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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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨
:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
äøçå .íäì íúéåçzLäå íéøçà íéäìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤
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øîàiåzøîàå ìûøNé éða ìà øac .øîàl äLî ìà éé ©Ÿ¤§¨¤¤¥Ÿ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
,íúøãì íäéãâá éôðk ìr úöéö íäì eNrå íäìà£¥¤§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨
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íéðæ ízà øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦
íúééäå ,éúBöî ìk úà íúéNrå eøkæz ïrîì .íäéøçà©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨
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המשך בעמופ דפ

אגרות קודש

ב"ה, ט' מרחשון, ה'תשי"א

שלום וברכה!

אתענין לדעת אם שומר השיעורים, אשר דברנו אדותם קודם נסעו מפה, וכמה דפים וכו' למד 

בפועל ממש. וידוע מאמר מגלת חסיד]י[ם )הובאה בירושלמי סוף ברכות( יום תעזבני יומים אעזבך.

ות"ח אם יודיעני על דבר הנ"ל...

מנחם שניאורסאהן

סוף זמן קידוש לבנה:
יום שני בערב, י"ג מרחשון
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‰M‡Â אל צעקה הּנביאים ּבני מּנׁשי אחת ¿ƒ»ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ

וגֹו' רּבנּו1אליׁשע ׁשל ּבּמאמר ּומבאר . ְְֱֲִֵֵֶַַַָָָ

ההפטרה 2הּזקן  ׁשּבסּפּור הענינים ּפרטי ּכל ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

מה  ּובהקּדים ב). (סעיף ּכדלקּמן ה', ְְְְְֲִִִַַַַַָּבעבֹודת

מּפאריטׁש הּלל רּבי ׁשל ּבּמאמר 3ּׁשּכתּוב ֲִִִִֵֶֶַַַַָָ

הּנ"ל) הּזקן אדמּו"ר מאמר על מיּוסד ְְְֲִֵֶֶַַַַַַַַָָ(ׁשּכּנראה

הקּדמה  הּסּפּורים 4ּכעין ׁשּכל ידּוע ּדהּנה , ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

מקרא  אין ּכי ּכפׁשּוטם, ׁשהיּו הגם ,"ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּבּתנ

ּפׁשּוטֹו מידי ּבחרּו5יֹוצא לּמה מּכלֿמקֹום , ְֲִִֵֵָָָָָ

,"ּבּתנ לכתבם ּדיקא אּלּו סּפּורים ְְְְִִִִֵַַַַָָָָהּנביאים

וסֹודֹות  רזין ּבהם ׁשרמזּו מּפני לֹומר ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָעלּֿכרח

ּכאן  (עד ה' לעבֹודת ּדרכים וכּמה ְְְֲִִֶַַַַָָָעליֹונים

ׁשּכׁשם  ּומּובן, הּלל). רּבי ׁשל ְְִִֵֵֶֶַַַָָָההקּדמה

הן  ׁשּבּתֹורה ודינים ׁשּבהלכֹות ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָׁשההֹוראֹות

ּכלׁשֹון  מקֹום, ּובכל זמן ּבכל נצחּיֹות ְְְְְִִִַָָָָהֹוראֹות

הּזקן  ּגם 6אדמּו"ר [וזהּו נצחית היא הּתֹורה : ְְְִִִֵֶַַַַָָ

חּיינּו הם ּכי ׁשּכתּוב ּבמה רק 7הּפירּוׁש (לא ְִֵֵֵֶַַַַָֹ

ׁשּלֹומד  ער), לעּבט ּדעם (אין חּיּותֹו היא ְִִֵֶֶֶֶֶֶַָׁשּבזה

את  ּפֹועלת ׁשהּתֹורה ּגם) אּלא חּיּות, מּתֹו ִֶֶֶֶֶַַַָָָּתֹורה

ּובכל  זמן ּבכל יׂשראל איׁש ׁשל ׁשחּיּותֹו והינּו לחיֹות), (ּכיצד החּיים ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ(אֹופן)

הּתֹורה  ׁשּבסּפּורי ההֹוראֹות ּגם ּכ הּתֹורה], הֹוראֹות עלּֿפי להיֹות צרי ְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָמקֹום

להפריד  ואיֿאפׁשר אחת, ּתֹורה היא הּתֹורה ּכל ּכי נצחּיֹות, הֹוראֹות ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָהן

וכפ  מּזּולתֹו. אחד ענין הרמּב"ם חסֿוׁשלֹום הּתֹורה 8סקּֿדין ּׁשאין ׁשהאֹומר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

הּפסּוק  ּבין הפרׁש [ואין אחת ּתבה אפילּו אחד ּפסּוק אפילּו ה', "אנכי 9מעם ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

הּפסּוק  ּובין "אלקי ּפלגׁש"10הוי' היתה אמרֹו11"ותמנע מׁשה אמר: אם ,[ ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
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ואילך. 332 ע' ח"ה לקו"ש ע"פ דפרשתנו.1)*) ההפטרה התחלת - ואילך. א ד, לאחרונה 2)מלכיםֿב שיצאו ַבהביכלאך

(ריגא  יקרים לקוטים א). ל, - ב (כט, יבֿיג שערים מאה סד. ח"ג נסתרות (בגנזי מזמן כבר שנדפס מה גם וישנו מהשבי',

קלו. ע' שם וראה קלז. ע' הקצרים הזקן אדמו"ר במאמרי ולאח"ז קלים. בשינויים בחצע"ג)), הערות (בתוס' ע"ו (1939

בהם 3) מעיינים שהיו הלל, ר' של החסידות למאמרי בנוגע מהידוע ולהעיר - ואילך). א (נח, וירא ס"פ הרמון בפלח נדפס

וש"נ). קפב. ע' היומן רשימת - מנחם תורת (ראה אותם לומדים א.4)וגם נח, א.5)שם סג, פי"ז.6)שבת ברכת 7)תניא

כ). ל, נצבים (ע"פ ערבית דתפלת עולם" ה"ח.8)"אהבת פ"ג תשובה ו.9)הל' ה, ואתחנן ב. כ, יב.10)יתרו לו, וישלח

העיקרים).11) מי"ג השמיני (בעיקר פ"י סנהדרין להרמב"ם פיה"מ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בפסוק: פותחת וירא פרשת הפטרת

'B‚Â ÚLÈÏ‡ Ï‡ ‰˜Úˆ ÌÈ‡È·p‰ Èa ÈLpÓ ˙Á‡ ‰M‡Â1. ¿ƒ»««ƒ¿≈¿≈«¿ƒƒ»¬»∆¡ƒ»¿
Ô˜f‰ ea¯ ÏL ¯Ó‡na ¯‡·Óe2¯etÒaL ÌÈÈÚ‰ ÈË¯t Ïk ¿»≈««¬»∆«≈«»≈»¿»≈»ƒ¿»ƒ∆¿ƒ

‰¯ËÙ‰‰שהם ‰'כפי ˙„B·Úa,ואחד אחד כל (ÛÈÚÒשל Ôn˜Ï„k ««¿»»«¬«¿ƒ¿«»¿ƒ
·e˙kM ‰Ó ÌÈc˜‰·e .(·¿«¿ƒ«∆»
Ïl‰ Èa¯ ÏL ¯Ó‡na««¬»∆«ƒƒ≈

LËÈ¯‡tÓ3 של החסידים מגדולי ƒ«ƒ
הזקן, רבנו של בנו האמצעי, אדמו"ר

של  נכדו צדק, הצמח אדמו"ר ושל

הזקן  של (pkL¯‡‰רבנו מאמרו ∆«ƒ¿∆
הלל Ó‡Ó¯רבי ÏÚ „ÒeÈÓ¿»««¬«

ÔÈÚk (Ï"p‰ Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡«¿«»≈««¿≈
‰Óc˜‰4 ההפטרה סיפור לביאור «¿»»

ה', בעבודת מתבטא שהוא ≈p‰c¿ƒ‰כפי
ÌÈ¯etq‰ ÏkL Úe„È»«∆»«ƒƒ

eÈ‰L Ì‚‰ ,C"zaL התרחשו ∆«««¬«∆»
Ó˜¯‡בפועל ÔÈ‡ Èk ,ÌËeLÙkƒ¿»ƒ≈ƒ¿»

BËeLt È„ÈÓ ‡ˆBÈ5ŒÏkÓ , ≈ƒ≈¿ƒ»
ÌÈ‡È·p‰ e¯Áa ‰nÏ ÌB˜Ó»»»»¬«¿ƒƒ

‡˜Èc el‡ ÌÈ¯etÒ דווקא ƒƒ≈»¿»
C"za Ì·˙ÎÏ שכמובן למרות ¿»¿»«««

סיפורים  התרחשו השנים במשך

בתנ"ך, נכתבו שלא »ŒÏÚנוספים
EÁ¯k בהכרח¯ÓBÏ אלו שסיפורים »¿¬«

Ì‰aנכתבו eÊÓ¯L ÈtÓƒ¿≈∆»¿»∆
ÌÈBÈÏÚהנביאים  ˙B„BÒÂ ÔÈÊ»̄ƒ¿∆¿ƒ

„Ú) '‰ ˙„B·ÚÏ ÌÈÎ¯c ‰nÎÂ¿«»¿»ƒ«¬««
.(Ïl‰ Èa¯ ÏL ‰Óc˜‰‰ Ô‡k»««¿»»∆«ƒƒ≈

L ,Ô·eÓe˙B‡¯B‰‰L ÌLk »∆¿≈∆«»
Ô‰ ‰¯BzaL ÌÈÈ„Â ˙BÎÏ‰aL∆«¬»¿ƒƒ∆«»≈
ÔÓÊ ÏÎa ˙BiÁˆ ˙B‡¯B‰»ƒ¿ƒ¿»¿«

,ÌB˜Ó ÏÎ·e נצחי בתוקף והן ¿»»
Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡ ÔBLÏk6: ƒ¿«¿«»≈

Ìb e‰ÊÂ] ˙ÈÁˆ ‡È‰ ‰¯Bz‰«»ƒƒ¿ƒ¿∆«
·e˙kL ‰Óa Le¯Èt‰ דברי על «≈¿«∆»

eÈiÁהתורה Ì‰ Èk7˜¯ ‡Ï) ƒ≈«≈…«
‰ÊaL התורה B˙eiÁבדברי ‡È‰ ∆»∆ƒ«

¯Ú ËaÚÏ ÌÚc ÔÈ‡) הוא בזה ƒ∆∆¿∆

eiÁ˙חי  CBzÓ ‰¯Bz „ÓBlL Bz‰L¯‰והתלהבות,), (Ìb ‡l‡ ∆≈»ƒ«∆»«∆«»
˙ÏÚBt האדם BÈÁÏ˙)אצל „ˆÈk) ÌÈiÁ‰ (ÔÙB‡) והיא ‡˙ ∆∆∆∆««ƒ≈«ƒ¿

החיים, ואורח החיים אופי את B˙eiÁLהקובעת eÈ‰Â החיים וצורת אופן ¿«¿∆«
Ï‡¯NÈ LÈ‡ ÏL יהודי˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÌB˜Ó ÏÎ·e ÔÓÊ ÏÎa ∆ƒƒ¿»≈¿»¿«¿»»»ƒƒ¿

,[‰¯Bz‰ ˙B‡¯B‰ ÈtŒÏÚ וכשם «ƒ»«»
להוראות  בנוגע אמורים שהדברים

‰‰B‡¯B˙ולהלכות  Ìb Ck»««»
‰¯Bz‰ È¯etÒaL שיש והלקחים ∆¿ƒ≈«»

בעבודת  מהם ≈‰Ôה'להפיק
˙BiÁˆ ˙B‡¯B‰ בכל בתוקף והן »ƒ¿ƒ

מקום,זמן  ‰Bz¯‰ובכל Ïk Èkƒ»«»
¯LÙ‡ŒÈ‡Â ,˙Á‡ ‰¯Bz ‡È‰ƒ»««¿ƒ∆¿»
ÔÈÚ ÌBÏLÂŒÒÁ „È¯Ù‰Ï¿«¿ƒ«¿»ƒ¿»

B˙ÏefÓ „Á‡ מקום אין ולכן ∆»ƒ»
ההוראות  שרק של לגישה וההדרכות

אלא  נצחיות, הן בתורה אחד חלק

חלק  של ההוראות שגם היא האמת

ה' בעבודת ההוראות וגם ההלכה

באותה  נצחיות הן התורה מסיפורי

‰¯Ì"aÓמידה. ÔÈcŒ˜ÒÙÎÂ8 ¿ƒ¿«ƒ»«¿«
ÌÚÓ ‰¯Bz‰ ÔÈ‡M ¯ÓB‡‰L∆»≈∆≈«»≈ƒ

eÏÈÙ‡ זאת ‰', אומר לא הוא אם ¬ƒ
לגבי רק אלא התורה כללות «eÒt˜על

„Á‡ או‰·z eÏÈÙ‡מילה˙Á‡ ∆»¬ƒ≈»««
ÔÈ‡Â]˜eÒt‰ ÔÈa L¯Ù‰9 ¿≈∆¿≈≈«»

"EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÈÎ‡" שהוא »…ƒ¬»»¡…∆
הדברות  עשרת את הפותח הפסוק

בה' האמונה בנושא ≈ÔÈ·eועוסק
˜eÒt‰10‰˙È‰ ÚÓ˙Â" «»¿ƒ¿«»¿»
"L‚Ït11 של במשפחתו העוסק ƒ∆∆
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ebe'ו ryil` l` dwrv mi`iapd ipa iypn zg` dy`e

וקדֹוׁש, אמת ׁשּזהּו מֹודה אם (אפילּו עצמֹו ְְֱֲִִִִֶֶֶֶַָמּפי

ׁשּב"אנכי  הּקדּוׁשה ּדרּגת ּבזה ׁשאין ּׁשאֹומר ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאּלא

"אלקי ה)ּתֹורה 12הוי' ּב(ּכל ּכֹופר זה הרי ,( ְֱֲֲֵֵֶֶַָָָָֹ

ּבּתֹורה  אחד ענין על אפילּו ּכן אֹומר אם ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָ(וכן

מתיחסים  לא אם ועלּֿדרֿזה ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַֹׁשּבעלּֿפה).

נצחּיֹות, ּכהֹוראֹות הּתֹורה ׁשּבסּפּורי ְְְִִִֵֶַַָָָלהֹוראֹות

אּלא  אּלּו, הֹוראֹות ׁשחסרֹות ּבלבד זֹו לא ְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹהּנה

ועד  הּתֹורה, ׁשּבהלכֹות ההֹוראֹות ּגם ְְְֲִֵֶַַַַָָחסרֹות

ספרּֿתֹורה  ּובדּוגמת ."אלקי הוי' ְְְֱֲִֵֶֶַָָָָֹֹל"אנכי

ּכל  ּבכׁשרּות ּפֹוגם זה הרי אחת, אֹות ּבֹו ְְֲֵֵֵֶֶַַַָָׁשחסר

אינֹו13הּספרּֿתֹורה  ּבּתֹורה מסּוים ׁשחלק ּדכיון , ְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

אצלֹו, קּים אינֹו זה ׁשּבזמן הינּו: אצלֹו, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָנצחי

אצלֹו. ׁשהיא ּכפי הּתֹורה ּבכל ּפסּול זה ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָהרי

ׁשאףֿ זֹו, ׁשּבהפטרה לּסּפּור ּבנֹוגע ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָועלּֿדרֿזה

[ּדנֹוסף  ּבגׁשמּיּות ּכפׁשּוטֹו הּסּפּור ׁשהיה ְְְְִִִִֶַַַָָָעלּֿפי

הרי  ּכּנ"ל, ּפׁשּוטֹו, מידי יֹוצא מקרא ׁשאין ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָלכ

ׁשהראה  הּמֹופתים מט"ז אחד הּוא זה ְְִִִֶֶֶֶַָָסּפּור

ּפסּוק  על ז"ל רּבֹותינּו (ּוכמאמר "ּפי 14אליׁשע ְֱֲִִֵַַַַַָָ

ׁשמֹונה  ּדֹורׁש אּתה מּכאן ,"ּברּוח ְְְֲִִֵַַָָָׁשנים

לאליׁשע  עׂשרה ׁשׁש ּבאלּיהּו, הּנה 15מֹופתים ,[( ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶָָ

לֹומר  ואין ה'. ּבעבֹודת הֹוראה ּבֹו ׁשּיׁש מּובן ּבּתֹורה, נקּבע ׁשהּסּפּור ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָמּזה

ּכי  ׁשנים", ּד"פי הּבּקׁשה ׁשּנתקּימה לסּפר ּכדי רק ּבּתֹורה נקּבע זה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָׁשּסּפּור

ׁשהי  לֹומר מסּפיק  זה זה,ּבׁשביל סּפּור מסּפרת ׁשהּתֹורה וכיון מֹופתים. ט"ז ּו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

הן  - ּבּתֹורה ׁשּנקּבעּו ּפרטיו וכל הּסּפּור ׁשּכללּות מּוכח ּפרטים, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָּובכּמה

ה'. ּבעבֹודת נצחּיֹות ְֲִִַַָהֹוראֹות
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ב.12) נו, סנה' צוך, כאשר ד"ה (רש"י בסיני שמע הרי ב) לא, (מגילה עצמו מפי משה אמרה תורה משנה אשר ומארז"ל

לד' תורה משנה שבין וההפרש שם), במגילה התוספות כמ"ש הקודש, ברוח הי' דמשה עצמו" "מפי שגם זה על נוסף* -

שברמב"ם  - שבעלֿפה לתורה בנוגע גם וכ"ה שלו). הקודש (ברוח בהשגתו נתלבשה תורה שמשנה הוא הראשונים ספרים

שנתגל  התורה חידושי כל - אלא שם ממש, הוי' דבר הם מסיני, למשה ניתנו שכולם ודור, דור שבכל ותיק תלמיד ע"י ו

שם). ובהנסמן דברים, פ' ח"ד לקו"ש בארוכה בכ"ז (ראה בהשגתם א).13)שנתלבשו (ע, תכ"ה תקו"ז א. עא, זח"ג ראה

סשע"א. חיו"ד נזר אבני שו"ת סק"ט. או"ח מהד"ת נו"ב ט.14)שו"ת ב, יד.15)מלכיםֿב שם, רד"ק

משה, של ברוה"ק גם נתלבשו לא הראשונים ספרים שד' ורק משה, של רוה"ק מבחי' למעלה שהיא התורה, כל כמו הוא בסיני ששמע מה כי (*

.(9 הערה שם לקו"ש (ראה תורה משנה ספר משא"כ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מידה  באותה חשובים בתורה מילה וכל  פסוק כל כי ‡Ó¯:עשו, Ì‡ ,[ƒ»«
e‰fL ‰„BÓ Ì‡ eÏÈÙ‡) BÓˆÚ ÈtÓ B¯Ó‡ ‰LÓ המסויים הפסוק …∆¬»ƒƒ«¿¬ƒƒ∆∆∆

ה', תורת שזו באמונה לו חסר שלגביה בתורה המסוימת המילה ∆¡‡Ó˙או
ÈÎ‡"aL ‰Le„w‰ ˙b¯c ‰Êa ÔÈ‡L ¯ÓB‡M ‡l‡ ,LB„˜Â¿»∆»∆≈∆≈»∆«¿««¿»∆¿»…ƒ

"EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰12‰Ê È¯‰ ,( ¬»»¡…∆¬≈∆
‰¯Bz(‰ Ïk)a ¯ÙBk רק ולא ≈¿»«»

עניין  היא התורה כל כי מסויים, בחלק

‡eÏÈÙאחד  Ôk ¯ÓB‡ Ì‡ ÔÎÂ)¿≈ƒ≈≈¬ƒ
ŒÏÚaL ‰¯Bza „Á‡ ÔÈÚ ÏÚ«ƒ¿»∆»«»∆¿«

‰t כן אומר אם כמו בדיוק זה הרי ∆
שבכתב  מתורה מסויים חלק ).לגבי

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ שחלק שאמירה כשם ¿«∆∆∆
נחשבת  ה' דבר לא היא בתורה מסויים

גם כך בתורה, Ï‡כפירה Ì‡ƒ…
È¯etÒaL ˙B‡¯B‰Ï ÌÈÒÁÈ˙Óƒ¿«¬ƒ«»∆¿ƒ≈
˙BiÁˆ ˙B‡¯B‰k ‰¯Bz‰«»¿»ƒ¿ƒ

מקום, ובכל זמן בכל ≈p‰ƒ‰שתקפות
˙B‡¯B‰ ˙B¯ÒÁL „·Ïa BÊ ‡Ï…ƒ¿«∆¬≈»

,el‡ מסיפורי הנלמדות ההוראות ≈
Ìbהתורה, ˙B¯ÒÁ ‡l‡∆»¬≈«

,‰¯Bz‰ ˙BÎÏ‰aL ˙B‡¯B‰‰«»∆¿ƒ¿«»
"EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÈÎ‡"Ï „ÚÂ,כי ¿«¿»…ƒ¬»»¡…∆

עניין  הם התורה חלקי כל כאמור,

BzŒ¯ÙÒ¯‰אחד. ˙Ó‚e„·e¿¿«≈∆»
‰Ê È¯‰ ,˙Á‡ ˙B‡ Ba ¯ÒÁL∆»≈««¬≈∆
Œ¯Ùq‰ Ïk ˙e¯LÎa Ì‚Bt≈¿«¿»«≈∆

‰¯Bz13,,הספר חלקי ששאר למרות »
שלמים, החסרה, האות «≈¿ÔÂÈÎcמלבד

BÈ‡ ‰¯Bza ÌÈeÒÓ ˜ÏÁL∆≈∆¿»«»≈
‰Ê ÔÓÊaL :eÈ‰ ,BÏˆ‡ ÈÁˆƒ¿ƒ∆¿«¿∆ƒ¿«∆
ÏeÒt ‰Ê È¯‰ ,BÏˆ‡ Ìi˜ BÈ‡≈«»∆¿¬≈∆¿
.BÏˆ‡ ‡È‰L ÈÙk ‰¯Bz‰ ÏÎa¿»«»¿ƒ∆ƒ∆¿
¯etqÏ Ú‚Ba ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈««ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡L ,BÊ ‰¯ËÙ‰aL∆¿«¿»»∆««ƒ

¯etq‰ ‰È‰LהתרחשBËeLÙk ∆»»«ƒƒ¿

,BËeLt È„ÈÓ ‡ˆBÈ ‡¯˜Ó ÔÈ‡L CÎÏ ÛÒBc] ˙eiÓL‚a¿«¿ƒ¿»¿»∆≈ƒ¿»≈ƒ≈¿
,Ï"pk,כפשוטם הם הדברים והרמזים, הסודות שמלבד ‰¯Èובוודאי ««¬≈

ÚLÈÏ‡ ‰‡¯‰L ÌÈ˙ÙBn‰ Ê"ËÓ „Á‡ ‡e‰ ‰Ê ¯etÒƒ∆∆»ƒ«¿ƒ∆∆¿»¡ƒ»
˜eÒt ÏÚ Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe)14 הנביא מאליהו ביקש שאלישע ¿«¬««≈««»

להיות  EÁe¯a",רבו ÌÈL Èt"ƒ¿«ƒ¿¬
‰BÓL L¯Bc ‰z‡ Ô‡kÓƒ»«»≈¿»
‰¯NÚ LL ,e‰iÏ‡a ÌÈ˙ÙBÓ¿ƒ¿≈ƒ»≈∆¿≈

ÚLÈÏ‡Ï15‰fÓ ‰p‰ ,[( ∆¡ƒ»ƒ≈ƒ∆
‰¯Bza Úa˜ ¯etq‰L שהיא ∆«ƒƒ¿««»

‰B¯‡‰נצחית, Ba LiL Ô·eÓ»∆≈»»
'‰ ˙„B·Úa.זמן ובכל מקום בכל «¬«

‰Ê ¯etqL ¯ÓBÏ ÔÈ‡Â של הנס ¿≈«∆ƒ∆
השמן  ¯˜אסוך ‰¯Bza Úa˜ƒ¿««»«

‰Lwa‰ ‰Ói˜˙pL ¯tÒÏ È„k¿≈¿«≈∆ƒ¿«¿»««»»
"ÌÈL ÈÙ"c עשה אלישע ואכן ¿ƒ¿«ƒ

כפול  רבים, המופתים מופתים ממספר

אליהו, Ê‰שעשה ÏÈ·La Èkƒƒ¿ƒ∆
Ê"Ë eÈ‰L ¯ÓBÏ ˜ÈtÒÓ«¿ƒ«∆»

ÌÈ˙ÙBÓ איזה לפרט צורך ואין ¿ƒ
נעשו. בדיוק «≈¿ÔÂÈÎÂמופתים

,‰Ê ¯etÒ ˙¯tÒÓ ‰¯Bz‰L∆«»¿«∆∆ƒ∆
,ÌÈË¯t ‰nÎ·e מסתפקת ולא ¿«»¿»ƒ

גם  אלא כללי באופן ה'מופת' בציון

רבים, פרטים בו «ÁÎeÓמפרטת
ÂÈË¯t ÏÎÂ ¯etq‰ ˙eÏÏkL∆¿»«ƒ¿»¿»»

‰¯Bza eÚa˜pL כללות גם – ∆ƒ¿¿«»
שלו הפרטים וגם ≈‰Ôהעניין

.'‰ ˙„B·Úa ˙BiÁˆ ˙B‡¯B‰»ƒ¿ƒ«¬«
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ז d"kyz'd ,oeygxn i"g ,`xie zyxt zay

ּבּביכלאÔBLÏŒ‰ÊÂב) הּנ"ל ּכׁשם 16מאמר : ¿∆¿ְְֲִֵַַַַַַ

רחּוקֹו על ּב'יחידּות' ְֲִִִֶַַׁשּצֹועקים

ּבעלֹותּה נׁשמה ּכל מּכן ויֹותר  ּכן חּיים, ְְֱֲִִִֵֵֵֵַַָָָָֹמאלקים

מאלקים  רחּוקּה על מר ּבקֹול צֹועקת - ְְֱִִֵֶֶַַַַָָֹּבּלילה

ּבני  מּנׁשי אחת "ואּׁשה ּפסּוק על ואמר ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָחּיים.

נׁשמה  ּבחינת היא "אּׁשה" כּו': ְְְִִִִִַַָָָהּנביאים"

היא  אׁשר - "אחת" ה'. יראת אּׁשה ְְֲִִִִֵֶַַַַָהּנקראת

ׁשהּוא  הּנביאים" ּבני "מּנׁשי הוי'. עם ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָאחת

ניב  מלׁשֹון הּנבּואה ׁשענין הּנבּואה, ְְְְְְִִִִֶַַַַָָּכענין

ּכל 17ׂשפתים  ּכן הוי', ּדבר מּבחינת ׁשּמקּבלים ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָ

וגילּוי  הּׂשגֹות לקּבל קיּבּול ּכלי היא ְְְְִִִִֵַַָָָנׁשמה

"אלי 18אלקּות  נֹוטריקֹון אליׁשע", אל "צעקה . ְֱֱֱֲִִִֶָָָֹ

"ׁשע  ּפירּוׁש כּו', הבל אל ה' וּיׁשע מּלׁשֹון ְִִֵֶֶֶַַַַׁשע"

הּוא  - איּׁשי ּפירּוׁש: מת", איׁשי עבּד" ְְִִִִִֵֵֵַאלי".

יּו"ד  אצלי 19אׁש ׁשהיה יּו"ד אׁש ׁשּבחינת ְְִִֵֵֶֶֶַָָ

אׁש ּברׁשפי אהבה והתלהטּות ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַָּבהתלהבּות

- עילאה חכמה יּו"ד ּבבחינת ּולהּבטל ְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָלהּכלל

את  ירא היה עבּד ּכי ידעּת "ואּתה אצלי. ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמת

ּבֹו ׁשהיה יאר, אֹותּיֹות - ירא ּפירּוׁש: ," ֲִֵֵֵֶָָָָָָהוי'

ּבא 20ּכח  "והּנֹוׁשה ּבהוי', אֹור ּתֹוספת להֹוסיף ְְֲִֶֶֶַַַָָָֹ

ּפירּוׁש: לעבדים", לֹו ילדי ׁשני את ְְֲִֵֵֶַַַַָָָלקחת

אלקים" נּׁשני "ּכי מּלׁשֹון - ׁשּזה 21"והּנֹוׁשה" , ְְֱִִִִֶֶֶַַַֹ

אֹותי  מׁשּכחת ׁשהיא הּבהמית הּנפׁש על ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָקאי

י  ׁשני את לקחת "ּבא דחילּומאלקּות, הם לדי" ְְְֱִֵֵֵֶַַַָָָֹ

לעבדים  לֹו ׁשּיהיּו רֹוצה והּוא 22ּורחימּו, ְְְֲִִִֶֶַָ

ּפן  זרֹות' ּול'יראֹות הּגּוף, ּתאֹות זרֹות' ְְְֲֲִֶַַַָָל'אהבֹות

ל ּיׁש מה אליׁשע אליה "וּיאמר לחמֹו. ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹיחסר
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שם:16) בכותרת פיסוק). סימני (בלא [94 [בוך וואלף" ב"ביכל ב) .[1201 [בוך הורוויץ" ב"ביכל א) מצאתיו: ָלע"ע

וכו': נסתרות בגנזי וואלף, בביכל הורוויץ. בביכל הוא (כן אמר" ובזה"ל בלאדי. שאמר מה זי"ע נבג"מ הזקן ָ"מאדמו"ר

ביחידות). שאלתו על לאחד יט.17)שהשיב נז, ישעי' - הכתוב שם.18)לשון הרמון בפלח ראה - הנביאים בני הדיוק

השמות 19) מכל נעלה הוא הוי' דשם הוי'. דשם הראשון אות יו"ד, לבאר:) יש אולי ד) (מד, שלח בלקו"ת (עפמש"כ

"תוס' לקמן וראה וראשיתו. התחלתו הוא היו"ד עצמו, הוי' ובשם העצם. ושם המפורש שם הוא הוי' דשם נמחקין, שאין

בהוי'". בכחה.20)אור נשמה כל כי הורוויץ: נא.21)בכת"י מא, אותי 22)מקץ גו' רעות שתים יג) ב, (ירמי' (עפמש"נ

האהוי"ר  את ח"ו לבטל ורוצה מאלקות אותו משכחת שהנה"ב זאת דלבד לבאר:) יש אולי - גו' להם לחצוב גו' עזבו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯Ó‡Ó ÔBLÏŒ‰ÊÂ הזקן·) C‡ÏÎÈaaרבנו Ï"p‰16 של בכרכים ¿∆¿«¬««««ƒ¿«

היד: ÌÈ˜ÚBvLכתבי ÌLk החסידים'˙e„ÈÁÈ'a הרבי ÏÚאצל ¿≈∆¬ƒ«¿ƒ«
ÌÈiÁ ÌÈ˜Ï‡Ó B˜eÁ¯ הזה מהמצב להתעלות והדרכה עצה ומבקשים ƒ≈¡…ƒ«ƒ

לאלוקות, ÏÈla‰ולהתקרב d˙BÏÚa ‰ÓL Ïk ÔkÓ ¯˙BÈÂ Ôk≈¿≈ƒ≈»¿»»«¬»««¿»
חיים למעלה, חדשים לשאוב

ÏÚמאלוקות  ¯Ó ÏB˜a ˙˜ÚBˆ -∆∆¿««
¯Ó‡Â .ÌÈiÁ ÌÈ˜Ï‡Ó d˜eÁƒ̄»≈¡…ƒ«ƒ¿»«
ÈLpÓ ˙Á‡ ‰M‡Â" ˜eÒt ÏÚ«»¿ƒ»««ƒ¿≈
"‰M‡" :'eÎ "ÌÈ‡È·p‰ Èa¿≈«¿ƒƒƒ»
˙‡¯˜p‰ ‰ÓL ˙ÈÁa ‡È‰ƒ¿ƒ«¿»»«ƒ¿≈

'‰ ˙‡¯È ‰M‡ הכתוב כלשון ƒ»ƒ¿«
חיל'. 'אשת בפרק -במשלי "˙Á‡"««
˙Á‡ ‡È‰ ¯L‡ מאוחדתÌÚ ¬∆ƒ««ƒ

'ÈÂ‰ הקדוש עם מאוחדת הנשמה ¬»»
בפני  נפרדת מציאות ואינה הוא ברוך

‰ÌÈ‡È·p"עצמה. Èa ÈLpÓ"ƒ¿≈¿≈«¿ƒƒ
‡e‰L עם נשמה כל של הקשר ∆

הוא ‰e·p‡‰,אלוקות ÔÈÚk¿ƒ¿««¿»
‰‡e·p‰ ÔÈÚL הואÔBLÏÓ ∆ƒ¿««¿»ƒ¿
ÌÈ˙ÙN ·È17 הדיבור עניין ƒ¿»«ƒ
ÌÈÏa˜nL הנבראים ÈÁaÓ˙כל ∆¿«¿ƒƒ¿ƒ«
'ÈÂ‰ ¯·c ומחייה ומקיים המהווה ¿«¬»»

ÓL‰אותם, Ïk Ôk יהודי כל של ≈»¿»»
ÏeaÈ˜ ÈÏk ‡È‰ ומתאים ראוי כלי ƒ¿ƒƒ

Ïa˜Ï בתוכה ולקלוט˙B‚O‰ ¿«≈«»
ה' את ‡e˜Ï˙לדעת ÈeÏÈ‚Â18 ¿ƒ¡…

אלוקי. אור לקלוט ראוי כלי ולהיות

מהנשמות  אחת ‡Ïוכל ‰˜Úˆ"»¬»∆
,"ÚLÈÏ‡ היא "אלישע" המילה ¡ƒ»

ÔBLlÓ "ÚL ÈÏ‡" ÔB˜È¯ËB¿ƒ¡ƒ«ƒ¿
ÚLiÂ'ה eÎ',ויפן Ï·‰ Ï‡ «ƒ«∆∆∆

"ÈÏ‡ ÚL" Le¯Èt,כלומר ≈«≈ƒ
הקדושֿ אל פנייה משמעו "אלישע"

את  ומתאר ממשיך והכתוב ברוךֿהוא.

הריחוק  על הזועקת הנשמה של מצבה

של  רצוי הלא ומצבה מאלוקות. שלה

במילים  מתואר ¿¿»"Ec·Úהנשמה
‡e‰ - ÈMÈ‡ :Le¯Èt "˙Ó ÈLÈ‡ אותיות„"eÈ L‡19˙ÈÁaL ƒƒ≈≈ƒƒ≈∆¿ƒ«

„"eÈ L‡ אלוקות של eË‰Ï˙‰Â˙אש ˙e·‰Ï˙‰a ÈÏˆ‡ ‰È‰L ≈∆»»∆¿ƒ¿ƒ¿«¬¿ƒ¿«¬
L‡ ÈÙL¯a '‰Ï את ‡‰·‰ לבטל ותשוקה רצון העצמית מתוך הישות «¬»¿ƒ¿≈≈

ÏÏk‰Ï נכלל המציאות ÏËa‰Ïeלהיות אבדן כדי עד לגמרי להתבטל ¿ƒ»≈¿ƒ»≈
eÈ"„האישית  ˙ÈÁ·aבחינת ÏÈÚ‡‰שהיא ‰ÓÎÁ האלוקית החכמה ƒ¿ƒ«»¿»ƒ»»

שעניינה  בחסידות (כמבואר העליונה

ביטול  הוא החכמה ספירת של

של  יו"ד באות נרמזת והיא לאלוקות

- בלבד) כנקודה שצורתה ≈Ó˙הוי'
ÈÏˆ‡ וההתלהבות והאהבה ∆¿ƒ

באדם. קיימת לא כבר הזו והתשוקה

‰È‰ Ec·Ú Èk zÚ„È ‰z‡Â"¿«»»«¿»ƒ«¿¿»»
‡¯È :Le¯Èt ,"'ÈÂ‰ ˙‡ ‡¯È»≈∆¬»»≈»≈
Ba ‰È‰L ,¯‡È ˙Bi˙B‡ -ƒ»≈∆»»

Ák20¯B‡ ˙ÙÒBz ÛÈÒB‰Ï …«¿ƒ∆∆
'ÈÂ‰a הזה הכוח ש'מת', לאחר ועתה «¬»»

עוד, קיים a‡לא ‰LBp‰Â"¿«∆»
BÏ È„ÏÈ ÈL ˙‡ ˙Á˜Ï»««∆¿≈¿»«

,"ÌÈ„·ÚÏ,מקרא של פשוטו לפי «¬»ƒ
את  לגבות שבא המלווה הוא הנושה

העניינים  פנימיות ולפי חובו,

ÔBLlÓ - "‰LBp‰Â" :Le¯Èt≈¿«∆ƒ¿
"ÌÈ˜Ï‡ ÈM Èk"21, לי גרם ƒ««ƒ¡…ƒ

˜‡Èלשכוח ‰fLמכווןÏÚ ∆∆»≈«
‡È‰L ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰«∆∆««¬ƒ∆ƒ

È˙B‡ ˙ÁkLÓ הנשמה את ¿«««ƒ
ÈL ˙‡ ˙Á˜Ï ‡a" ,˙e˜Ï‡Ó≈¡…»»««∆¿≈

"È„ÏÈ הבהמית שהנפש ה'ילדים' שני ¿»«
האלוקית מהנפש להשכיח ≈‰Ìרוצה

,eÓÈÁ¯e eÏÈÁ„,ואהבה יראה ¿ƒ¿ƒ
‡e‰Â הבהמית ¯Bˆ‰הנפש ¿∆

ÌÈ„·ÚÏ BÏ eÈ‰iL22 שהיראה ∆ƒ¿«¬»ƒ
אלא  לאלוקות יהיו לא והאהבה

היינו  הבהמית, הנפש של לעניינים

'˙B¯Ê ˙B·‰‡'Ï של אהבות שהן ¿«¬»
'˙B¯Ê ˙B‡¯È'Ïe ,Ûeb‰ ˙B‡z«¬«¿ƒ¿»

והדאגה החשש ÒÁÈ¯כמו Ôt∆∆¿«
BÓÁÏ יהודי כי רצוי לא דבר שהיא «¿

פרנסתו. את לו שיספק בה' לבטוח צריך
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ׁשמן",23ּבּבית  אסּו ּכיֿאם לי אין וּתאמר כּו', ִִִִֵֶֶַַַָָֹ

הּנׁשמה. נקּודת עצם ּכיֿאם לּה ׁשאין ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָּפירּוׁש:

רב  ּכמאמר  ּפירּוׁש: גֹו', רקים" ּכלים גֹו' ְֲִִֵֵֵֶַַַַֹ"וּיאמר

ּבגןֿעדן  נהֹורא 24מתיבתא ּביּה סליק ּדלא אעא ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָ

נהֹורא  ּביּה סליק ּדלא ּגּופא ּכ ליּה, ְְְְִִֵֵַָָָָָמבּטׁשין

ליּה מבּטׁשין כּו'.25ּדנׁשמתא נהֹורא ּביּה וסליק ְְְְְְִִִֵֵַָָָָ

להתּבֹונן  ׁשּצרי גֹו' רקים" "ּכלים ענין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָוזהּו

ּדעת 26הרּבה  ׁשּום ּבלי ריקן, ּכלי ׁשהּוא אי ְְְִִֵֵֵֶַַַָ

מאד  ויתמרמר ּורחימּו, דחילּו ׁשּום ּובלי ְְְְְְְִִִִֵַַַֹֹּבּמח

מאלקים  רחּוקֹו על הוי' אל ויצעק רחּוקֹו ְְֱֲִִִִֵֶַַַָָֹעל

האֹור  ליתרֹון יבא ואחרּֿכ החּיים, מקֹור ְְְְִִִַַַַַָָָֹחּיים

החׁש לאֹור 27מן יתרֹון יׁש - לאמּתֹו ּבאמת ּכי , ְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָֹ

ּתחיי  ּובני "ואּת וזהּו ּדוקא. החׁש מן ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֹּכׁשהּוא

הם 28ּבּנֹותר" "ּובני" הּנׁשמה, עצם הּוא "אּת" . ְְִֵֶֶַַַַָָָָ

ּבּנֹותר" "ּתחיי - נׁשמה ׁשּבכל ּורחימּו ְְְְְִִִִֶַָָָָדחילּו

יהיֿ ּכן ה', יזּכנּו ּכן .החׁש מן אֹור ְְְְִִִֵֵֵֶַַֹּביתרֹון

לׁשֹונֹו). (עדּֿכאן אמן ְֵַָָָרצֹון,

ּבּמאמר LÈÂג) המבאר ׁשעלּֿפי להֹוסיף, ¿≈ְְֲִִֶַַַַָָֹ

ׁשל  והּׁשּיכּות הּקׁשר לבאר יׁש ְְֵֵֶֶֶַַַַַָָהּנ"ל,

התחלת  עם וגֹו') אחת (ואּׁשה ההפטרה ְְְְְִִַַַַַַַַָָָָָהתחלת

ּובהקּדים, הוי'. אליו וּירא הּׁשבּוע, ְְֲִֵֵַַַַַָָָָָָָּפרׁשת

זֹו הפטרה ׁשל הּׁשּיכּות הענינים, ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָׁשּבפׁשטּות

מסּוּפר  ׁשּבהפטרה ּבגלל היא, הּׁשבּוע ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָלפרׁשת

ה  ׁשאליׁשע הּׁשּונּמית, ּבן "אּתאֹודֹות לּה בטיח ְְֱִִִִֶֶַַַַָָ

ּבן" קּיּום 29חֹובקת ׁשּיהיה ּפעל לאחריֿכן וגם , ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

כּו' אֹודֹות 30להּבן ּבּפרׁשה הּסּפּור ּבדּוגמת וזהּו . ְְְְִֵֶַַַַָָָ

לׂשרה  ּבן "והּנה ּביׂשר ׁשהּמלא ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָיצחק,

"ּבּמדרׁש31אׁשּת ּכדאיתא הּבן, ׁשל לקּיּומֹו ּבנֹוגע וגם הּפסּוק 32. "וּיעׂש33על ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָ

על  לֹועג עֹוג והיה ׁשם, היּו עּמֹו ּגדֹולים וכל עֹוג ּגדֹול", מׁשּתה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָאברהם
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כו'. יהיו שהאהוי"ר לעבדים, לו ילדי שני את לקחת בא זאת, עוד הנה בפנימיות.23)באלקות, פי' זח"ג 24)בלקוט"י:

א. במימרא 25)קסח, ומתחברי תבירי, מאני לה הביאו הכלים, שככלות ו) ד, שם ברד"ק (הובא ואגדה התרגום יומתק עפ"ז

בהם. גם השמן ויצקה תמעיטי.26)דה', אל פירוש: זהו הערכים 27)כנראה ספר וראה יג. ב, קהלת - הכתוב לשון ע"פ

וש"נ. ס"ח. לחושך ביחס - אור ערך מסעי.28)חב"ד ס"פ לקו"ת גם טז.29)ראה ד, לה.30)מלכיםֿב פרשתנו 31)שם,

י. י.32)יח, פנ"ג, ח.33)ב"ר כא, פרשתנו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙Èaa CÏ Li ‰Ó ÚLÈÏ‡ ‰ÈÏ‡ ¯Ó‡iÂ"23ÔÈ‡ ¯Ó‡zÂ ,'eÎ «…∆≈∆»¡ƒ»«∆»««ƒ«…∆≈

:Le¯Èt ,"ÔÓL CeÒ‡ Ì‡ŒÈk ÈÏ עד מאלוקות הנשמה שנתרחקה ƒƒƒ»»∆≈
כך  dÏכדי ÔÈ‡L ולא באלוקות השגה או ויראה לה אהבה Ì‡ŒÈkנשאר ∆≈»ƒƒ

‰ÓLp‰אלא  ˙„e˜ ÌˆÚ.(מצב בשום נפגמת לא (שהיא ∆∆¿««¿»»
,'B‚ "ÌÈ˜¯ ÌÈÏk 'B‚ ¯Ó‡iÂ"«…∆≈ƒ≈ƒ

Le¯Èt על הנשמה לזעקת במענה ≈
שלא  ועד מאלוקות, העצום ריחוקה

ויראה  אהבה או השגה לה נשאר

שעליה  הנביא לה אומר לאלוקות,

ריקים': 'כלים של באופן ה' את לעבוד

‡˙·È˙Ó ·¯ ¯Ó‡Ók ראש ¿«¬««¿ƒ¿»
Ô„ÚŒÔ‚a24‡Ïcהישיבה ‡Ú‡ ¿«≈∆»»¿»

ÔÈLh·Ó ‡¯B‰ dÈa ˜ÈÏÒ»ƒ≈¿»¿«¿ƒ
,dÈÏ עץ) האור בו עולה שלא עץ ≈

מבקעים  בו), נתפסת לא שהאש עבה

קטנות לחתיכות Ùeb‡אותו Ck»»
‡¯B‰ dÈa ˜ÈÏÒ ‡Ïc¿»»ƒ≈¿»
dÈÏ ÔÈLh·Ó ‡˙ÓLc25 ¿ƒ¿»»¿«¿ƒ≈

'eÎ ‡¯B‰ dÈa ˜ÈÏÒÂ שלא גוף ¿»ƒ≈¿»
מבטשים  הנשמה אור בו עולה

ועולה  אותו (של ומבטלים האור בו

"ÌÈÏkהנשמה). ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«≈ƒ
CÈ¯vL 'B‚ "ÌÈ˜¯ המודע האדם ≈ƒ∆»ƒ

מאלוקות  ≈¿ÔBa˙‰Ï¿ƒלריחוקו
‰a¯‰26 החמור ‡CÈבמצבו «¿≈≈

ÌeL ÈÏa ,Ô˜È¯ ÈÏk ‡e‰L∆¿ƒ≈»¿ƒ
˙Úcבאלוקות ÈÏ·eהשגה Ána «««…«¿ƒ

eÓÈÁ¯e eÏÈÁ„ ÌeL אהבה ¿ƒ¿ƒ
בלב, לאלוקות רגש ויראה,

¯Ó¯Ó˙ÈÂ ויצטערÏÚ „‡Ó ¿ƒ¿«¿≈¿…«
'ÈÂ‰ Ï‡ ˜ÚˆÈÂ B˜eÁ¯ ויבקש ƒ¿ƒ¿«∆¬»»

ÌÈ˜Ï‡Óויתחנן  B˜eÁ¯ ÏÚ«ƒ≈¡…ƒ
CkŒ¯Á‡Â ,ÌÈiÁ‰ ¯B˜Ó ÌÈiÁ«ƒ¿««ƒ¿««»
היישות  את ויבטש שיבטל לאחר

ÔB¯˙ÈÏשלו והמציאות  ‡·È»…¿ƒ¿
CLÁ‰ ÔÓ ¯B‡‰27, בגלל דווקא »ƒ«…∆

דבר  של בסופו יבוא מאד, שנתרחק

שאור  כשם מאד, גדולה להתקרבות

מעלה  לו יש חשיכה מתוך המאיר

רגיל  אור על e‰Lk‡ויתרון ¯B‡Ï ÔB¯˙È LÈ - BzÓ‡Ï ˙Ó‡a Èkƒ∆¡∆«¬ƒ≈ƒ¿»¿∆
.‡˜Âc CLÁ‰ ÔÓƒ«…∆«¿»
"¯˙Bpa ÈÈÁz CÈ·e z‡Â" e‰ÊÂ28ÌˆÚ ‡e‰ "z‡" . ¿∆¿«¿»«ƒƒ¿ƒ«»«¿∆∆

Ì‰ "CÈ·e" ,‰ÓLp‰'ה'ילדים eÓÈÁ¯eהאמורים,שני eÏÈÁ„ «¿»»»«ƒ≈¿ƒ¿ƒ
ואהבה  -יראה ‰ÓL ÏÎaL∆¿»¿»»

"¯˙Bpa ÈÈÁz" מלשון לא "נותר" ƒ¿ƒ«»
ויתרון  מעלה מלשון אלא "נשאר"

Ôk .CLÁ‰ ÔÓ ¯B‡ ÔB¯˙Èa¿ƒ¿ƒ«…∆≈
ÔÓ‡ ,ÔBˆ¯ŒÈ‰È Ôk ,'‰ ekÊÈ¿«≈≈¿ƒ»»≈

BBLÏ Ô‡kŒ„Ú) רבנו מאמר של «»¿
).הזקן 

ÈtŒÏÚL ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (‚¿≈¿ƒ∆«ƒ
LÈ ,Ï"p‰ ¯Ó‡na ¯‡·Ó‰«¿…»««¬»««≈
ÏL ˙eÎiM‰Â ¯Lw‰ ¯‡·Ï¿»≈«∆∆¿««»∆
‰M‡Â) ‰¯ËÙ‰‰ ˙ÏÁ˙‰«¿»«««¿»»¿ƒ»
˙L¯t ˙ÏÁ˙‰ ÌÚ ('B‚Â ˙Á‡««¿ƒ«¿»«»»«
.'ÈÂ‰ ÂÈÏ‡ ‡¯iÂ ,Úe·M‰«»««≈»≈»¬»»

ÌÈc˜‰·e,תחילה˙eËLÙaL ¿«¿ƒ∆¿«¿
,ÌÈÈÚ‰ ביאור לפני הפשט, בדרך »ƒ¿»ƒ

והפנימיות, הסוד עלֿפי הענין

BÊ ‰¯ËÙ‰ ÏL ˙eÎiM‰««»∆«¿»»
ÏÏ‚a ,‡È‰ Úe·M‰ ˙L¯ÙÏ¿»»««»«ƒƒ¿«
Ôa ˙B„B‡ ¯teÒÓ ‰¯ËÙ‰aL∆««¿»»¿»∆
ÁÈË·‰ ÚLÈÏ‡L ,˙ÈneM‰««ƒ∆¡ƒ»ƒ¿ƒ«

"Ôa ˙˜·BÁ z‡" dÏ29Ì‚Â , »«¿∆∆≈¿«
ÔÎŒÈ¯Á‡Ïמת הבן ÏÚtכאשר ¿«¬≈≈»«

'eÎ Ôa‰Ï Ìei˜ ‰È‰iL30 ∆ƒ¿∆ƒ¿«≈
אותו. Ó‚e„a˙והחייה e‰ÊÂ¿∆¿¿«

,˜ÁˆÈ ˙B„B‡ ‰L¯ta ¯etq‰«ƒ«»»»ƒ¿»
Ôa ‰p‰Â" ¯NÈa C‡Ïn‰L∆««¿»ƒ≈¿ƒ≈≈

"EzL‡ ‰¯NÏ31Ú‚Ba Ì‚Â . ¿»»ƒ¿∆¿«¿≈«
‡˙È‡„k ,Ôa‰ ÏL BÓei˜Ï כפי ¿ƒ∆«≈ƒ¿ƒ»

‰L¯„na32˜eÒtשמובא  ÏÚ33 «ƒ¿»««»
‰zLÓ Ì‰¯·‡ NÚiÂ"««««¿»»ƒ¿∆

,"ÏB„b כי "גדול" נחשב שהמשתה »
בו, השתתפו הדור" ÏÎÂ"גדולי ‚BÚ¿»
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(והינּו, ּבאצּבעֹו לבּטלֹו ׁשּיכֹול ואֹומר ְְְְְְְְִֵֶֶַַָָָיצחק,

אּתה  מה הּקּב"ה: לֹו אמר קּים), ּדבר זה ֵֶֶַַַַָָָָָָָָׁשאין

האיׁש אֹותֹו ׁשל סֹופֹו אין ואדרּבה, כּו', ְְְִֵֶֶַַַָָמבּזה

קּים  ּדבר היה ׁשּלא (אֹו ּבידֹו אּלא ליּפֹול ְִֶֶַָָָָָָָֹ(עֹוג)

גֹו' לעֹולה" ׁשם "והעלהּו האמירה ,34מּצד ְְֲֲִִֵַַָָָָ

לֹו ּתעׂש "אל – הּקּיּום נעׂשה ְֲִַַַַַַַָָואחרּֿכ

הּסּפּור 35מאּומה" רק הרי עלּֿפיֿזה, אבל .( ְֲֲִִֵֶַַַָָ

היתה  ואםּֿכן לּפרׁשה, ׁשּי הּׁשּונּמית ּבן ְְִִֵֶַַַַָָָָָָאֹודֹות

(ּובפרט  זה ּבסּפּור להתחיל צריכה ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָההפטרה

ויֹותר  ּפסּוקים כ"א ּבֹו ההקּדמה 36ׁשּיׁש ללא ,( ְְְְִֵֵֶַַָָֹ

עלּֿפי  א גֹו'. הּנביאים" ּבני מּנׁשי אחת ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָ"ואּׁשה

ׁשל  הּקׁשר ּגם לבאר יׁש הּנ"ל, ּבּמאמר ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹהמבאר

הּפרׁשה. עם גֹו') אחת (ואּׁשה ההפטרה ְְְִִַַַַַַַָָָָָָָהתחלת

ּבהתחלת ÔÈÚ‰Âד) ּׁשּכתּוב מה ּדהּנה, ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְִֵֶֶַַַָָָ

ׁשזה  אף הוי', אליו וּירא ֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּפרׁשה

ׁשּנמֹול  ׁשּכיון ,ֿלל ּפרׁשת לסֹוף ּבהמׁש ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבא

החֹולה  את לבּקר אליו, וּירא לכן ,37אברהם, ְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

חדׁש, ענין ׁשּזהּו ׁשּמֹורה חדׁשה, ּפרׁשה זֹו ְֲֲִֵֶֶֶָָָָָָָָָהרי

אברהם  ׁשּנמֹול נאמר ֿלל ּפרׁשת ּבסֹוף ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָּכי

אּתֹו. נּמֹולּו גֹו' ּביתֹו אנׁשי וכל ּבנֹו ְְְְְִִִֵֵֵַָָויׁשמעאל

נאמר  וּירא ּבפרׁשת ואילּו ּביחד. ּכּולם ְְְְְֱִֵֶַַַַַַָָָָּדהינּו:

ענין  ׁשהּוא ּדוקא, לאברהם הוי', אליו ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָוּירא

"ועּמ אני גֹו'38"ונפלינּו ּדֿוּירא הּגילּוי והּנה, . ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָ

את  לבּקר ענינֹו ּכי ּביֹותר, נעלה ּגילּוי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָהּוא

מ"ט  ּבגימטרּיא ּד'חֹולה' ׁשהיה 39החֹולה, ּכיון , ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ

להמׁשי ׁשּיּוכלּו לּנבראים ׁשּנּתן מה ׁשּזהּו ּבינה, ׁשערי מ"ט רק אברהם ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאצל

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר עצמם, וכּולן 40ּבכח ּבעֹולם, נבראּו ּבינה ׁשערי חמּׁשים ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָֹ

לּנברא  ּבׁשּיכּות אינֹו החמׁשים ׁשער ואילּו אחד, חסר - למׁשה אּלא 41נּתנּו , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

לבּקר  אליו", "וּירא וזהּו מּלמעלה. ּׁשּמקּבלים מה ׁשּזהּו אחד, ּבחינת ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָלּבֹורא,

ריּפא  מּלמעלה ׁשהּגילּוי החֹולה, ׁשּנתּבּטל 42את והינּו אברהם, ׁשל החֹולי את ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
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ב.34) כב, יב.35)שם ענינא.36)שם, סליק בלאוֿהכי שלום") ב"ותאמר להמסיימים (גם וכאן א. כג, פירש"י 37)מגילה

טז.38)עה"פ. לג, תש"ג.39)תשא אלול חי (בקונטרס תרנ"ג שע"ב חמישים ד"ה וירא. ר"פ (להאריז"ל) טעמ"צ ראה

ואילך). ער ע' תרנ"ג בסה"מ - ולאח"ז .201 ע' תש"ג לסה"ש ב.40)בהוספה כא, על 41)ר"ה לפירושו הרמב"ן פתיחת

237).42)התורה. ע' ריש חמ"א התוועדויות - מנחם (תורת ס"ב בהשיחה ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯ÓB‡Â ,˜ÁˆÈ ÏÚ ‚ÚBÏ ‚BÚ ‰È‰Â ,ÌL eÈ‰ BnÚ ÌÈÏB„b¿ƒƒ»»¿»»≈«ƒ¿»¿≈

BÏh·Ï ÏBÎiL קיומו את Ê‰ולהפסיק ÔÈ‡L ,eÈ‰Â) BÚaˆ‡a ∆»¿«¿¿∆¿»¿«¿∆≈∆
eÎ ‰f·Ó ‰z‡ ‰Ó :‰"aw‰ BÏ ¯Ó‡ ,(Ìi˜ ¯·c,‰a¯„‡Â ,' »»«»»««»»»«»¿«∆¿«¿«»

B„Èa ‡l‡ ÏBtÈÏ (‚BÚ) LÈ‡‰ B˙B‡ ÏL BÙBÒ ÔÈ‡ משה של ≈∆»ƒƒ∆»¿»
ויצחק  אברהם של lL‡מזרעם B‡)∆…

‰È‰ יצחק„vÓ Ìi˜ ¯·c »»»»«»ƒ«
‰¯ÈÓ‡‰ העקידה בפרשת »¬ƒ»

'B‚ "‰ÏBÚÏ ÌL e‰ÏÚ‰Â"34, ¿«¬≈»¿»
Ìeiw‰ ‰NÚ CkŒ¯Á‡Â של ¿««»«¬»«ƒ

– יצחק של NÚzמציאותו Ï‡"«««
"‰Óe‡Ó BÏ35.( ¿»
,‰ÊŒÈtŒÏÚ Ï·‡ הקשר הסבר לפי ¬»«ƒ∆

פרשת  השבוע, פרשת בין והשייכות

הפשט לפי וההפטרה ¯˜וירא, È¯‰¬≈«
˙ÈneM‰ Ôa ˙B„B‡ ¯etq‰«ƒ∆««ƒ
‰˙È‰ ÔkŒÌ‡Â ,‰L¯tÏ CiL«»«»»»¿ƒ≈»¿»
ÏÈÁ˙‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰¯ËÙ‰‰««¿»»¿ƒ»¿«¿ƒ
Ba LiL Ë¯Ù·e) ‰Ê ¯etÒa¿ƒ∆ƒ¿»∆≈

בלבד זה ÌÈ˜eÒtבסיפור ‡"Î¿ƒ
¯˙BÈÂ36‰Óc˜‰‰ ‡ÏÏ ,( ¿≈¿…««¿»»

Èa ÈLpÓ ˙Á‡ ‰M‡Â"¿ƒ»««ƒ¿≈¿≈
ÈtŒÏÚ C‡ .'B‚ "ÌÈ‡È·p‰«¿ƒƒ««ƒ

,Ï"p‰ ¯Ó‡na ¯‡·Ó‰ אודות «¿…»««¬»««
פי  על אלו פסוקים של הפירוש

‰Lw¯חסידות  Ìb ¯‡·Ï LÈ≈¿»≈««∆∆
‰M‡Â) ‰¯ËÙ‰‰ ˙ÏÁ˙‰ ÏL∆«¿»«««¿»»¿ƒ»
.‰L¯t‰ ÌÚ ('B‚ ˙Á‡««ƒ«»»»

‰Ó ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â („¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«
‰L¯t‰ ˙ÏÁ˙‰a ·e˙kM∆»¿«¿»««»»»
‰ÊL Û‡ ,'ÈÂ‰ ÂÈÏ‡ ‡¯iÂ«≈»≈»¬»»«∆∆

אבינו  לאברהם ה' התגלות «a‡סיפור
,EÏŒCÏ ˙L¯t ÛBÒÏ CLÓ‰a¿∆¿≈¿»»«∆¿

,Ì‰¯·‡ ÏBÓpL ÔÂÈkL כפי ∆≈»∆ƒ«¿»»
לךֿלך  בפרשת iÂ¯‡שמסופר ÔÎÏ»≈«≈»

,ÂÈÏ‡ והתגלה בא הוא ברוך הקדוש ≈»
‡˙אליו, ¯w·Ï אברהם ¿«≈∆

‰ÏBÁ‰37,המילה BÊמחמת È¯‰ «∆¬≈
וירא L„Á‰,פרשת ‰L¯t»»»¬»»

L„Á ÔÈÚ e‰fL ‰¯BnL בפני ∆»∆∆ƒ¿»»»
לךֿלך  לפרשת כהמשך רק לא עצמו,

Â Ì‰¯·‡ ÏBÓpL ¯Ó‡ EÏŒCÏ ˙L¯t ÛBÒa ÈkBa Ï‡ÚÓLÈ ƒ¿»»«∆¿∆¡«∆ƒ«¿»»¿ƒ¿»≈¿
ÌÏek :eÈ‰c .Bz‡ eÏBn 'B‚ B˙Èa ÈL‡ ÏÎÂ וגם אברהם גם ¿»«¿≈≈ƒƒ¿«¿»

נזכרים אברהם של ביתו אנשי וגם L¯Ùa˙ישמעאל eÏÈ‡Â .„ÁÈa¿««¿ƒ¿»»«
ÔÈÚ ‡e‰L ,‡˜Âc Ì‰¯·‡Ï ,'ÈÂ‰ ÂÈÏ‡ ‡¯iÂ ¯Ó‡ ‡¯iÂ«≈»∆¡««≈»≈»¬»»¿«¿»»«¿»∆ƒ¿«

eÈÏÙÂ" ונבדלנו"EnÚÂ È‡38 ¿ƒ¿ƒ¬ƒ¿«¿
של  ההבדלה לגבי בתורה שנאמר כמו

האומות. מכל ישראל עם

'B‚ '‡¯iÂ'c ÈeÏÈb‰ ,‰p‰Â¿ƒ≈«ƒ¿«≈»
ÈeÏÈb ‡e‰ אלוקי,¯˙BÈa ‰ÏÚ ƒ«¬∆¿≈

,‰ÏBÁ‰ ˙‡ ¯w·Ï BÈÚ Èkƒƒ¿»¿«≈∆«∆
'ביקור  של הפנימית והמשמעות

היא  i¯ËÓÈ‚a‡חולים' '‰ÏBÁ'c¿∆¿ƒ«¿ƒ»
Ë"Ó39Ïˆ‡ ‰È‰L ÔÂÈk ,≈»∆»»≈∆

,‰Èa È¯ÚL Ë"Ó ˜¯ Ì‰¯·‡«¿»»««¬≈ƒ»
ÌÈ‡¯·pÏ ÔzpL ‰Ó e‰fL∆∆«∆ƒ»«ƒ¿»ƒ

CÈLÓ‰Ï eÏÎeiL ולגלות ∆¿¿«¿ƒ
למטה  ÌÓˆÚ,מלמעלה ÁÎa¿…««¿»

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók40 בגמרא ¿«¬««≈«
e‡¯· ‰Èa È¯ÚL ÌÈMÓÁ¬ƒƒ«¬≈ƒ»ƒ¿¿
- ‰LÓÏ ez ÔÏeÎÂ ,ÌÏBÚa»»¿»ƒ¿¿…∆

,„Á‡ ¯ÒÁ ניתנו אדם שלבני היינו »≈∆»
בינה  שערי ÚL¯מ"ט eÏÈ‡Â¿ƒ««

˙eÎiLa BÈ‡ ÌÈLÓÁ‰«¬ƒƒ≈¿«»
‡¯·pÏ41, מהשגתו למעלה הוא כי «ƒ¿»

הנו"ן  לשער זכה לא רבנו משה ואפילו

‡l‡ לבחינת שייך הנו"ן -שער ∆»
‰Ó e‰fL ,„Á‡ ˙ÈÁa ,‡¯Ba≈¿ƒ«∆»∆∆«

‰ÏÚÓlÓ ÌÈÏa˜nM לא ואדם ∆¿«¿ƒƒ¿«¿»
עצמו. בכוח להשיג ∆¿e‰ÊÂיכול

,"ÂÈÏ‡ ‡¯iÂ" לו האלוקות שגילוי «≈»≈»
כדי היה אבינו אברהם ≈»¿w·Ï¯זכה

ÈeÏÈb‰L ,‰ÏBÁ‰ ˙‡∆«∆∆«ƒ
‡tÈ¯ ‰ÏÚÓlÓ42ÈÏBÁ‰ ˙‡ ƒ¿«¿»ƒ»∆«ƒ
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ּכיון  מ"ט), (ּבגימטרּיא חֹולה ׁשהיה ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָהענין

זה  ענין ּגם והּנה, החמׁשים. ׁשער ּגם ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָׁשּקיּבל

מּיׂשראל, אחד לכל אחריו, לבניו אברהם ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָהֹוריׁש

אבינּו ּׁשאברהם מה רק לא ּבירּוׁשה לֹו ְִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשּיׁש

הּגילּוי  ּגם א ּלא ּבעבֹודתֹו, הּיגיעה עלֿידי  ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָהּׂשיג

ׁשּיֹורׁש לפי והינּו מּלמעלה, ׁשּנמׁש ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָּד"וּירא"

הּכל. ְֵַַֹמקּבל

ÌÓ‡ הּגּוף אבל הּנׁשמה, מּצד הּוא זה ּכל »¿»ְֲִֶַַַָָָָ

זה  על א כּו'. ּומסּתיר מעלים הּוא ְְֲִִֵֶַַַַהרי

הּנביאים  ּבני מּנׁשי אחת ואּׁשה ּבהפטרה: ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַַָָָנאמר

הּנׁשמה  ּכאׁשר ׁשאפילּו וגֹו', אליׁשע אל ְְֱֲֲֲִִֶֶֶַַָָָָָצעקה

ּכ ּכדי עד הּוא וההעלם הּמעלים, ּבּגּוף ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָנמצאת

"אּׁשה ׁש"עבּד היא הרי אז ּגם הּנה מת", איׁשי  ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָ

ׁשּלכן  הוי', עם (מאּוחדת) "אחת" ׁשהיא ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָאחת",

הּמאמר: וכלׁשֹון ההעלם, לּה ואכּפת ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָנֹוגע

אמנם  ׁשּזהּו והינּו, מר", ּבקֹול צֹועקת ְְְְְֶֶֶֶַַַַָָָ"ּבּלילה

צֹועקת  היא הרי אףֿעלּֿפיֿכן אבל והסּתר, העלם לילה, ׁשל ּומּצב ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמעמד

נעׂשה  ׁשעלֿידיֿזה ּבּנֹותר", ּתחיי ּובני "אּת אׁשר ּפֹועלת זֹו ּוצעקה ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָכּו'.

ּוכמאמר  ּדקּודׁשאּֿבריֿהּוא 43יתרֹון, יקרא אסּתּלק סטראֿאחרא אתּכפיא ּכד ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָ

ּכן  ה', יזּכנּו ּכן ּדוקא. החׁש מּתֹו הּוא האֹור ׁשּיתרֹון ּכיון עלמין, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּבכּוּלהּו

אמן. ְִֵָָיהיֿרצֹון,

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

(סה"מ 43) בתחלתו תש"י לגני באתי ד"ה ג). (סה, פ"ב יאמרו כן על ד"ה חוקת פ' שם פקודי. ר"פ לקו"ת פכ"ז. תניא ראה

.(111 ע' ה'שי"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡i¯ËÓÈ‚a) ‰ÏBÁ ‰È‰L ÔÈÚ‰ Ïha˙pL eÈ‰Â ,Ì‰¯·‡ ÏL∆«¿»»¿«¿∆ƒ¿«≈»ƒ¿»∆»»∆¿ƒ«¿ƒ»

ÏaÈwL ÔÂÈk ,(Ë"Ó"'ה אליו "וירא של זה גילוי ידי ÚL¯על Ìb ≈»∆ƒ≈«««
.ÌÈLÓÁ‰«¬ƒƒ

‰Ê ÔÈÚ Ìb ,‰p‰Â ביותר נעלה שהוא ÂÈ·Ïאף Ì‰¯·‡ LÈ¯B‰ ¿ƒ≈«ƒ¿»∆ƒ«¿»»¿»»
,Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏÎÏ ,ÂÈ¯Á‡«¬»¿»∆»ƒƒ¿»≈
‰Ó ˜¯ ‡Ï ‰Le¯Èa BÏ LiL∆≈ƒ»…««
È„ÈŒÏÚ ‚ÈO‰ eÈ·‡ Ì‰¯·‡M∆«¿»»»ƒƒƒ«¿≈

B˙„B·Úa ‰ÚÈ‚i‰,עצמו בכוח «¿ƒ»«¬»
השערים, מ"ט Ìbהיינו ‡l‡∆»«

CLÓpL "‡¯iÂ"c ÈeÏÈb‰«ƒ¿«≈»∆ƒ¿«
,‰ÏÚÓlÓ אברהם הוריש אותו גם ƒ¿«¿»

מישראל  ואחד אחד ÈÙÏלכל eÈ‰Â¿«¿¿ƒ
Ïk‰ Ïa˜Ó L¯BiL שהיה מה כל ∆≈¿«≈«…

מזה. חלק רק ולא למוריש,

„vÓ ‡e‰ ‰Ê Ïk ÌÓ‡»¿»»∆ƒ«
‰ÓLp‰ את בירושה מקבלת שאכן «¿»»

שהיו  הנעלים העניינים לאברהם כל

‰e‡אבינו, È¯‰ Ûeb‰ Ï·‡¬»«¬≈
'eÎ ¯ÈzÒÓe ÌÈÏÚÓ ומונע «¿ƒ«¿ƒ

ולפעול. להתגלות האלוקי »‡Cמהאור
:‰¯ËÙ‰a ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚ«∆∆¡«««¿»»
Èa ÈLpÓ ˙Á‡ ‰M‡Â¿ƒ»««ƒ¿≈¿≈
ÚLÈÏ‡ Ï‡ ‰˜Úˆ ÌÈ‡È·p‰«¿ƒƒ»¬»∆¡ƒ»
‰ÓLp‰ ¯L‡k eÏÈÙ‡L ,'B‚Â¿∆¬ƒ«¬∆«¿»»

ÌÈÏÚn‰ Ûeba ˙‡ˆÓ ומסתיר ƒ¿≈«««¿ƒ
האלוקי, האור ‰e‡על ÌÏÚ‰‰Â¿«∆¿≈

ÈLÈ‡ Ec·Ú"L Ck È„k „Ú«¿≈»∆«¿¿ƒƒ
"˙Ó לא הנשמה של נראים והכוחות ≈

כלל, נרגשים ‡Êולא Ìb ‰p‰ƒ≈«»
וההסתר  ההעלם ‰È‡למרות È¯‰¬≈ƒ

‰ÈÂ',הנשמה  ÌÚ (˙„Áe‡Ó) "˙Á‡" ‡È‰L ,"˙Á‡ ‰M‡"ƒ»««∆ƒ««¿∆∆ƒ¬»»
ÌÏÚ‰‰ dÏ ˙tÎ‡Â Ú‚B ÔÎlL הוא עצמו שעדיין וזה הוכחה ∆»≈≈«¿ƒ¿«»«∆¿≈

באלוקות, ÏB˜aמאוחדת ˙˜ÚBˆ ‰ÏÈla" :¯Ó‡n‰ ÔBLÏÎÂ¿ƒ¿««¬»««¿»∆∆¿
ÌÓ‡ e‰fL ,eÈ‰Â ,"¯Ó‰ÏÈÏ ÏL ·vÓe „ÓÚÓ,אור כשאין «¿«¿∆∆»¿»«¬»«»∆«¿»

,¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰ מעלים שהגוף ∆¿≈¿∆¿≈
כאמור, הנשמה, על «¬‡·Ïומסתיר
‡È‰ È¯‰ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ הנשמה ««ƒ≈¬≈ƒ

'eÎ ˙˜ÚBˆ מאלוקות הריחוק כי ∆∆
כאמור. לה, ואכפת לה נוגע

z‡" ¯L‡ ˙ÏÚBt BÊ ‰˜Úˆe¿»»∆∆¬∆«¿
ŒÏÚL ,"¯˙Bpa ÈÈÁz CÈ·e»«ƒƒ¿ƒ«»∆«
,ÔB¯˙È ‰NÚ ‰ÊŒÈ„È¿≈∆«¬∆ƒ¿

¯Ó‡ÓÎe43 הזוהר‡ÈÙk˙‡ „k ¿«¬««ƒ¿«¿»
‡¯˜È ˜lzÒ‡ ‡¯Á‡Œ‡¯ËÒƒ¿»«¬»∆¿«≈¿»»
e‰leÎa ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜c¿¿»¿ƒ¿¿

,ÔÈÓÏÚ הצד) הסטראֿאחרא כאשר »¿ƒ
נכפה  הקדושה) צד שאינו האחור,

הקדוש  של כבודו עולה ברוך ונכנע,

העולמות  בכל ÔB¯˙iLהוא ÔÂÈk≈»∆ƒ¿
‡˜Âc CLÁ‰ CBzÓ ‡e‰ ¯B‡‰»ƒ«…∆«¿»

לעיל. שנתבאר וכפי

,ÔBˆ¯ŒÈ‰È Ôk ,'‰ ekÊÈ Ôk≈¿«≈≈¿ƒ»
.ÔÓ‡»≈
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ראשון ‡. מיום החל הקודם, לשבוע רק לא שייכות לה יש מהתחלתה, בתורה, סדרה כל

נקרא - ראשון שמיום זה, בשבוע (כמו הסדרה ע"ש נקרא ראשון, מיום החל השבוע, כל (א) ולכן:
רש"י  פירוש עם חומש פרשה יום בכל ללמוד צריך ראשון מיום (ב) וירא); (פרשת) בשם השבוע

השבוע) (בסוף בשבת שיקראו -1מהסדרה

מתברכין lkאלא  ש"מיניה בשבת נקראת היא שהרי הבא, השבוע לימי גם שייכות לה יש הסדרה
יומין" השבת,2כולהו שלאחרי הימים ,

הם השבת שלפני הימים השבת: שלאחרי הימים לגבי השבת שלפני הימים בין החילוק dpkd(שזהו
רז"ל  כמאמר והם3לשבת, בשבת", יאכל שבת בערב שטרח שכתוב miyerd"מי כמו השבת, zeyrl"4את

השבת". "את השבת שלאחרי משבת)oikxaznוהימים "-

את רק לא שמקבלים הקב"ה, של כברכתו הוא הברכה ו"תוספתו ואופן תוספת, - גם אלא ה"עיקר",
העיקר" על שמרובה הקב"ה בשבת.5של שקוראים מהסדרה -

[שפירושו·. רש"י מפרש הסדרה, בהתחלת אליו" "וירא התיבות של על "יינה הוא החומש על
במארז"ל 6תורה" וכמרומז שבתורה, והסוד הפנימיות את מגלה שרש"י דהיינו, סוד"]7, יצא יין "נכנס

החולה". את "לבקר -

תהיה" "בקורת מענין "לבקר" ב) חולים. ביקור כפשוטו, א) ענינים: ב' בזה מנת 8ויש על לבקר -
רפואה 9לתקן  גם נמשכת כפשוטו חולים ביקור  שעלֿידי כיון בזה, זה קשורים אלה ענינים ושני .10.

שקוראים  מהסדרה - תוספות עם ועוד - מתברכים השבת שלאחרי הימים שכל לעיל, האמור ועלֿפי
שנמשכת  החולה", את "לבקר  - הוי'" אליו ה"וירא ונמשך נתברך הבא השבוע  ימי  שבכל  נמצא, בשבת,

קרובה. ורפואה שלימה רפואה - רצון ויהי ישראל, לחולי רפואה

רש"י ‚. מוסיף ואחרֿכך החולה". את "לבקר - אליו" "וירא הפסוק על רש"י מפרש לעיל, כאמור
"אמר  ענין: בשלומו".11עוד ושאל הקב"ה ובא היה, למילתו שלישי יום חנינא, בר חמא  ר'

- לכלֿלראש - רש"י מפרש הקודמות, בהתוועדויות ששני כמדובר מובן, ומזה  מקרא. של  פשוטו 
ש "וירא  - כאן מביא  שרש"י מוכרחים הענינים  - למילתו" שלישי וב"יום החולה", את "לבקר היה אליו"

מהפסוק.

להבין  :12וצריך

למילתו"? שלישי ב"יום היה שזה בפסוק ההכרח מהו

נאמר - (ולא סתם הוי'" אליו "וירא בפסוק שנאמר כיון הרי החולה", את "לבקר היה שזה בשלמא
לאחריֿזה  מיד נאמר נתגלה, שהקב"ה מספרים שכאשר בפסוקים, כרגיל הדבר, היה מטרה איזו בשביל
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ונדפסה )* (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה
עוד  ניתוספו זו במהדורא ואילך. 312 ע' ח"ה ללקו"ש בהוספות

המו"ל. ע"י מ"מ ציוני איזה
(1.27 ע' תש"ב סה"ש ראה - אדה"ז תקנת
א.2) פח, ב. סג, זח"ב ראה
סע"א.3) ג, ע"ז
(סה"מ 4) ספ"ג ש"ת שבתותי את ד"ה וראה טז. לא, תשא

.(85 ע' ה'ש"ת
יג.5) פ"א, דב"ר
ב"היום 6) הובא .197 ס"ע תרצ"ז סה"ש - אדה"ז מאמר

- מנחם (תורת בתחלתה נח ש"פ שיחת וראה שבט. כט יום"
.(192 ע' חמ"א התוועדויות

א.7) לח, סנהדרין א. סה, עירובין
שלא 8) הדבר את "לבקר שם: פירש"י וראה כ. יט, קדושים

כו'". לחייבו
לו 9) ("שהי' פרשתנו ריש רמב"ן וראה רע"א. מ, נדרים

פרשתנו. ריש אוה"ת המילה"). למחלת ריפוי השכינה במראה
ב.10) ל, ב"מ ב. לט, שם
ב.11) פו, מב"מ
ואילך.12) 77 ע' ח"ה בלקו"ש גם לאח"ז נדפסה זו שיחה
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שלפניֿזה  לפסוקים בהמשך בא שזה לומר, צריך כן על וכדומה), "וידבר" בשביל) היה לפני 13(שזה :
לךֿלך  פרשת (בסוף חולה,14זה אז היה שאברהם מובן שמזה אברהם", נימול הזה היום "בעצם נאמר (

למילתו"? שלישי ב"יום היה שזה בפסוק מוכרח היכן אבל החולה". את "לבקר - הוי'" אליו "וירא ולכן

חולים ב) ביקור מצות בחליו? אברהם את לבקר מיד הגיע לא הקב"ה למה להקשות: יש מזה יתירה
בחליו  אברהם את לבקר בא שהקב"ה מזה שנלמדת הראשון 15- מהיום היא המתין 16- למה ואםֿכן ,

השלישי? היום עד חולים בביקור הקב"ה

בעבודתנו?ג) - היה" למילתו שלישי מ"יום ההוראה היא מה

המוסגר:„. מאמר

מהפסוק  למדים חולים ביקור מצות מובן: אינו - החולה" את "לבקר בא שהקב"ה הענין 17בעצם

תלכו" אלקיכם ה' מהפסוק 15"אחרי או ילכו"18, הדרך את להם נאמרו 19"והודעת הפסוקים ב' והרי ,
מתןֿתורה  מתןֿתורה 20לאחרי קודם חולים ביקור ענין מהו ואםֿכן ,21?

אבינו  אברהם שקיים אב כיבוד למצות בנוגע גם היא זו הקודמת 22קושיא בשבת הרי 23(שדובר :(
אברם  קיים ש"לא אבינו אברהם על להיות יכולה טענה איזו ואםֿכן, זה, לאחרי רק נצטוו אב כיבוד על

אביו"? כבוד את

הגמרא  כדברי נח, בני אצל גם היתה שהמצוה שיתכן לתרץ, אפשר חולים לביקור שכמה 24בנוגע ,
נכללים  מצוות בשבע כי מצוות, בשבע נכללים שאינם אף נח, בני גם בהם נצטוו עשה" "קום של ענינים
נצטוו  אב כיבוד על שהרי כן, לתרץ אפשר אי - אב לכיבוד בנוגע אבל תעשה"; ואל "שב של ענינים רק

במרה 25במרה  בציווי צורך היה לא זה, על מצווים היו נח בני גם ואם ,26.

חולים: לביקור בנוגע לתרץ יש עוד

(ואףֿעלֿפי  חסדים גמילות במצות נכללים וכו') אבלים ניחום אורחים, הכנסת (וכן חולים ביקור
נפרדות  מצוות הן מתןֿתורה חסדים).27שלאחרי בגמילות כלולות היו מתןֿתורה, קודם שהיו כפי הנה ,

ביקור  גם אצלו היה במילא - ענינו עיקר היה זה ואדרבא, - אברהם אצל גם היה חסדים שגמילות וכיון
אורחים). (והכנסת חולים

הפסוק  המשך יובן עי 28ועלֿפיֿזה לא "וישא היא (שהשייכות הוי'" אליו "וירא לפסוק גו'" וירא ניו
והכנסת  חולים ביקור כי - הפסוק) לתחילת גם אלא רש"י), (כדפירש היום" "כחום הפסוק: לסיום רק
בביקור  אורחים הכנסת להחליף הקב"ה ורצה חסדים, בגמילות נכללים ששניהם אחד, ענין הם אורחים

חולים.

הרי - אבינו, מאברהם להיות צריכה היתה אורחים והכנסת מהקב"ה, היה חולים שביקור ואףֿעלֿפי
קיום עלֿידי חד: כולא וחיבור zevnזה צוותא מלשון מצוה - אורחים ופועל 29הכנסת אברהם מתחבר -
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מהרש "א13) במקומו. רש"י במפרשי פרישה ראה שם. ב"מ
סק"א. סשל"ה יו"ד

כו.14) יז,
א.15) יד, סוטה
ס"ה.16) כדלהלן
ה.17) יג, ראה פ'
כ.18) יח, יתרו
שם.19) תיב"ע ב. ל, ב"מ
יג.20) שם, רש"י
כו'21) דייקא במצותיו במצותיו "קדשנו ד): (לד, תו"א ראה

(סח, ושם כו'". גורם ה' מצות האדם בעשיית שבאתדל"ת וקדשנו
חולים". מבקר הקב"ה כו' מצותי כו' "וישמור א):

נח.22) ס"פ רש"י

(23- מנחם (תורת ואילך סט"ז לך לך ש"פ שיחת
ואילך). 226 ע' חמ"א התוועדויות

סע"ב.24) נח, סנהדרין
ב.25) נו, שם
(תורת 26) סי"ח וישלח ש"פ שיחת ראה - זה על התירוץ

ואילך). 343 ס"ע חמ"א התוועדויות - מנחם
"קורין27) בתחלתו): תפלות  סדר  אלו (רמב"ם זו משנה

שבת  וראה אורחים". והכנסת כו' ובקו"ח כו' וגמ"ח כו' דברים
אבל  הל' מרמב"ם ולהעיר - סס"ד. רש"ל שו"ת סע"א. קכז,

רפי"ד.
ב.28) שם,
ובכ"מ.29) ב. מז, ג. מה, בחוקותי לקו"ת ראה
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שמדת  כמו ה"ז למטה, שנמשך כפי הקב"ה של חולים וביקור  אורחים, מכניס שהקב"ה כמו זה שיהיה
אברהם  של ענינו שזהו למטה, ומשמשת עומדת שלמעלה -30חסד

שניהם). להתקיים יכולים (שהרי אברהם נצטער לכן - שיעור" להם שאין מ"דברים שזהו כיון אבל

ביקור  מאשר יותר חסדים גמילות של ענין היא אברהם עלֿידי אורחים שהכנסת לומר, אפשר גם
מאמר  כאן עד וגו'". אנשים שלושה והנה עיניו "וישא להיות צריך והיה נצטער, ולכן דהקב"ה, חולים

המוסגר.

הראשון מתרצים 31מפרשים ‰. ביום כי - השלישי ביום רק אברהם את הקב"ה ביקר למה הקושיא
כסף" ומקנת בית יליד ביתו "אנשי במילת עסוק אברהם רז"ל 32היה מאמר עלֿפי - לומר יש (גם על 33.

.34הפסוק  זקן שהיה מתיירא "היה שאברהם הברית", עמו -"וכרות עמו" ואחז ידו (הקב"ה) שלח .
לבקרו). כדי "וירא" להיות צריך היה ולא אותו, וביקר אברהם אצל הקב"ה כבר היה הראשון שביום

השלישי  וביום הראשון ביום רק היא הסכנה כי סכנה, אין - השני .35וביום

רש"י  (ב) מסוכן, שאינו לחולה גם היא חולים ביקור מצות (א) כי: מספיק, אינו זה תירוץ אבל
ואםֿכן 36סובר  השלישי, היום לגבי יותר גדולה סכנה יש אז ואדרבא, סכנה, יש השלישי היום לפני שגם

אומר היה"i"yxלמה למילתו שלישי ?37"יום

לפי  הוא, השלישי היום עד חולים בביקור המתין שהקב"ה שהטעם מתרץ, הקדוש' החיים ה'אור
והלאה" שלישי מיום אלא החולה את מבקרין לבקרו"38ש"אין מיד נכנסים ש"קרובים ואףֿעלֿפי .39,

שכתוב  (כמו לבניֿישראל קרוב הוא הקב"ה אליו"),40והרי קרובים אלקים לו אשר גדול גוי "מי
מפני  הוא לבקרו" מיד נכנסים ש"קרובים זה כי השלישי, היום עד לבקרו הקב"ה בא לא מכלֿמקום
"אוושא  פרסום, נעשה רחוקים של ביקור עלֿידי (מהֿשאיןֿכן חוליו דבר מתפרסם לא ביקורם שעלֿידי

העולמות".41מילתא") כל "בפרסום זה הרי קרוב, שהוא אףֿעלֿפי כי הקב"ה, אצל שייך לא זה וטעם ,

גם  (ב) פרסום, יהיה שלא באופן לבקרו לבוא יכול היה הקב"ה (א) כי: מובן, אינו זה תירוץ אבל
ושבים  עוברים היו ולא היום", "כחום זה היה שהרי פרסום, של באופן היה לא הוי'" אליו .42ה"וירא

להבטיח  צריך (שהרי מפורסם זה היה לא למעלה שגם מוכח, מפורסם, הדבר היה לא שלמטה ומזה
מצד למעלה, גם מילתא" "אוושא יהיה משתלשלים שלא שלמטה הענינים שכל דכיון המקטרגים),

שלמעלה, בדוגמתם.מהענינים שהם מובן הרי

.Â בחסידות המבואר בהקדם זה שקיים 43ויובן מה לגבי אבינו אברהם שקיים מילה מצות במעלת
ניתנה  שלא עד כולה התורה :44כל

הכח  בהם היה לא שקיים המצוות (ב) עצמו, בכח (א) היה אבינו, אברהם עלֿידי התורה כל קיום
קדושים. ייעשו - הגשמיים הדברים - שהם המצוות, נעשו שבהם הגשמיים בדברים בקדושתם לחדור

- האבות שקיימו המצוות לגבי מתןֿתורה לאחר מקיימים שאנו שבמצוות מהמעלות הוא זה ענין
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וידבר 30) ד"ה פ"ד. שכ"ב בפרדס (נתבאר ב רסד, זח"א
ע)). ע' תרס"ד (סה"מ תרס"ד לאמר גו' אלקים

במקומו.31) רא"ם
לך.32) לך ס"פ
רש"י 33) תתרעא). (רמז עה"פ נחמי' יל"ש ב. פמ"ט, ב"ר

לך. לך ס"פ
ח.34) ט, נחמי'
ב.35) קלד, שבת הר"ן וכמ"ש
שם.36) שבת
עצמו.37) הרא"ם שם שהקשה וכמו
שרק 38) כתב שם באוה"ח - ה"ה. פי"ד אבל הל' רמב"ם

ליכא  ב' שביום הר"ן לדעת זה תירץ ולכן מבקרין, אין א' ביום

ב', ליום א' יום בין הפרש שאין שהסוברים שם, (וכתב  סכנה
רש"י  שהרי וצ"ע, עיי"ש. ג', יום כתב שלא הטור כגירסת גורסים
שלישי  יום כתב עה"ת ובפירושו כנ"ל, כו' הפרש שאין ס"ל
רש"י. לדעת גם הוא תירוצו הרמב"ם, לפימ"ש אך הי'). למילתו

הביאו 39) שלא על התמי' (וידועה סשל"ה יו"ד טושו"ע
הרמב"ם).

ז.40) ד, ואתחנן
שם.41) ביו"ד ב"ח
במקומו.42) עה"ת פירש"י ב. פו, ב"מ
ואילך,43) 758 ע' ח"ג .41 ע' ח"א לקו"ש בכ"ז ראה

שם. ובהנסמן
א.44) פב, קידושין ב. כח, יומא
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מ  ציוויים הם (א) מתןֿתורה שלאחרי עליהםd"awdשהמצוות dxezÎoznשציוה zrya45 ממשיכות הן (ב) ,
קדוש. ייעשה שהגשם הגשמיים, בדברים קדושתן את

הרמב"ם  בדברי .46[וכמרומז הגדול העיקר על לבך "ושים עושים : או מרחיקים שאנו מה שכל .
עלֿידי  קיומם מצד ולא עליוֿהשלום", רבינו משה עלֿידי הקב"ה במצות אלא עושין אנו אין היום,

האבות].

(קודם  האבות עלֿידי המצוות קיום שדוקא לבנים", סימן אבות ד"מעשה הענין מצד ואףֿעלֿפיֿכן,
הכח  את לנו נתן צריכה 47מתןֿתורה) היתה - בגשמיות המצוות את לקיים שנוכל מתןֿתורה) (לאחרי

בדוגמת  שתהיה האבות של אחת מצוה לכלֿהפחות מצות 48להיות היתה וזו מתןֿתורה. שלאחרי המצוות
קדושה  המשיכה מתןֿתורה) קודם (גם זו מצוה (ב) מהקב"ה, אבינו אברהם נצטווה עליה (א) מילה:

הגשמי  המצוה.49בדבר קיום לאחרי גם הגשמי בדבר נשארה המצוות שקדושת באופן ,

בנגלה  גם - בחסידות ענין ככל - מרומז זה :50וענין

ירכי" תחת ידך נא "שים לו: אמר אליעזר, את השביע אבינו אברהם "תחת 51כאשר למה ולכאורה .
הצניעות? היפך של ענין זה הרי - דוקא ירכי"

הדין  יובן: הנ"ל והמצוה 52ועלֿפי מצוה", של "חפץ להחזיק הנשבע צריך השבועה שבעת הוא,
מילה. מצות היתה - בחפץ הקדושה נשארה שבה מתןֿתורה קודם היחידה

שקיום  אופן באותו אבינו אברהם קיים מתןֿתורה) קודם שהיתה (אף מילה שמצות מובן, ומזה
מתןֿתורה. לאחרי להיות צריך המצוות

.Ê שיש טבע,מהענינים עלֿפי יהיה המצוות שקיום ההשתדלות - מתןֿתורה לאחרי המצוות בקיום
נס  עלֿידי קדושה53לא ולהמשיך זיכוך לפעול צריכות מתןֿתורה שלאחרי שהמצוות דכיון ,a דברים

אלא) יתבטל, (לא העולם טבע שגם בכדי טבע , עלֿפי להיות עליהם לכן הטבעי, שבעולם הגשמיים
יזדכך.

וכידוע  טבע. עלֿפי להיות צריכה למצוה ההכנה אפילו אלא עצמה, המצוה רק לא מזו: 54יתירה

ש  הפקיד על שפעל עד לבנה קידוש ברכת עם שהמתין הזקן, רבינו אודות הסירה ed`הסיפור את יעצור
בדרכי  מלובשת תהיה למצוה ההכנה שגם בכדי בנס), בעצמו הסירה את הזקן רבינו עצר שלפניֿזה (אף

הטבע.
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דעליונים45) החיבור נעשה אז רק (שמו"ר כי ותחתונים 
וגשמיות . רוחניות  ג), שהיתה פי"ב, (אף מ"ת שלפני מילה ומצות

ציווי בכח d"awdמצד האבות שקיימו המצוות כשאר ולא
רק היתה קיום dpkdעצמם), גם שלכן הנ"ל), (ולחיבור למ"ת

עצמו  מל ע"ה אבינו שאברהם מפני מלין אנו "אין מילה מצות
רבינו  משה ע"י אותנו צוה שהקב"ה מפני אלא ביתו ואנשי

ספ"ז). חולין להרמב"ם (פיה"מ שנמול"
"שנמול  שם שמסיים הרמב"ם לשון יומתק בפנים מ"ש עפ"י
א"א  להזכיר מקום מה (דלכאורה, - ע"ה" אבינו אברהם שמל כמו

אלא) רבינו, למשה הציווי מפני מלין אנו אבות והרי מעשה כי -
מ"ת, דלאחרי (מילה) המצוות על כח הנתינת היא א"א) (מילת

דאברהם, מילה מצות כללות idy`ובמיוחד את המקשרת
בפנים. כנ"ל לבנים", כח) (ונתינת "סימן שיהיו אבות" "מעשה

בסיני  "שצוה החי: מן אבר איסור בענין הרמב"ם לשון
miiwziy"שיתקיים" והלשון לנדו"ד שייך אינו אבמה"ח", איסור

איסור שאינו מפני נחycgהוא זה על נצטוה כבר כי ,d"awdn
ולכאן)`l"z(אף לכאן סברא (כי לאחר - אבמה"ח שאיסור -

אותו, קיימו האבות שגם אף נח דאיסור כח הנתינת ע"י אינו מ"ת

כ"א אבות בתור שלא הי' שקיומם ובאיסור כיון ב"נ). בתור
סתם הרמב"ם כתב כתב גדה"נ ולא מרע"ה" מצות "אלא

יעקב קיים גדה"נ כי - זה envrn"שיתקיים" על שנצטווה ולא
שם). ובכ"מ רפ"ט מלכים הל' (רמב"ם מהקב"ה

שם.46) פיה"מ
לך 47) ר"פ אוה"ת ו. יב, לך לך רמב"ן ו. פ"מ, ב"ר ראה

לך.
(4845 הערה כנ"ל ממש, בשוה לא .אבל
רק גוף49) (שנזדכך העולם בגשם לא אבל המצוה, מקיים

ואכ"מ. א). עד, תו"א - דמצרים הברזל כור ע"י
(50.316 ס"ע חל"ט התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

וש"נ.
ב.51) כד, שרה חיי
סי"גֿיז.52) ספ"ז חו"מ שו"ע ב. לח, שבועות
נס 53) וכמו לזה במיוחד הנס שנעשה או אפשר, בדאי מלבד

נסים. ממעשי נהנין שאין אף המן שאכלו וכמו דחנוכה. השמן
ואכ"מ. ב) סט, (מנחות חטין מתוד"ה וצע"ק

ב.54) תשנב, ד') (כרך לקו"ד
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בנוגע אמורים שהדברים בנוגעzepkdlוכשם גם הטעם) (מאותו הוא כן המצוה ze`vezlלמצוה, של
שאז  כיון להסירם, כדי בנס להשתמש אין המצוה, קיום עלֿידי לבוא צריכים טבע שעלֿפי שהענינים -

המצוה. בקיום חסר

.Á בקיום הם הקשיים (אם מסויימים קשיים עם טבע, עלֿפי קשורה, המצוה שכאשר מובן, ומזה
בלתי  באופן להחלישם או להסירם אין המצוה), של בתוצאות או להמצוה, בהכנה או עצמה, המצוה

המצוה. בקיום חסר שאז כיון טבעי,

בזוהר  שכתוב מה לא 55ועלֿדרך שאז (כיון ובמגנא" "בריקנייא שלא להיות צריך המצוות שקיום ,
שכתוב  וכמו "מצרים", של סדר זהו - דקודשא"). "רוחא המצוה עלֿידי במצרים 56נמשך נאכל "אשר

שלים". ו"באגר חיליה" כפום יאות כדקא ביה "לאשתדלא צריך אלא - חנם"

האריז"ל  אודות שכתוב מה גם ממנו,57וזהו שביקשו כמה ושילם למצוה, בנוגע מתווכח היה שלא ,
בגמרא  זוז 58וכמסופר באלף אתרוג שקנה גמליאל, רבן .59אודות

לא  במשהו להשתמש אין טבע, עלֿפי שישנם הקשיים אבל קשיים, לחפש שצריך לומר הכוונה אין
אותם. למנוע כדי טבעי

להסיר  אין כך למצוה, ההכנות עם הקשורים הקשיים את זה באופן להסיר שאין שכמו לעיל, וכאמור
מהמצוה. תוצאות הם טבע שעלֿפי הקשיים את

.Ë:"היה למילתו שלישי ש"יום הפירוש יובן עלֿפיֿזה

בשני  גם להיות צריך חולים ביקור אדרבא, שהרי חולים, ביקור של הענין מצד (לא הוא לזה ההכרח
שענין אנשים", שלשה והנה "וירא - השני מהפסוק אלא) כנ"ל, הראשונים שהיה dfהימים לומר בהכרח

זמן  באותו היו הוי'" אליו ו"וירא אנשים" שלשה והנה ש"וירא וכיון (כדלהלן), השלישי כן 60ביום על ,
השלישי. ביום היה הוי'" אליו "וירא שגם לומר צריך

הימים  בשני גם כי ליתא), מעיקרא - ג' יום לפני ביקר לא למה (דקושיא לומר יש ועלֿפיֿזה
ביום  היה בפסוק שנאמר הוי'" אליו "וירא הסיפור רק החולה", את "לבקר הקב"ה בא הראשונים
בזה  כי - הראשונים הימים בשני גם ביקרו שהקב"ה התורה מספרת לא למה להקשות: ואין השלישי.
הסכנה  הראשונים הימים בשני שהרי השלישי, ביום שביקרו מזה ובמכלֿשכן מעצמו, ומובן חידוש, אין

כנ"ל. השלישי, ביום מאשר יותר גדולה היא
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א.55) קכח, ח"ב
שם.56) בפרש"י הובא - שם ספרי וראה ה. יא, בהעלותך
הצדקה.57) מצות ראה פ' בהנהגת ielirdeבטעמ"צ

ע"י  שאפילו - הזוהר ע"פ בזה כאו"א הנהגת לגבי האריז"ל
כו'. למעט או לבטל רצה לא שבטבע פעולות

ב"ק 58) אילימא, (ד"ה בתוס' הל' מובא (וכן ב. מא, סוכה
אתרוג  "כשקונים שם: לזח"ב בזהח"מ וראה אתרוג). - ב) ט,

כו'".
האריז"לzellkaהראי'59) שהנהגת -dfnxp(1 בנגלה: גם

ענין  שזהו (2 שווים, בערך שלא סכומים מצוות בעד illkששלמו
שלכן  פרטית, המצוה לתוכן שייך ואינו המצוות קיום באופן

המצוות. לכל בפשיטות נלמד אחת ממצוה
רחוק  כי - בפנים. המדובר לענין גם מכאן ראי' שי"ל אלא
שלא  שהוא זוז, דאלף המחיר להוריד בשו"א הי' שא"א לומר

llk jxraהכלל מן יוצא מקרה זהו באם - גם ;ixnbl בכלל הרי ,
אפילו מחידוש". למדין שם)"אין ב"ק מתוס' (כדמשמע את"ל

הוא  זוז באלף שקנה והחידוש יותר, בזול אתרוג מצא לא שר"ג
כ" לבזבז מחוייב הי' לא הדין מצד אלא כי המצוה, קיום בשביל כ

במצב  אף לקיימן רצה - עליהן המצוות "חביבות" שמפני
החביבות  חלה מה על - לכאורה קשה - ע"ז נצטווה לא ש(האדם)

משו"ע  (ולהעיר - מצוה). שאין - (היינו ציווי עליו כשאין - שלו
ור"ס צג סו"ס או"ח וי "ל אדה"ז - יג ). כלל  דאורייתא  אתוון קח.

ענין ההסברה  כשאין דגם - (שזהו aeigdבזה  רק שבמצוה
עלי') מציאותdpyiכשנצטווה מצד העשי'המצוה (וכח האתרוג

דרביע "ארי' חיצונית מניעה שלולא האתרוג ilr'שלו) על (ולא "
פעולה  - המצוה תתקיים שבו ענין להעשות יכולים - כו')
- במצוות) עיקרי ענין זהו מ"ת שלאחרי (שבמצוות בהאתרוג

"כמה שם).zeaiagוזהו (סוכה כו'"
שהאריז"ל לעיל המובא (על שבזה על החידוש מסרב הי' לא

אי"ז זוז האלף שהאתרוג bexz`dyהשער): א"א כי ביותר, יקר
וענין סיבה מפני כ"א כ"כ, שויו ממון iccvיהי' "כל (וע"ד -

הב' הנהגה וזוהי סע"א). לא, קדושין - נותנים" אתם שבעולם
עם  הכיס לפניהם מניח הי' "ולפעמים שם) (מובא דהאר"י
דמזה  שירצו". מה (המוכרים) שיקחו להם אומר והי' המעות,
עצמו, שבהדבר המניעות רק (לא להסיר להשתדל שאין נלמד
אלו  ענינים שני - ובנדו"ד הצדדיות. מניעות לא) גם אפילו אלא
צ"ל  הי' (שלכן זקן שהי' זה מצד ב) עצמה. המילה סכנת א) הם:
להביא  אין זה על דגם מר"ג, ונלמד ס"ה), כנ"ל - עמו" "וכרות

ואכ"מ. בטבע. הזמן בוא קודם רפאל מלאך
בפרשתנו 60) פירש"י א. קכז , משבת ג.כמובן יח,
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היה  למילתו שלישי יום חנינא בר חמא ר' אמר החולה, את "לבקר רש"י לשון יומתק ועלֿפיֿזה
המשך הוא היה" למילתו שלישי ש"יום אחד, ענין שזה פשוטו דלפי - בא mrheכו'" שהקב"ה לכך

למילתו  שלישי "יום ולומר לקצר יכול רש"י היה בא), לא הראשונים הימים (ובשני החולה" את "לבקר
מקדים (א) שרש"י ומזה החולה"? את לבקר הקב"ה ובא ומפסיק dligzהיה (ב) החולה", את "לבקר

חמ  ר' "אמר בתיבות אליו"באמצע ש"וירא - אחד ענין שונים: ענינים שני שהם מוכח - חנינא" בר א
ענין (ומצד החולה" את "לבקר ענין dfהיה ועוד כנ"ל), ואדרבא, השלישי, ביום זה שהיה הכרח אין

השני  מהפסוק רק הוא לזה שההכרח היה", למילתו שלישי ש"יום חנינא" בר חמא מ"ר' רש"י .61מביא

.È:השלישי ביום היה אנשים" שלשה והנה ש"וירא לכך ההכרח

אברהם" את "לרפאות שבא רפאל, המלאך היה אבינו לאברהם שבאו המלאכים משלושת .42אחד
את  "לרפאות מלאך שלח שהקב"ה לומר אפשר אי ימים, שלושה חולה הנימול טבע, שעלֿפי וכיון
מצות  (שהרי מהמצוה לבוא צריכים טבע שעלֿפי אלו קשיים ממנו להסיר השלישי, היום לפני אברהם"
שלישי  ביום זה שהיה לומר, בהכרח ולכן כנ"ל). מתןֿתורה, לאחרי כמו היתה מתןֿתורה קודם גם מילה

הדין  (שלכן טבע עלֿפי שזהו זה, ביום יתרפא שאברהם פעל רפאל והמלאך שלאחרי 62למילתו, הוא
מרחיצין). אין השלישי יום

.‡È רפאל אך במלאך היה צורך מה טבע, עלֿפי מתרפאים השלישי שביום כיון מובן: אינו ?63עדיין

הרמב"ם  שכתב מה עלֿפי זה "מלאכים".64ויובן בשם לפעמים נקראים טבעיים כחות שגם ,

רז"ל  וכמאמר למעלה, שורש לו יש למטה ענין כל הדבר: מזל 65וטעם לו שאין למטה עשב לך "אין
נקראים  לכן מהמלאכים, משתלשלים הטבעיים שהכחות וכיון גדל", לו ואומר בו המכה מלמעלה

שרשם. שם על "מלאכים", בשם לפעמים

רפאל  מלאך מצד זה הרי השלישי, היום במשך הנימול מתרפא טבע שעלֿפי שהעובדה ונמצא,
הרפואות  על טבעי.66(הממונה ובלבוש זה בפרט שמתלבש עד השתלשלות, בריבוי משתלשל שזה אלא ,(

בהעלם  הוא - לזה השורש - רפאל ומלאך הטבע, ובלבוש הפרטי הענין רק נראה אחרים שאצל אלא,
רפאל  מלאך את שראה "וירא", - בעולם בגילוי השורש האיר אברהם אצל ואילו .67ובשרשו;

.·È:היא בעבודתינו רש"י ופירוש זה מפסוק ההוראה

אלקיכם  הוי' "אחרי שהרי חולים, ביקור מצות במעלת כפשוטו) מהפסוק (שלמדים ההוראה על נוסף
כו'" חולים ביקר הקב"ה "מה ,15תלכו",

"וירא- הלשון בפסוק נאמר אברהם "),`eilשלכן  "אל (ולא  החולה"הוי'" את "לבקר רש"י אומר וכן
אברהם  של מעלתו מצד היא אברהם את לבקר הגיע שהקב"ה לכך שהסיבה לפרש אפשר כי (סתם),
זה  שאין שידעו כדי "אברהם", תיבת הושמטה ולכן יהודי, סתם לבקר שצריכים ראי' מזה ואין אבינו,

חולים  דביקור הענין "חולה", מצד אלא "אברהם", -68מצד
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ושאל 61) הקב "ה "ובא רש"י שמסיים בכדי ומה - בשלומו"
כנ"ל  חולים, ביקור מצד ג"כ הי' השלישי ביום שבא שזה לרמז

מה (א) מחדש: ענינים (ושני והוא ay`בפנים. השלישי, ביום
- בשלומו" ושאל הקב"ה "ובא חולים, ביקור הג's`yמצד ביום

מה  (ב) סכנה. לענין שם בשבת רש"י ועדמ"ש - הוא חולה עדיין
iyilydשקרה meia.("'גו וירא גו' היום "כחום שהי' -

ס"ט.62) סשל"א או"ח שו"ע ב. קלד, שבת
היום"63) מ"כחום האחדות שעות בשביל שזהו לומר וקשה

סופו. עד ח) פמ"ח, (ב"ר שעות שש -
פ"י.64) ח"ב מו"נ

א.65) רנא, זח"א ו. פ"י, ב"ר
ב.66) כו, מזח"א ולהעיר בראשית. י"ר כונן. מדרש
(נוסף 67) - אנשים בדמות המלאכים נראו לאברהם שגם ואף

מלאכים, שהם ידע שאח"כ צ"ל י) (יח, רש"י פירוש שלפי על
- אשוב") "למועד אומר איך לאברהם הוקשה לא למה דאל"כ

את ראה e`txאברהם `ede l`tx(ב) הפרט, את (א) ולא
טבע - טבעי בלבוש שנתעלם ועד לעולם מעולם sebdשנשתלשל

מעצמו. שיתרפא
במקומו.68) חכמים בשפתי וכמש"כ
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ושקיום  המצוה, קיום על "להקל" כדי נסים לחפש שאין - המצוות קיום באופן הוראה גם ישנה
לאלקות. כלי מהטבע ולעשות הטבע, בדרכי מלובש להיות צריך המצוה

***

.‚È אדמו"ר 69בשבת מו"ח כ"ק סיפר תרצ"ג, וירא (מהורש"ב)70פרשת אדמו"ר כ"ק אביו, שכאשר ,
שנים  חמש או ארבע בן ילד היה נשמתוֿעדן

שנת - מרֿחשוון, בכ' נולד נשמתוֿעדן שאדמו"ר מזה הוא חמש, מגיל יותר היה שלא לכך ההכרח
ל"חדר"71כתר"א  שנכנס מזה הוא ארבע, בן כבר שהיה וההכרח תרכ"ו; ניסן בי"ג נסתלק וה'צמחֿצדק' ,

ומחצה  שלש בן -72בהיותו

ההולדת, יום שלפני השבת או מרֿחשוון, כ' הולדתו ביום אז שהיה וירא, פרשת בשבתֿקודש
שאלו  בבכי. פרץ צדק', ה'צמח אל כשנכנס הברכה. לקבל צדק' ה'צמח אל רבקה הרבנית אמו הכניסתו

ב"חדר" שלמד וענה, בוכה. הוא למה צדק' ה'צמח

חומש - גם אלא סידור, או "עברי" רק לא ב"חדר" אז למד שכבר רואים -מזה

צדק': ה'צמח וענהו בוכה. הוא כך ועל מתגלה, אינו אלינו ואילו אבינו, לאברהם נתגלה שהקב"ה
יתגלה  שהקב"ה לכך הוא ראוי אזי עצמו, את למול שעליו מחליט, שנה, ותשע תשעים בן כשיהודי

כשיהודי נוסח: ועוד הראשון).wicvאליו. בנוסח (כנ"ל וכו' שנה ותשע תשעים בן

אפשרות היתה כיצד אדמו"ר מו"ח כ"ק אז עצמו izylוהסביר נשמתוֿעדן שאדמו"ר כיון - נוסחאות
המספרים. מפי באות והנוסחאות קטן), ילד אז שהיה (כאמור, זאת זכר לא

.„È ממ ההוראה -כללות הנוסחאות ב' לפי - צדק' ה'צמח של זה :73היא אמר

שעלֿפי  רק לא - עבודתו עבד שנה ותשע תשעים שבמשך היינו, ותשע, תשעים בן יהודי אפילו
שכתוב  כמו אלא ותשע, תשעים בגיל הוא "יומין 74ה"לוח" אצלו שהיו בימים", "בא שהיה באברהם

מאה" מ"בן למטה אחת ) (בדרגא שאוחז היינו, ותשע , תשעים בן רק שהוא כיון ֿ פיֿכן, אףֿעל שלמין",
העולם. והעלם כיסוי מפני עצמו את  להבטיח היינו, עצמו, את "למול" עליו -

נאמר - מאה" "בן על אבל 75רק עליו; מסתיר אינו שהעולם העולם", מן ובטל ועבר מת "כאילו
במדריגה אפילו - העלם `zgכשנמצאים מפני עצמו את להבטיח צריך אזי מאה", מ"בן למטה - בלבד

העולם.

.ÂË מצוה נוספה לנח מצוות; שש על נצטוה הראשון אדם אברהם. עלֿידי נפעלה מילה מצות
מילה  מצות את גם פעל אבינו אברהם ואילו ענינו 76שביעית; עיקר היתה מילה שמצות אומרת, זאת .

אברהם. של

בן  בהיותו אברהם להחלטת בנוגע מובן ותשע ומזה הכוונה תשעים שאין עצמו, את למול שצריך
שצריך  עבודתו,siqedlשהחליט כל שלאחרי - היא ההחלטה אלא הקודמת, עבודתו על "משהו" עוד
עדיין אצלו ענינו.xwirחסר

לעיל  שנתבאר מה לפי שאר 77ובפרט כל את חיברה זו ומצוה תורה, למתן הכנה היתה מילה שמצות ,
ונמצא, לבנים". "סימן יהיה אבות" שה"מעשה מתןֿתורה, שלאחרי המצוות עם אברהם שקיים המצוות
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ואילך.69) 86 ע' ח"ה בלקו"ש גם לאח"ז נדפסה זו שיחה
מנחם 70) תורת וראה חשון. ט יום" ב"היום (בקצרה) נדפס

וש"נ. רעו. ע' היומן רשימת -
חשון).71) כ יום" ("היום הצ"צ לשון
(72.4 הערה שם לקו"ש ראה
שם.73) היומן ברשימת שנסמנו בשיחות גם ראה

ב.74) עט, א. טז, תו"א א. רכד, זח"א א. כד, שרה חיי
מנחם 75) (תורת סט"ו לך לך ש"פ שיחת וראה ספ"ה. אבות

וש"נ. .(225 ע' חמ"א התוועדויות -
ה"א.76) פ"ט מלכים הל' רמב"ם
"ו.ס 77)
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לו  שחסר בלבד זו (שלא להחלטה הגיע שנה, ותשע תשעים במשך אבינו אברהם של העבודה שלאחרי
cerעבודותיו שאר בכל גםֿכן לו שחסר אלא) עיקרי, וענין עצמו,zencewdענין, את למול צריך הוא ;

בשלימות. שיהיו הקודמות, עבודותיו בכל גם לפעול בכדי

מאה" "בן למדריגת עדיין הגיע שלא זמן כל - הרי גדול, שיהיה שככל ואחד, אחד לכל הוראה וזוהי
גם  צריך הוא אלא עיקרית, ועבודה נוספת עבודה לעבוד וצריך עבודתו, סיים לא שעדיין בלבד זו לא -

הקודמת. עבודתו בכל שלימות לפעול

.ÊË המספרים מפי הם שהנוסחאות ואףֿעלֿפי נוסחאות, ב' צדק' ה'צמח במאמר יש לעיל, כאמור
הוראה  שיש לומר צריך כן על בישראל, נשיא רבי, עלֿידי סופרו הנוסחאות שב' כיון מכלֿמקום, (כנ"ל),

הנוסחאות. בב' צורך יש שלכן בזולתו), (שאין חידוש ישנו נוסח ושבכל הנוסחאות, מב'

(בנוסח  שאומרים כיון צדיק): -) השני על סתם) - (יהודי הראשון בנוסח החידוש מהו מובן, ואינו
צדיק  אברהם היה המילה קודם גם (שהרי - צדיק" "יהודי שאפילו ניתוסף 78השני) "תמים" התואר ורק ;

המילה  עלֿידי להחלטה 79לו זקוק בודאי צדיק שאינו יהודי הרי עצמו, את למול שעליו להחלטה זקוק - (
מנה" מאתיים בכלל "יש שהרי הראש 80זו, בנוסח החידוש מהו ואםֿכן ?81ון .

למתןֿתורה: הכנה היתה מילה שמצות לעיל, האמור עלֿפי ויובן

שאברהם  המצוות לגבי - מילה מצות של גם ועלֿדרךֿזה - מתןֿתורה שלאחרי במצוות החידוש
שמצוות הוא, לפניֿזה שהיה `elקיים שלפניֿזה המצוות קיום כמו (לא המאציל כח הבורא, כח מצד הם

הנבראים). בכח רק

ענין לגבי כי "צדיק", תיבת אומר אינו הראשון בנוסח אין dfולכן, מילה, מצות עלֿידי שנפעל
דרגות  עולם 82חילוקי ה'מאציל', שלגבי (וכידוע צדיק שאינו או צדיק הוא אם נוגע שלא בלבד זו לא ;

שוין  העשיה ועולם - 'אדםֿקדמון' הלשון גם מובא ולפעמים - לבוא 83האצילות צריכה ההחלטה אלא ,(
`lצריך מאציל, בחינת גילוי לקבל כדי (ואדרבה: דרגות חילוקי שייכים שבו בנפש המקום lhazdlמצד

שמצינו  ממה ובמכלֿשכן שיוכל 84ממדרגותיו. כדי בבלי תלמוד לשכוח צריך שהיה זירא, לרבי בנוגע
ירושלמי). תלמוד ללמוד

המאציל, מצד - לאמיתתו שהוא כפי הענין על מדבר הראשון הנוסח הנוסחאות: בב ' הביאור וזהו
הוא  שהענין כפי  מדבר  השני והנוסח שוין. ושבאדם) (שבעולם העשיה ועולם האצילות עולם שלגביו

עצמו. את למול צריך צדיק שאפילו חידוש זה הרי הנבראים ובהרגש הנבראים, הרגש מצד

.ÊÈ:היא - תורה מתן לאחרי - אלינו מהנ"ל ההוראה

וחיבור  צוותא מלשון - מצוה כל בת 29עלֿידי הקב"ה עם מאוחדים נעשים רבינו - שאומר כפי מידות,
ועד".85הזקן  לעולם נצחי הוא למעלה זה "ויחוד

הגמרא  כדברי יהודי, כל אצל הוא המצוות קיום עלֿידי שנעשה זה ישראל 86ויחוד פושעי אפילו :
ובשם zeevnמלאים המצוות, דברכת הנוסח מישראל אחד כל אומר שלכן וחיבור. צוותא מלשון -

ספיקא  וספק ספק בזה שאין (דהיינו "אלקינו"87ומלכות - גם אלא העולם", "מלך התיבות את רק לא - (
קדשנוeply(אלקה ו"אשר (epeve eizeevna.(וחיבור צוותא (מלשון "
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צדיק".78) והי' עולם של "יחידו כו: לך (בובער) תנחומא
ובפרש"י.79) א יז, לך לך
ב.80) מא, ב"ב א. עד, ב"ק
יותר 81) הרבותא - ה'") אליו ל"וירא (שראוי להשכר בנוגע

שיש  אלא זה. שכר מביאה החלטתו שגם סתם, שנה צט' בבן
לעבודתו. בנוגע גם רבותא לבאר

צו82) איד "א אומר: זה בנוסח שגם wivpiipומה oe` oiip ַ
x`iהיא בזה שהכוונה ,"ezcear cary אינו - כנ"ל שנה 99 ¨

(כי  להמול שעליו להחליט צריך הוא גם אשר החידוש בשביל
לפי - אם כי בזה), חידוש כל אין המאציל dfמצד `lay אין ,

אינו  להמול, שצריך כשיחליט וגם ועבודה חידוש כל בהחלטתו
כו'. לוירא ראוי

וש"נ.83) .90 ס"ע שם לקו"ש ראה
(המשך 84) ואילך תרס"ו היום זה בד"ה ונת' סע"א. פה, ב"מ

קונטרסים  (סה"מ תרצ"א מיומיים יחיינו ד"ה ואילך). יג ע' תרס"ו
בסופו. ואילך) רמח ס"ע תרצ"א סה"מ א. קמז, ח"א

פכ"ה.85) תניא
וש"נ.86) א. נז, ברכות
פי"א.87) אגה"ת תניא ראה
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הוא  יכול  - ועד" "לעולם הקב"ה עם מאוחד הוא שעלֿידיֿזה במצוות, "מלא" יהודי שכל וכיון
עצמו. את למול שצריך לדעת יש שתמיד ההוראה, היא זה ועל שלם. כבר שהוא לחשוב

לאופן  ועד אליו, יתגלה שהקב"ה הוא ראוי - צדק' ה'צמח מאמר כסיום - אזי כן, שמחליט ובשעה
המהות  ראיית מחכמה), למעלה (שהיא נבואה בחינת - אבינו לאברהם שנתגלה .88כפי

***

.ÈÁ היה אבינו שאברהם איך - חז"ל ממדרשי שמביא רש"י פירוש עלֿפי - מסופר הסדרה בתחילת
יותר  אורחים בהכנסת עצמו את יטריח חולה, שהיה כך על הבט שמבלי חשש והיה גדול, מכניסֿאורחים
שלא  מצטער שראהו ולפי באורחים, להטריחו שלא מנרתקה, חמה הקב"ה "הוציא ולכן כוחותיו, מכפי

אנשים"היו  בדמות עליו המלאכים הביא באים, ,42אורחים

יבואו שהמלאכים הטבע, שינוי עשה שהקב"ה `epiaוהיינו, mdxa`l בדמות" במלאכים) רגיל (שהיה
" רש"י לשון וכדיוק הביאitleאנשים", אנשים"dכו' בדמות עליו הידיעה) (בה"א ,89מלאכים

מפרש - שרש"י כפי לבוא, צריכים המלאכים היו בלאוֿהכי חידוש: אינה כשלעצמה המלאכים ביאת
ואחד  סדום, את להפוך ואחד שרה, את לבשר "אחד המלאכים: שלושת בכל צורך שהיה השני, בפסוק

אנשים" "בדמות באו שהמלאכים בזה היה כאן החידוש אברהם"; את -לרפאות

אורחים. הכנסת מצות בהם ויקיים אנשים, שהם סבור יהיה שאברהם כדי

בגמרא  למדים אבינו 90ומזה שאברהם רואים שהרי השכינה", פני מהקבלת אורחים הכנסת "גדולה :
האורחים. את לקבל ורץ להמתין, מהקב"ה ביקש

.ËÈ הכנסת מצות אבינו אברהם בזה קיים לא שבאמת נמצא, בפשטות, הסיפור את שלומדים כפי
ש" ורק אכלו, לא ואכן לאכילה, צריכים שאינם מלאכים אלא אנשים, היו לא באמת שהרי d`xpאורחים,

שאכלו" .91כמו

הדיעה - לפי אברהם"92ואפילו של כבודו "מפני רק זה הרי ממש", ושותין מפני 93ש"אוכלין או ,
בנימוסי'" הלך לקרתא הכנסת 94ש"אזלת זה היה לא ובמילא ושתי'; לאכילה צריכים שהיו לא אבל ,

ל) חסדים -`migxe(וגמילות

עצומה: תמיהה - ועלֿפיֿזה

ש  יתכן אמיתי?dlrnlnאיך שאינו דבר בשביל הטבע היפך של ענין יעשו

(באמת) שהרי השכינה", פני "הקבלת לעזוב אבינו לאברהם היה אסור שבאמת נמצא, הנ"ל עלֿפי
השכינה"? פני "הקבלת בעזיבת נכשל אבינו שאברהם אפשר ואיך אורחים, הכנסת מצות קיים לא

און" כל לצדיק יאונה "לא - בשוגג אפילו אבל בשוגג, זה שהיה אמת האבות,95הן מדריגת ובפרט ,
נאמר  יכול 96שעליהם איך ואםֿכן - סתם מ"צדיק" למעלה היא ו"מרכבה" המרכבה", הן הן ש"האבות

אבינו? אברהם אצל שוגג של ענין (אפילו) להיות

מיד  הרי מהוגנים, שאינם לעניים ונתנם צדקה של מעות שלקח אבינו אברהם על אומרים היו אילו
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סי"ט.88) אגה"ק תניא ראה
אורחים 89) הכנסת שייך שאין רש"י) (דדעת מוכח שמזה

במלאכים.
וש"נ.90) א. קכז, שבת
ב).91) פו, (מב"מ ח יח, פרשתנו רש"י
בזח"א 92) גם וכ"ה רבה. אלי' מסדר שם) (ב"מ נראין תוד"ה

ח"א  תרס"ג (סה"מ בתחלתו תרס"ג עומד והוא ד"ה (ראה א קמד,

הדיעות. שתי מובאות א קב, שם ובזוהר - כד)). ע' ח"ב נ. ע'
הנ"ל. עומד והוא ד"ה ראה דא"ח, ע"פ הביאור

שם.93) תוס'
ה.94) פמ"ז, שמו"ר
כח :95) סו"ס  אגה "ק  ובתניא כא . יב, שהן משלי "השגגות

שמנוגה". נפה"ב מהתגברות
ו.96) פפ"ב, ו. פמ"ז, ב"ר
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בשוגג  אפילו אבינו, אברהם על כזה דבר לומר שייך איך הקושיא: נשאלת ומכלֿשכן 97היתה .
הם  עניים שעלֿכלֿפנים מהוגנים, שאינם לעניים צדקה מנתינת יותר שגרוע ש"אינן 98בנידוןֿדידן, אלא ,

אורחים  הכנסת היתה לא כאן ואילו ?ixnblמהוגנים",

מענין  - כו'" אורחים הכנסת "גדולה - אמת דין שילמדו כזה באופן קבעה אמת" ש"תורת יתכן איך
ה  (באמת) שהיתה מפעולה אמיתי, הדין?שאינו יפך

" רק שהיו שאףֿעלֿפי לומר, צריך כן של zencaועל אורחים" ב"הכנסת דבר חסר היה לא אנשים",
האמת. היתה זו אלא אורחים, הכנסת מצות שמקיים לו נדמה שהיה הכוונה אין אבינו. אברהם

.Î לעיל והובא בחסידות המבואר בהקדם יובן בזה 77הביאור

"תורה- ששניהם התורה, פנימיות עם דתורה גליא של היחוד גם נראה כאמור `zgובזה - שלכן ,"
פעמים  הבנה 99כמה והעדר בקושיא נשארים התורה, פנימיות שבלי דתורה בנגלה ענינים כמה ישנם --

מתןֿתורה: לאחרי מקיימים שאנו למצוות מתןֿתורה, קודם האבות שקיימו המצוות בין החילוק

אור' ב'תורה וכמובא ברוחניות. היה האבות של המצוות מצוות 100קיום וכמה מכמה לדבר, ראיה
כתוב  התפלין שבפרשיות תפלין, מצות ולדוגמא: בגשמיות. לקיימם כלל יכולים היו לא האבות שבימי

מצרים. דיציאת הענין כל עדיין היה לא האבות ובימי מצרים, יציאת אודות

גם  עשו הם בגשמיות; פעולות ללא ברוחניות, רק היה האבות של המצוות שקיום הכוונה אין אבל
מצוות), בכמה (עלֿכלֿפנים בגשמיות פעולות

בזוהר - איתא גופא: תפלין ממצות ההמשכות 101וכדמוכח את המקלות עלֿידי המשיך שיעקב ,
בגשמיות  תפלין מצות לקיים יכלו לא שהאבות ֿ פי שאףֿעל מוכח, ומזה תפלין. מצות עלֿידי  שנמשכות

כמו אופן בגשמיות,ixg`lבאותו פעולה גם היתה ברוחניות בקיומם מכלֿמקום כנ"ל, תורה, מתן
במקלות  -הפעולה

הא  שעבודת שאומרים לאמה עבודתם שעלֿידי - בזה הכוונה ברוחניות, היתה קדושת erawבות את
לאחרי  קדושה, במקלות נשארה לא עבודתם; עבדו שבהם הגשמיים בדברים ובגלוי בפנימיות המצוה

אורחים  הכנסת מצות אבינו אברהם קיים שבהם ומשתה למאכל בנוגע גם וכך בהם. העבודה .102סיום

נפעל שלא לומר הגשמיים),dne`n[קשה  דברים בו (וכיוצא  נשארובמקלות קודם weicaוהם כמו
עלֿכלֿפנים  דוגמא איזה להיות מוכרחת היתה לבנים", סימן אבות ש"מעשה כיון - ובפרט העבודה.
שממשיכים  מתןֿתורה, לאחרי המצוות קיום כמו זה אין ֿ פיֿכן, אףֿעל אבל מתןֿתורה. שלאחרי למצוות
קדוש, דבר נעשים עצמם שהם המצוה, נעשית שבהם הגשמיים בדברים ובגלוי בפנימיות קדושה

המצוה]. קיום לאחרי גם בגלוי בהם נשארת והקדושה

.‡Î:לויתן שבבחינת הנשמות עבודת ובין האבות של המצוות קיום בין חילוק שיש מובן, עלֿפיֿזה

תורה' ב'לקוטי בגשמיות 103מבואר להיות צריכה שעבודתם הבר, שור שבבחינת הנשמות בין החילוק
אלי" אישי "ילוה מלשון - לויתן שבבחינת לנשמות שפשוט 104דוקא, (אף ברוחניות עבודתם שעלֿידי -

המצוות. קיום עלֿידי הנמשכות ההמשכות כל ממשיכים הם כפשוטן) המצוות כל בקיום שמחוייבים
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לי97) "אוי רבי (ב"בizzpyוכמאמר פי'כו'" ב' ועי' א. ח,
לשו"ע בברכ"י - סי"א).הריטב"א סרנ"א יו"ד

(98" ב) ט, ב"ב ב. טז, (ב"ק בש"ס מדייק `mcשלכן ipa
רמאי  דהיינו - שכר" עליהן יקבלו לא דוקא) (שאז מהוגנים שאינן

ושם). סע"ב (סז, דכתובות
וש"נ.99) .77 ע' ח"מ התוועדויות - מנחם תורת ראה

ב.100) מא, ד. יא,

ג.101) כג, ויצא תו"א וראה א. קסב, ח"א
לאחרי 102) שמקיימים האופן באותו קיים זו שמצוה אף

סה"מ  וראה המקלות). ע"י שהיתה תפלין מצות כקיום (ולא מ"ת
בהערה. 223 ע' תש"י

עיי"ש.103) ואילך. א יח, שמיני
לד.104) כט, ויצא
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הם האבות ועבודת לויתן שבבחינת הנשמות שעבודת לפרש, שרוצים כאלו ynnיש oipr eze` עלֿפי .
שונים:הנ"ל ענינים שהם מובן,

היא לויתן דבחינת על wxהעבודה דוגמא שם שמביא מזה (כמובן בגשמיות אחיזה ללא ברוחניות,
המשיך  ואףֿעלֿפיֿכן וכו', מצה שם לו היה שלא במערה, בהיותו יוחאי בן שמעון מרבי לויתן בחינת
בגשמיות, אחיזה לה היתה האבות עבודת מהֿשאיןֿכן ברוחניות), עבודתו עלֿידי - ההמשכות כל את

זה מצד בדברים mlerdyורק הקדושה המשכת לפעול יכולה עבודתם היתה לא עדיין, מזוכך היה לא
בפנימיות. הגשמיים,

.·Î הגשמיים בדברים פעלו לא עבודתם עלֿידי שהאבות כיון מובן: אינו לכאורה הנ"ל כל עלֿפי
ברוחניות  רק עבודותיהם כל את לעשות יכלו הרי בגשמיות, (גם) עבודתם להיות צריכה היתה מה לשם -

לויתן)? דבחינת העבודה (בדוגמת

לעיל המדובר בהקדם בזה לבנים",77והביאור סימן אבות "מעשה (סימן ענין היה אבות" ש"מעשה
פועל  מתןֿתורה, אחרי המצוות, שקיום גופא הא מתןֿתורה: שלאחרי ה"בנים" לעבודת כח' ו)'נתינת

אבות". מ"מעשה הוא זה על הכח הנה בפנימיות, הגשמיים בדברים קדושה וממשיך זיכוך

להיות  צריך היה לכן לבנים, כח' ו'נתינת סימן היה המילה, ענין אלולי אפילו אבות", ש"מעשה וכיון
להיות  צריכה היתה האבות לעבודת גם ולכן, מתןֿתורה. שלאחרי המצוות למעשה עלֿכלֿפנים, בדוגמא,

בגשמיות  (דבנים)105אחיזה המצוות לקיום כח' ו'נתינת סימן להיות יכולה היתה דוקא שעלֿידיֿזה ,
מתןֿתורה. שלאחרי

הדברים  של הענינים פרטיות ובפרטי מדוייק שיהיה מצינו לא האבות שאצל לכך ההסברה גם וזוהי
שגם  שהצורך דכיון - תפלין) במקום שהיו דיעקב, המקלות (כמו אבות מעשה נעשו שבהם הגשמיים
מתןֿתורה, לאחרי רק נעשה זה שהרי  הגשמי, בדבר לפעול בכדי (לא הוא בגשמיות תהיה האבות עבודת

של באופן חיבור שיהיה בכדי גשמיים,oniqאלא) ענינים מתןֿתורה, שלאחרי המצוות לא עם לכן
הגשמי  הדבר של הפרטים כלֿכך .106מדוקדקים

.‚Î גופא מתןֿתורה שלאחרי בענינים מצינו הנ"ל :107בדוגמת

פעולות  לעשות גם עליו צוה נבואה, איזו לומר לנביא צוה שהקב"ה שבשעה נבואות, בכמה מצינו
. השמאלי צדך על "שכב הנביא ליחזקאל צוה שהקב"ה וכפי לנבואה. בהתאם בגשמיות, ושכבת שונות .

הימני" צדך גולה"108על כלי לך "עשה צריך 109, היה מה לשם ולכאורה: הגלות. אודות לנבואה בהתאם ,
בזה  ומבואר גשמית? פעולה עם הנבואה את רק 110לקשר להישאר יכולה עצמה) (מצד שנבואה ,

אותה  וקישרה והורידה מרוחניות, הנבואה את הוציאה הגשמית והפעולה בגשמיות; לירד ולא ברוחניות,
בגשמיות. הנבואה תתקיים הזמן, שבבוא מבטיח, שזה גשמיות, עם

פעולה  גם הספיקה הגשמי, הזה עולם עם הנבואה את לקשר כדי רק היא הגשמית שהפעולה וכיון
רק שהיו יחזקאל, שלקח גולה" ה"כלי כמו הנבואה. על דוגמא רק (א)nbec`שהיא שהרי גלות, על

וכו'. ושלוה שלום מתוך גולה" ה "כלי את לקח יחזקאל (ב) לאחריֿזה, שנים כמה רק באה הגלות

ש "מעשה  שבכדי אף לבנים ": סימן  אבות ל "מעשה בנוגע הוא ֿ זה כח'ועל ֿדרך 'נתינת יהיה אבות"
הקב"ה  ציווי וכמו בלבד. דוגמא לזה הספיקה מכלֿמקום בגשמיות, להיעשות צריכים היו לבנים,

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

מרכבה 105) היו שהאבות לפי מבואר: 888 ע' ח"ג בלקו"ש
"שכל פכ"ג: תניא (ראה גופם באברי גם כו'"),`mdixaלאלקות

והתבטאה  גופם אברי את גם החדירה הרוחנית עבודתם ולכן
מצד  ושגם מוכרח שזהו איך מבאר וכאן - גשמית בפעולה
(סה"מ  ס"ט תרס"ה זכור ד"ה גם וראה - כן. צ"ל בעולם הפעולה

ואילך). רכ ע' תרס"ה
שם.106) זכור ד"ה גם ראה

לענין 107) גם זו דוגמא מבוארת 758 ע' שם בלקו"ש ראה
ע"י  שנעשה מ"ת, שלאחרי המצוות עם האבות מצוות קישור

מילה. מצות
דֿו.108) ד, יחזקאל
ג.109) יב, שם
שם.110) לך לך הרקנטי על לבוש ו. יב, לך לך עה"ת רמב"ן

ד"ב. הר"ן דרשות ג"כ וראה
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"ק  ולרחבה"לאברהם לארכה בארץ התהלך כח'111ום 'נתינת היה שזה (בבוא 112, ישראל ארץ כיבוש על
בפועל  כיבוש היה לא גו'" בארץ ש"התהלך אף - לכיבוש.113הזמן) דוגמא רק אלא ,

המצוות  קיום על כח' 'נתינת שיהיו שבכדי שאףֿעלֿפי האבות, של המצוות לקיום בנוגע הוא וכן
פעולת  (א) נוגע היה לא אבות" ב"מעשה מכלֿמקום בגשמיות, להיעשות צריכים היו מתןֿתורה, שאחרי 

הגשמיaהעבודה רקדבר diyrd(נוגע ,dceardy ש מה לא אבל בגשמיות, תהיה ,mybda lrtp עלֿידי
ש  כיון הגשמי, דבר פרטי כלֿכך ומדוקדק נוגע לא עצמה, ועבודה בפעולה גם (ב) עצמו eaהעבודה),

דוגמא רק זהו אלא דבר, נפעל .oniqeלא

.„Î יובן הנ"ל כל לא ,עלֿפי מכלֿמקום מלאכים, באמת היו לאברהם שבאו שהאורחים שאףֿעלֿפי
אבינו: אברהם של אורחים בהכנסת דבר נחסר

כח' 'נתינת שתהיה בכדי בגשמיות, להיות צריכה אמנם היתה אבינו אברהם של אורחים הכנסת
תורה  מתן שלאחרי אורחים הכנסת שעבודת114למצות רק נוגע היה זה בענין אףֿעלֿפיֿכן, אבל ,mdxa`

החלק  את עושה שאברהם לאחרי המאכלים עם נעשה מה אבל (כנ"ל), בגשמיות בגשמיות elyתהיה הן
בענין. עיקר זה אין - לא או האורחים עלֿידי שימוש בהם נעשה אם ברוחניות, והן

הדבר  גילה ובמילא אנשים", "בדמות נראו אבינו שלאברהם כיון הרי מלאכים, היו שבאמת אף ולכן,
שלו, האמיתית אורחים והכנסת החסד מדת את גו'"ede`אצלו בקר בן "ויקח הפעולות את עשה ,115גם

אורחים בהכנסת הנה - מאומה,elyבגשמיות חסר היה לא לבנים, כח' 'נתינת לפעול צריכה שהיתה ,
ש  בגשמיות.ecivnכיון אחיזה לזה היה

לנהוג  צריך כיצד העולם לכל הדרך את הראה שלו אורחים הכנסת עלֿידי אבינו שאברהם הענין [גם
אנשים, בתור אותם ראה שהעולם כך אנשים, בדמות היו המלאכים שהרי בשלימות, היה - החסד בדרכי

ש"ויאכלו"]. ראו וגם

.‰Î עם התעסק ובעצמו לו, להמתין מהקב"ה שביקש אבינו אברהם שהנהגת נמצא, עלֿפיֿזה
היתה  שלו אורחים שהכנסת דכיון דין, עלֿפי אלא) חסֿושלום, בשוגג עבירה (לא היתה האורחים,
אורחים  הכנסת "גדולה כי השכינה", פני "הקבלת על בגללה לוותר דין, עלֿפי הוצרך (כנ"ל), בשלימות

השכינה". פני מהקבלת יותר

גם  הרי - מתןֿתורה לאחרי אורחים" שב"הכנסת המעלה בה היתה לא שלו אורחים" ש"הכנסת ואף
"הכנסת  ובמילא, מתןֿתורה, שלאחרי השכינה" פני "הקבלת כמו היתה לא שלו השכינה" פני "הקבלת

השכינה"elyאורחים" פני מ"הקבלת גדולה -elyהיתה מתןֿתורה שלאחרי הזמן על למדים ומזה .
הענינים נשתנו.cgiששני

.ÂÎ:אפשר בדרך לומר ויש

" של הגילוי עלֿידי אצלו בא - אורחים" היו "שלא זה על אבינו אברהם של הוי'",xie`הצער אליו
לפנים" הפנים שצריך 116"כמים מי אורח, שיש שבשעה בכך שלו החסד מדת התבטאה זה, גילוי לפני .

היה  שאליו הענין ("וירא") ראיית אצלו פעל הוי'" אליו ד"וירא הענין ואילו לו; משפיע אזי לעזרתו,
שלא  "מצטער היה שלכן מקבלים, כשאין גם בגילוי היתה שלו החסד שמדת - החסד) (מדת "מרכבה"

אורחים" .117היו
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יז.111) יג, לך לך
(ב"ב 112) שיהאוכמארז"ל "כדי א): לפני gepק, לכבוש

47 הערה לעיל בהנסמן וראה .בניו".
מקום 113) רק - לר"א (ואפילו שם בב"ב הדיעות ב' ראה

פמ"ד, ב"ר קנה). (דמאמרוהילוכו d'כב lyמעשהozepe הארץ
לזרעו).

ה"ב.114) פי"ד אבל הל' רמב"ם 765.ראה ע' ח"ג  לקו"ש
ואילך. 313 ע ' חל"ד  התוועדויות - מנחם תורת

ז.115) יח, פרשתנו
יט.116) כז, משלי
שמתחילה117) מה א) יומתק חמה ועפי"ז הקב"ה "הוציא

בשביל שלאח"ז,ezaehמנרתקה", אף באורחים", להטריחו "שלא
xrhvd(הצער (סיבת חסדו התעוררות כי - לאח "כ dycgzpע"ז

הוצאת  ב) ד"וירא". הגילוי לבטלה ע"י היתה לא מנרתקה חמה
הל' דיוק ג) "וירא". אשר עד - לו הי' לא צער אפי' כי כלל,

שהצטער".ed`xy"ולפי "ולפי שיאמר די דלכאורה - מצטער"
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שלפניֿזה  לפסוק אנשים" שלושה והנה וירא עיניו "וישא הפסוק של השייכות מובנת ועלֿפיֿזה
הפסוק) לתחילת גם אלא היום", "כחום לתיבות רק אינה (שהשייכות הוי'" אליו מצד 118"וירא כי -

אנשים". שלושה "והנה הקב"ה עשה זה ומצד אורחים, היו שלא זה על אברהם הצטער הוי'" אליו "וירא

.ÊÎ בכך המדות, משאר נבדלת שמלכות דראשֿהשנה, ב'המשכים' המבואר עלֿפי ביותר ויומתק
עם" בלא מלך "אין וכמאמר זולת, בלא מלכות שייך .119שלא

רק- הנה המדות,zlertבמדות, התעוררות להיות יכולה אבל זולת, בלא להיות יכולה אינה המדות
אורחים") היו שלא "מצטער (שלכן חסדו במדת אבינו אברהם התעורר זולת, היה שלא שאף שרואים כפי

שכתוב  כמו העולמות, בשביל הם שמדות מקומות בכמה להמבואר סתירה זה אין (ולכן "זכור 120-
מלכות, מהֿשאיןֿכן לפעול). המדות התגלות אודות מדובר שם כי המה", מעולם כי וחסדיך רחמיך

זולת.zexxerzdאפילו בלא להיות יכולה אינה המלכות

עצמם, מצד להתעורר הם יכולים ולכן במציאות, שישנו העלם בבחינת הן המדות כי לזה, והטעם
דוקא  זולת עלֿידי מתעוררת היא ולכן במציאות, שאינו העלם בבחינת היא מלכות .121ואילו

במציאות]. שאינו מהעלם ולהמשיך להגיע שצריך השנה, שבראש המלכות בנין ענין גודל מובן [ומזה

החסד  שמדת זה מצד היא - אורחים היו שלא זה על הצטער אבינו שאברהם העובדה לעניננו: ובנוגע
נמשך  הוי'" אליו "וירא שעלֿידי - היה וכן - להיות יכול היה ולכן במציאות. שישנו בהעלם נמצאת

ממש. במציאות זה

.ÁÎ אצל החסד המשכת אופן אודות מספרת התורה וירא פרשת שבריש שבפסוקים מובן, הנ"ל מכל
אבינו: אברהם

אבינו  שאברהם פעל זה וענין דלעילא. אתערותא - גו'" "וירא - מלמעלה הגילוי היה לכלֿלראש
בעשי' והוריד המשיך זו והתעוררות חסדו. במדת וגו'"lretaנתעורר לקראתם "וירץ בגשמיות, בפעולה ,

באריכות). כנ"ל מתןֿתורה, שלאחרי אורחים הכנסת על כח' 'נתינת נעשה זה הרי (ועלֿידיֿזה

היא: בעבודתנו מזה ההוראה

לקשר  מיד צריך דלעילא), אתערותא מצד בא (שזה מצידו הכנות ללא פתאום, מתעורר אדם כאשר
להתבטל  ההתעוררות יכולה - לאו ובאם פועל, של ענין עם .122זאת

היא  האמת אם ואפילו לו, (נדמה אם אפילו אזי פועל, של ענין עם מיד זאת שמקשר ועלֿידיֿזה
ובפנימיות, אליו יומשך זה הרי סוף כל סוף הנה - שמלמעלה ההתעוררות כל את לקבל כלי ש)אינו כך,

הכנסת  מצות לקיים יכול היה לא אליו" ש"וירא שבשעה שאףֿעלֿפי אבינו, אברהם מעשה כמו
עלֿידיֿזה  הנה לזה), כלי היה לא העולם מתןֿתורה קודם (כי בהגשם תחדור שהמצוה באופן אורחים
יומשך  מתןֿתורה שלאחרי לבנים, כח' 'נתינת נעשה זה הרי בגשמיות, פעולה עם ההתעוררות את שקישר

בפנימיות. זה

.ËÎ תפלתי "ואני שבת במנחת אומרים שלכן רצון", "עת המנחה, בעלות השבת ביום עתה נמצאים
חסדך" ברב "אלקים - מזו ויתירה רצון", עת הוי' נהפך 123לך הדין, מדת על שמורה "אלקים", שגם ,

חסדך" .124ל"ברב
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ס"ד.118) לעיל גם ראה
גאולה 119) פ' החיים ס' רפ"א. המלך שעשועי שער עמה"מ

רפ"ז. ח"ב תניא ל. לח, וישב בחיי פ"ב.
"רחמיך120) כתוב ושם ו. כה, אבל ied'תהלים וחסדיך",

כמ "ש  הועתק בדא"ח  נוסף בכ"מ השם, כבוד מפני כנראה כאן,
תוס' (ראה הכתובים לקצר שהדרך הש"ס כללי בספרי הידוע על

הש"ס). ובכללי א קכח, שבת ונתן ד"ה

פ"ג121) ש"ת החודש ד"ה בכ"ז ה'ש"ת ראה (סה"מ ואילך
ר"ה המשך ואילך). 21 47ע' ע' תש"ח (סה "מ ואילך פכ "ז תש"ח

טו).ואילך). ע' תש"ט (סה"מ פ"י תש"ט ר"ה המשך
ואילך.122) ב ב, ויקרא לקו"ת ראה
א.123) קנו, זח"ב וראה יד. סט, תהלים
תש"ד 124) (סה"מ תש"ד  תפלתי  ואני 170).סד "ה ע'
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ובנים, אבות בדוגמת הם החול וימי ששבת - החול לימי תומשך השבת דיום שההתעוררות ובכדי
(הנקראות  מדות שש בחינת הם החול ימי וששת אבות), (הנקראים מוחין (בינה) בחינת היא שבת (א) כי

יומין  כולהו מתברכין משבת ו(ב) ובעלות 2בנים), בכלל, שבת (של ההתעוררות את לקשר מיד צריך -
ה"מעשה  הנה שעלֿידיֿזה  בשבת), גם לעשותם שמותר כאלו (בענינים פועל של ענין עם בפרט) המנחה

החול. ימי לבנים", "סימן יהיה שבת, של אבות"

***

.Ï.'גו הנביאים בני מנשי אחת ואשה דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

•
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc dcp(iyiy meil)

d ,dcilíéðéábäå ,çöî,mipird zeab -åok,úBúñläå ,íéðéòä ¥©§©§¦¦§¨¥©¦§©§¨
ï÷fä úBaâåcle epi`e ,mc` zxeva ,xhpqd -ãçàk ílek eäiL ãò §©©¨¨©¤§¨§¤¨

mby jxev oi` j` .mc` zxeva eidi elld mixa`d lky -
.mc` ipf`k eidi miipf`d

:ztqep drc d`ian `xnbdøîà àáøenyy mkgd mya,àñç ¨¨¨©¨¨
dcil z`neh eni` z` `nhn cled `diy zpn lr minkg zrcl

d didiy jixvïábäå çöî,mipird zeabn zg` dab -åokïéòä ¥©§©¨¦§¨©¦
,miptd ly cv eze`ayúñläå,cv eze`ay zg`dï÷fä úaâå- §©¤¤§©©©¨¨

cle epi`e ,mc` zxeva ,xhpqd ly cg`d cvdílek eäiL ãò©¤§¨
úçàk.mc` zxeva didi cvd eze`ay mixa`d lky - §¤¨

:`xnbd zx`anéâéìt àìå,miwleg mpi` `qge opgei iax -àä- §Ÿ§¦¦¨
iccv ipy zxev didzy cr clek epic oi`y opgei iax xn`y dn

md eixac ,mc` lyk miptdøîàc ïàîkminkgy xaeqd zrck - §©§¨©
`dzy cr dcil z`neh mi`nhn mpi`ö ìkúøelyk cled ipt ¨©

`dzy minkg ewiwfdy it lr s`y opgei iax eprinyde ,mc`
e .llka miipf`d oi`y md micen ,mc` lyk eipt lk zxevàä- ¨

epic mc` lyk miptd on cg` cv xy`k mby `qg xn`y dn
md eixac ,clekøîàc ïàîklky micen minkgy xaeqd zrck - §©§¨©

xkip wlg eipta yiy cleúøevî`qg eprinyde .clek epic mc` ¦©
,mc` lyk eipt lk zxev `dzy minkg ewiwfd `ly it lr s`y
zenca dnly miptd iccvn cg` zxev `dzy jixv mewn lkn

.oipnd on dpi`y ofe`dn cal ,mc`
:`qg ixac lr dywn `xnbdéáéúéîlr daiyid ipa eywd - ¥¦¥

,(b"d c"t `ztqez) `ziixaa epipy ,`qg ixacúøeödíéðt ©¨¦
eøîàL,mc` lyk zeidl dilry minkgeléôàwx df didi m` ¤¨§£¦

ïéôeöøtä ïî ãçà óeöøte` oird oebk ,miptd ixa`n cg` xa` - ©§¤¨¦©©§¦
epic dnda lyk eipt zxev x`y m` elit`e .zg` zql e` gvnd

.mc`kïæBàä ïî õeçlyk eipt lk x`ye mc` lyk `id m`y - ¦¨¤
:`xnbd ddnz .clek epic oi` ,dndaàøîéîìd`a m`d - §¥§¨

xnel `ziixadébñ énð ãçîcminkg zhiya xaeqd zrcly - §¥©©¦©¦
ezxev didzy cg` xa`a mb ic ,miptd zxevn xkip wlga icy
mly cv didiy ef dhiyl wiwfdy `qg ixack `lye ,mc` lyk

.mc` lyk eipt ly
:`xnbd zvxznïàîëe ,àéðz ákòì ,àéää àéðz ék ,ééaà øîà̈©©©¥¦©§¨©¦§©¥©§¨§©

úøeö ìk øîàcepic oi`y minkg zrca zxaeq `ziixa dze` - §¨©¨©
,ef `ziixa dzpypyke ,mc` lyk eipt lk zxev `dzy cr clek
ptd ixa`n cg` sevxt didi m` elit`y ,dzpyp aekir oiprlmi

on ueg ,clek epic didi `ly akrn xa` eze` ixd ,dnda lyk
itl rawp epice ,zakrn dpi` dnda lyk `id m` s`y ofe`d

.eipt ixa` x`y zxev
àîéà úéòaéàå,jk ef `iyew ayiil lkez dvxz m`e -íìBòì §¦¨¥¥¨§¨

zxaeq ef `ziixaøîàc ïàîkminkg zhiya xaeqd zrck - §©§¨©
xkip wlg wx ea yi m` s` clek epicyúøevî,mc`éàîeedne - ¦©©
sevxt didi m` icy `ziixaa epipyyãçàzxeva oitevxtd on ¤¨

,mc`ãçà ãçàzxeva miptay mixa`d iy`x lkn cg` `diy - ¤¨¤¨
.`qg ixacke ,dnecke zg` zql ,cg` oiab ,zg` oir ,mc`
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המשך ביאור למס' נפה ליום שישי עמ' ב



כה

      
. הם התורה  עניני שכל  לכך  שנוסף  ידוע 

הוראה  מלשון (תורה  מישראל הוראות  לכאו"א  (
מיוחדת  הדגשה  יש  הזמנים , ובכל  המקומות  בכל 
שבפרשת  התורה  מעניני וההוראה  הלימוד  על 

זה השבוע  לזמן במיוחד  השייכים  , וממנו ,
כולה . השנה  ובכל  על  נמשכים 

בתכלית  הם  התורה  עניני שכל  כיון ועוד : זאת 
הכללית  השייכות  על  שנוסף  לומר , מסתבר  הדיוק ,
והוראה  לימוד  גם  יש  זה , לזמן השבוע  דפרשת 
פרשת  בציבור  קורין שבו – השבת  דיום  מהקביעות 

החודש . בימי – כולה  השבוע 

לימוד  – לראש  לכל  זה : הש "ק  ליום  ובנוגע 
מפרשת  והוראה והוראה  לימוד  – וגם  ,

ביום  וירא  פרשת  דשבת  מהקביעות  ,
ימים  ג ' תוך  גם  ה "ה  מצ "ע , מעלתו על  שנוסף 

אחת  למציאות  ענינים  בכמה  ((שנחשבים 
( מהורש "ב) אדמו"ר  כ "ק  של  ההולדת  יום  ,

כדלקמן.נ"ע  ,

. הידוע הסיפור  יום ובהקדם  בעל  אודות 
וירא : לפרשת  בשייכות  מרחשון דכ "ף  ההולדת 

הצ "צ  זקנו אל  נכנס  שנים , ה ' או ד ' בן בהיותו
מה  מפני  באמרו: לבכות , והתחיל  וירא , פ ' בש "ק 
ויענהו  נראה . אינו ולנו אבינו אברהם  אל  ה ' נראה 
ותשע  תשעים  בגיל  מחליט  צדיק , כשיהודי הצ "צ :
יראה  שה ' הוא  ראוי עצמו, את  למול  שצריך  שנים 

אליו.

ה '" אליו ש "וירא  לכאורה , מדגיש , זה  סיפור 
מחליט  שנה  צ "ט  שבגיל  צדיק  ליהודי רק  שייך 

צדיק  אפילו כלומר , עצמו, את  למול  (ע "ד שצריך 
[שלכן  ה '" אליו ד "וירא  להגילוי שייך  אינו הרגיל )

מענה  זה  הי'הי' בקטנותו ,שגם 
מקטפי'כמארז"ל  בוצין גם "בוצין כמובן ידיע ",

שהי' עצמו, זה  מסיפור     ' שה
אם  כי אבינו], לאברהם  שנראה  כמו אליו נראה  אינו
את  למול  שצריך  החליט  שנה  צ "ט  שבגיל  צדיק 

עצמו.

מ "וירא  וההוראה  הלימוד  מהו להבין: וצריך 
ה '" אליו  לדרגת הגיע  שלא  מי גם  ,

שבגיל  צדיק  שאינו ועאכו"כ  ובגלוי), (בפועל  צדיק 
עצמו?! את  למול  מחליט  שנה  צ "ט 

. הגילוי במעלת  הביאור  בהקדם  זה  לבאר  ויש 
המילה  ע "י שנעשה  ה '" אליו :ד "וירא 

וע "י ידוע  לאחרי ה '" אליו ד "וירא  שהגילוי
לעילוי  ועד  יותר , נעלה  באופן הוא  מילה  מצות 
אברם " אל  ה ' ד "וירא  הגילוי לגבי ֿ ערוך , שבאין

לך  לך  המילה (בפ ' לפני (( א) ובשתים : –
אליובדרגת  "וירא  כמ "ש  – גילוי ,"

נעלית  ודרגא  אלקים ), משם  (שלמעלה  הוי' שם 
הוי' לך בשם  בפ ' שנזכר  הוי' משם  (למעלה 

בההתגלות לך ) (ב ) , וירא" –"'הוי
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יט ,1) לתהלים רד "ק הרד "ק. בשם בראשית ר"פ גו"א ראה
ועוד . ב. נג , זח "ג  ח .

התורה 2) את שמשלימין ישראל  בכל  הפשוט  כ "המנהג 
בסדר  וקורין הסוכות חג  שאחר בשבת מתחילין אחת, בשנה
וכו'" אברם אל  ה' ויאמר בשלישית תולדות, אלה בשני ' בראשית,

זה). הש"ק דיום השיעור – רפי "ג  תפלה הל ' (רמב"ם
פרשת 3) עם הזמן, עם לחיות שצריכים הידוע כהפתגם

וראה  ובכ "מ ). חשון. ב' יום" ("היום זמן באותו שלומדים השבוע
השנה  כל  של  "המועדים א): (רצז, וישב ר"פ תושב"כ  חלק של "ה

כו'".. בהן שחלות הפרשיות לאותן שייכות יש בכולן .
ועוד .4) סע"א. קו, פסחים (לדוגמא) ראה
שנת 5) זו) שנה (כבקביעות שרה חיי  פרשת השני  ביום

חשון). כ "ף יום" "היום .6 ע' לנער" "חנוך  (קונטרס כתר"א
ובכ "מ .6) חשון. ט ' יום" "היום

  

א.7) מח , ברכות
"מקני '8) ובפרש"י : בגמרא, (מקטפי ') שלו,*כ "ה מקן ,

. כו'".מקטנותו מקטפי ' דגרסי  ואית .
(9. עצמי  שמלתי  אחר אברהם "אמר פרשתנו: ריש ב"ר .ראה

נגלה  הקב"ה הי ' מהיכן כן שעשיתי  אילולי  אלקה, אחזה מבשרי 
.(33 בהערה לקמן (נעתקו פרשתנו ריש ואוה"ח  ספורנו וראה עלי ".

ואילך .10) סע"ב צז, א. צא, ואילך . סע"ב פח , זח "א ראה
א.11) יז, ז. יב,
ומצב 12) המעמד  לגבי  ֿ תורה דמתן המעלה ובדוגמת ע"ד 

ע"י התחילה ֿ תורה למתן שההכנה כיון – ֿ תורה מתן שלפני 
בה  שייך  הי ' מ "ת שלפני  היחידה המצוה אבינו, דאברהם המילה
כמדובר  ֿ תורה, מתן שלאחרי  המצוות ובדוגמת ע"ד  חפץ, נקיטת

ואילך ). 253 ע' (לעיל  שלפנ"ז בהתוועדות בארוכה
ולא 13) ה' אליו וירא "באומרו פרשתנו: ריש אוה"ח  ראה

הוא  אליו מהראי ' שהגיע מה כי  לומר נתכוון אליו, ה' וירא אמר
  ." הנכבד שם

(כרך 14) להצ"צ ביאוה"ז ואילך . תפא ע' תקס"ח  סה"מ  ראה
(ס"ע  עטר"ת וירא דש"פ הוי ' אליו וירא ד "ה תרלו. ע' פרשתנו ב)

ואילך ). ע

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc dcp(iyiy meil)

d ,dcilíéðéábäå ,çöî,mipird zeab -åok,úBúñläå ,íéðéòä ¥©§©§¦¦§¨¥©¦§©§¨
ï÷fä úBaâåcle epi`e ,mc` zxeva ,xhpqd -ãçàk ílek eäiL ãò §©©¨¨©¤§¨§¤¨

mby jxev oi` j` .mc` zxeva eidi elld mixa`d lky -
.mc` ipf`k eidi miipf`d

:ztqep drc d`ian `xnbdøîà àáøenyy mkgd mya,àñç ¨¨¨©¨¨
dcil z`neh eni` z` `nhn cled `diy zpn lr minkg zrcl

d didiy jixvïábäå çöî,mipird zeabn zg` dab -åokïéòä ¥©§©¨¦§¨©¦
,miptd ly cv eze`ayúñläå,cv eze`ay zg`dï÷fä úaâå- §©¤¤§©©©¨¨

cle epi`e ,mc` zxeva ,xhpqd ly cg`d cvdílek eäiL ãò©¤§¨
úçàk.mc` zxeva didi cvd eze`ay mixa`d lky - §¤¨

:`xnbd zx`anéâéìt àìå,miwleg mpi` `qge opgei iax -àä- §Ÿ§¦¦¨
iccv ipy zxev didzy cr clek epic oi`y opgei iax xn`y dn

md eixac ,mc` lyk miptdøîàc ïàîkminkgy xaeqd zrck - §©§¨©
`dzy cr dcil z`neh mi`nhn mpi`ö ìkúøelyk cled ipt ¨©

`dzy minkg ewiwfdy it lr s`y opgei iax eprinyde ,mc`
e .llka miipf`d oi`y md micen ,mc` lyk eipt lk zxevàä- ¨

epic mc` lyk miptd on cg` cv xy`k mby `qg xn`y dn
md eixac ,clekøîàc ïàîklky micen minkgy xaeqd zrck - §©§¨©

xkip wlg eipta yiy cleúøevî`qg eprinyde .clek epic mc` ¦©
,mc` lyk eipt lk zxev `dzy minkg ewiwfd `ly it lr s`y
zenca dnly miptd iccvn cg` zxev `dzy jixv mewn lkn

.oipnd on dpi`y ofe`dn cal ,mc`
:`qg ixac lr dywn `xnbdéáéúéîlr daiyid ipa eywd - ¥¦¥

,(b"d c"t `ztqez) `ziixaa epipy ,`qg ixacúøeödíéðt ©¨¦
eøîàL,mc` lyk zeidl dilry minkgeléôàwx df didi m` ¤¨§£¦

ïéôeöøtä ïî ãçà óeöøte` oird oebk ,miptd ixa`n cg` xa` - ©§¤¨¦©©§¦
epic dnda lyk eipt zxev x`y m` elit`e .zg` zql e` gvnd

.mc`kïæBàä ïî õeçlyk eipt lk x`ye mc` lyk `id m`y - ¦¨¤
:`xnbd ddnz .clek epic oi` ,dndaàøîéîìd`a m`d - §¥§¨

xnel `ziixadébñ énð ãçîcminkg zhiya xaeqd zrcly - §¥©©¦©¦
ezxev didzy cg` xa`a mb ic ,miptd zxevn xkip wlga icy
mly cv didiy ef dhiyl wiwfdy `qg ixack `lye ,mc` lyk

.mc` lyk eipt ly
:`xnbd zvxznïàîëe ,àéðz ákòì ,àéää àéðz ék ,ééaà øîà̈©©©¥¦©§¨©¦§©¥©§¨§©

úøeö ìk øîàcepic oi`y minkg zrca zxaeq `ziixa dze` - §¨©¨©
,ef `ziixa dzpypyke ,mc` lyk eipt lk zxev `dzy cr clek
ptd ixa`n cg` sevxt didi m` elit`y ,dzpyp aekir oiprlmi

on ueg ,clek epic didi `ly akrn xa` eze` ixd ,dnda lyk
itl rawp epice ,zakrn dpi` dnda lyk `id m` s`y ofe`d

.eipt ixa` x`y zxev
àîéà úéòaéàå,jk ef `iyew ayiil lkez dvxz m`e -íìBòì §¦¨¥¥¨§¨

zxaeq ef `ziixaøîàc ïàîkminkg zhiya xaeqd zrck - §©§¨©
xkip wlg wx ea yi m` s` clek epicyúøevî,mc`éàîeedne - ¦©©
sevxt didi m` icy `ziixaa epipyyãçàzxeva oitevxtd on ¤¨

,mc`ãçà ãçàzxeva miptay mixa`d iy`x lkn cg` `diy - ¤¨¤¨
.`qg ixacke ,dnecke zg` zql ,cg` oiab ,zg` oir ,mc`

:mixqg eclepy zecle ipic zx`an `xnbd,àáø øîày cleàøáð ¨©¨¨¦§¨
úçà ïéòa,zg` oir `l` el dzid `ly -ãçà Cøéáe`ly e` - §©¦©©§¨¥¤¨

elld jxid e` oird eid m` .zg` jxi `l` el dzidãvä ïî- ¦©©
ixd ,mc`d ipa x`y lv` mkxck ,sebd ly ecivnäàîè Bnà¦§¥¨

e` oird eid m` j` .mc` ivgk `ed ixdy ,dcil z`neh ezngn
jxidòöîàa,eteb e` eipt,äøBäè Bnà,zxg` dixa `edy iptn §¤§©¦§¨

.mc` epi`e
,àáø øîà`vnpy cleáe÷ð BèLåixde ,ely hyea awp didy - ¨©¨¨¦§¨

ok it lr s` ,dtixh `edäàîè Bnàdtixhy iptn ,dcil z`neh ¦§¥¨
`vnp m` j` .clek epic ok lre ,miiwzdle zeigl dlekiBèLå¦§

íeèà,mezq -äøBäè Bnàleki epi`y iptn ,dcil z`nehn ¨¦§¨
.jk miiwzdl

:meh` clepy cle ipica dpcd `ziixa `iadl dtiqen `xnbdeðz̈
óeb úìtnä ,ïðaøcle lyíeèàixde ,oezgzd ewlg epnn xqgy - ©¨¨©©¤¤¨
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כו    

אצלו, ונתקבל  אליו נתגלה  נעלה  היותר  שהגילוי –
וחדר שנעשה  שנמשך  נעלה  היותר  להגילוי "כלי"

כח  בו הי' לא  מל  שלא  "עד  (משא "כ  בפנימיותו
).לעמוד "

יושב  "והוא  הפסוק  בהמשך  גם  מרומז זה  וענין
" היום ": כחם  גו'  חמה הקב "ה  "הוציא  ,"

ד "שמש מנרתקה " הגילוי ותוקף  גודל  על  מורה  –
ונרתק הוי'" המגן ללא  עצמו, מצד  שהוא  כמו

"הוא  ואעפ "כ  אלקים ; היותר דשם  שהגילוי – "
מנרתקה ") חמה  הקב "ה  ("הוציא  היום " ד "חם  נעלה 

התיישבות  של  באופן ונקלט  ונתקבל  .נתגלה 

. יותר נעלית  (דרגא  זה  שענין והטעם 
בפנימיות ) וחודרת  ומתגלה  שנמשכת  באלקות 
ישנם  מילה  שבמצות  לפי – מילה  מצות  ע "י נעשה 

אלו: קצוות  ב '

היא  מילה  מצות    ,
. בריתות  שלש  עליהן נכרתו התורה  מצוות  .ש "כל 

בריתות " עשרה  שלש  נכרתו המילה  וביחד ועל  ,
ומתגלה  ש )נמשכת  היחידה  (המצוה  ה "ה  זה , עם 

וחודרת   , לברית בבשרכם  "בריתי
שלמעלה עולם " הקב "ה  עם  שההתקשרות  היינו, ,

וחודרת  מתגלה  הברית , שזהו"ע  ודעת , מטעם 
הגשמי  .בבשר 

ידה  שעל  מילה , במצות  יותר  גדול  וחידוש 
בהגשמיות  רק  (לא  הקדושה  המשכת  נעשית 

גם  אלא ) דהגוף ,  ברית כי, –
ע "י  לך  "להורישה  הארץ , ברית  עם  קשורה  מילה 

זו" ֿ כח מצוה  נתינת  מהוה  מילה  שמצות  היינו, ,

שתהי' כנען, ארץ  הגשמית , הלזו מהארץ  לעשות 
רצון  לעשות  שרצתה  "ארץ  ישראל ", "ארץ 

ית '.קונה " לו דירה  נעשית  כולה  שהארץ  ועד  ,

.: יותר בעומק  – אחר  בסגנון

נעלית  דרגא  – מילה  שבמצות  הקצוות  ב '
למעלה  והמשכתה באלקות , התורה , מצוות  מכל 

– העולם  ובגשמיות  הגוף  בבשר  למטה , והתגלותה 
ההמשכה  ע "י שדוקא  כיון זב "ז, וקשורים  תלויים 
דרגא  ומתגלה  נמשכת  מטה  למטה  וההתגלות 

באלקות . נעלית 

הידוע  ע "פ  – בזה  הבריאה וההסברה  שתכלית 
ית ' לו להיות  הקב "ה  שנתאווה  מפני הוא  כולה 
אלקות  שגילוי רק  לא  כלומר , בתחתונים , דירה 
ומתגלה  שנמשך  עד  ההשתלשלות  סדר  בכל  נמשך 
היא  ית ' לו שהדירה  אדרבה , אלא  בתחתונים , גם 
שמתגלית  האלקות  דרגת  כי, דוקא , בתחתונים 

בחי'בעולמות  ואילו היא  ,
התגלות  ,( הגילויים מבחי' (שלמעלה 

הוא  ית ', ועצמותו ששם מהותו דוקא ,
בה  שמתגלה  לעצמותו, דירה  ית ', לו דירה  נעשית 

עצמותו  .בכל 

הכתוב  השמים ובלשון ושמי השמים  "הנה 
בניחותא  הזה " הבית  כי אף  יכלכלוך  –לא 

אינם  העליונים ) (עולמות  השמים " ושמי ש "השמים 
"הבית  אם  כי העצמות , התגלות  להכיל  יכולים 
נעשה  הגשמית , הלזו שבארץ  המקדש  בית  הזה ",

לעולם " יוצאה  אורה  ו"משם  לעצמותו, ,דירה 
ית '. לו דירה  נעשה  כולו שהעולם 

האמיתי וכידוע  דיש  הגילוי ושלימות  שעיקר 
הגשמי  יש ) והנעשה , והנוצר  (הנברא  ביש  הוא 
"מהותו  – האמיתי יש  ומתגלה  נמשך  שבו דוקא ,
הוא  שמציאותו ב "ה  המאציל  של  ועצמותו

. יש מעצמותו לברוא  ויכלתו בכחו לבדו הוא  .
וסיבה  עילה  שום  בלי ממש  המוחלט  ואפס  מאין

הזה " ליש  קודמת  .אחרת 
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(15.18 הערה לקמן וראה ג . יז, לך  לך  פרש"י 
עה"פ.16) פרש"י 
וש"נ.17) .310 ע' חי "ח  לקו"ש ראה
ואני18) יושב הוא שנמול  "עכשיו פרשתנו: ריש יל "ש ראה
עומד ".
לנו 19) יעלה "מי  במ "ש כמרומז – הוי ' משם ולמעלה

תיבות, בראשי  היא שהמילה הוי ', וס"ת מילה ר"ת השמימה"
לך ). לך  ס"פ (תו"א תיבות בסופי  הוא הוי ' ושם

ב.20) לא, מנדרים – מילה הל ' סוף רמב"ם
יג .21) יז, לך  לך 
(22(9 (שבהערה המדרש לשון יומתק שמלתיועפ"ז "אחר
. "מבשרי.עצמי  א: צד , מזח "א ולהעיר – אלקה". אחזה

. אלקה .אחזה ממש מבשרי  בבשרכם".. בריתי  והיתה .
ה'23) אליו "וירא במ "ש גם ומודגש  כי" ,"

. אברהם פרשתנו),.נמול  ריש (ספורנו כו'" שכינתו הופיע
וחודרת ונמשכת קשורה השכינה שהתגלות .היינו,

(24.48 הערה לקמן וראה ב. שם, פרש"י 

ח .25) פ"ה, ב"ר
ובכ "מ .26) רפל "ו. תניא ועוד . טז. נשא תנחומא ראה
וש"נ.27) רמא. ע' ח "ב מלוקט  סה"מ  ראה
כז.28) ח , מ "א
וש"נ.29) ואילך . 147 ס"ע חכ "א לקו"ש ראה
ועוד .30) סה"ה. פ"ד  ברכות ירושלמי 
ובכ "מ .31) ג . מג , בשלח  לאדהאמ "צ ביאוה"ז ראה
ס"כ .32) אגה"ק תניא



כז     

. דרגא) ה '" אליו ד "וירא  שהענין מובן עפ "ז
בפנימיותו) וחודרת  שמתגלה  באלקות  נעלית 

גם  ישנו – מילה  מצות  ע "י שנעשה 
:

כתיב  מילה  תשמור במצות  בריתי את  "ואתה 
ד "בריתי  שהעילוי לדורותם ", אחריך  וזרעך  אתה 
סוף  עד  בנ"י כל  אצל  נעשה  עולם " לברית  בבשרכם 
בנ"י  של  שמציאותם  כך , כדי ועד  הדורות , כל 
כפי  בפועל , המילה  לפני גם  המילה  עם  קשורה 

בהלכה  נהנה שמצינו שאני "קונם  שהאומר 
ישראל " בערלי אסור  מהילי ממולים  דלא  "אע "ג  ,

דמו" דמהילי דמהילא כמאן כמאן "אשה  ועד "ז ,
.דמיא "

אצל  ישנו ועי"ז " ד הגילוי
 – ". הקדושה  זו נפש  במצות "כניסת  .
:מילה "

נעלית  דרגא  היא  האלקית , נפש  הקדושה , נפש 
ממש " ממעל  אלקה  "חלק  – והעצם באלקות  ,
בכולו  תופס  אתה  בחלקו תופס  שתופס כשאתה  ,

  .

ש "תפיסה " "תופס ", הלשון מדיוק  [ולהעיר 
הדבר  על  בעה "ב  נעשה  ידו שעל  לקנין שייכת 
וקונה  תופס  מישראל  שכאו"א  היינו, הנקנה ,

ממש  דאלקה  העצם  על  כביכול  בעה "ב  ].ונעשה 

– ממש " ממעל  אלקה  ד "חלק  הנעלית  והדרגא 
(בפנימיות ) ונכנסת  מתלבשת   הנדמה")

העולם " אומות  לגופי דכאו"א בחומריותו (

היא  הגשמי דהגוף  החיות  שאמיתת  ועד  מישראל ,
האלקית  דכאו"א מנפש  הגשמי הגוף  שלכן, ,

קדוש " "גוף  הוא  ("אתם מישראל  "אדם " ונקרא  ,
אדם " לעליון קרויין אדמה  ע "ש  ,(.

. ב "כניסת ה '" אליו ד "וירא  (הגילוי זה  וענין
בכל  בפועל  מתבטא  מילה ") בברית  הקדושה  נפש 
– בקטנותו גם  האדם  שבחיי הענינים  פרטי

לזה : ומהדוגמאות 

הוא  ש "המאור  באלקות , ההכרה  – לראש  לכל 
שם  שיש  יודעים  תינוקות  אפילו ולכן בהתגלות 

כו'" מצוי יש אלקה  קטנים  שאצל  מזה , ויתירה  ,
גדול  של  הידוע  מהמאמר  כמובן יותר , גדול  עילוי

התינוק " זה  לדעת  מתפלל  "אני שכיון בישראל  ,
בע  והשגה  להבנה  שייך  (בחי'שאינו הספירות  ניני

ועצמותו  למהותו היא  שלו התפלה  אזי הגילויים ),
ממש . ית '

רוחניים , לענינים  בנוגע  רק  לא  – ועיקר  ועוד 
בענינים  גם  אלא  להקב "ה , כמו תפלה  ,

שמחנכים  קטנים  אצל  גם  כמודגש  ושתי', אכילה 
המזון  בברכת  מן אותם  שחיובה  (הברכה 

לברך התורה  שצריכים  בשכלם  שמבינים  באופן (
על  להקב "ה  ולהודות   בסיפור כמודגש  ,

לפני הגמרא  בקטנותם  שישבו ורבא  אביי אודות 
מברכין" "למי ושאלם  "אמרי רבה , המזון), (ברכת 

רבא  יתיב , היכא  ורחמנא  (ושאלם ) לרחמנא  לי'
כלפי  אחוי לברא  נפק  אביי טללא , לשמי אחוי
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(33. ה' אליו "וירא פרשתנו: ריש ספורנו ֿ ל ראה הא הופיע .
. ברית כורתי  לכל  כמשפט  בברית לעמו שכינתו הופיע יתברך  .

ואולי לדורותיכם, וביניכם ביני  כאמרו בנו, ברית לקבל  שכינתו
אוה"ח  ובפי ' ובמקומה". המילה בעת כסא להכין נהגו זה בשביל 
רשימו  יו"ד  בבשרו נגלה אז אברהם שמל  "אחר פרשתנו: ריש
צה, (ח "א הזהר מאמר והוא ה', אליו וירא אומר והוא קדישא,
בי ' שריא קדישא רשימא בי ' דשריא מאן וכל  וז"ל  סע"א)
ברית  בכל  ישנו ה'" אליו ד "וירא שהענין מובן ומזה שכינתא".

מישראל . דכאו"א מילה
ט .34) יז, לך  לך 
א.35) כז, ע"ז .20 שבהערה נדרים
שם.36) ע"ז
סוס"ד .37) (מהדו"ת) או"ח  אדה"ז שו"ע
רפ"ב.38) תניא
וש"נ.39) סקט "ז. הוספות כש"ט 
נמכרתי40) כביכול  תורתי  לכם "מכרתי  – לדבר דוגמא

ב). נט , (ב"מ  נצחוני " בני  "נצחוני  רפל "ג ), (שמו"ר עמה"
פמ "ט .41) תניא

וש"נ.42) .103 ע' ח "י  לקו"ש שיט . ס"ע תרנ"ו סה"מ  ראה
ועוד .43) .37 שבהערה אדה"ז שו"ע רע"ב. ע, זח "ג  ראה
רע"א.44) סא, יבמות
ב.45) כ , רע"א. ג , של "ה פל "ג . ח "ב אכ "ח  מאמר עש"מ 

ב. שא, ב. רסח ,
רע"ב.46) יד , פרשתנו תו"א
מצות 47) שרש להצ"צ בסהמ "צ הובא סקנ"ז. הריב"ש שו"ת

פ"ח . התפלה
המזון48) דברכת מהשייכות להעיר  ש"צריך –

הארץ  "בברכת ברית", בה לאברהם *שיזכור נתנה ברית שע"י  ,
(ברכות  מגוריך " ארץ את אחריך  ולזרעך  לך  ונתתי  מילה, בפרשת

ובפרש"י ). ב מח ,
שם.49) ברכות
א.50) שם,

         
         

  



כח    

אינשי שמיא " דאמרי "היינו הענין: (ובסיום 
ידיע "). מקטפי' בוצין בוצין

את  שמחי' למזון בנוגע  רק  לא  – מזה  ויתירה 
ונעשה  גופם    בנוגע גם  אלא  ,

  במצות כמודגש  שבבית ,
גם  מישראל  כאו"א  אצל  ניכרת  [שחביבותה 
ישראל  ילדי אצל  במוחש  שרואים  כפי בקטנותו,
ומגביהים  המזוזה , את  לנשק  אותם  מושך  שטבעם 
וכמ "פ  המזוזה , את  לנשק  כדי למעלה  גופם  את 
בקומם  תיכף  היום , בהתחלת  ובפרט  היום , במשך 
קביעתה  שע "י השינה ], קודם  היום , ובסוף  משנתם ,

שבבית , וחדר  חדר  דכל  ובפתח  הבית  בפתח 
כולו  והבית  החדר  כל  שבחדר , החפצים  שכל 
וקופת  ֿ קודש  בספרי ועד "ז אחד ", ל "ה ' שייכים 
ביותר  ונכון שכדאי כמ "פ  [כמדובר  שבבית  צדקה 
(חומש  ֿ קודש  ספרי בחדרו יהיו וילדה  ילד  שלכל 
שעי"ז  לו], השייכים  צדקה  וקופת  וכו') סידור 
מעין  וגמ "ח , תפלה  תורה  בית  כולו הבית  נעשה 

כמ "ש  המקדש , בית  מקדש ודוגמת  לי "ועשו
בתוכם , אלא  נאמר  לא  בתוכו בתוכם ", ושכנתי

ואחת  אחד  כל  ובביתו בתוך  פנימה , בנפשו ,
הפרטי.

