינים ְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָ"ּבטבעם"

.ּכ לׁשם מסּפקת אינּנה "מּקיף", ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשל
חּייו על ּתׁשּפיע ׁשהאמּונה היא והתנהגוהתנהגוהתנהגוהתנהגּוּוּוּותתתתֹוֹוֹוֹוּכדי האדם, ׁשל ְְְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

" ׁשל ּבאֹופן להיֹות לּפנימּיּות,ּוּוּוּורעהרעהרעהרעהצריכה להחּדירּה אמּונה", ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
מׁשה, על־ידי נעׂשה זה מהימנא".רעיארעיארעיארעיאּדבר ְְְֲֲֲֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

צאן את רֹועה היה "ּומׁשה ּבּפסּוק הּדּיּוק יּובן יתריתריתריתרֹוֹוֹוֹוּבכ ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹ
מדין מדין מדין מדין חֹותנֹו היֹותֹוּכּכּכּכהןהןהןהן על מסּפרת ׁשהּתֹורה מּובן, לכאֹורה ," ְֹֹ ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

רּבנּו למׁשה ונּסיֹון הכנה ּכּידּוע, היוה, ׁשּזה מּפני צאן, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹרֹועה
רֹועה  היה ׁשהּוא להדּגיׁש יׁש מה לׁשם א יׂשראל, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּכרֹועה

"צאן ׁשל ודוקאיתריתריתריתרֹוֹוֹוֹוּדוקא מדין מדין מדין מדין ", ?ּכּכּכּכהןהןהןהן ְְְְְְְִִִִֶַַָָֹֹֹ ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָֹֹ
היּו יתרֹו" "צאן ּבתֹו היא: זה ּבענין הּפנימית ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹהּמׁשמעּות
"לאקרבא  ּפעל ּומׁשה קדּוׁשה), ׁשל (=ּכֹוחֹות ּדקדּוׁשה" ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹ"חּילי
מדּגיׁשים  לפיכ לּקדּוׁשה), למקֹורם, (=לקרבם ְְְְְְְִִִִִַַָָָָָָלקדּוׁשה"
אצל  ׁשּנמצאּו הּניצֹוצֹות עם אפילּו מדין": ּכהן יתרֹו... ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָֹֹ"צאן

ּכהן - מדין" ׁשּלא עבעבעבעבֹוֹוֹוֹודהדהדהדה־־־־זרהזרהזרהזרה"ּכהן עבֹודה־זרה הּניח ׁש"לא ְֲֲֲֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ
לקדּוׁשה". "לאקרבא מׁשה ּפעל ְְְֲִֶַַָָָָָָֹעבדּה",

- רּבנּו מׁשה ׁשל להיֹותֹו מתאימה הכנה זאת היתה ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹלכן
יׂשראל ׁשּום ּבּבּבּבמצרים מצרים מצרים מצרים רֹועה ׁשאין ּבמּצב ּבהיֹותם אפילּו . ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

ּבגלּוי, ניּכרת הּטבע הנהגת ורק ּבאלקּות, הּכרה אֹו ְְְְֱִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹראּיה
את  ּתֹוכם אל ּומחּדיר מעֹוררם מהימנא, רעיא מׁשה, ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹהיה

ּבה'. ֱַָָהאמּונה

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"yz zereayd bgc 'a mei zecreezd itÎlr)

!cg` icB lr Elit` xYel oi ¥̀§©¥£¦©§¦¤¨

רֹועה" היה "ּומׁשה ּבפרׁשתנּו הּפסּוק א)על ּב'ׁשמֹות (ג, איתא ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ
ב)רּבה' ב, אמרּו(פרשה ּבּצאן, אּלא הּקּב"ה ּבחנֹו לא "מׁשה ְְֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ

ׁשל  צאנֹו רֹועה עליו־הּׁשלֹום רּבנּו מׁשה ּכׁשהיה ְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹרּבֹותינּו
לחסית, ׁשהּגיע עד אחריו ורץ ּגדי, מּמּנּו ּברח ּבּמדּבר, ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָיתרֹו

הּגדי  ועמד מים, ׁשל ּברכה לֹו נזּדּמנה לחסית ׁשהּגיע ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּכיון
יֹודע  הייתי לא אני אמר אצלֹו, מׁשה ׁשהּגיע ּכיון ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹלׁשּתֹות,
והיה  ּכתפֹו, על הרּכיבֹו אּתה. עיף צמא, מּפני היית ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָׁשרץ
ּבׂשר־ודם, ׁשל צאנֹו לנהג רחמים ל יׁש הּקּב"ה אמר .ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹמהּל

Ó‡Â¯כה  Ï‡¯NÈ È·„ ‡„eaÚL ÈÈ Ì„˜ ÈÏ‚e¿ƒ√»¿»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈«¬«
:ÈÈ ÔB‰˜¯ÙÓÏ d¯ÓÈÓa¿≈¿≈¿ƒ¿«¿¿»

¯a‡א  È‰BÓÁ B¯˙Èc ‡Ú ˙È ÈÚ¯ ‰Â‰ ‰LÓe…∆¬»»≈»»»¿ƒ¿¬ƒ«»
‡ÈÚ¯ ¯ÙL ¯˙·Ï ‡Ú ˙È ¯·„e ÔÈ„Ó„¿ƒ¿»¿«»»»¿»«¿««¬»
‡¯˜È È‰BÏÚ ÈÏb˙‡c ‡¯eËÏ ‡˙‡Â ‡¯a„ÓÏ¿ƒ¿¿»¿»»¿»¿ƒ¿¿ƒ¬ƒ¿»»
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נה zeny zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"h iriax meil inei xeriy
יׂשראל". צאני ּתרעה אּתה חּיי ְְִִִֵֶֶַַָָָֹּכ

לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת מּזה ההֹוראה לבאר ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָויׁש
רּבה' ּב'אסּתר איתא ד)ּדהּנה ט, ׁשל (פרשה רחמיו "נתּגלּגלּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ּכגדיים  ׁשֹומע ׁשאני הּזה ּגדֹול ּקֹול מה ואמר . . ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּקּב"ה
ׁשל  רּבֹונֹו ואמר: הקּב"ה, לפני רּבנּו מׁשה עמד ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּוטלאים,
"עּמ "קטּני על קאי ּדגדיים ונמצא ."עּמ קטּני . . ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָעֹולם

רּבן. ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות ִֵֵֶַָאּלּו

ׁשל  רֹוען רּבנּו, ׁשּמׁשה ּכמֹו אלינּו: ההֹוראה היא זה ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹועל
ׁשּביכלּתֹו ּכל ועׂשה אחד, ּגדי על אפילּו וּתר לא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹיׂשראל,
לוּתר  ׁשאסּור אלינּו, ּבנֹוגע ּגם ּכן הּצאן, לעדר הּגדי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹלהחזיר
צריכים  העדר, מן ׁשּבֹורח "ּגדי" רֹואים ואם יהּודי, ילד אף ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָעל
את  להחזיר ּכדי ּובמסירּות־נפׁש ׁשּביכלת מה ּכל ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹלעׂשֹות

קדׁשים". ל"צאן ְֳִֶֶַָֹהּילד

(á)äðqä CBzî Là-úaìa åéìà ýåýé Càìî àøiåÂ©¥Â̈©§©̧§Ÿ̈¬¥¨²§©©¥−¦´©§¤®
:ìkà epðéà äðqäå Làa øòa äðqä äpäå àøiå©©À§§¦¥³©§¤ÆŸ¥´¨¥½§©§¤−¥¤¬ª¨«

i"yx£L‡ ˙aÏa∑:ּכמֹו אׁש, ׁשל לּבֹו אׁש, ּבׁשלהבת ¿««≈ְְְִֵֵֶֶֶַ
הּׁשמים", יח)"לב ב ּתתמּה(שמואל ואל האלה". "ּבלב ְְְִִֵֵֵַַַַָָָ

ּבֹו: ּכּיֹוצא לנּו ׁשּיׁש הּתי"ו, טז)על אמלה (יחזקאל "מה ֲֵֵֶַַַָָָָֻ

"לּבת.‰q‰ CBzÓ∑עּמֹו" מּׁשּום אחר, אילן ולא ִֵָƒ«¿∆ְִִִֵַָֹ
בצרה" ּבּה",∑‡Ïk.אנכי עּבד "לא ּכמֹו נאכל, ְִָָָֹÀ»ְֱֶַָָֹֻ

מּׁשם" לּקח ."אׁשר ֲִֶַָֻ

(â)äàønä-úà äàøàå àp-äøñà äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¨ª«¨¨´§¤§¤½¤©©§¤¬
:äðqä øòáé-àì òecî äfä ìãbä©¨−Ÿ©¤®©−©«Ÿ¦§©¬©§¤«

i"yx£‡pŒ‰¯Ò‡∑ ׁשם להתקרב מּכאן .אסּורה »À»»ְְִִֵָָָָָ

(ã)íéäìû åéìà àø÷iå úBàøì øñ ék ýåýé àøiå©©¬§§Ÿ̈−¦´¨´¦§®©¦§¨Á¥¨̧¡Ÿ¦¹
:éðpä øîàiå äLî äLî øîàiå äðqä CBzî¦´©§¤À©²Ÿ¤¤¬¤−©¬Ÿ¤¦¥«¦
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:àeä«
i"yx£ÏL∑:ּכמֹו והֹוצא, יט)ׁשלף הּברזל",(דברים כח)"ונׁשל זית"(שם יּׁשל ‰e‡."ּכי L„˜ ˙Ó„‡∑ הּמקֹום. «ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָֹ«¿«…∆ַָ
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:‡q‡ „˜BzÓ ‡Ï ÔÈ„ ‡Ó ÔÈ„‰ ‡a«̄»»≈»≈»ƒ««»»

ÈÈד  dÏ ‡¯˜e ÈÊÁÓÏ Èt˙‡ È¯‡ ÈÈ ‡ÊÁÂ«¬»¿»¬≈ƒ¿¿≈¿∆¡≈¿»≈¿»
‡‰ ¯Ó‡Â ‰LÓ ‰LÓ ¯Ó‡Â ‡q‡ BbÓƒ«»»«¬«…∆…∆«¬«»
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lFw z` rnWl cFr sq` `l" mxn`M§¨§¨ŸŸ¥¦§Ÿ©¤

"idl` 'd(fh ,gi mixac)x`Wp FCal `Ede , ¡Ÿ¨§§©¦§©
EaEW" xn`W FnM ,dbxcn DzF`A§¨©§¥¨§¤¨©
"icOr cnr dR dY`e mkild`l mkl̈¤§¨¢¥¤§©¨Ÿ£Ÿ¦¨¦

(gk fk ,d mixac)mrd cnrIe" Fxn`kE .§¨§©©£Ÿ¨¨
"WBp dWnE wgxn(gi ,k oldl)dzid , ¥¨ŸŸ¤¦©¨§¨

"mipR l` mipR" EpAx dWn z`Eapmy) §©Ÿ¤©¥¨¦¤¨¦
(`i ,bl"zciga `le d`xnE" ,,ai xacna) ©§¤§Ÿ§¦Ÿ

(g.b dxez

(b).äàøàå àp äøñà.d`x`e opFAz` ¨ª¨¨§¤§¤¤§¥§¤§¤
.äðqä øòáé àì òecîElki `l dOl ©©Ÿ¦§©©§¤¨¨Ÿ¦§

Ewlce" oiprM ,mzFMn axA mixvOd©¦§¦§Ÿ©¨§¦§©§¨§
"mElk`e mda` dicaer)(gi ,.c dxez ¨¤©£¨

(c).úBàøì øñ ék 'ä àøiåopFAzdl ©©§¦¨¦§§¦§¥
.xaCA©¨¨

.íéäìà åéìà àø÷iå,FricFdl ©¦§¨¥¨¡Ÿ¦§¦
- xdHl `A" :dkxal mpFxkf mxn`M§¨§¨¦§¨¦§¨¨¨¦¨¥

"FzF` oirIqn(` ,cw zay)dWnE" oiprM , §©§¦§¦§©Ÿ¤
on 'd eil` `xwIe ,midl`d l` dlr̈¨¤¨¡Ÿ¦©¦§¨¥¨¦

"xdd(b ,hi oldl).d dxez ¨¨
(d)éìòð ìL.EdY`W mFwOAW ENt` ©§¨¤£¦¤©¨¤©¨

.dYr FAe dxez ¨¨



zenyנו zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"h iriax meil inei xeriy

(å)éáà éýìà éëðà øîàiåéýìà íäøáà éýìà E ©ÀŸ¤¨«Ÿ¦Æ¡Ÿ¥´¨¦½¡Ÿ¥¯©§¨¨²¡Ÿ¥¬
èéaäî àøé ék åéðt äLî øzñiå á÷òé éýìàå ÷çöé¦§−̈¥«Ÿ¥´©«£®Ÿ©©§¥³¤Æ¨½̈¦´¨¥½¥«©¦−

:íéäìûä-ìà¤¨«¡Ÿ¦«

(æ)øLà énò éðò-úà éúéàø äàø ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½¨¬Ÿ¨¦²¦¤¢¦¬©¦−£¤´
ézòãé ék åéNâð éðtî ézòîL íú÷òö-úàå íéøöîa§¦§¨®¦§¤©«£¨¨³¨©̧§¦Æ¦§¥´«Ÿ§½̈¦¬¨©−§¦

:åéáàëî-úà¤©§Ÿ¨«
i"yx£ÂÈ·‡ÎÓ ˙‡ ÈzÚ„È Èk∑,מכאֹוביו את ולדעת להתּבֹונן לב ׂשמּתי ּכי ּכלֹומר, אלהים", "וּידע ּכמֹו ƒ»«¿ƒ∆«¿…»ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹ

מּצעקתם  אזני את אאטם ולא עיני העלמּתי .ולא ְְְְֱֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ

(ç)Bìéväì ãøàå|õøàä-ïî Búìòäìe íéøöî ãiî ¨«¥¥º§©¦´¦©´¦§©À¦§©«£Ÿ»¦¨¨´¤
áìç úáæ õøà-ìà äáçøe äáBè õøà-ìà àåää©¦¼¤¤³¤¨Æ§¨½̈¤¤²¤¨©¬¨−̈
éføtäå éøîàäå ézçäå éðòðkä íB÷î-ìà Láãe§¨®¤§³©§©«£¦Æ§©´¦¦½§¨«¡Ÿ¦Æ§©§¦¦½

:éñeáéäå éeçäå§©«¦¦−§©§¦«

(è)-íâå éìà äàa ìàøNé-éða ú÷òö äpä äzòå§©¾̈¦¥²©«£©¬§¥«¦§¨¥−¨´¨¥¨®§©
:íúà íéöçì íéøöî øLà õçlä-úà éúéàø̈¦̧¦Æ¤©©½©£¤¬¦§©−¦«Ÿ£¦¬Ÿ¨«

(é)énò-úà àöBäå äòøt-ìà EçìLàå äëì äzòå§©¨´§½̈§¤§¨«£−¤©§®Ÿ§¥²¤©¦¬
:íéøönî ìàøNé-éðá§¥«¦§¨¥−¦¦§¨«¦

i"yx£'B‚Â EÁÏL‡Â ‰ÎÏ ‰zÚÂ∑?ּתֹועיל מה ּתאמר מּׁשם ואם ותֹוציאם ּדברי יֹועילּו עּמי", את ."והֹוצא ¿«»¿»¿∆¿»¬¿ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

„‡·¯‰Ìו  ‡‰Ï‡ Ce·‡„ ‡‰Ï‡ ‡‡ ¯Ó‡Â«¬«¬»¡»»¿»¡»»¿«¿»»
ÔepL·Îe ·˜ÚÈ„ ‡‰Ï‡Â ˜ÁˆÈ„ ‡‰Ï‡¡»»¿ƒ¿»≈»»¿«¬…¿≈ƒ
˙Èˆa ‡ÏkzÒ‡ÏÓ ÏÈÁ„ È¯‡ È‰Bt‡Ï ‰LÓ…∆¿«ƒ¬≈»ƒƒ¿ƒ¿«»»¿≈

:ÈÈ„ ‡¯˜È¿»»«¿»

ÈnÚז  „eaÚL ˙È ÈÓ„˜ ÈÏ‚ ‡Ï‚Ó ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¿»¿ƒ√»«»ƒ¿«ƒ
ÔÓ ÈÓ„˜ ÚÈÓL ÔB‰zÏ·˜ ˙ÈÂ ÌÈ¯ˆÓ· Ècƒ¿ƒ¿»ƒ¿»¿∆¿¿¿ƒ«√»«ƒ
:ÔB‰È·Èk ˙È ÈÓ„˜ ÈÏ‚ È¯‡ ÔB‰ÈÁÏÙÓ Ì„√̃»«¿¿≈¬≈¿≈√»«»≈≈

„È‡¯ˆÓח  ‡„ÈÓ ÔB‰˙e·ÊLÏ È˙ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿≈ƒ¿≈»¿ƒ»¿ƒ¿»≈
‡·Ë ‡Ú¯‡Ï ‡È‰‰ ‡Ú¯‡ ÔÓ ÔB‰˙e˜q‡Ïe¿«»¿ƒ«¿»«ƒ¿«¿»»»
¯˙‡Ï L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú ‡Ú¯‡Ï ‡È˙Ùe«¿»¿«¿»»¿»¬»¿»«¬«
È‡eÁÂ È‡f¯Ùe È‡¯BÓ‡Â È‡zÁÂ ÈÚÚk¿«¬»≈¿ƒ»≈∆¡»≈¿ƒ»≈¿ƒ»≈

:È‡Òe·ÈÂƒ»≈

˜„ÈÓט  ˙ÏÚ Ï‡¯NÈ Èa ˙ÏÈ·˜ ‡‰ ÔÚÎe¿«»¿≈«¿≈ƒ¿»≈»«√»»
ÔÈ˜Ác È‡¯ˆÓ Èc ‡˜ÁBc ˙È ÈÓ„˜ ÈÏb Û‡Â¿«¿≈√»«»¬»ƒƒ¿»≈»¬ƒ

:ÔB‰Ï¿

Èt‡Â˜י  ‰Ú¯t ˙ÂÏ CpÁlL‡Â ‡˙È‡ ÔÚÎe¿«ƒ»«¬«¿ƒ»¿»«¿…¿«≈
:ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯NÈ È· ÈnÚ ˙È»«ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿»ƒ

epxetq

(f).énò éðò úà éúéàø äàøiwiCv ¨Ÿ¨¦¦¤¢¦©¦©¦¥
zFpFr lr miwp`Pde migp`Pd xFCd©©¤¡¨¦§©¤¡¨¦©£
mCbpkE ,millRznE mipr lre xFCd©§©¨§¨¦§©§¦§¤§¨
d`x" mrhe .dpQd KFY 'd K`ln dlbp¦§¨©§©©§¤§©©¨Ÿ
mrh dfe .izi`x mpn` - "izi`ẍ¦¦¨§¨¨¦¦§¤©©
FnM ,ltkl mUEIWM mFwn lkA xFwOd©¨§¨¨§¤©§¤¤§

"dlrp dlr"(l ,bi xacna)"lkEp lFki" , ¨Ÿ©£¤¨©
(my)zFxFdl ,'mpn`' mrhM Fpipr iM ,¦¦§¨§©©¨§¨§

orhIW iR lr s` ,`Ed KM zn`dW¤¨¡¤¨©©¦¤¦§©
iYrci" oiprM ,df Ktd xn`ie orFHd©¥§Ÿ©¥¤¤§¦§©¨©§¦

"iYrci ipa(hi ,gn ziy`xa)s` ,xnFlM . §¦¨©§¦§©©
xW` iOr ipr z` izi`x"W iR lr©¦¤¨¦¦¤¢¦©¦£¤
K`lOd zFid dxFdW FnM ,"mixvnA§¦§©¦§¤¨¡©©§¨
mdixv lr"W iR lr s`e ,dpQd KFzA§©§¤§©©¦¤©¨¥¤

"ici aiW`(eh ,`t mildz t"r)dxFdW FnM , ¨¦¨¦§¤¨
EtEqi `l mFwn lMn ,dpQA W`d̈¥©§¤¦¨¨Ÿ¨

zFMOd lkA mzF` mixSd mixvOd©¦§¦©¨¦¨§¨©©
dpQde" oipr dxFdW FnM ,mA gNW`W¤£©©¨§¤¨¦§©§©§¤
dpEMd oi` mpn` iM ,"lM` EPpi ¥̀¤ª¨¦¨§¨¥©©¨¨
mzixkdl mdilr `ia`W zFMOA©©¤¨¦£¥¤§©§¦¨

WFdlEla` ,mnFwnA l`xUi ai §¦¦§¨¥¦§¨£¨
maiWFdlE mcIn l`xUi liSdl§©¦¦§¨¥¦¨¨§¦¨

.xg` mFwnAg dxez §¨©¥
mrh dfe (g)Búìòäìe ..Bìéväì ãøàå §¤©©¨¥¥§©¦§©£Ÿ

.õøà ìà àåää õøàä ïî,xnFlM ¦¨¨¤©¦¤¤¤§©
,FzFlrdlE FliSdl Ff d`xnA izilbp¦§¥¦§©§¨§©¦§©£

.mixvOd zixkdl `lŸ§©§¦©¦§¦
.Láãe áìç úáæzAxe dpwOd zAx ¨©¨¨§¨©©©¦§¤§©©

WaC lk`" Fxn`M ,lirFnE axr ,oFfOd©¨¨¥¦§¨§¡¨§©
"wFzn ztpe aFh iM ipA,ck ilyn) §¦¦§Ÿ¤¨

(bi.h dxez

(h).äzòådfe .zn` FNM df zFidA §©¨¦§¤ª¡¤§¤

zFidae :xn` .mFwn lkA "dYre" mrh©©§©¨§¨¨¨©¦§
"eia`kn z` iYrcI"W ,zn` df(f weqt) ¤¡¤¤¨©§¦¤©§Ÿ¨

,Faal irbpe§¦§¥§¨
äàa ìàøNé éða ú÷òö äpä¦¥©£©§¥¦§¨¥¨¨

.éìàxg`n ,mzNtY iYlATW ¥¨¤¦©§¦§¦¨¨¥©©
EdEYtie" KxC lr `l ,zn`A ipE`xTW¤§¨¦¤¡¤Ÿ©¤¤©§©

"mditA(el ,gr mildz). §¦¤
.õçlä úà éúéàø íâåugNd ax cSn §©¨¦¦¤©©©¦©Ÿ©©©

svwe" oiprM ,mivgFNd z` Wprl iE`ẍ©£Ÿ¤©£¦§¦§©§¤¤
,miPp`Xd miFBd lr svw ip` lFcB̈£¦Ÿ¥©©¦©©£©¦
Exfr dOde hrn iYtvw ip` xW £̀¤£¦¨©§¦§¨§¥¨¨§

"drxl(eh ,` dixkf).i dxez §¨¨
(i).EçìLàå äëì äzòå,mdil` §©¨§¨§¤§¨££¥¤

mxhA mdA zFxzdl§©§¨¤§¤¤
.mWipr`W`i dxez ¤©£¦¥



נז zeny zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"h iriax meil inei xeriy

(àé)Cìà ék éëðà éî íéäìûä-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤¨´¡Ÿ¦½¦´¨½Ÿ¦¦¬¥¥−
:íéøönî ìàøNé éða-úà àéöBà éëå äòøt-ìà¤©§®Ÿ§¦¬¦²¤§¥¬¦§¨¥−¦¦§¨«¦

i"yx£ÈÎ‡ ÈÓ∑ חׁשּוב אני הּמלכים מה עם .לדּבר ƒ»…ƒְְֲִִִֵַַָָָ
Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ‡ÈˆB‡ ÈÎÂ∑,אני חׁשּוב אם ואף ¿ƒƒ∆¿≈ƒ¿»≈ְֲִִַָ

ואֹוציאם  נס, להם ׁשּתעׂשה יׂשראל ּזכּו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמה
.מּמצרים? ְִִִַ

(áé)éëðà ék úBàä El-äæå Cnò äéäà-ék øîàiå©¸Ÿ¤Æ¦¤«§¤´¦½̈§¤§´¨½¦¬¨«Ÿ¦−
ézçìLïeãáòz íéøönî íòä-úà EàéöBäa E §©§¦®§¦«£³¤¨¨Æ¦¦§©½¦©«©§Æ

:äfä øää ìò íéäìûä-úà¤¨´¡Ÿ¦½©−¨¨¬©¤«
i"yx£CnÚ ‰È‰‡ Èk ¯Ó‡iÂ∑,ראׁשֹון על הׁשיבֹו «…∆ƒ∆¿∆ƒ»ִִֵַ

ּכי  אנכי מי ׁשאמרּת אחרֹון: אחרֹון, ועל ְְֲֲִִִִֶַַַַָָָֹראׁשֹון,
"ּכי  מּׁשּלי: ּכיֿאם היא, ׁשּל לא ּפרעה, אל ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַֹֹאל
ל" ּבּסנה, ראית אׁשר הּמראה וזה" ,עּמ ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָאהיה

ּבׁשליחּותי האֹות  ותצליח "ׁשלחּתי אנכי ּוכדאי ּכי ְְְְְְִִִִִִִַַַַָָֹ
ואינּנּו ׁשליחּותי עֹוׂשה הּסנה ראית ּכאׁשר להּציל, ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָאני
מה  וׁשּׁשאלּת: נּזֹוק. ואינ ּבׁשליחּותי ּתל ּכ ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻאּכל,
יׁש ּגדֹול ּדבר – מּמצרים? ׁשּיצאּו ליׂשראל יׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָּזכּות
על  הּתֹורה לקּבל עתידים ׁשהרי זֹו, הֹוצאה על ְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָלי

חדׁשים  ׁשלׁשה לסֹוף הּזה ּדבר ההר מּמצרים. ׁשּיצאּו ְְְְֳִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
,ּבׁשליחּות ׁשּתצליח וזה" ,עּמ אהיה "ּכי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָאחר:
,מבטיח ׁשאני אחרת הבטחה על האֹות" ל"ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָ
הּזה, ההר על אֹותי ּתעבדּון מּמצרים, ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשּכׁשּתֹוציאם
ליׂשראל. העֹומדת הּזכּות והיא עליו, הּתֹורה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּתקּבלּו

מצינּו: זה לׁשֹון לז)ודּוגמת אכֹול (ישעיה האֹות ל "וזה ְְְְִֶֶַָָָָ
סנח  מּפלת וגֹו'", ספיח לאֹות הּׁשנה ל ּתהיה ריב ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

ואני  מּפרֹות, חרבה ׁשארצכם – אחרת הבטחה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָעל
הּספיחים  אבר. ְֲִִֵַָ

(âé)éða-ìà àá éëðà äpä íéäìûä-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤¨«¡Ÿ¦À¦¥̧¨«Ÿ¦´¨»¤§¥´
éðçìL íëéúBáà éýìà íäì ézøîàå ìàøNé¦§¨¥¼§¨«©§¦´¨¤½¡Ÿ¥¬£«¥¤−§¨©´¦

:íäìà øîà äî BîM-äî éì-eøîàå íëéìà£¥¤®§¨«§¦´©§½¨¬Ÿ©−£¥¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 19 'nr ek jxk y"ewl t"r)

zElBd zxvA EpY` `vnp d"ATd©¨¨¦§¨¦¨§¨©©¨

אלהםאלהםאלהםאלהם:::: אמראמראמראמר מהמהמהמה מהמהמהמה־־־־ּׁשּׁשּׁשּׁשממממֹוֹוֹוֹו יג)ואמרואמרואמרואמרּוּוּוּו־־־־לילילילי (ג, ְְְְְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ ֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹֽֽֽֽ
מפרׁשים ּתמהּו ועוד)ּכבר ספורנו רמב"ן, ידע (רשב"ם, לא וכי , ְְְְְִִַָָָָֹ

ׁשֹונים. ּבאֹופּנים ּובארּו הּנה? עד הּקּב"ה ׁשל ׁשמֹו ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹמׁשה
יבֹוא  ׁשּכאׁשר מׁשה היה ּדחֹוׁשׁש אחר, ּבאפן זה לבאר ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹויׁש
את  ראיתי "ראה הּקּב"ה ּדברי את להם וימסר יׂשראל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹלבני

גֹו'" להּצילֹו וארד גֹו' ׁשמעּתי צעקתם גֹו' עּמי (פרשתנו עני ְְֲֳִִִִֵֵַַַַָָָָ
ואילך) ז עצּומה:ג, קׁשיא יׂשראל לבני ְְְְֲִִֵֵֶָָָֻֻּתקׁשה

קׁשה  ּבעבֹודה עבדּו עּתה, עד ּבמאד סבלּו יׂשראל ּבני ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָָָֹהרי

ּתׁשליכּוהּו" היאֹורה הּיּלֹוד הּבן "ּכל ּגזר ּופרעה ,ּפר עבֹודת -ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
כב) א, רּבן (פרשתנו ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות ׁשֹוחט ׁש"היה ועד ,ְִֵֵֶֶַַָָָ
ּבדמם" כג)ורֹוחץ ב, פרשתנו "מה (רש"י להם, יקׁשה ּכן ואם , ְְְְִֵֵֶֶַָָָֻ

ונֹוגעים ׁשמ  נאקתם, את ׁשמע אבֹותיכם" "אלקי ּדאם ֹו", ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ
הּקּב"ה  ׁשל מּׁשמֹותיו "ׁשם" איזה יׂשראל, ׁשל צרֹותיהם ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָלֹו
לסּבֹול  מקֹום ׁשל לבניו יניח מעלה) ׁשל הנהגה על ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָ(הּמֹורה

מּצרתם? ּכביכֹול ויתעּלם עּתה, עד ְְְִִִֵַַַָָָָָכ"כ
ּכלׁשֹון  ּדפרּוׁשֹו אהיה" אׁשר "אהיה הּקּב"ה לֹו ענה זה ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָועל

‡ÏÈÊיא  È¯‡ ‡‡ ÔÓ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»»¬»¬≈≈≈
Ï‡¯NÈ Èa ˙È ˜Èt‡ È¯‡Â ‰Ú¯t ˙ÂÏ¿»«¿…«¬≈«≈»¿≈ƒ¿»≈

:ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿»ƒ

CÏיב  ÔÈ„Â CcÚÒ· È¯ÓÈÓ È‰È È¯‡ ¯Ó‡Â«¬«¬≈¿≈≈¿ƒ¿«¿»¿≈»
‡nÚ ˙È C˙e˜t‡a CzÁÏL ‡‡ È¯‡ ‡˙‡»»¬≈¬»¿«¿»¿«»»»«»
:ÔÈ„‰ ‡¯eË ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÔeÁÏÙz ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒƒ¿¿√»¿»«»»≈

Èaיג  ˙ÂÏ È˙‡ ‡‡ ‡‰ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»»¬»»≈¿»¿≈
ÔBÎ˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÔB‰Ï ¯ÓÈ‡Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈«¿¡»»¿«¿«¿
‰Ó dÓL ‰Ó ÈÏ Ôe¯ÓÈÂ ÔBÎ˙ÂÏ ÈÁlL«¿«ƒ¿»¿¿≈¿ƒ»¿≈»

:ÔB‰Ï ¯ÓÈ‡≈«¿

epxetq

(`i).Cìà ék éëðà éîz` aWgi Ki` ¦¨Ÿ¦¦¥¥¥©§Ÿ¤
.iz`xzd©§¨¨¦

.ìàøNé éða úà àéöBà éëå§¦¦¤§¥¦§¨¥
l`xUi ipA z` `ivFdl dMf`W¤¤§¤§¦¤§¥¦§¨¥
miiE`x iYlA dYr mdW¤¥©¨¦§¦§¦

.Kklai dxez §¨
(ai).úBàä El äæå Cnò äéäà ék¦¤§¤¦¨§¤§¨

"Kl mwie xn` xfbY"W(gk ,ak aei`)lkA ¤¦§©Ÿ¤§¨¨¨§Ÿ

lMd ExiMi dfaE ,mW dptY xW £̀¤¦§¤¨¨¤©¦©Ÿ
,LixaC z`e LzF` EaiWgie LiYglXW¤§©§¦§©§¦§§¤§¨¤
c`n lFcB dWn Wi`d mB" oiprM§¦§©©¨¦Ÿ¤¨§Ÿ

"mixvn ux`A(b ,`i oldl). §¤¤¦§©¦
ïeãáòz íéøönî íòä úà EàéöBäa§¦£¤¨¨¦¦§©¦©©§

.äfä øää ìò íéäìàä úàiR lr s` ¤¨¡Ÿ¦©¨¨©¤©©¦
z` carl mipkEn md ,miiE`x mpi`W¤¥¨§¦¥¨¦©£Ÿ¤
mzF` L`ivFdA dGd xdd lr midl`d̈¡Ÿ¦©¨¨©¤§¦£¨

.mirWFRd oiAnbi dxez ¦¥©§¦
(bi).BîM äî éì eøîàåmXd dPd §¨§¦©§¦¥©¥

dxESde ,ziIWi`d dxESd lr dxFi¤©©¨¨¦¦¦§©¨
zcgind dNrtl ziInvr dAq `id¦¦¨©§¦¦¦§ª¨©§ª¤¤
lrR dfi`A :oM m` Exn`i .Wi`l§¦Ÿ§¦¥§¥¤Ÿ©
LglW ,mWA `xTi FAW ,EPOn KWnp¦§¨¦¤¤¦¨¥§¥§¨£

.Epil`ci dxez ¥¥
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ּבׁשעּבּוד  עּמם אהיה אׁשר זאת, ּבצרה עּמם "אהיה ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹרׁש"י

הּכתּוב וכלׁשֹון מלכּיֹות", ט)ׁשאר סג, לֹו(ישעי' צרתם "ּבכל ְְְְְִַַָָָָָָֻ
יׂשראל, ּבני את ח"ו מזניח הּקּב"ה אין הּגלּות ּבזמן ׁשּגם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָצר",

ּגלּותם. ּבצרת אּתם ונמצא ּכביכֹול, "צר" לֹו ּגם ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָאּלא
ׁשּלא  מּׁשּום אינֹו עכׁשו עד לסּבל הּקּב"ה להם ׁשהּניח ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹוזה

וי"ו  חסר - לעלם ׁשמי ׁש"וזה מּפני ּכי־אם ח"ו, אּתם ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָֹהיה
ּככתבֹו" יּקרא ׁשּלא העלימהּו . וברש"י). טו ג, ּדׁשמֹו(פרשתנו , ְְֲִִִִֵֵֶַָָֹ

רחמים  ׁשל ּובאפן ּובהסּתר ּבהעלם אז היה הּקּב"ה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשל
רחמיו. ּפעלּו אז ׁשּגם וּדאי אבל ְֲֲֲִִֶַַַַָָָָָנסּתרים,

(ãé)äéäà øLà äéäà äLî-ìà íéäìû øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤¤½¤«§¤−£¤´¤«§¤®
:íëéìà éðçìL äéäà ìàøNé éðáì øîàú äk øîàiå©ÀŸ¤³ŸŸ©Æ¦§¥´¦§¨¥½¤«§¤−§¨©¬¦£¥¤«

i"yx£‰È‰‡ ¯L‡ ‰È‰‡∑",זאת ּבצרה עּמם אהיה" ∆¿∆¬∆∆¿∆ְְִֶֶָָָֹ
מלכּיֹות ׁשאר ּבׁשעּבּוד עּמם אהיה" ט)"אׁשר .(ברכות ְְְְְֲִִֶֶֶַָָֻ

להם  מזּכיר אני מה עֹולם, ׁשל "רּבֹונֹו לפניו: ְְֲִִִֶֶַַָָָָָָאמר
אמרּת: "יפה לֹו: אמר זֹו". ּבצרה ּדּים אחרת? ְְֶֶֶַַַַָָָָָָָָָצרה

וגֹו'" תאמר רבה)'ּכה חלילה,(שמות ׁשהׂשּכיל, (לא . ְְִִִֶַָָֹֹֹ
ּכי  ,יתּבר הּׁשם ּדברי הבין ׁשּלא אּלא ּביֹותר, ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹמׁשה

היתה  ּכ ׁשּמאז ,יתּבר הּׁשם מחׁשבת מחׁשבּתֹו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלא
למׁשה  אהיה", אׁשר "אהיה :יתּבר ּבאמרֹו ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹּדעּתֹו
אמרּת, יפה וזהּו: ליׂשראל, ׁשּיּגיד ולא הּגיד, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹלבּדֹו
יׂשראל  לבני ּתּגיד ׁשּלא היתה, ּכ מּתחּלה ּדעּתי ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּגם
יׂשראל" לבני תאמר "ּכה אּלא: האּלה, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹּכּדברים
ודֹוק) ּברכֹות, ּבמסכת מׁשמע וכן אחת, ּפעם .אהיה ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַַַָ

(åè)éða-ìà øîàú äk äLî-ìà íéäìû ãBò øîàiå©ŸÁ¤Á¸¡Ÿ¦¹¤¤À´ŸŸ©»¤§¥´
éýìà íäøáà éýìà íëéúáà éýìà ýåýé ìàøNé¦§¨¥¼§Ÿ̈º¡Ÿ¥´£«Ÿ¥¤À¡Ÿ¥̧©§¨¹̈¡Ÿ¥¬
íìòì éîM-äæ íëéìà éðçìL á÷òé éýìàå ÷çöé¦§¨²¥«Ÿ¥¬©«£−Ÿ§¨©´¦£¥¤®¤§¦´§Ÿ½̈

:øc øãì éøëæ äæå§¤¬¦§¦−§¬Ÿ«Ÿ
i"yx£ÌÏÚÏ ÈÓL ‰Ê∑העלימהּו לֹומר: וי"ו, חסר ∆¿ƒ¿…»ֲִֵֵַַָָ

ּככתבֹו יּקרא רבה)ׁשּלא È¯ÎÊ.(שמות ‰ÊÂ∑היא לּמדֹו ְִִֵֶָָֹ¿∆ƒ¿ƒְִֵָ
ה' לעֹולם, ׁשמ "ה' אֹומר: הּוא ּדוד וכן ְְְְִִִֵֵָָָנקרא,

ודֹור" לדֹור זכר. ְְְִָ

ß zah f"i iying mei ß

(æè)íäìà zøîàå ìàøNé éð÷æ-úà zôñàå Cì¥´§¨«©§º̈¤¦§¥´¦§¨¥À§¨«©§¨³£¥¤Æ
íäøáà éýìà éìà äàøð íëéúáà éýìà ýåýé§Ÿ̈º¡Ÿ¥³£«Ÿ¥¤Æ¦§¨´¥©½¡Ÿ¥¯©§¨¨²
éeNòä-úàå íëúà ézã÷t ã÷t øîàì á÷òéå ÷çöé¦§¨¬§©«£−Ÿ¥®Ÿ¨³Ÿ¨©̧§¦Æ¤§¤½§¤¤«¨¬

:íéøöîa íëì̈¤−§¦§¨«¦
i"yx£Ï‡¯NÈ È˜Ê ס'∑‡˙ ׁשל זקנים לאסף לֹו אפׁשר היא סתם, "זקנים" ּתאמר ואם ליׁשיבה. מיחדים ∆ƒ¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹֻ

.רּבֹוא? ִ

Ó‡Â¯יד  ‰È‰‡ ¯L‡ ‰È‰‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆∆¿∆¬∆∆¿∆«¬«
ÈpÁlL ‰È‰‡ Ï‡¯NÈ È·Ï ¯ÓÈz Ô„kƒ¿«≈«ƒ¿≈ƒ¿»≈∆¿∆«¿«ƒ

:ÔBÎ˙ÂÏ¿»¿

È·Ïטו  ¯ÓÈz Ô„k ‰LÓÏ ÈÈ „BÚ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ¿«≈«ƒ¿≈
d‰Ï‡ ÔBÎ˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»¡»»¿«¿«¿¡»≈
·˜ÚÈc d‰Ï‡Â ˜ÁˆÈc d‰Ï‡ Ì‰¯·‡c¿«¿»»¡»≈¿ƒ¿»≈»≈¿«¬…
È¯Îc ÔÈ„Â ÌlÚÏ ÈÓL ÔÈc ÔBÎ˙ÂÏ ÈpÁlL«¿«ƒ¿»¿≈¿ƒ¿«»¿≈»¿»ƒ

:¯„Â ¯c ÏÎÏ¿»»¿»

ÓÈ˙Â¯טז  Ï‡¯NÈ È·Ò ˙È LBÎ˙Â ÏÈf‡ƒ≈¿ƒ¿»»≈ƒ¿»≈¿≈«
‡‰Ï‡ ÈÏ ÈÏ‚˙‡ ÔBÎ˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ÔB‰Ï¿¿»¡»»¿«¿«¿ƒ¿¿ƒƒ¡»»
¯k„Ó ¯ÓÈÓÏ ·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡c¿«¿»»ƒ¿»¿«¬…¿≈»ƒ¿«
:ÌÈ¯ˆÓa ÔBÎÏ „·Ú˙‡c ˙ÈÂ ÔBÎ˙È ‡¯ÈÎc¿ƒ¿»»¿¿»¿ƒ¿¬«¿¿ƒ¿»ƒ

epxetq

(ci).äéäà øLà äéäàcinY dedd ¤§¤£¤¤§¤©Ÿ¤¨¦
aIgzi dGnE ,Fnvr cSn cg` oipr lr©¦§¨¤¨¦©©§¦¤¦§©¥
cqtd lM `pUie zE`ivOd ad`IW¤¤¡©©§¦§¦§¨¨¤§¥
uRg` `l iM" Fxn`M ,zE`ivOl cBpn§ª¨©§¦§¨§¦Ÿ¤§

"zOd zFnA(al ,gi l`wfgi)aIgzi dGnE , §©¥¦¤¦§©¥
mzilkY xW` ,dwcvE hRWn ad`IW¤¤¡©¦§¨§¨¨£¤©§¦¨
,zEIxfk`de lerd `pUie ,zE`ivn§¦§¦§¨¨¨¤§¨©§¨¦
,cqtde xCrd l` zFNwlwr miHOd©©¦£©§©¤¤§¥§¤§¥
mixvOd zEIxfk`e qng `pU dfaE¨¤¨¥£©§©§§¦©¦§¦

.mkCbpeh dxez ¤§§¤
)(ehäk äLî ìà íéäìà ãBò øîàiå©Ÿ¤¡Ÿ¦¤Ÿ¤Ÿ

.ìàøNé éða ìà øîàú.xFCd inkgl Ÿ©¤§¥¦§¨¥§©§¥©
.íëéúáà éäìà 'äFzNrR cSn ¡Ÿ¥£Ÿ¥¤¦©§ª¨

mXd dilr dxFi xW` ,Fl zcgind©§ª¤¤£¤¤¨¤¨©¥
,"mkiza` idl`" FzFid cSnE ,cgind©§ª¨¦©¡¡Ÿ¥£Ÿ¥¤

.mrxflE mdl zixA mOr zxMW¤¨©¦¨§¦¨¤§©§¨
.íìòì éîM äæmXd dfe ,cgind mXd ¤§¦§Ÿ¨©¥©§ª¨§¤©¥

izEncw ,izE`ivn dxFOd mcFTd©¥©¤§¦¦©§¦

`Ed ,izEIgvpe§¦§¦¦
.øc øãì éøëælM EbiVdX dn `Ed ¦§¦§ŸŸ©¤¦¦¨

WIW ,mipWi mB miWcg ,zFxFCd inkg©§¥©£¨¦©§¨¦¤¥
iYlA igvp oFncw `vnp gxkdA§¤§¥©¦§¨©§¦§¦¦§¦

.dPYWnfh dxez ¦§©¤
(fh).íëúà ézã÷t ã÷tcSn ¨Ÿ¨©§¦¤§¤¦©

.mrxf mkzFid¡§¤©§¨
.íéøöîa íëì éeNòä úàåcSn §¤¤¨¨¤§¦§¨¦¦©
.qngde zEIxfk`d `peU izFidfi dxez ¡¦¥¨©§¨¦§¤¨¨
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(æé)õøà-ìà íéøöî éðòî íëúà äìòà øîàå̈«Ÿ©À©«£¤´¤§¤»¥«¢¦´¦§©¼¦¼¤¤³¤
éñeáéäå éeçäå éføtäå éøîàäå ézçäå éðòðkä©§©«£¦Æ§©´¦¦½§¨«¡Ÿ¦Æ§©§¦¦½§©«¦¦−§©§¦®

:Láãe áìç úáæ õøà-ìà¤¤²¤¨©¬¨−̈§¨«

(çé)Cìî-ìà ìàøNé éð÷æå äzà úàáe Eì÷ì eòîLå§¨«§−§Ÿ¤®¨¿̈©¨Á§¦§¥̧¦§¨¥¹¤¤´¤
äø÷ð íéiøáòä éýìà ýåýé åéìà ízøîàå íéøöî¦§©À¦©«£©§¤³¥¨Æ§Ÿ̈º¡Ÿ¥³¨«¦§¦¦Æ¦§¨´

ìL Cøc àp-äëìð äzòå eðéìòøaãna íéîé úL ¨¥½§©À̈¥«£¨º̈¤´¤§³¤¨¦Æ©¦§½̈
:eðéýìà ýåýéì äçaæðå§¦§§−̈©«Ÿ̈¬¡Ÿ¥«

i"yx£EÏB˜Ï eÚÓLÂ∑ להם ׁשּתאמר מּכיון מאליהם, ¿»¿¿∆ֲִֵֵֵֶֶֶַָָֹ
ּבידם  מסּור זה סימן ׁשּכבר ,לקֹול יׁשמעּו זה, ְְְְְִִֶֶֶֶָָָָָָלׁשֹון
אמר: יעקב נגאלים: הם זה ׁשּבלׁשֹון ּומּיֹוסף, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹמּיעקב

להם: אמר  יֹוסף אתכם", יפקד ּפקד (בראשית "ואלהים ְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹ

אתכם נ) אלהים יפקד ‰ÌÈi¯·Ú":"ּפקד È‰Ï‡)∑ ְְֱִִֶֶָֹֹֹ¡…≈»ƒ¿ƒƒ
יׁשן) ּברׁש"י מּכֹות, לי' רמז יתרה ˜¯‰.יּו"ד ְְְִֵֶֶַַָָָƒ¿»

eÈÏÚ∑:וכן מקרה, כג)לׁשֹון אלהים",(במדבר "וּיּקר »≈ְְְֱִִִֵֶַָֹ
מאּתֹו נקרה אהא – ּכה" אּקרה .הלם "ואנכי ְְֲִִִִֵֵֶֶָָָֹֹֹ

(èé)íéøöî Cìî íëúà ïzé-àì ék ézòãé éðàå©«£¦´¨©½§¦¦Â«Ÿ¦¥¬¤§¤²¤¬¤¦§©−¦
:ä÷æç ãéa àìå Cìäì©«£®Ÿ§−Ÿ§¨¬£¨¨«

i"yx£CÏ‰Ï ÌÈ¯ˆÓ CÏÓ ÌÎ˙‡ ÔzÈ ‡Ï∑ אין אם …ƒ≈∆¿∆∆∆ƒ¿«ƒ«¬…ִֵ
אני  ׁשאין עֹוד ּכל ּכלֹומר, החזקה, ידי לֹו מראה ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָאני

"להל אתכם יּתן "לא החזקה, ידי Ï‡.מֹודיעֹו ְֲֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹ…
ÔzÈ∑:ּכמֹו יׁשּבֹוק, לא כ)[ּכּתרגּומֹו] ּכן (בראשית "על ƒ≈ְְְְִֵַַָ

,"נתּתי לא)לא עּמדי"(שם להרע אלהים נתנֹו "ולא ְְְְֱִִִִַַָָָֹֹֹ

ה  נתינה לׁשֹון וכּלן ּביד – "ולא מפרׁשים ויׁש ם. ְְְְְְְְִִֵֵָָָָֹֻ
חזקה, ׁשּידֹו ּבׁשביל ולא את חזקה", אׁשלח מאז ּכי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ

ולא  אֹותֹו: ּומתרּגמינן וגֹו', מצרים את והּכיתי ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָידי
ּברּבי  יעקב רּבי ׁשל מּׁשמֹו ּתּקיף. ּדחילּה קדם ְְְֲֳִִִִִֵֵֶַַַַָֹמן

לי  נאמר .מנחם ְֱִֵֶַַ

(ë)ìëa íéøöî-úà éúékäå éãé-úà ézçìLå§¨«©§¦³¤¨¦Æ§¦¥¦´¤¦§©½¦§ŸÆ
çlLé ïë-éøçàå Baø÷a äNòà øLà éúàìôð¦§§Ÿ½̈£¤¬¤§¤−§¦§®§©«£¥¥−§©©¬

:íëúà¤§¤«

(àë)äéäå íéøöî éðéòa äfä-íòä ïç-úà ézúðå§¨«©¦²¤¥¬¨«¨©¤−§¥¥´¦§¨®¦§¨¨Æ
:í÷éø eëìú àì ïeëìú ék¦´¥«¥½¬Ÿ¥«§−¥¨«

È‡¯ˆÓיז  „eaÚMÓ ÔBÎ˙È ˜Èq‡ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ«≈»¿ƒƒ¿ƒ¿»≈
È‡f¯Ùe È‡¯BÓ‡Â È‡zÁÂ È‡Úk Ú¯‡Ï«¬«¿«¬»≈¿ƒ»≈∆¡»≈¿ƒ»≈
:L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú ‡Ú¯‡Ï È‡Òe·ÈÂ È‡eÁÂ¿ƒ»≈ƒ»≈¿«¿»»¿»¬»¿»

Ï‡¯NÈיח  È·ÒÂ z‡ È˙È˙Â C¯ÓÈÓÏ ÔeÏa˜ÈÂƒ«¿¿≈¿»¿≈≈«¿¿»≈ƒ¿»≈
‡‰Ï‡ ÈÈ dÏ Ôe¯ÓÈ˙Â ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ˙ÂÏ¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿≈¿≈¿»¡»»
ÔÚk ÏÈÊ ÔÚÎe ‡ÏÚ È¯˜˙‡ È‡„e‰È„ƒ»≈ƒ¿¿≈¬»»¿«≈≈¿«
ÈÈ Ì„˜ Áa„e ‡¯a„Óa ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz CÏ‰Ó«¬«¿»»ƒ¿«¿¿»¿««√»¿»

:‡‰Ï‡¡»»»

kÏÓ‡יט  ÔBÎ˙È ˜BaLÈ ‡Ï È¯‡ ÈÏb ÈÓ„˜e¿»«¿≈¬≈»ƒ¿»¿«¿»
:ÛÈwz dÏÈÁc Ì„˜ ÔÓ ‡ÏÂ ÏÊÈÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿≈»¿»ƒ√»¿≈≈«ƒ

È˙כ  ÈÁÓ‡Â Èz¯·b ˙ÁÓ ˙È ÔBt ÁlL‡Â»¬««»¿«¿À¿ƒ¿∆¿≈»
ÔB‰ÈÈa „aÚ‡ Èc È˙ÂL¯t ÏÎa È‡¯ˆÓƒ¿»≈¿…¿ƒ¿»ƒƒ«¿≈≈≈

:ÔBÎ˙È ÁlLÈ Ôk ¯˙·e»«≈¿««»¿

ÈÈÚaכא  ÔÈÓÁ¯Ï ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È Ôz‡Â¿∆≈»«»»≈¿«¬ƒ¿≈≈
:ÔÈ˜È¯ ÔeÎ‰˙ ‡Ï ÔeÎ‰˙ È¯‡ È‰ÈÂ È‡¯ˆÓƒ¿»≈ƒ≈¬≈¿»»¿»≈»ƒ

epxetq

(gi).Eì÷ì eòîLå.mEvY xW` lkA §¨§§Ÿ¤§Ÿ£¤§©¥
.íéiøáòä éäìàmiwifgOd idl` ¡Ÿ¥¨¦§¦¦¡Ÿ¥©©£¦¦

.xar zFrcA§¥¥¤
.eðéìò äø÷ðEpiid `NW zrA ¦§¨¨¥§¥¤Ÿ¨¦

xaC miWwan `le ,d`Eapl mipEMzn¦§©§¦¦§¨§Ÿ§©§¦¨¨
dEv FpFvx zwtdl wx ,eiptNn¦§¨¨©©£¨©§¦¨

.gAfPWhi dxez ¤¦§©
(hi)íéøöî Cìî íëúà ïzé àì ék¦Ÿ¦¥¤§¤¤¤¦§©¦

.Cìäìi `l,FpFvxA df zFUrl miMq ©£ŸŸ©§¦©£¤¦§
.izWTal§©¨¨¦

.ä÷æç ãéa àìåoYi `NW dUr` ip`e §Ÿ§¨£¨¨©£¦¤¡¤¤Ÿ¦¥
iM ,eilr ici wfgY xW`M Kldl mkz ¤̀§¤©£Ÿ©£¤¤¡©¨¦¨¨¦

,`xii `NW FAl wGg` zFMOd xEqA§©©£©¥¦¤Ÿ¦¨
.FzFMdl siqF`Wk dxez ¤¦§©

(k)ìëa íéøöî úà éúékäå§¦¥¦¤¦§©¦§Ÿ
.éúàìôðlM odilr `lRIW ot`A ¦§§Ÿ¨§Ÿ¤¤¦¨¥£¥¤¨

EaEWi ilE` ,E`xiie E`xi miAxe ,rnFW¥©§©¦¦§§¦¨©¨
.mzvw`k dxez §¨¨



zenyס zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"i iying meil inei xeriy

(áë)óñë-éìk dúéa úøbîe dzðëMî äMà äìàLå§¨«£¨̧¦¨³¦§¤§¨Æ¦¨©´¥½̈§¥¤²¤
íëéúða-ìòå íëéða-ìò ízîNå úìîNe áäæ éìëe§¥¬¨−̈§¨®Ÿ§©§¤À©§¥¤Æ§©§´Ÿ¥¤½

:íéøöî-úà ízìvðå§¦©§¤−¤¦§¨«¦
i"yx£d˙Èa ˙¯bÓe∑ ּבּבית אּתּה ּגרה ׁשהיא .מאֹותּה ƒ»«≈»ִִִֵֶַַָָָָ

ÌzÏvÂ∑וכן ּותרֹוקּנּון, יב)ּכתרּגּומֹו: "וינּצלּו(שמות ¿ƒ«¿∆ְְְְְְִֵַַַ
מצרים", לג)את עדים",(שם את יׂשראל ּבני "וּיתנּצלּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

צד  ּבמחּברת חּברֹו ּומנחם יסֹוד. ּבֹו עם והּנּו"ן "י ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָ
לא) "אׁשר (בראשית אביכם", מקנה את אלהים ְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַֹ"וּיּצל

לא  אם ּכי ּדבריו, יאמנּו ולא מאבינּו", אלהים ְְְֱִִִִִִֵֵָָָָֹֹֹהּציל
ּתהא  לא ּבחיר"ק, נקּודה והיא יסֹוד הּנּו"ן ְְְְְְִִִֵַָָָֹהיתה
ונפעלּתם, ּבלׁשֹון אּלא ּופעלּתם, ּבלׁשֹון ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָמׁשּמׁשת

כח)ּכמֹו: האדמה",(דברים מן כו)"ונּסחּתם "ונּתּתם (ויקרא ְְְְֲִִִֶֶַַָָָ
אֹויב", אֹויביכם",(שם)ּביד לפני כב)"ונּגפּתם (יחזקאל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַ

ּבתֹוכּה", ז)"ונּתכּתם לׁשֹון (ירמיה נּצלנּו", "ואמרּתם ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָ

ונֹופלת  לפרקים ּבתיבה ּבאה ׁשהיא נּו"ן וכל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָנפעלנּו,
ּכׁשהיא  ,נֹוׁש נֹותן, נֹוׂשא, נֹוגף, ׁשל ּכנּו"ן ְְִִֵֵֵֵֶֶֶָמּמּנה,
ּכגֹון: ּבחטף, ּבׁשו"א ּתּנקד ּופעלּתם, לׁשֹון ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָמדּברת

מה) אביכם",(בראשית את לב)"ּונׂשאתם "ּונתּתם (במדבר ְְֲִֶֶֶֶַָ
הּגלעד", ארץ את יז)להם ּבׂשר (בראשית את "ּונמלּתם ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָ

מן  ּבחיר"ק הּנקּודה ׁשּזאת אֹומר אני לכן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹערלתכם".
הּלׁשֹונֹות  מן והּוא נּצּול, – ּדבר ׁשם ויסֹוד היא, ְְְִִִִֵַַָָהּיסֹוד
ּבלׁשֹון  ּכׁשּידּבר לּמּוד, ּכּפּור, ּדּבּור, ּכמֹו: ְְְְְִִִִִֵֵֶַַהּכבדים,

ּכמֹו: ּבחיר"ק, יּנקד כ)ּופעל ּתם אל (במדבר "ודּברּתם ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָ
מה)הּסלע", הּבית",(יחזקאל את יא)"וכּפרּתם (דברים ְְִִֶֶֶַַַַַ

ּבניכם  את אֹותם .""ולּמדּתם ְְְִֵֶֶֶַָ

ã(à)àìå éì eðéîàé-àì ïäå øîàiå äLî ïòiå©©³©¤Æ©½Ÿ¤§¥ÆŸ©«£¦´¦½§¬Ÿ
éìà äàøð-àì eøîàé ék éì÷a eòîLé:ýåýé E ¦§§−§Ÿ¦®¦´«Ÿ§½«Ÿ¦§¨¬¥¤−§Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(246 'nr ` jxk `"ypz zegiyd xtq)

ּבּבּבּבקקקקֹוֹוֹוֹולילילילי ייייׁשׁשׁשׁשמעמעמעמעּוּוּוּו ולאולאולאולא לילילילי יאמיניאמיניאמיניאמינּוּוּוּו לאלאלאלא א)והןוהןוהןוהן לׁשאל,(ד, יׁש ְְְְֵֵֵֵֹֹ ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִַַַַֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֹֹֹ
יׁשמעּו ּפקדּתי" "ּפקֹוד יאמר ׁשאם למׁשה אמר ה' ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹהרי

נגאלים יהיּו זה ׁשּבלׁשֹון ּבידם מסּור סימן ּכי (רש"י אליו, ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָָ
יח) ג, ויׁשלעיל אליו. יׁשמעּו לא יׂשראל ׁשּבני חׁשׁש ּומּדּוע ,ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ

הּׁשעּבּוד  ואריכּות הּגלּות קׁשי ׁשּמּצד סבּור היה ׁשהּוא ְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹלֹומר,
את  ּכׁשּיׁשמעּו וגם יׂשראל, ּבני אצל רגיל לדבר הּגלּות ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהפ
הּגיע  ׁשאכן ּולהרּגיׁש אֹותּה לקלט יתקּׁשּו הּגאּלה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹֻּבׂשֹורת

ּגאּלתם. ְְַָָֻזמן

(á):ähî øîàiå Eãéá äf-äî ýåýé åéìà øîàiå©Ÿ̄¤¥¨²§Ÿ̈−©¤´§¨¤®©−Ÿ¤©¤«
i"yx£E„È· ‰fÓ∑:לדרׁש אחת, ּתיבה נכּתב לכ «∆¿»∆ְְְִִֵַַָָָֹ

ּבכׁשרים. ׁשחׁשדּת ללקֹות, חּיב אּתה ׁשּביד ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָמּזה
ׁשּזֹוּופׁשּוטֹו, אּתה מֹודה לחברֹו: ׁשאֹומר ּכאדם ְְֲֵֵֶֶֶַַָָָ

הריני  לֹו: אמר הן. לֹו: אמר היא. אבן ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּלפני
עץ  אֹותּה .עֹוׂשה ֵֶָ

(â)éäéå äöøà eäëìLiå äöøà eäëéìLä øîàiå©¸Ÿ¤Æ©§¦¥´©½§¨©©§¦¥¬©−§¨©§¦´
:åéðtî äLî ñðiå Lçðì§¨¨®©¨¬̈¤−¦¨¨«

i"yx£LÁÏ È‰ÈÂ∑ ׁשל אמנּותֹו ותפׂש לי"), יאמינּו "לא (ּבאמרֹו: יׂשראל על הרע לׁשֹון ׁשּסּפר לֹו רמז «¿ƒ¿»»ְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
.נחׁש ָָ

d˙Èaכב  ˙·È¯wÓe dz·aLÓ ‡˙z‡ Ï‡L˙Â¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ«≈«
ÔeÂL˙e ÔÈLe·Ïe ·‰„c ÔÈÓe ÛÒÎc ÔÈÓ»ƒƒ¿«»ƒƒ¿«¿ƒ¿«
˙È Ôep˜B¯˙e ÔBÎÈ˙a ÏÚÂ ÔBÎÈa ÏÚ«¿≈¿«¿»≈¿ƒ»

:ÌÈ¯ˆÓƒ¿»ƒ

ÈÏא  ÔeÓ‰È ‡Ï ‡‰Â ¯Ó‡Â ‰LÓ ·È˙‡Â«¬≈…∆«¬«¿»»¿≈¿ƒ
CÏ ÈÏb˙‡ ‡Ï Ôe¯ÓÈÈ È¯‡ ÈpÓ ÔeÏa˜È ‡ÏÂ¿»¿«¿ƒƒ¬≈≈¿»ƒ¿¿≈»

:ÈÈ¿»

ËeÁ¯‡:ב  ¯Ó‡Â C„Èa ÔÈ„ ‰Ó ÈÈ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¿»»≈ƒ»«¬«¿»

Â‰Â‰ג  ‡Ú¯‡Ï È‰Ó¯e ‡Ú¯‡Ï È‰ÈÓ¯ ¯Ó‡Â«¬«¿ƒƒ¿«¿»¿»ƒ¿«¿»«¬»
:È‰BÓ„˜ ÔÓ ‰LÓ ˜¯ÚÂ ÈeÁÏ¿ƒ≈«¬«…∆ƒ√»ƒ

epxetq

(ak).íéøöî úà ízìvðåiR lr s` §¦©§¤¤¦§¨¦©©¦
,dl`Wd KxC mdn lMd ElAwYW¤§©§©Ÿ¥¤¤¤©§¨¨
xg` EpwY dPd ,xifgdl miaIg Eidze§¦§©¨¦§©£¦¦¥¦§©©
mkixg` mtcxA ,oicA lMd z` KM̈¤©Ÿ§¦§¨§¨©£¥¤
iM .mkllW z` llWle mkA mgNdl§¦¨¥¨¤§¦§Ÿ¤§©§¤¦
,dnglOd DzF`A Ezn xW`M mpn`̈§¨©£¤¥§¨©¦§¨¨
dCn cbpM dCn oicA did ,mglp 'd iM¦¦§©¨¨§¦¦¨§¤¤¦¨

bdpOM ,mitCxPl mitcFxd llW lM̈§©¨§¦©¦§¨¦©¦§¨
.dngln lkA` dxez §¨¦§¨¨

ã(`)eòîLé àìå éì eðéîàé àì ïä¥Ÿ©£¦¦§Ÿ¦§§
.éì÷ìmzF` oYi `NW E`xIW xg` §Ÿ¦©©¤¦§¤Ÿ¦¥¨

.Kldl mixvn Kln¤¤¦§©¦©£Ÿ
éìà äàøð àì eøîàé ék.'ä EiM ¦Ÿ§Ÿ¦§¨¥¤¦

."idIe xn` `Ed"a dxez ¨©©¤¦

(a).Eãéá äf äîxaC `Ed dHOd dPd ©¤§¨¤¦¥©©¤¨¨
WIW xaC `id cIde ,miIg gEx FA oi`W¤¥©©¦§©¨¦¨¨¤¤
iM ,"dIg`e zin` ip`"e ,miIg gEx FA©©¦©£¦¨¦©£©¤¦
miIg gEx oY`e ,zrxvA cId zin`̈¦©¨§¨©©§¤¥©©¦

.zOd dHOAb dxez ©©¤©¥
(b).åéðtî äLî ñðiådid mpn` iM ©¨¨Ÿ¤¦¨¨¦¨§¨¨¨

ipiPY la` .scFxe xEnB Wgp f`̈¨¨¨§¥£¨©¦¥
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(ã)Báðæa æçàå Eãé çìL äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§©Æ¨«§½¤«¡−Ÿ¦§¨®
:Btëa ähîì éäéå Ba ÷æçiå Bãé çìLiå©¦§©³¨Æ©©£́¤½©§¦¬§©¤−§©«

i"yx£Ba ˜ÊÁiÂ∑יׁש והרּבה הּוא, אחיזה לׁשֹון ««¬∆ְְְֲִֵֵַָ
יט)ּבּמקרא: ּבידֹו",(בראשית האנׁשים כה)"וּיחזיקּו (דברים ְְֲֲִִִַַַָָָָ

ּבמבׁשיו", יז)"והחזיקה א ּבזקנֹו",(שמואל "והחזקּתי ְְְְְֱֱִִִִֶֶַָָָֻ
הּוא  אחיזה לׁשֹון לבי"ת, הּדבּוק חזּוק לׁשֹון .ּכל ְְְֲִִֵַָָָ

(ä)éìà äàøð-ék eðéîàé ïòîìíúáà éýìà ýåýé E §©´©©«£¦½¦«¦§¨¬¥¤²§Ÿ̈−¡Ÿ¥´£Ÿ¨®
:á÷òé éýìàå ÷çöé éýìà íäøáà éýìà¡Ÿ¥¯©§¨¨²¡Ÿ¥¬¦§−̈¥«Ÿ¥¬©«£«Ÿ

(å)àáiå E÷éça Eãé àð-àáä ãBò Bì ýåýé øîàiå©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸¹À¨«¥¨³¨«§Æ§¥¤½©¨¥¬
:âìMk úòøöî Bãé äpäå dàöBiå B÷éça Bãé̈−§¥®©´¦½̈§¦¥¬¨−§Ÿ©¬©©¨«¤

i"yx£‚ÏMk ˙Ú¯ˆÓ∑ ואם" לבנה: להיֹות צרעת ּדר ¿…«««»∆ְְְִִֶֶַַָָָ
א  היא", לבנה הרע ּבהרת ׁשּלׁשֹון לֹו רמז זה ּבאֹות ף ְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ּבצרעת, הלקהּו לפיכ לי". יאמינּו "לא ּבאמרֹו: ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָֹסּפר,
הרע  לׁשֹון על מרים ׁשּלקתה .ּכמֹו ְְְִֶַַָָָָָ

(æ)B÷éç-ìà Bãé áLiå E÷éç-ìà Eãé áLä øîàiå©ÀŸ¤¨¥³¨«§Æ¤¥¤½©¨¬¤¨−¤¥®
:BøNák äáL-äpäå B÷éçî dàöBiå©«¦¨Æ¥«¥½§¦¥−̈¨¦§¨«

i"yx£'B‚Â ‰·L ‰p‰Â B˜ÈÁÓ d‡ˆBiÂ∑ ּבראׁשֹונה ׁשהרי ּפרענּות, מּמּדת לבא ממהרת טֹובה ׁשּמּדה מּכאן «ƒ»≈≈¿ƒ≈»»¿ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻ
"מחיקֹו" נאמר: רבה)לא .(שמות ֱֵֵֶַֹ

(ç)úàä ì÷ì eòîLé àìå Cì eðéîàé àì-íà äéäå§¨¨Æ¦´Ÿ©«£¦´½̈§´Ÿ¦§§½§−Ÿ¨´Ÿ
:ïBøçàä úàä ì÷ì eðéîàäå ïBLàøä̈«¦®§¤«¡¦½§−Ÿ¨¬Ÿ¨©«£«

i"yx£ÔB¯Á‡‰ ˙‡‰ Ï˜Ï eÈÓ‡‰Â∑:להם מׁשּתאמר ¿∆¡ƒ¿…»…»«¬ִֶֶַָֹ
הרע, לׁשֹון עליכם ׁשּסּפרּתי על לקיתי ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּבׁשבילכם

.ל להם יאמינּו להרע ׁשהּמזּדּוגין ,ּבכ לּמדּו ׁשּכבר ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
ׂשרה  ּבׁשביל ואבימל ּפרעה ּכגֹון: ּבנגעים, .לֹוקים ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָֹ

(è)ì íb eðéîàé àì-íà äéäåälàä úBúàä éðL §¨¿̈¦´Ÿ©«£¦¿©Á¦§¥̧¨«Ÿ¹¨¥À¤
zëôLå øàéä éîénî zç÷ìå Eì÷ì ïeòîLé àìå§³Ÿ¦§§Æ§Ÿ¤½§¨«©§¨Æ¦¥¥´©§½Ÿ§¨«©§−̈
íãì eéäå øàéä-ïî çwz øLà íénä eéäå äLaiä©©¨¨®§¨³©©̧¦Æ£¤´¦©´¦©§½Ÿ§¨¬§−̈

:úLaia©©¨«¤
i"yx£¯‡È‰ ÈÓÈnÓ zÁ˜ÏÂ∑ ׁשּבמּכה להם רמז ¿»«¿»ƒ≈≈«¿…ְֶֶַַָָָ

 ֿ ּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּו (ּפרּוׁש: מאלהּותם נפרע ְְֱִִֵֵֶַָָָָָֹראׁשֹונה
ׁשהיּו ּתחּלה, מאלהּותם נפרע האּמֹות, מן נפרע ְְְֱִִִִֵֶָָָָָָֹֻהּוא
ּברׁש"י  לדם. והפכם אֹותם, המחּיה לּנילּוס ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָעֹובדים

d·Êaד  „BÁ‡Â C„È ËÈLB‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆≈¿»¿≈¿«¿≈
‡¯ËeÁÏ ‰Â‰Â da Û˜˙‡Â d„È ËÈLB‡Â¿≈¿≈¿«¿≈≈«¬»¿¿»

:d„Èaƒ≈

‡Ï‰‡ה  ÈÈ CÏ ÈÏb˙‡ È¯‡ ÔeÓ‰Èc ÏÈ„a¿ƒƒ≈¿¬≈ƒ¿¿ƒ»¿»¡»»
˜ÁˆÈc d‰Ï‡ Ì‰¯·‡c d‰Ï‡ ÔB‰˙‰·‡„¿«¿«¿¡»≈¿«¿»»¡»≈¿ƒ¿»

:·˜ÚÈc d‰Ï‡Â≈»≈¿«¬…

CtËÚaו  C„È ÔÚk ÏÈÚ‡ „BÚ dÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»≈»≈¿«¿»¿ƒ¿»
‡¯ÂÁ d„È ‡‰Â d˜t‡Â dtËÚa d„È ÏÈÚ‡Â¿»≈¿≈¿ƒ¿≈¿«¿«¿»¿≈«¿»

:‡bÏ˙Î¿«¿»

d„Èז  ·È˙‡Â CtËÚÏ C„È ·È˙‡ ¯Ó‡Â«¬«»≈¿»¿ƒ¿»«¬≈¿≈
˙Â‰ ˙·˙ ‡‰Â dtËÚÓ d˜Ù‡Â dtËÚÏ¿ƒ¿≈¿«¿«≈ƒ¿≈¿»»«¬«

:d¯N·k¿ƒ¿≈

Ï˜Ïח  ÔeÏa˜È ‡ÏÂ CÏ ÔeÓ‰È ‡Ï Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ»¿≈¿»¿»¿«¿¿«
:‰‡¯˙· ‡˙‡ Ï˜Ï ÔeÓ‰ÈÂ ‰‡Ó„˜ ‡˙‡»»«¿»»ƒ≈¿¿«»»«¿»»

‡˙i‡ט  ÔÈ¯˙Ï Û‡ ÔeÓ‰È ‡Ï Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ»¿≈¿«ƒ¿≈»«»
‡inÓ ·q˙Â CpÓ ÔeÏa˜È ‡ÏÂ ÔÈl‡‰»ƒ≈¿»¿«¿ƒ»¿ƒ«ƒ«»
Èc ‡iÓ ÔB‰ÈÂ ‡zLaÈÏ „BL˙Â ‡¯‰·„ƒ¿«¬»¿≈¿«∆¿»ƒ«»ƒ

:‡zLaÈa ‡Ó„Ï ÔB‰ÈÂ ‡¯‰ ÔÓ ·qƒ̇«ƒ«¬»ƒƒ¿»¿«∆¿»

epxetq

mda dzid `l mdihdlA miOhxgd©©§ª¦§©£¥¤Ÿ¨§¨¨¤
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zenyסב zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"i iying meil inei xeriy
B‚Â'.יׁשן) ÌÈn‰ eÈ‰Â∑".ּפעמים ׁשּתי "והיּו" והיּו" ָָ¿»««ƒ¿ְְְְִֵָָָ

מן  ּתּקח אׁשר הּמים והיּו נאמר: אּלּו ּבעיני, ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָנראה
נהפכים  הם ׁשּבידֹו אני ׁשֹומע ּבּיּבׁשת, לדם ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהיאר

עכׁשו  אבל ּבהויתן, יהיּו לארץ ּכׁשּירדּו ואז ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָלדם,
ּדם  יהיּו ׁשּלא ּבּיּבׁשת מלּמדנּו ׁשּיהיּו .עד ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

(é)íéøác Léà àì éðãà éa ýåýé-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤´¤§Ÿ̈»¦´£Ÿ¨¼ŸÁ¦̧§¨¦¹
ìMî íb ìBîzî íb éëðàEøac æàî íb íL ¨ÀŸ¦©³¦§Æ©´¦¦§½Ÿ©²¥¨¬©¤§−

ì ãáëe ät-ãáë ék Ecáò-ìà:éëðà ïBL ¤©§¤®¦¯§©¤²§©¬¨−¨«Ÿ¦
i"yx£'B‚Â ÏBÓzÓ Ìb∑ היה ימים ׁשבעה ׁשּכל למדנּו «ƒ¿¿ְְִִֶַָָָָָָ

ליל ּבּסנה מׁשה את מפּתה ְְֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
– "ּדּבר "מאז "ׁשלׁשם", "מּתמֹול", ְְְְִִִִֵֶַָֹּבׁשליחּותֹו:
ׁשּׁשה, הרי הם, רּבּויין ּגּמין, ּוׁשלׁשה ׁשלׁשה, ְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָֹֹהרי
עֹוד: זאת לֹו ּכׁשאמר הּׁשביעי ּבּיֹום עֹומד היה ְְְִִֵֶַַַָָָֹוהּוא
עליו  וקּבל ּבֹו ׁשחרה עד ּתׁשלח", ּביד נא ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָ"ׁשלח

רבה) על (שמות ּגדּלה לּטל רֹוצה היה ׁשּלא זה, וכל .ְְִֶֶֶַָָָָֹֹֻ

ׁשּנאמר: היה, ונביא הימּנּו ּגדֹול ׁשהיה אחיו, ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹאהרן
הּכהן) לעלי נאמר ועֹוד וגֹו'. הּלוי אחי אהרן ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָֹֹֹ(הלא

ב) א ּבהיֹותם (שמואל אבי ּבית אל נגליתי ְְְֲִִִִִֵֵֶָָֹ"הנגלה
וכן: אהרן. הּוא כ)ּבמצרים", להם (יחזקאל "ואּודע ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹ

עיניו  ׁשּקּוצי איׁש אליהם "ואמר וגֹו'", מצרים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹּבארץ
נאמרה  לאהרן נבּואה, ואֹותּה t‰.הׁשליכּו". „·k∑ ְְְְְֲִֶֶַַָָָֹ¿«∆

בלב"ו  לע"ז ּובלׁשֹון מדּבר. אני .ּבכבדּות ְְְֲִִִֵֵַַַ

(àé)íeNé-éî Bà íãàì ät íN éî åéìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥À̈¦´¨´¤»¨«¨¨¼µ¦«¨´
:ýåýé éëðà àìä øeò Bà çwô Bà Løç Bà ílà¦¥½´¥¥½¬¦¥−©´¦¥®£¬Ÿ¨«Ÿ¦−§Ÿ̈«

i"yx£'B‚Â ‰t ÌN ÈÓ∑ ּכׁשהיית לדּבר לּמד מי ƒ»∆¿ְְְִִִֵֶֶַָָ
הּמצרי? על ּפרעה לפני ‡Ìl.נּדֹון ÌeNÈ ÈÓ B‡∑ ְְְִִִִֵַַַֹƒ»ƒ≈

ּבמצות (תנחומא) נתאּמץ ׁשּלא אּלם, ּפרעה עׂשה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹֹמי
ׁשמעּו ׁשּלא חרׁשים, מׁשרתיו ואת ,ּבצּוֹותֹוהריגת ְְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹ

?קמ)עלי עׂשאם (שבת מי ההֹורגים, ולאסּפקלטֹורין ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָ
ונמלטּת? הּבימה מן ּכׁשּברחּת ראּו ׁשּלא .עורים, ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָֹ

ÈÎ‡ ‡Ï‰∑ זאת ּכל עׂשיתי ה' .ׁשּׁשמי ¬…»…ƒְִִִֶָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"iyz'd ,hay g"dan ,zah b"k ,zeny t"y)

ּבה"א  האדם, ּכמֹו זה הרי קמּוצה, ּבלמ"ד לאדם, ּפה ׂשם ְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָמי
הּידּוע, האדם על ׁשרֹומז אֹור' ּב'תֹורה ּכמבֹואר ְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָהּידיעה,
ּדמּות  הּכּסא ּדמּות ועל ׁשּכתּוב ּכמֹו העליֹון, אדם ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָּדהינּו

אדם. ְְֵַָָּכמראה
ּכׁשראה  ּדהּנה, גֹו'. אּלם יׂשּום מי אֹו לאדם ּפה ׂשם ְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָמי
אי הא', ׁשאלֹות. ּב' ׁשאל מצרים, קליּפת ּתקף את ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹמׁשה
זֹו ׁשהרי ּבבריאה־יצירה־עׂשּיה ּדאצילּות הּגּלּוי להיֹות ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶַַָָָָיכֹול
למנע  ּבתקּפּה היא מצרים קליּפת הרי והּב', כּו'. ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָֹירידה
על  הּמענה ּתׁשּובֹות. ּב' הּקּב"ה לֹו ענה זה ועל כּו'. ְְְֲֵֶֶַַַַַַָָָָּולעּכב
ּדׁשרׁש הוי', אנכי הלא גֹו' לאדם ּפה ׂשם מי הּוא, הא' ְְֲֲִִֵֶֶָָָָָָָָָֹֹֹׁשאלה
כּו'. עליֹון ּכתר מּבחינת הּוא לבריאה־יצירה־עׂשּיה ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַָָָהּגּלּוי
אֹו גֹו' חרׁש אֹו אּלם יׂשּום מי הּוא, הּב' ׁשאלה על ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָוהּמענה
ׁשּכתּוב  ּומה הּקליּפֹות. ׁשבירת לפעל יתּבר ׁשּבכחֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹעּור,
עצמ עׂשה מי הּמדרׁש ּכפרּוׁש רּבנּו, מׁשה על קאי ּפּקח, ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹאֹו

אחר־ּכ היה מׁשה על־ידי ּדהּנה, מּפרעה. ׁשּתברח ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹּפּקח
ׁשל  ענינֹו ׁשעּקר לפי והינּו נתרּפא, ׁשאז ּדמּתן־ּתֹורה, ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּגּלּוי
ענינֹו, עיּקר ׁשּזהּו וכיון ליׂשראל. ּתֹורה ׁשהמׁשי הּוא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹמׁשה
אלקּות  ּגיּלּוי ׁשהמׁשי ּבּפה, הּדּבּור ּבחינת אז ּבֹו היה ְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹלכן

מּתן־ּת קדם אבל ּבבריאה־יצירה־עׂשּיה, עדין למּטה היה ֹורה ְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָָֹ
הּנה  כּו', ּפה ּכבד ּבהיֹותֹו ׁשּגם אּלא לׁשֹון, ּוכבד ּפה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָּכבד
ּבׁשעת  היתה ׁשּתחּלתּה מצרים, יציאת להיֹות הצרכה ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָֻּכאׁשר
לאדם, ּפה ׂשם מי הּקּב"ה לֹו אמר מּפרעה, מׁשה ְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹֹּבריחת
לבריאה־  ּדאצילּות מלכּות ּגּלּוי להיֹות יּוכל ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָׁשעל־ידי־זה
מּתן־ּתֹורה, עד נתרּפא לא עדין אבל ּכּנ"ל, ְְֲֲֲִִִִֵַַַַַַַָָָָֹיצירה־עׂשּיה
לבריאה־  להמׁשי ּדמלכּות הּפה ּבחינת אצלֹו היה ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשאז
"ּתֹורת "ועל ּכמאמר מּתן־ּתֹורה, ענין ׁשּזהּו ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָיצירה־עׂשּיה,
מּטה. למּטה עד ּבבריאה־יצירה־עׂשיה "ׁשּלּמדּתנּו" ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָָּבאצילּות
ּבּגאּלה  ּגם יהיה ּכ מצרים, ּבגאּלת ׁשהיה ּכׁשם ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻֻוהּנה,

‚·¯י  ‡Ï ÈÈ eÚ·a ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»¿»¿»»¿«
Û‡ È‰BÓ˜cÓ Û‡ ÈlÓzÓ Û‡ ‡‡ ÏelÓc¿ƒ¬»«ƒ¿«ƒ«ƒ¿»ƒ«
ÏÏÓÓ ¯ÈwÈ È¯‡ Cc·Ú ÌÚ ‡zÏlÓc ÔcÚÓ≈ƒ«¿«∆¿»ƒ«¿»¬≈«ƒ«¿»

:‡‡ ÔLÈÏ ˜ÈnÚÂ¿«ƒƒ»¬»

‡Bיא  ‡L‡Ï ‡ÓeÙ ÈÂL ÔÓ dÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»≈»«ƒ»«¬»»
B‡ ‡Á˜Ù B‡ ‡L¯Á B‡ ‡ÓÏ‡ ÈÂL ÔÓ»«ƒƒ¿»≈¿»ƒ¿»

:ÈÈ ‡‡ ‡Ï‰ ‡¯ÈeÚ«ƒ»¬»¬»¿»

epxetq

(i).éëðà íéøác Léà àìlBxn iYlA Ÿ¦§¨¦¨Ÿ¦¦§¦ª§¨
xAcl Dxcqe micEOl oFWl zk`lnA¦§¤¤§¦¦§¦§¨§©¥

.KlOd iptl¦§¥©¤¤

.ìBîzî íb.dIxkp ux`A xb izFidA ©¦§¦§¦¥§¤¤¨§¦¨
ìMî íb.íL.drxR ziaA izFidA ©¦¦§Ÿ¦§¦§¥©§Ÿ

.Ecáò ìà Eøac æàî íbiR lr s` ©¥¨©¤§¤©§¤©©¦
ipR xF`A f` zixACd iWtp dzidW¤¨§¨©§¦©©¨¦¨§§¥

.micEOl oFWl dzpw `l ,KlOd©¤¤Ÿ¨§¨§¦¦
ì ãáëe ät ãáë ék.éëðà ïBLdfe ¦§©¤§©¨¨Ÿ¦§¤

iNW xEACd ilM zFidA iM ,il dxẅ¨¦¦¦§§¥©¦¤¦

iAl dpt `l Kkitl ,mipkEn iYlA¦§¦¨¦§¦¨Ÿ¨¨¦¦
."xaC sri z` zErl zrcl"`i dxez ¨©©¨¤¨¥¨¨

(`i).íãàì ät íN éîozp in ¦¨¤¨¨¨¦¨©
rah gkAW zFIraHd zFpkdd©£¨©¦§¦¤§Ÿ©¤©

.mc`dai dxez ¨¨¨



סג zeny zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye zah f"i iying meil inei xeriy
יהיה  ׁשעל־ידֹו אחרֹון, ּגֹואל הּוא ראׁשֹון ּגֹואל ׁשהרי ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהעתידה,
למּטה, עד ּבבריאה־יצירה־עׂשּיה הּתֹורה ּפנימּיּות ְְְְֲִִִִִִִַַַָָָָָּגיּלּוי
ּדתֹורה, ּגליא ּכי־אם נתּגּלה לא מּתן־ּתֹורה ׁשּבׁשעת ְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָֹוכּידּוע

הּתֹורה  ּפנימּיּות ענין והּוא ּתֹורה, טעמי יתּגּלּו ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָּולעתיד
למּטה, יהיה והּגּלּוי אחרֹון, ּגֹואל מׁשה, על־ידי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹׁשּתתּגּלה

מּמׁש. ְַָָּבקרֹוב

(áé)ét-íò äéäà éëðàå Cì äzòåéúéøBäå EøLà E §©−̈¥®§¨«Ÿ¦Æ¤«§¤´¦¦½§«¥¦−£¤¬
:øaãz§©¥«

(âé):çìLz-ãéa àð-çìL éðãà éa øîàiå©−Ÿ¤¦´£Ÿ¨®§©−̈§©¦§¨«

i"yx£ÁÏLz „Èa∑,לׁשלח רגיל ׁשאּתה מי והּוא ּביד ¿«ƒ¿»ְְְִִִֶַַַָָֹ
ׁשאין  לׁשלח, ׁשּתרצה אחר ּביד אחר: ּדבר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹאהרן.

יׁש – לעתיד ּגֹואלם ולהיֹות לארץ להכניסם ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָסֹופי
הרּבה  ׁשלּוחים ל. ְְְִֵַ

(ãé)éçà ïøäà àìä øîàiå äLîa ýåýé óà-øçiåE ©¦«©©̧§Ÿ̈¹§¤À©¸Ÿ¤Æ£¸Ÿ©«£³Ÿ¨¦̧Æ
àöé àeä-äpä íâå àeä øaãé øaã-ék ézòãé éålä©¥¦½¨©¾§¦¦«©¥¬§©¥−®§©³¦¥ÆŸ¥´

:Baìa çîNå Eàøå Eúàø÷ì¦§¨¤½§¨«£−§¨©¬§¦«
i"yx£Û‡ ¯ÁiÂ∑(קב יהֹוׁש(זבחים אֹומר:רּבי קרחה ּבן ע «ƒ««ְְִֵֶַַָָֻ

נאמר  לא וזה רׁשם, ּבֹו נאמר ׁשּבּתֹורה חרֹוןֿאף ְֱֱֲֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹּכל
חרֹון. אֹותֹו עלֿידי ענׁש ׁשּבא מצינּו ולא רׁשם, ְְִֵֶֶֶַָָָֹֹֹּבֹו
"הלא  רׁשם: ּבֹו נאמר ּבזֹו אף יֹוסי: רּבי לֹו ְֱֲִֵֶֶַַַַָֹֹאמר
ּכהן, ולא לוי להיֹות עתיד ׁשהיה הּלוי", אחי ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹֹאהרן
יהיה  לא מעּתה ,מּמ לצאת אֹומר הייתי ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻוהּכהּנה

ׁשּנאמר: לוי, ואּתה ּכהן יהיה הּוא אּלא הימים ּכן, (דברי ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
כג) ׁשבט א על יּקראּו ּבניו האלהים, איׁש ְֱִִִֵֶֶַָָָָֹֹ"ּומׁשה

E˙‡¯˜Ï.הּלוי" ‡ˆÈ ‡e‰ ‰p‰∑ למצרים ּכׁשּתל. ִֵַƒ≈…≈ƒ¿»∆ְְְִִֵֵֶַ
BaÏa ÁÓNÂ E‡¯Â∑ מקּפיד ׁשּיהא סבּור ּכׁשאּתה לא ¿»¬¿»«¿ƒְְְִֵֶֶַַָָֹ

לעדי  אהרן זכה ּומּׁשם לגדּלה, עֹולה ׁשאּתה ְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֻעלי
הּלב  על הּנתּון .החׁשן ֵֶַַַַָֹ

(åè)éëðàå åéôa íéøácä-úà zîNå åéìà zøaãå§¦©§¨´¥½̈§©§¨¬¤©§¨¦−§¦®§¨«Ÿ¦À
ét-íò äéäàøLà úà íëúà éúéøBäå eäét-íòå E ¤«§¤³¦¦̧Æ§¦¦½§«¥¦´¤§¤½¥−£¤¬

:ïeNòz©«£«

(æè)El-äéäé àeä äéäå íòä-ìà Eì àeä-øaãå§¦¤¬§−¤¨¨®§¨³¨Æ¦«§¤§´
:íéäìûì Bl-äéäz äzàå äôì§¤½§©−̈¦«§¤¬¥«Ÿ¦«

i"yx£EÏ ‡e‰ ¯a„Â∑.העם אל ידּבר וזה ּבׁשביל ¿ƒ∆¿ְְְְִִֵֶֶַָָ
הּסמּוכים  ו'להם' ו'לכם' ו'לֹו' ו'לי' 'ל' ּכל על ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָיֹוכיח

הם  'על' לׁשֹון ׁשּכּלם ÙÏ‰.לּדּבּור, El ‰È‰È∑ ְִֵֶַַָֻƒ¿∆¿¿∆
ּפה  ּכבד ׁשאּתה לפי ּולׂשר ∑ÌÈ‰Ï‡Ï.למליץ, .לרב ְְְִִֵֶֶַַָ≈…ƒְְַַ

CÓetיב  ÌÚ ‡‰È È¯ÓÈÓe ÏÈÊ‡ ÔÚÎe¿«¡≈≈¿ƒ¿≈ƒ»
:ÏÈlÓ˙ Èc CpÙl‡Â¿«≈ƒ»ƒ¿«≈

LÎc¯יג  ÔÓ „Èa ÔÚk ÁÏL ÈÈ eÚ·a ¯Ó‡Â«¬«¿»¿»¿«¿«¿«»¿»«
:ÁÏL˙c¿ƒ¿»

‰Ï‡יד  ¯Ó‡Â ‰LÓa ÈÈ„ ‡Ê‚e¯ ÛÈ˜˙e¿≈¿»«¿»¿…∆«¬«¬»
‡ÏlÓ È¯‡ ÈÓ„˜ ÈÏb È‡ÂÏ CeÁ‡ Ô¯‰‡«¬…»≈»≈¿≈√»«¬≈«»»
C˙eÓc˜Ï ˜Ù ‡e‰ ‡‰ Û‡Â ‡e‰ ÏlÓÈ¿«≈¿«»»≈¿«»»

:daÏ· ÈcÁÈÂ CpÊÁÈÂ¿∆¡ƒ»¿∆¿≈¿ƒ≈

dÓeÙaטו  ‡iÓb˙t ˙È ÈeL˙e dnÚ ÏlÓ˙e¿«≈ƒ≈¿«ƒ»ƒ¿»«»¿≈
ÛÈl‡Â dÓet ÌÚÂ CÓet ÌÚ È‰È È¯ÓÈÓe≈¿ƒ¿≈ƒ»¿ƒ≈¿«ƒ

:Ôe„aÚ˙ Èc ˙È ÔBÎ˙È»¿»ƒ«¿¿

CÏטז  È‰È ‡e‰ È‰ÈÂ ‡nÚÏ CÏ ‡e‰ ÏlÓÈÂƒ«≈»¿«»ƒ≈¿≈»
:·¯Ï dÏ È‰z z‡Â ÔÓ‚¯˙ÓÏƒ¿À¿¿»¿«¿¿≈≈¿»

epxetq

(ai)äéäà éëðàåét íò.EilM oikdl §¨Ÿ¦¤§¤¦¦§¨¦§¥
.xEACd©¦

éúéøBäå.E.micEOl oFWlbi dxez §¥¦§¦¦
(bi).çìLz ãéa àð çìLdidIW in ciA §©¨§©¦§¨§©¦¤¦§¤

Wi` `le ,LzEgilW zFUrl okEn gilẄ¦©¨©£§¦§§Ÿ¦
ipxFze iR mr didYW KxhvIW ipFnM̈¦¤¦§¨¥¤¦§¤¦¦§¥¦

.xAcnd didz dY`W ot`Aci dxez §Ÿ¤¤©¨¦§¤©§©¥
(ci)éçà ïøäà àìä.éålä Edzid m` £Ÿ©£Ÿ¨¦©¥¦¦¨§¨

`Fld ,xAcl okEn Wi` glWl dpEMd©©¨¨¦§Ÿ©¦¨§©¥£

ilA dnkg lrA ,iel `EdW Lig` oxd ©̀£Ÿ¨¦¤¥¦©©¨§¨§¦
.mIeld eig` lkM wtq̈¥§¨¤¨©§¦¦

.àeä øaãé øaã ék ézòãéFnvrOW ¨©§¦¦©¥§©¥¤¥©§
.micEOl oFWl lrA `Ed©©§¦¦

Eàøå Eúàø÷ì àöé àeä äpä íâå§©¦¥Ÿ¥¦§¨¤§¨£
.Baìa çîNå`vFi `EdW iR lr s`e §¨©§¦§©©¦¤¥

,eilr Lzlrn ipRn LcAkl Lz`xwl¦§¨§§©¤§¦§¥©£¨§¨¨
alA uilnl Ll didie wtq ilA gnUi¦§©§¦¨¥§¦§¤§§¥¦§¥

.mlWeh dxez ¨¥

(eh)éëðàå åéôa íéøácä úà zîNå§©§¨¤©§¨¦§¦§¨Ÿ¦
ét íò äéäà.eäét íòå EiR lr s` ¤§¤¦¦§¦¦©©¦

wiRqi `l eitA mixaCd z` miUYW¤¨¦¤©§¨¦§¦Ÿ©§¦
mr ikp` did`W Kxhvi la` ,df¤£¨¦§¨¥¤¤§¤¨Ÿ¦¦
alA mkixaC EqpMIW ot`A ,mkiR¦¤§Ÿ¤¤¦¨§¦§¥¤§¥
Wxbi `le mkilr mnFwzi `le ,drxR©§Ÿ§Ÿ¦§¥£¥¤§Ÿ§¨¥

.eipR mrn mkz`fh dxez ¤§¤¥¦¨¨
(fh).íéäìàìzF`ltp dUrIW ¥Ÿ¦¤©£¤¦§¨

.LzevnAfi dxez §¦§¨¤



zenyסד zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"i iyiy meil inei xeriy

(æé)Ba-äNòz øLà Eãéa çwz äfä ähnä-úàå§¤©©¤¬©¤−¦©´§¨¤®£¤¬©«£¤−
ô :úúàä-úà¤¨«Ÿ«Ÿ

ß zah g"i iyiy mei ß

(çé)áLiå äLî Cìiå|Bì øîàiå Bðúç øúé-ìà ©¥̧¤¤¹©¨´¨¤¤¤́«Ÿ§À©³Ÿ¤Æ
äàøàå íéøöîa-øLà éçà-ìà äáeLàå àp äëìà¥´£¨À̈§¨¸¨Æ¤©©´£¤§¦§©½¦§¤§¤−

ì Cì äLîì Bøúé øîàiå íéiç íãBòä:íBìL ©«¨´©¦®©Ÿ̄¤¦§²§¤−¥¬§¨«
i"yx£B˙Á ¯˙È Ï‡ ·LiÂ∑ּברׁשּו ּכיֿאם מּמדין יזּוז (ׁשּלא לֹו נׁשּבע ׁשהרי רׁשּות, מכילּתא).לּטל תֹו. «»»∆∆∆…¿ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַָָָֹֹ

וכּו' קיני יתרֹו, יתר, רעּואל, לֹו: היּו ׁשמֹות .וׁשבעה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָ

(èé)íéøöî áL Cì ïéãîa äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¤¤Æ§¦§½̈¥−ª´¦§¨®¦
:ELôð-úà íéL÷áîä íéLðàä-ìk eúî-ék¦¥̧Æ¨¨´£¨¦½©«§©§¦−¤©§¤«

i"yx£ÌÈL‡‰ Ïk e˙Ó Èk∑,מּנכסיהם ׁשּירדּו אּלא היּו, חּיים ואבירם. ּדתן הם? ּכּמת מי חׁשּוב  והעני ƒ≈»»¬»ƒְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
סד) .(נדרים

(ë)-ìò íákøiå åéða-úàå BzLà-úà äLî çwiå©¦©̧¤¹¤¦§´§¤¨À̈©©§¦¥Æ©
ähî-úà äLî çwiå íéøöî äöøà áLiå øîçä©«£½Ÿ©−̈¨©´§¨¦§¨®¦©¦©¬¤²¤©¥¬

:Bãéa íéäìûä̈«¡Ÿ¦−§¨«
i"yx£¯BÓÁ‰ ÏÚ∑ׁשחבׁש החמֹור הּוא הּמיחד. חמֹור ««¬ְֲֲֶַַַָָֻ

הּמׁשיח  מל ׁשעתיד והּוא יצחק, לעקדת ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָאברהם
ׁשּנאמר: עליו, ט)להּגלֹות חמֹור"(זכריה על ורֹוכב ."עני ְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָ

'B‚Â ‰hÓ ˙‡ ‰LÓ ÁwiÂ ÌÈ¯ˆÓ ‰ˆ¯‡ ·LiÂ∑ «»»«¿»ƒ¿»ƒ«ƒ«…∆∆«≈¿
ּומאחר  מקּדם ּבּמקרא אין .מדקּדקים ְְְְְִִֵַָָָָֻֻֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(15 'nr `l jxk zegiy ihewl)

חמחמחמחמֹוֹוֹוֹורררר עלעלעלעל ורורורורֹוֹוֹוֹוכבכבכבכב כ)עניעניעניעני ד, מן (רש"י מעּתיק מּדּוע לדּיק, יׁש ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָ
לּטֹול  רצה לא מׁשה ּדהּנה לֹומר, ויׁש "עני". ּתבת ּגם ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹהּכתּוב
להׁשיב  ּוכדי חׁשּוב", אני מה אנכי, "מי ואמר לעצמֹו, ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָֹֻּגדּלה
ּכלֹומר: הּמׁשיח. מל ׁשל חמֹורֹו הּקּב"ה לֹו הזמין ,ּכ ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָעל

ודוקא ּובּטּול, ענוה ּבֹו ׁשּיׁש מֹורה זֹו ּכּכּכּכטענה ּבחר ממממּׁשּׁשּׁשּׁשּוּוּוּוםםםם ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָָָָ
ראּוי  זֹו מּדה ּבֹו ׁשּיׁש מי רק ׁשּכן, יׂשראל. את לגאל ה' ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבֹו
ׁשל  מלכּותֹו להׁשראת ּכלי ולהיֹות ה' ׁשליח להיֹות ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָוכׁשר

"ענותן" היינּו "עני", ּתבת מביא לכן שם)הּקּב"ה. זכריה .(רש"י ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָ

(àë)ì Ezëìa äLî-ìà ýåýé øîàiåäîéøöî áeL ©Ÿ́¤§Ÿ̈»¤¤¼§¤§§Æ¨´¦§©½§¨
éðôì íúéNòå Eãéá ézîN-øLà íéúônä-ìk äàø§¥À¨©«Ÿ§¦Æ£¤©´§¦§¨¤½©«£¦−̈¦§¥´

lLé àìå Baì-úà ÷fçà éðàå äòøô:íòä-úà ç ©§®Ÿ©«£¦Æ£©¥´¤¦½§¬Ÿ§©©−¤¨¨«

daיז  „aÚ˙c C„Èa ·qz ÔÈ„‰ ‡¯ËÁ ˙ÈÂ¿»À¿»»≈ƒ«ƒ»ƒ«¿≈≈
:‡i˙‡ ˙È»»«»

Ó‡Â¯יח  È‰eÓÁ ¯˙È ˙ÂÏ ·˙Â ‰LÓ ÏÊ‡Â«¬«…∆¿»¿»∆∆¬ƒ«¬«
ÌÈ¯ˆÓ· Èc ÈÁ‡ ˙ÂÏ ·e˙È‡Â ÔÚk ÏÈÊÈ‡ dÏ≈≈≈¿«¿≈¿»««ƒ¿ƒ¿«ƒ
‰LÓÏ B¯˙È ¯Ó‡Â ÔÈÓi˜ ÔÚk „Ú‰ ÈÊÁ‡Â¿∆¡≈««¿««»ƒ«¬«ƒ¿¿…∆

:ÌÏLÏ ÏÈÊ‡¡≈ƒ¿»

ÌÈ¯ˆÓÏיט  ·ez ÏÈÊ‡ ÔÈ„Óa ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿ƒ¿»¡≈¿ƒ¿»ƒ
:CÏË˜ÓÏ BÚ·c ‡i¯·b Ïk e˙ÈÓ È¯‡¬≈ƒ»À¿«»ƒ¿¿ƒ¿¿»

Ôep·k¯‡Âכ  È‰Ba ˙ÈÂ d˙z‡ ˙È ‰LÓ ¯·„e¿«…∆»ƒ¿≈¿»¿ƒ¿«¿¿ƒ
·ÈÒe ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ï ·˙Â ‡¯ÓÁ ÏÚ«¬»»¿»¿«¿»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ
ÔÓ ÔÈq d· e„È·Ú˙‡c ‡¯ËeÁ ˙È ‰LÓ…∆»¿»¿ƒ¿¬ƒ≈ƒƒƒ

:d„Èa ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ≈

ÌÈ¯ˆÓÏכא  ·ezÓÏ CÎ‰Óa ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ
Ôep„aÚ˙Â C„È· È˙ÈÂLc ‡i˙ÙBÓ Ïk ÈÊÁ¬≈»¿«»ƒ«ƒƒƒ»¿«¿¿ƒ
‡ÏÂ daÏ ˙È ÛÈ˜˙‡ ‡‡Â ‰Ú¯t Ì„√̃»«¿…«¬»«¿≈»ƒ≈¿»

:‡nÚ ˙È ÁlLÈ¿««»«»

epxetq

(fi).äfä ähnä úàåiR lr s`e §¤©©¤©¤§©©¦
eiYWCw dPd ,aEWg ur oiOn Fpi`W¤¥¦¦¥¨¦¥¦©§¦

.zF`l Ll zFidl¦§§§
.Eãéa çwzLiziPOW ,lWFn haWl ¦©§¨¤§¥¤¥¤¦¦¦

.LzevnA raHd z` zFPWl§©¤©¤©§¦§¨§
.úúàä úà Ba äNòz øLàdEvYW £¤©£¤¤¨ŸŸ¤§©¤

LiziPOX dn cSn izevnA raHl©¤©§¦§¨¦¦©©¤¦¦¦

.dflgi dxez ¨¤
(gi).äáeLàå àp äëìàEidi KM oiA ¥£¨¨§¨¨¥¨¦§

.Llv` ipaE iYW ¦̀§¦¨©¤§¤
ì Cì.íBìL.dUr` ok iMhi dxez ¥§¨¦¥¤¡¤

(hi).íéLðàä ìk eúî ékKlOd ¦¥¨¨£¨¦©¤¤
xW`M ,Lbxdl EWwA xW` eicare©£¨¨£¤¦§§¨§¤©£¤
Kln znIe" Fxn`A dlrnl x`A¥¥§©§¨§¨§©¨¨¤¤

"mixvn(bk ,a lirl).k dxez ¦§©¦
(k).øîçä ìò íákøéåon mkilFdl ©©§¦¥©©£Ÿ§¦¨¦

.eing zialE oicnl xAcOd©¦§¨§¦§¨§¥¨¦
.íéøöî äöøà áLiåxg` FCal `Ed ©¨¨©§¨¦§¨¦§©©©

.mdigENW`k dxez ¦¥¤
(`k)ì Ezëìa.äîéøöî áeLlkA §¤§§¨¦§©§¨§¨

uEg didIW Lld`n LglW`W mrR©©¤¤§¨£¥¨¨§¤¦§¤



סה zeny zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"i iyiy meil inei xeriy
i"yx£'B‚Â ‰ÓÈ¯ˆÓ ·eLÏ EzÎÏa∑ ׁשעלֿמנת ּדע, ¿∆¿¿»ƒ¿«¿»¿ְֶַַָ

מֹופתי  ּכל לעׂשֹות ּבׁשליחּותי ּגּבֹור ׁשּתהא ,ּתל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָּכן
מּמּנּו ּתירא ולא ּפרעה ·E„È.לפני ÈzÓN ¯L‡∑ ְְְִִִֵֶַָֹֹ¬∆«¿ƒ¿»∆

לא  ׁשהרי למעלה, האמּורֹות אֹותֹות ׁשלׁשה על ְְְֲֲֵֶַַָָָֹֹֹלא
ׁשּיאמינּו יׂשראל, לפני אּלא לעׂשֹותם, צּוה ּפרעה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלפני

ׁשאני  מֹופתים אּלא לפניו. ׁשעׂשאם מצינּו ולא ְְְֲֲִִִֶֶֶָָָָָָֹלֹו,
ּכמֹו: ּבמצרים, ּביד לׂשּום ז)עתיד ידּבר (שמות "ּכי ְְְְְְִִִִֵַַָָָ

"אׁשר  ּכתיב אׁשר על ּתתמּה ואל וגֹו'". ּפרעה ְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַֹאליכם
ׂשמּתים  ּכבר עּמֹו, ּכׁשּתדּבר מׁשמעֹו, ׁשּכן ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָׂשמּתי",

ּביד. ְְָ

(áë)éøëá éða ýåýé øîà äk äòøt-ìà zøîàå§¨«©§−̈¤©§®ŸµŸ¨©´§Ÿ̈½§¦¬§Ÿ¦−
:ìàøNé¦§¨¥«

i"yx£‰Ú¯t Ï‡ z¯Ó‡Â∑ וימאן חזק ׁשּלּבֹו ּכׁשּתׁשמע ¿»«¿»∆«¿…ְְִִִֵֶֶַָָָ
ּכן  לֹו אמר ·È¯BÎ.לׁשלח, Èa∑:ּכמֹו ּגדּלה, לׁשֹון ְֱֵֵַַֹ¿ƒ¿ƒְְְָֻ

פט) ּומדרׁשֹו:(תהלים ּפׁשּוטֹו. זהּו אּתנהּו", ּבכֹור אני ְְְְִִֵֶֶַָָ"אף

הּבכֹורה  מכירת על הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא חתם ְְִַַַַַָָָָָּכאן
מעׂשו  יעקב .ׁשּלקח ֲֵֵֶַַָָֹ

(âë)éìà øîàåïàîzå éðãáòéå éða-úà çlL E ¨«Ÿ©´¥¤À©©³¤§¦Æ§©©́§¥½¦©§¨¥−
ìða-úà âøä éëðà äpä BçlL:Eøëa E §©§®¦¥Æ¨«Ÿ¦´Ÿ¥½¤¦§−§Ÿ¤«

i"yx£EÈÏ‡ ¯Ó‡Â∑ מקֹום ׁשל ‡˙.ּבׁשליחּותֹו ÁlL »…«≈∆ְִִֶָ««∆
'B‚Â ‚¯‰ ÈÎ‡ ‰p‰ .'B‚Â Èa∑,אחרֹונה מּכה היא ¿ƒ¿ƒ≈»…ƒ…≈¿ֲִַַָָ

הּוא  וזה קׁשה. ׁשהיא מּפני ּתחּלה, התרהּו ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָּובּה
ּבאּיֹוב: לו)ׁשּנאמר לפיכ:(איוב ּבכחֹו", יׂשּגיב אל "הן ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָֹ

מחברֹו להּנקם המבּקׁש ּבׂשרֿודם מֹורה". ּכמהּו ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹ"מי

 ֿ הּקדֹוׁש אבל הּצלה, יבּקׁש ׁשּלא ּדבריו, את ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹמעלים
מּידֹו, להּמלט יכלת ואין ּבכחֹו יׂשּגיב ְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹֹּברּוֿהּוא
ּבֹו ּומתרה מֹורהּו הּוא לפיכ אליו, ּבׁשּובֹו ְְְִִִֵֵֶַָָּכיֿאם

.לׁשּוב  ָ

(ãë):Búéîä Lwáéå ýåýé eäLbôiå ïBìna Cøcá éäéå©§¦¬©¤−¤©¨®©¦§§¥´§Ÿ̈½©§©¥−£¦«

i"yx£ÔBÏna C¯c· È‰ÈÂ∑ מׁשה.B˙ÈÓ‰ Lw·ÈÂ∑ «¿ƒ«∆∆«»ֶֹ«¿«≈¬ƒ
ׁשּנתרּׁשל  ועל ּבנֹו, אליעזר את מל ׁשּלא לפי ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹלמׁשה,

חסֿוׁשלֹום, יֹוסי: רּבי אמר ּתניא, מיתה. ענׁש ְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָֹנענׁש
סּכנה  – לּדר ואצא אמּול אמר: אּלא נתרּׁשל, ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלא

È¯aכב  ÈÈ ¯Ó‡ Ô„k ‰Ú¯t ˙ÂÏ ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿»«¿…ƒ¿«¬«¿»¿ƒ
:Ï‡¯NÈ È¯Îe·¿ƒƒ¿»≈

˜„ÈÓכג  ÁÏÙÈÂ È¯a ˙È ÁlL CÏ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ»««»¿ƒ¿ƒ¿«√»«
˙È ÏÈË˜ ‡‡ ‡‰ d˙eÁlLÏ z‡ ·È¯Ò Ì‡Â¿ƒ»ƒ«¿¿«»≈»¬»»ƒ»

:C¯Îea C¯a¿»¿»

daכד  Ú¯ÚÂ ‡˙·Ó ˙È·a ‡Á¯‡· ‰Â‰Â«¬»¿»¿»¿≈¿»»«¬«≈
:dÏË˜ÓÏ ‡Ú·e ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ«¿¬»«¿»¿»¿ƒ¿¿≈

epxetq

z` iz`vM" Fxn`M ,mixvn xirl§¦¦§©¦§¨§§¥¦¤
"iRM Uxt` xird(hk ,h oldl)LEv`e , ¨¦¤§©©©£©§

.drxR l` xAcl mixvnl aEWYW¤¨§¦§©¦§©¥¤©§Ÿ
ézîN øLà íéúônä ìk äàø§¥¨©Ÿ§¦£¤©§¦

.Eãéá,miztFOd lM mrR lkA oIr §¨¤©¥§¨©©¨©§¦
lr mzFUrl ,LciA minUEn f` EidIW¤¦§¨¨¦§¨§©£¨©

.LEv` xW` xcQde ot`d̈Ÿ¤§©¥¤£¤£©¤
.äòøô éðôì íúéNòågilvY f` ©£¦¨¦§¥©§Ÿ¨©§¦©

iM ,dPWz `NWM drxt iptl mzFUrl©£¨¦§¥©§Ÿ§¤Ÿ§©¤¦
xqgA F`xFA zevnA mc`d `hgIWM§¤¤¡¨¨¨¨§¦§©§§¨¥
,glvz `l `ide dpEMd lwlwi xziaE§¨¥§©§¥©©¨¨§¦Ÿ¦§©
dEv oke ,daixn inA oiprd didW FnM§¤¨¨¨¦§¨§¥§¦¨§¥¦¨
"Erxbz `le Etqz `l" zFvOd mEIwA§¦©¦§ŸŸ¦§Ÿ¦§§

(a ,c mixac).
.Baì úà ÷fçà éðàåiYlA FzFidA iM ©£¦£©¥¤¦¦¦§¦§¦

z` gNWn did zFMOd lAql lFkï¦§Ÿ©©¨¨§©¥©¤
l`l rpMIW ipRn `l ,wtq ilA mrd̈¨§¦¨¥Ÿ¦§¥¤¦¨©¨¥
z` wGg dfle ,FpFvx zFUrl KxAzi¦§¨©©£§§¨¤¦¥¤
iYlalE zFMOd lAql uO`zIW FAl¦¤¦§©¥¦§Ÿ©©§¦§¦

.mgNWak dxez ©§¨
(ak).ìàøNé éøëá éðaiR lr s` §¦§Ÿ¦¦§¨¥©©¦

dtU miOrd l` KRd`" oinId uwNW¤§¥©¨¦¤§Ÿ¤¨©¦¨¨
FcarlE 'd mWA mNk `xwl dxExa§¨¦§Ÿª¨§¥§¨§

"cg` mkW(h ,b diptv)aWgi mFwn lMn , §¤¤¨¦¨¨¥¨¥
`Ed xW`A ,mNMn cAkp ilv` l`xUi¦§¨¥¤§¦¦§¨¦ª¨©£¤
`l ,dad`n 'oa' FnM caFr ,"ipA"§¦¥§¥¥©£¨Ÿ
.Wpr z`xie xkU zad`n ,'car'k§¤¤¥©£©¨¨§¦§©Ÿ¤
oFW`x ,"ixka" `EdX dn cSnE¦©©¤§Ÿ¦¦
,ilrn zFO`d lM zFrzA ,izcFarl©£¨¦¦§¨¨ª¥¨©
mWA Wi` Ekli miOrd lk iM" Fxn`M§¨§¦¨¨©¦¥§¦§¥
Epidl` 'd mWA Klp Epgp`e ,eidl ¡̀Ÿ¨©£©§¥¥§¥¡Ÿ¥

"cre mlFrl(d ,c dkin).bk dxez §¨¨¤
(bk)ða úà âøä éëðà äpäE ¦¥¨Ÿ¦Ÿ¥¤¦§

.Eøëa`EdW idl`d hRWOd itM §Ÿ¤§¦©¦§¨¨¡Ÿ¦¤
Wi` gx`kE" Fxn`M ,'dCn cbpM dCn'¦¨§¤¤¦¨§¨§§Ÿ©¦

"EP`vni(`i ,cl aei`)zMn mpn` iM . ©§¦¤¦¨§¨©©
Wpr hRWnl dzid DCal zFxFkA§§©¨¨§¨§¦§©Ÿ¤
x`W la` ,zFMOd lMn drxtl§©§Ÿ¦¨©©£¨§¨

,EaEWi ornl ztFnlE zF`l Eid zFMOd©©¨§§¥§©©¨
"zOd zFnA uRgi `l iM",gi l`wfgi t"r) ¦Ÿ©§Ÿ§©¥

(aldaEWYd ikxC mdiptA lrp `l iM ,¦Ÿ¨©¦§¥¤©§¥©§¨
Enkg Fl ,llM ziYn`d(hk ,al mixac i"tr) ¨£¦¦§¨¨§

FaEh zad`n KxAzi l`d l` aEWl̈¤¨¥¦§¨©¥©£©
zrBOd daEWYd `idW ,FlcB z`xie§¦§©¨§¤¦©§¨©©©©
zlSOd `id xW` ,cFaMd `QM cr©¦¥©¨£¤¦©©¤¤
mxn`M ,midl` ipirA og zpzFpe§¤¤¥§¥¥¡Ÿ¦§¨§¨
Fl miaWgp zFpFr" dkxal mpFxkf¦§¨¦§¨¨£¤§¨¦

"zFIkfM(a ,et `nei)aEWl zFgtl F` , ¦§ª§¨¨
.Wiprdl lkEIX dn z`xIn micarM©£¨¦¦¦§©©¤©§©£¦
drxR zriahE zFxFkA zMn la £̀¨©©§§¦©©§Ÿ
dCn ,miIdl` mihtW Eid mIA Flige§¥©¨¨§¨¦¡Ÿ¦¦¦¨

.dCn cbpMck dxez §¤¤¦¨
(ck)êøcá éäéå.ïBìnaon FYklA ©§¦©¤¤§©¨§¤§¦

xRqe .eipaE FYW` mr oicnl xAcOd©¦§¨§¦§¨¦¦§¨¨§¦¥
l`d zevn lM milWdW xg` df¤©©¤¦§¦¨¦§©¨¥

.zEgilXd xacA eil` KxAzi¦§¨©¥¨¦§©©§¦
.'ä eäLbôiåxW` ,FpA zlin mFi dxw ©¦§§¥¨¨¦©§£¤



zenyסו zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye zah g"i iyiy meil inei xeriy
ׁשלׁשה  ואׁשהה אמּול ימים, ׁשלׁשה עד לּתינֹוק ְְְְִִִֶֶַַָָָָֹֹהיא
מצרים", ׁשּוב ל" צּוני: הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא – ְִִִִִֵַָָָָָימים
ּתחּלה  ּבּמלֹון ׁשּנתעּסק לפי מיתה? נענׁש מה ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּומּפני

לא) דף נדרים ּובֹולעֹו(במסכת נחׁש ּכמין נעׂשה הּמלא והיה .ְְְְֲִֶַַַָָָָָ
אֹותֹו ועד מרגליו ּובֹולעֹו וחֹוזר ירכיו, ועד ְְְְְְֵֵֵֵַַַָָֹמראׁשֹו

צּפֹורה  הבינה הּוא מקֹום. הּמילה .ׁשּבׁשביל ְִִִִִֵֶַָָָָ

(äë)òbzå dða úìøò-úà úøëzå øö äøtö çwzå©¦©̧¦Ÿ̈¹ÀŸ©¦§ŸÆ¤¨§©´§½̈©©©−
:éì äzà íéîc-ïúç ék øîàzå åéìâøì§©§¨®©¾Ÿ¤¦¯£©¨¦²©−̈¦«

i"yx£ÂÈÏ‚¯Ï ÚbzÂ∑ מׁשה ׁשל רגליו לפני .הׁשליכּתּו «««¿«¿»ְְְִִִֵֶֶַַָֹ
¯Ó‡zÂ∑ּבנּה ÈÏ.על ‰z‡ ÌÈÓc Ô˙Á Èk∑ אּתה «…∆ְַָƒ¬«»ƒ«»ƒַָ

הֹורג  – עלי נרצח ׁשּלי החתן להיֹות ּגֹורם ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָהיית
לי  אּתה .איׁשי ִִִַָ

(åë)ô :úìenì íéîc ïúç äøîà æà epnî óøiå©¦−¤¦¤®¨µ¨«§½̈£©¬¨¦−©«Ÿ

i"yx£Û¯iÂ∑מּמּנּו הּמלא.Ê‡∑ הּמילה הבינה ׁשעל «ƒ∆ְִֶַַָ»ִִֵֶַַָָ
להרגֹו ÏenÏ˙.ּבא ÌÈÓc Ô˙Á ‰¯Ó‡∑ היה חתני ְְָָ»¿»¬«»ƒ«…ֲִָָָ

לעיל  ּבלׁשֹונֹו: רׁש"י (ׁשּנה הּמילה. ּדבר על ְְְְִִִִִֵַַַַָָָנרצח
"אז  ּזה: מה לרׁש"י ּדקׁשה ּגֹורם, היית אּתה ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכתב
"חתן  אמרה לעיל ּגם והלא ּדמים", חתן ְְְֲֲֲִֵַַַַָָָָָֹאמרה
חטא  ּגֹורם, וזה ּדזה סברה מּתחּלה אּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָּדמים"?
"וּירף" ּכׁשראתה: ,ּכ אחר אחר. וחטא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּמילה

ּובזה  ּבא, לבד הּמילה ּדבר ּדעל הבינה אז ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָלגמרי,
ּבחתן  אּונקלֹוס ּבתרּגּום הלׁשֹון ׁשּנּוי ּכן ּגם ְְְְְֲִֵַַַַַָָֹמתרץ

לי) נראה ּכן ודֹוק. הּמּולֹות.∑ÏenÏ˙.ּדמים, ּדבר על ְְִִִֵָָ«…ְַַַ
ּכמֹו: 'על', ּבלׁשֹון מׁשּמׁשת והּלּמ"ד הּוא, ּדבר ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָׁשם

יד) ּתרּגם:(שמות ואּונקלֹוס יׂשראל". לבני ּפרעה ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָֹ"ואמר
הּמילה "ּדמים", ּדם .על ִִַַַָָ

(æë)ýé øîàiåäLî úàø÷ì Cì ïøäà-ìà ýå ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©«£½Ÿ¥²¦§©¬¤−
:Bì-÷Miå íéäìûä øäa eäLbôiå Cìiå äøaãnä©¦§¨®¨©¥À¤©¦§§¥²§©¬¨«¡Ÿ¦−©¦©«

(çë)øLà ýåýé éøác-ìk úà ïøäàì äLî ãbiå©©¥³¤Æ§©´£½Ÿ¥²¨¦§¥¬§Ÿ̈−£¤´
:eäeö øLà úúàä-ìk úàå BçìL§¨®§¥¬¨¨«Ÿ−Ÿ£¤¬¦¨«

(èë)éða éð÷æ-ìk-úà eôñàiå ïøäàå äLî Cìiå©¥¬¤¤−§©«£®Ÿ©©´©§½¤¨¦§¥−§¥¬
:ìàøNé¦§¨¥«

(ì)ýåýé øac-øLà íéøácä-ìk úà ïøäà øaãéå©§©¥´©«£½Ÿ¥µ¨©§¨¦½£¤¦¤¬§Ÿ̈−
:íòä éðéòì úúàä Nòiå äLî-ìà¤¤®©©¬©¨«Ÿ−Ÿ§¥¥¬¨¨«

Ï¯Ú˙כה  ˙È ˙¯Ê‚e ‡¯Ë ‰¯Btˆ ˙·ÈÒe¿≈«ƒ»ƒ»»¿»«»»¿«
‡Ó„· È¯‡ ˙¯Ó‡Â È‰BÓ„˜Ï ˙·È¯˜e d¯a¿«¿ƒ«»√»ƒ«¬∆∆¬≈ƒ¿»

:‡Ï ‡˙Á ·‰È˙‡ ÔÈ„‰ ‡zÏ‰Ó„ƒ¿À¿»»≈ƒ¿¿≈«¿»»»

„Ó‡כו  ÈÏel‡ ˙¯Ó‡ ÔÎa dpÓ ÁÂ¿»ƒ≈¿≈¬∆∆ƒ≈¿»
:ÏBË˜ ‡˙Á ·iÁ˙‡ ÔÈ„‰ ‡zÏ‰Ó„ƒ¿À¿»»≈ƒ¿«««¿»¿

LÓ‰כז  ˙eÓc˜Ï ÏÈÊ‡ Ô¯‰‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¬…¡≈¿«»…∆
ÈÏ‚˙‡c ‡¯eËa dÚ¯ÚÂ ÏÊ‡Â ‡¯a„ÓÏ¿«¿¿»«¬«¿«¿≈¿»¿ƒ¿¿ƒ

:dÏ ˜Le ÈÈ„ ‡¯˜È È‰BÏÚ¬ƒ¿»»«¿»¿«≈

„ÈÈכח  ‡iÓb˙t Ïk ˙È Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ÈeÁÂ¿«ƒ…∆¿«¬…»»ƒ¿»«»«¿»
:d„wÙ Èc ‡i˙‡ Ïk ˙ÈÂ dÁlL Ècƒ«¿≈¿»»»«»ƒ«¿≈

Èaכט  È·Ò Ïk ˙È eLÎe Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÊ‡Â«¬«…∆¿«¬…¿»»»»≈¿≈
:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

ÈÈל  ÏÈÏÓ Èc ‡iÓb˙t Ïk ˙È Ô¯‰‡ ÏÈlÓe«ƒ«¬…»»ƒ¿»«»ƒ«ƒ¿»
:‡nÚ ÈÈÚÏ ‡i˙‡ „·ÚÂ ‰LÓ ÌÚƒ…∆«¬«»«»¿≈≈«»

epxetq

oiprM ,zixAA cnrl dpikW dxWY FA¦§¤§¦¨©£Ÿ©§¦§¦§©
"FY` ElFOp"(fk ,fi ziy`xa)eil` `xIe" ¦¦©¥¨¥¨

"'d(` ,gi my)zAq `id z`f ilE`e .§©Ÿ¦¦©
mFwnA cFak `QM oikdl bdpOd©¦§¨§¨¦¦¥¨¦§

.dliOd©¦¨
.Búéîä Lwáéådf lr dPnnd K`ln ©§©¥£¦©§¨©§ª¤©¤

liaWA dWn z` bxdl WTA¦¥©£Ÿ¤Ÿ¤¦§¦
.lXxzPWdk dxez ¤¦§©¥

(dk)äzà íéîc ïúç ék øîàzå©Ÿ¤¦£©¨¦©¨
.éìipz`UPWM dY` iM df iziUr ¦¨¦¦¤¦©¨§¤§¨©¦

lEnPW iOr zipzd ,"il" "ozg" ziide§¨¦¨¨¨¦¦§¥¨¦¦¤¨
lke .zixA "mC" mdn `ivFpe EpipA z ¤̀¨¥§¦¥¤©§¦§¨
WTand iptl dWn zFMfl dxn` df¤¨§¨§©Ÿ¤¦§¥©§©¥

.zindlek dxez §¨¦
(ek).epnî óøiåFgiPd `l la` ©¦¤¦¤£¨Ÿ¦¦

.ixnbl§©§¥
.úìenì íéîc ïúç äøîà æàziidWM ¨¨§¨£©¨¦©Ÿ§¤¨¦¨

iYWA minc `ivFPW Yxn` ozg̈¨¨©§¨¤¦¨¦¦§¥
dliOd zzixM odW ,zFlin¦¤¥§¦©©¦¨

.drixRdefk dxez §©§¦¨

(fk)äLî úàø÷ì Cì¥¦§©Ÿ¤
.äøaãnä,axd ipR liAwn cinlzM ©¦§¨¨§©§¦©§¦§¥¨©

"midl`l Fl didY dY`e" Fxn`Mweqt) §¨§§©¨¦§¤¥Ÿ¦
(fh.

.íéäìàä øäa eäLbôiåoicOn eaEWA ©¦§§¥§©¨¡Ÿ¦§¦¦§¨
.mixvnl zkll̈¤¤§¦§¨¦

.Bì ÷LiåoiprM ,WFcw xaC wXpnM ©¦©¦§©¥¨¨¨§¦§©
e EdwXIe"lr 'd LgWn iM `Fld xn`I ©¦¨¥©Ÿ¤£¦§¨£©

"cibpl Fzlgp(` ,i ` l`eny).gk dxez ©£¨§¨¦



סז zeny zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"i ycew zayl inei xeriy

(àì)éða-úà ýåýé ã÷ô-ék eòîLiå íòä ïîàiå©©«£¥−¨¨®©¦§§¿¦«¨©̧§Ÿ̈¹¤§¥´
:eåçzLiå eãwiå íéðò-úà äàø éëå ìàøNé¦§¨¥À§¦³¨¨Æ¤¨§½̈©¦§−©¦§©«£«

ß zah h"i ycew zay ß

ä(à)äòøt-ìà eøîàiå ïøäàå äLî eàa øçàå§©©À¨µ¤´§©«£½Ÿ©«Ÿ§−¤©§®Ÿ
ebçéå énò-úà çlL ìàøNé éýìà ýåýé øîà-äk«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½©©Æ¤©¦½§¨¬Ÿ

:øaãna éì¦−©¦§¨«
i"yx£Ô¯‰‡Â ‰LÓ e‡a ¯Á‡Â'B‚Â∑ הּזקנים אבל ¿««»…∆¿«¬…¿ְֲִֵַָ

ׁשּנׁשמטּו עד ואהרן, מׁשה מאחר אחד אחד ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹנׁשמטּו
ללכת ׁשּיראּו לפי לפלטין, ׁשהּגיעּו קדם (שמות ּכּלם, ְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָָָֹֻ

לא רבה) והם לבּדֹו מׁשה "ונּגׁש להם: נפרע ּובסיני .ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹֹ
לאחֹוריהם  החזירם – .יּגׁשּו" ֱֲִִֵֶֶַָָ

(á)ì Bì÷a òîLà øLà ýåýé éî äòøt øîàiåçlL ©Ÿ́¤©§½Ÿ¦³§Ÿ̈Æ£¤´¤§©´§Ÿ½§©©−
ìàøNé-úà íâå ýåýé-úà ézòãé àì ìàøNé-úà¤¦§¨¥®³Ÿ¨©̧§¦Æ¤§Ÿ̈½§©¬¤¦§¨¥−

:çlLà àì¬Ÿ£©¥«©

(â)àp äëìð eðéìò àø÷ð íéøáòä éýìà eøîàiå©Ÿ́§½¡Ÿ¥¬¨«¦§¦−¦§¨´¨¥®¥´£¨¿̈
ìL Cøceðéýìà ýåýéì äçaæðå øaãna íéîé úL ¤Á¤Á§¸¤¨¦¹©¦§À̈§¦§§¨Æ©«Ÿ̈´¡Ÿ¥½

:áøçá Bà øáca eðòbôé-ït¤¦§¨¥½©¤−¤¬¤¨«¤
i"yx£eÚbÙÈ Ôt∑לֹו צריכים היּו יפּגע מקרה ּפן לׁשֹון זֹו, "ּפגיעה" לּמלכּות. ּכבֹוד ׁשחלקּו אּלא לֹו, מר ∆ƒ¿»≈ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

הּוא  .מות ֶָ

(ã)ïøäàå äLî änì íéøöî Cìî íäìà øîàiå©³Ÿ¤£¥¤Æ¤´¤¦§©½¦¨µ¨¤´§©«£½Ÿ
:íëéúìáñì eëì åéNònî íòä-úà eòéøôz©§¦¬¤¨−̈¦©«£¨®§−§¦§«Ÿ¥¤«

i"yx£ÂÈNÚnÓ ÌÚ‰ ˙‡ eÚÈ¯Ùz∑ותרחיקּו ּתבּדילּו «¿ƒ∆»»ƒ«¬»ְְְִִַַ
מן  לנּוח ּוסבּורים לכם ׁשּׁשֹומעין מּמלאכּתם, ְְְְִִִִֶֶַַָָָָאֹותם

וכן ד)הּמלאכה. ּבֹו",(משלי ּתעבר אל – "ּפרעהּו ְְְֲֵֵַַַָָָֹ
וכן: א)רחקהּו. ּכלֿעצתי",(שם לב)"וּתפרעּו "ּכי (שמות ְְְֲֲִִִֵֵַַָָ

ונתעב  נרחק הּוא", ÌÎÈ˙Ï·ÒÏ.פרּוע eÎÏ∑לכּו ְְְִִַָָָ¿¿ƒ¿…≈∆ְ
מלאכת  אבל ּבבּתיכם, לעׂשֹות לכם ׁשּיׁש ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָלמלאכּתכם
ותדע  לוי, ׁשל ׁשבטֹו על היתה לא מצרים ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹׁשעּבּוד
ּברׁשּות  ׁשּלא ּובאים יֹוצאים ואהרן מׁשה ׁשהרי ,ל. ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָֹֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 92 cenr fh wlg 'zegiy ihewl' itÎlr)

!drxR zprh - "iYlSd iWtp z` ip`"£¦¤©§¦¦©§¦©£©©§Ÿ

לסבלֹותיכם" לכּו . . מצרים מל אליהם "וּיאמר הּפסּוק ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹעל
ד) לעׂשֹות (ה, לכם ׁשּיׁש למלאכּתכם "לכ ּו רׁש"י ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָּפרׁש

ׁשבטֹו על היתה לא מצרים ׁשעּבּוד מלאכת אבל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבבּתיכם,
להיֹות  עם ּבכל ׁש"מנהג ּדמּכיון הרמּב"ן ּומבאר לוי". ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשל

Èaלא  ˙È ÈÈ ¯ÈÎ„ È¯‡ eÚÓLe ‡nÚ ÔÓÈ‰Â¿≈ƒ«»¿»¬≈¿ƒ¿»»¿≈
ÔB‰„eaÚL ˙È È‰BÓ„˜ ÈÏ‚ È¯‡Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¬≈¡ƒ√»ƒ»ƒ¿¿

:e„È‚Òe eÚ¯Îe¿»¿ƒ

Ú¯ÙÏ‰א  e¯Ó‡Â Ô¯‰‡Â ‰LÓ elÚ Ôk ¯˙·e»«≈«…∆¿«¬…«¬»¿«¿…
ÈnÚ ˙È ÁlL Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡ Ô„kƒ¿«¬«¿»¡»»¿ƒ¿»≈««»«ƒ

:‡¯a„Óa ÈÓ„˜ ÔebÁÈÂƒ«√»«¿«¿¿»

Ècב  ÈÏ ÈÏb˙‡ ‡Ï ÈÈ„ ‡ÓL ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¿»«¿»»ƒ¿¿ƒƒƒ
‡Ï Ï‡¯NÈ ˙È ‡ÁlLÏ d¯ÓÓÏ Ïa˜‡¬«≈¿≈¿≈¿«»»»ƒ¿»≈»
‡Ï Ï‡¯NÈ ˙È Û‡Â ÈÈ„ ‡ÓL ÈÏ ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒƒ¿»«¿»¿«»ƒ¿»≈»

:ÁlL‡¬«»

ÏÈÊג  ‡ÏÚ ÈÏb˙‡ È‡„e‰È„ ‡‰Ï‡ e¯Ó‡Â«¬»¡»»ƒ»≈ƒ¿¿ƒ¬»»≈≈
Áa„e ‡¯a„Óa ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz CÏ‰Ó ÔÚk¿««¬«¿»»ƒ¿«¿¿»¿««
B‡ ‡˙BÓa ‡pÚ¯ÚÈ ‡ÓÏc ‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»»ƒ¿»¿«¿ƒ»»¿»

:ÏBË˜·ƒ¿

LÓ‰ד  ‡ÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿»…∆
eÏÈÊ‡ ÔB‰„·BÚÓ ‡nÚ ˙È ÔeÏh·z Ô¯‰‡Â¿«¬…¿«¿»«»≈»≈¡ƒ

:ÔBÎÁÏÙÏ¿»¿«¿

epxetq
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.l`xUi z` gNW` df liaWAb dxez ¦§¦¤£©©¤¦§¨¥
(b).íéøáòä éäìàin Yxn`W lr ¡Ÿ¥¨¦§¦©¤¨©§¨¦

mixard idl` `Ed dPd - df `Ed¤¦¥¡Ÿ¥¨¦§¦
.xar zFrcA miwifgOd ,minqxtnd©§ª§¨¦©©£¦¦§¥¥¤

`l z`f mB s`W Yxn`X dn lre§©©¤¨©§¨¤©©ŸŸ
FlFwA rnWYW aFH dn dPd - gNWz§©¥©¦¥©¤¦§©§

.eðòbôé ït.LzF`e EpzF`c dxez ¤¦§¨¥¨§§



zenyסח zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"i ycew zayl inei xeriy
לוי  ׁשבט ּפרעה להם הניח לכן ּתֹורתם, מֹורי חכמים ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹלהם

וזקניהם". חכמיהם ְְְִֵֵֶֶֶַָׁשהיּו
לסבלֹותיכם" "לכּו ּפרעה ׁשּכׁשאמר נמצא, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹועל־ּפי־זה
להם  ׁשּמּוטב לֹומר התּכּון ּבּבית, להם ׁשהיה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָולמלאכּתם
להֹוציא  לנּסֹות להם ואין הּתֹורה, ּבלּמּוד ּבעצמם ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָלעסֹוק

מּמצרים. יׂשראל ּבני ְְְִִִִֵֵֶַָאת
ׁשמעּו לא ואהרן מׁשה ּומּנגד, ּפרעה. ׁשל ּדעּתֹו היתה זֹו ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹא
יׂשראל  ּבני את להֹוציא ּבפעּלֹותיהם המׁשיכּו אּלא ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֻאליו,
הי  אחד, רגע עֹוד מתמהמהים היּו ואם מצרים, ּומארץ ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

עכשיו עד ּבמצרים נׁשארים הגדה חס־וׁשלֹום האריז"ל (סידור ְְְְְִִִִַַַַָָָ
ובכ"מ) זו, מצה פירוש פסח, .של

האדם: ּבעבֹודת הֹוראה ֲִֶַַָָָָָּומּזה

יהּודים  ׁשּיׁשנם לי אכּפת מה לחׁשב, לאדם אפׁשר ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹהיה
הרׁשע  ּפרעה את עֹובדים ,יתּבר הּבֹורא את לעבד ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּבמקֹום
את  "אני הרי רחמנא־ליצלן, ּומצֹות ּתֹורה מקּימים ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָואינם
עצּומה, ּביגיעה הּתֹורה ּבלּמּוד הּנני עֹוסק הּצלּתי", ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָָנפׁשי
הּתֹורה  לחּיי יׂשראל מּבני אחד עֹוד ּבקרּוב לעסק לי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹּומה

ְְִַוהּמצֹות.
מל "ּפרעה העלה ּכבר זֹו ׁשּסברא ההֹוראה ּבאה זה ְְְְֱֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹועל
ואהרן  למׁשה הֹורה הּקּב"ה הּמלכים מלכי מל א ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹמצרים",
את  לגאל ׁשּביכלּתם ּכל לעׂשֹות אּלא אליו, ׁשמע ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹלבלּתי
ּולקרבם  ּפרעה, מעבֹודת אֹותם להּציל מּמצרים, יׂשראל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹּבני

ה'. ֲַַלעבֹודת

(ä)ízaLäå õøàä íò äzò íéaø-ïä äòøt øîàiå©Ÿ́¤©§½Ÿ¥«©¦¬©−̈©´¨¨®¤§¦§©¤¬
:íúìáqî íúàŸ−̈¦¦§Ÿ¨«

i"yx£ı¯‡‰ ÌÚ ‰zÚ ÌÈa¯ Ô‰∑ ּגדֹול הפסד מּסבלתם, א ֹותם מׁשּביתים ואּתם עליהם, מּטלת ׁשהעבֹודה ≈«ƒ«»«»»∆ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ
זה  .הּוא ֶ

(å)íòa íéNâpä-úà àeää íBia äòøt åöéå©§©¬©§−Ÿ©´©®¤©«Ÿ§¦´¨½̈
:øîàì åéøèL-úàå§¤«Ÿ§−̈¥«Ÿ

i"yx£ÌÈN‚p‰∑.יׂשראלים היּו והּׁשֹוטרים היּו, ממּנה מצרּיים והּׁשֹוטר, ׁשֹוטרים. ּכּמה על ממּנה הּנֹוגׂש, «…¿ƒְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻֻ
הּמלאכה  ּבעֹוׂשי .לרּדֹות ְְְִֵַָָ

(æ)ìBîúk íéðálä ïaìì íòì ïáz úúì ïeôñàú àì́Ÿ«Ÿ¦º¨¥̧¤¯¤¨¨²¦§¬Ÿ©§¥¦−¦§´
ìL:ïáz íäì eLL÷å eëìé íä íL ¦§®Ÿ¥µ¥«§½§«§¬¨¤−¤«¤

i"yx£Ô·z∑ הּטיט עם אֹותֹו ּגֹובלין היּו .אשטובל"א, ∆∆ְִִִַָ
ÌÈ·Ï∑ ּומיּבׁשין מּטיט ׁשעֹוׂשים ּבלע"ז, טיוול"ש ¿≈ƒְְְִִִִֶַַַ

ּבכבׁשן  אֹותן ׁשּׂשֹורפין ויׁש ּבחּמה, ÏBÓ˙k.אֹותן ְְְְִִֵֶַַָָָָƒ¿

ÌLÏL∑ עֹוׂשים הייתם הּנה ּכאׁשר ∑eLL˜Â.עד ƒ¿…ֱֲִִֵֶֶַַָ¿…¿
.ולּקטּו ְְָ

(ç)ìBîz íéNò íä øLà íéðálä úðkúî-úàå§¤©§¸Ÿ¤©§¥¦¹£¤´¥ÁŸ¦̧§³
ìLíétøð-ék epnî eòøâú àì íäéìò eîéNz íL ¦§ŸÆ¨¦´£¥¤½¬Ÿ¦§§−¦¤®¦«¦§¦´

:eðéýìàì äçaæð äëìð øîàì íé÷òö íä ïk-ìò íä¥½©¥À¥³«Ÿ£¦Æ¥½Ÿ¥«§−̈¦§§¨¬¥«Ÿ¥«
i"yx£ÌÈ·l‰ ˙k˙Ó ˙‡Â∑ הּלבנים חׁשּבֹון סכּום ¿∆«¿…∆«¿≈ƒְְְִֵֶַ

להם, נּתן הּתבן ּכׁשהיה ליֹום, עֹוׂשה אחד ּכל ְְִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשהיה
ּתכּבד  למען עּתה, ּגם עליהם ּתׂשימּו סכּום ְְְֲִִֵֶַַַַַָָאֹותֹו

עליהם  ÌÈt¯.העבֹודה Èk∑לכ הם, העבֹודה מן ֲֲֵֶָָƒƒ¿ƒְֲִֵָָָ
וגֹו' נלכה לאמר: וצֹועקים הּבּטלה אל ּפֹונה .לּבם ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

˙k˙Ó∑" את" עלילֹות", נתּכנּו "ולֹו לבנים", ותכן «¿…∆ְְְְְֲִִִֵֶֶֹ
הם  חׁשּבֹון לׁשֹון ּכּלן – המתּכן" ∑ÌÈt¯.הּכסף ְְְֵֶֶֶַַָָֻֻƒ¿ƒ

מּמּנה, נרּפים והם מהם ועזּובה ּבידם רפּויה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהּמלאכה
ּבלע"ז  .רטריי"ש ְַַ

nÚ‡ה  ÔÚk ÔÈ‡ÈbÒ ‡‰ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…»«ƒƒ¿««»
:ÔB‰ÁÏtÓ ÔB‰˙È ÔeÏh·˙e ‡Ú¯‡„¿«¿»¿«¿»¿ƒ»¿»¿

ÔÈBËÏLו  ˙È ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ‰Ú¯t „ÈwÙe«ƒ«¿…¿»«»ƒ¿ƒ
:¯ÓÈÓÏ È‰BÎ¯Ò ˙ÈÂ ‡nÚc¿«»¿»»¿ƒ¿≈»

ÈÓ¯ÓÏז  ‡ÓÚÏ ‡·z ÔzÈÓÏ ÔeÙÒB˙ ‡Ï»¿¿ƒ«ƒ¿»¿«»¿ƒ¿≈
ÔeÎ‰È Ôep‡ È‰BÓ˜cÓe ÈlÓzÓk ÔÈ·Ïƒ¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿»ƒƒ¿»

:‡·z ÔB‰Ï Ôe·a‚ÈÂƒ«¿¿ƒ¿»

ÈlÓzÓח  ÔÈ„·Ú Ôep‡ Èc ‡i·Ï ÌBÎÒ ˙ÈÂ¿»¿¿≈«»ƒƒ»¿ƒƒ¿«≈
dÈÓ ÔeÚÓ˙ ‡Ï ÔB‰ÈÏÚ ÔepÓz È‰BÓ˜cÓeƒ¿»ƒ¿«¬≈»ƒ¿¿ƒ≈
¯ÓÈÓÏ ÔÈÁÂˆ Ôep‡ Ôk ÏÚ Ôep‡ ÔÈÏË· È¯‡¬≈«¿»ƒƒ«≈ƒ»¿ƒ¿≈«

:‡‰Ï‡ Ì„˜ Áa„ ÏÈÊ≈≈¿««√»¡»»»

epxetq

(d).õøàä íò äzò íéaø ïä.mkixaC l` Epti `l miliMUOd iMe dxez ¥©¦©¨©¨¨¤¦©©§¦¦Ÿ¦§¤¦§¥¤



סט zeny zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye zah h"i ycew zayl inei xeriy

(è)-ìàå dá-eNòéå íéLðàä-ìò äãáòä ãaëz¦§©¯¨«£Ÿ̈²©¨«£¨¦−§©«£¨®§©
:ø÷L-éøáãa eòLé¦§−§¦§¥¨«¤

i"yx£¯˜L È¯·„a eÚLÈ Ï‡Â∑וידּברּו יהּגּו ואל ¿«ƒ¿¿ƒ¿≈»∆ְְְִֶַַ
ודֹומה  נזּבחה", נלכה "לאמר: רּוח, ּבדברי ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹּתמיד
ולׁשנינה", "למׁשל תמיד". בחּקי "ואׁשעה ְְְְְְִִִֶֶָָָָָֻלֹו:
ואי  "ואׁשּתעי". "ויסּפר", ּו"לׁשֹועין". ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָמתרּגמינן
וגֹו' הבל אל ה' "וּיׁשע לׁשֹון "יׁשעּו" לֹומר ְְְְִִֶֶֶֶַַַָאפׁשר

ׁשעה", לא מנחתֹו ואל קין יׁשעּו",ואל "אל ּולפרׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹ
אל  יׁשעּו "ואל לכּתב: לֹו היה ׁשאםּֿכן, יפנּו, ְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹאל
ּכּלם: ּגזרת ּכן ּכי ׁשקר", "לדברי אֹו ׁשקר", ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻּדברי

נז) עֹוׂשהּו",(ישעיה על האדם לא)"יׁשעה ׁשעּו(שם "ולא ְְִֵֶַָָָָֹ

יׂשראל", יז)עלֿקדֹוׁש הּמזּבחֹות",(שם אל יׁשעה "ולא ְְְְְְִִִֵֶֶַַָֹ
אבל  לאחריהם. סמּוכה ּבי"ת ׁשל ׁשּמּוׁש מצאתי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָֹולא
לׁשֹון  נֹופל ּבדבר, לדּבר ּכמתעּסק דּבּור, לׁשֹון ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָאחר

ּכגֹון: ּבי"ת, לג)ׁשּמּוׁש ּב",(יחזקאל יב)"הּנדּברים (במדבר ְְְִִִֵַָ
ּבמׁשה", ואהרן מרים ד)"וּתדּבר הּדבר (זכריה הּמלא" ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָֹֹֹ

יא)ּבי", ּבם",(דברים קיט)"לדּבר בעדתי",(תהלים "ואדּברה ְְְֲִֵֵֶַַַָָֹ
נדּברים  יהיּו אל ׁשקר", ּבדברי יׁשעּו "אל ּכאן: ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָאף

והבאי  ׁשוא .ּבדברי ְְְֲִֵַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - fenz c"k meiÎmeid)

ּבּבּבּבדברי דברי דברי דברי  ייייׁשׁשׁשׁשעעעעּוּוּוּו ואלואלואלואל ּבּבּבּבּהּהּהּה ויעויעויעויעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו האנהאנהאנהאנׁשׁשׁשׁשיםיםיםים עלעלעלעל העבהעבהעבהעבֹוֹוֹוֹודהדהדהדה ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָּתּתּתּתככככּבּבּבּבדדדד
ט)ׁשׁשׁשׁשקרקרקרקר (ה, ֶֶֶֶָָָָ

אמר: ה'צמח־צדק' ִֶֶֶַַַַָָהרּבי

ּבעניני  מהרּבי ּברכה ּבּקׁשת הּנה 'ּפנימי', ׁשהּוא ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָלחסיד
צרי ּכי גֹו'", יׁשעּו "ואל ּבבחינת היא – הּבֹורא ְְְֲִִִִִִֵַַַַָעבֹודת

ּבּה". ויעׂשּו האנׁשים על העבֹודה "ּתכּבד ְְְֲֲֲִִִַַַָָָָָלהיֹות

(é)øîàì íòä-ìà eøîàiå åéøèLå íòä éNâð eàöiå©¥̧§¹«Ÿ§¥³¨¨Æ§´Ÿ§½̈©«Ÿ§¬¤¨−̈¥®Ÿ
:ïáz íëì ïúð épðéà äòøt øîà äkµŸ¨©´©§½Ÿ¥¤²¦Ÿ¥¬¨¤−¤«¤

(àé)ék eàöîz øLàî ïáz íëì eç÷ eëì ízà©¤À§¸§³¨¤Æ¤½¤¥«£¤−¦§¨®¦´
:øác íëúãáòî òøâð ïéà¥¬¦§¨²¥«£«Ÿ©§¤−¨¨«

i"yx£Ô·z ÌÎÏ eÁ˜ eÎÏ Ìz‡∑ליל אּתם ּוצריכים «∆¿¿»∆∆∆ְִִֵֵֶַ
Ú¯‚.ּבזריזּות  ÔÈ‡ Èk∑ לבנים סכּום מּכל ּדבר, ְִִƒ≈ƒ¿»ְְִִֵָָָ

מזּמן  לכם נּתן הּתבן ּבהיֹות ליֹום, עֹוׂשים ְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַָָָֻׁשהייתם
הּמל .מּבית ִֵֶֶַ

(áé):ïázì L÷ LL÷ì íéøöî õøà-ìëa íòä õôiå©¨¬¤¨−̈§¨¤´¤¦§¨®¦§¥¬©−©¤«¤

i"yx£Ô·zÏ L˜ LL˜Ï∑ לקט ללקט אסיפה, לאסף ¿…≈««∆∆ְֱֲִִֶֶֶָֹֹ
הּטיט  ּתבן לצר.L˜∑ ׁשּדבר ׁשם על לּקּוט, לׁשֹון ְִֶֶֶַֹ«ְִֵֶַָָ

ּבׁשאר  קׁש קרּוי לקֹוׁשׁשֹו, וצרי הּוא ְְְְְִִִֵַַַָָָהּמתּפּזר
.מקֹומֹות  ְ

(âé)íBé-øác íëéNòî elk øîàì íéöà íéNâpäå§©«Ÿ§¦−¨¦´¥®Ÿ©³©«£¥¤Æ§©´
:ïázä úBéäa øLàk BîBéa§½©«£¤−¦«§¬©¤«¤

i"yx£ÌÈˆ‡∑ ּדֹוחקים.BÓBÈa ÌBÈ ¯·c∑!מּוכן הּתבן ּבהיֹות עׂשיתם ּכאׁשר ּביֹומֹו, ּכּלּו יֹום ּכל ׁשל .חׁשּבֹון »ƒֲִ¿«¿ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָ

(ãé)éNâð íäìò eîN-øLà ìàøNé éða éøèL ekiå©ªÀ«Ÿ§¥Æ§¥´¦§¨¥½£¤¨´£¥¤½«Ÿ§¥¬
ìBîúk ïaìì íë÷ç íúélë àì òecî øîàì äòøô©§−Ÿ¥®Ÿ©¿©ŸÁ¦¦¤̧¨§¤³¦§ŸÆ¦§´

ìL:íBiä-íb ìBîz-íb íL ¦§½Ÿ©§−©©«
i"yx£Ï‡¯NÈ Èa È¯ËL ekiÂ∑ יׂשראלים הּׁשֹוטרים, «À…¿≈¿≈ƒ¿»≈ְְְִִִֵַ

מׁשלימין  ּוכׁשהיּו מּלדחקם, חבריהם על וחסים ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָהיּו,
מן  חסר והיה מצרּיים, ׁשהם לּנֹוגׂשים, ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָהּלבנים

עֹוׂשי  את ּדחקּו ׁשּלא על אֹותם מלקין היּו ְְֲִֵֶֶַַַָָָֹהּסכּום,
סנהדרין, להיֹות ׁשֹוטרים אֹותן זכּו לפיכ ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָהּמלאכה.
עליהם, והּוׂשם מׁשה על אׁשר הרּוח מן ְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָֹונאצל

daט  Ôe˜qÚ˙ÈÂ ‡i¯·b ÏÚ ‡ÁÏt Û˜zzƒ»«»¿»»«À¿«»¿ƒ¿«¿«
:ÔÈÏËa ÔÈÓb˙Ùa Ôe˜qÚ˙È ‡ÏÂ¿»ƒ¿«¿¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ

e¯Ó‡Âי  È‰BÎ¯ÒÂ ‡nÚ ÈBËÏL e˜Ùe¿»ƒ¿≈«»¿»¿ƒ«¬»
‡‡ ˙ÈÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡ Ô„k ¯ÓÈÓÏ ‡nÚÏ¿«»¿≈»ƒ¿«¬««¿…≈¬»

:‡·z ÔBÎÏ ·‰È»≈¿ƒ¿»

Ó‡˙¯יא  ‡·z ÔBÎÏ e·ÈÒ eÏÈÊ‡ Ôez‡«¡ƒƒ¿ƒ¿»≈¬«
ÔBÎÁÏtÓ ÚÓzÈ ‡Ï È¯‡ ÔeÁkL˙cƒ«¿¿¬≈»ƒƒ¿«ƒ»¿»¿

:ÌÚcÓƒ»«

„ÌÈ¯ˆÓיב  ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡nÚ ¯ca˙‡Â¿ƒ¿«««»¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ
:‡·˙Ï ÈÏÈ‚ ‡·a‚Ï¿«»»ƒ≈¿ƒ¿»

‡eÓÈÏLיג  ¯ÓÈÓÏ ÔÈ˜Á„ ‡iBËÏLÂ¿ƒ¿«»»¬ƒ¿≈»«¿ƒ
Ôe˙ÈÂ‰„ ‡Ók dÓBÈa ÌBÈ Ìb˙t ÔBÎÈ„·BÚ»≈ƒ¿«¿≈¿»«¬ƒ

:‡·z ÔBÎÏ ·‰È˙‡ „k ÔÈ„·Ú»¿ƒ«ƒ¿¿≈¿ƒ¿»

ÔB‰ÈÏÚיד  e‡ÈpÓ Èc Ï‡¯NÈ Èa ÈÎ¯Ò B˜Ïe¿»¿≈¿≈ƒ¿»≈ƒ«ƒ¬≈
ÔezÓÏL‡ ‡Ï ÔÈ„ ‡Ó ¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯Ù ÈBËÏLƒ¿≈«¿…¿≈»»≈»«¿∆¿
ÈlÓ˙‡Ók (ÔÈ·Ï) ÈÓ¯ÓÏ ÔBÎ˙¯Êb¿≈»¿¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿«≈

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ Û‡ ÈlÓz Û‡ È‰BÓ˜cÓeƒ¿»ƒ«¿«≈«»≈
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יׂשראל", מּזקני איׁש ׁשבעים "אספהּֿלי ְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָׁשּנאמר:
זקני  הם ּכי ּבמצרים ׁשעׂשּו הּטֹובה ׁשּידעּת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמאֹותן

וׁשֹוטריו  Ï‡¯NÈ.העם Èa È¯ËL ekiÂ∑ׂשמּו אׁשר ְְָָָ«À…¿≈¿≈ƒ¿»≈ֲֶָ
עליהם: לׁשֹוטרים אֹותם ּפרעה מּדּוע נגׂשי "לאמר ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָֹֹֹ

להם: אֹומרים ׁשהיּו "וּיּכּו"? לּמה לא וגֹו'". "מּדּוע ְְִֶֶַַַָָָָֹֻ

ללּבן  עליכם הּקצּוב חק הּיֹום", ּגם ּתמֹול, ּגם ְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹֹכּליתם
והּוא  אתמֹול? ׁשּלפני יֹום ׁשהּוא הּׁשליׁשי, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַּכתמֹול

להם  נּתן הּתבן ּבהיֹות וּיפעלּו,∑ekiÂ.היה לׁשֹון ְִִֶֶֶַָָָָ«Àְְֲַֻ
הּנֹוגׂשים  אחרים. מּיד .הּכּום הּכּו ְֲִִִִֵַַֻ

(åè)äòøt-ìà e÷òöiå ìàøNé éða éøèL eàáiå©¨ÀŸ«Ÿ§¥Æ§¥´¦§¨¥½©¦§£¬¤©§−Ÿ
éãáòì äë äNòú änì øîàì:E ¥®Ÿ¨¯¨©«£¤’−Ÿ©«£¨¤«

(æè)éãáòì ïzð ïéà ïázeNò eðì íéøîà íéðáìe E ¤À¤¥³¦¨Æ©«£¨¤½§¥¦²«Ÿ§¦¬−̈£®
éãáò äpäå:Enò úàèçå íékî E §¦¥¯£¨¤²ª¦−§¨¨¬©¤«

i"yx£eNÚ eÏ ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈ·Ïe∑ אֹומרים הּנֹוגׂשים ¿≈ƒ¿ƒ»¬ְְִִַ
לבנים  לנּו הראׁשֹון עׂשּו EnÚ.ּכּמנין ˙‡ËÁÂ∑אּלּו ְְֲִִִֵַָָָ¿»»«∆ִ

זה  ודבר ּדבּוק, ׁשהּוא אֹומר הייתי ּפּתח, נקּוד ְִִֵֶֶַָָָָָָָָהיה
הּוא. עּמ ּדבר חטאת ׁשם – קמץ ׁשהּוא עכׁשיו ְֵֶֶַַַַָָָָָ

,עּמ על חּטאת מביא זה ודבר ּפרּוׁשֹו: וכ ְְִֵֵֶֶַַַָָָָהּוא,
ּכמֹו: ,"לעּמ "וחטאת ּכתּוב א)ּכאּלּו "ּכבאנה (רות ְְְְְִֶַָָָָָֹ

הרּבה  וכן לחם, לבית ּכמֹו ׁשהּוא לחם", .ּבית ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַ

(æé)íéøîà ízà ïk-ìò íétøð ízà íétøð øîàiå©²Ÿ¤¦§¦¬©¤−¦§¦®©¥Æ©¤´«Ÿ§¦½
:ýåýéì äçaæð äëìð¥«§−̈¦§§¨¬©«Ÿ̈«

(çé)ïëúå íëì ïúpé-àì ïáúå eãáò eëì äzòå§©¨Æ§´¦§½§¤−¤«Ÿ¦¨¥´¨¤®§¬Ÿ¤
:eðzz íéðáì§¥¦−¦¥«

i"yx£ÌÈ·Ï ÔÎ˙Â∑:וכן הּלבנים, יב)חׁשּבֹון ב "וּיצּורּו(מלכים ּבענין: ׁשאמר ּכמֹו הּמנּוי, המתּכן", הּכסף "את ¿…∆¿≈ƒְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ
הּכסף" את .וּימנּו ְִֶֶֶַַ

(èé)øîàì òøa íúà ìàøNé-éðá éøèL eàøiå©¦§º«Ÿ§¥¯§¥«¦§¨¥²Ÿ−̈§¨´¥®Ÿ
:BîBéa íBé-øác íëéðálî eòøâú-àì«Ÿ¦§§¬¦¦§¥¤−§©¬§«

i"yx£Ï‡¯NÈ È· È¯ËL e‡¯iÂ∑ הּנרּדים חבריהם את «ƒ¿…¿≈¿≈ƒ¿»≈ְְִִֵֶֶַַ
ידם  הּמֹוצאת ∑Ú¯a.על וצרה ּברעה אֹותם ראּו ַָָ¿»ְְֵַָָָָָָ

על  העבֹודה ּבהכּבידם תגרעּואֹותם, "לא לאמר: יהם ְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָֹֹ
.וגֹו'" ְ

(ë)íúàø÷ì íéávð ïøäà-úàå äLî-úà eòbôiå©¦§§Æ¤¤´§¤©«£½Ÿ¦¨¦−¦§¨¨®
:äòøt úàî íúàöa§¥−̈¥¥¬©§«Ÿ

i"yx£eÚbÙiÂ∑,מּיׂשראל ּדתן אנׁשים ו"נּצבים", "נּצים" ּכל ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו וגֹו'". אהרן ואת מׁשה "את «ƒ¿¿ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ
נּצבים" "יצאּו ּבהם: ׁשּנאמר היּו, .ואבירם ְֱֲִִִֶֶֶַַָָָָָ

(˜„Ì)טו  eÁÂˆe Ï‡¯NÈ Èa ÈÎ¯Ò B˙‡Â«¬»¿≈¿≈ƒ¿»≈¿»√»
:CÈ„·ÚÏ ÔÈ„k „aÚ˙ ‡ÓÏ ¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…¿≈»¿»«¿≈¿≈¿«¿»

‡ÔÈ¯Óטז  ‡i·Ïe CÈc·ÚÏ ·‰È˙Ó ‡Ï ‡·zƒ¿»»ƒ¿¿≈¿«¿»¿≈«»»¿ƒ
ÔB‰ÈÏÚ ÔËÁÂ Ô˜Ï CÈc·Ú ‡‰Â e„È·Ú ‡Ï»»ƒƒ¿»«¿»»»¿»»¬≈

:CnÚ«»

‡Ôezיז  Ôk ÏÚ ÔÈÏËa Ôez‡ ÔÈÏËa ¯Ó‡Â«¬««¿»ƒ««¿»ƒ«≈«
:ÈÈ Ì„˜ Áa„ ÏÈÊ ÔÈ¯Ó‡»¿ƒ≈≈¿««√»¿»

ÔBÎÏיח  ·‰È˙È ‡Ï ‡·˙Â eÁÏÙ eÏÈÊ‡ ÔÚÎe¿«¡ƒ¿»¿ƒ¿»»ƒ¿¿≈¿
:Ôezz ‡i·Ï ÌBÎÒe¿¿≈«»ƒ¿

LÈ·aיט  ÔB‰˙È Ï‡¯NÈ È· ÈÎ¯Ò BÊÁÂ«¬»¿≈¿≈ƒ¿»≈»¿¿ƒ
ÌBÈ Ìb˙t ÔBÎÈ·lÓ ÔeÚÓ˙ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ¿≈»»ƒ¿¿ƒƒ¿≈ƒ¿«

:dÓBÈa¿≈

˜ÔÈÓÈכ  Ô¯‰‡ ˙ÈÂ ‰LÓ ˙È eÚ¯ÚÂ«¬»»…∆¿»«¬…»¿ƒ
:‰Ú¯t Ì„wÓ ÔB‰˜tÓa ÔB‰˙eÓc˜Ï¿«»¿¿ƒ«¿ƒ√»«¿…

epxetq

(fh)éãáò äpäåúàèçå íékî E §¦¥£¨¤ª¦§¨¨
.EnòiWp`e ,miMOd Epgp` dPde ©¤§¦¥£©§©ª¦§©§¥

Ll iE`xe ,LOr EpNM ,miMOd z`Hgd©©¨©©¦ª¨©¤§¨§
.dN` iYW lr ciRwdlfi dxez §©§¦©§¥¥¤

(fi).íétøð ízà íétøðmiRxPd mY` ¦§¦©¤¦§¦©¤©¦§¦
,mkYk`lnA mY` miRxzn ,milvre©£¥¦¦§©¦©¤¦§©§§¤

.mkfxfl mkNr iYcAkd Kkitl§¦¨¦§©§¦ª§¤§¨¤§¤
äëìð íéøîà ízà ïk ìò©¥©¤Ÿ§¦¥§¨

.äçaæð,"miRxp mY`"W x`Azd dGn ¦§§¨¦¤¦§¨¥¤©¤¦§¦
`N` "dgAfp" Exn`YW aWgl oi`W¤¥©§Ÿ¤Ÿ§¦§§¨¤¨

.dk`lOd on zFRxzdl icMgi dxez §¥§¦§©¦©§¨¨
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(àë)øLà ètLéå íëéìò ýåýé àøé íäìà eøîàiå©«Ÿ§´£¥¤½¥¯¤§Ÿ̈²£¥¤−§¦§®Ÿ£¤¯
åéãáò éðéòáe äòøô éðéòa eðçéø-úà ízLàáä¦§©§¤´¤¥¥À§¥¥³©§ŸÆ§¥¥´£¨½̈

:eðâøäì íãéa áøç-úúì̈«¤¤¬¤§¨−̈§¨§¥«

(áë)äúòøä äîì éðãà øîàiå ýåýé-ìà äLî áLiå©¨¯¨¤²¤§Ÿ̈−©Ÿ©®£ŸÀ̈¨¨³£¥¸Ÿ¨Æ
:éðzçìL äf änì äfä íòì̈¨´©¤½¨¬¨¤−§©§¨«¦

i"yx£‰f‰ ÌÚÏ ‰˙Ú¯‰ ‰ÓÏ∑ׁשּׁשלחּתני על אני קֹובל – ?ל אכּפת מה ּתאמר: רבה)ואם .(שמות »»¬≈…»»»«∆ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zexywzd' jezn - 39 'nr ,e jxk zegiy ihewl)

ההההּזּזּזּזהההה לעםלעםלעםלעם הרעתההרעתההרעתההרעתה כב)ללללּמּמּמּמהההה (ה, ֲֲֲֲֵֵֵֵָָָָָָָָֹֹ ֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
ּבאֹומרֹו חס־וׁשלֹום, ׁשמּיא ּכלּפי ּבטרּוניא ּבא לא רּבנּו ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹֹמׁשה

הּדבר. סּבת את להבין ּבּקׁש אּלא הרעתה", ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ"לּמה
ׁשהּקּב"ה  ּומּכיון חכמה. – היא מׁשה ׁשל ּובחינתֹו ּדרּגתֹו ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּכי
צריכה  הּגאּולה ּכי הּסיק יׂשראל, ׁשל מֹוׁשיען להיֹות ּבֹו ְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָּבחר
ׁשאלתֹו היתה ּכ מּׁשּום והגיֹונית. ׂשכלית ּבצּורה ְְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָלהיֹות

להבין  ּבּקׁש הּוא – ׁשליחּותֹו מּמּלּוי חלק הרעתה" ְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָָֹ"לּמה
והּגיֹון. ּבׂשכל הּגאּולה ותהלי סדר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָאת

אמרּת ואּתה אחרי, הרהרּו לא "האבֹות הקּב"ה: לֹו ְְְֲֲִַַַַַַָָָָָָָָֹאמר
הּבּטּול  מרּגׁש להיֹות צרי ּובחכמה ּבׂשכל ּגם הרעתה". ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֻלּמה
מקֹום  יׁש ּתמיד ולא הׂשכל, מן ׁשּלמעלה הּפׁשּוטה ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹוהאמּונה

וחקירֹות. ְֲִִֵַלׁשאלֹות

(âë)íòì òøä EîLa øaãì äòøt-ìà éúàa æàîe¥º̈¨³¦¤©§ŸÆ§©¥´¦§¤½¥©−¨¨´
:Enò-úà zìvä-àì ìväå äfä©¤®§©¥¬«Ÿ¦©−§¨¤©¤«

i"yx£Ú¯‰∑אבאׁש ותרּגּומֹו: עליהם. רעה הרּבה הּוא, הפעיל .לׁשֹון ≈«ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ

å(à)øLà äàøú äzò äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©¨´¦§¤½£¤¬
ä÷æç ãéáe íçlLé ä÷æç ãéá ék äòøôì äNòà¤«¡¤−§©§®Ÿ¦´§¨³£¨¨Æ§©§¥½§¨´£¨½̈

ñññ :Böøàî íLøâé§¨«§¥−¥«©§«
i"yx£‰‡¯˙ ‰zÚ'B‚Â∑(קיא מּדֹותי,(סנהדרין על הרהרּת «»ƒ¿∆¿ְְִִַַַָ

לֹו: ׁשאמרּתי ּכאברהם כא)לא יּקרא (בראשית ביצחק "ּכי ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹ
ולא  לעֹולה, העלהּו לֹו: אמרּתי ואחרּֿכ זרע", ְְְְְֲִֵַַַַַָָָָֹל
העׂשּוי  תראה", "עּתה :לפיכ מּדֹותי, אחר ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָהרהר
אּמֹות, ׁשבעה למלכי העׂשּוי ולא ּתראה, ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָֹֹֻלפרעה

לארץ  ÌÁlLÈ.ּכׁשאביאם ‰˜ÊÁ „È· Èk∑ מּפני ְֲִֵֶֶָָƒ¿»¬»»¿«¿≈ְִֵ
ׁשּתחזק  החזקה יׁשּלחם ידי ÊÁ˜‰.עליו „È·e ְְֱֲִֵֶֶַַַָָָָָ¿»¬»»

Bˆ¯‡Ó ÌL¯‚È∑ ולא יגרׁשם, יׂשראל ׁשל ּכרחם על ¿»¿≈≈«¿ְְְְְִֵֵֶַָָָָֹ
"וּתחזק  אֹומר: הּוא וכן צדה, להם לעׂשֹות ְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַָָיסּפיקּו

וגֹו' לׁשּלחם למהר העם על ":מצרים ְְְְְִִֵַַַַָָָ

סימן: מעד"י סימן. ויק"ח פסוקים, שמות קכ"ד פרשת חסלת

Ècכא  Ú¯t˙ÈÂ ÔBÎÈÏÚ ÈÈ ÈÏb˙È ÔB‰Ï e¯Ó‡Â«¬»¿ƒ¿¿ƒ¿»¬≈¿ƒ¿¿»ƒ
ÈÈÚ·e ‰Ú¯Ù ÈÈÚa ‡ÁÈ¯ ˙È ÔezL‡·‡«¿∆¿»≈»»¿≈≈«¿…¿≈≈
:‡˙eÏh˜Ï ÔB‰È„Èa ‡a¯Á ÔzÓÏ È‰Bc·Ú«¿ƒ¿ƒ««¿»ƒ≈¿«»»»
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עב

יום ראשון - י"ג טבת
מפרק סט

עד סוף פרק עא

יום רביעי - ט"ז טבת
מפרק עט 

עד סוף פרק פב

יום שני - י"ד טבת
מפרק עב

עד סוף פרק עו

יום חמישי - י"ז טבת
מפרק פג

עד סוף פרק פז

יום שלישי - ט"ו טבת
מפרק עז

עד סוף פרק עח

יום שישי - י"ח טבת
מפרק פח 

עד סוף פרק פט

שבת קודש - י"ט טבת
פרק כ

מפרק צ עד סוף פרק צו

לשבוע פרשת שמות תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה... 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

 ... בשר  ועד 



עג zah b"i oey`x mei Ð `i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  י"ג ראשון יום
פרק יא  ,30 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äæå àé ÷øô,fh 'nr cr.àéøù

.àé ÷øtziwl`d ,zeytpd izyy ,owfd epax xiaqd ,iriyzd wxta ¤¤
wxtae .mc`d ly eteb yeaikl dngln odipia zeldpn ,zindade

zehlzydl ,ekeza lret mc`y dryay ,ezxaqda jiynd ixiyrd

ly rxd ly ezcgkde eyexib icil cr ,zindad ytpd lr ziwl`d ytpd

eze` ribn - zindad ytpd

jkae ."wicv" zbixcnl icedi

"xenb wicv" :zebixcn izy -

jtdp eay "rx"dy in -

okle ,dyecwle aehl ixnbl

"el aehe wicv" mb `xwp `ed

wicv" .aeh wx ea yiy wicv -

"rx"dy in - "xenb epi`y

elek lk jtdp `l oiicr eay

on edyn oiicr ea x`yp ,aehl

mb `xwp `ed okle ,rxd

mpn` ea yi - "el rxe wicv"

rxy `l` ,rxd on edyn

ly lecbd aexa lha df hrn

zbixcnay xiaqd ok .aehd

opyi ,"xenb epi`y wicv"

zewlgznd ,zebixcn daxd

rxd zeki`e zenk zcn itl

zcn itle ,ea x`yp oiicry

.aehl elehia

zbixcnl zcbepnd dbixcnd zece` ,owfd epax xiaqi ,epiptly `"i wxta

okly ,ziwl`d ytpd lr dxabzd ely zindad ytpdy ina mb :wicv

aehe ryx" :miillk miwlg ipyl mipiprd miwlgzn - "ryx" `xwp"el

wx `ed elek lky ryx - "el rxe ryx" .aehd on ea yi oiicry ryx -

:xyrÎcg`d wxta micnel ep` jke .rx

äæ únòì äæå1,eðéäc .Bì òøå ÷écö únòì Bì áBèå òLø , §¤§ª©¤¨¨§§ª©©¦§©§©§
,`ed - "el aehe ryx" -BçîaL úéäìàä BLôðaL áBhäL¤©¤§©§¨¡Ÿ¦¤§Ÿ

,BaìaL éðîéä ììçáe,iriyzd wxta epcnly itk - ¤¨¨©§¨¦¤§¦
,alay ipnid "llg"ae gena `id ziwl`d ytpd ly dnewiny

.éìàîOä ììçaL ätìwäî òøä éaâì ìèáe óeôk"rx"d - ¨¨¥§©¥¨©¥©§¦¨¤§¨¨©§¨¦
itk ,alay il`nyd "llg"ay dtilwdn zindad ytpd ly
xab ,ely zindad ytpay rxd :xnelk .iriyzd wxta epcnly
ytpd ly aehdy ,efk dcna ,ziwl`d ytpd ly aehd lr

.zindad ytpd ly rxl rpkpe lha ziwl`däæåx`ezd - §¤
,"el aehe ryx",úBwìç úBâøãî úBááøì ïk-íb ÷lçúî- ¦§©¥©¥§¦§©§¥£ª

zebixcn daxdl zwlgzn "el rxe wicv" zbixcny myk
zwlgzn mb jk - aehl elehiae rxd zeki`e zenkl m`zda
elehia zcnl m`zda zebixcn daxdl "el aehe ryx" zbixcn

,rxl aehd lyìehaä úeëéàå úenk ïéðòadcn efi`a - §¦§©©§¥©¦
elehia m` :"zenk" .rxl aehd zripk z`hazn megz dfi`ae

iabl cg` `edy e` ,cala rxd ly eieaix llba `ed aehd ly
eze` `hazn mihxt eli`a :"zeki`" .'eke ,sl` iabl ,miyy
yie ,mixeq` mixac zad`a `hazn df elv`y in yi ik ,lehia

:mixg` mihxta `hazn dfy.íBìLå-ñç òøì áBhä úôéôëe§¦©©¨©©§¨
äôéôkäL éî Lé¥¦¤©§¦¨

Bìöà ìehaäåly - §©¦¤§
,`ed rxd iabl aehd
úàæ íb óàå ,øòfî èòî§©¦§¥§©©Ÿ
ìå ,úeãéîúa Bðéàà ¥¦§¦§Ÿ

,íéáBø÷ íé÷øôì øéãz̈¦¦§¨¦§¦
xabzi rxdy c`n xicp -

,aehd lr eaíézòì àlà¤¨§¦¦
ìò òøä øabúî íé÷Bçø§¦¦§©¥¨©©

,áBhäax onf xaer - ©
lr aey xabzi eay rxdy

,aehdøéò"ä úà LáBëå§¥¤¨¦
,óebä àeä "äpè÷itk - §©¨©

iriyzd wxta epcnly
xir" `xwp mc`d seby
ytpd :odizye "dphw
zindade ziwl`d
dyeaikl odipia zengel

.ef dphw xir lyàì Cà©Ÿ
Blkzindad ytpd oi` - ª

df beqa ,ziwl`d ytpd lr zxaeb `idyk elek seba zhley
,o`k xaecnd "el aehe ryx" ly,ãáì Búöwî àlà`id - ¤¨¦§¨§©

,cala sebd on zvwna zhley,BzòîLîì øñ äéäiLeze` - ¤¦§¤¨§¦§©§
ly ezrnynl xq ,zindad ytpd zhley eilr sebd on wlg

,zindad ytpd ly rxdLaìúäì ,Leáìe äákøî Bì äNòðå§©£¨¤§¨¨§§¦§©¥
ìMî ãçà Baìéòì íéøkæpä äéLeáì äL2Bà ,eðéäc . ¤¨¦§Ÿ¨§¤¨©¦§¨¦§¥§©§
,ãáì äNòîa:envr df yealae ,dyrnd "yeal" edfy - §©£¤§©

;íBìLå-ñç úBøeîç àìå úBl÷ úBøáò úBNòìick cry - ©££¥©§Ÿ£©§¨
,rxd zhily dribn `l jk,ãáì øeaãa Bà,envr xeaicae - §¦§©

wxì ÷áà øaãìòøä ïBLmikiiye leabd lr mdy mixeaic - §©¥£©¨¨©
,rxd oeyll;àðåb éàäëe úeðöéìåwxy ,xnelk .dnecke - §¥¨§©©§¨

.seba yalzn zindad ytpd ly xeaicd yealäáLçîa Bà§©£¨¨
,ãáì,cala aeygl -íéLwä äøáò éøeäøämihxta - §©¦§¥£¥¨©¨¦

,miniieqnäøáòî3.`id daygndy dcaerd llba -"yeal" ¥£¥¨
dxeywe xzei daexw ,dyrn e` xeaic xy`n ytpl xzei oicr
dcna ,ytpd z` "dxiar ixedxd" mi`nhn - ytpl xzei

.dnvr dxiard xy`n xzei ,zniieqnøäøäî Bðéà íà íâå§©¦¥§©§¥
,íìBòa äá÷ðe øëæ âeeæ ïéðòa àlà dúBNòì äøáòamvr - ©£¥¨©£¨¤¨§¦§©¦¨¨§¥¨¨¨
,"dawpe xkf beeif" zece` ,zhyten dxeva daygndøáBòL¤¥

"òø øác ìkî zøîLðå" :äøBzä úøäæà ìò4eyxce - ©©§¨©©¨§¦§©§¨¦Ÿ¨¨¨
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íéøîà éèå÷éì
äæå àé ÷øô÷éãö úîåòì åì áåèå òùø äæ úîåòì

'éäìàä åùôðáù áåèäù åðééäã åì òøå
åçåîáùòøä éáâì ìèáå óåôë åáìáù éðîéä ììçáå

úåááøì ïë íâ ÷ìçúî äæå éìàîùä ììçáù äôéì÷äî
úôéôëå ìåèéáä úåëéàå úåîë ïéðòá úå÷åìç úåâøãî

ìåèéáäå äôéôëäù éî ùé å"ç òøì áåèäèòî åìöà
íé÷øôì øéãú àìå úåãéîúá åðéà úàæ íâ óàå øòæî

íé÷åçø íéúòì àìà íéáåø÷áåèä ìò òøä øáâúî
àìà åìåë àì êà óåâä àåä äðè÷ øéòä úà ùáåëå

øñ äéäéù ãáì åúö÷îäáëøî åì äùòðå åúòîùîì
åðééäã ì"ðä äéùåáì äùìùî 'à åá ùáìúäì ùåáìå

ãáì äùòîá åàúåøåîç àìå úåì÷ úåøéáò úåùòì
úåðöéìå òøä ïåùì ÷áà øáãì ãáì øåáéãá åà å"ç

éàäëåíéù÷ä äøéáò éøåäøä ãáì äáùçîá åà àðååâ
äúåùòì äøéáòá øäøäî åðéà íà íâå äøéáòîàìà

úøäæà ìò øáåòù íìåòá äáé÷ðå øëæ âååéæ ïéðòá
àìù òø øáã ìëî úøîùðå äøåúä'åë íåéá øäøäé
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יד.1. ז, ו.2.קהלת א.3.בפרק כט, י.4.יומא כג, דברים



zahעד b"i oey`x mei Ð `i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

:l"f epinkg"'eë íBia øäøäé àlL"5;,xaca exedxday ixd - ¤Ÿ§©§¥©
.dxezd ev lr xaer `edäøBza ÷ñòì øLkä úòL àéäL Bà¤¦§©©Ÿ¤©£Ÿ©¨

'úBáà'a ïðúãk ,äìháì Baì äpôî àeäå6:epcnly enk - §§©¤¦§©¨¨§¦§©§¨
:"zea`" zkqna dpyna'eëå äìéla øBòpä"el yie - ©¥©©§¨§
f` cenll zexyt`d

,dxez"'eë Baì äpôîe- §©¤¦
mixaca xdxdl ezaygne
yeal wxy ,xnelk .miwix
ytpd ly daygnd
.seba yalzn zindad
,älà ìkî úçàaL¤§©©¦¨¥¤

ïäa àöBiëålykpyk - §©¥¨¤
efi` dlw dxiara dyrna
mixeaic xacny e` ,`idy
xdxdny e` ,mixeq`
- zexeq` zeaygna
úòa "òLø" àø÷ð¦§¨¨¨¨¥

,àéää:`ed "ryx"e - ©¦
Ba øáBb BLôðaL òøäL¤¨©¤§©§¥
Bôeâa Laìúîe¦§©¥§
øçàå .Bànèîe Bàéèçîe©£¦§©§§©©

Cklykpy ixg`l - ¨
mixacdn cg`a

,mixen`dáBhä Ba øáBb¥©
,úéäìàä BLôðaL¤§©§¨¡Ÿ¦

èøçúîedn lr - ¦§¨¥
,ayg e` xaic ,dyry
äçéìñe äìéçî Lwáîe§©¥§¦¨§¦¨

úöò ét-ìò äéeàøä äáeLúa áL íà ,Bì çìñé 'äå ,'äî¥©¦§©¦¨¦§¨¨§¨©¦£©
ìLa ì"æ eðéîëçLøBc ìàòîLé 'ø äéäL äøtk é÷elç äL £¨¥©¦§Ÿ¨¦¥©¨¨¤¨¨¦§¨¥¥

'eë7,;el oilgeny cr myn ff epi` - aye dyrÎzevn lr xar" -
mixetikd meie dlez daeyz - aye dyrzÎ`lÎzevn lr xar
mixetikd meie daeyz - oicÎzia zezine zezixk lr xar ;xtkn
mirbpae mryt haya izcwte :xn`py ,miwxnn mixeqie milez

,"mper.øçà íB÷îa øàaúpL Bîkdaeyz iciÎlr :xnelk - §¤¦§¨¥§¨©¥
`edy xg`n ,mxa .xary dxiard lr d"awd el lgen - ie`xk
ixg` mb dpd - onfl onfn `hga lykidl el lwy dfk avna
aehe ryx" oiicr `xwp `ed - el lgn d"awde ,daeyza xfgy

."el:epiax w"k zxrdlirlck xenb wicv 'wp ypere xky oiprle"
ddeab dbixcn zece` xaec o`k cr ."'ek myd zzn`a - `"t
,zindad ytpd ly rxd zrtydy ,"el aehe ryx"a xzei
,cala dyrn lr :miyeald on cg` lr rxd zhilya z`hazn
.zexicp mizrl - z`f mbe ,cala daygn lr e` cala xeaic lr

ìL ìk Ba íéLaìúîe ,øúBé Ba øáBb òøäL éî LéåäL §¥¦¤¨©¥¥¦§©§¦¨§Ÿ¨
,òøä ìL íéLeáìmbe xeaica mb ,daygna mb lykp `ed - §¦¤¨©

,dyrnaíéáBø÷ íézòáe ,øúBé úBøeîç úBøáòa Bàéèçîe©£¦©£¥£¥§¦¦§¦

.øúBéyiy ryx ,"el aehe ryx" oiicr `xwp `ed z`f zexnl - ¥
,`hga lykp mpn` `ed ik ,aehd on eaíézðéa Cà`hg oia - ©¥§©¦

`ed ,ipyl cg`úðéçaî äáeLz éøeäøä Bì íéàáe ,èøçúî¦§¨¥¨¦¦§¥§¨¦§¦©
,íézðéa úö÷ øabúnL ,BLôðaL áBhämiler aeh eze`ne - ©¤§©§¤¦§©¥§¨¥§©¦

.daeyz ixedxd eaàlà¤¨
Bì ïéàLgek ,aehl - ¤¥

ì Ck-ìk úeøabúäçvð ¦§©§¨¨§©¥©
åéàèçî Løôì òøä úà¤¨©¦§Ÿ¥£¨¨
äãBî" úBéäì éøîâì§©§¥¦§¤

."áæBòåoi` ,jk icil cr - §¥
xabzdl ely aehd geka

,rxd lreøîà äæ ìòå§©¤¨§
ì"æø8íéàìî íéòLø" : ©©§¨¦§¥¦

,"úBèøçcg` `hg oia - £¨
lr mihxgzn md ipyl
drya mbe ,oey`xd `hgd
c`n okzi mi`heg mdy
`l` ,xacd mdl dxegy
lr helyl mzlkia oi`y

.mnvráø íäL¤¥Ÿ
úðéça LiL ,íéòLøä̈§¨¦¤¥§¦©

.ïéãò íLôða áBè- §©§¨£©¦
zeraep "aeh" eze`ne
.malae mgena zehxgd
zebixcn daxdy ,o`kn
dfn lgd :"el aehe ryx"a
mbe ,xicp onfa lykpy
yealae dlw dxiara z`f
,eiyeal zyly lkae zeaexw mizrl lykpy dfl cre ,ely cg`
zbixcna mlek md millkp z`f mre - dyrne xeaic ,daygna
ly ezetitk zcnn wxe j` raep mdipia lcadd ."el aehe ryx"
xenbd cebipd deedn "el aehe ryx" zbixcn .rxl aehd
ezenka miax milcad mpyi da ,"el rxe wicv" zbixcnl

.ea x`ypy rxd ly ezeki`ae,íìBòì èøçúî BðéàL éî Cà©¦¤¥¦§¨¥§¨
,ei`hg lr -àø÷ð ¯ ììk äáeLz éøeäøä Bì íéàa ïéàå§¥¨¦¦§¥§¨§¨¦§¨

,"Bì òøå òLø",cala rxd ea hleyy ryx -BLôðaL òøäL ¨¨§©¤¨©¤§©§
ãò áBhä ìò Ck-ìk øáb ék ,Baø÷a øàLð Bcáì àeä§©¦§¨§¦§¦¨©¨¨©©©

÷lzñpL,aehd -éwî úðéçáa ãîBòå Baøwîåéìò ó ¤¦§©¥¦¦§§¥¦§¦©©¦¨¨
.äìòîlîxg`n ,mxa .llk aeha yibxn epi` ezeiniptae - ¦§©§¨

- ziwl` dnyp ea yi ,ixdy ,aeh ea yi oiicr "siwn" zpigaay
ì"æø eøîà ïëìå9:"àéøL àzðéëL äøNò éa ìkà" :lk lr - §¨¥¨§©©©¨¥£¨¨§¦§¨©§¨

mb xen` df xac .dpiky dxey ,eidiy in eidi ,micedi dxyr
zpigaa ik ,"el rxe ryx" zpigaa dlilg mdy dl`a,"siwn"

dpikyd z`xydy xg`ne .aehd on mda mb yi ,mipt lk lr
,"siwn" ly oipr ok mb `id ,micedi dxyr mi`vnp ea mewna

.mdipia dpiky dxey - dielb dxeva da miyibxn `ly
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íéøîà éèå÷éì
åáì äðôî àåäå äøåúá ÷åñòì øùåëä úòù àéäù åà

úåáàá ïðúãë äìèáì'åë åáì äðôîå 'åë äìéìá øåòéðä
àéää úòá òùø àø÷ð ïäá àöåéëå äìà ìëî úçàáù

òøäùåàéèçîå åôåâá ùáìúîå åá øáåâ åùôðáù
èøçúîå 'éäìàä åùôðáù áåèä åá øáåâ ë"çàå åàîèîå
áù íà åì çìñé 'äå 'äî äçéìñå äìéçî ù÷áîå

åðéîëç úöò éô ìò äéåàøä äáåùúáäùìùá ì"æ
.à"îá ù"îë 'åë ùøåã ìàòîùé 'ø äéäù äøôë é÷åìç

øúåé åá øáåâ òøäù éî ùéåéùáìúîåäùìù ìë åá '
øúåé úåøåîç úåøéáòá åàéèçîå òøä ìù íéùåáì

øúåé íéáåø÷ íéúòáååì íéàáå èøçúî íééúðéá êà
úö÷ øáâúîù åùôðáù áåèä 'éçáî äáåùú éøåäøä

àìà íééúðéáòøä úà çöðì êë ìë úåøáâúä åì ïéàù
äæ ìòå áæåòå äãåî úåéäì éøîâì åéàèçî ùåøôìåøîà

ùéù íéòùøä áåø íäù úåèøç íéàìî íéòùø ì"æø
åðéàù éî êà .ïééãò íùôðá áåè 'éçáíìåòì èøçúî

åì òøå òùø àø÷ð ììë äáåùú éøåäøä åì íéàá ïéàå
åãáì àåä åùôðáù òøäùêë ìë øáâ éë åáø÷á øàùð

é÷î 'éçáá ãîåòå åáø÷î ÷ìúñðù ãò áåèä ìòåéìò ó
äìòîìî:àéøù àúðéëù äøùò éá ìë ì"æøà ïëìå
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א.5. מו, ד.6.כתובות ג, יומא.7.אבות ב.8.סוף ט, א.9.נדרים לט, סנהדרין
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טבת  י"ד שני יום
פרק יב  32 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen,...éðåðéáäå áé ÷øô,32 'nr cr.åéâåðòúå

eytp lr zxaeb zindad eytpy in zece` epcnly dnl xywda
zg`a iaxd xtiqy `ad xetiqd z` `iadl ie`x ,ziwl`d
,"wcv gnv"d iaxd z` mrt l`y cg` qxewit` :eizegiyn
c"eia llk jxca "micedi" dlnd daezk xzq` zlibna recn
ipya "miicedi" aezk ,dxifbd zece` my xaecnyk eli`e ,cg`
zxyr lr fnexd ,xyr df "c"ei" :"wcv gnv"d el dpr ?oic"ei
zindad ytple zegek dxyr ziwl`d ytpl .ytpd zegek
zegek zxyr iciÎlr mibdpeny micedi mpyi .zegek dxyr
zxaeb zindad ytpdy dl`k mb mpyie cala ziwl`d ytpd

Îxvide zindad ytpd zegek zxyr iciÎlr mibdpen mde mda
dl` z` mb ,l`xyi ipa lk z` zelkl dvx ryxd ond .rxd
aey l`y .rxdÎxvid ly miipyd zegekd zxyrn mibdpend
dxifbd dlhay ixg` ep` mi`ven ,jk m` ,recn :qxewit` eze`
:"wcv gnv"d el dpr - ?oic"ei ipya "miicedi" minrt dnk aezk
dreyid z` e`xe ond zexifb z` exar l`xyi ipay ixg`
micedil mieey eidpe ,daeyza micedi mze` mb exfg - ziwl`d
ipy - cala aehÎxvide ziwl`d ytpd iciÎlr mibdpend

.zg` dbxcl eezyd "oic"ei"d

.áé ÷øtaehdy in `ed "wicv"y owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
ly eyexib ick cr ,zindad eytp ly rxd lr xaeb ziwl`d eytp ly

eytp ly aehd lr xaeb zindad eytp ly rxdy in `ed "ryx" .rxd

.daygna ,xeaica ,dyrna `ehgl mc`d z` `iane ziwl`d

z` owfd epax xiaqi a"i wxta

dbixcn ,"ipepia"d zbixcn

edfy - "ryx"l "wicv" oiay

,ziyrnd ezbdpday in

dci ,dyrne xeaic ,daygna

qgia ,ziwl`d ytpd ly

lr `id ,zindad ytpl

zpzep `id oi`e ,dpeilrd

`l s` helyl zindad ytpl

`l elit`e ,sebd on wlg lr

xedxd iciÎlr ,hw rbxl

xeaica ,daeh `l daygna

ziwl`d ytpd iyeal .lreta rx edyn ziiyra `ly i`ceae ,aeh `l

d lka ,mc`d ly eteb lr dhilyd mdl yi ,cala md ,"ipepia"axeyw

zeevn miiwle dxez ixac xacle aeygl - dyrne xeaic ,daygnl

ytpd "mvr"le ziwl`d ytpd "mvr"l qgia xaecnyk eli`e ,dyrna

qgia ,zindadzegeklziwl`d ytpl oi` - odly zecnde lkyd

yi oiicr ,ely zindad ytpd ,xnelk .zindad ytpd lr zepeilr

dze` znlea ziwl`d ytpdy `l` ,mlerd ipiprl zee`zdl ,dgeka

.iyrn revia icil `eal el` zee`zl zpzep dpi`e

òøä ïéà íìBòlL àeä ,éðBðéaäå,zindad eytp ly -øáBb §©¥¦¤§¨¥¨©¥
"äpè÷ øéò"ä úà Laëì Ck-ìk,"dphw xir" `xwpy sebd - ¨¨¦§Ÿ¤¨¦§©¨

oial ziwl`d ytpd oia dnglnd zldpzn eilr dhilyd lry
,zindad ytpd;Bàéèçäì óeba Laìúäìly rxd oi` - §¦§©¥©§©£¦

.ynn `hg icil e`iadl ,mrt s` ea xabzn zindad ytpd
ìML ,eðéäcøeac äáLçî íäL ,úéîäaä Lôð éLeáì äL §©§¤§Ÿ¨§¥¤¤©§¥¦¤¥©£¨¨¦

ätìwä ãvnL äNòîe,oze` aeygl xeq`y zeaygn - ©£¤¤¦©©§¦¨
itky ,mzeyrl xeq`y miyrne mda xacl xeq`y mixeaic
- "`xg` `xhq"e dtilwdn mzeig miwpei ,xaqed xaky

y avna elv` md ,zindad ytpd ly dl` miyeal dylyïéà¥
çna óeba Laìúäì úéäìàä Lôð ìò Ba íéøáBbgendy - §¦©¤¤¨¡Ÿ¦§¦§©¥©©Ÿ©

,zindad ytpd ly "daygnd yeal" - xeq`y dna xdxdi

ätáe"xeaicd yeal" - mixeq` mixeaic xacl -øàLáe ©¤¦§¨
,íéøáà ç"îø,mc`d ixa` dpenye mirax` miz`n x`ya - §¨¥¨¦

,"dyrnd yeal" - xeq`y dn z` mda zeyrlíàéèçäì§©£¦¨
,íBìLå-ñç íànèìe,"ryx" `xwidl dfÎiciÎlre -÷ø §©§¨©§¨©

ìLLôð éLeáì äL §Ÿ¨§¥¤¤
íä úéäìàäícáì ¨¡Ÿ¦¥§©¨

,óeba íéLaìúîcvn - ¦§©§¦©
iyealy ,yibcn `ed cg`
ehlyi `l zindad ytpd
cvne ,sebd lr mrt s`
ytpd iyealy - ipy
cinz ehlyi ziwl`d

,sebaíäLiyeal - ¤¥
:md ,ziwl`d ytpd
äNòîe øeac äáLçî©£¨¨¦©£¤
úBöî â"éøz ìL¤©§©¦§

,äøBzäx`yae dta ,gena zhley `id wx ziwl`d ytpd - ©¨
,cala `id dipipr jxevl mda zynzyne ,mc`d ixa`àìå§Ÿ

,åéîiî äøáò øáò-:epiax w"k zxrd,"dreci `iyewd" ¨©£¥¨¦¨¨
in `ed "ipepia"y ,o`k xne` owfd epaxy dn ,xnelkxar `ly

icediy xacd okzi ixd :jk lr `iyewd dreci ,einin dxiar
ixg` ,ezcearae ,ie`xk daeyza xefgie dxiara dlilg lykii
ixg` ,oky) ?"ipepia"d zbixcna envr z` cinri ,daeyzd
,"wicv" zbixcnl elit` ribdl mc`d leki ixd ,'daeyz'
- c"prtle" (!"ipepia" zbixcnl ribdl leki `edy i`ceae

) eavny `ed ipepiay - 'itd - ezxrda epiax w"k jiynnzrk(
f`y s`) cizra e` xara dxiar ziiyr zllyeny dfk `ed
- k"d`la ik ,dzr lyn dpey ote`a xvid znglne zepeiqp

ryx t"kr `edgka."(l"t `ipz oiire ,zilkza ipepia df oi`e ,
xar `le" xne` owfd epaxy dn :jk `iyewd z` uxzn iaxd
`hg `l "ipepia"y ,miln ly oheytk dpeekd oi` "einin dxiar
iybxÎiniptd eavnay in `xwp "ipepia" :eiig ini jyna llk

igkepd;cizra mbe xara mb ,dxiara lykidl elv` rpnpd on
"ipepia"k`litl :xnelk .`hg `l `ed - `linne ,`heg did

eavnigkepdjldnae xzei miywd zepeiqpa mb `heg did `l
Îoi`yÎdn .dxiara lykpyk el eidy ,rxdÎxvid mr wa`nd
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íéøîà éèå÷éì
éðåðéáäå áé ÷øôøáåâ òøä ïéà íìåòìù àåä

'ðè÷ øéòä úà ùåáëì êë ìë
åàéèçäì óåâá ùáìúäìùôð éùåáì 'ùìùù åðééäã

'ôéì÷ä ãöîù äùòîå øåáã äáùçî íäù úéîäáä
ìò åá íéøáåâ ïéàçåîá óåâá ùáìúäì úéäìàä ùôð

å"ç íàîèìå íàéèçäì íéøáà ç"îø øàùáå äôáå
äùìù ÷øíéùáìúî íãáì íä úéäìàä ùôð éùåáì

úåöî â"éøú ìù äùòîå øåáã äáùçî íäù óåâá
äøåúäàìå íìåòì øåáòé àìå åéîéî äøéáò øáò àìå
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,igkepd eavna wx `hgl zekiiyd z` zrpen ezbixcn m` ok
`le"ryx" `xwp `ed - xara eavnagekail`ivphet ote`a :

oiicr `edy zxne` z`f - dxiar xearl ,xg` avna ,ezlkia
"ipepia" epi`.l wxta oldl jk lr d`xe - dlnd oaen `elna

"ipepia"y epcnly dn
dxiar xar `ly in `ed
mb xacd jk ixd ,einin

:cizrl qgiaøáòé àìå§Ÿ©£Ÿ
,íìBòìdpeekd oi` - §¨

cizraylelr epi`
yi ixd ik ,dxiar xearl
,`l` ,"dxiga" el

eavn ,xen`kigkepd`ed
didzy rpnpd ony ,dfk
dfi`a ,`hgl zekiiy el

.`edy onfàø÷ð àìå§Ÿ¦§¨
elôà "òLø" íL åéìò̈¨¥¨¨£¦
ãçà òâøå úçà äòL̈¨©©§¤©¤¨

.åéîé ìkxaky itk - ¨¨¨
"ryx" mydy ,xaqed
xaery mc`l m`zen
xeaica ,daygna dxiar
eli`e .dyrna e`
zpigany "ipepia"d

mrt s`y ixd ,dxiar xeariy rpnpd on ,zigkepd ezbixcn
`xwp `ed ,`eti` ,recn ,mxa ."ryx" myd eilr lg `l

?"wicv" `le ,cala "ipepia"Lôð úeîöòå úeäî Cà©¨§©§¤¤
äéúBðéça øNò ïäL ,úéäìàälkyd zegek dylyy dn - ¨¡Ÿ¦¤¥¤¤§¦¤¨

d`eeyda wx df ,ziwl`d ytpd "mvr" mi`xwp zecnd rahe
Îilke mizxynk miynynd ,dyrne xeaic ,daygnd iyeall

,ziwl`d ytpd ly reviaäìLînäå äëeìnä ïcáì ïäì àìŸ¨¤§©¨©§¨§©¤§¨¨
,"äpè÷ øéò"aytpd zegekl mb yi ,oldl xiaqiy itk ,oky - ¨¦§©¨

eala mixxern mdy jka ,sebd lr zniieqn dhily zindad
,egena mixedxd z`lrdl znxebd de`zíézòa íà-ék¦¦§¦¦

,íéðnæîlr zhlgend dhilyd ziwl`d ytpd zegekl yi - §ª¨¦
,eilr drtyd lk zindad ytpd zegekl f` oi`e ,sebdBîk§

úeìãâc ïéçî úòL àéäL ,älôúe òîL úàéø÷ úòLa¦§©§¦©§©§¦¨¤¦§©Ÿ¦§©§
,äìòîìdxi`n dry dze`a :xnelk .mipeilrd zenlera - §©§¨

,xzei dpeilr ziwl` zelbzd ,mipeilrd miipgexd zenlera
ähîì íâådÎmlera -,df,íãà ìëì øLkä úòL àéä- §©§©¨¦§©©Ÿ¤§¨¨¨

,xzei zilrp dbixcnl zelrzdlæàLrny z`ixw zrya - ¤¨
,dltzeøM÷îzegek z` "ipepia"d -BlL úòc-äðéa-äîëç §©¥¨§¨¦¨©©¤

,àeä-Ceøa óBñ-ïéà úlãâa Bzòc ÷éîòäì ,'äì`ed - ©§©£¦©§¦§ª©¥¨

ly ezelcb yibxne oian `ed epnn oipra ezaygna wnrzn
,d"awdøøBòìe,zeppeazd iciÎlr -Là étLøk äáäàä úà §¥¤¨©£¨§¦§¥¥

,BaìaL éðîéä ììça,mincewd miwxta xaqedy itk - ¤¨¨©§¨¦¤§¦
,d"awd zlecba daygnd zewnrzde zeppeazd iciÎlry
dad` eala zxxerzn

,eil`íei÷a Ba ä÷áãì§¨§¨§¦
äéúBöîe äøBzä©¨¦§¤¨

,äáäàîezad` - ¥©£¨
eze` zxxern d"awdl
ik ,zeevne dxez miiwl
z` `lnn `ed dfÎiciÎlr
mr cg`zne ezti`y

,d"awdeäfLxxerl - ¤¤
dad`d z` ripdle
zeppeazd iciÎlr d"awdl
ef dad`ae ,'d zlecba
`ed ,zeevne dxez miiwl
úàéø÷a øàáîä ïéðò¦§¨©§Ÿ¨¦§¦©

,àúéøBàc òîL`idy - §©§©§¨
,dxezd on devn
äéðôlL äéúBëøáe¦§¤¨¤§¨¤¨
¯ ïðaøcî ïäL äéøçàìe§©£¤¨¤¥¦§©¨¨
íei÷ì äðëä ïä¥£¨¨§¦

,òîL úàéøwäod - ©§¦©§©
z`ixw ly dpkez meiwl dpkdk l"f epinkg epwizy zekxa

,rnyøçà íB÷îa øàaúpL Bîk1æàå ;,dltzd zrya - §¤¦§¨¥§¨©¥§¨
,'dl zadlyÎadl zad`a `vnp "ipepia"dykììçaL òøä̈©¤§¨¨

éìàîOä,zindad ytpd ly iy`xd dnewin ,alay -óeôk ©§¨¦¨
éðîéä ììça èMtúnä áBhì ìèáeiy`xd dnewin ,alay - ¨¥©©¦§©¥¤¨¨©§¨¦

miraep ,'dl ef ezad` ,df "aeh" .ziwl`d ytpd ly-äîëçî¥¨§¨
;àeä-Ceøa óBñ-ïéà úlãâa íéøM÷îä çnaL úòc-äðéa- ¦¨©©¤©Ÿ©©§ª¨¦¦§ª©¥¨

dpia ,dnkg ,zegekd zyly lka 'd zlecba ezeppeazdn
dad` ,alay ipnid "llg"dn zhytzne zxxerzn ,zrce
,lha didi zindad ytpd ly rxdy rityn dfe ,z"iydl
mewn oi` `linne ,ziwl`d ytpd ly aehl ,dyrn zrya
xaecn ,xen`d lk - dnecke mlerd ipiprl de`z f` el didzy

,dltzd zrya ,zcgein zelrzd ly onfa,älôzä øçà ìáà£¨©©©§¦¨
àeä-Ceøa óBñ-ïéà úeìãâc ïéçnä úe÷lzñäazelbzdd - §¦§©§©Ÿ¦§©§¥¨

,xzei dxi`n dpi` ,dltzd zrya dxi`nd zcgeind ziwl`d
äåàz äeàúîe ,éìàîOä ììça øBòðå øæBç òøä éøä£¥¨©¥§¥¤¨¨©§¨¦¦§©¤©£¨

.åéâeðòúå äfä íìBò úBåàúìrxdy ,`id jkl daiqd - §©£¨©¤§©£¨
yalaitk ,dltzd ixg` mb etwz lka mvra `ed ,"ipepia"d

.de`z zee`zdl leki `ed okle ,oldl xiaqiy
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íéøîà éèå÷éì
ãçà òâøå úçà äòù 'éôà òùø íù åéìò àø÷ðåéîé ìë

äéúåðéçá øùò ïäù úéäìàä ùôð úåîöòå úåäî êà
äìùîîäå äëåìîä ïãáì ïäì àìíà éë äðè÷ øéòá

àéäù äìôúå òîù úàéø÷ úòùá åîë íéðîåæî íéúòá
úåìãâã ïéçåî úòùúòù àéä äèîì íâå äìòîì

÷éîòäì 'äì åìù ã"áç øù÷î æàù íãà ìëì øùåëä
úìåãâá åúòãéôùøë äáäàä úà øøåòìå ä"á ñ"à

äøåúä íåé÷á åá ä÷áãì åáìáù éðîéä ììçá ùà
äéúåöîåòîù úàéø÷á øàåáîä ïéðò åäæù äáäàî

ïðáøãî ïäù äéøçàìå äéðôìù äéúåëøáå àúééøåàã
ïäììçáù òøä æàå à"îá ù"îë ù"÷ä íåé÷ì äðëä

éðîéä ììçá èùôúîä áåèì ìèáå óåôë éìàîùä
ìáà .ä"á ñ"à úìåãâá íéøùå÷îä çåîáù ã"áçî

ñ"à úåìãâã ïéçåîä úå÷ìúñäá äìôúä øçàéøä ä"á
úåàúì äåàú äåàúîå éìàîùä ììçá øåòéðå øæåç òøä

.åéâåðòúå æ"äåò

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

מצוה,1. כל על-ידי היא: הדבר משמעות מדרבנן. - עליה והברכה התורה, מן היא עצמה המצוה - הרי ובברכותיהן, בכלל במצוות
חכמים  תיקנו - מצוה עשייתו בשעת זו אלקית קדושה לקליטת כלי יהיה שיהודי כדי יהודי. של בנפשו אלקית קדושה מלמעלה נמשכת
שייכותה  בבהירות אנו רואים מצוה בכל אך, המצוה. קדושת את לקלוט אותו ומכשירה אותו מרוממת זו וברכה המצוה, על לברך
ציצית", מצות "על הציצית: בברכת תפילין", "להניח התפילין: בברכת כמו ברכה, באותה נזכרת והמצוה מצוה, לאותה הברכה של
- שמע קריאת שלפני לברכות ביחס ואילו, למצוות. והכנתן ושייכותן הברכות, של משמעותן הרי, מובנת בציצית"; "להתעטף או



עז zah e"h iyily mei Ð ai wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  ט"ו שלישי יום
פרק יב  ,32 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àìù éðôî ÷ø,fi 'nr cr.ì"ðë äøåúä

Bcáì Bì àlL éðtî ÷ø,zindad ytpd ly "rx"l -ètLî ©¦§¥¤Ÿ§©¦§©
øéòa äìLînäå äëeìnäziwl`d ytpd ly "aeh"l ,ik - ©§¨§©¤§¨¨¨¦

yi genayok mb,xnel dnçkî Búåàz àéöBäì ìBëé Bðéà¥¨§¦©£¨¦Ÿ©
äáLçîe øeac äNòîa óebä éøáàa Laìúäì ,ìòtä ìà¤©Ÿ©§¦§©¥§¥§¥©§©£¤¦©£¨¨

,Lnî"ynn daygn" - ©¨
:epiid -÷éîòäì§©£¦

íìBò éâeðòúa BzáLçî©£©§§©£¥¨
éà äfäúåàz úàlîì C ©¤¥§©Ÿ©£©

,Baìzernynd idef - ¦
- "ynn daygn" ly

winrdl.jka ezaygn
zeaygn eli`ezeltepd
jxca epeirxa`linn,

de`z eala dpyiy llba
el` oi` ,xac eze`l
zeaygn ."ynn daygn"
zlekia oi` ,el` zetleg
zniiw oiicry ,mc`d
,mxa .repnl ,eala de`z
- "ynn daygn" lr
oze`a zewnrzdd

,ok` ,cvik .oldl xiaqiy itk ,hlzydl ezlkia - zeaygn
hlzydl leki `ed ,eala de`z zniiwy zexnly ,xacd okzi
`l ,dyrna `l ,lreta rveaz `l ef eze`zy ,envr lr

:"`ipz"d xne` jk lr - ?daygna `l s`e xeaicaçnä ék¦©Ÿ©
áeúkL Bîk] álä ìò èélL2úLøt 'àðîéäî àéòø'a ©¦©©¥§¤¨§©§¨§¥§¨¨¨©

íãàä øöBð CkL ,Búøéöé òáèå BzãìBúa [ñçðét¦§¨§©§§¤©§¦¨¤¨©¨¨¨
BçîaL BðBöøa ìBëé íãà ìkL ,BzãìBúaegenay oevxd - §©§¤¨¨¨¨¦§¤§Ÿ

eilry oian ,mc`d z` ripndBúåàz çeøa ìLîìå ÷tàúäì§¦§©¥§¦§Ÿ§©©£¨
øeac äNòîa Baì úBìàLî úàlîì àlL ,BaìaL¤§¦¤Ÿ§©Ÿ¦§£¦§©£¤¦

,äáLçîe`edy iptn `l` ,mc` ly eala de`z dpyiyk mb - ©£¨¨
wt`zdl oevxd ea xvep - eze`z z` `lnl el l`y egena oian
`lnl `le ,ald lr helyl gekd egenay df oevxa yi - jkn

:efn dxizie .eal ze`z ixg`úåàzî éøîâì Bzòc çéqäìe§©¦©©§§©§¥¦©£©
,éøîâì Côää ìà Baìde`za xedxdd z` wzpl ezlkia - ¦¤©¥¤§©§¥

mrhdyk mb z`fe ,de`zdn jtidd `edy xacl ezehdle
lkydy iptn `l` ,dyecwn raep epi` de`zdn ezerpnidl
yi f` mb ,ef eal ze`z ixg` zedpl el xeq`y oian iyep`d

iktd oipra xedxdd z` zehdle de`zdn rpnidl lkyd geka
.de`zdn,äMãwä ãö ìà èøôáezeyrl egeka yi cgeina - ¦§¨¤©©§ª¨

;dyecwl - zee`zn envr z` zehdl jixv icediyk ,z`f
y `ed jkl wenipdykxeq`e dxiar xearl eljixvriwydl

ly mipipra eizepeirx z`
z`xiae dxeza ,dyecw
icedil yi f` - miny
z` rval micgein zegek

.xacdáéúëãk3: §¦§¦
ïBøúé LiL éúéàøå"§¨¦¦¤¥¦§
,úeìëqä ïî äîëçì©¨§¨¦©¦§
ïî øBàä ïBøúék¦§¨¦

,Leøt ;"CLçä- ©Ÿ¤¥
zxaqdl lyn mi`ianyk

aciptn df ixd ,x
wenr `ed lynpdy
,lyndn daxda
mipian lynd zervn`ae
.lynpd z` xzei zelwa
xe`d lyna ,o`k eli`e
dnkgd lr jyegde
xe`y mipiany myk :lynd oaeny enk lynpd oaen ,zelkqde
o`k s` ;zelkqn daeh dnkgy mipian mb jk ,jyegn aeh

ly xzei iniptd dpkez lr xaecnykdnkg"dyecw"l zfnexd
`xwp aehÎxvidy enk)4okqn cli"mkge("zelkqezfnex

owf jln" `xwp rxdÎxvidy itk) "dtilw"lliqkeoaen - ,("
,dn .dtilw ,licadl ,xy`n xzei daehe deey dyecwy ahid
epl xnel wx `a epi` lynd ,`l` ?lynd epze` cnln ,`eti`
cvik ,dxevd z` mb epl zexedl `a lynd ,aeh xzei dfy
"oexzi"y myk :dyecwd ly dzeticr z`hazn jxc efi`ae
daxd "dgec" xe`d on hrny jka `hazn ,jyegd lr xe`d
jxca d`a digcd `l` ,dngln ly jxca `le ,jyegd on
jk - envrn jyegd mlrp ,mewnl xe` zvw qipknyn ,`linn
,dtilwd ly "zelkq"d lr dyecwd ly "dnkg"d "oexzi"a mb
- dtilwd on daxd ,`linn jxca ,dgec dyecwd on hrny

:oldl xacd xaqen jkeäèéìLe ïBøúé Bì Lé øBàäL Bîk§¤¨¥¦§§¦¨
ïî äaøä äçBc éîLb øBà èònL ,CLçä ìò äìLîîe¤§¨¨©©Ÿ¤¤§©©§¦¤©§¥¦

,CLçä- ?jyegd dgcp cvike -åéìàî epnî äçãpL ©Ÿ¤¤¦§¤¦¤¥¥¨
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íéøîà éèå÷éì
éðôî ÷øäëåìîä èôùî åãáì åì àìù

ìà çëî åúåàú àéöåäì ìåëé åðéà øéòá äìùîîäå
äáùçîå øåáã äùòîá óåâä éøáàá ùáìúäì ìòåôä
úàìîì êéà æ"äåò éâåðòúá åúáùçî ÷éîòäì ùîî
'ô î"øá ù"îë] áìä ìò èéìù çåîä éë åáì úåàú
íãàä øöåð êëù åúøéöé òáèå åúãìåúá [ñçðéô
÷ôàúäì åçåîáù åðåöøá ìåëé íãà ìëù åúãìåúá
úåìàùî úàìîì àìù åáìáù åúåàú çåøá ìåùîìå
éøîâì åúòã çéñäìå äáùçîå øåáã äùòîá åáì
äùåã÷ä ãö ìà èøôáå éøîâì êôää ìà åáì úåàúî
ïåøúéë úåìëñä ïî äîëçì ïåøúé ùéù éúéàøå áéúëãë
äèéìùå ïåøúé åì ùé øåàäù åîë 'éô êùåçä ïî øåàä
ïî äáøä äçåã éîùâ øåà èòîù êùåçä ìò äìùîîå
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המעשיות)? המצוות בכל שהדבר כמו שמע, קריאת מצות על ברכות הן אין (הרי החכמים אותן תיקנו מה לשם להבין: צריכים
בכל  אלקיך ה' את ה"ואהבת את בתוכו לעורר הוא שמע קריאת של ענינה עיקר - אלא שמע! לקריאת שייכות כל להן אין לכאורה,
שמע, קריאת ברכות תיקנו כך ולשם - להקב"ה אהבה המעוררים בענינים להתעמק הכנה נדרשת זו, להתעוררות להגיע וכדי לבבך",
לגמרי  מהם מובדל הקב"ה ואיך להקב"ה, בתכלית בטלים - ביותר הנעלים המלאכים איך הקב"ה, של גדולתו בהרחבה מוזכרת בהן
הכנה  משום יש זה בכל וכדומה. אליהם, קירבתו מדת ועל לישראל, הקב"ה אהבת גודל על - השניה ובברכה הראשונה; בברכה -

מט). פרק תניא (ראה בחסידות בהרחבה מוסבר שהדבר כפי להקב"ה, להאהבה שמע, קריאת לתוכן להגיע יהודי שיוכל זהר 2.נכונה,
א. רכד, יג.3.ח"ג ב, יג.4.קהלת ד, קהלת
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טבת  ט"ז רביעי יום
,fi 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åðéà ë"ôòàå,34 'nr cr.'åë äìôú

,àìénîe,jyegd mr mglidl xe`d lr oi` -äçãð Ck ¦¥¨¨¦§¤
ììçaL àøçà-àøèñå ätìwä ìL äaøä úeìëñ àìénî¦¥¨¦§©§¥¤©§¦¨§¦§¨¨¢¨¤§¨¨

éìàîOäzindad ytpd ly "`xg` `xhq"de dtilwd - ©§¨¦
.alay il`nyd "llg"a dnewnyì"æø øîàîk]5:mc` oi` - §©£©©©

dxiar xaer-íà-àlà"¤¨¦
"úeèL çeø Ba ñðëð ïk¥¦§©©§

,['eëål"f epizeax - §
l ixd mi`xewytpd ze`z

- "zehy" mya zindad
"zelkq" edfy xg`ne
eil`n dgcp df - "zehy"e

,`linneäîëçä éðtî¦§¥©¨§¨
úéäìàä LôpaL¤©¤¤¨¡Ÿ¦

dðBöø øLà ,çnaL- ¤©Ÿ©£¤§¨
:ixd `ed ziwl`d ytpd ly,øéòa dcáì ìLîìxir"a - ¦§Ÿ§©¨¨¦

,sebd `id "dphwìLa Laìúäìeíéøkæpä äéLeáì äL §¦§©¥¦§Ÿ¨§¤¨©¦§¨¦

ìéòì6ìéòì økæpk Blk óebä ìëa ,7íäL ,iyeal dyly - §¥§¨©ª©¦§¨§¥¤¥
:md ,ziwl`d ytpdúBöî â"éøz ìL äNòîe øeac äáLçî©£¨¨¦©£¤¤©§©¦§

.ìéòì økæpk ,äøBzäytpd ly df dpevx .c wxta - ©¨©¦§¨§¥
diyealy ,genay ziwl`dcalahley - sebd z` eyiali

ytpdn zraepd de`za
ald zweyzy ,zindad
`l ,lreta ynenz `l
s`e xeaica `l ,dyrna
m` ,mxa .daygna `l
ytply ,xacd `ed jk
lr "oexzi" ely ziwl`d
`ide ,zindad ytpd
,eizeaygn lka zhleyd
ly eiyrne eixeaic
oi` ,`eti` ,recn - ziyrn dpigan eteb lka ,xnelk ,mc`d

- ?"wicv" `xwp `ed

,ììk "÷écö" àø÷ð Bðéà ïë-ét-ìò-óàå`xwp `ed `l` - §©©¦¥¥¦§¨©¦§¨
,"ipepia"ìò úéäìàä Lôð øBàì øLà äfä ïBøúiL éðtî¦§¥¤¦§©¤£¤§¤¤¨¡Ÿ¦©

àlà Bðéà ¯ àìénî äçãpä ätìwä ìL úeìëñå CLçä©Ÿ¤§¦§¤©§¦¨©¦§¤¦¥¨¥¤¨
ìLa,ìéòì íéøkæpä äéLeáì äLxeaic ,daygna ;xnelk - ¦§Ÿ¨§¤¨©¦§¨¦§¥

xzei dwfg ,cala dyrne
ytpdn ziwl`d ytpd

,zindaddúeäîa àìå§Ÿ§¨¨
dúeîöòåytpd ly - §©§¨
,ziwl`ddúeäî ìò©¨¨

ätìwä ìL dúeîöòå- §©§¨¤©§¦¨
,zindad ytpdeék¦

ìL dúeîöòå dúeäî̈¨§©§¨¤
úéîäaä Lôð¤¤©§¥¦
ììçaL ätìwänL¤¥©§¦¨¤§¨¨

éìàîOämvr - ©§¨¦
ytpd ly dze`ivn

,zindadììk äçãð àìŸ¦§¤§¨
øçà éðBðéáa BîB÷nî¦§©¥¦©©

ïéàL ,älôzä,f` - ©§¦¨¤¥
'ä úáäà Là étLø¦§¥¥©£©
ììça Baì úelbúäa§¦§©¦¤¨¨

,éðîéäxacdy enk - ©§¨¦
xen`k ,ezltz zrya
elv` 'd zad`y ,lirl

,dad`d z` eala yibxn `ed ,zelbzda `id f`BëBz íà-ék¦¦
,ealay iniptd wlgd -,"úøzñî äáäà" óeöøeli`e - ¨©£¨§ª¤¤

,dad`d z` yibxn `ed oi` ielbaúéòáhä äáäà àéäL¤¦©£¨©¦§¦
.ïn÷ì øàaúiL Bîk ,úéäìàä LôpaLlkay ,g"i wxta - ¤©¤¤¨¡Ÿ¦§¤¦§¨¥§©¨

.d"awl zxzeqn dad` dpyi icediéæàå,ezlitz ixg` - ©£©
,eala zelbzda dpi` dad`dykìéñkä úeìëñ úBéäì ìBëé̈¦§¦§©§¦

òøäytpd ly - ¨©
,zindadBaì úelbúäa§¦§©¦

,éìàîOä ììça¤¨¨©§¨¦
ìëì äåàz úBeàúäì§¦§©©£¨§¨
íìBò úeiîLb éðéðò¦§§¥©§¦¨

øzäa ïéa ,äfämb - ©¤¥§¤¥
,mzeyrl xzeny mixaca
myl mzeyrl oi`y `l`
,miny myl m`Îik de`z
mdl de`zn `ed eli`e

,mday beprzd llbaïéa¥
,íBìLå-ñç øeqàamb - §¦©§¨

on mixeq` mdy mixaca
,dxezdàì elàk§¦Ÿ

àlà .ììk ìltúä¦§©¥§¨¤¨
Bðéà øeqà øáãaL¤¦§©¦¥
úBNòì Bzòãa äìBò¤§©§©£
Lnî ìòôa øeqàä̈¦§Ÿ©©¨

,íBìLå-ñçoi` jkl - ©§¨
.llk zekiiy "ipepia"l

äøáòî íéLwä äøáò éøeäøä àlàwxta xaqedy itk - ¤¨¦§¥£¥¨©¨¦¥£¥¨
,mcewdäøBzî Bìaìáìe Bçîì úBìòì ìòôì íéìBëé§¦¦§Ÿ©£§Ÿ§©§§¦¨
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íéøîà éèå÷éì

àìéîî äçãð êë àìéîîå åéìàî åðîî äçãðù êùçä
éìàîùä ììçáù à"ñå äôéì÷ä ìù äáøä úåìëñ
['åëå úåèù çåø åá ñðëð ïë íà àìà ì"æø øîàîë]
äðåöø øùà çåîáù úéäìàä ùôðáù äîëçä éðôî
ì"ðä äéùåáì äùìùá ùáìúäìå øéòá äãáì ìåùîì
â"éøú äùòîå øåáã äáùçî íäù ì"ðë åìåë óåâä ìëá

ì"ðë äøåúä úåöî

éðôî ììë ÷éãö àø÷ð åðéà ë"ôòàå
úåìëñå êùåçä ìò úéäìàä ùôð øåàì øùà äæä ïåøúéù
'éùåáì äùìùá àìà åðéà àìéîî äçãðä äôéì÷ä ìù
ìù äúåîöòå äúåäî ìò äúåîöòå äúåäîá àìå ì"ðä
úéîäáä ùôð ìù äúåîöòå äúåäî éë äôéì÷ä
åîå÷îî ììë äçãð àì éìàîùä ììçáù äôéì÷äîù
'ä úáäà ùà éôùø ïéàù äìôúä øçà éðåðéáá
äáäà óåöø åëåú íà éë éðîéä ììçá åáì úåìâúäá
úéäìàä ùôðáù úéòáèä äáäà àéäù úøúåñî
òøä ìéñëä úåìëñ úåéäì ìåëé éæàå ïî÷ì ù"îë
éðééðò ìëì äåàú úåàúäì éìàîùä ììçá åáì 'åìâúäá
àì åìàë å"ç øåñéàá ïéá øúéäá ïéá æ"äåò úåéîùâ
åúòãá äìåò åðéà øåñéà øáãáù àìà ììë ììôúä
äøéáò éøåäøä àìà å"ç ùîî ìòåôá øåñéàä úåùòì
åìáìáìå åçåîì úåìòì ìåòôì íéìåëé äøéáòî íéù÷ä
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א.5. ג, ד.6.סוטה ט.7.פרק פרק
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טבת  י"ז חמישי יום
,34 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìéòåî äæìù ÷ø,34 'nr cr.åéçà íò

ì"æø øîàîëe ,äãBáòå8ïäî ìBvð íãà ïéà úBøáò 'â" : ©£¨§©£©©©£¥¥¨¨¦¥¤
,íBé ìëadyw ,oky - §¨

xearln lvpidl c`n
:mde ,mdilrøeäøä¦§

."'eë älôz ïeiòå äøáò£¥¨§¦§¦¨
"dxiar ixedxd"y ixd -

Împexkf epinkgyke ,mdn lvpidl xzeia dywy mixacdn md
miynzyn dkxal
df ,mzq "mc`" x`eza
ixd ."ipepia"d lr fnex
levip epi` "ipepia"dy

,dxiar ixedxdn

¯ ,ïéçna eîéLøä ìéòBî äælL ÷øea x`ypy xkipd myexd ©¤¨¤¦¨§¦©Ÿ¦
zrya 'd zlecba ezaygn zewnrzdn ,dlitzd ixg` mb

,dlitzd¯ ,éðîéä ììça úøzñîä Búáäàå 'ä úàøéå§¦§©§©£¨©§ª¤¤¤¨¨©§¨¦
,el zexfer od ,ealayìå øabúäì¯ äfä òøä ìò èìLly §¦§©¥§¦§Ÿ©¨©©¤

,zindad ytpdäeàúnä©¦§©¤
Bì úBéäì àlL ,äåàz©£¨¤Ÿ¦§
¯ øéòa äìLîîe äèéìL§¦¨¤§¨¨¨¦
dhily rxl didz `ly

,seba dlynneàéöBäì§¦
ìòtä ìà çkî Búåàz©£¨¦Ÿ©¤©Ÿ©

¯.ynn lretaLaìúäì§¦§©¥
elôàå .óebä éøáàa§¥§¥©©£¦
øäøäì ,Bcáì çna©Ÿ©§©§©§¥
äèéìL Bì ïéà ,òøa§©¥§¦¨
-ñç øäøäì äìLîîe¤§¨¨§©§¥©
,BçîaL BðBöøa íBìLå§¨¦§¤§Ÿ

¯mixedxd ea milery dn
`edy iptn df oi` ,mirx
m`Îik ,mda aeygl dvex
oiicr ddep ealy iptn
,mlerd ibeprz ixg`
egena `linn zeltep
,dl` dee`zÎzeaygn

y`l,epevxaìa÷iL¤§©¥
íBìLå-ñç ïBöøa§¨©§¨
äìBòä òøä äæ øeäøä¦§¤¨©¨¤
çnì áläî åéìàî¥¥¨¥©¥©Ÿ©

ìéòì økæpk9¯ ,,ixd ©¦§¨§¥
oi` ,cala gend lr mby

,zindad ytpd ly "rx"l dhilyì Búiìòa ãiî àlà¯ ,íL ¤¨¦¨©£¦¨§¨
,egena xedxdd dleryn¯ ,íéãé ézLa eäçBcz` dgec `ed ¥¦§¥¨©¦

,egena llk mewn el ozep epi`e egek `elna xedxddçéqîe©¦©
ïBöøa Bìa÷î Bðéàå ,òø øeäøä àeäL økæpL ãiî Bzòc©§¦¨¤¦§¨¤¦§©§¥§©§§¨

¯ ,ïBöøa Ba øäøäì elôàzevxl ezrca dler epi`y wx `l £¦§©§¥§¨
rvaljiiy epi` - jka xdxdl oevxd mb `l` ,ef drx daygn

,"ipepia"a,íBìLå-ñç BúBNòì úòcä ìò BúBìòäì ïkL ìëå§¨¤¥§©£©©©©©£©§¨
¯ ,Ba øaãì elôà Bà,"ipepia"d jiiy `ly i`cea jklék £¦§©¥¦

¯ øäøäîä,dxiar ixedxd,äòL dúBàa òLø àø÷ð ïBöøa ©§©§¥§¨¦§¨¨¨§¨¨¨
¯,eli`e¯ .íìBòì úçà äòL elôà òLø Bðéà éðBðéaäå,ixd §©¥¦¥¨¨£¦¨¨©©§¨

.dxiar ixedxda aeygl dvxiy jiiy `ly xnel gxkdd ony
iehia dfi`l ribdl ealay rxl ozep `ed oi`y ,xaec o`k cr
mdy mixacl qgia `edy
mc` oia" ly beqd on
mc` oia ,"mewnl

,d"awdl¯ ïëå,xacd jk §¥
íãà ïéaL íéøáãa¦§¨¦¤¥¨¨

¯ ,Bøáçìozep `ed oi` ©£¥
qgia ,ealay drx dcny
icil `eaz ,ipy icedil
e` ,daygna iygen iehia
`ly i`cee ,xeaica

`l` ,dyrnaãiî¦¨
çnì áläî Bì äìBòL¤¤¥©¥©Ÿ©
-ñç äàðNå àðéè Bæéà¥¦¨§¦§¨©

¯ ,íBìLå,zleflBæéà Bà §¨¥
Bà ñòk Bà äàð÷¦§¨©©
Bðéà ¯ ïäéîBãå àãét÷§¥¨§¥¤¥
Bçîa ììk ïìa÷î§©§¨§¨§Ÿ

¯ .BðBöøáedvxiy ¦§
,oda xdxdl,äaøcàå§©§©¨

çeøa ìLBîe èélL çnä©Ÿ©©¦¥¨©
Côää úBNòì BaìaL¤§¦©£©¥¤

¯ ,Lnîyxecy dnn ©¨
:ealay ybxdâäðúäì§¦§©¥

¯ ,ãñç úcîa Bøáç íò¦£¥§¦©¤¤
ybxl cebipa z`fe
itlk eala yiy - "dxeab"d zcnn raepd - qrkd e` d`pyd

,cqgd zcna eil` qgizi - zlefd¯ Bì úòãeî äøúé äaçå§¦¨§¥¨©©
cr ,zcgein dad` el ze`xdl,ïBøçàä äö÷ ãò epnî ìañì¦§Ÿ¦¤©¨¤¨©£

¯ ,íBìLå-ñç ñòëì àìå,epnn laeq `edy in lràlL íâå §Ÿ¦§Ÿ©§¨§©¤Ÿ
ì¯ ,íBìLå-ñç Bìòôk Bì ílL`ly z`f zeyrl `l mb §©¥§¨¢©§¨

,qrk jezn¯ íéáiçì ìîâì äaøcà àlà,ecbpkBîk ,úBáBè ¤¨©§©¨¦§Ÿ§©¨¦§
øäfa áeúkL10¯ :åéçà íò óñBiî ãîìì ,mixeqid mewnay ¤¨©Ÿ©¦§Ÿ¦¥¦¤¨

mc` oia"y mixaca mby ,ixd .zeaeha mdl mliy - el enxby
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ïäî ìåöéð íãà ïéà úåøéáò 'â ì"æøàîëå äãåáòå äøåúî
'åë äìôú ïåéòå äøéáò øåäøä íåé ìëá

ìéòåî äæìù ÷ø
ììçá úøúåñîä åúáäàå 'ä úàøéå ïéçåîá åîéùøä
äåàú äåàúîä äæä òøä ìò èåìùìå øáâúäì éðîéä
åúåàú àéöåäì øéòá äìùîîå äèéìù åì úåéäì àìù
çåîá 'éôàå óåâä éøáàá ùáìúäì ìòåôä ìà çëî
å"ç øäøäì äìùîîå äèéìù åì ïéà òøá øäøäì åãáì
òøä äæ øåäøä å"ç ïåöøá ìá÷éù åçåîáù åðåöøá
íùì åúééìòá ãéî àìà ì"ðë çåîì áìäî åéìàî äìåòä
àåäù øëæðù ãéî åúòã çéñîå íéãé éúùá åäçåã
ïåöøá åá øäøäì 'éôà ïåöøá åìá÷î åðéàå òø øåäøä
øáãì 'éôà åà å"ç åúåùòì úòãä ìò åúåìòäì ù"ëå
éðåðéáäå äòù äúåàá òùø '÷ð ïåöøá øäøäîä éë åá
íéøáãá ïëå .íìåòì úçà äòù 'éôà òùø åðéà
åæéà çåîì áìäî åì äìåòù ãéî åøéáçì íãà ïéáù
àãéô÷ åà ñòë åà äàð÷ åæéà åà å"ç äàðùå àðéè
çåîä äáøãàå åðåöøáå åçåîá ììë ïìá÷î åðéà ïäéîåãå
ùîî êôää úåùòì åáìáù çåøá ìùåîå èéìù
åì úòãåî äøúé äáéçå ãñç úãîá åøéáç íò âäðúäì
àìù íâå å"ç ñåòëì àìå ïåøçàä äö÷ ãò åðîî ìåáñì
íéáééçì ìåîâì äáøãà àìà å"ç åìòôë åì íìùì

:åéçà íò óñåéî ãåîìì øäæá ù"îë úåáåè
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ב.8. קסד, בתרא בתחלתו.9.בבא ט, א.10.פרק רא, ח"א



zahפ g"i iyiy mei Ð bi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  י"ח שישי יום
,gi 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äæáå âé ÷øô,36 'nr cr.æ"äåò éðéðò

פרק יג 

iehia icil `eal ealay rxl ozep "ipepia"d oi` ,"exiagl
.dyrna `ly i`ceae xeaica ,daygna

ziwl`d ytpl yi ,lretle dyrnl xeywd lkay ,oaen df wxtn
epi` ,dyer `ed oi` lretl - sebd lr d`lnd dhilyd "ipepia"a
xacne zeevn miiwn m`Îik ,xeq`y dna ayeg epi`e xacn
lkyd zegeka ,xnelk ,ely "mvr"a eli`e .dxeza xdxdne
,wfg ic cnrn zindad ytpd ly rxl yi ,ytpd ly zecnde

zryy ,epcnly dnl xywa .eala zee`z zelrdl ezlkiae
dn siqedl i`ck - zelrzdl icedi lkl oevx zr `id dlitzd
- :eizegiyn zg`a xn` yhiee`aeiln r"p v"iixden iaxdy
,d"awd itlk envr z` yibxn `ed - dxez cnel icediy drya
cnel `ed jk ,eaxn dnkg cnel cinlzy myk .eax iptl cinlzk
`ed - lltzn icediy dryae ;dxez `idy dnkg d"awdn

.eia` iptl oak ,d"awd itlk envr z` yibxn

.âé ÷øtokzi m` mb ,"ipepia"l qgiay ,owfd epax xiaqd mcewd wxta ¤¤
de`zdy ,mlea gekk ziwl`d ytpd zynyn - eala de`z xxerzzy

mihlyp ,dl` miyeal dyly .daygna e` xeaica ,dyrna ynenz `l

dxez ixac xacle aeygl - cala ziwl`d ytpd iciÎlr "ipepia"a

.zeevn miiwle

ì ïáeé äæáeøîàî ïBL ¨¤¨§©£©
ì"æø1äæå äæ ¯ íéðBðéa" : ©©¥¦¤¨¤

øöé ,Leøt] "ïèôBL§¨¥¥¤
¯ ,[òøä øöéå áBèÎxvid §¥¤¨©

rxdÎxvide aehd
mdipy miynyn
mirinyne ,mihteyk
`xnbde ."ipepia"a mzrc
:jkl di`x d`ian

áéúëc2ãîòé ék" : ¦§¦¦©£Ÿ
òéLBäì ïBéáà ïéîéì¦¦¤§§¦©
¯ ,"BLôð éèôBMî¦§¥©§
ipy ,miax oeyl "ihtey"
Îxvid ,mc`a mihtey
Îlr .rxdÎxvide aehd
"mipepia"l qgia ,miptÎlk
l"f epinkg miynzyn

dfe df" iehiaa"ohtey-
äæå äæ" eøîà àìå§Ÿ¨§¤¨¤
¯ ,íBìLå-ñç "íéìLBî,heytd yexitk yxtp m` ,oky §¦©§¨

ixd ,zexiar zivgne zeevn zivgn ea yiy in `ed "ipepia"y
,rxdÎxvid mbe aehdÎxvid mb ,mdipyymilyenly eteba

,"milyen" iehiaa ynzydl l"f epinkg lr did f`e - "ipepia"d
helyl rxdÎxvid lr ,dxiar xearl ick ikleynle,mxa .seba

xnel xyt` i` ,"ipepia"d ly ezedn lr xaqedy dn itl
:oldl xaqeiy itk - "milyen"äèéìL Bæéà LiLk ék¦§¤¥¥§¦¨

¯ ,"äpè÷ øéò"a òøä øöiì äìLîîedhilyd lry ,sebd ¤§¨¨©¥¤¨©¨¦§©¨
,rxdÎxvil aehÎxvid oia wa`nd ldpzn eilräòL éôì elôà£¦§¦¨¨

¯ äl÷xeaica ,dyrna dxiara mc`d lykp ,`edy onf dfi`ae ©¨
,daygna e`¯ .äòL dúBàa òLø àø÷ðo`k xaecn ixde ¦§¨¨¨§¨¨¨

,"ryx"a `le "ipepia"a-Cøc-ìò ÷ø Bðéà òøä øöiä àlà¤¨©¥¤¨©¥©©¤¤
¯ ,ètLna Bzòc øîBàä ïiãå èôBL Bîk ìLîel yiy `le ¨¨§¥§©¨¨¥©§©¦§¨

,sebd lr dhily÷ñt äéäé àlL úBéäì ìBëé ïë-ét-ìò-óàå§©©¦¥¨¦§¤Ÿ¦§¤§©
¯ ,äNòîì Ck äëìä,df htey ly ezrckãBò LiL éðtî £¨¨¨§©£¤¦§¥¤¥

,åéìò ÷ìBçä ïiãå èôBL¥§©¨©¥¨¨
éøöå,íäéðéa òéøëäì C §¨¦§©§¦©¥¥¤

.òéøënä éøáãk äëìäå©£¨¨§¦§¥©©§¦©
¯ Ckwa`na xac eze` ©

aehdÎxvid oia ldpznd
:"ipepia"a rxdÎxvid oial
Bzòc øîBà òøä øöiä©¥¤¨©¥©§
¯ ,álaL éìàîOä ììça¤¨¨©§¨¦¤©¥
,ala de`z xxern `ed

n jkazrnyd z`haz
sebd lr cvik "ezrc"

,bdpzdläìBò áläîe¥©¥¤
¯ ,Ba øäøäì çnìdilr ©Ÿ©§©§¥

jxca d`a genl aldn ef
,oky .`linn
,ala de`z zxxerznyk
mixedxd `linn mieedzn

,gena¯ ãiîeziilr mr ¦¨
,gena mixedxdd÷ìBç¥

éðMä èôBMä åéìò̈¨©¥©¥¦
éðîéä ììça èMtúnä ,çnaL úéäìàä Lôpä àeäL¤©¤¤¨¡Ÿ¦¤©Ÿ©©¦§©¥¤¨¨©§¨¦

¯ ,áBè øöiä ïkLî íB÷î álaL,alay ipnid "llg"a ¤©¥§¦§©©¥¤
aehdÎxvid .ziwl`d ytpd ly zecnd ,aehdÎxvid dlbzn
,de`zd ly dyeninl mewn zzl `ly ,rxdÎxvid mr wa`p
,sebd ly mixai`de zegekd lky ,`id aehdÎxvid ly "ezrc"

.cala dyecw ly mipipra milvepn zeidl mikixväëìäå©£¨¨
øöiäì BøæBòä àeä-Ceøa-LBãwä àeä ,òéøënä éøáãk§¦§¥©©§¦©©¨¨¨§§©¥¤

¯ ,áBè,rxdÎxvid lr xabzdl egeka didiyì"æø øîàîk3: §©£©©©
¯ BøæBò àeä-Ceøa-LBãwä àìîìà",aehdÎxvilìBëé ïéà ¦§¨¥©¨¨§¥¨

¯ ."Bì.mei icn mc`a xabznd rxdÎxvil¯ ,øæòäåd"awdy §¨¥¤
:`ed ,aehdÎxvil xferLôð ìò 'ä øBà øéànL äøàää àéä¦©¤¨¨¤¥¦©¤¤
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íéøîà éèå÷éì
äæáå âé ÷øôäæå äæ íéðåðéá ì"æøîàî ïåùì ïáåé

[òøä øöéå áåè øöé 'éô] ïèôåù
åùôð éèôåùî òéùåäì ïåéáà ïéîéì ãåîòé éë áéúëã
äèéìù åæéà ùéùë éë å"ç íéìùåî äæå äæ åøîà àìå
äì÷ äòù éôì 'éôà äðè÷ øéòá òøä øöéì äìùîîå
î"ãò ÷ø åðéà ø"äöéä àìà äòù äúåàá òùø àø÷ð
ìåëé ë"ôòàå èôùîá åúòã øîåàä ïééãå èôåù åîë
ùéù éðôî äùòîì êë äëìä ÷ñô äéäé àìù úåéäì
íäéðéá òéøëäì êéøöå åéìò ÷ìåçä ïééãå èôåù ãåò

úòã øîåà ø"äöéä êë òéøëîä éøáãë äëìäåììçá å
ãéîå åá øäøäì çåîì äìåò áìäîå áìáù éìàîùä
çåîáù úéäìàä ùôðä àåäù éðùä èôåùä åéìò ÷ìåç
áåè øöéä ïëùî íå÷î áìáù éðîéä ììçá èùôúîä
áåè øöéäì åøæåòä ä"á÷ä àåä òéøëîä éøáãë äëìäå
øæòäå åì ìåëé ïéà åøæåò ä"á÷ä àìîìà ì"æø øîàîë
úåéäì úéäìàä ùôð ìò 'ä øåà øéàîù äøàää àéä
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ב.1. סא, לא.2.ברכות קט, ב.3.תהלים ל, קדושין



פי zah g"i iyiy mei Ð bi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

øöéå ìéñkä úeìëñ ìò äèéìLe ïBøúé dì úBéäì ,úéäìàä̈¡Ÿ¦¦§¨¦§§¦¨©¦§©§¦§¥¤
¯ .ìéòì økæpk ,CLçä ïî øBàä ïBøúék ,òøä,a"i wxta ¨©§¦§¨¦©Ÿ¤©¦§¨§¥

beqp jyegde ,jyegd on daxd dgec xe`d on zvwy myky
jyegdne "zelkq"dn daxd dgcp jk ,mlrpe xe`dn `linn

znerl ,rxdÎxvid ly
dyecwd xe`n hrn
- ziwl`d ytpdn xi`nd
ly ezxfr z`hazn jka

aehdÎxvil d"awd4.
uxzn ,mi`ad eixaca
xy` z` ,owfd epax
wxtd zligza dywd

dn lr ,oey`xd`xnbdy
mlerd lk elit`e" zxne`
wicv jl mixne` elek
"ryxk jipira did ,dz`
zkqna dpynd ixd -
idz l`e" :zxne` zea`
:mbe" ?"jnvr ipta ryx
rxi ryxk eipira didi m`
lkei `le avr didie eaal
aehae dgnya 'd cearl
owfd epax xiaqn - ?"aal

aeygiy `l ,"ryxk" exn`e mpeyla ewiic l"f epinkg :oldl
mixacay inl envr aeygiy ,"ryxk" `l` ,"ryx" envr
mb ,oky ."ipepia"l `id dpeekde ,ryxl dnec `ed miniieqn
de`z ea xexyzy okzie ,etwza oiicr eytpay "rx"d "ipepia"a

."ryx" lv` dfy enk ,alaììçaL òøäL øçàî Cà©¥©©¤¨©¤§¨¨
äåàz úBeàúäì ,BzãìBúk Bt÷úa àeä éðBðéaa éìàîOä©§¨¦©¥¦§¨§§©§§¦§©©£¨
¯ ,áBhä éaâì èeòîa ìhaúð àìå ,äfä íìBò éâeðòz ìëì§¨©£¥¨©¤§Ÿ¦§©¥§¦§©¥©

,"wicv"a xacdy enk ,ziwl`d ytpd lyBîB÷nî äçãð àìå§Ÿ¦§¤¦§
¯ Bì ïéàL ÷ø ,ììk,"rx"lèMtúäì äìLîîe äèéìL §¨©¤¥§¦¨¤§¨¨§¦§©¥

¯ ,óebä éøáàa,sebd ixa` lr drtyde dhily "rx"l oi` §¥§¥©
.mirx mixac aeygl e` xacl ,zeyrl:xirn iaxd- dfa mb"

,etweza rxde ,ezclezn dpzyp `l - rxd zehytzd zripna
:"m`Îik ,mc`ay aehd iptn epi` zehytzdd xcrd ikéðtî¦§¥

Lôpì øéàîe øæBòå ïBéáà ïéîéì ãîBòä àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¨¥¦¦¤§§¥¥¦©¤¤
¯ úéäìàäytpl oi` ,okle ,zindad ytpd cbp cenrl lkezy ¨¡Ÿ¦

ytpd ly envr "rx"d la` .sebd ixa` lr dhily zindad
.ezclezk etwza `ed - zindad¯ àø÷ð ïëì,"ipepia"d ¨¥¦§¨

¯ ,"òLøk",ryx enkBlk íìBòä ìk elôà" :ì"æø øîàîk §¨¨§©£©©©£¦¨¨¨ª
éðéòa äéä ,äzà ÷écö Eì íéøîBàòLø àìå ,"òLøk E §¦§©¦©¨¡¥§¥¤§¨¨§Ÿ¨¨

¯ ,Lnîdpynd ,oky5 ©¨
etna zxne` ixdl`e" :yx

,"jnvr ipta ryx idz
didi m`a ,xen`k ,mbe
lkei `l ,eipira ryx
z"iyd z` cearl

,dgnya÷éæçiL àlà¤¨¤©£¦
àìå ,éðBðéaì Bîöò©§§¥¦§Ÿ
íìBòäì ïéîàäì§©£¦§¨¨
BaL òøäL íéøîBàL¤§¦¤¨©¤
BfL ,áBhä éaâì ìhaúð¦§©¥§©¥©¤

¯ ,÷écö úâøãî"wicv"a ©§¥©©¦
envr "rx"d lhazp cala
,`ed eli`e ,"aeh"l jtde
epi`y - eiyrn xe`ly
- `idy efi` dxiar xaer
ea mby "mler"d ayeg

"rx" xak oi`mxebd
lawl el l` - zexiarl

,lha `l oiicr eay rxd ik ,ef dricelàk åéðéòa äéäé àlà¤¨¦§¤§¥¨§¦
ììça Búøeáâáe Bt÷úa àeä òøä ìL Búeîöòå Búeäî̈§©§¤¨©§¨§¦§¨¤¨¨

¯ epnî Cìäå óìç àìå ,BzãìBúk éìàîOä,"rx"d,äîeàî ©§¨¦§©§§Ÿ¨©§¨©¦¤§¨
¯ Ba LnzLpL ,ïîfä CLîäa øúBé ÷fçúð äaøcàå"rx"a §©§©¨¦§©¥¥§¤§¥©§©¤¦§©¥

,il`nyd "llg"nyíìBò éðéðò øàLe äiúLe äìéëàa äaøä©§¥©£¦¨§¦¨§¨¦§§¥¨
¯ .äfäÎmlerd ipiprl zindad ytpa zcnznd zeynzydd ©¤

itk ,ezclezn raha `ed xy`n xzei dgek z` zwfgn ,dfd
wfgzn `edy ,yeg lk ly eraha df xac mi`ven ep`y
yxtn owfd epaxy ,epcnl ixd .ea zeynzydd iciÎlr ccgzne
z` wifgiy dpeekd - "ryxk jipira did" :`xnbd xn`n z`
uegpe aeh - dpeilr dbixcna ecnrny in s`e ."ipepia"l envr
"wicv"l envr z` wifgi m` ik ,"ipepia"l envr z` wifgdl el
mr ezngln z` wiqti - "aeh"l lha xak ely "rx"dy aeygie
letil lelr `ed "wicv" `ed oi` oiicr m`ae ,zindad ytpd

."ipepia"n dhnly dbxcl ezbixcnn
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íéøîà éèå÷éì
ïåøúéë ø"äöéå ìéñëä úåìëñ ìò äèéìùå ïåøúé äì
ììçáù òøäù øçàî êà .ì"ðë êùåçä ïî øåàä
äåàú úåàúäì åúãìåúë åô÷úá àåä éðåðéáá éìàîùä
àìå áåèä éáâì èåòéîá ìèáúð àìå æ"äåò éâåðòú ìëì
äìùîîå äèéìù åì ïéàù ÷ø ììë åîå÷îî äçãð
ïåéáà ïéîéì ãîåòä ä"á÷ä éðôî óåâä éøáàá èùôúäì
ì"æøàîë òùøë àø÷ð ïëì úéäìàä ùôðì øéàîå øæåòå
äéä äúà ÷éãö êì íéøîåà åìåë íìåòä ìë åìéôà
åîöò ÷éæçéù àìà ùîî òùø àìå òùøë êéðéòá
åáù òøäù íéøîåàù íìåòäì ïéîàäì àìå éðåðéáì
åéðéòá äéäé àìà ÷éãö úâøãî åæù áåèä éáâì ìèáúð
åúøåáâáå åô÷úá àåä òøä ìù åúåîöòå åúåäî åìàë
äîåàî åðîî êìäå óìç àìå åúãìåúë éìàîùä ììçá
äáøä åá ùîúùðù ïîæä êùîäá øúåé ÷æçúð äáøãàå

æ"äåò éðééðò øàùå äéúùå äìéëàá
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שבלבו 4. בתאוה ומושל שולט שכלו הלב", על שליט שה"מוח מתולדתו, האדם שבטבע הזקן, רבנו אמר (י"ב) הקודם שבפרק למרות
על  טעם "זה בהערה: שליט"א  אדמו"ר כ"ק מתרץ כך? לשם מהקב"ה מיוחדת לעזרה האדם שצריך כאן, אומר הוא איפוא, מדוע, -

ש  ההרהור נגד א) היצ"ט: ש ·ÁÂÓנצחון הימני שבחלל ב) ;·Ï· לאחר דקאי בפי"ב משא"כ במוח), יתבונן שלא (אם השמאלי חלל על
שנסתלקו דאף לקמן „‚„ÔÈÁÂÓ""˙ÂÏשהתפלל, ועד"ז במוח, היצה"ר דעת אמירת אפשרות שוללת - שנשארה במוחין הרשימו -

לשמה". תמידי ההגיון מפני יג.5.(ע"ב) ב, אבות



zahפב h"i ycew zay mei Ð bi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת  י"ט קודש שבת יום
,36 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...'ä úøåúáù éî óàå,hi 'nr cr.åìåë
e` xgqna mb wqery ,wqr lra "ipepia" zece` epcnl dzr cr
oldl .dceard lre dxezd lr meid lk ayei epi`e dk`lna
wqra elek cinz oezpy ,"lde` ayei" - "ipepia" zece` cnlp

:dxezdäìéìå íîBé da äbäéå Böôç 'ä úøBúaL éî óàå§©¦¤§©¤§§¤§¤¨¨¨©§¨
ìäçëBä Bæ ïéà ¯ dîL ¦§¨¥¨¨

òøä äçãpL ììk§¨¤¦§¤¨©
ìBëé àlà ,BîB÷nî¦§¤¨¨
BúeänL úBéäì¦§¤¨

¯ Búeîöòå,rxd ly §©§
Búøeáâáe Bt÷úa àeä§¨§¦§¨
ììça BîB÷îa¦§¤¨¨

¯ ,éìàîOä,alay÷ø ©§¨¦©
äáLçî íäL ,åéLeálL¤§¨¤¥©£¨¨
Lôð ìL äNòîe øeac¦©£¤¤¤¤
ïðéà ,úéîäaä©§¥¦¥¨
ätäå çna íéLaìúî¦§©§¦©Ÿ©§©¤
éøáà øàLe íéãiäå§©¨©¦§¨¥§¥

¯ ,óebäxacl ,aeygl ©
,xeq`y dn z` zeyrle
äèéìL ïúpL 'ä éðtî¦§¥¤¨©§¦¨
.álä ìò çnì äìLîîe¤§¨¨©Ÿ©©©¥
úéäìàä Lôð ïëìå§¨¥¤¤¨¡Ÿ¦
øéò"a úìLBî çnaL¤©Ÿ©¤¤¨¦
óebä éøáà ,"äpè÷§©¨¥§¥©
Leáì eéäiL ,ílkª¨¤¦§§

ì äákøîeìLäL ¤§¨¨¦§Ÿ¨
¯ äéLeáìsebd ixa`y §¤¨

zyelya miyeal eidi
ziwl`d ytpd iyeal
mdl milha eidie

,dilr "akex"d iabl "dakxn"k¯ ,íäa eLaìúiLixa`a ¤¦§©§¨¤
,sebd.äøBzä úBöî â"éøz ìL äNòîe øeac äáLçî íäL¤¥©£¨¨¦©£¤¤©§©¦§©¨

¯ziiyrle ,dxeza xeaicle daygnl xeywd lkay ,ixd
lr - d"awd ly ezxfra - ziwl`d ytpd zhley - zeevn

.zindad ytpd lr zepeilrd dciae ,sebddúeäî ìáà£¨¨¨
ìò äìLîîe äèéìL dì ïéà ¯ úéäìàä Lôð ìL dúeîöòå§©§¨¤¤¤¨¡Ÿ¦¥¨§¦¨¤§¨¨©
äòLa íà-ék ,éðBðéaa úéîäaä Lôð ìL dúeîöòå dúeäî̈¨§©§¨¤¤¤©§¥¦©¥¦¦¦§¨¨

¯ ,íéðnæî íézòa Baì úelbúäa àeä 'ä úáäàL,cala ¤©£©§¦§©¦§¦¦§ª¨¦
¯ .da àöBiëå älôzä úòLa Bîkwxta xkfpy itk ,f`y §¦§©©§¦¨§©¥¨

xac ,d"awdl zadlyÎadl zad`a "ipepia"d oezp ,mcewd
ly "aeh"l lha didiy ,zindad ytpd ly "rx"d lr ritynd

.ziwl`d ytpd¯ ,íòtä úàæ íb óàå,aewpd onfa mb §©©Ÿ©©©
,zindad ytpd lr zxabzn ziwl`d ytpdyk÷ø dðéà¥¨©

¯ ,ãáì äìLîîe äèéìLytpd lr zhley ziwl`d ytpd §¦¨¤§¨¨§©
ytpd ly dzedn mvr lr drityn `id oi` la` ,zindad
dnvr `idy ,zindad
ytpd ipta ixnbl lhazz

,ziwl`dkáéúëã6: §¦§¦
¯ "õîàé íàlî íàìe"§Ÿ¦§Ÿ¤¡¨
awri lr xn`p df weqt
xacd "dcear"ae ,eyre
oiay wa`nd lr fnex
ytpl ziwl`d ytpd
"un`i" df ixd - zindad

"awri"y ,calawfgzn
enke ,"eyr" znerl cala
mixicbn l"f epinkgy

:z`fäæ í÷ äfLk"§¤¤¨¤
"'eë í÷ äfLëe ,ìôBð7, ¥§¤¤¨

¯ziwl`d ytply ,ixd
yi "ipepia"adhilycala

ipnf ote`a z`f mbe -
ytpd lr - cala

.zindadúéäìàä LôpL¤¤¤¨¡Ÿ¦
ìò úøabúîe úönàúî¦§©¤¤¦§©¤¤©
øB÷îa ,úéîäaä Lôð¤¤©§¥¦¦§
¯ ,äðéa àéäL úBøeábä©§¤¦¦¨
zxeza `aeny itk
"dpia"d zxitqy ,dlawd
jk ."zexeab"d xewn `id
xewndy ,ytpl qgia mb
z` oian `ed ea ,"dpia"d gek `ed ,ziwl`d ytpd zxeabl

,d"awd ly ezlecb,àeä-Ceøa óBñ-ïéà 'ä úlãâa ïðBaúäì§¦§¥¦§ª©¥¨
,BaìaL éðîéä ììça Là étLøk 'äì äfò äáäà ãéìBäìe§¦©£¨©¨©§¦§¥¥¤¨¨©§¨¦¤§¦

¯ æàådielb dad`a dnvr z` z`han ziwl`d ytpdyk §¨
,d"awdl efk dwfgeììçaL àøçà-àøèñ àéôkúà¦§©§¨¦§¨¨¢¨¤§¨¨

¯ .éìàîOäzttkp ,alay il`nyd llgay "`xg` `xhq"d ©§¨¦
,ziwl`d ytpd iciÎlr zhlype¯ ìáà,"rx"dìhaúð àì £¨Ÿ¦§©¥
¯ ,÷écöa àlà ,éðBðéaa éøîâìly rxd lha cala "wicv"a §©§¥©¥¦¤¨©©¦

,ziwl`d ytpd ly "aeh"l lilk zindad ytpdBa øîàpL8: ¤¤¡©
¯,"wicv"aììç éaìå"9¯ ,"éaø÷aeala rxdÎxvid ly enewn §¦¦¨©§¦§¦

,wix - "wicv"d ly¯ àeäå,"wicv"dBàðBNå òøa ñàBî §¥¨©§§
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íéøîà éèå÷éì
úøåúáù éî óàå
ììë äçëåä åæ ïéà äîùì äìéìå íîåé äá äâäéå åöôç 'ä
åúåîöòå åúåäîù úåéäì ìåëé àìà åîå÷îî òøä äçãðù
÷ø éìàîùä ììçá åîå÷îá åúøåáâáå åô÷úá àåä
ùôð ìù äùòîå øåáã äáùçî íäù åéùåáìù
øàùå íéãéäå äôäå çåîá íéùáìúî ïðéà úéîäáä
ìò çåîì äìùîîå äèéìù ïúðù 'ä éðôî óåâä éøáà
äðè÷ øéòá úìùåî çåîáù úéäìàä ùôð ïëìå áìä
äéùåáì 'ùìùì äáëøîå ùåáì åéäéù íìåë óåâä éøáà
â"éøú ìù äùòîå øåáã äáùçî íäù íäá åùáìúéù
úéäìàä ùôð ìù äúåîöòå äúåäî ìáà äøåúä úåöî
ùôð ìù äúåîöòå äúåäî ìò äìùîîå äèéìù äì ïéà
àåä 'ä úáäàù äòùá íà éë éðåðéáá úéîäáä

ì úåìâúäáäìôúä úòùá åîë íéðîåæî íéúòá åá
äìùîîå äèéìù ÷ø äðéà íòôä úàæ íâ óàå äá àöåéëå
ìôåð äæ í÷ äæùë õîàé íåàìî íåàìå áéúëãë ãáì
ìò úøáâúîå úöîàúî úéäìàä ùôðù 'åë í÷ äæùëå
ïðåáúäì äðéá àéäù úåøåáâä øå÷îá úéîäáä ùôð
éôùøë 'äì äæò äáäà ãéìåäìå ä"á ñ"à 'ä úìåãâá
ììçáù à"ñ àéôëúà æàå åáìáù éðîéä ììçá ùà
÷éãöá àìà éðåðéáá éøîâì ìèáúð àì ìáà éìàîùä
åàðåùå òøá ñàåî àåäå éáø÷á ììç éáìå åá øîàðù
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כג.6. כה, ˘ËÈÏ"‡:7.בראשית ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(אלו בתיבות מוסיף (וזה נופל הי' זה שלפני אף (השני) קם זה להיות "שיכול

כב.8. קט, ˘ËÈÏ"‡:9.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ש .. חלל בפ"א: (קצת) משמע (הוספת‡ÔÈ"כן יצה"ר ˘‰¯‚Âאח"כ‰·Â‡È¯לו
יותר נעלית מדרי' למיעוטי הוא -ÂÎÙ‰˘ Ì‰¯·‡„.(למעליותא - בקרבו חלל לבו אין ואז - דברכות ספ"ט בירוש' כדאיתא - ליצה"ר

הפי'". ב' - תהלים בפרש"י מת. - מענין - הירוש' ופשטות ברכות ברש"י אבל



פג zah h"i ycew zay mei Ð bi wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

¯ ,ñeànäå äàðOä úéìëúa,"xenb wicv"a xacd jkBà §©§¦©¦§¨§©¦
¯ ,äàðOä úéìëúa àlL,"xenb epi`y wicv"a xacd jk ¤Ÿ§©§¦©¦§¨

¯ .ìéòì økæpkeli`e ,"wicv"l qgia `ed xen`d lk .i wxta ©¦§¨§¥
,"ipepia"a¯ àeä éðBðéaa ìáà,zindad eytp ly "rx"d £¨©¥¦

,ïLiL íãàk ìLî-Cøc¤¤¨¨§¨¨¤¨¥
øBòéìå øæçì ìBëiL¤¨©£Ÿ§¥

¯ ,BúðMîezpiy zrya ¦§¨
mc`d ly eizegek oi`
lelr `ed la` ,milret
ezpiyn xxerzdl rbx lk
mixr miyrp eizegeke

,milirteòøä Ck̈¨©
ììça ïLék àeä éðBðéaa©¥¦§¨¥©¨¨

¯ éìàîOäepi`e ,alay ©§¨¦
lr `l mb rityn
- ala de`z zexxerzd

edfeòîL-úàéø÷ úòLa¦§©§¦©§©
øòBa BalL ,älôúe§¦¨¤¦¥

¯ ,'ä úáäàadidi ,zindad ytpd ly rxdy rityn dfe §©£©
,mxa .dpiya oezp eli`k¯ Ck-øçàå,dltzd ixg`¯ ìBëé §©©¨¨

,"rx"d¯ .øBòéðå øæBç úBéäì,xiaqdl owfd epax ligzn o`k ¦§¥§¥
oezp `edyk - "ipepia"a xzei dpeilr dbxc zniiwymeid lk

oezp eay "rx"d okle ,dltzd zrya enk d"awdl dad`a
dax did leki cvik epl xaqei jka - dpiya eli`k "cinz"
Îi`y epcnl oey`xd wxta ."ipepia" `edy envr lr xnel
zeevn zivgn ea yiy in `ed "ipepia"y ,zehyta xnel xyt`
envra zerhl dax leki did cvik - ok m` ik ,zexiar zivgne
lehia ly dxiard elit` ea dzid `ly drya ,"ipepia" `edy

itl mb ,mxa ?dxez,llk zexiar oi` "ipepia"ly xaqedy dn
,oiadl dyw oiicr - rxl de`z eala minrtl dlery `l`
did ixd `edy xg`n ,"ipepia"l envr z` dax wifgd cvik
itk ,`l` ?rxl de`z llk eala oi`y ahid rcie "wicv"
dler `ly "ipepia"a ztqep dbixcn zniiwy ,oldl xaqeiy

eala.ahid xacd epl oaei - rxl de`z mrt s`äaø äéä ïëìå§¨¥¨¨©¨
¯ ,àñøbî déîet ÷éñt àìc óà ,éðBðéák Bîöò ÷éæçîs` ©£¦©§§¥¦©§Ÿ¨¦¥¦¦§¨

,dxez ceniln eit wqt `ly,äìéìå íîBé Böôç 'ä úøBúáe§©¤§¨¨¨§¨
äaø äáäàa 'äì ä÷÷BL Lôðå ä÷eLúe ä÷éLçå äöéôça©£¦¨©£¦¨§¨§¤¤¥¨©§©£¨©¨
òîL-úàéø÷ úòLák§¦§©§¦©§©

¯ ,älôúexaqedy itke §¦¨
"ipepia"d f` xxern ,xak
cr ,z"iydl dad` ekeza
"rx"a yibxn epi`y
.ealay il`nyd llga

y - daxmeid lkea dxra
`le ,z"iydl dad`

el dzidmrt s`lk
- mlerd zee`zl zekiiy
llba ,aeygl did leki
,"ipepia"l envr z` ,jk

meyn¯ åéðéòa äîãðå§¦§¤§¥¨
,dax lyéðBðéák©¥¦

¯ ,íBiä ìk ìltúnäenk dbixcn dze`a meid lk oezpy ©¦§©¥¨©
`linne ,meid lk elv` zelbzda `id dad`d - dltzd zrya
s` jiiy `ed oi`e ,dpiya oezp eli`k cinz `ed eay "rx"d

,`idy efi` de`zl mrtì"æø øîàîëe10ìltúiL éàåìä" : §©£©©©©§©¤¦§©¥
¯ :"Blk íBiä ìk íãàz` aeygl dax xak did leki `linn ¨¨¨©ª

ipepia" z`xwpd "ipepia"a efk dbixcn - "ipepia"l envr
zrya enk avn eze`a oezp `ed meid lky ,"meid lk lltznd
ly zillkd ezbixcnl qgia xaqed ixd ,miptÎlkÎlr .dltzd
oi` ,z"iydl ezad` dlbzn f`y ,ezltz zrya mby ,"ipepia"
okle ,zindad ytpd lr ziwl`d ytpd zexabzd m`Îik df
oeikne ,zindad ytpd aey xxerzz dltzd ixg`y xacd okzi
- "miwicv"d zbixcn iabl zizin`d dceard ef oi` - jky
owfd epaxe ,zepzydÎi`e zecinz ly dbixcn `id "zn`" ,oky
"mipepia"d ly mzad` zaygp ,z`f zexnly ,oldl xiaqn

.zicinz dcearl ,zizin`l "mipepia" xeza

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

íéøîà éèå÷éì
äàðùä úéìëúá àìù åà ñåàéîäå äàðùä úéìëúá
ìåëéù ïùéù íãàë î"ã àåä éðåðéáá ìáà .ì"ðë
ììçá ïùéë àåä éðåðéáá òøä êë åúðùî øåòéìå øåæçì
'ä úáäàá øòåá åáìù äìôúå ù"÷ úòùá éìàîùä
÷éæçî äáø äéä ïëìå .øåòéðå øæåç úåéäì ìåëé ë"çàå
'ä úøåúáå àñøéâî äéîåô ÷éñô àìã óà éðåðéáë åîöò
ùôðå ä÷åùúå ä÷éùçå äöéôçá äìéìå íîåé åöôç
äîãðå äìôúå ù"÷ úòùáë äáø äáäàá 'äì ä÷÷åù
éàåìä ì"æø øîàîëå íåéä ìë ììôúîä éðåðéáë åéðéòá

:åìåë íåéä ìë íãà ììôúéù

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

א.10. כא, ברכות

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו טבת, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

...במה ששואל בפירוש המלה, הנולד, אם זהו לעתיד או לעבר ומציין למס' יבמות י"א ע"א, 

שני  מובאים  בדא"ח  הנה  העבר.  על  דקאי  הנולד,  את  הרואה  חכם  איזהו  מפרש  הזקן  רבינו  ואשר 

הפירושים במאמר רז"ל זה )תניא פמ"ג. לקו"ת שמע"צ צא, ב(...

בברכה.



היום יום . . . פד

ה'תש"גיג טבתיום שני

חומש: ויחי, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: אך הנה . . . יד כרשפי אש.

כשמעמידים פנס - מתקבצים החֵפצים באור, כי אור ממשיך - ליכטיגקייט ציהט 
צו.

ְך ֵאָליו. יְך – אֹור מֹוׁשֵ י אֹור ַמְמׁשִ אֹור, ּכִ ִצים ַהֲחֵפִצים ּבָ ס – ִמְתַקּבְ ּנָ ֲעִמיִדים ּפַ ּמַ ׁשֶ ּכְ

ה'תש"גיד טבתיום שלישי

חומש: ויחי, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: והיא הנקראת . . . שבזה"ק.

הסבא משפאלע - דער שפאלער זיידע - הי' איש נלהב מאד, ביתר שאת ויתר 
עז על שאר חבריו תלמידי המגיד. בביקורו בליאדי אצל רבינו הזקן - שנת תקס"ט 
או תק"ע - סיפר, אשר בהיותו בן שלש שנים ראה את הבעש"ט "און ער האט מיר 
ארויפגעלייגט די הייליגע הַאנט אויפ'ן הַארצען און פון יעמאלט ָאן איז מיר ווארעם".

תנועת צדיק, ומכל שכן ראי' או שמיעת קול, צריך לפעול שלא ישכח לעד.

ָאר  ֵאת ְוֶיֶתר ָעז ַעל ׁשְ ֶיֶתר ׂשְ ּפָאלֶער ֵזיידֶע – ָהָיה ִאיׁש ִנְלָהב ְמֹאד, ּבְ ּפָאלֶע – ּדֶער ׁשְ ְ ָבא ִמּשׁ ַהּסָ
ר  ֲאׁשֶ ר,  ִסּפֵ  – תק"ע  אֹו  תקס"ט  ַנת  ׁשְ  – ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ֵאֶצל  ִליַאִדי  ּבְ ִבּקּורֹו  ּבְ יד.  ּגִ ַהּמַ ְלִמיֵדי  ּתַ ֲחֵבָריו 
י, ּוֵמָאז ַחם  ה ַעל ִלּבִ דֹוׁשָ יַח ֶאת ָידֹו ַהּקְ ם-טֹוב "ְוהּוא ִהּנִ ַעל-ׁשֵ ִנים ָרָאה ֶאת ַהּבַ לֹשׁ ׁשָ ן ׁשָ ְהיֹותֹו ּבֶ ּבִ

ִלי".

ַכח ָלַעד. ָ ּלֹא ִיּשׁ ִמיַעת קֹול, ָצִריְך ִלְפֹעל ׁשֶ ה אֹו ׁשְ ן ְרִאּיָ ּכֵ ל ׁשֶ יק, ּוִמּכָ נּוַעת ַצּדִ ּתְ

ה'תש"גטו טבתיום רביעי

חומש: ויחי, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: פרק י. והנה . . . טו כמו השנאה.

"ְוַהֲעָלַאת  ִלְהיֹות:  ָצִריְך  ֶזהּו",  ה  "ְוִהּנֵ ְתִחיל  ַהּמַ ָסִעיף  "ֹאְסִרי"  ְתִחיל  ּבּור־ַהּמַ ּדִ אֹור"  "ּתֹוָרה 
ת". ְתִחּלַ ָהָיה ּבִ מֹו ׁשֶ ֵהמֹות ִיְתַעּלּו ּכְ ְפלּו ֲאִפּלּו ַהּבְ ּנָ ִניצֹוצֹות ׁשֶ

ִאים  ַהּבָ ּסּוִרים  ְוַהּיִ ִצְדֵקנּו,  יַח  ְמׁשִ ְיֵדי  ַעל  ה  ֻאּלָ ַהּגְ מֹוֵעד  ִהיא  ַהּזֹאת  ָהֵעת  ָרֵאל,  ִיׂשְ ַמע  ּוׁשְ ת  ַהְסּכֵ
ְבִטיִחים  ֶקר ַהּמַ ֶ ֲאִמינּו ִלְנִביֵאי ַהּשׁ ְתׁשּוָבה. ַאל ּתַ א ּבִ ָרֵאל ִנְגָאִלין ֶאּלָ יַח, ְוֵאין ִיׂשְ ָעֵלינּו ֵהם ֶחְבֵלי ָמׁשִ
ר  ֲאׁשֶ ֶבר  ַהּגֶ "ָארּור  ה(  יז,  )ִיְרְמָיה  ם  ֵ ַהּשׁ ַבר  ּדְ ִזְכרּו  ְלָחָמה,  ַהּמִ לֹות  ּכְ ַאֲחֵרי  ְוֶנָחמֹות  ְיׁשּועֹות  ָלֶכם 

ר ְזרֹעֹו, ּוִמן ה' ָיסּור ִלּבֹו". ׂשָ ם ּבָ ָאָדם ְוׂשָ ִיְבַטח ּבָ

ׁש. ָקרֹוב ַמּמָ א ּבְ יַח ִצְדֵקנּו ַהּבָ ֵני ְמׁשִ ל ּפְ יְתָך ְלַקּבֵ ָרֵאל ַעד ה' ֱאלֶֹקיָך, ְוָהֵכן ַעְצְמָך ּוְבֵני ּבֵ ׁשּוָבה ִיׂשְ
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פה היום יום . . . 

ה'תש"גטז טבתיום חמישי

חומש: ויחי, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: וצדיק שאינו . . . 30 הכא וכו'.

דער צ"צ הָאט געזָאגט ר' הענדל'ן אויף יחידות: זוהר איז מרומם דעם נפש, מדרש 
איז מעורר דָאס הַארץ, און תהלים מיט טרערען וואשט אויס די כלי.

ֶפׁש, "ִמְדָרׁש" - ְמעֹוֵרר ֶאת  'ְיִחידּות': "ֹזַהר" - ְמרֹוֵמם ֶאת ַהּנֶ ַמח ֶצֶדק" ָאַמר ְלר' הֶעְנְדל ּבִ ַה"ּצֶ
ִלי. ְדָמעֹות – ֵמִדיַח ֶאת ַהּכְ ים ּבִ ב, ּוְתִהּלִ ַהּלֵ

ה'תש"גיז טבתיום ששי

חומש: ויחי, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: ועוד . . . כמ"ש במ"א.

מה שנוהגים שלא ללמוד בניתל, שמעתי מאאמו"ר הטעם, שהוא כדי שלא להוסיף 
חיות.

פעם אמר אאמו"ר: די מתמידים וואס די אכט שעה איז זיי נוגע בנפש, הָאב איך 
ניט הָאלט.

והוא רק עד חצות לילה.

ֵדי  ּכְ הּוא  ׁשֶ ַעם,  ַהּטַ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֵמֲאֹדִני  י  ַמְעּתִ ׁשָ ל,  ִניּתְ ּבְ ִלְלֹמד  ּלֹא  ׁשֶ ּנֹוֲהִגים  ֶ ּשׁ ַמה 
ּלֹא ְלהֹוִסיף ַחּיּות. ׁשֶ

ּלֹא לֹוְמִדים[  לּו ]ׁשֶ עֹות ַהּלָ ָ מֹוֶנה ַהּשׁ ְ ּשׁ "ּב[: ַמְתִמיִדים ֵאּלּו ׁשֶ י ]ָהַרׁשַ ַעם ָאַמר ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ּפַ
ב. י ְמַחּבֵ ֶפׁש – ֵאיֶנּנִ ּנֶ 'נֹוֵגַע' ָלֶהם ּבַ

ְוהּוא ַרק ַעד ֲחצֹות ַלְיָלה.

ה'תש"גיח טבתשבת

חומש: ויחי, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: פרק יא. וזה לעומת . . . שריא.

ם ָהעֹוֶלה ַלּתֹוָרה אֹוֵמר ֲחַזק ֲחַזק ְוִנְתַחּזֵק ּגַ
ֲחִרית. ת ׁשַ ְתִפּלַ סּוק ֹאֶרְך ָיִמים גו', ֲאָבל ֹלא ּבִ ת ֹקֶדׁש ּכֹוְפִלים ּפָ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ֲאִמיַרת ִויִהי ֹנַעם ּבְ ּבַ

בהיות הצ"צ ילד ולמד את הכתוב ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה, תירגם 
לו מורו - ע"פ פי' בעה"ט - יעקב אבינו הָאט געלעבט די זיבעצעהן בעסטע יָאהרען 
אין מצרים. כשבא הביתה מהחדר שאל את זקנו אדמו"ר הזקן: היתכן שיעקב אבינו, 

בחיר אבות, יהיו מבחר שנות חייו יז שנה שגר בארץ מצרים ערות הארץ.
גשנה,  לפניו  להורות  יוסף  אל  לפניו  שלח  יהודה  ואת  כתיב  אדמוה"ז:  ויענהו 
ואיתא במדרש - מובא ברש"י - א"ר נחמיה להתקין לו בית תלמוד, שתהא שם תורה 
ושיהיו השבטים הוגים בתורה. להורות לפניו גשנה, אז מען לערענט תורה ווערט 
מען נעהנטער צום אויבערשטען ב"ה, און אויך אין מצרים איז געווען ויחי געלעבט. 
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היום יום . . . פו

ָנה",  ׁשָ ֵרה  ֶעׂשְ ַבע  ׁשְ ִמְצַרִים  ֶאֶרץ  ּבְ ַיֲעֹקב  "ַוְיִחי  תּוב  ַהּכָ ֶאת  ְוָלַמד  ֶיֶלד  ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ְהיֹות  ּבִ
ַהּטֹובֹות  ִנים  ָ ַהּשׁ ֵרה  ֶעׂשְ ַבע  ׁשְ ֶאת  ַחי  ָאִבינּו  ַיֲעֹקב   – ַעל־ַהּטּוִרים  ּבַ רּוׁש  ּפֵ י  ּפִ ַעל   – מֹורֹו  לֹו  ם  ְרּגֵ ּתִ
ָאִבינּו,  ֲעֹקב  ּיַ ׁשֶ ֵכן  ֲהִיּתָ ֵקן:  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר  ְזֵקנֹו  ֶאת  ַאל  ׁשָ ֵמַה"ֵחֶדר",  ְיָתה  ַהּבַ א  ּבָ ׁשֶ ּכְ ִמְצַרִים.  ּבְ יֹוֵתר  ּבְ

ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֶעְרַות ָהָאֶרץ? ר ּבְ ּגָ ָנה ׁשֶ יו יז ׁשָ נֹות ַחּיָ ִחיר ָהָאבֹות, ִיְהיּו ִמְבַחר ׁשְ ּבְ

ָנה", ְוִאיָתא  ַלח ְלָפָניו ֶאל יֹוֵסף ְלהֹורֹות ְלָפָניו ּגֹשְׁ ִתיב "ְוֶאת ְיהּוָדה ׁשָ ֵקן: ּכְ ֲעֵנהּו ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ַוּיַ
ְהיּו  ּיִ ְוׁשֶ ּתֹוָרה  ם  ׁשָ ֵהא  ּתְ ׁשֶ ְלמּוד,  ּתַ ית  ּבֵ לֹו  ְלַהְתִקין  ְנֶחְמָיה,  י  ַרּבִ ָאַמר   – "י  ַרׁשִ ּבְ מּוָבא   – ְדָרׁש  ּמִ ּבַ
ֲאַזי  ְלָפָניו",  "ְלהֹורֹות  ּתֹוָרה  לֹוְמִדים  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָנה",  ּגֹשְׁ ְלָפָניו  "ְלהֹורֹות  ּתֹוָרה.  ּבַ הֹוִגים  ָבִטים  ְ ַהּשׁ

ַחּיּות. ִמְצַרִים ָהָיה "ַוְיִחי" ּבְ ם ּבְ ּגַ אֹוֶפן ׁשֶ רּוְך הּוא, ּבְ דֹוׁש ּבָ ים' ּוִמְתָקְרִבים ַלּקָ ׁשִ ָנה", 'ִנּגָ "ּגֹשְׁ

ה'תש"גיט טבתיום ראשון

חומש: שמות, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: פרק יב. והבינוני . . . 32 כל ימיו.

ביי חסידי חב"ד איז מקובל מדור דור, דעם אלטען רבי'ס א תקנה, אז אלע טָאג 
זָאל מען לערנען א פרשה חומש מיט פירש"י פון דער ווָאך סדרה. אזוי הָאבען זיך 

אויך נוהג געווען די רביים נשיאי חסידי חב"ד.

ׁש  ה ֻחּמָ ָרׁשָ ל יֹום ִיְלְמדּו ּפָ ּכָ ֵקן, ׁשֶ ל ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ָנתֹו ׁשֶ ּקָ ֶלת ִמּדֹור ּדֹור ּתַ "ד ְמֻקּבֶ ֵאֶצל ֲחִסיֵדי ַחּבַ
"ד. יֵאי ֲחִסיֵדי ַחּבַ ם ָנֲהגּו ָהַאְדמֹו"ִרים ְנׂשִ ְך ּגַ בּוַע. ּכָ ָ ת ַהּשׁ ָרׁשַ "י ִמּפָ רּוׁש ַרׁשִ ִעם ּפֵ
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mb oda yi jk 'aiyde' aeig oda yiy myke ,zerwxw ehrnzd
,dyxt dze`a exn`p el` miaeig ipy ixdy ,dreay oaxw aeig

øèôc ïàîexaeq dreay oaxwn,ïðaøkaeign zerwxw ehriny ©§¨©§©¨¨
.'dreay oaxw' aeign mehriny oicd `ede ,'aiyde'

:`xnbd dgecdéì øîà,eda` iaxàìewlgpy xnel gxkd oi` - ¨©¥Ÿ

mpn` ik ,dfaéiçîc ïàîáxaeq i`cea rwxwa dreay oaxwéaøk ©¦§©¥§©¦
,øæòéìàxeaql leki epi`e ,ef dyxta zhrenn dpi` rwxwy ¡¦¤¤

,ef dyxta zerwxw mihrnnd minkgkemewn lknøèôc ïàî©§¨©
`l` ,minkgk `weec xeaql aiig epi`àäa ,Cì øîà,df oecipa - ¨©¨§¨

,dreay oaxw lyäãBî øæòéìà éaø eléôàlr ea miaiig oi`y £¦©¦¡¦¤¤¤
oeik ,rwxw zreayøîà àðîçøcF`' my`e yneg aeig iabllMn §©£¨¨¨©¦Ÿ

exn`p el` miaeigy yexcl yie ,'xwXl eilr raXi xW`'ìkî'- £¤¦¨©¨¨©¤¤¦Ÿ
,lirl miiepnd mixacd lkn wlg lràìålr,'ìkä'dfa dhrine §Ÿ©Ÿ

aeign mihrenn mpi`y mbd ,dreay oaxwn zerwxw s` dxezd
.'aiyde'

aeign zhrenn rwxwy ,opgei iax ixacl di`x d`ian `xnbd
:dreay oaxwà÷éc énð ïéúéðúî ,àáøc déîMî àtt áø øîàs` - ¨©©¨¨¦§¥§¨¨©§¦¦©¦©§¨

epizpynn(:el),rwxw lr dreay oaxw aeig oi`y wiiecn,éðz÷c§¨¨¥
raezd el xn`,'ézáðb àì' øîBà àeäå 'éøBL úà záðb'el xn` ¨©§¨¤¦§¥Ÿ¨©§¦

raezdøîàå 'éðà EòéaLî'razpdeléàå .áéiç ,'ïîà'ote` ©§¦££¦§¨©¨¥©¨§¦
xne` raezdyéðz÷ àì 'écáò úà záðb'jynday s` ,dpyna ¨©§¨¤©§¦Ÿ¨¨¥

,ixey z` jxey zind' iabl ,car ly `nbec dpynd d`iad
e ,'icar z` jxey zindàîòè éàîdpynd dhwp `l daipb iably ©©£¨

,car zaipb ly ote`åàìdf oi` m`d -L÷zéà ãáòc íeMî ¨¦§¤¤¦§©
,úBò÷ø÷ ãeaòL úøéôk ìò ïaø÷ ïéàéáî ïéàå ,úBò÷ø÷ìgkene §©§¨§¥§¦¦¨§¨©§¦©¦§©§¨

.dreay oaxw aeign zehrenn zerwxwy ,opgei iax ixack
:`xnbd dgecàôéñ àîéà ,àáøc déîMî éôt áø øîàxen` - ¨©©¨¦¦§¥§¨¨¥¨¥¨

,jk xn`p da ,epizpyn ly `tiqd z` x`aeílLîä ìk ,ììkä äæ'¤©§¨¨©§©¥
,'øeèt Bîöò ét ìò ílLî BðéàLå ,áéiç Bîöò ét ìò,xxal yieäæ' ©¦©§©¨§¤¥§©¥©¦©§¨¤

éàî ééBúàì 'ììkä,dfa zeaxl dpynd d`a dn -ééBúàì åàì- ©§¨§¨¥©¨§¨¥
ly ote`d z` zeaxl dzpeek oi` m`d'écáò úà záðb'epi`y ¨©§¨¤©§¦

'envr it lr mlynd' ly llka lelk `ed s`e ,dpyna yxetn
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ה'תשע"ח  טבת י"ג ראשון יום הנפש' 'דם

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰ïéáiç ïéà¥©¨¦
LiL ïîæ ìk ...äøéçðe äèéçL úòLa àöBiä íc ìò àlà úøk̈¥¤¨©¨©¥¦§©§¦¨§¦¨¨§©¤¥
...àöBéå çl÷î àeäL ïîæ ìk äæwä íc ìòå ...úéîecîãà Ba£©§¦§©©©¨¨¨§©¤§©¥©§¥

.Ba äàöBé LôpäL ícä àeä ,çelwä ícL¤©©¦©©¨¤©¤¤§¨
התוספות הקזה)(כריתות לדעת  דם ד"ה ב. שחיטהכ, דם  על גם

כי ויוצא , מקלח הוא  כאשר רק  כרת חייבים  נחירה דם  או

שהנפש 'דם הוזכר שבמשנה  ואף בו . יוצאה  שהנפש  הדם  זהו 

הקזה  בדם  רק בו' רפואה)יוצאה  שאין(לשם משום  זה  הרי 

הנפש . דם  לה  שיצא עד לבהמה דם להקיז  רגילים 

אלא כרת  חייבים  אין הקזה  בדם רק  הרמב "ם לדעת  אבל

אף חייבים  נחירה  או  שחיטה דם על אבל  מקלח, הוא כאשר 

בא שהוא  כיון כי  אדמומית . בו  שיש  זמן כל מקלח, שאינו

ממקום היוצא  דם  כל - (הסימנים ) בו  יוצאה  שהנשמה ממקום 

הנפש  דם  הוא  משנה)זה  .(לחם

להקשות : ויש 

אוכלין טומאת  ה"ג)בהלכות לדם(פ"י שיש  הרמב "ם  כתב 

לאחר שותת  הוא  כאשר רק  טומאה לדיני משקה  תורת 

מכשיר  אינו הקלוח דם "אבל  íäהשחיטה  íééç ïééãòùוהרי

כאן לדבריו סותר  זה  הרי  ולכאורה הקזה". לדם  דומה... הוא 

הדם  הוא  הקלוח  ea"שדם  d`vei ytpdy?"

והביאור :

כרת חיוב  בו  יש  הקילוח  שדם  וודאי אכילה  איסור  לענין

הקילוח  שבשעת  (אף  בו  יוצאת  שהנפש  דם  הוא  שהרי 

הקלוח  "דם טומאה  הכשר  לענין  אך בחיים ) עדיין הבהמה 

הגמרא כי  מכשיר", א)אינו  לו "ודם(חולין מהפסוק  לומדת

היוצא דם  שרק ישתה" כאשרxg`lחללים הנפש , יציאת 

בעת והרי טומאה , להכשר  כמשקה  נחשב 'חלל', כבר  הבהמה 

בחיים . עדיין  היא  הקילוח 

(` ,ak zezixk ,xpl jexr .l"wq gk 'iq xey ze`eaz)

ה'תשע"ח  טבת י"ד שני יום נבילה  ושל טמאה בהמה של הנשה גיד

:Â ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰ãéb ìëBàä̈¥¦
ììëpL CBzî ;íézL áiç ...äôøè ìL Bà ,äìáð ìL äLpä©¨¤¤§¥¨¤§¥¨©¨§©¦¦¤¦§©
øeqà åéìò óñBðå ãébä íb ììëð ,øzî äéäL dôeb øàL øeqàa§¦§¨¨¤¨¨ª¨¦§©©©¦§©¨¨¦

.øçà©¥
מאיר  רבי דעת  א)זו קא, של (חולין הנשה  גיד  שהאוכל

משום ואחת  הנשה  גיד אוכל משום  אחת  שתיים, חייב  נבילה 

כבשרה נחשב  והגיד טעם ' בנותן  בגידים  'יש  כי  נבילה , אוכל

כאן איסור ', על חל איסור ש 'אין ואף  שנתנבלה . הבהמה  של

הבהמה , כל את  כולל נבילה  איסור כי  כולל ', 'איסור זה  הרי 

הגיד  על גם  חל  הבהמה , אברי  שאר  על האיסור שחל ומתוך 

הנשה .

מפרשים  ועוד)והקשו  המלך שער משנה, בכסף הובא :(רשב"א

פסק  ה"ו)הרמב"ם  ופט"ז הי"ז פט"ו בנותן(להלן בגידין  ש 'אין

טעם)טעם ' נותן שאינו אף אסרתו התורה הנשה גיד (וגיד האוכל ולכן ,

לוקה  אינו  וטריפה  נבילה  של הי"ח)הנשה  פ"ד כתב(לעיל וכן  .

הקודמת  וחיהה)(ה"בהלכה  מבהמה הנשה  גיד שהאוכל  ,

כתב איך כן ואם הבשר. בכלל הגידים  אין  כי פטור  הטמאים

כי שתים " חייב  טרפה, של או נבלה  של  הנשה  ש "גיד כאן

איסור  עוד  נוסף  הגיד טריפה)על  או בגידין(נבילה 'אין  והרי

? טעם ' בנותן

המלך': ה 'שער ותירץ 

אבל  לאכילה , ראויים אינם  אכן  וטריפה  נבילה  של גידים

החשיבה ובכך אכילתו  את  אסרה שהתורה  כיון הנשה בגיד 

איסור עליו  נוסף כאשר  גם  הרי  לאכילה , אכילתו  dliapאת 
dtixh e`לענין גם  לאכילתו ' רחמנא 'אחשביה  אומרים 

של הנשה  גיד  באכילת  כן שאין מה  הנוסף . dndaהאיסור 
d`nh(הקודמת רחמנא(בהלכה 'אחשביה  לומר  מקום אין 

טמאה , בבהמה  נוהג אינו  הנשה  גיד איסור  שהרי לאכילתו '

בגמרא א)כמבואר  קא, רק(חולין הנשה  גיד אסרה  שהתורה 

טמאה ] [בהמה זו "יצתה  - מותר  שבשרה  טהורה  בבהמה 

אסור". שבשרה 

ה'תשע"ח  טבת ט"ו שלישי יום איסורים  ובשאר בעבודה־זרה בקיומו' 'רוצה

:‡Î ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰ìàøNé¦§¨¥
ïééå BlL äøæ äãBáò øëîe éBbä Cìä ¯ äðî éBâa äLBð äéäL¤¨¨¤§¨¤¨©©¨©£¨¨¨¤§¥
:økîiL íã÷ Bì øîà íàå .øzî äæ éøä ¯ ïäéîc Bì àéáäå ,Cñð¤¤§¥¦§¥¤£¥¤ª¨§¦¨©Ÿ¤¤¦§Ÿ
éøä ...'Eì àéáàå élL ïéé Bà äøæ äãBáò økîàL ãò éì ïzîä'©§¥¦©¤¤§Ÿ£¨¨¨©¦¤¦§¨¦§£¥
epnî òøtiL éãk ,Bîei÷a äöBø éìàøNiäL éðtî ;øeñà äæ¤¨¦§¥¤©¦§§¥¦¤§¦§¥¤¦¨©¦¤

.BáBç
להעמיד  חמץ ', מכירת  ב'סדר  הזקן  אדמו "ר  תקנת  ידועה 

החמץ . תמורת  הנכרי שמתחייב  החוב על  ֿ קבלן  כערב יהודי

ומשיב ' ה'שואל כך על  י)והקשה  סי' ח"ד כיון(מהדו"ת, :

לשלם יאלץ  שלא  כדי החמץ , של בקיומו  רוצה שהערב 

נהנה היהודי הרי  החמץ, עבור הנכרי  של חובו את  מכיסו

ליהנות ליהודי  שאסור כשם  להיאסר  צריך והדבר מהאיסור ,

שאמכור עד  לי "המתן לו  אמר  שהגוי  לאחר ממעות 

של  בקיומו  מעוניין היהודי כי  לך" ואביא  ֿ זרה ... עבודה

חובו. את ממנו  שיפרע  כדי  האיסור 

חדש ' ה 'פרי תנ)אך  סי' 'רוצה(או"ח של שהאיסור כתב 

ישראל  על  חיוב  יש  שבה  עבודה ֿזרה לגבי  נאמר  בקיומו '

חיוב את סותר  זה  הרי  בקיומה  חפץ  וכאשר  מהעולם  לבטלה 
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אין ביעור, מצות בהם שאין הנאה איסורי בשאר  אך הביעור ,

בעולם . האיסור של  מקיומו תועלת לו  שיש  בכך איסור 

שלו בחמץ אלא  זה  אין  אך ביעור  מצות  יש  בחמץ ואמנם

תועלת לו  שיש  בכך איסור אין ולכן נכרי, של ולא 

לבערו. חובה  עליו  אין עוד  כל  בעולם  החמץ  של מהימצאותו

אברהם ' ה'מגן  לדעת  סק"י)אך תנ בקיומו'(סי' 'רוצה  איסור 

חובת מצד אינו האיסור  יסוד כי הנאה , איסורי  בשאר גם  קיים

שימוש רק  לא  הכולל  ההנאה  איסור  מעצם  אלא הביעור 

ולשיטתו בעולם . ממציאותו  הנאה  גם  אלא  בפועל בדבר 

עומדת ! במקומה  החמץ  על  קבלן' 'ערב  העמדת על הקושיא 

סופר' ה'חתם  דברי  פי  על ליישב קיט)ויש  קטז, סי' או"ח (שו"ת

של  מקיומו  ומרוויח כשנהנה  רק  הוא בקיומו ' 'רוצה  איסור כי

שלבסוף משום בקיומו שחפץ  זו  בהלכה  כמו  בעולם, החפץ 

למטרת לא האיסור  של  בקיומו מעוניין כאשר אך לידו , יגיע 

כדי רק  אלא cqtdnרווח lvpidl. איסור בכך אין

החמץ של מקיומו מרוויח אינו  והערב  מאחר  זה , ולפי 

מנזק  הצלה לו  גורם  רק הדבר את אלא מכיסו לשלם יצטרך (שלא

החמץ) איסור .דמי בכך אין -

.(13 dxrd 130 'nr fh y"ewl d`xe ,a ,r 'iq ` gqt ycew i`xwn)

ה'תשע"ח  טבת ט"ז רביעי יום הזה  בזמן טבל איסור

:ÊÈŒÊË ˙ÂÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰éî¦
ïéìéëàîe ...ãiî ïéøeñàä íéøác BúBà ïéìéëàî ¯ ñeîìa BæçàL¤£¨ª§©£¦¦§¨¦¨£¦¦¨©£¦¦
¯ äìáðe ìáè eðéðôì eéä ?ãöék ...älçz ìwä ìwä BúBà©©©©§¦¨¥©¨§¨¥¤¤§¥¨

.äúéîa ìáhäL ,älçz äìáð BúBà ïéìéëàî©£¦¦§¥¨§¦¨¤©¤¤§¦¨
ביהודה ' ה 'נודע  לו)ותמה  סי' :(מהדו"ק

בגמרא  ההלכה  א)במקור  פג, טבל (יומא שאיסור  מבואר 

ומעשרות שתרומות לדעה  וזהו  במיתה  עונשו כי יותר חמור 

התורה  מן הזה  א)בזמן פב, הרמב "ם (יבמות פ"א אבל  תרומות (הל'

כרבנןהכ"ו) מדרבנן,(שם)סובר  הזה בזמן ומעשרות  שתרומות 

תחילה ' נבילה  אותו  מאכילין  בולמוס ... שאחזו 'מי כתב  וכאן

עדיף הרי  ותמוה , הזה . לזמן  גם  כוונתו  כן ואם  פירט, ולא 

מהתורה ! שאסורה  מנבילה  מדרבנן שאיסורו טבל להאכילו

וביאר :

מעשרות והן תרומות הן הזה  בזמן הרמב "ם שלדעת  אף 

כתב תרומה  לגבי מדרבנן, מדרבנן(שם)הם  היא הזה  שבזמן 

ובזמן בלבד, ישראל בארץ אלא תורה  של  תרומה לך "שאין

" כתב  מעשרות  לגבי אך שם ", ישראל ilשכל  d`xiשהוא

מדבריהם". אלא  הזה  בזמן בהן חייבין שאין  במעשרות  הדין

אל  "בבואכם  מהכתוב  כי וודאית , ההכרעה תרומה  לגבי  כי

כאשר רק  היינו  כולכם ", "בביאת  הוא  שהחיוב למדים  הארץ "

בארץ  נמצאים ישראל ב)כל מז, אין(נדה מעשרות לגבי ואילו ,

הזה . בזמן  התורה  מן חיוב  שאין מפורשת  ראיה

פירט  ולא  בחולה " כאן מסמרות  בה  לקבוע  רצה "לא  ולכן 

הזה  בזמן  הדין ולא מה טבל החולה את להאכיל ויש מדרבנן (שתרומה

אין נבילה) מעשרות  לענין  zyxetnכי drxkdמן שאינה

שדין ראשון בית  בזמן שנהג  הדין את רק  הזכיר  אלא  התורה,

יותר . חמור  הטבל

ביהודה ': ה 'נודע והוסיף 

מדרבנן שתרומה אף  – התורה  מן הזה  בזמן מעשרות  אם 

שבו. מעשר  תרומת  מפני התורה, מן  הוא  טבל איסור –

ה'תשע"ח  טבת י"ז חמישי יום שהתגייר  גר של כלים טבילת

:‚ ‰ÎÏ‰ ,ÊÈ ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰éìk ç÷Blä©¥©§¥
ïìéaèî ...úéëeëæ éìëe úBëzî éìkî ,íééBbä ïî äãeòñ LéîLú©§¦§¨¦©¦¦§¥©¨§¦§¦©§¦¨

ìå íäa ìëàì ïéøzî eéäé Ck øçàå ,äå÷î éîa.úBzL §¥¦§¤§©©¨¦§ª¨¦¤¡Ÿ¨¤§¦§
בידו שהיו הכלים  את  להטביל  צריך שהתגייר גר  האם 

הגירות ? קודם 

דעה ' 'חדרי שם)בספר תשובה הדרכי הביאו סק"א, קכ סי' כתב(יו"ד

כלים להטביל שצריך הטעם  כי  זה , בדין להסתפק  שיש 

ונכנסו הגוי מטומאת שיצאו  משום  הוא  הגוי מן  שנלקחו

ישראל הט"ו)לקדושת  פ"ה ע "ז שהתגייר(ירושלמי גר גם  כן , ואם  .

רק כי טבילה , צריכים  אינם  שמא  או טבילה  צריכים  כליו

כמו וזכיה , קנין  בדרך  היא  הגוי  מרשות הכלים יציאת  כאשר 

מדין במלחמה)בכלי באופן(שנקנו לא  אבל טבילה , חז "ל הצריכו 

גירות . של

הלוי מהרי"א  קט)ולדעת  סי צריך (שו"ת אינו  שהתגייר גר

ע ב'שלחן  כי כליו , להטבילם .להטביל שצריך מובא לא רוך '

מתן שבשעת  מכך זאת להוכיח אפשר  היה  לכאורה והוסיף :

שבאותה אף  כליהם , את לטבול  ישראל  בני נתחייבו לא  תורה 

לברית נכנסו א)שעה  ט, אפשר(כריתות אי כי  זאת , דחה  אך .

עכו"ם מטומאת שלהם  הכלים  יצאו  תורה מתן  שבזמן לומר 

ישראל  היו לא  תורה  מתן  קודם גם  שהרי ישראל , לקדושת

מצוות . בכמה  נצטוו כבר  ובמרה  ח"ו , טמאים

משמואל' 'שם  תג)ובספר  עמ' במדבר קנח. עמ' וסוכות יוה"כ (ר"ה

לטבול  צריך הגר שאין נזר ' ה'אבני בעל  אביו בשם הביא 

הגמרא  מדברי  לדבר  וראיה א)כליו, לא, אסורה(תמורה טריפה :

שלה וולד וגם  המזבח, גבי על  אחרי להקרבה  נטרפה (כאשר

"הטריפותשהתעברה) כי  אמו' ירך 'עובר  למאן ֿדאמר אסורה 

גר לענין  גם  לומר  יש  וכך  האם ". באמצעות  העובר  על חלה

כיון טבילה צריכים  הכלים  שאין  עמו , וכליו שהתגייר 

ישראל  קדושת עליהם  וחלה  הכלים, מן  הטומאה  "שפקעה 

הגר". של  טבילתו באמצעות 

הגר שאין לומר  מקום  שיש  אליעזר' ה 'ציץ כתב ולמעשה 

ברכה". בלא יטבלם  להחמיר  "והרוצה  כליו , לטבול צריך 



פט v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ח  טבת י"ח שישי יום הגוי  שחיטת

:·ÈŒ‡È ˙ÂÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰¯ èçML éøëð̈§¦¤¨©
ìò ä÷Bìå ;äìáð BúèéçL ...ìàøNé éðôa èçML ét ìò óà©©¦¤¨©¦§¥¦§¨¥§¦¨§¥¨§¤©
øçàî ;"Bçáfî zìëàå ,Eì àø÷å" :øîàpL ,äøBzä ïî dúìéëà£¦¨¨¦©¨¤¤¡©§¨¨§§¨©§¨¦¦§¥©©
ìBãb øãâå ...øeñà BçáfL ãîì äzà ,Bçáfî ìëàé ànL øéäæäL¤¦§¦¤¨Ÿ©¦¦§©¨¨¥¤¦§¨§¨¥¨
BúèéçL ,äøæ äãBáò ãáBò BðéàL éBb elôàL ¯ øáca eøãb̈§©¨¨¤£¦¤¥¥£¨¨¨§¦¨

.äìáð§¥¨
קסבר)התוספות  ד"ה ב ג, ב')והרא "ש (חולין סי' כתבו(שם

שנאמר זביחה, בתורת  שאינו  לפי  פסולה  גוי (דברים ששחיטת 

כא) אתהיב, זובח שאתה  "מה ומשמעו ואכלת" "וזבחת ...

וגם השחיטה על  מצווה אינו  כי הגוי, שזובח מה  ולא  אוכל",

פסולה . שחיטתו ע "ז  עובד אינו  הגוי אם 

מהכתוב  פסולה הגוי  ששחיטת  לומד הרמב "ם  (שמות אבל

טו) "מאחרלד, - מזבחו" ואכלת לך  וקרא לאלקיהם , "וזבחו

זה ולפי אסור". שזבחו  למד  אתה מזבחו יאכל שמא  שהזהיר 

משום אלא  זביחה בר  שאינו משום  לא  פסולה  הגוי שחיטת 

שאינו גוי  "שאפילו וגזרו  הוסיפו ורבנן  ע "ז, לשם שהיא 

נבלה " שחיטתו  ע"ז א)עובד  ס"ק ב סי' יו"ד שור תבואות משנה. .(כסף

ב)והש "ך ס"ק ב סי' גוי(יו"ד שחיטת  הרמב "ם  שלדעת סובר 

שהוסיפו והגדר ע "ז, עובד אינו אם  גם התורה מן פסולה

היתה שבתחילה  כותים , שחיטת  שפסלו  הוא , חכמים 

את לפסול וגזרו גביו, על עומד  כשישראל מותרת  שחיטתם 

בגמרא  כמבואר א).שחיטתם  ו, (חולין

אכילתה על ולוקה  "נבלה  הגוי  ששחיטת  הרמב "ם  ומדברי

חדש ' ה 'פרי דייק  התורה ", א)מן ס"ק שם מן(יו"ד נבלה  שהיא 

והקשה , לטומאה . אף  אלא  אכילה  לאיסור רק לא התורה 

אבות בהלכות  הרמב "ם  לדברי  סותרים  הדברים  כן שאם 

ה"י)הטומאות שעובד (פ"ב אף  גוי, שחיטת  של נבלה  "טומאת :

תקרובת וטומאת  ע "ז טומאת  שהרי מדרבנן, אלא  אינה  ע "ז ,

מדבריהם "! היא  ע "ז 

שור " ה "תבואות  א)ומבאר ס"ק שם :(יו"ד

האם פירט ולא  נבלה  הגוי ששחיטת  כתב  כאן הרמב "ם 

הטומאות ' 'אבות  בהלכות  אך מדרבנן , או  התורה מן  טומאתה

"ואף מדרבנן רק  נבילה  הגוי  ששחיטת  מפרט  מקומו) (ששם 

באכילה אסורה –שהיא  באכילה  האסור כל לא תורה ? דין

וטהורה "! אסורה  הטריפה  שהרי  מטמא,

מבאר התורה ? מן אכילתה  על  לוקים כן  אם  ומדוע 

משום הוא  אכילתה  על  המלקות  שחיוב  שור' ה 'תבואות 

נבלה . משום  ולא  ע "ז  תקרובת  איסור 

ה'תשע"ח  טבת י"ט קודש שבת התחתון  ולחי העליון לחי

:‚Î ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰,ìhpL ïBéìòä éçì§¦¨¤§¤¦©
.úøzî Bæ éøä ...ïBzçzä ìhð íà ìáà ;äôøè§¥¨£¨¦¦©©©§£¥ª¤¤

א)במשנה  נד, של (חולין התחתון הלחי  ניטל שאם  נאמר 

השיניים)הבהמה  קבועות שבו הלחי של התחתון דין(חלקו אך כשרה, -

שניטל  כותב  והרמב "ם במשנה  התפרש לא  העליון  הלחי 

טריפה . העליון

לוניל  חכמי לרמב "ם  כתבו  כך כאן)ועל משנה' ב'כסף :(מובא

ניטל  שאם זה  דין  הזה " היום  עד שמענו  לא בעניותינו "אנו

לחדש  המשנה  כוונת  ולשיטתם  טריפה העליון  elit`yלחי
סימני תלויים  שבו  אע"פ  כשרה , התחתון לחי ניטל אם 

כשרה . העליון  ניטל אם וכלֿשכן השחיטה 

ה 'טור' תמה לג)וכן סי' הוסיף(יו"ד היאך הרמב"ם , על

סוגי כל את פירטה  המשנה  והרי  הטריפות  על  מדעתו 

העליון ! לחי ניטל הזכירה  ולא  הטריפות 

לוניל  לחכמי  בתשובתו בכס"מ)אמנם  הרמב "ם(מובא האריך

כי הנשימה, לתהליך  חיוני  העליון  הלחי כי שיטתו את  לבאר 

תתקרר והיא הריאה  לתוך הצונן  האוויר יכנס בהיעדרו 

הרי לחיות , יכולה  שאינה  שכל בידינו וכלל תמות והבהמה

טריפה . היא

מבֿא)והרשב"א  טריפות הלכות הבית דברי(תורת שנראים  כתב

במשנה זה דין  נזכר  לא  מדוע  לתמוה  יש  עדיין  אך הרמב "ם,

הטריפות ? כל את  המונה

הרבי: ומבאר 

עצמו שהוא  הבהמה  בגוף מום א ) טריפות: סוגי שני יש 

שמחמתו אחר  לדבר סיבה המהווה  מום ב ) שתמות. גורם

תמות .

עצמם שהם – הראשון מהסוג הטריפות  רק נמנו  ובמשנה 

למיתה גורמת אינה  העליון הלחי נטילת  אך  למיתה , גורמים 

לריאה  קר  אויר כניסת מחמת אלא עצמה כתוצאה מצד (כי

מגולה) הקנה פי נעשה הלחי במשנה .מנטילת נמנית  אינה  ולכן

(2654 'r d d"nyz mgpn zxez)

גם אלה ששקעו בגלותם עד שנעשו "אובדים" ו"נידחים", ואין להם הרצון לצאת מהגלות – גם הם יתעוררו בתשובה ועד שיבואו 
"והשתחוו לה' בהר הקודש בירושלים".

לקוטי שיחות פרשת שמות כרך יא



`zexeqצ zelk`n zekld - dyecw xtq - zah b"i '` mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil miwxt 'b m"anx ixeriyzah h"iÎb"i -g"ryz

ה'תשע"ח  טבת י"ג א' יום

-dyecwxtq
zFxEq` zFlk`n zFkld¦§©£¨£

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
המושיט 1) בבהמה; המדולדל ובשר החי מן אבר איסור יבאר

בתוכה; והניחו והכליות הטחול מן וחתך הבהמה למעי ידו
אבר  אותו שנאסר ידו שהוציא עובר שניתקן; ביצים ודין
בן  או שליל בה ומצאה מעוברת בהמה השוחט נולד; ואח"כ

חי. תשעה

.‡‰ÚeÓM‰ ÈtÓ2‡Ï :‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰fL ,e„ÓÏ ƒƒ«¿»»¿∆∆∆∆¡««»…
ÔÓ CzÁpL ¯·‡ ¯Ò‡Ï - ¯Oa‰ ÌÚ LÙp‰ ÏÎ‡…̇««∆∆ƒ«»»∆¡…≈∆∆∆¿«ƒ

ÈÁ‰3ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÏÚÂ .4¯Oa C‡ :ÁÏ ¯ÓB‡ ‡e‰ ««¿«≈∆ƒ««≈¿…««»»
‚‰B ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ¯eq‡Â .eÏÎ‡˙ ‡Ï BÓ„ BLÙa¿«¿»……≈¿ƒ≈∆ƒ««≈

ÌÈ‡ÓËa ‡Ï Ï·‡ ÌÈ¯B‰Ëa ,ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰·a5. ƒ¿≈»«»»ƒ¿ƒ¬»…ƒ¿≈ƒ

פה.2) שבעל יחתכנו 3)תורה שאם נפש מקרי חי "דאבר
שאינה  הנטולה כנפש עוד, ישוב שלא חליפין עושה אינו
בעוד  הבשר עם בעודו הנפש תאכל לא משמע והכי חוזרת

הבשר". עם מצוות 4)החיות משבע אחת היא החי מן אבר
עליהן. נצטוו נח ופסק 5)שבני בדבר, תנאים מחלוקת

כחכמים.

.·ÔB‚k ,˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â ¯Oa Ba LiL ¯·‡ „Á‡∆»≈∆∆≈»»¿ƒƒ«¬»¿
ÌˆÚ Ba ÔÈ‡L ¯·‡ „Á‡Â ,Ï‚¯‰Â „i‰6ÔB‚k , «»¿»∆∆¿∆»≈∆∆≈∆∆¿
·ÏÁÂ ˙BÈÏk‰Â ÏBÁh‰Â ÌÈˆÈa‰Â ÔBLl‰7‡ˆBiÎÂ «»¿«≈ƒ¿«¿¿«¿»¿≈∆¿«≈

C˙ÁL ÔÈa - ÌˆÚ Ba ÔÈ‡L ¯·‡‰L ‡l‡ .Ô‰a»∆∆»∆»≈∆∆≈∆∆≈∆»«
B˙ˆ˜Ó C˙ÁL ÔÈa Blk8¯·‡ ÌeMÓ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ , À≈∆»«ƒ¿»¬≈∆»ƒ≈∆

ÂÈÏÚ ·iÁ BÈ‡ - ÌˆÚ Ba LiL ¯·‡‰Â ;ÈÁ‰ ÔÓƒ««¿»≈∆∆≈∆∆≈«»»»
¯Oa :B˙i¯·k L¯ÙiL „Ú ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÌeMÓƒ≈∆ƒ«««∆ƒ¿ƒ¿ƒ»»»
¯Oa‰ ÈÁ‰ ÔÓ L¯t Ì‡ Ï·‡ ;˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â¿ƒƒ«¬»¬»ƒ»«ƒ«««»»
,e¯‡aL BÓk ,‰Ù¯Ë ÌeMÓ ÂÈÏÚ ·iÁ - „·Ïaƒ¿««»»»ƒ¿≈»¿∆≈«¿

.ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÌeMÓ ‡Ï…ƒ≈∆ƒ««

חלב 6) (משום שלוש" חייב הטריפה מן החי מן חלב "אכל
בו  שאין באבר דגם הרי החי). מן אבר ומשום טרפה ומשום
בחלב. עצם אין שהלא החי, מן אבר משום חייב עצם

ואיסור 7) אבר איסור ... בו וטרפה אבר ממנה שתלש "כגון
חתך  שאם הרי אחת), בבת (שחלו קאתו" הדדי בהדי טרפה
החי  מן אבר משום חייב מנטילתה נטרפת שהיא אבר ממנה
ספר  בגליון כתוב "מצאתי נדפס: בגיליון (אמנם כשאכלו
הלב  כי והחלב להיות שצריך לי נראה והלב, לשונו, וזה אחד
אם  בכך מה כי תמוהים, הדברים אבל ניטל", אם טרפה עושה
החי? מן אבר איסור אין זה משום וכי נטרפת, הבהמה

שבאבר 8) הרי מקצת. אפילו משמע החי", מן חלב "אכל
אם  אפילו החי מן אבר משום חייב חלב, כמו עצם, בו שאין

מקצתו. חתך

.‚˙ÈÊk ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡Ó ÏÎB‡‰9ÏÎ‡ elÙ‡Â .‰˜BÏ - »≈≈≈∆ƒ««¿«ƒ∆«¬ƒ»«

˙ÈÊk Ba LÈ Ì‡ :ÌÏL ¯·‡10˙ÈÊkÓ ˙BÁt ,·iÁ - ≈∆»≈ƒ≈¿«ƒ«»»ƒ¿«ƒ
¯eËt -11ÌÈ„È‚Â ¯Oa B˙i¯·k ¯·‡‰ ÔÓ C˙Á . »»«ƒ»≈∆ƒ¿ƒ»»»¿ƒƒ

Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰˜BÏ - BÏÎ‡Â ˙ÈÊk ˙BÓˆÚÂ«¬»¿«ƒ«¬»∆««ƒ∆≈
‡e‰L Ïk ‡l‡ ¯Oa12¯Á‡ ¯·‡‰ „È¯Ù‰ Ì‡ Ï·‡ . »»∆»»∆¬»ƒƒ¿ƒ»≈∆««

ÔÓe ÌÈ„Èb‰ ÔÓ ¯Oa‰ „È¯Ù‰Â ÈÁ‰ ÔÓ BLÏzL∆¿»ƒ««¿ƒ¿ƒ«»»ƒ«ƒƒƒ
‰˜BÏ BÈ‡ - ˙BÓˆÚ‰13¯Oa‰ ÔÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡iL „Ú »¬»≈∆«∆…«¿«ƒƒ«»»

,˙ÈÊÎÏ Ba ÔÈÙ¯ËˆÓ ÌÈ„Èb‰Â ˙BÓˆÚ‰ ÔÈ‡Â ,Bc·Ï¿«¿≈»¬»¿«ƒƒƒ¿»¿ƒƒ¿«ƒ
B˙i¯a ‰pML ¯Á‡Ó14. ≈««∆ƒ»¿ƒ»

תורה.9) איסורי לכזית.10)ככל מצטרפים ועצמות וגידים
שלם.11) אבר שאכל פי על ועצמות 12)אף שגידים

החלק 13)מצטרפים. אם ואפילו פטור". מבחוץ "חלקו
מן  בשר אלא החי מן אבר שם כבר עליו אין מכזית, יותר הוא

מצטרפים. אין והעצמות והגידין בשר 14)החי, נברא האבר
לו  אין ולפיכך נפרדים הם ועכשיו מחוברים, וגידים ועצמות

החי. מן אבר דין

.„‰Ê ¯·‡Ï B˜lÁ15‰Óa LÈ Ì‡ :ËÚÓ ËÚÓ BÏÎ‡Â ƒ¿¿≈∆∆«¬»¿«¿«ƒ≈¿«
¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â ,·iÁ - ¯Oa ˙ÈÊk ÏÎ‡L16Á˜Ï . ∆»«¿«ƒ»»«»¿ƒ»»»«

,BÏÎ‡Â ˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â ¯Oa B˙i¯·k ¯·‡‰ ÔÓ ˙ÈÊk¿«ƒƒ»≈∆ƒ¿ƒ»»»¿ƒƒ«¬»«¬»
- epÚÏ·iL Ì„˜ ÌÈÙa ÂÈÙa ˜ÏÁpL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆∆¡«¿ƒƒ¿ƒ…∆∆ƒ¿»∆

·iÁ17. «»

וא 15) והעצמות, הגידים מן הבשר הפריד חלק ולא בכל ין
ולפיכך  החי, מן בשר דין אלא החי, מן אבר דין לו אין כזית.
והעצמות  הגידים כי בשר", כזית "שאכל וכתב: רבינו דייק
מן  אבר הוא הרי כזית, חלק בכל יש אם אבל מצטרפים. אינם
והעצמות. הגידים מן הבשר הפריד שלא מכיוון החי,

החי.16) מן בבשר מצטרפים אין ועצמות שגידים
חייב".17) מבפנים "חלקו

.‰- BÏÎ‡Â B˙ÏÈËa ‰Ù¯ËÂ ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ LÏz»«≈∆ƒ««¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»«¬»
;‰Ù¯Ë ÌeMÓe ,ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÌeMÓ :ÌÈzL ·iÁ«»¿«ƒƒ≈∆ƒ««ƒ¿≈»

˙Á‡k ÔÈ‡a ÔÈ¯eq‡‰ ÈL È¯‰L18·ÏÁ LÏBz‰ ÔÎÂ . ∆¬≈¿≈»ƒƒ»ƒ¿««¿≈«≈≈∆
,ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÌeMÓ :ÌÈzL ‰˜BÏ - BÏÎ‡Â ÈÁ‰ ÔÓƒ«««¬»∆¿«ƒƒ≈∆ƒ««

·ÏÁ ÌeMÓe19‰˜BÏ - BÏÎ‡Â ‰Ù¯h‰ ÔÓ ·ÏÁ LÏz . ƒ≈∆»«≈∆ƒ«¿≈»«¬»∆
LÏL20. »

לאיברים 18) לאו בחייה ש"בהמה אחת, בבת כלומר,
האבר  שהופרש בשעה רק חל החי מן אבר ואיסור עומדת",
על  חל איסור אחת בת ובאיסור נטרפה היא שעה ובאותה

הדעות. לכל חל 19)איסור החי מן אבר שאיסור פי על ואף
יציאת  משעת חל הרי חלב ואיסור האבר שנחתך בשעה
חלב, איסור על החי מן אבר איסור חל העולם, לאוויר הבהמה
על  חל שהוא ומתוך לגויים, גם נאסר החי מן שאבר מפני
משום  עליהם נאסר שכבר פי על אף יהודים, על גם חל הגויים

החי.20)חלב. מן אבר ומשום חלב ומשום טרפה משום

.ÂÏcÏ„Ó‰ ¯Oa21Ì‡ ,da ÏcÏ„Ó‰ ¯·‡Â ‰Ó‰·a »»«¿À¿»ƒ¿≈»¿≈∆«¿À¿»»ƒ
˙BÈÁÏÂ ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡22L¯Ù ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ≈»«¬…¿ƒ¿««ƒ∆…»«
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¯eÒ‡ - ‰ËÁLpL ¯Á‡ ‡l‡23.ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â , ∆»««∆ƒ¿¬»»¿≈ƒ»»
ÌÈiÁÓ ÏÙ el‡k B˙B‡ ÔÈ‡B¯ - ‰Ó‰a‰ ‰˙Ó Ì‡Â24. ¿ƒ≈»«¿≈»ƒ¿ƒ»«≈«ƒ

ÏBÎi‰ Ï·‡ .ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÌeMÓ ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»»ƒ≈∆ƒ««¬»«»
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰Ó‰a‰ ‰ËÁL Ì‡ ,˙BÈÁÏÂ ¯ÊÁÏ25. «¬…¿ƒ¿ƒƒ¿¬»«¿≈»¬≈∆À»

ברצועות 21) עוד מחובר אלא לגמרי לא אבל הגוף, מן נתלש
קטנות. בו.22)בשר ולהידבק הגוף אל להתחבר

עושה 24)מדרבנן.23) אין שחיטה ניפול עושה "מיתה
אנו  מתה אם כלומר, מחיים ניפול", נפל האבר כאילו רואים

כאילו  אומרים, אנו אין בשחיטה אבל החי, מן אבר זה והרי
החי. מן אבר זה אין וממילא מחיים, ויכול 25)נפל הואיל

הבהמה. כגוף ונחשב מתירתו השחיטה ולחיות, לחזור האבר
החי. מן אבר משום ולא נבלה משום אלא חייב אינו ובמתה

.ÊËÓL26ÌÈˆÈa‰ ÔB‚k ,BÎ„ B‡ BÎÚÓ B‡ ¯·‡ »«≈∆ƒ¬»¿«≈ƒ
Ô˜z B‡ Ô˙B‡ CÚnL27ÔÓ ¯eÒ‡ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ∆ƒ≈»ƒ¿»¬≈∆≈»ƒ

CÎÈÙÏe ,ÌÈiÁ ˙ˆ˜Ó Ba LÈ È¯‰L ,‰¯Bz‰28ÔÈ‡ «»∆¬≈≈ƒ¿»«ƒ¿ƒ»≈
e‚‰pL ‚‰nÓ BÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .ÁÈ¯ÒÓ«¿ƒ«¿««ƒ≈»¿»¿ƒƒ¿»∆»¬
.ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡Ï ‰ÓB„ ‡e‰ È¯‰L ,Ì„wÓ Ï‡¯OÈ Ïk»ƒ¿»≈ƒ∆∆∆¬≈∆¿≈∆ƒ««

תלשו.26) לא הבהמה.27)אבל מפני 28)ונשחטה
חיים. מקצת בו שיש

.Á‰ÙBÁ ¯BÚ‰ B‡ ¯Oa‰ ‰È‰ Ì‡ :¯aLpL ÌˆÚ29 ∆∆∆ƒ¿«ƒ»»«»»»∆
BÈ·Ú ·¯30¯·M‰ Ûw‰ ·¯Â ¯aLp‰ ÌˆÚ ÏL31È¯‰ - …»¿∆∆∆«ƒ¿»¿…∆≈«∆∆¬≈

ıeÁÏ ÌˆÚ‰ ‡ˆÈ Ì‡Â ;¯zÓ ‰Ê32.¯eÒ‡ ¯·‡‰ È¯‰ - ∆À»¿ƒ»»»∆∆«¬≈»≈∆»
¯·M‰ ÌB˜nÓ CzÁÈ - ÛBÚ‰ B‡ ‰Ó‰a‰ ËÁLiLÎe¿∆ƒ¿««¿≈»»«¿…ƒ¿«∆∆
‰ÙBÁ ¯Oa‰Â ,ÌˆÚ‰ ¯aL .¯zÓ ¯‡M‰Â ,BÎÈÏLÈÂ¿«¿ƒ¿«¿»À»ƒ¿«»∆∆¿«»»∆

Òq¯Ó ¯Oa B˙B‡ ‰È‰ Ï·‡ ,Ba¯ ˙‡33,Ïk‡˙ B‡ ∆À¬»»»»»¿À»ƒ¿«≈
L ¯OakËwÏ˙Ó ‰È‰L B‡ ,B¯¯B‚ ‡ÙB¯‰34·¯‰ «»»∆»≈¿∆»»ƒ¿«≈»…

ÌÈ·˜ ÂÈÏÚL ¯Oa‰ ‰È‰L B‡ ,‰a¯‰ ˙BÓB˜nÓƒ¿«¿≈∆»»«»»∆»»¿»ƒ
ÌÈ·˜35,˙ÚaË ÔÈÓk ¯c˜pL B‡ ,¯Oa‰ ˜cÒpL B‡ , ¿»ƒ∆ƒ¿««»»∆ƒ¿«¿ƒ«««

¯Oa‰ ÔÓ ¯‡L ‡lL „Ú ‰ÏÚÓÏÓ ¯Oa‰ ¯¯‚pL B‡∆ƒ¿««»»ƒ¿«¿»«∆…ƒ¿«ƒ«»»
ÏÚÓ ‰hÓÏÓ ¯Oa‰ Ïk‡˙pL B‡ ,‰tÏ˜k ‡l‡∆»ƒ¿ƒ»∆ƒ¿«≈«»»ƒ¿«»≈«
Ú‚B BÈ‡ ‰ÙBÁ‰ ¯Oa‰ ‡ˆÓpL „Ú ¯aLpL ÌˆÚ‰»∆∆∆ƒ¿««∆ƒ¿»«»»«∆≈≈«

¯eq‡Ï ÔÈ¯BÓ el‡ ÏÎa - ÌˆÚa36‡t¯˙iL „Ú , »∆∆¿»≈ƒ¿ƒ«∆ƒ¿«≈
¯Oa‰37˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - el‡ ÏkÓ ÏÎ‡ Ì‡Â . «»»¿ƒ»«ƒ»≈«ƒ««

.˙ec¯Ó«¿

אלא 30)מכסה.29) לחוץ השבירה עובי רוב יצא שלא
מכוסה. ורובו נגלה העצם חלל היקף 31)מיעוט רוב

קיים. - השבר שעל אותו.32)הבשר מכסה אינו הבשר
רוב 33) את מכסה אבל וקלוש מרודד הבשר שהיה כלומר,

כאן 34)העצם. אלא יחד אינו הרוב לכסות הנותר בשר
נכסה. היקפו רוב הרי תצרפו ואם מעט וכאן מעט

חיסרון.35) שם 36)בלא בגמרא הן בעיות אלו כל
מחמירים. הרי 37)ומספק ארוכה", ומעלה בעצם "מסרטו

כשר. - (מתרפא) ארוכה מעלה שאם

.ËÔÓe ÏBÁh‰ ÔÓ C˙ÁÂ ‰Ó‰a‰ ÈÚÓÏ B„È ËÈLBn‰«ƒ»ƒ¿≈«¿≈»¿»«ƒ«¿ƒ
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÈÏk‰38,‰ÈÚÓ CB˙a ˙BÎÈ˙Á‰ ÁÈp‰Â , «¿»¿«≈»∆¿ƒƒ««¬ƒ¿≈∆»

˙B¯eÒ‡ ˙BÎÈ˙Á‰ Ô˙B‡ È¯‰ - dËÁL Ck ¯Á‡Â¿««»¿»»¬≈»«¬ƒ¬

ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÌeMÓ39CB˙a ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â , ƒ≈∆ƒ««¿««ƒ∆¿
‡ÏÂ ‰ÈÚÓaL ¯aÚ‰ ÔÓ C˙Á Ì‡ Ï·‡ .‰ÈÚÓ≈∆»¬»ƒ»«ƒ»À»∆¿≈∆»¿…
B‡ ¯aÚ‰ ˙ÎÈ˙Á È¯‰ - dËÁL Ck ¯Á‡Â ,B‡ÈˆB‰ƒ¿««»¿»»¬≈¬ƒ«»À»

‡ˆÈ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,¯zÓ B¯·È‡40B‡ B„È ‡ÈˆB‰L ¯aÚ . ≈»À»ƒ¿…»»À»∆ƒ»
Ì„˜ BÎ˙ÁL ÔÈa ,ÌÏBÚÏ ¯·‡ B˙B‡ ¯Ò‡ - BÏ‚«̄¿∆¡«≈∆¿»≈∆¬»…∆

Bn‡ ‰ËÁLpL ¯Á‡ BÎ˙ÁL ÔÈa Bn‡ ËÁMzL41. ∆ƒ»≈ƒ≈∆¬»««∆ƒ¿¬»ƒ
Ck ¯Á‡Â Bn‡ ÈÚÓÏ ¯·‡ B˙B‡ ¯ÈÊÁ‰ elÙ‡Â«¬ƒ∆¡ƒ≈∆ƒ¿≈ƒ¿««»

ËÁL42B˙B‡ È¯‰ - ÌÈL ‰nk ‰ÈÁÂ „Ïe‰ „ÏB B‡ , ƒ¿«««»»¿»»«»»ƒ¬≈
ıeÁ ‡ˆiL ¯Oa ÏkL .‰Ù¯Ë ÌeMÓ ¯eÒ‡ ¯·‡‰»≈∆»ƒ¿≈»∆»»»∆»»
:¯Ó‡pL ;ÈÁ‰ ÔÓ L¯tL ¯O·k ¯Ò‡ - B˙vÁÓÏƒ¿ƒ»∆¡«¿»»∆»«ƒ««∆∆¡«
BÏ ‡e‰L ÌB˜ÓÏ ‡ˆiL ÔÂÈk - ‰Ù¯Ë ‰„Oa ¯O·e»»«»∆¿≈»≈»∆»»¿»∆

.e¯‡aL BÓk ,‰Ù¯Ë ‰OÚ ‰„Ok¿»∆«¬»¿≈»¿∆≈«¿

ãycew zegiyn zecewpã

."..dtixh dyrp dcyk el `edy mewnl `viy oeik"

הגלות, על רומז ש'טריפה' בגלות, ישראל על מרמז זה דין
שיצא  כיון טריפה", בשדה "ובשר הפסוק על כמארז"ל
הוא  בזה שהרמז כטריפה, נעשה למחיצתו חוץ בשר
הגם  בגלות, למחיצתן חוץ נמצאים ישראל שכאשר
מצד  הרי והשלימות, המעלה בתכלית שעבודתם
אמיתית  שלימות להם אין גלות, - ב"שדה" שנמצאים

והחירות. החיות
(42 cenr a"l wlg y"ewl itÎlr)

הבהמה.38) את מטריפה אינה שנטילתם איברים
אותן.39) מתירה אינה בשחיטת 40)והשחיטה וניתר

אמו 41)אמו. שחיטת קודם חתכו בין הבדל יש אכן
אמו, שנשחטה לפני נחתך שאם אמו, שנשחטה אחר לחתכו
לאחר  ובחתכו ההלכה. בסוף כדמסיים טרפה משום אסור

החי. מן אבר משום חייב אמו כלומר,42)שחיטת
נשאר  אז אמו, שחיטת אחרי העולם לאוויר חי יצא שהוולד
מתירתו  אינה אמו ושחיטת לעולם באיסורו היוצא האבר
שחיטה, בשעת הבהמה בפנים היה לא שהאבר מכיוון
בפנים  היה שהוא מפני כשחוט, נחשב הרי עצמו, והוולד
אם  אבל שחיטה. דין לו ואין שחיטה, בשעת [=הבהמה]
דין  לוולד יש הרי אמו, את ששחטו לפני יצא הוולד
גם  מתירה שחיטתו ואז התירתו, לא אמו ששחיטת שחיטה,

היוצא. האבר את

.ÈelÙ‡ ,ÌÈÙa B˙ˆ˜Ó ¯‡LÂ ¯·‡‰ ˙ˆ˜Ó ‡ÈˆB‰ƒƒ¿»»≈∆¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿ƒ¬ƒ
BËeÚÓ ‡l‡ ¯‡L ‡Ï43ÌÈÙaLÂ ,¯eÒ‡ ‡ˆBi‰ - …ƒ¿«∆»ƒ«≈»¿∆ƒ¿ƒ

¯zÓ44B¯ÈÊÁ‰L ¯Á‡ ¯·‡‰ ÔÓ ‡ˆBi‰ C˙Á Ì‡Â . À»¿ƒ»««≈ƒ»≈∆««∆∆¡ƒ
¯eÒ‡ „·Ïa ‡ˆiL B˙B‡ - ‰ËÁLÂ45¯·‡‰ ¯‡Le , ¿ƒ¿¬»∆»»ƒ¿«»¿»»≈∆

ÔÈa ,ıeÁa ‡e‰Â BÎ˙ÁÂ B¯ÈÊÁ‰ ‡Ï Ì‡Â ;¯zÓÀ»¿ƒ…∆¡ƒ«¬»¿«≈
ÌB˜Ó - ‰ËÈÁL ¯Á‡ B‡ ‰ËÈÁL Ì„˜ BÎ˙ÁL∆¬»…∆¿ƒ»««¿ƒ»¿

¯ÈÂ‡‰ „‚pL ÌB˜n‰ ‡e‰Â .¯eÒ‡ C˙Á‰46¯Á‡ , «¬»»¿«»∆∆∆»¬ƒ««
.C˙Á‰ ÌB˜Ó C˙BÁÂ ¯ÊBÁ ‡ˆBi‰ CzÁiL∆«¿…«≈≈¿≈¿«¬»

הרי 43) רובו "יצא אנו אומרים שבלידה פי על אף כלומר,
כילוד". היוצא 44)זה הרוב ואין לאברים לידה אין כי

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47



`zexeqצב zelk`n zekld - dyecw xtq - zah b"i '` mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בפנים. שנשאר המיעוט את כילוד ומצמצם 45)עושה
הבהמה. בשחיטת ניתר כן גם החתך ומקום וחותך

ביה 46) קרינא ולא הרחם שפת על עומד שהוא "מפני
הוא". בתוכה דלאו בבהמה, בהמה

.‡È‡e‰Â ‰ËÈÁL Ì„˜ BÎ˙ÁÂ ,‡ˆiL ¯aÚ ¯·‡ Ïk»≈∆À»∆»»«¬»…∆¿ƒ»¿
ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ‰Ê È¯‰ - ıeÁa47elÙ‡Â ,ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏÂ «¬≈∆≈∆ƒ««¿ƒ»»«¬ƒ

˙Ó48‰ËÈÁL ¯Á‡ CzÁ Ì‡Â .‰ËÈÁL Ì„˜ ¯aÚ‰ ≈»À»…∆¿ƒ»¿ƒ∆¿«««¿ƒ»
‰˜BÏ BÈ‡ BÏÎB‡‰ -49‰˙Ó Ì‡Â .˙Ó elÙ‡Â , »¿≈∆«¬ƒ≈¿ƒ≈»

‡Â ‰Ó‰a‰¯·‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ BÏÎB‡‰ - BÎ˙Á Ck ¯Á «¿≈»¿««»¬»»¿∆ƒ≈∆
ÈÁ‰ ÔÓ50. ƒ««

בשדה 47) "ובשר של שהאיסור למעלה שביארנו וכמו
בנחתך  אבל אמו, שחיטת אחרי כשנחתך אלא אינו טרפה"

החי. מן אבר זה הרי השחיטה שבפנים 48)לפני "דעובר
להתירו  אמו שחיטת ליה מהני דהא כחי חשיב מת אפילו

באכילה". משום 49)אף לוקה אבל החי. מן אבר משום
נפל 50)טריפה. כאילו ורואים ניפול עושה דמיתה
מחיים.

.·È„ÏB Ck ¯Á‡Â ,¯·‡‰ ¯Ò‡Â ¯·‡ ‡ÈˆB‰L ¯aÚÀ»∆ƒ≈∆¿∆¡«»≈∆¿««»«
,˜ÙqÓ B˙BzLÏ ¯eÒ‡ dlL ·ÏÁ‰ - ‰·˜ ‡È‰ È¯‰Â«¬≈ƒ¿≈»∆»»∆»»ƒ¿ƒ»≈
„Á‡ ¯·‡ da LÈÂ ÔÈ¯·È‡‰ ÏÏkÓ ‡a ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿»ƒ¿«»≈»ƒ¿≈»≈∆∆»
.‰¯B‰Ë ·ÏÁa ·¯Ú˙pL ‰Ù¯Ë ·ÏÁk ‰Ê È¯‰Â .¯eÒ‡»«¬≈∆«¬≈¿≈»∆ƒ¿»≈«¬≈¿»

.‚ÈÏÈÏL da ‡ˆÓe ˙¯aÚÓ ‰Ó‰a ËÁBM‰51ÔÈa , «≈¿≈»¿À∆∆»»»¿ƒ≈
‡ÈÏL elÙ‡Â .‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ˙Ó ÔÈa ÈÁ52 «≈≈¬≈∆À»«¬ƒ»«¬ƒƒ¿»

˙‡ ËÁLÂ d˙ˆ˜Ó ˙‡ˆiL ‡ÈÏLÂ .‰ÏÈÎ‡a ˙¯zÓÀ∆∆«¬ƒ»¿ƒ¿»∆»»ƒ¿»»¿»«∆
‰¯eL˜ BÊ ‡ÈÏL ‰˙È‰ Ì‡ :‰Ó‰a‰53‰Ó - „Ïea «¿≈»ƒ»¿»ƒ¿»¿»«»»«

¯eÒ‡ ‰pnÓ ‡ˆiM54‰˙È‰ ‡Ï Ì‡Â ;¯zÓ ¯‡M‰Â , ∆»»ƒ∆»»¿«¿»À»¿ƒ…»¿»
˙‡ˆiL BÊ ‡ÈÏL ‡nL ;‰¯eÒ‡ dlk - Ba ‰¯eL¿̃»À»¬»∆»ƒ¿»∆»»

da ‰È‰L „ÏÂ BÏ CÏ‰ d˙ˆ˜Ó55‡ˆÓpL ‰Ê „ÏÂe , ƒ¿»»»«»»∆»»»»»∆∆ƒ¿»
‡Ï Ì‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .BlL ‡ÈÏL ‰ÎÏ‰ ÔËaa«∆∆»¿»ƒ¿»∆¿≈»ƒ«∆ƒ…

.‰¯eÒ‡ dlk ‡ÈÏM‰L ,ÏÏk „ÏÂ ÔËaa ‡ˆÓƒ¿»«∆∆»»¿»∆«ƒ¿»À»¬»

העובר".52)עובר.51) יהיה שבתוכו הכיס "והוא
בתוך 53) שנמצא מהוולד חלק היא השלייה כן ואם

שיצא.54)הבהמה. העובר מן כאבר הוא שהרי
אסורה.55) שלייתו גם ולפיכך האם בשחיטת ניתר ולא

.„È‰ÚLz Ôa ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÁ ¯aÚ da ‡ˆÓ»»»À»«««ƒ∆∆ƒ¿»
,‰ËÈÁL CÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰ÈÁiL ¯LÙ‡Â ÔÈ¯eÓb ÌÈL„Á√»ƒ¿ƒ¿∆¿»∆ƒ¿∆≈»ƒ¿ƒ»
Èab ÏÚ ÒÈ¯Ù‰ Ì‡Â .Bz¯‰ËÓ Bn‡ ˙ËÈÁL ‡l‡∆»¿ƒ«ƒ¿««¿¿ƒƒ¿ƒ««≈

‰ËÈÁL CÈ¯ˆ - Ú˜¯˜56. «¿«»ƒ¿ƒ»

עין.56) מראית משום מדרבנן היא זו ושחיטה

.ÂË‡ˆÓe ‰Ù¯Ë ‰Ó‰a ËÁL B‡ ‰Ó‰a‰ ˙‡ Ú¯»̃«∆«¿≈»»«¿≈»¿≈»»»
‰ËÈÁL CÈ¯ˆ - ÈÁ ‰ÚLz Ôa da57ÔÈ‡Â ,B¯Èz‰Ï »∆ƒ¿»«»ƒ¿ƒ»¿«ƒ¿≈

,ÂÈL„Á BÏ e¯Ó‚ ‡Ï Ì‡Â .BÏ ˙ÏÚBÓ Bn‡ ˙ËÈÁL¿ƒ«ƒ∆∆¿ƒ…»¿√»»
,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ‰Ù¯h‰ ÈÚÓa ÈÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«ƒ¿≈«¿≈»¬≈∆»
BL‡¯ ‡ÈˆB‰L ¯aÚ Ïk .Bn‡Ó ¯·‡k ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆¿≈∆≈ƒ»À»∆ƒ…

Bn‡ ˙ËÈÁL ÔÈ‡ - Bn‡ ˙‡ ËÁL Ck ¯Á‡Â ,B¯ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒ¿««»»«∆ƒ≈¿ƒ«ƒ
.‰ËÈÁL CÈ¯ˆÂ „eÏÈk ‡e‰ È¯‰Â ,BÏ ˙ÏÚBÓ∆∆«¬≈¿»¿»ƒ¿ƒ»

טרפה.57) אמו בשחיטת ניתר הוולד שאין

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
הלב 1) ודיני חייב; דם איזה ועל הדם מן כזית האוכל יבאר

עד  בהמה מפרקת השובר וחגבים; ודגים והכבד הטחול
ועופות  דגים מולחין ואם הבשר; מליחת ודין נפשה; שתצא
ומילא  שלמים שהניחן עופות בתנור; שצלהו וראש ביחד;
אם  בה ששחט סכין בבצק; שטפלן או וביצים בשר חללן

רותח. בה יחתוך

.‡Ìc‰ ÔÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰2˙¯k ·iÁ - „ÈÊÓa :3, »≈¿«ƒƒ«»¿≈ƒ«»»≈
,‰¯Bza L¯ÙÓ ¯·„Â .‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·Ó - ‚‚BLa¿≈≈ƒ«»¿»¿»»¿…»«»
ÔÈa ,„·Ïa ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a Ìc ÏÚ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡L∆≈«»∆»««¿≈»«»»ƒ¿«≈
eÏÎ‡˙ ‡Ï Ìc ÏÎÂ :¯Ó‡pL .ÔÈ¯B‰Ë ÔÈa ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ≈¿ƒ∆∆¡«¿»»……¿
,‰Ó‰a ÏÏÎa ‰iÁÂ ;‰Ó‰aÏÂ ÛBÚÏ ÌÎÈ˙·LBÓ ÏÎa¿…¿…≈∆»¿«¿≈»¿«»ƒ¿«¿≈»
Ïi‡ ¯ÓB‚Â ¯BL eÏÎ‡z ¯L‡ ‰Ó‰a‰ ˙‡Ê :¯Ó‡pL∆∆¡«…«¿≈»¬∆…≈¿≈«»
ÌÈOÓ¯e ÌÈˆ˜Le ÌÈ·‚ÁÂ ÌÈ‚c Ìc Ï·‡ .¯ÓB‚Â È·ˆe¿ƒ¿≈¬»«»ƒ«¬»ƒ¿»ƒ¿»ƒ

Ì„‡‰ Ì„Â4ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ -5:CÎÈÙÏ .Ìc ÌeMÓ ¿«»»»≈«»ƒ»»ƒ»¿ƒ»
ÌÈ¯B‰Ë ÌÈ·‚ÁÂ ÌÈ‚c Ìc6elÙ‡Â .BÏÎ‡Ï ¯zÓ - «»ƒ«¬»ƒ¿ƒÀ»¿»¿«¬ƒ

¯zÓ - e‰˙LÂ ÈÏÎa BÒpk7ÌÈ‚„Â ÌÈ·‚Á Ì„Â . ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»À»¿«¬»ƒ¿»ƒ
·ÏÁk ,ÔÙeb ˙ÈˆÓz ‡e‰L ÌeMÓ ,¯eÒ‡ - ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ»ƒ∆«¿ƒ»«¬≈

‰‡ÓË ‰Ó‰a8.e¯‡aL BÓk ,Ô¯O·k - ÌÈˆ˜L Ì„Â . ¿≈»¿≈»¿«¿»ƒƒ¿»»¿∆≈«¿

משקה,2) שהוא אףֿעלֿפי בכזית, דם אכילת איסור שיעור
מפני  דבר, של וטעמו רביעית. שיעורם המשקים וכל
דם  כל תאכל אשר נפש "כל אכילה בלשון כתבה שהתורה
שיעורה  אכילה וכל יכרת" אוכליו כל הוא "דמו ונכרתה".
מגמרא  משמע וכן טֿי, הלכה ב פרק כתב וכן בכזית,
וכן  ברביעית. שיעורו טומאה לענין ורק כב. כא: כריתות
קיד: ביבמות אולם רביעיות. עשר של בסוגיא לח. בנזיר
באיסורי  המדובר ושם רביעית", דאיכא עד "דם גרסינן
ששמים  נזיר, בתוספתא שנינו אותו? משערים וכיצד אכילה.
הוא  מהכוס הנשפכת והכמות משקה, מלאה בכוס זית

כזית. שעבירה 3)שיעור בו התרו כשלא ב. כריתות משנה
מלקים  ביתֿדין למלקות, בו כשהתרו אבל מלקות, עונשה זו

מכרת. ונפטר שתים.4)אותו מהלכי דם הגמרא: בלשון
ב.5) בהלכה כמבואר כשפירש, אסור הוא אבל
לכתחילה.6) מותר וחגבים דגים דם כא. בכריתות ברייתא

ולפיכך  קשקשים", ביה "דאית כגון מפרשים, שם ובגמרא
בכלי. כנסו אפילו עין, מראית משום לחוש רבינו 7)אין

כנסו. לא ובין כנסו בין טהורים, דגים בדם מחלק אינו
אין 8) אבל ו, א, הלכה ג בפרק שכתב כמו עליו, לוקין ואין

דם. איסור בו

ãycew zegiyn zecewpã

."zxk aiig ,cifna mcd on zifk lke`d"

ושקצים  חגבים דם אבל ועוף, חיה דם על אלא חייב ואינו
ובהלכה  דם, משום עליהם חייבין אין האדם, ודם ורמשים
ומכין  ... סופרים מדברי אסור האדם "דם ממשיך שאח"ז
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בין  הבדל יש דם שבאיסור נמצא מרדות". מכת אותו
ושקצים  וחגבים דגים ובין - ועוף חיה - גדולים בעלי־חיים
מדברי  אלא עליו חייבים "אין האדם דם ולאידך, ורמשים.
האוכל  "כל שלפני־זה בהלכה גם מצינו זה תוכן סופרים".
אבל  התורה". מן לוקה כזית, טמאה וחיה בהמה מבשר
הוא  אסור אבל לוקה, אינו ... האדם מבשר "האוכל

ב'עשה'".
בעניינים  רק שייך וטהרה טומאה עניין העניין: וביאור
רוח  כי דוקא, ישראל בני אצל - לקדושה השייכים
מקדושה, יניקה לקבל כדי לדבר מתאווה והלעו"ז הטומאה
רוח  מצד השתדלות אין קדושה בו שאין בדבר משא"כ
ושליטת  הגלות בענין ועד"ז ממנו, לקבל והלעו"ז הטומאה
גלינו  חטאינו "מפני - החטאים בסיבת ישראל על אוה"ע
יניקה  יש אזי המצוות, על עובר כשיהודי כי מארצנו"

ללעו"ז.
לדם  ועוף חיה בהמה לדם בנוגע ההבדל גם יובן ומזה
ומעט  חיות, ריבוי בה אין קטנה בריה כי כו' וחגבים דגים
ובוודאי  החגב, של מציאותו את להחיות הוא שבו הדם
ולכן  ממנו ולינוק לקבל יוכל אחר שמישהו כדי בו שאין
הגדולים  ועוף בהמה בדם אבל מדמו, לשתות איסור אין
אסור  ולכן ממנו לינוק ללעו"ז מקום ויש מרובה חיות ישנה
האדם  דם הותר מדוע מובן אין שלפי־זה אלא לשתותו.

סופרים. מדברי רק ונאסר
יותר  סופרים דברי "חמורים חז"ל אמרו בזה: והביאור
דם  של שאיסורו בלבד זו שלא ונמצא תורה", מדברי
איסור  להיותו ועוף חיה בהמה משל יותר חמור האדם
הוא  בהם כמו חמור עונש בו שאין ומה סופרים, מדברי
עונש. על־ידי לתקנו אפשר שאי עד כל־כך חמור שאיסורו
מכת  אותו "ומכין הרמב"ם מסיים מדוע להבין, צריך וא"כ
דבר  לך "אין שאז התשובה, עבודת אחרי הוא כי מרדות"

התשובה  בפני כדי שעומד הוא מרדות מכות של ועניינן ."
צער  לשם שהם ממש במלקות צורך ואין לתשובה, לעוררו
על  הדבר יבוא שעל־ידי־זה מרדות" ב"מכת רק אלא ועונש

לטוב. יתהפך ואף תיקונו
(f oniq dyecw xtq 'zekln oii' itÎlr)

.·,L¯t Ì‡ ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ¯eÒ‡ - Ì„‡‰ Ìc«»»»»ƒƒ¿≈¿ƒƒ≈«
˙ec¯Ó ˙kÓ ÂÈÏÚ ÔÈkÓe9ÌÈpM‰ Ìc Ï·‡ .10BÚÏBa - «ƒ»»«««¿¬»««ƒ«ƒ¿

¯¯Bb - Ìc ‰ÈÏÚ ‡ˆÓe ˙Ùa CLpL È¯‰ .ÚÓ BÈ‡Â¿≈ƒ¿»¬≈∆»«¿«»»»∆»»≈
.L¯t È¯‰L ,ÏÎB‡ Ck ¯Á‡Â Ìc‰ ˙‡∆«»¿««»≈∆¬≈≈«

על 9) העוברים החוטאים את לרדות כדי מדרבנן, מלקות
חכמים. השיניים.10)דברי שבין דם בגמרא:

.‚‰ËÈÁL ˙ÚLa ‡ˆBi‰ Ìc ÏÚ ‡l‡ ˙¯k ÔÈ·iÁ ÔÈ‡≈«»ƒ»≈∆»«»«≈ƒ¿«¿ƒ»
L‡¯‰ ˙Êz‰ B‡ ‰¯ÈÁe11Ba LiL ÔÓÊ Ïk , ¿ƒ»«»«»…»¿«∆≈

˙ÈÓeÓ„‡12·l‰ CB˙a Òek‰ Ìc‰ ÏÚÂ ;13Ìc ÏÚÂ ; «¿ƒ¿««»«»¿«≈¿««

‡ˆBÈÂ Ál˜Ó ‡e‰L ÔÓÊ Ïk ,‰Êw‰14Ìc‰ Ï·‡ . «»»»¿«∆¿«≈«¿≈¬»«»
˙˙BM‰15Ì„Â ,Ál˜Ï ÏÈÁ˙iL Ì„˜ ‰Êw‰ ˙lÁ˙a «≈ƒ¿ƒ««»»…∆∆«¿ƒ¿«≈«¿»

ÔÈ‡ - ˜ÒÙÏ Ìc‰ ÏÈÁ˙iLk ‰Êw‰ ÛBÒa ˙˙BM‰«≈¿«»»¿∆«¿ƒ«»ƒ¿…≈
ÌÈ¯·È‡‰ Ì„k ‡e‰ È¯‰Â ,ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ16ÌcL ; «»ƒ»»«¬≈¿«»≈»ƒ∆«

LÙp‰L Ìc‰ ‡e‰ Áelw‰17.Ba ‰‡ˆBÈ «ƒ««»∆«∆∆¿»

בדם 11) ששנינו כמו בו, יוצאה שהנשמה דם הם אלה כל
הנפש. דם ונקרא הבהמה,12)הקזה חיות של דם שהוא

דם. אינה המטפטפת אדמימות בה שאין הליחה אבל
מאליו 13) שמתכנס דם אבל בלב, תמיד שנמצא כב. שם

שכתב  כמו בלאו, אלא כרת חייב אינו שחיטה, בשעת
רב  קאמר "כי היא: רבינו גירסת שם בגמרא ד. בהלכה
חייבין" "אין קתני כי שלו), (דם דיליה בדם כרת) (שחייב
הגירסא  שלפנינו ובספרים מבחוץ). (שבא מעלמא דאתי
של  דם זהו דיליה שדם רש"י ופירשה שם. ראה הפוכה,
ודם  כרת, עליו חייבים שאין איברים כדם ודינו הלב, בשר
הלב. בחלל הכנוס הדם הוא כרת עליו שחייב

כמו 14) בו. יוצאה הנפש זה דם שרק רצוף, הקילוח
שם. יוחנן כרבי רבינו. מטפטף.15)שמסיים

הסמוכה.16) הנשמה.17)בהלכה

.„˙ÈˆÓz‰ Ìc18ÏBÁh‰ Ìc ÔB‚k ,ÔÈ¯·È‡‰ Ì„Â «««¿ƒ¿«»≈»ƒ¿««¿
ÌÈˆÈa Ì„Â ˙BÈÏk‰ Ì„Â19˙ÚLa ·lÏ Òpk˙n‰ Ì„Â , ¿««¿»¿«≈ƒ¿»«ƒ¿«≈«≈ƒ¿«

„·ka ‡ˆÓp‰ Ì„Â ,‰ËÈÁL20.˙¯k ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ¿ƒ»¿»«ƒ¿»«»≈≈«»ƒ»»»≈
‰˜BÏ - ˙ÈÊk epnÓ ÏÎB‡‰ Ï·‡21Ìc ÏÎÂ :¯Ó‡pL , ¬»»≈ƒ∆¿«ƒ∆∆∆¡«¿»»
B‡ ‡e‰ ˙¯k ·eiÁ·e .eÏÎ‡˙ ‡Ï¯Oa‰ LÙ Èk :¯Ó ……¿¿ƒ»≈≈ƒ∆∆«»»

‡È‰ Ìca22LÙp‰L Ìc‰ ÏÚ ‡l‡ ˙¯k ·iÁ BÈ‡ - «»ƒ≈«»»≈∆»««»∆«∆∆
.Ba ‰‡ˆBÈ¿»

בו.18) יוצאה הנפש שאין השותת זכר.19)דם ביצי
דם 20) בדין הכבד דם נמנה לא שם, ובברייתא במשנה

אףֿעלֿפי  הכבד שדם מזה, למד ורבינוֿתם האיברים.
והתורה  דם, כולו שהכבד מפני התורה. מן מותר שפירש,
דיבורֿהמתחיל  קי: חולין תוספות ראה לאכלו. התירה
לענין  קיא. שם שאמרו מה על כנראה, מסתמך ורבינו כבדא.

הוא". דאורייתא "דם הכבד: הרי 21)דם כא: כריתות
בלאֿתעשה. והכרתי 22)אלו כתוב: י) (פסוק ולפניֿזה

עמה". מקרב אותה

.‰Ì„k BÓ„ È¯‰ - ‰Ó‰a‰ ÈÚÓa ‡ˆÓp‰ ÏÈÏM‰«¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈«¿≈»¬≈»¿«
„Bli‰23- BaÏ CB˙a Òek ‡ˆÓp‰ Ìc‰ :CÎÈÙÏ . «ƒ¿ƒ»«»«ƒ¿»»¿ƒ

ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ24˙¯k25Ì„k ‡e‰ È¯‰ - BÓc ¯‡L Ï·‡ , «»ƒ»»»≈¬»¿»»¬≈¿«
ÔÈ¯·‡‰26. »≈»ƒ

שחלבו 23) חדשיו, לו שלמו שלא שמונה בן הוא ואפילו
אסור. דמו - ג הלכה ז בפרק כמבואר כר'24)מותר,

שלא  בשליל לדם חלב בין ההבדל וטעם עד: חולין יוחנן
עז, או כשב או שור הכתוב פירט שבחלב חדשיו, לו שלמו
אלא  ועז כשב שור חלב אינו חדשיו לו שלמו שלא ושליל
"וכל... מקרא התורה שהתירתו אמו, מאיברי אבר חלב
ואפילו  דם" "כל נאמר בדם אבל תאכלו", אותה בבהמה
משנה'. ב'לחם הובאה הרשב"ץ תשובת משמע, שליל של
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ג.25) בהלכה אינו 26)כמבואר אבל בלאֿתעשה, שעובר
כרת. חייב

.ÂÈÏˆÏ ÔÈa ,·l‰27‰¯„˜Ï ÔÈa28˙‡ ‡ÈˆBÓe BÚ¯B˜ - «≈≈¿»ƒ≈ƒ¿≈»¿ƒ∆
BÁÏBÓ Ck ¯Á‡Â ,BÓc29- BÚ¯˜ ‡ÏÂ ·l‰ ÏMa Ì‡Â . »¿««»¿¿ƒƒ≈«≈¿…¿»

¯zÓe BÏLaL ¯Á‡ BÚ¯B˜30BÏÎ‡Â BÚ¯˜ ‡Ï Ì‡Â ;31 ¿««∆ƒ¿À»¿ƒ…¿»«¬»
˙¯k ÂÈÏÚ ·iÁ BÈ‡ -32·Ïa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ≈«»»»»≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈

Ìc ˙ÈÊk Ba ÔÈ‡L ,ÛBÚ‰33‰Ó‰a ·Ï ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; »∆≈¿«ƒ»¬»ƒ»»≈¿≈»
,·l‰ CB˙aL ÌcÓ ˙ÈÊk Ba LÈ È¯‰L ;˙¯k ·iÁ -«»»≈∆¬≈≈¿«ƒƒ»∆¿«≈

.˙¯k ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁL∆«»ƒ»»»≈

אותו.27) נראה 29)לבשלו.28)לצלות רבינו מלשון
הבשר  את לצלות שאף לקדירה, ובין לצלי בין שמולחו
מה  וראה יב, בהלכה רבינו שכתב כמו קודם, למלחו צריך

שם. את 30)שכתבתי בולע ואינו חלק הלב שבשר משום
לא  אם אבל נאסר, אינו הלב רק ולפיֿזה עד), (פסחים הדם
הלב  מן היוצא שהדם נאסרים, אחרים דברים עמו בשלו

(רשב"א). אותם ואוסר בהם עצמה 31)נבלע בפני בבא
הדם  שהרי בישול, בלא דמיירי בשלו, על מוסב ואינו
וב'לחם  משנה). מגיד כא. (מנחות מדרבנן רק אסור שבשלו
להלכה  קיבל לא שרבינו הרלב"ח, בשם מביא כאן משנה'
דם  שגם וסובר שהזכרנו, במנחות חנינא ר' של המימרא את

כרת. עליו וחייבין התורה מן אסור ואפילו 32)שבישלו,
כזית. בו שאין כיון בו, אין ואם 33)מלקות הלב. בתוך

שחיטה  בשעת אליו ומתכנס שבתוכו מדם כזית בו יש
שעל  בו, אין כרת אבל מלקות, וחייב בלאו עובר ביחד,
ד, הלכה למעלה שכתב כמו כרת חייבין אין המתכנס הדם
חביב  בן לוי ר' תשובות כזית. שיעור אין שבתוכו ובדם

משנה'. ב'לחם הובאה

.ÊdÎ˙Á Ì‡ ,„·k‰34ıÓÁ‰ CB˙Ï dÎÈÏL‰Â35B‡ «»≈ƒ¬»»¿ƒ¿ƒ»¿«…∆
ÔÈÁ˙B¯ ÌÈÓ CB˙Ï36˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ÔaÏ˙zL „Ú ¿«ƒ¿ƒ«∆ƒ¿«≈¬≈À∆∆

d˙B‡ ÏM·Ï37Ï‡¯OÈ Ïk e‚‰ ¯·Îe .Ôk ¯Á‡38 ¿«≈»««≈¿»»¬»ƒ¿»≈
ÔÈa .d˙B‡ ÔÈÏM·Ó Ck ¯Á‡Â ¯e‡‰ ÏÚ d·‰·‰Ï¿«¿¬»«»¿««»¿«¿ƒ»≈
‚‰Ó ÔÎÂ .¯Á‡ ¯Oa ÌÚ dÏMaL ÔÈa dc·Ï dÏMaL∆ƒ¿»¿«»≈∆ƒ¿»ƒ»»«≈¿≈ƒ¿»

ËeLt39ÔÈÏB˜ ‡ÏÂ L‡¯ ÏL Án‰ ÔÈÏM·Ó ÔÈ‡L ,40 »∆≈¿«¿ƒ«…«∆…¿…ƒ
¯e‡a B˙B‡ ÔÈ·‰·‰nL „Ú B˙B‡41. «∆¿«¿¬ƒ»

צריך 34) רותחים, במים או בחומץ אותה שחולט אע"פ
רק  החליטה אותה, לבשל מותר ואז הכבד לחתוך כן לפני
הוא  והרי יוצא אינו והדם עצמה, שבכבד הדם מצמיתה
דם  יש הרי אבל שמותר, פירש שלא האיברים כדם
לחתוך  צריך ולפיכך בכלי, ככנוס והוא הכבד בסמפונות

שבסמפונות. הדם שיצא כדי הלשון:35)אותה בגמרא
י.36)חלטה. הלכה עיין פושרים, לצלי,37)ולא אבל

אומרים, ויש חתיכה. צריכה ואינה בשר כדין הכבד דין
לצלי. אפילו חתיכה צריכה מביא 38)שכבד בבה"ג

בקיאים  אנו אין שעכשיו מישיבה, שלחו הגאונים: תשובות
מבושלת  כבד לאכול ומותר להחמיר, איסור וספק בחליטה

תחלה צלאוה אם לבשלה אלא אבל בישלוה, ואחרֿכן
ור' ישראל. בכל המנהג וכן אסור, צליה) (בלי לכתחלה
בקדירה  הכבד את לבשל שלא ישראל מנהג כתב אלפסי
אומר  רבינוֿתם אבל מליחה, לאחר ולא צלייה לאחר אלא

שגם  צלייה, אחר כמו לבשלה מותר הכבד, נמלחה שאם
דם. מוציא ישראל.39)המלח בכל פשט לא אבל

מקדרת 41)צולין.40) המוח שמוציאים נוהגים ועכשיו
ומותר  ומולחו, מעליו הקרום ואחרֿכך בו נתון שהוא הראש

לקדרה. אף בזה

.Á‡ÏÂ ¯e‡‰ ÏÚ d·‰·‰ ‡ÏÂ dÏMaL „·k‰«»≈∆ƒ¿»¿…ƒ¿¬»«»¿…
dËÏÁ42dlk ‰¯„w‰ È¯‰ - ÔÈÁ˙B¯a B‡ ıÓÁa ¬»»¿…∆¿¿ƒ¬≈«¿≈»À»

dnÚ ÏMa˙pL ÏÎÂ „·k‰ ,‰¯eÒ‡43˙BÏˆÏ ¯zÓe .44 ¬»«»≈¿»∆ƒ¿«≈ƒ»À»ƒ¿
„·k‰ ‰È‰zL ‡e‰Â ,„Á‡ „etLa ¯Oa‰ ÌÚ „·k»≈ƒ«»»¿«∆»¿∆ƒ¿∆«»≈

‰hÓÏ45ÚÓÏ d‡Ïˆe ¯·Ú Ì‡Â .‰Ê È¯‰ - ¯OaÓ ‰Ï ¿«»¿ƒ»«¿»»¿«¿»ƒ»»¬≈∆
BÏÎB‡46. ¿

מותרת 42) הגמרא, כדין חלטה אם אבל חלטה, לא וגם
והמנהג  הגאונים שתיקנו שמה עמה, שנתבשל וכל הכבד
אלא  אינו חליטה, לאחר אפילו כבד לבשל שלא הנהוג

מותר. נתבשלה אם בדיעבד, אבל כר'43)לכתחילה.
אוסרת  שלוקה שאמר: ברוקה, בן יוחנן ר' של בנו ישמעאל

אינו 45)לכתחילה.44)ונאסרת. הכבד, מן הזב שהדם
אם  ודווקא שם. התנור, לחלל זב אלא הבשר על נוטף
אם  אבל למטה, וחודו זקוף בתנור תלוי או מונח השפוד
כאן  ואין האש גבי על התנור לרוחב מונח כולו השפוד
משנה. מגיד לכתחילה, אסור אופן בכל ומטה, מעלה
את  לכתחילה למלוח שאסור הדין הוא כתב: והרשב"א

נהגו. וכן הבשר, על צליה,46)הכבד אגב הזב שהדם
שריק. מישרק בגמרא: ונופל, מחליק אלא בבשר נבלע אינו

.ËBÈ‡L ;¯Oa‰ ÌÚ elÙ‡ BÏM·Ï ¯zÓ - ÏBÁh‰«¿À»¿«¿¬ƒƒ«»»∆≈
¯Oa ‡l‡ ,Ì„47‰Ó‰a ˙˜¯ÙÓ ¯·BM‰ .Ì„Ï ‰ÓBc‰ »∆»»»«∆¿»«≈«¿∆∆¿≈»

ÌÈ¯·‡a ÚÏ· Ìc‰ È¯‰ - dLÙ ‡ˆzL Ì„˜48, …∆∆≈≈«¿»¬≈«»ƒ¿»»≈»ƒ
ÈÁ ¯Oa ‰pnÓ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â49BËÏÁ elÙ‡Â ,50‡l‡ . ¿»∆¡…ƒ∆»»»««¬ƒ¬»∆»

‰OÚÈ „ˆÈk51‰ÎÈ˙Á‰ CzÁÈ ?52‰ÙÈ ‰ÙÈ ÁÏÓÈÂ53, ≈««¬∆«¿…«¬ƒ»¿ƒ¿«»∆»∆
‰ÏˆÈ B‡ ÏM·È Ck ¯Á‡Â54ËÁBM‰L ,e¯‡a ¯·Îe . ¿««»¿«≈ƒ¿∆¿»≈«¿∆«≈

ÔÈ¯zÓ Ô‰L ,Ìc Ô‰Ó ‡ˆÈ ‡ÏÂ ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a55. ¿≈»«»»¿…»»≈∆»∆≈À»ƒ

בגמרא 47) דם. כולו כאילו ונראה מאד, אדום שהוא ואף
כתב: ורבינו הוא". בעלמא שומנא "טחלא שם: חולין
כדם  הוא שבו והדם בשר. כשאר מליחה שצריך "בשר",

ד. בהלכה שכתב כמו שבשעת 48)האיברים, לפי
מתוך  מפרקתה, וכששבר דם. להוציא טרודה היא שחיטתה
ושוקטת  נחה והיא דם, ולהוציא להתאנח כוח בה אין צרתה

רש"י. באבריה, נבלע קיג.49)והדם שם בגמרא בעיה
ואוסרים. מחמירים - איסור ספק שהחליטה 50)ומשום

זה  ודם במקומו, מצמיתו אלא הדם את מוציאה אינה
שלא האיברים לדם דומה אינו באיברים פירש,שנבלע

שלא  האיברים דם שכל רבינו, בדעת מפרש משנה' ו'מגיד
או  מליחה בלא חי בשר כל לאכול אסור ולכן אסור, פירש
מועילה  אינה חליטה אפילו מפרקתה בשובר אבל חליטה,
שם. משנה' ו'כסף יב הלכה להלן וראה מליחה. אלא

מותרת.51) אינה חליטה שאפילו ה'מגיד 52)כיון לדעת
מפרש, משנה' וה'לחם כלל. מעכבת אינה החתיכה משנה'

ז. הלכה למעלה בכבד כמו לחתוך אבל 53)שצריך
דומה  זה ואין מועילה. אינה החיתוך אחר אפילו חליטה,
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האיברים  דם בבשרה ונבלע המפרקת ששבר מפני לכבד,
האיברים  כדם דינו ולפיכך לצאת, כדי ממקומו שפירש
מצמיתו  אלא מוציאו, אינה והחליטה שאסור. שפירש,
שדם  בכבד מהֿשאיןֿכן למעלה. שנתבאר כמו במקומו,
והתורה  הוא דם כולו שהרי מותר, פירש שלא הכבד
בשר. של חליטה בדין יב בהלכה לקמן וראה התירתו,

מפרקתה,54) בשובר קודם מליחה צריך לצלי שאפילו
כלל, ומליחה חתיכה צריך לא שלצלי מפרש משנה' וב'לחם

הבשר. כשאר צולה מתים 55)אלא שמא אומרים ואין
נבלע  שמא חוששין אנו אין וגם שם. רבינו שכתב כמו היו,

מפרקתה. בשובר כמו יצא ולא באיבריה דם

.ÈBÁÏBÓ Ôk Ì‡ ‡l‡ BÓ„ È„ÈÓ ‡ˆBÈ ¯Oa‰ ÔÈ‡≈«»»≈ƒ≈»∆»ƒ≈¿
ÁÈ„Ó ?‰OBÚ „ˆÈk .‰ÙÈ ‰ÙÈ BÁÈ„Óe ‰ÙÈ ‰ÙÈ»∆»∆¿ƒ»∆»∆≈«∆≈ƒ«

‰ÙÈ ‰ÙÈ BÁÏBÓ Ck ¯Á‡Â ,‰lÁz ¯Oa‰56BÁÈpÓe , «»»¿ƒ»¿««»¿»∆»∆«ƒ
ÏÈÓ Cel‰ È„k BÁÏÓa57‰ÙÈ ‰ÙÈ BÁÈ„Ó Ck ¯Á‡Â ,58 ¿ƒ¿¿≈ƒƒ¿««»¿ƒ»∆»∆

„iÓ BÎÈÏLÓe ,ÌÈkÊ ÌÈn‰ e‡ˆiL „Ú59ÌÈÓ CB˙Ï «∆≈¿««ƒ«ƒ«¿ƒƒ»¿«ƒ
‡ÏÂ „iÓ ÔaÏ˙iL È„k ,ÔÈ¯LBÙÏ ‡Ï Ï·‡ ,ÔÈÁ˙B¯¿ƒ¬»…¿¿ƒ¿≈∆ƒ¿«≈ƒ»¿…

.Ì„ ‡ˆÈ≈≈»

הגהות 56) מלחו, מחמת נאכל אינו שיהיה עד צדדיו מכל
קיא:57)מיימוניות. שם דצלי, כרותח הוא הרי שמליח

מיל. הילוך כדי הגאונים: פירשו צלייה, ושיעור
הבלוע 58) המלח להעביר ראשונה פעמים, שתי להדיח

האסורים  הראשונים המים לחלוחית להעביר ושניה מדם,
מיימוניות. הגהות הבשר, על רבינו,59)הנשארים חומרת

וכל  מימינו. ראינו ולא שמענו לא כתב: הראב"ד אבל
בשר. חמר אלא אינו ממנו מליחה אחר שיצא האדמימות
כל  דעת וכן ראיה. להביא עליו מכן, יותר והמחמיר
מקור  ואין דבר. שום צריך אין מליחה שאחר האחרונים,

משנה. מגיד רבינו, לדברי

.‡ÈÈÏÎa ‡l‡ B˙B‡ ÔÈÁÏBÓ ÔÈ‡ - ¯Oa‰ ÔÈÁÏBnLk¿∆¿ƒ«»»≈¿ƒ∆»ƒ¿ƒ
Òb‰ ÏBÁk ‰·Ú ÁÏÓa ‡l‡ ÔÈÁÏBÓ ÔÈ‡Â .·wÓ60; ¿À»¿≈¿ƒ∆»¿∆«»∆«««

.Ì„ ‡ÈˆBÈ ‡ÏÂ ¯Oaa ÚÏaÈ ÁÓ˜k ˜c ÁÏn‰L∆«∆««¿∆«ƒ»««»»¿…ƒ»
ÁÏn‰ ÔÓ ¯Oa‰ ıtÏ CÈ¯ˆÂ61epÁÈ„È Ck ¯Á‡Â62. ¿»ƒ¿«≈«»»ƒ«∆«¿««»¿ƒ∆

כאבן.60) חזק גללינתא פירש והערוך גללינתא". "מילחא
דם. מוציאה ואינה נבלעת הדקה שהמלח והטעם,

דם.61) בו שנבלע מפני שאינו 62)שנאסר בכלי אפילו
מנוקב.

.·ÈÏ·‡ ;BÏM·Ï CÈ¯vL ¯O·Ï - el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk»«¿»ƒ»≈¿»»∆»ƒ¿«¿¬»
„iÓ ‰ÏBˆÂ ÁÏBÓ - ÈÏˆÏ63ÈÁ ¯Oa ÏÎ‡Ï ‰ˆB¯‰Â . ¿»ƒ≈«¿∆ƒ»¿»∆∆¡…»»«

‰ÙÈ ‰ÙÈ BÁÏBÓ -64Ck ¯Á‡Â ,‰ÙÈ ‰ÙÈ BÁÈ„Óe ¿»∆»∆¿ƒ»∆»∆¿««»
ıÓÁa BËÏÁ Ì‡Â .ÏÎ‡È65BÏÎ‡Ï ¯zÓ -66‡e‰Lk …«¿ƒ¬»¿…∆À»¿»¿¿∆
ıÓÁ‰ ˙BzLÏ ¯zÓe .ÈÁ67ıÓÁ‰ ÔÈ‡L ,Ba BËÏÁL «À»ƒ¿«…∆∆¬»∆≈«…∆

.Ìc‰ ‡ÈˆBÓƒ«»

האמור 63) מיל, הילוך כדי במלחו לשהות צריך שאין
מליחה. צריך לצלי שאף רבינו, שדעת מזה נראה י. בהלכה
וצולהו  שמולחו לצלי" וכן אביי, "אמר גורס כא. ובמנחות
אם  רבינו: בדברי אחרת לפרש ואפשר משנה. מגיד מיד,

הנשאר  שהמלח רשאי, הדחה בלא מיד, ולצלות למלוח רצה
בולע  המלח במלחו, שהה אם אבל נאסר. לא הבשר על
ולפי  ואוכל. וצולהו יפה יפה מדיחו ולפיכך ונאסר, הדם
לא, או מליחה צריך לצלי אם מדבריו ללמוד אין זה, פירוש
והשאלה  למלוח, רוצה שהוא במקרה המדובר כאן שהרי

הצליה. לפני להדיח צריך אם משיג 64)היא והראב"ד
האברים  שדם מליחה, בלא חי בשר לאכול שמותר ואומר,
מבית  בבשר מדברת שם, דחולין והסוגיא מותר, פירש שלא
בהלכה  שהאדימה חתיכה כמו יותר שבולע השחיטה
רבינו, ודעת עוז. מגדל יפה, יפה מולחו ולפיכך הסמוכה,
ראוי  הוא אם אסור, פירש שלא אףֿעלֿפי האברים שדם

לפרוש. וכו'.65)(יכול) אומצא האי עד: פסחים
ודם 66) יותר. יפרוש ולא הדם את מצמית שהחומץ

כסף  מותר, רבינו לדעת גם לפרוש, ראוי שאינו האברים
נבלע 67)משנה. לא שהדם שרי", וחליה "הוא שם:

בחומץ.

.‚ÈÌÚt Ba ËÏÁÈ ‡Ï - ¯Oa Ba ËÏÁL ıÓÁ…∆∆»«»»…«¿…««
‰iL68‰ÓÈc‡‰L ‰ÎÈ˙ÁÂ .69‡È‰ - ıÓÁ‰ CB˙a ¿ƒ»«¬ƒ»∆∆¿ƒ»¿«…∆ƒ

ÔÈ¯eÒ‡ ıÓÁ‰Â70ÁÏÓiL „Ú ,71‰ÙÈ ‰ÙÈ d˙B‡ ¿«…∆¬ƒ«∆ƒ¿«»»∆»∆
‰ÏˆÈÂ72ÌÈc‡‰L ¯Oa .73‰iÁÂ ‰Ó‰a ÈˆÈa ÔÎÂ ,74 ¿ƒ¿∆»»∆∆¿ƒ¿≈≈≈¿≈»¿«»

Ô‰ÈÏÚL ‰tÏwa75ÌÈ˜¯Ên‰ BaL Û¯Ú‰ ÔÎÂ ,76Ô‰L «¿ƒ»∆¬≈∆¿≈»…∆∆«ƒ¿»ƒ∆≈
ÔÏM·Ï ¯zÓ - ˙ck ÔÁÏÓe ÔÎ˙Á Ì‡ ,Ìc ÌÈ‡ÏÓ77. ¿≈ƒ»ƒ¬»»¿»»«»À»¿«¿»

ÔÎ˙Á ‡Ï Ì‡Â78ÂÈÙe Û¯Ú‰ ‰ÏˆÂ ,„etLa Ô‡Ïˆe ¿ƒ…¬»»¿»»¿«¿»»»…∆ƒ
‰hÓÏ79ÌÈÏÁb‰ ÏÚ Ôlk Ô‡ÏvL B‡ ,80el‡ È¯‰ - ¿«»∆¿»»À»««∆»ƒ¬≈≈

.ÔÈ¯zÓÀ»ƒ

בחליטה 68) כוחו שנחלש לפי חי, כשהוא להתירו כדי בשר
שם. רש"י "אומצא 69)הראשונה, שם: פסחים בגמרא

החומץ. בתוך להאדים שהכוונה מפרש, ורבינו דאסמיק".
חי 70) בשר כשנותנים אסור". וחליה "הוא גורס: רבינו

הבשר  בתוך נצמת הדם בתוכו, שוהה ואינו החומץ, לתוך
ואם  פירש. לא שהדם מותר הכל ולפיכך כלום, פולט ואינו
בחוץ, ונפלט מהבשר הדם נעקר שהתאדם, עד בתוכו שוהה

אסורים. החומץ וגם החתיכה גם שלא 71)ולפיכך כבשר
של 72)נחלט. פירושו לפי כי יצלה, או שהכוונה נראה

גם  מותר בעקבותיו, כאן הולכים שאנו משנה' ה'מגיד
ולדעתו  אחר, פירוש משנה' וב'כסף המליחה. אחרי לבשלו
סי' יורהֿדעה ב'טור' בפירוש כתב וכן מותר. לצלייה רק

כאן. משנה' 'לחם וראה אומצא 73)סז, שם: פסחים
וכו'. חתכיה שם.74)דאסמיק רש"י זכר, של

צג.75) בחולין כמבואר דם, משום שאסור שעליהם, הקרום
ראה  רש"י, כפירוש ולא שם חננאל רבינו כפירוש וזהו

שם. אבל 76)תוספות עד: שם "ומזרקי" רבינו מפרש כן
השחיטה. שבבית ורידים שהם גסים חוטים מפרש רש"י

זה 77) דין שרי, לקדירה אפילו ומלחיה חתכיה בגמרא,
גם  וכנראה משנה. לחם החומץ, בתוך שהאדים בשר כולל

כך. מפרש משנה' חתיכה,78)ה'מגיד גם צריך לבשלו
חתכיה, דיבורֿהמתחיל צג. חולין ובתוספות לא. לצלי אבל
מליחה. לא אבל חתיכה, צריך לצלי שגם כתבו

החתך,79) דרך זב שהדם למטה השחיטה בית שם, בגמרא
מה  ראה העורף. במזרקי שהמדבר למטה ופיו אומר ורבינו

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26



`zexeqצו zelk`n zekld - dyecw xtq - zah b"i '` mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

למלעלה. שם,80)שכתבנו ורבינא אחא רב מחלוקת
להקל. אחא כרב והלכה

.„ÈÌ‡ ,ÔL·Îa B‡ ¯ep˙a e‰ÏvL ‰Ó‰a‰ L‡…̄«¿≈»∆»»¿«¿ƒ¿»ƒ
‰hÓÏ B˙ËÈÁL ˙È·e e‰Ïz81‡ˆBÈ Ìc‰L ;¯zÓ - »»≈¿ƒ»¿«»À»∆«»≈

- BÁÓ :„v‰ ÔÓ ‰ËÈÁM‰ ˙Èa ‰È‰ Ì‡Â .˙˙BLÂ¿≈¿ƒ»»≈«¿ƒ»ƒ««…
¯eÒ‡82ÏÚL ¯Oa‰ ¯‡Le ;BÎB˙Ï ıa˜˙Ó Ìc‰L , »∆«»ƒ¿«≈¿¿»«»»∆«

¯zÓ - ıeÁaÓ ˙BÓˆÚ‰83‰hÓÏ BÓËÁ ÁÈp‰ .84Ì‡ : »¬»ƒ«À»ƒƒ«»¿¿«»ƒ
BÓ„ ‡ˆÈÂ Áe˙t ¯‡MiL È„k ‰˜ B‡ ÈÓb Ba ÁÈp‰ƒƒ«¿ƒ»∆¿≈∆ƒ»≈»«¿≈≈»

.¯eÒ‡ BÁÓ - Â‡Ï Ì‡Â ,¯zÓ - BÓËÁ C¯„∆∆»¿À»¿ƒ«…»

וצלאו 81) בו, מונח שהמוח העצם ניקב אם והואֿהדין
(רשב"א). מותר - למטה מותר,82)כשהנקב ראשו אבל

את  בישל ואם הסוגיא, בפירוש גדולות בהלכות כתב וכן
המוח, נגד ששים אין אם אסור הכל צלייתו, אחרי הראש

רמב"ן. בקדרתו, שמונח שם,84)בצלי.83)ואףֿעלֿפי
להחמיר. ראשון כלשון

.ÂËÂÈÓÈÓ Ïa˜Ï ÈÏv‰ ˙Áz ÈÏk ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡85„Ú ≈«ƒƒ¿ƒ«««»ƒ¿«≈≈»«
?ÔÈOBÚ „ˆÈÎÂ .BaL ˙ÈÓeÓ„‡ ‰‡¯Ó Ïk ‰ÏÎzL∆ƒ¿∆»«¿≈«¿ƒ∆¿≈«ƒ

ÈÏk‰ CB˙Ï ÔÈÎÈÏLÓ86ÁÏÓ ËÚÓ87„Ú ÈÏk‰ ÁÈpÓe , «¿ƒƒ¿«¿ƒ¿«∆««ƒ««¿ƒ«
˙ÈeÓM‰ Á˜BÏÂ ,‰ÏviL88‰ÏÚÓ ÏL89ÏL ÌÈn‰Â , ∆ƒ»∆¿≈«««¿ƒ∆«¿»¿««ƒ∆

‰¯eÒ‡ ˙ÈeÓM‰ ˙ÁzL ‰hÓ90. «»∆««««¿ƒ¬»

דם.85) בה שמעורב מפני ואסור הצלי, של השמנונית
הכלי.86) בתוך ובין הבשר על בין פירש שם ורש"י
המלח 87) אל נגרר והדם דמילחא". גללי "תרי בגמרא:

מלח  הרבה כשנותן אבל מלח, מעט ודווקא בשולים,
הלכות  בשם משנה (מגיד שם רש"י בשומן. הדם מתערב

שומן 88)גדולות). קצת כשנוטף מיד הרי לשאול: ויש
לסוחטו  "אפשר הכלל עלֿפי איסורו, מחמת נאסר הבשר מן
 ֿ דיבור שם זו בקושיא הרגישו התוספות בעלי אסור"?
ולא  השמנוניות מן לגמרי נפרד שהדם ותירצו תרי, המתחיל
לסוחטו  אפשר אמרו לא זה ובכגון משהו, אפילו נשאר

יערה 89)אסור. רש"י ופירש ומשפייה. שם: בגמרא
הדם  יתערב שלא כדי כלי, אל מכלי בנחת העליון השומן

אסורים.90)בו. להיות: צריך

.ÊËÈÏˆ ¯Oa ‰ÈÏÚ C˙ÁL ˙t91,dÏÎ‡Ï ¯zÓ - «∆»«»∆»»»»ƒÀ»¿»¿»
dÈ‡L92˙ÈeÓL ‡l‡93‰Ê ÔÁÏnL ˙BÙBÚÂ ÌÈ‚c . ∆≈»∆»«¿ƒ»ƒ¿∆¿»»∆

ÔÈ¯eÒ‡ ÌÈ‚c‰ - ·wÓ ÈÏÎa elÙ‡ ,‰Ê ÌÚ94‚c‰L ; ƒ∆¬ƒƒ¿ƒ¿À»«»ƒ¬ƒ∆«»
‰Ù¯95¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÛBÚ‰ ÔÓ ‡ˆBi‰ Ìc ÚÏB·e , »∆≈«»«≈ƒ»¿≈»ƒ«

‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ¯Oa ÌÚ ‚c ÁÏÓ Ì‡96. ƒ»«»ƒ¿«¿≈»«»

מי 91) ויש לאכילה. ראוי שיהא עד שנצלה והיינו שם.
ובלשון  משנה. מגיד בישולו, לשליש שהגיע כל שכתב,
כשהגיע  בשר אוכל שהיה דרוסאי", בן "כמאכל התלמוד:

בישולו. ונצלה.93)האדמימות.92)לשליש הואיל
בשר. של יין לזה וקרא אכל, רבא אבל 94)בגמרא:

מותרים. בגמרא.95)העופות כמבואר רפה, שלו שהקרום
מפני 96) נקוב, בכלי ביחד למלוח מותר ועוף, בהמה אבל

דם, פולט בהמה שבשר זמן כל ציר פולטים שהעופות
משנה. מגיד הדם, את בולע אינו לפלוט שטרוד ומתוך

.ÊÈÌÈˆÈ·e ¯Oa ÔÏÏÁ ‡lÓe ÌÈÓÏL ÔÁÈp‰L ˙BÙBÚ∆ƒƒ»¿≈ƒƒ≈¬»»»»≈ƒ
ÔÎB˙Ï ‡ˆBÈ Ì„ È¯‰L ,˙B¯eÒ‡ - ÔÏM·e97ÏÚ Û‡Â . ƒ¿»¬∆¬≈»≈¿»¿««

‰ÙÈ ‰ÙÈ ÔÁÏnL Èt98ÔÎB˙aL ¯Oa‰ ‰È‰ elÙ‡Â . ƒ∆¿»»»∆»∆«¬ƒ»»«»»∆¿»
ÈeÏˆ B‡ ˜eÏL99˙B¯zÓ el‡ È¯‰ - Ô‡Ïˆ Ì‡Â .100, »»¿ƒ¿»»¬≈≈À»

ÈÁ ÔÎB˙aL ¯Oa‰L Èt ÏÚ Û‡101Ô‰Èt elÙ‡Â , ««ƒ∆«»»∆¿»««¬ƒƒ∆
‰ÏÚÓÏ102. ¿«¿»

של 97) וביצים הבשר לתוך העופות מן יוצא הדם כלומר,
עוז. מגדל המליח 98)המילוי, שאין בישולם, לפני

רבינו  שכתב כמו המליחה, בשיעור הדם כל את מפליט
לתוך  מיד הבשר את משליך המליחה שאחרי י, בהלכה
מלא  וכשחללן דם. יצא ולא מיד שיתלבן כדי רותחין,
משנה. מגיד יפה, לתוכן נכנסים הרותחים המים אין מבשר,
רבינו  על חולקים האחרונים שכל וכותב, מוסיף והוא
ונהגו  בבשר, דם כל אין המליחה שלאחר וסוברים,

רך 99)כדבריהם. הוא צלי או שלוק שבשר אומרים (ואין
שכתב  ומה לפנים. מלהכנס הרותחים המים על מעכב ואינו
מבושל" אינו לי מה מבושל, לי "מה כאן : משנה' ה'מגיד
שלפנינו). הדין בעיקר פירושו עם ליישבו איֿאפשר וכו',

ודוקא 100) הרי"ף: ופירש שריא, מולייתא והלכתא שם.
משנה. מגיד לא, לקדירה אבל צלי, שהוא פסח כעין לצלי

פולטו.101) כך כבולעו שואב 102)דקיימאֿלן שהאור
ומוציאו. הדם

.ÁÈB‡ ÈeÏˆ ¯O·a BÊ C¯c ÏÚ Ô‡ÏnL ÌÈÚÓ Èa¿≈≈«ƒ∆ƒ¿»«∆∆¿»»»
˜eÏL103Ô‡Ï˜ B‡ Ô˜ÏLe ÌÈˆÈ·a Ô‡ÏnL B‡ ,104- »∆ƒ¿»¿≈ƒ¿»»¿»»

ÌÈÚÓ È·a Ìc ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡L ;ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰105. ¬≈≈À»ƒ∆≈«¬ƒƒ»ƒ¿≈≈«ƒ
.ÌÈB‡b‰ e¯B‰ ÔÎÂ¿≈«¿ƒ

מן 103) היוצא דם משום חוששים אנו מלוח, בבשר אבל
כל  את מפליט המלח שאין המעיים, בני ובולעים הבשר

משנה. מגיד יז, בהלכה שכתבנו כמו צלאן.104)הדם,
כמו 105) בחללם, סובב שהמאכל הפנימיים, האיברים

טו. הלכה ז בפרק שכתב

.ËÈÔÈa ÌÈÓÏL ÔÈa ,Ô‡Ïˆe ˜ˆ·a ÔÏÙhL ˙BÙBÚ∆¿»»¿»≈¿»»≈¿≈ƒ≈
‰˜ÈÓÒ‰ elÙ‡ ,‰qb ˙ÏÒa ÔÏÙË Ì‡ :ÔÈÎzÁÓ106 ¿À»ƒƒ¿»»¿…∆«»¬ƒƒ¿ƒ»

‰qb ˙ÏqL ÈtÓ ,‰ÏÙh‰ ˙‡ ÏÎB‡ - ‰ÏÙh‰«¿≈»≈∆«¿≈»ƒ¿≈∆…∆«»
˙¯¯t˙Ó107ÌÈhÁ ÁÓ˜a ÔÏÙË Ì‡Â .Ìc‰ ‡ˆBÈÂ ƒ¿»∆∆¿≈«»¿ƒ¿»»¿∆«ƒƒ
Ô˙˙lL108ÛÒk‰ BÓk ‰·Ï ‰ÏÙh‰ ‰˙È‰ Ì‡ :109- ∆¿»»ƒ»¿»«¿≈»¿»»¿«∆∆

‰¯eÒ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,‰pnÓ ÏÎ‡Ï ¯zÓ110ÔÏÙË . À»∆¡…ƒ∆»¿ƒ«¬»¿»»
‡Ï Ì‡Â ,ÔÈ¯eÒ‡ - eÓÈc‡‰ Ì‡ :ÔÈÁÓ˜ ¯‡Laƒ¿»¿»ƒƒ∆¿ƒ¬ƒ¿ƒ…

eÓÈc‡‰111.ÔÈ¯zÓ - ∆¿ƒÀ»ƒ

והדם 107)האדימה.106) ומלחלח, כלֿכך נדבקת אינה
פולטו. כך וכבולעו הזעירים הרווחים דרך הקמח 108)זב

שבלע. מה פולט ואינו נדבק והבצק בגמרא:109)דק,
חיוורא". כזוזא מהֿשאיןֿכן 110)"דזיג בצלי, אף

וכל  יז. בהלכה שנתבאר כמו בצלי, שמותרת במולייתא
כמו  לקדירה ומוכשרים מלוחים העופות אם אף אלה, דינים

משנה. מגיד רבינו, בדעת לבן 111)שביארנו שאינו אף
ככסף.
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.Îda ËÁML ÔÈkÒ112Á˙B¯ da CzÁÏ ¯eÒ‡ -113, «ƒ∆»«»»«¿…»≈«
B‡ ,˙ÊÁLÓa ‰pÊÈÁLÈ B‡ ,¯e‡a ÔÈkq‰ ÔaÏiL „Ú«∆¿«≈««ƒ»«¿ƒ∆»¿«¿∆∆

Ú˜¯˜a ‰pˆÚÈ114da C˙Á Ì‡Â .ÌÈÓÚt ¯OÚ ‰L˜ ƒ¿»∆»¿«¿«»∆∆∆¿»ƒ¿ƒ»«»
¯zÓ - Á˙B¯115ÔBˆ da C˙BÁ BÈ‡ ÔÎÂ .116‡ˆBiÎÂ ≈«À»¿≈≈≈»¿¿«≈

ÔÈkq‰ ÁÈ„‰ Ì‡Â .‰lÁzÎÏ ÌÈÙÈ¯Á‰ ÌÈ¯·cÓ Ba117 ƒ¿»ƒ«¬ƒƒ¿«¿ƒ»¿ƒ≈ƒ«««ƒ
‡ˆBiÎÂ ÔBˆ da CzÁÏ ¯zÓ - ÈÏÎa dÁpwL B‡∆ƒ¿»ƒ¿ƒÀ»«¿…»¿¿«≈

Ba118.Á˙B¯ ‡Ï Ï·‡ ,¬»…≈«

רש"י.112) הדם, מן בולעת קיא:113)והסכין חולין
רש"י. בו, ופולטת שחוזרת רק 114)מפני שהיא כיון

אבל  בקרקע. נעיצה מספיקה שיתבאר, כמו בעלמא חומרא
אם  באור ללבנה צריך ממש, רותח איסור שבלעה מסכין
בקרקע. נעיצה מספיקה צונן ולחתוך רותח, בה לחתוך רוצה

בלעה 115) לא והסכין צונן, השחיטה שבית מפני לאכול,
(מגיד  מחמירים אנו לכתחילה אלא השחיטה, בשעת דם

בלע".116)משנה). חורפיה אגב "צנון, קיב. שם
דיבורֿהמתחיל 117) ח: שם התוספות כפירוש קיא: שם

הדחה. טעון שנחתך שהצנון רש"י כפירוש ולא והלכתא,
"צונן"118) ולא "צנון" בגמרא שם גורס שרבינו נראה

שגורסים  ספרים ויש כך. כל חריף אינו צנון וסתם כגירסתנו.
זו  שגירסא מראה בו", "וכיוצא הסיום אבל "צונן", ברבינו
צונן  לכל ואםֿכן זו, גירסא מקיים משנה' וה'מגיד מוטעית.

קינוח. או לכתחלה סכין הדחת צריך

.‡Î‰ÚeL ‰˙È‰ elÙ‡ ,¯Oa da ÁÏnL ‰¯Ú¿̃»»∆»«»»»¬ƒ»¿»»
Á˙B¯ da ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - ¯·‡a119¯·kL ,ÌÏBÚÏ ¿»»»∆¡…»≈«¿»∆¿»
‰ÈÒ¯Áa Ìc‰ ÚÏ·120. ƒ¿««»«¬»∆»

בו.119) ונפלט חוזר בכלי הנבלע שדם מפני שם. חולין
יבא  שמא בה, להשתמש אסור בצונן שאף אומרים ויש
בה. שמלח הקערה אמי ר' שבר ולפיכך בחמין. להשתמש
היתה  אם אבל מנוקבת, הקערה כשאין דוקא אומרים יש
מנוקבת  היא אם אפילו אוסר והרשב"א נאסרה. לא מנוקבת

משנה). ולפיכך 120)(מגיד חרס, בכלי שמדבר משמע
במים  בהגעלה ניתרים חרס כלי כי לעולם", "אסור כתב

משנה). (מגיד רותחים

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
השוחט 1) בהמה; מיני משלשה חלב כזית האוכל יבאר

החלבים  מותר; חלבו אם מת או חי שליל בה ונמצא בהמה
דם  משום האסורין חוטין התורה; מן כרת עליהם שחייב
אם  חלבים בה שחתך וסכין בשר; עם חלבים מליחת וחלב;
אחריו  ומצאו הבשר לנקר שדרכו טבח ודין בשר; בה יחתוך

חלב.

.‡·ÏÁ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰2ÊÓa :˙¯k ·iÁ - „È3‚‚BLa , »≈¿«ƒ≈∆¿≈ƒ«»»≈¿≈
‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·Ó -4BÈ‡L ‰¯Bz ‰¯Ó‡ Le¯Ù·e . ≈ƒ«»¿»¿≈»¿»»∆≈

„·Ïa ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ÈÈÓ ‰LÏL ÏÚ ‡l‡ ·iÁ5, «»∆»«¿»ƒ≈¿≈»¿»ƒ¿«
ÔÈa .eÏÎ‡˙ ‡Ï ÊÚÂ ·OÎÂ ¯BL ·ÏÁ Ïk :¯Ó‡pL∆∆¡«»≈∆¿∆∆»≈……≈≈
‰Ï· ·ÏÁÓ ÏÎ‡L ÔÈa ‰ËeÁL ·ÏÁÓ ÏÎ‡L∆»«≈≈∆¿»≈∆»«≈≈∆¿≈»

‰Ù¯Ëe6Ô‰lL7‰‡ÓË ÔÈa ,‰iÁÂ ‰Ó‰a ¯‡L Ï·‡ . ¿≈»∆»∆¬»¿»¿≈»¿«»≈¿≈»
d¯O·k daÏÁ - ‰¯B‰Ë ÔÈa8ÏÙ ÔÎÂ .9‰LÏL ÏL ≈¿»∆¿»ƒ¿»»¿≈≈∆∆¿»

B¯O·k BaÏÁ - ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ÈÈÓ10ÏÎB‡‰Â , ƒ≈¿≈»¿»∆¿ƒ¿»¿»≈
.‰Ï· ÏÎB‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ - ˙ÈÊk BaÏÁÓ≈∆¿¿«ƒ∆ƒ≈¿≈»

בכזית.2) שיעורם אוכלין איסורי ב,3)כל כריתות משנה
חטאות,4)א. קרבן סוגי שני יש שם. שעירה, או כבשה

מביא  עשיר בין עני בין קבועה חטאת ויורד, ועולה קבועה
מביא  ועני בהמה, מביא עשיר - ויורד עולה וקרבן בהמה,
לו  שקשה שעני קרבנות ויש יונה. בני שני או תורים שני
"דלי  בתלמוד נקרא וזה למנחה, סולת מביא עופות, להביא

א.5)דלות". ד, "וחלב 6)שם כד) ז, (ויקרא ככתוב
תאכלוהו". לא ואכול . . . טריפה וחלב ראה 7)נבלה

ב. החלב,8)הלכה אפילו לאכול מותר טהורה בחיה
משום  כבשרן, החלב לאכול אסור טמאות וחיה ובבהמה

כרת. בו אין אבל הריונו.9)טומאה, חדשי נגמרו שלא
נגמרו 10) שלא נפל ודוקא חלב. של כרת עונש בו ואין

את  התורה אסרה - חדשיו כשנגמרו אבל הריונו, חדשי
אחרון. וכלשון א. עה, בחולין יוחנן כרבי חלבו,

.·ÏÎB‡ ÌeMÓ ·iÁ - ‰Ù¯Ëe ‰Ï· ·ÏÁÓ ÏÎB‡‰»≈≈≈∆¿≈»¿≈»«»ƒ≈
ÛÒBpL CBzÓ .‰Ù¯Ëe ‰Ï· ÏÎB‡ ÌeMÓe ·ÏÁ≈∆ƒ≈¿≈»¿≈»ƒ∆«

d¯O·a ¯eq‡‰11¯zÓ ‰È‰L12,·ÏÁ‰ ÏÚ ÛÒB , »ƒƒ¿»»∆»»À»»««≈∆
.ÌÈzL ‰˜BÏ CÎÈÙÏe¿ƒ»∆¿«ƒ

על 11) חל איסור ש"אין בידינו שכלל אףֿעלֿפי כלומר,
איסור  על טריפה או נבילה איסור חל כאן ולמה איסור",
"איסור  נקרא זה ובתלמוד וכו'. שנוסף מתוך ומבאר, חלב?
הראשון  שהאיסור דברים כולל השני שהאיסור מפני כולל",
ובפירוש  אחר. ענין זהו מוסיף" "ואיסור עליהם. חל לא
האופנים, שלושת את מגדיר מ"ד, פ"ג לכריתות המשניות
ולפי  ובתֿאחת. מוסיף כולל, היינו: איסור, על חל שאיסור
וראה  כולל". "איסור נקרא שלפנינו המקרה שם, הגדרתו
רבינו, בדברי לדייק ויש כאן. משנה' ו'כסף משנה' 'מגיד
בחולין  הלא "מוסיף", שהוא מפני זה דין מנמק הוא למה
ויחול  נבילה איסור יבא התורה אמרה רבא, אמר - א לז,
וחלב  נבילה "וחלב כד) ז, (ויקרא שנאמר חלב, איסור על
אומרים  שאין חידוש והוא תאכלוהו", לא ואכול . . . טריפה
וכן  שם, רש"י שפירש כמו איסור", על חל איסור "אין כאן
אמר. דיבורֿהמתחיל א. טז, במעילה 'תוספות' פירשו
שב"איסור  הכלל, עלֿפי הפסוק טעם מפרש רבינו וכנראה
איסור  על חל נבילה ואיסור איסור, על חל איסור כולל"

הוא. כולל" "איסור שנבילה משום שחיטה.12)חלב אחר

.‚ÏÈÏL da ‡ˆÓe ‰Ó‰a ËÁBM‰13BaÏÁ Ïk - «≈¿≈»»»»¿ƒ»∆¿
‰pnÓ ¯·‡k ‡e‰L ÈtÓ ,ÈÁ B‡ˆÓ elÙ‡Â ,¯zÓ14. À»«¬ƒ¿»«ƒ¿≈∆¿≈∆ƒ∆»

‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÁ B‡ˆÓe ÂÈL„Á BÏ eÓÏL Ì‡Â¿ƒ»¿√»»¿»«««ƒ∆…
ÒÈ¯Ù‰15‰ËÈÁL CÈ¯ˆ BÈ‡Â Ú˜¯w‰ ÏÚ16BaÏÁ - ƒ¿ƒ«««¿«¿≈»ƒ¿ƒ»∆¿
¯eÒ‡17Ïk epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓe .˙¯k ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁÂ , »¿«»ƒ»»»≈ƒƒƒ∆»

ÔÈ¯eÒ‡‰ ˙BÓe¯w‰Â ÔÈËeÁ‰18˙BÓ‰a‰ ¯‡Lk ,19. «ƒ¿«¿»¬ƒƒ¿»«¿≈

חדשיו.13) לו שלמו בו.14)שלא חלב איסור ואין
רש"י.15) פרסותיו, על הי"ד.16)עמד פ"ב שכתב כמו
שסובר 17) - א עה, חולין אחרון, וכלשון יוחנן כרבי

חדשיו  לו ששלמו וכיון חלב, באיסור גורמים שחדשים
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

וסובר  אסור. החלב - העולם לאויר יצא שלא אףֿעלֿפי
כן  גם בתוכה, העובר ונמצא האם בנשחטה שאפילו רבינו
האם  שכשנשחטה אמרו, אחרים מפרשים אבל אסור. חלבו
האם, נשחטה בשלא אלא אמר לא יוחנן ורבי מותר, חלבו -
החי  העובר של חלב ותלש בהמה למעי ידו שהושיט וכגון
כמו  מותר, הכל - במעיה העובר ועוד נשחטה אבל ואכלו,
(מגידֿמשנה). תאכלו בבהמה כל חכמינו: שדרשו

האסורים 18) הקרומות וכלֿשכן חלב, משום בהם שיש
ה"ה. בפ"ו שכתב כמו דם, הילודות.19)משום

.„¯aÚ‰ ·ÏÁÓ C˙ÁÂ ‰Ó‰a ÈÚÓÏ B„È ËÈLB‰ƒ»ƒ¿≈¿≈»¿»«≈≈∆»À»
B‡ÈˆB‰Â ÂÈL„Á BÏ eÏkL20el‡k ÂÈÏÚ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ∆»√»»¿ƒ¬≈∆«»»»¿ƒ

ÔÈÓ¯Bb‰ Ô‰ ÌÈL„Á‰L ;dÓˆÚ Ì‡‰ ·ÏÁÓ BÎ˙Á¬»≈≈∆»≈«¿»∆∆√»ƒ≈«¿ƒ
.·ÏÁ‰ ¯Ò‡Ï∆¡…«≈∆

תלשו 20) אם אבל ואכלו, לחוץ כשהוציאו דוקא משמע
שניתר  החלב את לאכול מותר בהמה, במעי והניחו
כתבו  וכן תאכלו". בבהמה "כל הדרש מן האם, בשחיטת
הקודמת  בהלכה רבינו שכתב ואףֿעלֿפי ורמב"ן. הרא"ש
שנחתך  בחלב כאן, - האם בשחיטת ניתר השליל חלב שאין

(כסףֿמשנה). מותר - במעיה ונשאר

.‰·ÏÁ :˙¯k Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL Ô‰ ÌÈ·ÏÁ ‰LÏL¿»¬»ƒ≈∆«»ƒ¬≈∆»≈≈∆
BÈÏk‰ ÈzL ÏÚLÂ ,·¯w‰ ÏÚL.ÌÈÏÒk‰ ÏÚLÂ ,˙ ∆««∆∆¿∆«¿≈«¿»¿∆««¿»ƒ

‰ÏÈÎ‡a ˙¯zÓ ‰ÈÏ‡‰ Ï·‡21·ÏÁ ˙‡¯˜ ‡Ï .22 ¬»»«¿»À∆∆«¬ƒ»…ƒ¿≈≈∆
˙BÈÏk ÌÈ·ÏÁ e‡¯˜pL BÓk ,„·Ïa Ôa¯˜ ÔÈÚÏ ‡l‡∆»¿ƒ¿«»¿»ƒ¿«¿∆ƒ¿¿¬»ƒ¿»

„·k‰ ˙¯˙BÈÂ23¯ÓB‡ ‰z‡L BÓk .Ôa¯˜ ÔÈÚÏ24: ¿∆∆«»≈¿ƒ¿«»¿»¿∆«»≈
ı¯‡‰ ·ÏÁ25‰hÁ ˙BÈÏk ·ÏÁÂ26.Ì·eË ‡e‰L , ≈∆»»∆¿≈∆ƒ¿ƒ»∆»

ÌMÏ ‰Ù¯OÏ Ôa¯w‰ ÔÓ el‡ ÌÈ¯·c ÔÈÓÈ¯nL ÈÙÏe¿ƒ∆¿ƒƒ¿»ƒ≈ƒ«»¿»ƒ¿≈»«≈
ÌL ÔÈ‡L ,·ÏÁ e‡¯˜27Ì¯en‰ ‡l‡ ·BË ¯·c ƒ¿¿≈∆∆≈»»»∆»«»

ÌMÏ28˙‡ ÌÎÓÈ¯‰a :¯OÚÓ ˙Óe¯˙a ¯Ó‡ CÎÏe . «≈¿»∆¡«ƒ¿««¬≈«¬ƒ¿∆∆
.epnÓ BaÏÁ∆¿ƒ∆

א.21) קיז, זביד 22)חולין רב תשובת את רבינו מפרש כן
בסוגיא. שם ראה שם. מרי שם.23)לרב קרבן, לענין

קלים, קדשים של הכבד ויותרת בכליות מעילה שיש למדו
למעילה. קדשיםֿקלים אימורי לרבות לה'" חלב "כל מפסוק

של 24) טּובּה קרבן לענין האמור חלב של פירושו ָכלומר,
לשם. המורם היינו יח.25)הבהמה, מה, בראשית

יד.26) לב, התורה 27)דברים יסודי מהל' פ"א ראה
ד. שאין 28)הערה חלב ב: צב, שם ב'תוספות' מובא

לך. אמרתי לא ליקרב ראוי

.Â·ÏÁ‰ ‡e‰ - ˙BÒBk‰ ˙Èa ÏÚLÂ ÒÒn‰ ÏÚL ·ÏÁ≈∆∆««∆∆¿∆«≈««≈∆
·¯w‰ ÏÚL29ÌÈÙaÓ ˙BÎ¯È‰ È¯wÚaL ·ÏÁÂ .30- ∆««∆∆¿≈∆∆¿ƒ¿≈«¿≈ƒƒ¿ƒ

LÈÂ .ÌÈÏÒk‰ ÏÚL ·ÏÁ‰ ‡e‰Â ,˙¯k ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ«»ƒ»»»≈¿«≈∆∆««¿»ƒ¿≈
¯eÒ‡‰ ‡e‰Â ,˙L˜ BÓk Ì˜Ú ‰·w‰ ÏÚ ·ÏÁ ÌL31; »≈∆««≈»»…¿∆∆¿»»

¯zÓ ‡e‰Â ,¯˙È BÓk CeLÓ ËeÁÂ32·ÏÁaL ÔÈËeÁ . ¿»¿∆∆¿À»ƒ∆«≈∆
ÔÈ¯eÒ‡ -33.˙¯k Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â , ¬ƒ¿≈«»ƒ¬≈∆»≈

א.29) צג, וב'הלכות 30)שם דקליבוסתא. תרבא שם:
במקום  הקלובוסתא חלב כתבו: וב'שאילתות' גדולות'

מתחברות. ב.31)שהירכים מט, שם,32)שם בגמרא

נגררים  אנו ואין הדין, מן שלא איסור בו נהגו בבל שבני
לאסור  נהגו ובזמננו הדין, מן שלא במנהג בבל בני אחר

ב.33)(מגידֿמשנה). צב, שם רש"י מדרבנן,

.ÊÌÈÏÒk‰ ÏÚL ;¯zÓ - B˙B‡ ‰ÙBÁ ¯Oa‰L ·ÏÁ≈∆∆«»»∆À»∆««¿»ƒ
ÌÈÏÒk‰ CB˙aL ‡Ï ,·e˙k‰ ¯Ò‡34ÏÚL ·ÏÁ ÔÎÂ . »««»…∆¿«¿»ƒ¿≈≈∆∆«

˙BÈÏk‰ CB˙aL ‡ÏÂ ,¯Ò‡ ˙BÈÏk‰35Èt ÏÚ Û‡Â . «¿»∆¡«¿…∆¿«¿»¿««ƒ
‡ÈÏk‰ CB˙aL Ô·Ï Ì„‡ ÏËB ,ÔÎ36ÏÎB‡ Ck ¯Á‡Â ≈≈»»…∆∆¿«À¿»¿««»≈
ËhÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,d˙B‡37.ÂÈ¯Á‡ »¿≈»ƒ¿«≈«¬»

א.34) צג, בלובן 36)שם.35)שם להחמיר שיש
 ֿ דיבור ב צב, שם ב'תוספות' ועי' רש"י, דעת וכן כוליא.

בהרחבה. הדברים שביארו אביי, אמר כרב 37)המתחיל
שם. אסי,

.ÁÌÈ˙n‰ È¯wÚa ·ÏÁ ÏL ˙BÏÈ˙t ÈzL BÓk LÈ38 ≈¿¿≈¿ƒ∆≈∆¿ƒ»≈«»¿«ƒ
‰‡¯ ‰Ê ·ÏÁ - ‰iÁ ‰Ó‰a‰Lk .C¯i‰ L‡¯Ï CeÓÒ»¿…«»≈¿∆«¿≈»«»≈∆∆ƒ¿∆

ÌÈÚna39‰qk˙ÈÂ ¯O·a ¯Oa ˜a„È - ˙eÓzLÎe , «≈«ƒ¿∆»ƒ¿«»»¿»»¿ƒ¿«∆
.¯Oa‰ ÔÓ ¯Oa‰ ˜¯t˙iL „Ú ‰‡¯ BÈ‡Â ,‰Ê ·ÏÁ≈∆∆¿≈ƒ¿∆«∆ƒ¿»≈«»»ƒ«»»
¯Oa‰L ·ÏÁ ‰Ê ÔÈ‡L ,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ≈¬≈∆»∆≈∆≈∆∆«»»

B˙B‡ ‰ÙBÁ40˙Áz ·ÏÁ‰ B· ‡ˆÓzL ÌB˜Ó ÏÎÂ . ∆¿»»∆ƒ¿»«≈∆««
‰‡¯È ‡ÏÂ ,ÂÈ·È·Ò ÏkÓ B˙B‡ ÛÈwÓ ¯Oa‰Â ,¯Oa‰«»»¿«»»«ƒƒ»¿ƒ»¿…≈»∆

.¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯Oa‰ Ú¯wiL „Ú«∆ƒ»««»»¬≈∆À»

מתני.38) דתותי תרבא ב: צג, שבחייה,39)שם מפני
מיפרקא". אפרוקי בחייה, "בהמה הבשר. מן הבשר מפורק

חופהו.40) הבשר אין שבחיים, כיון

.Ë·l‰ ·ÏÁ41ÌÈÚn‰ ·ÏÁÂ42ÔÈwc‰ Ô‰Â , ≈∆«≈¿≈∆«≈«ƒ¿≈««ƒ
ÔÈÙtÏÓ‰43k Ì‰ È¯‰Â ,ÔÈ¯zÓ Ôlk -‡e‰L ÔnL «¿À»ƒÀ»À»ƒ«¬≈≈«À»∆

‰·wÏ CeÓqL ÈÚn‰ L‡¯Ó ıeÁ .¯zÓ44‡e‰L , À»≈…«¿ƒ∆»«≈»∆
ÂÈÏÚL ·ÏÁ‰ ¯¯‚Ï CÈ¯vL ,ÌÈÚÓ Èa ˙lÁz45e‰ÊÂ . ¿ƒ«¿≈≈«ƒ∆»ƒƒ¿…«≈∆∆»»¿∆

ÔÈwc‰ ÏÚL ·ÏÁ46ÌÈB‡b‰ ÔÓ LÈÂ .¯eÒ‡L ≈∆∆«««ƒ∆»¿≈ƒ«¿ƒ
ÈÚn‰ ‡e‰ B¯¯‚Ï CÈ¯vL ÈÚn‰ L‡¯L ,¯ÓB‡L∆≈∆…«¿ƒ∆»ƒ¿»¿«¿ƒ

ÌÈÚn‰ ÛBÒ ‡e‰L ,ÈÚ¯‰ Ba ‡ˆiL47. ∆≈≈»¿ƒ∆«≈«ƒ

ממה 41) זה דין ולמד ה"ו, פ"ו שחיטה בהל' רבינו פסק וכן
סותמו  הלב וחלב שניקב שלב - ב מט, שם בגמרא שאמרו
להשמיענו  צריך ולמה טובה. סתימה זו שאין טריפה, -
אינו  אסור שחלב למעלה נאמר כבר הלא זה, דין במיוחד
 ֿ ואףֿעל באכילה, מותר הלב שחלב מכאן ומוכח סותם?

סותם. אינו בראש 42)פיֿכן אמרו: – א צג, בחולין
מותר  המעים חלב ששאר מזה ודנו גרירה, צריך המעים

שבשעה 43)(מגידֿמשנה). וכיון דהדורי", "כנתא היינו
ואינו  המעים על החלב מן נשאר החלב, את שמפרישים
אסור  אינו - הקרב את המכסה כחלב ונקלף קרום תותב

מט:). שם (רש"י 44)(רש"י הקיבה מן יוצאין כשהדקין
צג.). גרירה,45)שם בעי באמתא מעיא ריש הגירסא: שם

לא  ורבינו אמה. אורך שעליהן חלב לגרור רש"י: ופירש
בבני  "באמתא" מפרש שהוא ונראה אמה, באורך כתב
 ֿ (כסף המים אמת כמו אמתא, קורא מעיים שלבני מעיים,

הרא"ש). בשם מט,46)משנה שם שאומר ישמעאל, כרבי
ופירשו  הדקין. גבי שעל חלב להביא החלב", כל "את ב:
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בלבד. המעיים בראש א צג, הראב"ד 47)שם פירשו וכן
שרבינו  משנה' ה'מגיד וכתב שני. בפירוש חננאל ורבינו
מהל' בפ"ו אבל לשניהם. לחוש שיש הפירושים, שני הביא
החלבים  בין האחרון, המעי חלב מונה הוא ה"י שחיטה

המותרים.

.È.ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L ˙BÓe¯˜e ÔÈËeÁ ‰Ó‰a‰ Ûe‚a LÈ≈¿«¿≈»ƒ¿∆≈¬ƒ
Ìc ÌeMÓ Ô‰Óe ,·ÏÁ ÌeMÓ Ì‰Ó48B‡ ËeÁ ÏÎÂ . ≈∆ƒ≈∆≈∆ƒ»¿»

CÈ¯ˆ - eÏÎ‡˙ ‡Ï Ìc Ïk ÌeMÓ ¯eÒ‡L Ìe¯¿̃∆»ƒ»»……≈»ƒ
BÓk ,¯Oa‰ ÏM·ÈÂ ÁÏÓÈ Ck ¯Á‡Â BÏËÏ¿»¿¿««»ƒ¿«ƒ«≈«»»¿

e¯Ó‡L49BÁÏÓe BÎ˙Á Ì‡Â .50.BÏËÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ∆»«¿¿ƒ¬»¿»≈»ƒ¿»¿
(BÏËÏ CÈ¯ˆ BÈ‡) - ÈÏˆÏ ÔÎÂ51Ìe¯˜ B‡ ËeÁ ÏÎÂ . ¿≈¿»ƒ≈»ƒ¿»¿¿»¿

ÏeM·Ï ÔÈa ÈÏˆÏ ÔÈa ,·ÏÁ Ïk ÌeMÓ ¯eÒ‡ ‡e‰L∆»ƒ»≈∆≈¿»ƒ≈¿ƒ
BÏËÏ CÈ¯ˆ -52.‰Ó‰a‰ ÔÓ »ƒ¿»¿ƒ«¿≈»

א.48) צג, ה"י.49)שם ומלחו 50)פ"ו חתכו שם.
דמי. שפיר - לקדירה וכן 51)אפילו הדם, מוציא שהצלי

צריך  לבשל ואם זב, הדם בצלי אם לחי בחוטי א. קלג, שם
מזרקים. בענין הי"ג פ"ו למעלה וראה ומליחה. חתיכה
טעון  אינו אבל חתיכה, צריך לצלי שאפילו הרשב"א ודעת
חתכיה. דיבורֿהמתחיל א צג, שם ב'תוספות' וראה מליחה.

שם.52)

.‡È:ÌÈÏÒka LÈ ÔÈËeÁ ‰MÓÁ53,ÔÈÓi‰ ÔÓ ‰LÏL ¬ƒ»ƒ≈«¿»ƒ¿»ƒ«»ƒ
Ïvt˙Ó - ÔÈÓi‰ ÔnL ‰LÏM‰ .Ï‡ÓO‰ ÔÓ ÌÈLe¿«ƒƒ«¿…«¿»∆ƒ«»ƒƒ¿«≈
Ï‡ÓO‰ ÔnL ÌÈM‰Â ,ÌÈL ÌÈLÏ Ì‰Ó „Á‡ Ïk»∆»≈∆ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿«¿«ƒ∆ƒ«¿…
.·ÏÁ ÌeMÓ ÔlÎÂ .‰LÏL ‰LÏLÏ ÔÈÏvt˙Ó -ƒ¿«¿ƒƒ¿»¿»¿À»ƒ≈∆
ÔÎÂ .·ÏÁ ÌeMÓ - ˙BÈÏk‰ ÈËeÁÂ ÏBÁh‰ ÈËeÁÂ¿≈«¿¿≈«¿»ƒ≈∆¿≈
ÏÚL Ìe¯˜e ÌÈÏÒk‰ ÏÚL Ìe¯˜e ÏBÁh‰ ÏÚL Ìe¯¿̃∆««¿¿∆««¿»ƒ¿∆«
„c ÏÚL Ìe¯˜e .·ÏÁ ÌeMÓ ÔÈ¯eÒ‡ - ˙BÈÏk‰«¿»¬ƒƒ≈∆¿∆««

ÏBÁh‰54Ìe¯w‰ ¯‡Le ;˙¯k ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ -55- «¿«»ƒ»»»≈¿»«¿
ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â ,¯eÒ‡56. »¿≈«»ƒ»»

(בארמית).53) "בכפלי" (רש"י 54)שם: עביו מקום על
הטחול.55)שם). שם.56)שעל

.·ÈÔBÈÏÚ‰ :‡ÈÏkÏ LÈ ˙BÓe¯˜ ÈLe57ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ - ¿≈¿≈«À¿»»∆¿«»ƒ»»
‡e‰ È¯‰ - ÔBzÁz‰Â ;‡ÈÏk‰ ÏÚL ·ÏÁk ,˙¯k»≈«≈∆∆««À¿»¿««¿¬≈
Ô‰a ÔÈ‡Â ,ÔÈ¯eÒ‡ - Ô‰aL ÔÈËeÁÂ .˙BÓe¯˜ ¯‡Lkƒ¿»¿¿ƒ∆»∆¬ƒ¿≈»∆

.˙¯k»≈

שם.57) גמור, חלב והוא דק חלב יש הכליות שעל

.‚È·l‰ ÈËeÁ58„i‰ ÈËeÁÂ59ı˜Ú‰ ÈËeÁÂ60ÈËeÁÂ ≈«≈¿≈«»¿≈»…∆¿≈
ÔBzÁz‰ ÈÁl‰61ÔÎÂ ,ÔkÓe ÔkÓ ÔBLl‰ „ˆaL «¿ƒ««¿∆¿««»ƒ»ƒ»¿≈
ÔÈwc‰ ÔÈËeÁ‰62˙Èa BÓk ÔÈwc‰ ·ÏÁ CB˙a Ô‰L «ƒ««ƒ∆≈¿≈∆««ƒ¿≈

Án‰ ÏÚL Ìe¯˜e ,‰Êa ‰Ê ÔÈÎaÒÓ LÈ·kÚ63 «»ƒ¿À»ƒ∆»∆¿∆««…«
ÌeMÓ ÔÈ¯eÒ‡ Ïk‰ - ÌÈˆÈa‰ ÏÚL Ìe¯˜e ,„˜„waL∆«»¿…¿∆««≈ƒ«…¬ƒƒ

.Ìc»

אבל 58) הלב, חוטי מוזכרים לא בגמרא דם. מלאים שהן
דעת  נוטה וכן החוטים. שאר כדין דינם - דם שמלאים לפי
הנזכרים  אלא אסורים שאינן כתב הרשב"א אבל הראב"ד,

הגר"א). (ביאור א.59)בגמרא צג, חולין רש"י
שאסורים 60) רבינו ומפרש אסורין. שבעוקץ, חוטין שם:

ה' היינו שבעוקץ חוטין מפרש שם רש"י אבל דם, משום
לקרום  וכוונתו חלב. משום אסורים כן ואם שבכפלי, חוטין
הוא, וחזק ועב פלאנקש, שקורים הכסלים מן נוטלים שאנו
אבל  ב. ח, שם רש"י שכתב כמו בו, נבלע שחלב אסור לכן
ה'לחם  תמיהת תתיישב ובזה ממש. הכפלא חלב זה אין
לחוד  עוקץ רבינו, ולפירוש רש"י. על יוסף' וה'בית משנה'

לחוד. דלועה.61)וכפלי הוראת 62)בגמרא: היא
שיש  הדקים החוטין ריבוי מפני הדקין חלב שאסרו הגאונים
אלו  בחוטים והבקי היתר, בהם נהגו ועכשיו דם. בהם
(מגידֿמשנה). מהם אחד ישאר שלא עד היטב שולפם
יש  סט: סי' 'הרוקח' בשם מביא סה, סי' יו"ד יוסף' וב'בית
בתוך  ואחד זה, מצד וכ"ה זה מצד כ"ה חוטין, נ"א בבהמה

נ"א. תאכלו אל וסימנך: שם.63)האליה. חולין,

.„È‰ÏË B‡ È„‚ ÈˆÈa64- ÌBÈ ÌÈLÏL ÌÈÏL‰ ‡lL ≈≈¿ƒ»∆∆…ƒ¿ƒ¿ƒ
‰tÏ˜ ‡Ïa ÔÏM·Ï ¯zÓ65Ì‡ :ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï . À»¿«¿»¿…¿ƒ»¿««¿ƒƒ

ÌÈn„‡ ÔÈwc ÔÈËeÁ Ô‰a ‰‡¯66Ì‰a CÏ‰L Úe„Èa - ƒ¿∆»∆ƒ«ƒ¬Àƒ¿»«∆»«»∆
ÛÏ˜iL „Ú ÏM·È ‡ÏÂ ,Ìc‰67,ÁÏÓÈÂ CzÁiL „Ú B‡ «»¿…¿«≈«∆ƒ¿…«∆«¿…¿ƒ¿«

ÔÈËeÁ Ô‰a e‡¯ ‡Ï ÔÈ„Ú Ì‡Â ;e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿¿ƒ¬«ƒ…ƒ¿»∆ƒ
.ÔÈ¯zÓ - ÌÈn„‡‰»¬ÀƒÀ»ƒ

כמו 64) דקה בהמה דוקא משמע דגדיא. ביעי ב: צג, שם
 ֿ (מגיד נתפרש לא גסה בהמה של ודינה טלה, או גדי

נראים 65)משנה). ואפילו (רש"י). הקרום קליפת בלא
 ֿ (מגיד שומן אלא אודם זה שאין אדומים, חוטים בהם

הרשב"א). בשם בהו 66)משנה אית "אי שם: בגמרא
סומקי". הקרום.67)שורייקי את

.ÂËÔÏÏÁa ··BÒ ÏÎ‡n‰L ÌÈÚÓ Èa ÏÎÂ68ÔÈ‡ - ¿»¿≈≈«ƒ∆««¬»≈«¬»»≈
Ìc Ô‰a ÔÈ˜ÈÊÁÓ69. «¬ƒƒ»∆»

א.68) קיג, שם ומעיים, כרס קיבה, חלחולת, כגון
הי"ח,69) בפ"ו למעלה שכתב כמו מליחה, צריכים ואינם

(מגידֿמשנה). מליחה צריכים המעיים ושאר הכרס אבל
בשומן  אבל דם, אין עצמם במעיים דוקא הרשב"א, וכתב
שמולחים  ולפיכך כך, על מעידה והעין דם, יש שעליהם

השומן. נמצא ששם החיצון בצד אותה מולחים כרכשתא

.ÊËÔ¯eq‡ - ˙BÓe¯w‰Â ÔÈËeÁ‰ el‡ ÏkL ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆»≈«ƒ¿«¿ƒ»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ70ÔÓ ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L ¯Ó‡z Ì‡Â . ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ…«∆≈¬ƒƒ

‰¯Bz‰71Ìc ÏÎÂ ·ÏÁ Ïk ÏÏÎa72Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - «»ƒ¿«»≈∆¿»»≈ƒ¬≈∆
¯eÚL ÈˆÁk eÈ‰ÈÂ ;˙ec¯Ó ˙kÓ ‡l‡73¯eÒ‡ ‡e‰L , ∆»«««¿¿ƒ¿«¬ƒƒ∆»

.ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ‰¯Bz‰ ÔÓƒ«»¿≈ƒ»»

לדם 70) דומה ואינו צלול, היוצא גמור דם אלו שאין
פ"ו  למעלה שנתבאר כמו בלאֿתעשה, שעובר האיברים
וכן  (מגידֿמשנה) דם קרויים אינם וקרומות שחוטין ה"ד,

מדרבנן. שאסורים ב צב, שם רש"י אינו 71)כתב רבינו
סופרים. מדברי שהוא נוטה שדעתו אלא מכריע,

וקרומות.72) חוטין לרבות "כל", בא 73)שנאמר כן שגם
שנקט  ה"ו בפ"ג משנה' ה'מגיד כתב וכן הכתוב. מריבוי
ב, שורש לרבינו המצוות' 'ספר [וראה דומה. לשון רבינו
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איזהו  מידות, בי"ג שלמדו הדינים בדבר מדויקת הגדרה
מדרבנן. ואיזהו מדאורייתא

.ÊÈÌÈ·ÏÁ ÔÈÁÏBÓ ÔÈ‡74ÔÈÁÈ„Ó ‡ÏÂ ,¯Oa‰ ÌÚ75 ≈¿ƒ¬»ƒƒ«»»¿…¿ƒƒ
‡Ï - ÌÈ·ÏÁ da C˙ÁL ÔÈkÒÂ .¯Oa ÌÚ ÌÈ·ÏÁ¬»ƒƒ»»¿«ƒ∆»«»¬»ƒ…

¯Oa da CzÁÈ76ÁÈ„È ‡Ï - ÌÈ·ÏÁ Ba ÁÈ„‰L ÈÏÎe , «¿…»»»¿ƒ∆≈ƒ«¬»ƒ…»ƒ«
¯Oa Ba77Áah‰ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .78LÏL ÔÈ˜˙‰Ï »»¿ƒ»»ƒ««»¿«¿ƒ»

da ËÁBML - ˙Á‡ :ÔÈÈkÒ79da CzÁnL - ˙Á‡Â , «ƒƒ««∆≈»¿««∆¿«≈»
.ÌÈ·ÏÁ da CzÁnL - ˙Á‡Â ,¯Oa»»¿««∆¿«≈»¬»ƒ

נדבק 74) וגם החלב, מן קימעה בולע שהבשר ב. צז, שם
לקמן  שיתבאר כמו הבשר, נאסר לא ומלח עבר ואם בבשר.
צריך  לדעתו, וגם רבינו, על בזה חולקים ורבים בהי"ט.
שנדבק  החלב את להוריד כדי יפה, יפה הבשר את לשפשף

(מגידֿמשנה). מבחוץ ב.75)עליו ח, בלא 76)שם
רש"י. ויקלטו 77)קינוח, תחילה, חלבים ידיח שמא שם.

החלב  שאין ואע"ג בידים, השפשוף ע"י השמנונית מן המים
(רש"י). מבחוץ הוא נדבק בבשר, שם.78)נבלע

תיפגם 79) שלא כדי אחר, דבר חיתוך עלֿידי ינקנה ולא
בדיקה  בלא שישחוט איסור, לידי שיבוא ופעמים ותתקלקל,

(רש"י).

.ÁÈ¯Oa‰ Áah‰ ÁÈ„iL ÌB˜Ó B˙B‡ C¯c Ì‡Â¿ƒ∆∆»∆»ƒ«««»«»»
ÌÈÓ ÏL ÌÈÏk ÈL BÏ ÔÈ˜˙‰Ï CÈ¯ˆ ,˙eÁa80„Á‡ : «¬»ƒ¿«¿ƒ¿≈≈ƒ∆«ƒ∆»

¯Oa Ba ÁÈ„nL -.ÌÈ·ÏÁ Ba ÁÈ„nL - „Á‡Â , ∆≈ƒ«»»¿∆»∆≈ƒ«¬»ƒ

שם).80) (רש"י סימן מהם באחד ועושה

.ËÈO¯ÙÏ ÁahÏ ¯eÒ‡Â81¯Oa‰ ÏÚ ÌÈÏÒk‰ ·ÏÁ ¿»««»ƒ¿…≈∆«¿»ƒ««»»
„Èa CÚÓ˙ÈÂ ,˜c ·ÏÁ‰ ÏÚL Ìe¯w‰L ;B˙B‡Ï È„k¿≈¿»∆«¿∆««≈∆«¿ƒ¿«≈¿«

Áah‰82¯Oaa ÚÏaÈÂ ·ÏÁ‰ ·eÊÈÂ ,83ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ . ««»¿»«≈∆¿ƒ»««»»¿»«¿»ƒ
el‡‰84¯Ò‡ ‡Ï - eOÚ Ì‡Â ,Ô˙BOÚÏ ¯eÒ‡ »≈»«¬»¿ƒ«¬…∆¡«
¯Oa‰85ÔÈkÓ ÔÈ‡Â .86ÔÈ„nÏÓ ‡l‡ ,‰OBÚ‰ ˙‡87 «»»¿≈«ƒ∆»∆∆»¿«¿ƒ

.‰OÚÈ ‡lL B˙B‡∆…«¬∆

לסחוף.81) שם: ממשמשת 82)בגמרא הטבח שיד כיון
אחר 83)בו. אבל חמים, שהם בעוד דוקא אומרים: יש

את  "וישימו כ) ט, (ויקרא כתוב שהרי מותר, שנצטננו
ה'תוספות' כתבו וכן (מגידֿמשנה). החזות" על החלבים

כן וכנראה אחר שם. היינו "טבח", שכתב רבינו דעת
(לחםֿמשנה). חמים שעוד ולא 84)ששחטו מולחים אין

יחתוך  לא חלבים בה שחתך סכין בשר, עם חלב מדיחים
אסור  וכן בשר, בו ידיח לא חלבים בו שהדיח כלי בשר, בה

הבשר. על הכסלים חלב בדין 85)לפרוש חולקים ויש
קליפה  וצריך חלב בלע שהבשר וסוברים הכסלים, חלב
בליעה  שהיא רבינו ודעת הרשב"א). בשם (מגידֿמשנה
בשר  כדין הדחה אלא צריך אין ולפיכך ובטלה, מועטת

כזית 86)למליחה. אחריו שנמצא כטבח מרדות, מכות
בהכ"א. רבינו שמסיים כמו שאין 87)חלב, משמע

בהכ"א. ראה אותו, מעבירין

.ÎÔÈÁÏBÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ88˙‡ epnÓ ¯ÈÒiL Ì„˜ ¯Oa‰ ˙‡ ¿≈≈¿ƒ∆«»»…∆∆»ƒƒ∆∆
Ì¯ÈÒÓ - ÁÏÓ Ì‡Â .ÔÈ¯eÒ‡‰ ÔÈËeÁ‰ ˙‡Â ˙BÓe¯w‰«¿¿∆«ƒ»¬ƒ¿ƒ»«¿ƒ»

eÁÏÓpL ¯Á‡89B¯ÈÒÓ - ‰Lp‰ „Èb Ô‰a ‰È‰ elÙ‡Â . ««∆ƒ¿¿«¬ƒ»»»∆ƒ«»∆¿ƒ
.ÏM·Óe ÁÏÓpL ¯Á‡««∆ƒ¿«¿«≈

וקרומות 88) חוטים שגם רבינו כאן משמיענו לכתחילה.
לטרוח  וצריך חלב, רק ולא לכתחילה בשר עם למלוח אסור

הבשר. מליחת לפני שצריך 89)ולהסירם הרשב"א, ודעת
מפני  והקרומות החוטין כל כנגד הבשר מן משהו להסיר

(מגידֿמשנה). בקליפה שאוסרים

.‡ÎËeÁ ÂÈ¯Á‡ ‡ˆÓÂ ,¯Oa‰ ˙BwÏ Bk¯cL ÁaËÂ¿«»∆«¿¿««»»¿ƒ¿»«¬»
B˙B‡ ÔÈ„nÏÓ - Ìe¯˜ B‡90‡lL B˙B‡ ÔÈ¯È‰ÊÓe ¿¿«¿ƒ«¿ƒƒ∆…

‰È‰ Ì‡ ,·ÏÁ ÂÈ¯Á‡ ‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ .ÔÈ¯eq‡a ÏÊÏÊÈ¿«¿≈»ƒƒ¬»ƒƒ¿»«¬»≈∆ƒ»»
‰¯BÚOk91˙ÈÊk ÂÈ¯Á‡ ‡ˆÓ Ì‡Â .B˙B‡ ÔÈ¯È·ÚÓ - ƒ¿»«¬ƒƒ¿ƒƒ¿»«¬»¿«ƒ

˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ‰a¯‰ ˙BÓB˜Óa elÙ‡ ,·ÏÁ≈∆¬ƒƒ¿«¿≈«ƒ««
˙ec¯Ó92ÔÓ‡ Áah‰L ÈtÓ .B˙B‡ ÔÈ¯È·ÚÓe93ÏÚ «¿«¬ƒƒƒ¿≈∆««»∆¡»«

.·ÏÁ‰«≈∆

או 90) אותו" "מכין אמרו אחריו, חלב שנמצא בטבח שרק
חוטין  אבל התורה, מן אסור שחלב מפני אותו" "מעבירין

(מג  אמרו לא - מדרבנן שאיסורם ידֿמשנה).וקרומות
ב.91) צג, תתן 92)חולין לא עור "לפני על שעובר מפני

זה  שלאו מפני התורה, מן מלקות חייב אינו אבל מכשול",
ללוות  נכונה, לא עצה לייעץ כגון: דינים, כמה כולל
אין  איסורים, כמה הכוללים הלאווין וכל בריבית, ולהלוות
'ספר  שבכללות". "לאו נקרא כזה ולאו עליהם. לוקים

רצ"ח. ולאֿתעשה ט, שורש שם,93)המצוות' כחכמים
אחרי  לחטט טורח שיש ואע"פ באיסורין, נאמן אחד שעד
לפיכך  הוא, וחשוד נאמנותו את איבד והוא הואיל החלב,
לנקות  שדרכו מפני "טבח", רבינו ונקט אותו. מעבירין
ולפיכך  עליו", "וסומכים דבריו בראש שכתב כמו הבשר,
שם  רש"י כתב וכן אותו, מעבירים אחריו חלב מצאו אם

הבשר. לנקות הטבח שדרך

ה'תשע"ח  טבת י"ד ב' יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
טרפה 1) שיצאה טבח נוהג; ובמה הנשה גיד דיני יבאר

ואם  דמי מחצה על כמחצה קבוע תקנתיה; ומאי ידו מתחת
עושין  ואם העין; מן הנעלם בשר החנויות; בין בשר מצא

וטרפות. בנבלות סחורה

.‡ÔÈ¯B‰h‰ ‰iÁÂ ‰Ó‰·a ‚‰B ‰Lp‰ „Èb2elÙ‡Â , ƒ«»∆≈ƒ¿≈»¿«»«¿ƒ«¬ƒ
,ÔÈLc˜Ó·e ÏÈÏLa ‚‰BÂ .Ô‰lL ˙BÙ¯Ëe ˙BÏ·aƒ¿≈¿≈∆»∆¿≈ƒ¿ƒ¿À¿»ƒ
.ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L ÌÈL„˜ ÔÈa ÌÈÏÎ‡p‰ ÌÈL„˜ ÔÈa≈»»ƒ«∆¡»ƒ≈»»ƒ∆≈»∆¡»ƒ

ÏL C¯Èa ‚‰BÂ¯eÒ‡ ÔÈ‡Â .Ï‡ÓO ÏL C¯È·e ÔÈÓÈ ¿≈¿»≈∆»ƒ¿»≈∆¿…¿≈»
¯L‡ :¯Ó‡pL ,„·Ïa C¯i‰ Ûk ÏÚL ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓƒ«»∆»∆«««»≈ƒ¿«∆∆¡«¬∆
Ûk‰ ÔÓ ‰ÏÚÓlL „Èb‰ ¯‡L Ï·‡ .C¯i‰ Ûk ÏÚ«««»≈¬»¿»«ƒ∆¿«¿»ƒ««
¯eÒ‡ BÈ‡ - „Èb‰ ÏÚL ·ÏÁ ÔÎÂ ,BÙBÒ „Ú ‰hÓlLÂ¿∆¿«»«¿≈≈∆∆««ƒ≈»
ÈÓÈt‰ :Ô‰ ÔÈ„Èb ÈLe .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡3 ∆»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈ƒƒ≈«¿ƒƒ

‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡ - ÌˆÚÏ CeÓq‰4Blk ÔBÈÏÚ‰Â ,5- «»»∆∆»ƒ«»¿»∆¿À
Ì‰È¯·cÓ ¯eÒ‡6. »ƒƒ¿≈∆
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ãycew zegiyn zecewpã

טעמו  גם בתורה התפרש הנשה, גיד אכילת איסור בטעם
פרטיו  את גם קובע זה וטעם יעקב". ירך בכף נגע כי ..."
וגם  ימין של בירך גם שנוהג הרמב"ם כפסק האיסור, של

בשתיהן. נגע שהמלאך חכמים כדעת שמאל, בשל
יעקב, של גבורתו "לזכרון שהוא הטעם במפרשים ומובא
לישראל  רמז "שהוא כתב וב'חינוך' הקב"ה". לו שעשה ונס
בני  ומיד העמים מיד בגלות רבות צרות שיעברו שאע"פ
יעמוד  לעולם אלא יאבדו שלא בטוחים שיהיו עשו,
מאוד  כללי עניין עם קשורה זו שהצלה כלומר, זרעם".

בישראל.
מעין  בו יש עושים שאנו לנס זכר כל הלא להבין: וצריך
"דרך  הסדר ליל מעשה כל שעושים על־דרך המאורע,
כל־כך  וכללי יסודי לעניין והרמז הזכר ומדוע חירות",
לנס  ממש נוגע שאינו קטן בפרט רק מוזכר בישראל
לעניין  שמתאים זכר הוא הנשה גיד ואיך מהמלאך, ההצלה

ההצלה.
הפרטית  שההשגחה הבעש"ט שיטת ידועה בהקדים: ויובן
שלא  הברואים, כל על גם אלא המדבר מין על רק לא היא
על  הפרטית שההשגחה שסברו ישראל מחכמי כמה דעת
ופרט  פרט כל על ולא הכללי המין על היא הברואים כל
אחד  כל של ותנועה תנועה שכל הבעש"ט וסובר שבהם,

הבריאה. של הכללית הכוונה את משלימה מהפרטים,
כל  כי שניהם, בין הבדל יש הבעש"ט לשיטת גם אמנם
אמצעי  אלא הבריאה ומטרת תכלית אינם הברואים
לישראל  העולם את ומכין הבריאה, כוונת את המשלים
הוא  בישראל ה' שחפץ נמצא העולם, נברא שבשבילם
הבריאה. כוונת להשלמת אמצעי שהם ולא 'עצמי', רצון
הרי  מסויים, בדבר ובוחר שכשרוצה היא הרצון תכונת
עקרת  כמו ועל־דרך־משל בשווה. הפרטים בכל הוא הרצון
ופרטי  חפצי כל על ומפקחת שיודעת שמלבד הבית
חפצי  פרטי כל ובנוסף בבית, אצלה הנמצאים הדברים
ממש  כך הבית. הנהגת של הכללית במטרה חלק הם הבית
הרי  בהם, וחפצו שרצונו שכיון ישראל על הקב"ה השגחת
יובן  ומכאן להם. ונוגע השייך ופרט פרט כל על שמשגיח
עם  יעקב על המאורע פרטי של הזכרון נקבע מדוע
לרמז  המאורע, של לכאורה שולי בפרט המלאך
וגם  ופרט, פרט בכל היא ישראל על הפרטית שההשגחה
מושגחים  כולם - ערך ומיעוטי כטפלים הנראים הדברים

שוה. באופן יתברך מאתו
הנוגע  בעניין הנס זכרון הוקבע לא מדוע קשה, קצת ועדיין
המאורע. של פרט שהוא הנשה בגיד ורק ההצלה, לכללות
תופס  במקצתו "שהתופס הוא עצם לגבי הכלל לומר: ויש
בכל  עצמותו בכל נמצא עניין כל של העצם כי בכולו",

ישראל  בני לגבי בהלכה שמצינו ועל־דרך בשוה, חלקיו
ואם  ונהרגנו מכם אחד לנו "תנו לישראל שאמרו ש"עכו"ם
אחת  נפש להם ימסרו ואל כולם יהרגו כולכם, נהרוג לאו
ובזה  בכולו. תופסים ישראל של חלק בכל כי מישראל",
התוכן  זהו כי הנשה, גיד בעניין הנס זכרון נקבע מדוע יובן
בעצם  תופס שכשהוא לישראל הקב"ה בין הקשר של
לכאורה, וצדדי שולי בעניין זכרון וגם כולו, את תופסים
על  המיוחדת הפרטית ההשגחה עניין כללות את מבטא

ישראל.
(h oniq dyecw xtq 'zekln oii' itÎlr)

יאכלו 2) לא כן על הפסוק: מן זה דין ולמדו הטמאין. ולא
גידו  מותר שבשרו מי ודרשו: הנשה. גיד את ישראל בני
נאסר  יעקב מבני והלא יהודה ר' אמר שם: ובמשנה אסור.
לו: אמרו להם. מותרת טמאה בהמה ועדיין הנשה, גיד

במקומו. שנכתב אלא נאמר והוא 3)בסיני הארוך הגיד
כשהבהמה  חברתה ירך שכלפי הצד ירך. של פנימי בצד

פנימי. לה קורא הכף.4)מחוברת על גיד 5)שהוא
הקולית  את הסובב העב (=הבשר השופי שבסוף הקצר
הכף  על ומתפשט ויורד אליה בעצם מחובר וראשו לרחבו.)
סמוך  הוא שם הירך ועצם הקולית חיבור למקום וכשמגיע
הבשר  שתחת ירך של פנימי בצד נכנס ואילך ומשם לעצם
הגידין. לצומת התחתונה הארכובה עד הירך לאורך

הכף.6) בשר בתוך מובלע אלא הכף על שאינו

.·- Ûk‰ ÏÚL ÌB˜nÓ ÈÓÈt‰ ‰Lp‰ „ÈbÓ ÏÎB‡‰»≈ƒƒ«»∆«¿ƒƒƒ»∆«««
B‡ ÈÓÈt‰ „Èb‰ ¯‡MÓ B‡ BaÏÁÓ ÏÎ‡ Ì‡Â .‰˜BÏ∆¿ƒ»«≈∆¿ƒ¿»«ƒ«¿ƒƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ÔBˆÈÁ‰ ÏkÓ7¯eÚL ‰nÎÂ . ƒ»«ƒ«ƒ«««¿¿«»ƒ
Û‡ ,Blk Ûk‰ ÏÚL „Èb‰ ÏÎ‡ Ì‡Â .˙ÈÊk ?‰ÏÈÎ‡¬ƒ»¿«ƒ¿ƒ»««ƒ∆«««À«

‰˜BÏ - ˙ÈÊk Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ8‰i¯·k ‡e‰L ÈtÓ , «ƒ∆≈¿«ƒ∆ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»
.dÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿»

סופרים.7) מדברי איסור על ששמו 8)כעובר דבר שכל
נקרא  שמו, את אבד שלם וכשאינו שלם, כשהוא  עליו
חתיכת  אלא גיד קרוי אינו שלם כשאינו הנשה וגיד "בריה",

גיד.

.‚Ï‡ÓO ÏL „ÈbÓ ˙ÈÊÎe ÔÈÓÈ ÏL „ÈbÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡9, »«¿«ƒƒƒ∆»ƒ¿«ƒƒƒ∆¿…
˙ÈÊk Ô‰a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ Ôlk ÌÈ„È‚ ÈL ÏÎ‡L B‡∆»«¿≈ƒƒÀ»««ƒ∆≈»∆¿«ƒ
(.„È‚Â „Èb Ïk ÏÚ ‰˜BÏ ‡e‰ ÔÎÂ) .ÌÈBÓL ‰˜BÏ -∆¿ƒ¿≈∆«»ƒ»ƒ

עצמה.9) בפני ואכילה אכילה כל על כשהתרו ומדובר

.„BÏ ÔÈ‡L ÈtÓ ;‰Lp‰ „Èb ÌeMÓ Ba ÔÈ‡ - ÛBÚ‰»≈ƒƒ«»∆ƒ¿≈∆≈
C¯È Ûk10BÎ¯iL ÛBÚ ‡ˆÓ Ì‡Â .C¯‡ BÎ¯È ‡l‡ , «»≈∆»¿≈»…¿ƒƒ¿»∆¿≈

,¯eÒ‡ BlL ‰Lp‰ „Èb - Ûk BÏ LiL ‰Ó‰a‰ C¯Èk¿∆∆«¿≈»∆≈«ƒ«»∆∆»
ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â11‰Ó‰a ÔÎÂ .12C¯‡ dÎ¯È ÛkL ¿≈ƒ»»¿≈¿≈»∆«¿≈»»…

.ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ,¯eÒ‡ dlL ‰Lp‰ „Èb - ÛBÚ ÏLk¿∆ƒ«»∆∆»»¿≈ƒ»»

עגול.10) אינו אבל כף, לו שלא 11)שיש בעייא שהיא
הספק. על לוקין אין אבל מספק, ואסור בגמרא: נפשטה

בגמרא.12) נפשטה שלא בעייא זו גם
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.‰- ÌÈ‡Óh‰ ‰iÁÂ ‰Ó‰aÓ ‰Lp‰ „Èb ÏÎB‡‰»≈ƒ«»∆ƒ¿≈»¿«»«¿≈ƒ
‰Ó‰·a ‡l‡ ,‰‡ÓËa ‚‰B BÈ‡L ÈÙÏ ;¯eËt»¿ƒ∆≈≈ƒ¿≈»∆»ƒ¿≈»

˙¯zÓ dlkL13ÔÈ‡L ,dÙeb ¯‡MÓ ÏÎB‡k BÈ‡Â . ∆À»À∆∆¿≈¿≈ƒ¿»»∆≈
·ÏÁÓ ÏÎ‡ Ì‡Â .e¯‡aL BÓk ,¯Oa‰ ÏÏkÓ ÌÈ„Èb‰«ƒƒƒ¿««»»¿∆≈«¿¿ƒ»«≈≈∆

d¯OaÓ ÏÎB‡k ‰Ê È¯‰ - „Èb‰ ÏÚL14. ∆««ƒ¬≈∆¿≈ƒ¿»»

איסור 13) שאין משום לומר ואין המקרא. מן זה דין דרשו
בהמה  איסור על חל הגידין שנקשרו אחרי שבא הנשה גיד
טומאה  איסור עליו אין רבינו לדעת שהרי לו, שקדם טמאה

טמאה.14)כלל. בהמה משום וחייב

.ÂÏL B‡ ‰Ù¯Ë ÏL B‡ ‰Ï· ÏL ‰Lp‰ „Èb ÏÎB‡‰»≈ƒ«»∆∆¿≈»∆¿≈»∆
ÌÈzL ·iÁ - ‰ÏBÚ15¯eq‡a ÏÏÎpL CBzÓ .16¯‡L »«»¿«ƒƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿»

¯eq‡ ÂÈÏÚ ÛÒBÂ „Èb‰ Ìb ÏÏÎ ,¯zÓ ‰È‰L dÙeb»∆»»À»ƒ¿«««ƒ¿«»»ƒ
¯Á‡17. «≈

עולה.15) או טריפה או נבילה ומשום הנשה גיד משום
איסור.16) על חל כולל מוסיף,17)ואיסור איסור זה אין

כולל. איסור אלא

.Ê‡lL „Ú ÂÈ¯Á‡ ËhÁÏ CÈ¯ˆ ‰Lp‰ „Èb ÏËBp‰«≈ƒ«»∆»ƒ¿«≈«¬»«∆…
,‰Lp‰ „Èb ÏÚ Áah‰ ÔÓ‡Â .ÌeÏk epnÓ ¯È‡LÈ«¿ƒƒ∆¿¿∆¡»««»«ƒ«»∆
ÏkÓ ¯Oa ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â .·ÏÁ‰ ÏÚ ÔÓ‡pL ÌLk¿≈∆∆¡»««≈∆¿≈¿ƒ»»ƒ»

ÁaË18- ˙e¯LÎa ˜ÊÁÓe ¯Lk Ì„‡ ‰È‰ Ì‡ ‡l‡ ; «»∆»ƒ»»»»»≈À¿»¿«¿
¯ÎBÓe BÓˆÚÏ ËÁBML ‡e‰19.ÔÓ‡Â ∆≈¿«¿≈¿∆¡»

כאן),18) משנה (מגיד לט: זרה בעבודה הדין מקור
מה"ג  ימ"ח לוקחים אין בגמרא: הובאה שם, [תוספתא
המומחה, מן אלא וכו' דברים) שישה של תיבות (ראשי
חשודים  ואינם כשרות בחזקת שהם אדם בני פירוש:
ורק  הדברים, ששת בין נמנה לא ובשר איסורים, להאכיל
כאן  תפס רבינו אבל בשר. נזכר נכרי ידי על לשלוח בדין
היינו  "חתיכה", כתוב "חלב" שבמקום התוספתא, גירסת
ודין  שם התוספות גירסת לפי דג, חתיכת או בשר חתיכת
הראב"ד  השיג כ"ה, הלכה י"א בפרק ולקמן דג]. כדין בשר
חוץ  איסורים על הארץ עמי נחשדו לא שהרי רבינו, על

ובמ  הדברים ממעשרות, ששת שכל מבאר, שם משנה גיד
המומחה, מן אלא אותם לוקחים שאין בברייתא, שם שנמנו
ונראה  מהם. לוקחים אין ולכן בהם להקל הארץ עמי רגילים
כשר  אדם שיהיה ודורש ביותר רבינו החמיר שבבשר
בהלכות  זהיר אינו או בקי אינו שמא כי בכשרות ומוחזק

אחר 19)שחיטה. ישחוט בכשרות מוחזק אינו אם אבל
ימכור. והוא

.Áı¯‡Ï ‰ˆeÁa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na20Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿»»»∆¬»
ÏkÓ ÔÈÁ˜BÏ - Ï‡¯OÈÏ dlkL ÔÓÊa Ï‡¯OÈ ı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«∆À»¿ƒ¿»≈¿ƒƒ»

.Ì„‡»»

או 20) גוי עם חילוף של חשש ויש הגויים בין שמעורבים
הגוי. מן שיקנו

.ËB‡ ‰Ï· ¯Oa ‡ˆÓÂ ,¯Oa ¯kÓÏ ÔÓ‡p‰ ÁaË«»«∆¡»ƒ¿…»»¿ƒ¿»¿«¿≈»
ÌÈÓc‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓ - B„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‰Ù¯Ë ¯Oa21 ¿«¿≈»≈ƒ««»«¬ƒ∆«»ƒ

BÏ ÔÈ‡Â .B˙B‡ ÔÈ¯È·ÚÓe B˙B‡ ÔÈ˙nLÓe ,ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ¿«¿ƒ«¬ƒƒ¿≈

ÌB˜ÓÏ CÏiL „Ú ,¯Oa epnÓ ÁwÏ ÌÏBÚÏ ‰wz«»»¿»ƒ«ƒ∆»»«∆≈≈¿»
B‡ ,·eLÁ ¯·„a ‰„·‡ ¯ÈÊÁÈÂ B˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L∆≈«ƒƒ¿«¬ƒ¬≈»¿»»»
;·eLÁ ÔBÓÓa BÓˆÚÏ ‰Ù¯Ë ‡ÈˆBÈÂ BÓˆÚÏ ËBÁLÈƒ¿¿«¿¿ƒ¿≈»¿«¿¿»»

‰Ó¯Ú‰ ‡Ïa ‰·eLz ‰OÚ È‡ceL22. ∆««»»¿»¿…«¬»»

הבשר.21) שאכלו פי על ספק 22)ואף יש אם אבל
מועילה. תשובתו אין שהערים,

.ÈÈ¯‰ - ı¯‡‰ ÈnÚÓ „Á‡ „Èa BÁlLÂ ¯Oa Á˜Bl‰«≈«»»¿ƒ¿¿«∆»≈«≈»»∆¬≈
- ˙e¯LÎa ˜ÊÁÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .ÂÈÏÚ ÔÓ‡ ‰Ê∆∆¡»»»¿««ƒ∆≈À¿»¿«¿

ÛÈÏÁÈ ‡nL BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡23È„·Ú elÙ‡Â . ≈¿ƒ∆»«¬ƒ«¬ƒ«¿≈
Ï‡¯OÈ24‰Ê ¯·„a ÔÈÓ‡ Ô‰È˙B‰Ó‡Â25‡Ï Ï·‡ ; ƒ¿»≈¿«¿≈∆∆¡»ƒ¿»»∆¬»…

ÛÈÏÁÈ ‡nL ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ26. ¿≈»ƒ«»∆»«¬ƒ

של 23) הבשר את יקח לא הגזל על חשוד שאינו כיוון
בזה  מרוויח אינו ואם גוזלו, שהרי באיסור, ויחליפו חבירו

לו. ולא חוטא אדם אין הרי להחליף, לו נכרים 24)למה
נאמן  אחד שעד מקום שבכל לעבדים. לישראל שנמכרו

נאמנין. שפחה או עבד מקום 25)אפילו שבכל פי על אף
נאמנים  כאן אך נאמנים, העבדים אין תורה לאיסורי שנוגע

הגזל. על חשודים שאינם כלל.26)מפני נאמן אינו שגוי

.‡È˙Á‡Â ‰ËeÁL ¯Oa ˙B¯ÎBÓ ÚLz ,˙BiÁ ¯OÚ∆∆¬À≈«¿¿«¿»¿««
Ú„BÈ BÈ‡Â Ô‰Ó ˙Á‡Ó ¯Oa Á˜ÏÂ ,˙BÏ· ˙¯ÎBÓ∆∆¿≈¿»«»»≈««≈∆¿≈≈«
- Úe·˜ ÏkL ;¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - Á˜Ï Ô‰Ó ‰ÊÈ‡Ó≈≈∆≈∆»«¬≈∆»∆»»«

ÈÓ„ ‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓk27CÏLÓ ‡ˆÓp‰ ¯Oa Ï·‡ . ¿∆¡»«∆¡»»≈¬»»»«ƒ¿»À¿»
˜eMa28‡a¯Ó - L¯Ùc ÏÎc ;·¯‰ ¯Á‡ Cl‰ - ««≈««»…¿»¿»≈≈À»
L¯t29ÌÈ¯ÎBn‰ ·¯ eÈ‰ Ì‡ .30ÌÈ·ÎBk È„·BÚ »≈ƒ»…«¿ƒ¿≈»ƒ

- Ï‡¯OÈ ÌÈ¯ÎBn‰ ·¯ eÈ‰ Ì‡Â ,¯eÒ‡ - ˙BÏÊÓe«»»¿ƒ»…«¿ƒƒ¿»≈
.¯zÓÀ»

קבועות 27) הן הנבלות ושל השחוטות של והחנויות
אסור. תורה של איסור וספק השקול, כספק זה והרי במקומן

בא.28) מאין יודעים אנו הרוב,29)ואין מן פירש כלומר,
אלא  שפירש ראינו כשלא ודווקא כשרה מחנות היינו
אם  ידענו ולא מחנות לקח בפנינו אם אבל כך, מצאנוהו
חנות  או שחוטה מוכרת חנות הייתה לקח שממנו המקום
במקום  הספק שנולד מכיוון כקבוע דינו נבלה, מוכרת

עיר.30)קביעות. אותה של

.·È˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Èa ‡ˆÓp‰ ¯Oa ÔÎÂ¿≈»»«ƒ¿»¿«≈»ƒ«»
Á˜Ï ÈnÓ Úe„È BÈ‡Â31¯Oa‰ È¯ÎBÓ eÈ‰ Ì‡ , ¿≈»«ƒƒ»«ƒ»¿≈«»»

Ï‡¯OÈ32e¯Ò‡ ¯·Îe .‰¯Bz ÔÈc ‡e‰ ‰Ê .¯zÓ - ƒ¿»≈À»∆ƒ»¿»»¿
ÌÈÓÎÁ33„·BÚ „Èa ÔÈa ˜eMa ÔÈa ,‡ˆÓp‰ ¯Oa‰ Ïk ¬»ƒ»«»»«ƒ¿»≈«≈¿«≈

˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk34ÔÈËÁBM‰ ÏkL Èt ÏÚ Û‡ ,35ÏÎÂ »ƒ«»««ƒ∆»«¬ƒ¿»
¯Oa Á˜Bl‰ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .Ï‡¯OÈ ÔÈ¯ÎBn‰36 «¿ƒƒ¿»≈¿…∆»«≈«»»

Ôk Ì‡ ‡l‡ ,¯eÒ‡ - ÔÈÚ‰ ÔÓ ÌÏÚÂ B˙È·a BÁÈp‰Â¿ƒƒ¿≈¿∆¿«ƒ»«ƒ»∆»ƒ≈
ÔÈÚ ˙ÚÈ·Ë Ba BÏ ‰È‰L B‡ ,ÔÓÈÒ Ba BÏ ‰È‰37‡e‰Â »»ƒ»∆»»¿ƒ««ƒ¿

.Ìe˙ÁÂ ¯e¯ˆ ‰È‰L B‡ ,‰Ê ‡e‰L È‡cÂ B¯ÈkÓ«ƒ««∆∆∆»»»¿»

הבשר.32)הגוי.31) מוכרי רוב כבשר 33)כלומר,
העין. מן רב,34)שנתעלם אסר לא גוי ביד בנמצא

המשתמר  בחזקת שהייתה הואיל שם רש"י פירש והטעם
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אבל  כאן, למוכרה לו מכרו לא וטריפה שחטה לא והוא
החליפוהו. עורבים שמא נשמר] שאינו [=סתם, המונח בשר
מפני  העין מן שנתעלם בשר משום שאסור פוסק רבינו אבל
שרב  ד, הלכה ז פרק שקלים הירושלמי סוגיית על שסומך
אופן. בכל להחמיר ראוי לפיכך גוי, ביד בנמצא אף מחמיר
להכריז  נוהגים אם בין חילוק שיש מיישב משנה והכסף
מותר  גוי ביד נמצא הכריזו לא אם ואז טריפה שיש בעיר
הגמרא  סוגיית עוסקת זה ובכגון טריפה, אינו הסתם שמן
אפילו  כן ואם להכריז, מנהג שאין במקום כן שאין מה שם,
גוי  ביד נמצא אפילו לפיכך טריפה, חשש יש הכריזו לא

מכריזין. שאין במקום מדבר ורבינו רק 35)אסור, ולא
בכשרות.36)רובם. שהוחזק שכל 37)מאדם ומשמע

תלמיד  אינו ואפילו בו לי יש עין טביעות לאמר נאמן אדם
סומכין  אין באבידה אבל באיסורין, נאמן אחד עד כי חכם,
כי  הוא, משקר שמא בו לחשוד שאין חכם תלמיד על אלא

נאמן. אחד עד אין ממון בדברי

.‚ÈeÏÙÂ ÈÏk‰ ¯aLÂ ,¯Oa ˙BÎÈ˙Á ‡ÏÓ ÈÏÎ ‰Ïz»»¿ƒ»≈¬ƒ»»¿ƒ¿««¿ƒ¿»¿
Ô‰a BÏ ÔÈ‡Â ˙BÎÈ˙Á ‡ˆÓe ‡·e ,ı¯‡Ï ˙BÎÈ˙Á‰«¬ƒ»»∆»»»¬ƒ¿≈»∆
:¯ÓBÏ LiL ;¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÔÈÚ ˙ÚÈ·Ë ‡ÏÂ ÔÓÈÒƒ»¿…¿ƒ««ƒ¬≈∆»∆≈«
‰ÊÂ ,ı¯L B‡ ‰iÁ ez¯¯b ÈÏka ‰È‰L ¯Oa B˙B‡»»∆»»«¿ƒ¿»««»∆∆¿∆

.‡e‰ ¯Á‡ ¯Oa»»«≈

.„È‰‡‰a ¯zÓ ‰Lp‰ „Èb38Ì„‡Ï ¯zÓ CÎÈÙÏ . ƒ«»∆À»«¬»»¿ƒ»À»¿»»
‰Lp‰ „ÈbL C¯È ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ÁÏLÏƒ¿…«¿≈»ƒ«»»≈∆ƒ«»∆
ÔÈ‡Â ,Ï‡¯OÈ ÈÙa ‰ÓÏL C¯i‰ BÏ Ô˙BÂ .dÎB˙a¿»¿≈«»≈¿≈»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈

ÔÈLLBÁ39‰Ê Ï‡¯OÈ ‰pnÓ ÏÎ‡È ‡nL40Ì„˜ ¿ƒ∆»…«ƒ∆»ƒ¿»≈∆…∆
¯k BÓB˜Ó È¯‰L ,„Èb‰ ÏËpiL41‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆ƒ»≈«ƒ∆¬≈¿ƒ»¿ƒ»ƒ»¿»

˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ‰pzÈ ‡Ï - ‰Îe˙Á C¯i‰«»≈¬»…ƒ¿∆»¿≈»ƒ«»
,„Èb‰ ÏhiL „Ú Ï‡¯OÈ ÈÙa‰pnÓ ÏÎ‡È ‡nL ƒ¿≈ƒ¿»≈«∆ƒ…«ƒ∆»…«ƒ∆»

Ï‡¯OÈ42. ƒ¿»≈

במכירה.38) או כלומר,40)בשלימה.39)במתנה
יקנה  מישראל הגוי] [=לידי לידו באה שהירך שראה ישראל

ויאכל. הגוי  הגיד.41)מן ניטל שישראל 42)אילו
ניכר. המקום אין כי גידה. ניטל שכבר סובר הרואה

.ÂË‡Ï ,ÏÎ‡˙ ‡Ï :‰¯Bza ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk»»∆∆¡««»……«…
‰ÏÈÎ‡ ¯eq‡ „Á‡ - ÏÎ‡È ‡Ï ,eÏÎ‡È ‡Ï ,eÏÎ‡…̇¿……¿……«∆»ƒ¬ƒ»
·e˙k‰ EÏ Ë¯ÙiL „Ú ,ÚÓLna ‰‡‰ ¯eq‡ „Á‡Â¿∆»ƒ¬»»««¿»«∆ƒ¿…¿«»
EÈ¯ÚLa ¯L‡ ¯bÏ :¯Ó‡pL ,‰Ï·pa EÏ Ë¯tL C¯„k¿∆∆∆»«¿«¿≈»∆∆¡««≈¬∆ƒ¿»∆
ÏÎÏ ‰OÚÈ :Ba ¯Ó‡pL ·ÏÁÎe ,dÏÎ‡Â ‰pzzƒ¿∆»«¬»»«≈∆∆∆¡«≈»∆¿»
‡e‰L ‰t ÏÚaL ‰¯Bza L¯t˙iL „Ú B‡ .‰Î‡ÏÓ¿»»«∆ƒ¿»≈«»∆¿«∆∆
ÔÓ ¯·‡Â Ì„Â ÌÈOÓ¯e ÌÈˆ˜L ÔB‚k .‰‡‰a ¯zÓÀ»«¬»»¿¿»ƒ¿»ƒ¿»¿≈∆ƒ
ÈtÓ ‰‡‰a ÔÈ¯zÓ el‡ ÏkL ,‰Lp‰ „È‚Â ÈÁ‰««¿ƒ«»∆∆»≈À»ƒ«¬»»ƒƒ

.‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ‰Ïaw‰««»»««ƒ∆≈¬ƒ«¬ƒ»

.ÊË‡ÏÂ ‰‰ Ì‡ ,‰‡‰a ¯eÒ‡ ‡e‰L ÏÎ‡Ó Ïk»«¬»∆»«¬»»ƒ∆¡»¿…
B‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ Ô˙ B‡ ¯ÎnL ÔB‚k ,ÏÎ‡»«¿∆»«»«¿≈»ƒ«»

‰˜BÏ BÈ‡ - ÌÈ·ÏÎÏ43˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe .44, ƒ¿»ƒ≈∆«ƒ«««¿
ÔÈ¯zÓ ÌÈÓc‰Â45¯zÓe ‰ÏÈÎ‡a ¯eÒ‡L ¯·c ÏÎÂ . ¿«»ƒÀ»ƒ¿»»»∆»«¬ƒ»À»

¯eÒ‡ - ‰‡‰a ¯zÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡‰a«¬»»««ƒ∆À»«¬»»»
BzÎ‡ÏÓ ÔeÎÏe ,‰¯BÁÒ Ba ˙BOÚÏ46ÌÈ¯·„a «¬¿»¿«≈¿«¿ƒ¿»ƒ

ÏÎÏ ‰OÚÈ :Ba ¯Ó‡ È¯‰L ,·ÏÁ‰ ÔÓ ıeÁ .ÌÈ¯eÒ‡¬ƒƒ«≈∆∆¬≈∆¡«≈»∆¿»
‰Î‡ÏÓ47‰¯BÁÒ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ,CÎÈÙÏ .48˙BÏ·a ‡Ï ¿»»¿ƒ»≈ƒ¿»…ƒ¿≈

.ÌÈOÓ¯a ‡ÏÂ ÌÈˆ˜La ‡ÏÂ ˙BÙ¯Ëa ‡ÏÂ¿…ƒ¿≈¿…ƒ¿»ƒ¿…ƒ¿»ƒ

נאמר 43) יאכל לא ועיקר לאכילה דרכו מאכל שדבר מפני
דבר  וכל הנאה, איסור גם בזה שנכלל אלא אכילה איסור על
כתקנו, אכילה דרך אלא הנאתו דרך אין לאכילה הראוי
כדרך  אלא עליהם לוקין אין שבתורה איסורין כל ולמדנו:

עליו. לוקין ואין התורה מן אסור לפיכך כמו 44)הנאתן.
שיעור. זרה 45)חצי עבודה מלבד הנאה איסורי שחליפי

ליהנות  לו אסור עצמו שהמוכר אומרים ויש מותרים,
מות  אחרים אבל משמע,מדמיהם, רבינו ומדברי רים,
בהם. מותר המוכר אם 46)שאפילו אבל עסק, לקבוע

אמרה  התורה שהרי לסחור, מותר איסור דבר לו נזדמן
לנכרי". מכור "או מן 47)בנבילה ראייה מביא רבינו

סחורה  שאיסור מזה, ומוכח לסחור. מותר שבחלב התורה
אין  מדרבנן, הוא אם כי התורה, מן הוא האסורים בדברים

בחלב. מלאכה התירה שהתורה ממה זה 48)ראייה דין
למלאכה, עומד ואינו באכילה אסור שהוא בדבר רק נאמר
שהרי  מותר, גמל או חמור כמו למלאכה שעומד מה אבל

לאכילה. בהם לחוש אין

.ÊÈ,Ô„ˆÂ ÌÈ‡ÓË ‚„Â ÛBÚ B‡ ‰iÁ BÏ encÊpL „iv‰««»∆ƒ¿«¿«»¿»¿≈ƒ¿»»
Ï·‡ .Ô¯ÎÓÏ ¯zÓ - ÌÈ¯B‰Ëe ÌÈ‡ÓË BÏ e„BvpL B‡∆ƒ¿≈ƒ¿ƒÀ»¿»¿»¬»
‰¯BÁÒ ˙BOÚÏ ¯zÓe .ÌÈ‡ÓhÏ BzÎ‡ÏÓ ÔeÎÈ ‡Ï…¿«≈¿«¿«¿≈ƒÀ»«¬¿»
Ï‡¯OÈ ÔÈ‡Â ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ B·ÏÁL ·ÏÁa¿»»∆¬»≈»ƒ«»¿≈ƒ¿»≈

˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ˙BÈ·‚·e e‰‡B¯49‡ˆBiÎÂ ≈ƒ¿ƒ»¿≈»ƒ«»¿«≈
.Ô‰a»∆

לעשות 49) ומותר מדבריהם אסורים גויים וגבינת חלב כי
[ולמה  הסמוכה. בהלכה רבינו שמסיים כמו סחורה, בהם
כותב  והלא לחוד? גויים וגבינת חלב דין רבינו משמיענו
מפני  בסחורה? מותרים דרבנן איסורי שכל יח, בהלכה
בהם  נתערב שמא משום נאסרו גויים של וגבינות שחלב
בסחורה, אסורין תורה איסורי וספק התורה, מן האסור דבר
אין  כי הוא, והטעם בסחורה, שמותרים רבינו משמיענו לכן
איסור  עליהם וגזרו לכך רבנן חששו אלא גמור, ספק זה

סחורה]. איסור לא אבל אכילה,

.ÁÈ‰¯Bz‰ ÔÓ B¯eq‡L Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê50¯eÒ‡ - ∆«¿»…∆ƒƒ«»»
¯zÓ - Ì‰È¯·cÓ B¯eq‡L ÏÎÂ ;‰¯BÁÒ Ba ˙BOÚÏ«¬¿»¿…∆ƒƒƒ¿≈∆À»

.B‡cÂa ÔÈa B˜ÙÒa ÔÈa ,‰¯BÁÒ Ba ˙BOÚÏ«¬¿»≈ƒ¿≈≈¿«»

סחורה.50) לעשות אסור איסור בספק ואפילו

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ומבושל;1) צלוי הכחל וכסה; ניער ואם בחלב בשר יבאר

בשר  לצרור מותר ואם נבלה; קיבת בעור המעמיד ודין
מעלים  ואם כרותח; הוא אם מליח אחת; במטפחת  וגבינה
ופת  בחלב; העיסה לשין אם בשולחן; הגבינה עם העוף
צנון; בה וחתך וחזר צלי בה שחתך סכין הצלי; עם שאפאה
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גבינה  שאכל מי כמך; של כד בצד מלח של כד מניחין ואם
איפכא. או בשר אחריה יאכל אם

.‡ÔÓ BÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â ,BÏM·Ï ¯eÒ‡ - ·ÏÁa ¯Oa»»¿»»»¿«¿¿»¿»¿ƒ
¯eÒ‡ B¯Ù‡Â ,B˙B‡ ÔÈ¯·B˜Â ,‰‡‰a ¯eÒ‡Â ,‰¯Bz‰«»¿»«¬»»¿¿ƒ¿∆¿»
˙ÈÊk Ì‰ÈMÓ ÏM·iL ÈÓe .ÔÈ¯a˜p‰ Ïk ¯Ù‡k¿≈∆»«ƒ¿»ƒƒ∆¿«≈ƒ¿≈∆¿«ƒ

„Á‡k2‰˜BÏ -3.Bn‡ ·ÏÁa È„b ÏM·˙ ‡Ï :¯Ó‡pL , ¿∆»∆∆∆¡«…¿«≈¿ƒ«¬≈ƒ
ÏÎB‡‰ ÔÎÂ4·ÏÁ‰Â ¯Oa‰Ó ,Ì‰ÈMÓ ˙ÈÊk ¿≈»≈¿«ƒƒ¿≈∆≈«»»¿∆»»

„Á‡k eÏMa˙pL5ÏM· ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,‰˜BÏ -6. ∆ƒ¿«¿¿∆»∆¿««ƒ∆…ƒ≈

משקה 2) שהוא חלב משערים ואיך ביחד. והחלב הבשר
ונותנן  זית ומביא משקין מלא כוס מביא כזית? בשיעור
כזית. שיעור הוא לחוץ היוצא המשקה לתוכו,

שם.3) כלוי נהנה 4)שמצטרפים, אבל אוכל, רק משמע
הנאת  שעל בהנאה, התורה מן שאסור פי על אף לוקה אינו
ח  בפרק למעלה ובחלב. בבשר אפילו לוקין אין איסור
לוקה. אינו הנאה מאיסורי שהנהנה רבינו כתב טז הלכה
שלא  הוא מאכל מדבר הנאה שכל משנה, המגיד ומנמק
בחלב  מבשר הנהנה למה לשאול יש כן ואם הנאתן, כדרך
כמו  הנאתם, כדרך אפילו אסור בחלב בשר הלא לוקה? אינו
שרבינו  כתב משנה ובלחם י? הלכה יד בפרק לקמן שמבואר
הנאה  איסור שלומד קטו: בחולין יהודה בן כאיסי סובר
הדין, מן עונשין ואין מערלה, וחומר בקל בחלב בבשר
נאמרו  שלא עבירות על הגוף ענשי מטילין אין כלומר,
בספר  אמנם וחומר. מקל נלמדו אלא בתורה, בפירוש
פרשת  המכילתא כדברי רבינו כתב קפו, לאֿתעשה המצוות
שלש  בתורה שנכפל ממה הנאה איסור שלמדנו משפטים,

אמו". בחלב גדי תבשל "לא הפסוק שלא 5)פעמים
קח. שם בישול, דרך אלא תורה אחרים 6)אסרה אלא

בישלו.

.··e˙k‰ ˜˙L ‡Ï7ÈtÓ ‡l‡ ‰ÏÈÎ‡‰ ¯Ò‡lÓ …»««»ƒ∆¡…»¬ƒ»∆»ƒ¿≈
ÔÈ‡Â ,¯eÒ‡ BÏeMa elÙ‡Â :¯ÓBÏk .ÏeMa‰ ¯Ò‡L∆»««ƒ¿««¬ƒƒ»¿≈
¯Á‡Ó ˙a‰ ¯Ò‡lÓ ˜˙ML BÓk .B˙ÏÈÎ‡ ¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«¬ƒ»¿∆»«ƒ∆¡…««≈««

.˙a‰ ˙a ¯Ò‡L∆»««««

בשר 7) שהאוכל הקודמת, בהלכה שכתב למה ביאור זה
ורק  בתורה מפורש אינו אכילה איסור והלא לוקה בחלב
שאכילה  כתב, ולזה לוקה? ומדוע התורה ממדות נדרשת
הוא  תבשל" "לא הפסוק ופירוש הבישול, באיסור נכללת
באיסור  כמו האכילה, לומר צריך ואין אסור הבישול שאף
ואין  הבת. בזה ונכללה הבת בת רק כתבה שהתורה הבת
הדין, מין עונשין אין ולומר וחומר קל מידת בכך לראות
וראה  בעלמא". מילתא "גילוי נקרא זה התלמוד ובלשון

ו. הלכה ביאה איסורי מהלכות ב פרק

.‚‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ¯Oa ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡ ÔÈ‡≈»ƒ«»∆»¿«¿≈»¿»
·ÏÁa È„b ÏM·˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ·ÏÁa«¬≈¿≈»¿»∆∆¡«…¿«≈¿ƒ«¬≈

Bn‡8ÏÏBk ‡e‰ È„‚e .9„ÏÂ ‰O‰ „ÏÂ ¯BM‰ „ÏÂ ƒ¿ƒ≈¿««¿««∆¿«
È„b ¯Ó‡ ‡ÏÂ .ÌÈfÚ È„b ¯Ó‡ÈÂ Ë¯ÙiL „Ú ,ÊÚ‰»≈«∆ƒ¿…¿…«¿ƒƒƒ¿…∆¡«¿ƒ
¯Oa Ï·‡ .‰Â‰a ·e˙k‰ ¯acL ‡l‡ ,Bn‡ ·ÏÁa«¬≈ƒ∆»∆ƒ≈«»¿…∆¬»¿«

(BÏMaL) ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a10B‡ ,‰‡ÓË ‰Ó‰a ·ÏÁa ¿≈»¿»∆ƒ¿«¬≈¿≈»¿≈»
‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ·ÏÁa (BÏMaL) ‰‡ÓË ‰Ó‰a ¯Oa¿«¿≈»¿≈»∆ƒ¿«¬≈¿≈»¿»

·Ï ¯zÓ -B˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â ,‰È‰a ¯zÓe ,ÏM À»¿«≈À»«¬»»¿≈«»ƒ«¬ƒ»
·ÏÁa ¯Oa ÌeMÓ11. ƒ»»¿»»

קיג:8) חולין טמאה, בהמה להוציא נאמר 9)גדי שם.
גדיי  עורות "את נאמר, וכן העזים" גדי את יהודה "וישלח
אפילו  סתם, גדי שנאמר מקום שבכל מכאן ולמדנו העזים"

במשמע. ורחל הנכון.10)פרה והוא אינו, אחרים בספרים
טמאה.11) בהמה איסור בו יש אלא

.„ÛBÚÂ ‰iÁ ¯Oa ÔÎÂ12·ÏÁa ÔÈa ‰iÁ ·ÏÁa ÔÈa , ¿≈¿««»»≈«¬≈«»≈«¬≈
¯zÓ CÎÈÙÏ .‰¯Bz‰ ÔÓ ‰ÏÈÎ‡a ¯eÒ‡ BÈ‡ - ‰Ó‰a¿≈»≈»«¬ƒ»ƒ«»¿ƒ»À»

BÏM·Ï13È¯·cÓ ‰ÏÈÎ‡a ¯eÒ‡Â .‰È‰a ¯zÓe ¿«¿À»«¬»»¿»«¬ƒ»ƒƒ¿≈
¯eq‡ È„ÈÏ e‡B·ÈÂ ÌÚ‰ eÚLÙÈ ‡lL È„k ,ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿≈∆…ƒ¿¿»»¿»ƒ≈ƒ
‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ¯Oa eÏÎ‡ÈÂ ,‰¯Bz ÏL ·ÏÁa ¯Oa»»¿»»∆»¿…¿¿«¿≈»¿»

ÚÓLÓ ÔÈ‡ È¯‰L ,‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ·ÏÁa14·e˙k‰ «¬≈¿≈»¿»∆¬≈≈ƒ¿««»
e¯Ò‡ CÎÈÙÏ ,LnÓ Bn‡ ·ÏÁa È„‚ ‡l‡15¯Oa Ïk ∆»¿ƒ«¬≈ƒ«»¿ƒ»»¿»»»

·ÏÁa16. ¿»»

עקיבא 12) כרבי התורה, מן בחלב בשר איסור בו אין
ממרים  בהלכות והרי מקשה, משנה' ה'כסף שם. במשנה
וכו' גדי תבשל לא בתורה כתוב "הרי רבינו: כתב ה"ט פ"ב
בהמה  בשר בין בחלב בשר ולאכול לבשל אסר הכתוב שזה
הפך  התורה, מן אסור חיה שבשר מפורש חיה", בשר בין

שתירץ. כאן משנה לחם ראה כאן, שכתב אפילו 13)ממה
ששנינו  ומה לבד. באכילה אלא חכמים גזרו שלא מדרבנן,
ולאכול, לבשל הכוונה בחלב, לבשל אסור ועוף חיה שבשר

אסרו. לא עצמו בישול כן 14)אבל יאמרו הם כלומר,

בחלב. בשר באיסור אפילו 16)באכילה.15)ויכשלו
ועוף. חיה בשר

.‰ÛBÚ ËÁBM‰Â .·ÏÁa ÔÏÎ‡Ï ¯zÓ - ÌÈ·‚ÁÂ ÌÈ‚c»ƒ«¬»ƒÀ»¿»¿»¿»»¿«≈
˙B¯eÓb ÌÈˆÈa Ba ‡ˆÓÂ17.·ÏÁa ÔÏÎ‡Ï ¯zÓ - ¿ƒ¿»≈ƒ¿À»¿»¿»¿»»

מעורות 17) שהן פי על ואף וחלבון חלמון להן שיש
ואסור  בשר היא עדיין חלמון אלא לה אין אם אבל בגידין.
בשר, כדין בקדירה לבישול מליחה וטעונה בחלב, לאכלה
במגיד  ז הלכה ב בפרק עיין רשב"א. בשם משנה מגיד

שם. משנה

.ÂÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‡È¯·Ë ÈnÁa ÏM·Ó‰Â ÔMÚÓ‰«¿À»¿«¿À»¿«≈¿∆¿»¿«≈»∆≈
ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ18·ÏÁ ÈÓa ¯Oa ÏM·Ó‰ ÔÎÂ .19·ÏÁa B‡ ƒ»»¿≈«¿«≈»»¿≈»»«¬≈

‰˙Ó20¯ÎÊ ·ÏÁa B‡21,¯eËt - ·ÏÁa Ìc ÏMaL B‡ , ≈»«¬≈»»∆ƒ≈»¿»»»
·ÏÁa ¯Oa ÌeMÓ B˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡Â22Ï·‡ . ¿≈∆«¬ƒ»ƒ»»¿»»¬»

- ·ÏÁa Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ·ÏÁ B‡ ‰˙Ó ¯Oa ÏM·Ó‰«¿«≈¿«≈»≈∆¿«≈»∆¿»»
BÏeMa ÏÚ ‰˜BÏ23ÌeMÓ B˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡Â , ∆«ƒ¿≈∆«¬ƒ»ƒ

¯eq‡ ÏÚ ÏÁ ·ÏÁa ¯Oa ¯eq‡ ÔÈ‡L ;·ÏÁa ¯Oa»»¿»»∆≈ƒ»»¿»»»«ƒ
‡ÏÂ ÏÏBk ¯eq‡ ‡Ï Ô‡k ÔÈ‡L ,·ÏÁ ¯eq‡ B‡ ‰Ï·¿≈»ƒ≈∆∆≈»…ƒ≈¿…

ÛÈÒBÓ ¯eq‡24.˙Á‡ ˙a ¯eq‡ ‡ÏÂ ƒƒ¿…ƒ«««

אם 18) האכילה על ולא תבשל לא משום הבישול על לא
עם  טבריה בחמי מבושל וכן בחלב שעשנו מעושן אכל
מעושן  בישול. דרך אלא בחלב בשר תורה אסרה שלא חלב,
ומספק  בישול. חשוב אם ה פרק נדרים בירושלמי היא בעיא
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בישול  אינו טבריה בחמי ומבשל עליו, לוקין ואין אסור
הלכה  ט פרק שבת בהלכות ששנינו כמו מלקות חיוב לענין

פטור. טבריה בחמי המבשל מן 19)ג: המתחמצים מים
פטור  הגבינה את שהוציאו אחרי ונשארים הגבינה הקפאת
מדרבנן, אסור אבל כחלב אינם חלב שמי מפני לוקה, ואינו
בשר  לאכול אסור לן וקיימא חלב, ממי עושים כותח שהרי

חלב 20)בכותח. להוציא אמו בחלב קיג: שם בגמרא
משנשחטה  ולא אם להיות הראויה אמו שכתוב שחוטה,

מתה. הדין והוא שאנו 21)(רש"י) אלו כל אסור. אבל
אסור. אבל פטור הוא אמו בחלב לוקה 22)ממעטים אבל

מתה. בחלב נבלה אלא 23)משום לבשל נאסר לא שהרי
ב  לענין לפיכך בלבד, בחלב איסור בשר אלא כאן אין ישול

קיד. שם אחרון כלשון רבינו ופסק שם. רש"י בחלב, בשר
שלוקה  סוברים ושניהם אסי ור' אמי ר' כלל נחלקו שלא

אכילתו. על לוקה ואינו בישולו הלא 24)על תשאל, (ואם
בפירוש  שכתב כמו מוסיף, נקרא הנאה שאיסור רבינו דעת
כשבישל  הנאה איסור ניתוסף וכאן ג פרק כריתות המשניות
בחלב? בשר איסור חל לא ולמה בחלב הנבילה או החלב
(ראה  בחלב בשר הנאת על לוקין שאין שמפני לומר, יש
איסור  כל כי באכילה, גם כאן מלקות חיוב אין א) הלכה
טפל  יהא ולא הנאה, איסור שניתוסף מתוך בא האכילה
רבינו  מבאר הנ"ל המשניות ובפירוש העיקר. מן חמור
בבשר  הנאה שאיסור שמכיון ואומר, דבר של טעמו בעצמו
אכילה, איסור חל לא אם לפיכך אכילה, באיסור כלול וחלב
כאן  ואין בהנאה ומותר עליו בחלב בשר שם נקרא לא
בהנאה" "מותר כתב ולא כאן רבינו מדסתם אבל "מוסיף",
שאסור  משמע טמאה, בהמה בשר גבי ג בהלכה שכתב כמו
כידוע  המשניות. שבפירוש מדבריו בו חזר וכנראה בהנאה.
המשניות, לפירוש המנוגדים החזקה ביד המקומות הם רבים

בצעירותו). שחיבר

.ÊÏÈÏL ÏM·Ó‰25·iÁ - ·ÏÁa26Ï·‡ .BÏÎB‡‰ ÔÎÂ . «¿«≈¿ƒ¿»»«»¿≈»¿¬»
‡ÈÏL ÏM·Ó‰27ÔÈ„È‚Â ¯BÚ B‡28È¯wÚÂ ˙BÓˆÚÂ «¿«≈ƒ¿»¿ƒƒ«¬»¿ƒ»≈

ÌÈ¯˜29ÔÏÎB‡‰ ÔÎÂ .¯eËt - ·ÏÁa ÌÈk¯‰ ÌÈÙÏËe «¿«ƒ¿»«ƒ»«ƒ¿»»»¿≈»¿»
.¯eËt -»

גדי.26)עובר.25) נקרא כן גם מפני 27)ששליל
יח. הלכה ד פרק רבינו כתב וכן לאכילה ראויה שאינה

כדין 28) עור ודאי אלא שם, בברייתא נזכר לא קיד. שם
מקום. בכל אותם שמשוה ועצמות בברייתא 29)גידים

עיקרי  כאן כתב ולמה שם רבינו כתב וכן קרנים, שם,
לחלוחית  כל בהם ואין שם יבשים שקרנים אפשר קרנים?
הדקים  עיקריהם שהכוונה כתב, ולכן להשמיענו. צריך ולא
שהרי  בקשה, מדובר עור אבל הרכים, בטלפים כתב וכן

כבשר. דינם רכים עורות

.ÁCB˙Ï ÏÙpL ·ÏÁ B‡ ·ÏÁ‰ CB˙Ï ÏÙpL ¯Oa»»∆»«¿∆»»»»∆»«¿
ÌÚË Ô˙Ba B¯eÚL - BnÚ ÏMa˙Â ¯Oa‰30?„ˆÈk . «»»¿ƒ¿«≈ƒƒ¿≈««≈«
˙Á˙B¯ ‰¯„˜Ï ‰ÏÙpL ¯Oa ÏL ‰ÎÈ˙Á31·ÏÁ ÏL ¬ƒ»∆»»∆»¿»ƒ¿≈»««∆»»

È¯Îp‰ ÌÚBË -32¯„w‰ ˙‡ÌÚË da LiL ¯Ó‡ Ì‡ :‰ ≈«»¿ƒ∆«¿≈»ƒ»«∆≈»««
- ‰ÎÈ˙Á d˙B‡Â .˙¯zÓ - Â‡Ï Ì‡Â ,‰¯eÒ‡ - ¯Oa»»¬»¿ƒ«À∆∆¿»¬ƒ»

‰¯eÒ‡33˙‡ ‡ÈˆB‰Â Ì„wL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¬»«∆¿»ƒ¬ƒ∆»«¿ƒ∆

‰ÚÏaL ·ÏÁ ËÏÙzL Ì„˜ ‰ÎÈ˙Á‰34‡Ï Ì‡ Ï·‡ ; «¬ƒ»…∆∆ƒ¿…»»∆»¿»¬»ƒ…
d˙B‡ ÌÈ¯ÚLÓ - ˜lÒ35ÌÈMLa36·ÏÁ‰L ÈtÓ , ƒ≈¿«¬ƒ»¿ƒƒƒ¿≈∆∆»»

·ÏÁ‰ ¯‡L ÌÚ ·¯Ú˙Â ‡ˆÈ ¯Ò‡Â da ÚÏ·pL37. ∆ƒ¿«»¿∆¡«»»¿ƒ¿»≈ƒ¿»∆»»

טעמו 30) לתת כדי בבשר יש אם חלב לתוך שנפל בבשר
לתת  כדי בחלב יש אם בשר לתוך שנפל ובחלב בחלב,

בבשר. פולט.31)טעמו ואינו בולע אינו שהצונן
נכרי 32) היינו ארמאה", "קפילא גרסינן צז. שם בגמרא

נכרי  שכל משמע רבינו מדברי המאכלים. בטעמי מומחה
שרק  כתבו, קפילא, המתחיל דבור שם בתוספות אבל נאמן,
האימון  את יערער שמא הוא חושש כי נאמן, מומחה

ישקר. לא ולפיכך בנאמנותו, או שהרי 33)במומחיותו
חלב. בה תשהה.34)נבלע זמן כמה רבינו ביאר לא

החתיכה.35) היינו 36)את כנגדה, ששים בקדרה יש אם
יז. הלכה טז פרק וראה ואחד, ששים יהיו ואי 37)שביחד

משערים  ולפיכך שוים טעמם כי בטעמו, להבחין אפשר
טעם  נתינת אין מששים שביותר לחז"ל, היה וידוע בששים,

צח.). שם נזיר, באיל בשילה זרוע דין על זאת (והסמיכו

.Ë¯Oa ÏL ‰¯„˜ CB˙Ï ·ÏÁ ÏÙ38˙‡ ÔÈÓÚBË - »«»»¿¿≈»∆»»¬ƒ∆
‰ÎÈ˙Á‰39·ÏÁ ÌÚË da ÔÈ‡ Ì‡ :·ÏÁ ‰ÈÏÚ ÏÙpL «¬ƒ»∆»«»∆»»»ƒ≈»««»»

ÏÚ Û‡ ,·ÏÁ ÌÚË ‰ÎÈ˙Áa LÈ Ì‡Â ;¯zÓ Ïk‰ -«…À»¿ƒ≈«¬ƒ»««»»««
‰ÎÈ˙Á‰ ËÁqz Ì‡L Èt40,ÌÚË da ¯‡MÈ ‡Ï ƒ∆ƒƒ»≈«¬ƒ»…ƒ»≈»««

d˙B‡ ‰¯Ò‡ - ·ÏÁ ÌÚË ‰zÚ da LÈÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿≈»«»««»»∆∆¿»»
dlÎa ÔÈ¯ÚLÓe .‰ÎÈ˙Á41LiL ÏÎa ‰È‰ Ì‡ : ¬ƒ»¿«¬ƒ¿À»ƒ»»¿»∆≈

È„k ÔÈÏ·z‰Â ˜¯n‰Â ˜¯i‰Â ˙BÎÈ˙Á‰ ÔÓ ‰¯„wa«¿≈»ƒ«¬ƒ¿«»»¿«»»¿««¿ƒ¿≈
ÌÈMMÓ „Á‡ BÊ ‰ÎÈ˙Á ‰È‰zL42Ïk‰ ÔÓ43- ∆ƒ¿∆¬ƒ»∆»ƒƒƒƒ«…

‰¯eÒ‡ ‰ÎÈ˙Á‰44¯zÓ ¯‡M‰Â ,45. «¬ƒ»¬»¿«¿»À»

בשר.38) של אחת חתיכה על נכרי,39)כלומר, כלומר,
למעלה. בגמרא 40)כמבואר שבלעה, החלב את ותפלוט

אסור". לסוחטו "אפשר נעשית 41)שם: עצמה שהחתיכה
החתיכות. כל ואוסרת איסור חתיכת וטעימה 42)כולה

לעמוד  אפשר ואי אוסר עצמו הבשר שהרי מועילה, אינה
בבשר. בשר טעם כמו 43)על ואחד ששים יהיה וביחד

בה 44)שבארנו. שהיה כיון אסור, דבר נעשית כבר שהיא
נעשית  "חתיכה והפוסקים: התלמוד בלשון חלב, טעם

זה. במשפט נשתמש ולהלן ששים 45)נבילה", אין ואם
אסור. הכל

.È‰¯„w‰ ˙‡ ¯Ú ‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…ƒ≈∆«¿≈»
‰lÁza46ÛBq·Ï ‡l‡ ·ÏÁ‰ ÏÙpLk47‰qk ‡ÏÂ ,48; «¿ƒ»¿∆»«∆»»∆»¿«¿…ƒ»

ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ ¯Ú Ì‡ Ï·‡49˙ÚMÓ ‰qkL B‡ , ¬»ƒƒ≈ƒ¿ƒ»¿«∆ƒ»ƒ¿«
ÌÚË Ô˙Ba ‰Ê È¯‰ - ÛBÒ „Ú ‰ÏÈÙ50ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ»«¬≈∆¿≈««¿≈ƒ»«

È‡Ï Ú„B ‡ÏÂ ˙BÎÈ˙Á‰ ÏÎÏ B‡ ˜¯n‰ CB˙Ï ·ÏÁ»»¿«»»¿»«¬ƒ¿…«¿≈
¯ÚB - ÏÙ ‰ÎÈ˙Á BÊ51·eLiL „Ú dlk ‰¯„w‰ ˙‡ ¬ƒ»»«≈∆«¿≈»À»«∆»

·ÏÁ ÌÚË dlk ‰¯„wa LÈ Ì‡ .Ïk‰ ·¯Ú˙ÈÂ52- ¿ƒ¿»≈«…ƒ≈«¿≈»À»««»»
È¯Î ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ .˙¯zÓ - Â‡Ï Ì‡Â ,‰¯eÒ‡¬»¿ƒ«À∆∆ƒ…ƒ¿»»¿ƒ

ÂÈÏÚ CÓÒÂ ÌÚËiL53¯Oa ÔÈa .ÌÈMLa ÌÈ¯ÚLÓ - ∆ƒ¿«¿ƒ¿…»»¿«¬ƒ¿ƒƒ≈»»
- ÌÈMMÓ „Á‡ ,¯Oa CB˙Ï ·ÏÁ ÔÈa ·ÏÁ CB˙Ï¿»»≈»»¿»»∆»ƒƒƒ

.¯eÒ‡ - ÌÈMMÓ ˙BÁt ,¯zÓÀ»»ƒƒƒ»
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אינו 46) והחלב עצמו בפני נפרד כדבר החתיכה זאת הרי
משערים, לבדה בה ולפיכך ולמרק החתיכות לשאר מפעפע
החתיכה  כל נעשית החלב כנגד ששים בחתיכה אין ואם

הניעור 47)כנבלה. זה החתיכה, זאת נאסרה שכבר אחר
מה  כל ואוסרת חוזרת שנאסרה שהחתיכה לכך, גורם
כלל  ניער לא שאם כנגדה, ששים בכולה אין אם שבקדרה
נפרד, כדבר שהיא מכיון הקדירה, לתוך כלום פולטת אינה
החתיכות  שאר אין זה שמטעם למעלה, שאמרנו כמו

החלב. טיפת את לבטל בתחלה.48)מצטרפות
או 49) ינער אם שמספיק כתב, צב סימן דעה ביורה והטור

כבר  מלנער כך אחר פסק ואפילו נפילה בשעת מיד יכסה
כאן  משנה ובכסף ונתבטל, שבקדירה מה בכל הטעם נתערב

כך. רבינו דעת שגם טעם 50)מפרש, נותנת הטיפה אם
הכל  בכולה, טעם ליתן כדי בה אין ואם אוסרת, הקדרה בכל
חתיכה  באותה טעם ליתן כדי בה שיש פי על אף מותר
באותה  נפילה בשעת מיד כיסה או שניער שכיון לבדה,

אחת. כחתיכה שבקדרה דבר כל נעשה מיד 51)שעה
חתיכה  איזו על השגיח ולא לקדירה הטיפה נפילת כשראה
שבקדרה  מה כל מצטרף ובזה לכסות או לנער ימהר נפלה

החלב. את נכרי.52)לבטל הלשון 53)יטעום מזה
שעליו  ארמאה" "קפילא אלא נאמן, נכרי כל שלא משמע
ח, בהלכה למעלה שנתבאר למה מנוגד וזה סומכים אנו

עיון. וצריך

.‡È.·ÏÁ da ÏM·È ‡Ï - ¯Oa da ÏMaL ‰¯„¿̃≈»∆ƒ≈»»»…¿«≈»»»
ÌÚË Ô˙Ba - ÏMa Ì‡Â54. ¿ƒƒ≈¿≈««

שם.54) גמרא בששים, משערים אין ואם טועם נכרי יש אם

.·ÈÏÁk‰55ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ¯eÒ‡56¯Oa ÔÈ‡L ; «¿»»ƒƒ¿≈¿ƒ∆≈»»
‰ËeÁL ·ÏÁa ÏMa˙pL57BÓk ,‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡ ∆ƒ¿«≈«¬≈¿»»ƒ«»¿

˜¯Óe BÚ¯˜ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .e¯‡aL58- BaL ·ÏÁ‰ ∆≈«¿¿ƒ»ƒ¿»≈≈∆»»∆
·¯ÚÂ È˙L BÚ¯˜ Ì‡Â .BÏÎ‡Ïe B˙BÏˆÏ ¯zÓ59BÁËÂ À»ƒ¿¿»¿¿ƒ¿»¿ƒ»≈∆¿»

Ï˙ka60¯zÓ - ·ÏÁ ˙ÈÁeÏÁÏ Ba ¯‡L ‡lL „Ú «…∆«∆…ƒ¿««¿ƒ»»À»
‰pË˜ ÏL ÔÈa ,BÚ¯˜ ‡lL ÏÁÎe .¯Oa‰ ÌÚ BÏM·Ï¿«¿ƒ«»»¿»∆…¿»≈∆¿«»

‰˜È‰ ‡lL61Ì‡Â .BÏM·Ï ¯eÒ‡ - ‰ÏB„b ÏL ÔÈa ∆…≈ƒ»≈∆¿»»¿«¿¿ƒ
BÓˆÚ ÈÙa BÏM·e ¯·Ú62BÏMa Ì‡Â ;BÏÎ‡Ï ¯zÓ - »«ƒ¿ƒ¿≈«¿À»¿»¿¿ƒƒ¿

¯Á‡ ¯Oa ÌÚ63B˙B‡ ÔÈ¯ÚLÓ -64ÔÓ ÏÁÎe ,ÌÈMLa ƒ»»«≈¿«¬ƒ¿ƒƒ¿»ƒ
ÔÈn‰65. «ƒ¿»

הבהמה.55) ההלכה:56)שד בראש כותב רבינו קט: שם
פרטי  את מברר הוא מכאן ולאחר סופרים" מדברי "אסור

הכחל. שחיטת 57)דין אחרי בכחל שנשאר החלב
די 59)ומיצה.58)הבהמה. לא בשר עם שלבישול

טעם  בו ויש שבכחל בחלב הנבלע בשר טעם משום במריקה
בחלב. מה 60)בבשר כל והוציא הכותל אל בכוח לחצו

לצאת. לו.61)שעומד שניתי מניקה של כחל קי. שם
בתוספות. שם סופרים 62)וראה מדברי אפילו אסור ואינו

שאפילו  כיון קט: שם ראשון, כלשון רב, אמר זירא כר'
וזה  מדרבנן, רק אסור שחוטה חלב ממנו ויצא נסחט
שם) (רש"י מותר סופרים מדברי אפילו פירש ולא שמובלע
פסק  כאן אבל אחרון, כלשון לפסוק רבינו של דרכו (אמנם

כמותו). בברייתא ששנינו מפני ראשון ולא 63)כלשון

אנו 64)קרעו. אין כי ממנו, שיצא בחלב רק לא הכחל כל
צז. שם פלט, חלב כמה יש 65)יודעים אם כלומר,

עצמו  הכחל את גם מצרפים הכחל, נגד ותשעה חמשים
הואיל  רבינו: מבאר יח הלכה טו ובפרק בששים. ומתבטל
ויש  בשיעורו. הקלו שביארנו, כמו מדבריהם, והכחל
לפיכך  שבו, החלב אלא אוסר הכחל שלא מפני מפרשים,
(רבו  החלב. את לבטל מצטרף בשר, שהוא עצמו הכחל
פירושו  כפי רבינו, של ודעתו כחל, של בסוגיא הפירושים
קריעה  לצלי צריך לכתחילה היא: כאן, משנה המגיד של
וטחו  וערב שתי קריעה צריך לבדו אפילו ולבישול ומירוק,
בלא  אפילו לבדו בישלו בין צלאו בין ובדיעבד בכותל,
שתי  קרעו ולא בשר עם בשלו אם אבל מותר, כלל קריעה

נגדו). שישים אין אם אוסר בכותל, וטחו וערב

.‚È„ˆÈk66ÌÈML BÓk ÏÁk‰ ÌÚ Ïk‰ ‰È‰ Ì‡ ? ≈«ƒ»»«…ƒ«¿»¿ƒƒ
¯eÒ‡ ÏÁk‰ - ÏÁka67‰È‰ Ì‡Â ;¯zÓ ¯‡M‰Â , «¿»«¿»»¿«¿»À»¿ƒ»»

Ck ÔÈ·e Ck ÔÈ·e .¯eÒ‡ Ïk‰ - ÌÈMMÓ ˙BÁÙa68, ¿»ƒƒƒ«…»≈»≈»
Ba ÔÈ¯ÚLÓe ,d˙B‡ ¯ÒB‡ - ˙¯Á‡ ‰¯„˜Ï ÏÙ Ì‡ƒ»«ƒ¿≈»«∆∆≈»¿«¬ƒ

‰BL‡¯·k ÌÈMLa69ÏMa˙pL BÓˆÚ ÏÁk‰L ; ¿ƒƒ¿»ƒ»∆«¿»«¿∆ƒ¿«≈
‰¯eÒ‡‰ ‰ÎÈ˙Ák ‰OÚ70‡l‡ Ba ÔÈ¯ÚLÓ ÔÈ‡Â . «¬»«¬ƒ»»¬»¿≈¿«¬ƒ∆»

‡e‰L ˙BÓk71‰È‰L ˙BÓk ‡Ï ,ÏMa˙pL ˙Úa ¿∆¿≈∆ƒ¿«≈…¿∆»»
ÏÙpL ‰ÚLa72. ¿»»∆»«

הקודמת.66) ההלכה על נתן 67)מוסב שהבשר מפני
מפני  מפרש: והר"ן שם. רש"י הכחל, שבתוך בחלב טעם

העין. ששים.68)מראית שאין ובין ששים שיש בין
הכחל.69) עם ביחד היא 70)ששים חכמים שאסרוה כיון

יצחק. ר' של מימרא שם ששים, עד צז:71)אוסרת שם
משערינן. הכמות 72)בדידיה הפרש את משערים אין

אלא  לפנינו, שהביאוהו השעה ובין הנפילה שעת שבין
במגיד  פירש כך לפנינו, שהוא כמו כמותו כל לפי משערים

משנה.

.„ÈBÎ˙ÁL ÏÁk‰ ˙‡ ÔÈÏBˆ ÔÈ‡73ÔÓ [‰ÏÚÓÏ] ≈ƒ∆«¿»∆¬»¿«¿»ƒ
¯Oa‰74¯zÓ Ïk‰ - e‰Ïˆ Ì‡Â ;„etLa75. «»»¿«¿ƒ»»«…À»

הקודמת.73) בהלכה ראה לצליה, כחל כדין שקרעו כלומר,
מן 74) חלב נוטף שעדיין לכתחילה אסור שחתכו פי על אף

מותר  וטחו, וחתכו ובקרעו קיא.) (שם הבשר על הכחל
משנה). (כסף הבשר מן למעלה שם.75)אפילו כמרימר

נבלע  ודאי החלב הרי אומרים ואין הבשר אפילו מותר הכל
גזרו  לא סופרים מדברי איסורו שכחל כיון - ואסור בבשר

לכתחילה. אלא

.ÂËdaL ·ÏÁa dÏMaL ‰·˜76BÈ‡L ;˙¯zÓ - ≈»∆ƒ¿»∆»»∆»À∆∆∆≈
˙ÙpËk ‡e‰ È¯‰ ‡l‡ ,·ÏÁ77.ÌÈÚna ‰pzLÈ È¯‰L , »»∆»¬≈¿ƒ…∆∆¬≈ƒ¿«∆«≈«ƒ

בה.76) פירשא 77)המכונס בה המכונס "חלב בגמרא:
פרש  כן גם צלול החלב אם אפילו ומשמע הוא". בעלמא
חלב  שם עדיין צלול שבחלב תם רבינו כשיטת ולא הוא,

משנה). (כסף ואסור עליו

.ÊË‰·w‰ ¯BÚa ‰È·b‰ „ÈÓÚ‰Ï ¯eÒ‡78ÏL »¿«¬ƒ«¿ƒ»¿«≈»∆
ÌÚBË - „ÈÓÚ‰ Ì‡Â .‰ËeÁL79LÈ Ì‡ :‰È·b‰ ˙‡ ¿»¿ƒ∆¡ƒ≈∆«¿ƒ»ƒ≈
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ÈtÓ .˙¯zÓ - Â‡Ï Ì‡Â ,‰¯eÒ‡ - ¯Oa ÌÚË da»««»»¬»¿ƒ«À∆∆ƒ¿≈
„ÈÓÚn‰L80,‡È‰ ‰ËeÁL ˙·wL ,‡e‰ ¯zn‰ ¯·c ∆««¬ƒ»»«À»∆≈«¿»ƒ

·ÏÁa ¯Oa ¯eq‡ ‡l‡ Ô‡k ÔÈ‡Â81,Ô˙Ba B¯eÚML ¿≈»∆»ƒ»»¿»»∆ƒ¿≈
‰Ó‰·e ‰Ù¯Ëe ‰Ï· ˙·˜ ¯BÚa „ÈÓÚn‰ Ï·‡ .ÌÚË««¬»««¬ƒ¿≈«¿≈»¿≈»¿≈»
- BÓˆÚ ÈÙa ¯eÒ‡‰ ¯·c „ÈÓÚn‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰‡ÓË¿≈»ƒ¿««¬ƒ»»»»ƒ¿≈«¿
.·ÏÁa ¯Oa ÌeMÓ ‡Ï ,‰Ï· ÌeMÓ ‰È·b‰ ‰¯Ò‡∆∆¿»«¿ƒ»ƒ¿≈»…ƒ»»¿»»
,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ˙È·‚ e¯Ò‡ ‰Ê LLÁ ÈtÓeƒ¿≈¬»∆»¿¿ƒ«¿≈»ƒ«»

.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿

הרדב"ז).78) (פי' הוא גמור שלא 80)נכרי.79)שבשר
ועור  שהוא בכל אוסר המעמיד שדבר בידינו כלל הרי תאמר
נאמר  שזה רבינו מבאר לפיכך הוא, מעמיד הקיבה
מותר  עצמו בפני כשהוא אבל האסור, דבר הוא כשהמעמיד

בלבד. טעם בנותן אוסר בחלב, בשר אינו 81)כגון ואם
בחלב. בשר זה אין טעם נותן

.ÊÈ·¯Ú˙‰·e ,¯zÓ Bc·Ï ·ÏÁ‰Â ,¯zÓ Bc·Ï ¯Oa‰«»»¿«À»¿∆»»¿«À»¿ƒ¿»≈
ÌÈ¯·c ‰na .Ì‰ÈL e¯Ò‡È - ÏeMa È„È ÏÚ Ô‰ÈL¿≈∆«¿≈ƒ≈»¿¿≈∆«∆¿»ƒ

Ì‰ÈL eÏMa˙pL ?ÌÈ¯eÓ‡82ÌÁ ÏÙpL B‡ ,„ÁÈa ¬ƒ∆ƒ¿«¿¿≈∆¿««∆»««
ÌÁ CB˙Ï83ÌÁ CB˙Ï ÔBˆ B‡ ,84„Á‡ ÏÙ Ì‡ Ï·‡ ; ¿«≈¿«¬»ƒ»«∆»

ÛÏB˜ - ÔBˆ ‡e‰Â ÈM‰ CB˙Ï ÌÁ ‡e‰Â Ì‰ÈMÓƒ¿≈∆¿«¿«≈ƒ¿≈≈
Blk ¯Oa‰85Ì‡Â .¯‡M‰ ÏÎB‡Â ,·ÏÁ‰ Ba Ú‚pL «»»À∆»«∆»»¿≈«¿»¿ƒ

ÁÈ„Ó - ÔBˆ CB˙Ï ÔBˆ ÏÙ86.dÏÎB‡Â ‰ÎÈ˙Á‰ »«≈¿≈≈ƒ««¬ƒ»¿¿»
CÎÈÙÏ87,˙Á‡ ˙ÁtËÓa ‰È·‚e ¯Oa ¯¯ˆÏ ¯zÓ ¿ƒ»À»ƒ¿…»»¿ƒ»¿ƒ¿««««

¯Oa‰ ÁÈ„Ó - eÚ‚ Ì‡Â .‰Êa ‰Ê eÚbÈ ‡lL ‡e‰Â88 ¿∆…ƒ¿∆»∆¿ƒ»¿≈ƒ««»»
‰È·b‰ ÁÈ„Óe89.ÏÎB‡Â ≈ƒ««¿ƒ»¿≈

תורה".82) אסרה בישול "דרק קח. שם גמרא
כבישול.83) הוא והרי עו.84)שבולע, פסחים כשמואל

הרי  חם שלמטה וכיון גובר), (התחתון גבר תתאה שסובר
באיסורים, כרב הלכה מקום שבכל פי על ואף בולע. הוא
שם. בברייתא כמותו ששנינו כשמואל הלכה כאן

שעליו,85) החם את מקרר למטה שהוא הצונן אשר שעד
קליפה. כדי עד מתפשטת והבליעה המצונן קצת החם בולע
אותו  לקלוף שאפשר דבר שהוא קליפה צריך הבשר ורק

מותר. קליפה בו שייך שאין החלב את 86)אבל להסיר
(שם). הבשר על בעין שיש בצונן 87)החלב שצונן מפני

יאכל  שמא חוששין ואין וכו' לצרור מותר הדחה מספיקה
(רדב"ז). קלה טירחה שהיא מפני הדחה, שם 88)בלי

בעי". לא מי "הדחה שייך 89)בסוגיא: שלא חלב וגבי
למעלה. שנתבאר כמו ומותר דבר שום צריך אין הדחה בו

.ÁÈÏÎ‡ BÈ‡L ÁÈÏÓ90‡e‰ È¯‰ - BÁÏÓ ˙ÓÁÓ »ƒ«∆≈∆¡»≈¬«ƒ¿¬≈
Á˙B¯k91‡e‰L ˙BÓk ÏÎ‡ Ì‡Â .92Á˙ek‰ BÓk ,93- ¿≈«¿ƒ∆¡»¿∆¿«»

Á˙B¯k BÈ‡94. ≈¿≈«

מלח 90) מרוב להאכל נוח שאינו לשימור, בשר כמליחת
במים. אותו ומדיחים ששורים עד ופולט 91)שבו ובולע

הדחה.92)ואוסר. שמליח 93)בלא פי על אף שנאכל
נאכל  הרי כותחא "האי קיב. שם הוא הגמרא ולשון הוא.
מליח  והוא חלב של נסיוב בו יש כותח הוא". מלחו מחמת

בו. לטבל הדחה 94)ועשוי או קליפה שצריך כצונן והוא
יז. בהלכה כמבואר

.ËÈBa LiL Á˙eÎÏ B‡ ·ÏÁÏ ÏÙpL ËeÁL ÛBÚ»∆»«¿»»¿»∆≈
·ÏÁ95¯zÓe BÁÈ„Ó - ‡e‰ ÈÁ Ì‡ :96- ÈÏˆ Ì‡Â ; »»ƒ«¿ƒÀ»¿ƒ»ƒ

BÙÏB˜97ÌÈÁÏt ÌÈÁÏt Ba eÈ‰ Ì‡Â .98‰È‰L B‡ , ¿¿ƒ»¿»ƒ¿»ƒ∆»»
ÔÈÏ·˙a Ïa˙Ó99‰Ê È¯‰ - Á˙eÎÏ B‡ ·ÏÁÏ ÏÙÂ , ¿À»¿«¿ƒ¿»«¿»»¿»¬≈∆

.¯eÒ‡»

מלחו 95) מחמת שנאכל כיון הוא מליח שהכותח פי על אף
כצונן. הוא אלא כרותח בצונן.96)אינו צונן כדין

שאפילו 97) הרא"ש, בשם הביא צא סימן יו"ד יוסף בבית
אומר  והר"ן ובולע. רך הוא כי קליפה, צריך צונן צלי
דעתו. נתבררה ולא סתם ורבינו חם. בצלי עומדת שהגמרא

בקעים.98) בקעים מפרש: ורש"י פילי" "פילי שם בגמרא
היה 99) לכותח וכשנפל לבלוע, נוח אותו מרככים שהתבלין

שם). (רש"י ונבלע לבלוע צמא

.ÎÛBÚ‰ ˙BÏÚ‰Ï ¯eÒ‡100ÔÁÏM‰ ÏÚ ‰È·b‰ ÌÚ »¿«¬»ƒ«¿ƒ»««À¿»
ÂÈÏÚ ÏÎB‡ ‡e‰L101‰¯·Ú Ïb¯‰ ÌeMÓ ‰¯Êb .102, ∆≈»»¿≈»ƒ∆¿≈¬≈»

È ‡nL‰Ê ÌÚ ‰Ê ÏÎ‡103·ÏÁa ÛBÚ‰L Èt ÏÚ Û‡ . ∆»…«∆ƒ∆««ƒ∆»¿»»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ¯eÒ‡104. »ƒƒ¿≈¿ƒ

מקולי 100) זו שהלכה שאוסרים, הלל וכבית קד: שם משנה
הלל. בית ומחומרי שמאי שמסדר 101)בית שלחן אבל

שם). (משנה חושש ואינו זה בצד זה נותן התבשיל את עליו
עבירה.102) לידי הגבינה.103)מביא עם העוף
כאן 104) ד. בהלכה כמבואר בלבד סופרים מדברי כלומר,

שקרוב  תורה כשל לדבריהם חיזוק עשו לו ובדומה זה בדין
גדי  שאינו בהמה בשר גם ולאכול תורה איסור לידי לבוא
של  מלשונו יוצא (רדב"ז). גדי רק נאמר שבתורה מפני
ואכילתו  אכילתו משום עוף העלאת היא שהגזירה רבינו
כאן  בגמרא אבל הגבינה, עם בהמה בשר אכילת משום
העלאה  משום עוף של העלאה היא: שהגזירה משמע
ואכילה  שהעלאה רש"י ופירש בהמה, בשר של ואכילה

משנה). לחם (וראה אחת כגזירה נחשבות

.‡Î- ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ¯ÈkÓ ÌÈ‡L ÔÈ‡ÒÎ‡ ÈL¿≈«¿¿»ƒ∆≈»«ƒƒ∆∆∆
;‰È·b ‰ÊÂ ‰Ó‰a ¯Oa ‰Ê „Á‡ ÔÁÏL ÏÚ ÔÈÏÎB‡¿ƒ«À¿»∆»∆¿«¿≈»¿∆¿ƒ»

.BnÚ ÏÎ‡iL È„k ‰Êa BaÏ Òb ‰Ê ÔÈ‡L ÈtÓƒ¿≈∆≈∆«ƒ»∆¿≈∆…«ƒ

.·Î˙t‰ Ïk - LÏ Ì‡Â .·ÏÁa ‰qÚ‰ ÔÈLÏ ÔÈ‡≈»ƒ»ƒ»¿»»¿ƒ»»««
‰¯eÒ‡105.¯Oa da ÏÎ‡È ‡nL ,‰¯·Ú Ïb¯‰ ÈtÓ , ¬»ƒ¿≈∆¿≈¬≈»∆»…«»»»

ÔÈLË ÔÈ‡Â106‰ÈÏ‡a ¯epz‰ ˙‡107Ïk - LË Ì‡Â . ¿≈»ƒ∆««¿«¿»¿ƒ»»
‰¯eÒ‡ ˙t‰108˜ÈqiL „Ú109ÏÎ‡È ‡nL ,¯epz‰ ˙‡ ««¬»«∆«ƒ∆««∆»…«

‰pL Ì‡Â .·ÏÁ da110,˙¯k ‰È‰zL „Ú ˙t‰ ˙¯eˆa »»»¿ƒƒ»¿««««∆ƒ¿∆ƒ∆∆
¯Oa ‡Ï da ÏÎ‡È ‡lL È„k111·ÏÁ ‡ÏÂ112È¯‰ - ¿≈∆……«»…»»¿…»»¬≈
.¯zÓ ‰Ê∆À»

(רש"י).105) במלח לאכלה טחים.106)ואפילו
התנור 108)שומן.107) בקרקעית טעם נותן שהשומן

(רש"י). בלחם טעם טעם 109)ונותן נאבד כבר הוסק הא
ל: שם תורא",110)השומן, כעין "עבדינהו לו. שם
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הפת. תבנית שינה דהיינו הרי"ף לש 111)וכפירוש אם
בחלב. אליה.112)עיסה בשומן שטח בתנור פת אפה אם

אחרת  עיסה ואפה הפת תבנית ושינה בחלב עיסה לש ואם
מותר  אחרת בצורה הפת תבנית ושינה בשומן שטח בתנור
יטעה  שמא חוששים ואין צורתה לפי אחת כל לאכול

(רדב"ז).

.‚ÎÈÏv‰ ÌÚ d‡Ù‡L ˙t113ÌÚ Ô‡ÏvL ÌÈ‚„Â , «∆¬»»ƒ«»ƒ¿»ƒ∆¿»»ƒ
¯Oa‰114·ÏÁa ÔÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ -115da eÏÎ‡L ‰¯Ú˜ . «»»»¿»¿»¿»»¿»»∆»¿»
¯Oa116eÏM·e117ÔÏÎ‡Ï ¯zÓ ÌÈ‚c‰ Ô˙B‡ - ÌÈ‚c da »»ƒ¿»»ƒ»«»ƒÀ»¿»¿»

Á˙eÎa118. ¿»

(רדב"ז).113) בזה זה נוגעים ואינם אחד בתנור
בהדי 114) דאטוי "ביניתא עו: פסחים הגמרא לשון

"ריחא 115)בישרא". משום הטעם: מפרש שם רש"י
טו  בפרק ורבינו בו. יש ממשות הריח פירוש: היא" מילתא
כדעת  כאן אוסר כן פי על ואף היא מילתא לאו ריחא פוסק,
ריחא  האומרים לדעת שאפילו תתכב, סימן בחולין הרי"ף
כמו  שזה א. טעמים: מכמה אסור כאן היא, מילתא לאו
שאפשר  מפני מתירין, לו שיש דבר כמו זה ב. לכתחילה,
ואפילו  במשהו אוסר מתירין לו שיש ודבר בשר, עם לאכלו

בו. יש משהו וריח בטל אינו שבישלו 116)באלף אפילו
בישלו  דוקא לומר יטעו שלא כדי שאכלו, ונקט בשר, בה

נ"ט. של בנו בן שהן מותר, קיא:117)במים בחולין
בקערה. הדגים נתבשלו אם הדין והוא "עלו",

והטעם:118) כמותו, הלכה פסק שאביי שם, כשמואל
טעמו  נותן שהבשר טעם, נותן בן טעם נותן שהוא משום
היתר. הכל ועדיין בדגים, טעם נותנת והקערה בקערה
ורק  בחלב. בשר נעשה ולא נ"ט, בר נ"ט הפוסקים: בלשון
בפני  מותר אחד שכל לפי נ"ט, בר נ"ט מותר וחלב בבשר
דעה  יורה יוסף ובית (רדב"ז איסורים בשאר לא אבל עצמו,
נ"ט  בר נ"ט הוא: והכלל והרשב"א). הר"ן בשם צה, סימן

אסור. - דאיסורא נ"ט בר נ"ט -מותר, דהיתירא

.„ÎÈÏˆ ¯Oa da C˙ÁL ÔÈkÒ119da C˙ÁÂ ¯ÊÁÂ , «ƒ∆»«»»»»ƒ¿»«¿»«»
ÔÈÙÈ¯Á ÌÈ¯·cÓ Ba ‡ˆBiÎÂ ÔBˆ120ÔÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - ¿¿«≈ƒ¿»ƒ¬ƒƒ»¿»¿»

Á˙eÎa121da C˙ÁÂ ¯ÊÁÂ ,¯Oa da C˙Á Ì‡ Ï·‡ . ¿»¬»ƒ»«»»»¿»«¿»«»
C˙Á‰ ÌB˜Ó „¯Bb - ÁÈh·‡ B‡ ˙eM˜122ÏÎB‡Â ƒ¬«ƒ«≈¿«¬»¿≈

.·ÏÁa ¯‡M‰«¿»¿»»

חם 119) מבושל בשר הדין והוא דוקא לאו צלי חם. שהוא
ורדב"ז). משנה ובצלים.120)(כסף שומים כגון

שהצנון 121) דבר, של וטעמו אביי. בשם הלכה קיא: שם
ניכרת  אינה ולפעמים עליה הקרושה הסכין משמנונית בולע
שם  ורש"י נ"ט. בגדר ואינו הממש מן הבא טעם כאן ויש
מדגים  יותר בולע חריף שהדבר מפני טעם, עוד מוסיף קיב.
בחלב  לאכלו אסור הצנון שכל רבינו, מדברי ומשמע חמים.
רק  ואוסרים עליהם חולקים ויש ור"ן, הרשב"א דעת וכן
יורה  יוסף בית ראה אצבע, (כעובי נטילה או קליפה כדי

צו). סימן חם,122)דעה בשר בחתך רק וזה שם. בגמרא
שלא  מפני הקישות, הדחת מספיקה צונן בשר בחתך אבל
מקליפה  פחותה (וגרידה הסכין. על הרבה שמנונית נדבקה

כולה  להינטל שתוכל כדי קצת, עבה קליפה יז, שבהלכה
(ר"ן)). כאחת

.‰ÎCÓk ÏL „k „ˆa ÁÏÓ ÏL „k ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡123, ≈«ƒƒ«∆∆«¿««∆»»
epnÓ ·‡BML ÈtÓ124ÁÏÓa ¯Oa‰ ÏM·Ó ‡ˆÓÂ , ƒ¿≈∆≈ƒ∆¿ƒ¿»¿«≈«»»¿∆«

„ˆa ıÓÁ‰ „k ÁÈpÓ Ï·‡ .·ÏÁ‰ ÌÚË Ba LiL ‰Ê∆∆≈««∆»»¬»«ƒ«««…∆¿«
epnÓ ·‡BL ıÓÁ‰ ÔÈ‡L ,CÓk‰ „k125. ««»»∆≈«…∆≈ƒ∆

ורבינו 123) כמכא, - ארמית בצורה הגמרא בלשון כותח
קיב. שם עברית, צורה לה הכלים 124)נתן דפנות דרך

אסור  רבינו טעם לפי הרדב"ז, כתב הכותח. מן המלח שואב
שאין  מפני מותר מתכות כלי אבל חרס, של בכדים רק
להניח  שאסור ותוספות רש"י לפירוש אבל מזה. זה שואבים
ממנו  וימלח ידע לא והוא המלח לתוך הכותח מן יפול שמא

מתכות. לכדי חרס כדי בין חילוק אין רש"י 125)בשר,
מן  יפול אם שאפילו בגמרא, גירסתם לפי מפרשים ותוספות
הכותח  ניכר במלח אבל בששים, יבטל החומץ לתוך הכותח
אינו  שרבינו ברור, מתבטל. אינו ולפיכך במקומו הסמיך
והאי  בעיניה לאיסורא איתיה האי המשפט: את בגמרא גורס

משנה). וכסף ראב"ד (וראה בעיניה לאיסורא ליתיה

.ÂÎÏÎ‡Ï ¯zÓ - ‰lÁz ·ÏÁ B‡ ‰È·b ÏÎ‡L ÈÓƒ∆»«¿ƒ»»»¿ƒ»À»∆¡…
ÂÈ„È ÁÈ„iL CÈ¯ˆÂ .„iÓ ¯Oa ÂÈ¯Á‡126ÂÈt Áp˜ÈÂ127 «¬»»»ƒ»¿»ƒ∆»ƒ«»»ƒ««ƒ

ÂÈt Áp˜Ó ‰n·e .¯Oa‰ ÔÈ·e ‰È·b‰ ÔÈa128˙Ùa ? ≈«¿ƒ»≈«»»«∆¿«≈«ƒ¿«
ÔÈÁp˜Ó Ïk·e .ÔËÏBt B‡ ÔÚÏB·e ÔÒÚBlL ,˙B¯Ùa B‡¿≈∆¬»¿»¿»«…¿«¿ƒ
ÔÈ‡L ,˙B˜¯È B‡ ÁÓ˜ B‡ ÌÈ¯ÓzÓ ıeÁ ,‰t‰ ˙‡∆«∆ƒ¿»ƒ∆«¿»∆≈

.‰ÙÈ ÔÈÁp˜Ó el‡≈¿«¿ƒ»∆

פה,126) הדחת היינו הלל, בית שאומרים מדיח פירש רש"י
ידים. הדחת היינו הלל, בית שאמרו "מדיח" מפרש ורבינו

קינוחו.127) וגם הפה הדחת גם צריך ורש"י הרי"ף לדעת
בסוגיא.128) שם

.ÊÎ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ¯O·a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na129; «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«¿≈»«»
B‡ ‰È·b‰ ÏÎ‡L ¯Á‡ ÛBÚ ¯Oa ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«¿«««∆»««¿ƒ»
.ÌÈ„È ˙ÏÈË ‡ÏÂ ‰t‰ Áep˜ ‡Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ·ÏÁ‰∆»»≈»ƒ…ƒ««∆¿…¿ƒ«»«ƒ

אסור 129) בחלב חיה שבשר פי על אף והדחה, קנוח צריך
ההבדל  ומה ד. בהלכה רבינו שכתב כמו סופרים מדברי רק
דומה  חיה שבשר משום לומר יש עוף, לבשר חיה בשר בן
בשם  משנה (כסף כבהמה חיה עשו לכן בהמה, לבשר
תם  רבינו בשם כתבו עוף, ד"ה קד: שם ובתוספות הר"ן).
בחניכיים, נדבק שאינו מפני בלבד עוף בשר התיר שאגרא

גבינה. אחריו לאכול אסור ולכן נדבק חיה בשר אבל

.ÁÎÔÈa ‰Ó‰a ¯Oa ÔÈa ,‰lÁza ¯Oa ÏÎ‡L ÈÓƒ∆»«»»«¿ƒ»≈¿«¿≈»≈
ÛBÚ ¯Oa130‰È‰iL „Ú ·ÏÁ ÂÈ¯Á‡ ÏÎ‡È ‡Ï - ¿«……««¬»»»«∆ƒ¿∆

˙¯Á‡ ‰cÚÒ ¯eÚL È„k Ô‰ÈÈa131LL BÓk ‡e‰Â , ≈≈∆¿≈ƒ¿À»«∆∆¿¿≈
ÌÈpM‰ ÔÈa ÏL ¯Oa‰ ÈtÓ ,˙BÚL132¯Ò BÈ‡L »ƒ¿≈«»»∆≈«ƒ«ƒ∆≈»

.Áep˜a¿ƒ«

כאן.130) האמור שיעור להמתין מר 131)צריך "אמר
סעודה  ובין אכילנא". אחריתא בסעודתא וכו' עוקבא

לנהוג לס  צריך שכן הרי"ף וכתב שעות. שש של הפסק עודה
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שש  לחכות עוף בבשר גם ומחמיר בשיטתו הולך ורבינו
הזה. הבשר נתעכל שעות שש ששהה ולאחר שעות

לתינוק 132) להאכיל לעס אלא בלע לא אפילו זה ולטעם
הבשר  שטעם מפרשים ויש שעות. שש לחכות צריך כן גם
מותר  בלע ולא לעס אם ולדבריהם הזה. כשיעור בפה נמשך
וטור  משנה כסף (וראה והדחה קינוח אחרי גבינה לאכול

פט). סימן דעה יורה

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
נוהגים 1) ואם והערלה, הכרם וכלאי החדש דיני יבאר

בארץ  נוהג ואם ופדיונו רבעי נטע לארץ; ובחוצה בארץ
או  מיתה בו שיש וטבל טבל; כזית האוכל לארץ; ובחוץ
כו'. שביעית וספיחי והחדש מהטבל היוצאין משקין לאו;

.‡e¯Ó‡L ÔÈ¯eq‡ Ïk2‰iÁ LÙ ÈÈÓa Ô‰3LÈÂ . »ƒƒ∆»«¿≈¿ƒ≈∆∆«»¿≈
,L„Á‰ :Ô‰Â ,ı¯‡‰ Ú¯Êa ‰¯Bz ÏL ÌÈ¯Á‡ ÔÈ¯eq‡ƒƒ¬≈ƒ∆»¿∆«»»∆¿≈∆»»

‰Ï¯Ú‰Â ,Ï·h‰Â ,Ì¯k‰ È‡ÏÎÂ4. ¿ƒ¿≈«∆∆¿«∆∆¿»»¿»

הקודמים.2) הפרקים בבעליֿחיים 3)בתשעת כלומר,
שלהם. הגוף לפי 4)וחלקי רבינו מפרש שלפנינו, בהלכות

איסורים  עוד וישנם הללו. האיסורים דיני כל את הסדר
וביכורים, מעשר תרומת תרומה, כגון הארץ, בזרע אחרים
ורבינו  מותרים. לכהנים אבל לזרים, מוגבל שאיסורם אלא
איסורים  גם ויש זרעים. בספר מיוחדות הלכות להם קבע
הקודמים, הפרקים בתשעת נתבארו שלא בעליֿחיים במיני
בספר  ונתבארו וטמא, נותר פיגול, כגון - במוקדשין וכולם

עבודה.

.·‰‡e·z ÈÈÓ ‰MÓÁÓ „Á‡ Ïk ?„ˆÈk L„Á‰∆»»≈«»∆»≈¬ƒ»ƒ≈¿»
„·Ïa5¯ÓÚ‰ ·¯˜iL Ì„˜ BlL L„Á‰Ó ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ƒ¿«»∆¡…≈∆»»∆…∆∆ƒ¿«»…∆

‡Ï ÏÓ¯ÎÂ ÈÏ˜Â ÌÁÏÂ :¯Ó‡pL ,ÔÒÈa ¯OÚ ‰MLa¿ƒ»»»¿ƒ»∆∆¡«¿∆∆¿»ƒ¿«¿∆…
eÏÎ‡˙6L„Á ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ ÏÎÂ .7¯ÓÚ‰ ˙·¯˜‰ Ì„˜ …¿¿»»≈¿«ƒ»»…∆«¿»«»…∆

ÌB˜Ó ÏÎa ,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ -8ı¯‡a ÔÈa ,ÔÓÊ ÏÎ·e ∆ƒ«»¿»»¿»¿«≈»»∆
ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔÈa9˙Èa‰ ÈÙa ÔÈa ,10ÈÙa ‡lL ÔÈa ≈¿»»»∆≈ƒ¿≈««ƒ≈∆…ƒ¿≈

¯ÓÚ‰ ·¯˜iMÓ - Lc˜Ó LiL ÔÓÊaL ‡l‡ .˙Èa‰««ƒ∆»∆ƒ¿«∆≈ƒ¿»ƒ∆ƒ¿«»…∆
ÓB˜n‰Â ,ÌÈÏLe¯Èa L„Á‰ ¯z‰ÔÈ˜BÁ¯‰ ˙B11ÔÈ¯zÓ À«∆»»ƒ»«ƒ¿«¿»¿ƒÀ»ƒ

˙BˆÁ ¯Á‡12¯Á‡ „Ú Ba ÔÈÏvÚ˙Ó ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L , ««¬∆≈≈ƒƒ¿«¿ƒ«««
Blk ÌBi‰ Ïk - Lc˜n‰ ˙Èa ÔÈ‡L ÔÓÊ·e ;˙BˆÁ¬ƒ¿«∆≈≈«ƒ¿»»«À

‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡13ÔÈOBÚL ˙BÓB˜na ,‰f‰ ÔÓf·e . »ƒ«»«¿««∆«¿∆ƒ
¯OÚ ‰Ú·L ÌBÈ Ïk ¯eÒ‡ L„Á‰ - ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈL¿≈»ƒƒ∆»»»»ƒ¿»»»

·¯ÚÏ „Ú ÔÒÈa14ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ,15. ¿ƒ»«»∆∆ƒƒ¿≈¿ƒ

והכוסמים,5) והשעורים, החיטים, מ"א: פ"א, חלה
והשיפון. שועל, עצם 6)ושיבולת עד הפסוק: ומסיים

קרבן  והיינו וגו', אלהיכם קרבן את הביאכם עד הזה, היום
אתיא  דריש, – ב ע, ובמנחות בניסן. בט"ז שהקריבו עומר
כתוב  ובמצה וקלי, לחם כתוב בחדש ממצה, "לחם" "לחם"
אלא  בא אינו בפסח הנאכל הלחם מצה מה עני, לחם
בלבד  המינים בחמשת נוהג חדש אף מינים, מחמשת

מ"א). פ"א, חלה המשניות אכילה 7)(פירוש איסורי שכל
מקומות. בכמה כמבואר פ"ג,8)בכזית, ערלה משנה,

מקום.9)מ"ט. בכל של זמן 10)פירוש בכל של פירוש
סח.). מנחות קרב 11)(משנה כבר אם יודעים שאינם

לא. או מותרים 12)העומר הרחוקים מה מפני שם:
ביתֿדין  שאין יודעים שהן מפני ולהלן? היום מחצות

בו. היום 13)מתעצלים עצם "עד כג): (ויקרא שנאמר
של  פלוגתא היום. כל היינו יום, של עיצומו עד הזה"
(כסףֿמשנה). אחרון שהוא כרבינא ופסק שם: אמוראים

התורה"14) מן אסור "חדש סובר רבינו והרי תאמר: ואם
ואםֿכן לארץ, בחוץ יום אפילו הוא שמא הספק, מפני אסור

איסור  ספק שזה אמר ולא סופרים" "מדברי אמר ולמה טז,
החודש, בקביעות אנו בקיאים שעכשיו לומר יש תורה?
שאנו  ומה לחודש, טז הוא שמא יז ביום מסופקים אנו ואין
מנהג  לשנות שלא כדי הוא, ימיםֿטובים שני עושים
סופרים  מדברי רק שאסור רבינו אומר לפיכך אבותינו,

שם.15)(רדב"ז). כרבינא,

.‚ÈÏ˜Â ÌÁÏ ÏÎB‡‰16ÏÓ¯ÎÂ17„Á‡ ÏkÓ ˙ÈÊk , »≈∆∆¿»ƒ¿«¿∆¿«ƒƒ»∆»
˙Bi˜ÏÓ LÏL ‰˜BÏ - „Á‡Â18ÈÏ˜Â ÌÁÏÂ ¯Ó‡pL ; ¿∆»∆»«¿À∆∆¡«¿∆∆¿»ƒ

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .eÏÎ‡˙ ‡Ï ÏÓ¯ÎÂ19ÔzLÏML , ¿«¿∆……¿ƒƒ«¿»»¿∆¿»¿»
.‰fÓ ‰Ê ÔÈ˜eÏÁ ÔÈÂ‡Ïa¿»ƒ¬ƒ∆ƒ∆

באש.16) קלויים תבואה קלויות.17)גרעיני שבלים
אחת 18) אלא לוקה אינו לאו ואם התראות, בשלש ודוקא

בידינו  וכלל אחד, בלאו נכללו ששלשתם ואע"פ (רדב"ז).
שמצאו  מפני לוקיןֿ כאן שבכללות", לאו על לוקין "אין
לחלק  שבאו ופירשו מיותרים, פסוקים ה) (כריתות חכמים
למדו". השמועה "מפי רבינו שסיים וזה לאוין. לשלשה

המקרא 19) מן ברור יוצא שאינו לימוד כל לומר, רצונו
למדו  השמועה מפי רבינו: אומר עליו, מסתמכים שחז"ל
בשורש  רבינו שכתב מה וראה הרמב"ם). כללי מלאכי, (יד

המצוות'. מ'ספר תשיעי

.„¯ÓÚ‰ ˙·¯˜‰ Ì„˜ ‰LÈ¯L‰L ‰‡e·z Ïk20Û‡ , »¿»∆ƒ¿ƒ»…∆«¿»«»…∆«
˙¯zÓ - ·¯wL ¯Á‡ ‡l‡ ‰¯Ó‚ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…ƒ¿¿»∆»««∆»«À∆∆

‰ÏÈÎ‡a21¯Á‡ ‰LÈ¯L‰L ‰‡e·˙e .¯ÓÚ‰ ·¯wMÓ «¬ƒ»ƒ∆»«»…∆¿»∆ƒ¿ƒ»««
‰Úe¯Ê ‰˙È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÓÚ‰ ·¯wL22·¯wL Ì„˜ ∆»«»…∆««ƒ∆»¿»¿»…∆∆»«

‰L ÏL ¯ÓÚ‰ ·¯˜iL „Ú ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ¯ÓÚ‰»…∆¬≈¬»«∆ƒ¿«»…∆∆»»
ÌB˜Ó ÏÎa ‰Ê ÔÈ„Â .‰‡a‰23ÔÓÊ ÏÎ·e24.‰¯Bz‰ ÔÓ «»»¿ƒ∆¿»»¿»¿«ƒ«»

ב.20) ע, מנחות יונה כרבי העומר, נקצר שכבר אע"פ
קודם 21) השרישו אם שם, ומנחות מ"א, פ"א חלה משנה,

מתירן. העומר - במקומות 23)שם.22)לעומר [אפילו
ישראל]. שבארץ מזמנים שונים וההשרשה הזריעה שזמני

לטז 24) קודם שהשרישה תבואה קרב, העומר שאין אע"פ
עד  השרישה שלא ותבואה לערב, בניסן ביז מותרת בניסן,

הבאה. לשנה בערב בניסן יז עד אסורה בניסן, טז

.‰¯ÓÚ‰ ¯Á‡ ‰LÈ¯L‰L ‰‡e·z25Ú¯ÊÂ ,d¯ˆ˜e , ¿»∆ƒ¿ƒ»««»…∆¿»»¿»«
‡a‰ ¯ÓÚ‰ ·¯˜ Ck ¯Á‡Â ,Ú˜¯wa ÌÈhÁ‰ ÔÓ26 ƒ«ƒƒ««¿«¿««»»«»…∆«»

Ú˜¯wa ÌÈhÁ‰ ÔÈ„ÚÂ27˜ÙÒ el‡ È¯‰ -28Ô¯Èz‰ Ì‡ «¬«ƒ«ƒƒ««¿«¬≈≈»≈ƒƒƒ»
¯ÓÚ‰29„Îa ÔÈÁpÓ eÈ‰ el‡k30Ô˙B‡ ¯ÈzÈ ‡Ï B‡ , »…∆¿ƒ»À»ƒ¿«…«ƒ»

Ú˜¯wa eÏËaL ÈtÓ31ÏÎ‡Â Ì‰Ó Ë˜Ï Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿≈∆»¿««¿«¿ƒ»ƒ»«≈∆¿»«
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe ,‰˜BÏ BÈ‡ -32˙ÏaL ÔÎÂ . ≈∆«ƒ«««¿¿≈ƒ…∆

LÈÏL ‰‡È·‰L33¯Á‡ dÏ˙Le d¯˜ÚÂ ,¯ÓÚ‰ ÈÙlÓ ∆≈ƒ»¿ƒƒƒ¿≈»…∆«¬»»¿»»««
˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰ÙÈÒB‰Â ,¯ÓÚ‰ ·¯wL34‰È‰z Ì‡ ∆»«»…∆¿ƒ»¬≈»≈ƒƒ¿∆
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‰¯eÒ‡35˙ÙÒBz‰ ÈtÓ36B‡ ,‡a‰ ¯ÓÚ‰ ‡B·iL „Ú ¬»ƒ¿≈«∆∆«∆»»…∆«»
¯ÓÚ‰ Ì„˜ ‰LÈ¯L‰ È¯‰L ,‰¯eÒ‡ ‰È‰z ‡Ï37. …ƒ¿∆¬»∆¬≈ƒ¿ƒ»…∆»…∆

העבר.25) העומר התירה את 26)ולא מתיר שהיה
זרען. לולא (כסףֿמשנה).27)החיטים הושרשו ולא

א 28) סט, במנחות היא בעיא מותרות, שנזרעו החיטים אם
איפשטא. ולא זרען.30)הבא.29)- זו 31)ולא והרי

מתירן. ואינו הבא העומר קודם השרישו ולא חדשה, זריעה
תורה'.32) 'איסור ספק כל בישול 33)כדין שליש

לא  ואם מתיר, והעומר פרי כגמר חשוב שזה הגרעינין,
ואין  תבואה ולא שחת כקוצר זה הרי ועקרה, שליש הביאה

שם). (רש"י מתיר שם.34)העומר כולה.35)בעיא,
שם.36) גמרא התוספת, אחר אחר 37)שהולכים והולכים

העיקר.

.ÂÈÈÓ B‡ ‰‡e·z ÈÈnÓ ÔÈÓ ?„ˆÈk Ì¯k‰ È‡Ïkƒ¿≈«∆∆≈«ƒƒƒ≈¿»ƒ≈
˙B˜¯È38ÔÈa Ï‡¯OÈ Ú¯fL ÔÈa ,ÔÙb‰ ÌÚ eÚ¯ÊpL ¿»∆ƒ¿¿ƒ«∆∆≈∆»«ƒ¿»≈≈

È¯Î Ú¯fL39b‰ ÚËpL ÔÈa Ô‰ÈÏ‡Ó eÏÚL ÔÈa ,ÔÙ ∆»«»¿ƒ≈∆»≈¬≈∆≈∆»««∆∆
˜¯i‰ CB˙a40.‰È‰·e ‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯eÒ‡ Ì‰ÈL - ¿«»»¿≈∆¬ƒ«¬ƒ»«¬»»

Ú¯Êz ¯L‡ Ú¯f‰ ‰‡ÏÓ‰ Lc˜z Ôt :¯Ó‡pL∆∆¡«∆ƒ¿««¿≈»«∆«¬∆ƒ¿»
˜Á¯˙z Ôt :¯ÓBÏk .Ì¯k‰ ˙‡e·˙e41.Ì‰ÈL ¯Ò‡˙Â ¿««»∆¿«∆ƒ¿«≈¿∆¡…¿≈∆

ובהנאה.38) באכילה אסור בגפן, אחד מין אפילו משמע
חייב  שאינו ה"א, כלאים מהל' בפ"ה פסק שרבינו ואע"פ
וחרצן  ושעורה חיטה שיזרע עד הכרם כלאי זריעת על
אחד  מין רק נזרע אפילו לוקה אכילתם על יד, במפולת
ורדב"ז). (לחםֿמשנה מאליהם עלו ואפילו בכרם,

ב'ירושלמי'39) זריעה. באיסור תלוי האכילה איסור שאין
מפרש  כנראה בגויים", "נוהג שנינו: ה"ח, פ"א קידושין
גוי. של הוא הכרם אם ובין גוי זרע אם בין רבינו,

ה"ח.40) פ"א כלאים כתוב 41)'ירושלמי' הפסוק בראש
מהם  תתרחק פן רבינו: ומפרש כלאים", כרמך תזרע "לא
אכילה  איסור דרשו - א קטו, ובחולין שניהם. תאסור כי
ונפלא  לשורפן, שתצטרך אש" "תוקד תקדש" "פן מן והנאה

רדב"ז). (וראה זו דרשה רבינו הביא לא למה הדבר

.Ê˙ÈÊk ÏÎB‡‰Â42ÔÈa ˜¯i‰ ÔÓ ÔÈa ,Ì¯k‰ È‡ÏkÓ ¿»≈¿«ƒƒƒ¿≈«∆∆≈ƒ«»»≈
‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ - ÌÈ·Ú‰ ÔÓ43ÔÈÙ¯ËˆÓ Ì‰ÈLe .44 ƒ»¬»ƒ∆ƒ«»¿≈∆ƒ¿»¿ƒ

.‰Ê ÌÚ ‰Ê∆ƒ∆

נלמד 42) אכילה שאיסור אכילה, לשון בו נזכר שלא אע"פ
אכילה  שסתם אכילה, איסורי כשאר שיעורו תקדש", מ"פן

(מכות 43)בכזית. בידינו הוא וכלל תקדש", "פן שנאמר
לאֿתעשה. – אל פן, השמר, ובמקבילות) אכל 44)יג, אם

שהכל  לכזית, מצטרפים - ענבים זית וחצי ירק, זית חצי
הוא. אחד איסור

.ÁÏ‡¯OÈ ı¯‡a eÚ¯ÊpL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na45; «∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ¿¿¿∆∆ƒ¿»≈
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ì¯k‰ È‡Ïk - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ï·‡46. ¬»¿»»»∆ƒ¿≈«∆∆ƒƒ¿≈¿ƒ

ÌÈ‡Ïk ˙BÎÏ‰·e47È‡ÏÎa ¯eÒ‡ ÔÈÓ ‰Ê È‡ :¯‡a˙È ¿ƒ¿ƒ¿«ƒƒ¿»≈≈∆ƒ»¿ƒ¿≈
È˙Óe ,¯Ò‡È C‡È‰Â ,¯eÒ‡ BÈ‡ ÔÈÓ ‰Ê È‡Â Ì¯k‰«∆∆¿≈∆ƒ≈»¿≈«∆¡…»«

Lc˜Ó ¯·„ ‰Ê È‡Â ,¯Ò‡È48.Lc˜Ó BÈ‡ ‰Ê È‡Â ≈»≈¿≈∆»»¿«≈¿≈∆≈¿«≈

ואינן 45) בארץ, התלויות המצוות מסוג הוא הכרם שכלאי

פ"א). סוף קידושין (משנה, בארץ אלא משנה,46)נוהגות
מ"ט. פ"ג, רק 47)ערלה עוסקים אנו וכאן זרעים, בספר

הכרם. כלאי של והנאה אכילה איסור כלאי 48)בדיני
וטעונים  ובהנאה באכילה התורה מן שאסורים הכרם

תקדש". "פן הכתוב: לשון עלֿפי שריפה,

.Ë˙B¯t Ïk - ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡ ÚËBp‰ Ïk ?„ˆÈk ‰Ï¯Ú‰»»¿»≈«»«≈«ƒ««¬»»≈
ÌÈL LÏL ÔÏÈ‡ B˙B‡ ‰OBÚL49Ô‰ È¯‰ ÚËpMÓ ∆∆ƒ»»»ƒƒ∆»«¬≈≈

‰‡‰·e ‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯eÒ‡50ÌÈL LÏL :¯Ó‡pL , ¬ƒ«¬ƒ»«¬»»∆∆¡«»»ƒ
ÏÎB‡‰ ÏÎÂ .ÏÎ‡È ‡Ï ÌÈÏ¯Ú ÌÎÏ ‰È‰È51Ì‰Ó ƒ¿∆»∆¬≈ƒ…≈»≈¿»»≈≈∆

˙ÈÊk52.‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ - ¿«ƒ∆ƒ«»

עץ 49) כל ונטעתם הארץ אל תבואו וכי מתחילה: הפרשה
ה"ב  פ"א ערלה 'ירושלמי' נטיעה. משעת ומונים מאכל.
חנטת  עד ערלה מאיסור יוצא אינו אבל (כסףֿמשנה).
שחנטו  והפירות הרביעית, השנה של בשבט בטו הפירות
משום  אסורים בשבט, טו אחרי שנגמרו אףֿעלֿפי כן לפני

י:). ראשֿהשנה (ראה ב.50)ערלה נו, קידושין ברייתא,
הט"ז.51) בפ"ח רבינו שכתב כמו לוקה, אינו הנהנה אבל
מקומות.52) בכמה כמבואר בכזית, אכילה שסתם

.È,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÚËBa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈«¿∆∆ƒ¿»≈
ı¯‡‰ Ï‡ e‡·˙ Èk :¯Ó‡pL53Ï·‡ ;¯ÓB‚Â ∆∆¡«ƒ»…∆»»∆¿≈¬»

‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ‰Ï¯Ú ¯eq‡ƒ»¿»¿»»»∆¬»»¿∆
ÈÈqÓ54,‰¯eÒ‡ ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ‰Ï¯Ú‰ È‡ceL , ƒƒ«∆««»»¿»¿»»»∆¬»

¯zÓ d˜ÙÒe55¯‡a˙È ÈL ¯OÚÓ ˙BÎÏ‰·e . ¿≈»À»¿ƒ¿«¬≈≈ƒƒ¿»≈
.ÔÈ¯zn‰ ÌÈ¯·„e ‰Ï¯Ú ÌeMÓ ÔÈ¯eÒ‡‰ ÌÈ¯·c¿»ƒ»¬ƒƒ»¿»¿»ƒ«À»ƒ

בי"ד 53) ואפילו ה"ט). שני מעשה מהל' (פ"י ביאה משעת
ערלה  נוהגת ישראל, ארץ את וחילקו שכבשו שנים

מ"ב). פ"א, (ערלה שכבשו נאמרה:54)במקומות כך
לט.). (קידושין מותר ספיקה אסור, -55)ודאה ובסוריא

הבאה. הלכה ראה

.‡È- Ï‡¯OÈ ı¯‡a :Ì¯k‰ È‡ÏÎÂ ‰Ï¯Ú ˜ÙÒ¿≈»¿»¿ƒ¿≈«∆∆¿∆∆ƒ¿»≈
„Âc L·kL ˙Bˆ¯‡ ‡È‰Â ,‡È¯eÒa ;¯eÒ‡56.¯zÓ - »¿¿»¿ƒ¬»∆»«»ƒÀ»

Ì¯k ‰È‰ ?„ˆÈk57‰Ï¯ÚÂ58‰ˆeÁ ˙B¯kÓ ÌÈ·ÚÂ ≈«»»∆∆¿»¿»«¬»ƒƒ¿»»
BÎB˙a Úe¯Ê ˜¯È ‰È‰ ,BÏ59,BÏ ‰ˆeÁ ¯kÓ ˜¯ÈÂ »»»»»«¿¿»»ƒ¿»»

epnÓ ‡nL60.¯zÓ ‡È¯eÒa - ¯Á‡Ó ‡nL ‰Ê ‡e‰ ∆»ƒ∆∆∆»≈«≈¿¿»À»
Ì¯kÓ ˙B‡ˆBÈ ÌÈ·Ú‰ ‰‡¯ elÙ‡ ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ·e¿»»»∆¬ƒ»»»¬»ƒ¿ƒ∆∆

Ô‰Ó Á˜BÏ - Ì¯k‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ˜¯È B‡ ,‰Ï¯Ú61; »¿»»»≈ƒ«∆∆≈«≈∆
Ë˜BÏ B‡ ‰Ï¯Ú‰ ÔÓ ¯ˆBa B˙B‡ ‰‡¯È ‡lL ‡e‰Â¿∆…ƒ¿∆≈ƒ»»¿»≈

B„Èa ˜¯i‰62. «»»¿»

ונקראת 56) בתורה, שנקבעו ישראל ארץ לגבולות מחוץ
ספיקה  ולפיכך הארץ, בקדושת נתקדשה ולא יחיד כיבוש

כלאים.57)מותר. ערלה.58)שאינו הוא והכרם
בה"ו.59) שנתבאר כמו הכרם, כלאי משום אסור והירק
מהירקות 60) או ערלה שאילנותיו הכרם מאותו כלומר,

כלאים. משום האסורים בו כמו 61)שגדלו ספק שאפילו
הם  שהפירות נוטה והדעת שקולים, הצדדים שני שאין זה,
רחוקה  אפשרות שיש אלא כלאים, או ערלה שהוא זה מכרם
התירה  לכאן, והובאו אחר מכרם הם האלו שהפירות
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(רדב"ז  מותר ספקות מיני כל - נאמרה שכך  ההלכה,
ואסור 62)בהי"ג). הכרם, כלאי או ערלה ודאי שזהו

דין  שהשווה רבינו על משיג הרמ"ך לארץ. בחוצה אפילו
אמרו  - ב לז, קידושין בגמרא והלא הכרם, לכלאי ערלה
אין  מסיני, למשה הלכה לארץ בחוץ ערלה הסוברים שלדעת
ולמה  מסיני, למשה הלכה סובר ורבינו שווה. ספיקם דין
בריה  כמר סובר שרבינו מתרץ שם והר"ן דינם? כאן השווה
הרמב"ם  ובתשובות בשניהם. להקל שפוסק דרבינא
כב, סימן שולזינגר הוצאת קדושה, לספר המסופחות
התלמוד, "למדנו ואומר: ה'ירושלמי' על רבינו מסתמך
בכל  אסור ודאן דהיינו שווין, הכרם ובכלאי בערלה שהדין
בסוריא  ומותר ישראל בארץ אסור הוא ספקן אבל מקום,
מקור  את כאן איפוא גילה רבינו לקיטתן". שנראה עד וכו'

ההשגה. את והסיר שיטתו,

.·È‰Ï¯Ú ˜ÙÒ ‡e‰L Ì¯k63ÌÈ‡Ïk ˜ÙÒ B‡64: ∆∆∆¿≈»¿»¿≈ƒ¿«ƒ
¯zÓ - ‡È¯eÒ·e ,¯eÒ‡ - Ï‡¯OÈ ı¯‡a65CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ¿∆∆ƒ¿»≈»¿¿»À»¿≈»ƒ

.ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ¯ÓBÏ«¿»»»∆

שנים.63) שלש הכרם על עבר נזרע 64)ספק אם ספק
לא. או קודם ירק אופן,65)בכרם בכל מותר משמע

הקודמת  בהלכה בידו. לוקט או בוצר אותו ראה אפילו
נפל  והספק כלאים, או ערלה ודאי שהוא בכרם מדובר
אם  ולפיכך אחר, ממקום או הכרם מאותו הם אם בפירות
או  ערלה ודאי זה הרי ביד, לוקט או קוצר אותו רואה
אפילו  אסור ובסוריא לארץ, בחוצה אפילו ואסור כלאים,
אבל  הלקיטה. ראה ולא זה מכרם יוצאים הפירות ראה אם
כלאים, או ערלה הוא אם עצמו, בכרם כשהספק מדובר כאן
עומד  הוא ביד, לוקט או קוצר אותו רואה אפילו ולכן
מותר" בסוריא ואפילו לארץ בחוץ "ספק והלכה - בספקו

(כסףֿמשנה).

.‚ÈÒc¯Ùa ‰eÓË ˙‡ˆÓ‰ ÔÈÈ ˙È·Á66- ‰Ï¯Ú ÏL »ƒ«ƒ«ƒ¿≈¿»¿«¿≈∆»¿»
‰i˙La ‰¯eÒ‡67·Bb ·pb‰ ÔÈ‡L ;‰È‰a ˙¯zÓe68 ¬»ƒ¿ƒ»À∆∆«¬»»∆≈««»≈

ÌL ÌÈeÓË ÔÈ‡ˆÓp‰ ÌÈ·Ú Ï·‡ .Ba ÔÓBËÂ ÌB˜nÓƒ»¿≈¬»¬»ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒ»
.ÌL ÔÚÈˆ‰Â eË˜Ï ÌMÓ ‡nL ;ÌÈ¯eÒ‡ -¬ƒ∆»ƒ»ƒ¿¿¿ƒ¿ƒ»»

א.66) כד, ב'טור'67)בבאֿבתרא הב"ח גירסת  היא כך 
בשתיה  מותרת הגירסא: אחרים ובספרים רצד. סי' יו"ד
וכן  והרדב"ז. משנה' ה'לחם גורסים וכן בהנאה, ומותרת
אסורים", וכו' ענבים "אבל רבינו שכתב ממה משמע
ואם  "אבל"? ומה אסור, יין גם הלא - הב"ח ולגירסת
נסך? יין חשש משום היין אוסרים אין למה תשאל:
נינהו  ישראל גנבי רוב ותירצו: כך, הקשו שם ה'תוספות'
יהודים, הם הגנבים של רובם פירוש: ע.). זרה (עבודה
אומר  ולפיכך המצב, נשתנה רבינו של ובמקומו בזמנו אמנם
רוב  אם גנבים: שפתחוה בחבית פי"ב בסוף לקמן רבינו
עוסק  וכאן אסור. - לאו ואם מותר, היין - ישראל העיר גנבי
על  וסומך נסך, יין לדיני נכנס ולא בלבד, ערלה בדיני רבינו

ורדב"ז). לחםֿמשנה (וראה שם שכתב בגמרא 68)מה
וקרוב  רוב למאןֿדאמר הטעם זה אומר א. כד, בבאֿבתרא
טומן  הגנב שאין הטעם לולא כן ואם הקרוב, אחר הולכים
והוא  הקרוב הוא ערלה של זה שפרדס משום אסור היה שם,
(ובלחםֿמשנה  ה'תוספות' שמפרשים כמו ערלה, כוודאי

וקרוב  רוב להסוברים זה טעם נאמר שם בגמרא הלא מתמה,
אחר  שהולכים היא רבינו ודעת הקרוב, אחר הולכים -

שם). ראה הרוב,

.„È‰ÚÈËa ÔÈÙzL eÈ‰L Ï‡¯OÈÂ È¯Î69Ì‡ : »¿ƒ¿ƒ¿»≈∆»À»ƒƒ¿ƒ»ƒ
ÈL ÏÎB‡ È¯Îp‰ ‰È‰iL ˙eÙzM‰ ˙lÁzÓ e˙‰ƒ¿ƒ¿ƒ««À»∆ƒ¿∆«»¿ƒ≈¿≈

‰Ï¯Ú70¯z‰ ÈMÓ ÌÈL LÏL ÏÎB‡ Ï‡¯OÈÂ »¿»¿ƒ¿»≈≈»»ƒƒ¿≈∆≈
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰Ï¯Ú‰ ÈL „‚k71‡Ï Ì‡Â ; ¿∆∆¿≈»»¿»¬≈∆À»¿ƒ…

¯eÒ‡ - ‰lÁzÓ e˙‰72e‡·È ‡lL „·Ï·e . ƒ¿ƒ¿ƒ»»ƒ¿«∆…»…
ÔBaLÁÏ73ÏÎ‡ ˙B¯t ‰nk ·LÁiL ÔB‚k ?„ˆÈk . ¿∆¿≈«¿∆«¿…«»≈»«

„‚k Ï‡¯OÈ ÏÎ‡iL „Ú ‰Ï¯Ú ÈLa È¯Îp‰«»¿ƒƒ¿≈»¿»«∆…«ƒ¿»≈¿∆∆
‰Ê È¯‰L ,¯eÒ‡ - ‰Êk e˙‰ Ì‡ .˙B¯t‰ Ô˙B‡»«≈ƒƒ¿»∆»∆¬≈∆

.‰Ï¯Ú ˙B¯t ÛÈÏÁÓk¿«¬ƒ≈»¿»

א.69) כב, (רש"י 70)ע"ז השנים באותן בנטיעה ומתעסק
התנאי 71)שם). לפי המשפט שכן מערלה, כנהנה ואינו

והישראל  בנטיעות, שהתעסק ערלה בשני יאכל שהגוי
עובד. כשהוא היתר אכילת 72)בשנות מחליפת שנהנה

המותרות. שנים באכילת ערלה כך,73)שני התנו ואפילו
פירות  חילופי זה הרי פירות, כנגד פירות שמחשבים מכיון

רבינו. שמסיים כמו אסורים, חליפיה וערלה ממש, ערלה

.ÂË‰ˆeÁa ‚‰B ÈÚ·¯ ÚË ÔÈc ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆≈ƒ∆«¿»ƒ≈¿»
ı¯‡Ï74ÔBÈ„t ‡Ïa ˙ÈÚÈ·¯ ‰L ˙B¯t ÏÎB‡ ‡l‡ , »»∆∆»≈≈»»¿ƒƒ¿…ƒ¿

¯ÓÁÂ Ï˜Â .‰Ï¯Ú‰ ‡l‡ e¯Ó‡ ‡lL ;ÏÏk¿»∆…»¿∆»»»¿»¿«»…∆
˙B¯OÚÓa ˙·iÁ ‡È‰L ,‡È¯eq ‰Óe :ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ«¿»∆ƒ«∆∆¿««¿

˙·iÁ dÈ‡ ,Ì‰È¯·cÓ ˙ÈÚÈ·L·e75,ÈÚ·¯ ÚËa ƒ¿ƒƒƒƒ¿≈∆≈»«∆∆¿∆«¿»ƒ
a˙iL BÓk- ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ;ÈL ¯OÚÓ ˙BÎÏ‰a ¯‡ ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¬≈≈ƒ»»»∆

Ï·‡ !?da ‚‰B ÈÚ·¯ ÚË ‰È‰È ‡lL ÔkL Ïk ‡Ï…»∆≈∆…ƒ¿∆∆«¿»ƒ≈»¬»
‡lL ÔÈa ˙Èa‰ ÈÙa ÔÈa da ‚‰B - Ï‡¯OÈ ı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈≈»≈ƒ¿≈««ƒ≈∆…

˙Èa‰ ÈÙa76ÌÈB‡b ˙ˆ˜Ó e¯B‰Â .77ÈÚ·¯ Ì¯kL , ƒ¿≈««ƒ¿ƒ¿»¿ƒ∆∆∆¿»ƒ
Bc·Ï78B˙B‡ ÔÈ„Bt79‰È‰È Ck ¯Á‡Â ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ¿«ƒ¿»»»∆¿««»ƒ¿∆

.¯wÚ ‰Ê ¯·„Ï ÔÈ‡Â .‰ÏÈÎ‡a ¯zÓÀ»«¬ƒ»¿≈¿»»∆ƒ»

(74 ֿ ב'גזירה שני ממעשר רבעי נטע שלומדים מפני טעמו
מה  גם ללמוד יש א. נד, בקידושין "קודש " "קודש" שוה'
נוהג  אינו רבעי נטע כך לארץ, בחוצה נוהג אין שני מעשר
כרם  גם זה, ולפי הרשב"א). בשם (כסףֿמשנה לארץ בחוץ
שם  לומדים רבעי כרם שגם לארץ, בחוץ נוהג אינו רבעי
כמה  רבינו על וחלקו "קודש". "קודש" מ'גזירהֿשוה'
(שאר  רבעי לנטע רבעי כרם בין ומחלקים הפוסקים, מגדולי
לארץ, בחוץ נוהג רבעי שכרם וסוברים גפנים) לא אילנות,
א. לה, ברכות ה'תוספות' כתבו וכן אילנות. בשאר לא אבל

ולמאן. מעשר 75)ד"ה מ'ירושלמי' סוריא, דין למד רבינו
קידושין). סוף (ר"ן פ"ה מ"ב,76)שני פ"ה שני מעשר

אליעזר, רבי של רבעי בכרם א. ה, ביצה מגמרא משמע וכן
שני. בית חורבן אחרי היה הוא גאון 77)והרי אחאי רב

אילנות,78)(כסףֿמשנה). בשאר ולא בכרם רק כלומר,
בזה. למעלה שכתבנו מה שוה 79)ראה על אותו מחללין

פרשת  אחאי דרב שאילתות לנהר, ומטיל ושוחק פרוטה
בזמן  ישראל בארץ בהי"ז רבינו כותב וכן ק. סי' קדושים

הזה.
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.ÊË˙ÈÚÈ·¯ ‰L ˙B¯t80dlk81Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - ≈»»¿ƒƒÀ»»∆¡…≈∆
ÈL ¯OÚÓ ˙BÎÏ‰·e .e„tiL „Ú Ï‡¯OÈ ı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈«∆ƒ»¿ƒ¿«¬≈≈ƒ
ÔÈBÓ È˙ÓÈ‡Óe ,Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ„Â ,ÔBÈ„t ÈËtLÓ ¯‡a˙Èƒ¿»≈ƒ¿¿≈ƒ¿»¿ƒ¬ƒ»»≈≈»«ƒ

.ÈÚ·¯ÏÂ ‰Ï¯ÚÏ¿»¿»¿ƒ¿»ƒ

לה.).80) (ברכות רבעי כרם רק ולא אילנות כל של
אוכלים 81) אין לחמישית, ונכנסו ברביעית חנטו אם אפילו

(רדב"ז). פדיון בלא אותם

.ÊÈ¯Á‡ ?‰f‰ ÔÓfa ÈÚ·¯ ÚË ˙B¯t ÔÈ„Bt „ˆÈk≈«ƒ≈∆«¿»ƒ«¿««∆««
Ô˙B‡ ÛÒB‡L82CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó ∆≈»¿»≈»«»¿»¡…≈∆∆

ÚË ÔBÈ„t ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ÌÏBÚ‰»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«ƒ¿∆«
‰Ëe¯Ùa elÙ‡Â ,Ôlk ˙‡ ‰„Bt Ck ¯Á‡Â .ÈÚ·¿̄»ƒ¿««»∆∆À»«¬ƒƒ¿»

˙Á‡83.BÊ ‰Ëe¯Ùa ÔÈÈe„t el‡ È¯‰ :¯ÓB‡Â , ««¿≈¬≈≈¿ƒƒ¿»
ÁÏn‰ ÌÈÏ ‰Ëe¯t d˙B‡ CÈÏLÓe84ÏÚ ÔÏlÁÓ B‡ . «¿ƒ»¿»¿»«∆«¿«¿»«

˙B¯t‰ Ïk È¯‰ :¯ÓB‡Â ,˙B¯Á‡ ˙B¯tÓ ‰Ëe¯t ‰ÂL»∆¿»ƒ≈¬≈¿≈¬≈»«≈
ÔÈÏlÁÓ el‡‰85el‡ ÌÈhÁ ÏÚ86ÌÈ¯BÚO ÏÚ B‡ »≈¿À»ƒ«ƒƒ≈«¿ƒ

eÈ‰È ‡lL È„k ,Ô˙B‡ Û¯BOÂ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡≈¿«≈»∆¿≈»¿≈∆…ƒ¿
ÌÈ¯Á‡Ï ‰Ï˜˙87.˙B¯t‰ Ïk ÏÎB‡Â . «»»«¬≈ƒ¿≈»«≈

(82 ֿ (כסף בתוספתא כדאיתא לקרקע במחובר פודים שאין
לחלל 83)משנה). לכתחילה אפילו מותר הזה שבזמן

כט.). (ערכין בהקדש כמו פרוטה שוה על מנה שוה
תקלה.84) לידי ויבוא אדם ימצאנה שלא כדי
שני,85) ממעשר למדנו רבעי נטע שהרי משיג, [הראב"ד

שרבינו  קשה, וביותר בכסף. אלא שני מעשר פודים ואין
מעשר  פודין אין ה"ט: פ"ד שני מעשר בהל' אומר עצמו
כותב: הוא ה"ב, עצמו פרק באותו אולם בכסף. אלא שני
בירושלים, וכו' יעלו אחרות פירות על לחלל רצה אם וכן
בכסף  רק פדיון לחילול, פדיון בין שמחלק שם רדב"ז וראה
מאמר  מה, כרך סיני וראה פירות. על רק מותר וחילול -

רייך]. משה מאת שני, מעשר אףֿעלֿפי 86)פדיון
על  מין מחללין אין שני ומעשר מינו, אינו הוא שחיטים
שבזמן  כיון שני, מעשר מהל' בפ"ג שפסק כמו מינו, שאינו
מחללים  מחולל, חיללו אם בדיעבד - קיים שביתֿהמקדש
לתרץ  כאן הכסףֿמשנה שכתב (כמו לכתחילה הזה בזמן
(לחםֿמשנה). שלא) סי' ביו"ד כתב וכן הראב"ד, השגת

תקלה87) משום שהוא דבר בכל תאמר, היא ואם ההלכה -
ושנינו  ב. סב, זרה עבודה ראה שורפים, ולא שקוברים
פסק  וכן ישרפו, לא הנקברים כל א: לד, תמורה במשנה
למד  רבינו אולם אותן"? "ושורף כאן כתב ולמה רבינו.
מונעת  הקבורה אין שבתבואה - ב סב, זרה עבודה מגמרא
הטמינוה  שגנבים יחשוב אותה המוצא כי התקלה, את

שם). (ראה ויאכלוה

.ÁÈ‰„tL Èt ÏÚ Û‡L ,ÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜Ó e¯B‰ƒ¿»«¿ƒ∆««ƒ∆»»
„Ú ÔÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - ÔÏlÁ B‡ ˙ÈÚÈ·¯ ‰L ˙B¯t≈»»¿ƒƒƒ¿»»¿»¿»«
.¯wÚ BÏ ÔÈ‡ ‰Ê ¯·„Â .˙ÈLÈÓÁ ‰L ÒkzL∆ƒ»≈»»¬ƒƒ¿»»∆≈ƒ»

ÌÚh‰Â .‰‡¯B‰ ˙‚‚L BfL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ88ÈÙÏ : ¿≈»∆ƒ∆ƒ¿«»»¿«««¿ƒ
BÈ¯t ˙‡ eÏÎ‡z ˙LÈÓÁ‰ ‰M·e :·e˙kL89ÔÈ‡Â . ∆»«»»«¬ƒƒ…¿∆ƒ¿¿≈

BÈ¯t eÏÎ‡z ˙ÈLÈÓÁ‰ ‰MaL ‡l‡ ·e˙k‰ ÔÈÚ90 ƒ¿««»∆»∆«»»«¬ƒƒ…¿ƒ¿

LÁÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â .ÌÏBÚaL ÔÈlÁ ÏÎk ,ÔBÈ„t ‡Ïa¿…ƒ¿¿»Àƒ∆»»¿≈»»
.BÊ ‰‡¯B‰Ï¿»»

הגאונים.88) מקצת של טעמם ופירשו 89)כלומר,
לאכול  תורה ואמרה רביעית, שנה בפירות מדבר שהכתוב
ברביעית. ולא שפדאם, אחרי החמישית בשנה אותם

אבל 90) פדיון, ובלא החמישית השנה של פירות פירוש,
ברביעית. גם אותן אוכלים - שנפדו הרביעית של פירות

.ËÈLÈ¯Ù‰Ï ·iÁ ‡e‰L ÏÎ‡ Ïk ?„ˆÈk Ï·h‰«∆∆≈«»…∆∆«»¿«¿ƒ
epnÓ LÈ¯ÙiL Ì„˜ - ˙B¯OÚÓe ‰Óe¯z epnÓƒ∆¿»««¿…∆∆«¿ƒƒ∆
‡ÏÂ :¯Ó‡pL .epnÓ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â ,Ï·Ë ‡¯˜ƒ¿»∆∆¿»∆¡…ƒ∆∆∆¡«¿…
eÓÈ¯È ¯L‡ ˙‡ Ï‡¯OÈ Èa ÈL„˜ ˙‡ eÏlÁÈ¿«¿∆»¿≈¿≈ƒ¿»≈≈¬∆»ƒ
ÔÈ„ÚÂ ÔÈlÁ ‚‰Ó Ô‰a e‚‰È ‡Ï :¯ÓBÏk .ÈÈÏ«»¿«…ƒ¿¬»∆ƒ¿«Àƒ«¬«ƒ

ÔÈ„È˙ÚL ÌÈL„˜ÏÎB‡‰Â .eÓ¯e‰ ‡Ï Ì¯z‰Ï »»ƒ∆¬ƒƒ¿ƒ»≈…¿¿»≈
˙ÈÊk91‰Óe¯z epnÓ LÈ¯ÙiL Ì„˜ Ï·h‰ ÔÓ ¿«ƒƒ«∆∆…∆∆«¿ƒƒ∆¿»

È„Èa ‰˙ÈÓ ·iÁ - ¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ‰ÏB„‚¿»¿««¬≈«»ƒ»ƒ≈
ÌÈÓL92eÏlÁÈ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ;93Èa ÈL„˜ ˙‡ »«ƒ∆∆¡«¿…¿«¿∆»¿≈¿≈

.‰ÓL‡ ÔBÚ Ì˙B‡ e‡ÈO‰Â ,¯ÓB‚Â Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿≈¿ƒƒ»¬«¿»

ãycew zegiyn zecewpã

oer mze` e`iyde 'ebe l`xyi ipa iycw z` ellgi `le"
."dny`

לתרום  "בעתידים א.) פג, (סנהדרין הגמרא כדרשת והוא
כב, (ויקרא התורה על בפירושו רש"י אבל מדבר", הכתוב
לזרים". להאכילו איסור "שהוא הפסוק פירש טו.)
התרומה  מצד הוא טבל שאיסור כיון צ"ע ולכאורה
להאכיל  איסור שהוא לפרש רש"י דחק למה בו, המעורבת
אכילת  באיסור שמדבר כהגמרא פירש ולא לזרים, תרומה
שבו. התרומה חלק מצד ישראל" בני "קדשי ונקרא טבל,
חילוק  יש מקרא, של בפשוטו רש"י שלשיטת לומר ויש
מעשר, לתרומת הטבול ומעשר גדולה לתרומה טבל בין
החיוב  מצד שרק לומר מסתבר לא מקרא של בפשוטו כי
ולכן  בטבל, תרומה חלק בפועל ישנו כבר תרומה להפריש
ישראל" בני קדשי את יחללו "ולא הכתוב לפרש אפשר אי
מעשר  לגבי משא"כ קודש. כאן אין כי טבל איסור על
כבר  זו בהפרשה הרי ההפרשה, פעולת נעשית שכבר
מעורבת  שהיא אלא מעשר, תרומת הפרשת גם נכללת
מעשר  תרומת חלק שמברר רק היא הלוי ופעולת במעשר,

המעשר. מן
אכילת  על מיתה חיוב מקרא של בפשוטו מצינו לא ולכן
חילול  "חילול למדו (שם) סנהדרין בגמרא כי טבל,
עון  אותם מ"והשיאו (או מיתה עונש לחייבו מתרומה",
איירי  לא רש"י לפי אבל קדשיהם") את באכלם אשמה

בטבל. שם
(36 dxrd 69 cenr c"l wlg y"ewl itÎlr)

כחכמים.91) מ"א, פ"ג מכות א.92)משנה, סג, סנהדרין
תרומה 93) שאכל מטמא "חילול" "חילול" ולומדים
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יחללוהו" כי בו "ומתו ט) כב, (ויקרא בו שנאמר טהורה,
שם). (רש"י

.Î‰ÏB„‚ ‰Óe¯z epnÓ ‰ÏhpL ¯·cÓ ÏÎB‡‰ Ï·‡¬»»≈ƒ»»∆ƒ¿»ƒ∆¿»¿»
˙B¯OÚÓ epnÓ LÈ¯Ù‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ¯OÚÓ ˙Óe¯˙e94, ¿««¬≈«¬«ƒ…ƒ¿ƒƒ∆««¿

ÈÚ ¯OÚÓ ‡l‡ Ba ¯‡L ‡Ï elÙ‡Â95‰Ê È¯‰ - «¬ƒ…ƒ¿«∆»«¿«»ƒ¬≈∆
Ï·Ë ÏÎB‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ96ÔBÚ ÔÈ‡L ;‰˙ÈÓ Ba ÔÈ‡Â , ∆ƒ≈∆∆¿≈ƒ»∆≈¬

¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ‰ÏB„‚ ‰Óe¯˙a ‡l‡ ‰˙ÈÓ97. ƒ»∆»ƒ¿»¿»¿««¬≈

לפני 94) הכרי מן מעשר תרומת והפריש שעבר כגון
ראשון. מעשר קדושה,95)שהפריש בו שאין אע"פ

(רש"י). מקום בכל ונאכל לזרים ב.96)ומותר טז, שם
מן  למדנו טבל, לאוכל שהאזהרה רבינו מבאר בהכ"א להלן
הוא  ולהלן בשעריך, לאכול תוכל לא יז) יב, (דברים הכתוב
ושבעו  ואכלו בשעריך אשר והאלמנה והיתום הגר אומר
לא  הפסוק: של פירושו וזהו עני. מעשר וזהו כט), יד, (שם
- "בשעריך" בו שכתוב שהמעשר בעוד טבל לאכול תוכל
תוכל  ד"לא לאו משום לוקה ולפיכך שם) (רש"י בתוכו

שמים,97)לאכול". בידי מיתה אכילתן על חייב שזר
האוסר  מאיר לרבי ואפילו מיתה. בהם אין מעשרות אבל
ולמדו  אכילתו, על מיתה חיוב אין - לזרים ראשון מעשר
כי  בו "ומתו בתרומה שכתוב ממה - א פו, ביבמות זה

במעשר. ולא "בו" ודרשו: יחללוהו",

.‡ÎepnÓ eÓ¯e‰ ‡lL Ï·Ë ÏÎB‡Ï ‰¯‰Ê‡«¿»»¿≈∆∆∆…¿ƒ∆
ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ÏÏÎa - ˙B¯OÚÓ98 ««¿ƒ¿«∆∆¡«…«∆¡…

˙BÓe¯z ˙BÎÏ‰·e .¯ÓB‚Â E‚c ¯OÚÓ EÈ¯ÚLaƒ¿»∆«¿«¿»¿¿≈¿ƒ¿¿
˙B¯OÚÓe99‰Óe¯˙a ·iÁ ¯·„ ‰Ê È‡ :¯‡a˙È ««¿ƒ¿»≈≈∆»»«»ƒ¿»

‡e‰ ¯·„ ‰Ê È‡Â ,¯eËt ¯·„ ‰Ê È‡Â ˙B¯OÚÓ·e¿««¿¿≈∆»»»¿≈∆»»
.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ·iÁ‰ e‰Ê È‡Â ‰¯Bz‰ ÔÓ ·iÁ«»ƒ«»¿≈∆««»ƒƒ¿≈¿ƒ
È‡ÏkÓ B‡ Ì‰È¯·c ÏL Ï·hÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰Â¿»≈¿«ƒƒ∆∆∆ƒ¿≈∆ƒƒ¿≈

Ì¯k‰100ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ÏL ‰Ï¯ÚÂ101B˙B‡ ÔÈkÓ - «∆∆¿»¿»∆»»»∆«ƒ
.˙ec¯Ó ˙kÓ«««¿

הקודמת.98) בהלכה שכתבנו מה ז 99)ראה רעים.בספר
ל 100) בה"ה.בחוץ כמ"ש סופרים, מדברי - ארץ
מסיני,101) למשה הלכה - אסורה לארץ בחוץ ערלה

אינו  בתורה, מפורש לאו כאן שאין כיון אבל בה"י, כמבואר
שיעור. חצי כדין מרדות, מכת אלא התורה מן מלקות לוקה
אחרים. מקומות ובכמה ה"ו. בפ"ג למעלה רבינו כתב וכן

.·Î˙ÈÚÈ·L ÈÁÈÙÒe Lc˜‰‰Â L„Á‰Â Ï·h‰«∆∆¿∆»»¿«∆¿≈¿ƒ≈¿ƒƒ
ÌÈ‡Ïk‰Â102Ô‰È˙B¯tÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜LÓ - ‰Ï¯Ú‰Â103 ¿«ƒ¿«ƒ¿»»¿»«¿ƒ«¿ƒƒ≈≈∆

Ì˙BÓk ÌÈ¯eÒ‡104Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ,105ÔÈiÓ ıeÁ . ¬ƒ¿»¿≈ƒ¬≈∆ƒ«ƒ
‰Ï¯Ú ÏL ÔÓLÂ106Ì¯k‰ È‡Ïk ÏL ÔÈÈÂ107ÔÈ˜BlL , »∆∆∆»¿»¿«ƒ∆ƒ¿≈«∆∆∆ƒ

.Ô‰lL ÌÈ·Ú‰ ÏÚÂ ÌÈ˙Èf‰ ÏÚ ÔÈ˜BlL C¯„k Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿∆∆∆ƒ««≈ƒ¿«»¬»ƒ∆»∆

הכרם.102) כלאי משום שאסור בכרם הנזרע הירק פירוש,
זרעים  כלאי שהרי זרעים, בכלאי שהמדובר לפרש ואין

ה"ז). כלאים מהל' פ"א (ראה באכילה כגון:103)מותרים
ורמונים. תאנים ב.104)תותים, קכ, שהוא 105)חולין

המגיד  הרב כמ"ש עליו לוקין ואין אכילתו, כדרך שלא
הנאה. על לוקין אין בדין רבינו לדעת הט"ז בפ"ח למעלה

מביכורים,106) "פרי" "פרי" ב'גזירהֿשוה' שלמדים
תירוש  ויצהר", "תירוש כתיב ובתרומה מתרומה, וביכורים
 ֿ ו'גזירה א. קכא, שם כמבואר שמן, הוא ויצהר יין, הוא
ושמן. יין על לוקים ולפיכך בתורה, כמפורש היא שוה'

כדרך 107) שלא אפילו עליהם לוקה הכרם כלאי דקיימאֿלן
היוצאים  המשקין על לוקין ולכך בפט"ו. פסק וכן הנאתם.
עוד  נשאר [אולם (לחםֿמשנה). כמותם שאסורים מהם
על  לוקין שאין זו הלכה בתחילת רבינו כתב למה לבאר
שם  שפירשנו כפי בכרם שנזרעו מירקות היוצא משקה
משנה' ה'לחם בזה והרגיש הענבים. כדין דינם והלא דבריו,
בפסחים  אביי של שיטתו כאן נוקט שרבינו ונראה עצמו.
ממשות  בו אין כלומר בעלמא", "זיעה פירות שמיץ - ב כד,
טעונה  ערלה שלמדנו - ב לג, תמורה רש"י וראה האיסור.
כלאי  ללמוד אפשר ומכאן בהיקש. הכרם מכלאי שריפה
של  הפלפול כל בלי ביין, מלקות לענין מערלה  הכרם

משנה']. ה'לחם

.‚ÎÎ‡Óa ÌÈ¯Á‡ ÔÈ¯eq‡ ÌÈL„˜a LÈÂÔlÎÂ ,˙BÏ ¿≈¿»»ƒƒƒ¬≈ƒ¿«¬»¿À»
˙BÓe¯z ˙ÏÈÎ‡a LiL ÔÈ¯eq‡ ÔB‚k .Ô‰ ‰¯Bz ÏL∆»≈¿ƒƒ∆≈«¬ƒ«¿
ÈL„˜a LiL ÔÈ¯eq‡Â ,ÈL ¯OÚÓe ‰lÁÂ ÌÈ¯ek·eƒƒ¿«»«¬≈≈ƒ¿ƒƒ∆≈¿»¿≈
Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ .‡ÓËÂ ¯˙BÂ Ïebt ÔB‚k ,ÁaÊÓƒ¿≈«¿ƒ¿»¿»≈¿»∆»≈∆

.BÓB˜Óa ¯‡a˙Èƒ¿»≈ƒ¿

.„Î˙e˜ÏÓÏ ÔÈa ,˙ÈÊk - Ô‰Ó ‰ÏÈÎ‡ Ïk ¯eÚLÂ¿ƒ»¬ƒ»≈∆¿«ƒ≈¿«¿
ÂÈÈ„Â ÁÒÙa ıÓÁ ¯eq‡ e¯‡a ¯·Îe .˙¯ÎÏ ÔÈa≈¿»≈¿»≈«¿ƒ»≈¿∆«¿ƒ»

‰vÓe ıÓÁ ˙BÎÏ‰a108ÌBÈa ‰ÏÈÎ‡ ¯eq‡ Ï·‡ . ¿ƒ¿»≈«»¬»ƒ¬ƒ»¿
BÓˆÚ ÈÙa ÔÈÓ ¯eq‡ - ÌÈ¯etk‰109¯eq‡ ÔÎÂ ; «ƒƒƒƒƒ¿≈«¿¿≈ƒ

CÎÈÙÏe .Ïka ‰ÂL BÈ‡ ¯ÈÊp‰ ÏÚ ÔÙbÓ ‡ˆBÈ110 ≈ƒ∆∆««»ƒ≈»∆«…¿ƒ»
BÓB˜Óa ÂÈÈ„Â B¯eÚLÂ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ¯eq‡ ¯‡a˙Èƒ¿»≈ƒ»∆»≈∆¿ƒ¿ƒ»ƒ¿

.BÏ Èe‡¯‰»»

כאן.108) נכתבו לא על 109)ולפיכך איסור שם שאין
בכלל. ושתיה אכילה נאסרה זה שביום אלא המאכל,

שאר 110) ובין אלה בין עקרוניים הבדלים שישנם מפני
אכילה. איסורי

ה'תשע"ח  טבת ט"ו ג' יום

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
ביין 1) שנגע וגוי יינם; וסתם זרה לעבודה שנתנסך יין יבאר

וגר  וטבלו ומלו מהגוי עבדים הלוקח ודין בכוונה; שלא
ומעט  דבש מעט ישראל ביין נתערב אם ביין; שנגעו תושב,
הכשר  הגוי; וחומץ גביו, על עומד וישראל שדרך גוי שאור;
לוקחין  אין הזה בזמן ולאבן; ולעץ לחרש אשר הגויים כלי
הבית. בעל אצל והמתארח בכשרות; שהוחזק מאדם אלא

.‡ÔÈÈ2,‰È‰a ¯eÒ‡ - ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Cq˙pL «ƒ∆ƒ¿«≈«¬«»ƒ»«¬»»
‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ - ‡e‰L Ïk epnÓ ‰˙BM‰Â3ÔÎÂ . ¿«∆ƒ∆»∆∆ƒ«»¿≈

˙·¯˜zÓ ‡e‰L Ïk ÏÎB‡‰4¯OaÓ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú »≈»∆ƒƒ¿…∆¬«»ƒƒ»»
‡e‰L Ïk Ô‰Ó ÏÎB‡‰ ,ÁÏÓÂ ÌÈÓ elÙ‡ ,˙B¯tÓ B‡ƒ≈¬ƒ«ƒ»∆«»≈≈∆»∆
ezLÈ ,eÏÎ‡È BÓÈÁ·Ê ·ÏÁ ¯L‡ :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ -∆∆∆¡«¬∆≈∆¿»≈…≈ƒ¿

¯ÓB‚Â eÓe˜È ,ÌÎÈÒ ÔÈÈ5. ≈¿ƒ»»¿≈
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ãycew zegiyn zecewpã

alg xy`" xn`py ....dipda xeq` dxfÎdcearl jqpzpy oii"
."mkiqp oii ezyi elk`i enigaf

של  מצות־עשה מנו שלא ועוד, ה'חינוך' הרמב"ם, לדעת
אקרא  ה' שם "כי - ג (לב, בהאזינו מהפסוק התורה ברכת
בפרשת  מהפסוק נסך, יין איסור למצוות בנוגע מנו כן כו'")
ללומדו  ואפשר לא־תעשה מצות הוא כי לח. לב, האזינו

האזינו. משירת
(1 dxrd 187 cenr c"l wlg y"ewl itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

."dwel - `edy lk odn lke`d"

תופס  אתה במקצתו תופס כשאתה שעצם, הכלל ידוע
זאת  בכל הפכים, שני הם ו"כולו" ש"מקצתו" והגם בכולו,

ככולו. היא שבו ונקודה נקודה כל הרי בעצם, כשמדובר
קטן  במשהו יפגע אם גם כללי, בעניין פוגע  כשאדם גם כך
בגדר  אופנים שני יש לכן בכולו. פוגע הוא הרי ממנו,
חלק  שהוא משהו להיות שיכול הוא האחד "משהו".
חדשה, מציאות ונעשה ממנו ונפרד מתחלק כי ממשהו
של  המציאות ישנו קטן הכי חלק שבכל הוא והאחר

ה"משהו".
ממנה  וחלק חלק שכל מעבודה־זרה הנאה באיסורי גם כך
כל  ממנו "האוכל גם ולכן הכל, שאסור סיבה מאותה אסור

לוקה". - שהוא
(155 cenr h"k wlg y"ewl itÎlr)

זרה 2) עבודה של עבודות מארבע אחת הוא יין ניסוך
אותו  של עבודתו דרך אין אם אפילו סקילה עליהן שחייבין

בכך. תועבה 3)אליל תביא לא משום אחת מלקות, שתי
החרם. מן מאומה בידך ידבק ולא משום ואחת ביתך אל
מלקות. לשתי נתכווין "לוקה" סתם כאן שכתב פי על ואף

זרה.4) לעבודה שמקריבים פסוק 5)מה כאן שהביא ומה
כזבח. דינו נסך שיין ממנו ללמוד כדי רק זה הרי זה,

.·¯eq‡L ÔÂÈÎÂ .dÏ ·¯wL Á·Êk - dÏ Cq˙pL ÔÈÈ«ƒ∆ƒ¿«≈»¿∆«∆»«»¿≈»∆ƒ
¯eÚL BÏ ÔÈ‡ - ‡e‰ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌeMÓ ‰Ê6, ∆ƒ¬«»ƒ≈ƒ

Ó E„Èa ˜a„È ‡ÏÂ :ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa ¯Ó‡pL‰Óe‡ ∆∆¡««¬«»ƒ¿…ƒ¿«¿»¿¿»
Ì¯Á‰ ÔÓ7. ƒ«≈∆

בכל 6) אפילו שלוקה הקודמת, בהלכה שאמר למה טעם
שיעור. צריך ואין כן 7)שהוא גם שהיא הנידחת בעיר

זרה. עבודה מעין

.‚Cq˙ Ì‡ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÈÈ≈»¿≈»ƒ∆≈»¿ƒƒƒ¿«≈
ÌÈÈ Ì˙Ò ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,Cq˙ ‡Ï B‡8¯eÒ‡ - …ƒ¿«≈¿«ƒ¿»¿«≈»»

Cq˙pL ÔÈÈ BÓk ‰‡‰a9ÌÈ¯ÙBÒ ˙B¯ÊbÓ ‰Ê ¯·„Â . «¬»»¿«ƒ∆ƒ¿«≈¿»»∆ƒ¿≈¿ƒ
‡e‰10˙ÈÚÈ·¯ ÌÈÈ Ì˙qÓ ‰˙BM‰Â .11B˙B‡ ÔÈkÓ - ¿«∆ƒ¿«≈»¿ƒƒ«ƒ

.˙ec¯Ó ˙kÓ«««¿

בפתבג 8) יתגאל לא "אשר שנאמר: ממנו פירש ודניאל
משתיו". וביין זרה 9)המלך עבודה איסור חומרת משום

שאסור  זרה לעבודה שנתנסך גמור נסך כיין חכמים עשאוהו
התורה. משום 10)מן גויים של יינם על החכמים גזרו

ויביא  לבבות לקירוב מביא יין שתיית פירוש: בנותיהם.
שגזרו  גזירות עשר משמונה אחת והיא בנותיהם. עם לחיתון
בלבד, השתייה על מתחילה וגזרו גוריון: בן חנניא בעליית
וגזרו  בניסוך מרבים שהגויים ראו שלאחריהם דין בית אבל

יינם. בסתם אף הנאה פחות 11)איסור השותה אבל
נסך  יין שעל פי על ואף מרדות מכת לוקה אינו מרביעית
לא  נסך, כיין חכמים עשו יינם וסתם שהוא בכל לוקה ממש
משום  נאסר שלא מפני שיעורו, לעניין חכמים החמירו

חיתון. חשש משום אלא זרה עבודה

.„ÚbiL ÔÈÈ ÏÎÂ12È¯‰ - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ba ¿»«ƒ∆ƒ«»≈»ƒ«»¬≈
¯eÒ‡ ‰Ê13B˙B‡ Cq ‡nL ,14„·BÚ‰ ˙·LÁnL ; ∆»∆»ƒ≈∆«¬∆∆»≈

˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk15‡‰ . »ƒ«»«¬«»ƒ«»»
z„ÓÏ16ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ba Ú‚pL Ï‡¯OÈ ÔÈiL , »«¿»∆≈ƒ¿»≈∆»«»≈»ƒ

.‰È‰a ¯eÒ‡ ‡e‰L ÌÈÈ Ì˙Òk BÈc - ˙BÏÊÓe«»ƒƒ¿«≈»∆»«¬»»

שכשוך.12) משמעותה רבא 13)נגיעה אמרו, בגמרא
בו. חזר בהנאה שזהו 14)שהתיר וידע בכוונה בו נגע אם

זרה.15)יין. עבודה בפני שלא של 16)אפילו יין שלא
ואין  גוי בו שנגע ישראל של יין אפילו אלא אסור בלבד גוי
שלא  ייני לאסור בכוחך אין לו לומר יכול הישראל

יינם. כסתם ודינו נסך שמא חוששים ולפיכך בהסכמתי.

.‰‰eÎa ‡lL ÔÈÈa Ú‚pL ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ17, ≈»ƒ«»∆»«¿«ƒ∆…¿«»»
˜BÈz ÔÎÂ18¯eÒ‡ - ÔÈia Ú‚pL ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ¿≈ƒ≈»ƒ«»∆»«¿«ƒ»

‰i˙La19‰È‰a ¯zÓe20È„·BÚ‰ ÔÓ ÌÈ„·Ú Á˜Bl‰ . ƒ¿ƒ»À»«¬»»«≈«¬»ƒƒ»¿≈
ÔÈÈÂ ,ÔÈÎqÓ ÔÈ‡ „iÓ - eÏ·ËÂ eÏÓe ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»»¿»¿ƒ»≈¿«¿ƒ¿«ƒ

Èt ÏÚ Û‡Â ,‰i˙La ¯zÓ Ba eÚ‚pLe‚‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL ∆»¿À»ƒ¿ƒ»¿««ƒ∆¬«ƒ…»¬
Ì‰ÈtÓ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ‰˜Òt ‡ÏÂ Ï‡¯OÈ È˙„a21. ¿»≈ƒ¿»≈¿…»¿»¬«»ƒƒƒ∆

ידו 17) שהושיט או במקרה. ונגע ביין לנגוע כיוון שלא
יין. ונמצא שמן בה שיש וחשב תינוק 18)לחבית לא

זרה  עבודה בטיב יודע שאינו כל אלא דינו ממש ומשמשיה,
בגמרא:19)כך. כמבואר עבירה הרחקת משום והטעם

(לנזיר  תקרב" לא לכרמא סחור סחור נזירא אמרין לך "לך
להרחיקו  תקרב) לא הכרם ואל לכרם מסביב לך אומרים:

ביין. אסור שהנזיר העבירה, כיון 20)מן נתנסך לא ודאי
בכוונה. שלא עושן 21)שהיה שאומר כשמואל ולא כרב,

וטעמו  מפיהם. זרה עבודה [=תישכח] שתשקע עד נסך יין
עבודה  לשם ניסכו לא ודאי וטבלו שמלו מכיוון דבר של

זרה.

.Âe„ÏBpL ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙B„·BÚ‰ ˙BÁÙM‰ Èa¿≈«¿»»¿»ƒ«»∆¿
eÏ·Ë ‡Ï ÔÈ„ÚÂ eÏÓe Ï‡¯OÈ ˙eL¯a22ÌÈÏB„b‰ - ƒ¿ƒ¿»≈»«¬«ƒ…»¿«¿ƒ

ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡ ÌÈpËw‰Â ,Ba eÚbiLk ÔÈi‰ ÔÈ¯ÒB‡23. ¿ƒ««ƒ¿∆ƒ¿¿«¿«ƒ≈»¿ƒ

אוסרים 22) קטנים אפילו טבלו ולא מלו לא אם אבל
קטן. גוי כדין לשתייה שפחות 23)במגעם בני דווקא

אינם  קטנים ישראל, ברשות שגדלו טבלו ולא שמלו
אפילו  טבלו ולא ומלו הגוי מן עבד הלוקח אבל אוסרים,

קטן. גוי כשאר בשתייה לאסור נסך יין עושים קטנים
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.ÊBÓk ˙BˆÓ Ú·L ÂÈÏÚ ÏawL ‡e‰Â ,·LBz ¯b≈»¿∆ƒ≈»»∆«ƒ¿¿
e¯‡aL24‰È‰a ¯zÓe ‰i˙La ¯eÒ‡ BÈÈ -25. ∆≈«¿≈»ƒ¿ƒ»À»«¬»»

ÔÈÈ BÏˆ‡ ÔÈ„ÁÈÓe26ÔÈÈ BÏˆ‡ ÔÈ„È˜ÙÓ ÔÈ‡Â ,27ÔÎÂ . ¿«¬ƒ∆¿«ƒ¿≈«¿ƒƒ∆¿«ƒ¿≈
˙„B·Ú „·BÚ BÈ‡L ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ïk»≈»ƒ«»∆≈≈¬«

ÌÈÏ‡ÚÓLi‰ el‡ ÔB‚k ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk28ÔÈÈ - »ƒ«»¿≈«ƒ¿¿≈ƒ≈»
.ÌÈB‡b‰ Ïk e¯B‰ ÔÎÂ .‰È‰a ¯zÓe ‰i˙La ¯eÒ‡»ƒ¿ƒ»À»«¬»»¿≈»«¿ƒ
Ì˙Ò - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌÈ„·BÚ‰ Ì˙B‡ Ï·‡¬»»»¿ƒ¬«»ƒ«»¿«

.‰È‰a ¯eÒ‡ ÌÈÈ≈»»«¬»»

יעבוד 24) שלא עליו שקיבל גוי זה תושב? גר הוא זה "אי
נח". בני שנצטוו המצוות שאר עם זרה והטעם 25)עבודה

בשתייה  בנותיהם, משום גויים יין על ראשונה שגזירה
הנאה  איסור אבל תושב. גר גם כוללת זו וגזירה אסרו בלבד
ניסוך, חשש משום שלאחריהם דין בית שגזרו יינם בסתם

בלבד. זרה עבודה בעובד אלא גזרו בחנותם 26)לא מניח
עובד  שאינו כיון והטעם, בערך. מיל כדי שילך עד מה זמן
אחר  לגוי יניח לא וגם ינסך ולא ביין נוגע אינו זרה, עבודה

בזה. הנאה כל לו אין שהרי ולנסך, לזמן 27)לנגוע בביתו
אבל  בשתייה. אסור ויינו ביינו, זה יין יחליף שמא מרובה,

לחילוף. חוששים אין מועט רבינו 28)בזמן שכתב ומה
ומשמע  מצוות" שבע עליו "שקיבל זו הלכה בתחילת
בלבד  זרה עבודה לעבוד שלא עליו קיבל שאם מדבריו
עובדת  אומה בן תושב בגר רק נאמר זה בהנאה, אסור
זרה, עבודה עובדת אינה אומתו כל אם אבל זרה, עבודה
שלושה  בפני קבלה צריך לא וגם בהנאה במגעו אסור אינו

חברים.

.Á‰Ê ÔÈÚa ¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk29Ì‡ ,¯eÒ‡ ÔÈi‰L »»∆∆¡«¿ƒ¿»∆∆««ƒ»ƒ
BÏÏ‚a ÔÈi‰ ¯Ò‡pL ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‰È‰»»»≈»ƒ«»∆∆¡«««ƒƒ¿»
¯eÒ‡ ‡e‰ È¯‰ - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ≈¬«»ƒ«»¬≈»
- ˙BÏÊÓe ÌÈÎÎBk ˙„B·Ú „·BÚ BÈ‡ Ì‡Â ;‰È‰a«¬»»¿ƒ≈≈¬«»ƒ«»
¯Ó‡pL ÌB˜Ó ÏÎÂ .„·Ïa ‰i˙La ¯eÒ‡ ‡e‰ È¯‰¬≈»ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿»»∆∆¡«

„·BÚ ‰Ê È¯‰ - Ì˙Ò È¯Î.˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú »¿ƒ¿»¬≈∆≈¬«»ƒ«»

היין.29) ניסוך בעניין

.ËÔÈÈ ‡l‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Cq˙Ó ÔÈ‡≈ƒ¿«≈«¬«»ƒ«»∆»«ƒ
e¯ÊbLk ,‰Ê ÈtÓe .ÁaÊn‰ Èab ÏÚ ·È¯˜‰Ï Èe‡¯L∆»¿«¿ƒ««≈«ƒ¿≈«ƒ¿≈∆¿∆»¿
¯eÒ‡ ‰È‰iL Ba ÚbiL ÔÈÈ Ïk ÏÚ e¯Ê‚Â ÌÈÈ Ì˙Ò ÏÚ«¿«≈»¿»¿«»«ƒ∆ƒ«∆ƒ¿∆»
.Cq˙‰Ï Èe‡¯‰ ÔÈi‰ ÏÚ ‡l‡ e¯Ê‚ ‡Ï - ‰È‰a«¬»»…»¿∆»«««ƒ»»¿ƒ¿«≈

ÏM·Ó ÔÈÈ ,CÎÈÙÏ30„·BÚ‰ Ba Ú‚pL Ï‡¯OÈ ÏL ¿ƒ»«ƒ¿À»∆ƒ¿»≈∆»«»≈
ÌÚ B˙BzLÏ ¯zÓe .¯eÒ‡ BÈ‡ - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»≈»À»ƒ¿ƒ

˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰31‚eÊÓ ÔÈÈ Ï·‡ .„Á‡ ÒBÎa32 »≈»ƒ«»¿∆»¬»«ƒ»
‰˙MiL ¯LÙ‡Â ıÈÓÁ‰Ï ÏÈÁ˙‰L ÔÈÈÂ33Ba Ú‚ Ì‡ , ¿«ƒ∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿∆¿»∆ƒ»∆ƒ»«

.¯Ò‡ -∆¡»

האש.30) גבי על משהרתיח מבושל? נקרא מאימתי
בשתייה 31) יינם על שגזרו כיון תמוה הדבר הרא"ש: וכתב

בזה? לגזור שייך לא שהרתיחו משום וכי בנותיהם משום
מצוי  שאינו ובדבר כך כל מצוי אינו שהמבושל לפי ואפשר
אינו  מבושל שיין לומר אפשר [=ואולי חכמים. גזרו לא

לבבות.] לקירוב ומראה 32)גורם טעם בו יש אם במים,

נסך,33)יין. יין משום בו יש הראשונים ימים שלושה
יין. טעם טעמו עדיין הראשונים ימים שלושה שכל

.ÈÏ‡¯OÈ ÔÈÈa ·¯Ú˙ Ì‡L ,·¯Ún‰ ÈB‡‚ e¯B‰¿≈««¬»∆ƒƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈
Èe‡¯ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,¯B‡O ËÚÓ B‡ L·c ËÚÓ¿«¿«¿«¿ƒ¿≈»

ÁaÊnÏ34‡e‰ È¯‰ -¯ÎLk B‡ ÏM·Ók35BÈ‡Â , «ƒ¿≈«¬≈ƒ¿À»¿≈»¿≈
.˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌÚ B˙BzLÏ ¯zÓe ,Cq˙Óƒ¿«≈À»ƒ¿ƒ»≈»ƒ«»

ואוסרים,34) רבינו על חולקים והר"ן הרא"ש הרמב"ן,
זרה  לעבודה פירות מקריבים הגויים שהרי ונימוקם,
למזבח  פסול מזוג יין גם המזבח, גבי על להקרבה שאסורים

נסך. יין משום בו הוא 35)ויש בתלמוד שכר סתם
שלא  זרה, לעבודה לנסכו דרכם ואין משעורים או מתמרים
שתה  שמא שחוששים משום אלא גויים, של שכר  אסרו
אסרוהו  לא אבל לכסות, מקפידים אינם וגויים נחש, ממנו
ידוע  אם ולפיכך נסך, יין גזירת משום או בנותיהם משום
מותר  מצויים נחשים שאין במקומות או נתגלה שלא

לשתותו.

.‡È?˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÈÈ ¯Ò‡È È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«≈»≈≈»≈»ƒ«»
ÔÈi‰ CLnÈÂ C¯„iMÓ36,¯BaÏ „¯È ‡lL Èt ÏÚ Û‡ . ƒ∆ƒ¿…¿ƒ»≈««ƒ««ƒ∆…»««

ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ˙ba ‡e‰ ÔÈ„Ú ‡l‡∆»¬«ƒ««¬≈∆»¿ƒ»≈
B„Èa ÚbÈ ‡nL ,˙ba ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌÚ ÔÈÎ¯Bc37 ¿ƒƒ»≈»ƒ««∆»ƒ«¿»

˙eÙk ‰È‰ elÙ‡Â .CqÈÂ38˙‚ epnÓ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â . ƒ«≈«¬ƒ»»»¿≈¿ƒƒ∆«
‰Îe¯c39ÌÚ ·¯ÚÓ ÔÈi‰ ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â , ¿»¿««ƒ∆¬«ƒ««ƒ¿…»ƒ

.¯BaÏ „¯È ‡ÏÂ ÔÈbÊÂ ÌÈpˆ¯Á‰««¿«ƒ¿«ƒ¿…»««

כמדרון 36) עשוייה הגת רש"י ופירש הונא: רב של מימרא
לצד  העליון מצד נמשך הענבים מן שהיוצא ומשעה
הוא  שעדיין פי על ואף אוסרתו גוי ונגיעת יין נקרא התחתון
אל  הגת מן לקלח היין משהתחיל מפרש תם ורבינו בגת.
אינם  ולפיכך יין ולא דרוכים ענבים הם לכן וקודם הבור,

נסך. יין דורך 37)נעשים שהוא ברגלו ניסך שאם משמע
ניסוך... נקרא אינו ברגל ניסוך בידינו שכלל נסך יין אינו בה
נוקט  קכג סימן [=והטור אסור. בשתייה אבל בהנאה, ומותר
וכאן  בהנאה אסור ברגל שניסוך ודעתו לגמרי, אחרת שיטה
אבל  מנסך, ואינו בדריכה טרוד שהגוי מפני בהנאה מותר

ביד]. כמו אוסרת דריכה אגב שלא ברגל ידיו 38)נגיעה
אפילו  ואסור כפות אינו משום כפות שגוזרים קשורות

לתחתון.39)בהנאה. העליון מחלק מושך והיין

.·È,Ba Ú‚ ‡ÏÂ ÔÈi‰ C¯cL ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»∆»«««ƒ¿…»«
ÂÈab ÏÚ „ÓBÚ Ï‡¯OÈ È¯‰Â40Ï‡¯OÈÂ ,41BÒpkL ‡e‰ «¬≈ƒ¿»≈≈««»¿ƒ¿»≈∆ƒ¿

.‰i˙La ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ˙È·Áa∆»ƒ¬≈∆»ƒ¿ƒ»

בידו.40) יגע שלא לבדו.41)ומשמרו

.‚È¯eÒ‡ - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL ıÓÁ‰«…∆∆¿≈»ƒ«»»
„·BÚ .ıÈÓÁiL Ì„˜ CÒ ÔÈÈ ‰OÚpL ÈtÓ ,‰È‰a«¬»»ƒ¿≈∆«¬»≈∆∆…∆∆«¿ƒ≈
ÏÚ Û‡ ,˙È·Áa ÌÈ·Ú Ò¯B„ ‰È‰L ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»∆»»≈¬»ƒ¿»ƒ««
ÔÈÈ ÌeMÓ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ÂÈ„È Èab ÏÚ Ûˆ ÔÈi‰L Ètƒ∆««ƒ»««≈»»≈¿ƒƒ≈

ÌÈlq‰ ÔÓ ÏÎB‡ ‰È‰ .CÒ42ÌÈ˙‡ÒÎÂ ‰‡Òk ¯È˙B‰Â ∆∆»»≈ƒ««ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»«ƒ
BzbÓ ÔÈi‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙ba Ô˜¯Êe43- ÌÈ·Ú‰ ÏÚ ¿»»««««ƒ∆««ƒƒƒ«»¬»ƒ
CÒ ÔÈÈ ‰OBÚ ÔÈ‡44. ≈∆≈∆∆
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לגת.42) ענבים וכן 43)שהביאו ר"מ רומי בדפוס
נכון. וכן מנתז. שם: גוי 44)בתוספתא שם: תוספתא

שניפצן  פי על אף לגת ובדרדורין בסלים ענבים מעלה שהיה
כן. מנסכין דרכם שאין מותר ענבים גבי על מנתז והיין לגת

.„È- ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL ÔÈbf‰Â ÌÈpˆ¯Á‰««¿«ƒ¿««ƒ∆¿≈»ƒ«»
ÌÈ¯eÒ‡45L„Á ¯OÚ ÌÈL Ïk46¯OÚ ÌÈL ¯Á‡Ïe ; ¬ƒ»¿≈»»…∆¿««¿≈»»

,˙ÈÁeÏÁÏ Ô‰· ‰¯‡L ‡ÏÂ eL·È ¯·k - L„Á…∆¿»»¿¿…ƒ¿¬»»∆«¿ƒ
¯Á‡Ï eL·iL ÔÈÈ ÏL ÌÈ¯ÓL ÔÎÂ .‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯zÓeÀ»ƒ«¬ƒ»¿≈¿»ƒ∆«ƒ∆»¿¿««
ÁÈ¯ Ô‰a ¯‡L ‡Ï È¯‰L ;ÔÈ¯zÓ - L„Á ¯OÚ ÌÈL¿≈»»…∆À»ƒ∆¬≈…ƒ¿«»∆≈«

‰Ó„‡ÎÂ ¯ÙÚk Ô‰ È¯‰Â ,ÔÈÈ47. «ƒ«¬≈≈¿»»¿«¬»»

בהנאה.45) שאמרו 46)אפילו כחכמים, לחים, שהם
כל  - לחים בגמרא: ופירשו מותרים. יבשים אסורים, לחים

חודש. י"ב לאחר - יבשים חודש, אפילו 47)י"ב משמע
תם. רבינו כדעת ולא מותרים מים עליהם נתן לא

.ÂËÔ‰Èp˜˜Â ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ˙B„‡…»¿≈»ƒ«»¿«¿«≈∆
¯eÒ‡ - ÌÈÈ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ Ô‰a eÒÈÎ‰L∆ƒ¿ƒ»∆»¿≈»ƒ«»≈»»

ÎB˙Ï ÔzÏL„Á ¯OÚ ÌÈL ÔMÈiL „Ú ÔÈÈ Ô48B‡ ; ƒ≈¿»«ƒ«∆¿«¿»¿≈»»…∆
¯e‡Ï Ô¯ÈÊÁiL „Ú49˙Ùf‰ ‰t¯˙iL „Ú50B‡ Ô‰ÈÏÚL «∆«¬ƒ»¿«∆ƒ¿«∆«∆∆∆¬≈∆

enÁiL51ÌÈÓÈ ‰LÏL ÌÈÓ ÔÎB˙Ï ÔziL „Ú B‡ ; ∆≈««∆ƒ≈¿»«ƒ¿»»ƒ
˙ÚÏ ˙ÚÓ52Ïk ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓ ÛÈÏÁÓe ÌÈn‰ ‰¯ÚÓe , ≈≈¿≈¿»∆««ƒ«¬ƒ«ƒ¬≈ƒ»

eÈ‰L ÔÈa .ÌÈÓi‰ ˙LÏLa ÌÈÓÚt LÏL ˙ÚÏ ˙ÚÓ≈≈¿≈»¿»ƒƒ¿∆«»ƒ≈∆»
Ô˙B‡ eÏ‡LÂ Ï‡¯OÈ ÏL eÈ‰L ÔÈa Ô‰lL ÌÈÏk‰«≈ƒ∆»∆≈∆»∆ƒ¿»≈¿»¬»

ÔÈÈ ÌÎB˙Ï Ô˙ Ì‡Â .ÌÈÈ Ô‰a eÒÈÎ‰Â53Ì„˜ ¿ƒ¿ƒ»∆≈»¿ƒ»«¿»«ƒ…∆
.‰i˙La ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - Ô˙B‡ ¯‰ËiL∆¿«≈»¬≈∆»ƒ¿ƒ»

ומתנדף.48) מהם היין ריח יוצא לכבשן 49)ואז שהחזירן
הכלים.50)האש. שנתלבנו סימן וזהו אם 51)שבפנים

היו  שאילו כזה, בשיעור הוחמו אבל מזופתים הכלים אין
מתרפה. הזפת היה בכלים 52)מזופתים יהיו שהמים

לעת. מעת ימים שאפילו 53)שלושה נראה רבינו מלשון
אסור. כן גם קצר לזמן רק בהם נתן

.ÊË¯ÎL ÔÎB˙Ï ÔzÏ ¯zÓe54¯Èˆ B‡55ÒÈ¯eÓ B‡56 À»ƒ≈¿»≈»ƒ¿»
„iÓ57ÔÎB˙Ï ÔÈi‰ ÔzÏ ¯zÓe .ÌeÏÎÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ƒ»¿≈»ƒƒ¿À»ƒ≈««ƒ¿»

ÒÈ¯en‰ B‡ ¯Èv‰ Ô˙BpL ¯Á‡58.ÔÙ¯BO ÁÏn‰L , ««∆≈«ƒ«¿»∆«∆«¿»

היין.54) של טעמו מבטל השכר מדגים 55)כי המתמצה
דגים.56)שנמלחו. של שלא 57)שומן פי על ואף

בכלים  הנבלע היין את שורפין שהם מפני מים, מילאוהו
אותו. מפני 58)ומכלין היין, נתינת קודם הכשר צריך ואין

מובלע  שהיה היין את שורף ובמורייס שבציר שהמלח
יין, בו לתת רצה אם הכשר טעון שכר נתן אם אבל בכלים,

מכלהו. אינו אבל היין טעם מבטל רק שהשכר

.ÊÈÈ„·BÚ‰ ÔÓ ÌÈ˙tÊÓ ÌÈ‡L ÌÈL„Á ÌÈÏk Á˜Bl‰«≈«≈ƒ¬»ƒ∆≈»¿À»ƒƒ»¿≈
„iÓ ÔÈÈ ÔÎB˙Ï Ô˙B - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk59BÈ‡Â , »ƒ«»≈¿»«ƒƒ»¿≈

- ÔÈ˙tÊÓ eÈ‰ Ì‡Â .CÒ ÔÈÈ Ô‰a e˙ ‡nL LLBÁ≈∆»»¿»∆≈∆∆¿ƒ»¿À»ƒ
ÔÁÈ„Ó60ÌÈL„Á Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,61e˙pL ÈÏk ÔÎÂ . ¿ƒ»¿««ƒ∆≈¬»ƒ¿≈¿ƒ∆»¿

Ìei˜Ï BÒÈÎÓ ÔÈ‡Â CÒ ÔÈÈ Ba62ÛOBÁL ÈÏk ÔB‚k , ≈∆∆¿≈«¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ∆≈

Ba63‡ˆBiÎÂ CtLn‰ B‡BÎLÎLÓ - d·64ÌÈÓa ««¿≈¿«≈»¿«¿¿¿«ƒ
.Bi„Â¿«

הדחה.59) צריכים שלוש 60)ואין מים עירוי צריך ואין
אחרת  כי לקיום, יין לתוכם הכניס לא שהגוי כיוון פעמים,
לבדה. הדחה מספיקה כחדשים, הכלים נראים היו לא

כחדשים.61) נראים יין 62)כלומר, בהם מכניס אינו הגוי
רב. זמן בהם לשהותו מנת שדולים 63)על כלי

הבור. מן בו מספיק 64)[=שואבים] ישנים, שהם למרות
שכשוך.

.ÁÈÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ba ‰˙ML Ò¯Á ÏL ÒBk ÔÎÂ¿≈∆∆∆∆»»»≈»ƒ
‰BL‡¯ ÌÚt BÁÈ„‰ .Ba ˙BzLÏ ¯eÒ‡ - ˙BÏÊÓe«»»ƒ¿¡ƒ««ƒ»
ÔÈi‰ ÈÁBˆÁˆ eÎÏ‰ ¯·kL ,¯zÓ - ˙ÈLÈÏLe ‰iLe¿ƒ»¿ƒƒÀ»∆¿»»¿«¿≈««ƒ

BaL65¯·‡a ‰tˆÓ ‰È‰L ‡e‰Â .66C¯„k , ∆¿∆»»¿À∆¿»»¿∆∆
ÔÈ¯ˆBi‰L67˙tÊÓ ‰È‰L B‡ ,ÔÈOBÚ68ÏL Ï·‡ ; ∆«¿ƒƒ∆»»¿À»¬»∆

Ò¯Á69‰Á„‰ CÈ¯ˆ -70. ∆∆»ƒ¬»»

זעירות 65) טיפות עוד נשארו ושנייה ראשונה בפעם אבל
יין. חרס.67)בבדיל.66)של כלי ובכלים 68)עושי

הדחות. שלוש צריכים ואינו 69)ישנים, ציפוי בלא
באבר 70)מזופת. מצופה בולע שיותר בלבד. אחת פעם

חלק  הציפוי כשאין והמדובר באבר, מצופה מאינו מזופת או
מחרס  פחות בולע לגמרי חלק הוא כאשר אבל  כך, כל

יט. בהלכה דינו שיתבאר "שוע" ונקרא

.ËÈÌÈÚeM‰ Ò¯Á ÈÏk71ÔÈÈa Ô‰a eLnzLpL ¯·‡a ¿≈∆∆«ƒ¿»»∆ƒ¿«¿»∆¿≈
ÌÈn„‡ B‡ ÌÈ·Ï eÈ‰ Ì‡ :CÒ72- ÌÈ¯ÁL B‡ ∆∆ƒ»¿»ƒ¬Àƒ¿…ƒ

ÔÈ¯zÓ73ÔÈ¯eÒ‡ - ÔÈw¯È eÈ‰ Ì‡Â ;74Ô‰L ÈtÓ , À»ƒ¿ƒ»¿Àƒ¬ƒƒ¿≈∆≈
Ò¯Á ÏL ‰l‚Ó ÌB˜Ó Ì‰a LÈ Ì‡Â .ÌÈÚÏBa75ÔÈa , ¿ƒ¿ƒ≈»∆»¿À∆∆∆∆≈

ÌÈ¯eÒ‡ - ÌÈw¯È ÔÈa ÌÈ·Ï76.ÔÈÚÏBa Ì‰L ÈtÓ , ¿»ƒ≈¿Àƒ¬ƒƒ¿≈∆≈¿ƒ
Ìei˜Ï Ì‰a BÒpkLa ‡l‡ ¯·c‰ ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ77; ¿≈»∆ƒ∆≈«»»∆»¿∆ƒ¿»∆¿ƒ

Ì‰ elÙ‡Â ÔÈ¯zÓe ÔÁÈ„Ó - Ìei˜Ï Ì‰a BÒpk ‡Ï Ï·‡¬»…ƒ¿»∆¿ƒ¿ƒ»À»ƒ«¬ƒ≈
Ò¯Á ÏL78. ∆∆∆

יפה.71) ומצופים לבנים 72)חלקים רק נזכר בגמרא
בלבד.73)ושחורים. דמיצריף".74)בהדחה "משום

צריף, מחפורת של קרקע תערובת בהם שיש רש"י, [פירש
הגעלה  שאפילו מדבריו, ומשמע הרבה. שבולע נתר היינו
או  ועירוי שמילוי שכן ומכל ... מועילה. אינה ברותחים
מגולה" "מקום בדין כאן רבינו אולם מועילים. אינם יישון
ולבנים  דינם, שמשווה ומשמע ולבנים ירוקים ביחד כלל

ויישון. עירוי בהם שמועיל בקעים 75)בוודאי שיש היינו
בציפוי. מועילות 76)וסדקים אינן הדחות כמה ואפילו

מע  ג' ועירוי מילוי יישון.וצריכים או לעת כלומר,77)ת
שמכניסו  דבר כל ... לקיום. בהם להכניס העשויים בכלים
ושחורים  ולבנים חכמים. בו גזרו שעה לפי אפילו לקיום
מותרים  לקיום במכניסם אפילו מגולה מקום בהם שאין
מצופים  שהם מפני מתכות ככלי שהם בעלמא בשכשוך
לקיום  במכניס אפילו מתכות שכלי למדנו ומדבריו באבר,
די. בעלמא בהדחה אלא ועירוי מילוי צריך אין

חרס.78) של שהם פי על אף פירוש:
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.ÎÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ô‰a C¯cL ıÚ ÏLÂ Ô·‡ ÏL ˙b«∆∆∆¿∆≈∆»«»∆»≈»ƒ
˙BÏÊÓe79ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ d˙tfL Ô·‡ ÏL ˙‚ B‡ , «»«∆∆∆∆ƒ¿»»≈»ƒ
˙BÏÊÓe80ÔÁÈ„Ó - da C¯„ ‡lL Èt ÏÚ Û‡81ÌÈÓa «»««ƒ∆…»«»¿ƒ»¿«ƒ

ÌÈÓÚt Úa¯‡ ¯Ù‡·e82Ì‰a ‰˙È‰ Ì‡Â .Ô‰a C¯B„Â ¿≈∆«¿«¿»ƒ¿≈»∆¿ƒ»¿»»∆
¯Ù‡‰ ÌÈc˜Ó - ˙ÈÁeÏÁÏ83- Â‡Ï Ì‡Â ;ÌÈnÏ «¿ƒ«¿ƒ»≈∆««ƒ¿ƒ«

ÌÈn‰ ÌÈc˜Ó84. «¿ƒ««ƒ

זפותים.79) כדי 80)ואינם יין מעט בגת לשים ודרך
הזפת. של העשן ריח את להעביר 81)להעביר כדי

די  שזפתה אבן של גת ודווקא הזפת. שעל היין צחצוחי
בה  דרך שלא פי על אף זפתה אם עץ של גת אבל בהדחה,
יין. הרבה בה שנבלע מפני הזפת, את לקלוף צריך

אפר.82) פעמים ושתי מים פעמים שתי כלומר,
ומים.83) אפר ומים אפר נותן ואפר 84)היינו, מים נותן

ואפר. מים

.‡Î˙ÙtÊÓ Ô·‡ ÏL ˙b85ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ da C¯cL «∆∆∆¿À∆∆∆»«»»≈»ƒ
C¯„ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰˙eÙÊ ıÚ ÏL ˙‚ B‡ ,˙BÏÊÓe«»«∆≈¿»««ƒ∆…»«

ÛÏ˜Ï CÈ¯ˆ - da86¯OÚ ÌÈL dMÈ Ì‡Â .˙Ùf‰ ˙‡ »»ƒƒ¿…∆«∆∆¿ƒƒ¿»¿≈»»
BÈ‡ - ˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌÈÓÈ ‰LÏL ÌÈÓ da Ô˙ B‡ L„Á…∆»«»«ƒ¿»»ƒ≈≈¿≈≈

‰¯eÓÁ ˙b‰ ‰È‰z ‡Ï .ÛÏ˜Ï CÈ¯ˆ87ÔÓ ¯˙È »ƒƒ¿……ƒ¿∆««¬»»≈ƒ
„iÓ d¯Èz‰Ï ‡l‡ ÛÏ˜È ¯Ó‡ ‡Ï .ÌÈp˜w‰88. ««¿«ƒ…∆¡«ƒ¿…∆»¿«ƒ»ƒ»

הגוי.85) בה דרך אם הרבה בולעת אבן של גת שאפילו
עץ.86) של בגת את 87)אפילו מעכבים אין בגת שהרי

בקנקנים. כמו כך כל ועירוי.88)היין יישון בלי

.·ÎÒ¯Á ÏL ˙b89- ˙Ùf‰ ˙‡ ÛÏwL Èt ÏÚ Û‡ , «∆∆∆««ƒ∆»«∆«∆∆
„Ú L‡a d˙B‡ ÌÁiL „Ú ,„iÓ da C¯„Ï ¯eÒ‡»ƒ¿…»ƒ»«∆»≈»»≈«

˙Ùf‰ ‰t¯iL90Ô˙ B‡ L„Á ¯OÚ ÌÈL dMÈ Ì‡Â . ∆ƒ¿∆«∆∆¿ƒƒ¿»¿≈»»…∆»«
.e¯‡aL BÓk ,˙¯zÓ - ÌÈÓÈ ‰LÏL ÌÈÓ da»«ƒ¿»»ƒÀ∆∆¿∆≈«¿

הרי 89) הזפת את שקלף פי על אף חרס ושל שם: במשנה
אותה. מתירה אינה והקליפה אסורה. הראב"ד 90)זו

דייק  רבינו אבל זפת? כאן ואין בקלף המדובר הלא תמה
וכוונתו  שירפה" עד באש אותה שייחם "עד וכתב בלשונו

שם. נמצא היה אילו הזפת שיתרפה כדי שיתחמם עד

.‚Î˙¯nLÓ91:˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL ÔÈÈ ÏL ¿«∆∆∆«ƒ∆≈»ƒ«»
ÚO ÏL ‰˙È‰ Ì‡¯92dÁÈ„Ó -93Ì‡Â ;da ¯nLÓe ƒ»¿»∆≈»¿ƒ»¿«≈»¿ƒ

¯Óˆ ÏL ‰˙È‰94¯Ù‡·e ÌÈÓa dÁÈ„Ó -95Úa¯‡ »¿»∆∆∆¿ƒ»¿«ƒ¿≈∆«¿«
‰˙È‰ Ì‡Â ;da ¯nLÓe ·‚pzL „Ú dÁÈpÓe ,ÌÈÓÚt¿»ƒ«ƒ»«∆ƒ»≈¿«≈»¿ƒ»¿»

LL ÏL96Ô‰a LÈ Ì‡Â .L„Á ¯OÚ ÌÈL dMÈÓ - ∆≈¿«¿»¿≈»»…∆¿ƒ≈»∆
Ô¯ÈzÓ - ÌÈ¯L˜97ÛÏÁ ÈÏk ÔÎÂ .98ÌÈˆe‰Â99‡ˆBiÎÂ ¿»ƒ«ƒ»¿≈¿≈∆∆¿ƒ¿«≈
˙BÙÈÙkÓ Ô‰a100ÔÈ¯eÙz eÈ‰ Ì‡ :ÔÈÈ Ô‰a ÔÈÎ¯BcL »∆ƒ¿ƒ∆¿ƒ»∆«ƒƒ»¿ƒ

CeaÒa BÊa BÊ ˙BÊeÁ‡ eÈ‰ Ì‡Â ;ÔÁÈ„Ó - ÌÈÏ·Áa«¬»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬»¿ƒ
¯Ù‡a ÔÁÈ„Ó - ‰L˜101Ô·bÓe ,ÌÈÓÚt Úa¯‡ ÌÈÓ·e »∆¿ƒ»¿≈∆¿«ƒ«¿«¿»ƒ¿«¿»

ÔMÈÓ - ÔzLÙa ˙B¯eÙz eÈ‰ Ì‡Â ;Ô‰a LnzLÓeƒ¿«≈»∆¿ƒ»¿¿ƒ¿»¿«¿»
Ô¯ÈzÓ - ÌÈ¯L˜ Ô‰a LÈ Ì‡Â .L„Á ¯OÚ ÌÈL102. ¿≈»»…∆¿ƒ≈»∆¿»ƒ«ƒ»

שער 92)מסננת.91) פירש ורש"י שער, מיני כל משמע
כלל.93)אדם. בולע אינו קצת.94)שהשער בולע

ניגוב.95) פשתן.96)היינו מנגבן 97)של כך ואחר
בקשרים. נבלע צמח.98)שהיין סיבים 99)מין

הדקלים. סביב קלועים.100)הנכרכים סלים
יותר.101) מתעכב שהיין מנגבן.102)מנגבן כך ואחר

.„ÎÔÈÈ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ô‰a C¯cL ˙b‰ ÈÏk¿≈««∆»«»∆»≈»ƒ«»≈
?Ï‡¯Oi‰ Ô‰a C¯„iL È„k Ô˙B‡ ÔÈ¯‰ËÓ „ˆÈk ,CÒ∆∆≈«¿«¬ƒ»¿≈∆ƒ¿…»∆«ƒ¿»≈

ÔÈtc‰103ÔÈ·Ïel‰Â ÌÈL„Ú‰Â104ÔÁÈ„Ó -105. ««ƒ¿»¬»ƒ¿«»ƒ¿ƒ»
ÔÈÏ˜Ú‰106ıeaˆa ÏLÂ ÔÈ¯Ò ÏL :107ÏL ;Ô·bÓ - »¬»ƒ∆¿»ƒ¿∆ƒ¿¿«¿»∆
‰ÙÈL108Ú ÌÈL ÔMÈÓ - ÈÓb ÏLÂÌ‡Â .L„Á ¯O ƒ»¿∆∆ƒ¿«¿»¿≈»»…∆¿ƒ

ÈÓa ÔËÏBÁ B‡ ,ÔÈÁ˙B¯a ÔÏÈÚ‚Ó - „iÓ Ô¯‰ËÏ ‰ˆ»̄»¿«¬»ƒ»«¿ƒ»¿¿ƒ¿»¿≈
ÌÈ˙ÈÊ109ÔÈÁl˜Ó ÂÈÓÈnL ¯Bpˆ ˙Áz ÔÁÈpÓ B‡ ,110 ≈ƒ«ƒ»««ƒ∆≈»¿«¿ƒ

ÔÈÙ„B¯ ÂÈÓÈnL ÔÈÚÓa B‡111˙BÚL ‰¯OÚ ÌÈzL112, ¿«¿»∆≈»¿ƒ¿≈∆¿≈»
e¯zÈ Ck ¯Á‡Â113. ¿««»À¿

הענבים.103) על שנותנים דלת מטאטא 104)כעין
את  בו שמנקים או המתפזרים, הענבים את בו שמאספים

סביב 106)במים.105)הגת. הקף את בהם שקושרים
בגת  גם וכנראה הדריכה. בשעת יתפזרו שלא הזיתים
הקורה. מכובד הענבים יתפזרו שלא כזה בכלי השתמשו

יותר.107) שבולע במים.108)קנבוס הגדל עשב מין
שומנם.109) להוציא רכים להיות זיתים לבשל דרך
פוסק.110) בלתי חזק עונה,112)שוטפים.111)בזרם

שווים, והלילה שהיום וניסן תשרי בתקופת לילה או יום
שעות. עשרה שתים במים שישהו שקילוח 113)והעיקר

היין. את ומפליט מבטל שעות י"ב במשך ורדיפתם המים

.‰ÎeÈ‰ - Ï‡¯OÈÏ dlk Ï‡¯OÈ ı¯‡ ‰˙È‰L ÔÓfaƒ¿«∆»¿»∆∆ƒ¿»≈À»¿ƒ¿»≈»
,BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â Ï‡¯OiÓ Ì„‡ ÏkÓ ÔÈi‰ ÔÈÁ˜BÏ¿ƒ««ƒƒ»»»ƒƒ¿»≈¿≈¿ƒ
˜ÊÁ‰L Ì„‡Ó ‡l‡ ÔÈÁ˜BÏ eÈ‰ ‡Ï ı¯‡Ï ‰ˆeÁ·e¿»»»∆…»¿ƒ∆»≈»»∆À¿«
ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈÈ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ - ‰f‰ ÔÓf·e ;˙e¯LÎa¿«¿«¿««∆≈¿ƒ«ƒ¿»»
‰È·b‰Â ¯Oa‰ ÔÎÂ .˙e¯LÎa ˜ÊÁ‰L Ì„‡Ó ‡l‡∆»≈»»∆À¿«¿«¿¿≈«»»¿«¿ƒ»

.e¯‡aL BÓk ,ÔÓÈÒ da ÔÈ‡L ‚c ˙ÎÈ˙ÁÂ«¬ƒ«»∆≈»ƒ»¿∆≈«¿

.ÂÎ,ÔÓÊ ÏÎ·e ÌB˜Ó ÏÎa ˙Èa‰ ÏÚa Ïˆ‡ Á¯‡˙n‰«ƒ¿»≈«≈∆««««ƒ¿»»¿»¿«
È¯‰ - ‚c ˙ÎÈ˙ÁÂ ‰È·‚ B‡ ¯Oa B‡ ÔÈÈ BÏ ‡È·‰Â¿≈ƒ«ƒ»»¿ƒ»«¬ƒ«»¬≈

¯zÓ ‰Ê114Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÏÚ Ï‡LÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â , ∆À»¿≈»ƒƒ¿…»»««ƒ
Ì‡Â .„·Ïa È„e‰È ‡e‰L Ú„BÈ ‡l‡ ,B¯ÈkÓ BÈ‡L∆≈«ƒ∆»≈«∆¿ƒƒ¿«¿ƒ
¯eÒ‡ - el‡ ÌÈ¯·„a ˜c˜„Ó ‡ÏÂ ¯Lk BÈ‡L ˜ÊÁ‰À¿«∆≈»≈¿…¿«¿≈ƒ¿»ƒ≈»
BÈ‡ - BÏˆ‡ Á¯‡˙Â ¯·Ú Ì‡Â .BÏˆ‡ Á¯‡˙‰Ï¿ƒ¿»≈«∆¿¿ƒ»«¿ƒ¿»«∆¿≈
Ì„‡ BÏ „ÈÚiL „Ú ÂÈt ÏÚ ÔÈÈ ‰˙BL ‡ÏÂ ¯Oa ÏÎB‡≈»»¿…∆«ƒ«ƒ«∆»ƒ»»

.Ì‰ÈÏÚ ¯Lk»≈¬≈∆

אבל 114) אוכל. שהוא ממה לו ונותן כשר אוכל שסתמו
בזמן  ישראל ובארץ לארץ בחוץ אלו דברים לוקחים אין
אינם  הארץ שעמי מפני בכשרות, שהוחזק ממי אלא הזה
מהגוי  קנה ושמא מכשול תיתן לא עיוור לפני על מקפידים
דבר  יאכל שהישראל מה על מקפיד ואינו לישראל ומוכרם

איסור.

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
אי 1) וניצוק היין; הגוי בה שאוסר הנגיעה, היא כיצד יבאר
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`zexeqקיח zelk`n zekld - dyecw xtq - zah e"h 'b mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

לעשות  לעיר ונכנס בספינה או בקרון יינו המניח חיבור; הוי
גדוד  ויצא; תפלה קול ושמע הגוי עם שוהה היה צרכיו;
בנהר  שצפה חבית מלחמה; או שלום דרך למדינה שנכנס

ישראל. שרובה עיר כנגד

.‡ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ da ¯ÒB‡L ‰ÚÈ‚p‰ ‡È‰ „ˆÈk≈«ƒ«¿ƒ»∆≈»»≈»ƒ
˙BÏÊÓe2BÓˆÚ ÔÈia ÚbiL ‡e‰ ?ÔÈi‰3ÔÈa B„Èa ÔÈa , «»««ƒ∆ƒ«««ƒ«¿≈¿»≈

CqÏ Ôk¯cL ÂÈ¯·È‡ ¯‡La4CLÎLÈÂ ,Ô‰a5Ï·‡ . ƒ¿»≈»»∆«¿»¿«≈»∆ƒ«¿≈¬»
˙È·ÁÏ B„È ËLt Ì‡6d‡ÈˆBiL Ì„˜ B„È ˙‡ eÒÙ˙Â , ƒ»«»∆»ƒ¿»¿∆»…∆∆ƒ»

Ùe ,d„ÈÈ ‡ÏÂÔÈi‰ ‡ˆiL „Ú ‰hÓlÓ ˙È·Á‰ eÁ˙ ¿…¿ƒ»»¿∆»ƒƒ¿«»«∆»»««ƒ
¯Ò‡ ‡Ï - B„iÓ ‰hÓÏ „¯ÈÂ7ÊÁ‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈi‰ ¿»«¿«»ƒ»…∆¡«««ƒ¿≈ƒ»«

dÈa‚‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,BÎLÎLÂ ÔÈÈ ÏL Áe˙t ÈÏk8 ¿ƒ»«∆«ƒ¿ƒ¿¿««ƒ∆…ƒ¿ƒ«
ÔÈi‰ ¯Ò‡ - ÔÈia Ú‚ ‡ÏÂ ÈÏk‰9. «¿ƒ¿…»«««ƒ∆¡«««ƒ

בהנאה.2) ופי 3)אפילו יין, בו שיש בנוד נגע אם אבל
והיין  לזה זה דפנותיו והניע מלא אינו ואפילו סתום הנוד

מותר. ההנעה ידי על ניסוך 4)התנדנד דרך אין ברגל אבל
שנתבאר  כמו נאסר, היין אין ברגלו ביין גוי נגע ואם בכך,

יא. הלכה יא, בפרק בחוזק,5)למעלה היין ויניע וינדנד
ידי  על הבא קל נענוע ואפילו שכשוך, בלא נגיעה אבל
בשתיה  אבל בהנאה, אוסרים אינם - בלבד היד הכנסת

שהיה.6)אסור. מעשה נט: זרה אבל 7)עבודה בהנאה,
למעלה. שנתבאר כמו אסור, לא 8)בשתיה שהגבהה

נדנוד  והעיקר להיתר, ובין לאיסור בין מורידה, ולא מעלה
בדין  ס. שם מגמרא זה דין למד רבינו פתוח. הכלי ופי היין
ניסוך  דרך שאין מפני אשי רב והתיר יין, נאד הנושא גוי
ניסוך  דרך ואין סגור בנאד שהמדובר רבינו ופירש בכך,
בשכשוך. ניסוך דרך פתוח שבכלי ומכאן סגור, בכלי

ניסוך 9) דרך שאין וסובר חולק, הבית בתורת והרשב"א
ידי  על אלא סתום, בין פתוח בין כלי בהנעת לנסך בכך
או  בהם לנסך שדרכם מאבריו, באחד יין של גופו שכשוך
בשם  קכה סימן ביורהֿדעה הטור כתב וכן אחר. דבר ידי על

הרא"ש.

.·ÔÈÈ ÏL ÈÏk ÏË10B‰Èa‚‰Â11ÏÚ Û‡ ,ÔÈi‰ ˜ˆÈÂ »«¿ƒ∆«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«««ƒ««
CLÎL ‡lL Èt12BÁkÓ ÔÈi‰ ‡a È¯‰L ;¯Ò‡ -13. ƒ∆…ƒ¿≈∆¡«∆¬≈»««ƒƒ…

¯zÓ - Ú‚ ‡ÏÂ CLÎL ‡ÏÂ dÈa‚‰14. ƒ¿ƒ«¿…ƒ¿≈¿…»«À»

קובעת 11)פתוח.10) אינה שהגבהה למעלה, נתבאר
"והגביהו". כתב הגבהה, ידי על יציקה שדרך ומשום כלל,

בהנאה.12) (רבינו 13)אפילו בו. נגע כאילו הוא והרי
נאסר, יצק שממנו בכלי שנשאר היין גם אם פירש ולא סתם
שגוי  ששת, רב מפרש שם בגמרא ממנו. שיצא היין רק או
אבל  הכלי, מן שיצא היין רק נאסר כלי אל מכלי המערה
רק  גזרו מדרבנן, רק הוא כוחו שאיסור מפני מותר, הנשאר
רבינו  של מלשונו שמשמע ירוחם, רבינו וכתב שיצא. ביין
הנשאר  את מתירים והמרדכי הרא"ש אבל אסור. שהכל
ס. שם ותוספות שם רש"י דעת וכן בשתיה, אפילו

גוי). אינה 14)דיבורֿהמתחיל בעצמה שהגבהה נג. גיטין
ואין  בשתיה, אפילו ומותר ניסוך. מעשה שיעשה עד ניסוך
ששם  מפני הקודמת, שבהלכה בחבית ידו לפשט דומה זה
והגבהה  כלל, נגע לא כאן אבל שכשך, שלא אלא ביד נגע

אוסרת. אינה

.‚,Ú˜¯wa ÈÏk‰ ÊÁB‡ ‰È‰L ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»∆»»≈«¿ƒ««¿«
¯zÓ ÔÈi‰ - ÔÈÈ BÎB˙Ï ˜ˆÈ Ï‡¯OÈÂ15„„ Ì‡Â . ¿ƒ¿»≈»«¿«ƒ««ƒÀ»¿ƒƒ¿≈

ÔÈi‰ ¯Ò‡ - ÈÏk‰ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰16. »≈»ƒ«»«¿ƒ∆¡«««ƒ

ראה 15) שכשכו. ולא בו נגע לא שהרי בשתיה, אפילו
הקודמת. כיון 16)ההלכה ס. ע"ז פפא רב של מימרא

שם  תוספות בקנה. כנוגע הוא הרי הקילוח בשעת שנדנד
בקילוח  אחר דבר ידי על כנוגע כלומר, ואי. דיבורֿהמתחיל
היין  נאסר הנדנוד שמשום לומר ואין מיימוניות). (הגהות
שהרי  רבינו, של לשונו מפשטות שמשמע כמו שבכלי,

למעלה. שנתבאר כמו שכשוך אלא אוסר, אינו קל נענוע

.„Ìe˙Ò ÈÏk17ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ BÏËÏËÏ ¯zÓ - ¿ƒ»À»¿«¿¿»≈»ƒ
;„„˙Ó ÔÈi‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ˙BÏÊÓe«»ƒ»¿»¿««ƒ∆««ƒƒ¿«¿≈
ÌB˜nÓ ÔÈÈ ÏL „B ¯È·Ú‰ .Ceqp‰ C¯c ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆∆∆«ƒ∆¡ƒ∆«ƒƒ»

B„Èa „Bp‰ Èt ÊÁB‡ ‡e‰Â ÌB˜ÓÏ18„Bp‰ ‰È‰L ÔÈa , ¿»¿≈ƒ«¿»≈∆»»«
.„„˙Ó ÔÈi‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,¯zÓ - ¯ÒÁ B‡ ‡ÏÓ»≈»≈À»¿««ƒ∆««ƒƒ¿«¿≈
Ú‚ ‡nL ,¯eÒ‡ - ÔÈÈ ‡ÏÓ Áe˙t Ò¯Á ÈÏk ¯È·Ú‰∆¡ƒ¿ƒ∆∆»«»≈«ƒ»∆»»«

Ba19¯ÒÁ ‰È‰ Ì‡Â .20BÎLÎL Ôk Ì‡ ‡l‡ ,¯zÓ -21. ¿ƒ»»»≈À»∆»ƒ≈ƒ¿¿

למעלה.17) פיו 18)מבואר אם וכן כסתום, הוא הרי
פומיה. דקטור והוא שם: ירושלמי כיון 19)קשור. שם:

ודווקא  ביין. שיגע הדבר קרוב ופתוח, יין מלא שהוא
טבעות  דרך או בחוט העבירו אם אבל בידיו, כלי שהעביר

בו. נגע שמא לחשוש שאין שמא 20)מותר, לחשוש אין
בו. בכלי 21)נגע ששכשוך א, בהלכה למעלה נתבאר

עצמו. ביין נגיעה בלא אפילו אוסר פתוח

.‰‰ÊÏ Ôek˙ ‡ÏÂ ÔÈÈa Ú‚pL ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»∆»«¿«ƒ¿…ƒ¿«≈»∆
„·Ïa ‰È‰a ¯zÓ ÔÈi‰ È¯‰ -22ÏÙL ÔB‚k ?„ˆÈk . ¬≈««ƒÀ»«¬»»ƒ¿«≈«¿∆»«

ÔÈÈ ÏL „B ÏÚ23˙Ó ÏÚ ˙È·ÁÏ B„È ËÈLB‰L B‡ ,24 «∆«ƒ∆ƒ»∆»ƒ«¿»
.ÔÈÈ ˙‡ˆÓÂ ÔÓL ‡È‰L∆ƒ∆∆¿ƒ¿≈«ƒ

ה.22) הלכה יא, בפרק שנתבאר כמו בשתיה, אסור אבל
שמן.24)פתוח.23) של שהיא לו היה נדמה כלומר,

.Â‡Ïa ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL BÁkÓ ÔÈi‰ ‡a»««ƒƒ…∆≈»ƒ«»¿…
‰i˙La ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÈia Ú‚ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,‰ek25. «»»ƒ¿…»«««ƒ¬≈∆À»ƒ¿ƒ»

,¯Á‡ ÈÏÎÏ ˜ˆÈÂ ÔÈÈ ÏL ÈÏk dÈa‚‰L ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆ƒ¿ƒ«¿ƒ∆«ƒ¿»«ƒ¿ƒ«≈
.¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÓL B‡ ¯ÎL ‡e‰L ‰n„Ó ‡e‰Â¿¿«∆∆≈»∆∆¬≈∆À»

מן 25) מותר ביין נגיעה בלי גוי של כוחו בשתיה. אפילו
אבל  בלבד, בכוונה כוחו על וגזרו אסרוהו וחכמים התורה,

שם. חכמים, אסרו לא בכוונה שלא

.Ê˙eÁÏ B‡ ˙È·Ï ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÒÎƒ¿«»≈»ƒ«»¿«ƒ«¬
ËLÙe ,ÔÈÈ Lw·ÏÔÈÈa Ú‚Â OtÁÓ ‡e‰Lk B„È26- ¿«≈«ƒ»«»¿∆¿«≈¿»«¿«ƒ

Ôek˙ ÔÈÈÏ È¯‰L ;¯eÒ‡27.‰ek ‡Ïa Ú‚B ‰Ê ÔÈ‡Â , »∆¬≈¿«ƒƒ¿«≈¿≈∆≈«¿…«»»

מעשה 26) נז: שם שכשוך. ידי על כלומר, האוסרת, בנגיעה
בהנאה. שאסור הלכה ונפסקה במחוזא, ֿ 27)שהיה אף

יד  לא הנגיעה שבשעת היה עלֿפי שהרי יין, זו שבחבית ע
ליין  שנתכוין כיון בכוונה, שלא נוגע זה אין יין, מחפש
"שכשך  שם בגמרא שאמרו שמה סובר והראב"ד בכלל.
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יין, יש זו שבחבית שהכיר אחרי ששכשך פירושו ביה",
כמו  מותר, שכשך ולא ידו הוציא שנודע אחר אם אבל
רבינו  על בהשגתו דבריו כוונת היא וזו בשמו. הטור שהביא

הראב"ד. על משנה' ה'כסף תמיהת מיושבת ובזה כאן.

.ÁÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ì„˜Â ,dk¯‡Ï ‰˜cÒpL ˙È·Á»ƒ∆ƒ¿¿»¿»¿»¿»«»≈»ƒ
d˜·ÁÂ ˙BÏÊÓe28ÌÈÒ¯Á‰ e„¯t˙È ‡lL È„k29È¯‰ - «»«¬»»¿≈∆…ƒ¿»¿«¬»ƒ¬≈
‰È‰a ¯zÓ ‰Ê30ÒÙ˙Â ,daÁ¯Ï ‰˜cÒ Ì‡ Ï·‡ . ∆À»«¬»»¬»ƒƒ¿¿»¿»¿»¿»«

;‰i˙La ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÏtÈ ‡lL È„k ÔBÈÏÚ‰ ˜„qa«∆∆»∆¿¿≈∆…ƒ…¬≈∆À»ƒ¿ƒ»
˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL BÁk ÏÚ ÔÈi‰ ÔÈ‡ È¯‰L31. ∆¬≈≈««ƒ«…∆≈»ƒ«»

היין,28) ישפך שלא החרס חלקי וחיבר זרועותיו, בין לחצה
חבק). ערך ערוך, (ראה שם של 29)רש"י בחבית המדובר

היין 30)חרס. להציל נתכוין שהרי בכוונה, שלא כנוגע
כל 31)בלבד. נשפך, היין אין הגוי מעשה בלי גם שהרי

שלא  כדי עליו, מכביד רק והוא העליון, החלק נפל שלא זמן
ניתנת  כאילו פירוש קעביד, לבינה מעשה שם: בגמרא יפול.
ואומר  מוסיף ורש"י להכביד. כדי החבית, על לבינה

בשתיה. מותר יין, מעט שיוצא שאףֿעלֿפי

.ËÔÈÈ ÏL ¯B·Ï ÏÙpL ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ32 ≈»ƒ«»∆»«¿∆«ƒ
ÔÈi‰ Ba LiL ¯Ba‰ „„nL B‡ ,˙Ó ÌMÓ e‰eÏÚ‰Â¿∆¡ƒ»≈∆»««∆≈««ƒ

‰˜a33ÂÈÏÚÓ ‰Ú¯v‰Â ·e·f‰ ˙‡ ÊÈz‰L B‡ ,34 ¿»∆∆ƒƒ∆«¿¿«ƒ¿»≈»»
ÁtËÓ ‰È‰L B‡ ,‰˜a35˙Á˙B¯‰ ˙È·Á‰ Èt ÏÚ36 ¿»∆∆»»¿«≈««ƒ∆»ƒ»««
‰ÁÈ˙¯‰ ÁezL È„k37d˜¯Êe ˙È·Á ÏËpL B‡ , ¿≈∆»«»¿ƒ»∆»«»ƒ¿»»

¯BaÏ B˙ÓÁa38Ì‡Â .„·Ïa ‰È‰a ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - «¬»«¬≈∆À»«¬»»ƒ¿«¿ƒ
ÈÁ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‰ÏÚ39¯eÒ‡ ÔÈi‰ - »»»≈»ƒ«»«««ƒ»

.‰È‰a«¬»»

בהנאה,32) מותר ביין ממש שנגע ואףֿעלֿפי שם: משנה
ה. בהלכה שנתבאר כמו בכוונה, שלא נוגע שהוא מכיון

אוסרת 33) אחר דבר ידי על ונגיעה היין. את בו שמודדין
בכוונה  שלא לכוחו דומה זה ואין בהנאה, לא אבל בשתיה

ביין. לנגוע נתכוון כאן שהרי ו, היין.34)שבהלכה מעל
בידו 36)בידו.35) מטפח והגוי בועות, ומעלה התוססת

(הבועות). הרתיחות בכך.37)על ניסוך דרך אין
והכשירו 38) רבינו, ומפרש והכשירו". מעשה היה "זה שם:

ידי  על נגיעה שזה מפני והטעם אסור. בשתיה אבל בהנאה
ביין, בידו נגע שמא חוששים בחמתו שלא אבל אחר, דבר
ולחםֿמשנה, רדב"ז כסףֿמשנה, (וראה בשתיה. גם ואסור
השגת  מעליו להסיר כדי אלה, רבינו בדברי שהאריכו
ה  סעיףֿקטן קכה, סימן יורהֿדעה ט"ז וראה הראב"ד,

שם). שלו 39)וש"ך לאליל ומודה שניצול, שמח הוא
כיום  עליה דמי פפא, רב אמר שם: היין. את לו ומנסך

שם. רש"י וכפירוש אידם,

.È,·˜p‰ ÔÓ ˜˜t‰ ËÓLÂ ,dcˆa ·˜ ‰È‰L ˙È·Á»ƒ∆»»∆∆¿ƒ»¿ƒ¿««¿»ƒ«∆∆
·˜p‰ ÌB˜Óa BÚaˆ‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÁÈp‰Â¿ƒƒ«»≈»ƒ«»∆¿»ƒ¿«∆∆
„Ú ˙È·Á‰ L‡¯nL ÔÈi‰ Ïk .ÔÈi‰ ‡ˆÈ ‡lL È„k¿≈∆…≈≈««ƒ»««ƒ∆≈…∆»ƒ«

·˜p‰40‰i˙La ¯zÓ - ·˜p‰ ˙ÁzLÂ ,¯eÒ‡ -41. «∆∆»¿∆«««∆∆À»ƒ¿ƒ»

היה 40) אצבעו, הניח לא שאילו והטעם, בהנאה. אפילו
מכחו. בא כולו ונמצא היין אותו כל ואף 41)יוצא

כשר  יין יוצקים שאם חיבור, ניצוק ב בהלכה פוסק שרבינו
היין, כל נאסר פוסק, בלתי בקילוח נסך יין שבו כלי לתוך
שכל  כאן וכלֿשכן שלמטה, היין עם מתחבר שלמעלה והיין
מפני  הנקב, מן שלמטה מה כאן אסרו לא  מחובר, היין
לא  מכוחו, כבא מדרבנן רק נאסר הנקב מן שלמעלה שהיין
התחתון  היין שמתערב משום אסרוהו לא וגם חיבורו, אסרו

בעליון.

.‡È‰ÙeÙk ˙˜ÈÓ42B‡ ˙ÎznÓ d˙B‡ ÔÈOBÚL , ≈∆∆¿»∆ƒ»ƒ«∆∆
CB˙Ï dL‡¯ ÁÈp‰L ,Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ˙ÈÎeÎfÓÔÈi‰ ƒ¿ƒ¿«≈»∆∆ƒƒ«…»¿««ƒ

ÔÈi‰ ıˆÓe ,˙È·ÁÏ ıeÁ ¯Á‡‰ L‡¯‰Â ˙È·ÁaL∆∆»ƒ¿»…»«≈∆»ƒ»«««ƒ
„·BÚ‰ ‡·e ,„ÈÓz ÔÈOBÚL C¯„k „¯ÈÏ ÔÈi‰ ÏÈÁ˙‰Â¿ƒ¿ƒ««ƒ≈≈¿∆∆∆ƒ»ƒ»»≈
ÔÈi‰ ÚÓe ˙˜Èn‰ Èt ÏÚ BÚaˆ‡ ÁÈp‰Â ÌÈ·ÎBk»ƒ¿ƒƒ«∆¿»«ƒ«≈∆∆»«««ƒ
‡ˆBÈ ‰È‰ Ïk‰L ;˙È·ÁaL ÔÈi‰ Ïk ¯Ò‡ - „¯ÈlÓƒ≈≈∆¡«»««ƒ∆∆»ƒ∆«…»»≈

¯¯‚Â43.BÁkÓ ‡·k Ïk‰ ‡ˆÓÂ ,B„È ÈÏeÏ ¿ƒ¿»≈»¿ƒ¿»«…¿»ƒ…

גישתא".42) ובת "גישתא עב: שם הוא 43)בגמרא והרי
ומשום  ארוכה. חבית כמו היא שזו ממש, בחבית כנוגע
כיון  הקודמת, בהלכה שנתבאר כמו היין אסור אינו ניצוק
כוונה  כאן אין וגם מכוחו, כבא רק ונאסר ממש, נוגע שאינו

חיבור. ניצוק משום חכמים בו אסרו לא לנסך,

.·ÈÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÔÈÈ Ba LiL ÈÏk CB˙Ï ÔÈÈ ‰¯ÚÓ‰«¿»∆«ƒ¿¿ƒ∆≈≈¿≈»ƒ
˙BÏÊÓe44¯Ò‡ -45È¯‰L ;ÔBÈÏÚ‰ ÈÏkaL ÔÈi‰ Ïk «»∆¡«»««ƒ∆«¿ƒ»∆¿∆¬≈

˜Bvp‰ „enÚ‰46¯aÁÓ47ÔBÈÏÚ‰ ÈÏkaL ÔÈi‰ ÔÈa »««ƒ¿«≈≈««ƒ∆«¿ƒ»∆¿
„·BÚÏ „„Bn‰ ,CÎÈÙÏ .ÔBzÁz‰ ÈÏkaL ÔÈi‰ ÔÈ·e≈««ƒ∆«¿ƒ««¿¿ƒ»«≈¿≈

‰ˆÈÙ ıtÈ - B„ÈaL ÈÏk CB˙Ï ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk48B‡ »ƒ«»¿¿ƒ∆¿»¿«≈¿ƒ»
‰˜È¯Ê ˜¯ÊÈ49¯Ò‡ÈÂ ¯eaÁ ˜Bv ‰È‰È ‡lL È„k , ƒ¿…¿ƒ»¿≈∆…ƒ¿∆ƒƒ¿∆¡…

.ÔBÈÏÚ‰ ÈÏka ¯‡MiM ‰Ó ÂÈÏÚ»»«∆ƒ»≈«¿ƒ»∆¿

בטור 44) מובא הגאונים, בשם והרשב"א יינם, סתם (אפילו
ממש, נסך ביין רק אוסר שניצוק כתב, קכה, סימן יורהֿדעה
שם). ביתֿיוסף וראה בשתיה. אפילו מותר יינם בסתם אבל

בלבד.45) בשתיה שאסור ואומר משיג והראב"ד בהנאה.
המקלח.46) יין של של 47)עמוד רב ומעשה הונא, כרב

שם. חסדא קודם 48)רב הניצוק של העליון ראש שיפסיק
שבשני  היין את יחבר שלא כדי לכלי, התחתון ראש שיגיע

נפצי 49)הכלים. או קטופי "קטפי שם: בגמרא מרחוק.
ו"נפצי" זריקה, היינו ש"קטפי" רבינו ומפרש נפוצי".

להיפך. פירש ורש"י להפסיק. משמעותה

.‚ÈCtLÓ50Ì‡ ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ Ba „„nL «¿≈∆»«¿≈»ƒ«»ƒ
ÔÈÈ ˙·ÎÚ CtLn‰ ‰ˆ˜a LÈ51Ba „cÓÈ ‡Ï - ≈ƒ¿≈««¿≈¬∆∆«ƒ…ƒ¿…

·bÈÂ epÁÈ„iL „Ú Ï‡¯OÈÏ52ÁÈ„‰ ‡Ï Ì‡Â .53È¯‰ - ¿ƒ¿»≈«∆¿ƒ∆ƒ«≈¿ƒ…≈ƒ«¬≈
.¯eÒ‡ ‰Ê∆»

ומושיבים 50) קצר, נקב ומלמטה רחב פיו שלמעלה כלי
היין  ושופכים צר, שפיה לוקחים של צלוחית פי על אותו

הצלוחית. לתוך יורד והוא לתוכו המידה מקום 51)מן
חיבור. ניצוק משום אסורה והיא יין. טיפת שם שמתעכבת

כמו 52) ואפר, במים היינו בגמרא האמור ניגוב סתם
ניגוב, צורך אין יין עכבת ובלא ג. הלכה יא בפרק שנתבאר
עד. שם בברייתא ששנינו ומה בלבד, הדחה ומספיקה
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שם  שאין אףֿעלֿפי ומשמע ינגב, אבן ושל עץ של המשפך
אבל  הרבה, בו שנשתמש גוי של במשפך היינו יין, עכבת
אחת  פעם בו ומדד יין, עכבת בו שאין ישראל של משפך
רבינו, של מלשונו מדייק (הכסףֿמשנה ודיו. מדיחו לגוי,
כך  ומתוך מועיל, אינו לבדו שניגוב וינגב", "ידיחנו שכתב
 ֿ הלחם של הקצר מפירושו אבל קצת, דחוק לפירוש נכנס
שידיחנו  רבינו שאמר ומה קושי, כל שאין משמע משנה
וניגוב, הדחה שהוא בגמרא, האמור ניגוב, סתם היינו וינגב
וינגב"). "להדיח כן גם רבינו כותב כז בהלכה ולהלן

בדיעבד.53) מותר ניגב, שלא אףֿעלֿפי הדיח, אם אבל

.„ÈÔÈÓËÁ ÈL ÔÈÓk BÏ LiL ÈÏk54,epnÓ ÔÈ‡ˆBÈ ¿ƒ∆≈¿ƒ¿≈√»ƒ¿ƒƒ∆
ÔÈÈ ‡ÏÓ ‰È‰L ,ÌÈ„iÏ Ì‰a ÔÈÏËBpL ÌÈÏk‰ BÓk¿«≈ƒ∆¿ƒ»∆«»«ƒ∆»»»≈«ƒ
,‰Ê ÌËÁÓ ‰˙BLÂ ıˆBÓ Ï‡¯OÈ ‰È‰Â ,Ï‡¯OÈ „Èa¿«ƒ¿»≈¿»»ƒ¿»≈≈¿∆≈…∆∆
ÌËÁ‰ ÔÓ ‰˙BLÂ ıˆBÓ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰Â¿»≈»ƒ«»≈¿∆ƒ«…∆

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÈM‰55ÈÏ‡¯Oi‰ ÌÈc˜iL ‡e‰Â . «≈ƒ¬≈∆À»¿∆«¿ƒ«ƒ¿¿≈ƒ
;‰˙BL ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÈ„ÚÂ ˜ÒÙÈÂ¿ƒ¿…«¬«ƒ»≈»ƒ«»∆
ÔÈi‰ ¯ÊÁÈ - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˜ÒÙiMnL∆ƒ∆ƒ¿…»≈»ƒ«»«¬…««ƒ

ÌËÁa ¯‡MiL56,Ba ¯‡MiM ‰Ó Ïk ¯Ò‡ÈÂ ÈÏkÏ ∆ƒ»≈«…∆«¿ƒ¿∆¡…»«∆ƒ»≈
BÁkÓ ÔÈi‰ ‡a È¯‰L57. ∆¬≈»««ƒƒ…

קנישקנין.54) עב: שם לניצוק 55)בגמרא דומה זה ואין
דרך, באותה לרדת סופו היין כל ששם מפני יב, שבהלכה
בכיוון  שוטף ישראל, של לפיו הנמשך הקילוח כאן אבל

הגוי. של לפיו שנמשך מזה נגע 56)אחר שלא אףֿעלֿפי
חוזר  גוי בפי הנוגע שהיין מפרש שם ורש"י הגוי. בפי

אבל 57)למטה. בחוטם, שנשאר ליין שחוששים לשיטתו
אין  למטה, שחוזר בפיו שנגע ליין שחוששין רש"י לשיטת

החבית. בכל היין שמתערב משום פשוט אלא לזה, צריך

.ÂË˙È·Á‰ ÔÓ ÔÈi‰ ıˆnL ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»∆»«««ƒƒ∆»ƒ
˙˜ÈÓa58¯ÊÁÈ - ˜ÒtiLkL ;daL ÔÈi‰ Ïk ¯Ò‡ - ¿≈∆∆»«»««ƒ∆»∆¿∆ƒ»≈«¬…

˙˜Èna ‰ÏÚL ÔÈi‰59¯Ò‡ÈÂ ˙È·ÁÏ ÏtÈÂ B˙ˆÈˆÓa ««ƒ∆»»«≈∆∆ƒ¿ƒ»¿ƒ…∆»ƒ¿∆¡…
Ïk‰60. «…

ומוצצים 58) שבמגופה, נקב דרך לחבית שנותנים חלול קנה
יין. ומעלה משום 59)בו נאסר לפיו הגיע לא ואפילו

רש"י  ושיטת הקודמת. בהלכה שנתבאר כמו מכחו, שבא
שכתבנו  מה וראה לפיו. עד היין במינקת שמעלה משום

יד. בהלכה בהנאה.60)למעלה אפילו

.ÊËÏ‡¯OÈ ÌÚ ¯È·ÚÓ ‰È‰L ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»∆»»«¬ƒƒƒ¿»≈
Ô‰È¯Á‡ CÏB‰ ‡e‰Â ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ÔÈÈ Èck«≈«ƒƒ»¿»¿≈«¬≈∆

Ô¯ÓLÏ61e‚ÈÏÙ‰ elÙ‡ ,62ÏÈÓ È„k epnÓ63È¯‰ - ¿»¿»¬ƒƒ¿ƒƒ∆¿≈ƒ¬≈
‡ˆÈ ‰zÚ :¯ÓB‡Â ,Ô‰ÈÏÚ B˙ÓÈ‡L ;˙B¯zÓ el‡≈À»∆≈»¬≈∆¿≈«»≈≈
È‡Â eÎÏ :Ì‰Ï ¯Ó‡ Ì‡Â .e˙B‡ ‰‡¯ÈÂ eÈÙÏ¿»≈¿ƒ¿∆»¿ƒ»«»∆¿«¬ƒ
eÁzÙiL È„k ÂÈÈÚÓ eÓlÚ˙ Ì‡ - ÌÎÈ¯Á‡ ‡B·‡64 »«¬≈∆ƒƒ¿«¿≈≈»¿≈∆ƒ¿¿

eÙÈ‚ÈÂ e¯ÊÁÈÂ „k‰ Èt65·b˙Â d˙B‡66Blk ÔÈi‰ È¯‰ - ƒ««¿«¿¿¿»ƒ»¿ƒ…¬≈««ƒÀ
‰i˙La ¯eÒ‡67¯zÓ - ÔkÓ ˙BÁt Ì‡ ;68. »ƒ¿ƒ»ƒ»ƒ»À»

המשתמר.61) בחזקת היה  אם התרחקו.62)במשנה:
יותר 63) מהם הפליג אפילו כתוב: בברייתא שם בגירסתנו

וכן  והרא"ש. הרי"ף גירסת וכן מיל, כדי גורס ורבינו ממיל.

במשנה. רש"י הכד.64)מפרש פי כל את שיפתח פירוש,
אחרת.65) במגופה שהה 66)ויסתמו אם אבל ותתייבש,

שמעון  כרבן נאסר, לא ולסותמה במגופה חור לעשות כדי
שם. גמליאל ביין 67)בן ונגעו הכד פי את פתחו שמא

הכד  שחתימת מפני מותר, בהנאה אבל סתמוהו, ואחרֿכך
ט, הלכה יג בפרק להלן פוסק ורבינו אחד, כחותם הוא הרי
ומותר  בשתיה אסור אחד, בחותם גוי אצל המופקד שיין

בשתיה.68)בהנאה. אפילו

.ÊÈÏÚ Û‡ ,B˙eÁa ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÁÈpn‰ ÔÎÂ¿≈««ƒ«≈»ƒ«»«¬««
¯zÓ ÔÈi‰ - Blk ÌBi‰ Ïk ÒÎÂ ‡ˆBÈ ‡e‰L Èt69; ƒ∆≈¿ƒ¿»»«À««ƒÀ»

‚ÈÏÙÓ ‡e‰L BÚÈ„BÓ Ì‡Â70ÁzÙiL È„k ‰‰LÂ , ¿ƒƒ∆«¿ƒ¿»»¿≈∆ƒ¿«
BÈÈ ÁÈpn‰ ÔÎÂ .‰i˙La ¯eÒ‡ ÔÈi‰ - ·b˙Â ÛBbÈÂ¿ƒ¿ƒ…««ƒ»ƒ¿ƒ»¿≈««ƒ«≈
ÒÎÂ ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌÚ ‰ÈÙÒa B‡ ÔB¯˜a¿»ƒ¿ƒ»ƒ»≈»ƒ«»¿ƒ¿«

ÂÈÎ¯ˆ ˙BOÚÏ ¯ÈÚÏ71BÚÈ„B‰ Ì‡Â ;¯zÓ ÔÈi‰ - »ƒ«¬¿»»««ƒÀ»¿ƒƒ
ÁzÙiL È„k ‰‰LÂ ,‚ÈÏÙÓ ‡e‰L72ÛBbÈÂ73- ·b˙Â ∆«¿ƒ¿»»¿≈∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ…

˙Bi·Áa el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ .‰i˙La ¯eÒ‡ ÔÈi‰««ƒ»ƒ¿ƒ»¿»«¿»ƒ»≈¿»ƒ
˙BÓe˙Ò74¯Á‡Ó ,‰‰L ‡Ï elÙ‡ ,˙BÁe˙Ùa Ï·‡ ; ¿¬»ƒ¿¬ƒ…»»≈««

.¯eÒ‡ ÔÈi‰ - ‚ÈÏÙÓ ‡e‰L ÔÚÈ„B‰L∆ƒ»∆«¿ƒ««ƒ»

יכנס 69) פן ביין, לנגוע הגוי שמתיירא בשתיה, אפילו
מתרחק.70)הישראל. לו 71)שהוא הלך במשנה:

עקלתון  בדרך הלך פירוש, ורחץ. לעיר נכנס בקפנדריא
הלך  שאפילו ומשמע קפנדריא, הזכיר לא ורבינו קצרה.
דוקא, לאו במשנה שאמרו וקפנדריא מותר, הרגילה בדרך
בבא  רק שהמדובר שם: רבא לדברי ניגוד כל בזה ואין
על  הטעונות טהרות לענין נאמרו דבריו כי עקלתון, בדרך
אבל  בנגיעתם, ומטמאים הארץ עמי והפועלים החמור,
כתב  והטעם, עקלתון. דרך צריכים לא נסך יין לעניין
נטמאות, עין כהרף בלבד בנגיעה שבטהרות הכסףֿמשנה,
וישכשך, הגוי יגע אלאֿאםֿכן נאסר אינו ביין מהֿשאיןֿכן
ונוסף  ויראהו, הישראל יבוא בינתיים שמא הוא וחושש
וצריך  שמסיים כמו סתומות בחביות המדובר כאן הרי לכך,
לא  אם אפילו מותר ולכן ולסתום, לפתוח כדי מסוים זמן
והרא"ש  והר"ן בשתיה. ומותר עקלתון, דרך הישראל בא
עקלתון  בדרך רק נסך ביין שגם וסוברים רבינו, על חולקים

בשתיה. חדשה.73)החבית.72)מותר מגופה יעשה
סתומות 74) אסורות, פתוחות חביות המשנה: בסוף

ה  כל שעל משמע הדברים.מותרות. מוסבים בבות

.ÁÈÁÈp‰Â ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌÚ ÏÎB‡ ‰È‰L Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»»≈ƒ»≈»ƒ¿ƒƒ«
È˜ÙÏBc‰ ÏÚ Áe˙t ÔÈÈÂ ÔÁÏM‰ ÏÚ Áe˙t ÔÈÈ75‡ˆÈÂ «ƒ»«««À¿»¿«ƒ»«««¿¿ƒ¿»»

¯eÒ‡ ÔÁÏM‰ ÏÚL -76Ì‡Â .¯zÓ È˜ÙÏBc‰ ÏÚLÂ , ∆««À¿»»¿∆««¿¿ƒÀ»¿ƒ
‰˙Le ‚ÊÓ :BÏ ¯Ó‡77˙ÈaaL Áe˙t‰ ÔÈi‰ Ïk - »«¿…¿≈»««ƒ«»«∆««ƒ

.¯eÒ‡»

יין.75) כלי בו שמניח עץ כלי ופירושו, הערוך. כגירסת
הישראל.76) יכנס פן  בו, לנגוע הגוי הואיל 77)שמתיירא

היין. בכל ונוגע דעתו סומך במקצת, ברשות ידיו את שחיזק

.ËÈ‰˙BL ‰È‰ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌÚ78ÏB˜ ÚÓLÂ , »»∆ƒ»≈»ƒ¿»«
.¯zÓ Áe˙t‰ ÔÈi‰ Û‡ - ‡ˆÈÂ ˙Òk‰ ˙È·a ‰lÙz¿ƒ»¿≈«¿∆∆¿»»«««ƒ«»«À»
,‰¯‰Óa ‡B·ÈÂ ÔÈi‰ ¯kÊÈ ‰zÚ :¯ÓB‡ È¯Îp‰L∆«»¿ƒ≈«»ƒ¿…««ƒ¿»ƒ¿≈»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39



קכי zexeq` zelk`n zekld - dyecw xtq - zah e"h 'b mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

,BÓB˜nÓ ÊÊ BÈ‡ ‰Ê ÈÙÏe ,BÈÈa Ú‚B È˙B‡ ‡ˆÓÈÂ¿ƒ¿»ƒ≈«¿≈¿ƒ∆≈»ƒ¿
„·Ïa ÂÈÙlM ‰Ó ‡l‡ ¯Ò‡ ÔÈ‡Â79. ¿≈∆¡»∆»«∆¿»»ƒ¿«

רבא.78) והתיר שהיה, מעשה ע. שלפניו 79)שם ומה
הקודמת, בהלכה שנתבאר כמו עמו. שותה שהרי אסור,

אסור. השולחן שעל

.Î˙Á‡ ¯ˆÁa ÔÈ¯„ eÈ‰L Ï‡¯OÈÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚ80, ≈»ƒ¿ƒ¿»≈∆»»ƒ¿»≈««
Ì‰ÈL e‡ˆÈÂ81¯ÊÁÂ ,„tÒ‰ B‡ Ô˙Á ˙B‡¯Ï ‰Ï‰·a ¿»¿¿≈∆¿∆»»ƒ¿»»∆¿≈¿»«

Á˙t‰ ¯‚ÒÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰82- Ï‡¯OÈ Ck ¯Á‡Â , »≈»ƒ¿»««∆«¿««»ƒ¿»≈
B¯z‰a Ï‡¯OÈ ˙È·aL Áe˙t‰ ÔÈi‰ È¯‰83¯‚Ò ‡lL ; ¬≈««ƒ«»«∆¿≈ƒ¿»≈¿∆≈∆…»«

ÈÏ‡¯Oi‰ ÒÎ ¯·kL ˙Úc ÏÚ ‡l‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ∆»«««∆¿»ƒ¿««ƒ¿¿≈ƒ
‡e‰L BÏ ‰n„ÓÎÂ ,ıeÁa Ì„‡ ¯‡L ‡ÏÂ B˙È·Ï¿≈¿…ƒ¿«»»«¿ƒ¿À∆∆

BÓ„˜84. ¿»

שהיה.80) מעשה ביתו.81)שם, את הישראל סגר ולא
החצר.82) בבהלה,83)של יציאתו לפני קודם שהיה כמו

הגוי  נכנס שמא חוששין ואין א. הלכה יג פרק לקמן ראה
בפניו. הפתח את שסגר מכיון ביינו, ונגע ישראל של לביתו

בגמרא 84) לא. או חזר אם בו, מרגיש אינו הבהלה שמתוך
סתם, ורבינו למטה. והגוי למעלה גר כשישראל המדובר,
ודעת  כך. הדין לזה, זה סמוכים בתים בשני שגם ומשמע
והישראל  בתחתונה והיין דוקא, ותחתונה שעליונה רש"י

מלמעלה. רואהו

.‡Î„Á‡ ˙È·a ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏLÂ Ï‡¯OÈ ÏL ÔÈÈ85, «ƒ∆ƒ¿»≈¿∆≈»ƒ¿«ƒ∆»
˙BÁe˙t ˙Bi·Á eÈ‰Â86˙ÈaÏ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÒÎÂ , ¿»»ƒ¿¿ƒ¿«»≈»ƒ««ƒ

ÔÈi‰ Ïk ¯Ò‡ - B„Úa ˙Ïc‰ ÏÚÂ87ÔBlÁ LÈ Ì‡Â .88 ¿»««∆∆«¬∆¡«»««ƒ¿ƒ≈«
‰‡B¯Â Á˙t‰ È¯BÁ‡ „ÓBÚ‰ epnÓ ÏkzÒnL ˙Ïca«∆∆∆ƒ¿«≈ƒ∆»≈¬≈«∆«¿∆
ÔnLÂ ,˙B¯zÓ ÔBlÁ‰ „‚kL ˙Bi·Á‰ Ïk - Bc‚k¿∆¿»∆»ƒ∆¿∆∆««À»¿∆ƒ
.B˙B‡ ‰‡B¯‰ ÔÓ „ÁÙÓ È¯‰L ;˙B¯eÒ‡ ÔÈ„„v‰«¿»ƒ¬∆¬≈¿«≈ƒ»∆

ביה 85) דיתיב ביתא ההוא הגירסא: שלפנינו בגמרא שם
חמרא  ביה "דיתיב גורס רבינו אולם גוי. על דישראל, חמרא

והרשב"א. הרי"ף גירסת היא וכן וגוי", אבל 86)דישראל
ויגוף  שיפתח כשיעור שהה אם אלא אסור אינו בסתומות

יז. בהלכה כמו שמא 87)ותיבש, מפחד הגוי אין שהרי
נסך. ובוודאי ישראל, אותו -88)יראה מפחד שהרי שם.

החלון. שכנגד החביות של להיתרן נימוק

.·ÎÈ¯‡ ‚‡L Ì‡ ÔÎÂ89„·BÚ‰ Á¯·e ,Ba ‡ˆBiÎÂ ¿≈ƒ»«¬ƒ¿«≈»«»≈
;¯zÓ ÔÈi‰ - ˙BÁe˙t‰ ˙Bi·Á‰ ÔÈa ‡aÁÂ ÌÈ·ÎBk»ƒ¿∆¿»≈∆»ƒ«¿««ƒÀ»
‡e‰Â ,Ô‡k ‡aÁ ¯Á‡ Ï‡¯OÈ ‡nL :¯ÓB‡ ‡e‰L∆≈∆»ƒ¿»≈«≈∆¿»»¿

.Úb‡Lk È˙B‡ ‰‡B¯∆ƒ¿∆∆«

שהיה.89) מעשה שם,

.‚ÎÔÈÈ ÏL ¯ˆB‡90LÈÂ ,˙BÁe˙t ÂÈ˙Bi·Á eÈ‰L »∆«ƒ∆»»ƒ»¿¿≈
t‰ B˙B‡a ˙B¯Á‡ ˙Bi·Á ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ˜c91, ¿≈»ƒ»ƒ¬≈¿«À¿»

Ï‡¯OÈ ˙Bi·Á ÔÈa „ÓBÚ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»»≈»ƒ≈≈»ƒƒ¿»≈
·p‚k ÂÈÏÚ Ot˙Â ‡ˆÓpLk Ï‰· Ì‡ :˙BÁe˙t‰92 «¿ƒƒ¿«¿∆ƒ¿»¿ƒ¿«»»¿«»

È‡t BÏ ÔÈ‡ B˙‡¯ÈÂ BcÁtnL ,‰i˙La ¯zÓ ÔÈi‰ -««ƒÀ»ƒ¿ƒ»∆ƒ«¿¿ƒ¿»≈¿«
ÁËBa ‡e‰ È¯‰ ‡l‡ ,·p‚k Ot˙ ‡Ï Ì‡Â ;CqÏ¿«≈¿ƒ…ƒ¿«¿«»∆»¬≈≈«

ÔÈa ,˙Bi·Á‰ ÔÈa ‡ˆÓp‰ ˜BÈ˙Â .¯eÒ‡ ÔÈi‰ - ÌL»««ƒ»¿ƒ«ƒ¿»≈∆»ƒ≈
Ck ÔÈ·e Ck93¯zÓ ÔÈi‰ Ïk -94. »≈»»««ƒÀ»

שלפנינו:90) בגמרות הגירסא כאן גם שהיה. מעשה שם,
ודגוי. דישראל גורס: ורבינו דישראל. פונדק 91)מחמרא

בהן  להעמיד פינות היינו אוצרות, כמה ובו גדול מחסן הוא
ישראל  של יין אוצר פונדק באותו היה שלפנינו, בדין יין.
החביות  בין עומד הגוי את ומצאו גוי, של יין אוצר וגם

הישראל. של כשנמצא,92)הפתוחות שנבהל והסימן
שנכנס  מפני הוא מתיירא לפונדק, ברשות שנכנס ואףֿעלֿפי

שלו. שאינו נתפס 93)לאוצר שלא בין כגנב, שנתפס בין
אלא 94)כגנב. היין אוסר אינו התינוק מגע שעיקר מפני

הדבר  אם לפיכך ה), הלכה יא פרק למעלה (ראה בשתיה
לו  שאין דכיון בשתיה, אפילו מותר לו, או נגע אם ספק
סובר  בהשגתו והראב"ד ביין. ליגע טורח אינו לנסך, דעת
בתינוק  אפילו כגנב נתפס לא ואם מותר, כגנב שנתפס שרק

אסור.

.„ÎÌBÏL C¯c ‰È„ÓÏ ÒÎpL „e„b95˙Bi·Á‰ Ïk - ¿∆ƒ¿«ƒ¿ƒ»∆∆»»∆»ƒ
˙BiÁaL ˙BÁe˙t‰96˙B¯zÓ ˙BÓe˙Òe ,˙B¯eÒ‡97. «¿∆«¬À¬¿À»

- ¯·ÚÂ ‰È„na „e„b‰ ËLt Ì‡ ,‰ÓÁÏÓ ˙ÚL·eƒ¿«ƒ¿»»ƒ»««¿«¿ƒ»¿»«
el‡Â el‡98CqÏ È‡t ÔÈ‡L ,˙B¯zÓ99. ≈»≈À»∆≈¿«¿«≈

שלום.95) בשעת רבינו,96)במשנה: מלשון משמע
מותרות. שבבתים הפתוחות פתחון 97)שהחביות שאילו

סתומות  ודוקא עליהם. אדם אימת שאין לסתמן, טרחו לא
שבני  מפני אסורות, עץ של בפקק אבל טיט, של במגופה
טורח. כל בזה ואין למקומו, הפקק את להחזיר רגילים אדם
ביין  ונגעו שפתחון אפשר סתומות, שהחביות אע"פ ולפיכך

ופקקון. פתוחות.98)וחזרו בין סתומות ודוקא 99)בין
להן  חוששים - שנפתחו סתומות אבל מתחילתן, פתוחות

לפתוח. פנאי להם שהיה רואים אנו שהרי ואסורות,

.‰Î:ÔÈÈ ÏL ¯Ba‰ „ˆa „ÓBÚ ‡ˆÓpL ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ∆ƒ¿»≈¿««∆«ƒ
ÔÈi‰ B˙B‡ ÏÚ ‰ÂÏÓ BÏ LÈ Ì‡100¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -101; ƒ≈ƒ¿»«««ƒ¬≈∆»

BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ;CqÓe B„È ÁÏBL ,Ba Ò‚ BalL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ«≈«»¿«≈¿ƒ≈
‰i˙La ¯zÓ ÔÈi‰ - ‰ÂÏÓ ÂÈÏÚ102. »»ƒ¿»««ƒÀ»ƒ¿ƒ»

שם 100) ושמואל מלוה". עליו לו יש "אם כתוב: במשנה
ופירש  יין, אותו על מלוה לו שיש והוא אומר: בגמרא
ממנו, לגבות היין אותו על לו שיעבד שהישראל רש"י,
היתה  לא אבל מתיירא. ואינו בו ונוגע דעתו סומך ולפיכך
בעליו, על מלוה לו שיש אףֿעלֿפי יין, אותו על מלוה לו

נוגע. ואינו שמפחד בשתיה מלוה 101)מותר לו שיש כיון
כגנב. נתפס אינו כגנב.102)עליו, עליו נתפס אם

.ÂÎÔÈi‰ - Ï‡¯OÈ ÏL ‰aÒÓa ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ ‰BÊ»∆∆»ƒƒ¿ƒ»∆ƒ¿»≈««ƒ
Úbz ‡ÏÂ ‰ÈÏÚ Ô˙ÓÈ‡L ;¯zÓ103‰BÊ Ï·‡ . À»∆≈»»»∆»¿…ƒ«¬»»

‰ÈÙlL dÈÈ - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ˙aÒÓa ˙ÈÏ‡¯OÈƒ¿¿≈ƒƒ¿ƒ«¿≈»ƒ≈»∆¿»∆»
dzÚcÓ ‡lL Ba ÔÈÚ‚B Ô‰L ÈtÓ ,¯eÒ‡ ‰ÈÏÎa104. ¿≈∆»»ƒ¿≈∆≈¿ƒ∆…ƒ«¿»

יצר 103) אבל תקפם, הזנות יצר אמנם טעם: נותן בגמרא
מפחדת  לניסוך, מסכימים שאין וכיון לא, עבודהֿזרה של

ביין. נוגעת ואינה מפניהם הגויה כלומר,104)הזונה
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זולה  והיא הואיל מפניה, מתייראים ואינם ברשותה שלא
אינה  שהיא רש"י ופירש אחריהם. נגררת והיא בעיניהם,

היין. את כשמנסכים בהם מוחה

.ÊÎ˙b‰ ˙È·a ‡ˆÓp‰ ÌÈ·ÎBk „·BÚ105ÌL LÈ Ì‡ : ≈»ƒ«ƒ¿»¿≈««ƒ≈»
Ûk‰ ÏÏ·Ï È„k ÔÈÈ ˙ÈÁeÏÁÏ106Ûk‰ ÏÏ·zL „Ú «¿ƒ«ƒ¿≈ƒ¿…«««∆ƒ¿…««

·bÈÂ ˙b‰ ˙Èa Ïk ÁÈ„‰Ï CÈ¯ˆ - ‰iL ÛÎÏ107Ì‡Â ; ¿«¿ƒ»»ƒ¿»ƒ«»≈««ƒ«≈¿ƒ
‰¯˙È ‰˜Á¯‰ BÊÂ .„·Ïa ÁÈ„Ó - Â‡Ï108. «≈ƒ«ƒ¿«¿«¿»»¿≈»

ס:105) שם יין, בו היד.106)שאין כף את להרטיב
להטפיח. עלֿמנת טופח ראה 107)בגמרא: ואפר. במים

כ. הלכה יא, פרק טופח 108)למעלה אין שאם מפני
אלא  הדחה, צריך ולמה כלל יין נחשב לא להטפיח עלֿמנת

יתרה. הרחקה משום

.ÁÎ¯ÈÚ „‚k ˙‡ˆÓ Ì‡ :¯‰a ‰ÙvL ˙È·Á»ƒ∆»»¿»»ƒƒ¿»¿∆∆ƒ
‰È‰a ˙¯zÓ - Ï‡¯OÈ da¯L109da¯L ¯ÈÚ „‚k ; ∆À»ƒ¿»≈À∆∆«¬»»¿∆∆ƒ∆À»

.‰¯eÒ‡ - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ¿≈»ƒ¬»

כרב 109) שהלכה למקובל בהתאם שמואל, דעת נגד כרב,
רק  התיר שרב אמרו, שם (בגמרא באיסורים. שמואל נגד
להן  קשה רחוקים ממקומות הבאות שהספינות במקרה
- שבדרך מכשולות (מפני החבית שנמצאה למקום להגיע
כשאין  אבל ופשורי") עקולי "דאיכא הגמרא: בלשון
וקרוב  שרוב חנינא כר' הסביבות, רוב אחר הולכים עיכובים,
סתם  למה שתמה, לחםֿמשנה וראה הרוב. אחר הולכים

אין). או ופשורי עקולי יש בין חילק ולא רבינו

.ËÎÌÈÏ‡¯OÈ Ba ÔÈi‰ È¯ÎBÓ ·¯ eÈ‰L ÌB˜Ó110, »∆»…¿≈««ƒƒ¿¿≈ƒ
ÌÈÏk Ì‰Â ,ÔÈÈ ÌÈ‡ÏÓ ÌÈÏB„b ÌÈÏk Ba e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ«ƒ¿≈≈ƒ
el‡ È¯‰ - ÔÈi‰ Ì‰a ÒÎÏ Ìc·Ï ÔÈ¯ÎBn‰ C¯cL∆∆∆«¿ƒ¿«»ƒ¿…»∆««ƒ¬≈≈

‰È‰a ÔÈ¯zÓ111È·pb ·¯ Ì‡ :ÌÈ·p‚ ‰eÁ˙tL ˙È·Á . À»ƒ«¬»»»ƒ∆¿»»«»ƒƒ…«»≈
‰i˙La ¯zÓ ÔÈi‰ - Ï‡¯OÈ ¯ÈÚ‰112- Â‡Ï Ì‡Â ; »ƒƒ¿»≈««ƒÀ»ƒ¿ƒ»¿ƒ«

.¯eÒ‡»

ישראל.110) שפוכאי רוב והיין.111)שם: הקנקנים
רוב  הולכים גוים, הם העיר תושבי שרוב (אףֿעלֿפי
כאלה, בכלים משתמשים מוכרים שרק משום המוכרים,
שרוב  מפני אסור, ובשתיה ישראלים. הם המוכרים ורוב
הקודמת, שבהלכה לדין דומה זה דין גויים. הם התושבים
הסביבות  רוב מפני בשתיה, ולא בלבד בהנאה התיר שם וגם
שרבינו  לפרש, שצידד כסףֿמשנה וראה גויים. שתושביהן
דעת  כן שאין ונראה היין. את ולא בלבד הקנקנים את התיר

והרדב"ז). הסברא 112)הלחםֿמשנה את למצוא (קשה
שם  למה כח, ושבהלכה שלמעלה לדין זה דין בין המבדילה
העיר  תושבי רוב בין חילק ולא התיר, וכאן בשתיה אסר

גויים). רוב ובין ישראלים

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
ששכר 1) גוי יין; ומלאה גוי של בחצרו בית השוכר יבאר

היין  היה אם לישראל; למוכרו בטהרה יינו לו לדרוך ישראל
בתוך  חותם הרבים; לרשות הפתוח בבית או הרבים ברשות

וחותם תורה, באיסור דברים חותם דרבנן; באיסור אחד
כלל; נחסוך איסור בהם שאין אע"פ חכמים אותם שאסרו

את  שירשו וגוי גר ומכרו; ועבר בהנייה שהוא דבר ודין
הגוי; בכלי או בכליו לו ומודד לגוי יינו המוכר גוי; אביהם

לאונסו. ישראל של ביינו שנגע גוי

.‡˙Èa Á˜Bl‰2„·BÚ ÏL B¯ˆÁa ˙Èa ¯ÎOL B‡ «≈««ƒ∆»««ƒ«¬≈∆≈
d˙B‡a ¯„ ÈÏ‡¯Oi‰ ‰È‰ Ì‡ :ÔÈÈ e‰‡ÏÓe ÌÈ·ÎBk»ƒƒ¿»«ƒƒ»»«ƒ¿¿≈ƒ»¿»

Áe˙t Á˙t‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ˆÁ3ÈtÓ ;¯zÓ ÔÈi‰ - »≈««ƒ∆«∆«»«««ƒÀ»ƒ¿≈
ÒkÈ ‰zÚ :¯ÓB‡Â „ÈÓz „ÁÙÓ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰L∆»≈»ƒ¿«≈»ƒ¿≈«»ƒ»≈
¯„ ‰È‰ Ì‡Â .B˙Èa CB˙a È˙B‡ ‡ˆÓÈÂ Ì‡˙t B˙È·Ï¿≈ƒ¿…¿ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ»»»
‰È‰ÈÂ ,˙Èa‰ ¯bÒiL „Ú ‡ˆÈ ‡Ï - ˙¯Á‡ ¯ˆÁa¿»≈«∆∆…≈≈«∆ƒ¿…««ƒ¿ƒ¿∆

B„Èa Ì˙BÁ‰Â ÁzÙn‰4ÛiÊÈ ‡nL LLBÁ BÈ‡Â .5 ««¿≈«¿«»¿»¿≈≈∆»¿«≈
.˙Èa‰ ÁzÙÓ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ«¿≈«««ƒ

א.2) סא, זרה שאין 3)עבודה ואףֿעלֿגב שם: בברייתא
בידו. וחותם סימנים,4)מפתח שני הם וחותם מפתח

בה"ח  לקמן ועיין (ר"ן). חותם בתוך כחותם זה והרי
ה"ט. שם, משנה' ישראל,5)וב'לחם של שהיין כיון

בחצר  הדר הישראל בו ירגיש שמא לזייף הוא מתיירא
עליו  חולקים שחכמים ואע"פ שם: מאיר כרבי פסק אחרת.
לפסוק  דרכו ורבינו דבריהם, בגמרא שפירשו מה לפי שם
הסוגיא  על מסתמך הוא כאן אבל מאיר, רבי נגד כחכמים
ביין  מתירים שחכמים ללמוד יש שממנה - א לא, דף שם

(לחםֿמשנה). ישראל ביד וחותם כשמפתח ישראל של

.·ÁzÙn‰ ÁÈp‰Â ¯‚qL B‡ ,Á˙t‰ ¯‚Ò ‡ÏÂ ‡ˆÈ»»¿…»««∆«∆»«¿ƒƒ«««¿≈«
‰i˙La ¯eÒ‡ ÔÈi‰ È¯‰ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Èa6‡nL ; ¿«≈»ƒ¬≈««ƒ»ƒ¿ƒ»∆»

.ÌL ÈÏ‡¯Oi‰ ÔÈ‡ È¯‰L ,CqÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÒÎƒ¿«»≈»ƒ¿ƒ≈∆¬≈≈«ƒ¿¿≈ƒ»
ÔÈi‰ - ‡B·‡L „Ú ‰Ê ÁzÙÓ ÈÏ ÊÁ‡ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â¿ƒ»«¡…ƒ«¿≈«∆«∆»««ƒ
˙¯ÈÓL ‡l‡ ,˙Èa‰ ˙¯ÈÓL BÏ ¯ÒÓ ‡lL ;¯zÓÀ»∆…»«¿ƒ«««ƒ∆»¿ƒ«

ÁzÙn‰7. ««¿≈«

שנדע 6) עד בשתיה שנאסור דיינּו הספק, מן מותר ֵַובהנאה
שבהלכה  השני בדין מדובר זו בהלכה (רדב"ז). נגע שוודאי

אחרת. בחצר גר כשהישראל היינו לא 7)הקודמת, אבל
יהיה  שלא בבית ליכנס מפחד הגוי ולפיכך הבית, שמירת
שהתירו  רבינו וסובר שהיה. מעשה - ב ע, שם כגנב, נתפס
אבל  זה, מפתח לי אחוז בפירוש לגוי כשאמר רק בשתיה
לבית, להכנס מפחד הגוי אין - המפתח את סתם לו כשמסר
משנה' [וה'כסף הבית. שמירת לו מסר שהישראל משום
ומכיון  לישראל, המושכר גוי של בבית שהמדובר כתב,
-אינו  המפתח לו נמסר וגם בבית, שייכות קצת לו שיש
בשתיה  מותר ישראל של כשהבית אבל להכנס, מפחד

המפתח]. מסירת בשעת לגוי כלום אמר לא אם אפילו

.‚Ï‡¯OÈ ¯ÎOL ÌÈ·ÎBk „·BÚ8BÈÈ BÏ C¯„Ï ≈»ƒ∆»«ƒ¿»≈ƒ¿…≈
,epnÓ e‰eÁwÈÂ Ï‡¯OÈÏ ¯zÓ ‰È‰iL È„k ‰¯‰Ëa¿»√»¿≈∆ƒ¿∆À»¿ƒ¿»≈¿ƒ»ƒ∆

ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL B˙È·a ÔÈi‰ ‰È‰Â9‰È‰ Ì‡ : ¿»»««ƒ¿≈∆≈»ƒƒ»»
¯ˆÁ d˙B‡a ¯c ÔÈi‰ ¯ÓBML ‰Ê Ï‡¯OÈ10ÔÈi‰ - ƒ¿»≈∆∆≈««ƒ»¿»»≈««ƒ

‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,¯zÓÁe˙t Á˙t11ÒÎ ¯ÓBM‰Â À»¿««ƒ∆«∆«»«¿«≈ƒ¿»
˙¯Á‡ ¯ˆÁa ¯c ¯ÓBM‰ ‰È‰ Ì‡Â ;‡ˆBÈÂ12ÔÈi‰ - ¿≈¿ƒ»»«≈»¿»≈«∆∆««ƒ

.Ï‡¯OÈ „Èa Ì˙BÁ‰Â ÁzÙn‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,¯eÒ‡»¿««ƒ∆««¿≈«¿«»¿«ƒ¿»≈
BÈ‡ ,B˙eL¯·e ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL ÔÈi‰L ÔÂÈkL∆≈»∆««ƒ∆≈»ƒƒ¿≈
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ÛiÊÏ „ÁÙÓ13Ì‡ ,‰Ó È‰ÈÂ :¯Ó‡ÈÂ ,˙ÈaÏ Òk‰Ïe ¿«≈¿«≈¿ƒ»≈««ƒ¿…«ƒƒ»ƒ
ÈpnÓ eÁ˜È ‡Ï - B· eÚ„È14. ≈¿…ƒ¿ƒ∆ƒ

א.8) סא, שם וברייתא גוי 9)משנה של בביתו אפילו
ונכנס 10)(רדב"ז). ביוצא שדי קבוע, כשומר הוא הרי

ששני  סובר רבינו המטהר). ד"ה שם ב'תוספות' (רבינוֿתם
הישראל  ב. ונכנס. יוצא ישראל א. היינו מעכבים, התנאים

חצר. באותה שאין 11)דר אע"פ שאמר: שם יוחנן כרבי
בידו. וחותם לא 12)מפתח כך ומשום קבוע, שומר אינו

קבוע  שומר בין זה והבדל (לחםֿמשנה). ונכנס יוצא מועיל
הגירסא  עלֿפי שם המשנה מלשון לומדים אנו קבוע, לאינו
כגירסתנו  ולא שומר", שיושיב "עד המשניות: בספרי
שומר  שיהיה והיינו ומשמר", שישב "עד שבגמרא במשנה
היין  ונכנס, יוצא ישראל שאם הראב"ד ודעת וקבוע. ממונה
אחרת. בחצר דר הוא אם אפילו בשתיה מותר

אחר.13) מפתח מכיון 14)להתקין כגנב, ייתפס ולא
שלו. שהיין

.„ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ·˙k elÙ‡15Ïa˜˙pL Ï‡¯OÈÏ ¬ƒ»«»≈»ƒ¿ƒ¿»≈∆ƒ¿«≈
˙BÚn‰ epnÓ16ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÈÈ Ô‰a BÏ ¯kÓÏ ƒ∆«»ƒ¿…»∆«ƒƒ¿≈

„Ú ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙eL¯Ó B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ ÈÏ‡¯Oi‰«ƒ¿¿≈ƒ»¿ƒ≈¿»≈»ƒ«
ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL ‡e‰ È¯‰ - ˙BÚn‰ BÏ ÔziL∆ƒ≈«»¬≈∆≈»ƒ

¯eÒ‡Â17ÔÈ‡Â .¯ˆÁa ÌL ¯c ¯ÓBM‰ ‰È‰ Ì‡ ‡l‡ , ¿»∆»ƒ»»«≈»»∆»≈¿≈
ÒÎ ‡l‡ ,„ÈÓz ¯nLÓe ·LBÈ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ¯ÓBM‰«≈»ƒƒ¿≈¿«≈»ƒ∆»ƒ¿»

‡ˆBÈÂ18e¯‡aL BÓk ,19ÔÈa ÔÈi‰ ÏÚa ˙eL¯a ÔÈa . ¿≈¿∆≈«¿≈ƒ¿««««ƒ≈
¯Á‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ ˙eL¯a20. ƒ¿≈»ƒ«≈

שם.15) כמשכון 16)משנה, הגוי ביד נשאר והיין
ישראל.17)(רש"י). ביד וחותם מפתח אם אפילו משמע,

הגוי  מתיירא אינו היין, אותו על מלוה לו שיש כיון והטעם,
למעלה  שנתבאר כמו בו, שייכות לו יש שהרי בו, לנגוע

הכ"ה. שני 18)בפי"ב שצריך למעלה, שביארנו כמו
אסור. - לאו ואם ונכנס, יוצא וגם בחצר דר גם דברים,

הקודמת.19) שחוששים 20)בהלכה מפני שם: גמרא
הפעם  כי חבירו, גוי מפני מתיירא אחד גוי ואין לגומלים,
יין  בידו כשיופקד אחרת ובפעם לנפקד, מפריע אינו הוא

לנסך. לו יפריע לא - הנפקד אותו של

.‰¯B‰h‰ ‰Ê ÔÈÈ ‰È‰21ÁpÓ ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL »»«ƒ∆«»∆≈»ƒÀ»
,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï Áe˙t‰ ˙È·a B‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒ¿«ƒ«»«ƒ¿»«ƒ
ÒÎ ‡Ï ÔÈ„ÚL ;¯zÓ - ÌÈ·LÂ ÌÈÎÏB‰ Ï‡¯OÈÂ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒÀ»∆¬«ƒ…ƒ¿«

ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙eL¯a22. ƒ¿»≈»ƒ

ביד 21) וחותם מפתח כשאין אפילו ומותר שם. במשנה
(לחםֿמשנה). התקבלתי לו כתב לא וגם ישראל,

ושבים 22) העוברים ישראל יראוהו פן מתיירא הוא ולפיכך
כשנכנס  אבל שם. ראה אחרת, פירש ורש"י כגנב. ויתפס

יינו. ייאסר פן מפחד שאינו בה"ג כבר נתבאר לרשותו,

.ÂÔBlÁÂ ‰tL‡Â23˙B¯t Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ Ï˜„Â24 ¿«¿»¿«»∆∆««ƒ∆≈≈
ÌL ÔÈÈ ˙È·ÁÂ :ÌÈa¯‰ ˙eL¯k el‡ È¯‰ -25„·BÚÂ ¬≈≈ƒ¿»«ƒ¿»ƒ«ƒ»¿≈

Áe˙t‰ ˙È·e ;d¯ÒB‡ BÈ‡ - ÌL ‡ˆÓp‰ ÌÈ·ÎBk»ƒ«ƒ¿»»≈¿»«ƒ«»«
.ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï Áe˙Ùk ‡e‰ È¯‰ - ÌLÏ¿»¬≈¿»«ƒ¿»«ƒ

כשהיין 23) מדובר זו בהלכה גם שם. יוסף, רב של מימרא
הגוי. של לרשותו עדיין נכנס "פסיק 24)לא שם: בגמרא

"אשפה 25)רישיה". בגמרא: שאמרו מה מפרש, רבינו
מקומו  אם ובין שם, נמצא כשהיין בין היינו ודקל", חלון
בהלכה  כמו דינם האלה, המקרים בשני להם. פתוח היין של

הקודמת.

.Ê‰˜eÏÁ‰ ¯ˆÁ26ÒÈÙÈÒÓa27„ˆa ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ , »≈«¬»ƒ¿ƒƒ¿≈»ƒ¿«
‚‚ ‰È‰L ,ÔÈb‚ ÈL ÔÎÂ ;¯Á‡ „ˆa Ï‡¯OÈÂ ‰Ê∆¿ƒ¿»≈¿««≈¿≈¿≈«ƒ∆»»«

‰hÓÏ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‚‚Â ‰ÏÚÓÏ Ï‡¯OÈ28B‡ , ƒ¿»≈¿«¿»¿«»≈»ƒ¿«»
ÒÈÙÈÒÓ Ô‰ÈÈa LÈÂ ‰Ê „ˆa ‰Ê eÈ‰L29ÏÚ Û‡ ; ∆»∆¿«∆¿≈≈≈∆¿ƒƒ««

- Ï‡¯OÈ ˜ÏÁÏ ˙ÚbÓ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ „iL Ètƒ∆«»≈»ƒ«««¿≈∆ƒ¿»≈
CÒ ÔÈÈ ÌeMÓ LLBÁ BÈ‡30˙B¯‰Ë ÌeMÓ ‡ÏÂ31. ≈≈ƒ≈∆∆¿…ƒ¿»

ב.26) ע, וה'ערוך'27)שם שם). (רש"י נמוכה מחיצה
(כסףֿמשנה). חלונות בו שיש כותל גאון, בשם פירש

ולנגוע 28) ידו להושיט כלֿכך מפחד אינו שהגוי ואע"פ
להתמודד  היתה שכוונתו בטענה להתנצל שיוכל מפני ביין
למעלה  גוי כשגג וכלֿשכן מותר, היין - הגובה למדוד או

קכט). סי' יו"ד (ב"ח למטה ישראל שם 29)ושל בברייתא
וסובר  שחלקו. חצר גבי אלא גגים, שני גבי מסיפיס נזכר לא
[וב'בית  כך. הדין לזה, זה הסמוכים גגים בשני שגם רבינו
ישראל  ושל למעלה גוי בגג שגם פירש קכט, סי' יו"ד יוסף'
סט"ז  סי' באותו פסק וכן מחיצה, כשיש רק מותר למטה,

ערוך']. ישלח 30)ב'שולחן אם כגנב עליו שנתפס מפני
ביין. לנגוע כדי אחרת לחצר או אחר לגג פסק 31)ידו

(ראה  גמליאל בן שמעון רבי על החולקים שם כרבנן
ולחםֿמשנה). כסףֿמשנה

.ÁOÈÏ ¯zÓ„·BÚ „Èa Ìe˙Ò ÈÏÎa BÈÈ „È˜Ù‰Ï Ï‡¯ À»¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ≈ƒ¿ƒ»¿«≈
ÔÈÓÈÒ ÈL Ba BÏ ‰È‰iL ‡e‰Â .ÌÈ·ÎBk32‡e‰ ‰ÊÂ . »ƒ¿∆ƒ¿∆¿≈ƒ»ƒ¿∆

Ì˙BÁ CB˙a Ì˙BÁ ‡¯˜p‰33˙È·Á‰ Ì˙Ò ?„ˆÈk . «ƒ¿»»¿»≈«»«∆»ƒ
ÁËÂ ,Ì„‡ Ïk ÔÈÓ˙BqL C¯„k ,˜c‰Ó BÈ‡L ÈÏÎaƒ¿ƒ∆≈¿À»¿∆∆∆¿ƒ»»»¿»

„Á‡ Ì˙BÁ ‰Ê È¯‰ - ËÈËa34ÁËÂ ˜c‰Ó ÈÏk ‰È‰ ; ¿ƒ¬≈∆»∆»»»¿ƒ¿À»¿»
Ì‡ ÔÎÂ .Ì˙BÁ CB˙a Ì˙BÁ ‰Ê È¯‰ - ‰ÏÚÓÏÓ ÂÈÏÚ»»ƒ¿«¿»¬≈∆»¿»¿≈ƒ
„Bp‰ Èt CÙ‰ ;„Á‡ Ì˙BÁ ‰Ê È¯‰ - „Bp‰ Èt ¯»̂ƒ«¬≈∆»∆»»«ƒ«
ÔÎÂ .Ì˙BÁ CB˙a Ì˙BÁ ‰Ê È¯‰ - ÂÈÏÚ ¯ˆÂ BÎB˙Ï¿¿»»»¬≈∆»¿»¿≈

ÈepL Ïk35- Ì„‡ Ïk C¯c ÔÈ‡L ÌÈ¯·cÓ ‰pLnL »ƒ∆¿«∆ƒ¿»ƒ∆≈∆∆»»»
Ì˙BÁ - ‰¯ÈLw‰ B‡ ‰ÁÈh‰Â ,„Á‡ Ì˙BÁk Ô‰ È¯‰¬≈≈¿»∆»¿«ƒ»«¿ƒ»»

.ÈL≈ƒ

הר"ן 32) וכתב ורבנן. אליעזר רבי של מחלוקת א. לא, שם
בידו", וחותם "מפתח בברייתא גורס שרבינו שנראה שם
הר"ן. בשם בה"א למעלה שנתבאר כמו סימנים, שני שהם
רבינו  ופסק ותרוויהו. ד"ה שם ה'תוספות' גירסת גם היא וכן
כרבי  הלכה אמרו: שם שבגמרא משום אליעזר, כרבי

יוחנן.33)אליעזר. כרבי לא 35)שם.34)שם, שהגוי
כלֿכך. לזייף יטרח

.Ë- „Á‡ Ì˙BÁa ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Èa „È˜Ù‰ Ì‡Â¿ƒƒ¿ƒ¿«≈»ƒ¿»∆»
BÏ „ÁiL ‡e‰Â .‰È‰a ¯zÓe ‰i˙La ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰¬≈∆»ƒ¿ƒ»À»«¬»»¿∆ƒ≈

˙ÈÂÊ Ô¯˜36. ∆∆»ƒ
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`zexeqקכד zelk`n zekld - dyecw xtq - zah e"h 'b mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אפילו 36) ואסור בו, לנגוע מפחד הגוי אין כן, לא שאם
מתיר  אליעזר רבי כי בשתיה, אסור אבל שם). (גמרא בהנאה
חותם. בתוך חותם היינו סימנים, שני בו כשיש רק בשתיה

.ÈÌÈ¯·c ÌÚ B·¯ÚL ÔÈÈ B‡ ,¯ÎM‰Â ÏM·Ó ÔÈÈ«ƒ¿À»¿«≈»«ƒ∆≈¿ƒ¿»ƒ
ÌÈ¯Á‡37ıÓÁ‰ ÔÎÂ ,ÔÓLÂ L·c ÔB‚k ,38‰È·b‰Â39 ¬≈ƒ¿¿«¿∆∆¿≈«…∆¿«¿ƒ»

„Èa B„È˜Ù‰L ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ B¯eq‡L ÏÎÂ ·ÏÁ‰Â¿∆»»¿»∆ƒƒƒ¿≈¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿«
Ì˙BÁ ‡l‡ ,˙BÓ˙BÁ ÈL CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ≈»ƒ¿≈»∆»»

Bic „·Ïa „Á‡40ÔÈi‰ Ï·‡ .41‚c ˙ÎÈ˙ÁÂ ¯Oa‰Â ∆»ƒ¿««¬»««ƒ¿«»»«¬ƒ«»
ÔÓÈÒ da ÔÈ‡L42- ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Èa Ô„È˜Ù‰L ∆≈»ƒ»∆ƒ¿ƒ»¿«≈»ƒ

˙BÓ˙BÁ ÈL ÔÈÎÈ¯ˆ43. ¿ƒƒ¿≈»

ה"טֿי.37) פי"א למעלה כמבואר ניסוך, משום בהם שאין
שם.38) פ"ג.39)למעלה לט,40)למעלה שם גמרא

להחליף  כדי אבל אחד, חותם ומזייף טורח לנסך, כדי ב.
יין, וחומץ מבושל ביין מועיל אחד חותם ולפיכך יטרח, לא
הובא  וברשב"א, ומנסך. ומזייף טרח לניסוך הראוי יין אבל
יש  הוחלף שאם דבר כל ומבאר: הדברים מרחיב ב'טור',
ודג  נבילה, בבשר הוחלף שאם בשר כגון תורה, איסור בו
שאם  דבר אבל חותמות. שני צריך ודאי טמא, בדג שהוחלף
גבינה  כגון סופרים, מדברי איסור אלא בו אין הוחלף
גוי  של בחומץ שהוחלף בחומץ וכן גוי, בגבינת שהוחלפה
חוששים  אין יינם, סתם משום האסור מתחילתו יין שהיה
(לחםֿמשנה). בזה הגוי יטרח שלא אחד בחותם לחלוף

סופרים,41) מדברי אלא אסור אינו יינם שסתם אע"פ
ניסוך, הגוי על שחביב משום תורה, בשל כמו בו החמירו

(כסףֿמשנה). אחד בחותם ומזייף ואפשר 42)וטורח
טמא. דג בחתיכת הם 43)להחליפה שאלה שביארנו, כמו

יחליף. שמא וחוששים תורה, איסורי

.‡ÈÔÈÈa ‰Ê ÔÈÚa e¯Ó‡L ÌB˜Ó ÏkL ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆»»∆»«¿¿ƒ¿»∆¿«ƒ
„ˆ ÈtÓ ‰È‰a ¯zÓe ‰i˙La ¯eÒ‡ ‡e‰L elL∆»∆»ƒ¿ƒ»À»«¬»»ƒ¿≈«

‰ÚÈ‚44„·BÚ‰ ‰È‰Lk - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ba Ú‚pL ¿ƒ»∆»«»≈»ƒ¿∆»»»≈
B¯eq‡ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ ÌÈ·ÎBk»ƒ≈¬«»ƒ¬»ƒ»»ƒ
,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ BÈ‡L ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏÏ‚aƒ¿«≈»ƒ∆≈≈¬«»ƒ

ÈÏ‡ÚÓLÈ ÔB‚k45a ‡lL elL ÔÈÈa Ú‚pLB‡ ‰eÎ ¿ƒ¿¿≈ƒ∆»«¿«ƒ∆»∆…¿«»»
‰i˙La ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ˙È·Á‰ Èt ÏÚ ÁthL46ÔÎÂ . ∆ƒ««ƒ∆»ƒ¬≈∆À»ƒ¿ƒ»¿≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

שנגע 44) גוי תינוק וכן בכוונה, שלא ביין שנגע גוי כגון
הגוי  וקדם שנסדקה חבית ה"ה; ופי"ב ה"ה, פי"א ביין,

וכדומה. ה"ח, שם בכמה 45)וחבקה, גילה רבינו
אינם  מוחמד, דת שמאמיני ה"ז, בפי"א ולמעלה מקומות,

עבודהֿזרה. מפני 46)עובדי חתנות של איסור כאן שאין
שאינו  מכיון אוסרת אינה והנגיעה ישראל, של הוא שהיין

עבודהֿזרה. עובד

.·È·LBz ¯b „Èa ÔÈÈ „È˜Ùn‰ Ï·‡47BÁÏML B‡ , ¬»««¿ƒ«ƒ¿«≈»∆¿»
·LBz ¯b ¯ˆÁa Áe˙t B˙Èa ÁÈp‰L B‡ ,‚ÈÏÙ‰Â BnÚƒ¿ƒ¿ƒ∆ƒƒ«≈»««¬«≈»

‰i˙La ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -48ÛelÁ ÏL LLÁ ÏkL . ¬≈∆»ƒ¿ƒ»∆»¬»∆ƒ
.Ba ÌÈÂL ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÏkL ,ÈÏ ‰‡¯È - ÛeiÊÂ¿ƒ≈»∆ƒ∆»»¿≈»ƒ»ƒ

Ô˙eL¯a ÔÈi‰ ‰OÚÂ ÏÈ‡B‰49Ïk ÏÚ ‰i˙La ¯Ò‡ , ƒ¿«¬»««ƒƒ¿»∆¡«ƒ¿ƒ»«»
.ÌÈt»ƒ

עובד 47) שאינו כגוי ודינו מצוות, שבע עליו שקיבל
ה"ז. בפי"א שנתבאר כמו ביינו,48)אלילים, יחליף שמא

יינם. סתם משום מבלי 49)שאסור להחליף הוא יכול
הישראל. בזה שירגיש

.‚Èe¯Ò‡Â ,ÏÏk Ceq ¯eq‡ Ì‰a ÔÈ‡L ÌÈ¯·c LÈ≈¿»ƒ∆≈»∆ƒƒ¿»¿»¿
Ceqp‰ ÔÓ ˜ÈÁ¯‰Ï È„k ÌÈÓÎÁ Ì˙B‡50:Ô‰ el‡Â . »¬»ƒ¿≈¿«¿ƒƒ«ƒ¿≈≈

‚ÊÓÈ ‡Ï51„ÈaL ÔÈi‰ CB˙Ï ÌÈn‰ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ …ƒ¿…»≈»ƒ««ƒ¿««ƒ∆¿«
‡ÏÂ .ÌÈn‰ CB˙Ï ÔÈi‰ ˜BˆÏ ‡B·È ‡nL ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»»»««ƒ¿««ƒ¿…

ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ CÈÏBÈ52‡B·È ‡nL ,˙bÏ ÌÈ·Ú ƒ»≈»ƒ¬»ƒ««∆»»
Ï‡¯OÈÏ ÚiÒÈ ‡ÏÂ .ÚbÏ B‡ C¯„Ï53˜È¯nL ‰ÚLa ƒ¿…ƒ«¿…¿««¿ƒ¿»≈¿»»∆≈ƒ

ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ „Èa ÈÏk‰ ÁÈpÈ ‡nL ,ÈÏÎÏ ÈÏkÓƒ¿ƒƒ¿ƒ∆»«ƒ««¿ƒ¿«»≈»ƒ
B‡ ÌÈn‰ ‚ÊÓ B‡ ÚiÒ Ì‡Â .BÁkÓ ‡a ÔÈi‰ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»««ƒ»ƒ…¿ƒƒ«»«««ƒ

¯zÓ - ÌÈ·Ú ‡È·‰54. ≈ƒ¬»ƒÀ»

עבירה.50) הרחקת לך 51)משום לך משום ב. נח, שם
תקרב. לא לכרמא סחור סחור נזירא, נט,52)אמרין שם

ה"ג.53)א. פי"ב למעלה וראה ב. עב, דעת 54)שם
ובדיעבד  עבירה, הרחקת משום לכתחילה רק שאסור רבינו
אסור  גוי, שמזגו שיין - ב נח, שם רש"י ושיטת מותר.
כתבו  שמסכו, ד"ה שם וב'תוספות' מותר. ובהנאה בשתיה
יין  יוחנן, רבי אמר שם: [בגמרא בהנאה. אף אסור שהיין
פסק  ורבינו אסור, בדיעבד שגם משמע אסור, גוי שמגזו
מותר  וכו' נזירא אמרינן לך לך משום שאסרו מה שכל
- ב נט, שם לגת, ענבים הולכת מדין זאת ולמד בדיעבד,
בפירוש  שם ואמרו וכו', אמרין לך לך משום שאסרו
שאם  - ב עב, שם סיוע, בדין גם משמע וכן מותר. שבדיעבד

(כסףֿמשנה)]. מותר - הגוי ביד הכלי הניח לא

.„ÈÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÁÈ¯iL ¯zÓ ÔÎÂ55ÔÈÈ ÏL ˙È·Áa ¿≈À»∆»ƒ«»≈»ƒ¿»ƒ∆«ƒ
Ï‡¯OÈÏ ¯zÓe .elL56,CÒ ÔÈÈ ÏL ˙È·Áa ÁÈ¯‰Ï ∆»À»¿ƒ¿»≈¿»ƒ«¿»ƒ∆≈∆∆

ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏk ÁÈ¯‰ ÔÈ‡L ;¯eq‡ ÌL ‰Êa ÔÈ‡Â¿≈»∆≈ƒ∆≈»≈«¿¿ƒ∆≈
LnÓ Ba57. «»

ב.55) סו, שם כנגיעה, נחשב שם.56)ולא כרבא,
שאין 57) רבינו, ומפרש מילתא", לאו "ריחא שם: בגמרא

כמו  להריח, אינם שעיקרם בדברים רק נאמר וזה ממש. בו
- בושם מיני כגון לריח, שעיקרם בדברים אבל וכדומה, יין
פ"ה, סוף מעילה בהל' רבינו פוסק ולפיכך אמרו. לא
רש"י  ראה מעילות. אשם חייב הקדש, של בקטורת שהמריח
רבינו: כתב הכ"ג, בפ"ט ולמעלה א. כו, פסחים ו'תוספות'
בזה  והסתמך בחלב. לאכלה אסור הצלי, עם שאפאה פת
בזה  מודה רבא שאפילו הרי"ף, דרביה, רביה דעת על

כאן. לחםֿמשנה וראה (כסףֿמשנה).

.ÂËe¯‡a ¯·k58,‰È‰a ¯eÒ‡ ‡e‰L ¯·c ÏkL , ¿»≈«¿∆»»»∆»«¬»»
ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÓ ıeÁ ,ÔÈ¯zÓ ÂÈÓc - B¯ÎÓe ¯·Ú Ì‡ƒ»«¿»»»À»ƒ≈¬«»ƒ

‰ÈLnLÓe59dÏ Cq˙pL ÔÈÈÂ dlL ˙·¯˜˙Â60. ¿«¿∆»¿ƒ¿…∆∆»¿«ƒ∆ƒ¿«≈»
ÔÈ¯eÒ‡ ÂÈÓc ˙BÈ‰Ï ÌÈÈ Ì˙Òa ÌÈÓÎÁ e¯ÈÓÁ‰Â¿∆¿ƒ¬»ƒƒ¿«≈»ƒ¿»»¬ƒ

CÎÈÙÏ .ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Cq˙pL ÔÈÈ ÈÓ„k61„·BÚ , ƒ¿≈«ƒ∆ƒ¿«≈«¬«»ƒ¿ƒ»≈
ÔÈÈa BnÚ ˙BOÚÏ Ï‡¯OÈ ˙‡ ¯ÎOL ÌÈ·ÎBk62- »ƒ∆»«∆ƒ¿»≈«¬ƒ¿«ƒ

¯eÒ‡ B¯ÎO63. ¿»»
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ה"ב.58) פ"ה אישות בהנאה 59)בהל' שאסורים
ה"ב. זרה עבודה הל' ראה כולם 60)כעבודהֿזרה.

חרם  "והיית שנאמר עבודהֿזרה, משום בהנאה אסורים
הוא  הרי ממנו, מהווה שאתה מה כל חז"ל: ודרשו כמוהו".

נח:). (קידושין באיסור 61)כמוהו חכמים שהחמירו כיון
(לחםֿמשנה). דמיו ואסרו יינם, יינם.62)סתם סתם

אסור 63) ששכרו נסך יין בעושה כמו חכמים, שקנסוהו
סב.). זרה (עבודה

.ÊËB‡ ,ÔÈÈ ÂÈÏÚ ‡È·‰Ï ¯BÓÁ‰ ˙‡ ¯ÎBO‰ ÔÎÂ¿≈«≈∆«¬¿»ƒ»»«ƒ
¯eÒ‡ Ô¯ÎO - ÔÈÈ da ‡È·‰Ï ‰ÈÙÒ ¯ÎOL64Ì‡ . ∆»«¿ƒ»¿»ƒ»«ƒ¿»»»ƒ

ÁÏn‰ ÌÈÏ ÔÎÈÏBÈ - BÏ e˙ ˙BÚÓ65BÏ e˙ Ì‡Â ; »»¿ƒ≈¿»«∆«¿ƒ»¿
Û¯OÈ ‰Ê È¯‰ - ˙B¯t B‡ ÌÈÏk B‡ ˙eÒk B¯ÎOaƒ¿»¿≈ƒ≈¬≈∆ƒ¿…

¯Ù‡‰ ¯a˜ÈÂ Ô˙B‡66.Ba ˙B‰Ï ‡lL È„k »¿ƒ¿…»≈∆¿≈∆…≈»

בגופו 64) כלום עושה אינו עצמו שהישראל אףֿעלֿפי
למצוא 65)(שם:). לישראל שאפשר במקום ישליכם ולא

בהנאתם. ולהיכשל שהם,66)אותם כמו לקברם אבל
שכר  שהם ידע שלא מהם, ויהנה ישראל ימצאם פן - אסור

(שם). תקלה לידי ויבוא עבודהֿזרה

.ÊÈÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯ÎO67ÁÈp‰Â ,ÂÈÏÚ ·k¯Ï ¯BÓÁ »«¿≈»ƒ¬ƒ¿…»»¿ƒƒ«
ÔÈÈ ÏL ÔÈ‚Ï ÂÈÏÚ68Èck ¯aLÏ B¯ÎO .¯zÓ B¯ÎO - »»»ƒ∆«ƒ¿»À»¿»¿«≈«≈

CÒ ÔÈÈ69‰Î¯a ÂÈÏÚ ‡B·˙Â .¯zÓ B¯ÎO -70ÈtÓ , ≈∆∆¿»À»¿»»»¿»»ƒ¿≈
.‰ÏÙ˙a ËÚÓnL∆¿«≈¿ƒ¿»

במשנה 67) יינם. לסתם והואֿהדין נסך, ביין שם. משנה,
רבינו  של וסגנונו שכר, שהגוי והכוונה סתם, "שכר" כתוב
להיות: וצריך קלה, שגיאה נפלה ואולי קצת, קשה כאן

המשנה. כלשון הגוי, שכר או לגוי במשנה,68)השכיר
בשבת  רש"י וכן ה'ערוך', ופירש עליו, לגינו והניח שם:

גדולים. כדים - ב סתם 69)קלט, ולא נסך, יין ואמר שינה
והישראל  נסך ביין שאפילו לרבותא, - ראשונה כבבא יין
עד  מאליהם עכשיו ישתברו שלא הכדים של בקיומם רוצה
מותר, שכרו - סג:) ע"ז רש"י (ע' שכרו ויטול הוא שישברם

רבינו. שמסיים שם.70)כמו הגמרא לשון

.ÁÈ‰‡Ó ÈÏ ¯·Ú‰ :BÏ ¯Ó‡Â ÏÚBt‰ ˙‡ ¯ÎBO‰«≈∆«≈¿»««¬≈ƒ≈»
Ô‰Ó ˙Á‡ ‡ˆÓÂ ,˙BËe¯t ‰‡Óa ¯ÎL ÏL ˙Bi·Á»ƒ∆≈»¿≈»¿¿ƒ¿»««≈∆

¯eÒ‡ Blk B¯ÎO - ÔÈÈ71. «ƒ¿»À»

דומה 71) זה ואין היתר. של חביות ותשע תשעים של אפילו
שיוליך  הוא שהדין היתר, של ביין נסך יין חבית לנתערבה
ששם  מפני מותרות, והשאר המלח לים מהן אחת חבית
נתערב, ואחרֿכך בתחילה האיסור מן מובדל היה ההיתר
שבו, נסך יין דמי על לו ויוותר לגוי למוכרו מותר ולפיכך
נתברר  שלא כאן אבל כלל, האיסור מן נהנה שאינו ונמצא
האיסור, שכר מעולם נבדל ולא לבדו ההיתר שכר מעולם
במאה  חביות מאה אחת, בשכירות שכרו מתחילה שהרי
נסך, יין של שכר גם היא ופרוטה פרוטה כל הרי פרוטות,
רבותינו  בשם עוז' ('מגדל היא אחת שכירות שהכל

הראשונים).

.ËÈ˙È·Á ‰Ëe¯Ùa ˙È·Á ÈÏ ¯·Ú‰ :BÏ ¯Ó‡»««¬≈ƒ»ƒƒ¿»»ƒ

‰Ëe¯Ùa72- ÔÈÈ ÏL ˙Bi·Á Ô‰ÈÈa ‡ˆÓÂ ,¯È·Ú‰Â , ƒ¿»¿∆¡ƒ¿ƒ¿»≈≈∆»ƒ∆«ƒ
.¯zÓ B¯ÎO ¯‡Le ,¯eÒ‡ ÔÈÈ ÏL ˙Bi·Á ¯ÎO¿«»ƒ∆«ƒ»¿»¿»À»

א.72) סה, שם

.Î˙È·Á ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ì‰Ï ÁÏML Ï‡¯OÈ Èn‡À»≈ƒ¿»≈∆»«»∆≈»ƒ»ƒ
BÏ e¯Ó‡iL ¯zÓ - Ô¯ÎOa ÔÈÈ ÏL73˙‡ eÏ Ôz : ∆«ƒƒ¿»»À»∆…¿≈»∆

¯eÒ‡ - Ô˙eL¯Ï ‰ÒÎpMÓ Ì‡Â .‰ÈÓc74. »∆»¿ƒƒ∆ƒ¿¿»ƒ¿»»

מעות,73) להם חייב והגוי היין, את קנו לא שהאומנים
להם  ששלח יין של חליפים אינם להם שיתן המעות ולפיכך

עא.). שם לרשות 74)(משנה, כבר נכנס שהיין כיון
את  ויקח כסף הגוי להם וכשיתן בשכרם. קיבלוהו האומנין,

ואסור. נסך יין חליפי הכסף הרי בחזרה, היין

.‡Î‰LB ‰È‰L Ï‡¯OÈ75CÏ‰ ,‰Ó ÌÈ·ÎBk „·BÚa ƒ¿»≈∆»»∆¿≈»ƒ»∆»«
‡È·‰Â CÒ ÔÈÈÂ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ¯ÎÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ»«¬«»ƒ¿≈∆∆¿≈ƒ

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ô‰ÈÓ„ BÏ76Ì„˜ BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â . ¿≈∆¬≈∆À»¿ƒ»«…∆
Ú ÈÏ ÔzÓ‰ :¯kÓiLÔÈÈ B‡ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ¯kÓ‡L „ ∆ƒ¿…«¿≈ƒ«∆∆¿…¬«»ƒ≈

Ì˙Ò ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,EÏ ‡È·‡Â ÈÏ LiL CÒ∆∆∆≈ƒ¿»ƒ¿««ƒ∆¿«
BÈÈ77ÈtÓ ;¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - BÏ ‡È·‰Â ¯ÎÓe , ≈»«¿≈ƒ¬≈∆»ƒ¿≈

.B·BÁ epnÓ Ú¯tiL È„k BÓei˜a ‰ˆB¯ ÈÏ‡¯Oi‰L∆«ƒ¿¿≈ƒ∆¿ƒ¿≈∆ƒ»«ƒ∆

א.75) סד, עבודהֿזרה 76)שם דמי נחמן: רב של מימרא
מותרים. גוי כשרוצה 77)ביד אסור יינם בסתם גם

בקיומו.

.·ÎÌÈ·ÎBk „·BÚÂ ¯b ÔÎÂ78e‡·e ÔÈÙzL eÈ‰L ¿≈≈¿≈»ƒ∆»À»ƒ»
ÏË :ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ ¯b‰ ÔÈ‡ - ˜ÏÁÏ«¬…≈«≈»«»≈»ƒ…
È‡Â ÔÈÈ ‰z‡ ,˙BÚÓ È‡Â ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ‰z‡«»¬«»ƒ«¬ƒ»«»«ƒ«¬ƒ
Ï·‡ .Ôc‚k ÏhiL È„k ÔÓei˜a ‰ˆB¯ È¯‰L ;˙B¯t≈∆¬≈∆¿ƒ»¿≈∆ƒ…¿∆¿»¬»

ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ ¯b79ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ô‰È·‡ ˙‡ eL¯iL ≈¿≈»ƒ∆»¿∆¬ƒ∆≈»ƒ
È‡Â ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ‰z‡ ÏË :BÏ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ -»«…«»¬«»ƒ«¬ƒ
˙M¯Èa el˜‰L ‡e‰ Ï˜ .ÔÓL È‡Â ÔÈÈ ‰z‡ ,˙BÚÓ»«»«ƒ«¬ƒ∆∆…∆≈≈ƒÀ«
˙eL¯Ï e‡aMÓ Ì‡Â .B¯eÒÏ ¯ÊÁÈ ‡lL È„k ,¯b‰«≈¿≈∆…«¬…¿¿ƒƒ∆»ƒ¿

¯eÒ‡ - ¯b‰80. «≈»

ב.78) סד, עבודהֿזרה 80)שם.79)שם חילופי שזהו
הקדימו  שם [בגמרא בגר. אפילו כלֿכך הקילו ולא ממש,
כדי  הסדר, את החליף ורבינו שותפות, לדין ירושה דין
דין  רק מביא הוא ואחריה האסורים, רשימת את להשלים

היתר]. של

.‚ÎÌÈ·ÎBk „·BÚÏ BÈÈ ¯ÎnL Ï‡¯OÈ81˜Òt :82„Ú ƒ¿»≈∆»«≈¿≈»ƒ»««
‰ÎÓÒ ˜ÒtMnL .ÔÈ¯zÓ ÂÈÓc - BÏ „„Ó ‡lL∆…»«»»À»ƒ∆ƒ∆»«»¿»

BzÚ„83‰˜ CLnMÓe ,84„Ú ‰OÚ BÈ‡ CÒ ÔÈÈÂ , «¿ƒ∆»«»»¿≈∆∆≈«¬∆«
‰¯ÈÎÓ ˙ÚLa ‡ˆÓ .Ba ÚbiL85¯zÓ ‰È‰86„„Ó . ∆ƒ«ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ»»»À»»«

BÏ87‡Ï È¯‰L .ÔÈ¯eÒ‡ ÂÈÓc - ÌÈÓc‰ ˜Òt ‡lL „Ú«∆…»««»ƒ»»¬ƒ∆¬≈…
BzÚ„ ‰ÎÓÒ88Ú‚pLk ‡ˆÓÂ ,CLnL Èt ÏÚ Û‡ »¿»«¿««ƒ∆»«¿ƒ¿»¿∆»«

,B˙ÚÈ‚a ÔÈi‰ ¯Ò‡Â ,ÁwÏ BzÚ„ ‰ÎÓÒ ‡Ï ÔÈ„Ú¬«ƒ…»¿»«¿ƒ«¿∆¡«««ƒƒ¿ƒ»
.ÌÈÈ Ì˙Ò ¯ÎBÓk ‰Ê È¯‰Â«¬≈∆¿≈¿«≈»

א.81) עא, שם היין.82)משנה, מחיר לקנות,83)קבע
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מחירו. שיודע הגוי,84)כיון אצל בהלואה נשאר והכסף
בפ"א  רבינו בדעת המגיד הרב כתב וכן במשיכה. קונה שגוי

ומתנה. זכיה הקנין.85)מהל' שנגמר בשעה
נסך.86) יין חליפי אינם ומשכו 87)והדמים לגוי, ונתן

דמיו. שפסק מרובים 88)לפני דמים ממנו יבקש שמא
הקניה. את ויבטל

.„ÎÈÏ‡¯Oi‰ „„nLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»««ƒ¿¿≈ƒ
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÈÏÎÏ „„Ó Ì‡ Ï·‡ ;BÈÏÎÏ89B‡ ¿ƒ¿¬»ƒ»«ƒ¿ƒ»≈»ƒ

ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ „ÈaL Ï‡¯OÈ ÈÏÎÏ90ÁwÏ CÈ¯ˆ - ƒ¿ƒƒ¿»≈∆¿«»≈»ƒ»ƒƒ«
ÌÈÓc‰ ˙‡91Á˜Ï ‡ÏÂ „„Ó Ì‡Â .„cÓÈ Ck ¯Á‡Â ∆«»ƒ¿««»ƒ¿…¿ƒ»«¿…»«

ÚÈbiMnL ;ÌÈ¯eÒ‡ ÂÈÓc - ˜ÒtL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓc»ƒ««ƒ∆»«»»¬ƒ∆ƒ∆«ƒ«
¯Ò‡ ÈÏkÏ92.ÌÈÈ Ì˙Òk «¿ƒ∆¡»ƒ¿«≈»

קודם 89) לכלי בנפילתו היין ונאסר שלו, יין קצת בו שהיה
יין  דמי הדמים, וכשלוקח משך. לא עוד שהרי הגוי, שקנהו

לוקח. הוא הכלי,90)אסור ומתנדנד באויר שאוחזו
ה"ג  בפי"ב שנתבאר כמו כנגיעה, שהוא בנדנודו היין ואוסר

נעשה 91)(כסףֿמשנה). והיין בכסף היין את קונה והגוי
בכסף, ובין במשיכה בין קונה שגוי רבינו וסובר מיד, שלו
(כסףֿמשנה). ומתנה זכיה מהל' פ"א המגיד הרב כמ"ש
הגוי, של קנינו עודם ישראל שבידי הדמים הרי כן, לא שאם
נסך  יין דמי ישראל שביד הדמים נעשו ואסרו, ביין וכשנגע

ה'תוספות' שכתבו כמו שקילו.למפרע ד"ה שם
ורבינו 92) הי"ב. בפי"ב כמבואר חיבור, ניצוק משום

בהנאה. אסור יינם בסתם אפילו שניצוק הולך, לשיטתו

.‰ÎÌÈ·ÎBk „·BÚ ÈÂÁÏ ¯Èc Ô˙Bp‰93¯Ó‡Â , «≈ƒ»¿∆¿»ƒ≈»ƒ¿»«
ÈÂÁ‰ ÔÓ ÏÎ‡Â ‰˙Le CÏ :ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ BÏÚBÙÏ¿¬»≈»ƒ≈¿≈∆¡…ƒ«∆¿»ƒ
,ÔÈÈ ‰zLÈ ‡nL LLBÁ ‰Ê È¯‰ - BÏ ·MÁÓ È‡Â«¬ƒ¿«≈¬≈∆≈∆»ƒ¿∆«ƒ

‰fLe‰˜L‰Â CÒ ÔÈÈ BÏ ‰wL ÈÓk94‰Ê „‚Îe . ∆∆¿ƒ∆»»≈∆∆¿ƒ¿»¿∆∆∆
˙ÈÚÈ·La95Ï‡¯OÈ ÈÂÁÏ ¯Èc Ô˙pL ÔB‚k .¯eÒ‡ - ƒ¿ƒƒ»¿∆»«ƒ»¿∆¿»ƒƒ¿»≈
ı¯‡‰ ÌÚ96È‡Â ÏÎ‡Â CÏ :ÈÏ‡¯Oi‰ BÏÚBÙÏ ¯Ó‡Â , «»»∆¿»«¿¬«ƒ¿¿≈ƒ≈∆¡…«¬ƒ

- ¯OÚÓ BÈ‡L ¯·c ÏÚBt‰ ÏÎ‡ Ì‡Â .BÏ ·MÁÓ¿«≈¿ƒ»««≈»»∆≈¿À»
¯eÒ‡97. »

מעות 93) לחנוני שנתן כיון דינר. לו כשהקדים - ב סג, שם
מהחנוני  קנה כאילו הוא הרי אליו, הפועל את ששלח קודם
בעלֿהבית. משל אוכל שהפועל ונמצא לפועל, שיתן מה

נסך.94) מיין מזונותיו חוב בעלֿהבית 95)ופורע שנמצא
החנוני. מן שקנה שביעית מפירות הפועל מזונות חוב פורע

המעשרות.96) על ֿ 97)וחשוד לבעל שאסור כלומר,
ברור. אינו כאן רבינו ולשון כן. לעשות הבית

.ÂÎB‡ ,‰Ê ¯È„a e˙Le eÏÎ‡ :Ì‰Ï ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«»∆ƒ¿¿¿ƒ»∆
,Ú¯Bt È‡Â ÈÂÁ‰ ÔÓ ÈÏÚ e˙Le eÏÎ‡ :Ì‰Ï ¯Ó‡L∆»«»∆ƒ¿¿»«ƒ«∆¿»ƒ«¬ƒ≈«
B„eaÚL „ÁÈ˙ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,„aÚzLpL Èt ÏÚ Û‡98 ««ƒ∆ƒ¿«¿≈ƒ¿…ƒ¿«≈ƒ¿

‡ÏÂ CÒ ÔÈÈ ÌeMÓ ‡Ï LLBÁ BÈ‡Â ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆À»¿≈≈…ƒ≈∆∆¿…
.¯OÚÓ ÌeMÓ ‡ÏÂ ˙ÈÚÈ·L ÌeMÓƒ¿ƒƒ¿…ƒ«¬≈

קנה 98) לא ולפיכך מסוימות, מעות לחנוני שעבד שלא
אינו  שהפועל ונמצא לפועל, החנוני שיתן מה בעלֿהבית

שם. פפא רב של פירושו כפי בעלֿהבית, משל אוכל

.ÊÎ˜lÁÓ ‰È‰L CÏÓ99ÂÈÓc Ô‰Ó Á˜BÏÂ ÌÚÏ BÈÈ ∆∆∆»»¿«≈≈»»¿≈«≈∆»»
:ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ Ì„‡ ¯Ó‡È Ï‡ - ‰ˆ¯iM ‰Ó ÈÙk¿ƒ«∆ƒ¿∆«…«»»¿≈»ƒ

CÏn‰ ¯ˆB‡a ÈzÁz Òk‰Â ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó EÏ ‡‰100, ≈¿»«ƒ¿ƒ»≈«¿«¿««∆∆
ÔÈi‰ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÁwiL È„k101ÌLa B·˙kL ¿≈∆ƒ«»≈»ƒ««ƒ∆¿»¿≈

Ï·‡ .CÏnÏ ÌÈÓc‰ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔzÈÂ Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿ƒ≈»≈»ƒ«»ƒ«∆∆¬»
¯ˆB‡‰ ÔÓ ÈËlÓe ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó EÏ ‡‰ :BÏ ¯ÓB‡102. ≈≈¿»«ƒ«¿≈ƒƒ»»

שם.99) והסוגיא א. עא, שם הברייתא רבינו מפרש כן
בגירסתנו:100) אבל באל"ף, אצר בגמרא: רבינו גירסת

שם. רש"י וראה שוטר. ופירושו, בעי"ן. עוצר
לקבל 101) שצריך יינו את לגוי מוכר שהישראל שנמצא

(רדב"ז). המלך לאוצר 102)מאת חייב הישראל שהרי
יין, לו מוכר הישראל ואין זה, מחיוב פוטרו והגוי מעות,
לו  באומר מהֿשאיןֿכן בשליחותו, לא היין את מקבל והגוי

במקומי. הכנס

.ÁÎBÈÈa Ú‚pL ÌÈ·ÎBk „·BÚ103BÒ‡Ï Ï‡¯OÈ ÏL ≈»ƒ∆»«¿≈∆ƒ¿»≈¿»¿
¯kÓÏ ¯zÓ -104ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ B˙B‡Ï ÔÈÈ B˙B‡ À»ƒ¿…«ƒ¿»≈»ƒ

Ôek˙pL ÔÂÈkL .Bc·Ï B¯Ò‡L105ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‰Ê ∆¬»¿«∆≈»∆ƒ¿«≈∆»≈»ƒ
B‡ B¯aML BÓk ‰Ê È¯‰ - BÈÈ ¯Ò‡ÏÂ B˜Èf‰Ï¿«ƒ¿∆¡…≈¬≈∆¿∆ƒ¿

BÙ¯O106epnÓ Á˜BlL ÌÈÓc‰ e‡ˆÓÂ ;ÌlLÏ ·iÁL ¿»∆«»¿«≈¿ƒ¿¿«»ƒ∆≈«ƒ∆
˜f‰‰ ÈÓc107.‰¯ÈÎn‰ ÈÓc ‡ÏÂ , ¿≈«∆≈¿…¿≈«¿ƒ»

ב.103) נט, "מותר 104)שם אמרו לא שם, [בגמרא
לו  מותר (פירוש: דמיה למשקל ליה שרי אלא: למכור",
קלייה  מיקלא טעמא? מאי מהגוי), דמיו לקבל היין לבעל
טעם  הלא זה, לשון רבינו נקט למה להבין וקשה (שרפו),
הזיקו]. דמי גביית אלא מכירה כאן שאין מפני הוא ההיתר

לו,105) לשלם חייב אינו להזיק, בכוונה שלא נגע ואם
כלל  היין נשתנה לא כלומר, ניכר. שאינו היזק שזה מפני
ה"ג, ומזיק חובל מהל' בפ"א פוסק ורבינו מעשיו, עלֿידי
פטור. - באונס או בשגגה ניכר שאינו שהיזק

קלייה.106) מקלא נוטל 107)בגמרא: כשר יין ודמי
שם). (רש"י

ה'תשע"ח  טבת ט"ז ד' יום

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
אכילת 1) ושיעור בכזית; אסורות מאכלות איסורי שכל יבאר

שלא  עליהן חייב אם האיסורין כל השתייה; ושיעור פרס
מאכל  שהריחה עוברה בולמוס; שאחזו ומי הנאתן; כדרך

איסור. על חל איסור ואם איסור;

.‡Ô¯eÚL - ‰¯BzaL ˙BÏÎ‡Ó È¯eq‡ Ïk2˙ÈÊÎa »ƒ≈«¬»∆«»ƒ»ƒ¿«ƒ
È„Èa ‰˙ÈÓÏ ÔÈa ˙¯ÎÏ ÔÈa ˙e˜ÏÓÏ ÔÈa ,ÈBÈa≈ƒ≈¿«¿≈¿»≈≈¿ƒ»ƒ≈

ÌÈÓL3‰˙ÈÓ B‡ ˙¯k ·iÁÓ‰ ÏkL ,e¯‡a ¯·Îe . »«ƒ¿»≈«¿∆»«¿À»»≈ƒ»
‰˜BÏ - ÏÎ‡Ó ÏÚ ÌÈÓL È„Èa4. ƒ≈»«ƒ««¬»∆

למטה.2) הנמנים הגוף בעונשי להתחייב כגון 3)כדי
שלא  מפני דין, בית מיתת רבינו מנה לא ... טבל. האוכל
סורר  בבן אלא ושתייה אכילה על דין בבית מיתה חיוב מצאנו
בכזית. שיעורו ואין יין, וסביאת בשר זלילת על ומורה

למלקות.4) בו התרו אם
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.·ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ - ÔÈ¯eÚM‰ Ïk ÌÚ ‰Ê ¯eÚLÂ¿ƒ∆ƒ»«ƒƒ¬»»¿∆ƒƒ«
‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡Â .Ì‰5¯·cÓ ‡e‰L Ïk ÏÎ‡Ï ≈¿»ƒ«»∆¡…»∆ƒ»»
‰˜BÏ BÈ‡ Ï·‡ ,¯eÒ‡‰6ÏÎ‡ Ì‡Â .˙ÈÊk ÏÚ ‡l‡ »»¬»≈∆∆»«¿«ƒ¿ƒ»«

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ¯eÚMkÓ ˙BÁt ‡e‰L Ïk7. »∆»ƒ«ƒ«ƒ«««¿

התורה.5) מן אסור שיעור חצי דאמר יוחנן מן 6)כר'
סופרים 7)התורה. מדברי איסור על כעובר שזה מפני

מרדות. מכת אותו שמכין

.‚‰Ó Ï·‡ ;ÌÈpM‰ ÔÈa ÏMÓ ıeÁ - e¯Ó‡L ˙ÈÊk¿«ƒ∆»«¿ƒ∆≈«ƒ«ƒ¬»«
ÌÈÎÈÁ‰ ÔÈaM8‰‰ È¯‰L ,ÚÏaM ‰ÓÏ Û¯ËˆÓ - ∆≈«¬ƒ«ƒƒ¿»≈¿«∆»«∆¬≈∆¡»

BB¯‚9¯ÊÁÂ ,B‡È˜‰Â ˙ÈÊ ÈˆÁk ÏÎ‡ elÙ‡ .˙ÈÊkÓ ¿ƒ¿«ƒ¬ƒ»««¬ƒ«ƒ∆¡ƒ¿»«
B˙B‡ ÏÎ‡Â10ÔÈ‡L ;·iÁ - ‡È˜‰L BÓˆÚ ˙ÈÊ ÈˆÁ ¿»«¬ƒ«ƒ«¿∆≈ƒ«»∆≈

.¯eÒ‡‰ ¯·cÓ ˙ÈÊÎa ÔB¯b‰ ˙‡‰ ÏÚ ‡l‡ ·eiÁ‰«ƒ∆»«¬»««»¿««ƒƒ»»»»

בלעו.8) ולא בחכו כיון 9)המודבק מלא, שיעור טעם והרי
שבין  מאוכל אבל הבליעה, לבית סמוך שלם כזית שהיה

נהנה. גרונו אין ביחד.10)השיניים שלם כזית גרונו שטעם

.„Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¯˙B B‡ Ïebt B‡ ‰Ï· B‡ ·ÏÁ ˙ÈÊk¿«ƒ≈∆¿≈»ƒ»¿«≈»∆
¯eËt BÏÎB‡‰ - ËÚÓ˙Â ‰nÁa BÁÈp‰L11¯ÊÁ . ∆ƒƒ««»¿ƒ¿«≈»¿»»«

Át˙Â ÌÈÓLba BÁÈp‰Â12ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ -13˙¯k14B‡ ¿ƒƒ«¿»ƒ¿ƒ¿««»ƒ»»»≈
˙e˜ÏÓ15„ÓÚÂ Át˙Â ,‰lÁzaÓ ˙ÈÊkÓ ˙BÁt ‰È‰ . «¿»»»ƒ¿«ƒƒ«¿ƒ»¿ƒ¿«¿»«

ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ,¯eÒ‡ - ˙ÈÊk ÏÚ16. «¿«ƒ»¿≈ƒ»»

הוא 11) ועכשיו שהוא, כמות שמשערין וממלקות, מכרת
מכשיעור. בתחילתו.12)פחות שהיה כמו כזית על ועמד

כשיעור.13) וסופו שתחילתו פיגול 14)מפני בחלב
נותר 15)ונותר. בפיגול, למלקות בו כשהתרו או בנבלה

אצל  דיחוי אין שיעורן נתמעט שבינתיים פי על ואף וטמא.
למצבו  חוזר אינו שנדחה כיון אומרים אין כלומר, איסורים,

בו 16)הקודם. היה לא הטבעי, במצבו שמתחילתו, כיון
כזית.

.‰ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ ‰¯BzaL ÔÈ¯eq‡ ÏkL ,e¯‡a ¯·k¿»≈«¿∆»ƒƒ∆«»≈ƒ¿»¿ƒ
¯Oa ÌÚ ‰Ï· ¯OaÓ ıeÁ ,˙ÈfÎÏ ‰Ê ÌÚ ‰Ê∆ƒ∆¿««ƒƒ¿«¿≈»ƒ¿«

‰Ù¯Ë17˙LÓÁÂ .ÔÓB˜Óa e¯‡a˙iL ¯ÈÊ È¯eq‡Â , ¿≈»¿ƒ≈»ƒ∆ƒ¿»¬ƒ¿»«¬≈∆
‰‡e·˙ ÈÈÓ18Ïk‰ - Ô‰lL ˙B˜ˆa‰Â Ô‰lL ÔÈÁÓ˜e ƒ≈¿»¿»ƒ∆»∆¿«¿≈∆»∆«…

ÁÒÙa ıÓÁ ¯eq‡Ï ÔÈa ,˙ÈfÎÏ ÌÈÙ¯ËˆÓ19ÔÈa , ƒ¿»¿ƒ¿««ƒ≈¿ƒ»≈¿∆«≈
L„Á ¯eq‡Ï20¯OÚÓ È¯eq‡Ï ÔÈa ,¯ÓÚ‰ ÈÙlÓ ¿ƒ»»ƒƒ¿≈»…∆≈¿ƒ≈«¬≈

ÈL21.˙BÓe¯˙e ≈ƒ¿

היא.17) נבילה תחילת והטריפה הואיל שמצטרפין
קודם 18) שיפון שועל, שיבולת כוסמים, שעורים, חיטים,

מחמיצים.19)טחינה. העומר 20)שכולם הקרבת לפני
לוקה. כזית, ביחד מכולם אכל שאם בניסן. בט"ז

לוקה.21) ירושלים, לחומת חוץ כזית מכולן אכל שאם

.Â·iÁ‰ ÏkL ,ÈÏ ‰‡¯È22Û¯ËˆÓ ˙B¯OÚÓe ‰Óe¯˙a ≈»∆ƒ∆»««»ƒ¿»««¿ƒ¿»≈
‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ .„Á‡ ÌL ‡e‰L ÈtÓ ,Ï·Ëa ˙ÈfÎÏ¿««ƒ¿∆∆ƒ¿≈∆≈∆»»¿»∆
Ô‰L ,È·v‰ ˙Ï·Â ‰O‰ ˙Ï·Â ¯BM‰ ˙Ï·Ï ?‰ÓB„∆¿ƒ¿««¿ƒ¿««∆¿ƒ¿««¿ƒ∆≈

e¯‡aL BÓk ,˙ÈfÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ23. ƒ¿»¿ƒ¿««ƒ¿∆≈«¿

תבואה.22) מיני מחמשת חוץ אחרים מינים אפילו
מצטרפין.23) אחד בלאו שאיסורן שכל

.Ê‰ÏB„‚ ‰ÏÈÎ‡ ÏÎB‡‰24ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ¯eÒ‡ ¯·cÓ »≈¬ƒ»¿»ƒ»»»≈¿«¿ƒ
·eiÁ ‡l‡ ,˙ÈÊÎe ˙ÈÊk Ïk ÏÚ ˙¯k B‡ ˙e˜ÏÓ B˙B‡«¿»≈«»¿«ƒ¿«ƒ∆»ƒ

‰ÏÈÎ‡‰ ÏÎÏ „Á‡25Ba ÌÈ¯˙Ó ÌÈ„Ú‰ eÈ‰ Ì‡Â .26 ∆»¿»»¬ƒ»¿ƒ»»≈ƒ«¿ƒ
Ïk ÏÚ ·iÁ - ˙ÈÊÎe ˙ÈÊk Ïk ÏÚ ‰ÏÈÎ‡ ˙ÚLaƒ¿«¬ƒ»«»¿«ƒ¿«ƒ«»«»
˙Á‡ ‰ÏÈÎ‡ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,‰‡¯˙‰Â ‰‡¯˙‰«¿»»¿«¿»»¿««ƒ∆ƒ¬ƒ»««

.˜ÈÒÙ‰ ‡ÏÂ¿…ƒ¿ƒ

הפסק.24) בלי הרבה "אכילה 25)כזיתים רבינו ונקט
בו  התרו שאם להשמיענו האחרונה, הבבא משום גדולה"
הפסיק  שלא פי על אף התראה כל על חייב התראות, כמה
מחלקות. שהתראות משום להתראה, התראה בין אכילתו

אחת 26) כל על חייב שותה והוא תשתה אל לו אמרו
ואחת.

.Á˙BÏÎ‡Ó ÏkÓ „Á‡Ó Ïc¯Ák B‡ ‰¯BÚOk ÏÎB‡‰»≈ƒ¿»¿«¿»≈∆»ƒ»«¬»
„Ú ÔÎÂ ,Ïc¯Ák ÏÎ‡Â ¯ÊÁÂ ËÚÓ ‰‰LÂ ,ÌÈ¯eÒ‡‰»¬ƒ¿»»¿«¿»«¿»«¿«¿»¿≈«
‰‰L Ì‡ :„ÈÊÓa ÔÈa ‚‚BLa ÔÈa ,˙Èfk ÌÈÏL‰L∆ƒ¿ƒ««ƒ≈¿≈≈¿≈ƒƒ»»

ÌÈˆÈa LÏL ˙ÏÈÎ‡ È„k ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ27Û¯ËˆÈ - ƒ¿ƒ»¿«¿≈¬ƒ«»≈ƒƒ¿»≈
BÓk Ôa¯˜ B‡ ˙e˜ÏÓ B‡ ˙¯k ·iÁ ‡e‰ È¯‰Â ,Ïk‰«…«¬≈«»»≈«¿»¿»¿
‰lÁzÓ ‰fÓ ¯˙È ‰‰L Ì‡Â ;˙Á‡ ˙·a ˙ÈÊk ÏÎ‡L∆»«¿«ƒ¿«««¿ƒ»»»≈ƒ∆ƒ¿ƒ»
ÏÎ‡ ‡l‡ ,Ô‰ÈÈa ‰‰L ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÛBÒ „ÚÂ¿«««ƒ∆…»»≈≈∆∆»»«
‡l‡ ˙ÈÊk ÌÈÏL‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,Ïc¯Ák ¯Á‡ Ïc¯Ák¿«¿»««¿«¿»ƒ¿…ƒ¿ƒ¿«ƒ∆»
.¯eËÙe ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - Ò¯t ˙ÏÈÎ‡ È„kÓ ¯˙Èa¿»≈ƒ¿≈¬ƒ«¿»≈»ƒ¿»¿ƒ»

כר'27) ביצים שלוש שיעור פרס ואכילת פרס, אכילת כדי
ביצים. ארבע הוא פרס שיעור סובר ורש"י ברוקא. בן יוחנן

.Ë,ËÚÓ ËÚÓ ÌÈÈ Ì˙Ò ÏL ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙BM‰ ÔÎÂ¿≈«∆¿ƒƒ∆¿«≈»¿«¿«
BÚÓ‚e ·ÏÁ‰ ˙‡ B‡ ÁÒÙa ıÓÁ‰ ˙‡ ‰ÁÓ‰L B‡∆ƒ¿»∆∆»≈¿∆«∆«≈∆¿»
‰‰L Ì‡ :ËÚÓ ËÚÓ Ìc‰ ÔÓ ‰˙ML B‡ ,ËÚÓ ËÚÓ¿«¿«∆»»ƒ«»¿«¿«ƒ»»
,ÔÈÙ¯ËˆÓ - ˙ÈÚÈ·¯ ˙i˙L È„k ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓƒ¿ƒ»¿«¿≈¿ƒ«¿ƒƒƒ¿»¿ƒ

.ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ«≈ƒ¿»¿ƒ

.ÈÔÈ¯eÒ‡‰ ÔÈÏÎ‡‰ Ïk28·iÁ BÈ‡29„Ú Ì‰ÈÏÚ »»√»ƒ»¬ƒ≈«»¬≈∆«
‰‡‰ C¯c Ô˙B‡ ÏÎ‡iL30È‡ÏÎÂ ·ÏÁa ¯OaÓ ıeÁ , ∆…«»∆∆¬»»ƒ»»¿»»¿ƒ¿≈

‡ÈˆB‰ ‡l‡ ,‰ÏÈÎ‡ Ô‰a ¯Ó‡ ‡lL ÈÙÏ .Ì¯k‰«∆∆¿ƒ∆…∆¡«»∆¬ƒ»∆»ƒ
ÏeMa ÔBLÏa ,˙¯Á‡ ÔBLÏa Ô˙ÏÈÎ‡ ¯eq‡31ÔBLÏ·e ƒ¬ƒ»»¿»«∆∆ƒ¿ƒƒ¿

Lc˜‰32.‰È‰ C¯„k ‡lL elÙ‡Â Ô˙B‡ ¯Ò‡Ï , ∆¿≈∆¡…»«¬ƒ∆…¿∆∆¬»»

בהנאה.28) או אין 29)באכילה ובגמרא: יוחנן. כר'
הנאה. בדרך שלא אפילו אסור מדרבנן אבל לוקין,

הנאתו 30) על חייב אינו בהנאה האסור מאכל דבר וכל
ואם  לאכילה עומד מאכל שדבר מפני אכילה, כדרך שלא
הרגילה. הנאתו כדרך שלא זה הרי אחר באופן נהנה

איסור 31) על חכמים ודרשו אמו בחלב גדי תבשל לא
אלא 32)אכילה. ממנו תהנה שלא המלאה, תקדש פן

תשרפנו.

.‡È„ˆÈk33‡e‰Lk BÚÓ‚e ·ÏÁ‰ ˙‡ ‰ÁÓ‰L È¯‰ ? ≈«¬≈∆ƒ¿»∆«≈∆¿»¿∆
B‡ ;ÈÁ ·ÏÁ ÏÎ‡L B‡ ,epnÓ BB¯‚ ‰ÂÎpL „Ú ÌÁ««∆ƒ¿»¿ƒ∆∆»«≈∆«
CÒ ÔÈÈ CB˙Ï ,‰ÚÏÂ L‡¯ ÔB‚k ,ÌÈ¯Ó ÌÈ¯·c ·¯ÚL∆≈≈¿»ƒ»ƒ¿…¿«¬»¿≈∆∆
B‡ ;ÔÈ¯Ó Ô‰Lk ÔÏÎ‡Â ,‰Ï· ÏL ‰¯„˜ CB˙Ï B‡¿¿≈»∆¿≈»«¬»»¿∆≈»ƒ
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ÏË·e LÈ‡·‰Â ÁÈ¯Ò‰L ¯Á‡ ¯eÒ‡‰ ÏÎ‡ ÏÎ‡L∆»«…∆»»««∆ƒ¿ƒ«¿ƒ¿ƒ»«
CB˙a ¯Ó ¯·c ·¯Ú Ì‡Â .¯eËt ‰Ê È¯‰ - Ì„‡ ÏÎ‡Ó≈…∆»»¬≈∆»¿ƒ≈«»»«¿
- BÏÎ‡Â Ì¯k‰ È‡Ïk ÔÈÈa B‡ ·ÏÁa ¯Oa ÏL ‰¯„¿̃≈»∆»»¿»»¿≈ƒ¿≈«∆∆«¬»

.·iÁ«»

ולפיכך 33) והנאה. אכילה כדרך שלא אכילה סוגי מפרט
חלב  הניח שם: בגמרא שנאמרה הדוגמא רבינו מונה אינו

פטור. מכתו גבי על הנסקל שור של

.·È˜BÁO C¯c ˙B¯eÒ‡‰ ˙BÏÎ‡nÓ ÏÎ‡Ó ÏÎB‡‰»≈«¬»ƒ«¬»»¬∆∆¿
˜qÚ˙Ók B‡34,‰ÏÈÎ‡‰ Ûe‚Ï Ôek˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ¿«≈««ƒ∆…ƒ¿«≈¿»¬ƒ»

ÏL dÓˆÚÏ Ôek˙nL ÈÓk ,·iÁ - ‰‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿∆¡»«»¿ƒ∆ƒ¿«≈¿«¿»∆
¯eq‡a BÁ¯k ÏÚa Ì„‡Ï BÏ ‰‡a‰ ‰È‰Â .‰ÏÈÎ‡¬ƒ»«¬»»«»»»»»¿«»¿¿ƒ

ÔÈ¯eq‡‰ ÏkÓ35Ôek˙ ‡Ï Ì‡Â ,¯eÒ‡ - Ôek˙ Ì‡ : ƒ»»ƒƒƒƒ¿«≈»¿ƒ…ƒ¿«≈
¯zÓ -36. À»

לאכילה.34) כוונה איסורי 35)בלי בין הנאה איסורי בין
מתכוון 36)אכילה. שאינו שדבר שמעון כר' שהלכה

האיסורים. בכל מותר

.‚È- ·Ú¯‰ ÈtÓ B‡ ÔB·‡˙Ï ¯eÒ‡ ÏÎ‡Ó ÏÎB‡‰»≈«¬»»¿≈»ƒ¿≈»»»
·iÁ37ÏÎ‡i ‰Ó BÏ ÔÈ‡Â ¯a„na ‰ÚBz ‰È‰ Ì‡Â . «»¿ƒ»»∆«ƒ¿»¿≈«…«

˙BLÙ ˙kÒ ÈtÓ ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯eq‡ ¯·„ ‡l‡38. ∆»¿«ƒ¬≈∆À»ƒ¿≈«»«¿»

נפש.37) סכנת אין דבר 38)אם לך שאין אדם, לכל מותר
נפש. פיקוח בפני העומד

.„È‰¯aÚ39L„˜ ¯Oa ÔB‚k ,¯eÒ‡ ÏÎ‡Ó ‰ÁÈ¯‰L À»»∆≈ƒ»«¬»»¿¿«…∆
.˜¯n‰ ÔÓ d˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - ¯ÈÊÁ ¯Oa B‡Ì‡ ¿«¬ƒ«¬ƒƒ»ƒ«»»ƒ

d˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - Â‡Ï Ì‡Â ,·ËeÓ - dzÚ„ ‰·MÈ˙ƒ¿«¿»«¿»»¿ƒ««¬ƒƒ»
ÔÈÏÈÎ‡Ó - dzÚ„ ‰·MÈ˙ ‡Ï Ì‡Â .¯eÚMkÓ ˙BÁt»ƒ«ƒ¿ƒ…ƒ¿«¿»«¿»«¬ƒƒ

.dzÚc ·MÈ˙zL „Ú d˙B‡»«∆ƒ¿«≈«¿»

לאוכלו,39) ומתאווה מאכל איזה מריחה כשהיא הרה אשה
זה. מאכל ממנה ימנעו אם תסתכן

.ÂË‡ˆBiÎÂ ıÓÁ Ba LiL ¯·c ÁÈ¯‰L ‰ÏBÁ‰ ÔÎÂ¿≈«∆∆≈ƒ«»»∆≈…∆¿«≈
.‰¯aÚk BÈc - LÙp‰ ˙‡ ÔÈ¯Ú¯ÚnL ÌÈ¯·cÓ Baƒ¿»ƒ∆¿«¿¬ƒ∆«∆∆ƒ¿À»»

.ÊËÒeÓÏa BÊÁ‡L ÈÓ40ÌÈ¯·„ B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - ƒ∆¬»À¿«¬ƒƒ¿»ƒ
„iÓ ÌÈ¯eÒ‡‰41ÂÈÈÚ e¯B‡iL „Ú42ÏÚ ÔÈ¯fÁÓ ÔÈ‡Â . »¬ƒƒ»«∆≈≈»¿≈¿«¿ƒ«

‡ˆÓpa ÔÈ¯‰ÓÓ ‡l‡ ,¯zn‰ ¯·c43B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Óe . »»«À»∆»¿«¬ƒ«ƒ¿»«¬ƒƒ
‰lÁz Ïw‰ Ïw‰44Bic - ÂÈÈÚ e¯È‡‰ Ì‡ .45Ì‡Â ; ««««¿ƒ»ƒ≈ƒ≈»«¿ƒ

.¯eÓÁ‰ B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - Â‡Ï««¬ƒƒ∆»

הרעבון.40) במרק,41)מחלת מקודם מנסים ואין
האסור. דבר מיד לו נותנים אלא מכשיעור, ובפחות

כהות.42) החולה עיני המחלה של מסוכן בשלב
במקום.43) הנמצאים דברים 44)בדברים לנו אין אם

מאכילין  איסורים מיני שני לפנינו ויש צורכו כדי  מותרים
קל. הקל יותר.45)אותו אותו מאכילים אין

.ÊÈB˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - ‰Ï·e Ï·Ë eÈÙÏ eÈ‰ ?„ˆÈk≈«»¿»≈∆∆¿≈»«¬ƒƒ
‰˙ÈÓa Ï·h‰L ;‰lÁz ‰Ï·46ÈÁÈÙÒe ‰Ï· . ¿≈»¿ƒ»∆«∆∆¿ƒ»¿≈»¿ƒ≈

ÔÈ¯eÒ‡L ;˙ÈÚÈ·L ÈÁÈÙÒ B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó - ˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ«¬ƒƒ¿ƒ≈¿ƒƒ∆¬ƒ
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ47.‰hÓL ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk , ƒƒ¿≈¿ƒ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿¿ƒ»
˙ÈÚÈ·Le Ï·Ë48˙ÈÚÈ·L B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó -49Ï·Ë . ∆∆¿ƒƒ«¬ƒƒ¿ƒƒ∆∆

Ï·h‰ Ôw˙Ï ¯LÙ‡ È‡ Ì‡ ,‰Óe¯˙e50ÔÈÏÈÎ‡Ó - ¿»ƒƒ∆¿»¿«≈«∆∆«¬ƒƒ
Ï·Ë B˙B‡51‰Óe¯˙k LB„˜ BÈ‡L ,52‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆∆∆≈»ƒ¿»¿≈…«≈

.‰Êa»∆

הופרשו 46) שלא בטבל והמדובר בלאו. ונבלה שמים, בידי
הפרישו  שלא טבל אבל מעשר, ותרומת גדולה תרומה ממנו

במיתה. אינו מעשרות תחילה 47)ממנו אותו שמאכילים
דרבנן. הביעור.48)איסורי זמן שהטבל 49)לאחר

בעשה. והשביעית שמים בידי את 50)במיתה ולהאכילו
יפריש  ואם כולו לאכול צריך שהחולה כגון, שבו, החולין

לו. יספיק לא התרומות ממנו 51)ממנו מפרישים אין
לעצמה  תרומה החולה שיאכל מעשר, ותרומת תרומה
שהוא. כמו הטבל את אותו מאכילים אלא לעצמם, וחולין

בתרומה. שאסור בזר אבל 52)והמדובר חמורה תרומה
שיש  לומר התכוונו שלא רבינו, ומפרש לתיקוני, אפשר טבל
שאפשר  מכיון שטבל אלא תרומה, להפריש היינו לתקן,
היא. ממש קודש תרומה אבל חמורה, קדושה בו אין לתקנו

.ÁÈ‡l‡ ,¯eq‡ ÏÚ ÏÁ ¯eq‡ ÔÈ‡L ,e¯‡a ¯·k¿»≈«¿∆≈ƒ»«ƒ∆»
˙Á‡k ÔÈ‡a ÔÈ¯eq‡‰ ÈL eÈ‰ Ì‡53‰È‰L B‡ , ƒ»¿≈»ƒƒ»ƒ¿««∆»»

ÏÎB‡ LÈ CÎÈÙÏ .ÏÏBk ¯eq‡ B‡ ÛÈÒBÓ ¯eq‡ƒƒƒ≈¿ƒ»≈≈
˙Bi˜ÏÓ LÓÁ ÂÈÏÚ ‰˜BÏÂ ,„Á‡ ˙ÈÊk54‡e‰Â . ¿«ƒ∆»¿∆»»»≈«¿À¿

ÔÈ¯eq‡ ‰MÓÁa Ba e¯˙‰L55?„ˆÈk .Ba eˆa˜˙pL ∆ƒ¿«¬ƒ»ƒƒ∆ƒ¿«¿≈«
ÌÈLc˜n‰ ÔÓ ¯˙BpL ·ÏÁ ˙ÈÊk ÏÎ‡L ‡ÓË ÔB‚k¿»≈∆»«¿«ƒ≈∆∆«ƒ«À¿»ƒ

·ÏÁ ÏÎB‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa56, ¿«ƒƒ∆ƒ≈≈∆
,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ÏÎB‡ ÌeMÓe ,¯˙B ÏÎB‡ ÌeMÓeƒ≈»ƒ≈¿«ƒƒ

L„˜ ÏÎ‡L ‡ÓË ÌeMÓeÔÓ ‰‰pL ÌeMÓe , ƒ»≈∆»«…∆ƒ∆∆¡»ƒ
.ÏÚÓe L„w‰«…∆»«

שניהם.53) על חייב ולכן תוציא, מהם זה שנינו 54)שאי
משמיענו  ורבינו אחד, ואשם חטאות ארבע חייב שבשוגג

כך. הדין למלקות כל 55)שגם ולפרש בו להתרות צריך
לו  אמרו ואפילו סתם בו התרו אם אבל עצמו, בפני איסור
אחת. אלא לוקה אינו לאווין, חמישה על עובר שהוא

מאכל,56) על שמים בידי מיתה או כרת המחוייב שכל
למלקות. בו התרו אם לוקה

.ËÈ‰È‰ BÊ ‰Ó‰aL ?¯eq‡ ÏÚ ¯eq‡ Ô‡k ÏÁ ‰nÏÂ¿»»»»ƒ«ƒ∆¿≈»»»
‰È‰a ¯zÓe ‰ÏÈÎ‡a ¯eÒ‡ daÏÁ57- dLÈc˜‰ . ∆¿»»«¬ƒ»À»«¬»»ƒ¿ƒ»

‰È‰a daÏÁ ¯Ò‡58¯eq‡ Ba ÛÒBpL CBzÓe . ∆¡«∆¿»«¬»»ƒ∆«ƒ
‰È‰59·ÏÁ ‰È‰ ÔÈ„ÚÂ .ÌÈL„˜ ¯eq‡ ÂÈÏÚ ÛÒB , ¬»»«»»ƒ»»ƒ«¬«ƒ»»≈∆

dB·bÏ ¯zÓ ‰Ê60- ¯˙B ‰OÚ .ËBÈ„‰Ï ¯eÒ‡Â ∆À»«»«¿»¿∆¿«¬»»
.ËBÈ„‰Ï ¯Ò‡ ,dB·bÏ ¯eq‡ Ba ÛÒBpL CBzÓƒ∆«ƒ«»«∆¡«¿∆¿

‰f‰ ÏÎB‡‰Â61¯eÒ‡Â ‰Ó‰a‰ ¯O·a ¯zÓ ‰È‰ ¿»≈«∆»»À»ƒ¿««¿≈»¿»
¯eq‡ BÏ ÛÒB .d¯O·a Û‡ ¯Ò‡ - ‡ÓË .daÏÁa¿∆¿»ƒ¿»∆¡««ƒ¿»»«ƒ
.ÔÈÏÎ‡‰ Ïk ÏÏk - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ‡a .·ÏÁ‰ ÏÚ««≈∆»«ƒƒ»«»»√»ƒ
.‰Ê ·ÏÁa B¯eq‡ ÛÒB ,ÔÈlÁa Û‡ ¯Ò‡pL CBzÓeƒ∆∆¡««¿Àƒ«ƒ¿≈∆∆

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆
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באכילה.57) רק אסור בהנאה.58)שהחלב אסור שהקדש
איסור.59) על שחל חמור איסור או מוסיף איסור הוא הרי
למזבח.60) כאן 61)להקריב עד שאכל. האדם כלומר,

מכאן  החלב, חתיכת על שניתוספו האיסורים רבינו מנה
על  אבל האדם, על החלים איסורים רבינו מונה ואילך
וטומאת  הכיפורים יום כגון איסור, ניתוסף לא עצמו המאכל

האוכל.

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
מינו;1) בשאינו או במינו מין בהיתר שנתערב איסור יבאר

כל  במאתים; ויש במאה ויש בששים ששיעורו איסור שיש
אפרוח  בה שיש וביצה בטל; הוא אם מתירין לו שיש דבר
שצלאו  וגדי לפגם; או לשבח טעם נותן ודין ששלקה;
בשר  צולין ואם לכתחלה; איסור מבטלין אם בחלבו;
שנבלל  מליח נבילה בשר ודין אחד; בתנור ונבילה שחוטה

שחוטה. בשר עמו

.‡BÈ‡La ÔÈÓ :¯zÓ ¯·„a ·¯Ú˙pL ¯eÒ‡ ¯·c»»»∆ƒ¿»≈¿»»À»ƒ¿∆≈
ÌÚË Ô˙Ba - BÈÓ2„ÓÚÏ ¯LÙ‡ È‡L ,BÈÓa ÔÈÓe ; ƒ¿≈««ƒ¿ƒ∆ƒ∆¿»«¬…

·¯a ÏËaÈ - BÓÚË ÏÚ3. ««¿ƒ»≈¿…

ב.2) בהלכה שמבאר ברוב 3)כמו בטל עט. זבחים כרבא,
להלן  שיתבאר כמו סופרים, מדברי אסור אבל התורה, מן

דֿה. בהלכות

.·ÁBnÂ ÔÈÒÈ¯b‰ CB˙Ï ÏÙpL ˙BÈÏk‰ ·ÏÁ ?„ˆÈk≈«≈∆«¿»∆»«¿«¿ƒƒ¿ƒ«
Ïk‰4Ô‰a ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ :ÔÈÒÈ¯b‰ ˙‡ ÔÈÓÚBË - «…¬ƒ∆«¿ƒƒƒ…ƒ¿»»∆

ÌÚË Ì‰a ‡ˆÓ Ì‡Â ;ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ·ÏÁ ÌÚË««≈∆¬≈≈À»ƒ¿ƒƒ¿»»∆««
‰Â ,·ÏÁBLnÓ Ô‰a ‰È5ÔÓ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ≈∆¿»»»∆«»¬≈≈¬ƒƒ

‰¯Bz‰6- BLnÓ Ô‰a ‰È‰ ‡ÏÂ ,BÓÚË Ô‰a ‡ˆÓ ; «»ƒ¿»»∆«¿¿…»»»∆«»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰7. ¬≈≈¬ƒƒƒ¿≈¿ƒ

טעמו 5)ונתערב.4) נקרא בעין ואינו החלב שנמוח אע"פ
וזהו  היתר. של ביצים שלש בתוך איסור כזית יש אם וממשו
רש"י  אבל סז. זרה עבודה בתוספות אליהו רבינו כפירוש
ממשו  ולא טעמו הוא בעין, ואינו האיסור נמוח שאם סובר,

פרס. אכילת בכדי כזית יש אם סז:6)ואפילו זרה עבודה
וזהו  עליו ולוקין אסור וממשו שטעמו כל יוחנן ר' אמר
לוקין, ואין אסור ממשו ולא טעמו פרס, אכילת בכדי כזית

בלבד. סופרים מדברי שאסור רבינו שטעם 7)ומפרש
צח. בחולין רש"י דעת גם וכן התורה. מן אינו כעיקר

.‚˙ÈÊk ·ÏÁ‰ ÔÓ ‰È‰L ÔB‚k ?BLnÓ ‡e‰ „ˆÈk≈««»¿∆»»ƒ«≈∆¿«ƒ
ÌÈˆÈa LÏL ÏÎa8ÔÈÒÈ¯b‰ ÔÓ ÏÎ‡ Ì‡ .˙·¯Úz‰ ÔÓ ¿»»≈ƒƒ««¬…∆ƒ»«ƒ«¿ƒƒ

·ÏÁ‰ ÔÓ ˙ÈÊk Ô‰a LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈˆÈa LÏLk el‡‰»≈¿»≈ƒƒ¿≈»∆¿«ƒƒ«≈∆
˙BÁt ÏÎ‡ ;Ìi˜ BLnÓe ¯eq‡‰ ÌÚË È¯‰L ,‰˜BÏ -∆∆¬≈««»ƒ«»«»»«»

ÌÈˆÈa LÏMÓ9˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ -10 ƒ»≈ƒ«ƒ«««¿
Ì‰È¯·cÓ11ÏÎa ˙ÈÊk ˙·¯Úza ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ . ƒƒ¿≈∆¿≈ƒ…»»««¬…∆¿«ƒ¿»

ÏÎ‡Â ·ÏÁ ÌÚË Ô‰a LiL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈˆÈa LÏL»≈ƒ««ƒ∆≈»∆««≈∆¿»«
.˙ec¯Ó ˙kÓ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡ - ‰¯„w‰ Ïk»«¿≈»≈∆∆»«««¿

ששיעורו 8) שם, יוחנן ר' שבדברי פרס אכילת בכדי זהו
ח. הלכה יד פרק למעלה שכתב כמו ביצים, אין 9)שלש

האיסור. של כזית שאסור 10)בהן שיעור, חצי כדין

בפרק  כלמעלה מרדות, מכת אלא עליו לוקין ואין התורה מן
ו. הלכה פרס,11)ג אכילת מכדי פחות איסור שתערובת

ממשו. ולא טעמו נקרא

.„Ì‡ ,Ïk‰ ÁBnÂ ‰ÈÏ‡‰ ·ÏÁÏ ˙BÈÏk ·ÏÁ ÏÙ»«≈∆¿»¿≈∆»«¿»¿ƒ««…ƒ
Ïk‰ È¯‰ - ˙BÈÏk‰ ·ÏÁa ÌÈLk ‰ÈÏ‡‰ ·ÏÁ ‰È‰»»≈∆»«¿»ƒ¿«ƒ¿≈∆«¿»¬≈«…

‰¯Bz‰ ÔÓ ¯zÓ12‰Ï· ˙ÎÈ˙Á elÙ‡ .13‰·¯Ú˙pL À»ƒ«»¬ƒ¬ƒ«¿≈»∆ƒ¿»¿»
.‰¯Bz‰ ÔÓ ¯zÓ Ïk‰ - ‰ËeÁL ÏL ˙BÎÈ˙Á ÈzLaƒ¿≈¬ƒ∆¿»«…À»ƒ«»
¯·c „·‡iL „Ú ,¯eÒ‡ Ïk‰ - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡¬»ƒƒ¿≈¿ƒ«…»«∆…«»»
BÈÚL ·eLÁ ¯·„ ‰È‰È ‡ÏÂ ,BËeÚÓ ÌˆÚÓ ¯eÒ‡‰»»≈…∆ƒ¿…ƒ¿∆»»»∆≈

˙„ÓBÚ14.¯‡a˙iL BÓk , ∆∆¿∆ƒ¿»≈

א.12) בהלכה כמבואר ברוב, בטל במינו שמין
אנו 13) שאין אלא נימוחה, ולא בעינה עומדת שהחתיכה

האסורה. החתיכה איזוהי בעין.14)יודעים שנשאר

.‰?BËeÚÓ ÌˆÚa „·‡ÈÂ ¯eÒ‡‰ ¯·c ·¯Ú˙È ‰nÎ·e¿«»ƒ¿»≈»»»»¿…«¿…∆ƒ
,ÌÈMLa B¯eÚML ¯·c LÈ :ÌÈÓÎÁ Ba e˙pL ¯eÚMk«ƒ∆»¿¬»ƒ≈»»∆ƒ¿ƒƒ

‰‡Óa B¯eÚML LÈÂ15ÌÈ˙‡Óa B¯eÚML LÈÂ ,16. ¿≈∆ƒ¿≈»¿≈∆ƒ¿»«ƒ

יג.15) בהלכה כמבואר הכרם,16)תרומה, וכלאי ערלה
שם. כמבואר

.ÂÈ¯eq‡ ÔÈa ,‰¯BzaL ÔÈ¯eq‡ ÏkL ,„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆»ƒƒ∆«»≈ƒ≈
e·¯Ú˙pL ,‰È‰ È¯eq‡ ÔÈa ˙¯k È¯eq‡ ÔÈa ˙e˜ÏÓ«¿≈ƒ≈»≈≈ƒ≈¬»»∆ƒ¿»¿

ÌÚË Ô˙Ba - BÈÓ BÈ‡La ÔÈÓ :¯zn‰ ÏÎ‡Óa17; ¿«¬»«À»ƒ¿∆≈ƒ¿≈««
B¯eÚL - ÌÚh‰ ÏÚ „ÓÚÏ ¯LÙ‡ È‡L ,BÈÓa ÔÈÓƒ¿ƒ∆ƒ∆¿»«¬…««««ƒ

ÌÈ˙‡Óa B‡ ‰‡Óa B‡ ÌÈMLa18,CÒ ÔÈiÓ ıeÁ . ¿ƒƒ¿≈»¿»«ƒƒ≈∆∆
È¯‰L ,Ï·hÓ ıeÁÂ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙¯ÓÁ ÈtÓƒ¿≈À¿«¬«»ƒ¿ƒ∆∆∆¬≈

Bw˙Ï ¯LÙ‡19ÏÎa - ÔÈÓa ÔÈ¯ÒB‡ ‰Ê ÈtÓe ; ∆¿»¿«¿ƒ¿≈∆¿ƒ¿ƒ»¿»
ÌÚË Ô˙Ba - ÔÈÓa ‡lLÂ ,Ô‰L20Ïk ¯‡Lk , ∆≈¿∆…¿ƒ»¿≈««ƒ¿»»

.ÔÈ¯eq‡‰»ƒƒ

ח.17) הלכה ט פרק למעלה וראה צז: כמבואר 18)חולין
הקודמת. תרומות 19)בהלכה ממנו להפריש אפשר

אינו  מתירין לו שיש דבר שכל בידינו הוא וכלל ומעשרות.
שם  התוספות מביאים זה וטעם שהוא. בכל ואוסר בטל
(ובגמרא  נח. נדרים בבבלי גם מפורש וכן הירושלמי. בשם
שמן  פירוש, איסורו". כך "כהיתרו אחר טעם אמרו שם
לפיכך  הכל, ומתירה הכרי כל את פוטרת אחת חטה התורה
ורבינו  הכרי. כל אוסרת טבל של אחת חטה כך, באיסור גם
השני  הטעם כי מתירים, לו שיש דבר של הנימוק את העדיף
ולתרומת  למעשרות טבל אבל בלבד, לתרומה טבל מנמק
האיסורים, ייבטלככל כן ואם שהוא בכל היתר לו אין מעשר
הכל). מנמק מתירים לו שיש דבר של הטעם אבל

כאן 20) יש שהרי במינו, מין אלא נסך ביין החמירו שלא
האיסור  טעם כשאין מינו בשאינו מין אבל האיסור,
בטבל  וכן החמירו. ולא לגמרי אינו כאלו הוא הרי בתערובת
יב  בהלכה ולהלן במינו, במין אלא חכמים החמירו ולא
ובר"ן  כך. הדין מתירים לו שיש דבר שבכל רבינו פוסק

זה. לחילוק הגיוני טעם נותן נב. נדרים

.Ê˙Bi·Á ‰nk ‰ÈÏÚ eÏÙpL CÒ ÔÈÈ ˙tË ?„ˆÈk≈«ƒ«≈∆∆∆»¿»∆»«»»ƒ
ÔÈÈ ÏL ÒBk ÔÎÂ .¯‡a˙iL BÓk ,¯eÒ‡ Ïk‰ - ÔÈÈ ÏL∆«ƒ«…»¿∆ƒ¿»≈¿≈∆≈
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LÈ¯ÙiL „Ú ,Ï·Ë Ïk‰ - ˙È·Áa ·¯Ú˙pL Ï·Ë∆∆∆ƒ¿»≈¿»ƒ«…∆∆«∆«¿ƒ
˙·¯ÚzÏ ÔÈÈe‡¯‰ ˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯z21¯‡a˙iL BÓk , ¿««¿»¿ƒ««¬…∆¿∆ƒ¿»≈

.BÓB˜Óaƒ¿

מיניה 21) ומפריש תערובת. באותה הנמצא הטבל כמות לפי
דרבנן  הוא האיסור כאן שגם אחר, דרבנן מטבל או וביה
לא. מנחות וראה בששים. או ברוב בטל התורה שמן מפני

.Á˙ÈÚÈ·L ˙B¯t22ÔÈÓa e·¯Ú˙ Ì‡L Èt ÏÚ Û‡ , ≈¿ƒƒ««ƒ∆ƒƒ¿»¿¿ƒ»
‡e‰L ÏÎa -23ÔÈ‡ ,ÌÚË Ô˙Ba - ÔÈÓa ‡lLÂ , ¿»∆¿∆…¿ƒ»¿≈««≈»

,‰¯eÒ‡ ˙·¯Úz‰ d˙B‡ ÔÈ‡L ;‰¯Bz È¯eq‡ ÏÏÎaƒ¿«ƒ≈»∆≈»««¬…∆¬»
BÓk ,˙ÈÚÈ·L ˙M„˜a ˙·¯Úz‰ Ïk ÏÎ‡Ï ·iÁ ‡l‡∆»«»∆¡…»««¬…∆ƒ¿À«¿ƒƒ¿

BÓB˜Óa ¯‡a˙iL24. ∆ƒ¿»≈ƒ¿

ביעורם.22) זמן שהגיע כל 23)לפני לאכול וצריל
שדינה  שביעית, בקדושת הביעור זמן קודם התערובת

שביעית. בהלכות האדם 24)נתבאר חובת היא שזו היינו
למה  לבאר, זו בהגדרתו מתכוון רבינו הפירות. איסור ולא
במינו  נסך ויין מטבל חוץ עג: זרה בעבודה יוחנן ר' אמר
מבאר  הוא ולפיכך כך? שביעית פירות גם והלא במשהו,
ובדומה  נסך. ויין טבל ובין שביעית בין מהותי הבדל שיש
חמץ  לענין הסמוכה בהלכה רבינו כוננת לפרש יש לזה
איסור  של מיוחד סוג הוא בפסח שחמץ מבאר שהא בפסח,
משנה  (הכסף יוחנן. ר' מנאו לא ולכן מוגבל איסורו שזמן
לומר  שנתכוון ונראה מתירים. לו שיש דבר מנה שלא כבת
טבל  אבל הזמן, שיעבור לאחר מאליו ניתרת חמץ שץערובת

תיקון). צריך

.ËÁÒÙa ıÓÁ25- ‰¯Bz È¯eq‡Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , »≈¿∆«««ƒ∆≈ƒ≈»
el‡ ˙BÏÏÎa BÈ‡26‰¯eÒ‡ ˙·¯Úz‰ ÔÈ‡L ÈÙÏ ; ≈ƒ¿»≈¿ƒ∆≈««¬…∆¬»

ÌÏBÚÏ27˙·¯Úz‰ Ïk ‰È‰z ÁÒt‰ ¯Á‡Ï È¯‰L , ¿»∆¬≈¿«««∆«ƒ¿∆»««¬…∆
ÔÈa ‡e‰L ÏÎa ¯ÒB‡ CÎÈÙÏ .e¯‡aL BÓk ,˙¯zÓÀ∆∆¿∆≈«¿¿ƒ»≈¿»∆≈

BÈÓa ‡lL ÔÈa BÈÓa28. ¿ƒ≈∆…¿ƒ

במשהו.25) בכל 26)שאוסר ג"כ במינו שלא שאפילו
לטבל 27)שהו. דומה ואינו זמני הוא שהאיסור כלו',

תיקון  לו שיש אא עולם איסור הוא בעצמו שהאיסור הקדש,
בחמץ  משא"כ שמתירו, מעשה איזה ע"י להשתנות ויכול
בפני  מנאו ולפיכך לזמן, איסור הוא האיסור שעצם בפסח

משום 28)עצמו. שלא שגזרו מפרש, כט: ושם ל. פסחים
כל  שנאמר משום הטעם רבינו מפרש בהי"ב ולהלן מינו.

תאכלו. לא מחמצת

.È‰L„Á ‰‡e·˙Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â29‰LÈa ‰·¯Ú˙pL ¿«ƒƒ¿»¬»»∆ƒ¿»¿»ƒ»»
dÏ LÈ È¯‰L ;‡e‰L ÏÎa ˙¯ÒB‡ - ¯ÓÚ‰ ÈÙlÓƒƒ¿≈»…∆∆∆¿»∆∆¬≈≈»

ÔÈ¯ÈzÓ30¯·c Ïk ÔÎÂ .Ïk‰ ¯zÈ ¯ÓÚ‰ ¯Á‡lL , «ƒƒ∆¿««»…∆À««…¿≈»»»
ÔB‚k ,Ì‰È¯·cÓ B¯eq‡ ‰È‰ elÙ‡Â ,ÔÈ¯ÈzÓ BÏ LiL∆≈«ƒƒ«¬ƒ»»ƒƒƒ¿≈∆¿
ÌÈÓÎÁ Ba e˙ ‡Ï - ·BË ÌBÈa „ÏBÂ ‰ˆ˜Ó ¯eq‡ƒÀ¿∆¿»¿…»¿¬»ƒ

ÏËa BÈ‡ ÌÈÙÏ‡ ‰nÎa „Á‡ elÙ‡ ‡l‡ ,¯eÚL31; ƒ∆»¬ƒ∆»¿«»¬»ƒ≈»≈
ÈL ¯OÚÓe Lc˜‰ ÔB‚k .da ¯ziL C¯c LÈ È¯‰L∆¬≈≈∆∆∆À«»¿∆¿≈«¬≈≈ƒ

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ32. ¿«≈»∆

במינו 29) ושלא שהוא בכל אוסר שבימנו טבל כמו פירוש,

טעם. ניתרת 30)בנותן חדשה תבואה גם נח. נדרים
שכתבנו  כמו יוחנן, ר' מנאה לא ולכן בניסן טז אחרי מאליה

בפסח. בחמץ אפילו 31)למעלה בגמרא שאמרו מה
אלפים. בכמה אחד אפילו הכוונה בטל, לא באלף

יעלוהו 32) שני, ומעשר פדיון, ע"פ יותר הקדש נח. נדרים
יחללוהו. או לירושלים

.‡È‡ˆBiÎÂ Ì„Â ·ÏÁÂ Ì¯k‰ È‡ÏÎÂ ‰Ï¯Ú‰ Ï·‡¬»»»¿»¿ƒ¿≈«∆∆¿≈∆¿»¿«≈
ÔÈ‡L ;¯eÚL Ô‰a ÌÈÓÎÁ e˙ - ˙BÓe¯z ÔÎÂ ,Ô‰a»∆¿≈¿»¿¬»ƒ»∆ƒ∆≈

Ì„‡ ÏÎÏ ¯z‰ C¯c Ô‰a33. »∆∆∆∆≈¿»»»

אסורות 33) לזרים אבל בלבד, לכהן מותרות שתרומות
להן  שיש כדבר אינן ולפיכך היתר דרך כל להן ואין לעולם
סוגיה  בהן. האסור לזר היתר דרך שאין כיון מתירין,

פב. ביבמות

.·ÈÌ‡ ,ÔÈ¯ÈzÓ BÏ LiL ¯·„ elÙ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆¬ƒ»»∆≈«ƒƒƒ
¯zÓ - ÌÚË Ô˙ ‡ÏÂ BÈÓ BÈ‡La ·¯Ú˙34‡Ï . ƒ¿»≈¿∆≈ƒ¿…»«««À»…

¯LÙ‡ È¯‰L ;Ï·hÓ ¯eÓÁ ÔÈ¯ÈzÓ BÏ LiL ‰Ê ‰È‰Èƒ¿∆∆∆≈«ƒƒ»ƒ∆∆∆¬≈∆¿»
,ÌÚË Ô˙Ba - BÈÓa ‡lL ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ,Bw˙Ï¿«¿¿««ƒ≈∆…¿ƒ¿≈««
‰¯Bz‰L ;ÁÒÙa ıÓÁ ÏÚ dÓ˙z Ï‡Â .e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿¿«ƒ¿««»≈¿∆«∆«»
,Ba e¯ÈÓÁ‰ CÎÈÙÏ ,eÏÎ‡˙ ‡Ï ˙ˆÓÁÓ Ïk :‰¯Ó‡»¿»»«¿∆∆……≈¿ƒ»∆¿ƒ

e¯‡aL BÓk35. ¿∆≈«¿

בדבר 34) שפוסק הנשה, גיד פרק חולין אלפס רב על חולק
הסתמך  (כנראה בטל. לא מינו באינו אפילו מתירין לו שיש
מתירין, לו שיש דבר כל ו, פרק נדרים הירושלמי על רבינו
במשהו  במינו מין וכו' וחדש והקדש שני ומעשר טבל כגון

טעם. בנותן במינו שהוא 35)ושלא בכל שאוסר בה"ט,
שלא  שגזרו אמרו, כט: בפסחים במינו. שלא בין במינו בין
בפסח  בחמץ גזרו למה מפרש כאן ורבינו מינם. אטו במינם
שבחוץ  משום וביאור מתירין, לו שיש דבר בכל ולא בלבד

תאכלו. לא מחמצת כל נאמר בפסח

.‚È‰Óe¯z‰ :ÌÈÓÎÁ e˙pL ÔÈ¯eÚM‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈«ƒƒ∆»¿¬»ƒ«¿»
¯OÚÓ ˙Óe¯˙e36ÔÈÏBÚ - ÌÈ¯eka‰Â ‰lÁ‰Â37„Á‡a ¿««¬≈¿««»¿«ƒƒƒ¿∆»

ÌÈ¯‰Ï CÈ¯ˆÂ .‰‡Óe38‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓe .39ÔÎÂ . ≈»¿»ƒ¿»ƒƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆¿≈
ÌÈt‰ ÌÁÏ ÏL ‰Òe¯t40- ÔÈlÁ ÏL ˙BÒe¯t CB˙Ï ¿»∆∆∆«»ƒ¿¿∆Àƒ

,el‡Ó „Á‡Ó ÁÓ˜ ‰‡Ò ?„ˆÈk .‰‡Óe „Á‡a ÔÈÏBÚƒ¿∆»≈»≈«¿»∆«≈∆»≈≈
ÔÈlÁ ÏL ÁÓ˜ ‰‡Ò ‰‡ÓÏ ‰ÏÙpL ,ÌlkÓ ‰‡Ò B‡¿»ƒÀ»∆»¿»¿≈»¿»∆«∆Àƒ

Ïk‰ ÔÓ ÌÈ¯Ó - Ïk‰ ·¯Ú˙Â41‰‡Ò „‚k ˙Á‡ ‰‡Ò ¿ƒ¿»≈«…≈ƒƒ«…¿»««¿∆∆¿»
¯zÓ ¯‡M‰Â ,‰ÏÙpL˙BÁÙÏ ‰ÏÙ ;Ì„‡ ÏÎÏ ∆»¿»¿«¿»À»¿»»»»¿»¿»

.Ún„Ó Ïk‰ ‰OÚ - ‰‡nÓƒ≈»«¬»«…¿À»

של 36) מעשר ותרומת שם: בגירסתנו ב. פרק ערלה משנה
בהפרשת  נזהר שאינו הארץ עם של (דמאי=פירות דמאי
מעשר  מפרישים ולכן עישר לא שמא וחוששים מעשרות
הר"ש  כגירסת גורס שרבינו ונראה מספק). מעשר ותרומת
דמאי" של מעשר ותרומת ודאי של מעשר "ותרומת שם:
ותרומת  מעשר תרומת הגירסא טו: מעילה במשנה וכן
והתכוון  סתם מעשר תרומת כתב ולכן דמאי. של מעשר
דמאי. ושל ודאי של היינו מעשר, תרומת סוגי לשני
אצלנו  הפרש "ואין רבינו כותב שם לערלה המשנה ובפירוש
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וכבר  ודאי של או דמאי של מעשר תרומת בין הדינים בכל
זה". תרומה 38)בטלים.37)נתבאר סאה כשנפלה

אע"פ  כי לכהן ונותנת תרומה סאה מהם מרים למאה,
בטל  לא כהן של ממונו אבל והוא, במאה בטל שהאיסור
בהלכ  להלן שיתבאר כמו השבט, גזל מפני להרים וצריך

מאיסור 39)טו. סאה וחצי זה מאיסור סאה חצי נפלה אם
הכל  - חולין סאין ממאה בפחות הללו האיסורים מן אחר
ואפילו  תרומה, בשם נקראו אלה שכל משום והטעם, אסור.
וראה  מצטרפים. אחד משם שהוא וכל ובכורים, חלה

ז. הלכה ד פרק מפרש,40)למעלה משנה בכסף
הרי  טהור הפנים בלחם שאין טמא, הפנים בלחם שהמדובר
עולה  שאינו המוקדשים, פסולי מהלכות ו בפרק רבינו פסק
פא: יבמות מברייתא זה דין למד רבינו לכהנים. הכל ויאכל
פרוסות  במאה שנתערבה טמאה הפנים לחם של פרוסה וכן
תעלה. לא אומר: יהודה ר' תעלה, טהורה הפנים  לחם של
- בחולין כשנתערבה שגם כאן, ומשמיענו כחכמים. ופסק

גזל 41)תעלה. מפני להרים, צריך הפנים בלחם אפילו
לאכלה  יכולים הכהנים שהרי טו), הלכה (להלן השבט
מנחות  ראה קדשים. של מועטת אכילה להם כשיש בעזרה,
פ"י  ורבינו ותרומה, חולין המנחה) (עם עמה שיאכלו כא:
הרדב"ז  קושית בזה ומסולקת הי"א. הקרבנות מעשה מה'

פא: בתרא בבא תוספות וראה כאן

.„ÈÌÈ˙‡Óe „Á‡a ÔÈÏBÚ - Ì¯k‰ È‡ÏÎÂ ‰Ï¯Ú‰42. »»¿»¿ƒ¿≈«∆∆ƒ¿∆»»«ƒ
‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓe43ÌÈ¯‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â .44?„ˆÈk . ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆¿≈»ƒ¿»ƒ≈«

‰˙È‰L B‡ ,Ì¯k‰ È‡Ïk B‡ ‰Ï¯Ú ÔÈÈ ÏL ˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒ∆≈»¿»ƒ¿≈«∆∆∆»¿»
ÌÈ˙‡Ó CB˙Ï ‰ÏÙpL ,Ì‰ÈMÓ ˙Ù¯ËˆÓ ˙ÈÚÈ·¯‰45 »¿ƒƒƒ¿»∆∆ƒ¿≈∆∆»¿»¿»«ƒ

ÌÈ¯‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,¯zÓ Ïk‰ - ÔÈÈ ÏL ˙BiÚÈ·¿̄ƒƒ∆«ƒ«…À»¿≈»ƒ¿»ƒ
‰È‰a ¯eÒ‡ Ïk‰ - ÌÈ˙‡nÓ ˙BÁÙÏ ‰ÏÙ ;ÌeÏk46. ¿»¿»¿»ƒ»«ƒ«…»«¬»»

מנין 42) א: ב, פרק ערלה בר"ש הובא ערלה, בירושלמי
כתוב  בכרם בכלאי ממלאה, מלאה למד עולים? שהם
מה  תאחר, לא ודמעך מלאתך כתוב ובבכורים המלאה
מאה? כאן אף מאה כאן מה אי עולה, כאן אף עולה מלאתך
חכמים  שינו בהנאה) (שאסור איסורו הכתוב שכפל לפי
עד  הט"ז). לקמו ראה שיתבטלו. כדי הנחוצה (הכמות חיובו
מניין? ערלה הכרם, כלאי כאן) עד לנו ידוע (פירוש, כדון
עולה  זו ומה בהנאה, אסורה זו אף בהנאה אסורה זו מה

עולה. זו הם 43)אף ששוים כיון הם, שמות ששני אע"פ
ערלה  משנה מצטרפין. מזה, זה שלמדים ביטולם, בשיעור

א. להוציא 44)פ"ב חייב ואינו הכל לאכול שמותר
הנימוק  הבאה בהלכה וראה שם. משנה שנפלה. הכמות
אחרים  ובאיסורים להרים צריך לה והדומה בתרומה למה

היתר.45)לא. לך 46)של "אין ואומר: משיג והראב"ד
חוץ  שבמנין הוא כן אם אלא בהנאה עירובו שאוסר דבר
משמע  ולכאורה ותשכח". דוק נסך ויין זרה עבודה מאיסורי
נמי  אי - "למיעוטי שאמרו: עד. זרה עבודה בגמרא כדבריו
סובר, שרבינו נראה אולם שבמנין". דבר ולאו הנאה איסורי
נתנו  שלא שהוא בכל האוסרים בדברים אמורים שהדברים
שנתנו  הכרם וכלאי בערלה אבל כלל. שיעור חכמים בהם
הרי  השיעור מן לפחות נפלו אם ומאתים באחד שיעור בהם

נתבטל  שלא וכיון מששים לפחות שנפלו איסורים כשאר זה
בהנאה. אפילו אסורה התערובת כל -

.ÂË‰Ï¯Ú ÌÈ¯È ‡ÏÂ ‰Óe¯z‰ ÌÈ¯‰Ï CÈ¯ˆ ‰nÏÂ¿»»»ƒ¿»ƒ«¿»¿…»ƒ»¿»
Ïk ,CÎÈÙÏ .ÌÈ‰k ÔBÓÓ ‰Óe¯z‰L ?Ì¯k‰ È‡ÏÎÂ¿ƒ¿≈«∆∆∆«¿»»…¬ƒ¿ƒ»»
˙Óe¯z ÔB‚k ,‰ÈÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡L ‰Óe¯z¿»∆≈«…¬ƒ«¿ƒƒ»∆»¿¿«

ÔÈÒÈÏk‰47CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÌB„‡aL ÔÈ¯BÚOe ÔÈ·e¯Á‰Â «¿ƒƒ¿∆»ƒ¿ƒ∆∆¡≈»ƒ
.ÌÈ¯‰Ï¿»ƒ

תרומות 47) המשניות בפירוש (רבינו גרועות תאנים מין
ד). יא, פרק

.ÊËÈtÓ ?Ì¯k‰ È‡ÏÎÂ ‰Ï¯Ú ¯eÚL eÏÙk ‰nÏÂ¿»»»¿ƒ»¿»¿ƒ¿≈«∆∆ƒ¿≈
‰È‰a ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L48‰‡Ó ¯eÚL ÏÚ eÎÓÒ ‰nÏÂ . ∆≈¬ƒ«¬»»¿»»»¿«ƒ≈»

‰‡nÓ „Á‡ ¯OÚÓ ˙Óe¯z È¯‰L ?˙BÓe¯˙a49 ƒ¿∆¬≈¿««¬≈∆»ƒ≈»
Lc˜Óe50e¯Ó‡ .epnÓ BLc˜Ó ˙‡ :¯Ó‡pL .Ïk‰ ¿«≈«…∆∆¡«∆ƒ¿¿ƒ∆»¿

epnÓ ÌÈ¯Ó ‰z‡L ¯·c :ÌÈÓÎÁ51BÎB˙Ï ¯ÊÁ Ì‡ ,52 ¬»ƒ»»∆«»≈ƒƒ∆ƒ»«¿
BLc˜Ó -53. ¿«¿

יד.48) בהלכה למעלה ובא מן 49)ירושלמי מעשר
מעשר.51)ואוסר.50)המעשר. יפול 52)תרומת אם

הורם. שמהם לפירות אוסרו.53)בחזרה

.ÊÈ‰¯BzaL ÔÈ¯eq‡ ¯‡L54ÌÈˆ˜L ¯Oa ÔB‚k ,Ôlk ¿»ƒƒ∆«»À»¿¿«¿»ƒ
.ÌÈMLa Ô¯eÚL - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ì„Â ·ÏÁÂ ÌÈOÓ¯e¿»ƒ¿≈∆¿»¿«≈»∆ƒ»¿ƒƒ
˙ÈÊk ÌÈML CB˙Ï ÏÙpL ˙BÈÏk ·ÏÁ ˙ÈÊk ?„ˆÈk55 ≈«¿«ƒ≈∆¿»∆»«¿ƒƒ¿«ƒ
ÌÈMMÓ ˙BÁÙÏ ÏÙ ;¯zÓ Ïk‰ - ‰ÈÏ‡‰ ·ÏÁÓ56- ≈≈∆»«¿»«…À»»«¿»ƒƒƒ

‰¯BÚOk ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ .¯eÒ‡ Ïk‰57CÈ¯ˆ - ·ÏÁ «…»¿≈ƒ»«ƒ¿»≈∆»ƒ
‰¯BÚO ÌÈML BÓk ÌL ‰È‰iL58.ÔÈ¯eq‡ ¯‡La ÔÎÂ . ∆ƒ¿∆»¿ƒƒ¿»¿≈ƒ¿»ƒƒ

‰Lp‰ „Èb ÏL ÔnL ÔÎÂ59- ¯Oa ÏL ‰¯„˜Ï ÏÙpL ¿≈À»∆ƒ«»∆∆»«ƒ¿≈»∆»»
ÔÈn‰ ÔÓ „Èb‰ ÔnL ÔÈ‡Â ,ÌÈMLa B˙B‡ ÔÈ¯ÚLÓ60. ¿«¬ƒ¿ƒƒ¿≈À««ƒƒ«ƒ¿»

BÓk ,Ì‰È¯·cÓ ‰Lp‰ „Èb ÔnML Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆À«ƒ«»∆ƒƒ¿≈∆¿
,dÓˆÚ ÈÙa ‰i¯a ‰Lp‰ „È‚Â ÏÈ‡B‰ - e¯‡aL∆≈«¿ƒ¿ƒ«»∆¿ƒ»ƒ¿≈«¿»

‰¯Bz È¯eq‡k Ba e¯ÈÓÁ‰61„Èb‰Â .ÔÈ‡ - BÓˆÚ ∆¿ƒ¿ƒ≈»¿«ƒ«¿≈
.ÌÚË Ô˙Ba ÌÈ„È‚a ÔÈ‡L ,¯ÒB‡ BÈ‡Â Ba ÔÈ¯ÚLÓ¿«¬ƒ¿≈≈∆≈¿ƒƒ¿≈««

ותשע.54) בחמשים ששיעורם דרבנן איסורי למעט
כזית.55) ואחד ששים יהיו לחמשים 56)ועמו נפל אפילו

ששים. יהיו ביחד האסור ועם כזית משמיענו 57)ותשע
ותשע. בחמשים די לא עליו לוקים שאין שיעור בחצי שגם

שנפלה.58) השעורה במינו 59)מלבד מין צו: שם רי"ף
אמר  גיד, של שמנוניתו כגון טעמו על לעמוד יכול שאינו
פירוש, ע"כ. המנין. מן גיד ואין בששים גיד נחמן רב

הגיד. בלא ששים ששים 60)שצריך שיהא צריך אלא
ביטול.61)מלבדו. לענין

.ÁÈÏÁk Ï·‡62,ÌÈMLa - ¯Oa‰ ÌÚ ÏMa˙pL ¬»¿»∆ƒ¿«≈ƒ«»»¿ƒƒ
BÓk ,Ì‰È¯·cÓ ÏÁk‰Â ÏÈ‡B‰ .ÔÈn‰ ÔÓ ÏÁÎe¿»ƒ«ƒ¿»ƒ¿«¿»ƒƒ¿≈∆¿

e¯‡aL63B¯eÚLa el˜‰ ,64. ∆≈«¿≈≈¿ƒ

הבהמה.62) שנתבשל 63)שד שבשר יב: הלכה שם
התורה. מן אסור אינו שחוטה המנין.64)בחלב מן שהוא
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`zexeqקלב zelk`n zekld - dyecw xtq - zah f"h 'c mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ËÈ‰˜ÏLpL ÁB¯Ù‡ da ‡ˆÓpL ‰ˆÈa65ÌÈˆÈa ÌÚ ≈»∆ƒ¿»»∆¿«∆ƒ¿¿»ƒ≈ƒ
‡È‰Â ˙Á‡Â ÌÈML ÌÚ ‰˙È‰ Ì‡ :˙B¯zn‰66È¯‰ - «À»ƒ»¿»ƒƒƒ¿««¿ƒ¬≈

„·Ïa ÌÈML ÌÚ ‰˙È‰ ;˙B¯zÓ Ô‰67.Ïk‰ e¯Ò‡ - ≈À»»¿»ƒƒƒƒ¿«∆∆¿«…
dÓˆÚ ÈÙa ‰i¯a ‡È‰L ÈtÓ68da ¯k‰ eOÚ , ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»ƒ¿≈«¿»»∆≈»

.d¯eÚLa eÙÈÒB‰Â¿ƒ¿ƒ»

וכן 66)שנתבשלה.65) ושתים ששים הם שביחד היינו
צח. שם רש"י ואחת.67)פירש ששים הם וביחד

עצמה.68) בפני בריה הוא האפרוח, היינו עצמו, שהאיסור
ששים  רק שהצריכו הנשה גיד של בשמנו כן שאין מה
מפני  היא, עצמה בפני בריה שגיד ואע"פ השומן עם ואחת
מפרש  משנה והכסף עצמה. בפני בריה אינו הגיד ששומן
ששים  הם שביחד היינו והיא", ואחת "ששים רבינו דברי
נחמן  רב מדברי נראה וכן כפרש"י. ולא בגיד, כמו ואחת

המנין. מן ביצה ואין בששים ביצה שאמר: שם,

.ÎÛBÚ ÈˆÈa ÌÚ ‰˜ÏLpL ‡ÓË ÛBÚ ˙ˆÈa Ï·‡¬»≈«»≈∆ƒ¿¿»ƒ≈≈
Ì˙B‡ ‰¯Ò‡ ‡Ï - ¯B‰Ë69,el‡ ÌÚ el‡ Û¯Ë Ì‡Â . »…»¿»»¿ƒ»«≈ƒ≈

ÌÚ ‰Ù¯Ë ˙ˆÈa B‡ ‡ÓË ÛBÚ ˙ˆÈa ‰·¯Ú˙pL B‡∆ƒ¿»¿»≈«»≈≈«¿≈»ƒ
ÌÈMLa Ô¯eÚL - ˙B¯Á‡ ÌÈˆÈa70. ≈ƒ¬≈ƒ»¿ƒƒ

אמורים 69) דברים במה טעם, פולטת שאינה צח. חולין
כמבואר  טעם נותנת קלופה בביצה אבל קלופה בשאינה
קלופה  באינה אפילו אפרוח בה שיש ובביצה בירושלמי.

הקליפה. דרך שמחלחל שאפילו 70)אוסרת רבינו, דעת
משמע  וכן מדרבנן. ששים צריך ביבש יבש במינו מין

ד. בהלכה למעלה רבינו מדברי

.‡ÎÈ¯‰L ?ÌÈML ¯eÚL ÏÚ ÌÈÓÎÁ eÎÓÒ ÔÈpÓeƒ«ƒ»¿¬»ƒ«ƒƒƒ∆¬≈
ÚB¯f‰ ‡È‰Â ,¯ÈÊ ÏÈ‡Ó Ì¯en‰71ÌÈMMÓ „Á‡ ,72 «»≈≈»ƒ¿ƒ«¿«∆»ƒƒƒ

ÏÈ‡‰ ¯‡MÓ73˙¯ÒB‡ dÈ‡Â BnÚ ˙ÏMa˙Ó ‡È‰Â , ƒ¿»»«ƒ¿ƒƒ¿«∆∆ƒ¿≈»∆∆
‰ÏLa Ú¯f‰ ˙‡ Ô‰k‰ Á˜ÏÂ :¯Ó‡pL ,B˙B‡74ÔÓ ∆∆¡«¿»««…≈∆«¿…«¿≈»ƒ

.ÏÈ‡‰»«ƒ

נזירותו 71) ימי שעברו אחרי נזיר צח. חולין קפרא. בר
לכהן  ניתנת והזרוע לשלמים איל וביניהם קרבנות מביא
מן  שם ולמדו להם. מותר הבשר ושאר לזרים ואסורה
אוסרת  הזרוע אין ולמה ביחד, מתבשל האיל שכל המקרא
נגד  האיל חלקי בשאר ששים שיש מפני הבשר? שאר את
ועצמות. בשר נגד ועצמות בשר כשמשערים הזרוע,

חכמים.72) שיערו האיל.73)כך של ועצמות מבשר
עם 74) שנתבשל אלא בשילה אין אומר: שמעון ר' שם.

האיל.

.·Î‰¯„˜ ÔB‚k ,e·¯Ú˙pL ¯Á‡ ¯·„Â BÈÓa ÔÈÓƒ¿ƒ¿»»«≈∆ƒ¿»¿¿¿≈»
‰ÈÏ‡ ·ÏÁ da ‰È‰L75·ÏÁ dÎB˙Ï ÏÙÂ ,ÔÈÒÈ¯‚e ∆»»»≈∆«¿»¿ƒƒ¿»«¿»≈∆

˙BÈÏk‰76˙‡ ÔÈ‡B¯ - „Á‡ Ûe‚ ‰OÚÂ Ïk‰ ‰ÁÓÂ , «¿»¿ƒ¿»«…¿«¬»∆»ƒ∆
„Á‡ Ûeb Ô‰ el‡k ÔÈÒÈ¯b‰ ˙‡Â ‰ÈÏ‡‰ ·ÏÁ77, ≈∆»«¿»¿∆«¿ƒƒ¿ƒ≈∆»

‰È‰ Ì‡ ,‰ÈÏ‡·e ÔÈÒÈ¯ba ˙BÈÏk‰ ·ÏÁ ÔÈ¯ÚLÓe¿«¬ƒ≈∆«¿»«¿ƒƒ»«¿»ƒ»»
k ¯LÙ‡ È‡ È¯‰L ;¯zÓ - ÌÈMMÓ „Á‡„ÓÚÏ Ô‡ ∆»ƒƒƒÀ»∆¬≈ƒ∆¿»»«¬…

ÌÚh‰ ÏÚ78. ««««

של 77)איסור.76)היתר.75) מינים שני שהם אע"פ

ושל 78)היתר. אליה חלב של שטעמם מכיון האיסור של
שוה. כליות חלב

.‚Îe·¯Ú˙pL ˙BÓe¯˙Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â79Ô¯ÚLÏ - ¿«ƒƒ¿∆ƒ¿»¿¿«¬»
Ô˙B‡ ¯ÚLÏ - ‰Ï¯Ú B‡ Ì¯k‰ È‡ÏÎÂ ,‰‡Óa¿≈»¿ƒ¿≈«∆∆»¿»¿«≈»

.ÌÈ˙‡Óa¿»«ƒ

ל.79) בהלכה שנתבאר מה ראה

.„ÎÔÈa ÌÈMLa ÔÈa ,ÔÈ¯eq‡‰ ÏÎa ÔÈ¯ÚLnLk¿∆¿«¬ƒ¿»»ƒƒ≈¿ƒƒ≈
ÔÈÏ·z·e ˜¯na ÔÈ¯ÚLÓ - ÌÈ˙‡Óa ÔÈa ‰‡Óa80 ¿≈»≈¿»«ƒ¿«¬ƒ«»»««¿ƒ

‰¯„wa LiL Ïk·e81‰¯„˜ ‰ÚÏaL ‰Ó·e82¯Á‡Ó «…∆≈«¿≈»¿«∆»¿»¿≈»≈««
¯eq‡‰ ÏÙpL83˙Úc‰ „Ó‡ ÈÙÏ84¯LÙ‡ È‡ È¯‰L , ∆»«»ƒ¿ƒ…∆«««∆¬≈ƒ∆¿»

.ÌeˆÓˆa ‰ÚÏaM ‰Ó ÏÚ „ÓÚÏ«¬…««∆»¿»¿ƒ¿

ובקיפה.80) ברוטב ובחתיכות.81)בגמרא: בגמרא:
ובקדירה.82) בגמרא: ההיתר. מן בין האיסור מן בין
נפילת 83) לפני בקדירה שנבלע מה מצרפים לא כלומר,

נפילתו, אחר שנבלע מה אלא היתר, כולו שהוא האיסור,
ההיתר. מן וגם האיסור מן גם בדיוק 84)היינו בקירוב.
הקדרה. בלעה כמה לקבוע אפשר אי

.‰Î‰lÁzÎÏ ‰¯Bz ÏL ÔÈ¯eq‡ Ïh·Ï ¯eÒ‡85Ì‡Â . »¿«≈ƒƒ∆»¿«¿ƒ»¿ƒ
B˙B‡ eÒ˜ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ïhaƒ≈¬≈∆À»¿««ƒ≈»¿

ÌÈÓÎÁ86Ò˜ ‡e‰L ÔÂÈkL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .Ïk‰ e¯Ò‡Â ¬»ƒ¿»¿«…¿≈»∆ƒ∆≈»∆¿»
ÏhaL ¯·BÚ‰ ‰Ê ÏÚ ‡l‡ BÊ ˙·¯Úz ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡ -≈¿ƒ«¬…∆∆»«∆»≈∆ƒ≈

¯eq‡‰87.¯zÓ Ïk‰ - ÌÈ¯Á‡Ï Ï·‡ ; »ƒ¬»«¬≈ƒ«…À»

וראה 85) ד: ביצה שיבטל, כדי האיסור על ההיתר להרבות
שם. מירושלמי והמקור ט, משנה תרומות ה בפרק ר"ש

ור'86) יוסי כר' קנסו, לא בשוגג אבל במזיד, זה עשה אם
שם. תרומות ובמשנה נד. בגיטין מי 87)שמעון על וכן

כתב  כך הרעים. מעשיו לו יהנו שלא כדי בשבילו שנתבטל
רבינו. בכוונת הרשב"א

.ÂÎ‰‡Ó CB˙Ï ‰Ï¯Ú ÏL ‰‡Ò ‰ÏÙpL È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»¿»¿»∆»¿»¿≈»
˙B¯Á‡ ‰‡Ò ‰‡Ó ‡È·È ‡Ï - Ïk‰ ¯Ò‡ È¯‰L ,‰‡Ò¿»∆¬≈∆¡««……»ƒ≈»¿»¬≈
‰OÚÂ ¯·Ú Ì‡Â .ÌÈ˙‡Óe „Á‡a ‰ÏÚzL È„k Û¯ˆÈÂƒ»≈¿≈∆«¬∆¿∆»»«ƒ¿ƒ»«¿»»

¯zÓ Ïk‰ - ÔÎ88ÔÈÏh·Ó - Ì‰È¯·c ÏL ¯eq‡a Ï·‡ . ≈«…À»¬»¿ƒ∆ƒ¿≈∆¿«¿ƒ
.‰lÁzÎÏ ¯eq‡‰»ƒ¿«¿ƒ»

בהלכה 88) שנתבאר כמו עצמו, למבטל לא אבל לאחרים,
הקודמת.

.ÊÎÛBÚ ¯Oa da LiL ‰¯„˜Ï ÏÙpL ·ÏÁ ?„ˆÈk89 ≈«»»∆»«ƒ¿≈»∆≈»¿«
„Ú ¯Á‡ ÛBÚ ¯Oa ÂÈÏÚ ‰a¯Ó - ‰¯„wa ÌÚË Ô˙Â¿»««««¿≈»«¿∆»»¿««≈«

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌÚh‰ ÏË·iL90. ∆ƒ¿««««¿≈…«≈»∆

למעלה 89) בלבד, סופרים מדברי אסור בחלב עוף ובשר
ד. הלכה ט שיש 90)פרק סופרים מדברי איסורים אפילו

ורבו  בחלב. עוף בשר כמו בתורה ועיקר שורש להם
רק  לכתחילה לבטל שהתירו וסוברים, רבינו על החולקים
אבל  מוקצה. כגון התורה מן שורש להם שאין דרבנן איסורי
בחלב, לבשלו אסרה שהתורה בשר שיש בחלב, עוף בשר

לבטל. אסור
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.ÁÎ¯·„a BÓÚË ¯eÒ‡‰ ¯·c Ô˙ Ì‡L ,e¯‡a ¯·k¿»≈«¿∆ƒ»«»»»»«¿¿»»
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .Ïk‰ ¯Ò‡ - ¯zn‰«À»∆¡««…«∆¿»ƒ¬ƒ

Ì‚t Ì‡ Ï·‡ ;BÁÈaL‰La91¯znÏ ¯eÒ‡‰ ‰Ê ¿∆ƒ¿ƒ¬»ƒ»«∆»»«À»
- BÓÚË „ÈÒÙ‰ÂÌ‚Bt ‰È‰iL ‡e‰Â .¯zÓ ‰Ê È¯‰ ¿ƒ¿ƒ«¿¬≈∆À»¿∆ƒ¿∆≈

BÙBÒÂ ‰lÁza Ì‚t Ì‡ Ï·‡ ;ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓƒ¿ƒ»¿«¬»ƒ»««¿ƒ»¿
BÙBqL Èt ÏÚ Û‡ ‰lÁza ÁÈaL‰ B‡ ,ÁÈaL‰Ï¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ««¿ƒ»««ƒ∆

¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌbÙÏ92. ƒ¿…¬≈∆»

שמעון.91) כר' סו. זרה אמרו,92)עבודה שם בגמרא
בשעה  שנאסר מפני והטעם, אסר פגם ולבסוף שהשביח
עצמו, מדעת מוסיף ורבינו להיתרו. חוזר אינו לשבח שהיה
הרשב"א. דעת גם וכן השביח. ולבסוף בפוגם הדין שהוא

משנה. לחם וראה

.ËÎ·¯ÚÓ‰ ‰È‰ Ì‡ ?˙·¯Úz‰ ˙‡ ÌÚËÈ ÈÓeƒƒ¿«∆««¬…∆ƒ»»«¿…»
Ô‰k‰ Ô˙B‡ ÌÚBË - ÔÈlÁ‰ ÌÚ ˙BÓe¯z93‰È‰ Ì‡ . ¿ƒ«Àƒ≈»«…≈ƒ»»

Ún„Ó Ïk‰ - ¯k ‰Óe¯z‰ ÌÚË94˙BÓe¯z ˙BÎÏ‰·e . «««¿»ƒ»«…¿À»¿ƒ¿¿
.Ún„Ó‰ ÔÈc ¯‡a˙Èƒ¿»≈ƒ«¿À»

צז:93) חולין בתרומה, לאכול תערובת 94)שמותר
חולין. עם תרומה

.Ï‰Ï¯Ú ÔÈÈÂ CÒ ÔÈÈ B‡ ,·ÏÁa ¯Oa ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»»»¿»»≈∆∆¿≈»¿»
L·„Ï eÏÙpL Ì¯k‰ È‡ÏÎÂ95ÌÈˆ˜L ¯Oa B‡ , ¿ƒ¿≈«∆∆∆»¿ƒ¿«¿«¿»ƒ

ÌÚBË - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˜¯i‰ ÌÚ ÏMa˙pL ÌÈOÓ¯e¿»ƒ∆ƒ¿«≈ƒ«»»¿«≈»∆≈
ÂÈt ÏÚ ÔÈÎÓBÒÂ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ô˙B‡96:¯Ó‡ Ì‡ . »»≈»ƒ¿¿ƒ«ƒƒ»«

Ú¯ ÌÚhÓe ÌÚË Ba LÈ :¯Ó‡L B‡ ,ÌÚË Ba ÔÈ‡≈««∆»«≈««ƒ«««
BÙBÒ ‰È‰È ‡lL ‡e‰Â .¯zÓ Ïk‰ - BÓ‚t È¯‰Â ‡e‰«¬≈¿»«…À»¿∆…ƒ¿∆

e¯‡aL BÓk ,ÁÈaL‰Ï97„·BÚ ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â . ¿«¿ƒ«¿∆≈«¿¿ƒ≈»≈
ÌÈ·ÎBk98ÌÈMLa :B¯eÚLa B˙B‡ ÔÈ¯ÚLÓ - ÌÚËÏ »ƒƒ¿…¿«¬ƒ¿ƒ¿ƒƒ

‰‡Óa B‡99ÌÈ˙‡Óa B‡100. ¿≈»¿»«ƒ

אוסר 95) נסך שיין ה"ו, לעיל נתבאר מינו. באים היינו
מינו. בשאינו ולא בלבד במינו שכל 96)במשהו משמע,

ט), פרק למעלה (ראה מומחה טבח אינו ואפילו נאמן גוי
רש"י, ושיטת אותו. שואלים מה לשם יודע כשהגוי ואפילו
שאין  כתבו, שם והתוספות תומו. לפי במסיח רק נאמן שגוי

בלבד. מומחה גוי על אלא הקודמת.97)סומכים בהלכה
טועם 98) בתרומה אבל למעלה, שנאמרו לאיסורים הכוונה

הקודמת. בהלכה כנאמר בתרומה.99)כהן,
שהרי 100) במינו, במין והמדובר הכרם. וכלאי בערלה

גוי  שם אין ואם " שאמר ומה בששים. בטלים מינו בשאינו
לפגם. או לשבח הטעם אם לקבוע הכוונה, לטעום"

.‡ÏıÓÁÏ B‡ ¯ÎLÏ ÏÙpL ¯aÎÚ101B˙B‡ ÔÈ¯ÚLÓ - «¿»∆»«¿≈»¿…∆¿«¬ƒ
ÔÈLLBÁ e‡L ;ÌÈMLa102¯ÎLa BÓÚË ‡nL ¿ƒƒ∆»¿ƒ∆»«¿¿≈»

B‡ ÔÓLÏ B‡ ÔÈÈÏ ÏÙ Ì‡ Ï·‡ .ÁÈaLÓ ıÓÁ·e¿…∆«¿ƒ«¬»ƒ»«¿«ƒ¿∆∆
BÓÚhL ÈtÓ ,ÌÚË Ô˙ elÙ‡Â ,¯zÓ - L·„Ïƒ¿«À»«¬ƒ»«««ƒ¿≈∆«¿

Ì‚Bt103‰ÊÂ ,ÌÈÓO·Ó Ô˙BÈ‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ el‡ ÏkL . ≈∆»≈¿ƒƒƒ¿»¿À»ƒ¿∆
.ÔÓÚË „ÈÒÙÓe ÔÁÈ¯ÒÓ«¿ƒ»«¿ƒ«¿»

ככבוש 101) זה והרי מהר בולעים שבהם חריפות שמתוך

כמבושל. הוא הרי נפשטה,102)וכבוש שלא בעיה
סח: זרה עבודה בשכר 103)בגמרא רק שאלו שם בגמרא

פוגם. ודאי דבש או שמן ביין, אבל וחומץ,

.·ÏBaÏÁa B‡ÏvL È„b104elÙ‡ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - ¿ƒ∆¿»¿∆¿»∆¡…¬ƒ
BÊ‡ ‰ˆ˜Ó105ÚÏ· ·ÏÁ‰L ;106‡e‰Â ÂÈ¯·È‡a ƒ¿≈»¿∆«≈∆ƒ¿»¿≈»»¿

‡ÏÂ LeÁk ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÌÚË Ba Ô˙BÂ BÁÈaLÓ«¿ƒ¿≈««¿ƒ»ƒ»»»¿…
·¯˜ ·ÏÁ ‡ÏÂ ˙BÈÏk ·ÏÁ Ba ‰È‰107ËÚÓ ‡l‡ »»≈∆¿»¿…≈∆∆∆∆»¿«

ÌÈMMÓ „Á‡k108ÚÈbnL „Ú ÏÎB‡Â ÛÏB˜ - ¿∆»ƒƒƒ≈¿≈«∆«ƒ«
·ÏÁÏ109‰Lp‰ „È‚a d‡ÏvL C¯È ÔÎÂ .110- daL «≈∆¿≈»≈∆¿»»¿ƒ«»∆∆»

ÏÎB‡Â ÛÏB˜111„ÈbÏ ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú112.BÎÈÏLÓe ≈¿≈«∆«ƒ««ƒ«¿ƒ
‡ÏÂ ÔÈËeÁ ‡Ï ¯ÈÒ‰ ‡ÏÂ ,‰ÓÏL d‡ÏvL ‰Ó‰a ÔÎÂ¿≈¿≈»∆¿»»¿≈»¿…≈ƒ…ƒ¿…

˙BÓe¯˜113ÏÎB‡Â ÛÏB˜ - ˙B¯eÒ‡‰114ÚÈbiL ÔÂÈÎÂ , ¿»¬≈¿≈¿≈»∆«ƒ«
Ô˙Ba ÌÈ„È‚a ÔÈ‡L .BÎÈÏLÓe BÎ˙BÁ - ¯eÒ‡ ¯·„Ï¿»»»¿«¿ƒ∆≈¿ƒƒ¿≈

Ô‰a ¯ÚLÏ È„k ÌÚË115. ««¿≈¿«≈»∆

והקרב.104) הכליות חלב נטל שלא שבו, החלב עם
החלב.105) מן שהחלב 106)שרחוק שם: בגמרא

התורה.107)מפעפע. מן אמרו 108)האסורים בגמרא
רבינו, ומפרש בחלבו שצלאו כחוש בגדי התיר יוחנן שר'
מבאר  כך החלב. נגד בבשר ששים שיש היינו שכחוש

רבינו. דברי ולא 109)הרשב"א נטילה לא צריך ואינו
השאר. ואוכל החלב משליך אלא לחלב סמוך קליפה

סופרים.110) מדברי אסור הגיד את 111)ושומן קולף
היא  רזה הגיד ששמנונית מפני ואוכלו, הגיד שעל הבשר
אם  ואפילו במקומה. נצמתת אלא כחלב מפעפעת ואינה

טעם. ליתן כדי מספיק זה אין קצת מפעפע או 112)הוא
שומנו. נגד ששים צריך הגיד עם נתבשל אם אבל לשומנו,

חלב.113) משום התורה מן וחלב 114)האסורים הואיל
בבשר. מפעפע אינו ורזה, כחוש אפילו 115)זה פירוש,

כמו  טעם, נתינת כדי עד כך כל בצליה מפעפע אינו שומנם
רבינו  דייק ולפיכך משנה, הכסף בשם למעלה שנתבאר

החוטין וכתב: או גיד של שומנו כלומר, בהן" לער "כדי
פירוש  כדי... לא אבל טעם, קצת אמנם נותנים והקרומות

משנה. הלחם של התמיהות כל מסלק זה,

.‚ÏB‡ ‰Ï· ¯Oa ÌÚ ‰ËeÁL ¯Oa ÔÈÏBˆ ÔÈ‡≈ƒ¿«¿»ƒ¿«¿≈»
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,„Á‡ ¯ep˙a ‰‡ÓË ‰Ó‰a¿≈»¿≈»¿«∆»¿««ƒ∆≈

ÔÈÚ‚B116elÙ‡Â ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ô‡Ïˆ Ì‡Â .‰Êa ‰Ê ¿ƒ∆»∆¿ƒ¿»»¬≈∆À»«¬ƒ
ÁÈ¯‰L .‰Ê¯ ˙¯zn‰Â ‰a¯‰ ‰ÓL ‰¯eÒ‡‰ ‰˙È‰»¿»»¬»¿≈»«¿≈¿«À∆∆»»∆»≈«

¯ÒB‡ BÈ‡117.¯eq‡ ÏL BÓÚË ‡l‡ ¯ÒB‡ BÈ‡Â , ≈≈¿≈≈∆»«¿∆ƒ

בהיתר.116) נכנס האיסור שריח כלוי 117)משום
ריח  פירוש, היא", מילתא לאו "ריחא שאומר: עו: בפסחים
אלא  התיר לא לוי שגם אסור, לכתחילה אבל ממש, בו אין
אסור  כחוש נבילה בבשר שאפילו ומשמע בדיעבד.
וכתב: סתם רבינו שהרי שחוטה, בשר עם לצלותו לכתחילה
מותר  יג: בפרק למעלה רבינו שכתב ומה וכו'. צולין אין
הריח  שאין איסור שום בזה ואין נסך יין של בחבית להריח
הרדב"ז, 'שם פירש כבר ממש, בו שאין לפי כלום
למעלה  וראה ליהנות. מתכוון אינו כשהישראל שהמדובר
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.„ÏBnÚ ÏÏ·pL ÁÈÏÓ ‰Ï· ¯Oa118¯Oa ¿«¿≈»»ƒ«∆ƒ¿«ƒ¿«
‰ËeÁL119¯Ò‡ ‰Ê È¯‰ -120‰Ï·p‰ ˙ÈˆÓzL ÈtÓ ; ¿»¬≈∆∆¡«ƒ¿≈∆«¿ƒ«¿≈»

Ô‡k „ÓÚÏ ¯LÙ‡ È‡Â ,‰ËeÁM‰ ¯Oa Ûe‚a ˙ÚÏ·ƒ¿««¿¿««¿»¿ƒ∆¿»«¬…»
¯eÚM‰ ÏÚ ‡ÏÂ ÌÚh‰ ÏÚ ‡Ï121‡ÓË ‚c ¯Oa ÔÎÂ . …««««¿…««ƒ¿≈¿«»»≈

.B¯Èˆ ÈtÓ ¯Ò‡ - ¯B‰Ë ÏÙz ‚„ BnÚ ÏÏ·pL ÁÈÏÓ»ƒ«∆ƒ¿«ƒ»»≈»∆¡«ƒ¿≈ƒ
‡Ï - ‡ÓË ‚c ÏÙz‰Â ,¯B‰Ë ÁÈÏn‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»«»ƒ«»¿«»≈»»≈…

¯Ò‡122ÔÓ ÚÏBa ÏÙz‰L [Èt ÏÚ Û‡] .ÁÈÏn‰ ∆¡««»ƒ«««ƒ∆«»≈≈«ƒ
ÁÈÏn‰123‚c .[ËÏÙÈÂ ¯ÊÁiL Ck Ïk ÚÏBa BÈ‡] - «»ƒ«≈≈«»»∆«¬…¿ƒ¿…»

BL·kL ‡ÓË124¯eÒ‡ Ïk‰ - ¯B‰Ë ‚c ÌÚ125‡l‡ ; »≈∆¿»ƒ»»«…»∆»
‡Óh‰ ‰È‰ Ôk Ì‡126ÌÈ˙‡nÓ „Á‡127.¯B‰h‰ ÔÓ ƒ≈»»«»≈∆»ƒ»«ƒƒ«»

בפני 118) ונמלחו נבלל לא אם אבל אסור, שנבלל דוקא
אסור  ולכתחילה בולע, שאינו מותר זה אצל זה עצמם
זה  יגעו שמא זה, אצל זה שחוטה ובשר נבילה בשר למלוח

מליחה. בשעת תפל.119)בזה שחוטה בשר משמע
והוא 120) הואיל נאסר, לא מולחים שניהם היו אם אבל

שגם  רבינו, וסובר בולע. אינו מלחו מחמת לפלוט טרוד
לפלוט. טרוד כשהוא בולע אינו וציר ומשום 121)חלב

מקום  בנטילת ולא בקליפה לא ניתר ואינו נאסר הכל כך
דגים  כציר במאתים, פנים כל על או בשישים בטל ואינו

המליח 122)טמאים. אם בין צריך, אינו קליפה ואפילו
זה  וחילוק למטה, המליח אם ובין תחתיו והתפל למעלה

במליח. ולא בלבד בצלי כלום 123)נאמר פולט ואינו
משנה. בכסף הובא אחד לתירוץ רשב"א כך, כל חם שאינו
המליח  מן בולע שהתפל אע"פ הגירסא: ויניציה ובדפוס
של  השני כתירוץ והיינו ויפלוט שיחזור כך כל בולע אינו
ואינו  בחבירו ומבליח פולט מליח שהוא דכל הרישב"א,
טרוד  שהמלוח ומכיון הרבה, פולט שיהא עד כך  כל מחממו
פולט. שחברו מועטת פליטה אותה בולע אינו לפלוט

משקה.124) בשאר או בחומץ או שהציר 125)במלח
כולו. אוסר הטמא.126)הטמא מן היוצא הציר כלומר,

של 127) חשבונו ולפי ח, י, פרק תרומות משנה יהודה כר'
שכל  ואע"פ במאתים ומשערים שם. בירושלמי אבוהו ר'
בדגים  טעם ונותן מאוד חריף דגים ציר בשישים, האיסורים
מפסק  כאן רבינו בו וחזר איסורים. משאר יותר טהורים
בכל  אינו טמאים דגים שציר המשנה, בפירוש שלו הלכה

מאלף.? בפחות

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
להם 1) יש אם חשוב דבר או מתבל או המחמץ דבר יבאר

לתוך  שנפל תרומה או הכרם כלאי של שאור ביטול.
ממין  שמות שלושה או שנים שהם תבלין ודין העיסה;
בקליפי  שבשלה קדרה או ערלה בקליפי שצבעו בגד אחד;
וכיוצא  ערלה בפגי גבינה המעמיד דין היתר; ועצי ערלה
או  איסור של החביות בין שנתערבה היתר יין חבית בו;

ענבים. גבי על שנפל נסך יין איפכא;

.‡¯eÒ‡‰ ¯·cÏ ÌÈÓÎÁ e˙pL el‡‰ ÌÈ¯eÚM‰ Ïk»«ƒƒ»≈∆»¿¬»ƒ«»»»»
BÈÓa ·¯Ú˙pL2¯eÒ‡‰ ¯·c‰ ‰È‰ ‡lLa - ¯zn‰ ∆ƒ¿»≈¿ƒ«À»¿∆…»»«»»»»

˙BÓk „ÓBÚ ‡e‰L ·eLÁ ¯·„ B‡ Ïa˙Ó B‡ ınÁÓ¿«≈¿«≈»»»∆≈¿
ÚÓ„Â ·¯Ú˙ ‡ÏÂ ‡e‰L3Ì‡ Ï·‡ ;¯zn‰ ¯·ca ∆¿…ƒ¿»≈¿ƒ¿««»»«À»¬»ƒ

Ïa˙Ó B‡ ınÁÓ ‰È‰4ÏÎa ¯ÒB‡ - ·eLÁ ¯·„ B‡ »»¿«≈¿«≈»»»≈¿»
.‡e‰L∆

מ"ו.2) פ"ב, ערלה חלקי 3)משנה, עם נתמזג שלא
האסורה, היא חתיכה איזו להכיר שאיֿאפשר אלא ההיתר,

אחד. ממין שכולן או 4)מפני לחמץ כדי בו ויש פירוש,
התערובות. את לתבל

.·CB˙Ï ÏÙpL ‰Óe¯z ÏL ÔÈhÁ ÏL ¯B‡O ?„ˆÈk≈«¿∆ƒƒ∆¿»∆»«¿
ÔÈhÁ ˙qÚ5‰qÚ‰ È¯‰ - ınÁÏ È„k Ba LÈÂ ,ÔÈlÁ ÏL ƒ«ƒƒ∆Àƒ¿≈¿≈¿«≈¬≈»ƒ»

Ún„Ó dlk6˙¯„˜Ï eÏÙpL ‰Óe¯z ÏL ÔÈÏ·z ÔÎÂ . À»¿À»¿≈¿»ƒ∆¿»∆»¿ƒ¿≈«
ÔÈlÁ‰ ÔÈnÓ Ô‰Â ,Ïa˙Ï È„k Ô‰a LÈÂ ,ÔÈlÁ7Ïk‰ - Àƒ¿≈»∆¿≈¿«≈¿≈ƒƒ«Àƒ«…

ÛÏ‡Ó „Á‡ ÔÈÏ·z‰ B‡ ¯B‡O‰L Èt ÏÚ Û‡Â .Ún„Ó8. ¿À»¿««ƒ∆«¿«¿»ƒ∆»≈∆∆
ÏL ÔÈÏ·z B‡ ,‰qÚ‰ CB˙Ï Ì¯k‰ È‡Ïk ÏL ¯B‡O ÔÎÂ¿≈¿∆ƒ¿≈«∆∆¿»ƒ»¿»ƒ∆

.‰È‰a ¯eÒ‡ Ïk‰ - ‰¯„w‰ CB˙Ï ‰Ï¯Ú»¿»¿«¿≈»«…»«¬»»

תרומה.5) של השאור עם במינו מין תערובת 6)שהוא
מדומע. נקרא: האוסר, בשיעור וחולין אבל 7)תרומה

שם  שנתבאר כמו טעם, בנתינת תלוי הכל מינו, בשאינו
או  מאה ששים, כגון שנאמר, השיעורים וכל ז. במשנה
המשנה  בפירוש שם ראה כלל. קובעים אינם - מאתים

פט"ו 8)לרבינו. ולמעלה בטל. לא אלפים, בכמה ואפילו
אחד  שאפילו בפירוש, כתב מתירין, לו שיש דבר לענין ה"ו
להלן  וראה שם. ברדב"ז וראה בטל. אינו אלפים, בכמה

בה"ד.

.‚‡e‰L ÏÎa BÈÓa ¯ÒB‡ ‡e‰L ·eLÁ ¯·c9‰Ú·L - »»»∆≈¿ƒ¿»∆ƒ¿»
ÌÈ¯·„10Ô„a ÈBn¯Â ,C¯t ÈÊB‚‡ :Ô‰ el‡Â .11˙Bi·ÁÂ , ¿»ƒ¿≈≈¡≈∆∆¿ƒ≈»»¿»ƒ

˙BÓe˙Ò12˙BÙÏÁÂ ,13ÔÈ„¯z14·e¯k ÈÁÏ˜Â ,15˙ÚÏ„e , ¿¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ¿≈¿¿««
˙Èa‰ ÏÚa ÏL ˙B¯kÎÂ ,˙ÈÂÈ16. ¿»ƒ¿ƒ»∆««««ƒ

שכתב 9) כמו טעם, בנותן אלא לא, - מינו בשאינו אבל
מ"ז.10)למעלה. פ"ג, ערלה עקיבא, פרך 11)כרבי

שם. המשנה פירוש הם, מקומות שמות ובדן
של 12) בסתומות בנתערבו שדווקא מפורש, שם ב'ירושלמי'

החביות  נפתחו ואחרֿכך בפתוחות נתערבו אם אבל היתר,
בטלות. - (פירוש 13)האסורות וצומחות שמחליפות מה

מה  אלא בקרקע שטומנים מה לא כלומר, שם), המשנה
וגדל. המשנה 14)שצומח פירוש סלק, בערבי נקראים

מ"ג. פ"א, גורס:15)כלאים שם, ערלה במשנה רבינו,
מפרש, - ב ג, ביצה וברש"י הכרוב. עיקר ומפרש, וקולסי.
ארץ  של וכרוב שלהם, עלים עם גדולים כרובים קלחי

כאילן. גדל היה בעל 16)ישראל של ככרות היו בזמנם
הללו  הדברים שבעת כל נחתומים. משל יותר גדולים הבית
שאר  אבל ואחד, אחד לכל שקובעים במחיר במנין נמכרים
כלֿכך  חשובים היו לא המינים מאותם והירקות הפירות
יוצא, זה מפירושו שם). (רבינו ביחד הרבה באומד ונמכרים

שבמנין. דבר שהם משום בטלים, אינם הדברים ששבעת

.„‰Ï¯Ú ‰È‰L Ô„a ÈBn¯Ó „Á‡ ÔBn¯ ?„ˆÈk≈«ƒ∆»≈ƒ≈»»∆»»»¿»
ÌÈBn¯ ÌÈÙÏ‡ ‰nÎa ·¯Ú˙Â17.‰È‰a ¯eÒ‡ Ïk‰ - ¿ƒ¿»≈¿«»¬»ƒƒƒ«…»«¬»»

Ì¯k‰ È‡Ïk ÏL B‡ ‰Ï¯Ú ÔÈÈ ÏL ‰Óe˙Ò ˙È·Á ÔÎÂ¿≈»ƒ¿»∆≈»¿»∆ƒ¿≈«∆∆
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Ïk‰ - ˙BÓe˙Ò ˙Bi·Á ÌÈÙÏ‡ ‰nÎa ‰·¯Ú˙pL∆ƒ¿»¿»¿«»¬»ƒ»ƒ¿«…
ÌÈ¯·„ ‰Ú·M‰ ¯‡L ÔÎÂ .‰È‰a ÌÈ¯eÒ‡18. ¬ƒ«¬»»¿≈¿»«ƒ¿»¿»ƒ

ז.17) הערה למעלה שנמנו 18)ראה הדברים שאר פירוש,
השבעה. בין

.‰‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ¯Oa ÏL B‡ ‰Ï· ÏL ‰ÎÈ˙Á ÔÎÂ¿≈¬ƒ»∆¿≈»∆¿«¿≈»«»
ÌÈÙÏ‡ ‰nÎa ‰·¯Ú˙pL ÔÈ‡Óh‰ ‚„ B‡ ÛBÚ B‡»«¿≈ƒ∆ƒ¿»¿»¿«»¬»ƒ

¯eÒ‡ Ïk‰ - ˙BÎÈ˙Á19dÈa‚iL „Ú20‰ÎÈ˙Á d˙B‡21, ¬ƒ«…»«∆«¿ƒ«»¬ƒ»
ÌÈMLa ¯‡M‰ ¯ÚLÈ Ck ¯Á‡Â22d‰Èa‚‰ ‡Ï Ì‡L . ¿««»¿«≈«¿»¿ƒƒ∆ƒ…ƒ¿ƒ»

‰pzL ‡ÏÂ „ÓBÚ ¯eÒ‡‰ ¯·c‰ È¯‰ -23‰ÎÈ˙Á‰Â , ¬≈«»»»»≈¿…ƒ¿«»¿«¬ƒ»
da „ak˙Ó È¯‰L ,BÏˆ‡ ‰·eLÁ24.ÔÈÁ¯B‡‰ ÈÙÏ ¬»∆¿∆¬≈ƒ¿«≈»ƒ¿≈»¿ƒ

ב.19) צו, חולין התערובת.20)משנה, מן שיוציאה
שאם 22)כשמכירה.21) כשנתבשלו, שהמדובר משמע,

האיסור. את כשהגביה ששים הצריך למה - נתבשלו לא
שנתבשלו, וכו' נבילה של חתיכה וכן מפורש: שם במשנה
אבל  עצמה, מצד אסורה כשהחתיכה אלא זה דין אמרו ולא
אינה  הבליעה שהרי בטלה, - איסור שבלעה מפני כשנאסרה

הי"א.23)חשובה. לקמן אותה 24)ראה נותן א. ק, שם
שאינה  ואףֿעלֿפי בזה. ומתכבד חשובים אורחים בפני
התערובת  את נתיר אם אסורה, שהיא מפני לאורחים ראויה
ראויה  שהרי בדבר, טעם ועוד שם). ('תוספות' ראויה תהיה
הדינים  את וגם זה דין רבינו מנה ולא גוי. בה לכבד
מספרם, ויגדל שבה"ג הדברים שבעת בין הבאות שבהלכות
מדובר  ושם כלשונה, המשנה את להביא שדרכו מפני
חשובים. דברים שבעה רק בהם שיש בלבד קרקע בגידולי

.Â·ÏÁa ¯Oa ÏL ‰ÎÈ˙Áa ÔÈc‰ ‡e‰Â25ÏL B‡ ¿«ƒ«¬ƒ»∆»»¿»»∆
lÁÔ‰ È¯‰L ,‰¯ÊÚa eËÁLpL ÔÈ26ÌÈ¯eÒ‡ Àƒ∆ƒ¿¬»¬»»∆¬≈≈¬ƒ

Ô‰È¯·cÓ27‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,‰È‰a28 ƒƒ¿≈∆«¬»»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿¿ƒ»
„Èb ÔÎÂ .Ô˙B‡ dÈa‚iL „Ú Ô‰L ÏÎa ÔÈ¯ÒB‡ -¿ƒ¿»∆≈«∆«¿ƒ«»¿≈ƒ

‰Lp‰29ÔÓÊa :¯Oa‰ ÌÚ B‡ ÔÈ„Èb‰ ÌÚ ÏMa˙pL «»∆∆ƒ¿«≈ƒ«ƒƒƒ«»»ƒ¿«
ÌÈ„Èba ÔÈ‡L ;¯zÓ ¯‡M‰Â ,B‰Èa‚Ó - B¯ÈknL∆«ƒ«¿ƒ¿«¿»À»∆≈«ƒƒ

ÌÚË Ô˙Ba30ÈtÓ ;¯eÒ‡ Ïk‰ - B¯ÈkÓ BÈ‡ Ì‡Â . ¿≈««¿ƒ≈«ƒ«…»ƒ¿≈
BÓˆÚ ÈÙa ‰i¯a ‡e‰L31¯ÒB‡Â ·eLÁ ‡e‰ È¯‰ , ∆¿ƒ»ƒ¿≈«¿¬≈»¿≈

.‡e‰L ÏÎa¿»∆

בבשר 25) נבלע שהחלב בליעה, מחמת שהאיסור אףֿעלֿפי
הקודמת, שבהלכה איסור שבלעה כחתיכה דינה אין -
וכשנתבשלו  מותר, עצמו בפני אחד כל וחלב שבשר הואיל

איס  זה הרי התערובת, (רדב"ז נאסרה עצמו מחמת ור
התרומה'). מ'ספר מיימוניות' ֿ 26)ו'הגהות אף כלומר,

כשהחתיכה  בטלים אינם תורה, איסור בהם שאין עלֿפי
(כסףֿמשנה). להתכבד ראויה על 27)האסורה מוסב

בחלב. בשר על ולא בעזרה שנשחטו ה"ג.28)חולין פ"ב
ב.29) צו, חולין המדובר,30)משנה, ב. צט, שם

אוסר  שומנו, ניטל לא אם אבל שומנו, בלא הגיד כשנתבשל
(לחםֿמשנה). טעם א.31)בנותן ק, שם

.ÊÔÈÏËa ÌÈ‡Â Ô‰ ÔÈ·eLÁ - ÌÈiÁ ÈÏÚa Ïk ÔÎÂ32. ¿≈»«¬≈«ƒ¬ƒ≈¿≈»¿≈ƒ
Ï˜Òp‰ ¯BL ,CÎÈÙÏ33‰Ï‚ÚÂ ,ÌÈ¯ÂL ÛÏ‡a ·¯Ú˙pL ¿ƒ»«ƒ¿»∆ƒ¿»≈¿∆∆¿»ƒ¿∆¿»

‰ËeÁM‰ Ú¯ˆÓ ¯Btˆ B‡ ,˙BÏ‚Ú ÛÏ‡a ‰Ùe¯Ú34 ¬»¿∆∆¬»ƒ¿…»«¿»

¯BÓÁ ¯Ët B‡ ,ÌÈ¯tˆ ÛÏ‡a35Ôlk - ÌÈ¯BÓÁ ÛÏ‡a ¿∆∆ƒ√ƒ∆∆¬¿∆∆¬ƒÀ»
‰È‰a ÔÈ¯eÒ‡36Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ¯·c‰ ¯‡L Ï·‡ . ¬ƒ«¬»»¬»¿»«¿»ƒ««ƒ

˙BnÏ Ôk¯cL37.Ô¯eÚLa ÔÈÏBÚ el‡ È¯‰ - ∆«¿»ƒ»¬≈≈ƒ¿ƒ»

א.32) עג, זרה 33)זבחים עבודה במשנה, מנויים אלו כל
א. האחת 34)עד, צפרים, שתי מביא שנתרפא המצורע

אסורה  והשחוטה לנפשה, משתלחת והשניה נשחטת
לאמו.35)בהנאה. שבהם 36)בכור הנאה איסור שגם

בן  שמעון כרבי הלכה שהרי משיג, והראב"ד בטל. אינו
לים  ההנאה דמי יוליך שנתערבו, הנאה שבאיסורי גמליאל
חשובים  בדברים בהנאה רבינו אוסר למה כן, ואם המלח.
מה  על סמך שרבינו מתרץ, משנה' וה'כסף שנתערבו?
הכל  המלח, לים הנאה מוליך שאם בהכ"ט, להלן שכתב

בהנאה. אלא 37)מותר אמרו שלא ב. ג, ביצה יוחנן כרבי
והם  בלבד, במנין למוכרם מקפידים אדם בני שכל בדברים

למעלה. שנמנו הדברים אלו

.Á‰·¯Ú˙pL Ì¯k‰ È‡ÏkÓ ˜¯È ÏL ‰c‚‡ ?„ˆÈk≈«¬À»∆»»ƒƒ¿≈«∆∆∆ƒ¿»¿»
·¯Ú˙pL ‰Ï¯Ú ÏL ‚B¯˙‡ B‡ ,˙Bc‚‡ ÌÈ˙‡Óa¿»«ƒ¬À∆¿∆»¿»∆ƒ¿»≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯zÓ Ïk‰ - ÌÈ‚B¯˙‡ ÌÈ˙‡Óa¿»«ƒ∆¿ƒ«…À»¿≈…«≈»∆

.ËÌB˜Ó Èa Ïˆ‡ ·eLÁ ‡e‰L ¯·c ÏkL ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆»»»∆»≈∆¿≈»
ÔB‚k ˙BÓB˜n‰ ÔÓ38ı¯‡a Ô„a ÈBn¯Â C¯t ÈÊB‚‡ ƒ«¿¿¡≈∆∆¿ƒ≈»»¿∆∆

ÈÙÏ ‡e‰L ÏÎa ¯ÒB‡ ‡e‰L ,ÌÈpÓf‰ Ô˙B‡a Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿»«¿«ƒ∆≈¿»∆¿ƒ
el‡ e¯kÊ‰ ‡ÏÂ .ÔÓÊ B˙B‡·e ÌB˜Ó B˙B‡a B˙e·ÈLÁ¬ƒ¿»¿¿«¿…À¿¿≈
‡e‰Â ,ÌB˜Ó ÏÎa Ô‰L Ïk ÔÈ¯ÒB‡ Ô‰L ÈÙÏ ‡l‡∆»¿ƒ∆≈¿ƒ»∆≈¿»»¿
¯e¯a ¯·„Â .˙BÓB˜Ó ¯‡La Ô‰a ‡ˆBik ÏÎÏ ÔÈc‰«ƒ¿…«≈»∆ƒ¿»¿¿»»»

Ì‰È¯·cÓ el‡‰ ÔÈ¯eq‡ ÏkL ,‡e‰39. ∆»ƒƒ»≈ƒƒ¿≈∆

כמו.38) דבר 39)כלומר: משום או שהוא, בכל שאוסרים
או  בריה משום או חשוב דבר משום או מתירין לו שיש

בעליֿחיים.

.ÈÌÈBn¯ ÈLÏ ˙‡f‰ ˙·¯Úz‰ ÔÓ „Á‡ ÔBn¯ ÏÙ»«ƒ∆»ƒ««¬…∆«…ƒ¿≈ƒƒ
„Á‡ ÔBn¯ ‰LÏM‰ ÔÓ ÏÙÂ ,Ô„a ÈBn¯Ó ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ≈ƒ≈»»¿»«ƒ«¿»ƒ∆»

ÔÈ¯zÓ ÌÈ¯Á‡‰ el‡ È¯‰ - ÌÈ¯Á‡ ÌÈBn¯Ï40È¯‰L ; ¿ƒƒ¬≈ƒ¬≈≈»¬≈ƒÀ»ƒ∆¬≈
·¯a ÏËa ‰BL‡¯‰ ˙·¯Úz ÏL ÔBn¯‰41ÏÙ Ì‡Â . »ƒ∆«¬…∆»ƒ»»«»…¿ƒ»«

.ÔÈ¯eÒ‡ Ôlk - ÛÏ‡Ï ÔBn¯ ‰BL‡¯‰ ˙·¯Úz‰ ÔÓƒ««¬…∆»ƒ»ƒ¿∆∆À»¬ƒ
Ô˜ÙÒ ˜ÙÒ ¯Èz‰Ï ‡l‡ ·¯a ÏËa ¯Ó‡ ‡Ï42Ì‡L , …∆¡«»≈¿…∆»¿«ƒ¿≈¿≈»∆ƒ

.¯ÒB‡ BÈ‡ - ¯Á‡ ÌB˜ÓÏ ‰iM‰ ˙·¯Úz‰ ÔÓ ÏtÈƒ…ƒ««¬…∆«¿ƒ»¿»«≈≈≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

לרבי 40) בין יהודה לרבי בין מותרת שלישית תערובת
כרבי  - אסורה שניה, תערובת אבל א. עד, בזבחים שמעון,

(כסףֿמשנה). שם אלא 41)יהודה אסור ואינו התורה, מן
כשנפל  ולפיכך בה"ט. למעלה שנתבאר כמו מדבריהם,
א. ספקות: שני כאן שיש משום מותר, שלישית בתערובת
לשניה, ונפל הראשונה התערובת מן שפירש הרימון שמא
של  שהראשון לומר תמצא אם ב. ערלה; של הרימון אינו
ונפל  השניה מן שפירש זה שמא בשניה, ונתערב נפל ערלה
לשניה. הראשון מן שנפל זה אינו לשלישית,

איסור 42) ספק כל כי ספקות, שני בה אין השניה והתערובת
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מעיר, והרדב"ז (רדב"ז). אחד כספק דינו - שנתערב תורה
זרה  עבודה מהל' בפ"ז רבינו לדברי בסתירה עומד זה שדין
בהל' מדבריו כאן בו חזר שרבינו מסקנה, לידי ובא ה"י,

זרה. עבודה

.‡ÈeÚvt˙43el‡ ÌÈÊB‚‡44ÊB‚‡ ÈtÓ Ôlk e¯Ò‡pL ƒ¿«¿¡ƒ≈∆∆∆¿À»ƒ¿≈¡
e¯¯t˙ B‡ ,Ô‰ÈÈaL ‰Ï¯Ú45ÌÈBn¯‰46eÁzt˙Â47 »¿»∆≈≈∆ƒ¿»¿»ƒƒ¿ƒ¿«¿
ÔÈÚeÏc‰ eÎzÁ˙Â ˙Bi·Á‰48eÒ¯t˙Â49˙B¯kk‰ ∆»ƒ¿ƒ¿«¿«¿ƒ¿ƒ¿»¿«ƒ»

ÌÈ˙‡Óe „Á‡a eÏÚÈ el‡ È¯‰ - e¯Ò‡pL ¯Á‡50. ««∆∆∆¿¬≈≈«¬¿∆»»«ƒ
‰ÎBcpL ‰Ï· ˙ÎÈ˙ÁÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â51˙BÎÈ˙Á‰ ÏÎa ¿«ƒ«¬ƒ«¿≈»∆ƒ»¿»«¬ƒ

‡È‰L ˙BÓk Ïk‰ ‰OÚÂ52.ÌÈMLa ‰ÏBÚ - ¿«¬»«…¿∆ƒ»¿ƒƒ

מ"ח.43) פ"ג, פרך.44)ערלה במשנה 45)אגוזי
נתפרדו. כתוב: בדן.46)שלפנינו דייק 47)רמוני רבינו

שזה  שמדובר להדגיש, כדי התפעל, בנין בצורת הכל וכתב
לו  הותרה לא - בכוונה זאת עשה אם אבל מאליו, נעשה

בהי"ב. להלן שיתבאר כמו יוונית.48)התערובת, דלעת
נתחתכו.49) כלומר, פרוסות, שפקעה 50)נעשו

התוספתא,51)חשיבותם. ובלשון ונתכתתה. שנתמעכה
נחתכו  אפילו אלא נימוחו, דוקא ולאו נימוחו. פ"א: תרומות
נותנת  אינה אם ובטלה חשיבותן הלכה קטנות, לחתיכות

האיסור 52)טעם. ניכר הרי כן, לא שאם נידוכו. שכולן
התערובת. מן להוציאו וצריך בטל, ואינו

.·ÈÁzÙÏÂ ÌÈBn¯‰ ¯¯ÙÏe ÌÈÊB‚‡‰ ÚˆÙÏ ¯eÒ‡Â¿»ƒ¿…«»¡ƒ¿»≈»ƒƒ¿ƒ¿…«
,ÌÈ˙‡Óe „Á‡a eÏÚiL È„k e¯Ò‡pL ¯Á‡ ˙Bi·Á‰∆»ƒ««∆∆∆¿¿≈∆«¬¿∆»»«ƒ

‰lÁzÎÏ ¯eq‡ ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡L53Ôk ‰OÚ Ì‡Â .54- ∆≈¿«¿ƒƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»»≈
ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÒB‡Â B˙B‡ ÔÈÒB˜55e¯‡aL BÓk ,56. ¿ƒ¿¿ƒ»»¿∆≈«¿

אסרו 53) ורבנן בטל, חשוב דבר גם התורה שמן ואףֿעלֿפי
הכ"ו, בפט"ו למעלה פסק ורבינו ה"ט), סוף למעלה (ראה
שכאן  לומר, יש דרבנן, איסורי לכתחילה לבטל שמותר
אלא  התורה מן הוא האיסור שעצם מפני יותר החמירו
לכתחילה, מבטלים אין לפיכך ההיתר, גורם שהביטול
ולחזק  להוסיף אסור נתבטלו, כבר התורה שמן ואףֿעלֿפי
אפילו  מותר שיהיה כדי עד תורה איסור של הביטול

וראה 54)מדבריהם. בלבד. במזיד הוא שקנס במזיד,
הכ"ה. בפט"ו משנה' מותר.55)'כסף לאחרים אבל

שם.56)

.‚ÈÌ¯k‰ È‡Ïk ÏL ¯B‡O57eÏÙpL ‰Óe¯z ÏLÂ ¿∆ƒ¿≈«∆∆¿∆¿»∆»¿
È„k ‰Êa ‡ÏÂ ınÁÏ È„k ‰Êa ‡Ï ,‰qÚ‰ CB˙Ï¿»ƒ»…»∆¿≈¿«≈¿…»∆¿≈
- ınÁÏ È„k Ì‰a LÈ eÙ¯ËˆiLk Ì‰ÈL·e ,ınÁÏ¿«≈ƒ¿≈∆¿∆ƒ¿»¿≈»∆¿≈¿«≈

Ï‡¯OÈÏ ‰¯eÒ‡ ‰qÚ d˙B‡58ÔÎÂ .ÌÈ‰kÏ ˙¯zÓe »ƒ»¬»¿ƒ¿»≈À∆∆«…¬ƒ¿≈
ÔÈÏ·z59CB˙Ï eÏÙpL Ì¯k‰ È‡Ïk ÏLÂ ‰Óe¯z ÏL ¿»ƒ∆¿»¿∆ƒ¿≈«∆∆∆»¿¿

È„k Ì‰ÈL·e ,Ïa˙Ï È„k Ô‰Ó „Á‡a ‡ÏÂ ,‰¯„w‰«¿≈»¿…¿∆»≈∆¿≈¿«≈ƒ¿≈∆¿≈
¯·„ È¯‰L ,Ï‡¯OÈÏ ‰¯eÒ‡ ‰¯„˜ d˙B‡ - Ïa˙Ï¿«≈»¿≈»¬»¿ƒ¿»≈∆¬≈»»

ÌÈ‰ÎÏ ˙¯zÓe ,dÏaz Ì‰Ï ¯eÒ‡‰60. »»»∆ƒ¿»À∆∆¿…¬ƒ

מי"דֿטו.57) פ"ב, ערלה שם,58)משנה כתנאֿקמא
לו. האסור מדבר נתחמצה העיסה מט"ו.59)שהרי שם,

ותרומה 60) לחמץ, כדי בהם אין לבדם הכרם שכלאי
להם. מותרת

.„ÈL ÔÈÏ·zÌÈL Ì‰61ÔÈnÓ ˙BÓL ‰LÏL B‡ ¿»ƒ∆≈¿«ƒ¿»≈ƒƒ
„Á‡62„Á‡ ÌMÓ ÔÈÈÓ ‰LÏL B‡ ,63ÔÈÙ¯ËˆÓ - ∆»¿»ƒƒƒ≈∆»ƒ¿»¿ƒ

?„ˆÈk .ınÁÏ ÔÎÂ ¯Ò‡ÏÂ Ïa˙Ï64ÔÈhÁ ÏL ¯B‡O ¿«≈¿∆¡…¿≈¿«≈≈«¿∆ƒƒ
‡e‰ „Á‡ ¯B‡O ÌLÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈ¯BÚO ÏL ¯B‡Oe65 ¿∆¿ƒƒ¿≈¿∆»

,„Á‡ ÔÈÓk Ô‰ È¯‰ ‡l‡ ,BÈÓ BÈ‡LÂ ÔÈÓk ÔÈ‡ -≈»¿ƒ¿∆≈ƒ∆»¬≈≈¿ƒ∆»
Ì‡ ,ÔÈhÁ ÏL ‰qÚa ınÁÏ È„k Ô‰a ¯ÚLÏ Û¯ËˆÓeƒ¿»≈¿«≈»∆¿≈¿«≈¿ƒ»∆ƒƒƒ

ÔÈhÁ ÌÚË Ì‰ÈL ÌÚË ‰È‰66‰qÚa ınÁÏ È„k B‡ , »»««¿≈∆««ƒƒ¿≈¿«≈¿ƒ»
.ÌÈ¯BÚO ÌÚË Ì‰ÈL ÌÚË ‰È‰ Ì‡ ,ÔÈ¯BÚO ÏL∆¿ƒƒ»»««¿≈∆««¿ƒ

מ"י.61) מפרש 62)שם, שהוא נראה, רבינו דברי מהמשך
ולא  א. סו, זרה עבודה רש"י כפירוש ממש, שמות
היינו  שמות, שלשה רבינוֿתם, בשם שפירשו שם כ'תוספות'
אחד  לאיסור קורא ה"ו, בפי"ד רבינו וגם איסורים. שלשה

אחד. ממין 63)שם שם: המשנה, דברי רבינו, מפרש כך
שמות. שלשה שפירש כרש"י ולא רבינו 64)שלשה,

הסמוכה  בהלכה ולהלן השניה, הבבא את בתחילה מפרש
הראשונה. את ומפרש חוזר זרה 65)הוא בעבודה כרבא,

ולא  אזלינן", שמא "בתר הגמרא: בלשון קובע. שהשם שם,
(וראה  אביי נגד כרבא שהלכה קובע, שהטעם כאביי

ובלחםֿמשנה). שהדברים 66)בכסףֿמשנה שצריך
כגון  הנאסרת, העיסה עם שוה טעמם יהיה ביחד האוסרים
בעיסת  טעמו על לעמוד ואין מרובה, החיטים ששאור
בלבד. טעם בנותן אוסרים - שוה טעמם אין שאם חיטים,

שם. ובהגהות ה"א למעלה ראה

.ÂËÏL Òt¯k ÔB‚k ?„ˆÈk „Á‡ ÔÈnÓ ˙BÓL ‰LÏL¿»≈ƒƒ∆»≈«¿«¿«∆
Èt ÏÚ Û‡ .‰pb ÏL Òt¯ÎÂ ¯Ù‡ ÏL Òt¯ÎÂ ˙B¯‰¿»¿«¿«∆¬»¿«¿«∆ƒ»««ƒ

BÓˆÚ ÈÙa ÌL Ì‰Ó „Á‡ ÏkL67ÔÈÓ Ì‰Â ÏÈ‡B‰ , ∆»∆»≈∆≈ƒ¿≈«¿ƒ¿≈ƒ
.Ïa˙Ï ÔÈÙ¯ËˆÓ - „Á‡∆»ƒ¿»¿ƒ¿«≈

שלשה 67) אלו הרי לו, מיוחד לוי שם כרפס לכל שיש כיון
מ"י, פ"ב לערלה, המשנה ובפירוש עוז'). ('מגדל שמות
ולהם  משונים הרבה מינים שהם הכרפס ומיני רבינו: כתב
סתם, כרפס נקראין הכרפס מיני שכל רצהֿלומר אחד, שם
למה  מנוגד וזה אחד. ושם מינים שלשה נקרא: זה ולפיכך

כאן. שכתב

.ÊË‰Óe¯z ÏL ¯B‡O dÎB˙Ï ÏÙpL ˙ˆnÁÓ ‰qÚƒ»¿À∆∆∆»«¿»¿∆¿»
eÏÙpL ˙Ïa˙Ó ‰¯„˜ ÔÎÂ ,Ì¯k‰ È‡Ïk ÏL ¯B‡O B‡¿∆ƒ¿≈«∆∆¿≈¿≈»¿À∆∆∆»¿
È‡Ïk ÏLÂ ‰Ï¯Ú ÏL B‡ ‰Óe¯z ÏL ÔÈÏ·z dÎB˙Ï¿»¿»ƒ∆¿»∆»¿»¿∆ƒ¿≈
‰qÚ‰ ‰˙È‰ el‡ ınÁÏ È„k ¯B‡Oa LÈ Ì‡ :Ì¯k‰«∆∆ƒ≈«¿¿≈¿«≈ƒ»¿»»ƒ»

‰vÓ68‰˙È‰ el‡ ‰¯„w‰ Ïa˙Ï È„k ÔÈÏ·z·e , «»«¿»ƒ¿≈¿«≈«¿≈»ƒ»¿»
‰ÏÙz69¯eÒ‡ Ïk‰ È¯‰ -70Ïa˙Ï È„k Ì‰a ÔÈ‡ Ì‡Â ; ¿≈»¬≈«…»¿ƒ≈»∆¿≈¿«≈

,‰‡Óe „Á‡a - ‰Óe¯z :Ô¯eÚLa eÏÚÈ - ınÁÏe¿«≈«¬¿ƒ»¿»¿∆»≈»
.ÌÈ˙‡Óe „Á‡a - Ì¯k‰ È‡ÏÎÂ ‰Ï¯ÚÂ¿»¿»¿ƒ¿≈«∆∆¿∆»»«ƒ

מחומצת.68) מתובלת.69)לא א.70)לא יא, שם,
הרי  לפגם, טעם נותן מחומצת בעיסה ששאור ואףֿעלֿפי
עבודה  אחרות, עיסות לחמץ כדי זו בעיסה להשתמש אפשר

א. סח, זרה

.ÊÈ‰Ï¯Ú‰ ˙‡ ‰ÏÚÓ ‰Óe¯z‰71.Ì¯k‰ È‡Ïk ˙‡Â «¿»«¬»∆»»¿»¿∆ƒ¿≈«∆∆
ÌÈÚL˙Â ‰ÚL˙Ï ‰ÏÙpL ‰Óe¯z ‰‡Ò ?„ˆÈk≈«¿»¿»∆»¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ
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קלז zexeq` zelk`n zekld - dyecw xtq - zah f"h 'c mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÔÈlÁ72ÏkÏ ÏÙ Ck ¯Á‡Â ,73‰‡Ò ÈˆÁ74‰Ï¯Ú ÏL Àƒ¿««»»««…¬ƒ¿»∆»¿»
‰Ï¯Ú ¯eq‡ Ô‡k ÔÈ‡ - Ì¯k‰ È‡Ïk ÏL B‡75‡ÏÂ ∆ƒ¿≈«∆∆≈»ƒ»¿»¿…

Û‡Â ,ÌÈ˙‡Óe „Á‡a ‰ÏÚ È¯‰L ,Ì¯k‰ È‡Ïk ¯eq‡ƒƒ¿≈«∆∆∆¬≈»»¿∆»»«ƒ¿«
.‰Óe¯z ÌÈ˙‡n‰ ˙ˆ˜nL Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿»«»«ƒ¿»

מ"ב.71) פ"ב, ערלה למאה",72)משנה, "נפלה במשנה:
חולין, מאה היו אם כי ותשעה, לתשעים מפרש וב'ירושלמי'

שנפלה. התרומה סאה בלי מאתים יש לכל 73)הרי
-74)התערובת. הסאה קבים. שלשה שנינו: במשנה

קבים. שלשה - סאה וחצי קבים, איסור 75)ששה אבל
של  הסאה נגד מאה הכל בין אין שהרי יש, לזרים תרומה
שהתערובת  אלא בלבד, וחצי ותשעה תשעים אלא תרומה

לכהנים. מותרת

.ÁÈ‰Óe¯z‰ ˙‡ ÔÈÏÚÓ Ì¯k‰ È‡ÏÎÂ ‰Ï¯Ú‰ ÔÎÂ76. ¿≈»»¿»¿ƒ¿≈«∆∆«¬ƒ∆«¿»
Ì¯k‰ È‡Ïk ÏL B‡ ‰Ï¯Ú ÏL ‰‡Ò ‰‡Ó ?„ˆÈk≈«≈»¿»∆»¿»∆ƒ¿≈«∆∆

ÔÈlÁ ÏL ÛÏ‡ ÌÈ¯OÚ CB˙Ï eÏÙpL77Ïk ˙OÚ - ∆»¿¿∆¿ƒ∆∆∆Àƒ«¬»»
¯Úz‰ÏÎÏ ÏÙ Ck ¯Á‡Â .‰‡Óe ÛÏ‡ ÌÈ¯OÚ ˙· ««¬…∆∆¿ƒ∆∆≈»¿««»»«¿»

‰ÏÚ˙Â ,¯zÓ Ïk‰ È¯‰ - ‰Óe¯z ÏL ‰‡Ò ‰‡Ò ‰‡Ó≈»¿»¿»∆¿»¬≈«…À»¿«¬∆
‰‡n‰ ˙ˆ˜nL Èt ÏÚ Û‡Â ,‰‡Óe „Á‡a ‰Óe¯z‰«¿»¿∆»≈»¿««ƒ∆ƒ¿»«≈»

.Ì¯k‰ È‡Ïk B‡ ‰Ï¯Ú d˙B‡ ÔÈÏÚn‰««¬ƒ»»¿»ƒ¿≈«∆∆

שם.76) ערלה 77)משנה, סאה המאה נגד מאתים היינו
את  מעלה התרומה של הדוגמה אחרי [המשנה, שנפלו.
שהתרומה  היא זו כך: מסתיימת כאן, רבינו שמביא הערלה
נפרש  אם התרומה. את מעלה והערלה הערלה, את מעלה
עולה  זו שדוגמה ללמוד עלינו ממש, כלשונה המשנה את
זה, פירוש דוחה המשנה בפירוש רבינו אבל הדינים. לשני
99 אלא והערלה, החולין הכל, בין אין שהרי עמו, ונימוקו
במשנה  שנאמר שמה מפרש, הוא ולכן התרומה. נגד וחצי
הערלה  וכן נאמר: כאילו זה התרומה", את מעלה "והערלה
ממש. דוגמה באותה לא אבל דומה, באופן כלומר, וכו'.
לערלה  אחרת דוגמה כאן רבינו נותן זה, לפירושו ובהתאם
הרדב"ז, של תמיהתו מסולקת ובזה התרומה. את מעלה
לכאן  עולה אחד שמשל משמע, המשנה מן הרי שהקשה

הדינים]. לשני היינו ולכאן,

.ËÈ‰ÏÚÓ ‰Ï¯Ú‰ ÔÎÂ78È‡ÏÎÂ ,Ì¯k‰ È‡Ïk ˙‡ ¿≈»»¿»«¬»∆ƒ¿≈«∆∆¿ƒ¿≈
,Ì¯k‰ È‡Ïk ˙‡ Ì¯k‰ È‡ÏÎÂ ,‰Ï¯Ú‰ ˙‡ Ì¯k‰«∆∆∆»»¿»¿ƒ¿≈«∆∆∆ƒ¿≈«∆∆
‰Ï¯Ú ÏL ‰‡Ò ÌÈ˙‡Ó ?„ˆÈk .‰Ï¯Ú‰ ˙‡ ‰Ï¯Ú‰Â¿»»¿»∆»»¿»≈«»«ƒ¿»∆»¿»

ÔÈlÁ ÛÏ‡ ÌÈÚa¯‡Ï eÏÙpL Ì¯k‰ È‡Ïk ÏL B‡79, ∆ƒ¿≈«∆∆∆»¿¿«¿»ƒ∆∆Àƒ
B‡ ‰Ï¯Ú ÏL ‰‡Ò ‰‡Ò ÌÈ˙‡Ó ÏÎÏ ÏÙ Ck ¯Á‡Â¿««»»«¿»»«ƒ¿»¿»∆»¿»
¯eq‡‰ ÏËaL ÔÂÈkL .¯zÓ Ïk‰ - Ì¯k‰ È‡Ïk ÏL∆ƒ¿≈«∆∆«…À»∆≈»∆»«»ƒ

ÔÈ¯zn‰ ÔÈlÁk Ïk‰ ‰OÚ - ‰lÁz ÏÙpL80. ∆»«¿ƒ»«¬»«…¿Àƒ«À»ƒ

א.78) ג, ערלה,79)שם, של סאה המאתים ונתבטלו
החולין. של ממאתים אחד חלק מעלה 80)שהם ולפיכך

כתוספתא  עצמו, האיסור אותו פעם עוד נפל אם אפילו
מ"ח, פ"ה תרומות למשנה בפירושו רבינו שהביא
עם  מצטרף ואינו האיסור נתבטל ראשונה נפילה שכשנודעה
וכן  התערובות, את לאסור אחרֿכך שנפלה איסור של הסאה
אנו  אין זה פירוש [ולפי ה"ו. תרומות מהל' בפי"ג פסק

ששנינו  במשנתנו הברטנורא של הדחוק לפירושו צריכים
אינה  כשהאחת שהמדובר שפירש הערלה, את מעלה הערלה

רבעי]. נטע אלא ממש ערלה

.Î‰Ï¯Ú ÈtÏ˜a BÚ·vL „‚a81Û¯OÈ -82·¯Ú˙ . ∆∆∆¿»ƒ¿ƒ≈»¿»ƒ»≈ƒ¿»≈
ÌÈ˙‡Óe „Á‡a ‰ÏÚÈ - ÌÈ¯Á‡a83ÏÈL·z ÔÎÂ . «¬≈ƒ«¬∆¿∆»»«ƒ¿≈«¿ƒ

B‡ ‰Ï¯Ú ÈtÏ˜a d‡Ù‡L ˙Ùe ‰Ï¯Ú ÈtÏ˜a BÏMaL∆ƒ¿ƒ¿ƒ≈»¿»«∆¬»»ƒ¿ƒ≈»¿»
B˙È‰ È¯‰L ,˙t‰Â ÏÈL·z‰ Û¯OÈ - Ì¯k‰ È‡ÏÎa¿ƒ¿≈«∆∆ƒ»≈««¿ƒ¿««∆¬≈¬»»

Ô‰a ˙¯k84„Á‡a eÏÚÈ - ÌÈ¯Á‡a e·¯Ú˙ . ƒ∆∆»∆ƒ¿»¿«¬≈ƒ«¬¿∆»
.ÌÈ˙‡Óe»«ƒ

(משנה,81) עצמם כפירות אסורים ערלה, פירות קליפי
בה  לצבוע אף בהנאה אסורה וערלה מ"א). פ"א, ערלה

כב:). ב'ירושלמי',82)(פסחים ולמדו ידלק. במשנה:
פריו. "את" הכתוב: מן כערלה, אסורים שקליפין

רבינו 83) [כתב מאיר. רבי דעת נגד במשנה כחכמים
את  במאתים לכתחילה לערב שמותר המשנה, בפירוש
"יעלה" שאמרו ממה זאת למד כנראה שנאסרה, התערובת
שהתערובת  מפני זה, היתר מנמק והרדב"ז "עולה". ולא
(למעלה  לכתחילה מבטלין דרבנן ואיסורי מדרבנן, אסורה
וכדומה  פרך אגוזי לפציעת דומה זה ואין הכ"ו). פט"ו
האיסור  בגוף מעשה עושה הוא ושם הואיל יב, שבהלכה
ובהערות  בהי"ב למעלה וראה התורה. מן האסור עצמו

ב.84)שם]. כו, פסחים בפת, עצים שבח שיש מפני

.‡ÎËÈq‰ ‡ÏÓ Ba ‚¯‡L „‚a ÔÎÂ85,‰Ï¯Úa BÚ·vL ¿≈∆∆∆»«¿…«ƒ∆¿»¿»¿»
ÌÈ˙‡Óe „Á‡a ‰ÏÚÈ - ‡e‰ ‰Ê È‡ Úe„È ÔÈ‡Â86. ¿≈»«≈∆«¬∆¿∆»»«ƒ

‰Ï¯Ú ÈnÒ e·¯Ú˙87„Á‡a eÏÚÈ - ¯z‰ ÈnÒa ƒ¿»¿«»≈»¿»¿«»≈∆≈«¬¿∆»
·¯a ÏËaÈ - Ú·ˆ ÈÓa Ú·ˆ ÈÓ .ÌÈ˙‡Óe88. »«ƒ≈∆«¿≈∆«ƒ»≈¿…

מ"ב.85) פ"ג, לערלה המשנה פירוש הזרת, שתות
כחכמים 86) הסיט, משיעור כמאתים הצבוע בבגד יש אם

שם. פ"ג.87)במשנה ערלה ואין 88)'ירושלמי' הואיל
דומה  זה ואין בלבד, מראהו אלא האיסור של ממשות כאן
בדבר  הצבע נתפס ששם מפני ערלה, בקליפי שצבעו לבגד

(רדב"ז). ממש בו שיש

.·ÎB˜Èq‰L ¯epz89,Ì¯k‰ È‡ÏÎ·e ‰Ï¯Ú ÈtÏ˜a «∆ƒƒƒ¿ƒ≈»¿»¿ƒ¿≈«∆∆
L„Á ÔÈa90ÔLÈ ÔÈa91ÔˆeÈ -92B˙B‡ ÌÁÈ Ck ¯Á‡Â , ≈»»≈»»«¿««»»≈

¯z‰ ÈˆÚa93ÔˆeiL Ì„˜ Ba ÏMa Ì‡Â .ÔÈa ˙t ÔÈa , «¬≈∆≈¿ƒƒ≈…∆∆«≈«≈
‰È‰a ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÏÈL·z94¯eq‡ ÈˆÚ Á·L LÈ . «¿ƒ¬≈∆»«¬»»≈∆«¬≈ƒ

L‡‰ Ïk ˙‡ Û¯b .ÏÈL·za B‡ ˙ta95ÏMa Ck ¯Á‡Â ««««¿ƒ»«∆»»≈¿««»ƒ≈
ÈˆÚ È¯‰L ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯epz ÏL BnÁa ‰Ù‡ B‡»»¿À∆«¬≈∆À»∆¬≈¬≈

Ô‰Ï eÎÏ‰ ¯eq‡96. ƒ»¿»∆

שם.89) התנור 90)פסחים, מעולם, הסיקוהו שלא
קליפי  עלֿידי מלאכתו שנגמרה ונמצא בהסיקו. מתחסן

בהנאה. האסורים האיסור.91)ערלה ידי על ונתחמם
שבא 92) בחום יאפו ולא יבשלו ולא התנור, את יצננו

הנאה. איסורי החדש 93)מהיסק שהתנור אףֿעלֿפי
אותו  וחממו אותו ציננו אם איסור, בקליפות מלאכתו נגמרה
פת, בו לאפות או בו לבשל מותר היתר, בעצי אחרֿכך
שתאפה  או התבשיל שיתבשל גורמים דברים ששני מכיון
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ההיתר, ועצי איסור עלֿידי מלאכתו שנגמרה התנור הפת,
איסור  אם כלומר מותר", - גורם וזה ש"זה הלכה ונפסקה
וזה  ש"זה ואע"פ שם. כחכמים מותר, - ביחד גורמים והיתר
שציננו, אחרי ולבשל לאפות מותר לכתחילה", אסור - גורם
כדיעבד. וזה התנור את יפסיד - תתיר לא אם כי

מקליפת 94) בא שהחום כיון ציננו, שלא ישן בתנור ואפילו
והסיקוהו  שציננו חדש בתנור שהתרנו ואףֿעלֿפי איסור.
יש  כאן גם והלא מותר", גורם וזה ש"זה מפני היתר, בעצי
אסור  ולמה הישן, התנור היינו היתר, של אחד גורם
בתבשיל  או בפת ניכר שאין מפני הוא, הטעם התבשיל?
התנור, שחממו הערלה קליפי היינו איסור, של הגורם אלא
ואסור  אחריהם והולכים גורם" וזה מ"זה גרע לפיכך
בפת  איסור עצי שבח "יש רבינו: שמסיים והיינו (רדב"ז).

בהם. שניכר כלומר, בתבשיל", כנגדו,95)או אבוקה ואין
שיתבאר  כמו מותר, בוערות גחלים השאיר אם ואפילו שם.

התנור 96)בהכ"ד. שנשאר ציננו שלא חדש בתנור ואפילו
של  גורם כל שם ואין איסור, ידי על מלאכתו שנגמרה
והטעם, האש. שגרף אחרי שנאפתה הפה מותרת היתר,
ידי  על שנגמר אלא עצמו מצד אסור אינו שהתנור מכיון
אחרי  איסור בו שאין ההסקה, בחום נאפה והפת איסור,

(כסףֿמשנה). יותר קל הוא האש, שגרף

.‚Î˙B¯Ú˜97ÔÏMaL ˙BiÁBÏˆe ˙B¯„˜e ˙BÒBÎÂ ¿»¿¿≈¿ƒ∆ƒ¿»
‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ‰Ï¯Ú ÈtÏ˜a ¯ˆBi‰98; «≈ƒ¿ƒ≈»¿»¬≈≈¬ƒ«¬»»
.L„Á Ô˙B‡ ‰OÚ ‰‡‰a ¯eÒ‡‰ ¯·„ È¯‰L∆¬≈»»»»«¬»»»»»»»

א.97) כז, והנאתם 98)שם בהם, עצים שבח שיש כיון
בהן  משתמש הוא האסור הגורם ידי ועל שני, גורם בלא
אם  אלא ממנו נהנה שאינו בתנור מהֿשאיןֿכן גופו, הנאת
(רש"י  מותר ולכן - העצים היינו היתר, של שני גורם יש

שם).

.„ÎÌÈÏÁ‚ Èab ÏÚ dÏMaL ˙t99‰Ï¯Ú ÈˆÚ ÏL100 «∆ƒ¿»««≈∆»ƒ∆¬≈»¿»
ÏÚ Û‡ ,Ô¯eq‡ CÏ‰ ÌÈÏÁ‚ eOÚpL ÔÂÈk ;˙¯zÓ -À∆∆≈»∆«¬∆»ƒ»«ƒ»««

˙B¯ÚBa Ô‰L Èt101d˙B‡ ÏMaL ‰¯„˜ .102ÈtÏ˜a ƒ∆≈¬¿≈»∆ƒ≈»ƒ¿ƒ≈
ÏÈL·z‰ È¯‰ - ¯z‰ ÈˆÚ·e Ì¯k‰ È‡ÏÎa B‡ ‰Ï¯Ú103 »¿»¿ƒ¿≈«∆∆«¬≈∆≈¬≈««¿ƒ

‰ÚLaL ;Ì¯B‚ ‰ÊÂ ‰fL Èt ÏÚ Û‡Â ,¯eÒ‡»¿««ƒ∆∆»∆≈∆¿»»
‰ÏMa˙pL104ÈˆÚ e‡a ‡Ï ÔÈ„Ú ¯eq‡ ÈˆÚ ˙ÓÁÓ ∆ƒ¿«¿»≈¬«¬≈ƒ¬«ƒ…»¬≈

B˙ˆ˜Óe ¯z‰ ÈˆÚa ÏeMa‰ ˙ˆ˜Ó ‡ˆÓÂ ,¯z‰‰«∆≈¿ƒ¿»ƒ¿»«ƒ«¬≈∆≈ƒ¿»
¯eq‡a105. ¿ƒ

עצי 100)שם.99) אבל ערלה, של הפרי קליפי כלומר,
(רדב"ז). מותרים כלומר,101)ערלה לוחשות. בגמרא:

שם). (רש"י לזו זו ולוחשות כמתנענעות ונראות בוערות
עצמה.102) הקדירה באותה 103)את אחרֿכך שנתבשל

היתר. בעצי הקדירה.104)קדירה מפני 105)גוף
לפני  התבשיל את מקבלת איסור בעצי שנעשתה שהקדירה
גורם  כל בלי האיסור מעצי נהנה ונמצא היתר, עצי שהסיק
כך  מפרש הרי"ף שגם ונראה שם, רש"י כפירוש [וזה היתר
מקבלה  "דהא גורס והוא אחרון. כלשון הגמרא דברי
שלנו: (בגירסא דהיתרא" עצים דניתו מקמי בישולא
את  תמיד מקבלת שהקדירה ברורה, והכוונה קיבלה).

בכת"י  הגירסה וכן היתר. עצי שמסיקים לפני התבשיל
כרש"י]. מפרש שרבינו כותב הרדב"ז וגם נירנברג.

.‰ÎÔÎÂ ,˙BÚÈË· ‰·¯Ú˙pL ‰Ï¯Ú ÏL ‰ÚÈË¿ƒ»∆»¿»∆ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ¿≈
˙B‚e¯Úa Ì¯k‰ È‡Ïk ÏL ‰‚e¯Ú106Ë˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ¬»∆ƒ¿≈«∆∆»¬¬≈∆≈

Ïk‰ ÔÓ ‰lÁzÎÏ107ÌÈ˙‡Óa ‰ÚÈË ‰˙È‰ Ì‡Â . ¿«¿ƒ»ƒ«…¿ƒ»¿»¿ƒ»¿»«ƒ
Ë˜Ïp‰ Ïk È¯‰ - ˙B‚e¯Ú ÌÈ˙‡Óa ‰‚e¯ÚÂ ˙BÚÈË¿ƒ«¬»¿»«ƒ¬¬≈»«ƒ¿»

¯zÓ108.¯eÒ‡ Ë˜Ïp‰ Ïk - ‰fÓ ˙BÁÙa eÈ‰ Ì‡Â ; À»¿ƒ»¿»ƒ∆»«ƒ¿»»
ÔÈc‰ ÔÓ ‰È‰Â ,‰lÁzÎÏ Ë˜ÏÏ BÏ e¯Èz‰ ‰ÓÏÂ¿»»ƒƒƒ¿…¿«¿ƒ»¿»»ƒ«ƒ

Ïk‰ BÏ ÔÈ¯ÒB‡L109‰ÚÈËp‰ ‡ÈˆBÈÂ Á¯ËiL „Ú ∆¿ƒ«…«∆ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ»
‰˜ÊÁ ¯·c‰L ?‰¯eÒ‡‰ ‰‚e¯Ú‰Â110Ì„‡ ÔÈ‡L ¿»¬»»¬»∆«»»¬»»∆≈»»

BÓ¯k ¯ÒB‡111‰È‰ - dÚ„BÈ ‰È‰ el‡Â ,˙Á‡ ‰ÚÈËa ≈«¿ƒ¿ƒ»««¿ƒ»»¿»»»
.d‡ÈˆBÓƒ»

האסורות.106) הן וערוגה נטיעה איזו יודע ואינו
משום 107) כאן ואין מ"ו. פ"א, ערלה במס' יוסי כרבי

הכ"ה, בפט"ו למעלה דינו שנתבאר לכתחילה, איסור ביטול
והחידוש  במאתים, ועלתה הנטיעה נתערבה שמעצמה מפני
הנטיעה  ולערב להערים יבא שמא בזה גוזרים שאין הוא
ה'ירושלמי' עלֿפי בסמוך רבינו שמפרש כמו לכתחילה,
של  איסור כאן שיש שם, רש"י כפירוש ולא פ"ה, גיטין

משנה'. ב'כסף וראה לכתחילה, עלתה 108)מבטל שהרי
במאתים. גזירה 109)הנטיעה משום שהוא שכתבנו וכמו

לכתחילה. ערלה נטיעת ולערב להערים יבא שמא
בכוונה.110) יערב שמא לגזור מקום גיטין,111)ואין
שם.

.ÂÎ‰Ï¯Ú Èbt Û¯Oa ‰È·b „ÈÓÚn‰112˙·˜a B‡ , ««¬ƒ¿ƒ»ƒ¿««≈»¿»¿≈«
ÌÈ·ÎBk „·BÚ ˙·¯˜z113ÔÈÈ ıÓÁa B‡ ,114„·BÚ ÏL ƒ¿…∆≈»ƒ¿…∆«ƒ∆≈

‰È‰a ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ÌÈ·ÎBk115‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , »ƒ¬≈¬»«¬»»««ƒ∆
‡e‰L Ïk ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â BÈÓ BÈ‡La ÔÈÓ116; ƒ¿∆≈ƒ¿««ƒ∆»∆

¯kp‰ ‡e‰ ¯eÒ‡‰ ¯·c‰ È¯‰L117d˙B‡ ‰OÚL ‡e‰Â ∆¬≈«»»»»«ƒ»¿∆»»»
‰È·b118. ¿ƒ»

אדם 112) בני והרבה הבשילו, שלא הפירות הם פגים
מעוקצי  ויוצא השותת החלב כמו לבן בדבר החלב מעמידים
מ"ז. פ"א, לערלה המשנה פירוש בישולם, קודם הגפנים

עבודהֿזרה.113) עגלי קיבת ב. כט, זרה עבודה משנה,
אחרי 114) אבל ב. לה, שם שהחמיץ, לפני שנתנסך

נסך. נעשה אינו בטל 116)שם.115)שנתחמץ לא
שם 117)במיעוטו. בהנאה, ואסור בעין, כמו והוא

ההבדל 118)(כסףֿמשנה). את אלו במלים מבאר רבינו
בנותן  מינו בשאינו במין שאוסר והמתבל, המחמץ שבין
שבהלכה  המעמיד דבר ובין ה"א) (למעלה בלבד טעם
שם  אבל הגבינה, את עשה המעמיד שכאן ואומר, שלפנינו.
התבשיל  את עשו לא והתבלין העיסה, את עשה לא השאור

(רדב"ז). טעמו שיפר אלא

.ÊÎÔ‰lL ˙B¯t‰ ÔÈc - Ì¯k‰ È‡ÏÎÂ ‰Ï¯Ú‰»»¿»¿ƒ¿≈«∆∆ƒ«≈∆»∆
eÙ¯OiL119È‡L ÈtÓ ,e¯·wÈ Ô‰lL ÔÈ˜Ln‰Â , ∆ƒ»¿¿««¿ƒ∆»∆ƒ»¿ƒ¿≈∆ƒ

Û¯OÏ ¯LÙ‡120.ÔÈ˜Ln‰ ∆¿»ƒ¿…««¿ƒ

שנאמר:119) בשריפה, הכרם כלאי ב. ל, תמורה משנה,
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נו:) (קידושין אש" תוקד "פן חז"ל ופירשו תקדש". "פן
הכרם  לכלאי הוקשה וערלה ה"ו. בפ"י למעלה רבינו וכתבו

שם). תמורה לשרוף 120)(רש"י שדרכו את שם: במשנה,
יקבר. לקבור שדרכו ואת ישרוף,

.ÁÎÔÈi‰ ÌÚ ·¯Ú˙pL ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Cq˙pL ÔÈÈ«ƒ∆ƒ¿«≈«¬«»ƒ∆ƒ¿»≈ƒ««ƒ
e¯Ó‡L BÓk ,‡e‰L ÏÎa ‰È‰a ¯eÒ‡ Ïk‰ -121. «…»«¬»»¿»∆¿∆»«¿

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na122ÏÚ ¯zn‰ ÔÈi‰ ˜¯e‰La «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆«««ƒ«À»«
CÒ ÔÈÈ ÏL ‰tË123ÏeˆÏvÓ CÒ ÔÈÈ ‰¯Ú Ì‡ Ï·‡ ; ƒ»∆≈∆∆¬»ƒ≈»≈∆∆ƒ«¿

ÔË˜124Blk ÌBi‰ Ïk ‰¯Ú elÙ‡ ,ÔÈÈ ÏL ¯Ba‰ CB˙Ï »»¿«∆«ƒ¬ƒ≈»»«À
ÏËa ÔBL‡¯ ÔBL‡¯ -125‰¯ÚL ÔÈa ,˙È·Á‰ ÔÓ ‰¯Ú . ƒƒ»≈≈»ƒ∆»ƒ≈∆≈»

,¯eÒ‡ Ïk‰ - ¯znÏ ¯eÒ‡‰ ÔÓ B‡ ¯eÒ‡Ï ¯zn‰ ÔÓƒ«À»»»ƒ»»«À»«…»
.ÏB„b ˙È·Á‰ ÈtÓ „¯Bi‰ „enÚ‰L ÈtÓƒ¿≈∆»««≈ƒƒ∆»ƒ»

ה"וֿז.121) פט"ו בשם 122)למעלה יוסף בר יצחק כרב
א. עג, זרה עבודה יוחנן, ההיתר,123)רבי מן טיפה וכל

הכל. ואסור נאסרה, ראשון קטן.124)ראשון כלי כלומר,
גירסא  דוחה רש"י אבל "צלצול", שם בסוגיא גורס רבינו
ובעירובין  קטן. פך והוא גרסינן, קטן "צרצור לשונו: וזה זו,
קשר  והוא קטן, צלצול גרסינן: אחרון בפרק בגדים לגבי

משי". דק.125)של הוא הצלצול מן הקילוח שעמוד
שרק  מפרש שם ורש"י בשתיה. גם שמותר מדבריו, ומשמע
ד"ה  שם וב'תוספות' בשתיה. לא אבל מותר, בלבד בהנאה
של  כמותו כשהגיעה אבל ששים, עד שמותר כתבו אתא, כי
סתם  ורבינו נאסר. - בהיתר בששים מאחד ליותר הנסך יין

בהיתר. ששים כשאין אפילו שהתיר ומשמע חילק, ולא

.ËÎÏÎa ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÔÈÈa ÌÈÈ Ì˙Ò ·¯Ú˙ƒ¿»≈¿«≈»¿«ƒ¬≈∆»¿»
‰i˙La ‡e‰L126Á˜BÏÂ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ Blk ¯ÎnÈÂ ; ∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»≈À¿≈»ƒ¿≈«

ÔÈi‰ ÈÓc127ÁÏn‰ ÌÈÏ BÎÈÏLÓe BaL ¯eÒ‡‰128, ¿≈««ƒ»»∆«¿ƒ¿»«∆«
ÔÈÈ ÏL ˙È·Á ‰·¯Ú˙ Ì‡ ÔÎÂ .˙BÚn‰ ¯‡La ‰‰ÈÂ¿≈»∆ƒ¿»«»¿≈ƒƒ¿»¿»»ƒ∆≈

CÒ129ÔÈ¯zÓe ‰i˙La ÔÈ¯eÒ‡ Ïk‰ - ˙Bi·Á‰ ÔÈa ∆∆≈∆»ƒ«…¬ƒƒ¿ƒ»À»ƒ
¯kÓiLk ÁÏn‰ ÌÈÏ ˙È·Á d˙B‡ ÈÓc CÈÏBÈÂ ;‰È‰a«¬»»¿ƒ¿≈»»ƒ¿»«∆«¿∆ƒ¿…

ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ Ïk‰130ÌÈÈ Ì˙Ò ÏL ˙È·Áa ÔÎÂ .131. «…¿≈»ƒ¿≈¿»ƒ∆¿«≈»

יינם 126) סתם למעשה: הלכה נחמן, רב אמר א. עד, שם
אבל  בהנאה, מותר - רבינו ומפרש מותר. - ביין יין אפילו

שם. רש"י פירש וכן אסור, שמותר 127)בשתיה מפני
האסור. היין מדמי חוץ שם 128)בהנאה אליעזר, כרבי

ב. מדמי 129)מט, חוץ בהנאה מותר בחבית שחבית
שם. ממש, נסך ביין אפילו חבית, אין 130)אותה אבל

השאר  להתיר המלח לים הנאה דמי בהולכת תקנה לה
לחמרים  להשקות או בגדים לכיבוס כגון היין, מגוף בהנאה
אסור, - נהנה האיסור ומגוף בעין, האיסור שיש כיון נכרים,
האיסור  מן נהנה אינו נסך, יין מדמי חוץ הכל כשמוכר אבל
ימכר  שם, גמליאל בן שמעון רבן אומר ולפיכך ומותר. גופו
שם. רש"י כתב וכן שבו. נסך יין מדמי חוץ לנכרים הכל
מפני  החביות, בתערובת רק נסך ביין מועילה זו ותקנה
יודעים  אנו שאין אלא עצמה בפני עומדת האסורה שהחבית
הכל  בלח, לח שהוא ביין נסך יין כשנתערב אבל היא, איזו
רבינו  שכתב כמו תקנה, לו ואין שהוא בכל בהנאה אסור

בהכ"ה. צריך 131)למעלה היתר, של בחביות שנתערבה
(כסףֿמשנה). המלח לים הבית אותה דמי להוליך

.ÏÌÈÓ132ÔÈÈa e·¯Ú˙pL133ÔÈÈ B‡134ÌÈÓa135- «ƒ∆ƒ¿»¿¿«ƒ«ƒ¿«ƒ
BÈÓ BÈ‡La ÔÈÓ Ô‰L ÈtÓ ,ÌÚË Ô˙Ba136‰na . ¿≈««ƒ¿≈∆≈ƒ¿∆≈ƒ«∆

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c137CB˙Ï ¯zn‰ ‰˜Ln‰ ÏÙpLa ¿»ƒ¬ƒ¿∆»«««¿∆«À»¿
˜Ln‰ ÏÙ Ì‡ Ï·‡ ;¯eÒ‡‰ ‰˜Ln‰CB˙Ï ¯eÒ‡‰ ‰ ««¿∆»»¬»ƒ»«««¿∆»»¿

˜¯eiL ‡e‰Â .ÏËa ÔBL‡¯ ÔBL‡¯ - ¯zn‰ ‰˜Ln‰««¿∆«À»ƒƒ»≈¿∆«
C‡È‰Â .ËÚÓ ËÚÓ „¯BÈÂ ˜È¯Ó ‰È‰L ,ÔË˜ ÏeˆÏvÓƒ«¿»»∆»»≈ƒ¿≈¿«¿«¿≈«

?ÌÈ¯eÒ‡ ÌÈn‰ eÈ‰È138B‡ ÔÈ„·Ú eÈ‰L ÔB‚k ƒ¿««ƒ¬ƒ¿∆»∆¡»ƒ
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙·¯˜z139. ƒ¿…∆¬«»ƒ

היתר.132) נסך.133)של יין היתר.134)של של
ההלכה.135) בסוף רבינו שמבאר כמו האסורים,
שנתבאר 136) כמו טעם, בנותן נסך ביין אפילו מינו, ובאינו

א. עג, זרה עבודה משנה, ה"ו. בפט"ו כמו 137)למעלה
כשהאיסור  מותר למה להבין [קשה ביין. הקודמת בהלכה

טעם]. במים.138)נותן יין או המלים: מבאר
לעבודהֿזרה.139) אותם שהקריבו

.‡ÏÔÈÈ ÏL ¯Ba140ÌÈÓ ÏL ÔB˙È˜ BÎB˙Ï ÏÙpL ∆«ƒ∆»«¿ƒ∆«ƒ
‰lÁz141˙‡ ÌÈ‡B¯ - CÒ ÔÈÈ BÎB˙Ï ÏÙ Ck ¯Á‡Â , ¿ƒ»¿««»»«¿≈∆∆ƒ∆

BÈ‡ el‡k ¯z‰‰ ÔÈÈ142Ô‰a ÔÈ¯ÚLÓ eÏÙpL ÌÈn‰Â , ≈«∆≈¿ƒ≈¿««ƒ∆»¿¿«¬ƒ»∆
- CÒ ÔÈÈ B˙B‡ ÌÚË Ïh·Ï ÔÈÈe‡¯ Ì‡ ,CÒ ÔÈÈ ÌÚƒ≈∆∆ƒ¿ƒ¿«≈««≈∆∆
Ïk‰ ‰È‰ÈÂ ,B˙B‡ ÔÈÏh·Óe ÂÈÏÚ ÔÈ·¯ ÌÈn‰ È¯‰¬≈««ƒ»ƒ»»¿«¿ƒ¿ƒ¿∆«…

.¯zÓÀ»

שם.141)שם.140) ראשון כלשון הנסך, יין שנפל קודם
יין 142) את לבטל לשיעור מצטרף אינו ההיתר שיין משמע

דומה  זה ואין לבטלו. כדי לבדם במים שיהיה וצריך הנסך,
אחר  ודבר במינו במין הכ"ב, בפט"ו שלמעלה לדין
לבטל  מינו לאינו מצטרף שבמינו הדבר שגם שנתערבו,
במינם, בששים שבטלים באיסורים מדובר שם כי האיסור,

מהֿשאיןֿכן  מינו, באינו טעם נותן כשיעור בדין דהיינו
איֿאפשר  כאן במשהו, במינו האוסר נסך ביין שלפנינו

בטל. אינו במינו מין כי לבטל, כדי מינו את לצרף

.·ÏÌÈ·Ú‰ ÏÚ ÏÙpL CÒ ÔÈÈ143Ô‰Â ÌÁÈ„È - ≈∆∆∆»««»¬»ƒ¿ƒ≈¿≈
˙B¯zÓ144˙BÚw·Ó eÈ‰ Ì‡Â .‰ÏÈÎ‡a145‰È‰L ÔÈa , À»«¬ƒ»¿ƒ»¿À»≈∆»»

ÔLÈ ÔÈi‰146ÌÈ·Úa ÌÚË Ô˙B Ì‡ :L„Á ‰È‰L ÔÈa ««ƒ»»≈∆»»»»ƒ≈««»¬»ƒ
el‡ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ,‰È‰a ˙B¯eÒ‡ el‡ È¯‰ -¬≈≈¬«¬»»¿ƒ«¬≈≈

.‰ÏÈÎ‡a ˙B¯zÓÀ»«¬ƒ»

ב.143) סה, שם נבלע 144)משנה, לא שהיין מכיון
לתוכה.145)בענבים. נכנס א.146)היין סו, שם כרבא,

הם  הרי ענבים, נקרא וזה יין נקרא וזה השם, אחר שהולכים
ענבים. כטעם שטעמו בחדש, אפילו מינו באינו מין

.‚ÏÌÈ‡z Èab ÏÚ ÏÙ147ÈtÓ ,˙B¯zÓ el‡ È¯‰ - »«««≈¿≈ƒ¬≈≈À»ƒ¿≈
.ÌÈ‡z‰ ÌÚËa Ì‚Bt ÔÈi‰L∆««ƒ≈¿«««¿≈ƒ

או 147) תאנים גבי על "נפל שם: במשנה גורס אינו רבינו
אלא: אסור". - טעם בנותן בהם יש אם תמרים, גבי על
ונשתברה  בספינה גרוגרות שהביא זונן בן בביתוס ומעשה
והתירון  לחכמים ושאלו גביהן, על ונפל נסך יין של חבית
שיין  פוסק הוא ולפיכך ה'תוספות', גירסת גם וכן וכו'.
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היה  שלפנינו, הגירסא לפי ואילו לפגם. טעם נותן בתאנים,
לפגם  טעם נותן הוא "אם הגמרא: כלשון לכתוב רבינו על
מיני  בכל לפגם טעם נותן יין כל שלא פירוש, מותר", -

תאנים.

.„ÏÌÈhÁ‰ ÏÚ ÏÙpL CÒ ÔÈÈ148el‡ È¯‰ - ≈∆∆∆»«««ƒƒ¬≈≈
˙B¯eÒ‡149‰È‰a ˙B¯zÓe ‰ÏÈÎ‡a150Ì¯kÓÈ ‡ÏÂ . ¬«¬ƒ»À»«¬»»¿…ƒ¿¿≈

Ï‡¯OÈÏ Ì¯kÓÈÂ ¯ÊÁÈ ‡nL ,ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ151. ¿≈»ƒ∆»«¬…¿ƒ¿¿≈¿ƒ¿»≈
˙t Ô‰Ó ‰OBÚÂ Ô˙B‡ ÔÁBË ?‰OBÚ „ˆÈk ‡l‡∆»≈«∆≈»¿∆≈∆«

Ï‡¯OÈ ÈÙa ‡lL ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ d¯ÎBÓe152È„k , ¿»¿≈»ƒ∆…ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈
È¯‰L ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ Ï‡¯OÈ d˙B‡ eÁ˜È ‡lL∆…ƒ¿»ƒ¿»≈ƒ»≈»ƒ∆¬≈

¯‡a˙iL BÓk ,‰¯eÒ‡ - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ˙t153‰ÓÏÂ . «¿≈»ƒ¬»¿∆ƒ¿»≈¿»»
Ô‰L ÈtÓ ?ÌÚË Ô˙Ba ÌÈhÁ‰ ˙‡ ÔÈ˜„Ba ÔÈ‡≈¿ƒ∆«ƒƒ¿≈««ƒ¿≈∆≈

Ô‰a ÚÏ· ÔÈi‰Â ,˙B·‡BL154. ¬¿««ƒƒ¿»»∆

ב.148) סה, בולעות.149)שם סדק בהם שיש כיון
טחינה 150) לאחר ישראל בפני שלא לגוי למוכרן מותר

רק  לוקח שהרי כלל, נסך מיין נהנה שאינו מכיון ואפיה,
הוא  שהרי אסור, החיטים מגוף ליהנות אבל החיטים, דמי

בהכ"ט. למעלה וראה היין. מן גם שם.151)נהנה גמרא,
אותה 152) ויקח ישראל, שאפאה פת היא שזו יראה שלא

ה"ט.153)ממנו. טעם 154)בפי "ז עם מתמזג וטעמו
של  ופירושו (רדב"ז). עליו לעמוד אפשר ואי החיטים,

להולמו. קשה משנה' ה'לחם

.‰Ï¯ÒB‡ - ¯ÎL ıÓÁ CB˙Ï ÏÙÂ ıÈÓÁ‰L CÒ ÔÈÈ≈∆∆∆∆¿ƒ¿»«¿…∆≈»≈
Ô‰ ıÓÁ Ô‰ÈML ,BÈÓa ‡e‰L ÈtÓ ;‡e‰L ÏÎa155. ¿»∆ƒ¿≈∆¿ƒ∆¿≈∆…∆≈

ÓÁ‰ ÌÚ ·¯Ú˙pL ÔÈÈÂÔÈa ÔÈÈÏ ıÓÁ ÏÙpL ÔÈa ,ı ¿«ƒ∆ƒ¿»≈ƒ«…∆≈∆»«…∆¿«ƒ≈
ıÓÁÏ ÔÈÈ ÏÙpL156.ÌÚË Ô˙Ba B˙B‡ ÔÈ¯ÚLÓ - ∆»««ƒ¿…∆¿«¬ƒ¿≈««

(155- כרבא השם, אחר הולכים ואנו חומץ, שם לשניהם
למעלה. שכתבנו וכמו א. סו, למה 156)שם עיון צריך

- קטן מצרצור להיתר איסור נפל שאם כאן, רבינו כתב לא
ל? בהלכה כמו בטל, ראשון ראשון

ה'תשע"ח  טבת י"ז ה' יום

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
הגויים;1) תשמיש כלי הכשר יומה; בת קדירה דין יבאר

אותם  שאסרו דברים לזהב; לזהב ואשר לכסף לכסף אשר
בישולי  איסור התורה; מן עיקר להם שאין אע"פ חכמים
להפרישו; מצווין ביתֿדין אם איסור האוכל וקטן גויים;

בהם. קצה אדם של שנפשו מפני חכמים שאסרו דברים

.‡Ò¯Á ÏL ‰¯„˜2¯Oa B‡ ‰Ï· ¯Oa da ÏMa˙pL ¿≈»∆∆∆∆ƒ¿«≈»¿«¿≈»¿«
B˙B‡a ‰ËeÁL ¯Oa da ÏM·È ‡Ï - ÌÈOÓ¯e ÌÈˆ˜L¿»ƒ¿»ƒ…¿«≈»¿«¿»¿
¯eÒ‡ ÏÈL·z‰ - ¯Oa ÔÈÓ da ÏMa Ì‡Â .ÌBi‰3; «¿ƒƒ≈»ƒ»»««¿ƒ»

ÌÚË Ô˙Ba - ¯Á‡ ÔÈÓ da ÏMa4. ƒ≈»ƒ«≈¿≈««

אפשר 2) מתכת של כן שאין מה בהגעלה, תקנה לה שאין
הלכה  ט ובפרק היתר. בה ולבשל יום באותו אותה להגעיל
חלב  בה יבשל לא בשר בה שבישל קדרה רבינו, כתב יא
להגעילה, אין מתכת של קדירה שאפילו חרס. של כתב ולא

בחלב. בה להשתמש מנת על 3)על לעמוד אפשר אי כי
גוי.4)טעמו. וטועמו

.·dÓBÈ ˙a ‰¯„˜ ‡l‡ ‰¯Bz ‰¯Ò‡ ‡ÏÂ5,„·Ïa ¿…»¿»»∆»¿≈»«»ƒ¿«
ÔnM‰ ÌbÙ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ÏÈ‡B‰6.‰¯„wa ÚÏ·pL ƒ«¬«ƒ…ƒ¿««À»∆ƒ¿««¿≈»

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe7da ÏM·È ‡Ï8ÌÏBÚÏ9ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ƒƒ¿≈¿ƒ…¿«≈»¿»¿ƒ»≈
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ ÌÈLÈ Ò¯Á ÈÏk ÔÈÁ˜BÏ¿ƒ¿≈∆∆¿»ƒƒ»¿≈»ƒ
,˙B¯Ú˜e ˙B¯„˜ ÔB‚k ,ÔÈnÁa Ô‰a eLnzLpL∆ƒ¿«¿»∆¿«ƒ¿¿≈¿»
ÏM·e Á˜Ï Ì‡Â .¯·‡a ÔÈÚeL eÈ‰ elÙ‡Â .ÌÏBÚÏ¿»«¬ƒ»ƒ«»»¿ƒ»«ƒ≈

‰‡Ï‰Â ÈL ÌBiÓ Ô‰a10¯zÓ ÏÈL·z‰ -11. »∆ƒ≈ƒ»»¿»««¿ƒÀ»

עברו 5) שלא התוספות ולפירוש אחד. לילה עליה עבר שלא
בזה. דעתו לנו ברורה ולא סתם ורבינו שעות. כ"ד עליה

ומותר.6) הוא לפגם טעם נותן יומה, בת אינה אבל
יומה.7) בת קדירה משום יומה בת שאינה קדירה שגזרו
לפגם 8) טעם נותן חכמים שאמרו שמה לומדים, ומכאן

לכתחילה. ולא בדיעבד רק זהו כמה 9)מותר, עברו אפילו
איסור. בהן שבישלו מיום לקנייתו 10)ימים שני מיום

של  כלים שסתם מדבריו, משמע יומן, בני אינן בוודאי שאז
יומם. בני שהם חוששים הוא 11)גויים לפגם טעם שנותן

בדיעבד. ומותר

.‚‰cÚÒ LÈÓLz ÈÏk Á˜Bl‰12ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ «≈«¿≈«¿ƒ¿À»ƒ»≈»ƒ
LnzL ‡lL ÌÈ¯·c :˙ÈÎeÎÊ ÈÏÎe ˙BÎzÓ ÈÏkÓƒ¿≈«»¿≈¿ƒ¿»ƒ∆…ƒ¿«≈

ÔÏÈaËÓ - ¯wÚ Ïk Ô‰a13‰Â˜Ó ÈÓa14eÈ‰È Ck ¯Á‡Â »∆»ƒ»«¿ƒ»¿≈ƒ¿∆¿««»ƒ¿
Ô‰a LnzLpL ÌÈ¯·„e .˙BzLÏÂ Ô‰a ÏÎ‡Ï ÔÈ¯zÓÀ»ƒ∆¡…»∆¿ƒ¿¿»ƒ∆ƒ¿«≈»∆
- ˙BiB˙È˜Â ˙BiÁBÏˆe ˙BÒBk ÔB‚k ,ÔBˆ È„È ÏÚ«¿≈≈¿¿ƒ¿ƒƒ

ÔÁÈ„Ó15ÔÏÈaËÓe16LnzLpL ÌÈ¯·„e .˙B¯zÓ Ô‰Â ¿ƒ»«¿ƒ»¿≈À»¿»ƒ∆ƒ¿«≈
ÈÓnÁÓe ÔÈÒBÓ˜Ó˜Â ˙B¯BÈ ÔB‚k ,ÔÈnÁ È„È ÏÚ Ô‰a»∆«¿≈«ƒ¿¿À¿¿ƒ¿«¿≈

ÔÏÈÚ‚Ó - ÔÈnÁ17ÌÈ¯·„e .ÔÈ¯zÓ Ô‰Â ÔÏÈaËÓe «ƒ«¿ƒ»«¿ƒ»¿≈À»ƒ¿»ƒ
¯e‡‰ È„È ÏÚ Ô‰a LnzLpL18ÔÈ„etL ÔB‚k , ∆ƒ¿«≈»∆«¿≈»¿«ƒ

¯e‡a ÔaÏÓ - ˙B‡ÏkÒ‡Â19Ô˙tÏ˜ ¯LpzL „Ú ¿«¿¿»¿«¿»»«∆ƒ»≈¿ƒ»»
.ÔÈ¯zÓ Ô‰Â ÔÏÈaËÓe«¿ƒ»¿≈À»ƒ

צריכים 12) אינם חרישה כלי כגון אחרים תשמיש כלי אבל
הגוי 13)טבילה. מן חדשים כלים שהקונה סופרים, מדברי

טבילה. ואפילו 14)צריך סאה. ארבעים בהם שיש במים
סאה. מארבעים בפחות מטהרים אינם מעיין מי

הכלים.15) דפנות פני על שנדבקו האיסור שיורי להעביר
מן 16) שנקנו חדשים כלים כדין כך, אחר סאה בארבעים

בהם. נשתמש ולא האיסור 17)הגוי את מהן להוציא
בחמין. בהן כשנשתמשו נוזל 18)שבלעו או מים בלי ישר,

טעון 19)אחר. האור ידי על גוי בו שנשתמש דבר שכל
ליבון.