העולם  ובכל  בעולם  בחלקו גם  נמשך  ומהבית 
היא  שהמזוזה  בכך  כמודגש  – ובטפח הבית 

ובפרט ך הסמו  בחוץ , גם  שפעולתה  להורות  ,
"ה ' (כמ "ש  לחוץ  הבית  מן יוצא  שהאדם  עי"ז

של ובואך "ישמר  בתוכנה  חדור  כשהוא  (
השם  ביחוד  יפגע  ויצא  שיכנס  זמן "כל  המזוזה ,

. אהבתו ויזכור  הקב "ה  של  דבר שמו שאין וידע  .
צור  ידיעת  אלא  עולמים  ולעולמי לעולם  העומד 

בעולם העולם " בחלקו בעבודתו זה  ומחדיר  ,
הידוע  כהפתגם  ישראל ", "ארץ  ממנו לעשות 

העולם  שכל  ועד  ישראל ", ארץ  (בחו"ל ) כאן "עשה 
ניכר  כולה  שבארץ  ישראל ", "ארץ  בבחינת  נעשה 

ותורה  לישראל  שייכותה  ר "ת בגלוי ("ישראל "
לתורה ""יש  אותיות  ריבוא  שנעשית ששים  ,(

ית '. לו דירה 

. בכיית ע "ד  הסיפור  תוכן לבאר  יש  עפ "ז
ולנו  אבינו אברהם  אל  ה ' נראה  מה  מפני אדנ"ע 
מחליט  צדיק , כשיהודי הצ "צ  ומענה  נראה , אינו
עצמו, את  למול  שצריך  שנים  ותשע  תשעים  בגיל 
בנוגע  אינה  שהשקו"ט  – אליו יראה  שה ' הוא  ראוי

 אלא מלמעלה ), (הגילוי ה '" אליו ד "וירא 
בנוגע   :( המקבל (ע "י

 השכינה (הופעת  ה '" אליו ד "וירא 
(והשראתה   , המילה ע "י –

ממעל  אלקה  "חלק  הקדושה , נפש  בו נכנסת  שאז
באלקות , הכרה  אצלו נעשית  ועי"ז ממש ",

וב  הגשמיים  בעניניו גם  וחודרת  חלקו שנמשכת 
– באברהם  והחידוש  בארוכה ; כנ"ל  בעולם ,
באופן  אצלו היתה  ה '" אליו ד "וירא  שהמציאות 

של     אליו השכינה  הופעת 
בו. והשראתה 

אל  ה ' נראה  מה  "מפני אדנ"ע  של  ובכייתו
אינו  שלנו פירושה , נראה ", אינו ולנו אבינו אברהם 

נראה    באופן ,  
אליו". ה ' ד "וירא  ההתגלות  את 

ה ' נראה  מה  "מפני הלשון דיוק  יומתק  ועפ "ז
אברהם  שבודאי אל  דאף  – נראה " אינו ולנו

ביחס  אבינו אברהם  של  מעלתו גודל  והבין ידע 
היתה  בכי') כדי (עד  ותביעתו טענתו מ "מ , אלינו,

הוא  שאברהם  מישראל שכיון ,דכאו"א 
המעלה  גם  (כולל  ומעלותיו עניניו כל  נמשכים 
למול  שצריך  החליט  שנה  צ "ט  שבגיל  עי"ז שבאה 

אחריו  מבניו לכאו"א  עצמו) כל אל  סוף  עד 
ומצבו מעמדו על  הבט  שמבלי הדורות , ,

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
אפשר 51) לרחמנא, לי ' שאמרו "מה שם: מהרש"א ובחדא"ג 

דכך  אלא רחמנא, הוא מי  יודעין דאינן מברכין, למי  ידעו לא דאכתי 
שיאמרו  נמי  לי ' סגי  הוה לא ולכך  כן, לומר ורבם אביהם מפי  למדו
יודעין  ואינן כן לומר למדו דשמא ובשמיא, טללא בשמי  בפה כן
ושפיר  הוא, מה מעלה כלפי  לו שהראו עד  ושמיא, טללא הוא מה

מברכין". למי  יודעין
ח .52) כה, תרומה
ועוד .53) א. סט , של "ה עה"פ. אלשיך  ראה
טושו"ע 54) הי "ב. פ"ו מזוזה הל ' רמב"ם רע"ב. לג , מנחות

רפה. סו"ס יו"ד 
ב.55) רסו, ב. רסג , זח "ג  וראה ח . קכא, תהלים
הי "ג .56) שם רמב"ם
תפה.57) ע' ח "א מוהריי "צ אדמו"ר אג "ק

וההתגלות 58) ההמשכה על  שרומז – דייקא "יש"
ד " הגשמי ".בהמציאות

קפו.59) אופן עמוקות מגלה
(60.33 שבהערה והאוה"ח  הספורנו כלשון
ימות 61) בכל  ותפלה תפלה כל  בהתחלת שמדגישים כפי 

כו'", אברהם אלקי  אבותינו ואלקי  "אלקינו – בשוה השנה
אברהם". "מגן וחותמים

אשר 62) למען ידעתיו "כי  יט ) (יח , בפרשתנו הכתוב כלשון
וגו'". אחריו ביתו ואת בניו את יצוה



כט     

אברהם  אל  נראה  שה ' אופן באותו צריך לכן,
גם  אנולהראות  שגם  היינו, , ההתגלות את 

ה '". אליו ד "וירא 

שכדי הצ "צ , לו השיב  זה  את ועל 
ה '" אליו ד "וירא  ההתגלות   צריכים ,

להיות   כמו בפועל , העבודה  ע "י
בן  (שבהיותו עבודתו מעלת  גודל  שמצד  באברהם ,

הי' עצמו) את  למול  שצריך  החליט  שנה  צ "ט 
ולכן אליו, יתגלה  שה ' ."' ה אליו ש "וירא 

. אליו מ "וירא  והוראה  הלימוד  גם  מובן עפ "ז
מישראל : כאו"א  בעבודת  ה '"

"וירא  בתורה  וקורא  לומד  ה '",כשיהודי
היא  שהכוונה  לידע  ובעיקר )צריך  (שהרי (גם 

אליו"), "וירא  אלא  אברהם ", אל  "וירא  נאמר  לא 
של  בבריתו שנכנס  אבינו, אברהם  של  בנו להיותו
ה '" אליו ש "וירא  אבינו אברהם  כמו אבינו, אברהם 

המילה . בשביל 

בו מעוררת  זו וידיעה   את
שלמדים  כפי – ה '" אליו ד "וירא  ההתגלות 

את מאדנ"ע  לראות  להשתוקק  צריך  קטן ילד  שגם 
בכי'! כדי עד  ה '", אליו ד "וירא  ההתגלות 

ד "וירא  ההתגלות  את  לראות  שמשתוקק  וכיון
להיות  בו התלוי כל  יעשה  בודאי ה '", אליו

ע "י – המילה :לכך  בענין

לברית  בבשרכם  "בריתי – הגשמי לגופו בנוגע 
ושס "ה  אברים  רמ "ח  כל  הגוף , שמציאות  – עולם "
"ברית  של  באופן ואלקות  בקדושה  חדורה  גידים ,
הארץ  ירושת  – בעולם  לחלקו ובנוגע  עולם ";
בעולם  בחלקו ופעולה  פעולה  שכל  – המילה  שע "י
הענינים  פרטי מכל  ישראל  ארץ  בעשיית  חדורה 

בעולם . שבחלקו

נעשה  זו עבודה  וע "י  ד "וירא להגילוי
בנוגע  והן בעצמו, להגילוי בנוגע  הן ה '", אליו
שנעשה  כולו, העולם  ובכל  בעולם  בחלקו להגילוי

ית '. לו דירה 

. דפרשת בהקביעות  יותר  מודגש  זה  וענין
וירא  :

מלשון) האמיתי החיות  על  מורה  – (
מישראל  חיות דכאו"א  , אלקה "חלק  ,

את  להחיות  ובאה  שנמשכת  כפי ממש ", ממעל 
.

החיות וח "י וגילוי המשכת  על  מורה  –
המלובשת  הנשמה  גם (חיות  בגוף ) 

מחודש  החל  מתעסקים  (החודש שבהם 
ש "מרובה  תשרי חודש  לאחרי בשנה  הראשון

קדושה במועדות " ולהחדיר  להמשיך  מנת  על  ,(
שיהי' מלאכות , ל "ט  דחול , בעובדין גם  ואלקות 
מהעולם  לעשות  כדי היא  בהם  שההתעסקות  ניכר 
שנעשה  והמקדש  המשכן בדוגמת  ית ', לו דירה  כולו

מלאכות . ל "ט  ע "י

לח "י  וירא  דפרשת  והשייכות  הקשר  מובן ועפ "ז
(שע "י  ה '" אליו ד "וירא  שהגילוי – מרחשון
הנשמה  בחיות  ומתגלה  וחודר  נמשך  המילה )
בעובדין  בההתעסקות  וגם  (ח "י), בגוף  המלובשת 

אלקות . גילוי בהם  ניכר  שיהי' (מרחשון), דחול 

לכ "ף  באים  ימים ) ג ' (תוך  לזה  ובהמשך 
ר "ת  כ "ף  – (המספר מרחשון ועשרים  ,

בגימטריא  הכי דכ "ף ) דרגא  היא  ש "כתר " –
זו  ודרגא  הספירות , מכל  למעלה  באלקות , נעלית 
שבחודש  דחול  בעובדין וחודרת  ומתגלה  נמשכת 

 וההתגלות שההמשכה  – יותר  ובעומק  .
מרחשון  שבחודש  דחול  בעובדין ה '" אליו ד "וירא 
ס "ה ), (כנ"ל  דלמעלה  העצם  התגלות  עם  קשורה 

(כ "ף ). הכתר  שזהו"ע 

*

. ובשייכות בקשר  זה  בכל  להוסיף  ויש 
צדקנו: משיח  ע "י והשלימה  האמיתית  להגאולה 

דיע  העיקריים  ש "לא מהענינים  – הגאולה  ודי
והיו מוריך  עוד  יכנף  " מוריך ,את 

ד " שזהו"ע   ". השלימות בתכלית 
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הי '63) ידיע", מקטפי ' בוצין "בוצין מקטנותו, שכבר דכיון
להיות וראוי  בקטנותו)מוכן (גם הנהגתו נעשית בישראל ,

הקטנים. בחינוך  בנ"י  לכל  הוראה

ח "י 64) מורה ובפרט  ה"ז הלבנה, מהלך  עם שקשור ,
כט , סוכה (ראה ללבנה ומונין ללבנה שדומין דישראל  החיות על 

ועוד ). ואילך . סע"ב ד , בראשית אוה"ת ג . פ"ו, ב"ר א.
ס"ב.65) סתצ"ב או"ח  אדה"ז שו"ע
ובכ "מ .66) ג . לה, שה"ש לקו"ת
פל "ו.67) תניא וראה כ . ל , ישעי '
(68– היום" "כחם הכתוב, וסיום בהמשך  גם ומרומז

מוציא  הקב"ה לבוא "לעתיד  וש"נ) סע"ב. ח , (נדרים כמארז"ל 
בה", מתרפאין צדיקים") כולם ("ועמך  צדיקים מנרתקה חמה



ל    

ה ' כבוד  "ונגלה  מזה : ויתירה   
רק גו'" עצמו,"(לא  ה "בשר " אלא  בשר ",

הבריאה ו" בכל  אלקות  גילוי שיהי' בשר "),
ד  הענין תוכן שזהו – כולה   עניני שבכל  ,

ניכר העולם  יהי' מרחשון) שבחודש  דחול  (עובדין
דאלקות . האמיתי (ח "י) החיות 

ל  גם  בחי'ושייך  עם מרחשון, שקשור  ,
של  מלכותו תתגלה  לבוא  שלעתיד  – המלכות  ענין

כמ "ש  (מרחשון), כולו העולם  בכל  (כ "ף ) הקב "ה 

המלוכה  שכל  לבוא  "לעתיד  ועד ", לעולם  ימלוך  "ה '
.שלו"

(ס "ח ) לעיל  האמור  ד "וירא וע "פ 
מישראל , כאו"א  אצל  תמיד  קיימת  ה '" אליו

תהי' זו שמציאות  לפעול  רק  –וצריכים 
ד "וירא  להשלימות  בנוגע  גם  הוא  שכן לומר  יש 
משיח  ע "י והשלימה  האמיתית  שבגאולה  ה '" אליו

צדקנו:

מנשמת  ניצוץ  יש  מישראל  שבכאו"א  ידוע 
היחידה משיח  מבחי' ניצוץ  שהיא  היחידה , בחי' ,

משיח  נשמת  שהיא  כאו"א הכללית  נקרא  שלכן ,
בשם  שנאמר "כוכב "מישראל  משיח , של  שמו ,

מיעקב " כוכב  "דרך  אצל עליו ביותר  ומודגש  .
כמארז"ל  – מישראל  בית קטנים  של  שתינוקות 

" נקראים  היחידה ,רבן שבחי' לומר , ויש  ."
תינוקות , אצל  יותר  בהתגלות  היא  משיח , ניצוץ 
(ולכן  כ "כ  בהתגלות  אינם  הפנימיים  שהכחות  כיון
ס "ז). כנ"ל  ית ', בעצמותו היא  באלקות  הכרתם  גם 

שכאו"א  עי"ז ובגלוי בפועל  נעשה  זה  וענין
כמרומז  – הקב "ה  של  שליחותו את  ממלא  מישראל 
עשר  על  שרומז יו"ד , בתוספת  "שליח " בתיבת  גם 
השליחות , עבודת  נעשית  שבהם  הנפש  כחות 

"משיח " משיח בגימטריא  הניצוץ  את  לגלות  –

הגשמי  בגופו ותחדור  שתתגלה  היחידה , בחי' שבו,
שבצירוף  ועד  בעולם , שבחלקו הגשמיים  ובעניניו
ובא  מתגלה  ישראל , שבכל  דמשיח  הניצוצות  כל 
גילוי  יהי' שאז צדקנו, משיח  הכללי, המשיח 

ובעולם  ה '") אליו ("וירא  בישראל  (ח "י אלקות 
השלימות . בתכלית  מרחשון)

מפרשת  וההוראה  הלימוד  עיקר  הוא  זה  ובענין
צריך  מישראל  שכאו"א  – וירא  

האמיתית  בגאולה  ה '" אליו ד "וירא  להגילוי
לכך , ראוי להיות  בו התלוי כל  ולעשות  והשלימה ,
באופן  נעשית  שלו ופעולה  פעולה  שכל  עי"ז
האמיתית  דגאולה  ומצב  להמעמד  המתאים 

והשלימה .

. בדורות מיוחד  עילוי ניתוסף  ובזה 
כ "ף  של  המיוחדת  סגולתו שנתגלתה  – האחרונים 
ח "י  וירא  פרשת  משבת  (שמתברך  מרחשון
(בשנת  זה  ביום  אדנ"ע  בהולדת  מרחשון)

גובר "כתר "א  "מזלו שבו ,(:

כבר  שראו כפי – אדנ"ע  של  העיקריים  מעניניו
ידיע ", מקטפי' בוצין "בוצין כמארז"ל  בקטנותו,
לנשיא  שנתמנה  ועד  שנתגדל  לאחרי ועאכו"כ 

ד "בישראל  בהענין המיוחדת  ההשתדלות  –
  לעצמו בנוגע  רק  (לא  " אצל גם ) אלא  ,

ביסוד  שלו בהחידוש  כמודגש  מישראל , כאו"א 
תמימים  תומכי ישיבה ישיבת  , בה שלומדים 

תמימה " החסידות  ותורת  הנגלית  ובאופן "תורה  ,
להבינה  הטוב  "בעיון הוא  החסידות  תורת  שלימוד 
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שיומשך  ובאופן התוקף, בכל  הוי '" ד "שמש הגילוי  שלימות שיהי '
הגוף. ושלימות רפואת שפועל  ועד  הגשמי , בגוף ויתקבל 

שם.69) תניא וראה ה. מ , ישעי '
יח .70) טו, בשלח 
יז.71) שם, פרש"י 
פינחס.72) ס"פ עינים מאור
ועוד .73) ב. רס, ולזח "ג  ב. מ , לזח "ב רמ "ז
ה"ו.74) פ"ד  מע"ש ירושלמי  ראה
ה"ה.75) פ"ד  תענית ירושלמי  וראה יז. כד , בלק
ב.76) קיט , שבת
ועוד .77) ואילך . 358 ע' חכ "ט  לקו"ש ראה

(קונטרס 78) עלאה לכתרא רומז שהוא כפי "ן, שני  בזה שיש
.(8 ע' לנער" "חנוך 

שם.79) ובקה"ע ה"ח , פ"ג  ר"ה ירושלמי 
תשרי80) בי "ג  מהר"ש, אדמו"ר אביו, הסתלקות לאחרי 
שנת*תרמ "ג התחילה זו שבשנה –  להתחלת

נשיאותו.
ולומד 81) בחדרו יושב שכאשר הידוע בפתגמו גם כמודגש

.26 ע' ה'ש"ת סה"ש (ראה הויתיו" "ידעתיו אזי  תורה", "לקוטי 
.(85 ע' תש"ה .63 ע' תש"ג 

כמ "ש 82) – מילה למצות ד "תמים" מהשייכות להעיר
ובפרש"י ). א יז, לך  (לך  המילה ע"י  תמים", והי ' לפני  "התהלך 

(83" גם מלשון בתורה, שהעסק היינו, בתורה", ועוסק
של  באופן הוא התורה, .בפנימיות

ועוד .84) כה. ע' ח "א "התמים" – תרנ"ט  שמח "ת ליל  שיחת

        
        



לי     

בגליא  הסוגיות  כלימוד  לעצמו ולהסבירה 
ענין שבתורה " שמבינים  כמו יבינו ש "החסידות  ,

הענין בנגלה " ודוגמת ) (מעין נעשה  שעי"ז –
ד "  שעניני ," בתורת המתבארים 

אביך "החסידות  אלקי את  באים ("דע  (
 .

לגאולה  ההכנה  שזוהי – העיקר  והוא  ועוד 
משיח  ע "י והשלימה  יהי'צדקנו האמיתית  שאז ,

בתכלית  אלקות ) (ידיעת  התורה  פנימיות  לימוד 
כמ "ש  "שיהי'השלימות , פיהו", מנשיקות  "ישקני

פה " אל  פה  עמנו חדשה הדיבור  ש "תורה  כיון ,
תצא " באופן מאתי יהי' ולימודה  ממש , "מאתי" ,

כולם  כי גו' רעהו את  איש  עוד  ילמדו ש "לא 
" של באופן מזה , ויתירה  , אליו "וירא  ,

חושית . בראי' מוריך ", את  רואות  עיניך  "והיו ה '",

ביסוד  אדנ"ע  של  בפעולתו מודגש  זה  ענין וגם 
בשיחתו  כמבואר  – תמימים  תומכי ישיבת 

דוד ",הידועה  בית  למלחמת  היוצא  "כל  בענין
דוד " בית  "חיילי הם  תמימים  תומכי שתלמידי
חרפו  "אשר  אלו נגד  דוד  בית  למלחמת  שיוצאים 

משיחך " בהלכות עקבות  הרמב "ם  ובלשון ,
המשיח  ומלך  ומלחמות  מלחמות מלכים  "ילחם  :

הכתובים  בהמשך  גם  כמרומז ש "נצח ", עד  ה '"
משיחך " עקבות  חרפו לעולם ד "אשר  ה ' "ברוך  –

 " מורה אמן) ב "פ  (ועאכו"כ  ש "אמן" ,
במלחמה  הנצחון וגילוי על  ביאת  נעשה  שעי"ז ,

ממש . בפועל  משיחא  מלכא  דוד 

. השלישי דור  – זה  בדורנו יתירה  ובהדגשה 

שבולאדנ"ע  דוד , בית  חיילי ולתלמידיו
 את להביא  דוד  בית  חיילי של  עבודתם 

משיחא , מלכא  דוד  ע "י ממש  בפועל  הגאולה 
חיותו  בחיים  דורנו נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  וכדברי

דין בעלמא   , העבודה כל 
משיחא , מלכא  דוד  לקבלת  מוכנים  ועומדים 
דוד  בית  דחיילי העבודה  המשך  לאחרי ועאכו"כ 
באופן  שנה , ארבעים  במשך  חוצה  המעיינות  בהפצת 
ואזנים  לראות  ועינים  לדעת  לב  לכם  ה ' ש "נתן

.לשמוע "

לאחרי  – הצדי"ק  בשנת  כבר  נמצאים  זה  ובדורנו
שסיומו  פ "ט , מזמור  עם  הקשורה  הפ "ט , שנת  סיום 
ה ' "ברוך  משיחך ", עקבות  חרפו "אשר  וחותמו
דוד , בית  דמלחמת  הנצחון גמר  ואמן", אמן לעולם 
שסיומו  צדי"ק , למזמור  השייכת  התקופה  ומתחילה 
ומעשה  גו' עלינו אלקינו ה ' נועם  "ויהי וחותמו

דלעתיד ידינו המקדש  בית  על  דקאי ,",
ֿ י אדנ .ידיך ""מקדש 

ה 'תשנ"ב , בשנת  כבר  נמצאים  הצדי"ק  ובשנת 
" בכל ": נפלאות  שנת  תהא  על "הי' קאי – "

כמ "ש  העתידה , הגאולה  צאתך נפלאות  "כימי
גם  שקאי לומר  ויש  נפלאות ", אראנו מצרים  מארץ 

לבוא  דלעתיד  חדשה " ה "תורה  התורה ,על  (פנימיות 
שפירושו  וי"ל  נסתרה ", "חכמה  ר "ת  "חן", שנקראת 
"נפלאות " של  באופן שתהי' נפלאה ") "חכמה  גם 

מתורתך " בעולם ("נפלאות  התורה  לימוד  לגבי (
ו"נפלאות  כמ "ש "הזה ; כל ", מכל  "בכל  ,

מעין  הזה  בעולם  הקב "ה  ש "הטעימן האבות  אצל 
הבא " לבוא .העולם  דלעתיד  השלימות  שזוהי ,

פרשת  בשבת  כבר  נמצאים  ה 'תשנ"ב  ובשנת 
האמיתית  לגאולה  השייכות  מודגשת  שבו וירא ,
אליו  ד "וירא  הגילוי שלימות  יהי' שבה  והשלימה 
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כג .85) ע' שם
כד .86) ע' שם
החסידות87) במאמרי  ומודגש ובפרט  בולט  שבהם ,

חסידים  ע"י  שנקרא ועד  והשגה, בהבנה הביאור הרחבת ביותר
ח "ב  (לקו"ד  החסידות" תורת של  "הרמב"ם בתואר הראשונים
(התוועדויות  ס"ב תנש"א וירא ש"פ קונטרס גם וראה א. קצו,

.((280 ע' ח "א תנש"א
ועוד .88) ב. קנו, קו"א תניא וראה ט . כח , דה"א
בתחלתו.89) כש"ט  – הידועה דהבעש"ט  אגה"ק ראה
ובכ "מ .
ובפרש"י .90) ב א, שה"ש
עה"פ.91) המור צרור
ג .92) פי "ג , ויק"ר ד . נא, ישעי '
לג .93) לא, ירמי '
ואילך .94) ב תשפז, ח "ד  לקו"ד  – תרס"א שמח "ת שיחת

ואילך . 141 ס"ע תש"ב סה"ש
נב.95) פט , תהלים
ספי "א.96)
נג .97) שם,
וש"נ.98) בסופה. נזיר ראה

זקנים99) "עטרת  ממ "ש להעיר  וראה ו. יז , (משלי  "
ומפי זרעך  ומפי  מפיך  ימושו "לא ב), פס"ג , ב"ר מ "ח . פ"ו אבות

 .(א פה, ב"מ  וראה כא. נט , (ישעי ' עולם" ועד  מעתה גו'
ג .100) כט , תבוא
עה"פ.101) תהלים מדרש
יז.102) טו, בשלח 
טו.103) ז, מיכה
יח .104) קיט , תהלים
שבזה 105) בינה, נפלאות בינה, ר"ת גם הוא שהב' ולהעיר,

התורה. לפנימיות ד "נפלאות" השייכות יותר מודגש
ואילך .106) סע"ב טז, ב"ב



לב    

מרחשון, בח "י וקביעותו מישראל , לכאו"א  ה '"
האלקי  (ח "י) החיות  והתגלות  המשכת  על  שמורה 
מרחשון, בחודש  בהם  שעוסקים  העולם  עניני בכל 

הנצח  לאחרי עקבות ששלימותו חרפו ד "אשר  ון
וחותם  (בסיום  ואמן" אמן לעולם  ה ' ברוך  משיחך 
ימים  ג ' ותוך  בחודש ); ח "י דיום  תהלים  שיעור 

מרחשון  התגלות לכ "ף  על  שמורה  הכתר , בחי' ,
(כנ"ל  לבוא  לעתיד  העולם  בכל  הקב "ה  של  מלכותו

סי"א ).

הוא  מרחשון שחודש  שכיון להוסיף , ויש 
דירה החודש  ית ' לו לעשות  בעולם  לעבודה 

שלאחריו, החדשים  גם  כולל  ה "ה  בתחתונים ,
גם  כולל  דמרחשון, הכתר  מרחשון, כ "ף  ובמילא ,

דחודש  הכתר  שלאחריו: דהחדשים  ,הכתר 
והמקדש  המזבח  חנוכת  חנוכה , בימי ונס שסיומו ,

שמן  התורה , פנימיות  עם  גם  שקשור  השמן,
בחודש שבתורה  החסידות  בתורת  שנתגלתה  ,

דחודש כסלו  הכתר  ; נהנה שהגוף  "ירח  –
הגוף " יש מן שלמעלה , דהגוף  ההנאה  על  שרומז ,

הנברא  יש  שלמטה , מהגוף  והכתר האמיתי, ;
של דחודש  ההילולא  יום  שבו שהעשירי ,

ש "כל  אדמו"ר , מו"ח  ותורתו כ "ק  מעשיו

. חייו ימי כל  עבד  אשר  ומאיר ועבודתו מתגלה  ...
הארץ " בקרב  ישועות  הכתר ופועל  וכן ;

הצדי"ק  שנת  של  לסיומה  עד  שלאח "ז דהחדשים 

ע "י  השלישי ביהמ "ק  בנין כוננהו", ידינו ב "מעשה 
המשיח , דוד "המלך  מבית  (ש "זכה "מלך 

. .מלכות  ולבניו לו עולם ". עד  . ש "בונה (
מרחשון המקדש " בח "י ממש , ומיד  תיכף  –

כיון מרחשון), כ "ף  (לפני  מ "ש

אל  ה ' את  דוד "ובקשו ואת  קיהם 
דחודש  לבנה  בקידוש  שאמרנו (כפי מלכם "

"אמן"מרחשון  ובתוספת  , הקיום על  שמורה  ,
ממש  ).בפועל 

.: העיקר והוא  ועוד 

שקיימת  (סי"א ) לעיל  המבואר  על  נוסף 
היחידה ) (בחי' משיח  בניצוץ  משיח  של  מציאותו

מישראל , שבכאו"א     
 ודור דור  ש "בכל  כידוע  – הכללית ) (יחידה 

משיח  להיות  ראוי שהוא  יהודה  מזרע  א ' נולד 
גואל ,לישראל " להיות  מצדקתו הראוי "א ' ,

כו'" וישלחו השי"ת  אליו יגלה  הזמן ,ולכשיגיע 
ֿ רצויים  בלתי ענינים  מתערבים  היו לא  ואילו
בפועל  ובא  מתגלה  הי' כו', ומעכבים  המונעים 

ממש .

דורנו, נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  הודעת  וע "פ 
עניני משיח  כל  ונשלמו נסתיימו שכבר  שבדורנו,

צדקנו, משיח  פני לקבלת  מוכנים  ועומדים  העבודה 
המניעות  כל  נתבטלו סי"ג ) (כנ"ל  אלו בימינו הרי,
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הקל "ב 107) שנת מתחילה זו שנה מרחשון שבכ "ף להעיר,
ע"ד  מדובר זו לשנה המתאים תהלים ובמזמור ההולדת, יום דבעל 
אמת  לדוד  ה' "נשבע דוד : דמלכות הנצחיות על  הקב"ה שבועת
למשיחי ", נר ערכתי  לדוד  קרן אצמיח  "שם גו'", ממנה ישוב לא
בחר  "כי  גו'", למנוחתך  ה' "קומה דביהמ "ק: הנצחיות ע"ד  וכן

עד ". עדי  מנוחתי  "זאת לו", למושב אוה בציון ה'
ש"בכ "ה 108) קפד ) רמז מ "א (יל "ש במדרש ממ "ש להעיר

. בניסן אחד  עד  מקופל  ועשה המשכן מלאכת נגמר .בכסלו
עלי הקב"ה אמר המלאכה, בו שגמרה כסלו הפסיד  ומעתה
"וכן  ומסיים: חשמונאי ", חנוכת הקב"ה, לו שלם מה לשלם,

תשרי לחודש עד  נפתח  ולא ראשון בית בנין נשלם (שבו
השלישי ביהמ "ק בחנוכת – לו" לשלם הקב"ה עתיד  שלאחריו)

מרחשון. בחודש שתהי '
"בהר  נאמר שבסיומה – וירא לפרשת מהשייכות גם ולהעיר
בו  להשרות הזה המקום את לו ויראה יבחר "ה' יראה", ה'

ובפרש"י ). יד  (כב, קרבנות" כאן ולהקריב שכינתו
ועוד .109) ואילך . פנ"ד  הק"ש שער אמ "ב בארוכה ראה
ובמיוחד 110) די "ט כולל  הגאולה נשלמה שבו כסלו,

לחסידות. ר"ה כסלו,
ש 111) ז"ל ,ולהעיר, דהרמב"ם ההילולא יום הוא בו

המשיח . מלך  בהלכות הוא שלו ההלכות ספר וחותם שסיום
א.112) יג , מגילה
ואילך .113) 382 ע' חט "ו לקו"ש ראה
בחי '114) עם שקשור – חודש") עשר ("עשתי  הי "א חודש

.ספירות מעשר שלמעלה
ֿ וכ "ח .115) סז"ך  אגה"ק תניא

להעילויוב 116) שלם) (מספר ימים עשר נשלמו בו
שבו. דעשירי  והשלימות

עם 117) שקשור יום, עשר עשתי  ביום – ניסן דחודש בהכתר
.(114 הערה (כנ"ל  הכתר בחי '

ספי "א.118) מלכים הל ' רמב"ם
ה"ז.119) פ"א שם
רפי "א.120) שם
ה.121) ג , הושע
(122.224 ע' לעיל  גם ראה
קי ,123) סנהדרין .76 שבהערה (שבת נאמן" מלך  ֿ ל  "א ר"ת

ואילך ). סע"ב
שם.124) לסנהדרין מהרש"א חדא"ג  ראה
רות.125) למגילת הברטנורא פי '
וראה 126) (סצ"ח ). בסופו (ח "ו) חו"מ  חת"ס שו"ת ראה

ועוד . ע'. כלל  האל "ף מע' השדה פאת שד "ח 
נשיא 127) של  בנשמתו ומתגלה שמאירה הכללית, יחידה

בשערי בשלום פדה ד "ה (ראה שבדור נש"י  כל  את שכולל  הדור,
פי "ב). לאדהאמ "צ תשובה



לג     

רק  (לא  ישנה  שכן, וכיון כו', והעיכובים 
גם  אלא ) צריכים דמשיח , ועכשיו דמשיח ,

ממש !רק  בפועל  צדקנו משיח  פני

רק  שצריכים  – השבוע  דפרשת  ובסגנון
(אליו), לבנ"י בנוגע  הן ה '", אליו ד "וירא  ההתגלות 
ממש , בפועל  מרחשון), (ח "י העולם  לכל  בנוגע  והן
כי  פעול  כל  "וידע  כמ "ש  הגשמי, העשי' בעולם 
ש "אתה  ניכר  יהי' שבעולם  דבר  שבכל  פעלתו", אתה 

כו'" צווחת  תאנה  לבוא  ש "לעתיד  ועד  ,פעלתו",
תזעק " מקיר  "אבן בדומם , בנוגע וגם  ועאכו"כ  ,

זה " אלקינו "הנה  וזועקים  שמכריזים  .לבנ"י

הפעולות  וכל  הענינים  שכל  מובן, שכן, וכיון
באכילתו  גם  כולל  וגאולה , משיח  בעניני חדורים 
ויין  הבר  ושור  דלויתן לסעודה  שמשתוקק  ושתייתו,
נשאר  הסעודה  לאחרי שגם  כך  כדי עד  המשומר ,

, המשומר ויין הבר  ושור  דלויתן לסעודה 
ל  טוען המצוה ובמילא , לקיים  יכול  שאינו הקב "ה 

שהקב "ה וברכת "ד "ואכלת  עד 
ותיכף  לבוא , דלעתיד  להסעודה  שולחנו על  יושיבנו

– בקשתו הקב "ה  ממלא  ומיד   

גאולה  עם  הקשורה  שלישית  סעודה  (ובפרט 
השלישי  וביהמ "ק  (השלישית   כדרשת ,

וירא חז"ל  (בפרשת  דכתיב  הילד "מאי ויגדל  (
ביום  לצדיקים  סעודה  לעשות  הקב "ה  עתיד  ויגמל ,
שאוכלין  לאחר  יצחק , של  לזרעו חסדו שיגמל 

. של ושותין (כוס  טול  לדוד  (הקב "ה ) לו אומר  .
לברך , נאה  ולי אברך  אני להן אומר  וברך , ברכה )

אקרא ".שנאמר  ה ' ובשם  אשא  ישועות  כוס 

ממש , ובפועל  בגלוי יהי' זה  שכל  – והעיקר 
זה " ואומר  באצבעו (המלך ,"מראה  זה  "הנה 

בא " נשיא המשיח ) אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  והנה  ,
עפר " שוכני ורננו ("הקיצו ו"הנה דורנו ,(

ונשמחה  נגילה  לו קוינו הוי' זה  גו' זה  אלקינו
והשלימה בישועתו" האמיתית  הגאולה  שמחת  ,

"שהחיינו  עלי': מברכים  שאז ממש  ובפועל  בגלוי
הזה ". לזמן והגיענו וקיימנו
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בסופו.128) עג  מזמור תהלים מדרש
יא.129) ב, חבקוק
בסופה.130) תענית וראה ט . כה, ישעי '
יו"ד .131) ח , עקב
השבת 132) (דיום המזון בברכת כמ "ש להגאולה, )*ששייכת

         
     

".," קדשך עיר ירושלים ובבנין עירך  ציון בנחמת .
העולמים". לחיי  ומנוחה שבת שכולו ליום ינחילנו הוא "הרחמן

וש"נ.133) ואילך . 84 ע' חכ "א לקו"ש ראה
ב.134) קיט , פסחים
ח .135) כא,
יג .136) קטז, תהלים
ב.137) טו, בשלח  פרש"י  ספכ "ג . שמו"ר שם. תענית ראה
עה"פ.138) ובשהש"ר ח  ב, שה"ש
יט .139) כו, ישעי '

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc dcp(iying meil)

mcàì ,Láé.ezngn z`nhp dpi` -àîìc Bà`ny e` -ék' éàä ¨¥Ÿ¦§¨©¦
'dîc áBæ áeæé`l` xkfed `l df weqta xkfedy 'daif' oeyl - ¨¨¨

e li`edàéä àúléîc àçøBà,mixacd ly dlibxd jxcd `id jk - §¨§¦§¨¦
,af mcyeléôà íìBòìemc dpnn `vi m`énð Láédidz ok mb - §¨£¦¨¥©¦
.[d`nh
déì øîà,xfrl` iaxäeúéðz,(:cp onwl) dpyna xak z`f epipy - ¨©¥§¦¨

ïéànèî únä øNáe äcpä íc'mdyk oia zexdhd z`e íéçìoia ©©¦¨§©©¥§©§¦©¦
mdyk,'íéLáé.`nhn yai mc m` zwtzqd recn ok m`e §¥¦
ì øîàdémcd didy dxwna ,`pipg iaxa iqei iaxçì`viy drya ¨©¥©
,dtebnåjk xg`éì àéòaéî à÷ àì Láé äNòðdf mc ly epic - §©£¨¨¥Ÿ¨¦©§¨¦
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הקודש  ללשון  מתורגם

.‡
ÏÚ - „ÏÈ Â˙ÂÈ‰· Ú" (·"˘¯Â‰Ó) È·¯‰ ˙Ï‡˘

'‰ ˙ÂÏ‚˙‰
סיפר אדמו "ר מו"ח  יום1כ "ק  מר ֿחשון, לכ ' בקשר

נ"ע אדמו"ר כ"ק  של יום2הולדתו לבעל שאירע  סיפור  ,
בשבת שנים , חמש  או  ארבע  בן  ילד היה  כאשר ההולדת 

וירא : פרשת 

צדק " ה "צמח  אדמו"ר כ"ק  סבו אל נכנס  נ"ע  הרבי
בבכי פרץ  והוא  הולדתו, יום  לרגל ברכה ממנו לקבל כדי 
אלינו ואילו אבינו, לאברהם  הקב "ה  נגלה מדוע באומרו:

מתגלה ? הוא  אין  (אליו)

צדיק יהודי כאשר צדק ": ה "צמח  לו מחליט 3ענה 
הוא עצמו, את  למול צריך שהוא  שנים ותשע  תשעים בגיל

אליו. הקב "ה  להתגלות  ראוי

.·
È„Â‰È „ÏÈ ÏÎ ÍÂÈÁÏ ‰‡¯Â‰ ‰Ê ¯ÂÙÈÒ· ˘È

פעמים מספר דובר  ללמוד4כבר  שניתן ההוראות  על 
נודעו אשר רבותינו סיפורי כבכל ה', לעבודת  זה  מסיפור
לכל הוראות המכילים  שהתפרסמו, אלה ובמיוחד לנו,

זה . בסיפור נוספת  נקודה על  נתעכב  ועתה  ואחד. אחד

הסיפור, את  סיפר כאשר  דייק  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק 
בן ילד אז היה  יום ֿההולדת  שבעל yngאו`raxוציין,

מחושב הוא  בישראל נשיא של דיבור  שכל וכיוון שנים .
לחלוטין ברבים5ומדוייק  אומר  שהוא דיבור ובמיוחד ,

פרט שגם  לומר , יש  להדפיסו, באdfומצווה לא בסיפור
נ"ע , הרבי של גדלותו את  להראות  כדי רק 

מתגלה הקב "ה  שאין על היה  מיצר בקטנותו [שאפילו
שבכה ], כדי ֿכך  עד אליו,

ואחד. אחד כל של ה ' לעבודת הוראה כאן שיש  אלא 

לכל הוראות  ישנן זה  שבסיפור שלמרות מובן, ומזה 
לאלה גם  עיקרית  הוראה  כאן יש  בכלֿזאת ואחד, אחד

שנים , חמש  או ארבע  בגיל שהם 

שהוא בשנים  לגדול רק  ipgexdולא  eavnaבן כקטן
חמש או  החינוך6ארבע  לשלמות  הגיע שלא  כלומר,7, ,

מבין הוא  שאין די שלא  כל ֿכך  דעת  חסר שהוא  שאדם 
מזולתו, מושפע  להיות  מסוגל איננו גם  הוא אלא  מעצמו,

עלed`שגם  המוכיח , (בבכי, בתוקף  לדרוש  יכול
לגבולות ומעבר  מעל  שהיא  גדולה  עוצמה  בעלת  איכפתיות 

ית שהקב"ה  הרגילות ) שנגלהאפשרויותיו כשם  אליו, גלה 
אבינו 8לאברהם 

שאברהם מפני היא  אפשרית  זו שדרישה  לכך [הסיבה 
משלושת  אחד הוא  מבניzea`dאבינו ואחד אחד כל של

יהודי  כל אצל קיימים  ולכן הדורות , בכל dyexiaישראל
האבות אצל שהיו ],9הענינים 

שנים  חמש  בן או ארבע  בן לקטן , בעיקר ,eheytkאלא 
תוקף , בכל ידרוש  שהוא  כזה , באופן לחנך ניתן אותו שגם
לאברהם שהתגלה  כפי אליו יתגלה  שהקב "ה  בכי, כדי  ועד

אבינו.

.‚
?„ÏÈ ÏÎ È·‚Ï ‰‡¯Â‰ ‰Ê ¯ÂÙÈÒÓ „ÂÓÏÏ Ô˙È „ˆÈÎ
הרבי בין להשוות ניתן  כיצד לשאול: אפשר לכאורה

לבין יהודי ?lkנ"ע  ילד

נשיא , בן נשיא מבטן , קדוש  בהיותו נ"ע , הרבי אצל
חז"ל (כמאמר לעתיד גדלותו בקטנותו כבר 10ניכרה 

היה הוא  אז שכבר ומובן  ידיע "), מקטפי ' בוצין "בוצין
כיצד ואם ֿכן – מגדולים  ואפילו מאחרים , יותר  ברֿדעת 
אשר בעוד יהודי, ילד כל חינוך לגבי ממנו להסיק  ניתן
חריפותו לפי  תינוק  "בכל הוא  החינוך" "שיעור

?11וידיעתו"
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(בקיצור).1) קג ע' יום בהיום נדפס תרצ"ג. מרחשון, כ"ף וירא, ש"פ
.321 ע' שם מרחשון. כ' ח"ה .21 ע' [המתורגם] ח"א לקו"ש

התולדות 2) ס' לנער". "חנוך ראה – בפרטיות תולדותיו כתר"א. שנת
הראשונה. הערה 148 ע' לקמן וראה תשל"ב). (קה"ת מהורש"ב אדמו"ר

שם).3) ח"ה בלקו"ש (נת' שבזה הנוסחאות ב' – הנ"ל לקו"ש ראה
ועוד.4) הנ"ל. לקו"ש
מי"ז.5) פ"א אבות להרמב"ם מפיה"מ להעיר
(6.(22 (ע' ח"א [המתורגם] לקו"ש בארוכה בכ"ז ראה
(7.17 ,16 ובהערה ד סעיף בפנים לקמן ראה
ואילך).8) 22 (ע' שם [המתורגם] לקו"ש ראה

פרש"י 9) בביאור – 52ֿ3 ע' חט"ז לקו"ש וראה וארא. ר"פ תו"א
האבות" אל ד"וארא בענין יתרון שיש – האבות" אל "וארא, וארא) (ר"פ
(אברהם  האבות של הפרטיות בחי' לגבי ה'") אליו ה"וירא כולל (שזה

הוא זה ד"וארא" הענין כל כי – וכו') חסד, –wx(אל)" ",zea`dלהיות
היורשים) (הבנים, מישראל כאו"א אצל זה ענין ישנו bxcd`ולכן dze`a

לכאו"א  האבות שמורישים בזה [משא"כ (המוריש) האבות אצל כמו"ש
מבחי' ע"ש.zihxtdמבנ"י והבנים], האבות בין חילוק יש ,

רע"א.10) מח, ברכות
ס"ג.11) סשמ"ג או"ח אדה"ז שו"ע
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ואחד, אחד לכל קשור הסיפור שתוכן ברור , אמנם
הודפס ואף  ברבים  סופר  שהוא  העובדה  עצם  שהרי

"משכמו שהוא  בלבד, הנשיא של ענין זה שאין מוכיחה,

העם " מכל גבוה  מן12ומעלה  אחד לכל הקשור ענין אלא  ,
העם ,

הוראה שזוהי  לכאורה , לומר, היה  די  בכלֿזאת , אבל
לשלימות הגיעו שלא לאלה  ואפילו בשנים , לגדולים 

גם מתאים  שהסיפור לומר יש  ומדוע  ברוחניות , החינוך

בשנים , ?eheytkלקטן

.„
ÍÂÈÁ ÏÈ‚Ï ÌÈ¯ÂÚÈ˘ ˘È

החינוך... ש"שיעור שלמרות  העובדה, ע"י יובן  הדבר

בכלֿזאת כדלעיל , וידיעתו", חריפותו לפי תינוק  בכל הוא 

מסויים לגיל הקשורים  בחינוך ענינים כולל13ישנם  ,
שית בר תקביל, לא  שית  מבר ש "בציר  הכללית , ההלכה

כתורא " ליה  וספי לא14קביל שנים  שש מבן (=פחות 
עול עליו והטל קבל , – שנים  שש  בן תורה , ללימוד תקבל

העמסת של באופן קטן ילד עם התורה  שלימוד – כשור )

"כתורא " בחינוך15עול, שלמות לידי  המביא  מתחיל16, ,
שית " "בר כשהוא  .17רק

ובנין הבן ב "כח  תלוי שהוא  נאמר זה בענין  גם  אמנם,
"כבן 18גופו" שהוא  עד  מחכים  "כחוש " ואצל ,ray"19,

שית  מבר "בציר  של הגבלה  כאן יש  זאת , בכל  l`אבל
ובריא20תקביל" חזק  ילד הוא  אם  אף אחר21, מילד יותר 

שבע ". "כבן כבר  שהוא

– החינוך שלמות  לגבי שית " "בר של הגיל כלומר,
– כתורא" ליה  זהו`eppi"ספי ובכוחו. הקטן בדעת  תלוי 

למצוות " י"ג  "בן של השיעור  קטן22כמו ילד כאשר שאף  ,

דעת בר בשנים23הוא  גדול כבר שהוא  אחר מילד ,24יותר
הוא  אז מצרפיםxehtגם  אין תורה ), (מדין המצוות  מן

וכדומה . למנין אותו

.‰
˙Â„ÈÓ ÈÙÏ ‡Â‰ ¯˙ÂÈ· ‰ÏÚ‰ È˜Ï‡‰ ÚÙ˘‰

‰¯Â˙· ÂÚ·˜˘
התורה בקיום  שנגרם לשינוי  קשור לכך ההסבר 

תורה : מתן בזמן והמצוות

ומקור לשרש עד הגיעו תורה , מתן לפני  המצוות

ה ',25הנבראים בעבודת האדם שלמות  היתה  חשובה  ולכן ,

היתה לא אך הנברא , משורש  האלקי השפע ירד ידה  שעל
המצוה קיום לאופן כלֿכך רבה  קיים26חשיבות  ולכן ,

ה "מקלות ", באמצעות  התפילין עבודת  את  אבינו יעקב 
בזהר .27כמוסבר 

והמצוות  התורה  קיום  זאת , תורהxg`lלעומת  מתן
לשורש שמעל ברוךֿהוא , מהמאציל אלקי שפע  מוריד

אלקי שפע  לעולםdfהנבראים . להוריד יכול הנברא  אין

קבע  שכך מפני אלא  עצמו, שכאשרliv`ndבכחות ,
למטה . המאציל מן אלקי שפע  ירד מסויימת  מצוה תקויים 

מקויימת המצוה כאשר רק  זה  אלקי  שפע  מגיע  לפיכך 

המידות לפי  במתן28בדיוק  מלמעלה, שנקבעו והשיעורים
תורה .
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ועוד)12) ב. תשסד, ד') (כרך וירא (אוה"ת הביאור וידוע ב. ט, ש"א
כאו"א). של הראש (כולל העם מכל גבוה "שכמו" דאפילו

(לענין 13) רפ"ח עירובין – לקמן) הבא על (נוסף לדוגמא ראה
.17 הערה לקמן הנסמן וסוכה). עירובין

פ"ב 14) ה"ו. פ"א ת"ת הל' רמב"ם וראה א. כא, ב"ב א. נ, כתובות
השו"ע). בדעת 31 הערה לקמן (וראה ס"ה סרמ"ה יו"ד טושו"ע ה"ב.

ס"א. פ"א לאדה"ז ת"ת הל'
בן 15) (ספ"ה) באבות כדתנן חמש מבן שמתחיל "לגלגל" משא"כ

ת"ת  להל' קו"א שם. ב"ח שם. כתובות – לי' וספי' (תוד"ה למקרא חמש
בשוה"ג. 31 הערה לקמן וראה לסופו). קרוב שם

תורה 16) .. ש"האכילהו היינו כתורא לי' דאספי שם, ב"ב רש"י ראה
..egxk lraהחינוך מתחיל שאז והיינו צוארו", על עול .. lerlכשור

שנה). י"ג (כבן מצות
שאין 17) לפי כקוף (ש)דינו .. שש מבן "פחות נט"י דגבי ג"כ להעיר

מב"י  ס"כ. סקנ"ט או"ח אדה"ז (שו "ע כוונה" כוונתו ואין כלל דעת בו
מקח  שמקחן דפעוטות פחות הכי שיעור סי"א)*; שם ורמ"א וקוף) (ד"ה
נט, (גיטין שית" "כבר הוא – חורפי'" לפי וחד חד "כל שהוא אף – כו'

רלה). ר"ס חו"מ טושו"ע ה"ו. פכ"ט מכירה הל' רמב"ם א.
יו"ד 18) טור שם. בפ"א ועד"ז שם. פ"ב ת"ת הל' הרמב"ם לשון

שם. לאדה"ז ת"ת הל' שם.
(וש"ך)19) שו"ע טור, רמב"ם, שם. ב"ב שבע כבן שש כבן תוד"ה

שם. לאדה"ז ת"ת והל'
(כברמב"ם 20) השלילה הביא שלא שם, לאדה"ז ת"ת בהל' וצע"ק

מכאן ד"בפחות ס"ח) שם שו"ע שם. טור שם. אותו".`oiפ"ב מכניסין
שם.21) ובשוה"ג 31 הערה לקמן ראה
ספ"ה.22) אבות
סה"מ 23) פ"ה. התפלה קונטרס ראה – כו' השגה ובעל חריף רק ולא

א'רכז. ע' ח"ג תער"ב המשך קטו. ע' עת"ר
"איש",24) שנק' מזה נלמד למצות י"ג דבן שהשיעור להדיעה גם כי

בכ"ז  (ראה ודיעה בשכל גדול נעשה י"ג שבן שבטבע, הו"ע זו שלדיעה
רק ה"ז – וש"נ) .(314 ע' לקמן .71 ע' ח"י .421 ע' (ח"ה aexלקו"ש

.29 הערה לקמן וראה הרוב. אחרי נגרר והמיעוט בנ"א,
וש"נ.25) ס"ג, אבות ע' הערכיםֿחב"ד ס' ראה
ח"ג 26) לקו"ש ועוד. פ"ט. תשי"ח) (קה"ת תרס"ה זכור ד"ה ראה

ס"ד. שם הערכים ס' וראה .327 ע' ח"ה .141 ע' [המתורגם]
ג.27) כג, תו"א וראה א. קסב, ח"א
פ"ה 28) תרנ"ז כחתן והוא (ד"ה ומצוות דתורה המדידה בענין כידוע

ועוד). ואילך. נב ע' תרס"ו המשך ואילך.

`"ew a"q dhigy 'ld f"dc` r"ey k"biire .my i"a d`x) dpeek v"` i"hpy iptn (`"k ,zrc (zvw) el yiy itl `l) `ed ,xyk yy oan zegt mby dricdl mbe (*
.(`"wq
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ביכולתו היה אבינו, כיעקב  צדיק  היה  לו עתה  [גם 
יעקב שעשה  כשם "מקלות ", באמצעות  אלקי שפע  להוריד
בהתאם בלבד, הנבראים משורש  שפע  זהו אבל אבינו,
עצמו]. המאציל מן אלקי שפע  ולא הצדיק , עבודת  לדרגת 

ילד במצוות : החיוב  גיל של  השיעורים ענין לכך דומה 
לגבי רק  בשנים מגדול יותר בר ֿדעת  להיות  יכול קטן

הנבראelyשלמותו של הענינים 29, לגבי אבל ,ozn ly
dxezמדה יש  – עצמו מהמאציל  האלקי  השפע  של –

שנים י"ג  מגיל רק  מתחילים  שהם מלמעלה , .30שנקבעה
שנים . שש  מגיל הוא החינוך ששלמות  החינוך, בענין וכן

.Â
ÌÈ„ÏÈ ÍÂÈÁ È·‚Ï ·Â˘Á ˘Â„ÈÁ Y ¯ÂÙÈÒ·

היה נ"ע  שאדמו"ר שכיוון בעניננו, גם  מובן  מכך
מתחשבים שאין הרי שית", מבר  "בציר עת  באותה
עדיין היה  הוא  הכל  ולמרות  זה , בגיל ובחכמתו בגדלותו

שית " מבר "בציר  של לשלמות31בדרגה  הגיע  לא שעדיין ,
החינוך.

שהוא בהראותו זה , סיפור התפרסם  שכאשר  וכיוון
את גם  וציין דייק  הוא  ישראל, לנשיאי  רק  מיוחד אינו
שנים , חמש  בן או  ארבע  בן ילד  היה  נ"ע שהרבי  הפרט,
שהוא יהודי  ילד לכל מתאימים זה  בסיפור שהענינים  מובן
נכלל הוא  אמת " "תורת  לפי שהרי  שית ", מבר  "בציר 

חינוך. דרגת  באותה

.Ê
‰˜Â˘˙ È„Â‰È „ÏÈ ·Ï· ÚÂËÏ ¯˘Ù‡ Â˙ÙÂ˜˙·

˙Â˜Ï‡Ï
ללמד הרבי רצה  הסיפור , את  שבפרסמו אפוא, יוצא 

קטן ילד לחינוך מסויימת מובןeheytkהוראה ומכך .
יש  זה  aeygeשבסיפור  cgein yecigחינוך אופן לגבי

שיפורט  כפי ה', בעבודת סתמית הוראה  ולא  הילדים,
הדברים . בהמשך

הרמב"ם דברי  לגבי32ידועים  הדיבור את המרחיב  ,
"בדברים להמריצו  שיש  ואומר, קטן, ילד עם  הלימוד דרך
לך ואתן קרא  שניו... לקטנות  אצלו  אהובים  שהם
מבין אינו שכלו וחולשת  שניו "מיעוט  בגלל כי  אגוזים ...",

הטוב ". אותו  מעלת 

על בכי כדי עד שיצטער קטן  מילד  דורשים  כאן והנה 
אליו, הקב "ה התגלות ישle`אי כלומר , גשמי . טוב  על

מחייו משמעותי חלק  תהא  שאלקות  כך הילד את  *32לחנך 

התגלות אי אשר  עד אצלו", אהובים שהם  "דברים  –
תגע אבינו לאברהם  התגלה  שהוא  באופן אליו הקב "ה 

לנפשו. מאד

אפשר אי נ"ע, הרבי  אצל זה  מאורע  התרחש  לולא
מטבעו כי כזה , רגש  לידי יהודי  ילד להביא  ניתן אם  לדעת 
ויש גשמיים , לדברים לעיל, הרמב "ם  כדברי  נמשך, הוא 

" הללו, הענינים  בעזרת  אצלו".mdyלחנכו אהובים 

לאחר ובמיוחד המאורע , התרחשות לאחר אבל
הרי והדפסתו , אדמו"ר מו"ח כ"ק עלֿידי  ,xexaפרסומו 

חדש צינור ונפתח נתגלה  בחינוך,33שבכך  חדשה ודרך ,
אתeppnfay34כך לפרוץ  מתאים  חינוך עלֿידי ניתן

רוחניות , לרצות  ולהרגילו היהודי , הילד של הטבע  הגבלות
עצומה תשוקה  של בליבו, זה  עמוק  רגש  החדרת  כדי עד

אליו. ה ' להתגלות 

אליו,`oiוכאשר  ה' התגלות  אי  על מצטער  יהודי ילד
משום  זה בדבריםekpgnyהרי  זה בענין  אליו מדבר אינו

שלו. מגבלותיו בגלל ולא  הלב , מן היוצאים

.Á
"˜„ˆ ÁÓˆ"‰ ˙·Â˘˙Ó „Á‡ ÏÎÏ ‰‡¯Â‰‰

נ"ע הרבי של משאלתו הנלמדת  שההוראה  כשם 
מתאימה גם  כך כדלעיל, יהודי, ילד  לכל מכוונת  ומבכייתו

יהודי: ילד  כל לחינוך צדק " ה"צמח תשובת 
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שגבי29) סשי"ז) יו"ד (שו"ת החת"ס מדעת של p"aלהעיר השיעור
ודעתו. שכלו כפי בכ"א תלוי עתה) (גם גדלות

(30.2 ע' תש"ה השיחות מספר להעיר
בן31) .. התינוקות "מכניסים ח: סעיף שם יו"ד שנים yngבשו"ע

בשנת  שנכנס חמש בן "היינו שם) (שברמב"ם שש" (ו"בן שלימות"
והרי  – שם) פ"ב ת"ת הל' כס"מ בפחות. ומ"ש ד"ה שם ב"י – שש"*

ד' "בן אדנ"ע כ"ק הי' d'בנדו"ד e`."
la` ב"ח (ראה לבריא בריא בין חילקו לא (ואדה"ז) וטור ברמב"ם

.15 הערה לעיל וראה שם).
כבן אבל שש "כבן הלשון דסתימת מכניסין) (ד"ה שם ב"ח ראה

דעת וכ"ה בעינן. דשלימות משמע שש `f"dcשבע" ("בן שם ת"ת בהל'
..zenily.(לסופו (קרוב שם בקו"א שהאריך כמו ,("

ה"ה.32) פ"י תשובה הל' וראה חלק. ר"פ סנהדרין שלו בפיה"מ
(32*.134 ע' ח"ו [המתורגם] מלקו"ש גם להעיר

ועוד).33) רפג. ע' תרע"ח (סה"מ וכיו"ב ר"ש" "פתח בענין כידוע
ס"ד.34) סקנ"ו אה"ע (רמ"א להלכה גם – ענינים בכמה שמצינו ע"ד

שהוא  (ואף קעט סו"ס חאו"ח אדה"ז שו"ע סק"א. סקע"ג או"ח מג"א
קצד). ע' כ"י ואילך, רי ע' א' (כרך שד"ח וראה סכנה). של )p"yeבענין

ואילך. 386 ע' ח"כ לקו"ש וראה הטבעים. שנשתנו –

my zeaezk t"r ± yxtn (my i"aa `aed) my a"a xivaa d"cezae .`xwnl 'd oa dpynl mi`zn (*"'d oac ± "`ixac `d 'ek yy oan zegt epa z` qipknd lk
.(r"eyd zrc ok yxtny rnyn b"wq my j"yae) ixnbl `ixaa `xwnl
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שהקב"ה היתה  לא  בתשובתו צדק " ה"צמח כוונת
אבינו לאברהם  עצמוcalaהתגלה למול החליט  הוא כי ,

הדבר אין אחרים  ושאצל שנים , ותשע  תשעים  בן בהיותו
בקיצור עונה  היה  כוונתו, היתה  זאת  אילו (שהרי אפשרי

אבינו לאברהם  להשתוות  אפשר ),35שאי

הוא , הדברים  פירוש `cgאלא , lkyלידי להגיע יכול
שבו רוחני מצב  שבכל החלטה  ידי  על ה '", אליו  "וירא 
את למול עליו ותשע ) תשעים בן צדיק (ואפילו  נמצא  הוא 
ההעלם הכיסוי , את  להסיר  להשתדל צריך כלומר ; עצמו .

בעולם .36וההסתר

שנים ", ותשע  תשעים בן  "צדיק  היה אברהם אמנם,
שלמין" "יומין לו והחלטה 37שהיו ה ', ,elyבעבודת 

יותר הרבה  גדול חידוש  היא עצמו, את  למול שעליו
צדיק שאינו מי של ,38מהחלטתו

כפי מישראל, אחד לכל זאת הוראה  שייכת  זאת , בכל
"פתח " של הענין על39שידוע  עמל  שמישהו שלאחר  –

השפעה צינור  בכך פותח  הוא  לעולם, והביאו  מסויים  ענין
עמל, בפחות  זו לדרגה להגיע  היכולים  לאחרים, זה 

ענינים להשיג  ניתן תורה , מתן לאחר [ובמיוחד
קטן ועמל עצומה, יגיעה על ֿידי אליהם  הגיעו  שהאבות 

יותר ].40הרבה

.Ë
ÌÏÂÚ‰ ¯˙Ò‰Ó Ï‰·‰Ï ÍÈ¯ˆ ÂÈ‡ È„Â‰È „ÏÈ

חינוך לגבי גם  צדק " ה "צמח מתשובת ההוראה  וזוהי
קטנים :

הנפלאה התשוקה  את  הילד אצל שמעוררים  לאחר
לכך להגיע  שניתן לו, להסביר צריך אליו, יתגלה שה '
את "למול" תמיד צריך שהיהודי ההחלטה, באמצעות 

העולם . העלם  את להסיר עצמו,

מהסתר להבהל  שלא הילד את  לחנך צריך כלומר,
אלא ה "עולם ", דברי  האנשים, מדברי  להבהל שלא  העולם ,

לרצון רק  לב  אצלוdxezdלשים חזקה  תהא זו והחלטה  .
ממנה " יסור לא יזקין כי  "גם  אשר עד גם41כלֿכך , –

שעליו יזכור , ה ', בעבודת ביותר  נעלות לדרגות יגיע  כאשר
עצמו. את  "למול"

ה'", אליו  "וירא של הענין  בקטנותו גם  אפשרי  וכך 
לאור לך ה ' "והיה  של באופן סביבתו, את  יאיר והוא 

.42עולם "

.È
Â¯·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ·˘ ‡˘Â· Ì‚ ‰Ê ÔÈÚ ÌÈ‡ˆÂÓ

החינוך בענין חדש  צינור פתחו שרבותינו כשם 
ילד לחנך  ניתן שבזמננו  – למקום " אדם  ש "בין לנושאים 
מחייו, חלק  תיהפך שהיא באופן ליהדות , להשתוקק  יהודי 
אליו, מתגלה  ה ' אין אשר  על בכי אפילו  ייתכן אשר עד
וגם לחברו, אדם  שבין בנושאים גם זה  ענין  מוצאים  כך

בילדותו יום ֿההולדת בעל על בסיפור כדלהלן:43זאת  ,

החייט  פעם  הביא שנים , ארבע  בן נ"ע  הרבי בהיות 
הוציא הבגד, את  מדדו כאשר לאמו ֿהרבנית. שנתפר בגד
החייט, החייט. של מכיסו בד חתיכת  לתומו נ"ע  הרבי
שכח  שהוא  באומרו, להתנצל, והחל ביותר התבייש  כמובן,

וכדומה . זו, בד יריעת  בידו שנותרה

על אמוֿהרבנית , אותו הוכיחה  החייט, שהלך לאחר
והילד  החייט, לעלבון גרם  ikaאשר dka.ביותר מר

מהר "ש , הרבי  אביו, אל נכנס  שבועות מספר לאחר
שאלו כאשר פנים . הלבנת  עוון את  לתקן ניתן כיצד ושאלו
לדעת שברצונו הילד לו  ענה  בכך, מתעניין  הוא מדוע  אביו

אירע . אשר את  סיפר  ולא  זאת,

לספר רצה  לא  הוא מדוע  הרבנית , אמו תמהה  כאשר
בהלבנת שנכשלתי לי די ענה: כולו , הסיפור את לאביו
הרע ?! ולשון רכילות  עוון על גם  לעבור עלי  והאם  פנים ,

.‡È
Ì„‡ ÔÈ·"· ˙Â¯È‰ÊÏ È„Â‰È „ÏÈ ÏÎ ÍÁÏ Ô˙È

"Â¯·ÁÏ
פנים הלבנת כלל כאן היתה  לא ראשון במבט 

" הבד את נ"ע  הרבי  הוציא  כמסופר, כי, ",enezl"חמורה ",
בשוגג ברבים44כלומר  זה  היה  לא  לכך, ובנוסף  ורק45, –
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אל 35) – אברהם – גדולים "במקום נאמר למשה שאפילו ובמכש"כ
ז). פ"ב, (דב"ר תעמוד"

ע'36) [המתורגם] ח"ה .23 ע' [המתורגם] ח"א לקו"ש בכ"ז ראה
ואילך. 321 ע' ח"ה .88

שבהערה 37) לקו"ש וראה ב. עט, א. טז, תו"א א. רכד, זח"א
הקודמת.
(38.323 ע' ח"ה .91 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש ראה
(39– כח) (ס"ע שערים מאה וראה .33 הערה לעיל של ראה בענין

dbyde dpad בפה אומרה הי' השגה איזה לו כשנפלה "נוהג הי' שהה"מ –
ואזי.. העולם בזה ההשגה.. את להמשיך בכדי השומעים.. יבינו שלא אף

להשיגה". אחר.. יוכל
וראה 40) ח"ב). קונטרסים (בסה"מ פ"ג תרצ"ה ה' אמרת ד"ה ראה

רפי"א. שם זכור ד"ה
ו.41) כב, משלי
יט.42) ס, ישעי'
(43.8 ע' שם התולדות ס' .9 ע' לנער בחנוך נדפס
ב).44) פו, ב"ק (משנה במתכוין רק הוא בושת דחיוב להעיר
באנציק'45) (נסמן ברבים רק היא פנים שהלבנת דיעה שיש להעיר

רי)). (ע' בערכו תלמודית
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שמע כאשר זאת , למרות אך שם, היתה  הרבנית אמו
עד כלֿכך, זה  ענין לו איכפת  היה  לחייט, בושה  שנגרמה

מר. בכי כדי

היתה הפנים  שהלבנת  לו אכפת  כלֿכך היה  לא  כלומר,
eci lrלו אכפת  היה  אלא  וכדומה, כך על ייענש  שהוא  ,

oiprd mvr.ליהודי בושה  שנגרמה  ,

שייתכן למרות  לאביו, כך על לספר  סרב הוא ולפיכך
וכדומה , אב  כיבוד בעניני נכלל אביו לשאלת שאיֿהשיבו 

כדי  רק  הוא  hgd`והסיפור  z` owzlסבל לא  הוא  כי  –
יהודי. של "הלא ֿטוב" על הדיבור  עצם  את 

היה שהרבי הדגשה  תוך לנו סופר  זה שסיפור  וכיוון
כל לחנך  עתה  שניתן הוכחה זאת הרי שנים , ארבע  בן  אז

יהודי אופן.ילד באותו זה, בגיל גם  ,

.·È
Ï‡¯˘È È„ÏÈ ÍÂÈÁ· ˜ÂÒÚÏ ‰·ÂÁ

המוטלת הגדולה החובה גם  נלמדת  לעיל האמור מכל

הן החינוך, בענין להשתדל מישראל ואחד אחד כל על
שלו, ילדיו לגבי

נ"ע ההולדת  יום  בעל של הידוע שכשם46כמאמר ,
כל על דאורייתא מצוה היא  יום בכל תפילין שהנחת 

כך פשוט , איש  לבין בתורה  גדול בין הבדל ללא יהודי ,

בכל השעה מחצית  להקדיש  יהודי , כל על מוחלטת  חובה
שביכלתו, ככל  ולעשות  ילדיו, חינוך אודות למחשבה יום 

שמתווים בדרך להמשיך ילדיו לחנך כדי מכך, יותר  ואף 

– להם 

חנכו לא  הוריהם אשר אחרים , יהודיים  ילדים  לגבי  והן

על החובה  מוטלת  שאז שהיא , סיבה  מאיזו כראוי, אותם
mkge mkg lkיקבלו47מישראל אלו שילדים לכך לדאוג  ,

אשר ה '", "צבאות את  מקיימים  ועלֿידיֿכך מתאים , חינוך

ובבנותינו בבנינו ובזקנינו... בנערינו הגלות  מן –48יצאו
ממש . בקרוב  צדקנו משיח ידי על

(f"lyze e"lyz ,oeeygÎxn 'k ,`xie t"y zgiyn)
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יג.46) ע' יום היום
(ומוסיף:47) ס"ח שם לאדה"ז ת"ת הל' ה"ב. פ"א שם רמב"ם

dxezd(מ"ע) on כפל ויל"פ פ"א). (רק "חכם" – [ושם ס"ג שם טושו"ע .(
– חכמים סוגי כל בזה שכולל וחכם", חכם "כל ואדה"ז הרמב"ם לשון

ובארוכה  שם. תוי"ט (ראה עוקצין סוף שבמשנה וצדיק" צדיק "כל ע"ד
ב. עג, מנחות יז. (כב, אמור דפ' איש" "איש תשל"ח), כסלו י"ט שיחת

ובכ"מ. כה)] שם, עה"ת פרש"י
ט.48) י, בא

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

:`xnbd daiyndéì øîà,zeaiaga ax el xn` ±zà éîéLdz` - ¨©¥¦¦©§
epicy ,jziyew uxzl yi mpn` ,ipaiydl rceiy ipa oa iniy `ed
miab ipy el yiy in lr xacn epi` qepbihp` oa `pipg iax ly

in lr `l` ,ynn ze`xcy ipyeäne÷ò BúøãMLzi`xpy cr ¤¦§¨£¨
,ynn ze`xcy ipye miab ipy el yiy in la` ,ze`xcy ipyk
cer oi`e ,dlik`a xeq`e ltp `ede miiwzdl leki epi` i`cea

.jziiyewl mewn
:l`eny ixac lr dywn `xnbdéáéúéî,daiyid ipa eywd ± ¥¦¥
,(c"d b"t oileg) `ztqeza epipyïéøaeòa Lély mixaer yi ± ¥¨¨¦

dlik`a mixzen eid mn` irna e`vnp eli`y dndae`viyke ,
`ed mpic mlerd xie`lïéøeñà ïäLmpi`y iptn ,dlap meyn ¤¥£¦

`edyk mlerd xie`l `viy xaer ,md el`e .miiwzdl milekiïa¤
äòaøà`ed df xeriye ,exeair zligzn miycgäwãìdndaa ± ©§¨¨§©¨

xie`l `viy xaer oke .miycg dyng `ed dxeair onfy ,dwc
`edyk mlerdäðîL ïa`ed df xeriye ,miycgäqâìdndaa ± ¤§Ÿ¨§©¨

oke ,miycg dryz `ed dxeair onfy ,dqbähîìe epîéäm` ± ¥¤§©¨
dfd xaerd ixd ,el` mixeriy mcew z`vl enicwdøeñàoick ¨

:`ziixad zniiqn .dlapàöédf oic llknéðLe ïéaâ éðL Bì LiL éî ¨¨¦¤¤§¥©¦§¥
úBàøãL.dpey epicy ¦§¨

:`xnbd zl`eyéàîdlina `ziixad zpeek idn ±åàì ,'àöé'± ©¨¨¨
ze`xcy ipye miab ipy el yiy cley dpeekd oi` m`dììkî àöé̈¨¦§¨

d x`y,ïéøaeò,mlerd xie`l e`viyk `l` mixeq` mpi` mdy ¨¦
,dpey mpic ze`xcy ipye miab ipy mdl yiy mixaereeléôàL¤£¦

el` e`vnpe dndad dhgypykïnà éòîamdïéøeñàax zrck ¦§¥¦¨£¦
xizdy l`eny lr ok m` dywe ,'dlik`a xeq` dndaa' xn`y

.on` irna e`vnp m` dlik`a
:`xnbd zxne` .zehiyd izy itl `ziixad z` zx`an `xnbd

õøúî áø`ziixad ixac z`déîòèìlr s`y iptn ,ezhiy itl ± ©§¨¥§©§¥
`ziixad oeyla mewn lkn ,ax lr `iyew `ziixad on oi`y it
yiy cley `id `ziixad ixac zernyny iptn ,iyew yi dnvr
mixeq`y mixaerd x`y llkn `vi ze`xcy ipye miab ipy el
xie`l `viy xg`l elit` xzen `ede ,mlerd xie`l e`vi xy`k
miab ipy lra cle ixdy ,ok xnel xyt` i`y xg`ne ,mlerd
ax mb wwfp ok lr ,mlek zrcl dlik`a xeq` ze`xcy ipye

.ezhiyl mi`ziy ote`a `ziixad ixac z` uxzlåmbìàeîL §§¥
õøúî`ziixad ixac z`déîòèì.ezhiy itl ± §¨¥§©§¥

:`xnbd zyxtn,déîòèì õøúî áøixac lr siqedl jixvy ©§¨¥§©§¥
`edyk clepy xaer ,jk dzepyle `ziixadäòaøà ïamiycg ¤©§¨¨

ìdnda,äwãe`äðîL ïamiycgìdnda,äqây lkeepîéä ¦©¨¤§Ÿ¨¦©¨¥¤
øeñà ,ähîìe,dlik`aíéøeîà íéøác änaelk `ly dfk cley §©¨¨©¤§¨¦£¦

` exeair iycg`weec ,xeqàöiLkxakìáà ,íìBòä øéåàì §¤¨¨©£¦¨¨£¨
`vnpykBnà éòîa,dhgypykéøLs` dzhigya cled xzed ± ¦§¥¦¨¦

.eiycg elk `ly it lràöédf xzid llknïéaâ éðL Bì LiL éî ¨¨¦¤¤§¥©¦
eléôàc ,úBàøãL éðLe`vnp m`øeñà énð Bnà éòîaax zhiyk §¥¦§¨©£¦¦§¥¦©¦¨

xn`py 'dreqyd' xeqi` `ede ,'dlik`a xeq` dndaa' xn`y
.en` irna dfk xaer `vnpyk ax zrcl
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המשך ביאור למס' נפה ליום שבת קופש עמ' א



לט

בעמדו  שנה  שלשים  בן  ויוסף   – מו  מא,  בראשית 
פרעה  מלפני  יוסף  ויצא  מצרים  מלך  פרעה  לפני 

ויעבר בכל ארץ מצרים

סז

רמזים, דמלחמת סיסרא )ספר שופטים פ"ד( שנצחו אותו 
דבורה וברק ויעל שייך לר"ה, וסיסרא הי' בן ל' שנה 

)ילקוט שמעוני שופטים מג( לעומת יוסף בן ל' שנה שיצא 
מבית האסורים – בר"ה, ורמזים בזה

יוסף1 יצא מבית האסורים בראש השנה, והי' אז בן 

ל' שנה.

וידוע, שמלחמת2 סיסרא שנצחו אותו דבורה וברק 

ויעל, שייך לראש השנה.

כי, הרי:

מן  נלמד  השנה,  דראש  שופר  דתקיעת  3יבבא  א( 

תיבת ותיבב ֵאם סיסרא.

דמלכות5  הדיבור  עולם4  בנין  הוא  ודבורה,  ב( 

בראש השנה.

שמזכירין  חיצו,  כברק7  6ויצא  בחי'  הוא  וברק,  ג( 

בראש השנה.

1( ראש השנה י, ב. יא, א.

2( ספר שופטים פרק ד. ה.

יהי'  “יום תרועה  )במדבר כט, א(  ב. כתיב  לג,  3( ראה ראש השנה 

לכם", ומתרגמינן יום יבבא יהא לכון, וכתיב באימא דסיסרא )ספר 

שופטים ה, כח( “בעד החלון נשקפה ותיבב ֵאם סיסרא".

4( “דבורה" לשון “דבור". וראה לקוטי תורה פ' במדבר ז, ב. ספר 

המאמרים ה'תרנ"ט עמוד מז )ובמהדורת תשע"א – עמוד לה(, הקשר 

לבחי' דיבור ל"מלכות". ועוד.

בנין  עיקר  וז"ל:  שלד  עמוד  קודש  אגרות  יצחק  לוי  לקוטי  וראה 

המלכות דבור, וכן ותשר דבורה )שופטים ה, א(, שדבורה הוא דבור 

בכתבי  )כמ"ש  שקוצי"ת*  ]בגימטריא[  דוקא  ותשר  הוא  במלכות, 

האריז"ל(, ע"ש.

*( ראה לקמן הביאור סימן פז הערות 51. 61. 71.

5( ראה תורת מנחם – ספר המאמרים מלוקט חלק א עמוד ב וז"ל: 

השייכות דראש השנה לבנין המלכות )בפשטות( היא, לפי שבראש 

תחלת  היום  זה  שאומרים  כמו  בראשית  מעשה  חידוש  הוא  השנה 

מעשיך, שבכל ראש השנה מתהוים כל העולמות מחדש כמו שהי' 

ממדת  היא  העולמות  כל  דהתהוות  הוא  והענין  הראשונה,  בפעם 

מלכותו ית', ע"ש. וראה לקוטי תורה פרשת נצבים נא, ב ואילך. ועוד.

6( זכרי' ט, יד. “וה' עליהם יראה ויצא כברק חצו ואדנ-י ה' בשופר 

יתקע וגו'". ופי' במצודת דוד, וז"ל: ה' יגלה עליהם שכינתו להלחם 

בעבורם וִחצוֹ יצא על האויב ָחׁש קל ומבריק כברק. ראה הערה 7.

7( ראה אור התורה פרשת שלח עמוד תריב הקשר ד"ברק" עם מדות 

היסוד, וז"ל: ובלקוטי תורה מהרח"ו ז"ל ע"פ ודבורה אשה נביאה, 

דע כי דבורה בחי' מלכות, אשת לפידות שהוא היסוד שעליו נאמר 

יורה כחץ כו' עכ"ל,  ויצא כברק חיצו כו' שהיא טיפת הזרע שהיא 

יצחק הערות לזהר שמות-דברים עמוד  לוי  גם בלקוטי  ע"ש. מובא 

קצ. ע"ש.

ד( ויעל, הוא בחי' השופר של8 יעל פשוט, ומפלת 

סיסרא עצמה הי' ע"י יעל, היינו שופר של יעל.

נחל  כמ"ש9  קישון  בנחלת  הי'  המונו  ומפלת  ה( 

קישון גרפם, הוא כמו התשליך בראש השנה שאז הוא 

10ותשליך במצולות ים כל חטאתם וד"ל.

ט' מאות סוסים במרכבתו,  והי' לו לסיסרא11  ואו( 

קולות  דק'  טרמיטין  מאות  12הט'  מן  ההיפך  והוא 

דשופר בראש השנה.

ז( ובילקוט שמעוני13, סיסרא בן שלשים שנה הי', 

והל' שנה שלו דקליפה, הוא הלעומת דהשלשים שנה 

דיוסף דקדושה.

לרחוץ  יורד  כשהי'  אמרו  בסופו,  שם  ובילקוט  ח( 

בנחל קישון הי' עולה בזקנו כמה מאכל בני אדם דגים, 

וזהו כנגד יוסף שכתוב 14וידגו לרוב בקרב הארץ.

והנה15 יוסף הוא בחי' יסוד16, ויסוד שרשו17 מדעת 

8( ראש השנה כו, ב במשנה. “שופר של ר"ה של יעל פשוט".

כי  דוד:  במצודת  ופי'  גרפם.  קישון  נחל  כא.  ה,  שופטים  ספר   )9

המלחמה היתה בשפת הנחל וכו'.

10( מיכה ז, יט.

11( ספר שופטים ד, ג. “ויצעקו בני ישראל אל ה' כי תשע מאות רכב 

ברזל לו וגו'".

12( הט' מאות טרמיטין: החשבון הוא כך, ראה פרי עץ חיים שער 

השופר פרק ג )גמרא ראש השנה לד, א והשיטות שם(. דכל תרועה 

היא ט' טרומיטין, וכן כל שברים ותקיעה, ויש במאה קולות שישים 

תקיעות, עשרים שברים, ועשרים תרועות. נמצא בשישים תקיעות יש 

)9 × 60( 540 טרומיטין. כ' שברים )9 × 20( = 180, וכן כ' תרועות 

.180 – )20 × 9(

סך הכל 540 + 180 + 180 = 900.

13( ספר שופטים רמז מג.

 .3 קנו הערה  סימן  לקמן  א.  כ,  ברכות  וראה  טז.  14( בראשית מח, 

סימן קעב.

גם  סיסרא,  ומלחמת  ר"ה  בין  הנ"ל  להרמזים  דבנוסף  מבאר,   )15

הבחי' רוחניים משתווים דסיסרא בקליפה הוא לעומת יוסף בקדושה.

בגין  "יוסף  ב  נט,  דף  א'  זהר חלק  ראה  יסוד:  בחי'  הוא  יוסף   )16

חידושים  יצחק  לוי  ובתורת  צדיק".  דאקרי  זכה  לברית  לי'  דנטיר 

עם  נסיון  לו  הי'  יסוד,   – "יוסף  וז"ל:  רנג,  עמוד  בש"ס  וביאורים 

על  ובהערות  ע"ש.  היסוד  באבר  שהוא  בזנות  הי'  והנסיון  פוטיפר, 

ספר בראשית עמוד רפד "שיוסף בחי' יסוד מספרו ו' פעמים הוי' כי 

הוא המדה השישית".

בלק  ד' שיחות ש"פ  חלק  ה'תש"נ  התוועדויות  מנחם  בתורת  וראה 

עמוד 15 ובהערה 21 וז"ל: "שיוסף הוא בחי' יסוד דאצילות, שענינו 

הוא להביא ולהמשיך בחי' אצילות )האבות( בבי"ע. – ראה ביאורי 

הזהר לאדמו"ר האמצעי ויחי כט, ד ואילך )מובא לעיל סימן ד הערה 

תורת  ואילך.  א  תתשכ"א  ואילך.  א  תתקצ"א  ויחי  התורה  אור   .)3

מנחם – ספר המאמרים מלוקט חלק ד' עמוד קז ואילך. ע"ש".

17( ראה גם לעיל סימן כא. טו. דמקשר למ"ש ביוסף “בן פרת יוסף 

וגו'". )ולהעיר מ"ש במגלה עמוקות פרשת ויגש ד"פרת" בגימטריא 

אותיות שלשי"ם – 680(.

ילקוט לוי יצחק על התורה



ילקוט לוי יצחק על התורהמ

]כמאמר חז"ל18 אין קישוי אלא לדעת[.

בלקוטי  כמ"ש  דקליפה  דעת  הוא  שסיסרא  וידוע 

תורה19 להאריז"ל שופטים ס"ה ע"ש, וזהו שהי' עולה 

18( יבמות נג, ב.

ם הוא יונק  19( וז"ל: דע כי סיסרא סוד הדעת של ז"א דקליפה ומׁשָ

נגד הדעת..., לכן כתיב )שופטים ה, כו( והלמה סיסרא ומחקה ראשו 

שהוא סוד הדעת שנחלק ונמחק, ע"ש.

וראה לקוטי לוי יצחק הערות לזהר בראשית עמוד לח טעם למ"ש 

)שם ד, כא( “ותשם את המקבת בידה", מקבת נוט' ק"ב מ"ת, ק"ב* 

מספר המלך דתהו בל"ע, מבחי' דעת דקליפה ע"ש. וראה ילקוט לוי 

יצחק עה"ת חלק ב' במפתחות ערך “בלע".

צו  סימן  לקמן  הביאור  ראה  דתהו,  ניצוצין  "קב"  מספר  בל"ע   )*

דקדושה,  דדיקנא  הלעומת  הוא  זקנו  דגים,  בזקנו 

אז  דעת  לו  שיש  מי  כי  דעת  בחי'  ג"כ  הוא  שהדיקנא 

נצמח בו הזקן, כי הזקן מורה על שלימות הדעת, כמו 

אין  וסריס20  גדול,  שהוא  סימן  הוא  זקנו  שנתמלא  מי 

לו זקן. והוא הרשע בחי' יוסיף21 דעת דקליפה, לעומת 

יוסף דקדושה.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות-דברים עמוד רלט

הערה 1 ובהנסמן שם.

20( יבמות פ, ב. שבת קנב, א. ראה לקוטי תורה פרשת אחרי כח, ד. 

אור התורה בראשית כרך ה' עמוד תתעט, ב.

21( קהלת א, יח.

אגרות קודש

 ב"ה,  ז' מ"ח, תשכ"ג

ברוקלין.

כבוד המתעסקים במגבית עבור "מחנה ישראל", חד פעמית וחדשית,

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבם מכ"ח תשרי, ולאחרי זה גם רשימת התורמים לחדש תשרי שליט"א,

אשר בעת רצון אזכירם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

וגודל הענין - מיוסד על גודל עניני "מחנה ישראל", בודאי אין דורש ביאור ועאכו"כ שאין צורך 

באריכות, שהרי מיסודו של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו הוא, וכידוע ומפורסם בכללות וגם פרטי 

הפעולות - בתכנית אשר נתפרסמה עוד בחיים חיותו בעלמא דין, בע"פ בכתב ולאחרי כן גם בדפוס.

ובכתבם מכתבם בתחלת הימים הכריזו ומכריזים "ויעקב הלך לדרכו", אשר בדרך אפשר יש 

לאמר, שיעקב הוא מחנה ישראל, וע"ד המבואר שעליו נרמז בכתוב בתואר בני ישראל,

שזהו  הליכה,  ענין  אמיתת  הדא"ח  בתורת  וכמבואר  דהלך,  באופן  יהי'  שבהאמור  רצון  יהי 

באופן דמחיל אל חיל ועד למעלה ממדידה והגבלה,

ויהי' זה לדרכו, בשני הקצוות: בהתחלה באתעדל"ע, שהיא הדרך בה נצטוה ללכת.

וע"י העבודה באתעדל"ת, שדרכו שלו הוא, שנעשה בעה"ב על הדרך ועניני',

וע"ד המבואר מכבר ובמ"א, זהו - שני הפירושים בסיום הכתוב ויפגעו בו מלאכי אלקים, ועד 

להתאחדות שני הקצוות, וכרמז הכתוב שם, מחנים, ששניהם בתיבה אחת, שהרי ביעקב הלך לדרכו 

בימות החול בכל ימות השנה - ממשיכים מראש השנה, ממקום הבחירה האמיתית, אשר שם דוקא, 

יבחר לנו את נחלתנו את גאון יעקב.

בברכת הצלחה בפעולה האמורה ושתהי' מתוך שמחה וטוב לבב

מ. שניאורסאהן



מי מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת וירא

יח, יב – ותצחק שרה בקרבה לאמר אחרי 
בלותי היתה לי עדנה ואדני זקן

לי  היתה  בלותי  אחרי  לאמר  בקרבה  שרה  ותצחק  א. 
שמעתי אומרים בשם המנוח הגאון  וגו'.  עדנה ואדוני זקן 
ר' ישראל בעל שם טוב זללה"ה מנוחתו כבוד, ז"ל בקיצור 
בעפר  בלותי[  ]אחרי  ואומר  מצחק  הרע  שהיצר  נמרץ, 
בלתי  בתמיהה,  המתים,  בתחיית  דייקא  עדנה[  לי  ]היתה 
אפשר הוא, ועוד שואל ואומר, הלא אתה גוף נגוף מוכרח 
)בפרשת  בה  שנאמר  התורה  פי  על  הרע  ליצר  לשמוע 
היינו  זקן[  ]ואדוני  אומרו  וזהו  זקן,  פני  והדרת  קדושים( 
הנה  ]זקן[,  שרה  הנקרא  להגוף  אדון  שהוא  הרע  היצר 

שאלות האלה שואל הגוף הנקרא שרה ומצחק.
ובא התשובה ]ויאמר ה' אל אברהם[ זה הנשמה ]למה 
לה  ר"ל אמור  ]לאמר[  זה צחקה שרה[ בשני שאלות אלו 
אמנם  ]האף  אמור  הראשונה  על  אלו,  שאלות  שני  תירוץ 
אלד[ דייקא, ר"ל אם אני מוליד ובורא את האדם מטיפה 
מים בתחלת הווייתו במעי אמו, ומכל־שכן שאוכל להחיות 
את האדם אחרי בלותו בעפר, שמכל־מקום נשאר ממשות 
יוצרי  משני  א(  צא,  )סנהדרין  ז"ל  חכמינו  בדברי  כדאיתא 

חרס, אחד מעפר ואחד ממים וכו'.
שכתוב  כמו  זקן  הרע  שהיצר  השנית  השאלה  ועל 
התשובה  באה  רובץ,  חטאת  לפתח  בראשית(  )בפרשת 
יתברך  השם  דברי  אומר  טוב  והיצר  דייקא,  זקנתי[  ]ואני 

שהוא עתיק יומין וחי וקיים לעד דו"ק, עד כאן שמעתי.
בעל שם טוב על התורה

הנה ידוע לכל כי כל תיבה ותיבה מתוה"ק קדושתה  ב. 
גדולה למאד, וכולן מנויות וספורות מהקב"ה נותן התורה, 
וע"כ לכאורה יפלא, למה האריכה התורה כל־כך בסיפור זה, 
ולספר בגנותה של שרה אמנו, לומר שהיתה מקטני אמנה 
ולא האמינה בדברי המלאך, וגם כל הויכוח של הקב"ה עם 
אמר  והוא  צחקה  שלא  אמרה  שהיא  שרה,  ועם  אברהם 
שצחקה, מאד קשה להבין הדבר כפשוטו. ואמרתי בודאי 
ענין גדול נרמז בפי' זו, עד שהאיר ד' את עיני לבאר הענין 

הזה.
לאבותינו  שאירע  מה  וכל  לבנים,  סימן  אבות  מעשה 
ומרמז על  לנו,  זה סימן  וע"כ לענ"ד גם מאורע  לנו.  אירע 
ד'  כבוד  שיתגלה  העת  שיגיע  בזמן  דמשיחא,  עיקבתא 
בעולם ע"י ביאת משיח צדקנו, בודאי ימצאו אנשים מגדולי 
להמון  ויזרזו  מלפנים  הנביאים  במקום  שיהיו  ישראל, 
ישראל שיתחזקו באמונה וישובו בתשובה, וגם יעוררו את 
משיח  לביאת  טובים  ומעשים  בתורה  עצמם  להכין  העם 

צדקנו.
ומרמזת לנו תורה"ק, כי בעת ההיא ימצאו אנשים קטני 
אמנה, שלא יאמינו לדברי המוכיחים, וכמו שמצינו בגלות 
מצרים שכתוב "ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה 
קשה". ע"ז בא לנו לרמז בתורה"ק שיהי' להקב"ה תרעומות 

עליהם, ויאמר, הממני יפלא דבר?
אחרי בלותי היתה לי עדנה. אנחנו תמהים ומתפלאים, 

היתכן  שנה,  לאלפים  קרוב  ארכו  כי  נדודינו  שנות  אחרי 
שיולד שוב עמנו וישוב לתחיית עולמים כמקדם.

לא  זה"  "דבר  דבר,  מד'  היפלא  משיבה,  התורה  אבל 
)ירמיהו לב(:  ד'  וכן הנביא אומר בשם  נאמר אלא "דבר", 
"הממני יפלא כל דבר", ללמדנו בא, ששום דבר לא יפלא 
תמיד  יום  בכל  ומחדש  בורא  וכמאמרו  לעשות,  ממפליא 
שופטינו  וישיב  מהר  נגאל  אנחנו  וגם  בראשית,  מעשה 

כבראשונה ויחדש נעורינו וישיבנו לארצנו
חפץ חיים

יט, כד – וה' המטיר על סדום ועל עמורה 
גפרית ואש מאת ה' מן השמים

ג. מבואר בחסידות1 בטעם עונש סדום, שנאבד ונחרב 
ע"ד  היא  ואחדות,  השלום  היפך  סדום,  הנהגת  כי  לגמרי, 
עולם התהו, שבתהו "כל אחד בפני עצמו, ענפין מתפרדין", 
וזה טעם המ"ד2 ד"האומר שלי שלי ושלך שלך . . זו מדת 
זה  הרי  זה מזה  וההתחלקות  ענין הפירוד  כי עצם  סדום", 
וזהו ענין איבוד סדום  כענין עולם התהו, ענפין מתפרדין. 
ועמורה כו', שהוא ע"ד ה"שבירה" דעולם התוהו )כמאמר 
חז"ל3 "שהי' בורא עולמות ומחריבן"(, שמטרתו הוא "סותר 
על מנת לבנות", בשביל בריאת עולם התיקון שענינו עולם 

של התכללות ואחדות כו'.
יומשכו  דתיקון  שב"כלים"  היא,  הכוונה  תכלית  אמנם, 
ויתגלו גם ה"אורות דתהו" שהם למעלה ממדידה והגבלה, 
פירוד  של  ענין  בזה  אין  דתיקון",  ב"כלים  שיהי'  כיון  אלא 

ושבירה, אלא אדרבה, תכלית האחדות כו'.
שלעתיד  ביחזקאל4  שכתוב  מה  לפרש  יש  ועפ"ז 
סדום  שבית  את  שביתהן  את  "ושבתי  סדום,  ערי  ישובו 
ערים  ובנין  דשיבת  הפנימי  התוכן  לומר,  דיש  ובנותי'", 
אלו הוא, שבזמן הגאולה יתגלו למטה אורות דתהו, אלא 
שאז יומשכו אורות אלה בכלים דתיקון דוקא )בנין, היפך 

השבירה(.
וזהו גם מה שאמרו במדרש5 "מצאתי6 דוד עבדי, היכן 
שדוד  יתכן  כיצד  תמוה,  דלכאורה  בסדום",  אותו  מצאתי 
מצד  זה  אלא  דוקא?  לסדום  שייך  יהי'  משיחא  מלכא 
"מצאתי  ולכן  דתהו,  אורות  גילוי  שבה,  הפנימית  המעלה 
משיחא,  דוד מלכא  של  ענינו  זהו  כי  דוקא,  בסדום"  אותו 
ממדידה  )שלמעלה  דתהו  אורות  גילוי  יהי'  ידו  שעל 

והגבלה(, אלא שיומשכו בכלים דתיקון דוקא.
לקוטי שיחות חלק לה

)קח,  פרשתנו  א(.  )עז,  נח  חיים  תורת  וראה  ואילך.  ב  צט,  פרשתנו  התורה  אור   )1

ג(. ובכ"מ.

2( אבות פרק ה משנה י.

3( ב"ר פ"ג, ז.

4( טז, נג. וראה של"ה חלק תורה שבכתב פרשת לך )רעט, א(, ועיין שם שזהו הטעם 

שאברהם השתדל כל כך בהצלת סדום.

5( ב"ר פרשתנו )פ"נ, י. הובא בשל"ה שם(. וראה יבמות עז, א. מאמרי אדמו"ר הזקן 

תקס"ו ריש עמוד תג.

6( תהלים פט, כא.
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ּבחלקֹול  עליו נגלה (ב"ר)פיכ.·LÈ∑(ב"ר) יׁשבã ְְְְִִֶָָָָ…≈ַָ

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא:ּכתיב, לֹו אמר לעמד, ּבּקׁש ְֲִִֵַַַָָָֹ
אני  ׁשעתיד ,לבני סימן ואּתה אעמד, ואני ְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ'ׁשב

הּדּינין  ּבעדת ׁשּנאמר:äלהתיּצב יֹוׁשבין', (תהלים והן ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָ
אל"פב) ּבעדת נּצב לראֹות ∑Ï‰‡‰ŒÁ˙t."אלהים ֱֲִִֵַַָֹ∆«»…∆ְִ

וׁשב  עֹובר יׁש ּבביתֹו,åאם ‰ÌBi.ויכניסם ÌÁk∑ ְְְְִִֵֵֵֵַָ¿…«
פו) מּנרּתיקּה(ב"מ חּמה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ,æהֹוציא ְִִִַַַָָָָ

מצטער  ׁשראהּו ּולפי ּבאֹורחים, להטריחֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹׁשּלא
עליו  המלאכים הביא ּבאים, אֹורחים היּו çׁשּלא ְְִִִִֵֶַַָָָָָֹ

אנׁשים  .ּבדמּות ְֲִִָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 84 'nr ` jxk h"nyz zegiyd xtq itÎlr)

rWze mirWY libA migxF` zqpkd©§¨©§¦§¦¦§¦¨¥©

ּכל  ּבמׁש לּברּיֹות ה' ּדבר ּבפרסּום עסק אבינּו ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָאברהם
הּׁשליׁשי  ּבּיֹום ׁשנה, ותׁשע ּתׁשעים ּבן ּבהיֹותֹו ואף ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָׁשנֹותיו,
אדם  עֹוד יעבֹור אּולי לראֹות האֹוהל ּפתח על יׁשב ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָלמילתֹו,

למי  לבר עליו ולפעֹול ּולהׁשקֹותֹו להאכילֹו ׁשּיּוכל ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָאחד
העֹולם והיה ואילך)ׁשאמר סע"א י, סוטה .(עיין ְֶַָָָָָ

האֹוהל  ּפתח יֹוׁשב "והּוא ּפרׁשתנּו ּבתחילת ׁשּכתּוב ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכמֹו

minkg izty

md EN`M Fl mi`xp Eid dtaE ,mxa ©̀§¨§¤¨¦§¦§¦¥
dvFx did mdxa`e ,FzF` miadF`£¦§©§¨¨¨¨¤
dtA zg` mpi` m` mYrC lFwWl¦§©§¨¦¥¨©©§¤
Fl mixnF` Eid m`e ,FOr alA zg`e§©©§¥¦§¦¨§¦
,FzF` miadF` iOp alA i`Ce lEnIW¤¨©©§¥©¦£¦
dvr Fl Epzp xpre lFMW` xaC sFqe§¨¨¤§§¨¥¨§¥¨
dvr ozp cal `xnn `N` ,lEni `NW¤Ÿ¨¤¨©§¥§¨¨©¥¨
.odA mdxa` xiMn did dfaE ,lEnIW¤¨¨¤¨¨©¦©§¨¨¨¥
mdxa` lhp df mEXnC xnFl Wi cFre§¥©§¦¤¨©©§¨¨
Fl EpYi i`Ce xEaq didW itl ,dvr¥¨§¦¤¨¨¨©©¦§
lEni ok iR lr s`e ,lEni `NW dvr¥¨¤Ÿ¨§©©¦¥¨
,lFcB xzFi FxkU didi f`e ,Fnvr z ¤̀©§§¨¦§¤§¨¥¨
,xnFl Wi cFre .m"`xd oFWl o`M cr©¨§¨§¥§¥©
drpvA Fnvr z` lEni m` dvr lhpC§¨©¥¨¦¨¤©§§¦§¨
xn` mdxa`W itl ,`iqdxtA F`§©§¤§¨§¦¤©§¨¨¨©
xn` `Ede ,lEnl EdEgiPi `l `OW¤¨Ÿ©¦¨§¨©
gM mdA didi `NW ,`iqdxtA lEn§©§¤§¨¤Ÿ¦§¤¨¤Ÿ©
lirl aizkcM ,xaCd z` aMrl§©¥¤©¨¨§¦§¦§¥

Ll Kl zWxtA(b"k f"i),'ebe 'mFId mvrA' §¨¨©¤§§¤¤©
(y"nxdn i"xdn)m` l`XW d`xp ile .§¦¦§¤¤¨©¦

Epivn `l iM ,`iqdxtA Fnvr lEnï©§§©§¤§¨¦Ÿ¨¦
m`e ,`weC `iqdxtA lEnl deEhvPW¤¦§©¨¨§©§¤§¨©§¨§¦
FciA oigFn Eid lFMW`e xpr oM¥¨¥§¤§¨¦§¨
wifgd `xnn la` ,WxcOA rnWncM¦§©§©©¦§¨£¨©§¥¤¡¦
WEgi `le `iqdxtA lEnl FAl¦¨§©§¤§¨§Ÿ¨
cbpM dCn Fl rxtp Kkl ,llM ei`pFUl§§¨§¨§¨¦§©¦¨§¤¤
dnE .`wiiC FwlgA dlbPW dCn¦¨¤¦§¨§¤§¨§¨©

lirl i"Wx WxiRX(b"k f"k)WFcTdW ¤¥¥©¦§¥¤©¨
did df ,'`xiY l`' Fl xn` `Ed KExÄ¨©©¦¨¤¨¨
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הּיֹום" א)ּכחֹום אם (יח, "לראֹות ׁשם ׁשּיׁשב רׁש"י ּופירׁש , ְְִִִֵֵֶַַַָָ

לביתֹו". ויכניסם וׁשב עֹובר ְְְִֵֵֵֵַָָיׁש
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת נפלאה הֹוראה ְְֲִִֶַַָָָָָָָּומּזה

לאביהם  יׂשראל ּבני ּבקירּוב רּבֹות עסק ׁשּכבר מי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּגם
ּכבר  רּבים ויהּודים ּבעמלֹו, טֹוב ּפרי ראה ּוכבר ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָׁשּבּׁשמים,

להפסיק  הּוא יכֹול ׁשאּולי לחׁשֹוב לֹו אין על־ידֹו, ְְְְְִִֵֶַַַַָָָנתקרבּו
מעבֹודתֹו. קצת ו"לנּוח" לרגעים, ְְְֲִִֵֶַָָָָָּבזה

ּבזה, התעּסקּות ׁשל ׁשנים" ותׁשע "ּתׁשעים אחרי ּגם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאּלא
עֹוד  יׁש אּולי ּולחּפׂש ּבמרץ, ּבזה ולעבֹוד להמׁשי ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָעליו

ׁשּבּׁשמים. לאבינּו ּולחּברֹו לקרבֹו ׁשּיכֹול אחד, ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָיהּודי

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz'd oeygxn 'g ,jl jl t"y zgiyn)

דֹורנּו נׂשיא אדמֹו"ר מֹורי־וחמי ּכבֹוד־קדּוׁשת סּפּור ְְְְְִִִִֵַַַָָידּוע
אֹו ד' ּבן אדני־אבי־מֹורי־ורּבי ּבהיֹות חׁשון): ט' יֹום ְְְֲִִִִִֶֶַַָָֹ(הּיֹום
ּפרׁשת  קדׁש ּבּׁשּבת צדק' ה'צמח זקנֹו אל נכנס ׁשנים, ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹה'
אל  ה' נראה מה מּפני ּבאמרֹו: לבּכֹות, והתחיל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָוירא,
א  "אז צדק': ה'צמח וּיענהּו נראה? אינֹו ולנּו אבינּו, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָאברהם
ער  אז מחליט איז יאר, ניינציג אּון ניין  צּו צּדיק, א ְְִִִִִֶַַַַַַָאיד
זאל  אֹויּבערׁשטער דער אז ווערט ער איז זיין, מל זי ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָדארף
ּבן  ּבהיֹותֹו צּדיק, יהּודי (ּכאׁשר אים" צּו ּבאווייזען ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַזי
ראּוי  עצמֹו, את למּול החלטה לידי ּבא ׁשנה, ותׁשע ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּתׁשעים

אליו). יתּגּלה ׁשהּקּב"ה לכ ְְִֵֶֶַַָָָָהּוא
מּזה: ְִֶַָָוההֹוראה

ּבטענֹות? אליו לבֹוא עכׁשו נזּכרּו מה טֹוען יהּודי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָּכאׁשר
ּכאׁשר  ׁשנים, וכּמה ּכּמה לפני עּמֹו מדּברים היּו אם ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָּבׁשלמא
אבל  עצמֹו. את ׁשיׁשנה אפׁשרּות היתה - ּבמתניו היה ְְְְְְֲֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹּכחֹו
והעמיד  חּייו, ּבמׁש רּבֹות ּפעל ׁשּכבר לאחרי ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָעכׁשו,
ּכח, לֹו ואין זקן ּכבר הּוא - כּו' ּתלמידים ותלמידי ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָֹּתלמידים

עצמֹו?! את לׁשנֹות מּמּנּו לתּבע ּפתאם נזּכרּו ְְְְְְִִִִֶֶַַַַֹֹּומה
ׁשּמדּבר  ׁשּלמרֹות - הּנ"ל מענין ההֹוראה ּבאה זה על ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻהּנה
מרּכבה  ּבבחינת היה ימיו ׁשּכל אבינּו, אברהם ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָָאֹודֹות
היּו ּכזה ּובמּצב הּמרּכבה", הן הן "האבֹות [ׁשהרי ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָלהּקּב"ה
לגיל  ּבהּגיעֹו הּנה לד)], ּפרק ׁשם כג. ּפרק (ּתניא ימיהם ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּכל
וכּמה  ּכּמה ּבמׁש עבֹודתֹו ּכל לאחרי ׁשנה, ותׁשע ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּתׁשעים
ואֹומרים  ּבאים - ּבחרן" עׂשּו אׁשר הּנפׁש "את ּכֹולל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשנים,

עצמֹו! את למּול צרי ׁשהּוא ְִֶֶַָָלֹו
נׁשמתֹו־עדן  לאדמֹו"ר צדק' ה'צמח ּבאר זה ׁשענין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּומּכיון
להבנתֹו ׁשּי זה ׁשענין מּובן, - ׁשנים ה' אֹו ד' ּבן ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָּבהיֹותֹו
ׁשּבפׁשּוטים, ּפׁשּוט אפּלּו מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָׁשל
אצל  ואּדרּבה: - קטן! לּילד אפּלּו זאת להסּביר נּתן ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשהרי

יתירה. ּבפׁשטּות הּדבר מתקּבל קטן ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָילד
יתּגּלה  ׁשהּקּב"ה ׁשרצֹונֹו ּובֹוכה טֹוען יהּודי ילד ּכאׁשר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָולכן,
ּפעּלה  איזֹו לעׂשֹות ׁשעליו לֹו אֹומרים "נאּו", עכׁשו, ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֻאליו
אמנם  מּצינּו - מאליו! יבֹוא זה ׁשּדבר יּתכן לא ּכי זה. ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָָֹּבענין
הּקּב"ה... על ּבסמכֹו מּטתי", על ׁשֹוכב "אני אמר ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָׁשחזקיהּו
מחּוץ  ׁשּנמצא לסנחריב ּבנֹוגע רק הּוא זה ענין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָאבל:
ואחד  אחד ׁשּבכל לסנחריב ּבנֹוגע מה־ׁשאין־ּכן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָלירּוׁשלים,
ׁשל  ועבֹודתֹו ּפעּולתֹו ׁשּתהיה ּבהכרח - (יצר־הרע) ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמּיׂשראל

ְִיהּודי!
ּורגילּותֹו טבעֹו את לׁשנֹות עצמֹו, את למּול - היא ְְְְְְִִִֶֶַַַָָֻוהּפעּלה

ּבארּוכה. ּכּנ"ל ֲַַָָכּו'
נׂשיאינּו מרּבֹותינּו ׁשֹומעים ׁשּכאׁשר ּפעמים ּכּמה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוכמדּוּבר

ל  ּובפרט מסּים, על־סיּפּור ונתּפרסם נדּפס ׁשהּסיּפּור אחרי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָֻ
הספר  את ׁשּיּניחּו ּכדי לא היא, הּדבר ּכּונת הרי - הֹוראתם ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּפי
ּבדבר  יעּינּו לּזמן ּומּזמן ה"ּמּדף", על־גּבי הּׂשיחה נדּפסה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָׁשּבֹו
ׁשל  ּכונתֹו היתה זֹו לא - זה!... ענין נפלא ּכּמה אה, ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹויאמרּו:
ׁשל  הּכונה היתה זּו לא ּבׁשאלתֹו, נׁשמתֹו־עדן ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹאדמֹו"ר
הּכונה  היתה זּו ולא ּתׁשּובתֹו, ּבדברי צדק' ה'צמח ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹאדמֹו"ר
ּבדפּוס! לפרסמֹו וצּוה הּדבר את סיּפר ּכאׁשר דֹורנּו נׂשיא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשל
לּפעל, ּבנֹוגע הֹוראה מּזה ׁשּילמדּו ּכדי היתה הּכונה -ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

העץ! על הּגרזן - פלאחּו" דא "טאפארּו הּידּוע: ְְְְִֵֶַַַַַַַַַָָָָוכּפתגם
ּכי  - קטן ילד אצל יֹותר ּבפׁשיטּות מתקּבל זה ענין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָוגם
מבין  הּוא הרי "ּגרזן", ויׁשנֹו "עץ" ׁשּיׁשנֹו לֹו אֹומרים ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַּכאׁשר
על  הּגרזן ּפעּלת ׁשּתהיה - היא ּבזה ׁשהּכונה ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻּבפׁשטּות
אזי  - מבּוגר אדם עם מדּברים ּכאׁשר מה־ׁשאין־ּכן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהעץ;
לידי  ׁשּיביא ּכדי הּוא הּלּמּוד ׁשּתכלית לֹו להסּביר ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָצריכים

ּבפעל. ְֲֶַַֹמעׂשה
ּפעּולתם. את יפעלּו לעיל האמּורים ׁשהּדברים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָויהי־רצֹון
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יהוה  אליו ְֵֵַָָָֹוּירא
ּבׁשלֹומֹו וׁשאל הּקּב"ה ּובא היה, למילתֹו ׁשליׁשי א.יֹום (יח, ְְְְִִִִַַָָָָָָָ

רש"י) ובפירוש

עד  אברהם את מּלבּקר הּקּב"ה נׁשּתהה מּדּוע להבין ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָוצרי
קדם? לבּקרֹו ּבא ולא למילתֹו הּׁשליׁשי ְְְְְִִִֶַַַָָֹֹלּיֹום

ז"ל רּבֹותינּו מאמר על־ּפי זה ב)ויּובן לט, ׁשעל־ידי (נדרים , ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָ
חֹולים  ׁשּבבּקּור והגם לחֹולה. רפּואה מביאים חֹולים ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָּבּקּור
ׁשל  ּבבּקּורֹו הּנה מחליֹו, מּׁשּׁשים אחד רק הּמבּקר ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָנֹוטל

"ׁשהיה  הרמּב"ן אֹומר ה'" אליו "וּירא אברהם, אצל ְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָהּקּב"ה
לׁשֹונֹו ּדבפׁשטּות הּמילה" למחלת רּפּוי הּׁשכינה ּבמראה ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָלֹו
למּטה  נמׁשכה ׁשהרפּואה (רק לגמרי ׁשרּפאהּו ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָמׁשמע
רׁש"י  ׁשּכתב ּוכמֹו רפאל, מלא על־ידי ּובׁשלמּות ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָּבגלּוי

ְֵָָָּבפרׁשתנּו).
הּטבע  ּבדר הּוא קּיּומּה ּכאׁשר היא, הּמצוה ׁשלמּות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָוהּנה
ּובּתֹוצאֹות  לּמצוה, ּבהכנֹות ּגם הּוא ּוכמֹו־כן נס. ּבדר ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹולא
נס. ּבדר ולא טבע על־ּפי להיֹות ׁשּצריכֹות הּמצוה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹּדקּיּום
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אין  הּמצוה, מּקּיּום ּכתֹוצאה קׁשיים נֹוצרים ּכאׁשר ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָולכן
חסר  אז ּכי טבעי, ּבלּתי ּבאפן להחליׁשם) (אֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָֹלבּטלם

הּטבע. ּבדר רק אּלא הּמצוה, ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָּבׁשלמּות
הּׁשליׁשי  ּבּיֹום אבינּו אברהם את ה' ׁשרּפּוי לֹומר יׁש ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָולכן,

הּטבע  ּבדר ׁשהרי טבעי, ּבאפן היה רפאל הּמלא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹעל־ידי
הּו הּמילה רּפּוי זמן את מׁש ה' ּבּקר ולכן ימים, ׁשלֹוׁשה א ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

לרּפאֹותֹו ּבכדי לזה, קדם ולא ה ּׁשליׁשי ּבּיֹום רק ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹאברהם
טבעי. ְְִִֶֹּבאפן

(á)ìL äpäå àøiå åéðéò àOiåíéávð íéLðà äL ©¦¨³¥¨Æ©©½§§¦¥Æ§¨´£¨¦½¦¨¦−
eçzLiå ìäàä çútî íúàø÷ì õøiå àøiå åéìò̈¨®©©À§©¨³¨¦§¨¨Æ¦¤´©¨½Ÿ¤©¦§©−

:äöøà̈«§¨
i"yx£ÌÈL‡ ‰LÏL ‰p‰Â∑ ׂשרה את לבּׂשר ,èאחד ¿ƒ≈¿…»¬»ƒְֵֶֶַָָָ

אברהם, את לרּפאֹות ואחד סדֹום את להפ ְְְְְְֲֶֶֶֶַַַָָָָֹואחד
ׁשליחּיֹות ׁשּתי עֹוׂשה אחד מלא ל(ב"ר)ׁשאין ּתדע .é, ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָֻ

"וּיאכלּו", רּבים: ּבלׁשֹון מזּכירן הּוא הּפרׁשה ּכל ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹׁשּכן
אׁשּוב  ׁשֹוב "וּיאמר נאמר: ּובּבׂשֹורה אליו", ְְֱֵֶֶַַַַָָָֹֹ"וּיאמרּו

אֹומר הּוא סדֹום ּובהפיכת ," יט)אלי לא (לקמן "ּכי : ְֲִִֵֵֶַַֹ
הפּכי" לבלּתי ּדבר לעׂשֹות ׁשרּפא (ב"ר)אּוכל ּורפאל, . ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ

אברהם  לֹוט,ëאת את להּציל מּׁשם הל ׁשּנאמר:, הּוא ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָ
יט) הּמלט (לקמן וּיאמר החּוצה אֹותם ּכהֹוציאם ְְִִִֵֶַַַָָָָֹ"ויהי

מּציל  היה ׁשהאחד למדּת ,"עלֿנפׁש.ÌÈ·v ְְִֶֶֶַַַַָָָָָָƒ»ƒ

ÂÈÏÚì∑ ּכמֹו:לפ ב)ניו, מנּׁשה",(במדבר מּטה "ועליו »»ְְְְֵֶַַָָָָ
הּמלאכים  ּכלּפי הּוא נקּיה לׁשֹון מהּו∑iÂ¯‡.אבל ְְְֲִִֵַַַָָָָ««¿ַ

ּכמׁשמעֹו, הראׁשֹון ּפעמים? ׁשּתי "וּירא" ְְְְְְִִֵַַַַַָָָ"וּירא",
אחד, ּבמקֹום נּצבים ׁשהיּו נסּתּכל הבנה, לׁשֹון ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָוהּׁשני
ׁשּיֹודעים  ואףֿעלּֿפי להטריחֹו, רֹוצים היּו ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָֹוהבין
לכבֹודֹו, ּבמקֹומם עמדּו לקראתם, ׁשּיצא ְְְְִִִֵֵֶָָָָָהיּו
ורץ  הּוא וקדם להטריחֹו, רצּו ׁשּלא ְְְְְְִֶַַַָָָֹּולהראֹותֹו

ישן)לקראתם ברש"י הגרסא עליו",(שם).(כך "נּצבים ּכתיב ְְִִִִָָָָָ
לקראתם" "וּירץ ואסר,îּוכתיב ׁשרי דהוה חזיּוהּו ּכד ? ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָָ

לקראתם  "וּירץ מּיד: הימּנּו, ."ּפרׁשּו ְְִִֵֶַָָָָָָ

(ב  ÔÈ¯·‚ ‡˙Ïz ‡‰Â ‡ÊÁÂ È‰BÈÚ Û˜Êe נ"י ¿«≈ƒ«¬»¿»¿»»À¿ƒ
ÔÈ¯·‚Ë‰¯e ‡ÊÁÂ È‰BÂlÚ ÔÈÓÈ˜ ( «¿ƒ»¿ƒƒ»ƒ«¬»¿«

ÏÚ „È‚Òe ‡kLÓ Ú¯zÓ ÔB‰˙eÓc˜Ï¿«»¿ƒ¿««¿¿»¿ƒ«
:‡Ú¯‡«¿»
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xie`מו zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"i oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(gkx 'nr a jxk ycw zexb`)

ׁשּתי עֹוׂשה אחד מלא ב)ׁשליחּיֹות ׁשאין יח, (רש"י ְְְִֵֵֶֶֶַָָֻ
ּתֹורה' ג)ּב'לּקּוטי לז, מּדברי (אמור לכ סּמּוכין מביא ְְְִִִִִִֵֵֵָָ

הּמׁשניֹות)הרמּב"ם לפרּוׁש להם (הקּדמה יׁש . . חּיים ּבעלי : ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ
אחד הרמּב"ם ּפעל ׁשהרי וקׁשה, ּפעלים. ׁשני אֹו ּבלבד ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
" ּגם הּתֹוספֹות ׁשניּכתב ּדברי על־ּפי לבאר ויׁש ּפעלים". ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָ

ב) פו, מציעא אינן (ּבּבא לֹוט והּצלת אברהם ׁשרפּואת , ְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָ
לׁשּתי אחד ׁשליחּיֹות נחׁשבֹות ענין והּצלה "רפּואה ּכי , ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֻ

ׁשּתי  לעׂשֹות יכֹול אחד ׁשּמלא ניחא, ּולפי־זה ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָהּוא".
מׁשּתנֹות ׁשאי ׁשליחּיֹות  "ׁשני נן ּבבעל־חי ׁשּיהיּו יּתכן וכן , ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻ

מנּגדים ּפעלים" .ׁשאינם ְְִִֵֶָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"nyz'd ,oeygxn i"g ,`xie t"y zgiy itÎlr)

אל  יּתן "והחי - ה'" אליו מ"ּוירא ׁשּלמּדים ההֹוראה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָוזֹוהי
(ּבנֹו מּיׂשראל ואחת אחד ּכל ׁשל ּוביכלּתֹו ׁשּבכחֹו - ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹלּבֹו"

ד" לגּלּוי לזכֹות אבינּו) אברהם ׁשל ה'ּובּתֹו אליו על וירא ," ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
לזה  מההכנֹות מתחיל אֹורחים, ּבהכנסת הׁשּתּדלּותֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָידי

ּבכלל). חסדים ְְֲִִִָָ(ּוגמילּות
אֹורחים  ּבהכנסת להׁשּתּדל צריכים ּכּמה עד מּובן ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָּומּזה

אבינּו אברהם ׁשל הנהגתֹו ּדגמת - חסדים ׁשחּפׂשּוגמילּות ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻ
והׁשקם  והאכילם כּו', לקראתם רץ ּוכׁשראם, אֹורחים, ְְְְְְֱִִִִֶֶַַָָָָָָָאחר
ועל־דר־ ּבחרּדל", לׁשֹונֹות "ג' ּכמֹו ּביֹותר, מׁשּבחים ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָֻּדברים
ּבהכנסת  להׁשּתּדל מּיׂשראל ואחת אחד ּכל צרי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָזה

וכּו'. יפֹות ּפנים ּובסבר זריזּות, מּתֹו ְְְְִִִִֵֶָָאֹורחים,
ּוגמילּות  אֹורחים ּבהכנסת אמּורים ׁשהּדברים ּכׁשם ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָוהּנה,

למזֹון ּבנֹוגע ּגם ּגׁשמי חסדים הּוא ּכן - הגּוף ׁשל ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָ

חסדים  ּוגמילּות אֹורחים ּבהכנסת וקל־וחֹומר) ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ(ּובמּכל־ׁשּכן
למזֹון הּתֹורה רּוחני ּבנֹוגע הפצת ידי על הנׁשמה, ׁשל ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

חּוצה. הּמעינֹות והפצת ְְֲֲַַַַַַָָָוהּיהדּות,
חסדים  ּוגמילּות אֹורחים להכנסת ׁשּבנֹוגע לֹומר, ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָויׁש

ה'": אליו ד"וירא הּגּלּוי יֹותר מדּגׁש ְְְִִֵֵֵַַָָָָֻּברּוחנּיּות
הּׁשּיכּות  - ּבגׁשמּיּות חסדים ּוגמילּות אֹורחים ְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָּבהכנסת
דגמילּות  הענין ּכללּות מּצד היא ה'", אליו ד"וירא ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָלהגילּוי
לֹו יגמל ׁשהּקּב"ה זֹוכה לּזּולת, חסד ׁשגמל ׁשּמּכיון ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹחסדים,

אליו. ויתּגּלה ְְִֵֶֶֶַָחסד
הּׁשּיכּות  - ּברּוחנּיּות חסדים ּוגמילּות אֹורחים ּבהכנסת ְְְְְֲֲִִִִַַַַָָָָָאבל

היא ה'" אליו ד"וירא עצמֹולהגילּוי ענין ׁשהרי ּבאֹותֹו , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ
היא חסדים ּבגמילּות להּקּב"ה ּפעּולתֹו יהּודי ולכן לקרב , ְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָ

הּוא אף להּקּב"ה זֹוכה יֹותר ה'".להתקרב אליו "וירא - ְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

(â)éðéòa ïç éúàöî àð-íà éðãà øîàiåàð-ìà E ©Ÿ©®£ŸÀ̈¦¨̧¨¨³¦¥Æ§¥¤½©¨¬
:Ecáò ìòî øáòú©«£−Ÿ¥©¬©§¤«

i"yx£'B‚Â ‡ Ì‡ È„‡ ¯Ó‡iÂ∑ ׁשּבהם אמר,ðלּגדֹול «…«¬…»ƒ»¿ֶֶַַָָָ
תעבר", "אלֿנא אמר: ולּגדֹול אדֹונים. ּכּלם ְְֲֲִַַַַָָָָָָֹֻּוקראם
ּובלׁשֹון  עּמֹו, חבריו יעמדּו הּוא, יעבר ׁשּלא ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָֹֹוכיון

חֹול הּוא לה)זה והיה (שבועות הּוא, קדׁש אחר: ּדבר . ְֵֶֶַָָָָֹ
ׁשּירּוץ  עד לֹו להמּתין להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְִֵֶַַַָָָאֹומר
"וּירץ  אחר ׁשּכתּוב ואףֿעלּֿפי האֹורחים, את ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָויכניס

הּמקראֹות  ודר היתה, לכן קדם האמירה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹלקראתם",
ּבאדם", רּוחי ידֹון "לא אצל: ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ּכן, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹלדּבר
ּכן, לֹומר אפׁשר ואי נח", "וּיֹולד אחר ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָֹׁשּנכּתב

ׁשנה  מאהֿועׂשרים ּגזרת קדם ּוׁשּתי ñאּלאֿאםּֿכן , ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ
רּבה' ּב'בראׁשית .הּלׁשֹונֹות ְְִִֵַַָ

(ã)úçz eðòMäå íëéìâø eöçøå íéî-èòî àð-çwéª©¨´§©©½¦§©«£−©§¥¤®§¦¨«£−©¬©
:õòä̈¥«
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rAx` did mdxa` lW FziaaC¦§¥¤©§¨¨¨¨©§©
ux did mMxcl EkldW oeike ,migzR§¨¦§¥¨¤¨§§©§¨¨¨¨
Flv` micnFr EidW df gzRn mdxa ©̀§¨¨¦¤©¤¤¨§¦¤§
F` zipFtv gExA dzidW gzR l ¤̀¤©¤¨§¨§©§¦

mzF` aMrl zinFxCaizM Kkl , §¦§©¥¨§¨§¦
.oiadl lwe ,'mz`xwl'(wgvi zFclFY)Wie , ¦§¨¨§©§¨¦§¦§¨§¥

xn`PW FnM ,mik`lOl aB oi`C xnFl©§¥©©©§¨¦§¤¤¡©

(`"i 'i l`wfgi)lr s`e ,'mYklA EAQi `l' §¤§¥Ÿ¦©§¤§¨§©©
lMn ,miWp` zEncA eil` E`AW aB©¤¨¥¨¦§£¨¦¦¨
zF`xdl ozCOn EPYWp `l mFwn̈Ÿ¦§©¦¦¨¨§©§

:mcwe xFg`b dxez ¨¨¤¤
(b)ðdNigYn xn` dOl i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨¨¨©¦§¦¨

`p m` KM xg`e ,miAx oFWl 'ipc`'£Ÿ¨§©¦§©©¨¦¨
df lre ,cigi oFWl LipirA og iz`vn̈¨¦¥§¥¤§¨¦§©¤
wENig oi`e ,xn` mdAW lFcBl WxiR¥¥©¨¤¨¤¨©§¥¦
miAx oFWl mNEM iM g"Ytl u"nw oiA¥¨©§©¨¦¨§©¦

mdxa` rci K`id xn`Y m`e ,md¥§¦Ÿ©¥¨¨©©§¨¨
EidW xEaQW itl xnFl Wie ,lFcB dfi ¥̀¤¨§¥©§¦¤¨¤¨
`Ed oice ,micinlY ipWE ax ,miWp £̀¨¦©§¥©§¦¦§¦
on lFcbe ,rvn`A KlFd axdW¤¨©¥¨¤§©§¨¦

:Fl`nUl ohwe Fpinil micinlYdñ ©©§¦¦¦¦§¨¨¦§Ÿ
(igxfn xESiw)zFpFWNd iYW ,xnFl FpFvx , ¦¦§¨¦§©§¥©§

ziW`xaA md lFg lWe WcFw lW¤¤§¤¥¦§¥¦
`l' lW zFpFWl iYX` i`w `le ,dAx©¨§Ÿ¨¥©§¥§¤Ÿ

:'ek 'oFcic dxez ¨



מז `xie zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"i oey`x meil inei xeriy
i"yx£‡ŒÁwÈ∑ ׁשליח והּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ,òעלֿידי À«»ְְִֵַַַָָָ

ׁשליח ôׁשּלם  עלֿידי ׁשּנאמר:öלבניו כ), "וּירם (במדבר ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
הּסלע" את וּי אתֿידֹו ¯‚ÌÎÈÏ.מׁשה eˆÁ¯Â∑ ֶֶֶֶַַַַָֹ¿«¬«¿≈∆

רגליהם, לאבק ׁשּמׁשּתחוים ערבּיים ׁשהם ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָּכסבּור

לביתֹו אלילים עבֹודת להכניס ׁשּלא פו)והקּפיד ,(ב"מ ְְְְְֱֲִִִִִֵֶַַֹ
הקּפיד  ׁשּלא לֹוט לרחיצה,÷אבל לינה הקּדים , ְְְֲִִִִִִִֶָָָֹ

"ולינ  רגליכם"ׁשּנאמר: ורחצּו ‰ıÚ.ּו ˙Áz∑ ּתחתø ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַ««»≈ַַ
.האילן  ִָָ

(ä)eøáòz øçà íëaì eãòñå íçì-úô äç÷àå§¤§¨̧©¤¹¤§©«£³¦§¤Æ©©´©«£½Ÿ
äNòz ïk eøîàiå íëcáò-ìò ízøáò ïk-ìò-ék¦«©¥¬£©§¤−©©§§¤®©Ÿ́§½¥¬©«£¤−

:zøac øLàk©«£¤¬¦©«§¨
i"yx£ÌÎaÏ e„ÚÒÂ∑,ּובּכתּובים ּבּנביאים ּבּתֹורה, ¿«¬ƒ¿∆ְְִִִַַַָ

"וסעדּו ּבּתֹורה: ּדלּבא'. סעּדּתא ּד'פּתא - ְְְְְֲִִִַַַָָָָָמצינּו
ּבּנביאים: ה)לּבכם", יט לחם",(שופטים ּפת לּב "סעד ְְְְִִִִֶֶֶַַַ

קד)ּבּכתּובים: אמר (תהלים יסעד". אנֹוׁש לבב "ולחם ְְְְֱִִֶֶַַַָָ
"לּבכם" אּלא ּכאן, ּכתיב אין לבבכם חמא: ,ùרּבי ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ

ּבּמלאכים ׁשֹולט הרע יצר ׁשאין ‡Á¯.(ב"ר)מּגיד ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָ««
e¯·Úz∑ ּכן Ìz¯·Ú.ּתלכּוúאחר ÔkŒÏÚŒÈk∑ ּכי «¬…ְֵֵַַƒ«≈¬«¿∆ִ

ׁשעברּתם  מאחר מּכם, מבּקׁש אני הּזה עלי àהּדבר ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
'ּכי ∑ÔkŒÏÚŒÈk.לכבֹודי  ּכל וכן אׁשר', 'על ּכמֹו ְִִƒ«≈ְְֲִֵֶַָ

ׁשּבּמקרא: ּכן' יט)על ּבצל (לקמן ּבאּו "ּכיֿעלּֿכן ְְִִֵֵֵֶַַַָָ
לג)קֹורתי ", פני ",(לקמן ראיתי  עלּֿכן לח)"ּכי (שם ִִִִֵֶַָָָ

נתּתיה", לא י)"ּכיֿעלּֿכן ידעּת(במדבר "ּכיֿעלּֿכן ְְִִִֵֵַַַַָָָֹ
."חנתנּו ֲֵֹ

(å)éøäî øîàiå äøN-ìà äìäàä íäøáà øäîéå©§©¥¯©§¨¨²¨−Ÿ¡¨¤¨¨®©ÀŸ¤©«£¦º
ìL:úBâò éNòå éLeì úìñ çî÷ íéàñ L §³§¦Æ¤´©½Ÿ¤−¦©«£¦¬ª«

i"yx£˙ÏÒ ÁÓ˜∑ טּבחים ׁשל לעמילן קמח לעּוגֹות, את áסלת לׁשאב הּקדרה, את .הּזהמה לכּסֹות ∆«…∆ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻ

(æ)áBèå Cø ø÷a-ïa çwiå íäøáà õø ø÷aä-ìàå§¤©¨−̈¨´©§¨¨®©¦©̧¤¨¹̈©³¨Æ
:Búà úBNòì øäîéå øòpä-ìà ïziå©¦¥´¤©©½©©§©¥−©«£¬Ÿ«

Ôkה  ¯˙a ÔBÎaÏ e„ÈÚÒe ‡ÓÁÏ„ ‡zt ·q‡Â¿∆«ƒ»¿«¿»¿ƒƒ¿»«≈
ÔBÎc·Ú ÏÚ Ôez¯·Ú Ôk ÏÚ È¯‡ e¯aÚz¿ƒ»¬≈«≈¬«¿««¿¿
:‡zÏlÓ Èc ‡Ók „ÈaÚz Ôk e¯Ó‡Â«¬»≈«¿≈¿»ƒ«≈¿»

Ó‡Â¯ו  ‰¯N ˙ÂÏ ‡kLÓÏ Ì‰¯·‡ ÈÁB‡Â¿ƒ«¿»»¿«¿¿»¿«»»«¬«
ÈLeÏ ‡zÏÒ„ ‡ÁÓ˜ ÔÈ‡Ò ˙Ïz ‡ÁB‡»¿»¿ƒƒ¿»¿»¿»ƒ

:ÔˆÈ¯‚ È„È·ÚÂ¿ƒƒƒ¿ƒ»

È¯Bzז  ¯a ¯·„e Ì‰¯·‡ Ë‰¯ È¯Bz ˙ÂÏe¿«≈¿««¿»»¿««≈
„aÚÓÏ ÈÁB‡Â ‡ÓÏeÚÏ ·‰ÈÂ ·ËÂ CÈk«̄ƒ¿«ƒ«¿≈»¿ƒ¿∆¿«

:d˙È»≈

minkg izty

(c)ò(m"`xd)i"Wx lW drcFdd oi` , ¨§¥¥©¨¨¤©¦
,gilW ici lr FWExiRW 'gTi' zNn lr©¦©ª©¤¥©§¥¨¦©
did ok `l m`C ,hEWR xaC `Ed dfC§¤¨¨¨§¦Ÿ¥¨¨
`Ed drcFdd `N` ,'dgw`' xnFl Fl©¤§¨¤¨©¨¨

:'eke eipal mNiXW lrômgNd la` ©¤¦¥§¨¨£¨©¤¤
xn`PW ,FnvrA `Ed gwNW('d wEqR) ¤¨©§©§¤¤¡©¨

`Ed KExA WFcTd ,'mgl zt dgw`e'§¤§¨©¤¤©¨¨
mdl xihnde ,FnvrA oM mB mdl ozp̈©¨¤©¥§©§§¦§¦¨¤

oOd(l"Wxdn):ö(awri zlgp),ipirA DEnY , ©¨©©§©©£©©£Ÿ¨©§¥©
zTg zWxtA xn`p wEqRd dfCxAcOA) §¤©¨¤¡©§¨¨©ª©©¦§¨

(`"i 'k`aaA EN`e ,zFIprxEtl `Ede§§§¨¦§¦§¨¨
`rivn(:e"t sC)zWxRn wEqR E`iad §¦¨©¥¦¨¦¨¨©
gNWA('e f"i zFnW),'ebe 'xESa ziMde' §©©§§¦¦¨©

mixn lW Dx`A EdGW ,dkxA lW `Ede§¤§¨¨¤¤§¥¨¤¦§¨
mW i"Wx WxitcM(Dx`al d"c)oke , ¦§¥¥©¦¨¦§¥¨§¥

dAx ziW`xaA('i g"n)ilr' wEqR `iad ¦§¥¦©¨¥¦¨£¦
'Dl Epr x`a(f"i `"k xAcOA)oM mB `EdW §¥¡¨©¦§¨¤©¥

`iad dOl dWw cFre ,dkxA lW wEqR̈¤§¨¨§¨¤¨¨¥¦
KxFv Fpi` `Ede xTir lM WExCd df¤©§¨¦¨§¥¤

:`xwn lW FhEWtl÷i"Wxl dWwC ¦§¤¦§¨§¨¤§©¦
`kdC ,hFlAn o`M aEzMd dPiW dOl̈¨¦¨©¨¨¦§§¨¨
hFl iAbe ,dpil mcFw dvigx xn`̈©§¦¨¤¦¨§©¥

xn`p('a h"i oOwl),dvigx mcFw dpil ¤¡©§©¨¦¨¤§¦¨
dfe ,dxf dcFar mEXn i`Cee `N ¤̀¨©©¦£¨¨¨§¤
i"Wx hwp KklE ,ciRwd `l dfe ciRwd¦§¦§¤Ÿ¦§¦§¨¨©©¦

.'ek ciRwd `l hFle o`M(awri zlgp), ¨§Ÿ¦§¦©£©©£Ÿ

,ciRwn did iOp hFl `nliC il dWẅ¤¦¦§¨©¦¨¨©§¦
hFl xn`C `de(mW)itl ,'Evgxe Epile' §¨§¨©¨§¦§©£§¦

:mW oiIr ,miIaxrM Fl Encp `NWø`l ¤Ÿ¦§§©§¦¦©¥¨Ÿ
'urd on lfxAd lWpe' FnM ur zrwA§©©¥§§¨©©©§¤¦¨¥

('d h"i mixaC)oM m`C ,WElY ur `Ede §¨¦§¥¨§¦¥
WxiR okl ,WElY ur zgY EprXi Ki ¥̀¦¨£©©¥¨¨¥¥¥
zFgY' o`M mBxzn mEBxYd oke ,'oli`'¦¨§¥©©§§©§¥¨§

:'`r` zFgY' `le '`pli`d dxez ¦¨¨§Ÿ§¨¨
(d)ù(awri zlgp)mc` ipA ipW lre , ©£©©£Ÿ§©§¥§¥¨¨

oi`W itl ,'mkaal' xnFl KiIW©¨©§©§¤§¦¤¥
oixcdpqA `zi`cM zFeW mdizFrCsC) ¥¥¤¨¦§¦¨§©§¤§¦©

(.g"l,mipqngde miplfBd ipRn mrHde ,§©©©¦§¥©©§¨¦§©©§¨¦

la` .mc`A hlFXW rxd xvId Epiide§©§©¥¤¨¨¤¥¨¨¨£¨
oM m` ,rxd xvi mdl oi` mik`lOd©©§¨¦¥¨¤¥¤¨¨¦¥
xnFl KiIW ,mdizFrcA md mieẄ¦¥§¥¥¤©¨©

:'mkAl'úwEqRaC ,i"Wxl dWwC ¦§¤§¨¤§©¦§©¨
okl ,Elk`Y EklYW xg` rnWn©§©©©¤¥§Ÿ§¨¥
xg` EpiidC 'EklY oM xg`' Wxtn§¨¥©©¥¥§§©§©©
:'Eklze' FWExiR 'Exarz'e ,dlik`dà ¨£¦¨§©£Ÿ¥§¥§

did mzpeEkC rnWnC xnFl FpFvx§©§©§©§©¨¨¨¨¨
aizkC dn xzFq `Ede ,Flv` lFk`l¤¡¤§§¥©¦§¦

lirl('b 't)`NW rnWn ,'ebe '`p m`' §¥¦¨©§©¤Ÿ
,FzWTA iR lr `N` lFk`l Flv` E`Ä¤§¤¡¤¨©¦©¨¨
lwe ,'ek dGd xaCd iM WxiR okl̈¥¥¥¦©¨¨©¤§©

:'xW` lr' FnM 'oM lr'e .oiadle dxez §¨¦§©¥§©£¤
(e)áWElYW rnWnC ,i"Wxl dWẅ¤§©¦§©§©¤¨

ike ,zFbEr odn dUrze cgiA mzF`¨§©©§©£¤¥¤§¦
zFUrl dEiv `NW oir rx mdxa` did̈¨©§¨¨©©¦¤Ÿ¦¨©£
zlFq WxiR okl ,cal zlFQn zFbEr¦¤§¨¨¥¥¥¤

,zFbErl cal:'ek gnwef dxez §¨§§¤©



xie`מח zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"i oey`x meil inei xeriy
i"yx£·BËÂ C¯ ¯˜aŒÔa∑ היּוׁשלׁשה ׁשלׁשâּפרים להאכילן ּכדי פז)ּבחרּדלãלׁשֹונֹות , äזה ∑‡Úp‰ŒÏ¯.(ב"מ ∆»»«»ְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָֹֹ∆«««ֶ

לחּנכֹו .(ב"ר)ּבמצוֹותיׁשמעאל, ְְְְְִִֵַָ

(ç)ïziå äNò øLà ø÷aä-ïáe áìçå äàîç çwiå©¦©̧¤§¹̈§¨À̈¤©¨¨Æ£¤´¨½̈©¦¥−
:eìëàiå õòä úçz íäéìò ãîò-àeäå íäéðôì¦§¥¤®§«Ÿ¥¯£¥¤²©¬©¨¥−©Ÿ¥«

i"yx£'B‚Â ‰‡ÓÁ ÁwiÂ∑ הביא לא לפי åולחם , «ƒ«∆¿»¿ְְִִֵֶֶֹ
ׂשרה  הּיֹום æׁשּפרסה אֹותֹו ּכּנׁשים ארח לּה ׁשחזר נּדה, ְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

העּסה שם)ונטמאת ׁשּקֹולטין ∑ÓÁ‡‰.(ב"מ החלב ׁשּמן ְְִִֵָָ∆¿»ְִֶֶַָָֻ
ּפניו  NÚ‰.מעל ¯L‡ ¯˜a‰ŒÔ·e∑ קּמא ּתּקן. אׁשר ֵַָָ∆«»»¬∆»»ֲִֵֶַָ

ׁשּתּקן  ואיתי çקּמא אמטי נראּו∑eÏÎ‡iÂ.קּמיהּו, ְְְְִִִֵֶַַַַַָ«…≈ְִ
יׁשּנה  ׁשּלא מּכאן ׁשאכלּו, הּמנהגèּכמֹו מן (ב"מ אדם ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹ

ב"ר) .שם.

ã ycew zegiyn zecewp ã(b"iyz'd ,oeygxn s"k ,`xie t"y xn`nn)

אכילת  ּבהם ׁשּיהיה ּפעל עליהם, עמד ׁשאברהם ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָעל־ידי־זה
העֹולמֹות, ּבמדרגת הם עצמם מּצד ׁשּמלאכים והינּו ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָאדם,

ּבהם  ׁשּיהיה עליהם ּפעל אברהם, עבֹודת על־ידי ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאבל
מהעֹולמֹות. ׁשּלמעלה חדׁש אֹור המׁשכת והּוא אדם, ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָָאכילת

ÈÂ‰·ח  „·Ú Èc È¯Bz ¯·e ·ÏÁÂ ÔÓL ·ÈÒe¿ƒ¿««¬»«≈ƒ¬«ƒ«
˙BÁz ÔB‰ÈÂlÚ LnLÓ ‡e‰Â ÔB‰ÈÓ„√̃»≈¿¿«≈ƒ»≈¿

:eÏÎ‡Â ‡ÏÈ‡ƒ»»«¬»

minkg izty

(f)âi"Wxl Dil `pn xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨¥§©¦
`N` did `l `nliC ,mixR dWlW§¨¨¦¦§¨Ÿ¨¨¤¨
wiIC i"WxC xnFl Wie ,cg` xwÄ¨¤¨§¥©§©¦¦¥
mipXA Kx `Ed i`Ce 'xwA oA' aizkCn¦¦§¦¤¨¨©©©©¨¦
'aFhe' i`n dWw cFre ,'Kx' aizM dOle§¨¨§¦©§¨¤©¨
DPin rnW `N` ,'aFh' aizM `le§Ÿ§¦¤¨§©¦¨
,'a 'Kx' ,cg` 'xwA oA' ,Eid dWlWC¦§¨¨¤¨¨¤¨©
'aFh Kx' WxiR m"`xd EpxFnE .'b 'aFhe'¨¥¨§¥¥¥©
,`Wxcl DPin rnW ,Dil irAin¦¨¥¥§©¦¨¦§¨¨
,`Wxcl iOp 'Kx' `Wxcl 'aFh'CnE¦§¦§¨¨©©¦¦§¨¨

'milrFRd' wxR `xnB `Ede`rivn `aA) §§¨¨¤¤©£¦¨¨§¦¨

(:e"t:ãi"Wxl Dil `pn xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨¥§©¦
i"Wxl dWwC xnFl Wie ,did zFpFWlC¦§¨¨§¥©§¨¤§©¦
dWlW liaWA mixR dWlW hgW dOl̈¨¨©§¨¨¦¦§¦§¨
ike ,`Ed oFnn cEAi` `lde miWp £̀¨¦©£Ÿ¦¨§¦
xwaA mB `lde ,dUr mcFakl `niY¥¨¦§¨¨¨©£Ÿ©§¨¨
zhigWaC cFre ,lFcB cFaM Wi cg ¤̀¨¥¨¨§§¦§¦©
oi`e millFf mdW d`xp mixwA dWlW§¨§¨¦¦§¤¤¥§¦§¥
FpFvxW uxiY Kkl ,oFlw `N` cFaM df¤¨¤¨¨§¨¥¥¤§
oi`e .zFpFWl dWlW mlik`dl did̈¨§©£¦¨§¨§§¥
iM xnFl Wi ,dWlW dOle zFWwdl§©§§¨¨§¨¥©¦
dkizg iM ,deW Fpi` oFWNd mrh©©©¨¥¨¤¦£¦¨
dkizgde ,daFh xzFi `id zirvn`d̈¤§¨¦¦¥¨§©£¦¨
dvx okl ,dpnW xzei `id dpFYgYd©©§¨¦§¥¨¨¥¨¨
icM zFpFWl dWlW mzF` lik`dl§©£¦¨§¨§§¥
dn F` ,dvxIX dn cg` lM lk`IW¤Ÿ©¨¤¨©¤¦§¤©

.oiadl lwe ,Fxiag lk`IX(dix` xEB), ¤Ÿ©£¥§©§¨¦©§¥

ied `le okzgl Kixv did ok `l m`C§¦Ÿ¥¨¨¨¦§¨§¨§Ÿ¨¥
migxF` iptl cAMzdl diE`xd dkizg£¦¨¨§¨§¦§©¥¦§¥§¦
FnM ,'lCxg' azMX dnE .miaEWg£¦©¤¨©©§¨§

`rivn `aaA i"Wx WxiRWd"c :e"t sC) ¤¥¥©¦§¨¨§¦¨©

(zFpFWl,`Ed mixUe mikln ocrOW itl , §§¦¤©£©§¨¦§¨¦

.mW oiIr(dciwr)icM Eid mixR dWlW , ©¥¨£¥¨§¨¨¦¨§¥
d`pw liHdl `NW ,zFpOd zFeWdl§©§©¨¤Ÿ§©¦¦§¨
:eipirA deW oYWlW cFaMW ,dCErQA©§¨¤§§¨§¨¨¤§¥¨

ärnWn 'xrPd' aizkCn wiIC i"Wx©¦¦¥¦¦§¦©©©©§©
.l`rnWi EpiidC ,lirl xMfPd xrPd'x) ©©©©¦§¨§¥§©§¦§¨¥

(lfipw awri`EdW xg`W il d`xp , ©£Ÿ§¦§¦§¤¦¤©©¤
mEIq giPd dOl xwAd l` ux FnvrA§©§¨¤©¨¨¨¨¦¦©¦
FpA `EdW xn` dfl ,xg`l devOd©¦§¨§©¥¨¤¨©¤§

.FkPglE(aFh waC)dOl i"Wxl dWwC , §©§¤¤§¨¤§©¦¨¨
gTi' iAB FnM ,df lr WprPW Epivn `lŸ¨¦¤¤¡©©¤§©¥ª©

'min hrn `p('c wEqR lirl)WxiR okl , ¨§©©¦§¥¨¨¥¥¥
:xkU lAwl iE`x oM m`e ,'ekg dxez §¦¥¨§©¥¨¨

(g)å,i"Wxl Dil `pn xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨¥§©¦
`NW mEXn `iad `NX dn `nliC¦§¨©¤Ÿ¥¦¦¤Ÿ
dCErQd xTirC xnFl Wie ,oiicr dt`p¤¡¤£©¦§¥©§¦©©§¨

aizkcM ,mgNd `Ed('` 'd l`IpC)car' ©¤¤§¦§¦¨¦¥£©
did `l mgNd dt`p `l i`e ,'ax mgl§¤©§¦Ÿ¤¡¤©¤¤Ÿ¨¨
:oiadl lwe ,dCErq ikxv x`W oiknæ ¥¦§¨¨§¥§¨§©§¨¦

aizM `dC ,dCp dqxiRW `weC e`l©©§¨¤¥§¨¦¨§¨§¦
(a"i wEqR oOwl)iN dzid izla ixg`' §©¨¨©£¥§Ÿ¦¨§¨¦

ocr Dl did `NW DPin rnW ,'dpcr¤§¨§©¦¨¤Ÿ¨¨¨£¤
,miWPM gx` Dl xfgW `N` ,zqe¤¤¤¨¤¨©¨Ÿ©©¨¦
oicaM Eid dixai`e DW`xW EpiidC§©§¤Ÿ¨§¥¨¤¨¨§¥¦
dzide ,dirn ilERiWA dWWge dilr̈¤¨§¨§¨§¦¥¥¤¨§¨§¨
z` `OhzE dCp didY `OW d`xi§¥¨¤¨¦§¤¦¨§©¥¤
oiNEg lkF` did mdxa`e ,dQird̈¦¨§©§¨¨¨¨¥¦
dQird on dWxiR Kkl ,dxdhA§¨¢¨§¨¥§¨¦¨¦¨
xg` `AW mcFw KM KFYnE ,Dl dklde§¨§¨¨¦¨¤¤¨©¥
did gqR onf FzF`e ,ungp dQird l ¤̀¨¦¨¤§©§§©¤©¨¨
Wi iOp i` .oiadl lwe ,ungA xEq`e§¨§¨¥§©§¨¦¦©¦¥
aizkC `de ,dCp dqxiR zn`aC xnFl©§¤¡¤¥§¨¦¨§¨¦§¦
did `de 'dpcr iN dzid izla ixg`'©£¥§Ÿ¦¨§¨¦¤§¨§¨¨¨

dxEaqC xnFl Wi ,DzdinY dnE Dl̈©§¦¨¨¥©¦§¨
drci `ide ,`id `nlrA dxwn dzid̈§¨¦§¤§¨§¨¦§¦¨§¨
WxitcM dxdhA lkF` did mdxa`W¤©§¨¨¨¨¥§¨¢¨¦§¥¥
mdl ozp K`ide xn`Y m`e .m"`xd̈§¥§¦Ÿ©§¥¨¨©¨¤
xUA `de xwAd oaE alge d`ng¤§¨§¨¨¤©¨¨§¨¨¨
ozp dNigYnC xnFl Wi ,`Ed algA§¨¨¥©§¦§¦¨¨©
mdl ozp KM xg`e alge d`ng mdl̈¤¤§¨§¨¨§©©¨¨©¨¤
o`nM Dil `xiaqC iOp i` ,xUAd©¨¨¦©¦¦§¦¨¥§©

xn`C(sFr d"cez :c"w oiNEgA)gEPwaC §¨©§¦¦§¦©
:xYEn dgcdeçdWlW `d xnFl dvx ©£¨¨¨¨¨©¨§¨

`iad `NW rnWn `xwE ,Eid zFpFWl§¨§¨©§©¤Ÿ¥¦
oFWl 'xwAd oA' aizkCn ,cg` `N ¤̀¨¤¨¦¦§¦¤©¨¨§

.cigi(y"nxdn)d`ng i"Wxl dWw , ¨¦¨¤§©¦¤§¨
Fl did oM m` ,mcFTn xMfp `l alge§¨¨Ÿ¦§©¦¤¦¥¨¨
d`ng KM xg`e 'xwAd oA gTIe' xnFl©©¦©¤©¨¨§©©¨¤§¨
'`Ow `Ow' WxiR okl ,sqFPd `EdW¤©¨¨¥¥¥©¨©¨
Eid alge d`ngW xnFl dvFx ,'ek¤©¤¤§¨§¨¨¨
,xwAd oA ziIUr mcFw eiptl mipkEn¨¦§¨¨¤£¦©¤©¨¨
'dUr xW`'n xnFl Wi cFre .w"Fce§§¥©¥£¤¨¨
'`Ow' WxiR okl ,xYEin `EdW ,wiIC¦¥¤§¨¨¥¥¥©¨
dpFW`xA oTY xW` xnFl dvFx ,'ek¤©£¤¦¥¨¦¨

:cIn `iadèDil `pnE xn`Y m`e ¥¦¦¨§¦Ÿ©§¨¥
aizM ikd mEXn `nliC ,i"Wxl§©¦¦§¨¦¨¦§¦
oi`e mik`ln EidW mEXnC ,'Elk`Ie'©Ÿ¥§¦¤¨©§¨¦§¥
aEzM ikd mEXn ,dlik` mdA KiIW©¨¨¤£¦¨¦¨¦¨
mdW mdxa`l zF`xdl ,'Elk`Ie'©Ÿ¥§©§§©§¨¨¤¥
m`C xnFl Wie ,mik`ln `le migxF`§¦§Ÿ©§¨¦§¥©§¦
`l ,EprinWdl aEzMd `A dn oM¥©¨©¨§©§¦¥Ÿ
`lC `Ed `hiWtC Elk`Ie llM aFYkl¦§§¨©Ÿ¥¦§¦¨§Ÿ
m` dfA DPin `wtp i`n F` ,Elk`̈§©¨§¨¦¨¨¤¦
Kkl ,Elk` EN`M onvr EUr F` Elk`̈§¨©§¨§¦¨§§¨

:oiadl lwe ,'ek o`Mn WxiRh dxez ¥¥¦¨§©§¨¦



מט `xie zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn a"i oey`x meil inei xeriy
אדם, אכילת ּבהם ׁשּי אין עצמם מּצד ׁשּמלאכים ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָאף
אכילת  ּגם־ּכן ּבהם נעׂשה הּנׁשמֹות על־ידי ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמּכל־מקֹום

ָָאדם.
" ּדעל־ידי־זה וזהּו וּיאכלּו", העץ ּתחת עליהם עֹומד והּוא ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ

צּוגעּבּונדען  אּון זיי אֹויף ׁשטייט ער עליהם", עֹומד ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶׁש"הּוא
ׁשּממׁשי והינּו אדם, אכילת ּבהם ׁשּיהיה ּפֹועל זיי, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָמיט
נעׂשה  ׁשעל־ידי־זה ׁשּלמּטה, מקּׁשריו ּבכל הּבלי־ּגבּול ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻאֹור

והּמצֹות. הּתֹורה ּבקּיּום חּיּות ּתֹוספת ְְְְִִֶֶֶַַַָָאצלם

(è)äpä øîàiå EzLà äøN äià åéìà eøîàiå©«Ÿ§´¥À½̈ÀÀ©¥−¨¨´¦§¤®©−Ÿ¤¦¥¬
:ìäàá̈«Ÿ¤

i"yx£ÂÈÏ‡ e¯Ó‡iÂ∑ אי"ו על ׁשּב"אליו",éנקּוד «…¿≈»ְֵֶַָָ
ׁשהּכתב  מקֹום ּכל אֹומר: אלעזר ּבן ׁשמעֹון רּבי ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָותניא,
הּנקּדה  וכאן וכּו', הּכתב ּדֹורׁש אּתה הּנקּדה, על ְְְְְֵֶַַַַַָָָָָָֻֻרבה
לׂשרה  ׁשאף הּנקּדה, ּדֹורׁש אּתה הּכתב, על ְְְֵֶַַַַַָָָָָָָֻרבה
ּבאכסניא  אדם ׁשּיׁשאל למדנּו, אברהם? אּיֹו ְְְְְֲִֶַַַַַַָָָָָָָָׁשאלּו:

האיׁש על ולאּׁשה האּׁשה על לאיׁש ּב'בבא ׁשּלֹו, . ְְִִִִֶַַָָָָָָָָ

פז)מציעא' הּׁשרת (דף מלאכי היּו יֹודעים אֹומרים: ְְְְֲִִִֵֵַַָָָ
היתה, ׁשּצנּועה להֹודיע אּלא היתה, היכן אּמנּו ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָׂשרה
חנינא: ּבר יֹוסי רּבי אמר ּבעלּה. על לחּבבּה ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָּכדי

ּכֹוס  לּה לׁשּגר ּברכה'ë'ּכדי ·‡‰Ï.ׁשל ‰p‰∑ ְְְֵֵֶַָָָƒ≈»…∆
.היא ìצנּועה  ְִָ

(é)éìà áeLà áBL øîàiåïá-äpäå äiç úòk E ©ÀŸ¤´¨³¥¤̧Æ¨¥´©½̈§¦¥¥−
àeäå ìäàä çút úòîL äøNå EzLà äøNì§¨¨´¦§¤®§¨¨¬Ÿ©²©¤¬©¨−Ÿ¤§¬

:åéøçà©«£¨«

‰‡ט  ¯Ó‡Â C˙z‡ ‰¯N Ô‡ dÏ e¯Ó‡Â«¬»≈»»»ƒ¿»«¬«»
:‡kLÓ·¿«¿¿»

˜ÔÈÓiי  Ôez‡c ÔcÚk C˙ÂÏ ·ez‡ ·zÓ ¯Ó‡Â«¬«ƒ«ƒ¿»»¿ƒ»¿««»ƒ
Ú¯˙a ˙ÚÓL ‰¯NÂ C˙z‡ ‰¯NÏ ¯· ‡‰Â¿»»¿»»ƒ¿»¿»»¿««ƒ¿«

:È‰B¯BÁ‡ ‡e‰Â ‡kLÓ«¿¿»¿¬ƒ

minkg izty
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:drEpvi dxez §¨
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i"yx£‰iÁ ˙Úk∑ ּופסח הּבאה, לׁשנה הּזאת ּכעת »≈«»ְֵֶַַַָָָָָֹ
ּכעת ,îהיה  קרינן מּדלא יצחק, נֹולד הּבא ðּולפסח ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָ

ּכעת )ּבׁשוא ( iÁ‰.אּלא ˙Úk∑ ׁשּתהא הּזאת ּכעת ְִֵֶָָָ»≈«»ְֵֵֶַָֹ
וקּימים  ׁשלמים ּכּלכם ׁשּתהיּו לכם, BL·.חּיה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֻ

·eL‡∑ אּלא אליו, ׁשּיׁשּוב הּמלא ּבּׂשרֹו לא »ְְִֵֶֶַַָָָָֹ
מקֹום  ׁשל לֹו,ñּבׁשליחּותֹו לּהאמר "וּיאמר ּכמֹו: ְְִִֶֶַַָָָֹ

להרּבֹות  ּבידֹו אין והּוא ארּבה", הרּבה ה' ְְְְְְְֵֶַַַַַָָמלא

ּבׁשליחּותֹו ּכאן אף מקֹום, ׁשל ּבׁשליחּותֹו ְְִִִִֶֶַָָָאּלא
ּכן לֹו אמר מקֹום רבה)ׁשל לּׁשּונּמית:(.(בראשית אמר אליׁשע ֱִִֵֶַַַַָָָָ

אל  האלהים איׁש אדֹוני אל וּתאמר ּבן, חֹובקת אּת חּיה ּכעת הּזה ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ"לּמֹועד

אׁשּוב", "לּמֹועד אמרּו: ׂשרה את ׁשּבּׂשרּו הּמלאכים אֹותן ,"ּבׁשפחת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּתכּזב

"לּמֹועד  אמרּו: לעֹולם, וקּימים חּיים ׁשהם הּמלאכים 'אֹותן אליׁשע: לּה ְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָאמר

"לּמֹועד  מת: ּובין חי ּבין מת, ּומחר חי ׁשהּיֹום ּבׂשרֿודם, אני אבל ֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָאׁשּוב",

וגֹו'" ‡ÂÈ¯Á.)הּזה ‡e‰Â∑ היה הּמלאòהּפתח .אחר ְֶַ¿«¬»ְֶַַַַַַָָָ

(àé)úBéäì ìãç íéîia íéàa íéð÷æ äøNå íäøáàå§©§¨¨³§¨¨Æ§¥¦½¨¦−©¨¦®¨©Æ¦«§´
:íéLpk çøà äøNì§¨½̈−Ÿ©©¨¦«

i"yx£˙BÈ‰Ï Ï„Á∑ ּפסקô מּמּנה.ÌÈLpk Á¯‡∑ נּדּות .ארח »«ƒ¿ִֶַָָ…««»ƒִַֹ

(áé)éúìá éøçà øîàì daø÷a äøN ÷çözå©¦§©¬¨−̈§¦§¨´¥®Ÿ©«£¥³§Ÿ¦Æ
:ï÷æ éðãàå äðãò él-äúéä̈«§¨¦´¤§½̈©«Ÿ¦−¨¥«

Òt˜יא  ÔÈÓBÈa elÚ e·ÈÒ ‰¯NÂ Ì‰¯·‡Â¿«¿»»¿»»ƒ«¿ƒ¿«
:‡iLk Á¯B‡ ‰¯NÏ ÈÂ‰ÓlÓƒ¿∆¡≈¿»»«ƒ¿«»

È·ÈÒc˙יב  ¯˙a ¯ÓÈÓÏ d‰ÚÓa ‰¯N ˙ÎÈÁÂ¿«¿«»»ƒ¿»«¿≈»»«¿≈ƒ
:·ÈÒ ÈBa¯Â eÓÈÏeÚ ÈÏ ˙Â‰¬«ƒ≈¿ƒƒƒ

minkg izty

(i)îi"Wxl Dil `pn xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨¥§©¦
zxg` dpWlC il d`xpe ,did gqtC§¤©¨¨§¦§¤¦¦§¨¨©¤¤

`A zWxtA aizkE ,wgvi clFpa"i zFnW) ©¦§¨§¦§¨¨©Ÿ§

(`"nrAx`e dpW miWlW uTn idie'©§¦¦¥§¦¨¨§©§©
dGd mFId mvrA idie ,dpW zF`n¥¨¨©§¦§¤¤©©¤
Eid dpW zF`n rAx`e ,'ebe 'E`vï§§©§©¥¨¨¨
didWM wgvi clFPW mFIn oiligzn©§¦¦¦¤©¦§¨§¤¨¨
EligzdW mFi FzF`aE ,mdxa`l rxf¤©§©§¨¨§¤¦§¦
mFIaE ,milM Eid FA dpW zF`n rAx ©̀§©¥¨¨¨¨¦©

mW i"Wx WxitcM E`vi FA ElMWd"c) ¤¨¨§¦§¥¥©¦¨
(uTn idieoqipA e"hA mi`vFi Eid mde , ©§¦¦¥§¥¨§¦§§¦¨

oM m` ,gqR lW oFW`x mFi `Ed¦¤¤©¦¥
iOp did wgvi lW dciNde dxFUAd©§¨§©¥¨¤¦§¨¨¨©¦
wiIC i"WxC xnFl Wi cFre .gqtA§¤©§¥©§©¦¦¥

hFl iAB aizkCn('b h"i oOwl)zFSnE' ¦¦§¦©¥§©¨©
did dfe ,did gqtC DPin rnW ,'dt`̈¨§©¦¨§¤©¨¨§¤¨¨

:oM K`lOd xACW mFId FzF`Að`lCn §©¤¦¤©©§¨¥¦§¨
'zrM' `N` `"eWA 'zrM' opixẅ¥©§¥¦§¨¤¨¨¥
'dIg'l wEaC `"eWA 'zrM'C ,u"nwA§¨©¦§¥¦§¨¨§©¨
Kixv okl ,eixg` WxFtn onf oi`e§¥§©§¨©£¨¨¥¨¦
zrA xnFlM ,'zrA' FnM `EdW xnFl©¤§¨¥§©¨¥
Fnvr iptA xEAC 'dIg'e ,z`Gd©Ÿ§©¨¦¦§¥©§
.'ek dIg `dYW KlFde WxtncM§¦§¨¥§¥¤§¥©¨

(y"nxdn)rnWn u"nwA 'zrM' il d`xp ,¦§¤¦¨¥§¨©©§©
'dhixU Fl hxU' `kd FnM ,fEnxd zr¥¨¨§¨¨¨©§¦¨
,'zrdM' aYkp EN`M `EdW itl ,'eke§¦¤§¦¦§©§¨¥
dfi` FA d`xp `l `"eWA 'zrM' la £̀¨§¥¦§¨Ÿ¦§¤¥¤

:oiadl lwe ,zrñDil `pn xn`Y m`e ¥§©§¨¦§¦Ÿ©§¨¥
,i"Wxl(y"nxdn)`iWEwC il d`xp , §©¦¦§¤¦§§¨

`l' :FWExiR ikd iM ,`zil `xTirn¥¦¨¨¥¨¦¨¦¥Ÿ
`N` ,eil` aEWi `EdW K`lOd FxVA¦§©©§¨¤¨¥¨¤¨
xnFl dvFx ,'mFwn lW FzEgilWA¦§¦¤¨¤©
FnkE ,eil` aEWi `Ed KExA WFcTdW¤©¨¨¨¥¨§

KM xg` xn`W(c"i wEqR)aEW` crFOl' ¤¨©©©¨¨©¥¨
aFW' xn`W aB lr s`e .'eke 'Lil ¥̀¤§©©©¤¨©
gilXd KxC ,FcrA xAcnM 'aEW`̈¦§©¥©£¤¤©¨¦©

FnM ,gNWn mWA oM xAcl('e g"i zFnW) §©¥¥§¥§©¥©§§

xn`C o`nl ,'Fxzi Lpzg ip`'`aEd) £¦Ÿ¤§¦§§©§¨©¨

(mW i"WxA,df i"Wx wiIce .Fl glW gilW §©¦¨¨¦©¨©§¦¥©¦¤
FnvrA dNEcBd K`lOd dlzi dOlC§¨¨¦§¤©©§¨©§¨§©§

Epivn ixde ,'aEW` aFW'i"Wx a"k h"i oOwl) ¨©£¥¨¦§©¨©¦

(`l iM d"cxn`PW FnM df lr EWprPW ¦Ÿ¤¤¤§©¤§¤¤¡©
(b"i h"i oOwl),'ek 'Epgp` mizigWn iM' §©¨¦©§¦¦£©§

cFre .xn` mFwn lW FzEgilWA `N ¤̀¨¦§¦¤¨¨©§
mXd `OW ok `l m`C ,xnFl Wi¥©§¦Ÿ¥¤¨©¥
zxg` zEgilWA FzF` glWi KxAzi¦§¨¥¦§©¦§¦©¤¤
WFcTd mr `al i`pR Fl didi `le§Ÿ¦§¤§©¨Ÿ¦©¨
`N` ,eixacA oxwW `vnpe ,`Ed KExÄ§¦§¨©§¨¦§¨¨¤¨
.Fl xn` mFwn lW FzEgilWA i`Ce©©¦§¦¤¨¨©
mcFw 'zrM' WxiR dOl uxFzn dfaE¨¤§¨¨¨¥¥¨¥¤

:`xwOd KxcM `NW 'aEW` aFW'ò ¨¤Ÿ§¤¤©¦§¨
`nliC ,i"Wxl Dil `pn xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨¥§©¦¦§¨

,`kti`(y"nxdn)oM m`C xnFl Wie , ¦§¨§¥©§¦¥
xnFl FpFvx ,'eiptl `Ede' xnFl Fl did̈¨©§§¨¨§©
xiRW f`C ,gzRd iptl did K`lOd©©§¨¨¨¦§¥©¤©§¨©¦
ld`d KFY did `l K`lOdW rnWn©§©¤©©§¨Ÿ¨¨¨Ÿ¤
`Ed xW`M ,ld`d gzR iptl `N ¤̀¨¦§¥¤©¨Ÿ¤©£¤
ld`d gzR lr aWi mdxa`W zn`d̈¡¤¤©§¨¨¨©©¤©¨Ÿ¤

i`w i` la` ,FOr K`lOd xAce§¦¥©©§¨¦£¨¦¨¥
K`lOd `Ed EpiidC ,gzRd lr 'eixg`'©£¨©©¤©§©§©©§¨
WExiRd didi oM m` ,gzRd xg` did̈¨©©©¤©¦¥¦§¤©¥
KFY `Ede gzRd xg` did K`lOdW¤©©§¨¨¨©¥©¤©§

:oiadl lwe ,ld`d`i dxez ¨Ÿ¤§©§¨¦
(`i)ôi"Wx WxiR `lde xn`Y m`e§¦Ÿ©©£Ÿ¥¥©¦
lirl('g wEqR)dCp dqxiR mFi FzF`W §¥¨¤¥§¨¦¨

Dl didC DPin rnW ,dQird z`nhpe§¦§¥¨¦¨§©¦¨§¨¨¨
dzidW il d`xpe .miWPM gxF`©©¨¦§¦§¤¦¤¨§¨
,zqe zxfg `le `Ed dxwOW dxEaq§¨¤¦§¤§Ÿ£¨©¤¤
dxn` 'dpcr il dzid' dxn`W Edfe§¤¤¨§¨¨§¨¦¤§¨¨§¨
izi`xW mCd xnFlM ,zwREqnM oM¥¦§¤¤§©©¨¤¨¦¦
zqe `Ed m` dfA ip` zwREqn ,xaM§¨§¤¤£¦¨¤¦¤¤
gMn `nlrA dxwn m` iM `l F` ,iNW¤¦Ÿ¦¦¦§¤§¨§¨¦Ÿ©

mdxa` xn`W dWiNd zxidnlirl) §¦©©¦¨¤¨©©§¨¨§¥

('e wEqR,'eke 'gnw mi`q WlW ixdn' ¨©£¦§§¦¤©
m"`xd WExitM `lcEiAB WxiRW §Ÿ§¥¨§¥¤¥¥©¥

dxn`' mFlXd ipRn aEzMd dPiW¦¨©¨¦§¥©¨¨§¨
il dzid xaM izFla ixg` ip` dxÜ¨£¦©£¥§¦§¨¨§¨¦
azM .'eke 'owf ipFc` la` dpcr¤§¨£¨£¦¨¥¨©
WFcTd Dl ozp ikd mEXnE ,l"Wxdn©©§©¦¨¦¨©¨©¨
Dl didIW icM ,dciNl dpW `Ed KExÄ¨¨©¥¨§¥¤¦§¤¨
oeiM ,zqe Dl rawYW miWcg dWlW§¨¢¨¦¤¦§©¨¤¤¥¨
dxfg eiWkre zF`xNn dwqRW¤¨§¨¦¦§§©§¨¨§¨
,dciNl miWcg drWze ,DzExrpl§©£¨§¦§¨¢¨¦©¥¨

Exn`X dn itl la`(:'i dpXd W`x) £¨§¦©¤¨§Ÿ©¨¨

rnWn ,dxU dcwtp dpXd W`xA§Ÿ©¨¨¦§§¨¨¨©§©
,miWcg draWl `N` dcli `lC§Ÿ¨§¨¤¨§¦§¨¢¨¦

:oiadl lwe ,oEIr Kixveai dxez §¨¦¦§©§¨¦



ני `xie zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"i ipy meil inei xeriy
i"yx£da¯˜a∑ אפׁשר' ואמרה: ּבמעיה, מסּתּכלת ¿ƒ¿»ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָ

ׁשּצמקּו הּללּו הּׁשדים ולד, טעּונין הּללּו ְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָָהּקרבים
חלב'? ּולׁשֹון ∑„Ú‰.(תנחומא)מֹוׁשכין ּבׂשר, צחצּוח ְִָָ∆¿»ְְִַָָ

דבר  הּבׂשר. את ּומעּדן הּׂשער את מסיר ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמׁשנה:
נּדּות  וסת זמן עּדן, לׁשֹון .אחר: ְְִִֵֶֶַַַ

(âé)äøN ä÷çö äf änì íäøáà-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤©§¨¨®¨´¨¤Á¨«£¨̧¨¹̈
:ézð÷æ éðàå ãìà íðîà óàä øîàì¥ÀŸ©©¬ª§¨²¥¥−©«£¦¬¨©«§¦

i"yx£ÌÓ‡ Û‡‰∑?אלד אמת Èz˜Ê.הגם È‡Â∑ ואדני" אמרה היא ׁשהרי הּׁשלֹום, מּפני הּכתּוב ׁשּנה ««À¿»ֱֲֵֵֶַ«¬ƒ»«¿ƒְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
.זקן" ֵָ

(ãé)éìà áeLà ãòBnì øác ýåýéî àìtéäúòk E £¦¨¥¬¥«Ÿ̈−¨¨®©¥º¨¬¥¤²¨¥¬
:ïá äøNìe äiç©−̈§¨¨¬¥«

i"yx£‡ÏtÈ‰∑ ּדבר ׁשּום וכי היתּכּסי, ּכתרּגּומֹו: ¬ƒ»≈ְְְְֲִִֵַַָָ
מּמּני  ּומכּסה ּומפרד ּכרצֹוני?öמפלא .מּלעׂשֹות ְְְְֲִִִִִֶֶַָָֻֻֻ

„ÚBnÏ∑,אתמל ל ׁשּקבעּתי הּמיעד מֹועד לאֹותֹו «≈ְְְְְִֵֶֶַַָָֹֻ
האחרת  ּבּׁשנה הּזה .לּמֹועד ֵֶֶֶַַַַָָָ

ß oeygxn b"i ipy mei ß

(åè)äøN Lçëzå|ék éz÷çö àì øîàì|äàøé ©§©¥̧¨¨¯¥²Ÿ¬Ÿ¨©−§¦¦´¨¥®¨
øîàiå|:z÷çö ék àì ©¬Ÿ¤−Ÿ¦¬¨¨«§§

i"yx£z˜Áˆ Èk 'B‚Â ‰‡¯È Èk∑מׁשּמׁש הראׁשֹון ƒ»≈»¿ƒ»»¿¿ְִֵַָ
ׂשרה, וּתכחׁש לּדבר: טעם ׁשּנֹותן הּוא 'ּדהא', ְְְֵֵֶַַַַַָָָָָלׁשֹון
וּיאמר  'אּלא': ּבלׁשֹון מׁשּמׁש והּׁשני ׁשּיראה. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלפי

'ּכי' רּבֹותינּו: ׁשאמרּו צחקּת, אּלא הּוא, ּכדברי ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹלא
ּדהא  אּלא, ּדלמא, אי, לׁשֹונֹות: ּבארּבע .מׁשּמׁש ְְְְְְִִֵֶַַַָָָ

(æè)íãñ éðt-ìò eô÷Liå íéLðàä íMî eî÷iå©ª̈³¦¨Æ¨«£¨¦½©©§¦−©§¥´§®Ÿ
ì ínò Cìä íäøáàå:íçlL §©̧§¨½̈Ÿ¥¬¦−̈§©§¨«

i"yx£eÙ˜LiÂ∑ חּוץ לרעה, ׁשּבּמקרא "הׁשקפה" ּכל ««¿ƒְְְִֶַַָָָָָָ
"קדׁש מּמעֹון כו)מ"הׁשקיפה מּתנֹות (דברים ּכח ׁשּגדֹול , ְְְְְִִֵֶַַַָָָֹ

לרחמים  הרגז מּדת ׁשהֹופ ∑ÌÁlLÏ.ענּיים, ְֲֲִִִִֵֶֶַַָֹ¿«¿»
אֹורחים ÷ללּוֹותם  ּכסבּור: ,ø הם. ְְְִֵַָָ

N¯‰יג  ˙ÎÈÁ Ô„ ‡ÓÏ Ì‰¯·‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»»¿»¿»«¿«»»
:˙È·ÈÒ ‡‡Â „ÈÏB‡ ‡ËLe˜a Ì¯·‰ ¯ÓÈÓÏ¿≈««¿«¿¿»ƒ«¬»≈ƒ

‡ez·יד  ÔÓÊÏ ‡Ób˙t ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Èqk˙È‰¬ƒ¿«≈ƒ√»¿»ƒ¿»»ƒ¿«ƒ
:¯· ‰¯NÏe ÔÈÓi˜ Ôez‡c ÔcÚk C˙ÂÏ¿»»¿ƒ»¿««»ƒ¿»»»

‡¯Èטו  ˙ÈÎiÁ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ ‰¯N ˙·ÈcÎÂ¿«ƒ«»»¿≈»»«≈ƒ¬≈
:zÎiÁ Ì¯a ‡Ï ¯Ó‡Â ˙ÏÁ„¿≈»«¬«»¿»«»¿¿

‡Ètטז  ÏÚ e‡ÈÎzÒ‡Â ‡i¯·b ÔnzÓ eÓ˜Â¿»ƒ«»À¿«»¿ƒ¿¿ƒ««≈
:ÔB‰È‡BÂÏ‡Ï ÔB‰nÚ ÏÊ‡ Ì‰¯·‡Â ÌB„Ò¿¿«¿»»»≈ƒ¿¿«¿≈

minkg izty

(ci)ö(y"nxdn)`NW rnWp i"Wxn ,¥©¦¦§©¤Ÿ
,Dnize `lR oFWl '`lRid' Wxtl§¨¥£¦¨¥§¤¤§¥©
`NRzdlE DFnzl Wi ike xnFl FpFvxE§©§¦¥¦§©§¦§©¥
,WECig xaC dUrIW KxAzi mXd on¦©¥¦§¨¥¤©£¤§©¦
,dWw mEBxYlC .'eke FnEBxzM `NW¤Ÿ§©§§©©§¨¤
KExA WFcTd xn`X dn wcvEi Ki ¥̀§©©¤¨©©¨¨
'iQMzid' xnFl FpFvxE ,'`lRid' `Ed£¦¨¥§©£¦§©¦
dxn` `idW itl ,dxU zwigv lr©§¦©¨¨§¦¤¦¨§¨
rpnp xaC `EdW rnWn ,'owf ipc`e'©Ÿ¦¨¥©§©¤¨¨¦§¨
xvAid' xnFl Fl did oM m`e ,clYW¤¥¥§¦¥¨¨©£¦¨¥
oi`X dn ,'xvwY 'd cId' F` ,'xaC 'dn¥¨¨©©¦§©©¤¥
,xiRW iz` Dnize `lR oFWl itl oM¥§¦§¤¤§¥©¨¥©¦
FnEBxzM `lRid' mlFrl WxiR okl̈¥¥¥§¨£¦¨¥§©§
xiRW iz` ikd ENit`e ,'iQMzid£¦§©¦©£¦¨¦¨¥©¦
,rpnp `EdW dxU ixaC lr daEWzl¦§¨©¦§¥¨¨¤¦§¨

zFUrNn 'eke xaC Wi ike xnFl FpFvx§©§¦¥¨¨¦©£
mc`n dQEknd xaC lM iM ,ipFvxM¦§¦¦¨¨¨©§¤¥¨¨
,dvxIWM FzFUrNn EPOn cxtEn `Ed§¨¦¤¦©£§¤¦§¤
xnFl lFki dvxIWM zFUrl lkEi m`W¤¦©©£§¤¦§¤¨©
xgA `NX dnE .'df didIW rcFi ip`'£¦¥©¤¦§¤¤©¤Ÿ¨©
mEXn ,Dnize `lR oFWl WExitA i"Wx©¦§¥§¤¤§¥©¦
'd lr `lRid' xnFl Fl did oM m`C§¦¥¨¨©£¦¨¥©
oFWl xzFi xnFl KiIW DniY iAbC ,'ebe§©¥¥©©¨©¥§
oFWlA dxn` `l dxU `d Eze ,'lr'©§¨¨¨Ÿ¨§¨¦§
,rpnp `EdW dixaC dhilgd wx DniY¥©©©£¦¨§¨¤¨¤¦§¨
,'`lRid' zaEWY df lr okYi Ki`e§¥¦¨¥©¤§©£¦¨¥

:w"Fceeh dxez §
(fh)÷(y"nxdn)`NW xnFl dvFx ,¤©¤Ÿ

FnM `Ed 'mgNWl' zNOW xnFl drhY¦§¤©¤¦©§©§¨§
'drxR gNWA'(f"i b"i zFnW)mgNXW §©©©§Ÿ§¤¦§¨

`xwOd didi oM m`C ,FzEWxn¥§§¦¥¦§¤©¦§¨
' azM xaM `dC ,qxFqn(EklIe)[EnwIe] §¨§¨§¨¨©©¥§©¨ª

mOr KlFd' KM xg` xn` Ki`e ,'mXn¦¨§¥¨©©©¨¥¦¨
Eid `l md ixdW dWw cFre ,'mgNWl§©§¨§¨¤¤£¥¥Ÿ¨
mdn WTiA `Ed iM ,mdxa` zEWxA¦§©§¨¨¦¦¥¥¤
'mzFEll' WxiR okl ,'ebe 'xarz `p l`'©¨©£Ÿ¨¥¥¥§©¨

:'ekeø`xw e`lA `de xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨§©§¨
xEaQW Eprci Ep` 'mgNWl'C¦§©§¨¨¨©§¤¨
dCErq mdl oikdW oeiM ,md migxF`W¤§¦¥¥¨¤¥¦¨¤§¨
Wie ,uFgxl min mdl ozpe lFk`l¤¡§¨©¨¤©¦¦§§¥
d`Etxde dxFUAd ici lr iM xnFl©¦©§¥©§¨§¨§¨
mdW xaCA WiBxdW `pin` ded£¨£¦¨¤¦§¦©¨¨¤¥
mdW xEaqM' xn`w okl ,mik`ln©§¨¦¨¥¨¨©§¨¤¥

'migxF`'eke(igxfn `"xd):fi dxez §¦¦§¨¦



xie`נב zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"i ipy meil inei xeriy

(æé)éðà øLà íäøáàî éðà äqëîä øîà ýåýéå©«Ÿ̈−¨¨®©«£©¤³£¦Æ¥«©§¨½̈£¤−£¦¬
:äNòŸ¤«

i"yx£È‡ ‰qÎÓ‰∑ ּבתמיהה.‰NÚ È‡ ¯L‡∑ «¿«∆¬ƒְִִָ¬∆¬ƒ…∆
מּדעּתֹו. ׁשּלא זה ּדבר לעׂשֹות לי יפה לא ְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹֹּבסדֹום.
הּללּו ּכרכין וחמּׁשה הּזאת, הארץ את לֹו נתּתי ְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹאני

ׁשּנאמר: הן, י)ׁשּלֹו וגֹו'(לעיל מ ּצידֹון הּכנעני "ּגבּול ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַ

אברהם  אֹותֹו קראתי וגֹו'". ועמֹורה סדֹומה ,ùּבאכה ְְְֲֲִַַָָָָָָָֹ
לאב, אֹודיע ולא הּבנים את ואׁשמיד ּגֹוים, המֹון ְְְֲִִִִֶַַַַָָָֹאב

אֹוהבי? .ׁשהּוא ֲִֶ

(çé)âì äéäé Béä íäøáàåBá-eëøáðå íeöòå ìBãb éB §©̧§¨½̈¨¯¦«§¤²§¬¨−§¨®§¦̧§§½
:õøàä ééBb ìk−Ÿ¥¬¨¨«¤

i"yx£‰È‰È BÈ‰ Ì‰¯·‡Â∑ צּדיק זכר אּגדה: מדרׁש ¿«¿»»»ƒ¿∆ְִִֵֶַַַָָ
מּמּנּו 'וכי ּופׁשּוטֹו: ּברכֹו. והזּכירֹו, הֹואיל ְְְְְְִִִִִִֵֶָָלברכה,

ּגדֹול  לגֹוי להיֹות לפני חביב הּוא והרי מעלים, ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָאני
הארץ' ּגֹויי ּכל ּבֹו ּולהתּבר. ְְִֵֵֶָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(42 'nr d jxk zegiy ihewl)

צּדיק  זכר ׁשּנאמר ּברכֹו, והזּכירֹו הֹואיל אּגדה, ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמדרׁש
יח)לברכה יח, "הֹואיל (רש"י ּכתב נח ּפרׁשת ריׁש ּולעיל ְְִִֵֵַַַָָָָָֹ

צּין  ולא לברכה", צּדיק זכר ׁשּנאמר ּבׁשבחֹו, סּפר ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹוהזּכירֹו
ׁשל  הּפׁשּוט הּפרּוׁש ּדהּנה לֹומר, ויׁש אּגדה. מדרׁש ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּזהּו

יׁש צּדיק מזּכירים ׁשּכאׁשר הּוא, לברכה" צּדיק ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ"זכר
"לׁשּבחֹו ׁשם נקט ולכן ואּלּוׁשּנאמר; לברכה". צּדיק זכר ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

יׁש צּדיק מזּכירים ׁשּכאׁשר ּכתב ּפרּוׁשלברכֹוּכאן ּומקֹור , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
אּגדה. ּבמדרׁש הּוא ְְִֶַַָָזה

(èé)Búéa-úàå åéða-úà äeöé øLà ïòîì åézòãé ék¦´§©§¦À§©Á©Á£¤̧§©¤¹¤¨¨³§¤¥Æ
ètLîe ä÷ãö úBNòì ýåýé Cøc eøîLå åéøçà©«£½̈§¨«§Æ¤´¤§Ÿ̈½©«£¬§¨−̈¦§¨®
:åéìò øac-øLà úà íäøáà-ìò ýåýé àéáä ïòîì§©À©¨¦³§Ÿ̈Æ©©§¨½̈¥¬£¤¦¤−¨¨«

i"yx£ÂÈzÚ„È Èk∑:ּכמֹו חּבה, ב)לׁשֹון "מֹודע (רות ƒ¿«¿ƒְְִַָ
ג)לאיׁשּה", מדעּתנּו",(שם ּבעז לג)"הלא "ואדע(שמות ְְֲֲִֵַַָָָָֹֹֹ

לׁשֹון  אּלא אינֹו ּכּלם לׁשֹון עּקר ואמנם, ְְְְְִֵֵֶַָָָָֻּבׁשם".
ויֹודעֹו אצלֹו, מקרבֹו האדם את ׁשהּמחּבב ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָידיעה,
לפי  יצּוה", אׁשר "למען "ידעּתיו"? ולּמה ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָּומּכירֹו.
ּתפרׁשהּו ואם ּדרכי. לׁשמר עלי ּבניו את מצּוה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהּוא
אין  וגֹו', ּבניו את ׁשּיצּוה ּבֹו אני יֹודע ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָּכתרּגּומֹו:

הּלׁשֹון  על נֹופל ּכמֹו:∑eˆÈ‰.'למען' הוה, לׁשֹון ְֵַַַַָ¿«∆ְְֶֹ
א) יחנּו"(איוב ה' "עלּֿפי אּיֹוב", יעׂשה ÔÚÓÏ."ּככה ֲֲִִֶַַַָָ¿««
‡È·‰∑ּכדי ּכ ה', ּדר 'ׁשמרּו לבניו: מצּוה הּוא »ƒְְְְִֵֶֶֶַָָָ

לא  אברהם' ּבית 'על וגֹו'. אברהם על ה' ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹׁשּיביא
ּבן  הּמעמיד ּכל למדנּו, "עלֿאברהם", אּלא ְְֱֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָנאמר,

מת  אינֹו ּכאּלּו - .צּדיק ְִִֵֵַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"lyz'd oeygxn s"k ,`xie t"y xn`n)

מלמעלה  (המׁשכה הוי' ּדר ּדוׁשמרּו אּלּו ענינים ׁשני ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָוהּנה
למעלה) מּלמּטה (עבֹודה ּומׁשּפט צדקה לעׂשֹות ְְְְְְֲֲִִַַַַָָָָָָָלמּטה)
ּדנֹוסף  הּדֹורֹות. ּכל ּבמׁש מּיׂשראל, ואחד אחד ּבכל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָיׁשנם
הענינים  ּובפרט נצחּיים, הם הּתֹורה עניני ׁשּכל זה ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָעל
זה  לענין ּבנֹוגע הרי לּבנים, ּכח ּונתינת סימן אבֹות ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּדמעׂשה

סֹוף  עד אחריו, ּביתֹו ואת ּבניו את יצּוה אׁשר ּבפרּוׁש ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאֹומר
הּוא  גֹו') ּבניו את מצּוה (ׁשאברהם זה וצּוּוי הּדֹורֹות. ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָּכל
מעׂשה  ׁשּמּצד ּכח' ה'ּנתינת על (נֹוסף מיחד ּכח ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָֹֹֻנתינת

הּנ"ל. עבֹודֹות ׁשּתי על מּיׂשראל אחד לכל ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָאבֹות)

‡‡יז  Èc Ì‰¯·‡Ó ‡‡ ÈqÎÓ‰ ¯Ó‡ ÈÈÂ«¿»¬»«¿«≈¬»≈«¿»»ƒ¬»
:„·Ú»≈

ÛÈw˙Âיח  ÈbÒ ÌÚÏ ÈÂ‰È ‰Â‰Ó Ì‰¯·‡Â¿«¿»»≈¬»∆¡≈¿««ƒ¿«ƒ
:‡Ú¯‡ ÈÓÓÚ Ïk dÏÈ„a ÔeÎ¯a˙ÈÂ¿ƒ¿»¿¿ƒ≈…«¿≈«¿»

(יט  ÈÓ„˜ ÈÏ‚ È¯‡ רמב"ן dzÚ„È(Ècגי' ÏÈ„a ¬≈¿ƒ√»«¿«¿ƒ≈¿ƒƒ
È‰B¯˙a d˙Èa L‡ ˙ÈÂ È‰Ba ˙È „wÙÈ¿«≈»¿ƒ¿»¡«≈≈«¿ƒ
‡z˜„ˆ „aÚÓÏ ÈÈ Ì„˜ Ôw˙c ÔÁ¯‡ Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿»¿»¿«¿»√»¿»¿∆¿«¿«¿»
ÏlÓc ˙È Ì‰¯·‡ ÏÚ ÈÈ È˙È‡ ÏÈ„a ‡È„Â¿ƒ»¿ƒ«¿ƒ¿»««¿»»»ƒ«≈

:È‰BÏÚ¬ƒ

minkg izty

(fi)ùoFW`x mrh `N` WxiR `l i`C§¦Ÿ¥¥¤¨©©¦
FNW `Ed `vnIX dn `pin` ded cal§¨£¨£¦¨©¤¦§¨¤
KklE ,FNW didi `l `vni `NX dnE©¤Ÿ¦§¨Ÿ¦§¤¤§¨

df xn` EN`e .'eke 'FzF` iz`xw' WxiR¥¥¨¨¦§¦¨©¤
`EdX dn `pin` ded cal mrHd©©©§¨£¨£¦¨©¤
miMxM drAx`d la` FNW `Ed Fvx`A§©§¤£¨¨©§¨¨§©¦

ipWl Kixv Kkl ,FNW mpi` ElNd©¨¥¨¤§¨¨¦¦§¥
minrHd(l"Wxdn):gi dxez ©§¨¦©©§©



נג `xie zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"i ipy meil inei xeriy

(ë)äaø-ék äøîòå íãñ ú÷òæ ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½©«£©²§¬Ÿ©«£Ÿ̈−¦¨®¨
ék íúàhçå:ãàî äãáë §©̧¨½̈¦¬¨«§−̈§«Ÿ

i"yx£'‰ ¯Ó‡iÂ∑,אמר ּכאׁשר ׁשעׂשה אברהם, אל «…∆ְֲֶֶֶַַַָָָָָ
מּמּנּו יכּסה ׁשּבּמקרא,∑a¯ŒÈk‰.ׁשּלא 'רּבה' ּכל ְִֶֶֶַֹƒ»»ְִֶַָָָָ

ּגדֹולה, מתרּגמין: ׁשהן לפי ּבּבי"ת, למּטה ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֻהּטעם

ּברי"ׁש, למעלה טעמֹו זה אבל והֹולכת. ּגדלה ְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָאֹו
ׁשּפרׁשּתי: ּכמֹו ּכבר, ּגדלה ׁשּמתרּגם: טו)לפי (לעיל ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָֻ

ּבאה", הּׁשמׁש ב)"ויהי יבמּת(רות ׁשבה .""הּנה ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

(àë)eNò éìà äàaä dú÷òökä äàøàå àp-äãøà| ¥«£¨¨´§¤§¤½©§©«£¨¨²©¨¬¨¥©−¨´
:äòãà àì-íàå äìk̈¨®§¦−Ÿ¥¨«¨

i"yx£‡pŒ‰„¯‡∑ ּדיני יפסקּו ׁשּלא לּדּינים לּמד ≈¿»»ְְִִִִֵֵֶַַָֹ
ּבראּיה  אּלא ּבפרׁשת ,úנפׁשֹות ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו הּכל ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

מעׂשיהם  לסֹוף "ארדהּֿנא" אחר: ּדבר .הּפּלגה. ְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָ
d˙˜Úˆk‰∑ ׁשלà מדינה.eNÚ ÈÏ‡ ‰‡a‰∑ וכן «¿«¬»»ְִֶָ«»»≈«»ְֵ

ּבמרּדם  לא áעֹומדים ואם ּבהם. עֹוׂשה אני ּכלה , ְְְְֲִִִִֶֶָָָָֹ
מהן  להּפרע אעׂשה מה אדעה ּבמרּדם, ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָיעמדּו

ּבמקֹום  מצינּו ּבֹו וכּיֹוצא אֹותן. אכּלה ולא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָֹּביּסּורין,
לג)אחר: מה (שמות ואדעה מעלי עדי הֹורד "ועּתה ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

"עׂשּו" ּבין ּפסק, נקּדת הפסק יׁש ּולפיכ ."ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻאעׂשהּֿל
ּדרׁשּו ורּבֹותינּו מחברּתּה. ּתבה להפריד ּכדי ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָל"ּכלה",
מיתה  ׁשהרגּוה אחת ריבה צעקת ְֲֲֲִִֶַַַַַַָָָָָָ"הּכצעקתּה",

ּב'חלק'âמׁשּנה  ּכמפרׁש לעני, מזֹון ׁשּנתנה .על ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹֻ

(áë)íäøáàå äîãñ eëìiå íéLðàä íMî eðôiå©¦§³¦¨Æ¨«£¨¦½©¥«§−§®Ÿ¨§©̧§¨½̈
:ýåýé éðôì ãîò epãBò¤¬Ÿ¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£ÌMÓ eÙiÂ∑ ׁשם לּום ׁשאברהם .מּמקֹום «ƒ¿ƒ»ְִִֶַָָָָָ
'‰ ÈÙÏ „ÓÚ ep„BÚ Ì‰¯·‡Â∑ לעמד הל לא והלא ¿«¿»»∆…≈ƒ¿≈ֲֲַַַָֹֹֹ

ואמר  אצלֹו ּבא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא אּלא לֹו:לפניו, ְְְֶֶַַָָָָָָָ

'וה' לכּתב: לֹו והיה רּבה", ּכי ועמרה סדם ְְְֲֲִִַַַַָָָָָֹֹֹ"זעקת
סֹופרים  ּתּקּון אּלא אברהם', על עמד הּוא ãעֹודּנּו ְְִִֵֶֶַַָָָֹ

כן)(ב"ר)זה לכתוב ז"ל הפכוהו .(אשר ֶ

(âë)-íò ÷écö ätñz óàä øîàiå íäøáà Lbiå©¦©¬©§¨−̈©Ÿ©®©©´¦§¤½©¦−¦
:òLø̈¨«

i"yx£Ì‰¯·‡ LbiÂ∑:למלחמה הּגׁשה י)מצינּו יהּודה"(ש"ב אליו "וּיּגׁש לפּיּוס: הּגׁשה וג ֹו'", יֹואב ,ä"וּיּגׁש «ƒ««¿»»ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָָָָָָ

È‚Ò‡˙כ  È¯‡ ‰¯BÓÚÂ ÌB„Òc ˙Ï·˜ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿≈«ƒ¿«¬»¬≈¿ƒ«
:‡„ÁÏ ˙ÙÈ˜˙ È¯‡ ÔB‰˙·BÁÂ¿»¿¬≈¿ƒ««¬»

lÚc˙כא  ÔB‰zÏ·˜ ÈÎ‰ Ôec‡Â ÔÚÎ ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒ¿«¿∆¬ƒ¿ƒ¿¿¿««
‡Ï Ì‡) ‡¯ÈÓb ÔB‰nÚ „aÚ‡ e„·Ú ÈÓ„˜Ïƒ√»«¬»∆¿≈ƒ¿¿≈»ƒ»

:Ú¯t˙‡ ‡Ï ÔÈ·Èz Ì‡Â (ÔÈ·È»̇¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»∆¿¿»

ÌB„ÒÏכב  eÏÊ‡Â ‡i¯·b ÔnzÓ e‡Èt˙‡Â¿ƒ¿¿ƒƒ«»À¿«»«¬»ƒ¿
:ÈÈ Ì„˜ BÏˆa LnLÓ ÔÚk „Ú Ì‰¯·‡Â¿«¿»»«¿«¿«≈ƒ¿√»¿»

kÊ‡‰כג  ÈˆÈLz Ê‚¯·‰ ¯Ó‡Â Ì‰¯·‡ ·¯˜e¿≈«¿»»«¬»¬ƒ¿«¿≈≈«»»
:‡·iÁ ÌÚƒ«»»

minkg izty

(`k)ú'd`x`e' zNOnC xninl e`l©§¥©§¦¦©§¤§¤
mc`M ,dcixi oFWNn `N` ,Dl wiRn©¥¨¤¨¦§§¦¨§¨¨
xFwgle zF`xle zkll F`qMn cxFIW¤¥¦¦§¨¤¤§¦§§©§
xg` xaC' i`n ok `l m`C ,xaCA©¨¨§¦Ÿ¥©¨¨©¥
dI`xA i`w ,'mdiUrn sFql dcx ¥̀§¨§©£¥¤¨¥¦§¦¨
cFre ,'`P dcx` xg` xaC' xnF`e§¥¨¨©¥¥§¨¨§
'mipiICd lr cOl' Wxtl Fl did `NW¤Ÿ¨¨§¨¥¦¥©©©¨¦
zNn lr `N` '`P dcx`' zNn lr©¦©¥§¨¨¤¨©¦©
,minrHd ipWl KxvEdC `de .'d`x`'¤§¤§¨§§©¦§¥©§¨¦
oiicr `de dWw oFW`x mrhlC mEXn¦¦§©©¦¨¤§¨£©¦
dzid dcixid `N` ,mzF` oC `lŸ¨¨¤¨©§¦¨¨§¨
`ian Kkl ,dxiard EUr m` zF`xl¦§¦¨¨£¥¨§¨¥¦
dWw xg` xaC itlE ,'eke xg` xaC̈¨©¥§¦¨¨©¥¨¤
Kkl ,'dcx`e `p d`x`' xnFl Fl did̈¨©¤§¤¨§¥§¨§¨

oFW`x mrhl mB Kixv(l"Wxdn):à ¨¦©§©©¦©©§©

aFYkl Fl didC uxzl FpFvx§§¨¥§¨¨¦§

lirl aEzMW FnM ,'mzwrvMd'('k wEqR) ©§©£¨¨§¤¨§¥¨

,dawp oFWl azM dOle ,'mz`Hge'§©¨¨§¨¨¨©§§¥¨
:'eke `N`á`d ,'EUr' i`n ok `l m`C ¤¨§¦Ÿ¥©¨¨

,'c`n dcak iM mz`Hge' aEzM xaM§¨¨§©¨¨¦¨§¨§Ÿ
:EUr xaMW rnWnCâdEhiWtdW §©§©¤§¨¨¤¦§¦¨

WacA DzF` oigh Eide dOExr£¨§¨¨¦¨¦§©
.dzOW cr DzF` EkWp mixFaCde§©§¦¨§¨©¤¥¨
xnFl Wi ,dzid daixC Dil `pnE§¨¥§¦¨¨§¨¥©
dwrv `l xW` xaC lr' deW dxifBn¦§¥¨¨¨©§©£¤Ÿ¨£¨

'xira(c"k a"k mixaC)dxrp iAB ¨¦§¨¦©¥©£¨
dWw oFW`x mrhlC mEXn ,dqxF`nd©§¨¨¦¦§©©¦¨¤
KixA `WcEw iOw `witq `Mi` inE¦¦¨§¥¨©¥§¨§¦
okl ,dlM mdA dUr` EUr m`W `Ed¤¦¨¤¡¤¨¤¨¨¨¥
`Ed m` ,'eke 'daix zwrv' WxiR¥¥©£©¦¨¦
dEbxd oiCM `NW dxn`W mixaCM©§¨¦¤¨§¨¤Ÿ©¦£¨¨
oiCM dEbxd m` s`e ,dlM dUr ¤̀¡¤¨¨§©¦£¨¨©¦

dUrOd la` ,'eke dUr` dn drc ¥̀§¨¨¤¡¤£¨©©£¤
eiptl iElbe rEci did(l"Wxdn):ak dxez ¨¨¨©§¨§¨¨©©§©

(ak)ãF` EtiqFdW dlilg dpEMd oi ¥̀©©¨¨¨¦¨¤¦
ENit` dxFYA aEzMX dn lr ExizFdW¤¦©©¤¨©¨£¦
oETiY' oiprd `N` ,dlilg zg` zF`©©¨¦¨¤¨¨¦§¨¦
itl E`vnE EwCwC mdW `Ed 'mixtFq§¦¤¥¦§§¨§§¦
,mdd miaEzMd on cg`e cg` lM oipr¦§©¨¤¨§¤¨¦©§¦¨¥
d`xPW FnM dzid `l dpEMd xTirW¤¦©©©¨¨Ÿ¨§¨§¤¦§¤
dpeEM cv `N` ,xtQA aYkPX dOn¦©¤¦§©©¥¤¤¨©©¨¨
mdxa`e' aFYkl Fl did `le ,zxg ©̀¤¤§Ÿ¨¨¦§§©§¨¨
`N` xnFl Fl did `l ,'cnFr EPcFr¤¥Ÿ¨¨©¤¨
`le .aEzMd dpiMW `N` ,'cnFr 'de'©¥¤¨¤¦¨©¨§Ÿ
mdW `N` 'mixtFq oETY' m`xw§¨¨¦§¦¤¨¤¥

miEPiM mdW EWxitE EwCwCoFWl) ¦§§¥§¤¥¦¦§

(`"AWxd:bk dxez ¨©§¨

(bk)ä(awri zlgp)lr miWwn miAx , ©£©©£Ÿ©¦©§¦©



xie`נד zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"i ipy meil inei xeriy
לתפּלה: יח)והּגׁשה ּולכל (מ"א הּנביא", אלּיהּו "ו ּיּגׁש ְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָ

נכנס נּגׁש(אּלּו ּולפּיּוס )ס"א: קׁשֹות, לדּבר אברהם: ְְְְִִִֵֵַַַַָָָ
tÒz‰.ולתפּלה  Û‡‰∑ ׁשל ּולתרּגּום ּתסּפה, הגם ְְִִָ««ƒ¿∆ְְְֲִֶֶַַ

יׁשיא האף ּפרּוׁשֹו: ּכ רגז, לׁשֹון ׁשּתרּגמֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹאּונקלֹוס
רׁשע  עם צּדיק .ׁשּתסּפה ְִִִֶֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 55 cenr ,i jxk zegiyÎihewl itÎlr)

Frah cbp dGW s` zFWtp zlSd©¨©§¨©¤¤¤¤¦§

ּתסּפה  האף וּיאמר אברהם ְְִִֶַַַַַַַָָֹוּיּגׁש
קׁשֹות לדּבר אברהם רש"י)נכנס ובפירוש כג. (יח, ְְְִֵַַַָָָ

אֹוהבי" "אברהם – היתה אבינּו אברהם ׁשל ׁשּמּדתֹו ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָידּוע
ח) מא, אי(ישעיה ּתמּוּה, ּכן ואם חסד, ּבעל היה ּובטבעֹו ,ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

להּקּב"ה? ּובפרט קׁשֹות, אברהם ׁשּידּבר ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָיּתכן
ּבהּצלת  להׁשּתּדל האדם צרי ּכּמה עד רֹואים ׁשּמּזה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָאּלא

אדם  הּצלת הן – נפׁשֹות הּצלת ׁשל ענין ּדכׁשּבא ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָנפׁשֹות,
לֹו אין האדם, לידי – ּברּוחנּיּות אדם הּצלת והן ְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָָּכפׁשּוטּה
ּכבֹודֹו לפי ׁשהּוא מה רק ולעׂשֹות חׁשּבֹונֹות", ְְְְְֲִֶֶַַַַֹ"לחׁשב
ּכל  ּולנּסֹות ּׁשאפׁשר מה ּכל לעׂשֹות עליו אּלא ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָלהּציל,
נגד  ׁשהּוא ּדבר לעׂשֹות צרי אם ואפילּו ְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָהאפׁשרּויֹות.

ׁשחת. מרדת חברֹו את להּציל ּכדי לעׂשֹותֹו עליו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָטבעֹו,

(ãë)óàä øéòä CBúa í÷écö íéMîç Lé éìeà©¬¥²£¦¦¬©¦¦−§´¨¦®©©³
í÷écvä íéMîç ïòîì íB÷nì àOú-àìå ätñz¦§¤Æ§«Ÿ¦¨´©¨½§©²©£¦¦¬©©¦¦−

:daø÷a øLà£¤¬§¦§¨«
i"yx£Ì˜Ècˆ ÌÈMÓÁ LÈ ÈÏe‡∑ לכל צּדיקים יׁשåעׂשרה מקֹומֹות חמּׁשה ּכי ,ּוכר ּכר. «≈¬ƒƒ«ƒƒְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָ

(äë)úNòî El äììç|÷écö úéîäì äfä øáck ¨¦̧¨§¹¥«£´©¨¨´©¤À§¨¦³©¦Æ
èôLä Cl äììç òLøk ÷écvë äéäå òLø-íò¦¨½̈§¨¨¬©©¦−¨«¨¨®¨¦´¨½̈£Ÿ¥Æ

:ètLî äNòé àì õøàä-ìk̈¨½̈¤¬Ÿ©«£¤−¦§¨«
i"yx£El ‰ÏÏÁ∑יּצילּו לא ּתאמר את æואם הּצּדיקים »ƒ»¿ְִִִִֶַַַַֹֹ

לּמה  הּצּדיקים?הרׁשעים, El.ּתמית ‰ÏÏÁ∑ חּלין ְִִִִַַָָָָָ»ƒ»¿ִֻ
צּדיקים  הּכל, ׁשֹוטף אמנּותֹו: הּוא ּכ יאמרּו, ,ל ְְֳִִֵַַָָֹֹהּוא

לדֹור  עׂשית ּכ הּפּלגה הּמּבּול çּורׁשעים. .ּולדֹור ְְְִִַַַַָָָָָָ

˜¯z‡כד  B‚a ÔÈ‡kÊ ÔÈLÓÁ ˙È‡ ÌÈ‡Ó»ƒƒ«¿ƒ«»ƒ¿«¿»
ÏÈ„a ‡¯˙‡Ï ˜BaL˙ ‡ÏÂ ÈˆÈLz Ê‚¯·‰¬ƒ¿«¿≈≈¿»ƒ¿¿«¿»¿ƒ

:de‚· Èc ÔÈ‡kÊ ÔÈLÓÁ«¿ƒ«»ƒƒ¿««

Ób˙Ùk‡כה  „aÚÓlÓ CÈc Ôep‡ ‡ËLe˜¿»ƒƒ»ƒ¿∆¿«¿ƒ¿»»
‰‡kÊ È‰ÈÂ ‡·iÁ ÌÚ ‰‡kÊ ‡Ïh˜Ï ÔÈ„‰»≈¿«»»«»»ƒ«»»ƒ≈«»»

) ÔÈ„c CÈc Ôep‡ ‡ËLe˜ ‡·iÁk נ"יÔÈ„‰( ¿«»»¿»ƒƒ»¿»ƒ¬««
) ‡Ï ‡Ú¯‡ Ïk נ"יÌ¯a(:‡Èc „aÚÈ »«¿»»¿««¿≈ƒ»

minkg izty

oOwl WxiR DitEB axd `dC ,Ff di`x§¨¨§¨¨©¥¥¥§©¨
zErHW zn`aE .zFWw eil` xACW¤¦¤¥¨¨¤¡¤¤¨
ipa EWBIe' zFidl Kixve ,`Ed xtFq¥§¨¦¦§©¦§§¥

rWFdiA `Ede ,'dcEdi('e c"i):ck dxez §¨§¦ª©
(ck)å`N` 'miAx' mi`xwp opi`C§¥¨¦§¨¦©¦¤¨

:'dcr' oi`xwpC ,dxUrdk dxez £¨¨§¦§¨¦¥¨
(dk)æ`xTdW d`xPW xnFl FpFvx§©¤¦§¤¤©§¨

`le' xn` dNigYaC ,iccd` xzFq¥©£¨¥§©§¦¨¨©§Ÿ
lr s`W rnWn ,'mFwOl `Vz¦¨©¨©§©¤©©
xn` KM xg`e ,lNRzd mirWxd̈§¨¦¦§©¥§©©¨¨©
,'rWx mr wiCv zindl 'ebe LN dllg'¨¦¨§§¨¦©¦¦¨¨
lr `N` lNRzd `NW rnWn©§©¤Ÿ¦§©¥¤¨©
m`e :xn`w ikdC uxznE ,miwiCSd©©¦¦§¨¥§¨¦¨¨©§¦

:'eke EliSi `l xn`YçiR lr s`e Ÿ©Ÿ©¦§©©¦
Ki`e eipaE gp Ex`Wp lEAOd xFcAW¤§©©¦§£Ÿ©¨¨§¥
wiCv zindl FzpOE` `Ed KMW Exn`iŸ§¤¨¨ª§¨¦©¦
zind `l dbNRd xFcA mbe ,rWx mr¦¨¨§©§©©¨¨Ÿ¥¦

'mzF` utIe' `N` mNEM('g `"i lirl)Wie , ¨¤¨©¨¤¨§¥§¥
mB Eid lEAOd xFcA :Exn`i KM xnFl©¨Ÿ§§©©¨©
eipaE gp K` ,mthWE miwiCv xzFi¥©¦¦§¨¨©Ÿ©¨¨
ikd e`lA la` ,oiOd mEIwl Ex`Wp¦§£§¦©¦£¨§©¨¦
mFwnaE ,gp ENit` lMd shFW did̈¨¥©Ÿ£¦Ÿ©§¨
lr `vi FR` oFxge lMd shFW oi`W¤¥¥©Ÿ©£©¥¥©
lM dNkn `Ed if` ,cal milw` dfi ¥̀¤©§¦§¨£©§©¤¨
did oke ,mirWxE miwiCv milw`d̈©§¦©¦¦§¨¦§¥¨¨
dn m"`xdA oiIr .dbNRd xFcA i`CeA§©©§©©¨¨©¥§¨§¥©
Fl xn`i oM m`W DFnzl Wie ,dWwdX¤¦§¨§¥¦§©¤¦¥Ÿ©
lr s`e oM izpOE` oi`W xg`n :mXd©¥¥©©¤¥¨ª¦¥§©©
m` ENit` oM m` ,oM mixnF` md ok iR¦¥¥§¦¥¦¥£¦¦
`N` rWxd mr wiCSd zin` `lŸ¨¦©©¦¦¨¨¨¤¨
KM' Exn`i oiicr miwiCSd ElvPIW¤¦¨§©©¦¦£©¦Ÿ§¨
WxitE .'eke 'lMd sFhWl FzpOE` `Ed¨ª¦§©Ÿ¥¥
,i`w lirlC` 'dlilg' i`dC mẄ§©¨¦¨©¦§¥¨¥

`VY `NW zFUrn Ll dlilgmFwOl ¨¦¨§¥£¤Ÿ¦¨©¨

Exn`i iM ,mi`vnPd miwiCSd zEkfA¦§©©¦¦©¦§¨¦¦Ÿ§
lMd shFXW FzpOE` `Ed KM mlFrd̈¨¨¨ª¤¥©Ÿ
mpi` iM ,cgi mirWxE miwiCSd©©¦¦§¨¦©©¦¥¨
miaWFg wx cal mirWx EidW mircFi§¦¤¨§¨¦§¨©§¦
KM xg`e ,mdOr EthWp miwiCSd mBW¤©©©¦¦¦§§¦¨¤§©©¨
mr wiCv zindl' xn`n oTzl icM§¥§©¥©£©§¨¦©¦¦
dlrnNX dn mr xWw Fl oi`W 'rWẍ¨¤¥¤¤¦©¤§©§¨
`N` o`M cr xn` `l ixdW ,EPnid¥¤¤£¥Ÿ¨©©¨¤¨
`le mFwOd z` miwiCSd EliSIW¤©¦©©¦¦¤©¨§Ÿ
m`e' siqFd ,mnvr miwiCSd ElvPIW¤¦¨§©©¦¦©§¨¦§¦
'Ll dlilg' cr KWnp `Ede ,'xn`YŸ©§¦§¨©¨¦¨§
EliSi `l xn`Y m`e ,oFxg`d̈©£§¦Ÿ©Ÿ©¦
dvxY la` ,mirWxd z` miwiCSd©©¦¦¤¨§¨¦£¨¦§¤
,Ll dlilg ,zillM dilM zFUrl©£§¨¨§¨¦¨¦¨§
,hRWn dUri `l ux`d lM htFWd£¥¨¨¨¤Ÿ©£¤¦§¨
aW zF`xwOd WExiR oTiYW xg`e§©©¤¦¥¥©¦§¨¨
.FpFWl o`M cr ,'dlilg' zNn Wxtl§¨¥¦©¨¦¨©¨§



נה `xie zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"i ipy meil inei xeriy
‰f‰ ¯·ck∑ ול הּוא ּבֹוèא לא Cl.ּכּיֹוצא ‰ÏÏÁ∑ «»»«∆ְֵַֹֹ»ƒ»»

ı¯‡‰ŒÏk.הּבא éלעֹולם  ËÙL‰∑ ּבחט"ף נקּוד ַָָָ¬…≈»»»∆ֲַַָ
מי  וכי ּתמיהה, לׁשֹון "הׁשפט", ׁשל ה"א ְְְֲִִִֵֵֶַָָֹּפּת"ח

יעׂשה  לא ׁשֹופט, אמת?ëׁשהּוא .מׁשּפט ְֱֲִֵֶֶֶַַֹ

(åë)í÷écö íéMîç íãñá àöîà-íà ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½¦¤§¨¬¦§²Ÿ£¦¦¬©¦¦−
:íøeáòa íB÷nä-ìëì éúàNðå øéòä CBúa§´¨¦®§¨¨¬¦§¨©¨−©«£¨«

i"yx£ÌB˜n‰ŒÏÎÏ 'B‚Â Ì„Ò· ‡ˆÓ‡ŒÌ‡∑ ּתלה מּכּלם, וחׁשּובה מטרֹוּפֹולין היתה ׁשּסדֹום לפי הּכרּכים, לכל ƒ∆¿»ƒ¿…¿¿»«»ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָֻ
הּכתּוב  .ּבּה ַָָ

(æë)øaãì ézìàBä àð-äpä øîàiå íäøáà ïòiå©©¬©©§¨−̈©Ÿ©®¦¥¨³©̧§¦Æ§©¥´
:øôàå øôò éëðàå éðãà-ìà¤£Ÿ½̈§¨«Ÿ¦−¨¨¬¨¥«¤

i"yx£¯Ù‡Â ¯ÙÚ ÈÎ‡Â∑רחמי לּולי נמרד, עלֿידי ואפר הּמלכים עלֿידי עפר להיֹות ראּוי הייתי ּוכבר ¿»…ƒ»»»≈∆ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
לי  עמדּו .אׁשר ְֲִֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 79 cenr ,dk jxk zegiyÎihewl itÎlr)

zlEGd ornl xEYe¦§©©©©

ואפר: עפר כז)ואנכי (יח, ְִֵֶָָָָֹֽֽ
ּבניו  זכּו ואפר", עפר "ואנכי אבינּו אברהם ׁשאמר ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹּבׂשכר

סֹוטה ועפר ּפרה אפר מצֹות, א)לׁשּתי יז, (סוטה ְְֲִִֵֵֶַַָָָ
מּדה" ּכנגד "מּדה ׂשכר מׁשּלם ׁשהּקּב"ה ח,ידּוע סוטה (ראה ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

ואילך) הם ב סֹוטה" ועפר ּפרה "אפר ּבּמה לעּין יׁש ואם־ּכן ,ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
אבינּו? אברהם ׁשל לעבֹודתֹו מּדה ּכנגד ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָמּדה

ּבזה: הּבאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש
ּד"מׂשים  ּבאפן היתה אבינּו אברהם ׁשל ׁשעבֹודתֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹמצינּו

ּכׁשיריים" ב)עצמֹו עמוד ריש יז, השנה ראש אחד (ראה ּכל ּבפני ְְְִִִֵֶַַָָ
ּפני  "קּבלת על ואפילּו עניניו ּכל על ׁשּוּתר ועד ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָואחד.

אֹורחים" "הכנסת מצות ּבׁשביל סוף ׁשכינה" קכז, שבת (ראה ְְְְְִִִִִַַַָָ
א) לאבק עמוד ׁשּמׁשּתחוים "ערבּיים אֹורחים ׁשהיּו ואף ,ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָ

ד)רגליהם" יח, פרשתנו .(רש"י ְֵֶַ
מצֹות: לׁשּתי זכה זה ְְְִִִֵֶַָָּובׂשכר

סֹוף" ועד מּתחּלה ּבפרה העֹוסקין ׁש"ּכל אף – פרה" ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ"אפר
ּוכׁשהיה  ּבזה, הּכהנים התחּׁשבּו לא מּכל־מקֹום ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹנטמאים,
לטהר  ּכדי ונטמאּו הּכהנים וּתרּו למת, טמא ׁשהיה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹמיׁשהּו

מּטמאתֹו. חברם ְֲִֵֶָָֻאת
רחמנא־ הּקּב"ה, ׁשל ׁשמֹו ׁשּמחיקת אף – סֹוטה" ְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָ"עפר
ּבין  ׁשלֹום "לעׂשֹות הּנה מּזה, ּגדֹול ה' חּלּול ל אין ְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָליצלן,
על  יּמחה ּבקדּׁשה ׁשּנכּתב ׁשמי ּתֹורה: אמרה לאׁשּתֹו, ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָֻאיׁש

א)הּמים" קטז, התנהגה (שבת ׁשּלא אּׁשה על ׁשּמדּבר ּדאף , ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹֻ
הקּב"ה  ׁשל ׁשמֹו למחק ּתֹורה אמרה מּכל־מקֹום ְְְְִִִִֶַָָָָָָָֹּבצניעּות,

לאׁשּתֹו". איׁש ּבין ׁשלֹום ְְֲִִֵַָ"לעׂשֹות

(çë)úéçLúä äMîç í÷écvä íéMîç ïeøñçé éìeàÂ©Â©§§º£¦¦³©©¦¦Æ£¦½̈£©§¦¬
-íà úéçLà àì øîàiå øéòä-ìk-úà äMîça©«£¦−̈¤¨¨¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ©§¦½¦

:äMîçå íéòaøà íL àöîà¤§¨´½̈©§¨¦−©«£¦¨«
i"yx£ÁL˙‰‰MÓÁa ˙È∑ עּמהם ּתצטרף עֹולם, ׁשל צּדיקֹו ואּתה  ,ּכר לכל ּתׁשעה הן .והלא ¬«¿ƒ«¬ƒ»ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

ÔÈ‡kÊכו  ÔÈLÓÁ ÌB„Òa ÁkL‡ Ì‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ«¿«ƒ¿«¿ƒ«»ƒ
:ÔB‰ÏÈ„a ‡¯˙‡ ÏÎÏ ˜BaL‡Â ‡z¯˜ B‚a¿«¿»¿∆¿¿»«¿»¿ƒ¿

È˙È¯Lכז  ÔÚÎ ‡‰ ¯Ó‡Â Ì‰¯·‡ ·˙‡Â«¬≈«¿»»«¬»»¿«»≈ƒ
:ÌË˜e ¯ÙÚ ‡‡Â ÈÈ Ì„˜ ‡ÏlÓÏ¿«»»√»¿»«¬»»»¿»

LÓÁ‡כח  ÔÈ‡kÊ ÔÈLÓÁ Ôe¯ÒÁÈ ÌÈ‡Ó»ƒ«¿¿«¿ƒ«»ƒ«¿»
‡Ï ¯Ó‡Â ‡z¯˜ Ïk ˙È ‡LÓÁa ÏaÁ˙‰«¿«≈¿«¿»»»«¿»«¬«»
:‡LÓÁÂ ÔÈÚa¯‡ Ônz ÁkL‡ Ì‡ ÏaÁ‡¬«≈ƒ«¿««»«¿¿ƒ¿«¿»

minkg izty

,iYazMX dnA oM mB aEXi zvw Wie§¥§¨¦©¥§©¤¨©§¦
:oiadl lweèFhEWtC i"Wxl dWwe §©§¨¦§¨¤§©¦¦§

did `l mdxa`C rnWn `xw lW¤§¨©§©§©§¨¨Ÿ¨¨
`vFIM cFr dUri `NW `N` lNRzn¦§©¥¤¨¤Ÿ©£¤©¥
,mFcq iWp` lr lNRzn did `le ,dfÄ¤§Ÿ¨¨¦§©¥©©§¥§
Wi ilE`' FzNtzA xn` Ki` oM m`e§¦¥¥¨©¦§¦¨©¥
iWp` lr DPin rnW ,'miwiCv miXng£¦¦©¦¦§©¦¨©©§¥
`Ed `l' WxiR okl ,lNRzn did mFcq§¨¨¦§©¥¨¥¥¥Ÿ

llFM dGd oFWlC ,'FA `vFIM `le§Ÿ©¥§¨©¤¥
xnFl dvFx ,deFdle cizrl ,mdipW§¥¤¤¨¦§©¤¤©
EidIWM l`xUi lr mB lNRzn did̈¨¦§©¥©©¦§¨¥§¤¦§
,mirWx mr miwiCv zini `NW oi`hFg§¦¤Ÿ¨¦©¦¦¦§¨¦
mlFrl KN dlilg' KM xg` WxiRW dfe§¤¤¥¥©©¨¨¦¨¨¨¨

:oi`Ad zFxFCl xnFl dvx '`AdéWi ©¨¨¨©©©¨¦¥
'wlg'A opixn`cM xnFl(:f"w oixcdpq) ©¦§¨§¦©§¥¤©§¤§¦

mlFrl wlg mdl oi` mFcq iWp`C§©§¥§¥¨¤¥¤¨¨

`Ed KM m` WxiR l"WxdnE ,`Ad©¨©©§©¥¥¦¨
ENit` mXd lENig Wi ixd dGd mlFrÄ¨©¤£¥¥¦©¥£¦
,mXd lENig KiIW oi`W ,`Ad mlFrl̈¨©¨¤¥©¨¦©¥
dOl xaCl mrh `vnp `l mFwn lMn¦¨¨Ÿ¦§¨©©©¨¨¨¨
:FpFWl o`M cr ,rWx mr wiCv zigWY©§¦©¦¦¨¨©¨§

ëDniYd `"d Wxtl KxvEdX dnE©¤§©§¨¥¥©¥©
,'eke 'htFW `EdW in ike' xnFl ,dGd©¤©§¦¦¤¥
lW `"d WxiRX dn Fl wiRqd `le§Ÿ¦§¦©¤¥¥¥¤



xie`נו zyxt - gi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"i ipy meil inei xeriy

(èë)íL ïeàöné éìeà øîàiå åéìà øaãì ãBò óñiå©¸Ÿ¤¹§©¥³¥¨Æ©Ÿ©½©²¦¨«§¬−̈
:íéòaøàä øeáòa äNòà àì øîàiå íéòaøà©§¨¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ¤«¡¤½©«£−¨«©§¨¦«

i"yx£ÌÈÚa¯‡ ÌL Ôe‡ˆnÈ ÈÏe‡∑ הּכרּכים ארּבעה עׂשרים ìויּמלטּו אֹו מהם, ׁשלׁשה יּצילּו ׁשלׁשים וכן . «ƒ»¿»«¿»ƒְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
מהם  אחד יּצילּו עׂשרה אֹו מהם, ׁשנים .יּצילּו ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

(ì)ïeàöné éìeà äøaãàå éðãàì øçé àð-ìà øîàiå©ÂÂŸ¤©º̈¦³©©«Ÿ¨Æ©«£©¥½¨©²¦¨«§¬
ìL íLíL àöîà-íà äNòà àì øîàiå íéL −̈§¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ¤«¡¤½¦¤§¨¬−̈

ìL^íéL §¦«

(àì)éìeà éðãà-ìà øaãì ézìàBä àð-äpä øîàiå©ÀŸ¤¦¥¨³©̧§¦Æ§©¥´¤£Ÿ½̈©²
øeáòa úéçLà àì øîàiå íéøNò íL ïeàöné¦¨«§¬−̈¤§¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ©§¦½©«£−

:íéøNòä̈«¤§¦«
i"yx£ÈzÏ‡B‰∑ רציתיî"מׁשה "וּיֹואל ּכמֹו: ,. «¿ƒְִִֶֶַָֹ

(áì)íòtä-Cà äøaãàå éðãàì øçé àð-ìà øîàiå©ÂÂŸ¤©º̈¦³©©«Ÿ¨Æ©«£©§¨´©©©½©
øeáòa úéçLà àì øîàiå äøNò íL ïeàöné éìeà©²¦¨«§¬−̈£¨¨®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ©§¦½©«£−

:äøNòä̈«£¨¨«
i"yx£‰¯NÚ ÌL Ôe‡ˆnÈ ÈÏe‡∑,ּבּקׁש לא ּפחֹות על «ƒ»¿»¬»»ִֵַָֹ

ולא  ּונׁשיהם, ּובניו נח ׁשמנה, היּו הּמּבּול ּדֹור ְְְֵֶַַַַָָָָָֹֹֹאמר:
ּבּקׁש ּכבר צרּוף עלֿידי ּתׁשעה ועל ּדֹורם, על ðהּצילּו ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָ

מצא  .ולא ְָָֹ

ÌÈ‡Óכט  ¯Ó‡Â È‰BÓ„˜ ‡ÏlÓÏ „BÚ ÛÒB‡Â¿≈¿«»»√»ƒ«¬«»ƒ
„aÚ‡ ‡Ï ¯Ó‡Â ÔÈÚa¯‡ Ônz ÔeÁkzLÈƒ¿«¿«»«¿¿ƒ«¬«»∆¿≈

:ÔÈÚa¯‡ ÏÈ„a ‡¯Ób¿≈»¿ƒ«¿¿ƒ

(ל  Ì„˜ Û˜˙È ÔÚÎ ‡Ï ¯Ó‡Â נ"י‡Ê‚e¯(ÈÈ„ «¬«»¿«ƒ¿…√»¿»«¿»
¯Ó‡Â ÔÈ˙Ïz Ônz ÔeÁkzLÈ ÌÈ‡Ó ÏlÓ‡Â∆¡«≈»ƒƒ¿«¿«»¿»ƒ«¬«
:ÔÈ˙Ïz Ônz ÁkL‡ Ì‡ ‡¯Ób „aÚ‡ ‡Ï»∆¿≈¿≈»ƒ«¿««»¿»ƒ

ÈÈלא  Ì„˜ ‡ÏlÓÏ È˙È¯L ÔÚÎ ‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»¿«»≈ƒ¿«»»√»¿»
‡Ï ¯Ó‡Â ÔÈ¯NÚ Ônz ÔeÁkzLÈ ÌÈ‡Ó»ƒƒ¿«¿«»∆¿ƒ«¬«»

:ÔÈ¯NÚ ÏÈ„a ÏaÁ‡¬«≈¿ƒ∆¿ƒ

Ì¯aלב  ÏlÓ‡Â ÈÈ Ì„˜ Û˜˙È ÔÚÎ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»¿«ƒ¿…√»¿»∆¡«≈¿«
‡¯NÚ Ônz ÔeÁkzLÈ ÌÈ‡Ó ‡„‰ ‡ÓÊƒ¿»»»»ƒƒ¿«¿«»«¿»

:‡¯NÚ ÏÈ„a ÏaÁ‡ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»¬«≈¿ƒ«¿»

minkg izty

dvFxW ,`Ed DniY oFWl 'htFWd'£¥§¥©¤¤
iR lr s` ,dGd DniYd `"dW ,ricFdl§¦©¤¥©¥©©¤©©¦
`Ed dInYd ,'htFWd' zNnA `EdW¤§¦©£¥©§¦¨
dUri `l' zFNn lr i`ẅ¥©¦Ÿ©£¤

:'hRWnek dxez ¦§¨
(hk)ì(awri zlgp)oFlEw i"xdn oFWl df , ©£©©£Ÿ¤§©£¦

WTiA mdxa`W ,WExiR :a"pw WxFWA§¤¥¤©§¨¨¦¥
miXng zg` xirA `vOi m`W¤¦¦¨¥§¦©©£¦¦
dvx ,mFwOd lvPi ikd ENit` miwiCv©¦¦£¦¨¦¦¨¥©¨¨¨
lke ,zFxiir dXngl llFM mW xnFl©¥¥©£¦¨£¨§¨
WFcTde ,xire xir lkA `vOi m` oMW¤¥¦¦¨¥§¨¦¨¦§©¨
xnFl siqFde eixacl dcFd `Ed KExÄ¨¦§¨¨§¦©
s` xnFl dvx ,'mFwOd lkl iz`Upe'§¨¨¦§¨©¨¨¨©©
'xir' cg` mrR xn` oM lre ,mixtMl©§¨¦§©¥¨©©©¤¨¦
lkl' cg` mrtE 'mFwn' cg` mrtE©©¤¨¨©©¤¨§¨

:mW oiIre ,'mFwOdl dxez ©¨§©¥¨
(`l)îWxiR `l dOl zFWwdl oi ¥̀§©§¨¨Ÿ¥¥

dpFW`x 'iYl`Fd'` oM cInwEqR lirl) ¦¨¥©©§¦¦¨§¥¨

(f"klW eixaC Eid oM m`C xnFl Wie ,§¥©§¦¥¨§¨¨¤

oOwl `dC ,df z` df oixzFq i"Wx©¦§¦¤¤¤§¨§©¨
'mixaCd dN`' zWxtA('d '` mixaC) §¨¨©¥¤©§¨¦§¨¦

mW i"Wx WxitE ,'dWn li`Fd' aizM§¦¦¤¥¥©¦¨
oM m` ,'iYl`Fd `p dPd' FnM ,'ligzd'¦§¦§¦¥¨©§¦¦¥
'ligzd' WExiR 'iYl`Fd' DPin rnW§©¦¨©§¦¥¦§¦
ipXd 'iYl`Fd'e ,i"Wx WxiRW FnM§¤¥¥©¦§©§¦©¥¦

:oiadl lwe ,'izivx' FWExiRal dxez ¥¨¦¦§©§¨¦
(al)ðmiXng iAB EpivOW oeikC§¥¨¤¨¦©¥£¦¦

xn`PW FnM ,sExiv ici lr WTiAW¤¦¥©§¥¥§¤¤¡©
lirl(g"k wEqR)miXng oExqgi ilE`' §¥¨©©§§£¦¦

'h lr WTiA oM m` ,'dXng miwiCSd©©¦¦£¦¨¦¥¦¥©
cFr Kixv `l oM m` ,sExiv ici lre§©§¥¥¦¥Ÿ¨¦
KxAzi mXd `vni m` i`CeaC ,WTal§©¥¦§©©¦¦§¨©¥¦§¨¥
K` ,zg` xir zigWi `l miwiCv 'h©¦¦Ÿ©§¦¦©©©
`Ede .`vn `l `Ed KExA WFcTdW¤©¨¨Ÿ¨¨§
liSd `NW oeiM :xnFlM ,i"Wx ixaCn¦¦§¥©¦§©¥¨¤Ÿ¦¦
.'eke '`vn `l' i`Ce ,zg` xir ENit £̀¦¦©©©©Ÿ¨¨
Fl dOl ,i"Wx WExiR lr miWwn Wi¥©§¦©¥©¦¨¨
miwiCv miXng Wxtl i"Wxl§©¦§¨¥£¦¦©¦¦

miWlW ,drAx`l mirAx`e ,dXngl©£¦¨§©§¨¦§©§¨¨§¦
dxUre ,mipWl mixUre ,dWlWl¦§¨§¤§¦¦§©¦©£¨¨
`nlice ,df wEgcl Fqipkd in ,cg`l§¤¨¦¦§¦¦§¤§¦§¨
,lNRzn did mixr Wngd lM lr©¨¤¨¥¨¦¨¨¦§©¥
miXngd lr lNRzn did dNigYnE¦§¦¨¨¨¦§©¥©©£¦¦
cg` lkl dxUr lW mlW oFAWg zzl̈¥¤§¨¥¤£¨¨§¨¤¨
ickE ,zgitE xfge ,miMxMd on cg`e§¤¨¦©§©¦§¨©¦¥§¥
FnkE ,FzpEM did lMd liSdl lkEIW¤©§©¦©Ÿ¨¨©¨¨§
in iYrci `le' ,l"f o"Anxd azMW¤¨©¨©§©©§Ÿ¨©§¦¦
d`xpe .'ek 'azMX dnA axdl Fqipkd¦§¦§¨©§©¤¨©§¦§¤
,FpFWlA aEzMd iPWCn wiIC i"WxC§©¦¦¥¦§©¥©¨¦§
minrtle ,'dUr` `l' aizM minrtlC§¦§¨¦§¦Ÿ¤¡¤§¦§¨¦
ikd i`Ce `N` ,'zigW` `l' aizM§¦Ÿ©§¦¤¨©©¨¦
lr d"n lr WTiAW dNigYnC ,xn`ẅ¨©§¦§¦¨¤¦¥©©
`l' aizM miMxM dXng lr sExiv ici§¥¥©£¦¨§©¦§¦Ÿ
,ixnbl mzF` xnFl dvx ,'zigW ©̀§¦¨¨©¨§©§¦
mdilr `ia` mixEQi mFwn lMn la £̀¨¦¨¨¦¦¨¦£¥¤
WTiAWkE ,`Ed sExiv ici lrC oeiM¥¨§©§¥¥§¤¦¥
lr sExiv `lA mirAx` lr KM xg ©̀©¨©©§¨¦§Ÿ¥©



נז `xie zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn c"i iyily meil inei xeriy

(âì)íäøáà-ìà øaãì älk øLàk ýåýé Cìiå©¥¤́§Ÿ̈½©«£¤´¦½̈§©¥−¤©§¨¨®
:Bî÷îì áL íäøáàå§©§¨−̈¨¬¦§Ÿ«

i"yx£'B‚Â '‰ CÏiÂ∑הל הּסנגֹור, ׁשּנׁשּתּתק ּכיון «≈∆¿ְִֵֵֵֶַַַַָָ
הּדּין  BÓ˜ÓÏ.לֹו ·L Ì‰¯·‡Â∑,הּדּין נסּתּלק ַַָ¿«¿»»»ƒ¿…ְִֵַַַָ

הּסנגֹור  מק ñנסּתּלק "וּיבאּווהּקטגֹור  ּולפיכ טרג, ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָֹ
להׁשחית  סדֹומה" הּמלאכים את :ׁשני להׁשחית אחד ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

לרּפאֹות  ׁשּבא אֹותֹו והּוא לֹוט את להּציל ואחד ְְְְְְִֶֶֶַַָָסדֹום,
ּכיון  ׂשרה, את לבּׂשר ׁשּבא והּׁשליׁשי אברהם. ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאת

לֹו נסּתּלק ׁשליחּותֹו, .ׁשעׂשה ְְִִֵֶַָָ

ß oeygxn c"i iyily mei ß

èé(à)èBìå áøòa äîãñ íéëàìnä éðL eàáiå©Â¨ÂŸ§¥̧©©§¨¦³§¸Ÿ¨Æ¨¤½¤§−
eçzLiå íúàø÷ì í÷iå èBì-àøiå íãñ-øòLa áLé¥´§©«©§®Ÿ©©§Æ©¨´̈¦§¨½̈©¦§©¬

:äöøà íétà©©−¦¨«§¨
i"yx£ÌÈÎ‡Ïn‰∑ קראם ּכׁשהיתה òּולהּלן "אנׁשים", ««¿»ƒְְְְֲִֶַָָָָָָ

עּמהם  אצל ôׁשכינה אחר: ּדבר "אנׁשים". קראם ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
אצלֹו ּתדירין הּמלאכים והיּו ּגדֹול, ׁשּכחֹו ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹאברהם
קראם: לֹוט ואצל "אנׁשים", קראם ְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָּכאנׁשים

הּמלאכים ∑Úa¯·."מלאכים" ׁשהּו ּכלּֿכ וכי ְִַָ»∆∆ְְִִַַָָָָ

ּוממּתינים  היּו רחמים מלאכי אּלא לסדֹום? ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָמחברֹון
סנגֹוריא  עליהם ללּמד אברהם יּוכל ËBÏÂ.ׁשּמא ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָ¿

Ì„ÒŒ¯ÚLa ·LÈ∑" הּיֹום אֹותֹו ּכתיב, מּנּוהּוöיׁשב" …≈¿««¿…ְִִַַָ
רבה)עליהם÷ׁשֹופט  B‚Â'.(בראשית ËBÏŒ‡¯iÂ∑ מּבית ֲֵֵֶ««¿¿ִֵ

למד  האֹורחים øאברהם על .לחּזר ְְְִֵַַַַָָָָ

ÌÚלג  ‡ÏlÓÏ ÈˆL „k ÈÈ„ ‡¯˜È ˜lzÒ‡Â¿ƒ¿««¿»»«¿»«≈ƒ¿«»»ƒ
:d¯˙‡Ï ·z Ì‰¯·‡Â Ì‰¯·‡«¿»»¿«¿»»»¿«¿≈

ËBÏÂא  ‡LÓ¯a ÌB„ÒÏ ‡iÎ‡ÏÓ ÔÈ¯z elÚÂ¿«¿≈«¿»«»ƒ¿¿«¿»¿
) ‡Ú¯˙a ·˙È נ"יÚ¯˙a(ËBÏ ‡ÊÁÂ ÌB„Ò„ »≈¿«¿»ƒ¿«ƒ¿«¬»

ÏÚ È‰Bt‡ ÏÚ „È‚Òe ÔB‰˙eÓc˜Ï Ì˜Â¿»¿«»¿¿ƒ««ƒ«
:‡Ú¯‡«¿»

minkg izty

,'dUr` `l aizM miMxM drAx ©̀§¨¨§©¦§¦Ÿ¤¡¤
ENit` ,ixnbl dUr` `l rnWn©§©Ÿ¤¡¤§©§¦£¦
iAB oke ,mdilr `ia` `l oixEQi¦¦Ÿ¨¦£¥¤§¥©¥
oeiM 'dUr` `l' aizM iOp miWlW§¦©¦§¦Ÿ¤¡¤¥¨
WTiAWM KM xg`e ,did sExiv `laC¦§Ÿ¥¨¨§©©¨§¤¦¥
`l' aizM dxUr lre mixUr lr©¤§¦§©£¨¨§¦Ÿ
oixEQi la` rnWn ,mdipWA 'zigW ©̀§¦¦§¥¤©§©£¨¦¦
,sExiv `lA WTiAW iR lr s` ,`ia`̈¦©©¦¤¦¥§Ÿ¥
`N` Eid `l miMxMdC oeiM mFwn lMn¦¨¨¥¨§©§©¦Ÿ¨¤¨
,mirWx Eid mdn dWlXde dXng£¦¨§©§¨¥¤¨§¨¦
aB lr s` ,mirWx Eid aFxdC oeike§¥¨§¨¨§¨¦©©©

mipW ipdnCcg`e cg` lkA Eid §¥¨¥§©¦¨§¨¤¨§¤¨
,'zigW` `l' aizM sExiv `lA dxUr£¨¨§Ÿ¥§¦Ÿ©§¦
DPin rnW oM m` ,`ia` oixEQi la £̀¨¦¦¨¦¦¥§©¦¨
xg`e ,mixrd lM lr WTiA dNigYnC§¦§¦¨¦¥©¨¤¨¦§©©
dWlW lr KM xg`e rAx` lr KM̈©©§©§©©¨©§¨
,cg` lr KM xg`e mipW lr KM xg`e§©©¨©§©¦§©©¨©¤¨

:oiadl lwebl dxez §©§¨¦
(bl)ñmXdW EpcOll `A ,WExiR¥¨§©§¥¤©¥

ipRn ,xFbiPQd ixaC WTan KxAzi¦§¨¥§©¥¦§¥©©¥¦§¥
wYYWPWkE ,rWxd zFnA utg oi`W¤¥¨¥§¨¨¨§¤¦§©¥
`kd `pW i`n ok `l m`C ,Fl Kld f`̈¨©§¦Ÿ¥©§¨¨¨
DA aEzM oi`W zF`EaPd lMn¦¨©§¤¥¨¨

:'KlIe'` dxez ©¥¤
hi(`)òon rnWnC dfA uxzl FpFvx§§¨¥¨¤§©§©¦

EWaNW WOn mik`ln EidW `xTd©§¨¤¨©§¨¦©¨¤¨§
ixdW xWt` i` dfe ,mik`ln WEal§©§¨¦§¤¦¤§¨¤£¥
Fl E`xp oM m`e ,dt` zFSn hFl©¨¨§¦¥¦§
m`xw' WxiR okl ,miWp` zEncA¦§£¨¦¨¥¥¥§¨¨
mXd z`ixwA xnFlM ,'ek 'miWp £̀¨¦§©¦§¦©©¥
dnE ,zEInWBdn EhXRzPW `l ,cal§¨Ÿ¤¦§©§¥©©§¦©
`Ed 'miWp`' mdxa` iAB m`xTX¤§¨¨©¥©§¨¨£¨¦
hFl iAB la` ,dpikXd cFaM ipRn¦§¥§©§¦¨£¨©¥
:mik`ln m`xw dpikXd dzid `NWô ¤Ÿ¨§¨©§¦¨§¨¨©§¨¦

`Ed `hiWR ,df WExiR itl dWwe§¨¤§¦¥¤§¦¨
cbp mElkl miaWgp opi` mik`lOdW¤©©§¨¦¥¨¤§¨¦¦§¤¤
xaclE .xg` xaC xn` okl ,dpikXd©§¦¨¨¥¨©¨¨©¥§¨¨
mFwn lkA m`xwi oM m` ,dWw xg ©̀¥¨¤¦¥¦§¨¥§¨¨

mircFi Epiid `l `niY ike ,'miWp`'£¨¦§¦¥¨Ÿ¨¦§¦
m`xwi oM m` ,mik`ln EidW¤¨©§¨¦¦¥¦§¨¥
EidW EpricFdl mEXn i`e ,'mik`ln'©§¨¦§¦¦§¦¥¤¨
wiCv mdxa`W opirci `l ike ,mixicY§¦¦§¦Ÿ¨§¦©¤©§¨¨©¦
mrhl Kixv okl ,hFNn xzFi xEnB̈¥¦¨¥¨¦§©©

oFW`x(l"Wxdn):ödOl i"Wxl dWwC ¦©©§©§¨¤§©¦¨¨
iAB FnM o`M WFxcl oi`C ,xqg aizM§¦¨¥§¥¦§¨§©¥
lre ,xqg aizM dOl oM m`e ,mdxa ©̀§¨¨§¦¥¨¨§¦¨¥§©
FzaiWIW xnFlM ,'mFi FzF`A' WxiR df¤¥¥§§©¤§¦¨

:okl mcFw dxqg did÷xn`Y m`e ¨¨£¥¨¤¨¥§¦Ÿ©
,ixnbl htFW didW i"Wxl Dil `pn§¨¥§©¦¤¨¨¥§©§¦
,'xrWA aWFi' aizkCn xnFl Wie§¥©¦¦§¦¥§©©
FA oipCW mFwn `Ed xrW mzqE§¨©©¨¤¨¦

frA iAB ogMW`cM('` 'c zEx)Wi cFre . ¦§©§©©©¥Ÿ©§¥
KM xg` aizkCn xnFl('h wEqR)hRWIe' ©¦¦§¦©©¨¨©¦§Ÿ

:htFW didW rnWn ,'hFtWøoi`e ¨©§©¤¨¨¥§¥
`l ixdW ,zFvnA wCwcn didW xnFl©¤¨¨§©§¥§¦§¤£¥Ÿ
micwdCn dxf dcFar lr wCwcn did̈¨§©§¥©£¨¨¨¦§¦§¦

:dvigxl dpila dxez ¦¨¦§¦¨



xie`נח zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn c"i iyily meil inei xeriy

(á)íëcáò úéa-ìà àð eøeñ éðãà-àp äpä øîàiå©¹Ÿ¤¦¤´¨«£Ÿ©À´Â̈¤¥̧©§§¤³
íëkøãì ízëìäå ízîkLäå íëéìâø eöçøå eðéìå§¦̧Æ§©«£´©§¥¤½§¦§©§¤−©«£©§¤´§©§§¤®

:ïéìð áBçøá ék àl eøîàiå©«Ÿ§´½Ÿ¦¬¨«§−¨¦«
i"yx£È„‡Œ‡ ‰p‰∑ אדֹונים אּתם נא אחר ùהּנה ּלי, ƒ∆»¬…«ֲִִִֵֶַַַָ

לתת  אּתם צריכים נא הּנה אחר: ּדבר עלי. ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשעברּתם
עצה  היא וזֹו ּבכם, יּכירּו ׁשּלא הּללּו הרׁשעים על ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלב

רבה)נכֹונה ‡.(בראשית e¯eÒ∑הּדר את לביתי úעּקמּו ְָ»ְְִֵֶֶֶַַ
לכ ׁשם, נכנסין ׁשאּתם יּכירּו ׁשּלא עקּלתֹון, ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּדר

"סּורּו" רבה)נאמר ¯‚ÌÎÈÏ.(בראשית eˆÁ¯Â eÈÏÂ∑ וכי ֱֶַ¿ƒ¿«¬«¿≈∆ְִ
לרחץ? ואחרּֿכ ּתחּלה ללּון אדם ּבני ׁשל ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹּדרּכן
"ורחצּו ּתחּלה להם אמר אברהם ׁשהרי ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָועֹוד,
אנׁשי  ּכׁשּיבאּו אם לֹוט: אמר ּכ אּלא ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹרגליכם"?

עלי  יעלילּו רגליהם, רחצּו ׁשּכבר ויראּו ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָסדֹום
ׁשּבאּו ׁשלׁשה, אֹו ימים ׁשני עברּו 'ּכבר ְְְְְְִֵֶָָָָָֹֹויאמרּו:
ׁשּיתעּכבּו מּוטב אמר: לפיכ הֹודעּתנּו', ולא ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹלבית
עכׁשו. ׁשּבאּו ּכמֹו נראין ׁשּיהיּו רגליהם, ּבאבק ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָּכאן
"רחצּו" ואחרּֿכ ּתחּלה "לינּו" אמר: לפיכ. ְְְֲִִִַַַַָָָָ

‡l e¯Ó‡iÂ∑ מּכאן ּתעׂשה", "ּכן אמרּו: ּולאברהם «…¿…ְְְֲִֵֶַַָָָָ
לּגדֹול מסרבין ואין לּקטן רבה)ׁשּמסרבין Èk.(בראשית ְְְְְִִֵֶַַָָָָָƒ

ÔÈÏ ·BÁ¯·∑:ׁשאמרּו 'אּלא', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'ּכי' הרי »¿»ƒְְְֲִִֵֵֶֶַָָ
נלין' עיר ׁשל ּברחֹובּה אּלא ,ּבית אל נסּור .'לא ְְִִִֵֶֶֶָָָָֹ

(â)Nòiå Búéa-ìà eàáiå åéìà eøñiå ãàî ía-øöôiå©¦§©¨´§½Ÿ©¨ª´¥½̈©¨−Ÿ¤¥®©©³©
:eìëàiå äôà úBvîe äzLî íäì̈¤Æ¦§¤½©¬¨−̈©Ÿ¥«

i"yx£ÂÈÏ‡ e¯ÒiÂ∑ּביתֹו לצד הּדר את ‡Ù‰.עּקמּו ˙BvÓe∑ ּפסחà היה. «»À≈»ְְִֵֶֶֶַַ«»»ֶַָָ

(ã)eañð íãñ éLðà øéòä éLðàå eákLé íøè¤»¤»¦§¼̈¼§©§¥̧¨¦¹©§¥³§ŸÆ¨©´
:äöwî íòä-ìk ï÷æ-ãòå øòpî úéaä-ìò©©©½¦¦©−©§©¨¥®¨¨−̈¦¨¤«

i"yx£Ì„Ò ÈL‡ ¯ÈÚ‰ ÈL‡Â e·kLÈ Ì¯Ë∑ּכ ∆∆ƒ¿»¿«¿≈»ƒ«¿≈¿…ָ
העיר" ואנׁשי יׁשּכבּו, "טרם רּבה': ּב'בראׁשית ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָנדרׁש
מה  ללֹוט: ׁשֹואלים ׁשהיּו מלאכים, ׁשל ּבפיהם ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָהיּו
רׁשעים. רּבם להם: אֹומר והּוא ּומעׂשיהם? ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֻּטיבם
ׁשל  ּופׁשּוטֹו וגֹו'". סדם "ואנׁשי ּבהם, מדּברים ְְְְְְְִֵֶֶַַָָֹעֹודם

רׁשע  אנׁשי העיר", "ואנׁשי הּבית.,áמקרא: על נסּבּו ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָ
ׁש ּכמֹו סדם", "אנׁשי נקראים: רׁשעים, ׁשהיּו אמר ועל ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

וחּטאים" רעים סדם "ואנׁשי ÌÚ‰ŒÏk.הּכתּוב: ְְְְִִֵַַַָָָֹ»»»
‰ˆwÓ∑ מהם אחד ׁשאין הּקצה, עד העיר מקצה ƒ»∆ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ּבידם  איןâמֹוחה אחד צּדיק ׁשאפּלּו .ּבהם , ְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָ

(ä)-øLà íéLðàä äià Bì eøîàiå èBì-ìà eàø÷iå©¦§§³¤Æ©´Ÿ§½©¥¯¨«£¨¦²£¤
éìà eàa:íúà äòãðå eðéìà íàéöBä äìélä E ¨¬¥¤−©¨®§¨«¦¥´¥¥½§¥«§−̈Ÿ¨«

i"yx£Ì˙‡ ‰Ú„Â∑ זכר ידעּוãּבמׁשּכב לא "אׁשר ּכמֹו: רבה)איׁש", .(בראשית ¿≈¿»…»ְְְְֲִִֶַָָָֹ

(å):åéøçà øâñ úìcäå äçútä èBì íäìà àöiå©¥¥¯£¥¤²−©¤®§¨§©¤−¤¨©¬©«£¨«

È·Ï˙ב  ÔÚÎ e¯eÊ ÈBa¯ ÔÚÎ eÚ·a ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«ƒ«¿«¿≈
ÔeÓc˜˙e ÔBÎÈÏ‚¯ eÁÒ‡Â e˙È·e ÔBÎc·Ú«¿¿ƒ¿«¿«¿≈¿«¿
‡·BÁ¯a Ô‰l‡ ‡Ï e¯Ó‡Â ÔBÎÁ¯‡Ï ÔeÎ‰˙e¿»¿»¿¬«¬»»∆»≈ƒ¿»

:˙È·¿ƒ

elÚÂג  d˙ÂÏ e¯ÊÂ ‡„ÁÏ ÔB‰a Û˜˙‡Â¿«¿≈¿«¬»¿»¿»≈¿«
‡Ù‡ ¯ÈhÙe ‡ÈzLÓ ÔB‰Ï „·ÚÂ d˙È·Ï¿≈≈«¬«¿ƒ¿¿»«ƒ¬»

:eÏÎ‡Â ÔB‰Ï¿«¬»

ÌB„Òד  ÈL‡ ‡z¯˜ ÈL‡Â e·ÈÎL ‡Ï „Ú«»¿ƒ«¬»≈«¿»¬»≈¿
Ïk ‡·Ò „ÚÂ ‡ÓÈÏeÚÓ ‡˙Èa ÏÚ eÙÈw‡«ƒ«≈»≈≈»¿«»»»

:dÙBqÓ ‡nÚ«»ƒ≈

‡˙Bה  Èc ‡i¯·b Ô‡ dÏ e¯Ó‡Â ËBÏÏ B¯˜e¿¿«¬»≈»À¿«»ƒ¬
:ÔB‰˙È ÚcÂ ‡˙ÂÏ Ôep˜t‡ ‡ÈÏÈÏ C˙ÂÏ¿»»≈¿»«≈ƒ¿»»»¿ƒ«»¿

‡Á„ו  ‡L„Â ‡Ú¯˙Ï ËBÏ ÔB‰˙ÂÏ ˜Ùe¿«¿»¿¿«¿»¿»»¬«
:È‰B¯˙a«¿ƒ

minkg izty

(a)ù,ilr mYxarW dYr ,FWExitE¥©¨¤£©§¤¨©
:il mipFc` mY`údWTaA ,FWExitE ©¤£¦¦¥§©¨¨

xn` dOl ok `l m`C ,'ebe ExEq mMn¦¤§¦Ÿ¥¨¨¨©
ziA l` E`A' xnFl Fl did ,'`p ExEq'¨¨¨©Ÿ¤¥

:'mkCarb dxez ©§§¤
(b)àmdxa` iAB xn`C `de('e g"i lirl) §¨§¨©©¥©§¨¨§¥

,'zFSn' xn` `le ,'zFbr iUre iWEl'¦©£¦ª§Ÿ¨©©
zFbr' xnFl Fl dide did gqR ixdW¤£¥¤©¨¨§¨¨©ª

dEiv mdxa`C xnFl Wi ,'zFSn©¥©§©§¨¨¦¨
cFaM itl dxiWr dSn dUrYW¤©£¤©¨£¦¨§¦§

:oiadl lwe ,migxF`dc dxez ¨§¦§©§¨¦
(c)ádvFxWM xnFlM ,rWx iWp ©̀§¥¤©§©§¤¤

,'mFcq iWp`' xnF` 'mirWx' xnFl©§¨¦¥©§¥§
:Eid mirWx miWp`Wâike ,xnFl dvx ¤£¨¦§¨¦¨¨¨©§¦

EpiidC dfM ohw mFwOW df xaC xWt ¤̀§¨¨¨¤¤¨¨¨¨¤§©§
iWp` lM wifgi ziAd aaFQX dn©¤¥©©¦©£¦¨©§¥

dgFn mdn cg` oi`W uxznE ,xird̈¦§¨¥¤¥¤¨¥¤¤
md EN`M ixd Egin `NW oeike ,mciA§¨¨§¥¨¤Ÿ¦£¥§¦¥

:EUr mnvrd dxez ©§¨¨
(d)ãWie ,i"Wxl Dil `pn xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨¥§©¦§¥

KM xg` aizkCn xnFl('g wEqR)`p dPd' ©¦¦§¦©©¨¨¦¥¨
Eid md mbC rnWn ,'ebe 'zFpa iYW il¦§¥¨©§©§©¥¨
EpiidC ,dGd oiprA dNigYn miWwan§©§¦¦§¦¨¨¦§¨©¤§©§

:xkf aMWne dxez ¦§©¨¨



נט `xie zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn c"i iyily meil inei xeriy

(æ)^eòøz éçà àð-ìà øîàiå©Ÿ©®©¨¬©©−¨¥«

(ç)Léà eòãé-àì øLà úBðá ézL éì àð-äpä¦¥¨̧¦¹§¥´¨À£¤³Ÿ¨«§Æ¦½
íëéðéòa áBhk ïäì eNòå íëéìà ïäúà àp-äàéöBà¦«¨¨³¤§¤Æ£¥¤½©«£´¨¤½©−§¥«¥¤®
eàa ïk-ìò-ék øáã eNòz-ìà ìàä íéLðàì ÷øÂ©¨«£¨¦³¨¥Æ©©«£´¨½̈¦«©¥¬−̈

:éúø÷ ìöa§¥¬«Ÿ̈¦«
i"yx£Ï‡‰∑ האּלה e‡a.ּכמֹו ÔkŒÏÚŒÈk∑ ּכי »≈ְֵֶָƒ«≈»ִ

לכבֹודי  ּתעׂשּו הּזאת ּבצל äהּטֹובה ּבאּו אׁשר על , ְְֲֲִִֵֶַַַַָָֹ
קֹורה: ׁשל ּתרּגּום ׁשרּותי. ּבטלל ּתרּגּום: ְְְִִִֵֶַַַָָקֹורתי,

.ׁשרּותא  ֵָ

(è)eøîàiå|øeâì-àa ãçàä eøîàiå äàìä-Lb ©«Ÿ§´¤À̈§¨©«Ÿ§Æ¨«¤¨³¨«¨Æ
Léàá eøöôiå íäî Eì òøð äzò èBôL ètLiå©¦§´Ÿ¨½©¾̈¨©¬§−¥¤®©¦§§¸¨¦³

ì eLbiå ãàî èBìa:úìcä øaL §Æ§½Ÿ©¦§−¦§¬Ÿ©¨«¤
i"yx£‰‡Ï‰ŒLb e¯Ó‡iÂ∑ להלאה ּכלֹומר:åקרב , «…¿∆»¿»ְְְְַַָָ

לּצדדין  "הלאה"התקרב ּכל וכן מּמּנּו, והתרחק ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ּכמֹו: רחּוק, לׁשֹון יז)ׁשּבּמקרא הלאה",(במדבר "זרה ְְְְְִִֵֶַָָָ

כ) א "ּגׁשֿהלאה",(שמואל והלאה". מּמ החצי ְְְִִִֵֵֶַָָָָָ"הּנה
ּודבר  דנו"ש, טריט"י לע"ז ּבלׁשֹון להּלן, ְְְִִֵַַַַָָהּמׁש
לֹו: ודֹומה ,'ל חֹוׁשׁשין אנּו 'אין לֹומר: הּוא, ְְְְִִֵֶַָָנזיפה

סה) וכן:(ישעיה אלּֿתּגׁשּֿבי", ,אלי מט)"קרב (ישעיה ְְִִֵֵֶַַַ

ואׁשב  ּבעבּורי לּצדדין הּמׁש ואׁשבה", ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָ"ּגׁשהּֿלי
?לּב מלא אי האֹורחין, על מליץ אּתה .ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָאצל

"ּג לֹו: אמרּו הּבנֹות, על להם ׁשאמר ׁשֿהלאה",על ְְֶֶֶַַַַָָָָָָ
אמרּו: האֹורחים, על מליץ ׁשהיה ועל נחת, ְְְְִִֵֶַַַַָָָָלׁשֹון

נכרי  אדם ּבאֿלגּור", ּבינינּו,æ"האחד אּתה יחידי ְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָ
מֹוכיח  ונעׂשית ׁשפֹוט", "וּיׁשּפט לגּור: çׁשּבאת ְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹ

ולפּתח דלת ∑Ïc˙‰.אֹותנּו לנעל .הּסֹובבת ָ«»∆ְְְִִֶֶֶֶַַֹֹ

(é)íäéìà èBì-úà eàéáiå íãé-úà íéLðàä eçìLiå©¦§§³¨«£¨¦Æ¤¨½̈©¨¦¯¤²£¥¤−
:eøâñ úìcä-úàå äúéaä©¨®§¨§¤©¤−¤¨¨«

(àé)íéøåðqa ekä úéaä çút-øLà íéLðàä-úàå§¤¨«£¨¦º£¤¤´©©©À¦¦Æ©©§¥¦½
:çútä àöîì eàìiå ìBãb-ãòå ïèwî¦¨−Ÿ§©¨®©¦§−¦§¬Ÿ©¨«©

i"yx£Á˙t∑ ויֹוצאין נכנסין ׁשּבֹו החלל .הּוא ∆«ְְְִִִֶַָָָ
ÌÈ¯Âqa∑ עּורֹון ÏB„bŒ„ÚÂ.מּכת ÔËwÓ∑ בראשית) ««¿≈ƒִַַָƒ»…¿«»

"מּנער רבה) ׁשּנאמר: ּתחּלה, ּבעברה התחילּו ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָהּקטּנים
מהם  הּפרענּות התחילה לפיכ זקן", .ועד ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֻ

(áé)ïúç äô Eì-éî ãò èBì-ìà íéLðàä eøîàiå©«Ÿ§¸¨«£¨¦¹¤ÀµŸ¦«§´½Ÿ¨¨Æ
éðáeúðáe Eé:íB÷nä-ïî àöBä øéòa Eì-øLà ìëå E ¨¤´§Ÿ¤½§¬Ÿ£¤§−¨¦®¥−¦©¨«
i"yx£‰Ù EÏŒÈÓ „Ú∑ הּזאת ּבעיר עֹוד ל מי מקרא: ׁשל ׁשּבּבית?èּפׁשּוטֹו ּובנֹותי מאׁשּת חּוץ ,.Ô˙Á …ƒ¿…ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ»»

˙·‡ÔeLÈ:ז  ‡Ï ÈÁ‡ ÔÚÎ eÚ·a ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«««»«¿ƒ

b·¯ח  ÔepÚ„È ‡Ï Èc Ôa ÔÈz¯z ÈÏ ÔÚÎ ‡‰»¿«ƒ«¿≈¿»ƒ»¿»ƒ¿«
Ôw˙„k Ô‰Ï e„È·ÈÚÂ ÔBÎ˙ÂÏ Ô‰˙È ÔÚk ˜t‡«≈¿«»¿»¿»¿¿ƒƒ¿≈ƒ¿«≈
Ôe„aÚ˙ ‡Ï ÔÈl‡‰ ‡i¯·‚Ï „BÁÏ ÔBÎÈÈÚa¿≈≈¿¿À¿«»»ƒ≈»«¿¿
:È˙e¯L ÏÏËa elÚ Ôk ÏÚ È¯‡ ÌÚcÓƒ««¬≈«≈«ƒ¿«≈ƒ

‡˙‡ט  „Á e¯Ó‡Â ‡l‰Ï ·¯˜ e¯Ó‡Â«¬»¿≈¿«»«¬»«¬»
CÏ L‡· ÔÚk ‡Èc ÔÈÈ„ ‡‰Â ‡·˙Bz‡Ï¿ƒ»»¿»»ƒƒ»¿««¿≈»
‡„ÁÏ ËBÏ· ‡¯·‚· eÙÈ˜˙e ÔB‰ÏÈcÓƒƒ¿¿ƒ¿«¿»¿«¬»

:‡Lc ¯·zÓÏ e·È¯˜e¿ƒ¿ƒ¿«»»

È˙י  e‡È˙È‡Â ÔB‰È„È ˙È ‡i¯·‚ eËÈLB‡Â¿ƒÀ¿«»»¿≈¿«¿ƒ»
:e„Á‡ ‡Lc ˙ÈÂ ‡˙È·Ï ÔB‰˙ÂÏ ËBÏ¿»¿¿≈»¿»»»¬»

BÁÓיא  ‡˙Èa Ú¯˙· Èc ‡i¯·b ˙ÈÂ¿»À¿«»ƒƒ¿«≈»¿
eÈ‡Ïe ‡a¯ „ÚÂ ‡¯ÈÚfÓ ‡i¯È¯·La¿«¿ƒ«»ƒ¿≈»¿««»¿ƒ

:‡Ú¯˙ ‡ÁkL‡Ï¿«¿»»«¿»

‰Î‡יב  CÏ ÔÓ „BÚ ËBÏÏ ‡i¯·‚ e¯Ó‡Â«¬»À¿«»¿»»»»
˜Èt‡ ‡z¯˜a CÏ Èc ÏÎÂ C˙·e C·e ‡˙Á«¿»¿»¿»»¿…ƒ»¿«¿»«≈

:‡¯˙‡ ÔÓƒ«¿»

minkg izty

(g)ä(dix` xEB)liaWA ike ok `l m`C , ©§¥§¦Ÿ¥§¦¦§¦
,xaC mdl EUri `NW hFl lv` E`A df¤¨¥¤¤Ÿ©£¨¤¨¨
iWp`n okl mcFw mitCxp Eid `l ixd£¥Ÿ¨¦§¨¦¤¨¥¥©§¥

:mFcqh dxez §
(h)årnWn 'WB' oFWlC xnFl dvẍ¨©¦§¤©§©

rnWn 'd`ld'e ,mdil` axwIW¤¦§©£¥¤§¨§¨©§©
axw' Wxtn Kkl ,mdn wgxzIW¤¦§©¥¥¤§¨§¨¥§©
`vnpe ,EpY`n Kl xnFlM ,'d`ldl§¨§¨§©¥¥¦¨§¦§¨
KlFdW mFwn FzF`l axwzn `EdW¤¦§¨¥§¨¤¥

:mWlæ'ixkp' ,'cg`d' aizkCn 'icigi' §¨§¦¦¦¦§¦¨¤¨¨§¦

oFWl `EdW ,'xEbl `A cg`d' aizkCn¦¦§¦¨¤¨¨¨¤§
:zExiBçoi`W ,'hFtW hRWIe' aizkCn ¥¦¦§¦©¦§Ÿ¨¤¥

o`M oi`W ,hRWn WxtlorFh §¨¥¦§¨¤¥¨¥
:orhpei dxez §¦§¨
(ai)è`NW rnWn 'dt Ll in cFr' iM¦¦§Ÿ©§©¤Ÿ



xie`ס zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn c"i iyily meil inei xeriy
EÈ˙·e EÈ·e∑,חתן ל יׁש ּובנֹות,אם ּבנים אֹו »∆¿…∆ְִִֵָָָָ

הּמקֹום! מן ּבנֹותיEÈ·e∑.הֹוצא הּנׂשּואֹות.éּבני ִֵַָ»∆ְְְֵֶַ
ּכזאת, נבלה ׁשעֹוׂשין מאחר "עֹוד", אּגדה: ְְִִֵֶַַַַָָָָָֹּומדרׁש

עליהם. סנגֹוריא ללּמד ּפה ּפתחֹון ל ׁשּכל מי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
מליץ  היה 'מי ëהּלילה ּביּה: קרי טֹובֹות, עליהם ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָ

ּפה' ל. ְֶ

(âé)äìãâ-ék äfä íB÷nä-úà eðçðà íéúçLî-ék¦«©§¦¦´£©½§¤©¨−©¤®¦¨«§¨³
ì ýåýé eðçlLéå ýåýé éðt-úà íú÷òö^dúçL ©«£¨¨Æ¤§¥´§Ÿ̈½©§©§¥¬§Ÿ̈−§©«£¨«

(ãé)øaãéå èBì àöiå|åéðúç-ìà|øîàiå åéúðá éç÷ì ©¥¥̧¹©§©¥´¤£¨¨´«Ÿ§¥´§ŸÀ̈©¸Ÿ¤Æ
ýåýé úéçLî-ék äfä íB÷nä-ïî eàv eîe÷³§Æ¦©¨´©¤½¦«©§¦¬§Ÿ̈−

:åéðúç éðéòa ÷çöîë éäéå øéòä-úà¤¨¦®©§¦¬¦§©¥−§¥¥¬£¨¨«
i"yx£ÂÈ˙Á∑ ּבעיר לֹו היּו נׂשּואֹות ּבנֹות ·ÂÈ˙.ׁשּתי ÈÁ˜Ï∑ׁש .להם ארּוסֹות ìּבּבית ׁשאֹותן ¬»»ְְִֵָָָ…¿≈¿…»ֲִֶֶֶַַָָ

(åè)øîàì èBìa íéëàìnä eöéàiå äìò øçMä Bîëe§Æ©©´©¨½̈©¨¦¬©©§¨¦−§´¥®Ÿ
éúðá ézL-úàå EzLà-úà ç÷ íe÷úàöîpä E Á©̧¤¦§§¹§¤§¥³§Ÿ¤̧Æ©¦§¨½Ÿ
:øéòä ïåòa äôqz-ït¤¦¨¤−©«£¬Ÿ¨¦«

i"yx£eˆÈ‡iÂ∑מהרּוהּו 'ּודחיקּו', .ּכתרּגּומֹו: «»ƒְְְֲִִַ
˙‡ˆÓp‰∑ אּגדה ּומדרׁש להּצילם. ּבּבית ל הּמזּמנֹות «ƒ¿»…ְְְְִִִַַַַַַָָָָֻ

מקרא  ׁשל יּׁשּובֹו וזה עד ∑Ùqz‰.יׁש, ּכלה. ּתהיה ְְִִֵֶֶָƒ»∆ְִֶֶַָ
ּדרא  ּכל ּדסף עד מתרּגם: ה ּדֹור, ּכל .ּתם ְְְַַַָָָָָֹֻ

(æè)dîäîúiå|BzLà-ãéáe Bãéa íéLðàä e÷éæçiå ©¦§©§Ã̈©©«£¦̧¨«£¨¦¹§¨´§©¦§À
eäçpiå eäàöiå åéìò ýåýé úìîça åéúðá ézL ãéáe§©Æ§¥´§Ÿ½̈§¤§©¬§Ÿ̈−¨¨®©«Ÿ¦ª¬©©¦ª−

:øéòì õeçî¦¬¨¦«
i"yx£dÓ‰Ó˙iÂ∑ את להּציל ∑e˜ÈÊÁiÂ.ממֹונֹוîּכדי «ƒ¿«¿»ְְִֵֶַָ««¬ƒ
את (ב"ר) להפ וחברֹו להּצילֹו, ׁשליח היה מהם ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹאחד

נאמר: ולא הּמלט", "וּיאמר נאמר: לכ ְְְֱֱִֵֶֶֶַַַָָֹֹסדֹום,
.'וּיאמרּו' ְַֹ

(æé)èìnä øîàiå äöeçä íúà íàéöBäë éäéå©§¦Á§«¦¨̧Ÿ¹̈©À¨©¸Ÿ¤Æ¦¨¥´
éøçà èéaz-ìà ELôð-ìòøkkä-ìëa ãîòz-ìàå E ©©§¤½©©¦´©«£¤½§©©«£−Ÿ§¨©¦¨®

:äôqz-ït èìnä äøää̈¨¬¨¦¨¥−¤¦¨¤«
i"yx£ELÙŒÏÚ ËÏn‰∑ אל נפׁשֹות, להּציל ּדּיּך ƒ»≈««¿∆ְְִֶַַַָָ

הּממֹון  על ‡EÈ¯Á.ּתחּוס ËÈazŒÏ‡∑הרׁשעּת אּתה ַַָָ««ƒ«¬∆ְְִַַָָ
אּתה ðעּמהם  אברהם ּובזכּות ,ñ,ּכדאי נּצֹול אינ ְְְְִִִֵֶַַַָָָָ

נּצֹול  ואּתה ּבפרענּותם ּכּכר ∑kk‰ŒÏÎa¯.לראֹות ְְְְִִַָָָֻ¿»«ƒ»ִַ

‡¯Èיג  ÔÈ„‰ ‡¯˙‡ ˙È ‡Á‡ ÔÈÏaÁÓ È¯‡¬≈¿«¿ƒ¬«¿»»«¿»»≈¬≈
ÈÈ ‡ÁÏLÂ ÈÈ Ì„˜ ÔB‰zÏ·˜ ˙‡È‚Ò¿ƒ«¿ƒ¿¿√»¿»¿«¿»»¿»

:d˙eÏaÁÏ¿«»«

·d˙יד  È·Ò È‰B˙Á ÌÚ ÏÈlÓe ËBÏ ˜Ùe¿««ƒƒ«¿ƒ»¿≈¿»≈
ÏaÁÓ È¯‡ ÔÈ„‰ ‡¯˙‡ ÔÓ e˜et eÓe˜ ¯Ó‡Â«¬«ƒ«¿»»≈¬≈¿«≈
:È‰B˙Á ÈÈÚa CÈÁÓk ‰Â‰Â ‡z¯˜ ˙È ÈÈ¿»»«¿»«¬»ƒ¿»ƒ¿≈≈«¿ƒ

ËBÏaטו  ‡iÎ‡ÏÓ e˜ÈÁ„e ‡Â‰ ‡¯Ùˆ ˜qÓÎe¿ƒ««¿»¬»¿ƒ«¿»«»¿
C˙a ÔÈz¯z ˙ÈÂ C˙z‡ ˙È ¯·c Ìe˜ ¯ÓÈÓÏ¿≈»¿«»ƒ¿»¿»«¿≈¿»»
È·BÁa È˜Ï˙ ‡ÓÏÈc CnÚ ‡ÓÈ‰Ó ÔÁÎzL‡c¿ƒ¿¿««¿≈¿»ƒ»ƒ¿»ƒ¿≈¿≈

:‡z¯«̃¿»

È·e„‡טז  d„Èa ‡i¯·‚ eÙÈ˜˙‡Â ·kÚ˙‡Â¿ƒ¿««¿«¿ƒÀ¿«»ƒ≈ƒ»
) ÌÁ¯k d˙a ÔÈz¯z „È·e d˙z‡„ נ"י„k ¿ƒ¿≈¿««¿≈¿»≈ƒ¿««

ÒÁ(‡¯aÓ È‰e¯L‡Â È‰e˜t‡Â È‰BÏÚ ÈÈ »¿»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒƒ»»
:‡z¯˜Ï¿«¿»

ÒeÁיז  ¯Ó‡Â ‡¯·Ï ÔB‰˙È e˜Èt‡ „k ‡Â‰Â«¬»««ƒ»¿¿»»«¬«
Ìe˜˙ ‡ÏÂ C¯BÁ‡Ï ÈÎzÒ˙ ‡Ï CLÙ ÏÚ««¿»»ƒ¿¿ƒ«¬»¿»¿
:È˜Ï˙ ‡ÓÏc ·ÊzL‡ ‡¯eËÏ ‡¯LÈÓ ÏÎa¿»≈¿»¿»ƒ¿¿≈ƒ¿»ƒ¿≈

minkg izty

rnWn iEPMd mr 'ebe 'LipaE ozg ,Ercï§¨¨¨¤¦©¦©§©
:'ek 'Ll Wi m`' WxiR okl ,ErcIWé ¤¨§¨¥¥¥¦¥§

`nliC i"Wxl Dil `pn xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨¥§©¦¦§¨
xnFl Wie ,eipa ipA `le Eid eipÄ¨¨§Ÿ§¥¨¨§¥©
LipA' KM xg`e dNigY 'ozg' aizkCn¦¦§¦¨¨§¦¨§©©¨¨¤
'LizFpaE LipA' i`wC rnWn ,'LizFpaE§¤©§©§¨¥¨¤§¤

:zF`EUPd zFpA EpiidC ,'ozg' lrë ©¨¨§©§¨©§
lirl WxitC `de(mxh d"c 'c wEqR)xn`W §¨§¥¥§¥¨¤¤¤¨©

dNigYn xnFl Wi ,mirWx mAExW hFl¤¨§¨¦¥©¦§¦¨
d`xWM KM xg` la` ,oM xn`̈©¥£¨©©¨§¤¨¨
did zigWdl mivFx mik`lOdW¤©©§¨¦¦§©§¦¨¨

mdilr uiln(l"Wxdn):bi dxez ¥¦£¥¤©©§©

(ci)ìigwFl eipzg' xnFl oi` la £̀¨¥©£¨¨§¥
m` ,`hiWR dfC ,Eid cg` lMd 'eizFpa§¨©Ÿ¤¨¨§¤§¦¨¦
did dOle eizFpA Egwl i`Ce Eid eipzg£¨¨¨©©¨§§¨§¨¨¨¨

:aFYkl Kixveh dxez ¨¦¦§

(fh)îFnvrA i"Wx WxiRW FnM§¤¥¥©¦§©§
KEnqA(f"i wEqR)lr hlOd' iAB §¨¨©¥¦¨¥©
:'LWtpfi dxez ©§¤

(fi)ðDiPin lirl `de xn`Y m`ewEqR) §¦Ÿ©§¨§¥¦¥¨

(e"hrnWn ,'xird oFrA dtQY oR' aizM§¦¤¦¨¤©£¨¦©§©
,mdOr riWxd `NW(y"nxdn)`le , ¤Ÿ¦§¦©¦¨¤§Ÿ

oFrA dtQY oR :xn`w ikdC ,icin dWẅ¤¦¦§¨¦¨¨©¤¦¨¤©£
dfle ,mdOr xirA x`XY m` xird̈¦¦¦¨¥¨¦¦¨¤§¨¤



סי `xie zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn c"i iyily meil inei xeriy
ׁשהּוא ∑‰ËÏn‰‰¯‰.הּירּדן  ּברח, אברהם אצל ְֵַַ»»»ƒ»≈ְְֵֶֶַַָָ

ׁשּנאמר: ּבהר, יב)יֹוׁשב ההרה",(לעיל מּׁשם "וּיעּתק ְֱִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ׁשּנאמר: ׁשם, יֹוׁשב היה עכׁשו יג)ואף הּמקֹום (לעיל "עד ְְֱֵֶֶַַַַַָָָָָ

ׁשּכתּוב: ואףֿעלּֿפי ּבּתחּלה", אהלה ׁשם היה ְְֲֳִִֶֶַַַָָָָָָֹאׁשר
ונמׁשכּו לֹו היּו הרּבה אהלים וגֹו'", אברם ְְְְְְֱִִֵֶַַַַָָָֹ"וּיאהל

חברֹון  'אּמלטה'∑‰ËÏn.עד ּכל וכן הׁשמטה, לׁשֹון ְֶַƒ»≈ְְְְִֵַָָָָָ
וכן: ּבלע"ז, אׁשמוצי"ר סו)ׁשּבּמקרא, "והמליטה (ישעיה ְְְְְִִִֵֶַַַָָ
הרחם. מן העּבר ׁשנׁשמט קכד)זכר", "ּכצּפר (תהלים ְְִִִֶֶֶַָָָָָֹֻ

מו)נמלטה", להׁשמיט (ישעיה מּׂשא", מּלט יכלּו "ולא ְְְְְְִִֵַַַָָָֹ
ׁשּבנקביהם  הרעי .מּׂשא ְְְִִֵֶֶַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(190 'nr d jxk zegiy ihewl)

עּמהם הרׁשעּת יז)אּתה יט, "ּפן (רש"י ּכתיב ּדהרי וקׁשה, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ּבעֹון אנׁשי העיר ּתּספה עם הרׁשיע ׁשּלֹוט לֹומר, ויׁש ." ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

ׁשאין  ד: ּפסּוק לעיל רׁש"י (ועין ּבידם מחה ׁשּלא ּבכ ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹסדֹום
ּדהּנה, ּבהם). אין אחד צּדיק ׁשאפּלּו ּבידם, מֹוחה ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאחד

ּפׁשט  וגם למחֹות. צרי למחֹות ּבידֹו ׁשּיׁש ׁשּמי ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָמסּתּברא
הצר ׁשּלכן חמּור, ענׁש ּכ על ׁשּמּגיע מֹוכיח ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻהּכתּובים
ּבּקׁש (ולא רׁשע" עם צּדיק ּתסּפה "האף לבּקׁש ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹאברהם

ׁשּבּה). הּצּדיקים ּבזכּות לעיר הּקּב"ה ׁשּיּׂשא ְִִִִִֶֶַַַַָָָָָרק

(çé):éðãà àð-ìà íäìà èBì øîàiå©¬Ÿ¤−£¥¤®©−̈£Ÿ¨«
i"yx£È„‡ ‡ŒÏ‡∑(לה זה (שבועות ׁשם אמרּו: רּבֹותינּו «»¬…»ְֵֵֶַָ

ׁשּיׁש,òקדׁש מי נפׁשי", את "להחיֹות ּבֹו: ׁשּנאמר ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַֹ
ה'' כען 'ּבבעּו ותרּגּומֹו: ּולהחיֹות, להמית .ּבידֹו ְְְְְְְֲִַַַָָָ

‡ŒÏ‡∑ ההרה להּמלט אלי ּתאמרּו נא ∑‡.אל «»ְְִֵֵַַָָָָָֹ»
ּבּקׁשה  .לׁשֹון ְַָָ

(èé)éðéòa ïç Ecáò àöî àð-äpäEcñç ìcâzå E ¦¥Â̈¨¨̧©§§´¥»§¥¤¼¼©©§¥´©§§À
àì éëðàå éLôð-úà úBéçäì éãnò úéNò øLà£¤³¨¦̧¨Æ¦¨¦½§©«£−¤©§¦®§¨«Ÿ¦À³Ÿ
:ézîå äòøä éð÷aãz-ït äøää èìnäì ìëeà©Æ§¦¨¥´¨½̈¨¤¦§¨©¬¦¨«¨−̈¨©«¦

i"yx£‰Ú¯‰ È˜a„zŒÔt∑,סדֹום אנׁשי אצל ּכׁשהייתי ∆ƒ¿»«ƒ»»»ְְְִִֵֵֶֶַָ
ּבני  ּומעׂשה מעׂשי רֹואה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְֲֲֵֵֶַַַַָָָָהיה

ּוכדאי  צּדיק נראה והייתי ּוכׁשאבא להּנצל,ôהעיר, ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָֹ
לאלּיהּו: הּצרפת אמרה וכן ּכרׁשע. אני צּדיק, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָאצל

(יח  ÈBa¯ ÔÚÎ eÚ·a ÔB‰Ï ËBÏ ¯Ó‡Â נ"יÈÈ:( «¬«¿¿»¿«ƒ»¿»

˜„CÓיט  ÔÈÓÁ¯ C„·Ú ÁkL‡ ÔÚÎ ‡‰»¿««¿««¿»«¬ƒ√»»
˙È ‡Ói˜Ï ÈnÚ z„·Ú Èc C˙e·ÈË ‡˙ÈbÒ‡Â¿«¿≈»≈»ƒ¬«¿»ƒƒ¿«»»»
‡·ÊzL‡Ï ÏÈÎÈ ‡‡ ˙ÈÏ ‡‡Â ÈLÙ«¿ƒ«¬»≈¬»»ƒ¿ƒ¿≈»»
:˙eÓÈ‡Â ‡zL· ÈpÚ¯Ú˙ ‡ÓÏÈc ‡¯eËÏ¿»ƒ¿»¿«¿ƒ«ƒƒ¿»¿≈

minkg izty

ENit` `dC ,mdxa` zEkf lirFi `lŸ¦§©§¨¨§¨£¦
,dfl lirFn Fpi` Fnvr wiCv lW zEkf§¤©¦©§¥¦¨¤

EpivncM(ilE` d"c i"WxA a"l g"i lirl)lrW ¦§¨¦§¥§©¦©¤©
'ek WTiA `l miwiCv dxUrn zFgR̈¥£¨¨©¦¦Ÿ¦¥
oFrA ERqpe mliaWA xird lM liSdl§©¦¨¨¦¦§¦¨§¦§©£
azMX dnE .mdOr Ex`WPW oeiM xird̈¦¥¨¤¦§£¦¨¤©¤¨©
,'lFSip dY` mdxa` zEkfaE' i"Wx©¦¦§©§¨¨©¨¦
`l EN`M aWgp didYW xnFl FpFvx§©¤¦§¤¤§¨§¦Ÿ
iE`x dY` oi` EN`kE mdOr YrWxd¦§©§¨¦¨¤§¦¥©¨¨
mXn `vY KklE ,Lnvr liaWA WpFrl§¤¦§¦©§§§¨¥¥¦¨

dY`exirA x`XY m` la` ,lFSip §©¨¦£¨¦¦¨¥¨¦
oFrA mdOr dtQYW xWt` mlv ¤̀§¨¤§¨¤¦¨¤¦¨¤©£
.mdxa` zEkf dfl lirFi `le xird̈¦§Ÿ¦¨¤§©§¨¨
i"Wx azMX dn itlC xnFl Wi cFre§¥©¦§¦©¤¨©©¦
`liOn 'ek 'zF`xl i`cM Lpi`' `kd̈¨¥§§©¦§¦¥¨
ikd iOp lirl df itlC ,icin dWw `lŸ¨¤¦¦¦§¦¤§¥©¦¨¦
itl ,'xird oFrA dtQY oR' ,xn`ẅ¨©¤¦¨¤©£¨¦§¦
m`e ,mzEprxEtA zF`xl i`cM Lpi`W¤¥§§©¦§§§¨¨§¦
FnM xirA x`XY m` Wprp didY oM¥¦§¤¤¡¨¦¦¨¥¨¦§

:oiadl lwe ,FYW`l rxi`WñmiWwn ¤¥©§¦§§©§¨¦©§¦
xMfIe' iAB i"Wx WxiR `d ,mlFrd̈¨¨¥¥©¦©¥©¦§Ÿ

'mdxa` z` midl`(h"k wEqR oOwl), ¡Ÿ¦¤©§¨¨§©¨¨

FYW` dxVW rcFi didW hFll xkGW¤¨©§¤¨¨¥©¤¨¨¦§
i`d mEXn Wxtl ivn did oM m`e ,'ek§¦¥¨¨¨¥§¨¥¦©
dWwe ,Fnvr zEkf `EdW lFSip `nrh©§¨¦¤§©§§¨¤
,eixFg` hiAi `NW Fxidfd dOl iOp©¦¨¨¦§¦¤Ÿ©¦£¨

(y"nxdn)zEkf e`l i`C xnFl Wie ,§¥©§¦©§
KM lM lFcB wiCv didW mdxa ©̀§¨¨¤¨¨©¦¨¨¨
,dziOn hFl z` liSdl i`cM `EdW¤§©§©¦¤¦¦¨
on hFl FliSdW dCn cbpM dCn¦¨§¤¤¦¨¤¦¦¦
did `l 'ek dNB `NW dnA dziOd©¦¨§©¤Ÿ¦¨Ÿ¨¨
dktdd KFYn lvPdl i`cM hFl§©§¦¨¥¦©£¥¨
Ff daFh dUr EN` ,Ff daFh liaWA¦§¦¨¦¨¨¨
KM lM lFcB wiCv Fpi`W xg` mc`l§¨¨©¥¤¥©¦¨¨¨
Ff daFhA FzEkf iElY oM m`e ,mdxa`M§©§¨¨§¦¥¨§§¨
xMfIe' xn`W dfe ,`weC mdxa` zEkfA¦§©§¨¨©§¨§¤¤¨©©¦§Ÿ
xnFl Fl didC ,'mdxa` z` midl ¡̀Ÿ¦¤©§¨¨§¨¨©
`N` ,l"Pd i"Wx WExiR itl 'hFl z`'¤§¦¥©¦©©¤¨

:oiadl lwe ,ziWixtcMgi dxez §¦§¦¦§©§¨¦
(gi)ò(y"nxdn)xnFl Kixv df itlE ,§¦¤¨¦©

l` ,`p l`' KM xg` i"Wx WxitcM¦§¥¥©¦©©¨©¨©
,'dWTA oFWl `p' 'ek 'il` xn`YŸ©¥©¨§©¨¨
iwqR `tixg `piMqc xnFl FpFvxE§©§©¦¨£¦¨¨§¥
hFl xn`Ie' :FWExiR ikde ,`xw i`dl§©§¨§¨¦¥©Ÿ¤

xn`Y l` xnFl FpFvxE ,'l` mdil £̀¥¤©§©©Ÿ©
FzNitY ligzn KM xg`e ,'eke il ¥̀©§©©¨©§¦§¦¨
`p :FWExiR ikde ,`Ed KExA WFcTdl§©¨¨§¨¦¥¨
,iWtp zFigdl 'ebe LCar `vn dPd 'd¦¥¨¨©§§§©£©§¦
,'dWTA oFWl `p' i"Wx azMW Edfe§¤¤¨©©¦¨§©¨¨
,FzWTA ligzn '`p' zNnA xnFl FpFvx§©§¦©¨©§¦©¨¨
'EraA FnEBxze' df mcFw azMW FnkE§¤¨©¤¤§©§§¨
lW mEBxY `Ed 'EraA' xnFl dvFx ,'ek¤©§¨©§¤
i"Wx KRdn KklE ,dWTA oFWl '`p'¨§©¨¨§¨§©¥©¦
'ipc`' zNn dNigY Wxtl xcQd©¥¤§¨¥§¦¨¦©£Ÿ¨
,wEqRA xgE`n `EdW WcFw `EdW¤¤¤§¨©¨
minCwEn mdW '`p l`' KM xg`e§©©¨©¨¤¥§¨¦
`AW i"Wx WxitcM `N` ,wEqRA©¨¤¨¦§¥¥©¦¤¨
df mW Exn` EpizFAxW xg`n xnFl©¥©©¤©¥¨§¥¤
l`' zNOW xnFl Kixv okl ,'ek WcwŸ¤¨¥¨¦©¤¦©©
xn`Y l` FWExiR 'l`'e ,miwNEgn '`p̈§¨¦§©¥©Ÿ©
,dWTA oFWl '`p'e ,'ek il ¥̀©§¨§©¨¨

:w"Fcehi dxez §
(hi)ô(awri zlgp)lirlC aB lr s`e , ©£©©£Ÿ§©©©¦§¥

(hiAY l` d"c f"i wEqR)YrWxd dY`' WxiR ¨©©¦¥¥©¨¦§©§¨
Wi ,'lFSip dY` mdxa` zEkfaE mdOr¦¨¤¦§©§¨¨©¨¦¥
drh hFl la` ,oM `Ed zn`dW xnFl©¤¨¡¤¥£¨¨¨



xie`סב zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"h iriax meil inei xeriy
יז) ּבאת (מ"א ׁשּלא עד עוני", את להזּכיר אלי ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ"ּבאת

ּומעׂשה  מעׂשי רֹואה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא היה ְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָאצלי
לפי  - אצלי ּומּׁשּבאת ּביניהם. צּדקת ואני ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָעּמי,

רׁשעה  אני ,מעׂשי. ְֲֲִֶַָָ

(ë)àåäå änL ñeðì äáø÷ úàfä øéòä àð-äpä¦¥Â̈¨¦̧©¯Ÿ§Ÿ¨²¨¬−̈¨§¦´
éçúe àåä øòöî àìä änL àð äèìnà øòöî¦§¨®¦¨«§¨̧¹̈À̈¨£¬Ÿ¦§¨²¦−§¦¬

:éLôð©§¦«
i"yx£‰·¯˜ ˙‡f‰ ¯ÈÚ‰∑(י יׁשיבתּה,(שבת קרֹובה »ƒ«…¿…»ְְִָָָ

ּומה  עדין, סאתּה נתמּלאה לא לפיכ מּקרֹוב, ְְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָֹנתיּׁשבה
האנׁשים  ׁשּנתּפּלגּו הּפּלגה, מּדֹור קריבתּה? ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָהיא
היתה  והיא ּבמקֹומֹו, איׁש איׁש להתיּׁשב ְְְְְְְִִִִִִִֵַָָוהתחילּו

ׁשנה, נ"ב ּכאן ועד ּומּׁשם ּפלג, מֹות מת ּבׁשנת ׁשּפלג ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
הֹולידֹו אחרי חי ּפלג ּכיצד? לאברהם. מ"ח ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָּבׁשנת
ּומּׂשרּוג  ׂשרּוג ּכׁשּנֹולד ל"ב מהם צא ׁשנה, ר"ט רעּו ְְְְִֵֵֶֶֶַָָאת
ּתרח  ׁשּנֹולד עד ּומּנחֹור ס"ב, הרי ל', נחֹור ׁשּנֹולד ֲִֵֶֶֶַַַַַָָעד
הרי  ע', אברהם ׁשּנֹולד עד ּומּׁשם צ"א, הרי ְֲֲִֵֵֶַַַָָָכ"ט,

ׁשנת  היתה ׁשנה ואֹותּה ר"ט, הרי מ"ח להם ּתן ְְְֲֵֵֶַָָָָָָקס"א.
ׁשנה, צ"ט ּבן אברהם היה סדֹום, ּוכׁשּנחרבה ְְְְְֶֶֶַַַָָָָָָָָָהּפּלגה,

נ"ב  ּכאן עד הּפּלגה מּדֹור אחרה öהרי וצֹוער ׁשנה, ְֲֲִִֵַַַַָָָָָָ
אחת. ׁשנה וחברֹותיה סדֹום יׁשיבת אחרי ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָיׁשיבתּה
נ"א  ּבגימטרּיא 'נא', ּנא", "אּמלטה ׁשנאמר: .הּוא ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָ

‡Â‰ ¯ÚˆÓ ‡Ï‰∑ אּתה ויכֹול מּועטין עונֹותיה והלא ¬…ƒ¿»ƒְֲֲִֶַַָָָָֹֹ
ÈLÙ.להּניחּה ÈÁ˙e∑ ׁשל ּופׁשּוטֹו מדרׁשֹו. זהּו ּבּה, ְִַָ¿ƒ«¿ƒְְִֶֶָָ

עיר  הלא היא ÷מקרא: אין קטּנה מעט, ּבּה ואנׁשים ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָֹ
ּבּה נפׁשי ּותחי ּתניחּנה אם להקּפיד ל. ְְְְְְִִִִִֶַַָָ

ß oeygxn e"h iriax mei ß

(àë)éðô éúàNð äpä åéìà øîàiåäfä øácì íb E ©Ÿ́¤¥½̈¦¥Æ¨¨´¦¨¤½©−©¨¨´©¤®
:zøac øLà øéòä-úà ékôä ézìáì§¦§¦²¨§¦¬¤¨¦−£¤¬¦©«§¨

B¯ÈÚÓÏ˜כ  ‡·È¯˜ ‡„‰ ‡z¯˜ ÔÚÎ ‡‰»¿««¿»»»¿ƒ»¿≈ƒ
‡Ï‰ Ônz ÔÚk ·ÊzL‡ ‡¯ÈÚÊ ‡È‰Â Ôn˙Ï¿«»¿ƒ¿≈»ƒ¿¿≈¿««»¬»

:ÈLÙ Ìi˜˙˙Â ‡È‰ ‡¯ÈÚÊ¿≈»ƒ¿ƒ¿«««¿ƒ

Ób˙ÙÏ‡כא  Û‡ Ct‡ ˙È·ÈÒ ‡‰ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»¿≈ƒ«»«¿ƒ¿»»
‡˙ÈÚ·c ‡z¯˜ ˙È Ct‰ÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a ÔÈ„‰»≈¿ƒ¿»¿≈¿«»«¿»ƒ¿≈»

:dÏÚ¬«

minkg izty

xEaq dide dfA`Ed Fnvr zEkfAW ¨¤§¨¨¨¤¦§©§
KEnqA axd WxitC `de .lFSipwEqR) ¦§¨§¥¥¨©§¨¨

(mB d"c `"k,'LllbA liS` xird lM s`' ©©¨¨¦©¦¦§¨§
lvPYW icM `N` ,LzEkfA xninl e`l©§¥©¦§§¤¨§¥¤¦¨¥
,mdxa` zEkfA lMd mFwn lMnE ,dY ©̀¨¦¨¨©Ÿ¦§©§¨¨

(y"nxdn)`de hFl drh Ki` dWw la` ,£¨¨¤¥¨¨§¨
itl hiAY l`' K`lOn rnW xaM§¨¨©¦©§¨©©¦§¦
zEkfA lFSip dY`e 'ek 'YrWxdW¤¦§©§¨§©¨¦¦§
lr `lC xnFl Wi `N` ,'ek mdxa ©̀§¨¨¤¨¥©§Ÿ©
`N` ,xn`w mFcq zkRdOn FzlSd©¨¨¦©§¥©§¨¨©¤¨
xn`w mFcqA xCW onGd x`W lr©§¨©§©¤¨¦§¨¨©
eiUrn lr WpFrn lvPdl i`cM didW¤¨¨§©§¦¨¥¥¤©©£¨
lwe ,mcbpM wiCv aWgp FzFidA¦§¤§¨©¦§¤§¨§©

:oiadlk dxez §¨¦
(k)öi"Wxl Dil `pn xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨¥§©¦

,dpW a"p ozaiWi did zFnFwn x`WaC§¦§¨§¨¨§¦¨¨¨¨
zFpaNn EpiYnd mipW dAxd `nliC¦§¨©§¥¨¦¦§¦¦¦§

,dbltdd xg`(y"nxdn)dWw `le , ©©©©§¨¨§Ÿ¨¤
xEAC zNigY i"Wx WxiR `dC ,icin¦¦§¨¥¥©¦§¦©¦
xFCn ,Dzaixw `id dnE' :FpFWl dfe df¤§¤§©¦§¦¨¨¦
Eligzde miWp`d EbNRzPW dbNRd©©¨¨¤¦§©§¨£¨¦§¦§¦
,'ek 'FnFwnA Wi` Wi` aXiizdl§¦§©¥¦¦¦§
ixd ,'ek dpW a"p o`M cre mXnE¦¨§©¨¨¨£¥

FzgkFd WxiR Fnvr i"WxW¤©¦©§¥¥¨¨
Eligzd skiY miWp`d EbNRzPWkC¦§¤¦§©§¨£¨¦¥¤¦§¦
,FnFwnA Wi` Wi` aXiizdlE zFpal¦§§¦§©¥¦¦¦§
dNigYOW zn`A zpzFp zrCd oke§¥©©©¤¤¤¡¤¤¦§¦¨
aXiizdl lCbOde xird zFpal Evẍ¦§¨¦§©¦§¨§¦§©¥
ipR lr mXn EvFtPWM KM xg`e mẄ§©©¨§¤¨¦¨©§¥

lCbOd zFpal ElCgIe ux`d lMlirl) ¨¨¨¤©©§§¦§©¦§¨§¥

('g `"iEaXiizpe FnFwnA cg` lM E`Ä¨¤¨¦§§¦§©§
'`"p `IxhniB `P dhlO`'n la` .mẄ£¨¥¦¨§¨¨¦©§¦¨
lW FhEWR Fpi`W ,llM dgkFd oi ¥̀¨¨§¨¤¥§¤
oke ,rEIql `nlrA fnx wx `xwn¦§¨©¤¤§¨§¨§¦©§¥
'dbNRd xFCn ixd' i"Wx oFWNn gkEn¨¦§©¦£¥¦©©¨¨
xn`PW `Ed xn` KM xg`e ,'ek§©©¨¨©¤¤¡©
.`"p `IxhnibA `p 'ebe '`P dhlO`'¦¨§¨¨¨§¦©§¦¨

i"Wx WExitA x`Fan oke(DzaiWIW d"c) §¥§¨§¥©¦¤§¦¨¨

zFtqFze(lWe d"c)zAWC `Ow wxtA(:'i), §¨§¤§¤¤©¨§©¨
WxiR oke mW azM awri oirA mbe§©§¥©£Ÿ¨©¨§¥¥¥
:dcEdi zgpnM `lcE ,dxFYA i"Wx÷ ©¦©¨§Ÿ§¦§©§¨

oTEzi Ki` iYrci `l ,dWwd m"`xd̈§¥¦§¨Ÿ¨©§¦¥§©
EWwdW EpizFAx ziiWEw(mW)ifgw `d §©©¥¤¦§¨¨©£¥

l"f EpizFAx lW onvr lM `lde ,Dl̈©£Ÿ¨©§¨¤©¥©
FhEWRn E`ivFdWipRn `N` Fpi` ¤¦¦§¥¤¨¦§¥

zAWC `Ow wxtA WxtncM Ff `iWEw§¨§¦§¨¥§¤¤©¨§©¨

(:'i),(y"nn)lW FhEWtC ,icin dWw `l ,Ÿ¨¤¦¦¦§¤
`tiQ` `Ed i"Wx WxtOW `xwn¦§¨¤§¨¥©¦©¥¨
zNigY` `le ,'`id xrvn `ld' `xwC¦§¨£Ÿ¦§¨¦§Ÿ©§¦©
`ede 'ebe daFxw 'ebe dPd' wEqRd©¨¦¥§¨§¦
z`Gd xird dPd :FWExiR ikde ,'xrvn¦§¨§¨¦¥¦¥¨¦©Ÿ
FWxcnM xnFl Kixv i`Ce 'ebe daFxw§¨©©¨¦©§¦§¨
FpFvx 'xrvn `ide' ,'daFxw DzaiWi'§¦¨¨§¨§¦¦§¨§
`ld' la` ,'eke mihrEn dizFpFr xnFl©£¤¨¨¦£¨£Ÿ
i"Wx WxiRW `xwC `tiqC 'xrvn¦§¨§¥¨¦§¨¤¥¥©¦
dfe ,FWxcn iR lr oM mB dNigY§¦¨©¥©¦¦§¨§¤
`xwn lW FhEWtE KM xg` xn`W¤¨©©©¨§¤¦§¨
zFidl lFki ipXd xrvn xnFl FpFvx§©¦§¨©¥¦¨¦§
,'ek ciRwdl Ll oi` dPhw xir FhEWtM¦§¦§©¨¥§§©§¦
FhEWRd `iadl i"Wx gxkEdW dnE©¤§©©¦§¨¦©§
lr `dC ,`xwC Ditiq lr `xwn lW¤¦§¨©¥¥¦§¨§¨©
`Ed `xwC `WixC xnFl Kixv KgxM̈§¨¨¦©§¥¨¦§¨
d`xPW xnFl Wi ,l"PM FWxcn itl§¦¦§¨©©¥©¤¦§¤
ipXd 'xrvn `ld' dWw FWxcn itNW¤§¦¦§¨¨¤£Ÿ¦§¨©¥¦
minrR iYW xnFl Fl dOlC ,`Ed lEtM̈§¨¨©§¥§¨¦
`iad Kkl ,mihrEn dizFpFrW¤£¤¨¨¦§¨¥¦
xir WExiR 'xrvn `ld'W FhEWRd©§¤£Ÿ¦§¨¥¦

:dPhw`k dxez §©¨



סג `xie zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"h iriax meil inei xeriy
i"yx£‰f‰ ¯·cÏ Ìb∑ אּלא נּצֹול, ׁשאּתה ּדּי לא ««»»«∆ִֶֶֶַַָָֹ

ּבגלל אּציל העיר ּכל אני ∑‰ÈkÙ.אף הֹופø, ְְִִִַַָָָ»¿ƒֲִֵ
ראי", "אחרי ּבֹואי", "עד לא)ּכמֹו: ּדּברי (ירמיה "מּדי ְְֲִִִִֵֵַַַֹ

."ּבֹו
(áë)øác úBNòì ìëeà àì ék änL èìnä øäî©¥Æ¦¨¥´½̈¨¦´³Ÿ©Æ©«£´¨½̈

:øòBö øéòä-íL àø÷ ïk-ìò änL Eàa-ãò©«Ÿ£−¨®¨©¥²¨¨¬¥«¨¦−«©
i"yx£˙BNÚÏ ÏÎe‡ ‡Ï Èk∑ ׁשל ענׁשן זהּו ƒ…««¬ְֶֶָָ

ותלּו אנחנּו", מׁשחיתים "ּכי ׁשאמרּו: על ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָמלאכים,
ּבעצמן, ׁשהזקקּוהּדבר עד מּׁשם זזּו לא לפיכ ְְְְְִִֶַַַָָָָָָֹֻ

ּברׁשּותן  הּדבר ׁשאין ‡ÏÎe.לֹומר ‡Ï Èk∑ לׁשֹון ְִֵֶַַָָָƒ…«ְ

והאחד  הֹופ ׁשהאחד למד אּתה מּכאן ְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָיחיד,
אחד ùמּציל  לדבר נׁשלחים מלאכים ׁשני ׁשאין ,. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

¯ÚBˆ ¯ÈÚ‰ŒÌL ‡¯˜ ÔkŒÏÚ∑ ׁשם "והיא úעל : «≈»»≈»ƒ«ְִֵַ
."מצער  ְִָ

(âë):äøòö àa èBìå õøàä-ìò àöé LîMä©¤−¤¨¨´©¨¨®¤§−¨¬«Ÿ£¨

(ãë)Làå úéøôb äøîò-ìòå íãñ-ìò øéèîä ýåýéå©«Ÿ̈À¦§¦¯©§²Ÿ§©£Ÿ̈−¨§¦´¨¥®
:íéîMä-ïî ýåýé úàî¥¥¬§Ÿ̈−¦©¨¨«¦

i"yx£¯ÈËÓ‰ '‰Â∑ הּוא "וה'" ׁשּנאמר: מקֹום ּכל «ƒ¿ƒֱֶֶַַָָ
Ì„Ò.ּדינֹוàּובית  ÏÚ ¯ÈËÓ‰∑ הּׁשחר ּכמֹו,áּבעלֹות ִֵƒ¿ƒ«¿…ְֲַַַַ

עֹומדת  ׁשהּלבנה ׁשעה עלה", הּׁשחר "ּוכמֹו ְְֱֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּנאמר:
לחּמה  עֹובדין מהם ׁשהיּו לפי החּמה, עם ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּברקיע
אּפרע  אם הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר לּלבנה, ְִֵֶֶַַַַָָָָָָּומהם

ּבּיֹום  אֹומרים:âמהם לבנה עֹובדי יהיּו היה , 'אּלּו ְְְְִִִֵֵֶַָָָָ

ואם  חרבים'. היינּו לא מֹוׁשלת, ּכׁשהּלבנה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבּלילה,
'אּלּו אֹומרים: החּמה עֹובדי יהיּו ּבּלילה, מהם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָאּפרע
לכ חרבים', היינּו לא מֹוׁשלת, ּכׁשהחּמה ּבּיֹום, ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהיה
ּבׁשעה  מהם ונפרע עלה", הּׁשחר "ּוכמֹו ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָּכתיב:

מֹוׁשלים  והּלבנה È¯Ùb˙.ׁשהחּמה 'B‚Â ¯ÈËÓ‰ ְְְִֶַַַָָָƒ¿ƒ¿»¿ƒ
L‡Â∑ מטר ּגפרית ãּבּתחּלה ונעׂשה בשלח)ואׁש, .(מכילתא »≈ְְְֲִִֵַַָָָָָָ

‡Ïekכב  ‡Ï È¯‡ Ônz ·ÊzL‡Ï ÈÁB‡ƒ¿ƒ¿≈≈«»¬≈»ƒ
‡¯˜ Ôk ÏÚ Ôn˙Ï C˙ÈÓ „Ú ‡Ób˙t „aÚÓÏ¿∆¿«ƒ¿»»«≈»¿«»«≈¿»

:¯ÚBˆ ‡z¯˜„ ‡ÓL¿»¿«¿»«

ÚBˆÏ¯:כג  ÏÚ ËBÏÂ ‡Ú¯‡ ÏÚ ˜Ù ‡LÓLƒ¿»¿«««¿»¿«¿«

È¯Ùb˙‡כד  ‰¯BÓÚ ÏÚÂ ÌB„Ò ÏÚ ¯ËÓ‡ ÈÈÂ«»«¿««¿¿«¬»»¿≈»
:‡iÓL ÔÓ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙M‡Â¿∆»»ƒ√»¿»ƒ¿«»

minkg izty

(`k)ø(y"nn)Wxtl drhY `NW ,¤Ÿ¦§¤§¨¥
lr cg` WxiR oM mB dGW ,'izF` KtFd'¥¦¤¤©¥¥¥¤¨©
okYi `l la` ,FcrA xAcn§©¥©££¨Ÿ¦¨¥

:o`Mak dxez ¨
(ak)ùlirlCn la`(f"i wEqR)aizkC £¨¦¦§¥¨¦§¦

aizM `le ,'LWtp lr hlOd xn`Ie'©Ÿ¤¦¨¥©©§¤§Ÿ§¦
dlSdA `nliC ,di`x oi` ,'Exn`Ie'©Ÿ§¥§¨¨¦§¨©©¨¨
Eid dkitdA la` ,cg` `N` did `lŸ¨¨¤¨¤¨£¨©£¦¨¨

:eCgi mdipWúKgxM lrC xnFlM §¥¤©§¨§©§©¨§¨
KinqC` `le ,i`w 'xrvn `ide' ©̀§¦¦§¨¨¥§Ÿ©¦§¦

:Dilbk dxez ¥
(ck)àEniMqd 'de FpiC ziA ,xnFlM§©¥¦©¦§¦

miCwd dOl ,xn`Y m`e .df xacl§¨¨¤§¦Ÿ©¨¨¦§¦
,'d mcFw oiC ziAd(y"nxdn)dWw `le , ©¥¦¤§Ÿ¨¤

`icdA aYkp `l oiC ziAdC ,icin¦¦§©¥¦Ÿ¦§©§¤§¨
m`e ,''de'C e"ie zF`A fnxp wx ,`xTA©§¨©¦§©¨¨§©§¦
ziAd mcFw 'd miCwdl xWt` Ki` oM¥¥¤§¨§©§¦¤©¥
dOl zFWwdl oi`e .zg` dNnA oiC¦§¦¨©©§¥§©§¨¨

lirl oM mB Wxtn `l(f"i g"i)'de' iAB Ÿ§¨¥©¥§¥©¥©
oOwl oke ,'mdxa`n ip` dQknd xn`̈¨©§©¤£¦¥©§¨¨§¥§©¨

('` `"k)m"`xde ,'dxU z` cwR 'de' iAB©¥©¨©¤¨¨§¨§¥
,KxF`A mW oiIr ,mNkl mrh ozp̈©©©§ª¨©¥¨§¤

(y"nxdn)mFwn lkC ,icin dWw `le ,§Ÿ¨¤¦¦§¨¨

FpFvx ,'FpiC ziaE `Ed 'de' xn`PW¤¤¡©©¥¦§
,`weC eiptNXn KWnp Fpi`WM xnFl©§¤¥¦§¨¦¤§¨¨©§¨
dNErRd aFYkl Fl did ok `l m`C§¦Ÿ¥¨¨¦§©§¨

'd mcFw,oipre xEAiC zNigY `EdWM ¤§¤§¦©¦§¦§¨
,'xihnd 'de' `le ,''d xhnIe' :ikd oFbM§¨¦©©§¥§Ÿ©¦§¦
`Ed ixde ,oipr rvn` FzErnWnC§©§¨¤§©¦§¨©£¥
xnFl Kixv Kkl ,oipr zNigY zn`A¤¡¤§¦©¦§¨§¨¨¦©
'de' la` ,'FpiC ziaE `Ed' FA fOxl§©¥¥¦£¨©
KWnp xEAgd e"ie `id 'dQknd xn`̈©©§©¤¦¨©¦¦§¨
EkldW ,'ebe 'mXn EnEwIe' ,eiptNXn¦¤§¨¨©¨¦¨¤¨§
'dQknd xn` 'de' oM ici lre ,zigWdl§©§¦§©§¥¥©¨©©§©¤

mW i"Wx WExitM ,'ebe(xW` d"c)ip`' §¥©¦¨£¤£¦
,'eke 'a`l ricF` `le' cr 'eke 'iYzp̈©¦©§Ÿ¦©¨¨

i"Wx WxiR ,'ebe 'cwR 'de' oke(mW)Knq' §¥©¨©¥¥©¦¨¨©
,'eke 'WTand lM cOll o`kl Ff dWxR̈¨¨§¨§©¥¨©§©¥
'de' lW e"ie WxiR i"WxC DPin rnW§©¦¨§©¦¥¥¨¤©
la` ,dlrnl KWnPW zFxFdl 'cwR̈©§¤¦§¨§©§¨£¨
,llM eiptNX` KWnp `l `kd̈¨Ÿ¦§¨©¤§¨¨§¨
xg`e 'eke '`vi WnXd' aizM dAxC`e§©§©¨§¦©¤¤¨¨§©©
mcFw xihnd zn`aE ,'ebe 'xihnd' KM̈¦§¦¤¡¤¦§¦¤

aEzMW FnM ,WnXd `vIW(e"h wEqR lirl) ¤¨¨©¤¤§¤¨§¥¨

i"Wx WxitE ,'ebe 'dlr xgXd FnkE'§©©©¨¨¥¥©¦
(xEACd sFqA o`M)dpalE dOgdW onfA' ¨§©¦¦§©¤©©¨§¨¨

:w"Fce 'eke 'mihlFWá'de'C xnFlM §¦§§©§©
WnXd' eiptNW `xT` i`w `l 'xihnd¦§¦Ÿ¨¥©§¨¤§¨¨©¤¤
xg`e ,'dxrv `A hFle ux`d lr `vï¨©¨¨¤§¨Ÿ£¨§©©
ikd `N` ,xihnd xrvl `AWM KM̈§¤¨§Ÿ©¦§¦¤¨¨¦
mcFw xaM xnFlM ,'xihnd 'de' :xn`ẅ¨©©¦§¦§©§¨¤
xgXd zFlrn `N` ,xrFvl hFl `AW¤¨§©¤¨¥£©©©
:ux`d lr WnXd `vIW mcFw¤¤¨¨©¤¤©¨¨¤

âdnE mizgWp Eidi mNM `lde ,dWwe§¨¤©£Ÿª¨¦§¦§¨¦©
WFcTdC xnFl Wie .xAcl milFkI§¦§©¥§¥©§©¨
lr s`W zF`xdl dvFx did `Ed KExÄ¨¨¤§©§¤©©
ENit` ,dR oFgzR mdl didi `NW iR¦¤Ÿ¦§¤¨¤¦§¤£¦

,daEWzA Exfgi `l ikd(l"Wxdn). ¨¦Ÿ©§§¦§¨©©§©

(y"nxdn)xnFl dvxC ,icin dWw `l ,Ÿ¨¤¦¦§¨¨©
zFnFwn x`WAW dpalE dOg icaFr§¥©¨§¨¨¤¦§¨§
dpalE dOg icaFr `le ,oM Exn`iŸ§¥§Ÿ§¥©¨§¨¨
i"Wx WxitC `de ,mizgWPW mFcqAW¤¦§¤¦§¨¦§¨§¥¥©¦
ozF`W rnWnC ,'oiaixg Epiid `l'Ÿ¨¦£¥¦§©§©¤¨
xnFl Wi ,onvr lr oM Exn`i mFcqAW¤¦§Ÿ§¥©©§¨¥©
KiIW zFnFwn x`WAW ozF` lr mbC§©©¨¤¦§¨§©¨
lr ,onvr lr mixAcn EN`M df oFWl̈¤§¦§©§¦©©§¨©

'Fxzi CgIe' KxC('h g"i zFnW)dUrp ¤¤©¦©§¦§§©£¨
oicECg FxUA(dcB` Wxcn mWA mW i"Wx): §¨¦¦©¦¨§¥¦§©©¨¨

ã'xihnd' aizM dOl i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨¨§¦¦§¦



xie`סד zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"h iriax meil inei xeriy
'‰ ˙‡Ó∑,"למ "נׁשי ּכמֹו ּכן, לדּבר הּמקראֹות ּדר ≈≈ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָ

ּדוד: אמר וכן 'נׁשי'. אמר: א)ולא א עּמכם (מלכים "קחּו ְְְִִֵֶַַַָָָָָֹ
וכן  'מעבדי'. אמר: ולא אדֹוניכם", עבדי ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַָָֹאת
'ּבׁשמי'. אמר: ולא ,"הּמל "ּבׁשם אמר: ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹאחׁשורֹוׁש

'מאּתֹו' אמר ולא ה'", "מאת אמר: ּכאן ÔÓ.אף ְִֵֵֵַַַָָָֹƒ

ÌÈÓM‰∑:הּכתּוב ׁשאמר לו)והּוא ידין (איוב בם "ּכי «»»ƒְִִֶַַָָָָ
לי  ּכׁשּבא וגֹו'". אׁשעּמים עליהם מביא הּברּיֹות, ּסר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ

הּמן  להֹוריד ּוכׁשּבא לסדֹום, ׁשעׂשה ּכמֹו הּׁשמים ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָמן
הּׁשמים: טז)מן מן (שמות לחם לכם ממטיר "הנני ְְִִִִִִֶֶֶַַַָָ

."הּׁשמים  ִַָָ

(äë)úàå økkä-ìk úàå ìàä íéøòä-úà Côäiå©©«£ŸÆ¤¤«¨¦´¨¥½§¥−¨©¦¨®§¥Æ
:äîãàä çîöå íéøòä éáLé-ìk̈«§¥´¤«¨¦½§¤−©¨«£¨¨«

i"yx£'B‚Â ÌÈ¯Ú‰Œ˙‡ CÙ‰iÂ∑:ׁשּנאמר למּטה, מלמעלה והפכן אחד, ּבסלע יֹוׁשבֹות כח)ארּבעּתן (איוב ««¬…∆∆»ƒ¿ְְְְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
וגֹו' ידֹו ׁשלח .""ּבחּלמיׁש ְִַַַָָָ

(åë):çìî áéöð éäzå åéøçàî BzLà èazå©©¥¬¦§−¥©«£¨®©§¦−§¦¬¤«©

i"yx£ÂÈ¯Á‡Ó BzL‡ ËazÂ∑ מאחריוä לֹוט .ׁשל ««≈ƒ¿≈«¬»ֲֵֶַָ
ÁÏÓ ·Èˆ È‰zÂ∑(ב"ר).לקתה ּובמלח חטאה ּבמלח «¿ƒ¿ƒ∆«ְְְְֶֶַַָָָָ

לֹו: אמרה הּללּו', לאֹורחים מלח מעט 'ּתני לּה: ְְְְִִֶַַַַָָָָָָאמר
להנהיג  ּבא אּתה הּזה, הרע הּמנהג הּזה'?'אף .ּבּמקֹום ְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָָָ

(æë)ãîò-øLà íB÷nä-ìà ø÷aa íäøáà íkLiå©©§¥¬©§¨−̈©®Ÿ¤¤̧©¨½£¤¨¬©
:ýåýé éðt-úà íL̈−¤§¥¬§Ÿ̈«

(çë)õøà éðt-ìk ìòå äøîòå íãñ éðt-ìò ó÷Liå©©§¥À©§¥³§ŸÆ©«£Ÿ̈½§©¬¨§¥−¤´¤
:ïLákä øèé÷k õøàä øèé÷ äìò äpäå àøiå økkä©¦¨®©©À§§¦¥³¨¨Æ¦´Ÿ¨½̈¤§¦−Ÿ©¦§¨«

i"yx£¯ËÈ˜∑ ּבלע"ז שור"א עׁשן, ׁשל ּכל ∑‰ÔL·k.ּתּמּור וכן לסיד, האבנים את ּבּה ׁשּׂשֹורפין חפירה ƒ…ְִֶַַָָ«ƒ¿»ְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָ
ׁשּבּתֹורה  .'ּכבׁשן' ְִֶַָָ

(èë)økæiå økkä éøò-úà íéýìû úçLa éäéå©§¦À§©¥³¡Ÿ¦Æ¤¨¥´©¦½̈©¦§¬Ÿ
äëôää CBzî èBì-úà çlLéå íäøáà-úà íéýìû¡Ÿ¦−¤©§¨¨®©§©©³¤Æ¦´©«£¥½̈

:èBì ïäa áLé-øLà íéøòä-úà Côäa©«£ŸÆ¤¤´¨¦½£¤¨©¬¨¥−«
i"yx£Ì‰¯·‡Œ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯kÊiÂ∑(ב"ר)זכירתֹו מהּו «ƒ¿…¡…ƒ∆«¿»»ְִַָ

נזּכר  לֹוט? על אברהם ׁשּׂשרה åׁשל יֹודע לֹוט ׁשהיה ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּבמצרים  אברהם ׁשאמר וׁשמע אברהם, ׁשל ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָאׁשּתֹו

הּדבר  ּגּלה ולא היא", "אחתי ׂשרה: חס æעל ׁשהיה , ְֲִִִֶַַָָָָָָָָֹֹ
עליו  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא חס ,לפיכ .עליו. ְִַָָָָָָָָ

LÈÓ¯‡כה  Ïk ˙ÈÂ ÔÈl‡‰ ‡iÂ¯˜ ˙È CÙ‰Â«¬«»ƒ¿«»»ƒ≈¿»»≈¿»
:‡Ú¯‡„ ‡ÁÓˆÂ ‡iÂ¯˜ È·˙È Ïk ˙ÈÂ¿»»»¿≈ƒ¿«»¿ƒ¿»¿«¿»

˜Ó‡כו  ˙Â‰Â È‰B¯˙aÓ d˙z‡ ˙‡ÈÎzÒ‡Â¿ƒ¿¿ƒ«ƒ¿≈ƒ«¿ƒ«¬«»»
:‡ÁÏÓ„¿ƒ¿»

LnLcכז  ‡¯˙‡Ï ‡¯Ùˆa Ì‰¯·‡ ÌÈc˜‡Â¿«¿≈«¿»»¿«¿»¿«¿»ƒ«≈
:ÈÈ Ì„˜ BÏˆa Ônz«»ƒ¿√»¿»

Ïkכח  ÏÚÂ ‰¯BÓÚÂ ÌB„Ò Èt‡ ÏÚ ÈÎzÒ‡Â¿ƒ¿¿ƒ««≈¿«¬»¿«»
‡z ˜ÈÏÒ ‡‰Â ‡ÊÁÂ ‡¯LÈÓ„ ‡Ú¯‡ Èt‡«≈«¿»¿≈¿»«¬»¿»¿ƒ¿»»

:‡ez‡„ ‡˙k ‡Ú¯‡„¿«¿»ƒ¿»»¿«»

(כט  ˙eÏaÁa ‰Â‰Â נ"יÈÂ¯˜ ˙È ÈÈ (Ï·Á „k «¬»¿«»«¬«¿»»ƒ¿≈
ËBÏ ˙È ÁlLÂ Ì‰¯·‡ ˙È ÈÈ ¯ÈÎ„e ‡¯LÈÓ≈¿»¿ƒ¿»»«¿»»¿««»
·˙È ‰Â‰ Èc ‡iÂ¯˜ ˙È CÙ‰ „k ‡zÎÙ‰ BbÓƒ¬∆¿»«¬«»ƒ¿«»ƒ¬»»≈

:ËBÏ Ô‰a¿≈

minkg izty

.'KilWd' aizM `le(y"nxdn)dWw , §Ÿ§¦¦§¦¨¤
mdc ,y`e zixtb 'ebe xihnd i"Wxl§©¦¦§¦
zixtbC ,df z` df mixzFq mixaC§¨¦§¦¤¤¤§¨§¦
'dNigYA' WxiR okl ,xhn Fpi ¥̀¨¨¨¥¥¥©§¦¨

:'ekedk dxez

(ek)äaizM `l dOl i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨¨Ÿ§¦
dzidWM ,FWExiR ikd `N` ,'dixg`n'¥©£¤¨¤¨¨¦¥§¤¨§¨
WxiR l"WxdnE .zhAn dzid eixg`n¥©£¨¨§¨©¤¤©©§©¥¥
zxaFq dzidW ,'hFl lW eixg`n'¥©£¨¤¤¨§¨¤¤

zi`Xx FxEarA zlSp `idW xg`n¥©©¤¦¦¤¤©£©¨¦
dixFg`n K` ,eixFg`n zF`xl `id¦¦§¥£¨©¥£¤¨

:l"kr .hiAY `lfk dxez Ÿ©¦
(hk)å(y"nn)xn`PW mFwn lkC ,§¨¨¤¤¡©

dxn`p dxikGdW xnFl Kixv 'xMfIe'©¦§Ÿ¨¦©¤©§¦¨¤¤§¨
,dlSde drEWil KxvEdW FzF` lr©¤§©¦¨§©¨¨

'ebe 'lgx z` midl` xMfIe' FnM'l oOwl) §©¦§Ÿ¡Ÿ¦¤¨¥§©¨

(a"k''d dxMfIe' dPgA mbe ,'` '`Îl`EnW) §©§©¨©¦§§¤¨§¥

(h"imdxa`l dxikGd didi o`M la` ,£¨¨¦§¤©§¦¨§©§¨¨

xMfIe' WxiR okl ,hFll drEWie¦¨§¨¥¥¥©¦§Ÿ
dnE ,drEWil KixSW hFl z` 'midl ¡̀Ÿ¦¤¤¨¦¦¨©
xkf xnFl FpFvx ,'mdxa` z`' aEzMX¤¨¤©§¨¨§©¨©
z`'e ,mdxa` mr dUrW daFHd hFll§©¨¤¨¨¦©§¨¨§¤
:oiadl lwe ,mdxa` mr FnM 'mdxa ©̀§¨¨§¦©§¨¨§©§¨¦

æWi df lM mr la` ,m"`xdn dWwde§¦§¨£¨¦¨¤¥
dUrW daFHd xMfp `l rECn lF`Wl¦§©©Ÿ¦§©©¨¤¨¨
mFwnE Fvx` z` afrW ,mdxa`l hFl§©§¨¨¤¨©¤©§§
mFwn lkA eixg` Klde FYclFn©§§¨©©£¨§¨¨



סה `xie zyxt - hi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"h iriax meil inei xeriy

(ì)Bnò åéúðá ézLe øäa áLiå øòBvî èBì ìòiå©©Á©Á¸¦¹©©¥´¤¨À̈§¥³§Ÿ¨Æ¦½
ì àøé ékézLe àeä äøòna áLiå øòBöa úáL ¦¬¨¥−¨¤´¤§®©©¥̧¤Æ©§¨½̈−§¥¬

:åéúðá§Ÿ¨«
i"yx£¯ÚBˆa ˙·LÏ ‡¯È Èk∑ לסדֹום קרֹובה ׁשהיתה .לפי ƒ»≈»∆∆¿«ְְְְִִֶָָָ

(àì)Léàå ï÷æ eðéáà äøéòvä-ìà äøéëaä øîàzå©¯Ÿ¤©§¦¨²¤©§¦−̈¨¦´¨¥®§¦̧
:õøàä-ìk Cøãk eðéìò àBáì õøàa ïéà¥³¨¨̧¤Æ¨´¨¥½§¤−¤¨¨¨«¤

i"yx£Ô˜Ê eÈ·‡∑ מּלהֹוליד יפסק אֹו ימּות, ׁשּמא אימתי? עכׁשו, לא ı¯‡a.ואם ÔÈ‡ LÈ‡Â∑היּו סבּורֹות »ƒ»≈ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹֹ¿ƒ≈»»∆ְָ
הּמּבּול ּבדֹור ּכמֹו נחרב העֹולם רבה)ׁשּכל .(בראשית ְְֱֶֶַַַָָָ

(áì)äiçðe Bnò äákLðå ïéé eðéáà-úà ä÷Lð äëì§¨̧©§¤¯¤¨¦²©−¦§¦§§¨´¦®§©¤¬
^òøæ eðéáàî¥«¨¦−¨«©

(âì)àázå àeä äìéla ïéé ïäéáà-úà ïé÷Lzå©©§¤¯¨¤£¦¤²©−¦©©´§¨®©¨³Ÿ
dáëLa òãé-àìå äéáà-úà ákLzå äøéëaä©§¦¨Æ©¦§©´¤¨¦½¨§«Ÿ¨©¬§¦§−̈

e÷áe:dî §À¨«
i"yx£'B‚Â ÔÈ˜LzÂ∑ ּבּמערה להן נזּדּמן להֹוציא çיין , ««¿∆»¿ְְְִִִֵֶַַַָָָ

אּמֹות  ׁשּתי ‡˙È·‡Œ‰.מהן ·kLzÂ∑ ּובּצעירה ְֵֵֶֻ«ƒ¿«∆»ƒ»ְִַָ
עּמֹו "וּתׁשּכב ּפתחה ".ּכתיב: ׁשּלא לפי צעירה, ְְְְְִִִִִֶַַָָָֹ

אחֹו אּלא ולא ּבזנּות, הּכתּוב עליה חס לּמדתּה, תּה ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָָֹ
ּפרסמּה ּבזנּות, ׁשּפתחה ּבכירה, אבל ּגנּותּה. ְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָּפרׁש

ּבמפרׁש נקּוד,∑dÓe˜·e.הּכתּוב ּבכירה הרי (ׁשל ְִַָָֹ¿»ְֲִֵֶָָ

ּובקימה  נכּתב ידע )ּכאלּו ׁשּבקּומּה ואףֿעלּֿפיֿכן èלֹומר , ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָ
ׁשני  ליל נׁשמר ׁשהּוא (מּלׁשּתֹות.לא מי 'ּכל לוי: רּבי אמר ְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹ

מּבׂשרֹו אֹותֹו מאכילים לּסֹוף עריֹות, ׁשל ּבלמּוס אחר .)להּוט ְְֲֲִִִֶַַַַָָָֻ

ÔÈz¯˙Âל  ‡¯eËa ·˙ÈÂ ¯ÚBvÓ ËBÏ ˜ÏÒe¿≈ƒ«ƒ≈¿»¿«¿≈
·˙ÈÂ ¯ÚBˆa ·zÓÏ ÏÈÁ„ È¯‡ dnÚ d˙a¿»≈ƒ≈¬≈»ƒ¿ƒ«¿«ƒ≈

:d˙a ÔÈz¯˙Â ‡e‰ ‡z¯ÚÓaƒ¿«¿»¿«¿≈¿»≈

e‚·¯לא  ·ÈÒ ‡e·‡ ‡z¯ÚÊÏ ‡˙a¯ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆«¿»ƒ¿∆¿»¬»ƒ¿«
Ïk Á¯B‡k ‡ÏÚ ÏÚÈÓÏ ‡Ú¯‡a ˙ÈÏ≈¿«¿»¿≈«¬»»¿«»

:‡Ú¯‡«¿»

ekLÂ·לב  ‡¯ÓÁ ‡e·‡ ˙È È˜L ‡˙È‡ƒ»«¿≈»¬»«¿»¿ƒ¿
:ÔÈa ‡e·‡Ó Ìi˜e dnÚƒ≈¿«≈≈¬»¿ƒ

‰e‡לג  ‡ÈÏÈÏa ‡¯ÓÁ Ô‰e·‡ ˙È ‰‡È˜L‡Â¿«¿ƒ»»¬≈«¿»¿≈¿»
Ú„È ‡ÏÂ ‡‰e·‡ ÌÚ ‡·ÈÎLe ‡˙a¯ ˙lÚÂ¿«««¿»¿ƒ»ƒ¬»¿»¿«

:dÓÈ˜·e d·kLÓa¿ƒ¿¿«¿ƒ«

minkg izty

dprh df oi`W d`xp ile .KldW¤¨©§¦¦§¤¤¥¤©£¨
KldX dnC xnFl WiC ,l"f EpizFAxl§©¥©§¥©§©¤¨©
zaFhl did `l mdxa` mr hFl¦©§¨¨Ÿ¨¨§©
zEni m`W ,FzaFhl `N` mdxa ©̀§¨¨¤¨§¨¤¦¨
WxiRW FnM ,FzF` `Ed Wxii mdxa ©̀§¨¨¦©§¤¥¥
dpwn irx oiA aix idie' iAB i"Wx©¦©¥©§¦¦¥Ÿ¥¦§¥

'ebe 'mxa`('f b"i lirl)`NX dn la` , ©§¨§¥£¨©¤Ÿ
DaWg ,`id FYW` dxVW ozF` dNB¦¨¨¤¨¨¦§¦£¨¨
did `l FzkildW oeiM ,Fl daFhl§¨¥¨¤£¦¨Ÿ¨¨
dxVW zFNbl Fl did ,FWxil `N ¤̀¨§¨§¨¨§©¤¨¨
oeiM mdxa` z` Ebxdie `id FYW ¦̀§¦§©©§¤©§¨¨¥¨
daFhl DaWg okl ,oFnOA eipir ozPW¤¨©¥¨©¨¨¥£¨¨§¨

:w"Fcel dxez §
(bl)çDFnzl Wi la` ,m"`xd azM̈©¨§¥£¨¥¦§©

ziW`xaA xn`W in zrC giPd Ki ¥̀¦¦©©©¦¤¨©¦§¥¦
dAx('i `"p)dxrOA oii mdl did oiPnE ©¨¦©¦¨¨¨¤©¦©§¨¨

Eid dAxd mdl didW KFYn `N ¤̀¨¦¤¨¨¨¤©§¥¨
iAx zrC qtze ,zFxrnl ozF` miqpFM§¦¨¦§¨§¨©©©©¦
oirn mdl dUrp xn`W oFniq xA ocEi¨©¦¤¨©©£¨¨¤©§¨
,dpEMzp minW mWlC dGn d`xPW ,'ek¤¦§¤¦¤¦§¥¨©¦¦§©§¨

i"Wxe(aMWYe d"c)dgzRW dxikA WxiR §©¦©¦§©¥¥§¦¨¤¨§¨
EpeEMzp zEpf mWl DPin rnW ,zEpfA¦§§©¦¨§¥§¦§©§

`lei"Wx zrC uxize ,minW mWl §Ÿ§¥¨©¦§¥¥©©©¦
zEpf xacl xnF`d ixacl ENit £̀¦§¦§¥¨¥¦§©§
oii `Ed KExA WFcTd mdl oOif EpeEMzp¦§©§¦¥¨¤©¨¨©¦
,zFOE`d iYW mdn `ivFdl icM§¥§¦¥¤§¥¨

:iYazM il d`xPdeè`de xn`Y m`e §©¦§¤¦¨©§¦§¦Ÿ©§¨
Wie ,'DnEwaE DakWA rci `le' aizM§¦§Ÿ¨©§¦§¨§¨§¥
DakWA rci `l dNigYn xnFl©¦§¦¨Ÿ¨©§¦§¨
ipW lilA KM xg`e ,DnEwaE§¨§©©¨§©¦¥¦
dn xMfp did oii zFYWl ligzdWM§¤¦§¦¦§©¦¨¨¦§¨©

,dzW ikd ENit`e dUrX(l"Wxdn).xEB) ¤¨¨©£¦¨¦¨¨©©§©

(dix`'DnEwaE' aizM dOl xn`Y m`e , ©§¥§¦Ÿ©¨¨§¦§¨
DnEwA i`CEW xnFl Wie ,rcIW xg`n¥©©¤¨©§¥©¤©©§¨
,DlrAW rci `l la` ,rci FzHOn¦¦¨¨©£¨Ÿ¨©¤§¨¨

(y"nxdn)rci df itlC df lr dWw la` ,£¨¨¤©¤¦§¦¤¨©
`iWEw `xcde ,FzHOn DnEwA§¨¦¦¨§©§¨§¨
DakWA rci `l' aEzM `d ,`YkEcl§§¨¨¨Ÿ¨©§¦§¨
zrWA ,FWExiR ikd `N` .'DnEwaE§¨¤¨¨¦¥¦§©
`A cETPde ,rci `l FzHOn DnEw¨¦¦¨Ÿ¨©§©¦¨
daikXn Fl rcFp KM xg`W xnFl©¤©©¨©¦§¦¨
oM mB xnFl KixSW FnM ,dniwe§¦¨§¤¨¦©©¥
,Fl rcFp dniw zrWAW FhEWtl¦§¤¦§©¦¨©
oi`W ,daikXn mB Fl rcFp `liOnC§¦¥¨©©¦§¦¨¤¥
i"Wx azMX dnE ,daikW `lA dniw¦¨§Ÿ§¦¨©¤¨©©¦
xnFl FpFvx ,'rci DnEwAW xnFl'©¤§¨¨©§©
,rci `l dniwl daikW oiA iwER`l§©¥¥§¦¨§¦¨Ÿ¨©

:w"Fcecl dxez §



xie`סו zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"h iriax meil inei xeriy

(ãì)äøéòvä-ìà äøéëaä øîàzå úøçnî éäéå©«§¦Æ¦¨«¢½̈©³Ÿ¤©§¦¨Æ¤©§¦½̈
äìélä-íb ïéé ep÷Lð éáà-úà Lîà ézáëL-ïä¥«¨©¬§¦¤−¤¤¨¦®©§¤̧©¹¦©©©À§¨

^òøæ eðéáàî äiçðe Bnò éáëL éàáe¸Ÿ¦Æ¦§¦´¦½§©¤¬¥«¨¦−¨«©

(äì)í÷zå ïéé ïäéáà-úà àeää äìéla íb ïé÷Lzå©©§¤¹¨©´©©¯§¨©²¤£¦¤−¨®¦©¨³¨
:dî÷áe dáëLa òãé-àìå Bnò ákLzå äøéòvä©§¦¨Æ©¦§©´¦½§«Ÿ¨©¬§¦§−̈§ª¨«

(åì):ïäéáàî èBì-úBðá ézL ïéøäzå©©«£¤²¨§¥¬§«−¥«£¦¤«
i"yx£'B‚Â ÔÈ¯‰zÂ∑ׁשלטּו אּלּו ראׁשֹונה, מּביאה מתעּברת האּׁשה ׁשאין ערותן éאףֿעלּֿפי והֹוציאּו ּבעצמן ««¬∆»¿ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

עדּותן ( אחרים: ראׁשֹונה )ספרים מּביאה ונתעּברּו .לחּוץ, ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָ

(æì)àeä áàBî BîL àø÷zå ïa äøéëaä ãìzå©¥³¤©§¦¨Æ¥½©¦§¨¬§−¨®¬
:íBiä-ãò áàBî-éáà£¦«−̈©©«

i"yx£·‡BÓ∑ ׁשּמאביה ּפרסמה צנּועה היתה ׁשּלא זֹו »ְְְְִִֵֶֶָָָָָָֹ
ׂשכר  וקּבלה נקּיה, ּבלׁשֹון קראּתּו צעירה אבל ְְְְְְֲִִִַָָָָָָָָהּוא,

עּמֹון: ּבבני ׁשּנאמר מׁשה, ב)ּבימי ּתתּגר (דברים "ואל ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ

ּבם, יּלחם ׁשּלא אּלא הזהיר לא ּובמֹואב ּכלל, ְְְִִִֵֶֶָָָָָָֹֹּבם"
לֹו הּתיר לצערן .אבל ְֲֲִִַָָ

(çì)énò-ïa BîL àø÷zå ïa äãìé àåä-íâ äøéòväå§©§¦¨³©¦Æ¨´§¨¥½©¦§¨¬§−¤©¦®
:íBiä-ãò ïBnò-éðá éáà àeä²£¦¬§¥«©−©©«

ë(à)áLiå áâpä äöøà íäøáà íMî òqiå©¦©̧¦¨³©§¨¨Æ©´§¨©¤½¤©¥¬¤
:øøâa øâiå øeL ïéáe Lã÷-ïéa¥«¨¥−¥´®©−̈¨¦§¨«

i"yx£Ì‰¯·‡ ÌMÓ ÚqiÂ∑ הּכרּכים ׁשחרבּו ּכׁשראה «ƒ«ƒ»«¿»»ְְְִֶֶַַָָָ
והּׁשבים  העֹוברים אחר:ëּופסקּו ּדבר מּׁשם. לֹו נסע , ְְְִִִֵַַַָָָָָָָ

ּבנֹותיו  על ׁשּבא רע ׁשם עליו ׁשּיצא מּלֹוט, ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלהתרחק
.(ב"ר)

(á)àåä éúçà BzLà äøN-ìà íäøáà øîàiå©Ÿ̄¤©§¨¨²¤¨¨¬¦§−£´Ÿ¦¦®
:äøN-úà çwiå øøb Cìî Cìîéáà çìLiå©¦§©À£¦¤̧¤Æ¤´¤§½̈©¦©−¤¨¨«

i"yx£Ì‰¯·‡ ¯Ó‡iÂ∑ אּלא רׁשּות, נטל לא ּכאן «…∆«¿»»ְֶַָָָֹ
לבית  לּקחה ׁשּכבר לפי ּבטֹובתּה, ׁשּלא ְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָֹֻעלּֿכרחּה

עלֿידיּֿכן  ‡BzL.ּפרעה ‰¯NŒÏ‡∑,אׁשּתֹו ׂשרה על ְְֵֵַַֹ∆»»ƒ¿ְִַָָ

ּבֹו: ד)וכּיֹוצא א "ואל (שמואל וגֹו'", ארֹון הּלקח "אל ְְְֲִֵֶֶַַָ
"על" ּבלׁשֹון ׁשניהם חמיה", .מֹות ְְִִֵֶַָָ

¯a˙‡לד  ˙¯Ó‡Â È‰B¯˙·„ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿«¿ƒ«¬∆∆«¿»
‡a‡ ÌÚ ‡LÓ¯ ˙È·ÈÎL ‡‰ ‡z¯ÚÊÏƒ¿∆¿»»¿≈ƒ«¿»ƒ«»
È·ÈÎL ÈÏeÚÂ ‡ÈÏÈÏa Û‡ ‡¯ÓÁ dp˜L«¿ƒ≈«¿»«¿≈¿»¿ƒ¿ƒƒ

:ÔÈa ‡e·‡Ó Ìi˜e dnÚƒ≈¿«≈≈¬»¿ƒ

‡·Ô‰eלה  ˙È ‡e‰‰ ‡ÈÏÈÏa Û‡ ‰‡È˜L‡Â¿«¿ƒ»«¿≈¿»«»¬≈
Ú„È ‡ÏÂ dnÚ ˙·ÈÎLe ‡z¯ÚÊ ˙Ó˜Â ‡¯ÓÁ«¿»¿»«¿∆¿»¿ƒ«ƒ≈¿»¿«

:dÓÈ˜·e d·kLÓa¿ƒ¿¿«¿ƒ«

Ô‰e·‡Ó:לו  ËBÏ ˙a ÔÈz¯z Ô‡ÈcÚÂ¿«ƒ««¿≈¿«≈¬≈

‰e‡לז  ·‡BÓ dÓL ˙¯˜e ¯a ‡˙a¯ ˙„ÈÏÈÂƒƒ««¿»«¿«¿≈»
:ÔÈ„ ‡ÓBÈ „Ú ‡·‡BÓc ÔB‰e·‡¬¿»»«»≈

dÓLלח  ˙¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈ ‡È‰ Û‡ ‡z¯ÚÊe¿∆¿»«ƒ¿ƒ««¿«¿≈
‡ÓBÈ „Ú ÔBnÚ È·c ÔB‰e·‡ ‡e‰ ÈnÚ ¯a««ƒ¬ƒ¿≈««»

:ÔÈ„≈

ÈÂ˙·א  ‡ÓB¯„ ‡Ú¯‡Ï Ì‰¯·‡ ÔnzÓ ÏËe¿«ƒ«»«¿»»¿«¿»»»ƒ≈
:¯¯‚a ·˙Bz‡Â ‡¯‚Á ÔÈ·e Ì˜¯ ÔÈa≈¿»≈«¿»¿ƒ«ƒ¿»

‰È‡ב  È˙Á‡ d˙z‡ ‰¯N ÏÚ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»«»»ƒ¿≈¬»ƒƒ
:‰¯N ˙È ¯·„e ¯¯‚„ ‡kÏÓ CÏÓÈ·‡ ÁÏLe¿«¬ƒ∆∆«¿»ƒ¿»¿«»»»

minkg izty

(el)éopinBxznC ,'Erax' ,WExiR¥¨§¦§©§§¦©
'ozEcr' oiqxFB Wie .'hlWnl' 'Draxl'§¦§¨§¦§©§¥§¦¥¨
iYa ilEzA dN` ,`id `ide ,z"lcA§¨¤§¦¦¥¤§¥¦¦

(f"i a"k mixaC)zEcr dN`' ozpFi mBxY , §¨¦¦§¥¨¨¥¤¥

:'iYAfl dxez ¦¦
k(`)ëdOl ,dWw dGd WExiRd lre§©©¥©¤¨¤¨¨

mEXnE ,dAxd wFgx `EdW xxbl Kld̈©¦§¨¤¨©§¥¦

didW xg`nE ,'ek xg` xaC `iad ikd̈¦¥¦¨¨©¥¥©©¤¨¨
mFwnl xxbl rqp EPOn wgxzdl dvFx¤§¦§©¥¦¤¨©¦§¨¦§

aEXi(l"Wxdn):a dxez ¦©©§©
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(â)øîàiå äìélä íBìça Cìîéáà-ìà íéýìû àáiå©¨¯Ÿ¡Ÿ¦²¤£¦¤−¤©«£´©¨®§¨©Ÿ́¤
pä Bìúìòa àåäå zç÷ì-øLà äMàä-ìò úî E À¦§¬¥Æ©¨«¦¨´£¤¨©½§¨§¦−§ª¬©

:ìòä«©

(ã)éBâä éðãà øîàiå äéìà áø÷ àì Cìîéáàå©«£¦¤¾¤¬Ÿ¨©−¥¤®¨©Ÿ©¾£Ÿ¾̈£¬
:âøäz ÷écö-íb©©¦−©«£«Ÿ

i"yx£‰ÈÏ‡ ·¯˜ ‡Ï∑מנעֹו הּמלאì,:ׁשּנאמר ּכמֹו …»«≈∆»ְְְֱֶֶַַַָָ
אליה" לנּגע נתּתי z‰¯‚."לא ˜ÈcˆŒÌb ÈB‚‰∑ ְְִִֵֶַַָֹֹ¬««ƒ«¬…

לאּבד  ּדרּכ ּכ ׁשּמא ּתהרגּנּו? צּדיק הּוא אם ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָאף

הּפּלגה. ּולדֹור הּמּבּול לדֹור עׂשית ּכ חּנם? ְְִִַַַַָָָָָָָֻהאּמֹות
ׁשאּתה  ּכׁשם ּדבר, לא על ׁשהרגּתם אֹומר אני ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאף

להרגני  .אֹומר ְְִֵֵָ

(ä)àåä-íâ-àéäå àåä éúçà éì-øîà àeä àìä£¸Ÿ³¨«©¦Æ£´Ÿ¦¦½§¦«©¦¬
:úàæ éúéNò étk ïé÷ðáe éááì-íúa àeä éçà äøîà̈«§−̈¨¦´®§¨§¨¦²§¦§¬Ÿ©©−¨¦¬¦«Ÿ

i"yx£‡Â‰ŒÌb∑ וחּמרים וגּמלים עבדים îלרּבֹות «ƒְְְֲִִִַַַָָָ
הּוא' 'אחיה לי: ואמרּו ׁשאלּתי ּכּלם את .ׁשּלּה, ְְְִִִֶֶַָָָָָָֻ

È··ÏŒÌ˙a∑ לחטא ּדּמיתי Ètk.ׁשּלא ÔÈ˜·e∑ נקי ¿»¿»ƒֲִִִֶַֹֹ¿ƒ¿…««ִָ
ּבּהאנ  נגעּתי ׁשּלא החטא, מן .י ְְֲִִִֵֶַַָָֹ

(å)ék ézòãé éëðà íb íìça íéýìûä åéìà øîàiå©ŸÁ¤Á¥¨̧¨«¡Ÿ¦¹©«£ÀŸ©´¨«Ÿ¦³¨©̧§¦Æ¦³
EúBà éëðà-íb CNçàå úàf úéNò Eááì-íúá§¨§¨«§Æ¨¦´¨½Ÿ¨«¤§¯©¨«Ÿ¦²«§−

ézúð-àì ïk-ìò éì-Bèçî:äéìà òbðì E ¥«£¦®©¥¬«Ÿ§©¦−¦§¬Ÿ©¥¤«¨
i"yx£'B‚Â E··ÏŒÌ˙· Èk ÈzÚ„È∑ ּדּמית ׁשּלא אמת »«¿ƒƒ¿»¿»¿¿ֱִִֶֶָֹ

ּכּפים ðמּתחּלה  נקיֹון אבל ּכאןñלחטא, אמרה:(אין הדא ְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָָֹ

ּכאן  יׁש ידים ׁשּלא ∑EÈz˙Œ‡Ï.)מׁשמּוׁש היה מּמ לא ְִִֵַָָ…¿«ƒְִֶָָֹֹ

נתּתי  ׁשלא מחטא, אֹות אני חׂשכּתי אּלא ּבּה, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹנגעּת
וכן: ּכח, לא)ל וכן:(לקמן אלהים", נתנֹו (שופטים "ולא ְְְְְֱִֵֵַָֹֹֹ

לבֹוא טו) אביה נתנֹו .""ולא ְְִָָָָֹ

(æ)ìltúéå àeä àéáð-ék Léàä-úLà áLä äzòå§©À̈¨¥³¥«¤¨¦Æ¦«¨¦´½§¦§©¥¬
ðéà-íàå äéçå Eãòaúeîz úBî-ék òc áéLî E ©«©§−¤«§¥®§¦¥«§´¥¦½©µ¦´¨½

:Cì-øLà-ìëå äzà©−̈§¨£¤¨«
i"yx£LÈ‡‰Œ˙L‡ ·L‰∑ ׁשּמא סבּור ּתהא òואל »≈≈∆»ƒְְֵֶַָָ

יתּפּלל  ולא יׂשנא אֹו יקּבלּנה, ולא ּבעיניו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹּתתּגּנה
.לֹו(עלי אמר ּבּה'? נגעּתי ׁשּלא מפרסמֹו 'ּומי :אבימל לֹו .)אמר ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

‡e‰ ‡È·ŒÈk∑:לפיכ ּבּה, נגעּת ׁשּלא ויֹודע ƒ»ƒְְְִֵֶַַָָָָֹ
צב)"ּבעדיתּפּלל "ו  .(ב"ק ְְְִֵַַַ

‡·CÏÓÈג  ˙ÂÏ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ‡˙‡Â«¬»≈«ƒ√»¿»¿«¬ƒ∆∆
ÏÚ ˙ÈÓ z‡ ‡‰ dÏ ¯Ó‡Â ‡ÈÏÈÏ„ ‡ÓÏÁa¿∆¿»¿≈¿»«¬«≈»«¿ƒ«
:¯·b ˙z‡ ‡È‰Â ‡z¯·„„ ‡˙z‡ ˜ÒÈÚ≈«ƒ¿»ƒ¿«¿»¿ƒƒ«¿»

‡Ûד  ÌÚ‰ ÈÈ ¯Ó‡Â d˙ÂÏ ·¯˜ ‡Ï CÏÓÈ·‡Â«¬ƒ∆∆»¿≈¿»««¬«¿»¬»«
:ÏBË˜z È‡kÊ««ƒ¿

‡Ûה  ‡È‰Â ‡È‰ È˙Á‡ ÈÏ ¯Ó‡ ‡e‰ ‡Ï‰¬»¬«ƒ¬»ƒƒ¿ƒ«
ÈaÏ ˙eËÈM˜a ‡e‰ ÈÁ‡ ˙¯Ó‡ ‡È‰ƒ¬»«»ƒ¿«ƒƒƒ

:‡c ˙È„·Ú È„È ˙e‡kÊ·e¿«»¿«¬»ƒ»

‡Ûו  ‡ÓÏÁa ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈≈«ƒ√»¿»¿∆¿»«
‡c z„·Ú CaÏ ˙eËÈL˜a È¯‡ ÈÏb ÈÓ„√̃»«¡ƒ¬≈¿«ƒƒ»»»¿»»
Ôk ÏÚ ÈÓ„˜ ÈËÁÓlÓ C˙È ‡‡ Û‡ ˙ÈÚÓe¿»ƒ«¬»»»ƒ¿∆¡≈√»»«≈

:d˙ÂÏ ·¯˜ÓÏ Cz˜·L ‡Ï»¿»ƒ»¿ƒ¿«¿»«

‰e‡ז  ‡i· È¯‡ ‡¯·b ˙z‡ ·È˙‡ ÔÚÎe¿«¬≈ƒ««¿»¬≈¿ƒ»
È¯‡ Úc ·È˙Ó C˙ÈÏ Ì‡Â ÈÁ˙e CÏÚ ÈlˆÈÂƒ«≈¬»¿≈¿ƒ≈»»ƒ«¬≈

:CÏ Èc ÏÎÂ z‡ ˙eÓz ˙ÓÈÓ≈«¿«¿¿»ƒ»

minkg izty

(c)ì(i"gp)`NW icM Wxtl KxvEd ,§©§¨¥§¥¤Ÿ
KEnqA aizkC ,iccd` i`xw dWwY©§¤§¨¥©£¨¥¦§¦§¨

('e wEqR)did dripOd rnWnC ,'KUg`e' ¨¨¤§Ÿ§©§©©§¦¨¨¨
FnvrnC rnWn `kd EN`e ,KxAzi 'dn¥¦§¨¥§¦¨¨©§©§¥©§

:axw `ld dxez Ÿ¨©
(d)îlr i`we ,`qxiBd `id KM̈¦©¦§¨§¨¥©

,mixFngde miNnBd ibidpn miWp £̀¨¦©§¦¥©§©¦§©£¦
:oiadl lwee dxez §©§¨¦

(e)ðmB' xnFl Fl didC ,uxzl FpFvx§§¨¥§¨¨©©

oFiwpaE Laal mzA iM iYrci ikp`̈Ÿ¦¨©§¦¦§¨§¨§§¦§
Klnia` xn`W FnM ,'z`f ziUr LiRM©¤¨¦¨Ÿ§¤¨©£¦¤¤

:FnvrAñiwp `d sFq sFq xn`Y m`e §©§§¦Ÿ©¨¨¦
.dxiard dUr `l ixdW ,`hgd on¦©¥§¤£¥Ÿ¨¨¨£¥¨
:`Ed KExA WFcTd xn` KM ,xnFl Wie§¥©¨¨©©¨¨
xW`M `Ed LOn e`l `hgd zEIwp§¦©¥§©¦§©£¤
ziid dY` iM ,`Ed iPOn `N` ,Yxn`̈©§¨¤¨¦¤¦¦©¨¨¦¨
`idW Ll dciBd m` s` DOr akFW¥¦¨©¦¦¦¨§¤¦

:FYW`f dxez ¦§

(f)òrnWn `xTAW ,Wxtl FpFvx§§¨¥¤©§¨©§©
,'`Ed `iap iM Wi`d zW` aWd dYre'§©¨¨¥¥¤¨¦¦¨¦
Kixv ikd mEXnC `weC rnWnC§©§©©§¨§¦¨¦¨¦
zW` `ide `iap `EdW ipRn xFfgl©£¦§¥¤¨¦§¦¥¤
did `l `iap did `l i` la` ,Wi ¦̀£¨¦Ÿ¨¨¨¦Ÿ¨¨
ixde ,Wi` zW` `idW s`e Fl Dxifgn©£¦¨§©¤¦¥¤¦©£¥

zFixr lr ExdfEd gp ipA mB(.e"p oixcdpq). ©§¥Ÿ©§£©£¨©§¤§¦

ikd '`Ed `iap iM' aizkC dnC uxznE§¨¥§©¦§¦¦¨¦¨¦
:'ek 'xEaq didY l`' ,FWExiRg dxez ¥©¦§¤¨
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(ç)øaãéå åéãáò-ìëì àø÷iå ø÷aa Cìîéáà íkLiå©©§¥̧£¦¤¹¤©ÀŸ¤©¦§¨Æ§¨£¨½̈©§©¥²
íéLðàä eàøéiå íäéðæàa älàä íéøácä-ìk-úà¤¨©§¨¦¬¨¥−¤§¨§¥¤®©¦«§¬¨«£¨¦−

:ãàî§«Ÿ

(è)úéNò-äî Bì øîàiå íäøáàì Cìîéáà àø÷iå©¦§¨̧£¦¤¹¤§©§¨À̈©¸Ÿ¤¹¤¨¦³¨
ézëìîî-ìòå éìò úàáä-ék Cì éúàèç-äîe eðļ̈Æ¤¨¨´¦½̈¦«¥¥¯¨¨©²§©©§©§¦−
:éãnò úéNò eNòé-àì øLà íéNòî äìãâ äàèç£¨¨´§Ÿ¨®©«£¦Æ£¤´Ÿ¥«¨½¨¦−¨¦¨¦«

i"yx£eNÚÈŒ‡Ï ¯L‡ ÌÈNÚÓ∑ ּברּיה על לבא הרּגלה לא אׁשר עלֿידô:מּכה לנּו ּבאה ּכל , עצירת «¬ƒ¬∆…≈»ְְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
וחטם  ואזנים  ּורעי , קטּנים, וׁשל זרע ׁשל .נקבים ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָֹ

(é)úéNò ék úéàø äî íäøáà-ìà Cìîéáà øîàiå©¬Ÿ¤£¦¤−¤¤©§¨¨®¨´¨¦½¨¦¬¨¦−¨
:äfä øácä-úà¤©¨¨¬©¤«

(àé)íéýìû úàøé-ïéà ÷ø ézøîà ék íäøáà øîàiå©¸Ÿ¤Æ©§¨½̈¦´¨©À§¦©µ¥«¦§©´¡Ÿ¦½
:ézLà øác-ìò éðeâøäå äfä íB÷na©¨−©¤®©«£¨−¦©§©¬¦§¦«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ˙‡¯ÈŒÔÈ‡ לעיר,∑¯˜ ׁשּבא אכסנאי «≈ƒ¿«¡…ƒְְִֶַַָָ
עסקי  על אֹו אֹותֹו, ׁשֹואלין ּוׁשתּיה אכילה עסקי ְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָעל

אֹותֹו: ׁשֹואלין שם)אׁשּתֹו אחֹות(ב"ק אֹו היא, אׁשּת' ְְְְֲֲִִִִ
.היא'? ִ

(áé)énà-úá àì Cà àåä éáà-úá éúçà äðîà-íâå§©¨§À̈£Ÿ¦³©¨¦Æ¦½©−´Ÿ©¦¦®
:äMàì éì-éäzå©§¦¦−§¦¨«

i"yx£‡Â‰ È·‡Œ˙· È˙Á‡∑,נח לבן מּתרת אב ּובת ¬…ƒ«»ƒƒְֶֶֶַַָֹֻ
לעֹובדי  אבֹות לאּמת ׁשאין ּוכדי אלילים, עבֹודת ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶַַָ

היתה?öּדבריו  אחיו ּבת והלא ּתאמר: ואם ּכן, הׁשיבֹו ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָֹֹ

ּבנים  ּתרח,ּבני ׁשל ּבּתֹו היא והרי ּכבנים, הן הרי ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
אנחנּו" אחים אנׁשים "ּכי ללֹוט: אֹומר הּוא .וכן ְְְֲֲִִִֵֵַָָ

Èn‡Œ˙· ‡Ï C‡∑ היה אחרת מאם .הרן «…«ƒƒֵֵֶֶַָָָָ

(âé)øîàå éáà úéaî íéýìû éúà eòúä øLàk éäéå©§¦º©«£¤¯¦§´Ÿ¦À¡Ÿ¦»¦¥´¨¦¼¨«Ÿ©´
íB÷nä-ìk ìà éãnò éNòz øLà Ccñç äæ dì̈½¤´©§¥½£¤¬©«£¦−¦¨¦®¤³¨©¨Æ

:àeä éçà éì-éøîà änL àBáð øLà£¤´¨´½̈¨¦§¦¦−¨¦¬«
i"yx£'B‚Â È˙‡ eÚ˙‰ ¯L‡k È‰ÈÂ∑ ּתרּגם אּונקלֹוס «¿ƒ«¬∆ƒ¿…ƒ¿ְְְִֵ

אפניו: על ּדבּור ּדבר עֹוד ליּׁשב ויׁש ּׁשּתרּגם, ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָמה
להיֹות  אבי מּבית הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְִִִִִֵֶַַָָָּכׁשהֹוציאני
ּבמקֹום  ׁשאעבר וידעּתי למקֹום, מּמקֹום ונד ְְְְְְֱִִִֵֶֶַָָָָֹמׁשֹוטט

"חסּד זה לּה "ואמר ‰˙eÚ.רׁשעים: ¯L‡k∑ לׁשֹון ְְִֵֶַַָָָֹ«¬∆ƒ¿ְ
אלהּות  לׁשֹון מקֹומֹות ּבהרּבה ּכי ּתתמּה, ואל ְְְְְְֱִִִֵַַַַָרּבים,
אלהים", הלכּו "אׁשר רּבים: לׁשֹון קרּוי מרּות ְְְֱֲִִֶַָָָֹּולׁשֹון
לׁשֹון  וכל קדֹוׁשים". "אלהים חּיים", ְְְֱֱִִִִַָֹֹ"אלהים

ÏÎÏח  ‡¯˜e ‡¯Ùˆa CÏÓÈ·‡ ÌÈc˜‡Â¿«¿≈¬ƒ∆∆¿«¿»¿»¿»
ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t Ïk ˙È ÏÈlÓe È‰Bc·Ú«¿ƒ«ƒ»»ƒ¿»«»»ƒ≈

:‡„ÁÏ ‡i¯·e‚ eÏÈÁ„e ÔB‰ÈÓ„√̃»≈¿ƒ¿«»«¬»

Ó‰ט  dÏ ¯Ó‡Â Ì‰¯·‡Ï CÏÓÈ·‡ ‡¯˜e¿»¬ƒ∆∆¿«¿»»«¬«≈∆
) ˙È·Á ‰Óe ‡Ï z„·Ú נ"י˙ÈËÁ(È¯‡ CÏ »«¿»»»∆»ƒ»≈»¬≈

ÔÈ„·BÚ ‡a¯ ‡·BÁ È˙eÎÏÓ ÏÚÂ ÈÏÚ ‡˙È˙È‡«¿≈»¬«¿««¿ƒ»«»»ƒ
:ÈnÚ z„·Ú ‡„·Ú˙‡Ï ÔÈ¯LÎ ‡Ï Ècƒ»»¿ƒ¿ƒ¿¬»»¬«¿»ƒƒ

‡¯Èי  ˙ÈÊÁ ‰Ó Ì‰¯·‡Ï CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ∆∆¿«¿»»»»≈»¬≈
:ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È z„·Ú¬«¿»»ƒ¿»»»≈

ÈÏ˙יא  „BÁÏ ˙È¯Ó‡ È¯‡ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»¬≈¬»ƒ¿≈
ÏÚ ÈpÏË˜ÈÂ ÔÈ„‰ ‡¯˙‡a ÈÈ„ ‡zÏÁc««¿»«¿»¿«¿»»≈¿ƒ¿¿À«ƒ«

:È˙z‡ ˜ÒÈÚ≈«ƒ¿ƒ

Ì¯aיב  ‡È‰ ‡a‡ ˙a È˙Á‡ ‡ËLe˜a Ì¯·e¿«¿¿»¬»ƒ««»ƒ¿«
:ez‡Ï ÈÏ ˙Â‰Â Èn‡ ˙· ‡Ï»«ƒƒ«¬«ƒ¿ƒ¿

ÔB‰È„Èיג  È„·BÚ ¯˙a ‡iÓÓÚ eÚË „k ‰Â‰Â«¬»«»«¿«»»«»≈¿≈
˙È¯Ó‡Â ‡a‡ ˙ÈaÓ dzÏÁ„Ï ÈÈ ·È¯˜ È˙È»ƒ»ƒ¿»¿««¿≈ƒ≈«»«¬»ƒ

) ÔÈc dÏ נ"י‡cÈnÚ È„aÚ˙ Èc CÈ˙e·ÈË ( «≈»≈ƒƒ«¿¿ƒƒƒ
ÈÁ‡ ÈÏÚ È¯Ó‡ Ôn˙Ï C‰ Èc ‡¯˙‡ ÏÎÏ¿»«¿»ƒ¿«¿«»¡»ƒ¬«»ƒ

:‡e‰

minkg izty

(h)ôxW` miUrn'C Wxtl oi` la £̀¨¥§¨¥§©£¦£¤
`l `dC ,mdxa` lr i`w 'EUri `lŸ¥¨¨¥©©§¨¨§¨Ÿ
xEAiC `N` dUrn mEW dUr̈¨©£¤¤¨¦

:`nlrAi dxez §¨§¨
(ai)öia` zA' xnFl Fl did xnFlM§©¨¨©©¨¦

,'iO` zA' xnFl Kixv did `le '`id¦§Ÿ¨¨¨¦©©¦¦
mipFW`xd eixaC z` zO`l icM `N ¤̀¨§¥§©¥¤§¨¨¨¦¦

xn`W('a wEqR lirl)xn` '`id izFg`' ¤¨©§¥¨£¦¦¨©
lirl xn`Y m`e .KM(h"i a"i)drxR iAB ¨§¦Ÿ©§¥©¥©§Ÿ

Wie ,mElM mdxa` aiWd `l dOl̈¨Ÿ¥¦©§¨¨§§¥

mrR `N` FzF` l`W `l drxtC xnFl©§©§ŸŸ¨©¤¨©©
la` ,FaiWd `l ikd mEXn ,cg ¤̀¨¦¨¦Ÿ¡¦£¨
mEXn ,minrR iYW Fl`W Klnia £̀¦¤¤§¨§¥§¨¦¦

,Fl aiWdl KxvEd ikd(l"Wxdn):bi dxez ¨¦§©§¨¦©©§©



סט `xie zyxt - k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"h iriax meil inei xeriy
יֹוסף", אדֹוני "וּיּקח וכן: רּבים, לׁשֹון ְְֱֲִִִֵֵֵַַַֹ'אלהים'
"ּבעליו  וכן: הארץ", "אדֹוני האדֹונים", ְְֲֲֲִֵֵֵֶַָָָָָ"ואדֹוני
לׁשֹון  מהּו ּתאמר: ואם ּבבעליו". "והּועד ְְְְִִַַַָָָֹיּומת",
קרּוי  מיּׁשב, ואינֹו מּמקֹומֹו הּגֹולה ּכל ְְְְִִֵֶַָָָֻ"התעּו?"

ּכמֹו: כא)ּתֹועה, וּתתע",(לקמן קיט)"וּתל "ּתעיתי (תהלים ְִִֵֵֶֶַַַָ

אבד", לח)ּכׂשה ויתעּו(איוב יצאּו לבליֿאכל", "יתעּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֹֹ
אכלם  וכן:∑‡ÈÏŒÈ¯Ó.לבּקׁש כו)עלי, "וּיׁשאלּו(לקמן ְְֵַָָƒ¿ƒƒְְֲִֵַַָ

וכן: אׁשּתֹו. על לאׁשּתֹו", הּמקֹום יד)אנׁשי "ואמר (שמות ְְְְְְִִֵֵַַַַָָ
יׂשראל. ּבני על ּכמֹו יׂשראל", לבני ט)ּפרעה (שופטים ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָֹ

הרגתהּו" אּׁשה לי יאמרּו ."ּפן ְְֲִִֶָָָֹ

(ãé)ïziå úçôLe íéãáòå ø÷áe ïàö Cìîéáà çwiå©¦©̧£¦¤¹¤´Ÿ¨À̈©«£¨¦Æ§¨½Ÿ©¦¥−
:BzLà äøN úà Bì áLiå íäøáàì§©§¨¨®©¨´¤½¥−¨¨¬¦§«

i"yx£Ì‰¯·‡Ï ÔziÂ∑ עליו ÷ּכדי ויתּפּלל .ׁשּיתּפּיס «ƒ≈¿«¿»»ְְְְִִֵֵֵֶַַָָ

(åè)éðôì éöøà äpä Cìîéáà øîàiåéðéòa áBha EE ©Ÿ́¤£¦¤½¤¦¥¬©§¦−§¨¤®©¬§¥¤−
áL: ¥«

i"yx£EÈÙÏ Èˆ¯‡ ‰p‰∑,ׁשּנתירא לפי ,"ול קח אׁשּת "הּנה לֹו: אמר ּפרעה ׁשטּופי אבל ׁשהּמצרּיים ƒ≈«¿ƒ¿»∆ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
.זּמה  ִָ

(æè)éçàì óñk óìà ézúð äpä øîà äøNìeäpä C §¨¨´¨©À¦¥̧¨©¹¦¤³¤¤̧¤Æ§¨¦½¦¥³
ìk úàå Czà øLà ìëì íéðéò úeñk Cì-àeä¨Æ§´¥©½¦§−Ÿ£¤´¦¨®§¥¬−Ÿ

:úçëðå§Ÿ¨«©

i"yx£¯Ó‡ ‰¯NÏe∑לפּיסּה ּכדי לכבֹודּה, אבימלø: ¿»»»«ְְְְֲִִֵֶֶַָָ
ׁשאמרּת ,לאחי ממֹון נתּתי זה, ּכבֹוד ל עׂשיתי ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ'הּנה
ּכסּות  ל הּזה והּכבֹוד הּממֹון הּנה הּוא", "אחי ְְִִֵֶַַַָָָָָָעליו:

‡Cz.עינים' ¯L‡ ÏÎÏ∑,יקּלּו ׁשּלא עיניהם יכּסּו ִֵַ¿…¬∆ƒ»ְְִֵֵֶֶַֹ
'לאחר  לֹומר: להם יׁש ריקנית, הׁשיבֹותי ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשאּלּו
ממֹון  לבזּבז ׁשהצרכּתי עכׁשו, החזירּה'. ּבּה ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנתעּלל
ועלֿידי  הׁשיבֹותי ׁשעלּֿכרחי יֹודעים יהיּו ,ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָּולפּיס

Ïk.נס  ˙‡Â∑ העֹולם ּבאי ּכל יהא ∑ÁÎÂ˙.ועם ֵ¿≈…ְִֵָָָָ¿…»«ְֵ

הּללּו, נּכרים ּדברים ּולהראֹות להתוּכח ּפה ּפתחֹון ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָל
ּובלע"ז  ּדברים, ּברּור - מקֹום ּבכל 'ּתֹוכחה' ְְְְִֵַַָָָָָּולׁשֹון
ּולׁשֹון  אחרים, ּבפנים ּתרּגם ואּונקלֹוס ְְְְְְֲִִִֵֵָאשפרובי"ר,
ל הּוא 'הּנה הּתרּגּום: על נֹופל הּוא ּכ ְְִִֵֵַַַַָָָהּמקרא
ּובכל  ,ּב ׁשּׁשלטּו ׁשּלי העינים על ּכבֹוד ׁשל ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָּכסּות
ּכל  וית יתי 'וחזית ּתרּגּומֹו: ּכן ועל ,'אּת ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָאׁשר
הּמקרא  לׁשֹון יּׁשּוב אבל אּגדה, מדרׁשי ויׁש ,'ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָדעּמ

.ּפרׁשּתי  ְִֵַ

Ô‰Ó‡Âיד  ÔÈ„·ÚÂ ÔÈ¯B˙Â Ô‡Ú CÏÓÈ·‡ ¯·„e¿«¬ƒ∆∆»¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿»
:d˙z‡ ‰¯N ˙È dÏ ·È˙‡Â Ì‰¯·‡Ï ·‰ÈÂƒ«¿«¿»»«¬≈≈»»»ƒ¿≈

ÔÈw˙„aטו  CÓ„˜ ÈÚ¯‡ ‡‰ CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ∆∆»«¿ƒ√»»ƒ¿«ƒ
:·Èz CÈÈÚa¿≈»ƒ

ÔÈÚÏÒטז  ÛÏ‡ ˙È·‰È ‡‰ ¯Ó‡ ‰¯NÏe¿»»¬«»¿»ƒ∆∆«¿ƒ
¯˜Èc ˙eÒk CÈÏ ‡e‰ ‡‰ CÈÁ‡Ï ÛÒÎcƒ¿«¿»ƒ»ƒ¿ƒ»
CÈ˙È ˙ÈÊÁÂ CÈz¯·c ˙ÈÁÏLc ÛÏÁ (ÔÈÈÚ)«¿ƒ√«ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ«¬≈»ƒ
˙¯Ó‡c ‰Ó Ïk (ÏÚ) ‡Ï‰ CnÚc Ïk ˙ÈÂ¿»»¿ƒ»¬…«»««¬»«

:˙ÁÎBz‡Â¿ƒ»«

minkg izty

(ci)÷`l ixd ,FYW` zgiwl lr i`C§¦©§¦©¦§£¥Ÿ
.Dgwl `l EN`kE ,DA rbp(awri zlgp), ¨©¨§¦Ÿ§¨¨©£©©£Ÿ

z` qiItl KxvEd Klnia`C `d̈©£¦¤¤§©§©¥¤
xnFl Wi ,drxR ok `le mdxa ©̀§¨¨§Ÿ¥©§Ÿ¥©
mdxa` iM did xEnB qpF` drxtC§©§Ÿ¤¨¨¨¦©§¨¨
`p ixn`' dxUl xn`e mMgzd Fnvrn¥©§¦§©¥§¨©§¨¨¦§¦¨

'ek 'Y` izFg`(b"i a"i lirl)`kd la` , £¦©§§¥£¨¨¨
F` `id LYW`' Fl`XW,'`id LzFg` ¤§¨¦§§¦£§¦

xnFl gxkEn dide EdEbxdi `OW `xie§¨¥¤¨©©§§¨¨§¨©
drxR dwlp `l KkitlE ,'`id izFg`'£¦¦§¦¨Ÿ¦§¨©§Ÿ
Fl dWw WinWYdW oz`x zMnA wx©§©©¨¨¤©©§¦¨¤

('a `"n dAx ziW`xA)`l DaiWdW xg`e , §¥¦©¨§©©¤¡¦¨Ÿ
mB Klnia` la` ,d`Etxl cFr KxvEd§©¦§¨£¨£¦¤¤©
,zFpYn ozpe DqiItE DaiWdW xg ©̀©¤¡¦¨¦§¨§¨©©¨

'xvr xvr iM' ikd ENit`(g"i wEqR oOwl) £¦¨¦¦¨Ÿ¨©§©¨¨

EdEl`XX dnA cifnl aFxw didW itl§¦¤¨¨¨§¥¦§©¤§¨
xn`W FnkE ,'LYW`'(.a"v `Ow `aA) ¦§§§¤¨©¨¨©¨

:'eke 'xirl `AW i`pqk`'eh dxez ©§§©¤¨¨¦
(fh)øKlnia`W iR lr s`e ,xnFlM§©§©©¦¤£¦¤¤

lNRzIW icM `N` mdxa`l ozp `lŸ¨©§©§¨¨¤¨§¥¤¦§©¥
lirl WxiRW FnM ,eilr(oYIe d"c c"i wEqR), ¨¨§¤¥¥§¥¨©¦¥

,Fl mpzp DcFakNW dxUl xn` Ki`e§¥¨©§¨¨¤¦§¨§¨¨
.DqiItl icM `N` mixaCd KRid `lŸ¦¥©§¨¦¤¨§¥§©§¨
Dil `pn xn`Y m`e ,m"`xdn dWwde§¦§¨§¦Ÿ©§¨¥
,FqiItl icM mdxa`l mpzPW i"Wxl§©¦¤§¨¨§©§¨¨§¥§©§
oM zpn lr mdxa`l mpzPWM `nliC¦§¨§¤§¨¨§©§¨¨©§¨¥
ixaCOW xnFl Wi ,DcFakl EidIW¤¦§¦§¨¥©¤¦¦§¥

Fl xn`W mXd('f wEqR lirl)zW` aWd' ©¥¤¨©§¥¨¨¥¥¤
,'LcrA lNRzie `Ed `iap iM Wi`d̈¦¦¨¦§¦§©¥©©§
did `l Klnia` lW Fnvr lMW Eprcï©§¤¨©§¤£¦¤¤Ÿ¨¨
,eilr lNRzIW icM FqiItl `N ¤̀¨§©§§¥¤¦§©¥¨¨
liaWA Fl ozp iOp zFpYOd `nzQnE¦§¨¨©©¨©¦¨©¦§¦
dOl DcFaM mEXn i`C il d`xpe .df¤§¦§¤¦§¦¦§¨¨¨
mpYil Fl did dxUl ,mdxa`l mpzp§¨¨§©§¨¨§¨¨¨¨¦§¨
cFakl Dl did df iM ,mdxa`l `le§Ÿ§©§¨¨¦¤¨¨¨§¨
i`Ce `N` ,Klnia` ixaC itl xzFi¥§¦¦§¥£¦¤¤¤¨©©
icM did mdxa`l dpizp xTir¦©§¦¨§©§¨¨¨¨§¥
`l dxU mr eixacE ,eilr lNRzdl§¦§©¥¨¨§¨¨¦¨¨Ÿ
,KM xn` DqiItlE DcFakl `N` did̈¨¤¨¦§¨§©§¨¨©¨

:oiadl lwefi dxez §©§¨¦



xie`ע zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"h iriax meil inei xeriy

(æé)íéýìû àtøiå íéýìûä-ìà íäøáà ìltúiå©¦§©¥¬©§¨−̈¤¨«¡Ÿ¦®©¦§¨̧¡Ÿ¦¹
:eãìiå åéúäîàå BzLà-úàå Cìîéáà-úà¤£¦¤¯¤§¤¦§²§©§Ÿ−̈©¥¥«

i"yx£e„ÏiÂ∑ ׁשּלהם לדה והיא והֹוציאּו, נקביהם נפּתחּו 'ואתרוחּו', .ּכתרּגּומֹו «≈≈ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

(çé)Cìîéáà úéáì íçø-ìk ãòa ýåýé øöò øöò-ék¦«¨³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈½§©¬¨¤−¤§¥´£¦¤®¤
:íäøáà úLà äøN øác-ìò©§©¬¨−̈¥¬¤©§¨¨«

i"yx£ÌÁ¯ŒÏk „Úa∑ ּפתח ּכל N¯‰.ּכנגד ¯·cŒÏÚ∑ּדּבּורּה ׂשרה ùעלּֿפי .ׁשל ¿«»∆∆ְֶֶֶַָ«¿«»»ִִֶַָָָ

àë(à)ýåýé Nòiå øîà øLàk äøN-úà ã÷t ýåýéå©«Ÿ̈²¨©¬¤¨−̈©«£¤´¨¨®©©©̄§Ÿ̈²
:øac øLàk äøNì§¨−̈©«£¤¬¦¥«

i"yx£'B‚Â ‰¯NŒ˙‡ „˜t '‰Â∑(צב ּפרׁשה (ב"ק סמ «»«∆»»¿ַָָָָ
והּוא  חברֹו על רחמים הּמבּקׁש ׁשּכל ,ללּמד ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָזֹו,

נענה  הּוא ּדבר, לאֹותֹו צריú:ׁשּנאמר ּתחּלה, ְְֱֲִִֶֶַַָָָָָ
אתֿׂשרה", ּפקד "וה' ליּה: ּוסמי וגֹו'" ְְְִִֵֵֶַַַַָָָ"וּיתּפּלל

אבימל את ׁשרּפא קדם ּכבר ‡˙.ׁשּפקדּה „˜t ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶָָָֹ»«∆
¯Ó‡ ¯L‡k ‰¯N∑ ּבהריֹון.¯ac ¯L‡k∑.ּבלדה »»«¬∆»»ְֵָ«¬∆ƒ≈ְֵָ

"וּיאמר  אמירה: ּדּבּור? הּוא והיכן אמירה היא ְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָֹוהיכן
ה' ּדבר "היה ּדּבּור: וגֹו'". אׁשּת ׂשרה אבל ְְְְֱֲִִִַָָָָָֹאלהים

הּבתרים  ּבין ּבברית "לא àאלֿאברם" נאמר: וׁשם , ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָֹ
מּׂשרה  הּיֹורׁש והביא וגֹו'", זה יירׁש.'‰ NÚiÂ ְְְִִִֵֵֶַָָָ«««

¯ac ¯L‡k ‰¯NÏá∑ לאברהם. ¿»»«¬∆ƒ≈ְְַָָ

(á)ãòBnì åéð÷æì ïa íäøáàì äøN ãìzå øäzå©©Á©Á©¥̧¤¨¨¯§©§¨¨²¥−¦§ª¨®©¥¾
:íéýìû Búà øac-øLà£¤¦¤¬Ÿ−¡Ÿ¦«

i"yx£B˙‡ ¯acŒ¯L‡ „ÚBnÏ∑.חמא ורּבי יּודן רּבי «≈¬∆ƒ∆…ְִִַַָָָ
ׁשּלא  חדׁשים, לט' ׁשּנֹולד מלּמד אֹומר: יּודן ְְֳִִֵֵֶֶַַַָָֹרּבי

אֹומר: חמא רּבי הּוא', אבימל ׁשל 'מּביתֹו ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹיאמרּו:
חדׁשים  ‡˙B.לז' ¯acŒ¯L‡ „ÚBnÏ∑,יתיּה דּמּליל ְֳִָ«≈¬∆ƒ∆…ִֵֵַָ

‡·CÏÓÈיז  ˙È ÈÈ Èq‡Â ÈÈ Ì„˜ Ì‰¯·‡ ÈlˆÂ¿«ƒ«¿»»√»¿»¿«ƒ¿»»¬ƒ∆∆
:eÁÂ¯˙‡Â d˙‰Ó‡Â d˙z‡ ˙ÈÂ¿»ƒ¿≈¿«¿»≈¿ƒ¿¿»

ÏÂ„‡יח  Á˙t ÏÎ Èt‡a ÈÈ „Á‡ „ÁÈÓ È¯‡¬≈≈«¬«¿»¿«≈»»««¿»
˙z‡ ‰¯N ˜ÒÈÚ ÏÚ CÏÓÈ·‡ ˙È·Ï¿≈¬ƒ∆∆«≈«»»ƒ«

:Ì‰¯·‡«¿»»

ÈÈא  „·ÚÂ ¯Ó‡ Èc ‡Ók ‰¯N ˙È ¯ÈÎc ÈÈÂ«»¿ƒ»»»¿»ƒ¬»«¬«¿»
:ÏÈlÓ Èc ‡Ók ‰¯NÏ¿»»¿»ƒ«ƒ

a¯ב  Ì‰¯·‡Ï ‰¯N ˙„ÈÏÈÂ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»»¿«¿»»«
:ÈÈ d˙È ÏÈlÓ Èc ÔÓÊÏ È‰B˙·ÈÒÏ¿ƒ¿ƒƒ¿«ƒ«ƒ»≈¿»

minkg izty

(gi)ùzFcF` lr' FWExiRW xnFl oi`e§¥©¤¥©
'EnCw `l xW` xaC lr' FnM ,'dxÜ¨§©§©£¤Ÿ¦§

'ebe('d b"k mixaC)lirl aizM ixdW ,wEqR) §¨¦¤£¥§¦§¥¨

('eLzF` KUg`e 'ebe iYrci ikp` mB'©¨Ÿ¦¨©§¦¨¤§Ÿ§
WFcTd xvr `NW rnWnC ,'il `Fhgn¥£¦§©§©¤Ÿ¨©©¨
Klnia`l `N` WOWl gM `Ed KExÄŸ©§©¥¤¨©£¦¤¤
lM crA 'd xvr iM' aizM `kde ,calA¦§¨§¨¨§¦¦¨©§©¨
xnFl Kixv KgxM lr `N` ,'ebe 'mgx¤¤¤¨©¨§¨¨¦©
,df dUr dxU lW DxEAiC iR lr©¦¦¨¤¨¨¨¨¤

lirl i"Wx WxiRX dn dYrnEf"i a"i) ¥©¨©¤¥¥©¦§¥
(xaC lr d"c'ebe 'drxR z` 'd rBpie' iAB ©§©©¥©§©©¤©§Ÿ

,`wtp `kdn ,dxU lW DxEAC iR lr©¦¦¨¤¨¨¥¨¨¨§¨
:il d`xp ,deW dxifBn` dxez ¦§¥¨¨¨¦§¤¦

`k(`)úWi dgkFd dn xn`Y m`e§¦Ÿ©©¨¨¥
itl dYr DcwRX dn `nliC ,o`Mn¦¨¦§¨©¤§¨¨©¨§¦
WFcTd Fl raTW crFOd did dYrW¤©¨¨¨©¥¤¨©©¨
,izni` eiWkr `l m`C ,`Ed KExÄ§¦Ÿ©§¨¥¨©
W`xaE clil dkixv gqtA `dC§¨§¤©§¦¨¥¥§Ÿ
xnFl Wie .dciwRd dzid dpXd©¨¨¨§¨©§¦¨§¥©

azMX dnA df uxiY FnvrA i"WxC§©¦§©§¥¥¤§©¤¨©
,'Klnia` z` `RixW mcFw xaM cwR'¨©§¨¤¤¦¥¤£¦¤¤
mcFTW EprinWdl `A dn dWwe§¨¤©¨§©§¦¥¤¤
,dxU z` `Rix Klnia` z` `RixW¤¦¥¤£¦¤¤¦¥¤¨¨
lM EprinWdl `AW i`Ce `N ¤̀¨©©¤¨§©§¦¥¨

'ek WTand(m"`x)`niY ,m"`xd azM . ©§©¥§¥¨©¨§¥¥¨
m`C ,FnFwn o`M oi`W rnWn `kdnC§¥¨¨©§©¤¥¨§§¦
,xn`wC 'Ff dWxR Knq' i`n ok `lŸ¥©¨©¨¨¨§¨¨©
xViA oqipA e"hA ixdW oM xaCd oi`e§¥©¨¨¥¤£¥§§¦¨¦¥
dktdp FA e"haE ,dxU z` K`lOd©©§¨¤¨¨§¤¤§¨
,eizFpA mr hFl lFSipe mFcq§§¦¦§¨
cIn eizFpA mr hFl dUrn dUrPWkE§¤©£¨©£¥¦§¨¦©
mWe ,xxbA Fl aWie mdxa` rqp̈©©§¨¨§¨©¦§¨§¨
mgx lM crA mXd xvre dxU dgwlp¦§§¨¨¨§¨©©¥§©¨¤¤
mdxa` lNRzde Klnia` zial§¥£¦¤¤§¦§©¥©§¨¨
dpXd W`xaE ,E`Rxzpe mdilr£¥¤§¦§©§§Ÿ©¨¨
EN`d mixERiQd lM ixd ,dxU dcwtp¦§§¨¨¨£¥¨©¦¦¨¥
dG dnE ,xcQd lr df xg` df mikWnp¦§¨¦¤©©¤©©¥¤©¤
,uxize .'eke 'Ff dWxR Knq' xn`W¤¨©¨©¨¨¨§¥¥

,'dxU z` cwR 'de' aizkC oeiM¥¨¦§¦©¨©¤¨¨
`RixW mcFw DzF` cwRW rnWnC§©§©¤¨©¨¤¤¦¥
Fl did `l oM m` ,Klnia` z ¤̀£¦¤¤¦¥Ÿ¨¨

:'eke LcOll `N` ,miCwdlàdWwd §©§¦¤¨§©¤§¦§¨
`l dOl DFnzl Wi la` ,m"`xdn£¨¥¦§©¨¨Ÿ
`le mdxa`l 'xn` xW`M' iAB WxiR¥¥©¥©£¤¨©§©§¨¨§Ÿ
xn`W ipRn xWt`e ,uxize .dxUl§¨¨§¥¥§¤§¨¦§¥¤¨©
FGW 'ebe 'dxU la` xn`Ie' dxin £̀¦¨©Ÿ¤£¨¨¨¤
dvx `l ,dxn`p mdxa`l dxin`d̈£¦¨§©§¨¨¤¤§¨Ÿ¨¨
did `l iOp 'xAC xW`M' iAbe .Wxtl§¨¥§©¥©£¤¦¥©¦Ÿ¨¨
xEAiC iAB xn`W oeiMn ,Wxtl Kixv̈¦§¨¥¦¥¨¤¨©©¥¦
icM `N` ,'mxa` l` 'd xaC did'¨¨§©¤©§¨¤¨§¥
dxUl 'd UrIe' oiAW Wxtdd ricFdl§¦©©¤§¥¤¥©©©§¨¨
,'xAC xW` crFOl' oiaE 'xAC xW`M©£¤¦¥¥©¥£¤¦¤
ipXde ,mdxa`l aW oFW`xdW¤¨¦¨§©§¨¨§©¥¦

:df xg` azMW FnM ,crFOlám`e ©¥§¤¨©©©¤§¦
Wie ,df Wxtl i"Wxl Dil dOl xn`YŸ©¨¨¥§©¦§¨¥¤§¥
xn` `NW iR lr s` xnFl dvxC xnFl©§¨¨©©©¦¤Ÿ¨©
'ebe 'df LWxii `l' `Ed KExA WFcTd©¨¨Ÿ¦¨§¤



עי `xie zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"h iying meil inei xeriy
הּמֹועד  "לּמֹועד âאת לֹו: ּכׁשאמר וקבע, ּדּבר אׁשר ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

לֹו: ואמר ּבּכתל ׂשריטה לֹו ׂשרט ,"אלי ְְִֵֶֶַַַָָָָֹאׁשּוב
ל  חּמה ּתלד:ּכׁשּתּגיע האחרת, ּבּׁשנה זֹו ׂשריטה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ÂÈ˜ÊÏ)∑לֹו ּדֹומה ׁשּלֹו איקּונין זיו .)ׁשהיה ƒ¿À»ִִִֶֶֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(42 'nr `l jxk zegiy ihewl)

זֹו לׂשריטה חּמה האחרת ּכׁשּתּגיע ב)ּבּׁשנה כא, (רש"י ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָ
ׂשרה את ּפקד "וה' ׁשּנאמר לאחר הקׁשה: ּכאׁשר לרׁש"י ְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻ

לׂשרהאמר ה' ּדּבר וּיעׂש יצחק ּכאׁשר ׁשּלדת ּפׁשיטא ," ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

מה  ּולׁשם אלקים", אֹותֹו ּדּבר אׁשר "לּמֹועד ּבדּיּוק ְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָֹהיתה
ׁשהּדבר  מלּמדנּו זה ׁשּיּתּור מפרׁש, לכן הּכתּוב. זאת ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹמפרט

לּכל היה .נּכר ִַָָָֹ

(â)-øLà Bì-ãìBpä Bða-íL-úà íäøáà àø÷iå©¦§¨̧©§¨¹̈¤¤§¯©«©²£¤
:÷çöé äøN Bl-äãìé̈«§¨¬¨−̈¦§¨«

(ã)íéîé úðîL-ïa Bða ÷çöé-úà íäøáà ìîiå©¨³¨©§¨¨Æ¤¦§¨´§½¤§Ÿ©−¨¦®
:íéýìû Búà äeö øLàk©«£¤²¦¨¬Ÿ−¡Ÿ¦«

ß oeygxn f"h iying mei ß

(ä):Bða ÷çöé úà Bì ãìeäa äðL úàî-ïa íäøáàå§©§¨−̈¤§©´¨¨®§¦¨´¤½¥−¦§¨¬§«

(å)òîMä-ìk íéýìû éì äNò ÷çö äøN øîàzå©´Ÿ¤¨½̈§¾Ÿ¨¬¨¦−¡Ÿ¦®¨©Ÿ¥−©
:éì-÷çöé¦«£©¦«

i"yx£ÈÏŒ˜ÁˆÈ∑ הרּבה אּגדה: ּומדרׁש עלי. יׂשמח ƒ¬«ƒְְְִִֵַַַַַָָָ
ּבֹו נתרּפאּו חֹולים הרּבה עּמּה, נפקדּו ְְְְְֲִִִִֵַַָָעקרֹות

היה  ׂשחק ורב עּמּה נענּו ּתפּלֹות הרּבה ְְְְֲִִֵַַַָָָֹֹּבּיֹום,
.ּבעֹולם  ָָ

(æ)äøN íéðá ä÷éðéä íäøáàì ìlî éî øîàzå©ÀŸ¤¦³¦¥Æ§©§¨½̈¥¦¬¨¨¦−¨¨®
:åéð÷æì ïá ézãìé-ék¦«¨©¬§¦¥−¦§ª¨«

i"yx£Ì‰¯·‡Ï ÏlÓ ÈÓ∑ ׁשבח וחׁשיבּות,ãלׁשֹון ƒƒ≈¿«¿»»ְֲִֶַַ
מא)ּכמֹו: ועׂשה",(ישעיה ּפעל מ)"מי אּלה",(שם ּברא "מי ְְִִֵֶַָָָָָ

הּוא ּומי הּוא מה ּגדֹול (ראּו הּוא הבטחתֹו,)וכּמה ׁשֹומר , ְְְִֵַַַָָָָ
ועֹוׂשה  מבטיח ׁשּנה ∑ÏlÓ.הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְִֶַַַָָƒ≈ִָ

ּכלֹומר: מאה, ׁשּלֹו ּגימטרּיא 'ּדּבר', אמר ולא ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהּכתּוב

לאברהם  מאה N¯‰.לסֹוף ÌÈ· ‰˜ÈÈ‰∑ּומהּו ְְְֵַָָָ≈ƒ»»ƒ»»ַ
את  הּׂשרֹות הביאּו הּמׁשּתה ּביֹום רּבים? לׁשֹון ְְְִִִִֵֶֶַַַָָ'ּבנים'
ילדה  'לא אֹומרֹות: ׁשהיּו אֹותם, והניקה עמהן ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹּבניהן

אסּופי אּלא הּׁשּוק'ׂשרה, מן .הביאה ֲִִִֵֶַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(82 'nr k jxk zegiy ihewl)

מן  הביאה אסּופי אּלא ׂשרה, ילדה לא אֹומרֹות, ְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָֹׁשהיּו
ז)הּׁשּוק כא, ׁשּזה (רש"י הֹוכחה ּכאן אין עדין הרי לׁשאל, יׁש ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ׁשּנתעּברה  לֹומר יכֹולֹות היּו ּכן ואם אברהם, ׁשל ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָּבנֹו
ּפרׁשת  ריׁש רׁש"י - הּדֹור ליצני ׁשאמרּו (ּכפי ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמאבימל

dÏג  „ÈÏÈ˙‡c d¯a ÌeL ˙È Ì‰¯·‡ ‡¯˜e¿»«¿»»»¿≈¿ƒ¿¿ƒ≈
:˜ÁˆÈ ‰¯N dÏ ˙„ÈÏÈcƒƒ«≈»»ƒ¿»

ÈÓz‡ד  ¯a d¯a ˜ÁˆÈ ˙È Ì‰¯·‡ ¯Ê‚e¿««¿»»»ƒ¿»¿≈«¿«¿»
:ÈÈ d˙È „ÈwÙ È„ ‡Ók ÔÈÓBÈƒ¿»ƒ«ƒ»≈¿»

È˙ה  dÏ „ÈÏÈ˙‡ „k ÔÈL ‰‡Ó ¯a Ì‰¯·‡Â¿«¿»»«¿»¿ƒ«ƒ¿¿ƒ≈»
:d¯a ˜ÁˆÈƒ¿»¿≈

ÚÓLcו  Ïk ÈÈ ÈÏ „·Ú ‡Â„Á ‰¯N ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»»∆¿»¬«ƒ¿»»ƒ¿«
:ÈÏ ÈcÁÈ∆¿≈ƒ

ÌÈÈ˜Âז  Ì‰¯·‡Ï ¯Ó‡c ÔÓÈ‰Ó Ô‡Ó ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»¿≈»«¬«¿«¿»»¿«ƒ
¯a ˙È„ÈÏÈ È¯‡ ‰¯N ÔÈa ˜ÈB˙c¿ƒ¿ƒ»»¬≈¿≈ƒ«

:È‰B˙·ÈÒÏ¿ƒ¿ƒ

minkg izty

Fgihad `l la` ,mdxa`l `N ¤̀¨§©§¨¨£¨Ÿ¦§¦
mFwn lMn ,dxVn WxFId didIW¤¦§¤©¥¦¨¨¦¨¨
xAC `NW iR lr s` ,'dxUl 'd UrIe'©©©§¨¨©©¦¤Ÿ¦¤

mdxa`l `N`(l"Wxdn):a dxez ¤¨§©§¨¨©©§©

(a)â'Fz`' aizM dOl ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨¨§¦Ÿ
zgY w"xigA cwPil Fl did ,m"lFgA§¨¨¨¦¨¥§¦¥©©

,xEACd did mdxa` mr `dC ,s"l`d̈¨¤§¨¦©§¨¨¨¨©¦
,crFO` i`w 'FzF`'C WxiR df lre§©¤¥¥§¨¥©¥
,crFOd lr xEAC oFWl ltFp oi`W itlE§¦¤¥¥§¦©©¥

siqFdl KxvEd ikd mEXn'rawe xAC' ¦¨¦§©§¦¦¤§¨©
zriaw lr xEAiCd lFRIW icM ,'eke§¥¤¦©¦©§¦©

:oiadl lwe ,mFwOdb dxez ©¨§©§¨¦

(f)ã`ide ,'dn' zNnM 'in' zNOW¤¦©¦§¦©¨§¦
ax dn' FnM ,cFake dlrnl zWOWn§©¤¤§©£¨§¨§¨©

'LaEh('k `"l miNdY)'LiUrn ElcB dn' §§¦¦©¨§©£¤
('e a"v mW)(m"`x)ohWtM i`C d`xp ile , ¨§¥§¦¦§¤§¦¦§¨¨

KExA WFcTd `ld ,'lNn in' dxn` dn̈¨§¨¦¦¥£Ÿ©¨¨
:'eke gaW oFWl `N` ,lNn `Edg dxez ¦¥¤¨§¤©



xie`עב zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"h iying meil inei xeriy
ׁשהׂשרֹות  לֹומר, ויׁש מאה. ּבן היה אברהם ׁשהרי ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּתֹולדֹות),
ידעּו ׁשהרי זה, ּבגיל הֹוליד ׁשאברהם ּכ על התּפּלאּו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹלא
הּדֹור, ליצני ורק וׁשׁש. ׁשמֹונים ּבגיל יׁשמעאל את ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשהֹוליד

אמרּו להם, חמדּו ּבעלמא ולצֹון האמת, את חּפׂשּו ְְְְְְֱִֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשּלא
ׂשרה". נתעּברה מאבימל"ְְֲִִֵֶֶַָָָ

(ç)ìBãâ äzLî íäøáà Nòiå ìîbiå ãìiä ìcâiå©¦§©¬©¤−¤©¦¨©®©©³©©§¨¨Æ¦§¤´¨½
:÷çöé-úà ìîbä íBéa§−¦¨¥¬¤¦§¨«

i"yx£ÏÓbiÂ∑ לסֹוףä עה)חדׁשכ"ד ‚„ÏB.(גיטין ‰zLÓ∑ הּדֹור ּגדֹולי ׁשם ואבימלå,ׁשהיּו ועבר .(ב"ר)ׁשם «ƒ»«ְֶֹƒ¿∆»ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

(è)äãìé-øLà úéøönä øâä-ïa-úà äøN àøzå©¥̧¤¨¹̈¤¤¨¨¯©¦§¦²£¤¨«§¨¬
:÷çöî íäøáàì§©§¨−̈§©¥«

i"yx£˜ÁˆÓ∑:ׁשּנאמר ּכמֹו אלילים, עבֹודת לׁשֹון ¿«≈ְְֱֱֲִִֶֶַַ
לב) עריֹות,(שמות ּגּלּוי לׁשֹון אחר: ּדבר לצחק". ְְֲִֵֵַַַָָָָֻ"וּיקמּו

ּדתימא: לט)ּכמה לׁשֹון (לקמן אחר: ּדבר ּבי". "לצחק ְְְְִֵֵֶַַָָָָ

ּדתימא: ּכמה ב)רציחה, ב הּנערים (שמואל נא æ"יקּומּו ְְְְִִֵַָָָָָָ
לפנינּו ."וגֹו'ויׂשחקּו ְְֲִֵַָ

(é)dða-úàå úàfä äîàä Løb íäøáàì øîàzå©¸Ÿ¤Æ§©§¨½̈¨¥²¨«¨¨¬©−Ÿ§¤§¨®
:÷çöé-íò éða-íò úàfä äîàä-ïa Løéé àì ék¦´³Ÿ¦©Æ¤¨«¨¨´©½Ÿ¦§¦−¦¦§¨«

i"yx£'B‚Â ÈaŒÌÚ∑יירׁש לא "ּכי ׂשרה: מּתׁשּובת ƒ¿ƒ¿ְִִִַַָָֹ
מריב  ׁשהיה למד אּתה עםּֿבני", הּזאת ְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּבןֿהאמה

וא  הירּׁשה, על יצחק ונֹוטל עם ּבכֹור 'אני ֹומר: ְְְְְֲִִִֵֵַַָָֻ
ּבֹו ויֹורה קׁשּתֹו ונֹוטל ּבּׂשדה ויֹוצאים ׁשנים', ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָּפי

דתימא: ּכמה כו)חּצים, הּיֹורה (משלי "ּכמתלהלּה ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָ

אני" מׂשחק הלא ואמר וגֹו', ÈaŒÌÚ.זּקים ְְְֲִִִֵַַָָֹƒ¿ƒ
˜ÁˆÈŒÌÚ∑(ב"ר)אינֹו אם אפּלּו ּבני, ׁשהּוא מּכיון ƒƒ¿»ְֲִִִִֵֵֶָ

ּכיצחק  ּבני,אֹוçהגּון אינֹו אם אפּלּו ּכיצחק  הגּון ְְְְְֲִִִִִֵָָָָ
"עםּֿבני  קלֿוחמר עּמֹו, לירׁש ּכדאי זה ְְִִִִֵֶֶַַַָֹאין

ּבֹו ׁשּׁשּתיהן .עםֿיצחק", ְְִִֵֶֶָ

(àé):Bða úãBà ìò íäøáà éðéòa ãàî øácä òøiå©¥¯©©¨¨²§−Ÿ§¥¥´©§¨¨®©−¬Ÿ§«

i"yx£Ba ˙„B‡ ÏÚ∑(ב"ר) ׁשּיצא ׁשּׁשמע לׁשּלחֹוèעל לֹו ׁשאֹומרת על ּופׁשּוטֹו: רעה . .לתרּבּות «…¿ְְְְְֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

‡·¯‰Ìח  „·ÚÂ ÏÈÒÁ˙‡Â ‡È·¯ ‡·¯e¿»«¿»¿ƒ¿¬ƒ«¬««¿»»
:˜ÁˆÈ ˙È ÏÈÒÁ˙‡c ‡ÓBÈa ‡a¯ ‡ÈzLÓƒ¿¿»«»¿»¿ƒ¿¬ƒ»ƒ¿»

ÈÏÈc„˙ט  ‡˙È¯ˆÓ ¯‚‰ ¯a ˙È ‰¯N ˙ÊÁÂ«¬«»»»«»»ƒ¿≈»ƒƒ«
:CÈÈÁÓ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»¿»ƒ

ÈÂ˙י  ‡„‰ ‡˙Ó‡ C¯z Ì‰¯·‡Ï ˙¯Ó‡Â«¬∆∆¿«¿»»»≈«¿»»»¿«
È¯a ÌÚ ‡„‰ ‡˙Ó‡ ¯a ˙¯È ‡Ï È¯‡ d¯a¿«¬≈»≈«««¿»»»ƒ¿ƒ

:˜ÁˆÈ ÌÚƒƒ¿»

ÏÚיא  Ì‰¯·‡ ÈÈÚa ‡„ÁÏ ‡Ób˙t LÈ‡·e¿≈ƒ¿»»«¬»¿≈≈«¿»»«
:d¯a ˜ÒÈÚ≈«¿≈

minkg izty

(g)ä(l"Wxdn),'lnbYe' aizM `l dOl , ©©§©¨¨Ÿ§¦©¦§Ÿ
didW itl ,Fnvrn clId 'lnBIe' `N ¤̀¨©¦¨©©¤¤¥©§§¦¤¨¨
Fnvrn wFpiYW miWcg c"k sFql§¢¨¦¤¦¥©§
cr ,FO` algA q`FOW ,wpiNn wqFR¥¦¦©¤¥©£¥¦©

:FpFWl o`M̈§
å`wtp i`n `iapaC m"`xd WxiR¥¥¨§¥¦§¨¦©¨§¨

miniA dlFcB dCErQd dzid m` DiPin¦¥¦¨§¨©§¨§¨§¨¦
ricFdl `N` ,xRqOd iAx miWp`A F`©£¨¦©¥©¦§¨¤¨§¦©

:mW Eid mlFr ilFcBWh dxez ¤§¥¨¨¨
(h)æ(y"nn)xnFl Fl did ,cg` wx i`C ,§¦©¤¨¨¨©

llFM oFWl xn` `N` ,Edn `icdA§¤§¨©¤¨¨©¨¥
Eed iccdA EdNEM rnWnC ,'wgvn'§©¥§©§©§©£¨¥£
,xn`e m"`xd dWwde .oiadl lwe ,DiA¥§©§¨¦§¦§¨¨§¥§¨©
WFcTd xn`C `d ,axd ixacM m ¦̀§¦§¥¨©¨§¨©©¨
F` wiCv ,`Ed dn eiWkr' `Ed KExÄ©§¨©©¦
rWx oi` `de ,'wiCv' Exn`e ,'rWẍ¨§¨§©¦§¨¥¨¨
oFr FzF` lrW xnFl Wie .EdFnM̈§¥©¤©¨

oi`X dnE ,'wiCv' Exn` eilr EbxhTW¤¦§§¨¨¨§©¦©¤¥
oaC mEXn ,dxFnE xxFq oal dnFC df¤¤§¥¥¤¦§¥
mixaC zFUrl ligzd dxFnE xxFq¥¤¦§¦©£§¨¦
dzin aEIg icil FzF` mi`iand©§¦¦¦¥¦¦¨
oipr dUr `l l`rnWi la` ,sFQal§©£¨¦§¨¥Ÿ¨¨¦§¨
o`M cr ,`nSA zEnl FzF` `iaOd©¥¦¨©¨¨©¨

:FpFWli dxez §
(i)ç(y"nn)'mr' minrR 'a ,ok `l m`C ,§¦Ÿ¥§¨¦¦

.'wgvi ipA mr' xnFl Fl did ,Dil dOl̈¨¥¨¨©¦§¥¦§¨
i`cM cal ipA zlrn ,xnFl `A `N ¤̀¨¨©©£©§¦§¨§©
zlrn oke ,FOr l`rnWi Wxii `NW¤Ÿ¦©¦§¨¥¦§¥©£©
`lcE ,oiadl lwe ,i`cM calA wgvi¦§¨¦§¨§©§©§¨¦§¨

:'dcEdi zgpn'M`i dxez §¦§©§¨
(`i)è(y"nn),FhEWtE Wxcn `iad ,¥¦¦§¨§

KExA WFcTdW ,dWw cal FhEWtlC§¦§§¨¨¤¤©¨¨
xrPd lr LipirA rxi l`' Fl xn` `Ed¨©©¥©§¥¤©©©©
eipirA rxdW DPin rnW ,'Lzn` lre§©£¨¤§©¦¨¤¥©§¥¨

'ebe rxIe' xn` dOle ,Fzn` lr oM mB©¥©£¨§¨¨¨©©¥©
WxiR okl ,cal 'FpA zFcF` lr©§§¨¨¥¥¥
`vIW xnFl dvx ,'eke 'rnXW'¤¨©¨¨©¤¨¨
iAB KiIW `l dfC ,drx zEAxzl§©§¨¨§¤Ÿ©¨©¥
i`n dWw FhEWR e`l i`e ,Fzn £̀¨§¦©§¨¤©
'ebe rxi l`' `Ed KExA WFcTd xn`ẅ¨©©¨¨©¥©
Lil` xn`Y xW` lM ,'ebe xrPd lr©©©©Ÿ£¤Ÿ©¥¤
dxU zxin` KiIW i`n ,'ebe 'dxÜ¨©©¨£¦©¨¨
zEAxzl `vi oiprl DlFwA rFnWl¦§©§¨§¦§©¨¨§©§
'eke 'wgvia iM' mrh zpizp mB ,drẍ¨©§¦©©©¦§¦§¨
`vIW eipirA rxi `NWl KiIW Fpi ¥̀©¨§¤Ÿ¥©§¥¨¤¨¨
FhEWtl mB KxvEd Kkl ,drx zEAxzl§©§¨¨§¨§©©¦§
xn`X dnA ,mdipW dGn d`xpe .'eke§¦§¤¦¤§¥¤§©¤¨©
zaiY iM ,lEtM `EdW 'FpA zFcF` lr'©§¤¨¦¥©
iYWE ,'lr' FnM FWExiR oM mB 'zFcF`'©¥¥§©§¥
lr' xnFl Fl dide ,il dOl 'lr' minrt§¨¦©¨¨¦§¨¨©©
'ebe rxi l`' KM xg` azMW FnM ,'FpA§§¤¨©©©¨©¥©



עג `xie zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"h iying meil inei xeriy

(áé)éðéòa òøé-ìà íäøáà-ìà íéýìû øîàiåE ©¸Ÿ¤¡Ÿ¦¹¤©§¨À̈©¥©³§¥¤̧Æ
éìà øîàz øLà ìk Eúîà-ìòå øòpä-ìòäøN E ©©©´©§©£¨¤½ŸÁ£¤̧Ÿ©¬¥¤²¨−̈

òîL:òøæ Eì àøwé ÷çöéá ék dì÷a §©´§Ÿ¨®¦´§¦§½̈¦¨¥¬§−¨«©
i"yx£dÏ˜a ÚÓL∑)ׁשּבּה הּקדׁש רּוח ּבנביאּות éלמדנּו.)ּבקֹול לׂשרה טפל אברהם ׁשהיה ,. ¿«¿…»ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

(âé):àeä Eòøæ ék epîéNà éBâì äîàä-ïa-úà íâå§©¬¤¤¨«¨−̈§´£¦¤®¦¬©§£−«

(ãé)íäøáà íkLiå|íéî úîçå íçì-çwiå ø÷aa ©©§¥´©§¨¨´©¿Ÿ¤©¦©¤Á¤Á§¥̧©©¹¦
äçlLéå ãìiä-úàå dîëL-ìò íN øâä-ìà ïziå©¦¥´¤Â¨Â̈¨¯©¦§¨²§¤©¤−¤©§©§¤®¨

:òáL øàa øaãîa òúzå Cìzå©¥´¤©¥½©§¦§©−§¥¬¨«©
i"yx£ÌÈÓ ˙ÓÁÂ ÌÁÏ∑ ׁשהיה לפי וזהב, ּכסף ולא ∆∆¿≈««ƒְְְִֶֶֶָָָָֹ

רעה ëׂשֹונאֹו לתרּבּות ׁשּיצא אף ∑Ïi‰Œ˙‡Â„.על ְְְֶַַָָָָ¿∆«∆∆ַ
ׁשכמּה על ׂשם רעה,ìהּילד עין ׂשרה ּבֹו ׁשהכניסה , ְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָ

ּברגליו ליל יכֹול ולא חּמה רבה)ואחזּתּו CÏzÂ.(בראשית ְְְֲֵֵַַַַַָָָֹ«≈∆
Ú˙zÂ∑ לג ּבית חזרה .(ב"ר)אביהîּלּולי «≈«ְְִִֵֵָָָָ

(åè)úçz ãìiä-úà CìLzå úîçä-ïî íénä eìëiå©¦§¬©©−¦¦©¥®¤©©§¥´¤©¤½¤©−©
:íçéOä ãçà©©¬©¦¦«

i"yx£ÌÈn‰ eÏÎiÂ∑ חֹולים ׁשּדר .הרּבה לׁשּתֹות ðלפי «ƒ¿««ƒְְְִִִֵֶֶֶַ

ÏÚיב  CÈÈÚa L‡·È ‡Ï Ì‰¯·‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»»»«¿≈¿≈»«
‰¯N CÏ ¯ÓÈ˙ Èc Ïk C˙Ó‡ ÏÚÂ ‡ÓÈÏeÚ≈»¿««¿»…ƒ≈«»»»
:ÔÈa CÏ Ôe¯˜˙È ˜ÁˆÈ· È¯‡ dpÓ Ïa«̃≈ƒ«¬≈¿ƒ¿»ƒ¿¿»¿ƒ

·Cיג  È¯‡ dpeL‡ ÌÚÏ ‡˙Ó‡ ¯a ˙È Û‡Â¿«»««¿»¿«¬«ƒ≈¬≈¿»
:‡e‰

ÓÁÏ‡יד  ·ÈÒe ‡¯Ùˆa Ì‰¯·‡ ÌÈc˜‡Â¿«¿≈«¿»»¿«¿»¿ƒ«¬»
˙ÈÂ dt˙k ÏÚ ÈeL ¯‚‰Ï ·‰ÈÂ ‡iÓ„ ‡a˜¯Â¿»¿»¿«»ƒ«¿»»«ƒ««¿«¿»
) ‡¯a„Óa ˙Ú˙Â ˙ÏÊ‡Â dÁÏLÂ ‡È·¯ נ"י «¿»¿«¿««¬»«¿»«¿«¿¿»

¯a„Óa(:Ú·L ¯‡a ¿«¿≈¿≈»«

¯·È‡טו  ˙È ˙Ó¯e ‡a˜¯ ÔÓ ‡iÓ eÓÈÏLe¿ƒ«»ƒ»¿»¿«»«¿»
:‡iÏÈ‡ ÔÓ „Á ˙BÁz¿«ƒƒ»«»

minkg izty

zFcF` lr' aizM `le ,'xrPd lr©©©©§Ÿ§¦©
eipirA rxEdW zFxFdl `N` ,'xrPd©©©¤¨§¤©§¥¨
xn` cal oiWExiBd lre ,mixaC ipW§¥§¨¦§©©¥¦§¨¨©

:'ebe 'rxi l`' `Ed KExA WFcTdai dxez ©¨¨©¥©
(ai)é(y"nn)rnW' xnFl Fl didC ,wiIC ,¦¥§¨¨©§©

,'xn`Y xW` lM' xn`W FnM ,'dixacl¦§¨¤¨§¤¨©Ÿ£¤Ÿ©
`xwOd KxcM 'dil` rnW' F``"i mixaC) §©¥¤¨§¤¤©¦§¨§¨¦

(b"il` ErnWY rFnW m` dide'§¨¨¦¨©¦§§¤
xEAiC `lA lFwC ,dWw cFre .'izFvn¦§©§¨¤§§Ÿ¦
KiIX dnE ,`nlrA lFw zxad wx `Ed©£¨©§¨§¨©©¨
WxiR okl .cal lFw zxadl ziIvl§©¥©£¨©§¨¨¥¥¥
`l `idW zFxFdl ,WcFTd gEx lFwA§©©¤§¤¦Ÿ
gEx lFTn `N` ,mElM Dnvrn dxAC¦§¨¥©§¨§¤¨¦©
oFWl WEOiW zvw Fl dnFce ,WcFTd©¤§¤§¨¦§
EWxC iOp ikd mEXn ,'lFw zA `vi'¨¨©¦¨¦©¦¨§

dAx ziW`xA)(h"i 'k dWxRoFW`xd mc` iAB §¥¦©¨¨¨¨©¥¨¨¨¦
'LYW` lFwl' wEqR lr(f"i 'b lirl) ©¨§¦§¤§¥

DlFwA eilr zlNin dzidW¤¨§¨§©¤¤¨¨§¨
:'ekebi dxez

(ci)ëzEAxzl `vi `NW FhEWtle§¦§¤Ÿ¨¨§©§
Wie ,adfe sqM Fl ozp `l dOl drẍ¨¨¨Ÿ¨©¤¤§¨¨§¥
onf hErinA xEaq did mdxa`C xnFl©§©§¨¨¨¨¨§¦§©
EPaiW` dxVn fbxd `vIW xg ©̀©¤¥¥¨Ÿ¤¦¨¨£¦¤

,ilv`(l"Wxdn)W"nxdn WExiR itlE , ¤§¦©©§©§¦¥©©§©

lirl(`"i wEqR)oi`W itl ,icin dWw `l §¥¨Ÿ¨¤¦¦§¦¤¥
KxvEde WxcOd lr wlFg FhEWRd©§¥©©¦§¨§§©
uExiY la` .mW oiIr ,mdipWl¦§¥¤©¥¨£¨¥
Dil ded oM m`C ,oFkp Fpi` l"Wxdn©©§©¥¨§¦¥£¨¥
dvxW l"Wxdn mrh aFYkl i"Wxl§©¦¦§©©©©§©¤¨¨
FhEWtl wiRqnC ,'eke FaiWdl©£¦§©§¦¦§
aFYkl i"Wxl Dil ded `le ,FWxcnlE§¦§¨§Ÿ£¨¥§©¦¦§
,cal FWxcnl wiRqOW mrHd wx©©©©¤©§¦§¦§¨§¨

:w"Fceìi`w 'clId z`e' `xwC §¦§¨§¤©¤¤¨¥
,'xbd l` oYIe' lr `le ,Dil KinqC ©̀¦§¦¥§Ÿ©©¦¥¤¨¨
,clId s` DnkW lr mVW ok `l m`C§¦Ÿ¥¤¨©¦§¨©©¤¤
'Ed`VYe' `icdA aYknl Dil ded£¨¥§¦§©§¤§¨©¦¨¥

:'ebe 'clId z` KlWYe' xcdeî(y"nn), ©£©©©§¥¤©¤¤
DYrcl rnWn 'KlYe'C ,wiIC¦¥§©¥¤©§©§©§¨
lkA dkild oFWl z`xFdM ,DpFvxle§¦§¨§¨©§£¦¨§¨
rnWn ,'rzYe' xn` KM xg`e ,mFwn̈§©©¨¨©©¥©©§©
,drFY dzidW ,KlY okidl drci `NW¤Ÿ¨§¨§¥¨¥¥¤¨§¨¨
,iccd` ixzqC iNin ixY Eed oM m`e§¦¥¨§¥¦¥§¨§¦©£¨¥
mcFw 'KlYe' dNigYn xnFl oi`e§¥©¦§¦¨©¥¤¤
,'ebe 'rzYe' KM xg`e drFY dzidW¤¨§¨¨§©©¨©¥©
dkldW `hiWR ,il dOl 'KlYe' oM m ¦̀¥©¥¤¨¨¦§¦¨¤¨§¨
Eze ,oiicr KxCd zErY `lA dNgYn¦§¦¨§Ÿ¨©¤¤£©¦§
xAcOA dzrYW xnFl aEzMd zpeEkC§©¨©©¨©¤¨£¨©¦§¨
x`WE min Dl did `l oM ici lre§©§¥¥Ÿ¨¨¨©¦§¨

dkldW xnFl Kixv oi` la` ,xERQd©¦£¨¥¨¦©¤¨§¨
did 'rzYe'W WxiR okl ,KxCA©¤¤¨¥¥¥¤©¥©¨¨
'rzYe KlYe' xn`W dfe ,dpeEkA§©¨¨§¤¤¨©©¥¤©¥©
EpiidC ,dpeEkA zFrzl dkldW¤¨§¨¦§§©¨¨§©§
`Ed 'rzYe' azMW dnE ,'ek dxfgW¤¨§¨©¤¨©©¥©
idie' KxC lr `Ede ,milil` zcFar£©¡¦¦§©¤¤©§¦

'ebe 'Erzd xW`M(b"i 'k lirl)FnkE , ©£¤¦§§¥§
xzA `Innr Frh cM' qFlwpE` mBxYW¤¦§¥§§©§©§©¨¨©

:'ek 'milil` zcFareh dxez £©¡¦¦
(eh)ð(y"nn)xnFl Fl didC ,wiIC ,¦¥§¨¨©

xn`W FnM ,'miOde mgNd ElkIe'©¦§©¤¤§©©¦§¤¨©
dNgY(c"i wEqR)min znge mgl gTIe' §¦¨¨©¦©¤¤§¥©©¦

mdxa` ozp `nzQnC ,'ebe 'oYIe©¦¥§¦§¨¨¨©©§¨¨
df iE`xd Kxr itl dIzXde dlik`d̈£¦¨§©§¦¨§¦¥¤¨¨¤
mdipW zFidl iE`x did oM m` ,dfl̈¤¦¥¨¨¨¦§§¥¤
WxiR okl ,deWA cg` mrtA milM̈¦§©©¤¨§¨¤¨¥¥¥
`le i`Cn xzFi dzXW zFxFdl `AW¤¨§¤¨¨¥¦©§Ÿ
KxCW itl Epiide ,dlik`d Kxr itl§¦¥¤¨£¦¨§¨¦§¦¤¤¤
`le 'miOd ElkIe' xn` okle 'eke milFg¦§¨¥¨©©¦§©©¦§Ÿ

,mgNd(awri zlgp)xnFl dvxC il d`xp , ©¤¤©£©©£Ÿ¦§¤¦§¨¨©
min cFr did `le' aEzM `lCn¦§Ÿ¨§Ÿ¨¨©¦
,mF`zR rnWn 'ElkIe' oFWlC ,'zFYWl¦§¦§©¦§©§©¦§

:ozpFrA `NWfh dxez ¤Ÿ§¨¨



xie`עד zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"h iying meil inei xeriy

(æè)ék úL÷ éåçèîk ÷çøä ãâpî dì áLzå Cìzå©¥Á¤Á©¥̧¤¹̈¦¤À¤©§¥Æ¦§©«£¥´¤½¤¦´
àOzå ãâpî áLzå ãìiä úBîa äàøà-ìà äøîà̈«§½̈©¤§¤−§´©®̈¤©¥´¤¦¤½¤©¦¨¬

:jázå dì÷-úà¤Ÿ−̈©¥«§§
i"yx£„‚pÓñ∑(ב"ר)מרחֹוק.˙L˜ ÈÂÁËÓk∑ ּכׁשּתי ƒ∆∆ֵָƒ¿«¬≈∆∆ְִֵ

'ׁשהטיח  מׁשנה: ּבלׁשֹון חץ. ירּית לׁשֹון והּוא ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָטיחֹות,
ּתאמר: ואם ּכחץ. יֹורה ׁשהּזרע ׁשם על ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַֹּבאׁשּתֹו',
ליּכנס  הּוי"ו מׁשּפט קׁשת', 'ּכמּטחי לכּתב: לֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹהיה

ּכמֹו: ב)לכאן, מּגזרת:(שה"ש הּסלע", יט)"ּבחגוי (ישעיה ְְְְְִִֵֶַַַַָ

ּומּגזרת: לחּגא", למצרים יהּודה אדמת (תהלים "והיתה ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָ
וכן:קז) ּכּׁשּכֹור", וינּועּו סה)"יחּגּו ארץ",(שם "קצוי ְְְִֵֵֶֶַַָָֹ

קצה  pÓ‚„.מּגזרת ·LzÂ∑ הֹוסיפה למּות ׁשּקרב ּכיון ְִִֶַָ«≈∆ƒ∆∆ִֵֶַָָָָ
.להתרחק  ְְִֵַ

(æé)Càìî àø÷iå øòpä ìB÷-úà íéýìû òîLiå©¦§©´¡Ÿ¦»¤´©©¼©¼©¦§¨Á©§©̧
íéýìû|Cl-äî dì øîàiå íéîMä-ïî øâä-ìà ¡Ÿ¦³¤¨¨Æ¦©¨©½¦©¬Ÿ¤−̈©¨´

øòpä ìB÷-ìà íéýìû òîL-ék éàøéz-ìà øâä̈¨®©¦´§¦½¦«¨©¯¡Ÿ¦²¤¬©©−©
:íL-àeä øLàa©«£¤¬¨«

i"yx£¯Úp‰ ÏB˜Œ˙‡∑ החֹולה ּתפּלת ׁשּיפה òמּכאן ∆«««ְִִֶֶַַָָָ
עליו, אחרים להתקּבלמּתפּלת קֹודמת .(ב"ר)והיא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָ

ÌLŒ‡e‰ ¯L‡a∑(טז עֹוׂשה (ר"ה ׁשהּוא מעׂשים לפי «¬∆»ְֲִִֶֶַ
נּדֹון  הּוא לעׂשֹות.,ôעכׁשו עתיד ּׁשהּוא מה לפי ולא ְְְֲִִִֶַַַָָֹ

'רּבֹונֹו ואֹומרים: מקטרגים הּׁשרת מלאכי ׁשהיּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָלפי
זרעֹו ׁשעתיד מי עֹולם, ּבּצמא,öׁשל ּבני להמית ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָ

מה  'עכׁשו, מׁשיבם: והּוא ּבאר? לֹו מעלה ְְְְֲִֵֶַַַַָָָאּתה
להם: אמר 'צּדיק'. לֹו: אמרּו רׁשע'? אֹו צּדיק ְִִֶַַַָָָָָהּוא,
"ּבאׁשר  וזהּו: ּדנֹו', אני עכׁשו ׁשל מעׂשיו ְְְֲֲֲִִֶֶֶַַַָָָ'לפי
ּכׁשהגלם  ּבּצמא? יׂשראל את המית והיכן ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָהּואֿׁשם".

ׁשּנאמר: כא)נבּוכדנאצר, וגֹו'(ישעיה ּבערב "מּׂשא ְְְֱֲֶֶֶַַַַַָָ
ּכ וגֹו'", מים התיּו צמא אֹותם לקראת מֹוליכין ׁשהיּו ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָ

'ּבבּקׁשה  לּׁשּבאים: אֹומרים יׂשראל היּו ערבּיים, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָאצל
וירחמּו יׁשמעאל, ּדֹודינּו ּבני אצל הֹוליכּונּו ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָמּכם,

ׁשּנאמר: כה)עלינּו', ּתקרי (שם אל ּדדנים", "ארחֹות ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָֹ
ּומביאין  לקראתם יֹוצאים ואּלּו ּדֹודים. אּלא ְְְְְִִִִִִֵֶָָָָּדדנים,
ּכסבּורים  נפּוחים. ונאדֹות מלּוח ודג ּבׂשר ְְְְִִִֶַָָָָָֹלהם
ּפיו  לתֹו ּוכׁשּמכניסֹו מים, מלאים ׁשהם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָיׂשראל,

ּומת  ּבגּופֹו נכנסת הרּוח .ּופֹותחֹו, ְְְִֵֶֶַָ

(טז  ˙˜ÈÁ¯‡ Ï·wÓ dÏ ˙·È˙ÈÂ ÏÊ‡Â נ"י «¬≈ƒƒ««ƒ√≈«¿≈«
˜ÈÁ¯‡ÈÊÁ‡ ‡Ï ˙¯Ó‡ È¯‡ ‡zL˜ ¯‚ÈÓk ( «¿ƒ¿≈««¿»¬≈¬∆∆»∆¡≈

˙È ˙ÓÈ¯‡Â Ï·wÓ ˙·È˙ÈÂ ‡È·¯„ ‡˙BÓa¿»¿«¿»ƒƒ«ƒ√≈«¬ƒ«»
:˙Î·e dÏ»̃«¿»

e˜¯‡יז  ‡È·¯c dÏ˜ ˙È ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓLe¿ƒ«√»¿»»»≈¿«¿»¿»
‰Ó dÏ ¯Ó‡Â ‡iÓL ÔÓ ¯‚‰Ï ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ«¿¬»«¿»¿»»ƒ¿«»«¬«««
˙È ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓL È¯‡ ÈÏÁ„˙ ‡Ï ¯‚‰ Cl»»»»ƒ¿¬ƒ¬≈¿ƒ«√»¿»»

:Ôn˙ ‡e‰c ¯˙‡a ‡È·¯c dÏ»̃≈¿«¿»«¬«¿«»

minkg izty

(fh)ñi`nC ,FhEWtM 'cbp' oFWl `lŸ§¤¤¦§§©
WExitl `nlWaC ,dfA DPin `wtp̈§¨¦¨¨¤§¦§¨¨§¥
xg` wEqRd ozPW xiRW iz` 'wFgxn'¥¨¨¥©¦¤¨©©¨©©
'd`x` l` ,'ebe dxn` iM' mrHd KM̈©©©¦¨§¨©¤§¤
'cinz iCbpl 'd iziEW' Epivn Eze .'ebe§¨¦¦¦¦§¤§¦¨¦

('g f"h miNdY)lre ,gkFp oFWl `EdW §¦¦¤§©§©
xn` o`ke ,aExiw oFWl `Ed KgxM̈§¨§¥§¨¨©
mixaC mde ,'ebe 'wgxd' KM xg ©̀©¨©§¥§¥§¨¦
`Ed m"nA 'cbPn'C WxiR okl ,mixzFq§¦¨¥¥¥§¦¤¤§¥
,w"xigA m"OdW ,'cbp on' FnM ,KtidA§¥¤§¦¤¤¤©¥§¦¥
`lC xnFl dvxe ,'on' FnM WExiR¥§¦§¨¨©§Ÿ
,wFgxn `N` aFxwA clId gkFp daWï§¨©©¤¤§¨¤¨¥¨

:w"Fce ,'ebe 'ieghnM wgxd'fi dxez ©§¥¦§©£¥§
(fi)ò,dzkA `id mB `d ,uxzl FpFvx§§¨¥¨©¦¨§¨

`l dOle ,'JaYe DlFw `VYe' aizkcM§¦§¦©¦¨¨©¥§§§¨¨Ÿ
`Ow wxtA opixn`C `de .DlFwl rnẄ©§¨§¨§¨§¦©§¤¤©¨

zFkxaC(:'d),DiWtpl opgFi iAx miwFle ¦§¨§¦©¦¨¨§©§¥
ziAn Fnvr xiYn WEag oi` iPWnE§©¥¥¨©¦©§¦¥

ivn `lC mEXn xnFl Kixv ,oixEq`d̈£¦¨¦©¦§Ÿ¨¦
sicr ith oeEkn ivn i` la` ,oiEkn§©¥£¨¦¨¥§©¥§¥¨¦

(m"`x):ôxxFq oA lr o`Mn dWTX dn©¤¨¤¦¨©¥¥
,FtFq mW lr oFCip `EdW dxFnE¤¤¦©¥
`YriIqA EPWxt` `vY iM zWxtA§¨¨©¦¥¥£¨§¤§¦©§¨
DFnzl Wi la` ,m"`xd azM .`InWC¦§©¨¨©¨§¥£¨¥¦§©
zFxiar ozF`n eilr Ebxhw `l dOl̈¨Ÿ¦§§¨¨¥¨£¥
zFxiar ozF`n eilr Ebxhwe ,FciAW¤§¨§¦§§¨¨¥¨£¥
.eipA `N` `Ed `le ,mzFUrl cizrW¤¨¦©£¨§Ÿ¤¨¨¨
z`Gd dcB`dW xnFl Wi `OWe ,uxize§¥¥§¤¨¥©¤¨©¨¨©Ÿ

oFrnW iAxC `AiN` `iz`dAx ziW`xA) ¨§¨©¦¨§©¦¦§§¥¦©¨

(e"h b"p dWxR`aiwr iAxC Ediilr biltC ¨¨¨§¨¥£©§§©¦£¦¨
'wgvn'C `xw EWxCW oiWxFCd x`WE§¨©§¦¤¨§§¨¦§©¥
`Ed wgFCW d`xp ipirA la` .i`pbl¦§©£¨§¥©¦§¤¤©
`l m` od zFwElg zFWxcn xn`PW¤Ÿ©¦§¨£¥¦Ÿ
okl ,oM `EdW `icdA WxFtn `EdW¤§¨§¤§¨¤¥¨¥
eilr bxhwl oilFki Eid `NW d`xp¦§¤¤Ÿ¨§¦§©§¥¨¨
oiC ziA oi` iM FciAW miUrOn¦©£¦¤§¨¦¥¥¦

dpW mixUr oAn `N` oiWiprn©£¦¦¤¨¦¤¤§¦¨¨
f"i m` iM did `l l`rnWilE ,dlrnë©§¨§¦§¨¥Ÿ¨¨¦¦
FciAW miUrOn Ebxhw `lC `de ,dpẄ¨§¨§Ÿ¦§§¦©£¦¤§¨
miUrO`C xnFl Wi ,cizrd mW lr©¥¤¨¦¥©§©©£¦
,eini sFqA daEWY dUr eiWkr FciAW¤§¨©§¨¨¨§¨§¨¨
iIg zWxtA oOwl i"Wx WxiRW FnM§¤¥¥©¦§©¨§¨¨©©¥

dxU(wgvi d"c 'h d"k)FzF` ExAwIe iAB ¨¨¦§¨©¥©¦§§
:il d`xp ,w"Fce ,l`rnWie wgviöm`e ¦§¨§¦§¨¥§¦§¤¦§¦

aizM `de xn`Y(f"h c"k mixaC)EznEi `l' Ÿ©§¨§¦§¨¦Ÿ§
WFcTdW xnFl Wi ,'mipA lr zFa`̈©¨¦¥©¤©¨
m` zxXd ik`lnl l`W `Ed KExÄ¨©§©§£¥©¨¥¦
`Ed m` xnFlM ,miOA dxiar dUr̈¨£¥¨©©¦§©¦
wiCv Fl EaiWd ,rWx F` miOA wiCv©¦©©¦¨¨¥¦©¦
,xg` mFwOn `Ed rWx la` miOA `Ed©©¦£¨¨¨¦¨©¥
dY`e `nSA LipA Ezini eipAW cFre§¤¨¨¨¦¨¤©¨¨§©¨
`Ed KExA WFcTde ,x`Ad z` Fl dlrn©£¤¤©§¥§©¨¨
oiprA wiCv `Ed dYrW oeiM mdl aiWd¥¦¨¤¥¨¤©¨©¦§¦§¨

x`Ad Fl ip` dlrn df(l"Wxdn):gi dxez ¤©£¤£¦©§¥©©§©



עה `xie zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"i iyiy meil inei xeriy

(çé)éBâì-ék Ba Cãé-úà é÷éæçäå øòpä-úà éàN éîe÷µ¦§¦´¤©©½©§©«£¦¬¦¤¨¥−®¦«§¬
:epîéNà ìBãb̈−£¦¤«

(èé)Cìzå íéî øàa àøzå äéðéò-úà íéýìû ç÷ôiå©¦§©³¡Ÿ¦Æ¤¥¤½¨©¥−¤§¥´¨®¦©¥¹¤
:øòpä-úà ÷Lzå íéî úîçä-úà àlîzå©§©¥³¤©¥̧¤Æ©½¦©©−§§¤©¨«©

(ë)éäéå øaãna áLiå ìcâiå øòpä-úà íéýìû éäéå©§¦¯¡Ÿ¦²¤©©−©©¦§¨®©¥̧¤Æ©¦§½̈©§¦−
:úM÷ äáøŸ¤¬©¨«

i"yx£˙M˜ ּבקׁשת ∑¯·‰ חּצים על ∑˜M˙.יֹורה …∆«»ְִִֶֶֶ«»ַ
הּׁשי"ן  לפיכ צּיד, ּגּמל, חּמר, ּכמֹו: האּמנּות, ְְִִֵַַַַָָָָָָֻׁשם

העֹוברים, את ּומלסטם ּבּמדּבר יֹוׁשב היה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻמדּגׁשת,
ׁשּנאמר: טז)הּוא וגֹו'(לעיל בּכל .""ידֹו ְֱֶֶַַָֹ

(àë)õøàî äMà Bnà Bì-çwzå ïøàt øaãîa áLiå©¥−¤§¦§©´¨¨®©¦©¬¦²¦−̈¥¤¬¤
:íéøöî¦§¨«¦

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó∑:ׁשּנאמר ּגּדּוליה, 'זרק (שם)מּמק ֹום אנׁשי: ּדאמרי הינּו וגֹו'", מצרית ׁשפחה "ולּה ≈∆∆ƒ¿»ƒְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
קאי' אעּקריּה לאוירא, .חּוטרא ְֲִִֵֵַַָָָָ

ß oeygxn f"i iyiy mei ß

(áë)-øN ìëéôe Cìîéáà øîàiå àåää úòa éäéå©«§¦Æ¨¥´©¦½©Ÿ́¤£¦¤À¤¦ŸÆ©
ìëa Enò íéýìû øîàì íäøáà-ìà Bàáö§¨½¤©§¨−̈¥®Ÿ¡Ÿ¦´¦§½§¬Ÿ

:äNò äzà-øLà£¤©−̈Ÿ¤«
i"yx£EnÚ ÌÈ‰Ï‡∑אׁשּתֹו ונפקדה ּבידֹו, ונפלּו נלחם הּמלכים ועם לׁשלֹום, סדם מּׁשכּונת ׁשּיצא ׁשראּו לפי ¡…ƒƒ¿ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹ

.לזקּניו  ְִָֻ

(âë)éì ø÷Lz-íà äpä íéäìàá él äòáMä äzòå§©À̈¦¨̧§¨¦³¥«Ÿ¦Æ¥½¨¦¦§´Ÿ¦½
äNòz Enò éúéNò-øLà ãñçk écëðìe éðéðìe§¦¦−§¤§¦®©¤¹¤£¤¨¦³¦¦§Æ©«£¤´

:da äzøb-øLà õøàä-íòå éãnò¦¨¦½§¦¨−̈¤£¤©¬§¨¨«
i"yx£ÈcÎÏe ÈÈÏe∑ הּבן על האב רחמי ּכאן È„nÚ.עד ‰NÚz EnÚ È˙ÈNÚŒ¯L‡ „ÒÁk∑ ׁשאמרּתי ¿ƒƒ¿∆¿ƒֲֵֵַַַַָָָ«∆∆¬∆»ƒƒƒ¿«¬∆ƒ»ƒְִֶַָ

אר  "הּנה :ל"לפני רבה)צי .(בראשית ְְְִִֵֶַָ

(ãë):òáMà éëðà íäøáà øîàiå©¸Ÿ¤Æ©§¨½̈¨«Ÿ¦−¦¨¥«©

(äë)øàa úBãà-ìò Cìîéáà-úà íäøáà çëBäå§¦¬©©§¨−̈¤£¦¤®¤©ŸÆ§¥´
:Cìîéáà éãáò eìæb øLà íénä©©½¦£¤¬¨«§−©§¥¬£¦¤«¤

i"yx£ÁÎB‰Â∑ּכ על עּמֹו .נתוּכח ¿ƒ«ְִִַַַָ

daיח  C„È ˙È ÈÙÈ˜˙‡Â ‡È·¯ ˙È ÈÏeË ÈÓe˜ƒƒ»«¿»¿«¿ƒƒ»¿≈≈
:dpeL‡ ÈbÒ ÌÚÏ È¯‡¬≈¿««ƒ¬«ƒ≈

„iÓ‡יט  ‡¯Èa ˙ÊÁÂ d‰ÈÚ ˙È ÈÈ ‡Ï‚e¿»¿»»≈»««¬«≈»¿«»
˙È ˙‡È˜L‡Â ‡iÓ ‡a˜¯ ˙È ˙ÏÓe ˙ÏÊ‡Â«¬»«¿«»»¿»«»¿«¿ƒ«»

:‡È·«̄¿»

e¯·‡כ  ‡È·¯c d„ÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ‰Â‰Â«¬»≈¿»«¿»¿«¬≈¿«¿»¿»
:‡zL˜ È·¯ ‰Â‰Â ‡¯a„Óa ·˙ÈÂƒ≈¿«¿¿»«¬»»≈«¿»

‡dnכא  dÏ ˙·ÈÒe Ô¯‡Ù„ ‡¯a„Óa ·˙ÈÂƒ≈¿«¿¿»¿»»¿ƒ«≈ƒ≈
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ‡˙z‡ƒ¿»≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÏÎÈÙeכב  CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â ‡È‰‰ ‡cÚa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ»»«ƒ«¬«¬ƒ∆∆ƒ…
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ¯ÓÈÓÏ Ì‰¯·‡Ï dÏÈÁ ·«̄≈≈¿«¿»»¿≈»≈¿»«¿»

:„·Ú z‡ Èc ÏÎa C„ÚÒa¿«¬»¿…ƒ«¿»≈

Ïc‡כג  ‡Î‰ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa ÈÏ Ìi˜ ÔÚÎe¿««≈ƒ¿≈¿»«¿»»»¿»
Èc ‡˙B·ÈËk È¯a ¯··e È¯··e Èa ¯wL¿̇««ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿≈»ƒ
‡Ú¯‡ ÌÚÂ ÈnÚ „aÚz CnÚ ˙È„·Ú¬»ƒƒ»«¿≈ƒƒ¿ƒ«¿»

:d· ‡z·˙Bz‡„¿ƒ«¿»«

‡˜Ìi:כד  ‡‡ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»¬»¬«≈

ÒÈÚ˜כה  ÏÚ CÏÓÈ·‡ ˙È Ì‰¯·‡ ÁÎB‡Â¿««¿»»»¬ƒ∆∆«≈«
:CÏÓÈ·‡ È„·Ú eÒÈp‡ Èc ‡iÓ„ ‡¯Èa≈»¿«»ƒ«ƒ«¿≈¬ƒ∆∆



xie`עו zyxt - `k - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"i iyiy meil inei xeriy

(åë)øácä-úà äNò éî ézòãé àì Cìîéáà øîàiå©Ÿ́¤£¦¤½¤´Ÿ¨©½§¦¦¬¨−̈¤©¨¨´
ézòîL àì éëðà íâå él zãbä-àì äzà-íâå äfä©¤®§©©º̈«Ÿ¦©´§¨¦À§©¯¨«Ÿ¦²¬Ÿ¨©−§¦

:íBiä ézìa¦§¦¬©«

(æë)eúøëiå Cìîéáàì ïziå ø÷áe ïàö íäøáà çwiå©¦©³©§¨¨Æ´Ÿ¨½̈©¦¥−©«£¦¤®¤©¦§§¬
:úéøa íäéðL§¥¤−§¦«

(çë):ïäcáì ïàvä úNák òáL-úà íäøáà áviå©©¥´©§¨À̈¤¤²©¦§¬©−Ÿ§©§¤«

(èë)òáL äpä äî íäøáà-ìà Cìîéáà øîàiå©¬Ÿ¤£¦¤−¤¤©§¨¨®¨´¥À¨¤³©
:äðcáì závä øLà älàä úNák§¨Æ¨¥½¤£¤¬¦©−§¨§©¨«¨

(ì)øeáòa éãiî çwz úNák òáL-úà ék øîàiå©¾Ÿ¤¦ µ¤¤´©§¨½¦©−¦¨¦®©«£Æ
:úàfä øàaä-úà ézøôç ék äãòì él-äéäz¦«§¤¦´§¥½̈¦¬¨©−§¦¤©§¥¬©«Ÿ

i"yx£ÈlŒ‰È‰z ¯e·Úa∑ זאת.‰„ÚÏ∑ עדּות לׁשֹון «¬ƒ¿∆ƒֹ¿≈»ְֵ
נקבה  הּמּצבה"÷ׁשל "ועדה ּכמֹו: ,.Èz¯ÙÁ Èk ְְְֵֵֵֶַַָָָƒ»«¿ƒ
¯‡a‰Œ˙‡∑אבימל רֹועי עליה היּו מריבים ∆«¿≈ְֲִִִֵֶֶֶָָָ

א  חפרנּוה'. 'אנחנּו מי ואֹומרים: ּכל ּביניהם: מרּו ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָ
הּבאר  על היא,øׁשּיתראה ׁשּלֹו לקראתֹו, הּמים ויעלּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

אברהם  לקראת .ועלּו ְְְִַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(`xie zyxt eh jxk zegiy ihewl)

אבינּו ּכאברהם לנהֹוג יׁש - לּבנים" סימן אבֹות ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָ"מעׂשה
ואף נהג, ׁשהּוא ּכפי ּבעֹולם, אלקּות ּפעּולתֹואפן ּולפרסם ְְְְְְֱִֵֶֶַַַָָָֹֹ

לּבנים. סימן ִִַָָהּוא
צרי אּלא ּבביתֹו, הּנמצאים יהּודים ּבקירּוב להסּתּפק ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָאין

וׁשבים". ה"עֹוברים ּביהּודים ׁשם ּולטּפל ל"רחֹוב" ְְְְִִִִֵֵַָָָָָלצאת
ּכאׁשר  ּגם אפׁשרית, ּדר ּבכל להׁשּתּדל יׁש זֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּבפעילּות
ּומׁשקה. מזֹון וׁשבים" ל"עֹוברים לתת צרי ּכ ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָלׁשם
היא  עליהם להׁשּפעה הּדר ּכאׁשר אפּלּו ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָיתר־על־ּכן:

ּדרכי לחץ ּבאמצעּות ׁש"ּדרכיה ּכּמּובן, הּתֹורה, ּבדר) ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ַֹנעם").

ׁשּלחצּו האדם ?ּבכ הּתֹועלת מהי ויטען: הּטֹוען יבֹוא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָואם
זאת  עֹוׂשה - להתּפּלל ׁשמע, קריאת לקרא ,לבר ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֹעליו
ּכדי  הּזאת, ּבפעם ּתפּלין מּניח האחר חׁשק. ללא רצֹון, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹֹללא

מחר. יהיה מה לדעת אין א הּלחץ, מן ְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָל"התּפּטר "
לנּו מסּוּפר ּכ הּנ"ל,ּבּתֹורה על ּבסיּפּור - הֹוראה מּלׁשֹון - ְְִִַַַַָָָָָָָ

ּב מדּבר ּכאׁשר אברהם, ּבימי אם קל־וחֹומר: ׁשל בני ּובדר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ
ל"נח  זֹו ּדר הביאה ּתֹורה, מּתן ולפני אֹותי , הּכרּת ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

",ּבברּיֹותי  ְִִָ
על  מדּבר וכאׁשר ּתֹורה, מּתן לאחר ְְְְֲֶַַַַַַַַַַַָָָָֻעל־אחת־ּכמה־וכמה
ּכל  לעׂשֹות הּוא ורֹוצה מּיׂשראל להיֹות "רֹוצה ׁשהּוא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָיהּודי,
הּכפּיה  יתר־על־ּכן: לרצֹונֹו. היא המצֹות ועׂשּית ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָהמצֹות...",

רצֹונֹו יהיה ׁשּזה ,לכ יגרמּו "מצוה הּגלּוי והּלחץ לידי עד , ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
מׁשלם. ּבאפן המצֹות ּכל את יקּים והּוא מצוה", ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻּגֹוררת

ׁשל  ּבאפן ּבעֹולם הּקּב"ה ׁשל ׁשמֹו ּפרסּום ׁשל זאת ְְְֲִֶֶֶֶַָָָָָֹֹעבֹודה
ּב" אֹותי קּיּום ברּיֹותי הּכרּת את מּדה, ּכנגד ּבמּדה ּתחיׁש ," ְְְְִִִִִִִִֶֶֶַָָָָָ

מל ׁש"ּיעמד על־ידי ּדעה..." הארץ מלאה "ּכי ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹההבטחה
דוד... ּכלמּבית ׁשל ויכּוף ּבדקּה" ּולחזק ּבּה ליל יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָ

האמּתית  ּבגאּלה ׁשּבעל־ּפה, והּתֹורה ׁשּבכתב ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻהּתֹורה
צדקנּו. מׁשיח על־ידי ְְְְְִִֵֵֵַַַָוהׁשלימה

È˙כו  „·Ú Ô‡Ó ˙ÈÚ„È ‡Ï CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ∆∆»¿»ƒ»¬«»
‡‡ Û‡Â Èl ˙ÈeÁ ‡Ï z‡ Û‡Â ÔÈ„‰ ‡Ób˙tƒ¿»»»≈¿««¿»«≈»ƒ¿«¬»

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔÈ‰l‡ ˙ÈÚÓL ‡Ï»¿»ƒ∆»≈»≈

CÏÓÈ·‡Ïכז  ·‰ÈÂ ÔÈ¯B˙Â Ô‡Ú Ì‰¯·‡ ¯·„e¿««¿»»»¿ƒƒ««¬ƒ∆∆
:ÌÈ˜ ÔB‰ÈÂ¯˙ e¯Ê‚e¿»«¿≈¿»

Ô‡Úcכח  ÔÙ¯eÁ Ú·L ˙È Ì‰¯·‡ ÌÈ˜‡Â«¬ƒ«¿»»»¿«¿«¿»
:Ô‰È„BÁÏaƒ¿≈∆

Ú·Lכט  Ôep‡ ‰Ó Ì‰¯·‡Ï CÏÓÈ·‡ ¯Ó‡Â«¬«¬ƒ∆∆¿«¿»»»ƒ¿«
:Ô‰È„BÁÏa ‡zÓ˜‡c ÔÈl‡ ÔÙ¯eÁ¿«ƒ≈«¬≈¿»ƒ¿≈∆

È„Èל  ÔÓ Ïa˜z ÔÙ¯eÁ Ú·L ˙È È¯‡ ¯Ó‡Â«¬«¬≈»¿«¿«¿«≈ƒ¿ƒ
‡¯Èa ˙È ˙È¯ÙÁ È¯‡ e„‰ÒÏ ÈÏ È‰˙c ÏÈ„a¿ƒƒ¿≈ƒ¿«¬¬≈¬»ƒ»≈»

) ÔÈ„‰ נ"י‡„‰:( »≈»»
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(áì)ìëéôe Cìîéáà í÷iå òáL øàáa úéøá eúøëiå©¦§§¬§¦−¦§¥´¨®©©¨´̈£¦¤À¤¦ŸÆ
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(âì)ýåýé íLa íL-àø÷iå òáL øàáa ìLà òhiå©¦©¬¥−¤¦§¥´¨®©©¦̧§¨½̈§¥¬§Ÿ̈−
:íìBò ìû¥¬¨«

i"yx£ÏL‡∑ להביא 'ּפרּדס אמר: חד ּוׁשמּואל, רב ≈∆ְְְִֵֵַַַַָָ
'ּפנּדק  אמר: וחד ּבּסעּדה', לאֹורחים ּפרֹות ְְְְִִֵֶַַַָָָָֻֻמּמּנּו

ּפרֹות  מיני ּכל ּובֹו נטיעה לאכסניא, לׁשֹון ּומצינּו ,' ְְְְְִִִֵֵַַָָָָ
ׁשּנאמר: יא)ּבאהלים, אּפדנּו"(דניאל אהלי ."וּיּטע ְְֱֳֳִִֵֶֶַַַַַָָ
'B‚Â ÌLŒ‡¯˜iÂ∑ ׁשל ׁשמֹו נקרא אׁשל אֹותֹו עלֿידי «ƒ¿»»¿ְְְִֵֵֶֶַָ

לאחר  העֹולם. לכל אלּה ְְֱַַַַָָָָָֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא,
ׁשאכלּתם  למי 'ּברכּו להם: אמר וׁשֹותים, ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָׁשאֹוכלים
ׁשאמר  מי מּׁשל אכלּתם, ׁשּמּׁשּלי אּתם סבּורים ְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָמּׁשּלֹו,

אכלּתם' העֹולם, י)והיה .(סוטה ְְֲֶַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 122 cenr ,eh jxk zegiyÎihewl itÎlr)

dItM iciÎlrW dkxaA zlrFYd©¤¤¦§¨¨¤©§¥§¦¨

עֹולם: אל יהוה ּבׁשם לג)וּיקרא־ׁשם (כא, ְְְִֵֵַָָָָֹֽ
אברהם  ׁשהקריא מלּמד וּיקריא, אּלא וּיקרא ּתקרי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָאל
לאחר  ּכיצד, וׁשב. עֹובר ּכל ּבפה הּקּב"ה ׁשל לׁשמֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָאבינּו
אכלּתם? מּׁשּלי וכי להם, אמר לברכֹו. עמדּו וׁשתּו, ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָׁשאכלּו
ׁשאמר  למי ּוברכּו וׁשּבחּו הֹודּו אכלּתם, עֹולם אלקי ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹמּׁשל

העֹולם ואילך)והיה א עמוד סוף י, (סוטה ְָָָָ
ד)ּבּמדרׁש מט, פרשה רבה רצּו(בראשית ׁשּלא ׁשאּלּו מּובא, ְִֵֶֶַָָָֹ

מה  על ּגדֹול סכּום אברהם מהם ּתבע הּקּב"ה, את ְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָלבר
ּברּו" לֹומר נתרּצּו לׁשּלם, רצּו ׁשּלא ּומּכיון וׁשתּו, ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשאכלּו

מּׁשּלֹו". ׁשאכלנּו עֹולם ְִֵֶֶַָָא־ל
להכריח  אברהם מצא ּתֹועלת מה מאד, ּתמּוּה ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹולכאֹורה
להּגיד  רצּו לא ּדאם כּו'", עֹולם א־ל ּברּו" להּגיד ְְְֲִִִִֵַַָָָָֹאנׁשים
אּלּו ּדברים להּגיד יׁש ּתֹועלת מה הּטֹוב, מרצֹונם זה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאת

ההכרח? מּצד ולחּוץ, הּׂשפה מן ְְִִֵֶַַַַַַָָרק

ּבזה: הּבאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש
ּבעל  ׁש"יׁש להּכרה להּגיע ּביכלּתֹו נח, ּבן אפילּו אדם, ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹּכל
את  לפרסם אבינּו אברהם התעּסק ולכן זֹו", לבירה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּבית

וׁשב". עֹובר ּכל "ּבפה יתּבר ְְֱִֵֵֶָָָָֹאלקּותֹו
ּבאים  הם ואין זה, את מבינים ׁשאינם אנׁשים ּכׁשראה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָא
ּגדֹולה  וחמרּיּותם ׁשּגסּותם אברהם הבין מעצמם, זֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָלהּכרה

זֹו. להּכרה להּגיע יכֹולים הם אין ולכן ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָֹמאד,
ּבּטּוׁש ּפעל ועל־ידי־זה ּגדֹול, סכּום אברהם מהם ּתבע ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָולכן

הּקדֹוׁש ּבּזהר וכדאיתא וחמרּיּותם, ּבגסּותם (חלק ּוׁשבירה ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָֹ
כט) פרק ריש בתניא הובא א. קסח, ּביּהג סליק ּדלא ְִֵָָָָ"אעא

כּו' נהֹורא ּביּה סליק ּדלא ּגּופא ליּה, מבּטׁשין ְְְְְִִֵֵַָָָָָנהֹורא
ׁש"יׁש להּכרה מעצמם ּכבר הּגיעּו ואז ליּה", ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמבּטׁשין

זֹו". לבירה ְִִַַַַָּבעל־הּבית

(ãì)ìt õøàa íäøáà øâiå:íéaø íéîé íézL ©¨¯¨©§¨¨²§¤¬¤§¦§¦−¨¦¬©¦«

i"yx£ÌÈa¯ ÌÈÓÈ∑ ּבחברֹון חברֹון, ׁשל על מרּבים »ƒ«ƒְְְְִֶֶֶַֻ
היה  ׁשנה ע"ה ּבן ׁשהרי כ"ו, וכאן ׁשנה, כ"ה ְֲֵֶֶָָָָָָָָָעׂשה
ּבאלֹוני  וּיׁשב "וּיבא ׁשנה: אֹותּה מחרן, ְְֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹּבצאתֹו
ׁשם, אּלא ׁשּנתיּׁשב לכן קדם מצינּו ׁשּלא ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹממרא",
,והֹול ונֹוסע חֹונה ּכאֹורח, היה מקֹומֹותיו ְְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּבכל
"ויהי  מּׁשם", "וּיעּתק אברם", "וּיעבר ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֹׁשּנאמר:
עׂשה  לא ּובמצרים מצרימה", אברם וּירד ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹרעב...
מּיד: ּפרעה. ׁשלחֹו ׁשהרי חדׁשים, ׁשלׁשה ְְְֲֳִִֵֶֶַָָָָָֹֹאּלא

אׁשר  ממרא ּבאלֹוני וּיׁשב "וּיבא עד למּסעיו" וּיל"ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ׁשּנה  עד יׁשב ׁשם "וּיּסע ּבחברֹון", מּיד: סדֹום, פכה ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָ

לארץ  ּובא לֹוט, ׁשל ּבּוׁשה מּפני אברהם" ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָמּׁשם
למילתֹו ּבּׁשליׁשי ׁשהרי היה, ׁשנה צ"ט ּובן ְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָָָּפלׁשּתים,
ּכתיב: וכאן ׁשנה, כ"ה הרי הּמלאכים, אצלֹו ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָּבאּו
הּכתּוב  ּבא ולא הראׁשֹונים. על מרּבים רּבים", ְְִִִִִַַַָָָָֹֻ"ימים
ׁשּתי  עליהם מרּבים היּו ואם לפרׁש, אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָֻלסּתֹום
אינם  ועלּֿכרח מפרׁשם, היה יֹותר, אֹו ְְְְֲִֵֵַָָָָָָָׁשנים,

‡¯Èלא  Ú·L ¯‡a ‡e‰‰ ‡¯˙‡Ï ‡¯˜ Ôk ÏÚ«≈¿»¿«¿»«¿≈»«¬≈
:ÔB‰ÈÂ¯z eÓi˜ Ôn«̇»«»«¿≈

‡·CÏÓÈלב  Ì˜Â Ú·L ¯‡·a ÌÈ˜ e¯Ê‚e¿»¿»ƒ¿≈»«¿»¬ƒ∆∆
:È‡zLÏt Ú¯‡Ï e·˙Â dÏÈÁ ·¯ ÏÎÈÙeƒ…«≈≈¿»¿««¿ƒ¿»≈

(לג  ‡aˆ ·Èˆe נ"יÈlˆÂ Ú·L ¯‡·a (‡ÏÈ‡ ¿≈ƒ¿»ƒ»»ƒ¿≈»«¿«ƒ
:‡ÓÏÚ„ ‡‰Ï‡ ÈÈ„ ‡ÓLa Ôn«̇»ƒ¿»«¿»¡»»¿«¿»

ÔÈÓBÈלד  È‡zLÏt Ú¯‡a Ì‰¯·‡ ·˙Bz‡Â¿ƒ««¿»»¿««¿ƒ¿»≈ƒ
:ÔÈ‡ÈbÒ«ƒƒ



xie`עח zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn g"i ycew zayl inei xeriy
מּׁשם  יצא מּיד ׁשנה, כ"ו הרי מּׁשנה, יֹותר ְֲִִִִֵֵֵָָָָָָָָיתרים

עקדתֹו לפני קדמה ׁשנה ואֹותּה לחברֹון, ׁשל ùוחזר ְְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָ
ׁשנים, עׂשרה ׁשּתים עֹולם'יצחק ּב'סדר ׁשנּויה ּכ ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָ

.(ב"ר)
ß oeygxn g"i ycew zay ß

áë(à)äqð íéýìûäå älàä íéøácä øçà éäéå©§¦À©©Æ©§¨¦´¨¥½¤§¨´¡Ÿ¦½¦−̈
:éðpä øîàiå íäøáà åéìà øîàiå íäøáà-úà¤©§¨¨®©Ÿ́¤¥½̈©§¨−̈©¬Ÿ¤¦¥«¦

i"yx£‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ ¯Á‡∑:אֹומרים מרּבֹותינּו יׁש «««¿»ƒ»≈∆ְִֵֵֵַ
פט) ואֹומר:(סנהדרין מקטרג ׁשהיה ׂשטן, ׁשל ּדבריו ְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָ'אחר

אחד, ּפר לפני הקריב לא אברהם ׁשעׂשה סעּדה ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻמּכל
ּבנֹו, ּבׁשביל אּלא עׂשה 'ּכלּום לֹו: אמר אחד'. איל ְְְִִִֶֶַַָָָָָאֹו
מעּכב'. היה לא לפני, אֹותֹו זבח לֹו: אֹומר הייתי ְְְִִִֵֵַַַָָָָֹאּלּו

מתּפאר  ׁשהיה יׁשמעאל, ׁשל ּדבריו 'אחר אֹומרים: ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָויׁש
יצחק: לֹו אמר מחה, ולא ׁשנה, י"ג ּבן ׁשּמל יצחק ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹעל
ֿהּקדֹוׁשּֿברּו לי אמר אּלּו מיראני, אּתה אחד ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ'ּבאבר

מעּכב' הייתי לא לפני', עצמ 'זבח ּכÈp‰∑.הּוא: ְְְְְִִֵַַַַָָֹƒ≈ƒָ
זּמּון  ּולׁשֹון הּוא ענוה לׁשֹון חסידים, ׁשל ענּיתם .היא ְְֲֲֲִִִִִֶָָָָ

(á)ða-úà àð-ç÷ øîàiåzáäà-øLà Eãéçé-úà E ©¿Ÿ¤©Â̈¤¦§¸¤§¦«§³£¤¨©̧§¨Æ
íL eäìòäå äiønä õøà-ìà Eì-Cìå ÷çöé-úà¤¦§½̈§¤̧§½¤¤−¤©«Ÿ¦¨®§©«£¥³¨Æ

éìà øîà øLà íéøää ãçà ìò äìòì:E §Ÿ½̈©µ©©´¤«¨¦½£¤−Ÿ©¬¥¤«
i"yx£‡ŒÁ˜∑ ּבּקׁשה לׁשֹון אּלא 'נא', אמר ,úאין «»ְֵֶַַָָָָָ

יאמרּו: ׁשּלא הּנּסיֹון, ּבזה לי עמד ,מּמ 'ּבבּקׁשה ְְְְֲִִִֶֶַַָָָֹֹֹלֹו:
מּמׁש' ּבהן היה לא פט)הראׁשֹונֹות ∑‡˙EaŒ.(סנהדרין ִֶַָָָָָֹ∆ƒ¿

."אתֿיחיד" לֹו: אמר לי', יׁש ּבנים 'ׁשני לֹו: ְְְִִִֵֵֶַַָָָאמר
לֹו: אמר לאּמֹו', יחיד וזה לאּמֹו, יחיד 'זה לֹו: ְְְִִִִֶֶַַָָָָאמר
אמר  אֹוהב', אני 'ׁשניהם לֹו: אמר ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָ"אׁשרֿאהבּת".
ׁשּלא  מּתחּלה? לֹו ּגּלה לא ולּמה יצחק". "את ְְְִִִִֶֶָָָָָֹֹלֹו:

ּפתאם  ּוכדי àלערּבבֹו ותּטרף, עליו ּדעּתֹו ותזּוח , ְְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָֹ
ּדּבּור  ּכל על ׂשכר לֹו וליּתן הּמצוה את עליו ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָלחּבב

‰i¯n‰.ודּבּור  ı¯‡∑ הּימים ּבדברי וכן ירּוׁשלים, ְִ∆∆«…ƒ»ְְְְִִִֵֵַַָָ
ג) הּמֹורּיה".(ב ּבהר ּבירּוׁשלים, ה' ּבית את "לבנֹות :ְְִִִִֵֶַַַָָ

ׁשּמּׁשם  ׁשם על ּפרׁשּו, זכרֹונםֿלברכה ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָורּבֹותינּו
ׁשם  על ּתרּגמֹו ואּונקלֹוס ליׂשראל. יֹוצאה ְְְְְְְְִִֵֵַָָָָהֹוראה
ּבׂשמים  ּוׁשאר נרּד מֹור, ּבֹו ׁשּיׁש הּקטרת, .עבֹודת ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָֹ

e‰ÏÚ‰Â∑ חפץ היה ׁשּלא לפי 'ׁשחטהּו', לֹו אמר לא ¿«¬≈ְְִֵֵֶַָָָָָֹֹ
להר  להעלהּו אּלא לׁשחטֹו, ְְֲֲֵֶַַָָָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

הֹורידהּו לֹו: אמר ּומּׁשהעלהּו, עלה, ‡Á„.לעׂשֹותֹו ֱֲִִֵֶֶַַָָָֹ««
ÌÈ¯‰‰∑הּצּדיקים מתהא ספרים (הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ∆»ƒְְִִִֵַַַַָָָ

לּצּדיקים  מׁשהא ּכדי )אחרים: זה וכל להם, מגּלה ואחרּֿכ , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
וכן: ׂשכרן, יב)להרּבֹות אראּך",(לעיל אׁשר הארץ "אל ְְְְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ּביֹונה: ג)וכן הּקריאה (יונה את אליה .""ּוקרא ְְְְִֵֵֶֶַָָָָ

(â)çwiå Bøîç-úà Láçiå ø÷aa íäøáà íkLiå©©§¥̧©§¨¹̈©ÀŸ¤©©«£Æ¤£Ÿ½©¦©º
éöò òwáéå Bða ÷çöé úàå Bzà åéøòð éðL-úà¤§¥³§¨¨Æ¦½§¥−¦§¨´§®©§©©Æ£¥´
:íéýìûä Bì-øîà-øLà íB÷nä-ìà Cìiå í÷iå äìòŸ½̈©¨´̈©¥½¤¤©¨−£¤¨«©¬¨«¡Ÿ¦«

È˙א  Èq ÈÈÂ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯˙a ‰Â‰Â«¬»»«ƒ¿»«»»ƒ≈«»«ƒ»
:‡‡ ‡‰ ¯Ó‡Â Ì‰¯·‡ dÏ ¯Ó‡Â Ì‰¯·‡«¿»»«¬«≈«¿»»«¬«»¬»

Ècב  C„ÈÁÈ ˙È C¯a ˙È ÔÚk ¯·c ¯Ó‡Â«¬«¿«¿«»¿»»¿ƒ»ƒ
‡ÁÏet ‡Ú¯‡Ï CÏ ÏÊÈ‡Â ˜ÁˆÈ ˙È zÓÁ¿̄«¿»»ƒ¿»¿ƒ≈»¿«¿»¿»»
‡i¯eË ÔÓ „Á ÏÚ ‡˙ÏÚÏ Ônz ÈÓ„˜ d˜Ò‡Â¿«¿≈√»««»«¬»»««ƒ«»

:CÏ ¯ÓÈ‡ Ècƒ≈»»

d¯ÓÁג  ˙È Ê¯ÊÂ ‡¯Ùˆa Ì‰¯·‡ ÌÈc˜‡Â¿«¿≈«¿»»¿«¿»¿»≈»¬»≈
˜ÁˆÈ ˙ÈÂ dnÚ È‰BÓÈÏeÚ ÔÈ¯z ˙È ¯·„e¿«»¿≈≈ƒƒ≈¿»ƒ¿»
‡¯˙‡Ï ÏÊ‡Â Ì˜Â ‡˙ÏÚÏ ÈÚ‡ ÁlˆÂ d¯a¿≈¿««»≈«¬»»¿»¿»«¿«¿»

:ÈÈ dÏ ¯Ó‡ Ècƒ¬«≈¿»

minkg izty

(cl)ùmEXn ,z`f Wxtl KixSX dn©¤¨¦§¨¥Ÿ¦
xg` idie' aEzMW eixg` lW wEqR̈¤©£¨¤¨©§¦©©
lkC ,KEnq `EdW ,'ebe 'dN`d mixaCd©§¨¦¨¥¤¤¨§¨
WxitcM KEnq `Ed 'xg`' azMW mFwn̈¤¨©©©¨¦§¥¥

Ll Kl zWxtA i"Wx(xg` d"c '` e"h lirl), ©¦§¨¨©¤§§¥©©

oM m`e ,ok ixg` dpW a"i did dfe§¤¨¨¨¨©£¥¥§¦¥
xg` Wxtn Kkl ,'xg`' xn`p dOl̈¨¤¡©©©§¨§¨¥©©
mixaCd xg` `le ,'eke ohU lW eixaC§¨¨¤¨¨§Ÿ©©©§¨¦
KinqC Klnia`l mdxa` oiA didW¤¨¨¥©§¨¨©£¦¤¤¦§¦

:Dil` dxez ¥
ak(a)úo`M xEn`d '`p' oi` ,WExiR¥¥¨¨¨¨

dOkA Epivn `dC ,dWTA oFWl `N ¤̀¨§©¨¨§¨¨¦§©¨
dWTA oFWl Fpi`W '`p' zFnFwn(m"`xd): §¨¤¥§©¨¨¨§¥

à`Ed KExA WFcTd Exn`i `NW icM§¥¤ŸŸ§©¨¨
`l i` la` ,dUr KklE FYrC sixhd¦§¦©§§¨¨¨£¨¦Ÿ

dUFr did `l FYrcA sxFhn dedzlgp) £¨§¨§©§Ÿ¨¨¤©£©

(awriibq `l `Ow `nrhaC il d`xp . ©£Ÿ¦§¤¦¦§©§¨©¨¨©¦

Lcigi LpA z`' xnFl Fl did oM m`C§¦¥¨¨©¤¦§§¦§
DPin rnW 'z`' xn`CnE ,'Yad` xW £̀¤¨©§¨¦§¨©¤§©¦¨
aiWd mrR lkAW Epiide ,`z` wNgl§©¥£¨§©§¤§¨©©¥¦
,mdxa` zl`W lr `Ed KExA WFcTd©¨¨©§¥©©§¨¨
oM m`C ,ibq `l cEgl `xzA `nrhe§©§¨©§¨§¨©¦§¦¥
wgvi z` gw' ,`kti` xninl Dil ded£¨¥§¥©¦§¨©¤¦§¨
dedC ,'Yad` xW` Lcigi z` LpA z ¤̀¦§¤§¦§£¤¨©§¨§¨¥

:devn aEAig iOpb dxez ©¦¦¦§¨



עט `xie zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn g"i ycew zayl inei xeriy
i"yx£ÌkLiÂ∑לּמצוה ד)נזּדרז הּוא ∑L·ÁiÂ.(פסחים ««¿≈ְְִִֵַָָ««¬…

מקלקלת  ׁשהאהבה מעבדיו, לאחד צּוה ולא ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבעצמֹו
הּׁשּורה  ÂÈ¯Ú.את ÈLŒ˙‡∑(ב"ר) יׁשמעאל ֶַָ∆¿≈¿»»ְִֵָ

לּדרואליעזר, לצאת רּׁשאי חׁשּוב אדם áׁשאין ֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

לנקביו  האחד יצטר ׁשאם אנׁשים, ׁשני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָֹּבלא
עּמֹו הּׁשני יהיה וצּלח,∑Úw·ÈÂ.ויתרחק, ּתרּגּומֹו: ְְְִִִִֵֵֶַַ«¿««ְְַַַ

יח)ּכמֹו: ב הּירּדן"(שמואל ּבּקּוע,â"וצלחּו לׁשֹון , ְְְְְִֵַַַָ
ּבלע"ז  .סינדר"א ְַַ

(ã)àøiå åéðéò-úà íäøáà àOiå éLéìMä íBia©´©§¦¦À©¦¨̧©§¨¨¯¤¥¨²©©¬§
:÷çøî íB÷nä-úà¤©¨−¥«¨«Ÿ

i"yx£ÈLÈÏM‰ ÌBia∑,מּיד מּלהראֹותֹו אחר לּמה ««¿ƒƒְְִִֵַַָָָ
ּדעּתֹו, וטרף ּפתאם וערּבבֹו 'הממֹו יאמרּו: ׁשּלא ְְְְְְְְֲִִֵֶַַָָֹֹֹּכדי

עֹוׂשה' היה לא לּבֹו, אל להּמל ׁשהּות לֹו היה .ואּלּו ְְִִִֵֶֶָָָָָָֹ
ÌB˜n‰Œ˙‡ ‡¯iÂ∑ ההר על קׁשּור ענן .ראה ««¿∆«»ַָָָָָָָ

(ä)-íò ät íëì-eáL åéøòð-ìà íäøáà øîàiå©¸Ÿ¤©§¨¹̈¤§¨À̈§«¨¤¬ŸÆ¦
äáeLðå äåçzLðå äk-ãò äëìð øòpäå éðàå øBîçä©«£½©«£¦´§©©½©¥«§−̈©®Ÿ§¦§©«£¤−§¨¬¨

:íëéìà£¥¤«
i"yx£‰kŒ„Ú∑ אׁשר לּמקֹום מּועט, ּדר ּכל ֹומר «…ְֲֶֶֶַַָָ

ּׁשאמר  מה הּוא היכן 'אראה אּגדה: ּומדרׁש ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלפנינּו.
'"זרע יהיה "ּכה הּמקֹום: נתנּבא ∑eLÂ·‰.לי ְְִִֶֶַַָֹ¿»»ְִֵַ

ׁשניהם  .ׁשּיׁשּובּו ְֵֶֶָ

(å)÷çöé-ìò íNiå äìòä éöò-úà íäøáà çwiå©¦©̧©§¨¹̈¤£¥´¨«ŸÀ̈©¨̧¤Æ©¦§¨´
eëìiå úìëànä-úàå Làä-úà Bãéa çwiå Bða§½©¦©´§¨½¤¨¥−§¤©©«£¤®¤©¥«§¬

:åcçé íäéðL§¥¤−©§¨«
i"yx£˙ÏÎ‡n‰∑,הּבׂשר את ׁשאֹוכלת ׁשם על סּכין, ««¬∆∆ִֵֶֶֶֶַַַָָ

דתימא: לב)ּכמה ּבׂשר",(דברים ּתאכל "וחרּבי ְְְְִֵַַָָָָֹ
נקראת  זאת אחר: ּדבר לאכילה. ּבׂשר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹוׁשּמכׁשרת

ׂשכרּהã'מאכלת' מּתן אֹוכלים ׁשּיׂשראל ׁשם על ,. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ÂcÁÈ Ì‰ÈL eÎÏiÂ∑ׁשהֹול יֹודע ׁשהיה אברהם, «≈¿¿≈∆«¿»ְֵֵֶֶַַָָָָ
ּכיצחק, וׂשמחה ּברצֹון הֹול היה ּבנֹו, את ְְְְְְְִִִֵֶָָָָָֹלׁשחט

ּבּדבר  מרּגיׁש היה .ׁשּלא ְִֶַַָָָָֹ

(æ)øîàiå éáà øîàiå åéáà íäøáà-ìà ÷çöé øîàiå©¸Ÿ¤¦§¹̈¤©§¨¨³¨¦Æ©Ÿ́¤¨¦½©−Ÿ¤
äOä äiàå íéöòäå Làä äpä øîàiå éðá éppä¦¤´¦§¦®©ÀŸ¤¦¥³¨¥Æ§¨´¥¦½§©¥¬©¤−

:äìòì§Ÿ¨«

È‰BÈÚד  ˙È Ì‰¯·‡ Û˜Êe ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa¿»¿ƒ»»¿««¿»»»≈ƒ
:˜ÈÁ¯Ó ‡¯˙‡ ˙È ‡ÊÁÂ«¬»»«¿»≈»ƒ

ÔBÎÏה  eÎÈ¯B‡ È‰BÓÈÏeÚÏ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»¿≈ƒƒ¿
„Ú ÈËÓ˙ ‡ÓÈÏeÚÂ ‡‡Â ‡¯ÓÁ ÌÚ ‡Î‰»»ƒ¬»»«¬»¿≈»ƒ¿¿≈«

:ÔBÎ˙ÂÏ ·e˙e „ebÒÂ ‡k»¿ƒ¿¿¿«¿

ÏÚו  ÈeLÂ ‡˙ÏÚ„ ÈÚ‡ ˙È Ì‰¯·‡ ·ÈÒe¿≈«¿»»»»≈«¬»»¿«ƒ«
˙ÈÂ ‡˙M‡ ˙È d„Èa ·ÈÒe d¯a ˜ÁˆÈƒ¿»¿≈¿≈ƒ≈»∆»»¿»

) ‡¯˙a ÔB‰ÈÂ¯˙ eÏÊ‡Â ‡ÈkÒ נ"י‡„Ák:( «ƒ»«¬»«¿≈«¿»«¬»

‡a‡ז  ¯Ó‡Â È‰e·‡ Ì‰¯·‡Ï ˜ÁˆÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿«¿»»¬ƒ«¬««»
‡iÚ‡Â ‡˙M‡ ‡‰ ¯Ó‡Â È¯· ‡‡ ‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»¬»¿ƒ«¬«»∆»»¿»«»

:‡˙ÏÚÏ ‡¯ÓÈ‡ Ô‡Â¿»ƒ¿»«¬»»

minkg izty

(b)á,mixrp ipW `N` Fl Eid `l ike§¦Ÿ¨¤¨§¥§¨¦
mdW Fl micgEind eixrp `N ¤̀¨§¨¨©§¨¦¤¥
zWxtA oOwl oiIr .xfril`e l`rnWi¦§¨¥¤¡¦¤¤©¥§©¨§¨¨©

wlA('r zF` mWe a"k a"k xAcOA)dn ¨¨©¦§¨§¨©
dOl mrlaC mixrp ipW iAB iYWxiRX¤¥©§¦©¥§¥§¨¦§¦§¨¨¨
.`kdn mzdC WExiR i"Wx dPiW¦¨©¦¥§¨¨¥¨¨
FgEx didW mrlaC ,WxiR l"WxdnE©©§©¥¥§¦§¨¤¨¨
WxiR ,WEOiWl Kixv dide ddFaB§¨§¨¨¨¦§¦¥¥

,'df z` df miWOWn EidW'la` ¤¨§©§¦¤¤¤£¨
did `l dkEnp FgEx didW mdxa ©̀§¨¨¤¨¨§¨Ÿ¨¨
z` WOWn didW WEOiWl Kixv̈¦§¦¤¨¨§©¥¤
m`W icigi didi `NW wx ,Fnvr©§©¤Ÿ¦§¤§¦¦¤¦

ikd mEXn eiawpl eixrPn cg` Kxhvi¦§¨¥¤¨¦§ª¨¦§¨¨¦¨¦
mrh WxiR Kkl ,FOr mixrp ipW gwl̈©§¥§¨¦¦§¨¥¥©©

:FpFWl o`M cr ,df¤©¨§
âon di`x `ian Fpi`C il d`xpe§¦§¤¦§¥¥¦§¨¨¦

iOp 'gNv'C Wxtl `A `N` mEBxYd©©§¤¨¨§¨¥§©©©¦
z` Eglve' ogMW`cM ,rETiA oFWl§¦©¦§©§©©§¨§¤

'oCxId('g h"i 'aÎl`EnW):c dxez ©©§¥§¥

(e)ãitlC ,minrh ipWl KixvC `de§¨§¨¦¦§¥§¨¦¦§¦
FzF` `Fxwl dWw oFW`x mrh©©¦¨¤¦§
,'zxWkOW' WxiR okl ,'zlkF`'¤¤¨¥¥¥¤©§¤¤
FzF` `Fxwl ,dWw cEgl df mrhlE§©©¤§¨¤¦§
mW lr cFr WxiR okl ,FrnWnM 'oiMq'©¦§©§¨¨¥¥¥©¥

'ek l`xUIW(y"nn)ibq `lC `de , ¤¦§¨¥§¨§¨©¦
iz` df itlC ,cEgl `xzA WExitA§¥©§¨§¦§¦¤¨¥
'zlkF`' `le 'zlk`n' `xwPW xiRW©¦¤¦§¨©£¤¤§Ÿ¤¤
`"dC dWw oM m`C ,'oiMq' `le§Ÿ©¦§¦¥¨¤§¥
xaC lr dxFn 'zlk`Od' lW dricid©§¦¨¤©©£¤¤¨©¨¨
oiMQl did `l dPd cr `de ,xaM rEcï©§¨§¨©¥¨Ÿ¨¨©©¦
wx mlFrn llM 'zlk`n' lW mW¥¤©£¤¤§¨¥¨©
FzF` `xFw df dUrn ici lr eiWkr©§¨©§¥©£¤¤¥
oM mB DWxtl KxvEd Kkl ,KM wEqRd©¨¨§¨§©§¨§¨©¥
'zxWkOWe zlkF`W' oFW`x mrhl§©©¦¤¤¤§¤©§¤¤

:oiMq lkl mW `Ed oM m`e ,'ekef dxez §¦¥¥§¨©¦



xie`פ zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn g"i ycew zayl inei xeriy

(ç)äìòì äOä Bl-äàøé íéýìû íäøáà øîàiå©¸Ÿ¤Æ©§¨½̈¡Ÿ¦º¦§¤¬©¤²§Ÿ−̈
:åcçé íäéðL eëìiå éða§¦®©¥«§¬§¥¤−©§¨«

i"yx£‰O‰ BlŒ‰‡¯È∑,הּׂשה לֹו ויבחר יראה ּכלֹומר: ƒ¿∆«∆ְְְְִִֶֶַַַ
יצחק  ׁשהבין ואףֿעלּֿפי ּבני". "לעלה ׂשה, אין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹואם

ּבלב  יחּדו", ׁשניהם "וּילכּו להּׁשחט: הֹול ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָׁשהּוא
.ׁשוה  ֶָ

(è)ïáiå íéýìûä Bì-øîà øLà íB÷nä-ìà eàáiå©¨ÀŸ¤©¨»£¤´¨«©´¨«¡Ÿ¦¼©¦̧¤
ã÷òiå íéöòä-úà Cøòiå çaænä-úà íäøáà íL̈³©§¨¨Æ¤©¦§¥½©©©«£−Ÿ¤¨«¥¦®©©«£ŸÆ
:íéöòì ìònî çaænä-ìò Búà íNiå Bða ÷çöé-úà¤¦§¨´§½©¨³¤ŸÆ©©¦§¥½©¦©−©¨«¥¦«

i"yx£„˜ÚiÂ∑(נד הּידים (שבת מאחֹוריו, ורגליו ידיו ««¬…ְְֲִֵַַַָָָָָ
"עקּדים", לׁשֹון והּוא עקדה, היא ּביחד ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָֻוהרגלים

ּבֹו, אֹותן ׁשעֹוקדין מקֹום לבנים, קרסּליהם ְְְִִֵֶֶֶַָָָָֻׁשהיּו
נּכר  .היה ִָָָ

(é)úìëànä-úà çwiå Bãé-úà íäøáà çìLiå©¦§©³©§¨¨Æ¤¨½©¦©−¤©©«£¤®¤
ì:Bða-úà èçL ¦§−Ÿ¤§«

(àé)øîàiå íéîMä-ïî ýåýé Càìî åéìà àø÷iå©¦§¨̧¥¹̈©§©³§Ÿ̈Æ¦©¨©½¦©−Ÿ¤
íäøáà|:éðpä øîàiå íäøáà ©§¨¨´©§¨¨®©−Ÿ¤¦¥«¦

i"yx£Ì‰¯·‡ Ì‰¯·‡.ׁשמֹו את ׁשּכֹופל הּוא, חּבה .לׁשֹון «¿»»«¿»»ְְִֵֶֶָ

(áé)Bì Nòz-ìàå øòpä-ìà Eãé çìLz-ìà øîàiå©ÀŸ¤©¦§©³¨«§Æ¤©©½©§©©¬©−
äîeàîék|éýìû àøé-ék ézòãé äzòàìå äzà í §®¨¦´©¨´¨©À§¦¦«§¥³¡Ÿ¦Æ©½¨§¬Ÿ

ða-úà zëNç:épnî Eãéçé-úà E ¨©²§¨¤¦§¬¤§¦«§−¦¤«¦
i"yx£ÁÏLzŒÏ‡∑ לחּנם ּכן 'אם לֹו: אמר לׁשחט, «ƒ¿«ְְִִִֵַָָֹ

מעט  מּמּנּו ואֹוציא חּבלה ּבֹו אעׂשה לכאן, ְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָּבאתי
ּבֹוäּדם' ּתעׂש אל מאּומה", לֹו "אלּֿתעׂש לֹו: אמר , ְַַַַַַַָָָ
ÈzÚ„È.מּום  ‰zÚ Èk∑לֹו אמר אּבא: רּבי אמר ƒ«»»«¿ƒִַַַַָָָ

'אפרׁש לי:אברהם: אמרּת אתמל, ׂשיחתי: את לפני ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
"קחֿנא  ואמרּת: וחזרּת זרע", ל יּקרא ביצחק ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָ"ּכי
יד ּתׁשלח "אל לי: אֹומר אּתה עכׁשו, ."ְְְְִִִֵֶַַַַָָָאתּֿבנ

אחּלל  '"לא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר ֲֵֶַַַַַַָָָֹאלֿהּנער"'.
ל ּכׁשאמרּתי אׁשּנה", לא ׂשפתי ּומֹוצא 'קח',ּבריתי ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹ

אּלא  'ׁשחטהּו', ל אמרּתי לא אׁשּנה, לא ׂשפתי ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹֹמֹוצא
אחתיּה' אּסקּתיּה ÈzÚ„È."העלהּו", ‰zÚ Èk∑,מעּתה ְֲֲֵֵֵַַַַƒ«»»«¿ƒֵַָ

היא  מה הּתמהים: ולאּמֹות לּׂשטן להׁשיב מה לי ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֻיׁש
"ּכי  ׁשרֹואים: עכׁשו, ּפה ּפתחֹון לי יׁש .אצל ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָחּבתי

אּתה  אלהים ."ירא ְֱִֵַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"nyz'd oeygxn e"h ,`xie t"y zgiyn)

הּנער  אל יד ּתׁשלח אל "וּיאמר הּפסּוק את לֹומדים ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹּכאׁשר
אּתה  אלקים ירא ּכי ידעּתי עּתה ּכי מאּומה לֹו ּתעׂש ְְְְֱִִִִֵַַַַַַָָָָֹואל
ׁשאלה  מתעֹוררת - מּמּני" יחיד את ּבנ את חׂשכּת ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹולא

למקרא: חמׁש ּבן אצל ְְְִֵֵֶֶָָָּפׁשּוטה
הּצר טעם מהּו לציוּוי ּבנתינת - גֹו'" ידעּתי עּתה "ּכי - ְְִִִִִֶַַַַַַַַָָֹ

לכאֹורה, מאּומה", לֹו ּתעׂש ואל הּנער אל יד ּתׁשלח ְְְְְִִֶַַַַַַַַָָָ"אל
אל  יד ּתׁשלח "אל הּציּוּוי את אבינּו אברהם ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָּכׁשּׁשמע

ּבוּדאי ּביֹותר הּנער", ּומהּוׂשמח ּבחּיים, יּׁשאר יחידֹו ׁשּבנֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָ
" טעם ּבנתינת וגֹו'"?!ּכי הּצר ידעּתי עּתה ְְְִִִִֶַַַַַַָָֹ

לֹומר צרי לאחרי ׁשהיה ועל־ּכרח) ּבינּתים ענין איזה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

‡ÓÈ¯‡ח  dÏ ÈÏb ÈÈ Ì„˜ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»√»¿»¿≈≈ƒ¿»
:‡„Ák ÔB‰ÈÂ¯˙ eÏÊ‡Â È¯a ‡˙ÏÚÏ«¬»»¿ƒ«¬»«¿≈«¬»

˙Ônט  ‡·e ÈÈ dÏ ¯Ó‡ Èc ‡¯˙‡Ï e˙‡Â¿»¿«¿»ƒ¬«≈¿»¿»«»
˙È „˜ÚÂ ‡iÚ‡ ˙È ¯cÒÂ ‡Áa„Ó ˙È Ì‰¯·‡«¿»»»«¿¿»¿««»»«»«¬«»
ÔÓ ÏÈÚ ‡Áa„Ó ÏÚ d˙È ÈeLÂ d¯a ˜ÁˆÈƒ¿»¿≈¿«ƒ»≈««¿¿»≈ƒ

:‡iÚ‡»«»

ÈkÒ‡י  ˙È ·ÈÒe d„È ˙È Ì‰¯·‡ ËÈLB‡Â¿≈«¿»»»¿≈¿≈»«ƒ»
:d¯a ˙È ÒÎÈÓÏ¿≈«»¿≈

Ó‡Â¯יא  ‡iÓL ÔÓ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÏ ‡¯˜e¿»≈«¿»»«¿»ƒ¿«»«¬«
:‡‡ ‡‰ ¯Ó‡Â Ì‰¯·‡ Ì‰¯·‡«¿»»«¿»»«¬«»¬»

ÏÂ‡יב  ‡ÓÈÏeÚÏ C„È ËÈLB˙ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»≈¿»¿≈»¿»
) ‡Ú„È ÔÚk È¯‡ ÌÚcÓ dÏ „aÚ˙ נ"י «¿≈≈ƒ»»¬≈¿«¿«¿»

˙ÈÚ„È˙È zÚÓ ‡ÏÂ z‡ ÈÈ„ ‡ÏÁ„ È¯‡ ( ¿»ƒ¬≈«¬»«¿»«¿¿»¿«¿»»
:ÈpÓ C„ÈÁÈ ˙È C¯a¿»»¿ƒ»ƒƒ

minkg izty

(ai)äded mC z`vFd ike ,dWwe§¨¤§¦¨©¨¨¥
mdxa` xnFl Wi `N` ,mEn mEXn¦¤¨¥©©§¨¨
,FzF` aixw`e mC EPOn `ivF` xn`̈©¦¦¤¨§©§¦

`ivFY l` `Ed KExA WFcTd Fl xn`̈©©¨¨©¦
iC `NW xaq mdxa`e ,mC EPOn¦¤¨§©§¨¨¨©¤Ÿ©
aixw` oM m` Fl xn` ,mC z`vFdA§¨©¨¨©¦¥©§¦

FA dUrY l` Fl xn` ,cg` xa` EPOn¦¤¥¤¤¨¨©©©£¤
mEn(l"Wxdn):bi dxez ©©§©



פי `xie zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn g"i ycew zayl inei xeriy
"ּכי  הּמענה ּבא זה ׁשעל הּנער"), אל יד ּתׁשלח "אל ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָהּציּוּוי

וגֹו'". ידעּתי ְְִַַָָעּתה
אברהם  ׁשל ׂשיחתֹו היתה ׁשּבנּתים רׁש"י מפרׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָולכן
(להּקּב"ה) אברהם לֹו "אמר כּו', ׁשלימה ׂשיחה ְְְְִֵַַַַָָָָָָָָָלהּקּב"ה,

ׂשיחתי  את לפני אמרּתאפרׁש "אתמֹול ּדבריו, ותכן ," ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
,ּבנ את נא קח ואמרּת וחזרּת זרע, ל יקרא ּביצחק ּכי ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָלי

הּנער"?! אל יד ּתׁשלח אל לי אמר אּתה ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָֹעכׁשו
ׂשפתי  ּומֹוצא ּבריתי אחּלל "לא הּקּב"ה, לֹו הׁשיב זה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹועל
לא  אׁשנה, לא ׂשפתי מֹוצא קח, ל ּכׁשאמרּתי אׁשנה, ְְְְֲֲִֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹלא
(וטעם  אחּתיּה, אסקּתיּה העלהּו, אּלא ׁשחטהּו, ל ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָאמרּתי
לׂשטן  להׁשיב מה לי יׁש מעּתה ידעּתי, עּתה ּכי ְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָהּדבר)
ּפה  ּפתחֹון לי יׁש ,אצל חּבתי היא מה הּתמהים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָֻולאּמֹות
זה  היה לא ּכלֹומר, אּתה", אלקים ירא ּכי ׁשרֹואים ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹעכׁשו
מּכיון  אּתה", אלקים ירא "ּכי לּכל להראֹות נּסיֹון ְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹאּלא

מּמּני". יחיד את ּבנ את חׂשכּת ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָֹׁש"ּלא
ּבאּור: ְֵֶֶליתר

הּקּב"ה, ׁשל הנהגתֹו את מבין אינֹו אם ּגם ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלכאֹורה,

אמר  אּתה עכׁשו כּו' ואמרּת וחזרּת כּו' לי אמרּת ְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹ"אתמֹול
ּולהזּדרז  ּבחּיים, נׁשאר ׁשּיצחק לׂשמח לֹו היה - כּו'" ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֹלי
ׁשאלֹות  לׁשאל מּבלי כּו', הּמזּבח ּגּבי מעל ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַֹלהֹורידֹו

ְָמיּוּתרֹות?!
לפרׁש מּבלי הּיֹום לסדר לעבר יכל היה לא ׁשאברהם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹאּלא,
על  וקּוׁשיא ׁשאלה לֹו ּכׁשּיׁש הּקּב"ה, לפני ׂשיחתֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאת

ּבהּקּב"ה. לאמּונה הּנֹוגע ענין - הּקּב"ה ׁשל ְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָהנהגתֹו
:עצמ ְְְַַַוהגע

נּסיֹון  לכל ּכל ּולהראֹות להֹוכיח ּכדי אּלא היה לא העקידה ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹ
את האמּונה העּמים ותקף ּבהּקּב"ה,ּגדל אבינּו דאברהם ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

ׁשאלה  עם אבינּו אברהם יּׁשאר ּדבר ׁשל ׁשּבסֹופֹו יּתכן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָואי
הּפ - הּקּב"ה ׁשל הנהגתֹו על האמּונה) ענין הּפ) ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָוקּוׁשיא

העקידה?! נּסיֹון ּומּטרת ְְֲִִֵַַַָָָּתכלית
אמר  אּלא להחריׁש, יכל אבינּו אברהם היה לא ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹֹולכן,

" לפנילהּקּב"ה לֹואפרׁש ׁשהׁשיב עד כּו'", ׂשיחתי את ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
אׁשנה  לא ׂשפתי "מֹוצא ׁשיּנּוי, ׁשּום ּכאן ׁשאין ְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹהּקּב"ה

ְוכּו'".

(âé)øçà ìéà-äpäå àøiå åéðéò-úà íäøáà àOiå©¦¨̧©§¨¹̈¤¥À̈©©§Æ§¦¥©½¦©©¾
ìéàä-úà çwiå íäøáà Cìiå åéðø÷a Cáqa æçàð¤«¡©¬©§©−§©§¨®©¥³¤©§¨¨Æ©¦©´¤¨©½¦

:Bða úçz äìòì eäìòiå©©«£¥¬§Ÿ−̈©¬©§«
i"yx£ÏÈ‡Œ‰p‰Â∑לכ היה ימי åמּוכן מּׁשׁשת ¿ƒ≈«ƒְְִֵֵֶָָָָ

הּמלאÁ‡∑¯.ּבראׁשית  לֹו ׁשאמר "אל æאחרי : ְִֵ««ְֲֵֶַַַַַָָ
ׁשּמתרגמינן: והּוא נאחז, ּכׁשהּוא ראהּו ,"יד ְְְְְְְֱִִֶֶֶַַָָָָָּתׁשלח

אברהם  ּבתר ּוזקף עינֹוהי ּולפי (אּלין ית אחרים: ספרים ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָ

אברהם  ׁשל טענֹותיו ואחר והּׁשכינה הּמלא ּדברי ּכל אחר .)האּגדה: ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

C·qa∑ אילן.ÂÈ¯˜a∑ אברהם אצל רץ ,çׁשהיה «¿«ִָ¿«¿»ְֵֶֶַָָָָָ

ּומערּבבֹו סֹובכֹו Ba.ּבאילנֹות והּׂשטן ˙Áz∑ מאחר ְְְְְִַַָָָָ««¿ֵַַ
ּכלּום, הּמקרא חסר לא לעלה", "וּיעלהּו ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹֹׁשּכתּוב
היה  מּמּנּו, ׁשעׂשה עבֹודה ּכל על ּבנֹו"? "ּתחת ְֲִֶֶַַַַָָָָָָמהּו
היא  ּכאּלּו זֹו ׁשּתהא רצֹון, 'יהי ואֹומר: ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָמתּפּלל
ּכאּלּו זרּוק, ּדמֹו ּכאּלּו ׁשחּוט, ּבני ּכאּלּו ּבבני, ְְְְְֲִִִִִִָָָָעׂשּויה

ּדׁשן' ונעׂשה נקטר הּוא ּכאּלּו מפׁשט, .ּבני ְְְְְֲִִִֶֶֶַָָֻ

(ãé)ýåýé àeää íB÷nä-íL íäøáà àø÷iå|äàøé ©¦§¨¯©§¨¨²¥«©¨¬©−§Ÿ̈´¦§¤®
:äàøé ýåýé øäa íBiä øîàé øLà£¤Æ¥«¨¥´©½§©¬§Ÿ̈−¥«¨¤«

i"yx£‰‡¯È ויראה ∑‰' יבחר ה' ּכתרּגּומֹו: ּפׁשּוטֹו ƒ¿∆ְְְְְְִִֶַַ
ּולהקריב  ׁשכינתֹו ּבֹו להׁשרֹות הּזה הּמקֹום את ְְְְְִִֶֶַַַַָָלֹו

קרּבנֹות  ‰ÌBi.ּכאן ¯Ó‡È ¯L‡∑ לימי ׁשּיאמרּו ְָָָ¬∆≈»≈«ְִֵֶֹ

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  יראה" זה "ּבהר עליו: ְֵֶֶַַַָָָָָהּדֹורֹות
הּיֹום ∑‰ÌBi.לעּמֹו "עד ּכמֹו: העתידין, הּימים ְַ«ְֲִִִַַַָָ

הּקֹוראים  הּבאים הּדֹורֹות ׁשּכל הּמקרא, ׁשּבכל ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָהּזה"

ÊÁÂ‡יג  ÔÈl‡ ¯˙a È‰BÈÚ ˙È Ì‰¯·‡ Û˜Êe¿««¿»»»≈ƒ»«ƒ≈«¬»
È‰B¯˜a ‡ÏÈ‡a „ÈÁ‡ ¯˙a ‡¯Î„ ‡‰Â¿»ƒ¿»»«¬ƒ¿ƒ»»¿«¿ƒ
d˜Ò‡Â ‡¯Îc ˙È ·ÈÒe Ì‰¯·‡ ÏÊ‡Â«¬««¿»»¿≈»ƒ¿»¿«¿≈

:d¯a ÛÏÁ ‡˙ÏÚÏ«¬»»¬«¿≈

‰‰e‡יד  ‡¯˙‡a ÔÓz Ì‰¯·‡ ÈlˆÂ ÁÏÙe¿«¿«ƒ«¿»»«»¿«¿»«
ÔÎa ‡i¯c ÔÁÏt ÔB‰È ‡Î‰ ÈÈ Ì„˜ ¯Ó‡Â«¬«√»¿»»»¿«¿«»«»¿≈
Ì‰¯·‡ ÔÈ„‰ ‡¯eËa ÔÈ„‰ ‡ÓBÈa ¯n‡˙Èƒ¿««¿»»≈¿»»≈«¿»»

:ÁÏt ÈÈ Ì„√̃»¿»¿»

minkg izty

(bi)åxg` li` `xIe' aFYkl Fl didC§¨¨¦§©©§©¦©©
cOln `N` ,il dOl 'dPde' ,'fg`p¤¡©§¦¥¨¨¦¤¨§©¥

:'eke Kkl okEn didWæ'xg`'C xnFlM ¤¨¨¨§¨§©§©©
ikde ,FnFwn o`M oi`e ,lirlC` i`ẅ¥©¦§¥§¥¨§§¨¦
eipir z` mdxa` `VIe' ,`xw xn`ẅ¨©§¨©¦¨©§¨¨¤¥¨
df lre ,'fg`p li` dPde `xIe xg ©̀©©©§§¦¥©¦¤¡©§©¤

mBxY ixdW ,mEBxYd on di`x `ian¥¦§¨¨¦©©§¤£¥¦§¥
dvx ,'oiN` xzA idFpir mdxa` swfE'§©©§¨¨¥¦¨©¦¥¨¨

:dN` xg` xnFlç(y"nn)xn`W oeiM , ©©©¥¤¥¨¤¨©
Kixv KgxM lre ,cigi oFWl 'fg`p'¤¡©§¨¦§©¨§¨¨¦
'eipxwA' oM m` ,li`d lr i`wC xnFl©§¨¥©¨©¦¦¥§©§¨
ipR didW zFxFdl WxiR okl ,il dOl̈¨¦¨¥¥¥§¤¨¨§¥

ipR z`xwl eipxw EpiidC li`d̈©¦§©§©§¨¦§©§¥
Faixwdl icM ux didW ,mdxa ©̀§¨¨¤¨¨¨§¥§©§¦
xWt`e ,FaMrl icM FkaFq ohVde§©¨¨§§¥§©§§¤§¨
oiIr ,dfl oEiM m"`xdn mBW¤©¦¥¨¤©¥

:mWci dxez ¨



xie`פב zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn g"i ycew zayl inei xeriy
הּיֹום  על הּזה', הּיֹום 'עד אֹומרים: הזה, המקרא ְְִִֶֶֶַַַַַַַָאת
לסלח  זֹו עקדה יראה ה' אּגדה: ּומדרׁש ּבֹו. ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשעֹומדים

ה  מן ּולהּצילם ׁשנה ּבכל ׁשּיאמר ליׂשראל ּכדי ּפרענּות, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֻ

יראה", ה' "ּבהר הּבאים הּדֹורֹות ּבכל הּזה ְְִֵֶֶַַַַַָָָהּיֹום
לכּפרה  ועֹומד צבּור יצחק ׁשל .אפרֹו ְְְְִֵֶֶַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(73 'nr l jxk zegiy ihewl)

יראה ה' יד)ּבהר (כב, ְֵֶַָ
קרּבנֹות ּכאן ּולהקריב ׁשכינתֹו ּבֹו (רש"י)להׁשרֹות ְְְְְְִִַַָָָָ

הּׁשכינה ׁשּנתקּדׁשהׁשראת ליצחק, ׁשּיכת - (נפעל) ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ

הּמזּבח. על ׁשּנעקד על־ידי עֹולה קרּבנֹות ּבקדּׁשת הקרבת ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֻ
ּבנֹו את ועקד מעׂשה ׁשעׂשה לאברהם, ׁשּיכת - ְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ(ּפֹועל)

הּמזּבח. על ְְִִֵַַַיחידֹו

(åè)-ïî úéðL íäøáà-ìà ýåýé Càìî àø÷iå©¦§¨²©§©¬§Ÿ̈−¤©§¨¨®¥¦−¦
:íéîMä©¨¨«¦

(æè)úéNò øLà ïòé ék ýåýé-íàð ézòaLð éa øîàiå©¾Ÿ¤¦¬¦§©−§¦§ª§Ÿ̈®¦À©µ©£¤³¨¦̧¨Æ
ða-úà zëNç àìå äfä øácä-úà:Eãéçé-úà E ¤©¨¨´©¤½§¬Ÿ¨©−§¨¤¦§¬¤§¦¤«

(æé)éáëBëk Eòøæ-úà äaøà äaøäå Eëøáà Cøá-ék¦«¨¥´£¨«¤§À§©§¨̧©§¤³¤©§£Æ§«§¥´
úà Eòøæ Løéå íiä úôN-ìò øLà ìBçëå íéîMä©¨©½¦§©¾£¤−©§©´©¨®§¦©´©§£½¥−

:åéáéà øòL©¬©«Ÿ§¨«
i"yx£EÎ¯·‡ C¯·∑ לאב לּבן èאחת ‡¯a‰.ואחת ‰a¯‰Â∑ לּבן ואחת לאב .אחת »≈¬»∆¿ְֵַַַַַָָ¿«¿»«¿∆ְֵַַַַַָָ

(çé)øLà á÷ò õøàä ééBb ìk Eòøæá eëøaúäå§¦§¨«£´§©§£½−Ÿ¥´¨¨®¤¥¾¤£¤¬
:éì÷a zòîL̈©−§¨§Ÿ¦«

(èé)åcçé eëìiå eî÷iå åéøòð-ìà íäøáà áLiå©¨³¨©§¨¨Æ¤§¨½̈©ª̈²©¥«§¬©§−̈
:òáL øàáa íäøáà áLiå òáL øàa-ìà¤§¥´¨®©©¥¬¤©§¨−̈¦§¥¬¨«©

i"yx£Ú·L ¯‡·a Ì‰¯·‡ ·LiÂ∑,מּמׁש יׁשיבה לא «≈∆«¿»»ƒ¿≈»«ְִַָָֹ
ׁשל  עקדתֹו לפני ׁשנים י"ב יֹוׁשב. היה ּבחברֹון ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָׁשהרי
ׁשּנאמר: ּכמֹו לחברֹון, לֹו והל ׁשבע מּבאר יצא ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָיצחק,

מרּבים  רּבים", ימים ּפלׁשּתים ּבארץ אברהם ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָֻ"וּיגר
הראׁשֹונים, חברֹון ׁשּפרׁשנּומּׁשל ּכמֹו ׁשנה, כ"ו והם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָ

.למעלה  ְְַָ

(ë)øîàì íäøáàì ãbiå älàä íéøácä éøçà éäéå©§¦À©«£¥Æ©§¨¦´¨¥½¤©ª©¬§©§¨−̈¥®Ÿ
àåä-íâ äkìî äãìé äpäéçà øBçðì íéða:E Â¦¥Â¨«§¨̧¦§¨¬©¦²¨¦−§¨¬¨¦«

i"yx£'B‚Â „biÂ ‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ È¯Á‡∑ מהר ּבׁשּובֹו «¬≈«¿»ƒ»≈∆«À«¿ְֵַ
ּבני  היה 'אּלּו ואֹומר: מהרהר אברהם היה ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָהּמֹורּיה,
להּׂשיאֹו לי היה ּבנים, ּבלא הֹול היה ּכבר, ְְְִִִֵַָָָָָָָֹׁשחּוט

הּקדֹוׁשֿ ּבּׂשרֹו ּוממרא', אׁשּכל ענר, מּבנֹות ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹאּׁשה
"אחרי  וזהּו זּוגֹו, ּבת רבקה ׁשּנֹולדה ְְְֲִֵֶֶַַָָָּברּוֿהּוא,

האּלה" עקדה éהּדברים עלֿידי ׁשהיּו ּדברים הרהּורי ,. ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ÔÓטו  ˙eÈz Ì‰¯·‡Ï ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ‡¯˜e¿»«¿»»«¿»¿«¿»»ƒ¿»ƒ
:‡iÓL¿«»

ÛÏÁטז  È¯‡ ÈÈ ¯Ó‡ ˙ÈÓi˜ È¯ÓÈÓa ¯Ó‡Â«¬«¿≈¿≈«≈ƒ¬«¿»¬≈¬«
˙È ‡zÚÓ ‡ÏÂ ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È ‡z„·Ú Ècƒ¬«¿»»ƒ¿»»»≈¿»¿«¿»»

:C„ÈÁÈ ˙È C¯a¿»»¿ƒ»

Caיז  ˙È ÈbÒ‡ ‰‡bÒ‡Â CpÎ¯·‡ ‡Î¯· È¯‡¬≈»»»¬»¿ƒ»¿«¿»»«¿≈»¿»
‡nÈ ÛÈk ÏÚ Èc ‡ÏÁÎe ‡iÓL È·ÎBÎk¿¿≈¿«»¿»»ƒ«≈«»

:ÔB‰È‡Ò ÈÂ¯˜ ˙È CÈa Ôe˙¯ÈÂ¿ƒ¿¿»»ƒ¿≈«¿≈

„‡¯Ú‡יח  ‡iÓÓÚ Ïk CÈa ÏÈ„a ÔeÎ¯a˙ÈÂ¿ƒ¿»¿¿ƒ¿»…«¿«»¿«¿»
:È¯ÓÈÓÏ ‡zÏa˜ Èc ÛÏÁ¬«ƒ«≈¿»¿≈¿ƒ

eÏÊ‡Âיט  eÓ˜Â È‰BÓÈÏeÚ ˙ÂÏ Ì‰¯·‡ ·˙Â¿««¿»»¿«≈ƒ¿»«¬»
¯‡·a Ì‰¯·‡ ·È˙ÈÂ Ú·L ¯‡·Ï ‡„Ák«¬»ƒ¿≈»«ƒ≈«¿»»ƒ¿≈

:Ú·L»«

ÂÁ˙‡Â‡כ  ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯˙a ‰Â‰Â«¬»»«ƒ¿»«»»ƒ≈¿ƒ¿¬»
‡È‰ Û‡ ‰kÏÓ ˙„ÈÏÈ ‡‰ ¯ÓÈÓÏ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»¿≈»»¿≈«ƒ¿»«ƒ

:CeÁ‡ ¯BÁÏ ÔÈa¿ƒ¿»»

minkg izty

(fi)è(awri zlgp)ikdC xnFl Kixve , ©£©©£Ÿ§¨¦©§¨¦
cg` ,wgvil zFkxAd ipXW ,FWExiR¥¤§¥©§¨§¦§¨¤¨
dfe ,mdxa` zEkfA cg`e ,Fnvr zEkfA¦§©§§¤¨¦§©§¨¨§¤

:'oAl zg`e a`l zg`'gi dxez ©©¨¨§©©©¥

(k)éin iYrci `le ,m"`xd azM̈©¨§¥§Ÿ¨©§¦¦
lW FhEWR giPdl l"f i"Wxl Fgixkd¦§¦§©¦©§©¦©§¤
mixaCd lr dxFn `EdW `xwn¦§¨¤¤©©§¨¦
zNOn d`xPM ,dlrnl mixEn`d̈£¦§©§¨©¦§¤¦¦©

FgihadW K`lOd ixaC mdW ,'dN`d'¨¥¤¤¥¦§¥©©§¨¤¦§¦
xg` xVAzpe ,'dAx` dAxd'A§©§¨©§¤§¦§©¥©©
,wgvi lW FbEf zaA mdd mixaCd©§¨¦¨¥§©¤¦§¨
ixEdxd lW WxcOd ixg` zklle§¨¤¤©£¥©¦§¨¤¦§¥



פג `xie zyxt - ak - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn g"i ycew zayl inei xeriy
‡Â‰ŒÌb∑ למׁשּפחֹות מׁשּפחֹותיה הׁשותה היא אף «ƒְְְְְְְִִִִֶַָָ

ׁשּיצאּו ׁשבטים י"ב אברהם מה ּכן, ּגם ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָאברהם
אּלּו, אף הּׁשפחֹות, ּבני וד' הּגבירֹות ּבני ח' ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָֹמּיעקב:

ּפּלגׁש ּבני וד' ּגבירֹות ּבני .ח ' ְְְְִִֵֵֶֶ
ã ycew zegiyn zecewp ã(gr 'nr a jxk ycw zexb`)

ּפלגׁש ּבני וארּבעה ּגבירֹות ּבני ׁשמֹונה אּלּו, (רש"י אף ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ
כ) ּבסדר כב, מפרׁש (וכן ּכּמּובן ּבן, ׁשם הּוא  "מעכה" זה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹלפי

ׁשם הּדֹו ׁשהּוא הּתלמידים ּבלּמּוד לפרׁש רגילים אבל רֹות). ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָ
ׁשאינֹו מּפני הּדבר נׁשּתרּבב וכּנראה ּבספֹורנֹו). הּוא (וכן ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבת

ׁשם מפרׁש אּׁשה: ׁשם ׁשהּוא "ּבנ ׁשּמצינּו מּפני וכן ּברׁש"י, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ׁשם  ׁשהּוא ּכן ּגם מצינּו אבל רחבעם. אׁשת וׁשם ּדוד ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאׁשת

טז)איׁש כג, מג. יא, ולנקבה (דה"א לזכר רּבים ׁשמֹות לנּו ו"יׁש , ְְְְִִִֵֵֵַָָָָ
וּיׁשלח)ׁשוים" ּפרׁשת סֹוף עזרא .(אּבן ְְְִִִֶַַַָָָָ

(àë)éáà ìûeî÷-úàå åéçà æea-úàå Bøëa õeò-úà¤¬§Ÿ−§¤´¨¦®§¤§¥−£¦¬
:íøà£¨«

(áë)úàå óìãé-úàå Lcìt-úàå Bæç-úàå ãNk-úàå§¤¤´¤§¤£½§¤¦§−̈§¤¦§¨®§¥−
:ìàeúa§¥«

(âë)äkìî äãìé älà äðîL ä÷áø-úà ãìé ìûeúáe§¥−¨©´¤¦§®̈§Ÿ¨¬¥̧¤Æ¨«§¨´¦§½̈
:íäøáà éçà øBçðì§¨−£¦¬©§¨¨«

i"yx£‰˜·¯Œ˙‡ „ÏÈ Ï‡e˙·e∑ זה ּפסּוק ּבׁשביל אּלא נכּתבּו לא הּללּו הּיּוחסין .ּכל ¿≈»«∆ƒ¿»ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָֹ

(ãë)çáè-úà àåä-íb ãìzå äîeàø dîLe BLâìéôe¦«©§−§¨´§¨®©¥³¤©¦Æ¤¤´©
:äëòî-úàå Lçz-úàå íçb-úàå§¤©½©§¤©−©§¤©«£¨«

סימן. אמנו"ן פסוקים. קמ"ז וירא פפפ פרשת חסלת

ÈÂ˙כא  È‰eÁ‡ Êea ˙ÈÂ d¯Îea ıeÚ ˙È»¿≈¿»»ƒ¿»
:Ì¯‡„ È‰e·‡ Ï‡eÓ¿̃≈¬ƒ«¬»

ÛÏ„Èכב  ˙ÈÂ LcÏt ˙ÈÂ BÊÁ ˙ÈÂ „Nk ˙ÈÂ¿»∆∆¿»¬¿»ƒ¿»¿»ƒ¿»
:Ï‡e˙a ˙ÈÂ¿»¿≈

‡ÔÈlכג  ‡ÈÓz ‰˜·¯ ˙È „ÈÏB‡ Ï‡e˙·e¿≈ƒ»ƒ¿»¿«¿»ƒ≈
:Ì‰¯·‡„ È‰eÁ‡ ¯BÁÏ ‰kÏÓ ˙„ÈÏÈ¿≈«ƒ¿»¿»¬ƒ¿«¿»»

‰È‡כד  Û‡ ˙„ÈÏÈÂ ‰Óe‡¯ dÓLe d˙ÁÏe¿≈»≈¿«¿»ƒ≈««ƒ
:‰ÎÚÓ ˙ÈÂ LÁz ˙ÈÂ ÌÁb ˙ÈÂ Á·Ë ˙È»∆«¿»««¿»««¿»«¬»

Ù Ù Ù

ãôø ¯ àôø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää

minkg izty

,'eke llM aEzMA ExMfp `NW mixaC§¨¦¤Ÿ¦§§©¨§¨
dclFPW `Ed KExA WFcTd FxVaE cr'©¦§©¨¨¤§¨
aEzMW iR lr s` ,cIn rnWnC 'dwax¦§¨§©§©¦¨©©¦¤¨

dOkA WxiR l"f i"Wxe ,'ixg`' FA©£¥§©¦©¥¥§©¨
bltEn ixg` xn`PW mFwn lM zFnFwn§¨¨¤¤¡©©£¥§¨
onf lM 'bltEn' iExwC xnFl Wi ,`Ed¥©§¨§¨¨§©

,xEgi` mEW ilA WOn skY didi `NW¤Ÿ¦§¤¥¤©¨§¦¦
:FpFWl o`M cr`k dxez ©¨§

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

epipyy dn ,daiyid,'éìëa àlà ãia ïúBà ïéøëBò ïéà'wx eyexit ¥§¦¨©¨¤¨¦§¦
eäðéøkòìå déãéa déîøì àìcjeza minde dnc`d z` ozi `ly - §Ÿ¦§§¥¦¥§¤§§¦§
,ecia mze` aaxri mbe eciìáàmi`vnp md m`àðîa,ilk jeza - £¨§¨¨

éîc øétL déãéa déì øëò ékie`x ,erav`a mze` aaxri m` s` - ¦¨©¥¦¥©¦¨¥
mb ilka mze` aaxrny `l` ecia md m` ok enke .mda wecal

.mda wecal ie`x okàîìc Bà`ziixad zpeek `ny e` -àìc ¦§¨§Ÿ
déãéa eäðéøkòìmze` aaxri `l ilka minde dnc`d m` s`y - ¤§§¦§¦¥

,eciaàlàmaaxriàðîam` s` ,ecia md m` ,ok enke .ilka - ¤¨§¨¨
mdyk `l` mda wecal xyk epi`e ,mda wecai `l ,ilka maaxir

.ilka maaxir mbe ilka
z` `xnbd zhyet:wtqdï÷ãBa àeäLk ,òîL àzz` wceayk - ¨§©§¤§¨

,dnc` ininl minec m` mincd ze`xnàlà ï÷ãBa ïéà¥§¨¤¨
mi`vnp minde dnc`dykñBëazikekf lyhytp ixde . §

.ecia `le qek jeza zeidl `weeca mikixvy
:wtzqdl `xnbd dtiqenCì éòaz ïééãòå,wtzqdl yi oiicre - ©£©¦¦¨¥¨

dy `ziixaa yxetny s`yä÷éãaminde dnc`dyk ziyrp §¦¨

mi`vnpñBëax`azp `l mewn lkn ,ecia `leéàîa äøéëò- §£¦¨§©
mb `ny e` ,ilka `weec m`d ,xtrde mind z` aaxrn dna

:`xnbd dwiqn .erav`ae÷éz`ly wtqa ef dl`y cenrz - ¥
.dhytp

:dnc` inin zwicaa sqep hxt zx`an `xnbddén÷ì eúà ék¦£§©¥
deáà øa äaøc,dea` xa dax iptl micinlzd mi`a eid xy`k - §©¨©£©

eäì øîà,dea` xa daxeðéðL dîB÷îamiwceay epipyy dn - ¨©§¦§¨¨¦
m` la` .dnewna z`vnp dnc`dyk `l` df oi` ,dnc` inina

,da miwcea oi` xg` mewnl dze` exiarddnc`d d`xny itl
.mewnd iepiy ici lr dpzyn

:dyai dnc`a dwica oipra dyrn d`ian `xnbdéìt àðéðç éaø©¦£¦¨¨¥
àzLbøâc àèøe÷xtr zkizg rwan did -déa ÷éãáewcea dide - §¨§©§¦§¨¨¦¥

.min llk eilr ozep did `le ,xtrd ravl dnec mcd m`èééì̈¦
äøkñàa éñBé éaøa ìàòîLé éaø déìòlky lliw l`rnyi iax - £¥©¦¦§¨¥§©¦¥§©§¨¨

.'dxkq`'d zlgna dlgi ,ok dyriy xg` mc`
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המשך מעמופ רמר



פד

mildz

:E÷ãöçéwç-úà:ãàî-ãò éðáæòz-ìà øîLà E ¦§¤«¤ª¤¬¤§®Ÿ©©«©§¥¬¦©§«Ÿ
áèì Bçøà-úà øòp-äkæé äna:Eøáãk øîL ©¤´§©¤−©©¤¨§®¦¹§ÀŸ¦§¨¤«
éézLøã éaì-ìëaéúåönî éðbLz-ìà E:E §¨¦¦¬§©§¦®©©¹§¥À¦¦¦§Ÿ¤«

àé:Cì-àèçà àì ïòîì Eúøîà ézðôö éaìa−§¦¦¨©´§¦¦§¨¤®§¹©À©´Ÿ¤«¡¨¨«
áéà Ceøaéwç éðãnì äåäé äz:EâééúôNa ¨−©¨¬§¹Ÿ̈À©§¥¬¦ª¤«¦§¨©¬

éô-éètLî ìk ézøtñ:Eãééúåãò CøãaézNN E ¦©®§¦¹ÀŸ¦§§¥¦«§¤−¤¥«§Ÿ¤¬¹À̈§¦
:ïBä-ìk ìòkåèéãewôaäèéaàå äçéNà E §©´¨«§¦¤¬¨¦®¨¹§©¦À¨

éúçøà:EæèéúwçaçkLà àì òLòzLà E «Ÿ§Ÿ¤«§ªŸ¤¬¤«§©«£¨®−Ÿ¤§©´
:Eøácâæé:Eøáã äøîLàå äéçà Ecáò-ìò ìîb §¨¤«§−Ÿ©©§§¬¤« ¹§¤À§¤§§¨¬§¨¤«

çé:EúøBzî úBàìôð äèéaàå éðéò-ìbèééëðà øb ©¥©¬§©¦®¨¦¹§¨À¦«¨¤«¥´¨«Ÿ¦´
éúåöî épnî øzñz-ìà õøàá:EëéLôð äñøb ¨®̈¤©©§¥¬¦¹¤À¦¦§Ÿ¤«¨«§¨´©§¦´

éètLî-ìà äáàúì:úò-ìëá Eàëíéãæ zøòb §©«£®̈¤¦§¨¤¬§¨¥«−¨©§¨¥¦´
éúåönî íéâMä íéøeøà:Eáëätøç éìòî ìb £¦®©¹Ÿ¦À¦¦§Ÿ¤«©´−¥«¨©¤§¨´

éúãò ék æeáå:ézøöð Eâëéa íéøN eáLé íb ¨®¦−¥«Ÿ¤´¨¨«§¦©³¨«§´−¨¦¦´
éwça çéNé Ecáò eøaãð:Eãëéúãò-íbE ¦§®̈©¹§§À¨¦¬©§ª¤«©−¥«Ÿ¤

:éúöò éLðà éòLòLãäëéLôð øôòì ä÷ác ©« ¹£ªÀ̈©§¥¬£¨¦«¨«§¨´¤«¨¨´©§¦®
:Eøáãk éðiçåëéðãnì éððòzå ézøtñ éëøc ©¹¥À¦¦§¨¤«§¨©´−¦©§¦©¹©«£¥À¦©§¥¬¦

éwç:Eæëéãewt-CøcäçéNàå éððéáä E ª¤«¤«¤¦¤¬£¦¥®¦§¹¨¦À¨
éúBàìôða:Eçëéðîi÷ äâezî éLôð äôìc §¦§§¤«¨«§¨´−©§¦¦¨®©¹§¥À¦
Eøáãk:èë:éðpç EúøBúå épnî øñä ø÷L-Cøc ¦§¨¤«¤«¤−¤¤¨¥´¦¤®¦§«¨«§¬¨¥«¦

ìéètLî ézøçá äðeîà-Cøc:éúéeL Eàìéz÷ác ¤«¤¡¨¬¨¨®§¦¦§¨¤¬¦¦«¦¨©¬§¦
éúåãòá:éðLéáz-ìà äåäé Eáìéúåöî-CøcE §¥«§Ÿ¤®§¹Ÿ̈À©§¦¥«¦¤«¤¦§Ÿ¤¬

:éaì áéçøú ék õeøàäâìéwç Cøc ýåýé éðøBäE ¨®¦−©§¦´¦¦«¥´¦−§Ÿ̈¤¬¤ª¹¤À
:á÷ò äpøvàåãìEúøBú äøvàå éððéáä §¤¢¤¬¨¥«¤−£¦¥¦§¤§¨¬«¹¨¤À

:áì-ìëá äpøîLàåäìéúåöî áéúða éðëéøãäE §¤§§¤¬¨§¨¥«−©§¦¥¦¦§¦´¦§Ÿ¤®
:ézöôç Bá-ékåìéúåãò-ìà éaì-èäìàå E ¦¬¨¨«§¦©−¦¦¤¥«¹§Ÿ¤À§©´

:òöa-ìàæìEëøãa àåL úBàøî éðéò øáòä ¤¨«©©«£¥´−¥©¥«§´¨®§¦§¨¤¬
:éðiççì:Eúàøéì øLà Eúøîà Ecáòì í÷ä ©¥«¦¨¥´−§©§§¦§¨¤®£¹¤À§¦§¨¤«

èìéètLî ék ézøâé øLà éútøç øáòäE ©«£¥´−¤§¨¦£¤´¨®Ÿ§¦¦−¦§¨¤´
:íéáBèîéãwôì ézáàz äpä:éðiç Eú÷ãöa E ¦«−¦¥¨©´§¦§¦ª¤®§¦§¨«§¬©¥«¦

åàî:Eúøîàk EúòeLz ýåýé Eãñç éðàáéå¦«Ÿª´¦£¨¤´§Ÿ̈®§¹¨«§À§¦§¨¤«
áîòàå:Eøáãa ézçèá-ék øáã éôøç äðâî-ìàå §¤«¡¤´«Ÿ§¦´¨®̈¦¹̈©À§¦¦§¨¤«§«©

EètLîì ék ãàî-ãò úîà-øáã étî ìvz©¥Ä¦¦´§©¡¤´©§®Ÿ¦−§¦§¨¤´
:ézìçéãî:ãòå íìBòì ãéîú EúøBú äøîLàå ¦¨«§¦§¤§§−̈¨«§¬¹̈¦À§¨¬¨¤«

äîéãwô ék äáçøá äëläúàå:ézLøã E §¤§©§¨¬¨«§¨¨®¦−¦ª¤´¨¨«§¦
åîéúãòá äøaãàå:LBáà àìå íéëìî ãâð E ©«£©§¨´−§¥«Ÿ¤¤¬¤§¹¨¦À§´Ÿ¥«
æîéúåöîa òLòzLàå:ézáäà øLà Eçî-àOàå §¤§©«£©¬§¹¦§Ÿ¤À£¤´¨¨«§¦§¤¨

éúåöî-ìà étëéwçá äçéNàå ézáäà øLà E:E ©©À¤−¦§Ÿ¤£¤¬¹̈À̈§¦§¨¦¬¨§ª¤«
æèî:éðzìçé øLà ìò Ecáòì øác-øëæðúàæ §¨¨¨¬§©§¤®©¹À£¤´¦«©§¨«¦´Ÿ

:éðúiç Eúøîà ék ééðòá éúîçðàðéðöéìä íéãæ ¤¨«¨¦´§¨§¦®¦−¦§¨«§´¦¨«§¦−¥¦¡¦ª´¦
:éúéèð àì EúøBzî ãàî-ãòáðéètLî ézøëæE ©§®Ÿ¦¹¨«§À´Ÿ¨¦«¦»̈©³§¦¦§¨¤−
:íçðúàå äåäé | íìBòîâðéðúæçà äôòìæ ¥«¨¬§¹Ÿ̈À¨«¤§¤¨«©§¨¨´−£¨©§¦

:EúøBz éáæò íéòLøîãðéwç éì-eéä úBøîæE ¥«§¨¦®«¹Ÿ§¥À«¨¤«−§¦¨«¦¬ª¹¤À
:éøeâî úéáaäðýåýé EîL äìélá ézøëæ §¥´§¨«»̈©³§¦©©´§¨¦§´§Ÿ̈®

:EúøBz äøîLàååðéãwô ék él-äúéä úàæE ¹̈«¤§§À̈«¨¤«¬Ÿ¨«§¨¦®¦−¦ª¤´
:ézøöðçæðì ézøîà ýåýé é÷ìçéøác øîL:E ¨¨«§¦¤§¦−§Ÿ̈¬¹̈©À§¦¦§¬Ÿ§¨¤«

çðéðô éúélç:Eúøîàk éðpç áì-ìëá E ¦¦´¦¨¤´§¨¥®¹̈¥À¦§¦§¨¤«
èðéúãò-ìà éìâø äáéLàå éëøã ézáMç:E ¦©¬§¦§¨¨®¨«¨¦¬¨©¹§©À¤¥«Ÿ¤«
ñì ézäîäîúä àìå ézLçéúåöî øîL:E −©§¦§´Ÿ¦§©§¨®§¦¦¹§ÀŸ¦§Ÿ¤«

àñ:ézçëL àì EúøBz éðãeò íéòLø éìáç¤§¥´§¨¦´¦§ª®¦¹¨«§À´Ÿ¨¨«§¦
áñéètLî ìò Cì úBãBäì íe÷à äìéì-úBöç£©À§¨−¨§´¨®©¹À¦§§¥¬

:E÷ãöâñìe Eeàøé øLà-ìëì éðà øáçéøîL ¦§¤«¨¥´−¨¦§¨£¤´§¥®¹§«Ÿ§¥À
éãewt:Eãñéwç õøàä äàìî ýåýé EcñçE ¦¤«©§§´−§Ÿ̈¨«§¨¬¹̈À̈¤ª¤¬
:éðãnìèäñäåäé Ecáò-íò úéNò áBè ©§¥«¦−¨¦´¨¦©§§®§¹Ÿ̈À
:Eøáãkåñéúåöîá ék éðãnì úòãå íòè áeèE ¦§¨¤«³©´©¨©´©©§¥®¦¦−§¦§Ÿ¤´
:ézðîàäæñEúøîà äzòå ââL éðà äðòà íøè ¤«¡¨«§¦¤´¤−¤«¡¤£¦´Ÿ¥®§¹©À̈¦§¨«§¬
:ézøîLçñéwç éðãnì áéèîe äzà-áBè:E ¨¨«§¦©¨¬¹¥¦À©§¥¬¦ª¤«

èñøvà | áì-ìëa éðà íéãæ ø÷L éìò eìôè̈«§Ä¨©´¤´¤¥¦®£¹¦À§¨¥³¡ÄŸ
éãewt:EòEúøBz éðà íaì áìçk Lôè ¦¤«¨©´©¥´¤¦¨®£¹¦À¨«§¬

:ézòLòLàòãîìà ïòîì éúépò-éë éì-áBè ¦«£¨«§¦¦¬¦ª¥®¦§¹©À©¤§©¬
éwç:Eáòét-úøBú éì-áBè:óñëå áäæ éôìàî E ª¤«¦¬«©¦®¥« ¹©§¥À¨¨¬¨¨«¤
éâòéãéäãîìàå éððéáä éðeððBëéå éðeNò E ¨¤´−¨¦©§«§®¦£¹¦¥À¦§¤§§¨¬

éúåöî:EãòéàøéEøáãì ék eçîNéå éðeàøé E ¦§Ÿ¤«−§¥¤¦§´¦§¦§¨®¦−¦§¨«§´
:ézìçéäòéètLî ÷ãö-ék ýåýé ézòãéäðeîàå E ¦¨«§¦¨©´§¦−§Ÿ̈¦¤´¤¦§¨¤®¹¤«¡À̈
:éðúépòåòEúøîàk éðîçðì Ecñç àð-éäé ¦¦¨«¦§¦¨´©§§´§©«£¥®¦§¦§¨«§¬
:Ecáòìæòéîçø éðeàáéEúøBú-ék äéçàå E §©§¤«§Ÿ´¦©«£¤´§¤«§¤®¦¹¨«§À
:éòLòLçòéðà éðeúeò ø÷L-ék íéãæ eLáé ©«£ª¨«¥´Ÿ−¥¦¦¤´¤¦§®¦£¹¦À

éãewôa çéNà:Eèòéàøé éì eáeLéE ¨¦¬©§¦¤«¨´¦´§¥¤®

mildz

:E÷ãöçéwç-úà:ãàî-ãò éðáæòz-ìà øîLà E ¦§¤«¤ª¤¬¤§®Ÿ©©«©§¥¬¦©§«Ÿ
áèì Bçøà-úà øòp-äkæé äna:Eøáãk øîL ©¤´§©¤−©©¤¨§®¦¹§ÀŸ¦§¨¤«
éézLøã éaì-ìëaéúåönî éðbLz-ìà E:E §¨¦¦¬§©§¦®©©¹§¥À¦¦¦§Ÿ¤«

àé:Cì-àèçà àì ïòîì Eúøîà ézðôö éaìa−§¦¦¨©´§¦¦§¨¤®§¹©À©´Ÿ¤«¡¨¨«
áéà Ceøaéwç éðãnì äåäé äz:EâééúôNa ¨−©¨¬§¹Ÿ̈À©§¥¬¦ª¤«¦§¨©¬

éô-éètLî ìk ézøtñ:Eãééúåãò CøãaézNN E ¦©®§¦¹ÀŸ¦§§¥¦«§¤−¤¥«§Ÿ¤¬¹À̈§¦
:ïBä-ìk ìòkåèéãewôaäèéaàå äçéNà E §©´¨«§¦¤¬¨¦®¨¹§©¦À¨

éúçøà:EæèéúwçaçkLà àì òLòzLà E «Ÿ§Ÿ¤«§ªŸ¤¬¤«§©«£¨®−Ÿ¤§©´
:Eøácâæé:Eøáã äøîLàå äéçà Ecáò-ìò ìîb §¨¤«§−Ÿ©©§§¬¤« ¹§¤À§¤§§¨¬§¨¤«

çé:EúøBzî úBàìôð äèéaàå éðéò-ìbèééëðà øb ©¥©¬§©¦®¨¦¹§¨À¦«¨¤«¥´¨«Ÿ¦´
éúåöî épnî øzñz-ìà õøàá:EëéLôð äñøb ¨®̈¤©©§¥¬¦¹¤À¦¦§Ÿ¤«¨«§¨´©§¦´

éètLî-ìà äáàúì:úò-ìëá Eàëíéãæ zøòb §©«£®̈¤¦§¨¤¬§¨¥«−¨©§¨¥¦´
éúåönî íéâMä íéøeøà:Eáëätøç éìòî ìb £¦®©¹Ÿ¦À¦¦§Ÿ¤«©´−¥«¨©¤§¨´

éúãò ék æeáå:ézøöð Eâëéa íéøN eáLé íb ¨®¦−¥«Ÿ¤´¨¨«§¦©³¨«§´−¨¦¦´
éwça çéNé Ecáò eøaãð:Eãëéúãò-íbE ¦§®̈©¹§§À¨¦¬©§ª¤«©−¥«Ÿ¤

:éúöò éLðà éòLòLãäëéLôð øôòì ä÷ác ©« ¹£ªÀ̈©§¥¬£¨¦«¨«§¨´¤«¨¨´©§¦®
:Eøáãk éðiçåëéðãnì éððòzå ézøtñ éëøc ©¹¥À¦¦§¨¤«§¨©´−¦©§¦©¹©«£¥À¦©§¥¬¦

éwç:Eæëéãewt-CøcäçéNàå éððéáä E ª¤«¤«¤¦¤¬£¦¥®¦§¹¨¦À¨
éúBàìôða:Eçëéðîi÷ äâezî éLôð äôìc §¦§§¤«¨«§¨´−©§¦¦¨®©¹§¥À¦
Eøáãk:èë:éðpç EúøBúå épnî øñä ø÷L-Cøc ¦§¨¤«¤«¤−¤¤¨¥´¦¤®¦§«¨«§¬¨¥«¦

ìéètLî ézøçá äðeîà-Cøc:éúéeL Eàìéz÷ác ¤«¤¡¨¬¨¨®§¦¦§¨¤¬¦¦«¦¨©¬§¦
éúåãòá:éðLéáz-ìà äåäé Eáìéúåöî-CøcE §¥«§Ÿ¤®§¹Ÿ̈À©§¦¥«¦¤«¤¦§Ÿ¤¬

:éaì áéçøú ék õeøàäâìéwç Cøc ýåýé éðøBäE ¨®¦−©§¦´¦¦«¥´¦−§Ÿ̈¤¬¤ª¹¤À
:á÷ò äpøvàåãìEúøBú äøvàå éððéáä §¤¢¤¬¨¥«¤−£¦¥¦§¤§¨¬«¹¨¤À

:áì-ìëá äpøîLàåäìéúåöî áéúða éðëéøãäE §¤§§¤¬¨§¨¥«−©§¦¥¦¦§¦´¦§Ÿ¤®
:ézöôç Bá-ékåìéúåãò-ìà éaì-èäìàå E ¦¬¨¨«§¦©−¦¦¤¥«¹§Ÿ¤À§©´

:òöa-ìàæìEëøãa àåL úBàøî éðéò øáòä ¤¨«©©«£¥´−¥©¥«§´¨®§¦§¨¤¬
:éðiççì:Eúàøéì øLà Eúøîà Ecáòì í÷ä ©¥«¦¨¥´−§©§§¦§¨¤®£¹¤À§¦§¨¤«

èìéètLî ék ézøâé øLà éútøç øáòäE ©«£¥´−¤§¨¦£¤´¨®Ÿ§¦¦−¦§¨¤´
:íéáBèîéãwôì ézáàz äpä:éðiç Eú÷ãöa E ¦«−¦¥¨©´§¦§¦ª¤®§¦§¨«§¬©¥«¦

åàî:Eúøîàk EúòeLz ýåýé Eãñç éðàáéå¦«Ÿª´¦£¨¤´§Ÿ̈®§¹¨«§À§¦§¨¤«
áîòàå:Eøáãa ézçèá-ék øáã éôøç äðâî-ìàå §¤«¡¤´«Ÿ§¦´¨®̈¦¹̈©À§¦¦§¨¤«§«©

EètLîì ék ãàî-ãò úîà-øáã étî ìvz©¥Ä¦¦´§©¡¤´©§®Ÿ¦−§¦§¨¤´
:ézìçéãî:ãòå íìBòì ãéîú EúøBú äøîLàå ¦¨«§¦§¤§§−̈¨«§¬¹̈¦À§¨¬¨¤«

äîéãwô ék äáçøá äëläúàå:ézLøã E §¤§©§¨¬¨«§¨¨®¦−¦ª¤´¨¨«§¦
åîéúãòá äøaãàå:LBáà àìå íéëìî ãâð E ©«£©§¨´−§¥«Ÿ¤¤¬¤§¹¨¦À§´Ÿ¥«
æîéúåöîa òLòzLàå:ézáäà øLà Eçî-àOàå §¤§©«£©¬§¹¦§Ÿ¤À£¤´¨¨«§¦§¤¨

éúåöî-ìà étëéwçá äçéNàå ézáäà øLà E:E ©©À¤−¦§Ÿ¤£¤¬¹̈À̈§¦§¨¦¬¨§ª¤«
æèî:éðzìçé øLà ìò Ecáòì øác-øëæðúàæ §¨¨¨¬§©§¤®©¹À£¤´¦«©§¨«¦´Ÿ

:éðúiç Eúøîà ék ééðòá éúîçðàðéðöéìä íéãæ ¤¨«¨¦´§¨§¦®¦−¦§¨«§´¦¨«§¦−¥¦¡¦ª´¦
:éúéèð àì EúøBzî ãàî-ãòáðéètLî ézøëæE ©§®Ÿ¦¹¨«§À´Ÿ¨¦«¦»̈©³§¦¦§¨¤−
:íçðúàå äåäé | íìBòîâðéðúæçà äôòìæ ¥«¨¬§¹Ÿ̈À¨«¤§¤¨«©§¨¨´−£¨©§¦

:EúøBz éáæò íéòLøîãðéwç éì-eéä úBøîæE ¥«§¨¦®«¹Ÿ§¥À«¨¤«−§¦¨«¦¬ª¹¤À
:éøeâî úéáaäðýåýé EîL äìélá ézøëæ §¥´§¨«»̈©³§¦©©´§¨¦§´§Ÿ̈®

:EúøBz äøîLàååðéãwô ék él-äúéä úàæE ¹̈«¤§§À̈«¨¤«¬Ÿ¨«§¨¦®¦−¦ª¤´
:ézøöðçæðì ézøîà ýåýé é÷ìçéøác øîL:E ¨¨«§¦¤§¦−§Ÿ̈¬¹̈©À§¦¦§¬Ÿ§¨¤«

çðéðô éúélç:Eúøîàk éðpç áì-ìëá E ¦¦´¦¨¤´§¨¥®¹̈¥À¦§¦§¨¤«
èðéúãò-ìà éìâø äáéLàå éëøã ézáMç:E ¦©¬§¦§¨¨®¨«¨¦¬¨©¹§©À¤¥«Ÿ¤«
ñì ézäîäîúä àìå ézLçéúåöî øîL:E −©§¦§´Ÿ¦§©§¨®§¦¦¹§ÀŸ¦§Ÿ¤«

àñ:ézçëL àì EúøBz éðãeò íéòLø éìáç¤§¥´§¨¦´¦§ª®¦¹¨«§À´Ÿ¨¨«§¦
áñéètLî ìò Cì úBãBäì íe÷à äìéì-úBöç£©À§¨−¨§´¨®©¹À¦§§¥¬

:E÷ãöâñìe Eeàøé øLà-ìëì éðà øáçéøîL ¦§¤«¨¥´−¨¦§¨£¤´§¥®¹§«Ÿ§¥À
éãewt:Eãñéwç õøàä äàìî ýåýé EcñçE ¦¤«©§§´−§Ÿ̈¨«§¨¬¹̈À̈¤ª¤¬
:éðãnìèäñäåäé Ecáò-íò úéNò áBè ©§¥«¦−¨¦´¨¦©§§®§¹Ÿ̈À
:Eøáãkåñéúåöîá ék éðãnì úòãå íòè áeèE ¦§¨¤«³©´©¨©´©©§¥®¦¦−§¦§Ÿ¤´
:ézðîàäæñEúøîà äzòå ââL éðà äðòà íøè ¤«¡¨«§¦¤´¤−¤«¡¤£¦´Ÿ¥®§¹©À̈¦§¨«§¬
:ézøîLçñéwç éðãnì áéèîe äzà-áBè:E ¨¨«§¦©¨¬¹¥¦À©§¥¬¦ª¤«

èñøvà | áì-ìëa éðà íéãæ ø÷L éìò eìôè̈«§Ä¨©´¤´¤¥¦®£¹¦À§¨¥³¡ÄŸ
éãewt:EòEúøBz éðà íaì áìçk Lôè ¦¤«¨©´©¥´¤¦¨®£¹¦À¨«§¬

:ézòLòLàòãîìà ïòîì éúépò-éë éì-áBè ¦«£¨«§¦¦¬¦ª¥®¦§¹©À©¤§©¬
éwç:Eáòét-úøBú éì-áBè:óñëå áäæ éôìàî E ª¤«¦¬«©¦®¥« ¹©§¥À¨¨¬¨¨«¤
éâòéãéäãîìàå éððéáä éðeððBëéå éðeNò E ¨¤´−¨¦©§«§®¦£¹¦¥À¦§¤§§¨¬

éúåöî:EãòéàøéEøáãì ék eçîNéå éðeàøé E ¦§Ÿ¤«−§¥¤¦§´¦§¦§¨®¦−¦§¨«§´
:ézìçéäòéètLî ÷ãö-ék ýåýé ézòãéäðeîàå E ¦¨«§¦¨©´§¦−§Ÿ̈¦¤´¤¦§¨¤®¹¤«¡À̈
:éðúépòåòEúøîàk éðîçðì Ecñç àð-éäé ¦¦¨«¦§¦¨´©§§´§©«£¥®¦§¦§¨«§¬
:Ecáòìæòéîçø éðeàáéEúøBú-ék äéçàå E §©§¤«§Ÿ´¦©«£¤´§¤«§¤®¦¹¨«§À
:éòLòLçòéðà éðeúeò ø÷L-ék íéãæ eLáé ©«£ª¨«¥´Ÿ−¥¦¦¤´¤¦§®¦£¹¦À

éãewôa çéNà:Eèòéàøé éì eáeLéE ¨¦¬©§¦¤«¨´¦´§¥¤®

המשך מזמור קיר מעמופ ג



פה mildz

éúãò éòãéå:Eôéwça íéîú éaì-éäéàì ïòîì E ¹§«Ÿ§¥À¥«Ÿ¤«§¦¦¦´¨¦´§ª¤®¹§©À©´Ÿ
:LBáàëàôEøáãì éLôð EúòeLúì äúìk ¥«¨«§¨´¦§¨«§´©§¦®¦§¨«§¬
:ézìçéáôéúî øîàì Eúøîàì éðéò eìk ¦¨«§¦¨´−¥©§¦§¨¤®¥¹ÀŸ¨©¬
:éðîçðzâôéwç øBèé÷a ãàðk éúééä-ékàì E §«©«£¥«¦¦−¨¦¦§´Ÿ§¦®ª¹¤À´Ÿ
:ézçëLãôéôãøá äNòz éúî Ecáò-éîé änk ¨¨«§¦©¨¬§¥©§¤®¨©Ä©«£¤−§«Ÿ§©´
:ètLîäôàì øLà úBçéL íéãæ éì-eøk ¦§¨«¨«¦´¥¦´¦®£¹¤À´Ÿ

:EúøBúëåôéúåöî-ìkéðeôãø ø÷L äðeîà E §«¨¤«¨¦§Ÿ¤¬¡¨®¤−¤§¨´¦
:éðøæòæôézáæò-àì éðàå õøàá éðelk èòîk ¨§¥«¦−¦§©¦´¦¨®̈¤©«¹£¦ÀŸ¨©¬§¦
éãwô:Eçôét úeãò äøîLàå éðiç Ecñçk:E ¦ª¤«§©§§¬©¥®¦§¹¤§§À̈¥¬¦«

ìèô:íéîMa ávð Eøác ýåýé íìBòìöøãì §¨¬§Ÿ̈®§¹¨«§À¦¨¬©¨¨«¦§´Ÿ
:ãîòzå õøà zððBk Eúðeîà øãåàöéètLîìE −¨Ÿ¡«¨¤®©¬§¨¤¹À¤©©«£«Ÿ−§«¦§¨¤

éãáò ìkä ék íBiä eãîò:EáöEúøBú éìeì ¨«§´©®¦−©´Ÿ£¨¤«¥´−¨«§
:ééðòá ézãáà æà éòLòLâöçkLà-àì íìBòì ©«£ª¨®¹̈À¨©¬§¦§¨§¦«−§¨Ÿ¤§©´

éãewt:éðúéiç íá ék Eãöék éðòéLBä éðà-Eì ¦¤®¦¬¹̈À¦¦¨«¦§«−£¦«¦¥®¦¦−
éãewô:ézLøã Eäöéðãaàì íéòLø ee÷ éì ¦¤´¨¨«§¦¦³¦´§¨¦´§©§¥®¦
éúãò:ïðBaúà Eåöäáçø õ÷ éúéàø äìëz-ìëì ¹¥«Ÿ¤À¤§¨«§«¨−¦§¨¨¦´¦¥®§¨−̈

:ãàî EúåöîîæöíBiä-ìk EúøBú ézáäà-äî ¦§¨«§´§«Ÿ¨¨©¬§¦«¨¤®¨©¹À
:éúçéN àéäçöék Eúåöî éðîkçz éáéàî ¦´¦«¨¦«−¥«´Ÿ§©§©§¥´¦¦§Ÿ¤®¦−

:éì-àéä íìBòìèöék ézìkNä éãnìî-ìkî §¨´¦¦«¦¨§©§©¬¦§©®§¦¦¬
éúåãò:éì äçéN E÷éãewô ék ïðBaúà íéð÷fîE ¥«¹§Ÿ¤À¦´¨¦«¦§¥¦¬¤§®̈¦−¦¤´
:ézøöðà÷ïòîì éìâø éúàìk òø çøà-ìkî ¨¨«§¦¦¨´Ÿ©−¨¨¦´¦©§¨®§¹©À©

:Eøác øîLàá÷éètLnîäzà-ék ézøñ-àì E ¤§¬Ÿ§¨¤«¦¦§¨¤¬Ÿ®̈§¦¦©¹À̈
:éðúøBäâ÷:éôì Lácî Eúøîà ékçì eöìîp-äî «¥¨«¦©¦§§´−§¦¦¦¹§¨¤À¦§©¬§¦«

ã÷éãewtîçøà-ìk | éúàðN ïk-ìò ïðBaúà E ¦¦¤¬¤§®̈©¥¹À¨¥³¦¨ÄŸ©
:ø÷Lðä÷:éúáéúðì øBàå Eøáã éìâøì-øð ¨«¤¥§©§¦¬§¨¤®§¹À¦§¦«¨¦«

å÷ì äîi÷àå ézòaLð:E÷ãö éètLî øîL ¦§©¬§¦¨«£©¥®̈¦¹§ÀŸ¦§§¥¬¦§¤«
æ÷:Eøáãë éðiç äåäé ãàî-ãò éúéðòðç÷úBáãð ©«£¥¬¦©§®Ÿ§¹Ÿ̈À©¥¬¦¦§¨¤«¦§´

éètLîe ýåýé àð-äöø ét:éðãnì Eè÷éLôð −¦§¥¨´§Ÿ̈®«¦§¨¤¬©§¥«¦©§¦´
:ézçëL àì EúøBúå ãéîú étëáé÷íéòLø eðúð §©¦´¨¦®§¹¨«§À´Ÿ¨¨«§¦¨«§Ä§¨¦´

éãewtîe éì çt:éúéòú àì Eàé÷éúåãò ézìçðE ©´¦®¹¦¦¤À´Ÿ¨¦«¦¨©´§¦¥«§Ÿ¤´
:änä éaì ïBNN-ék íìBòìáé÷éaì éúéèð §¨®¦§−¦¦´¥«¨¨¦´¦−¦¦

éwç úBNòì:á÷ò íìBòì Eñâé÷éúàðN íéôòñ ©«£¬ª¹¤À§¨¬¥«¤¥«£¦¬¨¥®¦
:ézáäà EúøBúåãé÷Eøáãì äzà épâîe éøúñ §«¨«§¬¨¨«§¦¦§¦´¨«¦¦´¨®¨¦§¨«§¬

:ézìçéåè÷úåöî äøvàå íéòøî épnî-eøeñ ¦¨«§¦«¦¤¬¦§¥¦®§¹¤§À̈¦§¬Ÿ
:éäìàæè÷éðLéáz-ìàå äéçàå Eúøîàë éðëîñ ¡Ÿ¨«¨§¥´¦§¦§¨«§´§¤«§¤®§©§¹¦¥À¦

:éøáOîæé÷éwçá äòLàå äòLeàå éðãòñE ¦¦§¦«§¨¥¬¦§¦¨¥®¨§¤§−̈§ª¤´
:ãéîúçé÷éwçî íéâBL-ìk úéìñø÷L-ék E ¨¦«−¨¦¨¨¦´¥«ª¤®¦¤¹À¤

:íúéîøzèé÷ïëì õøà-éòLø-ìë zaLä íéâñ ©§¦¨«¦¦À¦§©¬¨¨¦§¥¨®¤¹̈¥À
éúãò ézáäà:Eë÷éøNá Ecçtî øîñ ¨©¬§¦¥«Ÿ¤«¨©´¦©§§´§¨¦®

éètLnîe:éúàøé Eòàë÷÷ãöå ètLî éúéNò «¦¦§¨¤¬¨¥«¦−¨¦¦¦§¨´¨¤®¤
:é÷Lòì éðçépz-ìaáë÷-ìà áBèì Ecáò áøò ©©¹¦¥À¦§«Ÿ§¨«£´Ÿ©§§´§®©

:íéãæ éð÷Lòéâë÷úøîàìe EúòeLéì eìk éðéò ©«©§ª¬¦¥¦«−¥©¨´¦«¨¤®§¦§©¬
:E÷ãöãë÷éwçå Ecñçë Ecáò-íò äNòE ¦§¤«£¥−¦©§§¬§¹©§¤À§ª¤¬
:éðãnìäë÷éúãò äòãàå éððéáä éðà-Ecáò:E ©§¥«¦©§§¨¬¦£¦¥®¦§¹¥«§À̈¥«Ÿ¤«

åë÷:EúøBz eøôä ýåýéì úBNòì úòæë÷ïk-ìò −¥©«£´©«Ÿ̈®¥¹¥À«¨¤«©−¥
éúåöî ézáäà:ætîe áäfî Eçë÷| ïk-ìò ¨©´§¦¦§Ÿ¤®¦¨¨¬¦¨«©¥³

:éúàðN ø÷L çøà-ìk ézøMé ìë éãewt-ìk̈¦´¥´Ÿ¦¨®§¦¨−Ÿ©¤´¤¨¥«¦
ôèë÷éúåãò úBàìt:éLôð íúøöð ïk-ìò E §¨¬¥«§Ÿ¤®©¥¹À§¨¨¬©©§¦«
ì÷éøác çút:íééút ïéáî øéàé Eàì÷ézøòô-ét ¥−©§¨¤¬¹̈¦À¥¦¬§¨¦«¦−¨©§¦

éúåöîì ék äôàLàå:ézáàé Eáì÷éðpçå éìà-äðt ¨«¤§®̈¨¦−§¦§Ÿ¤´¨¨«§¦§¥¥©¬§¨¥®¦
:EîL éáäàì ètLîkâì÷Eúøîàa ïëä éîòt §¹¦§À̈§«Ÿ£¥¬§¤«−§¨©¨¥´§¦§¨¤®
:ïåà-ìë éa-èìLz-ìàåãì÷íãà ÷Lòî éðãt §«©©§¤¦¬¨¨«¤−§¥¦¥´Ÿ¤¨¨®

éãewt äøîLàå:Eäì÷éðtéðãnìå Ecáòa øàä E §¹¤§§À̈¦¤«−¨¤¨¥´§©§¤®§¹©§¥À¦
éwç-úà:Eåì÷eøîL-àì ìò éðéò eãøé íéî-éâìt ¤ª¤«©§¥−©¦¨«§´¥®̈©¹ÀŸ¨«§¬
:EúøBúöæì÷éètLî øLéå ýåýé äzà ÷écö:E «¨¤«©¦´©¨´§Ÿ̈®§¹¨À̈¦§¨¤«

çì÷éúãò ÷ãö úéeö:ãàî äðeîàå E −¦¦¨¤´¤¥«Ÿ¤®¤«¡¨¬§«Ÿ
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,[zenvre xya ly d`xne mc d`xnnãìåì úLLBç dðéàdpi`e ¥¨¤¤§¨¨

.dcil meyn d`nhäéä íàåxitydíweøîea mwxp xaky ± §¦¨¨§¨
oeike ,d`nh `id ixd ,zvw mixkip mixa`d zxevy cr ,cled

,dawp e` xkf `ed m` reci oi`y,äá÷ðìå øëæì áLzbdpz xnelk ¥¥§¨¨§¦§¥¨
,dawpk miireay d`nhy ,dawpay `xnegke xkfay `xnegk

.xkfk mei mirax` seqa miniizqn ,dly xdeh inie
ìcðñ úìtnä,[zxkip eipt zxev oi`y dzegt ezxevy cle ±Bà ©©¤¤©§¨

àéìLitl ,dcil d`nh `id ixd ,ekeza gpen cledy mexw oink ± ¦§¨
oi` m` s`e ,cle `la `ily oi`e ,cle cer enr oi`y lcpq oi`y
m` reci oi`y oeike .genipe cle da did i`ce ,cled z` da mi`ex

,dawp e` `ed xkf,[äá÷ðìå øëæì áLzd`nh `idy s` ,lcpqae ¥¥§¨¨§¦§¥¨
z` s` bedpl dkixv ,xkf `ed enr didy cled m` ,cled zngn

.miireay `id d`nhy ,dawpay `xnegd

àøîâ
zl`ey .cle did `ny xitya miyyeg oi` recn dpc `xnbd

:`xnbdíéîe íc àîìLaxityay dxn`y dna zpaen dpynd ± ¦§¨¨¨©¦
,mine mcy oeik ,clel zyyeg dpi` ,mc e` min `lníeìk àìŸ§

àéä,cle epi` i`ce -àlà`lnay dxn`y dníéðeðb[mipeeb±] ¦¤¨§¦
c ,dyw ,clel zyyeg dpi`Leçéð[yeygpy±]äåä ãìå ànL ¥¤¨¨¨£¨
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,äéòî CBúagenipy ze`ivn oi` i`cey ,xnelk ,`nfeb jxc `ede §¥¤¨

minrt yiy s`y `xnbd zpeek `l` ,ig oii dzzyy zngn cled
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e,éì eøîà ,éøBçàì ézøæçLkef zilewyäúéä ïLaä Cìî âBò ìL[. §¤¨©§¦©£©¨§¦¤¤¤©¨¨¨§¨
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פז

יום ראשון - י"ב מרחשון
מפרק סו

עד סוף פרק סח

יום רביעי - ט"ו מרחשון
מפרק עז

עד סוף פרק עח

יום שני - י"ג מרחשון
מפרק סט

עד סוף פרק עא

יום חמישי - ט"ז מרחשון
מפרק עט

עד סוף פרק פב

יום שלישי - י"ד מרחשון
מפרק עב

עד סוף פרק עו

יום שישי - י"ז מרחשון
מפרק פג

עד סוף פרק פז

שבת קודש - י"ח מרחשון
פרק כ

מפרק פח עד סוף פרק פט

לשבוע פרשת וירא 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 תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 

הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...     