.„‰¯BÈ CB˙Ï ‰pË˜ ‰¯BÈ Ô˙B ?ÔÏÈÚ‚Ó „ˆÈk≈««¿ƒ»≈»¿«»¿»
ÌÈÓ ‰ÈÏÚ ‡lÓÓe ,‰ÏB„‚20,‰pËw‰ ÏÚ eÙeˆiL „Ú ¿»¿«≈»∆»«ƒ«∆»««¿«»

‰ÙÈ ‰ÙÈ dÁÈ˙¯Óe21ÛÈwÓ - ‰ÏB„‚ ‰¯BÈ ‰˙È‰ Ì‡Â . «¿ƒ»»∆»∆¿ƒ»¿»»¿»«ƒ
eÙeˆiL „Ú ÌÈÓ ‡lÓÓe ,ËÈË B‡ ˜ˆa d˙ÙO ÏÚ«¿»»»≈ƒ¿«≈«ƒ«∆»
„Ú Ô‰a LnzLpL ÔlÎÂ .ÁÈz¯Óe ,d˙ÙO ÏÚ ÌÈn‰««ƒ«¿»»«¿ƒ«¿À»∆ƒ¿«≈»∆«
„ÚÂ ÔÈaÏ‰ ‡lL „ÚÂ ÁÈ„‰ ‡lL „Ú B‡ ÁÈz¯‰ ‡lL∆…ƒ¿ƒ««∆…≈ƒ«¿«∆…ƒ¿ƒ¿«
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ÔnM‰ ÏkL ;¯zÓ - ÏÈaË‰ ‡lL22ÌÚË Ô˙B Ô‰aL ∆…ƒ¿ƒÀ»∆»«À»∆»∆≈««
Ì‚ÙÏ23.e¯‡aL BÓk ,‡e‰ ƒ¿»¿∆≈«¿

"אותה"20) לגרוס נכון יותר אבל הקטנה, היורה על כלומר,
הגדולה. היורה את רבינו 21)כלומר, כוונת כנראה

שתפלוט. עד ההגעלה במי בהן.22)שישהנה שנבלעו
יומה.23) בת באינה

.‰ÔÓ ÔÈÁ˜Ïp‰ ‰cÚq‰ ÈÏk ÔÈÏÈaËnL BÊ ‰ÏÈ·Ë¿ƒ»∆«¿ƒƒ¿≈«¿À»«ƒ¿»ƒƒ
- ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡Ï e¯zÈ Ck ¯Á‡Â ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰»¿≈»ƒ¿««»À¿«¬ƒ»¿ƒ»

‰¯‰ËÂ ‰‡ÓË ÔÈÚÏ ÔÈ‡24ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡ ,25. ≈»¿ƒ¿«À¿»¿»√»∆»ƒƒ¿≈¿ƒ
dÏ ÊÓ¯ÂL‡· e¯È·Úz L‡· ‡·È ¯L‡ ¯·c Ïk : ¿∆∆»»»»¬∆»…»≈«¬ƒ»≈

‡l‡ ¯a„Ó BÈ‡L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .¯‰ËÂ¿»≈ƒƒ«¿»»¿∆≈¿«≈∆»
È„ÈÓ ‡Ï ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈÏeÚ‚ È„ÈÓ Ô˙¯‰Ëa¿»√»»ƒ≈ƒ≈¿≈»ƒ…ƒ≈

L‡‰ È„È ÏÚ ‰ÏBÚ ‰‡ÓË EÏ ÔÈ‡L .‰‡ÓË26ÏÎÂ . À¿»∆≈¿À¿»»«¿≈»≈¿»
- ˙Ó ˙‡ÓËÂ ,Ô˙‡ÓhÓ ÔÈÏBÚ ‰ÏÈ·Ëa - ÌÈ‡Óh‰«¿≈ƒƒ¿ƒ»ƒƒÀ¿»»¿À¿«≈
ÔÈÚÏ ‡l‡ ,ÏÏk L‡ ÌL ÔÈ‡Â ,‰ÏÈ·Ëe ‰‡f‰a¿«»»¿ƒ»¿≈»≈¿»∆»¿ƒ¿«
e¯Ó‡ ,¯‰ËÂ ·e˙kL ÔÂÈÎÂ .ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈÏeÚbƒ≈¿≈»ƒ¿≈»∆»¿»≈»¿
B¯Èz‰Ï L‡a B˙¯È·Ú ¯Á‡ ‰¯‰Ë BÏ ÛÈÒB‰ :ÌÈÓÎÁ¬»ƒƒ»√»««¬ƒ»»≈¿«ƒ

ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈÏeÚbÓ27. ƒƒ≈¿≈»ƒ

שנטמאו,24) כלים בטהרת כלל שם עוסק אינו שהכתוב
אסורים. דברים שבלעו בכלים היא 25)אלא חכמים תקנת

גויים  מטומאת יוצא שהוא מפני בירושלמי: כמבואר
ישראל. של 26)לקדושת האיסור לפליטת רק באה שהאש

גויים. שהתירה 27)גיעולי באש ההעברה אחרי פירוש.
אחרת. טהרה עוד תוסיף גויים, גיעולי מאיסור

.Â˙BÎzÓ ÈÏk ‡l‡ BÊ ‰ÏÈ·Ëa e·iÁ ‡Ï28‰cÚÒ ÏL …ƒ¿ƒ¿ƒ»∆»¿≈«»∆¿À»
ÔÓ Ï‡BM‰ Ï·‡ .ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ ÔÈÁ˜Ïp‰«ƒ¿»ƒƒ»¿≈»ƒ¬»«≈ƒ

ÔkLnL B‡ ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰29BÏˆ‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ »≈≈»ƒ∆ƒ¿≈»≈»ƒ∆¿
ÁÈ„Ó - ˙BÎzÓ ÈÏk30ÁÈz¯Ó B‡31ÔaÏÓ B‡32BÈ‡Â , ¿≈«»≈ƒ««¿ƒ«¿«≈¿≈

ÏÈaË‰Ï CÈ¯ˆ33ÌÈ·‡ ÈÏk B‡ ıÚ ÈÏk Á˜Ï Ì‡ ÔÎÂ . »ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ»«¿≈≈¿≈¬»ƒ
ÁÈ„Ó -34ÁÈz¯Ó B‡35ÏÈaË‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,36ÔÎÂ . ≈ƒ««¿ƒ«¿≈»ƒ¿«¿ƒ¿≈

ÌÈL¯Á ÈÏk37ÏÈaË‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ -38ÔÈÚeM‰ Ï·‡ . ¿≈»»ƒ≈»ƒ¿«¿ƒ¬»«ƒ
¯·‡a39.‰ÏÈ·Ë ÔÈÎÈ¯ˆe ˙BÎzÓ ÈÏÎk Ô‰ È¯‰ - ¿»»¬≈≈ƒ¿≈«»¿ƒƒ¿ƒ»

כלי 28) שגם פי על אף זכוכית כלי כאן רבינו הזכיר לא
באה  לא זו שהלכה מפני ... טבילה, צריכים זכוכית
שהשואל  הדין, את אלא טבילה, טעון כלי איזה להשמיענו
על  וסמך להטבילם. צריך אינו אצלו הגוי שמישכנם או כלים

טבילה. צריכים זכוכית שכלי ג בהלכה בעייא 29)שכתב
משום  להקל פסק שרבינו הר"ן וכתב נפשטה. ולא שם היא
הולכין  דרבנן וספק מדרבנן אלא אינה כלים שטבילת שסובר

בצונן.30)להקל. בהם שנשתמש דברים הם אם
חמין.31) ידי על בהם שנשתמש בדברים מגעיל
האור.32) ידי על בהם שנשתמש שטבילת 33)בדברים

בשואל. ולא ממנו בקנה אלא אינה הגויים מן שבאו כלים
צונן.34) ידי על שנשתמש על 35)בדבר שנשתמש בדבר

חמין. שנאמר 36)ידי מדין, מכלי למדנו זו שטבילה מפני
בלבד. מתכות כלי הכתוב מנה ושם "וטהר" כלי 37)בהם

דומים 38)חרס. אינם תקנה, להם אין נשברו שאם מכיון

טבילה. צריכים ואין מתכות המצופים 39)לכלי חרס כלי
אחרת. מתכת או עופרת

.ÊL‡a daÏÓ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ÔÈkÒ Á˜Bl‰«≈««ƒƒ»≈»ƒ¿«¿»»≈
‰ÙÈ ÔÈkÒ ‰˙È‰ Ì‡Â .dlL ÌÈÁÈ¯a dÊÈÁLÓ B‡«¿ƒ»»≈«ƒ∆»¿ƒ»¿»«ƒ»»
‰L˜ Ú˜¯˜a dˆÚ Ì‡ BÏ Èc - ˙BÓÈ‚t da ÔÈ‡L40 ∆≈»¿ƒ«ƒ¿»»¿«¿«»∆

,˙BÓÈ‚t da eÈ‰ Ì‡Â .ÔBˆ da ÏÎB‡Â ,ÌÈÓÚt ¯OÚ∆∆¿»ƒ¿≈»≈¿ƒ»»¿ƒ
ËÁLÏ B‡ ÔÈnÁ da ÏÎ‡Ï ‰ˆ¯Â ‰ÙÈ ‰˙È‰L B‡∆»¿»»»¿»»∆¡…»«ƒƒ¿…

da41Ì„˜ da ËÁL .dlk dÊÈÁLÓ B‡ daÏÓ - »¿«¿»«¿ƒ»À»»«»…∆
‰ËÈÁM‰ ÌB˜Ó ÁÈ„Ó - ‰p¯‰ËiL42- ÛÏ˜ Ì‡Â ; ∆¿«¬∆»≈ƒ«¿«¿ƒ»¿ƒ»«

ÁaLÓ ‰Ê È¯‰43. ¬≈∆¿À»

עבודה.40) שאינה הדין 41)קרקע בה שלשחוט משמע
חמין. בה לאכול רוצה שמנונית 42)כמו ומעביר

השחיטה. בית עצמו 43)שבדפנות על שהחמיר מפני
השמנונית. בו נבלעת בבשר הסכין דוחק ידי שעל רב, כדעת

.Á„Ú da ËBÁLÈ ‡Ï - ‰Ù¯Ë da ËÁML ÔÈkÒ«ƒ∆»«»¿≈»…ƒ¿»«
ÔBˆa elÙ‡ dÁÈ„iL44ÏL ˙BÈÏ·a dÁp˜Ó B‡ , ∆¿ƒ»¬ƒ¿≈¿«¿»ƒ¿»∆

.ÌÈ„‚a¿»ƒ

הואיל 44) להגעילה. צריך ואין צוננים במים להדיחה מספיק
כלום. הסכין בלעה לא צונן השחיטה ובית

.ËÛ‡Â .ÌÈÓÎÁ Ô˙B‡ e¯Ò‡ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c ÌL LÈÂ¿≈»¿»ƒ¬≈ƒ»¿»¬»ƒ¿«
Ô‰ÈÏÚ e¯Êb ,‰¯Bz‰ ÔÓ ¯wÚ Ô¯eq‡Ï ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈¿ƒ»ƒ»ƒ«»»¿¬≈∆
e·¯Ú˙È ‡lL „Ú ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ ˜Á¯˙‰Ï È„k¿≈¿ƒ¿«≈ƒ»¿≈»ƒ«∆…ƒ¿»¿
e¯Ò‡ :Ô‰ el‡Â .˙e˙Á È„ÈÏ e‡·ÈÂ Ï‡¯OÈ Ô‰a»∆ƒ¿»≈¿»…ƒ≈«¿¿≈≈»¿

CÒ ÔÈÈÏ LeÁÏ ÔÈ‡L ÌB˜Óa elÙ‡Â Ô‰nÚ ˙BzLÏ45, ƒ¿ƒ»∆«¬ƒ¿»∆≈»¿≈∆∆
ÔÈ‡L ÌB˜Óa elÙ‡Â Ô‰ÈÏeMa B‡ Ôzt ÏÎ‡Ï e¯Ò‡Â¿»¿∆¡…ƒ»ƒ≈∆«¬ƒ¿»∆≈

Ô‰ÈÏeÚ‚Ï LÁÏ46. »¿ƒ≈∆

לחוש 45) שיש ובמקום אחרים. משקין או מבושל יין כגון
וזאת  גויים. בחברת לא לבדו אפילו לשתותו אסור נסך ליין
זרה  עבודה חומר משום שנאסר יינם" "סתם גזירת היא

בהנאה. אפילו אסורים.46)ואסור דברים לבליעת

.ÈÈ„·BÚ ÏL ‰aÒÓa Ì„‡ ‰zLÈ ‡Ï ?„ˆÈk≈«…ƒ¿∆»»ƒ¿ƒ»∆¿≈
Û‡Â ,ÌÈ·ÎBk¯Ò‡ BÈ‡L ÏM·Ó ÔÈÈ ‡e‰L Èt ÏÚ47, »ƒ¿««ƒ∆«ƒ¿À»∆≈∆¡»

‰aÒn‰ ·¯ ‰È‰ Ì‡Â .Bc·Ï ÂÈÏkÓ ‰˙BL ‰È‰L B‡∆»»∆ƒ≈»¿«¿ƒ»»…«¿ƒ»
ÔÈOBÚL Ô‰lL ¯ÎL ÔÈ˙BL ÔÈ‡Â .¯zÓ - Ï‡¯OÈÔÓ ƒ¿»≈À»¿≈ƒ≈»∆»∆∆ƒƒ

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ‡z‰Â ÌÈ¯Óz‰48‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡Â . «¿»ƒ¿«¿≈ƒ¿«≈»∆¿≈»∆»
e‰˙LÂ B˙È·Ï ¯ÎM‰ ‡È·‰ Ì‡ Ï·‡ ,B˙¯ÈÎÓ ÌB˜Óaƒ¿¿ƒ»¬»ƒ≈ƒ«≈»¿≈¿»»

BÏˆ‡ „ÚÒÈ ‡nL ‰¯Êb‰ ¯wÚL ;¯zÓ - ÌL49. »À»∆ƒ««¿≈»∆»ƒ¿«∆¿

נסך.47) יין איסור בו אין מבושל מפירות 48)יין כגון
התבואה. ומן לידי 49)אחרים ויבואו הדעת את מקרב זה

חיתון.

.‡È¯zÓ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈBn¯ ÔÈÈÂ ÌÈÁetz ÔÈÈ≈«ƒ¿≈ƒƒ¿«≈»∆À»
ÌB˜Ó ÏÎa Ô˙BzLÏ50e¯Ê‚ ‡Ï ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·c . ƒ¿»¿»»»»∆≈»…»¿

ÂÈÏÚ51ÌÈ˜enˆ ÔÈÈ .52.Cq˙Óe ÔÈÈk ‡e‰ È¯‰ - »»≈ƒƒ¬≈¿«ƒƒ¿«≈

בלבד.50) בשכר המדובר שם הוא 51)בגמרא שכר אבל
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מכירתו. במקום לשתותו ואסור המצוי יין 52)דבר תניא,
בו  יש למזבח הראוי וכל למזבח כשר בדיעבד צימוקים

נסך. יין משום

.·ÈLÈ ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ˙t e¯Ò‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»¿«¿≈»ƒ≈
„·BÚ‰ ÌBzÁp‰ ˙t ÔÈÁ˜BÏÂ ¯·ca ÔÈl˜nL ˙BÓB˜Ó¿∆¿ƒƒ«»»¿¿ƒ«««¿»≈
,‰„O·e Ï‡¯OÈ ÌBzÁ ÌL ÔÈ‡L ÌB˜Óa ÌÈ·ÎBk»ƒ¿»∆≈»«¿ƒ¿»≈«»∆
ÔÈ‡ - ÌÈza ÈÏÚa ˙t Ï·‡ .˜Ác‰ ˙ÚL ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆¿««¿»¬»««¬≈»ƒ≈
ÌeMÓ ‰¯Êb‰ ¯wÚL .Ï˜‰Ï da ‰¯BnL ÈÓ ÌL»ƒ∆∆»¿»≈∆ƒ««¿≈»ƒ
„ÚÒÏ ‡B·È - ÌÈza ÈÏÚa ˙t ÏÎ‡È Ì‡Â ,˙e˙Á«¿¿ƒ…«««¬≈»ƒ»ƒ¿…

.ÔÏˆ‡∆¿»

.‚ÈBa ‰Ù‡Â ¯epz‰ ˙‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˜ÈÏ„‰ƒ¿ƒ»≈»ƒ∆««¿»»
B‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‰Ù‡Â Ï‡¯OÈ ˜ÈÏ„‰L B‡ ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆ƒ¿ƒƒ¿»≈¿»»≈»ƒ
‡·e ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‰Ù‡Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˜ÈÏ„‰L∆ƒ¿ƒ»≈»ƒ¿»»»≈»ƒ»

¯ÚÂ Ï‡¯OÈ53ÏÈ‡B‰ ,L‡Ï BL·Î B‡ ËÚÓ L‡‰ ƒ¿»≈¿ƒ≈»≈¿«¿»»≈ƒ
‡Ï elÙ‡Â .˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ˙t‰ ˙Î‡ÏÓa ÛzzLÂ¿ƒ¿«≈ƒ¿∆∆««¬≈À∆∆«¬ƒ…

˜¯Ê54.BaL ˙t‰ Ïk ¯Èz‰ - ¯epz‰ CB˙Ï ıÚ ‡l‡ »«∆»≈¿««ƒƒ»««∆
¯k‰ ˙BÈ‰Ï ‡l‡ ¯·c‰ ÔÈ‡L55.‰¯eÒ‡ Ô‰lL ˙t‰L ∆≈«»»∆»ƒ¿∆≈∆««∆»∆¬»

הגחלים.53) או העצים ארץ 54)את בני שבין מהדברים
התנור, לתוך קיסם משליכים בבל בני בבל, לבני ישראל
מוריד? ומה מעלה מה קיסם אומרים: ישראל ארץ ובני

ממש.55) בבישול ולא עץ קיסם מועיל בפת שרק משמע

.„ÈL·„ B‡ ·ÏÁ B‡ ÔÈÈ eÏ ÏMaL ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ∆ƒ≈»«ƒ»»¿«
ÔÈLÈ¯t B‡56˙BÓk ÏÎ‡p‰ ¯·c (ÏkÓ) el‡a ‡ˆBiÎÂ ¿ƒƒ¿«≈»≈ƒ»»»«∆¡»¿

¯·c ÏÚ ‡l‡ e¯Ê‚ ‡ÏÂ .ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ÈÁ ‡e‰L∆«¬≈≈À»ƒ¿…»¿∆»«»»
ÏÙz ‚„Â ¯Oa ÔB‚k ,ÈÁ ‡e‰L ˙BÓk ÏÎ‡ BÈ‡L57 ∆≈∆¡»¿∆«¿»»¿»»≈

‰lÁzÓ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÏMa Ì‡ .˙B˜¯ÈÂ ‰ˆÈ·e≈»ƒ»ƒƒ¿»»≈»ƒƒ¿ƒ»
ÔÏeM·a BnÚ Ï‡¯OÈ ÛzzL ‡ÏÂ ÛBÒ „ÚÂ58È¯‰ - ¿«¿…ƒ¿«≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ»¬≈

.ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈÏeMa ÌeMÓ ÔÈ¯eÒ‡ el‡≈¬ƒƒƒ≈¿≈»ƒ

פרי.56) מלוח.57)מין נשתתף 58)לא אם רק
מועיל. אינו עץ קיסם הוספת אבל מותר, בבישולו

.ÂËÏÚ ‰ÏBÚ ‡e‰L ¯·„a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿»»∆∆«
ÌÈˆÈ·e ¯Oa ÔB‚k ,˙t‰ ˙‡ Ba ÏÎ‡Ï ÌÈÎÏÓ ÔÁÏLÀ¿«¿»ƒ∆¡…∆««¿»»≈ƒ
ÏÚ ‰ÏBÚ BÈ‡L ¯·c Ï·‡ ;Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ‚„Â¿»ƒ¿«≈»∆¬»»»∆≈∆«
ÔÈÒBÓ¯ez ÔB‚k ,˙t‰ ˙‡ Ba ÏÎ‡Ï ÌÈÎÏÓ ÔÁÏL59 À¿«¿»ƒ∆¡…∆««¿¿ƒ

ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚ Ô˙B‡ e˜ÏML∆»¿»¿≈»ƒ««ƒ∆≈»
.Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ÔÈiÁ ÔÈÏÎ‡∆¡»ƒ«ƒ¬≈≈À»ƒ¿≈…«≈»∆
„·BÚ‰ BnÊÈ ‡lL ,˙e˙Á ÌeMÓ ‰¯Êb‰ ¯wÚL∆ƒ««¿≈»ƒ«¿∆…¿«¿»≈
ÔÁÏL ÏÚ ‰ÏBÚ BÈ‡L ¯·„Â ;‰cÚÒa BÏˆ‡ ÌÈ·ÎBk»ƒ∆¿ƒ¿À»¿»»∆≈∆«À¿«
B¯·Á ˙‡ ÔnÊÓ Ì„‡ ÔÈ‡ - ˙t‰ ˙‡ Ba ÏÎ‡Ï ÌÈÎÏÓ¿»ƒ∆¡…∆««≈»»¿«≈∆¬≈

.ÂÈÏÚ»»

סעודה.59) בקינוח שאוכלים

.ÊË- ÌÈ·ÎBk „·BÚ B‡ Ï‡¯OÈ ÔÁÏnL ÌÈpË˜ ÌÈ‚„Â¿»ƒ¿«ƒ∆¿»»ƒ¿»≈≈»ƒ
„·BÚ Ô‡Ïˆ Ì‡Â ,ÏeMa ˙ˆ˜Ó eÏMa˙pL BÓk Ô‰ È¯‰¬≈≈¿∆ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»≈

ÔÈ¯zÓ - Ôk ¯Á‡ ÌÈ·ÎBk60ËÚÓ Ï‡¯OÈ BÏMaL ÏÎÂ . »ƒ««≈À»ƒ¿…∆ƒ¿ƒ¿»≈¿«

Ì‡ ,CÎÈÙÏ .¯zÓ - ÛBqa ÔÈa ‰lÁza ÔÈa ,BÏeMaƒ≈«¿ƒ»≈«À»¿ƒ»ƒ
L‡‰ Èab ÏÚ ‰¯„˜ B‡ ¯Oa ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÁÈp‰ƒƒ«»≈»ƒ»»¿≈»««≈»≈

ÒÈ‚‰Â ¯Oaa Ï‡¯OÈ Ct‰Â61L B‡ ,‰¯„waÁÈp‰ ¿ƒ≈ƒ¿»≈«»»¿≈ƒ«¿≈»∆ƒƒ«
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ¯Ó‚Â Ï‡¯OÈ62. ƒ¿»≈¿»«»≈»ƒ¬≈∆À»

אחר 60) שצלאו גדול מלוח דג אבל קטנים, דגים ודווקא
הדחק  ידי על אכילה צלייה בלא שאכילתו אסור, גוי כן
הוא. גוי בישול המליחה שאחרי הצלייה ולפיכך היא,

את 62)בחש.61) לקרב רק הועיל הגוי כשמעשה רק וזה
הבישול  היה לא הגוי פעולת לולי אם אבל הבישול, גמר

אסור. זה הרי נגמר,

.ÊÈ„Ú ÔMÚL ˙B¯Ùe ÌÈ·ÎBk „·BÚ BÁÏnL ‚c»∆¿»≈»ƒ≈∆ƒ¿»«
BÈ‡ ÁÈÏÓ .ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ‰ÏÈÎ‡Ï Ô¯ÈLÎ‰L∆ƒ¿ƒ»«¬ƒ»¬≈≈À»ƒ»ƒ«≈
ÔÎÂ .ÏM·Ók BÈ‡ ÔMÚÓ‰Â ,BÊ ‰¯Ê‚a Á˙B¯k¿≈«ƒ¿≈»¿«¿À»≈ƒ¿À»¿≈

˙BÈÏ˜63e¯Ê‚ ‡ÏÂ ,ÔÈ¯zÓ - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL ¿»∆¿≈»ƒÀ»ƒ¿…»¿
.˙BÈÏw‰ ÏÚ B¯·Á ÔnÊÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ;Ì‰ÈÏÚ¬≈∆∆≈»»¿«≈¬≈««¿»

באש.63) קלויים קטניות או תבואה גרעיני

.ÁÈÔÈ˜ÏBML Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈL„ÚÂ ÔÈeÙ‡Â ÔÈÏBtƒ«¬ƒ«¬»ƒ¿«≈»∆∆¿ƒ
ÌeMÓ ÔÈ¯eÒ‡ - Ô˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ Ô˙B‡»»¿≈»ƒ¿ƒ»¬ƒƒ
ÔÁÏL ÏÚ ÔÈÏBÚL ÌB˜Óa ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈÏeMaƒ≈¿≈»ƒ¿»∆ƒ«À¿«

ÌÈÎÏÓ64˙¯t¯t ÌeMÓ65È„·BÚ ÈÏeÚb ÌeMÓe , ¿»ƒƒ«¿∆∆ƒƒ≈¿≈
¯Oa‰ ÌÚ Ô˙B‡ eÏM·È ‡nL ;ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ·ÎBk66 »ƒ¿»»∆»¿«¿»ƒ«»»

ÔÈÏBwL ÔÈbÙq‰ ÔÎÂ .¯Oa da eÏMaL ‰¯„˜a B‡ƒ¿≈»∆ƒ¿»»»¿≈«À¿»ƒ∆ƒ
ÌeMÓ Û‡ ÔÈ¯eÒ‡ - ÔÓLa ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ Ô˙B‡»»¿≈»ƒ¿∆∆¬ƒ«ƒ

ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈÏeÚb67. ƒ≈¿≈»ƒ

שולחן 64) על עולה ואם קובע המקום מנהג רבינו דברי לפי
אסור. זה במקום נקרא 65)מלכים וזה סעודה לקינוח

מלכים". שולחן על של 66)"עולה כליהם סתם ומשום
בקדירה  הפולין לבשל המוכרים שדרך אסורים, אינם גויים

לזה. בני 67)מיוחדת הם גויים כלי שסתם פוסק, רבינו
ביום. בו איסור בהם שנתבשל אנו מניחים פירוש, יומן,

.ËÈÈ¯‰ - ÏeM·Ï Ôek˙ ‡ÏÂ ÏMaL ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ∆ƒ≈¿…ƒ¿«≈¿ƒ¬≈
Ì‚‡a ¯e‡ ˙Èv‰L ÌÈ·ÎBk „·BÚ ?„ˆÈk .¯zÓ ‰Ê∆À»≈«≈»ƒ∆ƒƒ«¬«

¯ÈˆÁ‰ ¯È·Ú‰Ï È„k68È¯‰ - ÌÈ·‚Á da eÏMa˙Â , ¿≈¿«¬ƒ∆»ƒ¿ƒ¿«¿»¬»ƒ¬≈
ÔÈÏBÚ Ô‰L ÌB˜Óa elÙ‡Â ,ÔÈ¯zÓ el‡69ÔÁÏL ÏÚ ≈À»ƒ«¬ƒ¿»∆≈ƒ«À¿«

¯È·Ú‰Ï L‡¯‰ C¯Á Ì‡ ÔÎÂ .˙¯t¯t ÌeMÓ ÌÈÎÏÓ¿»ƒƒ«¿∆∆¿≈ƒ»«»…¿«¬ƒ
ÔÈÏecÏc‰ ÔÓ ÏÎ‡Ï ¯zÓ - ¯ÚO‰70ÌÈÊ‡ L‡¯ ÔÓe «≈»À»∆¡…ƒ«ƒ¿ƒƒ…»¿«ƒ

.‰ÎÈ¯Á ˙ÚLa eÏˆpL∆ƒ¿ƒ¿«¬ƒ»

רעים.68) מלכים 69)עשבים שולחן על  עולה אינו שאם
גויים. בישול משום בכלל בו בשר.70)אין תלתלי

.ÎeÈ‰ Ì‡ :ÌÈ·ÎBk È„·BÚ Ô˙B‡ e˜ÏML ÌÈ¯Óz¿»ƒ∆»¿»¿≈»ƒƒ»
Ô˙lÁzÓ ÔÈ˜e˙Ó71ÔÈ¯Ó eÈ‰ Ì‡Â ;ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ¿ƒƒ¿ƒ»»¬≈≈À»ƒ¿ƒ»»ƒ

- ÌÈiBÈa eÈ‰ ;ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ÏeMa‰ Ôw˙Óe¿«¿»«ƒ¬≈≈¬ƒ»≈ƒƒ
.ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰¬≈≈¬ƒ

חיים.71) כשהם נאכלים שהם
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קמג zexeq` zelk`n zekld - dyecw xtq - zah f"i 'd mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‡ÎıÓÁa ÔÈa ÌÈÓa ÔÈa BLlL ÌÈL„Ú ÏL ÈÏ˜72 »ƒ∆¬»ƒ∆»≈¿«ƒ≈¿…∆
ÌÈ¯BÚOe ÌÈhÁ ÏL ÈÏ˜ Ï·‡ .¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»¬»»ƒ∆ƒƒ¿ƒ

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓa Ô˙B‡ ÔÈLlL73. ∆»ƒ»¿«ƒ¬≈∆À»

כשלשו 72) ואסור בישול כמו זה הרי חומץ בהם כשנותנים
במים  כשלשו אף גזרו וחכמים בישוליהם. משום גויים

בחומץ. כשעושה יתירו שמא ושעורים 73)גזירה חיטים
חומץ. משום גזרו לא ולפיכך במים אלא לעשותם דרכם אין

.·Î¯zÓ - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL ÔÓL74B¯ÒB‡L ÈÓe . ∆∆∆¿≈»ƒÀ»ƒ∆¿
Èt ÏÚ ‰¯ÓnL ÈtÓ ,ÏB„b ‡ËÁa „ÓBÚ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈¿≈¿»ƒ¿≈∆«¿∆«ƒ

ÔÈc ˙Èa75ÔÓM‰ ÏMa˙ elÙ‡Â .e‰e¯Èz‰L76È¯‰ - ≈ƒ∆ƒƒ«¬ƒƒ¿«≈«∆∆¬≈
È„·BÚ ÈÏeMa ÈtÓ ‡Ï ¯Ò‡ BÈ‡Â .¯zÓ ‰Ê∆À»¿≈∆¡»…ƒ¿≈ƒ≈¿≈
ÈtÓ ‡ÏÂ ;ÈÁ ‡e‰L ˙BÓk ÏÎ‡pL ÈtÓ ,ÌÈ·ÎBk»ƒƒ¿≈∆∆¡»¿∆«¿…ƒ¿≈

¯Oa‰L ÈtÓ ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈÏeÚ‚77˙‡ Ì‚Bt ƒ≈¿≈»ƒƒ¿≈∆«»»≈∆
.BÁÈ¯ÒÓe ÔÓM‰«∆∆«¿ƒ

השמן.74) התירו דינו ובית לרב 75)רבי שמואל שאמר
וכו'. ממרא זקן עליך כותב אני לא ואם בכלי 76)אכול,

כלים,77)גויים. של זליפתן ובגמרא: הכלי. בתוך הבלוע
שבלעו. איסור שמנונית שפולטין פליטתן כלומר,

.‚ÎeOÚÂ ÏMa˙pL ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL L·c ÔÎÂ¿≈¿«∆¿≈»ƒ∆ƒ¿«≈¿»
‰Ê ÌÚhÓ ¯zÓ - ‰˜È˙Ó ÈÈÓ epnÓ78. ƒ∆ƒ≈¿ƒ»À»ƒ««∆

מ 78) לא נאסר כמות אינו שנאכל מפני גויים, בישולי פני
את  פוגם שהבשר מפני גויים, גיעולי מפני ולא חי; שהוא

ומסריחו. הדבש

.„ÎÔtÒk79ÏLÔÈnÁ enÁe‰L ÌÈ·ÎBk È„·BÚ80ÔÈa , À¿»∆¿≈»ƒ∆««ƒ≈
Ô˙BpL ÈtÓ ,¯zÓ - ‰pË˜ ‰¯BÈa ÔÈa ‰ÏB„‚ ‰¯BÈa¿»¿»≈¿»¿«»À»ƒ¿≈∆≈

‡e‰ ÌbÙÏ ÌÚË81ÔÎB˙Ï ˙˙Ï Ôk¯c ÔÈ‡L ÔÈL·k ÔÎÂ . ««ƒ¿»¿≈¿»ƒ∆≈«¿»»≈¿»
ÔÈLe·k‰ ÌÈ·‚ÁÂ ÌÈLe·k‰ ÌÈ˙ÈÊ B‡ ,ÔÈÈ B‡ ıÓÁ…∆«ƒ≈ƒ«¿ƒ«¬»ƒ«¿ƒ

ÔÈ¯zÓ - ¯ˆB‡‰ ÔÓ ÔÈ‡aL82ÌÈL·Îe ÌÈ·‚Á Ï·‡ . ∆»ƒƒ»»À»ƒ¬»¬»ƒ¿»ƒ
ÔÈÙlÊÓ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈ¯eÒ‡ - ÔÈÈ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙlÊnL∆¿«¿ƒ¬≈∆«ƒ¬ƒ¿≈ƒ»¿«¿ƒ

ıÓÁ Ô‰ÈÏÚ83¯ÎL ıÓÁ elÙ‡Â ,84.ÔÈ¯eÒ‡ - ¬≈∆…∆«¬ƒ…∆≈»¬ƒ

אותן.79) וחולטין שכר מהן שעשו תמרים של פסולת
אותן.80) שביורה.81)שחלטו האיסור שמנונית
זו.82) בגזירה כמבושל אינו של 83)שכבוש שהחומץ

כיין. אסור אסור.84)גויים כן גם גויים של

.‰Î?ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL ¯ÎL ıÓÁ e¯Ò‡ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»»¿…∆≈»∆¿≈»ƒ
Á˜Ïp‰ ,CÎÈÙÏ .ÔÈÈ È¯ÓL BÎB˙Ï ÔÈÎÈÏLnL ÈtÓƒ¿≈∆«¿ƒƒ¿ƒ¿≈«ƒ¿ƒ»«ƒ¿»

¯ˆB‡‰ ÔÓ85¯zÓ -86. ƒ»»À»

משם.85) שלקחו כבושים וחגבים דרכם 86)זיתים שאין
לפני  החנוונים אלא באוצר, עליהם חומץ או יין לזלף

הקמעונית. המכירה

.ÂÎÒÈ¯en‰87ÔÈÈ BÎB˙Ï ˙˙Ï Ôk¯cL ÌB˜Óa ,88- «¿»¿»∆«¿»»≈¿«ƒ
- ÒÈ¯en‰ ÔÓ ¯˜È ÔÈi‰ ‰È‰ Ì‡Â .¯eÒ‡‰ÊÎÂ .¯zÓ »¿ƒ»»««ƒ»»ƒ«¿»À»¿»∆

È„·BÚ‰ Ba e·¯Ú ‡nL BÏ ÔÈLLBÁL ¯·c ÏÎa ÔÈ¯BÓƒ¿»»»∆¿ƒ∆»≈¿»¿≈
¯˜i‰ ¯·c ·¯ÚÓ Ì„‡ ÔÈ‡L .¯eÒ‡ ¯·c ÌÈ·ÎBk»ƒ»»»∆≈»»¿»≈»»«»»

È„k ,¯˜ia ÏBf‰ ·¯ÚÓ Ï·‡ ;„ÈÒÙÓ È¯‰L ,ÏBfa«∆¬≈«¿ƒ¬»¿»≈««»»¿≈
.¯kzO‰Ï¿ƒ¿«≈

דגים.87) המורייס.88)שמן מן זול שהיין במקום
שהאומן  במורייס שאילו בתים, בעלי של במורייס המדובר
יין  לערב דרכו אין שהאומן מפני לחוש. אין אותו מוכר

במורייס.

.ÊÎ‰OÚL B‡ ˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡nÓ „Á‡ ÏÎ‡L ÔË»̃»∆»«∆»ƒ«¬»¬∆»»
˙aLa ‰Î‡ÏÓ89ÂÈÏÚ ÔÈeˆÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - ¿»»¿«»≈≈ƒ¿Àƒ»»

ÌÈ¯·c ‰na .˙Úc Ôa BÈ‡L ÈÙÏ ,BLÈ¯Ù‰Ï¿«¿ƒ¿ƒ∆≈∆«««∆¿»ƒ
- ÌÈ„ia BÏÈÎ‡‰Ï Ï·‡ ;BÓˆÚÓ ‰OÚLa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»»≈«¿¬»¿«¬ƒ«»«ƒ
ÔÎÂ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô¯eq‡L ÌÈ¯·„ elÙ‡Â ,¯eÒ‡»«¬ƒ¿»ƒ∆ƒ»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈

BÏÈb¯‰Ï ¯eÒ‡90ÌÈ¯·„a elÙ‡Â ,„ÚBÓe ˙aL ÏelÁa »¿«¿ƒ¿ƒ«»≈«¬ƒƒ¿»ƒ
.˙e·L ÌeMÓ Ô‰L∆≈ƒ¿

קטן 89) רבינו, כותב יא הלכה כד פרק שבת בהלכות
להפרישו, מצווים דין בית אין שבות, משום וכו' שעשה
להפרישו. מצווים תורה שבאיסורי מדבריו משמע

חותם,90) לי הבא מפתח, לי הבא לתינוק אדם יאמר "לא
מניחו  תולש, מניחו אבל שבת. בחילול מרגילו שהוא מפני

זורק".

.ÁÎ˙‡ LÈ¯Ù‰Ï ÔÈeˆÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈≈ƒ¿Àƒ¿«¿ƒ∆
È„k ,BLÈ¯Ù‰Ïe Ba ¯Ú‚Ï ÂÈ·‡ ÏÚ ‰ÂˆÓ ,ÔËw‰«»»ƒ¿»«»ƒƒ¿…¿«¿ƒ¿≈
Bk¯„ Èt ÏÚ ¯ÚpÏ CÁ :¯Ó‡pL ;‰M„˜a BÎpÁÏ¿«¿ƒ¿À»∆∆¡«¬…««««ƒ«¿

.¯ÓB‚Â¿≈

ãycew zegiyn zecewpã

dyecwa ekpgl ick eyixtdle ea xerbl eia` lr devn ..."
."ekxc it lr xrpl jepg xn`py ,dyixte

או  אסורות ממאכלות אחד שאכל "קטן כתב כ"ז ובהלכה
להפרישו  עליו מצווין בית־דין אין בשבת, מלאכה שעשה
שהחובה  היא הרמב"ם שסברת וי"ל דעת". בן שאינו לפי
התורה, בדרך לחנכו הכללי מהחיוב באה מאיסור להפרישו
בכל  פרטי חיוב זה ואין כו'", לנער "חנוך מהפסוק הנלמד
ועל־פי־זה  בקדושה. לחנכו כללי חיוב כי־אם האיסורים
חינוך  חובת דין שהזכיר אף כאן, זה דין  הביא מדוע מובן
"חנוך  הפסוק להביא ומבלי לפנ"ז, פעמים כמה במצוות

כו  התורה,לנער בדרך לחנכו הכללי בחיוב מדובר כאן כי "'
לשון  ופרישה, בקדושה לחנכו הלשון נקט גם כך ומשום

שלפנ"ז. הפעמים בכל הובאה שלא
(23 dxrd 63 cenr dl wlg y"ewl itÎlr)

.ËÎÈa ·¯ LÙpL ÔÈ˜LÓe ˙BÏÎ‡Ó ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡»¿¬»ƒ«¬»«¿ƒ∆∆∆…¿≈
‰‰˜ Ì„‡91·¯Ú˙pL ÔÈ˜LÓe ˙BÏÎ‡Ó ÔB‚k ,Ô‰Ó »»≈»≈∆¿«¬»«¿ƒ∆ƒ¿»≈

ÔÎÂ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰Áe¯Ò ‰ÁÏÂ ‰‡Bˆ B‡ ‡È˜ Ô‰a»∆ƒ»¿≈»¿»¿«≈»∆¿≈
BLÙpL ÌÈ‡Bv‰ ÌÈÏÎa ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡»¿¬»ƒ∆¡…¿ƒ¿¿≈ƒ«ƒ∆«¿

˙B‡˙Ó Ì„‡ ÏL92ÈÏÎe ‡qk‰ ˙Èa ÈÏk ÔB‚k ,Ì‰Ó ∆»»ƒ¿∆∆≈∆¿¿≈≈«ƒ≈¿≈
ÔÈ¯tÒ ÏL ˙ÈÎeÎÊ93ÔÈÚ¯BbL94‡ˆBiÎÂ Ìc‰ ˙‡ Ì‰a ¿ƒ∆«»ƒ∆¿ƒ»∆∆«»¿«≈

.Ô‰a»∆
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תקהינה 91) מאמרו "והוא מהם. ומתרחקת בהם בוחלת
האדם  מרחיק להיותו השם בזה הבוסר עניין ונקרא שיניו,

הדעת.92)מלעיסה". אנינות מלשון סובלת, אינה
הדם.93) מקיזים.94)מקיזי

.ÏÏÚÂ ,˙BÓ‰ÊÓ ˙B·‡ÒÓ ÌÈ„Èa ÏÎ‡Ï e¯Ò‡ ÔÎÂ¿≈»¿∆¡…¿»«ƒ¿…»¿…»¿«
Ï‡ ÏÏÎa el‡ ÌÈ¯·c ÏkL .ÌÈÎÏÎÏÓ ÌÈÏk Èab«≈≈ƒ¿À¿»ƒ∆»¿»ƒ≈ƒ¿««
ÔÈkÓ - el‡ ˙BÏÎ‡Ó ÏÎB‡‰Â .ÌÎÈ˙LÙ ˙‡ eˆwLz¿«¿∆«¿…≈∆¿»≈«¬»≈«ƒ

.˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡«««¿

.‡ÏÔÈa ,ÏÏk ÂÈ·˜ ˙‡ ‰‰LiL Ì„‡Ï ¯eÒ‡ ÔÎÂ¿≈»¿»»∆«¿∆∆¿»»¿»≈
‰Ê È¯‰ - ÂÈ·˜ ‰‰Ln‰ ÏÎÂ .ÌÈpË˜ ÔÈa ÌÈÏB„b¿ƒ≈¿«ƒ¿»««¿∆¿»»¬≈∆
ÏÚ ‡È·iL ÌÈÚ¯ ÌÈ‡ÏÁ ÏÚ ¯˙È ,BLÙ ıwLÓ ÏÏÎaƒ¿»¿«≈«¿∆∆«√»ƒ»ƒ∆»ƒ«
BÓˆÚ ÏÈb¯‰Ï BÏ Èe‡¯ ‡l‡ .BLÙa ·iÁ˙ÈÂ BÓˆÚ«¿¿ƒ¿«≈¿«¿∆»»¿«¿ƒ«¿

ÌÈnÊÓ ÌÈzÚa95˜Á¯˙È ‡lL È„k ,96Ì„‡ Èa ÈÙa ¿ƒƒ¿À»ƒ¿≈∆…ƒ¿«≈ƒ¿≈¿≈»»
.BLÙ ıwLÈ ‡ÏÂ¿…¿«≈«¿

היום.95) ובסוף בוקר לפנות קבועות, בזמנם 96)שעות
העיר. מן רחוק במקום הכיסאות בתי נמצאו

.·Ï‰¯‰ËÂ ‰M„˜ ‡È·Ó - el‡ ÌÈ¯·„a ¯‰Êp‰ ÏÎÂ¿»«ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈≈ƒ¿À»¿»√»
;‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÌLÏ BLÙ ˜¯ÓÓe ,BLÙÏ ‰¯˙È¿≈»¿«¿¿»≈«¿¿≈«»»
.È‡ LB„˜ Èk ÌÈL„˜ Ì˙ÈÈ‰Â ÌzLc˜˙‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿ƒ∆¿ƒƒ»»ƒ

.ÔÚk „ÚÂ LÈ¯Ó .ÔÚiÒc ‡ÓÁ¯ CÈ¯a¿ƒ«¬»»¿«¿«≈≈¿«¿«

-dyecwxtq
dhigW zFkld¦§§¦¨

ÌÈzL ,‰OÚ ˙BˆÓ LÏL :˙BˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿»ƒ¿¬≈¿«ƒ
¯Á‡Â ËÁLÏ (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»ƒ¿…¿««
.„Á‡ ÌBÈa Ba ˙‡Â B˙B‡ ËÁLÏ ‡lL (· .ÏÎ‡È Ck»…«∆…ƒ¿…¿∆¿¿∆»
ÏÚ Ì‡‰ ÁwÏ ‡lL („ .ÛBÚÂ ‰iÁ Ìc ˙BqÎÏ (‚¿«««»»∆…ƒ«»≈«

.ÌÈa‰ ÏÚ dÁ˜Ï Ì‡ Ì‡‰ ÁlLÏ (‰ .ÌÈa‰«»ƒ¿«≈»≈ƒ¿»»««»ƒ
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
צריכים 1) אם וחגבים דגים ועוף; חיה בהמה שחיטת יבאר

זה  ובאי השחיטה; שיעור וכמה השחיטה; ומקום שחיטה;
קודם  הסכין בדיקת בה; ושחט סכין ליבן שוחטין; דבר
ודין  חכם; לפני סכינו בדק שלא וטבח ואחריה; שחיטה

שוחטין. ומתי הסכין אורך כמה

.‡‰OÚ ˙ÂˆÓ2¯Oa ÏÎ‡Ï ‰ˆ¯iL ÈÓ ËBÁLiL3 ƒ¿«¬≈∆ƒ¿ƒ∆ƒ¿∆∆¡…¿«
zÁ·ÊÂ :¯Ó‡pL .ÏÎ‡È Ck ¯Á‡Â ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a¿≈»«»»¿««»…«∆∆¡«¿»«¿»
¯L‡k C‡ :ÌeÓ ÏÚa ¯BÎ·a ¯Ó‡Â .E‡vÓe E¯˜aÓƒ¿»¿ƒ…¿¿∆¡«ƒ¿««««¬∆

Ïi‡‰ ˙‡Â È·v‰ ˙‡ ÏÎ‡È4‰iÁL z„ÓÏ ‡‰ . ≈»≈∆«¿ƒ¿∆»«»»»«¿»∆«»
‰Ó‰·k5‰ËÈÁL ÔÈÚÏ6¯L‡ :¯ÓB‡ ‡e‰ ÛBÚ·e . ƒ¿≈»¿ƒ¿«¿ƒ»¿≈¬∆

,„nÏÓ .BÓc ˙‡ CÙLÂ ¯ÓB‚Â ÛBÚ B‡ ‰iÁ „Èˆ „eˆÈ»≈«»¿≈¿»«∆»¿«≈
‰iÁ‰ Ìc ˙ÎÈÙLk ÛBÚ‰ Ìc ˙ÎÈÙML7. ∆¿ƒ««»ƒ¿ƒ««««»

התורה 2) קום 3)מן של מצוה אינה ששחיטה אע"פ
אכילת  על מוותרים ואם לעשותה, מצווים שאנחנו ועשה
איסור  והכשרת שהיתר רבינו דעת שחיטה. חיוב אין בשר

"וצונו  ברכה בה תקנו ולפיכך התורה, מן עשה מצות כן גם
בספר  ראשון בשורש הרמב"ן כתב כן השחיטה". על
כותב  ה"ב ברכות מהלכות י"א ובפרק רבינו. לדעת המצוות
כגון  לרשות, דומין אלא חובה שאינה מצוה ויש רבינו:
מזוזה  ולעשות בבית לשכון חייב אדם שאין ומעקה מזוזה
נמנים  ומעקה מזוזה והרי וכו', מעקה בשביל בית לבנות או
כך. שחיטה אף התורה, מן עשה מצוות בחשבון

בשר".4) ואכלת "תזבח כתוב: הפסוק שהרי 5)ובראש
הם  חיה ואיל בכל 6)צבי היא בהמה בכלל שחיה ואע"פ

כן  ואחר תאכלו" אשר הבהמה "זאת נאמר שהרי מקום,
להיקש  ללמוד צריך כאן עא. שם כמבואר וצבי איל מונה
מבהמתך  וזבחת נאמר לא שבפסוק משום בשחיטה, שחיה

בכלל. חיה ואין וצאנך מבקרך זה 7)אלא מפסוק למדו
דמו  שפיכות בכל לעוף דיו = סגי" בעלמא "בשפיכה
האומר  לדעת הוא זה לימוד בשחיטה. דוקא ולאו שהיא,
לעוף  שחיטה יש והאומרים התורה. מן לעוף שחיטה אין
זאת  לומדים - הפרק בראש רבינו פסק וכן התורה, מן
דמם  ששפיכת - ועוף" "חיה נאמר שכאן לחיה, עוף מהיקש

היא. אחת

.·‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰Â8ËÁBM‰ ,CÎÈÙÏ .Ô‰ ˙Á‡ ÔlÎa ¿ƒ¿¿ƒ»¿À»««≈¿ƒ»«≈
ÛBÚ B‡ ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a9‰lÁz C¯·Ó -10¯L‡ : ¿≈»«»¿»≈¿ƒ»¬∆

‰ËÈÁM‰ ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜11,C¯· ‡Ï Ì‡Â . ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»««¿ƒ»¿ƒ…≈≈
¯zÓ ¯Oa‰ - „ÈÊÓa ÔÈa ‚‚BLa ÔÈa12ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â . ≈¿≈≈¿≈ƒ«»»À»¿»∆¡…

˙Òk¯ÙÓ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk ‰ËeÁM‰ ÔÓ13ÏÎB‡‰Â . ƒ«¿»»¿«∆ƒ¿«¿∆∆¿»≈
È¯‰Â ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - dLÙ ‡ˆzL Ì„˜ ‰pnÓƒ∆»…∆∆≈≈«¿»≈¿…«¬∆«¬≈

Ìc‰ ÏÚ eÏÎ‡˙ ‡Ï ÏÏÎa ‡e‰14‰˜BÏ BÈ‡Â ,15. ƒ¿«……¿««»¿≈∆
‡ˆzL Ì„˜ ‰ËÈÁL ¯Á‡ ‰pnÓ CzÁÏ ¯zÓeÀ»«¿…ƒ∆»««¿ƒ»…∆∆≈≈

dLÙ16‰ÙÈ ‰ÙÈ BÁÈ„Óe ‰ÙÈ ‰ÙÈ BÁÏBÓe ,17, «¿»¿»∆»∆¿ƒ»∆»∆
˙eÓzL „Ú BÁÈpÓe18.epÏÎ‡È Ck ¯Á‡Â «ƒ«∆»¿««»…¿∆

דרסה,8) שהייה, בשחיטה: הפוסלים דברים חמישה כגון
פגומה. תהיה שלא הסכין בדיקת וכן ועיקור, הגרמה חלדה,

אחת 9) ברכה לכן בכולם, שוות שחיטה שהלכות מפני
לעשייתן".10)לכולם. "עובר מברכין הברכות שכל

המצוה. עשיית לפני מפני 11)פירוש: לשחוט, ולא
הוא  שאן כן ואינו לשחוט מצווה שהוא משמע שלשחוט
שהאכילה  וקדשים ובפסח אוכל. ואינו שוחט אינו רוצה

לשחוט. מברך - מצוה השחיטה וגם לפי 12)מצוה
מעכבות. אינן שהרי 13)שברכות החי, מן אבר משום ולא

לישראל  הותרה שכבר במפרכסת החי מן אבר איסור אין
הוא  והרי שמסיים: כמו אחר, איסור משום אלא בשחיטה,

הדם. על תאכלו לא בבמה 14)בכלל חיות עוד שיש
זו 15) תעשה לא פירוש: שבכללות". לאו שהוא מפני

כתב  וכן בברייתא. מפורטים וכולם איסורים הרבה כוללת
שבכללות  לאו וזהו המצות: מספר תשיעי בשורש רבינו.
"לא  יתעלה שאמרו וזה עתה, שנבאר כמו עליו לוקין שאין
מן  איסור שהוא רבינו בדעת נראה וכו'. הדם" על תאכל
בלא  "שהוא שם הברייתא לשון וכן לוקין שאין אלא התורה
משום  לוקה אינו כולם על אמרו: שם ובגמרא תעשה",
שאינו  רש"י דעת אבל מעשה. בו שאין לאו (שהוא) דהווה

הוא. בעלמא אסמכתא וקרא מדרבנן איסור וכמו 16)אלא
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החי. מן אבר משום כאן שאין לשון 17)שכתבנו
קודם  ראשונה הדחה מזכיר אינו רבינו וגם שם. הברייתא
אין  לשונו: שכן יפה". "מולחו בלשון נכלל שזה מליחה
הרי  וכו'. יפה יפה מולחו כן אם אלא דמו מידי יוצא הבשר
ראשונה. הדחה אחר וכונתו תחילה מולחו שכתב

של 18) האיסור פקע כן ואחרי נפשה, שתצא עד לה וממתין
הדם. על תאכלו לא

.‚ÌÈ·‚ÁÂ ÌÈ‚c19‡l‡ ,‰ËÈÁL ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - »ƒ«¬»ƒ≈»¿ƒƒ¿ƒ»∆»
Ô‡ˆ‰ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ .Ô˙B‡ ˙¯zn‰ ‡È‰ Ô˙ÙÈÒ‡¬ƒ»»ƒ««∆∆»¬≈≈¬…
Ìi‰ È‚c Ïk ˙‡ Ì‡ ,Ì‰Ï ‡ˆÓe Ì‰Ï ËÁMÈ ¯˜·e»»ƒ»≈»∆»»»∆ƒ∆»¿≈«»

Ô‡ˆÂ ¯˜a ˙ËÈÁLk ÌÈ‚c ˙ÙÈÒ‡ - Ì‰Ï ÛÒ‡È20. ≈»≈»∆¬ƒ«»ƒƒ¿ƒ«»»»…
dc·Ï ‰ÙÈÒ‡a - ÏÈÒÁ‰ ÛÒ‡ :¯Ó‡ ÌÈ·‚Á·e21. «¬»ƒ∆¡«…∆∆»ƒ«¬ƒ»¿«»
ÔÈ¯zÓ - ÌÈn‰ CB˙a Ô‰ÈÏ‡Ó e˙Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ22. ¿ƒ»ƒ≈≈¬≈∆¿««ƒÀ»ƒ

ÌÈiÁ ÔÏÎ‡Ï ¯zÓe23. À»¿»¿»«ƒ

בגמרא 19) ומפרשים היתר. שכולו חגבים ודם דגים דם יצא
כמה  מביאים שחיטה צריך שאין היתר כולו מאי  שם
שחיטה. בלא מותרים שחגבים בש"ס מקומות

כתיבה 20) הכא כז: חולין בסוגיא שאומר כמו הפירוש
הפסוק  שבאותו כלומר, דאחריני, שחיטה במקום אסיפה
יאספו, ואמר הלשון שינה ובדגים שחיטה נאמר וצאן בבקר
ובצאן. בבקר בשחיטה היא בדגים שאסיפה מינה שמע

ראיה 21) שדחה הרשב"א, בשם כאן מביא משנה המגיד די,
בדגים  רק שהרי שחיטה, טעונים שאין לחגבים רבינו של זו
הפסוק  שמשנה היינו שחיטה, במקום אסיפה בהם שכתוב
אבך  די, שבאסיפה אומרים אנו למעלה, כמבואר בלשונו
נזכר  שלא שחיטה, במקום נאמר לא הרי החסיל אוסף
ויש  שחיטה? טעונים אין שחגבים לנו מנין בפסוק, שחיטה
שנאמר  וחיה לבהמה היקש יש שבדגים רבינו, דעת ליישב
במים  הרומשת החיה וכל וגו' הבהמה תורה וזאת בפסוק:
בדגים  שכתוב כיון אלא ההיקש, מן שחיטה היו וצריכים
למדים  אנו בבהמה, שחיטה בו שכתוב פסוק באותו אסיפה
דגים  אסיפת רבינו שכתב וזהו באסיפה, דים שדגים מזה

כשם היינו וצאן, בקר את כשחיטת מתירה ששחיטה
שאין  בחגבים אבל הדגים. את מתרת אסיפה כך הבהמה
שחיטה, צריכים שהם בתורה מצאנו ולא היקש שום
אפילו  שלו אסיפה ודיה כמשמעו אסיפה הפסוק מפרשים
הכסף  כתבו וכן שחיטה. במקום אסיפה נאמרו לא אם
שחיטה, טעונין אין הללו וחגבים משנה. והלחם משנה
כמשמעו  הבהמה תורת זאת הכתוב הזכירן דגים אחר שהרי
שרץ  וכל דגים אלו במים הרומשת החיה נפש וכל וגו'

חגבים. אלו הארץ על ניצודו 22)השורץ אם שכן וכל
בחיים  צידתם אומרים נו ואיןא מתו. כך ואחר אדם בידי
יהיו  המים בתוך כשמתים אבל המתרת, אסיפה היא
מיתתם. לאחר ואפילו דיה שהיא אסיפה כל אלא אסורים,

על 23) מקשים מתים". בין חיים בין חגבים אדם "אוכל
ומתרצים: תשקצו, בל משום אסורים חיים חגבים הרי רבינו
חגב  לא אבל תשקצו, בל משום אסור טמא חגב רק א.
ואין  ולאכלו ממנו אבר לחתוך שמותר רבינו כונת ב. טהור.
אסור  חי כשהוא לאוכלו אבל החי, מן אבר איסור משום בו

שם. התוספות דעת גם וכן תשקצו. בל משום

.„L¯ÙÏ CÈ¯ˆ ,Ì˙Ò ‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ BÊ ‰ÁÈ·Ê¿ƒ»»¬»«»¿»»ƒ¿»≈
?ÔÈËÁBL ‰Ó‰a‰ ÔÓ ÌB˜Ó ‰Ê È‡a :Ú„ÈÏÂ d˙B‡»¿≈«¿≈∆»ƒ«¿≈»¬ƒ
È˙Óe ?ÔÈËÁBL ¯·„ ‰Ê È‡·e ?‰ËÈÁM‰ ¯eÚL ‰nÎÂ¿«»ƒ«¿ƒ»¿≈∆»»¬ƒ»«
Ô‰ ‰Óe ?ÔÈËÁBL „ˆÈÎÂ ?ÔÈËÁBL ÔÎÈ‰Â ?ÔÈËÁBL¬ƒ¿≈»¬ƒ¿≈«¬ƒ»≈
‡e‰ ÈÓe ?‰ËÈÁM‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÒÙn‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ««¿ƒƒ∆«¿ƒ»ƒ
:¯Ó‡Â ‰¯Bza eeˆ el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk ÏÚÂ ?ËÁBM‰«≈¿«»«¿»ƒ»≈ƒ»«»¿»«
EÈ¯ÚLa zÏÎ‡Â ,E˙Èeˆ ¯L‡k ¯ÓB‚Â E¯˜aÓ zÁ·ÊÂ¿»«¿»ƒ¿»¿¿≈«¬∆ƒƒƒ¿»«¿»ƒ¿»∆
¯‡Lk ,Ô‰a ‰eˆ ‰t ÏÚ el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏkL .¯ÓB‚Â¿≈∆»«¿»ƒ»≈«∆ƒ»»∆ƒ¿»
BÓk ,‰ÂˆÓ ˙‡¯˜p‰ ‡È‰L ,‰t ÏÚaL ‰¯Bz»∆¿«∆∆ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»¿

‰Ê ¯eaÁ ˙lÁ˙a e¯‡aL24. ∆≈«¿ƒ¿ƒ«ƒ∆

(24- תורה והמצוה. והתורה תורה: משנה לספר בהקדמה
התורה  לעשות וצונו פרושה, זו - והמצוה שבכתב, תורה זו

פה. שבעל תורה הנקראת היא זו ומצוה המצוה, פי על

.‰ÈÁ‰ ÔÓ ‰ËÈÁM‰ ÌB˜Ó25ÏÎÂ .¯‡ev‰ ‡e‰ ¿«¿ƒ»ƒ««««»¿»
˙lÁzÓ ?ËLea „ˆÈk .‰ËÈÁLÏ ¯Lk ¯‡ev‰««»»≈ƒ¿ƒ»≈««≈∆ƒ¿ƒ«

ıek˙Ó B˙B‡ ÔÈÎ˙BÁLkL ÌB˜n‰26ÌB˜Ó „Ú «»∆¿∆¿ƒƒ¿«≈«»
ÔÈˆ¯t ÔÈˆ¯t ˙BÈ‰Ï ÏÈÁ˙ÈÂ ¯ÈÚOiL27‰Ê - Ò¯Îk ∆«¿ƒ¿«¿ƒƒ¿¿»ƒ¿»ƒ¿»≈∆

.ËLea ‰ËÈÁM‰ ÌB˜Ó ‡e‰¿«¿ƒ»«≈∆

לומר:25) התכוון או עוף, ובין חיה בין בהמה בין חי כל
להוציא  מתכוון שרבינו מפרש, משנה ובמגיד החיות. מקום
חיה  עודנה שהבהמה פי על שאף מחיים. הנבילות שש את

נבילה. מידי לטהרה מועילה השחיטה נכפל 26)אין
החלל. פי עוגל ונסתם חללו בצד חלק 27)הוושט ואינו

הוושט. כפנים

.Âıa¯z ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,‰Ê ÌB˜nÓ ‰ÏÚÓÏ ËÁL»«¿«¿»ƒ»∆¿«ƒ¿»«¿«
ËLe‰28Èa ˙lÁzÓ ‡e‰Â ,‰Ê ÌB˜nÓ ‰hÓÏ B‡ , «≈∆¿«»ƒ»∆¿ƒ¿ƒ«¿≈

‰ÏeÒt B˙ËÈÁL - ÌÈÚÓ29ËLe‰ ıa¯z ¯eÚLÂ . ≈«ƒ¿ƒ»¿»¿ƒ«¿««≈∆
‰ÏÚÓÏ ‰ËÈÁLÏ Èe‡¯ BÈ‡L30È„k - ‰iÁÂ ‰Ó‰·a : ∆≈»ƒ¿ƒ»¿«¿»ƒ¿≈»¿«»¿≈

ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÈzLa ÊÁ‡iL31BÏ„‚ ÈÙÏ Ïk‰ - ÛBÚ·e ; ∆…«ƒ¿≈∆¿¿»¿«…¿ƒ»¿
BË˜Â32˜Ùf‰ „Ú - ‰hÓÏe .33. ¿»¿¿«»««∆∆

בלחי.28) דבוקו משמיה 29)מקום יחזקאל בר כרמי
הראש 30)דרב. מפרש 31)לצד ורש"י יד. תפיסת כדי

רבינו. דעת וכן אצבעות. רבינו 32)ארבע מקור אולי
בית  "מקום ופרש"י מבלעתא זירא אמר יונא מג: משם
ורבינו  מאוד". הנקב לראש סמוך תורבץ קרוי הבליעה
וכפוסקים  ממש יונה אלא האמורא, שם לא "יונה" מפרש

ועוף שהביא עוף כל שמשערים משמע ומזה יוסף. הבית
שלו. הבליעה בית במקום וקטנו גדלו של 33)לפי גגו

כוושט. נידון זפק

.ÊÚ·Bk ÈetMÓ ?‰wa ‰ËÈÁL ÌB˜Ó ‡e‰ ‰Ê È‡Â¿≈∆¿¿ƒ»«»∆ƒƒ«
‰hÓÏe34‰Ó‰a‰ CLÓzLk ‰‡¯‰ Ûk L‡¯ „Ú35 ¿«»«…¿«»≈»¿∆ƒ¿…«¿≈»
d¯‡eˆ36˙BÚ¯Ï37.‰wa ‰ËÈÁM‰ ÌB˜Ó ‡e‰ ‰Ê - «»»ƒ¿∆¿«¿ƒ»«»∆

¯‡eˆ ‡¯˜ - ıeÁaÓ ‰f‰ ÌB˜n‰ „‚kL ÏÎÂ38. ¿…∆¿∆∆«»«∆ƒ«ƒ¿»«»

גדולה 34) העליונה והטבעת טבעות טבעות עשוי הקנה
ופסק  כובע. כעין הקנה משתפע ממנה ולמעלה מכולן,
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משפוי  למטה הקנה שכל אנטיגנוס, בן חנינא כר' רבינו
לשחיטה. כשר - הגדולה הטבעת ואפילו - הכובע

שהקנה 35) אע"פ למעלה כנפים ופורשים נמתחים שהם
חיבורם. מקום עד ביניהם ולא 37)כדרכה 36)יורד

לשחיטה.38)יותר. כשר הצואר כל ששנינו:

.ÁdÓˆÚ ‰Ó‰a‰ ‰Ò‡39B‡ ,‰a¯‰ d¯‡eˆ ‰ÎLÓe »¿»«¿≈»«¿»»¿»«»»«¿≈
Òp‡L40ËÁLÂ ,‰ÏÚÓÏ ÔÎLÓe ÔÈÓÈq‰ ˙‡ ËÁBM‰ ∆ƒ≈«≈∆«ƒ»ƒ¿»»¿«¿»¿»«

B‡ ‰w· ‰ËÈÁM‰ ˙‡ˆÓÂ ¯‡eva ‰ËÈÁL ÌB˜Óaƒ¿¿ƒ»««»¿ƒ¿≈«¿ƒ»«»∆
‰ËÈÁL ÌB˜Óa ‡lL ËLe·41‰Ï· ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -42. «≈∆∆…ƒ¿¿ƒ»¬≈∆¿≈¿≈»

להגיע 39) כדי הרגיל, מן יותר הצואר את מתחה הבהמה
ממנה. המרוחק פי 41)שדחק.40)לעשב על אף

שאחר  מכיון שחט, שחיטה במקום שחיטה שבשעת
שלא  השחיטה נמצאת למקומם וחזרו נתכווצו השחיטה

ספק 42)במקומה. רבינו: פסק לכן בתיקו. נשאר זה דין
עצמה  הבהמה אנסה בין הבדל שאין מדברי יוצא נבילה.

בתיקו. נשארו המקרים ושני השוחט אינסה ובין

.ËÌ‡Â .¯‡ev‰ ÚˆÓ‡a ËÁLiL ËÁBM‰ CÈ¯ˆÂ¿»ƒ«≈∆ƒ¿«¿∆¿«««»¿ƒ
‰¯Lk B˙ËÈÁL - ÔÈ„„v‰ ÔÓ ËÁL43‡e‰ ‰nÎÂ . »«ƒ«¿»ƒ¿ƒ»¿≈»¿«»

‰w‰ Ô‰L ,ÔÈÓÈq‰ ÈL ?‰ËÈÁM‰ ¯eÚLƒ«¿ƒ»¿≈«ƒ»ƒ∆≈«»∆
ËLe‰Â44ÔÈa ,Ô‰ÈL eÎ˙ÁiL ‰lÚÓ‰ ‰ËÈÁM‰ , ¿«≈∆«¿ƒ»«¿À»∆≈»¿¿≈∆≈

ÛBÚa ÔÈa ‰Ó‰·a45ËÁBM‰ Ôek˙È ‰ÊÏÂ .46Ì‡Â . ƒ¿≈»≈¿¿»∆ƒ¿«≈«≈¿ƒ
L‰Ó‰·a ÌÈM‰ ·¯Â ,ÛBÚa Ô‰Ó „Á‡ ·¯ ËÁ»«…∆»≈∆¿¿…«¿«ƒƒ¿≈»

‰iÁ·e47.‰¯Lk B˙ËÈÁL - ¿«»¿ƒ»¿≈»

באמצע 43) שישחוט צריך לכתחילה אבל בדיעבד ודוקא
רש"י. כדברי ולא שם התוספות כפירוש קנה,44)הצואר,

גרגרת. - שני 45)בגמרא לכתחילה לחתוך צריך כן גם
אחד. סימן ולא שני 46)סימנים כל לחתוך ידו יאמן

בירושלמי. כמבואר כבהמה.47)הסימנים, היא שחיה

.ÈB˙ËÈÁL ‰Ó‰·a - ÈM‰ ÈˆÁÂ Blk „Á‡‰ ËÁL»«»∆»À«¬ƒ«≈ƒƒ¿≈»¿ƒ»
‰ÏeÒt48‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ÏL Ba¯Â ‰Ê ÏL Ba¯ . ¿»À∆∆¿À∆∆««ƒ∆…

ËeÁk BÈˆÁ ÏÚ ¯˙È ‡l‡ Ô‰Ó „Á‡ ÏkÓ ËÁL»«ƒ»∆»≈∆∆»»≈«∆¿¿
‰¯ÚO‰49BÈˆÁ ÏÚ ¯˙È ËÁML ÔÂÈk .‰¯Lk BÊ È¯‰ - ««¬»¬≈¿≈»≈»∆»«»≈«∆¿

.‡e‰ Ba¯ - ‡e‰L Ïk»∆À

הסימן 48) של ורובו זה סימן של רובו לשחוט שצריך
על 49)השני. אף וחצי מאחד פחות נשחט ביחד כן ואם

וסימן. סימן כל של רובו שנשחט מפני כשרה, כן פי

.‡ÈÛBÚa elÙ‡ - ‰Ê ÏL BÈˆÁÂ ‰Ê ÏL BÈˆÁ ËÁL»«∆¿∆∆¿∆¿∆∆¬ƒ¿
˜eÒt BÈˆÁ ‰È‰L ‰˜ .‰ÏeÒt B˙ËÈÁL50ËÁLÂ , ¿ƒ»¿»»∆∆»»∆¿»¿»«

ÏÈÁ˙‰L ÔÈa ,·¯Ï BÓÈÏL‰Â ËÚÓ Ce˙Á‰ ÌB˜Ó ÏÚ«»∆»¿«¿ƒ¿ƒ¿…≈∆ƒ¿ƒ
ËÁLÏ51˙‡ ÒÈÎ‰L ÔÈa C˙Áa Ú‚Ùe ÌÏM‰ ÌB˜na ƒ¿…«»«»≈»««¬»≈∆ƒ¿ƒ∆

.‰¯Lk B˙ËÈÁL - ·¯Ï BÓÈÏL‰Â C˙Áa ÔÈkq‰««ƒ«¬»¿ƒ¿ƒ¿…¿ƒ»¿≈»

"פגום".50) ששחט 51)בגמרא: בין בנקב שפגע בין
נקב. במקום

.·ÈÔÈÓÈq‰ ˜c·Ï CÈ¯ˆ ËÁBM‰ Ïk52¯Á‡Ï »«≈»ƒƒ¿…«ƒ»ƒ¿««
˜„·iL Ì„˜ L‡¯‰ CzÁÂ ,˜„a ‡Ï Ì‡Â .‰ËÈÁL¿ƒ»¿ƒ…»«¿∆¿«»……∆∆ƒ¿…

‰Ï· BÊ È¯‰ -53¯È‰Óe ÊÈ¯Ê ËÁBM‰ ‰È‰ elÙ‡Â ,54. ¬≈¿≈»«¬ƒ»»«≈»ƒ»ƒ

הם.52) חתוכים ומטמאה 53)אם נבלה שם: כברייתא
זריז 54)במשא. טבח וסתם שיבדוק צריך הטבח בגמרא:
ומהיר.

.‚È‰ÈiÁa ‰Ó‰a Ïk55˙„ÓBÚ ¯eq‡ ˙˜ÊÁa56„Ú , »¿≈»¿«∆»¿∆¿«ƒ∆∆«
‰ËÁLpL È‡cÂa Ú„eiL57.‰¯LÎ ‰ËÈÁL ∆ƒ»«¿««∆ƒ¿¬»¿ƒ»¿≈»

הלכה 55) על ומוסב בהמה "שכל" משנה המגיד גירסת
ששכל  מפני נבלה זו הרי בסימנים בדק לא שאם הקודמת
הדין  טעם שהוא משנה הכסף דעת וכן וכו'. בחייה בהמה
בהמה". "כל גורס: שהוא פי על ואף הקודמת שבהלכה

מתה,56) שהיא ומכיון כראוי נשחטה שלא אומרים ואנו
אבר  של איסור בחזקת מפרשים יש נבילה. בחזקת היא הרי
החי, מן אבר משום באכילה אסורה בחייה שהרי החי. מן
שאינה  איסור חזקת מפרשים אחרים אבל רש"י. דעת וכן
בשר  תאכל שלא ואכלת" "וזבחת אמרה שהתורה זבוחה
בלאו  באכילה אסורה בחייה הבהמה כן ואם שחיטה בלא
התוספות  דעת וכן . "וזבחת" של עשה מכלל הבא

אם 57)והרשב"א. היינו נשחטה". במה לך שיודע "עד
דיני  בשאר אף פוסק ורבינו פגום. שמא בסכין הספק

שחיטה.

.„ÈÔÈkÒa ÔÈa .¯·c ÏÎa ?ÔÈËÁBL ¯·„ ‰Ê È‡·e¿≈∆»»¬ƒ¿»»»≈¿«ƒ
¯ˆa ÔÈa ˙ÎzÓ ÏL58˙ÈÓe¯˜a B‡ ˙ÈÎeÎÊa B‡ ,59ÏL ∆«∆∆≈¿…ƒ¿ƒƒ¿ƒ∆

Ì‚‡‰ ‰˜60‡e‰Â .ÔÈÎ˙BÁ‰ ÌÈ¯·cÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ , ¿≈»¬«¿«≈»∆ƒ¿»ƒ«¿ƒ¿
Ì‚t da ‰È‰È ‡ÏÂ ,„Á ‰Èt ‰È‰iL61‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . ∆ƒ¿∆ƒ»«¿…ƒ¿∆»¿»¬»ƒ»»

‰È‰ elÙ‡Â ,Ba ÔÈËÁBML ¯·c ÏL BcÁa ÌÏz BÓk¿∆∆¿À∆»»∆¬ƒ«¬ƒ»»
¯˙BÈa ÔË˜ ÌÏz‰62.‰ÏeÒt B˙ËÈÁL - «∆∆»»¿≈¿ƒ»¿»

שחדדה.58) נבדלים 60)צלע.59)אבן קסמים שאין
הגמרא. ע"פ הסימנים.61)ממנו את נוקבת שהפגימה

לפרש 62) ואפשר בו. (מתעכבת) חוגרת הצפורן אין ואפילו
מזה  פחות אבל צפורן בו שתחגור היינו ביותר קטן שתלם

פוסלת. הפגימה אין

.ÂË˙Á‡ Áe¯Ó ‰f‰ ÌÏz‰ ‰È‰63da ËÁLÈ ‡Ï -64. »»«∆∆«∆≈«««…ƒ¿«»
a ˙¯k ‰ÓÈ‚t‰ ÔÈ‡L Áe¯‰ C¯c ËÁL Ì‡Âd65- ¿ƒ»«∆∆»«∆≈«¿ƒ»ƒ∆∆»

.‰¯Lk B˙ËÈÁL¿ƒ»¿≈»

במשחזת.63) הוחלק והשני אחד עוד אלא לפגימה שאין
הסמוכה.65)לכתחילה.64) בהלכה שמבואר כמו

.ÊËLiL LÈb¯z ‡ÏÂ ‰ÎÏB‰a ˜„azL ÔÈkÒ ?„ˆÈk≈««ƒ∆ƒ»≈¿»»¿…«¿ƒ∆≈
Ì‚t da66da LiL LÈb¯z ‰‡·‰a d˙B‡ ¯ÈÊÁzLÎe , »¿»¿∆«¬ƒ»«¬»»«¿ƒ∆≈»

- ‡È·‰ ‡ÏÂ ‰ÎÏB‰ C¯c da ËÁL Ì‡ :Ì‚t¿»ƒ»«»∆∆»»¿…≈ƒ
‰¯Lk B˙ËÈÁL67‰ÏeÒt B˙ËÈÁL - ‡È·‰ Ì‡Â ;68. ¿ƒ»¿≈»¿ƒ≈ƒ¿ƒ»¿»

והוליך 66) במשחזת הפגימה של אחד עוקץ שהוחלק כגון
את  קרע ולא הוחלק, שלא בעוקץ תחילה ופגעה הסכין את
שלא  בוודאי השני והעוקץ בעוקץ, נאחז שלא מכיון הסימן,

הוחלק. שהרי בין 67)קרע, הסכין בראש שהפגימה בין
באמצע. בעוקץ 68)שהיא הסימן נאחז שבהבאה מכיון

הוחלק. שלא

.ÊÈLÁk ˙„¯BÈÂ ‰ÏBÚ ‡È‰L ÔÈkÒ69Ì‚t da ÔÈ‡Â «ƒ∆ƒ»¿∆∆¿»»¿≈»¿»
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dÈ‡Â ˜ÏÁ ‰ÈtL ÔÈkÒÂ .‰lÁzÎÏ da ÔÈËÁBL -¬ƒ»¿«¿ƒ»¿«ƒ∆ƒ»»»¿≈»
‰cÁ70ÏÚ Û‡Â .da ÔÈËÁBL - Ì‚t da ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , «»ƒ¿≈»¿»¬ƒ»¿««

- dËÁML „Ú ÌBi‰ Ïk da ‡È·‰Â CÈÏB‰L Ètƒ∆ƒ¿≈ƒ»»««∆¿»»
‰¯Lk B˙ËÈÁL71. ¿ƒ»¿≈»

עמוקה 69) והסכין במשחזת העוקצים והוחלקו שנפגמה
ראשו  מגביה גחונו על הולך כשהוא שהנחש כנחש, שם
גומא. כמו וביניהם גבוה וזנבו משוקעת ושדרתו מלפניו,
ויורד  עולה שם, בגמרא רבינו של גירסתו היתה הרדב"ז לפי

בסכין. ויורד עולה היא: גירסתנו אבל "סכין 70)כנחש.
בשהייה.71)רעה". פסלה ולא החתון הפסיק שלא כיון

.ÁÈ‡l‡ ,‰˜ÏÁ dÈ‡ È¯‰Â ,‰ÊÁL‰L ‰cÁ ÔÈkÒ«ƒ«»∆À¿¬»«¬≈≈»¬»»∆»
,Úaˆ‡a CazÒÓ ‡e‰L ˙ÏaM‰ L‡¯ ÚbÓk dzÚbÓ««¿»¿««…«ƒ…∆∆ƒ¿«≈»∆¿«

.da ÔÈËÁBL - Ì‚t da ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈»¿»¬ƒ»

.ËÈ,Ô¯tˆ B‡ ¯ˆ ıˆwL B‡ ,ÔL B‡ ‰˜ LÏBz‰«≈»∆≈∆»«…ƒ…∆
Ì‡Â .Ô‰a ÔÈËÁBL - Ì‚t Ô‰a ÔÈ‡Â ÔÈcÁ Ô‰ È¯‰Â«¬≈≈«ƒ¿≈»∆¿»¬ƒ»∆¿ƒ

Ú˜¯wa ÔˆÚ72Ì‡Â ;ÌÈˆeÚ Ô‰Lk Ô‰a ËBÁLÈ ‡Ï - ¿»»««¿«…ƒ¿»∆¿∆≈¿ƒ¿ƒ
‰¯Lk B˙ËÈÁL - ËÁL73. »«¿ƒ»¿≈»

חברו.72) ולבסוף מעיקרו 73)תלוש מחובר שרק כרבי,
כשר, - חברו כך ואחר תלוש אבל בו, לשחוט פסול
מאליו, עולה קנה או הכותל מן יוצא צור היה שם: בברייתא
בידי  שנבנה בכותל ולא מערה, בכותל - בגמרא ופירשו

אדם.

.ÎÌ„˜ Ô˙i¯a ˙lÁzÓ ÔÈ¯aÁÓ Ô‰Lk Ô‰a ËÁL»«»∆¿∆≈¿À»ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»»…∆
‰ÏeÒt B˙ËÈÁL - Ô˙B‡ ¯˜ÚiL74ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â , ∆«¬…»¿ƒ»¿»¿««ƒ∆≈
.Ì‚t Ì‰a»∆¿»

ממה 74) זה ולומדים תלוש בדבר להיות צריכה ששחיטה
וגו'", לשחוט המאכלת את "ויקח שנאמר

.‡ÎÌÈpL Ba LiL ‰Ó‰a ÈÁÏ Á˜Ï75ËÁLÂ ˙BcÁ »«¿ƒ¿≈»∆≈ƒ«ƒ«¿»«
‰ÏeÒt B˙ËÈÁL - Ô‰a76ÏbÓk Ô‰L ÈtÓ ,77Ï·‡ . »∆¿ƒ»¿»ƒ¿≈∆≈¿«»¬»

˙Á‡ ÔLa78a ‰Úe·w‰ÈÁl79,‰lÁzÎÏ da ËÁBL - ¿≈«««¿»«∆ƒ≈»¿«¿ƒ»
Ba ‰Úe·˜ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡Â80. ¿««ƒ∆ƒ¿»

ויותר.75) בין 76)שתים הפרש שיש פגומה כסכין שהיא
לזו  זו התבואה.77)שן בה שקוצרין ואע"ג 78)קציר

שהוא  כל בסכין והביא הוליך לן קיימא הא רוחב, בה שאין
הגוף.79)כשירה. מן שחיטה 80)התלושה נקראת לא

בלחי, אלא חיים בעלי לגוף מחוברת שאינה כיון במחובר
תלושה  ליד המחוברת בצפורן הדין וכן יד. כבית הוא והלחי

הגוף. מן

.·Î¯e‡a ÔÈkq‰ ÔaÏ81B˙ËÈÁL - da ËÁLÂ ƒ≈««ƒ»¿»«»¿ƒ»
‰¯Lk82ÏbÓ „Á‡ dcvL ÔÈkÒ .83- ‰ÙÈ ÈM‰ dcˆÂ ¿≈»«ƒ∆ƒ»∆»«»¿ƒ»«≈ƒ»∆

ËBÁLÈ ‡nL ‰¯Êb .‰lÁzÎÏ ‰Ùi‰ „va ËBÁLÈ ‡Ï…ƒ¿«««»∆¿«¿ƒ»¿≈»∆»ƒ¿
- ËÁL ‰Ùi‰ „v·e ÏÈ‡B‰ ,ËÁL Ì‡Â .¯Á‡‰ „va««»«≈¿ƒ»«ƒ«««»∆»«

.‰¯Lk B˙ËÈÁL¿ƒ»¿≈»

מפני 82)באש.81) והטעם: שמואל. בשם זירא ר' דברי

לפני  לחתוך וממהר שמקדים לליבונה", קודם ש"חידודה
גורסים  הראשונים מן וכמה הסכין. מחום נשרף שהסימן
שם, בסוגיא כדאמר הצדדים מפני פסולה" "שחיטתו
ונמצא  הסימנים את שורפים הסכין צדדי מפני כלומר,
שהוא  כל שנקב וושט שחיטה, קודם שריפה ידי על שניקבו

טריפה. המשנה 83)- בלשון יד מגל

.‚Î‰Ê „vÓe dcÁa ÔÈkq‰ ˜c·iL CÈ¯ˆ ËÁBM‰84 «≈»ƒ∆ƒ¿…««ƒ¿À»ƒ«∆
d‡È·Óe dÎÈÏBÓ ?d˜„Ba „ˆÈÎÂ .‰Ê „vÓe85ÏÚ ƒ«∆¿≈«¿»ƒ»¿ƒ»«

BÚaˆ‡ ¯Oa86B¯tˆ ÏÚ d‡È·Óe dÎÈÏBÓe87LÏMÓ ¿«∆¿»ƒ»¿ƒ»«ƒ»¿ƒ»
d· ‰È‰È ‡lL È„k ,ÂÈ„„ˆ ÈLe ‰Èt Ô‰L ,‰È˙BÁe¯∆»∆≈ƒ»¿≈¿»»¿≈∆…ƒ¿∆»

.da ËBÁLÈ Ck ¯Á‡Â ,ÏÏk Ì‚t¿»¿»¿««»ƒ¿»

רותחא".84) ואתלת ואטופרא "אבישרא כדרך 85)שם:
השחיטה  ולא 86)מעשה הבשר על הסכין את ומעבירין

גדול  להרגש צריכה שהבדיקה מפני הסכין, על האצבע את
מהרגשתו  קצת שתבטל אפשר ובאה הולכת האצבע ואם
נחה  תהיה שהאצבע צריך ולכן בתנועה, עסוק בהיותו
שלמה  הרגשתו תהיה ואז מתנועעת בלתי במקומה עומדת
בשביל  אצבעו בשר על הבדיקה שהוא. כל מפריע בלי

רך. שהוא ולאחר 87)הושט קשה. שהוא הקנה בשביל
הצפורן  נפגמה שמא אחרת, צפורן על יבדוק אחדות בדיקות
קלה  בפגימה הבודק ירגיש לא כך ומתוך סכין של בחודו

הצפורן. פגימות בתוך שעוברת לפי

.„Î‰ËÈÁM‰ ¯Á‡ Ôk ˜c·Ï CÈ¯ˆÂ88‡ˆÓ Ì‡L . ¿»ƒƒ¿…≈«««¿ƒ»∆ƒ»»
‰Ï· ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰ËÈÁM‰ ¯Á‡ Ì‚t da89‡nL ; »¿»«««¿ƒ»¬≈¿≈¿≈»∆»

¯BÚa90‰Óe‚t ÔÈkÒa - ÌÈÓÈq‰ ËÁMLÎe ,‰ÓbÙ »ƒ¿¿»¿∆»««ƒ»ƒ¿«ƒ¿»
˙BÙBÚ B‡ ˙Ba¯ ˙BÓ‰a ËÁBM‰ ,CÎÈÙÏ .ËÁL»«¿ƒ»«≈¿≈«

ÌÈa¯91‡Ï Ì‡L .˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÔÈa ˜c·Ï CÈ¯ˆ - «ƒ»ƒƒ¿…≈»««¿««∆ƒ…
È¯‰ - ‰Óe‚t ÔÈkÒ ˙‡ˆÓÂ ‰B¯Á‡a ˜„·e ,˜„a»«»«»«¬»¿ƒ¿≈«ƒ¿»¬≈

‰BL‡¯‰ elÙ‡Â ,˙BÏ· ˜ÙÒ Ïk‰92. «…¿≈¿≈«¬ƒ»ƒ»

זו,88) בדיקה וטעם יב. הלכה למעלה הסימנים כמו
הסימנים  וחתך הצואר בעור הסכין נפגם שמא שחוששים
אדם  בני שרוב בסימנים, אם הוא, שכן וכל פגומה, בסכין
הוא  להגלות שעומד דבר וגם כראוי ושוחטים נזהרים
שנפגמה  החשש מפני סכין בדיקת בדיקה, חכמינו הצריכו
ואי  אדם של ברשותו שאינו סימנים, חיתוך לפני בעור
הצריכו  בודאי וחיפוש בדיקה ידי על אלא לגלות אפשר

השחיטה. אחר לבדוק פסולה,89)חכמים הונא רב אמר
נבלה. ספק הצואר.90)וכונתו עור את כשחתך

נפגמה 91) בעור עור שמא חוששין רך, עור שעור אע"פ
נפגמה 92)הסכין. ראשונה של הצואר בעור שמא

שם: הסימנים, שחיטת לפני שחיטתה

.‰Î¯Á‡ d˜„a ‡ÏÂ ,da ËÁLÂ ÔÈkq‰ ˜„a»«««ƒ¿»«»¿…¿»»««
¯Á‡Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ıÚ B‡ ÌˆÚ da ¯·LÂ ,‰ËÈÁL¿ƒ»¿»«»∆∆≈¿«≈»∆¿««

‰¯Lk B˙ËÈÁL - ‰Óe‚t d‡ˆÓe ˜„a Ck93˙˜ÊÁL ; »»«¿»»¿»¿ƒ»¿≈»∆∆¿«
da ¯aML ‰Lw‰ ¯·ca ‰ÓbÙpL ÔÈkq‰94Ì‡ ÔÎÂ . ««ƒ∆ƒ¿¿»«»»«»∆∆ƒ≈»¿≈ƒ

‡lL „Ú ÔÈkq‰ ‰„·‡L B‡ ,ÔÈkq‰ ˜„a ‡ÏÂ ÚLt»«¿…»«««ƒ∆»¿»««ƒ«∆…
‰¯Lk B˙ËÈÁL - ˜c·È95. ƒ¿…¿ƒ»¿≈»
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ומכשיר,93) הונא רב על החולק - חסדא כרב והלכתא
עצמות. בה רכים 94)כששיבר דברים שיבר אם אבל

נפגם  בעור שמא חוששים כך אחר פגומה ונמצאת
מספק. פסולה קודם 95)והשחיטה הסכין כשבדק

בין  מה תשאל ואם בדוקה. בחזקת שהסכין השחיטה
הראש  ונחתך השחיטה אחר בדקם לא שאם סימנין,
שהריעותא  מכיוון ששם, לאמר יש יש נבלה? שחיטתו
בחזקת  אותה מעמידין עצמה, בבהמה היא החשש) (הפגם,
נולדה  שלא שלפנינו, בדין כן שאין מה שם, כמ"ש איסור
ואין  לבדקה אפשר שאי בסכין, אלא הבהמה בגוף הריעותא
אנו  שהרי ודאית, שחיטה מידי מוציא בסכין ריעותא ספק
בדוקה. בחזקת שהיא בסכין היינו נשחטה" "במה יודעים

.ÂÎda ËÁBML BlL ÔÈkq‰ ˜„a ‡lL ÁaË Ïk»«»∆…»«««ƒ∆∆≈»
ÌÎÁ ÈÙÏ96Ì‡ :d˙B‡ ÔÈ˜„Ba - BÓˆÚÏ da ËÁLÂ , ƒ¿≈»»¿»«»¿«¿¿ƒ»ƒ

˙‡ˆÓÏÚ CÓÒiL ÈÙÏ ,B˙B‡ ÔÈcÓ - ‰˜e„·e ‰ÙÈ ƒ¿≈»»¿»¿«ƒ¿ƒ∆ƒ¿…«
˙¯Á‡ ÌÚt BÓˆÚ97Ì‡Â ;da ËBÁLÈÂ ‰Óe‚t ‰È‰˙Â «¿«««∆∆¿ƒ¿∆¿»¿ƒ¿»¿ƒ

B˙B‡ ÔÈcÓe ,B˙B‡ ÔÈ¯È·ÚÓ - ‰Óe‚t ˙‡ˆÓ98, ƒ¿≈¿»«¬ƒƒ¿«ƒ
‰Ù¯Ë ‡e‰L ËÁML ¯Oa Ïk ÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓe99. «¿ƒƒ«»»»∆»«∆¿≈»

הפסוק 96) מן לזה אסמכתא ויש חכם, של כבודו מפני
הסכין  את לבדוק צריך שהחכם הראב"ד וכתב שם. כמבואר
כדי  הבדיקה בשעת היטב המחשבה לפנות שצריך מפני
האדם  יבדוק שפעמים רואים אנו שהרי בפגימה, שירגיש
וימצאנה  ויבדוק כך אחר ויחזור פגומה ימצאנה ולא הסכין
ומפני  אחרים. לדברים שפנה לב רוע אם כי זה אין פגומה,
החכם. כבוד בזה ראו הוראה כמו זה והרי גדול עיון שצריך

אמר 97) ושם: בגמרא. אינו הזה שהטעם רבינו, על מקשים
כבודו  מפני אלא לחכם סכין להראות אמרו לא יוחנן: ר'
כגון  ברבינו הדברים שפירוש לאמר ואפשר חכם. של
והרי  למכירה, ולא עצמו בשביל כלומר, לעצמו, ששחט
אין  למכירה שלא לעצמו שבשוחט סג. בעירובין אמרינן
אותו  מנדין טבח זאת ובכל חכם, של בכבודו זלזול בזה
יסמוך  למכירה כשישחוט גם אחרת ופעם בכך שעסקו לפי

לחכם. יראה ולא עצמו שם,98)על בגמרא מפרש רבינו
נדוי. על נוסף אותו ששחיטתו 99)מעבירים כלומר,

נבלה. והבהמה פסולה

.ÊÎ.‡e‰L Ïk ?ËÁBML ÔÈkq‰ C¯‡ ‡e‰ ‰nk«»…∆««ƒ∆≈»∆
BÓk ,ËÁBL BÈ‡Â ·˜BpL ˜c ¯·„ ‰È‰È ‡lL ‡e‰Â¿∆…ƒ¿∆»»«∆≈¿≈≈¿

ÔËw‰ ÏÓÊ‡‰ L‡¯100Ba ‡ˆBiÎÂ101. …»ƒ¿≈«»»¿«≈

עוקץ 100) לו (מרצע 101)שיש דאושכפי" "מחטא כגון
הרצענים). של

.ÁÎ.‰ÏÈla ÔÈa ÌBia ÔÈa ,ÔÓÊ ÏÎa ?ÔÈËÁBL È˙Óe»«¬ƒ¿»¿«≈«≈««¿»
.‰OÚi ‰Ó ‰‡¯iL È„k ,BnÚ ‰˜e·‡ ‰È‰zL ‡e‰Â¿∆ƒ¿∆¬»ƒ¿≈∆ƒ¿∆««¬∆

.‰¯Lk B˙ËÈÁL - ‰ÏÙ‡a ËÁL Ì‡Â¿ƒ»««¬≈»¿ƒ»¿≈»

.ËÎ‚‚BLa ˙aLa B‡ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ËÁBM‰102Û‡ , «≈¿«ƒƒ¿«»¿≈«
BLÙa ·iÁ˙Ó ‰È‰ „ÈÊÓ ‰È‰ el‡L Èt ÏÚ103B‡ «ƒ∆ƒ»»≈ƒ»»ƒ¿«≈¿«¿

˙e˜ÏÓ ·iÁ˙Ó104B˙ËÈÁL - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏÚ ƒ¿«≈«¿««ƒƒ¿ƒ»
‰¯Lk105. ¿≈»

בדין 102) יהודה כר' לעולם, לשוחט אסור במזיד אבל
בשבת. סקילה.103)מבשל שחייב שכל 104)בשבת

שכתב  כמו לוקין, - למלקות בהם כשהתרו כריתות חייבי
כרת. חייב הכפורים ביום מלאכה והעושה א. בפרק

אבל 105) הכיפורים, יום או שבת במוצאי באכילה ומותרת
אביו. בשם רב בן חייא של מימרא באכיל, אסורה ביום בו

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
שלמים 1) זו בהמה האומר או בעזרה; חולין השוחט יבאר

שאינה  שחיטה ודין שוחטין; מקום זה ובאי חולין; וולדה
צריכה  אם חולין ושחיטת שוחטין; כיצד ודין אדם; מכח
לעבודה  דמה לזרוק והשוחט קדשים; לשם והשוחט כוונה;

זרה.

.‡ÔÈ‡L .‰¯ÊÚ‰ ÔÓ ıeÁ ,ËÁLÏ ¯zÓ ÌB˜Ó ÏÎa¿»»À»ƒ¿…ƒ»¬»»∆≈
Ï·‡ ;„·Ïa ÁaÊÓ ÈL„˜ ‡l‡ ‰¯ÊÚa ÔÈËÁBL¬ƒ»¬»»∆»»¿≈ƒ¿≈«ƒ¿«¬»

‰¯ÊÚa ÔËÁLÏ ¯eÒ‡ - ÔÈlÁ‰2‰iÁ ÔÈa ‰Ó‰a ÔÈa , «Àƒ»¿»√»»¬»»≈¿≈»≈«»
ÛBÚ ÔÈa3˜Á¯È Èk :‰Â‡z ¯O·a ¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ . ≈¿≈≈ƒ¿««¬»ƒƒ¿«

E¯˜aÓ zÁ·ÊÂ ,¯ÓB‚Â ÈÈ ¯Á·È ¯L‡ ÌB˜n‰ EnÓƒ¿«»¬∆ƒ¿«¿»¿≈¿»«¿»ƒ¿»¿
ÔÈ‡L ,z„ÓÏ ‡‰ .EÈ¯ÚLa zÏÎ‡Â ,¯ÓB‚Â E‡vÓeƒ…¿¿≈¿»«¿»ƒ¿»∆»»«¿»∆≈
.'‰ ¯Áa ¯L‡ ÌB˜nÏ ıeÁ ‡l‡ ‰Â‡z ¯Oa ÔÈËÁBL¬ƒ¿««¬»∆»«»¬∆»«

בריחוק 2) וזבחת, המקום ממך ירחק כי ראה: פרשת 'ספרי'
ובבשר  מקום. בקירוב זובח אתה ואי זובח, אתה מקום
רבינו. שמסיים כמו הכתוב, מדבר - חולין שהם  תאוה

נאמרו 3) פסוקים שלשה כהנים', וב'תורת ב . נז, קידושין
א. בעזרה: יישחטו שלא בעליֿחיים למעט הנדרשים בתורה
אהל  לפני אותו "ושחט ב. מועד". אהל פתח "ושחטו
הסופית  הוא"ו מועד". אהל לפני אותו "ושחט ג. מועד".
הם, מיעוטים שלושה "אותו" המלים וגם "ושחטו" של
שלא  מזבח, קדושי שאינם ועוף חיה מומים, בעלי למעט

בעזרה. אותם ישחטו

.·ËÁLpL ‰ÊÂ4BÏÎ‡Ï ¯znL ‡e‰ ÌB˜nÏ ıeÁ ¿∆∆ƒ¿««»∆À»¿»¿
B˙B‡ - ‰¯ÊÚa ÔÈlÁ ËÁBM‰ Ï·‡ ;ÌÈ¯ÚM‰ ÏÎa¿»«¿»ƒ¬»«≈Àƒ»¬»»

¯B‰Ë ¯Oa‰5·ÏÁa ¯O·k ,‰È‰a ¯eÒ‡Â6‡ˆBiÎÂ «»»»¿»«¬»»¿»»¿»»¿«≈
B˙B‡ ÌÈ¯·B˜Â .Ba7¯eÒ‡ B¯Ù‡Â ,8ËÁL elÙ‡ . ¿¿ƒ¿∆¿»¬ƒ»«

‰‡eÙ¯Ï9ÏÈÎ‡‰Ï B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ ˙ÏÈÎ‡Ï B‡ ƒ¿»«¬ƒ«≈»ƒ¿«¬ƒ
¯ÁBp‰ Ï·‡ .ÌÈ·ÏÎÏ10„·BÚÂ ,¯wÚÓ‰Â ,‰¯ÊÚa ƒ¿»ƒ¬»«≈»¬»»¿«¿«≈¿≈

‰Ù¯Ë ‡ˆÓÂ ËÁBM‰Â ,ËÁML ÌÈ·ÎBk11ËÁBM‰Â , »ƒ∆»«¿«≈¿ƒ¿»¿≈»¿«≈
ÌÈ‡Óh‰ ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a12Ôlk el‡ È¯‰ - ‰¯ÊÚa ¿≈»«»»«¿≈ƒ»¬»»¬≈≈À»

.‰È‰a ÔÈ¯zÓÀ»ƒ«¬»»

מהפסוק 4) גםֿכן שלומדים כלומר, א, הלכה המשך
מותר  הקודש למקום חוץ שנשחט זה שרק ואכלת", "וזבחת
שם, בקידושין הוא וכן בעזרה. שנשחטו ולא לאכלו,
אוכל, אתה מקום ברחוק זובח שאתה מה ואכלת" "וזבחת

בעזרה. שנשחטו חולין אוכל אתה שהשחיטה 5)ואי
שחיטה  שסובר שמעון לרבי ואפילו נבלה. מידי מטהרת
ב. פה, חולין שחיטה, שמה לא - לאכילה ראויה שאינה

ב.6) לג, תמורה בקבורה 7)משנה, שדינו שם, כחכמים
בשריפה. א.8)ולא לד, שם הנקברים, כל ולא 9)כדין
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פ"ב. חולין תוספתא התורה 10)לאכילה, אסרה שלא
לאו  אלו וכל ל"וזבחת", דומה בעזרה, חולין שחיטת אלא
פ"ד. נזיר ב'ירושלמי' הובאה שם, תוספתא הם. שחיטה

כרבי 11) – שחיטה שמה לא ראויה, שאינה ששחיטה
פ"ה. שם תוספתא עופות 12)שמעון. או חיה שם:

בהנאה. מותרים טמאים

.‚„·Ïa ‰iÁÂ ‰Ó‰a ‡ÏÂ13¯eÒ‡ ÔÈlÁ‰ Ïk ‡l‡ , ¿…¿≈»¿«»ƒ¿«∆»»«Àƒ»
‰¯ÊÚÏ ÔÒÈÎ‰Ï14˙B¯t B‡ ‰ËeÁL ¯Oa elÙ‡ , ¿«¿ƒ»»¬»»¬ƒ¿«¿»≈

‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯zÓ - ÔÒÈÎ‰Â ¯·Ú Ì‡Â .˙ÙÂ15.eÈ‰Lk »«¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ»À»ƒ«¬ƒ»¿∆»
ÔÈlÁ ËÁBM‰ ÏÎÂ .Ô‰ ‰Ïa˜ È¯·c Ôlk el‡ ÌÈ¯·„e¿»ƒ≈À»ƒ¿≈«»»≈¿»«≈Àƒ
‰¯ÊÚa eËÁLpL ÔÈlÁ ¯OaÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ B‡ ‰¯ÊÚa»¬»»»≈¿«ƒƒ¿«Àƒ∆ƒ¿¬»¬»»

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ -16. «ƒ«««¿

"וזבחת".13) הפסוק מן למדנו אומרים 14)שאותם יש
אלא  אסור, בעזרה חולין זביחת רק שלא התורה, מן שזהו
שאסור  אומרים ויש בעזרה. חולין הבאת לכל הואֿהדין
חולין, מנהג בהם שנוהגים אחרים יראו שמא מדרבנן
 ֿ (מגיד בקדשים לזלזל ויבואו הם שקדשים ויחשבו כדינם,

מכת"י). אסורים 15)משנה בעזרה שנשחטו חולין שרק
לעזרה. שהוכנסו חולין לא אבל ובהנאה, באכילה

של 16) 'עשה' מכלל הבא בלאו נאמר שאיסורם מפני
לוקה  ואין כ'עשה', דינו - 'עשה' מכלל הבא ולאו "וזבחת",
העובר  גרע שלא מרדות, מכת לוקה אבל התורה, מן עליו
בהל' המגיד הרב וכמ"ש דרבנן, איסור על מעובר 'עשה' על
שם. ראה לכהן, גרושה ספק בענין ה"ז, פי"ז ביאה איסורי

.„d„ÏÂe ÌÈÓÏL BÊ ‰Ó‰a :¯ÓB‡‰17Ì‡ ,ÔÈlÁ »≈¿≈»¿»ƒ¿»»Àƒƒ
‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ d„ÏÂ - ‰¯ÊÚa ‰ËÁL18BÈ‡L ÈÙÏ , ƒ¿¬»»¬»»¿»»À»«¬ƒ»¿ƒ∆≈

ÌB˜Ó ˜eÁ¯a B˙B‡ ËÁLÏ ÏBÎÈ19. »ƒ¿…¿ƒ»

שבה.17) ונשחט 18)העובר חולין שהוא אףֿעלֿפי
מתירתו. אמו ששחיטת ואסור 19)בעזרה קדשים שאמו

המקום  ממך ירחק "כי רק נאמר ובפסוק בחוץ, לשחטה
לזבוח  אסור מקום, בריחוק לזבוח יכול כשאתה וזבחת",
יא, תמורה שנפשטה, אביי של בעיא בעזרה. מקום בקירוב

ב.

.‰ÔÈËÁBL ÔÈ‡20:e¯Ó‡È ‡nL ,˙B¯‰e ÌÈnÈ CB˙Ï ≈¬ƒ¿«ƒ¿»∆»…¿
‰Ê ‡e‰ ÌÈÓ „·BÚ21‡ÏÂ .ÌÈnÏ ·È¯˜Ók ‰‡¯Â , ≈«ƒ∆¿ƒ¿∆¿«¿ƒ««ƒ¿…

ÌÈÓ ‡ÏÓ ÈÏÎÏ ËBÁLÈ22‰¯evÏ :e¯Ó‡È ‡nL ,23 ƒ¿ƒ¿ƒ»≈«ƒ∆»…¿«»
‡ÏÂ ,ÌÈÏk‰ CB˙a ËBÁLÈ ‡ÏÂ .ËÁL ÌÈna ‰‡¯zL∆≈»∆««ƒ»«¿…ƒ¿¿«≈ƒ¿…

ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú È„·BÚ C¯c ÔkL ,‡nb‰ CB˙Ï24Ì‡Â . ¿«À»∆≈∆∆¿≈¬«»ƒ¿ƒ
‰¯Lk B˙ËÈÁL - ËÁL25. »«¿ƒ»¿≈»

א.20) מא, חולין לשרא 21)משנה, "אימור שם: בגמרא
הים. של שרו שהוא למלאך פירוש: שחיט", קא דימא
פסולה  שחיטתו כן גם עצמם, למים חשב אם שאף והאמת,
וי"ז, הי"ד להלן ראה מחוברים. שהם ואףֿעלֿפי מדרבנן,

שם. שיש 22)ובמגידֿמשנה אלא מים, מלא דוקא לאו
מים. של אוגן לתוך ובמשנה: מים. בגמרא:23)בו

עבודהֿזרה.24)בבואה. עובד כאילו ורק 25)ונראה
שוחטים. אין אמרו לכתחילה

.ÂÌÈÓ ÈÏÎÏ ÔÈËÁBL26˙È‡¯ ‰¯ev‰ ÔÈ‡L ,ÔÈ¯eÎÚ ¬ƒƒ¿ƒ«ƒ¬ƒ∆≈«»ƒ¿≈
‡nbÏ ıeÁ ËÁBL ÔÎÂ .Ô‰a27„¯BÈÂ ˙˙BL Ìc‰Â , »∆¿≈≈«À»¿«»≈¿≈

˜eM·e .‡nbÏ28Ôk ‰OÚÈ ‡Ï29˙‡ ‰wÁÈ ‡nL , «À»«…«¬∆≈∆»¿«∆∆
ÌÈÈn‰30ËÁL Ì‡Â .31ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - ˜eMa ‡nbÏ «ƒƒ¿ƒ»««À»«»∆¡…

¯zÓe .‡e‰ ÔÈÓ ‡nL ,ÂÈ¯Á‡ e˜c·iL „Ú B˙ËÈÁMÓƒ¿ƒ»«∆ƒ¿¿«¬»∆»ƒÀ»
‰ÈÙq‰ ÔÙc ÏÚ ËÁLÏ32ÔÙc‰ ÏÚ ˙˙BL Ìc‰Â , ƒ¿…«…∆«¿ƒ»¿«»≈««…∆

ÌÈnÏ „¯BÈÂ33ÌÈÏk‰ Èab ÏÚ ËÁLÏ ¯zÓe .34. ¿≈««ƒÀ»ƒ¿…««≈«≈ƒ

ב).26) עמוד מ שם (גמרא מים מלא משנה 27)לכלי
שם. לא 29)בפרהסיא 28)וגמרא "ובחוקותיהם משום

שם). (גמרא במשנה 30)תלכו" עבודהֿזרה, עובדי
נכונה. לא והיא הצדוקים", "את נוסחא: יש ובגמרא

שם.31) בה.32)גמרא, מהלך שאינו 33)כשהוא
הנהר. לתוך ולא הים לתוך לא לתוכם.34)שוחט ולא

.Ê¯‡ev‰ ˙‡ Á˙BÓ ?ÔÈËÁBL „ˆÈk35ÔÈkq‰ CÈÏBÓe ≈«¬ƒ≈«∆««»ƒ««ƒ
d‡È·Óe36‰ˆe·¯ ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰L ÔÈa .ËÁBML „Ú37 ¿ƒ»«∆≈≈∆»¿»«¿≈»¿»

B„Èa ÔÈkq‰Â dt¯Úa ÊÁ‡Â ˙„ÓBÚ ‰˙È‰L ÔÈa≈∆»¿»∆∆¿»«¿»¿»¿««ƒ¿»
‰hÓlÓ38.‰¯Lk BÊ È¯‰ - ËÁLÂ ƒ¿«»¿»«¬≈¿≈»

א.35) מה, שם בתוספתא:36)ראה יש וכן ב. ל, שם
מכת"י). (מגידֿמשנה ומביא מוליך שחיטה, מצות

מלמעלה.37) ב.38)והסכין יז, שם

.ÁÏ˙ka ÔÈkq‰ ˙‡ ıÚ39„Ú ‰ÈÏÚ ¯‡ev‰ ¯È·Ú‰Â »«∆««ƒ«…∆¿∆¡ƒ««»»∆»«
¯‡eˆ ‰È‰iL ‡e‰Â .‰¯Lk B˙ËÈÁL - ËÁLpL∆ƒ¿«¿ƒ»¿≈»¿∆ƒ¿∆««

‰ÏÚÓÏ ÔÈkÒÂ ‰hÓÏ ‰Ó‰a‰40¯‡eˆ ‰È‰ Ì‡L ; «¿≈»¿«»¿«ƒ¿«¿»∆ƒ»»««
„·Îa ‰Ó‰a‰ „¯z ‡nL - ÔÈkq‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‰Ó‰a¿≈»¿«¿»ƒ««ƒ∆»≈≈«¿≈»¿…∆

‰‡·‰Â ‰ÎÏB‰ ‡Ïa C˙Á˙Â dÙeb41,‰ËÈÁL BÊ ÔÈ‡Â , »¿≈»≈¿…»»«¬»»¿≈¿ƒ»
¯‡a˙iL BÓk42ÛBÚ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .43‰È‰L ÔÈa , ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ»ƒ»»≈∆»»

- epnÓ ‰hÓÏ B‡ ‰ˆeÚp‰ ÔÈkq‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ B¯‡e«̂»¿«¿»ƒ««ƒ«¿»¿«»ƒ∆
‰¯Lk B˙ËÈÁL44. ¿ƒ»¿≈»

מחוברת.39) דרסה 41)שם.40)והיא כזו ושחיטה
הקודמת, בהלכה כמו תלושה, הסכין אם אבל ופסולה. היא,
אפילו  ולפיכך תשחוט, ולא הסכין תפול הבהמה תכביד אם
 ֿ (מגיד דרס לא ודאי ששחט מכיון כשרה, למעלה צואר

מכת"י). הי"א.42)משנה פ"ג קל.43)להלן שהוא
(מגידֿמשנה). אווזים כגון גדולים, עופות שם 44)ואפילו

ב. יז,

.Ëd‡È·‰ ‡ÏÂ ÔÈkq‰ ˙‡ CÈÏB‰Â ËÁBM‰45B‡ «≈¿ƒ∆««ƒ¿…¡ƒ»
CÈÏB‰ .‰¯Lk B˙ËÈÁL - ËÁLÂ dÎÈÏB‰ ‡ÏÂ d‡È·‰¡ƒ»¿…ƒ»¿»«¿ƒ»¿≈»ƒ

‰¯Lk B˙ËÈÁL - BÊÈz‰Â L‡¯‰ C˙ÁL „Ú ‡È·‰Â46. ¿≈ƒ«∆»«»…¿ƒƒ¿ƒ»¿≈»
‡È·‰ ‡ÏÂ CÈÏB‰47˙‡ ÊÈz‰Â CÈÏB‰ ‡ÏÂ ‡È·‰ B‡ ƒ¿…≈ƒ≈ƒ¿…ƒ¿ƒƒ∆

LÈ Ì‡ :„·Ïa ‰‡·‰a B‡ „·Ïa ‰ÎÏB‰a L‡¯‰»…¿»»ƒ¿««¬»»ƒ¿«ƒ≈
ÌÈ¯‡Âˆ ÈL ‡ÏÓk ÔÈkqa48- ËÁLp‰ È¯‡evÓ ««ƒƒ¿…¿≈«»ƒƒ«¿≈«ƒ¿»

‰¯Lk B˙ËÈÁL49Â‡Ï Ì‡Â ,50‰ÏeÒt B˙ËÈÁL -51. ¿ƒ»¿≈»¿ƒ«¿ƒ»¿»
ÌÈL‡¯ ÈL ËÁL52.‰¯Lk B˙ËÈÁL - „Á‡k »«¿≈»ƒ¿∆»¿ƒ»¿≈»

ב.45) ל, שם מגידֿמשנה.46)משנה, וראה שם. משנה,
שם.47) א.48)במשנה, לא, שם בה 49)בגמרא, שיש
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או  הובאה, בלא בהולכה הראש את ולהתיז לשחוט כדי
(רש"י). השוחט דרסה לא אם אפילו הולכה, בלא בהובאה

משהו 50) לצואר חוץ או הצואר כעובי הסכין שאורך
עמהם 51)(רש"י). והראש הסימנים שאין היא, דרסה

דרסה. בלא לבדה זו במשיכה שם.52)נחתכים משנה,
 ֿ (כסף הנשחט צוארי שני כמלא הסכין אורך אין ואפילו

משנה).

.ÈÔÈkÒa eÊÁ‡L ÌÈL53ÈLÂ ‰Ê „vÓ „Á‡ elÙ‡ , ¿«ƒ∆»¬¿«ƒ¬ƒ∆»ƒ«∆¿≈ƒ
ÔÎÂ .‰¯Lk Ô˙ËÈÁL - eËÁLÂ ,Bc‚k ¯Á‡ „vÓƒ««≈¿∆¿¿»¬¿ƒ»»¿≈»¿≈
La „Á‡k eËÁLÂ ÔÈÈkÒ ÈL eÊÁ‡L ÌÈLÈ ¿«ƒ∆»¬¿≈«ƒƒ¿»¬¿∆»ƒ¿≈

¯‡eva ˙BÓB˜Ó54‰¯Lk Ô˙ËÈÁL -55ËÁL elÙ‡Â . ¿««»¿ƒ»»¿≈»«¬ƒ»«
„·Ïa ËLe‰ ‰Ê56ÌB˜Óa ËÁL ÈM‰Â ,Ba¯ B‡ ∆«≈∆ƒ¿«À¿«≈ƒ»«¿»

¯Á‡57Û‡Â ,‰¯Lk BÊ ‰ËÈÁL È¯‰ - Ba¯ B‡ ‰w‰ «≈«»∆À¬≈¿ƒ»¿≈»¿«
ÔÎÂ .„Á‡ ÌB˜Óa dlk ‰ËÈÁM‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈«¿ƒ»À»¿»∆»¿≈

ÒBÓÏ˜k ‰ÈeOÚ‰ ‰ËÈÁL58‰ÈeOÚ‰ ‰ËÈÁLe ¿ƒ»»¬»¿À¿¿ƒ»»¬»
˜¯ÒÓk59.‰¯Lk - ¿«¿≈¿≈»

מוכח,53) ושוחטין, בסכין אוחזים שנים ב. ל, שם במשנה
לשון  כתב, ורבינו בשנים. לשחוט מותר לכתחילה שאפילו
שרבינו  ונראה כשרה". שחיטתם בסכין "ואחזו דיעבד
שחיטתו  והסיום שאוחזין, - אוחזין שנים במתניתין מפרש
לכתחילה  אבל מותר, בדיעבד שרק מוכיח, במשנה כשרה
כשירצה  השני על האחד יעכב שמא כך, לשחוט אסור
האחד  בקצה אוחז כשאחד רק זה אבל אצלו. סכין להביא
אבל  בסופו, ואחד הסכין בראש אחד השני, בקצה והשני
אפילו  - סכין של בקתו אחד במקום אוחזים שניהם אם

(מגידֿמשנה). מותר בין 54)לכתחילה סימן, של בהיקפו
ואחת  למעלה שאחת בין זו, כנגד זו הן שחיטות שאותן
במקום  תצרפם ואילו סימן, של בהיקפו שכולם כיון למטה,
בשם  (כסףֿמשנה כשרה - סימן של בהיקפו רוב יהא אחד
אותם  שכל כגון פירש, משבחא אחא ורב הראשונים).
בו  וכיוצא בקנה אחת בטבעת סימן של בהיקפו מקומות
מעט  כאן נחתך הסימן, ונהפך ששחט בשעה כגון בושט,
אחד  כשחתך אבל רוב, יש כולו ובין סביב, סביב מעט וכאן
 ֿ (מגיד פסולה לגוף, סמוך יותר למטה והשני למעלה

שנים 56)שם.55)משנה). חננאל  רבינו מפרש כן
הושט  ורוב למעלה הקנה רוב כגון בגמרא, מקומות ושלשה

(מגידֿמשנה). האומר 57)למטה כשמואל ולא כרב,
שם. חולין וגלויה, מפורעת שחיטה התחיל 58)שצריך

ובמקום  מטה, כלפי באלכסון ושיפע וחתך למעלה, בקנה
ו  ושט, שחיטת התחילה הקנה שחיטת מלמטה שנגמרה כן

שם). (רש"י הסכין 59)למעלה שעיקם כגון, ב. יט, שם
רוב  ונשחט והואיל שחיטה, בשעת פעמים כמה ולכאן לכאן

כשרה. הסימן,

.‡È‰ek ‰ÎÈ¯ˆ ÔÈlÁ‰ ˙ËÈÁL ÔÈ‡60elÙ‡ ‡l‡ , ≈¿ƒ««Àƒ¿ƒ»«»»∆»¬ƒ
ÔÈkÒ ˜¯fL B‡ ,˜BÁO C¯„ B‡ ˜qÚ˙Ók ËÁL»«¿ƒ¿«≈∆∆¿∆»««ƒ

d˙ÎÈÏ‰a dËÁLe Ï˙ka dˆÚÏ61‰ËÈÁM‰Â ÏÈ‡B‰ , ¿»√»«…∆¿»»«¬ƒ»»ƒ¿«¿ƒ»
.‰¯Lk BÊ È¯‰ - d¯eÚLÂ dÓB˜Óa Èe‡¯k»»ƒ¿»¿ƒ»¬≈¿≈»

נתן,60) כרבי צריך. לא - הסימנים את לחתוך כוונה ואפילו

א. לא, כשרה,61)שם השחיטה - הביא ולא ובהוליך
אפשרות  מציירים - ב יב, שם ובגמרא בה"ט. שכתב כמו
הסכי  שחתכה כגון סכין, בזרק והובאה הולכה ן של

בחזירתה. וחתכה וחזרה בכותל והכתה בהליכתה

.·ÈCÎÈÙÏ62¯BkL B‡ ÔË˜ B‡ ‰ËBL B‡ L¯Á , ¿ƒ»≈≈∆»»ƒ
BzÚ„ ‰ÏaÏa˙pL63,eËÁML ‰Ú¯ Áe¯ ezÊÁ‡L ÈÓe ∆ƒ¿«¿¿»«¿ƒ∆¬»««»»∆»¬

Ì˙B‡ ÔÈ‡B¯ ÌÈ¯Á‡Â64BÊ È¯‰ - d˜˙k ‰ËÈÁM‰L «¬≈ƒƒ»∆«¿ƒ»¿ƒ¿»¬≈
‰¯Lk65‰ÏÙpL ÔÈkÒ Ï·‡ .66Èt ÏÚ Û‡ ,‰ËÁLÂ ¿≈»¬»«ƒ∆»¿»¿»¬»««ƒ

zÁ·ÊÂ :¯Ó‡pL ;‰ÏeÒt BÊ È¯‰ - dk¯„k ‰ËÁML∆»¬»¿«¿»¬≈¿»∆∆¡«¿»«¿»
Ì„‡ Á·Bf‰ ‰È‰iL „Ú -67Ôek˙Ó BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â «∆ƒ¿∆«≈«»»¿««ƒ∆≈ƒ¿«≈

.‰ËÈÁLÏƒ¿ƒ»

שאינם 62) וקטן שוטה חרש אף כוונה, צריך ואין הואיל
לשחוט. כשרים - דעת כשוטה.63)בני הוא והרי

חדש' 'פרי סה.). (עירובין לוט של לשכרותו וכשהגיע
חיים'. שחיטתן.64)ב'מים קלקלו שלא שחיטה בשעת

פ"א. שם מוסרים 65)משנה, אין לכתחילה אבל בדיעבד,
ב. יב, שם חולין. אפילו לשחוט וקטן שוטה לחרש

הפילה 66) אם מהֿשאיןֿכן א. לא, שם משנה, מאליה.
- לשחיטה כוונה שאין אףֿעלֿפי להפיל בכוונה האדם
שמסיים  כמו אדם, בידי נעשה שהמעשה מכיון כשרה,

אתה 67)רבינו. זובח שאתה מה הלשון: שם, במשנה

אוכל.

.‚ÈıÚ ÏL B‡ Ô·‡ ÏL ÏbÏb68ÔÈkq‰ ‰˙È‰L «¿«∆∆∆∆≈∆»¿»««ƒ
ÛBÚ‰ ¯‡eˆ ÌOÂ ,ÏbÏb‰ ˙‡ Ì„‡ ·aÒÂ ,Ba ‰Úe·¿̃»¿ƒ≈»»∆««¿«¿»««»
È¯‰ - ÏbÏb‰ ˙·È·Òa ËÁLpL „Ú Bc‚k ‰Ó‰a‰ B‡«¿≈»¿∆¿«∆ƒ¿«ƒ¿ƒ«««¿«¬≈

‰¯Lk BÊ69,ÏbÏb‰ ˙‡ ÔÈ·aÒÓ‰ Ô‰ ÌÈn‰ Ì‡Â . ¿≈»¿ƒ««ƒ≈«¿«¿ƒ∆««¿«
È¯‰ - ËÁLÂ ·aqL ‰ÚLa Bc‚k ¯‡ev‰ ˙‡ ÌOÂ¿»∆««»¿∆¿¿»»∆ƒ≈¿ƒ¿«¬≈

‰ÏeÒt BÊ70¯Ët Ì‡Â .71e‡aL „Ú ÌÈn‰ ˙‡ Ì„‡ ¿»¿ƒ»«»»∆««ƒ«∆»
,‰¯Lk BÊ È¯‰ - B˙·È·Òa ËÁLÂ ÏbÏb‰ ˙‡ e·aÒÂ¿ƒ¿∆««¿«¿»«ƒ¿ƒ»¬≈¿≈»
‰·È·Òa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‡a Ì„‡ ÁkÓ È¯‰L∆¬≈ƒ…«»»»«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿ƒ»

‰BL‡¯72‰iL ‰·È·qÓ Ï·‡ ;Ì„‡‰ ÁkÓ ‡È‰L , ƒ»∆ƒƒ…«»»»¬»ƒ¿ƒ»¿ƒ»
‰È¯Á‡Ïe73ÌÈn‰ ÁkÓ ‡l‡ ,Ì„‡‰ ÁkÓ dÈ‡ - ¿«¬∆»≈»ƒ…«»»»∆»ƒ…«««ƒ

.ÔÎel‰a¿ƒ»

א.68) טז, הגלגל.69)שם את סיבב מפני 70)שהאדם
המים. של כוחם ע"י נשחטה פתח.71)שהבהמה

ראשון.72) כח שני.73)בגמרא: כח שם:

.„ÈÌÈ¯‰ ÌLÏ ËÁBM‰74,ÌÈnÈ ÌLÏ ,˙BÚ·b ÌLÏ , «≈¿≈»ƒ¿≈¿»¿≈«ƒ
˙B¯‰ ÌLÏÔek˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˙B¯a„Ó ÌLÏ , ¿≈¿»¿≈ƒ¿»««ƒ∆…ƒ¿«≈

È‡·‰ È¯·cÓ da ‡ˆBiÎÂ ,‰‡eÙ¯Ï ‡l‡ Ô„·ÚÏ¿»¿»∆»ƒ¿»¿«≈»ƒƒ¿≈¬«
‰ÏeÒt B˙ËÈÁL È¯‰ - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÈ¯ÓB‡L75. ∆¿ƒ»¿≈»ƒ¬≈¿ƒ»¿»

B‡ ¯‰‰ ÏfÓ B‡ Ìi‰ ÏfÓ ÌLÏ ËÁL Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«¿≈«««»««»»
‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBÎÏ¿»ƒ«»¿«≈»∆¬≈¬»

‰È‰a76ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙·¯˜z ÏÎk77. «¬»»¿»ƒ¿…∆¬«»ƒ

א.74) מ, שם שנראה 75)משנה, מפני באכילה אסורה
בהנאה  אבל הר"ן), בשם (כסףֿמשנה לעבודהֿזרה כמכוין
גויים  של דרכם ואין זו, בשחיטה לעבדן נתכוין כשלא מותר
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וגבעות. הרים זבחי 76)לעבוד אלו הרי שם: בברייתא
לשם 77)מתים. שחט ואפילו לעבודהֿזרה. הקרב דבר

מדברי  בהנאה אסורה רפואה, בשביל ההר מזל או הים מזל
משום  עבודהֿזרה, כתקרובת חכמים שעשוהו סופרים,

(ר"ן). לעבדם הגוים שדרך

.ÂËÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ dÓc ˜¯ÊÏ ‰Ó‰a‰ ˙‡ ËÁBM‰«≈∆«¿≈»ƒ¿…»»«¬«»ƒ
daÏÁ ¯ÈË˜‰Ï B‡78„B·ÚÏBÊ È¯‰ - ÌÈ·ÎBk ˙ ¿«¿ƒ∆¿»«¬«»ƒ¬≈

‰¯eÒ‡79ÔÈlÁa ıeÁa ‰·LÁÓ ÔÈ„ÓlL .80˙·LÁnÓ ¬»∆¿≈ƒ«¬»»«¿Àƒƒ«¬∆∆
BÊk ‰·LÁnL ,ÌÈÙa ÌÈL„w‰81BÓk ,Ô‰a ˙ÏÒBt «√»ƒƒ¿ƒ∆«¬»»»∆∆»∆¿

ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL82. ∆ƒ¿»≈¿ƒ¿¿≈«À¿»ƒ

או 78) הדם בזריקת העבודהֿזרה שיעבוד עלֿמנת שחטה
לשם  היתה לא עצמה השחיטה אבל החלבים, בהקטרת

פלוגתא 79)עבודהֿזרה. א. לט, שם מתים, כזבחי בהנאה
שמחשבין  יוחנן כרבי ופסק לקיש, וריש יוחנן רבי של

לעבודה. ואוסרת.80)מעבודה פוסלת שמחשבה
להקטיר 81) או דמן לזרוק עלֿמנת לשמן קדשים השוחט

לשמן. שלא ה"י.82)חלבן פט"ו

.ÊË·LÁ Ck ¯Á‡Â dËÁL83˙„B·ÚÏ dÓc ˜¯ÊÏ ¿»»¿««»»«ƒ¿…»»«¬«
È¯‰ - ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ daÏÁ ¯ÈË˜‰Ï B‡ ÌÈ·ÎBk»ƒ¿«¿ƒ∆¿»«¬«»ƒ¬≈

˜ÙqÓ ‰¯eÒ‡ BÊ84,B˙lÁz ÏÚ ÁÈÎB‰ BÙBÒ ‡nL ; ¬»ƒ»≈∆»ƒ««¿ƒ»
.ËÁL BÊk ‰·LÁÓ·e¿«¬»»»»«

כך.83) שאמר בקיסרי,84)ששמעו מעשה היה "זה שם:
היתר". ולא איסור לא בה (חכמים) אמרו ולא

.ÊÈÌÈL„˜ ÌLÏ ËÁBM‰85ÌÈ¯cÂ ÔÈ·c˙nL «≈¿≈»»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»ƒ
Ô˙BÓk86‰ÏeÒt B˙ËÈÁL -87ÌÈL„˜ ËÁBLk ‰fL , ¿»¿ƒ»¿»∆∆¿≈»»ƒ
ıeÁa88‰·„e ¯„a ÔÈ‡a ÔÈ‡L ÌÈL„˜ ÌLÏ ËÁL . «»«¿≈»»ƒ∆≈»»ƒ¿∆∆¿»»

.‰¯Lk B˙ËÈÁL -¿ƒ»¿≈»

ב.85) מא, שם והרואה 86)משנה, ובנדבה, בנדר באים
מקדישם  שהוא יחשוב - קדשים לשם שוחטם שהוא

מותרים. בחוץ וקדשים לקרבן, גזרו 87)ושוחטם מדרבנן
(רש"י). פסול אבל 88)עליה בחוץ, קדשים כשוחט נראה

השחיטה. לפני הקדישום לא שהרי ממש, קדשים אינם
את  חכמים ופסלו הקדש, לשון אינן קדשים" "לשם והמלים
בחוץ  קדשים כשוחט שנראה עין, מראית משום השחיטה

(מגידֿמשנה).

.ÁÈ‰ÏBÚ ÌLÏ ËÁBM‰ ?„ˆÈk89,ÌÈÓÏL ÌLÏ , ≈««≈¿≈»¿≈¿»ƒ
ÁÒt ÌLÏ ,‰„Bz ÌLÏ90ÏÈ‡B‰ ;‰ÏeÒt B˙ËÈÁL - ¿≈»¿≈∆«¿ƒ»¿»ƒ

‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa ‰M‰ ÏÎa B˙B‡ LÈ¯ÙÓ ÁÒt‰Â91, ¿«∆««¿ƒ¿»«»»¿»≈∆ƒ¿∆
¯cp‰ ¯·„Ï ‰ÓB„ ‡e‰ È¯‰92ÌLÏ ËÁL .·cp‰Â ¬≈∆¿»»«ƒ»¿«ƒ»»«¿≈

ÈeÏz ÌL‡ ÌLÏ ,È‡cÂ ÌL‡ ÌLÏ ,˙‡hÁ93ÌLÏ , «»¿≈»»««¿≈»»»¿≈
¯OÚÓ ÌLÏ ,¯BÎa94‰¯eÓz ÌLÏ ,95B˙ËÈÁL - ¿¿≈«¬≈¿≈¿»¿ƒ»

‰¯Lk96. ¿≈»

בנדר 89) באים תודה ושלמי ושלמים עולה שם. משנה,
הפסח 90)ובנדבה. קרבן להביא היא שחובה אףֿעלֿפי

שמפרש. כמו פסולה, שחיטתו פסח, רק 91)בערב ולא
כשלמים. ודינו פסח, יחשוב 92)בערב שהרואה

שלמים, והוא בזמנו שלא שוחטו ועכשיו לפסח, שהפרישו
שם). (רש"י מותרים בחוץ קדשים על 93)ויאמר הבא

מכפר  שהוא מפני תלוי, אשם הנקרא "וזהו כרת. חיוב ספק
בשגגה  שחטא בוודאי לו שיוודע עד לו ותולה הספק, על
לכפרה  ובא והואיל ה"א), פ"ח שגגות (הל' חטאתו" ויקריב

חטאת. לשם כשוחט כשרה שחיטתו בהמה,94)- מעשר
אשר  כל וצאן בקר מעשר "וכל שנאמר: מקדישו, שהשבט
לב) כז, (ויקרא קודש" יהיה העשירי השבט, תחת יעבור

ונדבה. בנדר קרבן 95)ואינו לו וכשאין ונדבה, בנדר אינה
תמורה. עכשיו עושה שהוא לחשוב מקום ואין ביתו, בתוך
שאלו  מפני אחר, במקום זבח לו שיש שיחשבו לחוש ואין
לו  כשיש ואפילו זה, לדבר פרסום יש שהרי יודעים, היו כן
גמרא  כשר, - זבחי תמורת לשם אמר ולא ביתו בתוך זבח

ב. מא, יאמר 96)שם שהרואה לחשוש, מקום אין כי
מפני  שלנו, כמשנה שלא פסק תלוי באשם שחט. שקדשים
לנדב  שמותר האומר אלעזר, רבי דעת שזו אמרו, שבגמרא
רבינו  ופסק עליו, חולקים חכמים אבל יום, בכל תלוי אשם
למזבח  שאסורים אףֿעלֿפי מומים, בעלי שחט ואם כרבים.
רבי  דעת מכוסה, המום מקום לפעמים כי פסולה, שחיטתו -

יוחנן.

.ËÈ˙‡hÁ ·iÁÓ ‰È‰97- È˙‡hÁÏ :¯Ó‡Â ËÁLÂ , »»¿À»«»¿»«¿»«¿«»ƒ
‰ÏeÒt B˙ËÈÁL98Ôa¯˜ BÏ ‰È‰ .ËÁLÂ ,B˙Èa CB˙a ¿ƒ»¿»»»»¿»¿≈¿»«

È¯‰L ,‰ÏeÒt B˙ËÈÁL - ÈÁ·Ê ˙¯eÓz ÌLÏ :¯Ó‡Â¿»«¿≈¿«ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»∆¬≈
Ba ¯ÈÓ‰99. ≈ƒ

שם.97) פרסום 98)גמרא, בעצמו נותן חטאת מחויב כל
שאמר  השומע לפיכך מעוונו, ויתכפר שיתבייש כדי לדבר,
לשם  מפרישה הוא עתה אומר: שחיטה, בשעת חטאתי לשם
בחוץ  קדשים הרואים יאמרו בחוץ וכששוחטה חטאתו,
 ֿ אףֿעל כשרה שחיטתו חטאת, מחוייב אינו אבל מותרים.
שאינו  יודעים שהאנשים מכיון חטאתי, לשם שאמר פי

שם). (רש"י חטאת וכן 99)מחוייב ב. כו, תמורה משנה,
שיאמר  היא התמורה ה"א: פ"ב תמורה בהל' רבינו פסק
תחת  זו, חטאת תחת זו, חליפת זו הרי זו, תחת זו הרי
רבינו  מלשון לו. שיש והוא - הבית בתוך לי שיש חטאת
קדושת  עליה חלה כן ואם ממש, תמורה היא שזו משמע,
רבינו  בחוץ. שנשחטו כקדשים התורה, מן ופסולה הגוף
בבית  לי שיש אמר ולא זבחי, תמורת אמר שאם כאן פסק
לשם  קאמר לא "והא שם: בסוגיא ובאמת תמורה. גםֿכן
זבחי  תמורת דלשון משמע ברש"י, שם ראה זבחי?" תמורת
יזֿיח  בהלכות פסולה הלשון זה, לפי ממש. כתמורה מועיל
פסול  שם כאן, פסולה להלשון דומה אינה הי"ט, ותחילת
באכילה  רק ואסור הרואים, מפני שביארנו, כמו מדרבנן,
נעשים  וכאן בכת"י, משנה' ה'מגיד כמ"ש בהנאה, ולא
בחוץ, ושחטה בה המיר שהרי התורה, מן פסולים קדשים

מוקדשים. כפסולי בהנאה אף ואסורה

.Î‰ËÁML ‰M‡‰100:‰¯Ó‡Â ,˙„ÏBÈ ˙ÏBÚ ÌLÏ »ƒ»∆»¬»¿≈«∆∆¿»¿»
˙„ÏBÈ ˙ÏBÚ ÔÈ‡L ;‰¯Lk d˙ËÈÁL - È˙ÏBÚÏ BÊ¿»ƒ¿ƒ»»¿≈»∆≈«∆∆

˙„ÏBÈ dÈ‡ È¯‰Â ,‰·„e ¯„a ‰‡a101‰·iÁ˙pL »»¿∆∆¿»»«¬≈≈»∆∆∆ƒ¿«¿»
ÏkL ,‰ÏÈt‰ ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â .‰ÏBÚ·»»¿≈¿ƒ»∆»ƒƒ»∆»

dÏ LÈ ÏB˜ - ˙Ïtn‰102˙ÏBÚ ÌLÏ ËÁBM‰ Ï·‡ . ««∆∆≈»¬»«≈¿≈«
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¯ÈÊ103;‰ÏeÒt B˙ËÈÁL - ¯ÈÊ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , »ƒ««ƒ∆≈»ƒ¿ƒ»¿»
e¯ÈÊp‰ ¯wÚLÌÈ¯„p‰ ÔÓ ¯„ ˙104. ∆ƒ««¿ƒ∆∆ƒ«¿»ƒ

עולת 100) (לרבות) "לאתויי שם: רבינו גירסת ב. מא, חולין
אפולי  דתימא מהו להשמיענו)? בא (מה פשיטא יולדת.
שהמשנה  מתרצת הגמרא פירוש, קאֿמשמעֿלן". – אפולא
וחייבת  בצינעה, הפילה שמא חוששים שאין ללמדנו באה
שוחטות  נשים שהרי בחוץ, אותה ושוחטת עולה להביא
משנה' וב'מגיד ה"ד, בפ"ד להלן וראה לכתחילה, בקדשים

שמשקרת.101)שם. יודע  הרואה גירסת 102)וכל לפי
משנה'. 'מגיד  א. מב, שם ואולי 104)שם.103)רבינו,

מפני  תאמר: ואם שם. בסוגיא כמ"ש בצנעא, בנזירות נדר
ביתו  בתוך זבח לו יש שמא בתמורה, גם אמרו לא מה
ביתו, בתוך זבח לו יש שאם ב'תוספות', תירצו בצנעא.
יבואו  שלא כדי להודיע, שרגילים מפני קול, לו יש הדבר
בתוך  לו יש שמא חוששים אין בזבח ולפיכך מעילה. לידי
ונידב, נידר של בכלל חילקו שלא רבינו, ודעת בצנעא. ביתו
הוא  שמא חוששים ולכן הנדרים, ככל נדר גםֿכן ונזירות
שגם  נראה, רבינו [מדברי פסולה. ושחיטתו בצנעא נזיר
'מגיד  פסולה, שחיטתו - קרבנות מקריבים שאין הזה בזמן

משנה'].

.‡ÎÔÈkÒa ÔÈÊÁB‡ ÌÈL105Ôek˙Ó „Á‡ ,ÔÈËÁBLÂ ¿«ƒ¬ƒ««ƒ¿¬ƒ∆»ƒ¿«≈
‰¯eÒ‡ B˙ËÈÁL BÏ ËÁBM‰L ¯·c ÌLÏ106‡Ï ÈM‰Â , ¿≈»»∆«≈¿ƒ»¬»¿«≈ƒ…

¯zn‰ ¯·c ÌLÏ Ôek˙ elÙ‡Â ,ÏÏk ‰ek BÏ ‰˙È‰107 »¿»«»»¿»«¬ƒƒ¿«≈¿≈»»«À»
¯Á‡ ‰Ê ËÁL Ì‡ ÔÎÂ .‰ÏeÒt BÊ È¯‰ - BÏ Ôek˙‰Ï¿ƒ¿«≈¬≈¿»¿≈ƒ»«∆««

‰Ê108.ÏÒBt - ÏeÒt‰ ¯·c ÌLÏ Ô‰Ó „Á‡‰ Ôek˙‰Â , ∆¿ƒ¿«≈»∆»≈∆¿≈»»«»≈
˙eÙzL da BÏ ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na109Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»À»¬»

‰¯eÒ‡ dÈ‡ - ˙eÙzL da BÏ ÔÈ‡ Ì‡110Ì„‡ ÔÈ‡L ; ƒ≈»À»≈»¬»∆≈»»
‡l‡ B˙ek ÔÈ‡L ,BlL BÈ‡L ¯·c ¯ÒB‡ Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈≈»»∆≈∆∆≈«»»∆»

B¯ÚˆÏ111. ¿«¬

ãycew zegiyn zecewpã

ezpeek oi`y ,ely epi`y xac xqe` l`xyin mc` oi`y..."
."exrvl `l`

כי  לאסור, שמתכוון דעת גילוי גם יועיל לא זה במקרה
שלו". שאינו דבר אוסר מישראל אדם "אין

(149 cenr `"i wlg y"ewl)

בקת.105) אוחזין שניהם או בסופה, ואחד בראשה אחד
מ,106) שם משנה עולה. לשם או הרים לשם שוחט כגון

ב. ומא, - ביניהם.108)שם.107)א שהיה בלא
א.109) מא, (מגידֿמשנה).110)שם באכילה אפילו
האסור 111) דבר עושה שאינו חזקה ישראל שסתם מפני

אסור, שותפות לו יש אם ואףֿעלֿפיֿכן לחבירו. ולהזיק
לחבירו, לצער כדי לעצמו להפסיד רוצה שהוא להניח שאין
אבל  שם, רש"י כשיטת וזהו התכוון. לעבודהֿזרה ובוודאי
אם  בבהמה, שותף כשהשוחט שאפילו סוברים ה'תוספות'
שותפו. את לצער היתה שכוונתו אומרים מומר, ישראל אינו
אין  מומר שבישראל ההלכה רבינו השמיט למה לשאול ויש
שמתרצים  שם, בגמרא כמבואר כוונתו, היתה לצער אומרים

ש  אחד המשנה לשום אחד ושוחטין בסכין אוחזים שנים ל

לצער  רק היתה שכוונתו אומרים ואין פסולה, שחיטתו וכו'
בישראל  עוסקים), אנו (כאן עסקינן במאי הכא חבירו, את
- א מ, דף המשנה את מתרצת שהסוגיא לומר ויש מומר.
שסתם  אומרים אנו מומר ובישראל וכו' הרים לשום בשוחט
רבינו  אבל חבירו, את לצער ולא לעבודהֿזרה מחשבתו
בשוחט  וגם שביארנו, כמו המשניות, שתי באלו מדבר
דלא  מומר, אינו ובין מומר בין הבדל ואין וכו' עולה לשום
שבמומר  וההלכה לעבודהֿזרה. מחשבתו כאן שייך
בפ"ז  ראה הכוונה, היתה לצער אומרים אין לעבודהֿזרה

ומזיק. חובל מהל'

.·ÎML Ï‡¯OÈÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ËÁ112Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿»≈∆»«¿≈»ƒ««ƒ
‰ˆ¯iM ‰Ó ÏÎÏ Ôek˙Ó ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰L113- ∆»≈»ƒƒ¿«≈¿»«∆ƒ¿∆

˙·LÁÓÏ ‡l‡ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡L ;‰¯Lk B˙ËÈÁL¿ƒ»¿≈»∆≈¿ƒ∆»¿«¬∆∆
Á·Bf‰114CÎÈÙÏ .‰Ó‰a‰ ÏÚa ˙·LÁÓÏ ‡Ï ,115, «≈«…¿«¬∆∆«««¿≈»¿ƒ»

Ï‡¯OÈÏ ËÁML ÌÈ·ÎBk „·BÚ116‰È‰ elÙ‡ ,117 ≈»ƒ∆»«¿ƒ¿»≈¬ƒ»»
ÔË˜118¯‡a˙iL BÓk ,‰Ï· B˙ËÈÁL -119. »»¿ƒ»¿≈»¿∆ƒ¿»≈

יהודי.112) לא עבודהֿזרה.113)בשביל לשם ואפילו
השוחט.114) אחר הולך הכל - ב לח, שם במשנה
בעל 115) והוא השוחט במחשבת תלוי שהכל יוצא מכאן

בה  לקרוא יש גוי, ששחטה ישראל בבהמת ולפיכך הזבח,
זה  ומפסוק טו), לד, (שמות מזבחו" ואכלת לך "וקרא
 ֿ (לחם הי"א פ"ד לקמן ראה נבילה. גוי ששחיטת למדנו

ישראל.116)משנה). של הגוי.117)שהבהמה
עבודהֿזרה.118) לעבוד יודע פ"ד 119)שאינו להלן

וגדר  יב: ובהלכה מזבחו". ואכלת לך "וקרא משום הי"א,
עבודהֿזרה, עובד שאינו גוי שאפילו בדבר גדרו גדול

נבילה. שחיטתו

ה'תשע"ח  טבת י"ח שישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
כל 1) כיצד; – ועיקור הגרמה חלדה, דרסה, שהייה, יבאר

נבילות  שש נבילה; היא אם פסולה, שחיטה שנאמר מקום
הוושט. ובדיקת מחיים;

.‡¯wÚÂ ,‰ËÈÁM‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÒÙÓ ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ¬ƒ»¿»ƒ«¿ƒƒ∆«¿ƒ»¿ƒ«
ÁL ˙BÎÏ‰:Ô‰ el‡Â .Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎa ¯‰f‰Ï ‰ËÈ ƒ¿¿ƒ»¿ƒ»≈¿»««≈∆¿≈≈

.¯ewÚÂ ‰Ó¯‚‰ ,‰„ÏÁ ,‰Ò¯c ,‰i‰L¿ƒ»¿»»¬»»«¿»»¿ƒ

.·B„È dÈa‚‰Â ËÁLÏ ÏÈÁ˙‰L È¯‰ ?„ˆÈk ‰i‰L¿ƒ»≈«¬≈∆ƒ¿ƒƒ¿…¿ƒ¿ƒ«»
‚‚BLa ÔÈa ,‰‰LÂ ‰ËÈÁM‰ ¯Ó‚iL Ì„˜2„ÈÊÓa ÔÈa …∆∆ƒ¿…«¿ƒ»¿»»≈¿≈≈¿≈ƒ

:‰ËÈÁM‰ ˙‡ ¯Ó‚Â ¯Á‡ B‡ ‡e‰ ¯ÊÁÂ ,Ò‡a ÔÈa≈¿…∆¿»««≈¿»«∆«¿ƒ»
ËBÁLÈÂ ‰pˆÈa¯ÈÂ ‰Ó‰a‰ ˙‡ dÈa‚iL È„k ‰‰L Ì‡ƒ»»¿≈∆«¿ƒ«∆«¿≈»¿«¿ƒ∆»¿ƒ¿
- ‰Ê È„kÓ ˙BÁt ‰‰L Ì‡Â ;‰ÏeÒt B˙ËÈÁL -¿ƒ»¿»¿ƒ»»»ƒ¿≈∆

.‰¯Lk B˙ËÈÁL¿ƒ»¿≈»

השוחט.2) ודעת בכוונת תלוי שאינו

.‚dÈa‚iL È„k d˙i‰L ¯eÚL - ‰w„ ‰Ó‰a ‰˙È‰»¿»¿≈»«»ƒ¿ƒ»»¿≈∆«¿ƒ«
- ‰q‚ ‰˙È‰ Ì‡Â .ËBÁLÈÂ ‰pˆÈa¯ÈÂ ‰w„ ‰Ó‰a¿≈»«»¿«¿ƒ∆»¿ƒ¿¿ƒ»¿»«»
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קנג dhigy zekld - dyecw xtq - zah g"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

È„k - ÛBÚ·e .ËBÁLÈÂ ‰pˆÈa¯ÈÂ ‰p‰Èa‚iL È„k¿≈∆«¿ƒ∆»¿«¿ƒ∆»¿ƒ¿»¿≈
.ËBÁLÈÂ ‰pˆÈa¯ÈÂ ‰w„ ‰Ó‰a dÈa‚iL∆«¿ƒ«¿≈»«»¿«¿ƒ∆»¿ƒ¿

.„‰‰LÂ ËÚÓ ËÁLÂ ¯ÊÁÂ ,ËÚÓ ‰‰LÂ ËÚÓ ËÁL»«¿«¿»»¿«¿»«¿»«¿«¿»»
˙Á‡ ÌÚÙa ‰‰L ‡ÏÂ ,‰ËÈÁM‰ ¯ÓbL „Ú ,ËÚÓ¿««∆»««¿ƒ»¿…»»¿««««
˙Bi‰M‰ ÔÓÊ Ïk ·LÁzLk Ï·‡ ,‰i‰M‰ ¯eÚLƒ«¿ƒ»¬»¿∆«¿…»¿««¿ƒ

‰Ï· ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰i‰L ¯eÚL ÔlkÓ Û¯ËˆÈ3ÔÎÂ . ƒ¿»≈ƒÀ»ƒ¿ƒ»¬≈¿≈¿≈»¿≈
ËÁLiL È„Îe ‰pˆÈa¯ÈÂ ‰p‰Èa‚iL È„k ‰‰L Ì‡ƒ»»¿≈∆«¿ƒ∆»¿«¿ƒ∆»¿≈∆ƒ¿«
‰ËÈÁL ËÁLiL È„k ‡Ï ,„·Ïa ÔÈÓÈq‰ ËeÚÓ BÓk¿ƒ«ƒ»ƒƒ¿«…¿≈∆ƒ¿«¿ƒ»

‰¯eÓ‚4.‰Ï· ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ¿»¬≈¿≈¿≈»

או 3) מצטרפות שהיות אם נפשטה שלא בעייא היא שזו
נבילה. ספק היא ולכן ואם 4)לא, הסימנים. רוב היינו

נבלה. ספק כן גם מחצה שישחוט כדי שהה

.‰Û‡ ,‰Ó‰·a ÌÈL ·¯ B‡ ÛBÚa „Á‡ ·¯ ËÁL»«…∆»¿…¿«ƒƒ¿≈»«
ÔÈÓÈq‰ ˙ÎÈ˙Á ¯Ó‚Â ¯ÊÁÂ ÌBi‰ ÈˆÁ ‰‰ML Èt ÏÚ«ƒ∆»»¬ƒ«¿»«¿»«¬ƒ««ƒ»ƒ
‰Ê È¯‰ ,¯eÚMk da ËÁLpL ¯Á‡Ó ;˙¯zÓ BÊ È¯‰ -¬≈À∆∆≈««∆ƒ¿«»«ƒ¬≈∆

CzÁÓk5.‰ËeÁM‰ ¯Oa ƒ¿«≈¿««¿»

כשר.5) שהה אפילו ולפיכך שחיטה, גמר זה ואין

.ÂBc·Ï ‰wa ËÁL6BÈˆÁ7ÔÓÊ ‰‰LÂ ,BËeÚÓ B‡ »««»∆¿«∆¿ƒ¿»»¿«
CÎa ÔÈ‡Â ‰ËÈÁM‰ ¯ÓB‚Â ¯ÊBÁ ‰Ê È¯‰ - ‰a¯Ó¿À∆¬≈∆≈¿≈«¿ƒ»¿≈¿»

‰w‰ ·¯ ËÁL Ì‡ Ï·‡ .ÌeÏk8ËLea ·wpL B‡9 ¿¬»ƒ»«…«»∆∆ƒ≈«≈∆
‰ËÈÁM‰ ¯Ó‚Â ¯ÊÁL ÔÈa ,¯eÚMk ‰‰LÂ ‡e‰L Ïk»∆¿»»«ƒ≈∆»«¿»««¿ƒ»
- ¯Á‡ ÌB˜Óa ‰¯eÓ‚ ‰ËÈÁL ËÁML ÔÈa ÏÈÁ˙‰L∆ƒ¿ƒ≈∆»«¿ƒ»¿»¿»«≈
·¯ ˜ÒÙpL ÛBÚ‰ B‡ ‰Ó‰a‰L ÈtÓ ;‰ÏeÒt BÊ È¯‰¬≈¿»ƒ¿≈∆«¿≈»»∆ƒ¿«…
ÔÈ‡Â ,‰Ï· - e‰MÓa ËLe‰ ·wpL B‡ dlL ‰w‰«»∆∆»∆ƒ««≈∆¿«∆¿≈»¿≈

.¯‡a˙iL BÓk ,da ˙ÏÚBÓ ‰ËÈÁM‰«¿ƒ»∆∆»¿∆ƒ¿»≈

הקנה 6) בידו שתפס כגון בוושט, נגע שלא בוודאי שיודע
בו. ושחט מכיון 7)לבדו שחיטה. אינה הקנה חצי חיתוך

בעור  כמחתך הוא ולפיכך רובו כשנפסק רק נטרף שקנה
הסימנים.8)הצוואר. שני שחיטת שצריכה בבהמה

בעוף.9) בין בבהמה בין

.Ê.ÏÏk ÛBÚa ‰wa ‰i‰L ÔÈ‡L ,EÏ ¯‡a˙ ‰p‰ƒ≈ƒ¿»≈¿∆≈¿ƒ»«»∆¿¿»
;B˙ËÈÁL ‰¯Ó‚ ¯·k - ‰‰LÂ ‰w‰ ·¯ ËÁL Ì‡L∆ƒ»«…«»∆¿»»¿»ƒ¿¿»¿ƒ»
ËeÚÓa ËÁL Ì‡Â .‡e‰ ¯Oa CzÁÓ - ¯Ó‚Â ¯ÊÁLk¿∆»«¿»«¿«≈»»¿ƒ»«¿ƒ

‰w‰10ÔÓÊ Ïk ËÁBLÂ ¯ÊBÁ ‰Ê È¯‰ - ‰‰LÂ «»∆¿»»¬≈∆≈¿≈»¿«
·¯ ˜ÒtiL „Ú ‰Ï· ÌeMÓ ˙¯Ò‡ dÈ‡L ;‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆∆≈»∆¡∆∆ƒ¿≈»«∆ƒ»≈…

.‰w‰«»∆

בחציו.10) אפילו או

.ÁËÁL11Ba ‰‰LÂ ÛBÚ‰12Ú„BÈ BÈ‡Â ,13·w Ì‡ »«»¿»»¿≈≈«ƒƒ«
ÌB˜Óa Bc·Ï ‰w‰ ËÁBLÂ ¯ÊBÁ - ·w ‡Ï B‡ ËLe‰«≈∆…ƒ«≈¿≈«»∆¿«¿»

¯Á‡14ÌÈÙaÓ ËLe‰ ˜„B·e ,˙eÓiL „Ú BÁÈpÓe ,15. «≈«ƒ«∆»≈«≈∆ƒƒ¿ƒ
,·w ‡lL Úe„Èa - Ìc ˙tË Ba ˙‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ƒ…ƒ¿»ƒ«»¿»«∆…ƒ«

.‰¯LÎe¿≈»

בקנה.11) לשחוט הראשון.12)התחיל בחציו

בדיקה.13) עושין ספק ידי שוחטים 14)לצאת לא אבל
מפני  רובו. עד עליו להוסיף כלומר, מקום, באותו הקנה את
קל  מקום באותו לשחוט התחיל שכבר שמתוך לחוש שיש
עכשיו  נעשה שהוא יאמר נקב וכשימצא בוושט לפגוע יותר
או  כדין. שלא להכשיר ויבוא מקודם, היה ולא זו בשחיטה
ויבוא  וינקבו בוושט עתה יפגע פן היא טובה עצה להיפך,
מקודם. נקוב היה שהוושט שיחשוב כדין, שלא לפסול

מפני 15) במשהו, שנקיבתו לוושט, בדיקה אין ומבחוץ
הוושט  של החיצון בעור ניכרת האדומה הדם טיפת שאין
ואפילו  לבן הוושט של הפנימי העור אבל אדום, שהוא

בו. ניכרת אדומה קטנה דם טיפת

.Ë‰„ÏÁ16ÔÓÈÒ ÔÈa ÔÈkq‰ ÒÈÎ‰L ÔB‚k ?„ˆÈk ¬»»≈«¿∆ƒ¿ƒ««ƒ≈ƒ»
ÔÈa ,‰ÏÚÓÏ ÔBÈÏÚ‰ ÔÓÈq‰ ˜ÒtL ÔÈa ,ÔÓÈÒÏ¿ƒ»≈∆»««ƒ»»∆¿¿«¿»≈
È¯‰ - ‰ËÈÁL C¯„ ‡È‰L ,‰hÓÏ ÔBzÁz‰ ËÁML∆»«««¿¿«»∆ƒ∆∆¿ƒ»¬≈

.‰ÏeÒt BÊ¿»

ומתכסה.16) מתחבאת שהסכין

.ÈÌÈÓÈq‰ ÈL ËÁLÂ ¯BÚ‰ ˙Áz ÔÈkq‰ ˙‡ ÒÈÎ‰ƒ¿ƒ∆««ƒ««»¿»«¿≈«ƒ»ƒ
B‡ ,CaÒÓ ¯Óˆ ˙Áz ÔÈkq‰ ˙‡ „ÈÏÁ‰L B‡ ,Ôk¯„k¿«¿»∆∆¡ƒ∆««ƒ««∆∆¿À»

˙ÈÏËÓ Ò¯tL17˙Áz ËÁLÂ ¯‡ev‰ ÏÚÂ ÔÈkq‰ ÏÚ ∆»««¿ƒ«««ƒ¿«««»¿»«««
˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰ÈeÏb ÔÈkq‰ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,˙ÈÏËn‰««¿ƒƒ¿≈««ƒ¿»¬≈¿≈
¯Ó‚Â ,‰„ÏÁ‰a ÌÈÓÈq‰ ËeÚÓ ËÁL Ì‡ ÔÎÂ .‰Ï·¿≈»¿≈ƒ»«ƒ«ƒ»ƒ¿«¿»»¿»«

.‰Ï· ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰„ÏÁ‰a ‡lL ‰ËÈÁM‰«¿ƒ»∆…¿«¿»»¬≈¿≈¿≈»

על 17) מטלית שפרס והיינו מהו? מטלית תחת שם, בעיא
הצוואר. ועל הסכין

.‡È‰Ò¯c18,¯‡ev‰ ÏÚ ÔÈkÒa ‰k‰L ÔB‚k ?„ˆÈk ¿»»≈«¿∆ƒ»¿«ƒ«««»
‡Ïa ˙Á‡ ˙·a ÔÈÓÈq‰ C˙ÁÂ ,ÛÈÒa ÔÈknL C¯„k¿∆∆∆«ƒ¿«ƒ¿»««ƒ»ƒ¿«««¿…

‰‡·B‰ ‡ÏÂ ‰ÎÏB‰19¯‡ev‰ ÏÚ ÔÈkq‰ ÁÈp‰L B‡ ; »»¿…»»∆ƒƒ«««ƒ«««»
„Ú ,˙eM˜ B‡ ÔBˆ C˙BÁk ,‰hÓÏ C˙ÁÂ ˜Á„Â¿»«¿»«¿«»¿≈¿ƒ«

.‰ÏeÒt BÊ È¯‰ - ÔÈÓÈq‰ C˙ÁL∆»««ƒ»ƒ¬≈¿»

ופוסק.18) בכוח הסכין את זו 19)שדוחק לא עשה שלא
הוליך, ולא הביא או הביא ולא הוליך שאילו זו, ולא

כשרה. שחיטתו

.·È‰ÏÚÓÏ ‰wa ËÁBM‰ ‰Ê ?„ˆÈk ‰Ó¯‚‰20 «¿»»≈«∆«≈«»∆¿«¿»
LÈ ÌÈhÁ ÈL BÓÎe .‰ËÈÁLÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÌB˜Óa¿»∆≈»ƒ¿ƒ»¿¿≈ƒƒ≈

‰w‰ ÛBÒa21CB˙a ËÁL .‰ÏB„b ˙ÚaËa ‰ÏÚÓÏ ¿«»∆¿«¿»¿«««¿»»«¿
‰ÏÚÓÏ ‡e‰L Ïk Ô‰Ó ¯iL Ì‡ :ÌÈhÁ‰22BÊ È¯‰ - «ƒƒƒƒ≈≈∆»∆¿«¿»¬≈

Ú·Bk ÈetMÓ ËÁL È¯‰L ;‰¯Lk23‰hÓÏe24‡e‰Â , ¿≈»∆¬≈»«ƒƒ«¿«»¿
Ô‰Ó ¯iL ‡Ï Ì‡Â ;‰ËÈÁLÏ Èe‡¯‰ ÌB˜n‰ ÔÓƒ«»»»ƒ¿ƒ»¿ƒ…ƒ≈≈∆
˙Ó¯‚Ó BÊ È¯‰ - Ô‰Ó ‰ÏÚÓÏ ËÁL ‡l‡ ,ÌeÏk¿∆»»«¿«¿»≈∆¬≈À¿∆∆

.‰ÏeÒÙe¿»

לשחיטה.20) ראוי שאינו הוא 21)במקום שהקנה דע
האחרות  אבל שלימה היא העליונה והטבעת טבעות טבעות
את  ומחברת אותן מסבבת בשר של ורצועה שלימות אינן
יש  העליונה הטבעת על הקנה, ובראש הטבעות. קצות שתי
הקול  ומשם ומחודד משופע והוא בשר של כובע כמין
בשר  של גרעינים שני כמין יש זה כובע שיפוי ובסוף יוצא.
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חיטים. נקראין הראש.22)והם אותו 23)לצד זה אין
כמין  אלא הקול, את לעכב הקנה פי על שנופל קטן בשר
וכלה  הולך ולמעלה ומאמצעיתו עשוי הוא ממש כובע
כובע. שיפוי נקרא שיפוי ואותו קולמוס, כמין חדוד ונעשה

ולעלות.24) לשפע הכובע שיתחיל קודם

.‚È„Á‡‰ ·¯ ËÁL25ÌÈM‰ ·¯ B‡26ÌÈÏL‰Â , »«…»∆»…«¿«ƒ¿ƒ¿ƒ
‰¯Lk BÊ È¯‰ - ‰Ó¯‚‰a B‡ ‰Ò¯„a ‰ËÈÁM‰27; «¿ƒ»ƒ¿»»¿«¿»»¬≈¿≈»

,LÈÏL ‰lÁza ÌÈ¯‚‰ .Èe‡¯k ¯eÚM‰ ËÁL È¯‰L∆¬≈ƒ¿««ƒ»»ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ
‰¯Lk BÊ È¯‰ - ÌÈLÈÏL ÈL ËÁLÂ28,LÈÏL ËÁL . ¿»«¿≈¿ƒƒ¬≈¿≈»»«¿ƒ

- ÔB¯Á‡‰ LÈÏL ËÁLÂ ¯ÊÁÂ ,LÈÏL ÌÈ¯‚‰Â¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«¿»«¿ƒ»«¬
‰¯Lk29ÌÈ¯‚‰Â ¯ÊÁÂ ,LÈÏL ËÁLÂ ,LÈÏL ÌÈ¯‚‰ . ¿≈»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«¿ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ

‰ÏeÒt BÊ È¯‰ - ÔB¯Á‡‰ LÈÏL30B‡ Ò¯c Ì‡Â . ¿ƒ»«¬¬≈¿»¿ƒ»«
- ÈÚˆÓ‡‰ LÈÏMa ÔÈa ÔBL‡¯‰ LÈÏMa ÔÈa ,„ÈÏÁ‰∆¡ƒ≈«¿ƒ»ƒ≈«¿ƒ»∆¿»ƒ

.‰ÏeÒt BÊ È¯‰¬≈¿»

בבהמה.26)בעוף.25) הסימנים שני למד 27)של
אחד  סימן רוב שחיטת אחרי שהה שאם משהייה, רבינו
השיעור  שנשחט משום כשרה בבהמה, שניים או בעוף
שחיטת  אחרי שכשר ודרסה, בהגרמה הדין והוא כראוי,
הסוברים, פוסקים ויש בחלדה. גם הדין והוא הרוב.
ורק  נבלה ספק האחרון במיעוט וחלדה ודרסה ששהייה
של  וטעמו כשרה. הרוב, שנשחט אחרי נעשית אם הגרמה
שחיטה, במקום הם חלדה וכן ודרסה ששהייה משום דבר,
היא  הרי בפסול, קצתה נעשית השחיטה שמעשה ומכיון
שחיטה  במקום שאינה בהגרמה כן שאין מה נבלה, ספק
אחרי  מותר וזה ברגלה, או בידה מחתך כאילו הוא והרי

כראוי. השיעור הרוב 28)שנשחט שחט סוף סוף שהרי
אבל  בקנה, אמורים? דברים במה שחיטה. במקום כדרכו

פסול. אלא 29)בוושט אחת, ובבת רצוף רוב צריך שאין
היא  הרי הסימנים, של בהיקפם שחוט רוב שיש מכיון

כשרה. בשחיטה.30)שחיטה רוב כאן שאין

.„È˙¯b¯b‰ ‰¯˜ÚpL ÔB‚k ?„ˆÈk ¯ewÚ31‡È‰Â , ƒ≈«¿∆∆∆¿»««¿∆∆¿ƒ
Ô‰Ó „Á‡ ËÓLÂ ,ËLe‰ B‡ ,‰w‰32Ì„˜ Ô‰ÈL B‡ «»∆«≈∆¿ƒ¿«∆»≈∆¿≈∆…∆

ÛBÚa „Á‡ ËÁL Ì‡ Ï·‡ .‰ËÈÁL ¯Ób33,Ba¯ B‡ ¿«¿ƒ»¬»ƒ»«∆»¿À
‰¯Lk B˙ËÈÁL - ÈM‰ ÔÓÈq‰ ËÓL Ck ¯Á‡Â34. ¿««»ƒ¿««ƒ»«≈ƒ¿ƒ»¿≈»

רובם.31) או כולם הסימנים ממקומו.32)שנתדלדלו
שחיטה, בשעת כן הדבר יקרה שאם מסיני, למשה והלכה
אפשר  אי שעה באותה שנשמט הואיל פסולה, השחיטה
הסימנים. מתנדנדים העיקור שמחמת בהכשר, לשחוט

פוסל.33) סימנים עיקור בעוף נשחט 34)שגם שכבר
פוסל. אינו השחיטה שלאחר והשימוט כראוי שיעורו

.ÂË- ÈM‰ ˙‡ ËÁL Ck ¯Á‡Â Ô‰Ó „Á‡ ËÓLƒ¿«∆»≈∆¿««»»«∆«≈ƒ
‰ÏeÒt B˙ËÈÁL35M‰ ‡ˆÓÂ Ô‰Ó „Á‡ ËÁL .È ¿ƒ»¿»»«∆»≈∆¿ƒ¿»«≈ƒ

¯Á‡ B‡ ËÓL ‰ËÈÁL Ì„˜ Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,ËeÓL»¿≈»«ƒ…∆¿ƒ»ƒ¿«««
.‰Ï· ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰ËÈÁL¿ƒ»¬≈¿≈¿≈»

את 35) ששחט פי על אף נשמט, השחיטה וקודם הואיל
הנשמט. את ולא האחר הסימן

.ÊËËeÓL ËeÁM‰ ÔÓÈq‰ ‡ˆÓ36BÊ È¯‰ - ƒ¿»«ƒ»«»»¬≈

‰¯Lk37¯˜Ú el‡L ;¯˜Ú ‰ËÈÁL ¯Á‡ È‡ceL . ¿≈»∆««««¿ƒ»∆¡«∆ƒ∆¡«
.ËÁL ‡ÏÂ ÏcÏc˙Ó ‰È‰ - ‰ËÈÁL Ì„…̃∆¿ƒ»»»ƒ¿«¿≈¿…ƒ¿»

שלא 36) הסימן כשנשמט מדובר, הקודמת ההלכה בסוף
שתיעשה 37)נשחט. לשמוטה אפשר "אי האומר: כרב,

למטה  יורד היה השחיטה לפני הסימן נשמט שאם שחוטה",
נשחט. היה ולא

.ÊÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na38B„Èa ÔÈÓÈq‰ ÒÙz ‡lL ? «∆¿»ƒ¬ƒ∆…»««ƒ»ƒ¿»
ËÁMzL ¯LÙ‡ - ËÁLÂ ÔÒÙz Ì‡ Ï·‡ ;ËÁMLk¿∆»«¬»ƒ¿»»¿»«∆¿»∆ƒ»≈

˙‡ˆÓ Ì‡ ,CÎÈÙÏe .¯ewÚ‰ ¯Á‡39‰ËeÓL ««»ƒ¿ƒ»ƒƒ¿≈¿»
.‰Ï· ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰ËeÁLe¿»¬≈¿≈¿≈»

שחוטה.38) נעשית שמוטה ואינו 39)שאין זמן לאחר
לא  או שחיטה קודם ונשמטו בידו הסימנים תפס אם יודע

נשמטו. השחיטה ואחר תפס,

.ÁÈBÊ È¯‰ - '‰ÏeÒt' ‰ËÈÁLa e¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿ƒ¿ƒ»¿»¬≈
‰Ï·40ÏÎB‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ - ˙ÈÊk ‰pnÓ ÏÎ‡ Ì‡Â , ¿≈»¿ƒ»«ƒ∆»¿«ƒ∆ƒ≈

,‰¯Lk ‰ËÈÁL ‡l‡ ‰Ï· È„ÈÓ ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡L .‰Ï·¿≈»∆≈ƒƒ≈¿≈»∆»¿ƒ»¿≈»
.e¯‡aL BÓk ,ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ ea¯ ‰LÓ ‰eˆ ¯L‡k«¬∆ƒ»∆«≈»»«»¿∆≈«¿
ÏÎB‡‰Â ,‰Ï· ˜ÙÒ ‡e‰ È¯‰ - ‰ËÈÁLa ˜ÙÒ ÏÎÂ¿»»≈ƒ¿ƒ»¬≈¿≈¿≈»¿»≈

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ‰pnÓ41. ƒ∆»«ƒ«««¿

נבלה.40) בשחיטתה שנפסלה על 41)כל העובר ככל
סופרים. דברי על מהעובר וחומר קל תורה של ספק

.ËÈ„Ú ,dnÚ dÏÏÁÂ dlL C¯È ÏhpL ‰Ó‰a¿≈»∆ƒ«»≈∆»«¬»»ƒ»«
ıa¯zLk ‰¯ÒÁ ‰‡¯zL42BÓk ,‰Ï· BÊ È¯‰ - ∆≈»∆¬≈»¿∆ƒ¿«¬≈¿≈»¿

CzÁpL43‰ËÈÁM‰ ÔÈ‡Â ,˙BÙe‚ ÈLÏ ‰˜ÏÁÂ dÈˆÁ ∆∆¿«∆¿»¿∆¿¿»ƒ¿≈¿≈«¿ƒ»
¯Oa ·¯Â dz˜¯ÙÓ ‰¯aL Ì‡ ÔÎÂ .da ˙ÏÚBÓ∆∆»¿≈ƒƒ¿¿»«¿«¿»¿…»»

dnÚ44·¯ ˜ÒÙpL B‡ ,‚„k dabÓ ‰Ú¯˜pL B‡ , ƒ»∆ƒ¿¿»ƒ«»¿»∆ƒ¿«…
Èe‡¯‰ ÌB˜Óa ‡e‰L ÏÎa ËLe‰ ·wpL B‡ ,‰w‰«»∆∆ƒ««≈∆¿»∆¿»»»

‰ËÈÁLÏ45ÌÈiÁÓ ‰Ï· BÊ È¯‰ -46‰ËÈÁM‰ ÔÈ‡Â , ƒ¿ƒ»¬≈¿≈»≈«ƒ¿≈«¿ƒ»
ÛBÚ‰ „Á‡Â ‰Ó‰a‰ „Á‡Â .da ˙ÏÚBÓ47ÏÎa ∆∆»¿∆»«¿≈»¿∆»»¿»

.‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»≈∆

רש"י:42) ופירש אלעזר ר' של המימרא את רבא מפרש כך
וזו  ברביצתה יריכה ומתכסה יריכה על לרבוץ הבהמה דרך

רבוצה. כשהיא חסרונה הירך 43)ניכר ניטל דין כלומר,
נתכוון  לא אבל נבלה, שתיהן חצייה, נחתכה לדין שווה

חצייה. נחתך עם זהה הירך שניטל לומר, נפסק 44)רבינו
הצוואר. שאחורי בשר רוב בתורבץ 45)עמה נקב אבל

נבילה. ולא טריפה היא הרי הדברים,46)הוושט בשאר
מטמאה  שאינה הוושט ונקובת הגרגרת בפסוקת לא אבל

כנגדן 47)בחיים. בבהמה, חכמים שמנו טרפות לוי, תני
טריפה). כן (גם בעוף

.ÎÈÓÈt‰Â ,Ì„‡ ÔBˆÈÁ‰ :ËLeÏ BÏ LÈ ˙B¯BÚ ÈL¿≈≈«≈∆«ƒ»…¿«¿ƒƒ
‰¯Lk - „·Ïa Ô‰Ó „Á‡‰ ·w .Ô·Ï48Ô‰ÈL e·w ; »»ƒ«»∆»≈∆ƒ¿«¿≈»ƒ¿¿≈∆

.‰Ï· BÊ È¯‰ - ‰ËÈÁLÏ Èe‡¯‰ ÌB˜Óa ‡e‰L ÏÎa¿»∆¿»»»ƒ¿ƒ»¬≈¿≈»
·˜p‰ ÌB˜Óa ‰ËÁLpL ÔÈ·e49ÌB˜Óa ‰ËÁLpL ÔÈa ≈∆ƒ¿¬»ƒ¿«∆∆≈∆ƒ¿¬»¿»

‰Ê Ì‰ÈL e·w .da ˙ÏÚBÓ ‰ËÈÁM‰ ÔÈ‡ - ¯Á‡«≈≈«¿ƒ»∆∆»ƒ¿¿≈∆∆
‰Ï· - ‰Ê „‚k ‡lL50. ∆…¿∆∆∆¿≈»
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מגין.48) ניקב שלא שהשני כשר, זה בלא שמא 49)זה
שחיט. קא נקב אחרים 50)במקום שבאיברים פי על ואף

כשניקבו  כשרה וכו', ריאה מוח, כגון עורות, שני בעלי
להתפשט  שדרכו בוושט - כאן זה, כנגד שלא זה שניהם
כנגד  זה הנקבים שני יזדמנו פן חוששים תכופות, ולהתכווץ

מגין. עור יהיה ולא זה

.‡ÎÌe¯w‰ ÔÈ‡ - BÓ˙Òe Ìe¯˜ Ba ‰ÏÚÂ ËLe‰ ·wƒ««≈∆¿»»¿¿»≈«¿
ÌeÏk51„ÓBÚ ıB˜ ‡ˆÓ .‰È‰Lk ·e˜ ‡e‰ È¯‰Â ,52 ¿«¬≈»¿∆»»ƒ¿»≈

‰ÏÚÂ ËLe‰ ·w ‡nL ;‰Ï· ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ËLea«≈∆¬≈¿≈¿≈»∆»ƒ««≈∆¿»»
Ìe¯˜53‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ .‰‡¯ BÈ‡Â ·˜p‰ ÌB˜Óa ¿ƒ¿«∆∆¿≈ƒ¿∆¬»ƒƒ¿»

Bk¯‡Ï ıBw‰54·¯L ;BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ËLea «¿»¿«≈∆≈¿ƒ∆…
.„ÈÓz ÌÈˆBw‰ ˙BÏÎB‡ ˙Bi¯a„n‰ ˙BÓ‰a‰«¿≈«ƒ¿»ƒ¿«ƒ»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

."melk mexwd oi` ,enzqe mexw ea dlre hyed awp"

חוזרת  ש"טריפה היא הרמב"ם שדעת קצת משמע מכאן
מפני  היא טריפה שנחשבת הסיבה שהרי להכשירה",
אזי  יפה סותמה היה אם אבל כלום", הקרום "שאין

להכשירה. חוזרת לכאורה
משלושים  למעלה מתוך אחד מראה־מקום הוא הנ"ל,
תרפ"ב  בשנת הרוגוצו'בי להגאון במכתב הרבי שהביא
בש"ס  מראי־מקומות משלל מוכיח ובו ,(!32 בן (בהיותו
המשניות, ופירוש נבוכים' 'מורה החזקה, י"ד וזבחים, חולין

להכשירה. חוזרת שטריפה
(308 cenr f"k wlg y"ewla `aed)

מתקיימת.51) אינה עבה סתימה אפילו ונסתם ניקב אם
קוץ 52) לו ישב שם: בגמרא בכת"י). (רדב"ז תחוב כלומר

הוושט  לתוך ונתחב קוץ שאכלה כגון רש"י ופירש בוושט,
מבחוץ. נקיבתו נראה דם 53)ואינו קורט אין אפילו

הבריא, שמא חוששין אין שאומר שם, כעולא שלא בוושט.
וברש"י  מכה. מחמת קרום שעלה והבריא נקוב היה שמא
וברא  מלשון ניקב, שמא הבריא": ל"שמא פירוש עוד שם

בחרבותם. בוושט.54)אותהן תחוב ואינו

.·ÎıeÁaÓ ‰˜È„a BÏ ÔÈ‡ - ËLÂ55ÌÈÙaÓ ‡l‡ ,56. ≈∆≈¿ƒ»ƒ«∆»ƒƒ¿ƒ
- Ìc ˙tË ÂÈÏÚ ‡ˆÓ Ì‡ .˜„B·e BÎÙB‰ ?„ˆÈk≈«¿≈ƒƒ¿»»»ƒ«»

.·e˜ ‰È‰L Úe„Èa¿»«∆»»»

בין 55) בו, ניכרת קטנה דם טיפת ואין אדום החיצון העור
עד  טריפה שאינה הסימנים כנגד בצוואר דרוסה לעניין

עצמם. הסימנים לבן 56)שיאדימו שלו הפנימי העור
כלשהו. אדמימות בו וניכרת

.‚ÎdÏÏÁ ·¯ ˜ÒÙpL ˙¯b¯b57Èe‡¯‰ ÌB˜Óa «¿∆∆∆ƒ¿«…¬»»¿»»»
‰ËÈÁLÏ58‰Ï· BÊ È¯‰ -59¯q‡k ‰·w Ì‡ ÔÎÂ .60. ƒ¿ƒ»¬≈¿≈»¿≈ƒƒ¿»¿ƒ»

ÌÈpË˜ ÌÈ·˜ ‰·w61ÔB¯qÁ Ô‰a ÔÈ‡L ÌÈ·˜ Ì‡ : ƒ¿»¿»ƒ¿«ƒƒ¿»ƒ∆≈»∆ƒ»
da¯Ï ÔÈÙ¯ËˆÓ - Ì‰62Ì‰a LiL ÌÈ·˜ Ì‡Â ; ≈ƒ¿»¿ƒ¿À»¿ƒ¿»ƒ∆≈»∆

‰pnÓ ‰Ïh Ì‡ ÔÎÂ .¯q‡ÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ - ÔB¯qÁƒ»ƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ»¿≈ƒƒ¿»ƒ∆»
‰Úeˆ¯63¯q‡ÎÏ ˙Ù¯ËˆÓ -64ÛBÚ·e .65el‡L Ïk - ¿»ƒ¿»∆∆ƒ¿ƒ»»…∆ƒ

ÔB¯qÁ Ô‰a LiL ÌÈ·˜p‰ B‡ ‰Úeˆ¯‰ Ït˜Ó66ÔÁÈpÓe ¿«≈»¿»«¿»ƒ∆≈»∆ƒ»«ƒ»

Ba¯ ˙‡ ‰ÙBÁ Ì‡ :‰w‰ Èt ÏÚ67Â‡Ï Ì‡Â ,‰Ï· - «ƒ«»∆ƒ∆∆À¿≈»¿ƒ«
.‰¯Lk -¿≈»

הטבעות 57) וכל רך, מעצם טבעות טבעות עשוייה הגרגרת
הסמוכה  העליונה שהיא הגדולה מהטבעת חוץ כולן,
של  ורצועה הגרגרת, כל מקיף הרך העצם אין כובע, לשיפוי
קצות  את מחברת (הקנה) הגרגרת כל את המסובבת בשר
סמוך  הרך והעצם למפרקת סמוכה רצועה ואותה הטבעות.
ודק  לעור הסמוך בצד מלמעלה עב הקנה ונמצא לעור,
ולרוחב  ולצוואר, העור מן הוא הגרגרת ועובי השני. בצידו
העור  מצד הגרגרת וכשנפסקה הגרגרת, רוחב הוא הצוואר
עב  הגרגרת שדופן מפני רובה, נפסק החלל, שליש עם
דק, קרום אלא אינו הצוואר ולצד העור, מצד מלמעלה
היא  למפרקת מעור בכיוון הגרגרת כשנפסקה וסתמא
ובמיעוט  לרוב, משלים הרך העצם עובי כן ואם נפסקת,
שאינה  לן משמע וקא רובו. או החלל חצי נשאר התחתון
אינו  (תנוך) הרך העצם ועובי החלל, רוב שייפסק עד נבלה

לרוב. כגון 58)משלים לשחיטה, ראוי שאינו במקום אבל
טריפה. היא הרי ולמטה הריאה כנף כתב 59)מראש כבר

לחדש  בא ולא נבלה, הגרגרת שפסוקת פעמים כמה רבינו
ופסק  הפסיקה. שיעור הוא כמה הלכה להורות אלא זה
ברוב  ולא חללה ברוב שמשערים שם, חנה בר בר כרבה

בנקובת 60)עובייה. מטריף אינו רבינו וכנראה האיטלקי.
כפסוקה  כבר זהו כאיסר ניקבה אם אלא נקובה, משום הקנה

רבינו  נבלה. נקראת מצומצם והיא כאיסר שאפילו פוסק,
מכאיסר. יתר צריך ואין כנפה.61)נבלה ניקבה

הגרגרת 62) ופסוקת - כלום חסר ואינו הואיל פסיקה, שזהו
שום  מגופה חסר לא "אם לרבינו: המשנה ובפירוש ברובה.
אם  מצטרפין נקבים אותם כל בעור מחט שנוקב כמי דבר
"טריפה" שכתב מה טריפה". גרגרת רוב שיעור בכולם יש
מקומות  בכמה שכתב מה על וסמך שאסורה, לומר נתכוון
רב  של מימרא נבילה. הגרגרת שפסוקת זו, הלכה בסוף וגם
בהם  ושאין לכאיסר מצטרפין חיסרון בהם שיש נקבים שם:

לרובה. מצטרפין חיסרון.63)חיסרון בה ויש לאורכה
נבלה.64) היא איסר, כשיעור יהיה אותה כשמעגלים אם
אין 65) העוף גרגרת שבכל מפני כאיסר לשיעור מקום שאין

השיעור 66)כאיסר. בהם שגם קטנים נקבים בניקבה
כאיסר. בעוף 67)בבהמה הקנה רוב ושיעור חללו. רוב

וקטנו. גודלו לפי הוא

.„Î‰È„„ˆ ÈMÓ LlÙÓ ·˜ ˙¯b¯b‰ ‰·w68È„k ƒ¿»««¿∆∆∆∆¿À»ƒ¿≈¿»∆»¿≈
BaÁ¯Ï ¯q‡ ÒkiL69dk¯‡Ï ‰˜cÒ .‰Ï· -70, ∆ƒ»≈ƒ»¿»¿¿≈»ƒ¿¿»¿»¿»

‰ËÈÁLÏ da Èe‡¯‰ ÌB˜n‰ ÔÓ ¯izL ‡Ï elÙ‡71 ¬ƒ…ƒ¿«≈ƒ«»»»»ƒ¿ƒ»
.‰¯Lk - ‰hÓÏ e‰MÓe ‰ÏÚÓÏ e‰MÓ ‡l‡∆»«∆¿«¿»«∆¿«»¿≈»

כגון 68) הרי"ף, ופירש "נפחתה" גרסינן: שם בגמרא
חיסרון. בו שיש מפולש נקב יורה 69)שניקבה [בטור

כעובי  הוא שהשיעור רבינו כוונת פירש לד, סימן דעה
לכל  איסר הנקבים בשני להכניס אפשר אם [איסר], (דינר)
ולא  בבהמה מדברת זו שהלכה ונראה נבילה.]. - רחבו

מתוך 70)בעוף. לרוחבה נפסקה אם קל. יותר והוא
לגמרי  ניתק למעלה מושך והצוואר למטה מושכת שהריאה
שהצוואר  כמה כל לאורכה, נסדקה אבל ומחלים, חוזר ואינו
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ומחלים. וחוזר והולך סוגר הוא באותה 71)נמשך
העוף. או הבהמה

.‰Î‰ËÈÁL Ì„˜ Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,‰·wpL ˙¯b¯b«¿∆∆∆ƒ¿»¿≈»«ƒ…∆¿ƒ»
‰zÚ d˙B‡ ÔÈ·˜B - ‰·w ‰ËÈÁL ¯Á‡ B‡ ‰·wƒ¿»««¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ»«»

·˜pÏ ·˜p‰ ÔÈn„Óe ,¯Á‡ ÌB˜Óa72- BÏ ‰Ó„ Ì‡ . ¿»«≈¿«ƒ«∆∆«∆∆ƒƒ¿∆
˙¯zÓ73‰ÏB„‚ ‡ÈÏÁÓ ‡l‡ ÔÈn„Ó ÔÈ‡Â .74‡ÈÏÁÏ À∆∆¿≈¿«ƒ∆»≈À¿»¿»¿À¿»

.‰ÏB„‚Ï ‰pËwÓ ‡Ï Ï·‡ ,‰pË˜Ï ‰pËwÓ B‡ ‰ÏB„‚¿»ƒ¿«»ƒ¿«»¬»…ƒ¿«»ƒ¿»
‡ÈÏÁÂ ‡ÈÏÁ Ïk ÔÈ·e ,‡e‰ ˙BÈÏÁ ˙BÈÏÁ ‰w‰ ÏkL∆»«»∆À¿À¿≈»À¿»¿À¿»

‰k¯Â Ô‰È˙MÓ ‰pË˜ ˙Á‡ ‡ÈÏÁ75. À¿»««¿«»ƒ¿≈∆¿«»

או 72) פסוקה נמצאת אם הדין והוא בקנה". "מקיפין
נ  זה אם יודעים אנו ואין כאיסר שחיטה קדורה קודם עשה

שחיטה. לאחר השחיטה 73)או שקודם הנקבים שאין
השחיטה, אחר שנעשו בבשר לנקבים במראיהם דומים

שחיטה. אחר נעשה זה נקב גם ולפירוש 74)ובוודאי
- חוליא פירש, שם, רש"י אבל טבעת. היא חוליא רבינו

טבעות. בלשון 75)שלוש הטבעות. שבין העור פירוש:
חוליא". "בר הגמרא:

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שחיטה 1) אצל מצויין ושרוב לשחוט; הראוי הוא מי יבאר

סוף; ועד מתחילה לשחיטה ישנה אם ודין הם; מומחין
מותרת. אם ובייתוסי, צדוקי שחיטת

.‡˙‡ ÔÈ„ÈÒÙnL ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ Ú„BÈ BÈ‡L Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆≈≈«¬ƒ»¿»ƒ∆«¿ƒƒ∆
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰ËÈÁM‰2e¯‡aL ‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰Ó3, «¿ƒ»¿«≈»∆≈ƒ¿¿ƒ»∆≈«¿

BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa ËÁLÂ4,B˙ËÈÁMÓ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - ¿»«≈¿≈«¿»∆¡…ƒ¿ƒ»
‡e‰ ‡Ï5‰Ï· ˜ÙÒÏ ‰·B¯˜ BÊ È¯‰Â .ÌÈ¯Á‡ ‡ÏÂ6. …¿…¬≈ƒ«¬≈¿»ƒ¿≈¿≈»

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ˙ÈÊk ‰pnÓ ÏÎB‡‰Â7. ¿»≈ƒ∆»¿«ƒ«ƒ«««¿

פגומה.2) בסכין ישחוט שלא כדי הסכין, בדיקת כגון
כשרה, שחיטתו שחיטה, דקדוקי כל יודע שאינו ואףֿעלֿפי
הלכה  סוף להלן וראה ספקותיו. על לחכם לשאול יודע אם

כגֿכד.3)ב. הלכות א ופרק א, הלכה ג אם 4)פרק אבל
ובמגידֿמשנה  משחיטתו. לאכול מותר גביו על עומד חכם
לו  למסור מותר לכתחילה שאפילו הרשב"א, בשם כתב,

גביו. על עומד כשחכם שאחר 5)לשחוט, ואףֿעלֿפי
ולא  שהיתי שלא לי ברי אומר שחיטה, הלכות שלימדוהו
שהה  שמה שלימדוהו, לפני ששחט מה לאכול אסור דרסתי,
שחיטה. הלכות אז ידע שלא מכיון הרגיש, ולא ודרס

בשחיטה,6) רגיל בלתי מה דבר כשנולד הוא, נבילה ספק
כאן  אבל לאו, אם פסול ההוא הדבר אם יודעים אנו ואין
או  שהה שמא חוששים שאנו אלא זה, כעין דבר נולד לא
כתב  שחיטה,לפיכך הלכות ידע שלא מתוך הרגיש ולא דרס

נבילה. לספק קרובה כמו 7)רבינו, איסור, ספק ככל
פעמים. כמה שנתבאר

.·ÌÈÓÚt LÓÁÂ Úa¯‡ eÈÙa ËÁL elÙ‡Â8 «¬ƒ»«¿»≈«¿«¿»≈¿»ƒ
È¯‰Â ,‰¯Lk ‰ËÈÁL9ÔÈ·Ï BÈa ËÁML BÊ ‰ËÈÁL ¿ƒ»¿≈»«¬≈¿ƒ»∆»«≈¿≈

‰pnÓ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - ‰¯eÓ‚e ‰BÎ ‰ËÈÁL BÓˆÚ10. «¿¿ƒ»¿»¿»»∆¡…ƒ∆»
„ÈÒÙiL ¯LÙ‡ ,ÌÈ„ÈÒÙn‰ ÌÈ¯·c Ú„BÈ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈≈«¿»ƒ««¿ƒƒ∆¿»∆«¿ƒ

Ú„BÈ BÈ‡ ‡e‰Â ‰ËÈÁM‰11Ò¯„È B‡ ‰‰LiL ÔB‚k , «¿ƒ»¿≈≈«¿∆«¿∆ƒ¿…
.B˙ek ‡Ïa el‡a ‡ˆBiÎÂ ‰Óe‚t ÔÈkÒa ËBÁLÈ B‡ƒ¿¿«ƒ¿»¿«≈¿≈¿…«»»

פעמים.8) ושלש שתים הדעת.9)שם: על מתקבל כלומר,
דרסתי.10) ולא שהיתי שלא לי ברי אומר הוא אם ואפילו
בהלכה 11) שנתבאר כמו שחיטה, הלכות ידע שלא מפני

הקודמת.

.‚‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰ Ú„BiL Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆≈«ƒ¿¿ƒ»¬≈∆…
ÈÙa ËBÁLiL „Ú ,‰lÁzÎÏ BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa ËBÁLÈƒ¿≈¿≈«¿¿«¿ƒ»«∆ƒ¿ƒ¿≈

˙Ba¯ ÌÈÓÚt ÌÎÁ12ÊÈ¯ÊÂ ÏÈ‚¯ ‰È‰iL „Ú13Ì‡Â . »»¿»ƒ««∆ƒ¿∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ
‰¯Lk B˙ËÈÁL - BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa ‰lÁz ËÁL14. »«¿ƒ»≈¿≈«¿¿ƒ»¿≈»

מוחזק.12) בתלמוד: נקרא בשחיטתו.13)וזה יתעלף ולא
לכתחילה  לו למסור שלא שמחמירים הוא בעלמא וחומרא

להתעלפות,14)לשחוט. חוששים אנו שאין בדיעבד,
בדיקה. צריך אינו לפנינו ישנו אם ואפילו

.„‰OÚpL „Ú ÌÎÁ ÈÙa ËÁLÂ ‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰ Ú„Bi‰«≈«ƒ¿¿ƒ»¿»«ƒ¿≈»»«∆«¬»
‰ÁÓÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰ - ÏÈ‚¯15ÔÈËÁBL ÔÈÁÓn‰ ÏÎÂ . »ƒ«ƒ¿»À¿∆¿»«À¿ƒ¬ƒ

ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL elÙ‡Â .ÔÓˆÚ ÔÈ·Ï ÔÈa ‰lÁzÎÏ16Ì‡ , ¿«¿ƒ»≈»¿≈«¿»«¬ƒ»ƒ«¬»ƒƒ
.‰lÁzÎÏ ÔÈËÁBL el‡ È¯‰ - ÔÈÁÓÓ eÈ‰»À¿ƒ¬≈≈¬ƒ¿«¿ƒ»

(15 ֿ לחם וראה ומוחזק". "מומחה נקרא: זה הגמרא לפי
כיוון 16)משנה. עבדות, לשם וטבלו שמלו כנענים עבדים

כנשים. דינם - כנשים במצוות שחייבים

.‰L¯Á17‰ËBL18BzÚ„ ‰ÏaÏa˙pL ¯BkLÂ ÔË˜Â19 ≈≈∆¿»»¿ƒ∆ƒ¿«¿¿»«¿
,˙Úc Ô‰a ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰ÏeÒt Ô˙ËÈÁL - eËÁML∆»¬¿ƒ»»¿»ƒ¿≈∆≈»∆««

eÏ˜Ï˜È ‡nL20,Ú„Bi‰ ÈÙa eËÁL Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆»¿«¿¿¿ƒ»ƒ»¬ƒ¿≈«≈«
‰¯Lk Ô˙ËÈÁL - Ô‚‰k eËÁML Ô˙B‡ ‰‡¯Â21. ¿»»»∆»¬«…∆¿ƒ»»¿≈»

מדבר.17) ואינו שומע מסימנים 18)שאינו אחד בו שיש
כסותו, מקרע הקברות, בבית לן בלילה, יחידי יוצא אלו:

לו. שנותנים מה לוט.19)מאבד של לשכרותו שהגיע היינו
יב. הלכה ב פרק כיון 20)ראה קלקלו, שמא הכוונה

נקט  אלא פסולה. שחיטתו שחט שאם בדיעבד שמדובר
שמרמז  ואפשר יקלקלו". "שמא חולין בריש המשנה לשון
בראש  המשנה בדברי יב: חולין הגמרא לדיוק רבינו, בזה
וכו', יקלקלו שמא אלא קתני, לא קלקלו "שמא הפרק
אפילו  לכתחילה", חולין להם מוסרים שאין זאתֿאומרת
שאחרים  במקום כגון כשרה, שחיטתן שבדיעבד במקום
בל  על שעובר משום דבר: של טעמו כפירש"י. אותם רואים
וראה  לאכילה, הבהמה ותיפסל לקלקל שדרכם תשחית,

טעמים. עוד את 21)במגידֿמשנה לאמן כשיודע דוקא קטן,
שביודע  אומרים ויש . מב: בסוכה כמבואר בשחיטה ידו
אם  לשחוט, לכתחילה אפילו לו מוסרים ידו את לאמן

אותו. רואים אחרים

.ÂeÏˆ‡ Úe„È BÈ‡L ÈÓ22BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa ËÁML ƒ∆≈»«∆¿≈∆»«≈¿≈«¿
B˙B‡ ÔÈÏ‡BL -23˙BÎÏ‰ È¯wÚ Ú„BÈ ‡ˆÓ Ì‡ . ¬ƒƒƒ¿»≈«ƒ»≈ƒ¿

.‰¯Lk B˙ËÈÁL - ‰ËÈÁL¿ƒ»¿ƒ»¿≈»

שחיטה.22) בהלכות בקיא הוא בודקים 23)אם כלומר,
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מומחים  שחיטה אצל מצויים רוב דקי"ל ואףֿעלֿגב אותו.
לברר  ואפשר לפנינו וישנו הואיל ז), הלכה (לקמן הם
או  שחיטה הלכות יודע אם בדיקה חכמים הצריכו הדבר,
רגיל, שהוא לנו ידוע אינו אם אפילו מוחזק, לענין אבל לא.
ואפילו  נתעלף, שמא חוששים אין עצמו לבין בינו ושחט
המצויים  שרוב מפני אותו, לשאול צריך אין לפנינו הוא אם

מתעלפים. אינם שחיטה אצל

.Ê˜BÁ¯Ó ÈÏ‡¯OÈ eÈ‡¯L È¯‰24,BÏ CÏ‰Â ËÁML ¬≈∆»ƒƒ¿¿≈ƒ≈»∆»«¿»«
.˙¯zÓ BÊ È¯‰ - Ú„BÈ BÈ‡ Ì‡ Ú„BÈ Ì‡ eÚ„È ‡ÏÂ¿…»«¿ƒ≈«ƒ≈≈«¬≈À∆∆
‰Ó‰a‰ ‡ˆÓe ,ÈÏ ËBÁLe ‡ˆ :BÁeÏLÏ ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ¿≈»≈ƒ¿≈¿ƒ»»«¿≈»

¯Á‡ B‡ dËÁL BÁeÏL Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,‰ËeÁL25- ¿»¿≈»«ƒ¿¿»»«≈
ÔÈÈeˆn‰ ·¯L .˙¯zÓ BÊ È¯‰26ÔÈÁÓÓ ‰ËÈÁL Ïˆ‡ ¬≈À∆∆∆…«¿ƒ≈∆¿ƒ»À¿ƒ
.Ô‰≈

שחיטה 24) אצל מצויים רוב על סומכים לפנינו, שאינו כיון
שחיטה  הלכות עיקרי הם יודעים כלומר, הם. מומחין

בשחיטה. עושה 25)ורגילים שליח חזקה אמרו לא שהרי
להחמיר. אלא להקל, באיסוריןֿ אם 26)שליחותו ואפילו

מותרת. היא השליח, לא שחטה, שאחר הוברר

.Á- ˙Èaa ËeÁL B‡ˆÓe ,ÏB‚¯z B‡ È„‚ BÏ „·‡»«¿ƒ«¿¿¿»»««ƒ
B‡ˆÓ .Ô‰ ÌÈÁÓÓ ‰ËÈÁL Ïˆ‡ ÔÈÈeˆn‰ ·¯L ;¯zÓÀ»∆…«¿ƒ≈∆¿ƒ»À¿ƒ≈¿»

˜eMa27Ïa˙ ‡nL ;¯eÒ‡ -28ÔÎÂ .CÏL‰ CÎÈÙÏe , «»∆»ƒ¿«≈¿ƒ»À¿«¿≈
˙ÈaaL ‰tL‡a B‡ˆÓ Ì‡29.¯eÒ‡ - ƒ¿»»«¿»∆««ƒ»

בבית 27) שאסור, מודים הכל שבשוק באשפה שם: בגמרא
ור'הכל יהודה ר' נחלקו שבבית ובאשפה שמותר, מודים

אפילו  שבשוק רבינו, ודעת הגלילי. יוסי ר' של בנו חנינא
דעת  גם וכן כמותו. ופסק יהודה, ר' אוסר - באשפה לא

פליגי. כי דיבורֿהמתחיל שם אומרים 28)ה'תוספות' ואין
בחוץ. שהושלך מכיון מומחים, שחיטה אצל מצויין שרוב
שם. השליכה ולפיכך בשחיטה, נתנבלה ודאי פירש: ורש"י

שם,29) שבבית, באשפה נבילתו להטיל עשוי שאדם
שבשוק. באשפה וכלֿשכן

.ËÓÓ˜zzLpL ‰Á30ÚÓBLÂ ÔÈ·Ó ‡e‰ È¯‰Â , À¿∆∆ƒ¿«≈«¬≈≈ƒ¿≈«
‰lÁzÎÏ ËÁBL ‰Ê È¯‰ - ‰BÎ BzÚ„Â31ÈÓ ÔÎÂ . ¿«¿¿»¬≈∆≈¿«¿ƒ»¿≈ƒ

ÚÓBL BÈ‡L32ËÁBL ‰Ê È¯‰ -33. ∆≈≈«¬≈∆≈

מדבר.30) ואינו שומע כי 31)היינו מברכים, כשאחרים
אחרים  אין ואפילו ברכה. בלי לשחוט אסור לכתחילה

מומחה. והוא הואיל מותר, אותו, מדבר.32)רואים אבל
שדייק 33) הרא"ש, בשם מביא והמגידֿמשנה לכתחילה.

בבבא  כמו "לכתחילה" כאן סיים שלא רבינו מלשון
שאינו  מפני לשחוט, לו אין שלכתחילה שמעֿמינה ראשונה,
לאזניו, הברכה להשמיע צריך המברך שהרי לברך, יכול
ד', פרק תרומות בהלכות (וראה יצא. לא שומע אינו ואם
לכתחילה, לתרום להם שאסור החמישה בין רבינו שמנה
שנינו  וכך לברך, יכול שאינו מפני שומע, ואינו המדבר את
האלם". וכו' יתרומו לא "חמשה ו: משנה א פרק בתרומות
ולדעת  לברך, יכול שאינו מפני הטעם מפורש ובירושלמי
בין  גדול הבדל לתרומה? שחיטה בין מה קשה הכסףֿמשנה

גם  הוא יכול מברך, כשאחר בתורם, לתרומה. שחיטה
יודע  אדם כל לא בשחיטה, אבל האלם. יתרום ולמה לתרום
לו  מוסרים ומוחזק, מומחה אלם וכשלפנינו לשחוט,
אשר"י  והגהות רא"ש וראה יברך. ואחר לשחוט לכתחילה
כאן, כסףֿמשנה שם, יוםֿטוב' ו'מעדני חולין מסכת ריש

א). סימן יורהֿדעה וביתֿיוסף

.ÈËBÁLÈ ‡Ï - ‡Óeq‰34Ôk Ì‡ ‡l‡ ‰lÁzÎÏ «»…ƒ¿¿«¿ƒ»∆»ƒ≈
‰¯Lk B˙ËÈÁL - ËÁL Ì‡Â ;B˙B‡ ÌÈ‡B¯ ÌÈ¯Á‡35. ¬≈ƒƒ¿ƒ»«¿ƒ»¿≈»

יקלקל.34) שמא יג: חולין אצל 35)משנה שרגיל כיון
שחט. כהלכה בוודאי שחיטה,

.‡ÈÈÙa ËÁML Èt ÏÚ Û‡ ,ËÁML ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ∆»«««ƒ∆»«ƒ¿≈
‰È‰ elÙ‡Â ,‰ÙÈ ÔÈkÒa Ï‡¯OÈ36ÔË˜37B˙ËÈÁL - ƒ¿»≈¿«ƒ»»«¬ƒ»»»»¿ƒ»

d˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‰˜BÏÂ ,‰Ï·38:¯Ó‡pL .‰¯Bz‰ ÔÓ ¿≈»¿∆«¬ƒ»»ƒ«»∆∆¡«
ÏÎ‡È ‡nL ¯È‰Ê‰L ¯Á‡Ó .BÁ·fÓ zÏÎ‡Â EÏ ‡¯˜Â¿»»¿¿»«¿»ƒƒ¿≈««∆ƒ¿ƒ∆»…«

¯eÒ‡ BÁ·fL „ÓÏ ‰z‡ ,BÁ·fÓ39‰ÓB„ BÈ‡Â . ƒƒ¿«»»≈∆ƒ¿»¿≈∆
‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰ Ú„BÈ BÈ‡L Ï‡¯OÈÏ40. ¿ƒ¿»≈∆≈≈«ƒ¿¿ƒ»

זה,37)הגוי.36) דין למד רבינו עבודה ֿזרה. עובד  ואינו
"עובד  אמרו ולא סתם, נכרי" "שחיטת ששנינו ממה

בהנאה 38)עבודהֿזרה". אסורה אינה אבל כנבילה,
מחשבת  שסתם שם, בגמרא כמבואר עבודהֿזרה, כתקרובת
ב  פרק למעלה מדבריו יוצא וכן לעבודהֿזרה. אינה גוי
ולא  בהנייה", מותרים בעזרה, חולין ששחט "וגוי ב: הלכה

גוי. ששחטם מפני בהנאה אסור,39)נאסרו שזבחו וכיון
נבילה. משום עליו ולוקה כראוי, נזבח לא כאילו הוא הרי
זו  הרי גוי שחיטת שונים: אנו חולין בראש ובתוספתא
ואכלת, וזבחת שנאמר פסולה, זו הרי הקוף ושחיטת פסולה,

נכרי. שזבח נבילה"40)ולא לספק קרובה "רק ששחיטתו
שחיטתו  אותו, רואה החכם גביו.ואם על עומד חכם כשאין
כשישראל  אפילו נבילה שחיטתו ששחט, גוי אבל כשרה.

אותו. רואה

.·ÈÌÈ·ÎBk „·BÚ elÙ‡L ,¯·ca e¯„b ÏB„b ¯„‚Â41 ¿»≈»»¿«»»∆¬ƒ≈»ƒ
.‰Ï· B˙ËÈÁL - ‰¯Ê ‰„B·Ú „·BÚ BÈ‡L∆≈≈¬»»»¿ƒ»¿≈»

בפירוש,41) כתוב אחרות ובמהדורות תושב, גר גוי כגון
שבע  לשמור עליו שקיבל גוי פירוש, תושב", גר "כגון
מדרבנן, רק שאסור ומשמע נח. בני עליהן שנצטוו מצוות
מרדות. מכת לוקה והעובר גדרו" גדול "וגדר כתב: שהרי
הקודמת, בהלכה בפירוש רבינו כתב קטן, בגוי (אבל
יעבוד  קטן גוי כי דבר, של וטעמו התורה. מן שלוקה

תושב. גר מהֿשאיןֿכן כשיגדל, עבודהֿזרה

.‚ÈÔÈÓÈÒ ËeÚÓ ËÁLÏ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÏÈÁ˙‰ƒ¿ƒ»≈»ƒƒ¿…ƒƒ»ƒ
„·BÚ‰ ¯Ó‚Â Ï‡¯OÈ ÏÈÁ˙‰ B‡ ,Ï‡¯OÈ ¯Ó‚Â¿»«ƒ¿»≈ƒ¿ƒƒ¿»≈¿»«»≈
„ÚÂ ‰lÁzÓ B˙ËÈÁLÏ dLÈ .‰ÏeÒt - ÌÈ·ÎBk»ƒ¿»∆¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿«

ÛBÒ42BÈ‡L ¯·c ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ËÁL Ì‡ Ï·‡ .¬»ƒ»«»≈»ƒ»»∆≈
,„·Ïa ˙¯b¯b‰ ÈˆÁ ËÁML ÔB‚k ,‰Ï· B˙B‡ ‰OBÚ∆¿≈»¿∆»«¬ƒ««¿∆∆ƒ¿«

‰¯Lk BÊ È¯‰ - Ï‡¯OÈ ¯Ó‚Â43. ¿»«ƒ¿»≈¬≈¿≈»

ואם 42) מהשחיטה, חלק הוא השחיטה תחילת כלומר,
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שם, סבא לוי לדעת ואפילו פסולה. - גוי בידי נעשתה
אין  ישראל ידי על וכשנגמרה לבסוף, אלא לשחיטה שאינה
של  רובו שחט שהגוי כאן הגוי, שם על נקראת השחיטה
או  הגרגרת כפסוקת זה שהרי פסולה, בוושט, משהו או קנה
של  מימרא כשרה, שחיטה של בדרך שלא הוושט נקובת
רש"י  ראה וכו'", טריפה מעשה בה נעשה "שהרי שם: רבא

למעלה 43)שם. ונתבאר מאליה, מנפסקה יותר גרוע שאינו
עליו  והוסיף נקוב, קנה חצי היה שאם יא, הלכה א בפרק
בה  שחט א: א, פרק חולין ובתוספתא כשר. שהוא, כל
- וגמרה ישראל ובא טריפה, אותו עושה שאינו דבר (הגוי)

באכילה. מותרת

.„È‰¯·ÚÏ ¯ÓeÓ Ï‡¯OÈ44˙B¯·Ú‰ ÔÓ45‰È‰L ƒ¿»≈»«¬≈»ƒ»¬≈∆»»
‰ÁÓÓ46Ï‡¯OÈ CÈ¯ˆÂ .‰lÁzÎÏ ËÁBL ‰Ê È¯‰ - À¿∆¬≈∆≈¿«¿ƒ»¿»ƒƒ¿»≈

‰Ê ¯ÓeÓÏ ‰pzÈ Ck ¯Á‡Â ÔÈkq‰ ˙‡ ˜c·Ï ¯Lk»≈ƒ¿…∆««ƒ¿««»ƒ¿∆»¿»∆
˜c·Ï Á¯BË BÈ‡L B˙˜ÊÁL ÈtÓ ,da ËÁLÏ47Ì‡Â . ƒ¿…»ƒ¿≈∆∆¿»∆≈≈«ƒ¿…¿ƒ

‡ÈÒ‰¯Ùa ˙aL ÏlÁÓ B‡ ‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ¯ÓeÓ ‰È‰48 »»»«¬»»»¿«≈«»¿«¿∆¿»
ÒB¯B˜Èt‡ B‡49,ea¯ ‰LÓ·e ‰¯Bza ¯ÙBk‰ ‡e‰Â , ∆ƒ¿«≈«»¿∆«≈

·BÚk ‡e‰ È¯‰ - ‰·eLz ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk„ ¿∆≈«¿¿ƒ¿¿»¬≈¿≈
.‰Ï· B˙ËÈÁLe ÌÈ·ÎBk»ƒ¿ƒ»¿≈»

והרגל 44) בזדון עבירה אותה לעשות שהוחזק אחת,
הקלות. מן היתה אפילו בה, ד.45)ונתפרסם שם בגמרא

דין רבא לתיאבון".אמר נבלות אוכל מומר "ישראל זה
מכל  אחרת לעבירה במומר שהואֿהדין סובר, ורבינו
נבילות  לאכילת מומר שאפילו משמיענו, ורבא העבירות.
לתיאבון, העושה במומר רק וזה בשחיטתו. לאכול מותר
אבל  אסור, דבר בידו כשיש המותר דבר לחפש טורח שאינו
מועילה  - ההיתר את מעדיף הוא והיתר איסור כשבידו
ה', את להקניט כלומר, להכעיס, מומר אבל הסכין. בדיקת
ששחיטתו  זו, הלכה בסוף הנזכר אפיקורוס בכלל הוא הרי

פסולה. אופן מומחה 46)בכל הוא אם ידוע אין אם אבל
מצויין  רוב במומר אומרים שאין אותו, לבדוק צריך לא, או

הם. מומחים שחיטה שמא 47)אצל חוששים אין אבל
אין  כשרה ששחיטה מכיוון בכוונה, שחיטתו יקלקל
ואכיל  היתרא שביק "לא פסולה משחיטה מרובה טירחתה
האסור). את ויאכל המותר את יעזוב (לא איסורא"

ה.48) שם לעבודהֿזרה, כמומר בנוסחאות 49)שהוא
מנה  לא ז, הלכה ב פרק תשובה בהלכות מין. או אחרות:
לו  קבע אלא "אפיקורסים" בסוג בתורה הכופר את רבינו
מכחישי  את מגדיר הוא שם ח ובהלכה עצמו, בפני סוג
טז, בהלכה כאן ואילו בתורה, ככופרים שבעלֿפה תורה
 ֿ ובלחם גביהם. על עומד כשישראל שחיטתם מתיר הוא

נכון. יישוב מצא ולא אלה, ניגודים על העיר כאן משנה

.ÂË‰¯·Úa ˙e„ÚÏ ÏeÒt ‡e‰L ÈÓ50˙B¯·Ú‰ ÔÓ ƒ∆»¿≈«¬≈»ƒ»¬≈
BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa ËÁBL ‰Ê È¯‰ - ‰¯Bz ÏL51Ì‡ , ∆»¬≈∆≈≈¿≈«¿ƒ

‰ÁÓÓ ‰È‰52ÁÈpÓ BÈ‡L ;53¯·c ÏÎB‡Â ¯zÓ ¯·c »»À¿∆∆≈«ƒ«»»À»¿≈¿«
elÙ‡Â ,Ï‡¯OÈ Ïk ÏÚ ‡È‰ ‰˜ÊÁ BfL .¯eq‡ƒ∆¬»»ƒ«»ƒ¿»≈«¬ƒ

.Ô‰Ó ÌÈÚL¯‰»¿»ƒ≈∆

על 50) לעבור ומועד מומר ואינו עבירה, עשה אחת שפעם
מצוה. אחרים.51)אותה ידי על הסכין לבדיקת צריך ואינו

אין 52) אם אבל מומחה. שהוא בו יודעים אם משמע,
הם, מומחים שחיטה אצל מצויים רוב אומרים אין יודעים,

הקודמת. בהלכה בשחיטה 53)ראה יקלקל לא כן, ואם
הסכין. את יבדוק וגם בכוונה,

.ÊËÔÈ˜B„v‰ el‡54ÏÎÂ Ô‰È„ÈÓÏ˙Â ÔÈÒBzÈa‰Â ≈«¿ƒ¿««¿ƒ¿«¿ƒ≈∆¿»
‰t ÏÚaL ‰¯Bza ÌÈÈÓ‡Ó ÔÈ‡L Ô‰È¯Á‡ ÌÈÚBh‰«ƒ«¬≈∆∆≈»«¬ƒƒ«»∆¿«∆
BÊ È¯‰ - eÈÙa eËÁL Ì‡Â .‰¯eÒ‡ Ô˙ËÈÁL -¿ƒ»»¬»¿ƒ»¬¿»≈¬≈
,eÏ˜Ï˜È ‡nL ‡l‡ Ô˙ËÈÁL ¯eq‡ ÔÈ‡L .˙¯zÓÀ∆∆∆≈ƒ¿ƒ»»∆»∆»¿«¿¿
ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,‰ËÈÁM‰ ˙¯B˙a ÔÈÈÓ‡Ó ÔÈ‡ Ì‰Â¿≈≈»«¬ƒƒ¿««¿ƒ»¿ƒ»≈»

.eÏ˜Ï˜ ‡Ï :¯ÓBÏ ÔÈÓ‡∆¡»ƒ«…ƒ¿«¿

כתוב 54) שאינו במה מאמינין שאינם הכותים כדין דינם
כגוים  ועשאום עליהם שגזרו ולפני ג. חולין בתורה, בפירוש
לא  הצדוקים כי ו. שם יונה. לדמות שעבדו מפני גמורים.
בשחיטתם  בפנינו שחטו אם ולכן עבודהֿזרה, על נחשדו

יד. בהלכה למעלה שכתבנו מה וראה מותרת.

.ÊÈ˙ËÈÁLa eeËˆ ‡Ï ¯a„na Ï‡¯OÈ eÈ‰Lk¿∆»ƒ¿»≈«ƒ¿»…ƒ¿«ƒ¿ƒ«
ÔÈ¯ÁB eÈ‰ ‡l‡ ,ÔÈlÁ‰55ÔÈÏÎB‡Â ÔÈËÁBL B‡ «Àƒ∆»»¬ƒ¬ƒ¿¿ƒ

‰ˆB¯‰ ÏkL ,¯a„na eeËˆÂ .˙Bn‡‰ ¯‡Lkƒ¿»»À¿ƒ¿««ƒ¿»∆»»∆
ËÁLÏ56LÈ‡ :¯Ó‡pL .ÌÈÓÏL ‡l‡ ËBÁLÈ ‡Ï - ƒ¿……ƒ¿∆»¿»ƒ∆∆¡«ƒ

Ï‡Â ,¯ÓB‚Â ¯BL ËÁLÈ ¯L‡ Ï‡¯OÈ ˙ÈaÓ LÈ‡ƒƒ≈ƒ¿»≈¬∆ƒ¿«¿≈¿∆
,¯ÓB‚Â e‡È·È ¯L‡ ÔÚÓÏ ,¯ÓB‚Â „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t∆«…∆≈¿≈¿««¬∆»ƒ¿≈
¯ÁÏ ‰ˆB¯‰ Ï·‡ .¯ÓB‚Â ÈÈÏ ÌÈÓÏL ÈÁ·Ê eÁ·ÊÂ¿»¿ƒ¿≈¿»ƒ«»¿≈¬»»∆ƒ¿…

ÏÎ‡ÏÂ57.¯ÁB ‰È‰ - ¯a„na ¿∆¡…«ƒ¿»»»≈

יז.55) שם עקיבא ר' כשרה.56)דברי חולין.57)שחיטה

.ÁÈBÊ ‰ÂˆÓe58¯a„na ‡l‡ ,˙B¯B„Ï ˙‚‰B dÈ‡ ƒ¿»≈»∆∆¿∆»«ƒ¿»
eÒkiLkL ,ÌL eeËˆÂ .‰¯ÈÁp‰ ¯z‰ ˙Úa „·Ïaƒ¿«¿≈∆≈«¿ƒ»¿ƒ¿«»∆¿∆ƒ»¿
‡l‡ ÔÈlÁ eÏÎ‡È ‡ÏÂ ,‰¯ÈÁp‰ ¯Ò‡z ı¯‡Ï»»∆≈»≈«¿ƒ»¿……¿Àƒ∆»
.‰¯ÊÚÏ ıeÁ ÌÏBÚÏ ÌB˜Ó ÏÎa eËÁLÈÂ ,‰ËÈÁLaƒ¿ƒ»¿ƒ¿¬¿»»¿»»¬»»
zÁ·ÊÂ ,¯ÓB‚Â EÏ·b ˙‡ EÈ‰Ï‡ ÈÈ ·ÈÁ¯È Èk :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ«¿ƒ¿»¡…∆∆¿À¿¿≈¿»«¿»

¯ÓB‚Â EÈ‰Ï‡ ÈÈ Ô˙ ¯L‡ E‡vÓe E¯˜aÓ59BÊÂ . ƒ¿»¿ƒ…¿¬∆»«¿»¡…∆¿≈¿
Ck ¯Á‡Â ËÁLÏ :˙B¯B„Ï ˙‚‰Bp‰ ‰Âˆn‰ ‡È‰ƒ«ƒ¿»«∆∆¿ƒ¿…¿««»

ÏÎ‡È60. …≈

לשוחטם.58) שרוצים הבהמות את לשלמים, להקדיש
כנראה 59) "אלהיך", המלה בלי לך" ה' נתן "אשר בפסוק

כאן. נפלה בשר,60)טעותֿסופר לאכול ירצה אם כלומר,
א. פרק למעלה וראה לשחוט. מצוה

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
בסיני;1) למשה לו נאמרו טריפות מיני ששמונה יבאר

מותרת. או אסורה ספיקה ואם כיצד? דרוסה

.‡˙BÏÎ‡Ó È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k2‰Ù¯h‰L , ¿»≈«¿¿ƒ¿ƒ≈«¬»∆«¿≈»
˙eÓÏ ‰ËBp‰ ‡È‰ ‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰3¯Ó‡ ‡ÏÂ . »¬»«»ƒ«»»¿…∆¡«

‰Ù¯Ë4È¯‡ dÙ¯hL ÔB‚k ,‰Â‰a ·e˙k‰ ¯acL ‡l‡ , ¿≈»∆»∆ƒ≈«»«…∆¿∆¿»»¬ƒ
.‰˙Ó ‡Ï ÔÈ„ÚÂ d¯·LÂ Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈¿¿»»«¬«ƒ…≈»

(התורה)3)פ"ד.2) ואסרה חֿט): (הלכה שם לשונו וזה
מתה, לא שעדיין ואףֿעלֿפי מכותיה, מחמת למות הנוטה
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. שנפלה בין ושברתה, חיה שטרפתה בין . . הטריפה והיא
חכמים: אמרו מכאן . . עצמה מחמת חולי לה שבא בין . .

טריפה. - חיה כמוה שאין כל הכלל, שמשמעותה 4)זה
טורפת. חיה עלֿידי שהוכתה

.·ÌL LÈÂ5·LÁz - dÏ eÚ¯‡È Ì‡ ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‡ÏÁ ¿≈»√»ƒ¬≈ƒƒ∆∆¿»≈»≈
ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ Ô‰Â .‰Ù¯Ë6ÈÈÓ ‰BÓLe . ¿≈»¿≈¬»»¿∆ƒƒ«¿»ƒ≈

ÈÈÒa ‰LÓÏ BÏ e¯Ó‡ ˙BÙ¯Ë7Ô‰ el‡Â ,8,‰Òe¯c : ¿≈∆∆¿¿∆¿ƒ«¿≈≈¿»
‰¯ÒÁ ,‰·e˜9‰ÏeË ,10‰ÏeÙ ,‰Úe¯˜ ,‰˜eÒt , ¿»¬≈»¿»¿»¿»¿»

‰¯e·Le11. ¿»

במציאות 5) שיש במובן רבינו, אצל השגור מילה שימוש
ה"א. פ"א התורה יסודי בהל' וראה שבעים 6)כזה. כל

מסיני. למשה הלכה הם פ"י, בסוף רבינו שמנה הטריפות

למטה. רבינו שמנה הטריפות מיני בשמונה כלולים וכולם
א.7) מג, שפרטיהם 8)חולין הכוללים, המינים שמות

אחרֿכך. ברייתו.9)יבוארו מתחילת אבר חסר
ברייתו.10) מתחילת חסר לא אבל אדם, בידי אבר שניטל
אחת 11) וכל נפש". חנק "דן בראשיֿתיבות: לזה סימן ויש

באחד  כלולה פ"י, בסוף רבינו שמנאן הטריפות משבעים
האלה. המינים משמונת

.‚ÏÈ‡B‰ ,Ô‰ ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ÔlkL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆À»¬»»¿∆ƒƒ«≈ƒ
‰Òe¯„ ‡l‡ ‰¯Bza Le¯Ùa EÏ ÔÈ‡Â12e¯ÈÓÁ‰ - ¿≈¿¿≈«»∆»¿»∆¿ƒ

da13¯‡Le .¯eÒ‡ - ‰Òe¯„a ˜tzÒiL ˜ÙÒ ÏÎÂ , »¿»»≈∆ƒ¿«≈ƒ¿»»¿»
BÓk ,ÔÈ¯zÓ ÔÈ˜ÙÒ Ô‰a LÈ - ˙eÙ¯Ë ÈÈÓ ‰Ú·Lƒ¿»ƒ≈«¿≈»∆¿≈ƒÀ»ƒ¿

.¯‡a˙iL∆ƒ¿»≈

בהלכות 12) שיתבאר כמו טורפת, חיה בידי הכאה פירוש,
שבדרך 13)שלפנינו. משמע, רבינו של לשונו מפשטות

איסור  ובין בתורה המפורש איסור בין הבדל אין כלל
סוגי  שיש אלא אסור, ספיקם ושניהם מסיני, למשה מהלכה

למ  בהלכה בהם שמקילים ומחמירים ספיקות מסיני, שה
בהמה  למשל, דרוסה. כגון בתורה, בפירוש הנאסר בדבר
חיה  ע"י נעשה זה אם מסופקים ואנו לפנינו, פצועה שבאה
למקום  לפנינו הדורס שנכנס וכגון אחר, דבר ע"י או דורסת
ואומרים  דרוסה, חומרת משום זה בספק מחמירים הבהמה,
ובשאר  בכתלים. שנתחככה תולין ואין בא, הטורף שמן
לאחר  או מחיים הנקב נעשה אם ספק בנקובה, כמו טריפות,
ספק  אבל וכשרה. שחיטה אחר שנעשה תולין שחיטה,
ולא  איסור לצד לא בו, להכריע יכולה הדעת שאין השקול
דבר  ובין התורה מן המפורש בדבר בין אסור היתר, לצד
כמה  [נאמרו (מגידֿמשנה). מסיני למשה מהלכה הנאסר
הלכות  ריש יו"ד ט"ז ראה כאן, רבינו בדברי פירושים

הלכה]. לאותה בפתיחה מגדים' וב'פרי טריפות,

.„Ba ‡ˆBiÎÂ È¯‡‰ Û¯ËiL ‡e‰ ‰Òe¯c‰14‰Ó‰a‰ «¿»∆ƒ¿…»¬ƒ¿«≈«¿≈»
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¯Lp‰Â ıp‰ Ò¯„È B‡ ,B„Èa ‰ÈÏÚ Ò¯„ÈÂ¿ƒ¿…»∆»¿»ƒ¿…«≈¿«∆∆¿«≈»∆
‰q‚ ‰iÁ·e ‰q‚ ‰Ó‰·a ‰ÒÈ¯c ÔÈ‡Â .ÛBÚ‰ ÏÚ«»¿≈¿ƒ»ƒ¿≈»«»¿«»«»

„·Ïa È¯‡Ï ‡l‡15‰w„ ‰Ó‰··e ;16·‡f‰ ÔÓ - ∆»»¬ƒƒ¿«ƒ¿≈»«»ƒ«¿≈
‰ÏÚÓÏe17ÌÈ‡ÏËe ÌÈÈ„‚·e ;18Ïe˙Á elÙ‡ ,19 ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿»ƒ¬ƒ»
ÏÚeLÂ20‰iÓe21Ô‰a ‡ˆBiÎÂ22,‰ÒÈ¯c Ô‰Ï LÈ - ¿»¿ƒ»¿«≈»∆≈»∆¿ƒ»

.˙BÙBÚa ÔkL ÏÎÂ¿»∆≈¿

בר.14) מינים 15)חיות למעט באה "בלבד", המילה
יש  וכדומה, נמר כגון לו, הדומים אבל מהארי. למטה שהם
מאכלות  בהל' מפורש וכן (כסףֿמשנה), בגסה דריסה להם
יש  לו, והדומה וארי משנה'. 'כסף וראה ה"ו, פ"ד אסורות
ממנו. גדולים הם ואפילו בעליֿחיים, מיני בכל דריסה להם

דקה.16) ובחיה דקה ובבהמה אחרות: בנוסחאות
אחרון 17) לשון ולפי א. מב, חולין משנה, יהודה, כרבי

חכמים  דברי לפרש בא יהודה שרבי - ב נב, שם רב, בדברי
מפני  הוא, הדרוסה איסור וטעם עליהם. לחלוק ולא
הנדרס. בשר את לשרוף וסופו חריף, ארס מטיל שהדורס
שהארס  מפני הוא שהאיסור אומרים, יש בדבר, ונחלקו
ויש  הדריסה. מקום שכנגד הפנימיים האיברים את ינקוב
ראה  למות, וסופה בבהמה יחלחל שהארס אומרים,
וב'מגיד  דרוסת. דיבורֿהמתחיל – א מב, שם 'תוספות'
ידעו  שחז"ל ומוסיף, השניה הדעה את קיבל כאן, משנה'
וכן  הארס, חריפות דרגת היינו והנדרסים, הדורסים טבע את
הדין. את קבעו לכך ובהתאם הארס, כלפי מין כל רגישות

דקה].18) שבבהמה דקים רב 19)[קטנים, של [מימרא
וטלאים, בגדיים ונמייה חתול דרוסת ב: נב, שם חסדא,
כלשון  מקום בכל לפסוק רבינו של כדרכו אחרון, וכלשון

לשועל 20)אחרון]. יש אם שם, נפשטה, שלא בעיא
להחמיר. ופסק לא, או ברורה,21)דריסה ידיעה אין

שהיא  אומרים שיש כותב, שם רש"י מהי. נמייה
בגרמנית. מרדר בלעז, מן 22)"מרטרימא" למטה שהם

הזאב.

.‰ıp‰Â23ÏB„b ÛBÚa elÙ‡Â ,‰ÒÈ¯„ BÏ LÈ -24 ¿«≈≈¿ƒ»«¬ƒ¿»
ÌÈÒ¯Bc‰ ˙BÙBÚ ¯‡L Ï·‡ .epnÓ25‰ÒÈ¯c Ô‰Ï LÈ - ƒ∆¬»¿»«¿ƒ≈»∆¿ƒ»

ÏB„‚ ‡e‰L ÛBÚa ‰ÒÈ¯c Ô‰Ï ÔÈ‡Â ,Ô˙BÓkL ÛBÚa¿∆¿»¿≈»∆¿ƒ»¿∆»
.Ô‰Ó≈∆

בעופות".23) הנץ "ודרוסת ב: מב, שם במשנה,
בשמותיהם 24) בקיאים אנו [אין א. נג, שם אחרון, כלשון

על  לסמוך ואין ובתלמוד, בתנ"ך הכתובים העופות של
בלשנים  עלֿידי נתחדשו רובם כי עכשיו, הנהוגים השמות

להם 25)בדורנו]. יש טמאים, עופות שאר שם: בגמרא
יש  שלכולם אחרון, כלשון הלכה שם ונפסקה דריסה.
בעופות  אפילו דריסה יש ולנץ שכמותם, בעופות דריסה
שהמונה  [ודע רבינו. דעת היא שכך ונראה ממנו, גדולים
והטלת  בציפורן הכאה א. משמעויות: שתי לו יש "דורס"
על  רגלו מניח או חי כשהוא טרפו אוכל ב. במוכה; ארס
למשמעות  הכוונה טריפות, בדיני ואוכלו. ואוחזו הטרף
"דורס" המונח טמאים, עופות סימני בדיני ואילו הראשונה.
 ֿ דיבור שם 'תוספות' וראה השניה. למשמעות מתכוון
- א במובן שדורסים טמאים עופות וישנם שאר. המתחיל

ב]. מובן כפי ואוכלים דורסים אינם אבל טריפה, והנדרס

.Â˙BÙBÚa ‰ÒÈ¯„ ‰cÏÁÏ LÈÂ26BÏ ÔÈ‡ - ·ÏÎÂ . ¿≈¿À¿»¿ƒ»¿¿∆∆≈
¯wÚ Ïk ‰ÒÈ¯„27ıp‰Â .‰iÁÂ ‰Ó‰·· ‡ÏÂ ÛBÚa ‡Ï , ¿ƒ»»ƒ»…¿¿…ƒ¿≈»¿«»¿«≈

ÌÈ‡ÏËe ÌÈÈ„‚a ‰ÒÈ¯„ BÏ LÈ -28·wiL ‡e‰Â . ≈¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿∆ƒ…
ÏÏÁ‰ ˙È·Ï ÂÈ¯tˆa29. ¿ƒ»¿»¿≈∆»»

ב.26) נב, דרוסה 27)שם "אין חכמים: בידי מסורת
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כלל. ארס לכלב שאין א. נג, שם ב.28)לכלב", נב, שם
שם 29) ומשמע לחלל, שתנקב עד הנץ דרוסת שם בברייתא

נקב  משום ולא דרוסה, לה מדקרי בה, נגעו דרוסה שמשום
נגד  הבשר האדים אם ולפיכך הרי"ף. דעת וכן חללו, לבית
הפנימיים  האיברים נבדקו אם ואפילו טריפה. מעיים, בני
קוץ, ידי על חללו לבית בניקב מהֿשאיןֿכן שלמים, ונמצאו
שן  ידי על בניקבה בה"ז רבינו כתב [וכן מועילה. שבדיקה

הי"ג]. פ"ו לקמן וכן הדורס,

.ÊÛ¯Bh‰ „Èa ‡l‡ ‰ÒÈ¯c ÔÈ‡30ÂÈÏ‚¯a Ï·‡ ,31- ≈¿ƒ»∆»¿««≈¬»¿«¿»
dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡32Ô¯tva ‡l‡ ‰ÒÈ¯c ÔÈ‡Â .33Ï·‡ , ≈¿ƒ»¿≈¿ƒ»∆»«ƒ…∆¬»

˙Èa „Ú ·w Ôk Ì‡ ‡l‡ .dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ÔMa«≈≈¿ƒ»∆»ƒ≈ƒ««≈
ÏÏÁ‰34ÌÈ¯·È‡‰ ÔÓ „Á‡ ·w ‡nL ÔÈ˜„Ba , ∆»»¿ƒ∆»ƒ«∆»ƒ»≈»ƒ

‰ÒÈ¯c ÔÈ‡Â .Ô˙·È˜a ˙Ù¯ËpL35˙eÎa ‡l‡ ∆ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ»»¿≈¿ƒ»∆»¿«»«
Û¯Bh‰36ÂÈ¯tˆ eÚwzLÂ Ò¯Bc‰ ÏÙ Ì‡ Ï·‡ . «≈¬»ƒ»««≈¿ƒ¿«¿ƒ»¿»

‰ÒÈ¯„ BÊ ÔÈ‡ - Û¯Ëpa37.ÌÈiÁÓ ‡l‡ ‰ÒÈ¯c ÔÈ‡Â . «ƒ¿»≈¿ƒ»¿≈¿ƒ»∆»≈«ƒ
‚¯‰Â Ò¯c Ì‡ Ï·‡38ËÓL ‡ÏÂ ,‰Òe¯ca B„È ÔÈ„ÚÂ , ¬»ƒ»«¿∆¡««¬«ƒ»«¿»¿…»«

dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - B˙BÓ ¯Á‡ ‡l‡ ‰pnÓ ÂÈ¯tˆ39. ƒ»¿»ƒ∆»∆»««≈¿ƒ»

הקדמית.30) דרוסה,32)האחוריות.31)הרגל משום
(שם). בידו אלא הדורס של הארס הגמרא 33)שאין לשון

וגם 34)שם. ובודקין. נקובה משום לחוש יש שאז
מצוי  שיותר מה רבינו נקט אלא כן, הדין ברגל בדריסה

החלל. בית עד נוקבת משום 35)שהשן אסור שיהיה
ניקב. לא אם אפילו אין 36)דרוסה שם: הגמרא לשון

מדעת. אלא היה 37)דריסה ולא ממילא, שנפל כיון
ארס. מטיל אינו - שם:38)בכוונה בגמרא רבינו גירסת

רש"י  אבל לגמרי, הטורף שנהרג והיינו לרישיה", "ופסקוהו
שלא  עד שדרסה, ביד שנקטעה - לידיה" "ופסקוהו גורס:
אחרי  לאבר דריסה שאין מותר, כן גם הציפורן, שמט

(לחםֿמשנה). חיותו אלא 39)שפסקה לדריסה שאין
שולף  שהוא בשעה בטרפו הארס את מטיל הטורף לבסוף.
האדים  אם אפילו מותר ולפיכך (שם). ממנו צפרנו את
נשחט  אם וכן כלל, דרוסה כאן שאין מעיים בני כנגד הבשר

(מגידֿמשנה). צפרנו הוציא שהדורס לפני הנדרס

.ÁÔÈLLBÁ' e¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk ?‰Òe¯c‰ ÔÈc „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ«¿»»»∆»«¿¿ƒ
ÏÏÁ‰ Ïk ÔÈ˜„B·e Û¯Ëp‰ ˙‡ ÔÈËÁBL - 'dÏ40BlL »¬ƒ∆«ƒ¿»¿ƒ»∆»»∆

„˜„w‰ „Ú C¯i‰ ÛkÓ41‰ÓÏL dlk ˙‡ˆÓ Ì‡ . ƒ««»≈««»¿…ƒƒ¿≈À»¿≈»
- ‰ÒÈ¯c‰ ÌL¯ da ‡ˆÓ ‡ÏÂ ,˙BÙ¯Ë ÈÈÓ ÏkÓƒ»ƒ≈¿≈¿…ƒ¿»»∆«¿ƒ»
È¯‰ - ‰ÒÈ¯c‰ ÌL¯ da ‡ˆÓ Ì‡Â ;˙¯zÓ BÊ È¯‰¬≈À∆∆¿ƒƒ¿»»∆«¿ƒ»¬≈

‰¯Bz‰ ÔÓ ‰¯eÒ‡Â ,‰Ù¯Ë BÊ42. ¿≈»«¬»ƒ«»

הרבה 40) דעת וכן בדיקה, מועילה דרוסה בוודאי אפילו
ואפשר  אחד, בסימן שהכשרו בעוף, רק לא ובדיקה פוסקים.
בבהמה, גם אלא השחיטה, אחר השלם הוושט את לבדוק
את  להכיר אפשר הדריסה, במקום שחט אם אפילו כי
כל  לנקב דומה ואינה מתפשטת שהיא מפני האדמימות

(מגידֿמשנה). שאפילו 41)שהוא בכלל, הירך כף ולא
כשרה  לגמרי ניטל שאפילו מכיון כשרה, הבשר שם האדים

היא 42)(מגידֿמשנה). שהיא לומר, כוונתו ה"ב. ראה
בתורה. הכתובה "טריפה"

.Ë„‚k ¯Oa‰ ÌÈc‡iL ?‰ÒÈ¯c‰ ÌL¯ ‡e‰ ‰Ê È‡≈∆∆«¿ƒ»∆«¿ƒ«»»¿∆∆
ÌÈÚÓ Èa43¯Oa‰ ˜Bn Ì‡Â .44ÌÈÚÓ Èa „‚k45 ¿≈≈«ƒ¿ƒƒ«»»¿∆∆¿≈≈«ƒ

‰¯e·Á‰ ÔÓ B¯¯B‚ ‡ÙB¯‰L ¯Oak ‰OÚpL „Ú46- «∆«¬»«»»∆»≈¿ƒ«¬»
¯ÒÁ el‡k ¯Oa‰ B˙B‡ ÔÈ‡B¯47.‰Ù¯Ëe , ƒ«»»¿ƒ»≈¿≈»

הבהמה 43) בו שנטרפת אבר כל כנגד הבשר האדים אם וכן
שהרי  הנטרף, האבר ולנקוב לחלחל הארס שסוף טריפה,
הירך  מכף הגוף כל אלא מעיים בני כנגד רק לא הבדיקה
שרוב  מעיים, בני כנגד בלשונו אחז ורבינו הקדקד. ועד

(כסףֿמשנה). מעיים בבני הם של 44)הטריפות מימרא
הבשר. נתמסמס - ב נג, בחולין שם 45)רב, ורש"י

במקום  אלא מעיים, בני כנגד שלא הבשר נתמסמס מפרש,
טריפה. ניטל גורדו 46)שאם שהרופא שם: בגמרא

גורדו  לרפאותו, בא אם רש"י: ופירש חי, בשר על ומעמידו
החי. הבשר עד ורש"י 47)ומשליכו אינו, כאילו בגמרא:

צומת  כגון כולו, בניטל טריפות יש ואם כנטול, שהוא פירש
שינה  רבינו אבל לנטול. דומה כן גם שזה טריפה הגידין
שנתמסמס  הבשר את שרואין חסר" "כאילו ואמר בלשונו,
ניטל  כאילו לא אבל ששרפו, הארס מצד חסר הוא כאילו
דעת  וכן מעיים, בני לנקוב שסופו לפי ואסור האבר, כל

(כסףֿמשנה). הרשב"א

.ÈeÓÈc‡iMÓ ,ÔÈÓÈqa Ò¯c Ì‡Â48.‰Ù¯Ë - ¿ƒ»««ƒ»ƒƒ∆«¿ƒ¿≈»
e‰MÓa Ô˙ÒÈ¯„e49‡e‰L Ïk Ô‰a ÌÈc‡‰L ÔÂÈk , ¿ƒ»»¿«∆≈»∆∆¿ƒ»∆»∆

‰ÒÈ¯c ˙ÓÁÓ50.‰Ù¯Ë - ≈¬«¿ƒ»¿≈»

כנגד 48) הבשר רק האדים אם אבל עצמם, הסימנים
שהוטל  והארס קשים שהסימנים משום כשרה, הסימנים
עצמם  הסימנים ובהאדימו בהם, שולט אינו שכנגדם בבשר

מעי  ובבני בהם. ששלט נגלה כשהאדים הרי בה"ט נתבאר ים
שם. טריפה, כן גם כנגדם שאינו 49)הבשר בקנה אפילו

שהארס  מפני במשהו נטרף בדרוסה רובו, בנחתך אלא נטרף
שם). (גמרא ושורף הבאה 50)מחלחל אדמומית היינו,

דריסה. מחמת

.‡È‰¯eÒ‡ - ‰Òe¯c ˜ÙÒ51‰Òe¯„k ˜„azL „Ú ¿≈¿»¬»«∆ƒ»≈ƒ¿»
˙È‡cÂ52‡ˆÓÂ ,ÌÈ¯ÂL ÔÈ·Ï ÒÎpL È¯‡ ?„ˆÈk . «»ƒ≈«¬ƒ∆ƒ¿«¿≈¿»ƒ¿ƒ¿»
Ô¯tˆ53È¯‡ ‡nL ÔÈLLBÁ - Ô‰Ó „Á‡ ÏL Ba‚a ƒ…∆¿«∆∆»≈∆¿ƒ∆»¬ƒ

CkÁ˙ Ï˙ka ‡nL ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,BÒ¯„54ÏÚeL ÔÎÂ . ¿»¿≈¿ƒ∆»«…∆ƒ¿«≈¿≈»
Ô‰Â ˜˙BL ‡e‰Â ,˙BÙBÚ‰ ÔÈ·Ï ÒÎpL ‰iÓ B‡¿ƒ»∆ƒ¿«¿≈»¿≈¿≈

ÔÈ¯˜¯˜Ó55‡e‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .Ò¯„ ‡nL ÔÈLLBÁ - ¿«¿¿ƒ¿ƒ∆»»«¬»ƒ»»
Ô‰ B˙ÓÈ‰pÓe B˙‡¯iÓ - ÔÈ¯˜¯˜Ó Ì‰Â Ì‰B≈¿≈¿«¿¿ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒ»≈
Á ‰p‰ - Ô‰Ó „Á‡ L‡¯ ÚË˜ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈ¯˜¯˜Ó¿«¿¿ƒ¿≈ƒ»«…∆»≈∆ƒ≈»
el‡L ;ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - Ì‰Â ‡e‰ ˜˙L Ì‡ ÔÎÂ .BÊ‚»̄¿¿≈ƒ»«»≈≈¿ƒ∆ƒ

.ÔÈ¯˜¯˜Ó eÈ‰ - ˜Èf‰ƒƒ»¿«¿¿ƒ

שם.51) כשמואל, דרוסה לספק על 52)שחוששין מוסב
בדרוסה  שבודקים כמו האופן באותו נעשית שהיא הבדיקה

שבו  והיינו אבל ודאית, בה"ח. כמ"ש החלל כל את דקים
רדב"ז  וראה טריפה. ספק מטעם רק הוא שתבדק עד איסורה

(רש"י).53)מכת"י. בכותל 54)תלוש זו וציפורן השור,
לח) הערה (ראה נשלפה לא שהציפורן ואע"פ היתה.
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סי' יו"ד ט"ז ראה אחרת. בציפורן גם דרס שמא חוששים
שם.55)נז.

.·ÈÒÎpL ˜ÙÒ56B‡ ,ÒÎ ‡Ï B‡ Û¯BË Ô‡ÎÏ »≈∆ƒ¿«¿«≈…ƒ¿«
eÈ‡¯L57ÔÓ BÈ‡ B‡ ÔÈÙ¯Bh‰ ÔÓ ‰Ê Ì‡ Ú„B ‡ÏÂ ∆»ƒ¿…«ƒ∆ƒ«¿ƒ≈ƒ

ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ÔÈÙ¯Bh‰58ÛBÚ ÔÎÂ .59ÔÈ·Ï ÒÎpL «¿ƒ≈¿ƒ¿≈∆ƒ¿«¿≈
B‡ Ìc ÛhÓ BL‡¯Â ‡ˆÈÂ ,ÌÈw‰ ÔÈ·Ï B‡ ÌÈˆÚ‰»≈ƒ¿≈«»ƒ¿»»¿…¿«≈»
ÌÈ¯ÓB‡ ‡l‡ ,Û¯Ë ‡nL BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - B¯‡e«̂»≈¿ƒ∆»ƒ¿«∆»¿ƒ

˜f ÌÈˆÚa ‡nL60. ∆»»≈ƒƒ»

לאו,58)שם.57)שם.56) או במציאות היה אם שספק
לבין  שנכנס לארי דומה ואינו מקילין. דרוסה בספק אפילו
כיֿאם  ספק ואין במציאותו, נתחזק שהטורף השוורים
ג). בהלכה (מגידֿמשנה לאו או מהטורף היא אם במכה,

במציאות,59) הטורף היה אם ספיקות, שני יש כאן שם.
נפצע, בקנים שמא במציאות, שהיה לומר תמצי אם ואף
שם). (מגידֿמשנה לקולא ספיקה תורה בשל ואף

הנזק 60) מחמת בוושט נקב אין אם בסימנים, בדיקה וצריך
ב. כח, שם בעצים,

ה'תשע"ח  טבת י"ט ש"ק יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מחט 1) שייך; איברים ובכמה כיצד נקובה טרפות יבאר

מעיים  הבני ניקבו קטנה; או גדולה הכבד בחיתוך שנמצאת
מעים  הבני נתהפכו אחריה; או השחיטה קודם אם ידוע ואין
היתר  וכל אבר; חסר נברא או ניטל ניקבו; שלא אע"פ

דמי. כנטול

.‡·w Ì‡L ,Ô‰ ÌÈ¯·È‡ ¯OÚ „Á‡ ?„ˆÈk ‰·e˜¿»≈«««»»≈»ƒ≈∆ƒƒ«
BÏÏÁÏ Ô‰Ó „Á‡2ıa¯z :Ô‰ el‡Â .‰Ù¯Ë - e‰MÓa ∆»≈∆«¬»¿«∆¿≈»¿≈≈«¿«

L‡¯‰ ÁÓ ÏL Ìe¯˜e ,ËLe‰3,BlL ‰w‰ ÌÚ ·l‰Â , «≈∆¿∆…«»…¿«≈ƒ«»∆∆
„·k‰ ‰˜e ,‰¯n‰Â4Ò¯k‰Â ,‰·w‰Â ,5ÒÒn‰Â ,6, ¿«»»¿≈«»≈¿«≈»¿«»≈¿«∆∆

˙BÒBk‰ ˙È·e7ÔÈwc‰Â ,8dlL ‰w‰ ÌÚ ‰‡¯‰Â ,9. ≈«¿««ƒ¿»≈»ƒ«»∆∆»

חללו,2) לבית הלב ניקב שנינו: מב. חולין במשנה
הלב  בבשר עמוק נקב בו שיש פי על שאף אותנו ומשמיעה
איברים  ובשאר חללו. לבית שיינקב עד טריפה אינה העבה
לעבר. מעבר שיינקבו עד טריפה שאינה שכן כל דקים שהם

למוח.3) הסמוך לחזה 4)תחתון מתחת המתפצל הקנה
לסמפונות. בתוכו ומתחלק הכבד אל במשנה 5)ופורש

"כרס", וכתב סתם ורבינו שניקבה. הפנימית הכרס שנינו:
החיצונה  וכרס הפנימית. הכרס היא זו לדעתו הכרס שכל

הכרס. רוב את החופה בשר הכרס 6)הוא בסוף מקום
הכוסות  מבית המאכל יוצא שדרכו הכוסות, לבית מחובר
שבו  שם על המסס ונקרא לדקין. ומהקיבה לקיבה

האוכלין. וככוס 7)מתמסמסים ככובע עשוי הכרס סוף
וסביב  בו מחובר והמסס דפנות. כשני עבה לו סביב ודופנו
לזה  ודופן לזה דופן יש מבדילם כשאתה לחיבורם סביב
מבית  נכנס והמאכל זה לתוך זה שופכין הן ובאמצע

כו'. להמסס מעיים",8)הכוסות "בני הגמרא: בלשון
הדקין. וגם הכרס גם לחזה 9)שכולל מתחת היורד הקנה

לסימפונות. בתוכה ומתחלק הריאה אל ופורש ומתפצל

.·‡e‰LÂ ,B¯eÚL e¯‡a ¯·k - ËLe‰ ıa¯z«¿««≈∆¿»≈«¿ƒ¿∆
ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‰ËÈÁLÏ Èe‡¯ BÈ‡L ËLe‰ ÔÓ ÌB˜n‰«»ƒ«≈∆∆≈»ƒ¿ƒ»¿«¿»ƒ

.‰Ù¯Ë - ‡e‰M ‰Óa BÏÏÁÏ ·w Ì‡ .ËLe‰«≈∆ƒƒ««¬»¿«∆¿≈»

.‚ÔBÈÏÚ‰ ·w Ì‡ .L‡¯aL ÁnÏ LÈ ˙BÓe¯˜ ÈL¿≈¿≈«…«∆»…ƒƒ«»∆¿
˙¯zÓ BÊ È¯‰ - „·Ïa ÌˆÚÏ CeÓq‰10·w Ì‡Â ; «»»∆∆ƒ¿«¬≈À∆∆¿ƒƒ«

ÁnÏ CeÓq‰ ÔBzÁz‰11Án‰ ÏÈÁ˙iMÓe .‰Ù¯Ë - ««¿«»«…«¿≈»ƒ∆«¿ƒ«…«
˙lÁz Ô‰L ÔÈÏBtÏ ıeÁÓ ‡e‰Â ,‰¯„MÏ CLn‰Ï¿ƒ»≈«ƒ¿»¿ƒ«ƒ∆≈¿ƒ«

¯Á‡ ÔÈ„ BÓe¯˜Ï ‰È‰È ,Û¯Ú‰12ıeÁ ·w Ì‡Â . »…∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ«≈¿ƒƒ«
.¯zÓ - ÔÈÏBtÏ«ƒÀ»

מגין 10) הוא קיים הוא שאם לפי בתחתון תלוייה שהטרפות
המוח. פי 11)על על אף לבד התחתון ניקב שאם משמע

תלוייה  המוח על ההגנה שעיקר מפני טרפה. קיים, שהעליון
רובו 12)בתחתון. בנפסק רק ונטרף השדרה חוט שזהו

בניקב. ולא

.„- Ìi˜ Ìe¯w‰Â CÚÓ˙ B‡ ·wpL BÓˆÚ Án‰«…««¿∆ƒ«ƒ¿«≈¿«¿«»
‰Ù¯Ë - ‚Bck ÒÓ B‡ ÌÈnk CtL Ì‡Â .‰¯Lk13. ¿≈»¿ƒƒ¿«««ƒ»«««¿≈»

להינקב.13) הקרום עתיד זה להפסד שמגיע שכל מפני

.‰ÏB„b ÏÏÁÏ ÔÈa ,BÏÏÁ ˙È·Ï ·wpL ·l‰«≈∆ƒ«¿≈¬»≈¿»»»
Ì‡ Ï·‡ .‰Ù¯Ë - ÔÈÓiaL ÔË˜ ÏÏÁÏ ÔÈa Ï‡ÓOaL∆«¿…≈¿»»»»∆«»ƒ¿≈»¬»ƒ
,·l‰ ‰˜e .¯zÓ - BÏÏÁÏ ÚÈb‰ ‡ÏÂ ·l‰ ¯Oa ·wƒ«¿««≈¿…ƒƒ««¬»À»¿≈«≈

ÏB„b‰ ˜¯Ên‰ ‡e‰Â14‡e‰ È¯‰ - ‰‡¯Ï epnÓ ‡ˆBiL ¿«ƒ¿»«»∆≈ƒ∆»≈»¬≈
.‰Ù¯Ë - e‰MÓa BÏÏÁÏ ·w Ì‡Â ,·lk«≈¿ƒƒ««¬»¿«∆¿≈»

ריאה.14) דופני גבי שעל הלב קנה

.ÂÎÂ ‰·wpL ‰¯Ó˙¯zÓ - dÓ˙BÒ „·15‡Ï Ì‡Â . »»∆ƒ¿»¿»≈¿»À∆∆¿ƒ…
.‰Ù¯Ë - „·kÏ CeÓÒ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,·˜p‰ ÌzÒƒ¿««∆∆««ƒ∆»«»≈¿≈»

את 15) סותם הכבד וחיבור בכבד דיבוקה במקום שנקובה
הנקב.

.Ê‰ÈÊ16‰ÈÚ¯‚ BÓk ‰˙È‰ Ì‡ :‰¯na ˙‡ˆÓpL «¿»∆ƒ¿≈«»»ƒ»¿»¿«¿ƒ»
˙¯zÓ - „Á dL‡¯ ÔÈ‡L ,‰¯Óz ÏL17Ì‡Â ; ∆¿»»∆≈…»«À∆∆¿ƒ

‰·w È¯‰L ,‰¯eÒ‡ - ˙Èf‰ ˙ÈÚ¯‚k „Á dL‡…̄»«¿«¿ƒ«««ƒ¬»∆¬≈ƒ¿»
ÈtÓ ,·˜p‰ ‰‡¯È ‡lL ‰ÊÂ ;‰ÒÎpLk d˙B‡»¿∆ƒ¿¿»¿∆∆…≈»∆«∆∆ƒ¿≈

„Ï‚‰L18.‰kn‰ Èt ∆À¿«ƒ««»

דרך 17)גרעין.16) לצאת יכולה  שאינה פי על ואף
איך  כן ואם צר, שהסימפון להוציאה, כשרוצים הסימפון
שעל  לומר, אפשר שניקבה? לא אם להיכנס יכולה הייתה
מעט  נכנסה רבים ימים בהליכתה הבהמה שנענעה נענוע ידי

לצאת. עכשיו יכולה שאינה דחוק במקום שעלה 18)מעט
מגין. ואינו קרום אינו מכה מחמת שעלה קרום וכל קרום

.Á„·k‰ È˜19Ìc‰ Ô‰aL BaL ÔÈ˜¯Ên‰ Ô‰Â , ¿≈«»≈¿≈«ƒ¿»ƒ∆∆»∆«»
‰Ù¯Ë - e‰MÓa Ô‰Ó „Á‡ ·w Ì‡ ,ÏMa˙Ó20. ƒ¿«≈ƒƒ«∆»≈∆¿«∆¿≈»

„·k‰ CezÁa ˙‡ˆÓpL ËÁÓ ,CÎÈÙÏ21‰˙È‰ Ì‡ : ¿ƒ»««∆ƒ¿≈¿ƒ«»≈ƒ»¿»
ÌÈÙÏ dlL „Á‰ ‰ˆw‰ ‰È‰Â ,‰ÏB„b ËÁÓ22- ««¿»¿»»«»∆««∆»ƒ¿ƒ
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Úe„Èa23‰·wpL24Ï‚Ú‰ L‡¯‰ ‰È‰ Ì‡Â ;‰ÒÎpLk ¿»«∆ƒ¿»¿∆ƒ¿¿»¿ƒ»»»…∆»…
ÌÈÙÏ25‰ÎÏ‰ ˙BBtÓÒ C¯„ :ÔÈ¯ÓB‡ -26.˙¯zÓe , ƒ¿ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿»¿»À∆∆

לסימפונות,19) בתוכו ומתפצל לכבד ויורד הפורש קנה
המזרקים. הם על 20)שהם חולקים והראשונים והראב"ד

עד  לכבד מחוץ הנמצא הקנה חלק שרק וסוברים, רבינו,
הסימפונות  אבל טריפה, במשהו ניקב אם בתוכו נכנס אשר
הכבד  ניטל לן קיימא שהרי כשרה, ניקבו אם הכבד שבתוך
רק  זה כשרה הכבד ניטל שאמרו שמה רבינו, ודעת כשרה.
שנשפכה  בריאה כמו וקיימים, שלמים הסמפונות נשארו אם

הדקים.21)כקיתון. מסמפונות באחד שנמצאה כגון
הקנה.22) פי לצד ולא הבהמה לוודאי.23)לחלל קרוב
פי 24) על ואף כניסתה. עם הכבד קני את החד בראשה

שעלה  וקרום וסתם, שעלה הוא קרום נקב, שם רואים שאין
מגין. אינו מכה ואם 25)מחמת הקנה לפי החד והקצה

ניקבה. לא על 26)כן הרי הכבד בבשר נמצאה ואם
טריפה. - רבינו ולדעת מהסמפונות, אחד ניקב כורחך

.Ë‰Ù¯Ë ‰Ê È¯‰ - ‰pË˜ ËÁÓ ‰˙È‰27ÈML ÈtÓ ; »¿»««¿«»¬≈∆¿≈»ƒ¿≈∆¿≈
ÔBtÓqa ˙‡ˆÓ Ì‡Â .‰·w È‡cÂ ,ÔÈcÁ ‰ÈL‡»̄∆»«ƒ««ƒ¿»¿ƒƒ¿≈«ƒ¿
BaL ÚˆÓ‡aL ·Á¯‰ ‰w‰ ‡e‰Â ,„·kaL ÏB„b‰«»∆«»≈¿«»∆»»»∆»∆¿«∆
„·k ¯O·e .˙¯zÓ BÊ È¯‰ - „·kÏ ÏÎ‡n‰ ÒÎƒ¿»««¬»«»≈¬≈À∆∆¿«»≈

ÚÈÏ˙‰L28˙¯zÓ -29. ∆ƒ¿ƒ«À∆∆

לפנים.27) העגול הראש אם אפילו אופן, בכל
תולעים.28) בו ניקבו 29)שנתהוו שמא חוששים ואין

הסמפונות.

.È¯B‰Ë ·ÏÁÂ ,‰·wpL ‰·˜30- ·˜p‰ ˙‡ Ì˙BÒ ≈»∆ƒ¿»¿≈∆»≈∆«∆∆
˙¯zÓ31¯Oa‰L ·˜ Ïk ÔÎÂ .32·ÏÁ‰ B‡33¯zn‰ À∆∆¿≈»∆∆∆«»»«≈∆«À»

·ÏÁÓ ıeÁ .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - B˙B‡ Ì˙BÒ ‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»≈¬≈∆À»≈≈∆
·l‰34ÚˆÓ‡aL ‰ˆÈÁn‰Â ;Blk ·l‰ ÏÚL Ìe¯w‰Â «≈¿«¿∆««≈À¿«¿ƒ»∆¿∆¿«

,‰ÓÈLp‰ È¯·È‡Â ÏÎ‡n‰ È¯·È‡ ÔÈa ˙Ïc·n‰ ÔËa‰«∆∆««¿∆∆≈≈¿≈««¬»¿≈¿≈«¿ƒ»
‡È‰Â ,‰‡¯‰ ‰‡¯z Ck ¯Á‡Â d˙B‡ ÔÈÚ¯BwL ‡È‰Â¿ƒ∆¿ƒ»¿««»≈»∆»≈»¿ƒ

dÚˆÓ‡aL Ô·l‰ ÌB˜n‰Â ;„·k‰ Lt¯Ë ˙‡¯˜p‰35; «ƒ¿≈«¿≈«»≈¿«»«»»∆¿∆¿»»
ÔB¯Á‡‰ ÈÚn‰ ·ÏÁÂ36,ÔÈp‚Ó ÔÈ‡ el‡ ÌÈ¯·È‡aL . ¿≈∆«¿ƒ»«¬∆¿≈»ƒ≈≈¿ƒƒ

ÌÈL˜ Ô‰L ÈÙÏ37BÈ‡ - Ô‰Ó „Á‡a ÌzÒpL ·˜Â ; ¿ƒ∆≈»ƒ¿∆∆∆ƒ¿«¿∆»≈∆≈
‰iÁ ·ÏÁÂ .Ìe˙Òk38BÈ‡ - ¯eÒ‡ ‰Ó‰·a Bc‚kL ¿»¿≈∆«»∆¿∆¿ƒ¿≈»»≈

Ì˙BÒ39.‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ≈««ƒ∆À»«¬ƒ»

יש 30) אבל מותר, והוא יתר כמו כחוט המשוך החלב היינו
חלב  ונקרא אסור והוא קשת כמו עקום חלב הקיבה על

יפה.31)טמא. וסותם מהודק טהור שחלב לפי
דסביך 32) והוא כשרה סותמתה ודופן שניקבה ריאה

שמהודק 33)בבישרא. סותמן ושומן הדקין שניקבו כגון
תמיד. סותם.34)בהם ואינו ככובע שעשוי החלב וזהו

סותם.35) אינו טהור חלב שהוא פי על כרכשתא,36)אף
קרטים  קרטים עשוי והוא רעי. המוציאה חלחולת שעל חלב

כובע. כמו עגולים והקרטים חיטים, כל 37)כעין כלומר,
ככובע. העשויים בהמה 38)אלו חלב רק אסרה התורה

ועוף. חיה של לא תלוי 39)אבל אכילה בהיתר שלא
בבהמה  טהורים שהם שאלו החלבים, של בטבע אלא הדבר

בבהמה  הטמאים וחלבים יפה, ומגינים וסותמים מהודקים
בחיה, ולא בבהמה לא היטב הדוקים שאינם שלהם מטבע
זה  אפילו עוף, וחלב מגינים. ואינם סותמים אינם ולפיכך

סותם. אסור, בבהמה שכנגדו

.‡È·wpL Ò¯k40ÌzÒiL ¯·„ BÏ ÔÈ‡Â .‰Ù¯Ë - »≈∆ƒ«¿≈»¿≈»»∆ƒ¿…
˙È·e ÒÒn‰ ÔÎÂ .¯eÒ‡ ÂÈÏÚL ·ÏÁ‰ È¯‰L ,B˙B‡∆¬≈«≈∆∆»»»¿≈«∆∆≈
·w Ì‡Â .‰Ù¯Ë - ıeÁÏ Ô‰Ó „Á‡ ·wpL ˙BÒBk‰«∆ƒ«∆»≈∆«¿≈»¿ƒƒ«

˙¯zÓ - B¯·Á ÏÏÁ CB˙Ï Ô‰Ó „Á‡41. ∆»≈∆¿¬«¬≈À∆∆

הכרס 40) כל זהו פנימית כרס מפרש ורבינו הפנימית. הכרס
הכרס. רוב את החופה בשר היא זו החיצונה וכרס כולו.

עליו.41) מגין שחברו

.·È˙BÒBk‰ ˙Èa È·Úa ˙‡ˆÓpL ËÁÓ42„Á‡ „vÓ ««∆ƒ¿≈»√ƒ≈«ƒ«∆»
LlÙÓ ·˜ ‰·w Ì‡Â .‰¯Lk -43˙Èa ÏÏÁ CB˙Ï ¿≈»¿ƒƒ¿»∆∆¿À»¿¬«≈

˙BÒBk‰44Ìc ˙tË ˙‡ˆÓÂ ,45·˜p‰ ÌB˜Óa46- «¿ƒ¿≈ƒ«»ƒ¿«∆∆
Ìc ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ .·w ‰ËÈÁL Ì„˜ È‡ceL ;‰Ù¯Ë¿≈»∆««…∆¿ƒ»ƒ«¬»ƒ≈»
‰ËÈÁL ¯Á‡ È‡ceL ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ·˜p‰ ÌB˜Óa47 ƒ¿«∆∆¬≈∆À»∆««««¿ƒ»

.‰·wÂ ËÁn‰ ‰˜Á„»¬»«««¿ƒ¿»

ונמצא 42) ודבוקים כפולים כפלים שני נמצאים שפתו סביב
ניקב  שלא אפשר עוביו ומתוך עובי, באותו תחובה מחט

צדדים.43)כולו. עליה.44)משני מגינה שחברתה
אפילו  הכוסות בית של אחד עור רק עברה שאם משמע
וכשרה. אחד מצד זהו לחלל מפולש לא אבל כולו עברה
כדין  החלל, כל בדיקה שצריך אלא החיצון. כשניקב ואפילו

הגוף. בחלל שנמצא נמצא 45)מחט טריפה. צדדים משני
רבינו  ומפרש שחיטה. שלפני בידוע דם קורט עליה
דם. קורט עליו כשנמצא רק טריפה צדדים משני שבניקבה
וראה  דם. קורט ונמצא אחד מצד בניקב הדין מה פירש ולא
דם  קורט נמצא שם, רבינו לדעת שכתב משנה, בלחם

אחד. מצד בניקב גם פי 46)טריפה כנגד פירש ורש"י
בחוץ. להימצא צריכה הדם שטיפת פוסק והראב"ד המחט.

דם 47) קורט כשנמצא רק טריפה כאן למה שאלו: בגמרא
ותירצו, דם? קורט כשאין אפילו טריפה אחרים ובנקובים
דם  שם וכשאין וסביבתה, בה ונדבק נאחז הדם מחט כשיש
קוץ  או מחט שם כשאין אבל שחיטה. לאחר שניקבה בידוע

הדם. את העבירה שהלחלוחית אפשר

.‚ÈÔB‚k ,‰ÈÚÓ Èa ·˜BpL ¯·c dËÈÚÏ‰L ‰Ó‰a¿≈»∆ƒ¿ƒ»»»∆≈¿≈≈∆»¿
˙ÈzÏÁ ÏL Ë¯˜48.·˜B È‡ceL ,‰Ù¯Ë - Ba ‡ˆBiÎÂ …∆∆ƒ¿ƒ¿«≈¿≈»∆««≈

·˜B ˜ÙÒ ‰È‰ Ì‡Â49˜„az - ·˜B BÈ‡ ˜ÙÒ50Ïk . ¿ƒ»»»≈≈»≈≈≈ƒ»≈»
,Ô‰a ˙··BÒ ÏÎ‡n‰ ˙ÏÒtL ÌÈÚn‰ Èa ÔÓ „Á‡∆»ƒ¿≈«≈«ƒ∆¿…∆««¬»∆∆»∆

‰Ù¯Ë - ·wpL ,ÔÈwc ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â51Ô‰Ó LÈÂ . ¿≈«ƒ¿»ƒ«ƒ∆ƒ«¿≈»¿≈≈∆
LÁ BÓk ,ÏebÚa BfÓ ÌÈÙÏ BÊ ÔÈÙwÓe ÔÈÙtÏÓ¿À»ƒÀ»ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»»
·w Ì‡ .‰zÎ„ ‡¯„‰ ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰ el‡Â ,C¯ÎpL∆ƒ¿«¿≈≈«ƒ¿»ƒ»¿»¿«¿»ƒƒ«

B¯·ÁÏ Ô‰Ó „Á‡52.ÂÈÏÚ Ô‚Ó B¯·Á È¯‰L ,‰¯Lk - ∆»≈∆«¬≈¿≈»∆¬≈¬≈≈≈»»

כשרה.48) - העלין אכלה אבל שלה כלומר,49)עיקרין
לא  או נוקב הוא אם לנו שספק אחר, עשב מין הלעיטה אם

תיבדק. לא.50)- או המעיים ניקבו אם הבהמה
מהדקין 51) אחד כל פירושו במשנה ששנינו הדקין וניקבו
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ניקב 52)שניקב. שלא לחבירו שבינו צד באותו שניקב
שבכולן. החיצון

.„È‰ÁÏÂ e·wpL ÌÈÚÓe53ÔÈ‡L ;‰Ù¯Ë - ÔzÓ˙BÒ ≈«ƒ∆ƒ¿¿≈»¿«»¿≈»∆≈
˙„ÓBÚ ‰ÓÈ˙Ò BÊ54·Ïk B‡ ·‡Ê ‡aL ÌÈÚÓ Èa . ¿ƒ»∆∆¿≈≈«ƒ∆»¿≈∆∆
ÔÏËe Ô‰a ‡ˆBiÎÂ55ÔÁÈp‰L ¯Á‡ ÔÈ·e˜ Ô‰ È¯‰Â , ¿«≈»∆¿»»«¬≈≈¿ƒ««∆ƒƒ»

ÌB˜Óa ‡nL :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,˙¯zÓe Ba ÔÈÏBz -ƒÀ∆∆¿≈¿ƒ∆»ƒ¿
·˜56ÔÈ·e˜ e‡ˆÓ .·w57Ì„˜ Ì‡ Ú„B ‡ÏÂ , ∆∆ƒ≈ƒ¿¿¿ƒ¿…«ƒ…∆

·˜ Ô‰a ÔÈ·˜B - ‰ËÈÁL ¯Á‡ Ì‡ e·w ‰ËÈÁL¿ƒ»ƒ¿ƒ««¿ƒ»¿ƒ»∆∆∆
- B˙BÓk ÔBL‡¯‰ ·˜p‰ ‰È‰ Ì‡ :BÏ ÔÈn„Óe ¯Á‡«≈¿«ƒƒ»»«∆∆»ƒ¿

‰¯Lk58,·w ‰ËÈÁL Ì„˜ - ÈepL Ô‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡Â ; ¿≈»¿ƒ»»≈≈∆ƒ…∆¿ƒ»ƒ«
˜Ùq‰ ·˜a ÌÈ„i‰ eLÓLÓ Ì‡Â .‰Ù¯Ëe59Ck - ¿≈»¿ƒƒ¿¿«»«ƒ¿∆∆«»≈»

ÔÈÎ¯BÚ Ck ¯Á‡Â ,BÏ ÔÈn„nL ·˜pa LÓLÓÏ CÈ¯ˆ60 »ƒ¿«¿≈«∆∆∆¿«ƒ¿««»¿ƒ
.‰ÊÏ ‰Ê∆»∆

ובדוחק 53) בהם דבוק סמיך ריר יש המעיים בפנים
אותו. למקום.54)מוציאים ממקום נודדת אלא

השחיטה.55) השחיטה 56)אחר לפני מתחילה שהיה
בהמה  הכלל פי על הטעם, מפרש שם בגמרא הזאב. נקב
ריעותא  כאן שיש פי על ואף עומדת, היתר בחזקת שנשחטה
אוסרין  אין השחיטה, לפני הנקב היה ואולי נמצאו שנקובים

היתר. בחזקת הבהמה את ומעמידים היה 57)מספק ולא
בהם. לתלות היה שאפשר זאב או כלב שאין 58)כאן

אחר  שנעשה לנקב השחיטה לפני שנעשה הנקב דומה
בו, מסופקים שאנו לנקב דומה החדש הנקב ואם השחיטה,

שחיטה. לאחר נעשה הוא שגם שמשמוש 59)בוודאי
הנקב. צורת את משנה ומדמים.60)הידים מסדרים

.ÂËÌ‡Â .˙¯zÓ - e·w ‡ÏÂ ıeÁÏ e‡ˆiL ÌÈÚÓ Èa¿≈≈«ƒ∆»¿«¿…ƒ¿À∆∆¿ƒ
eÎt‰˙61È‡L ;‰Ù¯Ë - e·w ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿«¿««ƒ∆…ƒ¿¿≈»∆ƒ

eÈ‰L ˙BÓk e¯ÊÁiL ¯LÙ‡62dÈ‡Â ,eÎÙ‰pL ¯Á‡ ∆¿»∆«¿¿¿∆»««∆∆∆¿¿≈»
‰iÁ63. «»

מקצתם.61) ובין כולם בין למטה, וסופה 62)עליונים
נקובה. מטעם טרפה ולפיכך ולהינקב, "ברא 63)לירקב

יכול  אינו מהן אחת נהפכה שאם כונניות באדם  הקב"ה
לחיות".

.ÊË‡e‰Â ,ÌewÚ Ba ÔÈ‡Â ‰ÂL ‡e‰L ,ÔB¯Á‡‰ ÈÚn‰«¿ƒ»«¬∆»∆¿≈ƒ¿
È¯˜Ú ÔÈa ˜e·„ ‡e‰Â ,‰Â¯Ú‰ ÔÓ Ba ‡ˆBÈ ÈÚ¯‰L∆»¿ƒ≈ƒ»∆¿»¿»≈ƒ»≈

˙ÏÁÏÁ ‡¯˜p‰ ‡e‰ - ÌÈÎ¯È‰64- e‰MÓa ·w Ì‡ . «¿≈«ƒ«ƒ¿»«¿…∆ƒƒ«¿«∆
·wpL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈÚn‰ ¯‡Lk ,‰Ù¯Ë¿≈»ƒ¿»«≈«ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ«

ÔËa‰ ÏÏÁÏ65ÌÈÎ¯Èa ˜e·c‰ ÌB˜na ·w Ì‡ Ï·‡ ; «¬««∆∆¬»ƒƒ««»«»«¿≈«ƒ
˙¯zÓ -66- Blk ˜·c‰ ÌB˜Ó epnÓ Ïh elÙ‡Â . À∆∆«¬ƒƒ«ƒ∆¿«∆∆À

Úa¯‡ BÓk ¯BLa Bk¯‡Ó ¯izLiL ‡e‰Â ;˙¯zÓÀ∆∆¿∆ƒ¿«≈≈»¿¿¿«¿«
˙BÚaˆ‡67. ∆¿»

שם.64) מחלחל לבין 65)שהרעי חוץ למקום כלומר,
אותה.66)הירכיים. מעמידות וירכיים וכן 67)הואיל

כאצבע  נשתייר שאם סובר שם רש"י אבל הרי"ף, פירש
ובבהמות  שם. נחמן רב שאמר תפיסה" "כדי היא וזו כשרה,

לשור. ביחס גודלן לפי משערים אחרות

.ÊÈ˙Èa ‡ÏÂ ÒÒÓ‰ ‡ÏÂ Ò¯k BÏ ÔÈ‡ - ÛBÚ‰»≈»≈¿…∆¿≈¿…≈
˜ÙÊ Ôc‚k BÏ LÈ Ï·‡ ;˙BÒBk‰68ÏÎÂ .Ô·˜¯˜Â «¬»≈¿∆¿»∆∆¿À¿¿»¿»

ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰·a Ô‰ ˙BÂL ˙BÙ¯h‰69·wpL ˜ÙÊÂ . «¿≈»≈ƒ¿≈»«»»¿∆∆∆ƒ«
‰Ê ?˜ÙÊ ÏL Bb‚ e‰Ê È‡Â .‰Ù¯Ë - e‰MÓa Bbb«¿«∆¿≈»¿≈∆«∆∆∆∆
¯‡L Ï·‡ .B¯‡eˆ ÛBÚ‰ CÈ¯‡iLk ËLe‰ ÌÚ Á˙niL∆ƒ»«ƒ«≈∆¿∆«¬ƒ»«»¬»¿»

.¯zÓ - ·wpL ˜Ùf‰«∆∆∆ƒ«À»

שם.68) נקבץ שהאוכל חכמים 69)כיס שמנו טריפות
האיברים, אותם בהם יש אם ועוף, בחיה גם בהמה. באיברי

טריפה.

.ÁÈ,¯Oa BÓk Ì„‡ ÔBˆÈÁ‰ :Ô·˜¯wa LÈ ÔÈÒÈk ÈL¿≈ƒƒ≈«À¿¿»«ƒ»…¿»»
„Ú ,˙¯zÓ - ‰Ê ‡Ïa ‰Ê ·w .¯BÚ BÓk Ô·Ï ÈÓÈt‰Â¿«¿ƒƒ»»¿ƒ«∆¿…∆À∆∆«
‡lL ‰Ê Ô‰ÈL e·w Ì‡Â .e‰MÓa Ô‰ÈL e·˜piL∆ƒ»¿¿≈∆¿«∆¿ƒƒ¿¿≈∆∆∆…

¯zÓ - ‰Ê „‚k70. ¿∆∆∆À»

כנגד 70) שלא זה העורות ניקבו שאם לוושט דומה ואינו
נכנסים  ואוכלין הואיל ומתרחב מתכווץ שהוושט נבילה, זה
כן  שאין מה זה, כנגד זה שיזדמנו להיות ויכול הוושט דרך
תמיד  זה כנגד שלא זה ניקב ואם נח הוא שתמיד בקורקבן,
המגיד  וכתב חבירו. על מגין האחד והעור זה במצב נמצאים
אם  רק כשר החיצון שבניקב והר"ן הרשב"א בשם משנה
כדין  טריפה, מחט או קוץ ידי על אבל מחלה, מחמת בא

הגוף. בחלל מחט

.ËÈ,e‰MÓa Ô˙·È˜pL ÔÈ¯·È‡‰ ÔÓ BÈ‡ ÏBÁh‰«¿≈ƒ»≈»ƒ∆¿ƒ»»¿«∆
·˜pÏ LÈ ‡l‡ .ÔÏÏÎa ÌÈÓÎÁ B˙B‡ eÓ ‡Ï CÎÈÙÏe¿ƒ»…»¬»ƒƒ¿»»∆»≈«∆∆
- ÏBÁh‰ ?„ˆÈk .BlÎa ‰ÂL BÈ‡L ¯eÚL BlL∆ƒ∆≈»∆¿À≈««¿

‰ ˙i¯·k ,˜c ÈM‰Â ,‰·Ú „Á‡‰ BL‡¯Ì‡ .ÔBLl …»∆»»∆¿«≈ƒ«ƒ¿ƒ««»ƒ
‰·Ú‰ L‡¯a ·w71·w Ì‡Â .‰Ù¯Ë - LlÙÓ ·˜ ƒ«»…∆»∆∆∆¿À»¿≈»¿ƒƒ«

ÏL ¯È„ È·Úk ÂÈzÁz ¯‡L Ì‡ :LlÙÓ BÈ‡L ·˜∆∆∆≈¿À»ƒƒ¿««¿»»√ƒƒ»∆
·‰Ê72LlÙÓk ‡e‰ È¯‰ - Ô‡kÓ ˙BÁt ;¯zÓ - »»À»»ƒ»¬≈ƒ¿À»

‰¯Lk - ˜c‰ ·w Ì‡ Ï·‡ .‰Ù¯Ëe73. ¿≈»¬»ƒƒ«««¿≈»

טריפה,71) הטחול ניקב שפסק עוירא כר' הלכה אין אמרו:
טריפה". בסומכיה אבל בקולשיה, מילי "והני ומסיימים:
העבה  בחלק אבל הדק, בחלק נאמרו אלה ודברים פירוש:
ראש  בכלל הוא לבטן שדבוק שכל מפרשים ויש טריפה.

דינר 72)העבה. כעובי שיעור הנקב. נגד הגנה יש כן ואם
עבה  זהב של דינר הטחול. של עוביו מחצי פחות זהו זהב

כסף. משל כלל.73)כפליים טריפות אין עוף של ובטחול

.Îe‰MÓa ·w Ì‡L :Ba ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ¯·‡ Ïk»≈∆∆»¿¬»ƒ∆ƒƒ«¿«∆
‰Ù¯Ë - Blk Ïh Ì‡ Ck ,‰Ù¯Ë -74ÏhpL ÔÈa . ¿≈»»ƒƒ«À¿≈»≈∆ƒ«

„È· B‡ ÈÏÁa75¯ÒÁ ‡¯·pL ÔÈa76‡¯· Ì‡ ÔÎÂ . ¿…ƒ¿»≈∆ƒ¿»»≈¿≈ƒƒ¿»
- ¯˙i‰ ÏkL ;‰Ù¯Ë - ¯·‡ B˙B‡Ó ÌÈ¯·È‡ ÈLaƒ¿≈≈»ƒ≈≈∆¿≈»∆»«»≈

·eLÁ ‡e‰ ÏeËk77B‡ ÌÈÚn‰ ÔÓ „Á‡ Ïh ?„ˆÈk . ¿»»≈«ƒ«∆»ƒ«≈«ƒ
‰¯n‰78Ô‰a ‡ˆBiÎÂ79- ‰Ó‰·a ÔÈa ÛBÚa ÔÈa , «»»¿«≈»∆≈¿≈ƒ¿≈»

ÌÈÚÓ ÈL B‡ ˙B¯¯Ó ÈzL Ô‰a ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ù¯Ë¿≈»¿≈ƒƒ¿»»∆¿≈¿≈¿≈≈«ƒ
ÏBÁh‰ Ïh Ì‡ Ï·‡ .Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰Ù¯Ë -¿≈»¿≈…«≈»∆¬»ƒƒ««¿

ÔÈÈen‰ ÏÏÎa BÈ‡L ;˙¯zÓ - ÌÈL e‡ˆÓpL B‡80. ∆ƒ¿¿¿«ƒÀ∆∆∆≈ƒ¿««¿ƒ

שכל 74) כתבו, שם ובתוספות ניקבה. כמו חיסרון שהוא
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טריפה. ניטלו, אם שכן מכל הטריפות, בין שנמנו הנקובים
נטולה.75) משום חסירה.76)טריפה משום טריפה
משום 77) וטריפה שניהם ניטלו כאילו כנטול מפרש, רבינו

ויש 78)חסרה. למעלה. כמבואר טריפה, ניקבה שאם
המרה  כי כשרה, מר, טעם בו נמצא ואם הכבד את לטעום

חסרה. בכלל זה ואין בכבד שאם 79)נבלעת באיברים
טריפה. במשהו, טריפה.80)ניקבו שניקבו האיברים עם

.‡Î¯˙i‰ ‡e‰ ‰Ó‰a‰ Ba Û¯hzL ¯˙i‰ ÈÚn‰«¿ƒ«»≈∆ƒ»≈«¿≈»«»≈
„ˆa ‰Ê ÌÈÚÓ ÈL e‡ˆÓpL „Ú ,BÙBÒ „ÚÂ B˙lÁzÓƒ¿ƒ»¿««∆ƒ¿¿¿≈≈«ƒ∆¿«
ÈÚn‰ ‰È‰L B‡ ;ÛBÚ‰ ÈÚÓk ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ ‰Ê∆ƒ¿ƒ»¿«ƒ¿ƒ»∆»»«¿ƒ
ÔÈa ÛBÚa ÔÈa ,Ïc·Ó ‡e‰ È¯‰Â „a‰ ÔÓ ÛÚk ‡ˆBÈ≈¿»»ƒ«««¬≈À¿»≈¿≈
‰OÚÂ ÈÚn‰ ÌÚ ·¯Ú˙Â ¯ÊÁ Ì‡ Ï·‡ ;‰Ó‰·aƒ¿≈»¬»ƒ»«¿ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ¿«¬»
- ÚˆÓ‡a ÔÈÏc·Ó Ì‰ÈL È¯‰Â ,ÂÈL‡¯ ÈMÓ „Á‡∆»ƒ¿≈»»«¬≈¿≈∆À¿»ƒ»∆¿«

.¯˙È Ô‡k ÔÈ‡Â ,˙¯zÓ BÊ È¯‰¬≈À∆∆¿≈»»≈

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ריאה 1) ולמטה; החזה מן שנקב והקנה הריאה, נקובת יבאר

וריאה  אותו; בודקין וכיצד בריאה אטום לדופן; הסרוכה
היא  ואם אבעבועות בה שנמצאו ריאה כקיתון; שנשפכה
נקב  בין ודמיון שנתמסמסה ריאה כשתים; ונראית אחת
שנפל  ועוף הריאה; מראות בריאה; שנמצאת ומחט לנקב;
ושט  ודין מעיים; בני כמראה הכבד שנמצא או לאור;

אדום. והפנימי לבן החיצון עור שנמצא

.‡‰Ê ‡Ïa ‰Ê ·w Ì‡ .‰‡¯‰ ÏÚ LÈ ˙BÓe¯˜ ÈL2 ¿≈¿≈«»≈»ƒƒ«∆¿…∆
‰Ù¯Ë - Ô‰ÈL e·w Ì‡Â ;˙¯zÓ -3„Ï‚ elÙ‡ .4 À∆∆¿ƒƒ¿¿≈∆¿≈»¬ƒƒ¿«

ÔBÈÏÚ‰ Ìe¯w‰5·wpL ‰w‰Â .˙¯zÓ - BÏ CÏ‰Â Blk «¿»∆¿À¿»«À∆∆¿«»∆∆ƒ«
‰Ù¯Ë - e‰MÓa ‰hÓÏe ‰ÊÁ‰ ÔÓ6ÌB˜n‰ ‡e‰Â . ƒ∆»∆¿«»¿«∆¿≈»¿«»

.‰hÓÏ ‰wa ‰ËÈÁLÏ Èe‡¯ BÈ‡L∆≈»ƒ¿ƒ»«»∆¿«»

העליון.2) או התחתון הריאה,3)או ניקבה ששנינו כמו
טריפה,5)נקלף.4)שם. - התחתון שנגלד ובמקרה

הריאה. חסרה שבוודאי לא 6)מפני כריאה, שנידון
מה. שם גמרא כגרגרת,

.·‰·w Ck ¯Á‡Â ‰w‰ Ïk ËÁLÂ ‰ËÈÁLa ÏÈÁ˙‰ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿»«»«»∆¿««»ƒ¿»
,‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - ‰ËÈÁM‰ ¯Ób Ck ¯Á‡Â ‰‡¯‰»≈»¿««»»««¿ƒ»¬≈¿≈»

‰ËÈÁL ¯Ób Ì„˜ ‰·wÂ ÏÈ‡B‰7‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿ƒ¿»…∆¿«¿ƒ»¿≈…«≈
‰Êa8. »∆

תלויה 7) שהריאה ואע"פ שם, לקיש כריש הלכה שאין
אףֿעלֿפי  כלומר, חיות. לחצי טרפות יש וקיימאֿלן בקנה
בהמה  כמו נטרפת היא חיותה, חצי כבר איבדה שהבהמה

מעיים 8)חיה. בני ניקבו ואחרֿכך הושט את ששחט כגון
תלויים  מעיים בני שחיי אף טריפה. השחיטה, גמר ואח"כ
בעוף  אבל בבהמה, זה וכל חיות. לחצי טרפות יש בוושט,
ואין  השחיטה נגמרה רובו, או אחד סימן ששחט כיון

אחריה. טרפות

.‚B¯·ÁÏ ·w elÙ‡ ,·wpL ‰‡¯ ÈBtÓqÓ „Á‡9- ∆»ƒƒ¿≈≈»∆ƒ«¬ƒƒ««¬≈
‰Ù¯Ë10ÌzÒÂ ‰kna Ìe¯˜ ‰ÏÚÂ ,‰·wpL ‰‡¯Â . ¿≈»¿≈»∆ƒ¿»¿»»¿««»¿ƒ¿«

ÌeÏk BÈ‡ - ·˜p‰11‰‡¯ ÏL ÌB‡‰ ‰·w .12Û‡ , «∆∆≈¿ƒ¿»»∆≈»«

‰Ù¯Ë - dzÓ˙BÒ ÔÙcL Èt ÏÚ13ÌB˜Óa ‰·w Ì‡Â . «ƒ∆…∆«¿»¿≈»¿ƒƒ¿»ƒ¿
˙Bp‡‰ CezÁ14ÂÈÏÚ ˙ˆ·B¯L ÌB˜n‰ ‡e‰Â ,dlL15 ƒ»À∆»¿«»∆∆∆»»

.‰¯Lk -¿≈»

ניקב 9) אם ומכלֿשכן הנקב, פי את הסותם שני לסמפון
הסמפון  כניסת לפני שניקב כגון סתימה, כל שאין במקום
מגין  הבשר הריאה, לבשר ניקב אם אבל הריאה, לבשר
לקמן  גם וראה וכסףֿמשנה. מגידֿמשנה גם וראה וכשרה.

י. הסמפון 10)הלכה שדופן הואיל עליו, מגין אינו וחברו
הנקב. סותם אינו ופירש"י 11)קשה, קרום, אינו בגמרא:

ליסתר. הריאה.12)שסופו היא והיא שלה העיקר
שם. 'תוספות' ראה אומא, בארמית: לו קוראים והראשונים

הדופן. מן רחוקה שוכבת והאומה 13)והיא הואיל
מתפרקת. הסתימה הדופן, מן רחוקה בחלל למעלה הגדולה

שלוש 14) הריאה, מן יוצאות אזנים כמו בליטות חמש
אונות, ונקראות השמאלית מהאום ושתים הימנית מהאום

א. הלכה ח בפרק גדלים 15)כמבואר והדופן הריאה
ואינה  קיימת הדופן וסתימת תמיד, וסמוכים כאחד

מתפרקת.

.„·˜p‰ ÌB˜Ó Ì˙qLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«¿«∆∆
¯Oa ˙Bp‡aL16BÈ‡ - ÌˆÚÏ ·˜p‰ CÓÒ Ì‡ Ï·‡ ; ∆»À»»¬»ƒƒ¿««∆∆¿∆∆≈

- ¯O··e ÌˆÚa ˜e·c ˙Bp‡‰ ·˜ ‰È‰ Ì‡Â .Ô‚Ó≈≈¿ƒ»»∆∆»À»¿∆∆¿»»
˙¯zÓ17. À∆∆

בשר,16) סתימת צריך ממש, נקב שיש כיון שם. סוגיא
סותמת. עצם ואין סותמת סירכא שהבשר 17)שאין מפני

מלהתפרק. העצם את מונע

.‰ÔÙcÏ ‰ÎeÓÒ ˙‡ˆÓpL ‰‡¯ ÏL ÌB‡‰18ÔÈa , »∆≈»∆ƒ¿≈¿»«…∆≈
˙ÏÚ‰L19ÌÈÁÓˆ20dÏ ÔÈLLBÁ - ˙ÏÚ‰ ‡lL ÔÈa ∆∆¡»¿»ƒ≈∆…∆¡»¿ƒ»

‰·w ‡nL21ÔÓ d˙B‡ ÔÈ˜¯ÙÓ ?da ÔÈOBÚ „ˆÈÎÂ . ∆»ƒ¿»¿≈«ƒ»¿»¿ƒ»ƒ
·˜pz ‡lL da ÔÈ¯‰ÊÂ ,ÔÙc‰22,‰·e˜ ˙‡ˆÓ Ì‡ . «…∆¿ƒ¿»ƒ»∆…ƒ»≈ƒƒ¿≈¿»

ÔÈÏBz - ·˜p‰ ÌB˜Óa ‰kÓ ÔÙca ‡ˆÓÂ23‰kna24 ¿ƒ¿»«…∆«»ƒ¿«∆∆ƒ««»
;‰kn‰ ÔÓ ‰˜¯ÙpLk ‰·w ‰ËÈÁL ¯Á‡ :ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ««¿ƒ»ƒ¿»¿∆ƒ¿¿»ƒ««»

‰Ê ·˜pL Úe„Èa - ÔÙca ‰kÓ ÔÈ‡ Ì‡Â25‰È‰ ‰‡¯a ¿ƒ≈«»«…∆¿»«∆∆∆∆»≈»»»
.‰Ù¯Ëe ,‰ËÈÁM‰ Ì„…̃∆«¿ƒ»¿≈»

סרוכה.18) אבעבועות 20)הריאה.19)והואֿהדין
לדופן. סמיכתה מקום סביבות מוגלה למראה הדומים

ריעותא.21) בה שנמצאה סכינא 22)כיון מייתי בגמרא:
שלא  יפה, וחותך ודק חדוד פיו ופירש"י פומיה, דחליש

הדופן. מן אותו במושכו הריאה קרום דוקא 23)יקרע
אם  אבל במכה, תולין כולו הנקב מקום נגד היא כשהמכה
המכה  תועיל מה כי טריפה, למכה וחוץ במכה סרוכה היתה

כנגדה. שאינו הנקב חלק נמצאה 24)לאותו אם אף
אין  נקובה, נמצאת שאם הראב"ד, ודעת נקובה. הריאה
דוקא  המגידֿמשנה, כתב באומד. ולהכשיר במכה לתלות
וליחותו  רחב שהדופן לפי בה, תולין בדופן מכה נמצאת אם
אין  איברים, בשאר במכה אבל אליו. הריאה ונקלטת מרובה

כלל. בה כאן 25)תולין סתם רבינו נקב. נמצא אם והיינו
צריך  אם מכה, ולא נקב נמצא לא אם הדין מה פירש ולא
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וראה  לא. או יא, בפרק כמ"ש בנפיחה הריאה את לבדוק
כאן. וכסףֿמשנה מגידֿמשנה

.Â‡e‰L Ïk ÌeË‡ ÌB˜Ó da ‡ˆÓpL ‰‡¯‰26ÔÈ‡L »≈»∆ƒ¿»»»»»∆∆≈
,‰·e˜Î BÊ È¯‰ - Át˙ BÈ‡Â Ba ˙ÒÎ Áe¯‰»«ƒ¿∆∆¿≈ƒ¿»¬≈ƒ¿»

‰Ù¯Ëe27‡lL ÌB˜n‰ ÔÈÚ¯B˜ ?B˙B‡ ÔÈ˜„Ba „ˆÈÎÂ . ¿≈»¿≈«¿ƒ¿ƒ«»∆…
‰ÁÏ Ba ˙‡ˆÓ Ì‡ .‰ÁÈÙ ˙ÚLa Át˙28;˙¯zÓ - ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ»ƒƒ¿≈≈»À∆∆

‡Ï Ì‡Â .Áe¯‰ ÌL ‰ÒÎ ‡Ï ‰Ál‰ ˙ÓÁnL∆≈¬««≈»…ƒ¿¿»»»«¿ƒ…
ÂÈÏÚ ÔÈ˙B - ‰ÁÏ Ba ˙‡ˆÓ29B‡ Ô·z B‡ ˜¯ ËÚÓ ƒ¿≈≈»¿ƒ»»¿«…∆∆

- „„˙ Ì‡ .d˙B‡ ÔÈÁÙBÂ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ûk»»¿«≈»∆¿¿ƒ»ƒƒ¿«¿≈
˙ÒÎ Áe¯‰ ÔÈ‡L ,‰Ù¯Ë - Â‡Ï Ì‡Â ;‰¯Lk¿≈»¿ƒ«¿≈»∆≈»«ƒ¿∆∆

ÌLÏ30. ¿»

עולה 26) שאינו אלא אחר, שינוי כל בו ניכר שאין מז: שם
נקובה.27)בנפיחה. בגמרא.28)מטעם מוגלא,

שנקרע.29) לאחר האטום כנקובה,30)על היא והרי
למעלה. כמבואר

.Ê‰¯·‰ da ÚÓMzL ‰‡¯31Ì‡ :d˙B‡ ÔÈÁÙBpLk ≈»∆ƒ»«»¬»»¿∆¿ƒ»ƒ
ÂÈÏÚ ÔÈ·ÈLBÓ - ‰¯·‰‰ ÚÓMz epnnL ÌB˜n‰ ¯kƒ»«»∆ƒ∆ƒ»««¬»»ƒƒ»»

Ba ‡ˆBiÎÂ Ô·z B‡ ˜¯32‡È‰L Úe„Èa - „„˙ Ì‡ . …∆∆¿«≈ƒƒ¿«¿≈¿»«∆ƒ
ÔÈ·ÈLBÓ - ÌB˜n‰ ¯k ‡Ï Ì‡Â .‰Ù¯Ëe ,‰·e˜¿»¿≈»¿ƒ…ƒ»«»ƒƒ
˜a˜a Ì‡ .d˙B‡ ÔÈÁÙBÂ ÔÈ¯LBt ÌÈÓa d˙B‡33 »¿«ƒ¿ƒ¿¿ƒ»ƒƒ¿≈

‰Ù¯Ë - ÌÈn‰34ÔBzÁz‰ Ìe¯wL Úe„Èa - Â‡Ï Ì‡Â ; ««ƒ¿≈»¿ƒ«¿»«∆¿««¿
‚‰z Áe¯‰Â ,·w „·Ïa35ÈtÓe ,˙BÓe¯w‰ ÈL ÔÈa ƒ¿«ƒ«¿»«ƒ¿«≈¿≈«¿ƒ¿≈

.‰ÁÈÙ ˙ÚLa ‰ÓÓc ÏB˜ da ÚÓMÈ ‰Ê∆ƒ»«»¿»»ƒ¿«¿ƒ»

נוצה.31) בצבץ",32)כגון "אם אחרת: גירסא כשכש.
נדנוד. נקובה.33)מלשון שהיא הולכת.34)בידוע

בפשורי.35) ליה בדיק יוסף בר נחמיה רב שם.

.ÁE„Èa ‰È‰È ÏB„b ¯wÚ ‰Ê36ÔÈÁÙBpL ‰‡¯ ÏkL : ∆ƒ»»ƒ¿∆¿»¿∆»≈»∆¿ƒ
‰ÓÏL ‡È‰ È¯‰ - ÌÈn‰ ˜a˜·È ‡ÏÂ ÔÈ¯LBÙa d˙B‡»¿¿ƒ¿…¿«¿≈««ƒ¬≈ƒ¿≈»

.·˜ ÏkÓƒ»∆∆

וכלֿשכן 36) ג, בהלכה למעלה טריפה, הסמפון ניקב שהרי
נימוח.

.ËÌi˜ dlL ÔBÈÏÚ‰ Ìe¯˜e ,ÔB˙È˜k ‰ÎtLpL ‰‡≈̄»∆ƒ¿¿»¿ƒ¿»∆¿∆»«»
ÌÓB˜Óa ÌÈ„ÓBÚ ˙BBtÓq‰ Ì‡ :·˜ ‡Ïa ÌÏL»≈¿…∆∆ƒ«ƒ¿¿ƒƒ¿»
„Á‡ ÔBtÓÒ elÙ‡ ÁBn Ì‡Â ;‰¯Lk - eÁBn ‡ÏÂ¿…ƒ¿≈»¿ƒƒ«¬ƒƒ¿∆»

‰Ù¯Ë -37ÔÈÎÙBLÂ d˙B‡ ÔÈ·˜B ?ÔÈOBÚ „ˆÈk . ¿≈»≈«ƒ¿ƒ»¿¿ƒ
¯·‡a ÚeL ‡e‰L ÈÏÎa d˙B‡38Ì‡ .Ba ‡ˆBiÎÂ »ƒ¿ƒ∆««¬»¿«≈ƒ

,˙BBtÓq‰ e˜BnpL Úe„Èa - ÔÈ·Ï ÔÈËeÁ da ‰‡¯ƒ¿∆»ƒ¿»ƒ¿»«∆ƒ«ƒ¿
,˜BnpL ‡e‰ „·Ïa ‰‡¯‰ ¯Oa - Â‡Ï Ì‡Â ;‰Ù¯Ëe¿≈»¿ƒ«¿«»≈»ƒ¿«∆ƒ

‰¯LÎe39. ¿≈»

וחלק.37) עופרת וקרום 38)מחופה שנימוקה ריאה שם:
כשרה. קיים, צמחים.39)שלה העלתה מח. שם

.È˙BÚeaÚ·‡ da e‡ˆÓpL ‰‡¯40ÌÈ‡ÏÓ eÈ‰ Ì‡ : ≈»∆ƒ¿¿»¬«¿ƒ»¿≈ƒ
‡ˆBiÎÂ L·„k ˙ÎLÓp‰ ‰ÁÏ B‡ ,ÌÈkÊ ÌÈÓ B‡ ,Áe¯««ƒ«ƒ≈»«ƒ¿∆∆ƒ¿«¿«≈

Ô·‡k elÙ‡ ‰L˜Â ‰L·È ‰ÁÏ B‡ ,Ba41BÊ È¯‰ - ≈»¿≈»¿»»¬ƒ»∆∆¬≈

ÌÈÓ B‡ ‰Áe¯Ò ‰ÁÏ Ô‰a ˙‡ˆÓ Ì‡Â ;˙¯zÓÀ∆∆¿ƒƒ¿≈»∆≈»¿»«ƒ
‡ÈˆBnLÎe .‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - ÔÈ¯eÎÚ B‡ ÔÈÁe¯Ò¿ƒ¬ƒ¬≈¿≈»¿∆ƒ
ÔBtÓq‰ ˜c·Ï CÈ¯ˆ - d˙B‡ ˜„B·e ‰Ál‰«≈»≈»»ƒƒ¿…«ƒ¿

‰ÈzÁzL42.‰Ù¯Ë - ·e˜ ‡ˆÓ Ì‡ . ∆«¿∆»ƒƒ¿»»¿≈»

כאבן.40) קשים כלומר טינרי, שם: שתחת 41)בגמרא
שמא  לחשוש יש מקולקל, מקום שהוא הואיל האבעבוע,
בריאה  וכמו עליו. מגין בריא בשר שם ואין הסמפון, ניקב
קושיית  מסולקת ובזה הקודמת, בהלכה כקיתון שנשפכה

במגידֿמשנה. ראה ה"ה. יא פרק לקמן לא 42)הראב"ד
שהן  ודוקא סרוחים. מים שנא לא זכים, מים מלאים שנא
סמוכים  אפילו כאבן, קשים צמחים אבל ועומדים. נפוחים

(מ"מ). כשרה אהדדי

.‡ÈBÊ ˙BÎeÓÒ ˙BÚeaÚ·‡ ÈzL da e‡ˆÓpL ‰‡≈̄»∆ƒ¿¿»¿≈¬«¿¿
‰Ù¯Ë - BÊÏ43·˜ LiL ‰a¯‰ ·B¯˜ ¯·c‰L ; »¿≈»∆«»»»«¿≈∆≈∆∆

‰‡¯Â ˙Á‡ ‰˙È‰ .‰˜È„a C¯c Ô‰Ï ÔÈ‡Â ,Ô‰ÈÈa≈≈∆¿≈»∆∆∆¿ƒ»»¿»««¿ƒ¿∆
- ˙¯Á‡‰ dÏ ‰ÎÙL Ì‡ .˙Á‡‰ ÔÈ·˜B - ÌÈzLkƒ¿«ƒ¿ƒ»««ƒ»¿»»»«∆∆

˙¯zÓe ‡È‰ ˙Á‡44.‰Ù¯Ë - Â‡Ï Ì‡Â , ««ƒÀ∆∆¿ƒ«¿≈»

כשתים.43) ונראים באמצעיתה, סדק כמין אין 44)יש אם
עכורים. או סרוחים מים לחה, בהם

.·È‰Ù¯Ë - ‰ÒÓÒÓ˙pL ‰‡¯‰45ÔB‚k ?„ˆÈk . »≈»∆ƒ¿«¿¿»¿≈»≈«¿
Ït˙Â C˙Áz - d˙B‡ ÔÈÏBzLÎe ,‰ÓÏL ˙‡ˆÓpL∆ƒ¿≈¿≈»¿∆ƒ»≈»≈¿ƒ…
„iL ÌB˜Óa ‰·e˜ ˙‡ˆÓpL ‰‡¯ .˙BÎÈ˙Á ˙BÎÈ˙Á¬ƒ¬ƒ≈»∆ƒ¿≈¿»¿»∆«
„iÓ :ÔÈ¯ÓB‡Â B„Èa ÔÈÏB˙Â ,˙¯zÓ - LÓLÓÓ Áah‰««»¿«¿≈À∆∆¿ƒ¿»¿¿ƒƒ«
ÌB˜Óa ·˜p‰ ‡ˆÓ .‰ËÈÁM‰ ¯Á‡ ‰·w Áah‰««»ƒ¿»«««¿ƒ»ƒ¿»«∆∆¿»
‰ËÈÁL ¯Á‡ B‡ ‰ËÈÁL Ì„˜ Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,¯Á‡«≈¿≈»«ƒ…∆¿ƒ»««¿ƒ»

ÔÈn„Óe ¯Á‡ ·˜ da ÔÈ·˜B -46ÌÈOBÚL ÌLk , ¿ƒ»∆∆«≈¿«ƒ¿≈∆ƒ
ÌÈÚÓ È·a47. ƒ¿≈≈«ƒ

גורדו 45) שרופא כל שזהו ט, הלכה ה פרק וראה נג: שם
והמגידֿמשנה  חסר. כאילו הבשר את ורואים החבורה מן
חז"ל  שאמרו מקום שכל יודע, והוי כתב: יט הלכה ו פרק
שהרופא  רך בשר נמצא אם הואֿהדין טריפה, ניקב אם

כנקוב. ליה חשבינן לנקב.46)גורדו, למעלה 47)נקב
הנקב  היה אם לו, ומדמין אחר נקב נוקבים יד: הלכה ו פרק
שחיטה  קודם שינוי, ביניהן היה ואם כשרה, כמותו הראשון

וטריפה. ניקב

.‚È‰w„ ‰Ó‰a ÏL ‰‡¯Ó ÔÈn„Ó ÔÈ‡Â48ÏL ‰‡¯Ï ¿≈¿«ƒ≈≈»∆¿≈»«»¿≈»∆
‡ˆÓ .‰q‚Ï ‰qbÓe ‰w„Ï ‰wcÓ ‡l‡ ,‰q‚ ‰Ó‰a¿≈»«»∆»ƒ«»¿«»ƒ«»¿«»ƒ¿»

˙BÚeaÚ·‡‰ ÔÓ „Á‡a ·˜p‰49ÔÈ‡Â ,‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - «∆∆¿∆»ƒ»¬«¿¬≈¿≈»¿≈
.¯k ¯·c‰ ÔÈ‡L ,C¯ÚÂ ¯Á‡ ÚeaÚ·‡ ·w :ÔÈ¯ÓB‡¿ƒƒ…¬«¿««≈¿«¬…∆≈«»»ƒ»

רש"י 48) אבל לגסה. מדקה ולא לדקה מגסה לא אבל שם:
שהיא  אונא והיינו בריאה, הדק החלק - דקה שם פירש
גדולה. שהיא האומא והיינו הגס, החלק וגסה קטנה.