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 

כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 

בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 

זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

     ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 



oeygxnפח b"iÎa"i ipyÎoey`x mei Ð fk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  י"ב ראשון יום
,enw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...à÷éãöã ÷"äåæá ù"æå,292 'nr cr:äëøáì íãå÷

מרחשון  י"ג שני יום
אגרת כז  ,292 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...÷"äåæá àúéà,292 'nr cr.òãåðë ìåìòå

יום ראשוןֿ שני י "בֿ י "ג מרחשון 

LBãwä øäfa áeúkL äæå17çkzLà øhtúàc à÷écöc §¤¤¨©Ÿ©©¨§©¦¨§¦§©©¦§©©
,éäBiçaî øéúé ïéîìò eälëalka `vnp xhtpy wicv - §ª§¨§¦¨¦¦§©¦

wx xacd oekp ,dxe`kly ,eiiga xy`n xzei zenlerd
j` ,myl dler `edyk xzei `vnp `ed my ,mipeilr zenlera

oezgzd mleradfd-
xzei my `vnp `ed cvik
ezxiht ixg`

- ?ezewlzqdeeðéäc§©§
íìBòä äæa íbL¤©§¤¨¨
íBiä" ¯ äNònä©©£¤©

"íúBNòì18"meid"y - ©£¨
xwir `ed ,dfd mlera
meiw - dyrnd oipr
itk ,lreta zeevnd

`xnbdy19meid" :zxne`
lawl xgnle mzeyrl
dfd mleray ,"mxky
,dyrnd oipr xwir `ed
leaiw ly mipiprd eli`e

ÎlkÎlr .`ad mlera ,"xgnl" md - xky leaiw enk e` xky
dyrnd mlera mb ixd - dyrnd mler `ed dfd mlerd mipt

,øéúé çkzLà,xzei daexn dcna xhtpy wicvd `vnp - ¦§©©¨¦
mlera mby ,`id dpeekd ,rityne rityd mdilry micinlzae

dyrndmdlyd`xi ,dpen` ly zipgexd mzceara wx `l ,
iptl xy`n xzei daexn dcna ezrtyde wicvd `vnp ,dad`e
dyrn ly mipipra ,mdly dyrnd mlera mb `l` ,ezxiht
,xzei daexn dcna `vnp `ed - miaeh miyrne daeyz -

,drtyd xzei milawn mdyäNònä ékeicinlz ly - ¦©©£¤
,eixyewneòeøæ øBà" ïî ,ïéìecb éìecb ,CìBäå [ìãb] (ìBãb)¨¨¥§¥¦¥¦¦¦¨©
"÷écvì20,"'ä Bëøa øLà äãO"axtqa xn`pd jxcÎlr - ©©¦©¨¤£¤¥£
ziy`xa21oldlc xe`ial m`zda .ocrÎob lr `id dpeekdy ,

zekln"a xi`ne jynpd xe`l `id dpeekd ,ef zxb` lr

`"f"n jynp day ,"'d ekxa xy` dcy" z`xwpd ,"zeliv`c
ly dcearde dxezd ziilr cvn ,xzi zkynd "zeliv`c
miaehd miyrnde daeyzd ixedxd mi`a jkne ,wicvd

,"oilecib ilecib" `xwp dfe ,micinlza,úBöeçå õøàì øéànä©¥¦§¤¤§
uegae l`xyi ux`a -

,ux`lälà eðçðà íâå§©£©§¥¤
íéiç eðlk íBiä ätŸ©ª¨©¦
Lãwä Cøc" ¯ åéëøãa¦§¨¨¤¤©Ÿ¤

"dì àøwé22.wx `l - ¦¨¥¨
m`Îik ,dyecw ly jxc
dlrnly "ycw" ly jxc
ÎlkÎlr .e"iea "yecw"n
wicvdy ,`vei mipt
ixg` mi`vnp ezrtyde
mlera mb ezewlzqd
daexn dcnae dyrnd

.xzei'ä úãBáòa úàæŸ©£©
;àiîLc élîamipipra - §¦¥¦§©¨

micinlzdy ,miipgex
iptl xy`n xzei ezewlzqd ixg` wicvdn lawl mileki

.ezewlzqdàîìòc élîáezeinyb zertyde mipipra - §¦¥§©§¨
,jiynn wicvdyøîúà Leøôayxetna xn`p -øäfa §¥¦§©©Ÿ©

LBãwä23,àîìò ìò ïépâî ài÷écöc ,mipibn miwicvdy - ©¨§©¦©¨§¦¦©¨§¨
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הגליון). בשולי כא.8.25 כא, ו.26.משלי כט, נצבים עה"פ פרש"י ב. ה, זרה א.27.עבודה פד, זח"ג כ"ב. פס"ה, ב"ר
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èMtúnä øéåàa©£¦©¦§©¥
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,éìkì õeç øéànäitk - ©¥¦©§¦

ly ezeig miiga didy
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,äìòîì äìòîìenewnn ixnbl xwrp `ed oi` f` mb - §©§¨§©§¨
,myex my x`yp `l` ,mipey`xd ezbixcneBæ äðéçáe- §¦¨
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úåøîàî äøùò øôñá ë"ëå ò"â åîò ñðëðù ä"ò
øéåàá íéîùøðå íãà ìë áéáñ èùôúî ò"â øéåàù
'ä úãåáòå äøåúá íéáåèä åéøåáãå åéúåáùçî ìë äæ
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äùåã÷áù øáã ìëù òãåðå íéðåéìòä úåîìåòáù ïåéìòä
äðåùàøä åúâøãîå åîå÷îî ìëå ìëî éøîâì ø÷òð åðéà
äðåùàøä åæ 'éçáå äìòîì äìòîì äìòúðù øçàì íâ
åúâøãîå åîå÷îá ïåúçúä ïãò ïâá äèîì äøàùðù
éôë ãçà ìë åéãéîìúá úèùôúîä àéä äðåùàøä
äáäàá åúåîáå åééçá åéìà åúáø÷å åúåøù÷úä 'éçá
äáäà é"ò àìà äðéà úåéðçåø ìë úëùîä éë äáø
çåø êéùîà àáìã àúåòøã çåøã ÷"äåæá ù"îë äáø
äáø äðëäá åéäìà úàø÷ì ïåëé íà ÷ø àìéòìî
åäøåäù êøãë åììä úåãî ùìù ìá÷ì äîåöò äòéâéå
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צי oeygxn c"i iyily mei Ð fk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,dfd mlera `vnp ocrÎoby ixd ,zekxad z`øôña áúk ïëå§¥¨©§¥¤
úBøîàî äøNò28,íãà ìk áéáñ èMtúî ïãò-ïb øéåàL £¨¨©£¨¤£¦©¥¤¦§©¥§¦¨¨¨

äæ øéåàa íéîLøðå,ocr ob ly -åéøeaãå åéúBáLçî ìk §¦§¨¦©£¦¤¨©§§¨§¦¨
íBìLå-ñç Côäì ïëå) 'ä úãBáòå äøBza íéáBhä- ©¦©¨©£©§¥§¥¤©§¨

xacne ayeg mc`yk
dxezl cebipay mixac

,'d zceareíéîLøð¦§¨¦
èMtúnä øéåàa©£¦©¦§©¥

k áéáñ ípäébî.(íãà ì ¦¥¦¨§¦¨¨¨
,Cëìäly egeky oeeik - ¦§¨

ez`xi ,ezpen` ,wicvd
milaben mpi` ,ezad`e
mewnae yeale ilka
mi`vnp md `l` ,inyb
mlera mb miiwd ocrÎoba

,dfdãàî ì÷ðlw - ¨¥§Ÿ
,c`nìa÷ì åéãéîìúì§©§¦¨§©¥

íaø çeø úðéçaî í÷ìç¤§¨¦§¦©©©¨
Búðeîà íäL ,úéiîöòä̈©§¦¦¤¥¡¨
øLà Búáäàå Búàøéå§¦§¨§©£¨£¤
àìå ,'ä úà íäa ãáò̈©¨¤¤§Ÿ

íåéæmzx`de -ãáìa ¦¨¦§©
,éìkì õeç øéànäitk - ©¥¦©§¦

ly ezeig miiga didy
eif elaiw mdyk ,wicvd
eizeaygn ici lr cala

.miyecwd eixeaiceéôì§¦
úéîöòä Bçeø úðéçaL,zeinvrd ezad`e ez`xi ,ezpen` - ¤§¦©¨©§¦

,eicinlzl `le cala eil` zekiiydøçà éelòa älòúî¦§©¨§¦©©
úBîìBòaL ïBéìòä ïãò-ïâaL BúîLð úðéçáa ììkäì ,éelò¦§¦¨¥¦§¦©¦§¨¤§©¥¤¨¤§¤¨¨

òãBðå ,íéðBéìòä29éøîâì ø÷òð Bðéà äMã÷aL øác ìkL ¨¤§¦§©¤¨¨¨¤¦§ª¨¥¤§¨§©§¥
älòúpL øçàì íb ,äðBLàøä Búâøãîe BîB÷nî ìëå ìkî¦Ÿ¨Ÿ¦§©§¥¨¨¦¨©§©©¤¦§©¨

,äìòîì äìòîìenewnn ixnbl xwrp `ed oi` f` mb - §©§¨§©§¨
,myex my x`yp `l` ,mipey`xd ezbixcneBæ äðéçáe- §¦¨

,wicv ly egexnïãò-ïâa ähîì äøàLpL äðBLàøä̈¦¨¤¦§£¨§©¨§©¥¤
ïBzçzädhnl mb ,mler lka dpyi ocr ob zpiga ixdy - ©©§

dx`ypy ef dpiga ixd ,oezgzd ocr ob zpiga dpyi diyra
,ocr oba dhnlàéä ,äðBLàøä Búâøãîe BîB÷îa¦§©§¥¨¨¦¨¦

,åéãéîìúa úèMtúnäegexn dcxtp ixd ef dpiga ,oky - ©¦§©¤¤§©§¦¨
zhytzn `idy dn `ed dpipr lke ,iaxd ly zinvrd

,micinlzaåéìà Búáø÷å BúeøM÷úä úðéça éôk ãçà ìk̈¤¨§¦§¦©¦§©§§¦§¨¥¨
,wicvd l` -,äaø äáäàa ,BúBîáe åéiçaitl cg` lk - §©¨§§©£¨©¨

lawn `ed dcn dze`a - dax dad`a eaxl xyewn ezeid zcn
,iaxd ly egex zehytzdnîä ékdðéà úeiðçeø ìk úëL ¦©§¨©¨¨¦¥¨

àlà,äaø äáäà éãé-ìòzekynp ,dax dad`d dpyiyke - ¤¨©§¥©£¨©¨

,dad`e d`xi ,dpen` ly zeipgexd zecndáeúkL Bîk§¤¨
LBãwä øäfa30éLîà àaìc àúeòøc çeøc,àìéòlî çeø C ©Ÿ©©¨§©¦§¨§¦¨©§¦©¦§¥¨

ixd ,dlrnln gex jiynn ald ly iniptd oevxd ly gexd -
ly dad`de (ald ly iniptd oevxd) "`alc `zerx"dy
mikiynn ,eaxl cinlzd
ly eizecnn hytziy

,cinlzl iaxdíà ÷ø©¦
åéäìà úàø÷ì ïBké31 ¦¦§©¡Ÿ¨

äòéâéå äaø äðëäa©£¨¨©¨¦¦¨
,äîeöòeyexit itl - £¨

`aen ,yiyw ciqg ly
lr "zedbd ihewl"a
dpkd"a dpeekd ,"`ipz"
ly dpkdd - `id "dax

dnypd"dnevr dribi"e
d zribi -sebzribi" ,

,"xyaìL ìa÷ìúBcî L §©¥¨Ÿ¦
,eìläd`xi ,dpen` - ©¨

,dad`eeäøBäL Cøãk§¤¤¤¨
ì"æø øîàîëe ,Baø32: ©§©£©©©

.ïéîàz ¯ úàöîe zòâé̈©§¨¨¨¨©£¦
w"k ly eyexitl m`zda

v"iixden x"enc`33lr
z`xwl oeki m` wx"
dribie dax dpkda eiwl`
dpeekd - ""ek dnevr
dribide dceardy ,`id
meiw ly miixya miiga dad`de d`xid ,dpen`d qipkdl `id
xazqn ,my miiqn `edy dnn oaeny itke ,zeevnde dxezd
"oin`z z`vne zrbi"y (yxetna exn`p `l mixacdy zexnl)
ly oipr ,ezribi xy`n xzei daxd `vniy `id dpeekd
deedzn dribid iciÎlry ,yexita my xne`y itke ."d`ivn"
`edy mxewne myxy mr oilecibd ilecib ly zexywzd
llkidl ielir xg` ielira dlrznd axd ly egex zenvr"
yiy cala ef `ly ixd ,"oeilrd ocrÎobay eznyp zpigaa
egexn mb `l` ,oezgzd ocrÎoba dx`ypy egexn micinlzl
"d`ivn" ef ixd ,oeilrd ocrÎobay dnypa zllkpd zinvrd
gexdn zncewd dlawd xy`n xzei dlrp jxra `ly

ocrÎoba dx`ypy,my miiqn `edy itk ,`l` .cala oezgzd
siwn j` ,cala "siwn" zpigaa mdilr xi`n dfdfwiprn

oi` cr dginvd oipr didi mda mby oilecibd ileciba gek
wlg `ian `edy ixg`) iaxd xne` xn`n eze`a .xeriy
lr xne` `edy dnl zekiiyae ,ef ycew zxb` oeyln lecb
,zecnd yly zlawl dnevrd dribide daxd dpkdd
iaxdy jxca dribie dcear ici lry - (dad`e d`xi ,dpen`
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ùã÷ä úøâà
úåøîàî äøùò øôñá ë"ëå ò"â åîò ñðëðù ä"ò
øéåàá íéîùøðå íãà ìë áéáñ èùôúî ò"â øéåàù
'ä úãåáòå äøåúá íéáåèä åéøåáãå åéúåáùçî ìë äæ
íðäéâî èùôúîä øéåàá íéîùøð å"ç êôéäì ïëå)
ìá÷ì åéãéîìúì ãàî ì÷ð êëìä (íãà ìë áéáñ
åúàøéå åúðåîà íäù úééîöòä íáø çåø 'éçáî í÷ìç
ãáìá íååéæ àìå 'ä úà íäá ãáò øùà åúáäàå
äìòúî úéîöòä åçåø 'éçáù éôì éìëì õåç øéàîä
ò"âáù åúîùð 'éçáá ììëäì éåìéò øçà éåìéòá
äùåã÷áù øáã ìëù òãåðå íéðåéìòä úåîìåòáù ïåéìòä
äðåùàøä åúâøãîå åîå÷îî ìëå ìëî éøîâì ø÷òð åðéà
äðåùàøä åæ 'éçáå äìòîì äìòîì äìòúðù øçàì íâ
åúâøãîå åîå÷îá ïåúçúä ïãò ïâá äèîì äøàùðù
éôë ãçà ìë åéãéîìúá úèùôúîä àéä äðåùàøä
äáäàá åúåîáå åééçá åéìà åúáø÷å åúåøù÷úä 'éçá
äáäà é"ò àìà äðéà úåéðçåø ìë úëùîä éë äáø
çåø êéùîà àáìã àúåòøã çåøã ÷"äåæá ù"îë äáø
äáø äðëäá åéäìà úàø÷ì ïåëé íà ÷ø àìéòìî
åäøåäù êøãë åììä úåãî ùìù ìá÷ì äîåöò äòéâéå
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oeygxn e"h iriax Ð fk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  ט"ו רביעי
,fnw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ãåò ùé äðäå,294 'nr cr:íéáëåë

iaxd ly miipgexd miigd z` `iane cixen `ed ,cnil
dceard ipipr lk ly miixya miiga ,dad`e d`xi dpen`a
dyrp dfÎiciÎlr ,ynn lreta zeevnd meiwe dxezd cenila
zxb`a oldl oeci mzece`) oilecibd ilecib ly zexywzdd
axd ly zinvrd gexd `edy ,mxewne myxy mr (ef
ocrÎobay eznypa llkidl ielir xg` ielira dlrznd

zpigaa mdilr xi`n dfy `l` ,mipeilrd zenleray oeilrd
mby ,oilecibd ileciba gek wiprn df "siwn" j` ,"siwn"
,xeriy oi` cr ieaixae ztqeza dginvd gek didi mda

mdy micinlzdy ("xeviw"a my `aend itl) xnelkilecib
oilecibgexa ,mzcear ici lr ,mixywzn ,wicvd ly

.oeilrd ocrÎobay wicvd ly dnypae

äøàä úðéça ãBò Lé ,äpäådxi`nd -,åéãéîìúìixg` - §¦¥¥§¦©¤¨¨§©§¦¨
,wicvd zewlzqdíçî CBúa úLaìúî dðéàL ÷ø34Lnî ©¤¥¨¦§©¤¤§Ÿ¨©¨

,äðBLàøkmicinlzl dxi`nd dpey`xd dx`dd enk - ¨¦¨
d`xi ,dpen` zecna zeinipta d`ad ,wicvd ly egexn

,cinlzd ly dad`e
dipyd dx`dd eli`e
zyalzn dppi`

,zeiniptaäøéàî ÷ø©§¦¨
,äìòîlî íäéìò- £¥¤¦§©§¨

`id oky ,"siwn" zpigaa
dlrn dlrnl

,mzbixcnnúiìòî àéäå§¦¥£¦©
BúîLðå Bçeøly - §¦§¨

,wicvd,eávç øB÷îì- §¨ª§
ze`a epnny xewnl

,gexde dnypdeðéäc§©§
,"ïéLéc÷ ïéçetz ì÷ç"ì©£©©¦©¦¦
,"zeliv`c zekln"l -
z`xwpd ,zenypd xewn
oigetz" ly dcy

,"oiyicwäæ-éãé-ìòå- §©§¥¤
,my dler dnypdy

,ãeçé íL äNòð- ©£¨¨¦
mr zcgiizn "zekln"y

,dpnn dlrnly dn-ìò©
ïéî" úàìòä éãé§¥©£¨©©¦

"ïéá÷eð,zewl` ly zexxerzd -BúøBúå åéNòî ìkî §¦¦¨©£¨§¨
,åéiç éîé ìk ãáò øLà BúãBáòåoniqa oldl xiaqiy itk - ©£¨£¤¨©¨§¥©¨

eiig ini jyna eytp dcary dn mc`d ly ezribi lky ,g"k
mlrd ly ote`a df did eiig ini jyna xy` ,dlrnl "lrt"e
,zewlzqdde dxihtd zrya xi`ne dlbzn df ixd - xzqde

"ïéLéc÷ ïéçetz ì÷ç"a eòøæðå,dnypd xewna -úBøBà §¦§§©£©©¦©¦¦
únòì ,ãàî íéðBéìòzexe` iciÎlre -,íéðBzçze`ay - ¤§¦§Ÿ§ª©©§¦

,wicvdn.BúãBáòå BúøBz íä øLàezxez iciÎlry ixd - £¤¥¨©£¨
milbzn mde ,xzeia milrp zexe` dlrnl erxfp ezceare

,ezewlzqde ezxiht zrya dhnl mikynpeúBøBà úøàäå§¤¨©
'ä éãáBò eNòpL ,åéãéîìz ìk ìò äøéàî elà íéðBéìò¤§¦¥§¦¨©¨©§¦¨¤©£§¥
.BúãBáòå BúøBz éãé-ìò©§¥¨©£¨
zexe`dy drya ixd -
ezxezn mipeilrd
wicvd ly ezceare
lr mixi`n md ,milbzn
eyrpy micinlzd lk
dcearde dxezd iciÎlr

,'d icaerL Bæ äøàäå- §¤¨¨¤
dxi`n,äìòîlî íäéìò£¥¤¦§©§¨

zpigaa `idy zexnl -
,"siwn"íaìa úñðëî©§¤¤§¦¨

íéNòîe äáeLz éøeäøä¦§¥§¨©£¦
íéNònä ìëå ,íéáBè¦§¨©©£¦

íéãìBpä íéáBè- ¦©¨¦
,mixvepeBæ äøàäî¥¤¨¨

nLúBøBàî äøéà ¤§¦¨¥
äãOa íéòeøfäly - ©§¦©¨¤

,"oiyicw oigetz lwg"
àø÷ð ¯ ìéòì økæpä©¦§¨§¥¦§¨

."ïéìecb éìecb",oky - ¦¥¦¦
ixd md mnvr zexe`d
ly ezrixfn "oilecib"
md zexe`d ly dx`ddn mi`ad miaehd miyrnde ,wicvd

,"oilecib ilecib"ìBãb øzñäå íìòäa àéä Bæ äøàäå35Bîk , §¤¨¨¦§¤§¥§¤§¥¨§
àúéàãk ,õøàì úçzî íéáëBkì øéànä LîLitk - ¤¤©¥¦©¨¦¦©©¨¨¤¦§¦¨

`aend'íéðewz'a36øçàL ,íBìMä-åéìò eðaø äLî ìò ©¦¦©Ÿ¤©¥¨¨©¨¤©©
àøãå àøc ìëa Búøàä úèMtúî Búøéèt,xece xec - §¦¨¦§©¤¤¤¨¨§¨¨¨§¨¨

ì,úBîLð àBaø íéMLody ,zenyp sl` ze`n yyl - §¦¦¦§¨
,el` zeiyxy zenypn zevevip od zenypd x`y lky miyxy
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ùã÷ä úøâà
ãåò ùé äðäå
êåúá úùáìúî äðéàù ÷ø åéãéîìúì äøàä 'éçá
äìòîìî íäéìò äøéàî ÷ø äðåùàøë ùîî íçåî
ì÷çì åðééäã åáöåç øå÷îì åúîùðå åçåø úééìòî àéäå
úàìòä é"ò ãåçé íù äùòð æ"éòå ïéùéã÷ ïéçåôú
éîé ìë ãáò øùà åúãåáòå åúøåúå åéùòî ìëî ð"î
ãàî íéðåéìò úåøåà ïéùéã÷ ïéçåôú ì÷çá åòøæðå åééç
úøàäå åúãåáòå åúøåú íä øùà íéðåúçú úîåòì
åùòðù åéãéîìú ìë ìò äøéàî åìà íéðåéìò úåøåà
íäéìòù åæ äøàäå åúãåáòå åúøåú éãé ìò 'ä éãáåò
íéùòîå äáåùú éøåäøä íáìá úñðëî äìòîìî
åæ äøàäî íéãìåðä íéáåè íéùòîä ìëå íéáåè
éìåãéâ àø÷ð ì"ðä äãùá íéòåøæä úåøåàî äøéàîù
ùîù åîë ìåãâ øúñäå íìòäá àéä åæ äøàäå ïéìåãéâ
íéðå÷éúá àúéàãë õøàì úçúî íéáëåëì øéàîä
åúøàä úèùôúî åúøéèô øçàù ä"ò åðéáø äùî ìò
ùîù åîë úåîùð àåáø íéùùì àøãå àøã ìëá

:íéáëåë àåáø íéùùì õøàì úçúî øéàîä
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.34:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰הוא ורב תלמיד המקשר רבו".˘ÏÎ"כי ודעת ושכל בתורת שמתבונן Î"˜35.התלמיד ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡יחוד כשמאיר - (שזהו ˘·‡ˆÈ'"לתרץ אלי' מגילוי יותר לכאורה ה"ז - שלו) "מע"ט" למעשה (ועד למטה באדם

המדובר (שהרי שבאצי' נשמתו שרש מגילוי ואפילו מאצי') לא ·ÂÁÈ„למטה וצ"ל היחוד) ממקום מלמע' נמשך יחוד שכל שבאצי'
כ"א ומע"ט", תשובה "הרהורי ‡Ú„¯רק Ô‡מענטשÈ¯Ó‚Ï- (שבמקומה השמש דוגמת והביאור !ÌÂÈ שבמקומם-) לכוכבים המאיר (

-‰ÏÈÏ) מרע"ה .. והכוכבים) השמש  (בין ה)ארץ ל(ובהפסק מתחת השמש) כשמאיר ומוסיף‡ˆÈ'גם כו'. ("¯"ÒÏ"'ראי שמזה -ÏÎÏ
באגה"ק". כבנדו"ד - הדור חכמי של בגו"נ ודור... דור בכל מ"ב: ר"פ ראה - ודרא דרא בכל ומוסיף ‡„ÂÓ"¯36.תלמידיו. ˜"Î ˙¯Ú‰



oeygxnצב f"h iying mei Ð gk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  ט"ז חמישי יום
אגרת כח  ,294 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äëîñð äîì çë,gnw 'nr cr:äâåðî äèî
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L`id dzeig-"äøBz éèewì"a áeúkL Bîk ,dâpn- ¤¦Ÿ©§¤¨§¦¥¨
,l"fix`dläëîñð ïëìå .àø÷iå úLøt,mixn zyxt - ¨¨©©¦§¨§¨¥¦§§¨

äøt úLøôì,dnec` -à÷åc:epze` cnll -äøt äî" §¨¨©¨¨©§¨©¨¨
."'eëåoky ,zxtkn miwicv zzin mb jk ,zxtkn -ote` §

dxt ly dlertd ote`k `ed miwicv zzin ly dxtkd
.lirl xaqenk ,dnec`èe÷ìéáe,iperny -éðéîL úLøt §©§¨¨©§¦¦

:"'eëå úàhç éî" àñøébä`l` ,xn`n eze` `aen my - ©¦§¨¥©¨§
df ,"z`hg in" my aezk ("zxtkn dxt dn") "dxt" mewnay
zxtknd dxtd oipr ,oky .lirl xaqedy dnl xzei mi`zn

yeciw" oipr ixd `ed - ze`nhd zetilw yly lr zlretein
`id mipiprd zeipgexay ,dxtd ztixy `l) dxtay "z`hg

ly oiprd`lrd`edy "z`hg in yeciw" m`Îik -dkynd
.(mixexiad xewn "d`nizq dnkg" cr "oeilrd ycw"n
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ùã÷ä úøâà
äðäåàåäå 'åë éðéîùä ìæîî ÷ðåé àáàã úàæ úòãåî

ïåöø úò ë"â àéäå ïåöø úåéúåà øöåðå ïå÷éú
úòá äèîì äìòîìî éåìéâ 'éçáá øéàîå äìâúîä
íùôð úøéñîá äáäàá 'ä éãáåò ïåéìò é÷éãö úøéèô
íéìòî åéä æ"éòù ù"÷á úéøçùå úéáøò íäééçá 'äì
(à÷ôð äîëçîã ú"úá ïëå) .òåãéë ù"÷á à"åàì ð"î
øöåðå ïå÷éúî ã"î 'éçá íéãøåéå íéëùîð åéä æ"éòå
òãåðë íúøéèôá éåìéâ 'éçáá íéøéàîä íä íäå ãñç
'éçáá äìòîì åééçá åùôð äìîòù íãàä ìîò ìëù
äìòîìî éåìéâ 'éçáá øéàîå äìâúî øúñäå íìòä
øöåðå ïå÷éú úøàä éåìéâ é"ò äðäå åúøéèô úòá äèîì
ìò íìåò ãò íìåòî 'ä ãñç øéàî ïúøéèôá ãñç
øåãä ïåò ìò øôëì õøàä áø÷á úåòåùé ìòåôå åéàøé
äèîìù úåàîèä úåôéì÷ 'âî ïäù úåðåãæä ìò íâ óà
íéøåøéáä øå÷î à"àã ñ"åîî øöåðã ìæîù éôì äâåðî
íìåòã àøåäðì íéìëä úøéáùã àëåùç àëôäúàå
ïðéàù çáæîä â"òù úåðáø÷á ë"àùî .ïå÷éúä
ùôð úåøáâúäî ïäù úåââùä ìò àìà íéøôëî
ïëìå àø÷éå 'ô äøåú éèå÷ìá ù"îë äâåðîù úéîäáä
éðéîù 'ô èå÷ìéáå 'åëå äøô äî à÷åã äøô 'ôì äëîñð

:'åëå úàèç éî 'éâä
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ובכ"מ.21. פ"ו. שט"ז ז.22.ע"ח לד, התיקון"23.תשא ב"לוח אבל רצון". עת ג"כ והוא רצון אותיות ונוצר תיקון "והוא לפנינו: בתניא
כבפנים. שליט"א אדמו"ר כ"ק יז.24.תיקן קג, תהלים - הכתוב ל' יב.25.ע"פ עד, תהלים - הכתוב ל' ע"ד

oeygxn g"i ycew zay mei Ð hk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  י"ח קודש שבת יום
אגרת כט  ,296 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ìéç úùà èë,hnw 'nr cr.è"ëøå é"øã

.èëdlrnd z` owfd epax xiaqn ,h"k oniq ,efd ycewd zxb`a

mipiivn l"f epinkgy cr ,dxezd zekld cenilay zcgeind zilrpd

oevxd ieliby iptn - z`fe ,"dxez ly dxzk"e "`bz"k zekldd z`

dlrnl `ed zeevn ly oeilrd oevxd xy` - zeevn ly oeilrd

oevxne) dxezay "dnkg"n

miyeald mieedzn df

"lawl" lkezy dnypl

Îobay dpikyd eif zelbzd

xwira dlbzn - (ocr

dtÎlray dxezay zeklda

z` zexidaa ze`hand -

.zeevnay oeilrd oevxd

dìòa úøèò ìéç úLà"¥¤©¦£¤¤©§¨
."'eëilyna weqt edf -1.

dleyn dxezy myk
d`x" jxcÎlr ,dy`l
xy` dy`d mr miig

"zad`2epinkg mixne` -
l"f3znkg lr aqen dfy

o`k mb jk - dxezd
oiprd epyi dnvr dxezay ,"dxez" `id "lig zy`" zernyn
zpeek efe ,"ligd zy`" ly "dlra" epyie ,"lig zy`" ly
aqen df oldl xiaqiy itky) dxezay "lig zy`"dy ,weqtd
,"dlra"l dxhr" `id - (dtÎlray dxez ly zekldd lr

."lig zy`"d ly "lra" z`xwpd ,azkay dxezlàúéàep` - ¦¨
mi`venälâîc 'ã ÷øt àøîba4óìç àâúa LnzLàãe" : ©§¨¨¤¤¦§¦¨§¦§©¥§©¨¢¨

"'eë"zea`"a aezky dn lr -5(dxezd) xzka ynzynd
:dlibn zkqna `xnbd jk lr zxne` - (mlerdn) gwlpäæ"¤

."'eë äøBz ìL døúk ,úBëìä äðBML éîa LnzLnä- ©¦§©¥§¦¤¤£¨¦§¨¤¨
owfd epax j` ,"dxez ly dxzk" milnd my qxeb epi` g"ad
milnd mr ,eply `xnba z`aen `idy itk `qxibd z` lawn

:"dlibn"a my `xnbd zxne` oldl ."dxez ly dxzk"àðz"¨¨
."'eë Bì çèáî úBëìä äðBMä ìk ,eäiìà éácoa `edy - §¥¥¦¨¨©¤£¨ª§¨

ila - "zekld dpeyd lk" aezk "dlibn"a my .`ad mler

dcp zkqn meiqa eli`e ."mei lka" dtqedd6lk" `ed oeyld
dpyn" - "zekld" :my i"yx yxtne ,"mei lka zekld dpeyd

b"k oniq "ycewd zxb`"a ."ipiqn dynl dkld `ziixa7yxtn
i"yxn gewl) owfd epax8zexexa zekld" epiid "zekld"y (

."dyrnl dkld zeweqte
éøöåänì ,ïéáäì C §¨¦§¨¦¨¨

íLa úBëìää eàø÷ð¦§§©£¨§¥
ìL døúë"å "àâz"©¨§¦§¨¤
änì ,íâå ?"äøBz¨§©¨¨
à÷åc "úBëìä äðBMä"©¤£¨©§¨

,"'eë Bì çèáî`edy - ª§¨
,`ad mler oaøàL àìå§Ÿ§¨
?äøBz éøác`l recn - ¦§¥¨

in mbx`y cnely
enk ,dxezay mipiprd

?dcb`e yxcn ,`xwnïëå§¥
eðéúBaø øîàî ïéáäì§¨¦©£©©¥
úBçðîc àé ÷øôa ì"æ9: ©§¤¤¦§¨

íãà äðL àì elôà"£¦Ÿ¨¨¨¨
úéøçL ãçà ÷øt àlà¤¨¤¤¤¨©£¦

,BúáBç éãé àöé ¯ "'eëzxne` `xnbd .dxez cenlz zevna - ¨¨§¥¨
dfd dxezd xtq yeni `l" zevn miiw icedi eze`y my

"jitn10df weqty dipy drc itl oldl zxne` `xnbdy dnne ,
epi`daegdaeg zlhen dpey`xd dricd itly ,xazqn ixd ,

cnle leki epi` edyinyk ,jkl hxt) mipnfd lka dxez cenll
,(ezaeg ici `vi - ziaxr cg` wxte zixgy cg` wxt wx dxez

?äøBz éøác øàLa BúáBç éãé àöBé Bðéà änìåoeyld - §¨¨¥¥§¥¨¦§¨¦§¥¨
wxt"a xaecny dxen "cg`zeipynokÎm`e ,dtÎlray dxez ,

,mixg` dxez ixaca `le ,ezaeg ici `vei `ed dfa `wec recn
?dcb`e yxcn ,`xwn enk

,úàæ úòãeî Cà,reci -ì"æéøàä áúkM äî11ìkL ,12 ©©©Ÿ©¤¨©¨£¦©¤¨
éøö ìàøNiî íãàìk íi÷iL ãò íéaø íéìebìâa àáì C ¨¨¦¦§¨¥¨¦¨Ÿ§¦§¦©¦©¤§©¥¨

â"éøz,613 -,äNòîe øeac äáLçîa äøBzä úBöî- ©§©¦§©¨§©£¨¨¦©£¤
on ,zeevn miniiwn mday ytpd iyeal zyely md dl`
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ùã÷ä úøâà
úùà èë'îâá àúéà .'åë äìòá úøèò ìéç

àâúá ùîúùàãå äìéâîã ã"ô
ìù äøúë úåëìä äðåùù éîá ùîúùîä äæ 'åë óìç
çèáåî úåëìä äðåùä ìë åäéìà éáã àðú 'åë äøåú
àâú íùá úåëìää åàø÷ð äîì ïéáäì êéøöå .'åë åì
çèáåî à÷åã úåëìä äðåùä äîì íâå äøåú ìù äøúëå
à"éôá ì"æøàî ïéáäì ïëå .ú"ã øàù àìå 'åë åì
úéøçù ãçà ÷øô àìà íãà äðù àì 'éôà úåçðîã

:ú"ã øàùá ç"é àöåé åðéà äîìå ç"é àöé 'åë
êàìàøùéî íãà ìëù ì"æéøàä ù"î úàæ úòãåî

â"éøú ìë íéé÷éù ãò íéáø íéìåâìâá àáì êéøö
éùåáì íéìùäì äùòîå øåáéã äáùçîá äøåúä úåöî
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ד.1. ט.2.יב, ט, ב.3.קהלת ל, קידושין ב.4.ראה י"ג.5.כח, משנה א' א.6.פרק א.7.עג, סק"ב.8.קלז, סרמ"ו יו"ד ט"ז ראה

ב.9. ח.10.צט, א, ˘ËÈÏ"‡:11.יהושע ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ המצות ש' ובהקדמת טז. יא, הקדמה הגלגולים ש' פ"ד. הגלגולים "ס'
ואילך)". ב (רסד, בתחלתו תושב"כ של"ה ועייג"כ משם. קשה לא ולכן קיצר פ"ה) שמ"ט ˘ËÈÏ"‡:12.(ובע"ח ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

) "שמקיים"* ובשו"ע "שיקיים", באגה"ק (א) שינויים: כמה עם הענין הועתק ס"ד פ"א לאדה"ז ת"ת שבהל' ‰·ÏÚÂÙ"להעיר, ˙˘‚„‰
,‰ÂÂ‰·˘באופן כשהכל אפילו מספיק באגה"ק ˘·È‡„Âואין (ב) שם). של"ה וראה אונס. מחמת קיים כשלא - נפק"מ וי"ל יקיים.

(מצות) תוס'‰˙Â¯‰מוסיף שזהו וי"ל .ÌÚËועוד בשו"ע. כ"כ נוגע ואינו אח"כ ÈÚÂ˜¯ההכרח, שמבאר כיון כאן להוסיף מוכרח -
ריש „¯·Ôוז"מ תוס' (ראה זו אף זו לא הכלל ע"פ כתב דבשניהם הטעם י"ל ואולי ומחשבה". דבור "במעשה הסדר בשו"ע (ג) כו'.

דאורייתא) (נשמתא ובאגה"ק מתגלגל, ג"כ כו' דבור בשביל - מעשה כשיש דאפילו קמ"ל למעשה בנוגע דעיקרו בשו"ע ולכן יבמות).
- שם בשו"ע (ד) וכו'. דבור בשביל מתגלגל מח' כשיש דאפילו הלכותיהן,·¯ÒÙ"„¯Âקמ"ל לימוד הוא ומח' "ודיבור הביאור מוסיף -

כאן  "אדם" שבמקום הטעם עד"ז ואולי כו'". כאילו בת"ת העוסק שכל וגו' החטאת תורת זאת ע"פ חכמים קי) (מנחות שאמרו ע"ד
'נפש'". שם כתב -



oeygxnצו g"i ycew zay mei Ð hk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

lk miiwzy cr mipey mileblb xearz dnyp lky gxkdd
ick - zeevndàäé àlL íðwúìe BLôð éLeáì íéìLäì§©§¦§¥©§§©§¨¤Ÿ§¥

,'eë àøñçc àLeáìepax xne`y itk ,mda xqgy miyeal - §¨©£¥¨
ytp lkly ,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga 'c wxta owfd

miyeal dyly ziwl`
xeaic ,daygn mdy
zeevn b"ixz ly dyrne
b"ixza xqg m`e ,dxezd
ixd xqg - zeevnd
`ly icke ,ytpd iyeala
on - mixqg miyeal eidi
lk miiwz ytpdy gxkdd
f`y ,dxezd zeevn b"ixz

diyeal,zenilya md
ãáì13úBéeìzä úBöî §©¦§©§

Cìîa14lr zelhend - ©¤¤
,jlndàeäLjlnd - ¤
àéöBîz` daeg iciìk ¦¨
ìàøNézeevn meiwa - ¦§¨¥
,el`úeììk àeä ék¦§¨

'eë ílk15,llek `ed - ª¨
,l`xyi ipa lk z` ekeza
zeielzd zeevnd eneiwae

zeevnd x`y j` ,oze` eniiw l`xyi ipa lky eli`k df ixd ea
cg` leblbay oeeike ,olek z` miiwz dnyp lky gxkdd on
mrt cer `eaiy gxkdd on - zeniieqn zeevn miiw `l `ed
,'eke ,mcewd leblba el exqgy zeevnd miiwl ick ipy leblba

íòhäåb"ixz lkn miyeald el eidiy gxkdd on recn - §©©©
,zeevndLéaìäì éãk àeä,zeevn ly miyeala -â"éøz ìk §¥§©§¦¨©§©

,BLôðaL úBçëå úBðéçawxta jkl `xew owfd epaxy itk - §¦§Ÿ¤§©§
iyeala mlek z` yiali - ytpd ixa` b"ixz "`ipz"ay 'c

,zeevn.'eë äøcòð àì äpäî úçàyeal mey xqgi `ly - ©©¥¥¨Ÿ¤§¨¨
.ytpd ly zegekde zepigad b"ixzn zg` lklïéðò øeàáe¥¦§©

,elà íéLeáì Cøöå çøëäytpl eidiy gxkdd on recn - ¤§¥©§Ÿ¤§¦¥
,dl` miyealøäfa øàáî16úBéäì ék ,ìékNî ìëì ïáeîe , §Ÿ¨©Ÿ©¨§¨©§¦¦¦§

øLôà-éàå ,íéàøáð úBðéça ïä íãàaL äîLðe çeø LôpL¤¤¤©§¨¨¤¨¨¨¥§¦¦§¨¦§¦¤§¨
ìóBñ-ïéà ,ìkä øöBéå àøBáa äâOä íeL âéOäì àøáð íeL §¦§¨§©¦©¨¨§¥§¥©Ÿ¥

.àeä-Ceøadl leki epi` ,leab lra `edy `xap -mey biy ¨
oi` xe`"y itk dfy .leab ilae "seq oi`" `edy `xeaa dbyd
dlrnl `ed "seq
i` - llka zenlern
meyl didzy xyt`

,ea dbyd `xapéøçà íâå§©©£¥
BøBàî 'ä øéàä øLà£¤¥¦¥

Cøaúé-ddx`cala ¦§¨¥
,exe`núðéçáa ìéöàäå§¤¡¦¦§¦©
ìzLäúBâøãî úeìL ¦§©§§©§¥

øçà äâøãî ,úBaø©©§¥¨©©
,äâøãîdhnl dbixcn - ©§¥¨

,dbixcnnúðéçáa¦§¦©
íéîeöò íéîeöîö¦§¦£¦
íéîeöòå íéaø íéLeáìe§¦©¦©£¦
miax miyeal -
lr xzeia minilrnd
,eze` mixizqne xe`d

,ïç éòãBéì íéòeãéä- ©§¦§§¥¥
gdnkpzxez) dxzq

,(dlawdíéàø÷ðå§¦§¨¦
"äaø àøãà"a17,"úBøòN" íLadzeig dxryy myk - §¦§¨©¨§¥§¨

- a`k mey yibxdl ilan dze` fefbl milekiy cr ,znvnevn
,"zexry" z`xwp ,minevnvd ici lr zkynpd zeigd jk

,xzeia znvnevn dkynd xnelkáéúëãëeaezky enke - §¦§¦
ìàiðãa18"'eë à÷ð øîòk dLàø øòNe" :ey`x zexrye - §¨¦¥§©¥¥©£©§¥

mya ze`xwpd zekynd dlrnl opyiy ,xnelk ,oal xnvk od
,minevnvd lk ixg` mb ,ixd ,"zexry"àì ,ïë-ét-ìò-óà©©¦¥Ÿ
ìañîì äîLðe çeøä Bà Lôpä äìëéleaql -ék ,øBàä ¨§¨©¤¤¨©§¨¨§¦§©¨¦

,'eëå øBàä ÷úîe áBèoi`y efk zewizne dfk aeh ,xnelk - ¨Ÿ¨§
xiaqiy itk - zewizndn reebiy ilan "mlaw"l `xapd geka

,oldláeúkL Bîk19ì ,"'ä íòða úBæçì" :úeîéòð ïBL §¤¨©£§Ÿ©§§¦
áeúkL Bîk ,õ÷ ïéàì íeöò âeðòúå úe÷éúîe úeáøòå20: ©£¥§¦§©£¨§¥¥§¤¨
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ùã÷ä úøâà
ãáì 'åë àøñçã àùåáì àäé àìù íð÷úìå åùôð
àåä éë ìàøùé ìë àéöåî àåäù êìîá úåéåìúä úåöî
â"éøú ìë ùéáìäì éãë àåä íòèäå 'åë íìåë úåììë
.'åë äøãòð àì äðäî úçà åùôðáù úåçëå 'éçá
øäæá øàåáî åìà íéùåáì êøåöå çøëä ïéðò øåàéáå
äîùðå çåø ùôðù úåéäì éë ìéëùî ìëì ïáåîå
âéùäì àøáð íåùì à"àå íéàøáð 'éçá ïä íãàáù
éøçà íâå ä"á ñ"à ìëä øöåéå àøåáá äâùä íåù
úåìùìúùä 'éçáá ìéöàäå 'úé åøåàî 'ä øéàä øùà
íéîåöîö 'éçáá äâøãî øçà äâøãî úåáø úåâøãî
íéàø÷ðå ç"éì íéòåãéä íéîåöòå íéáø íéùåáìå íéîåöò
äéùéø øòùå ìàéðãá áéúëãëå úåøòù íùá ø"ãàá
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צז oeygxn g"i ycew zay mei Ð hk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

lk miiwzy cr mipey mileblb xearz dnyp lky gxkdd
ick - zeevndàäé àlL íðwúìe BLôð éLeáì íéìLäì§©§¦§¥©§§©§¨¤Ÿ§¥

,'eë àøñçc àLeáìepax xne`y itk ,mda xqgy miyeal - §¨©£¥¨
ytp lkly ,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga 'c wxta owfd

miyeal dyly ziwl`
xeaic ,daygn mdy
zeevn b"ixz ly dyrne
b"ixza xqg m`e ,dxezd
ixd xqg - zeevnd
`ly icke ,ytpd iyeala
on - mixqg miyeal eidi
lk miiwz ytpdy gxkdd
f`y ,dxezd zeevn b"ixz

diyeal,zenilya md
ãáì13úBéeìzä úBöî §©¦§©§

Cìîa14lr zelhend - ©¤¤
,jlndàeäLjlnd - ¤
àéöBîz` daeg iciìk ¦¨
ìàøNézeevn meiwa - ¦§¨¥
,el`úeììk àeä ék¦§¨

'eë ílk15,llek `ed - ª¨
,l`xyi ipa lk z` ekeza
zeielzd zeevnd eneiwae

zeevnd x`y j` ,oze` eniiw l`xyi ipa lky eli`k df ixd ea
cg` leblbay oeeike ,olek z` miiwz dnyp lky gxkdd on
mrt cer `eaiy gxkdd on - zeniieqn zeevn miiw `l `ed
,'eke ,mcewd leblba el exqgy zeevnd miiwl ick ipy leblba

íòhäåb"ixz lkn miyeald el eidiy gxkdd on recn - §©©©
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iyeala mlek z` yiali - ytpd ixa` b"ixz "`ipz"ay 'c

,zeevn.'eë äøcòð àì äpäî úçàyeal mey xqgi `ly - ©©¥¥¨Ÿ¤§¨¨
.ytpd ly zegekde zepigad b"ixzn zg` lklïéðò øeàáe¥¦§©

,elà íéLeáì Cøöå çøëäytpl eidiy gxkdd on recn - ¤§¥©§Ÿ¤§¦¥
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- a`k mey yibxdl ilan dze` fefbl milekiy cr ,znvnevn
,"zexry" z`xwp ,minevnvd ici lr zkynpd zeigd jk

,xzeia znvnevn dkynd xnelkáéúëãëeaezky enke - §¦§¦
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mya ze`xwpd zekynd dlrnl opyiy ,xnelk ,oal xnvk od
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éøçà íâå ä"á ñ"à ìëä øöåéå àøåáá äâùä íåù
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úBçöçöa òéaNäå ,'ä ìò âpòúú æà"21,"'eë"zegvgv" - ¨¦§©©©§¦§¦©§©§¨
`edì,"àîö äçö" ïBL`nv `l` ,deexp epi`y oe`nv - §¦¥¨¨

,iteqÎoi` `ed beprzd oky ,xzeil cinzøäfa áeúkL Bîk22, §¤¨©Ÿ©
dçëa ïéàåly - §¥§Ÿ¨

,dnypdúeîéòpä ìa÷ì§©¥©§¦
,úBçöçvä úeáøòå©£¥©©§¨
d÷zøpî àöz àlL- ¤Ÿ¥¥¦©§§¨

,dly zelabendnå`l - §
øðk dúeàéönî ìhaúú¦§©¥¦§¦¨§¥
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ly lecbd xe`d z`tn
xpd xe` lha ,dwea`d
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ly lecbd xe`d cvn
dzid zewiznde beprzd
,dze`ivnn dlha ytpd
øBà úðéçanL ,àì íà¦Ÿ¤¦§¦©

ìzLz Bîöò äæìL ¤©§¦§©§¥
Bæéà epnî CLnúå§¦¨¥¦¤¥
Cøãa ,úèòeî äøàä¤¨¨¤¤§¤¤

ìzLääâøãî úeìL ¦§©§§©§¥¨
äpnî àøaiL ãò ,íéaø íéîeöîöa äâøãî øçà- ©©©§¥¨§¦§¦©¦©¤¦¨¥¦¤¨
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,dúeàéönî ìhaúz àìå ,BâéOäìe äæ øBàoeeik ,oky - ¤§©¦§Ÿ¦§©¥¦§¦¨
,df xe`n `a yealdy
ytpl gek wiprn df ixd
oeeike ,xe`d z` "lawl"
ixd `ed yealdy

ypd dleki ,"`xap"dn
,df yeala yalzdl
lha epi` envr yealde
iptn ,df xe`a ze`ivna
df xe`n `a ixd `edy
iyeal md dl`e - envr

,zeevndäàBøä ìLîëå§¦§©¨¤
äkæ úéLLò Cøc LîMa©¤¤¤¤£¨¦©¨
Bîëe ,'eëå äøéàîe§¦¨§§
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òéáùäå 'ä ìò âðòúú æà ù"îë õ÷ ïéàì íåöò
äçëá ïéàå øäæá ù"îë àîö äçö ïåùì 'åë úåçöçöá
ä÷úøðî àöú àìù úåçöçöä úåáéøòå úåîéòðä ìá÷ì
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יח.23. כד, משפטים

אגרות קודש

 ב"ה,  אדר"ח כסלו, תשכ"ג

ברוקלין.

 ועד הרבנים דאיסט פלאטבוש

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם מיום החמישי, בבשורה הטובה אשר מתקרב זמן גמר הבנין של 

מקוה טהרה אשר בשכונתם הט'.

ויהי רצון אשר יוגמר הבנין בפועל ממש, ומתוך הרחבה, מתאים לדרישת הדבר,

ותתרבה הטהרה בישראל, ובמדתו של הקב"ה שהיא מדה כנגד מדה אלא שכמה פעמים ככה, 

יביא זה להיעוד, וזרקתי עליכם מים טהורים, וביחד עם היעוד שבכתוב שם, ולקחתי אתכם מן הגוים 

וגו' והבאתי אתכם אל אדמתכם, בגאולה האמיתית והשלימה,

השלישי  יום  זה,  יום  בפרשת  ברמב"ן  בזה  הרמז  וכמובא  דוקא,  רחובות  כן  גם  ענינה  אשר 

פרשת תולדות.

ונפלא הרמז בבעל הטורים על הכתוב רחובות ופרינו בארץ, עיי"ש.

בכבוד ובברכה.



היום יום . . . צח

ה'תש"דיב חשוןיום רביעי

חומש: וירא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: וז"ש . . . קודם לברכה.

אחת מתורות הראשונות של רבינו הזקן - ונקראו אז בשם "ווערטער":  שמע 
ישראל - א איד דערהערט  - הוי' אלקינו - אז כחנו וחיותינו איז דָאס למעלה מן 

הטבע, און - הוי' אחד.

ַמע  ׁשְ ִמים"[:  ְתּגָ ]"ּפִ "וֶעְרטֶער"  ם  ׁשֵ ּבְ ָאז  ְוִנְקְראּו   – ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ל  ׁשֶ ָהִראׁשֹונֹות  ִמּתֹורֹות  ַאַחת 
"ֲהָוָי'   – ר  ַוֲאׁשֶ ַבע,  ֵמַהּטֶ ְלַמְעָלה  ֵהם  ְוַחּיּוֵתינּו  ּכֵֹחנּו  ׁשֶ  – ֱאלֵֹקינּו  ֲהָוָי'   – "קֹוֵלט"  ְיהּוִדי   – ָרֵאל  ִיׂשְ

ֶאָחד".

ה'תש"דיג חשוןיום חמישי

חומש: וירא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: איתא . . . 292 ועלול כנודע.

דער בעש"ט פלעגט לערנען מיט זיינע תלמידים א שיעור גמרא. דער אופן פון 
דעם לערנען איז געווען מיט גרויס חריפות און גאונות, און מ'הָאט געלערענט דעם 
רמב"ם אלפס רא"ש און אנדערע מפרשים פון די ראשונים וועלכע זיינען שייך געווען 
צו דער גמרא ווָאס מ'הָאט געלערענט. דער בעש"ט פלעגט ָאּפטייטשען די ווערטער 
אין אידיש. אז מ'הָאט געלערענט ערכין און געקומען צום מארז"ל )טו ב( לשון תליתאי 
קטיל תליתאי, הָאט דער בעש"ט דָאס אויסגעטייטשט: לשון הרע הרג'ט אלע דריי: 
דעם אויסטראכטער דעם דערציילער און דעם צוהערער, נָאר דָאס איז אין לבושים 

רוחנים, ווָאס דָאס איז שווערער, ווי רציחה אין גשמיות.

ּוְגאֹונּות  ֲחִריפּות  ּבַ ָהָיה  ּמּוד  ַהּלִ ֹאֶפן  ָמָרא.  ּגְ ּבַ עּור  ׁשִ ְלִמיָדיו  ּתַ ִעם  ִלְלֹמד  ָנַהג  ם־טֹוב  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ
ָמָרא  ַלּגְ ִכים  ּיָ ׁשַ ָהיּו  ׁשֶ ֵמָהִראׁשֹוִנים  ים  ְמָפְרׁשִ ָאר  ּוׁשְ רֹא"ׁש  ַאְלָפס,  "ם,  ָהַרְמּבַ ֶאת  ְוָלְמדּו  דֹוָלה,  ּגְ
ְלַמֲאַמר  יעּו  ְוִהּגִ ֲעָרִכין  ֶכת[  ]ַמּסֶ ְמדּו  ּלָ ׁשֶ ּכְ ְלִאיִדיׁש.  ים  ּלִ ַהּמִ ֶאת  ם  ְרּגֵ ּתִ ם־טֹוב  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ ְלֶמֶדת.  ַהּנִ
ם־טֹוב: "ָלׁשֹון  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ ְרׁשֹו  ּפֵ ִליָתִאי",  ּתְ ִליָתִאי ָקִטיל  ּתְ ִזְכרֹוָנם־ִלְבָרָכה )טו, ב(: "ָלׁשֹון  ַרּבֹוֵתינּו 
ִלקּוֵטי  ַעֵיין  ם.  ׁשָ ֵגְרׁשֹום  ינּו  ַרּבֵ ַדַעת  ]זֹו  ֹוֵמַע  ְוַהּשׁ ר  ַהְמַסּפֵ ְמִציא,  ַהּמַ ה:  לֹשָׁ ְ ַהּשׁ ל  ּכָ ֶאת  קֹוֶטֶלת  ָהַרע 

ִמּיּות". ַגׁשְ ה ָחמּור יֹוֵתר ֵמְרִציָחה ּבְ ּזֶ ים, ׁשֶ ים רּוָחִנּיִ ְלבּוׁשִ יחֹות ח"ה, עמ' 44 הע' 74[ ַאְך ֶזהּו ּבִ ׂשִ

ה'תש"דיד חשוןיום שישי

חומש: וירא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: והנה בהיות . . . קמז תאמין.

ק  ְלִהְתַעּסֵ ְוהּוא:  ים,  ַחּיִ ּבַ רּוָחִנית  עּוָדה  ּתְ לֹו  ֵיׁש  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ְלָכל  ּכֹוָננּו",  ֶגֶבר  ִמְצֲעֵדי  "ֵמה' 
הּוא, ָצִריְך ְלִהְתַעְנֵין  ר הּוא ּוְבָכל ָמקֹום ׁשֶ ֲאׁשֶ ֵרְך. ְוָכל ֶאָחד ּבַ יָרה לֹו ִיְתּבָ ְנָין ַלֲעׂשֹות ּדִ ֲעבֹוַדת ַהּבִ ּבַ
ְרָנָסה  ׂש ַאַחר ּפַ הּוא ְמַחּפֵ מֹו ׁשֶ ְרָנָסה רּוָחִנית ּכְ ׂש ִלְמֹצא ֵאיֶזה ּפַ ֵחֶפׂש ְמֻחּפָ ׂש ּבְ ָכל ַמַאְמֵצי ּכֹחֹו ְלַחּפֵ ּבְ
ּגֹו'  יו  ְיַדְעּתִ י  "ּכִ ַאְבָרָהם  ּבְ ִדְכִתיב  ּכְ ץ,  ֶיְחּפָ  – רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ל  ׁשֶ  – ְרּכֹו  ּדַ ׁשֶ ְלִפי  ְוהּוא  ִמית.  ׁשְ ּגַ
רּוְך־ דֹוׁש־ּבָ ָראֹו ַהּקָ ַבע, ָהעֹוָלם ּבְ ַמְעָלה ִמן ַהּטֶ ּלְ ַבע ְוׁשֶ ֶרְך ַהּטֶ ָרִכים: ּדֶ ֵני ּדְ י ֵיׁש ׁשְ ֶרְך ה'", ּכִ ְמרּו ּדֶ ְוׁשָ
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צט היום יום . . . 
ֶרְך  ֶרְך ֱאלִֹקים. ּתֹוָרה ּוִמְצֹות ֵהם ּדֶ ר – ְוהּוא ּדֶ ׂשָ ֵעיֵני ּבָ ַבע – ּבְ ֶדֶרְך ַהּטֶ הּוא ּבְ מֹו ׁשֶ הּוא ִלְהיֹות ִנְרֶאה ּכְ
יַע  ּפִ ַמׁשְ רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ה  ִהּנֵ ְגַלל ֹזאת  ּבִ ר  ֲאׁשֶ ַבע,  ּטֶ ּבַ ַבע  ַהּטֶ ַמְעָלה ִמן  ּלְ ׁשֶ ָכה  ֲהָוָי', ְוהּוא ַהְמׁשָ

ַבע. ּטֶ ַבע ּבַ ָרֵאל ְלַמְעָלה ִמן ַהּטֶ ְלִיׂשְ

ה'תש"דטו חשוןשבת
ֵצא. ָנּה ַוּתֵ ה - ּבְ ָ ַהְפטֹוָרה: ְוִאּשׁ

חומש: וירא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: והנה יש . . . כוכבים.

די נשמה ווארט אויבען אויף דעם זמן, ווען זי וועט זוכה זיין ארָאּפגעהן אין א 
גוף, ווייל די נשמה פילט, ווָאס זי קען אויפטָאן זייענדיק ָדא למטה. זי קען קומען 

צו דעם להתענג על הוי'. איז אויף ווען לייגט מען עס ָאּפ?

ִלְפֹעל  ֶלת  ְמֻסּגֶ ִהיא  ַמה  ה  ָחׁשָ ָמה  ׁשָ ַהּנְ י  ּכִ ַלּגּוף,  ָלֶרֶדת  ה  ְזּכֶ ּתִ ּבֹו  ַמן  ַלּזְ ְלַמְעָלה  ה  ְמַצּפָ ָמה  ׁשָ ַהּנְ
ן, ְלָמַתי ּדֹוִחים ֹזאת? ג ַעל ֲהָוָי'". ִאם ּכֵ יַע ַל"ְלִהְתַעּנֵ ֶלת ְלַהּגִ ה. ִהיא ְמֻסּגֶ אן ְלַמּטָ ְהיֹוָתּה ּכָ ּבִ

ה'תש"ד טז חשוןיום ראשון

חומש: ח"ש, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: כח. למה . . . מטה מנוגה.

המחשבה היא לבוש ומשרת השכל והמדות. בשעה אשר אין לה שירות בשכל או 
במדות, גם אז פועלת פעולתה לחשוב ולהרהר, אבל פעולתה לא לבד שאינה תוכנית, 
אלא היא גם פרועה לשמצה . . . ומבואר כי סיבת המחשבות זרות או רעות הוא 
די ּפוסטקייט פון קָאּפ, דכאשר השכל עסוק אז יש להמחשבה מה לשרת ואין מקום 

למחשבות של שטות והבל שאין בהם ממש.

ּדֹות,  ּמִ ּבַ אֹו  ֶכל  ּשֵׂ ּבַ רּות  ׁשֵ ָלּה  ֵאין  ר  ֲאׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ּדֹות.  ְוַהּמִ ֶכל  ַהּשֵׂ ֵרת  ּוְמׁשָ ְלבּוׁש  ִהיא  ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ
רּוָעה  ם ּפְ א ִהיא ּגַ ְכִנית, ֶאּלָ ֵאיָנּה ּתָ ָתּה לֹא ְלַבד ׁשֶ ֻעּלָ ָתּה ַלֲחׁשֹב ּוְלַהְרֵהר, ֲאָבל ּפְ ֻעּלָ ם ָאז ּפֹוֶעֶלת ּפְ ּגַ
ֶכל  ַהּשֵׂ ר  ַכֲאׁשֶ ּדְ ָהרֹאׁש,  ל  ׁשֶ ָהֵריָקנּות  הּוא  ָרעֹות  אֹו  ָזרֹות  בֹות  ֲחׁשָ ַהּמַ ת  ִסּבַ י  ּכִ ּוְמֹבָאר  ְמָצה...  ְלׁשִ

ׁש. ֶהם ַמּמָ ֵאין ּבָ טּות ְוֶהֶבל ׁשֶ ל ׁשְ בֹות ׁשֶ ֵרת ְוֵאין ָמקֹום ְלַמֲחׁשָ ׁשָ ָבה ַמה ּלְ ֲחׁשָ ָעסּוק ָאז ֵיׁש ְלַהּמַ

ה'תש"דיז חשוןיום שני

חומש: חיי שרה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: והנה מודעת . . . חטאת וכו'.

מ'דארף היטען דעם זמן, מ'דארף מקבל זיין עולה של תורה. יעדער זמן, יעדער 
טָאג ווָאס גייט אוועק, איז דאס ניט נָאר א טָאג נָאר א ענין אין לעבען, די טעג גייען 
כמאמר )ירושלמי ברכות פ"א ה"א( יום נכנס ויום יוצא שבת נכנס כו' חדש כו' שנה 
כו'. דער טַאטע הָאט געזָאגט בשם רבינו הזקן: אזומערדיגער טָאג און אווינטערדיגע 

נַאכט איז א יאהר.
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היום יום . . . ק

ַרק  לֹא  ֶזה  ֲהֵרי  חֹוֵלף,  ׁשֶ יֹום  ל  ּכָ ְזַמן,  ל  ּכָ ּתֹוָרה.  ל  ׁשֶ ּה  ֻעּלָ ל  ְלַקּבֵ ָצִריְך  ַמן,  ַהּזְ ַעל  ֹמר  ִלׁשְ ָצִריְך 
ֶרק א' ֲהָלָכה א'( "יֹום ִנְכָנס ְויֹום  ָרכֹות ּפֶ ְלִמי ּבְ ַמֲאָמר )ְירּוׁשַ ִמים חֹוְלִפים ּכְ ים. ַהּיָ ַחּיִ א ִעְנָין ּבַ יֹום, ֶאּלָ
ֵקן: יֹום ֵקיִצי  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ם  ׁשֵ ּבְ "ּב[ ָאַמר  א ]ַאְדמֹו"ר ָהַרׁשַ ַאּבָ ָנה כּו'".  ׁשָ ִנְכָנס כּו' ֹחֶדׁש כּו'  ת  ּבָ ׁשַ יֹוֵצא 

ָנה. י – זֹוִהי ׁשָ ְוַלְיָלה ָחְרּפִ

ה'תש"דיח חשוןיום שלישי

חומש: חיי שרה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: כט. אשת . . . קמט ורכ"ט.

ֵיׁש  ָעה",  ָאְמרּו ַרַז"ל ָיָפה ׁשָ ֶ ּשׁ ְתִחיל "ְלָהִבין ַמה  ּבּור ַהּמַ ּדִ ָרה סֹוף  י ׂשָ ַחּיֵ ת  ָרׁשַ ּפָ "תֹוָרה אֹור"  ּבְ
ן ַמה  ִחיַנת ִאיָסר, ְוַעּיֵ ו... ַהְינּו ּבְ ּטּול )ֲאָבל ַעְכׁשָ ְבִחיַנת ּבִ פּוס. ְוָכְך ָצִריְך ִלְהיֹות: "ְוִיְהֶיה ּבִ ָטעּות ַהּדְ
ְכִלית  ל ָעְלִמין, ֲאָבל ּתַ ִחיַנת ֵחֶפץ, ּוְכִתיב הֹודֹו... ּתֹוְך ּכָ הּוא ּבְ ֶפן( ׁשֶ ֵפרּוׁש ֹאְסִרי ַלּגֶ ן ּבְ ֵאר ְלַקּמָ ְתּבָ ּיִ ֶ ּשׁ

ָנה". ּוָ ַהּכַ

שבת 
קודש

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

`l` ,dycg dhiyïì òîLî à÷ àä,dfa eprinydl `a `pzd - ¨¨©§©¨
éñBé éaø ,àn÷ àpz ïàîminkg md in ,xnelk ,`nw `pzd edin - ©©¨©¨©¦¥

.iqei iax ,dligza e`aedyå,eny z` epl dx`ia dpyndy mrhd §
y meyn `ed.íìBòì äleàb àéáî BøîBà íLa øác øîBàä ìë̈¨¥¨¨§¥§¥¦§¨¨¨
:dpyna epipyeäæéàd mcd,íBãàeravy edf.äknä íãk`xnbd ¥¤¨§©©©¨

:`xnbd zl`ey .dkn mc xe`iaa zehiy dnk d`ianéàîedn - ©
yexit.äknä íãk:`xnbd daiyn,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà §©©©¨¨©©§¨¨©§¥

mec` `ed yexitdkendíãly,èeçL øBL`veid mck ,xnelk §©¨
.mec` `ed xeyd mc rav oky ,ezhigy ici lr

:`xnbd dywnäèéçL íãk àîéìå,'dhigy mck' xn`i `pzdy - §¥¨§©§¦¨
:`xnbd zvxzn .dknd mck hwp recneäèéçL íãk øîà éà- ¦¨©§©§¦¨

,'dhigy mck' dpey did `pzd m`àðéîà äåä,xnel leki iziid - £¨¨¦¨
,äèéçL dleëkmcl dnecd mec`l `weeca dpeekd oi`y ,xnelk §¨§¦¨

`ed m` s` `l` ,xzeia mec` `edy ,dhigyd zligza `veid
`ed ixd ,jk lk mec` epi`y ,dhigyd jynda `veid mcl dnec

,'mec`' llka ok mbïì òîLî à÷xacd oi`y `pzd eprinyn - ¨©§©¨
`edy mcd `l` 'mec`'d llka oi` `l` ,ok,äknä íãk,xnelk §©©©¨

ïékñ ìL äàkä úléçúkdknd zligza cin `veid mcd ravk - ¦§¦©©¨¨¤©¦
.dhigyd oikq ly

:'dkn mc' xe`iaa ztqep dhiy d`ian `xnbd,øîà àleòyexit ¨¨©
`ed 'dknd mck'äiç øBtö íãklr dig xetivn `veid mc enk - §©¦©¨

:`ler ixac xe`iaa zwtzqn `xnbd .dkn icieäì àéòaéà- ¦©§¨§
xetiv mck `ler xn`y dn m`d ,daiyid ipa ewtzqd,'äiç'©¨

,dig xetivn `veid mcl dnecd mcd wx `ed 'mec`'y ezpeek
eèeçL é÷etàì.hegy xetivn `veid mcl dnecd mcd hrnle - §©¥¨

àîìc Bàwx oiekzd `lery xn`p `ny e` -Leçk é÷etàì- ¦§¨§©¥¨
mcd `ivedl `l la` ,yegk xetiv mcl dnecd mcd `ivedl

`xnbd dwiqn .hegy xetiv mcl dnecde÷ézef dl`y cenrz - ¥
.dhytp `ly ,wtqa

:dkn mc xe`iaa ztqep dhiy d`ian `xnbdøîà éøéòæmyaéaø §¦¦¨©©¦
,àðéðç,`ed 'dknd mck' yexitLàø ìL úìBëàî íãkmc enk - £¦¨§©©£¤¤Ÿ

.dzbixd zkn ici lr ,mc`d y`xa z`vnpd dpikn `veid
:minzk ipica dpcd dpynn ixirf lr dywn `xnbdéáéúéî- ¥¦¥

,(:gp onwl) dpyna epipy ,ixirf ixac lr daiyid ipa eywdoiprl
itl d`nh `idy ,dcba lr mc ly mzk d`vny dy`d

m`y ,xewnd on `a df mc `ny miyyegyúìBëàî äâøä,dpik - ¨§¨©£¤

,dcba lr mzkd `vnp okn xg`leda äìBz äæ éøä`id ixd - £¥¤¨¨
`id ixde ,dpikd on `l` xewnd on `a `l mzkdy zelzl dleki

:`xnbd zwiicn .dxedhdôeb déleëc åàì éàîzpeek oi` m`d - ©¨§¥¨
xg` mewn lka z`vnpy dpika mb zelzl dlekiy dpynd
lr dywe ,dcp mcl dnec y`xa dpi`y dpik s`y itl ,dtebay
zvxzn .zecp mcl dnec y`xay dpik mc wxy xn`y ixirf

:`xnbddLàøc ,àìdlekiy dpynd zpeek oi` -ipin lka zelzl Ÿ§Ÿ¨
.cala y`xa z`vnpd dpika `l` ,mipikd

`xwpd `xen`d :dkn mc xe`iaa ztqep dhiy d`ian `xnbd
,äàðécøå énà,cxe enk d`p didy itløîàmya,eäáà éaø ©¦©§¦¨¨¨©©¦£¨

`ed 'dknd mck' yexityäôbpL ãé ìL äpè÷ òaöà íãk- §©¤§©§©¨¤¨¤¦§¨
,dkn dlaiwyäúééçå,d`txzpe -äôbðå äøæçårav`d dxfge - §¨§¨§¨§¨§¦§¨

epipyy 'mec`'d `ed ,dipyd dkna `veid mcde ,dkn dlaiwe
.dpynaàìårav`l dpeekd oi`e -àlà ,íãà ìk ìLrav`lìL §Ÿ¤¨¨¨¤¨¤

äMà àNð àlL øeça.calaänk ãòå-xega `xwp lib dfi` cr ¨¤Ÿ¨¨¦¨§©©¨
,df oiprlãòdidiyíéøNò ïa.dpy ©¤¤§¦

:minzk ipica dpcd dpynn d`picxe in` ixac lr dywn `xnbd
éáéúéîdpyna epipy ,d`picxe in` ixac lr daiyid ipa eywd - ¥¦¥

,(:gp onwl)dcba lr mzk d`vny dy`ixdefäìBzdnzk z` ¨
,dìòááe dðáadnzky dlez `id ixd ,dkn mdl yi m` ,xnelk ¦§¨§©§¨

`id ixde cgia eakyyk dcba lr ef dknn shpy mcn `a
,dywe .zecp mcl minec dlrae dpa mcy jkn gkene .dxedh

dì úçkLî dðáa àîìLaoky ,oaen dpaa dlezy epipyy dn - ¦§¨¨¦§¨©§©©¨
mcl dnec enc f`y ,dy` `yp `ly dpaa df oic `ven dz`

,dcpdìòa àlàyi m` dlraa zelzl dlekiy epipyy dn la` - ¤¨©§¨
,dyw ,dkn eadì úçkLî éëéä,ef zexyt` `vnz ote` dfi`a - ¥¦©§©©¨

.dy` `yp `ly xegaa wx zelzl oi`e ,ieyp dlra ixdy
:`xnbd zvxzn,÷çöé øa ïîçð áø øîà`ly dlraa o`k xaecn ¨©©©§¨©¦§¨

e ,dilr `aå äteçì äñðëpL ïBâkoiicr.äìòáð àì §¤¦§§¨©¨§Ÿ¦§£¨
:dkn mc xe`iaa ztqep dhiy d`ian `xnbd,øîà ïîçð áø©©§¨¨©

`ed ,'dknd mck' yexitäæwä íãkinn d`etxl mi`iveny mc - §©©¨¨
.enc daxzpy

:dkn mc edn ex`iay mi`xen`d ixac lr dywn `xnbdéáéúéî¥¦¥
,`ziixaa epipy ,mi`xen`d ixac lr daiyid ipa eywd -äNòî©£¤

øéàî éaø äìúådcba lr dy` d`vny mzk §¨¨©¦¥¦
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ה'תש"פ  חשון י"ב ראשון 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  וחיה(ה"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'תש"פ  חשון י"ג שני 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
óà ¯ 'Eì àéáàå élL ïéé Bà äøæ äãBáò økîàL ãò éì ïzîä'©§¥¦©¤¤§Ÿ£¨¨¨©¦¤¦§¨¦§©
éðtî ;øeñà äæ éøä ,Bì àéáäå øëîe Bðéé íúñ àeäL ét ìò©¦¤§¨¥¨©§¥¦£¥¤¨¦§¥

.BáBç epnî òøtiL éãk ,Bîei÷a äöBø éìàøNiäL¤©¦§§¥¦¤§¦§¥¤¦¨©¦¤
להעמיד  חמץ ', מכירת  ב'סדר  הזקן  אדמו "ר  תקנת  ידועה 

החמץ . תמורת  הנכרי שמתחייב  החוב על  כערבֿקבלן  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 ,

עבודה שאמכור  עד  לי "המתן לו אמר  שהגוי לאחר  ממעות 

כדי האיסור  של  בקיומו  מעוניין היהודי כי  לך" ואביא  זרה ...

חובו. את ממנו  שיפרע 

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 

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'תש"פ  חשון י"ד שלישי יום מתירין? לו שיש דבר הוא - בפסח חמץ

:Ë ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰õîç̈¥
çñtä øçàì éøäL ,íìBòì äøeñà úáøòzä ïéàL éôì ...çñôa§¤©§¦¤¥©©£Ÿ¤£¨§¨¤£¥§©©©¤©

.àeäL ìëa øñBà Cëéôì ...úøzî úáøòzä ìk äéäz¦§¤¨©©£Ÿ¤ª¤¤§¦¨¥§¨¤
מן מותר הפסח  אחר שחמץ  מאחר  כי  סובר  הרמב "ן גם 

אוסר נתערב שאם  מתירין' לו  שיש  'דבר הוא הרי התורה,

הפסח, עליו  שעבר חמץ  ואסרו קנסו  שחכמים  ואף במשהו .

לו שיש  'דבר  נחשב מכל ֿמקום  יראה ' ב 'בל עליו עברו כי

לא במשהו, מתירין לו שיש  דבר שאסרו  חכמים  כי  מתירין ',

עליו  להחמיר  אלא  העבריין, על  להקל  פסחים באו  ה' (מלחמות

הרי"ף) בדפי .ז,ב
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לו שיש  ש 'דבר  חכמים  החמירו מדוע  נאמרו  טעמים  ושני 

במשהו: אוסר  מתירין '

אפילו)רש "י ד"ה ד ג, דמדאורייתא(ביצה גב  על  "אף  כתב :

לאחר מתירין  לו ויש  הואיל רבנן , אחמור בטיל... בתרי חד

שתאכלנו עד כלומר, ביטול". ידי על באיסור יאכלנו  לא זמן ,

בהיתר . תאכלנו באיסור

וקשיא)והר "ן  ד"ה א, נב, עתיד (נדרים שהאיסור כיון  מבאר :

זה הרי מותרת , מעורב  הוא  בה  התערובת  וגם  מותר  להיות 

בהיתר איסור של  תערובת  ורק  בטל שאינו  במינו' ל 'מין דומה 

מינו. בשאינו  מין  לתערובת  נחשבת 

ה 'מרדכי ' תקע"ג)אך סי' פ"ג אינו(פסחים בפסח שחמץ סובר 

הפסח, לאחר  שמותר  אף  כי  מתירין', לו שיש  'דבר  בכלל

הבאה . בשנה  בפסח לאיסורו יחזור 

האחרונים ק"ב וכתבו סי' יו"ד השלחן ערוך יט. סי' א"ח חסד (תורת

לוסכ"ו) שיש  דבר  נקרא לאיסור החוזר  שהיתר - זה שענין 

מתירין' לו  שיש  'דבר  מדוע הטעמים  בשני תלוי  - מתירין 

במשהו: אוסר 

באיסור שתאכלנו ש "עד  משום  הוא  שהטעם  רש "י , לדעת

מתירין ', לו שיש  כ 'דבר  נחשב בפסח חמץ  בהיתר " תאכלנו 

לאכלו יכול הרי  הבאה , בשנה  לאיסור  שיחזור  בכך מה  כי

הר"ן לדעת  ואילו לאיסורו. שיחזור קודם  השנה כל במשך 

במינו " מין לתערובת דומה  שנתערב  מתירין' לו  שיש  ש 'דבר

נחשב אינו בהיתרו , תמיד יישאר  ולא  לאיסורו  שחוזר כיון  -

אינו  כי מתירין', לו שיש  כמיןכ'דבר ונחשב להיתר דומה 

ובטלים . מינו בשאינו 

שיש 'דבר  נחשב בפסח שחמץ  הסובר הרמב"ם  זה , לפי

חל  לאיסור  חוזר  החמץ אם  וגם כרש "י, יסבור מתירין ' לו

מתירין '. לו שיש  'דבר  דין עליו

ה'תש"פ  חשון ט"ו רביעי יום בשבת  שקשרוה ציצית

:ËÎ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰íBéa èçBMä©¥§
äéä ,ãéæî äéä elàL ét ìò óà ¯ ââBLa úaLa Bà íéøetkä©¦¦§©¨§¥©©¦¤¦¨¨¥¦¨¨

.äøLk BúèéçL ...BLôða áiçúî¦§©¥§©§§¦¨§¥¨
אחרונים י הקשו סי יו"ד איגר הגר"ע ט, סי' יו"ד תנינא ביהודה (נודע

( :ס"א

רבא  ב),לדעת  ד, לא(תמורה רחמנא דאמר מילתא  "כל

מהני" לא  עביד אי מועיל).תעביד, אינו באיסור הנעשה וכן(מעשה

הרמב "ם ה"ט).דעת  פ"א גזו"א הל' משנה, מדוע(מגיד כן, ואם 

את ומתירה  כשרה  ובשבת  הכפורים  ביום  האסורה  שחיטה 

הבשר ?

ומבארים :

ידי על אם  אלא  מועילים  מעשיו  אין איסור, על  העובר 

הקדש בהמת  ממיר  כגון  האיסור , יתוקן  המעשה  ביטול

חולין אותו')בבהמת ימיר ולא יחליפנו 'לא על המעשה(העובר שאם

אבל  דבר , נעשה  לא  וכאילו בטל האיסור - מועיל אינו  שעשה 

ששחיטתו נאמר  אם יוסיף ומה  יתן מה  בשבת , השוחט

חלה , לא והשחיטה במעשיו הועיל  לא  אם  גם  הרי פסולה,

ידי על נעשה  השבת  שחילול כיון  האיסור, מן  ניצל  אינו

בטל. שהמעשה  לומר אין ולכן הנשמה, נטילת

שלמה ' ה 'חמדת  ועוד)והוסיף  ד"ה ב קג, דאמר(יבמות 'מילתא  :

קיום יהא  שלא  כדי חכמים  קבעו מהני' לא תעביד לא  רחמנא 

אבל  ה'", בעיני מרוחק  "שהוא  כיון  התורה , מן  האסור  לדבר 

השבת חילול שהרי האיסור  למנוע  אפשר  שאי  בשבת  השוחט

נעשה . שלא  כמי להחשיבו אין  נעשה ,

חינוך' ה 'מנחת  כתב  קושר)וכן השבת, מוסך שהקושר(לב,

שהציצית נאמר  אם  גם  כי כשרה , הציצית  - בשבת ציצית 

ולא נעשה  כבר  הציצית  בקשירת שעשה  האיסור  פסולה,

יתוקן.

המלך' הדרן)וה 'שער  ד"ה הי"ט פ"ג מיישב :(גירושין

א)בגמרא  קטו, שבת'(חולין ש 'מעשה  באיסור אמרו שנעשה (דבר

כימלאכה) השבת את "ושמרתם  שנאמר  התורה  מן  נאסר  אינו

קודש". מעשיה ואין קודש  "היא  ודורשים  לכם ", היא  קודש 

אם אף  קיים המעשה  שבת  שבמלאכת ללמוד יש  ומכאן

כשרה . שחיטתו  בשבת  והשוחט באיסור , נעשה 

ה'תש"פ  חשון ט"ז חמישי 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 ג,ב ב')והרא "ש (חולין סי' כתבו(שם

שנאמר זביחה, בתורת  שאינו  לפי  פסולה  גוי (דברים ששחיטת 

כא) "מהיב, ומשמעו  ואכלת " אתהdz`y"וזבחת ... זובח

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 



קג v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

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  האסור כל לא תורה ? דין באכילה  אסורה שהיא 

וטהורה "! אסורה  הטריפה  שהרי  מטמא,

מבאר התורה ? מן  אכילתה על לוקים מדוע  כן , ואם 

משום הוא  אכילתה  על  המלקות  שחיוב  שור' ה 'תבואות 

נבלה . משום  ולא  ע "ז  תקרובת  איסור 

ה'תש"פ  חשון י"ז שישי יום 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)

ה'תש"פ  חשון י"ח קודש שבת עצמו  על אדם נאמנות

:„È ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰òãBiL çaè ìk̈©¨¤¥©
ì Bì øzî ¯ úeøLk ú÷æça àeä éøäå ,elàä úBôøhäèçL ©§¥¨¥©£¥§¤§©©§ª¨¦§Ÿ

ïîàð ãçà ãòL ;LLç äæa ïéàå ,økîìå Bîöòì ÷cáìå§¦§Ÿ§©§§¦§Ÿ§¥¨¤£¨¤¥¤¨¤¡¨
.Bì ïéà ïéa Búeãòa äéðä Bì Lé ïéa ,ïéøeqàa§¦¦¥¥£¨¨§¥¥¥

ובודק שוחט להיות  רשאי בכשרות  המוחזק הדין , מן 

מפסיד. טריפה  נמצאה  שאם  למרות לאחרים , ולמכור  לעצמו

שלא כדי  הטריפות , מן שכר ליטול צריך הטבח זאת ועם 

וכתב מהכשרות. שכר לקבל כדי ולהכשיר  להקל  יבוא

ובודק שוחט אדם  שאין מקומות  בקצת  נהגו  שלכן הרמ"א 

הקהל. מן  הממונים אלא לעצמו

הט"ז  טו)והקשה  ס"ק יח סי' שחיטה לטבח (הל' מותר  מדוע  :

שנינו  והרי לאחרים, ולמכור לעצמו  ולבדוק  פ"ב)לשחוט (נגעים

הוא והטעם  עצמו", מבכורות  חוץ  רואה  אדם  הבכורות  "כל

הגמרא  א)כדברי לא, ממונו.?(בכורות על חשוד  שאדם  משום 

כשרות בבדיקת אבל בוודאי  איסור יש  בבכורות  ומתרץ :

גם נאמן השוחט מומחים , השוחטים  שרוב  כיוון  הבהמה ,

מסיים והט"ז  בעצמו . ששחט  הבהמות  את  מוכר  הוא  כאשר

אם "אבל בעצמו  לשחוט לאדם  מותר  מעניינת : בהוראה 

הזקן: אדמו "ר  כך על מוסיף  יורה ". לא  - הוראה  לו אירע 

בטרפות אלא בשלו היתר  להורות חכם  לשום  אין זה, "ולפי

דאתחזק במידי  לא אבל דהיתרא , חזקה  דאיכא  גוונא  וכהאי

גוונא". וכהאי  כשחיטה  איסורא

הוא ההבדל לפיהן  אחרות, דעות מביא  הזקן  אדמו"ר 

בין הבדל  אין ששוחט בבשר  שסוחר שוחט לגבי  אחר:

שלו, הבהמה  את  בשוחט אבל הכשרות ', ל 'בדיקת  'בכורות '

אלא אינה בכורות  התרת  כי בבכורות רק  לחשד חוששים

לו ואומר  רשות  ישראל שבארץ  הנשיא  לו  שנתן  במומחה

יתירו לא  וגלוי גדול מום  היה ואפילו  במומן, בכורות  התר

רשות  שנטל מומחה  בכורות)אלא  מהלכות בפ"ג הרמב"ם .(כמ"ש

מעלה עשו  כי  ברשות , רק  היא  בכורות שהתרת  ומאחר 

בו רואה  שהנשיא  למי אלא  לכל, מסורים  יהיו  שלא  בקדשים

על  לאדם  להאמין שלא  זו מעלה  גם  בהם  עשו  לכך, ראוי

נטילת צריך שאין  האיסורים בכל כן  שאין מה  עצמו. בכורות 

ולכן בשלו . אף  להורות  יכול - בהם  להורות  מיוחדת  רשות 

עד  כי  בשלו, אף  היתר להורות יכול  שחיטה  הלכות  היודע 

כמ"ש בעדות הנאה  לו שיש  פי על אף  באיסורין נאמן  אחד 

לבכורות הרמב "ם  המשניות .שם)(בפירוש

(i w"q ,g"iq dhigy 'ldl `"ew f"dc` r"ey)
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ׁ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¿≈∆

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 כדעת
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 של 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
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ה'תש"פ  מרחשון י"ב א' יום

-dyecwxtq
zFxEq` zFlk`n zFkld
zFxEq̀zFlk̀n'ld-dyecwxtq

¦§©£¨£
¦§©£̈£

ׁ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¿≈∆

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 כדעת
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 של 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
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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

.‰- 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≈«¿¿«¿»¿««
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`zexeqקו zelk`n 'ld - dyecw xtq - oeygxn a"i '` mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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
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
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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
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
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.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
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
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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
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≈»««»»
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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
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
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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»

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. ¿»»∆»«
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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≈

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
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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≈

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
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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

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»∆
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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
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
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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
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
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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¿∆

‰¯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
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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
(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

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



קטו zexeq` zelk`n 'ld - dyecw xtq - oeygxn a"i '` mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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
(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
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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»

ב'גזירה74ֿ) 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.

.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¿≈»«≈

(כסף82ֿ) 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.)
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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

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'גזירהֿ 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»
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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

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'גזירהֿ 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»¿
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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'תש"פ  מרחשון י"ג ב' 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»»¿≈

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.
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`zexeqקיח zelk`n 'ld - dyecw xtq - oeygxn b"i 'a mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‰‰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

.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¿≈
ÔB‚k ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ BÈ‡L ÈB‚ Ïk»∆≈≈¬«»ƒ«»¿

ÌÈÏ‡ÚÓLi‰ el‡28¯zÓe ‰i˙La ¯eÒ‡ ÔÈÈ - ≈«ƒ¿¿≈ƒ≈»»ƒ¿ƒ»À»
ÌÈ„·BÚ‰ Ì˙B‡ Ï·‡ .ÌÈB‡b‰ Ïk e¯B‰ ÔÎÂ .‰È‰a«¬»»¿≈»«¿ƒ¬»»»¿ƒ
.‰È‰a ¯eÒ‡ ÌÈÈ Ì˙Ò - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ«»¿«≈»»«¬»»

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.
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.‰‰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

.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¿≈
ÔB‚k ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ BÈ‡L ÈB‚ Ïk»∆≈≈¬«»ƒ«»¿

ÌÈÏ‡ÚÓLi‰ el‡28¯zÓe ‰i˙La ¯eÒ‡ ÔÈÈ - ≈«ƒ¿¿≈ƒ≈»»ƒ¿ƒ»À»
ÌÈ„·BÚ‰ Ì˙B‡ Ï·‡ .ÌÈB‡b‰ Ïk e¯B‰ ÔÎÂ .‰È‰a«¬»»¿≈»«¿ƒ¬»»»¿ƒ
.‰È‰a ¯eÒ‡ ÌÈÈ Ì˙Ò - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ«»¿«≈»»«¬»»

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∆«
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‰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. ≈∆≈∆∆

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
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`zexeqקכ zelk`n 'ld - dyecw xtq - oeygxn b"i 'a mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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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:

.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
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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:

.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
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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

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
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`zexeqקכב zelk`n 'ld - dyecw xtq - oeygxn b"i 'a mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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, אף27ֿ)שהיה

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.
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»∆¿∆¬≈
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קכג zexeq` zelk`n 'ld - dyecw xtq - oeygxn b"i 'a mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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, אף27ֿ)שהיה

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.
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»∆¿∆¬≈
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˜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
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
הלחםֿ 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:
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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¿≈»
,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»∆≈¿«¿«≈
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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¿≈»
,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»∆≈¿«¿«≈
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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
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
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.·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¿≈

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,

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
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.·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¿≈

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,
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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

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
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`zexeqקכח zelk`n 'ld - dyecw xtq - oeygxn b"i 'a mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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. ¿»»

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
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קכט zexeq` zelk`n 'ld - dyecw xtq - oeygxn b"i 'a mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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. ¿»»

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
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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
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 לבעל97ֿ)וחשוד 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»
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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'תש"פ  מרחשון י"ד ג' 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

.·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‰«…«¬≈«»»≈«¿»¿»¿
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קלי zexeq` zelk`n 'ld - dyecw xtq - oeygxn c"i 'b mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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'תש"פ  מרחשון י"ד ג' 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

.·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‰«…«¬≈«»»≈«¿»¿»¿
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‰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
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
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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¿≈…«≈»∆

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

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



קלג zexeq` zelk`n 'ld - dyecw xtq - oeygxn c"i 'b mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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¿≈…«≈»∆

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
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,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¿»≈¿≈∆≈
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
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¯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
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»«¿
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¯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
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»«¿
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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

.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
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`zexeqקלו zelk`n 'ld - dyecw xtq - oeygxn c"i 'b mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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

.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
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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

.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
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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

כג. הלכה ט פרק

.„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
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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¿≈«∆∆
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' אף26ֿ)ו'הגהות 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»¿≈…«≈»∆
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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¿≈«∆∆
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' אף26ֿ)ו'הגהות 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∆»»»∆»≈∆¿≈»
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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
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
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`zexeqקמ zelk`n 'ld - dyecw xtq - oeygxn c"i 'b mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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

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
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קמי zexeq` zelk`n 'ld - dyecw xtq - oeygxn c"i 'b mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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

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
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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
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,
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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,
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∆
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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,
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∆
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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'.
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∆¿≈∆…∆≈

ÔÈa ÔÈÈÏ ıÓÁ ÏÙpL ÔÈa ,ıÓÁ‰ ÌÚ ·¯Ú˙pL ÔÈÈÂ¿«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'תש"פ  מרחשון ט"ו ד' 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
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`zexeqקמד zelk`n 'ld - dyecw xtq - oeygxn e"h 'c mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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¿«

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
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קמה zexeq` zelk`n 'ld - dyecw xtq - oeygxn e"h 'c mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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¿«

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
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.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
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¿«
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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

.‡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¿≈
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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

.‡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¿≈
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dhigy zekld - dyecw xtq - oeygxn e"h 'c mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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»∆

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…≈≈
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¯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
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
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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
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(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
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לומר:25) התכוון או עוף, ובין חיה בין בהמה בין חי כל
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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
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
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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,
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
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¯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»¿∆∆¿»»¿≈»¿»
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
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¯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»¿∆∆¿»»¿≈»¿»
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
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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»¿≈»

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¿««¬»∆»«»¬∆»«
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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

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
(מגידֿ 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
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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

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
(מגידֿ 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
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.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
(מגידֿ 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

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,
(כסףֿ 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
(מגידֿ 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.
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.‚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

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.
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.‚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

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.
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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,
אףֿעלֿ 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·‡ . ««∆∆≈»¬»«≈¿≈«
¯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
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dhigyקנו zekld - dyecw xtq - oeygxn f"h 'd mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

(לחםֿ 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'תש"פ  מרחשון ט"ז ה' 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»¿»«»
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»∆…¿«¿»»¬≈¿≈¿≈»
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קנז dhigy zekld - dyecw xtq - oeygxn f"h 'd mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

(לחםֿ 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'תש"פ  מרחשון ט"ז ה' 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»¿»«»
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»∆…¿«¿»»¬≈¿≈¿≈»
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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.

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
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.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. ∆…¿∆∆∆¿≈»

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
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.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. ∆…¿∆∆∆¿≈»

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
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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

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»

לחם15ֿ) וראה ומוחזק". "מומחה נקרא: זה הגמרא לפי
כיוון 16)משנה. עבדות, לשם וטבלו שמלו כנענים עבדים

כנשים. דינם - כנשים במצוות שחייבים
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.‰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,
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
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.‰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,
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
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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,
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
ובלחםֿ 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¿≈
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¯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
. 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
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¯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
. 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
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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.
דיבורֿ 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
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¿≈»
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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.
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'תש"פ  מרחשון י"ז ו' 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

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



קסה dhigy zekld - dyecw xtq - oeygxn f"i 'e mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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.
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'תש"פ  מרחשון י"ז ו' 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
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,·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

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
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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

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»»¿«∆
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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

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
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·˜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
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
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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
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¿»«∆∆¿»
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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
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¿»«∆∆¿»
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‰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
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»¿«¿≈
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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

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,
מגידֿ 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
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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

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,
מגידֿ 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
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,‡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

.·˙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
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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
כלֿ 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
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
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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
כלֿ 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
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
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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¿¿…∆≈∆¿≈∆¿»¿

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
(כסףֿ 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
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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

.‡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
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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

.‡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
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dhigy zekld - dyecw xtq - oeygxn g"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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∆∆

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∆∆

(לחם120ֿ) 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

ה'תש"פ  מרחשון י"ח ש"ק יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
גבי 1) על שנחבט עוף כיצד; נפולה, קרועה, פסוקה, יבאר

קשה. דבר

.‡‰˜eÒt2¯BÚ‰ ˜ÒÙpL ‰¯„M‰ ËeÁ ?„ˆÈk ¿»≈««ƒ¿»∆ƒ¿«»
‰Ù¯Ë - Án‰ ˙‡ ‰ÙBÁ‰3;BÙw‰ ·¯ ˜ÒtiL „·Ï·e . «∆∆«…«¿≈»ƒ¿«∆ƒ»≈…∆≈

¯BÚ‰ ˜cÒ Ì‡ Ï·‡4·w B‡ Bk¯‡Ï5ÔÎÂ .˙¯zÓ - ¬»ƒƒ¿«»¿»¿ƒ«À∆∆¿≈
dlL ËeÁ‰ ˜ÒÙ ‡ÏÂ ‰¯„M‰ ‰¯aL Ì‡6B‡ , ƒƒ¿¿»«ƒ¿»¿…ƒ¿««∆»

„„˙Â ËeÁ‰ CB˙aL Án‰ CÚÓ˙pL7B¯BÚÂ ÏÈ‡B‰ , ∆ƒ¿«≈«…«∆¿«¿ƒ¿«¿≈ƒ¿
˙¯zÓ BÊ È¯‰ - Ìi˜8. «»¬≈À∆∆

מסיני.2) למשה לו שנאמרו טריפות מיני משמונה אחד
קיים.3) שהמוח פי על מגרגרת 4)אף זה לומדים

כלומר, כשרה. לאורכה ובנסדקה טרפה ברובה שנפסקה
מסיני  למשה האמורה פסוקה בכלל אינו לאורכה שנסדקה

כשרה. ויש 5)ולפיכך ברובו. שייפסק עד טרפה שאינה
נבילה  זו הרי מפולש נקב ניקבה בגרגרת מדוע לשאול
בכל  ומכשיר רבינו סתם וכאן כד, הלכה ג בפרק כמבואר
לאורכה. נסדקה בעניין משנה הכסף הקשה וכן נקב.
ובחוט  למטה ומשהו למעלה משהו שיישאר צריך שבגרגרת

עיון. וצריך אופן. בכל כשר שנינו:6)השדרה במשנה
טריפה. שלה החוט ונפסק השדרה לא 7)נשברה אבל

מוריד.8)נמס. ולא מעלה לא זה מוח שאמרו: וכמו

.·„Ú ,ÒÓpL ‚B„k B‡ ÌÈnk CtLÂ Án‰ C¯Ó‰À¿««…«¿ƒ¿«ƒ«ƒ¿«∆»≈«
BÊ È¯‰ - „ÓBÚ BÈ‡ B„ÈÓÚnLk ËeÁ‰ ‡ˆniL∆ƒ»≈«¿∆«¬ƒ≈≈¬≈
BÊ È¯‰ - Bc·Î ÈtÓ „BÓÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â .‰Ù¯Ë¿≈»¿ƒ≈»«¬ƒ¿≈»¿¬≈

˜ÙÒ9. »≈

הוא.9) חולי מחמת אם

.‚ÔÈÏBtÏ ıeÁaÓ B˙lÁz ?‰¯„M‰ ËeÁ ÔÎÈ‰ „Ú«≈»«ƒ¿»¿ƒ»ƒ««ƒ
¯‡MÈ ‡lL ,‰iL ‰L¯t ÛBÒ „Ú ,Û¯Ú‰ ˙lÁ˙aL∆ƒ¿ƒ«»…∆«»»»¿ƒ»∆…ƒ»≈
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dhigyקעו zekld - dyecw xtq - oeygxn g"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙lÁ˙Ï ‰ÎeÓq‰ ˙ÈLÈÏL ‰L¯t ‡l‡ ‰È¯Á‡«¬∆»∆»»»»¿ƒƒ«¿»ƒ¿ƒ«
.‰ÈÏ‡‰»«¿»

.„˙BÓˆÚ ‰LÏL :Ô‰ el‡Â ,Ô‰ ˙BiL¯t LÏLÂ¿»»»ƒ≈¿≈≈¿»¬»
ËeÁÂ .‰¯„L ÏL ˙BÈÏÁÓ ‰hÓÏ ‰Êa ‰Ê ÔÈ˜e·c¿ƒ∆»∆¿«»≈À¿∆ƒ¿»¿

ÌÈt‚‡ ÔÈa „Ú - ÛBÚa ‰¯„M‰10‰hÓÏ Ï·‡ . «ƒ¿»»«≈¬««ƒ¬»¿«»
CLÓp‰ ËeÁ‰ ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ - el‡ ˙BÓB˜nÓƒ¿≈≈«¿ƒƒ«««ƒ¿»

.Án‰ C¯ÓpL ÔÈa B¯BÚ ˜ÒÙpL ÔÈa ,ÌLÏ¿»≈∆ƒ¿«≈∆ƒ¿««…«

ויש 10) לגוף. מתחברים העוף שאגפי מקום מפרשים, יש
הגוף. על האגפים שכיבת מקום האגפים בין מפרשים,

ספק. בזה שיש כתבו, שם ובתוספות

.‰‰Úe¯˜11Ò¯k‰ ·¯ ˙‡ ‰ÙBÁ‰ ¯Oa ?„ˆÈk12, ¿»≈«»»«∆∆…«»≈
ÌB˜n‰ ‡e‰Â13Ò¯k‰ ‡ˆÈ Ú¯wÈ Ì‡L ÔËa‰ ÔÓ14, ¿«»ƒ«∆∆∆ƒƒ»«≈≈«»≈

ÚÈb‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ .‰Ù¯Ë - ‰Ê ¯Oa Ú¯˜ Ì‡ƒƒ¿«»»∆¿≈»««ƒ∆…ƒƒ«
È·Ú ·¯ Ú¯˜pL ÔÂÈk ‡l‡ ,˙È‡¯pL „Ú Ò¯kÏ Ú¯w‰«∆««»≈«∆ƒ¿≈∆»≈»∆ƒ¿«…√ƒ

‰f‰ ¯Oa‰15Ú¯w‰ ¯eÚL ‰nÎÂ .‰Ù¯Ë - Ïh B‡ «»»«∆ƒ«¿≈»¿«»ƒ«∆«
Ú¯˜Â ‰pË˜ ‰Ó‰a ‰˙È‰ Ì‡Â .ÁÙË C¯‡ ?Bk¯‡a¿»¿…∆∆«¿ƒ»¿»¿≈»¿«»¿ƒ¿«
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ò¯k‰ ˙‡ ‰ÙBÁ‰ ¯Oa‰ C¯‡ ·…̄…∆«»»«∆∆«»≈««ƒ∆≈
.da¯ Ú¯˜Â ÏÈ‡B‰ ,‰Ù¯Ë - ÁÙË Ú¯w‰ C¯‡a¿…∆«∆«∆«¿≈»ƒ¿ƒ¿«À»

בסיני.11) למשה לו שנאמרו טריפות מיני משמונה אחד
רוב 12) שנקרע או שניקבה הפנימית הכרס שנינו: במשנה

הפנימי  כרס כולו הכרס כל ובגמרא: טריפה. החיצונה
הכרס. רוב את החופה בשר החיצון כרס ואיזהו

וקורין 13) החלל כל על העובר עב קרום פירש שם ורש"י
פנצא  הקרוי והכרס הירכיים ועד החזה מן וישנו טינפא לו
קרום. אותו תחת ורובו החזה צלעות תחת נחבא מיעוטו

כשרה.14) ולמטה כלה שהכרס ממקום אם ולא 15)אבל
טריפה. כן גם לעבר מעבר נקרע

.Â¯c˜16‰È‰ Ì‡ ,C¯‡a B‡ ÏebÚa ‰f‰ ¯Oa‰17 ƒ¿««»»«∆¿ƒ¿…∆ƒ»»
ÈÈÚ¯b LÏL Ba ÒkiL È„k ‡e‰Â ,ÚÏÒkÓ ¯˙È»≈ƒ¿∆«¿¿≈∆ƒ»≈»«¿ƒ≈
Á˙nÈ Ì‡L ;‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - ˜Á„a BÊ „ˆa BÊ ‰¯Óz¿»»¿«¿…«¬≈¿≈»∆ƒƒ»«

‰Ê Ú¯˜18.ÁÙË ÏÚ „ÓÚÈ - ∆«∆«¬…«∆«

הקדירה.17)נחתך.16) את 18)חסרון המקיף חוט
שליש  הסלע רוחב ונמצא טפח יהיה לכשימתח הקדירה

טפחים). ג' בהיקפו יש טפח ברוחבו שיש (שכל טפח

.ÊÚ¯˜pL ÔÈa ,Blk ‰ÈÏÚL ¯BÚ‰ ËLÙpL ‰Ó‰a¿≈»∆ƒ¿«»∆»∆»À≈∆ƒ¿«
BÊ È¯‰ - ¯BÚ ‡Ïa ¯Oa ‡ˆÓÂ ,ÈÏBÁ· B‡ „ia¿»¿ƒ¿ƒ¿»»»¿…¬≈

‰Ù¯Ë19‰„eÏb ˙‡¯˜pL ‡È‰ BÊÂ .20ÔÓ ¯‡L Ì‡Â . ¿≈»¿ƒ∆ƒ¿≈¿»¿ƒƒ¿«ƒ
¯BÚ‰21ÏÚ ÚÏÒ ·Á¯Â ,‰¯„M‰ Ïk Èt ÏÚ ÚÏÒ ·Á¯ »…«∆««¿≈»«ƒ¿»¿…«∆««

BÊ È¯‰ - ‰È¯·È‡ ÈL‡¯ ÏÚ ÚÏÒ ·Á¯Â ,¯eah‰««¿…«∆««»≈≈»∆»¬≈
,‰¯„M‰ Èt Ïk ÏÚÓ ÚÏÒ ·Á¯k Ïh Ì‡Â .˙¯zÓÀ∆∆¿ƒƒ«¿…«∆«≈«»¿≈«ƒ¿»

ÚÓ B‡Ïk ¯‡Le ,‰È¯·È‡ ÈL‡¯ ÏÚÓ B‡ ,¯eah‰ Ï ≈«««≈«»≈≈»∆»¿»»
ÔÈ¯ÈznL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .˜ÙÒ BÊ È¯‰ - Ìi˜ ¯BÚ‰»«»¬≈»≈¿≈»∆ƒ∆«ƒƒ

d˙B‡22. »

קרועה.19) מסוג הפוסלים.20)וזה כחכמים והלכה

חיים 21) לבעלי ההכרחיים מהדברים שהעור ספק אין
היה  אבל להתקיים. חיים לבעלי אפשר אי כולו וכשנפשט
במקום  כסלע יישאר שאם התלמוד, חכמי בידי מקובל
עד  מעט מעט להתפשט ויחזור ארוכה העור יעלה מסויים
כגזע  הוא סלע ואותו לחיות, ויכולה כולה שתתכסה
ונחלקו  בו. תלוי האילן כל שחיות האילן וכשורש
ארוכה. מעלה שמשם הסלע מקום היכן בדבר האמוראים
הטבור; על ב. השדרה; כל לאורך א. בדבר: שיטות ושלוש
ולפיכך  כולם לסברת חושש ורבינו האברים. ראשי כל על ג.

המקומות. שלושת בכל סלע שיישאר עד אף 22)החמיר
פסק  לחומרא דאורייתא וספק הבעיא נפשטה שלא פי על
ורבי  רב דעת מובאת שם שבסוגיא מכיון להיתר, רבינו
כולו  בעור המקומות בשאר כסלע נשאר שאפילו יוחנן
לסמוך  יש זאת בכל מהלכה, נדחו דבריהם כי ואם מציל,
רק  אסורה וגלודה ... אחד. ספק עוד שיש במקום דעתם על
הנוצה  או הגסים אגפיה נמרטו אפילו בעוף אבל בבהמה,

עליה. ומגן קיים שהעור כשרה, הגסה

.Á‰ÏeÙ23ÌB˜nÓ ‰Ó‰a‰ ‰ÏÙpL È¯‰ ?„ˆÈk ¿»≈«¬≈∆»¿»«¿≈»ƒ»
ÌÈÁÙË ‰¯OÚ B‰·bL ,dB·b24¯·‡ ˜q¯˙Â ,¯˙È B‡ »«∆»¿¬»»¿»ƒ»≈¿ƒ¿«≈≈∆

?˜eq¯‰ ‡e‰ „ˆÈÎÂ .‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - ‰È¯·È‡Ó≈≈»∆»¬≈¿≈»¿≈«»ƒ
„ÒtzL „Ú ‰ÏÈÙp‰ ˙ÓÁÓ ‰ÏÁÈÂ ¯·‡‰ ıˆB¯˙iL∆ƒ¿≈»≈∆¿∆¡∆≈¬««¿ƒ»«∆ƒ»≈

B¯‡˙Â B˙¯eˆ25‡ÏÂ ˜cÒ ‡ÏÂ ·w ‡lL Èt ÏÚ Û‡ . »¿»√««ƒ∆…ƒ«¿…ƒ¿«¿…
B‡ Ô·‡a d˙B‡ ‰k‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - ¯aLƒ¿«¬≈¿≈»¿≈ƒƒ»»¿∆∆
ÌÈ¯·È‡ ‰Ê È‡a .‰Ù¯Ë - ‰È¯·È‡Ó ¯·‡ ıˆ¯Â ‰hÓa¿«∆¿»«≈∆≈≈»∆»¿≈»¿≈∆≈»ƒ

.Ûeb‰ ÏÏÁaL ÌÈ¯·È‡a ?e¯Ó‡»¿»≈»ƒ∆«¬««

מסיני.23) למשה לו שנאמרו טריפות סוגי משמונה אחד
מעשרה.24) פחות חבטה בהגהות 25)אין כתב

שם  במשנה כתב ורש"י מסיני. למשה הלכה כן מיימוניות:
ואין  אבריה, ונתפרקו שנתרסקו "חוששין הגג: מן נפלה גבי

הן". מסיני למשה שהלכה בטריפות טעם

.ËÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ‰ÎÏ‰ Ì‡ :‚b‰ ÔÓ ‰ÏÙpL ‰Ó‰a¿≈»∆»¿»ƒ««ƒ»¿»≈¿ƒ
dÏ26dÏ ÔÈLLBÁ - ‰ÎÏ‰ ‡ÏÂ ‰„ÓÚ Ì‡Â ;27‰ˆÙ˜ . »¿ƒ»¿»¿…»¿»¿ƒ»»¿»

dÓˆÚ ˙ÓÁÓ28dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ -29dÁÈp‰ . ≈¬««¿»≈¿ƒ»ƒƒ»
‰ÏÚÓÏ30‰hÓÏ d‡ˆÓe31‡nL dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ¿«¿»¿»»¿«»≈¿ƒ»∆»

‰ÏÙ32. »¿»

בדיקה.26) צריכה בדיקה.27)ואינה וצריכה
לפני 29)מעצמה.28) נפשה אומדת הקופצת שכל

איבריה. תרסק שלא הגג.30)הקפיצה על 31)על
לדעת 32)הארץ. עצמה את הפילה שהיא אומרים אלא

וכשרה. נפשה ואמדה

.ÈÌÈ¯ÎÊ33Ô‰Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈÁbÓ‰34; ¿»ƒ«¿«¿ƒ∆∆∆≈¿ƒ»∆
Ô‰Ï ÔÈLLBÁ - ı¯‡Ï eÏÙ35‰˙È‰L ‰Ó‰a ÔÎÂ . »¿»»∆¿ƒ»∆¿≈¿≈»∆»¿»

‚ÓÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ‰ÈÏ‚¯ ˙¯¯36e˜q¯˙ ‡nL dÏ ¿»∆∆«¿∆»≈¿ƒ»∆»ƒ¿«¿
.d¯„L ÏL ËeÁ‰ ˜ÒÙ ‡nL B‡ ‰È¯·È‡≈»∆»∆»ƒ¿««∆ƒ¿»

שוורים.33) או איברים.34)אילים וכתבו 35)לריסוק
טפחים  עשרה מגובה נפלו לא שאפילו שם, התוספות
כי  בכוח. אותה מפילים כשאחרים איברים לריסוק חוששים
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˙lÁ˙Ï ‰ÎeÓq‰ ˙ÈLÈÏL ‰L¯t ‡l‡ ‰È¯Á‡«¬∆»∆»»»»¿ƒƒ«¿»ƒ¿ƒ«
.‰ÈÏ‡‰»«¿»

.„˙BÓˆÚ ‰LÏL :Ô‰ el‡Â ,Ô‰ ˙BiL¯t LÏLÂ¿»»»ƒ≈¿≈≈¿»¬»
ËeÁÂ .‰¯„L ÏL ˙BÈÏÁÓ ‰hÓÏ ‰Êa ‰Ê ÔÈ˜e·c¿ƒ∆»∆¿«»≈À¿∆ƒ¿»¿

ÌÈt‚‡ ÔÈa „Ú - ÛBÚa ‰¯„M‰10‰hÓÏ Ï·‡ . «ƒ¿»»«≈¬««ƒ¬»¿«»
CLÓp‰ ËeÁ‰ ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ - el‡ ˙BÓB˜nÓƒ¿≈≈«¿ƒƒ«««ƒ¿»

.Án‰ C¯ÓpL ÔÈa B¯BÚ ˜ÒÙpL ÔÈa ,ÌLÏ¿»≈∆ƒ¿«≈∆ƒ¿««…«

ויש 10) לגוף. מתחברים העוף שאגפי מקום מפרשים, יש
הגוף. על האגפים שכיבת מקום האגפים בין מפרשים,

ספק. בזה שיש כתבו, שם ובתוספות

.‰‰Úe¯˜11Ò¯k‰ ·¯ ˙‡ ‰ÙBÁ‰ ¯Oa ?„ˆÈk12, ¿»≈«»»«∆∆…«»≈
ÌB˜n‰ ‡e‰Â13Ò¯k‰ ‡ˆÈ Ú¯wÈ Ì‡L ÔËa‰ ÔÓ14, ¿«»ƒ«∆∆∆ƒƒ»«≈≈«»≈

ÚÈb‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ .‰Ù¯Ë - ‰Ê ¯Oa Ú¯˜ Ì‡ƒƒ¿«»»∆¿≈»««ƒ∆…ƒƒ«
È·Ú ·¯ Ú¯˜pL ÔÂÈk ‡l‡ ,˙È‡¯pL „Ú Ò¯kÏ Ú¯w‰«∆««»≈«∆ƒ¿≈∆»≈»∆ƒ¿«…√ƒ

‰f‰ ¯Oa‰15Ú¯w‰ ¯eÚL ‰nÎÂ .‰Ù¯Ë - Ïh B‡ «»»«∆ƒ«¿≈»¿«»ƒ«∆«
Ú¯˜Â ‰pË˜ ‰Ó‰a ‰˙È‰ Ì‡Â .ÁÙË C¯‡ ?Bk¯‡a¿»¿…∆∆«¿ƒ»¿»¿≈»¿«»¿ƒ¿«
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ò¯k‰ ˙‡ ‰ÙBÁ‰ ¯Oa‰ C¯‡ ·…̄…∆«»»«∆∆«»≈««ƒ∆≈
.da¯ Ú¯˜Â ÏÈ‡B‰ ,‰Ù¯Ë - ÁÙË Ú¯w‰ C¯‡a¿…∆«∆«∆«¿≈»ƒ¿ƒ¿«À»

בסיני.11) למשה לו שנאמרו טריפות מיני משמונה אחד
רוב 12) שנקרע או שניקבה הפנימית הכרס שנינו: במשנה

הפנימי  כרס כולו הכרס כל ובגמרא: טריפה. החיצונה
הכרס. רוב את החופה בשר החיצון כרס ואיזהו

וקורין 13) החלל כל על העובר עב קרום פירש שם ורש"י
פנצא  הקרוי והכרס הירכיים ועד החזה מן וישנו טינפא לו
קרום. אותו תחת ורובו החזה צלעות תחת נחבא מיעוטו

כשרה.14) ולמטה כלה שהכרס ממקום אם ולא 15)אבל
טריפה. כן גם לעבר מעבר נקרע

.Â¯c˜16‰È‰ Ì‡ ,C¯‡a B‡ ÏebÚa ‰f‰ ¯Oa‰17 ƒ¿««»»«∆¿ƒ¿…∆ƒ»»
ÈÈÚ¯b LÏL Ba ÒkiL È„k ‡e‰Â ,ÚÏÒkÓ ¯˙È»≈ƒ¿∆«¿¿≈∆ƒ»≈»«¿ƒ≈
Á˙nÈ Ì‡L ;‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - ˜Á„a BÊ „ˆa BÊ ‰¯Óz¿»»¿«¿…«¬≈¿≈»∆ƒƒ»«

‰Ê Ú¯˜18.ÁÙË ÏÚ „ÓÚÈ - ∆«∆«¬…«∆«

הקדירה.17)נחתך.16) את 18)חסרון המקיף חוט
שליש  הסלע רוחב ונמצא טפח יהיה לכשימתח הקדירה

טפחים). ג' בהיקפו יש טפח ברוחבו שיש (שכל טפח

.ÊÚ¯˜pL ÔÈa ,Blk ‰ÈÏÚL ¯BÚ‰ ËLÙpL ‰Ó‰a¿≈»∆ƒ¿«»∆»∆»À≈∆ƒ¿«
BÊ È¯‰ - ¯BÚ ‡Ïa ¯Oa ‡ˆÓÂ ,ÈÏBÁ· B‡ „ia¿»¿ƒ¿ƒ¿»»»¿…¬≈

‰Ù¯Ë19‰„eÏb ˙‡¯˜pL ‡È‰ BÊÂ .20ÔÓ ¯‡L Ì‡Â . ¿≈»¿ƒ∆ƒ¿≈¿»¿ƒƒ¿«ƒ
¯BÚ‰21ÏÚ ÚÏÒ ·Á¯Â ,‰¯„M‰ Ïk Èt ÏÚ ÚÏÒ ·Á¯ »…«∆««¿≈»«ƒ¿»¿…«∆««

BÊ È¯‰ - ‰È¯·È‡ ÈL‡¯ ÏÚ ÚÏÒ ·Á¯Â ,¯eah‰««¿…«∆««»≈≈»∆»¬≈
,‰¯„M‰ Èt Ïk ÏÚÓ ÚÏÒ ·Á¯k Ïh Ì‡Â .˙¯zÓÀ∆∆¿ƒƒ«¿…«∆«≈«»¿≈«ƒ¿»

ÚÓ B‡Ïk ¯‡Le ,‰È¯·È‡ ÈL‡¯ ÏÚÓ B‡ ,¯eah‰ Ï ≈«««≈«»≈≈»∆»¿»»
ÔÈ¯ÈznL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .˜ÙÒ BÊ È¯‰ - Ìi˜ ¯BÚ‰»«»¬≈»≈¿≈»∆ƒ∆«ƒƒ

d˙B‡22. »

קרועה.19) מסוג הפוסלים.20)וזה כחכמים והלכה

חיים 21) לבעלי ההכרחיים מהדברים שהעור ספק אין
היה  אבל להתקיים. חיים לבעלי אפשר אי כולו וכשנפשט
במקום  כסלע יישאר שאם התלמוד, חכמי בידי מקובל
עד  מעט מעט להתפשט ויחזור ארוכה העור יעלה מסויים
כגזע  הוא סלע ואותו לחיות, ויכולה כולה שתתכסה
ונחלקו  בו. תלוי האילן כל שחיות האילן וכשורש
ארוכה. מעלה שמשם הסלע מקום היכן בדבר האמוראים
הטבור; על ב. השדרה; כל לאורך א. בדבר: שיטות ושלוש
ולפיכך  כולם לסברת חושש ורבינו האברים. ראשי כל על ג.

המקומות. שלושת בכל סלע שיישאר עד אף 22)החמיר
פסק  לחומרא דאורייתא וספק הבעיא נפשטה שלא פי על
ורבי  רב דעת מובאת שם שבסוגיא מכיון להיתר, רבינו
כולו  בעור המקומות בשאר כסלע נשאר שאפילו יוחנן
לסמוך  יש זאת בכל מהלכה, נדחו דבריהם כי ואם מציל,
רק  אסורה וגלודה ... אחד. ספק עוד שיש במקום דעתם על
הנוצה  או הגסים אגפיה נמרטו אפילו בעוף אבל בבהמה,

עליה. ומגן קיים שהעור כשרה, הגסה

.Á‰ÏeÙ23ÌB˜nÓ ‰Ó‰a‰ ‰ÏÙpL È¯‰ ?„ˆÈk ¿»≈«¬≈∆»¿»«¿≈»ƒ»
ÌÈÁÙË ‰¯OÚ B‰·bL ,dB·b24¯·‡ ˜q¯˙Â ,¯˙È B‡ »«∆»¿¬»»¿»ƒ»≈¿ƒ¿«≈≈∆

?˜eq¯‰ ‡e‰ „ˆÈÎÂ .‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - ‰È¯·È‡Ó≈≈»∆»¬≈¿≈»¿≈«»ƒ
„ÒtzL „Ú ‰ÏÈÙp‰ ˙ÓÁÓ ‰ÏÁÈÂ ¯·‡‰ ıˆB¯˙iL∆ƒ¿≈»≈∆¿∆¡∆≈¬««¿ƒ»«∆ƒ»≈

B¯‡˙Â B˙¯eˆ25‡ÏÂ ˜cÒ ‡ÏÂ ·w ‡lL Èt ÏÚ Û‡ . »¿»√««ƒ∆…ƒ«¿…ƒ¿«¿…
B‡ Ô·‡a d˙B‡ ‰k‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - ¯aLƒ¿«¬≈¿≈»¿≈ƒƒ»»¿∆∆
ÌÈ¯·È‡ ‰Ê È‡a .‰Ù¯Ë - ‰È¯·È‡Ó ¯·‡ ıˆ¯Â ‰hÓa¿«∆¿»«≈∆≈≈»∆»¿≈»¿≈∆≈»ƒ

.Ûeb‰ ÏÏÁaL ÌÈ¯·È‡a ?e¯Ó‡»¿»≈»ƒ∆«¬««

מסיני.23) למשה לו שנאמרו טריפות סוגי משמונה אחד
מעשרה.24) פחות חבטה בהגהות 25)אין כתב

שם  במשנה כתב ורש"י מסיני. למשה הלכה כן מיימוניות:
ואין  אבריה, ונתפרקו שנתרסקו "חוששין הגג: מן נפלה גבי

הן". מסיני למשה שהלכה בטריפות טעם

.ËÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ‰ÎÏ‰ Ì‡ :‚b‰ ÔÓ ‰ÏÙpL ‰Ó‰a¿≈»∆»¿»ƒ««ƒ»¿»≈¿ƒ
dÏ26dÏ ÔÈLLBÁ - ‰ÎÏ‰ ‡ÏÂ ‰„ÓÚ Ì‡Â ;27‰ˆÙ˜ . »¿ƒ»¿»¿…»¿»¿ƒ»»¿»

dÓˆÚ ˙ÓÁÓ28dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ -29dÁÈp‰ . ≈¬««¿»≈¿ƒ»ƒƒ»
‰ÏÚÓÏ30‰hÓÏ d‡ˆÓe31‡nL dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ¿«¿»¿»»¿«»≈¿ƒ»∆»

‰ÏÙ32. »¿»

בדיקה.26) צריכה בדיקה.27)ואינה וצריכה
לפני 29)מעצמה.28) נפשה אומדת הקופצת שכל

איבריה. תרסק שלא הגג.30)הקפיצה על 31)על
לדעת 32)הארץ. עצמה את הפילה שהיא אומרים אלא

וכשרה. נפשה ואמדה

.ÈÌÈ¯ÎÊ33Ô‰Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈÁbÓ‰34; ¿»ƒ«¿«¿ƒ∆∆∆≈¿ƒ»∆
Ô‰Ï ÔÈLLBÁ - ı¯‡Ï eÏÙ35‰˙È‰L ‰Ó‰a ÔÎÂ . »¿»»∆¿ƒ»∆¿≈¿≈»∆»¿»

‚ÓÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ‰ÈÏ‚¯ ˙¯¯36e˜q¯˙ ‡nL dÏ ¿»∆∆«¿∆»≈¿ƒ»∆»ƒ¿«¿
.d¯„L ÏL ËeÁ‰ ˜ÒÙ ‡nL B‡ ‰È¯·È‡≈»∆»∆»ƒ¿««∆ƒ¿»

שוורים.33) או איברים.34)אילים וכתבו 35)לריסוק
טפחים  עשרה מגובה נפלו לא שאפילו שם, התוספות
כי  בכוח. אותה מפילים כשאחרים איברים לריסוק חוששים
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כך. רבינו דעת שגם ונראה קשה. יותר היא כזו חבטה
כאב 36) לה שיש מחזיקים שאנו מפני שנפלה, נודע לא אם

הירך.

.‡ÈÔ˙B‡ ÔÈÎÈÏLÓe ÌÈ‡Ïh‰ ÔÈ·BbL ÌÈ·pb«»ƒ∆¿ƒ«¿»ƒ«¿ƒƒ»
˜eq¯ ÌeMÓ Ô‰Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ¯Èc‰ È¯BÁ‡Ï«¬≈«ƒ≈¿ƒ»∆ƒƒ
‰eÎa ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈÎÈÏLÓ ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÌÈ¯·È‡≈»ƒƒ¿≈∆≈«¿ƒƒ»∆»¿«»»
:¯ÈcÏ ÌeÎÈÏL‰Â Ìe¯ÈÊÁ‰ Ì‡Â .e¯azLÈ ‡lL∆…ƒ¿«¿¿ƒ∆¡ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ

‰‡¯È ˙ÓÁÓ37ÔÈ‡ - ‰·eLz ˙ÓÁÓ ;Ô‰Ï ÔÈLLBÁ - ≈¬«ƒ¿»¿ƒ»∆≈¬«¿»≈
ÌÈÓÏL Ì¯ÈÊÁ‰Ï ÔÈek˙nL ÈtÓ ,Ô‰Ï ÔÈLLBÁ¿ƒ»∆ƒ¿≈∆ƒ¿«≈¿«¬ƒ»¿≈ƒ

.Ô˙ÎÏL‰a e¯‰fÈÂ¿ƒ»¬¿«¿»»»

אחריהם.37) רודפים שהיו כגון

.·ÈÏÙpL Èt ÏÚ Û‡ ,‰ËÈÁLÏ e‰eˆÈa¯‰L ¯BL∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ»««ƒ∆»«
- B˙B‡ ÔÈÏÈtnL ˙Úa ÏB˜ dÏ LiL ‰ÏB„‚ ‰ÏÈÙ¿ƒ»¿»∆≈»¿≈∆«ƒƒ

BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡38ÂÈ¯tˆ ıÚBpL ÈtÓ ,39˜fÁ˙Óe ≈¿ƒƒ¿≈∆≈ƒ»¿»ƒ¿«≈
.ı¯‡Ï ÚÈbnL „Ú«∆«ƒ«»»∆

טפחים.38) עשרה של מגובה פי 39)ואפילו על ואף
רוצים  אדם שבני מרגיש כשהוא בכוח אותו שמפילים
ציפורניו, ונועץ נפשו אומד הוא ראשונה משעה להפילו
אחד  כל שם כי זה, את זה המנגחים לזכרים דומה זה ואין
היא  הנפילה ולכן לנפילה מתכונן ואינו יפיל שהוא חושב

פתאומית.

.‚ÈÈtÏk ‰kn‰ dÏ ‰ÎÏ‰Â dL‡¯ ÏÚ ‰Ó‰a‰ ‰k‰ƒ»«¿≈»«…»¿»¿»»««»¿«≈
elÙ‡Â ,dL‡¯ ÈtÏk dÏ ‰ÎÏ‰Â d·Ê ÏÚ B‡ ,d·Ê¿»»«¿»»¿»¿»»¿«≈…»«¬ƒ
ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ‰¯„M‰ Ïk ÏÚ ‰hÓa d˙B‡ ‰k‰ƒ»»¿«∆«»«ƒ¿»≈¿ƒ
.dÏ ÔÈLLBÁ - ˙BÈÏÁ ˙BÈÏÁ ‰hna LÈ Ì‡Â .dÏ»¿ƒ≈««∆À¿À¿¿ƒ»
ÔÈLLBÁ - ‰¯„M‰ ˙ˆ˜ÓÏ ‰hn‰ L‡¯ ÚÈb‰ Ì‡Â¿ƒƒƒ«…««∆¿ƒ¿»«ƒ¿»¿ƒ
.dÏ ÔÈLLBÁ - ‰¯„M‰ ·Á¯Ï dk‰ Ì‡ ÔÎÂ .dÏ»¿≈ƒƒ»¿…««ƒ¿»¿ƒ»

.„ÈÌÈhÁ ÏL È¯k ÔB‚k ,‰L˜ ¯·c ÏÚ ËaÁpL ÛBÚ∆∆¿««»»»∆¿¿ƒ∆ƒƒ
ˆBiÎÂ ÌÈ„˜L ÏL ‰t˜ B‡Ô‰a ‡40˜eq¯Ï ÔÈLLBÁ - À»∆¿≈ƒ¿«≈»∆¿ƒ¿ƒ

‰ÏeÙk ˙eÒk ÔB‚k ,C¯ ¯·c ÏÚ ËaÁ Ì‡Â .ÌÈ¯·‡¬»ƒ¿ƒ∆¿««»»«¿¿¿»
.BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ¯Ù‡‰Â Ô·z‰Â¿«∆∆¿»≈∆¿«≈»∆≈¿ƒ

הוא 40) ונכבש מחליק שאינו כל שם: בסוגיא הכלל פי על
איברים. ריסוק משום וחוששין קשה דבר

.ÂËÂÈÙk e˜a„41ËaÁ˙Â ‰„Èˆ ˙ÚLa ˜·„a42: ƒ¿¿¿»»¿∆∆ƒ¿«≈»¿ƒ¿«≈
BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ÊÁ‡ ˙Á‡ ÛÎa Ì‡43ÊÁ‡ Ì‡Â ; ƒ¿»»««∆¡«≈¿ƒ¿ƒ∆¡«

BÏ ÔÈLLBÁ - BÙe‚a ËaÁ˙Â ÂÈÙÎ ÈzLa44. ƒ¿≈¿»»¿ƒ¿«≈¿¿ƒ

נדבק 41) והעוף קטן דף על מרוח שהדבק רש"י פירש
ומתחבט. ונופל קצת ופורח ונחבט.42)ומתאמץ ונפל

לאט.43) לאט ונופל בשנייה עמד 44)שפורח כן אם אלא
והלך.

.ÊËÌÈn‰ Èt ÏÚ ËaÁ45B˙ÓB˜ ‡ÏÓ ËL Ì‡ : ∆¿««¿≈««ƒƒ»¿…»
BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ÌÈn‰ ˙nÚÏ ‰ÏÚÓÏ ‰hnÓ46; ƒ«»¿«¿»¿À«««ƒ≈¿ƒ

- ÌÈn‰ Cel‰ ÌÚ ‰hÓÏ ‰ÏÚnÓ ËL Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»ƒ«¿»¿«»ƒƒ««ƒ
B˙B‡ ÔÈÎÈÏBn‰ Ì‰ ÌÈn‰ ‡nL ,BÏ ÔÈLLBÁ47Ì‡Â . ¿ƒ∆»««ƒ≈«ƒƒ¿ƒ

L˜ B‡ Ô·˙Ï Ì„˜48È¯‰ - ÌÈn‰ Èab ÏÚ ÔÈÎl‰nL »«¿∆∆«∆¿«¿ƒ««≈««ƒ¬≈
BÓˆÚ ˙ÓÁÓ ËL ‰Ê49BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,50. ∆»≈¬««¿¿≈¿ƒ

הנהר.45) פני על כורחו על נפל רש"י שזהו 46)ופירש
בדיקה. צריכה ואינה הם 47)כהליכה אם אבל בזוחלים.

לומר  חוששין אין למטה מלמעלה שט אפילו עומדים מים
אותו. מוליכים המים מהתבן 48)כאן מהר יותר שט

אותו.מכוח 49)והקש. מוליכים המים ולא עצמו
בדיקה.50) צריכה ואינה כהליכה שהוא

.ÊÈ¯zÓ - 'dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡' e¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿≈¿ƒ»À»
.¯·‡ ˜q¯˙ ‡nL ˜c·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,„iÓ ËÁLÏƒ¿…ƒ»¿≈»ƒƒ¿…∆»ƒ¿«≈≈∆
- dËÁL Ì‡ ,'dÏ ÔÈLLBÁ' e¯Ó‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ¿»»∆»«¿¿ƒ»ƒ¿»»

L‡¯‰ „˜„wÓ Blk ÏÏÁ‰ Ïk „‚k ˜c·Ï CÈ¯ˆ51„Ú »ƒƒ¿…¿∆∆»∆»»Àƒ»¿…»…«
B‡ ,eÈnL ˙BÙ¯h‰ ÔÓ ‰Ù¯Ë da ‡ˆÓ Ì‡ .C¯i‰«»≈ƒ»»»¿≈»ƒ«¿≈∆»ƒ
B˙¯eˆ ‰„ÒÙÂ ÌÈÙaL ÌÈ¯·È‡‰ ÔÓ ¯·‡ ˜q¯˙pL∆ƒ¿«≈≈∆ƒ»≈»ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»»

˜q¯˙ elÙ‡ .‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ -52ÌÈ¯·È‡‰ ÔÓ ¯·‡ ¬≈¿≈»¬ƒƒ¿«≈≈∆ƒ»≈»ƒ
BÊ È¯‰ - ˙BÈÏÎe ÏBÁË ÔB‚k ,‰¯Lk eÏh Ì‡L∆ƒƒ¿¿≈»¿¿¿»¬≈

ÌÁ¯‰ ˙ÈaÓ ıeÁ ;‰Ù¯Ë53BÊ È¯‰ - ˜q¯˙ Ì‡L , ¿≈»ƒ≈»∆∆∆ƒƒ¿«≈¬≈
.˙¯zÓÀ∆∆

בדיקה.51) צריך המוח מקום צורתו.52)גם והפסיד
בו 53) אין הרחם "בית שם. נחמן רב מאמר מפרש רבינו

מפני  לו חוששין אין נתרסק שאפילו איברים", ריסוק משום
איברים  מרסקת אינה וכן מזיק אינו וריסוקה רכה שהרחם
רב  של המימרא מבארים מפרשים ושאר רש"י אבל אחרים.
שמא  חוששין אין כן פי על ואף צר הרחם בית נחמן:
ואינו  הדחק מפני לידתו בשעת הוולד של אבריו נתרסקו

בדיקה. צריך

.ÁÈÔÈÓÈq‰Â54‰˜È„a ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡55ÔÈ‡L ,Ô‡Îa ¿«ƒ»ƒ≈»¿ƒƒ¿ƒ»¿»∆≈
.Ô˙B‡ ˙ÎÚÓÓ ‰ÏÈÙp‰«¿ƒ»¿«∆∆»

וקנה.54) וושט השחיטה, הם 55)סימני קשים שהסימנים
נפילה. אצל

.ËÈd˙B‡ ËÁLÏ ¯eÒ‡ - ‰„ÓÚ ‡ÏÂ ‚b‰ ÔÓ ‰ÏÙ»¿»ƒ««¿…»¿»»ƒ¿…»
˙ÚÏ ˙ÚÓ ‰‰LzL „Ú56‰Ê ÔÓÊ CB˙a ËÁL Ì‡Â ; «∆ƒ¿∆≈≈¿≈¿ƒ»«¿¿«∆

‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ -57˙ÚÏ ˙ÚÓ ¯Á‡ d˙B‡ ËÁBMLÎe . ¬≈¿≈»¿∆≈»««≈≈¿≈
.e¯‡aL BÓk ‰˜È„a ‰ÎÈ¯ˆ -¿ƒ»¿ƒ»¿∆≈«¿

(5624 של [=המתנה לעת מעת צריכה אינה עמדה שם.
(מעת לעת מעת צריכה עמדה לא (אבל) הא לעת שעות].

והטעם  בדיקה, מועילה אינה לעת מעת ובתוך יממה). =
כל  שאז לעת מעת שתשהה עד לאלתר ניכר הריסוק שאין

צורתו. תיפסד ריסוק בו שיש רק 57)אבר נאמר זה דין
להם  "שחוששין" המקרים בכל אבל שנפלה, כשראינו
תוך  אפילו הבדיקה מועילה הקודמות בהלכות שנתבארו

וכו'. שתשהה עד רבינו שם כתב לא ולפיכך לעת מעת

.ÎÛBÚ‰ ÏÚ BÏ‚¯a Ò¯cL ÈÓ ÔÎÂ58ezÒ¯cL B‡ , ¿≈ƒ∆»«¿«¿«»∆¿»«
- Òk¯ÙÓ ‡e‰ È¯‰Â ,Ï˙kÏ BÙ¯hL B‡ ,‰Ó‰a¿≈»∆¿»«…∆«¬≈¿«¿≈

˙ÚÏ ˙ÚÓ B˙B‡ ÔÈ‰LÓ59B˙B‡ ÔÈËÁBL Ck ¯Á‡Â «¿ƒ≈≈¿≈¿««»¬ƒ
.e¯‡aL C¯ck B˙B‡ ÔÈ˜„B·e¿ƒ«∆∆∆≈«¿
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לעניין 58) הלשון משנה ורבינו בהמה. לעניין שם, משנה
יותר. שמצוי חוששין 59)עוף אלו אופנים שלושה שבכל
איברים. לריסוק

.‡Î‡lL elÙ‡Â ,‰Ù¯Ë - Ôa¯ eÏcÏcpL ÌÈÓÈÒƒ»ƒ∆ƒ«¿¿À»¿≈»«¬ƒ∆…
eÏt˜˙ Ì‡ ÔÎÂ .‰ÏÈÙ ˙ÓÁÓ60ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡ È¯‰L , ≈¬«¿ƒ»¿≈ƒƒ¿«¿∆¬≈≈»¿ƒ

‰ËÈÁLÏ61ÔÓ ËLe‰ ıa¯z ·¯ ˜¯t˙ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿ƒ»¬»ƒƒ¿»≈…«¿««≈∆ƒ
ÈÁl‰62Èe‡¯ ıa¯z‰ ÔÈ‡L ;˙¯zÓ BÊ È¯‰ - «¿ƒ¬≈À∆∆∆≈««¿«»

ÁLÏ‰ËÈ63.e¯‡aL BÓk , ƒ¿ƒ»¿∆≈«¿

הצוואר.60) באורך מהם אחד של רובו או שניהם שנעקרו
אלא 61) הקיפול, עצם מפני ממש טריפה אינה בנתקפלו

של  שיטתו היא כך נאסרה, לשחיטה ראויים שאינן מתוך
גדולות. הלכות באורך 62)בעל מחוברים הסימנים אבל

לזה. זה מחוברים וגם עיקור 63)הצוואר כאן אין כן ואם
הואיל  ואסורה, עיקור זה הרי כולו נתפרק ואם סימנין.
הסימנים  נעקרו שלא אפשר אי הלחי מן נעקר כולו ותרבץ

הצוואר. באורך חיבורם ממקום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
מעיקרו;1) העוף כנף נשמט ואם כיצד; שבורה יבאר

מפני  האסורה היקפה; רוב או גובהה רוב שנחבט גולגולת
על  ומניינם שימצאו שאפשר טרפיות שבעים נפשות; סכנת
שאין  ודין הבהמה; על יתר לעוף שיש טרפיות שתי הסדר;
ידו. מתחת טרפה שיצאתה וטבח אלו; טרפיות על להוסיף

.‡‰¯e·L2.‰È˙BÚÏˆ ·¯ e¯azLpL ‡e‰ ?„ˆÈk ¿»≈«∆ƒ¿«¿…«¿∆»
‰¯OÚ ˙Á‡Â Ô‡kÓ ‰¯OÚ ˙Á‡ Ô‰ ‰Ó‰a‰ ˙BÚÏˆÂ¿«¿«¿≈»≈««∆¿≈ƒ»¿««∆¿≈
˙Á‡ B‡ ,Ô‡kÓ LLÂ Ô‡kÓ LL e¯azL .Ô‡kÓƒ»ƒ¿«¿≈ƒ»¿≈ƒ»««

‰Ù¯Ë - Ô‡kÓ ˙Á‡Â Ô‡kÓ ‰¯OÚ3e¯aLpL ‡e‰Â . ∆¿≈ƒ»¿««ƒ»¿≈»¿∆ƒ¿¿
‰¯„M‰ ÏeÓ ÏL ÔÈˆÁÓ4. ≈∆¿»∆«ƒ¿»

בסיני,2) למשה לו שנאמרו טרפות סוגי משמונה אחד
ב. הלכה ה פרק עשר 3)למעלה נשברו אם והואֿהדין

וכדומה. מכאן ושתים מחציין 4)מכאן ולא חיותה ששם
בעוף, צלע בנשבר הדין מה פירש לא רבינו החזה. מול של
בזה  ונחלקו לא. או הריאה ניקבה שמא חוששין אם
א, ס"ק נד יורהֿדעה טוריֿזהב ראה האחרונים. הפוסקים

ד. ס"ק וש"ך

.·˙BÚÏˆ eÈ‰ Ì‡ :Ô‡kÓ LLÂ Ô‡kÓ LL e¯aLƒ¿¿≈ƒ»¿≈ƒ»ƒ»¿»
‰Ù¯Ë - ÁÓ Ô‰a LiL ˙BÏB„b5ÏÚ Û‡ ,Â‡Ï Ì‡Â ; ¿∆≈»∆…«¿≈»¿ƒ«««

- ‰¯„M‰ ÈtÏk e¯aLpL Èt ÏÚ Û‡Â ·¯ Ô‰L Ètƒ∆≈…¿««ƒ∆ƒ¿¿¿«≈«ƒ¿»
‰È˙BÚÏˆ ·¯ e¯˜Ú Ì‡ ÔÎÂ .˙¯zÓ6Ì‡Â .‰Ù¯Ë - À∆∆¿≈ƒ∆∆¿…«¿∆»¿≈»¿ƒ

ÚÏv‰L dnÚ d˙ÈÏÁ ÈˆÁÂ ˙Á‡ ÚÏˆ elÙ‡ ‰¯˜Ú∆∆¿»¬ƒ≈»«««¬ƒÀ¿»»ƒ»∆«≈»
d· ‰Úe˜z7ÔÓ ‰¯˜Ú Ì‡ ÔÎÂ .‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - ¿»»¬≈¿≈»¿≈ƒ∆∆¿»ƒ

˙Á‡ ‡ÈÏÁ ‰¯„M‰8˙BÈÏÁ‰ ÔÓ ‰˙È‰ elÙ‡ , «ƒ¿»À¿»««¬ƒ»¿»ƒ«À¿
ÌÈÏÒk‰ ÔÓ ‰hÓlL9BÊ È¯‰ - ˙BÚÏˆ Ô‰a ÔÈ‡L ∆¿«»ƒ«¿»ƒ∆≈»∆¿»¬≈

.‰Ù¯Ë¿≈»

נשברו 5) שאם הקודמת, בהלכה שאמרנו מה פירוש, שם.
שיש  גדולות בצלעות רק זה טריפה, מכאן ושש מכאן שש

מוח. עשרה 6)בהם שתים כלומר, הצדדים, שני של

יוחנן  כר' נשתברו, בדין הקודמת בהלכה כמבואר צלעות,
וקצת 7)שם. צלע ופירש"י ואסיתא, בוכנא שם: בגמרא

ובית8ֿ)חוליא. ביתֿשמאי מחלוקת שם. שלימה, חוליא
בסוגיה  שמואל ואמר מת, טומאת לעניין ג ב, באהלות הלל

כביתֿהלל. והלכה לטריפה", "וכן בגמרא:9)שלנו
כפלי. בשלהי

.‚dlL C¯i‰ ËÓLpL ‰Ó‰a10Ûk‰ ÔÓ ‡ˆÈÂ B¯wÚÓ ¿≈»∆ƒ¿««»≈∆»≈ƒ»¿»»ƒ««
eÏk‡˙ Ì‡ :BlL11ÌˆÚaL ˙B„˙È‰ Ô‰Â ,ÂÈ·ÈÛk‰ ∆ƒƒ¿«¿ƒ»¿≈«¿≈∆¿∆∆««

¯Îf‰ ÌˆÚ‰ ÏÚ ˙‡ˆBiL12BÊ È¯‰ - B˙B‡ ˙ÊÁB‡Â ∆≈«»∆∆«»»¿∆∆¬≈
‰Ù¯Ë13˙¯zÓ - eÏk‡˙ ‡Ï Ì‡Â ;14. ¿≈»¿ƒ…ƒ¿«¿À∆∆

נז.10) שם ירך, שמוטת הגמרא: שם 11)בלשון נרקבו.
מילי  והני טריפה, מדוכתיה דשף דאטמא "בוקא נד:
שהוא  הבוכנה מן שניתק הירך כף פירוש, ניביה", דאיעכול
הגידים  נתעכלו אם רק נאמר וזה טריפה. בגוף בו תקוע
דאטמא  ובוקא הירך ששמוטת רבינו, ומפרש המקשרים.
והראב"ד  והרי"ף. רש"י דעת וכן הך, היינו מדוכתיה דשף
בוקא  היינו סובר שהוא "דומה עליו: אומר בהשגותיו
נאמרו  שבעצם אלא הוא, כלום ולא מדוכתיה דשף דאטמא
היינו  מדוכתיה, דשף דאטמא בוקא מפרש והוא שניהם".
וזה  בקולית, התקוע השלישית העצם של התחתון הראש
ירך, שמוטת אבל (ניבים). הגידים נתאכלו אם רק טריפה
וזה  הגוף, מן שניתק עצם אותה של העליון ראש היינו
מגידֿמשנה. וראה הניבים. נרקבו לא אם אפילו טריפה
דבריו  הבנת על המכבידות שגיאות שם שנפלו ונראה

הראב"ד. של עגול.12)בדעתו ולא חד שראשו
כשרה 13) ממקומו, הירך נשמט ולא ניביו נתאכלו אם אבל

ומבריא. חוזר במקומו עומד שהירך כיון ניטל 14)- אבל
ומבריא. חוזר שאינו טריפה, ניביו נתאכלו לא אפילו הירך

.„‰Ù¯Ë - BÎ¯È ËÓL Ì‡ ,ÛBÚa ÔÎÂ15ËÓL . ¿≈¿ƒƒ¿«¿≈¿≈»ƒ¿«
B¯wÚÓ BÙk16,BlL ‰‡¯‰ ‰·w ‡nL ÔÈLLBÁ - ¿»≈ƒ»¿ƒ∆»ƒ¿»»≈»∆

d˙B‡ ÔÈ˜„Ba CÎÈÙÏe17‰Ó‰·e .ÏÎ‡È Ck ¯Á‡Â ¿ƒ»¿ƒ»¿««»…≈¿≈»
d„È ‰ËÓLpL18ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,˙¯zÓ - d¯wÚÓ ∆ƒ¿¿»»»≈ƒ»»À∆∆¿≈¿ƒ

dÏ19. »

בבהמה.15) ירך בשמוטת כמו ניביו נתאכלו אם
שם.16) גף, שמוטת הגמרא: העוף 17)בלשון מבתרין

שפופרת  ומכניס בצלעות, דבוקה הריאה ומניחים מלפניו
עולה  אם רוק, או נוצה או קש הריאה על ונותן ונופח בקנה,
טריפה  מתנדנד) כשהקש (או לאו ואם כשרה, בנפיחה
רב  של מחלוקת שם: רש"י וראה מיימוניות). (הגהות
פסק  ורבינו בדיקה. צריכה ולשמואל טריפה, לרב ושמואל,
גם  פסקו וכן כמותו, סובר יוחנן ר' שגם מפני כשמואל,

והרשב"א. שם.18)הרי"ף יד, שמוטת הגמרא: בלשון
עליה.19) מגין הכתף שעובי הריאה, לנקיבת

.‰ÚÏÒk ‰pnÓ ÏhpL ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ˙ÏbÏb20Û‡ , À¿…∆¿≈»«»∆ƒ«ƒ∆»¿∆««
‰Ù¯Ë - Ìe¯w‰ ·w ‡lL Èt ÏÚ21‡Â .ÌÈ·˜ e·w Ì «ƒ∆…ƒ««¿¿≈»¿ƒƒ¿¿»ƒ

ÔB¯qÁ Ô‰a LiL22.ÚÏÒÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ Ôlk - ∆≈»∆ƒ»À»ƒ¿»¿ƒƒ¿∆«

ועיין 20) מסלע", כיתר - "כסלע נד: שם מצומצם. אפילו
שם. בבהמה,21)בפירש"י כשרות ואלו שם: ששנינו ומה
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לעניין 58) הלשון משנה ורבינו בהמה. לעניין שם, משנה
יותר. שמצוי חוששין 59)עוף אלו אופנים שלושה שבכל
איברים. לריסוק

.‡Î‡lL elÙ‡Â ,‰Ù¯Ë - Ôa¯ eÏcÏcpL ÌÈÓÈÒƒ»ƒ∆ƒ«¿¿À»¿≈»«¬ƒ∆…
eÏt˜˙ Ì‡ ÔÎÂ .‰ÏÈÙ ˙ÓÁÓ60ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡ È¯‰L , ≈¬«¿ƒ»¿≈ƒƒ¿«¿∆¬≈≈»¿ƒ

‰ËÈÁLÏ61ÔÓ ËLe‰ ıa¯z ·¯ ˜¯t˙ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿ƒ»¬»ƒƒ¿»≈…«¿««≈∆ƒ
ÈÁl‰62Èe‡¯ ıa¯z‰ ÔÈ‡L ;˙¯zÓ BÊ È¯‰ - «¿ƒ¬≈À∆∆∆≈««¿«»

ÁLÏ‰ËÈ63.e¯‡aL BÓk , ƒ¿ƒ»¿∆≈«¿

הצוואר.60) באורך מהם אחד של רובו או שניהם שנעקרו
אלא 61) הקיפול, עצם מפני ממש טריפה אינה בנתקפלו

של  שיטתו היא כך נאסרה, לשחיטה ראויים שאינן מתוך
גדולות. הלכות באורך 62)בעל מחוברים הסימנים אבל

לזה. זה מחוברים וגם עיקור 63)הצוואר כאן אין כן ואם
הואיל  ואסורה, עיקור זה הרי כולו נתפרק ואם סימנין.
הסימנים  נעקרו שלא אפשר אי הלחי מן נעקר כולו ותרבץ

הצוואר. באורך חיבורם ממקום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
מעיקרו;1) העוף כנף נשמט ואם כיצד; שבורה יבאר

מפני  האסורה היקפה; רוב או גובהה רוב שנחבט גולגולת
על  ומניינם שימצאו שאפשר טרפיות שבעים נפשות; סכנת
שאין  ודין הבהמה; על יתר לעוף שיש טרפיות שתי הסדר;
ידו. מתחת טרפה שיצאתה וטבח אלו; טרפיות על להוסיף

.‡‰¯e·L2.‰È˙BÚÏˆ ·¯ e¯azLpL ‡e‰ ?„ˆÈk ¿»≈«∆ƒ¿«¿…«¿∆»
‰¯OÚ ˙Á‡Â Ô‡kÓ ‰¯OÚ ˙Á‡ Ô‰ ‰Ó‰a‰ ˙BÚÏˆÂ¿«¿«¿≈»≈««∆¿≈ƒ»¿««∆¿≈
˙Á‡ B‡ ,Ô‡kÓ LLÂ Ô‡kÓ LL e¯azL .Ô‡kÓƒ»ƒ¿«¿≈ƒ»¿≈ƒ»««

‰Ù¯Ë - Ô‡kÓ ˙Á‡Â Ô‡kÓ ‰¯OÚ3e¯aLpL ‡e‰Â . ∆¿≈ƒ»¿««ƒ»¿≈»¿∆ƒ¿¿
‰¯„M‰ ÏeÓ ÏL ÔÈˆÁÓ4. ≈∆¿»∆«ƒ¿»

בסיני,2) למשה לו שנאמרו טרפות סוגי משמונה אחד
ב. הלכה ה פרק עשר 3)למעלה נשברו אם והואֿהדין

וכדומה. מכאן ושתים מחציין 4)מכאן ולא חיותה ששם
בעוף, צלע בנשבר הדין מה פירש לא רבינו החזה. מול של
בזה  ונחלקו לא. או הריאה ניקבה שמא חוששין אם
א, ס"ק נד יורהֿדעה טוריֿזהב ראה האחרונים. הפוסקים

ד. ס"ק וש"ך

.·˙BÚÏˆ eÈ‰ Ì‡ :Ô‡kÓ LLÂ Ô‡kÓ LL e¯aLƒ¿¿≈ƒ»¿≈ƒ»ƒ»¿»
‰Ù¯Ë - ÁÓ Ô‰a LiL ˙BÏB„b5ÏÚ Û‡ ,Â‡Ï Ì‡Â ; ¿∆≈»∆…«¿≈»¿ƒ«««

- ‰¯„M‰ ÈtÏk e¯aLpL Èt ÏÚ Û‡Â ·¯ Ô‰L Ètƒ∆≈…¿««ƒ∆ƒ¿¿¿«≈«ƒ¿»
‰È˙BÚÏˆ ·¯ e¯˜Ú Ì‡ ÔÎÂ .˙¯zÓ6Ì‡Â .‰Ù¯Ë - À∆∆¿≈ƒ∆∆¿…«¿∆»¿≈»¿ƒ

ÚÏv‰L dnÚ d˙ÈÏÁ ÈˆÁÂ ˙Á‡ ÚÏˆ elÙ‡ ‰¯˜Ú∆∆¿»¬ƒ≈»«««¬ƒÀ¿»»ƒ»∆«≈»
d· ‰Úe˜z7ÔÓ ‰¯˜Ú Ì‡ ÔÎÂ .‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - ¿»»¬≈¿≈»¿≈ƒ∆∆¿»ƒ

˙Á‡ ‡ÈÏÁ ‰¯„M‰8˙BÈÏÁ‰ ÔÓ ‰˙È‰ elÙ‡ , «ƒ¿»À¿»««¬ƒ»¿»ƒ«À¿
ÌÈÏÒk‰ ÔÓ ‰hÓlL9BÊ È¯‰ - ˙BÚÏˆ Ô‰a ÔÈ‡L ∆¿«»ƒ«¿»ƒ∆≈»∆¿»¬≈

.‰Ù¯Ë¿≈»

נשברו 5) שאם הקודמת, בהלכה שאמרנו מה פירוש, שם.
שיש  גדולות בצלעות רק זה טריפה, מכאן ושש מכאן שש

מוח. עשרה 6)בהם שתים כלומר, הצדדים, שני של

יוחנן  כר' נשתברו, בדין הקודמת בהלכה כמבואר צלעות,
וקצת 7)שם. צלע ופירש"י ואסיתא, בוכנא שם: בגמרא

ובית8ֿ)חוליא. ביתֿשמאי מחלוקת שם. שלימה, חוליא
בסוגיה  שמואל ואמר מת, טומאת לעניין ג ב, באהלות הלל

כביתֿהלל. והלכה לטריפה", "וכן בגמרא:9)שלנו
כפלי. בשלהי

.‚dlL C¯i‰ ËÓLpL ‰Ó‰a10Ûk‰ ÔÓ ‡ˆÈÂ B¯wÚÓ ¿≈»∆ƒ¿««»≈∆»≈ƒ»¿»»ƒ««
eÏk‡˙ Ì‡ :BlL11ÌˆÚaL ˙B„˙È‰ Ô‰Â ,ÂÈ·ÈÛk‰ ∆ƒƒ¿«¿ƒ»¿≈«¿≈∆¿∆∆««

¯Îf‰ ÌˆÚ‰ ÏÚ ˙‡ˆBiL12BÊ È¯‰ - B˙B‡ ˙ÊÁB‡Â ∆≈«»∆∆«»»¿∆∆¬≈
‰Ù¯Ë13˙¯zÓ - eÏk‡˙ ‡Ï Ì‡Â ;14. ¿≈»¿ƒ…ƒ¿«¿À∆∆

נז.10) שם ירך, שמוטת הגמרא: שם 11)בלשון נרקבו.
מילי  והני טריפה, מדוכתיה דשף דאטמא "בוקא נד:
שהוא  הבוכנה מן שניתק הירך כף פירוש, ניביה", דאיעכול
הגידים  נתעכלו אם רק נאמר וזה טריפה. בגוף בו תקוע
דאטמא  ובוקא הירך ששמוטת רבינו, ומפרש המקשרים.
והראב"ד  והרי"ף. רש"י דעת וכן הך, היינו מדוכתיה דשף
בוקא  היינו סובר שהוא "דומה עליו: אומר בהשגותיו
נאמרו  שבעצם אלא הוא, כלום ולא מדוכתיה דשף דאטמא
היינו  מדוכתיה, דשף דאטמא בוקא מפרש והוא שניהם".
וזה  בקולית, התקוע השלישית העצם של התחתון הראש
ירך, שמוטת אבל (ניבים). הגידים נתאכלו אם רק טריפה
וזה  הגוף, מן שניתק עצם אותה של העליון ראש היינו
מגידֿמשנה. וראה הניבים. נרקבו לא אם אפילו טריפה
דבריו  הבנת על המכבידות שגיאות שם שנפלו ונראה

הראב"ד. של עגול.12)בדעתו ולא חד שראשו
כשרה 13) ממקומו, הירך נשמט ולא ניביו נתאכלו אם אבל

ומבריא. חוזר במקומו עומד שהירך כיון ניטל 14)- אבל
ומבריא. חוזר שאינו טריפה, ניביו נתאכלו לא אפילו הירך

.„‰Ù¯Ë - BÎ¯È ËÓL Ì‡ ,ÛBÚa ÔÎÂ15ËÓL . ¿≈¿ƒƒ¿«¿≈¿≈»ƒ¿«
B¯wÚÓ BÙk16,BlL ‰‡¯‰ ‰·w ‡nL ÔÈLLBÁ - ¿»≈ƒ»¿ƒ∆»ƒ¿»»≈»∆

d˙B‡ ÔÈ˜„Ba CÎÈÙÏe17‰Ó‰·e .ÏÎ‡È Ck ¯Á‡Â ¿ƒ»¿ƒ»¿««»…≈¿≈»
d„È ‰ËÓLpL18ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,˙¯zÓ - d¯wÚÓ ∆ƒ¿¿»»»≈ƒ»»À∆∆¿≈¿ƒ

dÏ19. »

בבהמה.15) ירך בשמוטת כמו ניביו נתאכלו אם
שם.16) גף, שמוטת הגמרא: העוף 17)בלשון מבתרין

שפופרת  ומכניס בצלעות, דבוקה הריאה ומניחים מלפניו
עולה  אם רוק, או נוצה או קש הריאה על ונותן ונופח בקנה,
טריפה  מתנדנד) כשהקש (או לאו ואם כשרה, בנפיחה
רב  של מחלוקת שם: רש"י וראה מיימוניות). (הגהות
פסק  ורבינו בדיקה. צריכה ולשמואל טריפה, לרב ושמואל,
גם  פסקו וכן כמותו, סובר יוחנן ר' שגם מפני כשמואל,

והרשב"א. שם.18)הרי"ף יד, שמוטת הגמרא: בלשון
עליה.19) מגין הכתף שעובי הריאה, לנקיבת

.‰ÚÏÒk ‰pnÓ ÏhpL ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ˙ÏbÏb20Û‡ , À¿…∆¿≈»«»∆ƒ«ƒ∆»¿∆««
‰Ù¯Ë - Ìe¯w‰ ·w ‡lL Èt ÏÚ21‡Â .ÌÈ·˜ e·w Ì «ƒ∆…ƒ««¿¿≈»¿ƒƒ¿¿»ƒ

ÔB¯qÁ Ô‰a LiL22.ÚÏÒÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ Ôlk - ∆≈»∆ƒ»À»ƒ¿»¿ƒƒ¿∆«

ועיין 20) מסלע", כיתר - "כסלע נד: שם מצומצם. אפילו
שם. בבהמה,21)בפירש"י כשרות ואלו שם: ששנינו ומה
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dhigy zekld - dyecw xtq - oeygxn g"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שנפתחה  היינו מוח, של קרום ניקב ולא הגולגולת נפחתה
מכסלע. בית22ֿ)פחות לדעת ירמיה ר' אמר מה. שם

מקדח, מלא לכדי מצטרפין חסרון בהם שיש שנקבים שמאי
כמותם  שהלכה ביתֿהלל של לשיעורם רבינו למד ומזה

כסלע. שמצטרפין

.ÂÒaÁpL ˙ÏbÏb ÔÎÂ23d‰·b ·¯24- dÙw‰ ·¯Â ¿≈À¿…∆∆∆¿«…»¿»¿…∆≈»
‰pnÓ ¯ÒÁ ‡ÏÂ ÌÏL Ìe¯w‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ù¯Ë¿≈»««ƒ∆«¿»≈¿…»≈ƒ∆»
B‡ ,Ìi˜ dÙw‰ ·¯ È¯‰Â d‰·b ·¯ ÒaÁ .ÌeÏk¿∆¿«…»¿»«¬≈…∆≈»«»
˜ÙÒ BÊ È¯‰ - Ìi˜ d‰·b ·¯ È¯‰Â dÙw‰ ·¯ ÒaÁpL∆∆¿«…∆≈»«¬≈…»¿»«»¬≈¿≈

‰Ù¯Ë25d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .26. ¿≈»¿≈»∆ƒ∆¿ƒ»

נתמעכה 23) שמואל: של מימרא נב. חולין
נפחתה. לא אבל צורתה של 24)הגולגולתושינתה רוב

ולמעלה. העינים מן הראש ירמיה 25)גובה ר' בעיית
בתיקו. ונשארה שם, לי 26)בגמרא ויראה רבינו: כתב

משום  להחמיר, באיסור תיקו כל בידינו שהכלל אע"פ
אפשר  שמואל. דברי בפירוש ספיקא ספק כאן יש שלכאורה
וברוב  גובהה ברוב שנחבסה היינו ברובה, נחבסה לפרש
תמצא  ואם כשרה. מהם באחד אבל יחד, בשניהם היקפה
גובהה  ברוב או ספק יש טריפה, מהם באחד שאפילו לומר,
מהם  באחד נחבסה של מקרה בכל כן ואם היקפה, ברוב או
ובעיית  הואיל מסברא, אסר לפיכך ומותר. ספיקא ספק יש
היקפה, ברוב או גבהה ברוב אז רק היתה ירמיה ר'
שיחבס  צריך ואינו אסור, שבאחד לו היה שידוע שמעֿמינה
למעלה  וראה אותה. אוסרין הוא שספקאחד וכיון בשניהם,

גלודה. בדין ז הלכה ט פרק

.ÊÌÈÊe‡ ÔB‚k ,ÌÈÓ ÏL ÛBÚ27ÌˆÚ ·w Ì‡ , ∆«ƒ¿«»ƒƒƒ«∆∆
BzÏbÏb28- ÁÓ ÏL Ìe¯˜ ·w ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , À¿»¿««ƒ∆…ƒ«¿∆…«

Í¯ BÓe¯wL ÈtÓ ,‰Ù¯Ë29ezk‰L ‰Lai‰ ÛBÚ . ¿≈»ƒ¿≈∆¿«¿««»»∆ƒ«
BL‡¯ ÏÚ ‰cÏÁ30ÁÈpÓ - ıÚa B‡ Ô·‡a ÛbpL B‡ , À¿»«…∆ƒ«¿∆∆¿≈«ƒ«

ıÚBÂ ·˜p‰ „ˆa B„È31ÂÈt CB˙Ï B„È ÒÈÎÓ B‡ , »¿««∆∆¿≈«¿ƒ»¿ƒ
‰ÏÚÓÏ ˜ÁB„Â32Úe„Èa - ·˜p‰ ÔÓ Án‰ ‡ˆÈ Ì‡ . ¿≈¿«¿»ƒ»»«…«ƒ«∆∆¿»«

.¯zÓ - Â‡Ï Ì‡Â ,‰Ù¯Ëe Ìe¯w‰ ·wpL∆ƒ««¿¿≈»¿ƒ«À»

בברֿאווזים.27) והואֿהדין נו. נשבר 28)שם שם, בגמרא
כלשהו, אפילו היינו העצם" "ניקב כתב רבינו אבל העצם.

בכסףֿמשנה. ראה אין 29)טריפה, העצם, וכשנשברה
מתקיים. הכתה 30)הקרום אם אבל בשיניה, שנשכתו

שיש  ו הלכה ה בפרק כמבואר דרוסה, משום אסורה בידה,
בעופות. לחולדה מה 31)דריסה הרי"ף פירש כן לוחץ.