בועה 49) ופירש"י: בבועי, מקיפין אין מו: שם בגמרא
ואין  ממשמשת, הטבח יד שאין במקום בריאה שניקבה
או  שחיטה קודם ניקבה אם ידוע ואין הטבח, ביד לתלות
אותה  ולנקוב להקיף אחרת בועה מביאין אין שחיטה, לאחר
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העשויה  שבבועה שוים, הנקבים מראה אם ולראות
אחר  מראה שמא לחשוש יש ושעה, שעה בכל להשתנות

ניכר. הדבר שאין רבינו, שמסיים וזהו ונשתנה. היה

.„È‰‡¯a ˙‡ˆÓpL ËÁÓ50d˙B‡ ÔÈÁÙB -51Ì‡ . ««∆ƒ¿≈»≈»¿ƒ»ƒ
C¯c ËÁn‰ ˙‡fL Úe„Èa - Áe¯ ‰pnÓ ‡ˆÈ ‡Ï…»»ƒ∆»«¿»«∆…«««∆∆

‰ÒÎ ˙BBtÓÒ52‰‡¯‰ ‰ÎzÁ˙ Ì‡Â .‰·w ‡ÏÂ ƒ¿ƒ¿¿»¿…ƒ¿»¿ƒƒ¿«¿»»≈»
‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ËÁn‰ da ˙‡ˆÓÂ ‰ÁÈÙ Ì„˜53; …∆¿ƒ»¿ƒ¿≈»«««¬≈¬»

‰·wpL ·B¯˜ ¯·c‰L54.‰ÒÎpLk ∆«»»»∆ƒ¿»¿∆ƒ¿¿»

היד.50) במשמוש בה והרגישו שלימה, שם 51)כשהיא
וכן  הריאה, נפיחת ידי על ודוקא המכשירים. כרבנן מח:

הרי"ף. החד 52)כתב קצה אם אפילו ענין, בכל וכשרה
ו  פרק למעלה שפסק לכבד, דומה ואינו לפנים. המחט של
דוודאי  טריפה לפנים המחט של החד קצה שאם ט, הלכה
והריאה  רחבים הריאה שסמפוני משום כשנכנסה, ניקבה
נכנסת  המחט לחלל, העגול הראש אם ואפילו לקנה, קרובה
הריאה  של הבשר לתוך ונכנסת דוחקת ומשם הסמפון, לתוך

רך. החד 53)שהוא והקצה לפנים, העגול הראש אפילו
טריפה. - הקנה 54)לחוץ דרך ואין לבלוע, הושט שדרך

וניקבה. באה הושט ודרך יותר, המצוי בדבר תולין לבלוע,

.ÂËÈ¯‰Â ,‰‡ˆÈÂ ‰·wÂ ‰‡¯a ‰˙È‰L ˙ÚÏBz««∆»¿»»≈»¿ƒ¿»¿»¿»«¬≈
d˙˜ÊÁ ;˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ˙ÚÏB˙a ‰·e˜ ‰‡¯‰»≈»¿»¿««¬≈À∆∆∆¿»»

ÌL LÈ .‡ˆ˙Â ·wz ‰ËÈÁL ¯Á‡L55Ì‡L ,˙B‡¯Ó ∆««¿ƒ»ƒ…¿≈≈≈»«¿∆ƒ
‡e‰ È¯‰ - Ú¯‰ ‰‡¯n‰ B˙B‡Ï ¯·‡‰ ‰‡¯Ó ‰pzLƒ¿«»«¿≈»≈∆¿««¿∆»«¬≈
- ‰Ê ‰‡¯ÓÏ ÂÈ‡¯Ó epzLpL ¯Oa‰ B˙B‡L .·e˜k¿»∆«»»∆ƒ¿««¿»¿«¿∆∆

·eLÁ ‡e‰ ˙Ók56BÈÚ Ct‰pL ¯Oa‰ ‡e‰ el‡Îe , ¿≈»¿ƒ«»»∆∆¿«≈
.˙‡Oa ÈÁ ¯Oa ˙ÈÁÓe :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .ÈeˆÓ BÈ‡≈»¿≈≈ƒ¿«»»««¿≈
¯Oa‰ ¯‡ML ,ÏÏkÓ .ÈÁ ¯Oa Ba ˙B‡¯‰ ÌBÈ·e¿≈»»»«ƒ¿»∆¿»«»»

.ÈÁ BÈ‡ ‰pzLpL∆ƒ¿«»≈«

הלכות 55) ראה רבינו, של מסגנונו וזהו במציאות, יש כמו
א. הלכה א פרק התורה לכל 56)יסודי כולל טעם זהו

הסמוכות. בהלכות שיבואו האסורות המראות

.ÊËÔÈa dlk ‰‡¯Ó ÔÈa ,‰È‡¯Ó epzLpL ‰‡≈̄»∆ƒ¿««¿∆»≈«¿≈À»≈
elÙ‡ ,¯zn‰ ‰‡¯ÓÏ ˙ÈpzL Ì‡ :d˙ˆ˜Ó ‰‡¯Ó«¿≈ƒ¿»»ƒƒ¿«≈¿«¿∆«À»¬ƒ
,¯eÒ‡‰ ‰‡¯ÓÏ ˙pzL Ì‡Â ;˙¯zÓ - dlk ˙ÈpzLƒ¿«≈À»À∆∆¿ƒƒ¿«»¿«¿∆»»
·˜k ¯eÒ‡‰ ‰‡¯n‰L ;‰Ù¯Ë - ‡e‰L Ïk elÙ‡¬ƒ»∆¿≈»∆««¿∆»»¿∆∆

·eLÁ ‡e‰57e¯‡aL BÓk ,58. »¿∆≈«¿

שהוא.57) בכל אפילו פסול הקודמת.58)ונקב בהלכה

.ÊÈ:Ô‰ el‡Â ,‰‡¯a LÈ ˙B¯eÒ‡ ˙B‡¯Ó LÓÁÂ¿»≈«¿¬≈»≈»¿≈≈
‰w¯È B‡ ,BÈ„k ‰¯ÁL59ÔBÓÏÁ ÔÈÚk B‡ ,˙eLk ÔÈÚk ¿…»ƒ¿¿À»¿≈¿¿≈∆¿

‰ˆÈa60ÚÈ¯Á ÔÈÚk B‡ ,61ÚÈ¯ÁÂ .¯Oa‰ ‰‡¯Ók B‡ , ≈»¿≈»ƒ«¿«¿≈«»»¿»ƒ«
‰ÓB„ ‡e‰Â ,ÌÈ„‚a‰ Ba ÌÈÚ·BvL Ú·v‰ ‡e‰«∆«∆¿ƒ«¿»ƒ¿∆

.‰˜B¯ÈÏ ˙BËBÂ ËÚÓ ˙Bn„‡ ˙B¯ÚOÏƒ¿»¬À¿«¿ƒ»

כולל 59) ורבינו התלמוד. בלשון "ירוק" המונח מז: חולין
כתום, ירוק, נקראים: המדוברת שבשפתנו גוונים, כמה
"שחור  לשחור, מדמים כהה וכחול בהיר. וכחול צהוב

הנוטה  שכל האחרונים, הפוסקים דעת ולהלכה, ככחול".
כשרה. - וכחול וירוק טריפה, - וצהוב שהוא 60)לכתום

שם. ירוק, שם 61)מראה רש"י והנה מוריקא. בגמרא:
וכן  כרכום. חריע פירש נא: ובנדה כרכום, מוריקא פירש,
חריע  מאי לירושלמי: מתאים וזה בעוקצין. הרא"ש פירש
כתב: ה משנה פ"ג לעוקצין המשניות ובפירוש מוריקא.
אל  בערב הנקרא הוא חריע כי לנו ביאר "והירושלמי

קרטום".

.ÁÈÏ˜c ÏL ˙Bi¯Á ÔÈÚk ˙‡ˆÓ62d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ - ƒ¿≈¿≈¬ƒ∆∆∆¿ƒ»
˜ÙqÓ63¯eÒ‡‰ ‰‡¯ÓÏ ·B¯˜ ‰fL ,64˙B‡¯n‰ ÏÎÂ . ƒ»≈∆∆»¿«¿∆»»¿»««¿

Ò¯ÓÓe d˙B‡ ÌÈÁÙBpL „Ú Ì‰a ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡ el‡‰»≈≈¿ƒ»∆«∆¿ƒ»¿»≈
˙¯zÓ - ¯zn‰ ‰‡¯ÓÏ ˙ÈpzL Ì‡ .B„Èa da65Ì‡Â ; »¿»ƒƒ¿«≈¿«¿∆«À»À∆∆¿ƒ

.‰¯eÒ‡ - dÈÚa ‰„ÓÚ»¿»¿≈»¬»

ומפרש 62) טריפה", לאופתא דדמיא ריאה האי מז: בחולין
מפרש  רש"י אבל דקל. של חריות כעין "אופתא" רבינו

בקעת. - אופתא מקומות לשונות 63)בכמה שתי שיש
או  במראהו דומה אם "דמיא", המילה בפירוש בגמרא

כמי. הלכה הוכרעה ולא מעט 64)במישוש, נוטה
לצהוב. או גאון:65)לאדמימות האי רבינו בשם כתוב כן

מתהפכת  אותה כשנופחין בריאה אסורות מראות וששאלתם
במראה  או ראשון במראה עושין, מראה באיזה בשר למראה
על  אויר להניף נפוחה הבהמה בחיי הריאה כי פשיטא שני?

עושין. נפוחה כשהיא שנראית וכמו הלב,

.ËÈ‰¯BÁL :Ô‰ el‡Â ,da LÈ ˙B¯zÓ ˙B‡¯Ó Úa¯‡«¿««¿À»≈»¿≈≈¿»
ÏBÁÎk66¯ÈˆÁk ‰w¯È B‡ ,67‰n„‡ B‡ ,68‰‡¯Ók B‡ , ƒ¿¿À»¿»ƒ¬À»¿«¿≈

ÌÈ‡ÏË ÌÈ‡ÏË dlk ‰‡¯‰ ‰˙È‰ elÙ‡Â .„·k‰«»≈«¬ƒ»¿»»≈»À»¿»ƒ¿»ƒ
.˙¯zÓ BÊ È¯‰ - el‡ ˙B‡¯Ó Úa¯‡Ó ˙Bc˜ ˙Bc˜¿À¿À≈«¿««¿≈¬≈À∆∆

לאזור.66) כמראה כחול ככרתי,67)צבע שם בגמרא
כרתי. חציר של וכן 68)ותרגום מקצתה. בין כולה בין

כולה  הריאה היתה ואפילו שכתב: רבינו דברי מסיום נראה
האסורות  שמראות רבינו דעת טז בהלכה למעלה וראה וכו',
שאינה  ואומר, עליו חולק והראב"ד טריפה. שהוא, בכל

כולה. בריאה המראה נשתנה אלאֿאםֿכן טריפה

.Î¯e‡Ï ÏÙpL ÛBÚ69BaÏ ˜È¯B‰Â70B„·k B‡71B‡ ∆»«»¿ƒƒ¿≈
¯˜ÌÈÚn‰ eÓÈc‡‰L B‡ B·˜72‡e‰L ÏÎa BlL73- À¿¿»∆∆¿ƒ«≈«ƒ∆¿»∆

ÌÈn„‡‰ B‡ eÓÈc‡‰L ÌÈw¯È‰ ÏkL .‰Ù¯Ë BÊ È¯‰¬≈¿≈»∆»«¿Àƒ∆∆¿ƒ»¬Àƒ
,eÏhpL ÈÓk Ô‰ È¯‰ - ÛBÚa ¯e‡‰ ˙ÓÁÓ e˜È¯B‰L∆ƒ≈¬«»¿¬≈≈¿ƒ∆ƒ¿

‰Ù¯Ëe74e˜ÏML ¯Á‡ ‰Ê ‰‡¯Óa e„ÓÚiL ‡e‰Â . ¿≈»¿∆««¿¿«¿∆∆««∆»¿
ËÚÓ Ô˙B‡75Ô‰a ÔÈÒ¯ÓÓe76. »¿«¿»¿ƒ»∆

ונחמרו 69) לאור נפלה וכו' בעוף טרפות ואלו נו. שם משנה
מחמת  מעיו בני מראה נשתנו אם עוף ודוקא מעיה. בני
פרק  לקמן בפירוש וכ"כ כשרה. בבהמה אבל טריפה, האור
שעורה  לפי הרא"ש שכתב כמו הדבר וטעם יא. הלכה י
קשים  מעיה בני וגם עליה, מגינים הצלעות עובי וגם קשה,
ובשרה. עורה ישרפו האש, מן יחמרו בטרם כי להיחמר,

והוריקו.70) אדומים, הם שמתחילתם האיברים
במשהו 71) ואף להם, אחד דין וקורקבן וכבד שלב משמע
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מחוור, שאינו כתב: הבית' ב'תורת הרשב"א אבל טריפה.
במשה  אמרו וכמו שלא בו, פוסל שהנקב במקום אלא ו

שאין  כבד אבל נקיבתן, כשיעור ירקותן שיעור שאמרו:
הוריקה  אלאֿאםֿכן במשהו ירקותה אין בה, פוסל הנקב
אלא  מעיים בני כנגד ושלא מרה כנגד שלא אבל מרה, כנגד
חיותה, מקום כל כנגד שהוריקה עד לא, חיותה מקום כנגד
ואפשר  ממקומה. תלושה תהא ירקותה מקום כל ינטל שאם
לפרש  ואפשר לפרש. לו שהיה אלא רבינו, נתכוין שלזה
שהאדימו. מעיים לבני מתייחסות שהוא" "בכל שהמלים
ששיעור  משום שיעור, שום כתב לא וכבד, לב גבי כאן אבל
למטה. שכתבנו מה וראה וכבד. בלב שונה הירוקות

ירוקים.72) הם שיעור 73)שמתולדותם שם: בגמרא
ירוקתן  אף במשהו, נקובתן מה נקובתן. כשיעור ירוקתן

טריפה 74)במשהו. המראה שינוי טעם זו, גירסא לפי
מעט  ומתחלחל האבר כל שלקה ונטול, כחסר שזהו משום
שהוא  נראה מהרשב"א אבל ויינטל. שיירקב וסופו מעט,
שיעור  יוחנן ר' שדמה וכמו שניקבו. כמי ברבינו: גורס
שהגירסא  המגידֿמשנה מביא וכן נקובתן, לשיעור ירוקתן
של  הטריפות טעם כן, אם וטריפה. "שניקבו" כמו ברבינו
העומד  וכל לינקב, שעומד מפני נקובה, משום המראה שינוי
פשוט) (דבר פסיקתא מילתא ודאי אלא דמי. כנקוב לינקב
עד  טריפה אינה דבנקב לנקב, דומה הירוקות שאין היא,
להתרפאות  יכולה לחלל עבר לא שאם לחלל, שיעבור
מתחלחל  האבר, שלקה כיון בהוריקו מהֿשאיןֿכן ולחיות,
האש  מכות עכשיו, לחלל הגיע שלא ואע"פ מעט, מעט
אינו  שעתה אלא ולנקוב, למטה למטה לרדת עשויה
רק  היא הירקות אפילו טריפה וקורקבן בלב זה, ניכר.ולפי

מבחוץ. ושלקן 75)עליהם שהאדימו ירוקים שם: גמרא
אדומים  שהואֿהדין מפרש רבינו אבל כשרים, והוריקו
טעמא  האי משום כשרים, והאדימו וחזרו ושלקו שהוריקו
עושה  שהעשן העשן, מחמת בא המראה ששינוי גופא,
 ֿ מגיד ראה ירוקים, מאדומים ולפעמים אדומים, מירוקים

המראה.76)משנה. יעבור פן בהם ממשמשים כלומר,
ואידמו. בהו ממשמש נ. משם מקורו והראה כסףֿמשנה.

.‡ÎÈa ‰‡¯Ók BlL „·k‰ ˙‡ˆÓpL ÛBÚ Ïk»∆ƒ¿≈«»≈∆¿«¿≈¿≈
ÌÈÚÓ77ÔÈepLa e„ÓÚÂ ,ÌÈÚÓ Èa ¯‡L epzLpL B‡ , ≈«ƒ∆ƒ¿«¿»¿≈≈«ƒ¿»¿¿ƒ»

ÏÙpL Úe„Èa - e¯‡aL BÓk ‰ÒÈ¯Óe ‰˜ÈÏL ¯Á‡««¿ƒ»¿ƒ»¿∆≈«¿¿»«∆»«
¯e‡Ï78‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .‰Ù¯Ëe ,ÂÈÚÓ Èa e¯ÓÁÂ »¿∆¿¿¿≈≈»¿≈»¿…∆»

ÈepL Ì‰a ‡ˆÓ ‡lL ÛBÚ ÏL ÌÈÚÓ Èa79, ¿≈≈«ƒ∆∆…ƒ¿»»∆ƒ
e˜È¯B‰Â ÌÈw¯È‰ eÓÈc‡‰Â epzL e˜ÏLpLÎe¿∆ƒ¿¿ƒ¿«¿∆¿ƒ«¿Àƒ¿ƒ
,ÂÈÚÓ Èa e¯ÓÁÂ ¯e‡Ï ÏÙpL Úe„Èa - ÌÈn„‡‰»¬Àƒ¿»«∆»«»¿∆¿¿¿≈≈»
Ô·Ï BlL ÔBˆÈÁ‰ ¯BÚ‰ ‡ˆÓpL ËLe‰ ÔÎÂ .‰Ù¯Ëe80 ¿≈»¿≈«≈∆∆ƒ¿»»«ƒ∆»»

‡e‰ È¯‰ - ‰Ó‰·a ÔÈa ÛBÚa ÔÈa ,Ì„‡ ÈÓÈt‰Â¿«¿ƒƒ»…≈¿≈ƒ¿≈»¬≈
BÈ‡ el‡k81.‰Ù¯Ëe , ¿ƒ≈¿≈»

מעיים".77) בני כנגד הכבד "הוריקה נו: שם בגמרא
ודומה  מעיים בני כמראה מעיים, בני כנגד רבינו ומפרש
ממש, "כנגד" פירשו אחרים מפרשים וכמה רש"י אבל להם.

הכ  חלק המעיים.היינו כנגד שמקומו ואפילו 78)בד שם,
"בידוע  שם: בגמרא גורס (רבינו לאור שנפלה ראינו לא
שנפלה  ראינו שלא שאע"פ ומשמע וכו'" לאור שנפלה

והר"ן  והרשב"א הרא"ש אבל הרי"ף, גירסת היא וכן לאור.
שהמדובר  ומפרשים מעיים, בני שנחמרו בידוע גורסים:
הוריק, המעיים בני שכנגד והכבד לאור, שנפלה כשנודע
נודע  כשלא אבל מראיהם, נשתנה לא עצמם והמעיים

לדעתם). כשרה - לאור בר 79)שנפלה נחמן רב דברי
ושלקו  הוריקו שלא אדומים נאמר, אנו "אף שם: יצחק
כתבו  וכן לאור. שנפל נודע לא ואפילו טריפה", והוריקו

הרי"ף. בדעת לבן,80)הגאונים הפנימי ומתולדתו
בין  בעוף בין מג. שם מראהו, ונשתנה אדום והחיצון
לבהמה. עוף בין הבדל אין ושט שלגבי - בבהמה

חסרה,81) מטעם אלא נקובה מטעם לא שטריפה משמע,
הקודמת. בהלכה למעלה וראה

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
באונות;1) סריך או חליף או ויתור כיצד; חסירה יבאר

בהמה  נפוחה; שנמצאת או שלה ריאה שצמקה בהמה
ידים; שלוש לה היו ואם יתירה או רגל חסרת שהיתה
ותחיה  מכאן ושתחתך ושיעורן; הגידין וצומת כיצד? נטולה
או  לקתה ואם כשרה; שתהיה הכוליא שיעור ותמות; ומכאן

ליחה. בה נמצאת

.‡‰¯ÒÁ2¯ÒÁ Ì‡L ,Ô‰ ÌÈ¯·È‡ ÈL ?„ˆÈk ¬≈»≈«¿≈≈»ƒ≈∆ƒ»≈
ÌÈnÓ3LÓÁÂ .ÌÈÏ‚¯‰Â ‰‡¯‰ :Ô‰ el‡Â .‰Ù¯Ë - ƒƒ¿»»¿≈»¿≈≈»≈»¿»«¿«ƒ¿»≈

˙Bp‡4ÈÙe B„Èa Ì„‡ d˙B‡ ‰Ï˙iLk .‰‡¯Ï LÈ À≈»≈»¿∆ƒ¿∆»»»¿»¿≈
ÔÓ ÌÈzLe ,ÔÈÓi‰ ÔÓ LÏL - ÂÈt „‚k ‰‡≈̄»¿∆∆»»»ƒ«»ƒ¿«ƒƒ

‰pnÓ ÔÈÓÈ „ˆ·e .Ï‡ÓO‰5‰pË˜ ÔÊ‡ BÓk6dÈ‡Â , «¿…¿«»ƒƒ∆»¿…∆¿«»¿≈»
‡È‰Â ,dÓˆÚ ÈÙa ÒÈk BÓk dÏ LÈÂ .˙Bp‡‰ „ˆa¿«»À¿≈»¿ƒƒ¿≈«¿»¿ƒ
,‡c¯Â ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ ‰pË˜‰ BÊ ÔÊ‡Â .ÒÈk‰ CB˙a¿«ƒ¿…∆«¿«»ƒ«ƒ¿≈«¿»

„¯ÂÏ ‰ÓB„ ‡È‰L ÈtÓ7CÎÈÙÏ .ÔÈn‰ ÔÓ dÈ‡Â .8, ƒ¿≈∆ƒ»¿∆∆¿≈»ƒ«ƒ¿»¿ƒ»
:dk¯„ ‡È‰ CkL .˙¯zÓ - ‡c¯e‰ ˙‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ƒ…ƒ¿≈««¿»À∆∆∆»ƒ«¿»

Ì‰a ‡ˆnz ˙BÓ‰a LÈ9‡ˆnz ‡Ï ˙BÓ‰a LÈÂ , ≈¿≈ƒ»≈»∆¿≈¿≈…ƒ»≈
‰·e˜ ˙‡ˆÓ Ì‡Â .Ì‰a10dlL ÒÈk‰L Èt ÏÚ Û‡ , »∆¿ƒƒ¿»¿»««ƒ∆«ƒ∆»

‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - ·˜p‰ ˙‡ Ì˙BÒ11. ≈∆«∆∆¬≈¿≈»

שנאמרו 2) טרפות מיני משמונה אחת ברייתה, מתחילת
ה"ב. פ"ה למעלה כמבואר שכרגיל 3)בסיני, כלומר,

רבינו, ודעת קבוע. ובמנין מאחד, יותר בבהמה נמצאים
או  שניטל יחיד אבר אבל חסירה, במין נכללים אלה שרק
"נקובה" במין ונכלל כנקוב שהוא מפני טריפה, - חסר
- ניקב שאם חכמים בו שאמרו אבר כל הכלל: עלֿפי
ה"כ. בפ"ו שכתב כמו טריפה, - חסר או ניטל גם טריפה,
ניקב, ד"ה א. מב, שם [וב'תוספות' משנה' ב'לחם וראה
למיתני, איצטריך לא והדקין, והריאה הלב וניטל כתבו:
משנה': ה'כסף כותב ה"ט בפ"י לקמן הם. נקובים שבכלל
מה  עם דבריו ליישב וקשה טריפות", כג פרט חסירה, "תחת

למעלה]. שנתבאר וכפי כאן, רבינו שם 4)שאומר אזנים,
א. הריאה.5)מז, עינוניתא 6)מן הגמרא: בלשון
(רש"י).7)דוורדא. כמותו ואדומה דקה שהיא

האונות.8) ממנין ואינה שם.9)הואיל דעת 10)סוגיא,
ולפיכך  יפה, דבוקה ואינה בכיס סרוכה רק שהיא הגאונים

מגין. הכיס ואום 11)אין הריאה, של האום בכלל שהיא
למעלה. כמבואר טריפה, – שניקבה
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.·˙Bp‡‰ ÔÈÓ ¯ÒÁ12B‡ Ï‡ÓO‰ ÔÓ ˙Á‡ ˙‡ˆÓÂ »«ƒ¿«»À¿ƒ¿≈««ƒ«¿…
ÔÈÓi‰ ÔÓ ÌÈzLÔÈÓia ÌÈzL e‡ˆÓ Ì‡Â .‰Ù¯Ë - ¿«ƒƒ«»ƒ¿≈»¿ƒƒ¿¿¿«ƒ«»ƒ

˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ‡c¯e‰ ˙‡ÊÂ13. ¿…««¿»¬≈À∆∆

טריפה.12) וכו' חסר את 13)שם: משלימה הוורדא כי
בצד  היא והוורדא שמאל, בצד אונה חסרה אם אבל המנין,
לעמוד  דרכה שאין מפני משלמת, הוורדא אין שמאל,

הר"ן). בשם (כסףֿמשנה בימין אלא בשמאל

.‚ÌÈzLe Ï‡ÓO‰ ÔÓ LÏL e‡ˆÓÂ ,˙Bp‡‰ eÙlÁ˙ƒ¿«¿»À¿ƒ¿¿»ƒ«¿…¿«ƒ
„¯Â ‡Ïa ÔÈÓi‰ ÔÓ14LÏM‰ ÌÚ „¯e‰ ‰È‰L B‡ , ƒ«»ƒ¿…∆∆∆»»«∆∆ƒ«»

‰¯ÒÁ ‡È‰L ,‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - Ï‡ÓO „ˆa15„vÓ ¿«¿…¬≈¿≈»∆ƒ¬≈»ƒ«
ÔÈÓi‰16. «»ƒ

לשתים 14) משלמת היא הימין, מצד ורד היה אם אבל
בימין. שלש יש והרי הסמוכה, בהלכה שכתב כמו שבימין,
במקום  שלש יתרת, בשמאל שיש בזה, הבהמה נטרפה ולא
הסמוכה. בהלכה מותרת, באונות יתרת רבינו שדעת שתים,

אינה 16)אונה.15) שמאל בצד העומדת שוורדא מפני
והוורדא  אונה, חסרה לא שאם מזה, ומשמע משלמת.
כשרה, – וורדות שתי נמצאו וכן כשרה, - בשמאל עומדת
כמסקנת  מותרת, שיתרת לשיטתו, רבינו רש"י. לדעת בניגוד

ביתרת. כרבא הלכה שאין שם, הגמרא

.„˙Bp‡‰ eÙÒBz17‰¯˙È‰ ÔÊ‡‰ ‰˙È‰ Ì‡ :ÌÈÓa ƒ¿»À¿ƒ¿»»ƒ»¿»»…∆«¿≈»
·l‰ ˙nÚ ‡e‰L ,‰‡¯‰ ÈÙlÓ B‡ ˙Bp‡‰ „ˆa18- ¿«»Àƒƒ¿≈»≈»∆À««≈

- ˙BÚÏv‰ ˙nÚÏ ‡e‰L ,dab ÏÚ ‰˙È‰ Ì‡Â ;˙¯zÓÀ∆∆¿ƒ»¿»««»∆¿À««¿»
‰È‰zL ‡e‰Â .¯ÒÁk ¯˙i‰L ;‰Ù¯Ë BÊ È¯‰19BÓk ¬≈¿≈»∆«»≈¿»≈¿∆ƒ¿∆¿

Ò„‰ ÏL ‰ÏÚ20ÔÊ‡ dÈ‡ - ‰fÓ ˙BÁt Ï·‡ ; »∆∆¬«¬»»ƒ∆≈»…∆
.˙¯zÓeÀ∆∆

א.17) מז, מבפנים.18)שם כלומר מגוואי, שם: בגמרא
לאחר 20)בגדלה.19) רק הדס של כעלה בה יש ואפילו

וטעם  ה'תוספות'). בשם (כסףֿמשנה טריפה - הריאה נפיחת
(רדב"ז  תמיד נפוחה ריאתה בחייה בהמה שהרי הדבר,

מכת"י).

.‰‰˜e·c ˙‡ˆÓpL ÔÊ‡21- dÏ ‰ÎeÓq‰ dz¯·Áa …∆∆ƒ¿≈¿»«¬∆¿»«¿»»
‰ÎÓÒpL ÔB‚k ,¯„q‰ ÏÚ ‡lL eÎÓÒ Ì‡Â .˙¯zÓÀ∆∆¿ƒƒ¿¿∆…««≈∆¿∆ƒ¿¿»

‰Ù¯Ë - ˙ÈLÈÏLÏ ‰BL‡¯22. ƒ»ƒ¿ƒƒ¿≈»

אוזן 21) רבינו: בדברי מכת"י, משנה' ה'מגיד גירסת
ואם  מותרת. לחברתה, הסמוכה בחיתוך דבוקה שנמצאת
או  לשלישית ראשונה שנסמכה כגון הסדר, על שלא נסמכו
מהרבה  נראה וכן טריפה. החיתוך, במקום שלא לגב מגב
ב'כסף  ראה רבינו. בדברי כן שגרסו ראשונים, פוסקים
מו, שם - כסדרן" "שלא פירוש גירסא, אותה ולפי משנה'.
אמנם  היא היינו זו, גב על זו שכיבתן כסדר שלא הוא: - ב
זו  של מחיתוך לא אבל לה, הסמוכה בחברתה דבוקה
אבל  וטריפה, לגב מחיתוך או לגב מגב אלא זו של לחיתוך
בין  חילוק אין ולפיה שלפנינו, כנוסח משנה' ה'כסף גירסת
בחברתה  דבוקה אם אלא לגב, גב ובין לחיתוך חיתוך
אם  ורק שנסמכה, ענין בכל וכשרה כסדרן, והן הסמוכה,
ראה  וטריפה. כסדרן שלא זהו לשלישית ראשונה נסמכה

ו'הגהות  ירוחם רבינו רבינו, דברי פירשו שכן משנה' ב'כסף
להתפרק 22)מיימוניות'. עומד הסדר על שלא שדיבוק

לינקב. וסופו

.Â˙B‡¯ ÔÈ‡Â ˙Á‡ ‰p‡k ˙Bp‡‰ ÈzL e‡ˆÓƒ¿¿¿≈»À¿À»««¿≈»ƒ¿
˙B˜e·c ÌÈzLk23‰ÏÚ BÓk Ô‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡ : ƒ¿«ƒ¿ƒ»»≈≈∆¿¬≈

Ò„‰‰24k ,ÔÙBÒa ÔÈa ÔÚˆÓ‡a ÔÈa Ô¯wÚa ÔÈa ,È„ «¬«≈¿ƒ»»≈¿∆¿»»≈¿»¿≈
È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ;˙¯zÓ - ˙B˜e·c ÌÈzL Ô‰L ¯kiL∆À«∆≈¿«ƒ¿À∆∆¿ƒ«¬≈

‰¯ÒÁ BÊ25.‰Ù¯Ëe ¬≈»¿≈»

ב:23) מז, שם חלקה, והאומא האונות חיתוך להם שאין
מכיון  כשרה, - דבוקות כשתים נראות היו אם אבל "שיעא".
בה"ה. ראה וכשרה. כסדרן כסרוכות זה הרי הן שסמוכות

מדין 24) רבינו, זאת ולמד האונה. להיכר השיעור שזהו
כשיעור  אלא אונה אינה תוספת שלענין וכשם בה"ד, היתרת
אונה  יש אם חסר נקרא לא חסרון גבי כן הדס, של עלה

מכת"י). (מגידֿמשנה הדס של עלה אונה 25)כגודל
אחת.

.ÊÌÈÊ‡ CezÁ dÏ ÔÈ‡Â ,˙B‚e¯Ú ÈzL dlk ˙‡ˆÓ26 ƒ¿≈À»¿≈¬¿≈»ƒ»¿«ƒ
‰Ù¯Ë -27‰‡¯‰ Ûeb ¯ÒÁ Ì‡ ÔÎÂ .28Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈»¿≈ƒ»≈»≈»««ƒ

˙Bp‡‰ ÔÈÓ ¯ÒÁL ÈÓk BÊ È¯‰ - ‰·w ‡lL∆…ƒ¿»¬≈¿ƒ∆»≈ƒ¿«»À
‰Ù¯Ëe29Ó ‡ˆÓ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .L·È ÌB˜Ó ‰pn30„Ú ¿≈»¿ƒ»ƒƒ¿»ƒ∆»»»≈«
C¯tiL31¯ÒÁk BÊ È¯‰ - Ô¯tva32elÙ‡Â ,‰Ù¯Ëe ∆ƒ»≈«ƒ…∆¬≈¿»≈¿≈»«¬ƒ

‡e‰L Ïk ‰È‰33. »»»∆

"שיעא".26) שם: מנין 27)בגמרא חסר שסוףֿסוף
זה  דין להשמיענו רבינו הוצרך למה להבין, [קשה האונות.
- דבוקות אונות ששתי הקודמת בהלכה שפסק אחרי
רבינו: דברי מסיום נראה וכן משנה'. ב'כסף וראה טריפה],

האונות. מנין שחסר כמי זה קיים.28)הרי שהקרום אע"פ
ואם 29) שם. חסרון, נקרא הקרום תחת מבפנים שחסרון

כקיתון, שנשפכה ריאה רבינו: פסק ה"ט בפ"ז הרי תאמר
לא  מבפנים שחסרון הרי כשרה, - קיים שלה הקרום אם
איזה  בה שיש אלא נימוקה לא שאם לומר, יש חסרון. נקרא
וטרפה, להנקב שסופה לחכמים להו קים וחסרון, קמט
 ֿ כל ההפסד שנתפשט כיון הריאה, בנימוקה מהֿשאיןֿכן
ולפיכך  נקובה, היתה כבר להנקב שסופה חשש יש אם כך,

(כסףֿמשנה). ב.30)כשרה מו, שיתפורר.31)שם
(כסףֿמשנה).32) נקובה מטעם ולא חסירה מטעם
למעלה 33) ראה האסור, למראה הריאה מראה בנשתנה וכן

שם. ובראב"ד הט"ז, בפ"ז

.ÁÏ˜c ÏL ˙BÈ¯Á ¯wÚ BÓk ‰ÁeÙ ˙‡ˆÓpL ‰‡¯34 ≈»∆ƒ¿≈¿»¿ƒ«¬»∆∆∆
,dÙe‚· ‰pLÓ ˙ÙÒBz BfL .˜ÙqÓ d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ -¿ƒ»ƒ»≈∆∆∆¿À»¿»

ÔÈna ¯Ó‡L BÓk ,ÔB¯qÁk Ûeba ˙ÙÒBz‰ ‡nLÂ35. ¿∆»«∆∆«¿ƒ»¿∆»««ƒ¿»

מראיה 34) כשנשתנו הדין אותו רבינו פסק יח, הלכה שם
אמר  ב: מז, שם אלו: הלכות מקור דקל. של חריות כעין
רבינו, ומפרש טריפה. – לאופתא הדומה ריאה רפרם,
ושם  בפ"ז. המגיד הרב כמ"ש דקל של חריות אופתא
דאמרי  איכא רפרם: דברי בכוונת חלוקות לשונות בסוגיא,
ואיכא  כעץ. שקשה במישוש כלומר בגישתא, אומרים) (יש
כשתי  רבינו ופסק דקל. של כחריות שהגון בחזותא, דאמרי
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וכעין  דקל של חריות כעיקר האופנים, ובשני הלשונות,
מספק". אותה "אוסרים ובשניהם טריפה, - דקל של חריות

ה"ד.35) למעלה כחסר, שהיתר

.Ë‰„ÁtL ‰Ó‰a‰36‰‡¯‰ ‰˜ÓvL „Ú ‰‡¯ÈÂ «¿≈»∆»¬»¿»¿»«∆»¿»»≈»
ÌÈÓL È„Èa ‰„Át Ì‡ :‰L·È ˙BÈ‰Ï ‰·¯˜Â dlL37, ∆»¿»¿»ƒ¿¿≈»ƒ»¬»ƒ≈»«ƒ

‰Ê· ‡ˆBiÎÂ ÌÈwÈÊ ‰˙‡¯ B‡ ÌÚ¯ ÏB˜ ‰ÚÓML ÔB‚k¿∆»¿»««»¬»ƒƒ¿«≈»∆
Ì„‡ È„Èa ‰„Át Ì‡Â ;˙¯zÓ -38eËÁML ÔB‚k , À∆∆¿ƒ»¬»ƒ≈»»¿∆»¬

‰¯ÒÁk BÊ È¯‰ - ‰Ê· ‡ˆBiÎÂ ˙¯Á‡ ‰Ó‰a ‰ÈÙÏ¿»∆»¿≈»«∆∆¿«≈»∆¬≈«¬≈»
‰Ù¯Ëe39. ¿≈»

נקראת 36) ובמשנה ב. נה, וברייתא א. נד, שם משנה,
כפירוש  יבשותה, מפני דקל, כחריות שקשה היינו חרותה,

שם. שנעשה 37)רש"י מסיבה בא שלה שהפחד כלומר,
שמים. בני 38)בידי מעשה מסיבת בא שלה שהפחד

בידי 39)אדם. אבל ומבריאה, חוזרת אינה אדם שבידי
פחדה  בדין דעתו גילה לא רבינו ומבריאה. חוזרת שמים
שנאמרה  הבדיקה על סומך שהוא ונראה בריות. שאר בידי
רבי  של בפלוגתא לדון כלל נכנס לא ולכן הסמוכה, בהלכה

מכת"י). (רדב"ז זה בדין ורבנן אלעזר בן שמעון

.È?d˙B‡ ÔÈ˜„Ba „ˆÈk40ÌÈÓa ‰‡¯‰ ˙‡ ÔÈ·ÈLBÓ ≈«¿ƒ»ƒƒ∆»≈»¿«ƒ
d˙B‡ ÔÈ·ÈLBÓ - ¯w‰ ÔÓÊ ‰È‰ Ì‡Â .˙ÚÏ ˙ÚÓ≈≈¿≈¿ƒ»»¿««…ƒƒ»
BabÓ ÔÈvÓ˙Ó ÌÈn‰ ÔÈ‡L ÈÏÎ·e ,ÔÈ¯LBt ÌÈÓa¿«ƒ¿ƒƒ¿ƒ∆≈««ƒƒ¿«ƒƒ«

eBvÈ ‡lL È„k ,ÌÈÏÊBÂ41ÔÓÊ ‰È‰ Ì‡Â .‰¯‰Óa ¿¿ƒ¿≈∆…ƒƒ¿≈»¿ƒ»»¿«
ÌÈn‰L ÈÏÎa ,ÔBˆ ÌÈÓa d˙B‡ ÔÈ·ÈLBÓ - ÌÁ‰«…ƒƒ»¿«ƒƒƒ¿ƒ∆««ƒ

BabÓ ÔÈvÓ˙Ó42‰¯ÊÁ Ì‡ .ÌÈ¯˜ e¯‡MiL È„k , ƒ¿«ƒƒ«¿≈∆ƒ»¬»ƒƒ»¿»
d˙i¯·Ï43‡Ï Ì‡Â ;˙¯zÓe ÌÈÓL È„Èa BÊ È¯‰ - ƒ¿ƒ»»¬≈ƒ≈»«ƒÀ∆∆¿ƒ…

.‰Ù¯Ëe ‡È‰ Ì„‡ È„Èa - ‰¯ÊÁ»¿»ƒ≈»»ƒ¿≈»

שם.40) יתקררו.41)בסוגיא, שם:42)שלא בגמרא
שעושין  לבן מטיט עשויים כלים כלומר חיורי, משיכלי
מתמצים  שהמים החמה, בימות בהם ששותים קיתונות ממנו

קרים. הם ועי"ז שנתרככה.43)מגבם

.‡ÈÏ‚¯ ‰¯ÒÁ ‰˙È‰L ‰Ó‰a44- d˙i¯a ˙lÁ˙a ¿≈»∆»¿»¬≈»∆∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»»
¯ÒÁk - ¯˙i‰ ÏkL ;Ï‚¯ ‰¯˙È ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ù¯Ë¿≈»¿≈ƒ»¿»¿≈»∆∆∆»«»≈¿»≈

‡e‰45ÌÈ„È LÏL dÏ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ .46- ˙Á‡ „È B‡ ¬»ƒ»»»»«ƒ»««
˙¯zÓ47˙¯zÓ - dlL „i‰ CzÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .48. À∆∆¿ƒ»ƒ∆¿««»∆»À∆∆

‰aÎ¯‡‰ ÔÓ :Ï‚¯‰ CzÁ49ÔÓ ;‰Ù¯Ë - ‰ÏÚÓÏe ∆¿«»∆∆ƒ»«¿À»¿«¿»¿≈»ƒ
‰aÎ¯‡‰50‰aÎ¯‡ BÊ È‡a .˙¯zÓ - ‰hÓÏe51?e¯Ó‡ »«¿À»¿«»À∆∆¿≈«¿À»»¿

ÛebÏ CeÓq‰ C¯i‰ ÛBÒ ‡e‰L ‰aÎ¯‡a52. »«¿À»∆«»≈«»«

חסר 44) שאם השני, האיבר דיני לפרש כאן מתחיל רבינו
בה"א. כמבואר טריפה, - יתר 45)ממנינם כל שם: בגמרא

נראה  וכן ברייתו. בתחילת כחסר רבינו ומפרש כנטול,
וטריפה, אחד כחסר אחד יתר שכתב, שם רש"י מפירוש
יתר  מפרשים: ויש שטריפה. בבהמה הירך כשמוטת שהוא
כאילו  הוא והרי ממקומו, נטול היתר כאילו היינו כנטול,
רש"י  כפירוש מכריעים הפוסקים אבל מקומו, חסר או ניקב

(לחםֿמשנה). של 46)ורבינו הקדמיות הרגלים שתי
רגלים. נקראות והאחוריות ידים, נקראות הבהמה

שם 47) סוגיא יד. לא אבל טריפה, - רגל יתר או חסר שרק

ב. בפ"ה 48)נח, ראה אסור, שנחתך האיבר אבל הבהמה,
ה"ב. אסורות מאכלות א.49)מהל' עו, שם משנה,

עצמות.50) וחיבור קשר מקום ברך, שלש 51)כמו
הנמכרת  היא שלו וארכובה רגל, נקרא תחתון הן, עצמות
שוק, נקרא שני עצם ארכובה מאותה למעלה הראש. עם
צומת  הם לארכובה סמוך השני העצם של התחתון ובראשו
ארכובה  היא העצם אותו של העליון ובראשו הגידים,
למעלה  הגמל. בירך עצם בולט ששם ניכר בגמל שכנגדו
מכ"י). (מגידֿמשנה הקולית עצם היא ארכובה מאותה

מן 52) שאמרו ומה ניכר. בגמל שכנגדו ארכובה היינו
הגידים  מצומת למעלה היינו מותרת, ולמטה הארכובה
טריפה, הגידים צומת במקום נחתך אם אבל האמצעי, בעצם
טריפה  והיא לה מכאיב מקום באותו שהחיתוך מחמת

בהט"ו. ועי' (מגידֿמשנה).

.·ÈÌˆÚ‰ ¯aL53‰aÎ¯‡‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ54‡ˆÈ Ì‡ : ƒ¿«»∆∆¿«¿»ƒ»«¿À»ƒ»»
a¯ B‡ Blk,ÏÙÂ CzÁpL ‰Ók ‰Ê È¯‰ - ıeÁÏ B ÀÀ«¬≈∆¿»∆∆¿«¿»«

¯BÚ‰ B‡ ¯Oa‰ ‰È‰ Ì‡Â ;‰Ù¯Ëe55BÈ·Ú ·¯ ‰ÙBÁ ¿≈»¿ƒ»»«»»»∆…»¿
BÙw‰ ·¯Â56˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ¯aLpL ÌˆÚ ÏL57. ¿…∆≈∆∆∆∆ƒ¿«¬≈À∆∆

BÏ CÏ‰Â ¯aLpL ÌˆÚ‰ ˙ˆ˜Ó ÏÙ elÙ‡Â58ÌÈ„È‚Â . «¬ƒ»«ƒ¿»»∆∆∆ƒ¿«¿»«¿ƒƒ
¯O·k ÔÈ·eLÁ ÔÈ‡ ÌÈk¯‰59. »«ƒ≈»¬ƒ¿»»

ולא 53) העצם נשבר רש"י: ופירש א. עו, חולין משנה,
מותרת 54)נחתך. הבהמה הארכובה מן למטה אבל

ב. שם, כרב לחוץ, כולו יצא אם שהעור 55)אפילו לבדו,
שם. כבשר, הוא רוב 56)הרי זה מה מפרש אינו רבינו

שלא  עוביו, רוב מפרש: רש"י היקפו. רוב זה ומה עוביו
נגלה  העצם חלל מיעוט אלא לחוץ השבירה עובי רוב יצא
על  העצם שסביב הבשר היקף רוב היקפו, רוב נכסה. ורובו
החלל  רוב יצא שלא היינו היקפו, ורוב עוביו ורוב השבר.
קיים. השבר שעל הבשר היקף רוב ושיהא הבשר, נקב דרך
ורוב  עוביה רוב כעין היקפו, ורוב עוביו רוב מפרש: ור"י
ובמקום  דק, אחד במקום שהעצם בגרגרת, האמור חללה
וצריך  חללו, רוב ולא לחוץ עוביו רוב יצא ופעמים גס, אחר
(מגידֿמשנה). היקפו ורוב עוביו רוב מחופה שיהיה

והאבר 57) הגירסא: רבינו, של אחרים ובספרים הבהמה.
קיים  הבשר שאם שם, כרב שנשבר, האבר היינו מותר, נמי
מהֿשאיןֿכן  האבר, ובין הבהמה בין מותר, וזה זה -
את  חופין בשר או עור ואין הארכובה מן למטה בנשברה
שאין  אסור, האבר - מותרת שהבהמה אףֿעלֿפי רובו,
כמבואר  מדולדל, שהוא כיון מתירתו, הבהמה שחיטת

מעלה 58)במשנה. רובו, את חופין בשר או ועור הואיל
הרשב"א  בשם (כסףֿמשנה העצם שחסר אע"פ ארוכה

הבית'). הסוף,59)ב'תורת אחר והולכים להקשות שסופם
ב. עמ' שם, חיפוי. אינו בגידים השבר מחופה אם ולפיכך

.‚ÈÔÈ„Èb‰ ˙Óˆ60‰iÁ·e ‰Ó‰aa Ô‰61ÔÓ ‰ÏÚÓÏ …∆«ƒƒ≈«¿≈»««»¿«¿»ƒ
·˜Ú‰62ÌÈÁah‰ Ba ÔÈÏBzL ÌB˜na63Ô‰Â .‰Ó‰a‰ ∆»≈«»∆ƒ««»ƒ«¿≈»¿≈

ÌÈ·Ï ÔÈ„È‚ ‰LÏL64‰·Ú „Á‡ :65.ÌÈwc ÌÈLe , ¿»ƒƒ¿»ƒ∆»»∆¿«ƒ«ƒ
ÏÈÁ˙iL ÌB˜nÓe66ÌÈL˜ Ô‰Â67¯eÒiL „Ú ÌÈ·Ïe ƒ»∆«¿ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ«∆»

˙Óˆ ‡e‰ - Ck¯˙‰Ïe Ìc‡˙‰Ï eÏÈÁ˙ÈÂ Ô‰Ó Ô·l‰«…∆≈∆¿«¿ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ¿«≈…∆
¯BLa ˙BÚaˆ‡ ‰¯OÚ LL C¯‡k ‡e‰Â .ÌÈ„Èb‰68. «ƒƒ¿¿…∆≈∆¿≈∆¿»¿
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מקום 60) בגמרא: הידוקם. ומקום גידים שלשה קשר
בו. צומתים ארכובה 62)שם.61)שהגידים היא זו

הקטן  העצם הוא עקב והשם הי"א, ראה הראש, עם הנמכרת
ערקומא  עילוי בתלמוד: שנקרא הפרקים, את המחבר

טבחיא.63)(כסףֿמשנה). דפרעי היכא בגמרא:
צומת 64) של הסימנים בין "חיורי" מונה שם, בגמרא

ב.65)הגידים. ומהלכים 66)שם, העצם מן שיוצאים
כשתים  בשר בלא ערום הפרק, מן למעלה שהעצם בבשר,

(רש"י). בו אדוקים והגידים אצבעות, "אשוני"67)ושלש
הגידים. צומת של השני הסימן וזהו שם:68)שם, בגמרא

אצבעות. ארבע "בטדא" רבינו ומפרש בטדי, ארבעה וכמה?
צומת  אורך שיעור כן, ואם אצבע. "בטדא" מפרש, ורש"י
כפירוש  כתב בתשובה והרשב"א אצבעות. ארבע הגידין
מתפשטים  דקה בבהמה שאפילו לעין נראה שהרי רבינו,
הגאונים  קבלת ועוד, אצבעות. מארבע יותר הגידים צומת
וה'ערוך' (כסףֿמשנה). אצבעות ארבע הוא ש"בטדא" היא

וע"ש. "בטרי" בגמרא גורס

.„ÈÔÈ„Èb ¯OÚ ‰ML - ÛBÚa el‡ ÌÈ„Èb ÔÈÓe69. ƒ¿«ƒƒ≈¿ƒ»»»ƒƒ
‰hÓ ÏL ÌˆÚ‰ ÔÓ Ô˙lÁz70ÛBÒ „Ú ‰¯˙È Úaˆ‡Ó ¿ƒ»»ƒ»∆∆∆«»≈∆¿«¿≈»«

.ÌÈO˜O˜ ÌÈO˜O˜ ÈeOÚ ‡e‰L Ï‚¯‰»∆∆∆»«¿«ƒ«¿«ƒ

כל 70)שם.69) שהרי בספרים, שנפלה היא טעות
כתב  בעצמו ורבינו בעוף. כנגדם בבהמה, שמנו טריפות
כן, דעתו על עלה לא שמעולם פרובינצא, לחכמי בתשובה
 ֿ (כסף בבהמה שהם במקום בעוף הגידים שצומת אלא
. . . גדול חידוש זה כתב: בהשגותיו והראב"ד משנה).
מתקשרים  שהם עד למטה עד יורדים שהם הוא ואמת
הגוף. את ומפרנסים חיים הם משם בארכובה, ומתחזקים
צומת  שמקום והסכים בו, חזר שרבינו כתב והרשב"א

(כסףֿמשנה). בבהמה כמו בעוף הגידים

.ÂËÔÈ„Èb‰ ˙Óˆ ÌB˜Óa ‰ÈÏ‚¯ eÎzÁpL ‰Ó‰a71- ¿≈»∆∆¿¿«¿∆»ƒ¿…∆«ƒƒ
¯Ó‡˙Â dÓ˙z Ï‡Â .‰Ù¯Ë72‰ÏÚÓÏ C˙Áz „ˆÈk : ¿≈»¿«ƒ¿«¿…«≈«≈»≈¿«¿»

ÔÓ ‰ÏÚÓÏ C˙ÁzL „Ú ,˙¯zÓ ‡È‰Â ÌÈ„Èb‰ ˙ÓvÓƒ…∆«ƒƒ¿ƒÀ∆∆«∆≈»≈¿«¿»ƒ
e¯‡aL BÓk ,‰BÈÏÚ‰ ‰aÎ¯‡‰73CzÁ Ì‡Â , »«¿À»»∆¿»¿∆≈«¿¿ƒ∆¿«

ÌÈ„Èb‰ ˙ÓvÓ ‰hÓÏ74C˙Áz ,˙BÙ¯haL ?‰¯eÒ‡ - ¿«»ƒ…∆«ƒƒ¬»∆«¿≈≈»≈
BÊ ‰Ó‰a ‰¯Ò‡ ‡ÏÂ .˙eÓ˙Â Ô‡kÓe ,‰ÈÁ˙Â Ô‡kÓ75 ƒ»¿ƒ¿∆ƒ»¿»¿…∆∆¿»¿≈»

ÈtÓ ‡l‡ ,‰Ê ÌB˜nÓ Ï‚¯ ˙Îe˙Á ‡È‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¬«∆∆ƒ»∆∆»ƒ¿≈
BÓk ˙BÙ¯h‰ ÏÏkÓ Ô˙ÎÈ˙ÁL ,ÔÈ„Èb‰ eÎzÁpL∆∆¿¿«ƒƒ∆¬ƒ»»ƒ¿««¿≈¿

¯‡a˙iL76. ∆ƒ¿»≈

מן 71) כשרה, - ולמטה הארכובה מן רגליה שנחתכו בהמה
שהכוונה  פירשו, שם ובגמרא פסולה. – ולמעלה הארכובה

הגידים. צומת שם.72)במקום בהי"א.73)בסוגיא,
שאם 74) הגידים, בצומת למטה היא: הנכונה הגירסא

ודאי  התחתונה, הארכובה היינו הגידים מצומת למטה
מדמין 75)כשרה. שאין רבינו, של נוספת הסברה היא זו

הגידים, צומת במקום לנחתך הגידים מצומת למעלה נחתך
רגל, חתוכת משום הראשון הם, טריפות סוגי ששני מכיון

(כסףֿמשנה). הגידים חתוכת משום בהי"ז.76)והשני

.ÊË‰ÏeË77Ô‰ ÌÈ¯·È‡ ‰LÏL ?„ˆÈk78Ì‡L , ¿»≈«¿»≈»ƒ≈∆ƒ

‡ÏÂ ·˜ ÔÈc Ô‰a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,‰Ù¯Ë - eÏhƒ¿¿≈»¿««ƒ∆≈»∆ƒ∆∆¿…
ÌÈ„Èb‰ ˙Óˆ :Ô‰ el‡Â .ÔB¯qÁ ÔÈc79„·k‰Â ,80ÈÁÏe , ƒƒ»¿≈≈…∆«ƒƒ¿«»≈¿ƒ

.ÔBÈÏÚ‰»∆¿

בסיני,77) למשה שנאמרו טרפות מיני משמונה אחת
ה"ב. פ"ה נטולה.78)כמבואר - בפירוש בהם שנאמר

בו  חכמים שאמרו אבר כל כלל: יש אברים, בשאר אבל
(פ"ו  טריפה כולו ניטל אם כך טריפה, במשהו ניקב שאם
"נקובה". במין אלא "נטולה" במין למנותו ואין ה"כ).

ורבינו 79) הגידין. צומת שניטל וכן שנינו, שם. במשנה,
בהלכה  שיתבאר כמו הגידים, צומת נחתכו גם בזה כולל
משום  הוא שהטריפות מבואר המשנה ומלשון הסמוכה.

בסמוך. ועי' חסרון.80)נטולה, דין ולא נקב דין בו אין
ה"ח. בפ"ו עי'

.ÊÈe¯‡a ¯·Îe81ÛBÚ‰ ÔÎÂ dÏ‚¯ CzÁpL ‰Ó‰a‰L , ¿»≈«¿∆«¿≈»∆∆¿««¿»¿≈»
ÈtÓ ‡l‡ ‰Ù¯Ë eOÚ ‡Ï ,ÌÈ„Èb‰ ˙Óˆ ÌB˜Óaƒ¿…∆«ƒƒ…«¬¿≈»∆»ƒ¿≈
Ìc·Ï ÌÈ„Èb‰ eÎzÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÔÈ„Èb‰ eÎzÁpL∆∆¿¿«ƒƒ¿ƒ»ƒ∆¿¿«ƒƒ¿«»

ÌÈ„Èb‰ ˙Óˆ ‰Ïh È¯‰L ,‰Ù¯Ë - ˙Ói˜ Ï‚¯‰Â82. ¿»∆∆«∆∆¿≈»∆¬≈ƒ¿»…∆«ƒƒ

צומת 82)בהט"ו.81) שחתוכת ואומר משיג והראב"ד
חתוכה  בין מה ושואל: פסוקה, משום טריפה - הגידים
מבאר  הוא נטולה, בלשון במשנה ששנינו ומה לפסוקה?

ונקפלו. הארכובה מן שנעקרו כגון

.ÁÈ‰Ó‰aa CzÁ83;˙¯zÓ - Bc·Ï ‰·Ú‰ „Á‡‰ ∆¿««¿≈»»∆»∆»∆¿«À∆∆
ÌÈL e¯‡L È¯‰L84- ÔÈwc‰ ÌÈM‰ eÎzÁ . ∆¬≈ƒ¿¬¿«ƒ∆¿¿«¿«ƒ««ƒ

Ô‰ÈMÓ ÏB„b ‰·Ú‰ „Á‡‰ È¯‰L ;˙¯zÓ85‡Ï È¯‰Â , À∆∆∆¬≈»∆»∆»∆»ƒ¿≈∆«¬≈…
dËeÚÓ ‡l‡ ˙Óv‰ Ïk Ïh86Ïk ÏL Ba¯ CzÁ . ƒ«»«…∆∆»ƒ»∆¿«À∆»

‰Ù¯Ë - Ô‰Ó „Á‡87Ôlk eÎzÁpL ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ; ∆»≈∆¿≈»¿≈»ƒ«∆∆¿¿À»
.Ôlk eÏh B‡ƒ¿À»

ב.83) עו, מנין.84)חולין רוב שנשאר בגמרא:
בנין.85) רוב נשאר ואםֿכן מהם, לדעת 86)עבה ואפילו

פסוקה, משום טריפה - הגידין צומת שנחתכו הראב"ד
בפ"ט  ראה הרוב. שנפסק אלא טריפה אינה כן גם בפסוקה

מנין,87)ה"א. ורוב בנין רוב לו שהלך ומשום שם, כרב
בכת"י, (מגידֿמשנה שלם מהם אחד שום נשתייר שלא

וכסףֿמשנה).

.ËÈÛBÚ·e88„Á‡ (Ïk) ÏL Ba¯ CzÁ elÙ‡ ,89ÔÓ »¬ƒ∆¿«À∆»∆»ƒ
¯OÚ ‰MM‰90.‰Ù¯Ë - «ƒ»»»¿≈»

-89)שם.88) מהששהֿעשר אחד נחתך אפילו בגמרא:
אחד  נחתך שאפילו בעוף, ומחמירים והואיל טריפה.
(כסףֿמשנה). ככולו" "רובו הכלל אל אנו חוזרים טריפה,

בהי"ד.90) כמבואר

.ÎÂÈt‚‡ e¯azLpL ÛBÚÂ91eÎzÁpL ‰Ó‰·k ,¯zÓ - ¿∆ƒ¿«¿¬«»À»ƒ¿≈»∆∆¿¿
‰È„È92. »∆»

גפיה.91) נשתברו ב: נו, שם בהי"א.92)משנה, למעלה
נשברו  אם אפילו ולפיכך בבהמה, כידים בעוף שאגפים

(מגידֿמשנה). מותר - לגוף סמוך
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.‡Îdlk ‰ÏhpL „·k93¯izL Ì‡Â .‰Ù¯Ë - »≈∆ƒ¿»À»¿≈»¿ƒƒ¿«≈
‰pnÓ94Ba ‰ÈeÏz ‡È‰L ÌB˜na ˙ÈÊk95˙ÈÊÎe ƒ∆»¿«ƒ«»∆ƒ¿»¿«ƒ

‰¯Ó ÌB˜Óa96„·k‰ ‰ÏcÏc .˙¯zÓ BÊ È¯‰ -97È¯‰Â ƒ¿»»¬≈À∆∆ƒ«¿¿»«»≈«¬≈
Lt¯ha ‰¯ÚÓ ‡È‰98˙¯zÓ - dlL99‰pnÓ Ïh . ƒ¿…»««¿≈∆»À∆∆ƒ«ƒ∆»

Ba ‰ÈeÏz ‡È‰L ÌB˜Ó100Èt ÏÚ Û‡Â ,‰¯n‰ ÌB˜Óe »∆ƒ¿»¿«»»¿««ƒ
‰Ù¯Ë - ‡e‰L BÓk Ìi˜ ¯‡M‰L101. ∆«¿»«»¿∆¿≈»

א.93) מב, שם א.94)משנה, מו, בגמרא:95)שם
מקום  דהיינו חיה, שהכבד רש"י ופירש חיה, שהיא במקום

הכליות. תחת ודבוקה מעורה כשהיא בשני 96)תלייתה
שם. פפא כרב הרבה 97)המקומות, במקומות נעקרה

(רש"י).98)(רש"י). קיימת וכולה מעט וכאן מעט כאן
כשרה 99) - חיותה ובמקום מרה במקום נדלדלה ואפילו

ממקום 100)(מגידֿמשנה). וכן זה, ממקום כזית כלומר,
כזית. בשיעור חיותה 101)המרה עיקר הזיתים שני שאלו

שאר  שנשתייר ומה חיותה, ניטל הרי ניטלו ואם הכבד, של
(כסףֿמשנה). כלום מועיל אינו הכבד

.·Î˙ÈÊk da ¯‡L102ÌB˜na ˙ÈÊÎe ‰¯Ó ÌB˜Óa ƒ¿«»¿«ƒƒ¿»»¿«ƒ«»
ËÚÓ ¯fÙÓ ‰È‰ Ï·‡ .‰¯Lk - Ba ‰ÈeÏz ‡È‰L∆ƒ¿»¿≈»¬»»»¿À»¿«

„c¯Ó ‰È‰L B‡ ,Ô‡Îa ËÚÓe Ô‡Îa103‰È‰L B‡ , ¿»¿«¿»∆»»¿À»∆»»
¯ÈÂ .˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰Úeˆ¯k C¯‡‡È‰L ,ÈÏ ‰‡ »…ƒ¿»¬≈»≈¿≈»∆ƒ∆ƒ

‰¯eÒ‡104. ¬»

בהלכה 102) זה דין נזכר שכבר דברים, כפל יש כאן
מרה  במקום כזית וכתב: לשונו, שינה שכאן אלא הקודמת,
למטה. וראה בו, תלויה שהיא במקום כזית ואחרֿכך קודם,

(רש"י).103) רבינו,104)מרוקע דברי בהבנת מתקשים
ולא  - א מו, שם בגמרא היא ירמיה רב בעיית שהרי
כתב  ולמה להחמיר, - איסור ספק כל וממילא איפשיטא,
מסברת  חידוש זהו כאילו אסורה", שהיא לי "ויראה רבינו
משני  כשאחד מדבר שרבינו משנה', ה'כסף ומפרש עצמו?
אומר  שהוא תדע כרצועה, או מפוזר והשני שלם, ה'כזית'ים
היו  אם רבים בלשון ולא מפוזר" היה "אם יחיד בלשון
משני  אחד שישתייר צריך הדין שעלֿפי והעיקר, מפוזרים.
צריך  הזה הכזית אם לנו שספק משום אלא הללו, ה'כזית'ים
שצריך  מחמירים חיותה, במקום או מרה במקום להיות
שלם, הוא משניהם אחד שאם רבינו, ומשמיענו שניהם.
משום  הבהמה את מכשירים אין - מרודד או מלוקט והשני
שצריך  הכזית אותו הוא הקיים הכזית שמא ספיקא : ספק
מתלקט  אולי שלא, לומר תמצא ואם הדין. עלֿפי להשאר
שהיא  לי ויראה שכתב: מה וזה כשר. כן גם מרודד או
רק  שזה מפני דבר, של וטעמו היא, עצמו סברת כי אסורה.
מספק. אסורה הבהמה ולכן הדרוש, שיור יש אם אחד ספק

.‚Î‰Ù¯Ë - ÏhpL ÔBÈÏÚ‰ ÈÁÏ105Ïh Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒ»∆¿∆ƒ«¿≈»¬»ƒƒ«
ÔÈÓÈq‰ ÌB˜Ó „Ú ÌÓ‚pL ÔB‚k ,ÔBzÁz‰106‡ÏÂ ««¿¿∆ƒ¿««¿«ƒ»ƒ¿…

e¯˜Ú107˙¯zÓ BÊ È¯‰ -108. ∆∆¿¬≈À∆∆

ãycew zegiyn zecewpã

."dtixh - lhipy oeilrd igl"

להוסיף  הדעת על יעלה איך כלים', ה'נושאי והקשו

הוקשה  לוניל "וחכמי כלל, בתלמוד נזכרו שלא טריפות
בעניותנו  ואנו טריפה, העליון לחי שניטל במה כך... להם

הזה..". היום עד שמענו לא
"כל  הרוגוצו'בי כתב העליון, ללחי בנוגע בזה: והביאור
בעצמו  זה דבר שלא אף מתה היא הסיבה שעל־ידי־זה
נטילת  כלומר, טריפה". מכל־מקום אחר, דבר רק לה גרם
סיבה  זוהי אלא שתמות, גורם אינו בעצמו העליון לחי
הלחי  נטילת שעל־ידי לריאה, קר אויר כניסת אחר, לדבר
היא  הקר האויר וכניסת מגולה, הקנה פי נעשה העליון

הבהמה. למיתת הגורמת
בעצמו  ש"זה טריפה א. טריפות: סוגי שני שיש ונמצא,
שהוא  אחר לדבר סיבה שהיא טריפה ב. שתמות". לה גרם
נשנית  שלא מה לתרץ יש ועל־פי־זה שתמות. לה שגרם
רק  מונה טריפות" "ואלו המשנה כי במשנתנו, זו טריפה
"ואלו  הלשון וגם למיתה, גורמות עצמן שהן טריפות

עצמן. שמצד טריפות שהן כך על מלמד טריפות"
רבי  "הגלודה, במשנה: איתא נוסף, דיוק לבאר יש ועפ"ז
דין  נאמר מדוע ולכאורה פוסלין", וחכמים מכשיר מאיר
שלדעת  טריפות", ב"אלו ולא כשרות" "אלו במשנה זה
שנקלף  בהמה שהיא ש"גלודה" אלא טריפה. היא חכמים
קילוף  והנה שחין, מחמת או המלאכה טורח מפני עורה
בה  ש"שליט אלא שתמות גורם אינו כשלעצמו העור
במשנה  למנותה אין חכמים לדעת גם ולכן ומתה". אוירא
שהן  הטריפות סוג רק נימנו שבה מפני טריפות" "אלו

המיתה. את גורמות עצמן
(ai oniq dyecw xtq 'zekln oii' itÎlr)

"ואנחנו 105) וכתבו: זה, בדין רבינו את לוניל חכמי שאלו
חיבור  בשום כתוב מצאנו ולא הזה היום עד בעניותנו
והיה  טריפה). - העליונה הלחי (שניטל לשון בכל שנעשה
לחי  ניטל א) נד, חולין (במשנה כשאמר בעינינו, נראה
כעיקור  שנראה אע"פ אשמעינן רבותא כשר, התחתון
מסביר  בתשובתו [ורבינו העליון". לחי וכלֿשכן (סימנים)

ע  את הנשימה,להם בתהליך העליון הלחי של רכו
ותתקרר  הריאה לתוך ישר הצונן האויר יכנס שבהעדרו
- חיה כמוה שאין שכל בידינו, וכלל הבהמה, ותמות

הלשון.106)טריפה]. ובין החיך עיקר בין התלויים
בבשר.107) מחיבורם ובגמרא 108)הסימנים שם. משנה,

איגומי. דאיגום א: מד,

.„Î‰Ù¯Ë - ¯ÒÁ ‰È‰ Ì‡L :Ba ¯Ó‡pL ¯·‡ Ïk109, »≈∆∆…«∆ƒ»»»≈¿≈»
Ïh Ì‡ :Ba ¯Ó‡pL ¯·‡ Ï·‡ .‰Ù¯Ë - Ïh Ì‡ Ck»ƒƒ«¿≈»¬»≈∆∆…«ƒƒ«

‰Ù¯Ë -110B˙B‡ CzÁ Ì‡ ‡l‡ ˙¯Ò‡ dÈ‡ , ¿≈»≈»∆¡∆∆∆»ƒ∆¿«
¯·‡111BÊ È¯‰ - ¯·‡ B˙B‡ ‰¯ÒÁ ˙‡¯· Ì‡ Ï·‡ ; ≈∆¬»ƒƒ¿»¬≈»≈∆¬≈

˙¯zÓ112‰¯ÒÁ‰ ˙‡ˆÓ ,Ôk ¯Ó‡z ‡Ï Ì‡L . À∆∆∆ƒ……«≈ƒ¿≈«¬≈»
- Ïh Ì‡L :Ba ¯Ó‡pL ¯·‡ ÏÎÂ .˙Á‡ ‰ÏeËp‰Â¿«¿»««¿»≈∆∆…«∆ƒƒ«
‡¯· ‡ÏÂ d˙i¯a ˙lÁzÓ ¯ÒÁ Ì‡ ¯ÓÁÂ Ï˜ ,˙¯zÓÀ∆∆«»…∆ƒ»≈ƒ¿ƒ«¿ƒ»»¿…ƒ¿»

.˙¯zÓ ‡È‰L -∆ƒÀ∆∆
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הרגל.109) חסרת הגידין.110)כגון וצומת הכבד כגון
הגידים.111) בצומת כמ"ש ניטל, בכלל שנחתך
גרוע.112) יותר אדם בידי שניטל

.‰ÎÌ‡‰ ‰ÏhpL ‰Ó‰a113˙Èa ‡e‰Â ,dlL ¿≈»∆ƒ¿»»≈∆»¿≈
ÌÁ¯‰114˙BÈÏk‰ eÏhpL B‡ ,115.˙¯zÓ BÊ È¯‰ - »∆∆∆ƒ¿«¿»¬≈À∆∆

˙Á‡ ‡ÈÏÎa ˙‡¯· Ì‡ ,CÎÈÙÏ116LÏLa B‡ ¿ƒ»ƒƒ¿»¿À¿»««¿»
˙BÈÏk117˙¯zÓ -118- ‡ÈÏk‰ ‰·w Ì‡ ÔÎÂ . ¿»À∆∆¿≈ƒƒ¿»«À¿»

˙¯zÓ119. À∆∆

א.113) נד, שם (רש"י).114)משנה, הריון בית
שם.115) ברייתו.116)משנה, מתחילת שחסר
הוא.117) כנטול יתר שמבואר 118)וקיימאֿלן: כמו

מותרת, ניטל שאם בו שנאמר אבר "וכל הקודמת: בהלכה
שהיא  נברא ולא ברייתה, מתחילת חסר אם קלֿוחומר

מהכלל 119)מותרת". גם מוכרח וכן ב. נה, שם
חכמים  בו שאמרו אבר שכל ה"כ, בפ"ו רבינו שהשמיענו
ומפני  טריפה, כולו ניטל אם כך טריפה, במשהו ניקב אם

כשרה. ניקבה שגם ברור כשרה, הכוליא שניטלה

.ÂÎ,˙¯zÓ - ‰¯ÒÁ B‡ ‰ÏhpL ‡ÈÏk‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«À¿»∆ƒ¿»»¿»À∆∆
¯˙BÈa ‰pË˜ ˙‡ˆÓ Ì‡120‰w„a ‰pËw‰Â ,121„Ú ƒƒ¿≈¿«»¿≈¿«¿«»¿«»«

‰q‚·e ÏBÙk122·Úk „Ú123‰˙˜Ï Ì‡ ÔÎÂ .‰Ù¯Ë - ¿¿«»«¿≈»¿≈»¿≈ƒ»¿»
‡ÈÏk‰124d¯Oa ‰OÚiL ‡e‰Â ,125˙n‰ ¯O·k «À¿»¿∆≈»∆¿»»ƒ¿««≈

ÒÓÒÓ˙È B˙ˆ˜Óa ÊÁ‡z Ì‡L ,ÌÈÓÈ ¯Á‡ LÈ‡·‰L∆ƒ¿ƒ««»ƒ∆ƒ∆¡…¿ƒ¿»ƒ¿«¿≈
‡ÈÏk‰ CB˙aL Ô·l‰ „Ú ‰Ê ÈÏÁ ÚÈb‰Â ,ÏtÈÂ126- ¿ƒ…¿ƒƒ«√ƒ∆««»»∆¿«À¿»

‰ÁÏ ‡ÈÏka ˙‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ù¯Ë BÊ È¯‰127Û‡ , ¬≈¿≈»¿≈ƒƒ¿≈«À¿»≈»«
ÔÈ¯eÎÚ ÌÈÓ da e‡ˆÓpL B‡ ,‰Áe¯Ò dÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»¿»∆ƒ¿¿»«ƒ¬ƒ

ÌÈÁe¯Ò B‡128da e‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ ;‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - ¿ƒ¬≈¿≈»¬»ƒƒ¿¿»
.˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ÌÈkÊ ÌÈÓ«ƒ«ƒ¬≈À∆∆

(120 ֿ (לחם ברייתה מתחילת קטנה היתה אם ואפילו שם:
הקטינה  אם שרק אומרים, הפוסקים שאר אבל משנה).
ברייתה  מתחילת קטנה היתה אם אבל טריפה, - חולי מחמת

(כסףֿמשנה). כשרה דקה.121)- בבהמה 122)בבהמה
שאין 123)גסה. אומרים יש ובעוף בינונית. כענבה שם.

אומרים  ויש הכוליא. טריפות בו שייך לא כן ואם כוליא, לו
שם  שיש לשדרה הסמוכים השפלים העצמות בין שהיא
מכת"י). (מגידֿמשנה הכליות הוא הבשר ואותו בשר, כמין

מוגלא.125)שם.124) מליאה לקתה פירש שם ורש"י
הלבן.126) מקום והוא החריץ עד שהגיע בגמרא,
שם.127) מוגלא, שם.128)היינו



meil cg` wxt m"anx ixeriyzah h"iÎb"i -g"ryz

ה'תשע"ח  טבת י"ג ראשון יום

-dad̀xtq
zFkxA zFkld1 ¦§§¨

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מים 1) דין במשקה; שטיבולו דבר ולכל לפת ידיים נטילת

צריך  ידיו שהנוטל דברים ארבעה תיקנום; ולמה אחרונים
בהם. להיזהר

.‡CÈ¯ˆ ,"‡ÈˆBn‰" ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·nL ˙t‰ ÏÎB‡‰ Ïk»»≈««∆¿»¿ƒ»»«ƒ»ƒ
ÛBÒÂ ‰lÁz ÌÈ„È ˙ÏÈË2˙Ù ‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿ƒ«»«ƒ¿ƒ»»¿««ƒ∆ƒ«

ÔÈlÁ3˙BÎÏÎÏÓ ÂÈ„È ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,4Ú„BÈ BÈ‡Â , Àƒ¿««ƒ∆≈»»¿À¿»¿≈≈«
‰‡ÓË Ô‰Ï5ÂÈ„È ÈzL ÏhiL „Ú ÏÎ‡È ‡Ï -6ÔÎÂ . »∆À¿»……««∆ƒ…¿≈»»¿≈

ÔÈ˜LÓa BÏeahL ¯·c Ïk7ÌÈ„È ˙ÏÈË CÈ¯ˆ ,8 »»»∆ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ«»«ƒ
‰lÁz9. ¿ƒ»

קו.).2) חולין יח:; (חגיגה ואחריה האכילה שאין 3)לפני
אין  הוא כלל כי בהן, פוסלות לטומאה שניות שהן הידים
תרומה, של לפת (וקלֿוחומר בחולין, לטומאה שלישי

לטומאה). שלישי בה עושה נטילה 4)שהשני שיצטרכו
נקיות. שיטמאן.5)משום טמא דבר בשום ידיו נגעו שלא

אם 6) התרומה את פוסלות ידים סתם כי תרומה, סרך משום
וגנאי  בבשרו, ונוגעות הן, עסקניות ידים שסתם נטלן. לא
על  נמאסת והיא מזוהמות, בידים בה יגע אם לתרומה הוא
אוכלי  שיתרגלו וכדי שם). וברש"י יד. (שבת אוכליה

וחז"ל  קו.). (חולין בחולין אף תיקנוה ידיהם, ליטול תרומה
ׁשּוטף  לא וידיו הזב בו יגע אשר וכל הפסוק: על ַסמכוה
בזב  שנגע מי וכי יא) טו, (ויקרא הערב עד וטמא במים...
טעון  גופו כל והרי במים, ידים שטיפת אלא טעון אינו
שוטף  שאינו ומי בזב, הנוגע הכתוב: אמר כך אלא טבילה?
(שם). כדינו וזה כדינו זה טמאים, שניהם - ידיו את

יין 7) מים כגון במשקין טבלם אם וירקות, פירות אפילו
עליהם. המשקין ועוד וחלב, דבש קטו,8)שמן פסחים

ראשון  נעשים ידים בסתם הנוגעים שהמשקין מפני ע"א.
החמירו  מ"ז) פ"ח, (פרה בחולין אפילו ומטמאים לטומאה
הפסח  ליל בסדר ידינו נוטלים אנו ולפיכך שם). (רש"י בהם
חמץ  הל' השווה במשקה. אותו טובלים שאנו ירק לאכילת

ה"אֿב). (פ"ח, של 9)ומצה הטעם כי לאחריו, לא אבל
בו. שייך אינו ה"ג, בסמוך המבואר אחרונים' 'מים

.·˙‡È¯˜Ï ÔÈa ,‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈa - ÂÈ„È ÏËBp‰ Ïk»«≈»»≈«¬ƒ»≈ƒ¿ƒ«
ÚÓL10‰lÙ˙Ï ÔÈa ,11eLc˜ ¯L‡ :‰lÁz C¯·Ó - ¿«≈ƒ¿ƒ»¿»≈¿ƒ»¬∆ƒ¿»

˙ÏÈË ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa12BfL ;ÌÈ„È13˙ÂˆÓ ¿ƒ¿»¿ƒ»«¿ƒ«»»ƒ∆ƒ¿«
Ô‰Ó ÚÓLÏ ‰¯Bz‰ ÔÓ eÈeËˆpL ,ÌÈÓÎÁ14, ¬»ƒ∆ƒ¿«ƒƒ«»ƒ¿…«≈∆

Ee¯BÈ ¯L‡ ‰¯Bz‰ Èt ÏÚ :¯Ó‡pL15ÌÈB¯Á‡ ÌÈÓe . ∆∆¡««ƒ«»¬∆«ƒ«¬ƒ
,Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡‰kq‰ ÈtÓ ‡l‡ ÌÈ‡L16. ≈¿»¿ƒ¬≈∆∆≈»∆»ƒ¿≈««»»

CÎÈÙÏe17¯˙BÈa Ô‰a ¯‰f‰Ï Ì„‡ ·iÁ18. ¿ƒ»«»»»¿ƒ»≈»∆¿≈

ה"א).10) (פ"ג, קריאתֿשמע הלכות לעיל לעיל 11)ראה
ה"ב). (פ"ד, תפילה מן 12)הל' ידיו ליטול שצריך לפי
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שמו  ידים לנטילת המיוחד והכלי ה"ו) לקמן (ראה הכלי
לומר: תיקנו לפיכך קז.), (חולין חז"ל בלשון "נטלא"

"˙ÏÈË פרק ברכות למס' (רא"ש ידים" "רחיצת ולא ידים"
בביאורנו). ט"ז הלכה לקמן וראה זו.13)ט, נטילה

ע"א.14) קו, הקב"ה 15)חולין ציוונו כאילו זה והרי
כג.). (שבת "ודברים 16)בעצמו ה"ג. בסמוך כמבואר

דומה? זה למה הא עליהם, מברכים אין סכנה משום שהם
סכנת  מפני - בלילה שתה ואחרֿכך המים את שסינן למי

מברך שאינו ‰ÌÈÓעלוקה, ˙‡ ÔÒÏ ÂÂˆÂ רבינו (לשון "
מובאת  גאון, עמרם רב דעת וכן ה"ד). יא, פרק לקמן

פ"ח. לברכות יונה' למנוע 17)ב'רבינו באים והם הואיל
י.).18)סכנה. (חולין מאיסור" סכנה "חמורה הכלל: ע"פ

.‚˙eL¯ - ÏÈL·˙Ï ÏÈL·z ÔÈa ÌÈ„È ˙ÏÈË19‰ˆ¯ : ¿ƒ«»«ƒ≈«¿ƒ¿«¿ƒ¿»»
ÔÈ‡ ÔÈlÁ ÏL ˙B¯Ùe .ÏËB BÈ‡ - ‰ˆ¯ ,ÏËB -≈»»≈≈≈∆Àƒ≈»

ÛBqa ÔÈa ,‰lÁza ÔÈa ,ÌÈ„È ˙ÏÈË ÔÈÎÈ¯ˆ20ÏÎÂ . ¿ƒƒ¿ƒ«»«ƒ≈«¿ƒ»≈«¿»
Áe¯‰ ÈqbÓ ‰Ê È¯‰ ,˙B¯ÙÏ ÂÈ„È ÏËBp‰21˙t Ïk . «≈»»¿≈¬≈∆ƒ«≈»«»«

Ba ÁÏn‰L22LÈ ‡nL ,‰B¯Á‡a ÌÈ„È ˙ÏÈË CÈ¯ˆ , ∆«∆«»ƒ¿ƒ«»«ƒ»«¬»∆»∆
,˙ÈÓB„Ò ÁÏÓk BÚ·hL ÁÏÓ B‡ ,˙ÈÓB„Ò ÁÏÓ Ba∆«¿ƒ∆«∆ƒ¿¿∆«¿ƒ
ÏhÏ ÔÈ·iÁ ‰Ê ÈtÓ .‡ÓqÈÂ ÂÈÈÚ ÏÚ ÂÈ„È ¯È·ÚÈÂ¿«¬ƒ»»«≈»¿ƒ»≈ƒ¿≈∆«»ƒƒ…

ÁÏn‰ ÈtÓ ,‰„eÚÒ Ïk ÛBÒa ÌÈ„È23‰Án·e .24 »«ƒ¿»¿»ƒ¿≈«∆«««¬∆
ÌÈ„e¯Ë Ô‰L ÈtÓ ,‰lÁza ÌÈ„È ˙ÏÈËpÓ ÌÈ¯eËt¿ƒƒ¿ƒ«»«ƒ«¿ƒ»ƒ¿≈∆≈¿ƒ

‰ÓÁÏna25ÈtÓ ,‰B¯Á‡a ÔÈ·iÁÂ ;26.‰kq‰ «ƒ¿»»¿«»ƒ»«¬»ƒ¿≈««»»

ה"כו).19) (פ"ט, אסורות מאכלות הל' וראה ע"ב. קה, שם,
סכנה  משום לדגים בשר בין ידיו ליטול רגיל היה והרא"ש
ואנו  עו:). פסחים התלמוד דברי ע"פ קעג, סי' או"ח ('טור'
הפה  קינוח משום ולשתות, ביניהם דבר לאכול נוהגים

ס"ג). קטז. סי' (יו"ד ולא 20)והדחתו ע"א. קו, חולין
מן  פירות תרומת שאין מפני תרומה, סרך משום בהם גזרו

אח  הענבים אלא אחרי התורה והזיתים יין, מהם שיעשה רי
תירושך  דגנך ראשית שכתוב: כמו שמן, מהם שיעשה
פ"ח. לברכות יונה' 'רבינו ד) יח, (דברים ויצהרך

במצוות 21) מדקדק שהוא בזה מראה כי הגאוותנים.
חיוב, בתורת שנוטלן ודוקא שם). (חולין המדה מן למעלה
מותר  - נקיות ידיו היו שלא נקיות, משום נטלן אם אבל

ס"ה). קנח, סי' "22)(או"ח הנוסח: התימנים, ÏÎובכת"י
ופירושו וכו', ידים" נטילת צריך המלח (כלשון Ó„„את

מלח  הארץ) עפר בשליש וכל יב: מ, ישעיה הכתוב
‡ÂÏÎאףֿעלֿפי ‡Ï˘ התלמוד דברי ע"פ מכוון זה ונוסח .

קה:). כל 23)(חולין "אחר מ.): (ברכות אמרו וחכמינו
מלח". אכול למלחמה.24)אכילתך ואין 25)היוצא

וכלשון  מ"י. פ"א, (עירובין מים לבקש עליהם מטריחים
שם). המשנה" ע"ב.26)"פירוש יז, עירובין

.„˜¯t‰ „Ú ?ÌÈ„È ˙ÏÈË ‡È‰ ÔÎÈ‰ „Ú27‰nÎÂ . «≈»ƒ¿ƒ«»«ƒ««∆∆¿«»
ÌÈ„È ÈzL ÏÎÏ ˙ÈÚÈ·¯ ?ÌÈn‰ ¯eÚL28ÏÎÂ . ƒ««ƒ¿ƒƒ¿»¿≈»»ƒ¿»

‰ÏÈ·Ëa ÌÈˆˆBÁL29ÌÈ„È ˙ÏÈËa ıˆBÁ ,30ÏÎÂ . ∆¿ƒƒ¿ƒ»≈ƒ¿ƒ«»»ƒ¿»
‰ÏBÚ‰31‰Â˜Ó ˙cÓÏ32˙ÈÚÈ·¯ ¯eÚLÏ ‰ÏBÚ ,33. »∆¿ƒ«ƒ¿∆∆¿ƒ¿ƒƒ

לברכות 27) וכרי"ף קו:) (חולין והזרוע היד חיבור מקום
רביעית,28)פ"ח. ושיעור קז. חולין מ"א; פ"א, ידים

ה"י. פ"ג, שמע קריאת הל' לעיל בביאורנו נתבאר

בשר 29) על המודבקים טיט או בצק כגון הגוף, בטבילת
ונשאר  טבילתו לו עלתה שלא למים, בינו ומבדילים אדם
בהל' מנויים - החוצצים הדברים וכל שהיה. כמו טמא

פ"אֿב. ע"ב.30)מקואות קו, המשלים.31)חולין
הנדוק 32) וטיט והברד השלג כגון סאה, ארבעים ששיעורו

סאה  ותשע שלשים של מקוה לתוך אחת סאה מהם שנפלה
הל' רבינו (מלשון ושלם כשר המקוה והרי השלימתו,

ה"ג). פ"ז, ע"א.33)מקואות כב, זבחים

.‰‰Â˜Ó ÈÓa ÂÈ„È ÏÈaË‰Â ,ÌÈ„È ˙ÏÈË CÈ¯v‰ Ïk34 »«»ƒ¿ƒ«»«ƒ¿ƒ¿ƒ»»¿≈ƒ¿∆
¯Á‡ ¯·c CÈ¯ˆ BÈ‡ -35ÔÈ‡L ÌÈÓa ÔÏÈaË‰ Ì‡Â . ≈»ƒ»»«≈¿ƒƒ¿ƒ»¿«ƒ∆≈

‰Â˜Ó ¯eÚL Ì‰a36Ú˜¯waL ÔÈ·e‡L ÌÈÓ· B‡ ,37- »∆ƒƒ¿∆¿«ƒ¿ƒ∆««¿«
˙‡ ÔÈ¯‰ËÓ ÔÈ·e‡L ÌÈn‰ ÔÈ‡L ,ÌeÏÎ ‰NÚ ‡Ï…»»¿∆≈««ƒ¿ƒ¿«¬ƒ∆

‰ÏÈËa ‡l‡ ÌÈ„i‰38. «»«ƒ∆»ƒ¿ƒ»

סאה.34) ארבעים בהם הנזכרת 35)שיש ידים הגבהת לא
(תוספתא  ה"כ לקמן הנזכר ידים ניגוב ולא טז, הלכה בסמוך

פ"ב). מעין 36)ידים מי אבל נובעים, שאינם במים ודוקא
את  לכסות כדי בהם שיש כל בטבילה, הידים את מטהרים
בהל' רבינו דברי עלֿפי (כסףֿמשנה אחת בבת הידים

ה"ח). פ"ט, לתוך 37)מקואות ונשפכו בכלי שנשאבו
ישר 38)הקרקע. שנשפכו ודוקא פ"א. מקואות תוספתא

על  הכלים מן נשפכו אם אבל הקרקע, בור לתוך מהכלים
הם  הרי - שבקרקע הבור לתוך והגיעו נמשכו וממנה הארץ
(כסףֿמשנה). ידים לטבילת וכשרים שהמשיכום" "שאובים

.Â:ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡a ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆ ,ÂÈ„È ÏËBp‰ Ïk»«≈»»»ƒ¿ƒ»≈¿«¿»»¿»ƒ
ÌÈ„È ˙ÏÈËÏ ÔÈÏeÒÙ eÈ‰È ‡lL ,ÔÓˆÚ ÌÈna39, ««ƒ«¿»∆…ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ«»«ƒ

,ÈÏk·e ,ÌÈ„È ÈzL ÏÎÏ ˙ÈÚÈ·¯ Ô‰· ‰È‰iL ,¯eÚM·e«ƒ∆ƒ¿∆»∆¿ƒƒ¿»¿≈»«ƒ«¿ƒ
eÈ‰iL ,ÏËBp·e ,ÈÏÎa Ô‰a ÔÈÏËBpL ÌÈn‰ eÈ‰iL∆ƒ¿««ƒ∆¿ƒ»∆¿∆ƒ«≈∆ƒ¿

.Ô˙B ÁkÓ ÔÈ‡a ÌÈn‰««ƒ»ƒƒ…«≈

והולכים 39) מתוארים הדברים שאר וכן ה"ז. בסמוך מבואר
הבאות. בהלכות

.Ê,‰‡¯Ó ÈepL :ÌÈn‰ ˙‡ ÔÈÏÒBt ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡«¿»»¿»ƒ¿ƒ∆««ƒƒ«¿∆
˙‡ ÚBnL ,„ÒÙ‰Â ,Ô‰a ‰Î‡ÏÓ ˙iNÚÂ ,Èel‚Â¿ƒ«¬ƒ«¿»»»∆¿∆¿≈∆≈«∆

Ô‰Ó ˙BzLlÓ ‰Ó‰a‰40epzLpL ÌÈÓ ?„ˆÈk . «¿≈»ƒƒ¿≈∆≈««ƒ∆ƒ¿«
¯·c ˙ÓÁÓ ÔÈa ,˙BÚ˜¯˜a ÔÈa ,ÌÈÏÎa ÔÈa - Ô˙È‡¯Ó«¿ƒ»≈¿≈ƒ≈¿«¿»≈≈¬«»»

ÔÎB˙Ï ÏÙpL41el‡ È¯‰ - ÔÓB˜Ó ˙ÓÁÓ ÔÈa , ∆»«¿»≈≈¬«¿»¬≈≈
ÔÈÏeÒÙ42‰i˙MÓ Ô˙B‡ ¯ÒB‡‰ Èelb elb˙ Ì‡ ÔÎÂ .43 ¿ƒ¿≈ƒƒ¿«ƒ»≈»ƒ¿ƒ»

ÌÈ„È ˙ÏÈËÏ eÏÒÙ -44. ƒ¿¿ƒ¿ƒ«»»ƒ

ה"ט.40) בסמוך כמבואר רע, ריחם או מרים שהיו כגון
מ"ג).41) פ"א, (ידים וקנקנתום הדיו קז,42)כגון חולין

הכיור, במימי כמו מים, מראה בהם שיהיה שצריך ע"א.
ירחצו ג): ל, (שמות בהם מראיהם ÌÈÓ,שנאמר נשתנו ואם

(ב"י  משמע בהווייתם "מים" כי טו:), (סוטה פסולים -
הרא"ה). בשם קס סי' נחש,43)או"ח מהם שתה שמא

נפש  ושמירת רוצח הל' והשווה ל:) (ע"ז ארסו בהם והטיל
ה"וֿיד. חוששים 44)פ"יא, אנו שאין וכיום שם. ע"ז,

לנטילה  אף כשרים בינינו) מצויים נחשים (שאין לגילוי
קס). סי' או"ח ('טור'
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.Á,ÔÈÎÙBL eNÚ ,‰Î‡ÏÓ Ô‰· ‰NÚpL ÌÈÓ Ïk»«ƒ∆«¬»»∆¿»»«¬¿ƒ
ÔÈ·e‡L ÌÈÓ ?„ˆÈk .ÌÈ„È ˙ÏÈËÏ ÔÈÏeÒÙe45ÁÈ„‰L ¿ƒƒ¿ƒ«»»ƒ≈««ƒ¿ƒ∆≈ƒ«

ÔÈa - ‰Ê· ‡ˆBiÎÂ ,Bzt Ì‰· ‰¯ML B‡ ÌÈÏk Ô‰a»∆≈ƒ∆»»»∆ƒ¿«≈»∆≈
ÌÈ„È ˙ÏÈËÏ ÔÈÏeÒt - ˙BÚ˜¯˜a ÔÈa ,ÌÈÏÎa46. ¿≈ƒ≈¿«¿»¿ƒƒ¿ƒ«»»ƒ
ÔÏÒÙ ‡Ï - ÌÈL„Á B‡ ÔÈÁ„eÓ ÌÈÏk Ô‰a ÁÈ„‰47. ≈ƒ«»∆≈ƒ»ƒ¬»ƒ…¿»»

ÌBzÁp‰L ÌÈÓ48ÌÈÎÚk‰ ˙‡ Ô‰a ÏaËÓ49,ÔÈÏeÒt - «ƒ∆««¿¿«≈»∆∆«¿»ƒ¿ƒ
‰LÈÏ ˙ÚLa Ô‰Ó ÔÙBÁ ‡e‰LÂ50ÌÈn‰L ;ÌÈ¯Lk - ¿∆≈≈∆ƒ¿«ƒ»¿≈ƒ∆««ƒ

ÔÙÁL ÌÈn‰ Ï·‡ ,‰Î‡ÏÓ Ô‰· eNÚpL Ô‰ ÂÈÙÁaL∆¿»¿»≈∆«¬»∆¿»»¬»««ƒ∆»«
Ô˙e¯LÎa Ô‰ È¯‰ Ì‰Ó51. ≈∆¬≈≈¿«¿»

בכלים.45) שאובים שאינם מקוה או מעין למי פרט
מ"ג.46) פ"א, עוגה 49)האופה.48)שם.47)ידים

והן  "הגלוסקים", מ"ה) (שם, המשנה ובלשון ועגולה, יבשה
נקי. לחם פניו 50)ככרות טחים הלחם עריכת לאחר

ידיו  שטובל פעמים במים, הלחם שמטבילים פעמים במים,
שם). (ר"ש הלחם פני בהם וטח לא 51)במים שבהם

מלאכה. כל נעשתה

.ËÎÂÌÈ¯Ó eÈ‰L ÔB‚k ,·Ïk ˙i˙MÓ eÏÒÙpL ÌÈÓ Ï ¿»«ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ«∆∆¿∆»»ƒ
ÔÈ¯eÎÚ B‡ ÌÈÁeÏÓ B‡52‰zLÈ ‡lL „Ú ,Ú¯ ÁÈ¯ B‡ , ¿ƒ¬ƒ≈«««∆…ƒ¿∆

·Ïk‰ Ô‰Ó53,ÌÈ„È ˙ÏÈËÏ ÔÈÏeÒt - ÌÈÏÎa : ≈∆«∆∆¿≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ«»«ƒ
ÏÈaË‰Ï ÌÈ¯Lk - ˙BÚ˜¯˜·e54‡È¯·Ë ÈnÁ .55, ¿«¿»¿≈ƒ¿«¿ƒ«≈¿∆¿»

ÌÈ„i‰ ˙‡ Ì‰a ÔÈÏÈaËÓ ,ÔÓB˜Óa56ÏË Ì‡ Ï·‡ ; ƒ¿»«¿ƒƒ»∆∆«»«ƒ¬»ƒ»«
‰n‡ Ô‰Ó ‚ÈÏÙ‰L B‡ ,ÈÏÎa Ô‰Ó57¯Á‡ ÌB˜ÓÏ58- ≈∆ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ≈∆«»¿»«≈

ÌÈB¯Á‡ ‡ÏÂ ÌÈBL‡¯ ‡Ï ,Ô‰Ó ÔÈÏËB ÔÈ‡59ÈtÓ , ≈¿ƒ≈∆…ƒƒ¿…«¬ƒƒ¿≈
‰Ó‰a ˙i˙LÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L60. ∆≈»¿ƒƒ¿ƒ«¿≈»

וכיו"ב.52) בהם המעורב טיט מחמת שם,53)דלוחים
פ"ח. לברכות הרי"ף וכפירושי שלא 54)מ"ג. הידים, את

בה. לזלזל יבואו שלא בנטילה, אלא עליהם גזרו
('רבינו 55) מרים שהם מפני כלב לשתיית ראויים שאינם

שם). לברכות מים 56)יונה' כדין ע"א. קו, חולין
תעלה 57)שבקרקעות. לתוך מים מהם שהמשיך כגון

בטבילה. המטהר מקוה שיעור סאה ארבעים בה ואין
המעיינות.58) למי מחוברים האכילה,59)ואינם שאחרי

הם, שרותחים מפני הזוהמה את מעבירים המים אין כי
הט"ז. בסמוך כמבואר בהם לשפשף יכול זה 60)ואינו

ראויים  כשהם אלא כשרים שאינם הראשונים על מוסב
הנובעים  חמים ומים (לחםֿמשנה). בהמה לשתיית
כלב, לשתיית וראויים מרים שאינם אחרים ממעיינות

ס"ה). קס, סי' (או"ח ראשונים למים כשרים

.ÈËÚÓ ËÚÓ ÂÈ„È ÏÚ ÔzÏ ÏËBpÏ LÈ61ÔziL „Ú , ≈«≈ƒ≈«»»¿«¿««∆ƒ≈
- ˙Á‡ ‰ÙÈËLa dlk ˙ÈÚÈ·¯‰ Ô˙ Ì‡Â .¯eÚMk«ƒ¿ƒ»«»¿ƒƒÀ»ƒ¿ƒ»««

¯Lk62‰Ê „ˆa ‰Ê ,‰MÓÁ B‡ ‰Úa¯‡ ÔÈÏËB .63B‡ , »≈¿ƒ«¿»»¬ƒ»∆¿«∆
˙Á‡ ‰ÙÈËLa ,‰Ê ÈabŒÏÚ ‰Ê „È64et¯iL „·Ï·e ;65 «∆««≈∆ƒ¿ƒ»««ƒ¿«∆«¿

d˙B‡· ‰È‰ÈÂ ,ÌÈn‰ Ô‰ÈÈ· ‡B·iL È„k ,Ô‰È„È¿≈∆¿≈∆»≈≈∆««ƒ¿ƒ¿∆¿»
„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ˙ÈÚÈ·¯ È„k ‰ÙÈËM‰66. «¿ƒ»¿≈¿ƒƒ¿»∆»¿∆»

שנטמאו 61) הראשונים המים את יטהרו הבאים שהמים כדי
הידים. החכמים 62)מחמת כדעת מ"א. פ"ב, ידים

מאיר. רבי על שם על 63)החולקים יוצק שאחד כגון

בידים 64)ידיהם. נטמאו העליונים שהמים אע"פ
מפני  התחתונות, הידים את ומטהרות חוזרות הן העליונות,
שם). רבינו שפירש וכמו ד, פרק (שם, אחת כיד נידונות שכולן

זו.65) תחת זו ידיהם ידחקו וראה 66)שלא ע"א. קז, חולין
א). משנה א, פרק (ידים לרבינו המשנה" "פירוש

.‡ÈÌÈÏk‰ ˙BÙ„a ‡Ï ,ÌÈ„iÏ ÌÈÓ ÔÈÏËB ÔÈ‡67, ≈¿ƒ«ƒ«»«ƒ…¿»¿«≈ƒ
ıÁn‰ ÈÏeLa ‡ÏÂ68ÌÈÒ¯Á· ‡ÏÂ ,69˙Ùe‚Óa ‡ÏÂ ,70 ¿…¿≈«««¿…«¬»ƒ¿…ƒ¿«

‰Ùe‚n‰ Ôwz Ì‡Â .˙È·Á‰71‰pnÓ ÔÈÏËB ,‰ÏÈËÏ ∆»ƒ¿ƒƒ≈«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒƒ∆»
˙ÓÁ‰ ÔÎÂ .ÌÈ„iÏ72dwzL73.ÌÈ„iÏ ‰pnÓ ÔÈÏËB , «»»ƒ¿≈«≈∆∆ƒ¿»¿ƒƒ∆»«»»ƒ
‰t˜Â ˜N Ï·‡74e˜˙pL75Ô‰Ó ÔÈÏËB ÔÈ‡ - ¬»«¿À»∆ƒ¿¿≈¿ƒ≈∆

ÌÈ„iÏ76ÈÏk ÂÈÙÁ ÔÈ‡L ,ÂÈÙÁa B¯·ÁÏ ÔzÈ ‡ÏÂ .77. «»»ƒ¿…ƒ≈«¬≈¿»¿»∆≈»¿»∆ƒ
È„ÈÓ Ô˙B‡ ˙¯‰ËÓ‰ ‰¯È·L e¯aLpL ÌÈÏÎÂ¿≈ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ»«¿«∆∆»ƒ≈

‰‡ÓË78È¯·L Ô‰L ÈtÓ ,ÌÈ„iÏ Ì‰a ÔÈ˙B ÔÈ‡ , À¿»≈¿ƒ»∆«»«ƒƒ¿≈∆≈ƒ¿≈
ÌÈÏÎ79. ≈ƒ

שאינם 67) מתוך אבל מים, לקבל בדפנותיהם ויש שנשברו,
על  סמיכה בלא להושיבם בא (שאם מסומכים אלא מקבלים
חשוב  קיבולם בית אין נשפכים) מימיהם היו אחר, דבר

קיבול. בית בעלי כלים הנקרא 68)כשאר גדול חרס כלי
כדמות בולט ובשוליו מחגי"ר, אל והוא בערבית יד בית

המשנה  (מפירוש המחץ הגבהת בעת היד בו להכניס חקוק
מים  לקבלת נעשה שלא ומתוך מ"ג). פ"ב, כלים לרבינו,

בו. נוטלים מים 69)אין מקבלים שאינם חרס, כלי שברי
ה"י). יח, פרק כלים הל' (השווה מסומכים. כשהם אלא

אבל 70) קיבול, בית לה שיש ואע"פ החבית, פי שעל מכסה
מסומכת  אלא מים מקבלת אינה משופע שבסיסה מתוך

מ"ב). פ"א, מקבלת 71)(ידים והיא מלמטה שהרחיבה
קז.). (חולין מסומכת שאינה אע"פ מים נאד 72)רביעית

עור. מושב.73)של בית לה סל.74)שעשה
שהם 75) עד בזפת וזיפתם סמיכה בלא לשבת שהתקינן

מים. אלא 76)מקבלים מים לקבל עשויים שאינם לפי
שם). (חולין בלבד יבשים שם.77)דברים ידים, מס'

על 78) מושיבו (שאם משקה" "ככונס שניקב חרס כלי כגון
טומאתו  מידי שנטהר הנקב) דרך לתוכו נכנסים המשקין
המפורש  שיעורו לפי אחד כל הכלים ושאר קז.). (חולין
שניקב  אלא אמורים הדברים ואין יט. פרק כלים בהלכות
מים. רביעית מקבל שאינו למטה, בדפניו או בשוליו הכלי
מים  רביעית ומקבל הדופן באמצע אלא ניקב לא אם אבל
דרך  לא אבל הנקב דרך ידיו ליטול מותר הנקב, מן למטה
סי' או"ח (שו"ע כלי חשוב אינו הנקב מן שלמעלה פיו,

פ"ב). קבלת 79)קנט, לענין כלים מתורת שבטלו וכשם
ידים. נטילת לענין כלים נקראים אינם כך טומאה,

.·ÈÈÏk elÙ‡Â ,ÌÈ„iÏ ÌÈÏËB ÌÈÏk‰ ÏÎa¿»«≈ƒ¿ƒ«»«ƒ«¬ƒ¿≈
ÌÈÏÏ‚80‰Ó„‡ ÈÏÎe81ÈÏk .ÌÈÓÏL eÈ‰iL ‡e‰Â ; ¿»ƒ¿≈¬»»¿∆ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ

ÚÈ·¯ ˜ÈÊÁÓ BÈ‡L˙È82ÔÈ‡ ,˙ÈÚÈ·¯ Ba ÔÈ‡ B‡ ∆≈«¬ƒ¿ƒƒ≈¿ƒƒ≈
ÌÈ„iÏ BpnÓ ÔÈ˙B83. ¿ƒƒ∆«»»ƒ

בקר.80) מגללי הוסקו 81)עשויים שלא חרס כלי
טומאה, קבלת לענין כלים חשובים שאינם אע"פ בכבשן,
פ"א, (ידים הם ושלמים הואיל ידים לנטילת הם ראויים

רביעית.82)מ"ב). שמחזיק ע"א.83)אע"פ קז, חולין
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.‚ÈL¯Á elÙ‡ ,ÌÈ„iÏ ÔzÏ ÌÈ¯Lk Ïk‰84‰ËBL , «…¿≈ƒƒ≈«»«ƒ¬ƒ≈≈∆
ÔË˜Â85ÂÈk¯a ÔÈa ÈÏk‰ ÁÈpÓ - ¯Á‡ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ .86 ¿»»ƒ≈»«≈«ƒ««¿ƒ≈ƒ¿»

ÏhÈÂ ÂÈ„È ÏÚ ˙È·Á‰ ‰hÈ B‡ ,ÂÈ„È ÏÚ ˜ˆÂ87B‡ , ¿»«»»«∆∆»ƒ«»»¿ƒ…
˜ˆÂ ¯ÊBÁÂ ,BÊ ÏÚ BÊa ˜ˆÂ ˙Á‡ B„È ÏËB88 ≈»««¿»¿«¿≈¿»

ÌÈ„iÏ ÏËB ÛBw‰Â .‰iM‰ ÏÚ ‰BL‡¯a89. »ƒ»««¿ƒ»¿«≈«»»ƒ

מדבר.84) ואינו שומע בני 85)שאינו שאינם אףֿעלֿפי
מ"ה.86)דעת. פ"א, (ידים ביציקה מסייעות וברכיו

הרע"ב). (לעיל 87)וכפירוש נותן" מכח "באים הם והרי
הטייתו. מכח נשפכים והמים הואיל שביד.88)ה"ו) בכלי

"כח89) מצריכים אנו אין כי שם. ידים, "כח ‡„Ìמס' אל "
Ô˙Â.קוף ואפילו "

.„È˙˜M‰90Ô˙BÂ ÏbÏ‚· B‡ B„Èa Ì„‡ ‰ÏBcL , «…∆∆∆»»¿»¿«¿«¿≈
dÎB˙Ï91‰pnÓ ÔÈÎLÓ ÌÈn‰Â ,92‰n‡a93ÔÈÎÏB‰Â ¿»¿««ƒƒ¿»ƒƒ∆»»«»¿¿ƒ

,˙˜Ma ÂÈ„È ÁÈp‰Â ,‰Ó‰a‰ B‡ ˙B˜¯È‰ ÔÈ˜LÓe«¿ƒ«¿»«¿≈»¿ƒƒ«»»«…∆
Ú eÙËLÂ ÌÈn‰ e¯·ÚÂ,‰ÏÈË BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï - ÂÈ„È Ï ¿»¿««ƒ¿»¿«»»…»¿»¿ƒ»

ÂÈ„È ÏÚ Ô˙B Ô‡k ÔÈ‡ È¯‰L94˙B·B¯˜ ÂÈ„È eÈ‰ Ì‡Â . ∆¬≈≈»≈«»»¿ƒ»»»¿
ÂÈ„È ÏÚ eÙËL ÌÈn‰ e‡ˆÓpL „Ú ,ÈÏc‰ ˙ÎÈÙLÏƒ¿ƒ««¿ƒ«∆ƒ¿¿««ƒ»¿«»»

.‰ÏÈË BÏ ‰˙ÏÚ - Ì„‡‰ ˙È˙ ÁkÓƒ…«¿ƒ«»»»»¿»¿ƒ»

הבאר.90) או המעיין שפת שעל חלולה בדלי 91)אבן
הבאר. שבדפנה.92)מן חור בתעלה.93)דרך

והם 94) הדולה כח מהם פסק שכבר ע"א. קז, חולין
מאליהם. נמשכים

.ÂË‡Ï B‡ ‰Î‡ÏÓ Ô‰Ó ‰NÚ Ì‡ BÏ ˜tzÒpL ÌÈÓ«ƒ∆ƒ¿«≈ƒ«¬»≈∆¿»»…
¯eÚMk Ô‰a LÈ Ì‡ ,‰NÚ95Ô‰ Ì‡ ,Ô‰a ÔÈ‡L B‡ «¬»ƒ≈»∆«ƒ∆≈»∆ƒ≈

ÔÈ‡ÓË B‡ ÔÈ¯B‰Ë96ÏË ‡Ï ˜ÙÒ ,ÂÈ„È ÏË ˜ÙÒ ; ¿ƒ¿≈ƒ»≈»«»»»≈…»«
¯B‰Ë B˜ÙÒ - ÂÈ„È97ÌÈ„È ˙¯‰ËaL ˜ÙÒ ÏkL , »»¿≈»∆»»≈∆¿»√«»«ƒ

¯B‰Ë98. »

אברהם'95) ('מגן כשיעור בהם היה אם ומסופק ידיו, שנטל
קס). לנטילה 96)סי' ופסולים טמאים בעצמם שהמים

ד). ב, מ"ב.97)(ידים פ"ב, ידים,98)מקוואות מס'
שם.

.ÊËÂÈ„È dÈa‚iL CÈ¯ˆ - ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓ99 «ƒ»ƒƒ»ƒ∆«¿ƒ«»»
‰ÏÚÓÏ100˜¯tÏ ıeÁ ÌÈÓ e‡ˆÈ ‡lL „Ú ,101e¯ÊÁÈÂ ¿«¿»«∆…≈¿«ƒ«∆∆¿««¿

ÌÈ„i‰ ˙‡ e‡nËÈÂ102ÏÈtLiL CÈ¯ˆ - ÌÈB¯Á‡Â ; ƒ«¿∆«»«ƒ¿«¬ƒ»ƒ∆«¿ƒ
ÂÈ„È ÏÚÓ ÁÏn‰ Ák Ïk ‡ˆiL È„k ,‰hÓÏ ÂÈ„È103. »»¿«»¿≈∆≈≈»…««∆«≈«»»

ÈabŒÏÚ ÔÈa ÈÏÎ ÈabŒÏÚ ÔÈa ,ÌÈÏh ÌÈBL‡¯ ÌÈÓ«ƒƒƒƒ»ƒ≈««≈¿ƒ≈««≈
ÈÏÎ ÈabŒÏÚ ‡l‡ ÔÈÏh ÔÈ‡ ÌÈB¯Á‡Â ,Ú˜¯˜104. «¿«¿«¬ƒ≈»ƒ»ƒ∆»««≈∆ƒ

¯e‡‰ ÈnÁa ÔÈa ,ÔÈÏh ÌÈBL‡¯ ÌÈÓ105,ÔBˆa ÔÈa «ƒƒƒƒ»ƒ≈¿«≈»≈¿≈
ÌÈnÁ eÈ‰iL ,‡e‰Â .ÔÈnÁa ÔÈÏh ÔÈ‡ ÌÈB¯Á‡Â¿«¬ƒ≈»ƒ»ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿«ƒ

˙„ÏBÒ „i‰L106˙‡ ÔÈ¯È·ÚÓ ÔÈ‡L ÈtÓ ,Ô‰a ∆«»∆∆»∆ƒ¿≈∆≈«¬ƒƒ∆
‡Ó‰f‰107Ô‰a ÛLÙLÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ,108eÈ‰ Ï·‡ . «À¬»∆≈»¿«¿≈»∆¬»»

a Ô‰Ó ÔÈÏËB ,ÔÈ¯LBÙ‰B¯Á‡109. ¿ƒ¿ƒ≈∆»«¬»

שינגבן.99) עד נטילתן ויטלם 100)מסוף לדבר: רמז
ט). סג, (ישעיה הפרק,101)וינשאם לפני בתחילה שהיו

והזרוע). היד (חיבור לפרק חוץ אח"כ שהרי 102)ויצאו

ואפילו  הטמאות, בידיו כשנגעו הפרק תוך בעודם נטמאו
אין  הוא: שכלל יטהרום, לא שניים מים עליהם ישפוך
תוך  בעודם אלא הראשונים את מטהרים השניים המים
זהיר  היה שאם ומובן מ"ג). פ"ב, ידים ד:; (סוטה הפרק
לא  שבכלל באופן סופה, ועד הנטילה מתחילת ידיו והשפיל
כלל. להגביהן צורך אין לו, חוצה הפרק מתוך המים הגיעו
והם  בשפע מים השופכים ידים נוטלי בסתם ידובר וכאן
וכו' יחזור שלא כדי להגביהן עליו שאז לפרק חוץ מתפזרים

קסב). סי' או"ח עי"ב.103)(ב"י ד, סוטה
עליהם 104) השורה רעה רוח משום לקבלם, מתחתיהם

"ואחרונים  כאן: הנוסח התימנים, ובכת"י קה:), (חולין
ואם  כלי, צריכים אינם זה ולפי קרקע", גבי על ניטלים אינם
הראשונה  כלשון מותר, - הקרקע שעל קסמים גבי על נטלם

שם. חולין טבריה,105)שבש"ס למי פרט באש, שהוחמו
ט. הלכה לעיל שם.107)נכוית.106)כמבואר חולין,

אמרו 108) שם, את ובתלמוד מפעפעים שחמים "מפני :
זוהמת  את בהן ומבליעים הידים את מרככים הידים"

שם). (רש"י לכתחילה.109)התבשיל אפילו

.ÊÈ˙È¯ÁL ÂÈ„È Ì„‡ ÏËB110Ô‰ÈÏÚ ‰˙Óe ,111Ïk ≈»»»»«¬ƒ«¿∆¬≈∆»
‰ÏÈÎ‡ ÏÎÏ ÂÈ„È ˙‡ ÏhÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,ÌBi‰«¿≈»ƒƒ…∆»»¿»¬ƒ»

‰ÏÈÎ‡Â112Ô‰Ó BzÚc ÁÈqÈ ‡lL ,‡e‰Â ;113Ì‡ Ï·‡ . «¬ƒ»¿∆…«ƒ««¿≈∆¬»ƒ
CÈ¯vL ˙Ú ÏÎa ÂÈ„È ÏhÏ CÈ¯ˆ ,Ô‰Ó BzÚc ÁÈq‰ƒƒ««¿≈∆»ƒƒ…»»¿»≈∆»ƒ

‰ÏÈË114. ¿ƒ»

וכדומה.110) תפילה כגון אכילה, לצורך שלא כשנוטלן
מכוין 111) הוא הרי וכשמתנה כוונה, צריכה ידים שנטילת

ב'). ס"ק קסד, סי' אברהם' ע"ב.112)'(מגן קו, חולין
שם).113) (רש"י ומלטמאן מלטנפן כגון 114)שיזהר

ה"א  לעיל כמבואר לאכילה, או לתפילה או שמע לקריאת
עולה  אחת נטילה לסעוד, ורוצה לצרכיו והנפנה ובביאורנו.
נטילת  "על ואחריה יצר" "אשר ומברך ולכאן, לכאן לו
בין  הפסק נקראת יצר" "אשר ברכת ואין וסועד, ידים"
זה  והרי ידים, לטהרת באה היא שגם כיון לאכילה, נטילה
מאכל  תנו אמר שיאכל וקודם הפת על שבירך למי דומה
ומצרכי  הואיל ה"ח), פ"א, (לעיל הפסק זה שאין לבהמה,

קסה). סי' או"ח וראה מיימוניות'; ('הגהות היא הסעודה

.ÁÈËÏ115B‡ ˙t Ô‰a ÏÎB‡Â ‰tÓa ÂÈ„È ˙‡ Ì„‡ »»»∆»»¿«»¿≈»∆«
ÂÈ„È ÏË ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰˜LÓa BÏeahL ¯·„116. »»∆ƒ¿«¿∆««ƒ∆…»«»»

ÌÈ„È ˙ÏÈË CÈ¯ˆ BÈ‡ ÌÈ¯Á‡Ï ÏÈÎ‡n‰117ÏÎB‡‰Â ; ««¬ƒ«¬≈ƒ≈»ƒ¿ƒ«»»ƒ¿»≈
,ÂÈt CB˙Ï Ô˙B ¯Á‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈ„È ˙ÏÈË CÈ¯»̂ƒ¿ƒ«»«ƒ««ƒ∆«≈≈¿ƒ

ÏÎ‡na Ú‚B BÈ‡Â118ÏÎB‡Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â . ¿≈≈«««¬»¿«ƒ»≈
‰Ù¯‚Óa119ÌÈ„È ˙ÏÈË CÈ¯vL ,120. ¿«¿≈»∆»ƒ¿ƒ«»»ƒ

היא 115) והנה י): כא, (שמואלֿא המקרא לשון וכן עוטף.
בשמלה. (חולין 116)לוטה בידיו יגע שמא חוששים ואין

ה"ט). פ"ח, הטומאה אבות בהל' רבינו דברי והשווה קז:;
לו  שאין במי אלא זה אין רבינו בדברי הכסףֿמשנה ולדעת
נטילה, בלא יאכל לא מים, למצוא לו שאפשר כל אבל מים.

ובביאורנו. יט הלכה בסמוך תיקנו 117)כמבואר שלא
שם). (חולין עצמו לאוכל אלא שם.118)נטילה

קסג,119) סי' לאו"ח (רמ"א מזלג כעין שיניים לו שיש כלי
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ואת  המזלגות את ועוד. א פ"ב, תמיד במשנה ונזכר ס"ב)
ÌÈÚÈ‰ וית צנוריתא ית אונקלוס: מתרגם יד) ד, (במדבר

תקנ 120)מגרופיתא. היתה כך בלי כי לאכול לא חז"ל ת
נטילה.

.ËÈÂÈ„È ÏË ‡lL ÈÓ ÏÈÎ‡‰Ï ¯eÒ‡121ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , »¿«¬ƒƒ∆…»«»»¿««ƒ
ÌÈ„È ˙ÏÈËa ÏÊÏÊÏ ¯eÒ‡Â .ÂÈt CB˙Ï Ô˙B ‡e‰L122. ∆≈¿ƒ¿»¿«¿≈ƒ¿ƒ«»»ƒ
¯·c‰ ÏÚ e¯È‰Ê‰Â ÌÈÓÎÁ eeˆ ‰a¯‰ ÌÈÈeeˆÂ123. ¿ƒƒ«¿≈ƒ¬»ƒ¿ƒ¿ƒ««»»

ÂÈ„È ÏËB ,‰i˙L È„k ‡l‡ ÌÈÓ BÏ ÔÈ‡ elÙ‡¬ƒ≈«ƒ∆»¿≈¿ƒ»≈»»
Ô˙ˆ˜Ó ‰˙BLÂ ÏÎB‡ CkŒ¯Á‡Â ,Ô˙ˆ˜Óa124. ¿ƒ¿»»¿««»≈¿∆ƒ¿»»

מכשול"121) תתן לא עור "ולפני משום ע"ב קח, חולין
פ"ח). ברכות יונה' "את 122)('רבינו מ"ו: פ"ה, עדיות

בנטילת  (זלזל) שפקפק חנוך בן אלעזר (את) נידו? מי
ד:. סוטה וראה שלשה 123)ידים". סב:): (שבת שאמרו

והמזלזל  הם... ואלו עניות, לידי האדם את מביאים דברים
האכילו  ראשונים "מים פג:) (יומא אמרו וכן ידים, בנטילת
דברים  לישראל מוכר היה ישראל (פונדקי חזיר". בשר
בא  מבושל, חזיר בשר לנכרים ומוכר ומאכילם, המותרים
נתן  לאכול, כשהסב ידיו נטל שלא וראהו לפונדק ישראל

שם). רש"י חזיר. בשר עקיבא 124)לפניו ברבי "מעשה
משרתו, הגרסי יהושע ר' והיה האסורים, בבית חבוש שהיה
מצאו  אחד יום במדה. מים לו מכניסים היו ויום יום בכל
שמא  מרובים, מימיך היום לו: אמר האסורים, בית שומר
לו  ונתן חציים שפך צריך? אתה האסורים בית לחתור
אתה  אין יהושע! לו: אמר עקיבא, רבי אצל כשבא (חציים,
שאתה  מה אלא לי (שאין בחייך תלויים וחיי אני שזקן יודע
מים  לי תן לו: אמר המאורע, אותו כל לו סח לי)? נותן
ידיך  ליטול מגיעים, אין לשתות לו: אמר ידי, שאטול
מוטב  מיתה. עליהם שחייבים אעשה מה לו: אמר מגיעים?
לא  אמרו: חברי, דעת על אעבור ולא עצמי, מיתת אמות

שהב  עד כלום כא:).טעם (עירובין ידיו" ונטל מים לו יא
מים, חפני מלא נטלתי "אני סב:): (שבת אמר חסדא ורב

טובה". חפנים מלא השמים) (מן לי ונתנו

.ÎÏÎÂ .ÏÎ‡È CkŒ¯Á‡Â ,ÂÈ„È ˙‡ ·bÏ Ì„‡ CÈ¯»̂ƒ»»¿«≈∆»»¿««»…«¿»
‡ÓË ÌÁÏ ÏÎB‡k ,ÌÈ„È ·eb ‡Ïa ÏÎB‡‰125ÏÎÂ . »≈¿…ƒ»«ƒ¿≈∆∆»≈¿»

ÛÎ˙Â .C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â ·bÓ ,‰B¯Á‡a ÂÈ„È ÏËBp‰«≈»»»«¬»¿«≈¿««»¿»≈¿≈∆
Ì‰ÈÈa ˜ÈÒÙÈ ‡Ï .ÔBÊn‰ ˙k¯a - ÌÈ„È ˙ÏÈËÏƒ¿ƒ«»«ƒƒ¿««»…«¿ƒ≈≈∆
ÂÈ„È ÏËBpL ¯Á‡ ÌÈÓ ˙BzLÏ elÙ‡ .¯Á‡ ¯·„a¿»»«≈¬ƒƒ¿«ƒ««∆≈»»

ÔBÊn‰ ˙k¯a C¯·iL „Ú ,¯eÒ‡ ‰B¯Á‡a126. »«¬»»«∆¿»≈ƒ¿««»

בני 125) יאכלו ככה יג): ד, (יחזקאל שנאמר ע"ב. ד, סוטה
"בלא  בגימטריא טמא" "לחמם - טמא לחמם את ישראל
('טור' וכו' מים - לח - "לחמם" מפרשים: ויש ידים". ניגוב

קנח). סי' לנטילת 126)או"ח "תיכף ע"א: מב, ברכות
קדש  ידיכם שאו ב): קלד, (תהלים שנאמר ברכה", ידים
פ"א, ברכות ירושלמי שם: תהלים (מדרש ה' את וברכו
המזון", ברכת ונברך "בואו אמרו: אם הדין וכן ה"א).

ה"ח). (פ"ד, לעיל כמבואר ידיהם, נטלו שלא אע"פ

ה'תשע"ח  טבת י"ד שני יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
על 1) הבוצע דין בסעודה; ישראל חכמי שנהגו מנהגות

האכלים  את מפסידים שאין טובים; ובימים בשבתות הפת
ובעיטה. ביזוי דרך

.‡ÔlÎÂ ,‰„eÚÒa Ï‡¯NÈ ÈÓÎÁ e‚‰ ˙Ba¯ ˙B‚‰Óƒ¿»«»¬«¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿À»
ı¯‡ C¯c2ÏB„b‰ - ‰„eÚÒÏ ÔÈÒÎpLk :Ô‰ eÏ‡Â . ∆∆∆∆¿≈≈¿∆ƒ¿»ƒƒ¿»«»

ÔÈÒÎ CkŒ¯Á‡Â .‰lÁz ÂÈ„È ˙‡ ÏËB ÔlÎaL3 ∆¿À»≈∆»»¿ƒ»¿««»ƒ¿»ƒ
ÔÈaÒÓ ÔÈ·LBÈÂ4L‡¯a ·ÒÓ ÏB„‚Â .5- BÏ ÈLÂ , ¿¿ƒ¿Àƒ¿»≈≈»…¿≈ƒ
epÓÈ‰ ‰hÓÏ6·ÒÓ ÏB„b - ˙BhÓ ‰LÏL eÈ‰ . ¿«»≈∆»¿»ƒ»≈≈

epÓÈ‰ ‰ÏÚÓÏ - BÏ ÈLÂ ,L‡¯a7- BÏ ÈLÈÏLe , »…¿≈ƒ¿«¿»≈∆¿ƒƒ
epÓÈ‰ ‰hÓÏ8. ¿«»≈∆

החברה.2) ונימוסי העולם אכילתם.3)מנהג למקום
מוטה 4) השמאלי צידו על בהסיבה לאכול היו רגילים

עמוד  מו דף (ברכות אחת מטה על איש איש לארץ ורגליו
שם). ורש "י של 6)תחילה.5)ב מרגלותיו לצד מיטתו

לזקוף  יצטרך לא עימו לספר הגדול ירצה שאם גדול
גדול.7)ממיטתו. של מראשותיו לצד ואם 8)מיטתו

השני  עם לספר וכשירצה לו, השלישי עם יספר לספר בא
הקטן  השלישי לפני לו השני את ישפיל ואל שיזקוף מוטב
וברש"י). (שם, למעלה ממנו והקטן למטה הוא שיהא ממנו,

.·‰Î¯a‰ ÌÈÏLÓe ,"‡ÈˆBn‰" C¯·Ó ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ¿»≈«ƒ«¿ƒ«¿»»
ÚˆBa CkŒ¯Á‡Â9ÔBÊn‰ ˙k¯a C¯·Ó Á¯B‡‰Â .10È„k , ¿««»≈«¿»≈«¿»≈ƒ¿««»¿≈

˙Èa‰ ÏÚ·Ï C¯·iL11- ˙Èa‰ ÈÏÚa ÔlÎ eÈ‰ Ì‡Â . ∆¿»≈¿«««»ƒ¿ƒ»À»«¬≈««ƒ
‰aL ÏB„b‰ÔBÊn‰ ˙k¯a C¯·Ó ‡e‰Â ,ÚˆBa Ô12. «»∆»∆≈«¿¿»≈ƒ¿««»

הברכה 9) שתיכלה כדי השלימה, מהפת הפרוסה פורס
ב). עמוד לט דף (שם, שלימה הפת ואומר 10)בעוד

ממנו  נוטל כהן שם יש ואם ורבותי, מורי ברשות תחילה
סימן  חיים אורח אברהם (מגן כהן ברשות ואומר: רשות,

לג). קטן סעיף ב,11)קסז, פרק לעיל הנזכרת הברכה
שיבצע  כדי עדיף, הבית בעל הבציעה, לעניין אבל ז. הלכה

א). עמוד מו דף (שם, יפה עמוד 12)בעין מז דף (שם,
א). עמוד מו דף שם התוספות וכדעת א

.‚B‡ ÁÏÓ e‡È·iL „Ú Úˆ·Ï È‡M¯ ÚˆBa‰ ÔÈ‡≈«≈«««ƒ¿…««∆»ƒ∆«
ÔzÙÏ13„Á‡Â „Á‡ Ïk ÈÙÏ14eek˙ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ; ƒ¿»ƒ¿≈»∆»¿∆»∆»ƒ≈ƒ¿«¿

‰·¯Á ˙t ÏÎ‡Ï15,‰pË˜ ‰Òe¯Ù ‡Ï ,ÚˆB· BÈ‡Â . ∆¡…«¬≈»¿≈≈«…¿»¿«»
ÔÈÚŒ¯ˆk ‰‡¯ ‡e‰L ÈtÓ16‰ÏB„‚ ‰Òe¯Ù ‡ÏÂ , ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿««ƒ¿…¿»¿»

Ô˙·Ú¯k ‰‡¯pL ÈtÓ ,‰ˆÈakÓ ¯˙BÈ17LÈ ˙aL·e . ≈ƒ«≈»ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿««¿»¿«»∆
‰ÏB„‚ ‰Òe¯t Úˆ·Ï BÏ18ÌB˜nÓ ‡l‡ ÚˆB· BÈ‡Â . ƒ¿…«¿»¿»¿≈≈«∆»ƒ¿
ÏMa˙pL19‰ÙÈ ‰ÙÈ20. ∆ƒ¿«≈»∆»∆

לפתן 13) המשנה בלשון נקרא הפת עם הנאכל דבר כל
בשש). ערך כדי 14)("הערוך" א) עמוד מ דף (ברכות

פיתם  ואין הואיל לאכילה הברכה בין להפסיק יצטרכו שלא
וליפתן. מלח בלי מקמח 15)נאכלת נקייה פת שהיא כגון

וברש"י). א עמוד מ דף (ברכות ליפתן צריכה ואינה לבן
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שיבצע, קודם מלח שולחן כל על להביא מצוה מקום ומכל
והאכילה  א) עמוד נה דף (שם, למזבח דומה השולחן כי
קרבנך  כל על יג): פסוק ב, פרק (ויקרא ונאמר לקרבן,
על  ה סעיף קסז סימן חיים אורח ערוך (שולחן מלח תקריב
במדרש  כמבואר הפורענות מן הוא מגין וגם הגאונים), פי
המקובלים  וכתבו א) עמוד מ דף ברכות בתוספות (מובא
קסז  סימן אברהם (מגן במלח הבציעה פרוסת לטבול שנכון

טו). קטן דף 16)סעיף (ברכות אמרו והרי קמצן. עין, רע
יפה". בעין שיבצע כדי בוצע הבית "בעל א): עמוד מו

ו).17) פרק ארץ דרך לכל 18)(מסכת לו שתספיק
כרעבתן  נראה אינו בחול כן עושה שאינו ומכיון הסעודה,

ב). עמוד לט דף דף 20)נאפה.19)(ברכות (סנהדרין
ב). עמוד קב

.„‰ÓÏL ¯kk Úˆ·Ï ¯Á·n‰ ÔÓ ‰ÂˆÓ21‰˙È‰ Ì‡ . ƒ¿»ƒ«À¿»ƒ¿…«ƒ»¿≈»ƒ»¿»
ÁÈpÓ - ÌÈhÁ ÏL ‰Òe¯Ùe ÌÈ¯BÚN ÏL ‰ÓÏL ÌL»¿≈»∆¿ƒ¿»∆ƒƒ«ƒ«

‰Òe¯t CB˙a ‰ÓÏL22Úˆ·iL È„k ,Ô‰ÈzLÓ ÚˆB·e ¿≈»¿¿»≈«ƒ¿≈∆¿≈∆ƒ¿«
‰ÓÏMÓe ÌÈhÁÓ23·iÁ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ·e ˙B˙aLa . ≈ƒƒƒ¿≈»¿«»¿»ƒƒ«»

˙B¯kÎ ÈzL ÏÚ Úˆ·Ï24ÚˆB·e B„Èa Ô‰ÈzL ÏËB - ƒ¿…««¿≈ƒ»≈¿≈∆¿»≈«
Ô‰Ó ˙Á‡25. ««≈∆

ד 21) (ברכות גדולה והפרוסה קטנה השלימה אם ואפילו
ב). עמוד פרוסה 22)לט "מניח התימנים: יד כתב בנוסח

שם. רש"י כלשון השלימה, תחת - שלימה" בתוך
ידי 23) יוצא שמים "וירא אמרו: שם בברכות וחז"ל

פרק 24)שניהם". (שמות שנאמר ב) עמוד קיז דף (שבת
עצמה  שבשבת ומכיוון משנה, לחם לקטו כב): פסוק טז,
המן  משום אלא כיכרות שתי על לבצוע ישראל נתחייבו לא
משנה), לחם שבת בערב ללקוט (הוזהרו בשבת ירד שלא
משנה  בלחם חייב - המן בו ירד שלא כיוון טוב ביום גם
לט  דף ברכות הגאונים" ב"אוצר הובא גאון נטרונאי (רב

ב). אלא 25)עמוד כתוב שלא ב) עמוד קיז דף (שבת
בעלמא. אחיזה שמשמעה משנה, לחם לקטו

.‰„Á‡Â „Á‡ Ïk ÈÙÏ ‰Òe¯t Ô˙B ÚˆBa‰26, «≈«≈¿»ƒ¿≈»∆»¿∆»
,ÏÎB‡‰ „Èa Ô˙B ÚˆBa‰ ÔÈ‡Â .B„Èa ÏËB ¯Á‡‰Â¿»«≈≈¿»¿≈«≈«≈¿«»≈

Ï·‡ ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡27ÂÈ„È ËLBÙ ‡e‰ ,ÚˆBa‰Â .28 ∆»ƒ≈»»»≈¿«≈«≈»»
„Ú ÌÚËÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈaÒÓ‰ ÔÈ‡Â .ÏÎB‡Â ‰lÁz¿ƒ»¿≈¿≈«¿Àƒ«»ƒƒ¿…«
„Ú ,ÌÚËÏ È‡M¯ ÚˆBa‰ ÔÈ‡Â .C¯·Ó‰ ÌÚËiL∆ƒ¿««¿»≈¿≈«≈«««ƒ¿…«

ÔÓ‡ ‰ÏÎiL29ˆBa‰ ‰ˆ¯ Ì‡Â .ÔÈaÒÓ‰ ·¯ ÈtÓÚ30 ∆ƒ¿∆»≈ƒƒ…«¿Àƒ¿ƒ»»«≈«
,‰ÓÎÁa epnÓ ÏB„‚ ‡e‰L ÈÓÏ B‡ Ba¯Ï „B·k ˜ÏÁÏ«¬…»¿«¿ƒ∆»ƒ∆¿»¿»

.B„Èa ˙eL¯‰ - BÏ Ì„˜ B„È ËLÙÏ epÁÈpÈÂ¿«ƒ∆ƒ¿…»…∆»¿¿»

א).26) הלכה ו, פרק ברכות הרשב"א 27)(ירושלמי
לזה  מקור לו שהיה כתב רעח סימן א חלק בתשובותיו
רמז  י (משלי שמעוני בילקוט ונמצא ושכחו, חז"ל בדברי
לאבל  ונותן מנחם פורס - בחול האבל, "בבית תתקמ"ז)
לה. מנחם אין בידיה ציון פרשה שנאמר: ממש), (בידו
למדרש  הרד"ל (הגהות מנחם" פרס - מנחם לה היה ואילו
שאין  כדרכו, פרס שבשבת הגאונים וכתבו ד). פרשה איכה

הנ"ל). בילקוט זה (וגם בשבת הפרוסה 28)אבלות לקחת
המוציא.29)לפיו. ברכת שבצע 30)שאחרי אחרי

משנה). הכסף וכפירוש א עמוד מז דף (ברכות תחילה

.Â‰¯Úwa ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÈzÓÓ ÌÈL31ÔÈ‡ ‰LÏL ; ¿«ƒ«¿ƒƒ∆»∆«¿»»¿»≈
e¯Ób .ÔÈÈzÓÓ32˜ÈÒÙÓ ÈLÈÏM‰ - ÌÈL Ô‰Ó33 «¿ƒƒ»¿≈∆¿«ƒ«¿ƒƒ«¿ƒ

BÏ ÔÈ˜ÈÒÙÓ ÔÈ‡ ÌÈM‰ - Ô‰Ó „Á‡ ¯Ób .Ô‰nÚ34, ƒ»∆»«∆»≈∆«¿«ƒ≈«¿ƒƒ
ÔÈÁÈNÓ ÔÈ‡ .ÔÈ¯ÓBbL „Ú ÔÈÎÏB‰Â ÔÈÏÎB‡ ‡l‡∆»¿ƒ¿¿ƒ«∆¿ƒ≈¿ƒƒ

‰kÒ È„ÈÏ ‡B·È ‡lL È„k ,‰„eÚÒa35,‰Ê ÈtÓe . ƒ¿»¿≈∆…»ƒ≈«»»ƒ¿≈∆
C¯·Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk ,ÔBÊn‰ CB˙a ÔÈÈ Ì‰Ï ‡a Ì‡ƒ»»∆«ƒ¿«»»∆»¿∆»¿»≈
˙ÚLa ÔÓ‡ ‰BÚ‰ ‰BÚÂ ,„Á‡ C¯a Ì‡L ;BÓˆÚÏ¿«¿∆ƒ≈«∆»¿∆»∆»≈ƒ¿«

‰kÒ È„ÈÏ ‡B·È ,‰ÚÈÏa‰36ÈÙa ÔÈÏkzÒÓ ÔÈ‡Â . «¿ƒ»»ƒ≈«»»¿≈ƒ¿«¿ƒƒ¿≈
L ,B˙ÓÏ ‡ÏÂ ÏÎB‡‰BLi·Ï ‡l37. »≈¿…¿»»∆…¿«¿

לחתוך 31) או לשתות כדי הקערה מן ידו מסלק כשאחד
(רבינו  השתייה שיגמור עד מלאכול מפסיק חבירו - לחם

הנימוס.33)הפסיקו.32)יונה). בדין 34)מפני שאינו
שם). (ברכות לאחד מפסיקים שניים "שמא 35)שיהיו

לתוך  להיכנס שצריך המאכל שייכנס לוושט", קנה יקדים
וברש"י  ב עמוד ה דף (תענית ויסתכן הקנה לפי הוושט

שם).36)שם). ירושלמי א; עמוד מג דף (ברכות
משל 37) "האוכל ג) הלכה א פרק (ערלה בירושלמי זה כעין

בפניו". להסתכל (מתבייש) בהית חבירו

.ÊÔ‰nÚ ÏÎB‡ BÈ‡ ,ÔÈaÒÓ‰ ÈÙÏ „ÓBÚL LnM‰38. ««»∆≈ƒ¿≈«¿Àƒ≈≈ƒ»∆
ÏÈL·z ÏkÓ ÂÈt CB˙Ï ÔzÏ ‡e‰ ˙eÓÁ¯ C¯„Â¿∆∆«¬»ƒ≈¿ƒƒ»«¿ƒ

BzÚc ·MÈÏ È„k ,ÏÈL·˙Â39C¯·Ó ,ÔÈÈ BÏ e˙ Ì‡Â . ¿«¿ƒ¿≈¿«≈«¿¿ƒ»¿«ƒ¿»≈
B˙i˙L ÔÈ‡L ÈtÓ ,BÏ ÔÈ˙BpL ÒBÎÂ ÒBk Ïk ÏÚ«»»∆¿ƒƒ¿≈∆≈¿ƒ»

ÌBˆ¯a ‡l‡ BBˆ¯a ‰ÈeÏz40. ¿»ƒ¿∆»ƒ¿»

המסובים.38) שיקומו אחרי סא 39)אלא דף (כתובות
ויין  מבשר חוץ השמש לפני משהין "הכול א) עמוד
את  האכיל אחד היו: חכמים שני ומצטער). להם (שמתאווה
- הראשון אחד, ממין האכילו ואחד ומין, מין מכל שמשו
אליהו". עימו דיבר לא - השני (הנביא), אליהו עימו דיבר
ח. הלכה ט, פרק עבדים הלכות רבינו דברי והשווה

מן 40) דעתו הסיח לפיכך כוס, עוד לו יתנו אם יודע ואינו
ב). עמוד קז דף (חולין השתייה

.ÁB„È ÏËB - ÌÈÓ ÔÈzL‰Ï ÔÈaÒÓ‰ ÔÓ „Á‡ ‡ˆÈ»»∆»ƒ«¿Àƒ¿«¿ƒ«ƒ≈»
˙Á‡41ÒÎÂ42‚ÈÏÙ‰Â B¯·Á ÌÚ ¯ac .43ÈzL ÏËB - ««¿ƒ¿»ƒ∆ƒ¬≈¿ƒ¿ƒ≈¿≈

ÒÎÂ ÂÈ„È44·LBÈÂ ÒÎ - ‰i˙LÏ ÔÈaÒÓ eÈ‰ Ì‡ . »»¿ƒ¿»ƒ»¿Àƒƒ¿ƒ»ƒ¿»¿≈
ÂÈ„È ÏËBÂ BÓB˜Óa45ÂÈt ¯ÈÊÁÓ CkŒ¯Á‡Â , ƒ¿¿≈»»¿««»«¬ƒ»»

ÔÈÁ¯B‡Ï46‡Ï e¯Ó‡È ‡nL ?BÓB˜Óa ÏËB ‰nÏÂ . »¿ƒ¿»»≈ƒ¿∆»…¿…
‰ÏÈÎ‡ ÌL ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÂÈ„È ÏË47. »«»»ƒ¿≈∆≈»¬ƒ»

ניצוצות.41) בה ששיפשף המסיבה.42)אותה למקום
לשמור 44)שהה.43) נזכר ולא מסעודתו דעתו שהסיח

שם). וברש"י א עמוד ל דף (יומא עסקניות והן ידיו את
שיוכלו 45) כדי מעט לאכול שתייה בשעת הייתה דרכם

סוף  לברכות יונה (רבינו ידיו ליטול צריך ולפיכך לשתות
ח). ואין 46)פרק הואיל מהם פניו החזיר ידיו שכשנטל

משנה). (כסף השולחן על ידיים לרחוץ ארץ אבל 47)דרך
כי  בחוץ, ידיו שנטל יודעים הכול לאכול, מסובים  הם אם
הדעת  אנינות מפני ידיים נטילת בלי לאכול חשוד אדם אין

שם). (יומא
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.ËÈÁ ¯Na ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡48˙t‰ ÏÚ49ÔÈ¯È·ÚÓ ÔÈ‡Â , ≈«ƒƒ»»««««¿≈«¬ƒƒ
˙t‰ ÏÚ ‡ÏÓ ÒBk50‰¯Úw‰ ˙‡ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡Â , »≈«««¿≈¿ƒ∆«¿»»

˙ta51˙t‰ ˙‡ ÔÈ˜¯BÊ ÔÈ‡Â ,52˙BÎÈ˙Á‰ ˙‡ ‡ÏÂ , ««¿≈¿ƒ∆««¿…∆«¬ƒ
ÌÈ˙ez ÔB‚k ,ÔÈtÏ˜ Ô‰Ï ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡‰ ˙‡ ‡ÏÂ53 ¿…∆»√»ƒ∆≈»∆¿ƒƒ¿ƒ

ÔÈÒ‡Ó Ô‰L ÈtÓ ,ÌÈ‡˙e ÌÈ·ÚÂ54CLÓÏ ¯zÓe . «¬»ƒ¿≈ƒƒ¿≈∆≈ƒ¿»ƒÀ»ƒ¿…
ÌÈ˙Á Èz·a ˙B¯Bpˆa ÔÈi‰ ˙‡55Ì‰ÈÙÏ ÔÈ˜¯BÊÂ , ∆««ƒ¿ƒ¿»≈¬»ƒ¿¿ƒƒ¿≈∆
‰nÁ‰ ˙BÓÈa ÌÈÊB‚‡Â ˙BÈÏ˜56˙BÓÈa ‡Ï Ï·‡ , ¿»∆¡ƒƒ««»¬»…ƒ

- ÔÈÈa Ô‰È„È ÔÈÏËB ÔÈ‡Â .ÔÈÒ‡ÓpL ÈtÓ ,ÌÈÓLb‰«¿»ƒƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ¿≈∆¿«ƒ
‚eÊÓ ÔÈa ,ÈÁ ÔÈa57ÔÈÏÎ‡ ¯‡L ÔÈ„ÈÒÙÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ . ≈«≈»¿≈≈«¿ƒƒ¿»√»ƒ

‰ËÈÚ·e Èefa C¯c ÔÈ˜LÓe58. «¿ƒ∆∆ƒ¿ƒ»

מבושל.48) תימאס.49)בלתי יישפך 50)שלא שמא
ותימאס. עליה עליה.51)מהכוס המרק יישפך שמא

ידי 52) על הפת תימאס לא ואפילו אוכלין, ביזיון משום
שם). ובתוספות ב עמוד נ דף (ברכות עץ 53)הזריקה פרי

במשנה  ונזכר המשי, לתולעי למאכל נתונים ש"עליו"
ב). משנה א פרק (ברכות 54)(מעשרות רכים והם הואיל

וביזיון,55)שם). הפסד משום כאן ואין טוב, סימן משום
וברש"י). (שם, בכלי הצינור פי בראש אותו שמקבלים לפי

בדרכים.56) טיט שם).57)שאין כמו 58)(ברכות
מאכילין  אין אדם "מאכל ב): עמוד כ דף (תענית שאמרו
בטובה  כבועט ונראה אוכלין, ביזוי משום לבהמה", אותו
ולצורך  שם), (רש"י בעולם הקדושֿברוךֿהוא שהשפיע
"שֹורה  ב): עמוד קח דף (שבת שאמרו כמו מותר, - ֶרפואה
חיים  אורח אברהם (מגן העין" גב על ונותנה ביין פיתו אדם

א). קטן סעיף קעא סימן

.ÈÔzÏÂ Ì‰ÈÙlM ‰nÓ ÌeÏk ÏhÏ ÌÈÁ¯B‡Ï ¯eÒ‡»»¿ƒƒ…¿ƒ«∆ƒ¿≈∆¿ƒ≈
ÏÚa Lia˙È ‡nL ,˙Èa‰ ÏÚa ÏL Bz· B‡ Ba „Èa¿«¿ƒ∆««««ƒ∆»ƒ¿«≈««

Ì‰ÈÙÏ ‡È·‰M ‰Ó ‡l‡ BÏ ÔÈ‡ È¯‰L ,‰„eÚq‰59, «¿»∆¬≈≈∆»«∆≈ƒƒ¿≈∆
ÌÈÎÏB‰Â Ì˙B‡ ÌÈÏËB ÌÈpËw‰ e‡ˆÓÂ60ÁÏLÈ ‡Ï . ¿ƒ¿¿«¿«ƒ¿ƒ»¿¿ƒ…ƒ¿«

‰Èt ÏÚ Ûˆ ÔÓLÂ ÔÈÈ ˙È·Á B¯·ÁÏ Ì„‡61‡nL , »»«¬≈»ƒ«ƒ¿∆∆»«ƒ»∆»
Ì„‡ BÏ ÁÏLÈ62ÏL ‡e‰L ‰n„ÈÂ ,ÔÈÈ dlkL ˙È·Á ƒ¿«»»»ƒ∆À»«ƒƒ«∆∆∆

ÔÓL63ÌÈÁ¯B‡ ÔnÊÈÂ ,„·Ïa ‰Èt ÏÚL ‡e‰ ÔÓLÂ ,64 ∆∆¿∆∆∆«»∆»ƒ¿«ƒ«≈¿ƒ
Lia˙ÈÂ65ÌÈ‡È·Ó‰ ,el‡ ÌÈ¯·„· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ¿«≈¿≈»«≈ƒ¿»ƒ≈«¿ƒƒ

ÔÈ¯eÒ‡ ,‰„eÚq‰ ÏÚ·Ï ‰Le· È„ÈÏ66. ƒ≈»¿«««¿»¬ƒ

מה 59) ונותנים עוד להביא לו שיש חושבים והאורחים
א).60)שלפניהם. עמוד צד דף פי 61)(חולין על אף

יין. שהוא הודיעו 63)אחר.62)שיודיעו ולא  הואיל
יין. היה 64)שהוא וזה בשמן פיתם לטבול היה שדרכם

מאכלם. ב"לשונות 65)רוב הרדב"ז וכפירוש (שם,
נח). אות א חלק סימן 66)הרמב"ם" חיים אורח ובטור

ארץ, דרך משום והם בסעודה הנוהגים דברים עוד מביא קע
היו  לא שבירושלים הדעת "נקיי מהם: אחד לציין וכדאי
עימהם". מיסב מי יודעים כן אם אלא בסעודה מסובין
שגנאי  שם, רש"י וכפירוש א עמוד כג דף בסנהדרין מקורו
ומעניין  בסעודה. הארץ עם אצל לישב חכמים לתלמידי הוא
י. הלכה כ"ב, פרק סנהדרין בהלכות זה את מביא שרבינו

.‡ÈÔÈ„aÎÓe ,ÔÁÏM‰ ˙‡ ÔÈ˜lÒÓ - ÏÎ‡lÓ e¯Ób»¿ƒ∆¡…¿«¿ƒ∆«À¿»¿«¿ƒ
B· eÏÎ‡L ÌB˜n‰ ˙‡67˙‡ ÔÈÏËB CkŒ¯Á‡Â , ∆«»∆»¿¿««»¿ƒ∆

Ì‰È„È68,˙Èfk Ô‰a LiL ÔÈ¯e¯t ÌL e¯iLÈ ‡nL ; ¿≈∆∆»¿«¿»≈ƒ∆≈»∆««ƒ
Ô‰ÈÏÚ ıÁ¯ÏÂ Ô‰a Cl‰Ï ¯eÒ‡L69ÔÈ¯e¯t Ï·‡ . ∆»¿«≈»∆¿ƒ¿…¬≈∆¬»≈ƒ

„ia Ô„a‡Ï ¯zÓ ,˙Èfk Ô‰a ÔÈ‡L70. ∆≈»∆««ƒÀ»¿«¿»«»

מיימוניות":67) ב"הגהות וכתוב ב), עמוד נב דף (ברכות
שולחן  מהמסובים אחד לכל שהיה בימיהם אלא זה שאין
אבל  המברך, משולחן חוץ כולם מלפני ומסירים קטן,
המפה  לסלק אין אחד שולחן אל סמוכים שכולנו בימינו
א  עמוד צב דף ובסנהדרין המזון. ברכת אחר עד והלחם
סימן  רואה אינו שולחנו על פת משמר שאינו כל אמרו:

קפ. סימן חיים אורח וראה לעולם. מים 68)ברכה
שם).69)אחרונים. (ברכות אוכלין הפסד משום

גם 70) להיזהר יש זאת שבכל שם, התוספות והעירו (שם).
בש"ס  כמבואר לעניות, שקשים עליהם לדרוך ואסור בהם

ב). עמוד קה דף (חולין

.·È‰ÏÈËÏ ÌÈÓ Ì‰Ï e‡È·‰71˙k¯a C¯·nL Ïk - ≈ƒ»∆«ƒƒ¿ƒ»…∆¿»≈ƒ¿«
z ÂÈ„È ÏËB ‡e‰ ÔBÊn‰ÏB„b‰ ·LÈ ‡lL È„k ,‰lÁ72 «»≈»»¿ƒ»¿≈∆…≈≈«»

ÔÈ„ÚBq‰ ¯‡Le ;¯Á‡ ÏhiL „Ú ˙BÓ‰ÊÓ ÂÈ„ÈÂ¿»»¿…»«∆ƒ…«≈¿»«¬ƒ
¯·„a ÔÈ„aÎÓ ÔÈ‡Â .‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ,ÛBqa Ô„È ÔÈÏËB¿ƒ»»«∆««∆¿≈¿«¿ƒ¿»»

‰Ê73,ÌÈ¯L‚· ‡ÏÂ ,˙BÓ‰ÊÓ ÌÈ„Èa ÔÈ„aÎÓ ÔÈ‡L , ∆∆≈¿«¿ƒ¿»«ƒ¿…»¿…ƒ¿»ƒ
ÌÈÎ¯„· ‡ÏÂ74‰ÊeÊÓÏ Èe‡¯‰ Á˙Ùa ‡l‡ ,75˙ÚL·e , ¿…ƒ¿»ƒ∆»¿∆«»»ƒ¿»ƒ¿«

‰ÒÈk76. ¿ƒ»

אחרונים.71) לעיל 72)למים כמבואר המברך, שהוא
המברך  לברך, ממנו לקטן רשות כשנתן ואפילו ב. הלכה
א). עמוד מג דף ב; עמוד מז דף (ברכות עומד גדול במקום

ממנו.73) הגדול חבירו את אחד לגדול 74)להקדים לומר
לפני. לך בית 75)ממנו כגון: במזוזה, חייב שאינו ואפילו

א). עמוד מז דף (ברכות מדרש ובית פרט 76)כנסת
"לכניסה  זוטא: ארץ דרך במסכת שאמרו כמו יציאה, לשעת
שאול  רבי והגאון קודם". הקטן ליציאה קודם, הגדול
(פרק  יחזקאל בספר מרומז שזה אמר, מוילנה ז"ל קצנלבוגן
- יצאו ובצאתם יבוא בבואם בתוכם והנשיא, י): פסוק מו,
לפניו  העם - יציאה ובשעת קודם, הנשיא - שבכניסה לומר:

וילנה). דפוס לברכות (הגהותיו

.‚È˙k¯a eÎ¯·e ,Ô‰È„È e·bÂ ,Ô‰È„È ÏhÏ e¯Ób»¿ƒ…¿≈∆¿ƒ¿¿≈∆≈¿ƒ¿«
¯Ó‚n‰ ˙‡ e‡È·‰Â ,ÔBÊn‰77˙k¯a C¯aL ÈÓ - «»¿≈ƒ∆«À¿»ƒ∆≈«ƒ¿«

¯Ó‚n‰ ÏÚ C¯·Ó ‡e‰ ,ÔBÊn‰78.ÔÓ‡ ÔÈBÚ ÔlÎÂ , «»¿»≈««À¿»¿À»ƒ»≈

רוכלים 77) אבקת האכילה אחר לפניהם להביא רגילים היו
ב  עמוד מב דף (ברכות טוב לריח במחתות גחליֿאש על
(ויקרא  אש גחלי מוגמר. נקרא הגחלים שם ועל וברש"י).
מקטרת  דאשא. גומרין אונקלוס: מתרגם יב) פסוק טז, פרק
מתגמרא  מתורגם: ו) פסוק ג, פרק השירים (שיר ולבונה מור

גמר). ערך (הערוך, בוסמין קטורת והתחיל 78)מן הואיל
ונוסח  וברש"י). שם, (ברכות יגמרן - אחרונות בברכות

ב. הלכה ט, פרק לקמן מבואר ברכתו

.„ÈÔÈÈ ÌL ‰È‰ Ì‡79˙ÈÚÈ·¯ ˜ÈÊÁÓ ÒBk ÔÈ‡È·Ó , ƒ»»»«ƒ¿ƒƒ«¬ƒ¿ƒƒ
ÌÈÓNa ÔÈ‡È·Óe ,˙ÈÚÈ·¯ ÏÚ ¯˙È B‡80˙‡ ÊÁB‡Â , »≈«¿ƒƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿≈∆

BÈÓÈa ÔÈi‰81˙k¯a C¯·Óe ,BÏ‡ÓNa ÌÈÓNa‰ ˙‡Â ««ƒƒƒ¿∆«¿»ƒƒ¿…¿»≈ƒ¿«
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ÔÈi‰ ÏÚ C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â .ÔBÊn‰82C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â , «»¿««»¿»≈«««ƒ¿««»¿»≈
ÌÈÓNa‰ ÏÚ83‡ˆBiÎÂ ·¯Ú ÔÓL ÌÈÓNa‰ eÈ‰ Ì‡ . ««¿»ƒƒ»«¿»ƒ∆∆»≈¿«≈

LnM‰ L‡¯a BÁË - B·84„ÈÓÏz LnM‰ ‰È‰ Ì‡Â ; »¿…««»¿ƒ»»««»«¿ƒ
˜eMÏ ÌN·Ó ‡ˆÈ ‡lL È„k ,Ï˙k· BÁË ,ÌÎÁ85. »»»«…∆¿≈∆…≈≈¿À»«

המזון 79) ברכת כי אחריו לחזר צריך אינו לו אין אם אבל
ט"ו. הלכה בסמוך כמבואר כוס, טעונה רמז 80)אינה

וריחני  "חמרא ב): עמוד עו דף (יומא התלמוד דברי לזה
בזה  ויש פיקח). עשאוני בושם של והריח (היין פקחין"

המשנה). (מרכבת ברכה של לכוס מצוה שכל 81)הידור
בימין. ברכה בשעת לאחזו רצוי מצוה ששותה 82)דבר

המזון. ברכת הברכה.83)אחרי בשעת בימינו ואוחזם
הוא 84) שגנאי לשוק מבושמות בידיים יצא שלא כדי

ה, פרק דעות הלכות והשווה החשד. מפני חכם לתלמיד
ט. עמוד 85)הלכה מג דף בברכות מקורה זו הלכה כל

ב.

.ÂË¯ˆ ÔBÊn‰ ˙k¯a ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ÔÈÈ ‰ÎÈ86Ì‡ - ««ƒ∆≈ƒ¿««»¿ƒ»«ƒƒ
ÏL ÒBk ÁÈ„iL CÈ¯ˆ ,e¯Ó‡L ‚‰nk ÔÈi‰ ÏÚ C¯a≈≈«««ƒ«ƒ¿»∆»«¿»ƒ∆»ƒ«∆

ıeÁaÓ B˙B‡ ÛËLÏÂ ÌÈÙaÓ ‰Î¯a87ÔÈÈ ep‡ÏÓÈÂ . ¿»»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿…ƒ«ƒ«¿∆«ƒ
ÈÁ88ËÚÓ BÎB˙Ï Ô˙B ,ı¯‡‰ ˙k¯·Ï ÚÈb‰L ÔÂÈÎÂ , «¿≈»∆ƒƒ«¿ƒ¿«»»∆≈¿¿«

ÌÈÓ89‰i˙LÏ ·¯Ú ‡‰iL È„k ,90ÏÚ ÔÈÁÈNÓ ÔÈ‡Â . «ƒ¿≈∆¿≈»≈ƒ¿ƒ»¿≈¿ƒƒ«
„Ú ÌÈ˜˙BL Ïk‰ ‡l‡ ,ÔBÊn‰ ˙k¯a ÏL ÒBk∆ƒ¿««»∆»«…¿ƒ«

ezLÈÂ ,ÔÈi‰ ˙k¯·e ÔBÊn‰ ˙k¯a ‰ÏÎzL91. ∆ƒ¿∆ƒ¿««»ƒ¿«««ƒ¿ƒ¿

(שם,86) התוספות ודעת ב, עמוד קיז דף בפסחים כמבואר
כוס, טעונה - שלושה בזימון שכשמברכים ב) עמוד קה דף
ה"זוהר" פי על קפב סימן חיים אורח יוסף" ה"בית דעת וכן

רות. כשאין 87)למגילת ודווקא א) עמוד נא דף (ברכות
נקייה  היא אם אבל כוסות", "שיורי בה שיש נקייה הכוס

מיימוניות). (הגהות צריך במים.88)אינו מזוג בלתי
שם).89) הרי"ף וכגירסת שם, בזה 90)(ברכות להראות

(רבינו  במים למזגו וצריך חזק שלה שיין ישראל ארץ שבח
ברכה.91)יונה). של מכוס

ה'תשע"ח  טבת ט"ו שלישי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
אם 1) לו שנסתפק מי וסוף; תחילה ברכתם האילן פירות

שבעת  בברכת קדימה דין דינו; מה בירך לא או בירך
ונוסחתה. הפירות שעל שלוש" "מעין ברכת המינים;

.‡‡¯Ba" ‰lÁza Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t Ïk»≈»ƒ»¿»¿ƒ¬≈∆«¿ƒ»≈
ıÚ‰ È¯t2˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba" ÛBq·Ïe "3ıeÁ ," ¿ƒ»≈¿«≈¿»«

‰¯Bza ÔÈ·e˙k‰ ÔÈÈn‰ ˙LÓÁÓ4ÌÈ·Ú :Ì‰Â , ≈¬≈∆«ƒƒ«¿ƒ«»¿≈¬»ƒ
C¯·Ó ‡e‰L ,ÌÈ¯Ó˙e ÌÈ˙ÈÊÂ ÌÈ‡˙e ÌÈBn¯Â¿ƒƒ¿≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ∆¿»≈

LÏL ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Î¯a ÛBqa Ô‰ÈÏÚ5˙B¯t ÏÚÂ . ¬≈∆«¿»»««≈≈»¿«≈
È¯t ‡¯Ba" ‰lÁza Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ,˙B˜¯È‰Â ı¯‡‰»»∆¿«¿»¿»¿ƒ¬≈∆«¿ƒ»≈¿ƒ

‰Ó„‡‰6˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba" ÛBq·Ïe "7ÌÈ¯·c ." »¬»»¿«≈¿»«¿»ƒ
ÌÈ‚„Â ‰È·‚e ¯Na ÔB‚k ,ı¯‡‰ ÔÓ ÔÏecb ÔÈ‡L∆≈ƒ»ƒ»»∆¿»»¿ƒ»¿»ƒ

L·„e ·ÏÁÂ ÌÈÓe ÌÈˆÈ·e8‰lÁza - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ≈ƒ«ƒ¿»»¿«¿«≈»∆«¿ƒ»
Ïk‰L" C¯·Ó9."˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba" ÛBq·Ïe " ¿»≈∆«…¿«≈¿»«

B‡Óˆ ˙Be¯Ï ‡lL ÌÈÓ ‰˙BM‰Â10,‰Î¯a ÔeÚË BÈ‡ , ¿«∆«ƒ∆…¿«¿»≈»¿»»
.ÂÈ¯Á‡Ï ‡ÏÂ ÂÈÙÏ ‡Ï…¿»»¿…¿«¬»

ע"א.2) לה, מובא 3)ברכות המלא, ונוסחו ע"א. מד, שם,
ה'... אתה ברוך מ"ח) פ"ו, (שם, לרבינו המשנה בפירוש
שאיֿאפשר  ומים לחם (כמו וחסרונן רבות נפשות "בורא
בראם  לא אם (שאפילו שברא מה כל על בלעדם) להתקיים
שהם  בהם וכיוצא תפוחים כמו בלעדם להתקיים אפשר
חי  אל ברוך לז.) ברכות ('תוספות' בעלמא. לתענוג

ח.4)העולמים. ח, ברכות 5)דברים שלש של תמצית
ה"יג. פ"ג, לעיל מובא ונוסחה מד.) (ברכות המזון שבברכת
ובהם  חשובים והם הואיל הללו ופירות ה"יד. ולקמן
לעצמם. מיוחדת ברכה קובעים - ישראל ארץ נשתבחה

ע"א.6) לה, ע"ב.7)ברכות מד, דבורים.8)שם, דבש
ע"ב.9) מ, עצם 10)שם, או מאכל לבלוע ששותה

אבל  לרפואה. מים שותה אם וכן מה.) (שם, בגרונו שנתחב
מהם  ונהנה הואיל לרפואה, כששותם אפילו משקין בשאר

רוקח'). ('מעשה בסמוך כמבואר מברך. -

.·Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó - ÔÈ˜LÓ Ô‰Ó ‡ÈˆB‰Â ˙B¯t ËÁBq‰«≈≈¿ƒ≈∆«¿ƒ¿»≈¬≈∆
zaÏk‰L" ‰lÁ11ıeÁ ;"˙BLÙ ‡¯Ba" ÛBq·Ïe " «¿ƒ»∆«…¿«≈¿»

‡¯Ba" C¯·Ó ‡e‰ ÔÈi‰ ÏÚL ,ÌÈ˙Èf‰Â ÌÈ·Ú‰ ÔÓƒ»¬»ƒ¿«≈ƒ∆«««ƒ¿»≈≈
ÔÙb‰ È¯t12LÏL ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Î¯a ÛBq·Ïe ,"13ÏÚÂ , ¿ƒ«»∆¿«¿»»««≈≈»¿«

ıÚ‰ È¯t ‡¯Ba" C¯·Ó ‡e‰ ‰lÁza ,ÔÓM‰14‰na ." «∆∆«¿ƒ»¿»≈≈¿ƒ»≈«∆
BB¯‚a LLBÁ ‰È‰L ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c15ÔÓ ‰˙LÂ , ¿»ƒ¬ƒ∆»»≈ƒ¿¿»»ƒ

˙B˜ÏM‰ ÈÓ ÌÚ ÔÓM‰16‰‰ È¯‰L ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ «∆∆ƒ≈«¿»¿«≈»∆∆¬≈∆¡∆
Bc·Ï ÔÓM‰ ‰˙L Ì‡ Ï·‡ ;B˙i˙La17‰È‰ ‡lL B‡ , ƒ¿ƒ»¬»ƒ»»«∆∆¿«∆…»»

BB¯‚a LLBÁ18‡Ï È¯‰L ,"Ïk‰L" ÂÈÏÚ C¯·Ó - ≈ƒ¿¿»≈»»∆«…∆¬≈…
ÔÓM‰ ÌÚËa ‰‰19. ∆¡∆¿«««»∆

(11- שהכל עליו מברך תמרים "דבש ע"א: לח, ברכות
לח.). (ברכות ה'תוספות' וכדעת הוא" בעלמא זיעה

לקבוע 12) הוא חשוב ומשמח, וסועד הואיל ע"ב. לה, שם,
לעצמו. ברכה הוא.13)לו המינים שם.14)שמחמשת 

ומרפאתו.15) מרככתו השמן ושתיית בגרונו, כואב
הנאה 16) שיש [מבושלים] שלוקים ירקות מי עם שעירבו

והנאה.17)בשתייתו. טעם שום בו שאז 18)שאין
עיקר  חשוב השמן אין השלקות, מי עם עירבו אם אפילו

המים. לגבי שם,19)ובטל הרי"ף ולדעת ע"א. לו, שם,
אלא  נהנה זה אין כי לבדו, השמן שתיית על כלל מברך אינו
לא:; (שם, וברכת" "ואכלת... בכלל זה ואין גופו את מזיק

ד). סעיף רב, סי' או"ח שו"ע

.‚ÔÏMa Ì‡ - ÌÈiÁ ÏÎ‡‰Ï Ôk¯cL ˙B˜¯È B‡ ˙B¯t≈¿»∆«¿»¿≈»≈«ƒƒƒ¿»
Ô˜ÏL B‡20Ïk‰L" ‰lÁza Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó ,21ÛBq·Ïe " ¿»»¿»≈¬≈∆«¿ƒ»∆«…¿«

,ÔÈ˜eÏL ÏÎ‡‰Ï Ôk¯cL ˙B˜¯ÈÂ ."˙BLÙ ‡¯Ba"≈¿»ƒ»∆«¿»¿≈»≈¿ƒ
˙ÙÏÂ ·e¯k ÔB‚k22Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó ,ÔÈiÁ ÔÏÎ‡ Ì‡ - ¿¿»∆∆ƒ¬»»«ƒ¿»≈¬≈∆
Ïk‰L" ‰lÁza23."˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba" ÛBq·Ïe " «¿ƒ»∆«…¿«≈¿»«

È¯t ‡¯Ba" Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó - Ô˜ÏL B‡ ÔÏMa Ì‡Â¿ƒƒ¿»¿»»¿»≈¬≈∆≈¿ƒ
‰Ó„‡‰24ÌÈ¯·c ."˙Ba¯ ˙BLÙ ‡¯Ba" ÛBq·Ïe " »¬»»¿«≈¿»«¿»ƒ

ÔÈa ÔÈiÁ ÔÈa ,ÔÏÎ‡ - ÔÈÏM·Óe ÔÈiÁ ÏÎ‡‰Ï Ôk¯cL∆«¿»¿≈»≈«ƒ¿À»ƒ¬»»≈«ƒ≈
:Ô‰Ï ‰Èe‡¯‰ ‰Î¯a ‰lÁza Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó - ÔÈÏM·Ó¿À»ƒ¿»≈¬≈∆«¿ƒ»¿»»»¿»»∆
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eÈ‰ Ì‡Â ,"ıÚ‰ È¯t ‡¯Ba" C¯·Ó ,ıÚ ˙B¯Ù eÈ‰ Ì‡ƒ»≈≈¿»≈≈¿ƒ»≈¿ƒ»
È¯t ‡¯Ba" C¯·Ó ,˙B˜¯È B‡ ‰Ó„‡‰ ˙B¯Ù≈»¬»»¿»¿»≈≈¿ƒ

‰Ó„‡‰25." »¬»»

ממבושל,20) יותר - שלוק שנימוחו. עד הרבה בישלם
אולם  לט: פסחים ב'תוספות' וכן קיא. בחולין כמבואר
פחות  הוא ששלוק אמרו, ה"ו פ"י, תרומות בירושלמי

ואין 21)מבישול. הואיל הקודמת, מחשיבותם שהורידם
לח:). (ברכות מבושלים להאכל גנים 22)דרכם ירק מין

אכילתם.23)(ריב"ע). דרך זה דרך 24)שאין שזהו
ברש"י). (שם, פריים עיקר והוא שם:25)אכילתם,

(ע"י  שינוים ואין האדמה" פרי עליהם מברך "שלקות
להם. הראויה מברכתם מורידם הבישול)

.„ÏÚ C¯·Ó ,Ô˜ÏL - ˜ÏM‰Ï Ôk¯cL ˙B˜¯È¿»∆«¿»¿ƒ»≈¿»»¿»≈«
‰Ó„‡‰ È¯t ‡¯Ba" Ô‰lL ˜ÏLŒÈÓ26‡e‰Â ;" ≈∆∆∆»∆≈¿ƒ»¬»»¿

ML˙B˜ÏMk ˙B˜ÏM‰ ÈÓÈnL ,Ô‰ÈÓÈÓ ˙BzLÏ Ô˜Ï27 ∆¿»»ƒ¿≈≈∆∆≈≈«¿»«¿»
ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó - ÌÈ¯Óz L·c .Ô˙BzLÏ Ôk¯cL ÌB˜Óaƒ¿∆«¿»ƒ¿»¿«¿»ƒ¿»¿ƒ»»

Ïk‰L" ‰lÁz28‡ÈˆB‰Â „ia ÔÎÚnL ÌÈ¯Óz Ï·‡ ;" ¿ƒ»∆«…¬»¿»ƒ∆¿»»«»¿ƒ
Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó - ‰qÚ BÓk Ô‡NÚÂ Ô‰lL ÔÈÈÚ¯‚«¿ƒƒ∆»∆«¬»»¿ƒ»¿»≈¬≈∆

ıÚ‰ È¯t ‡¯Ba" ‰lÁz29ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Î¯a ÛBq·Ïe " ¿ƒ»≈¿ƒ»≈¿«¿»»««≈≈
.LÏL»

אם 26) אבל בשר, עם בישלם שלא ודוקא ע"א. לט, ברכות
ומברך  עיקר חשוב שבמרק הבשר טעם - הבשר עם בישלם

שם). (הרא"ש שהכל למשקין 27)עליו דומה זה ואין
ה"ב, לעיל שהכל, עליהם שמברך מפירות הנסחטים
טעם  לו יש השלקות ומרק הפרי, טעם לו אין שהמשקה

שם). (הרא"ש ע"א.28)הירק לח, שם.29)ברכות

.‰ÔÈÏM·Óe Ô˙B‡ ÔÈËÁBqL ,ÌÈ˜e˙n‰ ÌÈw‰«»ƒ«¿ƒ∆¬ƒ»¿«¿ƒ
ÁÏÓÏ ‰Ó„ÈÂ ‡t˜iL „Ú Ô‰ÈÓÈÓ30ÌÈB‡b‰ Ïk - ≈≈∆«∆ƒ¿»¿ƒ¿∆¿∆«»«¿ƒ
¯Ba" ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·nL ,ÌÈ¯ÓB‡,"‰Ó„‡‰ È¯t ‡ ¿ƒ∆¿»¿ƒ»»≈¿ƒ»¬»»

ıÚ‰ È¯t ‡¯Ba" - e¯Ó‡ Ì˙ˆ˜Óe31e¯Ó‡ ÔÎÂ ;"32, ƒ¿»»»¿≈¿ƒ»≈¿≈»¿
."‰Ó„‡‰ È¯t ‡¯Ba" C¯·Ó ,ÌÈ˜ Ì˙B‡ ıˆBn‰L∆«≈»»ƒ¿»≈≈¿ƒ»¬»»
‡l‡ ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡Â ,È¯t ‰Ê ÔÈ‡L ,¯ÓB‡ È‡Â«¬ƒ≈∆≈∆¿ƒ¿≈¿»¿ƒ»»∆»

ÌÈw‰ el‡ L·„ ‰È‰È ‡lL ,"Ïk‰L"33‰pzLpL , ∆«…∆…ƒ¿∆¿«≈«»ƒ∆ƒ¿«»
È„È ŒÏÚ34‰pzL ‡lL ,ÌÈ¯Óz L·cÓ ÏB„b ,¯e‡ «¿≈»ƒ¿«¿»ƒ∆…ƒ¿«»

."Ïk‰L" ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Óe ,¯e‡‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈»¿»¿ƒ»»∆«…

שלנו.30) לשופר גדולות'31)הכוונה הלכות 'בעל דעת
בשמואלֿא  הנזכר הדבש" "יערת וזהו שם. ברא"ש הובאה
זה  לדבש קוראים שבערבית שם, רש"י וכפירוש כז יד,

הם.32)סוקריא. אדמה פרי שהקנים שסוברים הגאונים
מברך 33) והמוצצם העץ, פרי שהוא נניח אם אפילו כלומר:

שהכל. ברכתו ממנו היוצא הסוכר עכ"פ העץ", פרי "בורא
דברי 34) על משיג ר"ב סי' או"ח וב'טור' באש. הבישול ע"י

מתמרים, הזב דבש לדין הסוכר דין לדמות שאין רבינו,
כמו  לאכלן מנת על נטיעתן ועיקר פרי בעצמן הן שהתמרים
המשקין  כל כדין ברכתן נשתנית כשנשתנו ולפיכך שהן,
ראויים  אינם האלו הקנים אבל הפירות, מן הנסחטים
וזהו  הוא דבשם דעת על נטיעתם ועיקר שהם, כמו לאכילה

והכסףֿמשנה  העץ". פרי "בורא עליו מברכים לפיכך פריים,
טוען  היה לא ה'טור' של בארצו הקנים היו שאילו משיב,
ולרבבות  לאלפים מהם מוכרים שנמצאים שבמקום כך,
פירות  מי כשאר מימיהם דין ולכן שהם, כמו למצצם

"שהכל". שברכתם

.ÂÏ˜c‰ L‡¯ ‡e‰Â ,¯Bw‰35Ô·Ï ıÚ BÓk ‡e‰L ,36 «¿…«∆∆∆¿≈»»
Ïk‰L" ‰lÁza ÂÈÏÚ C¯·Ó -37ÛÏˆ ÏL Ò¯Ù˜ ."38, ¿»≈»»«¿ƒ»∆«…«¿»∆»»

BÈ‡L ÈtÓ ,"‰Ó„‡‰ È¯t ‡¯Ba" ÂÈÏÚ C¯·Ó¿»≈»»≈¿ƒ»¬»»ƒ¿≈∆≈
È¯Ù39˙BBi·‡‰Â .40˙B¯eˆk Ô‰L ,È¯t‰ Ô‰ ,ÛÏˆ ÏL ∆ƒ¿»¬ƒ∆¿»≈«¿ƒ∆≈¿

È¯t ‡¯Ba" Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó - ÌÈpË˜ ÌÈwc ÌÈ¯Óz¿»ƒ«ƒ¿«ƒ¿»≈¬≈∆≈¿ƒ
ıÚ‰41." »≈

התומר.35) לחיך.36)עץ ומתוק רך ברכות 37)והוא
הדקל  את נטעו לא ומתחילה כעץ, להקשות שסופו ע"א. לו,

הקור. אכילת דעת (קפרסטראוך),38)על קטןֿקומה אילן
ד, פרק (מעשרות במשנה ונזכר אלֿקפא"ר. - ובערבית

ש  העלים הם - והקפרס העץ מ"ו). מן יוצאים ואינם לו
(הערוך). האדמה מן אלא הפרי.39)עצמו שומר אלא

פריו.40) עיקר והם קטנים ע"א.41)גרגירים לו, ברכות

.ÊÏt‰ÏÈ·bf‰Â ÔÈÏt42ÔÈaË¯ Ô‰L ÔÓÊa -43C¯·Ó , «ƒ¿¿ƒ¿««¿¿ƒƒ¿«∆≈¿Àƒ¿»≈
‰Ó„‡‰ È¯t ‡¯Ba" Ô‰ÈÏÚ44ÔÈ‡ ,ÔÈL·È Ï·‡ ," ¬≈∆≈¿ƒ»¬»»¬»¿≈ƒ≈

ÈtÓ ,Ì‰È¯Á‡Ï ‡ÏÂ Ì‰ÈÙÏ ‡Ï ,‰Î¯a ÔÈeÚË¿ƒ¿»»…ƒ¿≈∆¿…¿«¬≈∆ƒ¿≈
ÔÈÏ·z Ô‰L45ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÔÈÏÎ‡ ÔÎÂ .ÏÎ‡ BÈ‡Â ∆≈«¿ƒ¿≈…∆¿≈√»ƒ∆≈¿ƒ

ÔÈeÚË ÔÈ‡ ,‰i˙LÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÔÈ˜LÓe ‰ÏÈÎ‡Ï«¬ƒ»«¿ƒ∆≈»¿ƒƒ¿ƒ»≈»¿ƒ
.Ô‰È¯Á‡Ï ‡ÏÂ Ô‰ÈÙÏ ‡Ï ,‰Î¯a¿»»…ƒ¿≈∆¿…¿«¬≈∆

מאכלים 42) לתוך כבשמים ניתן היבש ששרשו קנמון, מין
לאכילה.43)שונים. שהפלפלין 44)וראויים ואע"פ

דעת  על לנטעו אדם בני דרך שאין מכיון העץ, על גדלים
לשנות  ראוי בתבשיל, תערובת ע"י אלא שהם כמו לאכלם

(כסףֿמשנה). במקצת את 45)ברכתם בהם לתבל עשויים
לו:). (ברכות עצמם בפני נאכלים ואינם התבשיל,

.Á‰LtÚL ˙t‰46ÌÈ¯˜‰L ÔÈi‰Â ,47ÏÈL·˙Â , ««∆ƒ¿»¿««ƒ∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
B˙¯eˆ ‰¯·ÚL48ÔÈbt Ô‰L ,˙BÏ·Bp‰Â ,49¯ÎM‰Â ,50, ∆»¿»»¿«¿∆≈«ƒ¿«≈»

È‡·Bb‰Â ,ıÓÁ‰Â51ÔÈ‰Ók‰Â ,ÁÏn‰Â ,52˙Bi¯Ët‰Â , ¿«…∆¿««¿«∆«¿«¿≈ƒ¿«ƒ¿ƒ
Ïk‰L" ‰lÁz C¯·Ó Ôlk ÏÚ -53ÔÈÎ¯·Ó‰ ÏÎÂ ." «À»¿»≈¿ƒ»∆«…¿»«¿»¿ƒ

˙BLÙ ‡¯Ba" C¯·Ó ‰B¯Á‡Ï ,"Ïk‰L" ÂÈÙÏ54." ¿»»∆«…»«¬»¿»≈≈¿»
ÂÈÙÏ ‰Î¯a ÔeÚË ,ÂÈ¯Á‡Ï ‰Î¯a ÔeÚh‰ ÏÎÂ55. ¿»«»¿»»¿«¬»»¿»»¿»»

א,46) (יואל פרדות עבשו מלשון: ורקבון, טחב שהעלתה
(הערוך). בפ"א נחלפת שהבי"ת על 47)יז), קרום שהעלה

והקריס, כתוב: התימנים ובכת"י חימוצו, מחמת פניו
וכן  אקריס, - חומץ נקרא ברומית שכן החמיץ, ופירושו:
(הערוך, שהקריס מ:) (ברכות פריז כת"י הש"ס בנוסח הוא

קרס). הרוח 49)שנתקלקל.48)ערך שהשירתם פירות
שנתבשלו. (ב"ב 50)קודם משעורים או מתמרים שעושים

טהורים.51)צו:). חגבים הפטריות 52)מין ממיני מין
האדמה, על גדלות שהפטריות אלא רטובה, באדמה הגדל
נראים  חפירתה ואחר האדמה בתוך גדלים והכמהין

אףֿעלֿפי 53)(הערוך). ופטריות וכמהין ע"ב. מ, ברכות
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ועיקר  הואיל "שהכל", עליהם מברכים האדמה, מן שגדלים
(שם). הוא האויר מן ע"ב.54)יניקתם מד, שם,

של 55) ריח כגון לאחריו, ולא לפניו ברכה שטעון ויש שם.
בושם.

.ËÌÈ¯ÓL56‰LÏL Ì‰ÈÏÚ Ô˙pL ,57Ô‰Ó ‡ÈˆB‰Â ¿»ƒ∆»«¬≈∆¿»¿ƒ≈∆
‰Úa¯‡58‰fL ,"ÔÙb‰ È¯t ‡¯Ba" Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó - «¿»»¿»≈¬≈∆≈¿ƒ«»∆∆∆

‡e‰ ‚eÊÓ ÔÈÈ59ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰Úa¯‡Ó ˙BÁt ‡ÈˆB‰ . «ƒ»ƒ»≈«¿»»««ƒ
‰lÁz "Ïk‰L" Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó ,ÔÈÈ ÌÚË Ì‰a LiL60. ∆≈»∆«««ƒ¿»≈¬≈∆∆«…¿ƒ»

יין.56) מים.57)שמרי מדות יין 58)שלש שנמזג
המים. עם יין.59)השמרים ואחד מים חלקים שלשה

ע"ב.60) צו, בבאֿבתרא

.È- "‰Ó„‡‰ È¯t ‡¯Ba" ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t ÏÚ C¯a≈««≈»ƒ»≈¿ƒ»¬»»
‡ˆÈ61‡Ï - "ıÚ‰ È¯t ‡¯Ba" ‰Ó„‡‰ ˙B¯t ÏÚÂ ; »»¿«≈»¬»»≈¿ƒ»≈…
‡ˆÈ62Ïk‰L" C¯a Ì‡ Ìlk ÏÚÂ .63elÙ‡Â ,‡ˆÈ - " »»¿«À»ƒ≈«∆«…»»«¬ƒ

ÔÈi‰ ÏÚÂ ˙t‰ ÏÚ64. «««¿««»ƒ

הוא 61) האדמה פירות ובכלל האדמה, מן יונק האילן שגם
שם). יונה' 'רבינו וכפירוש מ"ב. פ"ו, שאין 62)(ברכות

סימן  נתנו וחז"ל (שם). האילן פירות בכלל האדמה פירות
שאתה  פרי כל אדמה: פרי ואיזהו עץ פרי איזהו בו לידע
- הבאה לשנה פרי ומוציא נשאר העץ של והענף קוטפו,
נשאר  הענף ואין הפרי, את נוטל שאתה וכל העץ. פרי זהו
הוא  האדמה פרי - הבאה לשנה פירות ולהוציא לחזור

מ:). שמסופק 63)(ברכות דבר כל ולפיכך מ"ב. פ"ו, שם,
('הגהות  חובתו ידי ויצא "שהכל" יברך עליו, לברך מה בו

ע"ב.64)מיימוניות'). מ, ברכות

.‡È‰Î¯a‰ ÏÈÁ˙‰Â ,B„Èa ¯ÎL ÏL ÒBk Á˜Ï65 »«∆≈»¿»¿ƒ¿ƒ«¿»»
È¯t ‡¯Ba" ¯Ó‡Â ‰ÚËÂ ,"Ïk‰L" ¯ÓBÏ ˙ÓŒÏÚ«¿»«∆«…¿»»¿»«≈¿ƒ

B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ - "ÔÙb‰66ÂÈÙÏ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . «»∆≈«¬ƒƒ¿≈ƒ»¿»»
‡¯Ba" ¯ÓBÏ ˙ÓŒÏÚ ‰Î¯a‰ ÏÈÁ˙‰Â ,ı¯‡‰ ˙B¯t≈»»∆¿ƒ¿ƒ«¿»»«¿»«≈
ÔÈ‡ - "ıÚ‰ È¯t ‡¯Ba" ¯Ó‡Â ‰ÚËÂ ,"‰Ó„‡‰ È¯t¿ƒ»¬»»¿»»¿»«≈¿ƒ»≈≈
,Ô‚c ÏL ÏÈL·z ÂÈÙÏ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ«¬ƒƒ¿≈ƒ»»¿»»«¿ƒ∆»»
‰ÚËÂ ,"˙BBÊÓ ÈÈÓ ‡¯Ba" ¯ÓBÏ ˙ÓŒÏÚ Á˙Ùe»««¿»«≈ƒ≈¿¿»»
˙‡ ¯ÈkÊ‰L ‰ÚLaL ÈtÓ ;‡ˆÈ - "‡ÈˆBn‰" ¯Ó‡Â¿»««ƒ»»ƒ¿≈∆¿»»∆ƒ¿ƒ∆
‡l‡ Ôek˙ ‡Ï ,‰Î¯a‰ ¯wÚ Ô‰L ,˙eÎÏn‰Â ÌM‰«≈¿««¿∆≈ƒ««¿»»…ƒ¿«≈∆»
¯wÚa ‰È‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰Â ,ÔÈn‰ B˙B‡Ï ‰Èe‡¯‰ ‰Î¯aÏ«¿»»»¿»¿«ƒ¿ƒ¿…»»¿ƒ«
ÔÈ‡Â ‡ˆÈ ,dÙBÒ· ‰ÚhL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙eÚË ‰Î¯a‰«¿»»»««ƒ∆»»¿»»»¿≈

B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ67. «¬ƒƒ

ומלכות.65) כהלכה.66)בשם שנית שם 67)שיברך
והיא: סוגיא, באותה לרבינו היתה אחרת וגירסא ע"א. יא,
וסיים  דשיכרא, אדעתא ובירך פתח בידו, דשיכרא כסא נקט
פ"א, שמע קריאת הל' (כסףֿמשנה וכו' (יין) בדחמרא

ה"ח).

.·Èel‡‰ ˙BÎ¯a‰ Ïk68Ì‡ Ì‰a BÏ ˜tzÒ Ì‡ , »«¿»»≈ƒƒ¿«≈»∆ƒ
‰lÁz· ‡Ï ,C¯·Óe ¯ÊBÁ BÈ‡ - C¯· ‡Ï B‡ C¯a≈«…≈«≈≈¿»≈…«¿ƒ»

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰L ÈtÓ ,ÛBq· ‡ÏÂ69ÁÎL . ¿…«ƒ¿≈∆≈ƒƒ¿≈¿ƒ»«
eÈ‰ Ì‡ - ‰Î¯· ‡Ïa ÂÈt CB˙Ï ÔÈÏÎ‡ ÒÈÎ‰Â¿ƒ¿ƒ√»ƒ¿ƒ¿…¿»»ƒ»

ÔÈ˜LÓ70ÔÚÏBa ,71ÛBqa Ô‰ÈÏÚ C¯·Óe ,72eÈ‰ Ì‡Â . «¿ƒ¿»¿»≈¬≈∆«¿ƒ»
Ô˜¯Ê Ì‡L ,˙B¯Ù73- ÌÈ·ÚÂ ÌÈ˙ez ÔB‚k ,eÒ‡nÈ ≈∆ƒ¿»»ƒ»¬¿ƒ«¬»ƒ
„Á‡ „ˆÏ Ô˜lÒÓ74Ì‡Â .ÔÚÏBa CkŒ¯Á‡Â ,C¯·Óe ¿«¿»¿«∆»¿»≈¿««»¿»¿ƒ

,ÂÈtÓ ÔËÏBt - ÌÈeÙ‡Â ÌÈÏBt ÔB‚k ,ÔÈÒ‡Ó ÔÈ‡≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ«¬ƒ¿»ƒƒ
Èet ÂÈÙe C¯·iL „Ú75.ÏÎB‡ CkŒ¯Á‡Â , «∆¿»≈ƒ»¿««»≈

לברכת 68) פרט סופרים, מדברי שהן זה בפרק המנויות
לעיל  כמבואר מספק עליה שחוזר התורה, מן שהיא המזון

יד. הלכה לד.69)פ"ב, (שבת להקל - דבריהם וספק
כא.). ברכות וכן 70)וראה יופסדו, מפיו יפלטם שאם

מלוגמיו. לאחד לסלקם ברכה.71)א"א ברכה 72)בלא
שנאמר 75)שבפיו.74)מפיו.73)אחרונה. משום

פנוי  להיות צריך הפה כל תהלתך, פי ימלא ח): עא, (תהלים
שם. חננאל' 'רבינו וכפירוש נא.) (ברכות ברכה בשעת

.‚ÈÔ‰È˙BÎ¯· eÈ‰ Ì‡ - ‰a¯‰ ÔÈÈÓ ÂÈÙÏ eÈ‰»¿»»ƒƒ«¿≈ƒ»ƒ¿≈∆
˙BÂL76Ì‡Â ;¯‡M‰ ˙‡ ¯ËBÙe Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ C¯·Ó , »¿»≈«««≈∆≈∆«¿»¿ƒ

‰Î¯a Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk ÏÚ C¯·Ó - ˙BÂL Ì‰È˙BÎ¯a ÔÈ‡≈ƒ¿≈∆»¿»≈«»««≈∆¿»»
ÌÈc˜‰Ï ‰ˆ¯iL Ì‰Ó ‰ÊŒÈ‡Â ,BÏ ‰Èe‡¯‰77 »¿»¿≈∆≈∆∆ƒ¿∆¿«¿ƒ

ÌÈc˜Ó78LÈ Ì‡ - ‰fÓ ¯˙BÈ ‰Ê· ‰ˆB¯ BÈ‡ Ì‡Â . «¿ƒ¿ƒ≈∆»∆≈ƒ∆ƒ≈
C¯·Ó ‡e‰ ÂÈÏÚ ,ÌÈÈn‰ ˙Ú·MÓ „Á‡ Ì‰ÈÈa≈≈∆∆»ƒƒ¿««ƒƒ»»¿»≈
.‰Î¯aa Ì„B˜ - ˜eÒta Ì„Bw‰ ÏÎÂ .‰lÁz¿ƒ»¿»«≈«»≈«¿»»
‰hÁ ı¯‡ :‰Ê ˜eÒÙa ÌÈ¯eÓ‡‰ Ô‰ ,‰Ú·M‰Â¿«ƒ¿»≈»¬ƒ¿»∆∆∆ƒ»
.L·„e ÔÓL ˙ÈÊ ı¯‡ ,ÔBn¯Â ‰‡˙e ÔÙ‚Â ‰¯ÚNe¿…»¿∆∆¿≈»¿ƒ∆∆≈∆∆¿»

ÌÈ¯Óz L·c ‡e‰ ‰Ê L·„e79ÌÈ¯Óz‰Â .80ÔÈÓ„B˜ ¿»∆¿«¿»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ
ı¯‡"Ï ÈL ÌÈ¯Óz‰L ,ÌÈ·ÚÏ81ÈLÈÏL ÌÈ·Ú‰Â ," »¬»ƒ∆«¿»ƒ≈ƒ¿∆∆¿»¬»ƒ¿ƒƒ

ı¯‡"Ï82." ¿∆∆

וזית.76) תפוח יותר.77)כגון עליו ואפילו 78)שחביב
בתורה. המיוחדים המינים משבעת הוא השני כשהמין

דבורים.79) בדבש לטעות שנכתבו 80)שלא אע"פ
הפסוק.81)באחרונה. בסוף הנזכרת הנזכרת 82)שניה

הפסוק. בראש

.„È˙LÓÁ ÏL ,LÏL ÔÈÚÓ ‡È‰L ˙Á‡ ‰Î¯a¿»»««∆ƒ≈≈»∆¬≈∆
Ô‚c‰ ÈÈÓ ÏL ‡È‰ ,ÔÈÈ ÏLÂ ,˙B¯t ÏL ÔÈÈn‰83; «ƒƒ∆≈¿∆«ƒƒ∆ƒ≈«»»

ıÚ‰ È¯t ÏÚÂ ıÚ‰ ÏÚ :¯ÓB‡ ‡e‰ ˙B¯t‰ ÏÚL ‡l‡∆»∆««≈≈«»≈¿«¿ƒ»≈
‰cÓÁ ı¯‡ ÏÚÂ ‰„N‰ ˙·ez ÏÚÂ84ÔÈi‰ ÏÚÂ ,'eÎÂ ¿«¿««»∆¿«∆∆∆¿»¿¿«««ƒ

Ì˙BÁÂ ,ÔÙb‰ È¯t ÏÚÂ ÔÙb‰ ÏÚ :¯ÓB‡ ‡e‰≈««∆∆¿«¿ƒ«∆∆¿≈
˙B¯t‰ ÏÚÂ ı¯‡‰ ÏÚ :Ô‰ÈzLa85ı¯‡a ‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿≈∆«»»∆¿««≈¿ƒ»»¿∆∆

‰È˙B¯t ÏÚÂ ı¯‡‰ ÏÚ :Ì˙BÁ - Ï‡¯NÈ86ÈÓ LÈÂ . ƒ¿»≈≈«»»∆¿«≈∆»¿≈ƒ
Ï‡ Èk" :‰ÓÈ˙Á Ì„˜ ,LÏL ÔÈÚnL ‰Î¯aa ÛÈÒBnL∆ƒ«¿»»∆≈≈»…∆¬ƒ»ƒ≈

˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯a ÔÈÚÓ ‡e‰L ,"‰z‡ ·ÈËÓe ·BË87LÈÂ . ≈ƒ»»∆≈≈¿»»¿ƒƒ¿≈
˙k¯·a ‡l‡ ˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯a ew˙ ‡lL ,¯Ó‡L ÈÓƒ∆»«∆…ƒ¿¿»»¿ƒƒ∆»¿ƒ¿«

.„·Ïa ÔBÊn‰«»ƒ¿»

יג.83) הלכה ג, פרק לעיל מד,84)המפורשת ברכות
ועל 85)ע"א. הארץ "על היין: על שחותם סובר והראב"ד

נוהגים. אנו וכן הגפן". להדגיש 86)פרי ישראל, ארץ של
הארץ. למסכת 87)שבח אלפס' ('רבינו המזון שבברכת
פ"ו). ברכות
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.ÂËÏL ÏÈL·z ÏÎ‡Â ,ÌÈ¯Óz ÏÎ‡Â ,ÔÈÈ ‰˙L»»«ƒ¿»«¿»ƒ¿»««¿ƒ∆
,'‰ ‰z‡ Ce¯a :‰B¯Á‡a C¯·Ó - Ô‚„ ÈÈÓ ˙LÓÁ¬≈∆ƒ≈»»¿»≈»«¬»»«»
ÏÚÂ ,‰ÏkÏk‰ ÏÚÂ ‰ÈÁn‰ ÏÚ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡¡…≈∆∆»»««ƒ¿»¿«««¿»»¿«

ÔÙb‰ È¯t ÏÚÂ ÔÙb‰ÏÚÂ ,ıÚ‰ È¯t ÏÚÂ ıÚ‰ ÏÚÂ , «∆∆¿«¿ƒ«∆∆¿«»≈¿«¿ƒ»≈¿«
Ce¯a :Ì˙BÁÂ ,'eÎÂ ‰cÓÁ ı¯‡ ÏÚÂ ‰„N‰ ˙·ez¿««»∆¿«∆∆∆¿»¿¿≈»

˙B¯t‰ ÏÚÂ ‰ÈÁn‰ ÏÚÂ ı¯‡‰ ÏÚ ,'‰ ‰z‡88. «»«»»∆¿««ƒ¿»¿««≈

חותם 88) ואינו והפירות. המחיה את המוציאה הארץ
'רבינו  דעת וכן הוא. הפירות שבכלל ליין, מיוחדת חתימה

מד.). (ברכות ב'תוספות' הובאה חננאל'

.ÊËÏÚ ÛBqa C¯·Ó - ÔÈÈ ‰˙LÂ ¯Na ÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«»»¿»»«ƒ¿»≈««
BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê89BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚÂ90ÌÈ‡z ÏÎ‡ . ∆ƒ¿≈«¿¿«∆ƒ¿≈«¿»«¿≈ƒ

C¯·Ó - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈÒb‡Â ÌÈÁet˙Â ,ÌÈ·Ú B‡¬»ƒ¿«ƒ¿«»ƒ¿«≈»∆¿»≈
,Ïk‰ ˙ÏÏBÎ ‡È‰Â ,LÏL ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Î¯a ÛBqa«¿»»««≈≈»¿ƒ∆∆«…

‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ıÚ‰ ˙B¯t ÔlkL ÈtÓ91. ƒ¿≈∆À»≈»≈¿≈…«≈»∆

שלש.89) נפשות.90)מעין יין 91)בורא ששתה כגון
את  פוטרת היין שעל אחרונה שברכה תפוחים, עמו  ואכל
(דעת  הפירות" ועל הארץ "על בה: וחותם הואיל הפירות,

רח). סי' יוסף' ב'בית הובאה רבינו, בדברי הרשב"א

ה'תשע"ח  טבת ט"ז רביעי יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מברכים 1) טוב ריח מיני שלושה טוב; ריח על שמברכים

עליהם.

.‡‰˜LÓ· B‡ ÏÎ‡Óa ˙B‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡L ÌLk¿≈∆»¿»»≈»¿«¬»¿«¿∆
˙B‰Ï BÏ ¯eÒ‡ Ck ,‰Î¯a Ì„˜2Ì„˜ ·BË ÁÈ¯a …∆¿»»»»≈»¿≈«…∆

‰Î¯a3LiL ‰Ê ‰È‰ Ì‡ ?·BË ÁÈ¯ ÏÚ C¯·Ó „ˆÈÎÂ . ¿»»¿≈«¿»≈«≈«ƒ»»∆∆≈
;"ÌÈÓN· ÈˆÚ ‡¯Ba" C¯·Ó ,ıÚ ÔÈÓ B‡ ıÚ ÁÈ¯‰Ï¿»ƒ«≈ƒ≈¿»≈≈¬≈¿»ƒ
È·NÚ ‡¯Ba" C¯·Ó ,·NÚ ÔÈÓ B‡ ·NÚ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»≈∆ƒ≈∆¿»≈≈ƒ¿≈

ÌÈÓN·4,‰Ó„‡‰ ÔÓ ‡ÏÂ ıÚ‰ ÔÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;" ¿»ƒ¿ƒ…»»ƒ»≈¿…ƒ»¬»»
¯Bn‰ ÔB‚k5ÈÈÓ ‡¯Ba" C¯·Ó - ‰iÁ‰ ÔÓ ‡e‰L , ¿«∆ƒ««»¿»≈≈ƒ≈

ÌÈÓN·6ÔB‚k ,‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯‰ È¯Ù ‰È‰ Ì‡Â ." ¿»ƒ¿ƒ»»¿ƒ»»«¬ƒ»¿
C¯·Ó - Áet˙ B‡ ‚B¯˙‡7."˙B¯ta ·BË ÁÈ¯ Ô˙pL" ∆¿««¿»≈∆»«≈««≈

‡ˆÈ ,"ÌÈÓN· ÈÈÓ ‡¯Ba" ¯Ó‡ Ì‡ Ïk‰ ÏÚÂ8. ¿««…ƒ»«≈ƒ≈¿»ƒ»»

"להריח".2) התימנים: ע"ב.3)ובכת"י מג, ברכות
דבר  איזה - יה תהלל הנשמה כל ו): קנ, (תהלים שנאמר
זה  אומר: הוי ממנו, נהנה הגוף ואין ממנו נהנית שהנשמה

שם.4)הריח. בחיה 5)ברכות, הצרור הדם "הוא
מקום" בכל אדם בני בו שמתבשמין לכל הידוע שבהודו,
מפרשים: ויש ה"ב). פ"א, המקדש כלי הל' רבינו (לשון
שם  ומתקבץ בצוארה חטוטרת לה שיש היא ידועה חיה
המור  ממנו ונעשה מתייבש כך ואחר דם, כמין תחילה
ונקרא  רטז), סי' או"ח ב'טור' וכן פ"ו, לברכות (ברא"ש
מג.): (ברכות התלמוד ובלשון פיז"ם, אשכנז: בלשון

לאכול 7)שם.6)מושק. בא אבל בהם. להריח כשבא
(שם, בלבד האכילה ברכת אלא עליהם מברך אינו מהם,

כברכת 8)וב'תוספות'). בבשמים, היא כוללת זו שברכה

נג.) (ברכת מצינו וכן ה"י) פ"ח, (לעיל מזון במיני "שהכל"
מברך: הרבה, מינים בה שיש בושם של לחנות שהנכנס
או"ח  (הגר"א ה"ה בסמוך כמבואר בשמים", מיני "בורא

רטז). סי'

.·¯Ó‚n‰ ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡9B˙¯Ó˙ ‰ÏÚzL „Ú10. ≈¿»¿ƒ««À¿»«∆«¬∆ƒ¿»
Ô˙pL ,Û¯Np‰ ‰Ê ‰È‰ Ì‡ ?ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó „ˆÈÎÂ¿≈«¿»¿ƒ»»ƒ»»∆«ƒ¿»∆»«

ÌÈÓN· ÈˆÚ ‡¯Ba" ÔÈÎ¯·Ó - ıÚÓ ,ÁÈ¯11Ì‡Â ;" ≈«≈≈¿»¿ƒ≈¬≈¿»ƒ¿ƒ
‰iÁ ÔÈnÓ ‰È‰ Ì‡Â ;"ÌÈÓN· È·NÚ" - ·NÚ ‰È‰»»≈∆ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ»»ƒƒ«»
."ÌÈÓN· ÈÈÓ ‡¯Ba" ÂÈÏÚ C¯·Ó - d· ‡ˆBiÎÂ¿«≈»¿»≈»»≈ƒ≈¿»ƒ

ה"יג).9) (פ"ז, לעיל המתמר 10)מפורש העשן קיטור
הגיע  לא שעדיין ואע"פ ריחו לתת מתחיל הוא שאז ועולה,
שכל  מפני מברכין, אין תמרתו שעלתה לפני אבל אליו,

להיות צריכות 'מגן ÂÎÂÓÒ˙הברכות מג.; (ברכות לעשייתן
רטז). סי' או"ח 'בעל 11)אברהם' וכגירסת שם. ברכות,

שם. ב'תוספות' הובאה גדולות' הלכות

.‚ÔBÓÒ¯Ù‡ ÏL ÔÓL12ÂÈÏÚ C¯·Ó ,B· ‡ˆBiÎÂ ∆∆∆¬«¿¿¿«≈¿»≈»»
·¯Ú ÔÓL ‡¯Ba"13B‡ BL·kL ˙ÈÊ ÔÓL Ï·‡ ." ≈∆∆»≈¬»∆∆«ƒ∆¿»

‡¯Ba" ÂÈÏÚ C¯·Ó - Û„B BÁÈ¯ ¯ÊÁL „Ú BÁhL∆¿»«∆»«≈≈¿»≈»»≈
ˆÚÌÈÓN· È14BÓNaL ÔÓL ."15‰ÁLn‰ ÔÓL ÔÈÚk16 ¬≈¿»ƒ∆∆∆ƒ¿¿≈∆∆«ƒ¿»

ÂÈÏÚ C¯·Ó -17ÌÈÓN· ÈÈÓ ‡¯Ba"18ÂÈÙÏ e‡È·‰ ." ¿»≈»»≈ƒ≈¿»ƒ≈ƒ¿»»
ÔÓL19,ÔÓM‰ ˙‡ ¯ËBÙe Ò„‰‰ ÏÚ C¯·Ó - Ò„‰Â ∆∆«¬«¿»≈««¬«≈∆«∆∆

ÌÈÓN· ÈˆÚ" ‡e‰Â ,Ô‰ÈzLÏ ˙Á‡ ‰Î¯aL ÈtÓ20." ƒ¿≈∆¿»»««ƒ¿≈∆¿¬≈¿»ƒ

עץ 12) והוא ("הערוך"). הקטף מעצי הנוטף הצרי הוא
בלע"ז. בארץ 13)בלז"ם גדל שהוא מפני שם. ברכות,

שמן" "עצי וזהו לעצמו, ברכה לו קבעו חשוב, והוא ישראל
שזהו  מפרשים: ויש יונה). (רבינו כג ו, במלכיםֿא. האמור
ישראל... וארץ "יהודה יז): (כז, ביחזקאל האמור ה"פנג"

שם). (רש"י ופנג" מנית שם.14)בחטי ברכות,
ומעשב.15) מעץ שונים בשמים מיני בו שעירב
היה 16) הוא וגם המקדש, וכלי הכהנים את בו שמשחו

כגֿכה). ל, (שמות רוקח מעשה שונים מבשמים מעורב
(17- כלום הבשמים מעיקרי בו נשאר ולא סיננו ואפילו

ה"ח. בסמוך שיתבאר כמו עליו, שם.18)מברך ברכות,
שהגירסא  בעוד בשמים", מיני "בורא שם: רבינו וגורס
(כסףֿמשנה). בשמים" עצי "בורא היא: שלפנינו

נודף.19) ריחו שחזר עד שטחנו זית שמן כגון בו, להריח
ההדס 20) את ומקדים שם). הרי"ף וכגירסת ע"ב מג, ברכות

מיוחד  שהשמן בעוד בו, להריח עומד שהוא מפני לברכה,
הסיכה  על מברכים ואין הזוהמה, להעביר לסיכה, בעיקר
במוצאי  ההדס את מביאים היו וכן ה"ח. בסמוך כמבואר
ובערבי  רצז) סי' או"ח ('טור' להבדלה לבשמים שבת
יותר, תדירה וברכתו לג:) (שבת בשבת להריח שבתות

שמח'). ('אור קודם תדיר - תדיר ושאינו ותדיר

.„- ·NÚ ‡e‰L ÌN·e ıÚ ‡e‰L ÌNa ÂÈÙÏ eÈ‰»¿»»…∆∆≈…∆∆≈∆
C¯·Ó ‡l‡ ,B¯·Á ˙‡ ˙¯ËBt Ô‰Ó ˙Á‡ ‰Î¯a ÔÈ‡≈¿»»««≈∆∆∆∆¬≈∆»¿»≈
ÔÈÈ ÂÈÙÏ e‡È·‰ .BÓˆÚÏ ‰Ê ÏÚÂ BÓˆÚÏ ‰Ê ÏÚ«∆¿«¿¿«∆¿«¿≈ƒ¿»»«ƒ

ÔÓLÂ21BÈÓÈa ÔÈÈ ÊÁB‡ -22C¯·Óe ,BÏ‡ÓNa ÔÓLÂ »∆∆≈«ƒƒƒ¿∆∆ƒ¿…¿»≈
ÔÓM‰ ÏÚ C¯·Óe ¯ÊBÁÂ ,e‰˙BLÂ ÔÈi‰ ÏÚ23ÁÈ¯Óe «««ƒ¿≈¿≈¿»≈««∆∆≈ƒ«
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LnM‰ L‡¯a BÁËÂ ,Ba24„ÈÓÏz LnM‰ ‰È‰ Ì‡Â . ¿»¿…««»¿ƒ»»««»«¿ƒ
ÌÎÁ25Ï˙ka BÁË ,26. »»»«…∆

ברכה 22)להריח.21) גורם הוא וכן יותר, חשוב שהוא
אףֿעלֿפי  עליו ומברכים בא הוא מקומות שבכמה לעצמו,
אירוסין" וב"ברכת ב"קידוש" כגון לשתייתו, צריכים שאין

שם). וברש"י מב. דבר 23)(ברכות "שכל בימינו, ואוחזו
בימינו  לאחזו צריך בו, להריח או לאכלו עליו שמברך

רו). סי' או"ח ('טור' ברכה" יצא 24)בשעת שלא כדי
לשוק. מבושמות ברוב 25)בידים וכן התימנים, בכתבֿיד

בכל  וכן חכמים", "תלמיד הנוסח: העתיקים, הדפוסים
זה. שם שנזכר לצאת 26)מקום חכם לתלמיד הוא שגנאי

רבינו  כבר ביארו זה דין מג:). (ברכות מבושם כשהוא לשוק
לברכת  הבא ביין ידובר ששם אלא יד, הלכה פ"ז, לעיל
הוא  שאף רשות ביין מדובר וכאן מצוה, יין שהוא המזון,

ברכה. לענין לשמן קודם

.‰- ‰Ó„‡‰ ÔÓ Ì‡ ıÚ‰ ÔÓ Ì‡ ˜ÙÒ ‡e‰L ¯·c»»∆»≈ƒƒ»≈ƒƒ»¬»»
ÌÈÓN· ÈÈÓ ‡¯Ba" ÂÈÏÚ C¯·Ó27B·¯ÚL ÌNa ." ¿»≈»»≈ƒ≈¿»ƒ…∆∆≈¿

ÏÎB¯‰28ÈÈÓ ‡¯Ba" ÂÈÏÚ C¯·Ó - ‰a¯‰ ÔÈÈnÓ »≈ƒƒƒ«¿≈¿»≈»»≈ƒ≈
NBa ÏL B˙eÁÏ ÒÎ ."ÌÈÓN·ÔÈÈÓ da LiL ,Ì ¿»ƒƒ¿««¬∆≈∆∆»ƒƒ

ÌÈÓN· ÈÈÓ ‡¯Ba" ÂÈÏÚ C¯·Ó - ‰a¯‰29·LÈ Ì‡ ." «¿≈¿»≈»»≈ƒ≈¿»ƒƒ»«
ÒÎ .˙Á‡ ‡l‡ C¯·Ó BÈ‡ ,Blk ÌBi‰ Ïk ÌL»»«À≈¿»≈∆»∆»ƒ¿«

ÌÚÙÂ ÌÚt Ïk ÏÚ C¯·Ó - ‡ˆÈÂ ÒÎ ,‡ˆÈÂ30. ¿»»ƒ¿«¿»»¿»≈«»««»»«

מג.).27) לברכות ('תוספות' מקוצי משה הרב דעת וכן
(שיר 28) רוכל אבקת מלשון: נשים, ותמרוקי בשמים מוכר

ו). ג, לא 29)השירים אם אבל להריח, ונתכוין שנכנס
לאו"ח  (ט"ז מברך אינו - ממילא לו בא שהריח אלא נתכוין,

א). ס"ק ריז בדעתו 30)סי' היה כשלא ע"א. נג, ברכות
שנית, מברך אינו מיד לחזור דעתו אם אבל מיד, לחזור

דעתו. הסיח שלא מפני

.ÂÌÈn‰ ÈÙÏÁÂ ‰pLBM‰31‡¯Ba" Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó - ««»¿ƒ¿≈««ƒ¿»¿ƒ¬≈∆≈
ÒÈb¯ ."ÌÈÓN· ÈˆÚ32ÈˆÚ ‡¯Ba" - ‰pb ÏL ¬≈¿»ƒ«¿ƒ∆ƒ»≈¬≈

ÌÈÓN· È·NÚ ‡¯Ba" - ‰„N ÏLÂ ,"ÌÈÓN·33." ¿»ƒ¿∆»∆≈ƒ¿≈¿»ƒ
„¯e‰ ÈÓe ,„¯e‰34‰B·l‰Â ,35ÈkËÒn‰Â ,36‡ˆBiÎÂ «∆∆≈«∆∆¿«¿»¿««¿«ƒ¿«≈

ÈˆÚ ‡¯Ba" - Ô‰·37."ÌÈÓN· »∆≈¬≈¿»ƒ

הנוסח:31) התימנים, ובכת"י הנהר. ע"י הגדלים צמחים
רש"י ‰ÌÈ"וחלפי ולדעת מג:). (ברכות התלמוד כלשון ,"

נרדי  (ספיקא פשתן כגבעולי ועשויים נרד" "שבולת הם שם,
('הערוך'). רוזמרי"ן שזה אומרים ויש בלע"ז).

ב,32) השירים (שיר השרון" חבצלת "אני השרון. חבצלת
שם, בברכות וכן לנרקיס. מתילא אני יונתן: מתרגם א)
('הערוך'). טוב ריח לו ויש לבן פרח מין והוא נרקוס. כתוב:

מתקיים,33) עצו אין נעבד, שאינו מפני ע"ב. מג, ברכות
עצו  אותו, ומשקים נעבד גינה של אבל ונופל, ומתייבש
או"ח  (ב"י בשמים עצי בורא עליו מברך לפיכך מתקיים,

הרשב"א). בשם רטז הורד.34)סי' מפרחי היוצאים
בלע"ז.35) ווייראך ריחני, מוצק עץ שרף שרף 36)מין

לריח  דומה וריחו זפת, ממנו שעושים שף שקוראים עץ של
ובתוספתא  בלע"ז, מאסטיק ונקרא לג:) לביצה (רש"י לבונה

ולוט" "נכאת בשבת. מוסטכי לועסין אין יג) פרק (שבת
מצטכא  זה - לוט צא) פרשה (סוף רבה במדרש פירשו

השלם'). וכל 37)('הערוך הם, עץ מיני אלה שכל
הוא.. אילן - עלים) (לא עץ מוציא ברייתו שתחילת
חלף; ערך ('הערוך' בשמים" עצי "בורא עליו ומברכים

גאון). האי רב בשם מג: לברכות רשב"א

.Êel‡Â ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ·BË ÁÈ¯ ÈÈÓ ‰LÏL¿»ƒ≈≈«≈¿»¿ƒ¬≈∆¿≈
ÈeNÚL ·BË ÁÈ¯Â ,Ba ÁÈ¯‰Ï ¯eÒ‡L ·BË ÁÈ¯ :Ô‰≈≈«∆»¿»ƒ«¿≈«∆»
ÁÈ¯‰Ï ‰NÚ ‡lL ,·BË ÁÈ¯Â ,Ú¯ ÁÈ¯ ¯È·Ú‰Ï¿«¬ƒ≈«»¿≈«∆…«¬»¿»ƒ«

‰Ê ÁÈ¯ ÏL BÓˆÚa38. ¿«¿∆≈«∆

בסמוך.38) כמבואר ממנו, המתבשם בדבר אלא

.Á‰Â¯Ú ÏL ÌÈÓN·e Ì"ekÚ ÏL ÌÈÓNa ?„ˆÈk39 ≈«¿»ƒ∆«¿»ƒ∆∆¿»
ÁÈ¯‰Ï ¯eÒ‡L ÈÙÏ ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ,˙BÈ¯Ú‰ ÔÓƒ»¬»≈¿»¿ƒ¬≈∆¿ƒ∆»¿»ƒ«

Ô‰a40‡qk‰Œ˙Èa ÏL ÌÈÓN·e ,ÌÈ˙Ó ÏL ÌÈÓNa .41, »∆¿»ƒ∆≈ƒ¿»ƒ∆≈«ƒ≈
‡Ó‰f‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï ÈeNÚ‰ ÔÓLÂ42ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ - ¿∆∆∆»¿«¬ƒ∆«À¬»≈¿»¿ƒ

,¯Ó‚Ó .Ú¯ ÁÈ¯ ¯È·Ú‰Ï eNÚpL ÈÙÏ ,Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿ƒ∆«¬¿«¬ƒ≈«»À¿»
ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ - ÌÈ„‚a‰ ˙‡Â ÌÈÏk‰ ˙‡ Ba ÔÈ¯n‚nL∆¿«¿ƒ∆«≈ƒ¿∆«¿»ƒ≈¿»¿ƒ

¯Ó‚Ó ÏL BÓˆÚa ÁÈ¯‰Ï ‰NÚ ‡lL ÈÙÏ ,Ô‰ÈÏÚ43. ¬≈∆¿ƒ∆…«¬»¿»ƒ«¿«¿∆À¿»
ÈÙÏ ,C¯·Ó BÈ‡ ,ÌÈ¯Ó‚Ó Ô‰L ÌÈ„‚·a ÁÈ¯n‰ ÔÎÂ¿≈«≈ƒ«ƒ¿»ƒ∆≈À¿»ƒ≈¿»≈¿ƒ

¯wÚ ‡Ïa ÁÈ¯ ‡l‡ ,ÌNa ¯wÚ ÌL ÔÈ‡L44. ∆≈»ƒ«…∆∆»≈«¿…ƒ»

מלשון 39) בה, וכיוצא קרובתו כגון לו, האסורה אשה
ו). יח, (ויקרא של 40)הכתוב קופה בידה שאוחזת כגון

עבירה  הרגל לידי יבואו שמא בהם, להריח ואסור בשמים
ה'אבודרהם'). בשם אסטניס 41)(כסףֿמשנה שאדם

נג. (ברכות רע ריח ממנו להעביר הכסא לבית עמו מוליך
שם). ידים 42)וברש"י בו לסוך הסעודה בסוף הבא

(שם). בבשמים מבושם זה ושמן שם:43)מזוהמות,
בציפורי, שבתות ובמוצאי בטבריה, שבתות בערבי "המהלך
אלא  עשוי אינו שחזקתו מפני מברך, אינו - ריח והריח

הכלים". את בו וריח 44)לגמר הואיל נהנה, שהוא ואע"פ
תיקנו  לא - עיקר לו כשאין - כך כל הגוף צורך בו אין
שמברך  שבשמו" ל"שמן דומה זה ואין (כסףֿמשנה). לברך
הכניסו  שם כי ובביאורנו), ה"ג (לעיל כשסיננו אפילו עליו
הבושם, מעיקר הריח וקלט השמן, לתוך הבושם עיקרי את
שכן  בתוכו, נשאר העיקר כאילו חשוב שסיננו ואע"פ
נשאר  ולא מהשמן הבשמים כן גם הסירו המשחה" ב"שמן
המוגמרים, בכלים אבל ה.) כריתות (ראה ריחם אלא בו
מתמרות  הריח אלא הבושם, עיקר בהם נכנס לא מעולם

הנשרף הבושם Â„·Ïעשן ‡Â‰ או"ח ל'טור' (ב"ח בישמם
רטז). סי'

.Ë‰aÒÓ ÏL ÌÈÓNa45ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ,Ì"ekÚ ÏL ¿»ƒ∆¿ƒ»∆«≈¿»¿ƒ
ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ì"ekÚ ˙aÒÓ Ì˙qL ,Ì‰ÈÏÚ¬≈∆∆¿«¿ƒ«««¬«»ƒ

˙BÏfÓe46- ·BË ÁÈ¯ ÁÈ¯‰Â C¯kÏ ıeÁ Cl‰Ó ‰È‰ . «»»»¿«≈«¿«¿≈ƒ«≈«
C¯·Ó BÈ‡ ,Ì"ekÚ ¯ÈÚ‰ ·¯ Ì‡47,Ï‡¯NÈ ·¯ Ì‡Â , ƒ…»ƒ«≈¿»≈¿ƒ…ƒ¿»≈

ÔÈ‡L ÁÈ¯a ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·nL ÁÈ¯ ·¯Ú˙ .C¯·Ó¿»≈ƒ¿»≈≈«∆¿»¿ƒ»»¿≈«∆≈
ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó48·¯‰ È¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ -49. ¿»¿ƒ»»¿ƒ«¬≈»…

וברש"י).45) נב: (ברכות הם 46)סעודה והרי שם.
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בידך  ידבק ולא משום: בהנאה, שאסורים ע"ז של כבשמים
בפירושו  רבינו לשון יח) יג, (דברים החרם מן מאומה

מ"ו. פ"ח, נג.).47)לברכות (ברכות הוא ממסיבתם שמא
מגומרים.48) בגדים של או מתים של בשמים כגון
בני 49) רוב אחרי בריח שהולכים הקודם, מהדין מקורו

בשמים  בריח המותרים בשמים של ריח נתערב ואם העיר,
בטלה  אינה ע"ז שהרי הרוב, אחר בו הולכים אין - ע"ז של
כלֿשכן  אסור, - להריח ואפילו עד.) (ע"ז באלף אפילו

רבינו: שהדגיש וזה ÂÈÏÚלברך, ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡˘ ÁÈ¯·:כלומר ,
Î¯·Ó‰ריח ¯ÂËÙ‰ אבל בהם, וכיוצא מגומרים כלים כגון

רוקח'). ('מעשה ברוב בטל אינו בו" להריח "שאסור ריח
הנאה" "ברכת ממין הברכות כל נגמרו זה פרק גמר עם
דברים  עוד שישנם להעיר ויש ה"ד). פ"א, לעיל (ראה
קול  ושמיעת מאור כגון עליהם, מברכים ואין מהם שנהנים
אין  וכן משה') ('מטה ממש בהם שאין מפני והטעם, ערב.
אברהם' ('מגן לגוף נכנסת שאינה מפני הרחיצה על מברכים
טבק  עישון של דינו מה לעיין יש ועדיין א). ס"ק רטז סי'
הוא  אם אותו, ופולטים וחוזרים הפה לתוך העשן ששואבים
ס"ו), רי סי' (או"ח ברכה צריך שאינו ופולט" ל"טועם דומה
הגוף  שגם עישון כלֿשכן עליו, שמברכים טוב כריח דינו או
ושתו, אכלו כאילו ממנו שבעים אנשים שהרבה ממנו, נהנה
רוקח' וב'מעשה ט). ס"ק רי סי' אברהם' ('מגן עיון וצריך
דרך  שהנאתו טוב, ריח המריח לדין דומה זה "שאין השיב,
בעישון  אבל לאכול, - הפה כחוש הריח, חוש שהוא האף
האף  הנאת כאן ואין אכילה, זו שאין הפה, הנאת כאן אין
בידך, הרופפת הלכה כל דבר: סוף האף, דרך שואף שאינו
שמענו  ולא ראינו לא ומעולם העולם, מנהג מה וראה צא

העישון". על שיברך מי

ה'תשע"ח  טבת י"ז חמישי יום

עׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
חתימה;1) ולא פתיחה בהן שאין ודברים אחרות, ברכות

הרואה  ברכת להודות; הצריכים ארבעה הראייה; ברכות כל
לבית  הנכנס בתקופתה; והחמה בחידושה הלבנה את

מברך. מה ממנו והיוצא המדרש

.‡˙B¯Á‡ ˙BÎ¯a2Ô‰a ÔÈ‡L ,‰a¯‰ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·„e ¿»¬≈¿»ƒ¬≈ƒ«¿≈∆≈»∆
‰ÁÈ˙t3‰ÓÈ˙Á ‡ÏÂ4Á·L C¯c ÌÈÓÎÁ ewz , ¿ƒ»¿…¬ƒ»ƒ¿¬»ƒ∆∆∆«

‰lÙz‰ ˙BÎ¯a BÓk ,‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰Ï ‰È„B‰Â5, ¿»»¿«»»¿ƒ¿«¿ƒ»
Ìe·˙k ¯·kL6‰Bw‰Â L„Á ˙Èa ‰Ba‰ :Ô‰ el‡Â . ∆¿»¿«¿¿≈≈«∆«ƒ»»¿«∆

BÏ LÈ ÔÈa - ÌÈL„Á ÌÈÏk7BÏ ÔÈ‡ ÔÈa ,Ô‰· ‡ˆBik ≈ƒ¬»ƒ≈∆«≈»∆≈≈
C¯·Ó -8,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a : ¿»≈»«»¡…≈∆∆»»

eÈÁ‰L9.‰f‰ ÔÓfÏ eÚÈb‰Â eÓi˜Â ∆∆¡»¿ƒ¿»¿ƒƒ»«¿««∆

ההנאה.2) ברכות בברוך.3)מלבד פותחים שאינם
א)4) הלכה י"א, פרק לקמן (ראה בברוך חותמים שאינם

"ברכות". ולא "דברים" נקראים פי 5)ולפיכך על שאף
והודייה, שבח דרך מתפלל הוא שעה, באותה נהנה שאינו
בשעת  נהנה שאינו פי על אף האלה והדברים הברכות אף
משנה). (כסף והודייה שבח דרך חכמים תיקנום ברכתם

תפילה.6) הלכות בירושה.7)לעיל לו הואיל 8)שבאו

בהם  כיוצא קנה אם אבל קנייה, דרך אצלו חדשים והם
וכתבו  ב). עמוד נט דף (ברכות מברך אינו וקנה חזר ועכשיו
ויקרי  חשובים כלים על אלא מברך שאינו שם , התוספות
מה  לפי שהכול לי "יראה כתב: שם הרא"ש אבל ערך,
עמוד  מט דף נדרים (ראה בחלקו שמח עני יש אדם, שהוא

חשובים". בכלים מעשיר יותר נוכח 9)ב) בלשון מתחיל
אתה] רוב [ברוך נוסח וכן [שהחיינו] נסתר בלשון ומסיים

הם  עצומים יסודות ששני ידעת שכבר לפי הברכות?
מצוי  הוא שהקדושֿברוךֿהוא לדעת האחד, באמונתנו,
שאין  השני כלל, בזה ספק ואין המציאות ומחוייב ראשון
כמו  אותה יודע בעצמו "הוא ורק לנו מושגת מציאותו
טֿי) הלכות א, הלכה א, פרק התורה יסודי (הלכות שהיא"
נוסח  חכמינו קבעו בליבנו האלה היסודות שני לקבוע וכדי
מפורסם  שהוא מי עם כמדבר אתה" "ברוך לומר הברכות
נשתבש  שלא וכדי בפנים, פנים עימו מדבר שהוא עד אצלו
הנמצאים  שאר כמציאות היא מציאותו שמהות לחשוב
להורות  וכו' במצוותיו קדשנו "אשר מיד לומר קבעו
דרך  רק בו לדבר אפשר ואי מאיתנו נסתרת מציאותו שמהות
ב). עמוד מ דף לברכות יעקב" ב"עין הובא (הרשב"א נסתר

.·B¯·Á ˙‡ ‰‡B¯‰ ÔÎÂ10C¯·Ó ,ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ¿≈»∆∆¬≈¿««¿ƒ¿»≈
,L„Á ¯NÚŒÌÈL ¯Á‡Ï e‰‡¯ Ì‡Â ."eÈÁ‰L"∆∆¡»¿ƒ»»¿««¿≈»»…∆

ÌÈ˙n‰ ‰iÁÓ ,'‰ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó11È¯t ‰‡B¯‰ . ¿»≈»«»¿«≈«≈ƒ»∆¿ƒ
B˙i‡¯ ˙lÁ˙a - ‰LÏ ‰MÓ LcÁ˙n‰12C¯·Ó «ƒ¿«≈ƒ»»¿»»ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿»≈

eÈÁ‰L"13." ∆∆¡»

רכה).10) סימן (טור בראייתו ושמח עליו החביב
שהמת 11) כמו מהלב, שנשכח מפני ב) עמוד נח דף (ברכות

יונה). (רבינו חודש עשר שנים לאחר הלב מן משתכח
אכלו.12) שלא פי על ב)13)אף עמוד מ דף (עירובין

ערוך  (שולחן האכילה בשעת אלא לברך שלא נוהגים ואנו
ג). סעיף רכ"ה סימן חיים אורח

.‚‰·BË ‰ÚeÓL ÚÓL14'‰ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó , »«¿»»¿»≈»«»
·ÈËn‰Â ·Bh‰ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡15‰ÚeÓL ÚÓL . ¡…≈∆∆»»«¿«≈ƒ»«¿»

˙Ó‡‰ Ôic Ce¯a :C¯·Ó ,‰Ú¯16ÏÚ C¯·Ï Ì„‡ ·iÁÂ . »»¿»≈»««»¡∆¿«»»»¿»≈«
‰·Bh‰ ÏÚ C¯·nL C¯„k ,LÙ ·eËa ‰Ú¯‰»»»¿∆∆¿∆∆∆¿»≈««»
ÏÎ·e 'B‚Â EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ z·‰‡Â :¯Ó‡pL ,‰ÁÓNa¿ƒ¿»∆∆¡«¿»«¿»≈¡…∆¿¿»

E„‡Ó17,d· eÈeËˆpL ‰¯˙È‰ ‰·‰‡ ÏÏÎ·e ; ¿…∆ƒ¿««¬»«¿≈»∆ƒ¿«ƒ»
‰ÁÓNa ÁaLÈÂ ‰„BÈ BÏ ¯ˆiL ˙Úa elÙ‡L18. ∆¬ƒ¿≈∆≈«∆ƒ««¿ƒ¿»

ז.14) הלכה בסמוך כמבואר ולאחרים, לו טובה שהיא
לאחרים.15) - והמטיב לי - בה 16)הטוב ומצטער הואיל

וישר  ה' אתה צדיק הכתוב: שם על הדין את להצדיק לו יש
קל"ז). פסוק קיט, פרק (תהילים מידה 17)משפטיך "בכל

מידה  בין ה) משנה ט, פרק (ברכות לך" מודד שהוא ומידה
פורענות. מידת בין שם 18)טובה למשנה בפירושו ורבינו

טובים  בתחילתם נראים רבים דברים שיש "לפי יאמר:
למשכיל  ראוי אין כן ועל רבה, רעה אחריתם ויהיה
יודע  שאינו מפני גדולה, צרה עליו כשתבוא להשתומם

סופה".

.„- ‰·BË ‰ÚeÓL ÚÓML B‡ ‰·BË ÂÈÏ‡ ‰ÚÈb‰ƒƒ»≈»»∆»«¿»»
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BÏ Ì¯‚z BÊ ‰·BhL ÔÈ‡¯Ó ÌÈ¯·c‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆«¿»ƒ«¿ƒ∆»ƒ¿…
‰Ú¯19ÂÈÏ‡ ‰Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ ."·ÈËn‰Â ·Bh‰" C¯·Ó , »»¿»≈«¿«≈ƒ¿≈ƒ»¿»≈»

ÌÈ¯·c‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰Ú¯ ‰ÚeÓL ÚÓL B‡ ‰Ú»̄»»«¿»»»««ƒ∆«¿»ƒ
‰·BË BÏ ˙Ó¯Bb BÊ ‰Ú¯L ÌÈ‡¯Ó20Ôic" C¯·Ó , «¿ƒ∆»»∆∆»¿»≈««

ÏÚ ‡l‡ ,˙BÈ‰Ï „È˙Ú‰ ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡L ;"˙Ó‡‰»¡∆∆≈¿»¿ƒ«∆»ƒƒ¿∆»«
.‰zÚ Ú¯‡M ‰Ó«∆≈««»

איש 19) וראהו סימנים] בה [שאין מציאה שמצא כגון
ילשין  הרואה שהאיש שאפשר פי על ואף מציאה בשעת
(ברכות  שמצא ממה יותר ממנו ויבקש ויענהו לשלטון עליו

שם). במשנה רבינו וכפירוש א עמוד ס כגון 20)דף
הגשם  שעלול פי על אף שדהו את שוטף גשם שסחף

(שם). ומשקה הארץ את מרווה שהוא לשדהו להועיל

.‰C¯·Ó ,‰„N BÏ LÈ Ì‡ - ÌÈa¯ ÌÈÓL‚ e„¯È»¿¿»ƒ«ƒƒ∆»∆¿»≈
ÌÈ¯Á‡ ÏLÂ BlL ‰˙È‰ Ì‡Â ;"eÈÁ‰L"21C¯·Ó - ∆∆¡»¿ƒ»¿»∆¿∆¬≈ƒ¿»≈

ÌÈ„BÓ" :C¯·Ó ,‰„N BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ."·ÈËn‰Â ·Bh‰"«¿«≈ƒ¿ƒ≈»∆¿»≈ƒ
z„¯B‰L ‰tËÂ ‰tË Ïk ÏÚ eÈ‰Ï‡ '‰ CÏ eÁ‡¬«¿»¡…≈«»ƒ»¿ƒ»∆«¿»

'eÎÂ ‡ÏÓ eÈÙ el‡Â .el22e„BÈ Ì‰ Ô‰" „Ú ," »¿ƒƒ»≈¿«≈≈
Ï‡ ,'‰ ‰z‡ Ce¯a .ekÏÓ EÓL ˙‡ eÎ¯·ÈÂ eÁaLÈÂƒ«¿ƒ»¿∆ƒ¿«¿≈»«»≈

."˙BÁaLz‰Â ˙B‡„B‰‰ ·…̄«»¿«ƒ¿»

בה.21) שותפים במלואו 22)שהם נמצא זה נוסח
ב"סדר  ולקמן לשבת שחרית של חי" כל "נשמת בתפילת

לרבינו. השנה" תפילות

.ÂÌÈn‰ ‰a¯iMÓ ?ÌÈÓLb‰ ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«¿»¿ƒ««¿»ƒƒ∆ƒ¿∆««ƒ
ÈtŒÏÚ ¯Ën‰ ÔÓ ˙BÚeaÚ·‡ eÏÚÈÂ ,ı¯‡‰ ÏÚ«»»∆¿«¬¬«¿ƒ«»»«¿≈

‰Ê ˙‡¯˜Ï ‰Ê ˙BÚeaÚ·‡‰ eÎÏÈÂ ,ÌÈn‰23. ««ƒ¿≈¿»¬«¿∆ƒ¿«∆

חתן 23) "משיצא שם: התלמוד ולשון ב) עמוד ו דף (תענית
יוצאת  נופלת שכשהטיפה כך כל שירדו כלה", לקראת
לברך  היום נוהגים אנו ואין (רש"י). כנגדה ובולטת אחרת
עצירת  מחמת במדינה צער יש אם אלא הגשמים על
רכא  סימן חיים (אורח עליהם מברכים כשירדו ואז הגשמים

א). סעיף

.Êe‰L¯ÈÂ ÂÈ·‡ ˙Ó BÏ e¯Ó‡24,ÔÈÁ‡ BnÚ LÈ Ì‡ - »¿≈»ƒƒ»»ƒ≈ƒ«ƒ
"˙Ó‡‰ Ôic" ‰lÁza C¯·Ó25·Bh‰" CkŒ¯Á‡Â , ¿»≈«¿ƒ»««»¡∆¿««»«

"·ÈËn‰Â26ÌÈÁ‡ BnÚ ÔÈ‡ Ì‡Â ;27C¯·Ó , ¿«≈ƒ¿ƒ≈ƒ«ƒ¿»≈
"eÈÁ‰L"28‡È‰L ‰·BË ¯·c Ïk :¯·c ÏL B¯ˆ˜ . ∆∆¡»»¿∆»»»¿«»∆ƒ

‡È‰L ‰·BËÂ ,"·ÈËn‰Â ·Bh‰" C¯·Ó ,ÌÈ¯Á‡ÏÂ BÏ¿«¬≈ƒ¿»≈«¿«≈ƒ¿»∆ƒ
"eÈÁ‰L" C¯·Ó ,Bc·Ï BÏ29. ¿«¿»≈∆∆¡»

נכסים.24) המיתה.25)שהניח שמיעת על 26)על
מביא  רכב סימן חיים אורח אברהם ובמגן הירושה. בשורת
מחמת  שהוכרח "מי שפב סימן חסידים" "ספר בשם שם
"הטוב  מברך כחפצו, שלא עשירה אשה לקחת עניותו
א). עמוד ע דף (קידושין וראה האמת". ו"דיין והמטיב"

לבדו.27) לו אלא הטובה עמוד 28)שאין נט דף (ברכות
(שם).29)ב).

.ÁLe·ÁÂ ,‡t¯˙pL ‰ÏBÁ :˙B„B‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ‰Úa¯‡«¿»»¿ƒƒ¿∆∆ƒ¿«≈¿»

ÈÎÏB‰Â ,eÏÚLk ,Ìi‰ È„¯BÈÂ ,ÌÈ¯eÒ‡‰ ˙ÈaÓ ‡ˆiL∆»»ƒ≈»¬ƒ¿¿≈«»¿∆»¿¿≈
ÌÈÎ¯„30·eMÈÏ eÚÈbiLk ,31ÈÙa ˙B„B‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆe . ¿»ƒ¿∆«ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿≈

e‰eÓÓB¯ÈÂ :¯Ó‡pL ,ÌÈÓÎÁ Ì‰Ó ÌÈLe ,‰¯NÚ¬»»¿«ƒ≈∆¬»ƒ∆∆¡«ƒ¿
Ï‰˜a32ÌÈ˜Ê ·LBÓ·e ÌÚ33„ˆÈÎÂ .e‰eÏÏ‰È ƒ¿«»¿«¿≈ƒ¿«¿¿≈«
‰„BÓ34C¯·Ó „ˆÈÎÂ35Ô‰ÈÈa „ÓBÚ ?36:C¯·Óe ∆¿≈«¿»≈≈≈≈∆¿»≈

ÌÈ·iÁÏ ÏÓBb‰ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»¡…≈∆∆»»«≈¿«»ƒ
˙B·BË37:ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈÚÓBM‰ ÏÎÂ .·BË Ïk ÈÏÓbL ,∆¿»«ƒ»¿»«¿ƒ¿ƒ

‰ÏÒ EÏÓ‚È ‡e‰ ,·BË EÏÓbL38. ∆¿»¿ƒ¿»¿∆»

מדברות.30) הולכי הגירסה: ושם ב) עמוד נד דף (שם,
מנויים 31) וכולם (שם) ממנה ונמלטו בסכנה היו אלה שכל

לה' "יודו שם: נאמר מהם אחד כל ועל קז, פרק בתהילים
נתנו  מיימוניות" וב"הגהות אדם". לבני ונפלאותיו חסדו
תיבות: ראשי 'ח'י'י'ם - סלה יודוך החיים וכל לזה: סימן

מדבר. ים, יסורין, מעשרה 32)חולה, פחות קהל ואין
ב). עמוד ז דף כתובות שקנה 33)(ראה מי אלא זקן אין

ב). עמוד נד דף (ברכות שניים זקנים ומיעוט חכמה,
בעמידה.34) או בישיבה הודאתו, מצב נוסח 35)מה מה

מכלל 36)ברכתו. - יהללוהו זקנים ובמושב שנאמר:
סימן  חיים אורח (ב"ח בעמידה אלא בישיבה אינו שהמהלל
לזה  מראה ע"א) סימן חיים (אורח סופר" וה"חתם ריט).
ב, פרק מגילה בהלכות שכתב עצמו רבינו מדברי מקור
יושב, - בציבור אסתר] מגילת [את יקרא לא "אבל ז: הלכה
אם  א, הלכה ד, פרק בירושלמי ומקורו הציבור" כבוד מפני
מפני  לעמוד עליו עשרה, בציבור מברך כשהוא כאן גם כן

הציבור. כלומר:37)כבוד ט. פרק לברכות הרי"ף כגירסת
טוב, גמלני הרשעים, כאחד ואני הגון שאיני פי על אף
פסוק  כג, פרק (שמות רשע" אצדיק לא "כי רשעים - חייבים

חייבא. אזכי לא אונקלוס: מתרגם נוהגים 38)ז) ואנו
עשרה  שם שיש לפי התורה קריאת אחרי הכנסת בבית לברך
אורח  ערוך בשולחן וכן ב; עמוד נד דף לברכות (תוספות

ריט). סימן חיים

.ËŒÌÈ ÔB‚k ,Ï‡¯NÈÏ ÌÈq eNÚpL ÌB˜Ó ‰‡B¯‰»∆»∆«¬ƒƒ¿ƒ¿»≈¿«
ÛeÒ39Ôc¯i‰ ˙B¯aÚÓe40'‰ ‰z‡ Ce¯a :¯ÓB‡ , «¿¿««¿≈≈»«»

ÌB˜na eÈ˙B·‡Ï ÌÈq ‰NÚL ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡¡…≈∆∆»»∆»»ƒƒ«¬≈«»
‰f‰41Ï·‡ .ÌÈa¯Ï ÌÈq B· eNÚpL ÌB˜Ó Ïk ÔÎÂ . «∆¿≈»»∆«¬ƒƒ»«ƒ¬»

,B·e ,„ÈÁi‰ B˙B‡ - „ÈÁiÏ Ò B· ‰NÚpL ÌB˜Ó»∆«¬»≈«»ƒ«»ƒ¿
,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó BaŒÔ·e∆¿¿»≈»«»¡…≈∆∆»»
È˙B·‡Ï Ò ‰NÚL :B‡ ,‰f‰ ÌB˜na Ò ÈÏ ‰NÚL∆»»ƒ≈«»«∆∆»»≈«¬«

‰f‰ ÌB˜na42˙BÈ¯‡ ·b ‰‡B¯‰ .43,L‡‰ ÔL·ÎÂ , «»«∆»∆…¬»¿ƒ¿«»≈
‰È¯ÊÚÂ Ï‡LÈÓ ,‰ÈÁ Ba CÏL‰L44Ce¯a :C¯·Ó - ∆À¿«¬«¿»ƒ»≈«¬«¿»¿»≈»

ÌÈ˜ÈcvÏ Ò ‰NÚL ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡45 «»¡…≈∆∆»»∆»»≈««ƒƒ
˙„B·Ú Ba ÔÈ„·BÚL ÌB˜Ó ‰‡B¯‰ .‰f‰ ÌB˜na«»«∆»∆¿∆¿ƒ¬«
CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»¿»≈»«»¡…≈∆∆

ÌÈt‡ C¯‡ Ô˙pL ,ÌÏBÚ‰46ÌB˜Ó .BBˆ¯ È¯·BÚÏ »»∆»«∆∆««ƒ¿¿≈¿»
ı¯‡a Ì‡ - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú epnÓ ‰¯˜ÚpL∆∆∆¿»ƒ∆¬«»ƒ«»ƒ¿∆∆
˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ¯˜ÚL :C¯·Ó ,‡e‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»≈∆»«¬«»ƒ«»
¯˜ÚL :C¯·Ó ,‡e‰ ı¯‡Ï ıeÁa Ì‡Â ;eˆ¯‡Ó≈«¿≈¿ƒ¿»»∆¿»≈∆»«
¯ÓB‡Â .‰f‰ ÌB˜nÓ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ«»ƒ»«∆¿≈
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ÏkÓ ¯˜Úz Ck ,‰Ê ÌB˜nÓ z¯˜ÚL ÌLk :Ô‰ÈzLaƒ¿≈∆¿≈∆»«¿»ƒ»∆»«¬…ƒ»
E„·ÚÏ Ì‰È„·BÚ ·Ï ·ÈL˙Â ,˙BÓB˜Ó47. ¿¿»ƒ≈¿≈∆¿»¿∆

ממצרים.39) בצאתם ישראל בו בו 40)שעברו שעברו
יז). פסוק ג, פרק (יהושע יהושע בימי בחרבה ישראל

פסוק 41) יח, פרק (שמות שנאמר א), עמוד נד דף (ברכות
הרי  - וגו' אתכם הציל אשר ה' ברוך יתרו ויאמר י):

הנס. על הרי"ף).42)שמברכים וכגירסת שם, (ברכות
מברכים  יריכו יוצאי שכל הוסיפו מיימוניות" וב"הגהות
הנס. באותו שייכים שכולם לאבותינו, נס שעשה

ו).43) פרק (דניאל ממנו וניצול דניאל בו שהושלך
איננה.44) הפיסקא כל התימנים יד בכתב ג). פרק (שם,
הואיל 45) עליו מברכים יחידים של נס שזה פי על ואף

ט, פרק ברכות (ירושלמי ברבים שמים שם בו ונתקדש
א). ואין 46)הלכה מהם. להיפרע וממתין אפו שמאריך

ורואים  ביניהם שרויים שאנו לפי זו, ברכה לברך רגילים אנו
יום  משלושים כשרואה אלא החיוב ואין וכו' יום בכל
(הגהות  ט"ו הלכה בסמוך כמבואר יום, לשלושים
רכד  סימן חיים לאורח הרמ"א הגהות וראה מיימוניות,

א). פסוק 47)סעיף ג, פרק (צפניה ככתוב שם), (ברכות
בשם  כולם לקרוא ברורה שפה עמים אל אהפוך אז כי ט):
א) הלכה ט, פרק (ברכות ובירושלמי אחד. שכם לעבדו ה'

תקווה. לו יש חי שאדם זמן כל זה: על אמרו

.ÈÔ·eMÈa Ï‡¯NÈ Èza ‰‡B¯‰48:C¯·Ó -‰z‡ Ce¯a »∆»≈ƒ¿»≈¿ƒ»¿»≈»«»
‰ÓÏ‡ Ïe·b ·ÈvÓ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰49; ¡…≈∆∆»»«ƒ¿«¿»»

˙Ó‡‰ Ôic Ce¯a :¯ÓB‡ - Ôa¯Áa50È¯·˜ ‰‡B¯‰ . ¿À¿»»≈»««»¡∆»∆ƒ¿≈
,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó - Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»≈»«»¡…≈∆∆»»

ÔÈca ÌÎ˙‡ ¯ˆÈ ¯L‡51ÔÈca ÌÎ˙‡ Ô„Â ,52ÏkÏÎÂ , ¬∆»«∆¿∆«ƒ¿»∆¿∆«ƒ¿ƒ¿≈
ÔÈca ÌÎ˙‡53ÔÈca ÌÎ˙‡ ˙ÈÓ‰Â ,54„È˙Ú ‡e‰Â , ∆¿∆«ƒ¿≈ƒ∆¿∆«ƒ¿»ƒ

‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ÔÈca ÌÎ˙‡ ÌÈ˜‰Ï55‰z‡ Ce¯a . ¿»ƒ∆¿∆«ƒ¿«≈»»«»»«»
.ÌÈ˙n‰ ‰iÁÓ ,'‰¿«≈«≈ƒ

כן 48) מברכים שאין ואפשר ובכבודם, בתקפם כשמיושבים
בתי  הרואה הגירסה: וברי"ף רכד) (ב"י ישראל בארץ אלא

וכו'. ביישובם ישראל של הכתוב 49)כנסיות שם על
היום  היא ישראל "שכנסת כה) פסוק טו, פרק (משלי
ונוהגת  לחזור ועתיד הים למדינת בעלה שהלך כאלמנה

("אבודרהם"). חיות ב).50)אלמנות עמוד נח דף (ברכות
(אבות 51) כמאמרם נֹוצרים שתהיו עליכם דן אמכם ִָבמעי

נֹוצר". אתה כורחך "שעל כב): משנה ד, לאחר 52)פרק ָ
או 53)שנולדתם. בקושי יהיו אם צרכיכם על אתכם דן

"ועל 54)בריווח. (שם): כמאמרם מיתה, עליכם שגזר
מת". אתה המתים 55)כורחך לתחיית תזכו אם

ב  עמוד נח דף בברכות מקורו זו ברכה נוסח ("אבודרהם").
אתכם, "וזן" כתוב: ושם קלים, בשינויים שם וברי"ף

התימנים. יד כתב ברמב"ם הנוסח וכן "ודן" במקום

.‡ÈÌ‡ - „Á‡k Ì„‡ ÛÏ‡ ˙B‡Ó LL ‰‡B¯‰»∆≈≈∆∆»»¿∆»ƒ
Ì"ekÚ56‰¯ÙÁ „‡Ó ÌÎn‡ ‰LBa :¯ÓB‡ ,Ì‰ «≈≈»ƒ¿∆¿…»¿»

Ì‡Â ;‰·¯ÚÂ ‰iˆ ¯a„Ó ÌÈBb ˙È¯Á‡ ‰p‰ ,ÌÎz„ÏBÈ«¿¿∆ƒ≈«¬ƒƒƒ¿»ƒ»«¬»»¿ƒ
'‰ ‰z‡ Ce¯a :¯ÓB‡ - Ï‡¯NÈ ı¯‡·e Ì‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈¿∆∆ƒ¿»≈≈»«»

ÌÈÊ¯‰ ÌÎÁ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡57ÈÓÎÁÓ ‰‡B¯‰ . ¡…≈∆∆»»¬«»»ƒ»∆≈«¿≈
CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :¯ÓB‡ - ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡À»»≈»«»¡…≈∆∆
- Ï‡¯NÈ ÈÓÎÁ .Ì„Â ¯N·Ï B˙ÓÎÁÓ Ô˙pL ,ÌÏBÚ‰»»∆»«≈»¿»¿»»»»«¿≈ƒ¿»≈
- Ï‡¯NÈ ÈÎÏÓ .ÂÈ‡¯ÈÏ B˙ÓÎÁÓ Ô˙pL :C¯·Ó¿»≈∆»«≈»¿»ƒ≈»«¿≈ƒ¿»≈
˙Bn‡ ÈÎÏÓ .ÂÈ‡¯ÈÏ B˙¯e·bÓe B„B·kÓ Ô˙pL :¯ÓB‡≈∆»«ƒ¿ƒ¿»ƒ≈»«¿≈À

Ì„Â ¯N·Ï B„B·kÓ Ô˙pL :C¯·Ó - ÌÏBÚ‰58. »»¿»≈∆»«ƒ¿¿»»»»

זרה"56) עבודה עובד זה הרי סתם גוי שנאמר מקום "וכל
ח). הלכה יא פרק אסורות מאכלות בהלכות רבינו (לשון

היודע 57) הקדושֿברוךֿהוא הוא א) עמוד נח דף (ברכות
ואין  לזה זה דומה דעתם "שאין אלו כל שבלב מה

(שם). לזה" זה דומים אלא 58)פרצופיהם שם) (ברכות
וכן  וכו' מחכמתו ׁשחלק ברוך ישראל חכמי על נאמר ֶַָששם
אנו  וכן שם, ברי"ף וכן וכו' מכבודו "ׁשחלק ישראל ֶַָבמלכי
העולם  ובאומות חלק, - בישראל שאומרים והטעם ַָנוהגים.
אומר  שאתה וכל בה', דבקים הם שישראל מתנה, לשון -
לחלק  יחס שיש באופן נחלק ממי לדעת אתה צריך ַָ"חלק"
הנותן, עם יחס להם אין והאומות ממנו, שנתחלק מי עם
שזכה  מה אלא הנותן על אחריות בה שאין מתנה כל כמו

רכד). סימן חיים אורח (ט"ז זכה

.·ÈÈLek‰ ˙‡ ‰‡B¯‰59Ô‰Èt ˙¯eˆa ÔÈpLÓ‰ ˙‡Â , »∆∆«ƒ¿∆«¿Àƒ¿«¿≈∆
CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó ,Ì‰È¯·È‡· B‡¿≈¿≈∆¿»≈»«»¡…≈∆∆

Úh˜ B‡ ‡ÓeÒ ‰‡B¯‰ .˙Bi¯a‰ ˙‡ ‰pLÓ ,ÌÏBÚ‰60, »»¿«∆∆«¿ƒ»∆»ƒ≈«
ÔÈ˜‰B·e ÔÈÁL ‰kÓe61Ô‰· ‡ˆBiÎÂ62Ce¯a :C¯·Ó - À≈¿ƒ¬»ƒ¿«≈»∆¿»≈»

˙Ó‡‰ Ôic ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡63Ì‡Â . «»¡…≈∆∆»»««»¡∆¿ƒ
.˙Bi¯a‰ ˙‡ ‰pLÓ :C¯·Ó - Ôn‡ ÈÚnÓ ÔÎ e„ÏB¿≈ƒ¿≈ƒ»¿»≈¿«∆∆«¿ƒ

ÛBtw‰ ˙‡Â ÛBw‰ ˙‡Â ÏÈt‰ ˙‡ ‰‡B¯‰64:¯ÓB‡ , »∆∆«ƒ¿∆«¿∆«ƒ≈
.˙Bi¯a‰ ˙‡ ‰pLÓ Ce¯a»¿«∆∆«¿ƒ

הרבה.59) שחור ברגליו.60)שהוא או בידיו
הלכות 61) לעיל יותר ומפורש דקות, בנקודות מנומר

בביאורנו. ב הלכה טו, פרק הננס 62)תפילה כגון
ביותר). (אדום ויש 63)והגיחור ב) עמוד נח דף (ברכות

(הראב"ד). עליהם כשמצטער דווקא עוף 64)אומרים:
(ברכות  כאדם ולחיים לסת לו ויש [גייער] וולטי"ר הנקרא
יז) פסוק יא, פרק (ויקרא הינשוף" "ואת וברש"י) שם
דומה  והוא חיה מין מפרשים: ויש קפופא. אונקלוס: מתרגם
וראה  קיפוף, ערך השלם (הערוך ארוך זנב לו ויש לקוף

א). עמוד כג דף נדה בתוספות

.‚È¯˙BÈa ˙Bw˙Óe ˙B‡ ˙Bi¯· ‰‡B¯‰65˙BÏÈ‡Â »∆¿ƒ»¿À»¿≈¿ƒ»
BÓÏBÚa Bl ‰ÎkL :C¯·Ó - ˙B·BË66˙B„NÏ ‡ˆBi‰ . ¿»≈∆»»¿»«≈«»

ÔÒÈ ÈÓBÈa ˙BpbÏ B‡67ÌÈvÂ ˙BÁ¯Bt ˙BÏÈ‡ ‰‡¯Â ,68 ««¿≈ƒ»¿»»ƒ»¿¿ƒ»ƒ
,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó - ÌÈÏBÚƒ¿»≈»«»¡…≈∆∆»»
˙B·BË ˙Bi¯a B· ‡¯·e ,ÌeÏk BÓÏBÚa ¯qÁ ‡lL∆…ƒ«¿»¿»»¿ƒ

Ì„‡ Èa Ô‰a ˙B‰Ï È„k ˙B‡Â ˙B·BË ˙BÏÈ‡Â69. ¿ƒ»¿»¿≈≈»»∆¿≈»»

ברכות 65) (ירושלמי וכו' נאה סוס נאה, גמל ראה אפילו
א). הלכה ט, ב).66)פרק עמוד נח דף (ברכות

האביב.67) חודש רכים 68)שהוא עלים עם צעיר ענף
מהפקע. עכשיו רק ב).69)שיצאו עמוד מג דף (ברכות
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.„ÈÛÚÊa e·LpL ˙BÁe¯‰ ÏÚ70ÏÚÂ ÌÈ˜¯a‰ ÏÚÂ , «»∆»¿¿««¿««¿»ƒ¿«
ÌÈÓÚ¯‰71‰¯·‰‰ ÏB˜ ÏÚÂ ,72BÓk ı¯‡a ÚÓMzL »¿»ƒ¿««¬»»∆ƒ»«»»∆¿

Ì‰ el‡k e‡¯iL ,¯ÈÂ‡aL ¯e‡‰ ÏÚÂ ,ÌÈÏB„b ÌÈÁ≈̄«ƒ¿ƒ¿«»∆»¬ƒ∆≈»¿ƒ≈
BÓk B‡ ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ÌÈˆ¯Â ÌÈÏÙB ÌÈ·ÎBk»ƒ¿ƒ¿»ƒƒ»¿»¿
:C¯·Ó el‡Ó „Á‡ Ïk ÏÚ - ·Ê Ì‰Ï LiL ÌÈ·ÎBÎ»ƒ∆≈»∆»»«»∆»≈≈¿»≈

ÌÏBÚ ‡ÏÓ B˙¯e·‚e BÁkL Ce¯a73C¯·Ó ,‰ˆ¯ Ì‡Â . »∆…¿»»≈»¿ƒ»»¿»≈
"˙ÈL‡¯· ‰NBÚ"74. ≈¿≈ƒ

מזה 71)בסערה.70) מים כששופכים הנשמע העננים קול
מים  המון תיתו לקול טז): פסוק נא פרק (ירמיה ככתוב לזה,

או 73)שאון.72)בשמים. נראים, אלה שכל לפי
למרחוק. ימי 74)נשמעים ששת מעשה אלה שכל

א). עמוד נט דף ב; עמוד נח דף (ברכות הם בראשית

.ÂË˙BÚ·b‰ ÏÚÂ ÌÈ¯‰‰ ÏÚ75ÏÚÂ ÌÈni‰ ÏÚ , «∆»ƒ¿««¿»«««ƒ¿«
˙B¯‰p‰ ÏÚÂ ˙B¯a„n‰76Ô‰Ó ˙Á‡ ‰‡¯ Ì‡ - «ƒ¿»¿««¿»ƒ»»««≈∆

ÌBÈ ÌÈLÏLÏ ÌBÈ ÌÈLÏMÓ77‰NBÚ" C¯·Ó , ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»≈≈
ÏB„b‰ Ìi‰ ˙‡ ‰‡B¯‰ ."˙ÈL‡¯·78ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ¿≈ƒ»∆∆«»«»ƒ¿ƒ

'‰ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó - ¯˙BÈ B‡ ÌBÈ ÌÈLÏLÏƒ¿ƒ≈¿»≈»«»
.ÏB„b‰ Ìi‰ ˙‡ ‰NÚL ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡¡…≈∆∆»»∆»»∆«»«»

סימן 75) חיים (אורח בהם הבורא גבורת וניכרת המשונים
מהר. קטנה - גבעה הכתובים 76)רכח). נהרות ארבע על ֵַ

(שולחן  ופרת חידקל כגון י) פסוק ב פרק (בראשית בתורה
ב). סעיף רכ"ח, סימן חיים אורח דף 77)ערוך (ברכות

שמעון  אמרו: ב) הלכה ט פרק (שם, ובירושלמי ב) עמוד נט
לירושלים  ועולה חמר שהנני אני כגון חייא: רבי את שאל
ירושלים  את הרואה (כדין בקריעה דיני מה שנה בכל
שלושים  בתוך אם לו: אמר בגדיו), לקרוע שחייב בחורבנה
אתה  צריך יום שלושים לאחר לקרוע, צריך אתה אי - יום
יברך? יום בכל המלך שהרואה דעתך על תעלה וכי לקרוע,
שכל  הרא"ש מוכיח ומכאן ט) פרק לברכות ברא"ש (הובא

[בפרק  שנשנו הראייה יום ברכות משלושים אלא אינן זה]
יום. (רע"ב 78)לשלושים העולם את שמקיף אוקיינוס ים

ברכה  לו קבעו חשיבותו ומתוך ב) משנה ט, פרק לברכות
לד, פרק (במדבר בתנ"ך הנזכר הגדול הים זה ואין לעצמו
הנמצא  התיכון הים שהוא ד), פסוק א, פרק יהושע ו; פסוק
הימים  לשאר ביחס גדול ונקרא ישראל ארץ של במערבה
חמודות  (דברי המלח וים כינרת ים כגון: בארץ, הנמצאים

ל"ז). אות ט, פרק לברכות

.ÊË'‰ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó - ÔÚa ˙L˜ ‰‡B¯‰»∆∆∆∆»»¿»≈»«»
˙È¯a‰ ¯ÎBÊ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡79B˙È¯·a ÔÓ‡Â80 ¡…≈∆∆»»≈«¿ƒ¿∆¡»ƒ¿ƒ

B¯Ó‡Óa Ìi˜Â81dLecÁa ‰·Ï ‰‡B¯‰ .82:C¯·Ó - ¿«»¿«¬»»∆¿»»¿ƒ»¿»≈
B¯Ó‡Óa ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a»«»¡…≈∆∆»»¬∆¿«¬»

ÌÈ˜ÁL ‡¯a83Ì‡·ˆ Ïk ÂÈt Áe¯·e84Ô˙ ÔÓÊe ˜Á . »»¿»ƒ¿«ƒ»¿»»…¿«»«
Ì„È˜Ùz ˙‡ epLÈ ‡lL ,Ì‰Ï85ÌÈÁÓNe ÌÈNN . »∆∆…¿«∆«¿ƒ»»ƒ¿≈ƒ

˙Ó‡ ÈÏÚBt .Ì‰ÈB˜ ÔBˆ¯ ˙BNÚÏ86.˜„ˆ Ì˙lÚÙe «¬¿≈∆¬≈¡∆¿À»»∆∆
LcÁ˙zL ,¯Ó‡ ‰·lÏÂ87˙¯‡Ùz ˙¯ËÚ88ÈÒeÓÚÏ ¿«¿»»»«∆ƒ¿«≈¬∆∆ƒ¿∆∆«¬≈

Ì‰L ,ÔË·89d˙BÓk LcÁ˙‰Ï ÔÈ„È˙Ú90¯‡ÙÏe »∆∆≈¬ƒƒ¿ƒ¿«≈¿»¿»≈

Ce¯a .‡¯aM ‰Ó Ïk ÏÚÂ B˙eÎÏÓ „B·k ÏÚ Ì¯ˆBÈÏ¿¿»«¿«¿¿«»«∆»»»
.ÌÈL„Á‰ LcÁÓ ,'‰ ‰z‡«»¿«≈∆√»ƒ

יביא 79) שלא המבול אחרי ובניו נח ובין בינו כרת אשר
פרק  (בראשית בתורה כמפורש בשר, כל לשחת מבול עוד

טו). פסוק הרשעים 80)ט, שרבו פי על אף יפירנה שלא
בדיבור 81)בדור. שאמר כיוון ברית כורת היה לא אפילו

שיקיים  הוא ברור וגו' למבול" המים עוד יהיה "ולא בעלמא
ה"אבודרהם"). וכפירוש א עמוד נט דף (ברכות מאמרו

החודש.82) בהתחלת מתחדשת השמים,83)כשהיא הם
פרק  (תהילים הירח אצל "שחקים" לשון שהוזכרה ומצינו

לח). פסוק והלבנ 84)פט, והשמש הכוכבים ה.הם
תקופותיהם.85) סדרם,86)בהילוך את משנים שאינם

אמת" שפעולתו אמת "פועל ד): פרק (ברכות הרי"ף וגירסת
קיימת, היא פעולתו וגם אמת פועל שהוא לבורא חוזר וזה
"פועלי  הנוסח: התימנים יד ובכתב כיום. אומרים אנו וכן

אמת". שפעולתם חודש.87)אמת חידושה 88)בכל
 ֿ הקדוש זרועות על הנישאים לישראל תפארה סמל משמש
מו, פרק (ישעיה הכתוב כלשן מבטן צאתם מיני ברוךֿהוא

ג). הלבנה.89)פסוק לחדשי המונים ישראל
ב"פרקי 90) שאמרו וכמו חזרה, מלכותם ויקבלו מגלותם,

מתחדשים  חדשים שראשי כמו נא): (פרק אליעזר" רבי
נוסח  לבוא. לעתיד מתחדשים ישראל יהיו כן הזה, בעולם

א). עמוד מב (דף בסנהדרין מקורו הברכה

.ÊÈÏÚ C¯·Ó‰ ÏkL ;„ÓÚÓ BÊ ‰Î¯a C¯·Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»≈¿»»≈…∆∆»«¿»≈«
‰ÈÎM‰ Èt ÏÈa˜‰ el‡k ,BpÓÊa L„Á‰91‡Ï Ì‡ . «…∆ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ»ƒ…

Œ‰ML „Ú ‰ÈÏÚ C¯·Ó ,ÔBL‡¯‰ ÏÈla ‰ÈÏÚ C¯·≈«»∆»«≈»ƒ¿»≈»∆»«ƒ»
¯NÚ92d˙ÓÈ‚Ù ‡ÏnzL „Ú ,L„Áa ÌBÈ93. »»«…∆«∆ƒ»≈¿ƒ»»

(91 ֿ שהקדוש מפני ד פרק לברכות יונה רבינו וכתב (שם)
ידי  על הוא נראה לעין נראה שאינו פי על אף ברוךֿהוא
מתגלה  הוא הלבנה בחידוש וגם וכו' ונפלאותיו גבורותיו

פניו. קיבלנו כאילו זה והרי אדם שישה 92)לבני יום ולא
מתמלאת  יום עשר חמישה שעברו שאחרי בכלל עשר
מא  דף (סנהדרין היא וישנה וחסור הלוך והולכת פגימתה

ב). לברך 93)עמוד לא נוהגים ואנו עיגולה. שיתמלא
מיום  לעת מעת ימים [=שבעה] שלושה שיעברו עד עליה
(פרק  סופרים ובמסכת תכו) סימן חיים לאורח (ט"ז מולדה
כשהוא  שבת במוצאי אלא הירח על מברכים "אין שנינו: כ)

נאים". ובכלים מבושם,

.ÁÈÔÒÈ ˙Ùe˜z ÌBÈa ‰nÁ‰ ˙‡ ‰‡B¯‰94ÏL »∆∆««»¿¿«ƒ»∆
‰Ùe˜z‰L ,‰L ÌÈ¯NÚÂ ‰BÓL ÏL ¯BÊÁn‰ ˙lÁz¿ƒ«««¬∆¿∆¿∆¿ƒ»»∆«¿»

ÈÚÈ·¯ ÏÈÏ ˙lÁ˙a95ÈÚÈ·¯ ÌBÈa d˙B‡ ‰‡B¯Lk - ƒ¿ƒ«≈¿ƒƒ¿∆∆»¿¿ƒƒ
¯ÊÁzLk ÔÎÂ .˙ÈL‡¯· ‰NBÚ Ce¯a :C¯·Ó ,¯˜aa«…∆¿»≈»≈¿≈ƒ¿≈¿∆«¬…

‰ÏË ÏfÓ ˙lÁ˙Ï ‰·l‰96‡ÏÂ ,L„Á‰ ˙lÁ˙a «¿»»ƒ¿ƒ«««»∆ƒ¿ƒ««…∆¿…
ÔBÙvÏ ‡Ï ,‰ËB ‰È‰˙97¯ÊÁiLk ÔÎÂ ;ÌB¯cÏ ‡ÏÂ ƒ¿∆»…«»¿…«»¿≈¿∆«¬…

ÌÈ¯‡Lp‰ ÌÈ·ÎBk‰ ˙LÓÁÓ ·ÎBÎÂ ·ÎBk Ïk98 »»¿»≈¬≈∆«»ƒ«ƒ¿»ƒ
‡ÏÂ ÔBÙvÏ ‡Ï ,‰ËB ‰È‰È ‡ÏÂ ,‰ÏË ÏfÓ ˙lÁ˙Ïƒ¿ƒ«««»∆¿…ƒ¿∆∆…«»¿…
‰ˆ˜Ó ‰ÏBÚ ‰ÏË ÏfÓ ‰‡¯iL ˙Ú ÏÎa ÔÎÂ ;ÌB¯cÏ«»¿≈¿»≈∆≈»∆««»∆∆ƒ¿≈
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‰NBÚ" C¯·Ó el‡Ó „Á‡ Ïk ÏÚ - Á¯Ên‰«ƒ¿»«»∆»≈≈¿»≈≈
"˙ÈL‡¯·99. ¿≈ƒ

לשעה)94) חלקים ושמונים (אלף והחלק השעה "היא
הלכות  רבינו (לשון טלה" מזל בראש השמש בו שתיכנס

ג). הלכה ט, פרק החודש שהיא 95)קידוש החמה שנת
היא  הזה הזמן (שבמשך בקירוב שעות ושש ימים שס"ה
ניסן, תקופות: לד' מתחלקת גלגלה), את להקיף מספיקה
השמש  גלגל חלקי נקודות ארבע והן טבת. תשרי, תמוז,
אלא  שאחריה לתקופה תקופה בין ואין אותו. בהקפתה
ניסן  ותקופת והואיל וחצי, שעות ושבע יום ואחד תשעים
(שבו  רביעי ליל בהתחלת חלה העולם לבריאת הראשונה
יד). פסוק א פרק (בראשית בתורה ככתוב המאורות נתלו
ליום, מיום שבועות עשר שלושה הם יום ואחד ותשעים
תמוז  שתקופת נמצא - וחצי שעות שבע עליהם הוסף
ותקופת  רביעי, יום לליל וחצי שעות ז' בסוף חלה שאחריה
בבוקר, הרביעי יום של שעות שלוש בסוף שאחריה תשרי
ובשנה  הרביעי, ביום וחצי שעות עשר בסוף טבת ותקופת
חמישי  יום לליל שעות שש בסוף ניסן תקופת תחול השנייה

ע  שבסוף עד חלילה תחזור וחוזר שנים ושמונה שרים
השמש  תגיע ואז רביעי ליל בתחילת לחול ניסן תקופת
בשעת  שהייתה שעה כאותה בגלגלה ממש הנקודה לאותה
המחזור  נקראת שנה ושמונה עשרים של ותקופה הבריאה

ב). עמוד נט דף (ברכות השמש של שהוא 96)הגדול
תאומים  שור, טלה, הם: מזלות עשר שנים למזלות, הראשון
המזלות  גלגל הנקרא השמיני בגלגל קבועים וכולם וכו',
וכנגדם  הכול, את המקיף התשיעי הגלגל תחת ומכוונים
כמו  חלק עשר לשנים התשיעי הגלגל את החכמים חילקו
וֿז). הלכות ג, (פרק התורה" "יסודי בהלכות שמפורש

כדור 97) את הסובב המדומה הקו הוא המשווה, מהקו
שווה. מרחק והדרומי הצפוני הקטבים משני רחוק הארץ

יסודי 98) (הלכות שבתאי צדק, מאדים, נוגה, כוכב, והם:
א). הלכה ג, פרק ואין 99)התורה ב) עמוד נט דף (ברכות

ביום  החמה מברכת חוץ אלה כל על לברך נוהגים אנו
סימן  חיים לאורח ברורה (משנה מחזורה בתחילת תקופתה

רכט).

.ËÈÔ·eMÈa Ì"ekÚ Èza ‰‡B¯‰100˙Èa :¯ÓB‡ - »∆»≈«¿ƒ»≈≈
Ï‡ ,'‰ ˙BÓ˜ Ï‡ :¯ÓB‡ - Ôa¯Áa .'‰ ÁqÈ ÌÈ‡b≈ƒƒ«¿À¿»»≈≈¿»≈

¯ÓB‡ - Ì"ekÚ È¯·˜ ‰‡¯ .ÚÈÙB‰ ˙BÓ˜101‰LBa : ¿»ƒ«»»ƒ¿≈«≈»
.'B‚Â „‡Ó ÌÎn‡ƒ¿∆¿…¿

תפילתם 100) לבתי הכוונה או ובעושר, בשלווה שיושבים
משנה). (כסף אלילים שם עמוד 101)ואין נח דף (ברכות

ב).

.Î¯ÓB‡ - ıÁ¯nÏ ÒÎp‰102'‰ EÈÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È : «ƒ¿»«∆¿»≈¿ƒ»ƒ¿»∆
ÈÏÈv˙Â ÌBÏLÏ È‡ÈˆB˙Â ÌBÏLÏ ÈÒÈÎzL ,È‰Ï‡¡…«∆«¿ƒ≈ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿»¿«ƒ≈ƒ
ÔÓ ‡ˆiLÎe .‡B·Ï „È˙ÚÏ ‰Ê· ‡ˆBikÓe ‰fÓƒ∆ƒ«≈»∆∆»ƒ»¿∆≈≈ƒ
,È‰Ï‡ '‰ EÈÙÏ È‡ ‰„BÓ :¯ÓB‡ ,ıÁ¯n‰«∆¿»≈∆¬ƒ¿»∆¡…«

¯e‡‰ ÔÓ ÈzÏv‰L103.'eÎÂ ∆ƒ«¿«ƒƒ»¿

ורוחצים 102) בחפירה מלמטה האש מסיקים שהיו בימיהם,

פן  חשש ויש האש שעל תקרה גבי על מלמעלה באמבטיה
עומד  שהתנור בזמננו אבל האש, לתוך ויפלו התקרה תפחת
לאורח  אברהם (מגן להתפלל צריך אינו סכנה ואין בפינה

ה). קטן סעיף רל סימן א).103)חיים עמוד ס דף (ברכות

.‡ÎÌc ÊÈw‰Ï ÒÎp‰104EÈÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È :¯ÓB‡ - «ƒ¿»¿«ƒ»≈¿ƒ»ƒ¿»∆
È‰Ï‡ '‰ÌpÁ ‡ÙB¯ Èk ,‰‡eÙ¯Ï ÈÏ ‰Ê ˜ÒÚ ‡‰iL , ¡…«∆¿≈≈∆∆ƒƒ¿»ƒ≈ƒ»

‡ÙB¯ ,'‰ ‰z‡ Ce¯a :¯ÓB‡ - ‡ˆiLÎe .‰z‡»»¿∆»»≈»«»≈
ÌÈÏBÁ105. ƒ

וימות 104) הדם וורידי יחתוך שמא סכנה בה שיש
מעניין  י"ח הלכה ד, פרק דעות הלכות וראה ("אבודרהם"),

ותנאיה. בעל 105)הקזה וכגירסת א עמוד ס דף (ברכות
גדולות)". "הלכות

.·ÎEÈÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È :¯ÓB‡ - B¯b „ÓÏ CÏB‰‰«≈»…»¿≈¿ƒ»ƒ¿»∆
„ÓÏ ÏÈÁ˙‰ .È„È ‰NÚÓa ‰Î¯a ÁÏLzL ,È‰Ï‡ '‰¡…«∆ƒ¿«¿»»¿«¬≈»»ƒ¿ƒ»…

È¯Îa ‰Î¯a ÁÏBM‰ Ce¯a :¯ÓB‡ -106„„Ó .‰Ê ≈»«≈«¿»»ƒ¿ƒ∆»«
‡ÂL ˙lÙz BÊ È¯‰ - ÌÈÓÁ¯ Lwa CkŒ¯Á‡Â107ÏÎÂ . ¿««»ƒ≈«¬ƒ¬≈¿ƒ«»¿¿»

¯·ÚLÏ ˜ÚBv‰108‡ÂL ˙lÙz BÊ È¯‰ -109. «≈¿∆»»¬≈¿ƒ«»¿

תבואה.106) א)107)ערימת עמוד מב דף מציעא (בבא
בדבר  ולא השקול בדבר לא מצויה הברכה שאין "לפי
פרק  (דברים שנאמר העין, מן הסמוי בדבר אלא המדוד...

יצו  ח)): פסוק (לשון כח, באסמיך" הברכה את אתך ה'
רש"י). בא על108)גנזים, שהיה כגון היה, שכבר מה

יהא  שלא רצון יהי ואמר: בעיר, צווחה קול ושמע בדרך
(אחרי  ואמר מעוברת אשתו שהייתה או ביתי, בתוך זה קול
יהי  הוולד): צורת נצטיירה שכבר לעיבורה, יום ארבעים
ג). משנה ט, פרק (ברכות זכר אשתי שתלד רצון

על 109) ולא לבוא העתיד על אלא רחמים מבקשים שאין
כבר. שנגזר מה

.‚ÎEÈÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È :¯ÓB‡ - L¯„n‰ ˙È·Ï ÒÎp‰«ƒ¿»¿≈«ƒ¿»≈¿ƒ»ƒ¿»∆
ÏÚ ¯Ó‡ ‡lL .‰ÎÏ‰ ¯·„a ÏLk‡ ‡lL ,È‰Ï‡ '‰¡…«∆…∆»≈ƒ¿«¬»»∆……««
‡ÏÂ ¯eÒ‡ ¯zÓ ÏÚ ‡ÏÂ ,¯B‰Ë ‡ÓË ÏÚÂ ‡ÓË ¯B‰Ë»»≈¿«»≈»¿…«À»»¿…
È· eÁÓNÈÂ ,‰ÎÏ‰ ¯·„a ÏLk‡ ‡ÏÂ ,¯zÓ ¯eÒ‡ ÏÚ«»À»¿…∆»≈ƒ¿«¬»»¿ƒ¿¿ƒ

È¯·Á110.Ì‰a ÁÓN‡Â ,È¯·Á eÏLkÈ Ï‡Â , ¬≈«¿«ƒ»¿¬≈«¿∆¿«»∆

ידי.110) על שייענשו רעה להם ואגרום בכשלוני,

.„ÎÈ‡ ‰„BÓ :¯ÓB‡ L¯„n‰ ˙ÈaÓ B˙‡ÈˆÈ·eƒƒ»ƒ≈«ƒ¿»≈∆¬ƒ
L¯„n‰ ˙È· È·LBiÓ È˜ÏÁ zÓNL ,È‰Ï‡ '‰ EÈÙÏ¿»∆¡…«∆«¿»∆¿ƒƒ¿≈≈«ƒ¿»

˙B¯˜ È·LBiÓ È˜ÏÁ zÓN ‡ÏÂ111ÌÈkLÓ È‡L . ¿…«¿»∆¿ƒƒ¿≈¿»∆¬ƒ«¿ƒ
Ì‰Â ‰¯B˙ È¯·„Ï ÌÈkLÓ È‡ :ÌÈÓÈkLÓ Ì‰Â¿≈«¿ƒƒ¬ƒ«¿ƒ¿ƒ¿≈»¿≈
:ÔÈÏÓÚ Ì‰Â ÏÓÚ È‡ .ÌÈÏËa ÌÈ¯·„Ï ÌÈÓÈkLÓ«¿ƒƒƒ¿»ƒ¿≈ƒ¬ƒ»≈¿≈¬≈ƒ
ÔÈ‡Â ÔÈÏÓÚ Ì‰Â ,¯ÎN Ïa˜Óe ‰¯B˙ È¯·„Ï ÏÓÚ È‡¬ƒ»≈¿ƒ¿≈»¿«≈»»¿≈¬≈ƒ¿≈

a˜ÓÈiÁÏ ı¯ È‡ :ÌÈˆ¯ Ì‰Â ı¯ È‡ .¯ÎN ÔÈÏ ¿«¿ƒ»»¬ƒ»¿≈»ƒ¬ƒ»¿«≈
.˙ÁL ¯‡·Ï ÌÈˆ¯ Ì‰Â ,‡a‰ ÌÏBÚ‰»»«»¿≈»ƒƒ¿≈»«

בטלה 111) בשיחה העוסקים הארץ עמי סתם או חנויות,
תפילה  הלכות לעיל וראה וברש"י, ב עמוד כח דף (ברכות

ובביאורנו). א הלכה יב, פרק
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.‰ÎC¯ÎÏ ÒÎp‰112'‰ EÈÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È :¯ÓB‡ - «ƒ¿»ƒ¿«≈¿ƒ»ƒ¿»∆
ÒÎ Ì‡Â .ÌBÏLÏ ‰Ê C¯ÎÏ ÈÒÈÎzL ,È‰Ï‡¡…«∆«¿ƒ≈ƒƒ¿«∆¿»¿ƒƒ¿«
,È‰Ï‡ '‰ EÈÙÏ È‡ ‰„BÓ :¯ÓB‡ - ÌBÏLa¿»≈∆¬ƒ¿»∆¡…«
È‰È :¯ÓB‡ - ˙‡ˆÏ Lw·iLÎe .ÌBÏLÏ ÈzÒÎ‰L∆ƒ¿«¿«ƒ¿»¿∆¿«≈»≈≈¿ƒ
.ÌBÏLÏ ‰Ê C¯kÓ È‡ÈˆBzL ,È‰Ï‡ '‰ EÈÙlÓ ÔBˆ»̄ƒ¿»∆¡…«∆ƒ≈ƒƒ¿«∆¿»
'‰ EÈÙÏ È‡ ‰„BÓ :¯ÓB‡ - ÌBÏL· ‡ˆÈ Ì‡Â¿ƒ»»¿»≈∆¬ƒ¿»∆
ÌLÎe .ÌBÏLÏ ‰Ê C¯kÓ È˙‡ˆB‰L ,È‰Ï‡¡…«∆≈«ƒƒ¿«∆¿»¿≈
È„ÈÚˆ˙Â ÌBÏLÏ ÈÎÈÏBz Ck ,ÌBÏLÏ È˙‡ˆB‰L∆≈«ƒ¿»»ƒ≈ƒ¿»¿«¿ƒ≈ƒ
·¯B‡Â ·ÈB‡ ÛkÓ ÈÏÈv˙Â ÌBÏLÏ ÈÎÓÒ˙Â ÌBÏLÏ¿»¿ƒ¿¿≈ƒ¿»¿«ƒ≈ƒƒ«≈¿≈

C¯ca113. «»∆

ומחפשים 112) רעים מושלים מצויים ובה גדולה עיר
וברש"י). א עמוד נד דף (ברכות דף 113)עלילות (שם,

ב"תפילת  גם אומרים אנו זה מעין ונוסח א). עמוד ס
הנמצא  למקום ללכת לדרך הבית מן כשיוצאים הדרך",

קי). סימן חיים (אורח ומעלה פרסה בריחוק לעיר, מחוץ

.ÂÎ„È˙Ú‰ ÏÚ Ì„‡ ˜ÚˆÈ ÌÏBÚÏ :¯·c ÏL BÏÏk¿»∆»»¿»ƒ¿«»»«∆»ƒ
,¯·ÚM ‰Ó ÏÚ ‰È„B‰ ÔzÈÂ ,ÌÈÓÁ¯ Lw·ÈÂ ‡B·Ï»ƒ«≈«¬ƒ¿ƒ≈»»««∆»«
'‰ ˙‡ ˙B„B‰Ï ‰a¯n‰ ÏÎÂ .BÁÎ ÈÙk ÁaLÈÂ ‰„BÈÂ¿∆ƒ««¿ƒ…¿»««¿∆¿∆

ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ ,„ÈÓ˙ BÁaLÏe114. ¿«¿»ƒ¬≈∆¿À»

בכל 114) ה' את אברכה ב): פסוק לד, פרק (תהילים ככתוב
בפי. תהילתו תמיד עת

ה'תשע"ח  טבת י"ח שישי יום

אחד־עׂשר  1ּפרק ¤¤©©¨¨
מהן 1) ואיזו בברוך חותמות ואינן פותחות מהברכות איזה

ומצוות  חובות שהן מצוות בברוך; פותחות ואינן חותמות
כגון  בלמ"ד עליהם שמברכים דברים לרשות; הדומות
ב"על" עליהם שמברכים ודברים וכדומה, תפילין" "להניח
מנהג. שהוא דבר על מברכים אם לולב"; נטילת "על כגון

.‡Ì˙BÁÂ "Ce¯·"a Ì‰a Á˙Bt ,Ôlk ˙BÎ¯a‰ Ïk»«¿»À»≈«»∆¿»¿≈
˙‡È¯˜ ÏL ‰B¯Á‡ ‰Î¯aÓ ıeÁ ,"Ce¯·"a Ì‰a»∆¿»ƒ¿»»«¬»∆¿ƒ«

ÚÓL2dz¯·ÁÏ ‰ÎeÓq‰ ‰Î¯·e ,3˙B¯t‰ ˙k¯·e , ¿«¿»»«¿»«¬∆¿»ƒ¿««≈
dÏ ‰ÓBc‰Â4˙Bˆn‰ ˙iNÚ ˙k¯·e ,5˙BÎ¯a‰ el‡Óe . ¿«∆»ƒ¿«¬ƒ««ƒ¿≈≈«¿»

e¯Ó‡L6Á˙Bt Ô‰Ó LÈ ,‰È„B‰Â Á·L C¯c Ô‰L , ∆»«¿∆≈∆∆∆«¿»»≈≈∆≈«
Ce¯·"a Ì˙BÁ BÈ‡Â "Ce¯·"a7‡e‰L Ô‰Ó LÈÂ ," ¿»¿≈≈¿»¿≈≈∆∆

ËÚÓ ‡l‡ ,"Ce¯·"a Á˙BÙ BÈ‡Â "Ce¯·"a Ì˙BÁ≈¿»¿≈≈«¿»∆»¿«
˙Bˆn‰ ˙k¯aÓ8‰¯BzŒ¯ÙÒ ˙k¯a ÔB‚k ,9È¯·˜ ‰‡B¯Â ƒƒ¿««ƒ¿¿ƒ¿«≈∆»¿∆ƒ¿≈

‰È„B‰Â Á·L C¯c Ô‰L el‡Ó ,Ï‡¯NÈ10¯‡L Ï·‡ ; ƒ¿»≈≈≈∆≈∆∆∆«¿»»¬»¿»
BÈ‡Â "Ce¯·"a Ô‰a Á˙Bt Ôlk ,˙Bˆn‰ ˙BÎ¯aƒ¿«ƒ¿À»≈«»∆¿»¿≈

.Ì˙BÁ≈

כמו 2) בברוך, בה פותח שאינה ויציב, אמת ברכת: היא
בסמוך. 'שמונה 3)שמתבאר שבתפילת הברכות כגון

הברכה  פטרתן שכבר ב"ברוך" פותחות שאינן עשרה'
גם  זה ומטעם קד:). (פסחים ב"ברוך" שנפתחה הראשונה
ב"ברוך", נפתחת אינה שמע קריאת של האחרונה הברכה
היא  הרי ביניהן, מפסיקה שמע שקריאת שאףֿעלֿפי

וברש"י). (שם, שלפניה הראשונה לברכה כסמוכה חשובה
ברכת 4) וכן "שהכל" ברכת כגון ההנאה, ברכות שאר

כמבואר  ההנאה", "ברכות בסוג נכללת היא שגם הריח,
ה"א. פ"ט, בברוך 5)לעיל שפותחות ולולב סוכה כגון

ופתיחתן  הן קצרות שברכות מפני בברוך, חותמות ואינן
וב'תוספות'). (שם, חתימתן פ"י.6)זוהי לעיל

ג'.7) אות לעיל מועטות 8)כמבואר ברכות יש כלומר:
הזה. מהכלל יוצאות שהן המצוות שמברכים 9)מברכת

ב"ברוך" וחותמות שפותחות ולאחריה, התורה קריאת לפני
ה"ה). פ"יב, תפילה הל' מסוג 10)(לעיל גם כלומר:

וחותמות  שפותחות מהכלל יוצאות יש ההודאה' 'ברכות
בה, וחותם שפותח ישראל קברי הרואה כגון: בברכה,
דרך  שהן בברכות כאן והמדובר ה"י. פ"י, לעיל כמבואר
שהן  אחרות ברכות יש אולם ה"ב), בסמוך (ראה רשות
וברכת  והבדלה קידוש ברכות כגון וההודאה, השבח מסוג
כאן  נמנו ולא ב"ברוך" וחותמות הפותחות לבנה' 'קידוש
וב'ירושלמי' המשנה'). ('מרכבת חובה דרך שהן מפני
מטבע  הוא: כך ברכות "טופס אמרו: ה"ה) פ"א, (ברכות
מטבע  בברוך, בהן חותם ואינו בברוך בהן פותח - קצר

בברוך". וחותם בברוך בהן פותח - ארוך

.·„Ú Ûc¯ÏÂ ÏczL‰Ï ·iÁ Ì„‡L ,‰NÚ ˙ÂˆÓ LÈ≈ƒ¿«¬≈∆»»«»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿…«
;¯ÙBLÂ ·ÏeÏÂ ‰kÒÂ ÔÈlÙz ÔB‚k ,d˙B‡ ‰NÚiL∆«¬∆»¿¿ƒƒ¿À»¿»¿»
Ïk ÏÚ ·iÁ Ì„‡L ÈÙÏ ,‰·BÁ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈«ƒ¿»ƒ»¿ƒ∆»»«»«»
ÔÈÓBc ‡l‡ ,‰·BÁ dÈ‡L ‰ÂˆÓ LÈÂ .˙BNÚÏ ÌÈt»ƒ«¬¿≈ƒ¿»∆≈»»∆»ƒ

‰˜ÚÓe ‰ÊeÊÓ ÔB‚k ,˙eL¯Ï11ÔkLÏ ·iÁ Ì„‡ ÔÈ‡L , ƒ¿¿¿»«¬∆∆≈»»«»ƒ¿…
‰ˆ¯ Ì‡ ‡l‡ ,‰ÊeÊÓ ‰NÚiL È„k ‰ÊeÊÓ ·iÁ‰ ˙È·a¿«ƒ««»¿»¿≈∆«¬∆¿»∆»ƒ»»

Ï‰‡a ÂÈÓÈ Ïk ÔkLÏ12‰ÈÙÒ· B‡13BÈ‡ ÔÎÂ ;·LÈ , ƒ¿…»»»¿…∆ƒ¿ƒ»≈≈¿≈≈
‰NÚ ˙ÂˆÓ ÏÎÂ .‰˜ÚÓ ˙BNÚÏ È„k ˙Èa ˙B·Ï ·iÁ«»ƒ¿«ƒ¿≈«¬«¬∆¿»ƒ¿«¬≈

ÌB˜nÏ Ì„‡ ÔÈaL14ÔÈa ,‰·BÁ dÈ‡L ‰ÂˆÓ ÔÈa - ∆≈»»«»≈ƒ¿»∆≈»»≈
‰ÈÏÚ C¯·Ó - ‰·BÁ ‡È‰L ‰ÂˆÓ15d˙iNÚÏ Ì„˜16. ƒ¿»∆ƒ»¿»≈»∆»…∆«¬ƒ»»

חדש,11) בית תבנה כי ח): כב, (דברים בתורה ככתוב לגגו,
לגגך. מעקה ואין 12)ועשית מיריעות, עשוי עראי מעון

במזוזה, שיתחייב כדי לבית הדרושים התנאים עשרת בו
ה"א. פ"ו, מזוזה הל' לעיל פטורה 13)ראה היא שאף

ה"ט. שם, כמבואר פרט 14)ממזוזה, לקדושֿברוךֿהוא,
חסד, גמילות או צדקה, כגון: לחבירו, אדם שבין למצוות
המצוות  שאלה מפני עליהן מברכין שאין אבדה, השבת
"אשר  בברכתן: יאמר ואיך האומות, בשאר גם נוהגות
מקודשים  שאנו שמשמעה וציונו" במצוותיו קדשנו
('תורה  כן נוהגות שאינן האומות משאר בזה ומובדלים
שכל  מפני מפרשים: ויש ל). אות כד, פרק שמות, תמימה'
צדקה  או חולים, ביקור (כגון לאחרים קלקול בה שיש מצוה
שנראה  מפני עליה, מברכים אין אבלים), ניחום או לעניים,
"אין  לא:): (מגילה שאמרו וכמו הקלקול, אותו על כמודה
ב'שער  ('אבודרהם' הפורענות" על ברכה אומרים
מצוה  כל כותב: יח, סימן בתשובותיו והרשב"א השלישי').
עליה, מברכים אין אחר, אדם של סיועו מבלי נגמרת שאינה
לא  אם שהרי וכדומה. הצדקה על מברכים אין ולפיכך
שאמרו  וכמו כלל, מצוה כאן אין לקבל, המקבל יסכים
לאשה". תהיה "ולו של מצותֿעשה לענין מ.) (כתובות
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נד. סי' או"ח סופר' 'חתם המצוות 15)וראה שכל "ומניין
התורה  האבן לוחות את לך ואתנה שנאמר: ברכה, טעונות
תורה  מה לתורה, מצוה הקיש - יב) כד, (שמות והמצוה
מצוות  אף ה"ה), פ"יב, תפילה הל' (לעיל ברכה טעונה

ה"א). פ"ו, ברכות ('ירושלמי' ברכה" פסחים 16)טעונות
ע"ב. ז,

.‚‰ÂˆÓ ÔÈa - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰L ˙Bˆn‰ Ïk ÔÎÂ¿≈»«ƒ¿∆≈ƒƒ¿≈¿ƒ≈ƒ¿»
˙˜Ï„‰Â' ,‰l‚Ó ‡¯˜Ó ÔB‚k ,Ì‰È¯·cÓ ‰·BÁ ‡È‰L∆ƒ»ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿»¿ƒ»¿«¿»«
ÔÈ‡L ˙BˆÓ ÔÈa .‰kÁ ¯ ˙˜Ï„‰Â ,'˙aLa ¯≈¿«»¿«¿»«≈¬À»≈ƒ¿∆≈»

·e¯Ú ÔB‚k ,‰·BÁ17ÌÈ„È ˙ÏÈËe18Ïk‰ ÏÚ C¯·Ó - »¿≈¿ƒ«»«ƒ¿»≈««…
.˙BNÚÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ :Ô˙iNÚÏ Ì„…̃∆«¬ƒ»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«¬
EÏ e¯Ó‡È ¯L‡ :da ·e˙kL ,‰¯Bza ?eeˆ ÔÎÈ‰Â¿≈»ƒ»«»∆»»¬∆…¿¿
¯L‡ :‡e‰ Ck ÔÚv‰Â ÌÈ¯·c‰ ÔÈÚ ‡ˆÓ .‰NÚz«¬∆ƒ¿»ƒ¿««¿»ƒ¿∆≈»»¬∆

Ô‰· ‰evL ,ÂÈ˙BˆÓa eLc˜19el‡Ó ÚÓLÏ20eevL , ƒ¿»¿ƒ¿»∆ƒ»»∆ƒ¿…«≈≈∆ƒ»
ÔÎÂ ,‰l‚n‰ ˙‡ ˙B¯˜Ï B‡ ‰kÁ ÏL ¯ ˜ÈÏ„‰Ï¿«¿ƒ≈∆¬À»ƒ¿∆«¿ƒ»¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cnL ˙Bˆn‰ Ïk ¯‡L21. ¿»»«ƒ¿∆ƒƒ¿≈¿ƒ

באחד 17) ומניחים שבחצר, בית מכל שלמה חלה שגובים
בשבת  ולהכניס להוציא מותרים יהיו שכולם כדי מבתיה
עירובין  בהל' כמבואר חבירו, לבית אחד ומבית לחצר מבית
כו  ע' המצוות" ב"מנין ראשון חלק בספרנו וראה פ"א,

למיניהם. העירובין על מפורט אלו 18)ביאור מצוות שתי
חפץ  שום בשבת יוציא לא ירצה אם שהרי חובה, אינן
דברים  יאכל ירצה אם וכן לעירוב, יצטרך ולא לחצר מביתו
וכדומה. פירות כגון ידים, נטילת צריכים שאינם

התורה.19) נכלל 21)החכמים.20)במצוות שהכל
כג.). (שבת תעשה לך יאמרו אשר הכתוב: דברי בכלל

.„‰B¯Á‡a ÌÈ„È ˙ÏÈË ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ‰ÓÏÂ22? ¿»»≈¿»¿ƒ«¿ƒ«»«ƒ»«¬»
‰kq‰ ÈtÓ ‡l‡ ‰Ê ¯·„· e·iÁ ‡lL ÈtÓ23, ƒ¿≈∆…ƒ¿¿»»∆∆»ƒ¿≈««»»

Ì‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ‰kÒ ÌeMÓ Ì‰L ÌÈ¯·„e24‡‰ . ¿»ƒ∆≈ƒ«»»≈¿»¿ƒ¬≈∆»
ÍkŒ¯Á‡Â ,ÌÈn‰ ˙‡ ÔpqL ÈÓÏ ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ¿»∆∆¿ƒ∆ƒ≈∆««ƒ¿««»¿

‰ÏÈl· ‰˙L25‰˜eÏÚ ˙kÒ ÈtÓ ,26:C¯·Ó BÈ‡L , »»««¿»ƒ¿≈«»«¬»∆≈¿»≈
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ;ÌÈn‰ ˙‡ ÔpÒÏ eeˆÂ¿ƒ»¿«≈∆«»ƒ¿≈…«≈»∆

היא.22) חכמים תקנת היא אף והלא הסעודה, שאחרי
ה"ג.23) פ"ו, לעיל בעלמא.24)ראה להצלה אלא  שאינם

כה:). שבת ('תוספות' מצוה בהם רואה 25)ואין שאינו
המים. שבתוך הליחה 26)מה את המוצצת המים תולעת

בשם  שם וב'תוספות' יב: (ע"ז הבולעה אדם שבמעי
ערקא). ערך 'הערוך'

.‰ÔÈ„ÚL ‰ÂˆÓ Ì‡ - C¯· ‡ÏÂ ‰ÂˆÓ ‰NBÚ‰»∆ƒ¿»¿…≈«ƒƒ¿»∆¬«ƒ
¯·ÚL ¯·c Ì‡Â ;‰iNÚ ¯Á‡ C¯·Ó ,˙Ói˜ d˙iNÚ¬ƒ»»«∆∆¿»≈««¬ƒ»¿ƒ»»∆»«
B‡ ,˙ˆÈˆa ÛhÚ˙pL È¯‰ ?„ˆÈk .C¯·Ó BÈ‡ ,‡e‰≈¿»≈≈«¬≈∆ƒ¿«≈¿ƒƒ
- ‰lÁz C¯· ‡ÏÂ ,‰kÒa ·LiL B‡ ,ÔÈlÙz L·lL∆»«¿ƒƒ∆»«¿À»¿…≈«¿ƒ»
ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ :ÛhÚ˙pL ¯Á‡ C¯·Óe ¯ÊBÁ≈¿»≈««∆ƒ¿«≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»

˙ˆÈˆa ÛhÚ˙‰Ï eeˆÂ27:L·lL ¯Á‡ C¯·Ó ÔÎÂ , ¿ƒ»¿ƒ¿«≈¿ƒƒ¿≈¿»≈««∆»«
ÔÎÂ ,"‰kqa ·LÈÏ" - ·LiL ¯Á‡Â ,"ÔÈlÙz ÁÈ‰Ï"¿»ƒ«¿ƒƒ¿««∆»«≈≈«À»¿≈

.el‡· ‡ˆBik Ïk…«≈»≈

ויש 27) מצוותה, נגמרה לא נמשכת, שעשייתה זמן שכל
לברכתו. מקום

.Â¯Á‡ ¯ÊBÁ BÈ‡ - ‰Î¯· ‡Ïa ËÁL Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«¿…¿»»≈≈««
ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ :C¯·Óe ‰ËÈÁL¿ƒ»¿»≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«

Ìc‰ ‰qk Ì‡ ÔÎÂ .‰ËÈÁM‰28B‡ ,‰Î¯· ‡Ïa «¿ƒ»¿≈ƒƒ»«»¿…¿»»
Ï·hL B‡ ,˙B¯NÚÓe ‰Óe¯z LÈ¯Ù‰29- C¯· ‡ÏÂ ƒ¿ƒ¿»««¿∆»«¿…≈«

‰iNÚ ¯Á‡ C¯·Óe ¯ÊBÁ BÈ‡30‡ˆBik Ïk ÔÎÂ , ≈≈¿»≈««¬ƒ»¿≈…«≈
‰Ê·31. »∆

שחיטתם.28) אחרי ועוף חיה מטומאתו.29)של להטהר
אינו 30) לפניה), בירך (ולא סעודתו גמר ע"א: נא, ברכות

(לברך) שנראה שכל שם, הרי"ף וכביאור ומברך, חוזר
יט, סי' ליו"ד ש"ך (כסףֿמשנה; ונראה חוזר אינו ונדחה,

ג'). (ברכת 31)ס"ק בירך ולא (אשה) "שקידש כגון
מה  לבטלה, ברכה שזו הקידושין אחר יברך לא אירוסין),
ה"כג). פ"ג, אישות הל' רבינו (לשון נעשה" כבר שנעשה

.Ê‡l‡ ,d˙iNÚ ¯Á‡ ÔÈÎ¯·nL ‰ÂˆÓ EÏ ÔÈ‡≈¿ƒ¿»∆¿»¿ƒ««¬ƒ»»∆»
¯b‰ ˙ÏÈ·Ë32eLc˜ ¯L‡" ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ,„·Ïa ¿ƒ««≈ƒ¿«∆≈»«¬∆ƒ¿»

Lc˜˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL ,"eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa33‰eËˆ ‡ÏÂ34 ¿ƒ¿»¿ƒ»∆¬«ƒ…ƒ¿«≈¿…ƒ¿«»
ÏaËiL „Ú35ÏÚ C¯·Ó ÏaËiL ¯Á‡ ,CÎÈÙÏ ; «∆ƒ¿…¿ƒ»««∆ƒ¿…¿»≈«

B¯wÚÓ ÈeÁ„ ‰È‰L ÈtÓ ,‰ÏÈ·h‰36Èe‡¯ ‰È‰ ‡ÏÂ «¿ƒ»ƒ¿≈∆»»»≈ƒ»¿…»»»
C¯·Ï37. ¿»≈

להתגייר.32) כשבא אותו תחת 33)שמטבילים להכנס
השכינה. המצוות.34)כנפי מו:)35)על (יבמות

ויטבול". שימול עד גר אינו לפני 36)"לעולם מתחילתו
שראוי 37)הטבילה. גירותו) (שאחרי המצוות לשאר פרט

מברך  אינו - בירך ולא המצוה ועברה לפניהן, לברך הוא
ונראה  חוזר אינו - ונדחה שנראה שכל עשייתה, אחר

נא.). (ברכות

.ÁC¯·Ó ,d·eiÁ ¯Ób ‡È‰ d˙iNÚL ‰ÂˆÓ Ïk»ƒ¿»∆¬ƒ»»ƒ¿«ƒ»¿»≈
Èeeˆ d˙iNÚ ¯Á‡ LiL ‰ÂˆÓ ÏÎÂ ;‰iNÚ ˙ÚLaƒ¿«¬ƒ»¿»ƒ¿»∆≈««¬ƒ»»ƒ
Èeev‰ ‰NBÚL ‰ÚLa ‡l‡ C¯·Ó BÈ‡ ,¯Á‡«≈≈¿»≈∆»¿»»∆∆«ƒ
B‡ ¯ÙBL B‡ ·ÏeÏ B‡ ‰kÒ ‰NBÚ‰ ?„ˆÈk .ÔB¯Á‡‰»«¬≈«»∆À»»»
‰iNÚ ˙ÚLa C¯·Ó BÈ‡ ,‰ÊeÊÓ B‡ ÔÈlÙ˙ B‡ ˙ˆÈƒ̂ƒ¿ƒƒ¿»≈¿»≈ƒ¿«¬ƒ»
B‡ "‰kÒ ˙BNÚÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡"¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«¬À»

Á‡ LiL ÈtÓ ,"ÔÈlÙz ·zÎÏ" B‡ "·ÏeÏ"B˙iNÚ ¯ »ƒ¿…¿ƒƒƒ¿≈∆≈««¬ƒ»
·LiL ‰ÚLa ?C¯·Ó È˙ÓÈ‡Â .¯Á‡ Èeeˆ38B‡ ,‰kqa ƒ«≈¿≈»«¿»≈¿»»∆≈≈«À»

B‡ ,¯ÙBM‰ ÏB˜ ÚÓLiLk B‡ ,·Ïel‰ ÚÚiLk¿∆¿«¿««»¿∆ƒ¿««»
˙ÚL·e ÔÈlÙz ˙LÈ·Ï ˙ÚL·e ,˙ˆÈva ÛhÚ˙iLk¿∆ƒ¿«≈«ƒƒƒ¿«¿ƒ«¿ƒƒƒ¿«
˙ÚLa C¯·Ó ,‰˜ÚÓ ‰NÚ Ì‡ Ï·‡ .‰ÊeÊÓ ˙ÚÈ·¿̃ƒ«¿»¬»ƒ»»«¬∆¿»≈ƒ¿«

‰iNÚ39˙BNÚÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡" ¬ƒ»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«¬
‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,"‰˜ÚÓ40. «¬∆¿≈…«≈»∆

אמרנו 38) שכבר לישיבתה, סמוך שישב, קודם כלומר:
סוכה  הל' והשווה לעשייתן. קודם המצוות על שמברכים

יב. הלכה ע"ב.39)פ "ו, מב, או 40)מנחות מילה כגון
שחיטה.

.ËÔÓÊÏ ÔÓfÓ ‡È‰L ‰ÂˆÓ Ïk41‰kÒÂ ¯ÙBL ÔB‚k , »ƒ¿»∆ƒƒ¿«ƒ¿«¿»¿À»
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‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓ Ïk ÔÎÂ ;‰kÁ ¯Â ‰l‚Ó ‡¯˜Óe ·ÏeÏÂ¿»ƒ¿»¿ƒ»¿≈¬À»¿≈»ƒ¿»ƒ¿»
BÏ ÔÈ˜ ‡È‰L42‰ÊeÊÓe ÔÈlÙ˙e ˙ÈˆÈˆ ÔB‚k , ∆ƒƒ¿»¿ƒƒ¿ƒƒ¿»

ÏÎ· ‰ÈeˆÓ dÈ‡Â ‰¯È„z dÈ‡L ‰ÂˆÓ ÔÎÂ ;‰˜ÚÓe«¬∆¿≈ƒ¿»∆≈»¿ƒ»¿≈»¿»¿»
˙Ú43,ÔÓÊÏ ÔÓfÓ ‡È‰L ‰ÂˆÓÏ ‰ÓB„ ‡È‰ È¯‰L , ≈∆¬≈ƒ»¿ƒ¿»∆ƒƒ¿«ƒ¿«

˙ÚLa ‰ÈÏÚ C¯·Ó - Ôa‰ ÔBÈ„Ùe Ba ˙ÏÈÓ ÔB‚k¿ƒ«¿ƒ¿«≈¿»≈»∆»ƒ¿«
eÈÁ‰L" d˙iNÚ44·ÏeÏÂ ‰kÒ ÏÚ C¯· ‡Ï Ì‡Â ." ¬ƒ»»∆∆¡»¿ƒ…≈««À»¿»

Ô‰ÈÏÚ C¯·Ó ,‰iNÚ ˙ÚLa "eÈÁ‰L" Ì‰· ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆∆¡»ƒ¿«¬ƒ»¿»≈¬≈∆
Ô‰· B˙·BÁ È„È ‡ˆiL ‰ÚLa "eÈÁ‰L"45Ïk ÔÎÂ , ∆∆¡»¿»»∆≈≈¿≈»»∆¿≈…

Ô‰· ‡ˆBik46. «≈»∆

לשנה.41) מקנה 42)משנה גרועה ואינה שלו, שהיא
כמבואר  "שהחיינו", ברכת עליהם שמברך חדשים כלים

ה"א. פ"י, כמו 43)לעיל בשנה, קבוע בזמן שאינה אע"פ
וסוכה. -44)שופר ותפילין ציצית ולולב. לסוכה המקור

נר  ; כא: במגילה - מגילה מקרא פ"ו. ברכות בתוספתא
אתה  וממנו קכא: בפסחים - הבן פדיון כג.; בשבת - חנוכה
פ"ד  לברכות ב'תוספתא' שאמרו ממה וכן למילה, למד
(שלא  בירושלים מנחות מקריב "היה צוקרמנדל) (הוצ'
כגון  חדשה מנחה שהקריב או מימיו, מנחה זה כהן הקריב
שהחיינו" ברוך אומר: עה:) למנחות רש"י העומר, מנחת
מברכים  - עת בכל מצויה שאינה מצוה שכל למד אתה וכו'
רבינו"). "תשובות במוספנו (ראה שהחיינו עליה

ע"א.45) מו, כמבואר 46)סוכה ותפילין, ציצית כגון
שם. ובט"ז כב, סי' או"ח ערוך' ב'שולחן

.Èd˙B‡ ‰NBÚ‰ „Á‡Â BÓˆÚÏ ‰ÂˆÓ ‰NBÚ‰ „Á‡∆»»∆ƒ¿»¿«¿¿∆»»∆»
ÌÈ¯Á‡Ï47eLc˜ ¯L‡ :d˙iNÚ Ì„˜ C¯·Ó , «¬≈ƒ¿»≈…∆¬ƒ»»¬∆ƒ¿»

˙BNÚÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa48C¯·Ó BÈ‡ Ï·‡ . ¿ƒ¿»¿ƒ»«¬¬»≈¿»≈
BÓˆÚÏ d˙B‡ ‰NBÚL ‰ÂˆÓ ÏÚ ‡l‡ "eÈÁ‰L"49. ∆∆¡»∆»«ƒ¿»∆∆»¿«¿

‰a¯‰ ˙BˆÓ ÂÈÙÏ eÈ‰50eLc˜ ¯L‡" C¯·Ó BÈ‡ - »¿»»ƒ¿«¿≈≈¿»≈¬∆ƒ¿»
˙Á‡ Ïk ÏÚ C¯·Ó ‡l‡ ,"˙Bˆn‰ ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa¿ƒ¿»¿ƒ»««ƒ¿∆»¿»≈«»««

dÓˆÚ ÈÙa ˙Á‡Â51. ¿««ƒ¿≈«¿»

חברו.47) לגג מעקה עשה או חברו לבית מזוזה שקבע כגון
ה"ג.48) פ"ט, ברכות ובכל 49)'ירושלמי' ע"א. מו, סוכה

ידי  הנשים להוציא אחר בבית יוםֿטוב) (בליל המקדש זאת
האשה  על וחובה הואיל שהחיינו, ברכת גם מברך - קידוש
היא  כאילו זה הרי כעונה, ושומע ברכה, אותה לברך

(כסףֿמשנה). לעצמה בירכה ליטול 50)בעצמה כגון
בציצית. ולהתעטף תפילין להניח בסוכה, ולישב לולב

שם.51)

.‡ÈÔÈa ,ÂÈÏÚ ‰·BÁ ‰˙È‰L ÔÈa - ‰ÂˆÓ ‰NBÚ‰ Ïk»»∆ƒ¿»≈∆»¿»»»»≈
ÂÈÏÚ ‰·BÁ dÈ‡L52,BÓˆÚÏ d˙B‡ ‰NÚ Ì‡ - ∆≈»»»»ƒ»»»¿«¿

˙BNÚÏ C¯·Ó53˙B‡ ‰NÚ ;ÏÚ C¯·Ó ,ÌÈ¯Á‡Ï d ¿»≈«¬»»»«¬≈ƒ¿»≈«
‰iNÚ‰54. »¬ƒ»

ה"ב.52) לעיל כמבואר ומעקה, מזוזה ובתנאי 53)כגון
ה"טו. בסמוך כמבואר עשייתה, קודם שיברך

"על 54) לעשותה, מחוייב שבעצמו משמע "לעשות"
לבד. לאחרים משמע העשייה"

.·È;"ÔÈlÙz ÁÈ‰Ï" C¯·Ó - ÔÈlÙz L·Ï ?„ˆÈk≈«»«¿ƒƒ¿»≈¿»ƒ«¿ƒƒ

- ‰kÒa ·LÈ ;"ÛhÚ˙‰Ï" C¯·Ó - ˙ÈˆÈˆa ÛhÚ˙ƒ¿«≈«ƒƒ¿»≈¿ƒ¿«≈»«¿À»
¯ ˜ÈÏ„‰Ï" C¯·Ó ‡e‰ ÔÎÂ ."‰kqa ·LÈÏ" C¯·Ó¿»≈≈≈«À»¿≈¿»≈¿«¿ƒ≈

Ïl‰ ˙‡ ¯Ó‚Ï"Â "˙aL ÏL55‰ÊeÊÓ Ú·˜ Ì‡ ÔÎÂ ." ∆«»¿ƒ¿…∆«≈¿≈ƒ»«¿»
- Bb‚Ï ‰˜ÚÓ ‰NÚ ."‰ÊeÊÓ Úa˜Ï" C¯·Ó - B˙È·Ï¿≈¿»≈ƒ¿…«¿»»»«¬∆¿«
."‰˜ÚÓ ˙BNÚÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡" C¯·Ó¿»≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«¬«¬∆

LÈ¯Ù‰Ï" C¯·Ó - BÓˆÚÏ ‰Óe¯z LÈ¯Ù‰56ÏÓ ." ƒ¿ƒ¿»¿«¿¿»≈¿«¿ƒ»
Ôa‰ ˙‡ ÏeÓÏ" C¯·Ó - Ba ˙‡57BÁÒt ËÁL ." ∆¿¿»≈»∆«≈»«ƒ¿

B˙‚È‚ÁÂ58."ËÁLÏ" C¯·Ó - «¬ƒ»¿»≈ƒ¿…

לשיטתו 55) נאמן ורבינו שלם', 'הלל בהם שקוראים בימים
חדשים  בראשי כמו ההלל, את בהם גומרים שאין שבימים
בסמוך  ראה כלל, עליו מברכים אין - פסח ובחולֿהמועד

הוא 56)ה"טז. ומעשרות תרומות הפרשת ברכת מקור
פ"ו. ברכות על 57)בתוספתא הבן, מילת חיוב שעיקר

מילה  הלכות בסמוך וראה כט. (קידושין מוטל הוא האב
ה"ב). בשלש 58)פ"א, אותם שמקריבים חגיגה שלמי

- לה' חג אותו וחגותם יד): יב, (שמות ככתוב רגלים,
לשחוט  הבעלים על ומצוה במקדש, שלמים הביאו כלומר:

ז:). (פסחים קדשיהם קרבנות את

.‚È˙ÚÈ·˜ ÏÚ" C¯·Ó ,ÌÈ¯Á‡Ï ‰ÊeÊÓ Ú·˜ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«¿»«¬≈ƒ¿»≈«¿ƒ«
˙iNÚ ÏÚ" C¯·Ó - ‰˜ÚÓ Ì‰Ï ‰NÚ ."‰ÊeÊÓ¿»»»»∆«¬∆¿»≈«¬ƒ«
˙L¯Ù‰ ÏÚ" C¯·Ó - ‰Óe¯z Ì‰Ï LÈ¯Ù‰ ."‰˜ÚÓ«¬∆ƒ¿ƒ»∆¿»¿»≈««¿»«

‰ÏÈn‰ ÏÚ" C¯·Ó - B¯·Á Ôa ˙‡ ÏÓ ."‰Óe¯z59," ¿»»∆∆¬≈¿»≈««ƒ»
.el‡· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»≈

חובתו,59) ידי להוציאו האב של שלוחו אלא אינו שהוא
(פסחים, לעיל כאמור מוטלת, היא האב על המצוה ועיקר

שם).