לפנים". ידו "מכניס שם בגמרא ולוי ושמואל רב  שאמרו
כתב 32) ורבינו הזו, המימרא את ואחרים רש"י פירשו כן

הללו. האופנים משני באחד לבדוק ומותר הפירושים, כשני

.ÁÌc dÊÁ‡L ‰Ó‰a33˙MÚÓ ‰˙È‰L B‡ ,34B‡ ¿≈»∆¬»»»∆»¿»¿À∆∆
˙pˆÓ35‰˙˙L B‡ ,‰Ó‰a‰ ‚¯B‰L ÌÒ ‰ÏÎ‡L B‡ , ¿À∆∆∆»¿»«∆≈«¿≈»»¿»

ÌÈÚ¯‰ ÌÈÓ36˙¯zÓ BÊ È¯‰ -37‚¯B‰L ÌÒ ‰ÏÎ‡ . «ƒ»»ƒ¬≈À∆∆»¿»«∆≈
˙¯zÓ - B· ‡ˆBiÎÂ LÁ dÎLpL B‡ ,Ì„‡‰ ˙‡∆»»»∆¿»»»»¿«≈À∆∆

˙BLÙ ˙kÒ ÈtÓ ‰¯eÒ‡Â ,‰Ù¯Ë ÌeMÓ38. ƒ¿≈»«¬»ƒ¿≈«»«¿»

וחלתה.33) דם שאחזה כלומר הדם, אחוזת נח: שם במשנה

בגופה.34) עשן צינה.35)שנכנס מחמת שחלתה
ואולי 36) מגולים. מים פירש"י הרעים, מים שם. במשנה

בהם. ארסו נחש של 37)הטיל חולי אינם אלה שכל
בהלכות  כמבואר לשחטה, שמותר כמסוכנת והויא טריפה.
מחמת  חולה שהיא "בהמה הי"א. פ"ד אסורות מאכלות
באבר  מכה אירעה ולא הואיל למות, ונטתה כחה שתשש
תורה  אסרה שלא מותרת, זו הרי אותה הממיתים מאבריה
הממיתה  מכה בה עשה שהרי היער, חית טריפת כעין אלא

יג. הלכה ו פרק למעלה וראה ברורה 38)אותה". שכן
אין  מגולים, מים שתתה שאם מדבריו, ונראה לאדם. הסכנה
ארסו. את נחש בהם הטיל אם אפילו מסכנת, בשרה אכילת

.Ë¯LÙ‡Â eË¯tiLk ˙BÈen‰ ˙BÙ¯h‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«¿≈«¿¿∆ƒ»¿¿∆¿»
¯„q‰ ÏÚ Ô‰ el‡Â .ÌÈÚ·L - ‰iÁÂ ‰Ó‰·a e‡ˆniL∆ƒ»¿ƒ¿≈»¿«»ƒ¿ƒ¿≈≈««≈∆

‰Ê ¯eaÁa e¯‡a˙pL39ıa¯z ·w (· .‰Òe¯c (‡ : ∆ƒ¿»¬¿ƒ∆¿»ƒ««¿«
ËLe‰40Án‰ ÒÓÒÓ˙ („ .ÁÓ ÏL Ìe¯˜ ·w (‚ . «≈∆ƒ«¿∆…«ƒ¿«¿≈«…«
BÓˆÚ41Ï BÓˆÚ ·l‰ ·w (‰ .‰˜ ·w (Â .BÏÏÁ ˙È· «¿ƒ««≈«¿¿≈¬»ƒ«¿≈

‰·w (Ë .„·k‰ È˜ e·w (Á .‰¯n‰ ‰·w (Ê .·l‰«≈ƒ¿»«»»ƒ¿¿≈«»≈ƒ¿»
˙Èa ·w (·È .ÒÒn‰ ·w (‡È .Ò¯k‰ ·w (È .‰·w‰«≈»ƒ««»≈ƒ««∆∆ƒ«≈
ıeÁÏ ÌÈÚn‰ e‡ˆÈ („È .‰ÈÚÓ e·w (‚È .˙BÒBk‰«ƒ¿≈∆»»¿«≈«ƒ«
.‰¯n‰ ‰¯ÒÁ (ÊË .BÈ·Úa ÏBÁh‰ ·w (ÂË .eÎÙ‰Â¿∆∆¿ƒ««¿¿»¿»¿»«»»

˙B¯¯Ó ÈzL e‡ˆÓ (ÊÈ42(ËÈ .‰·w‰ ‰¯ÒÁ (ÁÈ . ƒ¿¿¿≈¿≈»¿»«≈»
ÈL e‡ˆÓ (‡Î .Ò¯k‰ ¯ÒÁ (Î .˙B·˜ ÈzL e‡ˆÓƒ¿¿¿≈≈»««»≈ƒ¿¿¿≈
.ÌÈÒÒÓ ÈL e‡ˆÓ (‚Î .ÒÒn‰ ¯ÒÁ (·Î .ÌÈÒ¯k¿≈ƒ»««∆∆ƒ¿¿¿≈¿»ƒ
Èza ÈL e‡ˆÓ (‰Î .˙BÒBk‰ ˙Èa ¯ÒÁ („Î»«≈«ƒ¿¿¿≈»≈
ÈL e‡ˆÓ (ÊÎ .ÌÈÚn‰ ÔÓ „Á‡ ¯ÒÁ (ÂÎ .˙BÒBk‰«»«∆»ƒ«≈«ƒƒ¿¿¿≈

‰‡¯‰ ‰·w (ÁÎ .ÌÈÚÓ43‰hÓÏ ‰w‰ ·w (ËÎ . ≈«ƒƒ¿»»≈»ƒ««»∆¿«»
ÔBtÓÒ ·w (Ï .‰ËÈÁLÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÌB˜Óa¿»∆≈»ƒ¿ƒ»ƒ«ƒ¿
ÔÓ ÌB˜Ó ÌË‡ (‡Ï .B¯·ÁÏ elÙ‡ ,‰‡¯ ÈBtÓqÓƒƒ¿≈≈»¬ƒ«¬≈∆¡«»ƒ

‰‡¯‰44(‚Ï .‰‡¯‰ ÈBtÓqÓ ÔBtÓÒ ˜Bn (·Ï . »≈»ƒƒ¿ƒƒ¿≈»≈»
ÌÈÓ da e‡ˆÓ („Ï .‰‡¯a ‰Áe¯Ò ‰ÁÏ ‰‡ˆÓƒ¿¿»≈»¿»»≈»ƒ¿¿»«ƒ
Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯eÎÚ ÌÈÓ da e‡ˆÓ (‰Ï .ÌÈÁe¯Ò¿ƒƒ¿¿»«ƒ¬ƒ««ƒ
epzL (ÊÏ .‰‡¯‰ ‰ÒÓÒÓ˙ (ÂÏ .eÁÈ¯Ò‰ ‡lL∆…ƒ¿ƒƒ¿«¿¿»»≈»ƒ¿«
‰¯ÒÁ (ËÏ .ÂÈ‡¯Óa ËLe‰ Ct‰ (ÁÏ .‰È‡¯Ó«¿∆»∆¿««≈∆¿«¿»»¿»
(‡Ó .˙Bp‡‰ eÙlÁ˙ (Ó .˙Bp‡‰ ÔÈnÓ ‰‡¯‰»≈»ƒƒ¿«»Àƒ¿«¿»À
‡lL ‰p‡Ï ‰p‡ ‰Î¯Ò (·Ó .dabÓ ˙Bp‡‰ e¯È˙B‰ƒ»Àƒ«»ƒ¿¿»À»¿À»∆…
(„Ó .ÌÈÊ‡ CezÁ ‡Ïa ‰‡¯‰ ‰‡ˆÓ (‚Ó .Ô¯„Òk¿ƒ¿»ƒ¿¿»»≈»¿…ƒ»¿«ƒ
(ÂÓ .dÙeb ˙ˆ˜Ó L·È (‰Ó .‰‡¯‰ ˙ˆ˜Ó ¯ÒÁ»«ƒ¿»»≈»»«ƒ¿»»
‰‡¯‰ ‰˜Óˆ (ÊÓ .˙„ÓBÚÂ ‰ÁeÙ ‰‡¯‰ ‰‡ˆÓƒ¿¿»»≈»¿»¿∆∆»¿»»≈»

Ì„‡ „ÁtÓ45B˙i¯a ˙lÁzÓ ÔÈa ,Ï‚¯‰ ¯ÒÁ (ÁÓ . ƒ««»»»«»∆∆≈ƒ¿ƒ«¿ƒ»
CzÁpL ÔÈa46‰Ïh ( .Ï‚¯ ‰¯˙È ‰˙È‰L B‡ (ËÓ . ≈∆∆¿«∆»¿»¿≈»∆∆ƒ¿»
ÌÈ„Èb‰ ˙Óˆ47ÈÁÏ Ïh (· .„·k‰ ‰Ïh (‡ . …∆«ƒƒƒ¿»«»≈ƒ«¿ƒ

‡ÈÏk („ .¯˙BÈa ‰ÈË˜‰L ‡ÈÏk (‚ .ÔBÈÏÚ‰»∆¿À¿»∆ƒ¿ƒ»¿≈À¿»
‡ÈÏk (Â .‰ÁÏ da ˙‡ˆÓpL ‡Èlk (‰ .‰˙˜lL∆»¿»À¿»∆ƒ¿»»≈»À¿»
.ÔÈÁe¯Ò ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯eÎÚ ÌÈÓ da e‡ˆÓpL∆ƒ¿¿»«ƒ¬ƒ««ƒ∆≈»¿ƒ
ËeÁ ˜ÒÙ (Á .ÔÈÁe¯Ò ÌÈÓ da e‡ˆÓpL ‡ÈÏk (ÊÀ¿»∆ƒ¿¿»«ƒ¿ƒƒ¿«

‰¯„M‰ ËeÁ ÁÓ C¯Ó (Ë .‰¯„M‰48(Ò .ÒÓÒÓ˙Â «ƒ¿»ƒ¿«…««ƒ¿»¿ƒ¿«¿≈
¯BÚ‰ „Ï‚ (‡Ò .Ò¯k‰ ˙‡ ‰ÙBÁ‰ ¯Oa‰ ·¯ Ú¯˜ƒ¿«…«»»«∆∆«»≈ƒ¿«»
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dhigyקפ zekld - dyecw xtq - oeygxn g"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

eÏcÏc (‚Ò .‰ÏÈÙpÓ ‰È¯·È‡ e˜q¯˙ (·Ò .‰ÈÏÚL∆»∆»ƒ¿«¿≈»∆»ƒ¿ƒ»ƒ«¿¿
·¯ e¯˜Ú (‰Ò .‰È˙BÚÏˆ ·¯ e¯azL („Ò .ÔÈÓÈq‰«ƒ»ƒƒ¿«¿…«¿∆»∆∆¿…
(ÊÒ .d˙ÈÏÁa ˙Á‡ ÚÏˆ ‰¯˜Ú (ÂÒ .‰È˙BÚÏ«̂¿∆»∆∆¿»≈»««¿À¿»»
(ËÒ .B¯wÚÓ C¯i‰ ËÓL (ÁÒ .˙Á‡ ‰ÈÏÁ ‰¯˜Ú∆∆¿»À¿»««ƒ¿««»≈≈ƒ»

ÒÁÚÏÒk ˙ÏbÏb‰ ‰¯49˙ÏbÏb‰ ·¯ ÒaÁ (Ú . »¿»«À¿…∆¿∆«∆¿«…«À¿…∆
.ıˆB¯˙Â¿ƒ¿≈

שהגדירם 39) טריפות השבעים את מסדר והכסףֿמשנה
מסיני  למשה לו שנאמרו טריפות סוגי שמונה בתוך רבינו,
האותיות  (לפי סדרם לך והא ב, הלכה ה בפרק כמבואר
כו  - נקובה א. באות אחת: -טריפה דרוסה בפנים). שהובאו
יד, יג, יב, יא, י, ט, ח, ז, ו, ה, ד, ג, ב, באותיות טרפיות:
חסרה  מב. לח, לז, לו, לה, לד, לג, לב, לא, ל, כט, כח, טו,
כד, כג, כב, כא, כ, יט, יח, יז, טז, אותיות טרפיות: כג -
סט. מט, מח, מז, מו, מה, מד, מג, מא, מ, לט, כז, כו, כה,
נז. נו, נה, נד, נג, נב, נא, נ, אותיות טרפיות: ח - נטולה
טרפיות: ב - נפולה סא. ס, אותיות טרפיות: ב - קרועה
שבורה  נט. נח, אותיות טרפיות: ב - פסוקה סג. סב, אותיות

ע. סח, סז, סו, סה, סד, אותיות : טרפיות ו אבל 40)-
ד. בפרק כמבואר נבילה, הושט נקובה,41)ניקב משום

לינקב. מוח של קרום שסוף שמונה 42)מפני היתרות כל
דמי, כנטול יתר שכל חסר, משום טריפה הן כאן, רבינו

שם. ראה יא, הלכה ח בפרק ניקבה 43)כמ"ש זה בכלל
הריאה. סרכות וכל כמבואר 44)הוורדא, נקובה, מטעם

ו. הלכה ז כמבואר 45)בפרק כשרה, שמים בידי אבל

ט. הלכה ח בפרק 46)בפרק וכמבואר חסר, מטעם טריפה
כך  טריפה, חסר היה שאם בו שנאמר אבר כל כד: הלכה ח

טריפה. ניטל פרק 47)אם ראה הגידים, צומת נחתכו וכן
הגידין, צומת בנחתכו והראב"ד רבינו מחלוקת יז הלכה ח
בכלל  הוא הראב"ד ולדעת נטולה, בסוג זה רבינו לדעת

שם. ראה שסוף 48)פסוקה, משום טריפה שהיא הטעם
שהיא  פסוקה, בסוג רבינו מנאה ולפיכך להיפסק, החוט

השדרה. בחוט הפוסלת הכסףֿמשנה:49)הטרפות כתב
איברים  אלא ונטולים ויתרים בחסרים מנה לא רבינו

אבל שאפ  זמן, קצת הבהמה ותחיה ליחסר או לינטל שר
שעה  אפילו להתקיים לה איֿאפשר ינטלו שאם איברים
וכן  נבילה. אלא טריפה תקרא לא שזו לפי מנאם, לא אחת,
ולב, מוח כגון ממנו, חסרה להבראות לה שאיֿאפשר אבר

מציאותם. שנמנע דברים שהם מפני מנה לא וקנה, ושט

.È˙‡Â ‰Ó‰a‰ ˙‡ ÔÈ¯ÒB‡L ÌÈÈÏÁ ÌÈÚ·M‰ el‡≈«ƒ¿ƒ√»ƒ∆¿ƒ∆«¿≈»¿∆
Ô‰Ó „Á‡ Ïk ¯‡a˙ ¯·k ,‰Ù¯Ë ÌeMÓ ‰iÁ‰««»ƒ¿≈»¿»ƒ¿»≈»∆»≈∆
ÛBÚa ‡ˆniL Ô‰Ó ¯LÙ‡L ÏÎÂ .ÂÈËtLÓe50 ƒ¿»»¿…∆∆¿»≈∆∆ƒ»≈¿
‰Ó‰aa BÈc - ‰Ó‰aÏÂ ÛBÚÏ ÔÈÈeˆn‰ ÔÈ¯·È‡a»≈»ƒ«¿ƒ»¿«¿≈»ƒ«¿≈»

‡e‰ „Á‡ ÛBÚ·e51‡ÈÏkaL ˙BÙ¯ËÓ ıeÁ ;52 »∆»ƒ¿≈∆«À¿»
‰‡¯‰ ˙Bp‡aLÂ ÏBÁhaLÂ53BÏ ÔÈ‡ ÛBÚ‰L ÈtÓ . ¿∆«¿¿∆¿À»≈»ƒ¿≈∆»≈

ÔÈÓ BÏ ÔÈ‡ - ‡ˆnÈ Ì‡Â ,‰Ó‰ak ˙Bp‡ CezÁƒÀ«¿≈»¿ƒƒ»≈≈ƒ¿»
Úe„È54ÏBÁËk BÈ‡Â ,·Ú BÓk Ï‚Ú ÛBÚ‰ ÏBÁËe . »«¿»»…¿≈»¿≈ƒ¿
‰Ó‰a55Ô˙B‡ eÓ ‡Ï ÏBÁhaLÂ ‡ÈÏkaL ˙BÙ¯Ëe . ¿≈»¿≈∆«À¿»¿∆«¿…»»
‰Ó‰aa56e˙ ‡Ï CÎÈÙÏe ,ÛBÚa Ôc‚Î ‰È‰iL È„k «¿≈»¿≈∆ƒ¿∆¿∆¿»»¿ƒ»…»¿

‰ÈË˜‰L ‡ÈÏÎÏ57‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÛBÚa ¯eÚL ¿À¿»∆ƒ¿ƒ»ƒ»¿≈…«≈
‰Êa58. »∆

בבהמה 50) חכמים שמנו טריפות כל לוי : תני נו. בחולין
בעוף. שימצא בדבר היינו בעוף, גג 51)כנגדן ניקב כגון

שהם  מפני טריפה, הזפק ניטל וכיסיו, הקורקבן ניקב הזפק,
והדין  בבהמה. הכוסות ובית המסס כנגד בעוף המזון אברי

הוא. בעוף,52)אחד כוליא שיש רבינו מדברי משמע
לשדרה, הסמוכים השפלים העצמות שבין בשר מין והיא

כו. הלכה ח פרק מגידֿמשנה יתר 53)וראה או חסר כגון
וכדומה. רק 54)במנינן, היא בבהמה באונא והטריפות

ח. פרק למעלה כמבואר במנין, יתר או כן,55)חסר ואם
לאמר  ואיֿאפשר בהמה, של טחול בצורת לעוף טחול אין

בעוף. וכנגדן טריפות 56)עליו רק והן במשנה, כלומר,
טריפות  על רק אמורה לוי של וברייתא האמוראים, שאמרו

במשנה. כו.57)שמנו הלכה ח פרק טריפות 58)ראה
או  עכורים מים בה נמצאו או הכוליא לקתה כגון אחרות,

סרוחים.

.‡ÈÛ‡Â ,‰Ó‰a‰ ÏÚ ¯˙È ÛBÚa LÈ ˙BÙ¯Ë ÈzLe¿≈¿≈≈¿»≈««¿≈»¿«
ÌÈ¯·È‡‰ Ô˙B‡ dÏ LiL Èt ÏÚ59ÛBÚ :Ô‰ el‡Â . «ƒ∆≈»»»≈»ƒ¿≈≈

ÂÈÚÓ Èa ‰‡¯Ó epzLpL60ÌÈn‰ ÛBÚÂ ,¯e‡‰ ˙ÓÁÓ ∆ƒ¿««¿≈¿≈≈»≈¬«»¿««ƒ
BL‡¯ ÌˆÚ ·wpL61. ∆ƒ«∆∆…

זפק 59) כגון בבהמה, שאינם איברים בעוף יש אבל
טריפה. ניקבו ואם בעוף,60)וקורקבן, דוקא זו טריפות

לאור  נפלה בעוף טריפות ואלו שם: במשנה ששנינו כמו
קשה, שעורה לפי זו, טריפות אין שבבהמה והטעם וכו'.
קשים  מעיה בני וגם עליה, מגינים הצלעות עובי וגם
ובשרה. עורה ישרפו האש, מנפילת יחמרו בטרם כי ליחמר,

שלא 61) אע"פ העצם, נשבר העוף, עליהם יתר שם. בגמרא
הואיל  המים בעוף בגמרא ומפרש מוח. של קרום ניקב
מתקיים, שלו הקרום אין כבר העצם, וכשנשברה רך. וקרומו

שם. כפירש"י

.·ÈÏÏk el‡ ˙BÙ¯Ë ÏÚ ÛÈÒB‰Ï ÔÈ‡Â62Ú¯‡L ÏkL . ¿≈¿ƒ«¿≈≈¿»∆…∆≈«
ÈÓÎÁ enL el‡Ó ıeÁ ÛBÚÏ B‡ ‰iÁÏ B‡ ‰Ó‰·Ïƒ¿≈»¿«»¿≈≈∆»«¿≈
Ï‡¯OÈ ÈÈ„ Èz·a Ô‰ÈÏÚ eÓÈkÒ‰Â ÌÈBL‡¯‰ ˙B¯B„»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¬≈∆¿»≈ƒ≈ƒ¿»≈
‰‡eÙ¯‰ C¯cÓ eÏ Ú„B elÙ‡Â ,‰ÈÁzL ¯LÙ‡ -∆¿»∆ƒ¿∆«¬ƒ«»ƒ∆∆»¿»

˙BÈÁÏ dÙBÒ ÔÈ‡L63. ∆≈»ƒ¿

מה 62) אלא לך אין יש? הטריפות על להוסיף וכי נד. שם
חכמים. בפירוש 63)שמנו שנאמרו דברים ומכלֿשכן

חכמי  שכל אע"פ כשרה, הכליות ניטלו כגון טריפה, שאינה
שיחיה  איֿאפשר כליות שבלי פהֿאחד עונים הרופאים
החוקרים  ובאמת אחת. כוליא נשארה אם בלתי האדם
"ניטלה  וגורסים בגמרא זה מטעם להגיד רצו החדשים
טריפה. הכליות שתי ניטלו אם אבל כשרה", אחת כוליא
הקטינה  כוליא, לקתה בגמרא: המאמרים על וסומכים
אבל  הסוגיא. מדברת אחת בכוליא שרק מבואר כוליא,
רבינו  כתב וכאן הכליות"). "ניטלו בפירוש נאמר ברבינו
אלא  הרפואה דרכי אחרי ללכת לנו שאין ברורים דברים
ניטלו  רבינו: כתב שם ולמעלה חכמים. דברי קבלת אחרי
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eÏcÏc (‚Ò .‰ÏÈÙpÓ ‰È¯·È‡ e˜q¯˙ (·Ò .‰ÈÏÚL∆»∆»ƒ¿«¿≈»∆»ƒ¿ƒ»ƒ«¿¿
·¯ e¯˜Ú (‰Ò .‰È˙BÚÏˆ ·¯ e¯azL („Ò .ÔÈÓÈq‰«ƒ»ƒƒ¿«¿…«¿∆»∆∆¿…
(ÊÒ .d˙ÈÏÁa ˙Á‡ ÚÏˆ ‰¯˜Ú (ÂÒ .‰È˙BÚÏ«̂¿∆»∆∆¿»≈»««¿À¿»»
(ËÒ .B¯wÚÓ C¯i‰ ËÓL (ÁÒ .˙Á‡ ‰ÈÏÁ ‰¯˜Ú∆∆¿»À¿»««ƒ¿««»≈≈ƒ»

ÒÁÚÏÒk ˙ÏbÏb‰ ‰¯49˙ÏbÏb‰ ·¯ ÒaÁ (Ú . »¿»«À¿…∆¿∆«∆¿«…«À¿…∆
.ıˆB¯˙Â¿ƒ¿≈

שהגדירם 39) טריפות השבעים את מסדר והכסףֿמשנה
מסיני  למשה לו שנאמרו טריפות סוגי שמונה בתוך רבינו,
האותיות  (לפי סדרם לך והא ב, הלכה ה בפרק כמבואר
כו  - נקובה א. באות אחת: -טריפה דרוסה בפנים). שהובאו
יד, יג, יב, יא, י, ט, ח, ז, ו, ה, ד, ג, ב, באותיות טרפיות:
חסרה  מב. לח, לז, לו, לה, לד, לג, לב, לא, ל, כט, כח, טו,
כד, כג, כב, כא, כ, יט, יח, יז, טז, אותיות טרפיות: כג -
סט. מט, מח, מז, מו, מה, מד, מג, מא, מ, לט, כז, כו, כה,
נז. נו, נה, נד, נג, נב, נא, נ, אותיות טרפיות: ח - נטולה
טרפיות: ב - נפולה סא. ס, אותיות טרפיות: ב - קרועה
שבורה  נט. נח, אותיות טרפיות: ב - פסוקה סג. סב, אותיות

ע. סח, סז, סו, סה, סד, אותיות : טרפיות ו אבל 40)-
ד. בפרק כמבואר נבילה, הושט נקובה,41)ניקב משום

לינקב. מוח של קרום שסוף שמונה 42)מפני היתרות כל
דמי, כנטול יתר שכל חסר, משום טריפה הן כאן, רבינו

שם. ראה יא, הלכה ח בפרק ניקבה 43)כמ"ש זה בכלל
הריאה. סרכות וכל כמבואר 44)הוורדא, נקובה, מטעם

ו. הלכה ז כמבואר 45)בפרק כשרה, שמים בידי אבל

ט. הלכה ח בפרק 46)בפרק וכמבואר חסר, מטעם טריפה
כך  טריפה, חסר היה שאם בו שנאמר אבר כל כד: הלכה ח

טריפה. ניטל פרק 47)אם ראה הגידים, צומת נחתכו וכן
הגידין, צומת בנחתכו והראב"ד רבינו מחלוקת יז הלכה ח
בכלל  הוא הראב"ד ולדעת נטולה, בסוג זה רבינו לדעת

שם. ראה שסוף 48)פסוקה, משום טריפה שהיא הטעם
שהיא  פסוקה, בסוג רבינו מנאה ולפיכך להיפסק, החוט

השדרה. בחוט הפוסלת הכסףֿמשנה:49)הטרפות כתב
איברים  אלא ונטולים ויתרים בחסרים מנה לא רבינו

אבל שאפ  זמן, קצת הבהמה ותחיה ליחסר או לינטל שר
שעה  אפילו להתקיים לה איֿאפשר ינטלו שאם איברים
וכן  נבילה. אלא טריפה תקרא לא שזו לפי מנאם, לא אחת,
ולב, מוח כגון ממנו, חסרה להבראות לה שאיֿאפשר אבר

מציאותם. שנמנע דברים שהם מפני מנה לא וקנה, ושט

.È˙‡Â ‰Ó‰a‰ ˙‡ ÔÈ¯ÒB‡L ÌÈÈÏÁ ÌÈÚ·M‰ el‡≈«ƒ¿ƒ√»ƒ∆¿ƒ∆«¿≈»¿∆
Ô‰Ó „Á‡ Ïk ¯‡a˙ ¯·k ,‰Ù¯Ë ÌeMÓ ‰iÁ‰««»ƒ¿≈»¿»ƒ¿»≈»∆»≈∆
ÛBÚa ‡ˆniL Ô‰Ó ¯LÙ‡L ÏÎÂ .ÂÈËtLÓe50 ƒ¿»»¿…∆∆¿»≈∆∆ƒ»≈¿
‰Ó‰aa BÈc - ‰Ó‰aÏÂ ÛBÚÏ ÔÈÈeˆn‰ ÔÈ¯·È‡a»≈»ƒ«¿ƒ»¿«¿≈»ƒ«¿≈»

‡e‰ „Á‡ ÛBÚ·e51‡ÈÏkaL ˙BÙ¯ËÓ ıeÁ ;52 »∆»ƒ¿≈∆«À¿»
‰‡¯‰ ˙Bp‡aLÂ ÏBÁhaLÂ53BÏ ÔÈ‡ ÛBÚ‰L ÈtÓ . ¿∆«¿¿∆¿À»≈»ƒ¿≈∆»≈

ÔÈÓ BÏ ÔÈ‡ - ‡ˆnÈ Ì‡Â ,‰Ó‰ak ˙Bp‡ CezÁƒÀ«¿≈»¿ƒƒ»≈≈ƒ¿»
Úe„È54ÏBÁËk BÈ‡Â ,·Ú BÓk Ï‚Ú ÛBÚ‰ ÏBÁËe . »«¿»»…¿≈»¿≈ƒ¿
‰Ó‰a55Ô˙B‡ eÓ ‡Ï ÏBÁhaLÂ ‡ÈÏkaL ˙BÙ¯Ëe . ¿≈»¿≈∆«À¿»¿∆«¿…»»
‰Ó‰aa56e˙ ‡Ï CÎÈÙÏe ,ÛBÚa Ôc‚Î ‰È‰iL È„k «¿≈»¿≈∆ƒ¿∆¿∆¿»»¿ƒ»…»¿

‰ÈË˜‰L ‡ÈÏÎÏ57‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÛBÚa ¯eÚL ¿À¿»∆ƒ¿ƒ»ƒ»¿≈…«≈
‰Êa58. »∆

בבהמה 50) חכמים שמנו טריפות כל לוי : תני נו. בחולין
בעוף. שימצא בדבר היינו בעוף, גג 51)כנגדן ניקב כגון

שהם  מפני טריפה, הזפק ניטל וכיסיו, הקורקבן ניקב הזפק,
והדין  בבהמה. הכוסות ובית המסס כנגד בעוף המזון אברי

הוא. בעוף,52)אחד כוליא שיש רבינו מדברי משמע
לשדרה, הסמוכים השפלים העצמות שבין בשר מין והיא

כו. הלכה ח פרק מגידֿמשנה יתר 53)וראה או חסר כגון
וכדומה. רק 54)במנינן, היא בבהמה באונא והטריפות

ח. פרק למעלה כמבואר במנין, יתר או כן,55)חסר ואם
לאמר  ואיֿאפשר בהמה, של טחול בצורת לעוף טחול אין

בעוף. וכנגדן טריפות 56)עליו רק והן במשנה, כלומר,
טריפות  על רק אמורה לוי של וברייתא האמוראים, שאמרו

במשנה. כו.57)שמנו הלכה ח פרק טריפות 58)ראה
או  עכורים מים בה נמצאו או הכוליא לקתה כגון אחרות,

סרוחים.

.‡ÈÛ‡Â ,‰Ó‰a‰ ÏÚ ¯˙È ÛBÚa LÈ ˙BÙ¯Ë ÈzLe¿≈¿≈≈¿»≈««¿≈»¿«
ÌÈ¯·È‡‰ Ô˙B‡ dÏ LiL Èt ÏÚ59ÛBÚ :Ô‰ el‡Â . «ƒ∆≈»»»≈»ƒ¿≈≈

ÂÈÚÓ Èa ‰‡¯Ó epzLpL60ÌÈn‰ ÛBÚÂ ,¯e‡‰ ˙ÓÁÓ ∆ƒ¿««¿≈¿≈≈»≈¬«»¿««ƒ
BL‡¯ ÌˆÚ ·wpL61. ∆ƒ«∆∆…

זפק 59) כגון בבהמה, שאינם איברים בעוף יש אבל
טריפה. ניקבו ואם בעוף,60)וקורקבן, דוקא זו טריפות

לאור  נפלה בעוף טריפות ואלו שם: במשנה ששנינו כמו
קשה, שעורה לפי זו, טריפות אין שבבהמה והטעם וכו'.
קשים  מעיה בני וגם עליה, מגינים הצלעות עובי וגם
ובשרה. עורה ישרפו האש, מנפילת יחמרו בטרם כי ליחמר,

שלא 61) אע"פ העצם, נשבר העוף, עליהם יתר שם. בגמרא
הואיל  המים בעוף בגמרא ומפרש מוח. של קרום ניקב
מתקיים, שלו הקרום אין כבר העצם, וכשנשברה רך. וקרומו

שם. כפירש"י

.·ÈÏÏk el‡ ˙BÙ¯Ë ÏÚ ÛÈÒB‰Ï ÔÈ‡Â62Ú¯‡L ÏkL . ¿≈¿ƒ«¿≈≈¿»∆…∆≈«
ÈÓÎÁ enL el‡Ó ıeÁ ÛBÚÏ B‡ ‰iÁÏ B‡ ‰Ó‰·Ïƒ¿≈»¿«»¿≈≈∆»«¿≈
Ï‡¯OÈ ÈÈ„ Èz·a Ô‰ÈÏÚ eÓÈkÒ‰Â ÌÈBL‡¯‰ ˙B¯B„»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¬≈∆¿»≈ƒ≈ƒ¿»≈
‰‡eÙ¯‰ C¯cÓ eÏ Ú„B elÙ‡Â ,‰ÈÁzL ¯LÙ‡ -∆¿»∆ƒ¿∆«¬ƒ«»ƒ∆∆»¿»

˙BÈÁÏ dÙBÒ ÔÈ‡L63. ∆≈»ƒ¿

מה 62) אלא לך אין יש? הטריפות על להוסיף וכי נד. שם
חכמים. בפירוש 63)שמנו שנאמרו דברים ומכלֿשכן

חכמי  שכל אע"פ כשרה, הכליות ניטלו כגון טריפה, שאינה
שיחיה  איֿאפשר כליות שבלי פהֿאחד עונים הרופאים
החוקרים  ובאמת אחת. כוליא נשארה אם בלתי האדם
"ניטלה  וגורסים בגמרא זה מטעם להגיד רצו החדשים
טריפה. הכליות שתי ניטלו אם אבל כשרה", אחת כוליא
הקטינה  כוליא, לקתה בגמרא: המאמרים על וסומכים
אבל  הסוגיא. מדברת אחת בכוליא שרק מבואר כוליא,
רבינו  כתב וכאן הכליות"). "ניטלו בפירוש נאמר ברבינו
אלא  הרפואה דרכי אחרי ללכת לנו שאין ברורים דברים
ניטלו  רבינו: כתב שם ולמעלה חכמים. דברי קבלת אחרי
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וכו' אחת בכוליא נבראת אם לפיכך מותרת, זו הרי הכליות
לגמרי  כליות חסרת נבראת אם כתב לא ולמה מותרת.
לגמרי  כליות חסרת שתהיה נמצא שאינו לפי נראה מותרת?
מביא  כו הלכה שם הכסףֿמשנה אבל בריאתה. מתחילת
היינו  כשרה, הכליות ניטלו הראב"ד שלדעת הכלבו, בשם
לחכמי  בתשובתו רבינו (דברי כליות. חסרת כך שנבראת
ח  בפרק למעלה שהבאנו העליון, הלחי ניטל בדבר לוניל
העיון  אחרי אבל כאן, לדבריו לכאורה מנוגדים כג, הלכה
מסתייע  הוא הנ"ל בתשובתו בדבריו. סתירה כל שאין תמצא
הלחי  ניטל המשנה, דברי לפרש כדי הטבע, בחכמת
העליון, וכלֿשכן פירשו: לוניל וחכמי כשרה, התחתון
איֿאפשר  כי טריפה, עליון אבל תחתון דוקא מפרש ורבינו

העליון). הלחי בלי לחיות לבהמה

.‚ÈÈt ÏÚ Û‡ ,‰Ù¯Ë Ô‰L e¯Ó‡Â enL el‡ ÔÎÂ¿≈≈∆»¿»¿∆≈¿≈»««ƒ
‰‡eÙ¯‰ ÈÎ¯„a ‰‡¯iL64ÔÈ‡ Ô˙ˆ˜nL e„ÈaL ∆≈»∆¿«¿≈»¿»∆¿»≈∆ƒ¿»»≈»

‰Ó ‡l‡ EÏ ÔÈ‡ - Ô‰Ó ‰ÈÁzL ¯LÙ‡Â ÔÈ˙ÈÓÓ¿ƒƒ¿∆¿»∆ƒ¿∆≈∆≈¿∆»«
‰¯Bz‰ Èt ÏÚ :¯Ó‡pL .ÌÈÓÎÁ enMEe¯BÈ ¯L‡65. ∆»¬»ƒ∆∆¡««ƒ«»¬∆

וכן 64) וחיתה, קנה של קרומיות ועשו הקנה בנקדר כמו
וחייתה, קנה של שפופרת לה שעשו ירך שמוטת תרנגולת

נז: שם תורה 65)גמרא יהודה ר' דורש פז. ובסנהדרין
מדברי  ופירושו תורה מדברי שעיקרו דבר כלומר, ויורוך,

טריפות. גם זה ובכלל סופרים,

.„È‡e‰ È¯‰Â el‡‰ ˙BÙ¯h‰ Ú„BÈ ‡e‰L ÁaË Ïk»«»∆≈««¿≈»≈«¬≈
˙e¯Lk ˙˜ÊÁa66BÓˆÚÏ ˜c·ÏÂ ËÁLÏ BÏ ¯zÓ - ¿∆¿««¿À»ƒ¿…¿ƒ¿…¿«¿

,ÔÈ¯eq‡a ÔÓ‡ „Á‡ „ÚL ;LLÁ ‰Êa ÔÈ‡Â ,¯kÓÏÂ¿ƒ¿…¿≈»∆¬»∆≈∆»∆¡»¿ƒƒ
.B˙e„Úa ‰È‰ BÏ ÔÈ‡ ÔÈa B˙e„Úa ‰È‰ BÏ LÈ ÔÈa≈≈¬»»¿≈≈≈¬»»¿≈

e¯‡a ¯·Îe67ËÁBML ÁahÓ ¯Oa ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡L , ¿»≈«¿∆≈¿ƒ»»ƒ«»∆≈
ÔÓfa Ï‡¯OÈ ı¯‡a B‡ ı¯‡Ï ‰ˆeÁa BÓˆÚÏ ˜„B·e≈¿«¿¿»»»∆¿∆∆ƒ¿»≈«¿«
‰Ù¯Ë ˙‡ˆÈ Ì‡Â .‰ÁÓÓ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰f‰«∆∆»ƒ≈»»À¿∆¿ƒ»»¿≈»

B˙B‡ ÔÈ¯È·ÚÓe ,B˙B‡ ÔÈcÓ - B„È ˙ÁzÓ68BÈ‡Â , ƒ««»¿«ƒ«¬ƒƒ¿≈
B˙e¯LÎÏ ¯ÊBÁ69ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ CÏiL „Ú ≈¿«¿«∆≈≈¿»∆≈«ƒƒ

‰Ù¯Ë ‡ÈˆBÈ B‡ ·eLÁ ¯·„a ‰„·‡ ¯ÈÊÁÈÂ B˙B‡¿«¬ƒ¬≈»¿»»»ƒ¿≈»
·eLÁ ¯·„a BÓˆÚÏ70. ¿«¿¿»»»

לט.66) זרה עבודה ובגמרא בסמוך, מומחה, הנקרא וזהו
שם 67) וראה זֿח. הלכות ח פרק אסורות מאכלות בהלכות

כה  הלכה יא בפרק וכן דגים, לענין כֿכא הלכות ג פרק
יין. "שמתיה 68)לענין הרי"ף גירסת לפי כה. סנהדרין
לו 69)ועבריה". אין הטריפות על החשוד שם, (סנהדרין

שם  אסורות מאכלות בהלכות ורבינו וכו' שילך עד תקנה
חוזר  "אינו רק כתב כאן אבל לעולם", תקנה לו "אין כתב,
אינו  לכשרותו שרק המגידֿמשנה, מדייק ומזה לכשרותו"
שומר  עליו כשמעמידים למכור תקנה לו יש אבל חוזר,
עצמו  לדברי בולטת סתירה כאן ולכאורה (משגיח).
המגידֿ ומפרש הנ"ל. הגמרא לדברי וגם אסורות, במאכלות
תקנה  לו שאין הכוונה תקנה, לו אין שאמרו שמה משנה
אבל  לכשרותו, לחזור זאתֿאומרת הקודם, למצבו לחזור

עליו). משגיח כשמומחה בשר למכור סנהדרין 70)רשאי
שוודאי  חשוב, בממון אסורות: במאכלות רבינו ולשון שם.

הערמה. בלא תשובה עשה

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
אלו;1) מטרפות טרפות ספק בה שנולד עוף או בהמה יבאר

בדיקת  ומנהג הם; בריאים בחזקת ועוף חיה בהמה כל
הריאה.

.‡˙BÙ¯Ë ˜ÙÒ Ô‰a „ÏBpL ÛBÚ B‡ ‰Ó‰a Ïk»¿≈»∆«»∆¿≈¿≈
‰ÎÏ‰ ‡ÏÂ ‰ÏÙpL ‰Ó‰a ÔB‚k ,el‡ ˙BÙ¯hÓ2B‡ , ƒ¿≈≈¿¿≈»∆»¿»¿…»¿»
¯Oa ÌÈc‡‰ Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ‰iÁ È„Èa ‰Ò¯„pL3„‚k ∆ƒ¿¿»ƒ≈«»¿≈»«ƒ∆¿ƒ»»¿∆∆

ÔÈ‡Â dzÏbÏ‚ ‰ÒaÁpL B‡ ,ÌÈc‡‰ ‡Ï B‡ ÌÈÚÓ Èa¿≈≈«ƒ…∆¿ƒ∆∆¿¿»À¿»¿»¿≈
Ì‡ :el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,dËeÚÓ B‡ da¯ Ì‡ Úe„È»«ƒÀ»ƒ»¿«≈ƒ¿»ƒ≈ƒ

L„Á ¯OÚ ÌÈL ‰‰LÂ ¯ÎÊ ‰È‰4˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - »»»»¿»»¿≈»»…∆¬≈¿∆¿«
‰ÓÏL5„Ú - ‰·˜ ‰˙È‰ Ì‡Â ;˙BÓ‰a‰ Ïk ¯‡Lk ¿≈»ƒ¿»»«¿≈¿ƒ»¿»¿≈»«
„ÏzL6‰·˜·e ,L„Á ¯OÚ ÌÈL - ¯ÎÊa :ÛBÚ·e . ∆≈≈»¿»»¿≈»»…∆ƒ¿≈»

,‰BL‡¯‰ ‰ÈÚË ÏL ÌÈˆÈa‰ Ïk „ÏzL „Ú -«∆≈≈»«≈ƒ∆¿ƒ»»ƒ»
.„Ï˙Â ‰iL ‰ÈÚË ÔÚË˙Â¿ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»¿≈≈

ורש"י 2) איבריה, נתרסקו שמא בדיקה צריכה שחטה שאם
נשברה  או צלעותיה רוב נשתברו שמא כתב: - א לד, ביצה

הי"ט. פ"ט ראה פ"ה 3)השדרה. ראה דרוסה, היא והרי
י"ב 4)ה"ט. של הטעם שם בסוגיא כמבואר ב. נז, חולין

הצינה, וימות החמה ימות עליה שיעברו היינו חודש,
שם. ראה הצינה, ופעמים למכה, מזיק שהחום שפעמים

שלימה.5) שהיתה חזקתה על אותה שם.6)שמעמידין
אם  ומספיק חודש, עשר שנים שהיה צריכה אינה כלומר,
שהה", "אם שכתב רבינו, של [מלשונו זה. זמן בתוך ילדה
זה  דין למד וכנראה להשהותו. אסור שלכתחילה משמע
שהשליכן  דרוסות ספק של בסל - ב נג, שם שמואל ממעשה
שיאכלו  תקלה לידי יבוא שמא להשהותן התיר ולא בנהר
פירש  שם ורש"י שתלדנה. לפני או חודש י"ב לפני מהן
רבינו  אבל לתקלה, חוששין עופות הרבה שיש במקרה שרק
רק  אחד, עוף שאפילו משמע שהה" "אם ואמר סתם

ה"ב]. מגידֿמשנה וראה מותר. בדיעבד

.·‰Ê ÔÓÊ CB˙a È¯ÎÏ BÊ ‰Ù¯Ë ˜ÙÒ ¯kÓÏ ¯eÒ‡Â7, ¿»ƒ¿…¿≈¿≈»¿»¿ƒ¿¿«∆
Ï‡¯OÈÏ ‰p¯kÓÈ ‡nL8. ∆»ƒ¿¿∆»¿ƒ¿»≈

ויאכלנה 8)שם.7) טריפה ספק שהיא יודע שאינו
באיסור.

.‚Ì‰ ÌÈ‡È¯a ˙˜ÊÁa - ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a Ïk9ÔÈ‡Â , »¿≈»«»»¿∆¿«¿ƒƒ≈¿≈
,CÎÈÙÏ .‰Ù¯Ë Ô‰a LÈ ‡nL Ì‰Ï ÔÈLLBÁ¿ƒ»∆∆»≈»∆¿≈»¿ƒ»
‰˜È„a ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ‰¯Lk ‰ËÈÁL eËÁMiLk¿∆ƒ»¬¿ƒ»¿≈»≈»¿ƒƒ¿ƒ»

nL˙BÙ¯h‰ ÔÓ ˙Á‡ Ô‰a LÈ ‡10Ô‰ È¯‰ ‡l‡ , ∆»≈»∆««ƒ«¿≈∆»¬≈≈
¯z‰ ˙˜ÊÁa11,BÏ ÔÈLLBÁL ¯·c Ô‰Ï „ÏeiL „Ú ¿∆¿«∆≈«∆ƒ»≈»∆»»∆¿ƒ

.„·Ïa ¯·„ B˙B‡ ÏÚ ÔÈ˜„Ba Ck ¯Á‡Â¿««»¿ƒ«»»ƒ¿«

ב.9) יא, שם רוב. א.10)מטעם לד, ביצה רש"י ראה
שיוודע 11) עד עומדת היתר בחזקת נשחטה, א. ט, חולין

שרגליה  כגון קצת, ריעותא בה נולד ואפילו נטרפה. במה לך
שאינה  השגרונא מחלת במצוי, לתלות יש אבל נגררות
חוט  (שנפסק מצוי שאינו לדבר חוששין אין טריפה,
חוט  שכיח, שגרונא א נא, שם להטריפה, כדי הסדרה)

משנה). (כסףֿ שכיח לא השדרה
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.„?„ˆÈk12Ûb‰ ËÓLpL ÔB‚k13ÔÈ˜„Ba - ÛBÚ ÏL ≈«¿∆ƒ¿«««∆¿ƒ
‰Ó‰a‰ ‰ÏÙ .‰·w ‡nL ‰‡¯‰ ˙‡14ÔÈ˜„Ba - ∆»≈»∆»ƒ¿»»¿»«¿≈»¿ƒ
ÌˆÚ ıv¯˙ .‰È¯·È‡ e˜q¯˙ ‡nL d˙B‡15- L‡¯‰ »∆»ƒ¿«¿≈»∆»ƒ¿«≈∆∆»…

B‡ ıB˜ d˙B‡ ‰k‰ .·w ‡nL ÁÓ ÏL Ìe¯˜ ÔÈ˜„Ba¿ƒ¿∆…«∆»ƒ«ƒ»»
- dÏÏÁÏ ÒÎÂ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÁÓ¯ B‡ ıÁ da ˜¯Êƒ¿«»≈…«¿«≈»∆¿ƒ¿««¬»»

dÏ ÔÈLLBÁ16‡nL ÏÏÁ‰ Ïk „‚k ‰˜È„a ‰ÎÈ¯ˆe , ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ»¿∆∆»∆»»∆»
Ïk ÔÎÂ .Ô˙·È˜a Û¯hzL ÔÈ¯·È‡‰ ÔÓ „Á‡ ·wƒ«∆»ƒ»≈»ƒ∆ƒ»≈ƒ¿ƒ»»¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

שלמעלה.12) להלכה ה"ד.13)מחובר פ"ט 14)פ"י
ה"ז.15)הי"ז. למעלה 16)פ"י נאמר לא זה דין

פ"ו  למעלה כסףֿמשנה ראה אגב. דרך כאן אלא במקומו,
הי"ב.

.‰e‡ˆÓpL B‡ ÔÈÁÓˆ ‰˙ÏÚ‰L ‰‡¯ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»≈»∆∆∆¿»¿»ƒ∆ƒ¿¿
ÔÙcÏÂ ‰pnÓ ÔÈÈeÏz ÔÈËeÁ BÓk ˙BÎ¯Ò17B‡ ·lÏ B‡ ƒ¿¿ƒ¿ƒƒ∆»¿«…∆«≈

‰ÎÈ¯ˆe ,‰·w ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ - „·k‰ Lt¯ËÏ¿«¿≈«»≈¿ƒ»∆»ƒ¿»¿ƒ»
‰ÁÏ ‡ÏÓ ÚeaÚ·‡ da ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰˜È„·18- ¿ƒ»¿≈ƒƒ¿»»¬«¿«»≈≈»

ÂÈzÁzL ÔBtÓÒ ·w ‡nL ÔÈLLBÁ19‰ÎÈ¯ˆe , ¿ƒ∆»ƒ«ƒ¿∆«¿»¿ƒ»
.‰˜È„a¿ƒ»

הדופן 17) מן אותה מפרקין בה? עושין וכיצד ה"ה: פ"ז
ה"ו.18)וכו'. לבדוק 19)שם צריך ה"י: בפ"ז כתב וכן

ניקב  ואם משיג: והראב"ד ניקב. לא אם שתחתיה הסמפון
שניקב  סמפון אלא אמרו לא והלא בכך, מה שתחתיו סמפון

שם. שכתבנו מה וראה טריפה. לחבירו

.Â‰‡¯‰ ˙‡ˆÓ Ì‡L ,BÊ C¯c ÏÚ ‰È‰ ÔÈc‰ ÔÓƒ«ƒ»»«∆∆∆ƒƒ¿≈»≈»
ÏL ÌB‡‰ ÔÓ eÈ‰ Ì‡ ,ÔÈËeÁ BÓk ˙BÎ¯Òa ‰ÈeÏz¿»¿ƒ¿¿ƒƒ»ƒ»∆
- „·k‰ Lt¯ËÏ B‡ ·lÏ eÈ‰L B‡ ÔÙcÏÂ ‰‡≈̄»¿«…∆∆»«≈¿«¿≈«»≈
ÔÈÁÙBÂ ‰‡¯‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe ‡Î¯q‰ ˙‡ ÌÈÎ˙BÁL∆¿ƒ∆«ƒ¿»ƒƒ∆»≈»¿¿ƒ

ÔÈ¯LBÙa d˙B‡20Ì‡Â ;‰Ù¯Ë - ‰·e˜ ˙‡ˆÓ Ì‡ . »¿¿ƒƒƒ¿≈¿»¿≈»¿ƒ
·˜ ÏkÓ ‰ÓÏL ‡È‰ È¯‰ - ÌÈn‰ ÚaÚa˙ ‡Ï…ƒ¿«¿≈«««ƒ¬≈ƒ¿≈»ƒ»∆∆

·˜ ÌB˜Óa ‰˙È‰ ‡Ï BÊ ‡Î¯ÒÂ ,˙¯zÓe21‡nL B‡ , À∆∆¿ƒ¿»…»¿»ƒ¿∆∆∆»
„·Ïa ÔBÈÏÚ‰ Ìe¯˜ ·w22ÈÓ eÈ‡¯ ‡Ï ÌÏBÚÓe . ƒ«¿»∆¿ƒ¿«≈»…»ƒƒ

.Ck Ba ÔÈOBÚL ÌB˜Ó eÚÓL ‡ÏÂ ,Ck ‰¯B‰L∆»»¿…»«¿»∆ƒ»

ה"ח.20) פ"ז ודעת 21)ראה נקב, בלא סירכא יש שסובר
מיימוניות'). ('הגהות נקב בלא סירכא שאין רש"י

ה"א.22) פ"ז שכשר,

.ÊÈ¯·cÓ ÔÈ‡¯p‰ ÌÈ¯·c‰ Ô‰ el‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈≈«¿»ƒ«ƒ¿ƒƒƒ¿≈
Ï‡¯OÈa ËeLt‰ ‚‰n‰ ,‡¯Ób‰ ÈÓÎÁ23:‡e‰ Ck «¿≈«¿»»«ƒ¿»«»¿ƒ¿»≈»

˙‡ ÔÈÚ¯B˜ - ‰iÁ‰ ˙‡ B‡ ‰Ó‰a‰ ˙‡ ÔÈËÁBMLk¿∆¬ƒ∆«¿≈»∆««»¿ƒ∆
Ì‡ .dÓB˜Óa ‰‡¯‰ ˙‡ ÔÈ˜„B·e ,„·k ÏL Lt¯h‰««¿≈∆»≈¿ƒ∆»≈»ƒ¿»ƒ
ÔÈa ‡Î¯Ò ‰‡ˆÓpL B‡ ,‡Î¯q· ‰ÈeÏz ‰‡ˆÓ ‡Ï…ƒ¿¿»¿»«ƒ¿»∆ƒ¿¿»ƒ¿»≈

¯OaÏÂ ‰‡¯‰ ÈÊ‡Ó ÔÊ‡24ÔÈa ,d˙ˆÈ·¯ ÌB˜ÓaL …∆≈»¿≈»≈»¿«»»∆ƒ¿¿ƒ»»≈
‰‡ˆÓpL B‡ ,‰ÊÁaL ¯Oa ÔÈa ˙BÚÏv‰ ÔÈaL ¯Oa»»∆≈«¿»≈»»∆∆»∆∆ƒ¿¿»

¯„q‰ ÏÚ ÔÊ‡Ï ÔÊ‡Ó ‡Î¯Ò25ÔÊ‡Ï ÌB‡‰ ÔÓ B‡ ƒ¿»≈…∆¿…∆««≈∆ƒ»»…∆
dÏ ‰ÎeÓq‰26.d˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ el‡ È¯‰ - «¿»»¬≈≈«ƒƒ»

בדיקה,23) צריכה הריאה אין סירכא, אין אם הדין, מן

במה  לך שיוודע עד עומדת היתר בחזקת - ונשחטה הואיל
(כסףֿמשנה). ה"גֿד.24)נטרפה פ"ז ראה 25)ראה

ה"ה. -26)פ"ח לאוזן האום מן סירכא גירסתנו, לפי
גורס  היה שלא נראה בהשגותיו, מהראב"ד אבל מותרת.
הדברים, בסיום ה"ט ובסוף כלל, לאוזן האום מן או ברבינו

שלא על אחרי או רביצתה במקום "אפילו גורס: הסדר, על
כותב: זה ואחרי אותה". אוסרין רביצתה במקום שלא הסדר
רביצתה), במקום (כלומר לאונא מאומא זהו אברהם, אמר
דעת  זה ולפי התירוה. מהגאונים שהגדולים לו שומעין ואין
שכתב  מה ומעניין אסורה. - לאוזן האום מן שבסירכא רבינו
משה  רבינו חיבור ספרי הגיעו אלינו גם עוז': ב'מגדל בזה
לבוא  שזכיתי לאחר אבל כך. במקצתם כתוב והיה ז"ל,
שהוגהו  הספרים מן ספרי להגיה זכיתי הצבי, בארץ
בהם, כתוב היה ולא דקדקתי ידו, בחתימת מכתיבתו
בגליון  כתוב שהיה הרבה ספרים מצאתי מחפש ובהיותי
לא  שהוא מהחכמים מוסכמים דברים שאר עם מבחוץ

מאתו. היתה לא כי וידעתי בחיבורו, הזכירם ולא חיברן

.Á‰ÊÈ‡Ï ‰‡¯ ÏL ÌB‡‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ËeÁ ‡ˆÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿»≈ƒ»∆≈»¿≈∆
ÔÈ¯ÒB‡ - ‰¯ÚO‰ ËeÁk ‰È‰ elÙ‡Â ,CLniL ÌB˜Ó»∆ƒ»≈«¬ƒ»»¿««¬»¿ƒ

.d˙B‡»

.ËB‡ ·lÏ CeLÓ ËeÁ ‰‡¯‰ ÔÓ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»ƒ»≈»»«≈
‡c¯eÏ B‡ ·l‰ ÒÈÎÏ B‡ „·k‰ Lt¯ËÏ27‰È‰L ÔÈa , ¿«¿≈«»≈¿ƒ«≈««¿»≈∆»»

elÙ‡Â ,ÔÊ‡‰ ÔÓ ‰È‰L ÔÈa ‰‡¯ ÏL ÌB‡‰ ÔÓ ËeÁ‰«ƒ»∆≈»≈∆»»ƒ»…∆«¬ƒ
‡c¯Â ÔÎÂ .d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ - ‰¯ÚO‰ ËeÁk ‰È‰»»¿««¬»¿ƒ»¿≈«¿»

dÒÈÎa ‰˜e·c ˙‡ˆÓpL28‰pnÓ ‡ˆBÈ ËeÁ B‡ ∆ƒ¿≈¿»¿ƒ»≈ƒ∆»
ÔÊ‡Ï ÔÊ‡Ó ‡ˆBi‰ ËeÁÂ .d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ - dÒÈÎÏ¿ƒ»¿ƒ»¿«≈≈…∆¿…∆

.d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ - ¯„q‰ ÏÚ ‡lL∆…««≈∆¿ƒ»

ה"ג.27) פ"ז בכיס.28)ראה מונחת (עינוניתא) שהוורדא

.ÈÔÊ‡‰ ÔÓ ‡Î¯Ò e‡ˆÓ Ì‡ ,Ô‚‰nL ˙BÓB˜Ó LÈ≈¿∆ƒ¿»»ƒ»¿ƒ¿»ƒ»…∆
˙BÚÏvaL ÌˆÚÏÂ ¯OaÏ29‰ÈzLa ‰˜e·„ ‡Î¯q‰Â ,Ô «»»¿»∆∆∆«¿»¿«ƒ¿»¿»ƒ¿≈∆

d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ -30ÔÈ¯ÒB‡‰ ÔÓ È¯Ó ‡a‡Â .31ÔÓ È‡Â , ¿ƒ»¿«»»ƒƒ»¿ƒ«¬ƒƒ
ÔÈ¯Èzn‰32‰˜a„ elÙ‡ ÔÈ¯ÈzÓ ˙BÓB˜Ó ËeÚÓe . ««ƒƒƒ¿«ƒƒ¬ƒƒ¿¿»

¯ÒB‡ È‡Â ,Bc·Ï ÌˆÚa33. »∆∆¿««¬ƒ≈

שבצלע 29) העצם אבל ומגין, סותם שהבשר אףֿעלֿפי
ה"ד. שם וראה מגין. אינו - קשה כתב 30)שהוא והטעם,

בבשר  הואֿהדין סתימה, אינה לבד שבעצם כיון הרא"ש
שכנגד  הואיל מועיל אינו כנגדו סוחב הבשר שאפילו ובעצם

סותם. אינו למשנה 31)העצם בפירושו הרי לדקדק, יש
זה  ובחיבורו מ"ד) פ"ו (שבועות ז"ל מארי אבא אומר:
זכרונוֿלברכה, אבאֿמארי אומר אינו כן אחרי שנתחבר
אביו  על לומר חייב שהבן אמרו, – ב לא, קידושין ובגמרא

זכרונוֿלברכה. על 32)שמת: חולק הוא איך להעיר יש
"ולא  שם: בגמרא אמרו אביו במורא הרי אביו, דברי
בדבר  חלוקין אחר וחכם אביו היה אם רש"י ופירש יכריע",

פלוני. דבר נראים יאמר לא בפ"ז 33)הלכה, שכתב וכמו
מתיר  והראב"ד סירכא, לענין והואֿהדין נקב, לענין ה"ד
נקב  בין לחלק בהשגתו פ"ז שם שכתב וכמו בסירכא.

לסירכא.
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קפג dhigy zekld - dyecw xtq - oeygxn g"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.„?„ˆÈk12Ûb‰ ËÓLpL ÔB‚k13ÔÈ˜„Ba - ÛBÚ ÏL ≈«¿∆ƒ¿«««∆¿ƒ
‰Ó‰a‰ ‰ÏÙ .‰·w ‡nL ‰‡¯‰ ˙‡14ÔÈ˜„Ba - ∆»≈»∆»ƒ¿»»¿»«¿≈»¿ƒ
ÌˆÚ ıv¯˙ .‰È¯·È‡ e˜q¯˙ ‡nL d˙B‡15- L‡¯‰ »∆»ƒ¿«¿≈»∆»ƒ¿«≈∆∆»…

B‡ ıB˜ d˙B‡ ‰k‰ .·w ‡nL ÁÓ ÏL Ìe¯˜ ÔÈ˜„Ba¿ƒ¿∆…«∆»ƒ«ƒ»»
- dÏÏÁÏ ÒÎÂ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÁÓ¯ B‡ ıÁ da ˜¯Êƒ¿«»≈…«¿«≈»∆¿ƒ¿««¬»»

dÏ ÔÈLLBÁ16‡nL ÏÏÁ‰ Ïk „‚k ‰˜È„a ‰ÎÈ¯ˆe , ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ»¿∆∆»∆»»∆»
Ïk ÔÎÂ .Ô˙·È˜a Û¯hzL ÔÈ¯·È‡‰ ÔÓ „Á‡ ·wƒ«∆»ƒ»≈»ƒ∆ƒ»≈ƒ¿ƒ»»¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

שלמעלה.12) להלכה ה"ד.13)מחובר פ"ט 14)פ"י
ה"ז.15)הי"ז. למעלה 16)פ"י נאמר לא זה דין

פ"ו  למעלה כסףֿמשנה ראה אגב. דרך כאן אלא במקומו,
הי"ב.

.‰e‡ˆÓpL B‡ ÔÈÁÓˆ ‰˙ÏÚ‰L ‰‡¯ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»≈»∆∆∆¿»¿»ƒ∆ƒ¿¿
ÔÙcÏÂ ‰pnÓ ÔÈÈeÏz ÔÈËeÁ BÓk ˙BÎ¯Ò17B‡ ·lÏ B‡ ƒ¿¿ƒ¿ƒƒ∆»¿«…∆«≈

‰ÎÈ¯ˆe ,‰·w ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ - „·k‰ Lt¯ËÏ¿«¿≈«»≈¿ƒ»∆»ƒ¿»¿ƒ»
‰ÁÏ ‡ÏÓ ÚeaÚ·‡ da ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰˜È„·18- ¿ƒ»¿≈ƒƒ¿»»¬«¿«»≈≈»

ÂÈzÁzL ÔBtÓÒ ·w ‡nL ÔÈLLBÁ19‰ÎÈ¯ˆe , ¿ƒ∆»ƒ«ƒ¿∆«¿»¿ƒ»
.‰˜È„a¿ƒ»

הדופן 17) מן אותה מפרקין בה? עושין וכיצד ה"ה: פ"ז
ה"ו.18)וכו'. לבדוק 19)שם צריך ה"י: בפ"ז כתב וכן

ניקב  ואם משיג: והראב"ד ניקב. לא אם שתחתיה הסמפון
שניקב  סמפון אלא אמרו לא והלא בכך, מה שתחתיו סמפון

שם. שכתבנו מה וראה טריפה. לחבירו

.Â‰‡¯‰ ˙‡ˆÓ Ì‡L ,BÊ C¯c ÏÚ ‰È‰ ÔÈc‰ ÔÓƒ«ƒ»»«∆∆∆ƒƒ¿≈»≈»
ÏL ÌB‡‰ ÔÓ eÈ‰ Ì‡ ,ÔÈËeÁ BÓk ˙BÎ¯Òa ‰ÈeÏz¿»¿ƒ¿¿ƒƒ»ƒ»∆
- „·k‰ Lt¯ËÏ B‡ ·lÏ eÈ‰L B‡ ÔÙcÏÂ ‰‡≈̄»¿«…∆∆»«≈¿«¿≈«»≈
ÔÈÁÙBÂ ‰‡¯‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe ‡Î¯q‰ ˙‡ ÌÈÎ˙BÁL∆¿ƒ∆«ƒ¿»ƒƒ∆»≈»¿¿ƒ

ÔÈ¯LBÙa d˙B‡20Ì‡Â ;‰Ù¯Ë - ‰·e˜ ˙‡ˆÓ Ì‡ . »¿¿ƒƒƒ¿≈¿»¿≈»¿ƒ
·˜ ÏkÓ ‰ÓÏL ‡È‰ È¯‰ - ÌÈn‰ ÚaÚa˙ ‡Ï…ƒ¿«¿≈«««ƒ¬≈ƒ¿≈»ƒ»∆∆

·˜ ÌB˜Óa ‰˙È‰ ‡Ï BÊ ‡Î¯ÒÂ ,˙¯zÓe21‡nL B‡ , À∆∆¿ƒ¿»…»¿»ƒ¿∆∆∆»
„·Ïa ÔBÈÏÚ‰ Ìe¯˜ ·w22ÈÓ eÈ‡¯ ‡Ï ÌÏBÚÓe . ƒ«¿»∆¿ƒ¿«≈»…»ƒƒ

.Ck Ba ÔÈOBÚL ÌB˜Ó eÚÓL ‡ÏÂ ,Ck ‰¯B‰L∆»»¿…»«¿»∆ƒ»

ה"ח.20) פ"ז ודעת 21)ראה נקב, בלא סירכא יש שסובר
מיימוניות'). ('הגהות נקב בלא סירכא שאין רש"י

ה"א.22) פ"ז שכשר,

.ÊÈ¯·cÓ ÔÈ‡¯p‰ ÌÈ¯·c‰ Ô‰ el‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈≈«¿»ƒ«ƒ¿ƒƒƒ¿≈
Ï‡¯OÈa ËeLt‰ ‚‰n‰ ,‡¯Ób‰ ÈÓÎÁ23:‡e‰ Ck «¿≈«¿»»«ƒ¿»«»¿ƒ¿»≈»

˙‡ ÔÈÚ¯B˜ - ‰iÁ‰ ˙‡ B‡ ‰Ó‰a‰ ˙‡ ÔÈËÁBMLk¿∆¬ƒ∆«¿≈»∆««»¿ƒ∆
Ì‡ .dÓB˜Óa ‰‡¯‰ ˙‡ ÔÈ˜„B·e ,„·k ÏL Lt¯h‰««¿≈∆»≈¿ƒ∆»≈»ƒ¿»ƒ
ÔÈa ‡Î¯Ò ‰‡ˆÓpL B‡ ,‡Î¯q· ‰ÈeÏz ‰‡ˆÓ ‡Ï…ƒ¿¿»¿»«ƒ¿»∆ƒ¿¿»ƒ¿»≈

¯OaÏÂ ‰‡¯‰ ÈÊ‡Ó ÔÊ‡24ÔÈa ,d˙ˆÈ·¯ ÌB˜ÓaL …∆≈»¿≈»≈»¿«»»∆ƒ¿¿ƒ»»≈
‰‡ˆÓpL B‡ ,‰ÊÁaL ¯Oa ÔÈa ˙BÚÏv‰ ÔÈaL ¯Oa»»∆≈«¿»≈»»∆∆»∆∆ƒ¿¿»

¯„q‰ ÏÚ ÔÊ‡Ï ÔÊ‡Ó ‡Î¯Ò25ÔÊ‡Ï ÌB‡‰ ÔÓ B‡ ƒ¿»≈…∆¿…∆««≈∆ƒ»»…∆
dÏ ‰ÎeÓq‰26.d˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ el‡ È¯‰ - «¿»»¬≈≈«ƒƒ»

בדיקה,23) צריכה הריאה אין סירכא, אין אם הדין, מן

במה  לך שיוודע עד עומדת היתר בחזקת - ונשחטה הואיל
(כסףֿמשנה). ה"גֿד.24)נטרפה פ"ז ראה 25)ראה

ה"ה. -26)פ"ח לאוזן האום מן סירכא גירסתנו, לפי
גורס  היה שלא נראה בהשגותיו, מהראב"ד אבל מותרת.
הדברים, בסיום ה"ט ובסוף כלל, לאוזן האום מן או ברבינו

שלא על אחרי או רביצתה במקום "אפילו גורס: הסדר, על
כותב: זה ואחרי אותה". אוסרין רביצתה במקום שלא הסדר
רביצתה), במקום (כלומר לאונא מאומא זהו אברהם, אמר
דעת  זה ולפי התירוה. מהגאונים שהגדולים לו שומעין ואין
שכתב  מה ומעניין אסורה. - לאוזן האום מן שבסירכא רבינו
משה  רבינו חיבור ספרי הגיעו אלינו גם עוז': ב'מגדל בזה
לבוא  שזכיתי לאחר אבל כך. במקצתם כתוב והיה ז"ל,
שהוגהו  הספרים מן ספרי להגיה זכיתי הצבי, בארץ
בהם, כתוב היה ולא דקדקתי ידו, בחתימת מכתיבתו
בגליון  כתוב שהיה הרבה ספרים מצאתי מחפש ובהיותי
לא  שהוא מהחכמים מוסכמים דברים שאר עם מבחוץ

מאתו. היתה לא כי וידעתי בחיבורו, הזכירם ולא חיברן

.Á‰ÊÈ‡Ï ‰‡¯ ÏL ÌB‡‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ËeÁ ‡ˆÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿»≈ƒ»∆≈»¿≈∆
ÔÈ¯ÒB‡ - ‰¯ÚO‰ ËeÁk ‰È‰ elÙ‡Â ,CLniL ÌB˜Ó»∆ƒ»≈«¬ƒ»»¿««¬»¿ƒ

.d˙B‡»

.ËB‡ ·lÏ CeLÓ ËeÁ ‰‡¯‰ ÔÓ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»ƒ»≈»»«≈
‡c¯eÏ B‡ ·l‰ ÒÈÎÏ B‡ „·k‰ Lt¯ËÏ27‰È‰L ÔÈa , ¿«¿≈«»≈¿ƒ«≈««¿»≈∆»»

elÙ‡Â ,ÔÊ‡‰ ÔÓ ‰È‰L ÔÈa ‰‡¯ ÏL ÌB‡‰ ÔÓ ËeÁ‰«ƒ»∆≈»≈∆»»ƒ»…∆«¬ƒ
‡c¯Â ÔÎÂ .d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ - ‰¯ÚO‰ ËeÁk ‰È‰»»¿««¬»¿ƒ»¿≈«¿»

dÒÈÎa ‰˜e·c ˙‡ˆÓpL28‰pnÓ ‡ˆBÈ ËeÁ B‡ ∆ƒ¿≈¿»¿ƒ»≈ƒ∆»
ÔÊ‡Ï ÔÊ‡Ó ‡ˆBi‰ ËeÁÂ .d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ - dÒÈÎÏ¿ƒ»¿ƒ»¿«≈≈…∆¿…∆

.d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ - ¯„q‰ ÏÚ ‡lL∆…««≈∆¿ƒ»

ה"ג.27) פ"ז בכיס.28)ראה מונחת (עינוניתא) שהוורדא

.ÈÔÊ‡‰ ÔÓ ‡Î¯Ò e‡ˆÓ Ì‡ ,Ô‚‰nL ˙BÓB˜Ó LÈ≈¿∆ƒ¿»»ƒ»¿ƒ¿»ƒ»…∆
˙BÚÏvaL ÌˆÚÏÂ ¯OaÏ29‰ÈzLa ‰˜e·„ ‡Î¯q‰Â ,Ô «»»¿»∆∆∆«¿»¿«ƒ¿»¿»ƒ¿≈∆

d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ -30ÔÈ¯ÒB‡‰ ÔÓ È¯Ó ‡a‡Â .31ÔÓ È‡Â , ¿ƒ»¿«»»ƒƒ»¿ƒ«¬ƒƒ
ÔÈ¯Èzn‰32‰˜a„ elÙ‡ ÔÈ¯ÈzÓ ˙BÓB˜Ó ËeÚÓe . ««ƒƒƒ¿«ƒƒ¬ƒƒ¿¿»

¯ÒB‡ È‡Â ,Bc·Ï ÌˆÚa33. »∆∆¿««¬ƒ≈

שבצלע 29) העצם אבל ומגין, סותם שהבשר אףֿעלֿפי
ה"ד. שם וראה מגין. אינו - קשה כתב 30)שהוא והטעם,

בבשר  הואֿהדין סתימה, אינה לבד שבעצם כיון הרא"ש
שכנגד  הואיל מועיל אינו כנגדו סוחב הבשר שאפילו ובעצם

סותם. אינו למשנה 31)העצם בפירושו הרי לדקדק, יש
זה  ובחיבורו מ"ד) פ"ו (שבועות ז"ל מארי אבא אומר:
זכרונוֿלברכה, אבאֿמארי אומר אינו כן אחרי שנתחבר
אביו  על לומר חייב שהבן אמרו, – ב לא, קידושין ובגמרא

זכרונוֿלברכה. על 32)שמת: חולק הוא איך להעיר יש
"ולא  שם: בגמרא אמרו אביו במורא הרי אביו, דברי
בדבר  חלוקין אחר וחכם אביו היה אם רש"י ופירש יכריע",

פלוני. דבר נראים יאמר לא בפ"ז 33)הלכה, שכתב וכמו
מתיר  והראב"ד סירכא, לענין והואֿהדין נקב, לענין ה"ד
נקב  בין לחלק בהשגתו פ"ז שם שכתב וכמו בסירכא.

לסירכא.
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.‡Èda LÈ ‡nL ,‰‡¯‰ ÔÈÁÙBpL ˙BÓB˜Ó LÈÂ¿≈¿∆¿ƒ»≈»∆»≈»
·˜34„ÏB ‡Ï È¯‰L ,ÔÈÁÙB ÔÈ‡ ˙BÓB˜n‰ ·¯Â . ∆∆¿…«¿≈¿ƒ∆¬≈…«

LLÁÏ Ì¯BbL ¯·c35‰‡¯ eÁÙ ‡Ï ÌÏBÚÓe . »»∆≈«¬»≈»…»«¿≈»
LBÁL ¯·„ eÏ „ÏB Ì‡ ‡l‡ ·¯Ún·e „¯ÙÒaÌÈL ƒ¿»«««¬»∆»ƒ«»»»∆¿ƒ

.BÏ

מסיני 34) למשה הלכה ב: יב, בחולין רש"י לשון וזה
מילתא  ואהא וכו', שאפשר היכא אפילו ארובא דסמכינן
משום  הריאה, ונקובת טריפות. י"ח כל בדקינן ולא סמכינן

בדקינן. - ריעותא בה הכלל:35)דשכיח על וסומכין
עומדת. היתר בחזקת נשחטה

.·ÈÏÚ ‡l‡ ,ÔÈc‰ Èt ÏÚ ÔÈ‡ - Ôlk el‡‰ ÌÈ¯·„e¿»ƒ»≈À»≈»«ƒ«ƒ∆»«
e¯‡aL BÓk ,‚‰n‰ Èt36ÈÓa eÚÓL ‡Ï ÌÏBÚÓe . ƒ«ƒ¿»¿∆≈«¿≈»…»«¿¿ƒ

.LLÁ BÏ „ÏB Ì‡ ‡l‡ ,ÛBÚ ˜„aL∆»«∆»ƒ«¬»

וֿז.36) בהלכות

.‚È‰Ó‰a‰ ˙‡ ËÁML ÈÓ37Ì„˜Â ,ÔËa‰ ˙‡ Ú¯˜Â ƒ∆»«∆«¿≈»¿»«∆«∆∆¿…∆
ÏËÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚ B‡ ·ÏÎ ‡a ‰‡¯‰ ˙‡ ˜c·iL∆ƒ¿…∆»≈»»∆∆≈»ƒ¿»«
ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .˙¯zÓ BÊ È¯‰ - BÏ CÏ‰Â ‰‡¯‰ ˙‡38: ∆»≈»¿»«¬≈À∆∆¿≈¿ƒ

‰˙È‰ ‰˜e·„ ‡nL B‡ ‰˙È‰ ‰·e˜ ‡nL39ÔÈ‡L ; ∆»¿»»¿»∆»¿»»¿»∆≈
Ú„eiL „Ú ¯z‰ ˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ ‡l‡ .¯eq‡ ÔÈ˜ÈÊÁÓ«¬ƒƒƒ∆»¬≈¿∆¿«∆≈«∆ƒ»«

‰Ù¯Ë ‰na40ÁÓ Ìe¯˜Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡L ÌLÎe . «∆ƒ¿¿»¿≈∆≈¿ƒƒ¿…«
.‰„·‡L ‰‡¯Ï LeÁ ‡Ï Ck ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰¯„LÏe¿ƒ¿»¿«≈»∆»…»¿≈»∆»¿»
‚‰Ó Ba ÔÈ‡ ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·cL ,‚‰Ó ‰Êa ÔÈ‡Â41. ¿≈»∆ƒ¿»∆»»∆≈»≈ƒ¿»

והואֿהדין 37) מעיים, בבני זו הלכה אמורה ט. שם בגמרא
(מגידֿמשנה). יש 38)לריאה ואומר: משיג והראב"ד

שאינן  מעיים בני בשאר דוקא כלומר הריאה, על שחולקין
עלולה  שהיא ריאה אבל חוששין, אין לסירכות עלולין

עוז'). ('מגדל חוששים ודאי - בסירכא 39)לסירכות

היו  שהאונות דבוקה כונתו או אחר למקום או לדופן
ה"הֿו. פ"ח ראה שם.40)דבוקות, הונא, כרב

אין 41) זה בכגון ריאה, כל לבדוק הנוהגים אלה אפילו
ויקחו  גוי או כלב שיבוא מצוי אינו כי ולהטריף, להחמיר

(לחםֿמשנה). הריאה את

.„È‰‡¯‰ ‡ÈˆB‰Â Ï‡¯Oi‰ B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‡a»»≈»ƒ«ƒ¿»≈¿ƒ»≈»
d˙B‡ ÔÈÁÙB - ˙Ói˜ ‡È‰ È¯‰Â ,˜„azL Ì„˜42, …∆∆ƒ»≈«¬≈ƒ«∆∆¿ƒ»

B‡ ÔÈÁÓˆ ÌL eÈ‰ Ì‡ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈»¿ƒƒ»»¿»ƒ
.‚‰n‰ ËeMt ÈtÓ ,eÈ‰ ‡Ï…»ƒ¿≈ƒ«ƒ¿»

אלא 42) ריאה נופחין שאין המקומות רוב מנהג לפי זהו
שהוציאו  וכאן יא. הלכה לו, שחוששין דבר לנו נולד אם
דינה  בה"ז, שנתבאר כמו במקומה, שתבדק קודם הריאה את
(לחםֿמשנה). בנפיחה אותה ובודקין ריעותא בה יש כאילו

.ÂË˙BÏcÏ„Ó ˙BÎ¯Ò e‡ˆÓ Ì‡L ,˙BÓB˜Ó LÈ43 ≈¿∆ƒƒ¿¿¿»¿À¿»
‡ÏÂ ÔÙcÏ ‡Ï ˙B˜e·c ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡¯‰ ÔÓƒ»≈»««ƒ∆≈»¿…«…∆¿…
ÏB„b „ÒÙ‰ ‰Ê ¯·„Â .d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ - ¯Á‡ ÌB˜ÓÏ¿»«≈¿ƒ»¿»»∆∆¿≈»
‡Ï ‰Ê e‚‰ ‡Ï ÌÏBÚÓe .Ï‡¯OÈÏ ÔBÓÓ „ea‡Â ,‡e‰¿ƒ»¿ƒ¿»≈≈»…»¬∆…
ÔÈ‡Â .·¯Úna ‰Ê ÚÓL ‡ÏÂ ,„¯ÙÒa ‡ÏÂ ˙Ù¯ˆa¿»¿«¿…ƒ¿»«¿…ƒ¿«∆««¬»¿≈
„·Ïa d˙B‡ ÔÈÁÙB ‡l‡ .‰Ê ‚‰Óa ‚‰Ï Èe‡¯44; »ƒ¿…¿ƒ¿»∆∆»¿ƒ»ƒ¿«
.˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ·˜p‰ ÔÓ ‰ÓÏL ˙‡ˆÓ Ì‡ƒƒ¿≈¿≈»ƒ«∆∆¬≈À∆∆

בדיקה.44)ותלויות.43) בלא אפילו מתיר והרשב"א
בלא  סירכא אין האומרים לדברי שאפילו דבר, של וטעמו
למקום  נסרכת נקב מחמת הבאה שסירכא לפי מותרת, - נקב
וחזק  עבה חוט ונעשה המשקה יוצא הנקב שדרך לה הסמוך
אלא  אינה תלויה סירכא אבל בו, יפגע אשר מקום אל ונסרך
הרא"ש). בשם (כסףֿמשנה ומותרת הריאה ליחות הפשטת
מפני  כאן גם טעמו בוודאי בנפיחה, בדיקה שמצריך ורבינו

בהי"ד. שכתב כמו המנהג, פשוט
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¦§¥©§¦©¤¤

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
לפני 1) והניחו כפתו או חברו להרוג הורג השוכר יבאר

הנפש. את שהרג טריפה אדם או הטריפה ההורג ודין הארי.
אחר  עבד או עבדו או תושב גר או כנעני עבד ההורג ודין

כו'.

.‡‚¯B‰‰ Ïk2B„Èa B¯·Á3B‡ ÛÈÒa e‰k‰L ÔB‚k , »«≈¬≈¿»¿∆ƒ»¿«ƒ
‰˙ÈÓn‰ Ô·‡a4B˜ÁL B‡ ,5BÙ¯O B‡ ,˙nL „Ú ¿∆∆«¿ƒ»∆¬»«∆≈¿»

BÓˆÚa ‡e‰ ÌB˜Ó ÏkÓ B‚¯‰Â ÏÈ‡B‰ - L‡a6È¯‰ , ¿≈ƒ«¬»ƒ»»¿«¿¬≈
ÔÈc ˙È·a ‚¯‰ ‰Ê7. ∆∆¡»¿≈ƒ

הרוצח"2) יומת מות הוא "רוצח כתוב: אשה. ובין איש בין
ובין  איש שהוא בין רוצח, כל כולל וזה טו), לה, (במדבר
משפטים  יוחאי בן שמעון דרבי מכילתא ראה אשה. שהוא
ד. פרשה משפטים ישמעאל דרבי ומכילתא 169 עמוד

ב.3) הלכה ראה חבירו, להריגת לגורם בה 4)פרט שיש
להמיתו  כדי בו שאין קטן, בצרור להיכהו פרט להמית, כדי
"ואם  בתורה: כתוב להרוג. כוונה לו הייתה לא שהרי ומת,
יומת  מות הוא, רוצח וימות, היכהו בה ימות אשר יד באבן
חייב  שאינו הכתוב "מגיד חכמינו: ואמרו ז), (שם, הרוצח"
וראה  קס, מסעי, ספרי להמיתו". כדי שהוא בדבר שיכנו עד

יח. הלכה א פרק ומזיק חובל באיבה 5)הלכות "או כתוב
כא), (שם, הוא" רוצח המכה, יומת מות וימות, בידו היכהו
בכלי  "ואם כתוב כבר לכן קודם שהרי מיותר, זה פסוק
שכל  למדו, מכאן - עץ" בכלי "או יד", באבן "ואם ברזל",
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ספרי  חנקו", דחקו, "דחפו, כגון מיתה, חייב בידו ההורג
עו: סנהדרין וראה וימות".6)שם. בידו "היכהו ככתוב:

ומיתתו 7) שם), (במדבר יומת" "מות כתוב בכולם כי
א. הלכה א פרק למעלה ראה בסייף,

.·¯ÎBO‰ Ï·‡8ÁÏML B‡ B¯·Á ˙‡ ‚¯‰Ï ‚¯B‰ ¬»«≈≈«¬…∆¬≈∆»«
ÂÈ„·Ú9BÁÈp‰Â B˙ÙkL B‡ ,e‰e‚¯‰Â10È¯‡‰ ÈÙÏ11 ¬»»«¬»∆¿»¿ƒƒƒ¿≈»¬ƒ

Ba ‡ˆBiÎÂ12‰iÁ e‰˙‚¯‰Â13BÓˆÚ ˙‡ ‚¯B‰‰ ÔÎÂ , ¿«≈«¬»«¿«»¿≈«≈∆«¿
‰‚È¯‰ ÔBÚÂ ,‡e‰ ÌÈÓc CÙBL el‡Ó „Á‡ Ïk -»∆»≈≈≈»ƒ«¬¬ƒ»

B„Èa14˙Èa ˙˙ÈÓ Ô‰a ÔÈ‡Â ;ÌÈÓMÏ ‰˙ÈÓ ·iÁÂ , ¿»¿«»ƒ»«»«ƒ¿≈»∆ƒ«≈
ÔÈc15. ƒ

להורג.8) כסף בקול 9)ומשלם לשמוע שמוכרחים
מג. קידושין הארי 10)אדוניהם, אין שכפתו ובשעה

זמן. לאחר אלא בו, נוגע הארי 11)הממית שהיה וכגון
עז. סנהדרין האחר, אצל ולא הכופת אצל תרבות בן

אחרת.12) טורפת ברעב,13)חיה ומת כפתו אם וכן
מאליו  והרעב אותו, ההורג דבר היה לא שכפתו שבשעה

שם. כן, אחר בא נתן 14)הוא שהרי שמו, על נקרא העוון
ותלה  בחרב", הכית החיתי אוריה "את לדוד: אמר הנביא
בידי  נהרג שלא פי על אף אוריה, הריגת של החטא את בו

ט). יב, ב (שמואל הוראתו לפי אלא פי 15)דוד, על אף
אבל  השולח, כיד השליח ויד כמותו, אדם של ששלוחו
דין  בית אין כך ומשום כמותו, אדם של שלוחו אין בעבירה
להריגת  הגורם של דינו אין כן וכמו השולח, את הורגים
כמזיק  הגורם דין שבנזקין פי על אף ביד, כהורג חבירו

ז. הלכה ז פרק ומזיק חובל הלכות ראה ממש.

.‚Ì„‡‰ Ìc CÙL :¯Ó‡pL ?ÔÈc‰ ‡e‰ ÔkL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆≈«ƒ∆∆¡«…≈«»»»
Ì„‡a16È„È ÏÚ ‡lL BÓˆÚa ‚¯B‰‰ ‰Ê - CÙMÈ BÓc »»»»ƒ»≈∆«≈¿«¿∆…«¿≈

‚¯B‰ ‰Ê - L¯„‡ ÌÎÈ˙LÙÏ ÌÎÓc ˙‡ .ÁÈÏL»ƒ«∆ƒ¿∆¿«¿…≈∆∆¿∆≈
BÓˆÚ17B¯·Á ¯ÒBn‰ ‰Ê - epL¯„‡ ‰iÁ Ïk „iÓ .18 «¿ƒ«»«»∆¿¿∆∆«≈¬≈

ÏL¯„‡ ÂÈÁ‡ LÈ‡ „iÓ Ì„‡‰ „iÓ .BÙ¯ËÏ ‰iÁ ÈÙƒ¿≈«»¿»¿ƒ«»»»ƒ«ƒ»ƒ∆¿
ÌÈ¯Á‡ ¯ÎBO‰ ‰Ê - Ì„‡‰ LÙ ˙‡19˙‡ ‚¯‰Ï ∆∆∆»»»∆«≈¬≈ƒ«¬…∆

‰LÈ¯c ÔBLÏ ÔzLÏLa ¯Ó‡ Le¯Ù·e .B¯·Á20È¯‰ , ¬≈¿≈∆¡«ƒ¿»¿»¿¿ƒ»¬≈
.ÌÈÓMÏ ¯eÒÓ ÌÈ„ƒ»»«»«ƒ

עדים.16) בפני כלומר אדם, רבי 17)בפני פירש כך
מיד  - אדרוש" לנפשותיכם דמכם "את הפסוק: את אלעזר
בבא  עצמו, דם השופך היינו דמכם, את אדרוש נפשותיכם

צא: יט.18)קמא לד, פרשה רבה בראשית לשון
ששכר 19) - האדם נפש את אדרוש הוא: הכתוב ופירוש

שם. אחיו, את להרוג שה'20)איש היינו "אדרוש",
הפסוק. בתחילת כמו יישפך" "דמו כתוב ולא אותו, יענוש

.„ÌÈÁˆ¯‰ el‡ ÏÎÂ21Ô‰a ‡ˆBiÎÂ22ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡L ¿»≈»«¿»ƒ¿«≈»∆∆≈»¿À»ƒ
ÔÈ„a Ì‚¯‰Ï Ï‡¯OÈ CÏÓ ‰ˆ¯ Ì‡ ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓƒ«≈ƒƒ»»∆∆ƒ¿»≈¿»¿»¿ƒ

˙eÎÏn‰23Ì‡ ÔÎÂ .B„Èa ˙eL¯‰ - ÌÏBÚ‰ ˙w˙Â ««¿¿«»«»»»¿¿»¿≈ƒ
‰ÚL ˙‡¯B‰a Ì‚¯‰Ï ÔÈc ˙Èa e‡¯24‰˙È‰ Ì‡ , »≈ƒ¿»¿»¿»«»»ƒ»¿»

CÎÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰ÚM‰25˙eL¯ Ì‰Ï LÈ -26‰Ó ÈÙk «»»¿ƒ»¿»≈»∆¿¿ƒ«
.e‡¯iM∆ƒ¿

חיה 21) ידי על או שכירים ידי על אנשים לרצוח שדרכם

שם. וברש"י "רבצן" לג. מציעא בבא וראה כגון 22)רעה,
אחד. בעד או התראה בלא התורה 23)ההורגים בדין ולא

דין. בית לדורות.24)המחייב הלכה לקבוע ולא
אף 25) בעבירות, פרוצים שהיו כגון לתורה, סייג לעשות

"ומעשה  מסופר: ובתלמוד פרוץ. היה לא זה שאיש פי על
לבית  והביאוהו יוונים, בימי בשבת סוס על שרכב באחד
צריכה  שהשעה אלא לכך, שראוי מפני לא וסקלוהו, דין

מו.). (סנהדרין שלא 26)לכך" ועונשים מכים דין "בית
ד. הלכה כד, פרק סנהדרין הלכות וראה שם. התורה, מן

.‰‰ÎÈ¯ˆ ‰ÚM‰ ‰˙È‰ ‡ÏÂ CÏn‰ Ì‚¯‰ ‡lL È¯‰¬≈∆…¬»»«∆∆¿…»¿»«»»¿ƒ»
¯·c‰ ˜fÁÏ CÎÏ27ÌB˜Ó ÏkÓ ÔÈ·iÁ ÔÈc ˙Èa È¯‰ - ¿»¿«≈«»»¬≈≈ƒ«»ƒƒ»»

Ì¯Ò‡Ï ,‰˙ÈÓÏ ‰·B¯w‰ ‰a¯ ‰kÓ Ì˙Bk‰Ï¿«»«»«»«¿»¿ƒ»¿»¿»
¯BˆÓa28˜BˆÓ·e29ÈÈÓ ÏÎa Ô¯ÚˆÏe ,˙Ba¯ ÌÈL ¿»¿»»ƒ«¿«¬»¿»ƒ≈

‡lL ,ÌÈÚL¯‰ ¯‡L ÏÚ Ìi‡Ïe „ÈÁÙ‰Ï È„k ,¯Ú«̂«¿≈¿«¿ƒ¿«≈«¿»»¿»ƒ∆…
ÏBLÎÓÏe ‰˜eÙÏ Ì‰Ï ¯·c‰ ‰È‰È30ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ÈÂ , ƒ¿∆«»»»∆¿»¿ƒ¿¿…«¬≈ƒ

È·ÈB‡ ‚¯‰Ï ·aÒÓ31.¯Ët‡Â ÈBÏt ‰OÚL C¯„k ¿«≈«¬…¿«¿∆∆∆»»¿ƒ¿∆»≈

דין 27) בית ראו ולא פרוצים, היו שלא מפני בעדו, ולגדור
להרגם. הסוהר.28)צורך בבית אותו לכלוא

כדי 29) עד לא אבל נג. כח, בדברים הכתוב פי על וברעב,
רעב. לפוקה 30)מיתת לך זאת תהיה "ולא הכתוב פי על

לא). כה, (שמואלֿא חינם" דם ולשפך אדוני לב ולמכשול
שם.31) בנבל, לעשות דוד שרצה כשם

.Â„Á‡32„b‰ ˙‡ ‚¯B‰‰ÏB33,BÓBÈ Ôa ÔËw‰ ˙‡ B‡ ∆»«≈∆«»∆«»»∆
‰·˜ ÔÈa ¯ÎÊ ÔÈa34‚¯‰ Ì‡ - ÂÈÏÚ ‚¯‰ ‰Ê È¯‰ , ≈»»≈¿≈»¬≈∆∆¡»»»ƒ»«
‰ÏB‚ B‡ ,ÔB„Êa35‡e‰Â .‰‚‚La ‚¯‰ Ì‡ -36BÏ eÏkL , ¿»∆ƒ»«ƒ¿»»¿∆»

ÂÈL„Á37- ÌÈL„Á ‰ÚLzÓ ˙BÁÙÏ „ÏB Ì‡ Ï·‡ ; √»»¬»ƒ«¿»ƒƒ¿»√»ƒ
ÏÙk ‡e‰ È¯‰38ÌBÈ ÌÈLÏL ‰‰LiL „Ú39B‚¯B‰‰Â , ¬≈¿≈∆«∆ƒ¿∆¿ƒ¿«¿

ÂÈÏÚ ‚¯‰ BÈ‡ - ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a40. ¿¿ƒ≈∆¡»»»

בין.32) ... אחד.33)בין ויום שנה יג כתוב 34)בן
זה  יומת" מות אדם נפש כל יכה כי "ואיש יז): כד, (ויקרא
א. כ, פרק אמור ספרא קטן", בין אשה בין איש "בין כולל

מד: ונדה פד: סנהדרין שמה 35)וראה "ונס שכתוב:
מסעי, ספרי וראה יא). לה, (במדבר בשגגה" נפש מכה רוצח

נהרג.36)קנט. יומו בן הקטן את שההורג הזה הדין
נדה 37) קיימא, בן הוא שאז עיבור, חדשי תשעה לו שמלאו
כלו 38)שם. ואפילו אטום ראשו כגון קיימא, בן שאינו

פד:). (סנהדרין חדשיו "כל 39)לו נפל מכלל יצא ואז
אינו  ימים), שמונה - (בבהמה באדם יום שלושים ששהה

מד:). (נדה ובן 40)נפל" הנפלים את היכה אפילו "שיכול
חייב, יהא עיבור) חדשי שמונה לאחר (שנולד שמונה
איש  מה יומת), מות ומת איש (מכה איש לומר תלמוד
בני  שאינם שמונה ובן נפלים יצאו קיימא, בן שהוא מיוחד
מקיצי  הוצאת 169 עמוד משפטים דרשב"י (מכילתא קיימא

שם). סנהדרין וראה נרדמים.

.Ê‰ËBp‰ ‰ÏBÁ‰ ˙‡ B‡ ‡È¯a‰ ˙‡ ‚¯B‰‰ „Á‡∆»«≈∆«»ƒ∆«∆«∆
˙eÓÏ41ÒÒBb‰ ˙‡ ‚¯‰ elÙ‡Â .42ÂÈÏÚ ‚¯‰ -43Ì‡Â . »«¬ƒ»«∆«≈∆¡»»»¿ƒ

˙eÓÏ ‰ËpL „Ú e‰ek‰L ÔB‚k ,Ì„‡ È„Èa ÒÒB‚ ‰È‰»»≈ƒ≈»»¿∆ƒ«∆»»»
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ספרי  חנקו", דחקו, "דחפו, כגון מיתה, חייב בידו ההורג
עו: סנהדרין וראה וימות".6)שם. בידו "היכהו ככתוב:

ומיתתו 7) שם), (במדבר יומת" "מות כתוב בכולם כי
א. הלכה א פרק למעלה ראה בסייף,

.·¯ÎBO‰ Ï·‡8ÁÏML B‡ B¯·Á ˙‡ ‚¯‰Ï ‚¯B‰ ¬»«≈≈«¬…∆¬≈∆»«
ÂÈ„·Ú9BÁÈp‰Â B˙ÙkL B‡ ,e‰e‚¯‰Â10È¯‡‰ ÈÙÏ11 ¬»»«¬»∆¿»¿ƒƒƒ¿≈»¬ƒ

Ba ‡ˆBiÎÂ12‰iÁ e‰˙‚¯‰Â13BÓˆÚ ˙‡ ‚¯B‰‰ ÔÎÂ , ¿«≈«¬»«¿«»¿≈«≈∆«¿
‰‚È¯‰ ÔBÚÂ ,‡e‰ ÌÈÓc CÙBL el‡Ó „Á‡ Ïk -»∆»≈≈≈»ƒ«¬¬ƒ»

B„Èa14˙Èa ˙˙ÈÓ Ô‰a ÔÈ‡Â ;ÌÈÓMÏ ‰˙ÈÓ ·iÁÂ , ¿»¿«»ƒ»«»«ƒ¿≈»∆ƒ«≈
ÔÈc15. ƒ

להורג.8) כסף בקול 9)ומשלם לשמוע שמוכרחים
מג. קידושין הארי 10)אדוניהם, אין שכפתו ובשעה

זמן. לאחר אלא בו, נוגע הארי 11)הממית שהיה וכגון
עז. סנהדרין האחר, אצל ולא הכופת אצל תרבות בן

אחרת.12) טורפת ברעב,13)חיה ומת כפתו אם וכן
מאליו  והרעב אותו, ההורג דבר היה לא שכפתו שבשעה

שם. כן, אחר בא נתן 14)הוא שהרי שמו, על נקרא העוון
ותלה  בחרב", הכית החיתי אוריה "את לדוד: אמר הנביא
בידי  נהרג שלא פי על אף אוריה, הריגת של החטא את בו

ט). יב, ב (שמואל הוראתו לפי אלא פי 15)דוד, על אף
אבל  השולח, כיד השליח ויד כמותו, אדם של ששלוחו
דין  בית אין כך ומשום כמותו, אדם של שלוחו אין בעבירה
להריגת  הגורם של דינו אין כן וכמו השולח, את הורגים
כמזיק  הגורם דין שבנזקין פי על אף ביד, כהורג חבירו

ז. הלכה ז פרק ומזיק חובל הלכות ראה ממש.

.‚Ì„‡‰ Ìc CÙL :¯Ó‡pL ?ÔÈc‰ ‡e‰ ÔkL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆≈«ƒ∆∆¡«…≈«»»»
Ì„‡a16È„È ÏÚ ‡lL BÓˆÚa ‚¯B‰‰ ‰Ê - CÙMÈ BÓc »»»»ƒ»≈∆«≈¿«¿∆…«¿≈

‚¯B‰ ‰Ê - L¯„‡ ÌÎÈ˙LÙÏ ÌÎÓc ˙‡ .ÁÈÏL»ƒ«∆ƒ¿∆¿«¿…≈∆∆¿∆≈
BÓˆÚ17B¯·Á ¯ÒBn‰ ‰Ê - epL¯„‡ ‰iÁ Ïk „iÓ .18 «¿ƒ«»«»∆¿¿∆∆«≈¬≈

ÏL¯„‡ ÂÈÁ‡ LÈ‡ „iÓ Ì„‡‰ „iÓ .BÙ¯ËÏ ‰iÁ ÈÙƒ¿≈«»¿»¿ƒ«»»»ƒ«ƒ»ƒ∆¿
ÌÈ¯Á‡ ¯ÎBO‰ ‰Ê - Ì„‡‰ LÙ ˙‡19˙‡ ‚¯‰Ï ∆∆∆»»»∆«≈¬≈ƒ«¬…∆

‰LÈ¯c ÔBLÏ ÔzLÏLa ¯Ó‡ Le¯Ù·e .B¯·Á20È¯‰ , ¬≈¿≈∆¡«ƒ¿»¿»¿¿ƒ»¬≈
.ÌÈÓMÏ ¯eÒÓ ÌÈ„ƒ»»«»«ƒ

עדים.16) בפני כלומר אדם, רבי 17)בפני פירש כך
מיד  - אדרוש" לנפשותיכם דמכם "את הפסוק: את אלעזר
בבא  עצמו, דם השופך היינו דמכם, את אדרוש נפשותיכם

צא: יט.18)קמא לד, פרשה רבה בראשית לשון
ששכר 19) - האדם נפש את אדרוש הוא: הכתוב ופירוש

שם. אחיו, את להרוג שה'20)איש היינו "אדרוש",
הפסוק. בתחילת כמו יישפך" "דמו כתוב ולא אותו, יענוש

.„ÌÈÁˆ¯‰ el‡ ÏÎÂ21Ô‰a ‡ˆBiÎÂ22ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡L ¿»≈»«¿»ƒ¿«≈»∆∆≈»¿À»ƒ
ÔÈ„a Ì‚¯‰Ï Ï‡¯OÈ CÏÓ ‰ˆ¯ Ì‡ ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓƒ«≈ƒƒ»»∆∆ƒ¿»≈¿»¿»¿ƒ

˙eÎÏn‰23Ì‡ ÔÎÂ .B„Èa ˙eL¯‰ - ÌÏBÚ‰ ˙w˙Â ««¿¿«»«»»»¿¿»¿≈ƒ
‰ÚL ˙‡¯B‰a Ì‚¯‰Ï ÔÈc ˙Èa e‡¯24‰˙È‰ Ì‡ , »≈ƒ¿»¿»¿»«»»ƒ»¿»

CÎÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰ÚM‰25˙eL¯ Ì‰Ï LÈ -26‰Ó ÈÙk «»»¿ƒ»¿»≈»∆¿¿ƒ«
.e‡¯iM∆ƒ¿

חיה 21) ידי על או שכירים ידי על אנשים לרצוח שדרכם

שם. וברש"י "רבצן" לג. מציעא בבא וראה כגון 22)רעה,
אחד. בעד או התראה בלא התורה 23)ההורגים בדין ולא

דין. בית לדורות.24)המחייב הלכה לקבוע ולא
אף 25) בעבירות, פרוצים שהיו כגון לתורה, סייג לעשות

"ומעשה  מסופר: ובתלמוד פרוץ. היה לא זה שאיש פי על
לבית  והביאוהו יוונים, בימי בשבת סוס על שרכב באחד
צריכה  שהשעה אלא לכך, שראוי מפני לא וסקלוהו, דין

מו.). (סנהדרין שלא 26)לכך" ועונשים מכים דין "בית
ד. הלכה כד, פרק סנהדרין הלכות וראה שם. התורה, מן

.‰‰ÎÈ¯ˆ ‰ÚM‰ ‰˙È‰ ‡ÏÂ CÏn‰ Ì‚¯‰ ‡lL È¯‰¬≈∆…¬»»«∆∆¿…»¿»«»»¿ƒ»
¯·c‰ ˜fÁÏ CÎÏ27ÌB˜Ó ÏkÓ ÔÈ·iÁ ÔÈc ˙Èa È¯‰ - ¿»¿«≈«»»¬≈≈ƒ«»ƒƒ»»

Ì¯Ò‡Ï ,‰˙ÈÓÏ ‰·B¯w‰ ‰a¯ ‰kÓ Ì˙Bk‰Ï¿«»«»«»«¿»¿ƒ»¿»¿»
¯BˆÓa28˜BˆÓ·e29ÈÈÓ ÏÎa Ô¯ÚˆÏe ,˙Ba¯ ÌÈL ¿»¿»»ƒ«¿«¬»¿»ƒ≈

‡lL ,ÌÈÚL¯‰ ¯‡L ÏÚ Ìi‡Ïe „ÈÁÙ‰Ï È„k ,¯Ú«̂«¿≈¿«¿ƒ¿«≈«¿»»¿»ƒ∆…
ÏBLÎÓÏe ‰˜eÙÏ Ì‰Ï ¯·c‰ ‰È‰È30ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ÈÂ , ƒ¿∆«»»»∆¿»¿ƒ¿¿…«¬≈ƒ

È·ÈB‡ ‚¯‰Ï ·aÒÓ31.¯Ët‡Â ÈBÏt ‰OÚL C¯„k ¿«≈«¬…¿«¿∆∆∆»»¿ƒ¿∆»≈

דין 27) בית ראו ולא פרוצים, היו שלא מפני בעדו, ולגדור
להרגם. הסוהר.28)צורך בבית אותו לכלוא

כדי 29) עד לא אבל נג. כח, בדברים הכתוב פי על וברעב,
רעב. לפוקה 30)מיתת לך זאת תהיה "ולא הכתוב פי על

לא). כה, (שמואלֿא חינם" דם ולשפך אדוני לב ולמכשול
שם.31) בנבל, לעשות דוד שרצה כשם

.Â„Á‡32„b‰ ˙‡ ‚¯B‰‰ÏB33,BÓBÈ Ôa ÔËw‰ ˙‡ B‡ ∆»«≈∆«»∆«»»∆
‰·˜ ÔÈa ¯ÎÊ ÔÈa34‚¯‰ Ì‡ - ÂÈÏÚ ‚¯‰ ‰Ê È¯‰ , ≈»»≈¿≈»¬≈∆∆¡»»»ƒ»«
‰ÏB‚ B‡ ,ÔB„Êa35‡e‰Â .‰‚‚La ‚¯‰ Ì‡ -36BÏ eÏkL , ¿»∆ƒ»«ƒ¿»»¿∆»

ÂÈL„Á37- ÌÈL„Á ‰ÚLzÓ ˙BÁÙÏ „ÏB Ì‡ Ï·‡ ; √»»¬»ƒ«¿»ƒƒ¿»√»ƒ
ÏÙk ‡e‰ È¯‰38ÌBÈ ÌÈLÏL ‰‰LiL „Ú39B‚¯B‰‰Â , ¬≈¿≈∆«∆ƒ¿∆¿ƒ¿«¿

ÂÈÏÚ ‚¯‰ BÈ‡ - ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a40. ¿¿ƒ≈∆¡»»»

בין.32) ... אחד.33)בין ויום שנה יג כתוב 34)בן
זה  יומת" מות אדם נפש כל יכה כי "ואיש יז): כד, (ויקרא
א. כ, פרק אמור ספרא קטן", בין אשה בין איש "בין כולל

מד: ונדה פד: סנהדרין שמה 35)וראה "ונס שכתוב:
מסעי, ספרי וראה יא). לה, (במדבר בשגגה" נפש מכה רוצח

נהרג.36)קנט. יומו בן הקטן את שההורג הזה הדין
נדה 37) קיימא, בן הוא שאז עיבור, חדשי תשעה לו שמלאו
כלו 38)שם. ואפילו אטום ראשו כגון קיימא, בן שאינו

פד:). (סנהדרין חדשיו "כל 39)לו נפל מכלל יצא ואז
אינו  ימים), שמונה - (בבהמה באדם יום שלושים ששהה

מד:). (נדה ובן 40)נפל" הנפלים את היכה אפילו "שיכול
חייב, יהא עיבור) חדשי שמונה לאחר (שנולד שמונה
איש  מה יומת), מות ומת איש (מכה איש לומר תלמוד
בני  שאינם שמונה ובן נפלים יצאו קיימא, בן שהוא מיוחד
מקיצי  הוצאת 169 עמוד משפטים דרשב"י (מכילתא קיימא

שם). סנהדרין וראה נרדמים.

.Ê‰ËBp‰ ‰ÏBÁ‰ ˙‡ B‡ ‡È¯a‰ ˙‡ ‚¯B‰‰ „Á‡∆»«≈∆«»ƒ∆«∆«∆
˙eÓÏ41ÒÒBb‰ ˙‡ ‚¯‰ elÙ‡Â .42ÂÈÏÚ ‚¯‰ -43Ì‡Â . »«¬ƒ»«∆«≈∆¡»»»¿ƒ

˙eÓÏ ‰ËpL „Ú e‰ek‰L ÔB‚k ,Ì„‡ È„Èa ÒÒB‚ ‰È‰»»≈ƒ≈»»¿∆ƒ«∆»»»
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ÒÒB‚ ‡e‰ È¯‰Â44ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - B‚¯B‰‰ , «¬≈≈«¿≈≈ƒ¿ƒƒ
B˙B‡45.

שדינו 41) להשמיענו צורך אין למות נוטה שאינו חולה אבל
ממש. עא:).42)כבריא (קידושין למיתה" גוססים "רוב

מודים 43) "הכול אותו, הרג לא אפילו מת, שהיה פי על אף
עח. סנהדרין חייב", שהוא הגוסס את כתוצאה 44)בהורג

המכות. נפש 45)מן כל יכה כי "ואיש בתורה שכתוב
באה  החכמים ולדעת יז), כד, (ויקרא יומת" מות אדם
היכה  כן אם אלא מיתה, חייב המכה שאין להדגיש, התורה
שם  בהריגתו, סייעו שאחרים זה להורג פרט הנפש, כל את
לידי  שהביאוהו פי על אף ממיתה, פטורים הם אף (והמכים
"אין  דייק רבינו המכות). מן מת לא זאת בכל שהרי גסיסה,
מדין  להורגו רשאי מלך אבל אותו", ממיתים דין בית
את  שהרג העמלקי, הגר בן את הרג שדוד כשם מלכות,

א). (שמואלֿב אדם בידי גוסס שהיה פי על אף שאול,

.Á‰Ù¯h‰ ˙‡ ‚¯B‰‰46‰˙BLÂ ÏÎB‡L Èt ÏÚ Û‡ , «≈∆«¿≈»««ƒ∆≈¿∆
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ˜eMa Cl‰Óe47Ì„‡ ÈÈcÓ48ÏÎÂ . ¿«≈«¬≈∆»ƒƒ≈»»¿»

Ì„‡49ÌÏL ˙˜ÊÁa50‚¯‰ B‚¯B‰Â ,51Ú„eiL „Ú , »»¿∆¿«»≈¿¿∆¡»«∆ƒ»«
ÔÈ‡ BÊ ‰knL ÌÈ‡ÙB¯‰ e¯Ó‡ÈÂ ,‰Ù¯Ë ‰fL È‡cÂa¿««∆∆¿≈»¿…¿»¿ƒ∆«»≈

‰ÏÚz dÏ52¯·„ ep˙ÈÓÈ ‡Ï Ì‡ ˙eÓÈ d·e ,Ì„‡a »¿»»¿»»»»ƒ…¿ƒ∆»»
.¯Á‡«≈

לחיות 46) יכול שאינו המוח, קרום או הריאה ניקבה כגון
עח. סנהדרין חודש, עשר בהורג 47)שנים מודים "הכל

מכיוון  הוא, והטעם (שם). פטור" שהוא הטריפה את
קטילא". ל"גברא נחשב הריהו החיות, מקורות שנחתכו

ראה 48) הוא, דמים שופך שהרי לשמים, מיתה חייב אבל
ב. הלכה שלם.49)למעלה שהוא ידוע לא אפילו

יא:),50) (חולין הרוב אחר שהולכים שלם, בחזקת אדם כל
הרג, טריפה "ראיתם העדים: את שואלים אין כך ומשום
ז. במכות עקיבא ורבי טרפון כרבי הלכה שאין הרג", שלם

שם. חננאל רבינו שלם.51)וראה וודאי הרג כאילו
רפואה.52)

.Ë:¯Ó‡pL ;‚¯‰ - LÙp‰ ˙‡ ‚¯‰L ‰Ù¯Ë Ì„‡»»¿≈»∆»«∆«∆∆∆¡»∆∆¡«
Ea¯wÓ Ú¯‰ z¯Ú·e53ÔÈc ˙Èa ÈÙa ‚¯‰iL ,‡e‰Â .54; ƒ«¿»»»ƒƒ¿∆¿∆«¬…ƒ¿≈≈ƒ

enÊÈ ‡nL .¯eËt - ÌÈ„Ú ÈÙa Ï·‡55enÊe‰ Ì‡Â , ¬»ƒ¿≈≈ƒ»∆»»…¿ƒ«
‰Ù¯Ë ‚¯‰Ï ‡l‡ eÓÓÊ ‡Ï È¯‰L ,ÔÈ‚¯‰ ÔÈ‡ -56; ≈»∆¡»ƒ∆¬≈…»¿∆»«¬…¿≈»

‰nÊ‰Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡L ˙e„Ú ÏÎÂ57˙e„Ú dÈ‡ -58 ¿»≈∆≈»¿»«¬«»≈»≈
˙BLÙ ÈÈ„a59. ¿ƒ≈¿»

שהרי 53) דין, בית במיתת הרוצח דין לפי אותו דנים ולא
רשאים  אינם חבירו, רוצח איש שראו דין בית כי אפשר, אי

ויהר  ילך אותו, יהרגו לא אם אבל אותו. כך לדון ומשום וג,
ואפילו  קטילא, גברא שהוא ובפרט להרגו, הוא השעה צורך
עמוד  לסנהדרין הבחירה בית ראה פטור. ההורגו הרג, לא

משפטי.54)289. ומתן ולמשא לעדים זקוקים שאינם
כי 55) הם, שקר שעדי עליהם ויעידו אחרים עדים יבואו

אחר". במקום שעה באותה הייתם וההורג 56)"עימנו
דין. בית ממיתת פטור הזמה,57)טריפה דין בה לקיים

לאחיו" לעשות זמם כאשר לו "ועשיתם תורה שאמרה

יט). יט, (סנהדרין 58)(דברים לשקר מפחדים שאינם
והחקירות 59)שם). הדרישות את בטלו ממונות בדיני כי

לב. שם ראה ובמקום, בזמן הקשורות

.ÈÈÚk „·Ú ‚¯B‰‰ B‡ Ï‡¯OÈ ˙‡ ‚¯B‰‰ „Á‡60 ∆»«≈∆ƒ¿»≈«≈∆∆¿«¬ƒ
.‰ÏBb - ‰‚‚La ‚¯‰ Ì‡Â .ÂÈÏÚ ‚¯‰ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆∆¡»»»¿ƒ»«ƒ¿»»∆

ומת 60) בשבט אמתו את או עבדו את איש יכה "וכי כתוב:
בעבד  מדבר זה כתוב כ). כא, (שמות יינקם" נקום ידו תחת
עברי  עבד ואין הוא", כספו "כי שם נאמר שהרי כנעני,
אמור  ספרא כסף", שאין עברי עבד יצא - "כסף "כסף",

ז. פרשה משפטים מכילתא וראה ב. ה, פרשה

.‡È·LBz ¯b ‚¯‰L Ï‡¯OÈ61ÂÈÏÚ ‚¯‰ BÈ‡ - ƒ¿»≈∆»«≈»≈∆¡»»»
ÔÈc ˙È·a62e‰Ú¯ ÏÚ LÈ‡ „ÈÊÈ ÈÎÂ :¯Ó‡pL ,63ÔÈ‡Â . ¿≈ƒ∆∆¡«¿ƒ»ƒƒ«≈≈¿≈

ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÏÚ ‚¯‰ BÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ64„Á‡Â . »ƒ«∆≈∆¡»«»≈»ƒ¿∆»
‰Ê È¯‰ - Bc·Ú ‚¯B‰‰ B‡ ÌÈ¯Á‡ „·Ú ˙‡ ‚¯B‰‰«≈∆∆∆¬≈ƒ«≈«¿¬≈∆

˙BˆÓ ÂÈÏÚ Ïa˜ „·Ú‰L ;ÂÈÏÚ ‚¯‰65ÏÚ ÛÒBÂ ∆¡»»»∆»∆∆ƒ≈»»ƒ¿¿««
'‰ ˙ÏÁ66. «¬«

שנצטווה 61) מצוות, שבע עליו וקיבל בארץ, היושב גוי
גמורה. גירות לשם טבל ולא מל ולא נח, בן עליהן

ד.62) פרשה משפטים מכילתא לשמים, מסור ודינו
תושב".63) לגר פרט רעהו (גויים), לאחרים פרט רעהו "על

171 עמוד משפטים יוחאי בן שמעון דרבי מכילתא
תושב. גר נזכר לא זה לפסוק ישמעאל דרבי (ובמכילתא

כאן). משנה כסף כישראל.64)וראה מצוות לו שאין
חייב 65) כנעני עבד אף בהן, חייבת שהאשה המצוות כל

נהרג  אותו וההורג במצוות", הוא "אחיו כך ומשום בהן,
פו. סנהדרין ראה כישראל.66)עליו. ודינו

.·ÈBÏ LÈ Bc·ÚL ?ÌÈ¯Á‡ „·ÚÏ Bc·Ú ÔÈa ‰Ó«≈«¿¿∆∆¬≈ƒ∆«¿≈
B˙Bk‰Ï ˙eL¯67da LiL ‰‡k‰ e‰k‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿¿«¿ƒ»ƒƒ»«»»∆≈»
˙ÈÓ‰Ï È„k68Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ „ÓÚÂ ,˙eÓÏ ‰ËÂ , ¿≈¿»ƒ¿»»»¿»«∆¿ƒ¿«¿«

˙BÚL69Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÏÚ ‚¯‰ BÈ‡ - ˙Ó Ck ¯Á‡Â »¿««»≈≈∆¡»»»««ƒ
BtÒÎ Èk ÌwÈ ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰kn‰ ˙ÓÁÓ ˙nL∆≈≈¬«««»∆∆¡«…À«ƒ«¿

‡e‰70'ÌÈÓBÈ B‡ ÌBÈ' e‰Óe .71,ÌÈÓBÈk ‡e‰L ÌBÈ ? ««ƒ∆¿«ƒ
˙ÚÏ ˙ÚÓ ‡e‰L72. ∆≈≈¿≈

הוא".67) כספו "כי לייסרו כדי 68)כדי בה אין שאם
וזה  א. הלכה למעלה ראה פטור, ישראל על אפילו להמית,
ישראל  אם "ומה ז): פרשה (משפטים המכילתא לשון
להמית, כדי בו שיש בדבר שיכנו עד חייב אינו בו, שהחמיר
כדי  בו שיהא עד חייב יהא שלא הוא דין בו, שהקל כנעני

לעת.69)להמית". מעת רשות 70)שהוא לו ויש
יעמוד 71)להכותו. יומיים או יום אם "אך כתוב: בתורה

ו"יום" ימים שני דווקא שיחיה משמע "יומיים" יוקם". לא
בלבד. אחד יום שיחיה שמספיק "יום"72)משמע למילה

שתיםֿעשרה  והוא ללילה, בניגוד "יום" א. מובנים: שני יש
אילו שע  שעות. וארבע עשרים = יממה במובן "יום" ב. ות;

שהכוונה  בטעות, לחשוב היה אפשר "יום" התורה כתבה
לחשוב, היה אפשר "יומיים" כתבה ואילו א. במובן ליום
או  "יום התורה כתבה כך משום יממות. לשתי שהכוונה
עשרים  היינו יומיים, כמו) - (או כמו יום כלומר יומיים"
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"יום  נאמר: יוחאי בן שמעון דרבי ובמכילתא שעות. וארבע
אותו  היכה אם לעת", מעת אומר הווי ימים, שני בו שיש
השני, היום בחצי שעות וארבע עשרים נגמרות היום, בחצי
עשרים  נגמרות בערב, אותו היכה ואם ימים. שני בו ויש
ויונתן  כיומיים. שהוא יום וזהו בערב, למחרת שעות וארבע
אחד  יום (אם לעידן מעידן חד יומא "אין תרגם: עוזיאל בן
ימים  שני (או יתקיים קטעין יומין תרין או לעת) מעת

לעת)". מעת שלם יום וביחד יום. חצאי שני קטועים,

.‚È¯Á‡Ï ˙Ó elÙ‡ ,BlL BÈ‡L „·Ú ‰kn‰ Ï·‡¬»««∆∆∆∆≈∆¬ƒ≈¿««
È„k e‰k‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰kn‰ ˙ÓÁÓ ÌÈÓÈ ‰nk«»»ƒ≈¬«««»ƒ¿ƒ»¿≈

˙ÈÓ‰Ï73ÔÈ¯BÁ Èa ¯‡Lk ,ÂÈÏÚ ‚¯‰ ‰Ê È¯‰ -74. ¿»ƒ¬≈∆∆¡»»»ƒ¿»¿≈ƒ

להמית.73) כדי בה שיש ושפחתו 74)מכה עבדו "אף
מכללו  מוציאו הכתוב והרי ומת, איש מכה שנאמר בכלל
שם). (מכילתא יומיים" או ביום נידון שיהא עליו, להקל

יומיי  או "יום שדין ולא מכאן בלבד, עבדו בהורג הוא ם"
שלו. שאינו עבד בהורג

.„ÈÈÏ ‰‡¯È75B‡ ÛÈÒÂ ÔÈkÒa Bc·Ú ˙‡ ‰kn‰L , ≈»∆ƒ∆««∆∆«¿¿«ƒ¿«ƒ
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÛB¯‚‡Â Ô·‡a76‰˙ÈÓÏ e‰e„Ó‡Â ,77, ¿∆∆¿∆¿¿«≈»∆¿¬»¿ƒ»

˙Ó elÙ‡ ‡l‡ ;ÌÈÓBÈ B‡ ÌBÈ ÔÈ„a BÈ‡ - ˙ÓÂ»≈≈¿ƒ«ƒ∆»¬ƒ≈
'Ë·Ma' ¯Ó‡ CÎÏ .ÂÈÏÚ ‚¯‰ - ‰L ¯Á‡Ï78‡lL , ¿««»»∆¡»»»¿»∆¡««≈∆∆…

Ï ˙eL¯ ‰¯Bz ‰˙Ë·La ‡l‡ B˙Bk‰79ÏwÓe »¿»»¿¿«∆»¿≈∆«≈
‰Úeˆ¯e80‰ÁÈˆ¯ ˙‡k‰a ‡ÏÂ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ81. ¿»¿«≈»∆¿…¿«»«¿ƒ»

וגאונים.75) בתלמוד מקור ללא רבינו בדבר 76)דעת
עבדו. את בו לייסר האדון דרך כדי 77)שאין בהם שהיה

בשבט"78)להמית. אמתו את או עבדו את איש יכה "וכי
כ). כא, או 79)(שמות העבד את לייסר מוסר שבט שהוא

בשבט  תכנו כי מוסר, מנער תמנע "אל ככתוב: הבן, את
יגֿיד). כג, (משלי תכנו" בשבט אתה ימות, ולא

ז:80) סנהדרין ראה אדם, בני לייסר הדיין משתמש שבהם
וסייף.81) סכין כגון

.ÂË˜ÒÙe Bc·Ú ¯ÎBn‰82epLnLiL BnÚ83ÌÈLÏL «≈«¿»«ƒ∆¿«¿∆¿ƒ
ÌBÈ84B˙ÈÓ‰Â ÌBÈ ÌÈLÏM‰ CB˙a Ô‰Ó „Á‡ e‰k‰Â ,¿ƒ»««≈∆¿«¿ƒ∆¡ƒ

ÌÈÓBÈ B‡ ÌBÈ ÔÈ„a BÈ‡Â ,ÂÈÏÚ ‚¯‰ ‰Ê È¯‰ -85. ¬≈∆∆¡»»»¿≈¿ƒ«ƒ
BÏ „ÁÈÓ‰ BtÒk BÈ‡L ÈÙÏ - ÔBL‡¯‰86- ÈM‰Â , »ƒ¿ƒ∆≈«¿«¿À»¿«≈ƒ
.ÂÈzÁz ÔÈ„Ú BÈ‡L ÈÙÏ¿ƒ∆≈¬«ƒ«¿»

המוכר.83)והתנה.82) לקונה,84)את קנוי גופו
יום. לשלושים בו שימוש זכות כדין 85)ולמוכר אלא

חורין. בן קניין 86)הורג ולמוכר לקונה, קנוי הגוף כי
יום, שלושים בו להשתמש הזכות כלומר, בלבד, פירות
הוא". כספו ב"כי יומיים" או "יום דין את מתנה והתורה
משפטים  מכילתא וראה צ. קמא בבא אליעזר, כרבי ופסק

כ. כא, משפטים דרשב"י ומכילתא ז פרשה

.ÊËÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL ÈÓ ÔÎÂ87ÏL „·ÚÂ , ¿≈ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ¿∆∆∆
„a ÔÈ‡ - ÔÈÙzL ÈLBÈ‡ È¯‰L ,ÌÈÓBÈ B‡ ÌBÈ ÔÈ ¿≈À»ƒ≈»¿ƒ«ƒ∆¬≈≈

BÏ „ÁÈÓ‰ BtÒk Ô‰Ó „Á‡Ï88ÂÈÏÚ ‚¯‰ CÎÈÙÏe , ¿««≈∆«¿«¿À»¿ƒ»∆¡»»»
ÌÚ‰ ¯‡Lk89. ƒ¿»»»

חלקו 87) את האחד ושחרר שותפים, שני של עבד כגון
מב.). א 88)(גיטין במקרה שייך האחד החצי שהרי

צ. קמא בבא לשותף, ב ובמקרה הוא 89)לעבד, אפילו
המכה. מחמת ימים כמה לאחר מת

ה'תש"פ  מרחשון י"ג ב' יום

ׁשלישי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ומקום 1) בו שהכהו הדבר שאומדים חברו את המכה יבאר

כו'. המקום גובה שמשערים חברו את הדוחף ודין המכה.
חברו  הכופת ודין שיעור. תורה בו נתנה לא ברזל כלי ודין

שמת. עד ברעב והניחו

.‡- B˙ÈÓ‰Â ıÚa B‡ Ô·‡a ÔB„Êa B¯·Á ˙‡ ‰kn‰««∆∆¬≈¿»¿∆∆¿≈∆¡ƒ
ÔÈ„ÓB‡2Ì‡ ,ÂÈÏÚ ‰k‰L ÌB˜Óe Ba e‰k‰L ¯·c ¿ƒ»»∆ƒ»»∆ƒ»»»ƒ
Èe‡¯3Èe‡¯ BÈ‡ B‡ ‰Ê ¯·È‡a ˙ÈÓ‰Ï ıÙÁ B˙B‡4; »≈∆¿»ƒ¿≈»∆≈»

ıÚ ÈÏÎa B‡ ,e‰k‰ da ˙eÓÈ ¯L‡ „È Ô·‡a :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆∆»¬∆»»ƒ»ƒ¿ƒ≈
.˙ÈÓ‰Ï È„k Ba ‰È‰iL „Ú - e‰k‰ Ba ˙eÓÈ ¯L‡¬∆»ƒ»«∆ƒ¿∆¿≈¿»ƒ

BÎ¯È ÏÚ e‰kÓÏ BaÏ ÏÚ e‰kÓ ‰ÓB„ BÈ‡Â5. ¿≈∆«≈«ƒ¿«≈«¿≈

מספיקים.3)משערים.2) וכבדו גדלו ופטור 4)אם
להמיתו, התכוון לא שהרי בזדון, שהכהו אףֿעלֿפי ממיתה,

בלבד. להכותו בה 5)אלא שיש בעץ או באבן מכה אותה
מתניו. על להמיתו כדי בה אין לבו, על להמיתו כדי

עח: סנהדרין ממשנה לקוחה הדוגמה

.·ÏÈ‡B‰6'da ˙eÓÈ ¯L‡' ¯Ó‡Â7Ô‡kÓ ,8ÔÈ„ÓB‡L ƒ¿∆¡«¬∆»»ƒ»∆¿ƒ
Ba ‰k‰L ıÙÁ‰ ÔÈ„ÓB‡L ÌLÎe .‰kn‰ ÌB˜Ó¿««»¿≈∆¿ƒ«≈∆∆ƒ»
:¯Ó‡pL ;‰‡k‰‰ Ák ÔÈ„ÓB‡ Ck ,‰kn‰ ÌB˜Óe¿««»»¿ƒ…«««»»∆∆¡«

„i‰ ˙‡ ÔÈ¯ÚLnL Ô‡kÓ ,„È Ô·‡a9‰ÓB„ BÈ‡ .10 ¿∆∆»ƒ»∆¿«¬ƒ∆«»≈∆
˜eÁ¯a Ba ˜¯BÊÏ ˙Bn‡ ÈzL ˜eÁ¯a B¯·Áa Ô·‡ ˜¯BÊ≈∆∆«¬≈¿ƒ¿≈«¿≈¿ƒ
‰ÓB„ BÈ‡Â .¯˙È dÁk ‰È‰È ¯OÚ ˜eÁ¯aL ,¯OÚ∆∆∆¿ƒ∆∆ƒ¿∆…»»≈¿≈∆
˜eÁ¯aL ,‰‡Ó ˜eÁ¯a ˜¯BÊÏ ¯OÚ ˜eÁ¯a ˜¯BÊ≈¿ƒ∆∆¿≈¿ƒ≈»∆¿ƒ

.‰‡k‰‰ Ák ËÚÓ˙È ¯˙BÈa ÌB˜n‰«»¿≈ƒ¿«≈…«««»»

"מקום 6) ועד הלכה. התחלת כאן אין הענין, מבחינת
"וכשם  מתחילה: ב והלכה א, להלכה שייך המכה"
ובכתבֿיד  רסט קושטא ר"מ, רומי ובדפוסי שאומרים",

שאומדים". "כשם קוק: הרב בדבר 7)מוסד לא תלוי וזה
עליו. שמכים באבר אף אלא בלבד, בו שני 8)שמכים את

שאומדים  הראשון, הדין פסוק. מאותו רבינו למד הדינים
יד  "באבן בכתוב מפורש להמית, כדי בו יש אם החפץ את
ומכיון  להמית. כדי באבן שיש היינו בה", ימות אשר
כדי  בה אין לבו, על להמית כדי בה שיש אבן שאותה
לאמוד  שחייבים פסוק, מאותו יוצא ממילא ירכו, על להמית
מכילתא  וראה ג. הלכה סוף להלן וראה המכה. מקום גם
שני  למדו ששם קס, מסעי וב'ספרי' ז, פרשה משפטים

פסוקים. משני ויש 9)הדינים חלשה יד יש היד. של כוחה
בה  ואין קשה פוגעת אינה הראשונה של מכתה חזקה. יד

להמית. ופירושה:10)כדי חדשה, בבא התחלת כאן
זמן  והולכת מתגברת תנופתו עוצמת רב בכוח הנזרק החפץ
מזה, יוצא והולכת. פוחתת העוצמה מכן ולאחר מסויים,
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"יום  נאמר: יוחאי בן שמעון דרבי ובמכילתא שעות. וארבע
אותו  היכה אם לעת", מעת אומר הווי ימים, שני בו שיש
השני, היום בחצי שעות וארבע עשרים נגמרות היום, בחצי
עשרים  נגמרות בערב, אותו היכה ואם ימים. שני בו ויש
ויונתן  כיומיים. שהוא יום וזהו בערב, למחרת שעות וארבע
אחד  יום (אם לעידן מעידן חד יומא "אין תרגם: עוזיאל בן
ימים  שני (או יתקיים קטעין יומין תרין או לעת) מעת

לעת)". מעת שלם יום וביחד יום. חצאי שני קטועים,

.‚È¯Á‡Ï ˙Ó elÙ‡ ,BlL BÈ‡L „·Ú ‰kn‰ Ï·‡¬»««∆∆∆∆≈∆¬ƒ≈¿««
È„k e‰k‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰kn‰ ˙ÓÁÓ ÌÈÓÈ ‰nk«»»ƒ≈¬«««»ƒ¿ƒ»¿≈

˙ÈÓ‰Ï73ÔÈ¯BÁ Èa ¯‡Lk ,ÂÈÏÚ ‚¯‰ ‰Ê È¯‰ -74. ¿»ƒ¬≈∆∆¡»»»ƒ¿»¿≈ƒ

להמית.73) כדי בה שיש ושפחתו 74)מכה עבדו "אף
מכללו  מוציאו הכתוב והרי ומת, איש מכה שנאמר בכלל
שם). (מכילתא יומיים" או ביום נידון שיהא עליו, להקל

יומיי  או "יום שדין ולא מכאן בלבד, עבדו בהורג הוא ם"
שלו. שאינו עבד בהורג

.„ÈÈÏ ‰‡¯È75B‡ ÛÈÒÂ ÔÈkÒa Bc·Ú ˙‡ ‰kn‰L , ≈»∆ƒ∆««∆∆«¿¿«ƒ¿«ƒ
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÛB¯‚‡Â Ô·‡a76‰˙ÈÓÏ e‰e„Ó‡Â ,77, ¿∆∆¿∆¿¿«≈»∆¿¬»¿ƒ»

˙Ó elÙ‡ ‡l‡ ;ÌÈÓBÈ B‡ ÌBÈ ÔÈ„a BÈ‡ - ˙ÓÂ»≈≈¿ƒ«ƒ∆»¬ƒ≈
'Ë·Ma' ¯Ó‡ CÎÏ .ÂÈÏÚ ‚¯‰ - ‰L ¯Á‡Ï78‡lL , ¿««»»∆¡»»»¿»∆¡««≈∆∆…

Ï ˙eL¯ ‰¯Bz ‰˙Ë·La ‡l‡ B˙Bk‰79ÏwÓe »¿»»¿¿«∆»¿≈∆«≈
‰Úeˆ¯e80‰ÁÈˆ¯ ˙‡k‰a ‡ÏÂ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ81. ¿»¿«≈»∆¿…¿«»«¿ƒ»

וגאונים.75) בתלמוד מקור ללא רבינו בדבר 76)דעת
עבדו. את בו לייסר האדון דרך כדי 77)שאין בהם שהיה

בשבט"78)להמית. אמתו את או עבדו את איש יכה "וכי
כ). כא, או 79)(שמות העבד את לייסר מוסר שבט שהוא

בשבט  תכנו כי מוסר, מנער תמנע "אל ככתוב: הבן, את
יגֿיד). כג, (משלי תכנו" בשבט אתה ימות, ולא

ז:80) סנהדרין ראה אדם, בני לייסר הדיין משתמש שבהם
וסייף.81) סכין כגון

.ÂË˜ÒÙe Bc·Ú ¯ÎBn‰82epLnLiL BnÚ83ÌÈLÏL «≈«¿»«ƒ∆¿«¿∆¿ƒ
ÌBÈ84B˙ÈÓ‰Â ÌBÈ ÌÈLÏM‰ CB˙a Ô‰Ó „Á‡ e‰k‰Â ,¿ƒ»««≈∆¿«¿ƒ∆¡ƒ

ÌÈÓBÈ B‡ ÌBÈ ÔÈ„a BÈ‡Â ,ÂÈÏÚ ‚¯‰ ‰Ê È¯‰ -85. ¬≈∆∆¡»»»¿≈¿ƒ«ƒ
BÏ „ÁÈÓ‰ BtÒk BÈ‡L ÈÙÏ - ÔBL‡¯‰86- ÈM‰Â , »ƒ¿ƒ∆≈«¿«¿À»¿«≈ƒ
.ÂÈzÁz ÔÈ„Ú BÈ‡L ÈÙÏ¿ƒ∆≈¬«ƒ«¿»

המוכר.83)והתנה.82) לקונה,84)את קנוי גופו
יום. לשלושים בו שימוש זכות כדין 85)ולמוכר אלא

חורין. בן קניין 86)הורג ולמוכר לקונה, קנוי הגוף כי
יום, שלושים בו להשתמש הזכות כלומר, בלבד, פירות
הוא". כספו ב"כי יומיים" או "יום דין את מתנה והתורה
משפטים  מכילתא וראה צ. קמא בבא אליעזר, כרבי ופסק

כ. כא, משפטים דרשב"י ומכילתא ז פרשה

.ÊËÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL ÈÓ ÔÎÂ87ÏL „·ÚÂ , ¿≈ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ¿∆∆∆
„a ÔÈ‡ - ÔÈÙzL ÈLBÈ‡ È¯‰L ,ÌÈÓBÈ B‡ ÌBÈ ÔÈ ¿≈À»ƒ≈»¿ƒ«ƒ∆¬≈≈

BÏ „ÁÈÓ‰ BtÒk Ô‰Ó „Á‡Ï88ÂÈÏÚ ‚¯‰ CÎÈÙÏe , ¿««≈∆«¿«¿À»¿ƒ»∆¡»»»
ÌÚ‰ ¯‡Lk89. ƒ¿»»»

חלקו 87) את האחד ושחרר שותפים, שני של עבד כגון
מב.). א 88)(גיטין במקרה שייך האחד החצי שהרי

צ. קמא בבא לשותף, ב ובמקרה הוא 89)לעבד, אפילו
המכה. מחמת ימים כמה לאחר מת

ה'תש"פ  מרחשון י"ג ב' יום

ׁשלישי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ומקום 1) בו שהכהו הדבר שאומדים חברו את המכה יבאר

כו'. המקום גובה שמשערים חברו את הדוחף ודין המכה.
חברו  הכופת ודין שיעור. תורה בו נתנה לא ברזל כלי ודין

שמת. עד ברעב והניחו

.‡- B˙ÈÓ‰Â ıÚa B‡ Ô·‡a ÔB„Êa B¯·Á ˙‡ ‰kn‰««∆∆¬≈¿»¿∆∆¿≈∆¡ƒ
ÔÈ„ÓB‡2Ì‡ ,ÂÈÏÚ ‰k‰L ÌB˜Óe Ba e‰k‰L ¯·c ¿ƒ»»∆ƒ»»∆ƒ»»»ƒ
Èe‡¯3Èe‡¯ BÈ‡ B‡ ‰Ê ¯·È‡a ˙ÈÓ‰Ï ıÙÁ B˙B‡4; »≈∆¿»ƒ¿≈»∆≈»

ıÚ ÈÏÎa B‡ ,e‰k‰ da ˙eÓÈ ¯L‡ „È Ô·‡a :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆∆»¬∆»»ƒ»ƒ¿ƒ≈
.˙ÈÓ‰Ï È„k Ba ‰È‰iL „Ú - e‰k‰ Ba ˙eÓÈ ¯L‡¬∆»ƒ»«∆ƒ¿∆¿≈¿»ƒ

BÎ¯È ÏÚ e‰kÓÏ BaÏ ÏÚ e‰kÓ ‰ÓB„ BÈ‡Â5. ¿≈∆«≈«ƒ¿«≈«¿≈

מספיקים.3)משערים.2) וכבדו גדלו ופטור 4)אם
להמיתו, התכוון לא שהרי בזדון, שהכהו אףֿעלֿפי ממיתה,

בלבד. להכותו בה 5)אלא שיש בעץ או באבן מכה אותה
מתניו. על להמיתו כדי בה אין לבו, על להמיתו כדי

עח: סנהדרין ממשנה לקוחה הדוגמה

.·ÏÈ‡B‰6'da ˙eÓÈ ¯L‡' ¯Ó‡Â7Ô‡kÓ ,8ÔÈ„ÓB‡L ƒ¿∆¡«¬∆»»ƒ»∆¿ƒ
Ba ‰k‰L ıÙÁ‰ ÔÈ„ÓB‡L ÌLÎe .‰kn‰ ÌB˜Ó¿««»¿≈∆¿ƒ«≈∆∆ƒ»
:¯Ó‡pL ;‰‡k‰‰ Ák ÔÈ„ÓB‡ Ck ,‰kn‰ ÌB˜Óe¿««»»¿ƒ…«««»»∆∆¡«

„i‰ ˙‡ ÔÈ¯ÚLnL Ô‡kÓ ,„È Ô·‡a9‰ÓB„ BÈ‡ .10 ¿∆∆»ƒ»∆¿«¬ƒ∆«»≈∆
˜eÁ¯a Ba ˜¯BÊÏ ˙Bn‡ ÈzL ˜eÁ¯a B¯·Áa Ô·‡ ˜¯BÊ≈∆∆«¬≈¿ƒ¿≈«¿≈¿ƒ
‰ÓB„ BÈ‡Â .¯˙È dÁk ‰È‰È ¯OÚ ˜eÁ¯aL ,¯OÚ∆∆∆¿ƒ∆∆ƒ¿∆…»»≈¿≈∆
˜eÁ¯aL ,‰‡Ó ˜eÁ¯a ˜¯BÊÏ ¯OÚ ˜eÁ¯a ˜¯BÊ≈¿ƒ∆∆¿≈¿ƒ≈»∆¿ƒ

.‰‡k‰‰ Ák ËÚÓ˙È ¯˙BÈa ÌB˜n‰«»¿≈ƒ¿«≈…«««»»

"מקום 6) ועד הלכה. התחלת כאן אין הענין, מבחינת
"וכשם  מתחילה: ב והלכה א, להלכה שייך המכה"
ובכתבֿיד  רסט קושטא ר"מ, רומי ובדפוסי שאומרים",

שאומדים". "כשם קוק: הרב בדבר 7)מוסד לא תלוי וזה
עליו. שמכים באבר אף אלא בלבד, בו שני 8)שמכים את

שאומדים  הראשון, הדין פסוק. מאותו רבינו למד הדינים
יד  "באבן בכתוב מפורש להמית, כדי בו יש אם החפץ את
ומכיון  להמית. כדי באבן שיש היינו בה", ימות אשר
כדי  בה אין לבו, על להמית כדי בה שיש אבן שאותה
לאמוד  שחייבים פסוק, מאותו יוצא ממילא ירכו, על להמית
מכילתא  וראה ג. הלכה סוף להלן וראה המכה. מקום גם
שני  למדו ששם קס, מסעי וב'ספרי' ז, פרשה משפטים

פסוקים. משני ויש 9)הדינים חלשה יד יש היד. של כוחה
בה  ואין קשה פוגעת אינה הראשונה של מכתה חזקה. יד

להמית. ופירושה:10)כדי חדשה, בבא התחלת כאן
זמן  והולכת מתגברת תנופתו עוצמת רב בכוח הנזרק החפץ
מזה, יוצא והולכת. פוחתת העוצמה מכן ולאחר מסויים,
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כמו  כלֿכך קשה אינה ביותר קרוב במקום שהפגיעה
עוצמת  לשיא מגיע הנזרק שהחפץ עד מסוים בריחוק
כדי  בה שיש אבן הזורק בינוני שאדם רבינו, ושיער תנופתו.
בערך, אמות עשר בריחוק נמצאת השיא נקודת להמית,

והולכת. פוחתת העוצמה ואילך ומכאן

.‚dÓˆÚ ‰kn‰ ÔÈ¯ÚLÓ ÔÎÂ11‚¯B‰‰ Ák ÔÈ¯ÚLÓe . ¿≈¿«¬ƒ««»«¿»¿«¬ƒ…««≈
ÔË˜ B‡ ÏB„‚ ‡e‰ Ì‡ ,‚¯‰p‰ ÁÎÂ12B‡ ˜ÊÁ B‡ , ¿…««∆¡»ƒ»»»»»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,‰ÏBÁ B‡ ‡È¯a B‡ ,LlÁ«»»ƒ∆¿≈…«≈»∆
Ïk ÔÈ¯ÚLÓ ‰Ê ÏL B˙˙ÈÓ - da ˙eÓÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«¬∆»»ƒ»∆∆¿«¬ƒ»

‰È˙BaÒ13. ƒ∆

מכה 11) אינו חזק אדם לפעמים למכה. מכה דומה אינה כי
ממנו  שחלש ואפשר להרוג, כדי זו במכתו ואין רב בכוח
ממכתו  קשה יותר תהיה ומכתו שריריו כוח כל את יאמץ

החזק. בה 12)של אין קטן, להמית כדי בה שיש מכה כי
עט: סנהדרין משנה גדול, להמית של 13)כדי סיכום זהו

כולן. ההלכות שלוש

.„¯eÚL ‰¯Bz da ‰˙ ‡Ï ÏÊ¯a ÈÏk14:¯Ó‡pL , ¿ƒ«¿∆…»¿»»»ƒ∆∆¡«
ÏÊ¯· ÈÏÎa Ì‡Â15elÙ‡Â ;‡e‰ Áˆ¯ ,˙ÓiÂ e‰k‰ ¿ƒƒ¿ƒ«¿∆ƒ»«»……≈««¬ƒ

„Á BÏ ‰È‰iL ,‡e‰Â .ËÁÓa16ËÁÓ BÓk ,17„etL B‡ ¿««¿∆ƒ¿∆…¿«««
ÔÈkÒ B‡18e‰k‰ Ì‡ Ï·‡ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ19˙LÚa20ÏL «ƒ¿«≈»∆¬»ƒƒ»¿∆∆∆

d˙B‡ ÔÈ„ÓB‡ - da ‡ˆBiÎÂ ÏÊ¯a21ÔÈ„ÓB‡L C¯„k «¿∆¿«≈»¿ƒ»¿∆∆∆¿ƒ
Ô·‡‰ B‡ ıÚ‰22. »≈»∆∆

עו:14) שם שהוא", בכל ממית כתוב 15)"שהברזל ולא
הלכה  למעלה ראה עץ. ובכלי באבן ככתוב בו" ימות "אשר
הדרשה  והשווה ב, הלכה ט פרק סנהדרין ירושלמי וראה א.

עו: וסנהדרין קס. מסעי, החוד 16)ב'ספרי' את בו ונעץ
עו: סנהדרין בגמרא בלבו, או בוושט כגון מסוכן, במקום
ח. חולין השווה דקרו. ומובנו: מיברז", "דברזיה כתוב:

שם.17) שם.18)'ספרי' חולין דקרו.19)ראה ולא
מטיל.20) בה.21)גוש, להמית ראוי ראה 22)אם

א. הלכה למעלה

.‰ÈÏk ‡Ïa B¯·Á ˙‡ ‰kn‰23e‰k‰L ÔB‚k ,B˙ÈÓ‰Â ««∆∆¬≈¿…¿ƒ∆¡ƒ¿∆ƒ»
BÏ‚¯a B‡ B„Èa24BÙ‚ B‡25- B˙ÈÓ‰Â BL‡¯a ¿»¿«¿¿»¿…∆¡ƒ
‰kn‰ Ák ÔÈ¯ÚLÓ26BÈ‡ .‰kn‰ ÌB˜Óe ‚¯‰p‰ ÁÎÂ ¿«¬ƒ…«««»¿…««∆¡»¿««»≈

ÏÎa BÏ‚¯a Ba ËÚB·Ï BÚaˆ‡a B¯·Á ÛÁB„ ‰ÓB„∆≈¬≈¿∆¿»¿≈¿«¿¿»
ÂÈ˙Ó ÏÚ e‰kÓÏ BaÏ ÏÚ e‰kÓ ‰ÓB„ BÈ‡Â ,BÁk27, …¿≈∆«≈«ƒ¿«≈«»¿»

‡È¯·Ï ˜ÊÁ‰ ‡È¯a‰ ˙‡ ‰kn‰ LlÁ ‰ÓB„ BÈ‡Â¿≈∆«»««∆∆«»ƒ∆»»¿»ƒ
‰ÏBÁ B‡ LlÁ ‰kn‰ ˜ÊÁ28. »»««∆«»∆

יב).23) כא, (שמות יומת" מות ומת איש "מכה ככתוב:

שם.24) 'ספרי' בו, אשה 25)בעט "ונגפו מלשון הכהו.
כב). (שם, המכה.26)הרה" איש דוגמה 27)של זוהי

עח: סנהדרין משנה המכה, לכוח 28)למקום דוגמה
הנהרג.

.Â‡ :¯Ó‡pL ?el‡ ÏÎa ÔÈ¯ÚLnL ÔÈpÓe‰·È‡· B ƒ«ƒ∆¿«¬ƒ¿»≈∆∆¡«¿≈»
Èt ÏÚ Û‡ .‰kn‰ ˙ÓeÈ ˙BÓ ,˙ÓiÂ B„È· e‰k‰ƒ»¿»«»…«««∆««ƒ
‰‡k‰‰ ˙BÈ‰Ï ·e˙k‰ CÈ¯ˆ‰ ,'B„Èa' ¯Ó‡pL∆∆¡«¿»ƒ¿ƒ«»ƒ¿««»»

‰‡k‰‰ Ák ÔÈ¯ÚLnL ÏÏkÓ .‰·È‡a29. ¿≈»ƒ¿»∆¿«¬ƒ…«««»»

באיבה 29) אותו למכה איבה, בלי חבירו המכה דומה אינו
להמית  כדי בה שיש זו מכה ועל כוחו, מלוא את שמפעיל
יתר  את לשער יש טעם מאותו יומת". "מות התורה אומרת
המכה, ומקום הנהרג כוח כגון ההרוג, מיתת של הסיבות

בשנאה. ואם הפסוק על לה, מסעי שמעוני ילקוט ראה

.Ê‚b‰ L‡¯Ó B¯·Á ˙‡ ÛÁBc‰ ÔÎÂ30- ˙ÓÂ ÏÙÂ , ¿≈«≈∆¬≈≈…«»¿»«»≈
;ÛÁ„p‰ ÁÎÂ ÂÈÏÚÓ BÏÈt‰L ÌB˜n‰ d·b ÔÈ¯ÚLÓ¿«¬ƒ…««»∆ƒƒ≈»»¿…««ƒ¿»
ÔÈpÓe .ÏÙpL ÏB„‚Ï ÏÙpL BÓBÈ Ôa ‰ÓB„ BÈ‡L∆≈∆∆∆»«¿»∆»«ƒ«ƒ
‰‡Oa Ì‡Â :¯Ó‡pL ?ÌB˜n‰ d·b ÔÈ¯ÚLnL∆¿«¬ƒ…««»∆∆¡«¿ƒ¿ƒ¿»

epÙc‰È31‰¯OÚ B‰·‚a ÔÈ‡L ÌB˜Ó ÏkL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ∆¿√∆¿≈»∆ƒ∆»»∆≈¿»¿¬»»
ÌÈÁÙË32e¯Ó‡L BÓk ,˙ÈÓ‰Ï È„k Ba ÔÈ‡ -33¯B·a ¿»ƒ≈¿≈¿»ƒ¿∆»¿¿

‰Ó‰a ÔÈÚÏ34. ¿ƒ¿«¿≈»

שם.30) ה'ספרי' להסיק,31)לשון אפשר המקום ומגובה
ראה  לא. או להורגו, והתכוון שנאה מתוך אותו דחף אם

שם. שמעוני נא.32)ילקוט בבא ֿקמא ראה 33)ראה
י. הלכה יב פרק ממון נזקי שנפלה 34)הלכות בהמה

אלאֿאםֿכן  לשלם חייב הבור בעל אין ומתה, הבור לתוך
טפחים. עשרה עמוק הבור היה

.Áe‰k‰L B‡ ,ıÚa B‡ Ô·‡a B¯·Á ˙‡ ‰kn‰ „Á‡∆»««∆∆¬≈¿∆∆¿≈∆ƒ»
ÁÏÓ Le‚a B‡ ¯ÙÚ Le‚a35‡ÏÓ ÏÒa B‡ ,˙È¯Ù‚Â ¿»»¿∆«¿»¿ƒ¿«»≈

¯ÙÚ36˙B¯B¯ˆ B‡37ÁÏÙa elÙ‡Â ,38‰Ï·c39; »»¿«¬ƒ¿∆«¿≈»
˙ÈÓ‰Ï Èe‡¯ ‡e‰L Ïk - da ˙eÓÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL40, ∆∆¡«¬∆»»…∆»¿»ƒ

„·k‰Â41.˙ÈÓnL ‡e‰ ¿«…∆∆≈ƒ

באבן".35) "ואם הפסוק על שם שמעוני, שהפיל 36)ילקוט
שם. קטנות.37)עליו, "ככר 39)בחתיכה.38)אבנים

(פירוש  היבשות" התאנים מן שעושים ריחיים, כמו גדול,
א). משנה ב, פרק תרומות ועץ 40)המשניות ואבן
ההווה. מן דוגמאות אלא אינם על 41)שבתורה בהפיל

לכובד, היד כוח מצטרף ובמכה קובע, לבדו הכובד הנרצח
בכל  כבד. בדבר למכה וקל דק במקל מכה דומה אינו כי

מכריע. גורם הוא הכובד אופן

.ËÌÈn‰ CB˙Ï B¯·Á ˙‡ ÛÁBc‰42- L‡‰ CB˙Ï B‡ «≈∆¬≈¿««ƒ¿»≈
˙BÏÚÏ ÏBÎÈ Ì‡ :B˙B‡ ÔÈ„ÓB‡43¯eËt - ÌMÓ44 ¿ƒƒ»«¬ƒ»»

ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈnÓ45·iÁ - Â‡Ï Ì‡Â ,46L·k Ì‡ ÔÎÂ . ƒƒ«≈ƒ¿ƒ»«»¿≈ƒ»«
ÂÈÏÚ47¯‡L ‡lL „Ú L‡‰ CB˙a [B‡ ÌÈn‰ CB˙a] »»¿««ƒ¿»≈«∆…ƒ¿«
Ba48‡e‰ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,·iÁ - ˙ÓÂ ˙BÏÚÏ Ák…««¬»≈«»««ƒ∆≈

‰lÁza ÛÁBc‰49B¯·Á Èt ÏÚ B„È ÁÈpÓÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â . «≈«¿ƒ»¿«ƒ¿«ƒ«»«ƒ¬≈
B‡ ,˙BÈÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ¯t¯ÙÓ BÁÈp‰L „Ú BÓËÁÂ¿»¿«∆ƒƒ¿«¿≈¿≈»ƒ¿

‰nÁa B‡ ‰pva BÁÈp‰Â B˙ÙkL50B‡ ,˙nL „Ú ∆¿»¿ƒƒ«ƒ»««»«∆≈
ÂÈÏÚ ‰aL51B‡ ,Áe¯‰ epnÓ ÚnL „Ú ÌB˜Ó ∆»»»»»«∆»«ƒ∆»«

˙È·Ï B‡ ‰¯ÚÓÏ BÒÈÎ‰L52ÂÈÏÚ ÔMÚÂ53,˙nL „Ú ∆ƒ¿ƒƒ¿»»¿«ƒ¿ƒ≈»»«∆≈
LÈL ÏL ˙È·Ï BÒÈÎ‰L B‡54˜ÈÏ„‰Â55„Ú ¯ ÂÈÏÚ ∆ƒ¿ƒ¿«ƒ∆«ƒ¿ƒ¿ƒ»»≈«

Ï·‰‰ B˙ÈÓ‰L56BÓk ‰fL ,ÂÈÏÚ ‚¯‰ el‡ ÏÎa - ∆¡ƒ«∆∆¿»≈∆¡»»»∆∆¿
.B„Èa B˜ÁL∆¬»¿»

עו:42) ומת.43)סנהדרין עלה שדחף 44)ולא אףֿעלֿפי
להמית. כדי בדחיפה שאין ידיו, במו מסור 45)אותו ודינו
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שם. 'ספרי' ראה הדחיפה 46)לשמים. שלא אףֿעלֿפי
ידיו. במו הרגו כאילו זה הרי האש, אלא הורגת

זה 47) ובא משם, לעלות יכול והוא המים, לתוך נפל חבירו
להרים  יוכל שלא המים, בתוך בכוח הנופל של ראשו ואחז

שם. משנה ממנו.48)ראשו, שהרפה בכל 49)לאחר
הרגה  המים לתוך הנפילה או הדחיפה שלא חייב, זאת

אותו. הרג הכובש אלא הורגות 50)אותו, והחמה והצינה
עז. שם גמרא הקודמות, בדוגמאות והאש המים כמו אותו,

הקודמות 51) בדוגמאות כמו - בגופו אחז שלא אףֿעלֿפי
וזהו  ונחנק. מחבירו אויר שמנע מעשה עשה אלא -
שם. הבחירה בית וראה שם, שבגמרא "המצמצם"

ממית.52) דבר שום בו הממית.53)שאין המעשה וזהו
ממנו,54) לצאת יכול הדולק הנר הבל ואין ביותר, שסתום

שם. גמרא לתוכו. חודר שמבחוץ האויר בדוגמה 55)ואין
ואילו  שמת, עד חבירו על העישון במעשה המשיך הקודמת,
מת  לא שעה ובאותה חדֿפעמי, הדלקה מעשה עשה כאן

חייב. הוא זאת ובכל עלֿידי 56)חבירו, המקולקל האויר
הדולק. הנר

.È·Ú¯a BÁÈp‰Â B¯·Á ˙‡ ˙ÙBk‰ Ï·‡57,˙nL „Ú ¬»«≈∆¬≈¿ƒƒ¿»»«∆≈
‰nÁ‰ B‡ ‰pv‰ ÛBqL ÌB˜Óa BÁÈp‰Â B˙ÙkL B‡∆¿»¿ƒƒ¿»∆«ƒ»««»

‰‡·e ÌLÏ ‡B·Ï58‰ÙkL B‡ ,ez˙ÈÓ‰Â59ÂÈÏÚ »¿»»»∆¡ƒ«∆»»»»
˙È‚Èb60Ú¯tL B‡ ,61‰·ÈÊÚn‰ ˙‡ ÂÈÏÚ62B‡ , ƒƒ∆»«»»∆««¬ƒ»

ÂÈÏÚ CÈM‰L63Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,LÁp‰ ˙‡ ∆ƒƒ»»∆«»»¿≈»ƒ«ƒ
‰qL64ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡ el‡ ÏÎa - LÁ B‡ ·Ïk Ba ƒ»∆∆»»¿»≈≈¿ƒƒ
B˙B‡65ÁˆB¯ ‡e‰ È¯‰Â ;66ÌÈÓc L¯B„Â ,67L¯Bc «¬≈≈«¿≈»ƒ≈

Ìc epnÓ68. ƒ∆»

אותו 57) שכפת בשעה אבל לשעה, משעה וחזק ההולך
למיתה, גורם אלא אינו והכופת ממית, רעב היה לא עדיין

עז. שם.58)סנהדרין שהניחו למעלה 59)לאחר קרקעיתה
למטה. שלבסוף 60)ופיה עד ומתקלקל הולך והאויר

היתה  לא שכפתו בשעה הקודמת, בדוגמה ואילו אותו, חונק
שם. כלל, התקרה,62)גילה.61)חמה גבי שעל טיח

ומת. צינה שם ונכנסה ישן, היה הנחש 63)וזה שאחז
נשף  והנחש חבירו, בגוף הנחש שיני והגיע והוליכו, בידו

עו: שם משנה ומת, שלא 64)אותו ברמז, או בדיבור
כ. פרק אמור 'ספרא' וראה שם, משנה מעשה, עשה

שם 65) היה לא מעשהו שעשה שבשעה בידיו, המית שלא
גורם  אלא אינו כך משום כן, אחרי רק בא וזה ממית, דבר

הנח  את עליו השיך ואפילו ופטור. חייב למיתה אינו ש
של  שיניו בין ממש עומד הארס אין החכמים שלדעת מיתה,
מכוח  הרעל את הנחש מקיא הנשיכה בשעת אלא הנחש,

עח. שם גורם, אלא אינו והמשיך ומרצונו, ראה 66)עצמו ַ
בֿג. הלכות ט,67)למעלה (תהלים הקדושֿברוךֿהוא

ומענישו.68)יג).

.‡ÈÛÁBc‰ ÔÎÂ69¯B·a B¯·Á70ÏBÎiL ÌlÒ ÌL ‰È‰Â ¿≈«≈¬≈¿¿»»»À»∆»
ÒÈ¯z ‰È‰Â ıÁ Ba ˜¯fL B‡ ,ÂÈÏÚ ˙BÏÚÏ71B„Èa «¬»»∆»«≈¿»»¿ƒ¿»
¯ÈÒ‰Â Ìlq‰ ˙‡ ˜lÒÂ ¯Á‡ ‡·e ,ÂÈÏÚ Ô‚‰Ï72˙‡ ¿»≈»»»«≈¿ƒ≈∆«À»¿≈ƒ∆

Ô‰ÈL - ÒÈ¯z‰73‰È‰ elÙ‡ .ÔÈ„ ˙È·a ÔÈ‚¯‰ ÔÈ‡ «¿ƒ¿≈∆≈∆¡»ƒ¿≈ƒ¬ƒ»»

¯ÊÁL ‡e‰ BÓˆÚ ÛÁBc‰74¯eËt - Ìlq‰ ˜lÒÂ75 «≈«¿∆»«¿ƒ≈«À»»
.Ìc‰ epnÓ L¯„Â ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈnÓƒƒ«≈ƒ¿ƒ¿»ƒ∆«»

עז:69) למעלה 70)סנהדרין ראה להמית. כדי בנפילה שאין
ז. הסיר.72)מגן.71)הלכה פטור,73)או הדוחף

עליו, לעלות שיכול בבור סולם היה שדחפו שבשעה
שם. למיתה, גורם אלא שאינו פטור לאחר 74)והמסלק

ומעשה 75)שדחף. להמית, כדי בה שאין הדחיפה, על
שם. גורם, אלא אינו סילוק

.·È˜¯Bf‰76¯B¯ˆ77Ï˙Îa78‰È¯BÁ‡Ï Ô·‡‰ ‰¯ÊÁÂ , «≈¿¿…∆¿»¿»»∆∆«¬∆»
ÔÎÂ .‰‡a ‡È‰ BÁknL ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ·iÁ - ‰‚¯‰Â¿»¿»«»ƒ«≈ƒ∆ƒ…ƒ»»¿≈

¯ecÎa ÔÈ˜ÁOnL el‡79Ô‰a e¯˙‰L ,80e‚¯‰Â81: ≈∆¿«¬ƒ¿«∆ƒ¿»∆¿»¿
˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙a82ÔÈ¯eËt -83,˙Bn‡ Úa¯‡Ï ıeÁ ; ¿«¿««¿ƒ¿«¿««

‰n‡ ‰‡Ó ÛBÒÏ elÙ‡84ÔÈ·iÁ -85da LiL ,‡e‰Â . ¬ƒ¿≈»«»«»ƒ¿∆≈»
e¯‡aL BÓk ,˙ÈÓ‰Ï È„k86. ¿≈¿»ƒ¿∆≈«¿

עז:76) סנהדרין חבירו, את להרוג אבן.77)שנתכוון
בכותל.78) בכוח כדי 79)והכה  בכוח, בכותל בו ומכים

לאחוריו. הרבה את 80)שיחזור יהרוג בחזירתו שהכדור
הכותל.82)במזיד.81)חבירם. המשחקים 83)מן כי

מארבע  פחות ולא הרבה, לאחוריו הכדור שיחזור מתכוונים
בכוונה. שלא כהמית לדונו יש ולפיכך מפני 84)אמות,

רב. למרחק שיחזור רוצים התכוונו 85)שהמשחקים כי
שם. גמרא הכדור, בא ומכוחם הלכה 86)להרוג, למעלה

א.

.‚È‰‚¯‰Â ÔÈ„„ˆÏ ‰ÎÏ‰Â ,‰ÏÚÓÏ Ô·‡ ˜¯Ê87- »«∆∆¿«¿»¿»¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»
·iÁ88ÏBÎÈ BÈ‡L ÌB˜Óa BÁÈp‰Â B¯·Á ˙‡ ˙ÙBk‰ . «»«≈∆¬≈¿ƒƒ¿»∆≈»

ÛÈˆ‰Â ,Á¯·Ï89.ÂÈÏÚ ‚¯‰ ‰Ê È¯‰ - ˙ÓÂ ÌÈÓ ÂÈÏÚ ƒ¿…«¿≈ƒ»»«ƒ»≈¬≈∆∆¡»»»
‡e‰Â90ÔBL‡¯ ÁkÓ ˙eÓiL ,91.ÂÈOÚnÓ ‡a‰ ¿∆»ƒ…«ƒ«»ƒ«¬»

לצדדים.87) נפילתה הוא 88)בשעת כוחו עדיין זה שאף
כוח  שפסק פטור, במאונך בנפילתה הרגה אם אבל (שם).

בלבד. הארץ משיכת כוח ופועל את 89)הזורק שהפנה
אליו. המים סמוך 91)בתנאי.90)זרם שהניחו כגון

את  שהניח במקום וכשהסירה מדרון, והשפה התעלה לשפת
שלא  במקום הניחו אם אבל מיד, המים עליו באו הכפות,
אליו, הגיעו מכן לאחר אלא ראשון, בכוח אליו במים הגיעו

שם. ורש"י גמרא ופטור, גרמא אלא זה אין

ה'תש"פ  מרחשון י"ד ג' יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
להכות 1) או זה את והרג זה את להרוג המתכוון יבאר

ואח"כ  והקל למיתה אמדוהו ודין באחר. והכה אחד במקום
אדם  בני עשרה הכהו ודין משענתו. על ופירוש הכביד.
כאחת. עדים אותו ראו שלא נפשות וההורג מקלות, בעשרה
כנגדו. שקולות המצוות כל ואם דמים, שפיכות עוון גודל

.‡Ôek˙n‰2‰Ê ˙‡ ‚¯‰Â ‰Ê ˙‡ ‚¯‰Ï3¯eËt -4 «ƒ¿«≈«¬…∆∆¿»«∆∆»
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B˙B‡ ˙BËÏB˜ ËÏ˜Ó È¯Ú ÔÈ‡L7¯‡a˙iL BÓk ,8. ∆≈»≈ƒ¿»¿¿∆ƒ¿»≈
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שם. 'ספרי' ראה הדחיפה 46)לשמים. שלא אףֿעלֿפי
ידיו. במו הרגו כאילו זה הרי האש, אלא הורגת

זה 47) ובא משם, לעלות יכול והוא המים, לתוך נפל חבירו
להרים  יוכל שלא המים, בתוך בכוח הנופל של ראשו ואחז

שם. משנה ממנו.48)ראשו, שהרפה בכל 49)לאחר
הרגה  המים לתוך הנפילה או הדחיפה שלא חייב, זאת

אותו. הרג הכובש אלא הורגות 50)אותו, והחמה והצינה
עז. שם גמרא הקודמות, בדוגמאות והאש המים כמו אותו,

הקודמות 51) בדוגמאות כמו - בגופו אחז שלא אףֿעלֿפי
וזהו  ונחנק. מחבירו אויר שמנע מעשה עשה אלא -
שם. הבחירה בית וראה שם, שבגמרא "המצמצם"

ממית.52) דבר שום בו הממית.53)שאין המעשה וזהו
ממנו,54) לצאת יכול הדולק הנר הבל ואין ביותר, שסתום

שם. גמרא לתוכו. חודר שמבחוץ האויר בדוגמה 55)ואין
ואילו  שמת, עד חבירו על העישון במעשה המשיך הקודמת,
מת  לא שעה ובאותה חדֿפעמי, הדלקה מעשה עשה כאן

חייב. הוא זאת ובכל עלֿידי 56)חבירו, המקולקל האויר
הדולק. הנר

.È·Ú¯a BÁÈp‰Â B¯·Á ˙‡ ˙ÙBk‰ Ï·‡57,˙nL „Ú ¬»«≈∆¬≈¿ƒƒ¿»»«∆≈
‰nÁ‰ B‡ ‰pv‰ ÛBqL ÌB˜Óa BÁÈp‰Â B˙ÙkL B‡∆¿»¿ƒƒ¿»∆«ƒ»««»

‰‡·e ÌLÏ ‡B·Ï58‰ÙkL B‡ ,ez˙ÈÓ‰Â59ÂÈÏÚ »¿»»»∆¡ƒ«∆»»»»
˙È‚Èb60Ú¯tL B‡ ,61‰·ÈÊÚn‰ ˙‡ ÂÈÏÚ62B‡ , ƒƒ∆»«»»∆««¬ƒ»

ÂÈÏÚ CÈM‰L63Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,LÁp‰ ˙‡ ∆ƒƒ»»∆«»»¿≈»ƒ«ƒ
‰qL64ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡ el‡ ÏÎa - LÁ B‡ ·Ïk Ba ƒ»∆∆»»¿»≈≈¿ƒƒ
B˙B‡65ÁˆB¯ ‡e‰ È¯‰Â ;66ÌÈÓc L¯B„Â ,67L¯Bc «¬≈≈«¿≈»ƒ≈

Ìc epnÓ68. ƒ∆»

אותו 57) שכפת בשעה אבל לשעה, משעה וחזק ההולך
למיתה, גורם אלא אינו והכופת ממית, רעב היה לא עדיין

עז. שם.58)סנהדרין שהניחו למעלה 59)לאחר קרקעיתה
למטה. שלבסוף 60)ופיה עד ומתקלקל הולך והאויר

היתה  לא שכפתו בשעה הקודמת, בדוגמה ואילו אותו, חונק
שם. כלל, התקרה,62)גילה.61)חמה גבי שעל טיח

ומת. צינה שם ונכנסה ישן, היה הנחש 63)וזה שאחז
נשף  והנחש חבירו, בגוף הנחש שיני והגיע והוליכו, בידו

עו: שם משנה ומת, שלא 64)אותו ברמז, או בדיבור
כ. פרק אמור 'ספרא' וראה שם, משנה מעשה, עשה

שם 65) היה לא מעשהו שעשה שבשעה בידיו, המית שלא
גורם  אלא אינו כך משום כן, אחרי רק בא וזה ממית, דבר

הנח  את עליו השיך ואפילו ופטור. חייב למיתה אינו ש
של  שיניו בין ממש עומד הארס אין החכמים שלדעת מיתה,
מכוח  הרעל את הנחש מקיא הנשיכה בשעת אלא הנחש,

עח. שם גורם, אלא אינו והמשיך ומרצונו, ראה 66)עצמו ַ
בֿג. הלכות ט,67)למעלה (תהלים הקדושֿברוךֿהוא

ומענישו.68)יג).

.‡ÈÛÁBc‰ ÔÎÂ69¯B·a B¯·Á70ÏBÎiL ÌlÒ ÌL ‰È‰Â ¿≈«≈¬≈¿¿»»»À»∆»
ÒÈ¯z ‰È‰Â ıÁ Ba ˜¯fL B‡ ,ÂÈÏÚ ˙BÏÚÏ71B„Èa «¬»»∆»«≈¿»»¿ƒ¿»
¯ÈÒ‰Â Ìlq‰ ˙‡ ˜lÒÂ ¯Á‡ ‡·e ,ÂÈÏÚ Ô‚‰Ï72˙‡ ¿»≈»»»«≈¿ƒ≈∆«À»¿≈ƒ∆

Ô‰ÈL - ÒÈ¯z‰73‰È‰ elÙ‡ .ÔÈ„ ˙È·a ÔÈ‚¯‰ ÔÈ‡ «¿ƒ¿≈∆≈∆¡»ƒ¿≈ƒ¬ƒ»»

¯ÊÁL ‡e‰ BÓˆÚ ÛÁBc‰74¯eËt - Ìlq‰ ˜lÒÂ75 «≈«¿∆»«¿ƒ≈«À»»
.Ìc‰ epnÓ L¯„Â ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈnÓƒƒ«≈ƒ¿ƒ¿»ƒ∆«»

עז:69) למעלה 70)סנהדרין ראה להמית. כדי בנפילה שאין
ז. הסיר.72)מגן.71)הלכה פטור,73)או הדוחף

עליו, לעלות שיכול בבור סולם היה שדחפו שבשעה
שם. למיתה, גורם אלא שאינו פטור לאחר 74)והמסלק

ומעשה 75)שדחף. להמית, כדי בה שאין הדחיפה, על
שם. גורם, אלא אינו סילוק

.·È˜¯Bf‰76¯B¯ˆ77Ï˙Îa78‰È¯BÁ‡Ï Ô·‡‰ ‰¯ÊÁÂ , «≈¿¿…∆¿»¿»»∆∆«¬∆»
ÔÎÂ .‰‡a ‡È‰ BÁknL ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ·iÁ - ‰‚¯‰Â¿»¿»«»ƒ«≈ƒ∆ƒ…ƒ»»¿≈

¯ecÎa ÔÈ˜ÁOnL el‡79Ô‰a e¯˙‰L ,80e‚¯‰Â81: ≈∆¿«¬ƒ¿«∆ƒ¿»∆¿»¿
˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙a82ÔÈ¯eËt -83,˙Bn‡ Úa¯‡Ï ıeÁ ; ¿«¿««¿ƒ¿«¿««

‰n‡ ‰‡Ó ÛBÒÏ elÙ‡84ÔÈ·iÁ -85da LiL ,‡e‰Â . ¬ƒ¿≈»«»«»ƒ¿∆≈»
e¯‡aL BÓk ,˙ÈÓ‰Ï È„k86. ¿≈¿»ƒ¿∆≈«¿

עז:76) סנהדרין חבירו, את להרוג אבן.77)שנתכוון
בכותל.78) בכוח כדי 79)והכה  בכוח, בכותל בו ומכים

לאחוריו. הרבה את 80)שיחזור יהרוג בחזירתו שהכדור
הכותל.82)במזיד.81)חבירם. המשחקים 83)מן כי

מארבע  פחות ולא הרבה, לאחוריו הכדור שיחזור מתכוונים
בכוונה. שלא כהמית לדונו יש ולפיכך מפני 84)אמות,

רב. למרחק שיחזור רוצים התכוונו 85)שהמשחקים כי
שם. גמרא הכדור, בא ומכוחם הלכה 86)להרוג, למעלה

א.

.‚È‰‚¯‰Â ÔÈ„„ˆÏ ‰ÎÏ‰Â ,‰ÏÚÓÏ Ô·‡ ˜¯Ê87- »«∆∆¿«¿»¿»¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»
·iÁ88ÏBÎÈ BÈ‡L ÌB˜Óa BÁÈp‰Â B¯·Á ˙‡ ˙ÙBk‰ . «»«≈∆¬≈¿ƒƒ¿»∆≈»

ÛÈˆ‰Â ,Á¯·Ï89.ÂÈÏÚ ‚¯‰ ‰Ê È¯‰ - ˙ÓÂ ÌÈÓ ÂÈÏÚ ƒ¿…«¿≈ƒ»»«ƒ»≈¬≈∆∆¡»»»
‡e‰Â90ÔBL‡¯ ÁkÓ ˙eÓiL ,91.ÂÈOÚnÓ ‡a‰ ¿∆»ƒ…«ƒ«»ƒ«¬»

לצדדים.87) נפילתה הוא 88)בשעת כוחו עדיין זה שאף
כוח  שפסק פטור, במאונך בנפילתה הרגה אם אבל (שם).

בלבד. הארץ משיכת כוח ופועל את 89)הזורק שהפנה
אליו. המים סמוך 91)בתנאי.90)זרם שהניחו כגון

את  שהניח במקום וכשהסירה מדרון, והשפה התעלה לשפת
שלא  במקום הניחו אם אבל מיד, המים עליו באו הכפות,
אליו, הגיעו מכן לאחר אלא ראשון, בכוח אליו במים הגיעו

שם. ורש"י גמרא ופטור, גרמא אלא זה אין

ה'תש"פ  מרחשון י"ד ג' יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
להכות 1) או זה את והרג זה את להרוג המתכוון יבאר

ואח"כ  והקל למיתה אמדוהו ודין באחר. והכה אחד במקום
אדם  בני עשרה הכהו ודין משענתו. על ופירוש הכביד.
כאחת. עדים אותו ראו שלא נפשות וההורג מקלות, בעשרה
כנגדו. שקולות המצוות כל ואם דמים, שפיכות עוון גודל

.‡Ôek˙n‰2‰Ê ˙‡ ‚¯‰Â ‰Ê ˙‡ ‚¯‰Ï3¯eËt -4 «ƒ¿«≈«¬…∆∆¿»«∆∆»
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B˙B‡ ˙BËÏB˜ ËÏ˜Ó È¯Ú ÔÈ‡L7¯‡a˙iL BÓk ,8. ∆≈»≈ƒ¿»¿¿∆ƒ¿»≈
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Ï‡¯OiÓ ‰„Ú CB˙Ï Ô·‡ ˜¯Bf‰ ,CÎÈÙÏ9„Á‡ ‚¯‰Â ¿ƒ»«≈∆∆¿≈»ƒƒ¿»≈¿»«∆»
¯eËt - Ô‰Ó10ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈnÓ11. ≈∆»ƒƒ«≈ƒ

עט.2) שמעון.3)סנהדרין את והרג לראובן התכוון
עליו 4) וקם לו וארב לרעהו שונא איש יהיה "וכי כתוב:

לו" "וארב המלים יא). יט, (דברים ומת" נפש והכהו
שיתכוון  "עד חייב שאינו שמעון, רבי למד מכאן מיותרות,
(שם  ברייתא שסתם מפני כמותו פסק ורבינו (שם). לו"

הבאה. הערה ראה בשיטתו, נאמרה בברייתא 5)עט:)
זו  ברייתא עט: שם רבא, שהביא חזקיה של מדרשו מבית
ממיתה  פטור זה את והרג לזה שהמתכוון פוסקת
נגד  שמעון כרבי ופסק רבינו, הסתמך ועליה ומתשלומין.
של  זו כברייתא היא בתלמוד שההלכה מפני החכמים,
בדוקות  שהיו חייא, רבי אביו ברייתות את ששנה חזקיה,
פרק  סנהדרין ירושלמי ראה נתן. רבי פסק וכדעתו ונכונות.
הלכה  ג פרק שם וירושלמי לה. כתובות ובבלי ד, הלכה ט,
ופירוש  ומפקא, דיבורֿהמתחיל 'תוספות' עט. וסנהדרין א
חובל  להלכות לחםֿמשנה וראה שם. לרבינו המשניות

ה. הלכה ד פרק מקלט.6)ומזיק מפני 7)לערי
לו. מכפרת הגלות ואין חמור, ועוונו להרוג שהתכוון

ד.8) הלכה ו, פרק יהודים 9)להלן שכולם אףֿעלֿפי
שיהיה. מי יהיה מהם, אחד להרוג לא 10)והתכוון כי

מיוחד. לאחד הדם 11)התכוון וגואל לשמים, מסור ודינו
ד. הלכה ו, פרק להלן ראה פטור. שהרגו

.·Ôek˙12‰È‰ ‡ÏÂ ,ÂÈ˙Ó ÏÚ B¯·Á ˙‡ ˙Bk‰Ï ƒ¿«≈¿«∆¬≈«»¿»¿…»»
dÏ ‰ÎÏ‰Â ,ÂÈ˙Ó ÏÚ ˙ÈÓ‰Ï È„k ÈÏka13ÏÚ Ô·‡‰ «¿ƒ¿≈¿»ƒ«»¿»¿»¿»»»∆∆«

˙ÓÂ ,BaÏ ÏÚ ˙ÈÓ‰Ï È„k da ‰È‰Â ,BaÏ14B‡ ;15 ƒ¿»»»¿≈¿»ƒ«ƒ»≈
ÏÚ ˙ÈÓ‰Ï È„k da ‰È‰Â ,BaÏ ÏÚ B˙Bk‰Ï Ôek˙pL∆ƒ¿«≈¿««ƒ¿»»»¿≈¿»ƒ«
È„k da ‰È‰ ‡ÏÂ ,ÂÈ˙Ó ÏÚ Ô·‡‰ dÏ ‰ÎÏ‰Â ,BaÏƒ¿»¿»»»∆∆«»¿»¿…»»»¿≈
,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈnÓ ¯eËt - ˙ÓÂ ,ÂÈ˙Ó ÏÚ ˙ÈÓ‰Ï¿»ƒ«»¿»»≈»ƒƒ«≈ƒ

‰ÏBb ‰eÎa ‚¯B‰‰ ÔÈ‡L ;‰ÏB‚ BÈ‡Â16Ï·‡ .17Ì‡ ¿≈∆∆≈«≈¿«»»∆¬»ƒ
ÏÚ ˙ÈÓ‰Ï È„k da ‰È‰Â ,ÂÈ˙Ó ÏÚ B˙Bk‰Ï Ôek˙ƒ¿«≈¿««»¿»¿»»»¿≈¿»ƒ«
‚¯‰ ‰Ê È¯‰ - ˙ÓÂ ,BaÏ ÏÚ dÏ ‰ÎÏ‰Â ,ÂÈ˙Ó18. »¿»¿»¿»»«ƒ»≈¬≈∆∆√»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

ההורג,12) פטור הקודמת בהלכה עט. עה: סנהדרין משנה
זה, להרוג התכוון זו ובהלכה זה, להרוג התכוון שלא מפני

לפטור. צדדים בו יש זאת שהאבן 13)בכל בו והתרו
לבו. על ללכת למכת 14)עלולה התכוון שלא פטור,

לא 15)מיתה. אבל מיתה, למכת שהתכוון אףֿעלֿפי
א. הלכה ג, פרק למעלה ראה מיתה. מכת מכות 16)הכהו

וכו'. למתכוון פרט דעת" "בבלי שם.17)ז. משנה
ואףֿעלֿפי 18) מיתה, מכת והכהו מיתה למכת שהתכוון

איש. לאותו התכוון אבר, לאותו התכוון שלא

.‚·Á ˙‡ ‰kn‰Ô·‡a B¯19ÛB¯‚‡a B‡20Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ««∆∆¬≈¿∆∆¿∆¿¿«≈»∆
ÔÈ„ÓB‡ -21‰MÓÁ Ô˙B - ÌÈiÁÏ e‰e„Ó‡ Ì‡ .B˙B‡ ¿ƒƒ¬»¿«ƒ≈¬ƒ»
ÌÈ¯·„22¯ËÙÂ23„ÈaÎ‰Â ‰kn‰ ‰ÏÁ elÙ‡Â .24˙Óe ¿»ƒ¿ƒ¿»«¬ƒ»»«À∆¿ƒ¿ƒ≈

¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‰kn‰ ˙ÓÁÓ25‰˙ÈÓÏ e‰e„Ó‡ Ì‡Â . ≈¬«««»¬≈∆»¿ƒ¬»¿ƒ»
„iÓ ¯‰q‰ ˙È·a ‰kn‰ ˙‡ ÔÈ¯ÒB‡ -26ÌÈÈzÓÓe , ¿ƒ∆««∆¿≈«…«ƒ»«¿ƒƒ

‰ÊÏ27˙Ó Ì‡ :28‡t¯˙Â Ï˜‰ Ì‡Â ,‰kn‰ ‚¯‰È - »∆ƒ≈≈»≈««∆¿ƒ≈≈¿ƒ¿«≈

‰ÓÏL ‰‡eÙ¯29˜eMa CÏ‰Â30ÂÈÏ‚¯ ÏÚ31¯‡Lk ¿»¿≈»¿»««««¿»ƒ¿»
ÌÈ‡È¯a‰32‰kn‰ ÌlLÓ -33¯ËÙÂ ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ34. «¿ƒƒ¿«≈««∆¬ƒ»¿»ƒ¿ƒ¿»

את 19) איש "והכה בתורה: ככתוב להמית, כדי בו שיש
יט). כא, (שמות באגרוף" או באבן ביד,20)רעהו

הכף. לתוך אצבעותיה עח:)21)כשמקבצים (שם ביתֿדין
וראה 22) פג: בבאֿקמא בושת. שבת, ריפוי, צער, נזק,

א. הלכה א, פרק ומזיק חובל נמשך 23)הלכות ואפילו
ב, פרק (שם כלום לו מוסיף אינו המשוער, מן יותר החולי

טו). באומד 25)חוליו.24)הלכה שטעו אומרים ואין
הכבידה  עליו שבא אחר חולי מחמת אומרים אלא ראשון,

עח:). סנהדרין (רש"י אין 26)המכה ערבים, יתן ואפילו
"ונקה  ו): פרשה (משפטים המכילתא לשון וזה מקבלים.
תלמודֿלומר: בשוק, ויטייל ערבים יתן אני שומע המכה,
שמרפא" עד אותו שחובשים מגיד בחוץ, והתהלך יקום אם

נקי). היה לא עכשיו שעד משמע - יבריא 27)(ונקה שמא
זמן.28)המוכה. לאחר "ורפא 29)ואפילו ככתוב:

עוד  וראה שלמה, רפואה שמשמעו כבד, בבנין ירפא"
שם. די 30)מכילתא ולא בחוץ", "והתהלך ככתוב:

וראה  שלמה, לרפואה ראייה עדיין זה שאין בבית, שיתהלך
שם. כשהוא 31)מכילתא או חבירו על נשען כשהוא ולא

עליו. להשען למקל לעזרת 32)זקוק זקוקים שאינם
הם. חלושים שעדיין מבריאים, חולים כדרך ולא הזולת,

מחוייב 33) היה ולא למיתה, תחילה שאמדוהו אףֿעלֿפי
מחיוב  זה ונקה נתרפא שהלה לאחר אבל דברים, בחמשה

דברים. חמשה של ממון חיוב עליו חזר ורק 34)מיתה,
זכאי. יצא אז

.„'BzÚLÓ ÏÚ' ‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰Ê35Cl‰iL BÈ‡ - ∆∆∆¡««»«ƒ¿«¿≈∆¿«≈
‰ËBp‰ elÙ‡L ,¯Á‡ ÏÚ B‡ ‰hn‰ ÏÚ ÔÚL ‡e‰Â¿ƒ¿»«««∆««≈∆¬ƒ«∆
'BzÚLÓ' ¯Ó‡ ‡Ï .˙ÚLn‰ ÏÚ Cl‰Ï ÏBÎÈ ˙eÓÏ»»¿«≈««ƒ¿∆∆…∆¡«ƒ¿«¿

BÈ¯a ˙ÚLÓ ÏÚ Cl‰Ó ‰È‰iL ‡l‡36‰È‰È ‡ÏÂ , ∆»∆ƒ¿∆¿«≈«ƒ¿∆∆À¿¿…ƒ¿∆
.ÂÈÏÚ ÔÚM‰Ï ¯Á‡ Ák CÈ¯»̂ƒ…««≈¿ƒ»≈»»

המכה".35) ונקה משענתו על בחוץ והתהלך יקום "אם
כתוב 36) כך ומשום בורייה", "על אונקלוס תרגם וכך כוחו,

עצמו, כוח על כלומר "משענת", על ולא "משענתו", על
שם. מכילתא וראה לגמרי, שנתרפא

.‰‰˙ÈÓÏ e‰e„Ó‡37Ï˜‰Â ,38‰È‰M ‰nÓ39‡Ïe ,¯Á ¬»¿ƒ»¿≈≈ƒ«∆»»¿««
‚¯‰ ‰Ê È¯‰ - ˙ÓÂ „ÈaÎ‰ Ô‡kÓ40ÔÈ„ÓB‡ ÔÈ‡Â . ƒ»ƒ¿ƒ»≈¬≈∆∆¡»¿≈¿ƒ

ÈL „Ó‡ B˙B‡41¯·cÏ ÌÈÏ‚¯L ,Ï˜‰Lk42. …∆≈ƒ¿∆≈≈∆«¿«ƒ«»»

משנה 37) המכה, מחמת המוכה שימות ביתֿדין שיערו
עח. כך 38)סנהדרין מצבו היה ולו המוכה, של החולי

למיתה. אותו אומדים היו לא לא 39)מתחילה, אבל
אותו  אומדים היו לגמרי, נתרפא שאילו לגמרי. נתרפא

ג. הלכה ראה ונפטר, שם.40)לממון החכמים כדעת
הכביד 41) אפילו פטור. ויצא דברים חמשה וישלם לחיים,

ג. הלכה כלמעלה ומת, אחרֿכך מחמת 42)חוליו שמת
שלנו  בדפוסים למיתה. אמדוהו מתחילה שהרי זו, מכה
רבי  דברי בסיום לדבר" "שרגלים המלים נאמרו בתלמוד
הלכה  ט פרק (סנהדרין הירושלמי אבל פטור. האומר נחמיה
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מחייבים  וחכמים פוטר, נחמיה רבי ומוסיף: מגיה ג)
289שרגלים עמוד סנהדרין במאירי הוא וכן לדבר.