.„È‰˙È‰ Ì‡ - „Á‡k ÌÈ¯Á‡ÏÂ BÏ ‰Âˆn‰ ‰NÚ»»«ƒ¿»¿«¬≈ƒ¿∆»ƒ»¿»
‡e‰ CÎÈÙÏ .‰iNÚ‰ ÏÚ C¯·Ó ,‰·BÁ dÈ‡L ‰ÂˆÓƒ¿»∆≈»»¿»≈«»¬ƒ»¿ƒ»

·e¯Ú ˙ÂˆÓ ÏÚ" C¯·Ó60Ôek˙Â ,‰·BÁ ‰˙È‰ ." ¿»≈«ƒ¿«≈»¿»»¿ƒ¿«≈
C¯·Ó - ÌÈ¯Á‡ ‡ÈˆB‰Ïe ‰·BÁ È„ÈÓ BÓˆÚ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ«¿ƒ≈»¿ƒ¬≈ƒ¿»≈

ÚÓLÏ" C¯·Ó ‡e‰ CÎÈÙÏ ."˙BNÚÏ"61."¯ÙBL ÏB˜ «¬¿ƒ»¿»≈ƒ¿…«»

עשאו 60) בה לומר אין וגם ה"ג. לעיל כאמור חובה, שאינה
חצרו. אנשי ולכל לו הוא תיקון עירוב כל כי בלבד, לעצמו

במוספנו 61) ראה לשמוע, אלא לתקוע המצוה שאין
רבינו". "תשובות

.ÂË,"·ÏeÏ ˙ÏÈË ÏÚ" C¯·Ó - ·Ïel‰ ˙‡ ÏË»«∆«»¿»≈«¿ƒ«»
B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ,dÈa‚‰L ÔÂÈkL62C¯a Ì‡ Ï·‡ ; ∆≈»∆ƒ¿ƒ«»»¿≈»¬»ƒ≈«

·LÈÏ" BÓk ,"·ÏeÏ ÏhÏ" C¯·Ó ,ÏhiL Ì„…̃∆∆ƒ…¿»≈ƒ…»¿≈≈
‰NÚL ¯Á‡ C¯·Ó‰L ,„ÓÏ ‰z‡ Ô‡kÓ ."‰kqa63, «À»ƒ»«»»≈∆«¿»≈««∆»»

,‰ËÈÁLe ÌÈ„È ˙ÏÈË Ï·‡ .‰iNÚ‰ ÏÚ C¯·Ó¿»≈«»¬ƒ»¬»¿ƒ«»«ƒ¿ƒ»
Ô‰ ˙eL¯‰ È¯·„·e ÏÈ‡B‰64BÓˆÚÏ ËÁL elÙ‡ , ƒ¿ƒ¿≈»¿≈¬ƒ»«¿«¿

ÏÚ"Â "Ìc‰ Èeqk ÏÚ"Â "‰ËÈÁM‰ ÏÚ" C¯·Ó¿»≈««¿ƒ»¿«ƒ«»¿«
ıÓÁ ¯eÚa ÏÚ" C¯·Ó ‡e‰ CÎÂ ."ÌÈ„È ˙ÏÈË65," ¿ƒ«»»ƒ¿»¿»≈«ƒ»≈

˜„aL ÔÈa66aL ÔÈa ,BÓˆÚÏ‰ÚMnL ;ÌÈ¯Á‡Ï ˜„ ≈∆»«¿«¿≈∆»««¬≈ƒ∆ƒ»»
BaÏa ¯ÓbL67¯eÚa‰ ˙ÂˆÓ ˙ÈNÚ ,Ïh·Ï68Ì„˜ ∆»«¿ƒ¿«≈«¬≈ƒ¿««ƒ…∆

BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,˜c·iL69. ∆ƒ¿…¿∆ƒ¿»≈ƒ¿
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במצוותו,62) עוסק ועדיין הואיל עליו, מברך זאת ובכל
וב'תוספות'). ז: (פסחים ההלל בקריאת לנענעו צריך שהרי

בירך 63) ולא בציצית שנתעטף כגון קיימת, עשייתה ועדיין
ה"ה. לעיל וכמבואר ולא 64)תחילה, בשר יאכל שלא

אבל  חובה, אינן הן שגם ומעקה ממזוזה גרועה והיא ישחט,
עליהן  מברך ולפיכך אלה, רשות מדברי יותר הן חשובות

(כסףֿמשנה). י"א ה' לעיל כמבואר בערב 65)"לעשות"
ביערו. טרם ואפילו החמץ 66)פסח, אחר שמחפש

בהל' רבינו (לשון גבולו מכל להוציאו ובחורים במחבואות
ה"ג). פ"ב, ומצה אותו 67)חמץ ולחשוב בלבו החמץ את

כלל. צורך בו שאין וכדבר תורה 68)כעפר, שאמרה
מבתיכם. שאור תשביתו הראשון ביום טו): יב, (שמות

ה"א.69) פ"ב, ומצה חמץ הל'

.ÊË‚‰nL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‚‰Ó ‡e‰L ¯·c Ïk»»»∆ƒ¿»««ƒ∆ƒ¿«
ÌÈ‡È·70‚Á ÏL ÈÚÈ·Ma ‰·¯Ú ˙ÏÈË ÔB‚k ,‡e‰71, ¿ƒƒ¿¿ƒ«¬»»«¿ƒƒ∆»

Ïl‰ ˙‡È¯˜ ÔB‚k ,ÌÈÓÎÁ ‚‰Ó ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«ƒ¿«¬»ƒ¿¿ƒ««≈
ÁÒt ÏL „ÚBÓ ÏL BlÁ·e ÌÈL„Á ÈL‡¯a72ÔÈ‡ - ¿»≈√»ƒ¿À∆≈∆∆«≈

ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó73ÔeÚË Ì‡ EÏ ˜tzÒiL ¯·c Ïk ÔÎÂ . ¿»¿ƒ»»¿≈»»»∆ƒ¿«≈¿ƒ»
Â‡Ï Ì‡ ‰Î¯a74‰Î¯· ‡Ïa B˙B‡ ÔÈNBÚ -75ÌÏBÚÏe . ¿»»ƒ»ƒ¿…¿»»¿»

˙BÎ¯aa ‰a¯ÈÂ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L ‰Î¯·a Ì„‡ ¯‰fÈƒ»≈»»ƒ¿»»∆≈»¿ƒ»¿«¿∆«¿»
˙BÎÈ¯v‰76.jÎ¯·‡ ÌBÈ ÏÎa :¯Ó‡ „Âc ÔÎÂ . «¿ƒ¿≈»ƒ»«¿»¬»¿∆»

ותיקנוהו70) יסדוהו ונהגו שלא בעצמם. כן נהגו אלא לעם,
מד:). לסוכה (הרשב"א מאליהם כמותם העם

מנהג 71) אלא למקדש) שמחוץ (בגבולין ואינה הסוכות,
מד.). סוכה במס' (כמבואר פסח 72)נביאים, של ושביעי

ה"ו. פ"ג, מגילה הלכות השווה כח,73)בכלל, תענית
קריאת  לדמות שאין חולק: והראב"ד ע"ב. מד, סוכה ע"ב;
טלטול  אלא שאינה ערבה, לנטילת חדשים בראשי ההלל
לשון  - הכלי" על או הקרקע על בה ("שחובט בעלמא,
הודאה  ולא שבח לא בה ואין ה"כב), פ"ז, לולב הל' רבינו
הלל  קריאת אבל עליה, מברכים אין ולפיכך בנטילתה,
 ֿ ראש שהיום לפרסם כדי תיקנוה, בברכה חדשים בראשי
בראשֿחודש  גם הלל קריאת על לברך נוהגים ואנו חודש.
תצ). תכב; סי' או"ח שו"ע (ראה פסח בחולֿהמועד וגם

הסוכות 74) חג של השמיני ביום בסוכה הישיבה כגון
סוכה  הל' (השווה שמיני ספק שביעי ספק שהוא בגולה,
וטעון  - חיה ספק שהוא כוי של דמו כיסוי וכן ה"יג), פ"ו,
וראה  ע"א. מז, סוכה כיסוי. טעון ואינו - בהמה ספק כיסוי,

רבינו"). "תשובות שלא 75)במוספנו ע"א. לג, ברכות
לשוא". אלהיך ה' שם את תשא "לא על יעבור

אדם 76) "עתיד אמרו: ה"יב) פ"ד, (קידושין וב'ירושלמי'
משום  אכל", ולא עינו שראתה כל על וחשבון דין ליתן
אלו  מינים שברא ה' את ולהודות לברך לבו נותן שאינו

שם). משה', ('פני אדם בני בהם להחיות

ה'תשע"ח  טבת י"ט ש"ק יום

zFklddlin
-dad̀xtqdlinzFkld
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˙ÂˆÓÌÈ¯Îf‰ ÏeÓÏ ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ1ÈÈÓL ÌBia2. ƒ¿«¬≈««¿ƒ»«¿»ƒ«¿ƒƒ
¯e‡·e:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

זו 1) ומצוה - זכר כל לכם המול י): יז, (בראשית ככתוב
בסמוך  כמבואר העבדים, מילת וגם הבנים מילת גם כוללת
שלו, המצוות' ב'ספר זה פסוק רבינו מביא וכן א), (הלכה
מלים. כיצד רבינו יפרש ה"ב פ"ב, ולקמן רטו. מצוה

זכר 2) כל לכם ימול ימים שמונת ובן יב): (שם, שנאמר
נבוכים' (ב'מורה רבינו יבאר זו מצוה וטעם לדורותיכם,
הצורך, על היתירה התאוה מחסרת המילה כי מ"ט): ח"ג,
יחלש  בריאתו מתחילת מכסהו ויוסר דמו כשישפך האבר כי
במילה  ויש אצלי... המילה בטעמי החזק זהו ספק... בלי
השם  יחוד מאמיני - הזאת אמונה לאנשי שיהיה ענין עוד
לומר  מהם שאינו מי יוכל ולא שיקבצם, גשמי אחד אות -
להגיע  כדי כן האדם יעשה פעמים כי נכרי, והוא מהם שהוא
זו, פעולה אך זו. דת אנשי על להתנכל כדי או תועלת, אל
רק  בבניו או בו אדם יעשהו לא המילה, מעשה כלומר:
בזרוע, כויה או בשֹוק ׂשרט זה אין כי אמיתית, אמונה מתוך

מא  קשה ענין הוא אשר אבל הברית היא המילה זאת וכן ד...
יכנס  שימול מי וכל ה', יחוד אמונת על אבינו אברהם כרת
ז): יז, (בראשית ככתוב היחוד, להאמין אברהם בברית
תורתנו  שקבעה והטעם אחריך. ולזרעך לאלהים לך להיות
בעלֿחי  שכל "מפני (שם): רבינו אומר בשמיני, מילה לזמן
הוא  עדיין וכאילו לחותו, בתכלית מאד חלש הוא כשיוולד
העולם, אויר מרואי ימנה ואז ימים, שבעת סוף עד בבטן,
ימים  "שבעת הענין זה שמר בבהמות גם כי תראה הלא
מפורש  וכדבריו נפל". הוא זה קודם כאילו אמו", עם יהיה
נימול  התינוק "ולמה תצא": "כי פרשת רבה' ב'מדרש
עד  לו להמתין עליו רחמים הקב"ה שנתן ימים? לשמונה

כחו". בו שיהא

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
דין 1) עבדו; את והאדון בנו את למול האב על שחובה

ואיזו  שבת דוחה מילה איזו ישראל; לקהל שנכנס גר מילת
מחמת  אחיו שמתו מי וכן החולה תינוק דין דוחה; אינה

מילה.

.‡˙¯k ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‰NÚ ˙ÂˆÓ - ‰ÏÈÓ2, ƒ»ƒ¿«¬≈∆«»ƒ»∆»»≈
B˙Ï¯Ú ¯Na ˙‡ ÏBnÈ ‡Ï ¯L‡ ¯ÎÊ Ï¯ÚÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»≈»»¬∆…ƒ∆¿«»¿»

‰˙¯ÎÂ3ÏeÓÏ ·‡‰ ÏÚ ‰ÂˆÓe .‰ÈnÚÓ ‡Â‰‰ LÙp‰ ¿ƒ¿¿»«∆∆«ƒ≈«∆»ƒ¿»«»»»
Ba ˙‡4·¯‰ ÏÚÂ ,5„ÈÏÈ ,ÂÈ„·Ú ˙‡ ÏeÓÏ6˙Èa ∆¿¿«»«»∆¬»»¿ƒ»ƒ

ÛÒk ˙˜Óe7- Ô˙B‡ ÏÓ ‡ÏÂ ÔB„‡‰ B‡ ·‡‰ ¯·Ú . ƒ¿«∆∆»«»»»»¿…»»
ÈeÏz ˙¯k‰ ÔÈ‡L ,˙¯k ·iÁ BÈ‡Â ,‰NÚ ˙ÂˆÓ Ïhaƒ≈ƒ¿«¬≈¿≈«»»≈∆≈«»≈»

BÓˆÚ Ï¯Úa ‡l‡8Ó ÔÈcŒ˙È·e .Ôa‰ B˙B‡ ÏeÓÏ ÌÈeˆ ∆»∆»≈«¿≈ƒ¿Àƒ»«≈
BpÓÊa „·Ú‰ B‡9‡ÏÂ Ï‡¯NÈa Ï¯Ú eÁÈpÈ ‡ÏÂ , »∆∆ƒ¿«¿…«ƒ»≈¿ƒ¿»≈¿…

.Ô‰È„·Ú·¿«¿≈∆

ãycew zegiyn zecewpã

xkf lxre xn`py ,zxk dilr oiaiigy dyrÎzevn - dlin
."dinrn `idd ytpd dzxkpe 'ek leni `l xy`

מילה  הלכות את הרמב"ם התחיל מדוע הטעם בסיבת
(מצות־  המילה על החיובי בציווי ולא שבה כרת  בחיוב
של  גדולתה להדגיש רוצה שבזה לומר ויש שלה). עשה
בזה  רק לא התורה, מצוות מכל היא שגדולה זו מצוה
הכרת  עניין שגם אלא בריתות עשרה שלוש עליה שנכרתו
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על־דרך  והוא המצוות. משאר גדולתה את מבטא שבה
צד  בה שיש מצוות־עשה משאר היא "וגדולה ה'טור' לשון

בריתות. י"ג עליה נכרתו וגם כרת
(53 dxrd 60 cenr d"k wlg y"ewl itÎlr)

קיימוה.2) לא זוכה 3)אם הנפש אין וכן זמנו, לפני שימות
ה"א). (פ"ח, תשובה בהל' כמבואר הבא, העולם לחיי

וימל 4) ד): כא, (בראשית שנאמר ע"א. כט, קידושין
בנו. יצחק את הכנענים.5)אברהם לעבדיו זה 6)האדון

ברשות  וילדה שנתעברה - כנענית שפחה - לאמו שנולד
ה"ג.7)ישראל. בסמוך כמבואר הגויים, מן האדון שקנהו

וגו'.8) הנפש ונכרתה ימול... לא אשר זכר וערל ככתוב:
המול9) שנאמר: ע"א. כט, ÏÎקידושין ÌÎÏ זה הרי זכר,

הדין. לבית מיוחד ציווי

.·BzÚcÓ ‡lL Ì„‡ ÏL Ba ÔÈÏÓ ÔÈ‡10‡l‡ , ≈»ƒ¿∆»»∆…ƒ«¿∆»
ÏÚa B˙B‡ ÔÈÏÓ ÔÈcŒ˙ÈaL ,BÏeÓÏ ÚÓÂ ¯·Ú ÔkŒÌ‡ƒ≈»«¿ƒ¿«¿∆≈ƒ»ƒ¿«

ÌlÚ˙ .BÁ¯k11,Ïc‚iLk - B˙B‡ eÏÓ ‡ÏÂ ÔÈcŒ˙ÈaÓ »¿ƒ¿«≈ƒ≈ƒ¿…»¿∆ƒ¿«
BÓˆÚ ˙‡ ÏeÓÏ ·iÁ ‡e‰12¯·ÚiL ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎÂ . «»»∆«¿¿»»∆«¬…

Ïh·Ó ‡e‰ È¯‰ - BÓˆÚ ˙‡ ÏeÓÈ ‡ÏÂ Ïc‚iMÓ ÂÈÏÚ»»ƒ∆ƒ¿«¿…»∆«¿¬≈¿«≈
˙¯k ·iÁ BÈ‡ Ï·‡ .‰NÚ ˙ÂˆÓ13˙eÓiL „Ú ,14 ƒ¿«¬≈¬»≈«»»≈«∆»
.„ÈÊÓa Ï¯Ú ‡e‰Â¿»≈¿≈ƒ

מידו 10) לחטפה לנו אסור האב, על מוטלת שהמצוה מאחר
חבירו וקדם ששחט באחד "מעשה צא:) וחייבו (ב"ק וכסה,

זהובים". עשרה לו ליתן גמליאל לומר,11)רבן רבינו דקדק
שהוא  בפלוני ידעו ולא הרגישו שלא מביתֿהדין "נתעלם
שביתֿדין  יתכן לא כי ביתֿדין", "עבר לומר אין אבל ערל,

לעשות. עליהם המוטלת מצוה על במזיד השווה 12)יעבור
ו). משנה י"ט, פרק (שבת המשנה" ב"פירוש רבינו דברי

זמנו.13) לפני הבא,14)למות עולם  מחיי נפשו תכרת ואז
בידו  שהרי כרת, בחיוב הוא אין - חי שהוא עוד כל אבל
תורה: שכתבה הוא המצוה. את ולקיים עצמו ולמול לתקן

אשר זכר ÏÂÓÈוערל ‡Ï לא "מל" לא אשר - ונכרתה ...
המצוה  ימיו שכל לומר עתיד, בלשון "ימול" לא אלא נאמר,
שאין  מותו לאחר אלא עליו חל כרת עונש ואין עליו מוטלת
הוא  ולדעתו חולק, והראב"ד ספר'). ('קרית לתקן בידו עוד
הוא  מל שלא יום בכל שהרי כרת, בחיוב יום כל עומד

מהחיוב. נפטר מל שאם אלא בוראו, מצות מבטל

.‚Ï‡¯NÈ ˙eL¯a „ÏBpL „·Ú „Á‡15„·Ú „Á‡Â , ∆»∆∆∆«ƒ¿ƒ¿»≈¿∆»∆∆
ÌÈ˙ek‰ ÔÓ Á˜Ïp‰16‡l‡ ;Ô˙B‡ ÏeÓÏ ·¯‰ ·iÁ , «ƒ¿»ƒ«ƒ«»»«»»∆»

ÌBia ÏBn ÛÒk ˙˜Óe ,‰BÓLÏ ÏBn ˙Èa „ÈÏiL∆¿ƒ«ƒƒƒ¿»ƒ¿«∆∆ƒ«
BÓBÈa ÏBn ,„ÏBpL ÌBia BÁ˜Ï elÙ‡ .Á˜ÏpL17. ∆ƒ¿«¬ƒ¿»«∆«ƒ¿

בית".15) "יליד בסמוך הנקרא "מקנת 16)הוא הנקרא הוא
יב). יז, (בראשית הכתוב כלשון ע"ב.17)כסף", קלה, שבת

"ובן אומר: אחד כתוב שם: רש"י של ÌÈÓÈוכהסברו ˙ÂÓ˘
אחד ÌÎÏימול וכתוב וגו' כסף" ומקנת בית יליד זכר כל

מפורש  ולא כספך", ומקנת ביתך יליד ימול "המול אומר:
שנולד  לישראל, הדומה שכל ומסתבר ימים? לשמונה בו
וכל  "לכם". דומה הוא שהרי לשמונה, נימול ישראל בבית
אתה  ואין לישראל דומה אינו שנולד, אחרי רבו שקנהו עבד

ימול" "המול אלא לכם" ימול ימים שמנת "ובן בו קורא
נימול. הוא קנייתו ביום וגו'

.„BÓLÏ ÏBnpL ÛÒk ˙˜Ó LÈ˙Èa „ÈÏÈ LÈÂ ,‰ ≈ƒ¿«∆∆∆ƒƒ¿»¿≈¿ƒ«ƒ
Á˜ÏÂ ,‰ÁÙL Á˜Ï ?„ˆÈk .„ÏBpL ÌBia ÏBnpL∆ƒ«∆«≈«»«ƒ¿»¿»«

dnÚ d¯aÚ18‰„ÏÈÂ19‰BÓLÏ ÏBn ‰Ê È¯‰ -20; À»»ƒ»¿»¿»¬≈∆ƒƒ¿»
¯aÚ‰ È¯‰Â ,BÓˆÚ ÈÙa ¯aÚ‰ Á˜lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆»«»À»ƒ¿≈«¿«¬≈»À»

ÛÒk ˙˜Ó BÓˆÚ21,„ÏBpL Ì„˜ Bn‡ ‰˜Â ÏÈ‡B‰ - «¿ƒ¿«∆∆ƒ¿»»ƒ…∆∆«
.‰BÓLÏ ÏBnƒƒ¿»

מקנתה.18) בשעת מעוברת ישראל.19)שהיתה ברשות
קנויה 20) אמו שגם בשעה ישראל ברשות ונולד הואיל

שמונת  "ובן בו קורא ואתה ל"לכם", דומה זה הרי לישראל,
זכר". כל לכם ימול חידוש 21)ימים לומר רבינו נתכוין כאן

בלבד  העובר את אלא קנה לא מתחילה שאפילו גדול, יותר
את  גם וקנה נמלך שבינתיים אלא אמו, את לקנות חשב ולא
אלא  כסף" כ"מקנת נידון העובר אין שילדתו, טרם אמו
לפני  נקנתה ואמו הואיל לשמונה, ונימול בית" כ"יליד
שבת  במס' השנויה ברייתא מתוך רבינו למד זה וכל לידתו.

מילה. הל' רבינו" "תשובות במוספנו וראה ע"ב. קלה,

.‰‰È¯aÚÏ ‰ÁÙL Á˜Ï22ŒÏÚ ‰ÁÙL Á˜lL B‡ , »«ƒ¿»¿À»∆»∆»«ƒ¿»«
˙e„·Ú ÌLÏ dÏÈaË‰Ï ‡lL ˙Ó23ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ¿»∆…¿«¿ƒ»¿≈«¿««ƒ

B˙eL¯a „ÏBpL24„ÏBp‰ È¯‰L ,„ÏBpL ÌBia ÏBn , ∆«ƒ¿ƒ«∆«∆¬≈«»
ÌBi‰ el‡Îe Bc·Ï ÛÒk ˙˜Ó ‡e‰ el‡k ,‰f‰«∆¿ƒƒ¿«∆∆¿«¿ƒ«

e‰˜25˙eÁÙL ÏÏÎa Bn‡ ÔÈ‡L ,26È„k ,Ï‡¯NÈ »»∆≈ƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿»≈¿≈
˙Èa „ÈÏÈ Ôa‰ ‰È‰iL27Bn‡ ‰Ï·Ë Ì‡Â .28¯Á‡ ∆ƒ¿∆«≈¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿»ƒ««

‰BÓLÏ ÏBn ‰Ê È¯‰ - ‰„ÏiL29. ∆»¿»¬≈∆ƒƒ¿»

דומה 22) זה ואין בוולדותיה, אלא האם בגוף חלק לו שאין
אלא 23)ל"לכם". ישראלית, כאשה במצוות חייבת שתהיה

מצוות. עול עליה ואין שהיתה כמו גויה והיה 24)תשאר
לשמונה. הנימול בית" "יליד כדין לידון אחרי 25)ראוי

ועבודתה,26)לידתו. השפחה שירות מופשט, שם - שפחּות
לשפחּות  בתו את מוכר אדם שאין "כשם אישות, - והפכה

יח.). (קידושין אישּות" בית"27)אחר "יליד נקרא אינו כי
הקנויה  השפחה לאמו ישראל ברשות שנולד עבד אלא

שם). (שבת, לידתו לפני והרי 28)לישראל עבדות, לשם
ישראל. שפחּות בכלל הדין 29)היא על רק מוסב זה

כי  להטבילה, שלא עלֿמנת שפחה שלקח מי על האחרון
בית" "יליד כדין לעשות לידתו לאחר הטבילה מועילה אז
שהתנה  התנאי נתבטל והטבילה הואיל כי לשמונה, להמול
ליו"ד  (ט"ז תנאי בלא האם קנה כאילו זה והרי מתחילה,
אפילו  לעובריה" שפחה ב"לקח אבל ג). ס"ק רסז, סי'
הואיל  מועיל, זה אין - שילדה אחרי עבדות לשם הטבילה
כ"מקנת  הוא הרי לרבו, קנויה אמו היתה לא שנולד ובשעה

(כסףֿמשנה). לידתו ביום ונימול בעלמא כסף"

.ÂÏBÓÏ „·Ú‰ ‰ˆ¯ ‡ÏÂ ,Ì"ekÚ‰ ÔÓ ÏB„b „·Ú Á˜Ï»«∆∆»ƒ»«¿…»»»∆∆ƒ
ÔÈÏbÏ‚Ó -30¯NÚŒÌÈL Ïk BnÚ,ÔkŒÏÚ ¯˙È ;L„Á ¿«¿¿ƒƒ»¿≈»»…∆»≈«≈

Ï¯Ú ‡e‰Lk BÓi˜Ï ¯eÒ‡31B¯ÎBÓe ¯ÊBÁ ‡l‡ , »¿«¿¿∆»≈∆»≈¿
Ba¯ Ïˆ‡ ‡e‰Â ‰lÁzÓ ÂÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡Â .Ì"ekÚÏ¿«¿ƒƒ¿»»»ƒ¿ƒ»¿≈∆«
,Ï¯Ú ‡e‰Â BÓi˜Ï ¯zÓ - B˙B‡ ÏeÓÈ ‡lL ,Ì"ekÚ‰»«∆…»À»¿«¿¿»≈
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Á Èa eeËˆpL ˙BˆÓ Ú·L ÂÈÏÚ Ïa˜iL „·Ï·e32 ƒ¿«∆¿«≈»»∆«ƒ¿∆ƒ¿«¿≈…«
·LBz ¯‚k ‰È‰ÈÂ33˙BˆÓ Ú·L ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒ¿∆¿≈»¬»ƒ…ƒ≈»»∆«ƒ¿

„iÓ ‚¯‰È -34·LBz ¯b ÌÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â .35ÔÓÊa ‡l‡ ≈»≈ƒ»¿≈¿«¿ƒ≈»∆»ƒ¿«
‚‰B Ï·Bi‰L36. ∆«≈≈

מח:).30) (יבמות להמול שיתרצה עליו להשפיע משתדלים
(בראשית 31) עבדיו את למול לאברהם הקב"ה שציוה לפי

שם). ('תוספות' ערלים לקיימם לנו אסור יג) והן:32)יז,
גזל, עריות, גילוי דמים, שפיכות השם, ברכת זרה , עבודה

החי. מן ואבר מצוות 33)דינים שבע עליו שקיבל גוי זה
לפי  תושב? שמו נקרא "ולמה טבל. ולא מל ולא נח, בני
רבינו  (מלשון ישראל" בארץ בינינו להושיבו לנו שמותר
ה"ו). פ"י, ע"ז הל' וראה ה"ז. פ"יד, ביאה איסורי הל'

כג,34) (שמות שנאמר משום בינינו, להניחם לנו שאסור
משה  נצטוה "וכן לי. אותך יחטיאו פן בארצך ישבו לא לג):
מצוות  לקבל העולם באי כל את לכוף הגבורה, מפי רבינו
פ"ח, מלכים (הל' יהרג" קיבל שלא מי וכל נח, בני שנצטוו
לגויים  ומוכרו חוזר הוא הרי תקיפה, ידינו וכשאין ה"י).

בו.35)מיד. ולהחזיק להחיותו עליו מצווים שנהיה
וגד 36) ראובן שבט משגלו בטל והיובל ע"א. כט, ערכין

עבד  מקיימים אין ולפיכך לב:) (שם, המנשה שבט וחצי
למול) רוצה ואינו נח בני מצוות שבע עליו (שקיבל כזה
ביאה  איסורי בהל' רבינו דברי השווה היובל. בזמן אלא

ה"ט. פ"יד,

.Ê‰lÁz ‰ÏÈÓ ·iÁ ,Ï‡¯NÈ Ï‰˜Ï ÒÎpL ¯b37Ì‡Â . ≈∆ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿»≈«»ƒ»¿ƒ»¿ƒ
Ì"ekÚ ‰È‰Lk ÏÓ38˙È¯a Ìc epnÓ ÛÈh‰Ï CÈ¯ˆ -39 »¿∆»»«»ƒ¿«ƒƒ∆«¿ƒ

Ïe‰Ó ‡e‰Lk „ÏBpL ÔË˜ ÔÎÂ .¯ib˙pL ÌBia40CÈ¯ˆ , «∆ƒ¿«≈¿≈»»∆«¿∆»»ƒ
˙È¯a Ìc epnÓ ÛÈh‰Ï41,ÒBÈ‚B¯c‡ .ÈÈÓM‰ ÌBia ¿«ƒƒ∆«¿ƒ««¿ƒƒ«¿¿ƒ

k ˙e·˜Â ¯ÎÊk ˙e¯ÎÊ BÏ LiL „eÏi‰ ‡e‰Â- ‰·˜ ¿«»∆∆«¿¿»»¿«¿ƒ¿≈»
ÈÈÓMa B˙B‡ ÏeÓÏ CÈ¯ˆ42ÔÙ„ ‡ˆBÈ ÔÎÂ .43ÈÓe , »ƒ»«¿ƒƒ¿≈≈…∆ƒ

˙BÏ¯Ú ÈzL BÏ LiL44Ô‰ÈzL ˙‡ ÔÈÏÓ ,45ÈÈÓMa46. ∆∆¿≈»¿»ƒ∆¿≈∆«¿ƒƒ

ויטבול".37) שימול עד גר אינו "לעולם ע"ב: מו, יבמות
הערבים.38) כגון גירות, לשם תחת 39)שלא יכנס איך  כי

קלה.). (שבת ברית דם בלי השכינה העור 40)כנפי לו שאין
ה"ב). פ"ב, לקמן (ראה העטרה את שחוששים 41)המחפה

ואינו  - בבשר נדבק שהעור - היא כבושה ערלה שמא אנו
רבינו, לפסק מקור למצוא מתלבט הכסףֿמשנה מרן ניכר.
כי  ברית, דם ממנו להטיף צריך מהול כשהוא שנתגייר שגר
ולא  תנאים מחלוקת בזה יש ע"א, קלה, דף שבת במס'
מו  פ' ב"ר במדרש אולם מי, כדברי הלכה שם הכריעו
לא  אומר: הגלילי יוסי רבי של בנו אלעזר "רבי אמרו:

ע  וב"ה ב"ש שנתגייר נחלקו (גר זה ועל מהול) (שנולד זה ל
מה  על ברית. דם ממנו להטיף צריך שהוא מהול) כשהוא
בשבת, שלו שמיני יום וחל מהול שנולד מי על נחלקו,
אין  אומרים וב"ה השבת, את עליו מחללים אומרים שב"ש

יצחק: רבי אמר ‰˙ÈÓÏ„מחללים. È¯·„Î ‰ÎÏ‰ רבי (הוא "
דם  מהול מגר להטיף שצריך מודים שהכל הרי אלעזר).

ו). ס"ק רסג, סי' ליו"ד הגר"א (ביאורי אע"פ 42)ברית
ה"יא. בסמוך כמבואר השבת, את עליו מחללים שאין

והוצי 43) הדופן את וקרעו בלדתו קשתה שם,שאמו דרך או

אומרים  אנו אין לידה, טומאת עליו טמאה אמו שאין ואע"פ
(שבת  האומר אחד חכם כדעת לשמונה, נימול יהא שלא
וגו' ימים" שבעת "וטמאה בו: קורא אתה שאין מי קלה.):
ימול  השמיני וביום הסמוך: הפסוק את בו קורא אתה אין
שם. עליו החולקים כחכמים הלכה אלא בֿג) יב, (ויקרא

(רש"י,44) גידים שני אומרים: ויש זה. על זה עורות שני
קלה:). את 46)הערלות.45)שבת דוחה מילתן שאין אע"פ

זה  אין כי בשמיני זמנן בחול ה"יא, בסמוך כמבואר השבת.
קלה:). (שבת בזה תלוי

.ÁLÓM‰ ˙BÏÚ ¯Á‡ ,ÌBia ‡l‡ ÌÏBÚÏ ÔÈÏÓ ÔÈ‡47 ≈»ƒ¿»∆»«««¬«∆∆
,‰pÓÊ· ‡lL ÔÈa ,dpÓÊ ‡e‰L ,ÈÈÓM‰ ÌBia ÔÈa -≈««¿ƒƒ∆¿«»≈∆…ƒ¿«»
- ÈÈÓM‰ ÌBia :¯Ó‡pL ,‰‡Ï‰Â ÈÚÈLzÓ ‡e‰L∆ƒ¿ƒƒ»»¿»∆∆¡«««¿ƒƒ

‰ÏÈl· ‡ÏÂ ÌBia48- ¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚMÓ ÏÓ . «¿…«»¿»»ƒ∆»»««««
¯Lk49‰ÂˆÓ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,‰ÏÈnÏ ¯Lk ÌBi‰ ÏÎÂ . »≈¿»«»≈«ƒ»¿««ƒ≈ƒ¿»

˙BˆnÏ ÔÈÓÈc˜Ó ÔÈÊÈ¯fL ,ÌBi‰ ˙lÁ˙a ÌÈc˜‰Ï50. ¿«¿ƒƒ¿ƒ««∆¿ƒƒ«¿ƒƒ«ƒ¿

החמה.47) הנץ זמן אלא 48)הוא לי "אין ע"ב: עב, יבמות
נימול  לרבות מניין ביום, אלא נימול שאין לשמיני נימול
מיותרת  וי"ו "וביום" לומר: תלמוד וכו'? לעשרה לתשעה

ביום. אלא נימולים שאין הנימולים כל מגילה 49)לרבות
לפי  אלא יום, נחשב השחר מעלות ההלכה, שמצד ע"א. כ,
הנץ  עד להמתין לכתחילה צריכים בו בקיאים הכל שאין

שם). (רש"י (בראשית 50)החמה שנאמר ע"א. ד, פסחים
ג): בבוקר.ÌÎ˘ÈÂכב, אברהם

.Ë˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc dpÓÊ· ‰ÏÈÓ51,dpÓÊ· ‡lLÂ ; ƒ»ƒ¿«»»∆««»¿∆…ƒ¿«»
˙aM‰ ˙‡ ‡Ï ,‰ÁBc dÈ‡52ÔÈ·e .·BËŒÌBÈ ˙‡ ‡ÏÂ ≈»»…∆««»¿…∆≈

?„ˆÈk .˙Ú¯v‰ ˙‡ ‰ÁBc ,dpÓÊ· ‡lL ÔÈ·e dpÓÊaƒ¿«»≈∆…ƒ¿«»»∆«»»«≈«
˙¯‰· ‰˙È‰ Ì‡L53ÌÚ dÎ˙BÁ ,‰Ï¯Ú‰ ¯BÚa ∆ƒ»¿»«∆∆¿»»¿»¿»ƒ

Œ‡Ïa ˙Ú¯v‰ Ú‚ ˙ˆÈˆwL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ;‰Ï¯Ú‰»»¿»««ƒ∆¿ƒ«∆««»««¿…
Ú˙‰N54‰NÚ ‡B·È -55‰NÚ˙Œ‡Ï ˙‡ ‰Á„ÈÂ56. «¬∆»¬≈¿ƒ¿∆∆…«¬∆

בשבת"51) אפילו "ביום - וגו' השמיני וביום שנאמר:
ימול". "ובשמיני לכתוב: היה די כי קלז.), שם,52)(שבת

כשנימול  אלא בשבת מילה נתרבתה לא כי ע"א. קלג,
השמיני". "וביום ככתוב: המפורש )53בשמיני, צרעת, נגע

ב). יג, (ויקרא השמר 54)בתורה ח): כד, (דברים שנאמר
שנאמר  מקום וכל וגו'. ולעשות לשמור... הצרעת בנגע
תקוץ  שלא הזהר כלומר: תעשה', 'לא אלא אינו "השמר"

מילה.55)הבהרת. מצות ושם 56)של ע"ב. קלב, שבת
שכן  ו'עשה', תעשה' 'לא בה יש בהרת שקציצת הוכיחו
מצותֿעשה, היא הכהנים" אתכם יורו אשר ככל "ולעשות
במילה: שכתוב מפני שתיהן, דוחה מילה מצות זאת ובכל

שגם ·˘¯"ימול בהרת", שם שיש ואפילו "בשר - ערלתו"
בהרת. במקום לרבות ונדרשת היא, מיותרת "בשר" תיבת

.È˙ÏÈÓ Ck ,˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc ÌÈa‰ ˙ÏÈnL ÌLk¿≈∆ƒ««»ƒ»∆««»»ƒ«
,˙aM‰ ˙‡ ‰ÁBc ,‰BÓLÏ ÌÈÏBn Ô‰L ,ÌÈ„·Ú‰»¬»ƒ∆≈ƒƒƒ¿»»∆««»

˙aLa Ô‰lL ÈÈÓL ÏÁ Ì‡57‡lL ,˙Èa „ÈÏÈÓ ıeÁ ; ƒ»¿ƒƒ∆»∆¿«»ƒƒ»ƒ∆…
Bn‡ ‰Ï·Ë58ÏBnpL ÈtŒÏÚŒÛ‡L ,‰„ÏiL „Ú »¿»ƒ«∆»¿»∆««ƒ∆ƒ

˙aM‰ ˙‡ ‰ÁB„ BÈ‡ ,‰BÓLÏ59. ƒ¿»≈∆∆««»
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מילת 57) וגם השבת", את דוחה בזמנה "מילה אמרו: שהרי
זה. בכלל בשמיני גירות.58)עבדים מחלוקת 59)לשם כי

לאחד, או לשמונה נימול אם קלה:) (שבת בגמרא היא
בו  הולכים אנו מי, כדברי הלכה הוכרעה ולא והואיל
שמא  - שמיני יום לפני אותו מלים אין מספק: לחומרא
עליו  מחללים ואין לשמונה, נימול האומר כדעת הלכה
והרי  לאחד, נימול האומר כדעת הלכה שמא - מספק השבת
ביום  אלא אותו מלים אין לפיכך בזמנה. שלא מילה זו
ס"ק  רסז, סי' ליו"ד (ש"ך ללידתו תשיעי יום שהוא ראשון
שילדה, קודם אמו טבלה שלא כסף" ל"מקנת והואֿהדין ז).
את  דוחה אינה ה"ד, לעיל כמבואר לשמונה שנימול שאע"פ
רסז  סי' יו"ד בשו"ע מבואר וכן כאן. האמור מטעם השבת
ב'דרכי  הובאה ירוחם רבינו שדעת להעיר וכדאי ב. סעיף
בשום  שבת דוחה עבדים מילת שאין רסז, סי' יו"ד משה'
מילה  הותרה לא כי לידתו, לפני אמו טבלה אפילו פנים

בישראל. אלא בשבת

.‡ÈL„Áa „ÏBpL ÈÓe ,Ïe‰Ó ‡e‰Lk „ÏBpL ÔË»̃»∆«¿∆»ƒ∆««…∆
ÏÙk ‡e‰L ,B˙i¯a ¯ÓbzL Ì„˜ ,B¯eaÚÏ ÈÈÓM‰60, «¿ƒƒ¿ƒ…∆∆ƒ»≈¿ƒ»∆¿≈∆

ÈÁ BÈ‡L ÈtÓ61ÔÙ„ ‡ˆBÈÂ ,62ÈÓe ,ÒBÈ‚B¯c‡Â , ƒ¿≈∆≈«¿≈…∆¿«¿¿ƒƒ
˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBc ÔÈ‡ - ˙BÏ¯Ú ÈzL BÏ LiL63‡l‡ , ∆∆¿≈»¿≈ƒ∆««»∆»

.Ô‰lL ÈÚÈLz ÌBÈ ‡e‰L ,˙aLa „Á‡a ÔÈÏBnƒƒ¿∆»¿«»∆¿ƒƒ∆»∆

ג):60) ו, (קהלת ונזכר לידתו, זמן קודם אמו מבטן הנופל
הנפל. ממנו בשבת 61)טוב לטלטלו ואסור כאבן, הוא והרי

מצוה. מילתו לידה,62)שאין טומאת עליו טמאה אמו שאין
בביאורנו. ה"ז לעיל נולד 63)וראה הם, ספקות אלה כל כי

שמא  מילה, וצריך כבושה ערלתו שמא ספק מהול, כשהוא
זכר  ספק אנדרוגינוס, מילה. צריך ואינו כלל ערלה לו אין
דוחה  ודאי, ערלתו - "ערלתו" אמרה והתורה נקבה, ספק
ולא  זה של ערלתו משמע, "ערלתו" כי ספק, ולא השבת את
מהן  איזו הוא ספק הרי - ערלות שתי לו שיש מי אחר. של
בכלל  ואינה ערלה אינה מהן ואיזו בשמיני, ומצותה ערלה
מילתו  אין שמונה בן מספק. שבת דוחים ואין "ערלתו"
דופן, יוצא בשבת. לטלטלו ואסור הוא כמת שהרי מצוה,
שאין  "כל הכלל: ע"פ לשמונה נימול אם בכלל ספק יש
בו  הולכים ולפיכך לשמונה" נימול אין לידה, טמאה אמו
השבת. את דוחה מילתו אין אבל בשמיני, שנימול לחומרא
לו  (אין טומטום של דינו הזכיר לא שרבינו להעיר וראוי
זכר, ונמצא ימים שמונה לפני שנקרע ונקבות) זכרות סימני
נימול  - רבינו בדברי יוסף' ה'בית ולדעת בשבת. נימול אם
אנו  אין כי קכז.) (בבאֿבתרא הש"ס סוגיית פי על בשבת,
נפסקה  וכך לידה", משעת "זכר שיהא זה על מקפידים

ס"י. רסו, סי' ביו"ד ההלכה

.·È˙BLÓM‰ ÔÈa „ÏBpL ÈÓ64˜ÙÒ ,ÌBia ˜ÙÒ - ƒ∆«≈«¿»»≈«»≈
‡e‰L ,ÈÚÈLzÏ ÏBnÂ ,‰ÏÈl‰ ÔÓ ÔÈBÓ - ‰ÏÈla««¿»ƒƒ««¿»¿ƒ«¿ƒƒ∆
,˙BLÓM‰ ÔÈa ˙aL ·¯Ú „ÏB Ì‡Â .ÈÈÓL ˜ÙÒ¿≈¿ƒƒ¿ƒ«∆∆«»≈«¿»

„Á‡a ÏBn ‡l‡ ,˙aM‰ ˙‡ ‰ÁB„ BÈ‡65,˙aLa ≈∆∆««»∆»ƒ¿∆»¿«»
˜ÙqÓ ˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBc ÔÈ‡L66. ∆≈ƒ∆««»ƒ»≈

הוא 64) בינונים, כוכבים שלשה שיראו עד החמה משתשקע
הל' רבינו (לשון מקום" בכל השמשות בין הנקרא הזמן

מתרגם  ו) יב, (שמות הערבים בין ה"ד). פ"ה, שבת
שמשיא". "בין ספק 65)אונקלוס: תשיעי, ספק שהוא

ט"ו 66)עשירי. הלכה בסמוך וראה ע"א. קלה, שבת
ובביאורנו.

.‚ÈÈÈÓM‰ L„Áa „ÏBpL ÈÓ67ÌÏL ‰È‰ Ì‡ - ƒ∆««…∆«¿ƒƒƒ»»»≈
‰Ú·L Ô·e ,ÌÏL „ÏÂ ‰Ê È¯‰ ,ÂÈ¯tˆ·e B¯ÚNaƒ¿»¿ƒ»¿»¬≈∆»»»≈∆ƒ¿»

‰‰zLpL ‡l‡ ,‡e‰68BÈ‡Â ,˙aLa BÏËÏËÏ ¯zÓe , ∆»∆ƒ¿«»À»¿«¿¿¿«»¿≈
B¯ÚNe „ÏB Ì‡ Ï·‡ .˙aLa B˙B‡ ÔÈÏÓe ,Ô·‡Î»∆∆»ƒ¿«»¬»ƒ«¿»
Ôa ‰Ê È¯‰ - Ô˙i¯·k ÔÈÓÏL ÂÈ¯tˆ ÔÈ‡Â ,Èe˜Ï»¿≈ƒ»¿»¿≈ƒƒ¿ƒ»»¬≈∆∆
,‰ÚL˙a ‡l‡ „Ïe‰Ï Èe‡¯ ‰È‰ ‡lL ,È‡cÂ ‰BÓL¿»««∆…»»»¿ƒ»≈∆»¿ƒ¿»
¯eÒ‡Â ,Ô·‡k ·eLÁ ‡e‰ CÎÈÙÏe ;¯ÓbiL Ì„˜ ‡ˆÈÂ¿»»…∆∆ƒ»≈¿ƒ»»»∆∆¿»

˙aLa BÏËÏËÏ69ÌÈLÏL ‰‰L Ì‡ ,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿«¿¿¿«»¿««ƒ≈ƒ»»¿ƒ
‡ÓÈ˜ ÏL „ÏÂ ‡e‰ È¯‰ ,ÌBÈ70¯‡Lk ‡e‰ È¯‰Â , ¬≈»»∆¿»»«¬≈ƒ¿»

¯·c ÏÎÏ ÔÈ„ÏBp‰71ÌBÈ ÌÈLÏL ‰‰ML ÏkL , «»ƒ¿»»»∆…∆»»¿ƒ
.ÏÙ BÈ‡ ,Ì„‡a»»»≈»∆

ע"ב.68)לעיבורו.67) ס, אותו 69)יבמות מלים אין ולפיכך
שנשתהה 70)בשבת. אלא הוא שבעה שבן לחיות, שראוי
חייב 71)(שם). וההורגו בשבת, הגל את עליו שמפקחים

פוטר  הוא וכן ה"ו). פ"ב, רוצח הל' (ראה רוצח משום עליו
ו  החליצה מן אביו נשי פ"א,את יבום הל' (ראה הייבום מן

ועוד). ה"ה

.„È„ÏB Ì‡ - B¯eaÚÏ ÈÚÈ·M‰ L„Áa „ÏBpL ÈÓƒ∆««…∆«¿ƒƒ¿ƒƒ«
ÌÏL72˙aLa B˙B‡ ÔÈÏÓe ,‡ÓÈ˜ ÏL „ÏÂ ‰Ê È¯‰ ,73. »≈¬≈∆»»∆¿»»»ƒ¿«»

˙aLa B˙B‡ ÔÈÏÓ - ‰BÓL Ôa ˜ÙÒ ,‰Ú·L Ôa ˜ÙÒ»≈∆ƒ¿»»≈∆¿»»ƒ¿«»
ÌÏLÂ ,‡e‰ ‰Ú·L Ôa Ì‡ :ÌÈt Ïk ÏÚ74- ‡e‰ «»»ƒƒ∆ƒ¿»¿»≈

È¯‰ - ‡e‰ ‰BÓL Ôa Ì‡Â ;˙aL ‰Á„iL ‡e‰ ÔÈ„a¿ƒ∆ƒ¿∆«»¿ƒ∆¿»¬≈
‡e‰ ¯Na CzÁÓk ÏnL ‰Ê75Ì‡ ,ÏÙ ‰fL ÈÙÏ , ∆∆»ƒ¿«≈»»¿ƒ∆∆≈∆ƒ

‰BÓL Ôa ‡e‰76. ∆¿»

ושערו.72) צפרניו שלמו שלא אע"פ שבן 73)באבריו,
שמונה  בן אלא נפל לך ואין תשעה, כבן לחיות ראוי שבעה
שבעה  בן וכן לעיל, וכמבואר ושערו, צפרניו שלמו שלא
להוולד  ראוי היה שלא אומרים שאנו אבריו שלמו שלא

ויצא. וקדם בשמונה שלם 74)אלא אינו אבל באבריו,
נותן  הדין הרי אלה, בכל שלם היה אילו כי וצפרניו, בשערו
כמו  שמונה, בן ודאי כשהוא אפילו אותו מלים שיהיו

הקודמת. בהלכה עושה 75)שמבואר משום עליו חייב שאין
בשבת. משום 76)חבורה עליו חייב שאין כמת, הוא והרי

הוא  שהרי לטלטלו, שאסור ואע"פ קלו.) (שבת בשבת חובל
ובמקום  מדרבנן, אלא התורה מן אינו טלטול איסור כאבן,
בו  אין שאז שמונה בן בוודאי כן לא התירו, מצוה ספק
איסור  משום בשבת אותו מלים אין מצוה, ספק אפילו
הרב  דעת עלֿפי זו, הלכה ביאור לצורך. שלא טלטול
רבינו, בדברי ה"ה) פ"א, יבום בהל' (הובאה משנה' ה'מגיד

משנה'. ה'מגיד דברי בהבנת משנה' ה'כסף של וכפירושו

.ÂËÔÈa Bn‡ ÈÚÓÏ ıeÁ BL‡¯ ¯aÚ‰ ‡ÈˆB‰ƒ»À»…ƒ¿≈ƒ≈
˙BLÓM‰77ÈÏÈÏa ‡l‡ BlÎ ‡ˆÈ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , «¿»««ƒ∆…»»À∆»¿≈≈

˙aLa B˙B‡ ÔÈÏÓ ÔÈ‡ - ˙aL78‰ÁB„ BÈ‡L ÈÓ ÏÎÂ . «»≈»ƒ¿«»¿»ƒ∆≈∆
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ÔBL‡¯ ·BËŒÌBÈ ˙‡ ‰ÁB„ BÈ‡ ˙aM‰ ˙‡79‰ÁB„Â , ∆««»≈∆∆ƒ¿∆
ÈL ·BË ŒÌBÈ ˙‡80ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈL·e . ∆≈ƒƒ¿≈»ƒƒ∆

˙‡ ‡ÏÂ ÔBL‡¯‰ ˙‡ ‡Ï ,‰ÁB„ BÈ‡ ,‰M‰ŒL‡…̄«»»≈∆…∆»ƒ¿…∆
ÈM‰81ÔÎÂ .82ÈL ˙‡ ‰ÁBc dÈ‡ dpÓÊ· ‡lL ‰ÏÈÓ «≈ƒ¿≈ƒ»∆…ƒ¿«»≈»»∆¿≈

.‰M‰ŒL‡¯ ÏL ÌÈ·BË ÌÈÓÈ»ƒƒ∆…«»»

שבת.77) ערב לו 78)של מונים אנו כי ע"ב. מב, נדה
ראשו, "יצא הכלל: ע"פ ראשו הוצאת משעת ימים שמונה
שבת  בערב השמשות בין כנולד הוא והרי כילוד" הוא הרי

ה"יב. לעיל כאמור השבת, את דוחה יוםֿטוב 79)שאינו כי
לט) כג, (ויקרא שבתון הראשון ביום מצותֿעשה: בו יש
ואין  תעשו, לא עבודה מלאכת כל לאֿתעשה: ומצות
(שבת  ו'עשה' 'לאֿתעשה' דוחה מילה של מצותֿעשה

לא 80)קלג.). לארץ חוץ בני כי ספק, משום אלא שאינו
את  שקדשו (בזמן החודש של המדוייקת קביעותו את ידעו
בקביעות  שידעו ישראל ובארץ הראיה), ע"פ החודש
אין  כיום וכן יוםֿטוב. בלבד אחד יום אלא עשו לא החודש
בקביעות  אנו בקיאים כי ישראל, בארץ שני' 'יוםֿטוב
כיום  הם שבקיאים אףֿעלֿפי לארץ חוץ ובני החודש,
 ֿ ימים שני עושים אין ישראל, ארץ כבני החודש בקביעות

בידיהם. אבותיהם מנהג משום אלא ימים 81)טובים שני כי
הם  ארוך אחד וכיום להם, אחת קדושה ראשֿהשנה של
ימים, שני אותו עושים אנו ישראל בארץ ואפילו חשובים,
נמצא  ה"זֿח. פ"ה, החדש קידוש בהל' יפה מבואר והטעם
ולשנים  עשר לאחד לעשרה, לתשעה, לשמונה, נימול שקטן
נימול  השמשות, בין נולד לשמונה. כדרכו, כיצד? עשר,
לעשרה  נימול שבת, ערב של השמשות בין לתשעה.
הוא, תשיעי יום שמא הבאה, בשבת למולו (שאיֿאפשר
יוםֿטוב  חל השבת). את דוחה אינה בזמנה שלא ומילה
בזמנה  שלא מילה אין (כי לאחדֿעשר נימול שבת, לאחר
שבת, אחר ראשֿהשנה של יוםֿטוב חל יוםֿטוב). את דוחה

מ"ה). פ"יט, (שבת לשניםֿעשר "וכן"82)נימול תיבת
טעמם  זו, בהלכה המנויים הדינים כל שהרי מאד, דחוקה
והגאון  ויו"ט. שבת דוחה אינה בזמנה שלא שמילה מפני
וכוונת  "וכן". במקום "וכל" מגיה רבינוביץ' דוד אליהו רק
שלא  מתקיימת התינוק שמילת מקרה שכל לומר, רבינו
אחר  אונס שאירע או השמיני, ביום שחלה כגון בזמנה,

בשבת. נימול הוא אין בו, וכיוצא בזמנו אותו מלו שלא

.ÊË‡È¯·iL „Ú B˙B‡ ÔÈÏÓ ÔÈ‡ ,‰ÏBÁ83BÏ ÔÈBÓe ; ∆≈»ƒ«∆«¿ƒƒ
˙ÚÏ ˙ÚÓ ÌÈÓÈ ‰Ú·L BÈÏÁÓ ‡È¯·iL ˙ÚÓ84, ≈≈∆«¿ƒ≈»¿ƒ¿»»ƒ≈≈¿≈

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .B˙B‡ ÔÈÏÓ CkŒ¯Á‡Â¿««»»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
‰nÁ ezˆÏÁLa85‰Ê ÈÏÁa ‡ˆBiÎÂ ,86Ì‡ Ï·‡ ; ¿∆¬»««»¿«≈»√ƒ∆¬»ƒ

ÂÈÈÚ eÁ˙tiL ˙Úa - ÂÈÈÚ BÏ e·‡k87ÔÈÏÓ ,e‡Ù¯ÈÂ »¬≈»¿≈∆ƒ»¿≈»¿≈»¿»ƒ
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,„iÓ B˙B‡ƒ»¿≈…«≈»∆

ה):83) יח, (ויקרא אמרה והתורה סכנה, לידי יבוא שמא
- בהם וחי האדם אותם יעשה אשר חוקותי... את ושמרתם
עד.). (סנהדרין בהם" שימות ולא בהם, "וחי חז"ל: ודרשו

אע"פ 84) השמיני, ליום שנימול חולה, שאינו בתינוק כן לא
כגון  לעת, מעת ימים שבעה עליו עברו לא עדיין שלפעמים
בשעות  בשמיני ונימול היום, בחצות ראשון ביום שנולד

עא:). (יבמות מגופו.85)הבוקר ויצא החום ממנו שנשלף
לנדרים  והר"ן לד:). לברכות (רש"י הקדחת חולי - חמה
המזדיין  כאדם חמה, לבשתו חמה, חלצתו מפרש: (מא.)

חלוץ. נקרא - שעליו זיין כלי כל 86)שע"י חולי שהוא
ה'נמוקי 87)הגוף. וכתב אחד, אבר של חולי אלא שאינו

ממתינים  בעינים גדול כאב לו יש שאם פ"ח) (יבמות יוסף'
יותר  חמור זה שחולי שלמים, ימים שבעה שנתרפא אחר
העינים  גידי כח:): (ע"ז אמרו שהרי הקדחת, מחולי

תלויים. הלב בטרפש ומאורם,

.ÊÈÔÈÏÓ ÔÈ‡ ,¯˙BÈa ˜¯È BlL ÈÈÓMa ‡ˆÓpL ÔË»̃»∆ƒ¿»«¿ƒƒ∆»…¿≈≈»ƒ
Ì„ Ba ÏtiL „Ú B˙B‡88‰‡¯Ók ÂÈ‡¯Ó e¯ÊÁÈÂ , «∆ƒ…»¿««¿«¿»¿«¿≈

ÈÓk ,¯˙BÈa Ì„‡ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈ‡È¯a‰ ÌÈpËw‰«¿«ƒ«¿ƒƒ¿≈ƒ»»»…¿≈¿ƒ
B˙B‡ ÔÈÏÓ ÔÈ‡ ,B˙B‡ eÚ·vL89BÓc Ba ÚÏaiL „Ú ∆»¿≈»ƒ«∆ƒ»«»

ÌÈpËw‰ ¯‡Lk ÂÈ‡¯Ó e¯ÊÁÈÂ90ÈÏÁ ‰fL ÈtÓ , ¿««¿«¿»ƒ¿»«¿«ƒƒ¿≈∆∆…ƒ
.‰a¯‰ el‡ ÌÈ¯·„a ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆÂ .‡e‰¿»ƒ¿ƒ»≈ƒ¿»ƒ≈«¿≈

צרכו.88) כל דם בו בין 89)שיתאסף מצוי דמו כל שעכשיו
וברש"י  קלד. (שבת דמו כל יצא וכשימולוהו לבשר, עור
לכרכי  הלכתי אחת פעם נתן, רבי "אמר שם: ומסופר שם).
ומת, שני ומת, ראשון בנה שמלה לפני אשה ובאת הים,
לה, אמרתי אדום. שהוא ראיתיו לפני, הביאתו שלישי

שיב  עד לו דמו המתיני בו שבלע עד לו המתינה דמו, בו לע
שמי". על הבבלי נתן לו קוראים והיו וחיה, אותו ומלה

אדום 90) או ירוק נמצא לא שאפילו משמע, רבינו מדברי
הקטנים  כשאר מראיו חזרו ביום ובו השמיני, ביום אלא
ימים  שבעה לו ממתינים ואין מיד, אותו מלים הבריאים,
"שנמצא  ואמר: רבינו שדייק וזה רסג) סי' יו"ד (ב"ח
ביום  זה ראו שאם להורות וכו' ביותר" ירוק שלו בשמיני
אותו  מלים ירוק, מצאוהו לא השמיני וביום השביעי,

קלוגר). לר"ש שלמה' ('בנין בשמיני

.ÁÈ‰ÏnL ‰M‡91˙ÓÁÓ ˙Óe ,ÔBL‡¯ da ƒ»∆»»¿»ƒ≈≈¬«
˙‡ ‰ÏÈLÎ‰L ,‰ÏÈÓ,ÈM‰ ˙‡ ‰ÏÓ ÔÎÂ ;BÁk ƒ»∆ƒ¿ƒ»∆…¿≈»»∆«≈ƒ

ÔÈa ,ÔBL‡¯‰ dÏÚaÓ ÔÈa - ‰ÏÈÓ ˙ÓÁÓ ˙Óe≈≈¬«ƒ»≈ƒ«¿»»ƒ≈
ÈLÈÏM‰ ˙‡ ÏeÓÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ÈM‰ dÏÚaÓ92 ƒ«¿»«≈ƒ¬≈∆…»∆«¿ƒƒ

˜fÁ˙ÈÂ ÏÈc‚iL „Ú BÏ ÔÈÈzÓÓ ‡l‡ ,BpÓÊaƒ¿«∆»«¿ƒƒ«∆«¿ƒ¿ƒ¿«≈
,ÈÏÁ ÌeL Ba ÔÈ‡L „ÏÂ ‡l‡ ,ÔÈÏÓ ÔÈ‡ .BÁk…≈»ƒ∆»»»∆≈…ƒ

Ïk‰ ˙‡ ‰ÁBc ˙BLÙ ˙kqL93ÏeÓÏ ¯LÙ‡Â ; ∆«»«¿»»∆«…¿∆¿»»
˙Á‡ LÙ ¯ÈÊÁ‰Ï ¯LÙ‡ È‡Â ,ÔÓÊ ¯Á‡Ï¿««¿«¿ƒ∆¿»¿«¬ƒ∆∆««

.ÌÏBÚÏ Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈¿»

אותו.91) מלה עצמה שהיא ולא למול, בנה שנתנה
מתים 92) שבניה זו אשה הוחזקה כי ע"ב. סד, יבמות

באשה  אלא קפידא שאין משמע רבינו מדברי מילה. מחמת
והדם  רופף, שדמה למשפחתה אנו חוששים כי בניה, שמתו
לא.) (נדה חז"ל כמאמר האשה, מחלק הוא בוולד הנוצר
מזרעת  אמו ואמו... ואביו הקב"ה, באדם, שותפים שלשה
בניו  שני לו שמתו איש אבל וכו', ודם בשר שממנו אודם
ומלים  לו, חוששים אין נשים משתי נולדו אם מילה, מחמת
יוסף' ב'בית (הובא מנוח רבינו דעת אבל השלישי, בנו את
סכנת  בספק להקל ואין חוששים, באיש שגם רסג) סי' יו"ד
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קצז zah c"iÎb"i ipyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ב). סעיף רסג, סי' (יו"ד בשו"ע ההלכה נפסקה וכך נפשות.
(הובא 93) גאון נחשון רב כתב ה"ג. פ"ב שבת הל' ראה

להיות  שיגיע קודם שמת תינוק פ"ג): קטן למועד ברא"ש
ממנו  חרפתו להסיר קברו, על אותו מלים ימים, שמונה בן
שם  לו וקוראים מילתו, על מברכין ואין בערלתו, יקבר שלא
ותהיה  המתים בתחיית ויחיה השמים מן שירחמוהו לזכר

ה  סעיף רסג, סי' יו"ד (וראה אביו את להכיר דיעה בו
"קטן  קי:): (סנהדרין התלמוד דברי לזה וסמך שם) בהגהה

(הגר"א). שנימול" משעה הבא? לעולם בא מאימתי



zeevnd xtq m"anx ixeriyzah h"iÎb"i -g"ryz

ה'תשע"ח  טבת י"ג ראשון יום

קעז. קעו. קעה. קעג. תעשה לא מצות
קעח.
יום ראשון ֿ שני י "ג ֿ י "ד טבת 

― הקע"ג ּדגהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָֻ
יהיּו "וׁשקץ הּדגים: מן הּמינים ּבאֹותם אמרֹו והּוא ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָטמא,

ּתׁשּקצּו" ֿ נבלתם ואת תאכלּו לא מּבׂשרם i`,לכם `xwie) ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹ
(`i.לֹוקה ― ּכזית מּבׂשרם והאֹוכל .ְְְִִֵֶַָָָ

― הקע"ה ׁשרץהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
מן וזּולתם והּצרעין והּדבֹורים הּזבּובים ּכגֹון ְְְְְְְִִִִַַַָָָָהעֹוף,
ׁשרץ "וכל ּתֹורה: ּבמׁשנה אמרֹו והּוא האּלה, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹהּמינים

יאכלּו" לא לכם הּוא טמא hi)העֹוף ,ci mixac)ּולׁשֹון . ְֵֵֵֶָָָָֹ
ֿ תעׂשה", לא מצות ― וכּו' העֹוף ׁשרץ "וכל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָֹֹספרי:

לֹוקה. ― ְְֶָָוהאֹוכלם

― הקע"ו ׁשרץהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
וזהּו להם, והּדֹומה והחּפּוׁשּיֹות הּתֹולעים ּכגֹון ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָהארץ,
ֿ הּׁשרץ "וכל יתעּלה: אמרֹו והּוא הארץ, ׁשרץ ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּנקרא:

יאכל" לא הּוא ׁשקץ ֿ הארץ על n`)הּׁשרץ ,`i `xwie). ֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
מּׁשהּו מהם dnly)והאֹוכל dixa ef dzid m`)חּיב ― ְֵֵֶֶַַָָ

ְַמלקּות.

― הקע"ז הּׁשרץהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
מסּים מין ׁשאינֹו ֿ עלּֿפי אף ֿ העּפּוׁשים, מן ְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֻהּמתהּוה
תטּמאּו "ולא אמרֹו: והּוא ּונקבה, מּזכר נֹולד ְְְְְְְִֵֵַָָָָָֹואינֹו

עלֿהארץ" הרמׂש ֿ הּׁשרץ ּבכל ֿ נפׁשתיכם cn)את ,my). ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ספרא ipiny)ּולׁשֹון zyxt)― ֿ הארץ על הרמׂש "הּׁשרץ : ְְִֵֶֶֶַַָָָָֹ

ּבין ׁשּיׁש החּלּוק וזהּו ורֹובה", ּפֹורה ׁשאינֹו ֿ ּפי ֿ על ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַאף
הארץ" על הּׁשרץ "הּׁשרץ erw)אמרֹו dxdf` lirl)ּובין ְֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

הּוא ― הּׁשֹורץ ׁשהּׁשרץ לפי הרמׂש". "הּׁשרץ ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹאמרֹו
מׁשריץ הּוא והרי הּמין את הּמֹוליד ּכח ּבֹו ׁשּיׁש ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹהּׁשרץ

(mivxy cilen)הּׁשרץ הּוא ― הרֹומׂש והּׁשרץ הארץ; ְֵֶֶֶֶֶַַַָָָעל
ֿ הע מן האֹוכלהּמתהּוה וגם ּכמֹוהּו, מֹוליד ׁשאינֹו ּפּוׁשים ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

לֹוקה. ― ִֶֶמּמּנּו

― הקע"ח ּבעליהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
וירמׂשּו מּׁשּיצאּו והּפרֹות הּזרעים ּבתֹו הּמתהּוים ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָהחּיים
מצאנּום אפּלּו הּפרי, אֹותֹו אֹו הּזרע אֹותֹו ּפני ְְֲִִֵֶֶַַַַָעל
― והאֹוכלם לאכלם, אסּור ― האכל ּבתֹו ּכ ֿ ְְְְְֶַַָָָָָָָֹאחר

לא ֿ הארץ על הּׁשרץ ֿ הּׁשרץ "לכל אמרֹו: והּוא ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹלֹוקה,
הם" ֿ ׁשקץ ּכי an)תאכלּום ,`i my)ספרא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִֵֶֶָֹ

(ipiny."וחזרּו לארץ ׁשּפרׁשּו את "להביא :ְְְְִֵֵֶֶָָָָ

ה'תשע"ח  טבת י"ד שני יום

קפח. קפ. קעט. תעשה לא מצות
― הקע"ט איזההּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
יחּוד ּבלי ׁשּיהיה, oind)ׁשרץ lcad `ll)העֹוף ׁשרץ ּבין ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָ

יתעּלה: אמרֹו והּוא הארץ, ׁשרץ ּבין הּמים ׁשרץ ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבין
ולא הּׁשרץ ֿ הּׁשרץ ּבכל ֿ נפׁשתיכם את ֿ ּתׁשּקצּו ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹ"אל

ּבם" ונטמתם ּבהם bn)תּטּמאּו ,`i `xwie)ּבפני לאו זה . ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָ
האֹוכל לפיכ ּכֹולל. אּסּור ּכעין והּוא עליו, ולֹוקין ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָעצמֹו
"וכלֿ מּׁשּום אחת ׁשּתים: לֹוקה ― הארץ מּׁשרץ ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּדבר

יאכל" לא הּוא ׁשקץ ֿ הארץ על הּׁשרץ n`)הּׁשרץ ,my), ֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ֿ הּׁשרץ". ּבכל ֿ נפׁשתיכם את ֿ ּתׁשּקצּו "אל מּׁשּום ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹואחת
אחת ׁשּתים: לֹוקה ― העֹוף מּׁשרץ ּדבר האֹוכל ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָוכן

יאכלּו" לא לכם הּוא טמא העֹוף "ׁשרץ ci,מּׁשּום mixac) ִֵֵֵֶֶֶָָָָֹ
(eh―(erw dyrz `l)ּתׁשּקצּו ֿ "אל מּׁשּום ואחת ,ְְְִַַַַ

אחד חי ּבעל אכל ואם ּבכלֿהּׁשרץ". ֿ נפׁשתיכם ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹאת
מעֹופ החי אֹותֹו והיה ּכּבלבד הארץ, על וׁשֹורץ ף ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָ

ארּבע עליו חּיב יהיה ― הארץ וׁשרץ העֹוף ׁשרץ ְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשהּוא
zewlnd)מלקּיֹות oipna ef dhiy lr oldl wleg epax)ואם . ְְִַֻ

עליו חּיב יהיה ― הּמים מּׁשרץ ּגם ׁשהּוא ּכ על ְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָנֹוסף
ׁשּנאמר טמא ּדג מּׁשּום החמיׁשית הּמלקּות מלקּיֹות: ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻׁשׁש

תאכלּו" לא "מּבׂשרם i`)ּבֹו: ,`i `xwie)―dyrz `l) ְִֵָָֹֹ
(brwֿאת ֿ ּתׁשּקצּו "אל מּׁשּום הּׁשּׁשית והּמלקּות ,ְְְְִִִֶַַַַַ

ׁשרץ ּגם ּכֹולל ׁשהּוא לפי הּׁשרץ", ֿ הּׁשרץ ּבכל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹנפׁשתיכם
מּמה חּוץ הּמים ׁשרץ לאסֹור ּפסּוק לנּו ואין ְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּמים.
הּׁשרץ". ֿ הּׁשרץ ּבכל ֿ נפׁשתיכם את ֿ ּתׁשּקצּו "אל ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹּׁשּנאמר:

מּכֹות ּבגמרא אמרּו האּלה הּכללים "אכל(fh:)ּולפי : ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
lyּפֹוטיתא zepekz epiax ea x`zn oldle .mind uxy) ִָ

(ezhiy itl `xnbd xn`n miiwl ick mitqep mivxy―
לֹוקה ― צרעה חמׁש; לֹוקה ― נמלה ארּבע; ְְְִֵֶֶֶַַָָָָלֹוקה
אֹו ּפרּוׁשֹו ׁשּׁשמעּתי ֿ מי ּכל ׁשּפרׁש הּפרּוׁש זהּו ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשׁש".

וכּו' ּפֹוטיתא אכל ׁשהּוא: זה ּבענין ּדבריו (dhiyראיתי ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָ
e`l gkn mb zewln xtqn zaiign Ð epax wleg dilr Ð ef
cxtpa mdn cg` lk lv`y mixeqi` dnk etxhvdyk Ð cg`
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zahקצח c"i ipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

Ð etxhvdy mixeqi`d xtqnke .miiw xen`d e`ld did
(dwelאּלא יתקּים ולא יהיה לא נכֹון, ׁשאינֹו ּפרּוׁש וזה .ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹ

הּתלמּוד. ּבלׁשֹון המבארים האמּתּיים הּכללים ְְְְְֲִִִִִִִַַַַָָָֹּבהּפּו
ׁשחּיבּו ּתמצא ּכאן ּׁשהקּדמנּו ּבמה ּתתּבֹונן ׁשאם ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָוהּוא:
אתֿ ֿ ּתׁשּקצּו "אל והּוא: אחד מּלאו מלקּיֹות ְְְְִֶֶַַַָָָֹֻׁשלׁש
זה, ּדבר ּבּטּול נתּבאר ּוכבר ֿ הּׁשרץ". ּבכל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹנפׁשתיכם
ּכמֹו ּפנים, ּבׁשּום אחד לאו על מלקּיֹות ׁשּתי לֹוקין ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֻוׁשאין

חּלין ּבגמרא זה(aw:)ׁשּבארּו ּכלל הקּדמנּו ּוכבר : ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֻ
לקּמן ּדגמאֹות מּמּנּו ל ויבֹואּו ּפעמים, ּכּמה ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֻּובארנּוהּו

(hÎgiy ,dvw dyrz `l).

הּוא: ּתׁשּתּבׁש ולא ּבֹו ּתסּתּפק ׁשּלא הּנכֹון ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹוהּדבר
הּמים וׁשרץ העֹוף ׁשרץ ּבעצמֹו ׁשהּוא חי ּבעל ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשהאֹוכל

אח ּבלבד: ׁשלׁש לֹוקה ― הארץ ׁשרץוׁשרץ מּׁשּום ת ְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשּגם הארץ ׁשרץ מּׁשּום ואחת הּלאו, ּבֹו ׁשּנתּבאר ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהעֹוף
אתֿ ֿ ּתׁשּקצּו "אל מּׁשּום ואחת הּלאו, נתּבאר ְְְְִִֵֶַַַַַָָּבֹו
ֿ ׁשרץ", "ּכל ּבכלל נאסר הּמים ׁשרץ ׁשּגם ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹנפׁשתיכם",
ֿ הּׁשרץ ּבכל ֿ נפׁשתיכם את ֿ ּתׁשּקצּו "אל אמרֹו: ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָֹוהּוא
אחת לֹוקה ― ּבלבד הארץ ׁשרץ אכל ואם ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּׁשרץ".
אחת ― העֹוף ׁשרץ על ּגם וכ הארץ. ׁשרץ ְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָמּׁשּום
אחת ― לבּדֹו הּמים ׁשרץ על וכ העֹוף. ׁשרץ ְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָמּׁשּום
הּׁשרץ". ֿ הּׁשרץ ּבכל ֿ נפׁשתיכם את ֿ ּתׁשּקצּו "אל ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹמּׁשּום
ׁשרץ על ילקה לא הארץ ׁשרץ ּכֹולל זה ׁשּלאו ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּומחמת
מפרׁשים לאוין אלף לנּו ּבאּו ׁשאפּלּו לפי ׁשּתים, ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹהארץ
מלקּות אּלא עליהן לֹוקה אינֹו ― הארץ" ּב"ׁשרץ ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻּכּלם
אמר: ואפּלּו ּבעצמֹו, אחד ּבענין נכּפלּו ׁשּכּלם לפי ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֻאחת,
ּתאכל", לא הארץ "ׁשרץ ּתאכלּו", לא הארץ ְֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֹֹ"ׁשרץ
יתחּיב לא ― ּפעמים אלף ּכ יאכל", לא הארץ ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ"ׁשרץ
ׁשּקבעּו ׁשאּלה ראית האם אחת. מלקּות אּלא ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָעליו
לֹוקה ׁשעטנז ׁשהּלֹובׁש סֹוברים הּזה המׁשּבׁש ֿ הּכלל ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻאת

לאוין ׁשני ּבֹו ׁשּבאּו ּכיון ak,ׁשּתים mixac .hi ,hi `xwie) ְְִִֵֵֶַָָָ
(`iהיה זה אּלא ּכן סֹוברים ׁשהם ראיתי לא מפרׁשים? .ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֹ

מּוזרים ּדבריהם ואין ׁשהּוא, מי אמרֹו אּלּו ּבעיניהם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָמּוזר
עליו לֹוקין העֹוף ׁשרץ אֹו הארץ ׁשּׁשרץ ּבאמרם ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָּבעיניהם
מּׁשּום ואחת ּבֹו המפרׁש הּלאו מחמת אחת ְְְֲִִֵַַַַַַַַָָֹׁשּתים:
ּברּור וזה ֿ הּׁשרץ". ּבכל ֿ נפׁשתיכם את ֿ ּתׁשּקצּו ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ"אל
והאּלמים. ֿ החרׁשים מן אפּלּו יעלם ׁשּלא עד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹּבתכלית
ואמר לבארֹו ׁשהתחלּתי ֿ הענין את להׁשלים ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹאחזֹור
oeekn zeidl jixv e`l lk ,e`l siqedl ick epiax zhiyl)

oi`y zelitk df ixd ok `lel .dpekz ly "ztqez" e` "wlg"l
(epiax zhiyl) oiwelשל חלק אותו על אחת מפעם יותר

רבינו לפירוש הקדמה הם הבאים והדברים איסור.
מן זרע ּבאיזה חי ׁשּנתהּוה ארע ׁשאם הגמרא): ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַבמאמר
ֿ עלֿ אף העֹולם, לאויר ויצא הּפרֹות מן ּבפרי אֹו ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָהּזרעים
מלקּות חּיב האֹוכלֹו הרי ― האדמה ּבפני נגע ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָּפי
ׁשּבארנּו ּכמֹו עצמֹו, ּבפני לאו ּבֹו ׁשּנאמר לפי ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָאחת,

לזֹו ׁשּקדמה grw)ּבּמצוה dyrz `l)ּפני על רחׁש ואם , ְְְְִִֵֶַַַָָָָָ
ּבּה ורמׂש epi`yהארץ uxya cgein xeqi` `ed "ynx") ְֶַָָָָ

(cilenֿלכל" מּׁשּום: אחת ׁשּתים: אכילתֹו על חּיב ―ְְֲִִִַַַַַָָָ
הם" ֿ ׁשקץ ּכי תאכלּום לא הארץ על הּׁשרץ (my,הּׁשרץ ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ

(an―(grw dyrz `l)תטּמאּו "ולא מּׁשּום: ואחת ,ְְְְִַַַֹ
הארץ" על הרמׂש ֿ הּׁשרץ ּבכל ֿ נפׁשתיכם my,את `xwie) ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

(cn―(frw dyrz `l)הארץ ֿ על הּׁשרץ ֿ הּׁשרץ ["וכל ,ְֵֶֶֶַַַָָָֹ
יאכל" לא הּוא n`)ׁשקץ ,my)לאּלּו נֹוסף ארע ואם [ ְִֵֵֵֵֶֶַָָָֹ

ׁשלׁש עליו חּיב ― ורֹובה ּפֹורה ׁשּיהא יהא] ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ[ׁשּלא
מּׁשּום: ּוׁשליׁשית לעיל, ׁשהזּכרנּו הׁשּתים ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַֻמלקּיֹות:

יאכל" לא הּוא ׁשקץ הארץ על הּׁשרץ ֿ הּׁשרץ (my)"וכל ְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
―(erw dyrz `l)ּֿבכל ֿ נפׁשתיכם את תטּמאּו ְְְְְֵֶֶַַָֹֹ["ולא

הארץ" על הרמׂש an)הּׁשרץ ,my)ׁשּיהא לכ נֹוסף ואם ,[ ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ֿ ׁשרץ "ּכל מּׁשּום: רביעית מלקּות עליו יתחּיב ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָמעֹופף

יאכל" לא לכם הּוא טמא hi)העֹוף ,ci mixac)―`l) ֵֵֵֶָָָָֹ
(drw dyrzׁשהּוא עם ּבּמים ׂשֹוחה ׁשּיהא לכ נֹוסף ְְְִִִֵֶֶֶַַַָואם

יתחּיב ― רּבים ּבמינים ּתמיד רֹואים ׁשאנּו ּכמֹו ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָמעֹופף,
ׁשרץ מּׁשּום: זֹו חמיׁשית מלקּות מלקּיֹות, חמׁש ְְֲִִִֵֶֶַַָָָֻעליו
ֿ ּתׁשּקצּו "אל אמרֹו: והּוא הּכֹוללֹו לאו ׁשּבא ְְְְְִֶַַַַַָָָהּמים,

בהם" תּטּמאּו ולא הּׁשרץ ֿ הּׁשרץ ּבכל ֿ נפׁשתיכם (my,את ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ
(bn―(igkepd dyrz `l)זה חי ׁשּיהא לכ נֹוסף ואם .ְְְִֵֶֶַַָ

יתחּיב ― עֹוף ּגם האֹוכל מן הּמתהּוה ּבמלקּותּבעצמֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָ
יאכלּו" לא ֿ העֹוף מן ּתׁשּקצּו ֿ אּלה "ואת מּׁשּום: ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹׁשּׁשית

(bi ,my)―(crw dyrz `l)ׁשּיתהּוה ּכ על ּתּתּמה ואל .ְְִִֶֶַַַַָָ
קרֹובֹות לעּתים רֹואים ׁשאנּו לפי הּפרֹות, מעּפּוׁש ְְְִִִִִֵֵֶַָעֹוף
האגֹוז מן ּגדֹולים יֹותר והם ֿ העּפּוׁשים מן מתהּוים ְְְֱִִִִִִִֵֵַָָעֹופֹות
טמא עֹוף הּוא ּבעצמֹו אחד ׁשּמין על ּתתּפּלא ואל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּקטן
לֹו ׁשּיהיּו רחֹוק, ּדבר זה אין ּכי ― העֹוף ׁשרץ ְְִִֵֶֶֶֶָָָָוהּוא
ּתראה הלא העֹוף. ׁשרץ ּותכּונֹות ּופעּלֹותיו העֹוף ְְְְֲִֶֶֶָָָֹֻּתכּונֹות
ּדג מלקּיֹות הּׁשׁש אּלּו ּבכלל ׁשּמנּו ּכלֿהראׁשֹונים ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻּפרּוׁשי
ׁשאפׁשר לפי אכחיׁשּנּו, ולא נכֹון וזה הּמים, וׁשרץ ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָטמא
ויהיה עֹוף יהיה ֿ ּכן ּגם ּכ הּמים, ׁשרץ ויהיה ּדג ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּיהא
וׁשרץ העֹוף וׁשרץ עֹוף ׁשהיה הּפֹוטיתא, וזהּו העֹוף, ְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשרץ
ארּבע, עליה חּיבין ּולפיכ ― הּמים וׁשרץ ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהארץ
היא האמּורה, זֹו ּונמלה חמׁש. עליה לֹוקה ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָָוהּנמלה
ּפֹורה ׁשאינה הּפרֹות מעּפּוׁש הּמתהּוה המעֹופפת ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּנמלה
ֿ האכל מן ׁשּפרׁש ׁשרץ מּׁשּום: אחת עליה חּיב ― ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹורֹובה

(grw dyrz `l)הארץ על ׁשֹורץ מּׁשּום: ואחת ,`l) ְִֵֶַַַָָ
(erw dyrzהארץ על רֹומׂש מּׁשּום: ואחת ,dyrz `l) ְִֵֶַַַָָ

(frwהעֹוף ׁשרץ מּׁשּום: ואחת ,(drw dyrz `l)ואחת , ְְִֶֶַַַַָ
הּמים ׁשרץ hrw)מּׁשּום: dyrz `l)היא ׁשּגם והּצרעה ְְִִִִֶֶֶַַַָָ

וׁשרץ עֹוף ׁשהיא אּלּו על ּבּה נֹוסף ֿ העּפּוׁש, מן ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָמתהּוה
הּנמלה אֹו הּצרעה ׁשּתתהּוה הּנמנע מן ואין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהעֹוף.
ּובתֹו ֿ העּפּוׁשים מן והּׁשֹורצים המעֹופפים מּמיני ְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָוזּולתן
ּבמּדעי ידיעה להם ׁשאין ההמֹון, אצל אּלא ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהּפרֹות
ּדבר ׁשּיתהּוה אפׁשר אי ֿ מין ׁשּכל מדּמים אּלא ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּטבע,
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קצט zah e"h iyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

על ּכ ׁשהּדבר רֹואים ׁשהם ּכיון ּונקבה מּזכר אלא ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָמּמּנּו
ּדבר ׁשהּוא לפי זה, ענין והבן אּלּו ּכללים ּוזכֹור ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָֹהרב.

אפניו על i`)ּדבר ,dk ilyn)את ל ּבארּתי ּוכבר . ְְְְִֵֶַַָָָָֻ
על חּיבים זה חי ּבעל ותאמר: ּתבחֹון ׁשּבהם ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹהענינים
ּכ אּלא עליו חּיבין אין וזה מלקּיֹות, וכ ּכ ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֻאכילתֹו
חי ּבעל ׁשהאֹוכל ל יתּבאר האּלה הּלׁשֹונֹות ּומן .ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוכ
אּלא "ּכזית", ּבֹו אֹומרים ואין לׁשעּורֹו חֹוׁשׁשין אין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָׁשלם
הּׁשרץ, ׁשרץ מּׁשּום ׁשלׁש: לֹוקה ― יּתּוׁש אֹוכל ֲִִֵֵֶֶֶַַָֹֹאפּלּו

עֹוד ואמרּו העֹוף. ׁשרץ ּומּׁשּום רֹומׂש, fh.)ּומּׁשּום zekn): ְְִִֵֶֶָָ
אתֿ ֿ ּתׁשּקצּו אל מּׁשּום: עֹובר ― נקביו ְְְְִֵֶֶַַַַָָהּמׁשהה

מּיא ּדׁשתי מאן וכן min)נפׁשתיכם. dzeyd)ּבקרנא ְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָֹ
מּׁשּום: עֹובר ― ּדם מּקיז ׁשל ּכלי והּוא ְְְִִִֵֶַָָָֻּדאּמנא,
הּלכלּוכים ּבאכילת הּדין והּוא ֿ נפׁשתיכם. את ֿ ּתׁשּקצּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַֹאל
רב ׁשּנפׁש המגעלים, ּדברים ּוׁשתּית הּמאּוסים ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹּודברים
אין אבל עליו, מזהרים ֿ זה ּכל ― מהם קהה אדם ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֻּבני
אּלא אינֹו ּדקרא ׁשּפׁשטיּה לפי מלקּות, עליו, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָחּיבים
הּנה מרּדּות. מּכת אּלּו על אֹותֹו מּכין אבל ּבלבד: ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבׁשרץ
"אלֿ ׁשהּוא זה, ׁשּפסּוק ֿ ּׁשהקּדמנּו ֿ מה מּכל ל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָנתּבאר
הּמים ׁשרץ אּסּור מּמּנּו למדנּו ֿ נפׁשתיכם", את ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹּתׁשּקצּו
זאת. והבן מּזה. חּוץ מיחד לאו עליו ּבא ׁשּלא ְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֻּבלבד,

― ּוׁשמנים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֹ
תאכלּו "לא אמרֹו: והּוא הּמתה, את מּלאכֹול ְְְְְֱִֵֶֶֶַַָָֹֹֻׁשהזהרנּו

ֿ נבלה" k`)ּכל ,ci mixac)― ּכזית נבלה מּבׂשר והאֹוכל ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָ
ֶלֹוקה.

― הקפ"ח ּבׂשרהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָֻ
הּנסקל `mc)ׁשֹור bxdy oebk ,dliwq aiigy ig lra)ואפּלּו ְֲִִַַָ

ּבאכילה נאסר ּדינֹו ׁשּמּׁשּנגמר לפי סקילתֹו, קדם ְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹנׁשחט
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכׁשרה, ׁשחיטה ׁשּנׁשחט ֿ ּפי ֿ על ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָאף

אתּֿבׂשרֹו" יאכל gk)"ולא ,`k zeny)ה ּולׁשֹון ּמכלּתא. ְְְְְִֵֵֶַָָָֹ
(mihtyn zyxt)הּבעלים וקדמּו לּסקל ׁשּיצא "ׁשֹור :ְְְִִֵֶַָָָָָ

"ולא נאמר: לכ ּבאכילה", אסּור ּבׂשרֹו ― ְְְְֱֲִֶַַָָָָָֹּוׁשחטּוהּו
לֹוקה. ― ּכזית מּבׂשרֹו והאֹוכל ֿ ּבׂשרֹו". את ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָיאכל

ה'תשע"ח  טבת ט"ו שלישי יום

קפב. קפא. תעשה לא מצות
קפג. קפה. קפד.

― הקפ"א מּלאכלהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֹֻ
ֿ הּטרפ לאאת טרפה ּבּׂשדה "ּובׂשר אמרֹו: והּוא ה, ְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

l)תאכלּו" ,ak zeny)ּׁשהזּכירּו ֿ ּבמה הּוא הּכתּוב ּפׁשט , ְְְִִֵֶַַַָֹ
my)ּבּמכלּתא mihtyn zyxt)הּכתּוב "ּדּבר אמרם: והּוא , ְְְְִִֵַַָָָָ

xzeia)ּבהוה ize`ivnd `edy iptn "dcy" azk)מקֹום , ְֶַֹ
הּבהמֹות ּבקּבלה(mkxc)ׁשרב ּבא אבל (oilegלהּטרף": ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹ

(.gqּבאּור ּגם זה לפסּוק zizkld)ׁשּיׁש zernyn lra)וכ ְְֵֵֶֶַָָ
ּתאכלּנּו. לא ּולפיכ ― הּוא טרפה" ּבּׂשדה "ּובׂשר ְְְִֵֶֶַָָָָָֹֹהּוא:
נעׂשה למחיצתֹו חּוץ ׁשּיצא ּכיון ֿ ּבׂשר ׁשּכל ּבזה, ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָּכּונתם

לעזרה, חּוץ יצא אם קדׁשים קדׁשי ּבׂשר ּכגֹון ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָָָּכטרפה,
ּבׂשר אֹו לחֹומה, חּוץ יצא אם קּלים קדׁשים ּבׂשר ְְִִִַַַַָָָָָאֹו
העּבר הֹוציא אם אֹו לחבּורה, חּוץ יצא אם ֲִִִֶַַַָָָָָֻהּפסח

מחּלין ד' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו ׁשּכלֿ(gq.)אתֿידֹו, ― ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֻ
לֹוקה ּכזית מהם והאֹוכל טרפה, נקראים: אּלּו ּבׂשר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָסּוגי
והאֹוכלֹו טרפה נקרא: ֿ החי מן ּבׂשר ּגם וכן ֿ הּתֹורה ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָמן

חּלין ּובגמרא לֹוקה. ―(:aw)ּבּׂשדה "ּובׂשר אמרּו: ְְִִֶֶַָָָָָָֻ
מןֿ ּובׂשר ֿ החי מן ּבׂשר זה ― תאכלּו לא ְִִֵֵֶַַָָָָָֹֹטרפה

ׁשּלפניה עם זֹו ּבמצוה הּלאו נכּפל ּוכבר (l`הּטרפה". ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
(tw dyrzנבלה" ּבּכהנים: אמרֹו והּוא ּבּכהנים, ְְְֲֲִִֵַַַָָֹֹּגם

ֿ בּה" לטמאה יאכל לא g)ּוטרפה ,ak `xwie)ּבהם וכפל , ְְְְֵֶַַָָָָָָֹֹ
העֹוף חּטאת לאכֹול אֹותם צּוה ׁשהּכתּוב מּפני זה, ְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָלאו

הּמליקה oxetva)והיא dy`x wlnpy)ספק ּבלי והּמליקה , ְְְְְִִִִֵַַָָָ
ּבדעּתנּו עֹולה והיה נבלה; אּלא ׁשחיטה אינּה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻּבחּלין
הּדין והּוא ּבחּלין אפּלּו הּמליקה אכילת להם ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָֻֻׁשּמּתרת
ּבכלל נׁשארים ׁשהם ּבאר לפיכ ּפסּולה, ֿ ׁשחיטה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָלכל
ּפרׁשּו וכ ּוטרפה, נבלה מּלאכֹול ּבאזהרה ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָיׂשראל
ׁשאין זה, מּפסּוק עליו ׁשהעירּו אחר ּדין על נֹוסף ֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָחכמים

להזּכירֹו זה מאמרנּו d`nehמענין iabl mitqep mipic) ְְְֲִִֵֵֶַַַָ
(:an dcpae :w oilegaּבהן ׁשּנֹולדּו החּיה אֹו הּבהמה אבל .ְְֲֵֵֶַַַָָָָ

הּמּדֹות ּבאחת ׁשּנלמדּו הּטרפֹות zyxcpאחת dxezdy) ְְְְִִֵֶַַַַַַ
(opaxc dtxhe ,odaנׁשחטה אפּלּו אסּורה, אכילתּה ְֲֲֲֲֲִִִֵָָָָהרי

לֹוקה ― מּבׂשרּה ואכל ּכׁשרה ׁשחיטה והּׁשֹוחטּה ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָּכראּוי,
cid)מּדרּבנן xtqa m"anxd ea xfge)ל נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִַָָָָ

אחרֹון ּבפרק וגם זה ּובפרק מחּלין. ג' ּבפרק ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַֻהּטרפֹות
אּלּו מצות ּתׁשע ּדיני נתּבארּו מּבכֹורֹות א' ּובפרק ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָֹּדמּכֹות

זֹו למצוה twÎ`rw`)ׁשּקדמּו dyrz `l). ְְְִֶָָ

― הקפ"ב אברהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
אבר מּמּנּו ׁשּנחּתֹו והּוא החי, חי(mly)מן ּכׁשהּוא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַ

ּכברּיתֹו האבר מאֹותֹו micibונאכל mb likn `edyk) ְְִִֵֵֶַָָֹ
(xyal mitxhvn `l mixeqi` x`yay zexnl Ð zenvre
לֹוקה. האֹוכלֹו ― ֿ ׁשהּוא ּכל ּבׂשר ּבֹו היה ואפּלּו ְְֲִִֶֶַַָָָָָָּכזית,
עםֿ הּנפׁש ֿ תאכל "ולא אמרֹו: היא ּכ על ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֹוהאזהרה

bk)הּבׂשר" ,ai mixac)ספרי ּולׁשֹון ,(my d`x zyxt): ְְִֵַָָ
וכ ֿ החי". מן אבר זה ― ֿ הּבׂשר עם הּנפׁש ֿ תאכל ְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ"לא

חּלין ּבגמרא אבר(aw:)נתּבאר "אכל אמרּו: וׁשם , ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֻ
לפי ּפרּוׁשֹו: ׁשּתים". חּיב ― ֿ החי מן ּובׂשר ֿ החי ְְִִִִֵַַַַַַָָָמן
עםֿ הּנפׁש ֿ תאכל "לא האחד: הּלאו לאוין. ׁשני ְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשהם
ּבּׂשדה "ּובׂשר הּׁשני: והּלאו האבר, אּסּור ׁשהּוא ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהּבׂשר"
ּכמֹו ֿ החי, מן ּבׂשר אּסּור ׁשהּוא תאכלּו" לא ְְִִֵֵֶַַָָָֹֹטרפה

tw`)ׁשּבארנּו dyrz `l)זה ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר . ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָ
אבר עליו ּבאסרֹו לנח יתעּלה אמרֹו והּוא אחר ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבלׁשֹון

לא ּדמֹו ּבנפׁשֹו ֿ ּבׂשר א" ֿ החי: h,תאכלּו"מן ziy`xa) ְְִֵַַַַָָָֹֹ
(c.

― הקפ"ד מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
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zahר f"h iriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

תאכלּו" לא ֿ ּדם "וכל יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ הּדם, ְְְְְִֶֶַַָָָָֹֹאת
(ek ,f `xwie)ּופרׁש ּפעמים. ּכּמה הּלאו ּבֹו נכּפל ּוכבר .ְְְִִֵֵַַַָָָָ

יּכרת" ֿ אכליו "ּכל ואמר: ּבכרת ci)ׁשהּוא ,fi my)אם . ְְְִִֵֵֶַָָָָָֹ
ּוכבר קבּועה. חּטאת מביא ― ׁשֹוגג הּוא ואם מזיד: ְְְִִִֵֵֵַָָָהּוא

מּכרתֹות. ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָנתּבארּו

― הקפ"ה חלביהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
לא ועז וכׂשב ׁשֹור ֿ חלב "ּכל יתעּלה: אמר טהֹורה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבהמה

bk)תאכלּו" ,f my)ּבפרּוׁש ּבֹו וענׁש הּלאו נכּפל ּבזה וגם , ְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹ
ׁשֹוגג הּוא ואם מזיד: הּוא אם אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָּכרת
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת חּיב ―ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ

מחּלין .(bv.)ז' ִֵֻ

― הקפ"ג ּגידהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָֻ
ֿ יׂשראל ּבני יאכלּו לא ֿ ּכן "על אמרֹו: והּוא ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹֹהּנׁשה,

הּנׁשה" ֿ ּגיד bl)את ,al ziy`xa)ואפּלּו ּכּלֹו, והאֹוכלֹו : ְְֲִִֶֶַַָָֻ
ּוכבר לֹוקה. ― ּכזית מּמּנּו ׁשאכל אֹו ֿ ׁשהּוא, ּכל ְְִִֶֶֶֶַַָָָהּוא

מחּלין. ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָֻנתּבארּו

ה'תשע"ח  טבת ט"ז רביעי יום

קפו. קפז. תעשה לא מצות
קצב. קצא. קצ. קפט.

― הקפ"ז ּבׂשרהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָָֻ
עֹוד אמרֹו והּוא bk)ּבחלב, zenyl sqepa)תבּׁשל ֿ "לא : ְְְְֵַָָָֹ

אּמֹו" ּבחלב fk)ּגדי ,cl zeny)ׁשהּכּונה ― ׁשנּיה ּבפעם ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָ
חּלין ּובגמרא האכילה. אּסּור ּבׂשר(ciw.)ּבֹו אמרּו: ְְֲִִִִָָָָָָָֻ

מּכֹות ּובגמרא אכילתֹו. על ולֹוקה ּבּׁשּולֹו על לֹוקה ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָּבחלב
(:`k)ואכלֹו טֹוב ּביֹום ּבחלב הּנׁשה ּגיד "המבּׁשל ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָאמרּו:

ולֹוקה ּגיד, אֹוכל מּׁשּום לֹוקה מלקּיֹות: חמׁש לֹוקה ―ְְִִֵֵֶֶֶַָֻ
ּגיד מבּׁשל ly`מּׁשּום leya df ixde Ð dlik`a xeq`y) ְִִֵַ

(aehÎmeia jxevlולֹוקה ּבחלב, ּבׂשר מבּׁשל מּׁשּום ולֹוקה ,ְְְְִֵֶֶַָָָָ
וׁשם הבערה". מּׁשּום ולֹוקה ּבחלב, ּבׂשר אֹוכל ְְְְִִֵֶַָָָָָָָמּׁשּום

"אּפיק oipnd)אמרּו: on ,hnyd)ועּיל sxvהבערה ,qpkde) ְְְֵֵַַַָָָ
(oipnlואׁשריהם" מהכא: ואזהרּתיּה הקּדׁש", ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָעצי

אלהיכם" לה' ּכן ֿ תעׁשּון לא ּבאׁש ai,ּתׂשרפּון mixac) ְְֱֲִֵֵֵֶַַָֹֹ
(cÎbחּלין ּובגמרא .(my)רחמנא אּפקּה "להכי אמרּו: ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָֻ

ּבּׁשּול ּבלׁשֹון xeq`aלאכילה dxezd d`hazd jkl) ְֲִִִַָ
(leya ly oeyla dlik`dאאכילה לקי ּדאּבּׁשּול היכי ּכי ,ְֲִִִֵֵֵַַָָ

לקי" lrנּמי dwel jk leyiad lr dwely myky cnll) ִֵַָ
(dlik`dמּפסחים ב' ּובפרק .(.dk):ּבחלב ּבׂשר על אמרּו ְְְְִִֶֶַָָָָָָ

ּבגּופֹו אכילה רחמנא ּביּה ּכתב לא z`f"להכי micnele) ְְְֲֲִֵֵַַָָָָָ
(xg` mewnnלמימרא .(epcnll)ׁשּלא אפּלּו עליו ׁשּלֹוקין ְְֲִִֵֶֶָָָֹ

ּכלל על להעיר לי ראּוי וכאן זאת. ּוזכֹור הנאתֹו". ְְְְֲִִֶֶַָָָָָָֹּדר
"לאֿ יתעּלה: ׁשאמרֹו והּוא, הזּכרּתיו לא ׁשעדין ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָֹֹּגדֹול

ּפעמים ׁשלׁש ּבּתֹורה נכּפל אּמֹו" ּבחלב ּגדי (zenyתבּׁשל ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֹ
(`k ,ci mixac .ek ,cl .hi ,ckהּׁשמּועה מעּתיקי ואמרּו .ְְְְִֵַַָָ

ּבֹו יׁש מהם ֿ לאו אמרּו(rnyn)ׁשּכל נפרד. לענין ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָ
(mihtyn zyxt `zlikn)לאּסּור וחד אכילה לאּסּור "חד :ְְְֲִִִַַָ

עלי להקׁשֹות לּמקׁשה ואפׁשר ּבּׁשּול". לאּסּור וחד ְְְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָהנאה
אּסּור מנית לּמה ׁשּתיולֹומר: ּבּׁשּולֹו ואּסּור אכילתֹו ְְְֲִִִִִֵַָָָָָ

ידע ׁשליׁשית? מצוה הנאתֹו אּסּור מנית ולא ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָֹֹמצות
ּבפני מצוה למנֹותֹו ראּוי אין הנאה ׁשאּסּור ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּמקׁשה
ּכיון אחד ענין אכילה ואּסּור ׁשהּוא לפי ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָעצמּה,

מּמיני מין ikxcn)ׁשהאכילה cg`)ׁשאמרֹו לפי ההנאה. ְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָ
מדגמֹות ּדגמא אּלא אינֹו יאכל ׁשּלא ּדבר ּבאיזה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻֻיתעּלה
ּבזּולתּה, ולא ּבאכילה לא ּבֹו נהנין ׁשאין והּכּונה ְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹההנאה,

אמרם k`:)והּוא migqt),ּתאכל לא ׁשּנאמר: ֿ מקֹום "ּכל ְְֱֶֶַַָָָָֹֹ
הנאה אּסּור ואחד אכילה אּסּור אחד ― ּתאכלּו ְְֲֲִִִֶֶָָָָָֹֹלא

הּכתּוב ל ׁשּיפרט עד d`pda)ּבמׁשמע, xzeny)ּכדר ְְְְְֵֶֶֶַַַַָָ
אמרֹו: והּוא ּבּה, ההנאה הּתר ׁשּנתּבאר ּבּנבלה" ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּפרט

לנכרי" מכר אֹו ואכלּה ּתּתנּנה ּבׁשערי ֿ אׁשר (my"לּגר ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
(`k ,ciאכילה אּסּור למנֹות ראּוי אין הּזה הּכלל ּולפי .ְְְֲִִִִֵֶַַָָָ

מצות ׁשּתי אֹותם מנינּו ואּלּו מצות, ׁשּתי הנאה ְְְְְְֲִִִִִֵֵָָָָֹֹואּסּור
ּבחמץ ּגם ּכן לעׂשֹות חּיבים היינּו אז ּכי ּבחלב ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָּבבׂשר
ארּבע מאּלּו ֿ אחד ּבכל ׁשּיהא הּכרם, ּובכלאי ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּובערלה
ּבאּלּו ׁשּנפל וכיון עצמּה. ּבפני מצוה הנאה אּסּור ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹהּמצות,
ּובכלל ּבלבד אכילתם ּבאּסּור ׁשּבא הּלאו אּלא נמנה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹולא
ּבבׂשר ּגם נפל ּכ ― ׁשאמרנּו העּקר ּכפי הנאה אּסּור ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָזה
ׁשאפׁשר והיא, ּבלבד אחת ׁשאלה ּכאן נׁשארה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבחלב.
אכילה מאּסּור מּובן הנאה ׁשאּסּור ּכיון לֹומר: ֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָלאֹומר
הּכתּוב הצר לּמה ּכן אם הּׁשלֹום, עליהם ׁשּבארּו ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּכמֹו
ּכמֹו הנאתֹו, לאסֹור ּכדי ּבחלב ּבבׂשר ׁשליׁשי ְְְְְְֱֲִִֵֶָָָָָָָללאו
נאמר ׁשּלא ּכיון לכ ׁשהצר לזה: הּתׁשּובה ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּבארנּו?
האכילה ּתאסר ׁשּמּמּנּו ּתאכל" "לא לׁשֹון ּבחלב ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹּבבׂשר
הנאה. לאּסּור אחד לאו לכּפֹול הצר ּולפיכ ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָָֻוההנאה,
אכילה רחמנא ּכתב לא ׁשּבגללֹו הּטעם הזּכרנּו ְְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָָָָֹּוכבר
חּיב אינֹו אכילה ּבֹו ּׁשּנזּכר ֿ מה ׁשּכל לפי ּבחלב, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּבבׂשר
אחד ּובלע ּפיו ּפתח אם אבל ּבאכילתֹו: ׁשּיהנה ֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָעד
ּגרֹונֹו ׁשּיּכוה עד וׂשֹורף חם ּכׁשהּוא ׁשאכלֹו אֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָהאּסּורין
ּפטּור. זה הרי ― ּבזה: וכּיֹוצא ּבליעתֹו ּבׁשעת ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּומכאיבֹו
לא ואפּלּו אכילתֹו על חּיב ׁשהּוא ּבחלב, ּבבׂשר ְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָֹזּולתי

ׁשהזּכירּו ּכמֹו ּבֹו, dk:)נהנה migqt)ּכמֹו הּכרם, ּכלאי וכן , ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָ
לקּמן w)ׁשּנבאר xeriy Ð bvw dyrz `l)ּֿכל והבן , ְְְֵֵֶַָָָָ

זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אֹותם. ּוזכֹור האּלה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָהּכללים
מחּלין. ח' ְִֵֶֶֻּבפרק

― הקפ"ו ּבׂשרהּמצוה מּלבּׁשל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
אּמֹו" ּבחלב ּגדי ֿ תבּׁשל "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹּבחלב,

(hi ,bk zeny),אכלֹו ׁשּלא ֿ ּפי ֿ על אף לֹוקה ― והמבּׁשלֹו ,ְְְֲִֶֶַַַַָֹ
ּבּתלמּוד. מקֹומֹות ּבכּמה ׁשּנתּבאר ְְְְְִֵֶַַַָָּכמֹו

― הקפ"ט לחםהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
(f`yהעׂשּוימּתבּואהחדׁשה,קדםעבֹוריֹוםׁשּׁשהעׂשרּבניסן ְְֲֲִִִֶֶָָָָָָָָֹ
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רי zah f"i iying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(dycgd d`eazdn xnerd z` miaixwn:יתעּלה אמרֹו והּוא ,ְְְִֶַָ
תאכלּו" לא וכרמל וקלי ci)"ולחם ,bk `xwie)מּמּנּו והאֹוכל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹֹ

לֹוקה. ― ְִֶַּכזית

― ותׁשעים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָ
קלי מּלאכֹול `dlik)ׁשהזהרנּו jxevl dielw d`eaz) ְְֱִִֶֶַָֻ

והּוא ּבניסן, עׂשר ׁשּׁשה יֹום עבֹור קדם חדׁשה ְְְֲֲִִֶָָָָָָָֹּתבּואה
והאֹוכל תאכלּו". לא וכרמל וקלי "ולחם יתעּלה: ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹאמרֹו

לֹוקה. ― ּכזית ְִִֶֶַמּמּנּו

― הקצ"א מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
dixibxba)ּכרמל d`ln ;da`a `idyk dielw ,zleaiy ixbxb) ְֶַ

dycg)החדׁש d`eazn),ּבניסן עׂשר ׁשּׁשה יֹום עבֹור קדם ְֲִִֶֶָָָָָָֹ
תאכלּו לא וכרמל וקלי "ולחם יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָֹֹוהּוא
ּבאמרם לׁשֹונם לנּו קדם ּוכבר הּזה". הּיֹום ֿ עצם ְְְְֶֶֶַַַַָָָָָָעד

(.d zezixk)אחד ֿ ּכל על חּיב ― וכרמל קלי לחם "אכל :ְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָ
הּתׁשיעי ּבּכלל ּבאּור ּתכלית ֿ זה את ּובארנּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָואחד".

ֿ הּכללים למאמר(miyxeyd)מן עּין(xtql)ׁשהקּדמנּו זה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָ
מּמנחֹות ז' ּבפרק החדׁש ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשם. ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָָעליו

(.r)וחּלה ּומעׂשרֹות ּבּׁשביעית מקֹומֹות `ּובכּמה wxt) ְְְְְִִִַַַַָָ
(` dpyn.

― הקצ"ב מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
ֿ הערלה zepey`xd)את eizepy ylya oli`d zexit)והּוא , ְְֶָָָ

יאכל" לא ערלים לכם יהיה ׁשנים "ׁשלׁש hi,אמרֹו: my) ְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹ
(bkּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― ּכזית מּמּנּו והאֹוכל ,ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָ

ּבחּוצה הערלה אכילת ואּסּור ערלה. ּבמּסכת זֹו ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָמצוה
ּבארץ הּוא הּתֹורה לׁשֹון אבל מּסיני: למׁשה הלכה ְְְֲֲִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹלארץ

ּבלבד. ְְִִֵָָיׂשראל

ה'תשע"ח  טבת י"ז חמישי יום

קצד. קנג. קצג. תעשה לא מצות
קמו. עשה מצות
― הקצ"ג ּכלאיהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָֻ

miptb)הּכרם cvl erxfpy d`eaz ipin) "e`lkp"y),ּבלבד ( ְִֶֶַָ
הּזרע" המלאה ֿ ּתקּדׁש "ּפן ּבהם: יתעּלה אמרֹו ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָוהּוא

(h ,ak mixac)ּבקּבלה ּובא ,hw oileg)(.e― ֿ ּתקּדׁש "ּפן : ְְִֶַַָָָ
קדם ּוכבר ּבהם. להנֹות ׁשאסּור ּכלֹומר: אׁש", ֿ ּתּוקד ְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָּפן

ל(g llk seqa xak epncwd):ׁשּנאמר ֿ מקֹום ּכל הּכלל: ְְֱֶֶַַָָָ
ּובפרק ֿ תעׂשה. לא מצות אּלא אינֹו ― ואל ּפן ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹהּׁשמר,

מּפסחים אין(ck:)ב' ׁשּבּתֹורה ֿ אּסּורין "ּכל ּכׁשאמרּו: , ְְְִִִִֵֶֶַָָָָ
ֿ ּדבר ּכל ּכלֹומר: ― הנאתן" ּדר אּלא עליהן ְֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָלֹוקין
נהנה אם אּלא אכילתֹו על יתחּיב לא אכילתֹו ְְֱֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנאסרה
ּבכלאי מֹודים הּכל אּבּיי: "אמר :ּכ ֿ אחר אמרּו ― ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָֹּבכ
מאי הנאתן. ּדר ׁשּלא אפּלּו עליהן ׁשּלֹוקין ֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹהּכרם
― ֿ ּתקּדׁש "ּפן ּדכתיב: אכילה, ּבהּו ּכתיב ּדלא ְְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָטעמא?
ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אׁש". ּתּוקד ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָּפן

ּבכלאי אּלא ֿ הּתֹורה מן חֹובה אינּה היא וגם ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָּכלאים.
יׂשראל. ארץ ׁשל ְִֵֶֶֶֶֶַָהּכרם

― הקנ"ג מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
ּומעׂשרֹות, ּתרּומה מּמּנּו הפרׁשּו ׁשּלא הּדבר והּוא ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָֹֻהּטבל,
יׂשראל ּבני ֿ קדׁשי את יחּללּו "ולא יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹוהּוא

לה'" ֿ ירימּו אׁשר eh)את ,ak `xwie),זה על העֹובר , ֲִֵֵֶֶַַָָ
על הרמז ׁשמים. ּבידי מיתה חּיב ― טבל אֹוכל ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכלֹומר:
ואמר ֿ קדׁשי", את יחּללּו "ולא ּכאן: ּׁשאמר מּמה ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹּכ
ולא תחּללּו לא ֿ יׂשראל בני ֿ קדׁשי "ואת ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַָָֹֹּבּתרּומֹות:

al)תמּותּו" ,gi xacna)ויליף ,("deey dxfb"a micnel) ְֵָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מיתה, עון ׁשהיא מּתרּומה חּלּול ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָֹחּלּול

סנהדרין ּגמרא ׁשהּוא(bt.)ּולׁשֹון טבל לאֹוכל "מּנין : ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
את יׂשראל ּבני ֿ קדׁשי את ֿ יחּללּו "ולא ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבמיתה?

לּתרם ּבעתידים ― לה' ֿ ירימּו laha)אׁשר ,xnelk), ֲֲִִִִֵֶַַָָ
ּבאמרם רצּו מּתרּומה. חּלּול וילף מדּבר" ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָהּכתּוב
ׁשהם קדׁשים יחּללּו לא אמר: ּכאּלּו לּתרם" ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ"ּבעתידים
"את יתעּלה: אמרֹו והּוא לה', אֹותם להרים ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָעתידים
אמר: זה ּפסּוק ואחרי עתיד, ּבלׁשֹון לה'" ֿ ירימּו ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָאׁשר

ֿ קדׁשיהם" את ּבאכלם אׁשמה עון אֹותם (xwie`"והּׂשיאּו ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹ
,ak(fhמּכֹות ּובגמרא ,(:fh)חּיבין יהיּו לא "יכֹול אמרּו: ְְְִִִַַָָָָָֹ

מּמּנּו נּטלה ֿ עּקר; ּכל מּמּנּו הּורם ׁשּלא הּטבל על ְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאּלא
מעׂשר מעׂשר, ּתרּומת מּמּנּו נּטלה ולא ּגדֹולה ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹּתרּומה

מּנין? עני מעׂשר ואפּלּו ׁשני מעׂשר ולא (miaiigy)ראׁשֹון ְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַָֹ
וגֹו'" ּבׁשערי לאכל ֿ תּוכל "לא לֹומר: ai,ּתלמּוד mixac) ְְְֱִֶֶַַַָֹֹ

(fi"וׂשבעּו בׁשערי "ואכלּו אֹומר: הּוא ּולהּלן ,,ek my) ְְְְְִֵֵֶַָָָָ
(aiואמר עני, מעׂשר ּכאן אף עני מעׂשר ּלהּלן מה ,ְְְֲִִַַַַַַַַָָָָָ

אּולם למלקּות. ֿ זה ּכל אבל לאכל". ּתּוכל לא ְְֱֲֲֶֶַַַָָָָָֹֹרחמנא:
לפי מעׂשר, ּותרּומת ּגדֹולה ּבתרּומה אּלא אינֹו מיתה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹעון
מעׂשר ּתרּומת מּמּנּו ׁשּתפרׁש קדם ראׁשֹון מעׂשר ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֻׁשהאֹוכל
אֹותם ּבצּותֹו ללוּים יתעּלה אמרֹו והּוא מיתה, חּיב ―ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹ

ֿ הּמעׂשר מן מעׂשר xyrn)להפריׁש znexz)קדׁשי ֿ "ואת : ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָ
אכילת על לאו ׁשּזה תמּותּו", ולא תחּללּו לא ֿ יׂשראל ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹבני
ּכמֹו מיתה, עליו חּיבין ּולפיכ ּבטבלֹו. ראׁשֹון ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָמעׂשר
טבל ׁשהאֹוכל ֿ זה: מּכל הּיֹוצא ּדמאי. ּבמּסכת ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּנתּבאר
― מעׂשר ּותרּומת ּגדֹולה ּתרּומה מּמּנּו ׁשּתפרׁש ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָֹֻקדם
אתֿ יחּללּו "ולא ׁשּנאמר: מּמה ואזהרּתיּה מיתה, ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹחּיב
והאֹוכל זֹו; ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו יׂשראל", בני ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָקדׁשי
ֿ הּמעׂשרֹות ּכל הפרׁשת קדם הּתרּומֹות הפרׁשת אחר ְְְְֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹטבל
ּבׁשערי לאכל ֿ תּוכל מ"ּלא ואזהרּתיּה מלקּות. חּיב ―ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבֹו. ּתטעה ואל זה ּוזכֹור ."ּדגנ ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָמעׂשר
ּומּסכת ּותרּומֹות ּדמאי ּבמּסכת מקֹומֹות ּבכּמה ְְְְְֶֶֶֶֶֶַַַַַָהּטבל

ְַַמעׂשרֹות.

― הקצ"ד ייןהּמצוה מּלׁשּתֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ
נאמר אבל ּבפרּוׁש, ּברּור ּפסּוק ּבֹו נאמר לא וזה ,ְְֱֱֲֵֶֶֶֶֶַַָָָֹנס
יין יׁשּתּו יאכלּו זבחימֹו חלב "אׁשר זרה: ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּבעבֹודה
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gl)נסיכם" ,al my)ואּתה אסּור. יין אף אסּור זבח מה . ְְִִֶַַַַָָָָָ
ׁשמפרסם ּכמֹו עליו, ולֹוקין ּבהנאה אסּור ׁשהּוא ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָֻיֹודע
מאּסּורי נס יין היֹות על והראיה ֿ הּתלמּוד. ְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבכל
אמרם ֿ תעׂשה, לא מצות מּכלל נמנה וׁשהּוא ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֹֹּדאֹוריתא

זרה עבֹודה ּדאמרי(br:)ּבגמרא לקיׁש וריׁש יֹוחנן "רּבי : ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָָ
`mixne)ּתרויהּו mdipy)ּבין ׁשּבּתֹורה ֿ אּסּורין ּכל : ְְִִֵֶַַַָָ

(eaxrzpy)― ּבמינן ׁשּלא ּבין zaexrzd)ּבמינן dxq`p) ְְִִֵֶָָֹ
טעם zaexrza)ּבנֹותן enrh ozp xeqi`dyk)מּטבל חּוץ , ְִֵֶֶַַ

ּבנֹותן ― ּבמינן וׁשּלא ֿ ּׁשהּוא, ּבמה ― ּדבמינן נס ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹויין
ּתֹורה. ׁשל מאּסּורין נס ׁשּיין ּברּורה ראיה זֹו הרי ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָטעם".

ּבספרי `)וגם ,`k xacna)התּדרּדרּות אפן ּכׁשהזּכירּו ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַֹ
נכנס "והּוא אמרּו: מֹואב, ּבנֹות אל לזנֹות ּבׁשּטים ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָיׂשראל
לא ועדין ― העּמֹונים מּיין אצלּה יין מלא ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹוהּצרצּור
ׁשּתׁשּתה רצֹונ לֹו: אמרה ― ליׂשראל ּגֹוים ׁשל יין ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָנאסר
ספק ּבלי מׁשמע נאסר" לא "ועדין ׁשאמר ּומּמה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹוגֹו'".

אמרם אבל נאסר. ּכ ֿ fi:)ׁשאחר zay)עׂשר ׁשמנה ּבכלל ְְְֱֲִֶֶַַַַָָָָָָָֹ
ׁשּגזרּו יינם(minkg)ּדבר oiiׁשּמּכללם epn df llkay) ְְִֵֶֶָָָָָָ

(miiebאמרם ּגם וכן ,(:aq dxf dcear)נס יין "ׁשאני : ְְֵֵֵֶֶַָָָ
רּבנן" ּביּה dxe`kl,ּדאחמרּו ,rnyn el` zenewnny) ְְֵַַָָָ

(opaxcn wx xeqi` `edyיינם סתם ּבזה ּכּונתם הרי ―ְֲֵֵֶַַָָָָָ
(dxf dcearl jqpp `l m` mb miieb ly oii mzq)נס יין לא ,ֵֶֶֹ

והרי ֿ הּתֹורה: מן אסּור הּוא עצמֹו נס יין אבל ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָעצמֹו:
אמרם l:)ידעּת dxf dcear)ׁשלׁשה" :(ibeq)יינֹות ְְְֵַָָָָָֹ

(mixeq`)ּבּפרקים זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָהם".
זרה. ּדעבֹודה ֲֲִַַָָָָהאחרֹונים

― הקמ"ו ּבהמההּמצוה לׁשחט ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹ

אּלא הכׁשר ּלֹו וׁשאין מּמּנּו, נאכל ּכ ֿ ואחר ועֹוף ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹחּיה
מּבקר "וזבחּת יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבלבד. ְְְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָּבׁשחיטה

"צּוית ּכאׁשר וגֹו' ּומּצאנ(`k ,ai mixac)ספרי ּולׁשֹון , ְְְְֲִִִִִֵֶַֹ
(d`x zyxt)חּלין אף ּבׁשחיטה מקּדׁשין מה ― "וזבחּת :ְְְְִִִִַַָָָָָֻֻ

על מׁשה ׁשּנצטּוה מלּמד ― צּוית ּכאׁשר ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּבׁשחיטה.
dniypd)הּקנה xepv)הּוׁשט oefnd)ועל xepv)אחד רב ועל ְְֵֶֶֶַַַַָָֹ

ּבּבהמה" ׁשנים רב ועל mdnּבעֹוף cg`d aex hgy m`y) ְְְְִֵַַַָֹ
(dlik`l exzed Ð dndaa mdipy aex e` ,seraּוכבר .ְָ

המיחדת ּבּמּסכּתא ֿ הלכֹותיה וכל זֹו מצוה ּדיני ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻנתּבארּו
חּלין. מּסכת ּכלֹומר: ְִֶֶַַָֻלּה,

ה'תשע"ח  טבת י"ח שישי יום

קא. תעשה לא מצות
― הק"א ּבהמההּמצוה מּלׁשחֹוט ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻ

אמרֹו והּוא ּבחּלין, ּבין ּבּקדׁשים ּבין אחד ּביֹום ְְְְֳִִֵֵֶַַָָָָֻּובנּה
אחד" ּביֹום תׁשחטּו לא ֿ ּבנֹו ואת "אתֹו (xwie`יתעּלה: ְְְְְֲִִֶֶֶַָֹֹ

(dk ,akּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― וׁשחט ׁשעבר ּומי .ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ
מחּלין. ה' ּבפרק ּבׁשלמּות זֹו ְְְִִִֵֵֶֶָֻמצוה

ה'תשע"ח  טבת י"ט ש"ק יום

קמז. עשה מצות
יום שישי ֿ שבת קודש י "ח ֿ י "ט טבת 
― הקמ"ז ּבעתהּמצוה הּדם ּבכּסּוי ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָ

וׁשפ" יתעּלה: אמרֹו והּוא החּיה, אֹו העֹוף ְְְְְִִֶַַַַַָָָָׁשחיטת
ּבעפר" וכּסהּו ֿ ּדמֹו bi)את ,fi `xwie)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָ

מחּלין. ו' ּבפרק זֹו ְְִִֵֶֶָֻמצוה
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i"yx
.ñàîú éë (å):מעט עליה שכועס פעמים כשתמאס

.óö÷ óöùá (ç) במעט אמר ודונש אף חרי פתר מנחם
ת"י: וכן עזבתיך קטן ברגע כמו íìåò.קצף ãñçáå

עולם: עד éì.שיתקיים úàæ çð éî éë (è) בידי שבועה
וגו': נח מי מעבור נשבעתי כאשר דברו ומפרש והולך

.åùåîé íéøää éë (é) ואמהות אבות זכות תכלה אם אף
ימוש: לא מאתך äøòåñ.חסדי (àé) ברובי סוער שלבה

êåôá.צרות: õéáøî:נופך מאבני רצפתך רוצף
.ãëãë (áé):טובה אבן ומנחם êéúåùîù.מין אמך י"ת

חלונות  שמש ל' פותרין ויש ישמשוניה עם חברו

זכוכית  במיני מחיצה כנגדו ועושין בהן זורחת שחמה
ומגן  ושמש שמשותיך פותר תהלים ומדרש לנוי צבעים

החומה: שיני פד) çã÷à.(תהלים éðáàì לאבני י"ת
אש  קדחי לשון אקדח פתר גחלים תרגום גומרין גמר
והוא  כלפידי' בוערות טובות אבנים מין והם
אבנים  מקדח ל' פותרין ויש גחלת לשון קרבונקל"א
והמזוזות  בתוכו קדוח הפתח חלל שכל גדולות

הם: האבן מתוך כולן והסף õôç.והמפתן éðáàì לאבני
צרוך:

cec zcevn
(‰).ÍÈÏÚÂ· ÈÎשמו הנה אותך  והמרומם  המגדל  אדונך כי

מי כן ואם ומטה מעלה בצבאות  מושל הוא כי על  צבאות ה'
מעשיו: לבטל  כנגדו ישראל ÍÏ‡‚Â.יעמוד  קדוש גאלך הלא

הדבר וכפל  משלה  בכל  וידו הארץ כל אלהי יקדא  אשר
שונות : ÂÎÂ'.(Â)במלות  ‰·ÂÊÚ ‰˘‡Î ÈÎ קראך ה' לומר  רצה 

רוח  עצובת והיא  מבעלה  העזובה האשה  כדרך  אליו לשוב
אליו: לשוב  אותה  קורא ÌÈ¯ÂÚ.שבעלה  אשת‡˘˙ כמו

כי המיאוס  תתמיד לא  הנה  בעלה  בעיני תמאס אם  נעורים 
עליך : לרחם  אלהיך  אמר כן ירחם ˜ÔË(Ê)ישוב Ú‚¯·

.ÍÈ˙·ÊÚרג רק היה לא שעזבתיך  הקבוץהעזבון מול  קטן  ע
ימים : לאורך ותתמיד  תהיה  גדולים  ברחמים כי  (Á)שאקבצך 

.Ûˆ˜ Ûˆ˘· אל ר "ל  רגע  רק ממך  פני הסתרתי קצף  במעט
ארחמך : עולם  בחסד  כי לרגע  רק תחשב החסד  ÈÎ(Ë)מול 

.'ÂÎÂ Á ÈÓ נח בימי שהיה  המבול  מי כמו לי הוא כך  הקצף
וכו ': נשבעתי  כן המבול  מי עוד  יהיה  שלא נשבעתי  (È)אשר

.Â˘ÂÓÈ ÌÈ¯‰‰ ÈÎ לנפול יונטו  הגבעות וכן  רעש ידי על ממקומם  ויעתקו יסורו חזקם רוב עם ההרים  אשר  יקרה לפעמים
במ "ש :È„ÒÁÂ.בארץ : הדבר  וכפל וכו' שלומי  ברית והבטחת  מאתך  יסור ולא המתקיים  דבר הוא חסדי ÚÂÒ¯‰.(È‡)אבל  ‰ÈÚ

לנחמה : מי ואין סערה  כמרוח מרעדת  כעניה שהיא יאמר ירושלים ‡·ÍÈ.על ÍÂÙ· ıÈ·¯Ó בפוך ואשכוב  ארביץ הרצפה אבני 
האבנים. בהם  להשכיב הרצפה  אבני  תחת חול  לשפוך  הדרך  כן כי החול  במקום  האבנים  רצפת מתחת  ישפך .ÍÈ˙„ÒÈÂכי

ספיר: באבני  היסודות  ˘ÍÈ˙˘Ó.(È·)אשים „Î„Î È˙Ó˘Â כדכד מאבן אשימם בם דרך  זורחת שהשמש החלונות  מחיצות
ביותר: ביותר:ÍÈ¯Ú˘Â.הבהיר המאירים אקדח  אבני להיות יהפכו השערים  ‚·ÍÏÂ.מזוזת ÏÎÂיהפכו גבוליך כל  רצפה אבני 

בחוצות: המושלכים אבנים כשאר  ולא בהם ורוצה  חפץ שהאדם יקר אבני ר"ל חפץ  אבני ‰'.(È‚)להיות È„ÂÓÏישכילו ר"ל
ב"ה: המקום תלמידי יהיו כאלו ·ÍÈ.בחכמה ÌÂÏ˘ ·¯Â: מאד הרבה יהיה  בניך  של  השלום

oeiv zcevn
(‰).ÍÈÏÚÂ· עמו בעליו אם כמו אדון כב)ענין ÍÈ˘ÂÚ.:(שמות

וכן והרמה הגדלה בעושיוענין ישראל  קמט)ישמח  :(תהלים
(Â).˙·ÂˆÚÂ:עצבון ˙Ò‡Ó.מלשון ÈÎ:תמאס (Á)אם

.Ûˆ˘·:דומה לו ואין  ת"י  כן עבורÂ·ÚÓ¯.(Ë)במעט  לבל 
מטר  עליו מהמטיר כמו מקצוף ה)וכן צעקת(לעיל ענין ומגער. .

הענןÂ˘ÂÓÈ.(È)נזיפה: עמוד  ימיש  לא כמו הסרה (שמות ענין

נטיה:˙ÈËÂÓ‰.:יג) רביצהıÈ·¯Ó.(È‡)מלשון מל'
האבן: ובו·ÍÂÙ.והשכבת החול כעין דק והוא  הכחול  הוא 

עיניה בפוך  ותשם  כמו עיניהם צובעות ט)הנשים  :(מ"ב
.ÌÈ¯ÈÙÒ·: יקר אבן וכןÎ„Î„.(È·)שם המזהיר יקר  אבן שם

וכדכד  כז)וראמת אש(יחזקאל כידודי מלשון  מא)והוא  :(איוב
.ÍÈ˙Â˘Ó˘: שמש והוא‡˜„Á.מלשון המאיר  יקר אבן שם

אש  קודחי נ)מלשון רצון:ıÙÁ.:(לעיל ‰'.(È‚)ענין È„ÂÓÏ
בלמודי תורה  חתום וכן ה ' ח)תלמידי :(לעיל

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"א טבת, תשי"ג

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"מ באמונה

מוה"ר משה שי' הכהן

שלום וברכה!

...אקוה אשר למותר לעוררו שביום א' כ"ד טבת הבע"ל הוא יום ההילולא של כ"ק אדמו"ר 

הנמצאים  בענינים  הן  להצלחה  זכאי  יום  זהו  במילא  אשר  ערוך  והשולחן  התניא  בעל  הזקן,  רבינו 

בתורת החסידות והן בענינים הנמצאים בתורת הנגלה, ומגלגלין זכות ליום זכאי לעשות התועדות, א 

ווארימען פארבריינגען ולהתחזק בהחלטות טובות באהבת ישראל אהבת התורה ואהבת השם, וזכות 

ביחוד בזה לכהנים שלהם נמסר מצות ברכת ישראל וברכה מתוך אהבת ישראל וכנוסח הברכה לברך 

את עמו ישראל באהבה )שו"ע בעל ההילולא סקכ"ח סי"ט( ולהמשיך בהמתברכים אה"י )זכרונות ע' 

שמג(.

בברכה לבריאות הנכונה לו ולזוגתו שיחיו ולהצלחה בעניניהם הכלליים והפרטיים.
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ב"ה: המקום תלמידי יהיו כאלו ·ÍÈ.בחכמה ÌÂÏ˘ ·¯Â: מאד הרבה יהיה  בניך  של  השלום
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וכן והרמה הגדלה בעושיוענין ישראל  קמט)ישמח  :(תהלים
(Â).˙·ÂˆÚÂ:עצבון ˙Ò‡Ó.מלשון ÈÎ:תמאס (Á)אם

.Ûˆ˘·:דומה לו ואין  ת"י  כן עבורÂ·ÚÓ¯.(Ë)במעט  לבל 
מטר  עליו מהמטיר כמו מקצוף ה)וכן צעקת(לעיל ענין ומגער. .

הענןÂ˘ÂÓÈ.(È)נזיפה: עמוד  ימיש  לא כמו הסרה (שמות ענין

נטיה:˙ÈËÂÓ‰.:יג) רביצהıÈ·¯Ó.(È‡)מלשון מל'
האבן: ובו·ÍÂÙ.והשכבת החול כעין דק והוא  הכחול  הוא 

עיניה בפוך  ותשם  כמו עיניהם צובעות ט)הנשים  :(מ"ב
.ÌÈ¯ÈÙÒ·: יקר אבן וכןÎ„Î„.(È·)שם המזהיר יקר  אבן שם

וכדכד  כז)וראמת אש(יחזקאל כידודי מלשון  מא)והוא  :(איוב
.ÍÈ˙Â˘Ó˘: שמש והוא‡˜„Á.מלשון המאיר  יקר אבן שם

אש  קודחי נ)מלשון רצון:ıÙÁ.:(לעיל ‰'.(È‚)ענין È„ÂÓÏ
בלמודי תורה  חתום וכן ה ' ח)תלמידי :(לעיל
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i"yx
(‡È).éøá óà יפיץ והוא העננים על הממונה מלאך שם

המקום: של מטרו åøåà.ענן ïðò:מטרו àåäå.(È·)ענן
åéúåìåáçúá.הממונה: êôäúî úåáéñî:מקום של
.íìòôì אם לעשות עליהם המוטל לפועל גשמים של

ששנינו  כאותו הרבה במסיבות מתהפך רע ואם טוב
להם  ופסקו בר"ה גמורים צדיקים ישראל שהיו הרי
נגזרה  שכבר אפשר אי מהם לפחות סרחו לסוף גשמים
שאינה  ארץ ועל בזמנם שלא מורידם הקב"ה אלא גזרה

כו': כיצד לטובה ועתים להם íåöé.צריכה øùà ìë
מסיבות  והוא (ד"א לארץ. לעשות גשמים לאותן
סביבות  ורוחות עננים מקיף בתחבולותיו. מתהפך
והיה  באגדת רוחותיהם, מכל שותים שיהיו ההרים

èáùì.(È‚)עקב): íà מורידם אדם בני לפורעניות אם
זריעה: מקום שאין וגבעות åöøàì.בהרים íà להורידם

מן  לפנים ולא לשבט לא דין בתחילת נגזר כאשר
בבינונית: אלא ãñçì.השורה íà עכשיו הדור שנעשו

שנגזרו  גשמים ואותן השנ' בראש משהיו צדיקים יותר
בחסד  לירד מסיבותיהם בתחבולות מתהפך בבינונית
מהם  הטפה תרד שלא להם הצריכה הארץ ועל בזמנם

הללו:åäàéöîé.לאיבוד: המדות מן לאחת למטר
(ÂË).äåìà íåùá תלוים היאך עליהם ברית חק 

áò.(ÊË)במאמר: éùìôî מפולש מבוי ל' עב גילוי
עבים: של ולרחבן לארכן עליהם òãúä.כלומר

דעים: תמים íéîç.(ÊÈ)מפלאות êéãâá øùà במה
שאינה  דרומית מרוח ארץ בהשקיטי חמים בגדיך
שנאמר  מחממת מזרחית שרוח בקרה העולם את הורגת
הרוחות  כל שמשתקת ד) (יונה חרישי' קדים רוח

מפניה:

cec zcevn
(‡È).È¯· Û‡לבוא מקום ואין ברור  האויר  יהיה  בעת  אף 

המים בכובד  למלאותו העב  את יטריח עכ "ז הטבע ע"פ  המטר 
שהמלאך  אמרו ורז"ל  האדמה , ע"פ  מטרו יפזר והוא רבים

ברי: אף  שמו המטר על  הנהÂ‰Â‡.(È·)הממונה הזה  העב
לעשות תחבולותיו  ברוב  והנה הנה מתהפך  סבות מחמת 
המטר להריק המקום יצוום אשר כל כפי עליהם המוטל פעלם 
לא והנה הנה מתהפכים  שהעבים  מה  ר "ל  האדמה  ע"פ
מקום: של שליחותו ולעשות  סבה  מחמת  כ "א היא במקרה

(‚È).Ë·˘Ï Ì‡את לענוש המטר להוריד יתהפך  פעם
עמק במקום  הוא יורד  יחטאו  כאשר כי ידו על  הבריות

להם : רע והמטר Âˆ¯‡Ï.ומצולה  Ì‡ להוריד יתהפך  פעם
עליהם: נגזר המטר אשר אליו הנכנעי' לה' המה  אנשים  אשר המקום אל ר"ל  ה' לארץ ÒÁÏ„.המטר  Ì‡ להוריד יתהפך  פעם

יפליא הנה מעשיהם  הטיבו ולאח "ז גשמים מעט  מתחלה נגזר כאשר והוא שנגזר ממה יותר  נפלא  חסד  עוד  בה  לעשות המטר
צורך : שם שאין במקום  לרדת טפה  מאבד ואינו צורך היותר  במקום להורידם יזמיןÂ‰‡ÈˆÓÈ.חסד  ור "ל  כולן על  הוא חוזר

וכו': לשבט  אם מאלו לאחת המטר  את ר"ל ‰‡ÈÊ‰.(È„)ויושיט האל נפלאות  להבין לבך  ותן ושתוק  אמרי את באזניך  קשוב 
המערכה : אל ולא יחשבו ולו האל מן  וידעת‰˙„Ú.(ÂË)שבאו חכמה למדת הלא  המערכה מצד  בא שהכל תחשוב איך  ר "ל 

מתי ר"ל  עננו  מטר וגלה  הופיע ומתי הענן על המטר אלוה  שם  מתי תדע זאת גם האם בואם טרם  הטבעיים מהדברים מה
המקרא: ראשית  על גם חוזר עננו אור ומלת מאז  ולא לעין  נראה אשר עד  מהם נודע לא  כי  הענן  מן המטר  טפת  יציאת היתה

(ÊË).Ú„˙‰לא בעבים הנעשה ומה וכאומר להם ממעל העב  מפרשי על  יעשה אשר בדעות התמים ה' מפלאות תדע  האם
להם: ממעל  מה  תדע האם אשר‡˘¯.(ÊÈ)ידעת  הסבה תדע האם  לומר  שלפניו במקרא  האמור התדע מלת  על הוא חוזר

גם ויוחמו  חם אויר ונעשה מאד  הקרה צפון  רוח  ממולה  אליה  בא כשלא ר "ל  הדרום  בפאת  הארץ ישקיט  בעת חמים  בגדיך 
היה המערכה  מצד  בא הכל היה ואם וכאומר  להתחמם התעוררות להם  בא ומאין דוממין הם  הלא הוא  כן למה  הידעת  הבגדים

הטבעיים: דברים  נדע כאשר הכל לדעת  מהאפשר א"כ

oeiv zcevn
(‡È).È¯·:ונקי ברור  אותם ıÈÙÈ.מל ' ואפיץ  כמו (יחזקאל יפזר

מה :·˙ÂÈ˙ÂÏÂ·Á.(È·):לו) בדבר ההתחכמות ˙·Ïענין
נ‡¯ˆ‰. שבארץ המיושב  במקוםמקום  ור"ל  חבל  קרא

אדמת כמו נרדפות בשמות  המלה כפל  או שבארץ  המיושב
יב)עפר בשבט Ë·˘Ï.(È‚):(דניאל כמו  הפורענות עונש  ענין

ג)עברתו וכאורח Â‰‡ÈˆÓÈ.:(איכה כמו והושטה הזמנה  ענין
ימציאנו  לד)איש  ענוÂÓÚ„.(È„):(לעיל לא  עמדו כמו שתוק

לב) המטרÚÈÙÂ‰Â.(ÂË):(לעיל הגלות  על  מושאל  והוא הזריח
ברי "שÈ˘ÏÙÓ.(ÊË)והראותו: הלמ "ד בחלוף  מפרשי כמו

מזרות: מזלות  וכמו
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העולה  כל  היה שבימיהם הזכרנו , וכבר  בתורה. הקריאה סדר ללמד  חוזרת משנתנו

היה  הציבור , לפני הקורא שקרא ופסוק פסוק וכל  בתורה, בעצמו  קורא לתורה

הרמב"ם: כותב וכן  בה. מדברים העם שהיו ארמית, בלשון מתרגמו מתורגמן 

בתורה, קורא שהקורא מה לעם מתרגם מתורגמן שם שיהא נהגו עזרא "מימות

י ). יב, תפילה (הל ' הדברים" ענין  שיבינו  כדי

äøBza àøBwä,לקרוא לתורה מהעולים אחד  כל  –úçôé àG ÇÅÇÈÄÀÙ
GMîíé÷eñt äL.פסוקים שלושה הפחות לכל לקרוא צריך – ÄÀÈÀÄ

וכתובים. נביאים תורה כנגד הטעם: מבואר àø÷éבגמרא àGÄÀÈ
ãçà ÷eñtî øúBé ïîbøúîì ושותק אחד  פסוק קורא הקורא – ÇÀËÀÀÈÅÄÈÆÈ

רשאי ואינו שני; פסוק וקורא וחוזר  המתורגמן, אותו שיתרגם עד 
לתרגם  המתורגמן  יצטרך שאם אחד, מפסוק יותר  למתורגמן לקרוא

הוא  עלול הקורא, מפי  ששמע פסוקים שלשה או  שניים בבתֿאחת
פה. בעל  אותם מתרגם והוא הואיל טעות, לידי  GLלבוא àéápáeäL ÇÈÄÀÈ

פסוקים, שלשה אפילו למתורגמן לקרוא רשאי בנביא הקורא המפטיר –
חכמים  הקפידו  לא שבנביא לפי כך, על  מקפידים אין יטעה אם שאף

בתורה. כמו התרגום דיוק ïzLìLעל  eéä,הפסוקים שלשת – ÈÀÈÀÈ
GLúBiLøt Lומבואר עצמה, בפני  פרשה הוא פסוק שכל – ÈÈÈÄ

כי  נמכרתם... חנם ה' אמר  כה "כי כגון  ה'בגמרא: אֿדני אמר  כה
נאם פה לי מה ועתה בראשונה... עמי  ירד עמימצרים לּוקח כי  ה'

גגגג----ה ה ה ה ),),),),חנם" נבנבנבנב,,,, ãçà((((ישעיהישעיהישעיהישעיה ãçà ïéøB÷לפי למתורגמן, פסוק – ÄÆÈÆÈ
עצמו. בפני ענין  הוא פסוק àéápaשכל  ïéâlãî אחת מפרשה – ÀÇÀÄÇÈÄ

לענין , מענין  ואפילו אחרת, äøBzaלפרשה ïéâlãî ïéàå שמא – ÀÅÀÇÀÄÇÈ
לדלג  מותר  אחד שבעניין מבואר, בגמרא כך . ידי על  הקורא יתבלבל 

ששנינו כמו בתורה, א א א א ))))אף ז ז ז ז ,,,, ביום ((((יומאיומאיומאיומא קורא היה הגדול שהכהן
מות" "אחרי הפרשיות את טז טז טז טז ),),),),הכפורים בעשור "((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא ו "אך

âlãîכגכגכגכג).).).). àeä änk ãòå בין אחד, בענין  בתורה המדלג בין  – ÀÇÇÈÀÇÅ
לדלג? הוא רשאי  כמה עד  עניינים, בשני אפילו  בנביא ãòÇהמדלג

ïîbøúîä ÷ñôé àHL éãk לפרשה מפרשה הספר  גלילת שאם – ÀÅÆÄÀÙÇÀËÀÀÈ
אם  אבל  לדלג, מותר  תרגומו את המתורגמן שישלים קודם תיגמר

כבוד זה שאין  לדלג, אסור התרגום מן יותר  להימשך עשויה הגלילה
לקריאה. ולהמתין  לעמוד לציבור

ה ה נ ש מ ר ו א ב

àéápa øéèônä,בנביא להפטיר  שרגיל מי  –ìò ñøBt àeä ÇÇÀÄÇÈÄÅÇ
òîL שבארנו כמו  שמע, וקריאת וברכו קדיש הציבור  בפני אומר – ÀÇ

ג, äázäבמשנה éðôì øáBò àeäåשמונה בחזרת להוציא – עשרה ÀÅÄÀÅÇÅÈ
רב  דעת (לפי  משנתנו  מבארים המפרשים רוב ב"קדושה"; הציבור  את

אינו  שאדם וכיון  בנביא, להפטיר לאדם כבוד  זה שאין בגמרא), פפא
פורס  שיהא לכבודו חכמים תיקנו  בנביא, מפטיר והוא לכבודו  חושש 

לפני לעבור דרכם היה שלא הר"ן , ומעיר  התיבה. לפני ועובר  שמע את
המשנה  נקטה הלכך עשרה, שמונה חזרת שעת עד  שמע בקריאת התיבה

שביארנו. כמו התיבה", לפני  עובר  והוא שמע על פורס àeäåÀ"הוא
åétk úà àNBð. כפיו את נושא כהן כל שהרי היא, קשה זו  פיסקה – ÅÆÇÈ

מפרש טובטובטובטוב",",",",מכאן  יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  אלא בעלבעלבעלבעל כאן הובאה לא זו שפיסקה

שנוי : שבה בקטן, העוסקת הבאה, המשנה משום היינו סיפא, משום
,"eitk z` `yep epi`e":התנא כאן נקט eitk".הלכך z` `yepe"פירוש

eitkאחר: z` `yep `ede כאילו הכהנים ברכת את המתחיל  שהוא –
שבהם הגדול  ישראלישראלישראלישראל").").").").הוא """"תפארתתפארתתפארתתפארת בעלבעלבעלבעל מפרש מפרש מפרש מפרש  מפרשים ((((וכןוכןוכןוכן ויש

שם  אין שאם היא, שההלכה כהנים, כולו  הכנסת שבית בכגון משנתנו 
מעשרה  היתרים מעשרה, יותר  יש ואם לדוכן, עולים כולם עשרה, אלא

אמן אחריהם עונים והעשרה לדוכן קכח קכח קכח קכח ,,,,עולים חיים חיים חיים חיים  אורחאורחאורחאורח לח לח לח לח ;;;; ((((סוטה סוטה סוטה סוטה 

המפטירכהכהכהכה),),),), מעשרה, יותר  שם יש שאם להשמיענו המשנה ובאה

לדוכן העולים מן  הוא עקיבא עקיבא עקיבא עקיבא בנביא רבירבירבירבי בתוספות בתוספות בתוספות בתוספות  גםגםגםגם מובא מובא מובא מובא  אבןאבןאבןאבן";";";"; ("("("("טוריטוריטוריטורי

÷ïèאיגראיגראיגראיגר).).).). äéä íàåיכול שאינו  קטן , היה בנביא המפטיר  אם – ÀÄÈÈÈÈ
התיבה, לפני לעבור ולא שמע על ïéøáBòלפרוס Baø Bà åéáà– ÈÄÇÀÄ

התיבה לפני ועוברים שמע את פורסים Bãé((((הרהרהרהר""""ן ן ן ן ),),),),כלומר  ìò– ÇÈ
בשבילו .

ששנינו שלפי נראה "ולי  הרש"ש: כותב כפיו" את נושא "והוא הפיסקה בבאור
ישא  לא הוא אלא כהן  שם אין  אם התיבה... לפני  "העובר  ד ): ה, (ברכות
רשאי "; – לתפילתו וחוזר  כפיו  את נושא שהוא הבטחתו ואם כפיו, את
חוזר שהוא הבטחתו  אפילו  זולתו, אחרים כהנים יש שאם הפוסקים ופירשו

כאן: להשמיע משנתנו באה לפיכך  כפיו, את ישא לא yep`לתפילתו  `ede"
,"eitk z` אם כפיו  את נושא הוא מקום מכל  התיבה לפני  עובר  שהוא שאף

לתפילתו ". כך אחר  חוזר שהוא הבטחתו 
מכבדים  היו חשוב אדם שדווקא לגמרי, אחרת בדרך משנתנו מפרש אלבק ר "ח
הוא  ראוי בנביא, להפטיר שכיבדוהו  שמי  ללמד, המשנה ובאה במפטיר,
אחריו. להרהר ואין כפיו , את ולישא התיבה לפני  ולעבור  שמע את לפרוס
לציבור כבוד  אין אבל במפטיר, להתכבד ראוי  שהוא וחכם קטן  הוא ואם
במקומו. התיבה לפני לעבור בסתם הם אף ראויים רבו  או אביו  שלוחם, שיהא

izdw - zex`ean zeipyn
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i"yx
(‡È).éøá óà יפיץ והוא העננים על הממונה מלאך שם

המקום: של מטרו åøåà.ענן ïðò:מטרו àåäå.(È·)ענן
åéúåìåáçúá.הממונה: êôäúî úåáéñî:מקום של
.íìòôì אם לעשות עליהם המוטל לפועל גשמים של

ששנינו  כאותו הרבה במסיבות מתהפך רע ואם טוב
להם  ופסקו בר"ה גמורים צדיקים ישראל שהיו הרי
נגזרה  שכבר אפשר אי מהם לפחות סרחו לסוף גשמים
שאינה  ארץ ועל בזמנם שלא מורידם הקב"ה אלא גזרה

כו': כיצד לטובה ועתים להם íåöé.צריכה øùà ìë
מסיבות  והוא (ד"א לארץ. לעשות גשמים לאותן
סביבות  ורוחות עננים מקיף בתחבולותיו. מתהפך
והיה  באגדת רוחותיהם, מכל שותים שיהיו ההרים

èáùì.(È‚)עקב): íà מורידם אדם בני לפורעניות אם
זריעה: מקום שאין וגבעות åöøàì.בהרים íà להורידם

מן  לפנים ולא לשבט לא דין בתחילת נגזר כאשר
בבינונית: אלא ãñçì.השורה íà עכשיו הדור שנעשו

שנגזרו  גשמים ואותן השנ' בראש משהיו צדיקים יותר
בחסד  לירד מסיבותיהם בתחבולות מתהפך בבינונית
מהם  הטפה תרד שלא להם הצריכה הארץ ועל בזמנם

הללו:åäàéöîé.לאיבוד: המדות מן לאחת למטר
(ÂË).äåìà íåùá תלוים היאך עליהם ברית חק 

áò.(ÊË)במאמר: éùìôî מפולש מבוי ל' עב גילוי
עבים: של ולרחבן לארכן עליהם òãúä.כלומר

דעים: תמים íéîç.(ÊÈ)מפלאות êéãâá øùà במה
שאינה  דרומית מרוח ארץ בהשקיטי חמים בגדיך
שנאמר  מחממת מזרחית שרוח בקרה העולם את הורגת
הרוחות  כל שמשתקת ד) (יונה חרישי' קדים רוח

מפניה:

cec zcevn
(‡È).È¯· Û‡לבוא מקום ואין ברור  האויר  יהיה  בעת  אף 

המים בכובד  למלאותו העב  את יטריח עכ "ז הטבע ע"פ  המטר 
שהמלאך  אמרו ורז"ל  האדמה , ע"פ  מטרו יפזר והוא רבים

ברי: אף  שמו המטר על  הנהÂ‰Â‡.(È·)הממונה הזה  העב
לעשות תחבולותיו  ברוב  והנה הנה מתהפך  סבות מחמת 
המטר להריק המקום יצוום אשר כל כפי עליהם המוטל פעלם 
לא והנה הנה מתהפכים  שהעבים  מה  ר "ל  האדמה  ע"פ
מקום: של שליחותו ולעשות  סבה  מחמת  כ "א היא במקרה

(‚È).Ë·˘Ï Ì‡את לענוש המטר להוריד יתהפך  פעם
עמק במקום  הוא יורד  יחטאו  כאשר כי ידו על  הבריות

להם : רע והמטר Âˆ¯‡Ï.ומצולה  Ì‡ להוריד יתהפך  פעם
עליהם: נגזר המטר אשר אליו הנכנעי' לה' המה  אנשים  אשר המקום אל ר"ל  ה' לארץ ÒÁÏ„.המטר  Ì‡ להוריד יתהפך  פעם

יפליא הנה מעשיהם  הטיבו ולאח "ז גשמים מעט  מתחלה נגזר כאשר והוא שנגזר ממה יותר  נפלא  חסד  עוד  בה  לעשות המטר
צורך : שם שאין במקום  לרדת טפה  מאבד ואינו צורך היותר  במקום להורידם יזמיןÂ‰‡ÈˆÓÈ.חסד  ור "ל  כולן על  הוא חוזר

וכו': לשבט  אם מאלו לאחת המטר  את ר"ל ‰‡ÈÊ‰.(È„)ויושיט האל נפלאות  להבין לבך  ותן ושתוק  אמרי את באזניך  קשוב 
המערכה : אל ולא יחשבו ולו האל מן  וידעת‰˙„Ú.(ÂË)שבאו חכמה למדת הלא  המערכה מצד  בא שהכל תחשוב איך  ר "ל 

מתי ר"ל  עננו  מטר וגלה  הופיע ומתי הענן על המטר אלוה  שם  מתי תדע זאת גם האם בואם טרם  הטבעיים מהדברים מה
המקרא: ראשית  על גם חוזר עננו אור ומלת מאז  ולא לעין  נראה אשר עד  מהם נודע לא  כי  הענן  מן המטר  טפת  יציאת היתה

(ÊË).Ú„˙‰לא בעבים הנעשה ומה וכאומר להם ממעל העב  מפרשי על  יעשה אשר בדעות התמים ה' מפלאות תדע  האם
להם: ממעל  מה  תדע האם אשר‡˘¯.(ÊÈ)ידעת  הסבה תדע האם  לומר  שלפניו במקרא  האמור התדע מלת  על הוא חוזר

גם ויוחמו  חם אויר ונעשה מאד  הקרה צפון  רוח  ממולה  אליה  בא כשלא ר "ל  הדרום  בפאת  הארץ ישקיט  בעת חמים  בגדיך 
היה המערכה  מצד  בא הכל היה ואם וכאומר  להתחמם התעוררות להם  בא ומאין דוממין הם  הלא הוא  כן למה  הידעת  הבגדים

הטבעיים: דברים  נדע כאשר הכל לדעת  מהאפשר א"כ

oeiv zcevn
(‡È).È¯·:ונקי ברור  אותם ıÈÙÈ.מל ' ואפיץ  כמו (יחזקאל יפזר

מה :·˙ÂÈ˙ÂÏÂ·Á.(È·):לו) בדבר ההתחכמות ˙·Ïענין
נ‡¯ˆ‰. שבארץ המיושב  במקוםמקום  ור"ל  חבל  קרא

אדמת כמו נרדפות בשמות  המלה כפל  או שבארץ  המיושב
יב)עפר בשבט Ë·˘Ï.(È‚):(דניאל כמו  הפורענות עונש  ענין

ג)עברתו וכאורח Â‰‡ÈˆÓÈ.:(איכה כמו והושטה הזמנה  ענין
ימציאנו  לד)איש  ענוÂÓÚ„.(È„):(לעיל לא  עמדו כמו שתוק

לב) המטרÚÈÙÂ‰Â.(ÂË):(לעיל הגלות  על  מושאל  והוא הזריח
ברי "שÈ˘ÏÙÓ.(ÊË)והראותו: הלמ "ד בחלוף  מפרשי כמו

מזרות: מזלות  וכמו
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העולה  כל  היה שבימיהם הזכרנו , וכבר  בתורה. הקריאה סדר ללמד  חוזרת משנתנו

היה  הציבור , לפני הקורא שקרא ופסוק פסוק וכל  בתורה, בעצמו  קורא לתורה

הרמב"ם: כותב וכן  בה. מדברים העם שהיו ארמית, בלשון מתרגמו מתורגמן 

בתורה, קורא שהקורא מה לעם מתרגם מתורגמן שם שיהא נהגו עזרא "מימות

י ). יב, תפילה (הל ' הדברים" ענין  שיבינו  כדי

äøBza àøBwä,לקרוא לתורה מהעולים אחד  כל  –úçôé àG ÇÅÇÈÄÀÙ
GMîíé÷eñt äL.פסוקים שלושה הפחות לכל לקרוא צריך – ÄÀÈÀÄ

וכתובים. נביאים תורה כנגד הטעם: מבואר àø÷éבגמרא àGÄÀÈ
ãçà ÷eñtî øúBé ïîbøúîì ושותק אחד  פסוק קורא הקורא – ÇÀËÀÀÈÅÄÈÆÈ

רשאי ואינו שני; פסוק וקורא וחוזר  המתורגמן, אותו שיתרגם עד 
לתרגם  המתורגמן  יצטרך שאם אחד, מפסוק יותר  למתורגמן לקרוא

הוא  עלול הקורא, מפי  ששמע פסוקים שלשה או  שניים בבתֿאחת
פה. בעל  אותם מתרגם והוא הואיל טעות, לידי  GLלבוא àéápáeäL ÇÈÄÀÈ

פסוקים, שלשה אפילו למתורגמן לקרוא רשאי בנביא הקורא המפטיר –
חכמים  הקפידו  לא שבנביא לפי כך, על  מקפידים אין יטעה אם שאף

בתורה. כמו התרגום דיוק ïzLìLעל  eéä,הפסוקים שלשת – ÈÀÈÀÈ
GLúBiLøt Lומבואר עצמה, בפני  פרשה הוא פסוק שכל – ÈÈÈÄ

כי  נמכרתם... חנם ה' אמר  כה "כי כגון  ה'בגמרא: אֿדני אמר  כה
נאם פה לי מה ועתה בראשונה... עמי  ירד עמימצרים לּוקח כי  ה'

גגגג----ה ה ה ה ),),),),חנם" נבנבנבנב,,,, ãçà((((ישעיהישעיהישעיהישעיה ãçà ïéøB÷לפי למתורגמן, פסוק – ÄÆÈÆÈ
עצמו. בפני ענין  הוא פסוק àéápaשכל  ïéâlãî אחת מפרשה – ÀÇÀÄÇÈÄ

לענין , מענין  ואפילו אחרת, äøBzaלפרשה ïéâlãî ïéàå שמא – ÀÅÀÇÀÄÇÈ
לדלג  מותר  אחד שבעניין מבואר, בגמרא כך . ידי על  הקורא יתבלבל 

ששנינו כמו בתורה, א א א א ))))אף ז ז ז ז ,,,, ביום ((((יומאיומאיומאיומא קורא היה הגדול שהכהן
מות" "אחרי הפרשיות את טז טז טז טז ),),),),הכפורים בעשור "((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא ו "אך

âlãîכגכגכגכג).).).). àeä änk ãòå בין אחד, בענין  בתורה המדלג בין  – ÀÇÇÈÀÇÅ
לדלג? הוא רשאי  כמה עד  עניינים, בשני אפילו  בנביא ãòÇהמדלג

ïîbøúîä ÷ñôé àHL éãk לפרשה מפרשה הספר  גלילת שאם – ÀÅÆÄÀÙÇÀËÀÀÈ
אם  אבל  לדלג, מותר  תרגומו את המתורגמן שישלים קודם תיגמר

כבוד זה שאין  לדלג, אסור התרגום מן יותר  להימשך עשויה הגלילה
לקריאה. ולהמתין  לעמוד לציבור
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àéápa øéèônä,בנביא להפטיר  שרגיל מי  –ìò ñøBt àeä ÇÇÀÄÇÈÄÅÇ
òîL שבארנו כמו  שמע, וקריאת וברכו קדיש הציבור  בפני אומר – ÀÇ

ג, äázäבמשנה éðôì øáBò àeäåשמונה בחזרת להוציא – עשרה ÀÅÄÀÅÇÅÈ
רב  דעת (לפי  משנתנו  מבארים המפרשים רוב ב"קדושה"; הציבור  את

אינו  שאדם וכיון  בנביא, להפטיר לאדם כבוד  זה שאין בגמרא), פפא
פורס  שיהא לכבודו חכמים תיקנו  בנביא, מפטיר והוא לכבודו  חושש 

לפני לעבור דרכם היה שלא הר"ן , ומעיר  התיבה. לפני ועובר  שמע את
המשנה  נקטה הלכך עשרה, שמונה חזרת שעת עד  שמע בקריאת התיבה

שביארנו. כמו התיבה", לפני  עובר  והוא שמע על פורס àeäåÀ"הוא
åétk úà àNBð. כפיו את נושא כהן כל שהרי היא, קשה זו  פיסקה – ÅÆÇÈ

מפרש טובטובטובטוב",",",",מכאן  יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  אלא בעלבעלבעלבעל כאן הובאה לא זו שפיסקה

שנוי : שבה בקטן, העוסקת הבאה, המשנה משום היינו סיפא, משום
,"eitk z` `yep epi`e":התנא כאן נקט eitk".הלכך z` `yepe"פירוש

eitkאחר: z` `yep `ede כאילו הכהנים ברכת את המתחיל  שהוא –
שבהם הגדול  ישראלישראלישראלישראל").").").").הוא """"תפארתתפארתתפארתתפארת בעלבעלבעלבעל מפרש מפרש מפרש מפרש  מפרשים ((((וכןוכןוכןוכן ויש

שם  אין שאם היא, שההלכה כהנים, כולו  הכנסת שבית בכגון משנתנו 
מעשרה  היתרים מעשרה, יותר  יש ואם לדוכן, עולים כולם עשרה, אלא

אמן אחריהם עונים והעשרה לדוכן קכח קכח קכח קכח ,,,,עולים חיים חיים חיים חיים  אורחאורחאורחאורח לח לח לח לח ;;;; ((((סוטה סוטה סוטה סוטה 

המפטירכהכהכהכה),),),), מעשרה, יותר  שם יש שאם להשמיענו המשנה ובאה

לדוכן העולים מן  הוא עקיבא עקיבא עקיבא עקיבא בנביא רבירבירבירבי בתוספות בתוספות בתוספות בתוספות  גםגםגםגם מובא מובא מובא מובא  אבןאבןאבןאבן";";";"; ("("("("טוריטוריטוריטורי

÷ïèאיגראיגראיגראיגר).).).). äéä íàåיכול שאינו  קטן , היה בנביא המפטיר  אם – ÀÄÈÈÈÈ
התיבה, לפני לעבור ולא שמע על ïéøáBòלפרוס Baø Bà åéáà– ÈÄÇÀÄ

התיבה לפני ועוברים שמע את פורסים Bãé((((הרהרהרהר""""ן ן ן ן ),),),),כלומר  ìò– ÇÈ
בשבילו .

ששנינו שלפי נראה "ולי  הרש"ש: כותב כפיו" את נושא "והוא הפיסקה בבאור
ישא  לא הוא אלא כהן  שם אין  אם התיבה... לפני  "העובר  ד ): ה, (ברכות
רשאי "; – לתפילתו וחוזר  כפיו  את נושא שהוא הבטחתו ואם כפיו, את
חוזר שהוא הבטחתו  אפילו  זולתו, אחרים כהנים יש שאם הפוסקים ופירשו

כאן: להשמיע משנתנו באה לפיכך  כפיו, את ישא לא yep`לתפילתו  `ede"
,"eitk z` אם כפיו  את נושא הוא מקום מכל  התיבה לפני  עובר  שהוא שאף

לתפילתו ". כך אחר  חוזר שהוא הבטחתו 
מכבדים  היו חשוב אדם שדווקא לגמרי, אחרת בדרך משנתנו מפרש אלבק ר "ח
הוא  ראוי בנביא, להפטיר שכיבדוהו  שמי  ללמד, המשנה ובאה במפטיר,
אחריו. להרהר ואין כפיו , את ולישא התיבה לפני  ולעבור  שמע את לפרוס
לציבור כבוד  אין אבל במפטיר, להתכבד ראוי  שהוא וחכם קטן  הוא ואם
במקומו. התיבה לפני לעבור בסתם הם אף ראויים רבו  או אביו  שלוחם, שיהא
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Âïè÷–íbøúîe äøBza àøB÷,ìò ñøBt Bðéà ìáàòîL,äázä éðôì øáBò Bðéàå,åétk úà àNBð Bðéàå. ¨¨¥©¨§©§¥£¨¥¥©§©§¥¥¦§¥©¥¨§¥¥¤©¨
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äøBza àøB÷ ïè÷ לתורה הקרואים מן אחד להיות לו מותר – ÈÈÅÇÈ
וכותב בציבור; מן הרמבהרמבהרמבהרמב""""םםםםלקרוא אחד שלדעת למשנתנו, בפירושו

שלישי אחר דווקא האחרונים ובעל ובעל ובעל ובעל הגאונים בברטנוראבברטנוראבברטנוראבברטנורא;;;; מובא מובא מובא מובא  ((((וכןוכןוכןוכן

בלבדבלבדבלבדבלבד);););); """"הערוך הערוך הערוך הערוך """" בעלבעלבעלבעל נתןנתןנתןנתן רבנורבנורבנורבנו דעת דעת דעת דעת  שהיא שהיא שהיא שהיא  כותבכותבכותבכותב,,,, שלמה שלמה שלמה שלמה """" ויש""""מלאכת מלאכת מלאכת מלאכת 
לעם, להשמיע אלא התורה בקריאת הכוונה שאין  הטעם, מבארים

לו  יש  מקום מכל  הרי מברך שהוא פי  על  ואף גמורה, מצווה זו  ואין
ללמדו  מצווים שאחרים עד תורה בתלמוד íbøúîeÀÇÀÅ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי););););שייכות

לתרגם; רשאי שקטן  שכן וכל  –Bðéàå ,òîL ìò ñøBt Bðéà ìáàÂÈÅÅÇÀÇÀÅ
äázä éðôì øáBò–,חובתם ידי  הרבים את להוציא בא שהוא לפי  ÅÄÀÅÇÅÈ

שנינו ח ח ח ח ):):):):והרי  גגגג,,,, השנה השנה השנה השנה  מוציא ((((ראשראשראשראש אינו בדבר, מחוייב שאינו  "כל 
חובתם"; ידי  הרבים åétkאת úà àNBð Bðéàå, כהן הוא אם – ÀÅÅÆÇÈ

קטן . מפי  להתברך  לציבור כבוד  זה שבגדיו ççBtשאין  אדם – ÅÇ
נראה, ובשרו  òîLקרועים ìò ñøBt במקומו פורס והוא שהואיל  – ÅÇÀÇ

בבזיונו, אותו רואים אין התיבה, לפני  עובר בתורה,íbøúîeואינו – ÀÇÀÅ
הציבור לכבוד  בזה חוששים אין  הלכך בתרגום, כך כל חשיבות שאין

המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),), äøBza((((הרהרהרהר""""ןןןן;;;; àøB÷ Bðéà ìáà,התורה כבוד משום – ÂÈÅÅÇÈ
äázä éðôì øáBò Bðéàå זה ואין בבזיונו , אותו רואים שהכל  – ÀÅÅÄÀÅÇÅÈ

לציבור, åétkכבוד úà àNBð Bðéàå מהטעם כהן , הוא אם – ÀÅÅÆÇÈ
לציבור. הוא שגנאי מפני òîLדלעיל , ìò ñøBt ,àîeñ אף – ÈÅÇÀÇ

מכל מהם, נהנה ואינו  המאורות" "יוצר  ברכת אומר  שהוא פי על 
ממנו  ומונעים אותו  רואים אדם שבני כך  ידי  על מהם נהנה הרי  מקום
ימי כל  יוסי : רבי "אמר (בגמרא): בברייתא שמובא כמו מכשולים,

זה מקרא על  מצטער  כט כט כט כט ):):):):הייתי  כח כח כח כח ,,,, בצהרים ((((דברים דברים דברים דברים  ממשש "והיית
אפילה  בין  לעוור  לו  אכפת מה וכי – באפלה" העוור  ימשש  כאשר 

לילה  באישון מהלך  הייתי  אחת פעם לידי. מעשה שבא עד לאורה?
לו: אמרתי  בידו. ואבוקה בדרך מהלך שהיה סומא וראיתי ואפילה

אבו  אדם בני, בני  בידי , שאבוקה זמן  כל  לי : אמר לך? למה זו קה
הברקנין "; ומן  הקוצין  ומן  הפחתין  מן  אותו  ומצילין  אותי  רואין 

íbøúîe.פה בעל מתרגם מתורגמן  כל שהרי  בתורה, –äãeäé éaø ÀÇÀÅÇÄÀÈ

åéîiî úBøBàî äàø àHL ìk :øîBà,סומא שנולד כגון  – ÅÈÆÈÈÀÄÈÈ
האור , מן הנאה לו  היתה לא ומעולם òîLהואיל  ìò ñøBt BðéàÅÅÇÀÇ

המאורות". "יוצר  ברכת לברך  יכול שאינו  –.dcedi iaxk dkld oi`e
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כפיים. לנשיאת בפסולים ללמד משנתנו  מוסיפה הקודמת המשנה אגב

ïéîeî åéãéa LiL ïäk ברגליו או בפניו וכן בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא ),),),),– ((((ברייתא ברייתא ברייתא ברייתא  ÙÅÆÅÀÈÈÄ
åétk úà àOé àG את ומסיחים בו  מסתכלים שהציבור מפני – ÄÈÆÇÈ

הברכה מן eéäL((((ירושלמי ירושלמי ירושלמי ירושלמי ).).).).דעתם éî óà :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÇÄÆÈ
ñéèñà úBòeáö åéãéהעשוי כחול , בצבע צבועות היו שידיו  כהן  – ÈÈÀÄÀÄ

אסטיס, ששמו ששמו äàeôeמעשב מעשב העשוי  אדום בצבע או – È
אחר, צבע בכל  וכן íòäLפואה, éðtî ,åétk úà àOé àGÄÈÆÇÈÄÀÅÆÈÈ

Ba ïéìkzñî מן דעתם מסיחים כך ידי  שעל  לעיל שבארנו  כמו – ÄÀÇÀÄ
הטעםרשרשרשרש""""ייייהברכה. א א א א ):):):):מבאר  טז טז טז טז ,,,, חגיגה חגיגה חגיגה חגיגה  הגמראהגמראהגמראהגמרא פיפיפיפי "שהמסתכל((((עלעלעלעל

בין  שורה שהשכינה לפי כהות, עיניו  כפיהם שנושאים בשעה בכהנים

מברטנורא מברטנורא מברטנורא מברטנורא ))))ידיהם" הרב הרב הרב הרב  מפרשמפרשמפרשמפרש אבל((((וכן וכן וכן וכן  התוספותהתוספותהתוספותהתוספות. טעם בעליבעליבעליבעלי דוחים
היסח  משום הוא הטעם בגבולין אבל במקדש , אלא היה שלא זה,

שבארנו . כמו הדעת,
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אפיקורסות. בו שנזרקה האדם על חשד  המטילים בדברים דנה משנתנו

ïéòeáöa äázä éðôì øáBò éðéà :øîBàä,צבועים בבגדים – ÈÅÅÄÅÄÀÅÇÅÈÄÀÄ
øáòé àG íéðáìa óà אף התיבה לפני  לעבור לו  נותנים אין  – ÇÄÀÈÄÇÂÙ

שמא  וחוששים בכך , מקפידים היו  שהאפיקורסים לפי לבנים, בבגדים

זו . נזרקה xne`d:אפיקורסות okeøáBò éðéà ìcðña,התיבה לפני  – ÀÇÀÈÅÄÅ
øáòé àG óçé óà בו שנזרקה בו  שחושדים דלעיל , מהטעם – ÇÈÅÇÂÙ

להקפיד האפיקורסים דרך היתה לא אם שאף כותבים, ויש  אפיקורסות.
להקפיד, ישראל של  דרכם שאין במה מקפיד  שזה כיון  מקום מכל  בכך,

אפיקורסות, בו  ונזרקה בלבו  עלו  שטות של  הרהורים שמא חוששים
להקפיד ראוי  שאינו  במה מקפיד הוא הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם ולפיכך  הריבהריבהריבהריב""""שששש).).).). ((((הרהרהרהר""""ןןןן;;;;

dlitz",כותב; dze`a xeari `l"וכותב:הראבהראבהראבהראב""""דדדדואילו עליו  משיג
zxg` dlitza `le dlitz dze`a `l.(.(.(.(הההה יייי,,,, תפילה תפילה תפילה תפילה  äNBòäÈÆ((((הלהלהלהל''''
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áäæ,BlL éì÷ðà úéa ìò dðúðe–íéðBöéçä Cøc Bæ éøä. ¨¨§¨¨©¥ª§§¦¤£¥¤¤©¦¦
ËøîBàä:íéáBè Eeëøáé–úeðénä Cøc Bæ éøä;éîçø eòébé øBtö ï÷ ìòE,EîL øëfé áBè ìòå,íéãBî íéãBî ¨¥§¨§¦£¥¤¤©¦©©¦©¦©£¤§©¦¨¥§¤¦¦
–BúBà ïé÷zLî.úBéøòa äpëîä–BúBà ïé÷zLî.øîBàä:"Cìnì øéáòäì ïzú-àG Eòøfîe"(àë ,çé àø÷éå), §©§¦©§©¤¨£¨§©§¦¨¥¦©§£¦¥§©£¦©Ÿ¤

àúeéîøàa àøaòàì ïzú àG Còøfîe–äôéæða BúBà ïé÷zLî. ¦©§¨¦¥§©§¨¨§©§¨¨§©§¦¦§¦¨
Èíbøzî àGå àø÷ð ïáeàø äNòî.íbøzîe àø÷ð øîú äNòî.íbøzîe àø÷ð ïBLàøä ìâò äNòî,éðMäå ©£¥§¥¦§¨§¦©§¥©£¥¨¨¦§¨¦©§¥©£¥¥¤¨¦¦§¨¦©§¥§©¥¦

úøåáé÷ ,ãéä äáåâá ,êãé ìò .ñôåø ÷åðéú ìù åçåîù íå÷î ,ùàøáù øòù íå÷îá ,êéðéò ïéá ,äåù äøéæâá åãîì íéîëçå .ùîî êãé ìò ,ùîî êéðéò ïéá
:áìä ãâðë àäúù ,òåøæä ùàøá.'eke adf dtivøîåà áåúëäå(è ,âé úåîù)äøåäè äîäá øåòî ìëä àäéù ,êéôá øúåîä ïî ,êéôá 'ä úøåú äéäú ïòîì

:áäæî àìå.ilwp` zia lr dpzpe:úåàì íéøçàì àìå ,úåàì êì ,øîåà áåúëäå .õåçáî ùåáìîä ãé úéá ìò.mipevigd jxc df ixdíéëìåää íãà éðá
:íéîëçä úòãî õåç íúòã øçà

hhhh.zepin jxc ef ixd miaeh jekxaiéðîîñ íò áåúëä äàðîå òø äçéø äðáìç éøäù ,íäéúåéðòú úãåâàá ìàøùé éòùåô íäîò óøöì ìàøùé ïéëéøöù
:úøåè÷ä.jingx eribi xetv ow lríéðáä ìò íàä ç÷ú àì úøæâå øåôö ï÷ ìò êéîçø åòéâäù åîë(å ,áë íéøáã).åðéìò íçøå ñåç ïë ,.eze` oiwzyn

:úåøéæâ àìà ïðéà íäå íéîçø ä"á÷ä ìù åéúåöî äùåòù.jny xkfi aeh lre.êì äãåð êúáåè ìò.eze` oiwzyníùë äòøä ìò êøáì íéáééç åðàù
:äáåèä ìò ïéëøáîù.micen micen:úåäìà 'á åéìò ìá÷îå äãåîë ,úåéåùø éúùë éæçéîã.zeixra dpkndøîåàù .éåðéë ïåùìá úåéøò ìù äùøô ùøåãù

:íéáøá åîà ïåì÷å åéáà ïåì÷ äìâé àìù àìà ,áåúëä øáéã ùîî úåéøòá àìã.`zeinx`l `xar`l ozz `l jrxfneäãåáòì ïá ãéìåúå äéåâä ìò àáú àì
:äøæ.dtifpa eze` oiwzyn:ââåùä ìò úàèç åáééçîå ,äéåâä ìò àáì úøë ïúåðå ,åúåòîùîî áåúëä ø÷åòù
iiii.mbxzine `xwp xnze oepn` dyrn:ïî÷ì øîéîì ïðéòáãë ,ãåã ïá ïåðîà áéúë àìã ,àåäå .ãåãã äéø÷éì ïðéùééç àìå`xwp oey`xd lbr dyrn

`xephxa yexit

Búlôz, שבראשו התפילין –älâò,כביצה או כאגוז  –äðkñ– ÀÄÈÂËÈÇÈÈ
המשקוף  על בראשו  ויכה נמוך  בפתח בה ייכנס שמא סכנה, בה יש

מוחו את תרוצץ המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).והתפילה שנופל((((רשרשרשרש""""יייי;;;; פעמים כותבים: ויש
מוחו  תרוצץ שבראשו  העגולה והתפילה וחנון", ב"רחום ראשו  על 

חננאלחננאלחננאלחננאל).).).). äåöî((((רבנו רבנו רבנו רבנו  da ïéàå מצוות חובת ידי  בה יוצא שאינו  – ÀÅÈÄÀÈ
מרובעות. להיות צריכות שתפילין  מסיני למשה שהלכה לפי תפילין ,

תםתםתםתםולדעת המלכות רבנורבנורבנורבנו כשגזרה היינו הסכנה, שבשעת משנתנו, כוונת
גזירת  (משום סכנה בהן  יש עגולות תפילין אף  תפילין, להניח שלא

תפילין מצוות בהן  מקיים ואינו  אלבקאלבקאלבקאלבק).).).).המלכות), רררר""""ח ח ח ח  השלמות השלמות השלמות השלמות  ((((עייןעייןעייןעיין

dðúð– ראש של  התפילה את –Bãé ñt ìò Bà Bçöî ìò או – ÀÈÈÇÄÀÇÇÈ
ידו, פס על יד  של התפילה את úeðénäשנתן  Cøc Bæ éøäדרך – ÂÅÆÆÇÄ

את  ופירשו  פה, שבעל בתורה הודו שלא אחרות וכתות הצדוקים

"על כמשמעותם: עיניך" בין ולזכרון  ידך  על  "לאות בתפילין הכתוב
דרשו : חכמים ואילו  ממש . עיניך" ו"בין  ממש jci"ידך" lr" בגובה –

הלב, כנגד  הזרוע על jipir"היד oia"e מקום בראש, שיער  במקום –
העיניים. בין כנגד רופס, תינוק של  áäæשמוחו  ïtö את ציפה – ÄÈÈÈ

זהב, התפילין BlLבתי  éì÷ðà úéa ìò dðúðe את שנתן או  – ÀÈÈÇÅËÀÀÄÆ
הזרוע, בשר  על ולא מבחוץ, חלוקו  של  השרוול על יד של  התפילה

לכל. שייראה íéðBöéçäכדי  Cøc Bæ éøä דעתם אחר שהולכים – ÂÅÆÆÇÄÄ
חכמים דעת אחר דרשו:((((רש רש רש רש """"יייי))))ולא חכמים שכן ,zxez didz ornl"

"jita 'd בהמה מעור הכל שיהא בפיך , המותר  מן – ט) יג, (שמות

דרשו: וכן מזהב, ולא jci"טהורה lr ze`l jl dide"לך – (שם)
המוצנע, במקום להניחם שצריך  ומכאן  לאות, לאחרים ולא לאות

לתפילין . הזרוע בין  חוצץ דבר  שום יהא כותב:הרמבהרמבהרמבהרמב""""םםםםושלא
"mipevigd" בתורה ובין  שבכתב בתורה בין  בכלל, בתורה הכופרים הם

ישראל. מכלל  עצמם שהוציאו  כלומר פה, שבעל 
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íéáBè Eeëøáé :øîBàä,להקדושֿברוך ֿהוא כך שאומר היינו – ÈÅÀÈÀÄ
רשעים ולא יברכוך, טובים אנשים Cøc((((רשרשרשרש""""י י י י ),),),),ומשמע: Bæ éøäÂÅÆÆ

úeðénä אֿלוה שאינו מדבריו, שנראה לפי הטעם, מפרשים יש – ÇÄ
לטובים ixi`nd,((((הרהרהרהר""""ןןןן).).).).אלא yxtn okeעל רומזת "טובים" שמלת

שהנחלת  האנשים אותם יברכוך  אומר : היה כאילו והשקטים, השלווים
ושממון  בדאגה ענייניהם שכל  העניים אבל לברכך , כדי  טובה להם

מדבריו  שמשמע מפני  מפרשים ויש המינות. דרך וזהו יברכוך? במה
רשויות שתי יש  כאילו ונראה טובים", אלהים ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).)."יברכוך

:ezlitza xne`dEéîçø eòébé øBtö ï÷ ìò,אתה וחנון "רחום – ÇÇÄÇÄÇÂÆ
את  לקחת ולא האם את לשלוח שאמרת רחמיך , יגיעו צפור  קן  ועל

הבנים" על קן ((((רשרשרשרש""""יייי););););האם על  רחמיך  שהגיעו "כמו מפרשים: ויש 
עלינו " ורחם חוס כן  הבנים", על האם תקח "לא וגזרת: ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;;צפור

EîLברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא );););); øëfé áBè ìòå שאתה הטוב "על האומר : או  – ÀÇÄÈÅÀÆ
שמך"; ייזכר לנו íéãBîעושה íéãBî הוא "מודים" שבברכת או  – ÄÄ

פעמיים, "מודים" תיבת BúBàאומר ïé÷zLîבטעם –lr" xne`d ÀÇÀÄ
"jingx eribi xetv ow:דעות שתי בגמרא שמטיל`.מובאות "מפני 

בריותיו . שאר על  ולא חס הוא צפור  קן  שעל בראשית", במעשה קנאה
.a מדותיו - שעושה אלא (eizeevn)"מפני ואינן רחמים הקב"ה של

`eze,גזירות". miwzyn "jny xkfi aeh lr" xne`d שמשמע מפני 
שנינו והרי הרעה, על ולא לה' מודים הטובה על שרק ((((ברכות ברכות ברכות ברכות מדבריו,

ה ה ה ה ):):):): הטובה".ט ט ט ט ,,,, על  שמברך כשם הרעה על  לברך אדם xne`d"חייב
,eze` miwzyn "micen micen""רשויות ל"שתי  כמודה שנראה מפני

.(zedel` izyl)úBéøòa äpëîä בלשון העריות פרשת שדורש – ÇÀÇÆÈÂÈ
כגון  לקלון , הוא כינוי אלא ממש, לערווה הכתוב כוונת שאין כינוי ,

אביך קלון תגלה" לא אמך  וערוות אביך  "ערוות הכתוב את שמפרש 
כולם, וכן  ברבים, תגלה אל אמך BúBàוקלון  ïé÷zLî שמוציא – ÀÇÀÄ

מפרשים: יש  כהלכה. שלא בתורה פנים ומגלה פשוטו , מידי הכתוב את

zeixra dpknd בלשון חבירו לפני  או בציבור  העריות פרשת שקורא –
ערוות  קורא: הוא אמך"... וערוות אביך  "ערוות הפסוק כגון נסתר,

כולם וכן יגלה" לא אמו  וערוות הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם ).).).).אביו חננאל חננאל חננאל חננאל ;;;; øîBàäÈÅ:((((רבנו רבנו רבנו רבנו 
"Cìnì øéáòäì ïzú-àG Eòøfîe":הוא פירושו  –Còøfîe ÄÇÀÂÄÅÀÇÂÄÇÙÆÄÇÀÈ

àúeéîøàa àøaòàì ïzú àGגויה על  תבוא לא כלומר, –(zinx`) ÄÅÀÇÀÈÈÀÇÀÈÈ
זרה לעבודה בן ממנה לעבר ),(xar`l`ותוליד BúBàהיינו ïé÷zLîÀÇÀÄ

äôéæða הבא את מחייב הוא והרי ממשמעו, הכתוב את שעוקר – ÄÀÄÈ
בהתראה  ובמזיד  כרת, במזיד  ארמית חטאת על ובשוגג דין , בית מיתת

ארמית ((((רשרשרשרש""""י י י י ).).).). על  דווקא לבוא שאסור  משמע שמדבריו  מפרשים, ויש 
האומות  משאר  נכרית על אבל  למולך, הזרע את מעביר  כך ידי שעל

בנזיפה  אותו  משתקים לפיכך  מותר, למולך זרעם מעבירים שאין
הערוך הערוך הערוך הערוך ).).).). עפעפעפעפ""""יייי טובטובטובטוב"""" יום יום יום יום  ("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות 
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בציבור . אותן  מתרגמים שאין  בתורה פרשיות על  ללמד באה משנתנו 

ïáeàø äNòî' וגו בלהה" את וישכב ראובן "וילך  הפסוק ((((בראשית בראשית בראשית בראשית – ÇÂÅÀÅ
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Âïè÷–íbøúîe äøBza àøB÷,ìò ñøBt Bðéà ìáàòîL,äázä éðôì øáBò Bðéàå,åétk úà àNBð Bðéàå. ¨¨¥©¨§©§¥£¨¥¥©§©§¥¥¦§¥©¥¨§¥¥¤©¨
ççBt–íbøúîe òîL ìò ñøBt,äøBza àøB÷ Bðéà ìáà,åétk úà àNBð Bðéàå äázä éðôì øáBò Bðéàå.àîeñ ¥©¥©§©§©§¥£¨¥¥©¨§¥¥¦§¥©¥¨§¥¥¤©¨¨

–ìò ñøBtòîLíbøúîe;äãeäé éaøøîBà:åéîiî úBøBàî äàø àHL ìk,ìò ñøBt BðéàòîL. ¥©§©§©§¥©¦§¨¥¨¤¨¨§¦¨¨¥¥©§©
Êïéîeî åéãéa LiL ïäk–åétk úà àOé àG.äãeäé éaøøîBà:äàeôe ñéèñà úBòeáö åéãé eéäL éî óà– Ÿ¥¤¥§¨¨¦¦¨¤©¨©¦§¨¥©¦¤¨¨¨§¦§¦¨

åétk úà àOé àG,Ba ïéìkzñî íòäL éðtî. ¦¨¤©¨¦§¥¤¨¨¦§©§¦
ÁøîBàä:ïéòeáöa äázä éðôì øáBò éðéà–øáòé àG íéðáìa óà;øáBò éðéà ìcðña–øáòé àG óçé óà. ¨¥¥¦¥¦§¥©¥¨¦§¦©¦§¨¦©£Ÿ§©§¨¥¦¥©¨¥©£Ÿ

älâò Búlôz äNBòä–äåöî da ïéàå äðkñ.Bãé ñt ìò Bà Bçöî ìò dðúð–úeðénä Cøc Bæ éøä.ïtö ¨¤§¦¨£ª¨©¨¨§¥¨¦§¨§¨¨©¦§©©¨£¥¤¤©¦¦¨

eeee.dxeza `xew ohw:êìéàå éùéìùî à÷åã ,åøîàù íéðåàâä ïî ùéå.rny lr qxet epi` la`åðéàù ìëå ,ïúáåç éãé íéáøä úà àéöåäì àá àåäù éôì
:ïúáåç éãé íéáøä úà àéöåî åðéà øáãá áééç.eitk z` `yep epi`e:åúëøáì ïéôåôë åéäéù øåáöì ãåáë ïéàù ,ïäë àåä íà.ggetåéúåòåøæå íéòåø÷ åéãâá

:óçéå ççåô ïðéîâøúî ,óçéå íåøò .õåçáî íéàøð.rny lr qxet:øáãá áééåçî àåä éøäù.dxeza `xew epi` la`,äáéúä éðôì ïëå .äøåúä ãåáë éðôî
:øåáöì àåä éàðâù éðôî ,íéôë úàéùðì ïëå.rny lr qxet `neqïéìéöîå åúåà ïéàåø íãà éðáù ,úåøåàîä ïî äàðä åì ùé úåøåàî äàåø åðéàù ô"òàù

:íéìåùëîä ïî åúåàd`x `ly in lk xne` dcedi iax.qexti `l einin zexe`n:é"øë äëìä ïéàå .íìåòì íäî äàðä åì äéä àìù
ffff.oinen ecia yiy odk:åéìâøá åà åéðôá ïëå.eitk z` `yi `lêåúîå åá åìëúñé åéìâøá ïéîåî ùé íàå ,ïëåãì ïäéìãðñá úåìòì ïéàùø íéðäëä ïéàù

úåäë åéðéò ïäéôë íéàùåðùë íéðäëá ìëúñîäå ,åéãéá ìëúñäì åàåáé êë[à"ò æ"è äâéâç]:íäéãé ïéá äøåù äðéëùäù éôì ,.qihq`:úìëúì äîåã åòáö
.d`etåà ,åéãéáù òáöá åà ,åá ùéù ïéîåîá íéòãåé íìåëå íäîò ìéâø øîåìë ,åøéòá ùã äéä íàù ,àøîâá ÷éñîå .íåãà íäá íéòáåöù íéîåãà íéùøù

:åá íéìëúñî ïéà áåùã ,øúåî ,êëá ïúëàìî øéòä éùðà áåøù
gggg.xeari `l mipala s`:êëá ïéãéô÷î æ"ò éãáåòã ,åá ä÷øæð úåðéî àîù ïðéùééç.zelebr ey`xay oilitz dyerd:äöéáë åà æåâàë.dpkqàìù

:åùàøá ñðëú.devn da oi`e:éðéñî äùîì äëìä úåòáåøî ïéìéôúã.zepin jxc df ixdíéøîåàå ,àø÷îä úåòîùî øçà íéëìåäå íéîëç éøáã íéæåáù
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äøBza àøB÷ ïè÷ לתורה הקרואים מן אחד להיות לו מותר – ÈÈÅÇÈ
וכותב בציבור; מן הרמבהרמבהרמבהרמב""""םםםםלקרוא אחד שלדעת למשנתנו, בפירושו

שלישי אחר דווקא האחרונים ובעל ובעל ובעל ובעל הגאונים בברטנוראבברטנוראבברטנוראבברטנורא;;;; מובא מובא מובא מובא  ((((וכןוכןוכןוכן

בלבדבלבדבלבדבלבד);););); """"הערוך הערוך הערוך הערוך """" בעלבעלבעלבעל נתןנתןנתןנתן רבנורבנורבנורבנו דעת דעת דעת דעת  שהיא שהיא שהיא שהיא  כותבכותבכותבכותב,,,, שלמה שלמה שלמה שלמה """" ויש""""מלאכת מלאכת מלאכת מלאכת 
לעם, להשמיע אלא התורה בקריאת הכוונה שאין  הטעם, מבארים

לו  יש  מקום מכל  הרי מברך שהוא פי  על  ואף גמורה, מצווה זו  ואין
ללמדו  מצווים שאחרים עד תורה בתלמוד íbøúîeÀÇÀÅ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי););););שייכות

לתרגם; רשאי שקטן  שכן וכל  –Bðéàå ,òîL ìò ñøBt Bðéà ìáàÂÈÅÅÇÀÇÀÅ
äázä éðôì øáBò–,חובתם ידי  הרבים את להוציא בא שהוא לפי  ÅÄÀÅÇÅÈ

שנינו ח ח ח ח ):):):):והרי  גגגג,,,, השנה השנה השנה השנה  מוציא ((((ראשראשראשראש אינו בדבר, מחוייב שאינו  "כל 
חובתם"; ידי  הרבים åétkאת úà àNBð Bðéàå, כהן הוא אם – ÀÅÅÆÇÈ

קטן . מפי  להתברך  לציבור כבוד  זה שבגדיו ççBtשאין  אדם – ÅÇ
נראה, ובשרו  òîLקרועים ìò ñøBt במקומו פורס והוא שהואיל  – ÅÇÀÇ

בבזיונו, אותו רואים אין התיבה, לפני  עובר בתורה,íbøúîeואינו – ÀÇÀÅ
הציבור לכבוד  בזה חוששים אין  הלכך בתרגום, כך כל חשיבות שאין

המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),), äøBza((((הרהרהרהר""""ןןןן;;;; àøB÷ Bðéà ìáà,התורה כבוד משום – ÂÈÅÅÇÈ
äázä éðôì øáBò Bðéàå זה ואין בבזיונו , אותו רואים שהכל  – ÀÅÅÄÀÅÇÅÈ

לציבור, åétkכבוד úà àNBð Bðéàå מהטעם כהן , הוא אם – ÀÅÅÆÇÈ
לציבור. הוא שגנאי מפני òîLדלעיל , ìò ñøBt ,àîeñ אף – ÈÅÇÀÇ

מכל מהם, נהנה ואינו  המאורות" "יוצר  ברכת אומר  שהוא פי על 
ממנו  ומונעים אותו  רואים אדם שבני כך  ידי  על מהם נהנה הרי  מקום
ימי כל  יוסי : רבי "אמר (בגמרא): בברייתא שמובא כמו מכשולים,

זה מקרא על  מצטער  כט כט כט כט ):):):):הייתי  כח כח כח כח ,,,, בצהרים ((((דברים דברים דברים דברים  ממשש "והיית
אפילה  בין  לעוור  לו  אכפת מה וכי – באפלה" העוור  ימשש  כאשר 

לילה  באישון מהלך  הייתי  אחת פעם לידי. מעשה שבא עד לאורה?
לו: אמרתי  בידו. ואבוקה בדרך מהלך שהיה סומא וראיתי ואפילה

אבו  אדם בני, בני  בידי , שאבוקה זמן  כל  לי : אמר לך? למה זו קה
הברקנין "; ומן  הקוצין  ומן  הפחתין  מן  אותו  ומצילין  אותי  רואין 

íbøúîe.פה בעל מתרגם מתורגמן  כל שהרי  בתורה, –äãeäé éaø ÀÇÀÅÇÄÀÈ

åéîiî úBøBàî äàø àHL ìk :øîBà,סומא שנולד כגון  – ÅÈÆÈÈÀÄÈÈ
האור , מן הנאה לו  היתה לא ומעולם òîLהואיל  ìò ñøBt BðéàÅÅÇÀÇ

המאורות". "יוצר  ברכת לברך  יכול שאינו  –.dcedi iaxk dkld oi`e
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כפיים. לנשיאת בפסולים ללמד משנתנו  מוסיפה הקודמת המשנה אגב

ïéîeî åéãéa LiL ïäk ברגליו או בפניו וכן בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא ),),),),– ((((ברייתא ברייתא ברייתא ברייתא  ÙÅÆÅÀÈÈÄ
åétk úà àOé àG את ומסיחים בו  מסתכלים שהציבור מפני – ÄÈÆÇÈ

הברכה מן eéäL((((ירושלמי ירושלמי ירושלמי ירושלמי ).).).).דעתם éî óà :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÇÄÆÈ
ñéèñà úBòeáö åéãéהעשוי כחול , בצבע צבועות היו שידיו  כהן  – ÈÈÀÄÀÄ

אסטיס, ששמו ששמו äàeôeמעשב מעשב העשוי  אדום בצבע או – È
אחר, צבע בכל  וכן íòäLפואה, éðtî ,åétk úà àOé àGÄÈÆÇÈÄÀÅÆÈÈ

Ba ïéìkzñî מן דעתם מסיחים כך ידי  שעל  לעיל שבארנו  כמו – ÄÀÇÀÄ
הטעםרשרשרשרש""""ייייהברכה. א א א א ):):):):מבאר  טז טז טז טז ,,,, חגיגה חגיגה חגיגה חגיגה  הגמראהגמראהגמראהגמרא פיפיפיפי "שהמסתכל((((עלעלעלעל

בין  שורה שהשכינה לפי כהות, עיניו  כפיהם שנושאים בשעה בכהנים

מברטנורא מברטנורא מברטנורא מברטנורא ))))ידיהם" הרב הרב הרב הרב  מפרשמפרשמפרשמפרש אבל((((וכן וכן וכן וכן  התוספותהתוספותהתוספותהתוספות. טעם בעליבעליבעליבעלי דוחים
היסח  משום הוא הטעם בגבולין אבל במקדש , אלא היה שלא זה,

שבארנו . כמו הדעת,
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אפיקורסות. בו שנזרקה האדם על חשד  המטילים בדברים דנה משנתנו

ïéòeáöa äázä éðôì øáBò éðéà :øîBàä,צבועים בבגדים – ÈÅÅÄÅÄÀÅÇÅÈÄÀÄ
øáòé àG íéðáìa óà אף התיבה לפני  לעבור לו  נותנים אין  – ÇÄÀÈÄÇÂÙ

שמא  וחוששים בכך , מקפידים היו  שהאפיקורסים לפי לבנים, בבגדים

זו . נזרקה xne`d:אפיקורסות okeøáBò éðéà ìcðña,התיבה לפני  – ÀÇÀÈÅÄÅ
øáòé àG óçé óà בו שנזרקה בו  שחושדים דלעיל , מהטעם – ÇÈÅÇÂÙ

להקפיד האפיקורסים דרך היתה לא אם שאף כותבים, ויש  אפיקורסות.
להקפיד, ישראל של  דרכם שאין במה מקפיד  שזה כיון  מקום מכל  בכך,

אפיקורסות, בו  ונזרקה בלבו  עלו  שטות של  הרהורים שמא חוששים
להקפיד ראוי  שאינו  במה מקפיד הוא הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם ולפיכך  הריבהריבהריבהריב""""שששש).).).). ((((הרהרהרהר""""ןןןן;;;;

dlitz",כותב; dze`a xeari `l"וכותב:הראבהראבהראבהראב""""דדדדואילו עליו  משיג
zxg` dlitza `le dlitz dze`a `l.(.(.(.(הההה יייי,,,, תפילה תפילה תפילה תפילה  äNBòäÈÆ((((הלהלהלהל''''

izdw - zex`ean zeipyn

i dpyn iriax wxt dlibn zkqn

áäæ,BlL éì÷ðà úéa ìò dðúðe–íéðBöéçä Cøc Bæ éøä. ¨¨§¨¨©¥ª§§¦¤£¥¤¤©¦¦
ËøîBàä:íéáBè Eeëøáé–úeðénä Cøc Bæ éøä;éîçø eòébé øBtö ï÷ ìòE,EîL øëfé áBè ìòå,íéãBî íéãBî ¨¥§¨§¦£¥¤¤©¦©©¦©¦©£¤§©¦¨¥§¤¦¦
–BúBà ïé÷zLî.úBéøòa äpëîä–BúBà ïé÷zLî.øîBàä:"Cìnì øéáòäì ïzú-àG Eòøfîe"(àë ,çé àø÷éå), §©§¦©§©¤¨£¨§©§¦¨¥¦©§£¦¥§©£¦©Ÿ¤

àúeéîøàa àøaòàì ïzú àG Còøfîe–äôéæða BúBà ïé÷zLî. ¦©§¨¦¥§©§¨¨§©§¨¨§©§¦¦§¦¨
Èíbøzî àGå àø÷ð ïáeàø äNòî.íbøzîe àø÷ð øîú äNòî.íbøzîe àø÷ð ïBLàøä ìâò äNòî,éðMäå ©£¥§¥¦§¨§¦©§¥©£¥¨¨¦§¨¦©§¥©£¥¥¤¨¦¦§¨¦©§¥§©¥¦

úøåáé÷ ,ãéä äáåâá ,êãé ìò .ñôåø ÷åðéú ìù åçåîù íå÷î ,ùàøáù øòù íå÷îá ,êéðéò ïéá ,äåù äøéæâá åãîì íéîëçå .ùîî êãé ìò ,ùîî êéðéò ïéá
:áìä ãâðë àäúù ,òåøæä ùàøá.'eke adf dtivøîåà áåúëäå(è ,âé úåîù)äøåäè äîäá øåòî ìëä àäéù ,êéôá øúåîä ïî ,êéôá 'ä úøåú äéäú ïòîì

:áäæî àìå.ilwp` zia lr dpzpe:úåàì íéøçàì àìå ,úåàì êì ,øîåà áåúëäå .õåçáî ùåáìîä ãé úéá ìò.mipevigd jxc df ixdíéëìåää íãà éðá
:íéîëçä úòãî õåç íúòã øçà

hhhh.zepin jxc ef ixd miaeh jekxaiéðîîñ íò áåúëä äàðîå òø äçéø äðáìç éøäù ,íäéúåéðòú úãåâàá ìàøùé éòùåô íäîò óøöì ìàøùé ïéëéøöù
:úøåè÷ä.jingx eribi xetv ow lríéðáä ìò íàä ç÷ú àì úøæâå øåôö ï÷ ìò êéîçø åòéâäù åîë(å ,áë íéøáã).åðéìò íçøå ñåç ïë ,.eze` oiwzyn

:úåøéæâ àìà ïðéà íäå íéîçø ä"á÷ä ìù åéúåöî äùåòù.jny xkfi aeh lre.êì äãåð êúáåè ìò.eze` oiwzyníùë äòøä ìò êøáì íéáééç åðàù
:äáåèä ìò ïéëøáîù.micen micen:úåäìà 'á åéìò ìá÷îå äãåîë ,úåéåùø éúùë éæçéîã.zeixra dpkndøîåàù .éåðéë ïåùìá úåéøò ìù äùøô ùøåãù

:íéáøá åîà ïåì÷å åéáà ïåì÷ äìâé àìù àìà ,áåúëä øáéã ùîî úåéøòá àìã.`zeinx`l `xar`l ozz `l jrxfneäãåáòì ïá ãéìåúå äéåâä ìò àáú àì
:äøæ.dtifpa eze` oiwzyn:ââåùä ìò úàèç åáééçîå ,äéåâä ìò àáì úøë ïúåðå ,åúåòîùîî áåúëä ø÷åòù
iiii.mbxzine `xwp xnze oepn` dyrn:ïî÷ì øîéîì ïðéòáãë ,ãåã ïá ïåðîà áéúë àìã ,àåäå .ãåãã äéø÷éì ïðéùééç àìå`xwp oey`xd lbr dyrn
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Búlôz, שבראשו התפילין –älâò,כביצה או כאגוז  –äðkñ– ÀÄÈÂËÈÇÈÈ
המשקוף  על בראשו  ויכה נמוך  בפתח בה ייכנס שמא סכנה, בה יש

מוחו את תרוצץ המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).והתפילה שנופל((((רשרשרשרש""""יייי;;;; פעמים כותבים: ויש
מוחו  תרוצץ שבראשו  העגולה והתפילה וחנון", ב"רחום ראשו  על 

חננאלחננאלחננאלחננאל).).).). äåöî((((רבנו רבנו רבנו רבנו  da ïéàå מצוות חובת ידי  בה יוצא שאינו  – ÀÅÈÄÀÈ
מרובעות. להיות צריכות שתפילין  מסיני למשה שהלכה לפי תפילין ,

תםתםתםתםולדעת המלכות רבנורבנורבנורבנו כשגזרה היינו הסכנה, שבשעת משנתנו, כוונת
גזירת  (משום סכנה בהן  יש עגולות תפילין אף  תפילין, להניח שלא

תפילין מצוות בהן  מקיים ואינו  אלבקאלבקאלבקאלבק).).).).המלכות), רררר""""ח ח ח ח  השלמות השלמות השלמות השלמות  ((((עייןעייןעייןעיין

dðúð– ראש של  התפילה את –Bãé ñt ìò Bà Bçöî ìò או – ÀÈÈÇÄÀÇÇÈ
ידו, פס על יד  של התפילה את úeðénäשנתן  Cøc Bæ éøäדרך – ÂÅÆÆÇÄ

את  ופירשו  פה, שבעל בתורה הודו שלא אחרות וכתות הצדוקים

"על כמשמעותם: עיניך" בין ולזכרון  ידך  על  "לאות בתפילין הכתוב
דרשו : חכמים ואילו  ממש . עיניך" ו"בין  ממש jci"ידך" lr" בגובה –

הלב, כנגד  הזרוע על jipir"היד oia"e מקום בראש, שיער  במקום –
העיניים. בין כנגד רופס, תינוק של  áäæשמוחו  ïtö את ציפה – ÄÈÈÈ

זהב, התפילין BlLבתי  éì÷ðà úéa ìò dðúðe את שנתן או  – ÀÈÈÇÅËÀÀÄÆ
הזרוע, בשר  על ולא מבחוץ, חלוקו  של  השרוול על יד של  התפילה

לכל. שייראה íéðBöéçäכדי  Cøc Bæ éøä דעתם אחר שהולכים – ÂÅÆÆÇÄÄ
חכמים דעת אחר דרשו:((((רש רש רש רש """"יייי))))ולא חכמים שכן ,zxez didz ornl"

"jita 'd בהמה מעור הכל שיהא בפיך , המותר  מן – ט) יג, (שמות

דרשו: וכן מזהב, ולא jci"טהורה lr ze`l jl dide"לך – (שם)
המוצנע, במקום להניחם שצריך  ומכאן  לאות, לאחרים ולא לאות

לתפילין . הזרוע בין  חוצץ דבר  שום יהא כותב:הרמבהרמבהרמבהרמב""""םםםםושלא
"mipevigd" בתורה ובין  שבכתב בתורה בין  בכלל, בתורה הכופרים הם

ישראל. מכלל  עצמם שהוציאו  כלומר פה, שבעל 
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íéáBè Eeëøáé :øîBàä,להקדושֿברוך ֿהוא כך שאומר היינו – ÈÅÀÈÀÄ
רשעים ולא יברכוך, טובים אנשים Cøc((((רשרשרשרש""""י י י י ),),),),ומשמע: Bæ éøäÂÅÆÆ

úeðénä אֿלוה שאינו מדבריו, שנראה לפי הטעם, מפרשים יש – ÇÄ
לטובים ixi`nd,((((הרהרהרהר""""ןןןן).).).).אלא yxtn okeעל רומזת "טובים" שמלת

שהנחלת  האנשים אותם יברכוך  אומר : היה כאילו והשקטים, השלווים
ושממון  בדאגה ענייניהם שכל  העניים אבל לברכך , כדי  טובה להם

מדבריו  שמשמע מפני  מפרשים ויש המינות. דרך וזהו יברכוך? במה
רשויות שתי יש  כאילו ונראה טובים", אלהים ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).)."יברכוך

:ezlitza xne`dEéîçø eòébé øBtö ï÷ ìò,אתה וחנון "רחום – ÇÇÄÇÄÇÂÆ
את  לקחת ולא האם את לשלוח שאמרת רחמיך , יגיעו צפור  קן  ועל

הבנים" על קן ((((רשרשרשרש""""יייי););););האם על  רחמיך  שהגיעו "כמו מפרשים: ויש 
עלינו " ורחם חוס כן  הבנים", על האם תקח "לא וגזרת: ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;;צפור

EîLברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא );););); øëfé áBè ìòå שאתה הטוב "על האומר : או  – ÀÇÄÈÅÀÆ
שמך"; ייזכר לנו íéãBîעושה íéãBî הוא "מודים" שבברכת או  – ÄÄ

פעמיים, "מודים" תיבת BúBàאומר ïé÷zLîבטעם –lr" xne`d ÀÇÀÄ
"jingx eribi xetv ow:דעות שתי בגמרא שמטיל`.מובאות "מפני 

בריותיו . שאר על  ולא חס הוא צפור  קן  שעל בראשית", במעשה קנאה
.a מדותיו - שעושה אלא (eizeevn)"מפני ואינן רחמים הקב"ה של

`eze,גזירות". miwzyn "jny xkfi aeh lr" xne`d שמשמע מפני 
שנינו והרי הרעה, על ולא לה' מודים הטובה על שרק ((((ברכות ברכות ברכות ברכות מדבריו,

ה ה ה ה ):):):): הטובה".ט ט ט ט ,,,, על  שמברך כשם הרעה על  לברך אדם xne`d"חייב
,eze` miwzyn "micen micen""רשויות ל"שתי  כמודה שנראה מפני

.(zedel` izyl)úBéøòa äpëîä בלשון העריות פרשת שדורש – ÇÀÇÆÈÂÈ
כגון  לקלון , הוא כינוי אלא ממש, לערווה הכתוב כוונת שאין כינוי ,

אביך קלון תגלה" לא אמך  וערוות אביך  "ערוות הכתוב את שמפרש 
כולם, וכן  ברבים, תגלה אל אמך BúBàוקלון  ïé÷zLî שמוציא – ÀÇÀÄ

מפרשים: יש  כהלכה. שלא בתורה פנים ומגלה פשוטו , מידי הכתוב את

zeixra dpknd בלשון חבירו לפני  או בציבור  העריות פרשת שקורא –
ערוות  קורא: הוא אמך"... וערוות אביך  "ערוות הפסוק כגון נסתר,

כולם וכן יגלה" לא אמו  וערוות הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם ).).).).אביו חננאל חננאל חננאל חננאל ;;;; øîBàäÈÅ:((((רבנו רבנו רבנו רבנו 
"Cìnì øéáòäì ïzú-àG Eòøfîe":הוא פירושו  –Còøfîe ÄÇÀÂÄÅÀÇÂÄÇÙÆÄÇÀÈ

àúeéîøàa àøaòàì ïzú àGגויה על  תבוא לא כלומר, –(zinx`) ÄÅÀÇÀÈÈÀÇÀÈÈ
זרה לעבודה בן ממנה לעבר ),(xar`l`ותוליד BúBàהיינו ïé÷zLîÀÇÀÄ

äôéæða הבא את מחייב הוא והרי ממשמעו, הכתוב את שעוקר – ÄÀÄÈ
בהתראה  ובמזיד  כרת, במזיד  ארמית חטאת על ובשוגג דין , בית מיתת

ארמית ((((רשרשרשרש""""י י י י ).).).). על  דווקא לבוא שאסור  משמע שמדבריו  מפרשים, ויש 
האומות  משאר  נכרית על אבל  למולך, הזרע את מעביר  כך ידי שעל

בנזיפה  אותו  משתקים לפיכך  מותר, למולך זרעם מעבירים שאין
הערוך הערוך הערוך הערוך ).).).). עפעפעפעפ""""יייי טובטובטובטוב"""" יום יום יום יום  ("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות 

i r i a x m e i

י ה נ ש מ ר ו א ב

בציבור . אותן  מתרגמים שאין  בתורה פרשיות על  ללמד באה משנתנו 

ïáeàø äNòî' וגו בלהה" את וישכב ראובן "וילך  הפסוק ((((בראשית בראשית בראשית בראשית – ÇÂÅÀÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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íbøzî àGå àø÷ð.íéðäk úkøa,ïBðîàå ãåã äNòî,ïéîbøzî àGå ïéàø÷ð àG.äákøna ïéøéèôî ïéà,éaøå ¦§¨§¦©§¥¦§©Ÿ£¦©£¥¨¦§©§¦§¨¦§¦©§§¦¥©§¦¦©¤§¨¨§©¦
äãeäéøézî.øæòéìà éaøøîBà:a ïéøéèôî ïéà"íéìLeøé-úà òãBä". §¨©¦©¦¡¦¤¤¥¥©§¦¦§©¤§¨©¦

o h w c r e n z k q n
Ô Â ˘ ‡ ¯ ˜ ¯ Ù

‡úéòéáMáe ãòBna ïéçìMä úéa ïé÷Lî,àHL ïéònî ïéa älçza àöiL ïéònî ïéaälçza àöé.ïéà ìáà ©§¦¥©§¨¦©¥©§¦¦¥¦©§¨¤¨¨©§¦¨¥¦©§¨¤¨¨©§¦¨£¨¥
àG ïé÷LîïBìéwä énî àGå íéîLbä énî.ïéNBò ïéàåíéðôbì úBiâeò. ©§¦¦¥©§¨¦§¦¥©¦§¥¦¦©§¨¦

.mbxzne:ìàøùéã àø÷éì ïðéùééç àìå.ipyd lbr dyrn'åâå íòä úà äùî àøéå ãò ïøäà ìà äùî øîàéå ïî(äë-àë ,áì úåîù)íòä úà 'ä óåâéå ÷åñôå
ù)(äì íù í:ïøäàã àø÷é íåùî ,ïéîâøúî àìå íéàø÷ð åìà ìë ,.mipdk zkxaåøîàé àìù ,êéìà åéðô 'ä àùé äéá úéàã íåùî ïéîâøúî àìå íéàø÷ð

:íéðô íäì úàùì ìàøùé ïä éàãëù íéòãåé ïðéà ïäå ,íéðô àùåð ä"á÷ä.oepn`e cec dyrnáåúëù íé÷åñô ïúåà ìë ,ïéîâøúéî àìå ,äøèôäá íéàø÷ð àì
:íâøúîå àø÷ð øîúå ïåðîà äùòî ìéòì ïðéøîà àä ,íúñ ïåðîà ïäá øîàðù ïúåà ìáà .ãåã ïá ïåðîà íäá.dakxna oixihtn oi`éìåéùì éúà àîìã

:äá éðåéòìå.xizn dcedi 'xe:åúåîë äëìäå.milyexi z` rceda oixihtn oi`(æè ìà÷æçé):øæòéìà 'øë äëìä ïéàå .íéìùåøéã àø÷é íåùî ,

ÔË˜ „ÚÂÓ ˙ÎÒÓ
``̀̀̀.oiglyd zia oiwynéò íåâøú .íéîì äàîöå äôéò õøà:éàìå éäìùî ,òâéå ó.crena oiwynäòùî ïéçìùä úéá äãùå ,ãòåîá øúåî ãáàä øáãã

éðôì åúù ìáà ,éãñô àìã ãòåîá í÷ùé àì ãòåîä éðôì åúù àìù íéòøæ ,'éðúî óåñá ïðúãë ,ãáàð ãéî øéãú åúåà ä÷ùî åðéà íà åúå÷ùäì ìéçúîù
éøù úéòéáùáå .éãñô àìã ,ãòåîá éøù àì ïìéà ìù ïéçìù äãù ìáà ,ãòåîá ïé÷ùî ïéçìù àåäù äàåáú ìù ïáì äãù à÷åãå .ãòåîá í÷ùé ãòåîä

:äì è÷ð ãáìá ãòåî íåùî ,ïéçìùä úéáå .ìòáä úéá äãù ïéá ïéçìùä úéá äãù ïéá úå÷ùäì.dlgza `viyìéàåä ïéùùåç ïéàå .äìçúî åéùëò àöåéù
.àçøè àëéàå ãòåîá ï÷úì éúàå åéúåãâ åìôé àîù àåä ùãçå.dlgza `vi `ly:ïùé àåäù.minyb inn `l la`íéî íä ïåìé÷ .ïåìé÷ éî íåùî äøéæâ

:úåìãì äøéúé àçøè àëéà äéáã ,íéñðåëî íéîùâ éî åáå ÷åîò øåá ìù.zeiber:íéî åàìîúéù éãë íéðôâä éø÷òéáå íéúéæä éø÷éòá íéùåòù íéöéøç

`xephxa yexit

כבכבכבכב),),),), הכנסת,àø÷ðלה לה לה לה ,,,, בבית בציבור  –íbøzî àGå ואין – ÄÀÈÀÄÇÀÅ
ראובן של  כבודו  משום אותו , מתרגם מפרשים ((((רש רש רש רש """"יייי););););המתורגמן ויש

יעקב של  כבודו משום øîú((((הר הר הר הר """"ןןןן).).).).הטעם, äNòîויהודה ((((בראשית בראשית בראשית בראשית – ÇÂÅÈÈ
íbøzîeלח לח לח לח ),),),), àø÷ðתמר את והציל  שהודה ליהודה הוא ששבח – ÄÀÈÄÇÀÅ

המאיריהמאיריהמאיריהמאירי);););); הר הר הר הר """"ןןןן;;;; ורש ורש ורש ורש """"יייי;;;; מפרשים:((((גמראגמראגמראגמרא xnzויש  dyrn אמנון מעשה –

טובטובטובטוב").").").").ותמר  יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות ועייןועייןועייןועיין ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;; ìâò((((רמברמברמברמב""""םםםם;;;; äNòîÇÂÅÅÆ
ïBLàøä'וגו ההר" מן  לרדת משה בושש כי  העם "וירא ((((שמות שמות שמות שמות – ÈÄ
אאאא----ככככ),),),), íbøzîeלב לב לב לב ,,,, àø÷ðלישראל כפרה שהיתה לציבור  שניחא – ÄÀÈÄÇÀÅ

חטא אותו  ויחזרו ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).על  שיתביישו כדי  הטעם, מבארים ויש

ישראלישראלישראלישראל");");");");למוטב """"תפארת תפארת תפארת תפארת  שלéðMäå((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;; המעשה המשך – ÀÇÅÄ
אהרן " אל משה "ויאמר מפסוק למשה, אהרן שסיפר מה היינו העגל ,

וכו ' העם" את משה "וירא עד כא כא כא כא ----לה לה לה לה ),),),),וכו ' לבלבלבלב,,,, àGå((((שמות שמות שמות שמות  àø÷ðÄÀÈÀ
íbøzîאהרן של כבודו מפני טוב טוב טוב טוב ").").").").– יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  úkøa((((עייןעייןעייןעיין ÄÇÀÅÄÀÇ
íéðäk–,(,(,(,(כדכדכדכד----כוכוכוכו ו ו ו ו ,,,, ïBðîàå((((במדברבמדברבמדברבמדבר ãåã äNòî: מבואר בגמרא – ÙÂÄÇÂÅÈÄÀÇÀ

ודוד  אמנון בו  שנזכר  ותמר אמנון  במעשה א א א א ),),),),הפסוק יגיגיגיג,,,, בבבב ((((שמואל שמואל שמואל שמואל 

ïéîbøzî àGå ïéàø÷ð àG;היא הגירסה שבגמרא ובמשנה –oi`xwp ÄÀÈÄÀÄÇÀÀÄ
;oinbxzin `leגורסים והרא והרא והרא והרא """"שששש....וכן מפרשים:הריהריהריהרי""""ף ף ף ף  mipdkויש  zkxa

מיתרגמת ולא oepn`eנקראת cec dyrne מיתרגם ולא בהפטרה נקרא לא

ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא )))) נקראת,((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;; שאינה לפרש אפשר  אי כהנים בברכת ואמנם .
בשלימותה, שלא בציבור נקראת התורה שתהא לומר סברא אין  שהרי 

בשלימותם  נקראים הנביאים אין  כך ובין כך  שבין  בהפטרה, כן  שאין מה
טובטובטובטוב")")")") יוםיוםיוםיום והטעם("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  .,mipdk zkxaa'ה "ישא בה שכתוב לפי 

פנים  משוא הקב"ה לפני  שיש ולומר  לטעות השומע ויכול  אליך", פניו
oepn`e;((((גמרא גמרא גמרא גמרא )))) cec dyrnae,ברם דוד. של  כבודו מפני  הוא, הטעם

ניתנ  שלברכה נקראת, לא כהנים שברכת בפירוש אמרו ה בירושלמי
וכותב לקריאה, ישראל ישראל ישראל ישראל """"ולא """"תפארתתפארתתפארתתפארת הירושלמי,בעלבעלבעלבעל את לפרש  שאפשר

שלמעלה  לפסוקים לצרפם אבל  לבד , הכהנים ברכת את לקרוא שאסור 
מותר . äákønaושלמטה ïéøéèôî ïéà שמא א, פרק יחזקאל – ÅÇÀÄÄÇÆÀÈÈ

מרכבה. במעשה ולעיין  לשאול  העם øézîיבואו äãeäé éaøå– ÀÇÄÀÈÇÄ
בה. לעיין  העם יבואו שמא חושש dcedi.שאינו  iaxk dkldeéaøÇÄ

"íéìLeøé-úà òãBä"a ïéøéèôî ïéà :øîBà øæòéìà– ÁÄÆÆÅÅÇÀÄÄÀÇÆÀÈÇÄ
המתחיל  טז  פרק dizearez",ביחזקאל  z` milyexi z` rced mc` oa"

ישראל  וכבוד ירושלים כבוד משום במפרשים הטעם ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;;ומבואר 

אחר אחר אחר אחר ););););ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;; פירושפירושפירושפירוש שמביא שמביא שמביא שמביא  טוב טוב טוב טוב """" יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות iaxkועייןועייןועייןועיין dkld oi`e
.xfril`

ï è ÷ ã ò å î ú ë ñ î
א ה נ ש מ ר ו א ב

יהיה  אותה יעשה לא שאם היינו האבד, דבר  לצורך שמלאכה ללמד, באה משנתנו

יתירה. טירחה בה תהא שלא ובלבד  המועד. בחול לעשותה מותר הרבה, הפסד

ïéçìMä úéa ïé÷Lî להשקאה הזקוקה שדה להשקות מותר  – ÇÀÄÅÇÀÈÄ
גשמים, במי מסתפקת ואינה שמלאכת ãòBnaמתמדת המועד , בחול  – ÇÅ

תתקלקל, אותה ישקו  לא שאם היא, האבד בשנת úéòéáMáeדבר – ÇÀÄÄ
השקאה  מקום מכל  בה, אסורה קרקע שעבודת פי על שאף השמיטה,
סוברים, ויש  התירו; הפסד ובמקום מדרבנן, אלא אסורה אינה

המסתפקת  שדה היינו  הבעל, בית אפילו להשקות מותר  שבשביעית
המועד חול משום אלא השלחין " "בית התנא נקט ולא גשמים, במי 

ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא),),),), רשרשרשרש""""י י י י ;;;; בשם בשם בשם בשם  כךהרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם אבל((((תוספות תוספות תוספות תוספות  סובר  """"תוספות תוספות תוספות תוספות אינו  ((((עייןעייןעייןעיין

טובטובטובטוב").").")."). älçzaיום יום יום יום  àöiL ïéònî ïéa להשקות שמותר כלומר  – ÅÄÇÀÈÆÈÈÇÀÄÈ
עכשיו , לצאת מימיו  שהתחילו חדש , ממעיין בין במועד  השלחין  בית

המועד, בחול  לתקן  ויבוא גדותיו יפלו שמא חוששים ïéònîואין  ïéaÅÄÇÀÈ
älçza àöé àHL.ישן ממעיין  היינו  –ïé÷Lî ïéà ìáà– ÆÈÈÇÀÄÈÂÈÅÇÀÄ

המועד, íéîLbäבחול énî àG שפעמים באגמים, המכונסים – ÄÅÇÀÈÄ
טירחה  בזה ויש בדלי, לדלותם צריכים וחסרים הולכים כשהמים
אפילו  המועד בחול אסורה יתירה טירחה בה שיש  ועבודה יתירה,

האבד, ïBìéwäבדבר  énî àGå טורח שיש  עמוק בור  של  ממים – ÀÄÅÇÄ
מפרשים ויש  לדלותם. משאבה oeliwyרב ופירושה יוונית מלה הוא

את  אלו במים ממלאים והיו  עמוקה, מבאר  מים בה לשאוב מיוחדת
טירחה  זו ושאיבה לתוכה. נמשכים הם ומשם השדה שבצד  הבריכות

היא אלבקאלבקאלבקאלבק).).).).רבה ממי((((ר ר ר ר """"חחחח משקים שאין  שהטעם אמרו, ובגמרא
קילון. מי משום בהם שגוזרים מפני הוא, ïéNBòהגשמים ïéàåÀÅÄ

íéðôbì úBiâeò,מים שיתמלאו כדי הגפנים עיקרי סביב חריצים – ÄÇÀÈÄ
מרובה. טירחה זו בעבודה שיש  לפי

izdw - zex`ean zeipyn
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·äéøæò ïa øæòìà éaøøîBà:úéòéáMáe ãòBna älçza änàä úà ïéNBò ïéà.íéîëçåíéøîBà:úà ïéNBò ©¦¤§¨¨¤£©§¨¥¥¦¤¨©¨©§¦¨©¥©§¦¦©£¨¦§¦¦¤
úéòéáMa älçza änàä,ãòBna úBì÷ì÷nä úà ïéðwúîe.íéaøä úeLøaL íénä éìe÷ì÷ úà ïéðwúîe,ïéèèBçå ¨©¨©§¦¨©§¦¦§©§¦¤©§ª§¨©¥§©§¦¤¦§¥©©¦¤¦§¨©¦§§¦

ïúBà.úàå úBáBçøä úàå íéëøcä úà ïéðwúîeíénä úBå÷î,íéaøä éëøö ìk ïéNBòå,úBøáwä úà ïéðiöîe, ¨§©§¦¤©§¨¦§¤¨§§¤¦§©©¦§¦¨¨§¥¨©¦§©§¦¤©§¨
íéàìkä ìò óà ïéàöBéå. §§¦©©©¦§©¦

‚á÷òé ïa øæòéìà éaøøîBà:ïìéàì ïìéàî íénä úà íéëLBî,íéòøæ ;äãOä ìk úà ä÷Lé àHL ãáìáe ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥§¦¤©©¦¥¦¨§¦¨¦§©¤©§¤¤¨©¨¤§¨¦
ãòBnä éðôì eúL àHL–ãòBna í÷Lé àG;íéîëçåäæáe äæa ïéøézî. ¤¨¦§¥©¥©§¥©¥©£¨¦©¦¦¨¤¨¤

aaaa.dn`d:äîà íåøá äîà áçåø ïäù éôì ,äîà ïééåø÷ ,äãùì äãùîå äãùä áéáñ íéëìåä íéîä ïäáù ò÷ø÷á íéùåòù íéöéøç.dlgzaäúéä àì íà
:àçøè íåùî ,ãòåîá äìçúá äúåà ïéùåò ïéà íìåòî.ziriayae:úéòéáùá ò÷ø÷á øôåçë äàøðù éðôî.zlwlewnd z` mipwzneøôò äëåúì ìôð íà

:íéîëçë äëìäå .ãòåîá äìçúá äúåà íéùåò ïéà ìáà ,äúåà íéð÷úî ,úçì÷î äðéàå.mind ilewlw mipwzneíéñðåëîä íéî:ïäî úåúùì úåîåâá
.oihhege:ïäá ìôðù úéøåøôòå ïéîñ÷å úåøåøö ïëåúî ïéàéöåîå ïéø÷ðîå ïé÷ðî.oipiivneàåäå ,øá÷ä ìò ïéëôåùå ãéñ ïéçîî åéäù .úåøá÷ä ìò ïéðåéö ïéùåò

:äàîåè íå÷îá åøáòé àìù íéëøã éëìåäì ïîéñ.oi`veieúîåøúî êë ìò øëù ïéìèåðù éôì .íúåà øå÷òì ,íéàìë åòøæðù úåãùä ïééòì ãòåîá ã"á éçåìù
:íéìèá ïäù éðôî ,ìåæá íéøëùð ãòåîä éîéáå ,äëùìä

bbbb.mind z` mikyenïé÷éôñî íéîùâ éîù ,éãñô àìã ,éøééà ìòáä úéá äãùáå .äãùä ìë ä÷ùé àì ìáà .àçøè àëéìã ,øçà ïìéàì äæ ,ïìéà úçúù
:éôè äçååøä éåä åúåà ïé÷ùîùëù àìà ,åì.ezy `ly:éãñô àìã.dfae dfaäëìäå.íéîëç åøù äçååøä íåùîã ,ìòáä äãù åìéôàå åúù àì åìéôà

é"áàøì åìéôà ãòåîá äúå÷ùäì øúåî èéè åîë äìù ò÷ø÷äù äçì äãù åäéîå .äéúååë ìéòìã ïéçìùä úéá ïé÷ùî ïéúéðúî íúñã ,é"á øæòéìà éáøë
:åîã ãòåîä éðôì åúùù íéòøæëã
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änàä úà ïéNBò ïéà :øîBà äéøæò ïa øæòìà éaø תעלה – ÇÄÆÀÈÈÆÂÇÀÈÅÅÄÆÈÇÈ
שכרגיל לפי  "אמה", ונקראת לתוכה; המים את להמשיך השדה, סביב

אמה, ועמוקה אמה רחבה לפניälçzaהיתה היתה כשלא היינו – ÇÀÄÈ
בתחילה, לעשותה אסור  שישãòBnaכן משום המועד, בחול  – ÇÅ

הרבה, טורח שנראה úéòéáMáeבעשייתה מפני  השמיטה, בשנת – ÇÀÄÄ
בשביעית. שאסור  בקרקע, úàכעודר  ïéNBò :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÄÆ

úéòéáMa älçza änàäהואיל כעודר, נראה אינו שלדעתם – ÈÇÈÇÀÄÈÇÀÄÄ
לחוץ העפר את זורק úBì÷ì÷nä((((גמראגמראגמראגמרא).).).).והוא úà ïéðwúîeÀÇÀÄÆÇÀËÀÈ

ãòBna אותן לתקן  מותר בעפר ונסתמו  שנתקלקלו המים אמות – ÇÅ
עושים  שאין  חכמים מודים אבל בהן; יקלחו  שהמים כדי  המועד, בחול

במועד . בתחילה המים אמת minkgk.את dkldeéìe÷ì÷ úà ïéðwúîeÀÇÀÄÆÄÀÅ
íéaøä úeLøaL íénä הרבים שברשות המים צינורות – ÇÇÄÆÄÀÈÇÄ

להם צריכים רבים אין אפילו בחול((((גמרא גמרא גמרא גמרא ))))שנתקלקלו, לתקנם מותר ,

ïúBàהמועד , ïéèèBçå שנצטברו ומהצרורות מהרפש  אותם ומנקים – ÀÀÄÈ
שתיה מי  של בצינורות כאן שמדובר  מפרשים יש  ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ););););בהם.

שופכין  בביבי  שמדובר מפרשים, úà((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).ויש ïéðwúîeÀÇÀÄÆ
úBáBçøä úàå íéëøcä,הגשמים בימות שנתקלקלו –úBå÷î úàå ÇÀÈÄÀÆÈÀÀÆÄÀ

íénä,הגשמים ימות של  הרפש  מן המקוואות את מנקים –ïéNBòå ÇÇÄÀÄ
íéaøä éëøö ìk מים של בורות שפותחים מבואר, בגמרא – ÈÈÀÅÈÇÄ

זו  שפיסקה מבואר, ובירושלמי לשתות. לעם מצויים שיהיו מכונסים,
ובדיני נפשות ובדיני  ממונות בדיני עוסקים הדין שבית לרבות, באה

ובשריפת  סוטה ובהשקאת והקדשות וחרמים ערכים ובפדיית מלקות,
צרכי הללו הדברים שכל  מצורע, ובטהרת עברי  עבד  וברציעת פרה

הם. úBøáwäרבים úà ïéðiöîe לציון סיד  סביבם שופכים – ÀÇÀÄÆÇÀÈ
טהרות, ונושאי  כוהנים עליהם יאהילו  שלא כדי  óàולסימן , ïéàöBéåÀÀÄÇ

íéàìkä ìò את עקרו  אם לראות, אף יוצאים דין בית שליחי  – ÇÇÄÀÇÄ
והיו  שהואיל מבואר, בגמרא הם. יעקרום עקרו, לא ואם הכלאים,
שולחים  היו  לפיכך הלשכה, מתרומת שכרם נוטלים דין  בית שליחי

ב  ונשכרים ממלאכה אז  שבטלים מפני המועד , חול  בימי  זול.אותם

(א, שקלים במסכת כבר  נישנתה ואילך, הדרכים" את מ"ומתקנין הסיפא כל
להשמיע, באה שמשנתנו  אלא באדר , עשר בחמשה אלו דברים שעושים א),
ששנינו מה על  שואלים בגמרא מקום מכל  המועד . בחול  לעשותם שמותר
(כמו באדר  עשר בחמשה יצאו כבר והלא – הכלאים" על אף "ויוצאין כאן

על יוצאים פסח המועד  שבחול ומתרצים, א)? א, שקלים במסכת ששנינו
עד בהם ניכרים הכלאים שאין זריעתם, שנתאחרה הזרעים היינו האפילות,

בניסן. עשר חמשה

ג ה נ ש מ ר ו א ב

ïìéàî íénä úà íéëLBî :øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÆÇÂÙÅÀÄÆÇÇÄÅÄÈ
ïìéàì אותם למשוך  מותר  אחד אילן תחת שהתכנסו רבים מים – ÀÄÈ

טירחה, בזה שאין  אחר, לאילן המועד  ä÷Léבחול  àHL ãáìáeÄÀÇÆÇÀÆ
úàäãOä ìk הבעל בית בשדה כאן  שמדובר מפרשים, יש  –dcy) ÆÈÇÈÆ

,(minyb ina zwtzqndפי על  ואף אותה, משקים כשאין הפסד שאין 
להשקות  כדי  בהם ויש  אחד  אילן תחת מים הרבה התכנסו  אם כן 

לאילן , מאילן המים את למשוך מותר  לו , הסמוכים אחרים אילנות
לא  אבל הפסד, במקום שלא אף חכמים התירוה כזו מועטת שטירחה

יתירה טירחה בזה שיש משום השדה, כל את ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))ישקה .((((רש רש רש רש """"יייי;;;;
(כהמשך השלחין בית בשדה לעסוק מוסיפה שמשנתנו מבארים, ויש 

ירקות  לא בה ואין להשקאה, הזקוקה אילן  בשדה היינו  א), למשנה
בה  למשוך התירו הפסד בה שיש וכיון  בלבד, אילנות אלא זרעים ולא

לאילן , מאילן המים dcyd,את lk z` dwyi `ly calaeכל שהשקאת
בחול כך לשם לטרוח ואסור  יתירה, הרווחה משום אלא איננה השדה

טירחה  אף הפסד, בה ואין הואיל הבעל , בית בשדה אבל המועד.
לאילן  מאילן  המים את בה למשוך אפילו  אסור  ולכן אסורה מועטת

יוסףיוסףיוסףיוסף;;;; נימוקי נימוקי נימוקי נימוקי  גיאת גיאת גיאת גיאת ;;;; אבןאבןאבןאבן יצחק יצחק יצחק יצחק  ה ה ה ה """"רררר בשם בשם בשם בשם  משנה משנה משנה משנה  íéòøæÀÈÄהמאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).((((מגידמגידמגידמגיד
ãòBnä éðôì eúL àHL,החג לפני אותם השקו  שלא –í÷Lé àG ÆÈÄÀÅÇÅÇÀÅ

ãòBna ישקם לא אם הפסד  אין זה שבכגון השלחין , בבית אפילו  – ÇÅ
לכן קודם גם השקום ולא הואיל  המועד , והרמבוהרמבוהרמבוהרמב""""ם ם ם ם בחול  כותב ((((רשרשרשרש""""יייי).).).).

יתירה" טירחה בהשקאה ויש רבים למים צריכים שהם "מפני הטעם:

ד ד ד ד )))) חחחח,,,, טובטובטובטוב יום יום יום יום  קודם ((((הלהלהלהל'''' השקאתם עונת שהגיעה זרעים מפרשים: ויש .
אלא  בחול עליהם חס ולא להיפסד , התחילו  וכבר  שתו, ולא המועד

הגיעה  לא אם ברם, במועד . אותם משקים אין באונס, שלא הניחם
קודם  שתו  שלא פי  על אף להשקותם, מותר המועד , עד השקאתם עונת

äæáe((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).המועד  äæa ïéøézî íéîëçå שדה כל  להשקות – ÇÂÈÄÇÄÄÈÆÈÆ
אף  חכמים שלדעת המועד , לפני  שתו  שלא זרעים ולהשקות האילן,

המועד . בחול להשקות מותר  הרווחה oaמשום xfril` iaxk dklde
.awriלחה שבשדה אמרו, יעקב ("zppehn")ובגמרא בן  אליעזר רבי אף

המועד. לפני ששתו  כזרעים שדינה במועד, להשקותה שמותר מודה,

izdw - zex`ean zeipyn
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íbøzî àGå àø÷ð.íéðäk úkøa,ïBðîàå ãåã äNòî,ïéîbøzî àGå ïéàø÷ð àG.äákøna ïéøéèôî ïéà,éaøå ¦§¨§¦©§¥¦§©Ÿ£¦©£¥¨¦§©§¦§¨¦§¦©§§¦¥©§¦¦©¤§¨¨§©¦
äãeäéøézî.øæòéìà éaøøîBà:a ïéøéèôî ïéà"íéìLeøé-úà òãBä". §¨©¦©¦¡¦¤¤¥¥©§¦¦§©¤§¨©¦

o h w c r e n z k q n
Ô Â ˘ ‡ ¯ ˜ ¯ Ù

‡úéòéáMáe ãòBna ïéçìMä úéa ïé÷Lî,àHL ïéònî ïéa älçza àöiL ïéònî ïéaälçza àöé.ïéà ìáà ©§¦¥©§¨¦©¥©§¦¦¥¦©§¨¤¨¨©§¦¨¥¦©§¨¤¨¨©§¦¨£¨¥
àG ïé÷LîïBìéwä énî àGå íéîLbä énî.ïéNBò ïéàåíéðôbì úBiâeò. ©§¦¦¥©§¨¦§¦¥©¦§¥¦¦©§¨¦

.mbxzne:ìàøùéã àø÷éì ïðéùééç àìå.ipyd lbr dyrn'åâå íòä úà äùî àøéå ãò ïøäà ìà äùî øîàéå ïî(äë-àë ,áì úåîù)íòä úà 'ä óåâéå ÷åñôå
ù)(äì íù í:ïøäàã àø÷é íåùî ,ïéîâøúî àìå íéàø÷ð åìà ìë ,.mipdk zkxaåøîàé àìù ,êéìà åéðô 'ä àùé äéá úéàã íåùî ïéîâøúî àìå íéàø÷ð

:íéðô íäì úàùì ìàøùé ïä éàãëù íéòãåé ïðéà ïäå ,íéðô àùåð ä"á÷ä.oepn`e cec dyrnáåúëù íé÷åñô ïúåà ìë ,ïéîâøúéî àìå ,äøèôäá íéàø÷ð àì
:íâøúîå àø÷ð øîúå ïåðîà äùòî ìéòì ïðéøîà àä ,íúñ ïåðîà ïäá øîàðù ïúåà ìáà .ãåã ïá ïåðîà íäá.dakxna oixihtn oi`éìåéùì éúà àîìã

:äá éðåéòìå.xizn dcedi 'xe:åúåîë äëìäå.milyexi z` rceda oixihtn oi`(æè ìà÷æçé):øæòéìà 'øë äëìä ïéàå .íéìùåøéã àø÷é íåùî ,

ÔË˜ „ÚÂÓ ˙ÎÒÓ
``̀̀̀.oiglyd zia oiwynéò íåâøú .íéîì äàîöå äôéò õøà:éàìå éäìùî ,òâéå ó.crena oiwynäòùî ïéçìùä úéá äãùå ,ãòåîá øúåî ãáàä øáãã

éðôì åúù ìáà ,éãñô àìã ãòåîá í÷ùé àì ãòåîä éðôì åúù àìù íéòøæ ,'éðúî óåñá ïðúãë ,ãáàð ãéî øéãú åúåà ä÷ùî åðéà íà åúå÷ùäì ìéçúîù
éøù úéòéáùáå .éãñô àìã ,ãòåîá éøù àì ïìéà ìù ïéçìù äãù ìáà ,ãòåîá ïé÷ùî ïéçìù àåäù äàåáú ìù ïáì äãù à÷åãå .ãòåîá í÷ùé ãòåîä

:äì è÷ð ãáìá ãòåî íåùî ,ïéçìùä úéáå .ìòáä úéá äãù ïéá ïéçìùä úéá äãù ïéá úå÷ùäì.dlgza `viyìéàåä ïéùùåç ïéàå .äìçúî åéùëò àöåéù
.àçøè àëéàå ãòåîá ï÷úì éúàå åéúåãâ åìôé àîù àåä ùãçå.dlgza `vi `ly:ïùé àåäù.minyb inn `l la`íéî íä ïåìé÷ .ïåìé÷ éî íåùî äøéæâ

:úåìãì äøéúé àçøè àëéà äéáã ,íéñðåëî íéîùâ éî åáå ÷åîò øåá ìù.zeiber:íéî åàìîúéù éãë íéðôâä éø÷òéáå íéúéæä éø÷éòá íéùåòù íéöéøç

`xephxa yexit

כבכבכבכב),),),), הכנסת,àø÷ðלה לה לה לה ,,,, בבית בציבור  –íbøzî àGå ואין – ÄÀÈÀÄÇÀÅ
ראובן של  כבודו  משום אותו , מתרגם מפרשים ((((רש רש רש רש """"יייי););););המתורגמן ויש

יעקב של  כבודו משום øîú((((הר הר הר הר """"ןןןן).).).).הטעם, äNòîויהודה ((((בראשית בראשית בראשית בראשית – ÇÂÅÈÈ
íbøzîeלח לח לח לח ),),),), àø÷ðתמר את והציל  שהודה ליהודה הוא ששבח – ÄÀÈÄÇÀÅ

המאיריהמאיריהמאיריהמאירי);););); הר הר הר הר """"ןןןן;;;; ורש ורש ורש ורש """"יייי;;;; מפרשים:((((גמראגמראגמראגמרא xnzויש  dyrn אמנון מעשה –

טובטובטובטוב").").").").ותמר  יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות ועייןועייןועייןועיין ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;; ìâò((((רמברמברמברמב""""םםםם;;;; äNòîÇÂÅÅÆ
ïBLàøä'וגו ההר" מן  לרדת משה בושש כי  העם "וירא ((((שמות שמות שמות שמות – ÈÄ
אאאא----ככככ),),),), íbøzîeלב לב לב לב ,,,, àø÷ðלישראל כפרה שהיתה לציבור  שניחא – ÄÀÈÄÇÀÅ

חטא אותו  ויחזרו ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).על  שיתביישו כדי  הטעם, מבארים ויש

ישראלישראלישראלישראל");");");");למוטב """"תפארת תפארת תפארת תפארת  שלéðMäå((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;; המעשה המשך – ÀÇÅÄ
אהרן " אל משה "ויאמר מפסוק למשה, אהרן שסיפר מה היינו העגל ,

וכו ' העם" את משה "וירא עד כא כא כא כא ----לה לה לה לה ),),),),וכו ' לבלבלבלב,,,, àGå((((שמות שמות שמות שמות  àø÷ðÄÀÈÀ
íbøzîאהרן של כבודו מפני טוב טוב טוב טוב ").").").").– יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  úkøa((((עייןעייןעייןעיין ÄÇÀÅÄÀÇ
íéðäk–,(,(,(,(כדכדכדכד----כוכוכוכו ו ו ו ו ,,,, ïBðîàå((((במדברבמדברבמדברבמדבר ãåã äNòî: מבואר בגמרא – ÙÂÄÇÂÅÈÄÀÇÀ

ודוד  אמנון בו  שנזכר  ותמר אמנון  במעשה א א א א ),),),),הפסוק יגיגיגיג,,,, בבבב ((((שמואל שמואל שמואל שמואל 

ïéîbøzî àGå ïéàø÷ð àG;היא הגירסה שבגמרא ובמשנה –oi`xwp ÄÀÈÄÀÄÇÀÀÄ
;oinbxzin `leגורסים והרא והרא והרא והרא """"שששש....וכן מפרשים:הריהריהריהרי""""ף ף ף ף  mipdkויש  zkxa

מיתרגמת ולא oepn`eנקראת cec dyrne מיתרגם ולא בהפטרה נקרא לא

ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא )))) נקראת,((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;; שאינה לפרש אפשר  אי כהנים בברכת ואמנם .
בשלימותה, שלא בציבור נקראת התורה שתהא לומר סברא אין  שהרי 

בשלימותם  נקראים הנביאים אין  כך ובין כך  שבין  בהפטרה, כן  שאין מה
טובטובטובטוב")")")") יוםיוםיוםיום והטעם("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  .,mipdk zkxaa'ה "ישא בה שכתוב לפי 

פנים  משוא הקב"ה לפני  שיש ולומר  לטעות השומע ויכול  אליך", פניו
oepn`e;((((גמרא גמרא גמרא גמרא )))) cec dyrnae,ברם דוד. של  כבודו מפני  הוא, הטעם

ניתנ  שלברכה נקראת, לא כהנים שברכת בפירוש אמרו ה בירושלמי
וכותב לקריאה, ישראל ישראל ישראל ישראל """"ולא """"תפארתתפארתתפארתתפארת הירושלמי,בעלבעלבעלבעל את לפרש  שאפשר

שלמעלה  לפסוקים לצרפם אבל  לבד , הכהנים ברכת את לקרוא שאסור 
מותר . äákønaושלמטה ïéøéèôî ïéà שמא א, פרק יחזקאל – ÅÇÀÄÄÇÆÀÈÈ

מרכבה. במעשה ולעיין  לשאול  העם øézîיבואו äãeäé éaøå– ÀÇÄÀÈÇÄ
בה. לעיין  העם יבואו שמא חושש dcedi.שאינו  iaxk dkldeéaøÇÄ

"íéìLeøé-úà òãBä"a ïéøéèôî ïéà :øîBà øæòéìà– ÁÄÆÆÅÅÇÀÄÄÀÇÆÀÈÇÄ
המתחיל  טז  פרק dizearez",ביחזקאל  z` milyexi z` rced mc` oa"

ישראל  וכבוד ירושלים כבוד משום במפרשים הטעם ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;;ומבואר 

אחר אחר אחר אחר ););););ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;; פירושפירושפירושפירוש שמביא שמביא שמביא שמביא  טוב טוב טוב טוב """" יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות iaxkועייןועייןועייןועיין dkld oi`e
.xfril`
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יהיה  אותה יעשה לא שאם היינו האבד, דבר  לצורך שמלאכה ללמד, באה משנתנו

יתירה. טירחה בה תהא שלא ובלבד  המועד. בחול לעשותה מותר הרבה, הפסד

ïéçìMä úéa ïé÷Lî להשקאה הזקוקה שדה להשקות מותר  – ÇÀÄÅÇÀÈÄ
גשמים, במי מסתפקת ואינה שמלאכת ãòBnaמתמדת המועד , בחול  – ÇÅ

תתקלקל, אותה ישקו  לא שאם היא, האבד בשנת úéòéáMáeדבר – ÇÀÄÄ
השקאה  מקום מכל  בה, אסורה קרקע שעבודת פי על שאף השמיטה,
סוברים, ויש  התירו; הפסד ובמקום מדרבנן, אלא אסורה אינה

המסתפקת  שדה היינו  הבעל, בית אפילו להשקות מותר  שבשביעית
המועד חול משום אלא השלחין " "בית התנא נקט ולא גשמים, במי 

ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא),),),), רשרשרשרש""""י י י י ;;;; בשם בשם בשם בשם  כךהרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם אבל((((תוספות תוספות תוספות תוספות  סובר  """"תוספות תוספות תוספות תוספות אינו  ((((עייןעייןעייןעיין

טובטובטובטוב").").")."). älçzaיום יום יום יום  àöiL ïéònî ïéa להשקות שמותר כלומר  – ÅÄÇÀÈÆÈÈÇÀÄÈ
עכשיו , לצאת מימיו  שהתחילו חדש , ממעיין בין במועד  השלחין  בית

המועד, בחול  לתקן  ויבוא גדותיו יפלו שמא חוששים ïéònîואין  ïéaÅÄÇÀÈ
älçza àöé àHL.ישן ממעיין  היינו  –ïé÷Lî ïéà ìáà– ÆÈÈÇÀÄÈÂÈÅÇÀÄ

המועד, íéîLbäבחול énî àG שפעמים באגמים, המכונסים – ÄÅÇÀÈÄ
טירחה  בזה ויש בדלי, לדלותם צריכים וחסרים הולכים כשהמים
אפילו  המועד בחול אסורה יתירה טירחה בה שיש  ועבודה יתירה,

האבד, ïBìéwäבדבר  énî àGå טורח שיש  עמוק בור  של  ממים – ÀÄÅÇÄ
מפרשים ויש  לדלותם. משאבה oeliwyרב ופירושה יוונית מלה הוא

את  אלו במים ממלאים והיו  עמוקה, מבאר  מים בה לשאוב מיוחדת
טירחה  זו ושאיבה לתוכה. נמשכים הם ומשם השדה שבצד  הבריכות

היא אלבקאלבקאלבקאלבק).).).).רבה ממי((((ר ר ר ר """"חחחח משקים שאין  שהטעם אמרו, ובגמרא
קילון. מי משום בהם שגוזרים מפני הוא, ïéNBòהגשמים ïéàåÀÅÄ

íéðôbì úBiâeò,מים שיתמלאו כדי הגפנים עיקרי סביב חריצים – ÄÇÀÈÄ
מרובה. טירחה זו בעבודה שיש  לפי

izdw - zex`ean zeipyn
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·äéøæò ïa øæòìà éaøøîBà:úéòéáMáe ãòBna älçza änàä úà ïéNBò ïéà.íéîëçåíéøîBà:úà ïéNBò ©¦¤§¨¨¤£©§¨¥¥¦¤¨©¨©§¦¨©¥©§¦¦©£¨¦§¦¦¤
úéòéáMa älçza änàä,ãòBna úBì÷ì÷nä úà ïéðwúîe.íéaøä úeLøaL íénä éìe÷ì÷ úà ïéðwúîe,ïéèèBçå ¨©¨©§¦¨©§¦¦§©§¦¤©§ª§¨©¥§©§¦¤¦§¥©©¦¤¦§¨©¦§§¦

ïúBà.úàå úBáBçøä úàå íéëøcä úà ïéðwúîeíénä úBå÷î,íéaøä éëøö ìk ïéNBòå,úBøáwä úà ïéðiöîe, ¨§©§¦¤©§¨¦§¤¨§§¤¦§©©¦§¦¨¨§¥¨©¦§©§¦¤©§¨
íéàìkä ìò óà ïéàöBéå. §§¦©©©¦§©¦

‚á÷òé ïa øæòéìà éaøøîBà:ïìéàì ïìéàî íénä úà íéëLBî,íéòøæ ;äãOä ìk úà ä÷Lé àHL ãáìáe ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥§¦¤©©¦¥¦¨§¦¨¦§©¤©§¤¤¨©¨¤§¨¦
ãòBnä éðôì eúL àHL–ãòBna í÷Lé àG;íéîëçåäæáe äæa ïéøézî. ¤¨¦§¥©¥©§¥©¥©£¨¦©¦¦¨¤¨¤

aaaa.dn`d:äîà íåøá äîà áçåø ïäù éôì ,äîà ïééåø÷ ,äãùì äãùîå äãùä áéáñ íéëìåä íéîä ïäáù ò÷ø÷á íéùåòù íéöéøç.dlgzaäúéä àì íà
:àçøè íåùî ,ãòåîá äìçúá äúåà ïéùåò ïéà íìåòî.ziriayae:úéòéáùá ò÷ø÷á øôåçë äàøðù éðôî.zlwlewnd z` mipwzneøôò äëåúì ìôð íà

:íéîëçë äëìäå .ãòåîá äìçúá äúåà íéùåò ïéà ìáà ,äúåà íéð÷úî ,úçì÷î äðéàå.mind ilewlw mipwzneíéñðåëîä íéî:ïäî úåúùì úåîåâá
.oihhege:ïäá ìôðù úéøåøôòå ïéîñ÷å úåøåøö ïëåúî ïéàéöåîå ïéø÷ðîå ïé÷ðî.oipiivneàåäå ,øá÷ä ìò ïéëôåùå ãéñ ïéçîî åéäù .úåøá÷ä ìò ïéðåéö ïéùåò

:äàîåè íå÷îá åøáòé àìù íéëøã éëìåäì ïîéñ.oi`veieúîåøúî êë ìò øëù ïéìèåðù éôì .íúåà øå÷òì ,íéàìë åòøæðù úåãùä ïééòì ãòåîá ã"á éçåìù
:íéìèá ïäù éðôî ,ìåæá íéøëùð ãòåîä éîéáå ,äëùìä

bbbb.mind z` mikyenïé÷éôñî íéîùâ éîù ,éãñô àìã ,éøééà ìòáä úéá äãùáå .äãùä ìë ä÷ùé àì ìáà .àçøè àëéìã ,øçà ïìéàì äæ ,ïìéà úçúù
:éôè äçååøä éåä åúåà ïé÷ùîùëù àìà ,åì.ezy `ly:éãñô àìã.dfae dfaäëìäå.íéîëç åøù äçååøä íåùîã ,ìòáä äãù åìéôàå åúù àì åìéôà

é"áàøì åìéôà ãòåîá äúå÷ùäì øúåî èéè åîë äìù ò÷ø÷äù äçì äãù åäéîå .äéúååë ìéòìã ïéçìùä úéá ïé÷ùî ïéúéðúî íúñã ,é"á øæòéìà éáøë
:åîã ãòåîä éðôì åúùù íéòøæëã

`xephxa yexit
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änàä úà ïéNBò ïéà :øîBà äéøæò ïa øæòìà éaø תעלה – ÇÄÆÀÈÈÆÂÇÀÈÅÅÄÆÈÇÈ
שכרגיל לפי  "אמה", ונקראת לתוכה; המים את להמשיך השדה, סביב

אמה, ועמוקה אמה רחבה לפניälçzaהיתה היתה כשלא היינו – ÇÀÄÈ
בתחילה, לעשותה אסור  שישãòBnaכן משום המועד, בחול  – ÇÅ

הרבה, טורח שנראה úéòéáMáeבעשייתה מפני  השמיטה, בשנת – ÇÀÄÄ
בשביעית. שאסור  בקרקע, úàכעודר  ïéNBò :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÄÆ

úéòéáMa älçza änàäהואיל כעודר, נראה אינו שלדעתם – ÈÇÈÇÀÄÈÇÀÄÄ
לחוץ העפר את זורק úBì÷ì÷nä((((גמראגמראגמראגמרא).).).).והוא úà ïéðwúîeÀÇÀÄÆÇÀËÀÈ

ãòBna אותן לתקן  מותר בעפר ונסתמו  שנתקלקלו המים אמות – ÇÅ
עושים  שאין  חכמים מודים אבל בהן; יקלחו  שהמים כדי  המועד, בחול

במועד . בתחילה המים אמת minkgk.את dkldeéìe÷ì÷ úà ïéðwúîeÀÇÀÄÆÄÀÅ
íéaøä úeLøaL íénä הרבים שברשות המים צינורות – ÇÇÄÆÄÀÈÇÄ

להם צריכים רבים אין אפילו בחול((((גמרא גמרא גמרא גמרא ))))שנתקלקלו, לתקנם מותר ,

ïúBàהמועד , ïéèèBçå שנצטברו ומהצרורות מהרפש  אותם ומנקים – ÀÀÄÈ
שתיה מי  של בצינורות כאן שמדובר  מפרשים יש  ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ););););בהם.

שופכין  בביבי  שמדובר מפרשים, úà((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).ויש ïéðwúîeÀÇÀÄÆ
úBáBçøä úàå íéëøcä,הגשמים בימות שנתקלקלו –úBå÷î úàå ÇÀÈÄÀÆÈÀÀÆÄÀ

íénä,הגשמים ימות של  הרפש  מן המקוואות את מנקים –ïéNBòå ÇÇÄÀÄ
íéaøä éëøö ìk מים של בורות שפותחים מבואר, בגמרא – ÈÈÀÅÈÇÄ

זו  שפיסקה מבואר, ובירושלמי לשתות. לעם מצויים שיהיו מכונסים,
ובדיני נפשות ובדיני  ממונות בדיני עוסקים הדין שבית לרבות, באה

ובשריפת  סוטה ובהשקאת והקדשות וחרמים ערכים ובפדיית מלקות,
צרכי הללו הדברים שכל  מצורע, ובטהרת עברי  עבד  וברציעת פרה

הם. úBøáwäרבים úà ïéðiöîe לציון סיד  סביבם שופכים – ÀÇÀÄÆÇÀÈ
טהרות, ונושאי  כוהנים עליהם יאהילו  שלא כדי  óàולסימן , ïéàöBéåÀÀÄÇ

íéàìkä ìò את עקרו  אם לראות, אף יוצאים דין בית שליחי  – ÇÇÄÀÇÄ
והיו  שהואיל מבואר, בגמרא הם. יעקרום עקרו, לא ואם הכלאים,
שולחים  היו  לפיכך הלשכה, מתרומת שכרם נוטלים דין  בית שליחי

ב  ונשכרים ממלאכה אז  שבטלים מפני המועד , חול  בימי  זול.אותם

(א, שקלים במסכת כבר  נישנתה ואילך, הדרכים" את מ"ומתקנין הסיפא כל
להשמיע, באה שמשנתנו  אלא באדר , עשר בחמשה אלו דברים שעושים א),
ששנינו מה על  שואלים בגמרא מקום מכל  המועד . בחול  לעשותם שמותר
(כמו באדר  עשר בחמשה יצאו כבר והלא – הכלאים" על אף "ויוצאין כאן

על יוצאים פסח המועד  שבחול ומתרצים, א)? א, שקלים במסכת ששנינו
עד בהם ניכרים הכלאים שאין זריעתם, שנתאחרה הזרעים היינו האפילות,

בניסן. עשר חמשה
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ïìéàî íénä úà íéëLBî :øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÆÇÂÙÅÀÄÆÇÇÄÅÄÈ
ïìéàì אותם למשוך  מותר  אחד אילן תחת שהתכנסו רבים מים – ÀÄÈ

טירחה, בזה שאין  אחר, לאילן המועד  ä÷Léבחול  àHL ãáìáeÄÀÇÆÇÀÆ
úàäãOä ìk הבעל בית בשדה כאן  שמדובר מפרשים, יש  –dcy) ÆÈÇÈÆ

,(minyb ina zwtzqndפי על  ואף אותה, משקים כשאין הפסד שאין 
להשקות  כדי  בהם ויש  אחד  אילן תחת מים הרבה התכנסו  אם כן 

לאילן , מאילן המים את למשוך מותר  לו , הסמוכים אחרים אילנות
לא  אבל הפסד, במקום שלא אף חכמים התירוה כזו מועטת שטירחה

יתירה טירחה בזה שיש משום השדה, כל את ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))ישקה .((((רש רש רש רש """"יייי;;;;
(כהמשך השלחין בית בשדה לעסוק מוסיפה שמשנתנו מבארים, ויש 

ירקות  לא בה ואין להשקאה, הזקוקה אילן  בשדה היינו  א), למשנה
בה  למשוך התירו הפסד בה שיש וכיון  בלבד, אילנות אלא זרעים ולא

לאילן , מאילן המים dcyd,את lk z` dwyi `ly calaeכל שהשקאת
בחול כך לשם לטרוח ואסור  יתירה, הרווחה משום אלא איננה השדה

טירחה  אף הפסד, בה ואין הואיל הבעל , בית בשדה אבל המועד.
לאילן  מאילן  המים את בה למשוך אפילו  אסור  ולכן אסורה מועטת

יוסףיוסףיוסףיוסף;;;; נימוקי נימוקי נימוקי נימוקי  גיאת גיאת גיאת גיאת ;;;; אבןאבןאבןאבן יצחק יצחק יצחק יצחק  ה ה ה ה """"רררר בשם בשם בשם בשם  משנה משנה משנה משנה  íéòøæÀÈÄהמאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).((((מגידמגידמגידמגיד
ãòBnä éðôì eúL àHL,החג לפני אותם השקו  שלא –í÷Lé àG ÆÈÄÀÅÇÅÇÀÅ

ãòBna ישקם לא אם הפסד  אין זה שבכגון השלחין , בבית אפילו  – ÇÅ
לכן קודם גם השקום ולא הואיל  המועד , והרמבוהרמבוהרמבוהרמב""""ם ם ם ם בחול  כותב ((((רשרשרשרש""""יייי).).).).

יתירה" טירחה בהשקאה ויש רבים למים צריכים שהם "מפני הטעם:

ד ד ד ד )))) חחחח,,,, טובטובטובטוב יום יום יום יום  קודם ((((הלהלהלהל'''' השקאתם עונת שהגיעה זרעים מפרשים: ויש .
אלא  בחול עליהם חס ולא להיפסד , התחילו  וכבר  שתו, ולא המועד

הגיעה  לא אם ברם, במועד . אותם משקים אין באונס, שלא הניחם
קודם  שתו  שלא פי  על אף להשקותם, מותר המועד , עד השקאתם עונת

äæáe((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).המועד  äæa ïéøézî íéîëçå שדה כל  להשקות – ÇÂÈÄÇÄÄÈÆÈÆ
אף  חכמים שלדעת המועד , לפני  שתו  שלא זרעים ולהשקות האילן,

המועד . בחול להשקות מותר  הרווחה oaמשום xfril` iaxk dklde
.awriלחה שבשדה אמרו, יעקב ("zppehn")ובגמרא בן  אליעזר רבי אף

המועד. לפני ששתו  כזרעים שדינה במועד, להשקותה שמותר מודה,
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„ïálä äãOîe ïìéàä äãOî íéøaëòä úàå úeLéàä úà ïéãö,Bkøãk àHL,úéòéáMáe ãòBna.íéîëçå ¨¦¤¨¦§¤¨©§¨¦¦§¥¨¦¨¦§¥©¨¨¤§©§©¥©§¦¦©£¨¦
íéøîBà:Bkøãk ïìéàä äãOî,Bkøãk àHL ïálä äãOîe.ãòBna äöøtä úà ïéø÷îe;Bkøãk äðBa úéòéáMáe. §¦¦§¥¨¦¨§©§¦§¥©¨¨¤§©§§¨¦¤©¦§¨©¥©§¦¦¤§©§
‰øéàî éaøøîBà:ì÷äì älçza íéòâpä úà ïéàBø,øéîçäì àG ìáà.íéîëçåíéøîBà:àGå ì÷äì àG ©¦¥¦¥¦¤©§¨¦©§¦¨§¨¥£¨§©§¦©£¨¦§¦§¨¥§

øéîçäì.øîà ãBòåøéàî éaø:Bnàå åéáà úBîöò íãà èwìî,Bì àéä äçîOL éðtî.éñBé éaøøîBà:ìáà §©§¦§¨©©¦¥¦§©¥¨¨©§¨¦§¦¦§¥¤¦§¨¦©¦¥¥¥¤
Bì àeä.epãétñé àGå Búî ìò íãà øøBòé àG,GL ìâøì íã÷íBé íéL. §¥¨¨©¥§©§¦¤Ÿ¤¨¤¤§¦

cccc.zeyi`d:úåãùä úà úãñôîå ,íéðéò äì ïéàù äéøá àéäå .úîùðú.oald dcyae:úåðìéà åá ïéàå äàåáúì åúåà ïéòøåæå ïéùøåçùoli`d dcya
.ekxck:äãåöî äá äìåúå åëøãë àîåâ øôåç êëéôì .åùùç äáåøî ãñôäìå ,éôè éãñôîã.ekxck `lyêìéàå êìéà òðòðîå ÷æåçá ò÷ø÷á ãåôù õòåð

åáéøçéå ïáì äãùî åàöé àîù ,åëøãë øôåç ,ïìéà äãùì äëåîñä ïáì äãùáå .íéîëçë äëìäå .äøéôç é"ò àì ìáà .äéìàî úéùòð àîåâ úàöîðå ,àéöåîå
:úåðìéàä.dvxtd z` oixwneéðôî ,åëøãë äðåá ,ìôðù øöç ìúåë ìáà ,éøééî äðéâ ìù äöøôáå .èéèá çè åðéàå ,ïéðá êøãë åæ ìò åæ íéðáàä úà ïéøãñî
:íéáðâä
dddd.lwdl crena mirbpd z` oi`ex:åì àéä äçîùù ,äúà øåäè ïäëä åì øîåà àåä øåäè íàù.xingdl `l la`åðàîèé àìå ,÷åúùé ,àåä àîè íàù

:äðçîì õåç úàöì åðëéøöéå.xingdl `le lwdl `løîåì êéøö àîè àåä íàù ,øéîçäì ÷÷æð àåä ,åéìò ì÷äì éãë øåäè àåä íà åúåàøì ÷÷æðù êåúî
áéúëãë ,äúà àîè åì(â"é àø÷éå):ììë ïäëä åäàøé àìù åì áèåîå ,÷åúùì éàùø ïäë ïéàù ,åàîèì åà åøäèì.en`e eia` zenvr mc` hwln,ãòåîá

:ïåâä íå÷îá íøá÷ì éãë.el `id dgnyy:ïäéúùá î"øë äëìä ïéàå .[åéúåáà éøá÷á ïøáå÷ù] íúåà äàåøùë.ezn lr xrxri `løòøòì ïãôñ àéáé àì
ìò ãéôñîå êìåä åéìò äåã åáìù éîå .áì éøî ìë éîò åëá åàåá øîåàå ÷òåöù ïãôñä øæåçù êøãë úîä éáåø÷ ìò øåæçì ,íéáø íéîé äæ úîù åúî ìò

:åáåø÷.epcitqi `l:äòù äúåàá åì úîù åúî ìò ïãôñ øåëùé àì.mei miyly lbxl mcewúåòî ñåðëì íãà éðá êøãù àøîâá àîòè éøîàã .ãéîú
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ïéãö,המועד בחול  לצוד  מותר  –úeLéàä úà: מבואר בגמרא – ÈÄÆÈÄ
והיא  (החֹולד ), החפרפרת שהיא סוברים ויש עיניים, לה שאין ברייה

לשדות, מאד íéøaëòäמזיקה úàå המכרסמים השדה עכברי – ÀÆÈÇÀÈÄ
אותם, ומפסידים הצמחים ïáläאת äãOîe ïìéàä äãOî– ÄÀÅÈÄÈÄÀÅÇÈÈ

תבואה, Bkøãkומשדה àHL אלא בחול  אותם שצדים כדרך  שלא – ÆÀÇÀ
גורסים: ויש  שינוי ,ekxckבשינוי ; בלא –ãòBna,המועד בחול  – ÇÅ

לשדות, הפסד שגורמים ואף úéòéáMáeמשום השמיטה; ובשנת – ÇÀÄÄ
יהא  שמא גוזרים אין  גומות חפירת ידי  על נעשית שצידתם פי על 

בשביעית. כחורש  Bkøãkנראה ïìéàä äãOî :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÄÀÅÈÄÈÀÇÀ
מותר גדול הפסד  והעכברים האישות גורמים האילן  ובשדה הואיל –

בחול , אותם שצדים כדרך  המועד  בחול  ïáläלצודם äãOîe– ÄÀÅÇÈÈ
קטן , הפסד  אלא שם גורמים שאינם תבואה, משדה Bkøãkאבל  àHLÆÀÇÀ

מבואר : בגמרא בברייתא בשינוי. אלא המועד  בחול  אותם צדים אין  –
?ekxck cvik".מצודה בה ותולה גומא ekxck?חופר  `ly cvik נועץ

נעשית  גומא (ונמצאת מתחתיה" האדמה ומרדד  בקורדום ומכה שפוד 

"כשאמרו  ברייתא: מובאת כן ekxck"מאליה ). `ly oal dcyn" לא
לשדה  הסמוכה לבן  בשדה אבל לעיר , הסמוכה לבן  בשדה אלא אמרו 

את  ויחריבו  הלבן משדה העכברים יצאו שמא כדרכו , אפילו – האילן
ãòBnaהאילנות". äöøtä úà ïéø÷îe פירצה נעשתה אם – ÀÈÄÆÇÄÀÈÇÅ

לסדר כגון  המועד , בחול ארעי  בגדר ולגדרה לסתמה מותר בגינתו
מפני כדרכו , בונהו  שנפל , חצר  כותל  ברם, טיט. בלא זו  על  זו אבנים

בגינתו ,úéòéáMáe((((גמראגמראגמראגמרא).).).).הגנבים פירצה יש אם השמיטה, בשנת – ÇÀÄÄ
Bkøãk äðBaמכל הפרי , את לשמור כמכוון  שנראה פי  על אף – ÆÀÇÀ

כדרכו  בונה הקרקע ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ))))מקום לשמירת אלא מתכוון ואינו הואיל ,
יידרס ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).שלא
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צער  שגורמים מפני  המועד , בחול  לעשותם שאין  בדברים ללמד באה משנתנו
לאדם.

ì÷äì älçza íéòâpä úà ïéàBø :øîBà øéàî éaø כתוב – ÇÄÅÄÅÄÆÇÀÈÄÇÀÄÈÀÈÅ
א א א א ----ח ח ח ח ):):):):בתורה יג יג יג יג ,,,, ספחת...((((ויקראויקראויקראויקרא או שאת בשרו בעור  יהיה כי  "אדם

צרעת... לנגע בשרו  בעור  `eze.והיה `nhe odkd ed`xe בהרת ואם

בשרו... בעור היא mini.לבנה zray rbpd z` odkd xibqde וראהו
בעיניו... עמד  הנגע והנה השביעי ביום zrayהכהן  odkd exibqde

.zipy mini ולא הנגע כהה והנה שנית השביעי  ביום אותו  הכהן וראה
בעור, הנגע odkd...פשה exdhe...בעור המספחת תפשה פשה ואם

מאיר : רבי ואומר היא"; צרעת הכהן וטמאו הכהן ... אל  שנית ונראה
± mirbpd z` oi`ex,המועד בחול  הנגעים את לראות לכהן מותר

dligzaויש עליו; טומאה שום אין  שעדיין בתחילה, אפילו כלומר  –

"בתחילה" תיבת גורסים טובטובטובטוב""""שאין  יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא;;;; ((((רשרשרשרש""""יייי;;;;

איגראיגראיגראיגר),),),), עקיבא עקיבא עקיבא עקיבא  רבי רבי רבי רבי  טהרה,lwdlותוספות ותוספות ותוספות ותוספות  סימני בו רואה הכהן  שאם –

טהור , שהוא לו øéîçäìיאמר  àG ìáà בו רואה הוא שאם – ÂÈÀÇÀÄ
יצערנו  שלא כדי ישתוק, אלא יטמאנו  ולא יסגירנו לא טומאה, סימני 

רבי  שלדעת לשתוק.במועד, הכהן  ביד הרשות íéîëçåÇÂÈÄמאיר
øéîçäì àGå ì÷äì àG :íéøîBà את כלל  רואים אין כלומר  – ÀÄÀÈÅÀÀÇÀÄ

עליו , להקל  כדי לראותו  הכהן  שנזקק שמתוך  , המועד בחול  הנגעים
הוא  צריך  טומאה, סימני  בו  רואה הוא שאם להחמיר , נזקק הוא הרי

שנאמר לשתוק, רשאי  הכהן  אין  חכמים שלדעת טמא, שהוא לו לומר 
הכהן  יראנו שלא מוטב הלכך  לטמאו", או "לטהרו  נט): יג, (ויקרא

טמא. הוא אם יצערנו  שלא כדי במועד , øéàîכלל  éaø øîà ãBòåÀÈÇÇÄÅÄ
אחרת: קולה –Bnàå åéáà úBîöò íãà èwìî; המועד בחול – ÀÇÅÈÈÇÀÈÄÀÄ

שנתעכל ולאחר ארעי, בקבר המת את תחילה לקבור  היו  שנוהגים
המשפחה, בקבר  בארון אותן וקוברים העצמות את מלקטים היו הבשר

ואמו , אביו של  אפילו המתים, עצמות ללקט שמותר  מאיר , רבי  וסובר 
המועד , Bìבחול àéä äçîOL éðtî אבותיו עצמות שמביא – ÄÀÅÆÄÀÈÄ

מבואר : ובגמרא המשפחה. elלקבר `id dgnyy iptn ששמחת –
העצמות בליקוט יצטער  שמא לחוש אין ולכן  עליו , ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא הרגל  ((((עייןעייןעייןעיין

איגראיגראיגראיגר).).).). עקיבאעקיבאעקיבאעקיבא רבירבירבירבי Bìותוספותותוספותותוספותותוספות àeä ìáà :øîBà éñBé éaø יום – ÇÄÅÅÅÆ
במועד. ללקט אסור הלכך העצמות, ìòליקוט íãà øøBòé àGÀÅÈÈÇ

Búîמרי שהם אחרים יעורר  לא המועד, בחול  מת לו  שמת מי  – Å
במועד, ובבכי במספד  להרבות שאין עמו, שיבכו  epãétñéנפש , àGåÀÇÀÄÆ

זמן, מלפני  לו  שמת מתו  שיספוד ספדן  אחר יחזר  ולא –ìâøì íã÷ÙÆÈÆÆ
GLíBé íéL משתכח המת שאין  לפי  בגמרא, מבואר  הטעם מן – ÀÄ

כיום  הצער  את עליו  מחדש  שההספד  כלומר  יום, שלשים עד הלב

ונמצא  יום, שלושים עד ממנו משתכח אינו  ושוב המת, לו שמת
ברגל  המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).מצטער יוסף יוסף יוסף יוסף ;;;; הגמרא),((((נימוקינימוקינימוקינימוקי (לפי הטעם מבארים ויש 

לרגל, קודם יום שלושים הרגל  לצורך מעות לחסוך אדם בני שדרך
ויימנע  הרגל , לצורך שחסך המעות אותן לספדן יתן שמא וחוששים

מפרשים: ויש  הרגל . eznמשמחת lr mc` xxeri `l לו מת אם –
קרוביו  על  לחזור  ספדן  ישכור  לא המועד  קודם חדשיים או  חודש מת
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ÂãòBna úBøá÷e ïéëek ïéøôBç ïéà,ãòBna ïéëekä úà íéëpçî ìáà.ãòBna úëøáð ïéNBòå,únä íò ïBøàå ¥§¦¦§¨©¥£¨§©§¦¤©¦©¥§¦¦§¤¤©¥§¨¦©¥
øöça.äãeäé éaøøñBà,íéøñð Bnò Lé ïk íà àlà. ¤¨¥©¦§¨¥¤¨¦¥¥¦§¨¦
ÊãòBna íéLð ïéàNBð ïéà,úBðîìà àGå úBìeúa àG;ïéîaéî àGå,éðtîBì àéä äçîOL.àeä øéæçî ìáà ¥§¦¨¦©¥§§©§¨§§©§¦¦§¥¤¦§¨¦£¨©£¦

BúLeøb úà.ãòBna äéèéLëz äMà äNBòå.äãeäé éaøøîBà:ãeñz àG,dì àeä ìeepL éðtî. ¤§¨§¨¦¨©§¦¤¨©¥©¦§¨¥¨¦§¥¤¦¨

ïéàù éøîàã úéàå .ìâøä úçîùî òðîéå ïãôñì ìâøä êøåöì ñðëù úåòîä ïúé àîùå ,ìâøä úåëìäá íéùøåãù òîù éëî íåé 'ì ìâøì íãå÷ ìâøä êøåöì
:åãôñä øçà íåé 'ì øçàì àìà áìä ïî çëúùî úîä

eeee.crena zexawe oikek oixteg oi`:ïéðáá ,úåøá÷å .ò÷ø÷ä úçúù äøòîá ,ïéëåë .ãòåîä øçàì úåîéù úî åá øá÷äì.oikpgn la`êåøà äéä íàù
:åá áéçøîå êéøàî øö÷ äéä íàå .åøö÷î.zkxap:éàä éìåë àçøè äéá úéìå ,íéãâáä åá ñáëì ï÷åúî íå÷î ,ïéñáåë ìù.xvga znd mr oex`eúîù

íãà ìáà ,íñøåôî åðéàù íãàá àìà åðù àìå .äùåò àåä úøçà äëàìî åøîàé àìù ,àì úøçà øöçá ìáà. ïåøà åì úåùòìå íéøñðä øñðì øúåî ,íù
:íñøåôî éåä íãà ìë ,øôñî éúî åðàù ïãéãìå .÷åùá åìéôàå ïåøà åì ïéùåò íñøåôî.xqe` i"xàìà ïåøàä êøåöì äìçúá íéøñð úåùòì íéöò àéáäì

:é"øë äëìä ïéàå .è"åé íãå÷ úåøñåðî ë"à
ffff.el `id dgnyy iptnáéúëã ,ìâøä úçîùá úøçà äçîù íéáøòî ïéàå(æ"è íéøáã):êúùàá àìå êâçá ,êâçá úçîùå.ezyexb z` `ed xifgn la`

:íìåòî åì äúéä àìù äùãç äùàá àìà ë"ë äçîù äðéàã.dihiykz dy` dyereúøáòîå ,øæôúé àìù äùàø øòù úååùäìå ,äéðéòá ìåçë úúì ïåâë
:äæá àöåéë ìë ïëå ,äèî ìù äéðô ìò ïéëñ úøáòîå ,äéðô ìò íåãà òáö.dl `ed leeipy:é"øë äëìä ïéàå .äì àåä øòö
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נפש ", מרי  כל עמי "בכו epcitqiלומר  `leבתוך מת לו מת שאם –

והפיסקה להספידו; ספדן ישכור  לא הרגל  לפני  יום "mcewשלשים
"mei miyely lbxlעל "לפימוסבה בגמרא שאמרו  והטעם שניהם.

אינו  והמת הואיל  פירושו : יום", שלושים הלב מן משתכח המת שאין
לפני יום משלושים פחות מספידו אם יום, שלושים הלב מן נשכח

שכחו לא שעדיין ברגל, להספידו  יבוא ((((רשרשרשרש""""יייי).).).).הרגל
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ãòBna úBøá÷e ïéëek ïéøôBç ïéà מתים לצורך המועד, בחול  – ÅÀÄÄÀÈÇÅ
היא יתירה שטירחה מבואר :((((רש רש רש רש """"יייי))))שימותו , בגמרא .oikek בחפירה –

המערות), בקירות שחופרים שבונים zexaw(קברים (קברים בבניין  –
– הקרקע גבי  היא:רמב רמב רמב רמב """"םםםם).).).).על משנתנו  כוונת זה פירוש  `oiולפי 

.zexaw mipea oi`e oikek oixtegãòBna ïéëekä úà íéëpçî ìáàÂÈÀÇÀÄÆÇÄÇÅ
המועד, בחול  לתקנם מותר טוב, יום מערב שנעשו  כוכים כלומר  –

כך כל טירחה זו שאין  להרחיבם, או  להאריכם ישראלישראלישראלישראל").").").").כגון  ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת 

לקברות הדין  והוא "כוכין ", כאן  נקטה טובטובטובטוב").").").").משנתנו יום יום יום יום  ("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות 

ãòBna úëøáð ïéNBòå:מפרשים יש –zkxap כובסים של  בריכה – ÀÄÄÀÆÆÇÅ
ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא )))) רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;; דברים ((((רש רש רש רש """"יייי;;;; לצורך  המועד  בחול אותה ועושים ,

לכבס נקטה ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ),),),),שמותר  קרקע בחפירת המשנה שעוסקת וכיון 

זה ענין  יוסף יוסף יוסף יוסף ").").").").גם לרחיצת ("("("("נימוקינימוקינימוקינימוקי הראויה בריכה מפרשים: ויש 
והתכריכים ידיהם ((((שםשםשםשם),),),),המת את המת מלווי  בה שירחצו  כדי או

היו ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).). והם בזמנינו , שעושים כמו  קבר , חפירת מבארים: ויש 
קבר לו  יבנו או כוך  לו שיחפרו  עד למת, ארעי  כקבר אותה עושים

ענין ((((הראבהראבהראבהראב""""דדדד).).).). המשנה נקטה כוכין  ולגבי שהואיל מבארים, ויש 
נברכת, עשיית ענין קברות לגבי  ללמד היא מוסיפה לפיכך "חינוך ",

בקברות שמוסיפים בניין תוספת únä((((רמב רמב רמב רמב """"ןןןן).).).).והיא íò ïBøàåÀÈÄÇÅ
øöça כשהמת המועד, בחול למת ארון  ועושים עץ לוחות מנסרים – ÆÈÅ

שהארון  יודעים שהכל מפני הארון, את בה שעושים חצר באותה נמצא
שמא  הארון , את לעשות אסור  אחרת בחצר  אבל המת. בשביל  נעשה

מפורסם  אדם הוא המת אם ברם, אחר. לצורך אותו  שעושה יחשדוהו
בשוק אפילו ארון לו øñBà((((ירושלמיירושלמיירושלמיירושלמי).).).).עושים äãeäé éaø לעשות – ÇÄÀÈÅ

בה, נמצא שהמת חצר באותה אפילו  למת Léארון ïk íà àlàÆÈÄÅÅ

íéøñð Bnòבחול עצים לנסר  אבל  טוב, יום מערב מוכנים קרשים – ÄÀÈÄ
אסור. המועד 

לתקן שמותר  הרמב"ן , מבאר  במועד " הכוכין את מחנכין "אבל  ששנינו בענין 
והרי רבים כצרכי שעשאום לפי להם, צריכים שאין  פי על אף הכוכים את

המועד בחול  שהתירוה בורות כחטיטת aeh").הם mei zetqez" oiir)

הרישא: את מבאר מברטנורא crenaהרב zexawe oikek oixteg oi`להיקבר –
בעל אבל חננאל . ורבנו  הרי"ף כותבים וכן  המועד. לאחר שימות מת בו 

כותב: יוסף" oixteg"נימוקי  oi` שדרכם במועד , שימותו  מתים לצורך  – וכו '
המשנה  ובאה מת, לו  שמת למי מזומנים להיות וקברות כוכים לחפור  היה
אפשר שאי  ירושלים, בעיר כגון  במועד, לזה שיצטרכו פי  על שאף להשמיענו,
חול ימי בארבעת גם ומה וקטנים, גדולים רבים, יום בכל בה ימותו שלא
עושה, הוא מת לאיזה שחופר בשעה יודע שאינו  כיון  מקום מכל המועד,

oikekdאסור . z` oikpgn la` מעט בהן ונשאר  טוב, יום מערב שנעשו  אותם –
יצטרכו שבוודאי  כיון  לגמור , מותר  לקצר , או  להרחיב או להאריך כגון לתקן,

המועד. בחול 
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ãòBna íéLð ïéàNBð ïéà– במועד בחול  –àGå úBìeúa àG ÅÀÄÈÄÇÅÀÀ
ïéîaéî àGå ;úBðîìàבנים בלא שמת האח אשת כה כה כה כה ,,,,– ((((דבריםדבריםדבריםדברים ÇÀÈÀÀÇÀÄ

Bìה ה ה ה ),),),), àéä äçîOL éðtî שמחה המועד בשמחת מערבים ואין – ÄÀÅÆÄÀÈÄ
הטעם((((גמרא גמרא גמרא גמרא ))))אחרת מבארים ויש  הרגל((((שם שם שם שם )))), שמחת שמניח מפני  :

כותב וכן אשתו . בשמחת טז טז טז טז ))))ועוסק ז ז ז ז ,,,, טובטובטובטוב יום יום יום יום  ((((הל הל הל הל '''' "אין הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם  :
החג  שמחת תשתכח שלא כדי במועד , מייבמין ולא נשים נושאין

בחגך" "ושמחת הפסוק מן  זה למדים ויש  הנישואין. ((((דברים דברים דברים דברים בשמחת

יד יד יד יד )))) באשתך.טז טז טז טז ,,,, ולא בחגך –Leøb úà àeä øéæçî ìáàBú– ÂÈÇÂÄÆÀÈ
כך . כל שמחה שאינה ãòBnaבמועד, äéèéLëz äMà äNBòåÀÈÄÈÇÀÄÆÈÇÅ

על צבע ולהעביר שערותיה, את ולסרק עיניה, את לכחול  כגון  –

ãeñzפניה. àG :øîBà äãeäé éaø בשרה על  סיד תתן  לא – ÇÄÀÈÅÈ
השערות, את להסיר  כדי  dìבמועד  àeä ìeepL éðtî זמן שכל  – ÄÀÅÆÄÈ

ובגמרא  בו. מתנוולת שהיא לפי  צער , לה גורם זה הרי  גופה על שהסיד 
שטופלתו  במועד, לקפלו  שיכולה בסיד יהודה רבי  שמודה אמרו ,

זמן , לאחר לה היא שמחה עכשיו , היא שמצירה פי  על  שאף במועד,
לדעת  אף בסיד, עצמה שטופלת ממה במועד  עוד תיהנה שאם כלומר

פוסק וכן לסוד . היא מותרת יהודה ככככ).).).).רבי ז ז ז ז ,,,, טוב טוב טוב טוב  יוםיוםיוםיום ((((הל הל הל הל '''' הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם 
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ïéãö,המועד בחול  לצוד  מותר  –úeLéàä úà: מבואר בגמרא – ÈÄÆÈÄ
והיא  (החֹולד ), החפרפרת שהיא סוברים ויש עיניים, לה שאין ברייה

לשדות, מאד íéøaëòäמזיקה úàå המכרסמים השדה עכברי – ÀÆÈÇÀÈÄ
אותם, ומפסידים הצמחים ïáläאת äãOîe ïìéàä äãOî– ÄÀÅÈÄÈÄÀÅÇÈÈ

תבואה, Bkøãkומשדה àHL אלא בחול  אותם שצדים כדרך  שלא – ÆÀÇÀ
גורסים: ויש  שינוי ,ekxckבשינוי ; בלא –ãòBna,המועד בחול  – ÇÅ

לשדות, הפסד שגורמים ואף úéòéáMáeמשום השמיטה; ובשנת – ÇÀÄÄ
יהא  שמא גוזרים אין  גומות חפירת ידי  על נעשית שצידתם פי על 

בשביעית. כחורש  Bkøãkנראה ïìéàä äãOî :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÄÀÅÈÄÈÀÇÀ
מותר גדול הפסד  והעכברים האישות גורמים האילן  ובשדה הואיל –

בחול , אותם שצדים כדרך  המועד  בחול  ïáläלצודם äãOîe– ÄÀÅÇÈÈ
קטן , הפסד  אלא שם גורמים שאינם תבואה, משדה Bkøãkאבל  àHLÆÀÇÀ

מבואר : בגמרא בברייתא בשינוי. אלא המועד  בחול  אותם צדים אין  –
?ekxck cvik".מצודה בה ותולה גומא ekxck?חופר  `ly cvik נועץ

נעשית  גומא (ונמצאת מתחתיה" האדמה ומרדד  בקורדום ומכה שפוד 

"כשאמרו  ברייתא: מובאת כן ekxck"מאליה ). `ly oal dcyn" לא
לשדה  הסמוכה לבן  בשדה אבל לעיר , הסמוכה לבן  בשדה אלא אמרו 

את  ויחריבו  הלבן משדה העכברים יצאו שמא כדרכו , אפילו – האילן
ãòBnaהאילנות". äöøtä úà ïéø÷îe פירצה נעשתה אם – ÀÈÄÆÇÄÀÈÇÅ

לסדר כגון  המועד , בחול ארעי  בגדר ולגדרה לסתמה מותר בגינתו
מפני כדרכו , בונהו  שנפל , חצר  כותל  ברם, טיט. בלא זו  על  זו אבנים

בגינתו ,úéòéáMáe((((גמראגמראגמראגמרא).).).).הגנבים פירצה יש אם השמיטה, בשנת – ÇÀÄÄ
Bkøãk äðBaמכל הפרי , את לשמור כמכוון  שנראה פי  על אף – ÆÀÇÀ

כדרכו  בונה הקרקע ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ))))מקום לשמירת אלא מתכוון ואינו הואיל ,
יידרס ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).שלא
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צער  שגורמים מפני  המועד , בחול  לעשותם שאין  בדברים ללמד באה משנתנו
לאדם.

ì÷äì älçza íéòâpä úà ïéàBø :øîBà øéàî éaø כתוב – ÇÄÅÄÅÄÆÇÀÈÄÇÀÄÈÀÈÅ
א א א א ----ח ח ח ח ):):):):בתורה יג יג יג יג ,,,, ספחת...((((ויקראויקראויקראויקרא או שאת בשרו בעור  יהיה כי  "אדם

צרעת... לנגע בשרו  בעור  `eze.והיה `nhe odkd ed`xe בהרת ואם

בשרו... בעור היא mini.לבנה zray rbpd z` odkd xibqde וראהו
בעיניו... עמד  הנגע והנה השביעי ביום zrayהכהן  odkd exibqde

.zipy mini ולא הנגע כהה והנה שנית השביעי  ביום אותו  הכהן וראה
בעור, הנגע odkd...פשה exdhe...בעור המספחת תפשה פשה ואם

מאיר : רבי ואומר היא"; צרעת הכהן וטמאו הכהן ... אל  שנית ונראה
± mirbpd z` oi`ex,המועד בחול  הנגעים את לראות לכהן מותר

dligzaויש עליו; טומאה שום אין  שעדיין בתחילה, אפילו כלומר  –

"בתחילה" תיבת גורסים טובטובטובטוב""""שאין  יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא;;;; ((((רשרשרשרש""""יייי;;;;

איגראיגראיגראיגר),),),), עקיבא עקיבא עקיבא עקיבא  רבי רבי רבי רבי  טהרה,lwdlותוספות ותוספות ותוספות ותוספות  סימני בו רואה הכהן  שאם –

טהור , שהוא לו øéîçäìיאמר  àG ìáà בו רואה הוא שאם – ÂÈÀÇÀÄ
יצערנו  שלא כדי ישתוק, אלא יטמאנו  ולא יסגירנו לא טומאה, סימני 

רבי  שלדעת לשתוק.במועד, הכהן  ביד הרשות íéîëçåÇÂÈÄמאיר
øéîçäì àGå ì÷äì àG :íéøîBà את כלל  רואים אין כלומר  – ÀÄÀÈÅÀÀÇÀÄ

עליו , להקל  כדי לראותו  הכהן  שנזקק שמתוך  , המועד בחול  הנגעים
הוא  צריך  טומאה, סימני  בו  רואה הוא שאם להחמיר , נזקק הוא הרי

שנאמר לשתוק, רשאי  הכהן  אין  חכמים שלדעת טמא, שהוא לו לומר 
הכהן  יראנו שלא מוטב הלכך  לטמאו", או "לטהרו  נט): יג, (ויקרא

טמא. הוא אם יצערנו  שלא כדי במועד , øéàîכלל  éaø øîà ãBòåÀÈÇÇÄÅÄ
אחרת: קולה –Bnàå åéáà úBîöò íãà èwìî; המועד בחול – ÀÇÅÈÈÇÀÈÄÀÄ

שנתעכל ולאחר ארעי, בקבר המת את תחילה לקבור  היו  שנוהגים
המשפחה, בקבר  בארון אותן וקוברים העצמות את מלקטים היו הבשר

ואמו , אביו של  אפילו המתים, עצמות ללקט שמותר  מאיר , רבי  וסובר 
המועד , Bìבחול àéä äçîOL éðtî אבותיו עצמות שמביא – ÄÀÅÆÄÀÈÄ

מבואר : ובגמרא המשפחה. elלקבר `id dgnyy iptn ששמחת –
העצמות בליקוט יצטער  שמא לחוש אין ולכן  עליו , ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא הרגל  ((((עייןעייןעייןעיין

איגראיגראיגראיגר).).).). עקיבאעקיבאעקיבאעקיבא רבירבירבירבי Bìותוספותותוספותותוספותותוספות àeä ìáà :øîBà éñBé éaø יום – ÇÄÅÅÅÆ
במועד. ללקט אסור הלכך העצמות, ìòליקוט íãà øøBòé àGÀÅÈÈÇ

Búîמרי שהם אחרים יעורר  לא המועד, בחול  מת לו  שמת מי  – Å
במועד, ובבכי במספד  להרבות שאין עמו, שיבכו  epãétñéנפש , àGåÀÇÀÄÆ

זמן, מלפני  לו  שמת מתו  שיספוד ספדן  אחר יחזר  ולא –ìâøì íã÷ÙÆÈÆÆ
GLíBé íéL משתכח המת שאין  לפי  בגמרא, מבואר  הטעם מן – ÀÄ

כיום  הצער  את עליו  מחדש  שההספד  כלומר  יום, שלשים עד הלב

ונמצא  יום, שלושים עד ממנו משתכח אינו  ושוב המת, לו שמת
ברגל  המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).מצטער יוסף יוסף יוסף יוסף ;;;; הגמרא),((((נימוקינימוקינימוקינימוקי (לפי הטעם מבארים ויש 

לרגל, קודם יום שלושים הרגל  לצורך מעות לחסוך אדם בני שדרך
ויימנע  הרגל , לצורך שחסך המעות אותן לספדן יתן שמא וחוששים

מפרשים: ויש  הרגל . eznמשמחת lr mc` xxeri `l לו מת אם –
קרוביו  על  לחזור  ספדן  ישכור  לא המועד  קודם חדשיים או  חודש מת

izdw - zex`ean zeipyn
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ÂãòBna úBøá÷e ïéëek ïéøôBç ïéà,ãòBna ïéëekä úà íéëpçî ìáà.ãòBna úëøáð ïéNBòå,únä íò ïBøàå ¥§¦¦§¨©¥£¨§©§¦¤©¦©¥§¦¦§¤¤©¥§¨¦©¥
øöça.äãeäé éaøøñBà,íéøñð Bnò Lé ïk íà àlà. ¤¨¥©¦§¨¥¤¨¦¥¥¦§¨¦
ÊãòBna íéLð ïéàNBð ïéà,úBðîìà àGå úBìeúa àG;ïéîaéî àGå,éðtîBì àéä äçîOL.àeä øéæçî ìáà ¥§¦¨¦©¥§§©§¨§§©§¦¦§¥¤¦§¨¦£¨©£¦

BúLeøb úà.ãòBna äéèéLëz äMà äNBòå.äãeäé éaøøîBà:ãeñz àG,dì àeä ìeepL éðtî. ¤§¨§¨¦¨©§¦¤¨©¥©¦§¨¥¨¦§¥¤¦¨

ïéàù éøîàã úéàå .ìâøä úçîùî òðîéå ïãôñì ìâøä êøåöì ñðëù úåòîä ïúé àîùå ,ìâøä úåëìäá íéùøåãù òîù éëî íåé 'ì ìâøì íãå÷ ìâøä êøåöì
:åãôñä øçà íåé 'ì øçàì àìà áìä ïî çëúùî úîä

eeee.crena zexawe oikek oixteg oi`:ïéðáá ,úåøá÷å .ò÷ø÷ä úçúù äøòîá ,ïéëåë .ãòåîä øçàì úåîéù úî åá øá÷äì.oikpgn la`êåøà äéä íàù
:åá áéçøîå êéøàî øö÷ äéä íàå .åøö÷î.zkxap:éàä éìåë àçøè äéá úéìå ,íéãâáä åá ñáëì ï÷åúî íå÷î ,ïéñáåë ìù.xvga znd mr oex`eúîù

íãà ìáà ,íñøåôî åðéàù íãàá àìà åðù àìå .äùåò àåä úøçà äëàìî åøîàé àìù ,àì úøçà øöçá ìáà. ïåøà åì úåùòìå íéøñðä øñðì øúåî ,íù
:íñøåôî éåä íãà ìë ,øôñî éúî åðàù ïãéãìå .÷åùá åìéôàå ïåøà åì ïéùåò íñøåôî.xqe` i"xàìà ïåøàä êøåöì äìçúá íéøñð úåùòì íéöò àéáäì

:é"øë äëìä ïéàå .è"åé íãå÷ úåøñåðî ë"à
ffff.el `id dgnyy iptnáéúëã ,ìâøä úçîùá úøçà äçîù íéáøòî ïéàå(æ"è íéøáã):êúùàá àìå êâçá ,êâçá úçîùå.ezyexb z` `ed xifgn la`

:íìåòî åì äúéä àìù äùãç äùàá àìà ë"ë äçîù äðéàã.dihiykz dy` dyereúøáòîå ,øæôúé àìù äùàø øòù úååùäìå ,äéðéòá ìåçë úúì ïåâë
:äæá àöåéë ìë ïëå ,äèî ìù äéðô ìò ïéëñ úøáòîå ,äéðô ìò íåãà òáö.dl `ed leeipy:é"øë äëìä ïéàå .äì àåä øòö

`xephxa yexit

נפש ", מרי  כל עמי "בכו epcitqiלומר  `leבתוך מת לו מת שאם –

והפיסקה להספידו; ספדן ישכור  לא הרגל  לפני  יום "mcewשלשים
"mei miyely lbxlעל "לפימוסבה בגמרא שאמרו  והטעם שניהם.

אינו  והמת הואיל  פירושו : יום", שלושים הלב מן משתכח המת שאין
לפני יום משלושים פחות מספידו אם יום, שלושים הלב מן נשכח

שכחו לא שעדיין ברגל, להספידו  יבוא ((((רשרשרשרש""""יייי).).).).הרגל

y c e w z a y
ו ה נ ש מ ר ו א ב

ãòBna úBøá÷e ïéëek ïéøôBç ïéà מתים לצורך המועד, בחול  – ÅÀÄÄÀÈÇÅ
היא יתירה שטירחה מבואר :((((רש רש רש רש """"יייי))))שימותו , בגמרא .oikek בחפירה –

המערות), בקירות שחופרים שבונים zexaw(קברים (קברים בבניין  –
– הקרקע גבי  היא:רמב רמב רמב רמב """"םםםם).).).).על משנתנו  כוונת זה פירוש  `oiולפי 

.zexaw mipea oi`e oikek oixtegãòBna ïéëekä úà íéëpçî ìáàÂÈÀÇÀÄÆÇÄÇÅ
המועד, בחול  לתקנם מותר טוב, יום מערב שנעשו  כוכים כלומר  –

כך כל טירחה זו שאין  להרחיבם, או  להאריכם ישראלישראלישראלישראל").").").").כגון  ("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת 

לקברות הדין  והוא "כוכין ", כאן  נקטה טובטובטובטוב").").").").משנתנו יום יום יום יום  ("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות 

ãòBna úëøáð ïéNBòå:מפרשים יש –zkxap כובסים של  בריכה – ÀÄÄÀÆÆÇÅ
ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא )))) רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;; דברים ((((רש רש רש רש """"יייי;;;; לצורך  המועד  בחול אותה ועושים ,

לכבס נקטה ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ),),),),שמותר  קרקע בחפירת המשנה שעוסקת וכיון 

זה ענין  יוסף יוסף יוסף יוסף ").").").").גם לרחיצת ("("("("נימוקינימוקינימוקינימוקי הראויה בריכה מפרשים: ויש 
והתכריכים ידיהם ((((שםשםשםשם),),),),המת את המת מלווי  בה שירחצו  כדי או

היו ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).). והם בזמנינו , שעושים כמו  קבר , חפירת מבארים: ויש 
קבר לו  יבנו או כוך  לו שיחפרו  עד למת, ארעי  כקבר אותה עושים

ענין ((((הראבהראבהראבהראב""""דדדד).).).). המשנה נקטה כוכין  ולגבי שהואיל מבארים, ויש 
נברכת, עשיית ענין קברות לגבי  ללמד היא מוסיפה לפיכך "חינוך ",

בקברות שמוסיפים בניין תוספת únä((((רמב רמב רמב רמב """"ןןןן).).).).והיא íò ïBøàåÀÈÄÇÅ
øöça כשהמת המועד, בחול למת ארון  ועושים עץ לוחות מנסרים – ÆÈÅ

שהארון  יודעים שהכל מפני הארון, את בה שעושים חצר באותה נמצא
שמא  הארון , את לעשות אסור  אחרת בחצר  אבל המת. בשביל  נעשה

מפורסם  אדם הוא המת אם ברם, אחר. לצורך אותו  שעושה יחשדוהו
בשוק אפילו ארון לו øñBà((((ירושלמיירושלמיירושלמיירושלמי).).).).עושים äãeäé éaø לעשות – ÇÄÀÈÅ

בה, נמצא שהמת חצר באותה אפילו  למת Léארון ïk íà àlàÆÈÄÅÅ

íéøñð Bnòבחול עצים לנסר  אבל  טוב, יום מערב מוכנים קרשים – ÄÀÈÄ
אסור. המועד 

לתקן שמותר  הרמב"ן , מבאר  במועד " הכוכין את מחנכין "אבל  ששנינו בענין 
והרי רבים כצרכי שעשאום לפי להם, צריכים שאין  פי על אף הכוכים את

המועד בחול  שהתירוה בורות כחטיטת aeh").הם mei zetqez" oiir)

הרישא: את מבאר מברטנורא crenaהרב zexawe oikek oixteg oi`להיקבר –
בעל אבל חננאל . ורבנו  הרי"ף כותבים וכן  המועד. לאחר שימות מת בו 

כותב: יוסף" oixteg"נימוקי  oi` שדרכם במועד , שימותו  מתים לצורך  – וכו '
המשנה  ובאה מת, לו  שמת למי מזומנים להיות וקברות כוכים לחפור  היה
אפשר שאי  ירושלים, בעיר כגון  במועד, לזה שיצטרכו פי  על שאף להשמיענו,
חול ימי בארבעת גם ומה וקטנים, גדולים רבים, יום בכל בה ימותו שלא
עושה, הוא מת לאיזה שחופר בשעה יודע שאינו  כיון  מקום מכל המועד,

oikekdאסור . z` oikpgn la` מעט בהן ונשאר  טוב, יום מערב שנעשו  אותם –
יצטרכו שבוודאי  כיון  לגמור , מותר  לקצר , או  להרחיב או להאריך כגון לתקן,

המועד. בחול 

ז ה נ ש מ ר ו א ב

ãòBna íéLð ïéàNBð ïéà– במועד בחול  –àGå úBìeúa àG ÅÀÄÈÄÇÅÀÀ
ïéîaéî àGå ;úBðîìàבנים בלא שמת האח אשת כה כה כה כה ,,,,– ((((דבריםדבריםדבריםדברים ÇÀÈÀÀÇÀÄ

Bìה ה ה ה ),),),), àéä äçîOL éðtî שמחה המועד בשמחת מערבים ואין – ÄÀÅÆÄÀÈÄ
הטעם((((גמרא גמרא גמרא גמרא ))))אחרת מבארים ויש  הרגל((((שם שם שם שם )))), שמחת שמניח מפני  :

כותב וכן אשתו . בשמחת טז טז טז טז ))))ועוסק ז ז ז ז ,,,, טובטובטובטוב יום יום יום יום  ((((הל הל הל הל '''' "אין הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם  :
החג  שמחת תשתכח שלא כדי במועד , מייבמין ולא נשים נושאין

בחגך" "ושמחת הפסוק מן  זה למדים ויש  הנישואין. ((((דברים דברים דברים דברים בשמחת

יד יד יד יד )))) באשתך.טז טז טז טז ,,,, ולא בחגך –Leøb úà àeä øéæçî ìáàBú– ÂÈÇÂÄÆÀÈ
כך . כל שמחה שאינה ãòBnaבמועד, äéèéLëz äMà äNBòåÀÈÄÈÇÀÄÆÈÇÅ

על צבע ולהעביר שערותיה, את ולסרק עיניה, את לכחול  כגון  –

ãeñzפניה. àG :øîBà äãeäé éaø בשרה על  סיד תתן  לא – ÇÄÀÈÅÈ
השערות, את להסיר  כדי  dìבמועד  àeä ìeepL éðtî זמן שכל  – ÄÀÅÆÄÈ

ובגמרא  בו. מתנוולת שהיא לפי  צער , לה גורם זה הרי  גופה על שהסיד 
שטופלתו  במועד, לקפלו  שיכולה בסיד יהודה רבי  שמודה אמרו ,

זמן , לאחר לה היא שמחה עכשיו , היא שמצירה פי  על  שאף במועד,
לדעת  אף בסיד, עצמה שטופלת ממה במועד  עוד תיהנה שאם כלומר

פוסק וכן לסוד . היא מותרת יהודה ככככ).).).).רבי ז ז ז ז ,,,, טוב טוב טוב טוב  יוםיוםיוםיום ((((הל הל הל הל '''' הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם 
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גם האנשים בעלי מוחין הנמצאים עתה, צריכים להניח שכלם ולא לילך אחרי הטעם ודעת, כי יכולים להטות על פי שכלם כו'.
היום יום יב טבת
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"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
רעוע: כותל במקום בישיבה נוסף מעשה ע"א: כא íbדף Léà íeçð ìò åéìò eøîà̈§¨¨©©¦©

Bôeb ìëå ,åéìâø ézLî òhé÷ ,åéãé ézLî ícéb ,åéðéò ézLî àîeñ äéäL ,eæ¤¨¨¨¦§¥¥¨¦¥¦§¥¨¨¦¥©¦§¥©§¨§¨
,íéî ìL ïéìôña ïéçðeî Búhî éìâøå ,(òåòø úéáá ìèåî äéäå) ïéçL àìî̈¥§¦§©§¥¦¨¨¦¦§¨¦¤©¦

íéìîð åéìò eìòé àlL éãk.ורגלים ידים לו היו לא שהרי להורידם יכול íòtואינו §¥¤Ÿ©£¨¨§¨¦©©
,[òeòø úéáa úçðeî Búhî äúéä] úçà וBúhî úBpôì åéãéîìz eLwá ©©¨§¨¦¨©©§©¦¨©¦§©§¦¨§©¦¨

עליו, יפול שמא úàשחששו ept ,ééða ,íäì øîà .íéìkä úà úBpôì Ck øçàå§©©¨§©¤©¥¦¨©¨¤¨©©¤
íëì çèáenL ,éúhî úà ept Ck øçàå íéìkä שïéà úéaa éðàL ïîæ ìk ©¥¦§©©¨©¤¦¨¦¤§¨¨¤¨§©¤£¦©©¦¥

ìôBð úéaäואכן הכלים. ינזקו Búhî,ולא úà epét Ck øçàå íéìkä úà eðét ©©¦¥¦¤©¥¦§©©¨¦¤¦¨
å שהוציאוהו øeîbאחר ÷écvL øçàî éëå ,éaø ,åéãéîìz Bì eøîà .úéaä ìôð §¨©©©¦¨§©§¦¨©¦§¦¥©©¤©¦¨

,äzà,הבית נפל לא בזכותך Ckשהרי Eì äúìò änì.מיוסר כה  íäì,שגופך øîà ©¨¨¨¨§¨§¨¨©¨¤
éîöòì ézîøb éðà ,ééða,מעשה מפני ìLזאת éBNî énò äéäå ,éîç úéáì Cøca Cläî éúééä úçà íòtL,íéøBîç äL ¨©£¦¨©§¦§©§¦¤©©©©¨¦¦§©¥©¤¤§¥¨¦§¨¨¦¦©§¨£¦

.íéãâî éðéî ìL ãçàå ,äzLî ìL ãçàå ,ìëàî ìL ãçà וéðñðøt éaø ,él øîàå ,Cøca él ãîòå ãçà éðò àá ¤¨¤©£¨§¤¨¤¦§¤§¤¨¤¦¥§¨¦¨¨¦¤¨§¨©¦©¤¤§¨©¦©¦©§§¥¦
øBîçäבמאכל. ïî ÷BøôàL ãò ïzîä ,Bì ézøîàאך לך. ליתן מאכל äúöiLדבר ãò ,øBîçä ïî ÷Bøôì éz÷tñä àì ¨©§¦©§¥©¤¤§¦©£Ÿ¦§©§¦¦§¦©£©¤¨§¨
BúîLð.מרעב העני éðéòשל ìò eñç àlL éðéò ,ézøîàå ,åéðt ìò ézìôðå ézëìäãé ìò eñç àlL ééãé ,eîBqé ,Eé,E ¦§¨¨©§¦§¨©§¦©¨¨§¨©§¦¥©¤Ÿ¨©¥¤¦¨©¤Ÿ¨©¨¤

éìâø ìò eñç àlL ééìâø ,eîcbúéézòc äøø÷úð àìå .eòh÷úé ,E,אלו ézøîàLבדברים ãòשגםàìî àäé éôeb ìk ¦§©§©§©¤Ÿ¨©©§¤¦§©§§Ÿ¦§¨§¨©§¦©¤¨©§¦¨¦§¥¨¥
Bì eøîà .ïéçL,התלמידים,Cëa EeðéàøL eðì éBà הבא בעולם התלמידים יענו מה קל, דבר על כזה עונש קיבלת אתה שאם §¦¨§¨¤§¦§¨

יותר. חמורים דברים Cëa,על éðeúéàø àì íà él éBà ,íäì øîà.לי מתכפר עווני היה לא שאז ¨©¨¤¦¦Ÿ§¦¦§¨
כן: נקרא מדוע הגמרא מבארת זו, גם איש נחום שהוזכר à÷ìñאגב äåäc àúléî ìëc ,eæ íb Léà íeçð déì eø÷ éànàå§©©¨¥©¦©§¨¦§¨©£¨¨§¨

déì,לו שאירע מקרה בכל -,'äáBhì eæ íb' øîà.לרעה שנעשה שנראה מעשה:אף הגמרא eòaומביאה àãç àðîéæ ¥¨©©§¨¦§¨£¨¨
ìøñé÷ éáì ïBøBc ìàøNé éøecL,למלך מתנה לשלוח ישראל רצו אחת פעם -ìéæéé ïàî ,eøîà יארע שלא באופן ילך מי - §©¥¦§¨¥§¥¥¨¨§©¥¦

רע, כל àèôéñלו àìî déãéa eøcL .àeä ïéqéða ãneìîc ,eæ íb Léà íeçð ìéæééארגז מלא בידו שלחו -íéðáàc ¥¦©¦©¦§¨§¦¦¨§¦¥§Ÿ¦§¨©£¨¦
ìæà .úBiìbøîe úBáBè ו המלך, אל לדרכו נחום הלך -úáבדרכו לן -äøéc àeääa,אחת דירה -ðä eî÷ àéìéìaéàøBéc C ©§¨¦¨©¨§©¦¨§¥§¨¨¨¨©¨¥

הדירה, בעלי באו בלילה -déèôéñì eäðéì÷Lå,והמרגליות הטובות האבנים מן רוקנוהו ארגזו, את נטלו -àøôò eäðeìîe- §©§¦§§¦§¥©§©§¨
עפר íúäמילאוהו àèî ék .(äáåèì åæ íâ øîà åäðæç éë øçîì)המלך לבית נחום כשהגיע -àèôéñì eäðéøL]- ¦¨¨¨¨§¦§§¦§¨

ו  הארגז, את המלך משרתי àøôòפתחו eìîc eäðæç בעפר מלא שהוא ראו -eäleëì eäðéìè÷îì àkìî àòa רצה ], - £©§§¨©§¨§¨©§¨§¦§§¦§§§
ש  היהודים, כל את להרוג éàãeäéהמלך éa eëéiçî à÷ ,øîà במתנה עפר לי כששולחים בכבודי ומזלזלים לי לועגים היהודים - ¨©¨§©§¦§¨¥

נחום[ זאת äáBèì].כששמע eæ íb ,øîàואזàúà[בא],eäiìà וeäééðéî ãçk déì éîãà,משריו כאחד למלך נדמה - ¨©©§¨¨¨¥¦¨¦§¥¥§©¦©§
àeäו  ïBäeáà íäøáàc àøôòî àøôò àä àîìc ,déì øîà בעת היהודים  אבי אברהם של העפר מן הוא זה עפר שמא - ¨©¥¦§¨¨©§¨¥©§¨§©§¨¨£

המלכים ארבעת עם יד־טז)מלחמתו יד déôééñ,(בראשית eåä àøôò éãL äåä éëc אויביו על העפר את משליך שכשהיה - §¦£¨¨¥©§¨£©§¥
וכשזרק לחרבות, נהפך לחיצים,eåäéøéb[קש]éìébהיה נהפך היה -áéúëcאבינו ב)באברהם מא Baøç,(ישעיה øôòk ïzé' ¦¥£¦¥¦§¦¦¥¤¨¨©§

,'BzL÷ ócð L÷kעת באותה באויביך. להלחם זה בעפר להשתמש יכול אתה ואף קשת, כחיצי והקש כחרב, היתה àéåäשעפרו §©¦¨©§©§¨
dLaëéîì eöî àìc àúðéãî àãç ו לכובשה, המלך חיילי יכלו שלא אחת מדינה היתה -dépéî e÷ãá מעפר עליה זרקו - £¨§¦§¨§Ÿ¨§¦§§¨¨§¦¥

בכך,äeLáëe.זה, déæðâכשנוכחו éáì eìééò,המלך אוצרות לבית זו גם איש נחום את הכניסו -déèôéñì eäeìîe מילאו - §¨¨©§§¥§¨¥§§¦§¥
ב  ארגזו äaøאת àø÷éa eäeøcLå ,úBiìbøîe úBáBè íéðáà.גדול בכבוד שלחוהו - £¨¦©§¨¦§©§¦¨¨©¨

המעשה: eúàסיום ék,בדרכם ומלויו זו גם איש נחום כשבאו -àøeéc àeääa eúéa בדרכו נחום לן בה דירה באותה לנו - ¦¨¦§©§¨
déìלמלך. eøîà,עפר והניחו המרגליות את ממנו שגנבו הדירה áòcבעלי  Cãäa úéúééà éàîéàä élek àø÷é Cì éã- ¨§¥©©§¦©£¨§¨§¥¨§¨¨¥©

גדול. כה כבוד לך שעשו למלך עמך הבאת íúäìמה éèîà àëäî éì÷Lc éàî ,eäì øîà כאן עמי שהיה ארגז אותו - ¨©§©§©§¦¥¨¨©¨¦§¨¨
ולכן מכך, להתעשר ורצו זה, כח ביתם בעפר שיש חשבו זאת כששמעו העפר. נפלאות להם ושח המלך, אל §eøúñ̈הבאתי

eäééøéãì,דירתם את -àkìî éáì eäðéèîàå ו המלך, לבית עפרה את והביאו -àëä éúééàc àøôò éàä ,déì eøîà- §¦©§§©§¦§§¥©§¨¨§¥©©§¨§©§¦¨¨
אויביך, את ניצחת ועמו זו גם איש נחום לכאן שהביא זה כמותו.àeä,[משלנו]ïãécîעפר נוסף עפר לפניך הבאנו äe÷ãaוהנה ¦¦¨§¨¨

זה, מעפר המלך חיילי זרקו -äeçkLà àìå,וחיצים לחרבות שנהפך מצאו ולא -ðäì eäðéìè÷åéàøBiã C בעלי את והרגו - §Ÿ©§§¨§©§¦§§¨¨©¨¥
במלך. שזלזלו על הדירה,
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ריג
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gl sc zereay(iyiy meil)

,éì eäðzxak razpd aiydeEì åézúð,izicedy xg`láéiç §¥¦§©¦§©¨
,erxty xnel on`p epi`e ,mlylL éðtîdidéøöBðzéì Craezl ¦§¥¤¨¦¦§

aipy ipt,íéãò.enr dpzdy itk ¦¥¦
zxkfend ,dprhd oinn dpi`y d`cedl ze`nbec d`ian dpynd

exiag z` raezd :dpynd zligzaàøèéìbedp didy lwyn-] ¦§¨
[mpnfa,Eãéa éì Lé áäæaiyd razpdeàøèéì àlà éãéa Eì ïéà ¨¨¤¦§¨§¥§§¨¦¤¨¦§¨

øeèt ,óñkm` j` .dprhd oinn d`cedd oi`y iptn ,dreayn ¤¤¨
raezd xn`áäæ øðéc[sqk ixpic dyinge mixyr eieeyy]éì Lé ¦¨¨¨¤¦

,Eãéaaiyd razpdeóñk øðéc àlà éãéa Eì ïéà,adf ly `leåok §¨§¥§§¨¦¤¨¦¨¤¤§
a dcen m`úéqéøè,[dphw drn-]åok] (úåéãðåô)aå [ïBiãðeôok §¦¦§§§§

aáéiç ,äèeøôiptn ,dreay,úçà òaèî ïéî ìkäLd`ced ef ixde §¨©¨¤©Ÿ¦©§¥©¤¨
.dprhd oinn

,exiagl xne`däàeáz øBkyi,Eãéa éìrazpd aiydeéãéa Eì ïéà §¨¦§¨§¥§§¨¦
Cúì àlà[xek ivg-]øeèt ,úéðè÷ziphiwd oi`y iptn ,dreayn ¤¨¤¤¦§¦¨

eraz m` la` .dprhd oinn d`ced o`k oi`e ,d`eazd oinnøBk
úBøétyi,Eãéa éìrazpd aiyde,úéðè÷ Cúì àlà éãéa Eì ïéàixd ¥¦§¨§¥§§¨¦¤¨¤¤¦§¦

dfáéiçitl ,zvwna dcen oick dreay,úBøét ììëa úéðèwäL ©¨¤©¦§¦¦§¨¥
oinn d`ced efe ,ziphwd z` mb dkeza zllek zexit zriaze

.dprhd
:df oic xwira zwelgn d`ian dpyndå ,ïéhç BðòèexiagBì äãBä §¨¦¦§¨

øeèt ,ïéøBòNa,x`azdy enke ,dprhd oinn d`cedd oi`y itl ¦§¦¨
.`yixaáéiçî ìàéìîb ïaøåaiig zvwna dcend ezrcly ,dreay §©¨©§¦¥§©¥

.dprhd oinn d`cedd oi`yk s` dreay
:dprhd oinn d`ced ly df oica sqep oecip d`ian dpyndïòBhä©¥

,ïîL écëa Bøéáçì,jcia il yi ony ick dxyr el xn`y oebk ©£¥§©¥¤¤
åexiagBì äãBäwx,íép÷ðwamick `l` el aiig epi`y xnelk §¨©©§©¦

,miwx,òáMé ,äðòhä ïénî úö÷î Bì äãBäå ìéàBä ,øîBà ïBîãà©§¥¦§¨¦§¨¦¦©©£¨¦¨©
dldy oeike ,onyd mbe mnvr mickd mb eid ezriaz llka ixdy

.dprhd oinn d`ced ef ixd micka dcedïéà ,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¥
,äðòhä ïénî äàãBää.dreayn xeht jkitle,ìàéìîb ïaø øîà ©¨¨¦¦©©£¨¨©©¨©§¦¥

ïBîãà éøác úà éðà äàBø.dreay aiigny oenc` ixac il mi`xp ± ¤£¦¤¦§¥©§
:llk mdilr mirayp oi`y minieqn mixac yiy zx`an dpynd

Bðòèrazpl raezdäãBäå ,úBò÷ø÷å íéìkrazpdøôëå ,íéìka §¨¥¦§©§¨§¨©¥¦§¨©
,úBò÷øwadcedy e`,íéìka øôëå úBò÷øwadcedy it lr s` ©©§¨©©§¨§¨©©¥¦

dprhd zvwnaøeètm` oke ,dreaynúBò÷øwä úö÷îa äãBä ¨¨§¦§¨©©§¨
øeète` dxitkdy oeik ,zerwxwdn zvwna dcedy s` ,dreayn ¨

d`ced oi` ,dreayn ehrnzd zerwxwe ,rwxwa eid d`cedd
m` la` .mda xtk m` mdilr mirayp oi`e ,dreay zaiign mda

dcedíéìkä úö÷îa,zerwxwae milkd x`ya xtkeáéiçdreay §¦§¨©¥¦©¨
meyn ,zerwxwd lr mbe milkd zvwn lrïäì ïéàL íéñëpäL¤©§¨¦¤¥¨¤

úeéøçà[milhlhn-]ïé÷÷Bæ[mdixg` mixxeb±]LiL íéñëpä úà ©£¨§¦¤©§¨¦¤¥
úeéøçà ïäì[zerwxw-],ïäéìò òáMéìmiaiigzn oi`y s` ,xnelk ¨¤©£¨¦¨©£¥¤

lr dreay mc` aiigzd m` mewn lkn ,zerwxw lr dreay
`edy zerwxw lr s` dreay eilr lblbl raezd leki ,milhlhn

.epnn raez
zaiign mzriaz oi`y minieqn mc` ipa yiy zx`an dpynd

:dreayúðòè ìò ïéòaLð ïéà[zriaz-]Løçepi`e rney epi`y-] ¥¦§¨¦©©£©¥¥
,[xacnïè÷ì ïéòaLð ìáà .ïèwä úà ïéòéaLî ïéàå .ïè÷å ,äèBL¤§¨¨§¥©§¦¦¤©¨¨£¨¦§¨¦§¨¨

,eia` zprha `ayåyp okmira.Lc÷äì §§¤§¥

àøîâ
aiegnd z` mipiicd miriayn gqep dfi`a zx`an `xnbd

:`xnbd zxxan .dreaydéì ïðéòaLî éëéämiriayn cvik ± ¥¦©§§¦©¥
.dreay aiigzdy mc`d z` mipiicd,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©
äøBza äøeîàä äòeáLa BúBà ïéòéaLîdxkfedy dreayd enk - ©§¦¦¦§¨¨£¨©¨

,xfril` z` epia` mdxa` riaydy ,dxezaáéúëc(b ck ziy`xa) ¦§¦
íéîMä éäìà 'äa EòéaLàå'ipal dX` gTz `l xW` ux`d idl`e §©§¦£©¡Ÿ¥©¨©¦¥Ÿ¥¨¨¤£¤Ÿ¦©¦¨¦§¦

.'FAxwA aWFi ikp` xW` iprpMd zFpAn¦§©§©£¦£¤¨Ÿ¦¥§¦§
zxkfda `id mipiicd zreayy ax ly ezpeeky dpiad `xnbd
:`xnbd zxxan .xfril` z` mdxa` riaydy itk ,cgeind myd

ïàîk ,éMà áøì àðéáø déì øîàm`d ,df oic ax xn` in zrck ± ¨©¥¨¦¨§©©¦§©
øîàc ,éãéà øa àðéðç éaøk(:dl lirl)lhend my`e yneg aeig iabl §©¦£¦¨©¦¦§¨©

c ,exiagl zecr rcei epi`y xwyl raypd lrãçeéîä íL ïðéòa± ¨¦©¥©§¨
yneg aiigzn epi` df `lae ,cgeind mya rayiy jxev yiy

.cgeind myd zxkfda jxev yi o`k oke .my`e
:`xnbd dgecdéì øîà,iy` axéepéëa éøîàc ,ïðaø àîéz eléôà ¨©¥£¦¥¨©¨¨§¨§¦§¦

mixne`d minkg zrck s` xaeq axy xnel lkez dvxz m` -
`weec e`le ,myd iepika raydl ic my`e yneg aiigzdl icky
razpd z` miriayn mipiicdy o`k oicd `ede ,cgeind mya

,cala iepikadpéî à÷ôðåxfril` zreayn cnlpd xg` oic yie ± §¨§¨¦¨
,mdxa`léøöcdéãéa àöôç éNBtúàì Cecia wifgdl jixvy ± §¨¦§©§¥¤§¨¦¥

jxevl ,oilitz e` dxez xtq oebk ,raypy drya ycew ly utg
ecar xfril`l ozp epia` mdxa`y itk ,dreayd swez zxneg
ax zpeek dzid efe .raypy drya ely dlin zixaa wifgdl

.'dxeza dxen`d dreaya' eze` miriayny xn`yedf yexit
`ed ,dyecw ly utg wifgn `edyk eriaydl yiy ,ax ixaca

òaLàc àðéic éàä ,àáø øîàc ,àáøãkz` riaydy oiic eze` - ¦§¨¨§¨©¨¨©©¨¨§©§©
rayidl aiigd,íéîMä éäìà 'äa,ycew ly utg eqitzd `le ©¡Ÿ¥©¨©¦

,äðLî øáãa äòhL éîk äNòð`l` zyxetn dpyn dpi`y s`e ©£¨§¦¤¨¨¦§©¦§¨
dkld efy oeik ,'dpyn xaca dreh'l aygp df mb ,ax ixac

,dxexaøæBçå.utg zhiwpa aey eriaydl jixve ,oicd §¥
:df oipra ztqep `xnin d`ian `xnbdàðéic éàä ,àtt áø øîàå§¨©©¨¨©©¨¨

ïélôúa òaLàcfge` `edyk dreay aiigd z` riaydy oiic ± §©§©¦§¦¦
,dxez xtq `le ,oilitzøæBçå ,äðLî øáãa äòhL éîk äNòð,oicd ©£¨§¦¤¨¨¦§©¦§¨§¥

.dxez xtqa fge` `edyk eriaydle xefgl jixve
:el` mipecipa dkldd z` zwqet `xnbdàáøc déúååk àúëìäå± §¦§§¨§¨¥§¨¨

ycew ly utg ecia fg` `l m`y ,`ax ixack `id dkldd
,raydle xefgl jixv raypy dryaìä úéìåáøc déúååk àúë §¥¦§§¨§¨¥§©

àttwx ecia fg` m`y xn`y `tt ax ixack dkld oi` j` ± ¨¨
:`xnbd zx`an .raype xfeg dxez xtq `le oilitzàúëìä¦§§¨

déãéa àöôç èé÷ð àì àäc ,àáøc déúååkraypd fg` `l ixdy ± §¨¥§¨¨§¨Ÿ¨¥¤§¨¦¥
ly utg qetzl yiy ax xn`y oeike ,ycew ly utg meya

.dpyn xaca zerh ef ixd ,dyecw,àtt áøc déúååk àúëìä úéìå§¥¦§§¨§¨¥§©¨¨
,dpyn xaca zerhk zaygp oilitza dreayyàöôç èé÷ð àäc§¨¨¥¤§¨

déãéa,oilitz epiide ,dyecw ly utg ecia fg` seq seq ixdy ± ¦¥
.dxez xtqa `weec jxev oi`e

zreayl mkg cinlz zreay oia mipic iwelig d`ian `xnbd
:mc` ipa x`yãneòî äòeáLdrya cenrl jixv raypd ± §¨§¨

j` .raypyíëç ãéîìz`edyk raypäøBz øôña äòeáL .áMeéî ©§¦¨¨§¨§¨§¥¤¨
j` ,raypy drya dxez xtq feg`l raypd jixv dligzkl ±

íëç ãéîìzlekiälçzëìfge` `edyk raydl.ïélôúa ©§¦¨¨§©§¦¨¦§¦¦
mipiicd mixne`y gqepd z` zhxtny `ziixa d`ian `xnbd

:eilr mii`l icka oic lralàéä óà ,ïéðéicä úòeáL ,ïðaø eðz̈©¨¨§©©©¨¦©¦
ìaäøîàð dðBL`weec `le ,oian raypdy oeyl lka zxn`p - ¦§¨¤¤§¨

jke .ycewd oeylaòãBé éåä ,Bì íéøîBà§¦¡¥¥©
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המשך ביאור למס' שבועות ליום שישי עמ' ב

פרישת שלום שלי עניינה, שימסור איזה עניין של תורה והתעוררות ששמע בעת ההתוועדויות.
ממכתב ז' טבת, תש"כ



xcde"ריד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bl sc zereay(oey`x meil)

eäiðL àîéé÷ àäcirdl lkeze zniiw oiicr dipyd zkd ixde ± ¨¨§¨§¦¨
.edeciqtd dne ,exear

:`xnbd zvxznïðé÷ñò éàîa àëä ,àðéáø øîà,epizpyna ,o`k ± ¨©¨¦¨¨¨§©¨§¦©
,xaecnd dnaäúéäL ïBâkd zkdúøéôk úòLa äiðLzkd §¤¨§¨§¦¨¦§©§¦©

dïäéúBLða ïéáBø÷ ,äðBLàøcg`d miaexw eid dipyd zkd iyp` ± ¦¨§¦¦§¥¤
,df mr df cirdl mileqt eide ,zeig` eidy mdizeyp jxc ipyl
milekiy mitqep micr oi` dpey`xd zkd zxitk zryay `vnpe
dze`a oenn edeciqtd extky mipey`xde ,ef zecra cirdl
,dipyd zkd ly mdizeyp ezn ,dpey`xd zxitk xg`e .dry
eciqtd ,extky oeike ,df mr df cirdl miie`x mde mzaxw dlhae
dkxved recn ok m` dywz m`e .miaiig md mbe oenn raezl
ixdy ,`ed heyt ixde ,zaiig dpey`xd zkdy aezkl epizpyn

extky drya dipy zk o`k oi`,evexiza `piax jiynn jkl ,
ïäéúBLðeeid ,zeig` ody dipyd zkd lyúBññBb.zenl zecnere §¥¤§

àîéúc eäîy oeik ,xn`z `ny -íéññBb áBømteq,äúéîìelkei ©§¥¨§¦§¦¨
z` miciqtn mpi`y oerhle mnvr xehtl dpey`xd zkd iyp`
,ezn xak eli`k zeqqebd dipyd zkd zeypy itl ,melk raezd

.exear cirdl dleki dipyd zkdeàì àäéî àzLä) ïì òîLî à÷̈©§©¨©§¨¦¨Ÿ
(áéëL,xac lkl igk od ixd dipyd zkd iyp ezn `ly onf lky §¦

.zaiig dpey`xd zkd jkle ,zecrl mileqt odilrae

äðùî
dnk ezreaya llekyk zecrd zreay ipic z` zx`an epizpyn
miaiigzn zeriaz el` lr zx`an oke ,mipey mipin e` zeriaz

.zecrd zreaya micrd
cg` oin lr mzxitk dzidyk dreayd oic z` zx`an dpynd
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a elv` md mdn wlgïBãwt,il aiyn epi`e elv` izcwtdy ¦¨
åa mwlgãé úîeNú,el izieldy d`elda ±åa mwlgìæâmlfby ± §§¤¨§¨¥

,ipnnåa mwlgäãéáàaiyn epi`e ipnn eca`y xg`l m`vny ± §£¥¨
,micrd el exn`e .ilò Eì ïéòãBé eðà ïéàL äòeáLúeãzg` s` lr §¨¤¥¨§¦§¥

,mipxtk e`vnpe ,el`d zeriazdnúçà àìà ïéáéiç ïéàoaxw - ¥©¨¦¤¨¤¨
,el exn`e mzreaya ehxt m` la` .zecrd zreay ly cg`
ìæâå ãé úîeNúe ïBãwt ,éðBìt ãéa Eì LiL ïéòãBé eðà ïéàL äòeáL§¨¤¥¨§¦¤¤§§©§¦¦¨§¤¨§¨¥
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mipin lr dxitkd dzidyk dreayd oic z` zx`an dpynd
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z` mzxitka ehxity oeik ,zg` driaz lr mzxitk dzidy
,mipeyd mipind.úçàå úçà ìk ìò ïéáéiç©¨¦©¨©©§©©

:zecrd zreaya zeaiignd zepey zeriaz ipin d`ian dpynd
,micrl xn`eàBáú àì íà ,íëéìò éðà òéaLîoic zial,épeãéòúe ©§¦©£¦£¥¤¦Ÿ¨§¦¦
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.ltk il mlyl aiige utgäMîçå äòaøà éîeìLúåipnn apby e` ± §©§¥©§¨¨©£¦¨
.dynge drax` inelyz mlyl aiige exkn e` egahe dy e` xey
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.zyea inc mlyl aiige ,dxeag daéøéáç éa ìáçLåmeia §¤¨©¦£¥¦
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m` `l` zecrd zreaya miaiig micrd oi`y ,epicia dkld

extky micr m`d zxxan `xnbd .mzxitka oenn raezl eciqtd
xyt` m`de ,zecrd zreaya miaiig qpw zaiignd zecra

:epizpynn df oic gikedlñð÷ éãò òéaLî ,eäì àéòaéàin ± ¦¨§¨§©§¦©¥¥§¨
,qpw epic lra aiigzi dci lry zecr el eciriy micr riaydy

` extke,zecr el mircei mpi`y exn`e micrd mzeeäîm`d ± ©
.`l e` zecrd zreaya miaiig eidi

:wtqd iccv z` zx`an `xnbdàaélàezhiy itl ±øæòìà éaøc ©¦¨§©¦¤§¨¨
éaøa[iax oa-]Cì éòaéz àì ,ïBòîL,qpw icra wtzqdl jl oi` ± §©¦¦§Ÿ¦¨¥¨

meyn .zecrd zreaya miaiig mdy i`ce ezhiylyøîàciax §¨©
`nw `aa zkqna `ziixaa oerny iaxa xfrl`(.dr)oi`y s` ,

,edyrn lr micr yi m` la` ,ez`ced it lr qpw aiigzn mc`
oic ziaa dcedy xg`l s`eàBáédíéãòoic zialeãéòéå,eilr ¨¥¦§¨¦

eid micrd m` xfrl` iax ixacl ok m`e .qpwd z` edeaiigie
,dced oiae ea dced `l m` oia qpwa eze` miaiign eid ,micirn
`l` .xenb oenna extky jka raezd z` eciqtd micrdy `vnpe

ïðaøc àaélà ,Cì éòaéz ékxfrl` iax lr `ziixaa my miwlegd ¦¦¨¥¨©¦¨§©¨¨
,oerny iaxaíéãò eàa Ck øçàå ñð÷a äãBî ,éøîàcoic zial §¨§¦¤¦§¨§©©¨¨¥¦

,dyrnd z` dyry eilr cirdløeèt.qpwd z` mlyln ¨
oic lrad dcedy mcew qpw icr riayna wtzqdl yi mdixacle
eid micrd ,dced `ly onf lky meyn ,miaiig eidi m`d ,extke
eidi `ny e` ,mzxitka raezd z` eciqtde oenn eze` miaiign
leki ixdy ,dxenb oenn zecr lr mzxitk oi`y oeik ,mixeht

.xhtile zecedl razpd
zl`ey .wtqd edn xxal ick ,opax zrc z` zxxan `xnbd

:`xnbdíúäc ïðaøåqpwa dcen mixaeqd `ziixaa my opax ± §©¨¨§¨¨
,xeht micr e`a jk xg`eeäì àøéáñ ïàîkmd in zrck ± §©§¦¨§

lirl d`aedy opaxe oerny iaxa xfrl` iax zwelgna ,mixaeq
(.al).zecrd zreaya aiig m`d ,xtke cg` cr riayn oica ,

àîéìéàmixaeq mdy xn`p m` ±àëäc ïBòîL éaøa øæòìà éaøk ¦¥¨§©¦¤§¨¨§©¦¦§§¨¨
,zecrd zreay iabl ,o`ky ±øîà÷ àäxn` `ed ixd ± ¨¨¨©
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aeyg xg` oenn aeigl mxeb `l` oenn envr `ed oi`y xac
,extky qpwd icr z` s` aiigl ie`x df mrhne ,envr oennk
,oenn aeigl znxebd zecrn dzegt qpwd lr zecr oi` ixdy
ok m`e ,micrd it lr oenn aiigzn dcen `l oic lrad m` ixdy
i`cee ,xaca wtzqdl oi` ,zecrd zreaya xfrl` iax zhiyl

.zecrd zreaya miaiig extky qpw icryàlàdny i`ce ¤¨
m` dzid mzpeek ,miaiig qpw icr m` daiyid ipa ewtzqdy
,xeht micr e`a jk xg`e qpwa dcen mixaeqd opaxy xn`p
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,qpwdn oiicr xhtp `le aiigy razpd dced `l oiicr ,micrd
drya oky oeike ,eze` miaiign eid eiykr micirn eid m`e

.xenb oenn raezl eciqtd ixd extky
icr riayna wtqd z` heytl epizpynn di`x d`ian `xnbd

:qpw,òîL àz,micrl xn`eàBáz àì íà íëéìò éðà òéaLî ¨§©©§¦©£¦£¥¤¦Ÿ¨
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dqpwy `ed qpw wfp ivg `xnba exn`e ,wfpd inc zivgn mlyl
xn`py dnne .exey z` xenyiy ick xeyd lra z` dxezd
extky qpw icry ixd ,miaiig extky wfp ivg icry epizpyna

.zecrd zreaya miaiig
meyn ,wfp ivg icra dpynd oicn gikedl oi` :`xnbd dgec
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רטו oifge` mipy` cenr bl sc ± iying wxt`nw `aa
äéðù àîéé÷ àämipey`xd edeciqtd dne -?íäéúåùðá íéáåø÷zeig` izy e`yp -

.mcal md `l` dpey`x dxtkyk zecr el did `ly `vnp ,cg` zecra oixiyk opi`e

diipznl il dnl ,`niz ike?.zeqqeb elld zeig`d izyy oebk ,jixhvi`äúéîìeed -

.dipy zk `niiw `dc ,dpey`x zk xhtze ,ezn eli`k edlàäéî àúùä ïì òîùî à÷
áéëù àì àäigk `ed ixd qqebdy jcnile -

.dzinl oaexy it lr s`e ,eixac lkläðùî
ãé úîåùú.oenn ecia mUy ,d`eld -äãéáàå ¨

.dcia` `vny -'åë ïéîñåëå ïéøåòùå ïéèç-

,zewelg zeriaze cg` oin opireny` `yix

oecwt dlek zg` driaz opireny` `tiqe

.oiwelg oipineéðá éðëäùåda oi`y d`kd -

eia` dkndy .dzin eilr aiig epi`y ,dxeag

oeike ,dxeag ea dyr ok m` `l` aiig epi`

.zyeac oenn `ki` dzin `kilcéá ìáçùå
éøéáçlr s`c ,dil hwp mixetikd mei meyn -

hwp lirlc jpde .oenn aiig zxk yeprc ab

,inp i` .`xnba yxtnck ,wfp ivg meyn

ipkdy"e .miaiig qpw icr riayndc opireny`l

oi` dxeag da oi`e li`edc opireny`l hwp "ipa

.oenn aiige ,dzin daàøîâøæòìà éáøã
ïåòîù éáøá,dr `nw `aa) "daexn" wxta -

.(`åäåãéòéå íéãò åàåáéxhtp epi`e ,aiigzie -

,xeht qpwa dcen opixn` ikc .dpey`x d`ceda

oeriyxi xy`"n (a ,cq) `nw `aa ol `wtpc

`kid ilin ipd ,envr z` riyxnl hxt "midl`

,dicic dinet` qpw mlyn `l micr ez` `lc

.mlyn ikd xza icdq ez` la`êì éòáéú àì
.ozxitka edeciqtd ixdy ,oiaiigc -éòáéú éë

'åë êì,oic lra dcedy mcew oriayd dfe -

ol `irain `d edine .aiigzn did edecird m`e

qpw xninl `ki`c meyn ,e`l e` iaiigin i`

xhtin dcen ded i` `dc ,`ed xenb oenn e`l

ice` `lc dnk lk inp xninl `ki`e ,ixnbl

.`ed oennåäì àøéáñ ïàîë íúäã ïðáøå-

mzdc opaxe :`ira `dc dlr jixt cenlzd

`ira `dl opirac ,qpwa dcena ibiltc

`zbelt jci`a edl `xiaq o`nk ,ediiail`

oerny iaxa xfrl` iaxe opax lirl eblti`c

cg` cr riayna?ïåòîù éáøá øæòìà éáøë éà
oennk oennl mxebd xacc `da ,edl `xiaq -

qpw icr riayna ol `wtqn i`n ,inc?inp i`

,ied `l oennl mxebn xiva ,`ed `penn e`l

jl heytze .oenn mlyn dcen `l ik `dc

.oennl mxeb meyn dreay oaxw iaiigincàìà
'åë àëäã ïðáøëopax i` :ol `iran ikd -

,micr e`a jk xg`e qpwa dcena ixhtc ,mzdc

e`l oennl mxebc `kdc opaxk edl `xiaq

i`n d`ced mcew qpw ,inc oennk?dil zincn

oennl mxeb e` oennl?ded i`c oeik opixn` in

.oenn df oi` zinler xhtin micr mcew dcen

àäéî àúùä àîìã åàz` df riaynyk -

iaiign eed icdqn ded i`e ,ice` e`l ,micrd

.xenb oenn `l` oennl mxeb df oi`e ,dilàçéðä
'åë øîàã ïàîì,eh) `nw `aaa `id `zbelt -

.(` ,`n) zeaezkae (`úåøåøö ÷æð éöçdnda -

oxwc dclez e`le lbxc dclez `iede ,ikda `gxe` `dc ,iepiy df oi`y it lr s`e .wfp ivg znlyn - milkd z` dxaiye dilbx zgzn oifzpn zexexv eide jxca zkldn dzidy

.`ed oxwc dclez e`l `dc ,`ed `penn wfp ivg `edde .wfp ivgl `ed ipiqn dynl dkld - mly wfp inelyl dil dede ,dnzíâôå úùåá íåùîpwc .oenn `ki` `dc -xac q

,mbt oke .oenn ied okl ,yiiaznde yiiand itl lkd zyea la` ,miypd lka miey dztn lye qpe` ly miyng oke ,lef car oia xwi car oia car ly miyly oebk ,dxeza aevwd

.dpn dlerae miz`n dzaezk dlezaàìà.oenna oizipzn dlek zvxzc oeik -ïì òîùî à÷ éàî!wezype mizy e` zg` `nip -àåä àðåîî úåøåøö ÷æð éöçã ïì òîùî à÷ àùéø
`ziinw `zrnya opipyn dzeekce .y`xa mlzyn oi`y wfp ivgc `inec ,`ed y`xa mlzyn oi`y oennc ,dztne qpe`e dynge drax` inelyz dicda `pz `d diipzc icii`e -

.(` ,b) oixcdpqcïì òîùî à÷ àôéñ`pz jdl opzc icii`e .oinelyzd on xeht zxk aiigznd :xn`c `ipegp iaxcn iwet`l ,"iyicb wilcd e` mixetkd meia ixiag ia lagy" -

.oinelyza aiig dxeag `la d`kda dzin aiig epi`e li`edc opireny`e ,dzin cvl daexwc "ipa ipkdy" ediicda
àéöåäù
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àä"oecwtd zreay" yixa `d ?jixt i`ne :xn`z m`e - 'ek `piax xn` dipy `niiw

,xeht micr dilr yiy oenna xtekd xn`c daxl ikd jixt (` ,fl sc zereay)

dilr yiy delna xtekd `nl` !dipy `niiw `d ?i`n` dpey`x `l` :`kdc oizipznn

xtekc ab lr s`c :xnel yie !miaiigc xity iz` ok m`e ,mzd azezi` daxe .aiig micr

ol `xiaq onw edpzile micr dilr yiy delna

iniiwc `kid mewn lkn ,onwl daxk `lc ,aiigc

zxitk aiygc cenlzdl dil `xiaq onw micr

daxc `zlin e`lac ab lr s`e .`nlra mixac

miaexw eidy oebk o`k :iiepyl `piax jxved

,daxl onwl dpin jixt mewn lkn ,'ek odizeypa

iniiw elit`c igcinl ivn ded daxc e`l i`c

.dxitk aiyg onw micr

íéáåø÷zii`x zryay oebk - mdizeypa

dzlgz opirac ,miwegx eid zecrd

`aa) "oilgep yi" wxta opixn`ck zexyka dteqe

,bn my) "mizad zwfg"c `edde .(` ,gkw `xza

oipc oi` odly dxez xtq apbpy xird ipac (`

ediipin ixz ia ewlqle :jixtc ,xird dze` ipiica

oi` - zexyka ozlgz oi`c ab lr s` ,ipiicile

leqtl zecra oirbepy zngnc leqt zencl

.oileqt x`yl e` daxewc

à÷oi`c ol rnyn `w :yxtl oi` - ol rnyn

lk" wxta gken `icdac ,dzinl oiqqeb aex

s` :yexit `l` .dzinl oaexc (` ,gk oihib) "hbd

`l `din `zyd ,dzinl oiqqeb aexc ab lr

.aikyåà- ice` `l `d zdin `zyd `nlc

zreay" wxt seqc oizipznn heytzc :dniz

z` zizte zqp`"c (a ,gl zereay) "oecwtd

qpw mlyn epi`c meyn xhet oerny iax ,"iza

meyn `l` iaiign `l opax elit`e ,envr it lr

dpin zecrd zreaye .razw mbte zyea ixaqwc

zreay xwirc ,"`hgz"c dey dxfbn ,opitli

`l` dxnb `l oenn zriaza ixiinc zecrd

iab onwlc ,`id `kxit e`le !oecwtd zreayn

dil xtk `lc meyn `nrh oecwtd zreay

opixn`ck ez`ceda aiigzn did `ly ,`penn

x`yk qpw ied zecrd zreaya `kd la` .onwl

,ez`ceda aiigzn did oicirn eid m`y ,oenn

aiigzn did oicirn eid m`y onwl opixn`ck

.xg` oennk razpd

[a cenr oldl dpynl jiiy]ñðàùåyi`

yic ,qxhpewa yxit - eza z` dzt e` ipelt

meyn ,oixehtc `nrhe .envr ly eza :miyxtn

,ecinrdl xyt` i`e .dzin aeig `ki`c

?razw o`n ,dzin aeig `la elit`c
`zyd
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éúá ìò òø íù éðåìô àéöåäùi`ca `vnpe ,mileza jzal iz`vn `l :oic ziaa xn`e -

.sqk d`n ly qpw eraezl oica my ecinrdl izwtqd `leåîöò éôî äãåäoic ziaa -

micr e`a elit`c `zyd oizrc `wlq `w .xeht - xg` oic ziaa rx my `ivedy ,df

`nl` .oiaiig d`ced mcew micrd z` riaynd :ipzwe ,xeht xn`w dcedy xg`l

!oiaiig qpw icr riaynéáøá øæòìà éáø éðî àä
àéä ïåòîùdiciclc ,il `ira` `l diail`e -

.ez`ceda xhtin `lc oeik oenn qpw iedïàúà
ïðáøìxfrl` iax dlek :ipyne .`id `iyew -

e`l - xeht envr itn dced ipzwc i`de ,`id

d`ceda `l` ,xn`w d`ced xg` micr e`ay

:dizlinl aidi `wc `ed `nrhe .micr `la

`pennc meyn - oiaiig micrd ikd meyn

onf lk `l` xeht qpwa dcen oi`c ,decqt`

ok ixg` micr e`a m` la` ,envr itn dcedy

.`ed xenb oenn jkld ,aiig -äðùîéðàù
ïéøåèô 'åë ïäëoiprd oi`y `xnba yxtnck -

.oenn zxitka `l` xacnåà éðåìô ùéà ñðàù
éðåìô ìù åúá äúôly eza oae`x qp`y -

,i`w lirlc "ipelt yi`"` ipzwc "eza"e .oerny

epi`e iel e` odk ipelt yi`y :dpin lirl `pzc

yi` qp`y oriaydy e` :i`w dilre ,dyexb oa

cr dia opixii`c eze` ly eza z` ipelt

.`zydïéøåèô.raezd itn ernyiy opirac -

`aa dl opinwenc meyn diipzinl jixhv`e

x`yk efa epic lra epi` ikd elit` ,d`yxda

ivn `l mlern dicil `hn `lc icinc ,oenn

.dielir d`yxd azknléðá éá ìáçùådlag -

.dxeag `idïéøåèô,oenn cqtd o`k oi`y -

.oenn `le dzin aiigzn oad did ecird m`y

úáùá éùéãâ úà ÷éìãäùå éøéáç éá ìáçùå-

,zaya iyicb wilcd e` zaya ia lagy

:miyxtn yie .oixeht edpip dzin aeig ediiexzc

`ad a`d - eza z` dzite ipelt yi` qp`y

aeig `ki`c meyn oixehtc `nrhe .eza lr

xyt` i`e .izrny ok ip` s`e .dzin

`w o`n ,inp dzin aeig `la elit`c ,dcinrdl

raz?dzyea ol miw xg` dqp` m` `zyd

ira qpw dia` dqp` ,dia`l dqpwe dnbte

dl inelyl?.dinzaàøîâàôéñ éðú÷ àä
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:(a ,cqw `xza `aa) enk ,`ed zephley oeyle
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.eraezl epic lra lr ehilydy ,dhlyd =

éìèìèîàlr oicirn micrde ,oira epi`y itl -

."jke jk ipelt cia il yiy zngn" aezky dn

äéøôëã àëéä,oxtk razpdy rnyp xaky -

azky dn lr enzgy `xwiyk ifgn `zydc

."jke jk ipelt cia il yiy" dfïéàù ïéðî
áåúëäzecra `l` xacn lew zrinyc -

oenn zriaz?ïéàåà ïàë øîàðe` d`x e`" -

."rciïéàåà ïìäì øîàðå,oecwtd zreaya -

."wyr e` lfba e` ci zneyza e` oecwta"

çöåøã ïéàåàjilyd e`" "edkd dai`a e`" -

."dicva eilräèåñã ïéàåàgex eilr xar e`" -

.'ebe "eilr xarz xy` yi` e`" "d`pwùéå
äòåáù ïäîò"dy`d z` odkd riayde" -

.(d xacna)ãöéë àäaiig `edy driaz yi -

.`p` jeti` :jixt dinwle .'ekúåãòá
'åë úîéé÷úîä`l` ef `la efa zecr jl oi`e -

.lif`e yxtnck ,oenn zriazaéðåìôå éðåìô éðôá êì éúéðî äðîipelte ipelt e`eai :dld el xn`e .oerxt e` d`eld e` dpzn md m` mizrced `l la` ,jl mizipny e`x md -

.jl rxet ip`e ,mdipta il zipny ecirie
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dqpwe qpw dl yiy ,dyxbzpe dqx`zpy dxrpa dnwe`l `ki`c ,icin dyw `lc d`xpe

,gl zeaezk) "zexrp el`" wxt opzck [`aiwr iaxl :zeidl jixv] (ililbd iqei iaxl) dnvrl

,edin .eytpa aiigzny meyn xeht eza lr `ad :`pzc ,mzdc oizipzn yxtl jixv oke .(`

,xity iz` `l - eza z` dzt e` :`kd ipzwc `d

dphwa dnwe`l `ki` `nye .el dlgn ixdy

dphw :mzd ixn`c opaxke ,`id dlign za e`lc

dnl :zeywdl oi` qxhpewd yexitle .qpw dl yi

oeik ,raezd itn ernyiy cr jenqa diipzinl jl

meyn opirny` `tiqc ?`kd opirny` xakc

`l `ed egelyc it lr s`c ,ecar cia gly

.aiiginàááopiwqtc it lr s` - d`yxda

opze ,diey gilyc (` ,r `nw `aa) "daexn"a

- xeht ecar cia epa cia gliy :(` ,dl zereay)

milral enk oenn `ivedl gk el yiy ,sicr `kd

ipeltl dpn" `d ,iywz izk` :xn`z m`e .onvr

odkc `inec ,oiaiig d`yxd `la `ae ,"ipelt cia

xezic ,wgvi epiax xne`e !d`yxd jiiy `lc

xeht `peeb i`dka `wec :opireny`l `z` dpyn

ipeltl dpn" la` .`aeig zgkyn `lc ,oipr lka

`aa enk ,`aeig gkync oipnif "ipelt cia

.d`yxdaàëéäixii`e - opiazk dixtk `lc

xn`c o`nle .el xtk d`yxd el azky xg`y

dil xtk `l elit` :(` ,r `nw `aa) "daexn"a

,oecwta `kdc oizipzn opinwen - opiazk `l

lfbc meyn mzd yxtn opiazk `lc `nrh `dc

,yicwdl oileki oi` odipy milrad ey`iizp `le

dlr iziinc ,mzd gkenck .yicwdl leki oecwte

apebd oi` :opzc `dn `zriiql (a ,hq my) lirl

,mlyn oecwtae ,ltk inelyz mlyn apbd xg`

oke .(a ,bl `rivn `aa) "ciwtnd" wxta opzck

(` ,gt `xza `aa) "dpitqd z` xkend"a gken

ez` ,`xdp metl ix`w izii`c `xab `edd iab

md ixd :xn`e ,`cg `cg lewy `nlr ilek

ediinc iviwc e`l i`c opiwqne .minyl miycewn

`ki` ,inp i` .iniiw ediixnc `zeyxac ,iycw -

rwxwc ,dil opiazk i`cec ,irwxwna `newe`l

zreay" wxt onwl xn`c o`nke ,zlfbp dpi`

`de .aiig rwxw icr riaynd :(a ,fl) "oecwtd

edlekl `gip dedc ikd cenlzd ipyn `lc

oeyl itl `l` iiepyl yiig `lc meyn ,ipyil

"xeka yi" wxta :dyw edin .xwir qtezy

miyp` ipy ly miyp izy iab (a ,gn zexeka)

jeza odn cg` zn ,mixkf ipy eclie exkia `ly

dyng odl xefgi epzp cg` odkl m` ,mei miyly

jiiy `l mzde .d`yxda `aa dl iwene .mirlq

,edin !zerwxwa oicet oi`c ,rwxw `le oecwt `l

.ozyly cnrna `aa iiepyl `ki` inp mzd

ilhlhn` elit` opiazkc wqet mz epiaxe

zeaezka) yxtn ,opiazk `lc `nrhc .dixtkc

hbd lk wxtae) `xwiyk ifginc meyn (` ,gq

opiwqn (` ,dt zeaezk) "azekd"ae (a ,ek oihib)

o`k jix`dl oi`e .opiyiig `l `xwiyl ifginlc

.(xacaøîàðåoeik :dniz - oi`e` oldl

cegii wyerae d`elda iraip oecwtn opixnbc

`aa) "adfd"a oecwtd zreay iab opixn`ck ,ilk

!(` ,gn `rivn

ïéàåàdciqtdl iz` `l xwirc - egikei dheq

.dzewydl `l` ,dzaezk
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ïàk áéiç :øîBà ïBòîL éaø .äiàø àìa äòéãé àéä¦§¦¨§Ÿ§¦¨©¦¦§¥¦¥¨
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ריז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bl sc zereay(oey`x meil)

éza ìò òø íL éðBìt Léà àéöBäL`l xn`e oic zial `ay - ¤¦¦§¦¥¨©¦¦
,sqk d`n ly qpw il aiige ,oxwy `vnpe ,mileza jzal iz`vn
ip`e ,qpwd z` eaiigl oica my ecinrdl izwtqd `ly `l`

,extk micrde ,df lr ecirzy mkriaynïéáéiç.zecrd zreaya ©¨¦
m`eBîöò étî äãBä,xg` oic ziaa rx my `ivedyøeèt.qpwdn ¨¦¦©§¨

dcedy mcew extky qpw icry gken `ziixaay oey`xd oicdne
.miaiig ,razpd

:`xnbd dgecépî àäzhiya ef `ziixa ±ïBòîL éaøa øæòìà éaø ¨©¦©¦¤§¨¨§©¦¦§
øîàc ,àéäqpwa dcendeãéòéå íéãò eàBáémicrd m` okle ,aiige ¦§¨©¨¥¦§¨¦

.oenn edeciqtdy ,miaiig extk
:`xnbd dywnïðaøì ïàúà ,øeèt Bîöòî äãBä ,àôéñ àîéàdf ± ¥¨¥¨¨¥©§¨£¨§©¨¨

.oerny iaxa xfrl` iaxk `yixd z` cinrp ji`e ,opax zhiyk
:`xnbd zvxzndlek`ziixaéëäå ,àéä ïBòîL éaøa øæòìà éaø ¨©¦¤§¨¨§©¦¦§¦§¨¦

øîà÷,`tiqa ezpeek jke ±dì úçkLî àìoic `vnz `l ±äãBä ¨¨©Ÿ©§©©¨¨
øeèôc Bîöò étî,qpwd onäãBäå ììk íéãò àkéìc àëéä àlà ¦¦©§§¨¤¨¥¨§¥¨¥¦§¨§¨

,Bîöòîoeike .qpwa aiig ok` micr jk xg` e`a m` la` ¥©§
opax zrc dn dgked oi` ,xfrl` iax zrcl `id `ziixady

.qpw icr riayda

äðùî
cirdl erayedy micry ,zeriaz ipin dnk d`ian epizpyn
dze`y ,oebke .zecrd zreay meyn miaiig mpi` ,extke mdilr
envra raezd mdn raz `ly e` ,oenn aeig da oi` zecrd

.el eciriy
micrl xn`,ïäk éðàL eãéòúå eàBáz àì íà ,íëéìò éðà òéaLî©§¦©£¦£¥¤¦Ÿ¨§¨¦¤£¦Ÿ¥

e`,éåì éðàLipecirde e`ea mriayde ,odkk reci raezdy e` ¤£¦¥¦
,äLeøb ïa éðéàLe`,äöeìç ïa éðéàLmriayd e`,ïäk éðBìt LéàL ¤¥¦¤§¨¤¥¦¤£¨¤¦§¦Ÿ¥

e`,éåì éðBìt LéàLe`Lodk eze`,äLeøb ïa Bðéàe`ïa BðéàL ¤¦§¦¥¦¤¥¤§¨¤¥¤
äöeìç.zecrd zreayn mixeht ,mipxwy e`vnpe extke £¨

,ecirze e`eazy ip` mkriayn micrl xn`úà ,éðBìt Léà ñðàL¤¨©¦§¦¤
Bza,xg` mc` lyäzôedzty e`±][Bza úà,xg` mc` ly ¦¦¨¤¦

.mriayd xg` yi`y meyn .mixeht ,extke
åmriayda oicd okéða éa ìáçL,dxeag ia dyry ±ìáçLåe`±] §¤¨©¦§¦§¤¨©

[lagyéøéáç éae` ,zaya dxeag ia dyre÷éìãäLz` ixag ¦£¥¦¤¦§¦
,úaLa éLéãb,extke,ïéøeèt elà éøäaeig oi` el` lkay meyn §¦¦§©¨£¥¥§¦

`l` zecrd zreaya miaiig micrd oi`e ,dzin `l` oenn
.oenn raezl eciqtdyk

àøîâ
ipelt yi`y ecirze e`eazy mkilr ip` riayn ,epizpyna epipy

:`xnbd zwiicn .oixeht ,iel e` odkàîòèmeyn ,mixehty ©£¨
mriaydy,éåì éðBìt Léàc ïäk éðBìt Léàcdxitk o`k oi`e §¦§¦Ÿ¥§¦§¦¥¦

,oenn zriazaàämriayd m`,éðBìt ãéa éðBìôì äðî`idy ¨¨¤¦§¦§©§¦
extke oenn zriaz.ïéáéiçe :`xnbd dywnàôéñ éðz÷ àä ©¨¦¨¨¨¥¥¨

oldl epizpync(.dl)`l` zecrd zreaya miaiig micrd oi`y ,
LiL ãòòáBzä étî eòî,.raezd mriayd `l o`ke ©¤¦§§¦¦©¥©

:`xnbd zvxzn,ìàeîL øîàzwqer epizpynäàLøäa àáa± ¨©§¥§¨§©§¨¨
driaz lr qetexhet`l edpiny ,raezd mrhn dyxen riaynd
o`k oi`y oeik ,mixeht extkyke .cirdl miaiig micrd okle ,ef

.miaiig eidi ok` ipelt cia ipeltl dpna la` ,oenn zriaz
:`xnbd dywnàzëøBà ïðéáúk àì ,éòcøäð éøîàäå[d`yxd-] §¨¨§¦§©§¨¥Ÿ¨§¦©©§¨

éìèìhnàmicirn micrdy meyn .oilhlhn zriaz lr - ©¦©§§¥
ipelt z` dpnn raezdy aezk ea ,d`yxdd xhy lr mznizga
oilhlhnd oi`y oeike ,razpd cia mi`vnpd eilhlhn z` zeabl

:`xnbd zvxzn .jk lr cirdl mileki mpi` mdiptaéléî éðä± ¨¥¦¥
wx `ed df oicdéøôëc àëéä,eaeiga xtek razpdy rcepyk ± ¥¨§©§¥

,xwy zecrk xacd d`xp if`yïðéáúk ,déøôk àì ìáà.d`yxd £¨Ÿ©§¥¨§¦©

.razpd xtky rcepy mcew d`yxdd dazkpy xaecn epizpynae
oicy dxeza xewnd dn mi`pz ewlgp da `ziixa d`ian `xnbd

:oenn zriaz lr zecra wx `ed zecrd zreayïépî ,ïðaø eðz̈©¨¨¦©¦
áeúkä ïéàLzecrd zreaya(` d `xwie)'dl` lFw drnWe',øaãî ¤¥©¨§¨§¨¨¨§©¥

,ïBîî úòéáúa àlà:`ziixad daiynøîBà øæòéìà éaø,dxifbn ¤¨¦§¦©¨©¦¡¦¤¤¥
deyïàk øîàðzecrd zreaya'ïéàBà','e`' zaiz minrt dnk ± ¤¡©¨¦

xn`py(my),'rci F` d`x F`'ïläì øîàðåoecwtd zreaya`xwie) ¨¨¨¨§¤¡©§©¨
(`k d'ïéàBà'.'Fzinr z` wWr F` lfba F` ci znEUza F`' -äî ¦¦§¤¨§¨¥¨©¤£¦©
ïlälaezkd ,oecwta,ïBîî úòéáúa àlà øaãî Bðéàciwtndy §©¨¥§©¥¤¨¦§¦©¨

,eciay oecwtd lr cwtpd z` raezïàk óà,zecrd zreaya ©¨
aezkd.ïBîî úòéáúa àlà øaãî Bðéà¥§©¥¤¨¦§¦©¨

:`ziixad dywn'ïéàBà'dyxta exn`pd,çöBøcxn`pydl xacna) ¦§¥©
(`k-k,'EdMd dai`a F` .znIe dIcvA eilr KilWd F`'ïäL ,eçéëBé ¦§¦¨¨¦§¦¨©¨Ÿ§¥¨¦¨¦¤¥

ïBîî úòéáúa àlL íéøaãîe ,'ïéàBà'zvxzn .dzin aeiga `l` ¦§©§¦¤Ÿ¦§¦©¨
:`ziixad'ïéàBà' ïéðczecrd zreaya exn`py,äòeáL ïänò LiL ¨¦¦¤¥¦¨¤§¨

'ïéàBà'îoecwta exn`py'ïéàBà' eçéëBé ìàå ,äòeáL ïänò LiL ¥¦¤¥¦¨¤§¨§©¦¦
.äòeáL ïänò ïéàL çöBøc§¥©¤¥¦¨¤§¨

:`ziixad dywn,äèBñc 'ïéàBà'xn`py(l ,ci d xacna)xar F`' ¦§¨¨©
,'ebe 'd`pw gEx eilr xarY xW` Wi` F`' ,'d`pw gEx eilreçéëBé ¨¨©¦§¨¦£¤©£Ÿ¨¨©¦§¨¦

,oennl `weec dpeekd oi` 'oi`e`' xn`pykyïänò Léå 'ïéàBà' ïäL¤¥¦§¥¦¨¤
,äòeáLxn`py enk ,dy`d z` riayn odkdy(hi d my)riAWde' §¨§¦§¦©

,'odMd Dz`ïBîî úòéáúa àlL íéøaãîemind z`wyda `l` Ÿ¨©Ÿ¥§©§¦¤Ÿ¦§¦©¨
:`ziixad zvxzn .mixx`nd'ïéàBà' ïéðczreaya exn`py ¨¦¦

zecrd'ïéàBà'î ,ïäk ïänò ïéàå äòeáL ïänò LiLexn`py ¤¥¦¨¤§¨§¥¦¨¤Ÿ¥¥¦
oecwtd zreayaeçéëBé ìàå ,ïäk ïänò ïéàå äòeáL ïänò LiL¤¥¦¨¤§¨§¥¦¨¤Ÿ¥§©¦

å ,äòeáL ïänò ïéàL ,çöBøc 'ïéàBà'ok,äèBñc 'ïéàBà' eçéëBé ìà ¦§¥©¤¥¦¨¤§¨§©¦¦§¨
.ïäk ïänò Lé ,äòeáL ïänò LiL ét ìò óàL¤©©¦¤¥¦¨¤§¨¥¦¨¤Ÿ¥

`id zecrd zreayy micnel oipn ztqep drc d`ian `ziixad
:oenn zriaza wx,øîBà àáé÷ò éaøzecrd zreaya xn`p`xwie) ©¦£¦¨¥

(d d'älàî úçàì íLàé éë äéäå'y miyxeceälàî Léipte`n - §¨¨¦¤§©§©©¥¥¤¥¥¥¤
zecrd zreayBòáz ,ãöék àä .øeèt àeäL älàî Léå ,áéiç àeäL¤©¨§¥¥¥¤¤¨¨¥©§¨

ïBîîxtke ciriy cr riaydeáéiçeraz la` ,zecrd zreaya ¨©¨
øçà øáccrd xtke ,oenn epi`yøeèt.zecrd zreayn crd ¨¨©¥¨

`l` dpi` zecrd zreayy oipn ztqep drc d`ian `ziixad
:oenn zriazaøîBà àeä éøä ,øîBà éìéìbä éñBé éaøzreaya ©¦¥©§¦¦¥£¥¥

zecrd(` d `xwie)'òãé Bà äàø Bà ãò àeäå'y rnynúeãòa §¥¨¨¨¨§¥
.øaãî áeúkä äiàø àìa äòéãéáe äòéãé àìa äiàøa úîéi÷únä©¦§©¤¤¦§¦¨§Ÿ§¦¨¦¦¨§Ÿ§¦¨©¨§©¥

zecr :`ziixad zx`an,ãöék äòéãé àìa äiàøraezd xn` §¦¨§Ÿ§¦¨¥©
,razplEì éúéðî äðîjl izield dpn ±,éðBìôe éðBìt éðôa`le ¨¤¨¦¦§¦§¥§¦§¦

jixack m` ,razpd xn`e ,d`eld zxeza mdy mdipta izxn`
eàBáémze`eãéòéå ,éðBìôe éðBìt.jl rxet ip`e ,dpn il zzpyBæ ¨§¦§¦§¨¦

àéäzecräòéãé àìa äiàøzpizp z` e`xy wx micirn micrdy ± ¦§¦¨§Ÿ§¦¨
zecr .d`eld e` dpzn md m` mircei mpi`e ,zerndàìa äòéãé§¦¨§Ÿ

,ãöék äiàø,razpl raezd xn`äðîe ,jl izieldéì äúéãBäeilr §¦¨¥©¨¤¥¨¦
,aiig dz`y.éðBìôe éðBìt éðôa,razpd xn`eeàBáémze`éðBìt ¦§¥§¦§¦¨§¦
eãéòéå éðBìôe,jl izicedyàéä Bæzecr,äiàø àìa äòéãé`l ixdy §¦§¨¦¦§¦¨§Ÿ§¦¨

xn`y jkne .mzrici it lr micirne d`eldd dyrn z` e`x
zecr e` cala di`x zecra zniiwzn zecrd zreayy aezkd

.oenn zriaz lr zecra `l` daeig oi`y rnyn ,cala drici
`l` dpi` zecrd zreayy oipn ztqep drc d`ian `ziixad

:oenn zriaza,øîBà ïBòîL éaøep` oecwtd zreayn a` oipaa ©¦¦§¥
,ok micnláéiçoaxw aezkd,ïàk,zecrd zreayaáéiçåaezkd ¦¥¨§¦¥

oaxwad zreayïläl äî .ïBãwtaezkd ,oecwtd zreayaBðéà ¦¦¨©§©¨¥
ïàk óà ,ïBîî úòéáúa àlà øaãîaezkd ,zecrd zreayaBðéà §©¥¤¨¦§¦©¨©¨¥

øîBçå ì÷ ,ãBòå .ïBîî úòéáúa àlà øaãî,`edäNòL ïBãwt äî §©¥¤¨¦§¦©¨§©¨¤©¦¨¤¨¨
BaoicíéLðea zeaiigykoic,íéLðàeíéáBø÷oecwtd lra didy - ¨¦§£¨¦§¦

ea miaiig ,oecwta xtekl aexw,íé÷Bçøkeíéìeñtzecrlmiaiig ¨§¦§¦
eaáéiçå ,íéøLkkraypdìò ©§¥¦§©¨©
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xcde"ריח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cl sc zereay(ipy meil)

úçàå úçà ìkrayp m` oia ,raypy dreay lk lr -úéa éðôa ¨©©§©©¦§¥¥
e ïécoia,ïéc úéa éðôa àlLeàlà øaãî Bðéàdxitkd dzidyk ¦¤Ÿ¦§¥¥¦¥§©¥¤¨

,ïBîî úòéáúad zreayúeãò,dlw `idyíéLð da äNò àlL ¦§¦©¨¥¤Ÿ¨¨¨¨¦
íéøLkk ïéìeñt ,íé÷Bçøk íéáBø÷ ,íéLðàk,áéiç Bðéàårayp m` ¨£¨¦§¦¨§¦§¦©§¥¦§¥©¨

minrt dnk,ïéc úéa éðôa úçà àlàikeBðéàd on ie`xàlL ïéc ¤¨©©¦§¥¥¦¥¦¤Ÿ
àäéaezkdøaãî,eaàlàraypyk.ïBîî úòéáúa §¥§©¥¤¨¦§¦©¨

a` oipaa cenild z` dgece envr ixac lr dywn oerny iax
:oecwtn xnege lwaeïBãwôl äî,mda lw `edy miccv ea yiy ©§¦¨

òaLeî Ba äNò àì ïkLmixg` itnòaLðkrayendy ,envr itn ¤¥Ÿ¨¨§¨§¦§¨
,xeht oecwtd zreaya mixg` itnåea dyr `l okââBLk ãéæî± §¥¦§¥

,xeht bbeya oecwtd zreay raypdya øîàzd zreay,úeãò Ÿ©§¥
òaLeî da äNò ïkLmixg` itnòaLðk,envr itnåa raypãéæî ¤¥¨¨¨§¨§¦§¨§¥¦

da aiigka raypââBL. §¥
dxifba `ed oecwitn cenildy oerny iax `ian ,digcd zngn

`l` :deyøîBì ãeîìzaezkd epicnln -äøéæâì 'àèçz' 'àèçz' ©§©¤¡¨¤¡¨¦§¥¨
ïàk øîàð ,äåLzecrd zreaya(` d `xwie)ïläì øîàðå 'àèçz' ¨¨¤¡©¨¤¡¨§¤¡©§©¨

oecwtd zreaya(`k d `xwie)ïläl äî ,'àèçz'aezkd ,oecwtaBðéà ¤¡¨©§©¨¥
,ïàk óà ,ïBîî úòéáúa àlà øaãîaezkd ,zecrd zreayaBðéà §©¥¤¨¦§¦©¨©¨¥

.ïBîî úòéáúa àlà øaãî§©¥¤¨¦§¦©¨
iax ixac lr dywn dligze ,`ziixad ixac z` zxxan `xnbd

:xfril`é÷úî'Bà' 'Bà' ,àìeò øa äaø dì ózreay lv` exn`py ©§¦¨©¨©¨
,éehéaiehia zreaya xn`py(c d `xwie)`Hal raXz iM Wtp F`' ¦¤¤¦¦¨©§©¥

,'aihidl F` rxdl miztUaäòeáL ïänò Léå 'ïéàBà' ïäL eçéëBé ¦§¨©¦§¨©§¥¦¦¤¥¦§¥¦¨¤§¨
.ïBîî úòéáúa àìL íéøaãîe ïäk ïänò ïéàå§¥¦¨¤Ÿ¥§©§¦¤Ÿ¦§¦©¨

:`xnbd zvxzn,àøazñîzecrd zreayydéì äåä ïBãwtî ¦§©§¨¦¦¨£¨¥
óìéîì,cenll el did -ïkLdey dxifba cenll xyt`'àèçz' §¥©¤¥¤¡¨

.'àèçz'î¦¤¡¨
:`xnbd dywn,äaøcàzecrd zreayîzreaydéì äåä éehéa ©§©¨¦¦£¨¥

óìéîì,cenll el did -úàhçî úàhç ïkLmaeig mdipy ± §¥©¤¥©¨¥©¨
:`xnbd zvxzn .my`a daeig oecwtd zreay la` ,z`hgaàlà¤¨

àøazñîzecrd zreayyïkL ,óìéîì déì äåä ïBãwtîmdipia yi ¦§©§¨¦¦¨£¨¥§¥©¤¥
mde ,mixac dnka oeincdéøáòå ,déøôëå déòáz ,ãéæîa ,àèç- ¥§§¥¦©§¥§©§¥§©§¥

aiig mdipya ,'cifna' .'`hgz' '`hgz' xn`p mdipya ,'`hg'
- 'dixtke diraz' .cifna xeht iehia zreaya la` ,cifnd
zreaya ok epi`e ,dxitke dprh ici lr d`a dreayd mdipya

oi`y iehialr dreayd mdipya ,'dixare' .dxitke dprh da
lr dxwir iehia zreaye ,did xaky dn lr raypy ,xard

.jk dyri `l e` jk dyriy raypy ,cizrd
:`xnbd dywnäaøcàzecrd zreayîzreaydéì äåä éehéa ©§©¨¦¦£¨¥

ïkL ,óìéîìmde ,mixac dnka oeinc mdipia yiäãøiL úàhç §¥©¤¥©¨¤¨§¨
LîBçìla` ,z`hg maeig iehiae zecrd zreay - ,'z`hg' - ©¤

,cxeie dler oaxw aeig mdipya ,'dcxiy' .my`a oecwtd zreay
aiig oecwtd zreaya ,'ynegl' .reaw dpaxw oecwtd zreaye
zecrd zreaya ok epi`e ,el xtk xy` oecwtd lr yneg siqedl

:`xnbd zvxzn .iehiadeðäïLéôð Czreaya mieyd mixacd ± ¨¨§¦¨
zreaya mieyd lr miaexn mde ,drax` md oecwtde zecrd

.dyely mdy ,iehiade zecrd
lirl `ziixaa epipy(:bl),úçàì íLàé éë äéäå' ,øîBà àáé÷ò éaø©¦£¦¨¥§¨¨¦¤§©§©©

,ãöék àä .øeèt àeäL älàî Léå ,áéiç àeäL älàî Lé 'älàî¥¥¤¥¥¥¤¤©¨§¥¥¥¤¤¨¨¥©
.øeèt øçà øác Bòáz ,áéiç ïBîî Bòáz§¨¨©¨§¨¨¨©¥¨

:`xnbd dywn .`aiwr iax ixac z` zxxan `xnbdàðà Cetéà¥£¨
,xg` xac zriaz lr edf 'aiig `edy dl`n yi'y ,jtidl cnlp ±

.oenn zriaz lr edf 'xeht `edy dl`n yi'e
:`xnbd zvxzn,àáé÷ò éaøzreayy oicd mvr z` cenll ick ©¦£¦¨

,oenn zriaza wx `id zecrdéîñ øæòéìà éaøc 'ïéàBà'àClr ± ©¦§©¦¡¦¤¤¨¦
yi `aiwr iax yxcy dne ,jnq 'oi`e`'n xfril` iax ly ezyxc
xtk m`y zeiecrd dl`n yi oenn icra mby `ed 'eke dl`n

.xeht `edy dl`n yie aiig mda
ok m` :`xnbd zl`eyeäééðéa éàî,,àáé÷ò éaø ïéáe øæòéìà éaø ïéa ©¥©§¥©¦¡¦¤¤¥©¦£¦¨

.ewlgp oic dfi`ae
:`xnbd daiynò÷ø÷ éãò òéaLî eäééðéa àkéàmicr riayn ± ¦¨¥©§©§¦©¥¥©§©

y ,rwxw zriaz lr el eciriy,ïéáéiç øæòéìà éaøìeàáé÷ò éaøì §©¦¡¦¤¤©¨¦§©¦£¦¨
.ïéøeèt§¦

:`xnbd dywníúä øîàc ïðçBé éaøìe[my-],ò÷ø÷ éãò òéaLî §©¦¨¨§¨©¨¨©§¦©¥¥©§©
àkéà éàî àëä ,ïéøeèt øæòéìà éaøì eléôào`k yiy lcadd dn ± £¦§©¦¡¦¤¤§¦¨¨©¦¨

,àáé÷ò éaøì øæòéìà éaø ïéa.ewlgp dnae ¥©¦¡¦¤¤§©¦£¦¨
:`xnbd zvxzneäééðéa àkéàñð÷ éãòexn`e extky micr ± ¦¨¥©§¥¥§¨

'oi`e`' yxecy xfril` iaxl ,qpw zriaz lr zecr mircei mpi`y
,oaxw aiig qpw zriaza cwtpd xtk m`y myk ,oecwtd zreayn

tk m` zecrd zreaya s`la` ,miaiig qpw zriaza micrd ex
.mixeht `aiwr iaxl

:`ziixaa epipy'òãé Bà äàø Bà ãò àeäå' ,øîBà éìéìbä éñBé éaø©¦¥©§¦¦¥§¥¨¨¨¨
áeúkä äiàø àìa äòéãéáe äòéãé àìa äiàøa úîéi÷únä úeãòa§¥©¦§©¤¤¦§¦¨§Ÿ§¦¨¦¦¨§Ÿ§¦¨©¨

.øaãî§©¥
di`x `la drici zecr ililbd iqei iaxl recn zxxan `xnbd

:zeytp zecra zniiwznd zecr dpi`,éiaàì àtt áø déì øîà̈©¥©¨¨§©©¥
àîéìy xn`z m`d -déì úéì ,éìéìbä éñBé éaøezhiyk xaeq epi` ± ¥¨©¦¥©§¦¦¥¥

øçBàä ìîb ,øîBà àçà éaø ,àéðúc .àçà éaøc[yinyza wqer-] §©¦£¨§©§¨©¦£¨¥¨¨¨¥
,íélîbä ïéamilnbd z` eilbxa dkne hreae mglp dry dze`ae ¥©§©¦
,eizeaiaqyäfL òeãéa ,Bãéöa âeøä ìîb àöîðå[xge`d lnbd-] §¦§¨¨¨¨§¦§¨©¤¤

,Bâøä.zrcd cne` ici lr aiigl xyt`y itl ,ewfpa eilra aiige £¨
,eixac z` `tt ax gikenàçà éaøc déì úéà éàciqei iax m`y ± §¦¦¥§©¦£¨

ok m` ,`g` iaxk xaeqdì úçkLî énð úBLôð éðéãaipica mb ± §¦¥§¨©¦©§©©¨
e ,di`x `la dricia zniiwznd zecr epivn zeytpka dyrnéaø §©¦

äîçpa äàøà ,çèL ïa ïBòîL éaø øîà ,àéðúc .çèL ïa ïBòîL`l ± ¦§¤¨©§©§¨¨©©¦¦§¤¨©¤§¤©¤¨¨
,milyexi zngpa d`x`àì íày ,ok dyrn didéúéàømc`ãçà ¦Ÿ¨¦¦¤¨

ééñ éúàöîe ,åéøçà ézöøå ,äáøeçì Bøéáç øçà õøLíãå Bãéa ó ¤¨©©£¥§§¨§©§¦©£¨¨¨¦©¦§¨§¨
,äzà Bà éðà Bà äæì Bâøä éî ,òLø ,Bì ézøîà .øtøôî âeøäå óèôèî§©§¥§¨§©§¥¨©§¦¨¨¦£¨¨¤£¦¨¨

,éãéa øeñî Eîc ïéàL äNòà äî ìáà,oica jbxedl leki ipi`eéøäL £¨¨¤¡¤¤¥¨§¨§¨¦¤£¥
äøBz äøîà(e fi mixac)ìL Bà íéãò íéðL ét ìò',únä úîeé íéãò äL ¨§¨¨©¦§©¦¥¦§Ÿ¨¥¦©©¥

,'cg` cr iR lr znEi `líB÷nä àlàd"awd ±Enî òøté.jyiprie Ÿ©©¦¥¤¨¤¨©¨¦¨©¦§
eøîà,minkgLçð BëLpL ãò ,íMî eææ àìgvexl.úîådyrnae ¨§Ÿ¨¦¨©¤§¨¨¨¨¥

ebxd dfy i`cea reci df,`g` iax zrck xaeq iqei iax m`e ,
dricie drici `la di`x zecr epivn oenn zecra wxy xn` recn

.dricie di`x jixv oi` zeytp zecra s` ixde ,di`x `la
:`xnbd dgecàçà éaøc déì úéà àîéz eléôàxn`z elit` ± £¦¥¨¦¥§©¦£¨

iax xaeq mewn lkne ,`g` iax zhiyk xaeq ililbd iqei iaxy
c ,oenn zecra wx xacn 'rci e` d`x e`' weqtdy iqeiàîìLa¦§¨¨

zecrdì úçkLî ,äiàø àìa äòéãéiaxc dyrnke dzenk epivn ± §¦¨§Ÿ§¦¨©§©©¨
,ghy oa oernyàlàzecrdì úçkLî éëéä ,äòéãé àìa äiàø± ¤¨§¦¨§Ÿ§¦¨¥¦©§©©¨
ike ,epivn okidòãéî éòa àì éîcirnd zrcl jixv epi` m`d ± ¦Ÿ¨¥¥©

bxd ipeltyâøä íéáëBk ãáBò íàxehteâøä ìàøNé Bàoke ,aiige ¦¥¨¦¨©¦§¨¥¨©
âøä äôøè íãà íàxehte,âøä íìL Bàzecr oi`y oeikne .aiige ¦¨¨§¥¨¨©¨¥¨©

`l` rci e` d`x e` aezkd miiwzi `l drici `la di`xa zeytp
.oenn icr riayna

riayn oiprl ezrc z` ililbd iqei iax ixacn zwiicn `xnbd
:qpw icrñð÷ éãò òéaLî ,éìéìbä éñBé éaø øáñ÷ ,dpéî òîL± §©¦¨¨¨©©¦¥©§¦¦©§¦©¥¥§¨

xtky crd ,extke qpw zriaz lr micr riayndà÷ìñ éàc .øeèẗ§¦¨§¨
Czòcy xnel jzrca dlr m`y ±,áéiçd`x e`' aezkd oi` ixde ©§¨©¨

,qpw zecra miiwzn 'rci e`éäðs`y ±ïçkLà ,äiàø àìa äòéãéc §¦¦¦¨§Ÿ§¦¨©§§©
dìdzit e` qp` mc`y oebke ,qpw daeigy zecra mb epivn ± ¨

edyrn z` e`x `l micrde ,sqk miying df lr qpwdy dxrp
.xexaa z`f md mircei la`äòéãé àìa äiàø,epivn `léòa àì éî §¦¨§Ÿ§¦¨¦Ÿ¨¥

òãéîm` dzit e` qp` ipelty cirnd zrcl jixv epi` m`d ± ¥©
ìòa úéøëðe`,ìòa ìàøNé úam`d okeìòa äìeúae`,ìòa äìeòa ¨§¦¨©©¦§¨¥¨©§¨¨©§¨¨©

oeikne .qpwd on xeht dlera e` zixkp dzit e` qp` m` ixde
i`x dzidyk zniiwzn qpw zecr oi`ydilr xeht ,drici `la di

.zecrd zreayn
dii`x zecr mpi`y oenn zeiecr ly mipte` dnka dpc `xnbd

:dricieáéúé[ayi-]dén÷ àðeðîä áø[iptl-]áø áéúéå ,äãeäé áøc ¨¥©©§¨©¥§©§¨§¨¥©
déì àéòaéî à÷å äãeäéraezd xn` ,wtzqde ±éúéðî äðîEdpn ± §¨§¨¦¨§¨¥¨¤§¦¦

jl izzpéðBìôe éðBìt éðôa,did d`eld zxezae ¦§¥§¦§¦
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ריט oifge` mipy` cenr cl sc ± iying wxt`nw `aa
ïéã úéá éðôá úçà àìà áééç åðéàå.oic ziaa mriayd m` -òáùåî åá äùò àìù-

.dlekl dl yxtn onwle .envr raypk mixg` itnéåèéá åà åàrayz ik ytp e`" -

."aihidl e` rxdl" ,"`halàèçúî àèçú ïëù.dey dxfbl "`hgz" aizk odipya -

úàèçî úàèç.my`a oecwtd zreay la` ,z`hga iehiae zecr -ã"éæîá à"èç ïëù
[ä"éøáòå] ä"éøôëå ä"éòáúoky :`ed oniq -

lr aiig odipyae ,"`hgz"n "`hgz" - `hg

."mlrpe" da aizk iehia la` .cifndäéòáú
äéøôëådprh ici lr oi`a oecwte zecr -

.iehia zreaya ok oi`y dn ,dxitkeäéøáòå-

la` ,xaryl zereayd odizy oecwte zecr

.`adl dxwir iehiaù"îåçì ä"ãøéù ú"àèç-

dlerae ,z`hga odipy iehiae zecr :`ed oniq

`edy ,oecwt iwet`l .yneg mda oi`e ,cxeie

,yneg eilr siqene ,reaw oaxwae ,my`a

ey`xa eze` mliye" (d `xwie) aizkck

."eilr sqei eizyngeêéîñ øæòéìà éáøã ïéàåàà
oenn zriaz`e ,oenn zriaza `l` epi`c -

`edy odn yie aiig `edy odn yi :xn`w dteb

.xehtåäééðéá éàîxhtc oenn zriaz edpip id -

xfril` iax eda aiigne `aiwr iax?éáøì
ïéáééç øæòéìàdil opirny dlifb zayd iabc -

,rwxw zlifb lr dayd aiiginc (a ,fl) onwl

oecwtd zreayl oicd `edc oizrc `wlq `we

.zecrd zreayl e`òéáùî øîàã ïðçåé éáøìå
øæòéìà éáøì åìéôà øåèô ò÷ø÷ éãòoke -

zreay" wxta `id onwl .oecwtd zreayl

.(my) "oecwtdñð÷ éãò åäééðéá àëéàiaxl -

opirnyc ,oecwtd zreaya oke .oiaiig xfril`

iieaixa oecwtd zreay zyxt yixcc dil

opixn`c `de ."dlfbd z` aiyde" iab iherine

qpw mdy el` e`vi :oecwt iab (` ,an) zeaezka

.xfril` iaxk `lc -éìéìâä éñåé éáø àîéì-

dricie di`xa `l` zniiwzn zecr oi` :xn`c

.oenn zecrn uegàçà éáøã äéì úéìoi`cc -

,milnbd oia xge`d lnb oebk ,incca aiigne

.incca di`x `la dil aiigncøçåàährea -

`ed daiwpl wwfil `ayk :d`xp ile .eilbxa

oeyle .eizeaiaqy milnb eilbxa dkne mglp

zexekaa `ipzc ,milnb yinyza ltep "xge`"

.xeg` cbpk xeg` lnb :(` ,g)äéì úéà éàã
àçà éáøã.incca oi`cc -éîð úåùôð éðéã
äì úçëùî`d oebk ,di`x `la zniiwznc -

zepenn ipica dil zpiic i`c ,ghy oa oernyc

inp ikd - ebxd dfy reciac meyn lnb iab

.ebxd dfy reciaéëéä äòéãé àìá äéàø àìà
äì úçëùîrcei epi`e mc` bxdy d`x m` -

dilr cidqn ivn in ,bexdd ded in?ira `l in

.'ek wcinléìéìâä éñåé éáø øáñ÷`zlin -

iqei iax xn`wcn :xn`w ikde .`id dytp it`a

zecra `l` zecrd zreay oi` ililbd

`la di`xe di`x `la dricia zniiwznd

qpw icr riayn :dil `xiaqc dpin rny ,drici

.oixeht - extke dztne qpe`c
íéãòå
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òáùåî:xninl `ki`c ,xnege lwa slip dteb `idc xninl `kile - bbeyk cifne raypk

jixtc `d epiidc d`xpe .dl xnb ivn "epivn dn"a edine .gikei iehia zreay

yenl zecrd zreayn oecwt zreay inp xnbil :onwl,daxc` :`niz ike .mixg` itn ra

.dixare dixtk diraz `hg oky ,zecrn ith slinl `ki`c `xazqn - iehian slipéëä
iqxb `lc zi`e - dixare dixtk diraz :opiqxb

[inp] `zi` iehia zreayc meyn "dixare"

diraz ok m`c ,d`xp `le .`aiwr iaxl xaryl

cn ,edpip ilin ixz dixtke.oyitp jpd xn`w

daxc` :jixtc ,`id `cgc gken oizrnya onwle

dreaya heicd `hg oky slinl dil ded zecrn

i`e ,oyitp jpd :ipyne ,oi`e`e dixtke diraz

.oyitp `l ok m` - ixza iaiyg

éàãinp zeytp ipica `g` iaxc dil zi`

zi` `g` iaxc `kd rnyn - dl zgkyn

cg`" wxtac :dnize .zeytp ipica `pcne` dil

oinii`n cvik :iab (` ,fl oixcdpq) "zepenn ipic

,mzi`x cne`n exn`z `ny zeytp ipic lr

zepenn ipica `d :(a ,fl my) `xnba wiice

ixii` `lc rnyn .'ek `g` iaxk o`nk ,opixn`

`xwirn i`cec :xnel yie !zeytp ipica `g` iax

iwen jgxk lr ,opaxk mwezin `lc oizrc `wlqc

`l` ixii` `lc xninl ol zi`e ,`g` iaxk dl

ikid ik ,zeytp ipica `le `wec zepenn ipica

`pwqnd itl la` .dizeek oizipzn mwezizc

dil zi` `g` iaxc xninl ivn opaxk dl iwenc

:dniz cer la` .zeytp ipica elit` `pcne`

dil zi` zepenn ipica dil zi`c meyn rnync

iaxc dil zil elit` ok m`e .zeytp ipica inp

ilekl zeytp ipica `pcne` dl zgkyn `g`

awpe ey`x lr dkiyp el dzlry enk ,`nlr

`pcne` i`da ecen opax elit`c ,gen ly mexw

oebk (a ,en) onwl "oiraypd lk" wxta gkenck

yie !eici iliv` oiae eab lr dkiyp el dzlry

."jinrhle" xninl ivn dedc :xnel

ìòxn`c o`nke ,did xag - micr mipy it

jixv oi`c (a ,g oixcdpqae a ,e zekn)

lealae qekxit o`k didy it lr s`e .d`xzd

liaya exhet did `l - did daxega ixdy ,gex

wxta dil opixhtc `ed zelb iab `wecc .jk

,i`xw ixziinc meyn (a ,kw) zenaic `xza

zzinn la` ,"zenie eilr ltie" oipnf dnk aizkc

opixn` `dc ,rcz .ikda xhtin `l oic zia

o`kn ,edine .eze` miyaeg eidy (a ,gp oixcdpq)

`yiyc `ziaa diignc oebk dinwe`le zegcl yi

wxta iwenc o`nl dnewe`l jixv oke .qikxt `le

i`ne ,bbeya `xwl (a ,bl zeaezk) "zexrp el`"

.zelbn dwpe - "dwpe"

éàbxd mly i` bxd dtixhopilf` `d :dniz -

`nw wxta dl opiwiic gvexnc ,`aex xza

siiq mewna `nlc opiyiig `lc (` ,`i) oilegc

cg onw `ki`c oebk ixiinc :xnel yie !ded awp

.bxd mdn dfi` rcil jixvc ,mly cge dtixh
micre
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ïéc úéá éðôa àlLå ïéc úéá éðôa ,úçàå úçà ìk̈©©§©©¦§¥¥¦§¤Ÿ¦§¥¥¦
¯äNò àlL úeãò ,ïBîî úòéáúa àlà øaãî Bðéà¥§©¥¤¨¦§¦©¨¥¤Ÿ¨¨

,íéøLëk ïéìeñt ,íé÷Bçøk íéáBø÷ ,íéLðàk íéLð dä¨¦©£¨¦§¦¦§¦§¦¦§¥¦
ïéc úéá éðôa úçà àlà áéiç Bðéàå¯àlL ïéc Bðéà §¥©¨¤¨©©¦§¥¥¦¥¦¤Ÿ

!ïBîî úòéáúa àlà øaãî àäé¯ïBãwôl äîïkL §¥§©¥¤¨¦§¦©¨©§¦¨¤¥
øîàz ,ââBLk ãéæîe òaLðk òaLeî Ba äNò àìŸ¨¨§¨§¦§¨¥¦§¥Ÿ©

úeãòa!ââBLk ãéæîe òaLðk òaLeî da äNò ïkL §¥¤¥¨¨¨§¨§¦§¨¥¦§¥
øîàð ,äåL äøéæâì "àèçú" "àèçú" :øîBì ãeîìz©§©¤¡¨¤¡¨¦§¥¨¨¨¤¡©
Bðéà ïläl äî ,"àèçú" ïläì øîàðå "àèçú" ïàk̈¤¡¨§¤¡©§©¨¤¡¨©§©¨¥
àlà øaãî Bðéà ïàk óà ,ïBîî úòéáúa àlà øaãî§©¥¤¨¦§¦©¨©¨¥§©¥¤¨

é÷úî .ïBîî úòéáúa"Bà" :àleò øa äaø dì ó ¦§¦©¨©§¦¨©¨©¨
äòeáL ïänò Liå "ïéàBà" ïäL ,eçéëBé éehéa "Bà"¦¦¤¥¦§¥¦¨¤§¨

!ïBîî úòéáúa àlL íéøaãîe ,ïäk ïänò ïéàå¯ §¥¦¨¤Ÿ¥§©§¦¤Ÿ¦§¦©¨
"àèçú" ïkL ,óìéîì déì äåä ïBãwtî àøazñî¦§©§¨¦¦¨£¨¥§¥¨¤¥¤¡¨

."àèçú"î¯ïkL ,óìéîì déì äåä éehéaî ,äaøcà ¦¤¡¨©§©¨¦¦£¨¥§¥©¤¥
!úàhçî úàhç¯déì äåä ïBãwtî àøazñî ,àlà ©¨¥©¨¤¨¦§©§¨¦¦¨£¨¥

.déøáòå déøôëå déòáz ãéæîa àèç ïkL ,óìéîì¯ §¥©¤¥¥§§¥¦©§¥§©§¥§©§¥
äãøiL úàhç ïkL ,óìéîì déì äåä éehéaî ,äaøcà©§©¨¦¦£¨¥§¥©¤¥©¨¤¨§¨

!LîBçì¯ðääéäå" :øîBà àáé÷ò éaø .ïLéôð C §¤¨¨§¦¨©¦£¦¨¥§¨¨
"älàî úçàì íLàé éë¯,áéiç àeäL älàî Lé ¦¤§©§©©¥¥¤¥¥¥¤¤©¨

ïBîî Bòáz ?ãöék àä ;øeèt àeäL älàî Léå¯ §¥¥¥¤¤¨¨¥©§¨¨
øçà øác Bòáz ,áéiç¯.øeèt¯!àðà Cetéà¯éaø ©¨§¨¨¨©¥¨¥£¨©¦

éîñ øæòéìà éaøc "ïéàBà"à àáé÷òïéa eäééðéa éàî .C £¦¨©¦§©¦¡¦¤¤¨¥©¥©§¥
òéaLî :eäééðéa àkéà ?àáé÷ò éaø ïéáe øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥©¦£¦¨¦¨¥©§©§¦©
.ïéøeèt àáé÷ò éaøì ,ïéáéiç øæòéìà éaøì ,ò÷ø÷ éãò¥¥©§©§©¦¡¦¤¤©¨¦§©¦£¦¨§¦
eléôà ò÷ø÷ éãò òéaLî :íúä øîàc ïðçBé éaøìe§©¦¨¨§¨©¨¨©§¦©¥¥©§©£¦
øæòéìà éaø ïéa àkéà éàî àëä ,ïéøeèt øæòéìà éaøì§©¦¡¦¤¤§¦¨¨©¦¨¥©¦¡¦¤¤

?àáé÷ò éaøì¯éñBé éaø .ñð÷ éãò :eäééðéa àkéà §©¦£¦¨¦¨¥©§¥¥§¨©¦¥
"òãé Bà äàø Bà ãò àeäå" :øîBà éìéìbä¯úeãòa ©§¦¦¥§¥¨¨¨©§¥

äiàø àìa äòéãéáe äòéãé àìa äiàøa úîéi÷únä©¦§©¤¤¦§¦¨§Ÿ§¦¨¦¦¨§Ÿ§¦¨
éaø ,àîéì :ééaàì àtt áø déì øîà .øaãî áeúkä©¨§©¥£©¥©©¨§©©¥¥¨©¦
àçà éaø ,àéðúc ?àçà éaøc déì úéì éìéìbä éñBé¥©§¦¦¥¥§©¦©¨§©§¨©¦©¨
âeøä ìîb àöîðå íélîbä ïéa øçBàä ìîb :øîBà¥¨¨¨¥¥©§©¦§¦§¨¨¨¨

Bcéöa¯àçà éaøc déì úéà éàc ;Bâøä äfL òeãéa¯ §¦§¨©¤¤£¨§¦¦¥§©¦©¨
;çèL ïa ïBòîL éaøk ,dì zçkLî éîð úBLôð éðéãa§¦¥§¨©¦©§§©§¨§©¦¦§¤¨©
,äîçða äàøà :çèL ïa ïBòîL éaø øîà ,àéðúc§©§¨¨©©¦¦§¤¨©¤§¤§¤¨¨
ézöøå ,äaøeçì Bøéáç øçà õøL ãçà éúéàø àì íà¦Ÿ¨¦¦¤¨¤¨©©£¥§§¨§©§¦

ééñ éúàöîe åéøçà,øtøôî âeøäå óèôèî íãå Bãéa ó ©£¨¨¨¦©¦§¨§¨§©§¥§¨§©§¥
,éãéa øeñî Eîc ïéàL äNòà äî ìáà ?äzà Bà éðà Bà ,äæì Bâøä éî ,òLø :Bì ézøîà̈©§¦¨¨¦£¨¨¤£¦©¨£¨¨¤¡¤¤¥¨§¨§¨¦

ìL Bà íéãò íéðL ét ìò" :äøBz äøîà éøäLLçð BëLpL ãò íMî eææ àì :eøîà ;Enî òøté íB÷nä àlà ,"únä úîeé íéãò äL ¤£¥¨§¨¨©¦§©¦¥¦§¨¥¦©©¥¤¨©¨¦¨©¦§¨§Ÿ¨¦¨©¤§¨¨¨
!úîe¯àì éî ?dì zçkLî éëéä äòéãé àìa äiàø àlà ,dì zçkLî äiàø àìa äòéãé àîìLa ,àçà éaøc déì úéà àîéz eléôà ¥£¦¥¨¦¥§©¦©¨¦§¨¨§¦¨§Ÿ§¦¨©§§©§¨¤¨§¦¨§Ÿ§¦¨¥¦©§§©§¨¦¨

ñð÷ éãò òéaLî :éìéìbä éñBé éaø øáñ÷ dpéî òîL ?âøä íìL Bà âøä äôøè íãà íà ,âøä ìàøNé Bà âøä éBb íà òãéî éòa¯ ¨¥¥©¦¨©¦§¨¥¨©¦¨¨§¥¨¨©¨¥¨©§©¦¨¨¨©©¦¥©§¦¦©§¦©¥¥§¨
,ìòa ìàøNé úa ìòa äéBb òãéî éòa àì éî äòéãé àìa äiàø ,dì ïçkLà äiàø àìa äòéãéc éäð ,áéiç Czòã à÷ìñ éàc ;øeèẗ§¦¨§¨©§¨©¨§¦¦¦¨§Ÿ§¦¨©§§©¨§¦¨§Ÿ§¦¨¦¨¨¥¥©¨¨©©¦§¨¥¨©

éúéðî äðî" :déì àéòaéî à÷å äãeäé áø áéúéå ,äãeäé áøc dén÷ àðeðîä áø áéúé ?ìòa äìeòa ìòa äìeúa,"éðBìôe éðBìt éðôa E §¨¨©§¨¨©¨¥©©§¨©¥§©§¨§¨¥©§¨§¨¦¨£¨¥¨¤§¦¦¦§¥§¦§¦
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`oifgeרכ mipya cenr cl sc ± iying wxt`nw `aa
õåçáî åúåà ïéàåø íéãòå.mda razpd xikd `le -ïøôë ÷æçåädpny el` e`x ixdy -

`l" el xn` ixdy ,xaca oxtk dyrp dpzn m` d`eld m` oircei opi`y it lr s`e .el

.dreaya cer on`p oi`e "mlern mixac eidìåò úà àðåðîäzial qpkil ie`x dz` -

.jax z` mikgn dz`y ,yxcndùéðéàã äéìò àéîø àìã àúìéî ìëoi`y ,`kd ik -

oizyn `edy zenewnd lk eal l` meyl mc`l

.odilr xekf zeidl min myàáøòîá äìò åëçî
dey dxfba oecwtn xnbc oerny iaxc `d` -

."`hgz" "`hgz"cäì éúééî øîåçå ì÷á-

.dey dxfb dil zile ,diae dipinøîâ äìéòîî
äì,"lrn dlrne" (d `xwie) o`k xn`p -

."lrn lernz ik" (my) oldl xn`peäøîâð
úåãòî"`hgz"c dey dxfba ,`aeigl -

!"`hgz"ùîåç òåá÷á äðäð ìëá äìéòî ïëù
íùàåmibdep mdipye .dlirn xn`p mdipya -

.cirdl oiie`xa `l` bdep epi` zecr la` ,lka

on dpdp df ,mciay dxiara epdp mdipye

`ly zecr iwet`l ,oenn xtk dfe ycwdd

.cxeie dlera zecre ,reaw oaxwa mdipye .dpdp

my oi`e z`hga zecre ,my`e ynega mdipye

.ynegäéøôëå äéòáú äòåáùá èåéãä àèç ïëù
ïéàåàåmr epice ,"`hgz" xn`p mdipya -

mdipye .ycwdd mr epic dlirn la` ,heicdd

,oi`a od dxitke driaz ici lre ,dreaya

.dlirna ok oi`y dn ,oi`e` xn`p mdipyae

ïéùéôð êðä.`id `cg dixtke dirazc -éãëî
äåù äøæâ ïåòîù éáø"`hgz" "`hgz"c -

xnel cenlz :dizlinc `tiq ipzwc ,xinb

jixt i`n` ,dey dxfbl "`hgz" "`hgz"

cifne raypk rayen ea dyr `l :`yixa

bbeyk?epi`y oiprl oecwtn zecr xnbc ikid ik

oecwt inp xnbp ,oenn zriazn `l` xacn

!bbeyk cifne raypk rayenl zecrnéë àîìã
êéøô.'ek dyr `l oky -äéì íå÷éúã éî÷î

äåù äøæâdcnll `a didyk ,ezpyn zlgza -

xzal la` .oecwta aiige o`k aiigc ,a` oipaa

`l "`hgz" "`hgz"c dey dxfb dil `nwc

e`l - `yixa dkxtc i`de .dkxtc dil opirny

xinb [ied `dc] (dedc `d) dil `xiaqc meyn

jxvedy `a jricedl `l` ,eaxn dey dxfb

dkxved dnl :xn`z `ly ,aezkl dey dxfb

ligzd jkitl ."epivn dn"a cnll yi `lde

yiy zeaeyz ricede ,a` oipaa dlgz dcnll

jxc oke .dey dxfb dkxved jkl ,eilr aiydl

.`xtqe ixtqe mi`pzàìåjixt -?.dinza

jixt ded `l `nwc xzae ,xnelk?,xnelk

rayen ea dyry dey dxfba inp `d silic

bbeyk cifne raypk?øá àáø åäì øîà àäå
'åë éúéà."oecwtd zreay" wxta -ïåòîù éáø

àéä`nl` .bbeyk cifn ea dyr `l :xn`c -

dxfbl dkxt `lc `de !dikxit ik dil `xiaq

meyn - dil `nwc xza `kxit `da dey

.dilr oiaiyn oi`e `id dpten dey dxfbc

cifna .jixt bbeyk cifn jixt ik `nlc :ipyne

`ziinw dikxit ik dil `xiaqc `ed bbeyk

dl xnbc meyn ,dey dxfb xza elit`e

dil `gipe .bbeyk cifn da dyr `lc dlirnn

,`aeigl zecrn `le `xehtl dlirnn dxnbl

dlirn oky :lirl opixn`ck oiyitp jpdc meyn

neg reawa dpdp lkarayen la` .my`e y

.`keg `kile ,dey dxfb dil `nwcn dikxitk dil `xiaq `le ,zecrn oecwt sili slin - raypk'åë úåãò øãäéúå :ïðéëøôåcifnl dlirnn oecwt xnbc xzal :`keg epiid ,xnelk -

bbeyk cifn ea dyry zecra xn`z :jixt ikid ,bbeyk e`lc?!dlirnn oecwt `tli `dc ,bbeyk `lc cifnl oecwtn silile zecr xcdil ,"`hgz" "`hgz"c dey dxfb dil `nwc xza
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íéãòå.d`eld e` oerxt did m` mircei eid miptan eid m`y - uegan eze` oi`ex

.razpd mda xikd `l uega mdy ici lry :yxit qxhpewaeåúàexn`e icdq

sc) `rivn `aa yixa :xn`z m`e - oxtk wfged yiwl yix xn` df cenr cva min oizydc

el aiigy micirn micrde ,"melk icia jl oi`" xne` dlde "jcia il dpn" :xn`c (` ,b

.x`yd lr rayie miyngd el mlyi - miyng

rxb `lc ,lkd rxtie oxtk wfged `di `zyde

!`kdc oizydcn miyng aiigy ecirdy zecr

cenr cva izxar `l" xn`wc `kdc :xnel yie

cva mlern izxar m`c xninl irac rnyn "df

ecirdyk lka oxtk ied jkle ,aiig ip` df cenr

wfged `l mzd la` .df cenr cva oizydy micr

.rxet mze`e ,miynga `l` oxtkéëxnbc ikid

`nlc :dniz - oecwtd zreayn zecrd zreay

rayen ea dyrc dizlina oerny iax hwpc `d

xzalc meyn epiid ,zecrd zreaya raypk

`lc dnk lk `dc .ikd ied dey dxfb dil miwc

`l "epivn dn"a jgxk lr ,dey dxfb dil miw

oky oecwtl dnc jxtinl `ki`c ,slinl ivn

.miyp`k miyp ea dyrøîâéìzreay inp

"epivn dn"a dipin xnbil :yexit - 'ek oecwtd

rci `lc dnk lk :xn`z m`e .lirl izyxitck

`ki` `d ?xnb ivn ikid ,bbeyk cifnc `kd

cifn ea dyr oky zecrd zreayl dn :jxtinl

,jixt ediiexzn inp `zydc :xnel yie !bbeyk

.hwp `zlinc `yixe

ïåã÷ôikid :dniz - mlrpe dia aizk `l inp

iab aizk mzdc ?zecrl oecwt incn

"mlrpe" eda aizkc eiycwe ycwn z`nehe iehia

`l izk`c xninl `kilc .aizk `l dicicae

:jenqa xn`wcn .seqal cr dizrc` wiqn

`hiytc rnyn - zecrn xnbp dlirnn xnbc`

.ziyixtc `nrhn oecwtan ith zecra dil

- ith zecra dil `hiytc `dc ,xnel yi edine

enk dlirnn zecr slinl jiiy `lc meyn

.dlirnl inc `lc ,oecwt

êðädxfb edl miw `lc dnk lk ,epiid - oiyitp

dlirnn ith slinl ol zi` "`hgz"c dey

ol miwc xzal la` .oiyitpc meyn "epivn dn"a

,oiyitp jpdc ab lr s` zecrn opitli - dey dxfb

zezixk) "dxtk ixqegn drax`" wxta opixn`ck

e`l dlirnn dlirnc ,`ticr dey dxfbc (` ,h

dxfb xnb oerny iaxc oeik :dnize .`id dey dxfb

:xn`wc ,jenqa izi` xa `axl dil `pn ,dey

dxtkl dpecf ozip `l oecwtd zreay `pz o`n

!dvgnl dey dxfb oi` `d ?`id oerny iax

i`nc ,iywz mewn lkn ,ecia dlaw dzid elit`e

dlirn dlirnc xaqw `nye ?oerny iaxc `nrh

.`id dey dxfb
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áø déì øîà ?éàî ,õeçaî BúBà ïéàBø íéãòå§¥¦¦¦©©£©¥©
íéøác eéä àì" :øîà éà ?ïòBè äî äläå :àðeðîä©§¨§©¨¨¥¦¨©Ÿ¨§¨¦

"íìBòî¯éãéãå éì÷L ,ïéà" :øîà éà .ïøôk ÷æçeä ¥¨£©©§¨¦¨©¦¨§¦§¦¦
"éì÷L¯àðeðîä :déì øîà ?éåä éàî íéãò eúà ék ¨§¦¦¨¥¦©¨¥£©¥©§¨

éúéðî äðî :déøáçì déì øîàã àeää .àz ìeò ,zà©§¨©©£©¥§©§¥¨¤¨¦¦
ãenò ãöa ézøáò àì :déì øîà ,äæ ãenò ãöa Eì§§©©¤£©¥Ÿ¨©§¦§©©
ãöa íéî ïézLäc déa eãéäñà éãäñ éøz eúà .äæ¤£§¥¨£¥©§¦¥§¦§¦©¦§©

é÷úî .ïøôk ÷æçeä :Lé÷ì Léø øîà .äæ ãenòdì ó ©¤£©¥¨¦§©©§¨©§¦¨
?íìBòî øîà÷ éî !àeä äàñøt àðéc éàä :ïîçð áø©©§¨©¦¨©§¨¨¦¨¨©¥¨
øîàã àeää ,éøîàc àkéà !déì øîà÷ äæ ÷ñòa§¥¤¤¨¨©¥¦¨§¨§¦©©£©
øîà ,äæ ãenò ãöa Eì éúéðî äðî :déøáçì déì¥§©§¥¨¤¨¦¦§§©©¤£©
déa e÷ôð .íìBòî äæ ãenò ãöa ézøáò àì :déì¥Ÿ¨©§¦§©©¤¥¨§©¥
:ïîçð áø øîà .äæ ãenò ãöa íéî ïézLäc éãäñ̈£¥§¦§¦©¦§©©¤£©©©§¨
àúléî ìk :ïîçð áøì àáø déì øîà .ïøôk ÷æçeä§©©§¨£©¥¨¨§©©§¨¨¦§¨
.dézòcà åàìå dì ãéáò ,Léðéàc déìò àéîø àìc§¨©§¨£¥§¦¦¨¥¨§¨©©§¥
.'åë "ïBãwôa áéiçå ïàk áéiç :øîBà ïBòîL éaø"©¦¦§¥¦¥¨§¦¥§¦¨
ïBãwôl äî :éðú÷c ?àëeç éàî .àáøòîa dìò eëçî§©£¨§©§¨¨©¨§¨¨¥©§¦¨
éãkî ;ââBLk ãéæî òaLðk òaLeî Ba äNò àì ïkL¤¥Ÿ¨¨§¨§¦§¨¥¦§¥¦§¥
?déì àðî ïBòîL éaøì úeãòa Bîöò étî òaLeî§¨¦¦©§§¥§©¦¦§§¨¥
øîâð íéøçà étî òaLeî éîð ïBãwt ,ïBãwtî øîâc§¨©¦¦¨¦¨©¦§¨¦¦£¥¦¦§©

!úeãòî¯øîBçå ì÷a ïBòîL éaø àîìc ?àëeç éàîe ¥¥©¨¦§¨©¦¦§§©¨¤
!ïkL ìk àì Bîöò étî ,áéiç íéøçà étî :dì éúééî©§¥¨¦¦£¥¦©¨¦¦©§Ÿ¨¤¥

¯ïkL ïBãwôl äî :éðú÷c ,ââBLk ãéænà àëeç àlà¤¨¨©¥¦§¥§¨¨¥©§¦¨¤¥
ãéæî éãkî ;ââBLk ãéæî òaLðk òaLeî Ba äNò àìŸ¨¨§¨§¦§¨¥¦§¥¦§¥¥¦
àëä ,"íìòðå" déa áéúk àìc ?déì àðî úeãò éaâ©¥¥§¨¥§¨§¦¥§¤§©¨¨
:àðeä áø eäì øîà !"íìòðå" déa áéúk àì éîð©¦¨§¦¥§¤§¨£©§©¨

ïBãwôa ââBLk åàìc ãéæî àîìc ?àëeç éàîe¯ ©¨¦§¨¥¦§¨§¥§¦¨
!dì øîb ïBòîL éaø äìéònî¯øîâcà :àëeç eðééäå ¦§¦¨©¦¦§¨©¨§©§¨©§¨©

.úeãòî dì øîâð äìéònî dì¯äìéònî ,àøazñî ¨¦§¦¨¦§©¨¥¥¦§©§¨¦§¦¨
.äìéònî äìéòî ïkL ,óìéîì déì äåä¯,äaøcà £¨¥§¥©¤¥§¦¨¦§¦¨©§©¨

!"àèçú"î "àèçú" ïkL ,óìéîì déì äåä úeãòî¥¥£¨¥§¥©¤¥¤¡¨¦¤¡¨
¯äìéòî ïkL ,óìéîì déì äåä äìéònî ,àøazñî¦§©§¨¦§¦¨£¨¥§¥©¤¥§¦¨

.íLàå LîBç òeá÷a äðäð ìka¯úeãòî ,äaøcà ©Ÿ¤¡¤§¨©¤§¨¨©§©¨¥¥
déòáz äòeáLa èBéãä àèç ïkL ,óìéîì déì äåä£¨¥§¥©¤¥¥§¤§¦§¨©§¥

!"ïéàBà"å déøôëå¯ðä.ïéLéôð C¯?àëeç éàî àlà §©§¥§¦¨¨§¦¦¤¨©¨
ïBòîL éaø éãkî ,àëeç eðééä :éøîà áø éaî òLBäé áøc déøa àðeä áøå àtt áø àúà ék¦£¨©©¨§©¨§¥§©§ª©¦¥©¨§¦©§¨¦§¥©¦¦§

éøôc déì änì ,øéîb äåL äøéæb.ââBLk ãéæî òaLðk òaLeî Ba äNò àì ïkL ïBãwôl äî :C §¥¨¨¨¨¥¨¨¥§¨¥©§¦¨¤¥Ÿ¨¨§¨§¦§¨¥¦§¥
¯éøt ék àîìc ?àëeç éàîeC¯äåL äøéæb déì àî÷c øúa ,äåL äøéæb déì íe÷éúc énwî ©¨¦§¨¦¨¥¦©¥§¥¥§¥¨¨¨¨©§¨¨¥§¥¨¨¨

éøt àì!C¯dðBãæ ïzéð àì ïBãwtä úòeáL àðz ïàî :ïðaøì ézéà øa àáø eäì øîàäå ?àìå ¨¨¥§¨§¨£©§¨¨©¦©§©¨©©§¨§©©¦¨Ÿ¦¨§¨
!àéä ïBòîL éaø ?äøtëì¯éøt ââBLk ãéæî àîìcðäc ,äìéònî dì øîâc ,C,ïéLéôð C §©¨¨©¦¦§¦¦§¨¥¦§¥¨¥§¨©¨¦§¦¨§¨©§¦¦

éøt àì òaLðk òaLeî ìáà.C¯äî :ââBLk åàìc ãéæî ,ïBãwtî dì øîâúå úeãò øcäúå £¨§¨§¦§¨¨¨¥§¤§©¥§¦§©¨¦¦¨¥¦§¨§¥©
ïBãwt¯úeãò óà ,àì ãéæî ,ïéà ââBL¯éìéc éëéä ék ,àì ãéæî ,ïéà ââBL!äìéònî ïBãwt ó ¦¨¥¦¥¦¨©¥¥¦¥¦¨¦¥¦§¨¥¦¨¦§¦¨

éëäì

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

שבועות. שבועת העדות - פרק רביעי דף לד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י



רכי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cl sc zereay(ipy meil)

õeçaî BúBà ïéàBø íéãòåef m` mircei mpi`e ,dpnd z` lawn §¥¦¦¦©
,d`eld e` dpznéàî,jk cirdl mi`ayk m`d ,oicd dn ± ©

.`l e` zecr mzecr
àðeðîä áø déì øîà,dcedi axläläå,razpd ±äîdidïòBh ¨©¥©©§¨§©¨©¥
.micrd e`ay mcew,íìBòî íéøác eéä àì øîà éàe`ayn ixd ¦¨©Ÿ¨§¨¦¥¨

micrdïøôk ÷æçeä,aiige did dpzn oerhl on`p epi` aeye §©©§¨
e .mlyléì÷L éãéãå éì÷L ïéà øîà éàz` j` ,dpn izgwl ok` ± ¦¨©¦©§¦§¦¦©§¦

,d`eld z`f dzid `le izgwl ilyéåä éàî íéãò eúà ékm` mb ± ¦¨¥¦©¨¥
ozip dpnd eze`y micirn micrd oi` ixde ,jka dn micr e`a

ely `ed dpnd eze`y eixack zn`dy okzie ,d`eld zxeza.
déì øîà,`pepnd axl dcedi axàz ìeò zà ,àðeðîäqpkd dz` ± ¨©¥©§¨©§¨

dz`y ,yxcnd zial qpkil ie`xy `ed dz` ,xnelk ,o`kl `eae
.jixac z` lawn ipixde ,jax z` mikgn

di`x zecr dpi`y oenn zecr ly sqep dyrn d`ian `xnbd
:df dyrnl `xnba exn`p zepeyl izye ,driciedéì øîàc àeää©§¨©¥

Eì éúéðî äðî ,déøáçìjl izzp dpn ±,äæ ãenò ãöazxezae §©§¥¨¤¨¦¦§§©©¤
.did d`elddéì øîày itl zn` dpi` jzriaz ,razpdézøáò àì ¨©¥Ÿ¨©§¦

éãäñ éøz eúà .äæ ãenò ãöa,micr ipy e`a ±déa eãéäñàecirde ± §©©¤¨§¥¨£¥©§¦¥
ea,Lé÷ì Léø øîà .äæ ãenò ãöa íéî ïézLäcrazpd,ïøôk ÷æçeä §¦§¦©¦§©©¤¨©¥¨¦§©©§¨

,xary micirn micrde ,df cenr cva xar `ly xn` ixdy
aiige dpnd z` law `ly xnel on`p epi` oxtk wfgedy oeikne

.mlyl
é÷úîïîçð áø dì ó,yiwl yixlàeä äàñøt àðéc éàä,df oic ± ©§¦¨©©§¨©¦¨©§¨¨

.xyeia mipc mpi`y ,`ed miiqxt lyøîà÷ éîrazpd'íìBòî'`l ¦¨¨©¥¨
y yxtl yie ,jk xn` `l ixde ,df cenr cva izcnräæ ÷ñòaly §¥¤¤

d`elddéì øîà÷`vnp `le ,ipelt cenr cva izcnr `l ,razpd ¨¨©¥
.eaiigl oi`e ,oxtk

:df dyrn did cvik sqep oeyl d`ian `xnbdàeää ,éøîàc àkéà¦¨§¨§¦©
déì øîà ,äæ ãenò ãöa Eì éúéðî äðî ,déøáçì déì øîàc,razpd §¨©¥§©§¥¨¤¨¦¦§§©©¤¨©¥

éãäñ déa e÷ôð .íìBòî äæ ãenò ãöa ézøáò àìmicr e`vi ± Ÿ¨©§¦§©©¤¥¨§¨¥¨£¥
eilr ecirde,ïøôk ÷æçeä ïîçð áø øîà .äæ ãenò ãöa íéî ïézLäc§¦§¦©¦§©©¤¨©©©§¨§©©§¨

.cnr ok`y `vnpe df cenr cva cnr `l mlerny xn` ixdy
,ïîçð áøì àáø déì øîày meyn ,ok oicd oi`àéîø àìc àúléî ìk ¨©¥¨¨§©©§¨¨¦§¨§Ÿ©§¨

dézòcà åàìå dì ãéáò ,Léðéàc déìòlr lhen oi`y xac lk ± £¥§¦¦¨¥¨§¨©©§¥
eze` dyer ,xaca zeaiyg d`ex epi`y meyn ,exkefl mc`d
lk z` xkef mc` eze` oi` jk meyne .eze` dyry xkef epi`e
.eaiigl oi`e ,oxtk wfged `l jkle .einin mda lihdy zenewnd

lirl `ziixaa oerny iax ixaca dpc `xnbd(:bl)epipy :
:`ziixaa,'åë ïBãwôa áiéçå ïàk áiéç ,øîBà ïBòîL éaøoldl dn ©¦¦§¥¦¥¨§¦¥§¦¨

zriaza `l` xacn epi` o`k s` ,oenn zriaza `l` xacn epi`
,'ek oennbbeyk cifne raypk rayen ea dyr `l oky oecwtl dn

.'ek
àáøòîa dìò eëçîoerny iax ixac lr ewgye ekiig minkg ± ©££¨§©£¨¨

.`ziixaay
ixac lr minkg ewgy recn mipte` dnka x`al dqpn `xnbd

:`xnbd zl`ey .oerny iaxàëeç éàî.ewgyy mrhd dn ± ©¨
:`xnbd daiynéðz÷ccenll xyt` i`y ,`ziixaa epipyy ± §¨¨¥

y meyn ,a` oipaa oecwtd zreayn zecrd zreayïBãwôl äî©§¦¨
òaLeî Ba äNò àì ïkLmixg` itnòaLðkrayendy ,envr itn ¤¥Ÿ¨¨§¨§¦§¨

ea aiig `l oke ,xeht mixg` itn oecwtd zreay.ââBLk ãéæîlre ¥¦§¥
oecwtd zreaya ok` recne ,mdl dywedy ,minkgd ewgy df

,mixg` itn rayen ea aiig oi`éãkîixde ±Bîöò étî òaLeî ¦§¦§¨¦¦©§
ad zreaydéì àðî ïBòîL éaøì ,úeãò`l ixde ,aiigy el oipn ± ¦¥§©¦¦§§¨¥

envr itn raypd aiigl dxeza yexita zecrd zreaya xn`p
meyn i`ce `l` ,mixg` itn rayen `l`øîâcdxifba [cnly-] §¨©

dey,ïBãwtîok m`e ,'`hgz' xn`p mdipyayòaLeî énð ïBãwt ¦¦¨¦¨©¦§¨
øîâð íéøçà étîdey dxifba eaeig cnlp ±.úeãòî ¦¦£¥¦¦§©¥¥

:`xnbd dgecàëeç éàîe,xaca yi wegy dne ±ïBòîL éaø àîìc ©¨¦§¨©¦¦§

dey dxifb cnl `l ,zecrd zreaya envr itn rayp aiigy
`l` ,oecwtndì éúééî øîBçå ì÷a,xnege lwa z`f cnle `iad - §©¨¤©§¥¨

rayen m`,áéiç íéøçà étîraypdïkL ìk àì Bîöò étî.aiigy ¦¦£¥¦©¨¦¦©§Ÿ¨¤¥
:`xnbd daiyn,éðz÷c .ââBLk ãéænà ,àëeç àlàïkL ïBãwôl äî ¤¨¨©¥¦§¥§¨¨¥©§¦¨¤¥

,ââBLk ãéæî òaLðk òaLeî Ba äNò àì,minkg jk lr ewgyeéãkî Ÿ¨¨§¨§¦§¨¥¦§¥¦§¦
a raypd oic ixd ±ãéæîléabd zreay oicdéì àðî úeãòoipn - ¥¦©¥¥§¨¥

meyn ,aiigy oerny iaxlénð àëä ,'íìòðå' déa áéúk àìc- §Ÿ§¦¥§¤§©¨¨©¦
oecwta,'íìòðå' déa áéúk àì.xeht cifn oecwta recne Ÿ§¦¥§¤§©

:`xnbd dgecàðeä áø eäì øîà,ewgyy minkgl,àëeç éàîe ¨©§©¨©¨
àîìcoic,dì øîb ïBòîL éaø äìéònî ïBãwôa ââBLk åàìc ãéæî ¦§¨¥¦§¨§¥§¦¨¦§¦¨©¦¦§¨©¨

xn`p oecwtd zreaya(`k d `xwie)dlirna xn`pe ,'lrn dlrnE'¨£¨©©
(eh d my)s` xeht cifna miycwa lrend dn ,'lrn lrnz iM Wtp'¤¤¦¦§Ÿ©©

.xeht cifna oecwtd zreay raypd
:`xnbd daiyndì øîâcà ,àëeç eðééäåoerny iaxäìéònîxehtl §©§¨©§¨©¨¦§¦¨

,cifnaúeãòî dì øîâð.cifna aiigle ¦§©¨¥¥
:`xnbd dgecóìéîì déì äåä äìéònî àøazñîxzei xazqn ± ¦§©§¨¦§¦¨£¨¥§¥©

,zecrd zreayn `le dlirnn oecwtd zreay cenll el didy
'äìéòn'î 'äìéòî' ïkL.'dlirn' xn`p mdipya ± ¤¥§¦¨¦§¦¨

:`xnbd dywn,äaøcàoecwt'àèçz' ïkL ,óìéîì déì äåä úeãòî ©§©¨¦¥£¨¥§¥©¤¥¤¡¨
'àèçz'î.'`hgz' zaiz dxn`p mdipya ± ¦¤¡¨

:`xnbd zvxznàøazñîoecwt,óìéîì déì äåä äìéònî`le ¦§©§¨¦§¦¨£¨¥§¥©
,zecrnïkLa md mieyíLàå ,LîBç ,òeá÷a ,äðäð ,ìka ,äìéòî ¤¥§¦¨©Ÿ¤¡¤§¨©¤§¨¨

`l zecrd zreayae ,'dlirn' zaiz dxn`p mdipya ,'dlirn' -
zecrd zreay la` ,miyp`d lka maeig mdipy ,'lka' .dxn`p
lrend dpdp dlirna ,'dpdp' .cirdl miie`xa `l` zbdep dpi`
zecrd zreay la` ,eciay oecwtdn dpdp oecwtae ,ycwddn
zreay la` ,reaw oaxwa maeig mdipy ,'reaw' .micrl d`pd oi`
siqedl miaiig mdipy ,'yneg' .cxeie dler oaxwa daeig zecrd
,'my`e' .yneg aeig oi` zecrd zreaya la` ,oxwd lr yneg

.z`hg daeig zecrd zreay la` ,my`a mdipy
:`xnbd dywnäaøcàoecwtïkL ,óìéîì déì äåä úeãòîmd miey ©§©¨¥¥£¨¥§¥©¤¥

aïéàBàå ,déøôëå déòáz ,äòeáLa ,èBéãä ,àèç-mdipya ,'`hg' ¥§¤§¦§¨©§¥§©§¥§¦
mr mpic mdipy ,'heicd' .xn`p `l dlirnae ,'`hgz' xn`p

la` ,heicddmaeig mdipy ,'dreaya' .ycwdd mr epic dlirn
- 'dixtke diraz' .d`pdd lr aeigd dlirnae ,dreayd lr
raez oi` dlirna la` ,mi`a md dxitke driaz ici lr mdipy
ok xn`p `le 'e`' minrt dnk xn`p mdipya ,'oi`e`e' .razpe

.dlirna
:`xnbd zvxznðäïéLéôð Cdlirne oecwta mieyd mixacd ± ¨¨§¦¦

.dlirnn cenll sicr jkle ,zecre oecwta mieyd lr miaexn
:`xnbd zl`eyàlàxhty oerny iax ly enrh oaeny xg` ¤¨

ok m`e ,oecwta cifn.àëeç éàî©¨
:`xnbd daiyn[eúà] (àúà) éke`a xy`k ±àðeä áøå àtt áø ¦£©¨¨§©¨

áø éaî òLBäé áøc déøa,ax ly ezian ±àëeç eðééä éøîàdf ± §¥§©§ª©¦¥©¨§¦©§¨
,minkgd ewgyy mrhdéãkî[ixd-]øéîb äåL äøéæb ïBòîL éaø± ¦§¦©¦¦§§¥¨¨¨¨¦

zecrd zreayy cnl ,`ziixaa eixac zpwqna oerny iax ixd
ok m`e ,oecwtd zreayn dey dxifba oenn zriaza wx zwqer

éøôc déì änìC,dywdy mrhd dn ±Ba äNò àì ïkL ïBãwôl äî ¨¨¥§¨¦©§¦¨¤¥Ÿ¨¨
,ââBLk ãéæî òaLðk òaLeîmb el did ,dey dxifb dze`n ixde §¨§¦§¨¥¦§¥

rayena mb da aiigl zecrd zreayn oecwtd zreay cenll
.minkgd ewgy jkle .cifna raypyk mb oke mixg` itn

c:`xnbd dgeéøt ék àîìc ,àëeç éàîeCdywdy dn `ny ± ©¨¦§¨¦¨¦
déì íe÷éúc énwîd z` cinrdy mcew ±,äåL äøéæbla`øúa ¦©¥§¥¥§¥¨¨¨¨©

déì àî÷ca cenild z` cinrdy xg` ±éøt àì äåL äøéæbC`l ± §¨¨¥§¥¨¨¨Ÿ¨¦
.envr ixac lr dywd

:`xnbd dywnàìåcnl m`de ezpwqnl ok dywd `l m`d ± §Ÿ
,bbeyk cifne raypk rayen oecwta mby dey dxifbneäì øîàäå§¨¨©§

àðz ïàî ,ïðaøì ézéà øa àáøxaeqy `pzd edin ±úòeáL ¨¨©¦©§©¨¨©¨¨§©
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xcde"רכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dl sc zereay(iyily meil)

oecwtn zecrd zreay cnlpy zeywdl oi` :`xnbd zvxzn
c meyn ,cifna raypd z` xehtléab úeãòì àðîçø dáúk éëäì§¨¦©§¨©£¨¨§¥©¥

å ,éehéa úòeáLok,åéLã÷å Lc÷î úàîeè éaâweligd z` cnll ick §©¦§©¥§©¦§¨§¨¨¨
,mdipiayïleëácmixen`d cxeie dler oaxwa miaiigd lka - ¦§¨

,zecrd zreay zyxtaïàëå ,'íìòðå' ïäa øîàðzecrd zreaya ¤¡©¨¤§¤§©§¨
,'íìòðå' ïäa øîàð àìick ,dxezd dzpiy recneáéiçìzreaya Ÿ¤¡©¨¤§¤§©§©¥

zecrd.ââBLk ãéænä ìòly mnrha xe`ia epl oi`y `vnpe ©©¥¦§¥
.oerny iax ly `ziixad lr ewgyy minkg

äðùî
zreay meyn mdilr miaiig oi`y mipte`a zwqer epizpyn

,micrl xn` :zecrdéðeãéòúe eàBáz àì íà íëéìò éðà òéaLî± ©§¦©£¦£¥¤¦Ÿ¨§¦¦
,ixear ecirzeïzéì éðBìt Léà øîàL[oziy±]àìå ,æeæ íéúàî éì ¤¨©¦§¦¦¥¦¨©¦§Ÿ

,ïúð,ef zecr el mircei mpi`y eraype extkeíéøeèt elà éøä ¨©£¥¥§¦
itl ,zecrd zreay oaxwnïéàLmicrdïéáéiçzecrd zreaya ¤¥©¨¦

àlàzecrdykk ïBîî úòéáz ìòzriaz,ïBãwtdriaz epiide ¤¨©§¦©¨¦¦¨
m` s` o`k la` .mzecr it lr oic ziaa razpd z` aiigl lkeiy
xefgl leki ixdy ,mzecr it lr oic zia eaiigi `l ,ok exear eciri

.exeaicn ea
,micrl xn`eàBázL úeãò éì eòãzLk ,íëéìò éðà òéaLî©§¦©£¦£¥¤§¤¥§¦¥¤¨

,éðeãéòúe,el ecird `le exear zecr jk xg` mdl drcepeelà éøä §¦¦£¥¥
äîã÷L éðtî .íéøeètdäòeáLoriaydy,úeãòìzreay oice §¦¦§¥¤¨§¨§¨¨¥

.dreayl zecrd dncwy ote`a wx `ed zecrd
ãîòraezdúñðkä úéáael mircei eidy micrd mze` my eide ¨©§¥©§¤¤

,zecrøîàå,ldwd iptaéì ïéòãBé ízà íàL íëéìò éðà òéaLî §¨©©§¦©£¦£¥¤¤¦©¤§¦¦
,éðeãéòúe eàBázL úeãò,extke,ïéøeèt elà éøäcgii `ly meyn ¥¤¨§¦¦£¥¥§¦

mdil` eixac.(íäì ïéekúî àäiL ãò)©¤§¥¦§©¥¨¤
øîàraezdìízà íàL éðBìôe éðBìt Léà íëéìò éðà òéaLî ,íéðL ¨©¦§©¦©§¦©£¦£¥¤¦§¦§¦¤¦©¤

,éðeãéòúe eàBázL úeãò éì ïéòãBé,el exn`eïéòãBé eðà ïéàL äòeáL §¦¦¥¤¨§¦¦§¨¤¥¨§¦
,ãò étî ãò úeãò Bì ïéòãBé íäå ,úeãò Eìmd e`x `ly ,xnelk §¥§¥§¦¥¥¦¦¥

cr itn xacd z` rny mdn cg` lk `l` ,dyrnd z` mnvr
,xg`ïäî ãçà äéäL Bàmicrdn ±áBø÷,razpl e` raezlBà ¤¨¨¤¨¥¤¨

didyìeñt,olfb oebk ,zecrlïéøeèt elà éøä.zecrd zreayn ¨£¥¥§¦
çlLraezdBcáò ãéa,micrd z` riayiy xg` mc` cia e`Bà ¦©§©©§

ïäì øîàL[micrl-]ïéòãBé ízà íàL íëéìò éðà òéaLî ,òaúpä ¤¨©¨¤©¦§©©§¦©£¦£¥¤¤¦©¤§¦
úeãò Bì,raezleòîLiL ãò ,ïéøeèt elà éøä ,eäeãéòúe eàBázL ¥¤¨§¦£¥¥§¦©¤¦§§
yexitaòáBzä étî.edecirie e`eaiy envr ¦¦©¥©

àøîâ
ipecirzy mkilr ip` riayn micrl xn` m` ,dpyna epipy
`xnbd .mixeht extke il ozp `le oenn il oziy ipelt yi` xn`y

:z`f ecnl oipn zyxtnd `ziixa d`ian,ïðaø eðzraezd xn` ¨©¨¨
,micrléðBìt Léà øîàL ,éðeãéòúe eàBáz àì íà íëéìò éðòéaLî©§¦£¦£¥¤¦Ÿ¨§¦¦¤¨©¦§¦

,ïúð àìå æeæ íéúàî éì ïzéì,extk micrdeïéáéiç eäé ìBëémeyn ¦¥¦¨©¦§Ÿ¨©¨§©¨¦
,zecrd zreayøîàð ,äåL äøéæâì 'àèçz' 'àèçz' øîBì ãeîìz©§©¤¡¨¤¡¨¦§¥¨¨¨¤¡©

ïàkzecrd zreaya(` d `xwie),ïläì øîàðå 'àèçz'oecwta`xwie) ¨¤¡¨§¤¡©§©¨
(`k dïläl äî ,'àèçz'xaecn oecwtaBì Léå ,ïBîî úòéáúacwtpl ¤¡¨©§©¨¦§¦©¨§¤

,oenn aeigïàk óàxaecn zecrd zreayaBì Léå ,ïBîî úòéáúa ©¨¦§¦©¨§¤
meyn oenn aiig razpd oi`y ef driaz d`vi ,oenn aeig razpl

.ea xfeg dvx m`y
,dpyna epipy'åë úeãò éì eòãzLk íëéìò éðà òéaLîel` ixd ©§¦©£¦£¥¤§¤¥§¦¥

`xnbd .mixeht:df oic ecnl oipn zyxtnd `ziixa d`ianeðz̈
,ïðaø,mipyl raezd xn`úeãò éì eòãzLk íëéìò éðà òéaLî ©¨¨©§¦©£¦£¥¤§¤¥§¦¥

ìBëé ,éðeãéòúe eàBázLextke zecr el erci m`ãeîìz ,ïéáéiç eäé ¤¨§¦¦¨§©¨¦©§
øîBì(` d `xwie)éî ,'òãé Bà äàø Bà ãò àeäå äìà ìB÷ äòîLå' ©§¨§¨¨¨§¥¨¨¨¨¦

ì úeãò äîãwLäòeáL,cr `ed xak eriaydy dryayàìå ¤¨§¨¥¦§¨§Ÿ
.úeãòì äòeáL äîãwL¤¨§¨§¨¨¥

,dpyna epipyíëéìò éðòéaLî øîàå úñðkä úéáa ãîòmz` m`y ¨©§¥©§¤¤§¨©©§¦£¦£¥¤
.oixeht el` ixd ipecirze e`eazy zecr il oircei,ìàeîL øîà̈©§¥

ïäéðéa åéãò eléôà.mixeht md ixd ,zqpkd ziaay ldwd oia ± £¦¥¨¥¥¤
:`xnbd dywnàèéLtzxacn dpyndy `ed heyt `ld - §¦¨

eprinydl l`eny jxved recne ,zqpkd ziaa micrd eidyk
dlri recn mriaydy onfa zqpkd ziaa eid `l m` ixdy ,z`f

.miaiig eidiy epizrc lr
:`xnbd zvxzn,àëéøö àìa `l`eäéåléò éà÷ceipta ecnry ± Ÿ§¦¨§¨¥¦¨©§

,ldwd z` riaydy onfa micrdéîc eäì øîàc ïàîk àîéúc eäî©§¥¨§©§¨©§¨¥
mdl i`cey itl ,yexita mdl xn` eli`k df ixdy xn`z `ny ±

,eicr z` cgiiy `vnpe ,ezpeek dzidïì òîLî à÷epi`y l`eny ¨©§©¨
.cegi o`k oi` `l` ,ok

:l`eny ixacl zriiqnd `ziixa d`ian `xnbd,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦
äàøraezdäòéñ[dxeag±],ïäéðéa åéãòå ïéãîBò íãà éða ìLeide ¨¨¦¨¤§¥¨¨§¦§¥¨¥¥¤

,el jenqa micner micrdïäì øîàå,mlekl ±íà íëéìò éðòéaLî §¨©¨¤©§¦£¦£¥¤¦
øîBì ãeîìz ,ïéáéiç eäé ìBëé ,éðeãéòúe eàBázL úeãò éì ïéòãBé ízà©¤§¦¦¥¤¨§¦¦¨§©¨¦©§©

(` d `xwie)'ãò àeäå',crl oiekzdy rnynìBëé .åéãò ãçéé àì éøäå §¥©£¥Ÿ¦¥¥¨¨
øîà eléôàz` ip` riayn,ïàk ïéãîBòä ìkmicnerd eicr eidi £¦¨©¨¨§¦¨

,mixeht el jenqa,åéãò ãçéé éøäå 'ãò àeäå' øîBì ãeîìzrnyne ©§©§¥©£¥¦¥¥¨
xnelk ,o`k micnerd lk z` riayd elit`y ,`ziixad ixacn

.mixeht yexita mcgii `l m` ,ecva micnerd micrd
,dpyna epipyì øîàíëéìò éðà òéaLî íéðLel oircei mde 'eke ¨©¦§©¦©§¦©£¦£¥¤

el` ixd ,leqt e` aexw mdn cg` didy e` cr itn cr zecr
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רש"י                                                                                                                                     תוספות

בענייני קדושה נצטווינו להעלות בקודש, ושלא להסתפק כלל בהישגים שבעבר ואפילו בהווה.
ממכתב ז' טבת, תש"כ
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BlL õøàäå íéîMäL éîa ,éîð "õøàáe íéîMa"©¨¨¦¨¨¤©¦§¦¤©¨©¦§¨¨¤¤

!øîà÷¯àðéøçà éãéî àkéìc ïåék íúä !?àzLä éëä ¨¨©¨¦¨§¨¨¨¥¨§¥¨¦¥©£¦¨
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"éé"î "äé" ,"íéäìà"î¯úìc ïéL .÷çîð Bðéà äæ éøä ¥¡Ÿ¦£¥¤¥¦§©¦¨¤
"úBàáv"î úéa éãö ,"éðãà"î úìc óìà ,"écM"î¯ ¦©©¨¤¨¤¥£Ÿ¨¨¥¥¦§¨
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äëéîa ,Lã÷ úBáða íéøeîàä úBîL ìk¯úBáða :øîBà øæòéìà éaø ;ìBç¯äëéîa .Lã÷ ¨¥¨£¦§¨Ÿ¤§¦¨©¦¡¦¤¤¥§¨Ÿ¤§¦¨
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?äNBò Bðéàå çéèáî éëå :øæòéìà éaø Bì øîà .Lã÷ :øîBà òLBäé éaø ,ìBç :øîBàBì øîà ¥©¦§ª©¥Ÿ¤¨©©¦¡¦¤¤§¦©§¦©§¥¤¨©
eðçéaL äðBøçàa ;çöpì íà çBöðì íà eðçéa àì íäå ,äNò çéèáäM äî :òLBäé éaø¯ ©¦§ª©©¤¦§¦©¨¨§¥Ÿ¦£¦¦§©¦¦¨¥©¨©£¨¤¦£
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dl sc zereay(iyily meil)

,øîà÷ íeçø àeäL éîae` oepg `edy in mya riayn `ed xnelk §¦¤©¨¨©
.miwgnp md jkle ,mvra zeny md oi` ok` la` ,'d edfe ,megx

:iia`l `ax dywd,éëä éà ,àáø déì øîàmriaynykíéîMa' ¨©¥¨¨¦¨¦©¨©¦
énð 'õøàáey ,eixac z` yxtp,øîà÷ BlL õøàäå íéîMäL éîa ¨¨¤©¦§¦¤©¨©¦§¨¨¤¤¨¨©

`l ux`ae minya mriayd m`y dpyna xn`p recne ,'d `edy
.mixehte mya mriayd

:`xnbd zvxznàzLä éëäyiy ,dzr jipira d`xp jk ike - ¨¦©§¨
,ok xnelíúä,megxe oepga mriaydykàðéøçà éãéî àkéìc ïåék ¨¨¥¨§¥¨¦¦©£¦¨

xg` xac oi`y oeik ±ïepçå íeçø éø÷éàc,`xead `l`éîa éàcå §¦§¥©§©©©§¦
,øîà÷ íeçø àeäL éîa éàcå ,ïepç àeäLla`àëämriaydyk ¤©©©§¦¤©¨¨©¨¨

,ux`ae minyaàkéàc ïåék[yiy-],õøàå íéîLgxkd oi` ¥¨§¦¨¨©¦¨¨¤
`l` ,ely ux`de minydy inl ezpeekyõøàáe íéîMamnvr ©¨©¦¨¨¤

,øîà÷.mya rayp `ly `vnpe ¨¨©
oica zwqerd `ziixan epizpyn lr dzywd `xnbdy oeik
mipica zwqerd ztqep `ziixa `xnbd d`ian ,zeny zwign

:el`ãîì óìà áúk ,ïðaø eðzíéäìàîmidl` my aezkl ligzd ± ¨©¨¨¨©¨¤¨¤¥¡Ÿ¦
e` ,'l`' zeize` azke'ééî dé,mwgnl jxvede ,d"ied myn ±éøä ¨¥£¥

,÷çîð Bðéà äæ,mnvr ipta my md 'di' oke 'l`' zeize`y meyn ¤¥¦§¨
zeize` azk la`'écM'î úìc ïéLe`,'éðãà'î úìc óìàe`úéa éãö ¦¨¤¦©©¨¤¨¤¥£Ÿ¨¨¦¥

'úBàáv'î,mwgnl jxvede,øîBà éñBé éaø .÷çîð äæ éøäm` s` ¦§¨£¥¤¦§¨©¦¥¥
azkàø÷ð àlL ,÷çîð ,Blek 'úBàáö''díL ìò àlà 'úBàáö' §¨¦§¨¤Ÿ¦§¨§¨¤¨©¥

øîàpL ,ìàøNé(c f zeny)ìàøNé éðá énò úà éúBàáö úà éúàöBäå' ¦§¨¥¤¤¡©§¥¦¤¦§©¤©¦§¥¦§¨¥
,'íéøöî õøàî.`xead zenyn cg` ze`av myd oi`eøîà ¥¤¤¦§©¦¨©

,éñBé éaøk äëìä ïéà ,ìàeîL.wgnp epi` 'ze`av'e §¥¥£¨¨§©¦¥
:zenyd zwign ipica ztqep `ziixa d`ian `xnbdìk ,ïðaø eðz̈©¨¨¨

íMì ìôhä,'d ly eizenyn cg`l zknqpe ztxevnd ze` lk ± ©¨¥©¥
ïéadaezky,÷çîð äæ éøä ,åéøçàlî ïéáe åéðôlîzyecw ea oi`y ¥¦§¨¨¥¦§©£¨£¥¤¦§¨

.envr mydn epi`y itl myd
n lthd :`ziixad zx`an,ãöék åéðôìazky oebk'ì ,'ééìiptly §¨¨¥©©

myd.÷çîðoke'ééaze`.÷çîð 'aoke'ééåze`.÷çîð 'åoke'ééîze` ¦§¨©¦§¨©¦§¨¥
.÷çîð 'îoke'ééLze`.÷çîð 'Loke'ééäze`.÷çîð 'äoke'éékze` ¦§¨¤¦§¨©¦§¨©
.÷çîð 'k¦§¨

myl lthd,ãöék åéøçàìazky oebk,eðéäìàzeize`å"ðxg`ly §©£¨¥©¡Ÿ¥
myd.÷çîðokeíäéäìàzeize`.÷çîð í"äokeíëéäìàzeize` ¦§¨¡Ÿ¥¤¦§¨¡Ÿ¥¤

.÷çîð í"ëla` .`nw `pz ixac el`íéøçàe miwleg,íéøîBà ¦§¨£¥¦§¦
myl lthd,÷çîð Bðéà åéøçàìiptnáø øîà .íMä BLc÷ øákL §©£¨¥¦§¨¤§¨¦§©¥¨©©

,íéøçàk äëìä ,àðeämyl lthde wgnp eiptl myl lthdy ¨£¨¨©£¥¦
.wgnp epi` eixg`l

md ixd leg myl eazkp m` ,miwgnp mpi`y zenydn my lk
ze`xwnay zenya dpcd `ziixa d`ian `xnbd .miwgnp
dfi` zx`ane ,legk myxtl xyt`e ycw mdy yxtl xyt`y

:leg e` ycw mdn,äîìL ,ïîéða úòáâa ,úBáðì ,àéèìc ,íäøáà)©§¨¨§©§¨§¨§¦§©¦§¨¦§ŸŸ
ïîéñ ,ìàiðcoldl `ziixad mda oeczy mipiprd el`l.( ¨¦¥¦¨

:`ziixad zxne`úBîL ìk'díäøáàa äøBza íéøeîàämd ,epia` ¨¥¨£¦©¨§©§¨¨
,Lã÷,'d lr mipeeknyî õeçmy,ìBç àeäL äfdn `edeøîàpL Ÿ¤¦¤¤¤¤¡©

mdxa` l` mik`lnd zyely e`ayk(b gi ziy`xa)øîàiå'©Ÿ¤
,[mdxa`-]éðéòa ïç éúàöî àð íà ,éðãà,'Ej`lnl ezpeeky £Ÿ¨¦¨¨¨¦¥§¥¤

la` .oec` oeyln 'ipc`' e`xwe ,l`kinòLBäé éaø éçà ïa àðéðç£¦¨¤£¦©¦§ª©
óà ,eøîà éòãBnä øæòìà éaø íeMî äéøæò ïa øæòìà éaøåmyäæ §©¦¤§¨¨¤£©§¨¦©¦¤§¨¨©¨¦¨§©¤

,Lã÷z` qipkiy cr el oizniy ywae 'dl mdxa` exn`y Ÿ¤
.migxe`d

oa xfrl` iaxe `pipg zhiyk xaeqd ax ixac z` d`ian `xnbd
:`xnbd zxxan .dixfràä àìæà ïàîkmikled in zhiyk ± §©¨§¨¨

el` mixacäìBãb ,áø øîà äãeäé áø øîàc[daeyg-]úñðëä §¨©©§¨¨©©§¨©§¨©
ïéçøBà.äðéëL éðt úìa÷äî øúBé:`xnbd daiynBúBàk ,ïàîk §¦¥¥©§¨©§¥§¦¨§©§

âefäz` gipd mdxa`y exn`y ,dixfr oa xfrl` iaxe `pipg ± ©
.migxe`d z` qipkdl jlde `ed jexa yecwd

:`ziixad dkiynnúBîL ìk'd,èBìa íéøeîàämdî õeç ,ìBçmy ¨¥¨£¦§¦
,Lã÷ àeäL äfdn `edeøîàpLede`ivedyk hel ixaca ¤¤Ÿ¤¤¤¡©

mecqn mik`lnd(hi-gi hi ziy`xa)éðãà àð ìà íäéìà èBì øîàiå'©Ÿ¤£¥¤©¨£Ÿ¨
éðéòa ïç Ecáò àöî àð äpä,'åâå El ,mipeekn hel ixac eid inléî ¦¥¨¨¨©§§¥§¥¤¦

úBéçäìe úéîäì Bãéa LiL,df `ed ine ,.àeä Ceøa LBãwä äæ ¤¥§¨§¨¦§©£¤©¨¨
:`ziixad dkiynnúBáða íéøeîàä úBîL ìk.Lã÷ ,la` ¨¥¨£¦§¨Ÿ¤

mixen`däëéîamd,ìBç.dxf dcearl mzernynyøæòéìà éaø §¦¨©¦¡¦¤¤
e wlegúBáða ,øîBàmd ok`,Lã÷la`Léå ìBç ïäî Lé ,äëéîa ¥§¨Ÿ¤§¦¨¥¥¤§¥

,Lã÷ ïäîa migzetd el`ãîì óìàmd ,[midl`-],ìBçel`e ¥¤Ÿ¤¨¤¨¤
a migzetdéä ãeémd ,[d"ied my-]î õeç .Lã÷myL äf`edóìà ¥Ÿ¤¦¤¤¨¤

Lã÷ àeäå ãîì,xfril` iaxl oiae `nw `pzl oiaúéa úBéä éîé ìk' ¨¤§Ÿ¤¨§¥¡¥
.'äìéLa íéäìàä̈¡Ÿ¦§¦Ÿ

:`ziixad dkiynnïéîéða úòáâa íéøeîàä úBîL ìkxg` ± ¨¥¨£¦§¦§©¦§¨¦
draba yblit dyrnoinipa haya mgldl l`xyi ipa elr

etbipe ,mgldl m` minrt ipy 'da el`yy xg` ,draba etq`py
my xn`py enk ziyilya el`yyke ,oinipa ipa iptn(fk k mihtey)

lre ,did jke oinipa ipa z` egvpi ik eprp ''dA l`xUi ipa El`WIe'©¦§£§¥¦§¨¥©
,mi`pzd ewlgp my mixen`d 'd zeny,øîBà øæòéìà éaømd,ìBç ©¦¡¦¤¤¥

.'dl dzid `l mzl`yy itl,øîBà òLBäé éaømdBì øîà .Lã÷ ©¦§ª©¥Ÿ¤¨©
øæòéìà éaø,ycw mdy jixacl ,ryedi iaxlçéèáî éëå'd ©¦¡¦¤¤§¦©§¦©

dnglna egilviy,äNBò Bðéàådipyde dpey`xd mrta recne §¥¤
.oinipa ipa z` l`xyi ipa egvip `läî ,òLBäé éaø Bì øîà̈©©¦§ª©©

çéèáäM'díäå ,äNòdligza [l`xyi ipa-]çevðì íà eðçéa àì ¤¦§¦©¨¨§¥Ÿ¦£¦§¦©
çöpì íà`l` ,egvepi e` dnglna egvpi m` el`y `l md ± ¦¦¨¥©

etiqei m` el`y dipyae mgldl dlri in el`y wx dpey`xa
mgihad `l la` mgldl elriy mdl dpr 'de ,`l e` mgldl

la` .egvpiyeðçéaL äðBøçàa,egvpi m` mineze mixe`aeîékñä ¨©£¨¤¦£¦§¦
minyd onïãé ìòenk .egvipeøîàpL(gk k my)ïa øæòìà ïa ñçðôe' ©¨¨¤¤¡©¦§¨¤¤§¨¨¤

éñBàä øîàì íää íéîia åéðôì ãîBò (ïäkä) ïøäàúàöì ãBò ó ©£Ÿ©Ÿ¥¥§¨¨©¨¦¨¥¥Ÿ©¦¨¥
,'åâå ìcçà íà éçà ïéîéðá [éða] íò äîçìnì,egvpiy eprp df lre ©¦§¨¨¦§¥¦§¨¦¨¦¦¤§¨

.dnglna egvip f` ok`e
:`ziixad dkiynnìkzeaizLã÷ ,íéøéMä øéLa ïéøeîàä äîìL ¨§ŸŸ¨£¦§¦©¦¦Ÿ¤

`ed 'dnly' daizd yexite .'dl mzpeek ±,BlL íBìMäL éîì øéL¦§¦¤©¨¤
.eizeixa oia mely dyery 'd `edäfî õeçxen`d dnly my ± ¦¤

weqta'äîìL Eì óìàä éðôì élL éîøk'(ai g mixiyd xiy)lr `edy , ©§¦¤¦§¨¨¨¤¤§§ŸŸ
yi` sl` lk lr l`xyi ipa jezny zxne` dpikyd ,dnly

gwlydéãéãì äîìLzcearl oke eicarl el zeidl [envrl-] §ŸŸ§¦¥
,dnglnd'Béøt úà íéøèBðì íéúàîe'mixg` miiz`n xi`yd ± ¨©¦§§¦¤¦§

md ,mxkd zexit z` xenylïðaømiwqerd minkg icinlz ± ©¨¨
.dxezaóà ,íéøîBà Léåweqtäæ`edìBç(f b my)Búhî äpä' §¥§¦©¤¦¥¦¨

lLíéML ,äîìLmixeaib cinrd jlnd dnlyy ,'Dl aiaq mixAB ¤¦§ŸŸ¦¦¦Ÿ¦¨¦¨
.ezhinl aiaq

oeyln :`xnbd dywn'äæ óà'rnynéàä éòaéî àìåCjixv oi`e ± ©¤§Ÿ¦¨¥©
micen mixne` yidy 'dnlW Ll sl`d' oey`xd weqtd z` xnel¨¤¤§§ŸŸ

,ok xnel xyt` ike ,leg `edy `nw `pzl,ìàeîL øîàc àä àlà¤¨¨§¨©§¥
àLðòéî àì àîìòa àzéMî ãç àìè÷c àúeëìîzbxedd zekln ± ©§¨§¨§¨©¦¦¨§¨§¨Ÿ¦©§¨

lehil zi`yx zeklnd ,xnelk ,zyprp dpi` diqelke`n ziyiy
,zyprp dpi` mdilre mrdn ziyiy wx jlnd zcearløîàpL¤¤¡©

'äîìL Eì óìàä ,éðôì élL éîøk'edfàòé÷øc àúeëìîìzcearl ± ©§¦¤¦§¨¨¨¤¤§§ŸŸ§©§¨¦§¦¨
,miny zekln'Béøt úà íéøèBðì íéúàîe'edfàòøàc àúeëìîì± ¨©¦§§¦¤¦§§©§¨§©§¨

wxy l`eny cnl df weqtne ,ux`d zekln zcearlozip ziyiy
,x`ean l`eny ixacne .zeklnd zcearl dxezdn lhal
ecari sl`dy eyexite 'dl iepik `ed weqta xn`pd 'dnly'y
weqty `nw `pzl micen mixne` yid mby yxtp m`e .ezeklnl

y `vnp ,leg `ed dfìàeîLdf weqta xen`d dnlyy yxtny §¥
ycw `edàìxaq.íéøîBà Lék àìå àn÷ àpúk Ÿ§©¨©¨§Ÿ§¥§¦

,'leg df s`' mixne` yid ixaca qexbz l` :`xnbd zvxznàlà¤¨
øîà÷ éëä'dnlW Ll sl`d' weqtdy xn` `nw `pz ,`ziixad ¨¦¨¨©¨¤¤§§ŸŸ

,leg `ed,ìBç àeä äæå ,Lã÷ äæ ,íéøîBà Léåweqtd `edecdPd' §¥§¦¤Ÿ¤§¤§¦¥
Búhî.'dnlWNWøîàc ìàeîLexaeq ,ycw `ed df weqtyLék ¦¨¤¦§ŸŸ§¥§¨©§¥

.íéøîBà§¦
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xcde"רכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr el sc zereay(iriax meil)

(äòeáL dnò LiL äìàk äòeáL dnò ïéàL äìà) úBNòì ïépîe¦©¦©£¨¨¤¥¦¨§¨§¨¨¤¥¦¨§¨
äìà dnò LiL äòeáLk äìà dnò ïéàL äòeáLezreayy oipn ± §¨¤¥¦¨¨¨¦§¨¤¥¦¨¨¨

,dl` `la riaydyk s` `id zecrdøîBì ãeîìz(` d `xwie) ©§©
,'äìà ìB÷ äòîLå'did ,dl` mr `idyk `l` dreayd oi` m`e §¨§¨¨¨

xnel aEzkl,'äìà äòîLå'mr `id dreaydy mircei epiide §¨§¨¨¨
xnel aezkd jix`de ,dl`ìB÷ äòîLå'xezin yexcl ick 'dl` §¨§¨¨¨

oia ,zelewd izyn zg`a `id zecrd zreayy 'lew' zaiz
.dcal dreay oiae dl` mr dreay

àäìàì ïépî ,eäáà éaø øîzecrd zreaya dxeza daezkdàéäL ¨©©¦£¨¦©¦§¨¨¤¦
øîàpL ,äòeáL(bi fi l`wfgi)'åâå 'äìàa Búà àáiå'`iad xvpckeap - §¨¤¤¡©©¨¥Ÿ§¨¨

,ea cexni `ly dl`a ediwcv z`áéúëeediwcv lr(bi el 'a i"dc) §¦
,'íéäìàa BòéaLä øLà ãøî øvðãëeáð Cìna íâå'dl`dy o`kne §©©¤¤§©§¤©¨¨£¤¦§¦¥Ÿ¦

.dreay `id l`wfgi xtqa dxen`d
:'xex`' oeyl zernyn `id dn zx`and `ziixa d`ian `xnbd

,'øeøà' ,àðzyiBaoeyléecéð,iecip myl 'xex`' mkg el xn` m` ¨¨¨¦
yie .epnn yextl jixvBaoeyläìì÷exiag z` mc` llw m` ± §¨¨

yie .llwnd aiige `id dllw ,'dl `ed xex` xn`eBaoeyl
äòeáL,ipelt xac dyrz m` dz` xex` exiagl mc` xn` m` ± §¨

.rayen `ed ixd ,mc` eze` elawe ,eriaydl oeike
mixen`d zepeyldn cg` lk z` miweqtdn dgiken `xnbd

xex` :`ziixaaBaoeyláéúëc ,éecéðdxeac zxiya(bk d mihtey) ¦¦§¦
,äéáLBé øBøà eøBà 'ä Càìî øîà æBøî eøBà''d zxfrl E`a `l iM ¥¨©©§©¨§¤¨¦Ÿ¨§¤§©

mixFABA 'd zxfrl'micepne ,'d gily wxa xn` fexn dcepn ± §¤§©©¦¦
mznglna l`xyi zxfrl e`a `l ik ,eizen` rax`a miayeid

.miprpkd mræBøîì ÷øa déúnL éøetéL äàî òaøàa ,àìeò øîàå§¨©¨§©§©§¨¦¥©§¥¨¨§¥
`ler ly exe`iane ,fexn z` wxa dcip zextey ze`n rax`a ±

.iecip oeyl `ed xex`y gken df weqta
xex`Baoeyláéúëc ,äìì÷(bi fk mixac)'äììwä ìò eãîòé älàå', §¨¨¦§¦§¥¤©©§©©§¨¨
áéúëe(eh fk my),'åâå ìñô äNòé øLà Léàä øeøà'mixex` a"ie §¦¨¨¦£¤©£¤¤¤

xex`y ixd ,dligza xn`y dllwd md el` mixex`e ,my exn`p
.dllw oeyl `ed

xex`Baoeyláéúëc ,äòeáLegixi yeaik xg`(ek e ryedi)òaLiå' §¨¦§¦©©§©
'åâå 'ä éðôì Léàä øeøà øîàì àéää úòa òLBäédpaE mEwi xW` §ª©¨¥©¦¥Ÿ¨¨¦¦§¥£¤¨¨¨

z` riayd ryediy xnel aezkd gzt .'Fgixi z` z`Gd xird z ¤̀¨¦©Ÿ¤§¦
eid ryedi ixac j` ,l`xyi`ed xex`y o`kne ,'Wi`d xEx`'¨¨¦

.dreay oeyl
:`xnbd dgeceäì ãáò ézøz àîìãåz` mdl dyr ryedi `nye ± §¦§¨©§¥£©§

,mdipyeäðéèééìå eäðéòaLàz` epai m` mllw mbe mriayd mb - ©§§¦§§©§¦§
oeyl `ed ile`e dreay oeyl `ed my xn`pd xex`y oipne ,egixi

.dllw
`ed xex`y cenll oi` ryedi zllwn ok` :`xnbd zvxzn

,dreayàëäî àlàmizylta le`y znglna xn`py ,[o`kn±] ¤¨¥¨¨
(ck ci '` l`eny)ìàBiå ,àeää íBia Nbð ìàøNé Léàå'[dl` oeyl-] §¦¦§¨¥¦©©©©¤

áéúëe ,'åâå 'ìëàé øLà Léàä øeøà øîàì íòä úà ìeàLok ixg` ¨¤¨¨¥Ÿ¨¨¦£¤Ÿ©§¦
(fk ci my)'íòä úà åéáà òéaLäa òîL àì ïúðBäéå'riayd okide , §¨¨Ÿ¨©§©§¦©¨¦¤¨¨

Wi`d xEx`' xn`y dn i`ce `l` ,lek`l `ly mrd z` eia`¨¨¦
oeyl `ed xex`y o`kne ,mriaydy dreayd `id 'lk`i xW £̀¤Ÿ©

.dreay
:`xnbd dgeceäì ãáò ézøz énð àëä àîìãådyrna mb `nye ± §¦§¨¨¨©¦©§¥£©§

,mdipy z` mdl dyr le`y dfeäðéèééìå eäðéòaLàmriayd mb ± ©§§¦§§©§¦§
.dreay oeyl epi` weqtay 'xex`'e ,mxx` mbe

:`xnbd zvxznøeøàå áéúk éîlk`iy iny ernyny ,e"`ea - ¦§¦§¨
`la xex` `l` aezk `l ixde ,dreayd lr sqepa xex` mb didi

.mriaydy draydd `ed xex` eze`y o`kne ,e"`e
:`xnbd zniiqnéëäì úéúàc àzLäjkny xne` dz`y zrk ± ©§¨§¨¥§¨¦

aezky`ly ztqep dreay dzid `ly dgked ef e"`e `la xex`
,miaezka dyxtzd,énð íúäz` dpaiy in z` ryedi zllwa ¨¨©¦

,egixi'øeøàå' áéúk àìdzid `ly ixd ,cala 'xex`' `l` ,e"`ea Ÿ§¦§¨
ryedia aezkdn mb ok m`e ,mxx`y dn lr ztqep dreay my

.dreay oeyl `ed xex`y gken
:on` zxin` zernyn `id dn x`an `pipg xa iqei iaxéaø øîà̈©©¦

Ba ,'ïîà' ,àðéðç éaøa éñBéoeyläòeáLxg` on` dperd ± ¥§©¦£¦¨¨¥§¨
.eita rayp eli`k ederiaydyíéøác úìa÷ Bamr dpzd m` ± ©¨©§¨¦

z` miiwl aiiegn ,on` xn`e ,xac dfi` exear dyriy exiag
.i`pzdíéøác úðîàä Badlitz rny m`e ,zn` oeyl `ed on` ± ©£¨©§¨¦

didiy oevx idi ,xnelke ,on` dixg` zeprl ie`x dpigz e`
.xacd miiwzie ok zn`d

:`pipg iaxa iqei iax ixacl miaezkd on zei`x d`ian `xnbd
on`áéúëc ,äòeáL Baz` riayn odkdy xg` dheq zyxta §¨¦§¦

z`nhp `ly dy`d(ak d xacna),,'ïîà ïîà äMàä äøîàå'oi` m`e §¨§¨¨¦¨¨¥¨¥
`le ,llk zrayen dpi` ixd ,dreay oeyl 'on`' dy`d ziipra

.mixx`nd mind dze` ewcai
on`áéúëc ,íéøác úìa÷ Baz` exary xg` l`xyi zrayda ©¨©§¨¦¦§¦

zellwe zekxa mdl ernyede ocxid(ek fk mixac)àì øLà øeøà'¨£¤Ÿ
,'ïîà íòä ìk øîàå íúBà úBNòì úàfä äøBzä éøác úà íé÷é̈¦¤¦§¥©¨©Ÿ©£¨§¨©¨¨¨¨¥
`ly inl zellwd z` l`xyi lk mdilr elaw on` mziiprae
`ed ixd exiag ixac xg` on` dperdy o`kne .dxezd z` miiwi

.eixac z` lawn
on`aáéúëc ,íéøác úðîàä Bilk zxfg lr dippg `apzdyk ©£¨©§¨¦¦§¦

laan dipki zelb z`e ycwnd(e gk dinxi)[àéápä] äéîøé øîàiå'©Ÿ¤¦§§¨©¨¦
éøác úà 'ä í÷é ,'ä äNòé ïk ïîà (eäéððç ìà)'Exy`ky o`kne . ¤£©§¨¨¥¥©£¤¨¥¤§¨¤

.jixack didi ok xne`y ernyn exiag ixac lr on` mc` dper
:dreay mzernyny mitqep zepeyl d`ian `xnbdéaø øîà̈©©¦

,øæòìàoeyla eixac z` wfgndåàìk `ed ixd,äòeáLwfgnd oke ¤§¨¨¨§¨
oeyla eixac z`ïäk `ed.äòeáL ¥§¨

:`xnbd dywnåàì àîìLaoeyl `edáéúëc ,äòeáLzixaa ¦§¨¨¨§¨¦§¦
leand xg` gp mr 'd zxky(eh h ziy`xa)íénä ãBò äéäé àìå'§Ÿ¦§¤©©¦

áéúëe ,'ìeaîì(c hp diryi)'ézòaLð øLà éì úàæ çð éî ék'`iapd - §©§¦¦¥Ÿ©Ÿ¦£¤¦§©§¦
dxeza xn`p okide ,lean cer didi `ly rayp 'dy xne`
`ed 'lEAnl miOd cFr didi '`le' xn`y dn `ed i`ce ,raypy§Ÿ¦§¤©©¦§©

.dreay oeyl `ed '`le'y o`kne ,dreaydàlàiax xn`y dn ¤¨
xfrl`'ïä'oeylïì àðî ,äòeáL.`ed oky epl oipn ± ¥§¨§¨¨

:`xnbd zvxznäòeáL énð ïä ,äòeáL åàìcî ,àeä àøáñjkn ± §¨¨¦§¨§¨¥©¦§¨
oeyl `ed 'e`l' oeyla eixac z` wfgndy dxeza epivny
mb `ed 'od' oeyla eixac z` wfgnd mb jky xazqn ,dreay

.dreay oeyl
:xfrl` iax ixac z` x`an `ax,àáø øîàxfrl` iax xn`y dn ¨©¨¨

,dreay oeyl `ed od e` e`l xne`déðîéæ éøz åàì åàì øîàc àeäå§§¨©¨¨§¥¦§¥
[minrt ipy-]áéúëc ,éðîéæ éøz ïä ïä øîàc àeäå(`i h ziy`xa)àìå' §§¨©¥¥§¥¦§¥¦§¦§Ÿ

'ìeanä énî ãBò øNa ìk úøkéaezk df xg`e(eh h my)äéäé àìå' ¦¨¥¨¨¨¦¥©©§Ÿ¦§¤
,'ìeaîì íénä ãBò`ed jexa yecwd xn` df lre(c hp diryi)xW`' ©©¦§©£¤

`id dreaydy x`ean ,'ux`d lr cFr gp in xarn iYrAWp¦§©§¦¥£Ÿ¥Ÿ©©¨¨¤
.'`l' minrt izy xn`py zngnéðîéæ éøz åàìcîejkne ± ¦§¨§¥¦§¥

,miinrt exn` m` wx dreay oeyl `ed 'e`l' xne`dyéøz énð ïä¥©¦§¥
éðîéæ.miinrt xn`yk wx dreay oeyl `ed od xn`yk ± ¦§¥

:dpyna epipyïleëa ìl÷îä[miiepikd e` zenydn cg`a-],áéiç ©§©¥§¨©¨
.ïéøèBt íéîëçå .øéàî éaø éøáczx`and `ziixa d`ian `xnbd ¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦

:xi`n iaxe minkg zwelgn z`,ïðaø eðzzyxta dxeza xn`p ¨©¨¨
llwnd(eh ck `xwie).'Bàèç àNðå åéäìà ìl÷é ék [Léà] Léà'zl`ey ¦¦¦§©¥¡Ÿ¨§¨¨¤§

:`ziixadøîàð øák àìäå ,øîBì ãeîìz äîok xg`y weqtamy) ©©§©©£Ÿ§¨¤¡©
(fh ck,'úîeé úBî 'ä íL á÷ðå'yi`' ,xnele xvwl aezkd leki did §Ÿ¥¥¨

did m` :`ziixad daiyn .'zneie e`hg `ype my aewi ik yi`
,ok xne` aezkdìBëéy ,yxtl ziidàäé àì'd z` llwndáéiç ¨Ÿ§¥©¨

ìò àlàd z` llwnd da awpy dllwãçeénä íL[d"ied my±] ¤¨©¥©§¨
,ãáìa,''d mW awpe' xn`p ixdyúà úBaøì ïépîx`ya llwnd ¦§¨§Ÿ¥¥¦©¦§©¤

,'åâå 'åéäìà ìl÷é ék Léà Léà' øîBì ãeîìz ,ïééepékädf weqtae ©¦¦©§©¦¦¦§©¥¡Ÿ¨
y rnyn ,cgeind my lr `le midl` my lr dllw xn`pìkî¦¨

íB÷îmiiepikd x`ya s`e llwiy ote` lka ±,dzin aiigéaø éøác ¨¦§¥©¦
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רכז
oifge` mipy` cenr el sc ± iying wxt`nw `aa

äìà äîò ùéù äòåáùë äìà äîò ïéàù äòåáù úåùòì ïéðî :ïðéñøâ éëädiepy jk -

inc ikid :(` ,gi) "dzgpn z` `ian did" wxta dyxtn dheq zkqnae .mipdk zxeza

dl` dnr yiy dreay?."ja e`ai z`nhp m`e z`nhp `ly dreay"äòîùå äìà äòîùå
ìå÷,dl` da yiy (lk) dreay `idc dpin zrny "dl` drnye" azknl dil dedcn -

daiigl ,`z` `yxcl ,`xizi "dl` lew" azke

.zelewd izyn zg`aäìàá åúåà àáéå-

.ediwcv z` xvpckeapäòåáù åá éåãéð åá øåøà
äìì÷ åájixve ,ynyn `ed elld zepeyl lk -

,iecip oeyla xex` mkg xn` m` epnn yextl

eilr elawe dreay myl exiagl mc` xn` m`e

xex`" oeyla exiag z` llwnde ,`id dreay -

.llwnd aiige ,`id dllw - "'dl `edàîìãå
ãáò éúøúdreay oeyl e`l "xex`" la` -

.`edäòåáù åá ïîàxg` "on`" dperd -

.eitn dreay `ivenk - dreayíéøáã úìá÷ åá
jk i`pz il miiwzy zpn lr" exiagl xne`d -

miiwl aiige eixac law - "on`" xn`e ,"jke

.e`pzíéøáã úðîà åálr "on`" zeprl ie`xe -

,mixacd on`n oeyl `edy ,dpgze dltz xac

.ok zn` `diy oevx `diyïîà äùàä äøîàå
ïîài`n` `inc dreay d`ivenk e`l i`c -

dwcan?,o`k oi` mixg` itn rayen elit`

`inc `le .dreay xg` melk dxn` `l ixdy

dreay xg` oixtek mdy "mkilr ipriayn"l

."zecr jl oircei ep` oi`" eixac lr oipereåàì
äòåáù"e`l e`l" e` xn`y ,lif`e miiqnck -

`id ixd - ipnif ixz "od od" e` ,ipnif ixz

.eixac [xifgdy] (wifgdy) xg`n ,dreaykùéà
ìì÷é éë ùéàxnel cenlz dn -?cizry xg`n

yi`" aezkil ,"znei zen 'd my awpe" aezkl

!"zenie e`hg `ype my aewi ik yi`íù ìò
ãçåéî.i"d c"eic zeize` rax` oa -äøäæàá-

.(ak zeny) "llwz `l midl`"úîåé íù åá÷ðá
'åëeia` llwnl oipr edipze ,`ed `xizi `xw -

.cgeind mya mllwiy cr aiig epi`y ,[en`e]

ìëä éøáãå`xizi `xwe li`ed :`niz `lc -

llwnd s` zeaxl oipr edipz - zeaxl `ed

,mgpn iax xn`w `wec `l` .exiage envr

z` jxank dliwqa `edy eia` llwn zeaxl

- `ed `nlra e`lc exiage envra la` ,myd

.`kdn sliz `lùøç ìì÷ú àìdipin opiaxne -

.jnra `edy lk (` ,eq) oixcdpqaøîà÷å áéúéå
ïðúãë ïéúéðúîepzpyn dpey did `pdk ax -

."mkki oke dkki" :diepy `idy zenkäéì øîà
,mixg` cbpk jixac jetd ,dPM :dcedi ax -©¥

.ipllwz `ly "mdki oke edki" xen`áéúéå
çöðì êöúé ìà íâ øîà÷ådfd `xwnd z` -

.mildz xtqa b`eca xn`py ,yxec didäðë-

."edvzi" xen`e'åë øéàî éáøì äéì úéì àäå-

:xne` xi`n iax (` ,`q) oiyecw zkqna opzc

[oae`x ipae] cb ipac i`pzk letk epi`y i`pz lk

df llkn :opixn` `l diltk `l i`e ,i`pz epi`

.df z` rney dz`àøåñéàã äèåñ éøäå-

zkqna opzc 'ek xi`n iaxl dpin opikxte

`hiyte ,"iwpd zihy `l m`" aizkcn ,oiyecw

xn`p `le ,zeheqd z` jxal epkxved `lc ol

,dkxa llkn dllw ,od llkn e`l renyl `l`

.dlitk opira `l `nl` ,iwpz `l zihy m`y

enk ,c"ei `la aizk "iwpd" :megpz iax ipyne

ik z`e" aizkc dixzac `xw` i`we ,"iwpg"

mixx`nd minn iwpg :ikd rnynl "zihy

- "iwpd" `l i` ,`nl` .zihy ik z`e dl`d

.opixn` `l e`l rney dz` od llkn
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àåäå.xaca yper yi zvwe ,xdfdl yi `l` ,`id ynn dreayc e`le - e`l e`l xn`c

êëédreay `l` opixnb `l lirlc :dniz - dxeza dxn`py dl` `id ef mkki oke

dnr yik dreay dnr oi`y dl` la` ,dl` dnr yiy dreayk `idy dl` dnr oi`y

?ol `pn dreay

ìòåxn`c o`nl :xn`z m`e - dxdf`a oiiepkd

:(` ,eq oixcdpq) "zezin rax`" wxta

"llwi ik yi` yi`" ,ycw "llwz `l midl`"

`de .zxkl jixhvi`c :xnel yie ?il dnl

dzin ihernl - dxdf`a oiiepkd lr :opixn`c

.zxk ihernl `le ,`z`åá÷ðádn znei my

opiyxcckl jixhvi` `d :dniz - xnel cenlz

aiig epi`c (` ,ep oixcdpq) "zezin rax`" wxta

!mya my jxaiy cr

øåîùålkd ixac dllwa :dniz - c`n jytp

`zbelt `ki` envr laegae ,aiig

i`dn dil wetiz inp dlag ,(a ,`v `nw `aa)

cere !"mkizeytpl c`n exnyde"n e` ,`xw

(` ,eq oixcdpq) "zezin rax`" wxtac :dniz

yxge `iypn eia` llwnl dxdf` igeky`l wigc

e`l i`c :xnel yie !envr llwnn xnbil ,oiice

`ly dn envra opixnb ded `l eia` `pgky`c

.exiaga xeq`y epivn

ìì÷îyxgn - yxg llwz `l aizkc exiag

.jix`dl o`k yg `ly `l` ,iz` eia`e

rax`" wxta jixtck ,oipeyn oky :jxtinl `kile

,`iype yxge oiic lr (` ,eq oixcdpq) "zezin

.dpeyn epi` eia`c
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LiL äìàk äòeáL dnò ïéàL äìà úBNòì ïépîe¦©¦©£¨¨¤¥¦¨§¨§¨¨¤¥
äòeáLk äìà dnò ïéàL äòeáLe ,äòeáL dnò¦¨§¨§¨¤¥¦¨¨¨¦§¨
,"äìà ìB÷ äòîLå" :øîBì ãeîìz ?äìà dnò LiL¤¥¦¨¨¨©§©§¨§¨¨¨
ïépî :eäaà éaø øîà .ìB÷ äòîLå ,äìà äòîLå§¨§¨¨¨§¨§¨¨©©¦©¨¦©¦
"äìàa Búà àáiå" :øîàpL ?äòeáL àéäL äìàì§¨¨¤¦§¨¤¤¡©©¨¥Ÿ§¨¨
BòéaLä øLà ãøî øvðãëeáð Cìna íâå" :áéúëe ,'åâå§¦§©©¤¤§©§¤©¨©£¤¦§¦

"øeøà" :àðz ."íéäìàa¯Ba ,äìì÷ Ba ,éecéð Ba ¥Ÿ¦¨¨¨¦§¨¨
éecéð Ba .äòeáL¯'ä Càìî øîà æBøî eøBà" :áéúëc §¨¦¦§¦¥¨©©§©

éøetéL äàî òaøàa :àleò øîàå ,"äéáMé øBøà eøàŸ¨§¤¨§¨©¨§©§©§¨¦¥
äìì÷ Ba .æBøîì ÷øa dézîL¯eãîòé älàå" :áéúëc ©§¥¨¨§¥§¨¨¦§¦§¥¤©©§

"ìñô äNòé øLà Léàä øeøà" :áéúëe ,"äììwä ìò©©§¨¨§¦¨¨¦£¤©£¤¤¤
äòeáL Ba .'åâå¯àéää úòa òLBäé òaLéå" áéúëc §¨¦§¦©©§©§ª©¨¥©¦

'ä éðôì Léàä øeøà øîàì.'åâå "¯ãáò ézøz àîìãå ¥Ÿ¨¨¦¦§¥§¦§¨©§¥£©
ìàøNé Léàå" :àëäî àlà !eäðéèééìå eäðéòaLà ,eäì§©§§¦§§©§¦§¤¨¥¨¨§¦¦§¨¥
øeøà øîàì íòä úà ìeàL ìàiå àeää íBia Nbð¦©©©©Ÿ¤¨¤¨¨¥Ÿ¨
òîL àì ïúðBäéå" :áéúëe ,'åâå "ìëàé øLà Léàä̈¦£¤Ÿ©§¦¦¨¨Ÿ¨©

."íòä úà åéáà òéaLäa¯ézøz éîð àëä àîìãå §©§¦©¨¦¤¨¨§¦§¨¨¨©¦©§¥
!eäðéèééìå eäðéòaLà ,eäì ãáò¯?"øeøàå" áéúk éî £©§©§§¦§§©§¦§¦§¦§¨

."øeøàå" áéúk àì éîð íúä ,éëäì úéúàc àzLä̈§¨§¨¥§¨¦¨¨©¦¨§¦§¨
"ïîà" :àðéðç éaøa éñBé éaø øîà¯Ba .íéøác úðîàä Ba ,íéøác úìa÷ Ba ,äòeáL Ba ¨©©¦¥§©¦£¦¨¨¥§¨©¨©§¨¦©£¨©§¨¦

äòeáL¯íéøác úìa÷ Ba ."ïîà ïîà äMàä äøîàå" áéúëc¯íé÷é àì øLà øeøà" áéúëc §¨¦§¦§¨§¨¨¦¨¨¥¨¥©¨©§¨¦¦§¦¨£¤Ÿ¨¦
íéøác úðîàä Ba ."ïîà íòä ìk øîàå íúBà úBNòì úàfä äøBzä éøác úà¯áéúëc ¤¦§¥©¨©Ÿ©£¨§¨©¨¨¨¨¥©£¨©§¨¦¦§¦

éøác úà 'ä í÷é 'ä äNòé ïk ïîà (eäéððç ìà) [àéápä] äéîøé øîàiå":øæòìà éaø øîà ."E ©Ÿ¤¦§§¨©¨¦¤£©§¨¨¥¥©£¤¨¥¤§¨¤¨©©¦¤§¨¨
.äòeáL "ïä" ,äòeáL "åàì"¯,"ìeaîì íénä ãBò äéäé àìå" :áéúëc ,äòeáL "åàì" àîìLa ¨§¨¥§¨¦§¨¨¨§¨¦§¦§Ÿ¦§¤©©¦§©

?ïì àðî äòeáL "ïä" àlà ."ézòaLð øLà éì úàæ çð éî ék" áéúëe¯"åàì"cî ,àeä àøáñ §¦¦¥Ÿ©Ÿ¦£¤¦§©§¦¤¨¥§¨§¨¨§¨¨¦§¨
"ïä" øîàc àeäå ,éðîéæ éøz "åàì" "åàì" øîàc àeäå :àáø øîà .äòeáL éîð "ïä" ,äòeáL§¨¥©¦§¨£©¨¨§©£©¨¨§¥¦§¥§©£©¥

ëc ;éðîéæ éøz "ïä","ìeaîì íénä ãBò äéäé àìå" "ìeanä énî ãBò øNa ìk úøké àìå" :áéú ¥§¥¦§¥¦§¦§Ÿ¦¨¥¨¨¨¦¥©©§Ÿ¦§¤©©¦§©
ïleëa ìl÷îä" .éðîéæ éøz éîð "ïä" ,éðîéæ éøz "åàì"cîe¯íéîëçå ,øéàî éaø éøác ,áéiç ¦§¨§¥¦§¥¥©¦§¥¦§¥©§©¥§¨©¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦

"Bàèç àNðå åéäìà ìl÷é ék [Léà] Léà" :ïðaø eðz ."ïéøèBt¯àìäå ?øîBì ãeîìz äî §¦¨©¨©¦¦¦§©¥¡Ÿ¨§¨¨¤§©©§©©£Ÿ
ïépî ,ãáìa ãçeéîä íL ìò àlà áéiç àäé àì ìBëé !"úîeé úBî 'ä íL á÷ðå" :øîàð øák§¨¤¡©§Ÿ¥¥¨¨Ÿ§¥©¨¤¨©¥©§¨¦§©¦©¦

,'åâå "åéäìà ìl÷é ék Léà Léà" :øîBì ãeîìz ?ïééepékä úà úBaøìéaø éøác ,íB÷î ìkî §©¤©¦¦©§©¦¦¦§©¥¡Ÿ¨¦¨¨¦§¥©¦
ãçeéî íL ìò :íéøîBà íéîëçå ;øéàî¯ïééepékä ìòå ,äúéîa¯åéáà ìl÷îäå" .äøäæàa ¥¦©£¨¦§¦©¥§¨§¦¨§©©¦¦§©§¨¨§©§©¥¨¦

íL Bá÷ða" :øîBà éñBé øa íçðî éaø ,àéðúc ;éñBé øa íçðî éaø ?íéîëç ïàî .'åëå "Bnàå§¦©£¨¦©¦§©¥©¥§©§¨©¦§©¥©¥¥§¨§¥
"úîeé¯.íLa íìl÷iL ãò áéiç BðéàL ,Bnàå åéáà ìl÷îä ìò ãnéì ?íL øîBì ãeîìz äî ¨©©§©¥¦¥©©§©¥¨¦§¦¤¥©¨©¤§©§¥§¥

Bîöò .ìkä éøáãå :éàpé éaø øîà .'åë "Bøéáçå Bîöò ìl÷îäå"¯øîLe Eì øîMä ÷ø" :áéúëc §©§©¥©§©£¥¨©©¦©©§¦§¥©Ÿ©§¦§¦©¦¨¤§§Ÿ
,"ãàî ELôð"ìà"å "ït" "øîMä" øîàpL íB÷î ìk :øîàc ,àòìéà éaø øîà ïéáà éaøãk ©§§§Ÿ¦§©¦¨¦¨©©¦¤§¨§¨©¨¨¤¤¡©¦¨¥¤§©

¯Bøéáçå .äNòz àì àlà Bðéà¯äëké" ïëå ,"íéäìà 'ä Eké" ."Løç ìl÷ú àì" :áéúëc ¥¤¨Ÿ©£¤©£¥¦§¦Ÿ§©¥¥¥©§¡Ÿ¦§¥©§¨
"íéäìà¯àä øîà÷å áéúéå ,äãeäé áøc dén÷ àðäk áø áéúé ."äøBza äáeúkä äìà àéä Bæ ¡Ÿ¦¦¨¨©§¨©¨¨¥©¨£¨©¥§©§¨§¨¥§¨¨©¨

ìà íb" :øîà÷å áéúéå ,àðäk áøc dén÷ ïðaøî àeää áéúé .äpk :déì øîà .ïðúãk ïéúéðúî©§¦¦§¦§©£©¥©¥¨¥©¥©¨©©¥§©¨£¨§¨¥§¨¨©©¥
?éì änì ézøz .äpk :déì øîà ,"äìñ íéiç õøàî ELøLå ìäàî Eçqéå Ezçé çöðì Eözé¦¨§¨¤©©§§§¦¨£¥Ÿ¤§¥¤§¥¤¤©¦¤¨£©¥©¥©§¥¨¨¦

¯éàø÷a ìáà ,ïéúéðúî éléî éðä àîéúc eäî¯,"Eké ìà" .ïì òîLî à÷ ,ïðépëî àì àîéà ©§¥¨¨¥¦¥©§¦¦£¨¦§¨¥¥¨¨§©¥©¨©§©¨©©§
"Eì áéèéé"å ,"Eëøáé"å¯ììkî øéàî éaøì déì úéì àäå ."ïéøèBt íéîëçå ,áéiçî øéàî éaø ¦¨¤§§¥¦§©¦¥¦§©¥©£¨¦§¦§¨¥¥§©¦¥¦¦§¨
!ïä òîBL äzà åàì¯ïðàc àzLä :óñBé áø øîà .ïðúãk àðz ÷çöé éaø àúà ék .Cetéà ¨©¨¥©¥¥¦£¨©¦¦§¨§¨§¦§©£©©¥¨§¨©£©

.ïðz à÷åc dpéî òîL ,éëä éðz ÷çöé éaø àúà éëå ,éëä ïðz¯!àéL÷ àlà¯déì úéì ék¯ §©¨¦§¦£¨©¦¦§¨¨¥¨¦§©¦¨©§¨§©¤¨©§¨¦¥¥
.déì úéà àøeqéàa ìáà ,àðBîîa¯:éàðéëç øa íeçðz éaø øîàå ,àeä àøeqéàc äèBñ éøä §¨¨£¨§¦¨¦¥£¥¨§¦¨§¨©©¦©§©£¦©

éëä åàì àä ,"é÷pä" áéúëc àîòè ;áéúk "é÷pä"¯!ïðéøîà àì ïä òîBL äzà åàì ììkî ¦¨¦§¦©§¨¦§¦¦¨¦¨¨¨¦¦§¨¨©¨¥©¥¨¨§¦©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr el sc zereay(iriax meil)

(äòeáL dnò LiL äìàk äòeáL dnò ïéàL äìà) úBNòì ïépîe¦©¦©£¨¨¤¥¦¨§¨§¨¨¤¥¦¨§¨
äìà dnò LiL äòeáLk äìà dnò ïéàL äòeáLezreayy oipn ± §¨¤¥¦¨¨¨¦§¨¤¥¦¨¨¨

,dl` `la riaydyk s` `id zecrdøîBì ãeîìz(` d `xwie) ©§©
,'äìà ìB÷ äòîLå'did ,dl` mr `idyk `l` dreayd oi` m`e §¨§¨¨¨

xnel aEzkl,'äìà äòîLå'mr `id dreaydy mircei epiide §¨§¨¨¨
xnel aezkd jix`de ,dl`ìB÷ äòîLå'xezin yexcl ick 'dl` §¨§¨¨¨

oia ,zelewd izyn zg`a `id zecrd zreayy 'lew' zaiz
.dcal dreay oiae dl` mr dreay

àäìàì ïépî ,eäáà éaø øîzecrd zreaya dxeza daezkdàéäL ¨©©¦£¨¦©¦§¨¨¤¦
øîàpL ,äòeáL(bi fi l`wfgi)'åâå 'äìàa Búà àáiå'`iad xvpckeap - §¨¤¤¡©©¨¥Ÿ§¨¨

,ea cexni `ly dl`a ediwcv z`áéúëeediwcv lr(bi el 'a i"dc) §¦
,'íéäìàa BòéaLä øLà ãøî øvðãëeáð Cìna íâå'dl`dy o`kne §©©¤¤§©§¤©¨¨£¤¦§¦¥Ÿ¦

.dreay `id l`wfgi xtqa dxen`d
:'xex`' oeyl zernyn `id dn zx`and `ziixa d`ian `xnbd

,'øeøà' ,àðzyiBaoeyléecéð,iecip myl 'xex`' mkg el xn` m` ¨¨¨¦
yie .epnn yextl jixvBaoeyläìì÷exiag z` mc` llw m` ± §¨¨

yie .llwnd aiige `id dllw ,'dl `ed xex` xn`eBaoeyl
äòeáL,ipelt xac dyrz m` dz` xex` exiagl mc` xn` m` ± §¨

.rayen `ed ixd ,mc` eze` elawe ,eriaydl oeike
mixen`d zepeyldn cg` lk z` miweqtdn dgiken `xnbd

xex` :`ziixaaBaoeyláéúëc ,éecéðdxeac zxiya(bk d mihtey) ¦¦§¦
,äéáLBé øBøà eøBà 'ä Càìî øîà æBøî eøBà''d zxfrl E`a `l iM ¥¨©©§©¨§¤¨¦Ÿ¨§¤§©

mixFABA 'd zxfrl'micepne ,'d gily wxa xn` fexn dcepn ± §¤§©©¦¦
mznglna l`xyi zxfrl e`a `l ik ,eizen` rax`a miayeid

.miprpkd mræBøîì ÷øa déúnL éøetéL äàî òaøàa ,àìeò øîàå§¨©¨§©§©§¨¦¥©§¥¨¨§¥
`ler ly exe`iane ,fexn z` wxa dcip zextey ze`n rax`a ±

.iecip oeyl `ed xex`y gken df weqta
xex`Baoeyláéúëc ,äìì÷(bi fk mixac)'äììwä ìò eãîòé älàå', §¨¨¦§¦§¥¤©©§©©§¨¨
áéúëe(eh fk my),'åâå ìñô äNòé øLà Léàä øeøà'mixex` a"ie §¦¨¨¦£¤©£¤¤¤

xex`y ixd ,dligza xn`y dllwd md el` mixex`e ,my exn`p
.dllw oeyl `ed

xex`Baoeyláéúëc ,äòeáLegixi yeaik xg`(ek e ryedi)òaLiå' §¨¦§¦©©§©
'åâå 'ä éðôì Léàä øeøà øîàì àéää úòa òLBäédpaE mEwi xW` §ª©¨¥©¦¥Ÿ¨¨¦¦§¥£¤¨¨¨

z` riayd ryediy xnel aezkd gzt .'Fgixi z` z`Gd xird z ¤̀¨¦©Ÿ¤§¦
eid ryedi ixac j` ,l`xyi`ed xex`y o`kne ,'Wi`d xEx`'¨¨¦

.dreay oeyl
:`xnbd dgeceäì ãáò ézøz àîìãåz` mdl dyr ryedi `nye ± §¦§¨©§¥£©§

,mdipyeäðéèééìå eäðéòaLàz` epai m` mllw mbe mriayd mb - ©§§¦§§©§¦§
oeyl `ed ile`e dreay oeyl `ed my xn`pd xex`y oipne ,egixi

.dllw
`ed xex`y cenll oi` ryedi zllwn ok` :`xnbd zvxzn

,dreayàëäî àlàmizylta le`y znglna xn`py ,[o`kn±] ¤¨¥¨¨
(ck ci '` l`eny)ìàBiå ,àeää íBia Nbð ìàøNé Léàå'[dl` oeyl-] §¦¦§¨¥¦©©©©¤

áéúëe ,'åâå 'ìëàé øLà Léàä øeøà øîàì íòä úà ìeàLok ixg` ¨¤¨¨¥Ÿ¨¨¦£¤Ÿ©§¦
(fk ci my)'íòä úà åéáà òéaLäa òîL àì ïúðBäéå'riayd okide , §¨¨Ÿ¨©§©§¦©¨¦¤¨¨

Wi`d xEx`' xn`y dn i`ce `l` ,lek`l `ly mrd z` eia`¨¨¦
oeyl `ed xex`y o`kne ,mriaydy dreayd `id 'lk`i xW £̀¤Ÿ©

.dreay
:`xnbd dgeceäì ãáò ézøz énð àëä àîìãådyrna mb `nye ± §¦§¨¨¨©¦©§¥£©§

,mdipy z` mdl dyr le`y dfeäðéèééìå eäðéòaLàmriayd mb ± ©§§¦§§©§¦§
.dreay oeyl epi` weqtay 'xex`'e ,mxx` mbe

:`xnbd zvxznøeøàå áéúk éîlk`iy iny ernyny ,e"`ea - ¦§¦§¨
`la xex` `l` aezk `l ixde ,dreayd lr sqepa xex` mb didi

.mriaydy draydd `ed xex` eze`y o`kne ,e"`e
:`xnbd zniiqnéëäì úéúàc àzLäjkny xne` dz`y zrk ± ©§¨§¨¥§¨¦

aezky`ly ztqep dreay dzid `ly dgked ef e"`e `la xex`
,miaezka dyxtzd,énð íúäz` dpaiy in z` ryedi zllwa ¨¨©¦

,egixi'øeøàå' áéúk àìdzid `ly ixd ,cala 'xex`' `l` ,e"`ea Ÿ§¦§¨
ryedia aezkdn mb ok m`e ,mxx`y dn lr ztqep dreay my

.dreay oeyl `ed xex`y gken
:on` zxin` zernyn `id dn x`an `pipg xa iqei iaxéaø øîà̈©©¦

Ba ,'ïîà' ,àðéðç éaøa éñBéoeyläòeáLxg` on` dperd ± ¥§©¦£¦¨¨¥§¨
.eita rayp eli`k ederiaydyíéøác úìa÷ Bamr dpzd m` ± ©¨©§¨¦

z` miiwl aiiegn ,on` xn`e ,xac dfi` exear dyriy exiag
.i`pzdíéøác úðîàä Badlitz rny m`e ,zn` oeyl `ed on` ± ©£¨©§¨¦
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רכח
oifge` mipya cenr el sc ± iying wxt`nw `aa

ïéé ééåúù`xwie) aizkc (a ,bt oixcdpq) e`l llkn od `l` dl opirny `l dzinac -

.ezenz cren ld` l` mk`eaa ezyz m` `d ,"ezenz `le zyz l` xkye oii" (iéòåøô
ùàø.(cn) l`wfgi xtqa oii iiezyl ywzi`cn (my oixcdpq) ol `wtp -åìà ïðúäå

äúéîáù.dilr yi` bilt `le -àðåîîá äéì úéì éëå êåôéà íìåòì àìà :ïðéñøâ éëä
elit` `niz `l - dl zktn ik `l` ,xnelk -

meyne ,dil zi` i`ce `l` .dil zil `xeqi`a

.oii iiezy iab `zbelt `kil ikdäèåñ éðàùå
àåä àðåîî äéá úéàã àøåñéàãziiab -

oenn ici lr inp oizipznc dreaye ,dzaezk

e`lae .opikt`ck xhet xi`n iax jkld ,d`a

xi`n iaxl ok m`c ,dvexzl `kil jeti`

lrc ,`id `zcixb `xeqi` oizipznc dreay

`ede) dinewe`l ol jixhvi` ikda jgxk

opax i`e .(oennl `a epi`y cg` cr zrayd

dz` e`l llkn edl zil `nl` ,da ixht

iiezy ok m` ,`zcixb `xeqi`a elit` od rney

edl `pn opaxl dzinac oii?oeyl iz`vn oke

jetiz `l xnzi` `l :mipyi mixtqa ilaa

.opaxl oii iiezyc `iyew meyn

úåãòä úòåáù êìò ïøãä

äðùî'åë íéùðáå íéùðàá .ïåã÷ôä úòåáù-

miyp`a" zecrd zreaya `pzc icii`

.edlekl inp edppz ,'ek "miypa `leíéáåø÷á-

.elv` oecwtdy dfl aexw oecwtd lrayéðôá
ïéã úéá éðôá àìùå ïéã úéá,rayp eitn m` -

xg` "on`" dpry e` ,eitn dreay `ivedy

dced jk xg`e dreayaizkc ,oaxw aiig -

.edc lk "ezinra ygke" (d `xwie)íéøçà éôîå
xifgzy jilr ipriayn" oebk ,"on`" dpr `ly -

cr aiig epi` - "icia jl oi`" xn`e ,"ipecwt il

mixg` itn rayenc meyn .oic ziaa xetkiy

,dil opixnb zecrd zreayne ,aizk `l oecwta

mzde ,dpine dpin oec :xi`n iaxl dil `xiaqe

.(` ,`l) lirl oiwxita `pyixtck oic ziaa

'åë íéøîåà íéîëçådpin oec :edl ixiaqc -

.(my) lirlc oiwxita opyixtck ,dxz`a iwe`e

äòåáù ïåãæ ìò áééçå."mlrpe" eda aizk `lc -

rceie ,oecwtd lr xekfy - dreayd oecf

.oaxw ezxitk lr aiigznyïåãæ íò äúââù ìòå
ïåã÷ôärceic .oecwta cifde oaxwa bbyy -

eilr aiig m` rcei epi` la` ,xtke oecwta cifdc

.'eke oaxwàúãéøâ äúââù ìò áééç åðéàåm` -

.`ed qep`c meyn ,zn`a rayil xeaqóñëá
íéì÷ù`xwie) aizk ikdc ,mirlq ipya iepwd -

."milwy sqk jkxra" my`d li` iab (déðôî
úåãåäìå øåæçì ìåëéù`vnp ,dxitk xg` -

.oenn extek `ed dreay lkayäðåøçàá äòåáù
`zydc ,"dreaya jl `le jl `l icia jl oi`" -

.edlek` "dreay" `niiwäèç øîà åìéôà
úîñåëå äøåòùå.dl yxtn `xnba -åðéàù

åîöò éô ìò ñð÷ íìùî`l ice` i`c oeike -

xtk `w `penn e`l inp xtk ik ,inelyl aiigin

.dil'åëå íâôå úùåá íìùî ìáà`penn jklid -

.ediizbelt yxtn `xnbae .dixtkêøåù úéîä
éãáò úàmirlq miyly mlync ,`ed `qpw -

.xpic `l` dey epi` elit`úìôä åãáò åì øîà
éðéù úàzexgl ecar z` `iveiy ,`ed `qpw -

.ezndak `ed ixde ,xa` liaya'îâ
ãéæä
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éëädil zil `pennae dil zi` `xeqi`ae jeti` mlerl `l` :l`ppg epiaxe qxhpewa qxb

dywde ."jetiz `l" aezk did mixtqae .`ed `penn dia zi`c `xeqi`c dheq ip`ye

meyn ixhtc `dc ,uxzl d`xpe ?dzina oii iiezyc edl zil in ixhtc opaxlc ,qxhpewa

xi`n iax `pzc icii` ,ebilti` xakc ab lr s` .i`w midl`` edpi`e ,cgeind my opirac

:xn`z m`e .oixhet minkge inp `pz - aiign

e`l llkn xi`n iaxl dil zilc dheq gpizd

la` .`penn dia zi`c meyn ,od rney dz`

iyily wxt iziinc i`xw edpd lkn dywiz izk`

aizkc epiid xi`n iaxl `nlya :(a ,`q) oiyecwc

"ea`z m`"e "aihz m`" oke ,'ebe "izewga m`e"

xi`n iax jixvnc rnyn ,"`hgzi `l m`e"

yie !`cixb `xeqi` `l` `kilc ab lr s` `litk

"ea`z m`"e "aihz m`"e "izewga m`"c :xnel

`ed"e ,`penn eda zi`c zevn dnk `ki`

.dnexz `nhn oebk ,oenn oiprl jiiy inp "`hgzi

mixcpc `nw wxt seqac ,mz epiaxl `iyw la`

e`l llkn xi`n iaxl dil zil xcp iab (a ,bi)

!`xeqi` `l` `kilc ab lr s` ,od rney dz`

xeng xeqi`a `wec :aeh mei epiax axd xne`e

rney dz` e`l llkn xi`n iaxl dil zi`c `ed

inp oke ,dzinac y`x irexte oii iiezy oebk ,od

mixcpc ipy wxta "jl lke` `ly dreay" iab

xeng xeqi`c meyn dil zi`c rnyn (` ,fh)

iaiig (` ,et) `neic `xza wxta aiygc ,`ed

zreay" yixa onwle ,odnr "`yz `l"e zezixk

mlerd lk rfrcfp :opixn` inp (` ,hl) "mipiicd

m`e ."`yz `l" `ed jexa yecwd xn`yk

i`pz xi`n iax ira (my) oiyecwa `lde :xn`z

:xnel yie !"izl`n dwpz f`" iab ,dreaya letk

aeh lke" aizkc ,`penn `ki` mzdceipec`

."ecia

úåãòä úòåáù êìò ïøãä

úòåáùmy`a - milwy sqka my` ,oecwtd

x`y opitli dipine aizk zelirn

.zeny`
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¯àìå ézìtä àì" :øîBà àeäå ,"éðéò úà úénéñå épéL úà zìtä" :Bcáò Bì øîà ;áéiç©¨¨©©§¦©§¨¤¦¦§¦¦¨¤¥¦§¥Ÿ¦©§¦§Ÿ
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Bîöò ét ìò ílLî BðéàLå¯.øeètàøîâäaøc déøa ìàeîL áøå àðeä øa àçà áø §¤¥§©¥©¦©§¨©©¨©¨§©§¥§¥§©¨

øîà ,àðäk áø eäa òât ,äaø éa úBòeáL eðz äãeäé áøc déøa ÷çöé áøå äðç øa øa©©¨¨§©¦§¨§¥§©§¨§§¥©¨§©§©¨£¨£©
:åäì

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

שבועות. שבועת העדות - פרק רביעי דף לו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י



רכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr el sc zereay(iriax meil)

:`xnbd zvxzndéì úéì àøeqéàa eléôà ,Cetéà àlài`ce `l` ± ¤¨¥£¦§¦¨¥¥
xi`n iaxy xnele ,jtidl dpynd ixac z` qexbl jixvy `ed
rney dz` e`l llkn xaeq `ed oi` xeqi` ipica elit`e ,xhet

.od
:dywn `piaxé÷úîdéì úéì àøeqéàáe ,àðéáø déì óm`d ± ©§¦¥¨¦¨§¦¨¥¥

rney dz` e`l llkn mixne` `ly xaeq xi`n iax mixeqi`a
,odäzòî àlàycwnd ziaa ecary mipdk exn`y dnïéé ééeúL ¤¨¥©¨§¥©¦

äúéîác Làø éòeøôe,dzina mypery ±éaøì déì úéìc énð éëä §¥Ÿ¦§¦¨¨¦©¦§¥¥§©¦
øéàî,ok xaeq epi` xi`n iax m`d ±elà ,[àéðúäå] (ïðúäå) ¥¦§¨©§¨¥

zexiarLmyper,Làø éòeøôe ïéé ééeúL ,äúéîadf oic ecnle ¤§¦¨§¥©¦§¥Ÿ
dxeza aezky ,od rney dz` e`l llkna(h i `xwie)l` xkWe oii'©¦§¥¨©

rnyn ,'Eznz `le crFn ld` l` mk`aA KY` LipaE dY` YWY¥§§©¨¨¤¦¨§Ÿ£¤¤Ÿ¤¥§Ÿ¨ª
df oic lr wlgpy cg` s` epivn `l ixde ,ezenz ezyz m`
mdy xi`n iaxl ok m` oipne ,dfa dcen xi`n iax s`y rnyne

.od rney dz` e`l llkn xaeq epi` ixde miaiig
:`xnbd zvxznCetéz íìBòì àlàdpynd zqxib z` jetdl yi ± ¤¨§¨¥

xaeq epi` mixeqi`a mby xnel oi` j` ,xhet xi`n iax qexble
`l` ,od rney dz` e`l llkndéì úéì éke`l llkn xi`n iaxl ¦¥¥

wx `ed df ,od rney dz`,àðBîîala`,déì úéà àøeqéàajkle §¨¨§¦¨¦¥
`l` .dzina y`x irexte oii iiezy mipdk aiign xi`n iax s`

lirl `xnbd dzywdy `iyewd zxfeg df itly(`"r)recn ,
yexita dyper z` cenll xi`n iax jxved xeqi` `idy dheqa

.od rney dz` e`l llkna cnel `le 'iwpd' weqtd onjk lr
:`xnbd zvxznäèBñ éðàLå,dheq iabl xacd dpeye ±àøeqéàc §¨¦¨§¦¨

àeä àðBîî déa úéàczekld mb ea yiy oic `ed dheqy ± §¦¥¨¨
xxazi m`y ,dy`d zaezk `ede oennl mbe xeqi`l zerbepd
mb rbepd oicae ,dzaezk incn xeht lrad dzhq ok` dy`dy
dz` e`l llkn mixne` oi`y xaeq xi`n iax zepenn ipicl
xi`n iax xhet zecrd zreay iabl epizpyna s`e .od rney
micrdy ici lr `a zecrd zreay aeigy meyn ,df mrhn

.oenn ea yiy xeqi` df ixde ,oenn zecr lr mixtek

úåãòä úòåáù êìò ïøãä

ïåã÷ôä úòåáù ¯ éùéîç ÷øô
exiagl yiy oenna xtekd mc`a wqer 'oecwtd zreay' wxt

py dced jk xg`e ,ezxitk lr xwyl raype ,ecia,xwyl ray
,yneg ztqeza oxwd z` oennd lral aiydl aiigy `ed epice

dxeza xen`k ,my`l li` `ian oke(dk-`k d `xwie).

äðùî
:oecwtd zreay oic bdep ina dligz zx`an dpyndúòeáL§©

ïBãwtäraype oecwta xtekd lr lhend my` z`ad aeig - ©¦¨
,xwylíéáBøwáe íé÷Bçøa ,íéLpáe íéLðàa úâäBðm` oia - ¤¤¨£¨¦©¨¦¨§¦©§¦

,miaexw mpi`y oiae ,dfl df miaexw cwtpde ciwtndíéøLka©§¥¦
íéìeñtáeoiae ezreaya on`pd xyk mc` `ed cwtpd m` oia - ©§¦

.dreayd lr ceyg `ed m`
oia zbdep oecwtd zreay :aeigd ote`a zwelgn d`ian dpynd

xwyl rayp m`e ,ïéc úéa éðôarayp m` oia,ïéc úéa éðôa àlL ¦§¥¥¦¤Ÿ¦§¥¥¦
raypyk epiideBîöò étîxn`py ,eita dreay `ivedy -`xwie) ¦¦©§

(ak d,aiigzn `ed xwy zreay lkay rnyne ,'xwW lr rAWpe'§¦§©©¨¤
.oic zial ueg rayi m` s`eårayedy ote`a eli`,íéøçà étî §¦¦£¥¦

eaiyde ,'ipecwt il xifgzy jilr ipriayn' raezd el xn`y
,'icia oecwt jl oi`' cwtpdïéc úéáa epøtëiL ãò áéiç Bðéà,`weec ¥©¨©¤¦§§¤§¥¦

.øéàî éaø éøácíéîëçåe miwlegïéa ,íéøîBàrayp m`,Bîöò étî ¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¥¦¦©§
eïéarayed m`Ba øôkL ïåék ,íéøçà étîipta `ly s` ,cwtpd ¥¦¦£¥¦¥¨¤¨©

,oic ziaáéiç.my` ©¨
:sqep oicåoecwta xtekdáéiçmy`dúââL ìòå äòeáMä ïBãæ ìò- §©¨©§©§¨§©¦§¨¨

`le bby m` oiae ef xwy zreay lr oaxw aiigziy rci m` oia
,z`f rciïBãwtä ïBãæ íò,oecwtd zxitka cifn didiy calae - ¦§©¦¨

.ea xetkl oiekzde ,ecia exiag oenny rciyáéiç Bðéàåoaxwìò §¥©¨©
àúãéøb dúââLxnelk ,oecwtd oecf `ll dreayd zbby lr - ¦§¨¨§¥§¨

did xeaqe ecia ievn exiag oenny gkyy ,ezxitka mb bbyy
:dpynd zx`an .`ed qep`y itl ,zn` ezreayyìò áéiç äîe©©¨©

dðBãæoaxw ,oecwtd zxitk lr xwyl raypd aiigzn dna -íLà §¨¨¨
iepwyíéì÷L óñëa.mirlq ipya - §¤¤§¨¦

:dpynd zx`anBì øîà ,ãöék ïBãwtä úòeáLciwtndéì ïz §©©¦¨¥©¨©¥¦
,Eãéa éì LiL éðBã÷teaiydeéãéa Eì ïéàL äòeáL,melkøîàL Bà ¦§¦¤¤¦§¨§§¨¤¥§§¨¦¤¨©

Bìrazpd,éãéa Eì ïéàxn`e raezd xfge ,dreay oeyl `ll ¥§§¨¦
éðà EòéaLî,melk ilyn jcia oi`yøîàårazpd'ïîà'oeyl efy ©§¦££¦§¨©¨¥

,dreay zlawáéiç äæ éøä.my` £¥¤©¨
oecwt lr zepaxw dnka aiigzdl leki cwtpdy zx`an dpynd

:cg`åéìò òéaLäraezdíéîòt Lîç,ecia oecwtd oi`yïéam` ¦§¦©¨¨¨¥§¨¦¥
eriayde ,ïéc úéa éðôa àlL ïéáe ïéc úéa éðôaminrtdn zg` lka ¦§¥¥¦¥¤Ÿ¦§¥¥¦

øôk,xwyl raypeáéiçmy`úçàå úçà ìk ìò.zereaydn ¨©©¨©¨©©§©©
:dpynd zx`aníòh äî ,ïBòîL éaø øîàzg` lk lr aiig ¨©©¦¦§©©©

,zereaydnL éðtîdidúBãBäìe øBæçì ìBëimrt lk xg`l ¦§¥¤¨©£§
dreay lkay `vnp ,mlyl aiig did dced eli`e ,xwyl raypy

.zereaydn zg` lk lr aiig `ed okle ,oenn xtek `ed
:mc` ipa dnk ly zeriaz lr raypd ipic z` zx`an dpynd

äMîç eéämc` ipaeðì LiL ïBãwt eðì ïz' Bì eøîà ,BúBà íéòáBz ¨£¦¨§¦¨§¥¨¦¨¤¤¨
,'Eãéacwtpd maiydeéãéa íëì ïéàL äòeáL's` ,'oecwt §¨§§¨¤¥¨¤§¨¦

zepecwt dynga xtk ef dreayay,úçà àlà áéiç Bðéàoeik ¥©¨¤¨©©
mdl aiyd m` j` .zg` dreaya zepecwtd lk z` llky
úçàå úçà ìk ìò áéiç ,'Eì àìå ,Eì àìå ,éãéa Eì ïéàL äòeáL'§¨¤¥§§¨¦§Ÿ§§Ÿ§©¨©¨©©§©©
ipta miraezdn cg` lkl raypy aygpy oeik ,zereaydn

.envrøæòéìà éaøe wleg,øîBàzligza dreay oeyl zxkfd ©¦¡¦¤¤¥
zepaxw dnka aiigzn epi`e ,zg` wx zaiign eixacøîàiL ãò©¤Ÿ©

oeyläðBøçàa äòeáL,icia jl oi`' xn`iy epiide ,eixac seqa - §¨¨£©¨
zg` lk lr dreayd dlg df ote`ay ,'dreaya ,jl `le ,jl `le

.zg`e zg` lk lr aiigzne ,zeriazdnïBòîL éaølr wleg ©¦¦§
e mdipy,øîBàdreay lk lr oaxw aiig epi`øîàiL ãòoeyl ¥©¤Ÿ©

ãçàå ãçà ìëì äòeáL,icia jl oi`y dreay' epiide ,mdn §¨§¨¤¨§¤¨
.'eke 'icia jl oi`y dreaye

ly zeriaz dnk lr raype xtkyk oicd z` zx`an dpynd
,raezd eprh :cg` mc`ïBãwt éì ïz,jcia izcwtdyãé úîeNúe ¥¦¦¨§¤¨

e ,jl izieldy d`eld -ìæb,ipnn zlfbyäãéáàåipnn dca`y ¨¥©£¥¨
,dz`vneéì LiLel` lk z`,Eãéarazpd eaiydeïéàL äòeáL ¤¤¦§¨§§¨¤¥

éãéa Eì,zexitk rax` dllk ezreayy s` ,jizeriaz lkn xac §§¨¦
.úçà àlà áéiç Bðéàlk z` ezreaya razpd hxit m` j` ¥©¨¤¨¤¨

xn`e zeriazdìæâå ,ãé úîeNúe ,ïBãwt éãéa Eì ïéàL äòeáL§¨¤¥§§¨¦¦¨§¤¨§¨¥
,äãéáàå`ed ixdáéiçoaxwúçàå úçà ìk ìòoeik ,eizexitkn ©£¥¨©¨©¨©©§©©

rax` rayp eli`ke ,dxitke dxitk lk lr dlg dreaydy
.zereay

llekd oecwt lr cg` mc`l raypd ly epic z` zx`an dpynd
,raezd eprh :mipin dnk,Eãéa éì LiL ïéîñeëå ïéøBòNe ïéhç éì ïz¥¦¦¦§¦§§¦¤¤¦§¨§

eaiyd razpdeéãéa Eì ïéàL äòeáLdylya xtky s` ,melk §¨¤¥§§¨¦
,mipin.úçà àlà áéiç Bðéàel xn` m` la`éãéa Eì ïéàL äòeáL' ¥©¨¤¨©©§¨¤¥§§¨¦

úçàå úçà ìk ìò áéiç 'ïéîñeëå ïéøBòNe ïéhçoeik ,zexitkd on ¦¦§¦§§¦©¨©¨©©§©©
yly rayp eli`k df ixde ,mipind lk z` ezreaya hxity

y.erazy mipind zyly lr zerea
eléôà ,øîBà øéàî éaøe cigi oeyl raezd hwp m`øîàil oz'ähç ©¦¥¦¥£¦¨©¦¨

úîñeëå äøBòNe,'jcia il yiymihig eraz eli`k df ixd §¨§¤¤
,xwyl raype dld xtk m`e ,miax mixeryeáéiçoaxwìk ìò ©¨©¨

úçàå úçà.eizexitkn ©©§©©
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xcde"רל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fl sc zereay(iying meil)

,eäìy razp,ïBãwtä úòeáLa ãéæäecia exag oenny rciy xnelk §¥¦¦§©©¦¨
,xwyl raydl xeq`yeåmbBa eøúä`ly raypy mcew micr §¦§

,xwyl rayieäîm`d ,wtq iccv dyly dfa yie ,epic dn -ïåék ©¥¨
coecwtd zreaya oaxw aeigïçkLà àì äøBzä ìëác ,àeä Lecéç §¦¦§¨©¨Ÿ©§§¨

ïaø÷ éúééîc ãéæîlr xaerdy ep`vn `l dxezd lka ixdy - ¥¦§©§¥¨§¨
,oaxw `ian cifna xeqi`åeli`àëäxwyl raypdy ycgzd §¨¨

cifna,ïaø÷ éúééîok m`eøúà àì àðL àìå déa eøúà àðL àì ©§¥¨§¨Ÿ§¨©§¥§Ÿ§¨Ÿ©§
déamlerle ,ea exzd `ly ote` oial ea exzdy oia welig oi` - ¥

dyrn lr miyper ipy miaiign oi`y itl ,dwel epi`e oaxw `ian
.oaxw mbe zewln mb dreayd lr aiigl xyt` i`e ,cg`Bà

éléî éðä ,àîìc`ed ,oaxwa aiigzn xwyl raypdy ,df xac - ¦§¨¨¥¦¥
wx,déa eøúà àìc àëéäxyt` i` d`xzd `lly oeiky ¥¨§Ÿ©§¥

,oaxwa dxezd ezaiig ,ezewldlà÷ìéî ,déa eøúàc àëéä ìáà£¨¥¨§©§¥¦§¨
é÷ì,d`xzde micra e`l xeqi` lr xaerd lkk ,dwel `ed ixd - ¨¥

e,éúééî àì ïaø÷.cg` dyrn lr miyper ipy miaiign oi`y itl ¨§¨Ÿ©§¥
àîìc Bàc ,iyily cv xn`py e` -àðéãáò àäå àädfe dfy - ¦§¨¨§¨¨§¦¨

zia oi`y ,yperk aygp epi` oaxwy oeik ,oaxwe zewln ,el miyer
.'d itlk eilr lhend aeig `l` df oi`e dfa eze` miyiprn oic

déì eøîà,`pdk axl minkg mze`àðéðz,`ziixaa df oic epipy - ¨§¥§¦¨
äpîéä äøeîç,zecrd zreayn ,dpnn -,ïBãwtä úòeáL`id dne £¨¥¤¨§©©¦¨

,dzxneg,úBkî dðBãæ ìò ïéáéiçLy dnzecrd zreay ok oi` ¤©¨¦©§¨©
,oaxw `l` zewln dpecf lr miaiig oi`e d`xzd da zkiiy `ly

åy ,da yi ztqep `xnegdúââL ìò,dilr aiigzn dn rci `ly - §©¦§¨¨
`ian ,ecia oecwtdy rciy jka cifd j`íéì÷L óñëa íLà- ¨¨§¤¤§¨¦

zreaya bbeyd eli`e ,sqk ilwy ipy zegtl eieeyy my` oaxw
,zecrd z` xkfy jka cifde ,dilr miaiigzn dn rci `le zecrd
eniiq .ohw mekqa s` ezepwl lekie ,cxeie dler z`hg oaxw `ian

:`ziixadn mzgked z` minkgd(äéì) øîà÷cî`ziixaa `pzd ¦§¨¨©
ydðBãæ ìòaiig oecwtd zreay lyììkî ,úBkîrnyn - ©§¨©¦§¨

ote`a xaecny,déa eøúàc,zewln aiigzn did `l ok `l m`y §©§¥
ådf ote` lrøîà÷y `pzdïéà úBkîrnyne ,zewln aiig `ed - §¨¨©©¦

yïaø÷,my`àìoecwtd zreaya cifndy gkene .aiig epi` - ¨§¨Ÿ
e dwel ,ea exzde.oaxw `ian epi`

:mxe`iaa minkg mze` ekiyndedf itlàøîeç éàîidn - ©§¨
xzei oecwtd zreaya yiy `ziixaa x`eany `xnegd
wx eilr lhen zecrd zreayay myk ixde ,zecrd zreayan
aeig wx eilr lhen oecwtd zreaya jk ,oaxw `ede ,cg` aeig

,ex`iae ,zewln `ede ,cg`ïaø÷ éúééîc Léðéàì déì àçéðcgepy - §¦¨¥§¦¦§©§¥¨§¨
,ipenn yper `edy ,oaxw `iadl mc`l elé÷ìéì àìåzewll `le - §Ÿ¦§¥

,zewln yper da yiy oecwtd zreay dxeng okle ,sebd ypera
.oaxw dypery zecrd zreayn

:`xnbd dgec,ézéà øa àáø eäì øîàixdy ,di`x ef oi`àpz ïàî ¨©§¨¨©¦©©©¨
y xaeqd `pzd `ed in -äøtëì ïzéð àì ïBãwtä úòeáL ïBãælr §§©©¦¨Ÿ¦©§©¨¨

,oaxw ici,ïBòîL éaø,ezhiyl `id oaxwn ezxhty `ziixade ©¦¦§
ì ìáàzrcïðaøozip dreay oecfy mixaeqe eilr miwlegd £¨§©¨¨

,dxtkléúééî énð ïaø÷caln ezxtkl oaxw mb `iany okzi - ¨§¨©¦©§¥
.zewlnd

:sqep ote`a ef `ziixan di`xd z` dgec `xnbdáø eäì øîà̈©§©
àðäk,minkg mze`làéääc dpéî øa,`ziixa dze`n ueg - ©£¨©¦¨§©¦

ick oerny iaxk `ziixad z` cinrdle wegcl jxev oi` ,xnelk
zxaeq `ziixady xn`p m` s` `l` ,mkzii`x z` zegcl

,wtqd z` dpnn heytl oi` minkgkàðéðz éëäå dì àðéðz àðàc©£¨§¦¨¨§¨¦§¦¨
dì,dze` izipy xg` gqepae ,ef `ziixa izipyy `ed ip` oky - ¨

y zecrd zreayn oecwtd zreay dxengdúââL ãçàå dðBãæ ãçà¤¨§¨§¤¨¦§¨¨
m` oiae ,oaxw ezreay lr aiigziy rci raypy drya m` oia -

`ian ,ecia ievn exag oenny rciy jka cifd m` ,rci `líLà̈¨
ëa,íéì÷L óñ.cxeie dler oaxw `ian zecrd zreaya eli`e §¤¤§¨¦

heytl oi`e ,zewln aeig llk `ziixaa xkfed `l ef `qxible
:x`iae `pdk ax jiynd .`pdk ax ly ewitq z` o`knedf itl

àøîeç éàî,zecrd zreayn oecwtd zreay ly dzxneg idn - ©§¨
,x`iae .odn zg`a zewln oi`e ,oaxw aeig yi odizya ixdeeléàc§¦

,íúä`ian ,zecrd zreayaà÷ðc úa úàhçz`hg oaxw `ian - ¨¨©¨©©§¨
,cala sqk drn eieey m` elit`åeli`,àëä,oecwtd zreaya §¨¨

`ianíéì÷L óñëa íLà.sqk ilwy ipy zegtl eieeyy - ¨¨§¤¤§¨¦
,`pdk ax zqxib itl mb :`xnbd zl`eydpéî øîâéìåheytp - §¦§©¦¨

wx aiigy d`xp `ziixad oeyln ixdy ,wtqd z` `ziixadn
:`xnbd daiyn .zewlnn xehte ,oaxwadéa eøúà àìc àîìc- ¦§¨§Ÿ©§¥

,dwel epi` okle ea exzd `ly ote`a zwqer `ziixad `ny
.zewln iaeiga llk zwqer `ziixad oi` ixdy

:epizpynn `pdk ax ly ewitq z` heytl dxeaq `xnbdàðùéì)
òîL àz (àðéøçà,epizpyna epipyy dnnïéáéiç ïéàoaxwìò ¨§©¥©¨¦©

dúââLe ,oecwtd zreay lyóñëa íLà ,dðBãæ ìò ïéáéiç ïä äî ¦§¨¨¨¥©¨¦©§¨¨¨§¤¤
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`pzinl?.dry dze`a zeqqeb eidy oebk ,jixhvi`àîéúã åäîzeqqeb aex ol `niiw -

`w - dpey`x aiigzz `lc micr eilr yiy oenn dil dede ,zeznk edl eede ,dzinl

ab lr s`e .iaiky `l `din `zyd :ol rnyn

`ed ig zn `ly onf lk ,dzinl oiqqeb aexc

.mixac lkláðâ úðòèici lr envr xht -

xeht mpg xneye ,"ipnid apbp" orhy ,daipb

m`y (a ,bq) `nw `aaa ol `niiwe .daipbn

.envr apbk ltk mlyn - micr e`ae rayp

dcenc ,ltk o`k oi` - jk xg` dced m` la`

zreay meyn yi my`e yneg la` ,xeht qpwa

.oecwtdíéãò åàáå äãåäå òáùðå`le ,opiqxb -

."ok ixg`" opiqxbìôë éîåìùú íìùîmeyn -

.micríùàå`l yneg la` ,dreay meyn -

`xw i`dn `nw `aaa dl opitlie .mlyn

oenn ,"eilr sqei eziyinge ey`xa eze` mlye"

mlzyn epi`ye ,yneg siqen y`xa mlzynd

siqen oi` - ltk eilr mlyiy df oebk ,y`xa

.ynegàðéáøãëodizeypa miaexw micr eidy -

o`nk oaxw aiig jkitl ,dreay zrya

.edipzilcàéääã äðéî øá,dpnid cenll oi` -

envr oecfa `nlce ,llk zekna ixii` `lc

.micr oecfa `le xn`wíéãò àëéìã éà-

dwel i`n` ,xifpa exz`c?éúééîã éãéáò-

.micrd ezeni m` ezxitk dil `ipdn jkld

äéì äåäã íåùîzerwxwdy oenn ,xhy i`d -

,zerwxwa xtekk ea xtekde ,el micareyn

oirayp oi`c (a ,an zereay) onwl ol `niiwe

dl oi` - inp razyi` ik ,jkld .zerwxwd lr

.oaxw dilr `iadl dreay aeig oicáøãëå
òùåäé áøã äéøá àðåäiaxc `nrh yixtc -

[ceary] zxitk lr oiaiig oi`c meyn opgei

.zerwxwäãù åì ãéîòäì áééçrwxw :xaqwc -

dia opixwe ,olfb zeyxa dl `niiwe zlfbp

ie) "dlfbd z` aiyde".(d `xwêéðôì êìù éøä
xdp dthy ike ,zlfbp dpi` rwxw :xaqw -

.`niiw `id `nw `xnc dizeyxaúåøèù èòéî
.oday di`xl `l` opi`y ,oenn oteb oi`y -

áééçîã ïàîiaxk - dreay oaxw oic ediilr -

dayd oiprl edl daxnc ikid ik ,xfril`

`idda oaxwe ,oipra xen`d lkl inp edl daxn

.aizk `piipräãåî øæòéìà éáø åìéôàs`c -

oiprl eaxzi` `l ,dayd oipra eaxzi`c ab lr

yneg oipr hwpe `xw xcd` ikc .my`e yneg

xwyl eilr rayi xy` lkn e`" aizk my`e

,"`iai eny` z` eilr sqei eziyinge 'ebe

dnec epi`y xac edl hirni`e ,lkd `le "lkn"

.hxtlà÷éã éîð ïéúéðúîoi`c ,opgei iaxk -

.zerwxwa dreay oaxw aeigù÷úéà ãáòã
úåò÷ø÷ìzyxl ['ebe] mze` mzlgpzde" -

.dfeg`k ,(dk my) "dfeg`
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רלג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fl sc zereay(iying meil)

äiðL àîéé÷ àäjkne ,cirdl dlekie zniiw dipyd zkd ixd - ¨¨§¨§¦¨
yi m`y xne`d dax ixack `ly gken dpynd mze` daiigy
.dreay oaxw aeig oi`e oenn zxitk ef oi` cirdl milekiy micr

:`xnbd dgecäúéäL ïBâk ,ïðé÷ñò éàîa àëä ,àðéáø øîàzkd ¨©¨¦¨¨¨§©¨§¦©§¤¨§¨
dúøéôk úòLa äiðLzkdïéáBø÷ äðBLàøädfl df,ïäéúBLðaeidy §¦¨¦§©§¦©¨¦¨§¦¦§¥¤

wx onf eze`ay `vnpe ,cgi cirdl mileqte ,zeig` izyl mi`eyp
,raezl cqtd dnxb dxtky jkae ,cirdl dlki dpey`xd zkd

.dreay oaxwa miaiig md jkleåxaecny `ed dpyna yecigd §
eid onf eze`ay ote`a s`,úBññBb ïäéúBLðicr eraypy xg`le §¥¤§
ezn ok` dpey`xd zkd,zecrl dipyd zkd dxykedeeäî©

àîéúcy oeiky xnel mixeaq epiid -,äúéîì ïéññBb áBødf ixd §¥¨§¦§¦¨
,zecrl dxykd dipy zk o`k yi dpey`xd zxitk zrya eli`k

,raezl cqtd znxeb mipey`xd zxitk oi`eïì òîLî à÷- ¨©§©¨
j` ,dzinl miqqeb aex mpn`y dpynd epl drinydúäéî àzLä©§¨¦©

éáéëL àìå ,eäðéð ééçokle oiicr ezn `le ,zeig odizeyp dzr - ¨¥¦§§Ÿ§¦¦
zxitky `vnp ,cirdl mileqte miaexw miaygp dipyd zkd icr

.dreay oaxw zaiignd ,oenn zxitk `id dpey`xd zkd
:ztqep di`x `xnbd d`ian,òîL àz,`ziixaa epipyúéaä ìòa ¨§©©©©©¦

ïBãwôa ápb úðòè ïòhLxney eilr dide oecwt ecil xqnpy mc` ± ¤¨©©£©©¨§¦¨
,apbp oecwtdy dprha eaiydln envr z` xhte ,mpgòaLðålr §¦§©

,xwyl jkåjk xg`äãBä,ecia oecwtdyåmbíéãò eàa,jk lríà §¨§¨¥¦¦
àlL ãòy mcew -eàade ,ïø÷ ílLî ,äãBä íéãòsiqen,LîBç ©¤Ÿ¨¥¦¨§©¥¤¤¤

e`ian,íLàla` .qpwa dcend oick ,ltkn xeht `ed j`íà ¨¨¦
eàaMî[e`ay xg`-],ìôk éîeìLz ílLî ,äãBä íéãòixdy ¦¤¨¥¦¨§©¥©§¥¤¤

apbk epic apb zprh orehd xney(:bq w"a),e`ianíLà,ezreay lr ¨¨
eid raype xtky dryay s`y dpyna x`eane .ynegn xeht j`
aiig `ed mewn lkn ,eze` dxht `l ezxitke ,oecwtd lr micr
dpi`y 'mixac zxitk' efy xne`d dax ixack `lye ,my`

.zaiign
:`xnbd dgecàðéáøãk énð àëäx`al yi efd `ziixad z` mb - ¨¨©¦¦§¨¦¨

raype xtky dryay ,zncewd `ziixad z` `piax uxizy enk
exhetl dlired ezxitky `vnpe ,odizeypa miaexw micrd eid

.ezreay lr my` aiig okle ,dry dze`a oennn
:dax ixac lr zeywdl `xnbd dtiqen,éMà áøì àðéáø déì øîà̈©¥¨¦¨§©©¦

,òîL àz,`ziixaa epipyäpnî äøeîç,zecrd zreayn -úòeáL ¨§©£¨¦¤¨§©
,íéì÷L óñëa íLà dúââL ìòå ,úBkî dðBãæ ìò ïéáéiçL ,ïBãwtä©¦¨¤©¨¦©§¨©§©¦§¨¨¨¨§¤¤§¨¦

eøîà÷cîyíéãò àkéàc ììkî ,ä÷Bìyiy ote`a xaecny gken - ¦§¨¨©¤¦§¨§¦¨¥¦
z`ced it lr zewln aiigzn mc` oi` ixdy ,oecwtd lr micr

,envråok it lr s`øîà÷ydúââL ìò`ian,íéì÷L óñëa íLà §¨¨©©¦§¨¨¨¨§¤¤§¨¦
ixack `lye ,aiig micr eilr yiy oecwta xtekd s`y gkene

.exhetd dax
:`xnbd dgecàéääã dpéî øa ,éëcøî áø eäì øîà`ziixan ueg - ¨©§©¨§§©©¦¨§©¦

,dax ixac lr zeywdl oi` ef `ziixan ,xnelk ,efáø eäì øîàäc§¨¨©§©
àðäk,dax ly eicinlzldì àðéðz éëäå dì àðéðz àðàip` - ©£¨£¨§¦¨¨§¨¦§¦¨¨

,dzepyl yi jke ,ef `ziixa izipydúââL ãçàå dðBãæ ãçàaiig ¤¨§¨§¤¨¦§¨¨
,íéì÷L óñëa íLà,zewln aeig llk `ziixaa xkfed `ly oeike ¨¨§¤¤§¨¦

.oaxw aiig okle ,micr yiy ote`a xaecny di`x oi`
:dax zhiy lr cer `xnbd dywn,òîL àzepipyy dnn ¨§©

xifp oicn oecwtd zreay oic cenll `ziixad dzvxy ,`ziixaa
,dzgce ,`nhzøîà íà ,àìef `xneg,àîè øéæðaoeik epiid Ÿ¦¨©§¨§¨¦¨¥

,xg` xaca dxezd eilr dxingdy,ä÷Bì ïkLm`døîàz`xneg ¤¥¤Ÿ©
mb ef,ä÷Bì BðéàL ïBãwtä úòeáLa,xxal yieéà ,éîc éëéäote`a ¦§©©¦¨¤¥¤¥¦¨¥¦

àkéìcoi`y -íéãòok m` ,`nhpy jk lràlà ,ä÷Bì éànà §¥¨¥¦©©¤¤¨
àèéLtote`a xaecnyàkéàcyiy -,íéãò,dwel `ed okleålr §¦¨§¦¨¥¦§

df ote`,'ä÷Bì BðéàL ïBãwtä úòeáLa øîàz' éðz÷yiyk epiide ¨¨¥Ÿ©¦§©©¦¨¤¥¤
,wiicl yie ,xwyl raypy jk lr micré÷ì àìc àeä à÷ìîwx - ¦§¨§Ÿ¨¥

,dwel epi`y ,ok exn` zewln iabléúééî ïaø÷ ìáàrnyn - £¨¨§¨©§¥
`vnpe ,ezxitk lr micr eidy mewna s`y gkene ,`ian `edy
zxitk'l z`f miaiygn oi` ,ef dxitk ici lr oennn xhtp `ly

e ,oaxw aiig `l` ,cala 'mixacäaøc àúáeézlr `iyew ef - §§¨§©¨
:`xnbd zniiqn .oaxwn xeht dfk ote`ay xaeqd ,dax ixac

àúáeéz.eixac egcpe ,dax ixac lr `id `kxit ok` - §§¨
:xeht xwyl raype oecwta xtekd eay ote` d`ian `xnbdéaø©¦

,øîà ïðçBémc`ïBîîa øôBkäexiag lyíéãò åéìò LiLly `edy ¨¨¨©©¥§¨¤¥¨¨¥¦
,xwyl raype ,exiagáéiç`xnbd dzgcy itke ,dreay oaxw ©¨

xtekd la` ,exhetd dax ixac z` lirlaeilr yiy exiag oenn §
øeèt ,øèL.oaxwnïðçBé éaøc déîòè éàî ,àtt áø øîàwlgny §¨¨¨©©¨¨©©§¥§©¦¨¨

y oeik ,xhy oial micr oiaéúééîc éãéáò íéãòzenl mileki micr - ¥¦£¦¦§¨§¦
micrd ezeniy dxwnl ezxitk dliredy `vnpe ,eciriy mcew

la` ,eciri `leçpî àä ,øèLoi`e ,raezd cia gpen `ed ixd - §¨¨©©
lk el dliren razpd ly ezxitk.mixac zxitk ef ixde ,l

:`xnbd dgecàøèL ,àtt áøì òLBäé áøc déøa àðeä áø déì øîà̈©¥©¨§¥§©§ª©§©¨¨§¨¨
ñkøîc ãéáò énðezxitky `vnpe ,ca`dl leki xhy mb ixd - ©¦£¦§¦§©

.oaxwn xeht `ed recne ,oenndn xhtdl lirez
íeMî ,ïðçBé éaøc déîòè eðééä ,òLBäé áøc déøa àðeä áø øîà àlà¤¨¨©©¨§¥§©§ª©©§©§¥§©¦¨¨¦

'úBò÷ø÷ ãeaòL' øèL äåäcel yie oenn exiaga dyepd ixdy - ©£¨§¨¦§©§¨
deld mxkn m` s`e ,el zecareyn deld zerwxw ,eilr xhy

,mdn mzeabl delnd leki mixg`lúøéôk ìò ïaø÷ ïéàéáî ïéàå§¥§¦¦¨§¨©§¦©
,úBò÷ø÷ ãeaòLyexczy enk ,rwxw lr dreay aeig oi`y oeik ¦§©§¨

oldl `xnbd(:an).dreay oaxw aeig mb da oi` `linne ,
oecipl zkiiyd zecrd zreay oaxw iabl zwelgn d`ian `xnbd

:mcewdò÷ø÷ éãò òéaLî ,øîzéàe`eaiy micr riaynd mc` - ¦§©©§¦©¥¥©§©
mpi`y xwyl eraype ,el zkiiyd rwxw lr zecr el cirdl

,zecr el mirceiéâéìtmpica ewlgp -,øæòìà éaøå ïðçBé éaøm`d §¦¥©¦¨¨§©¦¤§¨¨
,dreay oaxw miaiig md,øeèt øîà ãçå ,áéiç øîà ãç`le ©¨©©¨§©¨©¨

:`xnbd zxne` .xhetd ine aiignd in x`azdíéizñzyi - ¦§©¥
epziibeqn gikedlïðçBé éaøc`edøîàcyïðçBé éaø øîàcî ,øeèt §©¦¨¨§¨©¨¦§¨©©¦¨¨

y oecwtd zreay oaxw iabl,áéiç íéãò åéìò LiL ïBîîa øôBkä©¥§¨¤¥¨¨¥¦©¨
eilr yiy oenna xtekd eli`eke ,øeèt øèLenrhdéøa àðeä áøã §¨¨§§©¨§¥

,òLBäé áøcdxitkk zaygp xhyay oenn lr dxitky x`iay §©§ª©
oi` zecrd zreay iabl s`e ,dreay zaiign dpi`y ,rwxwa
`le ,oenn lr zecr mircei mpi`y eraypyk `l` oaxw aeig
zecnlp el` zereay izy ixdy ,rwxw zecr lr eraypyk

lirl x`eank ,efn ef dey dxifba(:bl):`xnbd zniiqn .íéizñz- ¦§©¥
dreay oaxwn micrd z` xhetd `ed opgei iaxy o`kn gken ok`

.aiignd `ed xfrl` iaxe ,df ote`a
xfrl` iaxe opgei iax ly mzwelgn z` zelzl dqpn `xnbd

:mi`pz zwelgnaàîéì ,eäáà éaøì äéîøé éaø déì øîàm`d - ¨©¥©¦¦§§¨§©¦£¨¥¨
y x`ale xnel xyt`àzâeìôa ,øæòìà éaøå ïðçBé éaø©¦¨¨§©¦¤§¨¨¦§§¨

[mzwelgna-]ébìtéî à÷ ïðaøå øæòéìà éaøc,ewlgp -(ïðúã) §©¦¡¦¤¤§©¨¨¨¦©§¦
øäð dôèLe ,Bøéáçî äãN ìæBbä ,[àéðúc]zgtede dlwlwzde §©§¨©¥¨¤¥£¥§¨¨¨¨

,dieeyáéiçolfbdäãN Bì ãéîòäìdcy dzidy itk deyy zxg` ©¨§©£¦¨¤
aiigzde ,olfbd da dkfe zlfbp rwxwy oeik ,dlfbyk dey ef

,dlifbd zra rwxwd ieey z` aiydlíéîëçå .øæòéìà éaø éøác¦§¥©¦¡¦¤¤©£¨¦
,íéøîBàzlfbp rwxw oi`ly dayd aeig olfbd lr lg `le §¦

`l` ,dlifbdBì øîBàlfbpl olfbdéðôì ElL éøä','Emlern ixdy ¥£¥¤§§¨¤
.dzayda izaiigzd `le jzeyxn rwxwd d`vi `l,ïðéøîàå§¨§¦©

ébìtéî÷ éàîaote`a ,minkge xfril` iax ewlgp dna epx`iae - §©¨¦©§¦
,dxeza xen`d 'dlifbd z` aiyde' aeig ly miweqtd zeyxcéaø©¦

Léøc øæòéìàly ote`a weqtd z`'éèeòéîe ééeaø',herine ieaix - ¡¦¤¤¨¥¦¥¦¥
'éèøôe éììk' éLøc ïðaøåxn`p ,zeyxcd od jke ,hxte llka - §©¨¨¨§¦§¨¥§¨¥

miweqta(ck-`k d `xwie)Wgke 'dA lrn dlrnE `hgz iM Wtp'¤¤¦¤¡¨¨£¨©©©§¦¥
F` ,Fzinr z` wWr F` lfba F` ci znEUza F` oFcTtA FzinrA©£¦§¦¨¦§¤¨§¨¥¨©¤£¦
z` F` lfB xW` dlfBd z` aiWde ,'ebe DA Wgke dca` `vn̈¨£¥¨§¦¤¨§¥¦¤©§¥¨£¤¨¨¤
dca`d z` F` FY` cwtd xW` oFcTRd z` F` wWr xW` wWrd̈Ÿ¤£¤¨¨¤©¦¨£¤¨§©¦¤¨£¥¨

,'xwXl eilr raXi xW` lMn F` ,`vn xW`Léøc øæòéìà éaø £¤¨¨¦Ÿ£¤¦¨©¨¨©¤¤©¦¡¦¤¤¨¥
äaéø 'Búéîòa Lçëå' ,éèeòéîe ééeaø,xac lk ly ieaix edf - ¦¥¦¥§¦¤©£¦¦¨

ãé úîeNúá Bà ïBãwôa'`vn F` ,Fzinr z` wWr F` lfba F` §¦¨¦§¤¨§¨¥¨©¤£¦¨¨
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xcde"רלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gl sc zereay(iyiy meil)

:`xnbd zniiqndpéî òîLîì àkéì àäî àlàoi` epizpynn - ¤¨¥¨¥¨§¦§©¦¨
.`tt ax ixack wiicl

:dpyna epipy'eë Eãéa éì LiL ïBãwt éì ïz ãöék ïBãwtä úòeáL§©©¦¨¥©¤¦¦¨¤¤¦§¨§
oic zia ipta `ly oiae oic zia ipta oia minrt yng eilr riayd

.zg`e zg` lk lr aiig xtke
zexitk dnk lr raypd ly epica mi`pz zwelgn d`ian `xnbd

:oenn'ììk' ,ïðaø eðz,zexitk dnk ezreaya razpd llk m` - ¨©¨¨¨©
'èøt' ,úçà àlà áéiç Bðéàdxitk lk ezreaya hxit m` - ¥©¨¤¨¤¨¥©

,dxitkeiç,øéàî éaø éøác ,úçàå úçà ìk ìò áéx`eaz oldle ©¨©¨©©§©©¦§¥©¦¥¦
.ezpeek,øîBà äãeäé éaøxn` m`,'Eì àìå Eì àìå Eì àì äòeáL' ©¦§¨¥§¨Ÿ§§Ÿ§§Ÿ§

øæòéìà éaø .úçàå úçà ìk ìò áéiçe mdipy lr wleg,øîBàoi` ©¨©¨©©§©©©¦¡¦¤¤¥
lk lr eaiigl dliren eixac zligza dreay oeyl zxkfd

xn` m` wx `l` ,zexitkd,'äòeáL Eì àìå Eì àìå Eì àì'Ÿ§§Ÿ§§Ÿ§§¨
,seqa dreay oeyl xikfdyïBòîL éaø .úçàå úçà ìk ìò áéiç©¨©¨©©§©©©¦¦§

e mi`pzd lk lr wleg,øîBàzg`e zg` lk lr aiig epi`ãò ¥©
øîàiLoeylúçàå úçà ìëì äòeáL.zexitkdn ¤Ÿ©§¨§¨©©§©©

:`ziixaay zwelgnd xe`iaa mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd
,ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîàedn eixaca yxit `l xi`n iaxy s` ¨©©§¨¨©§¥

yi mewn lkn ,'llk' edn yxit `l dcedi iaxe ,'hxt' edne 'llk'
,x`al yi jke ,mdixac jezn z`f cenlløéàî éaø ìL 'Bììk'- §¨¤©¦¥¦

dilr miaiig oi`y ,'llk'k zaygp xi`n iax zhiyly oeyld
xaige ,'jl `le jl `le jl `l dreay' xn`yk epiide ,zg` `l`
jkay xaeq xi`n iaxy .efl ef zereayd lk z` xeaigd e"iea
dreay lkdn dyre maxir ixd efl ef zexitkd lk z` xaigy

`id ,zg` wx aiige ,zllek zg`äãeäé éaø ìL 'Bèøt'zaygp - §¨¤©¦§¨
z` dtiqen e"iedy xaeq `edy oeik ,dcedi iax zrcl 'hxt'k
eli`ke ,dnvr ipta dxitke dxitk lk lr dpey`xd 'dreay'd

e .'dreay jl `le ,dreay jl `le' xn`,äãeäé éaø ìL 'Bììk'§¨¤©¦§¨
lk z` xaig `le ,'jl `l ,jl `l ,jl `l dreay' xn`yk epiide
xaeq did eli`y ,dcedi iax zrcl 'llk' edfy ,efl ef zexitkd
,xzei lecb yecig dfa yi ixdy ,yexita ok xne` did 'hxt' edfy

`ed df,øéàî éaø ìL 'Bèøt'm`y ,zg`e zg` lk lr dfa aiigne §¨¤©¦¥¦
,xi`n iaxl 'llk' edf 'jl `l ,jl `l' xn`yk s` `l` ,ok `l

.'hxt' edfy xi`n iax xeaqi dna ok m`
ìkä ,øîà ïðçBé éaøå[dcedi iaxe xi`n iax-]a íéãBîoeylàìå' §©¦¨¨¨©©Ÿ¦§§Ÿ

,èøt àeäL 'Eìe ,dcedi iax xn`y enkea àlà e÷ìçð àìoeylàì' §¤§¨Ÿ¤§§¤¨§Ÿ
øîBà øéàî éaøL ,'EìedfyøîBà äãeäé éaøå ,'èøt'edfy,'ììk' §¤©¦¥¦¥§¨§©¦§¨¥§¨

edf itl.'éãéa íëì ïéàL äòeáL' ,øéàî éaø ìL Bììk eäæéà¥¤§¨¤©¦¥¦§¨¤¥¨¤§¨¦
:mi`xen`d zwelgn z` `xnbd zx`anébìtéî÷ éàîadn - §©¨¦©§¦

xi`n iax zwelgn xe`iaa opgei iaxe l`eny ly mzwelgn mrh
,dcedi iaxe÷ééã ìàeîLzwelgnd xe`ia z`ïðçBé éaøå ,àúééøaî §¥¨¥¦¨©§¨§©¦¨¨

.ïéúéðúnî ÷ééc:miweicd md jkeéøaî ÷ééc ìàeîLøîà÷cî ,àúé ¨¥¦©§¦¦§¥¨¥¦¨©§¨¦§¨¨©
éåä àèøt 'Eì àìå' äãeäé éaø,hxt edf -déòîLc ììkîgken - ©¦§¨§Ÿ§§¨¨¨¥¦§¨§©§¥

rnyyéåä àììk øîàc øéàî éaøì,llk edfy -éaø déì øîàå §©¦¥¦§¨©§¨¨¨¥§¨©¥©¦
äãeäé`l` oekp df oi`yéåä àèøtgiked o`kne .hxt edf - §¨§¨¨¨¥

iax lv`e ,llk `id xi`n iax lv` 'jl `le' oeyly l`eny
.hxt `id dcediåeli`øîà ïðçBé éaø,`ziixadn ok wiicl oi`y §©¦¨¨¨©

`l`éåä àèøt øéàî éaøì eäééåøzzeaygp el` zepeyl izy - ©§©§§©¦¥¦§¨¨¨¥
,'jl `le' oiae 'jl `l' oia epiide ,xi`n iax zrcl 'hxt'køîàå§¨©

Cì àðéãBî 'Eì àìå'a ,äãeäé éaø déì,hxt `idy jl dcen ip` - ¥©¦§¨¦§Ÿ§¦¨¨
lk lr dreay oeyl dlge xeaigd e"iea dxitk lk siqedy oeik

la` ,cg`aoeylêìò àðâéìt 'Eì àì'xaeq ip`e ,jilr wleg ip` - §Ÿ§¨¥§¨£¨
.llk oeyl efyåeli`ìàeîL,`ziixad z` ok x`al oi`y xaeq §§¥

iax ixacle ,hxt `id 'jl `le' oeyly wx xn` dcedi iax ixdy
,dyw ok m`e ,xi`n iax lr dfa wleg epi` opgeidéì éãBàc ãò©§¥¥

éâBìtéà déìò âeìôì ,ééeãBàeay ote`d z` hwep dcedi iaxy cr - ¥¦§£¥¦§¥
wleg `ed eay ote`d z` hewpl el did ,xi`n iaxl dcen `ed
hxt edfy xi`n iax xaeq opgei iax ixacly ,'jl `l' epiide ,eilr

.llk edfy xaeq dcedi iaxe

:opgei iax ly eweic z` `xnbd zx`an,ïéúéðúnî ÷ééc ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨¥¦©§¦¦
øéàî éaø øîà÷cîoeylyììkî ,éåä àììk 'éãéa íëì ïéàL äòeáL' ¦§¨¨©©¦¥¦§¨¤¥¨¤§¨¦§¨¨¨¥¦§¨

coeylCzòc à÷ìñ éàc ,éåä àèøt 'Eì àìå'oeyly'Eì àìå'iaxl §§Ÿ§§¨¨¨¥§¦¨§¨©§¨§Ÿ§
ok mb xi`n,äåä àììk,dyw ok m`ì òîLîcàïrinyny cr - §¨¨£¨©§©§©¨

y xi`n iax epl'éãéa íëì ïéàL äòeáL',llk edfïðéòîLðdid - §¨¤¥¨¤§¨¦©§§¦©
oeyly ,xzei lecb yecig eprinydl elàìå Eì àìå Eì àì äòeáL'§¨Ÿ§§Ÿ§§Ÿ

'Eìy mircei epiide ,llk `idïkL ìkoeylyíëì ïéàL äòeáL' §¨¤¥§¨¤¥¨¤
'éãéa.llk `idåeli`'Eì àìå' øîBàä ìk ,øîà ìàeîL`ed ixd §¨¦§§¥¨©¨¨¥§Ÿ§

éîc 'éãéa íëì ïéàL äòeáL' øîBàkjxved `l okle ,aygp `ed - §¥§¨¤¥¨¤§¨¦¨¥
oicy oeik ,llk edf 'jl `le' xne`dy yexita rinydl xi`n iax
.llk edf 'icia mkl oi`y dreay' xne`dy xn`y dna lelk df
dywn .epizpynn zeiyew dnk l`eny lr dywn `xnbd

:`xnbdïðzxn` m` ,epizpyna'Eì àìå Eì àìå Eì àì'lr aiig §©Ÿ§§Ÿ§§Ÿ§
'dpyn mzq' ixde ,'hxt' `id ef oeyly oeik epiide ,zg`e zg` lk
ef xi`n iaxly xne`d l`enyk `ly gkene ,xi`n iaxk `id

:`xnbd zvxzn .'llk' oeyléðz,jl `l' dpyna qexbl yi -àì §¦Ÿ
,'Eìiax zrca l`enyk epiide ,hxt oeyl efy dpynd dxn` dfae §

.xi`n
:epizpynn l`eny lr zeywdl `xnbd dkiynnéì ïz' ,òîL àz̈§©¤¦

äãéáàå ìæâå ãé úîeNúe ïBãwtdreay ,'ekeoecwt icia jl oi`y ¦¨§¤¨§¨¥©£¥¨
s`y gkene ,'zg`e zg` lk lr aiig ,dcia`e lfbe ci zneyze
dxitk lk lr aiig xeaigd e"iea efl ef zexitkd lk z` xaigy
`le' xn` m` xi`n iaxly xne`d l`eny ixack `lye ,dxitke
yi o`k s` :`xnbd zvxzn .zg` `l` aiig epi`e ,llk edf 'jl

e ,`qxibd z` zepyléðzqexbl yi -,'äãéáà ,ìæb ,ãé úîeNz'`ll §¦§¤¨¨¥£¥¨
.e"ie

:dywne `xnbd dkiynnïéîñeëå ïéøBòNe ïéhç éì ïz' ,òîL àz̈§©¤¦¦¦§¦§§¦
lk lr aiig ,oinqeke oixerye oihg icia jl oi`y dreay ,'eke
efl ef zexitkd lk z` xaigyky gken o`k s`e ,'zg`e zg`
s` :`xnbd zvxzn .l`eny ixack `lye ,hxt edf ,xeaigd e"iea

o`k,'ïéîñek ïéøBòN' éðz.e"ie `ll §¦§¦§¦
:dywne mivexizd lk lr `xnbd ddnzàpz éàäåz` dpyy §©©¨

,epizpynìéæàå éðz LéáL éëä ìkjld miyeaiyd eli` lka - ¨¨¦¨¥¨¥§¨¥
iyeaiy daxd jk lk eidiy xazqn df oi` ixde ,dpynd z` dpye

.dpyna `qxib
:zeiyewd lk lr xg` ote`a `xnbd zvxznéaø ,épî àä ,àlà¤¨¨©¦©¦

àéä,iax zrck dzpyp epizpyn -øîàczeaygn iabl ,iax ¦§¨©
oaxwd z` lek`l daygny `ed oicdy ,oaxw zaxwda zelqetd
,'lebit' eze` dyer dpi`e oaxwd z` zlqet wx 'enewnl ueg'
aiig elke`de 'lebit' eze` dyer 'epnfl ueg' elke`l daygne
,leqt zaygn dixg`e lebit zaygn dligz ayg m`e ,zxk
zrcly iax my xn` df lre ,lebit oaxwdy dcedi iax my xaeq

dcedi iaxàðL àìzifk'éåä àèøt ,'úéfëå úéfk' àðL àìå ,'úéfk Ÿ§¨©©¦§Ÿ§¨©©¦§©©¦§¨¨¨¥
oiae ,'enewnl ueg zifk ,epnfl ueg zifk' lek`l ayg m` oia -

g m`mdipya ,'enewnl ueg zifke ,epnfl ueg zifk' lek`l ay
dpey`xd daygndy oeike ,zecxtp zeaygn izyk z`f mipc
oi`e ,lebit icin ez`iven dipyd daygnd oi` ,oaxwd z` dlbit
oaxwd oi`y ,'lebit'e 'leqt'n zaxern zg` daygn efy mixne`
`l m` oiae e"iea mihxtd z` xaig m` oiay gkene ,jka lbtzn
xaig m` oiay ,o`k oicd `ede ,envr ipta hxt lk mipc ,mxaig
ipta hxt lk mipc ,mxaig `l m` oiae e"iea zexitkd lk z`

.zg`e zg` lk lr aiig okle ,envr
:df uexiz itl s` zeywdl `xnbd dkiynndéãécî òîL àz- ¨§©¦¦¥

,epizpyna epipy ,envr xi`n iax ixacn di`x rnye `aéaø©¦
eléôà ,øîBà øéàîlr raype xtkìò áéiç ,'úîqeëå äøBòNe ähç' ¥¦¥£¦¦¨§¨§¤¤©¨©

,úçàå úçà ìkl`eny ixack `le ,hxt `id ef oeyly gkene ¨©©§©©
:`xnbd zvxzn .llk edfy xi`n iax zhiyaéðzqexbl yi - §¦

dpyna,'úîqek ,äøBòN ,ähç'xi`n iax xn` dfae ,e"ie `ll ¦¨§¨¤¤
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רלה oifge` mipy` cenr gl sc ± iying wxt`nw `aa
úçà àìà áééç åðéà ììë,edleka opiqxb "jl `le" .hxt i`ne llk i`n yxtn dinwl -

."jl `l" opiqxb `leäãåäé éáø ìù åèøô åäæ øéàî éáø ìù åììëiax rnyy i`n -

.hxt dcedi iax o`yr - "jl `le jl `le" epiidc ,llk xi`n iax dyer didy dcedi

iaxl `hxt ied i`n `l i`c ,"jl `l jl `l" epiid xi`n iax ly ehxtc opirny `linne

dcedi iax ly ellk `ede xi`n?"jl `l" i`c

`l` .llk `aiyg `le `hxt inp dcedi iaxl -

hwpc "jl `le" `py i`n - "mkl oi`y"?ìëä
èøô àåäù êì àìåá íéãåîbilt `l xi`n iax -

iax xn`w ikde ."jl `le"a dcedi iaxc`

`l" la` ,`hxt dedc `ed "jl `le" :dcedi

yxtn dinwle .i`w dreay` "`l"c ,`llk "jl

xi`n iaxl ediiexzc opgei iax wiic `kidn

.eed ihxtééåãåà äéì éãåîãà êì øîà ìàåîùå
éâåìôéà äéìò âåìôéìjzrc `wlq i` ,xnelk -

ieync xi`n iaxl dcedi iax dirnyc

`zlin hwpinl dil ded `l ,`hxt ediiexzl

dil ded ikd `l` ,dieba dil icenc "jl `le"a

"jl `l" xne` dcedi iax :ipznl`l` aiig epi`

.deba dilr biltc `zlin hwpinl ,zg`íúñ
ïéúéðúî.xi`n iax -êì àìå êì àìå ïðúe"ie -

,ied `hxt xi`n iaxl `nl` .edleka opiqxb

.l`enyc `zaeizeøîàã àéä éáøzkqna -

lr" gafd z` hgey `py `l :ipy wxta migaf

`py `l ,"uega zifk xgnl zifk lek`l zpn

izy .ied `hxt - "uega zifke xgnl zifk"

,lebit iede dpey`xd z` qitze ,od zeaygn

,lebit icin ez`iven dipy daygn oi` aeye

lk llkd df :mzd xn`c dcedi iaxc `ail`

zaygnl dncw onfd zaygnylebit - mewnd

iax `kdc oizipzne .zxk ezlik` lr oiaiige

.xi`n iax e`le ,`idäéãéãîxi`n iaxcn -

.ditebïéèç ììëá äèçixd dhg eprh m` -

dhgde" (h zeny) aizkck ,oihg eprhk `ed

."ekp `l znqekdeúôøèöî ïìåëî äèåøô-

- dhext dey `l` olekn eilr el oi` m`

.eaiigl oitxhvnàðéáøå àçà áø äá éâéìô-

.opgei iaxc dizlinae ,oizipznaøîà ãç
áééçéî àì éììëà áééçéî éèøôàlk lr aiig -

:xn`w yly aiig - oizipzn ipzwc zg`e zg`

.oinqek` `cge ,oixery` `cge ,oihg` `cg

oi`y dreay" xninl ,dil oiaiign `l drax`

llky `id dytp it`a dreay `cg "icia jl

`le oihg `l" hxte xfge "melk icia jl oi`" da

dyexit `hxt `l` ."oixery `le oinqek

iax xn` ike .`ed "icia jl oi`y dreay"c

`tiq` e`l ,ztxhvn olekn dhext opgei

,i`w zg`e zg` lk lr dil aiigc oizipznc

`l `ed dytp itp`a `cge `cg lkc oeikc

jl oi`y dreay" xn` :`yix` `l` .itxhvn

olekn dhext - zg` `l` aiig epi` "icia

.`id `cg `dc ,dreay dze`l ztxhvnãçå
øîàoizipzn ipzwc "zg`e zg` lk lr aiig" -

.`hxtc zlze ,`llk` `cg ,edpip rax` -

`zreay`e `niiw inp `tiq` opgei iaxce

.`cg `din aiigine ,`llkcäøùò ùîç
úåàèç,oizipznc eze` oiraez dyng eid -

xn`e ,oinqeke oixerye oihg eraz cg` lke

,oinqeke oixerye oihg icia jl oi`y dreay"

dxyr yng o`k ixd - "jl `le jl `le

.ze`hg.oiied mixyr - od ze`hg rax`c `zi` m`eáéùç÷ àì éììëã.edpzi`c ab lr s` -àééç éáø éðúäåzereay rax` dpin rny ,mixyr o`k ixd :izixg` izkeca -

.`llkc aiyg `l `ziinwae ,odåäðéð úìú íìåòì :éðùîådedc ,cge cg lkl ihxt drax` `ki`c ,dcia`e lfb` ci zneyz` oecwt` - mixyr ipzw ike .`zil `llkc `iddc -

.mixyr edláééçéî àãçàlkl cg`e oey`x meyn rax` ,ze`hg dpeny `l` o`k oi`e ,i`w ci zneyze oecwtc `hxt` e`l xn`wc "jl `le"c .i`xza jpdn cge cg lk` -

.mipexg`d on cg`
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àìà(a ,el zereay) oiwxitc oizipznn wecile :xn`z m`e - dpin rnynl `kil `dn

(` ,cl zereay) "zecrd zreay" wxta gkenck .rwxwa oky lke qpwa opixhtc

e`le !qpw ediipia `ki` ?ediipia i`n oixeht rwxw icr riayn xn`c opgei iaxle :xn`wc

iab la` .ez`ceda aiigzn did `ly `penn dil xtk `lc meyn `nrh onwlc ,`kxit

,qpw icra aiign - rwxw icra xhtc o`n ,zecr

.oenn x`ya enk ozecr ici lr aiigzi ixdy

àëäopiqxb `le .jl `le jl `l jl `l :qxb

,iziinc ipd lka oke .`xzaa `l` ,edleka e"ie

dl iwenc `pwqna ok m` ,edleka e"ie opiqxb i`c

"jl `le" xn`c `id dcedi iax `nil - iaxk

,dizeek `nwezn `l `zyd la` .`ed `hxt

.e"ie `la oia e"iea oia ,`hxt aiyg ediiexz `dc

ipy wxta gkenc ,`iyw oizrnyc `ibeq`e

e"iean e"ie `la `hxt ied ithc (a ,l) migafc

"zifke zifk" `nlc e` :mzd xn`c .dcedi iaxl

."zifk zifk" oky lke ,ied `hxt dcedi iaxl

iaxe :`kti` `ibeq dlek `kd qxb oyi xtqae

`l ,hxt `edy jl `la micen lkd xn` opgei

ipz ,"jl `le" ipz :opiqxbe .jl `lea `l` ewlgp

.'ek "ci zneyze oecwt"

åììëehxt ,"jl `l" :yexit - dcedi iax ly

iaxl i`c :qxhpewa yxit .xi`n iax ly

ith dcedi iax hwp i`n` ,ied hxt inp dcedi

"jl `l" hwp `lc `d :xn`z m`e ."jl `le"

lknc :xnel yie !xi`n iax da dcenc meyn

."jl `le" s` :xninl dil ded mewnéøäo`k

zecrd zreay iab - ze`hg dxyr yng

.zeny` xninl dil ded oecwt iabc ,`iipzin

úñðàoiaiign `lc i`nl :dniz - 'ek zizte

`l` (` ,gn `rivn `aa) "adfd"a

xhtin `l ez dirxtc oeik `kd ok m` ,ilk cegia

dabiy df oipra el cgiy oebk :xnel yie !d`ceda

.oic zia edeaiigiy dn lk ilkd on

ïåã÷ôä úòåáù êìò ïøãä
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ïBãwtä úòeáL" .dpéî òîLîì àkéì àäî àlà¤¨¥¨¥¨§¦§©¦¨§©©¦¨
:ïðaø eðz .'åë "Eãéa éì LiL ïBãwt éì ïz ?ãöék¥©¥¦¦¨¤¥¦§¨§¨©¨©

ììk¯èøt ,úçà àlà áéiç Bðéà¯ìk ìò áéiç ¨©¥©¨¤¨©©¨©©¨©¨
:øîBà äãeäé éaø ;øéàî éaø éøác ,úçàå úçà©©§©©¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥

"Eì àìå Eì àìå Eì àì äòeáL"¯ìò áéiç §¨Ÿ§§Ÿ§§Ÿ§©¨©
àìå Eì àì" :øîBà øæòéìà éaø ;úçàå úçà ìk̈©©§©©©¦¡¦¤¤¥Ÿ§§Ÿ

"äòeáL Eì àìå Eì¯;úçàå úçà ìk ìò áéiç §§Ÿ§§¨©¨©¨©©§©©
úçà ìëì "äòeáL" øîàiL ãò :øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥©¤Ÿ©§¨§¨©©
éaø ìL Bììk :ìàeîL øîà äãeäé áø øîà .úçàå§©©¨©©§¨¨©§¥§¨¤©¦
äãeäé éaø ìL Bììk ,äãeäé éaø ìL Bèøt øéàî¥¦§¨¤©¦§¨§¨¤©¦§¨
íéãBî ìkä :øîà ïðçBé éaøå ;øéàî éaø ìL Bèøt§¨¤©¦¥¦§©¦¨¨¨©©Ÿ¦
àì"a àlà e÷ìçð àì ,èøt àeäL "Eì àìå"a¦§Ÿ§¤§¨Ÿ¤§§¤¨§Ÿ
:øîBà äãeäé éaøå ,èøt :øîBà øéàî éaøL ,"Eì§¤©¦¥¦¥§¨§©¦§¨¥
ïéàL äòeáL" ?øéàî éaø ìL Bììk eäæéàå .ììk§¨§¥¤§¨¤©¦¥¦§¨¤¥
,àúééøaî ÷ééc ìàeîL ?éâìtéî÷ éàîa ."éãéa íëì̈¤§¨¦§©¨¦©§¦§¥¨¥¦¨©§¨
,àúééøaî ÷ééc ìàeîL .ïéúéðúnî ÷ééc ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨¥¦©§¦¦§¥¨¥¦¨©§¨
ììkî ,éåä àèøt "Eì àìå" :äãeäé éaø øîà÷cî¦§¨¨©©¦§¨§Ÿ§§¨¨¨¥¦§¨
déì øîàå ,éåä àììk :øîàc øéàî éaøì déòîLc¦§¨¥§©¦¥¦©£©§¨¨¨¥©£©¥
eäééåøz :øîà ïðçBé éaøå .éåä àèøt :äãeäé éaø©¦§¨§¨¨¨¥§©¦¨¨¨©©§©§
àìå"a :äãeäé éaø déì øîàå ,éåä àèøt øéàî éaøì§©¦¥¦§¨¨¨¥©£©¥©¦§¨¦§Ÿ

.Cìò àðâéìt "Eì àì"a ,Cì àðéãBî "Eì¯:ìàeîLe §¥¨¨§Ÿ§¨¥§¨£¨§¥
éaøå !éâeìôéà déìò âBìôì ,ééeãBà déì éãBàc ãò©§¥¥¥¦§£¥¦§¥§©¦
äòeáL" :øéàî éaø øîà÷cî ,ïéúéðúnî ÷ééc ïðçBé¨¨¨¥¦©§¦¦¦§¨¨©©¦¥¦§¨

íëì ïéàLàèøt "Eì àìå"ã ììkî ,éåä àììk "éãéa ¤¥¨¤§¨¦§¨¨¨¥¦§¨¦§Ÿ§§¨¨
"éãéa íëì ïéàL äòeáL" ïì òîLîcà ,äåä àììk "Eì àìå" Czòã à÷ìñ éàc ;éåä̈¥§¦¨§¨©§¨§Ÿ§§¨¨£¨©§©§©¨§¨¤¥¨¤§¨¦

¯."éãéa íëì ïéàL äòeáL" ïkL ìk ,"Eì àìå Eì àìå Eì àì äòeáL" ïðéòîLð©§§¦©§¨Ÿ§§Ÿ§§Ÿ§¨¤¥§¨¤¥¨¤§¨¦
¯:ïðz ."éîc éãéa íëì ïéàL äòeáL" øîBàk ,"Eì àìå" øîBàä ìk :øîà ìàeîLe§¥¨©¨¨¥§Ÿ§§¥§¨¤¥¨¤§¨¦¨¥§©

!"Eì àìå Eì àìå Eì àì"¯."Eì àì" :éðz¯úîeNúe ïBãwt éì ïz" :òîL àz Ÿ§§Ÿ§§Ÿ§§¥Ÿ§¨§©¥¦¦¨§¤
!"äãéáàå ìæâå ãé¯."äãéáà ìæb ãé úîeNz" :éðz¯ïéøBòNe ïéhç éì ïz" :òîL àz ¨§¨¥©£¥¨§¥§¤¨¤¤£¥¨¨§©¥¦¦¦§¦

!"ïéîñeëå¯."ïéîñek ïéøBòN" :éðz¯?ìéæàå éðz LéaL éëä ìk àpz éàäåàä ,àlà §§¦§¥§¦§¦§©©¨¨¨¦©¥¨¥§¨¥¤¨¨
"úéæëe úéæk" àðL àìå ,"úéæk úéæk" àðL àì :øîàc ,àéä éaø ?épî¯.éåä àèøt ©¦©¦¦§¨©¨§¨§©¦§©¦§¨§¨§©¦§©¦§¨¨¨¥

úîñeëå äøBòNe ähç eléôà :øîBà øéàî éaø ,déãécî òîL àz¯úçà ìk ìò áéiç ¨§©¦¦¥©¦¥¦¥£¦¦¨§¨§¤¤©¨©¨©©
!úçàå¯:à÷éà áøc déøa àçà áø øîà ?"eléôà" éàî ."úîñek äøBòN ähç" :éðz §©©§¥¦¨§¨¤¤©£¦£©©©¨§¥§©¦¨

ïBãwt éì ïz" .ïéîñek ììëa úîñeëå ,ïéøBòN ììëa äøBòNe ,ïéhç ììëa ähç eléôà£¦¦¨¦§©¦¦§¨¦§©§¦§¤¤¦§©§¦¥¦¦¨
"ïéøBòNe ïéhç éì ïz" .'åë "Eãéa éì LiL äãéáàå ìæb ãé úîeNúe¯:ïðçBé éaø øîà §¤¨¨¥©£¥¨¤¥¦§¨§¥¦¦¦§¦¨©©¦¨¨

éììkà ,áéiçéî éèøtà :øîà ãç ,àðéáøå àçà áø da éâéìt .úôøèöî ílekî äèeøt§¨¦¨¦§¨¤¤§¦¦¨©©¨§¨¦¨©¨©©§¨¥¦©©©§¨¥
.áéiçéî éîð éììkà :øîà ãçå ;áéiçéî àì¯äøNò Lîç ïàk éøä :àéiç éaø éðúäå ¨¦©©§©¨©©§¨¥©¦¦©©§¨¨¥©¦¦¨£¥¨£¥¤§¥

!ïééåä íéøNò ,àúéà íàå ;úBàhç¯.áéLç à÷ àì éììëc ,áéLç à÷ éèøôc àpz éàä ©¨§¦¦¨¤§¦¨§¨©©¨¦§¨¥¨¨¥¦§¨¥¨¨¨¥
¯!úBàhç íéøNò ïàk éøä :àéiç éaø éðz àäå¯ìæâå ãé úîeNúe ïBãwtà ,àéää §¨¨¥©¦¦¨£¥¨¤§¦©¨©¦©¦¨§¤¨§¨¥

ïBãwt eðì ïz" :Bì eøîàå ,BúBà ïéòáBz äMîç eéä :ïîçð áøî àáø dépéî àòa .äãéáàå©£¥¨§¨¦¥¨¨¥©©§¨¨£¦¨§¦§¨§¥¨¦¨
éãéa Eì ïéàL äòeáL" :ïäî ãçàì øîà ,"Eãéa eðì LiL äãéáàå ìæâå ãé úîeNz§¤¨§¨©©£¥¨¤¥¨§¨§¨©§¤¨¥¤§¨¤¥§§¨¦
,áéiçéî àãçà ?eäî ,"Eì àìå Eì àìå Eì àìå Eì àìå ,äãéáàå ìæb ãé úîeNz ïBãwt¦¨§¤¨¨¥©£¥¨§Ÿ§§Ÿ§§Ÿ§§Ÿ§©©£¨¦©©
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רלו
oifge` mipya cenr gl sc ± iying wxt`nw `aa

àîìã åà.mixyr o`k yie ,i`w `hxt` "jl `le" -ùéøôã éà`le" cg`e cg` lkl -

."dcia`e lfb ci zneyze oecwt jlòáåú àåä ñð÷ ø÷éòå.`id qpwd lr ezriaz xwir -

.lif`e yxtnck ,ediilr aiigin `l - edpip dxitk llka inp mbte zyeac ab lr s`e

äéì øôë àúìéî äìåëá àëä.dxitk llka mbte zyeade ,xn`w "izqp` `l" `dc -

àéîã àì àäwiqnwc ,`ed iia`c `iyw -

.dizlinl

ïåã÷ôä úòåáù êìò ïøãä

äðùîïéðééãä úòåáùoiriayn mipiicdy -

dprhd zvwn z`ced ici lr

,(ak zeny) "df `ed ik xn`i xy`"n decnily

m` midl`d l` ziad lra axwpe" dlr azke

.dreay epiidc "eci gly `läðòèä-

izyn zegt `dz `l ,dci lr d`a dreaydy

.sqkäàãåääå`dz `l ,rayil ezaiigny -

l`enye ax ibilt `xnbae .dhextn zegt

,`id dprh ly sqk izy jezn m` ,ef dhexta

izy sqk ly dxitkd zprh `dzy jixv e`

.d`ced ly dhext cal sqk zernóñë éúù-

,`id dawp oeyl "izy" `dc ,sqk zern izy

.xpicd yily odeøåèô äèåøô àìà éãéá êì ïéà
sqk eprh dfy ,dprhd oinn d`cedd oi`y -

izy el eprh `ly oebke .zygp el dced dfe

rahn eprh m` .elwyn `l` rahn ly zern

.onwlck ,rahna el dced ixd -óñë éúù
'åë äèåøôådcede oixerye oihg eprh :xaqw -

.aiig - odn cg`a eløåèô éãéá êì ïéàoi`y -

.d`ced o`käãéáà áéùîë àåäùleki didy -

`ed ixd fird `lcne .xetkle eipt firdl

opixn`ck ,dreay aiig epi`y dcia` aiynk

rayi `l d`ivn `vend :(a ,gn) oihib zkqna

.mlerd oewz iptnàøîâøá àðéðç éáøë
éãéà,dl zereay) "zecrd zreay" idlya -

.'ek "rayz `l"e "rayd" :(aàîéú åìéôà
éåðéëádxen`d dreaya ax xn`c `de -

.dxezaàöôç éñåôúàìe` xtq e` ,xn`w -

zixa xfril`l diqtz`c mdxa`k ,oilitz

.dliníéîùä éäìà 'äá òáùàãeqitzd `le -

ab lr s`e .dpyn xaca drehk dyrp ,utg

dpyna dl opz `lcixde ,`id axc `zrny -

(` ,bl) oixcdpqa opixn`ck ,dpyn xack `id

dn opixn` `le ,xfeg mi`xen`d xaca drehc

.ezian mlyie ieyr dyryíëç ãéîìú-

.ayein raypäøåú øôñáab lr s`e -

xtq `din dlgzkl ,`tt axk `lc `pniwe`c

dreay mipey`xd elha epizexecae .opira dxez

eilr xefbl epwze ,lecb dypry itl `ziixe`c

.dreay ea "xex`" :oxn` `de ,dxyra xex`

íëç ãéîìúiptn oiltza dlgzkl el ic -

.eceakàéä óà.s` i`n yxtn onwl -äðåùìá
.ea oian `edy oeyl lka -
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רלז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gl sc zereay(iyiy meil)

áéiçéî àãçå àãç ìkà ,àîìc Bàcg` lkl aiigzn `ed - ¦§¨©¨£¨©£¨¦©©
aiige ,oey`xl dreayd oeyla xtky mipind lk lr miraezdn

.ze`hg mixyr
:wtqd z` `xnbd zhyetàéiç éaø éðúc ,òîL àz`ziixaaéøä ¨§©§¨¥©¦¦¨£¥

,úBàhç íéøNò ïàkxxal yieéîc éëéäoic xn`p ote` dfi`a - ¨¤§¦©¨¥¦¨¥
,dfLéøôc éà,zexitkd rax` lk z` raez lkl xn`e yxit m` - ¦§¨¥

,dyw ok m`ïðéòBîLàì àúà àðéðî àéiç éaøiax jxved ike - ©¦¦¨¦§¨¨£¨§©§¦©
dyngl zexitk rax`y ,ze`hgd oipn z` epl ycgl `iig

.ze`hg mixyr md miraezåàì àlà`ziixaa xaecnLéøt àìc ¤¨¨§Ÿ¨¥
x`yl eli`e ,oey`xl ezxitka wx mhxit `l` ,eizexitk lk z`

,'jl `le ,jl `le' wx xn` miraezdéåä àèøt dpéî òîLe- §©¦¨§¨¨¨¥
zexitkd lk z` hxit eli`k zaygp 'jl `le' oeyly gkene

.zg`e zg` lk lr aiige ,oey`xd raezl mdilr raypy
:dpyna epipy,'åë éza úà úézôe zñðàizqp` `l xne` `ede ¨©§¨¦¦¨¤¦¦

,xhet oerny iax .aiig ,on` xn`e ip` jriayn ,izizit `le
yn epi`ymlyn epi`y it lr s` ,el exn` .envr it lr qpw ml

.envr it lr mbte zya mlyn ,envr it lr qpw
:oerny iaxe minkg zwelgn z` zx`an `xnbdàéiç éaø øîà̈©©¦¦¨
ïBòîL éaøc àîòè éàî ,ïðçBé éaø øîà ,àaà øaixde ,exhetd ©©¨¨©©¦¨¨©©£¨§©¦¦§

`id ezxaq `l` ,oenn aeig mb yi ef driazañð÷ øwéòå ìéàBä¦§¦¨§¨
òáBz àeäzyead lr `le qpwd aeig lr `id a`d zriaz xwir - ¥©

aiig epi`e ,qpwd lr dzid razpd ly ezreay `linne ,mbtde
.dreay oaxw

äîBc øácä äîì ïBòîL éaøc ìLî ,àáø øîàyi dxwn dfi`l - ¨©¨¨¨¨§©¦¦§§¨©¨¨¤
,ezxaq z` x`al ick ,oerny iax ly epic z` zenclíãàì§¨¨
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déì úéà ïéîñeëå,ecia eid oinqeke oixery la` -øeèôc,oaxwn §§¦¦¥§¨

oeikïéhçà òázLà éëc,oihig ecia oi`y rayp xy`ky ±àèLewà §¦¦§§©©¦¦©§¨
òázLî.zn` lr rayp - ¦§§©

:`xnbd dgecéîc éî ,ééaà déì øîàoerny iax ly epic ike - ¨©¥©©¥¦¨¥
ixde ,z`ady `nbecl dnecïéøBòNa ,déì øôk à÷ ïéhça ,íúä̈¨§¦¦¨¨©¥¦§¦

déì øôk à÷ àì ïéîñeëå`l zn`ay ,mihiga wx dzid ezxitk - §§¦Ÿ¨¨©¥
rayp `ly oeike ,oinqeke mixery ezxitka llk `le ,el aiig did

la` .eaiigl oi` ,mdilr,àëä,oerny iax ly epicadleëa ¨¨§¨
déì øôk à÷c àeä àúléîly dyrnd mvra `id ezxitk ixd - ¦§¨§¨¨©¥

zyea aiig epi`y mb ezreaya lelk `linne ,iezitd e` qpe`d
hetd oerny iax ly enrh dn ,dyw aeye ,mbteoaxwn ex
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,'Eãéa éì LiL ïéîñeëå ïéøBòNe,razpd el aiydeEì ïéàL äòeáL' §¦§§¦¤¤¦§¨§§¨¤¥§
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epi`y ,qpwd lr wx `id ezreaye razpd zxitk mb `linne
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õé÷ àìc éãéî òáúå ,õé÷c éãéî Léðéà ÷éáLgipn mc` oi` - ¨¥¦¦¦¦§¦§¨©¦¦§Ÿ¦
miying dxez daiigy qpw epiide ,reaw enekqy oenn zriaz

eneyl oic zia mikixve ,reaw enekq oi`y oenn raeze ,milwy
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mbte zyea epiide ,aiigzi razpd el dcei m`y oenn reazln
,razpd ea dcei m`y qpw raeze ,ezaiign mda razpd z`cedy
lre ,mbtde zyead z` mb raz i`ce jky oeike ,enlyln xhti
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¯íìBòä ìkî äøBzaL úBøéáò ìëå ."õøàä äìáà äìà éðtî" :áéúëc ,Czòã à÷ìñ àì̈¨§¨©§¨¦§¦¦§¥¨¨¨§¨¨¨¤§¨£¥¤©¨¦¨¨¨

"åéçàa Léà eìLëå" :áéúëäå ?àì¯!äæa äæ íéáøò ìàøNé ìkL ãnìî ,åéçà ïBòa Léà ¨§¨§¦§¨§¦§¨¦¦©£¨¦§©¥¤¨¦§¨¥£¥¦¤¨¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hl sc zereay(ycew zay meil)

a àeä Ceøa LBãwä øîàL äòLa òæòcæð Blek íìBòä ìkLxdéðéñ ¤¨¨¨¦§©§©§¨¨¤¨©©¨¨§¦©
(e k zeny)éäìà 'ä íL úà àOú àì'àåMì ExW` z` 'd dTpi `l iM Ÿ¦¨¤¥¡Ÿ¤©¨§¦Ÿ§©¤¥£¤

.'`eXl FnW z` `Vi¦¨¤§©¨§
el mixne`e mikiynneïäa øîàð äøBzaL úBøéáò ìk(f cl zeny) ¨£¥¤©¨¤¡©¨¤

'äwðå'dxyr ylyn zg` efy ,daeyza miayl xtkn 'dy - §©¥
,zecnåeli`ïàëxwy zreaya -øîàð(f k zeny)iM'äwðé àì'd §¨¤¡©¦Ÿ§©¤

.miayl s` dxtk oi`y ,'`eXl FnW z` `Vi xW` z`åokìk ¥£¤¦¨¤§©¨§§¨
ïéòøôð äøBzaL úBøéáòwxepnî,`hegdn ±åeli`ïàëmirxtp £¥¤©¨¦§¨¦¦¤§¨

øîàpL ,BzçtLnîe epnî(d d zldw)ét úà ïzz ìà'úà àéèçì E ¦¤¦¦§©§¤¤¡©©¦¥¤¦©£¦¤
,'CøNa`eaiy xwyl rayzy ici lr jita mexbz l` ,xnelk §¨¤

,'jxya' lr yperïéàåa dpeekdàlà 'BøNa'løîàpL ,BáBø÷ediryi) §¥§¨¤¨§¤¤¡©
(f gp,'ílòúú àì EøNaîe'cqg lenbl deevn mc`y weqtd zpeeke ¦§¨§Ÿ¦§©¨

epiid 'jxya z` `ihgl' s`e ,mdn mlrzdl `le eiaexw mr
.ezngn eiaexw eypriyåok,epnî ïéòøôð äøBzaL úBøéáò ìë §¨£¥¤©¨¦§¨¦¦¤

åeli`ïàëmirxtpøîàpL ,Blek íìBòä ìkîe epnîmi`hgd iabl §¨¦¤¦¨¨¨¤¤¡©
mlerd lkl zeprxet e`iady(a c ryed)äìà'[xwy zreay-] ¨Ÿ

Lçëå.'Erbp mincA mince EvxR s`pe apbe §©¥§¨Ÿ§¨Ÿ¨¨§¨¦§¨¦¨¨
lky weqtdn gken cvik x`eai eay `ziixad jynd `aeiy iptl
cr xen`d z` zxxan `xnbd ,el` zexiar zngn yprp mlerd

:`xnbd dywn .o`kàîéàåd`ad zeprxetdy xn`z `ny ± §¥¨
`l` d`a dpi` ,weqta dxkfedy mlerleäleëì eäì ãéáòc ãò± ©§¨¥§§§

zaipb epiide ,weqta exkfedy zexiard x`y lr mb exariy cr
:`xnbd zvxzn .dgivxe ,zepf ,oennCzòc à÷ìñ àì,ok yxtl Ÿ¨§¨©§¨

áéúëc(i bk dinxi)iM'äìà éðtî[xwy zreay-],'õøàä äìáàixd ¦§¦¦¦§¥¨¨¨§¨¨¨¤
.ux`d daxg cal xwy zreay oeer meyny

lk ,lirl `ziixaa epipy :`ziixad jynd z` d`ian `xnbd
,elek mlerd lkne epnn o`ke epnn oirxtp dxezay zexiar

mlerd lkl zeprxet e`iady mi`hgd iabl xn`py(a c ryed)

,`ziixad dkiynn .'Wgke dl`'edf weqt xg`láéúë(b c ryed) ¨Ÿ§©¥§¦
,'da áLBé ìk ììîeàå õøàä ìáàz ïk ìò'zreay oeeray `vnp ©¥¤¡©¨¨¤§§©¨¥¨

.mlerd lkl yper `a ,lirl weqta xkfedy xwy
åy ,el mixne` cerBì Lé íà äøBzaL úBøéáò ìë`hegl,úeëæ §¨£¥¤©¨¦¤§

Bì ïéìBzcr epnn rxtdln mipiznn -ìLe íéðLå ,úBøBc äLeli` ¦§©¦§Ÿ¨§
øzìàì epnî ïéòøôð ïàë,cin ±øîàpL(c d dixkf)äéúàöBä'z`-] ¨¦§¨¦¦¤§©§¤¤¤¡©¥¦¨

[dllwdéîLa òaLpä úéa ìàå ápbä úéa ìà äàáe úBàáö 'ä íàð§ª§¨¨¨¤¥©©¨§¤¥©¦§¨¦§¦
.'åéðáà úàå åéöò úàå ezlëå Búéa CBúa äðìå ø÷Mìzyxtn ©¨¤§¨¤§¥§¦©§¤¥¨§¤£¨¨

:weqtd z` `ziixad'äéúàöBä'rnyn [dllwd z`-]øzìàì± ¥¦¨§©§¤
.s` el mikix`n oi`e ,cin epnn oirxtpyäæ ,'ápbä úéa ìà äàáe'¨¨¤¥©©¨¤

áðBbä,úBéøaä úòcoebkeå ,Bøéáç ìöà ïBîî Bì ïéàLok it lr s` ©¥©©©§¦¤¥¨¥¤£¥§
BòéaLîe BðòBè.mpga,BòîLîk ,'ø÷Mì éîLa òaLpä úéa ìàå' £©§¦§¤¥©¦§¨¦§¦©¨¤§©§¨

.yprp envr xwyl raypdyäðìå'[oekyz dllwd-],Búéa CBúa §¨¤§¥
ezlëå[eze` dlkz dllwd-],'åéðáà úàå åéöò úàåweqta x`eane §¦©§¤¥¨§¤£¨¨

.cin epnn mirxtp xwyl raypdyyexcl dkiynn `ziixad
:yperd xneg oiprl df weqtnàäixd ±zãîìs`y ,o`kníéøác ¨¨©§¨§¨¦
,ïúBà ïélëî íéîå Là ïéàLy`d oi`y eziaay mipa`d oebk ¤¥¥¨©¦§©¦¨

,mze` milkn minde.ïúBà älëî ø÷L úòeáL§©¤¤§©¨¨
:mipiicd zreay xcqa oecl dkiynn `ziixadøîà íàrazpd ¦¨©

òaLð éðéà,mly` `l`ïéøèBt[oi`iven-]ãiî BúBàick ,oic zian ¥¦¦§©§¦¦¨
laiwy dn mlyi egxk lra `l` ,raydle ea xefgl lkei `ly

.oic ziaa eilríL ïéãîBòä ,òaLð éðéøä øîà íàåoic ziaa - §¦¨©£¥¦¦§¨¨§¦¨
äæì äæ íéøîBàweqtd z`(ek fh xacna)íéLðàä éìäà ìòî àð eøeñ' §¦¤¨¤¨¥©¨¢¥¨£¨¦

'åâå älàä íéòLøä.'mz`Hg lkA EtQY oR,BúBà ïéòéaLnLëe ¨§¨¦¨¥¤¤¦¨§¨©Ÿ¨§¤©§¦¦
Bì íéøîBà,mipiicdEzòc ìò àlL òãBé éåäyxtn dz`y itk `l ± §¦¡¥¥©¤Ÿ©©§§

dreayd z` jzrcaàlà ,EúBà ïéòéaLî eðàyxtzz dreayd ¨©§¦¦§¤¨
íB÷nä úòc ìò[`ed jexa yecwd-]ïéc úéa úòc ìòåziay itk ± ©©©©¨§©©©¥¦

oerhl razpd lkei `ly ick epiide ,dreayd z` miyxtn oic
jkl di`xe .xwy da oi`y zxg` dpeekl ezreaya oiekzdy

,rayp `ed oic zia zrc lry razpl xnel jixvyeðéöî ïkL¤¥¨¦
ìàøNé úà òéaLäLk ,eðéaø äùîaz` elawiy a`en zeaxra §Ÿ¤©¥§¤¦§¦©¤¦§¨¥

,dxezdìò àlà ,íëúà òéaLî éðà íëzòc ìò àlL eòc ,ïäì øîà̈©¨¤§¤Ÿ©©§§¤£¦©§¦©¤§¤¤¨©
øîàpL ,ézòc ìòå íB÷nä úòc(bi hk mixac)'åâå íëcáì íëzà àìå ©©©¨§©©§¦¤¤¡©§Ÿ¦§¤§©§¤

epiid 'mkz` `l'e ,'z`Gd dl`d z`e z`Gd zixAd z` zxM ikp`̈Ÿ¦Ÿ¥¤©§¦©Ÿ§¤¨¨¨©Ÿ
.mirayp mz` mkaal zaygn itk `ly

xn`p :eixg`ly weqtd z` `ziixad zyxec df weqt zxkfd ab`
weqta(ci my),'ät BðLé øLà úà ék'xn` epax dyny epiidc ¦¤£¤¤§Ÿ

,dt mpyi xy` el` mr dreaye zixa zxek `edyéì ïéàcenll ¥¦
weqtdnàlàmr zixa zxk epax dyny,éðéñ øä ìò ïéãîBòä ïúBà ¤¨¨¨§¦©©¦©

mr j` ,'dt epyi xy`' xnel jiiy mdilryå ,íéàaä úBøBcmr ©¨¦§
epðéà øLà úàå' øîBì ãeîìz ,ïépî ,øéiâúäì ïéãéúòä íéøâEpOr dR ¥¦¨£¦¦§¦§©¥¦©¦©§©§¥£¤¥¤Ÿ¦¨

,'mFIdåoiicréì ïéào`kn cenllàlàzixa l`xyi mr zxky ©§¥¦¤¨
d lr dreaye,éðéñ øäî íäéìò eìaé÷L úBöîmdilr mieevn eide ¦§¤¦§£¥¤¥©¦©

j` ,dry dze`aLcçúäì úBãéúòä úBöîxg`l minkg epwzy ± ¦§¨£¦§¦§©¥
,dxez oznïépî ,äléâî àø÷î ïBâkzixad llka md s`y §¦§¨§¦¨¦©¦

,dreaydeøîBì ãeîìzxzq` zlibna(fk h)eìa÷å eîi÷'micEdId ©§©¦§§¦§©§¦
miUr zFidl xFari `le mdilr mielPd lM lre mrxf lre mdilr£¥¤§©©§¨§©¨©¦§¦£¥¤§Ÿ©£¦§Ÿ¦
epiide ,'dpWe dpW lkA mPnfke mazkM dN`d minId ipW z ¥̀§¥©¨¦¨¥¤¦§¨¨§¦§©¨§¨¨¨§¨¨

yeîéi÷z`eìawM äîmdilr,øákly zixaa elaiwy epiide ¦§©¤¦§§¨
zeevn z` df llkae ,minkg epwziy zeevn miiwl epax dyn

.opaxc zeevn x`yl oicd `ede ,dlibn `xwn
:`xnbd zx`an .dzligzn `ziixad z` yxtl dligzn `xnbd

éàîoipiicd zreay lr dxn`y `ziixad zpeek dn ±àéä óà' ©©¦
ìa,'äøîàð dðBLlka xn`py sqep xac epyiy rnyn 's`' oeylne ¦§¨¤¤§¨

epiide ,oeylïðúãkdpyna(.al dheq)ì ìëa ïéøîàð elàïBLoiany §¦§©¥¤¡¨¦§¨¨
,ycewd oeyla `weec `le ,xne`däèBñ úLøtodkd riayny - ¨¨©¨

dreay da yiy dyxtd z` dl `ixwne ,dzpif `ly dheqd z`
e ,dpian `idy oeyla,øNòî éecéåeälôúe òîL úàéø÷dpeny ± ¦©£¥§¦©§©§¦¨

,zekxa dxyrúeãòä úòeáLe ,ïBænä úkøáezecr rceid ± ¦§©©¨§©¨¥
oaxw aiig ,`idy oeyl lka ,drcei epi`y el raype exiagl

,dreayïBãwtä úòeáLez` laiw `ly xwyl raypy xney ± §©©¦¨
.my`e yneg aiig ,raypy oeyl lka ,oecwtdénð øîà÷ålre ± §¨¨©©¦

y `ziixad ly `pzd xn` dfìa àéä óà ,ïéðéicä úòeáLdðBL §©©©¨¦©¦¦§¨
äøîàð.oian razpdy oeyl lka zxn`p - ¤¤§¨

:`ziixad ixac xe`iaa dkiynn `xnbdøî øîà,`ziixaa ¨©©
LBãwä øîàL äòLa òæòcæð Blek íìBòä ìkL òãBé éåä ,Bì ïéøîBà§¦¡¥¥©¤¨¨¨¦§©§©§¨¨¤¨©©¨

éäìà 'ä íL úà àOú àì' àeä Ceøa.'àåMì E:`xnbd zl`eyéàî ¨Ÿ¦¨¤¥¡Ÿ¤©¨§©
àîòè,zeevn x`ya `le mlerd rfrcfp ef devna wx recn ± ©£¨

éðéña áäéúàc íeMî àîéìéàdpzip ef devny meyn mrhd m` ± ¦¥¨¦§¦§§¥§¦©
ixdy ,dyw ok m` ,ipiqaáäéúà énð úBøac øNòzxyr lk mb ± ¤¤¦§©¦¦§§¥

.mlerd rfrcfp `l mda recne ,ipiqa epzip zexaicdàlàå- §¤¨
`ed mrhdy xn`p `nyàøéîçc íeMîxzei dxeng ef dxiary ± ¦©£¦¨

,dyw df lr mb j` .zexiar x`ynàøéîç éîedxiar ok` m`d ± ¦£¦¨
,zexiard x`yn xzei dxeng ef[àéðúäå] (ïðúäå)`ztqeza`nei) §¨©§¨

(g"d c"tïä elàzexiarúBl÷,mdilr zxtkn cal daeyzy ¥¥©
zeevn lr xaerdå äNòzeevnäNòú àìzzin e` zxk mda oi`y £¥§Ÿ©£¤

,oic ziaî õeçlr xaerdàOú àl's`y ,'`eXl Lidl` 'd mW z` ¥Ÿ¦¨¤¥¡Ÿ¤©¨§
dpi` cal daeyz ,oic zia zzin e` zxk ly yper ea oi`y

zexiar el`e ,eilr zxtkn,úBøeîçzxtkn cal daeyz oi`y £
,odilrBæmda yiy zexiar el` ±å ,ïéc úéa úBúéîe úBúéøks` §¥¦¥¦§

e`ldlyàOú àìlelkïänòly e`ldy ixd ,zexengd mr ± Ÿ¦¨¦¨¤
ly yper mda yiy zexiar x`yn xzei xeng epi` '`yz `l'

.mlerd rfrcfp ea `weec recne ,oic zia zzin e` zxk
:weligd z` `xnbd zx`anàîòè éðz÷ãk ,àlàdzpyy itk ± ¤¨¦§¨¨¥©£¨

,mrhd z` dnvr `ziixad,'äwðå' ïäa øîàð äøBzaL úBøéáò ìëå§¨£¥¤©¨¤¡©¨¤§©¥
ïàëåxwy zreayaøîàð(f k zeny).'äwðé àì' §¨¤¡©Ÿ§©¤

:`xnbd dywnålr ikìëdàì' ïäa øîàð àì äøBzaL úBøéáò §¨£¥¤©¨Ÿ¤¡©¨¤Ÿ
áéúëäå 'äwðézexiard x`y iabl s` aezk ixde ±(f cl zeny)äwðå' §©¤§¨§¦§©¥

'äwðé àì.dxiar ixaerl dwpn epi` 'dy df oeyln rnyne Ÿ§©¤
:`xnbd zvxznàeää'dwpi `l dwpe' ly df weqt ±déì éòaéî ©¦¨¥¥
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רלט oifge` mipy` cenr hl sc ± iying wxt`nw `aa
òæòãæð íìåòä ìëù.dil ira dinwl -êéô úà.xwy zreay -êøùá úà àéèçìz` -

.jaexwãéî åúåà ïéøèåôcin mlyi egxk lre ea xefgi `ly ,o`k eze` oidyn oi`e -

.oic ziaa eilr laiwyíéòùøä.dinwl yxtn -åðúòã ìò àìà`nrh `pyixt `d -

.(` ,hk zereay) iyily wxta `axc `ipw meyníëúà àìmkz`yk `l ,xnelk -

.mkaal zeaygnaäèåñ úùøôoiriaynyk -

.zrney `idy oeyla deriayi ,dze`éåãéå
øùòî`nrhe .(ek mixac) "ycewd izxra" -

.dheq zkqna yxtn edlekcïäîò àùú àìå-

.oic zia zezine zezixkn `xing `l `nl`

íéáùì àåä ä÷ðîdwpi `l miayl s` o`ke -

.oerxt `laàðéøçà àðéãá,dlw zeprxeta -

.eilr d`ad zeprxeta `le
äìç
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10

11

12

ïéàåi`dn ol `wtp (a ,al zay) "oiwilcn dna" wxtac ab lr s`e - miaexw `l` jxya

`l ezgtynn oky lke ,`l milecb la` ,miphw odyk mizn mipa mixcp oerac `xw

ozz l`" ,ediiexza ixii` `xwc .miyprp ezgtyn lk elit` dreay la` ,mixcpa epiid -

mipa rnync ,"jici dyrn z` lage jlew lr midl`d svwi dnl"e ,dreaya ixii` "jit z`

.xcpa ixii` ,`wec

øîàðùdxezay zexiar lk - 'ebe ygke dl`

eed `lc jpd xnelk `l` ,`wec e`l

oiyecwc `nw wxta gken `dc .dreaya `veik

.ux`d dla` ediicegl zeixr meync (` ,bi)

íàyxit - cin eze` oixhet rayp ipi` xn`

.oic zian `viy mcew ea xefgi `ly :qxhpewa

,cl `rivn `aa) "ciwtnd" yixa opixn`c `de

"mlyn ipi`" xn`e xfge "mlyn ipixd" xn` :(`

iiegc `nlc e` ,dia xcdw xcdn opixn` in ?edn

inp i` .oic zian `viy mcew epiid - igcn `w

it lr s` ,xcdnl dizrc i`e ,`viy xg` elit`

irac ,`litk dil ipwin `l ea xefgl leki epi`y

iab (` ,dl) mzd opixn`ck ,`pic ial igexh`

`id di`x myn ,daxc`e .itik ciwt`c `edd

ol zi` i`n` dia xcd ivn i`c ,xcd ivn `lc

yexit d`xp ok lre ?oieknw iiegcl xninl

xyid xtqa mz epiax yxity enk `le ,qxhpewd

`zrnya (` ,ck oixcdpq) "xxea df" wxta

di`x `iane ,dia xcd ivnc "`a` ilr on`p"c

eze` oixhetc :`yexit ikde ."ciwtnd"c `iddn

cere .ea xefgln yea `di jk jezny oic zian

"ciwtnd"c `iddc mz epiax mya `vnp aeyc

inp i` ,oic zial ueg "mlyn ipixd" xne`a ixii`

ziaa xn` m` la` ,izyxitck oic zian `vi `l

`l - "mlyn ipi`" oic zial ueg xn`e xfge oic

rnyn diteb "xxea df"c `eddae .dia xcd ivn

el aiig exiag did :`ipzc .qxhpewd yexitk

xi`n iax ,"jy`x iiga il xec" el xn`e ,dreay

leki epi` :mixne` minkge ,ea xefgl leki :xne`

zwelgn oic xnb xg`l :`xnba opixn`e .ea xefgl

s` - oic xnb xg`l rnyn .minkg ixack dklde

yi edine .oiicr ey`x iiga el xcp `ly it lr

iiga xak el xcpyk `l` oic xnb ixw `lc ,xnel

`xza `aa) "oilgep yi" wxta rnyn oke .ey`x

"zapb icar" iab ,l`ppg epiax zqxib itl (` ,gkw

,'ek "jlv` eaih dn" ,"izapb `l" xne` `ede

leki epi` - raype "lehe rayd jpevx" :qxbc

mcew la` ,raypyk `wec rnyn .ea xefgl

:mzd iqxbc mixtq yie .ea xefgl leki raypy

.ea xefgl leki epi`e rayp

åîéé÷`nw wxtac :dniz - xak elawy dn

i`pz `ki` (` ,f) dlibnciyxcc `aeh

l`enye ,i`xwn dxn`p ycewd gexa xzq`c

dn dlrnl eniiw "elawe eniiw"n dil yixc

edl zi` edleklc `ax wiqne ,dhnl elawy

zi` inp l`enyc` `de .l`enycn xa `kxit

.`kd ik inp dyxcinl jixhv`c ,`kxit dil

,xak elawy dn eniiw ,`kd ik yxc diteb `axe

jixhv`c `de .(` ,gt) "`aiwr iax" wxt zaya

`kxit dil aiyg diteb `ax ,izixg` `yxcl

mixcp xzid iab (` ,i) dbibgc `nw wxt seqa

lr mdl yiy `aeh i`xw iziinc ,xie`a oigxet

`kxit edl zi` edlek :`ax wiqne ,eknqiy dn

:xnel yie !l`enycn xal izixg` `yxcl ez`c

`kxit edl aiyg i`ce dbibgc `nw wxt seqac

jixhv`c `l` i`d ilek `kxit `kilc l`enycn xal ,`xwc diteb` edlekl jixt (` ,f) dlibnc `nw wxta la` .izixg` `yxcl dil irain `lc ,llk `kxit `kil l`enylc meyn
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éàîoipiicd zreay lr dxn`y `ziixad zpeek dn ±àéä óà' ©©¦
ìa,'äøîàð dðBLlka xn`py sqep xac epyiy rnyn 's`' oeylne ¦§¨¤¤§¨

epiide ,oeylïðúãkdpyna(.al dheq)ì ìëa ïéøîàð elàïBLoiany §¦§©¥¤¡¨¦§¨¨
,ycewd oeyla `weec `le ,xne`däèBñ úLøtodkd riayny - ¨¨©¨

dreay da yiy dyxtd z` dl `ixwne ,dzpif `ly dheqd z`
e ,dpian `idy oeyla,øNòî éecéåeälôúe òîL úàéø÷dpeny ± ¦©£¥§¦©§©§¦¨

,zekxa dxyrúeãòä úòeáLe ,ïBænä úkøáezecr rceid ± ¦§©©¨§©¨¥
oaxw aiig ,`idy oeyl lka ,drcei epi`y el raype exiagl

,dreayïBãwtä úòeáLez` laiw `ly xwyl raypy xney ± §©©¦¨
.my`e yneg aiig ,raypy oeyl lka ,oecwtdénð øîà÷ålre ± §¨¨©©¦

y `ziixad ly `pzd xn` dfìa àéä óà ,ïéðéicä úòeáLdðBL §©©©¨¦©¦¦§¨
äøîàð.oian razpdy oeyl lka zxn`p - ¤¤§¨

:`ziixad ixac xe`iaa dkiynn `xnbdøî øîà,`ziixaa ¨©©
LBãwä øîàL äòLa òæòcæð Blek íìBòä ìkL òãBé éåä ,Bì ïéøîBà§¦¡¥¥©¤¨¨¨¦§©§©§¨¨¤¨©©¨

éäìà 'ä íL úà àOú àì' àeä Ceøa.'àåMì E:`xnbd zl`eyéàî ¨Ÿ¦¨¤¥¡Ÿ¤©¨§©
àîòè,zeevn x`ya `le mlerd rfrcfp ef devna wx recn ± ©£¨

éðéña áäéúàc íeMî àîéìéàdpzip ef devny meyn mrhd m` ± ¦¥¨¦§¦§§¥§¦©
ixdy ,dyw ok m` ,ipiqaáäéúà énð úBøac øNòzxyr lk mb ± ¤¤¦§©¦¦§§¥

.mlerd rfrcfp `l mda recne ,ipiqa epzip zexaicdàlàå- §¤¨
`ed mrhdy xn`p `nyàøéîçc íeMîxzei dxeng ef dxiary ± ¦©£¦¨

,dyw df lr mb j` .zexiar x`ynàøéîç éîedxiar ok` m`d ± ¦£¦¨
,zexiard x`yn xzei dxeng ef[àéðúäå] (ïðúäå)`ztqeza`nei) §¨©§¨

(g"d c"tïä elàzexiarúBl÷,mdilr zxtkn cal daeyzy ¥¥©
zeevn lr xaerdå äNòzeevnäNòú àìzzin e` zxk mda oi`y £¥§Ÿ©£¤

,oic ziaî õeçlr xaerdàOú àl's`y ,'`eXl Lidl` 'd mW z` ¥Ÿ¦¨¤¥¡Ÿ¤©¨§
dpi` cal daeyz ,oic zia zzin e` zxk ly yper ea oi`y

zexiar el`e ,eilr zxtkn,úBøeîçzxtkn cal daeyz oi`y £
,odilrBæmda yiy zexiar el` ±å ,ïéc úéa úBúéîe úBúéøks` §¥¦¥¦§

e`ldlyàOú àìlelkïänòly e`ldy ixd ,zexengd mr ± Ÿ¦¨¦¨¤
ly yper mda yiy zexiar x`yn xzei xeng epi` '`yz `l'

.mlerd rfrcfp ea `weec recne ,oic zia zzin e` zxk
:weligd z` `xnbd zx`anàîòè éðz÷ãk ,àlàdzpyy itk ± ¤¨¦§¨¨¥©£¨

,mrhd z` dnvr `ziixad,'äwðå' ïäa øîàð äøBzaL úBøéáò ìëå§¨£¥¤©¨¤¡©¨¤§©¥
ïàëåxwy zreayaøîàð(f k zeny).'äwðé àì' §¨¤¡©Ÿ§©¤

:`xnbd dywnålr ikìëdàì' ïäa øîàð àì äøBzaL úBøéáò §¨£¥¤©¨Ÿ¤¡©¨¤Ÿ
áéúëäå 'äwðézexiard x`y iabl s` aezk ixde ±(f cl zeny)äwðå' §©¤§¨§¦§©¥

'äwðé àì.dxiar ixaerl dwpn epi` 'dy df oeyln rnyne Ÿ§©¤
:`xnbd zvxznàeää'dwpi `l dwpe' ly df weqt ±déì éòaéî ©¦¨¥¥
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רמ
oifge` mipya cenr hl sc ± iying wxt`nw `aa

ïäéðù ìò äìçlelg icil e`ae on`p cia epenn xeqnl wcwc `ly ,da oiyprp odipyy -

.mydóñë éúù äðòè úøéôë`l` ,i`w dprhd zlgz` e`l oizipzna opzc dprh -

dprhd zlgz `dzy opirac ,dhextd z`ced cal exiag zprha xtek `edy dxitk`

.ipzw `l dhext zxitk eli`e :opiqxb ikd .dhexte sqk izyùéà ïúé éëdpizp zlgz -

- aeyg xac ."df `ed ik" i`w dlre ,sqk izy

dn" .`ed aeyg xac sqk drny minkg exriye

`le ,opiqxb "aeyg xac lk s` aeyg xac sqk

milka eli`c ,"aeyg xac milk s`" opiqxb

oihgn zxitka elit`c (a ,n) onwl opixn`

.xn`w ilk e`lc icina "lk s`" i`de ,aiig

d`a df lr - "df `ed ik" `pngx xn`we

dcenyk ,df `ed ik xn`iyk ,dreayd

sqk izy zprh jezn d`ced `nl` .dzvwna

.`idàåää`l` dreay oi`c dil irain "df" -

`le ,dcen ip` df z` xnelk ,zvwna d`ceda

mlerle ,i`w sqk izy zprh`c oxenb`l

.xn`w sqk izy zxitkn cal d`cedåàìå
äðòè äì äøñçã äðéî úòîù àìéîîaxl -

dprhd oinne dprhd zvwnlc inp idp :opikxt

dl dxqgc dpin zrny `linn e`l edin ,ez`

sqk izyn dxitk cer o`k oi`e ,dpey`x dprh?