זו  וגירסה מכי"ק, 219 עמוד לסנהדרין סופרים ובדקדוקי
רבינו. לעיני היתה

.Âe‰ek‰43ÔÈa ,˙ÓÂ ˙BÏ˜Ó ‰¯OÚa Ì„‡ Èa ‰¯OÚ ƒ¬»»¿≈»»«¬»»«¿»≈≈
‰Ê ¯Á‡ ‰Êa e‰ek‰L44Ôlk - ˙Á‡k e‰ek‰L ÔÈa ∆ƒ»∆««∆≈∆ƒ¿««À»

ÔÈ¯eËt45Ì„‡ LÙ Ïk :¯Ó‡pL ;ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈnÓ46 ¿ƒƒƒ«≈ƒ∆∆¡«»∆∆»»
LÙp‰ Ïk ‚¯‰L „Á‡ ‰È‰iL „Ú -47ÔÈc‰ ‡e‰Â . «∆ƒ¿∆∆»∆»«»«∆∆¿«ƒ

e‰eL·kL B‡ e‰eÙÁcL ÌÈLÏ48B‡ ,ÌÈn‰ CB˙Ï ƒ¿«ƒ∆¿»∆¿»¿««ƒ
ıÁ ‡ˆÈÂ ÌÈ·LBÈ ÌÈa¯ eÈ‰L49‚¯‰Â Ô‰ÈÈaÓ50- ∆»«ƒ¿ƒ¿»»≈ƒ≈≈∆¿»«
ÔÈ¯eËt ÔlkL51. ∆À»¿ƒ

עח.43) וכן 44)סנהדרין להמית, כדי ואחד אחד בכל ויש
להמית. כדי מהם אחד באף בשאין ואפילו 45)הדין

מיתתו. את שקירב נפש 46)האחרון כל יכה כי "ואיש
יומת". מות זה,47)אדם, אחר בזה בין עשרה, ובהכוהו

כולה. הנפש את הכה לא מהם אחד אף כאחת, כולם ובין
ט.48) הלכה ג, פרק למעלה פ.49)ראה אף50ֿ)שם

מיתה. וחייב הנפש כל שהרג אחד שיש מפני 51)עלֿפי
מסתיים  וכו' חץ יצא של [הדין לנו. ידוע הרוצח שאין
אחד  ואפילו כלומר ביניהם" חלפתא אבא "ואפילו בגמרא:
נופל  אינו חשד של צל שאפילו כשר, אדם הוא משניהם
כלום  מסיים אינו רבינו אבל השני, את הורגים אין עליו,
שרבינו  ונראה מספק. הורגים שאין הוא פשוט דבר ואםֿכן
ומקרה  החץ. ויצא הקשת את דרכו שכולם במקרה מדבר

זו]. בהלכה שנאמרו האחרים לדינים דומה זה

.Êe˜¯Ê52Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÂ ,‰Ê ¯Á‡ ‰Ê Ô·‡ ‰¯OÚ Ba »¿¬»»∆∆∆««∆¿»««≈∆
LÈÂ ‰B¯Á‡a Ô·‡ „Á‡ ˜¯ÊÂ ,˙ÈÓ‰Ï È„k da ÔÈ‡≈»¿≈¿»ƒ¿»«∆»∆∆»«¬»¿≈
ÂÈÏÚ ‚¯‰ ÔB¯Á‡‰ ‰Ê È¯‰ - ˙ÓÂ ,˙ÈÓ‰Ï È„k da53. »¿≈¿»ƒ»≈¬≈∆»«¬∆¡»»»

ÁˆB¯54ÌÈ¯Á‡a ·¯Ú˙Â BÈc ¯Ó‚pL55ÈÓ Ú„B ‡ÏÂ ≈«∆ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»≈«¬≈ƒ¿…«ƒ
BÈc ¯Ó‚ ‡lL ÁˆB¯Â .ÔÈ¯eËt Ôlk - Ô‰Ó ‡e‰≈∆À»¿ƒ¿≈«∆…ƒ¿«ƒ
ÔÈ¯eËt Ôlk - ÔÈc ¯Ó‚pL ÌÈ¯Á‡ ÌÈÁˆB¯a ·¯Ú˙pL∆ƒ¿»≈¿¿ƒ¬≈ƒ∆ƒ¿«ƒ»À»¿ƒ
‡l‡ Ì„‡ ÏL BÈc ÔÈ¯ÓBb ÔÈ‡L ;‰˙Èn‰ ÔÓƒ«ƒ»∆≈¿ƒƒ∆»»∆»

ÂÈÙa56Ôlk ˙‡ ÔÈ¯ÒB‡Â .57. ¿»»¿¿ƒ∆À»

המלים 52) ועד הלכה. התחלת כאן אין הענין, מבחינת
נג. הערה להלן ראה ו. להלכה שייך עליו" "נהרג

של 54)שם.53) בכת"י וכן רס"ט קושטא בדפוס עט: שם
נכון  וכך חדשה. הלכה כאן מתחילה קוק, הרב מוסד

נא. הערה ראה הענין. ואפילו 56)כשרים.55)מבחינת
שאין  כל כי דינו, לגמור אפשר אי בי"ד, בפני כולם יבואו

"בפניו". נקרא אינו אותו, כולם 57)מכירים שהרי
הרוצח  מי שיתבאר עד במאסר אותם ומחזיקים הם, רוצחים
ח), הלכה (ראה לכיפה אותם כונסים אין אבל שנתערב,
פרק  סנהדרין הלכות וראה שם. הגמרא פירוש לפי כרבנן

ט. הלכה כד,

.Á‚¯B‰‰58B˙B‡ ÔÈ‡B¯ ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ ‡ÏÂ ,˙BLÙ «≈¿»¿…»»≈ƒƒ
„Á‡‰ ¯Á‡ „Á‡‰ e‰‡¯ ‡l‡ ,˙Á‡k59‚¯‰L B‡ , ¿««∆»»»»∆»««»∆»∆»«

‰‡¯˙‰ ‡Ïa ÌÈ„Ú ÈÙa60ÌÈ„Ú‰ eLÁÎ‰L B‡ , ƒ¿≈≈ƒ¿…«¿»»∆À¿¬»≈ƒ
˙B˜È„aa61˙B¯È˜Áa eLÁÎ‰ ‡ÏÂ62el‡ Ïk - «¿ƒ¿…À¿¬«¬ƒ»≈

‰tÎÏ Ô˙B‡ ÔÈÒBk ÌÈÁˆ¯‰63ÌÁÏ Ô˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Óe , »«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»«¬ƒƒ»∆∆
ıÁÏ ÌÈÓe ¯ˆ64e¯ˆiL „Ú65Ck ¯Á‡Â ,Ô‰ÈÚÓ ««ƒ«««∆≈¿¿≈∆¿««»

ÌÒ¯k Ú˜azL „Ú ÌÈ¯BÚO Ô˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó66„·kÓ «¬ƒƒ»¿ƒ«∆ƒ»«¿≈»ƒ…∆
.ÈÏÁ‰«…ƒ

פא:58) כולו,59)סנהדרין המעשה את אחד כל ראה ולא
ו: מכות ראה מיתה. לחייבו עד 60)ואיֿאפשר נהרג ואינו

שם. בו. מתרים עדיו שני צדדיות,61)שיהיו בשאלות
שאמרו  תאנים), (זנבות תאנים בעוקצי שבדק זכאי כבן
זו  תאנה לעד: אמר מעשה. נעשה תאנה תחת העדים

ט: סנהדרין גסים, עוקציה או דקים שבע 62)עוקציה
המעשה. ובזמן במקום הקשורות יסוד בית 63)שאלות

ונקרא  אדם, קומת כשיעור אלא גדול ואינו צר מקום הסוהר,
קשת. מעשה קמורה היתה שתקרתו לפי "כיפה",

כ.64) ל, ישעיה הכתוב צרים.65)לשון שנעשים
הקודמת 66) בהלכה אבל הם. רוצחים כולם שהרי וימותו,

דינו  נגמר לא מהם אחד שהרי לכיפה, אותה מכניסים אין
כרוצח.

.ËÏ ‰Ê ¯·c ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â;ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ È·iÁÓ ¯‡L ¿≈ƒ»»∆ƒ¿»¿À¿≈ƒ«≈ƒ
·iÁ BÈ‡ Ì‡Â ,B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ - ‰˙ÈÓ ·iÁ˙ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿«≈ƒ»¿ƒƒ¿ƒ≈«»
˙BBÚ LiL Èt ÏÚ Û‡L .B˙B‡ ÔÈ¯ËBt - ‰˙ÈÓƒ»¿ƒ∆««ƒ∆≈¬

ÌÈÓc ˙eÎÈÙMÓ ÔÈ¯eÓÁ67B·eMÈ ˙˙ÁL‰ Ô‰a ÔÈ‡ , ¬ƒƒ¿ƒ»ƒ≈»∆«¿»«ƒ
‰¯Ê ‰„B·Ú elÙ‡ .ÌÈÓc ˙eÎÈÙLk ÌÏBÚ ÏL68ÔÈ‡Â , ∆»ƒ¿ƒ»ƒ¬ƒ¬»»»¿≈

˙BÈ¯Ú ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ69˙eÎÈÙLk ÔÈ‡ ,˙aL ÏelÁ B‡ »ƒ«¬»ƒ«»≈»ƒ¿ƒ
,ÌB˜nÏ Ì„‡ ÔÈaL ˙B¯·ÚÓ Ô‰ ˙BBÂÚ el‡L ;ÌÈÓc»ƒ∆≈¬≈≈¬≈∆≈»»«»
ÏÎÂ .B¯·Á ÔÈ·Ï BÈaL ˙B¯·ÚÓ ÌÈÓc ˙eÎÈÙL Ï·‡¬»¿ƒ»ƒ≈¬≈∆≈¿≈¬≈¿»
ÔÈ‡Â .¯eÓb ÚL¯ ‡e‰ È¯‰ - ‰Ê ÔBÚ B„Èa LiL ÈÓƒ∆≈¿»»∆¬≈»»»¿≈
,‰Ê ÔBÚ „‚k ÔÈÏe˜L ÂÈÓÈ Ïk ‰OÚL ˙Bˆn‰ Ïk»«ƒ¿∆»»»»»¿ƒ¿∆∆»∆
Ì„a ˜LÚ Ì„‡ :¯Ó‡pL ;ÔÈc‰ ÔÓ e‰eÏÈvÈ ‡ÏÂ¿…«ƒƒ«ƒ∆∆¡«»»»À¿«

¯ÓB‚Â LÙ70,‰¯Ê ‰„B·Ú „·BÚ ·‡Á‡Ó „ÓÏe ‡ˆ . »∆¿≈≈¿«≈«¿»≈¬»»»
·‡Á‡Î ‰È‰ ‡Ï ˜¯ :Ba ¯Ó‡ È¯‰L71e¯cÒpLÎe , ∆¬≈∆¡««…»»¿«¿»¿∆ƒ¿¿

ÔBÚ ‡ˆÓ ‡Ï ,˙BÁe¯‰ È‰Ï‡ ÈÙÏ ÂÈ˙BiÎÊe ÂÈ˙BBÚ¬»¿À»ƒ¿≈¡…≈»…ƒ¿»»
Ïe˜ML ¯Á‡ ¯·c ÌL ‰È‰ ‡ÏÂ ,‰iÏk B·iÁL∆ƒ¿¿»»¿…»»»»»«≈∆»
Áe¯‰ ‡ˆzÂ :¯Ó‡pL ;˙B· ÈÓ„ ‡l‡ ,Bc‚k¿∆¿∆»¿≈»∆∆¡««≈≈»«

„ÓÚzÂ72˙B· Áe¯ ‰Ê - '‰ ÈÙÏ73:BÏ ¯Ó‡Â , ««¬…ƒ¿≈∆«»¿∆¡«
‰zÙz74ÏÎez Ì‚Â75B„Èa ‚¯‰ ‡Ï ÚL¯‰ ‡e‰ È¯‰Â . ¿«∆¿«»«¬≈»»»…»«¿»

·aÒ ‡l‡76.B„Èa ‚¯B‰Ï ¯ÓÁÂ Ï˜ , ∆»ƒ≈«»…∆¿≈¿»

שבאה 67) סייף ממיתת שחמורים וסקילה, שריפה שענשם
דמים. שפיכות סקילה.68)על וחייב בעיקר כופר שהוא

יא.69) הלכה א, פרק למעלה אל 70)ראה ינוס, בור "עד
עד  היינו הקבר, עד נפש, שרצח אדם כלומר בו", יתמכו
יצילו  לא אבל הצלה, למצוא למקום ממקום ינוס מותו, יום
מפני  לעגל, מזבח בנה שאהרן ז. סנהדרין וראה אותו.
תקנה  להם תהיה ולא אותו, יהרגו יסרב שאם שחשש
וראה  תקנה. להם תהיה אפשר לעגל, שיעבדו מוטב לעולם.

ד. הלכה א, פרק "אשר 71)למעלה הוא: הכתוב והמשך
אחרי  ללכת מאד ויתעב ה' בעיני הרע לעשות התמכר

ויעמד.72)הגילולים". . . . ויצא סנהדרין 73)במקרא:
יפול.74)קב: ושם למלחמה, שילך אחאב את
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מחייבים  וחכמים פוטר, נחמיה רבי ומוסיף: מגיה ג)
289שרגלים עמוד סנהדרין במאירי הוא וכן לדבר.

זו  וגירסה מכי"ק, 219 עמוד לסנהדרין סופרים ובדקדוקי
רבינו. לעיני היתה

.Âe‰ek‰43ÔÈa ,˙ÓÂ ˙BÏ˜Ó ‰¯OÚa Ì„‡ Èa ‰¯OÚ ƒ¬»»¿≈»»«¬»»«¿»≈≈
‰Ê ¯Á‡ ‰Êa e‰ek‰L44Ôlk - ˙Á‡k e‰ek‰L ÔÈa ∆ƒ»∆««∆≈∆ƒ¿««À»

ÔÈ¯eËt45Ì„‡ LÙ Ïk :¯Ó‡pL ;ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈnÓ46 ¿ƒƒƒ«≈ƒ∆∆¡«»∆∆»»
LÙp‰ Ïk ‚¯‰L „Á‡ ‰È‰iL „Ú -47ÔÈc‰ ‡e‰Â . «∆ƒ¿∆∆»∆»«»«∆∆¿«ƒ

e‰eL·kL B‡ e‰eÙÁcL ÌÈLÏ48B‡ ,ÌÈn‰ CB˙Ï ƒ¿«ƒ∆¿»∆¿»¿««ƒ
ıÁ ‡ˆÈÂ ÌÈ·LBÈ ÌÈa¯ eÈ‰L49‚¯‰Â Ô‰ÈÈaÓ50- ∆»«ƒ¿ƒ¿»»≈ƒ≈≈∆¿»«
ÔÈ¯eËt ÔlkL51. ∆À»¿ƒ

עח.43) וכן 44)סנהדרין להמית, כדי ואחד אחד בכל ויש
להמית. כדי מהם אחד באף בשאין ואפילו 45)הדין

מיתתו. את שקירב נפש 46)האחרון כל יכה כי "ואיש
יומת". מות זה,47)אדם, אחר בזה בין עשרה, ובהכוהו

כולה. הנפש את הכה לא מהם אחד אף כאחת, כולם ובין
ט.48) הלכה ג, פרק למעלה פ.49)ראה אף50ֿ)שם

מיתה. וחייב הנפש כל שהרג אחד שיש מפני 51)עלֿפי
מסתיים  וכו' חץ יצא של [הדין לנו. ידוע הרוצח שאין
אחד  ואפילו כלומר ביניהם" חלפתא אבא "ואפילו בגמרא:
נופל  אינו חשד של צל שאפילו כשר, אדם הוא משניהם
כלום  מסיים אינו רבינו אבל השני, את הורגים אין עליו,
שרבינו  ונראה מספק. הורגים שאין הוא פשוט דבר ואםֿכן
ומקרה  החץ. ויצא הקשת את דרכו שכולם במקרה מדבר

זו]. בהלכה שנאמרו האחרים לדינים דומה זה

.Êe˜¯Ê52Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÂ ,‰Ê ¯Á‡ ‰Ê Ô·‡ ‰¯OÚ Ba »¿¬»»∆∆∆««∆¿»««≈∆
LÈÂ ‰B¯Á‡a Ô·‡ „Á‡ ˜¯ÊÂ ,˙ÈÓ‰Ï È„k da ÔÈ‡≈»¿≈¿»ƒ¿»«∆»∆∆»«¬»¿≈
ÂÈÏÚ ‚¯‰ ÔB¯Á‡‰ ‰Ê È¯‰ - ˙ÓÂ ,˙ÈÓ‰Ï È„k da53. »¿≈¿»ƒ»≈¬≈∆»«¬∆¡»»»

ÁˆB¯54ÌÈ¯Á‡a ·¯Ú˙Â BÈc ¯Ó‚pL55ÈÓ Ú„B ‡ÏÂ ≈«∆ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»≈«¬≈ƒ¿…«ƒ
BÈc ¯Ó‚ ‡lL ÁˆB¯Â .ÔÈ¯eËt Ôlk - Ô‰Ó ‡e‰≈∆À»¿ƒ¿≈«∆…ƒ¿«ƒ
ÔÈ¯eËt Ôlk - ÔÈc ¯Ó‚pL ÌÈ¯Á‡ ÌÈÁˆB¯a ·¯Ú˙pL∆ƒ¿»≈¿¿ƒ¬≈ƒ∆ƒ¿«ƒ»À»¿ƒ
‡l‡ Ì„‡ ÏL BÈc ÔÈ¯ÓBb ÔÈ‡L ;‰˙Èn‰ ÔÓƒ«ƒ»∆≈¿ƒƒ∆»»∆»

ÂÈÙa56Ôlk ˙‡ ÔÈ¯ÒB‡Â .57. ¿»»¿¿ƒ∆À»

המלים 52) ועד הלכה. התחלת כאן אין הענין, מבחינת
נג. הערה להלן ראה ו. להלכה שייך עליו" "נהרג

של 54)שם.53) בכת"י וכן רס"ט קושטא בדפוס עט: שם
נכון  וכך חדשה. הלכה כאן מתחילה קוק, הרב מוסד

נא. הערה ראה הענין. ואפילו 56)כשרים.55)מבחינת
שאין  כל כי דינו, לגמור אפשר אי בי"ד, בפני כולם יבואו

"בפניו". נקרא אינו אותו, כולם 57)מכירים שהרי
הרוצח  מי שיתבאר עד במאסר אותם ומחזיקים הם, רוצחים
ח), הלכה (ראה לכיפה אותם כונסים אין אבל שנתערב,
פרק  סנהדרין הלכות וראה שם. הגמרא פירוש לפי כרבנן

ט. הלכה כד,

.Á‚¯B‰‰58B˙B‡ ÔÈ‡B¯ ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ ‡ÏÂ ,˙BLÙ «≈¿»¿…»»≈ƒƒ
„Á‡‰ ¯Á‡ „Á‡‰ e‰‡¯ ‡l‡ ,˙Á‡k59‚¯‰L B‡ , ¿««∆»»»»∆»««»∆»∆»«

‰‡¯˙‰ ‡Ïa ÌÈ„Ú ÈÙa60ÌÈ„Ú‰ eLÁÎ‰L B‡ , ƒ¿≈≈ƒ¿…«¿»»∆À¿¬»≈ƒ
˙B˜È„aa61˙B¯È˜Áa eLÁÎ‰ ‡ÏÂ62el‡ Ïk - «¿ƒ¿…À¿¬«¬ƒ»≈

‰tÎÏ Ô˙B‡ ÔÈÒBk ÌÈÁˆ¯‰63ÌÁÏ Ô˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Óe , »«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»«¬ƒƒ»∆∆
ıÁÏ ÌÈÓe ¯ˆ64e¯ˆiL „Ú65Ck ¯Á‡Â ,Ô‰ÈÚÓ ««ƒ«««∆≈¿¿≈∆¿««»

ÌÒ¯k Ú˜azL „Ú ÌÈ¯BÚO Ô˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó66„·kÓ «¬ƒƒ»¿ƒ«∆ƒ»«¿≈»ƒ…∆
.ÈÏÁ‰«…ƒ

פא:58) כולו,59)סנהדרין המעשה את אחד כל ראה ולא
ו: מכות ראה מיתה. לחייבו עד 60)ואיֿאפשר נהרג ואינו

שם. בו. מתרים עדיו שני צדדיות,61)שיהיו בשאלות
שאמרו  תאנים), (זנבות תאנים בעוקצי שבדק זכאי כבן
זו  תאנה לעד: אמר מעשה. נעשה תאנה תחת העדים

ט: סנהדרין גסים, עוקציה או דקים שבע 62)עוקציה
המעשה. ובזמן במקום הקשורות יסוד בית 63)שאלות

ונקרא  אדם, קומת כשיעור אלא גדול ואינו צר מקום הסוהר,
קשת. מעשה קמורה היתה שתקרתו לפי "כיפה",

כ.64) ל, ישעיה הכתוב צרים.65)לשון שנעשים
הקודמת 66) בהלכה אבל הם. רוצחים כולם שהרי וימותו,

דינו  נגמר לא מהם אחד שהרי לכיפה, אותה מכניסים אין
כרוצח.

.ËÏ ‰Ê ¯·c ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â;ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ È·iÁÓ ¯‡L ¿≈ƒ»»∆ƒ¿»¿À¿≈ƒ«≈ƒ
·iÁ BÈ‡ Ì‡Â ,B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ - ‰˙ÈÓ ·iÁ˙ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿«≈ƒ»¿ƒƒ¿ƒ≈«»
˙BBÚ LiL Èt ÏÚ Û‡L .B˙B‡ ÔÈ¯ËBt - ‰˙ÈÓƒ»¿ƒ∆««ƒ∆≈¬

ÌÈÓc ˙eÎÈÙMÓ ÔÈ¯eÓÁ67B·eMÈ ˙˙ÁL‰ Ô‰a ÔÈ‡ , ¬ƒƒ¿ƒ»ƒ≈»∆«¿»«ƒ
‰¯Ê ‰„B·Ú elÙ‡ .ÌÈÓc ˙eÎÈÙLk ÌÏBÚ ÏL68ÔÈ‡Â , ∆»ƒ¿ƒ»ƒ¬ƒ¬»»»¿≈

˙BÈ¯Ú ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ69˙eÎÈÙLk ÔÈ‡ ,˙aL ÏelÁ B‡ »ƒ«¬»ƒ«»≈»ƒ¿ƒ
,ÌB˜nÏ Ì„‡ ÔÈaL ˙B¯·ÚÓ Ô‰ ˙BBÂÚ el‡L ;ÌÈÓc»ƒ∆≈¬≈≈¬≈∆≈»»«»
ÏÎÂ .B¯·Á ÔÈ·Ï BÈaL ˙B¯·ÚÓ ÌÈÓc ˙eÎÈÙL Ï·‡¬»¿ƒ»ƒ≈¬≈∆≈¿≈¬≈¿»
ÔÈ‡Â .¯eÓb ÚL¯ ‡e‰ È¯‰ - ‰Ê ÔBÚ B„Èa LiL ÈÓƒ∆≈¿»»∆¬≈»»»¿≈
,‰Ê ÔBÚ „‚k ÔÈÏe˜L ÂÈÓÈ Ïk ‰OÚL ˙Bˆn‰ Ïk»«ƒ¿∆»»»»»¿ƒ¿∆∆»∆
Ì„a ˜LÚ Ì„‡ :¯Ó‡pL ;ÔÈc‰ ÔÓ e‰eÏÈvÈ ‡ÏÂ¿…«ƒƒ«ƒ∆∆¡«»»»À¿«

¯ÓB‚Â LÙ70,‰¯Ê ‰„B·Ú „·BÚ ·‡Á‡Ó „ÓÏe ‡ˆ . »∆¿≈≈¿«≈«¿»≈¬»»»
·‡Á‡Î ‰È‰ ‡Ï ˜¯ :Ba ¯Ó‡ È¯‰L71e¯cÒpLÎe , ∆¬≈∆¡««…»»¿«¿»¿∆ƒ¿¿

ÔBÚ ‡ˆÓ ‡Ï ,˙BÁe¯‰ È‰Ï‡ ÈÙÏ ÂÈ˙BiÎÊe ÂÈ˙BBÚ¬»¿À»ƒ¿≈¡…≈»…ƒ¿»»
Ïe˜ML ¯Á‡ ¯·c ÌL ‰È‰ ‡ÏÂ ,‰iÏk B·iÁL∆ƒ¿¿»»¿…»»»»»«≈∆»
Áe¯‰ ‡ˆzÂ :¯Ó‡pL ;˙B· ÈÓ„ ‡l‡ ,Bc‚k¿∆¿∆»¿≈»∆∆¡««≈≈»«

„ÓÚzÂ72˙B· Áe¯ ‰Ê - '‰ ÈÙÏ73:BÏ ¯Ó‡Â , ««¬…ƒ¿≈∆«»¿∆¡«
‰zÙz74ÏÎez Ì‚Â75B„Èa ‚¯‰ ‡Ï ÚL¯‰ ‡e‰ È¯‰Â . ¿«∆¿«»«¬≈»»»…»«¿»

·aÒ ‡l‡76.B„Èa ‚¯B‰Ï ¯ÓÁÂ Ï˜ , ∆»ƒ≈«»…∆¿≈¿»

שבאה 67) סייף ממיתת שחמורים וסקילה, שריפה שענשם
דמים. שפיכות סקילה.68)על וחייב בעיקר כופר שהוא

יא.69) הלכה א, פרק למעלה אל 70)ראה ינוס, בור "עד
עד  היינו הקבר, עד נפש, שרצח אדם כלומר בו", יתמכו
יצילו  לא אבל הצלה, למצוא למקום ממקום ינוס מותו, יום
מפני  לעגל, מזבח בנה שאהרן ז. סנהדרין וראה אותו.
תקנה  להם תהיה ולא אותו, יהרגו יסרב שאם שחשש
וראה  תקנה. להם תהיה אפשר לעגל, שיעבדו מוטב לעולם.

ד. הלכה א, פרק "אשר 71)למעלה הוא: הכתוב והמשך
אחרי  ללכת מאד ויתעב ה' בעיני הרע לעשות התמכר

ויעמד.72)הגילולים". . . . ויצא סנהדרין 73)במקרא:
יפול.74)קב: ושם למלחמה, שילך אחאב את
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של 75) דין גזר נחתם נבות דמי של זה עוון שעל מכאן
כן. לפני בידו שהיה עבודהֿזרה, עוון על ולא אחאב,

של 76) עירו לזקני מכתבים ששלחה אשתו, איזבל עלֿידי
כא. מלכיםֿא נבות,

.ÈÌÈÒ¯B˜Èt‡‰77‰¯Ê ‰„B·Ú È„·BÚ Ì‰Â ,78B‡ »∆ƒ¿ƒ¿≈¿≈¬»»»
‰Ï· ÏÎ‡ elÙ‡ ,ÒÈÚÎ‰Ï ˙B¯·Ú ‰OBÚ‰79L·Ï B‡ »∆¬≈¿«¿ƒ¬ƒ»«¿≈»»«

ÊËÚL80ÒÈÚÎ‰Ï81ÒB¯B˜Èt‡ ‰Ê È¯‰ -82, ««¿≈¿«¿ƒ¬≈∆∆ƒ
ÔÈ¯ÙBkLÂ83‰‡e·p·e ‰¯Bza84Ô‚¯‰Ï ‰ÂˆÓ -85Ì‡ . ¿∆¿ƒ«»«¿»ƒ¿»¿»¿»ƒ

ÛÈÒa Ô‚¯‰Ï Ák B„Èa LÈ86‡ÈÒ‰¯Ùa87Ì‡Â ;‚¯B‰ - ≈¿»…«¿»¿»¿«ƒ¿«¿∆¿»≈¿ƒ
˙BÏÈÏÚa Ô‰ÈÏÚ ‡a - Â‡Ï88·aÒiL „Ú89.Ô˙‚È¯‰ »»¬≈∆«¬ƒ«∆¿«≈¬ƒ»»

- ¯‡aa Ìlq‰Â ,¯‡·Ï ÏÙpL Ô‰Ó „Á‡ ‰‡¯ ?„ˆÈk≈«»»∆»≈∆∆»«ƒ¿≈¿«À»«¿≈
,‚b‰ ÔÓ Èa „È¯B‰Ï „e¯Ë ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡Â ,B˜lÒÓ¿«¿¿≈¬≈ƒ»¿ƒ¿ƒƒ«»

EÏ ep¯ÈÊÁ‡Â90‡ˆBiÎÂ .91.el‡ ÌÈ¯·„a ¿«¬ƒ∆¿¿«≈ƒ¿»ƒ≈

"המינים".77) ובכת"י: ר"מ רומי ובדפוס 78)בדפוס
ידובר  זו בהלכה מישראל". עבודהֿזרה "עובדי ר"מ: רומי
הבאה. בהלכה ידובר גוים ועל בלבד, ישראל בני על

והאוכלה 79) טבעית, מיתה מתה או כהלכה נשחטה שלא
לאו. איסור על אלא עובר בו 80)אינו שאורגים אריג

יט; יט, ויקרא בלאו. ואיסורו יחד, פשתן וחוטי צמר חוטי
יא. את 81)הוריות ומניח לפניו, והיתר שאיסור כגון

הוריות  ה'. את להכעיס בכוונה האיסור את ואוכל ההיתר
וכן 82)שם. עה, הערה ראה "מין", לומר צריך כאן אף

יוחנן  רבי כדעת רבינו ופסק כו: זרה עבודה בגמרא הגירסא
כמין. דינו להכעיס שמומר אבהו, רומי 83)ורבי בדפוס

מן  בתורה" שכופרים והם "והאפיקורסים, הגירסא: ר"מ
משה. ביד ה' פי על שניתנה דברו 84)השמים, נותן שה'

הלכות  ראה שלוחיו, להיות עלֿידו שנבחרו אנשים בפי
וֿח. הלכות ג, פרק מצרים 85)תשובה שהם "מפני

(הלכות  ה'" מאחורי העם את ומסירים לישראל (צוררים)
כתוב: כו:) (ע"ז שלפנינו בגמרא א). הלכה י, פרק עכו"ם
שימותו) (לבאר מורידים היו והמומרים והמסורות "המינים
גירסת  אבל כלל. נזכרו לא ו"האפיקרוסים" מעלים", ולא
והמומרים  והמסורות "המינים היא: והרי"ף חננאל רבינו
מפני  כאן, רבינו הזכיר לא "המסורות" את והאפיקורסים".

פרק ומזיק חובל בהלכות דינם כתב ומה שכבר י. הלכה ח,
להרגם. כוח בידו כשאין רבינו פירש מורידים" "היו שכתוב
וביאור  ה, סעיף תכה סימן חושןֿמשפט ערוך' ''שולחן ראה

יט. סעיףֿקטן שצווה 86)הגר"א בעגל, החוטאים כדין
והרגו  . . ירכו. על חרבו איש "שימו בחרב, להרגם משה

כז). לב, (שמות אחיו" את ויראו,87)איש ישמעו למען
משער  ושובו "עברו משה: שאמר בעגל בחוטאים כמו

שם. במחנה", סיבה.88)לשער לבדות בתואנה,
שם.89) גמרא בידיים, להרוג "עלילות"90)בלי והיינו

שם. שם.91)שהזכיר,

.‡ÈÌÈ·ÎBk È„·BÚ Ï·‡92ÌÈ·e eÈÈa ÔÈ‡L ¬»¿≈»ƒ∆≈≈≈≈»
‰ÓÁÏÓ93‰w„ ‰Ó‰a ÈÚB¯Â ,94Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ï‡¯OiÓ ƒ¿»»¿≈¿≈»«»ƒƒ¿»≈¿«≈»∆

ÔÏÈv‰Ï ¯eÒ‡Â .‰˙Èn‰ Ì‰Ï ÌÈ·aÒÓ ÔÈ‡ -95Ì‡ , ≈¿«¿ƒ»∆«ƒ»¿»¿«ƒ»ƒ
˙eÓÏ eË96BÈ‡ - ÌiÏ ÏÙpL Ô‰Ó „Á‡ ‰‡¯L ÔB‚k . »»¿∆»»∆»≈∆∆»««»≈

„ÓÚ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL .e‰ÏÚÓ97‰Ê ÔÈ‡Â - EÚ¯ Ìc ÏÚ «¬≈∆∆¡«…«¬…««≈∆¿≈∆
EÚ¯98. ≈∆

שבהלכה 92) עבודהֿזרה עובד לישראל בניגוד גוים,
כו. זרה עבודה "טוב 93)הקודמת. - מלחמה בשעת אבל

סופרים  ומסכת א, פרשה בשלח מכילתא הרוג", שבגוים
טו. בשדות 94)פרק עדריהם שמרעים בגזל, שדבקים

בבהמה  והחמירו כו. זרה עבודה לישראל, השייכים אחרים,
ביותר. מזיקה שהיא מפני ולא 95)דקה, מעלים "לא

הורדתם  ידי על מיתתם מסבבים אין כלומר מורידים",
שם. הסכנה, מן אותם מצילים ואין לעזור 96)לבור, אבל

משום  מותר, - חולה לרפא כגון למות, נוטה שאינו לעכו"ם
שם. פרק 97)איבה, למעלה ראה להציל, אתה חייב אלא

יד. הלכה יא.98)א, הלכה ב, פרק למעלה ראה

.·È‰¯·Ú ÏÚa Ï‡¯OÈa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿»≈««¬≈»
BÚL¯a „ÓBÚ‰Â99‰Ó‰a ÈÚB¯ ÔB‚k ,„ÈÓz Ba ‰BLÂ ¿»≈¿ƒ¿¿∆»ƒ¿≈¿≈»

‰w„100e¯˜tL101Ï·‡ ;ÔzÏe‡a ÌÈÎÏB‰ Ì‰Â ÏÊ‚a «»∆»¿¿»≈¿≈¿ƒ¿ƒ«¿»¬»
‡l‡ ,„ÈÓz BÚL¯a „ÓBÚ BÈ‡L ˙B¯·Ú ÏÚa Ï‡¯OÈƒ¿»≈««¬≈∆≈≈¿ƒ¿»ƒ∆»
˙BÏ· ÏÎB‡ ÔB‚k ,BÓˆÚ ˙‡‰Ï ˙B¯·Ú ‰OBÚ∆¬≈«¬»««¿¿≈¿≈

ÔB·‡˙Ï102BÏÈv‰Ï ‰ÂˆÓ -103ÏÚ „ÓÚÏ ¯eÒ‡Â , ¿≈»ƒ¿»¿«ƒ¿»«¬…«
BÓc104. »

ההתראה.99) אף ורוב 100)על יום יום גזל על שעוברים
ולא  ממון תאות מחמת חוטאים שהם ואףֿעלֿפי היום,
דמיא", כמינות טובא, בה (דאדיק) דדביק "כיון להכעיס.

יז. זרה מופקרים.101)עבודה תאות 102)נעשו מחמת
הבחין  לא להכעיס, בעובר אבל היתר. מוצא כשאינו היצר,

לא. או תמיד ברשעו עומד בין כו:103)רבינו זרה עבודה
בלאו.104) עובר - מציל ואינו והעומד

ה'תש"פ  מרחשון ט"ו ד' יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
מי,1) ואת יהרוג וכיצד שגולה, בשגגה ההורג כל יבאר

המכה  הרב או למודו בשעת בנו שהרג האב גלות. ויתחייב
ויצא  מקלט לעיר הנכנס ודין הכאה. מחמת ומת תלמידו את

קולט. אם והמזבח לתחומו, חוץ

.‡‰‚‚La ‚¯B‰‰ Ïk2‰È„nÓ ‰ÏBb -3da ‚¯‰L »«≈ƒ¿»»∆ƒ¿ƒ»∆»«»
‰OÚ ˙ÂˆÓe .ËÏ˜Ó È¯ÚÏ4·LÈÂ :¯Ó‡pL ,B˙BÏ‚‰Ï ¿»≈ƒ¿»ƒ¿«¬≈¿«¿∆∆¡«¿»«

eÁ˜È ‡lL ÔÈc ˙Èa e¯‰Ê‰Â .Ï„b‰ Ô‰k‰ ˙BÓ „Ú da»««…≈«»…¿À¿¬≈ƒ∆…ƒ¿
¯Ùk5‰‚‚La ÁˆB¯‰ ÔÓ6B¯ÈÚa ·LÈÏ È„k7, …∆ƒ»≈«ƒ¿»»¿≈≈≈¿ƒ

BËÏ˜Ó ¯ÈÚ Ï‡ ÒeÏ ¯ÙÎ eÁ˜˙ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL8. ∆∆¡«¿…ƒ¿…∆»∆ƒƒ¿»

ãycew zegiyn zecewpã

."ehlwn xir l` qepl"

הפסוק  את הביא בשגגה, לרוצח כופר לקיחת באיסור
לב) לה, ...(במדבר מקלטו עיר אל לנוס כופר תקחו "ולא

לשבת  ...לשוב " הפסוק המשך את ציטט לא אבל כו'"
שלא  הל"ת שמצות לשיטתו הרמב"ם כי כו'". ... בארץ
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ytpקצב zxinye gvex 'ld - oiwifp xtq - oeygxn e"h 'c mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

האחד  חיובים, שני כוללת בשגגה, נפש לרוצח כופר לקחת
היה  ואם המקלט, בעיר שישב לאחר והשני שגלה לפני
משמע  היה בארץ" לשבת "לשוב הפסוק המשך מצטט
לשוב  לו לאפשר אין שאז שגלה, לאחר רק הוא שהל"ת

בארץ.לש  בת
עיר  אל לנוס כופר תקחו ולא (ד"ה שם רש"י מפירוש אבל
כופר  ליקח שלא לא־תעשה שמצוות משמע מקלטו")
שגלה  קודם (אבל שגלה. לאחר רק מדברת רוצח לנפש

להגלותו). מצוות־עשה יש
(298 cenr b"i wlg y"ewl it lr)

כוונה.2) העיר.3)בלא הרוצח 4)מן כשאין אפילו
להגלותו. הדין בית על מצוה מקלט, מבקש בשגגה

החטא.5) על לכפר לקמן 6)ממון, ראה גלות, המחייב
ואילך. ב הלכה ו הגדול.7)פרק הכהן שימות קודם

הגמרא 8) ובלשון בארץ". לשבת "לשוב - הפסוק והמשך
(אל  גלות" מן ותפטריה ממונא תשקול "לא לז:): (כתובות
המקרא  של [פשוטו הגלות). מן ותפטרהו ממון תיקח
ונחייבו  כופר נקבל שלא במזיד, בהורג שהמדובר משמע
"ולא  הקודם: בפסוק נאמר כבר אבל ממיתה, וייפטר גלות
מזהירה  שכאן (שם) דרשו ולפיכך רוצח", לנפש כופר תקח
מגלות, ולפוטרו בשגגה מהורג כופר לקחת שלא התורה
"לשוב  הכתוב שהמשך התורה, על בפירושו רש"י וראה
ז  בהלכה לקמן אולם בשוגג, שהמדובר מוכיח לשבת"
אפשר  ולכן מקלט לערי בתחילה בורח המזיד שגם נתבאר

שם]. רמב"ן וראה לשבת". "לשוב בו לומר

.·‚¯‰p‰ ˙Ó Ôk Ì‡ ‡l‡ ‰ÏB‚ ‰‚‚La ÁˆB¯‰ ÔÈ‡≈»≈«ƒ¿»»∆∆»ƒ≈≈«∆¡»
„iÓ9e‰e„Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‚‚La Ba Ï·Á Ì‡ Ï·‡ ; ƒ»¬»ƒ»«ƒ¿»»««ƒ∆¬»

‰ÏB‚ BÈ‡ - ˙ÓÂ ‰ÏÁÂ ,‰˙ÈÓÏ10˙‡ ·¯˜ ‡e‰ ‡nL ; ¿ƒ»¿»»»≈≈∆∆»≈≈∆
BÓˆÚ ˙˙ÈÓ11‰ÒÎ Áe¯‰ B‡ ,12.e‰˙‚¯‰Â ‰¯eaÁa ƒ««¿»«ƒ¿¿»««»«¬»«¿

ÌÈÓÈq‰ ÈL Ïk Ba ËÁL elÙ‡13ËÚÓ „ÓÚÂ14BÈ‡ - ¬ƒ»«»¿≈«ƒ»ƒ¿»«¿«≈
CÎÈÙÏ .B„È ÏÚ ‰ÏB‚15ÏÏk Òk¯t ‡Ï Ì‡ ,16B‡ , ∆«»¿ƒ»ƒ…ƒ¿≈¿»

BËÁML17˙Èa ÔB‚k ,Ba ˙·MÓ Áe¯‰ ÔÈ‡L ÌB˜Óa ∆¿»¿»∆≈»«¿«∆∆¿«ƒ
Ìe˙Ò18‰ÏBb ‰Ê È¯‰ - LÈL ÏL19.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »∆«ƒ¬≈∆∆¿≈…«≈»∆

בשוגג 9) בהורג ככתוב כולה, המיתה את הרוצח שעשה
שם  וראה ע: (גיטין וימות" עליו "ויפל ג): לה, (במדבר

מעתה). אלא המתחיל דיבור שאוסרים 10)תוספות הדין
(ראה  המוכה ימות אם וממתינים הסוהר בבית המכה את
ולעניין  במזיד במכה אלא אינו ג), הלכה ד פרק למעלה

שם. גיטין גלות, בעונש לא אבל ידי 11)מיתה, על
שם  כולה, המיתה את עשה לא שהחובל ונמצא שפירכס,

שם.12)ע: מיתתו, וקירבה החובל בידי סייעה והיא
שם.ש 13) קלה, שעה תוך למות סופו מת 14)וודאי ולא

אותו 15)מיד. הפוטרים הם שאמרנו הטעמים ששני מפני
מיד.16)מגלות. מת ולא בחיים עמד לשונו 17)אפילו

מן  פוטרים יחד הנימוקים שני שרק מלמדינו, כאן רבינו של
ולכן  מספיק, אחד שנימוק משמע שם בגמרא אבל הגלות,
שם  ועיין ושחטו, לומר וצריך כאן סופר שטעות נראה

בביתא. המתחיל דיבור חלון.18)תוספות כי 19)בלי
כולה. המיתה את עשה החובל

.‚„·Ú‰ ˙‡ ‰‚‚La ‚¯‰L Ï‡¯OÈ20¯b ˙‡ B‡) ƒ¿»≈∆»«ƒ¿»»∆»∆∆∆≈
·LBz21‰ÏBb - (22‰‚‚La ‚¯‰L „·Ú‰ ÔÎÂ .23˙‡ »∆¿≈»∆∆∆»«ƒ¿»»∆

¯b ˙‡ B‡ Ï‡¯OÈ·LBz24˙‡ ‚¯‰L ·LBz ¯b ÔÎÂ , ƒ¿»≈∆≈»¿≈≈»∆»«∆
:¯Ó‡pL .‰ÏBb - ‰‚‚La „·Ú‰ ˙‡ B‡ ·LBz ¯b≈»∆»∆∆ƒ¿»»∆∆∆¡«

ÌÎB˙a ·LBzÏÂ ¯bÏÂ Ï‡¯OÈ È·Ï25. ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈¿«»¿»

בהן 20) חייבת שאשה המצוות בכל החייב כנעני עבד
ח:). מכות וקיבל 21)(ברייתא ישראל בארץ היושב גוי

= (דינין עליהן נצטווה בןֿנח שאף מצוות שבע עליו
לדון  ופלך, פלך בכל ושופטים דיינים להושיב "חייבים
ברכת  יד): הלכה מלכים מהלכות ט (פרק אלו" מצוות בשש
עריות; גילוי זרה; עבודה השם; קללת איסור - השם
מל  ולא החי), מן אבר אכילת ואיסור גזל דמים; שפיכות
יא. הלכה ב פרק למעלה ראה ממש, גירות לשם וטבל

ישראל 22) ידי על גולים "הכול אומרת ח:) (מכות [המשנה
רבינו, לעיני שהייתה הגירסה זוהי תושב" מגר חוץ ...
ישראל  את שהרג תושב שגר המשנה, על בפירושו וביאר
גולה]. תושב, גר שהרג ישראל אבל נהרג, אלא גולה אינו

בשגגה23) שהורג ישראל כדין שאפילו גולה גוי, כדין ולא
ד. הלכה לקמן ראה שם), (מכות נהרג בשגגה הרג

גר 24) כלומר, (שם), תושב" גר ידי על גולה תושב "וגר
גולה. בשגגה תושב גר ההורג הכתוב:25)תושב והמשך

תושב  גר שאף מכאן למקלט, האלה הערים שש תהיינה
תושב  בגר הכתוב את חכמינו ופירשו גולה, בשוגג שהרג

ט.). (שם תושב גר שהרג

.„Èt ÏÚ Û‡ ,‰‚‚La Ï‡¯OÈ ˙‡ ‚¯‰L ·LBz ¯b≈»∆»«∆ƒ¿»≈ƒ¿»»««ƒ
‚‚L ‡e‰L26‚¯‰ ‰Ê È¯‰ -27ÌÏBÚÏ „ÚeÓ Ì„‡ .28. ∆»«¬≈∆∆¡»»»»¿»

BzÚc ÏÚ ‰ÏÚL ÈtÓ ·LBz ¯b ‚¯‰L ·LBz ¯b ÔÎÂ¿≈≈»∆»«≈»ƒ¿≈∆»»««¿
„ÈÊÓÏ ·B¯˜ ‰Ê È¯‰ - B‚¯‰Ï ¯znL29‚¯‰Â30,ÂÈÏÚ ∆À»¿»¿¬≈∆»¿≈ƒ¿∆¡»»»

˙‡ ‚¯‰L ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ .B‚¯‰Ï Ôek˙Â ÏÈ‡B‰ƒ¿ƒ¿«≈¿»¿¿≈»ƒ∆»«∆
˙BËÏB˜ ËÏ˜Ó È¯Ú ÔÈ‡ - ‰‚‚La ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰31 »≈»ƒƒ¿»»≈»≈ƒ¿»¿

.Ï‡¯OÈ È·Ï :¯Ó‡pL ;B˙B‡∆∆¡«ƒ¿≈ƒ¿»≈

גולה.26) תושב גר שאף הקודמת, בהלכה ואמרנו
(סנהדרין 27) התראה צריך אינו ובןֿנח הוא, בןֿנח שהרי

זוהי  "אזהרתם בידינו שכלל שנצטווה, המצוות בשבע נז.)
מכות  רש"י וראה כאן, משנה בכסף מובא ספרי, מיתתם".

נהרג.28)ט. - ששגג פי על אף לו 29)ולפיכך שהיה
ט:). (שם למד ולא הותרה,30)ללמוד שלא פי על אף

בשגגה. תושב גר בהרג אלא גולה מגינות 31)ואינו אין
מיתה. עונש מפני עליו

.‰‚¯‰L Ôa‰32·‡‰ ÔÎÂ .‰ÏBb - ‰‚‚La ÂÈ·‡ ˙‡ «≈∆»«∆»ƒƒ¿»»∆¿≈»»
ÌÈ¯·c ‰na .B„È ÏÚ ‰ÏBb - Ba ˙‡ ‚¯‰L∆»«∆¿∆«»«∆¿»ƒ

ÌÈ¯eÓ‡33‰È‰L B‡ ,„enÏ ˙ÚLa ‡lL B‚¯‰Lk ? ¬ƒ¿∆¬»∆…ƒ¿«ƒ∆»»
dÏ CÈ¯ˆ BÈ‡L ˙¯Á‡ ˙en‡ B„nÏÓ34Ì‡ Ï·‡ ; ¿«¿À»«∆∆∆≈»ƒ»¬»ƒ
‰ÓÎÁ B‡ ‰¯Bz B„nÏÏ È„k Ba ¯qÈ35˙en‡ B‡36, ƒ≈¿¿≈¿«¿»»¿»À»

¯eËt - ˙ÓÂ37. »≈»
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האחד  חיובים, שני כוללת בשגגה, נפש לרוצח כופר לקחת
היה  ואם המקלט, בעיר שישב לאחר והשני שגלה לפני
משמע  היה בארץ" לשבת "לשוב הפסוק המשך מצטט
לשוב  לו לאפשר אין שאז שגלה, לאחר רק הוא שהל"ת

בארץ.לש  בת
עיר  אל לנוס כופר תקחו ולא (ד"ה שם רש"י מפירוש אבל
כופר  ליקח שלא לא־תעשה שמצוות משמע מקלטו")
שגלה  קודם (אבל שגלה. לאחר רק מדברת רוצח לנפש

להגלותו). מצוות־עשה יש
(298 cenr b"i wlg y"ewl it lr)

כוונה.2) העיר.3)בלא הרוצח 4)מן כשאין אפילו
להגלותו. הדין בית על מצוה מקלט, מבקש בשגגה

החטא.5) על לכפר לקמן 6)ממון, ראה גלות, המחייב
ואילך. ב הלכה ו הגדול.7)פרק הכהן שימות קודם

הגמרא 8) ובלשון בארץ". לשבת "לשוב - הפסוק והמשך
(אל  גלות" מן ותפטריה ממונא תשקול "לא לז:): (כתובות
המקרא  של [פשוטו הגלות). מן ותפטרהו ממון תיקח
ונחייבו  כופר נקבל שלא במזיד, בהורג שהמדובר משמע
"ולא  הקודם: בפסוק נאמר כבר אבל ממיתה, וייפטר גלות
מזהירה  שכאן (שם) דרשו ולפיכך רוצח", לנפש כופר תקח
מגלות, ולפוטרו בשגגה מהורג כופר לקחת שלא התורה
"לשוב  הכתוב שהמשך התורה, על בפירושו רש"י וראה
ז  בהלכה לקמן אולם בשוגג, שהמדובר מוכיח לשבת"
אפשר  ולכן מקלט לערי בתחילה בורח המזיד שגם נתבאר

שם]. רמב"ן וראה לשבת". "לשוב בו לומר

.·‚¯‰p‰ ˙Ó Ôk Ì‡ ‡l‡ ‰ÏB‚ ‰‚‚La ÁˆB¯‰ ÔÈ‡≈»≈«ƒ¿»»∆∆»ƒ≈≈«∆¡»
„iÓ9e‰e„Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‚‚La Ba Ï·Á Ì‡ Ï·‡ ; ƒ»¬»ƒ»«ƒ¿»»««ƒ∆¬»

‰ÏB‚ BÈ‡ - ˙ÓÂ ‰ÏÁÂ ,‰˙ÈÓÏ10˙‡ ·¯˜ ‡e‰ ‡nL ; ¿ƒ»¿»»»≈≈∆∆»≈≈∆
BÓˆÚ ˙˙ÈÓ11‰ÒÎ Áe¯‰ B‡ ,12.e‰˙‚¯‰Â ‰¯eaÁa ƒ««¿»«ƒ¿¿»««»«¬»«¿

ÌÈÓÈq‰ ÈL Ïk Ba ËÁL elÙ‡13ËÚÓ „ÓÚÂ14BÈ‡ - ¬ƒ»«»¿≈«ƒ»ƒ¿»«¿«≈
CÎÈÙÏ .B„È ÏÚ ‰ÏB‚15ÏÏk Òk¯t ‡Ï Ì‡ ,16B‡ , ∆«»¿ƒ»ƒ…ƒ¿≈¿»

BËÁML17˙Èa ÔB‚k ,Ba ˙·MÓ Áe¯‰ ÔÈ‡L ÌB˜Óa ∆¿»¿»∆≈»«¿«∆∆¿«ƒ
Ìe˙Ò18‰ÏBb ‰Ê È¯‰ - LÈL ÏL19.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »∆«ƒ¬≈∆∆¿≈…«≈»∆

בשוגג 9) בהורג ככתוב כולה, המיתה את הרוצח שעשה
שם  וראה ע: (גיטין וימות" עליו "ויפל ג): לה, (במדבר

מעתה). אלא המתחיל דיבור שאוסרים 10)תוספות הדין
(ראה  המוכה ימות אם וממתינים הסוהר בבית המכה את
ולעניין  במזיד במכה אלא אינו ג), הלכה ד פרק למעלה

שם. גיטין גלות, בעונש לא אבל ידי 11)מיתה, על
שם  כולה, המיתה את עשה לא שהחובל ונמצא שפירכס,

שם.12)ע: מיתתו, וקירבה החובל בידי סייעה והיא
שם.ש 13) קלה, שעה תוך למות סופו מת 14)וודאי ולא

אותו 15)מיד. הפוטרים הם שאמרנו הטעמים ששני מפני
מיד.16)מגלות. מת ולא בחיים עמד לשונו 17)אפילו

מן  פוטרים יחד הנימוקים שני שרק מלמדינו, כאן רבינו של
ולכן  מספיק, אחד שנימוק משמע שם בגמרא אבל הגלות,
שם  ועיין ושחטו, לומר וצריך כאן סופר שטעות נראה

בביתא. המתחיל דיבור חלון.18)תוספות כי 19)בלי
כולה. המיתה את עשה החובל

.‚„·Ú‰ ˙‡ ‰‚‚La ‚¯‰L Ï‡¯OÈ20¯b ˙‡ B‡) ƒ¿»≈∆»«ƒ¿»»∆»∆∆∆≈
·LBz21‰ÏBb - (22‰‚‚La ‚¯‰L „·Ú‰ ÔÎÂ .23˙‡ »∆¿≈»∆∆∆»«ƒ¿»»∆

¯b ˙‡ B‡ Ï‡¯OÈ·LBz24˙‡ ‚¯‰L ·LBz ¯b ÔÎÂ , ƒ¿»≈∆≈»¿≈≈»∆»«∆
:¯Ó‡pL .‰ÏBb - ‰‚‚La „·Ú‰ ˙‡ B‡ ·LBz ¯b≈»∆»∆∆ƒ¿»»∆∆∆¡«

ÌÎB˙a ·LBzÏÂ ¯bÏÂ Ï‡¯OÈ È·Ï25. ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈¿«»¿»

בהן 20) חייבת שאשה המצוות בכל החייב כנעני עבד
ח:). מכות וקיבל 21)(ברייתא ישראל בארץ היושב גוי

= (דינין עליהן נצטווה בןֿנח שאף מצוות שבע עליו
לדון  ופלך, פלך בכל ושופטים דיינים להושיב "חייבים
ברכת  יד): הלכה מלכים מהלכות ט (פרק אלו" מצוות בשש
עריות; גילוי זרה; עבודה השם; קללת איסור - השם
מל  ולא החי), מן אבר אכילת ואיסור גזל דמים; שפיכות
יא. הלכה ב פרק למעלה ראה ממש, גירות לשם וטבל

ישראל 22) ידי על גולים "הכול אומרת ח:) (מכות [המשנה
רבינו, לעיני שהייתה הגירסה זוהי תושב" מגר חוץ ...
ישראל  את שהרג תושב שגר המשנה, על בפירושו וביאר
גולה]. תושב, גר שהרג ישראל אבל נהרג, אלא גולה אינו

בשגגה23) שהורג ישראל כדין שאפילו גולה גוי, כדין ולא
ד. הלכה לקמן ראה שם), (מכות נהרג בשגגה הרג

גר 24) כלומר, (שם), תושב" גר ידי על גולה תושב "וגר
גולה. בשגגה תושב גר ההורג הכתוב:25)תושב והמשך

תושב  גר שאף מכאן למקלט, האלה הערים שש תהיינה
תושב  בגר הכתוב את חכמינו ופירשו גולה, בשוגג שהרג

ט.). (שם תושב גר שהרג

.„Èt ÏÚ Û‡ ,‰‚‚La Ï‡¯OÈ ˙‡ ‚¯‰L ·LBz ¯b≈»∆»«∆ƒ¿»≈ƒ¿»»««ƒ
‚‚L ‡e‰L26‚¯‰ ‰Ê È¯‰ -27ÌÏBÚÏ „ÚeÓ Ì„‡ .28. ∆»«¬≈∆∆¡»»»»¿»

BzÚc ÏÚ ‰ÏÚL ÈtÓ ·LBz ¯b ‚¯‰L ·LBz ¯b ÔÎÂ¿≈≈»∆»«≈»ƒ¿≈∆»»««¿
„ÈÊÓÏ ·B¯˜ ‰Ê È¯‰ - B‚¯‰Ï ¯znL29‚¯‰Â30,ÂÈÏÚ ∆À»¿»¿¬≈∆»¿≈ƒ¿∆¡»»»

˙‡ ‚¯‰L ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ .B‚¯‰Ï Ôek˙Â ÏÈ‡B‰ƒ¿ƒ¿«≈¿»¿¿≈»ƒ∆»«∆
˙BËÏB˜ ËÏ˜Ó È¯Ú ÔÈ‡ - ‰‚‚La ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰31 »≈»ƒƒ¿»»≈»≈ƒ¿»¿

.Ï‡¯OÈ È·Ï :¯Ó‡pL ;B˙B‡∆∆¡«ƒ¿≈ƒ¿»≈

גולה.26) תושב גר שאף הקודמת, בהלכה ואמרנו
(סנהדרין 27) התראה צריך אינו ובןֿנח הוא, בןֿנח שהרי

זוהי  "אזהרתם בידינו שכלל שנצטווה, המצוות בשבע נז.)
מכות  רש"י וראה כאן, משנה בכסף מובא ספרי, מיתתם".

נהרג.28)ט. - ששגג פי על אף לו 29)ולפיכך שהיה
ט:). (שם למד ולא הותרה,30)ללמוד שלא פי על אף

בשגגה. תושב גר בהרג אלא גולה מגינות 31)ואינו אין
מיתה. עונש מפני עליו

.‰‚¯‰L Ôa‰32·‡‰ ÔÎÂ .‰ÏBb - ‰‚‚La ÂÈ·‡ ˙‡ «≈∆»«∆»ƒƒ¿»»∆¿≈»»
ÌÈ¯·c ‰na .B„È ÏÚ ‰ÏBb - Ba ˙‡ ‚¯‰L∆»«∆¿∆«»«∆¿»ƒ

ÌÈ¯eÓ‡33‰È‰L B‡ ,„enÏ ˙ÚLa ‡lL B‚¯‰Lk ? ¬ƒ¿∆¬»∆…ƒ¿«ƒ∆»»
dÏ CÈ¯ˆ BÈ‡L ˙¯Á‡ ˙en‡ B„nÏÓ34Ì‡ Ï·‡ ; ¿«¿À»«∆∆∆≈»ƒ»¬»ƒ
‰ÓÎÁ B‡ ‰¯Bz B„nÏÏ È„k Ba ¯qÈ35˙en‡ B‡36, ƒ≈¿¿≈¿«¿»»¿»À»

¯eËt - ˙ÓÂ37. »≈»
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על 32) אף גולה, שאינו בשוגג באביו חבורה לעושה פרט
אלא  גלות חיוב שאין נהרג, במזיד באביו שהחובל פי
עליהן  שחייבין אחרות בעבירות לא אבל בלבד, ברציחה
טו. הלכה ז פרק לקמן וראה (שם), דין בית מיתת

גולה.33) המפרנסת 34)שהאב אומנות כבר לו שיש
מצוה.35)אותו. בזה להתפרנס 36)ועושה הבן שיוכל

ל.). (קידושין אומנות בנו ללמד מצווה והאב ממנה,
ו.37) בהלכה ראה והטעם

.ÂB„ÈÓÏz ˙‡ ‰kn‰ ·¯‰ ÔÎÂ38ÔÈc ˙Èa ÁÈÏL B‡ , ¿≈»«««∆∆«¿ƒ¿ƒ«≈ƒ
ÔÈcÏ ‡B·lÓ ÚÓp‰ ÔÈc ÏÚa ˙‡ ‰k‰L39B˙ÈÓ‰Â , ∆ƒ»∆««ƒ«ƒ¿»ƒ»«ƒ∆¡ƒ

ÌÈˆÚ ·ËÁÏ :¯Ó‡pL .˙eÏbÓ ¯eËt - ‰‚‚La40- ƒ¿»»»ƒ»∆∆¡««¿…≈ƒ
·¯‰Â ,Ba ˙‡ ‰kn‰ ·‡‰ ‡ˆÈ .˙eL¯‰ È¯·„Ï¿ƒ¿≈»¿»»»»««∆∆¿¿»«
e‚‚L È¯‰L ,ÔÈc ˙Èa ÁÈÏLe ,B„ÈÓÏz ˙‡ ‰„B¯‰»∆∆«¿ƒ¿ƒ«≈ƒ∆¬≈»¿

.˙Bˆn‰ ˙BOÚ ˙ÚLa e‚¯‰Â¿»¿ƒ¿«¬«ƒ¿

ללמדו.38) דין"39)כדי בית "ושליח כתוב: שם במשנה
דין  בית "ושליח פירש: רש"י זו. הלכה בסוף כמובא
מפרש: כאן הראב"ד מלקות", לחייב ארבעים המלקה
דין  בית שאמדוהו ממה יותר מלקה שהוא דין בית "שליח
מובן  שהרי ראשון, כפירוש פירש לא רבינו ידו", תחת ומת
שהרי  כהראב"ד, ולא אנוס, שהוא מפני פטור, שהוא מאליו
עוד  דין) בית (שליח לו "הוסיף כב:) (שם במשנה שנינו

ידו". על גולה זה הרי ומת, אחת בהורג 40)רצועה נאמר
עצים  חטיבת "מה חכמים: ודרשו גלות, שחייב בשגגה
עשיית  מתוך בשגגה הרג אם אבל רשות", דבר כל אף רשות

ח.). מכות קפב; שופטים (ספרי גולה. אינו מצוה

.Ê‰lÁza41‚‚BL „Á‡42„ÈÊÓ „Á‡Â43ÔÈÓÈc˜Ó44 «¿ƒ»∆»≈¿∆»≈ƒ«¿ƒƒ
da ‚¯‰L ¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÏL ÔÈc ˙È·e .ËÏ˜Ó È¯ÚÏ¿»≈ƒ¿»≈ƒ∆»»ƒ∆»«»
eÁÏLÂ :¯Ó‡pL ,ÔÈ„Â ÌMÓ B˙B‡ ÔÈ‡È·Óe ÔÈÁÏBL¿ƒ¿ƒƒƒ»¿»ƒ∆∆¡«¿»¿
- ‰˙ÈÓ ·iÁ˙pL ÈÓ .ÌMÓ B˙‡ eÁ˜ÏÂ B¯ÈÚ È˜Êƒ¿≈ƒ¿»¿…ƒ»ƒ∆ƒ¿«≈ƒ»
Ìc‰ Ï‡b „Èa B˙‡ e˙Â :¯Ó‡pL ,B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ45; ¿ƒƒ∆∆¡«¿»¿…¿«…≈«»

¯ËÙpL ÈÓ46eÏÈv‰Â :¯Ó‡pL ,B˙B‡ ÌÈ¯ËBt - ƒ∆ƒ¿«¿ƒ∆∆¡«¿ƒƒ
‰ Ï‡b „iÓ Áˆ¯‰ ˙‡ ‰„Ú‰˙eÏb ·iÁ˙pL ÈÓ ;Ìc »≈»∆»…≈«ƒ«…≈«»ƒ∆ƒ¿«≈»

e·ÈL‰Â :¯Ó‡pL ,BÓB˜ÓÏ B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ -47B˙‡ «¬ƒƒƒ¿∆∆¡«¿≈ƒ…
.BËÏ˜Ó ¯ÈÚ Ï‡ ‰„Ú‰»≈»∆ƒƒ¿»

י:41) ט: מכות הדין, בירור לפני שהרג, לאחר מיד
גלות.42) שחייב בשוגג ההורג במזיד 43)בין ההורג ובין

וארב  לרעהו שונא איש יהיה "וכי כתוב שכן מיתה, שחייב
האל" הערים אחת אל ונס ומת, נפש והיכהו עליו וקם לו

קפז. שופטים ספרי ראה יא) יט, בורחים 44)(דברים
(שם  לפעול מתחיל הדין שבית לפני הרציחה אחרי תיכף

דין 45)ט:). בית אותו, הורג הדם גואל אין ואם שימיתו,
ב). הלכה א פרק למעלה (ראה אותו ממיתה 46)ממיתים

גֿד. הלכות ו פרק לקמן ראה שכבר 47)ומגלות, משמע
שם. היה

.ÁÔÈ·ÈLnLk48È„ÈÓÏz ÈL BÏ ÔÈ¯ÒBÓ ,B˙B‡ ¿∆¿ƒƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ≈
ÌÈÓÎÁ49C¯ca Ìc‰ Ï‡B‚ ep‚¯‰È ‡nL ,50¯ÓB‡Â .51 ¬»ƒ∆»««¿∆≈«»«∆∆¿≈
Ì‰Ï52‡a ‚‚BLa ,ÌÈÓ„ ÈÎÙBL ‚‰Ó Ba e‚‰z Ï‡ : »∆«ƒ¿¬ƒ¿«¿≈»ƒ¿≈»

.B„ÈÏ ‰OÚÓ«¬∆¿»

י:).48) (שם משם והביאוהו ששלחו מקלט, לעיר דין בית
י 49) אם הדם, גואל את לפייס הרוצח,שידעו את להרוג בוא

ט: חוץ 50)שם הרוצח את שהרג הדם, גואל שהרי
ט). הלכה (ראה עליו נהרג אינו המקלט עיר לתחום

אמנם 51) אומרים. המלווים כי "ואומרים", להיות [צריך
גורס  אינו (רבינו אומר שהרוצח שם במשנה מאיר רבי דעת
בפירוש  רבינו אבל "אף"), המלה את מאיר רבי בדברי

מאיר]. כרבי הלכה אין כותב: הדם,52)המשנה לגואלי
חמתם. לשכך

.ËÌeÁ˙Ï ıeÁ Ìc‰ Ï‡B‚ B‚¯‰L ‰‚‚La ÁˆB¯53 ≈«ƒ¿»»∆¬»≈«»ƒ¿
BËÏ˜Ó ¯ÈÚ54ËtLÓ ÔÈ‡ BÏÂ :¯Ó‡pL ;¯eËt - ƒƒ¿»»∆∆¡«¿≈ƒ¿«

˙ÂÓ55. »∆

ãycew zegiyn zecewpã

"...xeht"

"דברה  בגדר אינה פרטיה כל על הדם' 'גואל של ההלכה
לא  שהתורה היא, דפשיטא ומילתא הרע" יצר כנגד תורה
גואל  של לבבו" ש"יחם בגלל למיתה מישראל נפש התירה

הדם.
דין  לבית שנמסרו ומיתות עונשים שישנם כשם אלא,
הרוצח  מיתת עונש נמסר כך שמים, שבידי מיתות וישנן
"ולא  - החטא את ינקה שהוא כדי הדם לגואל בשגגה
בדם  כי־אם כו' יכופר לא "ולארץ כו'" הארץ את תחניפו
מעיר  כשיצא רק היא הדם לגואל שהרשות ואף שופכו".
הדם  גואל של הרשות גדר נתחדש אז שרק זה אין מקלטו
הוא  ש"ארי' אלא לידיו העניין נמסר כן לפני גם כי להורגו
הוא  ולכן המקלט בעיר להרגו יכול שאינו עלי'" דרביע

פטור. (רק)
(62 'rd 113 'r c"kg y"ewl)

וכשם 53) לעיר. סביב אמה אלפיים והוא העיר, גבול
יא:). שם (משנה קולט תחומה כך קולטת, שהעיר

הדין 54) שבית אחרי מקלט מעיר ביוצא המדובר אין [כאן
שעמד  לפני וברח כשהקדים בדרך, כשהוא אלא הגלוהו,
רבינו  שמבאר כמו אותו, מחזירים דין כשבית או בדין
מעיר  היוצא אבל ט, הלכה סיום שהיא י הלכה בתחילת
י  בהלכה לקמן דינו נתבאר דין בית שהגלוהו אחרי מקלטו
בדין  שעמד שלפני מזה, ויוצא ברישא. יא ובהלכה בסיפא
כתב  וכן פטור, הרגו ואם להרגו, הדם לגואל אסור כן גם
כך  ומתוך רבינו. בדעת א קטן סעיף ב סימן החושן בקצות
נקבע  שלא רוצח כוללת כאן "בשגגה" שהמלה לומר עלינו
הזיד  אם לקבוע יפה כוחו הדין בית שרק ומסתבר, זדונו.
י:) (מכות הונא רב דברי מפרש שרבינו ומבואר, שגג. או
בדרך  בהרגו פטור", - והרגו הדם גואל ומצאו שגלה "רוצח
ואמר  הונא רב סתם ולפיכך כשהחזירוהו או כשהקדים
הקדים  אם שגם לך לומר "בשגגה", הוסיף ולא "שהרגו"
שגגתו]. או זדונו דין בית שקבעו לפני מקלט לעיר וברח

אחרי 55) הדם גואל ירדוף "פן מדבר הדם בגואל והכתוב
מדוע  הרישא, את מסבירה והסיפא נפש" והיכהו ... הרוצח
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מפני  מפחד ואינו מוות, משפט לו שאין משום נפש? יכהו
"פט  כאן וכתב דייק [רבינו דין. י בית בהלכה ולקמן ור"

להרגו", הדם גואל ביד "ורשות כתב: מקלטו מעיר ביצא
ואם  להרגו הדם לגואל אסור בדין שעמד שלפני ללמדך
לעיר  גלות המחוייב את כשמחזירים בדרך וכן פטור. הרגו

להרגו]. הדם לגואל מותר בזדון כשיצא אבל מקלט,

.È„Á‡56ÒkiL Ì„˜ C¯ca B‚¯B‰‰57,ËÏ˜Ó ¯ÈÚÏ ∆»«¿«∆∆…∆∆ƒ»≈¿ƒƒ¿»
B˙¯ÈÊÁa B‚¯‰L B‡58B˙B‡ ÔÈ¯ÓBML ÌÈM‰ ÌÚ59. ∆¬»«¬ƒ»ƒ«¿«ƒ∆¿ƒ

ÒÎ60È¯‰ - ÔB„Êa dÓeÁ˙Ï ıeÁ ‡ˆÈÂ BËÏ˜Ó ¯ÈÚÏ ƒ¿«¿ƒƒ¿»¿»»ƒ¿»¿»¬≈
‰˙ÈÓÏ BÓˆÚ ¯Èz‰ ‰Ê61.B‚¯‰Ï Ìc‰ Ï‡B‚Ï ˙eL¯e , ∆ƒƒ«¿¿ƒ»¿¿≈«»¿»¿

ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - Ì„‡ Ïk B‚¯‰ Ì‡Â62:¯Ó‡pL ; ¿ƒ¬»»»»≈«»ƒ»»∆∆¡«
Ìc BÏ ÔÈ‡63. ≈»

זה 56) בעצם אבל י, הלכה כאן מתחילה בדפוסים בין.
ט. להלכה הלכה 57)שייך למעלה (ראה בדין שעמד לפני

שם.58)ז). גלות. ונתחייב בדין שעמד לא 59)לאחר
נאמר  שהרי ייהרג, יהרוג שאם הדם. בגואל מתרים שיהיו
יהרוג  שלא אותו שיפייסו אלא פטור, הרג שאם  ט בהלכה
חכמים  תלמידי דרושים כך ולשם בשגגה, הרוצח את
הריהו  הרגו אם אבל נשמעים, ודבריהם לפייס היודעים

ח. הלכה למעלה ראה כנראה 60)פטור, מתחילה כאן
י. "כי 61)הלכה התורה מצוות על ועבר ופשע הואיל

ז  פרק לקמן וראה כח) לה, (במדבר "... ישב מקלטו בעיר
ח. להרגו.62)הלכה אסור לכתחילה "ואם 63)אבל

אותו  ומצא שמה ינוס אשר מקלטו עיר גבול את הרוצח יצא
את  הדם גואל ורצח מקלטו, עיר לגבול מחוץ הדם גואל
כהורג  הוא "הרי מפרש לתורה ורש"י דם", לו אין הרוצח
חייב  אינו אדם, כל הרגו כך ומשום דם" לו שאין המת, את

קס). מסעי, (ספרי עליו

.‡ÈÏk - ‰‚‚La BËÏ˜Ó ¯ÈÚ ÌeÁ˙Ï ıeÁ ‡ˆÈ»»ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿»»»
‰ÏBb ,Ì„‡ ¯‡L ÔÈa Ìc‰ Ï‡Bb ÔÈa ,B‚¯B‰‰64ÏÚ «¿≈≈«»≈¿»»»∆«

ÌeÁz CB˙a B‚¯‰ .B„È65Ï‡B‚ elÙ‡ ,BËÏ˜Ó ¯ÈÚ »¬»¿¿ƒƒ¿»¬ƒ≈
ÂÈÏÚ ‚¯‰ ‰Ê È¯‰ - Ìc‰66. «»¬≈∆∆¡»»»

ההורג 64) רבינו: ופירש גולה" "בשוגג נאמר: שם בגמרא
מקלטו  עיר לתחום מחוץ בשוגג שיצא הרוצח את  בשוגג
אדם  ככל נהרג הוא הרי במזיד הרגו שאם [ומובן, גולה

תי). מצוה חינוך שהקדים 65)(מנחת ברוצח גם [המדובר
ז]. הלכה (למעלה בדין שעמד לפני למקלט וברח

לפני 66) מקלט לעיר בבריחתו תועלת אין כן לא שאם
אבל  במזיד, כשהרגו [והמדובר משנה). (כסף בדין שעמד
וממנו  שוגג דין רבינו כתב ראשונה בבבא גולה. - בשוגג
וממנו  מזיד דין כותב הוא שנייה ובבבא מזיד, דין למד אתה
דיני  סיכום והרי שם). חינוך (מנחת שוגג דין למד אתה
זה  בפרק בפירוש נאמרו מהם רבינו, לשיטת הדם גואל
.1 שוגג: ברוצח א. לשונו: מדיוק למדנו ומהם ו, ובפרק
לעיר  אותו מחזירים דין ובית לגלות דינו שנגמר אחרי
ואם  בדרך להרגו הדם לגואל אסור ז) הלכה (כאן מקלטו
(הלכה  דינו שנגמר לפני כשהרגו הדין וכן פטור. - הרגו
.3 יא). (הלכה נהרג מקלטו עיר בתחום הרגו אם .2 טֿי).
אסור  בשוגג יצא .4 להרגו. הדם לגואל אסור בשוגג יצא

גולה. - בשוגג נהרג, במזיד הרגו ואם להרגו הדם לגואל
קרוב  שוגג .5 יֿיא). (הלכות אחר אדם הרגו אם הדין וכן
הנרצח  של למיתתו גרם מצוי בלתי שמקרה כגון לאונס,
(פרק  אדם ככל נהרג - הדם גואל הרגו ואם הגלות מן פטור
הרבים  לרשות שזרק כגון לזדון, קרוב שוגג .6 ג). הלכה ו
אין  כי גולה אינו אדם, והמיתה להמית כדי בה שיש אבן
נתכוון  לא שהרי ממש, כמזיד דינו ואין בגלות, כפרה לו
לכתחילה  אבל עליו, נהרג אינו הדם גואל הרגו ואם להרוג,
אחד  עד יש אם הדין וכן .7 ד). (הלכה להרגו לו אסור
ב. ה). הלכה (שם התראה ובלי עדים שני או שהרג בלבד
גואל  על מצוה למיתה דינו שנגמר אחרי .8 מזיד: ברוצח
אם  .9 ב). הלכה א פרק (למעלה הדין גזר את לבצע הדם
הוא  הרי - דינו, שנגמר לפני מקלט עיר תחום בתוך הרגו
(וראה  הזיד שהרוצח כך אחר שהוברר אףֿעלֿפי נהרג,

א)]. קטן סעיף ב סימן המשפט חושן החושן קצות

.·ÈËÏB˜ ÁaÊn‰67ÔB„Êa ‚¯B‰a ¯Ó‡pL .68ÌÚÓ : «ƒ¿≈«≈∆∆¡«¿≈¿»≈ƒ
ÈÁaÊÓ69BÈ‡ ‰‚‚La ‚¯B‰‰L ÏÏkÓ ,˙eÓÏ epÁwz ƒ¿¿ƒƒ»∆»ƒ¿»∆«≈ƒ¿»»≈

,ÁaÊÓ BËÏ˜e ‰‚‚La ‚¯B‰‰ ,CÎÈÙÏ .ÁaÊna ‚¯‰∆¡»«ƒ¿≈«¿ƒ»«≈ƒ¿»»¿»ƒ¿≈«
ÈÓk ,ÂÈÏÚ ‚¯‰ ‰Ê È¯‰ - Ìc‰ Ï‡Bb ÌL B‚¯‰Â«¬»»≈«»¬≈∆∆¡»»»¿ƒ

.ËÏ˜Ó ¯ÈÚ CB˙a B‚¯‰L∆¬»¿ƒƒ¿»

יב).67) (מכות המקלט עיר דין לו איש 68)יש יזיד "וכי
בערמה". להרגו רעהו ועומד 69)על הוא, כהן אפילו

עוזיאל  בן יונתן תרגום שם ראה המזבח, גבי על ומשמש
ד): פרשה (משפטים המכילתא לשון וזה ירושלמי. ותרגום
ליהרג, ויוצא מידו העבודה שמבטלים מגיד ... מזבחי מעם
מעל  ולא מזבחי מעם שדרש: פה.) (יומא עקיבא כרבי ולא
העבודה" את דוחה "רציחה הלשון משמעות וכן מזבחי.

כאן. למלך משנה וראה לה: סנהדרין

.‚ÈËÏB˜ ÔÈ‡70ÌÈÓÏBÚ‰ ˙Èa ÁaÊÓ ÏL Bb‚ ‡l‡71 ≈≈∆»«∆ƒ¿«≈»»ƒ
Ïa,¯Ê Ï·‡ ;B„Èa ‰„B·ÚÂ Ô‰k ‡l‡ ËÏB˜ ÔÈ‡Â ,„· ƒ¿«¿≈≈∆»…≈«¬»¿»¬»»

‚¯‰pL ‰ÚLa „·BÚ BÈ‡L Ô‰k B‡72‰È‰L B‡ , …≈∆≈≈¿»»∆∆¡«∆»»
B‡ BÏ CeÓÒ ‡l‡ ÁaÊÓ ÏL Bbb ÏÚ ‰È‰ ‡ÏÂ „·BÚ≈¿…»»««∆ƒ¿≈«∆»»

ÂÈ˙B¯˜a ÊÁB‡73.ËÏ˜ BÈ‡ - ≈¿«¿»≈ƒ¿»

בשגגה.70) ההורג ולא 71)את בירושלים המקדש בית
מזבחי" "מעם כתוב כי בגבעון, או בשילה במה של מזבח

(שם). לי המיוחד הדם.72)כלומר, גואל ידי על
כח).73) ב, (מלכיםֿא שלמה מפני שברח כיואב

.„È,ÌL B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡ - ÁaÊn‰ BËÏwL ÈÓ ÔÎÂ¿≈ƒ∆¿»«ƒ¿≈«≈«ƒƒ»
¯ÈÚÏ B˙B‡ ÔÈÏ‚Óe ÔÈ¯ÓBL [BÏ] ÔÈ¯ÒBÓ ‡l‡∆»¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿ƒ

BËÏ˜Ó74ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .75˙eÏb ·iÁÓa ?76; ƒ¿»«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿À«»
ÔÈ„a ep‚¯‰È ‡lL CÏn‰ ÔÓ „ÁtL ÈÓ Ï·‡¬»ƒ∆»«ƒ«∆∆∆…««¿∆¿ƒ

˙eÎÏn‰77˙‡¯B‰a e‰e‚¯‰È ‡lL ÔÈc ˙ÈaÓ B‡ , ««¿ƒ≈ƒ∆…««¿¿»«
BÏ CÓÒÂ ÁaÊnÏ Á¯·e ,‰ÚL78- ¯Ê ‰È‰ elÙ‡Â , »»»««ƒ¿≈«¿ƒ¿««¬ƒ»»»

Ïv ‰Ê È¯‰79˙eÓÏ ÁaÊn‰ ÌÚÓ B˙B‡ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â , ¬≈∆ƒ»¿≈¿ƒ≈ƒ«ƒ¿≈«»
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ·iÁ˙ Ôk Ì‡ ‡l‡ .ÌÏBÚÏ80˙e„Úa ¿»∆»ƒ≈ƒ¿«≈ƒ«≈ƒ¿≈

.„ÈÓz ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ Ïk ¯‡Lk ,‰‡¯˙‰Â ‰¯eÓb¿»¿«¿»»ƒ¿»»¬≈≈ƒ»ƒ

ביותר.74) לו הקרובה מקלט אלא 75)לעיר קולט שאין
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מפני  מפחד ואינו מוות, משפט לו שאין משום נפש? יכהו
"פט  כאן וכתב דייק [רבינו דין. י בית בהלכה ולקמן ור"

להרגו", הדם גואל ביד "ורשות כתב: מקלטו מעיר ביצא
ואם  להרגו הדם לגואל אסור בדין שעמד שלפני ללמדך
לעיר  גלות המחוייב את כשמחזירים בדרך וכן פטור. הרגו

להרגו]. הדם לגואל מותר בזדון כשיצא אבל מקלט,

.È„Á‡56ÒkiL Ì„˜ C¯ca B‚¯B‰‰57,ËÏ˜Ó ¯ÈÚÏ ∆»«¿«∆∆…∆∆ƒ»≈¿ƒƒ¿»
B˙¯ÈÊÁa B‚¯‰L B‡58B˙B‡ ÔÈ¯ÓBML ÌÈM‰ ÌÚ59. ∆¬»«¬ƒ»ƒ«¿«ƒ∆¿ƒ

ÒÎ60È¯‰ - ÔB„Êa dÓeÁ˙Ï ıeÁ ‡ˆÈÂ BËÏ˜Ó ¯ÈÚÏ ƒ¿«¿ƒƒ¿»¿»»ƒ¿»¿»¬≈
‰˙ÈÓÏ BÓˆÚ ¯Èz‰ ‰Ê61.B‚¯‰Ï Ìc‰ Ï‡B‚Ï ˙eL¯e , ∆ƒƒ«¿¿ƒ»¿¿≈«»¿»¿

ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - Ì„‡ Ïk B‚¯‰ Ì‡Â62:¯Ó‡pL ; ¿ƒ¬»»»»≈«»ƒ»»∆∆¡«
Ìc BÏ ÔÈ‡63. ≈»

זה 56) בעצם אבל י, הלכה כאן מתחילה בדפוסים בין.
ט. להלכה הלכה 57)שייך למעלה (ראה בדין שעמד לפני

שם.58)ז). גלות. ונתחייב בדין שעמד לא 59)לאחר
נאמר  שהרי ייהרג, יהרוג שאם הדם. בגואל מתרים שיהיו
יהרוג  שלא אותו שיפייסו אלא פטור, הרג שאם  ט בהלכה
חכמים  תלמידי דרושים כך ולשם בשגגה, הרוצח את
הריהו  הרגו אם אבל נשמעים, ודבריהם לפייס היודעים

ח. הלכה למעלה ראה כנראה 60)פטור, מתחילה כאן
י. "כי 61)הלכה התורה מצוות על ועבר ופשע הואיל

ז  פרק לקמן וראה כח) לה, (במדבר "... ישב מקלטו בעיר
ח. להרגו.62)הלכה אסור לכתחילה "ואם 63)אבל

אותו  ומצא שמה ינוס אשר מקלטו עיר גבול את הרוצח יצא
את  הדם גואל ורצח מקלטו, עיר לגבול מחוץ הדם גואל
כהורג  הוא "הרי מפרש לתורה ורש"י דם", לו אין הרוצח
חייב  אינו אדם, כל הרגו כך ומשום דם" לו שאין המת, את

קס). מסעי, (ספרי עליו

.‡ÈÏk - ‰‚‚La BËÏ˜Ó ¯ÈÚ ÌeÁ˙Ï ıeÁ ‡ˆÈ»»ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿»»»
‰ÏBb ,Ì„‡ ¯‡L ÔÈa Ìc‰ Ï‡Bb ÔÈa ,B‚¯B‰‰64ÏÚ «¿≈≈«»≈¿»»»∆«

ÌeÁz CB˙a B‚¯‰ .B„È65Ï‡B‚ elÙ‡ ,BËÏ˜Ó ¯ÈÚ »¬»¿¿ƒƒ¿»¬ƒ≈
ÂÈÏÚ ‚¯‰ ‰Ê È¯‰ - Ìc‰66. «»¬≈∆∆¡»»»

ההורג 64) רבינו: ופירש גולה" "בשוגג נאמר: שם בגמרא
מקלטו  עיר לתחום מחוץ בשוגג שיצא הרוצח את  בשוגג
אדם  ככל נהרג הוא הרי במזיד הרגו שאם [ומובן, גולה

תי). מצוה חינוך שהקדים 65)(מנחת ברוצח גם [המדובר
ז]. הלכה (למעלה בדין שעמד לפני למקלט וברח

לפני 66) מקלט לעיר בבריחתו תועלת אין כן לא שאם
אבל  במזיד, כשהרגו [והמדובר משנה). (כסף בדין שעמד
וממנו  שוגג דין רבינו כתב ראשונה בבבא גולה. - בשוגג
וממנו  מזיד דין כותב הוא שנייה ובבבא מזיד, דין למד אתה
דיני  סיכום והרי שם). חינוך (מנחת שוגג דין למד אתה
זה  בפרק בפירוש נאמרו מהם רבינו, לשיטת הדם גואל
.1 שוגג: ברוצח א. לשונו: מדיוק למדנו ומהם ו, ובפרק
לעיר  אותו מחזירים דין ובית לגלות דינו שנגמר אחרי
ואם  בדרך להרגו הדם לגואל אסור ז) הלכה (כאן מקלטו
(הלכה  דינו שנגמר לפני כשהרגו הדין וכן פטור. - הרגו
.3 יא). (הלכה נהרג מקלטו עיר בתחום הרגו אם .2 טֿי).
אסור  בשוגג יצא .4 להרגו. הדם לגואל אסור בשוגג יצא

גולה. - בשוגג נהרג, במזיד הרגו ואם להרגו הדם לגואל
קרוב  שוגג .5 יֿיא). (הלכות אחר אדם הרגו אם הדין וכן
הנרצח  של למיתתו גרם מצוי בלתי שמקרה כגון לאונס,
(פרק  אדם ככל נהרג - הדם גואל הרגו ואם הגלות מן פטור
הרבים  לרשות שזרק כגון לזדון, קרוב שוגג .6 ג). הלכה ו
אין  כי גולה אינו אדם, והמיתה להמית כדי בה שיש אבן
נתכוון  לא שהרי ממש, כמזיד דינו ואין בגלות, כפרה לו
לכתחילה  אבל עליו, נהרג אינו הדם גואל הרגו ואם להרוג,
אחד  עד יש אם הדין וכן .7 ד). (הלכה להרגו לו אסור
ב. ה). הלכה (שם התראה ובלי עדים שני או שהרג בלבד
גואל  על מצוה למיתה דינו שנגמר אחרי .8 מזיד: ברוצח
אם  .9 ב). הלכה א פרק (למעלה הדין גזר את לבצע הדם
הוא  הרי - דינו, שנגמר לפני מקלט עיר תחום בתוך הרגו
(וראה  הזיד שהרוצח כך אחר שהוברר אףֿעלֿפי נהרג,

א)]. קטן סעיף ב סימן המשפט חושן החושן קצות

.·ÈËÏB˜ ÁaÊn‰67ÔB„Êa ‚¯B‰a ¯Ó‡pL .68ÌÚÓ : «ƒ¿≈«≈∆∆¡«¿≈¿»≈ƒ
ÈÁaÊÓ69BÈ‡ ‰‚‚La ‚¯B‰‰L ÏÏkÓ ,˙eÓÏ epÁwz ƒ¿¿ƒƒ»∆»ƒ¿»∆«≈ƒ¿»»≈

,ÁaÊÓ BËÏ˜e ‰‚‚La ‚¯B‰‰ ,CÎÈÙÏ .ÁaÊna ‚¯‰∆¡»«ƒ¿≈«¿ƒ»«≈ƒ¿»»¿»ƒ¿≈«
ÈÓk ,ÂÈÏÚ ‚¯‰ ‰Ê È¯‰ - Ìc‰ Ï‡Bb ÌL B‚¯‰Â«¬»»≈«»¬≈∆∆¡»»»¿ƒ

.ËÏ˜Ó ¯ÈÚ CB˙a B‚¯‰L∆¬»¿ƒƒ¿»

יב).67) (מכות המקלט עיר דין לו איש 68)יש יזיד "וכי
בערמה". להרגו רעהו ועומד 69)על הוא, כהן אפילו

עוזיאל  בן יונתן תרגום שם ראה המזבח, גבי על ומשמש
ד): פרשה (משפטים המכילתא לשון וזה ירושלמי. ותרגום
ליהרג, ויוצא מידו העבודה שמבטלים מגיד ... מזבחי מעם
מעל  ולא מזבחי מעם שדרש: פה.) (יומא עקיבא כרבי ולא
העבודה" את דוחה "רציחה הלשון משמעות וכן מזבחי.

כאן. למלך משנה וראה לה: סנהדרין

.‚ÈËÏB˜ ÔÈ‡70ÌÈÓÏBÚ‰ ˙Èa ÁaÊÓ ÏL Bb‚ ‡l‡71 ≈≈∆»«∆ƒ¿«≈»»ƒ
Ïa,¯Ê Ï·‡ ;B„Èa ‰„B·ÚÂ Ô‰k ‡l‡ ËÏB˜ ÔÈ‡Â ,„· ƒ¿«¿≈≈∆»…≈«¬»¿»¬»»

‚¯‰pL ‰ÚLa „·BÚ BÈ‡L Ô‰k B‡72‰È‰L B‡ , …≈∆≈≈¿»»∆∆¡«∆»»
B‡ BÏ CeÓÒ ‡l‡ ÁaÊÓ ÏL Bbb ÏÚ ‰È‰ ‡ÏÂ „·BÚ≈¿…»»««∆ƒ¿≈«∆»»

ÂÈ˙B¯˜a ÊÁB‡73.ËÏ˜ BÈ‡ - ≈¿«¿»≈ƒ¿»

בשגגה.70) ההורג ולא 71)את בירושלים המקדש בית
מזבחי" "מעם כתוב כי בגבעון, או בשילה במה של מזבח

(שם). לי המיוחד הדם.72)כלומר, גואל ידי על
כח).73) ב, (מלכיםֿא שלמה מפני שברח כיואב

.„È,ÌL B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡ - ÁaÊn‰ BËÏwL ÈÓ ÔÎÂ¿≈ƒ∆¿»«ƒ¿≈«≈«ƒƒ»
¯ÈÚÏ B˙B‡ ÔÈÏ‚Óe ÔÈ¯ÓBL [BÏ] ÔÈ¯ÒBÓ ‡l‡∆»¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿ƒ

BËÏ˜Ó74ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .75˙eÏb ·iÁÓa ?76; ƒ¿»«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿À«»
ÔÈ„a ep‚¯‰È ‡lL CÏn‰ ÔÓ „ÁtL ÈÓ Ï·‡¬»ƒ∆»«ƒ«∆∆∆…««¿∆¿ƒ

˙eÎÏn‰77˙‡¯B‰a e‰e‚¯‰È ‡lL ÔÈc ˙ÈaÓ B‡ , ««¿ƒ≈ƒ∆…««¿¿»«
BÏ CÓÒÂ ÁaÊnÏ Á¯·e ,‰ÚL78- ¯Ê ‰È‰ elÙ‡Â , »»»««ƒ¿≈«¿ƒ¿««¬ƒ»»»

Ïv ‰Ê È¯‰79˙eÓÏ ÁaÊn‰ ÌÚÓ B˙B‡ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â , ¬≈∆ƒ»¿≈¿ƒ≈ƒ«ƒ¿≈«»
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ·iÁ˙ Ôk Ì‡ ‡l‡ .ÌÏBÚÏ80˙e„Úa ¿»∆»ƒ≈ƒ¿«≈ƒ«≈ƒ¿≈

.„ÈÓz ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ Ïk ¯‡Lk ,‰‡¯˙‰Â ‰¯eÓb¿»¿«¿»»ƒ¿»»¬≈≈ƒ»ƒ

ביותר.74) לו הקרובה מקלט אלא 75)לעיר קולט שאין
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בידו. ועבודה כהן אלא קולט ואין מזבח, של גגו
התורה.76) דין פי על דין בבית המורד 77)שנתחייב כגון

ח), הלכה ג, פרק מלכים (הלכות אותו המבזה או במלך
דין  לפי מיתה חייב שאינו מי אפילו להרוג רשאי שהמלך

ד. הלכה ב פרק למעלה ראה על 78)התורה. דווקא ולאו
המזבח. ממעשה 79)גג שהקשה מה משנה כסף ראה

לבית 80)יואב. למות" תיקחנו מזבחי "מעם הכתוב כי
אלא  למוות אדם לדון יכולים אינם דין ובית נאמר, דין

ובהתראה. גמורה בעדות

ה'תש"פ  מרחשון ט"ז ה' יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
לזה.1) זה בין ומה כוונה, בלא ההורגים הם ששלשה יבאר

ודין  שונא. ואיזהו נקלט, אם בשגגה שהרג השונא ודין
ה  לחנות או הבית בעל לחצר ונהרג הנכנס ברשות שלא נגר

כו'. בשוגג

.‡‰LÏL2.‰ek ‡Ïa ÌÈ‚¯B‰‰ Ì‰ ¿»≈«¿ƒ¿…«»»

גלות,2) שחייב בשגגה בהורג רבינו פתח הקודם הפרק את
השוגג. סוגי את לפרט בא הוא וכאן

.·‰¯eÓ‚ ‰ÓÏÚ‰Â ‰‚‚La ‚¯B‰ LÈ3¯Ó‡pL e‰ÊÂ . ≈≈ƒ¿»»¿«¬»»¿»¿∆∆∆¡«
‰„ˆ ‡Ï ¯L‡Â :Ba4‰Ï‚iL :BÈ„Â .5ËÏ˜Ó È¯ÚÏ «¬∆…»»¿ƒ∆ƒ¿∆¿»≈ƒ¿»
ÏˆpÈÂ6e¯‡aL BÓk ,7. ¿ƒ»≈¿∆≈«¿

כוונה.3) שום אונקלוס 4)ללא  שם ראה  התכוון, לא 
למעלה 5)ורש"י. ראה כפרה. לשם בדין, גלות הוא חייב

א. הלכה ה מקום 6)פרק המקלט משמש כך, על נוסף
לך  "ושמתי הפסוק: בסוף ככתוב הדם, גואל מיד מנוס

שמה". ינוס אשר חמישי.7)מקום בפרק

.‚Ò‡Ï ·B¯˜ ‰‚‚M‰ ‰È‰˙Â ‚¯B‰ LÈÂ8:‡e‰Â . ¿≈≈¿ƒ¿∆«¿»»»¿…∆¿
‡Ït Ú¯‡Ó ‰Ê ˙˙ÈÓa Ú¯‡iL9·¯a ÈeˆÓ BÈ‡L , ∆∆¡«¿ƒ«∆¿…»∆∆∆≈»¿…

˙eÏb‰ ÔÓ ¯eËt ‡e‰L :BÈ„Â .Ì„‡ Èa ˙BÚ¯‡Ó10, ¿…¿¿≈»»¿ƒ∆»ƒ«»
ÂÈÏÚ ‚¯‰ - Ìc‰ Ï‡B‚ B‚¯‰ Ì‡Â11. ¿ƒ¬»≈«»∆¡»»»

חֿיד.8) הלכות וסוף ז, הלכה סוף לקמן מקרה 9)ראה
מצוי,10)נדיר. במקרה אלא גלות התורה חייבה לא

יד. הלכה סוף בעיר 11)וראה לשבת שחייב ברוצח, רק
לעיר  מחוץ אותו להרוג הדם לגואל רשות ניתנה מקלט,
קרוב  רוצח וכן ו). יט, דברים כוֿכט; לה, (במדבר מקלטו
חמור, שעוונו מפני אותו, קולטות מקלט ערי שאין לזדון,
מלשבת  שפטור - לאונס קרוב או באונס ההורג מהֿשאיןֿכן

מקלט. בעיר

.„ÔB„ÊÏ ‰·B¯˜ ‰‚‚M‰ ‰È‰˙Â ‰‚‚La ‚¯B‰ LÈÂ12. ¿≈≈ƒ¿»»¿ƒ¿∆«¿»»¿»¿»
‰ÚÈLt BÓk ¯·ca ‰È‰iL :‡e‰Â13BÏ ‰È‰L B‡ , ¿∆ƒ¿∆«»»¿¿ƒ»∆»»

BBÂÚL ÈtÓ .‰ÏB‚ BÈ‡L :BÈ„Â .¯‰Ê ‡ÏÂ ¯‰f‰Ï¿ƒ»≈¿…ƒ¿»¿ƒ∆≈∆ƒ¿≈∆¬
BÏ ˙¯tÎÓ ˙eÏb ÔÈ‡ ,¯eÓÁ14ËÏ˜Ó È¯Ú ÔÈ‡Â . »≈»¿«∆∆¿≈»≈ƒ¿»

B˙B‡ ˙BËÏB˜15˙eÏb ·iÁÓ‰ ‡l‡ ˙BËÏB˜ ÔÈ‡L , ¿∆≈»¿∆»«¿À»»
„·Ïa16ÌB˜Ó ÏÎa Ìc‰ Ï‡B‚ B‡ˆÓ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .17 ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿»≈«»¿»»

.¯eËt - B‚¯‰Â«¬»»

להרוג.12) התכוון שלא הלכה 13)אףֿעלֿפי להלן ראה
דוגמה. שמים.14)ו, מקלט 15)כלפי לו משמשות אינן

הדם. גואל בגלות.16)מפני כפרה לו שאין זה ולא
מקלט.17) בעיר אפילו

.‰?‰Ê ‰OÚÈ ‰Óe18.Ìc‰ Ï‡BbÓ BÓˆÚ ¯ÓLÈÂ ·LÈ ««¬∆∆≈≈¿ƒ¿…«¿ƒ≈«»
ÌÈÁˆ¯‰ Ïk ÔÎÂ19e‚¯‰L20„Á‡ „Úa21‡Ïa B‡ ¿≈»»«¿»ƒ∆»¿¿≈∆»¿…

‰‡¯˙‰22Ô‰a ‡ˆBiÎÂ23Ô‚¯‰ Ì‡ ,24ÔÈ‡ - Ìc‰ Ï‡Bb «¿»»¿«≈»∆ƒ¬»»≈«»≈
‡Ïa ‚¯B‰‰Ó ÌÈ¯eÓÁ el‡ eÈ‰È ‡Ï .ÌÈÓc Ì‰Ï»∆»ƒ…ƒ¿≈¬ƒ≈«≈¿…

.‰ek«»»

יהרג.18) ח.19)שלא הלכה ד פרק למעלה ראה
בית21ֿ)בכוונה.20) למיתת דרושים והתראה עדים שני

עד  בפני ההורג את אף להרוג מותר למלך אבל בלבד, דין
פטור, שהרגו הדם גואל ואף התראה, בלי ההורג ואת אחד
וראה  שם; שמח' ו'אור י, הלכה ג פרק מלכים הלכות ראה
השגת  וראה מ. פרק סוף שלישי חלק נבוכים' 'מורה

כאן. עדים.22)הראב"ד שני שהוכחשו 23)בפני כגון
שם. למעלה בחקירות, הוכחשו ולא בבדיקות העדים

להרגם.24) אסור לכתחילה אבל בדיעבד,

.Â?„ˆÈk25˜¯Bf‰26B‡ ,‰‚¯‰Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï Ô·‡ ≈««≈∆∆ƒ¿»«ƒ¿»¿»
,‰˙ÈÓ‰Â Ô·‡ ‰ÏÙÂ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï BÏ˙k ¯˙Bq‰«≈»¿ƒ¿»«ƒ¿»¿»∆∆¿≈ƒ»

ÌBia B¯˙qL ÔÈa27·B¯˜ ‰Ê È¯‰ - ‰ÏÈla B¯˙qL ÔÈa ≈∆¿»«≈∆¿»««¿»¬≈∆»
„ÈÊÓÏ28È¯‰L ,‡È‰ ˙eÚÈLt BfL ÈtÓ ;ËÏ˜ BÈ‡Â , ¿≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿≈∆¿ƒƒ∆¬≈

ÔiÚÏ BÏ ‰È‰29.¯zÒÈ B‡ ˜¯ÊÈ Ck ¯Á‡Â »»¿«≈¿««»ƒ¿…ƒ¿…

לאונס.25) קרובה או לזדון קרובה התכוון 26)שגגה ולא
ח.). (מכות יכול 27)להרוג קל שבעיון גדולה, שפשיעתו

בדרך. העובר את לראות שהרי 28)היה ממש, מזיד ולא
להרוג. התכוון שם.29)לא דרכים, עוברי ישנם אם

.Ê‰tL‡Ï B¯˙Ò30da ÔÈÈeˆÓ ÌÈa¯‰ Ì‡ :‰ÏÈla31 ¿»»«¿»««¿»ƒ»«ƒ¿ƒ»
„ÈÊÓÏ ·B¯˜ ‰Ê È¯‰ -32ÔÈ‡ Ì‡Â ;ËÏ˜ BÈ‡Â , ¬≈∆»¿≈ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ≈

¯eËÙe ,Ò‡Ï ·B¯˜ ‰Ê È¯‰ - ÏÏk da ÔÈÈeˆÓ ÌÈa¯‰»«ƒ¿ƒ»¿»¬≈∆»¿…∆»
.˙eÏb‰ ÔÓƒ«»

זבל 30) שם משליכים העיר שתושבי הרבים, שברשות
צרכיהם. שם עושים גם צרכיהם.31)ולפעמים לעשות

תפגע 32) והאבן אדם שם שיש הדעת על להעלות לו שהיה
היטב. לעיין עליו והיה בו,

.Áda ˙Bt‰Ï ‰ÈeOÚ ‰tL‡‰ ‰˙È‰33,‰ÏÈla »¿»»«¿»¬»¿ƒ»»««¿»
Ì„‡ ‰¯˜Â ,ÌBia da ˙Bt‰Ï ‰ÈeOÚ dÈ‡Â34·LÈÂ ¿≈»¬»¿ƒ»»«¿ƒ¿»»»¿»«

‰Ê È¯‰ - ˙ÓÂ ,‰¯È˙Ò ˙ÚLa Ô·‡ ÂÈÏÚ ‰ÏÙÂ ,ÌL»¿»¿»»»∆∆ƒ¿«¿ƒ»»≈¬≈∆
‰ÏBb35Ô·‡‰ ‰ÏÙpL ¯Á‡ Ì‡Â .36,·LÈÂ ‰Ê ‡a ∆¿ƒ««∆»¿»»∆∆»∆¿»«

¯eËt ‰Ê È¯‰ - ˙ÓÂ ÂÈÏÚ ‰ÏÙÂ37.˙eÏb‰ ÔÓ ¿»¿»»»»≈¬≈∆»ƒ«»

צרכיהם.33) לעשיית אדם מאחר 35)ביום.34)בני
אבל  למזיד. קרוב זה אין ביום, בה להפנות עשויה שאינה
קורה  בלילה, בה להפנות עשויה והיא הואיל איננו, אונס גם
וראה  שם. פפא רב ביום, גם שם נפנה שמישהו לפעמים

באשפה. דיבורֿהמתחיל שם הקיר,36)'תוספות' מן
ארצה. שהגיעה ט.37)וקודם בהלכה הטעם
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.Ë˜¯Bf‰ ÔÎÂ38B„iÓ ˙‡ˆiL ¯Á‡Â ,Ô·‡‰ ˙‡ ¿≈«≈∆»∆∆¿««∆»»ƒ»
BL‡¯ ˙‡ ‰l‰ ‡ÈˆB‰39;˙eÏbÓ ¯eËt - dÏa˜Â ƒ«»∆…¿ƒ¿»»ƒ»
e‰Ú¯ ˙‡ ‡ˆÓe :¯Ó‡pL40.BÓˆÚ ‡ÈˆÓÓÏ Ë¯t - ∆∆¡«»»∆≈≈¿»¿«¿ƒ«¿

החלון.39)שם.38) ונשל 40)מן ביער עצים בחוטב
ומשמע  מדבר, הכתוב - רעהו את ומצא העץ מן הברזל

אחרֿכך. עצמו שהמציא ולא שם, נמצא כבר שרעהו

.È‡BO‰41¯Ó‡pL ;ËÏ˜ BÈ‡ - ‰‚‚La ‚¯‰L42: «≈∆»«ƒ¿»»≈ƒ¿»∆∆¡«
BÏ ·ÈB‡ ‡Ï ‡e‰Â43B˙˜ÊÁ .44„ÈÊÓÏ ·B¯˜ ‡e‰L45. ¿…≈∆¿»∆»¿≈ƒ

ÌÈÓÈ ‰LÏL BnÚ ¯a„ ‡lL ‰Ê ?‡BO e‰Ê È‡Â46 ¿≈∆≈∆∆…ƒ≈ƒ¿»»ƒ
˙ÈÂÊ Ô¯˜Ï ÒÎ Ì‡ ÔÎÂ .‰·È‡‰ ÈtÓ47ÌL B˙ÈÓ‰Â ƒ¿≈»≈»¿≈ƒƒ¿«¿∆∆»ƒ∆¡ƒ»

BÙe‚a BÙÁcL B‡ ,‰‚‚La48˜¯ÊÏ Ôek˙ B‡ ,49 ƒ¿»»∆¿»¿ƒ¿«≈ƒ¿…
ÌÈzL50¯znL BzÚc ÏÚ ‰ÏÚL B‡ ,Úa¯‡ ˜¯ÊÂ ¿«ƒ¿»««¿«∆»»««¿∆À»
‚¯‰Ï51‰Ê ‚¯‰Ï Ôek˙pL B‡ ,52elÙ‡ ,‰Ê ˙‡ ‚¯‰Â «¬…∆ƒ¿«≈«¬…∆¿»«∆∆¬ƒ

ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‚¯‰Ï Ôek˙53Ï‡¯OÈ ‡ˆÓÂ ‰Ó‰a B‡ ƒ¿«≈«¬…≈»ƒ¿≈»¿ƒ¿»ƒ¿»≈
.ÔÈËÏ˜ ÔÈ‡Â ,„ÈÊÓÏ ÔÈ·B¯˜ el‡ Ïk È¯‰ -¬≈»≈¿ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ

ט:41) גלות.42)מכות וחייב מיתה 43)בהורג לחייבו
יכול, אתה אי גלות לחייבו הרגו. שוגג שמא יכול, אתה אי

קס). מסעי, ('ספרי' הרגו מזיד עליו.44)שמא חזקה
גולה.45) ואינו נהרג אינו כך כז:46)ומשום סנהדרין
קרוב 47) זה הרי לקראתו, שבא באיש ופגע בידו וסכין

ז:). (שם ולהזהר דעתו על להעלות צריך שהיה למזיד,
שדחפו 48) - "הדפו נאמר: שם בגמרא להזהר. לו שהיה

שהמלה  מפרש שרבינו ונראה, שגולה. ומשמע בגופו",
על  גם נמשכת הברייתא של ברישא שם שנאמרה "פרט"
(כסףֿמשנה). בגופו שדחפו "פרט" נאמר: וכאילו זו, בבא

עו. הערה לקמן חלקית,49)ראה כוונה כאן ויש אבן,
גמורה". "העלמה זו אמות.50)ואין שתי מרחק

שם.51) הוא", למזיד קרוב - מותר ישראל,52)"האומר
שוגג. זה אין כך ראה 53)ומשום הריגתו, על מיתה שאין

יא. הלכה ב פרק למעלה

.‡ÈÒÎp‰54B‚¯‰Â ,˙eL¯a ‡lL ˙Èa‰ ÏÚa ¯ˆÁÏ «ƒ¿»«¬«««««ƒ∆…ƒ¿«¬»
¯Ó‡pL ;˙eÏb‰ ÔÓ ¯eËt - ‰‚‚La ˙Èa‰ ÏÚa55: ««««ƒƒ¿»»»ƒ«»∆∆¡«

¯Úi· e‰Ú¯ ˙‡ ‡·È ¯L‡Â56˙eL¯ LiL ¯Úi ‰Ó - «¬∆»…∆≈≈««««««∆≈¿
‚¯‰pÏ57,CÎÈÙÏ .Ba ‡ˆBik Ïk Û‡ ,ÌLÏ Òk‰Ï «∆¡»¿ƒ»≈¿»«…«≈¿ƒ»

¯bp‰ ˙eÁÏ ÒÎp‰58˙eL¯a ‡lL59˙Ú˜a ‰ÊzÂ , «ƒ¿»«¬««»∆…ƒ¿¿ƒ¿»¿««
ÒÎ Ì‡Â ;˙eÏbÓ ¯eËt - ˙ÓÂ ÂÈt ÏÚ BÏ ‰ÁÙËÂ¿»¿»«»»»≈»ƒ»¿ƒƒ¿«

‰ÏBb ‰Ê È¯‰ - ˙eL¯a60. ƒ¿¬≈∆∆

ח.54) גלות.55)מכות שחייב בשגגה בהורג
עצים.56) שהיה 57)לחטוב גלות, ההורג חייב כך ומשום

נכנס  אם אבל ביער, נמצא שמישהו דעתו על להעלות צריך
שזה  מפני בשוגג ההורגו את התורה פטרה ברשות שלא

לאונס. לב:58)קרוב רשות 59)בבאֿקמא לו נתן הנגר
חנינא 60)להכנס. בר' יוסי ר' דברי בפירוש ראשון כלשון

בהערות. יז הלכה א פרק ומזיק חובל בהלכות וראה שם.

.·È‰ÏB„ ‰È‰L ÈÓ61,‚bÏ d˙BÏÚ‰Ï ˙È·Á‰ ˙‡ ƒ∆»»∆∆∆»ƒ¿«¬»«»
‰È‰L B‡ ;e‰˙‚¯‰Â B¯·Á ÏÚ ‰ÏÙÂ ,Ï·Á‰ ˜ÒÙÂ¿ƒ¿««∆∆¿»¿»«¬≈«¬»«¿∆»»

ÔÓ ¯eËt - B‚¯‰Â B¯·Á ÏÚ ÏÙÂ ,ÌlÒa ‰ÏBÚ∆¿À»¿»««¬≈«¬»»ƒ
‡e‰ Òe‡ BÓk ‰fL .˙eÏb‰62‡L ;·B¯w‰ ¯·„ ‰Ê ÔÈ «»∆∆¿»∆≈∆»»«»

‡Ït BÓk ‡l‡ ,ÌÈzÚ‰ ·¯a ˙BÈ‰Ï63Ì‡ Ï·‡ .‡e‰ ƒ¿¿…»ƒƒ∆»¿∆∆¬»ƒ
˙È·Á‰ ˙‡ ÏLÏLÓ ‰È‰64B¯·Á ÏÚ ‰ÏÙÂ , »»¿«¿≈∆∆»ƒ¿»¿»«¬≈

B¯·Á ÏÚ ÏÙÂ ,ÌlÒa „¯BÈ ‰È‰ ;e‰˙‚¯‰Â65‰È‰ ; «¬»«¿»»≈¿À»¿»««¬≈»»
‰ÏÈbÚÓa ÏbÚÓ66- e‰˙‚¯‰Â B¯·Á ÏÚ ‰ÏÙÂ , ¿«≈¿«¿ƒ»¿»¿»«¬≈«¬»«¿

.‰ÏÈÙ C¯c ÏtiL - ˙ÓiÂ ÂÈÏÚ ÏtiÂ :¯Ó‡pL ;‰ÏBb∆∆∆¡«««≈»»«»…∆ƒ…∆∆¿ƒ»
¯·„Â ,˜Èf‰Ï ÌÈzÚ‰ ·¯a ÈeˆÓ ‰ÏÈÙ C¯„ È¯‰L∆¬≈∆∆¿ƒ»»¿…»ƒƒ¿«ƒ¿»»
‰hÓÏ „¯ÈÏ „·k‰ Ú·Ë È¯‰L ,˙BÈ‰Ï ‡e‰ ·B¯»̃ƒ¿∆¬≈∆««»≈≈≈¿«»

‰¯‰Óa67‰ÙÈ ÂÈOÚÓ Ôw˙Â BÓˆÚ Ê¯Ê ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰Â ; ƒ¿≈»¿ƒ¿…≈≈«¿¿ƒ≈«¬»»∆
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰Ï‚È - ‰„È¯È ˙ÚLaƒ¿«¿ƒ»ƒ¿∆¿≈…«≈»∆

ז.).61) (מכות הבור ט.62)מן מכות ראה לאונס, קרוב
ליה. אמר דיבורֿהמתחיל עם 63)'תוספות' שהרי נדיר,

גוברת  הסולם על עלייתו עם או החבית את העלאתו
מטה. כלפי המושך האדם של או החבית לכובד ההתנגדות

מלשברה.64) שנזהר ואףֿעלֿפי למטה, מלמעלה מורידה
וישבור 65) יפול שלא נזהר שבוודאי אףֿעלֿפי והרגו,

הטיח 66)מפרקתו. את להחליק כדי מכבש, כמין מגלגל
המים. יורדים שמשם השיפוע, לצד אותו ומוליך שבגג,

זהירות 67) באמצעי לנקוט עליו בירידה כך ומשום
מיוחדים.

.‚È·v˜68·v˜Ó ‰È‰L69ıÈÙBwa B„È dÈa‚‰Â ,70 «»∆»»¿«≈¿ƒ¿ƒ«»«ƒ
ÔÈOBÚL C¯„k ,ÌˆÚ‰ ¯aLÏ B¯ÈÊÁ‰Â ,ÂÈ¯BÁ‡Ï«¬»¿∆¡ƒ¿«≈»∆∆¿∆∆∆ƒ
‰‰a‚‰‰ ‡È‰L ,‰ÎÏB‰a ˙eÓiL Ïk :ÌÈ·vw‰««»ƒ…∆»¿»»∆ƒ««¿»»

ÂÈÙlÓ71ÂÈ¯Á‡Ó ‰„È¯ÈÂ72ÏÎÂ ;ÂÈÏÚ ‰ÏB‚ BÈ‡ - ƒ¿»»ƒƒ»≈«¬»≈∆»»¿…
ÂÈ¯Á‡Ó ‰iÏÚ ‡È‰L ,‰¯ÊÁa ˙eÓiL73‰„È¯ÈÂ ∆»«¬»»∆ƒ¬ƒ»≈«¬»ƒƒ»

ÏÏk‰ ‰Ê .‰ÏBb - ÂÈÙlÓ74B˙„È¯È C¯„aL Ïk :75- ƒ¿»»∆∆«¿»…∆¿∆∆¿ƒ»
B˙„È¯È C¯„a ‡lL ;‰ÏBb76elÙ‡Â .‰ÏB‚ BÈ‡ - ∆∆…¿∆∆¿ƒ»≈∆«¬ƒ

‰ÏB‚ BÈ‡ - ‰iÏÚ C¯ˆ ‡È‰L ‰„È¯Èa77. ƒƒ»∆ƒ…∆¬ƒ»≈∆

ז:68) מכות בשר, בשר.69)מוכר סכין 70)קוצץ
ופטור.71)גדולה. היא וסיום 72)עליה המשך

ופטור. כעליה דינה כך ומשום היא, תחילת 73)ההגבהה
למטה  בכיוון לפניו: במכה וחייב. היא מלפניו הירידה
במכה  ופטור. היא עליה למעלה בכיוון וחייב; היא ירידה
לירידה  כיוון הוא למעלה הכיוון הפוך: המצב לאחוריו,
ואינו  מלפניו העליה סיום הוא למטה הכיוון וחייב; לפניו
ישנן  שם [בבבלי ד), הלכה ב פרק מכות (ירושלמי גולה
ראה  רבינו. שיטת לפי ליישבן וקשה גירסאות, כמה
שם]. בירושלמי הפנים' ו'מראה כאן, כסףֿמשנה

שם.74) היא.75)משנה, ירידתו בדרך מאחוריו והעליה
דרך 76) בהמשך אלא ירידתו בדרך אינה מאחוריו וירידה

עליו"77)הגבהתו. השליך "או נאמר: שם [בבבלי
ופירש"י  עליה, צורך שהיא ירידה להביא כ) לה, (במדבר
שלדעת  ונראה לפטור, מפרש רבינו אולם לחיוב. – להביא
על  גם נמשכת הברייתא של שברישא "פרט" המלה רבינו
ונדחק  בגופו. דחפו בדין י בהלכה למעלה וראה זו. בבא
שליבה, נשמטה בדין הסוגיא שבסוף מפני זה לפירוש רבינו
שהיא  ירידה הכל (לדעת היא" עליה עלמא "דכולי אמרו
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.Ë˜¯Bf‰ ÔÎÂ38B„iÓ ˙‡ˆiL ¯Á‡Â ,Ô·‡‰ ˙‡ ¿≈«≈∆»∆∆¿««∆»»ƒ»
BL‡¯ ˙‡ ‰l‰ ‡ÈˆB‰39;˙eÏbÓ ¯eËt - dÏa˜Â ƒ«»∆…¿ƒ¿»»ƒ»
e‰Ú¯ ˙‡ ‡ˆÓe :¯Ó‡pL40.BÓˆÚ ‡ÈˆÓÓÏ Ë¯t - ∆∆¡«»»∆≈≈¿»¿«¿ƒ«¿

החלון.39)שם.38) ונשל 40)מן ביער עצים בחוטב
ומשמע  מדבר, הכתוב - רעהו את ומצא העץ מן הברזל

אחרֿכך. עצמו שהמציא ולא שם, נמצא כבר שרעהו

.È‡BO‰41¯Ó‡pL ;ËÏ˜ BÈ‡ - ‰‚‚La ‚¯‰L42: «≈∆»«ƒ¿»»≈ƒ¿»∆∆¡«
BÏ ·ÈB‡ ‡Ï ‡e‰Â43B˙˜ÊÁ .44„ÈÊÓÏ ·B¯˜ ‡e‰L45. ¿…≈∆¿»∆»¿≈ƒ

ÌÈÓÈ ‰LÏL BnÚ ¯a„ ‡lL ‰Ê ?‡BO e‰Ê È‡Â46 ¿≈∆≈∆∆…ƒ≈ƒ¿»»ƒ
˙ÈÂÊ Ô¯˜Ï ÒÎ Ì‡ ÔÎÂ .‰·È‡‰ ÈtÓ47ÌL B˙ÈÓ‰Â ƒ¿≈»≈»¿≈ƒƒ¿«¿∆∆»ƒ∆¡ƒ»

BÙe‚a BÙÁcL B‡ ,‰‚‚La48˜¯ÊÏ Ôek˙ B‡ ,49 ƒ¿»»∆¿»¿ƒ¿«≈ƒ¿…
ÌÈzL50¯znL BzÚc ÏÚ ‰ÏÚL B‡ ,Úa¯‡ ˜¯ÊÂ ¿«ƒ¿»««¿«∆»»««¿∆À»
‚¯‰Ï51‰Ê ‚¯‰Ï Ôek˙pL B‡ ,52elÙ‡ ,‰Ê ˙‡ ‚¯‰Â «¬…∆ƒ¿«≈«¬…∆¿»«∆∆¬ƒ

ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‚¯‰Ï Ôek˙53Ï‡¯OÈ ‡ˆÓÂ ‰Ó‰a B‡ ƒ¿«≈«¬…≈»ƒ¿≈»¿ƒ¿»ƒ¿»≈
.ÔÈËÏ˜ ÔÈ‡Â ,„ÈÊÓÏ ÔÈ·B¯˜ el‡ Ïk È¯‰ -¬≈»≈¿ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ

ט:41) גלות.42)מכות וחייב מיתה 43)בהורג לחייבו
יכול, אתה אי גלות לחייבו הרגו. שוגג שמא יכול, אתה אי

קס). מסעי, ('ספרי' הרגו מזיד עליו.44)שמא חזקה
גולה.45) ואינו נהרג אינו כך כז:46)ומשום סנהדרין
קרוב 47) זה הרי לקראתו, שבא באיש ופגע בידו וסכין

ז:). (שם ולהזהר דעתו על להעלות צריך שהיה למזיד,
שדחפו 48) - "הדפו נאמר: שם בגמרא להזהר. לו שהיה

שהמלה  מפרש שרבינו ונראה, שגולה. ומשמע בגופו",
על  גם נמשכת הברייתא של ברישא שם שנאמרה "פרט"
(כסףֿמשנה). בגופו שדחפו "פרט" נאמר: וכאילו זו, בבא

עו. הערה לקמן חלקית,49)ראה כוונה כאן ויש אבן,
גמורה". "העלמה זו אמות.50)ואין שתי מרחק

שם.51) הוא", למזיד קרוב - מותר ישראל,52)"האומר
שוגג. זה אין כך ראה 53)ומשום הריגתו, על מיתה שאין

יא. הלכה ב פרק למעלה

.‡ÈÒÎp‰54B‚¯‰Â ,˙eL¯a ‡lL ˙Èa‰ ÏÚa ¯ˆÁÏ «ƒ¿»«¬«««««ƒ∆…ƒ¿«¬»
¯Ó‡pL ;˙eÏb‰ ÔÓ ¯eËt - ‰‚‚La ˙Èa‰ ÏÚa55: ««««ƒƒ¿»»»ƒ«»∆∆¡«

¯Úi· e‰Ú¯ ˙‡ ‡·È ¯L‡Â56˙eL¯ LiL ¯Úi ‰Ó - «¬∆»…∆≈≈««««««∆≈¿
‚¯‰pÏ57,CÎÈÙÏ .Ba ‡ˆBik Ïk Û‡ ,ÌLÏ Òk‰Ï «∆¡»¿ƒ»≈¿»«…«≈¿ƒ»

¯bp‰ ˙eÁÏ ÒÎp‰58˙eL¯a ‡lL59˙Ú˜a ‰ÊzÂ , «ƒ¿»«¬««»∆…ƒ¿¿ƒ¿»¿««
ÒÎ Ì‡Â ;˙eÏbÓ ¯eËt - ˙ÓÂ ÂÈt ÏÚ BÏ ‰ÁÙËÂ¿»¿»«»»»≈»ƒ»¿ƒƒ¿«

‰ÏBb ‰Ê È¯‰ - ˙eL¯a60. ƒ¿¬≈∆∆

ח.54) גלות.55)מכות שחייב בשגגה בהורג
עצים.56) שהיה 57)לחטוב גלות, ההורג חייב כך ומשום

נכנס  אם אבל ביער, נמצא שמישהו דעתו על להעלות צריך
שזה  מפני בשוגג ההורגו את התורה פטרה ברשות שלא

לאונס. לב:58)קרוב רשות 59)בבאֿקמא לו נתן הנגר
חנינא 60)להכנס. בר' יוסי ר' דברי בפירוש ראשון כלשון

בהערות. יז הלכה א פרק ומזיק חובל בהלכות וראה שם.

.·È‰ÏB„ ‰È‰L ÈÓ61,‚bÏ d˙BÏÚ‰Ï ˙È·Á‰ ˙‡ ƒ∆»»∆∆∆»ƒ¿«¬»«»
‰È‰L B‡ ;e‰˙‚¯‰Â B¯·Á ÏÚ ‰ÏÙÂ ,Ï·Á‰ ˜ÒÙÂ¿ƒ¿««∆∆¿»¿»«¬≈«¬»«¿∆»»

ÔÓ ¯eËt - B‚¯‰Â B¯·Á ÏÚ ÏÙÂ ,ÌlÒa ‰ÏBÚ∆¿À»¿»««¬≈«¬»»ƒ
‡e‰ Òe‡ BÓk ‰fL .˙eÏb‰62‡L ;·B¯w‰ ¯·„ ‰Ê ÔÈ «»∆∆¿»∆≈∆»»«»

‡Ït BÓk ‡l‡ ,ÌÈzÚ‰ ·¯a ˙BÈ‰Ï63Ì‡ Ï·‡ .‡e‰ ƒ¿¿…»ƒƒ∆»¿∆∆¬»ƒ
˙È·Á‰ ˙‡ ÏLÏLÓ ‰È‰64B¯·Á ÏÚ ‰ÏÙÂ , »»¿«¿≈∆∆»ƒ¿»¿»«¬≈

B¯·Á ÏÚ ÏÙÂ ,ÌlÒa „¯BÈ ‰È‰ ;e‰˙‚¯‰Â65‰È‰ ; «¬»«¿»»≈¿À»¿»««¬≈»»
‰ÏÈbÚÓa ÏbÚÓ66- e‰˙‚¯‰Â B¯·Á ÏÚ ‰ÏÙÂ , ¿«≈¿«¿ƒ»¿»¿»«¬≈«¬»«¿

.‰ÏÈÙ C¯c ÏtiL - ˙ÓiÂ ÂÈÏÚ ÏtiÂ :¯Ó‡pL ;‰ÏBb∆∆∆¡«««≈»»«»…∆ƒ…∆∆¿ƒ»
¯·„Â ,˜Èf‰Ï ÌÈzÚ‰ ·¯a ÈeˆÓ ‰ÏÈÙ C¯„ È¯‰L∆¬≈∆∆¿ƒ»»¿…»ƒƒ¿«ƒ¿»»
‰hÓÏ „¯ÈÏ „·k‰ Ú·Ë È¯‰L ,˙BÈ‰Ï ‡e‰ ·B¯»̃ƒ¿∆¬≈∆««»≈≈≈¿«»

‰¯‰Óa67‰ÙÈ ÂÈOÚÓ Ôw˙Â BÓˆÚ Ê¯Ê ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰Â ; ƒ¿≈»¿ƒ¿…≈≈«¿¿ƒ≈«¬»»∆
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰Ï‚È - ‰„È¯È ˙ÚLaƒ¿«¿ƒ»ƒ¿∆¿≈…«≈»∆

ז.).61) (מכות הבור ט.62)מן מכות ראה לאונס, קרוב
ליה. אמר דיבורֿהמתחיל עם 63)'תוספות' שהרי נדיר,

גוברת  הסולם על עלייתו עם או החבית את העלאתו
מטה. כלפי המושך האדם של או החבית לכובד ההתנגדות

מלשברה.64) שנזהר ואףֿעלֿפי למטה, מלמעלה מורידה
וישבור 65) יפול שלא נזהר שבוודאי אףֿעלֿפי והרגו,

הטיח 66)מפרקתו. את להחליק כדי מכבש, כמין מגלגל
המים. יורדים שמשם השיפוע, לצד אותו ומוליך שבגג,

זהירות 67) באמצעי לנקוט עליו בירידה כך ומשום
מיוחדים.

.‚È·v˜68·v˜Ó ‰È‰L69ıÈÙBwa B„È dÈa‚‰Â ,70 «»∆»»¿«≈¿ƒ¿ƒ«»«ƒ
ÔÈOBÚL C¯„k ,ÌˆÚ‰ ¯aLÏ B¯ÈÊÁ‰Â ,ÂÈ¯BÁ‡Ï«¬»¿∆¡ƒ¿«≈»∆∆¿∆∆∆ƒ
‰‰a‚‰‰ ‡È‰L ,‰ÎÏB‰a ˙eÓiL Ïk :ÌÈ·vw‰««»ƒ…∆»¿»»∆ƒ««¿»»

ÂÈÙlÓ71ÂÈ¯Á‡Ó ‰„È¯ÈÂ72ÏÎÂ ;ÂÈÏÚ ‰ÏB‚ BÈ‡ - ƒ¿»»ƒƒ»≈«¬»≈∆»»¿…
ÂÈ¯Á‡Ó ‰iÏÚ ‡È‰L ,‰¯ÊÁa ˙eÓiL73‰„È¯ÈÂ ∆»«¬»»∆ƒ¬ƒ»≈«¬»ƒƒ»

ÏÏk‰ ‰Ê .‰ÏBb - ÂÈÙlÓ74B˙„È¯È C¯„aL Ïk :75- ƒ¿»»∆∆«¿»…∆¿∆∆¿ƒ»
B˙„È¯È C¯„a ‡lL ;‰ÏBb76elÙ‡Â .‰ÏB‚ BÈ‡ - ∆∆…¿∆∆¿ƒ»≈∆«¬ƒ

‰ÏB‚ BÈ‡ - ‰iÏÚ C¯ˆ ‡È‰L ‰„È¯Èa77. ƒƒ»∆ƒ…∆¬ƒ»≈∆

ז:68) מכות בשר, בשר.69)מוכר סכין 70)קוצץ
ופטור.71)גדולה. היא וסיום 72)עליה המשך

ופטור. כעליה דינה כך ומשום היא, תחילת 73)ההגבהה
למטה  בכיוון לפניו: במכה וחייב. היא מלפניו הירידה
במכה  ופטור. היא עליה למעלה בכיוון וחייב; היא ירידה
לירידה  כיוון הוא למעלה הכיוון הפוך: המצב לאחוריו,
ואינו  מלפניו העליה סיום הוא למטה הכיוון וחייב; לפניו
ישנן  שם [בבבלי ד), הלכה ב פרק מכות (ירושלמי גולה
ראה  רבינו. שיטת לפי ליישבן וקשה גירסאות, כמה
שם]. בירושלמי הפנים' ו'מראה כאן, כסףֿמשנה

שם.74) היא.75)משנה, ירידתו בדרך מאחוריו והעליה
דרך 76) בהמשך אלא ירידתו בדרך אינה מאחוריו וירידה

עליו"77)הגבהתו. השליך "או נאמר: שם [בבבלי
ופירש"י  עליה, צורך שהיא ירידה להביא כ) לה, (במדבר
שלדעת  ונראה לפטור, מפרש רבינו אולם לחיוב. – להביא
על  גם נמשכת הברייתא של שברישא "פרט" המלה רבינו
ונדחק  בגופו. דחפו בדין י בהלכה למעלה וראה זו. בבא
שליבה, נשמטה בדין הסוגיא שבסוף מפני זה לפירוש רבינו
שהיא  ירידה הכל (לדעת היא" עליה עלמא "דכולי אמרו

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

ytp zxinye gvex 'ld - oiwifp xtq - oeygxn f"i 'e mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

לניזקין  והא הא נאמר: מכן ולאחר היא), עליה - עליה צורך
בהלכות  מגידֿמשנה ראה הכל), לדעת מגלות, פטור (אבל

שם]. מכות ובגר"א ה"ד, פ"ו ומזיק חובל

.„ÈÌlÒa ‰ÏBÚ ‰È‰ ?„ˆÈk78‰·ÈÏL ‰ËÓLÂ ,79 ≈«»»∆¿À»¿ƒ¿¿»¿ƒ»
‰ÏÙÂ ÂÈÏ‚¯ ˙ÁzÓ80¯eËt - d˙ÈÓ‰Â81.˙eÏb‰ ÔÓ ƒ«««¿»¿»¿»¿≈ƒ»»ƒ«»

¯Á‡ „ˆÏ dÏ ‰ÎÏ‰Â ,‰Ê „ˆa ˜¯ÊÏ Ôek˙n‰ ÔÎÂ82; ¿≈«ƒ¿«≈ƒ¿…¿«∆¿»¿»»¿««≈
˙ÁpÓ Ô·‡ BÏ ‰˙È‰L B‡83da ¯Èk‰ ‡ÏÂ ,B˜ÈÁa ∆»¿»∆∆À««¿≈¿…ƒƒ»

ÌÏBÚÓ84‰ÏÙÂ ,„ÓÚÂ ,85‰ ÔÎÂ ;‰˙ÈÓ‰Â‡ÓBq86 ≈»¿»«¿»¿»¿≈ƒ»¿≈«≈
ÈtÓ ,˙eÏb‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt el‡ Ïk - ‰‚‚La ‚¯‰L∆»«ƒ¿»»»≈¿ƒƒ«»ƒ¿≈

.Ò‡Ï ÔÈ·B¯˜ Ô‰L∆≈¿ƒ¿…∆

ממש.80)מדריגה.79)שם.78) ירידה שזוהי
(דעת 81) הוא" עליה עלמא "דכולי שם התלמוד כדעת

התשובות  בכל בעינה שעומדת דעה היא), עליה הכל,
לנזקין" והא "הא בגמרא רבינו גירסת לפי שם, הניתנות,
הגר"א, הגהות שם ראה לגלות", והא "הא גירסתנו במקום
ובמגידֿ ד, הלכה ו פרק ומזיק חובל הלכות למעלה וראה

שם. גלות,82)משנה שחייב בשגגה בהורג בתורה, כתוב
מלשון  חז"ל ופירשו כב) לה, (במדבר צדיה" "בלא שהרג

ז: מכות שני, לצד לצדד נתכוון שלא בבא83ֿ)צידוד,
כו: שהיה 84)קמא בעוד בחיקו אחר אדם שהניחה כגון

אדם.85)ישן. בשגגה 86)על בהורג בתורה כתוב
שהרג  שסומא למדו ומכאן כג), לה, (במדבר ראות" "בלא
רואה  אבל ראה, לא כאן שמשמע מגלות. פטור בשגגה
'ספרי' מקום, בשום רואה אינו סומא ואילו אחר. במקום

יהודה. ורבי מאיר רבי מחלוקת ט: ומכות קס, מסעי

.ÂËB˜ÈÁa Ô·‡ ‰˙È‰87,„ÓÚÂ ,dÁÎLe da ¯Èk‰Â , »¿»∆∆¿≈¿ƒƒ»¿≈»¿»«
ÏÏkÓ - ‰‚‚La :¯Ó‡pL ;‰ÏBb - ‰˙ÈÓ‰Â ‰ÏÙÂ¿»¿»¿≈ƒ»∆∆∆¡«ƒ¿»»ƒ¿»

‰ÚÈ„È BÏ ‰˙È‰L88ËÓL .89ıÚ‰ ÔÓ ÏÊ¯a‰ ∆»¿»¿ƒ»ƒ¿«««¿∆ƒ»≈
Úwa˙n‰90BÁkÓ ‡a ‰Ê ÔÈ‡L ÈtÓ ;‰ÏB‚ BÈ‡ - «ƒ¿«≈«≈∆ƒ¿≈∆≈∆»ƒ…

BÁk ÁkÓ ‡l‡91Ò‡ BÓk ‡ˆÓÂ ,92˜¯Bf‰ ÔÎÂ . ∆»ƒ…«…¿ƒ¿»¿…∆¿≈«≈
Ô·‡93ÏÚ ÌÈ¯Óz‰ ÔÓ eÏÙÂ ,ÌÈ¯Óz ÏÈt‰Ï ¯Ó˙Ï ∆∆¿»»¿«ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ«¿»ƒ«

BÁk ÁkÓ eÏÙpL ÈtÓ ;¯eËt - e‰e‚¯‰Â ˜BÈz94. ƒ«¬»»ƒ¿≈∆»¿ƒ…«…
.˙Baq‰ ¯‡MÓ ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆ƒ¿»«ƒ

שם.87) בשוגג 88)בבאֿקמא חלב שבאוכל ואףֿעלֿפי
לידיעה  צריך בשוגג בהורג בתחילה, בידיעה צורך אין
שהוא  ביער", רעהו את יבוא "אשר שכתוב משום בתחילה,
ראה  שגגות, כשאר זו שגגה אין כך משום בתחילה. ידיעה
דיבורֿהמתחיל  ו'תוספות' ,79 עמ' לבבאֿקמא הבחירה בית

ופסק 89)בשגגה. ורבנן, רבי מחלוקת ז: מכות משנה
העץ 90)כרבנן. בתוך שהיה בשעה הקת מן הברזל נשמט

מה  רבינו מפרש כך והרג. למרחוק וניתז כורתו, שהוא
פירש  רש"י ואולם המתבקע", העץ "מן במשנה שנאמר
שני  את מביא שם חננאל ורבינו והרג. ופגע קיסם שניתז

מן 91)הפירושים. הברזל וניתוז כוחו, היא בעץ המכה
ח. שם הוא, כוחו כוח כתוצאה 92)העץ נשמט הברזל כי

בקת. היטב מהודק שהיה אףֿעלֿפי בעץ, המכה מן
ח.93) שם פפא, ונפילת 94)רב ראשון, כוח היא האבן

שני. כוח היא התמרים

ה'תש"פ  מרחשון י"ז ו' יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אשה 1) או ועבד עמו, רבו שמגלים שגלה תלמיד יבאר

שנגמר  רוצח ודין לזונם. חייבים ובעלה רבו אם שגלתה,
ודין  מקלטו. בעיר בשגגה שהרג ורוצח ומת. להגלותו דינו
יוצא  אם והגולה קולטת, אם רצחנים שרובה מקלט עיר
את  מחזיר כהנים מארבעה אחד ודין לעולם. מקלטו מעיר

כו'. הרוצח

.‡‰ÏbL „ÈÓÏz2;BnÚ Ba¯ ÔÈÏ‚Ó - ËÏ˜Ó ¯ÈÚÏ «¿ƒ∆»»¿ƒƒ¿»«¿ƒ«ƒ
ÈÏÚa ÈiÁÂ ,‰ÈÁiL È„k BÏ ‰OÚ - ÈÁÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«»»¬≈¿≈∆ƒ¿∆¿«≈«¬≈

‰ÓÎÁ3‰ÈL˜·Óe4„eÓÏz ‡Ïa‰˙ÈÓk ‰¯Bz »¿»¿«¿∆»¿…«¿»¿ƒ»
ÔÈ·eLÁ5BnÚ B˙·ÈLÈ ÔÈÏ‚Ó - ‰ÏbL ·¯‰ ÔÎÂ .6. ¬ƒ¿≈»«∆»»«¿ƒ¿ƒ»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

"'ek enr eax oilbn hlwnd ixrl dlby cinlz

תלמוד  בלא ומבקשיה חכמה בעלי "וחיי שמוסיף וי"ל
בשגגה  לרוצח מכינים מדוע כהסבר חשובין" כמיתה תורה
עניין  כי רבו, ובפרט אחר יהודי חשבון על צרכיו כל את
בדברי  ומקורו החיים, היפך או חיים של שאלה הוא זה

בעלי'". תחיה "החכמה הכתוב
בתלמיד  שמדובר משמע מהרמב"ם לכאורה: וקשה
עד  תורה תלמוד הם חייו שכל כזו בדרגה הנמצא

בגמרא אבל חשובין, כמיתה חייו ב.)שבלעדיה ב, לא (מכות
עמו" רבו "מגלין לדין כהמשך ואדרבא זה חילוק מצינו
הגון" שאינו לתלמיד אדם ישנה שלא "מכאן הגמ' הביאה
בשוגג  הריגה לידי עוונותיו יביאוהו "שלא שם רש"י ופירש
מכניס  איך וא"כ ברשעים" אלא מצוי שאינו ... ויגלה
חכמה  "בעלי של הסוג בתוך כזה תלמיד הרמב"ם
"בעלי  בלשון מקורו מהו להבין צריך וגם ומבקשיה".
ומניין  בעלי'" תחי' "החכמה כתוב והלא ומבקשיה" החכמה

מבקשי'. גם הוסיף
באופן  תורה הלומדים אלה הם החכמה בעלי והביאור:

הוא" דילי' ל"ב)ש"תורתו על (קידושין הבעלים שנעשים עד
הם  "ומבקשיה" שמו", על "נקראת - שלמדו התורה דברי
בעלי  להיות מחפשים אבל זו בדרגה עדיין שאינם אלו
הרי  תאמין" ומצאת "יגעת תורה שהבטיחה וכיון החכמה,

"מגל  ולכן החכמה, כבעלי הם כדי שב'כח' עמו" רבו ין
הפועל. אל מהכח זה עניין לעורר

(33 'r h"kg y"ewl it lr)

י.2) בתורה 5)התלמידים.4)הרב.3)מכות שכתוב
"החכמה  וכתוב ה), יח, (ויקרא בהם" "וחי ובמצוותיה

יב). ז, (קהלת בעליה" ישיבה 6)תחיה בלא חיים לו שאין
שם). (מכות

.·„·Ú7‰ÏbL8BeÊÏ ·iÁ Ba¯ ÔÈ‡ - ËÏ˜Ó ¯ÈÚÏ9, ∆∆∆»»¿ƒƒ¿»≈««»¿
Ba¯Ï ÂÈ„È ‰OÚÓe10ËÏ˜Ó ¯ÈÚÏ ‰˙ÏbL ‰M‡ Ï·‡ . «¬≈»»¿«¬»ƒ»∆»¿»¿ƒƒ¿»
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ÏBÎÈ BÈ‡Â .deÊÏ ·iÁ dÏÚa -11È‡ˆ :dÏ ¯ÓBÏ «¿»«»¿»¿≈»«»¿ƒ
CÈ˙BBÊÓÏ CÈ„È ‰OÚÓ12ÔÈ˜ÈtÒÓ eÈ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ , «¬≈»«ƒƒ¿«ƒ∆»ƒ≈»«¿ƒƒ

dÏ13. »

פרק 8)כנעני.7) למעלה ראה בשגגה. ישראל את שהרג
ג. הלכה ינוס 9)ה "הוא שכתוב אע"פ מזונות, לו לספק

"עשה  הקודמת בהלכה ואמרנו וחי", האלה הערים אחת אל
מפני  והטעם, רבו. על מוטלת זו חובה אין שיחיה", כדי לו
על  חזור אלא זנך ואיני עמי עשה לעבד: לומר הרב ש"יכול
שביניהם, העבדים להחיות ישראל שמצווים הפתחים",

ג. הלכה ה פרק עבדים הלכות יב. לו 10)גיטין לספק
בכתובה מזו  האל הערים מן אחת אל "ונס שכתוב אע"פ נות

הנישואין. בשעת לה לה 11)שנתן לספק שחובתו משום
ידיה. במעשה מותנית אינה על 12)מזונות לך מוחל אני

שאני  מזונותיך על לי תמחלי ואת לי, ששייכים ידיך מעשה
לך. לה 13)חייב לומר הוא יכול לה, במספיקים אבל

אע"פ  אותה, לזון חייב ואינו למזונותיך", ידיך מעשה "צאי
מקלט, בעיר עבודה לחפש דרכה שאין עליה, מכביד שזה

(שם). אותה מכירים שאין

.‚ÁˆB¯14BÈc ¯Ó‚pL15‰Ï‚iL Ì„˜ ˙Óe ,B˙BÏ‚‰Ï ≈«∆ƒ¿«ƒ¿«¿≈…∆∆ƒ¿∆
ÌLÏ ÂÈ˙BÓˆÚ ÔÈÎÈÏBÓ -16¯ÈÚa ˙nL ÁˆB¯Â . ƒƒ«¿»¿»¿≈«∆≈¿ƒ

BËÏ˜Ó17ÌL B˙B‡ ÔÈ¯·B˜ -18Ô‰k‰ ˙eÓiL ˙Ú·e . ƒ¿»¿ƒ»¿≈∆»«…≈
È¯·˜Ï ÌMÓ ÁˆB¯‰ ˙BÓˆÚ ÔÈÎÈÏBÓ ,ÏB„b‰«»ƒƒ«¿»≈«ƒ»¿ƒ¿≈

ÂÈ˙B·‡19. ¬»

יא:14) אע"פ 16)בביתֿדין.15)מכות המקלט. לעיר
ו) יט, (דברים הרוצח" אחרי הדם גואל ירדוף "פן שהטעם

קיים. אינו עדיין 17)שוב גלות, עונש קיבל שכבר אע"פ
הגדול. הכהן שימות עד לו נתכפר בהורג 18)לא כתוב

(במדבר  "שמה" פעמים שלוש המקלט, לעיר שנס בשוגג,
תהא  שם דירתו, תהא "שם רבותינו: ודרשו יט), יא, ו, לה,
מכילתא  קפא; שופטים, 'ספרי' קבורתו", תהא שם מיתתו,

שם. מכות כא; משפטים "ואחרי 19)דרשב"י הכתוב לפי
כח), (שם, אחוזתו" ארץ אל הרוצח ישוב הגדול הכהן מות
הוי  הקרקע), (בתוך אחוזתו בארץ שהיא ישיבה "איזהו

שם. קבורה", זו אומר

.„ÌiÂÏ‰ ¯‡L20ÌÈÎBM‰21ËÏ˜Ó È¯Úa22˙eÓiLk , ¿»«¿ƒƒ«¿ƒ¿»≈ƒ¿»¿∆»
Ô‰Ó „Á‡ÌeÁz‰ CB˙a ‡ÏÂ ¯ÈÚa ¯a˜ BÈ‡ -23; ∆»≈∆≈ƒ¿»»ƒ¿…¿«¿

ÏÎÏe ÌLÎ¯ÏÂ ÌzÓ‰·Ï eÈ‰È Ì‰ÈL¯‚Óe :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ¿¿≈∆ƒ¿ƒ¿∆¿»¿ƒ¿À»¿…
Ì˙iÁ24‰¯e·˜Ï ‡ÏÂ ez ÌÈiÁÏ -25. «»»¿«ƒƒ¿¿…ƒ¿»

יב.20) כרוצחים 21)מכות לשם שהוגלו אלו ולא
אשר 22)בשגגה. הערים "ואת ככתוב: הלויים, של שהן

ו). (שם, המקלט" ערי שש את ללויים, אלא 23)תתנו
לתחום. חוץ קברות בתי להם צרכי 24)נותנים ולכ

"לבהמתם", כתוב שהרי ממש, "חיה" לפרש ואין חייהם.
פא.). (נדרים היא בהמה בכלל שהרוצח 25)וחיה ואע"פ

הגדול, הכהן מות עד עראי קבורת אלא זו אין שם, נקבר
תהא  שם "שמה", במפורש התורה הדגישה שברוצח ועוד

שם). (מכות קבורתו

.‰ÁˆB¯26BËÏ˜Ó ¯ÈÚa ‰‚‚La ‚¯‰L27da ‰ÏBb - ≈«∆»«ƒ¿»»¿ƒƒ¿»∆»

‰eÎLÏ ‰eÎMÓ28‡ˆBÈ BÈ‡Â ,29ÈÂÏ ÔÎÂ .¯ÈÚ‰ ÔÓ30 ƒ¿»ƒ¿»¿≈≈ƒ»ƒ¿≈≈ƒ
‚¯‰L31B˙È„Óa32˙¯Á‡ ‰È„ÓÏ ‰ÏBb -33È¯ÚÓ ∆»«ƒ¿ƒ»∆ƒ¿ƒ»«∆∆≈»≈

¯‡a˙iL BÓk ,˙BËÏB˜ ÔlkL ÈÙÏ ;ÌiÂÏ‰34‚¯‰ Ì‡Â . «¿ƒƒ¿ƒ∆À»¿¿∆ƒ¿»≈¿ƒ»«
BËÏB˜ ‰Ê È¯‰ - B¯ÈÚÏ Á¯·e ,ÌiÂÏ‰ È¯ÚÓ ıeÁ35. ≈»≈«¿ƒƒ»«¿ƒ¬≈∆¿

יב:26) באותה 27)שם והרג וחזר המקלט, לעיר שגלה
בשוגג. העיר.28)עיר בגלל 29)בתוך לצאת רשאי אינו

הראשון. המשנה,30)הרצח כלשון לוי", "ובן לומר צריך
מארבעים 32)בשוגג.31)שם. באחת בה, שדר בעירו

לה. במדבר ללויים, שנתנו הערים לא 33)ושמונה שהרי
ממנה. לצאת ורשאי בה, שיושב לעיר דין בית ע"פ גלה

ט.34) הלכה ח פרק אלא 35)להלן גלות זו שאין אע"פ
זה  דין למדו שם בגמרא הרצח. מלפני הקבוע דירתו מקום
עיר  - כח) לה, (במדבר ישב" מלקטו בעיר "כי מהכתוב

כבר. שקלטתו

.ÂÌÈÁˆ¯ da¯L ËÏ˜Ó ¯ÈÚ36;˙ËÏB˜ dÈ‡ - ƒƒ¿»∆À»«¿»ƒ≈»∆∆
¯Ó‡pL37ÂÈ¯·c ˙‡ ‡È‰‰ ¯ÈÚ‰ È˜Ê ÈÊ‡a ¯a„Â :38 ∆∆¡«¿ƒ∆¿»¿≈ƒ¿≈»ƒ«ƒ∆¿»»

da ÔÈ‡L ¯ÈÚ ÔÎÂ .ÂÈ¯·„Ï Ì‰È¯·c ÔÈÂML ‡ÏÂ -¿…∆»ƒƒ¿≈∆ƒ¿»»¿≈ƒ∆≈»
ÌÈ˜Ê39˙ËÏB˜ dÈ‡ -40‡pL ;¯ÈÚ‰ È˜Ê :¯Ó ¿≈ƒ≈»∆∆∆∆¡«ƒ¿≈»ƒ

‡È‰‰41. «ƒ

י:36) המקלט.37)מכות לעיר שנמלט בשגגה ברוצח
בשגגה.38) כך 40)דיינים.39)שרצח ומשום

דיינים. בה להעמיד בעיר 41)משתדלים בה נמלט, שלשם
זקנים. שיהיו צריך

.Ê¯ÈÚ‰ ÈL‡ eˆ¯Â ËÏ˜Ó ¯ÈÚÏ ‰ÏbL ÁˆB¯≈«∆»»¿ƒƒ¿»¿»«¿≈»ƒ
B„aÎÏ42È‡ ÁˆB¯ :Ì‰Ï ¯Ó‡È -43Û‡ :BÏ e¯Ó‡ . ¿«¿…«»∆≈«¬ƒ»¿«

ÔÎ Èt ÏÚ44Ô‰Ó Ïa˜È -45. «ƒ≈¿«≈≈∆

יב:42) מכות משנה, חשוב. איש שהיה שצריך 43)כגון
עלֿידו. תקלה שבאה חטאו, את ולפרסם אנו 44)להודיע

לכבדך. יט,45)רוצים (דברים הרוצח דבר "וזה שנאמר
דברו. לכפול צריך ואינו הראשון", דיבור אלא לך אין ד)

ב. פרק מכות תוספתא

.Á‰ÏBb‰46ÌÏBÚÏ BËÏ˜Ó ¯ÈÚÓ ‡ˆBÈ BÈ‡47elÙ‡Â . «∆≈≈≈ƒƒ¿»¿»«¬ƒ
‰ÂˆÓ ¯·„Ï48˙e„Ú ÔÈa ÔBÓÓ ˙e„Ú ÔÈa ,˙e„ÚÏ B‡ ƒ¿«ƒ¿»¿≈≈≈»≈≈

˙BLÙ49LÙ ÏÈv‰Ï elÙ‡Â .50ÏÈv‰Ï B‡ ,B˙e„Úa ¿»«¬ƒ¿«ƒ∆∆¿≈¿«ƒ
‰˜Ïc‰ „iÓ B‡ ¯‰p‰ „iÓ B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ „iÓƒ«»≈»ƒƒ««»»ƒ««¿≈»

ÔÈÎÈ¯ˆ Ï‡¯OÈ Ïk elÙ‡ .˙Ïtn‰ ÔÓe51B˙ÚeL˙Ï ƒ««…∆¬ƒ»ƒ¿»≈¿ƒƒƒ¿»
‰Èe¯ˆ Ôa ·‡BÈk52˙BÓ „Ú ,ÌÏBÚÏ ÌMÓ ‡ˆBÈ BÈ‡ - ¿»∆¿»≈≈ƒ»¿»«

‰˙ÈÓÏ BÓˆÚ ¯Èz‰ - ‡ˆÈ Ì‡Â .ÏB„b‰ Ô‰k‰53BÓk . «…≈«»¿ƒ»»ƒƒ«¿¿ƒ»¿
e¯‡aL54. ∆≈«¿

ãycew zegiyn zecewpã

"ezreyzl oikixv l`xyi lk elit`e"

אדם  להציל בשגגה הרוצח יצא לא מדוע האחרונים הקשו
והלא  לתשועתו", צריכין ישראל כל אם ו"אפילו בעדותו
שאסור  שתירצו יש כולה. התורה כל את דוחה נפש פיקוח
ותירוצם  הדם, גואל ביד למות ויכול עצמו את שמסכן כיון
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קצט ytp zxinye gvex 'ld - oiwifp xtq - oeygxn f"i 'e mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÏBÎÈ BÈ‡Â .deÊÏ ·iÁ dÏÚa -11È‡ˆ :dÏ ¯ÓBÏ «¿»«»¿»¿≈»«»¿ƒ
CÈ˙BBÊÓÏ CÈ„È ‰OÚÓ12ÔÈ˜ÈtÒÓ eÈ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ , «¬≈»«ƒƒ¿«ƒ∆»ƒ≈»«¿ƒƒ

dÏ13. »

פרק 8)כנעני.7) למעלה ראה בשגגה. ישראל את שהרג
ג. הלכה ינוס 9)ה "הוא שכתוב אע"פ מזונות, לו לספק

"עשה  הקודמת בהלכה ואמרנו וחי", האלה הערים אחת אל
מפני  והטעם, רבו. על מוטלת זו חובה אין שיחיה", כדי לו
על  חזור אלא זנך ואיני עמי עשה לעבד: לומר הרב ש"יכול
שביניהם, העבדים להחיות ישראל שמצווים הפתחים",

ג. הלכה ה פרק עבדים הלכות יב. לו 10)גיטין לספק
בכתובה מזו  האל הערים מן אחת אל "ונס שכתוב אע"פ נות

הנישואין. בשעת לה לה 11)שנתן לספק שחובתו משום
ידיה. במעשה מותנית אינה על 12)מזונות לך מוחל אני

שאני  מזונותיך על לי תמחלי ואת לי, ששייכים ידיך מעשה
לך. לה 13)חייב לומר הוא יכול לה, במספיקים אבל

אע"פ  אותה, לזון חייב ואינו למזונותיך", ידיך מעשה "צאי
מקלט, בעיר עבודה לחפש דרכה שאין עליה, מכביד שזה

(שם). אותה מכירים שאין

.‚ÁˆB¯14BÈc ¯Ó‚pL15‰Ï‚iL Ì„˜ ˙Óe ,B˙BÏ‚‰Ï ≈«∆ƒ¿«ƒ¿«¿≈…∆∆ƒ¿∆
ÌLÏ ÂÈ˙BÓˆÚ ÔÈÎÈÏBÓ -16¯ÈÚa ˙nL ÁˆB¯Â . ƒƒ«¿»¿»¿≈«∆≈¿ƒ

BËÏ˜Ó17ÌL B˙B‡ ÔÈ¯·B˜ -18Ô‰k‰ ˙eÓiL ˙Ú·e . ƒ¿»¿ƒ»¿≈∆»«…≈
È¯·˜Ï ÌMÓ ÁˆB¯‰ ˙BÓˆÚ ÔÈÎÈÏBÓ ,ÏB„b‰«»ƒƒ«¿»≈«ƒ»¿ƒ¿≈

ÂÈ˙B·‡19. ¬»

יא:14) אע"פ 16)בביתֿדין.15)מכות המקלט. לעיר
ו) יט, (דברים הרוצח" אחרי הדם גואל ירדוף "פן שהטעם

קיים. אינו עדיין 17)שוב גלות, עונש קיבל שכבר אע"פ
הגדול. הכהן שימות עד לו נתכפר בהורג 18)לא כתוב

(במדבר  "שמה" פעמים שלוש המקלט, לעיר שנס בשוגג,
תהא  שם דירתו, תהא "שם רבותינו: ודרשו יט), יא, ו, לה,
מכילתא  קפא; שופטים, 'ספרי' קבורתו", תהא שם מיתתו,

שם. מכות כא; משפטים "ואחרי 19)דרשב"י הכתוב לפי
כח), (שם, אחוזתו" ארץ אל הרוצח ישוב הגדול הכהן מות
הוי  הקרקע), (בתוך אחוזתו בארץ שהיא ישיבה "איזהו

שם. קבורה", זו אומר

.„ÌiÂÏ‰ ¯‡L20ÌÈÎBM‰21ËÏ˜Ó È¯Úa22˙eÓiLk , ¿»«¿ƒƒ«¿ƒ¿»≈ƒ¿»¿∆»
Ô‰Ó „Á‡ÌeÁz‰ CB˙a ‡ÏÂ ¯ÈÚa ¯a˜ BÈ‡ -23; ∆»≈∆≈ƒ¿»»ƒ¿…¿«¿

ÏÎÏe ÌLÎ¯ÏÂ ÌzÓ‰·Ï eÈ‰È Ì‰ÈL¯‚Óe :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ¿¿≈∆ƒ¿ƒ¿∆¿»¿ƒ¿À»¿…
Ì˙iÁ24‰¯e·˜Ï ‡ÏÂ ez ÌÈiÁÏ -25. «»»¿«ƒƒ¿¿…ƒ¿»

יב.20) כרוצחים 21)מכות לשם שהוגלו אלו ולא
אשר 22)בשגגה. הערים "ואת ככתוב: הלויים, של שהן

ו). (שם, המקלט" ערי שש את ללויים, אלא 23)תתנו
לתחום. חוץ קברות בתי להם צרכי 24)נותנים ולכ

"לבהמתם", כתוב שהרי ממש, "חיה" לפרש ואין חייהם.
פא.). (נדרים היא בהמה בכלל שהרוצח 25)וחיה ואע"פ

הגדול, הכהן מות עד עראי קבורת אלא זו אין שם, נקבר
תהא  שם "שמה", במפורש התורה הדגישה שברוצח ועוד

שם). (מכות קבורתו

.‰ÁˆB¯26BËÏ˜Ó ¯ÈÚa ‰‚‚La ‚¯‰L27da ‰ÏBb - ≈«∆»«ƒ¿»»¿ƒƒ¿»∆»

‰eÎLÏ ‰eÎMÓ28‡ˆBÈ BÈ‡Â ,29ÈÂÏ ÔÎÂ .¯ÈÚ‰ ÔÓ30 ƒ¿»ƒ¿»¿≈≈ƒ»ƒ¿≈≈ƒ
‚¯‰L31B˙È„Óa32˙¯Á‡ ‰È„ÓÏ ‰ÏBb -33È¯ÚÓ ∆»«ƒ¿ƒ»∆ƒ¿ƒ»«∆∆≈»≈

¯‡a˙iL BÓk ,˙BËÏB˜ ÔlkL ÈÙÏ ;ÌiÂÏ‰34‚¯‰ Ì‡Â . «¿ƒƒ¿ƒ∆À»¿¿∆ƒ¿»≈¿ƒ»«
BËÏB˜ ‰Ê È¯‰ - B¯ÈÚÏ Á¯·e ,ÌiÂÏ‰ È¯ÚÓ ıeÁ35. ≈»≈«¿ƒƒ»«¿ƒ¬≈∆¿

יב:26) באותה 27)שם והרג וחזר המקלט, לעיר שגלה
בשוגג. העיר.28)עיר בגלל 29)בתוך לצאת רשאי אינו

הראשון. המשנה,30)הרצח כלשון לוי", "ובן לומר צריך
מארבעים 32)בשוגג.31)שם. באחת בה, שדר בעירו

לה. במדבר ללויים, שנתנו הערים לא 33)ושמונה שהרי
ממנה. לצאת ורשאי בה, שיושב לעיר דין בית ע"פ גלה

ט.34) הלכה ח פרק אלא 35)להלן גלות זו שאין אע"פ
זה  דין למדו שם בגמרא הרצח. מלפני הקבוע דירתו מקום
עיר  - כח) לה, (במדבר ישב" מלקטו בעיר "כי מהכתוב

כבר. שקלטתו

.ÂÌÈÁˆ¯ da¯L ËÏ˜Ó ¯ÈÚ36;˙ËÏB˜ dÈ‡ - ƒƒ¿»∆À»«¿»ƒ≈»∆∆
¯Ó‡pL37ÂÈ¯·c ˙‡ ‡È‰‰ ¯ÈÚ‰ È˜Ê ÈÊ‡a ¯a„Â :38 ∆∆¡«¿ƒ∆¿»¿≈ƒ¿≈»ƒ«ƒ∆¿»»

da ÔÈ‡L ¯ÈÚ ÔÎÂ .ÂÈ¯·„Ï Ì‰È¯·c ÔÈÂML ‡ÏÂ -¿…∆»ƒƒ¿≈∆ƒ¿»»¿≈ƒ∆≈»
ÌÈ˜Ê39˙ËÏB˜ dÈ‡ -40‡pL ;¯ÈÚ‰ È˜Ê :¯Ó ¿≈ƒ≈»∆∆∆∆¡«ƒ¿≈»ƒ

‡È‰‰41. «ƒ

י:36) המקלט.37)מכות לעיר שנמלט בשגגה ברוצח
בשגגה.38) כך 40)דיינים.39)שרצח ומשום

דיינים. בה להעמיד בעיר 41)משתדלים בה נמלט, שלשם
זקנים. שיהיו צריך

.Ê¯ÈÚ‰ ÈL‡ eˆ¯Â ËÏ˜Ó ¯ÈÚÏ ‰ÏbL ÁˆB¯≈«∆»»¿ƒƒ¿»¿»«¿≈»ƒ
B„aÎÏ42È‡ ÁˆB¯ :Ì‰Ï ¯Ó‡È -43Û‡ :BÏ e¯Ó‡ . ¿«¿…«»∆≈«¬ƒ»¿«

ÔÎ Èt ÏÚ44Ô‰Ó Ïa˜È -45. «ƒ≈¿«≈≈∆

יב:42) מכות משנה, חשוב. איש שהיה שצריך 43)כגון
עלֿידו. תקלה שבאה חטאו, את ולפרסם אנו 44)להודיע

לכבדך. יט,45)רוצים (דברים הרוצח דבר "וזה שנאמר
דברו. לכפול צריך ואינו הראשון", דיבור אלא לך אין ד)

ב. פרק מכות תוספתא

.Á‰ÏBb‰46ÌÏBÚÏ BËÏ˜Ó ¯ÈÚÓ ‡ˆBÈ BÈ‡47elÙ‡Â . «∆≈≈≈ƒƒ¿»¿»«¬ƒ
‰ÂˆÓ ¯·„Ï48˙e„Ú ÔÈa ÔBÓÓ ˙e„Ú ÔÈa ,˙e„ÚÏ B‡ ƒ¿«ƒ¿»¿≈≈≈»≈≈

˙BLÙ49LÙ ÏÈv‰Ï elÙ‡Â .50ÏÈv‰Ï B‡ ,B˙e„Úa ¿»«¬ƒ¿«ƒ∆∆¿≈¿«ƒ
‰˜Ïc‰ „iÓ B‡ ¯‰p‰ „iÓ B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ „iÓƒ«»≈»ƒƒ««»»ƒ««¿≈»

ÔÈÎÈ¯ˆ Ï‡¯OÈ Ïk elÙ‡ .˙Ïtn‰ ÔÓe51B˙ÚeL˙Ï ƒ««…∆¬ƒ»ƒ¿»≈¿ƒƒƒ¿»
‰Èe¯ˆ Ôa ·‡BÈk52˙BÓ „Ú ,ÌÏBÚÏ ÌMÓ ‡ˆBÈ BÈ‡ - ¿»∆¿»≈≈ƒ»¿»«

‰˙ÈÓÏ BÓˆÚ ¯Èz‰ - ‡ˆÈ Ì‡Â .ÏB„b‰ Ô‰k‰53BÓk . «…≈«»¿ƒ»»ƒƒ«¿¿ƒ»¿
e¯‡aL54. ∆≈«¿

ãycew zegiyn zecewpã

"ezreyzl oikixv l`xyi lk elit`e"

אדם  להציל בשגגה הרוצח יצא לא מדוע האחרונים הקשו
והלא  לתשועתו", צריכין ישראל כל אם ו"אפילו בעדותו
שאסור  שתירצו יש כולה. התורה כל את דוחה נפש פיקוח
ותירוצם  הדם, גואל ביד למות ויכול עצמו את שמסכן כיון
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אפשר  בוודאי הרי נפש בפיקוח מדובר אם שהרי קשה,
נפש  הרוצח את להרוג ממנו ולמנוע הדם גואל את להגביל

בשגגה.
מישראל  נפש הריגת ידו על שנתגלגלה שכיון שתירצו ויש
גדול, עיון וצריך ידו. על לישראל תשועה שתבוא יתכן לא
פיקוח  בגללה ולדחות זו סברא על לסמוך אפשר היאך

כולה. התורה כל שדוחה נפש
שהרי  קשה זה גם אבל  הכתוב, גזירת שהוא שתירצו ויש
גזירת  גם דוחה כולה, התורה כל הדוחה נפש פיקוח

הכתוב.
בזדון  לתחומה חוץ "...ויצא כתב ה"י בפ"ה בזה: והביאור
להרגו", הדם לגואל ורשות למיתה עצמו התיר זה הרי
הסיבה  אינה למיתה עצמו שהתיר שזה בלשונו ומדוייק
לכתוב: לו היה אז כי להרגו, הדם לגואל רשות שבגללה

להורגו. הדם גואל ביד שרשות לפי למיתה עצמו התיר
כתבו  ולכן לעצמו, דין הוא למיתה עצמו שהתיר שזה אלא
חידוש  משמיענו ובזה למיתה" עצמו התיר זה "הרי בלשון
שנחשב  מקלטו מעיר היוצא בשגגה ברוצח מיוחד דין
חיוב  שום עליו שיחול אפשר אי וממילא קטילא" ל"גברא
כל  דוחה נפש פיקוח של הדין כי נפשות, הצלת לא גם
עליו  אומרת שהתורה מי על לחול יכול אינו כולה התורה

קטילא. גברא נעשה ההצלה פעולת שע"י
(127 'r g"l wlg y"ewl it lr)

יא:46) שם יוצא 47)משנה, אינו דחוף, לצורך ואפילו
הגדול. הכהן שימות או 48)עד (שם) החודש עדות כגון

סד). מסעי, שמעוני (ילקוט הבן את על 49)למול להעיד
מיתה. עליה שחייבים עבירה, שעבר כגון 50)אדם

את  להזים או להכחיש בא והוא שרצח, אדם על שמעידים
דוחה  נפש שפיקוח ואע"פ הנאשם, את ולהציל העדות

שבתורה. המצוות כל את של 51)כמעט נפש פיקוח וזהו
דוד.52)רבים. המלך בימי ישראל צבא ורשות 53)שר

חייב  שאינו יצא, לא כך ומשום אותו. להרוג הדם לגואל
אחרים. חיי להציל כדי חייו, ה 54)לסכן פרק למעלה

י. הלכה

.Ë„Á‡55‰ÁLn‰ ÔÓLa ÁeLn‰ ÏB„b Ô‰k56„Á‡Â ∆»…≈»«»«¿∆∆«ƒ¿»¿∆»
ÌÈ„‚·a ‰a¯Ó‰57„·BÚ‰ ÏB„b‰ Ô‰k‰ „Á‡Â ,58 «¿À∆ƒ¿»ƒ¿∆»«…≈«»»≈

¯·ÚL Ô‰k‰ „Á‡Â59˙nL ÔzÚa¯‡Ó „Á‡ Ïk ,60- ¿∆»«…≈∆»«»∆»≈«¿«¿»∆≈
¯ÈÊÁÓ61ÁˆB¯‰ ˙‡62‰ÓÁÏÓ ÁeLÓ Ï·‡ .63BÈ‡ «¬ƒ∆»≈«¬»¿«ƒ¿»»≈

ËBÈ„‰ Ô‰Îk ‡e‰L ÈtÓ ,¯ÈÊÁÓ64. «¬ƒƒ¿≈∆¿…≈∆¿

יא.).55) (מכות ובין . . מימות 56)בין. הגדולים הכהנים
(יומא  יאשיהו המלך בימי המשחה שמן שנגנז עד משה

ואילך.57)נב:). מיאשיהו ששימשו הגדולים הכהנים
בלבישת  היינו בגדים, בריבוי מתחנך הגדול הכהן והיה
(הוריות  לכן קודם שלבש ארבעה במקום בגדים שמונה

גדולה.58)יב.). בכהונה אז כהן 59)משמש שנטמא
הכהן  וכשנתרפא זמנית, תחתיו אחר ומינו חלה, או גדול

"כהן  ונקרא מתפקידו, האחר את העבירו לעבודתו, וחזר
לשעה 60)שעבר". עבודתו שכל שעבר, הכהן אפילו

יא: מכות חי, עדיין העובד הקבוע שהכהן ואע"פ היתה,
לעירו.62)במיתתו.61) מקלטו בפני 63)מעיר הנואם

ב). כ, (דברים המלחמה לפני פשוט,64)העם ככהן
לה, (במדבר הגדול" הכהן מות "עד כתוב גלות ובחייבי

כח).

.ÈBÈc ¯Ó‚pL ÁˆB¯65Ô‰k ÌL ‰È‰ ‡ÏÂ ,˙BÏ‚Ï ≈«∆ƒ¿«ƒƒ¿¿…»»»…≈
ÏB„b66‚¯B‰‰Â ;67‰È‰ ‡ÏÂ ,ÏB„b Ô‰k68Ô‰k ÌL »¿«≈…≈»¿…»»»…≈

¯Á‡ ÏB„b69Ô‰k ÌL ‰È‰ ‡ÏÂ ,‚¯‰L ÏB„b Ô‰ÎÂ ; »«≈¿…≈»∆»«¿…»»»…≈
¯ÈÚÓ ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡Â ,ÔÈÏB‚ el‡ È¯‰ - ¯Á‡ ÏB„b»«≈¬≈≈ƒ¿≈»¿ƒ≈ƒ

ÌÏBÚÏ ËÏ˜Ó70. ƒ¿»¿»

של 66)שם.65) דינו שנגמר לפני הגדול הכהן שמת כגון
אחרי  הגדול הכהן מת ואם תחתיו. אחר מינו לא ועדיין זה,
יא). הלכה (לקמן מגלות פטור הרוצח דינו, שנגמר

בשוגג.67) ההורג 'בית 68)וכן ראה דינו. גמר בשעת
כאן. למכות שנזכרו 69)הבחירה' האחרים משלשה אחד

הקודמת. גדול 70)בהלכה כהן אחרֿכך מינו אם אפילו
מותו  שרק מהכתוב, למדו שם בגמרא זמן. לאחר ומת אחר,
מחזיר  הרוצח, של דינו גמר בשעת גדול כהן שהיה מי של

הגולה. את

.‡ÈBÈc ¯Ó‚71ÏB„b‰ Ô‰k‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ,˙BÏ‚Ï ƒ¿«ƒƒ¿¿««»≈«…≈«»
˙eÏb‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÁˆB¯‰ ‰Ï‚iL Ì„˜72Ì‡Â . …∆∆ƒ¿∆»≈«¬≈∆»ƒ«»¿ƒ

¯Ó‚ ‡lL „Ú73Ô‰k epÓe ,ÏB„b‰ Ô‰k‰ ˙Ó BÈc «∆…ƒ¿«ƒ≈«…≈«»ƒ…≈
¯ÊBÁ ‰Ê È¯‰ - BÈc ¯Ó‚ Ck ¯Á‡Â ,ÂÈzÁz ¯Á‡«≈«¿»¿««»ƒ¿«ƒ¬≈∆≈

ÈL ÏL B˙˙ÈÓa74ÂÈÙa BÈc ¯Ó‚pL75. ¿ƒ»∆≈ƒ∆ƒ¿«ƒ¿»»

שם.71) שגלה,72)מכות כמי הוא הרי דינו, שנגמר אחר
עם  כך ומשום לפועל, יצא לא עדיין הגלות שעונש אע"פ
כדין  מגלות, נפטר הכפרה, עיקר שהיא הגדול הכהן מיתת
ראה  הגדול. הכהן ומת אחד יום אפילו שגלה רוצח כל
כאן. טוב' יום ו'תוספות מברטנורא, עובדיה רבינו

שנגמר.73) ואע"פ 74)קודם בימיו, דינו שנגמר מפני
בימיו. הרג לבקש 75)שלא גדול) כהן (לאותו לו ו"היה

נענש  ולכן (שם), ביקש" ולא לזכות דינו שיגמור רחמים
במיתתו. תלוי הרוצח של שהחזרתו

.·ÈBÈc ¯Ó‚76‡ˆÓÂ77‰Le¯b Ôa ÏB„b‰ Ô‰k‰78 ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»«…≈«»∆¿»
‰ˆeÏÁ Ôa B‡79‰p‰k ‰ÏËa -80Ó‚ el‡Îe ,BÈc ¯ ∆¬»»¿»¿À»¿ƒƒ¿«ƒ

ÌÏBÚÏ ÌMÓ ‡ˆBÈ BÈ‡Â ,ÏB„b Ô‰k ‡Ïa81. ¿……≈»¿≈≈ƒ»¿»

(שם).76) שהרי 78)נודע.77)לגלות לכהונה, ופסול
כהונה. מאיסורי השאיר 79)נולד ולא בעלה שמת אשה,

בן  לו וילדה באיסור, לכהן ונישאה יבמה לה וחלץ ילדים,
גדול. כהן ומינהו פסול, שהוא ידעו למפרע,80)ולא

דינו  שנגמר בשעה גדול כהן היה שלא בדבר הוברר שהרי
שהקרבנות  מקדש, ביאת מהלכות בפ"ו [ראה לגלות. זה של
כהונה  בטלה ולא כשרים, הפסול שנודע לפני שהקריב
(דברים  הפסוק מן ולמדוה היא, הכתוב גזירת שם למפרע,
חללים  אפילו תרצה", ידיו ופועל חילו ה' "ברך יא) לג,
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ytpר zxinye gvex 'ld - oiwifp xtq - oeygxn g"i w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
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יב.)]. שם (בגמרא תרצה ידיו פועל למעלה 81)שבו, ראה
י. הלכה

.‚ÈÏB„b‰ Ô‰k‰ ˙BÓ ¯Á‡ B¯ÈÚÏ ·ML ÁˆB¯82- ≈«∆»¿ƒ«««…≈«»
- Ìc‰ Ï‡B‚ B‚¯‰ Ì‡Â .Ì„‡ Ïk ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰¬≈ƒ¿»»»»¿ƒ¬»≈«»

ÂÈÏÚ ‚¯‰83B˙eÏ‚a BÏ ¯tk˙ ¯·kL ;84. ∆¡»»»∆¿»ƒ¿«≈¿»

ארץ 82) אל הרוצח ישוב הגדול הכהן מות "ואחרי ככתוב:
כח). לה, (במדבר גואל 83)אחוזתו" עלֿידי או בביתֿדין

לעירו. ששב הרוצח של מות 84)הדם עד שנמשכה
ב: מכות ראה הכהן.