äøéôëì àø÷éòî àúà éë óñë áø êì øîà àìà
àúà.dprh zlgzl e`le -ìë óà àðéîà àðàå
íéðù.`llk i`da inp sqk dil dede -ìáà

ïðéòá àì áåùç øáãikid ik :`pin` dede -

el dcede oihgn izy eprh elit` milk iabc

inp icin lk ,(a ,n) onwlck aiig odn cg`a

elit`e aiigl cga dil ice`e ixz dil oirhc

jixhv` ikdl - sqk izy `ziinw dprh `kil

xac opira milk e`lc icin dipin slinl ,"sqk"

.aeygêãéá éì ùé óñë éúùoizrc `wlq `w -

icia jl oi`" dil xn`we ,dil oirh sqk deyc

oinn d`ced dil `iedc "dhext dey `l`

e`l ,`nrh i`n .xeht ikd elit`e ,dprhd

sqk izyn dprh zxitk dl dxqgc meyn?

éðú÷ à÷åã,zygp el dced dfe sqk oreh df -

.dprhd oinn d`ced `kilcàîòè àåä éãéî
ìàåîùì àìàef daeyz aiyn dz` melk -

xg` mkg xn` eli` ,xnelk .l`enyl `l`

,ef daeyz aiydl mileki epiid - ipzw `wec

d`ced l`enyc ,daeyz epi` l`enyl la`

zyegp eprhy xg`n ,dil aiyg dprhd oinn

.cg`a el xtke sqkd mràøáúñî éîð éëä-

.ipzw `wec oizipzncéåä àáåèdxitk -

.d`cede'åë à÷åã àôéñãî àìà`iyew oeyl -

:ipzwc ,`yixn axc `zaeiz iedz `nip .`ed

`l` icia jl oi`" ,"jcia il yi sqk izy"

dne ,opz `wec meyn `nrhe .xeht - "dhext

el dcede dey eprh `d ,el dced `l eprhy

ded `l `ziinw dprhc ab lr s`e ,aiig - dey

!sqk izy `l`éðàù àøèéìeprhc oeikc -

zerahn lk la` .ipzw `wec i`ce - lwyn

dey oizipzncezeyrl rahn jxcy ,xn`w

.mixac lkl minc
òãú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

íúäwiqnck ,lwd oica mzd :`l` iiepyl jixv ded `l - egin `le zegnl mcia didy

`l` dxiar ypern oiyprp oi`c iyextl dil `gipc `l` .xeng oica `kd ,jenqa

.jk lk xeng df yper oi` jkld ,egin `lc meynäîm`e - mipy sqk s` mipy milk

dn"l jixhv` `d ?ody dnl milk e`vi jkl :l`enyl oizrny seqa yixc ikid :xn`z

yixcc ,qxhpewd yxitck xnel yie !"mipy milk

onwl qxhpewa yxity dne ."mitqk" aizk `lcn

,ediiexz opirny ded "mitqk" aizk ded i`c

`l `xezi `lac ,d`xp oi` - aeyg xace mipy

enk ,zehext izy `l` "mitqk"n rnyn ied

ab lr s` dhexta zycwzny dy` iyecw

dcyn dgiw dl xnb (a ,c) oiyecwc `nw wxtac

azknl dil ded `l` ."sqk" dia aizkc oextr

dede ,"mivtg e` sqk" inp i` "mitqk e` sqk"

azkcne ,"sqk"c `xezin aeyg xace mipy opirci

:xn`z m`e .ody dnl milk e`vi :opiyxc "milk"

ol `pn ,`z`c `ed dxitkl "sqk"c iwenc axl

"milk"n dlekc xnel jixve ?aeyg xac opirac

elit`c ,"milk"n aeyg xac dil `wtpe .yixc

zeaiyg mewn lkn dhext dey da oi`y hgn

.dlecb dk`ln ea zeyrl ie`xy ,ea yi lecb

.'ek aeyg xac milk dn :`kd iqxbc mixtq zi`e

i`xw wiicc ,`niiw l`enyc `ail`c ab lr s`

"milk" azk i` :l`enyl xn` jenqae ,dizek

,'eke mipy milk dn `pin` ded "sqk" azk `le

i`cec :xnel yi .opira `l aeyg xac la`

,dhext dey ilka `diy opirac opitli "sqk"n

lr s` milkd lka `id aezkd zxifb `niz `lc

opixn` inp ikde .dhext dey oda oi`y it

oiey `diy jixv oihgn izy eprhc inlyexia

d`cedde dhext dxitkd `dzy ,zehext izy

sqk jixvdl milkl sqk opiywn xcde .dhext

milk dnc ,dhextn xzeiilk `l` edc lk e`lc

,aeyg sqk `l` edc lk e`l sqk s` ,aeyg

oi` `zyde .zeaiyg ea yi jkay ,drn epiidc

dibdy enk "aeyg xac lk s`" dibdl jixv

milk e`vi dil zi` l`enyc meyn ,qxhpewd

,"aeyg xac milk s`" opiqxb xitye .ody dnl

dnl"e ,zehext izy oiey `diy opira inp milkac

izy oiey oi`y it lr s` epiid xn`wc "ody

oiyecwc `nw wxta eizeax zqxib did oke .zern

.izkx`d (ixde ligznd xeac) mye ,(my)
epreha
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àkéà éàî .eçéî àìå úBçîì íãéa LiL íúä̈¨¤¥§¨¨¦§§Ÿ¦©¦¨
íé÷écö ïéa ,àîìòã íéòLøì BzçtLîc íéòLø ïéa¥§¨¦§¦§©§¦§¨¦§¨§¨¥©¦¦
úBøéáò øàLa àeä ?àîìòã íé÷écöì BzçtLîc§¦§©§§©¦¦§¨§¨¦§¨£¥
àîìòã íéòLøe ,øeîç ïéãa äçtLîc íéòLøe ,déðéãa§¦¥§¨¦§¦§¨¨§¦¨§¨¦§¨§¨

äòeáL éaâ ;éøéèt àëäå àëäc é÷écö ,ìwä ïéãa¯ §¦©©©¦¥§¨¨§¨¨§¦¦©¥§¨
ïéãa àîìòã íéòLøe ,déðéãk äçtLîc íéòLøe àeä§¨¦§¦§¨¨§¦¥§¨¦§¨§¨§¦
:øîà íà" .ìwä ïéãa àëäå àëäc é÷écöå ,øeîç̈§©¦¥§¨¨§¨¨§¦©©¦¨©

"òaLð éðéà"¯éðéøä" :øîà íàå ,ãiî BúBà ïéøèBt ¥¦¦§¨§¦¦¨§¦¨©£¥¦
"òaLð¯àð eøeñ" :äæì äæ íéøîBà íL íéãîBòä ¦§¨¨§¦¨§¦¤¨¤¨

"älàä íéòLøä íéLðàä éìäà ìòîàeää àîìLa ." ¥©¨¢¥¨£¨¦¨§¨¦¨¥¤¦§¨¨©
òaLî à÷c àeää àlà ,àøeqéàa éà÷ òazLî à÷c§¨¦§©©¨¥§¦¨¤¨©§¨©§©

?éànà déì¯ïBòîL éaø ,àéðúãëì déì éòaéî àeää ¥©©©¦¨¥¥§¦§©§¨©¦¦§
"íäéðL ïéa äéäz 'ä úòáL" :øîBà ïBôøè ïa¯ ¤©§¥§ª©¦§¤¥§¥¤

,BúBà ïéòéaLnLëe" .íäéðL ìò äòeáL äìçL ãnìî§©¥¤¨¨§¨©§¥¤§¤©§¦¦
'åëå Ezòc ìò àlL òãBé éåä :Bì íéøîBàéì änì ." §¦¡¥¥©¤Ÿ©©§§¨¨¦

ézL äðòhä" .àáøc àéð÷ íeMî ?éëä déì àøîéîì§¥§¨¥¨¦¦©§¨§¨¨©§¨¨§¥
ìàeîLe .óñë ézL äðòè úøéôk :áø øîà ."óñë¤¤¨©©§¦©§¨¨§¥¤¤§¥
àlà øôk àì eìéôà ;óñë ézL dîöò äðòè :øîà̈©§¨¨©§¨§¥¤¤£¦Ÿ¨©¤¨

äèeøôa àlà äãBä àìå äèeøôa¯:àáø øîà .áéiç ¦§¨§Ÿ¨¤¨¦§¨©¨£©¨¨
.ìàeîLc déúåk éàø÷e ,áøc déúåk ïéúéðúî à÷éc©§¨©§¦¦§¨¥§©§¨¥§¨¥¦§¥
óñë ézL äðòhä :éðú÷c ,áøc déúåk ïéúéðúî à÷éc©§¨©§¦¦§¨¥§©§¨¨¥©§¨¨§¥¤¤
äèeøt äðòè úøéôk eléàå ,äèeøt äåL äàãBääå§©¨¨¨¤§¨§¦§¦©§¨¨§¨
äøéôk eléàå ,äèeøôa äàãBää :éîð ïðúe ;éðú÷ àì̈¨¨¥§©©¦©¨¨¦§¨§¦§¦¨
ék" :áéúëc ,ìàeîLc déúåk éàø÷e .éðú÷ àì äèeøôa¦§¨¨¨¨¥§¨¥§¨¥¦§¥¦§¦¦

ì íéìë Bà óñk eäòø ìà Léà ïzéíéìk äî ,"øBîL ¦¥¦¤¥¥¤¤¥¦¦§©¥¦
ìk óà áeLç øác óñk äî ,íéðL óñk óà íéðL§©¦©¤¤§©¦©¤¤¨¨¨©¨

àeä ék :àðîçø øîà÷å ,áeLç øác."äæ¯àeää :áøå ¨¨¨§¨¨©©£¨¨¦¤§©©
.äðòhä úö÷îa äàãBäì déì éòaéî¯áéúk :ìàeîLe ¦¨¥¥§¨¨§¦§¨©§¨¨§¥§¦

úö÷îa éãBàå úö÷îa øôk éàc ,"äæ" áéúëe "àeä"§¦¤§¦¨©§¦§¨§¥§¦§¨
¯.áéiç¯ãçå ,äðòhä úö÷îa äàãBäì ãç :áøå ©¨§©©§¨¨§¦§¨©§¨¨§©

.äðòhä ïénî äàãBäì¯?äðòè dì äøñçc dépéî zòîL àìénî åàì :ìàeîLe¯àìà §¨¨¦¦©§¨¨§¥¨¦¥¨¨§©§¦¥§¨§¨¨§¨¨¤¨
ék" :àðîçø áBzëì ,ïk íàc ,àúàc àeä äøéôëì àøwéòî àúà ék óñk :áø Eì øîà̈©§©¤¤¦£¨¥¦¨¨¦§¦¨§¨¨§¦¥¦§©£¨¨¦

ì íéìk eäòø ìà Léà ïzéáúëc óñk ,íéðL ìk óà íéðL íéìk äî :àðéîà àðàå ,"øBîL ¦¥¦¤¥¥¥¦¦§©£¨¨¦¨©¥¦§©¦©¨§©¦¤¤¦§©
.äøéôëì ïéðò eäðz ,äðòèì ïéðò Bðéà íà ?él änì àðîçø¯áúk éà :Cì øîà ìàeîLe ©£¨¨¨¨¦¦¥¦§¨¦§¨¨§¥¦§¨¦§¦¨§¥¨©¨¦§©

áeLç øác ìáà ,íéðL ìk óà íéðL íéìk éàî :àðéîà äåä ,óñk áúk àìå íéìk àðîçø©£¨¨¥¦§Ÿ§©¤¤£¨¨¦¨©¥¦§©¦©¨§©¦£¨¨¨¨
,"Eãéa él Lé óñë ézL" :ïðz .ïì òîLî à÷ ,ïðéòa àì¯"äèeøt àlà éãéa Cì ïéà"¯ ¨¨¥©¨©§©¨§©§¥¤¤¥¦§¨§¥¨§¨¦¤¨§¨

!ìàeîLc àzáeéúe ,äðòè dì äøñçc íeMî åàì ?àîòè éàî ;øeèt¯:ìàeîL Cì øîà ¨©©§¨¨¦§¨§¨¨§¨¨§§¨¦§¥¨©¨§¥
.Bðòè àì Bì äãBäM äîe ,Bì äãBä àì BðòhM äî ,éðú÷ à÷åc ?éðú÷ äåL zøáñ éî¦¨§©§¨¤¨¨¥©§¨¨¨¥©¤§¨Ÿ¨©¤¨Ÿ§¨

¯"äèeøt àlà éãéa Eì ïéà" ,"Eãéa él Lé äèeøôe óñë ézL" :àôéñ àîéà ,éëä éà¯ ¦¨¦¥¨¥¨§¥¤¤§¨¥¦§¨§¥§§¨¦¤¨§¨
äåL àîìLa zøîà éà ;áéiç¯à÷åc zøîà éà àlà ,áéiç éëä íeMî¯?áéiç éànà ©¨¦¨§©§¦§¨¨¨¤¦¨¦©¨¤¨¦¨§©§©§¨©©©¨

!Bðòè àì Bì äãBäM äîe ,Bì äãBä àì BðòhM äî¯ì àlà àîòè àeä éãéîBðòè :ìàeîL øîà ïîçð áø øîàä ;ìàeîL ©¤§¨Ÿ¨©¤¨Ÿ§¨¦¥©§¨¤¨¦§¥¨¨©©©§¨¨©§¥§¨
ïäî ãçàa Bì äãBäå ïéøBòNe ïéhç¯,"Eãéa éì Lé áäæ àøèéì" :àôéñ éðú÷cî ,àøazñî éîð éëä !áéiç¯àlà éãéa Eì ïéà" ¦¦§¦§¨§¤¨¥¤©¨¨¦©¦¦§©§¨¦§¨¨¥¥¨¦§¨¨¨¥¦§¨§¥§§¨¦¤¨

"óñk àøèéì¯éðú÷ à÷åc àîìLa zøîà éà ;øeèt¯äåL zøîà éà àlà ,øeèt éëä íeMî¯àáeè àøèéì ?øeèt éànà ¦§¨¤¤¨¦¨§©§¦§¨¨©§¨¨¨¥¦¨¦¨¤¨¦¨§©§¨¤©©¨¦§¨¨
?áøã àzáeéz éåäéz àîéì .à÷åc éîð àLéø ,à÷åc àôéñcî àlà !éåä¯.éðàL áäæ àøèéìå ,äåL ïéúéðúî dlek :áø Eì øîà ¨¥¤¨¦§¥¨©§¨¥¨©¦©§¨¥¨¥¡¥§§¨§©¨©§©¨©§¦¦¨¤§¦§¨¨¨¨¥

òãú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

שבועות. שבועת הדיינין - פרק שישי דף לט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
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רמי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hl sc zereay(ycew zay meil)

:`xnbd zvxzníúämiyprp l`xyi lky xn`py weqta ± ¨¨
ote`a xaecn ,cigid ly e`hgaúBçîì íãéa LiL`ly `hega ¤¥§¨¨¦§

,`hgieçéî àìås` rxtp `ed jexa yecwd xwy zreaya j` ,ea §Ÿ¦
.zegnl mcia did `ly el`n

mixg` miyp` milawny zeprxetd zebxc z` zx`an `xnbd
:`xnbd zxxan .zexiar x`y zngne xwy zreay zngnéàî©

àkéàepyiy lcadd dn ±BzçtLîc íéòLø ïéa,`hegd lyìoia ¦¨¥§¨¦§¦§©§§
,àîìòc íéòLødribnd zeprxetd oiprl ,ezgtynn mpi`y §¨¦§¨§¨

lcadd dn ,xxal yi ok enke .miyprp mlek ixde ,mdilrïéa¥
BzçtLîc íé÷écö`hegd lyìoia.àîìòc íé÷écözx`an ©¦¦§¦§©§§©¦¦§¨§¨

:`xnbdàeä,envr `hegd ±,úBøéáò øàLa,xwy zreay caln ¦§¨£¥
yprpdéðéãa,dxeza epica xen`d ypera ±BzçtLîc íéòLøe §¦¥§¨¦§¦§©§

miyprp ,zegnl mcia didy,àîìòc íéòLøe ,øeîç ïéãadidy §¦¨§¨¦§¨§¨
miyprp ,zegnl mcia.ìwä ïécaeàëäå àëäc é÷écömiwicvd ± ©¦©©©¦¥§¨¨§¨¨

zegnl mcia did `ly el` epiide ,mlerd x`y lye ezgtyn ly
,mdn elaiw `le eginy e`éøéètl la` .ypern mixeht ±éab §¦¦©¥

àeä ,äòeáLenvrdéðéãa ,BzçtLîc íéòLøeypera miyprp ± §¨§¨¦§¦§©§§¦¥
,envr `hega xen`dàîìòc íéòLøemiyprpé÷écöå ,øeîç ïéãa §¨¦§¨§¨§¦¨§©¦¥

àëäå àëäccvde -miyprp mlerd x`y lye ezgtyn ly miwi §¨¨§¨¨
.ìwä ïéca©¦©©

:`ziixaa epipy .lirl d`aedy `ziixad z` yxtl day `xnbd
'òaLð éðéøä' øîà íàå ,ãiî BúBà ïéøèBt 'òaLð éðéà' øîà íà¦¨©¥¦¦§¨§¦¦¨§¦¨©£¥¦¦§¨
íéòLøä íéLðàä éìäà ìòî àð eøeñ ,äæì äæ íéøîBà íL íéãîBòä̈§¦¨§¦¤¨¤¨¥©¨¢¥¨£¨¦¨§¨¦

.älàä:`xnbd dywnàøeqéàa éà÷ òázLî à÷c àeää àîìLa± ¨¥¤¦§¨¨©§¨¦§§©¨¥§¦¨
,'ryx' dpekn xwyl raypy mc`dy oaen xacdà÷c àeää àlà¤¨©§¨

déì òaLî,raezd epiidc ,eriayny df la` ±éànà`ed recn - ©§©¥©©
mdipyy rnyn 'miryxd miyp`d' oeyldn ixdy ,'ryx' dpekn

.miryx mipekn
:`xnbd zvxznàéðúãk(ì déì éòaéî àeää)raezdy mrhd ± ©¦¨¥¥§¦§©§¨

,`ziixaa x`eand it lr `ed ryx aygpïBôøè ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤©§
,øîBàxn`p(i ak zeny),'íäéðL ïéa äéäz 'ä úòeáL'df weqteãnìî ¥§©¦§¤¥§¥¤§©¥

íäéðL ìò äòeáL äìçLraypd lr mb lg dreayd ypery - ¤¨¨§¨©§¥¤
riaynd zprhy ote`a s`e ,eriaynd oic lrad lr mbe xwyl
zngne ,on`p mc` icil epenn z` xqn `ly jk lr yprp ,zn`
miyp`d' mdipy z` `ziixad dzpik okle ,myd lelig mxbp ok

.'miryxd
:`ziixaa epipy cerLnLëeàlL òãBé éåä Bì íéøîBà BúBà ïéòéa §¤©§¦¦§¦¡¥¥©¤Ÿ

.'åëå Ezòc ìò:`xnbd zl`eyéëä déì àøîéîì éì änìrecn ± ©©§§¨¨¦§¥§¨¥¨¦
.ezpeke ezrc itl `le oic zia zrc lr raypy el xnel jxev yi

:`xnbd daiynàáøc àéð÷ íeMîziaa rxi`y dyrnd meyn ± ¦©§¨§¨¨
z` gipde mixrde ,rxty dreay razpd aiigzdy ,`ax ly epic
raype ,dreayd zra raezd cia exqne ,lelg dpw jeza zernd
j` ,zn`a dreayd dzid ezrc itl ok`e ,eaeg lk z` el ozpy
itk `ly epiid miipiicd zrc itl eze` miriayny el mixne`yk

.mipiicl zpaen dpi`y raypd zpeek
:dpyna epipyäðòhädkixv zvwna dcen zreay zaiignd ©©£¨
zegtl zeidl.óñk ézLmi`xen` zwelgn d`ian `xnbd §¥¤¤

:ef `aa yexita,áø øîàdpeekd ,dpyna daezkd 'dprhd' ¨©©
yäðòè úøéôkjixv raezd zprha razpd xteky dxitkd ± §¦©©£¨

a zegtd lkl didzyézLzern,óñkzegtd lkl dceny oeike §¥¤¤
raezd zriazy `vnp ,'zvwna dcen'k aygiy ick ,dhexta

.dhexte sqk zern izy ieeya zegtd lkl zeidl dkixvìàeîLe§¥
,øîàddîöò äðòèly ieeya zeidl dkixv raezd ly,óñk ézL ¨©©£¨©§¨§¥¤¤

eäèeøôa àlà øôk àì eléôà,x`ya dcedeåm` okàlà äãBä àì £¦Ÿ¨©¤¨¦§¨§Ÿ¨¤¨
äèeøôa,sqk izy ly xeriy oi` cegl dxitkay s` ,x`ya xtke ¦§¨

áéiç.dreay ©¨
:zercd izyl di`x d`ian `xnbdïéúéðúî à÷éc ,àáø øîà̈©¨¨©§¨©§¦¦

áøc déúåk,ax zhiyk zwcwecn epizpyn ±ìàeîLc déúåk éàø÷e §¨¥§©§¨¥§¨¥¦§¥
,`ax x`ane .l`eny zrck miwcwecn miweqtd eli`e ±à÷éc©§¨

,áøc déúåk ïéúéðúî,sqk izya zeidl dkixv dxitkdy,éðz÷c ©§¦¦§¨¥§©§¨¨¥
äðòè úøéôk' eléàå ,'äèeøt äåL äàãBääå óñk ézL äðòhä'©©£¨§¥¤¤§©¨¨¨¤§¨§¦§¦©©£¨

éðz÷ àì 'äèeøt`ed dxitkd xeriy mby dazk `l dpynd ± §¨Ÿ¨¨¥
,dhexta xetkiy icy l`eny zrck m` ,xnelk .dhext zegtl
dazky enk dhexta dxitkdy xnel dkixv dpynd dzid
okle ,'dxitk' epiid 'dprh'y ,oaen axl la` ,dhexta d`ceddy
`linne ,dhexta d`cedde sqk izy dxitkdy dpynd dxn`

.dhexte sqk izy dzid driazdy mdipy sexiva mircei
:axl zriiqnd ztqep dpyn `ian `axénð ïðúe`aa zkqna §©©¦

`rivn(.dp),dhext `ed mxeriyy mixacd lk iabläàãBää©¨¨
zeidl dkixv zvwna dcen zreay zaiigndeléàå .äèeøôaoic ¦§¨§¦

yy dfd xeriäøéôk`ed dreay zaiignd,éðz÷ àì ,äèeøôa §¦¨¦§¨Ÿ¨¨¥
ixacke ,sqk izy `l` dhext dey epi` dxitkd xeriyy rnyne

.ax
:l`enyl miweqtdn di`xd z` `ax x`anìàeîLc déúåk éàø÷e§¨¥§¨¥¦§¥

,l`eny zhiyk miwcwecn miweqtd ±áéúëc,mixney zyxta ¦§¦
zvwna dcen zreay aeig micnel myny(e ak zeny)Léà ïzé ék'¦¦¥¦

ì íéìë Bà óñk eäòø ìà,'øBîLick ,milkl sqk aezkd yiwde ¤¥¥¤¤¥¦¦§
,cnll'íéìk' äîzegtl mde ,miax oeyla mixkfenóà ,íéðL ©¥¦§©¦©
'óñk'eidy ote`a `weec epiid weqta xen`d,íéðLyiwd oke ¤¤§©¦

,sqkl milk aezkdcnllyóñk äî`ed,áeLç øáceyxcy itk ©¤¤¨¨¨
epiidc minkg exriye aeyg xac jixvy 'sqk' zaizn minkg

,sqk drnìk óàdidiy jixv raezy utgáeLç øácaiigl ick ©Ÿ¨¨¨
exiag z` raezy mc`a wqer weqtdy `vnpe .jk lr dreay
jixv oke ,[sqk drn] 'aeyg xac'a xaecn ixdy ,sqk zern izy

,'milk' enk ,mipy epnn didiyåef driaz lràðîçø øîà÷± §¨¨©©£¨¨
razpd xn`y ote`ay dxezd dxn`'äæ àeä ék'cala df wlg ± ¦¤

mze` zvwna dcedy epiidc ,aiig ipi` xg` wlge jl aiig ip`
l`eny zhiyk gkene .x`yd lr raydl aiig ,sqk zern izy
m` ,zvwna dcen zreay aiig sqk izyn zegta xtekd mby

.sqk izy lr dzid dlek driazd
:di`xd z` dgec ax cvik zx`an `xnbdáøå,jl xn`iàeää §©©

déì éòaéîlr riaydl xyt`y cnll ick dazkp `l 'df' zaiz ± ¦¨¥¥
zkxvp `id `l` ,sqk ipyn zegt ly dxitkúö÷îa äàãBäì§¨¨§¦§¨

.äðòhä`ed cala 'df' z`y `id 'df' zaiz zernyny xnelk ©©£¨
zvwna d`ced yi m` wxy cnll `ae ,xtek `ed x`yae dcen

.lkd xtek `edyk `le dreay aiig
:zx`ane `xnbd dkiynnìàeîLe,jl xn`iáéúëe 'àeä' áéúk §¥§¦§¦

,'äæ',mixac ipy cnll ick el` zepeyl izy dxezd dazke ¤
,cg`dcwxéãBàå úö÷îa øôk éà[dcede-],áéiç úö÷îa,ipyde §¦¨©§¦§¨§¥§¦§¨©¨

.sqk izy `idy driazd zvwna dceiy jka icyåeli`áø,aiyi §©
,zekxvp zeaizd izyyì ãça wx `ed dreay aeigy cnläàãBä ©§¨¨
ì ãçå ,äðòhä úö÷îad m` wx `ed dreayd aeigy cnläàãBä §¦§¨©©£¨§©§¨¨

`id.äðòhä ïénîaiigzny cnll zxzein daiz oi`y `vnpe ¦¦©©£¨
.cala sqk izy `id driazdyk zvwna dcena dreay

:dpey ote`a l`enyl di`xd z` `xnbd zx`anìàeîLex`ai §¥
j` ,ok yexcl zxzein daiz o`k oi` mpn`y ,ezii`x z`åàì̈

dépéî úòîL àìénîoi`y weqtd zernynn oian dz` oi` m`d ± ¦¥¨¨§©¦¥
,sqk izy zxitka jxevcizy `id driazdy dxezd dxn` m` §

driazd zvwna dcenyk ok m` ,sqkixdäðòè dì äøñçixd ± ¨§¨¨©£¨
izyd lka xtk `l ixdy ,sqk izy ly driaz dze` dxqgp
,dreay dxezd daiig dfae ,x`ya xtke mwlga dced `l` ,sqk
jka ic `l` ,sqk izy didz dxitkdy jxev oi`y gkene

.driaz dze` zvwna dcede ,sqk izy dzid driazdy
:ax jk lr aiyi dn `xnbd zx`an,áø Cì øîà ,àlàzaiz ¤¨¨©¨©

,'óñk','sqk izy'a jxev yiy miyxec dpnny,àøwéòî àúà ék ¤¤¦£¨¥¦¨¨
àúàc àeä äøéôëìxeriy z` cnll ick wx dazkp dligzkln - ¦§¦¨©£¨

,driazd xeriy z` `le ,dxitkdïk íàcd`ay xn`z m`y ± §¦¥
,l`eny zrcke ,driazd xeriy lr cnll dxezdàðîçø áBzëì¦§©£¨¨
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המשך בעמוד רמר



רמב
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bl sc zereay(oey`x meil)

àðBîîivg icrn di`x oi` ok m`e .`ed oenn wfp ivg melyz ± ¨¨
.qpw epi` wfp ivgy meyn ,qpw icrl wfp

:`xnbd zl`eyøîàc ïàîì àçéðäxaeqd `tt ax zrcl ±àbìt ¨¦¨§©§¨©©§¨
øîàc ïàîì àlà ,àðBîî à÷æðryedi axc dixa `ped ax zrcl ± ¦§¨¨¨¤¨§©§¨©

`wfp `blt xaeqdàñð÷,`edøîéîì àkéà éàîz` yxtp ji` ± §¨¨©¦¨§¥©
wfp ivg icr oicn gikedl yi ezrcl m`d ,xnelk ,wtqd

.zecrd zreaya miaiig extky qpw icry ,epizpynay
mz xey ly wfp ivg oica zwqer dpi` epizpyn :`xnbd zvxzn

`l` ,gbpyúBøBøö ÷æð éöça,dteba `le dgeka dwifdy dnda ± ©£¦¤¤§
zgzn [zephw mipa`-] zexexv dfizde dkxck dkldy oebk

,ilkd z` exaye zexexvd eklde ,dilbxdì éøéîb àúëìäc± §¦§§¨§¦¦¨
,wfp ivg wx dwfid lr aiigy ipiqn dynl dkldycdf wfp ivg §

i`ceàeä àðBîîwfp ivg icrn di`x oi` ok m`e ,qpw `le ¨¨
.mixeht e` miaiig m` extky qpw icr oicl epizpynay

extky qpw icr m` wtqd z` heytl ztqep di`x d`ian `xnbd
:zecrd zreaya miaiigòîL àzztqep di`x rnye `ea ± ¨§©

`l m` mkilr ip` riayn ,dxn`y ,epizpynn wtqd z` heytl
ipelt cia il yiy ipecirze e`eazìôk éîeìLzoiaiig extke ©§¥¥¤

jkne ,qpw melyz `ed ltkd melyz ixde .zecrd zreaya
.miaiig qpw icry rnyn zecrd zreaya miaiig el` micry

inelyz lr ecird `l m`y dpyna exn`y dn :`xnbd dgec
`ed ,miaiig ltkàðø÷ íeMîjeza `vnpd oxwd melyz meyn ± ¦©§¨

.qpw `le oenn melyz `edy ,ea aiig apbdy ltkd inelyz
:`xnbd zl`ey'äMîçå äòaøà éîeìLúå'md ixd dpyna epypy §©§¥©§¨¨©£¦¨

.miaiig extky qpw icry epizpynn gikep ok m`e ,qpw inelyz
inelyzay qpwd melyz meyn micrd aeig oi` :`xnbd daiyn

`l` ,dynge drax`àðø÷ íeMîyiy oxwd melyz meyn ± ¦©§¨
.mda

dpynd dxn`y dnn gikepe :`xnbd zl`ey'mdl xn` m`y
ipecirz'éza úà äzôe éðBìt Léà ñðàLzreaya mdilr miaiigy ¤¨©¦§¦¦¨¤¦¦

sqk ilwy miying melyza miaiig dztnde qpe`d ixde ,zecrd
oi` :`xnbd daiyn .miaiig qpw icry gikedl yie ,qpw `edy

`l` ,sqk miying ly qpwd meyn micrd aeigíeMîmelyz ¦
íâôe úLBa,sqk miyingd lr sqep ,dztnde qpe`d lr lhend ¤§©

.oenn aeig `edy

,oenn inelyza xaecndy ok m` :`xnbd zl`eyòîLî à÷ éàî©¨©§©
ïìmipte`d lk z` d`iady jka eprinydl epizpyn d`a dn ± ¨

ixde ,dpynay.àeä àðBîî dlek¨¨¨
:`xnbd daiynàLéø,wfp lr extky micra ,dpynd zligz - ¥¨

,dztne ,qpe`e ,dynge drax`e ,ltk inelyze ,wfp ivgeà÷ àãç£¨¨
ïì òîLîoke .eprinydl d`a cg` xac ±àôéñ,dpynd seq - ©§©¨¥¨

z` wilcdye ,ixag ia lagye ,ipa ipkdy zecr lr extky micra
,mixetikd meia iyicbïì òîLî à÷ àãçd`a cg` xac ± £¨¨©§©¨

.eprinydl
:dixac z` `xnbd zx`an÷æð éöçc ,ïì òîLî à÷ àãç ,àLéø¥¨£¨¨©§©¨©£¦¤¤

úBøBøödilbxa zexexv dfizdy dnda lr wfp ivg melyzy ± §
,milkd z` exaye dkelid jxcàeä àðBîîx`yk qpw epi`e ¨¨

oxw mlyn epi`y ,df oic dpynd dzpyy ab`e .wfp ivg inelyz
mda mby ,`yixay mipicd x`y z` mb dzpy ,epnn zegt `l`

.oxwn xzei `l` ,cala oxw mlyn epi`
,ïì òîLî à÷ àãç ,àôéñ`tiqa aezkyíBéa éLéãb úà ÷éìãäLå ¥¨£¨¨©§©¨§¤¦§¦¤§¦¦§

íéøetkämiaiign eid micirn eid eli`y iptn ,miaiig extke ©¦¦
s`e .raezd z` eciqtd extkyke ,oenn wilcnd z` mzecra
mewn lkn ,mixetikd mei z` lligy ,zxk mb aiigzn wilcndy

df oice .oenndn xhtp epi`éàî é÷Btàì.aezk `ed dnn `ivedl ± §©¥©
é÷Btàì`ivedl ±àéðúc ,äðwä ïa àéðeçð éaøcîiabl ,`ziixaa §©¥¦§©¦§§¨¤©¨¨§©§¨

wifd dk`ln dze`ae ,mixetikd meia e` zaya dk`ln dyerd
mlyln xeht ,dliwq aiigy oeiky `ed oicd zayay .exiag oenn

,`ziixaa jk lr xn`pe .wfpd lr exiagläéä äðwä ïa àéðeçð éaø'©¦§§¨¤©¨¨¨¨
'eë úaM äî ,ïéîeìLúì úaMk íéøetkä íBé äNBòeytpa aiigzn ¤©¦¦©©¨§©§¦©©¨

on xehte eytpa aiigzn mixetkd mei s` ,oinelyzd on xehte
,zxk `l` oic zia zzin oi` mixetikd meiay s`y ,'oinelyzd
oicd oi`y ycgl d`a epizpyne .minelyzdn xeht mewn lkn
mixetikd meia exiag ly eyicb wilcnde ,dpwd oa `ipegp iaxk
ef zecra micrd extk m`e ,wfpd inelyza aiig zxk eypery s`

zecrd zreaya miaiig.
extky qpw icr m` wtqd z` heytl ztqep di`x d`ian `xnbd

:zecrd zreaya miaiigòîL àz,`ziixan di`x rnye `ea ± ¨§©
micrl raezd xn`épeãéòúe eàBáz àì íà ,íëéìò éðà òéaLî©§¦©£¦£¥¤¦Ÿ¨§¦¦
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המשך ביאור למס' שבועות ליום ראשון עמ' א

אגרות קודש

 ב"ה,  ה' טבת, תשי"ג 

ברוקלין.

למרנן ורבנן הרבנים הגאונים יושבי על מדין איש איש

במחנו וקהלתו, עסקני הצבור בהרמת קרן התורה

והיהדות ברוח ישראל סבא, וכלל אחב"י חובבי תורה

ומצוה, די בכל אתר ואתר, ה' עליהם יחיו

שלום רב וברכה!

בזה הנני ממלא את ידו של הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצרכי צבור באמונה ונאמן 

בית מוהר"ר אלי' שי' סימפסאן, אשר יבקר את מושבות אחב"י יחיו, למסור להם פרישת ודרישת 

שלום בשמי ולהביא מהם פ"ש, להודע על מצב היהדות ומעמד מוסדות התורה והחינוך במחנם הט', 

המשך בעמוד הבא



רמג

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

ok m` :`xnbd dywn,'eléôà' éàî,xi`n iax wlgp dna ,xnelk ©£¦
'zifk' oia welig oi`y xaeq ,iax edfy ,`nw `pz mb ixde
iax xeaqi 'znqek ,dxery ,dhg' xne`a mb ,o`k s`e ,'zifke'l

:`xnbd zvxzn .zg`e zg` lk lr aiigyáøc déøa àçà áø øîà̈©©£¨§¥§©
,à÷éày ycgn xi`n iaxeléôàoeylììëa ,'ähç'oeyl,'ïéhç' ¦¨£¦¦¨¦§¨¦¦

ììëa 'äøBòN'eoeylek' ììëa 'úîqeë'å ,'ïéøBòN','ïéîñs` ,xnelk §¨¦§¨§¦§¤¤¦§¨§¦
mixne` oi` ,miax oeyla rayp dlde ,cigi oeyla eraz m`
el oi`y wx rayp razpd eli`e zg` dhgl dzid raezd zpeeky
s`y miyxtn `l` ,raezd ixack 'dhg' el yiy okzie 'oihig'
,raype razpd dfa xtky oeike ,zeax mihigl dzid raezd zpeek

.dreay oaxw aiig
:dpyna epipyEãéa éì LiL äãéáàå ìæb ãé úîeNúe ïBãwt éì ïz¤¦¦¨§¤¨¨¥©£¥¨¤¤¦§¨§

ïéøBòNe ïéhç éì ïz ,'åë.'eke jcia il yiy oinqeke ¤¦¦¦§¦
úôøèöî ílekî äèeøt ,ïðçBé éaø øîàdxitk lka m` s` - ¨©©¦¨¨§¨¦¨¦§¨¤¤

dzid zexitkd lk sexiva m` ,dhext ieey did `l dxitke
.aiig ,dhext ly dxitk

s` `linne ,epizpyn ly oica mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd
oi`y dreay' xn`e rayp m`y dpyna epipy :opgei iax ixaca

,zg`e zg` lk lr aiig 'oinqeke oixerye oihg icia jlda éâéìt§¦¦¨
ef dklda ewlgp -éììkà ,áéiçéî éèøtà ,øîà ãç ,àðéáøå àçà áø©£¨§¨¦¨©¨©©§¨¥¦©©©§¨¥

áéiçéî àìdn lr epiid zg`e zg` lk lr `pzd eaiigy dn - Ÿ¦©©
xn`y dn la` ,'oinqek ,oixery ,oihig' ezreaya hxity
yiy dnvr ipta dreayk zaygp dpi` 'icia jl oi`' zellka
df itle .jk xg` hxity dn z` zllek `id `l` ,dilr eaiigl
ote`a wx epiid 'ztxhvn mlekn dhext'y opgei iax xn`y dn
zexitkd lk z` llky oeiky ,'icia jl oi`y dreay' wx xn`y
dreay' xn` m` la` ,dhext ieey cgi mleka yiy jka ic ,cgi
oi`' zillkd oeyldy oeik ,'oinqeke oixerye oihig icia jl oi`y
lk zxitk lr `id dreayd eli`e ,dreay zaygp dpi` 'icia jl
cgi zereayd lk ly ieeyd z` sxvl xyt` i` ,envr ipta oin

.zg` dhextláéiçéî énð éììkà ,øîà ãçåjl oi`' oeyl s` - §©¨©©§¨¥©¦¦©©
eixac jynde ,dnvr ipta dreayk zaygp lkd zllekd 'icia

itle .onvr ipta zetqep zereay yly md 'oinqeke oixerye oihig'
n mlekn dhext'y opgei iax xn`y dn dfs` epiid 'ztxhv

ef 'icia jl oi`' oeyldy oeik ,mipind z` ezreaya hxityk
zereayd lr aiig epi`y s`e ,dnvr ipta zillk dreay
dreayd lr aiig ,dhext dey odn zg` lka oi`y zeihxtd

.zillkd
:`xnbd dywnéðúäådpy ixde -àéiç éaøm`y ,`ziixaa §¨¨¥©¦¨

,oinqeke oixerye oihig eraz cg` lke ,mc` ipa dyng ederaz
àúéà íàå ,úBàhç äøNò Lîç ïàk éøäixack xn`p m`e - £¥¨£¥¤§¥©¨§¦¦¨

,millkd lr s` aiigndïééåä íéøNòmixyr o`k yi ixd - ¤§¦¨§¨
zvxzn .'icia jl oi`' xn`e micwd dreay lkay oeik ,ze`hg

:`xnbdáéLç à÷ éèøôc ,àpz éàäz` wx epiipna aiygd - ©©¨¦§¨¥¨¨¥
la` ,zeihxtd zereayd lry ze`hgdáéLç à÷ àì éììëc`l ± ¦§¨¥Ÿ¨¨¥

zn`d itly mbd ,zeillkd zereayd ly ze`hgd z` aiygd
.el` zereay lr mb ze`hg aiig

:dipyd dhiyd lr dywne `xnbd dkiynnàéiç éaø éðz àäå§¨¨¥©¦¦¨
,zxg` `ziixaa,úBàhç íéøNò ïàk éøälr s` aiigy gkene £¥¨¤§¦©¨

:`xnbd zvxzn .zeillkd zereaydàéäädzpyp ,ef `ziixa - ©¦
,äãéáàå ìæâå ãé úîeNúe ïBãwtàlke ,mc` ipa dyng ederazy ©¦¨§¤¨§¨¥©£¥¨

miaeigd lk jqy `iig iax xn` dfae ,miaeig drax` eraz cg`
,zeillkd zereayd z` aiygd `ly oeik ,ze`hg mixyr `ed

.zeihxtd z` wx `l`
:`xnbd zwtzqnïîçð áøî àáø dépéî àòaax z` `ax l`y - §¨¦¥¨¨¥©©§¨

,ef dl`y ongpïBãwt eðì ïz ,Bì eøîàå ,BúBà ïéòáBz äMîç eéä̈£¦¨§¦§¨§¤¨¦¨
,Eãéa eðì LiL äãéáàå ìæâå ãé úîeNzeøîàrazpdïäî ãçàì §¤¨§¨¥©£¥¨¤¤¨§¨§¨©§¤¨¥¤

àìå ,Eì àìå ,äãéáàå ìæb ãé úîeNz ïBãwt éãéa Eì ïéàL äòeáL'§¨¤¥§§¨¦¦¨§¤¨¨¥©£¥¨§Ÿ§§Ÿ
eäî ,'Eì àìå ,Eì àìå ,Eì,epic dn -áéiçéî àãçàdn m`d - §§Ÿ§§Ÿ§©©£¨¦©©

xikfdy 'llk'd lr wx `ed mixzepd drax`d lkl raypy
,ze`hg dpeny wx aiig `edy `vnpe ,mihxtd lr `le ,ezreaya
zrax` z` el hxite oey`xd raezl raypy dreayd lr rax`
zg` wx aiig mixg`d miraezd zrax`l ezreay lre ,zexitkd

.'llk'l wx zqgizn mdil` ezreayy oeik ,dreay lkl
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המשך ביאור למס' שבועות ליום שישי עמ' א

ולעורר על דבר הדורש תיקון וחיזוק מתאים לרוח ישראל סבא, וכן לבאר מצב מוסדותינו במדינה זו, 

בארצינו הקדושה ת"ו, באירופא ואפריקא.

ונשען על הכתוב אני ישנה ולבי ער, ועל פי דרז"ל אשר אף בגלותא לב ישראל ער הוא לכל דבר 

טוב, ואין טוב אלא תורה מצות ומעשים טובים, הנה בודאי יסייעו בידו למלאות דבר השליחות בפועל, 

וכן בהנוגע לחיזוק מוסדותינו במקומות הנ"ל.

והשי"ת יזכה את כל אחד מאתנו כולנו, למלאות תפקידו בעלמא דין על ידי שיאיר את סביבתו 

וחלקו בעולם באור ומאור אהבת השם אהבת התורה ואהבת ישראל.

בכבוד ובברכת טוב גשמי ורוחני.

המשך מעמוד הקודם



רמד

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

:my zxkfda `id mbyìl÷îä'd z`ïleëae` zenydn cg`a ± ©§©¥§¨
xn`y oebk ,mya my llwny epiide ,dpynd dxikfdy miiepkd
,[miiepkd e` zenyd on cg` xne`-] ipelt z` ['d-] ipelt dki

áéiç,dzin,ïéøèBt íéîëçå .øéàî éaø éøácz` llwndy meyn ©¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦
.cgeind myd z` llwyk wx aiig 'd

ìl÷îäz`ïleëa Bnàå åéáà,miiepkd e` zenydn cg`a ±áéiç ©§©¥¨¦§¦§¨©¨
,dzin,ïéøèBt íéîëçå .øéàî éaø éøác`l` aiig epi`y meyn ¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦

.cgeind mya lliwykìl÷îäz`Bøéáçå Bîöò[exiag z` e`-] ©§©¥©§©£¥
ïleëa,miiepkd e` zenydn cg`a ±.äNòú àìa øáBò §¨¥§Ÿ©£¤

xn`p zecrd zreaya(` d `xwie)lFw drnWe `hgz iM Wtpe'§¤¤¦¤¡¨§¨§¨
m` micrd z` llwn raezdy epiide ,dllw ef 'dl`'e .'ebe 'dl`̈¨

:dl`d idn zx`an dpynd .el eciri `l
oebk ,dxeza zeaezkd zellwdn cg` micrl xn`(ak gk mixac)

(íéäìà) 'ä äëké'e` ,'il ecirz `l m` 'ebe zgCTaE ztgXA ©§¨¡Ÿ¦©©¤¤©©©©
zellwd zyxta dxeza `xewd cg` rney didy(gk mixac)xn`e ,

micrlíéäìà [íëké] (äëëé) ïëå','il ecirz `l m` el` zellwa §¥©§¤¡Ÿ¦
,äøBza äáeúkä äìà àéä Bæel` zellw lr xn`py enkhk mixac) ¦¨¨©§¨©¨

(k.'dGd dxFYd xtqA daEzMd zixAd zFl` lkM'§Ÿ¨©§¦©§¨§¥¤©¨©¤
,crl xn`Eké ìà,il cirz m` 'dåxn` m` okjëøáécirz m` 'd ©©§§¨§¤¨

,ilåxn` m` okEì áéèéérceiy `vnpe ,crd xtke ,il cirz m` 'd §¥¦§
,zecr eláéiçî øéàî éaøeixacn rnyny itl ,zecrd zreaya ©¦¥¦§©¥

.dl` ef ixde ,jl rxie ,jllwie ,'d jki il cirz `l m`yíéîëçå©£¨¦
.ïéøèBt§¦

?

àøîâ
,dpyna epipy,íëéìò éðòéaLî,ip` mkxqe` ,mkilr ip` deevn ©§¦£¦£¥¤

z` riaynd xn` ote` dfi`a zx`an `xnbd .oiaiig el` ixd
:`xnbd zl`ey .eixacøîà÷ éàîi`ce ixde ,`pzd zpeek idn ± ©¨¨©

`la cala xeqi` e` ieeiv oeyla micrl raezd xn` m`y
:`xnbd zvxzn .zecrd zreaya miaiig mpi` dreayáø øîà̈©©

øîà÷ éëä ,äãeäémicrl xn` ,`pzd zpeek jk ±éðà òéaLî §¨¨¦¨¨©©§¦©£¦

äøBza äøeîàä äòeáLa íëéìòmdl xn` e` ,ipecirze e`eazy £¥¤¦§¨¨£¨©¨
,äøBza äøeîàä äàåeöa íëéìò éðà äeöîmixcp zyxtl ezpeeke §©¤£¦£¥¤§©¨¨¨£¨©¨

ipA l` dWn z` 'd dEv xW` zFvOd dN`' mdilr xn`py¥¤©¦§£¤¦¨¤Ÿ¤¤§¥
'ipiq xdA l`xUi(cl fk xacna)mdl xn` e` ,d`eev oeylíëøñBà ¦§¨¥§©¦¨¤§¤

,äøBza øeîàä øeqéàa éðàoeyla dxeza dxn`py dreaya epiide £¦§¦¨¨©¨
.miaiig el` ixd ,'xqi`'

éiaà déì øîà,dcedi axlàlàdpeekd xqe`e deevny jixac itl ¨©¥©©¥¤¨
,dxeza aezkd xeqi`le ieeivl,àéiç éaø éðúc àämicrl xn` ¨§¨¥©¦¦¨

,ïéáéiç elà éøä 'éðà íëìáBk'ike,áéúk éî àúééøBàa 'ìáBk'oeike ¤§¤£¦£¥¥©¨¦¥§©§¨¦§¦
miiql leki epi` ixdy ,maiigl oi` ,dxeza ef oeyl dxn`p `ly

.'dxeza dxen`d dliaka'øîà÷ éëä ,éiaà øîà àlàxn` ,`pzd ¤¨¨©©©¥¨¦¨¨©
micrlíëéìò éðà òéaLî'z`f xn`e ,'ipecirze e`eazy,äòeáLa ©§¦©£¦£¥¤¦§¨

oke ,myd z` xikfdy xnelk,íëéìò éðà äeöîepiid,äòeáLa §©¤£¦£¥¤¦§¨
oke ,myd z` xikfdy,äòeáLa éðà íëøñBàiax zpeek mb idefe ¤§¤£¦¦§¨

siqedy `iig,éðà íëìáBkz`f xn`y epiidäòeáLaz` xikfde ¤§¤£¦¦§¨
.myd

,dpyna epipyCøàa íeçøå ïepça úBàáöa écLa éä ãeéa úìc óìàa§¨¤¨¤§¥§©©¦§¨§©§©§¤¤
ãñç áøa íétà:`xnbd ddnz .miaiig el` ixd miiepkd lkae ©©¦§©¤¤

àøîéîì,xnel d`a epizpyn m`d ±íeçøå ïepçcmiiepik x`y oke §¥§¨§©§©
eäðéð úBîL,`ed jexa yecwd ly eizeny miaygp md ixd ± ¥¦§

drayd ef ixd megxa e` oepga micrd z` riayd m` jk meyne
.miaiige myaéäðéîøe,`ziixaa epipyy dnn dywe -úBîL Lé §¦§¦¥¥

ïé÷çîð ïéàL úBîL Léå ïé÷çîpLcg` wegnl jxvedy in ± ¤¦§¨¦§¥¥¤¥¦§¨¦
on yi ,ezaizka drhe dxez xtq azek didy oebk ,'d zenyn

:`ziixad zhxtn .xeq`y yie owgnl el xzeny zenydïä elà¥¥
éäìà' 'ìà' ïBâk ,ïé÷çîð ïéàL úBîLäéäà' 'íëéäìà' 'íéäìà' 'E ¥¤¥¦§¨¦§¥¡Ÿ¤¡Ÿ¦¡Ÿ¥¤¤§¤

úìc óìà ,'äéäà øLà,ipc` -éä ãeéå,d"ied my -,'úBàáö' 'écL' £¤¤§¤¨¤¨¤§¥©©§¨
el` zenyn cg` lk'øBabä' 'ìBãbä' ìáà .ïé÷çîð ïéà elà éøä£¥¥¥¦§¨¦£¨©¨©¦

'íétà Cøà' 'íeçø'å 'ïepç' 'æefòä' 'õénàä'å '÷æçä'å 'øécàä' 'àøBpä'©¨¨©¦§¤¨¨§¨©¦¨¦©§©¤¤©©¦
.ïé÷çîð elà éøä 'ãñç áø'åoepg miiepikdy `ziixaa x`ean ixd §©¤¤£¥¥¦§¨¦

ixacl xzeq df ixde ,dyecw mda oi` ok m`e ,miwgnp megxe
.miaiig el` ixd megxe oepga riayd m`y dpynd

:`xnbd zvxznïepç àeäL éîa ,ïéúéðúî ,éiaà øîà̈©©©¥©§¦¦§¦¤©
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המשך ביאור למס' שבועות ליום שלישי עמ' א

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב טבת, ה'תשי"ג

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"מ בצרכי ציבור בעל מדות

תרומיות, ענף עץ אבות וכו' מהרש"ז שי'

שלום וברכה!

נוסף על המברק ששלחתי לכבודו, אודה לו עוה"פ בעד המברק ששלח לי בענין התראות עם 

מר קול שי'.

מר קול ביקרני, ומוסג"פ העתק מכתבי אליו.

רצוני לציין אשר בשעת ביקורו של מר קול הכרתי בו שטרם בואו אלי כבר הוכן והוזמן ביחס 

עליו  היתה  השפעתו  אשר  כבודו  לי  ששלח  מהמברק  נוכחתי  ועתה  נדברנו,  שעליהם  להענינים  טוב 

לטובה. והנני מקוה כי התוצאות הטובות שתצאנה לפועל תביאינה לו נחת רוח ושביעת רצון.

המשך בעמוד הבא



רמה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dl sc zereay(iyily meil)

:`ziixad dkiynnìàiðãa íéøeîàä 'àiëìî' ìkmewn lk ± ¨©§©¨¨£¦§¨¦¥
`ed ,l`ipc ixaca jln xkfedy,ìBç,xvpckeap jlnl ezpeeky

î õeçweqtäæjln ea xn`py,Lã÷ àeäLdn `ede ,'dl ezpeeky ¦¤¤Ÿ¤
l`ipc xn`y(fl a l`ipc)àiîL dìà éc àiëìî [Cìî] àkìî zðà'©§§©§¨¤¤©§©¨¦¡¨§©¨

'Cì áäé àø÷éå àt÷úå àðñç àúeëìî,jlnd [xvpckeap-] dz` ± ©§¨¦§¨§¨§¨¦¨¨§©¨
ozp ceake fere oqege zekln ,minyd idl` `edy miklnd jln

.'dl zpeekn `id weqta dxkfedy jln zaize .jlóà ,íéøîBà Léå§¥§¦©
weqta xn`pd jlnäæ`edøîàpL ,Lã÷(fh c my)`ay l`ipc lr ¤Ÿ¤¤¤¡©

xn`e ,xvpckeap ly rxd enelg z` xeztlCàðNì àîìç ,éøî'¨¦¤§¨§¨§¨
'Cøòì døLôe.jaie`l epexzte j`peyl didi melgd ,ipec` ± ¦§¥§¨¨

:`xnbd zx`aneøîà÷ ïàîìl`ipc xn` inl ±,[ipec`-] 'ixn'éà §©¨¨©¨¦¦
déì øîà÷ øvð ãëeáðì Czòc à÷ìñrecn ,xvpckeapl ok xn`y ± ¨§¨©§¨¦§©§¤©¨¨©¥

,ei`peyl didi melgdy xn`eäðéð éàî déúeàðNmd in ixde ± ¨§¥©¦§
,xvpckeap ly ei`pey,ìàøNéok m`e ,mdl xvin did xvpcekapy ¦§¨¥

ìàøNéì eäì èééì à÷ èìéî,l`xyi z` llwn did l`ipc ike ± ¥¨¨¨¥§§¦§¨¥
minyl eal l`ipc ozp ,aezkd yexite ,'d `ed 'ixn' i`ce `l`

.j`peyl didi epexzte melgd 'dl xn`e
:`xnbd zxne`àn÷ àpúå,leg df weqt xn`yøáñike §©¨©¨¨©

xvpcekaplì íéáëBk éãáBò éàðBN àkéà ìàøNé éàðBNàké- §¥¦§¨¥¦¨§¥§¥¨¦¥¨
.miieb mi`peyl oeik l`ipc `l` ,el eid `l miieb mi`pey

axae mit` jx`a oepge megxa mkilr ipriayn ,dpyna epipy
cqgìëáed.'åë ïéáéiç elà éøä ïééepk §¨¦¦£¥¥©¨¦

:mya riaydl jixvy dpnn rnyny `ziixan dywn `xnbd
éäðéîøedheq dy` zrayda aezkd xn` ,`ziixan dywe ± §¦§¦

(`k d xacna)ìå äìàì CúBà 'ä ïzé','äòeáL:`ziixad dywneäî ¦¥¨§¨¨§¦§¨©
øîàð øák àìäå ,øîBì ãeîìzweqtd eze`a dfl mcewòéaLäå' ©§©©£Ÿ§¨¤¡©§¦§¦©

,'äìàä úòeáLa äMàä úà ïäkädy`dy rnyn xak myne ©Ÿ¥¤¨¦¨¦§©¨¨¨
xne` odkdy xnel aezkd jixv dide ,dreayle dl`l didz
aezkd jxved :`ziixad daiyn .'zltep jkxi z` 'd ozi' dy`l

,zecrd zreayl dkld epcnll ick z`f xneløîàpL éôì§¦¤¤¡©
zecrd zreaya(` d `xwie),'äìà ìB÷ äòîLå'dey dxifb cnlp §¨§¨¨¨

,dheqn zecrd zreayïàk øîàðzecrd zreayaøîàðå 'äìà' ¤¡©¨¨¨§¤¡©
ïläìdheq zyxtaïläl äî ,'äìà'odkd xikfn dheq zyxta §©¨¨¨©§©¨

oeyl ezraydaäòeáL,'riAWde' xne`yïàk óàzreaya §¨§¦§¦©©¨
oeyl ezrayda xikfn micrd z` riaynd zecrd,äòeáLokeäî §¨©

ïlälodkd riayn dheqaíMa,'KzF` 'd oYi' xne`yïàk óà §©¨©¥¦¥¨©¨
`weec micrd z` riayiy jixv zecrd zreaya,íMaxikfiy ©¥

jixv zecrd zreayy x`ean ef `ziixaae .ezreaya 'd my
dxn`y epizpyn lr dywe ,mya `weec micrd z` riayiy

.miaiig md ixd miiepik x`ya micrd z` riayd m`y
:uxzn iia`àä ,àéL÷ àì ,éiaà øîàzhiyk `ziixad -éaø ¨©©©¥Ÿ©§¨¨©¦

éãéà øa àðéðç,my dkixv zecrd zreayy xaeqdàäepizpyn - £¦¨©¦¦¨
zhiykàéðúc .ïðaø,`ziixaaìéàBä ,øîBà éãéà øa àðéðç éaø ©¨¨§©§¨©¦£¦¨©¦¦¥¦

äøBz äøîàåmipiicd zreayaå ,òáMädxn`òáMz ìà.xwyl §¨§¨¨¦¨©§©¦¨©
dheq zrayda odkl dxez dxn` okeå ,ìl÷mc` lkl dxn`ìà ©¥§©

ìl÷z,jxag z` llwz l`e 'd z`òáMä äîzreaya xen`d §©¥¨¦¨©
dreayd ,mipiicdóà ,íMadxn`ykòáMz àìeaeig oi` xwyl ©¥©Ÿ¦¨©

raypyk `l`,íMa,cnlp cereäîodkl dxez dxn`yk dheqa ©¥©
,ìlw`edóà ,íMadxn`ykìl÷z àì`l` aiig llwnd oi` ©¥©¥©Ÿ§©¥

llwyk.íMa©¥
:`xnbd dywnïðaøå,my dkixv dpi` zecrd zreayy mixaeqd §©¨¨

,mnrh dnéøéîb éàzraydn zecrd zreay micnl md m` ± ¦§¦¦
a dheqäåL äøéæbok m` ,'dl`' 'dl`'éòaéðzreaya jixvp ± §¥¨¨¨¦¨¦

a dreay zecrdãçeénä íLe ,dheqa enkéøéîb àì éàa,äåL äøéæb ¥©§¨¦Ÿ§¦¦§¥¨¨¨
eäì àðî àéä äòeáLc äìàdrnWe' aezkdy opaxl mdl oipn ± ¨¨¦§¨¦§¨§§¨§¨

.dreaya wqer zecrd zreaya xn`pd 'dl` lFw¨¨
:`xnbd zvxzneäì à÷ôðdf xac ecnl opax ±àéðúcî,`ziixaa ¨§¨§¦§©§¨

lFw drnWe' zecrd zreaya aezk,'äìàdl` oeyld zernynne §¨§¨¨¨
ik ,dreay `idy rnynïéàoeylì àlà ,äìààeä ïëå ,äòeáL ïBL ¥¨¨¤¨§§¨§¥

øîBàdheqa,'äìàä úòeáLa äMàä úà ïäkä òéaLäå'o`kne ¥§¦§¦©©Ÿ¥¤¨¦¨¦§©¨¨¨
.dreay `id dl`y

:`ziixad lr `xnbd dywnzecrd zreayl dheqn cnlp ji`
ixde ,dreay `id 'dl`'yíúä,dheqa ,my ±'äìàä úòeáL' ¨¨§©¨¨¨

áéúk`la dcal dreay la` ,dllwa `idy dreay dfn rnyne §¦
zecrd zreaya ixde ,'dl`' oeyld zernyna dpi` dllw

.df xac minkg ecnl cvike ,dllw `la dreaya mb miaiig
`l` ,dreay dzernyn oi` 'dl`' ok` :`xnbd zvxznéëä̈¦

øîà÷zecrd zreaya aezk ,`ziixad,'äìà'eàlà äìà ïéà ¨¨©¨¨¥¨¨¤¨
äòeáLa,dreay dnr yi 'dl`' xn`py mewn lka -àeä ïëå ¦§¨§¥

øîBàdheqa.'äìàä úòeáLa äMàä úà ïäkä òéaLäå' ¥§¦§¦©©Ÿ¥¤¨¦¨¦§©¨¨¨
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המשך ביאור למס' שבועות ליום שלישי עמ' ב

יושיט לנו עזרתו  גוררת מצוה, הנני בטוח אשר גם להבא  נשען על פסק תורתנו אשר מצוה 

במידה ההולכת וגדלה בכל המקצועות דתנועתנו - בלשון מדבר בעדינו, וכפתגם רז"ל זרוק חוטרא 

לאוירא אעיקרי' קאי, עיקרי' תרתי משמע - שורש, ועיקר ופנימיות החוטר, והא בהא תליא.

בנוגע להזכות  וכן  בנוגע להאחריות  מובן מאליו אשר מה שכתבתי בסיום מכתבי למר קול 

והכוחות שנתונים מלמעלה, הנה מכיון שמתאימים למר קול, מכל שכן שמתאימים הדברים לכבודו 

אשר בידו להשפיע על מר קול וחבריו להשתמש בכוחותיהם בכיוון הרצוי ובמידה המלאה.

בפ"ש וברכה.

המשך מעמוד הקודם



רמו

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fl sc zereay(iying meil)

Cì òéiñîcoenna xtekdy jzhiyl zriiqnd `ziixa epipy - ¦§©¥©¨
dca` `vn F`' zelifb my` zyxta xn`p .xeht micr eilr yiy¨¨£¥¨
`hgl mc`d dUri xW` lMn zg` lr xwW lr rAWpe DA Wgke§¦¤¨§¦§©©¤¤©©©¦Ÿ£¤©£¤¨¨¨©£Ÿ

'dPda(ak d `xwie)oeyldn minkg eyxce ,ì èøt ,'da Lçëå'mc` ¨¥¨§¦¤¨§¨§
däãBîipenn aeigaïéçàä ïî ãçàìerazyk eli`e ,mitzeyd ¤§¤¨¦¨©¦

,el aiig epi`y orhe razpd xtk ,ipyd g`dBàdcedyïî ãçàì§¤¨¦
ïéôzeLäepi` df ote`ay ,xtk etzeyl eli`e ,oenn el aiigy ©¨¦

.aeigd mvr lr dced xaky oeik ,oecwtd zreay oaxwa aiiegn
aezkd jyndneå''ø÷L ìò òaLð,yexcl yi,øèLa äåìì èøt §¦§©©¨¤§¨§Ÿ¤¦§¨

,íéãòa äåììe,jk lr eraype delnd zriaza extk m` s`y §Ÿ¤§¥¦
`ziixaa yxetne ,mzxhet mzxitk oi`y oeik ,oaxwn mixeht
xeht micr e` xhy eilr yiy oenna xtekdy ,dax ixack

.oaxwn
:di`xd z` dax dgcdéì øîà,daxïòéiñz àì ,àä íeMî éà- ¨©¥¦¦¨Ÿ§©§¨

oi`y itl ,dgked ef oi` ,ixacl di`x `ian dz` ef `ziixan m`
,dely micr eilr yie d`elda xteky mc`l `ziixad zpeek

xaecn `l`ad mc`øîBàok`àìå ,éúéåì[`l j`-],íéãòa éúéåì §¥¨¦¦§Ÿ¨¦¦§¥¦
mpn` xne`a oke,øèLa éúéåì àìå ,éúéåìmicr eid zn`ay s`e ¨¦¦§Ÿ¨¦¦¦§¨

zriaz mvra dcen `edy oeik mewn lkn ,d`eldd lr xhy e`
.oaxwn xeht ,miiccv mixaca wx `id ezxitke ,oennd

:x`iae dax jiyndéànî,`ziixaa yexitd edfy il oipne - ¦©
éðz÷cîny `yixa'da Lçëå'minkg eyxcïî ãçàì äãBîì èøt ¦§¨¨¥§¦¤¨§¨§¤§¤¨¦

,ïéôzeLä ïî ãçàì Bà ïéçàä,xxal yie ,oaxwn xehtyéàädcen' ¨©¦§¤¨¦©¨¦©
éîc éëéä 'ïéçàä ïî ãçàì,ez`ced dzid ote` dfi`a -àîéìéà §¤¨¦¨©¦¥¦¨¥¦¥¨

ote`adéì éãBàcwx mig`d on cg`l razpd dcedy -àbìôa §¥¥§©§¨
déãéc,oaxwn xeht `ed recn ,el jiiyd ivga -äøéôk àkéà àä ¦¥¨¦¨§¦¨
Cãéàc.ipyd g`l jiiyd ivga oenn zxitk o`k yi ixde -àlà §¦¨¤¨

åàìote`a xaecn i`ce -déì éøîàcmiraezd mig`d exn`y - ¨§¨§¦¥
,razplzôæé ïðéåøzî,ziel epipyn -eäì øîàå,razpdãçî ,àì ¦©§¥©§©§§§¨©§Ÿ¥©

éôæé eëéépéî`ed df ote`ay ,oennd lk z` iziel mkn cg`n wx - ¦©§§©¦
meyn ,oaxwn xeht,àîìòa íéøác úøéôk déì àéåäc,xnelk §¨§¨¥§¦©§¨¦§¨§¨

z` mlyln ezxhet `id oi` ixdy ,exear zlrez da oi`y dxitk
.ederazy oenndàLéøcîea zwqer `yixdy jkne -úøéôk ¦§¥¨§¦©

,íéøácc cenll yiénð àôéña,íéøác úøéôkhxt' da xn`py dne §¨¦¥¨©¦§¦©§¨¦

aeigd mvra xtk `l razpdy epiid 'micra delle xhya dell
o`kn oi`e ,xhya e` micr ipta dzid d`elddy dprha `l`

.oaxwn xehty micr eilr yiy oenna xtekl dgked
ezhiy ziigcl zeipyne zeziixan zegked dnk d`ian `xnbd

,dax lyïîéñ),el` zei`xl,øîBç ,úéaä ìòác ,úBzék ,äáBç ¦¨¨¦§©©©©¦¤
.(àøéæð§¦¨

:dax lr `xnbd dywn,òîL àz,epizpyna epipyáéiç Bðéàoaxw ¨§©¥©¨
dúââL ìògky ezreay zrya m` epiide ,oecwtd zreay ly ©¦§¨¨

qep`y itl ,zn` ezreayy did xeaqe ecia ievn exag oenny
,`ed.íéì÷L óñëa íLà ,dðBãæ ìò áéiç eäîeoecf' edn x`al yie ©©¨©§¨¨¨§¤¤§¨¦

,'dreaydåàì éàîl dpeekd oi` m`d -íéãò ïBãælr micr yiy - ©¨§¥¦
,micr ea exzdy xg`l xwyl raypy epiide ,ezreaya cifdy jk
zreay meyn aiig micr eilr yiy oenna xtekd mby `vnpe
iaeign xeht `ed dfk ote`ay xaeqd dax lr dywe ,oecwtd
zaydn exhetl zlrez ezxitka oi`y oeik ,oecwtd zreay

:`xnbd dgec .oecwtd,àìmicry dxwna zwqer dpi` dpynd Ÿ
a `l` ,ea exzdBîöò ïBãærciyk xwyl rayp razpdy - §©§

mpn` ,ezreay lr oaxw aiigznye ecia raezd ly epenny
xehty okzi ecia ievny razpd oennd lr micr yiy ote`a

.dax ixacke ,oaxwn
:dax lr dywne `xnbd dkiynn,òîL àzdpyna epipylirl) ¨§©

(:al,zecrd zreay aeig iablíéãò ézk ézL eéäel mirceiy ¨§¥¦¥¥¦
dligze ,exear eciriy raezd mriayde zecräøôkmicrd zk ¨§¨

äðBLàøä,zecr el mircei mpi`y eraypeäøôk Ck øçàåzkd mb ¨¦¨§©©¨¨§¨
äiðLä,xwyl eraypeúBáéiç ïäézL,zecrd zreay oaxwaéðtî ©§¦¨§¥¤©¨¦§¥

äìBëiLd,ïäézLa íéi÷úäì úeãòzezkd izyn zg` lk ,xnelk ¤§¨¥§¦§©¥¦§¥¤
on zg` lky `vnpe ,razpd z` aiigle oic ziaa cirdl dlki

e .dzxitka cqtd raezl dnxb zezkdàîìLazky xacd oaen - ¦§¨¨
d micrdäðBLàø úk dì äøôk àäc ,áéiçz äiðLzk ixdy - §¦¨¦©©§¨¨§¨¨©¦¨

cirdl exzep `l aeye ,ok iptl dxtk xak dpey`xd micrd
,cqtd el enxb mzxitkay `vnpe ,el` micr `l` exearàlàzk ¤¨

d micrdàáéiçéî éànà äðBLàølr oaxwa zaiig `id recn - ¦¨©©¦©§¨
,dzxitk
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המשך ביאור למס' שבועות ליום חמישי עמ' א

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז טבת, תשי"ג

ברוקלין.

הנהלת אגודת חב"ד באה"ק ת"ו, ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

וביקר אצלי ביום ה' העבר, ובמשך  ...קבלתי המברק שלהם בנוגע לבקור מר קול שי' כאן. 

השיחה אמר בפשיטות, שיקיים הבטחתו בענין בנין בי"ס לחקלאות בכפר, ומצדי אשרתי עוד הפעם 

שבמשך חמש שנים - הנני אחראי - שישלמו חזרה להסוכנות חצי הוצאות הבנין. ובמענה על שאלתי 

אמר לי, כי לדעתו טוב יותר לחשוב ע"ד בתי עץ המובאים מחו"ל בנוים, אבל אח"כ הי' לי הזדמנות 

לשוחח עם איש העוסק בבנין באה"ק ת"ו ואמר לי כי למרות שיש הוצאות נוספות בזה, יש להשתדל 

בכל עוז שיהי' הבנין דוקא בנין קבע ממלט ולבנים וכו', מפני תוקף החום ויובש האויר הפוגע בקיום 

בתי עץ הנ"ל. ובטח יבררו זה ג"כ על אתר. כן אמר לי מר קול שהבנין יתארך לערך חצי שנה, אפילו אם 

יהי' בנין עץ הנ"ל, ועוד יותר - אם לחשוב ע"ד בנין לבנים וכו'. ואחכה מכם לבירור בזה...

המשך בעמוד הבא



רמז

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hl sc zereay(ycew zay meil)

ì íéìk eäòø ìà Léà ïzé ék','øBîL,'sqk' zaiz zxkfd `llàðàå ¦¦¥¦¤¥¥¥¦¦§©£¨
àðéîà,invrn yxece xne` iziide ±'íéìk' äîweqta mixen`d ¨¦¨©¥¦

`weec mdìk óà ,íéðL`weec `ed dreay eilr miaiigzny xac §©¦©Ÿ
a,íéðLzaiz ok m`e ,sqk mb df llkaeänì àðîçø áúëc 'óñk' §©¦¤¤§¨©©£¨¨¨¨
éìyexcl yi jk meyne ,'sqk' zaiz z` dxezd dazk recn - ¦
yäðòèì ïéðò Bðéà íà,driazd oiprl ef daiza jxev oi`y oeik - ¦¥¦§¨§©£¨

äøéôëì ïéðò eäðzdkixv `idy ,dxitkd oiprl eyxecl yi ± §¥¦§¨¦§¦¨
.zegt `le ,sqk izy ieeya `weec zeidl

:ax ixac z` l`eny dgci cvik zx`an `xnbd,Cì øîà ìàeîLe§¥¨©¨
àðîçø áúk éàwxàðéîà äåä ,'óñk' áúk àìå 'íéìk'iziid ± ¦¨©©£¨¨¥¦§Ÿ¨©¤¤£¨¨¦¨

,zg` dyxc wx yexcl yiy ,xne`íéìk äîmzernynóà ,íéðL ©¥¦§©¦©
ìkepraziy jixv dreay eilr aiigziy icka xacìáà ,íéðL Ÿ§©¦£¨

ïðéòa àì áeLç øácxac epraziy jixvy miyxec epiid `l ± ¨¨¨Ÿ¨¦©
`linne ,mihgn ipya icy milkl sqk mincn epiid `l` ,aeyg
izy eraez did m` s`e ,zern izy zriaza jxev did `l

,dreay aiigzn did ,zvwna dcen did dlde ,zehextòîLî à÷̈©§©
ïìjixv milkn ueg xac lkay cnll ,'sqk' zaiza weqtd ¨

oi`e ,sqk zern izy ly aeyg xeriya didz driazd zligzy
.sqk izya zeidl dkixv dxitkdy cnll xzein weqtd

:epizpynn l`eny lr dywn `xnbdïðzxne`d ,epizpyna §©
exiagl,Eãéa éì Lé óñk ézLrazpd aiydeàlà éãéa Eì ïéà §¥¤¤¤¦§¨§¥§§¨¦¤¨

øeèt ,äèeøterazy ote`a xaecny `xnbd dpiade .dreayn §¨¨
dfay ,dhext deya dced razpde ,sqk zern izy ieeya oenn
ieeya oenn erazy oeik ,dyw dxe`kle .dreayn xehty oicd

ok m` ,dprhd oinn ok mb `id d`cedde sqk izyàîòè éàî± ©©£¨
,dreayn xeht razpdy mrhd dnåàìmrhd oi` m`d -íeMî ¨¦

äðòè dì äøñçcick dhexte sqk izyn dxqg driazd zprhy ± §¨§¨¨©£¨
,sqk izya xetkl lkeiyìàeîLc àúáeéúel`eny lr dywe ± §§¨¦§¥

m` ,dreay aeig yi sqk izyn dzegtd dxitka s`y xaeqd
.sqk izy dzid driazd

:`xnbd dgecCì øîà[jl aiyi±]éðz÷ 'äåL' úøáñ éî ,ìàeîL± ¨©¨§¥¦¨§©¨¤¨¨¥
eid d`cedde driazdy ote`a zxacn dpyndy dz` xaeq ike
izy ly dxitk dzid `ly oeik `ed xehtd mrhe ,oenn ieeya

`l` ,ok xacd oi` ,sqkéðz÷ 'à÷åc'ote`a zxacn dpynd ± ©§¨¨¨¥
erazy epiidc ,exkfedy mipina '`weec' md d`cedde driazdy
,dhext ieeya zyegpa dced dlde zern izy lwyna sqk

y `vnp dfk ote`ayBðòhM äî,sqk ly zkzn epiidc ,raezdàì ©¤§¨Ÿ
Bì äãBä,zyegp ly zkzna el dced ixdy ,razpdäãBäM äîe ¨©¤¨

Bì,zyegpa epiide ,razpdBðòè àìdpi` ez`cedy oeike ,raezd Ÿ§¨
izy zxitka jxev yiy meyn `le ,dreayn xeht ,dprhd oinn

.sqk

:`xnbd dywnéëä éàd`cede driaza dpyna xaecn ok` m` ± ¦¨¦
,ynn sqk lyàôéñ àîéà,dpynd ly `tiqd z` x`ae xen` ± ¥¨¥¨

,Eãéa éì Lé äèeøôe óñk ézLaiyn razpdeàlà éãéa Eì ïéà §¥¤¤§¨¤¦§¨§¥§§¨¦¤¨
áéiç ,äèeøt,dreayàîìLa úøîà éàxn`z m` xacd oaen ± §¨©¨¦¨§©¦§¨¨

a zwqer epizpyny'äåL',zerahnd ieeya d`cede driaza - ¨¤
,dprhd oinn `id d`cedd dfk ote`ay ,ax zrckeéëä íeMî¦¨¦

[jk meyn±]áéiç.dprhd oinn d`ced ef ixdy ,dreay razpd ©¨
'à÷åc' úøîà éà àlàzwqer epizpyny xn`z m` mle` ± ¤¨¦¨§©©§¨

ixacke ,exkfedy zerahnd ipina `weec d`cede driaza
dyw ok m` ,l`enyéànà[recn-]áéiçixd ,dreay razpdäî ©©©¨©

,Bðòè àì Bì äãBäM äîe ,Bì äãBä àì BðòhMdzid ezriazy ¤§¨Ÿ¨©¤¨Ÿ§¨
.zyegpa wx dzid ez`cede ,zyegpe sqka

:`xnbd zvxznì àlà àîòè àeä éãéîìàeîL`iyewd lk ixd - ¦¦©£¨¤¨¦§¥
c ,llk `iyew ef oi` ok m`e ,l`eny zhiy lr `id,ïîçð áø øîàä̈¨©©©§¨

,ìàeîL øîàm`BðòèraezdBì äãBäå ,ïéøBòNe ïéhçrazpd ¨©§¥§¨¦¦§¦§¨
áéiç ,ïäî ãçàazyegpe sqka erazy oeik ,o`k s`e ,dreay §¤¨¥¤©¨

.dreay aiig ,zyegpa el dcede
:df yexitl reiq d`ian `xnbdàøazñî énð éëäxazqn mb jk ± ¨¦©¦¦§©§¨

erazy epiide ,'`weec'a erazy ote`a zwqer dpyndy xnel
,zyegpa dced dlde ynn sqkàôéñ éðz÷cîepipyy jkn ± ¦§¨¨¥¥¨

exiag z` raz m`y ,dpynd ly `tiqa,Eãéa éì Lé áäæ àøèéì¦§¨¨¨¤¦§¨§
razpd aiydeøeèt ,óñk àøèéì àlà éãéa Eì ïéà.dreaynéà ¥§§¨¦¤¨¦§¨¤¤¨¦

,éðz÷ 'à÷åc' àîìLa úøîàrazpde ,ynn adf `xhil erazy ¨§©¦§¨¨©§¨¨¨¥
,ynn sqk `xhila dcedøeèt éëä íeMîoi`y ,dreayn ¦¨¦¨

.dprhd oinn d`cedd,'äåL' úøîà éà àlà`xhil ieey erazy ¤¨¦¨§©¨¤
,dyw ,ax zrcke ,sqk `xhil ieeya razpd dcede adféànà©©

øeètixd ,dreayn razpdàøèéìsqk ly e` adf lyéåä àáeè ¨¦§¨¨¨¥
oeike ,sqk izyn xzei driaza yi i`ceae ,`ed lecb mekq ±

.dreayn razpd xeht recn dprhd oinn d`ceddy
:ax lr `xnbd dywn ef di`x gknàôéñcî ,àlàa zwqer,'à÷åc' ¤¨¦§¥¨©§¨

c xazqn ,ynn sqke adf epiide,à÷åc énð àLéøynn sqk erazy ¥¨©¦©§¨
,zyegpa razpd dcedeáøc àúáeéz éåäéz àîéìxn`p m`d ± ¥¨¤¤¥§§¨§©

zxacn `yixdy xaeqy ax zhiy lr `kxit o`kn didzy
.'dey' ly driaza

:`xnbd dgecäåL ïéúéðúî dlek ,áø Cì øîàdpynd lk mlerl ± ¨©¨©¨©§¦¦¨¤
`le zerahnd ieeya epiide ,'dey' z`cede zriaza zwqer

,mnvr zerahnaåly driazéðàL áäæ àøèéìoeiky ,dpey ± §¦§¨¨¨¨¦
adfl ezpeek gxkda ,rahn my `le ,adfd lwyn z` xikfdy
mnr xegql milibxy zerahna ok oi`y dn ,rahnl `le ynn
aeye ,dnvr zkznl `le ieeyl ezpeeky xazqn ,miieey it lr

.'`weec' zriaza zxacn dpyndy dgked oi`

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

המשך ביאור למס' שבועות ליום שבת קודש עמ' ב

פנו אלי ממרכז לטהרת המשפחה אשר בירושלים ת"ו )זו שבהנהלת הרב האלפערין( ע"י ב"כ 

ושלוחם כאן הרב ברזל שי' ואח"כ גם בכתב ישר מירושלים לסייע בבנין ובגמר מקואות באה"ק ת"ו, 

והבטחתי להם עזרתי, אבל ע"י ב"כ באה"ק ת"ו, היינו אגו"ח. כפי מכתבם - הנה ענין הנחיצות ביותר 

הם באלו - ע"פ דברי הנ"ל - שנעתקו בשולי המכתב, בצירוף הסכומים הנדרשים בכל מקום מהם. 

השערתי שבטח הסכום הוא יותר מכפי הדרוש, וזה הי' אחד הטעמים שאמרתי שא"א בלא"ה כ"א 

לבנין מקואות  על אתר המצב. כמובן מבלי שייסדו מרכז  יבקרו  וב"כ  אגו"ח,  ע"י  עזרתי  שתתקבל 

עצמאותי, אלא שבאותו המקום שיסייעו יבחנו את המצב ויראו שהאמצעים שנותנים ילכו רק למטרה 

זו. ואף שלא ברצון, אבל מוכרח הי' הרב ברזל להסכים ע"ז, אלא שבקש שידעו שהוא בהשתדלותו, 

ומובן שהסכמתי ע"ז. ומטובם להתבונן ולסייע באחד המקומות האלו, באותו מקום שעכ"פ בסביבתו 

המשך בעמוד הבא

המשך מעמוד הקודם



רמח

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr el sc zereay(iriax meil)

did ea dcen did eli`y oenna xtkyk wx zbdep oecwtd zreay
,qpw inelyz ezaiignd exiag zriaza xtekd la` ,mlyl aiig
ixdy ,mlyl jixv did `l eaeiga dcen did m` s`y oeik
,oenn aeig llk o`k oi` dxitkd zrya ok m` ,xeht qpwa dcend
.oecwtd zreay oaxw aiig epi` xwyl rayp m` s` jkitle
mbe oenn aeig mb da yiy driaza xtekd mc`a dpc dpynd

.qpw aeig
,raezd eprhúézéôe zñðà[zizit e`-]éza úàdxrp dzidy ¨©§¨¦¦¨¤¦¦

mbe ,dxez ezaiigy sqk miyng ly qpw melyz eraeze ,dleza
,oenn inelyz mdy mbte zyea incàìå ézñðà àì øîBà àeäå§¥Ÿ¨©§¦§Ÿ

,éúézétraezd el xn`øîàå ,éðà EòéaLîrazpd,ïîàxxazde ¦¦¦©§¦££¦§¨©¨¥
,xwyl raypyáéiç.my`,øèBt ïBòîL éaøoeikñð÷ ílLî BðéàL ©¨©¦¦§¥¤¥§©¥§¨

ét ìòz`ced,Bîöòxg`ne ,mlyln xeht qpwa dcend ixdy ©¦©§
,oenn zxitk o`k oi` ,qpw mlyln xeht did dcen did eli` s`e

.xehteBì eøîà,minkg,Bîöò ét ìò ñð÷ ílLî BðéàL ét ìò óà ¨§©©¦¤¥§©¥§¨©¦©§
`ed ixd mewn lknílLîinelyzöò ét ìò íâôe úLa,Bîitl §©¥Ÿ¤§¨©¦©§

.aiige ,oenn zxitk o`k yiy `vnpe ,qpw `le md oenn inelyzy
qpw e` oenn zexitk ly zetqep ze`nbec d`ian dpynd

:oecwtd zreayaraezd eprh'éøBL úà záðb'mlyl dz` aiige ¨©§¨¤¦
,apb oick ltke oxw inelyz.ézáðb àì ,øîBà àeäå,raezd el xn` §¥Ÿ¨©§¦

éðà EòéaLî,zapb `lyøîàårazpd,ïîàxxazd okn xg`le ©§¦££¦§¨©¨¥
,apbyáéiç.my` ©¨

caln aiig `ede ,exkn e` egahe ,exey z` apby raezd eprh
ip` mpn` ,razpd xn`e ,dynge drax` inelyz mb ltkde oxwd

y dcenézáðb,oxw inelyz aiig ip`e jxey z`ézçáè àì ìáà ¨©§¦£¨Ÿ¨©§¦
ézøëî àìåel xn` ,dyinge drax` inelyzn xeht ip`e ,eze` §Ÿ¨©§¦

raezdéðà EòéaLî,zxkne zgah `lyøîàårazpd,ïîàxg`le ©§¦££¦§¨©¨¥
,exkn e` egahy dced oknøeètwx dzid ezxitky oeik ,my`n ¨

.qpw mdy ,dynge drax` inelyza
raezd eprh,éøBL úà EøBL úéîä,einc il mlyl dz` aiigeàeäå ¥¦§¤¦§

razpd -úéîä àì ,øîBà,melk jl aiig ipi`e jxey z` ixey ¥Ÿ¥¦
raezd el xn`øîàå ,éðà EòéaLîrazpd,ïîàokn xg`le ©§¦££¦§¨©¨¥

,zindy xxazdáéiçdcen did m`y ,ipenn aeig edfy oeik ,oaxw ©¨
raezd eprh m` la` .mlyl aiig did eaécáò úà EøBL úéîä¥¦§¤©§¦

miaevwd milwy miyly ly qpw il mlyl dz` aiige ,iprpkd
dxeza(al `k zeny),úéîä àì øîBà àeäåel xn` ,jcar z` ixey §¥Ÿ¥¦
raezdøîàå ,éðà EòéaLîrazpd,ïîàxxazd okn xg`le ©§¦££¦§¨©¨¥

,card z` exey zindyøeètxg`n ,oecwtd zreay iaeign ¨
.qpw aeiga dzid ezxitke

Bì øîà,raezdäøeaç éa úéNòå éa zìáçil mlyl dz` aiige ¨©¨©§¨¦§¨¦¨¦©¨
,zyeae zay ,ietix ,xrv ,wfp ,mixac dyngézìáç àì øîBà àeäå§¥Ÿ¨©§¦

,äøeaç Ea éúéNò àìåraezd el xn`øîàå ,éðà EòéaLîrazpd §Ÿ¨¦¦§©¨©§¦££¦§¨©
,ïîà,xwyl raypy xxazd okn xg`leáéiçxtky oeik ,my` ¨¥©¨

.oenn zriaza
Bcáò Bì øîà,eaxl iprpkdúénéñå ,épéL úà zìtä[ziniq e`-] ¨©©§¦©§¨¤¦¦§¦¥¨

,éðéò úàgl `vei ipixde,zexiàeäåeax -ézìtä àì ,øîBàz` ¤¥¦§¥Ÿ¦©§¦
jpiyéúénéñ àìåcard xn` ,`vei jpi`e jpir z`éðà EòéaLîlr §Ÿ¦¥¦©§¦££¦

,jkøîàåeax,ïîà,xwyl raypy xxazd okn xg`leøeèt §¨©¨¥¨
.qpw `id oire oya card z`iviy itl ,my`n

:dpynd zniiqnét ìò ílLîä ìk ,ììkä äæz`ced,Bîöòepiide ¤©§¨¨©§©¥©¦©§
xtk m` ,mlyl aiig did da dcen did m`y ,oenn zriaza

xwyl raypeáéiç,my`ålkét ìò ílLî BðéàLz`ced,Bîöò ©¨§¤¥§©¥©¦©§
,mlyl aiig did `l da dcen did m` s`y ,qpw zriaza epiide

øeèt.my`n ¨

àøîâ
oecf mr dzbby lre dreayd oecf lr aiige' :dpyna epipy
epic dreayd mcew ea exzdyk m`d zxxan `xnbd .'oecwtd

:`l e` ,dpeyøa øa äaøc déøa ìàeîL áøå ,àðeä øa àçà áø©£¨©¨§©§¥§¥§©¨©©
äaø éa úBòeáL eðz ,äãeäé áøc déøa ÷çöé áøå ,äpçecnl - ©¨§©¦§¨§¥§©§¨¨§¥©¨

.dax ly eyxcn ziaa zereay zkqneäa òâtmda ybt -áø ¨©§©
øîà ,àðäk©£¨¨©
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המשך ביאור למס' שבועות ליום רביעי עמ' ב

אדמו"ר  כ"ק  להוראת  בהתאם  להעשות  המקוה  שצריכה   - אחת  ועוד  חב"ד.  מפעולות  יש  שם 

)מוהרש"ב( נ"ע כיון שהוא הפוסק שלנו. וכידוע ג"כ בדין, אשר באתרא דרב צריך להתנהג דוקא כרב, 

אף כי באתרא דשמואל כו'. ואין בזה ענין דלא תתגודדו מכמה טעמים וכו'. וכותב הנני זה כדי שיעיינו 

בזה כיון שבטח ישתדלו אצלם לעשות דוקא ע"פ הוראות אחרות. מובן שאין עליהם להכנס במלחמה 

אלא להסביר, שזהו היפך הדין להכריח את מי שהוא שלא לקיים כדברי ופסק רבו, ובפרט בענינים 

כאלו, שמקואות אלו ואלו כשרים הם ע"פ דין לכל הדיעות, אלא שיש ומהדרין לצאת ידי דעת פוסקים 

אלה בוויתורם על דעת פוסקים אחרים, ויש שעושים להיפך...

הי'  שכדאי  מכתבי  נתקבל  ובינתים  הכפר,  בשביל  דונם  מאות  החמש  כבר  שאשרו  במ"ש 

להשתדל ע"ד אלף דונם, ולכן יש אומרים ומפרשים דברי, שלא לקבל החמש מאות דונם כ"א להתחיל 

בהשתדלות ע"ד אלף ולחכות עד אז. הנה נבהלתי מה שכ"א רוצה לתלות זיינע אייגענע קרומע סברות 

שזהו ג"כ דעתי. ופשיטא שצריכים לקחת ולהשתמש תיכף בהקרקע הניתן, ולהתחיל ג"כ בהשתדלות 

אודות חמש מאות נוספים.

וכיון שידיעה עד"ז גופא של הסברא קבלתי רק מהם, אינני כותב לאחרים על דבר שלילתה.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש - המחכה לבשו"ט מפורטות ובהקדם בכל הנ"ל,

מ. שניאורסאהן

המשך מעמוד הקודם



רמט c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

.èBãâáa Bì äáeçzä èçîa èiçä àöé àì109áBçzì íãà ìk øàL Cøã ïéàL úBîB÷î ïúBàa elôà Ÿ¥¥©©¨§©©©§¨§¦§£¦§¨§¤¥¤¤§¨¨¨¨¦§
ïúBpL øbpä ïëå èiç àeäL eäéàBø ìk eðøékéL ïîéqì àlà íL áçBz Bðéà àeä óàå íìBòì íää¤§¨§©¥¥¨¤¨§¦¨¤©¦¤¨¥¤©¨§¥©©¨¤¥

íúðîeàî øác íéðúBpL íéðnà øàL ìk ïëå ïîéqì Bøàeöa BçéLî ïúBpL ÷øBqä ïëå ïîéqì Bðæàa íñé÷[bl ¥¨§¨§§¦¨§¥©¥¤¥§¦§©¨§¦¨§¥¨§¨¢¨¦¤§¦¨¨¥§¨¨
ïéàéöBî ïðéà íãà ìk øàML ïåék dkøãk äàöBä Bæ ïéàL ïéøeèt eàöé íàå úaMa íäa eàöé àì ,ïîéqì§¦¨Ÿ¥§¨¤§©¨§¦¨§§¦¤¥¨¨§©§¨¥¨¤§¨¨¨¨¥¨¦¦
øàLa àìå íéðnà íäL íîöò ìò æéøëäì íéöBøL äòLa àlà äæ ïéðòa àéöBäì íkøc ïéà íéðnàä óàå ïk¥§©¨¢¨¦¥©§¨§¦§¦§¨¤¤¨§¨¨¤¦§©§¦©©§¨¤¥¢¨¦§Ÿ¦§¨

íéîòt111: §¨¦
ילך  לא מקומות ובאיזה בשבת הילוכו יהא האיך שא, סימן שבת הלכות ב, חלק

ט  סעיף כליו נשרו ואם ילך לא ובאיזה ילך חפצים או כלים ובאיזה

1

2

3

4

5

6

dkld ixe`ia
íúåðîåàî øáã [âì לרשותֿהרבים הרופא יצא לא -

סרט  עם אדם יצא ואל בבגדו, תחוב שמו עם ותג
סרט  עם אדם יצא לא וכן סדרן, כגון תפקידו לזיהוי

החולים  עלֿיד הניתן זיהוי סרט כגון לזיהוי העשוי
לחולה  ניתן שהסרט לא אם רפואה, בבית המאושפזים

סכנה  מניעת .110לצורך

zetqede mipeiv
בה 109) לצאת אסור אומן שאינו מי שאף ס"ד לעיל וראה

סופרים. מדברי
המשנ"ב 110) ע"פ נפסק ששם ולהעיר סכ"ה, פי"ח שש"כ

לצאת  שהדרך במקום נפקאֿמינה בזה ויש פד), (ס"ק
שלשיטתו  לבגדו, תכיפות בשני מחובר או תפור כשהתג
בכך) הדרך שאין כיום לבגד תפורה במטפחת לצאת (שאין
צריך  כג) (סעיף לשוע"ר אמנם בשבת, כך לצאת יכול -

חיבורו  יועיל אז ורק לבגד, בחשיבותו בטל יהיה שהתג
לבגד  בתחיבתו מותר שאז כלל חשוב יהיה שלא או לבגד,

סכ"ד. דלהלן הירוקים כעגולים
והדסקית  מדים עם חייל יציאת דין נתבאר ג סעיף על ולעיל

שמו. נכתב שעליה
כן 111) להוציאן הדרך שאם וס"דֿה, ס"ג ריש לעיל וראה

חייב. - לפעמים בחול

•
"inei ax" gel itl - aehÎmei zekld owfd epax jexr ogley

È ועדיין לחשכה סמוך יו"ט בערב הכנסת בבית שהוא מי
עירוב  הניח לא שעדיין ונזכר המנחה תפלת התפלל לא
זמן  יעבור תבשילין עירוב להניח לביתו ילך ואם תבשילין
שהרי  תבשילין עירוב יניח ואל מנחה יתפלל המנחה תפלת

שיתבאר: כמו לאחרים קמחו להקנות אפשר

‡È ללפת הראוי בתבשיל אלא תבשילין עירוב מערבין אין
ממיני  בהן וכיוצא וביצים ודגים בשר כגון הפת בו
מערבין  אין אבל הפת בהן ללפת אדם בני שדרך לפתן
ללפת  אדם בני רוב דרך שאין מדברים בהן וכיוצא בריפות
בהן  מערבין אין הפת בהן שמלפתין במקום אפילו הפת בהן
שדרך  דברים ואפילו אדם בני רוב אצל דעתן שבטלה לפי
ההוא  מקום שאנשי מקום יש אם בהן ללפת אדם בני הרבה
שאר  או מבושלים תפוחים כגון בהם ללפת רגילים אין
אין  בהן מלפתין שאין מקומות שיש מבושלים פירות
עירב  שכבר בדיעבד ואפילו מקומות באותן בהן מערבין

כלל: עירב שלא כמי זה הרי בהן

·È מבושל שיהיה צריך אין תבשילין עירוב של זה תבשיל
מבושל  (פירוש שלוק אפילו צלי הוא אפילו אלא ממש

מעת  שנכבש אלא חי הוא אפילו מעושן אפילו מדאי) יותר
או  חזק בחומץ שנכבש או משקים בשאר או במים לעת
נותנים  היו שאם בכדי אלא בתוכה שהה לא אפילו בציר
היה  האור גבי על שבתוכה התבשיל עם והציר החומץ
סי' ביו"ד כמ"ש כמבושל הוא הרי להרתיח מתחיל התבשיל
אם  אבל לכתחלה בו מערבין לאכילה ראוי הוא ואם ק"ה
חי  כשהוא ונאכל מלוח שהוא אע"פ כהלכתו נכבש לא
בהם  מערבים אין מלוחים קטנים דגים כגון מלחו מחמת
שנתבאר. דרך ועל כהלכתן נכבשו או נתבשלו כן אם אלא

(שקורין  האיספנין קוליית הנקרא קטנים דגים מין אבל
ועל  חמין במים אותן ומדיחין ביותר רך שבשרן טונינ"א)
בערב  הדיחן אם בישול בלא חיים לאכלן ראויים הם כן ידי
הן  זו הדחה שע"י לפי בהן לערב מותר לכן קודם או יו"ט

ממש: כמבושלין לאכילה מוכשרים

‚È עדשים אלא תבשיל שום יו"ט בערב לו אין אם
בהם  יש אם יו"ט קודם שאכלן קדירה בשולי שנשארו
אם  וכן הפת בו ללפת שדרך במקום בהן לערב מותר כזית
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr el sc zereay(iriax meil)

did ea dcen did eli`y oenna xtkyk wx zbdep oecwtd zreay
,qpw inelyz ezaiignd exiag zriaza xtekd la` ,mlyl aiig
ixdy ,mlyl jixv did `l eaeiga dcen did m` s`y oeik
,oenn aeig llk o`k oi` dxitkd zrya ok m` ,xeht qpwa dcend
.oecwtd zreay oaxw aiig epi` xwyl rayp m` s` jkitle
mbe oenn aeig mb da yiy driaza xtekd mc`a dpc dpynd

.qpw aeig
,raezd eprhúézéôe zñðà[zizit e`-]éza úàdxrp dzidy ¨©§¨¦¦¨¤¦¦

mbe ,dxez ezaiigy sqk miyng ly qpw melyz eraeze ,dleza
,oenn inelyz mdy mbte zyea incàìå ézñðà àì øîBà àeäå§¥Ÿ¨©§¦§Ÿ

,éúézétraezd el xn`øîàå ,éðà EòéaLîrazpd,ïîàxxazde ¦¦¦©§¦££¦§¨©¨¥
,xwyl raypyáéiç.my`,øèBt ïBòîL éaøoeikñð÷ ílLî BðéàL ©¨©¦¦§¥¤¥§©¥§¨

ét ìòz`ced,Bîöòxg`ne ,mlyln xeht qpwa dcend ixdy ©¦©§
,oenn zxitk o`k oi` ,qpw mlyln xeht did dcen did eli` s`e

.xehteBì eøîà,minkg,Bîöò ét ìò ñð÷ ílLî BðéàL ét ìò óà ¨§©©¦¤¥§©¥§¨©¦©§
`ed ixd mewn lknílLîinelyzöò ét ìò íâôe úLa,Bîitl §©¥Ÿ¤§¨©¦©§

.aiige ,oenn zxitk o`k yiy `vnpe ,qpw `le md oenn inelyzy
qpw e` oenn zexitk ly zetqep ze`nbec d`ian dpynd

:oecwtd zreayaraezd eprh'éøBL úà záðb'mlyl dz` aiige ¨©§¨¤¦
,apb oick ltke oxw inelyz.ézáðb àì ,øîBà àeäå,raezd el xn` §¥Ÿ¨©§¦

éðà EòéaLî,zapb `lyøîàårazpd,ïîàxxazd okn xg`le ©§¦££¦§¨©¨¥
,apbyáéiç.my` ©¨

caln aiig `ede ,exkn e` egahe ,exey z` apby raezd eprh
ip` mpn` ,razpd xn`e ,dynge drax` inelyz mb ltkde oxwd

y dcenézáðb,oxw inelyz aiig ip`e jxey z`ézçáè àì ìáà ¨©§¦£¨Ÿ¨©§¦
ézøëî àìåel xn` ,dyinge drax` inelyzn xeht ip`e ,eze` §Ÿ¨©§¦

raezdéðà EòéaLî,zxkne zgah `lyøîàårazpd,ïîàxg`le ©§¦££¦§¨©¨¥
,exkn e` egahy dced oknøeètwx dzid ezxitky oeik ,my`n ¨

.qpw mdy ,dynge drax` inelyza
raezd eprh,éøBL úà EøBL úéîä,einc il mlyl dz` aiigeàeäå ¥¦§¤¦§

razpd -úéîä àì ,øîBà,melk jl aiig ipi`e jxey z` ixey ¥Ÿ¥¦
raezd el xn`øîàå ,éðà EòéaLîrazpd,ïîàokn xg`le ©§¦££¦§¨©¨¥

,zindy xxazdáéiçdcen did m`y ,ipenn aeig edfy oeik ,oaxw ©¨
raezd eprh m` la` .mlyl aiig did eaécáò úà EøBL úéîä¥¦§¤©§¦

miaevwd milwy miyly ly qpw il mlyl dz` aiige ,iprpkd
dxeza(al `k zeny),úéîä àì øîBà àeäåel xn` ,jcar z` ixey §¥Ÿ¥¦
raezdøîàå ,éðà EòéaLîrazpd,ïîàxxazd okn xg`le ©§¦££¦§¨©¨¥

,card z` exey zindyøeètxg`n ,oecwtd zreay iaeign ¨
.qpw aeiga dzid ezxitke

Bì øîà,raezdäøeaç éa úéNòå éa zìáçil mlyl dz` aiige ¨©¨©§¨¦§¨¦¨¦©¨
,zyeae zay ,ietix ,xrv ,wfp ,mixac dyngézìáç àì øîBà àeäå§¥Ÿ¨©§¦

,äøeaç Ea éúéNò àìåraezd el xn`øîàå ,éðà EòéaLîrazpd §Ÿ¨¦¦§©¨©§¦££¦§¨©
,ïîà,xwyl raypy xxazd okn xg`leáéiçxtky oeik ,my` ¨¥©¨

.oenn zriaza
Bcáò Bì øîà,eaxl iprpkdúénéñå ,épéL úà zìtä[ziniq e`-] ¨©©§¦©§¨¤¦¦§¦¥¨

,éðéò úàgl `vei ipixde,zexiàeäåeax -ézìtä àì ,øîBàz` ¤¥¦§¥Ÿ¦©§¦
jpiyéúénéñ àìåcard xn` ,`vei jpi`e jpir z`éðà EòéaLîlr §Ÿ¦¥¦©§¦££¦

,jkøîàåeax,ïîà,xwyl raypy xxazd okn xg`leøeèt §¨©¨¥¨
.qpw `id oire oya card z`iviy itl ,my`n

:dpynd zniiqnét ìò ílLîä ìk ,ììkä äæz`ced,Bîöòepiide ¤©§¨¨©§©¥©¦©§
xtk m` ,mlyl aiig did da dcen did m`y ,oenn zriaza

xwyl raypeáéiç,my`ålkét ìò ílLî BðéàLz`ced,Bîöò ©¨§¤¥§©¥©¦©§
,mlyl aiig did `l da dcen did m` s`y ,qpw zriaza epiide

øeèt.my`n ¨

àøîâ
oecf mr dzbby lre dreayd oecf lr aiige' :dpyna epipy
epic dreayd mcew ea exzdyk m`d zxxan `xnbd .'oecwtd

:`l e` ,dpeyøa øa äaøc déøa ìàeîL áøå ,àðeä øa àçà áø©£¨©¨§©§¥§¥§©¨©©
äaø éa úBòeáL eðz ,äãeäé áøc déøa ÷çöé áøå ,äpçecnl - ©¨§©¦§¨§¥§©§¨¨§¥©¨

.dax ly eyxcn ziaa zereay zkqneäa òâtmda ybt -áø ¨©§©
øîà ,àðäk©£¨¨©
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c"agרנ i`iyp epizeax zxezn

בסכין  הנדבק שמנונית אותו אלא תבשיל שום לו אין
בו  ומערב הסכין מעל גוררו זה הרי הצלי את בו שחותכין
לערב  אין אחר תבשיל לו יש אם אבל כזית בו יש אם
בשמנונית  ולא קדרה בשולי שנשארו בעדשים לכתחלה
צריך  אין עירב ואם מצוה ביזוי מפני הסכין גבי מעל שגרר

ולערב: לחזור

„È גדול כל מקום מכל בביתו לערב חייב אדם שכל אע"פ
ישכח  שאם כדי עירו בני כל על לערב לו יש העיר
לערב  פנאי לו יהיה ולא טרוד שיהיה או לערב מהן אחד
מי  או לערב יודע שאינו הארץ עם שהוא מי או יו"ט בערב
אלו  כל שבת צרכי שתיקן קודם ביו"ט עירובו ונאבד שעירב

העיר. בני כל בעד שמערב עירובו על לסמוך יוכלו

חרד  שאינו עצלותו ומחמת לערב פנאי לו שהיה מי אבל
זו  בשכחה אנוס היה שלא כיון עירב ולא שכח ה' דבר על
יוצא  ואינו פושע זה הרי לשכוח לו גרמה עצלותו אלא
להוציאו  בפרטות לו שנתכוין אע"פ הגדול של בעירובו
שסמך  אלא כלל שכח לא שאם לומר צריך ואין בעירובו
שנתכוין  אחר אדם על או העיר גדול של עירובו על
אדם  שכל כלל זה בעירוב יוצא שאינו בעירובו להוציאו
ביתו  בתוך שיערבו לאחרים יצוה או בעצמו לערב חייב

כמותו. אדם של ששלוחו משלו

לערב  צריך שאין סבור והיה זו הלכה יודע אינו הוא ואם
שמערב  העיר גדול של עירובו על לסמוך מותר אלא בעצמו
כיון  זה עירוב על לסמוך מותר זה הרי עירו בני כל בעד
ונתעלמה  חכם תלמיד הוא אם אבל בטעותו אנוס שהיה
פושע  זה הרי מעולם אותה למד שלא או זו הלכה ממנו
זדון: עולה תלמוד ששגגת הגדול של בעירובו יוצא ואינו

ÂË בשמו אחד כל לפרט צריך אין העיר כל על כשמערב
ישראל  ולכל לנו כו' לנא שרי יהא בדין אומר אלא
הוא  אם לעיר חוץ שהוא מי ואפילו הזאת בעיר הדרים
בכלל  הוא הרי ביו"ט לעיר לבא שיכול כיון התחום בתוך
שהוא  מי אבל שנתבאר דרך על זה בעירוב ויוצא העיר בני
יכול  שהוא תחומין עירובי שהניח אע"פ העיר לתחום חוץ
חוץ  דר שהוא כיון מקום מכל ביו"ט העיר לתוך לבא
להוציאו  המערב בדעת כלל היה לא הסתם מן לתחום
אותן  על אלא דעתו נותן אינו הסתם שמן לפי בעירובו
להוציאו  עליו המערב דעת שאין מי וכל תחומו שבתוך
של  הוא העירוב שהרי בדיעבד אפילו בו יוצא אינו בעירובו
חוץ  הדר זה שגם בפירוש המערב התנה אם אבל המערב

זה הרי בעירוב יוצא יהא שנתבאר לתחום דרך (ועל בו יוצא
תחומין: עירובי הניח אם למעלה)

ÊË על לערב רוצה הוא אם העיר גדול שאינו מי אפילו
רוצה  שהוא יו"ט בערב להם להודיע צריך אין אחרים
לאדם  וזכין להם הוא זכות זה עירוב שהרי עליהם לערב
שיתקן  קודם ביו"ט להם להודיע צריך אבל מדעתו שלא
שידע  עד שבת בצרכי להתחיל רשאי הלה ואין שבת צרכי
גדול  על יסמוך ואל תבשילין עירוב עליו שהניחו בבירור

ידוע  כן אם אלא העיר בני כל על הניח בודאי לומר העיר
עירו: בני כל על להניח הגדול זה שדרך לו

ÊÈ בשיעור להוסיף צריך אין לאחרים גם כשמערב
לאלפים  בין לאחד בין די בכזית אלא בשבילם התבשיל
שאין  זה בעירוב וזכות חלק יהיה שלכולם צריך מקום ומכל
את  להם לזכות צריך לפיכך בשלו אלא לאדם מערבין
מן  טפח גובה העירוב את אחר אדם שיגביה דהיינו העירוב
אינו  מטפח פחותה (שבהגבהה עליו מונח שהיה המקום
העיר  אנשי כל בשביל זה בעירוב זכה לו ויאמר כלום) קונה
הגביהו  בעצמם הן וכאלו שלוחם יהיה שהוא כלומר

בו. וזכות חלק להם יש והרי בהגבהה אותו וקנו העירוב

הגבהת  ע"י העירוב להם לזכות יכול המערב אין לפיכך
לזכות  בידו מגביהו וכשהוא שלו הוא העירוב שהרי עצמו
אחרים  ואין שהיה כמו שלו הוא העירוב עדיין הרי בו

זו. בהגבהה לזכות יכולים

ע"י  לזכות יכול אינו כך עצמו ע"י לזכות יכול שאינו וכשם
אלא  שלחנו על סמוכים אינן אפילו הכנענים ושפחתו עבדו
אוכלין  שהן הקטנים ובתו בנו ע"י ולא משלהם אוכלים
זיכה  ואם ממש שלחנו על סמוכים שאינן פי על אף משלו
מפני  בדיעבד אפילו כלום מועיל אין מאלו אחד ידי על

ממש. כידו שידן

בנו  ידי ועל משלו שאוכלין הגדולים ובתו בנו ידי על אבל
אוכלת  שהיא אשתו וע"י משלו אוכלים שאינן הקטנים ובתו
שנתבאר  מטעם ידיהם על לזכות שיכול אומרים יש משלו
מכל  אחד ידי על לזכות יכול שאינו אומרים ויש שס"ו בסי'
ידי  על לזכות אין לכתחלה לפיכך שם שנתבאר מטעם אלו
אלו  מכל אחד ע"י זיכה שכבר בדיעבד אבל אלו מכל אחד
על  לסמוך יש עוד לזכות אפשר שאי יו"ט ליל נכנס וכבר
יכול  ידו על לזכות אחר אדם לו אין אם וכן המקילין דברי

אלו. מכל אחד ידי על לכתחלה לזכות

אפילו  משלו שאוכל אחר אבל ואשתו ובתו בבנו זה וכל
שאוכל  בין בחנם שאוכל בין ממש שלחנו על סמוך הוא
ידיהן  על לזכות יכול העברים ושפחתו עבדו כגון בשכר
בנו  ואפילו שס"ו בסי' כמ"ש קטנים הן אפילו לכתחלה
לכתחלה  ידו על לזכות יכול אשה נשוי הוא אם הגדול

שם: שנתבאר כמו ממש שלחנו על סמוך שהוא אע"פ

ÁÈ כל דהיינו לאחרים אלא העירוב את לזכות צריך אין
בני  אבל ומתבשילו מעיסתו אוכלין שאינן העיר אנשי
והן  להם לזכות צריך אין ומתבשילו מעיסתו האוכלים ביתו
ע"י  לשבת מיו"ט נפש אוכל מלאכת כל לעשות מותרים
ונגררים  הבית לבעל טפלים שהן לפי הבית בעל של עירובו
אוכלים  שאין (אע"פ מאכליו אוכלים שהן כיון אחריו
הוא  אוכלין שהן שהתבשיל כיון מקום מכל אחד מתבשיל
אחד  אם אבל בעירובו) ויוצאים אצלו טפלין הן הרי שלו
בעל  אלא הבית בעל של מתבשילין אוכל אינו הבית מבני
או  לעצמו ומבשל אופה והוא ובשר קמח לו נותן הבית
כבר  האכילה שבשעת (דכיון לו לבשל לאחר שמצוה
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רני c"ag i`iyp epizeax zxezn

במתנה  הבית הבעל לו נתן כבר שהרי שלו הוא התבשיל
וצריך  הבית לבעל טפל אינו זה הרי והבשר) הקמח גמורה

עצמו. בפני עירוב

אפילו  העירוב את ידו על לזכות הבית הבעל יכול לפיכך
בנו  ע"י לזכות אין שלכתחלה ואע"פ קטן אינו אם בנו הוא
בפני  אוכל שזה כיון מקום מכל אביו משל האוכל גדול
לזכות  הוא צריך א"כ עצמו בפני תבשילין ערוב וצריך עצמו
ומתוך  תבשילין ערוב הניח לא עדיין אם לעצמו זה בעירוב
נותן  הוא אם וכן לאחרים אף בו זוכה לעצמו בו שזוכה
ואינה  לעצמה ומבשלת אופה והיא ובשר קמח לאשתו
ידה  על העירוב את לזכות יכול שלו מתבשילין אוכלת
שהיא  מתוך לעצמה עירוב צריכה שהיא כיון לאחרים
בשביל  אף לזכות יכולה עצמה בשביל בו לזכות צריכה

אחרים:

ËÈ העירוב את להם מזכה לאחרים גם שהמערב נוהגין
יהא  בדין ואומר עירוב מצות על מברך ואח"כ בתחלה

ב  כו' יהא בדין ולומר לברך ירצה ואם כו' ולזכות שרי תחלה
בידו: הרשות אח"כ העירוב

Î'כו יהא בדין שיאמר צריך עירו בני לכל עירובו המזכה
הזאת  בעיר הדרים ישראל ולכל לנא לשבתא מיו"ט
אין  כך אומר הוא אם אף עירובו להם מזכה אינו אם אבל
העיר  גדול דכל נתבאר וכבר כלום להם מועלת זו אמירה
אלמנות  יש אם ובפרט עירו בני לכל עירובו לזכות לו יש
יודע  שאינו הארץ עם שאר או לערב יודעות שאינן בעיר
שכל  מעון להצילם עירם בני על חובה הוא שאז לערב

בזה: זה ערבים ישראל

‡Î ובערב בשבת בחמישי להיות שחלו טובים ימים שני
ערב  שהוא רביעי מיום תבשילין ערוב מערבין שבת
ביו"ט  ונזכר יו"ט בערב עירב ולא שכח או עבר ואם יו"ט
בידו  לוקח כיצד בתנאי ביום בו תבשילין ערוב מניח ראשון
מאתמול  שנתבשל בין היום שנתבשל בין תבשיל כזית
(ובדיעבד  מאתמול שנאפה בין היום שנאפה בין פת וכביצה
למעלה) שנתבאר כמו בלבד בתבשיל די פת לו שאין או
עירוב  מצות על וצונו במצותיו קדשנו אשר עליו ומברך
לערב  צריך ואיני חול הוא למחר י"ט הוא היום אם ואומר
שרי  יהא זה בעירוב יו"ט ולמחר חול הוא היום ואם כלל

כו': ולבשולי לאפויי לן

·Î אבל גליות של טובים ימים בשני אמורים דברים במה
ביום  שנזכר אע"פ השנה ראש של טובים ימים בשני
חול  ספק כאן שאין לפי בתנאי לערב לו אפשר אי ראשון
כמו  ארוך אחד כיום והן בודאי קדושים הן הימים ששני

ת"ר: בסי' שיתבאר

‚Î או לאפות אסור גליות של טובים ימים בשני אפילו
ראשון  טוב ביום נפש אוכל מלאכות שאר לעשות
בין  ביום בו תבשילין עירוב שהניח בין השבת לצורך
הנחת  בשעת לו ידוע היה אם ואפילו יו"ט מערב שהניח
לכבוד  בו לאפות יוכל ולא אונס לו יארע שני שביו"ט עירוב

שעירב  בשעה בדעתו והיה אידם יום שהוא כגון השבת
לצורך  ראשון ביו"ט לאפות לו מותר יהא זה שבעירוב
אינו  תבשילין שערוב לפי כלום מועיל אין אעפ"כ השבת
שאין  לו הסמוך לשבת טוב מיום ולבשל לאפות אלא מתיר
אם  ראשון ביו"ט שאופה זה אבל ביניהם מפסיק חול יום
זה  והרי ביניהם מפסיק חול שהוא שני יו"ט הרי קדש הוא
השבת  לצורך בשבת באחד להיות שחל ביו"ט כאופה

לזה: מועיל תבשילין עירוב אין שבודאי שלאחריו

„Î שנאבד או מקצתו שנאכל תבשילין עירוב של תבשיל
מלאכה  שום לעשות לו אסור שבת צרכי שתיקן קודם
שלם  כזית מהתבשיל נשתייר כן אם אלא לשבת טוב מיום

לאכילה. הראוי

בכך  אין תבשילין עירוב של הפת נאבד או נאכל אם אבל
ראשון  ביו"ט ונזכר ובששי בחמישי יו"ט חל ואפילו כלום

התבשיל: הוא העירוב שעיקר בתנאי לערב צריך אין

‰Î שמורים והתבשיל הפת שיהיו צריך לכתחלה אבל
רשאי  שאז שבת צרכי כל שתיקן לאחר עד אצלו
להמתין  המובחר מן מצוה מקום ומכל הדין מעיקר לאכלם
סעודות  משלש אחד עד תבשילין עירוב של הפת מלאכול
שנעשה  דבר שכל שלם ככר הוא אם עליו לבצוע כדי השבת
שלא  נוהגין ויש אחרת מצוה בו לעשות ראוי אחת מצוה בו
בו  לעשות כדי שבת של שלישית סעודה עד עליו לבצוע
בסעודה  משנה ללחם הככר זה שמניחין הרבה מצות
שלישית  ובסעודה שבת של שניה ובסעודה הראשונה

עליו: בוצעין

ÂÎ שהספיק וקודם לשבת מיו"ט עיסתו ללוש שהתחיל מי
לגמור  לו מותר שנאבד או עירובו נאכל לישתו לגמור
בעוד  בהיתר בה שהתחיל זו עיסה של והאפייה הלישה
טוב  מיום אחרת עיסה ללוש לו אסור אבל קיים עירובו
לבשל  לו שאסור לומר צריך ואין עירובו שנאבד אחר לשבת
טוב  מיום נפש אוכל מלאכות שאר לעשות להתחיל או
בתיקוני  להתעסק התחיל אם וכן עירובו שנאבד אחר לשבת
בזה  וכיוצא הלפתות שחתך כגון קיים עירובו בעוד תבשילו
הקדרה  להעמיד הספיק שלא אע"פ התבשילים מתיקוני
זה  תבשיל לבשל לו מותר עירובו שנאבד עד האש אצל
אחרים  תבשילים לבשל לו אסור אבל בהיתר בו שהתחיל
צריך  ואין קיים עירובו בעוד בתיקונם להתעסק התחיל שלא
מלאכות  שאר לעשות להתחיל או ללוש לו שאסור לומר
בעיר  שיש לו ידוע כן אם אלא לשבת טוב מיום נפש אוכל

למעלה:מי  שנתבאר כמו העיר בני לכל עירובו שמזכה

ÊÎ שתיקן קודם עירובו שנאבד או כלל עירב שלא מי
שבת  בערב להיות שחל י"ט של שחרית סעודת צרכי
שיודע  אע"פ יו"ט לצורך קדירות הרבה לבשל לו מותר
יהיה  שלא והוא לשבת מהם ויותיר כולם יאכל לא שבודאי
מין  ואחת אחת בכל אלא קדירות בשתי אחד תבשיל מין
תבשיל  מכל ויטעום לחבירו דומה שאינו אחד תבשיל
כל  שם (עיין תק"ג בסי' זה כל כמ"ש עצמו ביו"ט ותבשיל

לכאן). השייכות ההלכות
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בלבד  יו"ט לצורך אחת קדירה רק בישל לא אם ואפילו
צריך  ליו"ט אחרת ולבשל לשבת להניחה נמלך ואח"כ
ביו"ט  ממנה יטעום לא שאם עצמו ביו"ט ממנה לטעום
עירוב  בלא לשבת טוב מיום היה למפרע שבישולו נמצא
ממנה  טעם ולא שכח או עבר אם מקום (ומכל תבשילין
שחרית  סעודת קודם קדירות מיני הרבה בישל אפילו ביו"ט
ואח"כ  עצמו ביו"ט ואחת אחת מכל לטעום בדעתו והיה
כיון  בשבת לאכלם מותר מאומה טעם ולא שכח או עבר

ההלכות  כל שם עיין תק"ג בסי' כמ"ש בהיתר היה שבישולו
זה). לענין לכאן השייכות

לצורך  אפה או שבישל לאחר עד עירובו נאבד לא אם אבל
צריך  ואין לשבת זה ותבשיל פת להניח לו מותר יו"ט
מותר  שהיה בשעה שנעשה כיון ביו"ט מאומה ממנו לטעום
אחר  פת לו ויאפה לשבת טוב מיום ולבשל לאפות לו

י"ט: לצורך אחר תבשיל לו ויבשל

תבשילין  עירוב דיני תקכז, סימן ד חלק
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'oiwilcn dOA' wxtA i`gFi xA oFrnW iAxA EpivOW(a ,bl zAW), ¤¨¦§©¦¦§©¨§¤¤©¤©§¦¦©¨

zpigA Edfe .dnkgd wnFr KiWnn df ici lrWoEAlKiWnOW , ¤©§¥¤©§¦¤©¨§¨§¤§¦©¦¤©§¦
zpigAnoFilrd oaFl.dnkge xzM zpigA `EdW ¦§¦©¤¨¤§¤§¦©¤¤§¨§¨

"oFpaNd ivr" oipr Edfe(h ,b mixiXd xiW)icbA oiprn rcFPke . §¤¦§¨£¥©§¨¦©¦¦§©¨¥¦§¨¦§¥
eiWkr mB dcFard oipr lke .mixERMd mFiA lFcB odkC oal̈¨§Ÿ¥¨§©¦¦§¨¦§¨¨£¨©©§¨
`alÎcizrl f`e .l''Pd mixExiA xxal Edf ,`zkld oEAlA§¦¦§§¨¤§¨¥¥¦©©§¨¤¨¦¨Ÿ

."Kl zF`aEn dizFrx dixg` zFlEzA" :aizM: §¦§©£¤¨¥¤¨¨¨

dfaE`Ed zFvnE dxFYd lkC xdFGA aEzMX dn oaEi ¨¤¨©¤¨©©§¨©¨¦§
:"DinWc `fx `pwz`l"§©§¨¨¨¨¦§¥

cqgA ± l` mW Epiide ."oiwgnp oi`W zFnW 'f" Wi dPd iM¦¦¥¥¥¤¥¦§¨¦§©§¥¥§¤¤
lMnכּו' e`lC" `EdÎKExA sFqÎoi` xF` zkWnd didIW icM iM .¦§¥¤¦§¤©§¨©¥¨§¨¦¨

cqg mlFr" zFidl icM cqgd zCnA ,"llM Edi` zFCn oEPi ¦̀¦¦§¨§¦©©¤¤§¥¦§¨¤¤
"dpAi(b ,h wxR miNdY)`nlrA dx`de mW zpigAn wx `Ed , ¦¨¤§¦¦¤¤©¦§¦©¥§¤¨¨§¨§¨

.l` mW zpigA `Ede ,`EdÎKExA sFqÎoi`n¥¥¨§§¦©¥¥

iAbl ,lWn KxC lr mc`d lW mXd KFxr oi`W ,rEcIke§©¨©¤¥£©¥¤¨¨¨©¤¤¨¨§©¥
icM okle .dxEabA miwl` mW oke .iaiWg `lkE ,FzEnvr©§§¨£¦¥§¥¥¡Ÿ¦¦§¨§¨¥§¥
,"dpAi cqg mlFr" zFidl eizFCnA WAlzdl KxAzi FkiWndl§©§¦¦§¨¥§¦§©¥§¦¨¦§¨¤¤¦¨¤
df mW KWnp Ff devn ici lr ± zFvnE dxFYd ici lr `Ed©§¥©¨¦§©§¥¦§¨¦§¨¥¤

Ff dCnA'כּו. §¦¨

c `fx `pwz`l" WExiRd xTir K`DinWKiWndl Epiid ," ©¦¨©¥§©§¨¨¨¨¦§¥©§§©§¦
cEgi WIW ,rcFPke .sFqÎoi` zpigA `EdW "lFcBd FnW" zpigAn¦§¦©§©¨¤§¦©¥§©¨¤¥¦
aaFq' ± d''ied mW zpigAn dkWnd `EdW ,ipc`e d''ied mW¥£¨¨§©§©¤©§¨¨¦§¦©¥£¨¨¥
ici lre .'oinlr lM `Nnn' zpigA ± ipc` mWA ,'oinlr lM̈¨§¦§¥©§©§¦©§©¥¨¨§¦§©§¥

FYdoiprA l''PM ,"lFcBd FnW" zpigAn dkWnd `Ed zFvnE dx ©¨¦§©§¨¨¦§¦©§©¨©©§¦§¨
cr icr x`FtnE gAEWn"lFcBd FnW`pwz`l" df ici lre ." §¨§¨£¥©§©¨§©§¥¤§©§¨¨

.zFnXd lM x`WA Ff dpigA iENB KWnp didIW ± "DinWc `fẍ¨¦§¥¤¦§¤¦§¨¦§¦¨¦§¨¨©¥

mdxa` l` `x`e" zWxR Wix aEzMW Edfe'כּו"(b ,e zFnW): §¤¤¨¥¨¨©¨¥¨¤©§¨¨§

died inWE"mdl iYrcFp `liM .mdl dxFYd dpYip `NW itl ," §¦£¨¨Ÿ©§¦¨¤§¦¤Ÿ¦§¨©¨¨¤¦
ÎoYn ici lr `Ed ,lFcBd enW zpigA `idW ,died mW iENB¦¥£¨¨¤¦§¦©§©¨©§¥©©

,dxFY אחר ּבמק ֹום  ׁשּנת ּבאר  .ּוכמֹו ¨ְְְִֵֵֶַָָ

l EpMln EpYaxwe" oipr EdfelFcBd LnWzFidl iM ," §¤¦§¨§¥©§¨©§¥§¦§©¨¦¦§
zFnWp ici lr `weC `Ed ,lFcBd FnW zpigAn Ff dkWnd©§¨¨¦§¦©§©¨©§¨©§¥¦§

.l`xUi¦§¨¥

aEzMW Edfe(ak ,ai '` l`EnW)FOr z` 'd WFHi `l iM" : §¤¤¨§¥¦Ÿ¦¤©
xEarAlFcBd FnWrWFdiA aizkE ,"(h ,f rWFdi)dUrz dnE" : ©£§©¨§¦¦ª©§ª©¨©£¤

llFcBd LnWl`xUi :`cA `C oixXwzn oixWw zlY" iM ," §¦§©¨¦§¨§¨¦¦§©§¦¨§¨¦§¨¥
Exn`e ."`EdÎKixA `WcEwA `ziixF`e ,`ziixF`A oixXwzn¦§©§¦§©§¨§©§¨§§¨§¦§¨§
dlrnNW dxFY xAgn did mFlXdÎeilr KlOd ceC" :l"fx©©¨¦©¤¤¨¨©¨¨¨§©¥¨¤§©§¨
aWFi `EdÎKExA WFcTd zFidl ± EpiidC ,"`EdÎKExA WFcTdA§©¨¨§©§¦§©¨¨¥
"lFcBd FnW" zpigA zkWnde zExAgzd `EdW ,dxFYA lRWpe§¦§¨©¨¤¦§©§§©§¨©§¦©§©¨

dnkgA'כּו.(: §¨§¨

EdfedN`e" WExiRzFnWl`xUi ipA'וגֹו,WOn zFnW ," §¤¥§¥¤§§¥¦§¨¥ְ¥©¨
aEzMX dn KxC lr(bi ,g 'a l`EnW)ceC UrIe" :mWWxitE ," ©¤¤©¤¨§¥©©©¨¦¥¥¥

zpigA KiWndW ,"`WiCw `nW ciarC" :WFcwd xdFGA©©©¨§¨¦§¨©¦¨¤¦§¦§¦©
zpigAn sFqÎoi` xF` KiWndl ,dHnl d''ied mW iENB¦¥£¨¨§©¨§©§¦¥¦§¦©
xEACd zpigA ,mW lW 'de ,mW lW c''Ei ± d`NirÎdnkg̈§¨¦¨¨¤¥§¤¥§¦©©¦

KxAzi eiR gExe'כּוdiIUrd mlFrl ,20. §©¦¦§¨¥§¨¨£¦¨
l`xUi ipAW :"l`xUi ipA zFnW" WExiR `Ed Kke§©¥§§¥¦§¨¥¤§¥¦§¨¥
.dHnl mipFilr zFnW iENB zpigA miUFre mikiWnn©§¦¦§¦§¦©¦¥¤§¦§©¨

DinWc `fx `pwz`l" WExitA lirl x`AzPW FnkE'כּו," §¤¦§¨¥§¥§¥§©§¨¨¨¨¦§¥
."lFcBd FnW cr icr x`FtnE gAEWn" WExitaE§¥§¨§¨£¥©§©¨

zEliv`A WOn oWxXW mihaXd eipA a''ie awri :zEhxtaE)¦§¨©£Ÿ§¨¨©§¨¦¤¨§¨©¨©£¦
ixt"A oM mB rcFPke .mipFilr zFnXd od odW ,zFxitq xUrA§¤¤§¦¤¥¥©¥¤§¦§©¨©¥¦§¦
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על 18. ׂשרה, חּיי ּפרׁשת הּזהר ּבפירּוׁש אחר, ּבמקֹום ׁשּנתּבאר ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹ(ּוכמֹו
כּו'"). יֹוצאת רבקה "והּנה ְְִִֵֵָָּפסּוק

.19?`nrh i`n ,aizM 'xrp' ,'dlEza dxrp didi iM' :(bk ,ak mixaC) ,aizM")§¦§¨¦¦¦§¤©£¨§¨©©§¦©©§¨

."dxrp ixwz` ,xkC zliAwCn ,xrp ixwz` ,xkC zliAw `lC onf lkC mEXn¦§¨§¨§¨©¦©§©¦§§¥©©¦§©¦©§©¦§§¥©£¨

(a ,gl ,`A zWxR xdf. Ÿ©¨¨©Ÿ

הּקדׁש"20. ּב"אּגרת ׁשּנתּבאר .ּכמֹו ְְְִִֵֶֶֶֶַָֹ



c"agרנו i`iyp epizeax zxezn

cEgi `xwp "DizpikWE `EdÎKixA `WcEw cEgi" Ki` ,"miIg ur¥©¦¥¦§¨§¦§¦§¥¦§¨¦
.'lgxe l`xUi' F` ,'lgxe awri'©£Ÿ§¨¥¦§¨¥§¨¥

KWnp awri znWp WxW iM ,ipc`A d''ied cEgi Epiide§©§¦£¨¨§©§©¦Ÿ¤¦§©©£Ÿ¦§¨
.ipc` mW zpigAn KWnp lgx znWp WxWe ,d''ied mW zpigAn¦§¦©¥£¨¨§Ÿ¤¦§©¨¥¦§¨¦§¦©¥©§©

aEzMW FnM lgxl dlWnp l`xUiÎzqpM okle(f ,bp EdirWi): §¨¥§¤¤¦§¨¥¦§§¨§¨¥§¤¨§©§¨

diffFb iptl lgxM"'כּו." §¨¥¦§¥§¤¨

g lkAW ,d''ied itExiv a''i cbpM md mihaW a''i okeWc §¥§¨¦¥§¤¤¥¥£¨¨¤§¨Ÿ¤
ipc`A d''ied itExiv a''in cg` sExiv xi`n ׁשּנתּבאר ּכמֹו כ ּו', ¥¦¥¤¨¦¥¥£¨¨§©§©ְְִֵֶָ

אחר  "ּבמק ֹום  mihaWA aEzMW Edfe .dpaE`xi"(f ,ek xAcOA), ְֵַָ§¤¤¨©§¨¦¨¥¦©¦§¨

"dpFrnXi'כּו"± (ci ,mW)mW WIWd''imihaXdn cg` lkA'כּו. ©¦§¦¨¤¥¥§¨¤¨¥©§¨¦

" WExitEdN`elr `Ed zFnXd zkWnd iM ,Epiid :"zFnW ¥§¥¤§©§¦©§¨©©¥©
zFkln 'q oiprA l''PM ,dxFYd ici'כּוe ;`YiWlke ,dpWn ixcq §¥©¨©©§¦§¨§¨§¦¨¦§¥¦§¨§¨

n lElM cg`'e" `IxhnibA EdfdN`"21.dkWnd zpigA `Ede , ¤¨¨¦¤§¦©§¦¨¥¤§§¦©©§¨¨

.a''n mW ici lr Epiide ,d`lrd zFidl Kixv mcTn K ©̀¦Ÿ¤¨¦¦§©£¨¨§©§©§¥¥
" EdfedN`e`IxhniB "a''n22.( §¤§¥¤¦©§¦¨

zFnW dN`e" oipre WExiR K`'כּו"dnixvn mi`Ad ©¥§¦§©§¥¤§©¨¦¦§©§¨
dXEcwC mixvn zpigA Wi iM .zElBd onf lr i`ẅ¥©§©©¨¦¥§¦©¦§©¦¦§¨

"dxFz ihETl"A x`AzPW FnM ,dlrnl[l"fix`dn]oiprA §©§¨§¤¦§¨¥§¦¥¨¥¨£¦©§¦§¨
xvn oFWl ± mixvn `xwPW ,oFxBd'כּוmixvn iM ,Epiide . ©¨¤¦§¨¦§©¦§¥©§©§¦¦§©¦

.xYqde mlrd zpigA ± xvn oFWl ±§¥©§¦©¤§¥§¤§¥
aizM zElBd onfaC rEcie(h ,cr miNdY)EpizFzF`" :`l §¨©§¦§©©¨§¦§¦¦¥Ÿ

Epi`xEp`W mipFilr zFnWe zFIzF`dW :WExitE ." ¨¦¥¤¨¦§¥¤§¦¤¨
opi`W ,"Epi`x `l" ± dNtzE dxFYd ici lr mikiWnn©§¦¦©§¥©¨§¦¨Ÿ¨¦¤¥¨
zpigaA minNrzn odW itl Epiide .Eplv` iENB zpigaA¦§¦©¦¤§¥§©§§¦¤¥¦§©§¦¦§¦©

mFwn zpigA ,mixvnxvxiYqnE milrOd'כּוoi`X dn . ¦§©¦§¦©¨©©©£¦©§¦©¤¥
z`xwp l`xUi ux` oM(g ,b zFnW)E daFh ux`" :dagx± " ¥¤¤¦§¨¥¦§¥§¤¤¨§¨¨

iENB zpigA `idW'כּו: . ¤¦§¦©¦

mixvnC zFcixi 'a oipr]23[ ¦§¨§¦§¦§©¦
mW `Ed "lFcBd FnW" dPdC :`Ed oiprd xE`iaE¥¨¦§¨§¦¥§©¨¥

C rEcie .diedc''EimEvnv zpigA `Ed24e ,'dzEhXRzd £¨¨§¨©§§¦©¦§§¦§©§

agFxe KxF`'כּוsFqÎoi`n dkWnd KxC `id KMW itl . ¤§©§¦¤©¦¤¤©§¨¨¥¥
xg`e mEvnv dNgY zFidl KixvW ,zFnlFrA `EdÎKExÄ¨¨¤¨¦¦§§¦¨¦§§©©

zEhXRzd KM'כּו. ©¦§©§
zpigaA dNgYn ± xF`d zkWnde dcixid oiprA `Ed Kke)§©§¦§¨©§¦¨§©§¨©¨¦§¦¨¦§¦©
zpigA ± "dagxE daFh ux`" zpigA KM xg`e ,dXEcwC mixvn¦§©¦¦§¨§©©©§¦©¤¤¨§¨¨§¦©

.(iENbe zEhXRzd¦§©§§¦

aizM dPde(k ,bn ziW`xA)Epcxi cxi" :(dnixvn)'כּו," §¦¥§¦§¥¦¨Ÿ¨©§¦§©§¨
aizM dNE`bE mixvn z`iviA oke dcixi xg` dcixi§¦¨©©§¦¨§¥¦¦©¦§©¦§¨§¦

(c ,en ziW`xA)ikp`e" :Llr`mbdlr'כּו" ;"dlrdlrp'כּו" §¥¦§¨Ÿ¦©©§©¨Ÿ¨Ÿ©£¤
(l ,bi xAcOA).iENir xg` iENir ± ©¦§¨¦©©¦

ipA zcixie ,dXEcwC mixvn oiprA df lM x`alE§¨¥¨¤§¦§¨¦§©¦¦§¨¦¦©§¥
:`Ede ,cg` lWn miCwdl Wi ,mWl awrie l`xUi¦§¨¥§©£Ÿ§¨¥§©§¦¨¨¤¨§

xFwOn mdipW xEACde daWgOd zFIzF` dPd iM¦¦¥¦©©§¨¨§©¦§¥¤¦¨
oiC ,cqg ± zFCOd iM .lkVd xF` `Ed ,miraFp cg ¤̀¨§¦©¥¤¦©¦¤¤¦
on zkWnp daWgOde ,lkVd on mikWnp mingxe§©£¦¦§¨¦¦©¥¤§©©§¨¨¦§¤¤¦

zFCOd25zFidl dHn dHn micxFie milWlYWnE , ©¦¦§©§§¦§§¦©¨©¨¦§
micgEinE mixEWw mcFr df lM mre .xEACd zFIzF`¦©¦§¦¨¤¨§¦§¨¦
lW FYaWgn ixdW ,mdA WAlznE xi`Od lkVd xF`A§©¥¤©¥¦¦§©¥¨¤¤£¥©§©§¤
rcFp mc` lW FxEACn oke ;FlkU Kxr itl `id mc`̈¨¦§¦¥¤¦§§¥¦¦¤¨¨©

.Fznkg̈§¨
Fl oi`"W mbd :dlrnl oaEi df lWn znbEC KxC lre§©¤¤§©¨¨¤¨§©§¨£©¤¥

sEBd zEnC'כּוipA oFWlM dxFz dxAC" ixd df lM mr ," §©¦¨¤£¥¦§¨¨¦§§¥
aizM dPdC ."mc`(ck ,cw miNdY)mNEM 'd LiUrn EAx dn" : ¨¨§¦¥§¦§¦¦¨©©£¤¨

ziUr dnkgAici lr `Ed zFnlFrd zEEdzdW ixd ," §¨§¨¨¦¨£¥¤¦§©¨¨©§¥
aizM ixde .dnkg zpigA(e ,bl miNdY)" :'d xacAminW §¦©¨§¨©£¥§¦§¦¦¦§©¨©¦

EUrpzpigA ici lr `Ed mzEEdzdW ± "xEAC? ©£¤¦§©¨©§¥§¦©¦
`le miMg" ,KxAzi Fznkg dlWlYWPW Epiid `N ¤̀¨©§¤¦§©§§¨¨§¨¦§¨¥©¦§¨
idi" :zFxn`n dxUr od "'d xacA" ± "`rici dnkga§¨§¨§¦¨¦§©¥£¨¨©£¨§¦

"xF`(b ,` ziW`xA)"riwx idi" ;(e ,mW)"ux`d `WcY" ;,mW) §¥¦§¦¨¦©¨©§¥¨¨¤¨

(`ioinizq oinlr zpigaA oke .oiilBz`C oinlr zpigA ,§¦©¨§¦§¦§©§¨§¥¦§¦©¨§¦§¦¦
Wi ,lFkiaM KxAzi FYaWgn zpigA `EdW ,oiilBz` `lC§Ÿ¦§©§¨¤§¦©©§©§¦§¨¥¦§¨¥
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ּפסּוק21. על אחר, ּבמקֹום ׁשּנתּבאר k`)ּכמֹו ,gl zFnW) פקּודי "אּלה ְְְִֵֵֶַַָָָ§ְֵֵֶ
.הּמׁשּכן" ְִַָ

.22wEqR lr ,zFclFY zWxR ,xg` mFwnA x`AzPX dn oiIre§©¥©¤¦§¨¥§¨©¥¨¨©§©¨
(gi ,ek ziW`xA)odl `xwIe"znXM zFnW'ade ,e''ieA '`dW ± " §¥¦©¦§¨¨¤¥©¥Ÿ¤¨§¨§©

.mW oiIr ,e''ie `lA§Ÿ¨©¥¨

.23.[1052 jEaA "wcvÎgnS"d WcFw ci azM sEbA sqFp]¨§§©©¤©¤©¤¤§

.24]:sqFp 1052 jEaA "wcvÎgnS"d WcFw ci azM sEbAdNgY.[ §§©©¤©¤©¤¤§¨§¦¨

.25Wi oM m` `N` daWgn mEW oi` ixdW .aFx iR lr Epiid)©§©¦¤£¥¥©§¨¨¤¨¦¥¥
lkVdn zlAwn daWgOd minrtl K` .df xacl de`Y©£¨§¨¨¤©¦§¨¦©©§¨¨§©¤¤¥©¥¤
dCOd oiicr dhXRzp `NW s` ,lkVAW zFCOnE ,Fnvr©§¦¦¤©¥¤©¤Ÿ¦§©§¨£©¦©¦¨

.aNA©¥

dCn `Ed qrMdW ,qrkl `ciRw oiA Wxtdd oiprn rcFPke§©¨¥¦§¨©¤§¥¥§¥¨§©©¤©©©¦¨

df lM mre ,gFOA wx `id `ciRTd oM oi`X dn ,aNA©¥©¤¥¥©§¥¨¦©©©§¦¨¤
lkVAW ,zFCn ix`WA df KxC lr oke .dPOn `ln daWgOd©©§¨¨¨¥¦¤¨§¥©¤¤¤¦§¨¥¦¤©¥¤
ici lr `NW onvr odn zlAwn daWgOd zFidl lkEi©¦§©©§¨¨§©¤¤¥¥©§¨¤Ÿ©§¥

.aNAW zFCOd©¦¤©¥

ici lr `NW lkVdn minrtl lAwn xEACd ENit`C ,rcze§¥©©£¦©¦§©¥¦§¨¦¥©¥¤¤Ÿ©§¥
,zFCOd"'כּו חדׁש מּדי "והיה ּפסּוק על ּכנזּכר ראׁש־חדׁש, ענין וזהּו ©¦ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ
ׁשם  zlAwnעּיין minrtl wx .daWgOd oiprA oMW lke . ֵַָ§¨¤¥§¦§¨©©§¨¨©¦§¨¦§©¤¤

.zFCOdn oM mB daWgOd על ּפנחס, ּדפרׁשת הּזהר ּבמאמר ועּיין ©©§¨¨©¥¥©¦ְְְְֲִֵַַַַַַַָָָֹ
ׁשם. עּיין כּו' אׂשמח" "אנכי ְִֵֶַַָָָֹּפסּוק

zWxtC mixvnl awri zcixi oiprA oOwlC lWnPd itl mB©§¦©¦§¨¦§©¨§¦§¨§¦©©£Ÿ§¦§©¦§¨¨©
.(oM oaEi ,WBIe©¦©¨¥



רנז c"ag i`iyp epizeax zxezn

cEgi `xwp "DizpikWE `EdÎKixA `WcEw cEgi" Ki` ,"miIg ur¥©¦¥¦§¨§¦§¦§¥¦§¨¦
.'lgxe l`xUi' F` ,'lgxe awri'©£Ÿ§¨¥¦§¨¥§¨¥

KWnp awri znWp WxW iM ,ipc`A d''ied cEgi Epiide§©§¦£¨¨§©§©¦Ÿ¤¦§©©£Ÿ¦§¨
.ipc` mW zpigAn KWnp lgx znWp WxWe ,d''ied mW zpigAn¦§¦©¥£¨¨§Ÿ¤¦§©¨¥¦§¨¦§¦©¥©§©

aEzMW FnM lgxl dlWnp l`xUiÎzqpM okle(f ,bp EdirWi): §¨¥§¤¤¦§¨¥¦§§¨§¨¥§¤¨§©§¨

diffFb iptl lgxM"'כּו." §¨¥¦§¥§¤¨

g lkAW ,d''ied itExiv a''i cbpM md mihaW a''i okeWc §¥§¨¦¥§¤¤¥¥£¨¨¤§¨Ÿ¤
ipc`A d''ied itExiv a''in cg` sExiv xi`n ׁשּנתּבאר ּכמֹו כ ּו', ¥¦¥¤¨¦¥¥£¨¨§©§©ְְִֵֶָ

אחר  "ּבמק ֹום  mihaWA aEzMW Edfe .dpaE`xi"(f ,ek xAcOA), ְֵַָ§¤¤¨©§¨¦¨¥¦©¦§¨

"dpFrnXi'כּו"± (ci ,mW)mW WIWd''imihaXdn cg` lkA'כּו. ©¦§¦¨¤¥¥§¨¤¨¥©§¨¦

" WExitEdN`elr `Ed zFnXd zkWnd iM ,Epiid :"zFnW ¥§¥¤§©§¦©§¨©©¥©
zFkln 'q oiprA l''PM ,dxFYd ici'כּוe ;`YiWlke ,dpWn ixcq §¥©¨©©§¦§¨§¨§¦¨¦§¥¦§¨§¨

n lElM cg`'e" `IxhnibA EdfdN`"21.dkWnd zpigA `Ede , ¤¨¨¦¤§¦©§¦¨¥¤§§¦©©§¨¨

.a''n mW ici lr Epiide ,d`lrd zFidl Kixv mcTn K ©̀¦Ÿ¤¨¦¦§©£¨¨§©§©§¥¥
" EdfedN`e`IxhniB "a''n22.( §¤§¥¤¦©§¦¨

zFnW dN`e" oipre WExiR K`'כּו"dnixvn mi`Ad ©¥§¦§©§¥¤§©¨¦¦§©§¨
dXEcwC mixvn zpigA Wi iM .zElBd onf lr i`ẅ¥©§©©¨¦¥§¦©¦§©¦¦§¨

"dxFz ihETl"A x`AzPW FnM ,dlrnl[l"fix`dn]oiprA §©§¨§¤¦§¨¥§¦¥¨¥¨£¦©§¦§¨
xvn oFWl ± mixvn `xwPW ,oFxBd'כּוmixvn iM ,Epiide . ©¨¤¦§¨¦§©¦§¥©§©§¦¦§©¦

.xYqde mlrd zpigA ± xvn oFWl ±§¥©§¦©¤§¥§¤§¥
aizM zElBd onfaC rEcie(h ,cr miNdY)EpizFzF`" :`l §¨©§¦§©©¨§¦§¦¦¥Ÿ

Epi`xEp`W mipFilr zFnWe zFIzF`dW :WExitE ." ¨¦¥¤¨¦§¥¤§¦¤¨
opi`W ,"Epi`x `l" ± dNtzE dxFYd ici lr mikiWnn©§¦¦©§¥©¨§¦¨Ÿ¨¦¤¥¨
zpigaA minNrzn odW itl Epiide .Eplv` iENB zpigaA¦§¦©¦¤§¥§©§§¦¤¥¦§©§¦¦§¦©

mFwn zpigA ,mixvnxvxiYqnE milrOd'כּוoi`X dn . ¦§©¦§¦©¨©©©£¦©§¦©¤¥
z`xwp l`xUi ux` oM(g ,b zFnW)E daFh ux`" :dagx± " ¥¤¤¦§¨¥¦§¥§¤¤¨§¨¨

iENB zpigA `idW'כּו: . ¤¦§¦©¦

mixvnC zFcixi 'a oipr]23[ ¦§¨§¦§¦§©¦
mW `Ed "lFcBd FnW" dPdC :`Ed oiprd xE`iaE¥¨¦§¨§¦¥§©¨¥

C rEcie .diedc''EimEvnv zpigA `Ed24e ,'dzEhXRzd £¨¨§¨©§§¦©¦§§¦§©§

agFxe KxF`'כּוsFqÎoi`n dkWnd KxC `id KMW itl . ¤§©§¦¤©¦¤¤©§¨¨¥¥
xg`e mEvnv dNgY zFidl KixvW ,zFnlFrA `EdÎKExÄ¨¨¤¨¦¦§§¦¨¦§§©©

zEhXRzd KM'כּו. ©¦§©§
zpigaA dNgYn ± xF`d zkWnde dcixid oiprA `Ed Kke)§©§¦§¨©§¦¨§©§¨©¨¦§¦¨¦§¦©
zpigA ± "dagxE daFh ux`" zpigA KM xg`e ,dXEcwC mixvn¦§©¦¦§¨§©©©§¦©¤¤¨§¨¨§¦©

.(iENbe zEhXRzd¦§©§§¦

aizM dPde(k ,bn ziW`xA)Epcxi cxi" :(dnixvn)'כּו," §¦¥§¦§¥¦¨Ÿ¨©§¦§©§¨
aizM dNE`bE mixvn z`iviA oke dcixi xg` dcixi§¦¨©©§¦¨§¥¦¦©¦§©¦§¨§¦

(c ,en ziW`xA)ikp`e" :Llr`mbdlr'כּו" ;"dlrdlrp'כּו" §¥¦§¨Ÿ¦©©§©¨Ÿ¨Ÿ©£¤
(l ,bi xAcOA).iENir xg` iENir ± ©¦§¨¦©©¦

ipA zcixie ,dXEcwC mixvn oiprA df lM x`alE§¨¥¨¤§¦§¨¦§©¦¦§¨¦¦©§¥
:`Ede ,cg` lWn miCwdl Wi ,mWl awrie l`xUi¦§¨¥§©£Ÿ§¨¥§©§¦¨¨¤¨§

xFwOn mdipW xEACde daWgOd zFIzF` dPd iM¦¦¥¦©©§¨¨§©¦§¥¤¦¨
oiC ,cqg ± zFCOd iM .lkVd xF` `Ed ,miraFp cg ¤̀¨§¦©¥¤¦©¦¤¤¦
on zkWnp daWgOde ,lkVd on mikWnp mingxe§©£¦¦§¨¦¦©¥¤§©©§¨¨¦§¤¤¦

zFCOd25zFidl dHn dHn micxFie milWlYWnE , ©¦¦§©§§¦§§¦©¨©¨¦§
micgEinE mixEWw mcFr df lM mre .xEACd zFIzF`¦©¦§¦¨¤¨§¦§¨¦
lW FYaWgn ixdW ,mdA WAlznE xi`Od lkVd xF`A§©¥¤©¥¦¦§©¥¨¤¤£¥©§©§¤
rcFp mc` lW FxEACn oke ;FlkU Kxr itl `id mc`̈¨¦§¦¥¤¦§§¥¦¦¤¨¨©

.Fznkg̈§¨
Fl oi`"W mbd :dlrnl oaEi df lWn znbEC KxC lre§©¤¤§©¨¨¤¨§©§¨£©¤¥

sEBd zEnC'כּוipA oFWlM dxFz dxAC" ixd df lM mr ," §©¦¨¤£¥¦§¨¨¦§§¥
aizM dPdC ."mc`(ck ,cw miNdY)mNEM 'd LiUrn EAx dn" : ¨¨§¦¥§¦§¦¦¨©©£¤¨

ziUr dnkgAici lr `Ed zFnlFrd zEEdzdW ixd ," §¨§¨¨¦¨£¥¤¦§©¨¨©§¥
aizM ixde .dnkg zpigA(e ,bl miNdY)" :'d xacAminW §¦©¨§¨©£¥§¦§¦¦¦§©¨©¦

EUrpzpigA ici lr `Ed mzEEdzdW ± "xEAC? ©£¤¦§©¨©§¥§¦©¦
`le miMg" ,KxAzi Fznkg dlWlYWPW Epiid `N ¤̀¨©§¤¦§©§§¨¨§¨¦§¨¥©¦§¨
idi" :zFxn`n dxUr od "'d xacA" ± "`rici dnkga§¨§¨§¦¨¦§©¥£¨¨©£¨§¦

"xF`(b ,` ziW`xA)"riwx idi" ;(e ,mW)"ux`d `WcY" ;,mW) §¥¦§¦¨¦©¨©§¥¨¨¤¨

(`ioinizq oinlr zpigaA oke .oiilBz`C oinlr zpigA ,§¦©¨§¦§¦§©§¨§¥¦§¦©¨§¦§¦¦
Wi ,lFkiaM KxAzi FYaWgn zpigA `EdW ,oiilBz` `lC§Ÿ¦§©§¨¤§¦©©§©§¦§¨¥¦§¨¥
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ּפסּוק21. על אחר, ּבמקֹום ׁשּנתּבאר k`)ּכמֹו ,gl zFnW) פקּודי "אּלה ְְְִֵֵֶַַָָָ§ְֵֵֶ
.הּמׁשּכן" ְִַָ

.22wEqR lr ,zFclFY zWxR ,xg` mFwnA x`AzPX dn oiIre§©¥©¤¦§¨¥§¨©¥¨¨©§©¨
(gi ,ek ziW`xA)odl `xwIe"znXM zFnW'ade ,e''ieA '`dW ± " §¥¦©¦§¨¨¤¥©¥Ÿ¤¨§¨§©

.mW oiIr ,e''ie `lA§Ÿ¨©¥¨

.23.[1052 jEaA "wcvÎgnS"d WcFw ci azM sEbA sqFp]¨§§©©¤©¤©¤¤§

.24]:sqFp 1052 jEaA "wcvÎgnS"d WcFw ci azM sEbAdNgY.[ §§©©¤©¤©¤¤§¨§¦¨

.25Wi oM m` `N` daWgn mEW oi` ixdW .aFx iR lr Epiid)©§©¦¤£¥¥©§¨¨¤¨¦¥¥
lkVdn zlAwn daWgOd minrtl K` .df xacl de`Y©£¨§¨¨¤©¦§¨¦©©§¨¨§©¤¤¥©¥¤
dCOd oiicr dhXRzp `NW s` ,lkVAW zFCOnE ,Fnvr©§¦¦¤©¥¤©¤Ÿ¦§©§¨£©¦©¦¨

.aNA©¥

dCn `Ed qrMdW ,qrkl `ciRw oiA Wxtdd oiprn rcFPke§©¨¥¦§¨©¤§¥¥§¥¨§©©¤©©©¦¨

df lM mre ,gFOA wx `id `ciRTd oM oi`X dn ,aNA©¥©¤¥¥©§¥¨¦©©©§¦¨¤
lkVAW ,zFCn ix`WA df KxC lr oke .dPOn `ln daWgOd©©§¨¨¨¥¦¤¨§¥©¤¤¤¦§¨¥¦¤©¥¤
ici lr `NW onvr odn zlAwn daWgOd zFidl lkEi©¦§©©§¨¨§©¤¤¥¥©§¨¤Ÿ©§¥

.aNAW zFCOd©¦¤©¥

ici lr `NW lkVdn minrtl lAwn xEACd ENit`C ,rcze§¥©©£¦©¦§©¥¦§¨¦¥©¥¤¤Ÿ©§¥
,zFCOd"'כּו חדׁש מּדי "והיה ּפסּוק על ּכנזּכר ראׁש־חדׁש, ענין וזהּו ©¦ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ
ׁשם  zlAwnעּיין minrtl wx .daWgOd oiprA oMW lke . ֵַָ§¨¤¥§¦§¨©©§¨¨©¦§¨¦§©¤¤

.zFCOdn oM mB daWgOd על ּפנחס, ּדפרׁשת הּזהר ּבמאמר ועּיין ©©§¨¨©¥¥©¦ְְְְֲִֵַַַַַַַָָָֹ
ׁשם. עּיין כּו' אׂשמח" "אנכי ְִֵֶַַָָָֹּפסּוק

zWxtC mixvnl awri zcixi oiprA oOwlC lWnPd itl mB©§¦©¦§¨¦§©¨§¦§¨§¦©©£Ÿ§¦§©¦§¨¨©
.(oM oaEi ,WBIe©¦©¨¥

c"ag i`iyp epizeax zxezn

xF` idi" ± zFxn`nE zFIzF` zpigA oM mB'כּוrcFPM ." ©¥§¦©¦©£¨§¦©¨
mB dlrnl WIW zFlkidd oiprA ,xdGd xtqA mipiIrOl©§©§¦§¥¤©Ÿ©§¦§¨©¥¨¤¥§©§¨©
;zFlGnE miakFke ;ux`e minW zpigA ,oinizqÎoinlrA oM¥§¨§¦§¦¦§¦©¨©¦¨¨¤§¨¦©¨
xi`n mlFrd cre mlFrd onE .zFnWpE mik`ln©§¨¦§¨¦¨¨§©¨¨¥¦
dnkga `le miMg" ,KxAzi Fznkg odA WAlznE¦§©¥¨¤¨§¨¦§¨¥©¦§¨§¨§¨

."`rici§¦¨

zpigA Edf ,dnkg zpigAn zkWnPd dkWnde dx`de)§¤¨¨§©§¨¨©¦§¤¤¦§¦©¨§¨¤§¦©
zFIzF` zpigA odW xEAce daWgnA FzEWAlzde .awri©£Ÿ§¦§©§§©§¨¨§¦¤¥§¦©¦

gA 'a oipr Edf miliAbOd,dXEcwCÎmixvnl zFcixid zFpi ©©§¦¦¤¦§¨§¦©§¦§¦§©¦¦§¨
.(x`AzIW FnM ,xEAcl daWgOn dcixi xg` dcixi§¦¨©©§¦¨¦©§¨¨§¦§¤¦§¨¥

zpigaA dzEWAlzd mcFw d`lirÎdnkg mvr ,dPde§¦¥¤¤¨§¨¦¨¨¤¦§©§¨¦§¦©
,oinizqÎoinlrA mB DzEWAlzd mcFw EpiidC ,oinlr̈§¦§©§¤¦§©§¨©§¨§¦§¦¦

W`xÎil ± "l`xUi" `xwp'26כּו. ¦§¨¦§¨¥¦Ÿ

WAlzdl d`NirÎdnkg zkWndeKFY`xwp oinlr §©§¨©¨§¨¦¨¨§¦§©¥¨§¦¦§¨
± awriiÎc''EawrÎdnkg zpigAn dx`d KWnPW , ©£Ÿ¨¥¤¦§¨¤¨¨¦§¦©¨§¨

wx odW ,oinlr zpigaA WAlzdl ,c''Ei `xwPd d`Nir¦¨¨©¦§¨§¦§©¥¦§¦©¨§¦¤¥©
aEzMW FnkE .Dnvr d`NirÎdnkg iAbl miiawr zpigA§¦©£¥©¦§©¥¨§¨¦¨¨©§¨§¤¨

(` ,eq EdirWi)`idW ,ux` zpigAW ,"ilbx mFcd ux`de" : §©§¨§¨¨¤£©§¨¤§¦©¤¤¤¦
zFIzF` zpigA `Ede ,"ilbx mFcd" z`xwp zEkln zpigA§¦©©§¦§¥£©§¨§§¦©¦

daWgOd zFIzF`A oM mB df KxC lre .xEACd'27כּו. ©¦§©¤¤¤©¥§¦©©§¨¨

awri `xwPW Edfe(gk ,ek zFnW),"oFkiYd gixA" : §¤¤¦§¨©£Ÿ§§¦©©¦
'`d dcixi oipr Edfe ."dvTd l` dvTd on gixaO"d©©§¦©¦©¨¤¤©¨¤§¤¦§¨§¦¨¨

l`xUi ipA zFnW dN`e" :WBIe zWxtAWmi`Ad ¤§¨¨©©¦©§¥¤§§¥¦§¨¥©¨¦
dnixvnlEabE xvn zpigaA dcixi `idW ,"eipaE awri ¦§©§¨©£Ÿ¨¨¤¦§¦¨¦§¦©¥©§

ipA" o`M xn`p okle .oinizqÎoinlr zpigaA WAlzdl§¦§©¥¦§¦©¨§¦§¦¦§¨¥¤¡©¨§¥
"l`xUi ipA" mWA awri zpigAW ,"awri [..] l`xUi¦§¨¥©£Ÿ¤§¦©©£Ÿ§¥§¥¦§¨¥
`EdW ,d`NirÎdnkg zpigAn lAwn `Ed ixdW ,dPEki§¤¤£¥§©¥¦§¦©¨§¨¦¨¨¤

l`xUi zpigA± (WBIe zWxtA mW xMfpd).l''PM W`xÎil: §¦©¦§¨¥©¦§¨¨§¨¨©©¦©¦Ÿ©©

dPdexn`p zElBA(h ,cr miNdY)."Epi`x `l EpizFzF`" : §¦¥©¨¤¡©§¦¦¥Ÿ¨¦
FnM .raHd iEPiW `Ed miztFnE zFzF` oipr dPdCzFnW) §¦¥¦§©§¦¦©¤©§§

(h ,cxF`id iniOn Ygwle" Ede`כּו',: ."zWAIA mcl Eide §¨©§¨¦¥¥©§§¨§¨©©¨¤§
.d''ied mW zpigA ,d`NirÎdnkg zx`d ici lrl''PM) ©§¥¤¨©¨§¨¦¨¨§¦©¥£¨¨©©

(d`NirÎdnkgA xi`n "lFcBd mW" zpigAW. ¤§¦©¥©¨¥¦§¨§¨¦¨¨

drxR xn`W Edfe(a ,d zFnW)z` iYrci `l" :died," §¤¤¨©©§Ÿ§Ÿ¨©§¦¤£¨¨
mW zpigA m` iMmiwl`,"'d xac"A mEvnSd zpigA , ¦¦§¦©¥¡Ÿ¦§¦©©¦§¦§©

zx`d ici lr la` .ziW`xA ixcq zFPWl xWt` i`W¤¦¤§¨§©¦§¥§¥¦£¨©§¥¤¨©

miOd zEEdzd iM .mitExiSd miPYWn d`NirÎdnkg̈§¨¦¨¨¦§©¦©¥¦¦¦§©©©¦
"miOd EeTi" xn`On `Ed(h ,` ziW`xA)'d xacA KWnPW , ¦©£¨¦¨©©¦§¥¦¤¦§¨¦§©

zFPWl lFki dnkgd zx`d la` .zFxn`n dxUrn¥£¨¨©£¨£¨¤¨©©¨§¨¨§©
bidpn lkVdW ,WEgA d`xPke .mcl miOn sExiSd©¥¦©¦§¨§©¦§¤§¤©¥¤©§¦

.FpFvxM xEACd dPWnE§©¤©¦¦§

KRdPW ,"miIgd ur"n didW ,dHOd oipr oM mB Edfe§¤©¥¦§¨©©¤¤¨¨¥¥©©¦¤¤§©
iENbl mlrdn iEPiWd oipr `EdW ,dHnl WgPnE ,Wgpl§¨¨¦¨¨§©¤¤¦§¨©¦¥¤§¥§¦

aEzMX dn oke .mlrdl iENBnE(f ,c zFnW)l` Lci aWd" : ¦¦§¤§¥§¥©¤¨§¨¥¨§¤
Lwig'כּוFxUaM daW dPde Fwign D`vFIe ".כּו', ¥¤©¦¨¥¥§¦¥¨¨¦§¨

zpigA `EdW ,dWn ici lr miztFOd lM Eid okle§¨¥¨¨©§¦©§¥Ÿ¤¤§¦©
aEzMW FnM ,dnkgd zx`d(i ,a zFnW)d on iM" :miO ¤¨©©¨§¨§¤¨§¦¦©©¦

" aEzMW Edfe .d`NirÎdnkg zpigA ,"EdziWnEpizFzF` §¦¦§¦©¨§¨¦¨¨§¤¤¨¥
Elr l`xUi" iM ,`wiiC "EpizFzF`" ± "Epi`x `lŸ¨¦¥©§¨¦¦§¨¥¨
cr mlrde xYqd zpigA `Ed zElBAW itl ."daWgnA§©§¨¨§¦¤©¨§¦©¤§¥§¤§¥©
aEzMW FnkE ,Fnvr iptA xace Wil mlFrd d`xPW¤¦§¤¨¨§¥§¨¨¦§¥©§§¤¨

(eh ,dn EdirWi)l` dY`" :xYYqn.": §©§¨©¨¥¦§©¥

zpigaEzFnW dN`e" :o`M aEzMX dn `Ed ,'ad dcixi §¦©§¦¨©©¤¨¨§¥¤§
"awri z` dnixvn mi`Ad l`xUi ipA±l`xUi zpigAW §¥¦§¨¥©¨¦¦§¨§¨¥©£Ÿ¤§¦©¦§¨¥

.awri zpigA mr mEvnve xvn zpigaA cxFi ,W`xÎil ±¦Ÿ¥¦§¦©¥©§¦§¦§¦©©£Ÿ
"E ,oiilBz`CÎoinlr zpigaA dcixid oipr `Edexac"'d §¦§¨©§¦¨¦§¦©¨§¦§¦§©§¨§©

.'a dcixie mEvnv `EdW¤¦§¦¦¨
"dfg` ixUAnE"(ek ,hi aFI`)aNd ladn `vFId lFTdW , ¦§¨¦¤¡¤¦¤©©¥¥¤¤©¥

zF`vFn 'dA wlgp zFidl mvnvznE ,hEWR lFw `Ed¨¦§©§¥¦§¤§¨§§
oFxBdn r''dg` dRd'כּו. ©¤¥©¨

didW dWn oipr Edfe(i ,c zFnW),"oFWl cakE dR caM" : §¤¦§¨Ÿ¤¤¨¨§§©¤§©¨
xWt` i` ± dnkgd mvr zx`d zpigA `Ed ± dWn iM¦Ÿ¤§¦©¤¨©¤¤©¨§¨¦¤§¨

zpigA ici lr m` iM xEAcA iENib icil `almEvnv. ¨Ÿ¦¥¦§¦¦¦©§¥§¦©¦§
aEzMW FnkE(fh ,c zFnW)l FN didY dY`e" :miwl`" §¤¨§§©¨¦§¤¥Ÿ¦

.`wiiC©§¨

,FWxWe FxFwnA zcgEinE dxEWw dPcFr df lM mre§¦¨¤¤¨§¨§¤¤¦§§¨§
mlFrA mB dNBznE xi`OW ,W`xÎil ± l`xUi zpigA§¦©¦§¨¥¦Ÿ¤¥¦¦§©¤©§¨

aEzMW FnM .xEACd(hk ,al ziW`xA)cFr xn`i awri `l" : ©¦§¤¨§¥¦Ÿ©£Ÿ¥¨¥
."l`xUi m` iM LnWzWAlzOd dnkg zpigA Epiid) ¦§¦¦¦§¨¥©§§¦©¨§¨©¦§©¤¤

oA zpigA awri `xwp `l okle .xEAcA KWnp mXnE ,zFCOA©¦¦¨¦§¨§¦§¨¥Ÿ¦§¨©£Ÿ§¦©¤
(df l`xUilaEzMW FnM .(ai ,fk EdirWi)EhTlY mY`e" : §¦§¨¥¤§¤¨§©§¨§©¤§ª§

."cg`A cg` iednl" ± "cg` cg`l§©©¤¨§¤¡¥¤¨§¤¨
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.26`ipYA x`AzPW FnM ,dnWPd WAEln W`xdAW FnkE)§¤§¨Ÿ§¨©§¨¨§¤¦§¨¥©©§¨
zpigaA zWAEln "lFcBd FnX"n dx`d zpigA KM ,b"p wxR¤¤©§¦©¤¨¨¦§©¨§¤¤¦§¦©
:xn`nM .d`lirÎdnkg zpigA `id ,W`xÎil ± l`xUi¦§¨¥¦Ÿ¦§¦©¨§¨¦¨¨§©£¨

.(lirl x`AzPW FnkE ."lFcBd LnWl EpMln EpYaxwe"§¥©§¨©§¥§¦§©¨§¤¦§¨¥§¥

.27zWxR xdFGd iR lr xg` mFwnA x`AzPX dn oiIre)§©¥©¤¦§¨¥§¨©¥©¦©©¨¨©

"iYxgA xW` iCare" :miWFcw(i ,bn EdirWi)awri `C ",כּו'± §¦§©§¦£¤¨¨§¦§©§¨¨©£Ÿ
aEzMW Edfe .df oiprn(ck ,hn ziW`xA),awri xia` icin" : ¥¦§¨¤§¤¤¨§¥¦¦¥£¦©£Ÿ

drx mXnoa`,"l`xUircFPM ,zFIzF` `Ed oa` zpigAW ¦¨Ÿ¤¤¤¦§¨¥¤§¦©¤¤¦©¨
zFpFA mipa` iYW" :dxivi xtqA'כּוzpigAn milAwn mde ," §¥¤§¦¨§¥£¨¦§¥§©§¦¦§¦©

.(awri©£Ÿ



c"agרנח i`iyp epizeax zxezn

aEzMW Edfe]28"E`A FziaE Wi`" [(` ,` zFnW): §¤¤¨¦¥¨§

mB KWnPW ,drinWE dI`x zpigA ± oFrnWe oaE`x§¥§¦§§¦©§¦¨§¦¨¤¦§¨©
aEzMW FnkE .l`xUi zpigAn oiilBz`CÎoinlrA29: §¨§¦§¦§©§¨¦§¦©¦§¨¥§¤¨

FnW `xwYe"oaE`xiMd`x'כּוFnW z` `xwYe ;"oFrnW ©¦§¨§§¥¦¨¨©¦§¨¤§¦§
iMrnW"died30;ielmrRd dYr" ±deNi"il` iWi`,mW) ¦¨©£¨¨¥¦©¨©©©¦¨¤¦¦¥©¨

(clzpigA ,zExXwzd.cEgie §¦©¦§©§§¦
lM lr zihxR dgBWd zpigA `id drinWE dI`x iM¦§¦¨§¦¨¦§¦©©§¨¨§¨¦©¨

ale zFilM ogFaE ,mc` ipa ikxC31lM Elbp Liptl" , ©§¥§¥¨¨¥§¨¨¥§¨¤¦§¨
zFOE`d] zrcM `NW ."al zFnElrY32mixtFMd [ ©£¥¤Ÿ§©©¨©§¦

e" zihxR dgBWdAiwl` oiai `le ,DI d`xi `l :Exn`I §©§¨¨§¨¦©Ÿ§Ÿ¦§¤¨§Ÿ¨¦¡Ÿ¥
"awri(f ,cv miNdY)zElWlYWdd xcqA KWnPW xg`n , ©£Ÿ§¦¦¥©©¤¦§¨§¥¤©¦§©§§

zFxEWw dPcFrW `N` ,oiilBz`CÎoinlre ,'d xacA¦§©§¨§¦§¦§©§¨¤¨¤¤¨§
.oWxWe oxFwnA¦§¨§¨§¨

zFnW dN`e" WExiR Edfe)'כּוzpigA KWnp mixvnA mBW :" §¤¥§¥¤§¤©§¦§©¦¦§¨§¦©
wx .o''aE d''n cEgi ;`awEpe xkC ;"FziaE Wi`" mipFilr zFnXd©¥¤§¦¦¥§©§§¨¦©©©
mEvrd iENBd zAq `Ed df mlrd K` ."Epi`x `l EpizFzF`"W¤¥Ÿ¨¦©¤§¥¤¦©©¦¤¨

.(KEnqA x`AzIW FnkE .KM xg`: ©©©§¤¦§¨¥§¨

]iENib didi KM xg`W icM zFidl Kixv mlrd33[ ¤§¥¨¦¦§§¥¤©©©¦§¤¦

dPdeici lr `N` zFidl xWt` i` ,iENBd zpigA zFidl §¦¥¦§§¦©©¦¦¤§¨¦§¤¨©§¥
'd KM xg`e ,mEvnv ± c''Ei zpigA ,dNgY mlrd zpigA§¦©¤§¥§¦¨§¦©¦§§©©©
± mlFr lW FziIxaM" ,agFxe KxF` ± zEhXRzd ±¦§©§¤§©¦§¦¨¤¨
zElBd oipr `Ede ."`xFdp xcde ,`kFWg `WixA§¥¨£¨§¨¨§¨§¦§¨©¨
± dxFYÎoYn iENiB zFidl Kixv didW ,mixvnAW¤§¦§©¦¤¨¨¨¦¦§¦©©¨
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.`weC dliNd zkWg xg` ± "xwAA" `Ed mdxa` zpigA§¦©©§¨¨©Ÿ¤©©¤§©©©§¨©§¨

aEzMW FnkE ,d''ied mW iENB did dxFYÎoYn dPd iM)zFnW) ¦¦¥©©¨¨¨¦¥£¨¨§¤¨§

(b ,exn`p dxFYÎoYnA wx ."mdl iYrcFp `l d''ied inWE" :§¦£¨¨Ÿ©§¦¨¤©§©©¨¤¡©
(a ,k zFnW)d''ied ikp`" aizMכּו': `alÎcizrl K` .",gk ziW`xA) §¨Ÿ¦£¨¨©¤¨¦¨Ÿ§¦§¥¦

(`k,xzFi oFilr mFwOn iENB didIW ,"miwl`l il died dide" :§¨¨£¨¨¦¥Ÿ¦¤¦§¤¦¦¨¤§¥
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lFcBd".אחר  FnW" iENB oipr xTir Edfe . ֵַ§¤¦¨¦§¨¦§©¨

xn`p mingxd zFCn b''iAC rcFPke(e ,cl zFnW)| d''ied" : §©¨¤§¦¨©£¦¤¡©§£¨¨

`nrh wiqtE ,"d''ied'כּוdn `Ed oFW`xd d''ied mW iM . £¨¨¨¦©£¨¦¥£¨¨¨¦©
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.xzFI lFcB xF` KM xg` didi iM ,xzFi lFcB KWgde ax onf§©¨§©Ÿ¤¨¥¦¦§¤©©©¨¥

dklpe Ekl awri ziA" Edfe"d''ied xF`A(d ,a EdirWi):WExiR §¤¥©£Ÿ§§¥§¨§£¨¨§©§¨¥
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zElbl df oipr dn ,d`ixAd xcq `Ed KM m`e ,l''PM "zFxn`n©£¨©©§¦©¥¤©§¦¨¨¦§¨¤§¨

?cEArWe§¦§
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`l EpzFzF`" :aizM zElBA KM .mElM d`Fx Fpi`e eipir mzFQW¤¥¥¨§¥¤§©©¨§¦¥Ÿ
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.mixiYqn oinlrd ,zElBA la £̀¨©¨¨¨§¦©§¦¦

oinlrdA zFnXd miWAElOW :"dnixvn mi`Ad" Edfe§¤©¨¦¦§©§¨¤§¨¦©¥§¨¨§¦
mlrde xYqd zpigaA'כּוFpi` iENBdW ± 'dpiW' `xwp okle . ¦§¦©¤§¥§¤§¥§¨¥¦§¨¥¨¤©¦¥

d`xp oM mB zElBA okle ."xr iAle" ± dlrnl wx Epipirl§¥¥©§©§¨§¦¦¥§¨¥©¨©¥¦§¤
`Ed zn`A K` ."bdFp FbdpnM mlFr"(c ,elw miNdY)dUFr" : ¨§¦§¨¥©¤¡¤§¦¦¤

zFlFcB zF`ltpFCald`xp oi`W mbd odA xiMn FCal `EdW ," ¦§¨§§©¤§©©¦¨¤£©¤¥¦§¤
.Epipirl: §¥¥

cFrezpigAn oinlrdA iENBd did ENi` i`CeC ,xnFl Wi §¥©§©©¦¨¨©¦§¨¨§¦¦§¦©
KM lM oinilrnE oixiYqn oinlrd Eid `l d`NirÎdnkg̈§¨¦¨¨Ÿ¨¨¨§¦©§¦¦©£¦¦¨©
EpiAxÎdWn ici lr dlE`Bd zEvvFpzdA ,dfl di`xde .Epipirl§¥¥§¨§¨¨¨¤§¦§§©§¨©§¥Ÿ¤©¥
EUrp cIn ,d`NirÎdnkg zx`d zpigAn `EdW ,mFlXdÎeilr̈¨©¨¤¦§¦©¤¨©¨§¨¦¨¨¦©©£
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xn`W in" :xn`n KxC lre .FxFwn d`NirÎdnkg iAbl lhÄ¥§©¥¨§¨¦¨¨§§©¤¤©£¨¦¤¨©
wFlcie onXl'34כּו." ©¤¤§¦§

`xwPd EdGW ,WOn d`NirÎdnkg zx`d iENibA Epiid K ©̀©§§¦¤¨©¨§¨¦¨¨©¨¤¤©¦§¨
oinlrdA iENBd oi` f` ,zElBA oM oi`X dn .l`xUi zpigA§¦©¦§¨¥©¤¥¥©¨¨¥©¦§¨¨§¦

`xwPd dpigAn `EdW ,WOn d`NirÎdnkgd zpigAnl`xUi ¦§¦©©¨§¨¦¨¨©¨¤¦§¦¨©¦§¨¦§¨¥
,WEalE Kqn KxC dx`d dfi` zriwA KWnPW wx ,W`xÎil ±¦Ÿ©¤¦§¨§¦©¥¤¤¨¨¤¤¨¨§
mzFigdl oinlrdA xi`n Ff dpigAnE ,awri `xwp Ff dpigaE§¦¨¦§¨©£Ÿ¦§¦¨¥¦§¨¨§¦§©§¨
,Ff dx`d lr oinilrnE oixiYqn od oinlrd okle .Wil oi`n¥©¦§¥§¨¥¨¨§¦¥©§¦¦©£¦¦©¤¨¨

dpAxw l` d`a iM drcFp `le35. §Ÿ§¨¦¨¨¤¦§¤¨

EpzFzF`" oM lreEpi`x `l":zn`AW ,`wiiC "Epi`x `l" §©¥¥Ÿ¨¦Ÿ¨¦©§¨¤¤¡¤
FnM lMde .`Edd onGA FnM zihxR dgBWdA lMd eiWkr mB©©§¨©Ÿ§©§¨¨§¨¦§©§©©§©Ÿ§
mEW xMip oi`W ± "Epi`x `N"W wx ,mdd miztFnE zFzF`§¦¨¥©¤Ÿ¨¦¤¥¦¨

zFlFcB zF`ltp dUFrl" KxC lr `Ede .iEPiWFCaloi`"W ," ¦§©¤¤§¥¦§¨§§©¤¥
zpigA Edfe ,oinilrn oinlrdW ipRn ,"FQipA xiMn qPd lrA©©©¥©¦§¦¦§¥¤¨¨§¦©£¦¦§¤§¦©

.WOn zElBd©¨©¨

zpigAn wx oinlrdA iENBd oi`W ipRn ,`Ed dfl dAiQde§©¦¨¨¤¦§¥¤¥©¦§¨¨§¦©¦§¦©
ipAÎl`xUi`EdW l`xUi zpigA `le ,awri zpigaE §¥¦§¨¥§¦©©£Ÿ§Ÿ§¦©¦§¨¥¤

.WOn d`NirÎdnkg̈§¨¦¨¨©¨

in dPd ,dlMUd Ffi`A lWn KxC lr FnM :dfl `nbECde§©§¨¨¤§©¤¤¨¨§¥©§¨¨¦¥¦
iPin dOkA DWiAldl lkEi FzYn`l lMUEOd wnFr biVOW¤©¦¤©§¨©£¦¨¨§©§¦¨§©¨¦¥
,Fl KixvW itM ;mixg` mixEAcA F` EN` zFIzF`A m` .zFIzF`¦¦§¦¥§¦¦£¥¦§¦¤¨¦
biVn Fpi`W in oM oi`X dn .mitExiSd zFPWl lkEi KM©¨§©©¥¦©¤¥¥¦¤¥©¦
zFPWl lkEi `l ,Dpipr biVOW iR lr s` ,WOn DwnFrl§§¨©¨©©¦¤©¦¦§¨¨Ÿ©§©

.lAiTW mitExiSA DciBi wx ,llM mitExiSd©¥¦§¨©©¦¨©¥¦¤¦¥

dpWOd oFWl rcFId lWn KxC lr FnkE(a ,b oiNEg)EN`" : §©¤¤¨¨©¥©§©¦§¨¦¥
dndaA zFxiWM'כּוwx ,mixg` mitExivA DxnFl lkEi `l ," §¥¦§¥¨Ÿ©§¨§¥¦£¥¦©

in la` .zrxbnE ztqFY ilA WOn `EdW FnM oFWNd xifgi©§¦©¨§¤©¨§¦¤¤¦§©©£¨¦
zFpFWlA dpWOd ipiC xnFl lkEi ,oeEkOd KFze zEinipR rcFIW¤¥©§¦¦§©§ª¨©©¦¥©¦§¨¦§

mixg` mixEAce'כּו. §¦¦£¥¦

DiOW `di" :mixnF` Ep`W Edfe`AxinlrlE mlrl ,Kxan §¤¤¨§¦§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥
zpigAn oinlrdA iENBd didIW ,dWTAdW :WExiR ± "`Inlr̈§©¨¥¤©©¨¨¤¦§¤©¦§¨¨§¦¦§¦©

FnW"lFcBdllM oinlrd ExiYqi `l df ici lre ,WOn "36.(: §©¨©¨§©§¥¤Ÿ©§¦¨¨§¦§¨

WxWeÎl`xUie ,`aqÎl`xUi Wi dPd iM ,`Ed mixaCd §Ÿ¤©§¨¦¦¦¥¥¦§¨¥¨¨§¦§¨¥
:`hEf¨

K` .dnkg zpigA `Ed W`xÎil ± l`xUi iM :WExiR¥¦¦§¨¥¦Ÿ§¦©¨§¨©

i` "`rici dnkga `le miMg" ,d`NirÎdnkg zEInvr©§¦¨§¨¦¨¨©¦§¨§¨§¨§¦¨¦
mB ,`Ed FCal KxAzi `EdW FnM `Ed iM .biVdl xWt ¤̀§¨§©¦¦§¤¦§¨¥§©©

.zFnlFrd `xa `l ENi ¦̀Ÿ¨¨¨¨

xFwn zFidl mixi`n `A`cÎi''dp zpigA wx©§¦©¤¦§©¨§¦¦¦§¨
KxC lr ,`Ed i''dp oipre .`''fl oigFn miUrpe ,zFnlFrl̈¨§©£¦¦§¨§¦§©¤¦©¤¤

riRWdl Ki` zFvrFi zFilM lWn37`A`cÎi''dp zpigaE . ¨¨§¨£¥§©§¦©§¦©¤¦§©¨
.`aqÎl`xUi `xwp¦§¨¦§¨¥¨¨

zFkWnd Epiid ,"dnixvn mi`Ad l`xUi ipA" WExitE¥§¥¦§¨¥©¨¦¦§©§¨©§©§¨
zFIzF`A `aqÎl`xUi `xwPW l''Pd dnkg zpigAn¦§¦©¨§¨©©¤¦§¨¦§¨¥¨¨§¦
`A`CÎmiixFg` zpigAn `EdW awri okle .daWgOd©©§¨¨§¨¥©£Ÿ¤¦§¦©£©¦§©¨
Îl`xUi `EdW ,df l`xUil oA `xwp dpEazA WAlzOd©¦§©¥¦§¨¦§¨¤§¦§¨¥¤¤¦§¨¥

.`A`cÎi''dp ± `aq̈¨¤¦§©¨

zFnW dN`e" :WBIe zWxtA aEzMW EdfexUi ipAl` §¤¤¨§¨¨©©¦©§¥¤§§¥¦§¨¥
awri"l`xUi±כּו' ipA" llkA Fnvr awrIW ,"eipaE ©£Ÿ¨¨¤©£Ÿ©§¦§©§¥¦§¨¥

zpigAn dkWndd oiprA ixiin mzdC mEXn ,dPEki§¤¦§¨¨©§¦§¦§¨©©§¨¨¦§¦©
iAbl oM lre ,daWgOd zFIzF`A KWnPd `aqÎl`xUi¦§¨¥¨¨©¦§¨§¦©©§¨¨§©¥§©¥

"l`xUiÎipA" awri `xwp `aqÎl`xUi zpigA'כּו`ide . §¦©¦§¨¥¨¨¦§¨©£Ÿ§¥¦§¨¥§¦
zFIzF` zpigaA Epiid ,"dnixvn"c dpFW`xd dcixId©§¦¨¨¦¨§¦§©§¨©§¦§¦©¦
zpigA mdW ,"dnixvn" oM mB `xwPW ,daWgOd©©§¨¨¤¦§¨©¥¦§©§¨¤¥§¦©

xF`d miliAbOd milke zFIzF`'כּו. ¦§¥¦©©§¦¦¨

aEzMX dn `Ede ,xEACd zFIzF`A `Ed 'ad dcixIde§©§¦¨©§¦©¦§©¤¨
mi`Ad l`xUi ipA zFnW dN`e" :'a mrR zFnW zWxtA§¨¨©§©©§¥¤§§¥¦§¨¥©¨¦

.`hEfÎl`xUi zpigAn lAwn xEACde ,"dnixvn¦§©§¨§©¦§©¥¦§¦©¦§¨¥¨

`''GW mbd iM .`''f zpigA Epiid `hEfÎl`xUi dPd iM¦¦¥¦§¨¥¨©§§¦©¨¦£©¤¨
oigFOdWM K` ,i''dp z''bg ± zEliv`C zFevw 'e Epiid©§§¨©£¦©©¤¦©§¤©¦
iM .W`xÎil ± l`xUi `xwp ,Fa EWAlzp `Oi`eÎ`A`C§©¨§¦¨¦§©§¦§¨¦§¨¥¦Ÿ¦
mdWM F` ,zFCOA mixi`n oigFOdWM oiA lFcB Wxtd Wi¥¤§¥¨¥§¤©¦§¦¦©¦§¤¥
.qFrkl gFp wFpiYd ,dHnl lWn KxC lr .cal zFCn wx©¦§©©¤¤¨¨§©¨©¦©¦§
KklE .qFrkl dWw ± lMUdA eizFCOW in oM oi`X dn©¤¥¥¦¤¦¨§©§¥¨¤¦§§©

mingxd xFwn ± dnkg zpigAW ,"ongxd a`" mixnF`38. §¦¨¨©£¨¤§¦©¨§¨§¨©£¦

K` .'l`xUi' `xwp `''fA mixi`n oigFOdWM okle§¨¥§¤©¦§¦¦§¨¦§¨¦§¨¥©
Îl`xUi mFwn lMn`hEfoigFn zkWnd wx `Ed iM , ¦¨¨¦§¨¥¨¦©©§¨©¦

Îl`xUi oM oi`X dn .zFCOA`aqFnvr `A`cÎi''dp Edf ©¦©¤¥¥¦§¨¥¨¨¤¤¦§©¨©§
.Fnvr lkVd lWn KxC lr ±©¤¤¨¨©¥¤©§

KWnp ,`''f `EdW `hEfÎl`xUi zpigAn dPde§¦¥¦§¦©¦§¨¥¨¤¨¦§¨
ladn lAwOW xEACd lWnM .xEACd zFIzF` zpigaA¦§¦©¦©¦¦§©©¦¤§©¥¥¤¤
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.34.(` ,dk ziprY ."wFlcie unFgl xn`i `Ed")Ÿ©©¤§¦§©£¦

.35.(`k ,`n ziW`xA ."dpAxw l` E`a iM rcFp `le")§Ÿ©¦¨¤¦§¤¨§¥¦

הּמֹוׁשלים 36. יאמרּו ּכן "על ּפסּוק על חּקת ּבפרׁשת ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֻועּיין
עֹולם". ׁשל חׁשּבֹונֹו "ּונחּׁשב – ְְֵֶֶַָכּו'"

ּומליצה".37. מׁשל "להבין הּמתחיל ּדּבּור הּקדׁש", ּב"אּגרת [mWe:עיין ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ§¨

`idW FnM DNEM Fl dpxn`i m` ,Fpal DcOll dnkg xaC riRWdl dvFxW oFbM§¤¤§©§¦©§©¨§¨§©§¨¦§¦Ÿ§¤¨¨§¤¦

xaC ,xg` oipre xcqA Fl xCql KixSW wx .lAwlE oiadl oAd lkEi `l FlkUA§¦§Ÿ©©¥§¨¦§©¥©¤¨¦§©¥§¥¤§¦§¨©¥¨¨

zFilM odW cFde gvp z`xwp Ff dvr zpigaE .hrn hrn eiPtF` lr xEaC̈©©¨§©§¨§¦©¥¨¦§¥¤©§¤¥§¨

.[zFvrFi£

"צדקה 38. ּבפירּוׁש ּכסאי", "הּׁשמים ּפסּוק על לעיל ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ(ועין
כּו'"). אחד ּגֹוי יׂשראל כעּמ "מי וזהּו כּו'", ְְְְְִִֵֵֶֶַָָּתרֹומם
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irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

daeyz ixry

וכל ‡Í(ו) באמרו מתיישב הזה הפסוק אין עדיין הנה
לימוד  ענין משמע זה דלימוד ה' למודי בניך
ה' למוד ענין עיקר הנ"ל ולפי דוקא שבתורה  חכמה
שייך  זה שאין שבתפלה והדביקות המס"נ בחי' הוא
הנ"ל  בענין להבין יש ועוד כלל. חכמה לימוד לענין
בניך  שנקרא מפני אלא אינו בוניך שנקרא שמה דמאחר
בניך  א"ת באמרו והיסוד העיקר את סותר א"כ בתפלה
אינן  בניך א"ת ואם תליא בהא הא דאדרבא בוניך אלא
ממה  לגמרי לזה סתירה יש ועוד כו' בוניך נקראים
ותורתו  התפלה מן פטור אומנתו שתורתו שמי שמצינו
בבנינו  שעוסקים בבוניך הנ"ל ענין ממש היינו אומנתו
אומנתם  תורתם איך התפלה מן פטורין ואם עולם של
ומה  תפלה בלא א"א הנ"ל דלפי עולם של בנינו לבנות
יותר  התפלה מן דפטור אומנתו שתורתו למי יש הפרש
מן  פטורים שאינם כו' בבנינו שעוסקים מהבנאים
כ"ז  והנה כנ"ל. תפלה בלא להם א"א אדרבה התפלה
בחי' בין ההפרש להבין בתחלה הקדמה עפ"י מתיישב
אמרו  דהנה דחיי אילנא שנקרא עה"ח ובין טו"ר עה"ד

דבג  אבל בר"מ בו שלטא דטו"ר אילנא דוקא לותא
רוח  ואת וכמ"ש מעלמא יתבער דטו"ר אילנא לעתיד
וטהור  טמא פסול כשר עוד יהיה ולא אעביר הטומאה
שלמעלה  עה"ח שהוא שלטא דחיי' אילנא אז כי כו'
כלל  ורע טוב תערובות שם שאין כו' טו"ר הדעת מעץ
זה  לעומת זה את בענין ידוע הדברים וביאור כו'. וכלל
מלכין  דז' השבירה סיבת דמצד כו' האלקים עשה
בכל  טו"ר הדעת עץ נתהוה למטה ונפלו שמתו קדמאין
התורה  כללות כל נתנה ולזה ערכו לפי בכ"א העולמות
ושס"ה  עשה מצות רמ"ח הן והן לרע טוב בין לברר
דבחכמה  משום כו' לטהור טמא בין להבדיל ל"ת
להיות  צריך המברר הנה אך כידוע דוקא איתברירו
בירור  שצריך הדבר לברר יוכל אז תחלה בעצמו מבורר

למעל' מברר בחי' כל וכך כו' עצמך קשוט לו או' וא"ל
כו' לבריאה מאצי' כמו הוברר שכבר הבירור מעולם בא
התחתון  מעולם משיתיהו המים מן כי נאמר במשה (וכן
דז' השבירה שמסיבת טו"ר דעה"ד בבירור וכך כו'
דוקא  עה"ח מבחי' המברר להיות הוצרך דתוהו מלכים
וע"כ  עה"ד מן שלמעלה ע"ח שנקר' התו' שרש והוא
ורע  בטוב ולברר להבדיל דוקא שבתורה חכמה בכח יש
שבה  מאור בענין במ"א וכמ"ש כו' הדעת שבעץ
יעסוק  לעולם אמרו זה שמטעם כו' למוטב מחזירו
שא"כ  מה כו' לשמה שלא שמתוך לשמה שלא  בתורה
דעץ  הבירור תשלום לאחר הנה אך המצות) בשאר
דאילנא  המשיח בימות כמו התורה ע"י טו"ר הדעת
כשר  דעכשיו המשנה ידי על שהוא כו' יתעבר ורע דטוב
יאבד  הטומאה רוח כי לברר מה עוד יהי' ולא כו' ופסול
וזה  טמא זה מלך דבר גזירת ענין אז יתכן ולא לגמרי
של  שכרה יהי' אז הרי הכל נברר שכבר מאחר כו' טהור
אור  אז מאיר שיהי' כו' בעה"ד המבררת דעכשיו תורה
דכשר  ההלכות בטעמי הגנוז' סתימאה עילאה חכמה
כמו  דחיי אילנא הנקרא והוא כו' טהור וטמא פסול
למטה  הארתו שיתפשט טרם מהותו בעצם שהוא
טעמי  שלומדים בג"ע כמו כו' ולתקן לברר בעה"ד
כו' טהור וזה טמא זה למה שלהם וסודות ההלכות
וכלל  כלל שם שייך לא וטהרה טומאה ענין שגוף אע"פ
במתיבתא  שנחלקו כו' לבן לשער קדמה בהרת אם וכמו
לימוד  יהי' ועד"ז וכה"ג כו' טהור אומר קוב"ה דרקיע
והגם  ורע טוב דעה"ד הבירור אחר לעתיד ההלכות
יתעבר  ורע דטוב אילנא כי יבוטלו דהלכות בר"מ שאמר
אבל  כו' פסול כשר למעשה ההלכה ענין גוף היינו כו'
וטהור  טמא פסול דכשר ההלכות וסודות טעמים בחי'
שכרה  וזהו לעתיד הלימוד עיקר יהי' בזה אדרבה כו'

וד"ל: דעכשיו תורה של

t"cl .n"xa `zi` .daeyzd xry
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.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

ÂÓÎÂ כל ג"כ יש כך המדרגות כל במשכן שהי'
משחרב  וכמשארז"ל חורבן, לאחר מדריגת
וב' הלכה, של ד"א אלא בעולמו להקב"ה אין בהמ"ק
ג"כ  שזהו כידוע ותושבע"פ שבכתב תורה הוא דיעות
כבודיך  את נא הראיני משה שא' וכמו ח"ע תושב"כ
הוא  והיריעות תושבע"פ, הוא וח"ת תושב"כ, שהוא
בכ"ע  ששרשם חכ' בחי' מב' למעלה הם כי המצות,
אשר  וכמ"ש המחברים והם אור עמודי תר"ך שהוא
קדשנו  אשר וצוותא, חיבור לשון היום מצוך אנכי
כבוד  מיני ב' התחברות ענין שזהו וציונו, במצותיו

ותושבע  חיבור תושב"כ לשון ג"כ הוא יריעות כי "פ,
חיבור, לשון שהוא התרועעי פלשת יושבי וכמ"ש
הטוב  ומחברים הרע שמגרשין בחי' ב' יש ובמקיפים
שמים  נוטה כשלמה אור עוטה ענין וזהו והגילוי,
וכמ"ש  השמים כמו מקיפים הם היריעות כי כיריעה
שזהו  המקיף גילוי בחי' שזהו לשבת כאוהל וימתחם
בבחי' לא אבל סובב בחי' שמאיר כ"ע סובב בחי'
גילוי  וזהו סובב בחי' גילוי הי' בבהמ"ק אבל גילוי
ל"ת  שס"ה י"ה עם שמי וז"ע במצות, הוא וכך המקיף
ותגל  השמים ישמחו ופסוק מ"ע, רמ"ח ו"ה עם וזכרי
ל"ת  בחי' וזהו שמים בחי' י"ה וזהו הוי', ר"ת הארץ
והאבוקה  למטה הגילוי הוא ו"ה הרע, להרחיק
למוטב. מחזירו שבה מאור כמשארז"ל זהו בבהמ"ק

Á·ÊÓÂ שבמזבח ידוע הנה הפנימי ומזבח החיצון
זהו  ואלים, וכבשים פרים מקריבין החיצון
מקטירין  הפנימי ובמזבח תקנו, תמידין במקום תפילות

[ק"ק] כידוע והענין קטורת. תפילתי תיכון זהו קטורת
עליו, שזובחין מזבח המזבח נק' ולמה בצפון, שחיטתן
שנה"ב  כידוע הרע יצרו את זובח כמשארז"ל זהו אלא
בתאוות  נפל הוא למטה אך למעלה השור בפני שרשו
וכבשים  פרים הבירור תפילה ע"י וזהו בשבה"כ, גשמי'
התאוות  כל ולשרוף אותם לזבוח התאוות כל שזהו ואלים
את  זובח החיצון מזבח וזהו שבתפילה, אש רשפי ע"י
ההתקשרות  שהוא קטורת ענין הפנימי ומזבח יצרו,
בחי' ג"כ שהוא ק"ש ענין וגם קטורת, ענין זהו שבנה"א

ית'. בה' ולקשר בא' נפשו למסור ההתקשרות קטורת
‰‰Â,כיריעה שמים נוטה כשלמה אור עוטה כתי'

שמים  נוטה ואח"כ כשלמה אור מתחילה
שנשאלה  הענין ידוע הנה כי הוא והענין כיריעה.
תלמוד  וגמרו נמנו גדול, מעשה או גדול תלמוד שאלה
כשלמה  אור עוטה ענין וזהו מעשה, לידי שמביא גדול
התורה, חיצוני' הוא ושלמה התורה פנימי' הוא שאור
מחמת  המצות שהן כיריעה שמים נוטה ואח"כ
פנימי' הוא והעיקר מעשה, לידי שמביא גדול שתלמוד
מקדש  לי ועשו וזהו מעשה. לידי שמביא התורה
בתוך  בתוכם, אלא נאמר לא בתוכו בתוכם ושכנתי
לי  שנא' מקום כל וזהו שבמקדש, הבחי' כל יש כאו"א
בחי' כל שיש מחמת בעוה"ב ולא בעוה"ז לא זז אינו
דיבור  וד' מח' הוא א' אדם יקריב, כי אדם וזהו באדם,
שוין. כולם והמצות התורה שבמחדו"מ מעשה, ומ"ם
הוא  ההקרבה זהו עתיד לשון יקריב כי אדם וזהו

ג"כ. ולעתיד בתמידות
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a"lxz - l`eny zxez

ÔÈÚ‰Âיש דהנה דרך הוא לראות שיכולי' בחי'
כלל  להתגלות יכול שאינו בחי' ויש אסה"מ,
אסה"מ  ענין כי דוקא, אסשא"מ בבחי' כ"א אסה"מ ע"י
אור  מרחוק לראות יכולי' ע"י אשר בהירה זכוכי' היינו
שבמשה  הנביאים לכל משרע"ה בין ההפרש וזהו ישר.
שהוא  בסגו"ל ומראה ונכתב בחידות ולא ומראה נא'
אף  ידה על אשר המאירה אספקלריא והוא דכר לשון

כן  כמו ישר, אור דרך אותו רואין מהאדם הרחוק דבר
בלבוש  בג"ע הנשמה נתלבשה אשר המצוה מעשה
יכולה  הנ"ל מצות מעשה שע"י הנ"ל לבוש ע"י המצות
ית' מאורו וליהנות בג"ע, השכינה מזיו ליהנות הנשמה
ונתגלה  נמשך אשר ישר, אור המאירה באספקלריא כמו
הי' לא ג"כ רבינו ומשה בג"ע, למטה ממעלה אוא"ס
ולא  ומראה וכמ"ש הנ"ל, אספקלריא בלי רואה
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c"agרסב i`iyp epizeax zxezn

בלא  אשר המאירה באספקלריא והיינו בחידות,
שאר  אכן אא"ס. בחי' להשיג יכול הי' לא אספקלרי'
נהרא  דלא אספקלריא בקמ"ץ במראה ראו הנביאי'
מאירה  שאינה אספקלריא וענין אדמה, הנביאים וביד
הזכוכית, על וכסוי מסך שיש דהיינו שפיג"ל הנק' הוא
ומכסה  לגמרי מסתיר שהוא עב דבר אינו המסך אבל

ואז  הידוע, כסף צפוי היינו וקלוש דק דבר רק האור,
אבל  או"ח, ממנו נמשך הנ"ל באספקלריא בו כשרואין
רואין  אין ולכן באו"י, הזכוכית דרך לראות יכולי' אין
אספקלריא  ע"י כמו ועצמותו הנראה הדבר מהות
אספקלריא  ע"י נראה לבד דמות רק אם כי המאירה,

מאירה. שאינה

zepzek dyrz oxd` ipale

.a"n m"n g"jt devz .(a"l ,devz t"y) .c"qa
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a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

åäæå הזוהר ïéàøù÷úîכוונת ïéøù÷ úìú'åë àãá àã
התורה( ישראל, - בזה ) זה  מתקשרין קשרים שלשה

הוא, ברוך àåäוהקדוש úå÷ìàá äîùðä úåøù÷úäã
,äøåúä éãé ìò,האלקות מהות היא שהתורה כיון

התורה סיוע את צריכה נברא בבחינת שהיא  והנשמה
ממש. באלוקות להתקשר

äîùðä ÷ìç úðéçáá úåîùðá ììë êøãá åäæù
óåâá úùáåìîäנברא בבחינת נעשית לגוף שבירידתה

סיוע את צריכה  ולכן עליה ומסתיר מעלים  והגוף 
61ùðéàחכמיםøîàîëåהתורה, ãéáò éë àø÷éòî

) ãéáò÷ äéùôðã àúòãàעל - אדם כשעושה בתחילה 
האדם, של עבודתו שבתחילת כלומר עושה), עצמו  דעת
ממש, 'לשמה' ולא  עצמו  לצורך ה' את עובד הוא
דנפשיה " "אדעתא שכוונתו  חכמים במאמר שהכוונה
שמתכוון  אלא וכדומה) כבוד (כמו  זר אינטרס לשם אינו 

,'åë åùôð úåìòäìצריכה - למטה  ירדה שהיא כיון
ùôðäעליה, ãöî úåùéìç úðéçáá ïäù úåîùðá èøôáå

¯ úéîäáäהנפש של התגברות עליהם שיש כלומר
åë'.במיוחדíéëéøöùהבהמית, äøåúäî òåéñ

¯ äîùðä øå÷îå ùøù ìáà שאינן ויחידה  חיה בחינות 
- למטה (יורדות äîëçäî äìòîì àåä(התורה דרגת 

) àáìã àúåòø úðéçá àéäåעצם גילוי  - הלב) רצון 
ב המתבטאת úòãåהנשמה íòèî äìòîìù èåùô ïåöø

,'åë
,äøåúäî äìòîì ïä úåîùðáù åæ äâéøãî ãöîåשהרי

טעם של ענין - העליונה החכמה הוא התורה ענין כל
¯ודעת, íä éøäå בשרשן שמתגלות כפי הנשמות,

- äøåúáומקורן íéòéôùîוהם מהתורה למעלה כלומר

מהם, שלמטה  לתורה מדרגתם ïéðòמשפיעים åäæù
äîùì äøåúä ãåîéìלשמה äøåúäהואשהפירוש íùì

óåñ ïéà øåà úëùîä êéùîäìמהחכמה שלמעלה 
.'åë äøåúá

áåúëù åäæå62úåëìî äîä íéùùפלגשים ושמונים 
זה על ודרשו  יונתי, היא אחת מספר אין  ועלמות

כנגד63חכמים הם מלכות " המה úåúëñîש"ששים 'ñ
'åëו "עלמות הברייתות , כנגד הם פלגשים " ו"שמונים

אופנים הם זה שכל ההלכות, כנגד הם מספר" אין
התורה. של  הגילויים של שונים

- ממשיך כך éúðåéולאחר àéä úçàדרגת כנגד שהיא
כנגד "אחת", של בחינה שהיא ישראל , úðéçáכנסת

ùôð úåøéñîנפשם ישראל äáäàשמוסרים ïëå ãçàá
äáøלישראל ¯שיש  êãàî ìëáãשל הדרגה  כנגד

של עצמית התעוררות יש ששם מאדך" "בכל האהבה
הנשמה, íéëéùîîåעצם äøåúäî äìòîì ïäùהנשמות

"בכל של ואהבה דלבא" "רעותא של עבודתם  בכח
- åë'.מאודך" äøåúá øåà úôñåú

¯ ,'åë äðáì úëøáîä éîà úðéçá åäæåלעיל שנתבאר
ספירת היא  ו 'בת' ו'אמי ', 'אחותי ' 'בתי ' דרגות  ג' שיש 
דרגה היא 'אם' ואילו אנפין, מזעיר המקבל המלכות

בנה, את המברכת אם  כמו  השפעה, בה íùשיש ìòå
¯ äðéá äæ,הבינה ספירת היא ה'אם' úðéçáדרגת àéä

) àøåëãã àîìò(זכר המשפיע, úðéçáעולם åäæù
) àáìã àúåòø'דלבא 'רעותא שבחינת כיון הלב), רצון

לבחינת שייך זה הרי ההתבוננות ידי על מתעוררת
(והיא 'אם' בחינת שהיא למרות הבינה ולכן הבינה,
הרי החכמה ) להשפעת ביחס ו'מקבל' 'נקבה' בחינת
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בלא  אשר המאירה באספקלריא והיינו בחידות,
שאר  אכן אא"ס. בחי' להשיג יכול הי' לא אספקלרי'
נהרא  דלא אספקלריא בקמ"ץ במראה ראו הנביאי'
מאירה  שאינה אספקלריא וענין אדמה, הנביאים וביד
הזכוכית, על וכסוי מסך שיש דהיינו שפיג"ל הנק' הוא
ומכסה  לגמרי מסתיר שהוא עב דבר אינו המסך אבל

ואז  הידוע, כסף צפוי היינו וקלוש דק דבר רק האור,
אבל  או"ח, ממנו נמשך הנ"ל באספקלריא בו כשרואין
רואין  אין ולכן באו"י, הזכוכית דרך לראות יכולי' אין
אספקלריא  ע"י כמו ועצמותו הנראה הדבר מהות
אספקלריא  ע"י נראה לבד דמות רק אם כי המאירה,

מאירה. שאינה

zepzek dyrz oxd` ipale
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åäæå הזוהר ïéàøù÷úîכוונת ïéøù÷ úìú'åë àãá àã
התורה( ישראל, - בזה ) זה  מתקשרין קשרים שלשה

הוא, ברוך àåäוהקדוש úå÷ìàá äîùðä úåøù÷úäã
,äøåúä éãé ìò,האלקות מהות היא שהתורה כיון

התורה סיוע את צריכה נברא בבחינת שהיא  והנשמה
ממש. באלוקות להתקשר

äîùðä ÷ìç úðéçáá úåîùðá ììë êøãá åäæù
óåâá úùáåìîäנברא בבחינת נעשית לגוף שבירידתה

סיוע את צריכה  ולכן עליה ומסתיר מעלים  והגוף 
61ùðéàחכמיםøîàîëåהתורה, ãéáò éë àø÷éòî

) ãéáò÷ äéùôðã àúòãàעל - אדם כשעושה בתחילה 
האדם, של עבודתו שבתחילת כלומר עושה), עצמו  דעת
ממש, 'לשמה' ולא  עצמו  לצורך ה' את עובד הוא
דנפשיה " "אדעתא שכוונתו  חכמים במאמר שהכוונה
שמתכוון  אלא וכדומה) כבוד (כמו  זר אינטרס לשם אינו 

,'åë åùôð úåìòäìצריכה - למטה  ירדה שהיא כיון
ùôðäעליה, ãöî úåùéìç úðéçáá ïäù úåîùðá èøôáå

¯ úéîäáäהנפש של התגברות עליהם שיש כלומר
åë'.במיוחדíéëéøöùהבהמית, äøåúäî òåéñ

¯ äîùðä øå÷îå ùøù ìáà שאינן ויחידה  חיה בחינות 
- למטה (יורדות äîëçäî äìòîì àåä(התורה דרגת 

) àáìã àúåòø úðéçá àéäåעצם גילוי  - הלב) רצון 
ב המתבטאת úòãåהנשמה íòèî äìòîìù èåùô ïåöø

,'åë
,äøåúäî äìòîì ïä úåîùðáù åæ äâéøãî ãöîåשהרי

טעם של ענין - העליונה החכמה הוא התורה ענין כל
¯ודעת, íä éøäå בשרשן שמתגלות כפי הנשמות,

- äøåúáומקורן íéòéôùîוהם מהתורה למעלה כלומר

מהם, שלמטה  לתורה מדרגתם ïéðòמשפיעים åäæù
äîùì äøåúä ãåîéìלשמה äøåúäהואשהפירוש íùì

óåñ ïéà øåà úëùîä êéùîäìמהחכמה שלמעלה 
.'åë äøåúá

áåúëù åäæå62úåëìî äîä íéùùפלגשים ושמונים 
זה על ודרשו  יונתי, היא אחת מספר אין  ועלמות

כנגד63חכמים הם מלכות " המה úåúëñîש"ששים 'ñ
'åëו "עלמות הברייתות , כנגד הם פלגשים " ו"שמונים

אופנים הם זה שכל ההלכות, כנגד הם מספר" אין
התורה. של  הגילויים של שונים

- ממשיך כך éúðåéולאחר àéä úçàדרגת כנגד שהיא
כנגד "אחת", של בחינה שהיא ישראל , úðéçáכנסת

ùôð úåøéñîנפשם ישראל äáäàשמוסרים ïëå ãçàá
äáøלישראל ¯שיש  êãàî ìëáãשל הדרגה  כנגד

של עצמית התעוררות יש ששם מאדך" "בכל האהבה
הנשמה, íéëéùîîåעצם äøåúäî äìòîì ïäùהנשמות

"בכל של ואהבה דלבא" "רעותא של עבודתם  בכח
- åë'.מאודך" äøåúá øåà úôñåú

¯ ,'åë äðáì úëøáîä éîà úðéçá åäæåלעיל שנתבאר
ספירת היא  ו 'בת' ו'אמי ', 'אחותי ' 'בתי ' דרגות  ג' שיש 
דרגה היא 'אם' ואילו אנפין, מזעיר המקבל המלכות

בנה, את המברכת אם  כמו  השפעה, בה íùשיש ìòå
¯ äðéá äæ,הבינה ספירת היא ה'אם' úðéçáדרגת àéä

) àøåëãã àîìò(זכר המשפיע, úðéçáעולם åäæù
) àáìã àúåòø'דלבא 'רעותא שבחינת כיון הלב), רצון

לבחינת שייך זה הרי ההתבוננות ידי על מתעוררת
(והיא 'אם' בחינת שהיא למרות הבינה ולכן הבינה,
הרי החכמה ) להשפעת ביחס ו'מקבל' 'נקבה' בחינת
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שהיא כיון ולמלכות, אנפין  לזעיר ביחס 'דכורא' נקראת
להם, íéòéôùîמשפיעה äæ éãé ìòùהנשמות,äøåúá

äìòîìåהעליונות øéòæבספירות úðéçáá äòôùää àéä
) ïéôðà(העליונות åë'המידות

"דכורא " ענין  שעיקר נ"ע הרבי  מבאר המוסגר במאמר
שבה: העצמית  בההשפעה דוקא הוא שבבינה

)øãñáã äëùîää íù ìò àøåëã úàø÷ð äðéàå
íù ìò íà éë ïéôðà øéòæì äðéáîù úåìùìúùä

¯ ,'åë óåñ ïéà øåà úåîöòã äëùîää'ב יש כלומר
את יש  אנפין , לזעיר מהבינה  השפעה של בחינות 
'סדר  של השפעה שהיא הרגילה ההשפעה
החכמה מחיצוניות מקבלת שהבינה ההשתלשלות',
וכמו  הלאה. וכן  הבינה מחיצוניות מקבל אנפין  והזעיר
ידי על לא היא המידות שהתעוררות באדם, שהוא 
השכלית המסקנה ידי  על דוקא אלא  השכלית ההרחבה

('הבכן').
השם ניתן  זו השפעה על לא כי נ"ע, הרבי  מבאר זה ועל
בבינה, שיש ה'דכורא' ענין עיקר אלא לבינה. 'דכורא'
סוף, אין מעצמות ההמשכה את מגלה  שהבינה מה הוא

¯ úåîöòá ñôåúù àáìã àúåòø éãé ìò àåäå הרצון

היא שהבינה  זה  ומצד ודעת. מטעם  שלמעלה העצמי
מצד הנה מהשכל, שלמעלה סוף אין  עצמות לגילוי  כלי 

'דכורא'. נקראת היא אליהו øîàîëåזה בפתח הזוהר
) ììë äéá àñéôú äáùçî úéìשתופסת מחשבה אין

בבור  כלל)בו , (א, åäéà ñôúð ìáà(הבורא הוא,
.('åë àáìã àúåòøá

ה'רעותא בדרגת נמשכת  העצמות כי  כן , אם  נמצא
נקראת הבינה שמגלה זו  המשכה  שם ועל דלבא',

'דכורא'.
קיצור.

,äøåúá íéòéôùî ìàøùé úåîùðù àåä éîà úðéçáå
àéäù äøåúä äîùðáù äîùð çåø ùôð úðéçá éáâìã
äìòîì àéä éøä êøáúé åúîëç úåäîå äîëç úðéçá
,úåàéöîä úòéãé ÷ø àéäù äâùäá åúãåáòá äîùðäî

,ùôðä úåùéìçá èøôáå ,äøåúä éãé ìò òåéñ äëéøöå
àáìã àúåòøå äáø äáäà úðéçá äîùðä ùøù ìáà
ïéà øåà úåîöò úðéçá äøåúá òéôùîå äøåúäî äìòîì
äëùîää ïë íâ åäæå ,àáìã àúåòøá åäéà ñôúðù óåñ

.ïéôðà øéòæì äðéáî

l`xyi daey
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ה'תש"ה] [טבת

"‰ÂˆÓ ¯ ÈÎ"מוסר תוכחות חיים ודרך אור .1ותורה
מבאר  ודרך 2הפסוק תורה מצוות, – ענינים שלושה

המכיל  הכלי שהוא נר, הן מצוות כי ואומר החיים.
דרך  היא ותוכחתֿמוסר אור היא תורה אור, ומביא

החיים.
באים  הם שכאשר מושגים, שני קיימים "נר" בתואר

אור. ומביאים מכילים הם אזי יחד,
– דברים שלושה להיות מוכרחים אור שיהיה כדי

ולפתילה. לשמן וכלי שמן פתילה,
נשרפת  היא אור. להביא יכולה אינה שמן ללא פתילה

מיד.
ושמן  פתילה ורק אור, מביא אינו פתילה ללא שמן
מסודר  אור יהיה שהאור כדי אבל אור, מביאים יחדיו

הפתילה  חיבור לצורך כלי שיהיה מוכרח היטב, שיאיר
והשמן.

בנר: הפירושים שני הם אלו
שבו  הכלי הוא שנר רש"י, כפירוש הוא, אחד פירוש
ומסודר. בהיר הוא האור אז כי והשמן, הפתילה
שחיבורם  ושמן, פתילה הוא שנר הוא, השני הפירוש

אור. מביא
זך  הוא בכלי, כשהם והשמן מהפתילה הבא אור אמנם
כלי, ללא ושמן מפתילה שבא האור ואילו ומסודר,

אור. הוא אבל מהבהב, הוא מסודר, ולא עמום הוא
לנר  נמשלו שהמצוות מצוה", נר "כי שכתוב זהו

המאיר: אור היא והתורה
רק  הוא והשלו הבהיר הרצוי, האור גשמי שבאור כשם
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ע"א.2) רכה א, חלק קונטרסים – המאמרים ספר ע"ב. לב, תורה-אור ראה
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התורה, באור גם כך בכלי, הם והשמן הפתילה כאשר
דברים: שלושה שמשמעו – מצוה" ה"נר עלֿידי רק

אור". ה"תורה אזי – ושמן פתילה כלי,
– התורה? לומד את המאיר אור היא התורה אימתי
פתילה  מכלי, המורכב מצוה" "נר יש תחילה כאשר

ושמן.
קבלתֿעול  [א] הם מצוה", ב"נר אלו דברים שלושה
את  לעשות [ב] המצוות, עול את לקבל פשוטה,

המצוה. עונג ו[ג] ממש, בפועל המצוות
המחזיק  מצוה" ה"נר של הכלי היא המצוות קבלתֿעול

והפתילה. השמן את
מצו  ה"נר של שני בכלי יש קבלתֿעול, שהוא ה",

ענינים:
ציווי  לעשות יש זה שבזמן לזכור – המצוות עול א)
ה' של זה ציווי לעשות יש זה ובזמן יתברך, ה' של זה
והן  המצוות בקיום הן הענינים, בכל וכך יתברך.

ישראל. במנהגי
כמאמר  למצוות, שוים ישראל מנהגי דבר, של לאמיתו

היא".3הידוע  תורה אבותינו "מנהג
עול  את לשאת – מצוות קבלתֿעול משמעות זו

ישכחו. ולא שיזכרו המצוות,
להם  אין אבל באמת, מצוה שומרי שהם אנשים ישנם
טרדות  מצד קרובות שלעיתים כך המצוות, עול את
מה  שוכחים הם אחרים בדברים או בעסק שונות
המזון, לאחר לברך ששכחו כאלה יש לעשות. עליהם
לפני  קריאתֿשמע לקרוא וערבית, מנחה להתפלל

זאת  בכל שכחו, הם למה להם שאכפת למרות השינה,
עול  את עצמם על שיקבלו עליהם משפיע זה אין

המצוות.
ומנהגי  יתברך ה' ציוויי את שיקיימו – קבלתֿעול ב)
לעשות  ומבלי מדוע, לשאול מבלי בקבלתֿעול ישראל
תפילת  למשל, בתפילות, במצוות. כלשהם חילוקים
מצות  כי טלית, ללא תפילין ומניח מתפלל הוא שחרית
וערבית, מנחה מתפלל איננו הוא בעיניו. קלה ציצית

כפרות. עורך הוא אבל ממנהגים, מחזיק אינו הוא
בקבלתֿעול, ישראל ומנהגי מצוות לקיים יש באמת אך

מדוע. לשאול מבלי
מצוה". "נר של הכלי זהו

והמנהגים  המצוות קיום היא מצוה" "נר של הפתילה
של  והחיות העונג הוא מצוה" "נר של והשמן בפועל,
התפילין  מצוה, ההידור והמנהגים. המצוות קיום
וה"נר  וכדומה. הכשרה הצמר טלית והטובות, הראויות

אור". ה"תורה את מביא מצוה"
.¯ÂˆÈ˜:דברים שלושה יש מצוה" שב"נר מבאר

הפתילה  אור. מביא הוא שאז והשמן, הפתילה הכלי,
הפתילה  ללא השמן מאירה. ולא מהר נשרפת שמן ללא
כלי  ללא שמן עם פתילה מאיר. ואינו בוער אינו
מביאים  יחד השלושה כל רק מאירה, ולא מהבהבת
חלקים. בשלושה הוא מצוה" ה"נר ומתמשך. בהיר אור
הקיום  ב) המצוה. עול א) קבלתֿעול: הוא הכלי
והמנהגים. המצוות קיום היא הפתילה בפשיטות.

המצוה. והידור העונג הוא השמן

ב.

È„Î ה"נר תחילה להיות מוכרח אור" ה"תורה שיהיה
אור". ה"תורה הוא כך מצוה" ה"נר אופן ולפי מצוה",

הוא: בזה הענין
אור  ב) תורה, א) דרגות: שלוש יש הנגלית בתורה

אור. תורה ג) תורה,
תורה. היא הראשונה הדרגה

שהאדם  אף יתברך. חכמתו היא שהתורה לדעת יש
הפשוטה  בהבנתו התורה הבנת את להשיג יכול
שאדם  התורה, לימוד מצות זוהי ובאמת והמוגבלת,
לדעת  יש אבל בהבנתו, התורה השכלות את יבין
שנעלות  אלקיות הבנות יתברך, חכמתו היא שהתורה

הנבראים. של ההבנות מכל ועמוקות
פשוטים  דברים שהן סבור שהאדם התורה בסוגיות גם
והמובנת  הפשוטה שבסוגייה היא האמת ביותר,

ביותר. ואלקי רוחני עמוק ענין מסתתר

סוגיית  אנשים 4למשל, שני בטלית: אוחזין שניים
זה  שנמצאה, בטלית אוחזים שניהם לביתֿדין. באים
והאחר  שלי, וכולה המציאה את מצאתי אני אומר

שלו. וכולה המציאה את מצא שהוא אומר
ומובנת, פשוטה סוגייה היא הסוגייה ראשונה בהשקפה
ההלכה  ופסק הרגילה ההבנה שמלבד היא האמת אבל
מסתתר  בחלקה, או לגמרי המציאה, שייכת למי
נלמדת  שהסוגייה כפי רוחני, אלקי ענין בסוגייה

שבשמים. הישיבה דרקיע, במתיבתא
שהוא  כפי הענין כל קיים לא דרקיע במתיבתא
הדין  לבית באים אנשים ששני הזה, בעולם בגשמיות
בישיבה  גם זאת ועם המציאה, שייכת למי לשאול
שנים  סוגיית את לומדים – דרקיע מתיבתא – שבשמים
האלקית  ההבנה את לומדים ששם אלא בטלית, אוחזין

בסוגייה: המסתתרת הרוחנית
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מעלה  של לביתֿדין באות נשמות שתי – שנים
בשאלה.

בעלֿעבירה  עשו התחתון, בעולם בהיותן שתיהן,
שבת  מחלל שלהן, להתעוררות הודות לבעלֿתשובה.
 ֿ בבית היה לכן שקודם מלמד או שבת, לשומר הפך
שהעביר  הרבים, את ומחטיא חוטא והיה טרף ספר

ישראל  דת על ישראל שלהן 5ילדי להתעוררות הודות ,
כשר  בתלמודֿתורה מלמד ונעשה תשובה לבעל הפך

הרבים. את ומזכה זוכה והוא
נמצאים  והבעלֿתשובה המעוררים שני השלושה, כל
הבעלֿתשובה  את שעשו המעוררים שני האמת. בעולם
– בטלית אוחזין ושניהם מעלה של לביתֿדין באים
הרבים  את ומחטיא שמבעלֿעבירה הגדולה הזכות היא

ב  הרבים.נהיה את ומזכה עלֿתשובה
אותו  והביאה אותו מצאה שהיא אומרת זו נשמה
אומרת  זו ונשמה שלה. היא והזכות לתשובה,
והזכות  לבעלֿתשובה אותו עשתה שלה שההתעוררות

שלה. היא
פשוטה, הבנה שזוהי סבור שהוא סוגייה בכל כך
רום  עד מעלה למעלה אלקיות, הבנות בזה מסתתרות
יתברך, חכמתו היא שהתורה ומבין והיודע המעלות,

התורה. כלפי לגמרי אחרת כבוד הדרת לו יש
אלו: הן הנגלית בתורה הדרגות שלוש

כאלה  תורה לומדי ישנם ושכל. חכמה היא – תורה
ומתענגים  התורה של השכל חיצוניות את רק שלומדים
חידושים  ומחדשים התורה של העמוקות ההשכלות על

בתורה.
לב  שמים אינם אבל התורה, בקדושת מאמינים הם

לכך.
להשוות  החוצפה את לו ויש גאוה ובעל הרוח גס הוא

האלקי. התורה שכל – ולהבדיל שלו השכל בין
חכמתו  היא שהתורה מבין שהוא זהו – תורה אור
העמוקות  שההשכלות ברורה בהבנה ויודע יתברך
אלא  זה אין עמוקות, שיהיו ככל דתורה, שבגליא

הפנימיות. מלובשת שבה כחיצוניות
בלבד  זו שלא היא, בתורה זו דרגה תורה. אור זהו
הוא  אלא התורה, השכלות עומק את ומבין שלומד

התורה. אור את גם ומשיג יודע
הנגלית, בתורה השלישית הדרגה היא – אור תורה
לו. מאירה התורה קדושת אור, אצלו נעשה שמהתורה

מצוה". ב"נר תלויות בתורה הללו הדרגות וכל
.¯ÂˆÈ˜(א דרגות. שלוש יש הנגלית שבתורה מבאר

כי  החכמות, מכל שנעלית והשכלה חכמה היא התורה
ההשכלה  פנימיות אשר יתברך, חכמתו היא התורה
בלתי  היא הנגלית התורה בסוגיות הנסתרת האלקית
מבאר  המוגבלת. האנושית בהבנה להשגה ניתנת
השכלה  נסתרת בגמרא ביותר פשוטה שבסוגייה
בטלית  אוחזין שנים שסוגיית כפי למשל אלקית,
תורה, אור ב) ענינה. מה שבשמים בישיבה נלמדת
לו  נהיה שמהתורה אור, תורה ג) התורה. של האור
בנר  תלויות בתורה הללו הדרגות שלוש כל אור.

מצוה.

xe` dxeze devn xp ik

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

ספר 4) יב. פרק החסידות לימוד קונטרס ע"א. ב מציעא בבא
.75 ע' ה'ש"ת המאמרים

ע"ב.5) קז, סנהדרין

•
w"dla `"yzÎz"y'd - zegiyd xtq

אשה  שעל בכך, מאמינים שאינכם אתם אומרים
– כבודכם במחילת – כשרה במקוה להיטהר יהודיה
שאינכם  אומרים שאתם מה לכל, גלוי לכם אני אומר
בזה  מאמינים כן אתם הדבר. שקר – מאמינים
שאתם  מה ישראל. בני כל כמו ומצוות ובתורה
תואנה, או עילה רק הוא מאמינים שאינכם אומרים

מאמינים. כן אתם יסוד, בלי תשובה
ומצוות, ובתורה בהקב"ה הטהורה האמונה
בני  כל אצל כמו בכם וכן ישראל, ובת בן בכל קיימת

ישראל.
הכנסת  לבית רצים אתם ח"ו, נחלה כשילד
הקודש, בארון לצעוק רצים שברך", "מי לעשות

צערכם  לילדנו, רפואה ושלח רחם עולם של ריבונו
ישראל  אהבת מצד הלב . את שוברים ודמעותיכם
ולהתפלל  בצערכם להשתתף שצריכים בודאי
אך, ילדכם. את וירפא עליכם שירחם להשי"ת,
שאת  בשעה השי"ת את לבקש יכולים פנים באיזה
– מצוותיו את ילדכם, את ללמד רוצים אינכם תורתו
רוצים  אינכם וכו' תפילין כשרות, שבת, טהרה,

ילדיכם. של הרוצחים הנכם עצמכם אתם לקיים,

***

אך  מדברים. לא – לגמרי שרחוקים אלה אודות
ולע  להם לומר צריכים שהיו כאלה שהרי ישנם וררם,
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כתלנו" אחר עומד זה "הנה ישנו, כבר ,24משיח
הוא  ושמחה, ששון כבר שוררים יותר עליון בעולם
תשובה, שיעשו מחכה, הוא – למטה – כאן בא, כבר

בתשובה  אלא נגאלים ישראל .25אין

***

נשים  באגודות להתאגד מוכרחות ישראל נשות
במגמה  אחרים, בשמות או ישראל" בנות "טהרת
כך  לשם ולנהל כשרה במקוה הטהרה את לשמור
ונאומים  התכנסויות באמצעות ביותר, גדולה תעמולה
היהודיה, האשה של חובתה על בכתב, והסברה
לבריאות  עצמה על נושאת שהיא הגדולה והאחריות
בעליכן  ואת אתכן בודאי יעניק והשי"ת ילדיה.
כולנו  נשתתף ואנו בריאים טובים בילדים

בשמחותיכן.

***

ובטבע  היהודי העם בחיי ושעל צעד כל על
הם  וישראל תורה איך אנו רואים התולדתי, היהודי
ישראל, הם מה לנו אומרה התורה אחד. דבר

התורה. את מבין וה"ישראל"

***

ה'תוספות'26הגמרא  אבות. זכות אודות מדברת
באה  והסוגיא אבות, לברית אבות זכות בין מבדילים
גם  אלא תמה, לא אבות ברית רק שלא מסקנה, לידי

תמה. לא אבות זכות
למרות  אבות, לזכות אבות ברית בין ההבדל
בכל  האבות ובנות לבני הנוגעים דברים הם ששניהם

הבדל. קיים זאת בכל למשיח, עד הדורות
כביכול  נשבע שהשי"ת מה הוא אבות" "ברית
ילדיהם  וילדי שילדיהם ויעקב יצחק אברהם לאבות
בחר  שהשי"ת הנבחר, העם הם הדורות כל סוף עד

ה'". "עם הקדוש בשם אותנו והכתיר לעמו בנו
אמר  ישראל, בני על שהיה מסויים בקטרוג
ולהחליפם  הם בני כך ובין כך "בין כביכול השי"ת

אפשר" אי אחרת הקדושה 27באומה השבועה זוהי ,
אבות". ב"ברית השי"ת שנשבע

***

וטיהרו  זיככו שהאבות הזכות הוא אבות" "זכות
של  זו זכותם אמונה. הסברי ידי על העולם את

על  תגן ויעקב, יצחק אברהם הקדושים, אבותינו
ילדיהם וילדי בכל ילדיהם הדורות כל סוף עד
הזמנים. ובכל המדינות

– אבות וזכות אבות ברית – אלה דברים שני
בתכונה  ביטוי לידי ובאים היהודית, בנשמה חתומים
מעמד  של הכלל מן יוצא בלי הטבעית היהודית

והשקפה.
הנקודה  קיימת ישראל ובנות מבני אחד בכל
הזמנים  בכל ובהירה טהורה תמיד הנשארת היהודית,
הוא  נקודה אותה של האלקי הכוח המצבים. ובכל
האדם, בחיי שלימה למהפכה ומביא מוגבל בלתי
יהיה  ומצוות, תורה בלי ביותר, הנחות שמה"עברי"

ביותר. הגדולה נפש מסירות בעל "יהודי"

***

שנות  מארבעים מלמעלה לכם שאספר ממה
רק  חדשים, דברים לכם אגלה לא הכללית, עבודתי

באצבע. מורה ואהיה ארמוז
יצא  הכלל עבודת שנות מארבעים למעלה במשך
לבוא  שונים ובמקרים – שונים באופנים – להיתקל לי
תופעות  מיני כל עם ובמעש, בעצה קרוב, בקשר
מנהיג  לשל עד הקיצוני הבורגני התקיף משל ודיעות,
ביראת  המהדרין מן המהדר משל קיצוני, פועלים
משל  ביותר, הגדול שבקלים הקל לשל עד שמים
בעיקר, כופר לשל עד הרגיל התמימותי המאמין
אבות'. ה'זכות ואת אבות' ה'ברית את ראיתי בכולם
ויודעים  רואים שכולם ביותר קטן רישום
מחלל  ביותר, הגדול בעיקר' ה'כופר עם כשמדברים
בשיחה  מזכירים אגב ובדרך וכו', טריפות אוכל שבת,
האפיקורסיות  דיעותיו על הבט מבלי הרי הוריו, את
שלו, היחוס מגזע נלהב הוא החפשית, והתנהגותו
ששי  קרוב, אחיין, או נין נכד, בן, שהוא ומספר

וזו. זו בעיירה שחי וזה זה מחבר של בשביעי,
לכל  שיש האבות' ו'זכות אבות' ה'ברית זה הרי

ישראל. ובנות בני

***

היהודיים  הלבבות כל לעורר יכולים אבות' ב'זכות
הזמנים. ובכל המדינות בכל

שהנקודה  עד ישראל ובנות בני אל לדבר יש
מסירות  בן היהודי וייראה תתעורר, שבהם היהודית
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ט.24) ב, השירים שיר
א.25) א, תענית ירושלמי ראה

א.26) נה, שבת
ג.27) פתיחתא, רבה רות ראה א. לו, קידושין



רסז c"ag i`iyp epizeax zxezn

כחלב  ש"טפש אנשים יש ישראל בני בין אכן,
כשית"28לבם" עבית "שמנת בחברת חברים ,29,

תורה  אודות כשמדברים לשמוע רוצים שאינם
ברזל. שוברת האמת אך ומצוות,

ישראל  "כל של ללב אמת, מתוך כשמדברים
ערבים  ישראל ה"כל את ומסבירים היהודי חברים"

לזה" הנמצאת 30זה באניה נמצאים ישראל בני שאנו ,
לאבינו  חוטא כשאחד הרי הצרות, ים של בזרם
הוא  באניה, ישיבתו במקום חור וקודח שבשמים

בסכנה. האניה כל את מביא

קל  זה אך השני, עם ולדבר לומר מתביישים
של  ובאסונו בצערו חלילה לראות מאשר בהרבה

השני.
השני  של ביתו סביב  מסתובבים רגילות בנסיבות
בשעה  ואילו אליו, ולדבר לומר יכולים פעם כל ולא
זקוקים  יכולים. שרק מה להציל ניתלים – שריפה של
רגש  ומתוך איכפת להיות צריך הדבר שיאמר, למי
והיו  להתבייש אז מפסיקים שהיו הרי אמת, של

מעוררים.

dcerqa mixet
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ע.28) קיט, תהלים
טו.29) לב, דברים

א.30) לט, שבועות

•
ycew zexb`

[תר"צ] תמוז, כ"א ב"ה,

ברעמען  ספינה

אי"א  וו"ח הנכבד ידידי כבוד אל

שי' ישראל משה מוהר"ר

וברכה! שלום

מרוב  אמנם הגיעני, במועדו ניסן לחדש מכ"ו מכתבו

במועדו. להשיב באפשרי הי' לא העבודה

גרמא  הזמן אין עתה גם בצדק, האמור תוכנו ועל

הבא  מהכלל פרט הוא בכללותו זה ענין כי להאריך,

נעימות. בלתי מסיבות

בשורה  מהעומדים להיות צריכים היו שי' אנ"ש ואשר

וכו'. חנם השנאת פרי אלו סיבות בהסרת הראשונה

שי' אנ"ש וממצב הפרטי ממצבו לידע במאד לי ינעם

קבועים  במועדים דא"ח לומדים האם בכלל, אביב בתל

אנ"ש  כדרכי ריעים באהבת מתוועדים והאם לברכה,

ימימה. מימים

ומברכו. הדו"ש

שי'. אנ"ש בשלום גיני נא יפרוש

fi jxk v"iixden w"b`

אגרות קודש•

 ב"ה,  כ"א טבת, ה'תשי"ג

ברוקלין, נ.י.

הרה"צ והרה"ח אי"א נו"נ בנש"ק ענף עץ אבות וכו' מוהר"ר חיים שלמה שי'

שלום וברכה!

במענה למה דשאילנא קדמיכון בהמובא בלקו"ת ס"פ נשא שנותנים מתנות להחתן, דלכאורה 

מהו השייכות מה שחתן הוא לשון נחות דרגא לנתינת מתנות:

הנה הרי מבואר שם גופא )דכ"ט ע"ב( שכדי להמשיך ענין חדש צריך ע"ז נתינת כח מלמעלה 

יותר ממה  לו  שנותנים  כ"א מה  והשתדלות  ביגיעה  קני'  או  ענין של שכר  זה  ענין מתנה שאין  וזהו 

שמשתכר והיגיעה וההשתדלות בזה הוא רק דעבד לי' נייחא לנפשא דעי"ז יהיב לי' מתנתא, ומבואר 

הדבר עוד בכמה מקומות בדא"ח ועיין ג"כ בלקו"ת שיר השירים ד"ה כי על ]כל[ כבוד חופה וסד"ה 

ת"ר כיצד מרקדין.

בכבוד ובברכה.
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úåîù úùøô
àïåùàøàälàåäîéøöî íéàaä ìàøNé éða úBîL §¥À¤§Æ§¥´¦§¨¥½©¨¦−¦§¨®§¨

:eàa Búéáe Léà á÷ré úàáéåì ïBòîL ïáeàø ¥´©«£½Ÿ¦¬¥−¨«§¥´¦§½¥¦−
:äãeäéåâ:ïîéðáe ïìeáæ øëùOéããb éìzôðå ïc ¦«¨«¦¨¨¬§ª−¦§¨¦«¨¬§©§¨¦−¨¬
:øLàåäíéráL á÷ré-Cøé éàöé Lôð-ìk éäéå §¨¥«©§¦À¨¤²¤«Ÿ§¥¬¤«¤©«£−Ÿ¦§¦´

:íéøöîá äéä óñBéå Lôðååéçà-ìëå óñBé úîiå ¨®¤§¥−¨¨¬§¦§¨«¦©¨³¨¥Æ§¨¤½̈
:àeää øBcä ìëåæeöøLiå eøt ìûøNé éðáe §−Ÿ©¬©«§¥´¦§¨¥À¨¯©¦§§²

õøàä àìnzå ãàî ãàîa eîöriå eaøiå©¦§¬©©«©§−¦§´Ÿ§®Ÿ©¦¨¥¬¨−̈¤
:íúàô(éåì)çøLà íéøöî-ìr Lãç-Cìî í÷iå Ÿ¨«©¨¬̈¤«¤¨−̈©¦§¨®¦£¤¬

:óñBé-úà òãé-àìèír äpä Bnr-ìà øîàiå «Ÿ¨©−¤¥«©−Ÿ¤¤©®¦¥À©µ
:epnî íeörå áø ìàøNé éðaéBì äîkçúð äáä §¥´¦§¨¥½©¬§¨−¦¤«¨¬¨¦§©§−̈®

-íb óñBðå äîçìî äðàø÷ú-ék äéäå äaøé-ït¤¦§¤À§¨º̈¦«¦§¤³¨¦§¨¨Æ§©³©
:õøàä-ïî äìrå eða-íçìðå eðéàðN-ìr àeäÆ©´§¥½§¦§©−̈§¨¨¬¦¨¨«¤

àéíúìáña Búpr ïrîì íéqî éøN åéìr eîéNiå©¨¦³¨¨Æ¨¥´¦¦½§©¬©©Ÿ−§¦§Ÿ®̈
-úàå íút-úà äòøôì úBðkñî éør ïáiå©¦¹¤¨¥³¦§§Æ§©§½Ÿ¤¦−Ÿ§¤

ø:ññîráéõøôé ïëå äaøé ïk Búà epré øLàëå ©«©§¥«§©«£¤Æ§©´Ÿ½¥¬¦§¤−§¥´¦§®Ÿ
:ìàøNé éða éðtî eö÷iå(ìàøùé)âéíéøöî eãáriå ©¨ª¾¦§¥−§¥¬¦§¨¥«©©«£¦¯¦§©²¦
:Cøôa ìûøNé éða-úàãéíäéiç-úà eøøîéå ¤§¥¬¦§¨¥−§¨«¤©§¨«£¸¤©¥¤¹

äãár-ìëáe íéðáìáe øîça äL÷ äãára©«£Ÿ̈´¨À̈§¸Ÿ¤Æ¦§¥¦½§¨£Ÿ̈−
:Cøôa íäá eãár-øLà íúãár-ìk úà äãOa©¨¤®¥µ¨£´Ÿ̈½̈£¤¨«§¬¨¤−§¨«¤

åèøLà úiøárä úãléîì íéøöî Cìî øîàiå©¸Ÿ¤Æ¤´¤¦§©½¦©«§©§−Ÿ¨«¦§¦®Ÿ£¤̧
:äret úéðMä íLå äøôL úçàä íLæèøîàiå ¥³¨«©©Æ¦§½̈§¥¬©¥¦−¨«©ÀŸ¤

-íà íéðáàä-ìr ïúéàøe úBiøárä-úà ïëãléa§©¤§¤Æ¤¨´¦§¦½§¦¤−©¨«¨§¨®¦¦
:äéçå àåä úa-íàå Búà ïzîäå àeä ïa¥¬Æ©«£¦¤´Ÿ½§¦©¬¦−¨¨«¨

æéøLàk eNr àìå íéýìûä-úà úãléîä ïàøézå©¦¤³¨©«§©§ŸÆ¤¨«¡Ÿ¦½§´Ÿ¨½©«£¤²
:íéãìéä-úà ïéiçzå íéøöî Cìî ïäéìà øac¦¤¬£¥¤−¤´¤¦§¨®¦©§©¤−¨¤©§¨¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(846 'nr b zegiy ihewl)

‰ÓÈ¯ˆÓ ÌÈ‡a‰ Ï‡¯NÈ Èa ˙BÓL ‰l‡Â(א ׁשל (א, ׁשמֹו ¿≈∆¿¿≈ƒ¿»≈«»ƒƒ¿»¿»ְֶ

יּוכל  ׁשהּזּולת ּכדי אּלא ואינֹו לעצמּותֹו, קׁשּור אינֹו ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָאדם

ּבחינת  לא הארה, ּבחינת הּוא ׁש'ׁשם' והינּו עּמֹו. קׁשר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹליצר

זהּו BÓL˙עצם. ‰l‡Â ויֹורדת נמׁשכת הּנׁשמה הארת רק – ֶֶֶ¿≈∆¿ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָ

הּנׁשמה. לעצם 'ּכלי' אינֹו הּגּוף ׁשּכן והעֹולם, הּגּוף ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבמצר

éðùçéïäì øîàiå úãléîì íéøöî-Cìî àø÷iå©¦§¨³¤«¤¦§©¸¦Æ©«§©§½Ÿ©Ÿ́¤¨¤½
:íéãìéä-úà ïéiçzå äfä øácä ïúéNr recî©¬©£¦¤−©¨¨´©¤®©§©¤−¨¤©§¨¦«

èéíéLpë àì ék äòøt-ìà úãléîä ïøîàzå©Ÿ©³§¨©«§©§ŸÆ¤©§½Ÿ¦´¯Ÿ©¨¦²
àBáz íøèa äpä úBéç-ék úiøárä úiøönä©¦§¦−Ÿ¨«¦§¦®Ÿ¦«¨´¥½¨§¤̧¤¨¯

:eãìéå úãléîä ïäìàëúãléîì íéýìû áèéiå £¥¤²©«§©¤−¤§¨¨«©¥¬¤¡Ÿ¦−©«§©§®Ÿ
:ãàî eîöriå írä áøiåàëeàøé-ék éäéå ©¦¯¤¨¨²©©«©§−§«Ÿ©§¦¾¦¨«§¬

íéýìûä-úà úãléîä:íéza íäì Nriå ©«§©§−Ÿ¤¨«¡Ÿ¦®©©¬©¨¤−¨¦«
áëãBliä ïaä-ìk øîàì Bnr-ìëì äòøt åöéå©§©´©§½Ÿ§¨©−¥®Ÿ¨©¥´©¦À

:ïeiçz úaä-ìëå eäëéìLz äøàéäô ©§¸Ÿ̈Æ©§¦ª½§¨©©−§©«
áà:éåì-úa-úà çwiå éåì úéaî Léà Cìiå©¥¬¤¦−¦¥´¥¦®©¦©−¤©¥¦«

ááBè-ék Búà àøzå ïa ãìzå äMàä øäzå©©¬©¨«¦−̈©¥´¤¥®©¥³¤ŸÆ¦´
ìL eäðtözå àeä:íéçøé äLâãBò äìëé-àìå ½©¦§§¥−§¨¬§¨¦«§Ÿ¨«§¨´»

øîçá äøîçzå àîb úáz Bì-ç÷zå Bðéôvä©§¦¼©¦©Æ¥´©½Ÿ¤©©§§¨¬©«¥−̈
óeqa íNzå ãìiä-úà da íNzå úôfáe©¨®¤©¨³¤¨Æ¤©¤½¤©¨¬¤©−

:øàéä úôN-ìrãärãì ÷çøî Búçà ávúzå ©§©¬©§«Ÿ©¥«©©¬£Ÿ−¥«¨®Ÿ§¥¾̈
:Bì äNri-äîä-ìr õçøì äòøt-úa ãøzå ©¥«¨¤−«©¥³¤©©§ŸÆ¦§´Ÿ©

àøzå øàéä ãé-ìr úëìä äéúørðå øàéä©§½Ÿ§©«£Ÿ¤¬¨«Ÿ§−Ÿ©©´©§®Ÿ©¥³¤
dúîà-úà çìLzå óeqä CBúa äázä-úà¤©¥¨Æ§´©½©¦§©¬¤£¨−̈

:äçwzååørð-äpäå ãìiä-úà eäàøzå çzôzå ©¦¨¤«¨©¦§©Æ©¦§¥´¤©¤½¤§¦¥©−©
:äæ íéøárä éãìiî øîàzå åéìr ìîçzå äëaŸ¤®©©§´Ÿ¨½̈©¾Ÿ¤¦©§¥¬¨«¦§¦−¤«

æéúàø÷å Cìàä äòøt-úa-ìà Búçà øîàzå©´Ÿ¤£Ÿ»¤©©§Ÿ¼©«¥¥À§¨¨³¦
-úà Cì ÷ðéúå úiøárä ïî ú÷ðéî äMà Cì̈Æ¦¨´¥¤½¤¦−¨«¦§¦®Ÿ§¥¦¬−̈¤

:ãìiäçCìzå éëì äòøt-úa dì-øîàzå ©¨«¤©«Ÿ¤¨¬©©§−Ÿ¥®¦©¥̧¤Æ
ìrä:ãìiä íà-úà àø÷zå äîèdì øîàzå ¨«©§½̈©¦§−̈¤¥¬©¨«¤©¯Ÿ¤¨´

éì eä÷ðéäå äfä ãìiä-úà éëéìéä äòøt-úa©©§ÀŸ¥¦¹¦¤©¤³¤©¤Æ§¥«¦¦´¦½
ãìiä äMàä çwzå CøëN-úà ïzà éðàå©«£¦−¤¥´¤§¨¥®©¦©¯¨«¦¨²©¤−¤

:eä÷éðzåéäòøt-úáì eäàázå ãìiä ìcâiå ©§¦¥«©¦§©´©¤À¤©§¦¥̧Æ§©©§½Ÿ
ék øîàzå äLî BîL àø÷zå ïáì dì-éäéå©«§¦−̈§¥®©¦§¨³§Æ¤½©¾Ÿ¤¦¬

:eäúéLî íénä-ïî¦©©−¦§¦¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(26 'nr fh zegiy ihewl)

‡e‰ ·BË Èk B˙B‡ ‡¯zÂ(ב .(ב, . Ïe‰Ó ‡e‰Lk „ÏB «≈∆ƒ«¿∆»
¯B‡ Blk ˙Èa‰ ‡lÓ˙.(א יב, Ïe‰Ó(סוטה „ÏB על רֹומז – ƒ¿«≈««ƒÀ«»ֵַ

'ערל' ׁשּנקרא הרע, (הּיצר ּכׁשּלעצמֹו א)צדקּותֹו נב, לא (סוכה , ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

האלקית). נפׁשֹו על ‡B¯הסּתיר ˙Èa‰ ‡lÓ˙ על רֹומז – ְְֱִִִַַָֹƒ¿«≈««ƒֵַ

ּגם  נרמז הּדבר ולעֹולם. ליׂשראל ורֹועה ּכמׁשּפיע ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָמעלתֹו

יא: ּפסּוק להּלן רׁש"י עצמית.ÓB˜Ï‰ּבדברי ׁשלמּות – ְְְִִֵַַָָ¿»ְְִֵַ

Y B˙Èa ÏÚ ‰Ú¯t e‰pnL ,‰l„‚Ï.ורֹועה מנהיג ּבתֹור ׁשלמּות ƒ¿À»∆ƒ»«¿…«≈ְְְְִֵֶַ
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éùéìùàéàöiå äLî ìcâiå íää íéîia | éäéå©§¦´©¨¦´¨¥À©¦§©³¤Æ©¥¥´
äkî éøöî Léà àøiå íúìáña àøiå åéçà-ìà¤¤½̈©©−§§¦§Ÿ¨®©©§Æ¦´¦§¦½©¤¬

:åéçàî éøár-Léàáéïéà ék àøiå äëå äk ïôiå ¦«¦§¦−¥«¤¨«©¦³¤ŸÆ¨½Ÿ©©−§¦´¥´
iå Léà:ìBça eäðîèiå éøönä-úà Câéàöiå ¦®©©Æ¤©¦§¦½©¦§§¥−©«©¥¥Æ

íévð íéøár íéLðà-éðL äpäå éðMä íBia©´©¥¦½§¦¥²§¥«£¨¦¬¦§¦−¦¦®
:Erø äkú änì òLøì øîàiåãéEîN éî øîàiå ©¸Ÿ¤Æ¨«¨½̈¨¬¨©¤−¥¤«Â©ÂŸ¤¦´¨«§º

øîà äzà éðâøäìä eðéìr èôLå øN Léàì§¦̧©³§Ÿ¥Æ¨¥½©«§¨§¥̧¦Æ©¨´Ÿ¥½
øîàiå äLî àøéiå éøönä-úà zâøä øLàk©«£¤¬¨©−§¨¤©¦§¦®©¦¨³¤Æ©Ÿ©½

:øácä òãBð ïëàåèøácä-úà äòøt òîLiå ¨¥−©¬©¨¨«©¦§©³©§ŸÆ¤©¨¨´
éðtî äLî çøáiå äLî-úà âøäì Lwáéå äfä©¤½©§©¥−©«£´Ÿ¤¤®©¦§©³¤Æ¦§¥´
:øàaä-ìr áLiå ïéãî-õøàa áLiå äòøô©§½Ÿ©¥¬¤§¤«¤¦§−̈©¥¬¤©©§¥«

æèäðìãzå äðàázå úBða òáL ïéãî ïäëìe§Ÿ¥¬¦§−̈¤´©¨®©¨´Ÿ¨©¦§¤À¨
ïäéáà ïàö úB÷Läì íéèäøä-úà äðàlîzå: ©§©¤̧¨Æ¤¨´§¨¦½§©§−¬Ÿ£¦¤«

æéäLî í÷iå íeLøâéå íérøä eàáiå÷Liå ïrLBiå ©¨¬Ÿ¨«Ÿ¦−©§¨«§®©¨³¨¤Æ©´¦½̈©©−§§
:íðàö-úàçéøîàiå ïäéáà ìûeòø-ìà äðàázå ¤Ÿ¨«©¨¾Ÿ¨¤§¥−£¦¤®©¾Ÿ¤

:íBiä àa ïzøäî recîèééøöî Léà ïøîàzå ©²©¦«©§¤¬−Ÿ©«©Ÿ©¾§¨¦´¦§¦½
÷Liå eðì äìã äìc-íâå íérøä ãiî eðìévä¦¦−̈¦©´¨«Ÿ¦®§©¨³Ÿ¨¨Æ½̈©©−§§

:ïàvä-úàëäf änì Biàå åéúða-ìà øîàiå ¤©«Ÿ©¬Ÿ¤¤§Ÿ−̈§©®¨³¨¤Æ
:íçì ìëàéå Bì ïàø÷ Léàä-úà ïzáæràëìàBiå £©§¤´¤¨¦½¦§¤¬−§¬Ÿ©¨«¤©¬¤

ì äLîBzá äøtö-úà ïziå Léàä-úà úáL ¤−¨¤´¤¤¨¦®©¦¥²¤¦Ÿ̈¬¦−
:äLîìáëék íLøb BîL-úà àø÷iå ïa ãìzå §¤«©¥´¤¥½©¦§¨¬¤§−¥«§®Ÿ¦´

:äiøëð õøàa éúééä øb øîàôâëíéîiá éäéå ¨©½¥´¨¦½¦§¤−¤¨§¦¨«©§¦Á©¨¦̧
-éðá eçðàiå íéøöî Cìî úîiå íää íéaøä̈«©¦¹¨¥À©¨̧¨Æ¤´¤¦§©½¦©¥¨«§¯§¥«
-ìà íúråL ìrzå e÷ræiå äãárä-ïî ìûøNé¦§¨¥²¦¨«£Ÿ̈−©¦§¨®©©¯©©§¨¨²¤

:äãárä-ïî íéýìûäãë-úà íéýìû òîLiå ¨«¡Ÿ¦−¦¨«£Ÿ̈«©¦§©¬¡Ÿ¦−¤
íú÷àðíäøáà-úà Búéøa-úà íéýìû økæiå ©«£¨¨®©¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¤§¦½¤©§¨−̈

:á÷ré-úàå ÷çöé-úàäëéða-úà íéýìû àøiå ¤¦§¨¬§¤©«£«Ÿ©©¬§¡Ÿ¦−¤§¥´
:íéýìû òãiå ìûøNéñ ¦§¨¥®©¥−©¡Ÿ¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(64 'nr dl mgpn zxez)

LÈ‡ ÔÈ‡ Èk ‡¯iÂ(יב את (ב, ׁשּיּציל מי ׁשאין ראה מׁשה ««¿ƒ≈ƒִִֵֶֶֶֶַָָֹ

ּבזה. להׁשּתּדל חּיב והּוא ְְְְִִֵֶַַַָָהּיהּודי,

éòéáøâàà ärø äéä äLîeBðúç Bøúé ïàö-ú ¤À¨¨¬Ÿ¤²¤²Ÿ¦§¬«Ÿ§−
àáiå øaãnä øçà ïàvä-úà âäðiå ïéãî ïäkŸ¥´¦§®̈©¦§©³¤©ŸÆ©©´©¦§½̈©¨²Ÿ

:äáøç íéýìûä øä-ìàáýåýé Càìî àøiå ¤©¬¨«¡Ÿ¦−Ÿ¥«¨Â©¥Â̈©§©̧§Ÿ̈¬
äðqä äpäå àøiå äðqä CBzî Là-úaìa åéìà¥¨²§©©¥−¦´©§¤®©©À§§¦¥³©§¤Æ

:ìkà epðéà äðqäå Làa øraâäLî øîàiå Ÿ¥´¨¥½§©§¤−¥¤¬ª¨«©´Ÿ¤¤½
äfä ìãbä äàønä-úà äàøàå àp-äøñà̈ª«¨¨´§¤§¤½¤©©§¤¬©¨−Ÿ©¤®

:äðqä øráé-àì recîãøñ ék ýåýé àøiå ©−©«Ÿ¦§©¬©§¤«©©¬§§Ÿ̈−¦´¨´
øîàiå äðqä CBzî íéýìû åéìà àø÷iå úBàøì¦§®©¦§¨Á¥¨̧¡Ÿ¦¹¦´©§¤À©²Ÿ¤

:éðpä øîàiå äLî äLîäáø÷z-ìà øîàiå ¤¬¤−©¬Ÿ¤¦¥«¦©−Ÿ¤©¦§©´
éìrð-ìL íìäéìâø ìrî Eék EøLà íB÷nä £®Ÿ©§¨¤̧Æ¥©´©§¤½¦´©¨À£¤³

:àeä Lã÷-úîãà åéìr ãîBò äzàåøîàiå ©¨Æ¥´¨½̈©§©−Ÿ¤«©ÀŸ¤
éáà éýìû éëðà÷çöé éýìû íäøáà éýìû E ¨«Ÿ¦Æ¡Ÿ¥´¨¦½¡Ÿ¥¯©§¨¨²¡Ÿ¥¬¦§−̈

èéaäî àøé ék åéðt äLî øzñiå á÷ré éýìûå¥«Ÿ¥´©«£®Ÿ©©§¥³¤Æ¨½̈¦´¨¥½¥«©¦−
:íéýìûä-ìàæéðr-úà éúéàø äàø ýåýé øîàiå ¤¨«¡Ÿ¦«©Ÿ́¤§Ÿ̈½¨¬Ÿ¨¦²¦¤¢¦¬

éðtî ézrîL íú÷rö-úàå íéøöîa øLà énr©¦−£¤´§¦§®̈¦§¤©«£¨¨³¨©̧§¦Æ¦§¥´
:åéáàëî-úà ézrãé ék åéNâðç| Bìéväì ãøàå «Ÿ§½̈¦¬¨©−§¦¤©§Ÿ¨«¨«¥¥º§©¦´

õøà-ìà àåää õøàä-ïî Búìräìe íéøöî ãiî¦©´¦§©À¦§©«£Ÿ»¦¨¨´¤©¦¼¤¤³¤
-ìà Láãe áìç úáæ õøà-ìà äáçøe äáBè¨Æ§¨½̈¤¤²¤¨©¬¨−̈§¨®¤
éeçäå éføtäå éøîàäå ézçäå éðrðkä íB÷î§³©§©«£¦Æ§©´¦¦½§¨«¡Ÿ¦Æ§©§¦¦½§©«¦¦−

:éñeáéäåèäàa ìûøNé-éða ú÷rö äpä äzrå §©§¦«§©¾̈¦¥²©«£©¬§¥«¦§¨¥−¨´¨
íéöçì íéøöî øLà õçlä-úà éúéàø-íâå éìà¥¨®§©¨¦̧¦Æ¤©©½©£¤¬¦§©−¦«Ÿ£¦¬

:íúàéàöBäå äòøt-ìà EçìLàå äëì äzrå Ÿ¨«§©¨´§½̈§¤§¨«£−¤©§®Ÿ§¥²
:íéøönî ìûøNé-éðá énr-úààéäLî øîàiå ¤©¦¬§¥«¦§¨¥−¦¦§¨«¦©³Ÿ¤¤Æ

éëå äòøt-ìà Cìà ék éëðà éî íéýìûä-ìà¤¨´¡Ÿ¦½¦´¨½Ÿ¦¦¬¥¥−¤©§®Ÿ§¦¬
:íéøönî ìàøNé éða-úà àéöBàáé-ék øîàiå ¦²¤§¥¬¦§¨¥−¦¦§¨«¦©¸Ÿ¤Æ¦

ézçìL éëðà ék úBàä El-äæå Cnr äéäàE ¤«§¤´¦½̈§¤§´¨½¦¬¨«Ÿ¦−§©§¦®
-úà ïeãárz íéøönî írä-úà EàéöBäa§¦«£³¤¨¨Æ¦¦§©½¦©«©§Æ¤

:äfä øää ìr íéýìûäâé-ìà äLî øîàiå ¨´¡Ÿ¦½©−¨¨¬©¤«©¸Ÿ¤¤¹¤
ézøîàå ìàøNé éða-ìà àá éëðà äpä íéýìûä̈«¡Ÿ¦À¦¥̧¨«Ÿ¦´¨»¤§¥´¦§¨¥¼§¨«©§¦´
éì-eøîàå íëéìà éðçìL íëéúBáà éýìû íäì̈¤½¡Ÿ¥¬£«¥¤−§¨©´¦£¥¤®§¨«§¦´

:íäìà øîà äî BîM-äîãéíéýìû øîàiå ©§½¨¬Ÿ©−£¥¤«©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ
øîàú äk øîàiå äéäà øLà äéäà äLî-ìà¤¤½¤«§¤−£¤´¤«§¤®©ÀŸ¤³ŸŸ©Æ

:íëéìà éðçìL äéäà ìàøNé éðáìåèãBò øîàiå ¦§¥´¦§¨¥½¤«§¤−§¨©¬¦£¥¤«©ŸÁ¤Á¸
ìàøNé éða-ìà øîàú äk äLî-ìà íéýìû¡Ÿ¦¹¤¤À´ŸŸ©»¤§¥´¦§¨¥¼
÷çöé éýìû íäøáà éýìû íëéúáà éýìû ýåýé§Ÿ̈º¡Ÿ¥´£«Ÿ¥¤À¡Ÿ¥̧©§¨¹̈¡Ÿ¥¬¦§¨²



iyingרע - c - zeny zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äæå íìòì éîM-äæ íëéìà éðçìL á÷ré éýìûå¥«Ÿ¥¬©«£−Ÿ§¨©´¦£¥¤®¤§¦´§Ÿ½̈§¤¬
:øc øãì éøëæ¦§¦−§¬Ÿ«Ÿ

ã ycew zegiyn zecewp ã(225 'nr bl zegiy ihewl)

Ïk‡ epÈ‡ ‰q‰Â L‡a ¯Úa ‰q‰(ב ÏÚÓlL‰(ג, L‡‰ «¿∆…≈»≈¿«¿∆≈∆À»»≈∆¿«¿»
˙ÏÎB‡ dÈ‡Â ˙Ù¯BN . רבה). Y(מדרש ‰Ò מּכל הּׁשפל ∆∆¿≈»∆∆¿∆ִֵַָָ

עצמֹו. את ּומבּטל הּמׁשּפיל ליהּודי, רֹומז Úa¯האילנֹות, ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ…≈
L‡a עּזה ּותׁשּוקה לה' ּגדֹולה אהבה להרּגיׁש צרי יהּודי - »≈ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָ

אליו. ‡Ïkלהתקרב epÈ‡ ל'כלֹות יביא ׁשּזה אסּור אבל - ְְִֵֵָָ≈∆À»ְֲִִֶֶָָָ

על  ּבחסידּות וכּמבאר ּבגּוף. נׁשמה להּׁשאר עליו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּנפׁש',

להיֹות  יׂשראל, ּבנׁשמֹות האהבה אׁש ׁש"רׁשפי זה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּפסּוק

הּבּטּול  אדרּבה, . . אֹותם ּומכּלה אֹוכלת אינּה . . הּיׁש ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבּטּול

החּיּות". עּקר הּוא ִֶַַַַהּזה

éùéîçæèzøîàå ìûøNé éð÷æ-úà zôñàå Cì¥´§¨«©§º̈¤¦§¥´¦§¨¥À§¨«©§¨³
éýìû éìà äàøð íëéúáà éýìû ýåýé íäìà£¥¤Æ§Ÿ̈º¡Ÿ¥³£«Ÿ¥¤Æ¦§¨´¥©½¡Ÿ¥¯
íëúà ézã÷t ã÷t øîàì á÷réå ÷çöé íäøáà©§¨¨²¦§¨¬§©«£−Ÿ¥®Ÿ¨³Ÿ¨©̧§¦Æ¤§¤½

íéøöîa íëì éeNrä-úàå:æéäìrà øîàå §¤¤«¨¬¨¤−§¦§¨«¦¨«Ÿ©À©«£¤´
ézçäå éðrðkä õøà-ìà íéøöî éðrî íëúà¤§¤»¥«¢¦´¦§©¼¦¼¤¤³¤©§©«£¦Æ§©´¦¦½
úáæ õøà-ìà éñeáéäå éeçäå éføtäå éøîàäå§¨«¡Ÿ¦Æ§©§¦¦½§©«¦¦−§©§¦®¤¤²¤¨©¬

:Láãe áìççééð÷æå äzà úàáe Eì÷ì eòîLå ¨−̈§¨«§¨«§−§Ÿ¤®¨¿̈©¨Á§¦§¥̧
ýåýé åéìà ízøîàå íéøöî Cìî-ìà ìûøNé¦§¨¥¹¤¤´¤¦§©À¦©«£©§¤³¥¨Æ§Ÿ̈º
àp-äëìð äzrå eðéìr äø÷ð íéiøárä éýìû¡Ÿ¥³¨«¦§¦¦Æ¦§¨´¨¥½§©À̈¥«£¨º̈

ìL Cøcýåýéì äçaæðå øaãna íéîé úL ¤´¤§³¤¨¦Æ©¦§½̈§¦§§−̈©«Ÿ̈¬
:eðéýìûèéCìî íëúà ïzé-àì ék ézrãé éðàå ¡Ÿ¥«©«£¦´¨©½§¦¦Â«Ÿ¦¥¬¤§¤²¤¬¤

:ä÷æç ãéa àìå Cìäì íéøöîëéãé-úà ézçìLå ¦§©−¦©«£®Ÿ§−Ÿ§¨¬£¨¨«§¨«©§¦³¤¨¦Æ
äNrà øLà éúàìôð ìëa íéøöî-úà éúékäå§¦¥¦´¤¦§©½¦§ŸÆ¦§§Ÿ½̈£¤¬¤§¤−

:íëúà çlLé ïë-éøçàå Baø÷aàëïç-úà ézúðå §¦§®§©«£¥¥−§©©¬¤§¤«§¨«©¦²¤¥¬
àì ïeëìú ék äéäå íéøöî éðéra äfä-írä̈«¨©¤−§¥¥´¦§®̈¦§¨¨Æ¦´¥«¥½¬Ÿ

:í÷éø eëìúáëúøbîe dzðëMî äMà äìàLå ¥«§−¥¨«§¨«£¨̧¦¨³¦§¤§¨Æ¦¨©´
ízîNå úìîNe áäæ éìëe óñë-éìk dúéa¥½̈§¥¤²¤§¥¬¨−̈§¨®Ÿ§©§¤À
:íéøöî-úà ízìvðå íëéúða-ìrå íëéða-ìr©§¥¤Æ§©§´Ÿ¥¤½§¦©§¤−¤¦§¨«¦

ãààìå éì eðéîàé-àì ïäå øîàiå äLî ïriå©©³©¤Æ©½Ÿ¤§¥ÆŸ©«£¦´¦½§¬Ÿ
éìà äàøð-àì eøîàé ék éì÷a eòîLé:ýåýé E ¦§§−§Ÿ¦®¦´«Ÿ§½«Ÿ¦§¨¬¥¤−§Ÿ̈«

áýåýé åéìà øîàiåáéúëäæîéø÷Eãéá äf-äî ©Ÿ̄¤¥¨²§Ÿ̈−©¤´§¨¤®
:ähî øîàiåâeäëìLiå äöøà eäëéìLä øîàiå ©−Ÿ¤©¤«©¸Ÿ¤Æ©§¦¥´©½§¨©©§¦¥¬

äöøàåéðtî äLî ñðiå Lçðì éäéå:ãøîàiå ©−§¨©§¦´§¨¨®©¨¬̈¤−¦¨¨«©³Ÿ¤

çìLiå Báðæa æçàå Eãé çìL äLî-ìà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¤½§©Æ¨«§½¤«¡−Ÿ¦§¨®©¦§©³
:Btëa ähîì éäéå Ba ÷æçiå Bãéäeðéîàé ïrîì ¨Æ©©£́¤½©§¦¬§©¤−§©«§©´©©«£¦½

éìà äàøð-ékéýìû íúáà éýìû ýåýé E ¦«¦§¨¬¥¤²§Ÿ̈−¡Ÿ¥´£Ÿ¨®¡Ÿ¥¯
:á÷ré éýìûå ÷çöé éýìû íäøáàåýåýé øîàiå ©§¨¨²¡Ÿ¥¬¦§−̈¥«Ÿ¥¬©«£«Ÿ©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸

B÷éça Bãé àáiå E÷éça Eãé àð-àáä ãBò Bì¹À¨«¥¨³¨«§Æ§¥¤½©¨¥¬¨−§¥®
:âìMk úrøöî Bãé äpäå dàöBiåæáLä øîàiå ©´¦½̈§¦¥¬¨−§Ÿ©¬©©¨«¤©ÀŸ¤¨¥³

dàöBiå B÷éç-ìà Bãé áLiå E÷éç-ìà Eãé̈«§Æ¤¥¤½©¨¬¤¨−¤¥®©«¦¨Æ
:BøNák äáL-äpäå B÷éçîçàì-íà äéäå ¥«¥½§¦¥−̈¨¦§¨«§¨¨Æ¦´Ÿ

ïBLàøä úàä ì÷ì eòîLé àìå Cì eðéîàé©«£¦´½̈§´Ÿ¦§§½§−Ÿ¨´Ÿ¨«¦®
:ïBøçàä úàä ì÷ì eðéîàäåèàì-íà äéäå §¤«¡¦½§−Ÿ¨¬Ÿ¨©«£«§¨¿̈¦´Ÿ

ì íb eðéîàéïeòîLé àìå älàä úBúàä éðL ©«£¦¿©Á¦§¥̧¨«Ÿ¹¨¥À¤§³Ÿ¦§§Æ
äLaiä zëôLå øàéä éîénî zç÷ìå Eì÷ì§Ÿ¤½§¨«©§¨Æ¦¥¥´©§½Ÿ§¨«©§−̈©©¨¨®
íãì eéäå øàéä-ïî çwz øLà íénä eéäå§¨³©©̧¦Æ£¤´¦©´¦©§½Ÿ§¨¬§−̈

:úLaiaéàì éðãà éa ýåýé-ìà äLî øîàiå ©©¨«¤©¸Ÿ¤¤´¤§Ÿ̈»¦´£Ÿ¨¼ŸÁ
ìMî íb ìBîzî íb éëðà íéøác Léàíb íL ¦̧§¨¦¹¨ÀŸ¦©³¦§Æ©´¦¦§½Ÿ©²

ì ãáëe ät-ãáë ék Ecár-ìà Eøac æàîïBL ¥¨¬©¤§−¤©§¤®¦¯§©¤²§©¬¨−
:éëðààéíãàì ät íN éî åéìà ýåýé øîàiå ¨«Ÿ¦©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥À̈¦´¨´¤»¨«¨¨¼

Bà Løç Bà ílà íeNé-éî Bàøer Bà çwô µ¦«¨´¦¥½´¥¥½¬¦¥−©´¦¥®
:ýåýé éëðà àìäáéäéäà éëðàå Cì äzrå £¬Ÿ¨«Ÿ¦−§Ÿ̈«§©−̈¥®§¨«Ÿ¦Æ¤«§¤´

ét-íréúéøBäå E:øaãz øLà Eâééa øîàiå ¦¦½§«¥¦−£¤¬§©¥«©−Ÿ¤¦´
:çìLz-ãéa àð-çìL éðãàãéýåýé óà-øçiå £Ÿ¨®§©−̈§©¦§¨«©¦«©©̧§Ÿ̈¹

éçà ïøäà àìä øîàiå äLîaézrãé éålä E §¤À©¸Ÿ¤Æ£¸Ÿ©«£³Ÿ¨¦̧Æ©¥¦½¨©¾§¦
Eúàø÷ì àöé àeä-äpä íâå àeä øaãé øaã-ék¦«©¥¬§©¥−®§©³¦¥ÆŸ¥´¦§¨¤½

:Baìa çîNå EàøååèzîNå åéìà zøaãå §¨«£−§¨©¬§¦«§¦©§¨´¥½̈§©§¨¬
ét-ír äéäà éëðàå åéôa íéøácä-úà-írå E ¤©§¨¦−§¦®§¨«Ÿ¦À¤«§¤³¦¦̧Æ§¦

:ïeNrz øLà úà íëúà éúéøBäå eäét¦½§«¥¦´¤§¤½¥−£¤¬©«£«
æèäéäå írä-ìà Eì àeä-øaãåEl-äéäé àeä §¦¤¬§−¤¨¨®§¨³¨Æ¦«§¤§´

:íéýìûì Bl-äéäz äzàå äôìæéähnä-úàå §¤½§©−̈¦«§¤¬¥«Ÿ¦«§¤©©¤¬
-úà Ba-äNrz øLà Eãéa çwz äfä©¤−¦©´§¨¤®£¤¬©«£¤−¤

:úúàäô ¨«Ÿ«Ÿ
ã ycew zegiyn zecewp ã(826 'nr b zegiy ihewl)

·‰Ê ÈÏÎe ÛÒÎ ÈÏk d˙Èa ˙¯bÓe dzÎMÓ ‰M‡ ‰Ï‡LÂ¿»¬»ƒ»ƒ¿∆¿»ƒ»«≈»¿≈∆∆¿≈»»
כב) הּנׁשמה.‡M‰(ג, היא –dzÎL ׁשהּנׁשמה ּדברים – ƒ»ְִַָָ¿∆¿»ְְִֶַָָָ

ּבקביעּות). ּבֹו ּפֹוגׁשים ׁשאין (ּכׁשכן לזמן מּזמן ּבהם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָעֹוסקת



רעי iriay ,iyy - d - zeny zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
d˙Èa ˙¯b ּכאדם) קבע ּבדר ּבהם עֹוסקת ׁשהּנׁשמה ּדברים – »«≈»ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

ּבּבית). Yהּמתּגֹורר ÛÒk.("נכספּתי "נכסף (מּלׁשֹון ה' אהבת ְִִֵַַַ∆∆ְְְְֲִִִִַַַֹ

·‰Ê.(יראה ׂשמאל, ּבחינת יאתה", מּצפֹון ("זהב ה' יראת – »»ְְְְֲִִִִַַָָָָָָֹ

ׁשּיׁשנם  הּקדּׁשה נּצֹוצֹות את הּגלּות מן להֹוציא הּנׁשמה ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻעל

לעׂשֹות  עליה ּב'ׁשכנּתּה'; הּנמצאים אּלּו ואף ּביתּה' ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּב'גרת

ּוליראתֹו. ה' לאהבת ּכלים ְְְְֲִִִֵֵֶַַָמּׁשניהם

éùùçéøîàiå Bðúç øúé-ìà | áLiå äLî Cìiå©¥̧¤¤¹©¨´¨¤¤¤́«Ÿ§À©³Ÿ¤
íéøöîa-øLà éçà-ìà äáeLàå àp äëìà BìÆ¥´£¨À̈§¨¸¨Æ¤©©´£¤§¦§©½¦
Cì äLîì Bøúé øîàiå íéiç íãBòä äàøàå§¤§¤−©«¨´©¦®©Ÿ̄¤¦§²§¤−¥¬

ì:íBìLèéCì ïéãîa äLî-ìà ýåýé øîàiå §¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¤¤Æ§¦§½̈¥−
íéL÷áîä íéLðàä-ìk eúî-ék íéøöî áLª´¦§®̈¦¦¥̧Æ¨¨´£¨¦½©«§©§¦−

:ELôð-úàëåéða-úàå BzLà-úà äLî çwiå ¤©§¤«©¦©̧¤¹¤¦§´§¤¨À̈
çwiå íéøöî äöøà áLiå øîçä-ìr íákøiå©©§¦¥Æ©©«£½Ÿ©−̈¨©´§¨¦§®̈¦©¦©¬

:Bãéa íéýìûä ähî-úà äLîàëýåýé øîàiå ¤²¤©¥¬¨«¡Ÿ¦−§¨«©´Ÿ¤§Ÿ̈»
-ìàì Ezëìa äLî-ìk äàø äîéøöî áeL ¤¤¼§¤§§Æ¨´¦§©½§¨§¥À¨

éðôì íúéNrå Eãéá ézîN-øLà íéúônä©«Ÿ§¦Æ£¤©´§¦§¨¤½©«£¦−̈¦§¥´
-úà çlLé àìå Baì-úà ÷fçà éðàå äòøô©§®Ÿ©«£¦Æ£©¥´¤¦½§¬Ÿ§©©−¤

:íräáëéða ýåýé øîà äk äòøt-ìà zøîàå ¨¨«§¨«©§−̈¤©§®ŸµŸ¨©´§Ÿ̈½§¦¬
:ìàøNé éøëáâëéìà øîàåéða-úà çlL E §Ÿ¦−¦§¨¥«¨«Ÿ©´¥¤À©©³¤§¦Æ

ì ïàîzå éðãáréå-úà âøä éëðà äpä BçlL §©´©§¥½¦©§¨¥−§©§®¦¥Æ¨«Ÿ¦´Ÿ¥½¤
ða:Eøëa Eãëýåýé eäLbôiå ïBìna Cøcá éäéå ¦§−§Ÿ¤«©§¦¬©¤−¤©¨®©¦§§¥´§Ÿ̈½

Lwáéå:Búéîääëúøëzå øö äøtö çwzå ©§©¥−£¦«©¦©̧¦Ÿ̈¹ÀŸ©¦§ŸÆ
-ïúç ék øîàzå åéìâøì òbzå dða úìør-úà¤¨§©´§½̈©©©−§©§®̈©¾Ÿ¤¦¯£©

:éì äzà íéîcåëïúç äøîà æà epnî óøiå ¨¦²©−̈¦«©¦−¤¦¤®¨µ¨«§½̈£©¬
:úìenì íéîcôæëCì ïøäà-ìà ýåýé øîàiå ¨¦−©«Ÿ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©«£½Ÿ¥²

øäa eäLbôiå Cìiå äøaãnä äLî úàø÷ì¦§©¬¤−©¦§®̈¨©¥À¤©¦§§¥²§©¬
:Bì-÷Miå íéýìûäçëúà ïøäàì äLî ãbiå ¨«¡Ÿ¦−©¦©«©©¥³¤Æ§©´£½Ÿ¥²

úúàä-ìk úàå BçìL øLà ýåýé éøác-ìk̈¦§¥¬§Ÿ̈−£¤´§¨®§¥¬¨¨«Ÿ−Ÿ
:eäeö øLàèë-úà eôñàiå ïøäàå äLî Cìiå £¤¬¦¨«©¥¬¤¤−§©«£®Ÿ©©´©§½¤

:ìàøNé éða éð÷æ-ìkì-ìk úà ïøäà øaãéå ¨¦§¥−§¥¬¦§¨¥«©§©¥´©«£½Ÿ¥µ¨
Nriå äLî-ìà ýåýé øac-øLà íéøácä©§¨¦½£¤¦¤¬§Ÿ̈−¤¤®©©¬©

:írä éðérì úúàäàìeòîLiå írä ïîàiå ¨«Ÿ−Ÿ§¥¥¬¨¨«©©«£¥−¨¨®©¦§§¿
k-úà äàø éëå ìûøNé éða-úà ýåýé ã÷ô-é ¦«¨©̧§Ÿ̈¹¤§¥´¦§¨¥À§¦³¨¨Æ¤

:eåçzLiå eãwiå íéðr̈§½̈©¦§−©¦§©«£«

ã ycew zegiyn zecewp ã(20 'nr `l jxk zegiy ihewl)

¯BÓÁ‰ ÏÚ Ì·Èk¯iÂ(כ .(ד, . Ì‰¯·‡ L·ÁL ¯BÓÁ‰ ««¿ƒ≈««¬«¬∆»««¿»»

ÂÈÏÚ ˙BÏb‰Ï ÁÈLn‰ CÏÓ „È˙ÚL(רש"י) לחמר רֹומז 'חמֹור' ∆»ƒ∆∆«»ƒ«¿ƒ»»»ְֲֵֶֹ

ּבאברהם העֹולם. ּולחמרּיּות "‡·eÈהּגּוף את L·ÁiÂנאמר ְְְְִַַָָָָָ»ƒֱֶַ««¬…ֶ

ּבמׁשה החמר. להכנעת רמז "¯eaחמֹורֹו", Ì·Èk¯iÂנאמר ְְְֲֶֶֶֶַַַָֹֹ«≈ֱֶַ««¿ƒ≈

החמר. לתֹו הּקדּׁשה אֹור להמׁשכת רמז החמֹור", CÏÓעל ְְְְֲֶֶֶַַַַַַָָֹֻ∆∆

ÁÈLn‰-‰lb˙i ׁשהּוא עד החמר לזּכּו רמז החמֹור, על «»ƒ«ƒ¿«∆ְֲִֶֶֶֶַַַַֹ

הּקדּׁשה. אֹור את מגּלה ְְְֵֶַַַָֻעצמֹו

éòéáùäàeøîàiå ïøäàå äLî eàa øçàå§©©À¨µ¤´§©«£½Ÿ©«Ÿ§−
çlL ìàøNé éýìû ýåýé øîà-äk äòøt-ìà¤©§®Ÿ«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½©©Æ

:øaãna éì ebçéå énr-úàáéî äòøt øîàiå ¤©¦½§¨¬Ÿ¦−©¦§¨«©´Ÿ¤©§½Ÿ¦³
ì Bì÷a òîLà øLà ýåýéàì ìûøNé-úà çlL §Ÿ̈Æ£¤´¤§©´§Ÿ½§©©−¤¦§¨¥®³Ÿ

:çlLà àì ìûøNé-úà íâå ýåýé-úà ézrãé̈©̧§¦Æ¤§Ÿ̈½§©¬¤¦§¨¥−¬Ÿ£©¥«©
âàp äëìð eðéìr àø÷ð íéøárä éýìû eøîàiå©Ÿ́§½¡Ÿ¥¬¨«¦§¦−¦§¨´¨¥®¥´£¨¿̈

ìL Cøcýåýéì äçaæðå øaãna íéîé úL ¤Á¤Á§¸¤¨¦¹©¦§À̈§¦§§¨Æ©«Ÿ̈´
:áøçá Bà øáca eðrbôé-ït eðéýìûãøîàiå ¡Ÿ¥½¤¦§¨¥½©¤−¤¬¤¨«¤©³Ÿ¤

eòéøôz ïøäàå äLî änì íéøöî Cìî íäìà£¥¤Æ¤´¤¦§©½¦¨µ¨¤´§©«£½Ÿ©§¦¬
:íëéúìáñì eëì åéNrnî írä-úàäøîàiå ¤¨−̈¦©«£®̈§−§¦§«Ÿ¥¤«©´Ÿ¤

ízaLäå õøàä ír äzr íéaø-ïä äòøt©§½Ÿ¥«©¦¬©−̈©´¨¨®¤§¦§©¤¬
:íúìáqî íúàåàeää íBia äòøt åöéå Ÿ−̈¦¦§Ÿ¨«©§©¬©§−Ÿ©´©®

:øîàì åéøèL-úàå íra íéNâpä-úàæàì ¤©«Ÿ§¦´¨½̈§¤«Ÿ§−̈¥«Ÿ´Ÿ
ìBîúk íéðálä ïaìì írì ïáz úúì ïeôñàú«Ÿ¦º¨¥̧¤¯¤¨¨²¦§¬Ÿ©§¥¦−¦§´

ìL:ïáz íäì eLL÷å eëìé íä íLç-úàå ¦§®Ÿ¥µ¥«§½§«§¬¨¤−¤«¤§¤
ìL ìBîz íéNò íä øLà íéðálä úðkúîíL ©§¸Ÿ¤©§¥¦¹£¤´¥ÁŸ¦̧§³¦§ŸÆ

íä íétøð-ék epnî eòøâú àì íäéìr eîéNz̈¦´£¥¤½¬Ÿ¦§§−¦¤®¦«¦§¦´¥½
äçaæð äëìð øîàì íé÷rö íä ïk-ìr©¥À¥³«Ÿ£¦Æ¥½Ÿ¥«§−̈¦§§¨¬

eðéýìûì:è-eNréå íéLðàä-ìr äãárä ãaëz ¥«Ÿ¥«¦§©¯¨«£Ÿ̈²©¨«£¨¦−§©«£
:ø÷L-éøáãa eòLé-ìàå dáéírä éNâð eàöiå ¨®§©¦§−§¦§¥¨«¤©¥̧§¹«Ÿ§¥³¨¨Æ

øîà äk øîàì írä-ìà eøîàiå åéøèLå§´Ÿ§½̈©«Ÿ§¬¤¨−̈¥®ŸµŸ¨©´
:ïáz íëì ïúð épðéà äòøtàéeç÷ eëì ízà ©§½Ÿ¥¤²¦Ÿ¥¬¨¤−¤«¤©¤À§¸§³

òøâð ïéà ék eàöîz øLàî ïáz íëì̈¤Æ¤½¤¥«£¤−¦§¨®¦´¥¬¦§¨²
:øác íëúãárîáéõøà-ìëa írä õôiå ¥«£«Ÿ©§¤−¨¨«©¨¬¤¨−̈§¨¤´¤

:ïázì L÷ LL÷ì íéøöîâéíéöà íéNâpäå ¦§¨®¦§¥¬©−©¤«¤§©«Ÿ§¦−¨¦´
øLàk BîBéa íBé-øác íëéNrî elk øîàì¥®Ÿ©³©«£¥¤Æ§©´§½©«£¤−



xihtnרעב - e - zeny zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ïázä úBéäaãé-øLà ìàøNé éða éøèL ekiå ¦«§¬©¤«¤©ªÀ«Ÿ§¥Æ§¥´¦§¨¥½£¤
àì recî øîàì äòøô éNâð íäìr eîŃ̈£¥¤½«Ÿ§¥¬©§−Ÿ¥®Ÿ©¿©ŸÁ

ìL ìBîúk ïaìì íë÷ç íúélëìBîz-íb íL ¦¦¤̧¨§¤³¦§ŸÆ¦§´¦§½Ÿ©§−
:íBiä-íbåèe÷röiå ìàøNé éða éøèL eàáiå ©©«©¨ÀŸ«Ÿ§¥Æ§¥´¦§¨¥½©¦§£¬

éãárì äë äNrú änì øîàì äòøt-ìà:E ¤©§−Ÿ¥®Ÿ¨¯¨©«£¤’−Ÿ©«£¨¤«
æèéãárì ïzð ïéà ïázeðì íéøîà íéðáìe E ¤À¤¥³¦¨Æ©«£¨¤½§¥¦²«Ÿ§¦¬−̈

éãár äpäå eNr:Enr úàèçå íékî Eæéøîàiå £®§¦¥¯£¨¤²ª¦−§¨¨¬©¤«©²Ÿ¤
äëìð íéøîà ízà ïk-ìr íétøð ízà íétøð¦§¦¬©¤−¦§¦®©¥Æ©¤´«Ÿ§¦½¥«§−̈

:ýåýéì äçaæðçé-àì ïáúå eãár eëì äzrå ¦§§¨¬©«Ÿ̈«§©¨Æ§´¦§½§¤−¤«Ÿ
:eðzz íéðáì ïëúå íëì ïúpéèééøèL eàøiå ¦¨¥´¨¤®§¬Ÿ¤§¥¦−¦¥«©¦§º«Ÿ§¥¯

a íúà ìàøNé-éðáeòøâú-àì øîàì òø §¥«¦§¨¥²Ÿ−̈§¨´¥®Ÿ«Ÿ¦§§¬
:BîBéa íBé-øác íëéðálîëäLî-úà eòbôiå ¦¦§¥¤−§©¬§«©¦§§Æ¤¤´

úàî íúàöa íúàø÷ì íéávð ïøäà-úàå§¤©«£½Ÿ¦¨¦−¦§¨¨®§¥−̈¥¥¬
:ärøtàëíëéìr ýåýé àøé íäìà eøîàiå ©§«Ÿ©«Ÿ§´£¥¤½¥¯¤§Ÿ̈²£¥¤−

äòøô éðéra eðçéø-úà ízLàáä øLà ètLéå§¦§®Ÿ£¤¯¦§©§¤´¤¥¥À§¥¥³©§ŸÆ
:eðâøäì íãéa áøç-úúì åéãár éðéráeáëáLiå §¥¥´£¨½̈¨«¤¤¬¤§¨−̈§¨§¥«©¨¯¨

írì äúòøä äîì éðãà øîàiå ýåýé-ìà äLî¤²¤§Ÿ̈−©Ÿ©®£ŸÀ̈¨¨³£¥¸Ÿ¨Æ¨¨´
:éðzçìL äf änì äfäâë-ìà éúàa æàîe ©¤½¨¬¨¤−§©§¨«¦¥º̈¨³¦¤

ìväå äfä írì òøä EîLa øaãì äòøt©§ŸÆ§©¥´¦§¤½¥©−¨¨´©¤®§©¥¬
:Enr-úà zìvä-àìåà-ìà ýåýé øîàiå «Ÿ¦©−§¨¤©¤«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤

ãéá ék äòøôì äNrà øLà äàøú äzr äLî¤½©¨´¦§¤½£¤¬¤«¡¤−§©§®Ÿ¦´§¨³
:Böøàî íLøâé ä÷æç ãéáe íçlLé ä÷æçqqq £¨¨Æ§©§¥½§¨´£¨½̈§¨«§¥−¥«©§«

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨

éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥
.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥

:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥
:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìL àäéíìrì Cøáî àaø dî §¥§¥©¨§¨©§¨©

,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(253 'nr ` p"yz zegiyd xtq)

EnÚ ˙‡ zÏv‰ ‡Ï Ïv‰Â . . EÓLa ¯a„Ï . . È˙‡a Ê‡Óe≈»»ƒ¿«≈ƒ¿∆¿«≈…ƒ«¿»∆«∆
כג) ּבטענה (ה, ּבא מּיׂשראל ואחד אחד ׁשּבכל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹה'מׁשה'

EÓLaלהקּב"ה. ¯a„Ï . . È˙‡a,הּתֹורה מצוֹות את קּימּתי – ְַָָ»ƒ¿«≈ƒ¿∆ְְִִִֶַַָ

זאת ּובכל הּקּב"ה, ׁשל ׁשמֹותיו EnÚׁשּכּלּה ˙‡ zÏv‰ ‡Ï– ְְֶֶַָָָָָֹֻ…ƒ«¿»∆«∆
ּברמּב"ם מפרׁש ּפסקּֿדין ׁשּיׁש ד)אף ג, ּתׁשּובה ׁשּקּיּום (הלכֹות ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

העֹולם! לכל והּצלה" "ּתׁשּועה מביאה אחת ְְְְְִִַַַָָָָָָָָמצוה

øéèôîáëäîì éðãà øîàiå ýåýé-ìà äLî áLiå©¨¯¨¤²¤§Ÿ̈−©Ÿ©®£ŸÀ̈¨¨³
:éðzçìL äf änì äfä írì äúòøäâëæàîe £¥¸Ÿ¨Æ¨¨´©¤½¨¬¨¤−§©§¨«¦¥º̈

äfä írì òøä EîLa øaãì äòøt-ìà éúàä³¦¤©§ŸÆ§©¥´¦§¤½¥©−¨¨´©¤®
:Enr-úà zìvä-àì ìväååàýåýé øîàiå §©¥¬«Ÿ¦©−§¨¤©¤«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ

äòøôì äNrà øLà äàøú äzr äLî-ìà¤¤½©¨´¦§¤½£¤¬¤«¡¤−§©§®Ÿ
íLøâé ä÷æç ãéáe íçlLé ä÷æç ãéá ék¦´§¨³£¨¨Æ§©§¥½§¨´£¨½̈§¨«§¥−

:Böøàîqqq ¥«©§«
ã ycew zegiyn zecewp ã(242 'nr ` jxk `"ypz zegiyd xtq)

Bˆ¯‡Ó ÌL¯‚È ‰˜ÊÁ „È·e(א רמז (ו, ּבדר לפרׁש יׁש ¿»¬»»¿»¿≈≈«¿ְְֵֵֶֶֶֶָ

נזּכה  הרמּב"ם ׁשל החזקה' 'יד לּמּוד ׁשעלֿידי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּולחידּודא,

מתּכּנסֹות  הּגלּיֹות "אין אמרּו רז"ל ׁשהרי הּגלּות. מן ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻלצאת

ה'ּיד' ספר ואף ּפסּוקֹות, הלכֹות ׁשהן הּמׁשניֹות", ּבזכּות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאּלא

ּפסּוקה. הלכה ְֲָָָהּוא

:ïîéñ é"ãòî .ïîéñ ç"÷éå ,íé÷åñô ã"ë÷

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦



רעג
.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
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úáLçð äeãîlL íB÷îa óàíL øéræ íL øéræíúBà ék óàå èòî ©§¨¤§¨¨¤§¤¤§¥¬−̈§¥´®̈§©§©¦¨

äéúBáéúða eëøc àlLeëìé ïrîì ¤Ÿ¨§¦§¦¤¨§©̧©¥«§¹
øBçà eìLëåïáàaeøaLðåéìa §¨«§³¨Æ§¤¤§¦§½̈§¦

äôeøzeL÷BðåBì eðîhL Le÷é çôa §¨§«§−§©¨¤¨§

,äðeëa íéøçàeãkìðåäøöa eìté £¥¦§©¨¨§¦§¨«¦§§¨¨

èìnäì eìëeé àìå:áëïëìøçà §Ÿ§§¦¨¥¨¥À©©

äáeLúa ìàøNé eøæçiLøîà-äk ¤©§§¦§¨¥¦§¨«Ÿ¨©³
á÷ré úéa-ìà ýåýé'äøLà §Ÿ̈Æ¤¥´©£½Ÿ£¤¬

íäøáà-úà äãtíécNk øeàî ¨−̈¤©§¨¨®¥©§¦

Làä ïLáëì CìLpLkäzr-àì §¤¦§©§¦§©¨¥«Ÿ©¨³
á÷ré LBáéíéNBò ìàøNé ék ,ãBò ¥Æ©£½Ÿ¦¦§¨¥¦

LBa àì eðéáà á÷òéå íB÷nä ïBöø§©¨§©£Ÿ¨¦Ÿ

íäîeøåçé åéðt äzr àìå ¥¤§¬Ÿ©−̈¨¨¬¤«¡¨«
äLeaî eðaìúé:âëLBáé àì ïëì ¦§©§¦¨¨¥Ÿ¥

á÷òéåéãìé BúBàøá ékíé÷écvä ©£Ÿ¦´¦Â§Â§¨º̈©©¦¦

íéøLëeBaø÷a éãé äNrîøLà §¥¦©«£¥¬¨©²§¦§−£¤

änäá÷ré LBã÷-úà eLéc÷äå éîL eLéc÷éíäéNòî úMeã÷ éãé ìò ¥¨©§¦´§¦®§¦§¦¸Æ¤§´©«£½Ÿ©§¥§©©£¥¤

eöéøré ìûøNé éýìû-úàåBãéa ÷æBçäL øîBì eçaLé: §¤¡Ÿ¥¬¦§¨¥−©«£¦«§©§©¤©¤§¨

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,EøBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨
ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé àìŸ¨¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥

:åéøác ìëa ïîàpä©¤¡¨§¨§¨¨
,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨

:äéðáa ïBiö çnNî ,éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨
,eðçnNäøäîa ,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤¦§¥¨

úà íéøçà ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé̈§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§££¥¦¤
,éé äzà Ceøa :ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤¨©¨§¨

:ãåc ïâî̈¥¨¦



רעז

ùãå÷-úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
åáøaãéåïåùàøéðà åéìà øîàiå äLî-ìà íéýìû ©§©¥¬¡Ÿ¦−¤¤®©¬Ÿ¤¥−̈£¦¬

:ýåýéâá÷ré-ìàå ÷çöé-ìà íäøáà-ìà àøàå §Ÿ̈«¨«¥À̈¤©§¨¨²¤¦§¨¬§¤©«£−Ÿ
:íäì ézrãBð àì ýåýé éîLe écL ìûaãíâå §¥´©¨®§¦´§Ÿ̈½¬Ÿ©−§¦¨¤«§©̧

õøà-úà íäì úúì ízà éúéøa-úà éúî÷ä£¦³Ÿ¦¤§¦¦Æ¦½̈¨¥¬¨¤−¤¤´¤
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úçzî íëúà àéöBnä íëéäìà ýåýé éðà ék¦´£¦³§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½©¦´¤§¤½¦©−©

:íéøöî úBìáñçõøàä-ìà íëúà éúàáäå ¦§¬¦§¨«¦§¥«¥¦³¤§¤Æ¤¨½̈¤
íäøáàì dúà úúì éãé-úà éúàNð øLà£¤³¨¨̧¦Æ¤¨¦½¨¥´Ÿ½̈§©§¨¨¬
éðà äLøBî íëì dúà ézúðå á÷réìe ÷çöéì§¦§−̈§©«£®Ÿ§¨«©¦̧Ÿ¨¬¨¤²«¨−̈£¦¬

:ýåýéèàìå ìûøNé éða-ìà ïk äLî øaãéå §Ÿ̈«©§©¥¬¤²¥−¤§¥´¦§¨¥®§³Ÿ
:äL÷ äãárîe çeø øöwî äLî-ìà eòîLô ¨«§Æ¤¤½¦´Ÿ¤½©¥«£Ÿ̈−¨¨«

(ìàøùé)é:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåàéøaã àa ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ´Ÿ©¥½
ìûøNé-éða-úà çlLéå íéøöî Cìî äòøt-ìà¤©§−Ÿ¤´¤¦§®̈¦¦«©©¬¤§¥«¦§¨¥−

:Böøàîáéïä øîàì ýåýé éðôì äLî øaãéå ¥«©§«©§©¥´¤½¦§¥¬§Ÿ̈−¥®Ÿ¥³
éàå éìà eòîL-àì ìàøNé-éðaäòøô éðrîLé C §¥«¦§¨¥ÆŸ¨«§´¥©½§¥Æ¦§¨¥´¦©§½Ÿ

:íéúôN ìør éðàåôâéäLî-ìà ýåýé øaãéå ©«£¦−£©¬§¨¨«¦©§©¥´§Ÿ̈»¤¤´
äòøt-ìàå ìàøNé éða-ìà íeöéå ïøäà-ìàå§¤©«£Ÿ¼©§©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¤©§−Ÿ
õøàî ìûøNé-éða-úà àéöBäì íéøöî Cìî¤´¤¦§¨®¦§¦¬¤§¥«¦§¨¥−¥¤¬¤

:íéøöîñ ¦§¨«¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé ,CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

סוף זמן קידוש לבנה:
יום שני בערב, י"ד טבת

אגרות קודש
 ב"ה,  י"ח טבת, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

שבט  כ"ד  ביום  שנים  שלש  ימלאו  שי'  לבנו...  אשר  מודיע  בו  טבת,  מי"ג  מכתבו  על  במענה 

הבע"ל ושואל אם להקדים האפשערעניש ליום ההילולא יו"ד שבט:

הנה ידוע מנהג ישראל תורה היא אשר האפשערעניש עושים לא קודם מיום מלאת שלש שנים 

להבן, ובמילא גם הוא ינהג ככה ויהי' בשעה טובה ומוצלחת, ומועתק בשולי הגליון קטע ממכתב כ"ק 

מו"ח אדמו"ר בענין האפשערעניש.

מה שכותב שדואג עתה בענין פרנסתו, הנה הי' מהנכון שיתן בכל יום - מימות החול - קודם 

וע"ז אומר הקב"ה בחנוני נא  וידוע פסק רז"ל עשר בשביל שתתעשר  התפלה איזה פרוטות לצדקה 

בזאת ומובא באחרונים שלדעת כמה פוסקים הנה גם על צדקה סתם נאמר הכתוב ובחנוני כו' יעוין 

שו"ע יו"ד סרמ"ז ובנ"כ שם ומובאות הדיעות בזה בשדי חמד כללים מערכת נ' ט"ז.

בטח למותר להעירו להתחזק בשמירת שלש השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח 

אדמו"ר בחומש תהלים ותניא הידועים.

בברכה להצלחה בפרנסה.



לוח זמנים לשבוע פרשת שמות בערים שונות בעולם רעח
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:396:408:338:359:109:1210:0210:0516:4816:5317:1717:2116:3217:32באר שבע )ח(

6:426:438:348:369:119:1310:0310:0516:4716:5217:1317:1716:2117:28חיפה )ח(

6:396:408:328:349:099:1010:0110:0316:5116:5517:1417:1816:1417:29ירושלים )ח(

6:416:428:348:369:119:1310:0310:0516:4716:5117:1517:2016:3017:31תל אביב )ח(

7:457:459:019:029:499:5110:3410:3516:1016:1616:4916:5515:5717:09אוסטריה, וינה )ח(

6:016:068:528:579:409:4410:5610:5920:4620:4721:1921:1920:2921:32אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:417:409:029:039:499:5010:3410:3616:2016:2616:5717:0216:0617:16אוקראינה, אודסה )ח(

7:197:188:358:369:239:2410:0810:0915:4515:5116:2416:2915:3216:44אוקראינה, דונייצק )ח(

7:327:318:468:489:359:3610:1910:2115:5416:0116:3316:3915:4116:54אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

8:058:049:139:1510:0510:0610:4710:4916:1216:1816:5316:5915:5917:14אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:597:589:069:079:589:5910:4010:4216:0316:1016:4516:5115:5117:06אוקראינה, קייב )ח(

8:038:039:279:2810:1310:1410:5911:0016:5216:5817:2617:3116:3917:45איטליה, מילאנו )ח(

6:136:168:428:459:139:1610:1610:1918:2118:2418:4518:4818:0618:57אקוואדור, קיטו )ח(

5:445:498:348:399:189:2210:3210:3620:1120:1120:4120:4119:5320:54ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:166:219:089:1210:0010:0411:1711:2121:2121:2121:5721:5621:0322:11ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:267:269:059:079:469:4710:3510:3716:5316:5817:2517:3016:4017:42ארה״ב, בולטימור )ח(

7:207:208:558:579:379:3910:2610:2816:3816:4417:1117:1616:2517:29ארה״ב, ברוקלין )ח(

7:207:208:568:589:389:3910:2610:2816:3916:4417:1217:1716:2517:29ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

8:018:019:339:3510:1610:1811:0411:0617:1017:1517:4317:4916:5618:02ארה״ב, דטרויט )ח(

7:177:189:139:159:499:5110:4210:4417:3417:3818:0018:0517:1918:15ארה״ב, האוסטון )ח(

6:576:588:478:489:249:2610:1610:1816:5416:5817:2317:2816:3917:39ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

7:077:099:099:129:449:4610:3910:4117:4117:4518:0818:1217:2718:22ארה״ב, מיאמי )ח(

7:177:188:528:549:349:3610:2210:2416:3216:3817:0617:1116:1917:23ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:437:439:209:2110:0110:0310:5010:5217:0317:0917:3617:4116:5017:53ארה״ב, פיטסבורג )ח(

7:187:188:518:539:349:3510:2210:2416:2916:3517:0317:0816:1617:21ארה״ב, שיקגו )ח(

6:036:068:448:479:179:2010:2510:2819:0919:1019:3419:3618:5219:46בוליביה, לה-פס )ח(

8:478:459:519:5310:4410:4511:2611:2716:4416:5117:2617:3316:3217:48בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:458:449:519:5210:4310:4411:2611:2716:4616:5317:2817:3416:3417:50בלגיה, בריסל )ח(

5:235:278:088:128:448:489:549:5719:0219:0319:2419:2518:4519:36ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:125:167:578:018:338:369:439:4618:4318:4519:1019:1118:2719:22ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

8:068:059:109:1110:0310:0410:4410:4616:0316:1016:4416:5015:5317:05בריטניה, לונדון )ח(

8:258:239:209:2110:1710:1710:5610:5815:5916:0616:4416:5115:5017:08בריטניה, מנצ'סטר )ח(

8:178:169:179:1810:1210:1210:5210:5416:0416:1116:4616:5215:5117:08גרמניה, ברלין )ח(

8:248:239:339:3510:2510:2511:0711:0916:3316:3917:1317:2016:2017:35גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:175:228:048:088:428:459:539:5619:1019:1219:3119:3218:5319:43דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

7:117:139:229:249:549:5710:5110:5418:1218:1518:3718:4117:5718:50הודו, מומבאי )ח(

7:067:089:189:209:509:5210:4710:5018:0918:1218:3418:3817:5418:47הודו, פונה )ח(

7:317:318:498:519:379:3810:2210:2316:0216:0816:4016:4615:4917:00הונגריה, בודפשט )ח(

7:257:259:009:029:429:4410:3110:3316:4216:4717:1517:2016:2817:32טורקיה, איסטנבול )ח(

7:417:419:239:2510:0310:0410:5210:5417:1617:2117:4717:5217:0218:04יוון, אתונה )ח(

7:517:509:109:119:579:5810:4210:4416:2516:3117:0317:0816:1217:22מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת שמות בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 
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שבת

יציאת
שבת
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שאשאשאשאשאשא
7:107:119:209:229:529:5510:4910:5218:0818:1218:3418:3817:5418:47מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

4:434:497:337:398:368:409:5610:0020:2120:2121:0121:0020:0321:17ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:546:558:538:569:289:3010:2210:2517:1917:2317:4717:5117:0518:01נפאל, קטמנדו )ח(

7:367:369:139:159:549:5610:4310:4516:5917:0417:3117:3616:4317:48סין, בייג'ין )ח(

7:067:099:349:3710:0510:0711:0711:1019:0919:1219:3319:3618:5319:45סינגפור, סינגפור )ח(

7:457:448:468:479:409:4110:2110:2315:3315:4016:1616:2315:2016:39פולין, ורשא )ח(

5:475:508:248:288:579:0010:0310:0618:3618:3819:0119:0318:2019:13פרו, לימה )ח(

8:228:219:459:4610:3110:3211:1611:1817:0617:1217:4217:4816:5318:02צרפת, ליאון )ח(

8:448:439:579:5910:4710:4811:3111:3217:0517:1217:4317:4916:5218:03צרפת, פריז )ח(

6:046:068:298:319:009:0210:0110:0417:5517:5818:1918:2217:4018:31קולומביה, בוגוטה )ח(

7:517:519:209:2110:0410:0510:5110:5316:5416:5917:2517:3116:4017:44קנדה, טורונטו )ח(

7:347:348:589:009:449:4510:3010:3216:2216:2816:5717:0216:0917:16קנדה, מונטריאול )ח(

6:536:548:418:439:199:2110:1010:1216:4416:4917:1417:1916:3017:30קפריסין, לרנקה )ח(

9:209:1810:0910:1011:0811:0811:4611:4816:3816:4617:2617:3316:2717:50רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:598:579:439:4410:4410:4411:2211:2316:1016:1816:5517:0215:5817:20רוסיה, מוסקבה )ח(

8:088:079:269:2810:1410:1510:5911:0016:4116:4717:1817:2416:2817:38רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

8:138:139:319:3310:1910:2011:0411:0516:5016:5617:2317:2916:3717:43שוויץ, ציריך )ח(
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מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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