.„È¯ÊBÁ BÈ‡ - ¯tk˙pL Èt ÏÚ Û‡85‰¯¯OÏ da86 ««ƒ∆ƒ¿«≈≈≈»«¿»»
da ‰È‰L87B˙l„bÓ „¯eÓ ‡e‰ È¯‰ ‡l‡ ;ÌÏBÚÏ ∆»»»¿»∆»¬≈»ƒ¿À»

‰ÏB„b‰ BÊ ‰Ïwz ‰‡·e ÏÈ‡B‰ ,ÂÈÓÈ Ïk88.B„È ÏÚ »»»ƒ»»«»»«¿»«»

הגדול.85) הכהן מות אחר לעירו, ששב לאחר
אחוזתו 86) ארץ אל הרוצח ישוב הגדול הכהן מות "ואחרי

ישוב  אומר, מאיר רבי יהודה. רבי דברי לשררותו, ולא -
כדעת  רבינו ופסק קס). מסעי ו'ספרי' יג. (מכות לשררותו"
כרבי  הלכה - יהודה ורבי מאיר רבי הכלל לפי יהודה, רבי

לקבל.87)יהודה. רשאי יותר, ירודה אחרת, שררה אבל
ראה 88) עבירות. משאר חמורה שהיא דמים, שפיכות

ט. הלכה ד פרק למעלה

.ÂËÏ·BÁ‰L Èt ÏÚ Û‡89˙˙ÈÓ ·iÁ ÔB„Êa ÂÈ·‡a ««ƒ∆«≈¿»ƒ¿»«»ƒ«
ÔÈc ˙Èa90‚¯B‰‰ BÓk91ÂÈ·‡a Ï·Á Ì‡ ,Ì„‡ ¯‡L ≈ƒ¿«≈¿»»»ƒ»«¿»ƒ

˙eÏb ·iÁ BÈ‡ - ‰‚‚La Bn‡a B‡92‰·iÁ ‡lL ; ¿ƒƒ¿»»≈«»»∆…ƒ¿»
[‚¯B‰Ï] ‡l‡ ˙eÏ‚ ‰¯Bz93,„·Ïa ‰‚‚La Ì„‡ LÙ »»∆»¿≈∆∆»»ƒ¿»»ƒ¿«

e¯‡aL BÓk94. ¿∆≈«¿

חבורה.89) יומת 90)עושה מות ואמו אביו ומכה ככתוב:
טו). כא, אדם 92)במזיד.91)(שמות כהורג דינו ואין

ח:). (מכות נפש 93)בשוגג מכה רוצח שמה ונס ככתוב:
קנט. שם 'ספרי' וראה יא). לה, (במדבר בשגגה

ה.94) פרק למעלה

ה'תש"פ  מרחשון י"ח ש"ק יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
ודין 1) יהיו. וכמה מקלט ערי להפריש שמצותֿעשה יבאר

בכל  מקלט ערי של הדרכים מתקנים באדר עשר בחמשה
מקלט. לערי בינן ומה קולטות הלוים ערי כל ודין שנה.

.‡‰OÚ ˙ÂˆÓ2LÈ¯Ù‰Ï3ËÏ˜Ó È¯Ú4:¯Ó‡pL , ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ»≈ƒ¿»∆∆¡«
LBÏL5ËÏ˜Ó È¯Ú ÔÈ‡Â .CÏ ÏÈc·z ÌÈ¯Ú6˙B‚‰B »»ƒ«¿ƒ»¿≈»≈ƒ¿»¬

Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡7. ∆»¿∆∆ƒ¿»≈

בפרט.2) העם ראשי ועל בכלל הציבור לייחד.3)על
הדם.4) גואל מיד שוגג ההורג את ותחילת 5)להציל

(ספרי  כך" על דין בית "להזהיר לאמר", "מצווך הפסוק
קפג). מקלט.6)שופטים, ערי הפרשת מצוות ואין

ה'7) אשר ארצך, בתוך לך תבדיל ערים "שלוש ככתוב:
יהיו  לארץ שבאו כיוון "יכול לרשתה", לך נותן אלוקיך

לא  אמרת: לארץ, (ש)בחוצה מקלט ערי למנות חייבים
אתם  לכם, ניתן כאשר לכם', נותן אני 'אשר אלא אמרתי
זוטא  (ספרי לארץ" בחוצה ולא מקלט, ערי למנות חייבים

אתם"). "כי פסקה לה, מסעי שמעוני בילקוט מובא

.·ÌÈ¯Ú LLÂ8ea¯ ‰LÓ ÏÈc·‰ LÏL .eÈ‰9¯·Úa ¿≈»ƒ»»ƒ¿ƒ∆«≈¿≈∆
Ôc¯i‰10ÚLB‰È ÏÈc·‰ LÏLÂ ,11ÔÚk ı¯‡a12. ««¿≈¿»ƒ¿ƒ¿À«¿∆∆¿««

ãycew zegiyn zecewpã

ux`a ryedi licad ylye ocxid xara dyn licad yly"
."orpk

וכאן  מדוייקת, היא הרמב"ם שנקט כנען" "ארץ הלשון
ידי  על הערים הובדלו ששם הירדן עבר את למעט באה
שכתב  ה"י פי"ג ויובל שמיטה בהלכות אבל רבנו. משה
רצונו  כו'" כנען בארץ ינחלו שלא מוזהרין לוי שבט "כל
שלעתיד־לבוא  והקדמוני הקניזי הקיני ארץ את למעט

נחלה. הלווים בהם ינחלו
שכתב הסמ"ג על הקושיא תתורץ זה פי רע"ו,על (לאווין

והוא רע"ז.) בארץ, חלק לוי שבט נוטלין שלעתיד־לבוא
שלא  מוזהרין לוי שבט "כל הרמב"ם שכתב מה נגד לכאורה
בעקבות  להלוך תמיד "דרכו הסמ"ג והלא כנען" בארץ ינחלו

כו'" כמעתיק אלא אינו המקומות וברוב מלאכי הרמב"ם (יד

סמ"ו) הסמ"ג ברמב"ם.כללי זו דעה הסמ"ג למד ומנין
ינחלו  שלא הרמב"ם שכתב שמה יובן הנ"ל פי שעל אלא,
ארץ  שהוא המקום למעט ובא מדוייק, הוא כנען בארץ
כנ"ל  והקדמוני הקניזי הקיני היינו כנען, ארץ ואינו ישראל

לעתיד־לבוא. הלווים ינחלו ששם
(37 dxrd 106 cenr g"lg y"ewl it lr)

תהיינה 8) מקלט ערי שש תתנו, אשר "והערים ככתוב:
יג). לה, (במדבר משה 9)לכם" (=הבדיל) יבדיל "אז

המישור  בארץ במדבר בצר את ... הירדן בעבר ערים שלוש
למנשי" בבשן גולן ואת לגדי, בגלעד ראמות ואת לראובני,

מאֿמג). ד, כאשר 10)(דברים ועוג, סיחון בארץ המזרחי,
לירדן" מעבר תתנו הערים שלוש "את ה': אותו ציווה

יד). לה, נפתלי 11)(במדבר בהר בגליל קדש את "ויקדשו
בהר  חברון היא ארבע קריית ואת אפרים בהר שכם ואת

ז). כ, (יהושע משה:12)יהודה" את ה' ציווה כאשר
תהיינה" מקלט ערי כנען, בארץ תתנו הערים שלוש "ואת
שיהושע  שנינו, ב פרק מכות [בתוספתא שם). (במדבר
ארבע  עד קולטות היו לא אבל לארץ, כשבאו מיד הפרישן
קפה, שופטים בספרי וכן וחלוקה, כיבוש של שנה עשרה
ט: במשנה רש"י אבל ו, הלכה ב פרק מכות ובירושלמי

וחלוקה]. כיבוש אחרי שהובדלו כותב

.‚˙Á‡ ÔÈ‡13,Ôlk eÏc·iL „Ú ˙ËÏB˜ ËÏ˜Ó È¯ÚÓ ≈««≈»≈ƒ¿»∆∆«∆À¿¿À»
ËÏ˜Ó È¯Ú LL :¯Ó‡pL14eÚÈ„B‰Â .ÌÎÏ ‰ÈÈ‰z ∆∆¡«≈»≈ƒ¿»ƒ¿∆»»∆¿ƒ»

„Ú ˙BËÏB˜ Ôc¯i‰ ¯·ÚaL LÏL ÔÈ‡L ,ea¯ ‰LÓ∆«≈∆≈»∆¿≈∆««¿≈¿«
ÔÏÈc·‰ ‰ÓÏÂ .ÔÚk ı¯‡aL LÏL eÏc·iL15:¯Ó‡ ? ∆À¿¿»∆¿∆∆¿««¿»»ƒ¿ƒ»»«
.‰pÓi˜‡ È„ÈÏ ‰ÂˆÓ ‰‡·e ÏÈ‡B‰ƒ»»ƒ¿»¿»ƒ¬«¿∆»
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רי ytp zxinye gvex 'ld - oiwifp xtq - oeygxn g"i w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
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יב.)]. שם (בגמרא תרצה ידיו פועל למעלה 81)שבו, ראה
י. הלכה

.‚ÈÏB„b‰ Ô‰k‰ ˙BÓ ¯Á‡ B¯ÈÚÏ ·ML ÁˆB¯82- ≈«∆»¿ƒ«««…≈«»
- Ìc‰ Ï‡B‚ B‚¯‰ Ì‡Â .Ì„‡ Ïk ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰¬≈ƒ¿»»»»¿ƒ¬»≈«»

ÂÈÏÚ ‚¯‰83B˙eÏ‚a BÏ ¯tk˙ ¯·kL ;84. ∆¡»»»∆¿»ƒ¿«≈¿»

ארץ 82) אל הרוצח ישוב הגדול הכהן מות "ואחרי ככתוב:
כח). לה, (במדבר גואל 83)אחוזתו" עלֿידי או בביתֿדין

לעירו. ששב הרוצח של מות 84)הדם עד שנמשכה
ב: מכות ראה הכהן.

.„È¯ÊBÁ BÈ‡ - ¯tk˙pL Èt ÏÚ Û‡85‰¯¯OÏ da86 ««ƒ∆ƒ¿«≈≈≈»«¿»»
da ‰È‰L87B˙l„bÓ „¯eÓ ‡e‰ È¯‰ ‡l‡ ;ÌÏBÚÏ ∆»»»¿»∆»¬≈»ƒ¿À»

‰ÏB„b‰ BÊ ‰Ïwz ‰‡·e ÏÈ‡B‰ ,ÂÈÓÈ Ïk88.B„È ÏÚ »»»ƒ»»«»»«¿»«»

הגדול.85) הכהן מות אחר לעירו, ששב לאחר
אחוזתו 86) ארץ אל הרוצח ישוב הגדול הכהן מות "ואחרי

ישוב  אומר, מאיר רבי יהודה. רבי דברי לשררותו, ולא -
כדעת  רבינו ופסק קס). מסעי ו'ספרי' יג. (מכות לשררותו"
כרבי  הלכה - יהודה ורבי מאיר רבי הכלל לפי יהודה, רבי

לקבל.87)יהודה. רשאי יותר, ירודה אחרת, שררה אבל
ראה 88) עבירות. משאר חמורה שהיא דמים, שפיכות

ט. הלכה ד פרק למעלה

.ÂËÏ·BÁ‰L Èt ÏÚ Û‡89˙˙ÈÓ ·iÁ ÔB„Êa ÂÈ·‡a ««ƒ∆«≈¿»ƒ¿»«»ƒ«
ÔÈc ˙Èa90‚¯B‰‰ BÓk91ÂÈ·‡a Ï·Á Ì‡ ,Ì„‡ ¯‡L ≈ƒ¿«≈¿»»»ƒ»«¿»ƒ

˙eÏb ·iÁ BÈ‡ - ‰‚‚La Bn‡a B‡92‰·iÁ ‡lL ; ¿ƒƒ¿»»≈«»»∆…ƒ¿»
[‚¯B‰Ï] ‡l‡ ˙eÏ‚ ‰¯Bz93,„·Ïa ‰‚‚La Ì„‡ LÙ »»∆»¿≈∆∆»»ƒ¿»»ƒ¿«

e¯‡aL BÓk94. ¿∆≈«¿

חבורה.89) יומת 90)עושה מות ואמו אביו ומכה ככתוב:
טו). כא, אדם 92)במזיד.91)(שמות כהורג דינו ואין

ח:). (מכות נפש 93)בשוגג מכה רוצח שמה ונס ככתוב:
קנט. שם 'ספרי' וראה יא). לה, (במדבר בשגגה

ה.94) פרק למעלה

ה'תש"פ  מרחשון י"ח ש"ק יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
ודין 1) יהיו. וכמה מקלט ערי להפריש שמצותֿעשה יבאר

בכל  מקלט ערי של הדרכים מתקנים באדר עשר בחמשה
מקלט. לערי בינן ומה קולטות הלוים ערי כל ודין שנה.

.‡‰OÚ ˙ÂˆÓ2LÈ¯Ù‰Ï3ËÏ˜Ó È¯Ú4:¯Ó‡pL , ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ»≈ƒ¿»∆∆¡«
LBÏL5ËÏ˜Ó È¯Ú ÔÈ‡Â .CÏ ÏÈc·z ÌÈ¯Ú6˙B‚‰B »»ƒ«¿ƒ»¿≈»≈ƒ¿»¬

Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡7. ∆»¿∆∆ƒ¿»≈

בפרט.2) העם ראשי ועל בכלל הציבור לייחד.3)על
הדם.4) גואל מיד שוגג ההורג את ותחילת 5)להציל

(ספרי  כך" על דין בית "להזהיר לאמר", "מצווך הפסוק
קפג). מקלט.6)שופטים, ערי הפרשת מצוות ואין

ה'7) אשר ארצך, בתוך לך תבדיל ערים "שלוש ככתוב:
יהיו  לארץ שבאו כיוון "יכול לרשתה", לך נותן אלוקיך

לא  אמרת: לארץ, (ש)בחוצה מקלט ערי למנות חייבים
אתם  לכם, ניתן כאשר לכם', נותן אני 'אשר אלא אמרתי
זוטא  (ספרי לארץ" בחוצה ולא מקלט, ערי למנות חייבים

אתם"). "כי פסקה לה, מסעי שמעוני בילקוט מובא

.·ÌÈ¯Ú LLÂ8ea¯ ‰LÓ ÏÈc·‰ LÏL .eÈ‰9¯·Úa ¿≈»ƒ»»ƒ¿ƒ∆«≈¿≈∆
Ôc¯i‰10ÚLB‰È ÏÈc·‰ LÏLÂ ,11ÔÚk ı¯‡a12. ««¿≈¿»ƒ¿ƒ¿À«¿∆∆¿««

ãycew zegiyn zecewpã

ux`a ryedi licad ylye ocxid xara dyn licad yly"
."orpk

וכאן  מדוייקת, היא הרמב"ם שנקט כנען" "ארץ הלשון
ידי  על הערים הובדלו ששם הירדן עבר את למעט באה
שכתב  ה"י פי"ג ויובל שמיטה בהלכות אבל רבנו. משה
רצונו  כו'" כנען בארץ ינחלו שלא מוזהרין לוי שבט "כל
שלעתיד־לבוא  והקדמוני הקניזי הקיני ארץ את למעט

נחלה. הלווים בהם ינחלו
שכתב הסמ"ג על הקושיא תתורץ זה פי רע"ו,על (לאווין

והוא רע"ז.) בארץ, חלק לוי שבט נוטלין שלעתיד־לבוא
שלא  מוזהרין לוי שבט "כל הרמב"ם שכתב מה נגד לכאורה
בעקבות  להלוך תמיד "דרכו הסמ"ג והלא כנען" בארץ ינחלו

כו'" כמעתיק אלא אינו המקומות וברוב מלאכי הרמב"ם (יד

סמ"ו) הסמ"ג ברמב"ם.כללי זו דעה הסמ"ג למד ומנין
ינחלו  שלא הרמב"ם שכתב שמה יובן הנ"ל פי שעל אלא,
ארץ  שהוא המקום למעט ובא מדוייק, הוא כנען בארץ
כנ"ל  והקדמוני הקניזי הקיני היינו כנען, ארץ ואינו ישראל

לעתיד־לבוא. הלווים ינחלו ששם
(37 dxrd 106 cenr g"lg y"ewl it lr)

תהיינה 8) מקלט ערי שש תתנו, אשר "והערים ככתוב:
יג). לה, (במדבר משה 9)לכם" (=הבדיל) יבדיל "אז

המישור  בארץ במדבר בצר את ... הירדן בעבר ערים שלוש
למנשי" בבשן גולן ואת לגדי, בגלעד ראמות ואת לראובני,

מאֿמג). ד, כאשר 10)(דברים ועוג, סיחון בארץ המזרחי,
לירדן" מעבר תתנו הערים שלוש "את ה': אותו ציווה

יד). לה, נפתלי 11)(במדבר בהר בגליל קדש את "ויקדשו
בהר  חברון היא ארבע קריית ואת אפרים בהר שכם ואת

ז). כ, (יהושע משה:12)יהודה" את ה' ציווה כאשר
תהיינה" מקלט ערי כנען, בארץ תתנו הערים שלוש "ואת
שיהושע  שנינו, ב פרק מכות [בתוספתא שם). (במדבר
ארבע  עד קולטות היו לא אבל לארץ, כשבאו מיד הפרישן
קפה, שופטים בספרי וכן וחלוקה, כיבוש של שנה עשרה
ט: במשנה רש"י אבל ו, הלכה ב פרק מכות ובירושלמי

וחלוקה]. כיבוש אחרי שהובדלו כותב

.‚˙Á‡ ÔÈ‡13,Ôlk eÏc·iL „Ú ˙ËÏB˜ ËÏ˜Ó È¯ÚÓ ≈««≈»≈ƒ¿»∆∆«∆À¿¿À»
ËÏ˜Ó È¯Ú LL :¯Ó‡pL14eÚÈ„B‰Â .ÌÎÏ ‰ÈÈ‰z ∆∆¡«≈»≈ƒ¿»ƒ¿∆»»∆¿ƒ»

„Ú ˙BËÏB˜ Ôc¯i‰ ¯·ÚaL LÏL ÔÈ‡L ,ea¯ ‰LÓ∆«≈∆≈»∆¿≈∆««¿≈¿«
ÔÏÈc·‰ ‰ÓÏÂ .ÔÚk ı¯‡aL LÏL eÏc·iL15:¯Ó‡ ? ∆À¿¿»∆¿∆∆¿««¿»»ƒ¿ƒ»»«
.‰pÓi˜‡ È„ÈÏ ‰ÂˆÓ ‰‡·e ÏÈ‡B‰ƒ»»ƒ¿»¿»ƒ¬«¿∆»
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ãycew zegiyn zecewpã

.jl licaz mixr yely

ההלכות: בשלוש להבין וצריך
שנאמר  ... מקלט ערי להפריש "מצות־עשה א': בהלכה
לא  ומדוע היו, ערים שש והלא כו'" לך תבדיל ערים שלוש
שהביאו  כפי לכם" תהיינה מקלט ערי "שש הפסוק הביא

ג'. בהלכה
סיפור  בלשון היו" ערים "ושש כתב מדוע ב': בהלכה

ציווי. הוא והלא דברים,
הירדן  שבעבר שלש שאין רבינו משה "והודיענו ג': בהלכה
לכאורה  והלא כנען" שבארץ שלוש שיובדלו עד קולטות
אחת  "שאין זו הלכה בתחילת שכתב במה כבר נכלל זה
ערי  שש שנאמר כולן, שיובדלו עד קולטת מקלט מערי

לכם". תהיינה מקלט
היא  זו שמצוה להשמיענו בא א' בהלכה הדברים: וביאור
ערים  "שלוש הפסוק הביא ולכן בארץ, התלויה מצוה
שבא"י. הערים שלוש על הוא החיוב עיקר כי לך" תבדיל
שאף  לומר רוצה היו" ערים "ושש ממשיך ב' בהלכה
ישראל, שבארץ הערים שלוש הוא החיוב ויסוד שעיקר
את  שקולטות ערים שש שיהיו צריך בפועל שלהלכה הרי

הערים. ששת כל על חלים מקלט ערי ודיני הרוצח,
מקלט  ערי שבהפרשת כמו נקודה: מדגיש ג' ובהלכה
הירדן  שבעבר (והשלוש דווקא ישראל בארץ היא המצוה
קליטתן  בדין גם כך נוסף), ודבר טפל כעניין הם
הירדן  שבעבר ערים שלוש שאין רבינו משה ש"הודיענו

כנען". שבארץ שלוש שיובדלו עד קולטות
מקלט  ערי משש אחת כל ש"אין במה נכלל אינו זה ודין
ערי  שכל כך על מדובר שם כי כולם" שיובדלו עד קולטת
כל  כשישנן רק הוא קליטתן ודין אחת כחפצא הן המקלט
כנען  בארץ או הירדן בעבר או אחת וכשחסרה השש,
אינן  וכולן המקלט ערי ששת של החפצא כל מתבטלת
שאין  רבינו משה "הודיענו שהוסיף: במה אבל קולטות.
שלוש  שיובדלו עד קולטות הירדן שבעבר ערים שלוש
קולטות  שאינן רק שלא נוסף דין חידש כנען", שבארץ
שלא  זמן כל מקלט ערי שם חלות כאן אין שגם אלא

כנען. שבארץ אותן נבדלו
(16 'r h"lg y"ewl it lr)

ט:).13) (מכות הופרשו שכבר אלה שיהו 14)אפילו "עד
קס). מסעי וספרי (שם כאחת" קולטות הרי 15)ששתן

בחייו. יקלטו שלא ידע

.„ÁÈLn‰ CÏn‰ ÈÓÈa16ÏÚ ˙B¯Á‡ LÏL ÔÈÙÈÒBÓ ƒ≈«∆∆«»ƒ«ƒƒ»¬≈«
LM‰ el‡17ÌÈ¯Ú LÏL „BÚ EÏ zÙÒÈÂ :¯Ó‡pL , ≈«≈∆∆¡«¿»«¿»¿»»ƒ

È¯Úa ?Ô˙B‡ ÔÈÙÈÒBÓ ÔÎÈ‰Â .‰l‡‰ LÏM‰ ÏÚ««»»≈∆¿≈»ƒƒ»¿»≈
eÈ·‡ Ì‰¯·‡Ï ˙¯ÎpL ,ÈBÓ„w‰Â Èfw‰Â ÈÈw‰«≈ƒ¿«¿ƒƒ¿««¿ƒ∆ƒ¿«¿«¿»»»ƒ

Ô‰ÈÏÚ ˙È¯a18¯Ó‡ Ô‰ÈÏÚÂ .eLaÎ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ¿ƒ¬≈∆«¬«ƒ…ƒ¿¿«¬≈∆∆¡«
EÏ·b ˙‡ EÈ‰Ï‡ '‰ ·ÈÁ¯È Ì‡Â :‰¯Bza19. «»¿ƒ«¿ƒ¡…∆∆¿À¿

ãycew zegiyn zecewpã

."yyd el` lr zexg` yely oitiqen giynd jlnd inia"

שלוש  הוספת חיוב מביא פי"א ריש מלכים ובהלכות
המשיח  לביאת שלישית כהוכחה לעתיד־לבוא הערים
כו'" ... ורחמך שבותך את אלקיך ה' "ושב אחרי מהתורה,
שאינו  מי שכל המשיחים, בשני שניבא בלעם ובפרשת

רבנו. ובמשה בתורה כופר כו' בו מאמין
הראשונות  הראיות בשתי הסתפק לא מדוע להבין וצריך
ערי  מדין שלישית להוכחה ונזקק שבתורה, מהפסוקים

לעתיד־לבוא. מקלט
הראשונות  בשתי שאין מעלה ישנה זו שבראיה לומר ויש
שינוי  להיות עלול מסוימים ובתנאים התורה, הבטחות שהן
אפשר  לנביא" הקב"ה ש"בין שבהבטחה כגון בהבטחה
הרמב"ם  (הקדמת החטא" "יגרום אם תתקיים שלא
שתתקיים  ברור אם שאף מובן ומזה המשניות) לפירוש
ניתנת  אינה הנביא שהבטחת מפני זה אין הנביא הבטחת

אלו. בהבטחות שינוי אין שלפועל אלא לשינוי
בתורה  ומפורש ברור ו"דבר התורה לציווי בנוגע אבל
לא  לה אין עולמים ולעולמי לעולם עומדת מצוה שהיא
פרט  היא כשהגאולה ולכן ותוספת" גרעון ולא שינוי
בהבטחה  ח"ו שינוי שיהיה אפשר אי המקלט ערי במצות

זו.
(115 'r c"l wlg y"ewl it lr)

כאשר 16) גבולך את אלוקיך ה' ירחיב "ואם בפסוק ונרמז
ח). יט, (דברים לאבותיך" באותה 17)נשבע שנצטוו

שלוש  משה הבדיל שכבר לאחר כנען, בארץ להפריש פרשה
מא). ד, (דברים המזרחי הירדן בעבר "ביום 18)ערים

הארץ  את נתתי לזרעך לאמר ברית אברם את ה' כרת ההוא
טו, (בראשית הקדמוני" ואת הקניזי ואת הקיני את ... הזאת

(ולא 19)יחֿיט). לאבותיך" נשבע "כאשר הפסוק והמשך
לך"). לתת נשבע "כאשר כתוב

.‰ÌÈÎ¯c‰ ÔeÎÏ ÔÈc ˙Èa ÔÈ·iÁÂ20,ËÏ˜Ó È¯ÚÏ ¿«»ƒ≈ƒ¿«≈«¿»ƒ¿»≈ƒ¿»
Ô·ÈÁ¯‰Ïe Ìw˙Ï21ÏÎÂ ÏBLÎÓ Ïk Ô‰Ó ÔÈ¯ÈÒÓe . ¿«¿»¿«¿ƒ»¿ƒƒ≈∆»ƒ¿¿»

zÏz ‡Ï C¯ca ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡Â .‰Ïw22‡È‚ ‡ÏÂ23‡ÏÂ «»»¿≈«ƒƒ«∆∆…≈¿…«¿¿…
·kÚÏ ‡lL È„k ,¯Lb ÂÈÏÚ ÔÈOBÚ ‡l‡ ,¯‰24˙‡ »»∆»ƒ»»∆∆¿≈∆…¿«≈∆

C¯c‰ EÏ ÔÈÎz :¯Ó‡pL .ÌLÏ Á¯Ba‰25C¯c ·Á¯Â . «≈«¿»∆∆¡«»ƒ¿«∆∆¿…«∆∆
.˙Bn‡ ÌÈzLe ÌÈLÏMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ËÏ˜Ó È¯Ú»≈ƒ¿»≈»ƒ¿ƒ¿«ƒ«

ÌÈÎ¯c ˙L¯t ÏÚ ·e˙k ‰È‰ 'ËÏ˜Ó' 'ËÏ˜Ó'e26È„k , ƒ¿»ƒ¿»»»»«»»«¿»ƒ¿≈
ÌÈÁˆ¯‰ e¯ÈkiL27.ÌLÏ eÙÈÂ ∆«ƒ»«¿»ƒ¿ƒ¿¿»

ט:).20) (מכות וסיבוב עיקול בלא ישרות דרכים לעשות
הדרכים".21) "לכוון דין בית בחובת נכלל זה כל
ויהרגהו.24)בקעה.23)גבעה.22) הדם גואל וישיגו
לערי 25) לנמלטים ומוכנה ישרה כבושה, דרך שתהיה
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שקלים  לרבינו, המשניות פירוש ועיין שם. מכות מקלט,
א. משנה א דרכים 26)פרק שתי שהיו מקום בכל

עץ  היה המקלט, לעיר פונה מהן ואחת שונים, לכיוונים
שם). (רש"י "מקלט" בה: וכתוב דרך באותה תקוע

יטעו.27) ולא

.ÂÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈc ˙Èa ‰L ÏÎa ¯„‡a ¯OÚ ‰MÓÁa«¬ƒ»»»«¬»¿»»»≈ƒƒƒ
ÌÈÎ¯c‰ Ôw˙Ï ÌÈÁeÏL28e‰e‡ˆnL ÌB˜Ó ÏÎÂ , ¿ƒ¿«≈«¿»ƒ¿»»∆¿»

eÏM¯˙pL ÔÈc ˙È·e .B˙B‡ ÌÈw˙Ó - Ï˜Ï˜˙pL29 ∆ƒ¿«¿≈¿«¿ƒ≈ƒ∆ƒ¿«¿
eÎÙL el‡k ·e˙k‰ Ô‰ÈÏÚ ‰ÏÚÓ - ‰Ê ¯·„a¿»»∆«¬∆¬≈∆«»¿ƒ»¿

ÌÈÓ„30. »ƒ

נפש 28) מכה ינוס שאם "כדי הגשמים, בימות שנתקלקלו
(פירוש  "... מלנוס אותו שתמנע מניעה ימצא לא בשגגה,

שם). הדרושים.29)המשניות התיקונים כל את עשו ולא
(דברים 30) דמים" עליך והיה ... נקי דם ישפך "ולא שנאמר

ה. קטן מועד י), יט,

.ÊÔÈÁLBÓ ÔÎÂ31ËÏ˜Ó È¯ÚÓ ¯ÈÚÂ ¯ÈÚ Ïk ÔÈa ¿≈¿ƒ≈»ƒ»ƒ≈»≈ƒ¿»
Ô˙L¯Ù‰ ˙lÁ˙a32‰ÂLa ˙BLlLÓ eÈ‰L „Ú ,33; ƒ¿ƒ««¿»»»«∆»¿À»¿»∆

C¯c‰ EÏ ÔÈÎz :¯Ó‡pL34. ∆∆¡«»ƒ¿«∆∆

"משווין".31) גרס והראב"ד (=חבל). במשיחה מודדים
בארץ 32) יהושע ידי ועל המזרחי הירדן בעבר משה ידי על

המערבית. ערי 33)ישראל שלוש בין שווים מרחקים
באמצע, ושכם בצפון וקדש בדרום חברון ואליהן. מקלט
והיה  בבשן. וגולן בגלעד רמות בצר, הירדן: בעבר וכנגדן
לשכם, כמחברון לחברון הארץ בדרום הגבול מתחילת
כמקדש  לקדש ומשכם לקדש, כמשכם לשכם ומחברון
יושבי  לחברון, הולכים דרום יושבי הארץ. בצפון לגבול
הסמוכים  לשכם: חברון בין והיושבים לקדש, - צפון
וכן  לשכם, - לשכם והסמוכים לחברון, נמלטים לחברון

ט: מכות לקדש, גבול 34)משכם את "ושילשת והמשכו
ארצך".

.Á˙B¯ÈÚ ‡Ï Ô˙B‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ËÏ˜Ó È¯Ú35,˙BÏB„b »≈ƒ¿»≈ƒ»…¬»¿
ÌÈk¯k ‡ÏÂ36ÌÈpË˜ ‡ÏÂ ,ÌÈÏB„b37˙B¯ÈÚ ‡l‡ , ¿…¿«ƒ¿ƒ¿…¿«ƒ∆»¬»

ÌÈ˜ÂL ÌB˜Óa ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈ·ÈLBÓ ÔÈ‡Â .˙BiBÈa38 ≈ƒ¿≈ƒƒ»∆»ƒ¿¿»ƒ
ÌÈÓ ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .ÌÈn‰ ÌB˜Ó·e39ÔÈÒÈÎÓ -40 ƒ¿««ƒ¿ƒ≈»«ƒ«¿ƒƒ

ÌB˜Óa ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈ·ÈLBÓ ÔÈ‡Â .ÌÈÓ ÔÎB˙Ï¿»«ƒ¿≈ƒƒ»∆»ƒ¿
ÔÈÒeÏÎ‡41.Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ - Ô‰ÈÒeÏÎ‡ eËÚÓ˙ . À¿ƒƒ¿«¬À¿≈∆ƒƒ¬≈∆

Ô‰È¯BÈ„ eËÚÓ˙42ÌÈiÂÏ ÌÈ‰k ÔÎB˙Ï ÔÈÒÈÎÓ - ƒ¿«¬»≈∆«¿ƒƒ¿»…¬ƒ¿ƒƒ
˙B„BˆÓ ÔÎB˙a ÔÈO¯Bt ÔÈ‡Â .ÌÈÏ‡¯OÈÂ43ÔÈ‡Â , ¿ƒ¿¿≈ƒ¿≈¿ƒ¿»¿¿≈

ÌÈÏ·Á ÔÎB˙a ÔÈÏÈLÙÓ44Ï‡Bb Ï‚¯ ‰È‰z ‡lL È„k , «¿ƒƒ¿»¬»ƒ¿≈∆…ƒ¿∆∆∆≈
ÌL ‰ÈeˆÓ Ìc‰45. «»¿»»

חומה.35) מוקפות ששיירות 36)אינן חומה, מוקפים
להסתנן  הדם גואל ויכול לשם, לבוא רגילות אחר ממקום
הרוצח  את ויהרוג בו, שירגישו בלי השיירות עם העירה

קטנים",37)ששגג. טירין "לא כתוב: שם בברייתא
(ר"מ) רומי בדפוס חומה. מוקפות קטנות ערים פירוש

קטנים". "ולא המלים: מזונותיהם 38)חסרות שיהיו
לקנות. או 39)מצויים יהושע, בימי הארץ חלוקת בשעת

ונתייבשו. הרחוקים.40)שהיו הנהרות מן בתעלות
גואלי 41) עליה יתנפלו שלא להן, סמוכים וישוב כפרים

שם). (רש"י מזויינים העיר.42)הדם לצוד 43)תושבי
בה  שמצויות ועיר הם, חרב מלומדי שציידים חיות,
הדם  גואל ייכנס ושמא בה, מצויים זיין כלי  אף מצודות,
יביא  (שאם הרוצח את ויהרוג נשק שם ויקנה העיר, לתוך

בו). ירגישו ממקומו, זה 44)נשק מטעם למצודות,
שם.45)שהזכרנו. בגמרא נזכר זה טעם

.ËÌiÂÏ‰ È¯Ú Ïk46¯ÈÚ Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÂ ,˙BËÏB˜ »»≈«¿ƒƒ¿¿»««≈∆ƒ
Ì‰ÈÏÚÂ :¯Ó‡pL .‡È‰ ËÏ˜Ó47ÌÈÚa¯‡ ezz ƒ¿»ƒ∆∆¡««¬≈∆ƒ¿«¿»ƒ

ÌÈÚa¯‡ ÌiÂÏÏ ezz ¯L‡ ÌÈ¯Ú‰ Ïk ,¯ÈÚ ÌÈzLe¿«ƒƒ»∆»ƒ¬∆ƒ¿«¿ƒƒ«¿»ƒ
ÔLÈw‰ - ¯ÈÚ ‰ÓLe48Ôlk ·e˙k‰49ËÏ˜Ï BÊÏ BÊ50. ¿…∆ƒƒƒ»«»À»»ƒ¿…

(מכות 46) לכך שנתייחדו המקלט, ערי שש דווקא ולאו
הכתוב.47)שם). בתחילת הנזכרות המקלט ערי שש על

אותן.48) בסוף 49)השווה ביחד כולן שכלל ידי על
הערים 50)הכתוב. ושתיים שבארבעים פי על אף

קולטות. שהן בתורה במפורש נאמר לא הנוספות

.ÈËÏ˜ÓÏ eÏc·‰L ËÏ˜Ó È¯Ú ÔÈa LÈ L¯Ù‰ ‰Óe51 «∆¿≈≈≈»≈ƒ¿»∆À¿¿¿ƒ¿»
ÔÈa ˙BËÏB˜ ËÏ˜Ó È¯ÚL ?ÌiÂÏ‰ È¯Ú ¯‡L ÔÈ·e≈¿»»≈«¿ƒƒ∆»≈ƒ¿»¿≈

˙Ú„Ï52˙Ú„Ï ‡lL ÔÈa53- Ô‰a ÒÎÂ ÏÈ‡B‰ , ¿««≈∆…¿««ƒ¿ƒ¿«»∆
.˙Ú„Ï ‡l‡ ˙BËÏB˜ ÔÈ‡ ÌiÂÏ‰ È¯Ú ¯‡Le ;ËÏ˜ƒ¿»¿»»≈«¿ƒƒ≈»¿∆»¿««
B˙Èa ¯ÎO Ô˙B BÈ‡ - ËÏ˜Ó È¯Úa ¯c‰ ÁˆB¯Â54; ¿≈««»¿»≈ƒ¿»≈≈¿«≈

‡La ¯c‰Â¯ÎO Ô˙B - ÌÈiÂÏ‰ È¯Ú ¯55.˙Èa‰ ÏÚ·Ï ¿«»ƒ¿»»≈«¿ƒƒ≈»»¿««««ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

x`ya xcde ,ezia xky ozep epi` hlwn xira xcd gvexde"
."ziad lral xky ozep mieeld ixr

בארץ, לנחול שלא לוי שבט הוזהרו שהרי קשה ולכאורה
נחלה. לאחוזת ולא בלבד לשבת ערים הם להם שניתן ומה
ואומרים  מעשרות וידוי מתוודים שהלווים מצינו ולאידך
על  בעלותם את המוכיח דבר לנו" נתת אשר האדמה "ואת

האלה. הערים
כללית  בעלות היא המקלט ערי על הלויים שבעלות אלא
מבני  ואחד אחד כל של פרטית בעלות ולא השבט כל של
שכתב  ומה ביתו. שכר נותן הלויים בערי הדר ולכן לוי,
הוא  ללוי, ביתו שכר נותן אינו המקלט בערי הדר שרוצח
"לכם  כו" הערים לכם "והיו בבבלי כהדרשה שפסק משום

בשגגה. לרוצחים גם היינו צרכיכם" לכל
בין  פירוד יצר הנפש הורג העניינים: בפנימיות להוסיף ויש
בערי  היא כפרתו כן ועל לחברו, אדם ובין למקום אדם
בין  חיבור הוא ועניינם שתפקידם ללויים שניתנו המקלט
אדם  בין וחיבור ולשרתו" ה' את "לעבוד - למקום אדם

וישרתוך". עליך "ויילוו - לחברו
(93 'r d"k wlg y"ewl it lr)

הערים.51) (מכות 52)שש קליטה לשם לשם שברח
קולטת.53)שם). שהיא ידע ולא במקרה, שם שנכנס

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



רג ytp zxinye gvex 'ld - oiwifp xtq - oeygxn g"i w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שקלים  לרבינו, המשניות פירוש ועיין שם. מכות מקלט,
א. משנה א דרכים 26)פרק שתי שהיו מקום בכל

עץ  היה המקלט, לעיר פונה מהן ואחת שונים, לכיוונים
שם). (רש"י "מקלט" בה: וכתוב דרך באותה תקוע

יטעו.27) ולא

.ÂÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈc ˙Èa ‰L ÏÎa ¯„‡a ¯OÚ ‰MÓÁa«¬ƒ»»»«¬»¿»»»≈ƒƒƒ
ÌÈÎ¯c‰ Ôw˙Ï ÌÈÁeÏL28e‰e‡ˆnL ÌB˜Ó ÏÎÂ , ¿ƒ¿«≈«¿»ƒ¿»»∆¿»

eÏM¯˙pL ÔÈc ˙È·e .B˙B‡ ÌÈw˙Ó - Ï˜Ï˜˙pL29 ∆ƒ¿«¿≈¿«¿ƒ≈ƒ∆ƒ¿«¿
eÎÙL el‡k ·e˙k‰ Ô‰ÈÏÚ ‰ÏÚÓ - ‰Ê ¯·„a¿»»∆«¬∆¬≈∆«»¿ƒ»¿

ÌÈÓ„30. »ƒ

נפש 28) מכה ינוס שאם "כדי הגשמים, בימות שנתקלקלו
(פירוש  "... מלנוס אותו שתמנע מניעה ימצא לא בשגגה,

שם). הדרושים.29)המשניות התיקונים כל את עשו ולא
(דברים 30) דמים" עליך והיה ... נקי דם ישפך "ולא שנאמר

ה. קטן מועד י), יט,

.ÊÔÈÁLBÓ ÔÎÂ31ËÏ˜Ó È¯ÚÓ ¯ÈÚÂ ¯ÈÚ Ïk ÔÈa ¿≈¿ƒ≈»ƒ»ƒ≈»≈ƒ¿»
Ô˙L¯Ù‰ ˙lÁ˙a32‰ÂLa ˙BLlLÓ eÈ‰L „Ú ,33; ƒ¿ƒ««¿»»»«∆»¿À»¿»∆

C¯c‰ EÏ ÔÈÎz :¯Ó‡pL34. ∆∆¡«»ƒ¿«∆∆

"משווין".31) גרס והראב"ד (=חבל). במשיחה מודדים
בארץ 32) יהושע ידי ועל המזרחי הירדן בעבר משה ידי על

המערבית. ערי 33)ישראל שלוש בין שווים מרחקים
באמצע, ושכם בצפון וקדש בדרום חברון ואליהן. מקלט
והיה  בבשן. וגולן בגלעד רמות בצר, הירדן: בעבר וכנגדן
לשכם, כמחברון לחברון הארץ בדרום הגבול מתחילת
כמקדש  לקדש ומשכם לקדש, כמשכם לשכם ומחברון
יושבי  לחברון, הולכים דרום יושבי הארץ. בצפון לגבול
הסמוכים  לשכם: חברון בין והיושבים לקדש, - צפון
וכן  לשכם, - לשכם והסמוכים לחברון, נמלטים לחברון

ט: מכות לקדש, גבול 34)משכם את "ושילשת והמשכו
ארצך".

.Á˙B¯ÈÚ ‡Ï Ô˙B‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ËÏ˜Ó È¯Ú35,˙BÏB„b »≈ƒ¿»≈ƒ»…¬»¿
ÌÈk¯k ‡ÏÂ36ÌÈpË˜ ‡ÏÂ ,ÌÈÏB„b37˙B¯ÈÚ ‡l‡ , ¿…¿«ƒ¿ƒ¿…¿«ƒ∆»¬»

ÌÈ˜ÂL ÌB˜Óa ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈ·ÈLBÓ ÔÈ‡Â .˙BiBÈa38 ≈ƒ¿≈ƒƒ»∆»ƒ¿¿»ƒ
ÌÈÓ ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .ÌÈn‰ ÌB˜Ó·e39ÔÈÒÈÎÓ -40 ƒ¿««ƒ¿ƒ≈»«ƒ«¿ƒƒ

ÌB˜Óa ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈ·ÈLBÓ ÔÈ‡Â .ÌÈÓ ÔÎB˙Ï¿»«ƒ¿≈ƒƒ»∆»ƒ¿
ÔÈÒeÏÎ‡41.Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ - Ô‰ÈÒeÏÎ‡ eËÚÓ˙ . À¿ƒƒ¿«¬À¿≈∆ƒƒ¬≈∆

Ô‰È¯BÈ„ eËÚÓ˙42ÌÈiÂÏ ÌÈ‰k ÔÎB˙Ï ÔÈÒÈÎÓ - ƒ¿«¬»≈∆«¿ƒƒ¿»…¬ƒ¿ƒƒ
˙B„BˆÓ ÔÎB˙a ÔÈO¯Bt ÔÈ‡Â .ÌÈÏ‡¯OÈÂ43ÔÈ‡Â , ¿ƒ¿¿≈ƒ¿≈¿ƒ¿»¿¿≈

ÌÈÏ·Á ÔÎB˙a ÔÈÏÈLÙÓ44Ï‡Bb Ï‚¯ ‰È‰z ‡lL È„k , «¿ƒƒ¿»¬»ƒ¿≈∆…ƒ¿∆∆∆≈
ÌL ‰ÈeˆÓ Ìc‰45. «»¿»»

חומה.35) מוקפות ששיירות 36)אינן חומה, מוקפים
להסתנן  הדם גואל ויכול לשם, לבוא רגילות אחר ממקום
הרוצח  את ויהרוג בו, שירגישו בלי השיירות עם העירה

קטנים",37)ששגג. טירין "לא כתוב: שם בברייתא
(ר"מ) רומי בדפוס חומה. מוקפות קטנות ערים פירוש

קטנים". "ולא המלים: מזונותיהם 38)חסרות שיהיו
לקנות. או 39)מצויים יהושע, בימי הארץ חלוקת בשעת

ונתייבשו. הרחוקים.40)שהיו הנהרות מן בתעלות
גואלי 41) עליה יתנפלו שלא להן, סמוכים וישוב כפרים

שם). (רש"י מזויינים העיר.42)הדם לצוד 43)תושבי
בה  שמצויות ועיר הם, חרב מלומדי שציידים חיות,
הדם  גואל ייכנס ושמא בה, מצויים זיין כלי  אף מצודות,
יביא  (שאם הרוצח את ויהרוג נשק שם ויקנה העיר, לתוך

בו). ירגישו ממקומו, זה 44)נשק מטעם למצודות,
שם.45)שהזכרנו. בגמרא נזכר זה טעם

.ËÌiÂÏ‰ È¯Ú Ïk46¯ÈÚ Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÂ ,˙BËÏB˜ »»≈«¿ƒƒ¿¿»««≈∆ƒ
Ì‰ÈÏÚÂ :¯Ó‡pL .‡È‰ ËÏ˜Ó47ÌÈÚa¯‡ ezz ƒ¿»ƒ∆∆¡««¬≈∆ƒ¿«¿»ƒ

ÌÈÚa¯‡ ÌiÂÏÏ ezz ¯L‡ ÌÈ¯Ú‰ Ïk ,¯ÈÚ ÌÈzLe¿«ƒƒ»∆»ƒ¬∆ƒ¿«¿ƒƒ«¿»ƒ
ÔLÈw‰ - ¯ÈÚ ‰ÓLe48Ôlk ·e˙k‰49ËÏ˜Ï BÊÏ BÊ50. ¿…∆ƒƒƒ»«»À»»ƒ¿…

(מכות 46) לכך שנתייחדו המקלט, ערי שש דווקא ולאו
הכתוב.47)שם). בתחילת הנזכרות המקלט ערי שש על

אותן.48) בסוף 49)השווה ביחד כולן שכלל ידי על
הערים 50)הכתוב. ושתיים שבארבעים פי על אף

קולטות. שהן בתורה במפורש נאמר לא הנוספות

.ÈËÏ˜ÓÏ eÏc·‰L ËÏ˜Ó È¯Ú ÔÈa LÈ L¯Ù‰ ‰Óe51 «∆¿≈≈≈»≈ƒ¿»∆À¿¿¿ƒ¿»
ÔÈa ˙BËÏB˜ ËÏ˜Ó È¯ÚL ?ÌiÂÏ‰ È¯Ú ¯‡L ÔÈ·e≈¿»»≈«¿ƒƒ∆»≈ƒ¿»¿≈

˙Ú„Ï52˙Ú„Ï ‡lL ÔÈa53- Ô‰a ÒÎÂ ÏÈ‡B‰ , ¿««≈∆…¿««ƒ¿ƒ¿«»∆
.˙Ú„Ï ‡l‡ ˙BËÏB˜ ÔÈ‡ ÌiÂÏ‰ È¯Ú ¯‡Le ;ËÏ˜ƒ¿»¿»»≈«¿ƒƒ≈»¿∆»¿««
B˙Èa ¯ÎO Ô˙B BÈ‡ - ËÏ˜Ó È¯Úa ¯c‰ ÁˆB¯Â54; ¿≈««»¿»≈ƒ¿»≈≈¿«≈

‡La ¯c‰Â¯ÎO Ô˙B - ÌÈiÂÏ‰ È¯Ú ¯55.˙Èa‰ ÏÚ·Ï ¿«»ƒ¿»»≈«¿ƒƒ≈»»¿««««ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

x`ya xcde ,ezia xky ozep epi` hlwn xira xcd gvexde"
."ziad lral xky ozep mieeld ixr

בארץ, לנחול שלא לוי שבט הוזהרו שהרי קשה ולכאורה
נחלה. לאחוזת ולא בלבד לשבת ערים הם להם שניתן ומה
ואומרים  מעשרות וידוי מתוודים שהלווים מצינו ולאידך
על  בעלותם את המוכיח דבר לנו" נתת אשר האדמה "ואת

האלה. הערים
כללית  בעלות היא המקלט ערי על הלויים שבעלות אלא
מבני  ואחד אחד כל של פרטית בעלות ולא השבט כל של
שכתב  ומה ביתו. שכר נותן הלויים בערי הדר ולכן לוי,
הוא  ללוי, ביתו שכר נותן אינו המקלט בערי הדר שרוצח
"לכם  כו" הערים לכם "והיו בבבלי כהדרשה שפסק משום

בשגגה. לרוצחים גם היינו צרכיכם" לכל
בין  פירוד יצר הנפש הורג העניינים: בפנימיות להוסיף ויש
בערי  היא כפרתו כן ועל לחברו, אדם ובין למקום אדם
בין  חיבור הוא ועניינם שתפקידם ללויים שניתנו המקלט
אדם  בין וחיבור ולשרתו" ה' את "לעבוד - למקום אדם

וישרתוך". עליך "ויילוו - לחברו
(93 'r d"k wlg y"ewl it lr)

הערים.51) (מכות 52)שש קליטה לשם לשם שברח
קולטת.53)שם). שהיא ידע ולא במקרה, שם שנכנס
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לכם 54) "והיו כתוב המקלט ערי שבשש משום הבית, לבעל
חכמינו: ודרשו יב), לה, (במדבר הערים" - לרוצחים -

יג.). (מכות צרכיכים" לכל "ועליהם 55)"לכם הכתוב כי
ערים  להשוות בא אינו ו) (שם, עיר" ושתיים ארבעים תתנו
היא  זו בלבד. קליטה לעניין אלא המקלט ערי לשש אלה

שם. הגמרא פירוש לפי במשנה, יהודה רבי של דעתו

.‡ÈdÓeÁz - ˙ËÏBw‰ ¯ÈÚ Ïk56‰BÓk ËÏB˜57ÔÏÈ‡ . »ƒ«∆∆¿»≈»»ƒ»
BÙBÂ ,ËÏ˜Ó È¯Ú ÌeÁz CB˙a „ÓBÚL58ıeÁ ‰ËB ∆≈¿¿»≈ƒ¿»¿∆

ÚÈbiMÓ - ÌeÁzÏ59ËÏ˜ ÛBp‰ ˙Áz60„ÓBÚ ‰È‰ . «¿ƒ∆«ƒ««««ƒ¿»»»≈
ÚÈbiMÓ - ÌeÁz‰ CB˙Ï ‰ËB BÙBÂ ,ÌeÁzÏ ıeÁ«¿¿∆¿«¿ƒ∆«ƒ«

B¯wÚÏ61ËÏ˜62ÌL B‚¯B‰‰Â ,63Û‡Â .ÂÈÏÚ ‚¯‰ - ¿ƒ»ƒ¿»¿«¿»∆¡»»»¿«
Ba ¯c ÁˆB¯‰ ÔÈ‡ - ËÏB˜ ÌeÁz‰L Èt ÏÚ64; «ƒ∆«¿≈≈»≈«»

da ·LÈÂ :¯Ó‡pL65.dÓeÁ˙a ‡ÏÂ - ∆∆¡«¿»«»¿…ƒ¿»

כז:56) סוטה ראה ה), (שם, סביבה אמה אלפיים
יא:57) מכות שם, להרגו הדם לגואל ענפיו.58)ואסור
בשוגג.59) הנוף 60)הרוצח הולך בתלמוד מקום בכל כי

יב.). (שם התחום בתוך היה כאילו הנוף ודין העיקר, אחר
וכל  הנוף" אחרי "אף המשנה: כוונת שפירש אשי כרב פסק
בחוץ. והנוף בפנים הוא אם העיקר אחרי שהולכים שכן

העץ.61) בתוך 62)לגזע הנוף במקום העיקר היה כאילו
הוא  הנוף, אחר העיקר הולך שלפעמים זה, דין התחום.
בשוגג. הרוצח את להציל כדי בלבד, מקלט בעניין

שנמלט.63) בשוגג הרוצח אבל 64)את מערה, בו יש אם
ערי  בתחום בתים לבנות אסור שהרי שם אין דירה בית

(שם). שהרי 65)מקלט הוא, פרשה מיותר באותה כתוב
בתוך  "בה", דווקא בא, ולהדגשה ישב", מקלטו בעיר  "כי

(שם). בתחומה ולא העיר
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ה'תש"פ  מרחשון י"ב ראשון יום

קעט. תעשה לא מצות
קפח. קפ.

― 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 ּבכלֿהּׁשרץ אתֿנפׁשתיכם ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹ"אלּֿתׁשּקצּו

ּ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 עלֿהארץ הּׁשרץ n`)הּׁשרץ ,my), ֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ּבכלֿהּׁשרץ". אתֿנפׁשתיכם "אלּֿתׁשּקצּו מּׁשּום ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹואחת
אחת ׁשּתים: לֹוקה ― העֹוף מּׁשרץ ּדבר האֹוכל ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָוכן

יאכלּו" לא לכם הּוא טמא העֹוף "ׁשרץ ci,מּׁשּום mixac) ִֵֵֵֶֶֶָָָָֹ
(eh―(erw dyrz `l)אלּֿתׁשּקצּו" מּׁשּום ואחת ,ְְְִַַַַ

אחד חי ּבעל אכל ואם ּבכלֿהּׁשרץ". ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹאתֿנפׁשתיכם
ּכ הארץ, על וׁשֹורץ מעֹופף החי אֹותֹו והיה ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָּבלבד
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 "אלּֿתׁשּקצּו מּׁשּום הּׁשּׁשית והּמלקּות ,ְְְְִִִֶַַַַַ

ׁשרץ ּגם ּכֹולל ׁשהּוא לפי הּׁשרץ", ּבכלֿהּׁשרץ ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹנפׁשתיכם
מּמה חּוץ הּמים ׁשרץ לאסֹור ּפסּוק לנּו ואין ְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּמים.
הּׁשרץ". ּבכלֿהּׁשרץ אתֿנפׁשתיכם "אלּֿתׁשּקצּו ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹּׁ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 ּכלֿמי ׁ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`

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 "אלּֿתׁשּקצּו והּוא: אחד מּלאו מלקּיֹות ְְְְִֶֶַַַָָָֹֻׁשלׁש
זה, ּדבר ּבּטּול נתּבאר ּוכבר ּבכלֿהּׁשרץ". ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ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 "אלּֿתׁשּקצּו מּׁשּום ואחת הּלאו, נתּבאר ְְְְִִֵֶַַַַַָָּבֹו
"ּכלֿׁשרץ", ּבכלל נאסר הּמים ׁשרץ ׁשּגם ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹנפׁשתיכם",
ּבכלֿהּׁשרץ אתֿנפׁשתיכם "אלּֿתׁשּקצּו 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
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הּׁשרץ". ּבכלֿהּׁשרץ אתֿנפׁשתיכם "אלּֿתׁשּקצּו ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹ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 ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻאתֿהּכלל

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 ּבכלֿהּׁשרץ". אתֿנפׁשתיכם ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ"אלּֿתׁשּקצּו
והאּלמים. מןֿהחרׁשים אפּלּו יעלם ׁשּלא עד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹּבתכלית
ואמר לבארֹו ׁשהתחלּתי אתֿהענין 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
רבינואיס לפירוש הקדמה הם הבאים והדברים ור.

מן זרע ּבאיזה חי ׁשּנתהּוה ארע ׁשאם הגמרא): ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַבמאמר
אףֿעלֿ 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" ּכיֿׁשקץ תאכלּום לא הארץ על הּׁשרץ (my,הּׁשרץ ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ

(an―(grw dyrz `l)תטּמאּו "ולא מּׁשּום: ואחת ,ְְְְִַַַֹ
הארץ" על הרמׂש ּבכלֿהּׁשרץ my,אתֿנפׁשתיכם `xwie) ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

(cn―(frw dyrz `l)עלֿהארץ הּׁשרץ ["וכלֿהּׁשרץ ,ְֵֶֶֶַַַָָָֹ
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 (my)"וכלֿהּׁשרץ ְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
―(erw dyrz `l)ּֿבכל אתֿנפׁשתיכם תטּמאּו ְְְְְֵֶֶַַָֹֹ["ולא

הארץ" על הרמׂש an)הּׁשרץ ,my)ׁשּיהא לכ נֹוסף ואם ,[ ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
"ּכלֿׁשרץ 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
"אלּֿתׁשּקצּו אמרֹו: והּוא הּכֹוללֹו לאו ׁשּבא ְְְְְִֶַַַַַָָָהּמים,

בהם" תּטּמאּו ולא הּׁשרץ ּבכלֿהּׁשרץ (my,אתֿנפׁשתיכם ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ
(bn―(igkepd dyrz `l)זה חי ׁשּיהא לכ נֹוסף ואם .ְְְִֵֶֶַַָ

יתחּיב ― עֹוף ּגם האֹוכל מן הּמתהּוה ּבמלקּותּבעצמֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָ
יאכלּו" לא מןֿהעֹוף ּתׁשּקצּו "ואתֿאּלה 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 מןֿהעּפּוׁשים 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 ּגםּֿכן ּ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
מןֿהאכל ׁ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 מןֿהעּפּוׁש, ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָמתהּוה
הּנמלה אֹו הּצרעה ׁשּתתהּוה הּנמנע מן ואין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהעֹוף.
ּובתֹו מןֿהעּפּוׁשים והּׁשֹורצים המעֹופפים מּמיני ְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָוזּולתן
ּבמּדעי ידיעה להם ׁשאין ההמֹון, אצל אּלא ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהּפרֹות
ּדבר ׁשּיתהּוה אפׁשר אי ׁשּכלֿמין מדּמים אּלא ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּטבע,

ּו מּזכר אלא עלמּמּנּו ּכ ׁשהּדבר רֹואים ׁשהם ּכיון נקבה ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
ּ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 אלּֿתׁשּקצּו מּׁשּום: עֹובר ― נקביו ְְְְִֵֶֶַַַַָָהּמׁשהה

מּיא ּדׁשתי מאן וכן min)נפׁשתיכם. dzeyd)ּבקרנא ְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָֹ
מּׁשּום: עֹובר ― ּדם מּקיז ׁשל ּכלי והּוא ְְְִִִֵֶַָָָֻּדאּמנא,
הּלכלּוכים ּבאכילת הּדין והּוא אתֿנפׁשתיכם. ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַֹאלּֿתׁשּקצּו
רב ׁשּנפׁש המגעלים, ּדברים ּוׁשתּית הּמאּוסים ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹּודברים
אין אבל עליו, מזהרים ּכלֿזה ― 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 מּכלֿמהּֿׁשהקּדמנּו ל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָנתּבאר
הּמים ׁשרץ אּסּור מּמּנּו למדנּו אתֿנפׁשתיכם", ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹּתׁשּקצּו
זאת. והבן מּזה. חּוץ מיחד לאו עליו ּבא ׁשּלא ְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֻּבלבד,

― ּוׁשמנים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֹ
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הּׁשרץ". ּבכלֿהּׁשרץ אתֿנפׁשתיכם "אלּֿתׁשּקצּו ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹ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 ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻאתֿהּכלל

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 ּבכלֿהּׁשרץ". אתֿנפׁשתיכם ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ"אלּֿתׁשּקצּו
והאּלמים. מןֿהחרׁשים אפּלּו יעלם ׁשּלא עד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹּבתכלית
ואמר לבארֹו ׁשהתחלּתי אתֿהענין 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
רבינואיס לפירוש הקדמה הם הבאים והדברים ור.

מן זרע ּבאיזה חי ׁשּנתהּוה ארע ׁשאם הגמרא): ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַבמאמר
אףֿעלֿ 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" ּכיֿׁשקץ תאכלּום לא הארץ על הּׁשרץ (my,הּׁשרץ ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ

(an―(grw dyrz `l)תטּמאּו "ולא מּׁשּום: ואחת ,ְְְְִַַַֹ
הארץ" על הרמׂש ּבכלֿהּׁשרץ my,אתֿנפׁשתיכם `xwie) ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

(cn―(frw dyrz `l)עלֿהארץ הּׁשרץ ["וכלֿהּׁשרץ ,ְֵֶֶֶַַַָָָֹ
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 (my)"וכלֿהּׁשרץ ְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
―(erw dyrz `l)ּֿבכל אתֿנפׁשתיכם תטּמאּו ְְְְְֵֶֶַַָֹֹ["ולא

הארץ" על הרמׂש an)הּׁשרץ ,my)ׁשּיהא לכ נֹוסף ואם ,[ ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
"ּכלֿׁשרץ 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
"אלּֿתׁשּקצּו אמרֹו: והּוא הּכֹוללֹו לאו ׁשּבא ְְְְְִֶַַַַַָָָהּמים,

בהם" תּטּמאּו ולא הּׁשרץ ּבכלֿהּׁשרץ (my,אתֿנפׁשתיכם ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ
(bn―(igkepd dyrz `l)זה חי ׁשּיהא לכ נֹוסף ואם .ְְְִֵֶֶַַָ

יתחּיב ― עֹוף ּגם האֹוכל מן הּמתהּוה ּבמלקּותּבעצמֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָ
יאכלּו" לא מןֿהעֹוף ּתׁשּקצּו "ואתֿאּלה 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 מןֿהעּפּוׁשים 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 ּגםּֿכן ּ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
מןֿהאכל ׁ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 מןֿהעּפּוׁש, ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָמתהּוה
הּנמלה אֹו הּצרעה ׁשּתתהּוה הּנמנע מן ואין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהעֹוף.
ּובתֹו מןֿהעּפּוׁשים והּׁשֹורצים המעֹופפים מּמיני ְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָוזּולתן
ּבמּדעי ידיעה להם ׁשאין ההמֹון, אצל אּלא ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהּפרֹות
ּדבר ׁשּיתהּוה אפׁשר אי ׁשּכלֿמין מדּמים אּלא ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּטבע,

ּו מּזכר אלא עלמּמּנּו ּכ ׁשהּדבר רֹואים ׁשהם ּכיון נקבה ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
ּ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 אלּֿתׁשּקצּו מּׁשּום: עֹובר ― נקביו ְְְְִֵֶֶַַַַָָהּמׁשהה

מּיא ּדׁשתי מאן וכן min)נפׁשתיכם. dzeyd)ּבקרנא ְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָֹ
מּׁשּום: עֹובר ― ּדם מּקיז ׁשל ּכלי והּוא ְְְִִִֵֶַָָָֻּדאּמנא,
הּלכלּוכים ּבאכילת הּדין והּוא אתֿנפׁשתיכם. ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַֹאלּֿתׁשּקצּו
רב ׁשּנפׁש המגעלים, ּדברים ּוׁשתּית הּמאּוסים ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹּודברים
אין אבל עליו, מזהרים ּכלֿזה ― 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 מּכלֿמהּֿׁשהקּדמנּו ל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָנתּבאר
הּמים ׁשרץ אּסּור מּמּנּו למדנּו אתֿנפׁשתיכם", ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹּתׁשּקצּו
זאת. והבן מּזה. חּוץ מיחד לאו עליו ּבא ׁשּלא ְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֻּבלבד,

― ּוׁשמנים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֹ
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oeygxn b"i ipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

תאכלּו "לא אמרֹו: והּוא הּמתה, את מּלאכֹול ְְְְְֱִֵֶֶֶַַָָֹֹֻׁשהזהרנּו
k`)ּכלֿנבלה" ,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 ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָאףֿעלּֿפי

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 אתּֿבׂשרֹו". ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָיאכל

ה'תש"פ  מרחשון י"ג שני יום

קפב. קפא. תעשה לא מצות
קפג. קפה. קפד.
― הקפ"א מּלאכלהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֹֻ

לאאתֿהּטרפ טרפה ּבּׂשדה "ּובׂשר אמרֹו: והּוא ה, ְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
l)תאכלּו" ,ak zeny)ּבמהּֿׁשהזּכירּו 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 ׁשּכלּֿבׂשר ּ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: מןֿהחי ּבׂשר ּגם וכן ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָמןֿהּתֹורה

חּלין ּובגמרא לֹוקה. ―(:aw)ּבּׂשדה "ּובׂשר אמרּו: ְְִִֶֶַָָָָָָֻ
מןֿ ּובׂשר מןֿהחי ּבׂשר זה ― תאכלּו לא ְִִֵֵֶַַָָָָָֹֹטרפה

ׁשּלפניה עם זֹו ּבמצוה הּלאו נכּפל ּוכבר (l`הּטרפה". ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
(tw dyrzנבלה" ּבּכהנים: אמרֹו והּוא ּבּכהנים, ְְְֲֲִִֵַַַָָֹֹּגם

לטמאהֿבּה" 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, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָלכלֿׁשחיטה
ּ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 ― ּכלֿׁשהּוא ּבׂשר ּבֹו היה ואפּלּו ְְֲִִֶֶַַָָָָָָּכזית,
עםֿ הּנפׁש "ולאֿתאכל אמרֹו: היא ּכ על ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֹוהאזהרה

bk)הּבׂשר" ,ai mixac)ספרי ּולׁשֹון ,(my d`x zyxt): ְְִֵַָָ
וכ מןֿהחי". אבר זה ― עםֿהּבׂשר הּנפׁש ְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ"לאֿתאכל

חּלין ּבגמרא אבר(aw:)נתּבאר "אכל אמרּו: וׁשם , ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֻ
לפי ּפרּוׁשֹו: ׁשּתים". חּיב ― מןֿהחי ּובׂשר ְְִִִִֵַַַַַַָָָמןֿהחי
עםֿ הּנפׁש "לאֿתאכל האחד: הּלאו לאוין. ׁשני ְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשהם
ּבּׂשדה "ּובׂשר הּׁשני: והּלאו האבר, אּסּור ׁשהּוא ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהּבׂשר"
ּכמֹו מןֿהחי, ּ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 "אּֿבׂשר h,תאכלּו"מןֿהחי: ziy`xa) ְְִֵַַַַָָָֹֹ
(c.

― הקפ"ד מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
תאכלּו" לא "וכלּֿדם יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִֶֶַַָָָָֹֹאתֿהּדם,

(ek ,f `xwie)ּופרׁש ּפעמים. ּכּמה הּלאו ּבֹו נכּפל ּוכבר .ְְְִִֵֵַַַָָָָ
יּכרת" "ּכלֿאכליו 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 "ּכלֿחלב 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 ְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָֻ
ּבניֿיׂשראל יאכלּו לא "עלּֿכן אמרֹו: והּוא ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹֹהּנׁשה,

הּנׁשה" bl)אתּֿגיד ,al ziy`xa)ואפּלּו ּכּלֹו, והאֹוכלֹו : ְְֲִִֶֶַַָָֻ
ּוכבר לֹוקה. ― ּכזית מּמּנּו ׁשאכל אֹו ּכלֿׁשהּוא, ְְִִֶֶֶֶַַָָָהּוא

מחּלין. ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָֻנתּבארּו
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ה'תש"פ  מרחשון י"ד שלישי יום

קפו. קפז. תעשה לא מצות
קצב. קצא. קצ. קפט.

― הקפ"ז ּבׂשרהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָָֻ
עֹוד אמרֹו והּוא nylּבחלב, sqepa)(bk zeלאֿתבּׁשל" : ְְְְֵַָָָֹ

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 לאֿתעׁשּון ּ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 אמרּו(rnyn)ׁשּכלֿלאו 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: "ּכלֿמקֹום ְְֱֶֶַַָָָָֹֹ
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 אׁשרּֿבׁשערי (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 ּבכלֿאחד ׁ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

ל הצר ּולפיכ הנאה.וההנאה, לאּסּור אחד לאו כּפֹול ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָָֻ
אכילה רחמנא ּכתב לא ׁשּבגללֹו הּטעם הזּכרנּו ְְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָָָָֹּוכבר
חּיב אינֹו אכילה ּבֹו ּׁשּנזּכר ׁשּכלֿמה 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 "לאֿתבּׁשל יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹּבחלב,

(hi ,bk zeny),אכלֹו ׁשּלא אףֿעלּֿפי לֹוקה ― והמבּׁשלֹו ,ְְְֲִֶֶַַַַָֹ
ּבּתלמּוד. מקֹומֹות ּבכּמה ׁשּנתּבאר ְְְְְִֵֶַַַָָּכמֹו

― הקפ"ט לחםהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
(f`yהעׂשּוימּתבּואהחדׁשה,קדםעבֹוריֹוםׁשּׁשהעׂשרּבניסן ְְֲֲִִִֶֶָָָָָָָָֹ

(dycgd d`eazdn xnerd z` miaixwn:יתעּלה אמרֹו והּוא ,ְְְִֶַָ
תאכלּו" לא וכרמל וקלי ci)"ולחם ,bk `xwie)מּמּנּו והאֹוכל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹֹ

ְִֶַּכזית―לֹוקה.

― 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 ְְְְֶֶֶַַַַָָָָָָעדֿעצם

(.d zezixk)ּכלֿאחד על חּיב ― וכרמל קלי לחם "אכל :ְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָ
הּתׁשיעי ּבּכלל ּבאּור ּתכלית אתֿזה ּובארנּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָואחד".

למאמר(miyxeyd)מןֿהּכללים עּין(xtql)ׁשהקּדמנּו זה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָ
מּמנחֹות ז' ּבפרק החדׁש ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשם. ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָָעליו
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ה'תש"פ  מרחשון י"ד שלישי יום

קפו. קפז. תעשה לא מצות
קצב. קצא. קצ. קפט.

― הקפ"ז ּבׂשרהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָָֻ
עֹוד אמרֹו והּוא nylּבחלב, sqepa)(bk zeלאֿתבּׁשל" : ְְְְֵַָָָֹ

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 לאֿתעׁשּון ּ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 אמרּו(rnyn)ׁשּכלֿלאו 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: "ּכלֿמקֹום ְְֱֶֶַַָָָָֹֹ
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 אׁשרּֿבׁשערי (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 ּבכלֿאחד ׁ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

ל הצר ּולפיכ הנאה.וההנאה, לאּסּור אחד לאו כּפֹול ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָָֻ
אכילה רחמנא ּכתב לא ׁשּבגללֹו הּטעם הזּכרנּו ְְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָָָָֹּוכבר
חּיב אינֹו אכילה ּבֹו ּׁשּנזּכר ׁשּכלֿמה 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 "לאֿתבּׁשל יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹּבחלב,

(hi ,bk zeny),אכלֹו ׁשּלא אףֿעלּֿפי לֹוקה ― והמבּׁשלֹו ,ְְְֲִֶֶַַַַָֹ
ּבּתלמּוד. מקֹומֹות ּבכּמה ׁשּנתּבאר ְְְְְִֵֶַַַָָּכמֹו

― הקפ"ט לחםהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
(f`yהעׂשּוימּתבּואהחדׁשה,קדםעבֹוריֹוםׁשּׁשהעׂשרּבניסן ְְֲֲִִִֶֶָָָָָָָָֹ

(dycgd d`eazdn xnerd z` miaixwn:יתעּלה אמרֹו והּוא ,ְְְִֶַָ
תאכלּו" לא וכרמל וקלי ci)"ולחם ,bk `xwie)מּמּנּו והאֹוכל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹֹ

ְִֶַּכזית―לֹוקה.

― 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 ְְְְֶֶֶַַַַָָָָָָעדֿעצם

(.d zezixk)ּכלֿאחד על חּיב ― וכרמל קלי לחם "אכל :ְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָ
הּתׁשיעי ּבּכלל ּבאּור ּתכלית אתֿזה ּובארנּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָואחד".

למאמר(miyxeyd)מןֿהּכללים עּין(xtql)ׁשהקּדמנּו זה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָ
מּמנחֹות ז' ּבפרק החדׁש ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשם. ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָָעליו
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oeygxn e"h iriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(.r)וחּלה ּומעׂשרֹות ּבּׁשביעית מקֹומֹות `ּובכּמה wxt) ְְְְְִִִַַַַָָ
(` dpyn.

― הקצ"ב מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
zepey`xd)אתֿהערלה 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'תש"פ  מרחשון ט"ו רביעי 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 "ּפןּֿתקּדׁש ּבהם: יתעּלה אמרֹו ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָוהּוא

(h ,ak mixac)ּבקּבלה ּובא ,(.ehw oileg)" :― ּפןּֿתקּדׁש ְְִֶַַָָָ
קדם ּוכבר ּבהם. להנֹות ׁשאסּור ּכלֹומר: אׁש", ְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָּפןּֿתּוקד

ל(g llk seqa xak epncwd):ׁשּנאמר ּכלֿמקֹום הּכלל: ְְֱֶֶַַָָָ
ּובפרק לאֿתעׂשה. מצות אּלא אינֹו ― ואל ּפן ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹהּׁשמר,

מּפסחים אין(ck:)ב' ׁשּבּתֹורה "ּכלֿאּסּורין ּכׁשאמרּו: , ְְְִִִִֵֶֶַָָָָ
ּכלּֿדבר ּכלֹומר: ― הנאתן" ּדר אּלא עליהן ְֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָלֹוקין
נהנה אם אּלא אכילתֹו על יתחּיב לא אכילתֹו ְְֱֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנאסרה
ּבכלאי מֹודים הּכל אּבּיי: "אמר :אחרּֿכ אמרּו ― ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָֹּבכ
מאי הנאתן. ּדר ׁשּלא אפּלּו עליהן ׁשּלֹוקין ֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹהּכרם
― "ּפןּֿתקּדׁש ּדכתיב: אכילה, ּבהּו ּכתיב ּדלא ְְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָטעמא?
ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אׁש". ּתּוקד ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָּפן
ּבכלאי אּלא מןֿהּתֹורה חֹובה אינּה היא וגם ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָּכלאים.

יׂשראל. ארץ ׁשל ְִֵֶֶֶֶֶַָהּכרם

― הקנ"ג מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
ּומעׂשרֹות, ּתרּומה מּמּנּו הפרׁשּו ׁשּלא הּדבר והּוא ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָֹֻהּטבל,
יׂשראל ּבני אתֿקדׁשי יחּללּו "ולא יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹוהּוא

לה'" אׁשרֿירימּו eh)את ,ak `xwie),זה על העֹובר , ֲִֵֵֶֶַַָָ
על הרמז ׁשמים. ּבידי מיתה חּיב ― טבל אֹוכל ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכלֹומר:
ואמר אתֿקדׁשי", יחּללּו "ולא ּכאן: ּׁשאמר מּמה ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹּכ
ולא תחּללּו לא בניֿיׂשראל "ואתֿקדׁשי ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַָָֹֹּ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 אתֿקדׁשי "ולאֿיחּללּו ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבמיתה?

לּתרם ּבעתידים ― לה' laha)אׁשרֿירימּו ,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'" ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָאׁשרֿירימּו
אתֿקדׁשיהם" ּבאכלם אׁשמה עון אֹותם (xwie`"והּׂשיאּו ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹ

,ak(fhמּכֹות ּובגמרא ,(:fh)חּיבין יהיּו לא "יכֹול אמרּו: ְְְִִִַַָָָָָֹ
מּמּנּו נּטלה ּכלֿעּקר; 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 "לאֿתּוכל לֹומר: ai,ּתלמּוד mixac) ְְְֱִֶֶַַַָֹֹ

(fi"וׂשבעּו בׁשערי "ואכלּו אֹומר: הּוא ּולהּלן ,,ek my) ְְְְְִֵֵֶַָָָָ
(aiואמר עני, מעׂשר ּכאן אף עני מעׂשר ּלהּלן מה ,ְְְֲִִַַַַַַַַָָָָָ

אּולם למלקּות. ּכלֿזה 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 ―ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹ

מןֿהּמעׂשר מעׂשר xyrn)להפריׁש znexz)ואתֿקדׁשי" : ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָ
אכילת על לאו ׁשּזה תמּותּו", ולא תחּללּו לא ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹבניֿיׂשראל
ּכמֹו מיתה, עליו חּיבין ּולפיכ ּבטבלֹו. ראׁשֹון ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָמעׂשר
טבל ׁשהאֹוכל מּכלֿזה: 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
ּכלֿהּמעׂשרֹות הפרׁשת קדם הּתרּומֹות הפרׁשת אחר ְְְְֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹטבל
ּבׁשערי לאכל מ"ּלאֿתּוכל 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

ח "אׁשר זרה: ייןּבעבֹודה יׁשּתּו יאכלּו זבחימֹו לב ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ
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 ְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבכלֿהּתלמּוד.
אמרם לאֿתעׂשה, מצות מּכלל נמנה וׁשהּוא ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֹֹּדאֹוריתא

זרה עבֹודה ּדאמרי(br:)ּבגמרא לקיׁש וריׁש יֹוחנן "רּבי : ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָָ
`mixne)ּתרויהּו mdipy)ּבין ׁשּבּתֹורה ּכלֿאּסּורין : ְְִִֵֶַַַָָ

(eaxrzpy)― ּבמינן ׁשּלא ּבין zaexrzd)ּבמינן dxq`p) ְְִִֵֶָָֹ
טעם zaexrza)ּבנֹותן enrh ozp xeqi`dyk)מּטבל חּוץ , ְִֵֶֶַַ

ּבנֹותן ― ּבמינן וׁשּלא ּבמהּֿׁשהּוא, ― ּ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. ׁשאחרּֿכ(:fi zay)עׂשר ׁשמנה ּבכלל ְְְֱֲִֶֶַַַַָָָָָָָֹ
ׁשּגזרּו יינם(minkg)ּדבר oiiׁשּמּכללם epn df llkay) ְְִֵֶֶָָָָָָ
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oeygxnרח g"iÎf"h ycewÎzayÎiying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(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 מןֿהּתֹורה: 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 ואחרּֿכ 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 וכלֿהלכֹותיה זֹו מצוה ּדיני ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻנתּבארּו
חּלין. מּסכת ּכלֹומר: ְִֶֶַַָֻלּה,

ה'תש"פ  מרחשון ט"ז חמישי יום

קא. תעשה לא מצות
― הק"א ּבהמההּמצוה מּלׁשחֹוט ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻ

אמרֹו והּוא ּבחּלין, ּבין ּבּקדׁשים ּבין אחד ּביֹום ְְְְֳִִֵֵֶַַָָָָֻּובנּה
אחד" ּביֹום תׁשחטּו לא ואתּֿבנֹו "אתֹו (xwie`יתעּלה: ְְְְְֲִִֶֶֶַָֹֹ

(dk ,akּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― וׁשחט ׁשעבר ּומי .ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ
מחּלין. ה' ּבפרק ּבׁשלמּות זֹו ְְְִִִֵֵֶֶָֻמצוה

ה'תש"פ  מרחשון י"ז שישי יום

קמז. עשה מצות
― הקמ"ז ּבעתהּמצוה הּדם ּבכּסּוי ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָ

וׁשפ" יתעּלה: אמרֹו והּוא החּיה, אֹו העֹוף ְְְְְִִֶַַַַַָָָָׁשחיטת
ּבעפר" וכּסהּו bi)אתּֿדמֹו ,fi `xwie)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָ

מחּלין. ו' ּבפרק זֹו ְְִִֵֶֶָֻמצוה

ה'תש"פ  מרחשון י"ח ש"ק יום

שו. תעשה לא מצות
יום חמישיֿ שבתֿ קודש ט "זֿ י "ח מרחשון 

― הש"ו ּבׁשעתהּמצוה מּלקחת ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָֻ
אמרֹו והּוא והאפרֹוחים, האם ּכּלֹו, קןֿהעֹוף את ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻציד

עלֿהּבנים" האם "לאֿתּקח e)יתעּלה: ,ak mixac)ולאו . ְְִִִֵֶַַַַָָָֹ
אתֿהאם" ּתׁשּלח "ׁשּלח אמרֹו: והּוא לעׂשה נּתק (myזה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

(fׁשּבּה עׂשה קּים ולא יׁשּלח ׁשּלא וכלֿזמן .avn xvepy) ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ
(miiwl lkei `ly― ׁשּיׁשּלחּנה קדם האם ׁשּמתה ּכגֹון ,ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

חּלין ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר glw)לֹוקה. scn). ְְְְֲִִִִֵֶָָָֻ
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ãë-÷øô äéîøéiÎ`

àìáa-Cìî øvàøãëeáð úBìâä éøçà ýåýé ìëéä éðôì íéãòeî íéðàú éàãec éðL äpäå ýåýé éðàøä¦§©¦»§¨¼§¦¥À§¥Æ¨¥´§¥¦½¨¦¾¦§¥−¥©´§¨®©£¥´©§´§©§¤©´¤«¤¨¤¿
:ìáa íàáéå íìLeøéî øbñnä-úàå Løçä-úàå äãeäé éøN-úàå äãeäé-Cìî íé÷éBäé-ïá eäéðëé-úà¤§¨§¨´¤§¨¦´¤«¤§¨Á§¤¨¥̧§¹̈§¤¤¨¨³§¤©©§¥Æ¦´¨©¦ ½©§¦¥−¨¤«

áäðìëàú-àì øLà ãàî úBòø íéðàz ãçà ãecäå úBøkaä éðàúk ãàî úBáè íéðàz ãçà ãecä©´¤À̈§¥¦ÆŸ´§½Ÿ¦§¥¥−©©ª®§©´¤À̈§¥¦Æ¨´§½Ÿ£¤¬Ÿ¥«¨©−§¨
:òøîâúBòøäå ãàî úBáè úBáhä íéðàzä íéðàz øîàå eäéîøé äàø äzà-äî éìà ýåýé øîàiå ¥«Ÿ©©¸Ÿ¤§¹̈¥©À¨«©¨³Ÿ¤Æ¦§§½̈¨Ÿ©−§¥¦®©§¥¦³©ŸÆŸ´§½Ÿ§¨«¨Æ

:òøî äðìëàú-àì øLà ãàî úBòøã:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéåäìàøNé éýìà ýåýé øîà-äk ¨´§½Ÿ£¤¬Ÿ¥¨©−§¨¥«Ÿ©©§¦¬§©§−̈¥©¬¥«Ÿ«Ÿ¨©³§¨Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½
à äfä íB÷nä-ïî ézçlL øLà äãeäé úeìb-úà øékà-ïk älàä úBáhä íéðàzk:äáBèì íécNk õø ©§¥¦¬©Ÿ−¨¥®¤¥«©¦º¤¨´§À̈£¤̧¦©¹§¦¦©¨¬©¤²¤¬¤©§¦−§¨«

å:LBzà àìå íézòèðe ñøäà àìå íéúéðáe úàfä õøàä-ìò íéúáLäå äáBèì íäéìò éðéò ézîNå§©§¦̧¥¦³£¥¤Æ§½̈©£¦Ÿ¦−©¨¨´¤©®Ÿ§¦¦Æ§´Ÿ¤¡½Ÿ§©§¦−§¬Ÿ¤«
æéìà eáLé-ék íéýìàì íäì äéäà éëðàå íòì éì-eéäå ýåýé éðà ék éúà úòãì áì íäì ézúðå§¨©¦Á¨¤̧¥¹¨©´©Ÿ¦À¦ µ£¦´§½̈§¨¦´§½̈§¨´Ÿ¦½¤§¤¬¨¤−¥Ÿ¦®¦«¨ª¬¥©−

:íaì-ìëaçeäi÷ãö-úà ïzà ïk ýåýé øîà | äë-ék òøî äðìëàú-àì øLà úBòøä íéðàzëå §¨¦¨«§©§¥¦Æ¨«¨½£¤¬Ÿ¥¨©−§¨¥®Ÿ©¦´Ÿ¨©´§À̈¥´¤Â¥¤¦§¦¨̧
:íéøöî õøàa íéáLiäå úàfä õøàa íéøàLpä íìLeøé úéøàL | úàå åéøN-úàå äãeäé-Cìî¤«¤§¨³§¤¨¨Æ§¥´§¥¦´§¨©¦ À©¦§¨¦Æ¨¨´¤©½Ÿ§©Ÿ§¦−§¤¬¤¦§¨«¦

èì ìLîìe ätøçì õøàä úBëìîî ìëì äòøì äåòæì (äòåæì) íézúðeúBî÷nä-ìëa äìì÷ìå äðéðL §©¦Æ§©£¨´§¨½̈§−Ÿ©§§´¨¨®¤§¤§¨³§¨¨Æ¦§¦¨´§¦§¨½̈§¨©§Ÿ−
:íL íçécà-øLàéézúð-øLà äîãàä ìòî ínz-ãò øácä-úàå áòøä-úà áøçä-úà íá ézçlLå £¤«©¦¥¬¨«§¦©´§¦½̈¤©¤−¤¤¨¨¨´§¤©¨®¤©ª¨Æ¥©´¨£¨½̈£¤¨©¬¦

:íäéúBáàìå íäì̈¤−§©£¥¤«

i"yx
(‡).éàãåã:קדרות.íéãòåî:מוכניםøâñîäå .ùøçä.

בספר  פירשתיו וכבר יכניה עם שגלו חכמים תלמידי
כד ) בלעז,(מ"ב ליפורטי"ר לימייטראה והמסגר החרש

סגור, ל' המסגר חרש, ל' החרש והמסגר החרש ל"א
מהם  אחד שכשהיה בתורה גדולים חכמים כלומר
פותח: ואין סוגרים שהיו מסגר שותקים, הכל מדבר

(·).úåøëáä éðàúë בכורי בתחלת צרכן כל שבישלו

בראשיתם: מוצאיהם על חביבות שהם ïë(‰)תאינים
.'åâå úåìâ úà øéëà אכיר כן מסורס מקרא זה הרי

וגלותו: יכניה כבר שהגליתי יהודה גלות את לטובה
(Â).ùåúà:עקירה úåëìîî(Ë)ל' ìëì äòøì äåòæì

.õøàä:ויזועו עליהם הבאה הרעה äðéðùìå.שישמעו
בפורענותם: הכל וידברו שישננו

cec zcevn
(‡).'‰ È‡¯‰:הנבואה תאנים„È‡„Â.במראה מלאים כלים

ההיכל: לפני  מזומנים ‰‚ÂÏ˙.היו  È¯Á‡המקרא לתחילת חוזר 
וכו': נ''נ שגלה אחר ראה שזה  ‰ÒÓ‚¯.לומר ˙‡Â ˘¯Á‰ ˙‡Â

ת ''י: וכן  בעתם אותם  סגרו  אשר  השערים  ושומרי אומנים הם 
(·).ÌÈ‡˙:'וכו תאנים ‰·Â¯Î˙.מלאה È‡˙Îכתאנים

צרכן: כל  אפשרÚÂ¯Ó.המבושלין היה לא  רעתן בעבור 
Ó‡„.(‚)לאכלן: ˙Â·ÂË: מאד טובות  Ó‡„.המה  ˙ÂÚ¯המה

מאד : ‰‡Ï‰.(‰)רעות ˙Â·ÂË‰ ÌÈ‡˙Îובני חביבים שהמה
כי עם  ר ''ל  יהודה גלות את  אכיר כן אליהן מתקרבים אדם
אכיר עתה הנה גבולי, מעל  הרחקתים כי  ממני זרים  נעשו

אליהם: ואתקרב לטובה:ÂËÏ·‰.אותם אכיר כן לומר למעלה  ÈÈÚ.(Â)חוזר  È˙Ó˘Â:בגולה לשמרם לטובה עליהם  אשגיח
.ÌÈ˙Â·È˘‰Â:שני בית ‡‰¯ÒÂ.בזמן ‡ÏÂ ÌÈ˙È·Âבנין כיֿאם הריסה מעתה עוד  יקוו  לא הצרה עליהם עבר וכבר  הואיל  ר''ל 

קבלו ולא הצרה עליהם עבר לא ועדיין הואיל  הריסה  על  יקוו  אשר  בירושלים  הנשארים כמו לא השני בבית לירושלים  בשובם
ÂÎÂ'.הגמול : ÌÈ˙ÚËÂ: במ ''ש הדבר ÂÎÂ'.(Ê)כפל  È˙˙Â:' ה אני אשר אותי  לדעת מבין  לב להם ÌÚÏ.אתן ÈÏ ÂÈ‰Âלהאמין

מוראי: עול  ולקבל  ÂÎÂ'.בי  ÈÎ‡Â:בעזרתם ‰¯ÂÚ˙.(Á)להיות ÌÈ‡˙ÎÂאשר הרעות כתאנים יהיו בם הנשארים אמרו כאילו
אדם : מבני ומרוחקים השנואים רעתן בעבור לאכלן ÂÎÂ'.אין Ô˙‡ ÔÎ: ומרוחק שנוא ÌÈ¯ˆÓ.להיות ı¯‡· ÌÈ·˘ÂÈ‰Âשהלכו

ה ': כמצות לא אשר שמה ונתיישבו  למצרים קרח בן יוחנן ÂÎÂ'.(Ë)עם  ÌÈ˙˙Âלהיותם הארץ ממלכות לכל  אמסרם  ר ''ל 
להם: וירעו יחרידם  כולם  כי ולרעה  ÂÎÂ'.לזעוה ‰Ù¯ÁÏיחרפו כולם כי  לחרפה יהיו שם אותם אדיח אשר המקומות בכל ר''ל

עליהם:Ï˘ÓÏÂ.אותם: הבא מהפורעניות משל עליהם:È˘Ï‰.יביאו הבאות מהצרות לספר יתלהÏÏ˜ÏÂ‰.יתמידו  המקלל 
האומללים: כהיהודים תהיה לומר  בהם ˙ÌÓÂ.(È)הקללה „Ú:'וכו האדמה מעל  יכלו עד 

oeiv zcevn
(‡).È‡„Â„ תעבורנה מדוד  כפיו וכן קדרה  כעין כלי (תהלים שם 

מועדותÌÈ„ÚÂÓ.:פא) פניך אנה וכן כא)מזומנים :(יחזקאל
.˘¯Á‰עצים חרש  כמו האומנים מד)קבוצת  :(ישעיה
(·).˙Â¯ÂÎ·‰ ענבים בכורי  וכן  צרכן כל  יג)המבושלות :(במדבר
(‰).¯ÈÎ‡: הכרה השבה:ÌÈ˙Â·È˘‰Â.(Â)מלשון מלשון

.Ò¯‰‡: ונתיצה הריסה לנתוש‡˙Â˘.מל ' כמו עקירה  ענין 
א)ולנתוץ  זועהÂÚÊÏ‰.(Ë):(לעיל רק והיה  וכן ורתת רעד  ענין

כח) לבניךÈ˘Ï‰.:(ישעיה ושננתם כמו ואמירה  ספור  (דברים ענין 

הכסף ˙ÌÓÂ.(È):ו) תם  כמו והשלמה כליון מז)ענין :(בראשית

אגרות קודש

 ב"ה,  יום ראשון פ' יצוה את בניו גו' ושמרו דרך ה'.

ה'תשכ"ג. ברוקלין, נ. י.

 אל כל אחינו בני ישראל חובבי תורה ומצוה

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בעזר השי"ת תתקיים חנוכת בנינים המרכזיים של הישיבה "תומכי תמימים" אשר באה"ק 

ת"ו - בכפר חב"ד, בחדש כסלו, הוא חדש הנסים והגאולה, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה.

והנני שולח ברכתי ברכת מזל טוב לכל המשתתפים בחגיגה גדולה של בית גדול זה,

ביחד עם פני' לבבית לכל ידידי ותומכי הישיבה בפרט ולאחב"י חובבי תורה ומצוה בכלל, אשר 

וביתר עוז להוסיף במאמצים נמרצים כדי לסיים כל הבני'  חנוכת בנינים אלה תעוררם ביתר שאת 

בהקדם הכי אפשרי, לסלק החובות הקשורים בכל שלבי הבני' ולאפשר להישיבה להתגדל ולהתרחב 

בכמות ובאיכות, מתאים לדרישת וגם הכרח השעה.

ואם בכל עת ובכל מקום הי' צורך חיוני להרחיב אהלי תורה, על אחת כמה וכמה בארצנו, אשר 

ארץ הקדש יקרא לה ובימינו אלה - ימי הרת עולם.

המשך בעמופ רכג



רט oeygxn g"iÎf"h ycewÎzayÎiying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(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 מןֿהּתֹורה: 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 ואחרּֿכ 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 וכלֿהלכֹותיה זֹו מצוה ּדיני ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻנתּבארּו
חּלין. מּסכת ּכלֹומר: ְִֶֶַַָֻלּה,

ה'תש"פ  מרחשון ט"ז חמישי יום

קא. תעשה לא מצות
― הק"א ּבהמההּמצוה מּלׁשחֹוט ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻ

אמרֹו והּוא ּבחּלין, ּבין ּבּקדׁשים ּבין אחד ּביֹום ְְְְֳִִֵֵֶַַָָָָֻּובנּה
אחד" ּביֹום תׁשחטּו לא ואתּֿבנֹו "אתֹו (xwie`יתעּלה: ְְְְְֲִִֶֶֶַָֹֹ

(dk ,akּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― וׁשחט ׁשעבר ּומי .ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ
מחּלין. ה' ּבפרק ּבׁשלמּות זֹו ְְְִִִֵֵֶֶָֻמצוה

ה'תש"פ  מרחשון י"ז שישי יום

קמז. עשה מצות
― הקמ"ז ּבעתהּמצוה הּדם ּבכּסּוי ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָ

וׁשפ" יתעּלה: אמרֹו והּוא החּיה, אֹו העֹוף ְְְְְִִֶַַַַַָָָָׁשחיטת
ּבעפר" וכּסהּו bi)אתּֿדמֹו ,fi `xwie)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָ

מחּלין. ו' ּבפרק זֹו ְְִִֵֶֶָֻמצוה

ה'תש"פ  מרחשון י"ח ש"ק יום

שו. תעשה לא מצות
יום חמישיֿ שבתֿ קודש ט "זֿ י "ח מרחשון 

― הש"ו ּבׁשעתהּמצוה מּלקחת ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָֻ
אמרֹו והּוא והאפרֹוחים, האם ּכּלֹו, קןֿהעֹוף את ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻציד

עלֿהּבנים" האם "לאֿתּקח e)יתעּלה: ,ak mixac)ולאו . ְְִִִֵֶַַַַָָָֹ
אתֿהאם" ּתׁשּלח "ׁשּלח אמרֹו: והּוא לעׂשה נּתק (myזה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

(fׁשּבּה עׂשה קּים ולא יׁשּלח ׁשּלא וכלֿזמן .avn xvepy) ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ
(miiwl lkei `ly― ׁשּיׁשּלחּנה קדם האם ׁשּמתה ּכגֹון ,ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

חּלין ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר glw)לֹוקה. scn). ְְְְֲִִִִֵֶָָָֻ



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

ck wxt dinxi - mi`iap

ãë-÷øô äéîøéiÎ`

àìáa-Cìî øvàøãëeáð úBìâä éøçà ýåýé ìëéä éðôì íéãòeî íéðàú éàãec éðL äpäå ýåýé éðàøä¦§©¦»§¨¼§¦¥À§¥Æ¨¥´§¥¦½¨¦¾¦§¥−¥©´§¨®©£¥´©§´§©§¤©´¤«¤¨¤¿
:ìáa íàáéå íìLeøéî øbñnä-úàå Løçä-úàå äãeäé éøN-úàå äãeäé-Cìî íé÷éBäé-ïá eäéðëé-úà¤§¨§¨´¤§¨¦´¤«¤§¨Á§¤¨¥̧§¹̈§¤¤¨¨³§¤©©§¥Æ¦´¨©¦ ½©§¦¥−¨¤«

áäðìëàú-àì øLà ãàî úBòø íéðàz ãçà ãecäå úBøkaä éðàúk ãàî úBáè íéðàz ãçà ãecä©´¤À̈§¥¦ÆŸ´§½Ÿ¦§¥¥−©©ª®§©´¤À̈§¥¦Æ¨´§½Ÿ£¤¬Ÿ¥«¨©−§¨
:òøîâúBòøäå ãàî úBáè úBáhä íéðàzä íéðàz øîàå eäéîøé äàø äzà-äî éìà ýåýé øîàiå ¥«Ÿ©©¸Ÿ¤§¹̈¥©À¨«©¨³Ÿ¤Æ¦§§½̈¨Ÿ©−§¥¦®©§¥¦³©ŸÆŸ´§½Ÿ§¨«¨Æ

:òøî äðìëàú-àì øLà ãàî úBòøã:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéåäìàøNé éýìà ýåýé øîà-äk ¨´§½Ÿ£¤¬Ÿ¥¨©−§¨¥«Ÿ©©§¦¬§©§−̈¥©¬¥«Ÿ«Ÿ¨©³§¨Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½
à äfä íB÷nä-ïî ézçlL øLà äãeäé úeìb-úà øékà-ïk älàä úBáhä íéðàzk:äáBèì íécNk õø ©§¥¦¬©Ÿ−¨¥®¤¥«©¦º¤¨´§À̈£¤̧¦©¹§¦¦©¨¬©¤²¤¬¤©§¦−§¨«

å:LBzà àìå íézòèðe ñøäà àìå íéúéðáe úàfä õøàä-ìò íéúáLäå äáBèì íäéìò éðéò ézîNå§©§¦̧¥¦³£¥¤Æ§½̈©£¦Ÿ¦−©¨¨´¤©®Ÿ§¦¦Æ§´Ÿ¤¡½Ÿ§©§¦−§¬Ÿ¤«
æéìà eáLé-ék íéýìàì íäì äéäà éëðàå íòì éì-eéäå ýåýé éðà ék éúà úòãì áì íäì ézúðå§¨©¦Á¨¤̧¥¹¨©´©Ÿ¦À¦ µ£¦´§½̈§¨¦´§½̈§¨´Ÿ¦½¤§¤¬¨¤−¥Ÿ¦®¦«¨ª¬¥©−

:íaì-ìëaçeäi÷ãö-úà ïzà ïk ýåýé øîà | äë-ék òøî äðìëàú-àì øLà úBòøä íéðàzëå §¨¦¨«§©§¥¦Æ¨«¨½£¤¬Ÿ¥¨©−§¨¥®Ÿ©¦´Ÿ¨©´§À̈¥´¤Â¥¤¦§¦¨̧
:íéøöî õøàa íéáLiäå úàfä õøàa íéøàLpä íìLeøé úéøàL | úàå åéøN-úàå äãeäé-Cìî¤«¤§¨³§¤¨¨Æ§¥´§¥¦´§¨©¦ À©¦§¨¦Æ¨¨´¤©½Ÿ§©Ÿ§¦−§¤¬¤¦§¨«¦

èì ìLîìe ätøçì õøàä úBëìîî ìëì äòøì äåòæì (äòåæì) íézúðeúBî÷nä-ìëa äìì÷ìå äðéðL §©¦Æ§©£¨´§¨½̈§−Ÿ©§§´¨¨®¤§¤§¨³§¨¨Æ¦§¦¨´§¦§¨½̈§¨©§Ÿ−
:íL íçécà-øLàéézúð-øLà äîãàä ìòî ínz-ãò øácä-úàå áòøä-úà áøçä-úà íá ézçlLå £¤«©¦¥¬¨«§¦©´§¦½̈¤©¤−¤¤¨¨¨´§¤©¨®¤©ª¨Æ¥©´¨£¨½̈£¤¨©¬¦

:íäéúBáàìå íäì̈¤−§©£¥¤«

i"yx
(‡).éàãåã:קדרות.íéãòåî:מוכניםøâñîäå .ùøçä.

בספר  פירשתיו וכבר יכניה עם שגלו חכמים תלמידי
כד ) בלעז,(מ"ב ליפורטי"ר לימייטראה והמסגר החרש

סגור, ל' המסגר חרש, ל' החרש והמסגר החרש ל"א
מהם  אחד שכשהיה בתורה גדולים חכמים כלומר
פותח: ואין סוגרים שהיו מסגר שותקים, הכל מדבר

(·).úåøëáä éðàúë בכורי בתחלת צרכן כל שבישלו

בראשיתם: מוצאיהם על חביבות שהם ïë(‰)תאינים
.'åâå úåìâ úà øéëà אכיר כן מסורס מקרא זה הרי

וגלותו: יכניה כבר שהגליתי יהודה גלות את לטובה
(Â).ùåúà:עקירה úåëìîî(Ë)ל' ìëì äòøì äåòæì

.õøàä:ויזועו עליהם הבאה הרעה äðéðùìå.שישמעו
בפורענותם: הכל וידברו שישננו

cec zcevn
(‡).'‰ È‡¯‰:הנבואה תאנים„È‡„Â.במראה מלאים כלים

ההיכל: לפני  מזומנים ‰‚ÂÏ˙.היו  È¯Á‡המקרא לתחילת חוזר 
וכו': נ''נ שגלה אחר ראה שזה  ‰ÒÓ‚¯.לומר ˙‡Â ˘¯Á‰ ˙‡Â

ת ''י: וכן  בעתם אותם  סגרו  אשר  השערים  ושומרי אומנים הם 
(·).ÌÈ‡˙:'וכו תאנים ‰·Â¯Î˙.מלאה È‡˙Îכתאנים

צרכן: כל  אפשרÚÂ¯Ó.המבושלין היה לא  רעתן בעבור 
Ó‡„.(‚)לאכלן: ˙Â·ÂË: מאד טובות  Ó‡„.המה  ˙ÂÚ¯המה

מאד : ‰‡Ï‰.(‰)רעות ˙Â·ÂË‰ ÌÈ‡˙Îובני חביבים שהמה
כי עם  ר ''ל  יהודה גלות את  אכיר כן אליהן מתקרבים אדם
אכיר עתה הנה גבולי, מעל  הרחקתים כי  ממני זרים  נעשו

אליהם: ואתקרב לטובה:ÂËÏ·‰.אותם אכיר כן לומר למעלה  ÈÈÚ.(Â)חוזר  È˙Ó˘Â:בגולה לשמרם לטובה עליהם  אשגיח
.ÌÈ˙Â·È˘‰Â:שני בית ‡‰¯ÒÂ.בזמן ‡ÏÂ ÌÈ˙È·Âבנין כיֿאם הריסה מעתה עוד  יקוו  לא הצרה עליהם עבר וכבר  הואיל  ר''ל 

קבלו ולא הצרה עליהם עבר לא ועדיין הואיל  הריסה  על  יקוו  אשר  בירושלים  הנשארים כמו לא השני בבית לירושלים  בשובם
ÂÎÂ'.הגמול : ÌÈ˙ÚËÂ: במ ''ש הדבר ÂÎÂ'.(Ê)כפל  È˙˙Â:' ה אני אשר אותי  לדעת מבין  לב להם ÌÚÏ.אתן ÈÏ ÂÈ‰Âלהאמין

מוראי: עול  ולקבל  ÂÎÂ'.בי  ÈÎ‡Â:בעזרתם ‰¯ÂÚ˙.(Á)להיות ÌÈ‡˙ÎÂאשר הרעות כתאנים יהיו בם הנשארים אמרו כאילו
אדם : מבני ומרוחקים השנואים רעתן בעבור לאכלן ÂÎÂ'.אין Ô˙‡ ÔÎ: ומרוחק שנוא ÌÈ¯ˆÓ.להיות ı¯‡· ÌÈ·˘ÂÈ‰Âשהלכו

ה ': כמצות לא אשר שמה ונתיישבו  למצרים קרח בן יוחנן ÂÎÂ'.(Ë)עם  ÌÈ˙˙Âלהיותם הארץ ממלכות לכל  אמסרם  ר ''ל 
להם: וירעו יחרידם  כולם  כי ולרעה  ÂÎÂ'.לזעוה ‰Ù¯ÁÏיחרפו כולם כי  לחרפה יהיו שם אותם אדיח אשר המקומות בכל ר''ל

עליהם:Ï˘ÓÏÂ.אותם: הבא מהפורעניות משל עליהם:È˘Ï‰.יביאו הבאות מהצרות לספר יתלהÏÏ˜ÏÂ‰.יתמידו  המקלל 
האומללים: כהיהודים תהיה לומר  בהם ˙ÌÓÂ.(È)הקללה „Ú:'וכו האדמה מעל  יכלו עד 

oeiv zcevn
(‡).È‡„Â„ תעבורנה מדוד  כפיו וכן קדרה  כעין כלי (תהלים שם 

מועדותÌÈ„ÚÂÓ.:פא) פניך אנה וכן כא)מזומנים :(יחזקאל
.˘¯Á‰עצים חרש  כמו האומנים מד)קבוצת  :(ישעיה
(·).˙Â¯ÂÎ·‰ ענבים בכורי  וכן  צרכן כל  יג)המבושלות :(במדבר
(‰).¯ÈÎ‡: הכרה השבה:ÌÈ˙Â·È˘‰Â.(Â)מלשון מלשון

.Ò¯‰‡: ונתיצה הריסה לנתוש‡˙Â˘.מל ' כמו עקירה  ענין 
א)ולנתוץ  זועהÂÚÊÏ‰.(Ë):(לעיל רק והיה  וכן ורתת רעד  ענין

כח) לבניךÈ˘Ï‰.:(ישעיה ושננתם כמו ואמירה  ספור  (דברים ענין 

הכסף ˙ÌÓÂ.(È):ו) תם  כמו והשלמה כליון מז)ענין :(בראשית
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é-÷øô úìä÷fiÎ`i

àélä ìòáì ïBøúé ïéàå Lçì-àBìa Lçpä CMé-íà:ïBLáé:epòláz ìéñk úBúôNå ïç íëç-éô éøác ¦¦¬Ÿ©¨−̈§¨®©§¥´¦§½§©−©©¨«¦§¥¬¦¨−̈¥®§¦§¬§¦−§©§¤«
âé:äòø úeììBä eäét úéøçàå úeìëñ eäéô-éøác úlçzãéíãàä òãé-àì íéøáã äaøé ìëqäå §¦©¬¦§¥¦−¦§®§©£¦´¦½¥−¨¨«§©¨−̈©§¤´§¨¦®Ÿ¥©³¨¨¨Æ

:Bì ãébé éî åéøçàî äéäé øLàå äéäiL-äîåè:øéò-ìà úëìì òãé-àì øLà epòbéz íéìéñkä ìîò ©¤¦«§¤½©£¤³¦«§¤Æ¥«©£½̈¦−©¦¬«£©¬©§¦¦−§©§¤®£¤¬«Ÿ¨©−¨¤¬¤¤¦«
æèéøNå øòð CkìnL õøà Cì-éà:eìëàé ø÷aa CæééøLàéøNå íéøBç-ïa CkìnL õøà Ceìëàé úòa C ¦«¨´¤½¤¤©§¥−¨®©§¨©−¦©¬Ÿ¤Ÿ¥«©§¥´¤½¤¤©§¥−¤¦®§¨©Æ¦Æ¨¥´Ÿ¥½

:éúMá àìå äøeáâa¦§−̈§¬Ÿ©§¦«

i"yx
(‡È).ùçðä êùé íà:איש ùçì.את àìá מחמת

ישוך: שלא החבר לחשו ïåøúé.שלא ïéàå הרשע לחבר
עירך  בני אם כך לחש בלא ללחשו רגיל שהיה
להם  דורש חכם שאין מחמת באיסורין נכשלים
ולא  בשתיקותו לו יתרון אין התורה חוקי את ומלמדם

ïç.(È·)ישתכר: íëç éô éøáã שומעיהם על
עליהם: גדולה שנוטל לו וטוב לו úåúôùåונשמעים

.åðòìáú ìéñë כגון טובה מדרך חבירו את המסית זה
העריות  מן עצמן שגדרו אומות של גדרן שפרץ בלעם
מפקירין  להיות להם יעץ והוא ואילך המבול מדור

לזנות: úåìëñ.(È‚)נשותיהם åäéô éøáã úìçú
הקב"ה לו כב)כשאמר עמך (במדבר האלה האנשים מי

להש  לו צפור היה בן בלק אמר והוא יודע אתה ה' יב
נבזה  אני בעיניך אם כלומר אלי, שלח מואב מלך

הארץ: מלכי בעיני אני úåììåä.חשוב åäéô úéøçàå
אולת: זימת איעצך לכה וערבוב ìëñäå(È„)שיעמום

.íéøáã äáøé דעת יודע שהיה בעצמו מתפאר שהיה

כי äéäéù.עליון. äî íãàä òãé àì זמן לאחר לו
בחרב, שיפול ידע ולא במדין שכרו ליטול הלך שהרי
מחר  ואומר גוזר דברים, ירבה הסכל פשוטו ולפי

מחר: יהיה מה יודע ואינו לפלוני כן øùàåאעשה
.åì ãéâé éî åéøçàî äéäé שאינו דבר סוף לא כלומר

עכשיו  ההווה אף אלא זמן לאחר יהי' מה יודע
מרחוק  ערפו מאחורי אלא עיניו כנגד שלא מאחריו

לו: יגיד מי שיהא הוא íéìéñëä(ÂË)צריך ìîò
.åðòâéú לא אשר המייגען עמל להם גורם כסילותם

פחתים  דרך ליכנס ומתייגע העיר מבואות דרכי למדו
עצלות  כלומר בבוץ רגליו בטביעות ויגע המים ובצעי

בגיהנם, עמל יגיעת להם גורם התורה עוזבי øùàשל
úëìì òãé àì לפי העביר' מן לפרוש אמת נתיב אל

שנא' תורה למד קיט )שלא דבריך:(תהלים לרגלי נר
(ÊË).êëìîù õøà êì éà ודייניך שמלכך בזמן

בנערות: éúùá.(ÊÈ)מתנהגים àìå äøåáâá שעוסקין
יין: בשתיית ולא והבינה החכמה בגבורת

cec zcevn
(‡È).˘Á‰ Í˘È Ì‡החבר לחשו שלא בעבור הוא איש את 

נושך : היה לא ומזהירו לחשו היו אם אבל  ישוך , ÔÈ‡Âשלא
.ÔÂ˘Ï‰ ÏÚ·Ï ÔÂ¯˙È,הנחש מן יתירה מעלה  לו  אין  המלשין

שאין במה  הם דומים כי הנחש, מן  גרוע  עוד  שהוא  וכאומר
אינו ומזהירו עליו לחשו אם  והנחש  במעשיהם, הנאה להם
דרכו: עוזב ואינו  ועומד  מוזהר  הוא הלא והמלשין נושך ,

(·È).ÔÁ ÌÎÁ ÈÙ È¯·„מעלים חכם  מפי  היוצאים  הדברים
בטובתו: וחפצים אותו אוהבים כולם ולכן הבריות , בעיני חן 

.ÏÈÒÎ ˙Â˙Ù˘Âהם הכסיל משפתות היוצאים  הדברים 
אל  הוא מוכן זה  ידי ועל  ידבר, בדעת לא כי אותו, משחיתים 

שטות˙ÏÁ˙.(È‚)ההשחתה: דברי המה סוף  עד מתחלה  לומר, רוצה  רעה, שיעמום  הוא וסופו סכלות, הוא מאמריו ראשית 
תכליתÏÎÒ‰Â.(È„)ושיעמום: שיהיה מה  ידע לא אמריו השומע אדם  רבויים כל  עם זה כל  עם  דברים , מרבה שהסכל  אף

כוונתו: ועיקר  È‰È‰.מאמריו ¯˘‡Âאלא עיניו כנגד  שלא  האדם מאחרי יהיה אשר מוחש  דבר לאדם יאמר  הסכל  אם ואפילו
דברים: ואין אומר  אין  ובסכל  הואיל  לו, יגיד  מי כי לו, ידוע אין מכלֿמקום ולהבין, לדעת  קל  שהוא  אף ערפו , מאחורי 

(ÂË).ÌÈÏÈÒÎ‰ ÏÓÚהם והרי טורח, בו שאין בדבר  הרבה  טורחים כסלותם  לפי כי מהם, אחד כל  את תיגע הכסילים  טורח 
בדרך  ללכת  חכמה  מצא  לא כי עיר, אל  ללכת ידע לא אשר הכסיל  שזהו לדוגמא ומפרש  וחוזר  הטורח. רוב בעבור יגעים

ומתיגע : הרבה וטורח  בדרך  ותועה קטן בשביל  הוא והולך ‡¯ı.(ÊË)כבושה, ÍÏ È‡בנערות מתנהג מלכך אשר  ארץ לך  אוי
המדינה: בתיקון לבו משים משפט :ÍÈ¯˘Â.ואינו לבוקר  דינו הכתוב  מאמר היפך  בבוקר , בקומם אוכלים  שריך  גם זה ידי על

(ÊÈ).ı¯‡ ÍÈ¯˘‡:בנערות יתנהג לא  כזה מלך  כי גדולים, בן הוא  מלכך אשר ארץ אתה  ומשובח זהÍÈ¯˘Â.מאושר  ידי על 
העם: משפט  ישפוט  יאכל  וטרם האוכל עת בוא עד  יאכלו לא  שריך ובתחבולותיו·‚·Â¯‰.גם המלחמה בגבורת  עסקם  כל 

היין: בשתיית עוסקים ואינם

oeiv zcevn
(‡È).ÍÂ˘È:נשיכה על ÁÏ˘.מלשון  ידבר  ידועים  דברים הם

יקרא לכן קול  בשפלות לאומרו שהדרך  ועל ישך שלא  הנחש 
‰ÔÂ˘Ï.לחש : ÏÚ·Ï:הרע לשון ומדבר  המלשין זה 
(·È).ÂÚÏ·˙:(ב ב  (איכה ה ' בלע כמו השחתה. ענין
(ÂË).ÂÚ‚È˙: יגיעה ÍÏ.(ÊË)מלשון  È‡לו ואי וכן לך . אוי

י ): ד  (לעיל  שיפול  מעשהÚ¯.האחד  עושה לומר רוצה 
בנות‡˘¯ÍÈ.(ÊÈ)נערות: אשרוני כי כמו והילול . שבח  ענין

יג): ל  ÌÈ¯ÂÁ.(בראשית Ô·.השם אנשי הגדולים יקראו כן
טז): ב (נחמיה ולסגנים ולחורים שתיה:·˘˙È.כמו מלשון

` dpyn ipiny wxt migaf zkqn

Âäôøè àöîðå ÷ìî–øéàî éaøøîBà:äòéìaä úéáa äànèî dðéà.äãeäé éaøøîBà:äòéìaä úéáa äànèî. ¨©§¦§¨§¥¨©¦¥¦¥¥¨§©§¨§¥©§¦¨©¦§¨¥§©§¨§¥©§¦¨
øîàøéàî éaø:äîäa úìáð íà äî,àOîáe òbîa äànèî àéäL,dúàîhî dúôøè úà úøäèî dúèéçL ¨©©¦¥¦¨¦¦§©§¥¨¤¦§©§¨§©¨§©¨§¦¨¨§©¤¤¤§¥¨¨¦ª§¨¨

–úìáðàOîáe òbîa äànèî dðéàL óBòä,Bðéàdúàîhî dúôøè úà úøäèî dúèéçL àäzL ïéã?äî ¦§©¨¤¥¨§©§¨§©¨§©¨¥¦¤§¥§¦¨¨§©¤¤¤§¥¨¨¦ª§¨¨©
äìéëàa dzøLëî àéäL dúèéçLa eðéön,dúàîhî dúôøè úà úøäèîe,äìéëàa dzøLëî àéäL dú÷éìî óà, ¨¦¦§¦¨¨¤¦©§©§¨©£¦¨§©¤¤¤§¥¨¨¦ª§¨¨©§¦¨¨¤¦©§©§¨©£¦¨

dúàîhî dúôøè úà øäèz.éñBé éaøøîBà:äîäa úìáðk dic–dzøäèî dúèéçL,dú÷éìî àG ìáà. §©¥¤§¥¨¨¦ª§¨¨©¦¥¥©¨§¦§©§¥¨§¦¨¨§©©§¨£¨§¦¨¨
È  È Ó ˘ ˜ ¯ Ù

‡úBúnä úBàhça eáøòúpL íéçáfä ìk,ì÷ñpä øBLa Bà,àBaøa ãçà elôà–ílk eúeîé.øBLa eáøòúð ¨©§¨¦¤¦§¨§§©¨©¥§©¦§¨£¦¤¨§¦¨ª¨¦§¨§§
äøáò Ba äãáòpL:ãçà ãò ét ìò íãàä úà úéîäL Bà,íéìòaä ét ìò Bà,òaøðáe òáBøa,äö÷îáe,ãáòðáe, ¤¤¤§¨£¥¨¤¥¦¤¨¨¨©¦¥¤¨©¦©§¨¦§¥©§¦§¨§ª§¤§¤¡¨

eeee.drilad ziaa d`nhn dpi`:äìáð éãéî äúøäèî äú÷éìîã.drilad ziaa d`nhn xne` dcedi 'xäèéçù éðäà àìã äãåäé 'øì äéì àøéáñã
:äìéáð éãéî äàéöåäì óåòá äôéøèá íéùã÷á ä÷éìî àìå ïéìåç ìù óåòá.'ek dhigy `dzy oic epi`óåòá äôéøèä úà øäèî äèéçùù úôìéã ïåéëå

:äúàîåèî äúôéøè øäèú äìéëàá úøùëîä ä÷éìî óà ,'åë äèéçùá åðéöî äî ,áà ïéðáá äðéî íéùã÷ ú÷éìî ïðéôìé ,å"÷î ïéìåçádic xne` iqei iax
.'ekäúøäèî äúèéçùù äîäá úìáðë àäúù äéã ,ãåîìì àá äúà äîäá úìáðî å"÷î àìà ,óåòá äéìáð éãéî äàéöåî äèéçùã àéãäá ïçëùà àìã ïåéë

'øå .äìáð éãéî óåòá äàéöåî ä÷éìî ãçàå äèéçù ãçà ,øáñ øéàî 'ø ,øáãá úå÷åìçî ùìùå .ïåãðë úåéäì ïéãä ïî àáì åéãã ,äú÷éìî àìå äìéáð éãéî
:éñåé 'øë äëìäå .àéðäî àì ä÷éìî ,àéðäî äèéçù ,øáñ éñåé 'øå .äìáð éãéî äàéöåäì óåòá äôéøèá åðäî àì ä÷éìî ïéá äèéçù ïéá ,øáñ äãåäé

g`̀̀̀.zeznd ze`hga eaxrzpy migafd lk:ì÷ñðä øåù åà úåúîä úåàèç íäá åáøòúðù íéçáæä ìë ,øîà÷ éëäezeni `eaixa zg` elit`
.olekå éáéùç íééç éìòáã ,àáåøá éìèá àìå .åáàúñéù ãò åòøé àîéðã íúåãôì äð÷ú ïéà äàðä éøåñéàá åáøòúðã ïåéëãïä úåúîä úåàèçå .éìèá àì

øåâñ íå÷îá ïúåà ïéçéðî úåàèç ùîç åìà .äúðù äøáòùå ,úøçàá äéìòá åøôéëùå ,äéìòá åúîù úàèçå ,úàèç úøåîúå ,úàèç ãìå ,ïä åìàå ,äùîç

`xephxa yexit
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אם  תנאים ונחלקו למזבח; שנפסל  טריפה, ונמצא שנמלק עוף בקרבן דנה משנתנו
לא. או  טהור  עוף כנבלת העוף של דינו

äôøè àöîðå ÷ìî,המעיים בבני  או בוושט נקב שנמצא כגון  – ÈÇÀÄÀÈÀÅÈ
להלן גגגג),),),),כמבואר גגגג,,,, úéáa((((חוליןחוליןחוליןחולין äànèî dðéà :øîBà øéàî éaøÇÄÅÄÅÅÈÀÇÀÈÀÅ

äòéìaä כשם נבילה, מידי הטריפה עוף את מטהרת שהמליקה – ÇÀÄÈ
עוף  את מוציאה – מאיר  רבי  לדעת – חולין  של בעוף שהשחיטה

וחומר. בקל  להלן  שלומד כמו  נבילה, מטומאת äãeäéהטריפה éaøÇÄÀÈ
äòéìaä úéáa äànèî :øîBà שחיטה לא יהודה, רבי שלדעת – ÅÀÇÀÈÀÅÇÀÄÈ

להוציא  מועילות אינן קדשים, של בעוף מליקה ולא חולין של  בעוף
נבילה. מידי  טריפה îעוף éaø øîàøéà הוא וחומר  קל  הרי – ÈÇÇÄÅÄ

נבילה: טומאת מידי  טריפה עוף מוציאה חולין של  בעוף ששחיטה
àOîáe òbîa äànèî àéäL ,äîäa úìáð íà äî כמו – ÈÄÄÀÇÀÅÈÆÄÀÇÀÈÀÇÈÀÇÈ

לט לט לט לט ----מ מ מ מ ):):):):שכתוב יא יא יא יא ,,,, והנושא ((((ויקראויקראויקראויקרא הערב... עד יטמא בנבלתה "הנוגע
הערב", עד  וטמא בגדיו יכבס נבלתה úàאת úøäèî dúèéçLÀÄÈÈÀÇÆÆÆ

dúàîhî dúôøè במגע מטמאה אינה שנשחטה שטריפה – ÀÅÈÈÄËÀÈÈ
המקרא, מן זה למדים ובגמרא dðéàLובמשא; óBòä úìáðÄÀÇÈÆÅÈ

àOîáe òbîa äànèî שבארנו כמו  הבליעה, בבית אלא – ÀÇÀÈÀÇÈÀÇÈ
בפרקנו, ג למשנה úøäèîבהקדמה dúèéçL àäzL ïéã BðéàÅÄÆÀÅÀÄÈÈÀÇÆÆ
dúàîhî dúôøè úà שלמדנו ומאחר  וחומר? קל  זה אין  כלום – ÆÀÅÈÈÄËÀÈÈ

של בעוף מטומאתה טריפתה את מטהרת שהשחיטה וחומר, מקל 

אב בבניין  למדים אנו  epivn"),חולין , dn"a) מטהרת המליקה שאף
קדשים: של  בעוף מטומאתה טריפתה dúèéçLaאת eðéön äîÇÈÄÄÀÄÈÈ

äìéëàa dzøLëî àéäL,באכילה העוף את שמכשרת –úøäèîe ÆÄÇÀÇÀÈÇÂÄÈÀÇÆÆ
dúàîhî dúôøè úà,הבליעה בית מטומאת –dú÷éìî óà ÆÀÅÈÈÄËÀÈÈÇÀÄÈÈ

קדשים, של  בעוף –äìéëàa dzøLëî àéäL את המכשרת – ÆÄÇÀÇÀÈÇÂÄÈ
באכילה, dúàîhîהעוף dúôøè úà øäèz בית מטומאת – ÀÇÅÆÀÅÈÈÄËÀÈÈ

äîäaהבליעה. úìáðk dic :øîBà éñBé éaø אנו ואין הואיל – ÇÄÅÅÇÈÀÄÀÇÀÅÈ
מ  ששחיטה במפורש , חולין ,מוצאים של בעוף הטריפה את טהרת

כנבלת  דינה שיהא דיה בהמה, מנבלת וחומר בקל  עליה למדים אלא

בעוף, אף ומכאן מליקה, ולא אותה מטהרת ששחיטה בהמה,
dzøäèî dúèéçL,נבילה מטומאת טריפתה את מטהרת –ìáà ÀÄÈÈÀÇÇÀÈÂÈ

dú÷éìî àG:הוא כלל  שכן –oecpk zeidl oicd on `al eicדבר) ÀÄÈÈ
במלמד ). שיש מה יותר הלמד  על להטיל  אין וחומר, בקל מחברו שלמד 
הכלל שכן כנדון ", להיות הדין מן לבא "דיו  סובר: מאיר רבי  ואף

הוא התורה מן  אאאא),),),),הזה כהכהכהכה,,,, קמא קמא קמא קמא  בבא בבא בבא בבא  הגמרא ((((עייןעייןעייןעיין מסקנת ולפיכך
והעוף" הבהמה תורת "זאת ודרשו: כתוב מצא מאיר שרבי היא,

מומומומו)))) יא יא יא יא ,,,, דבר((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  בהמה מה לבהמה, עוף להקיש הכתוב בא –
שמכשירו  דבר עוף אף מטומאתה, טריפתה מטהר באכילה שמכשירה

מטומאתו  טריפתו  מטהר  ב ב ב ב ).).).).באכילה סטסטסטסט,,,, מחלוקות ((((זבחים זבחים זבחים זבחים  ושלוש 
טריפה `.בדבר : עוף מטהרת מליקה ובין שחיטה בין סובר : מאיר רבי

נבילה; טומאת מליקה a.מידי  ובין שחיטה בין  סובר: יהודה רבי 
נבילה; מידי  טרפה עוף להוציא מועילה סובר :b.אינה יוסי  רבי 

מליקה. לא אבל  נבילה, טומאת מידי טריפה עוף מטהרת שחיטה
.iqei iaxk dklde

א ה נ ש מ ר ו א ב

קדשים בבהמות דנה zepaxwl)משנתנו zecreind).אחרות בהמות בהן  שנתערבו
במשנה: שנויים תערובות מיני  בקדשים;`.ושלושה הנאה איסורי של  a.תערובת

מזבח איסורי של gafnd)תערובת lr daxwdl zeleqtd zenda);בקדשים.b תערובת
המתות": "חטאות ענין  לבאר נקדים המשנה להבנת – בקדשים. תמימים חולין  של
הוא, ודינן בהנאה, הן  ואסורות המזבח, על  ליקרב ראויות שאינן הן  חטאות חמש 
הן נקראות ומכאן  ברעב; מתות והן  מזון  מהן  ומונעים ברפת אותן שסוגרים

א. הן: ואלו המתות", z`hg;"חטאות cle.בz`hg zxenz בהמה שהפריש (מי 
ג. זו); חטאת תמורת זו  הרי  שלו : חולין בהמת על  ואמר  eznyלחטאתו , z`hg

;dilra. דzxg`a dilra extkzpy z`hg והקריב ואבדה, חטאתו שהפריש  (מי 
ה. הראשונה); נמצאה כך  ואחר  תחתיה, dzpyאחרת dxary z`hgאו (שכבשה

אדם  הפריש  ואם שנתה, בתוך  כשהיא אלא כשרה אינה לחטאת הבאה שעירה
שנתה, שעברה עד  להקריבה הספיק ולא שנתה, בתוך  שעירה או כבשה לחטאתו

תמות). זו הרי אחרת, בחטאת וכיפר 

íéçáfä ìk,לקרבנות שהופרשו בהמות –úBàhça eáøòúpL ÈÇÀÈÄÆÄÀÈÀÀÇÈ
úBúnä כמו המתות, החטאות אחת בזבחים שנתערבה כלומר  – ÇÅ

לעיל , ì÷ñpäשבארנו  øBLa Bàשנגמר שור  בהם שנתערב או  – ÀÇÄÀÈ
בהנאה הוא ואסור אדם, שהמית משום לסקילה, כח כח כח כח ),),),),דינו כא כא כא כא ,,,, ((((שמות שמות שמות שמות 

àBaøa ãçà elôà,זבחים בריבוא אחת חטאת נתערבה אפילו  – ÂÄÆÈÀÄ
זבחים, בריבוא אחד  הנסקל שור  שנתערב  ílkאו  eúeîéכל – ÈËÈ

להם  אין  הנאה, איסורי בהם ונתערבו  שהואיל  התערובת; של  הזבחים
וא  תקנה; חשובים,כל הם חיים בעלי  שכן ברוב, בטלים האיסורים ין 

izdw - zex`ean zeipyn
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àélä ìòáì ïBøúé ïéàå Lçì-àBìa Lçpä CMé-íà:ïBLáé:epòláz ìéñk úBúôNå ïç íëç-éô éøác ¦¦¬Ÿ©¨−̈§¨®©§¥´¦§½§©−©©¨«¦§¥¬¦¨−̈¥®§¦§¬§¦−§©§¤«
âé:äòø úeììBä eäét úéøçàå úeìëñ eäéô-éøác úlçzãéíãàä òãé-àì íéøáã äaøé ìëqäå §¦©¬¦§¥¦−¦§®§©£¦´¦½¥−¨¨«§©¨−̈©§¤´§¨¦®Ÿ¥©³¨¨¨Æ

:Bì ãébé éî åéøçàî äéäé øLàå äéäiL-äîåè:øéò-ìà úëìì òãé-àì øLà epòbéz íéìéñkä ìîò ©¤¦«§¤½©£¤³¦«§¤Æ¥«©£½̈¦−©¦¬«£©¬©§¦¦−§©§¤®£¤¬«Ÿ¨©−¨¤¬¤¤¦«
æèéøNå øòð CkìnL õøà Cì-éà:eìëàé ø÷aa CæééøLàéøNå íéøBç-ïa CkìnL õøà Ceìëàé úòa C ¦«¨´¤½¤¤©§¥−¨®©§¨©−¦©¬Ÿ¤Ÿ¥«©§¥´¤½¤¤©§¥−¤¦®§¨©Æ¦Æ¨¥´Ÿ¥½

:éúMá àìå äøeáâa¦§−̈§¬Ÿ©§¦«

i"yx
(‡È).ùçðä êùé íà:איש ùçì.את àìá מחמת

ישוך: שלא החבר לחשו ïåøúé.שלא ïéàå הרשע לחבר
עירך  בני אם כך לחש בלא ללחשו רגיל שהיה
להם  דורש חכם שאין מחמת באיסורין נכשלים
ולא  בשתיקותו לו יתרון אין התורה חוקי את ומלמדם

ïç.(È·)ישתכר: íëç éô éøáã שומעיהם על
עליהם: גדולה שנוטל לו וטוב לו úåúôùåונשמעים

.åðòìáú ìéñë כגון טובה מדרך חבירו את המסית זה
העריות  מן עצמן שגדרו אומות של גדרן שפרץ בלעם
מפקירין  להיות להם יעץ והוא ואילך המבול מדור

לזנות: úåìëñ.(È‚)נשותיהם åäéô éøáã úìçú
הקב"ה לו כב)כשאמר עמך (במדבר האלה האנשים מי

להש  לו צפור היה בן בלק אמר והוא יודע אתה ה' יב
נבזה  אני בעיניך אם כלומר אלי, שלח מואב מלך

הארץ: מלכי בעיני אני úåììåä.חשוב åäéô úéøçàå
אולת: זימת איעצך לכה וערבוב ìëñäå(È„)שיעמום

.íéøáã äáøé דעת יודע שהיה בעצמו מתפאר שהיה

כי äéäéù.עליון. äî íãàä òãé àì זמן לאחר לו
בחרב, שיפול ידע ולא במדין שכרו ליטול הלך שהרי
מחר  ואומר גוזר דברים, ירבה הסכל פשוטו ולפי

מחר: יהיה מה יודע ואינו לפלוני כן øùàåאעשה
.åì ãéâé éî åéøçàî äéäé שאינו דבר סוף לא כלומר

עכשיו  ההווה אף אלא זמן לאחר יהי' מה יודע
מרחוק  ערפו מאחורי אלא עיניו כנגד שלא מאחריו

לו: יגיד מי שיהא הוא íéìéñëä(ÂË)צריך ìîò
.åðòâéú לא אשר המייגען עמל להם גורם כסילותם

פחתים  דרך ליכנס ומתייגע העיר מבואות דרכי למדו
עצלות  כלומר בבוץ רגליו בטביעות ויגע המים ובצעי

בגיהנם, עמל יגיעת להם גורם התורה עוזבי øùàשל
úëìì òãé àì לפי העביר' מן לפרוש אמת נתיב אל

שנא' תורה למד קיט )שלא דבריך:(תהלים לרגלי נר
(ÊË).êëìîù õøà êì éà ודייניך שמלכך בזמן

בנערות: éúùá.(ÊÈ)מתנהגים àìå äøåáâá שעוסקין
יין: בשתיית ולא והבינה החכמה בגבורת

cec zcevn
(‡È).˘Á‰ Í˘È Ì‡החבר לחשו שלא בעבור הוא איש את 

נושך : היה לא ומזהירו לחשו היו אם אבל  ישוך , ÔÈ‡Âשלא
.ÔÂ˘Ï‰ ÏÚ·Ï ÔÂ¯˙È,הנחש מן יתירה מעלה  לו  אין  המלשין

שאין במה  הם דומים כי הנחש, מן  גרוע  עוד  שהוא  וכאומר
אינו ומזהירו עליו לחשו אם  והנחש  במעשיהם, הנאה להם
דרכו: עוזב ואינו  ועומד  מוזהר  הוא הלא והמלשין נושך ,

(·È).ÔÁ ÌÎÁ ÈÙ È¯·„מעלים חכם  מפי  היוצאים  הדברים
בטובתו: וחפצים אותו אוהבים כולם ולכן הבריות , בעיני חן 

.ÏÈÒÎ ˙Â˙Ù˘Âהם הכסיל משפתות היוצאים  הדברים 
אל  הוא מוכן זה  ידי ועל  ידבר, בדעת לא כי אותו, משחיתים 

שטות˙ÏÁ˙.(È‚)ההשחתה: דברי המה סוף  עד מתחלה  לומר, רוצה  רעה, שיעמום  הוא וסופו סכלות, הוא מאמריו ראשית 
תכליתÏÎÒ‰Â.(È„)ושיעמום: שיהיה מה  ידע לא אמריו השומע אדם  רבויים כל  עם זה כל  עם  דברים , מרבה שהסכל  אף

כוונתו: ועיקר  È‰È‰.מאמריו ¯˘‡Âאלא עיניו כנגד  שלא  האדם מאחרי יהיה אשר מוחש  דבר לאדם יאמר  הסכל  אם ואפילו
דברים: ואין אומר  אין  ובסכל  הואיל  לו, יגיד  מי כי לו, ידוע אין מכלֿמקום ולהבין, לדעת  קל  שהוא  אף ערפו , מאחורי 

(ÂË).ÌÈÏÈÒÎ‰ ÏÓÚהם והרי טורח, בו שאין בדבר  הרבה  טורחים כסלותם  לפי כי מהם, אחד כל  את תיגע הכסילים  טורח 
בדרך  ללכת  חכמה  מצא  לא כי עיר, אל  ללכת ידע לא אשר הכסיל  שזהו לדוגמא ומפרש  וחוזר  הטורח. רוב בעבור יגעים

ומתיגע : הרבה וטורח  בדרך  ותועה קטן בשביל  הוא והולך ‡¯ı.(ÊË)כבושה, ÍÏ È‡בנערות מתנהג מלכך אשר  ארץ לך  אוי
המדינה: בתיקון לבו משים משפט :ÍÈ¯˘Â.ואינו לבוקר  דינו הכתוב  מאמר היפך  בבוקר , בקומם אוכלים  שריך  גם זה ידי על

(ÊÈ).ı¯‡ ÍÈ¯˘‡:בנערות יתנהג לא  כזה מלך  כי גדולים, בן הוא  מלכך אשר ארץ אתה  ומשובח זהÍÈ¯˘Â.מאושר  ידי על 
העם: משפט  ישפוט  יאכל  וטרם האוכל עת בוא עד  יאכלו לא  שריך ובתחבולותיו·‚·Â¯‰.גם המלחמה בגבורת  עסקם  כל 

היין: בשתיית עוסקים ואינם

oeiv zcevn
(‡È).ÍÂ˘È:נשיכה על ÁÏ˘.מלשון  ידבר  ידועים  דברים הם

יקרא לכן קול  בשפלות לאומרו שהדרך  ועל ישך שלא  הנחש 
‰ÔÂ˘Ï.לחש : ÏÚ·Ï:הרע לשון ומדבר  המלשין זה 
(·È).ÂÚÏ·˙:(ב ב  (איכה ה ' בלע כמו השחתה. ענין
(ÂË).ÂÚ‚È˙: יגיעה ÍÏ.(ÊË)מלשון  È‡לו ואי וכן לך . אוי

י ): ד  (לעיל  שיפול  מעשהÚ¯.האחד  עושה לומר רוצה 
בנות‡˘¯ÍÈ.(ÊÈ)נערות: אשרוני כי כמו והילול . שבח  ענין

יג): ל  ÌÈ¯ÂÁ.(בראשית Ô·.השם אנשי הגדולים יקראו כן
טז): ב (נחמיה ולסגנים ולחורים שתיה:·˘˙È.כמו מלשון

` dpyn ipiny wxt migaf zkqn

Âäôøè àöîðå ÷ìî–øéàî éaøøîBà:äòéìaä úéáa äànèî dðéà.äãeäé éaøøîBà:äòéìaä úéáa äànèî. ¨©§¦§¨§¥¨©¦¥¦¥¥¨§©§¨§¥©§¦¨©¦§¨¥§©§¨§¥©§¦¨
øîàøéàî éaø:äîäa úìáð íà äî,àOîáe òbîa äànèî àéäL,dúàîhî dúôøè úà úøäèî dúèéçL ¨©©¦¥¦¨¦¦§©§¥¨¤¦§©§¨§©¨§©¨§¦¨¨§©¤¤¤§¥¨¨¦ª§¨¨

–úìáðàOîáe òbîa äànèî dðéàL óBòä,Bðéàdúàîhî dúôøè úà úøäèî dúèéçL àäzL ïéã?äî ¦§©¨¤¥¨§©§¨§©¨§©¨¥¦¤§¥§¦¨¨§©¤¤¤§¥¨¨¦ª§¨¨©
äìéëàa dzøLëî àéäL dúèéçLa eðéön,dúàîhî dúôøè úà úøäèîe,äìéëàa dzøLëî àéäL dú÷éìî óà, ¨¦¦§¦¨¨¤¦©§©§¨©£¦¨§©¤¤¤§¥¨¨¦ª§¨¨©§¦¨¨¤¦©§©§¨©£¦¨

dúàîhî dúôøè úà øäèz.éñBé éaøøîBà:äîäa úìáðk dic–dzøäèî dúèéçL,dú÷éìî àG ìáà. §©¥¤§¥¨¨¦ª§¨¨©¦¥¥©¨§¦§©§¥¨§¦¨¨§©©§¨£¨§¦¨¨
È  È Ó ˘ ˜ ¯ Ù

‡úBúnä úBàhça eáøòúpL íéçáfä ìk,ì÷ñpä øBLa Bà,àBaøa ãçà elôà–ílk eúeîé.øBLa eáøòúð ¨©§¨¦¤¦§¨§§©¨©¥§©¦§¨£¦¤¨§¦¨ª¨¦§¨§§
äøáò Ba äãáòpL:ãçà ãò ét ìò íãàä úà úéîäL Bà,íéìòaä ét ìò Bà,òaøðáe òáBøa,äö÷îáe,ãáòðáe, ¤¤¤§¨£¥¨¤¥¦¤¨¨¨©¦¥¤¨©¦©§¨¦§¥©§¦§¨§ª§¤§¤¡¨

eeee.drilad ziaa d`nhn dpi`:äìáð éãéî äúøäèî äú÷éìîã.drilad ziaa d`nhn xne` dcedi 'xäèéçù éðäà àìã äãåäé 'øì äéì àøéáñã
:äìéáð éãéî äàéöåäì óåòá äôéøèá íéùã÷á ä÷éìî àìå ïéìåç ìù óåòá.'ek dhigy `dzy oic epi`óåòá äôéøèä úà øäèî äèéçùù úôìéã ïåéëå

:äúàîåèî äúôéøè øäèú äìéëàá úøùëîä ä÷éìî óà ,'åë äèéçùá åðéöî äî ,áà ïéðáá äðéî íéùã÷ ú÷éìî ïðéôìé ,å"÷î ïéìåçádic xne` iqei iax
.'ekäúøäèî äúèéçùù äîäá úìáðë àäúù äéã ,ãåîìì àá äúà äîäá úìáðî å"÷î àìà ,óåòá äéìáð éãéî äàéöåî äèéçùã àéãäá ïçëùà àìã ïåéë

'øå .äìáð éãéî óåòá äàéöåî ä÷éìî ãçàå äèéçù ãçà ,øáñ øéàî 'ø ,øáãá úå÷åìçî ùìùå .ïåãðë úåéäì ïéãä ïî àáì åéãã ,äú÷éìî àìå äìéáð éãéî
:éñåé 'øë äëìäå .àéðäî àì ä÷éìî ,àéðäî äèéçù ,øáñ éñåé 'øå .äìáð éãéî äàéöåäì óåòá äôéøèá åðäî àì ä÷éìî ïéá äèéçù ïéá ,øáñ äãåäé

g`̀̀̀.zeznd ze`hga eaxrzpy migafd lk:ì÷ñðä øåù åà úåúîä úåàèç íäá åáøòúðù íéçáæä ìë ,øîà÷ éëäezeni `eaixa zg` elit`
.olekå éáéùç íééç éìòáã ,àáåøá éìèá àìå .åáàúñéù ãò åòøé àîéðã íúåãôì äð÷ú ïéà äàðä éøåñéàá åáøòúðã ïåéëãïä úåúîä úåàèçå .éìèá àì

øåâñ íå÷îá ïúåà ïéçéðî úåàèç ùîç åìà .äúðù äøáòùå ,úøçàá äéìòá åøôéëùå ,äéìòá åúîù úàèçå ,úàèç úøåîúå ,úàèç ãìå ,ïä åìàå ,äùîç

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
ו ה נ ש מ ר ו א ב

אם  תנאים ונחלקו למזבח; שנפסל  טריפה, ונמצא שנמלק עוף בקרבן דנה משנתנו
לא. או  טהור  עוף כנבלת העוף של דינו

äôøè àöîðå ÷ìî,המעיים בבני  או בוושט נקב שנמצא כגון  – ÈÇÀÄÀÈÀÅÈ
להלן גגגג),),),),כמבואר גגגג,,,, úéáa((((חוליןחוליןחוליןחולין äànèî dðéà :øîBà øéàî éaøÇÄÅÄÅÅÈÀÇÀÈÀÅ

äòéìaä כשם נבילה, מידי הטריפה עוף את מטהרת שהמליקה – ÇÀÄÈ
עוף  את מוציאה – מאיר  רבי  לדעת – חולין  של בעוף שהשחיטה

וחומר. בקל  להלן  שלומד כמו  נבילה, מטומאת äãeäéהטריפה éaøÇÄÀÈ
äòéìaä úéáa äànèî :øîBà שחיטה לא יהודה, רבי שלדעת – ÅÀÇÀÈÀÅÇÀÄÈ

להוציא  מועילות אינן קדשים, של בעוף מליקה ולא חולין של  בעוף
נבילה. מידי  טריפה îעוף éaø øîàøéà הוא וחומר  קל  הרי – ÈÇÇÄÅÄ

נבילה: טומאת מידי  טריפה עוף מוציאה חולין של  בעוף ששחיטה
àOîáe òbîa äànèî àéäL ,äîäa úìáð íà äî כמו – ÈÄÄÀÇÀÅÈÆÄÀÇÀÈÀÇÈÀÇÈ

לט לט לט לט ----מ מ מ מ ):):):):שכתוב יא יא יא יא ,,,, והנושא ((((ויקראויקראויקראויקרא הערב... עד יטמא בנבלתה "הנוגע
הערב", עד  וטמא בגדיו יכבס נבלתה úàאת úøäèî dúèéçLÀÄÈÈÀÇÆÆÆ

dúàîhî dúôøè במגע מטמאה אינה שנשחטה שטריפה – ÀÅÈÈÄËÀÈÈ
המקרא, מן זה למדים ובגמרא dðéàLובמשא; óBòä úìáðÄÀÇÈÆÅÈ

àOîáe òbîa äànèî שבארנו כמו  הבליעה, בבית אלא – ÀÇÀÈÀÇÈÀÇÈ
בפרקנו, ג למשנה úøäèîבהקדמה dúèéçL àäzL ïéã BðéàÅÄÆÀÅÀÄÈÈÀÇÆÆ
dúàîhî dúôøè úà שלמדנו ומאחר  וחומר? קל  זה אין  כלום – ÆÀÅÈÈÄËÀÈÈ

של בעוף מטומאתה טריפתה את מטהרת שהשחיטה וחומר, מקל 

אב בבניין  למדים אנו  epivn"),חולין , dn"a) מטהרת המליקה שאף
קדשים: של  בעוף מטומאתה טריפתה dúèéçLaאת eðéön äîÇÈÄÄÀÄÈÈ

äìéëàa dzøLëî àéäL,באכילה העוף את שמכשרת –úøäèîe ÆÄÇÀÇÀÈÇÂÄÈÀÇÆÆ
dúàîhî dúôøè úà,הבליעה בית מטומאת –dú÷éìî óà ÆÀÅÈÈÄËÀÈÈÇÀÄÈÈ

קדשים, של  בעוף –äìéëàa dzøLëî àéäL את המכשרת – ÆÄÇÀÇÀÈÇÂÄÈ
באכילה, dúàîhîהעוף dúôøè úà øäèz בית מטומאת – ÀÇÅÆÀÅÈÈÄËÀÈÈ

äîäaהבליעה. úìáðk dic :øîBà éñBé éaø אנו ואין הואיל – ÇÄÅÅÇÈÀÄÀÇÀÅÈ
מ  ששחיטה במפורש , חולין ,מוצאים של בעוף הטריפה את טהרת

כנבלת  דינה שיהא דיה בהמה, מנבלת וחומר בקל  עליה למדים אלא

בעוף, אף ומכאן מליקה, ולא אותה מטהרת ששחיטה בהמה,
dzøäèî dúèéçL,נבילה מטומאת טריפתה את מטהרת –ìáà ÀÄÈÈÀÇÇÀÈÂÈ

dú÷éìî àG:הוא כלל  שכן –oecpk zeidl oicd on `al eicדבר) ÀÄÈÈ
במלמד ). שיש מה יותר הלמד  על להטיל  אין וחומר, בקל מחברו שלמד 
הכלל שכן כנדון ", להיות הדין מן לבא "דיו  סובר: מאיר רבי  ואף

הוא התורה מן  אאאא),),),),הזה כהכהכהכה,,,, קמא קמא קמא קמא  בבא בבא בבא בבא  הגמרא ((((עייןעייןעייןעיין מסקנת ולפיכך
והעוף" הבהמה תורת "זאת ודרשו: כתוב מצא מאיר שרבי היא,

מומומומו)))) יא יא יא יא ,,,, דבר((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  בהמה מה לבהמה, עוף להקיש הכתוב בא –
שמכשירו  דבר עוף אף מטומאתה, טריפתה מטהר באכילה שמכשירה

מטומאתו  טריפתו  מטהר  ב ב ב ב ).).).).באכילה סטסטסטסט,,,, מחלוקות ((((זבחים זבחים זבחים זבחים  ושלוש 
טריפה `.בדבר : עוף מטהרת מליקה ובין שחיטה בין סובר : מאיר רבי

נבילה; טומאת מליקה a.מידי  ובין שחיטה בין  סובר: יהודה רבי 
נבילה; מידי  טרפה עוף להוציא מועילה סובר :b.אינה יוסי  רבי 

מליקה. לא אבל  נבילה, טומאת מידי טריפה עוף מטהרת שחיטה
.iqei iaxk dklde

א ה נ ש מ ר ו א ב

קדשים בבהמות דנה zepaxwl)משנתנו zecreind).אחרות בהמות בהן  שנתערבו
במשנה: שנויים תערובות מיני  בקדשים;`.ושלושה הנאה איסורי של  a.תערובת

מזבח איסורי של gafnd)תערובת lr daxwdl zeleqtd zenda);בקדשים.b תערובת
המתות": "חטאות ענין  לבאר נקדים המשנה להבנת – בקדשים. תמימים חולין  של
הוא, ודינן בהנאה, הן  ואסורות המזבח, על  ליקרב ראויות שאינן הן  חטאות חמש 
הן נקראות ומכאן  ברעב; מתות והן  מזון  מהן  ומונעים ברפת אותן שסוגרים

א. הן: ואלו המתות", z`hg;"חטאות cle.בz`hg zxenz בהמה שהפריש (מי 
ג. זו); חטאת תמורת זו  הרי  שלו : חולין בהמת על  ואמר  eznyלחטאתו , z`hg

;dilra. דzxg`a dilra extkzpy z`hg והקריב ואבדה, חטאתו שהפריש  (מי 
ה. הראשונה); נמצאה כך  ואחר  תחתיה, dzpyאחרת dxary z`hgאו (שכבשה

אדם  הפריש  ואם שנתה, בתוך  כשהיא אלא כשרה אינה לחטאת הבאה שעירה
שנתה, שעברה עד  להקריבה הספיק ולא שנתה, בתוך  שעירה או כבשה לחטאתו

תמות). זו הרי אחרת, בחטאת וכיפר 

íéçáfä ìk,לקרבנות שהופרשו בהמות –úBàhça eáøòúpL ÈÇÀÈÄÆÄÀÈÀÀÇÈ
úBúnä כמו המתות, החטאות אחת בזבחים שנתערבה כלומר  – ÇÅ

לעיל , ì÷ñpäשבארנו  øBLa Bàשנגמר שור  בהם שנתערב או  – ÀÇÄÀÈ
בהנאה הוא ואסור אדם, שהמית משום לסקילה, כח כח כח כח ),),),),דינו כא כא כא כא ,,,, ((((שמות שמות שמות שמות 

àBaøa ãçà elôà,זבחים בריבוא אחת חטאת נתערבה אפילו  – ÂÄÆÈÀÄ
זבחים, בריבוא אחד  הנסקל שור  שנתערב  ílkאו  eúeîéכל – ÈËÈ

להם  אין  הנאה, איסורי בהם ונתערבו  שהואיל  התערובת; של  הזבחים
וא  תקנה; חשובים,כל הם חיים בעלי  שכן ברוב, בטלים האיסורים ין 

izdw - zex`ean zeipyn
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ïðúàáe,øéçîáe,íéàìëáe,äôøèáe,ïôã àöBéáe–eáàzñiL ãò eòøé,eøënéå,BúBàî ïäaL äôiä éîãa àéáéå §¤§©¦§¦§¦§©¦¦§¥¨§¥Ÿ¤¦§©¤¦§¨£§¦¨§§¨¦¦§¥©¨¤¤¨¤¥
ïénä.íéîéîz ïélça áøòúð–ïénä BúBà éëéøöì ïélçä eøëné. ©¦¦§¨©§ª¦§¦¦¦¨§©ª¦¦§¦¥©¦
·Bðéîa ïéî íéLã÷a íéLã÷–ì áø÷é äæàeäL éî íL,ì áø÷é äæåàeäL éî íL.BðéàLa ïéî íéLã÷a íéLã÷ ¨¨¦§¨¨¦¦§¦¤¦§©§¥¦¤§¤¦§©§¥¦¤¨¨¦§¨¨¦¦§¤¥

Bðéî–eáàzñiL ãò eòøé,eøënéå,äæ ïénî ïäaL äôiä éîãa àéáéå,äæ ïénî ïäaL äôiä éîãáe,øúBnä ãéñôéå ¦¦§©¤¦§¨£§¦¨§§¨¦¦§¥©¨¤¤¨¤¦¦¤¦§¥©¨¤¤¨¤¦¦¤§©§¦©¨
Búéaî.øNòîáe øBëáa eáøòúð–eáàzñiL ãò eòøé,øNòîëe øBëák eìëàéå.áøòúäì ïéìBëé ìkä,ïî õeç ¦¥¦§¨§¦§§©£¥¦§©¤¦§¨£§¥¨§¦§§©£¥©Ÿ§¦§¦§¨¥¦

íLàä ïîe úàhçä. ©©¨¦¨¨¨

:úåúîä úåàèç ïéàø÷ð ïäå ,ïäéìàî åúåîéù ãò.dxiar ea dcarpy xeyaåðéàù ãçà ãò éô ìò íãàä úà úéîäù ïåâë .äáø÷äì äá ìñôð àåäù
:íéãò éðù éô ìò àìà ì÷ñð åðéàù éôì ,èåéãäì øåñà.milrad it lr e`.øåèô ñð÷á äãåîã äìé÷ñî äéì øèôàã ,úéîäù åãåäå ã"áì íéìòá åàáù
:çâåðä úà àéöåäì ,ïàöä ïîå ,ì"éé÷ã ,øñàð äåáâì ìáà.raxpe raexeúéîäù åúåà äéäù åà ,åðéã øîâðù íãå÷ åà ,íéìòáä éô ìò åà ,ãçà ãò éô ìò
:èåéãäì àìå äåáâì øñàðù .éøëð [ìù] òáøðäå òáåøäå.dvwen:èåéãäì íéøúåî íäéðù ,éîð ãáòðå ,äøæ äãåáòì ïáø÷ì åäåùéøôäù.xigne opz`aìë

éëøöì ïøëîìå .úøë áééç õåçá íéùã÷ èçåùäå .çáæä åäæ àîù ,íåî àìá íäî ãçà èåçùì øùôà éàù .åòøé ïìåë ,ïäá áøåòî ãçà çáæå ,åäðéð ïéìåç éðä
:íéìåñô éøäù ,øùôà éà úåìåò.oind eze`n oday dtid inca `iaie,øîàéå ïìåëáù äôéä éîã øåòéùë úåòî ç÷éå .äìåò äìåò íàå úàèç úàèç íà

:åììä úåòîä ìò ììåçî àäé çáæä àåäù íå÷î ìë.axrzp:äáøä íéøùë ïéìåçá ãçà çáæ.oilegd exkni:ïìåëoind eze` ikixvlçáæä äéäù
,åúð÷úå .åäæéà òåãé ïéàå åéìò åéìòá íù ïåùàøä çáæä éøäù ,ãçàå ãçà ìë ìù åéìòá éî òåãé ïéàù àìà ãçà ïéîî íéùã÷ ïìåë åàöîðå .ïäá áøòúðù

:åìù íéìòá íùì àåä éøä ,ãçà ìë áéø÷éùë øîàéå àåäù éî íùì ãçà ìë áéø÷éù
aaaa.epina oin:äáøä íéìòá ìù ïäù àìà ,íéîìùá íéîìù ,äìåòá äìåò ,úàèçá úàèç.`edy in myl cg` lk aixwiéðäå .íãà íù øéëæé àìå

:àì ,äëéîñ éòáã íéùðà ïáø÷á ìáà .úåëîåñ ìàøùé úåðá ïéàå íéëîåñ ìàøùé éðá ,êîñå ìàøùé éðá áéúëã ,äëéîñ éòá àìã íéùð ìù úåðáø÷á éìéî
.erxi epin epi`ya oin:ïúìéëàá åà ïúøè÷äá åà íéîã ïúîá ïé÷åìçù ,äáø÷äá øùôà éàù.ezian xzend ciqtieøçàäå íéðùá ïäî ãçà øëî íàù

:åúéáî ãçà ãéñôî àöîðå ,íéðùá øëîðù åúåà àåä ïéî äæéàî òåãé ïéàù ïåéë ,íéðùá ïéî ìëî àéáäì êéøö ,ãçàá.xyrnae xekaa eaxrzp.äîäá
:íéìòáì øùòîäå íéðäëì ìëàð øåëáä ,ïîåîá ïéìëàð àìà ,ïéìåçì ïä åàöéå ïäéîã ìò åúùåã÷ ìåçúù ïåéãô íäì ïéàù.ea`zqiy cr erxi olekìåôéù

íì÷ùé àìå æéìèàá íøëîé àìù ,øùòîå øåëá úøåúá åìëàéù ãáìáå ,ïìëàì íéøúåîå .åììä úåòîä ìò ììçúé çáæä àåäù íå÷î ìë ,øîàéå .íåî ïäá

`xephxa yexit

בריבוא. אפילו בטלים äøáòואינם Ba äãáòpL øBLa eáøòúðÄÀÈÀÀÆÆÆÀÈÂÅÈ
אדם  שהמית כגון להדיוט, באכילה הוא מותר אבל  להקרבה, ונפסל  –

דהיינו : לסקילה, נידון ãòואינו ét ìò íãàä úà úéîäL BàÆÅÄÆÈÈÈÇÄÅ
ãçàנסקל השור ואין שהמית, המעיד אחד  עד אלא כאן  שאין  – ÆÈ

עדים, שני  פי על íéìòaäאלא ét ìò Bà לבית בעלים שבאו  – ÇÄÇÀÈÄ
מודה  כי מסקילה הוא שפטור  האדם, את שורם שהמית והודו דין

להקרבה; הוא פסול  נסקל, שאינו  אף הללו , המקרים ובשני  פטור ; בקנס
òáBøa כגון עבירה", בו שנעבדה "בשור לפרש  מוסיפה המשנה – ÀÅÇ

raexa,אשה שרבע בשור  –òaøðáe; לאיש שנרבעה בבהמה או – ÀÄÀÈ
הבעלים; פי  על  או אחד עד פי על  מדובר  הללו הדוגמאות בשתי ואף

äö÷îáe;זרה עבודה לצורך  שהפרישוהו בשור  או –ãáòðáe או – ÀËÀÆÀÆÁÈ
זרה; עבודה לשם אותו בשורïðúàáeשעבדו  שנתערבו  זבחים או  – ÀÆÀÇ

זונה אתנן יטיטיטיט););););שהוא כגכגכגכג,,,, מחירøéçîáe((((דברים דברים דברים דברים  שהוא בשור או – ÄÀÄ
במשנה((((שםשםשםשם););););כלב גגגג))))– וווו,,,, כלב?((((תמורה תמורה תמורה תמורה  מחיר  הוא "איזה מבואר :

זה"; כלב תחת זה טלה הילך  לחברו : הנולדíéàìëáeהאומר  כגון  – ÀÄÀÇÄ
ורחל; ומשנתנו äôøèáeמתיש טריפה, בולד  כגון מבואר, בגמרא – ÄÀÅÈ

המזבח גבי  על יקרב לא טריפה ולד שאמר : היא, אליעזר  (yiרבי
;(zexg` mikxca `xnba mix`anïôã àöBéáe הרחם דרך  נולד  שלא – ÀÅÙÆ

הם  פסולים שנימנו , אלה כל – שנתחתכה; האם דופן דרך  יצא אלא

הרי בזבחים, נתערבו  ואם להדיוט; מותרים אבל  המזבח, על להקרבה
בחוץ  קדשים והשוחט קרבן, זה שמא מהם, אחד לשחוט אפשר אי 

הלכך כרת; כולם,eòøéחייב –eáàzñiL ãò,מום בהם שיפול – ÄÀÇÆÄÀÈÂ
eøënéå, בממון נפדים שהוממו שזבחים –äôiä éîãa àéáéå ÀÄÈÀÀÈÄÄÀÅÇÈÆ

ïénä BúBàî ïäaL שבהם היפה הבהמה נמכרה שבו בסכום – ÆÈÆÅÇÄ
אחד זבח נתערב שאם כלומר  שנתערב, מין  מאותו  קרבן מביא הוא

את  שלוקח דהיינו  חטאת, שבהם היפה בדמי מביא הריהו  חטאת, כגון
הללו , המעות על מחולל  יהא הזבח, שהוא מקום כל  ואומר: המעות

הוא  צריך זבחים, בהרבה פסולים נתערבו  ואם חטאת. בהם וקונה
שבהם. היפה בדמי  וקרבן  קרבן כל  אחד ,áøòúðלהביא זבח –ïélça ÄÀÈÇÀËÄ

íéîéîz,להקרבה ראויות שכולן  חולין, בבהמות –ïélçä eøëné ÀÄÄÄÈÀÇËÄ
ïénä BúBà éëéøöì מין מאותו קרבן  להביא הצריכים אדם לבני  – ÄÀÄÅÇÄ

בעליו  מי  ידוע שאין אלא אחד , ממין זבחים כולם ונמצאו שנתערב,
בעליו  שם בהם, שנתערב הראשון  הזבח שהרי  ואחד, אחד כל  ֵשל

וזבחים  סתם, כולם שיקריבו היא, התקנה לפיכך  איזהו, ידוע ואין עליו,
יאמ  בהקריבו  אחד שכל מפרשים, ויש הם. כשרים סתם ר :הקרבים

שלו בעלים לשם הוא ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).הרי
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קדשים. מיני  בתערובת דנה משנתנו

íéLã÷a íéLã÷,שונים אדם בני של  הקרבנות נתערבו  –ïéî ÈÈÄÀÈÈÄÄ
Bðéîa בעליו מי יודעים ואין  בעולה, עולה או בחטאת, חטאת כגון  – ÀÄ

מהם, אחד כל  íLìשל áø÷é äæå ,àeäL éî íLì áø÷é äæÆÄÀÇÀÅÄÆÀÆÄÀÇÀÅ
àeäL éîכל שמקריבים או סתם, קרבן  כל  שמקריבים כלומר  – ÄÆ

בסוף  כבר  שבארנו כמו  שם, כל מזכירים ואין  בעליו, לשם קרבן 

של בקרבנות מדברת שמשנתנו  מבואר , בגמרא – הקודמת. המשנה
שצריכים  אנשים של  בקרבנות אבל  סמיכה, צריכים שאינם נשים,

שיסתאבו. עד ירעו אלא תקנה, להם אין  íéLã÷aסמיכה íéLã÷ÈÈÄÀÈÈÄ
Bðéî BðéàLa ïéîאפשר ואי  שונים, ממינים קרבנות שנתערבו  – ÄÀÆÅÄ

באכילתם, או  בהקטרתם או דמיהם במתן הם שחלוקים לפי להקריבם,

בעולה, חטאת שנתערבה eáàzñiLכגון  ãò eòøéשיפול עד  – ÄÀÇÆÄÀÈÂ
מום, שהוממו ,eøënéåבהם לאחר –ïäaL äôiä éîãa àéáéå ÀÄÈÀÀÈÄÄÀÅÇÈÆÆÈÆ

äæ ïénî ïäaL äôiä éîãáe ,äæ ïénî חייב הוא קרבן כל  – ÄÄÆÄÀÅÇÈÆÆÈÆÄÄÆ
האחד את מכר שאם שבהם, היפה נמכר  שבו המעות בסכום להביא

כל בהמות, שתי  לקנות הוא צריך  בסלע, השני ואת סלעים בשתי
שנמכר הזבח הוא מין מאיזה יודעים ואין הואיל  סלעים, בשתי אחת

סלעים, Búéaîבשתי øúBnä ãéñôéå הוא סלע של  המותר את – ÀÇÀÄÇÈÄÅ
שהרי משלו .מפסיד , להוסיף זבחים,eáøòúðעליו  –øBëáa ÄÀÈÀÄÀ

øNòîáe ואינם פדיון, להם שאין  בהמה, במעשר או בהמה בבכור  – ÀÇÂÅ
לבעלים, והמעשר לכהנים, הבכור  במומם: הם נאכלים אלא נמכרים,

eòøé,כולם –eáàzñiL ãò הזבחים את ויפדה מום, בהם שיפול – ÄÀÇÆÄÀÈÂ
שנתערב, המין מאותו קרבנות אלו  בדמים ויביא שבהם, היפה בדמי

izdw - zex`ean zeipyn

c dpyn ipiny wxt migaf zkqn

‚íéîìLa áøòúpL íLà–eáàzñiL ãò eòøé.ïBòîL éaøøîBà:ïäaL øeîçk eìëàéå ïBôva eèçMé íäéðL. ¨¨¤¦§¨©¦§¨¦¦§©¤¦§¨£©¦¦§¥§¥¤¦¨£©¨§¥¨§¤¨¤¨¤
Bì eøîà:ìeñtä úéáì íéLã÷ ïéàéáî ïéà.úBëéúça úBëéúç eáøòúð:íéLã÷ éLã÷íél÷ íéLã÷a,ïéìëàpä ¨§¥§¦¦¨¨¦§¥©§¦§¨§£¦©£¦¨§¥¨¨¦§¨¨¦©¦©¤¡¨¦

ì íéìëàða ãçà íBéìíéîé éðL–ïäaL øeîçk eìëàé. §¤¨§¤¡¨¦¦§¥¨¦¥¨§¤¨¤¨¤
„äìBò éøáàa eáøòúpL úàhç éøáà–øæòéìà éaøøîBà:ïìòîì ïzé;äàBøåïìòîìî úàhçä øNa úà éðà ¥¨¥©¨¤¦§¨§§¥¨¥¨©¦¡¦¤¤¥¦¥§©§¨§¤£¦¤§©©©¨¦§©§¨

àeä elàkíéöò.íéîëçåíéøîBà:úéáì àöéå ïúøeö øaòzäôøOä. §¦¥¦©£¨¦§¦§ª©¨¨§¥¥§¥©§¥¨

:çáæ ìù åðéî áéø÷é çáæä éîãîå .àøèéìá.axrzdl mileki lkd:ïúáåøòúá ÷ôñ ùé åáøòúð íà øîåìë.my`d mr z`hgd on uegäðéà úàèçäù
úàèç ìáà .äá÷ð àìà äàá äðéà úàèçäå ,íéøëæ ïä íå÷î ìëî ,íéùáë íéàá ïäù àåä øéæð íùàå òøåöî íùà éàå .ìéà àìà åðéà íùàå ,ìéà íìåòì
:íùàá äáãð úìåò ìù ìéà ïëå .úåá÷ð ïéá íéøëæ ïéá íéîìù áø÷ ìëäù ,íéîìùå úàèç ïëù ìëå .äáãð úìåò øéòùá àéùð øéòù ïåâë ,íéáøòúî äìåòå

bbbb.minlya axrzpy my`:äåù íéîìùå íùà ìù åîã ïúîù.oetva ehgyi mdipyíå÷îá ïåôöá ïèçåùì éîð íéìåëéå íå÷î ìëá ïúèéçù íéîìùã
:íùàä íéèçåùù.oday xengk.ãçà äìéìå íéîé éðùì íãà ìëì øéòä ìëá íéìëàðù íéì÷ä íéîìùë àìå .äìéìå íåéì äðåäë éøëæì íéòì÷ä ïî íéðôì

:àåäù éî íùì ãçà ìë áéø÷îù ,ïéáø÷ ïä ïîùì íéîìù àäã ,åøãð éãé àöé íéîìùä ìòáå.leqtd zial miycw oi`ian oi`íéîìù úìéëà úà èòîîù
ïéàå .'åë ïäáù äôéä éîãá àéáéå ,åðéî åðéàùá ïéî íéùã÷á íéùã÷ éáâ ïðéøîàãë åøëîéå åáàúñéå åòøé àìà .øúåð éãéì ïàéáîå ïúìéëà ïîæá ïéá ïäéìëåàá ïéá

:ù"øë äëìä.zekizga zekizgéîìù ïåâë ãçà íåéì íéìëàðä íéì÷ íéùã÷ ìù äëéúç åà ,íéì÷ íéùã÷ ìù äëéúçá íéùã÷ éùã÷ úëéúç åáøòúð íà
:ãáòéîì äéì úéà éàîã ,ïäáù øåîçë åìëàéã ù"øì ïðáø åãåî àäá ,íéîìù øàù åðééäã ãçà äìéìå íéîé éðùì íéìëàðä íéì÷ íéùã÷ ìù äëéúç íò äãåú

cccc.z`hg ixa`:íéðäëì ìëàð äøùáù.dler ixa`a eaxrzpy:ìéìë äìåëù.olrnl ozi,øæòéìà 'øã àîòèå .íéöòä ìò ïìåë úåáåøòúä éøáà ïúé
àø÷ øîàã('á àø÷éå)åðîîù ìë åøéè÷ú àìå ,åøéè÷ú àì ùáã ìëå øåàù ìë éë ,àø÷ã àúåòîùî éëäå ,'äì äùà åðîî åøéè÷ú àì ùáã ìëå øåàù ìë éë

.íéøîúå íéðàú íäù õòä éøôî íéøåëéáä ïî ùáãå øåàùä ïî íçì éúù ,'äì ùáãäå øåàùä ïî åáéø÷ú úéùàø ïáø÷ .ïáø÷ ìù íééøéùä åðééäã ,'äì äùà
úàèç øùá úà éðà äàåøå øîà÷ã åðééäå .íéöò íùì äìòî äúà ìáà äìòî äúà éà çåçéð çéøì ,íééøéùà ïéá ùáãå øåàùà ïéá äéì ïðéùøã çáæîä ìàå

:íéöò ïä åìéàë.ozxev xaerz mixne` minkgeìëàäã ,çáæîì ïìòî åðéàå ,íéùã÷åîä éìåñô øàùë äôéøùä úéáì åàöéå åìñôéù ãò ïúåà çéðé øîå
:íéîëçë äëìäå .åøéè÷ú ìáá øùáä éøä íéùéàì íéáø÷ åéøåîéàã úàèçå ,åøéè÷ú ìáá àåä éøä íéùéàì åðîîù ìë íåùî øáò
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øNòîëe øBëák eìëàéå אז מותר  שבתערובת הבהמות וכל  – ÀÅÈÀÄÀÀÇÂÅ
שאסור מומים, בעלי ומעשר  בכור  בתורת שיאכלו ובלבד  לאכלן ,

בליטרא. ולשקלם באטליז áøòúäìלמכרם ïéìBëé ìkäכל – ÇÙÀÄÀÄÀÈÅ
ביניהם, להבחין  אפשרות תהא שלא בזה, זה להתערב עלולים הזבחים

íLàä ïîe úàhçä ïî õeç מתערבים אינם ואשם שחטאת – ÄÇÇÈÄÈÈÈ
כבש או איל  אלא אינו  שהאשם לפי  בזה, החטאת (xkf),זה ואילו 

זכר שעיר  או  נקבה iyp`).היא ly)

ג ה נ ש מ ר ו א ב

קדשים. מיני  בתערובת ממשיכה זו  משנה

íéîìLa áøòúpL íLà מתנות שתי שווה, שניהם דם שמתן – ÈÈÆÄÀÈÇÄÀÈÄ
בכל ונאכלים בעזרה מקום בכל  נשחטים ששלמים אלא ארבע, שהן 
בצפון , נשחט האשם ואילו אחד, ולילה ימים לשני  אדם, לכל העיר,

ולילה, ליום כהונה, לזכרי  הקלעים, מן  לפנים ãòונאכל eòøéÄÀÇ
eáàzñiLובדמי אשם, קרבן  שבהן  היפה בדמי  ויביא וימכרו, – ÆÄÀÈÂ

מינו , בשאינו מין שנתערבו קדשים כדין  שלמים, קרבן  שבהן היפה
ש כאןכמו  גורסים שאין  נוסחאות ויש – הקודמת. במשנה "erxiשנינו 

"ea`zqiy cr.(".(".(".("טובטובטובטוב יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  íäéðL((((עייןעייןעייןעיין :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÀÅÆ
ïBôva eèçMé,מקום בכל נשחטים שלמים שהרי  האשם, כדין  – ÄÈÂÇÈ

ïäaL øeîçk eìëàéå ליום כהונה, לזכרי  הקלעים, מן  לפנים – ÀÅÈÀÆÈÆÈÆ
כאשם. Bìולילה, eøîà: שמעון לרבי  חכמים –ïéàéáî ïéà ÈÀÅÀÄÄ

ìeñtä úéáì íéLã÷ אתה שאם שייפסלו, לקדשים גורמים אין – ÈÈÄÀÅÇÀ
באוכליהם  בין  שלמים, באכילת ממעט אתה הרי  כאשם, שייאכלו  אומר
ייאכלו  שלא – אכילתם בזמן ובין בלבד , לכהנים אלא ייאכלו שלא –

נותר. לידי כך ידי  על  מביאם ונמצאת ולילה, ליום eáøòúðÄÀÈÀאלא
úBëéúça úBëéúç,קרבנות מיני שני של חתיכות –íéLã÷ éLã÷ ÂÄÇÂÄÈÀÅÈÈÄ

íél÷ íéLã÷aשל בחתיכות אשם או חטאת של  חתיכות כגון – ÀÈÈÄÇÄ
נאכלים  אינם ואשם חטאת אבל  ולילה, ליום נאכלים ששניהם תודה,

נאכלת  התודה ואילו  בלבד, כהונה ולזכרי  הקלעים מן  לפנים אלא
שנתערבו או  אדם; לכל  העיר  íéìëàðaבכל ãçà íBéì ïéìëàpäÇÆÁÈÄÀÆÈÀÆÁÈÄ

íéîé éðLì,שלמים של בחתיכות תודה של  חתיכות כגון  –eìëàé ÄÀÅÈÄÅÈÀ

ïäaL øeîçk ובזה יותר , חמור  אכילתן שדין  החתיכות כאותן  – ÆÈÆÈÆ
אחרת. תקנה שאין לפי שמעון, לרבי חכמים מודים

i y i l y m e i
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úàhç éøáà,לכהנים הנאכלים –äìBò éøáàa eáøòúpL– ÅÈÅÇÈÆÄÀÈÀÀÅÈÅÈ
המזבח, גבי  על ïìòîìהקרבים ïzé :øîBà øæòéìà éaø יתן – ÇÄÁÄÆÆÅÄÅÀÇÀÈ

המזבח; אש  על למעלה כולן התערובת øNaאברי  úà éðà äàBøåÀÆÂÄÆÀÇ
íéöò àeä elàk ïìòîìî úàhçäשכתוב יאיאיאיא----יביביביב):):):):– בבבב,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ÇÇÈÄÀÇÀÈÀÄÅÄ

ראשית  קרבן  לה'. אשה ממנה תקטירו לא דבש וכל  שאור  כל "כי 
דורשים  וכך  ניחוח", לריח יעלו  לא המזבח ואל  לה', אותם תקריבו

הפסוק: `dyאת epnny lk exihwz `le ,exihwz `l yac lke xe`y lk
,'dl שמקטירים מאחר קרבן , של השיירים את להקטיר שאסור  כלומר 

לאשים. אימוריו  את eaixwzממנו  ziy`x oaxwוהדבש השאור  מן  –
ותמרים, תאנים שהם העץ מפרי  וביכורים השאור , מן  הלחם שתי לה':

elri `l gafnd l`eשאור לגבי בין  אליעזר , רבי  לדעת היא, הכוונה –
הקרבן, שיירי  לגבי ובין gegipודבש gixl אתה אין  ניחוח לריח –

רבי שאומר  וזהו  עצים; לשם אותם מעלה אתה אבל אותם, מעלה
אין  שהרי החטאת, בשר את להקטיר שאסור פי על שאף אליעזר,
נותן  מקום מכל לעיל, שהבאנו כמו  לה', אשה שממנו  כל  מקטירים

בשר את להקטיר  כוונתו שאין  לפי המזבח, אש  על  התערובת כל את
עצים. הוא כאילו לשרפו אלא ניחוח, לריח íéîëçåÇÂÈÄהחטאת

ïúøeö øaòz :íéøîBà שתשתנה עד  התערובת אברי  את מניחים – ÀÄÀËÇÈÈ
נותר , וייעשו  בלינה äôøOäצורתם úéáì àöéå שם להישרף – ÀÅÅÀÅÇÀÅÈ

ראשית  "קרבן  הפסוק את חכמים שדורשים המוקדשים, פסולי  כשאר 
dl',תקריבו  mze` נ לריח יעלו לא המזבח היינו ואל  "אותם" – יחוח"

אתה  אבל ניחוח, לריח מעלה אתה אין אותם – ומכאן ודבש; שאור 
ואילו  עצים; לשם dl'",מעלה dy` epnny lk" שאימוריה חטאת כגון

אסור עצים לשם אף בשרה, את להקטיר  ואסור לאשים, קרבים
המזבח. על להעלותו

izdw - zex`ean zeipyn
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ïðúàáe,øéçîáe,íéàìëáe,äôøèáe,ïôã àöBéáe–eáàzñiL ãò eòøé,eøënéå,BúBàî ïäaL äôiä éîãa àéáéå §¤§©¦§¦§¦§©¦¦§¥¨§¥Ÿ¤¦§©¤¦§¨£§¦¨§§¨¦¦§¥©¨¤¤¨¤¥
ïénä.íéîéîz ïélça áøòúð–ïénä BúBà éëéøöì ïélçä eøëné. ©¦¦§¨©§ª¦§¦¦¦¨§©ª¦¦§¦¥©¦
·Bðéîa ïéî íéLã÷a íéLã÷–ì áø÷é äæàeäL éî íL,ì áø÷é äæåàeäL éî íL.BðéàLa ïéî íéLã÷a íéLã÷ ¨¨¦§¨¨¦¦§¦¤¦§©§¥¦¤§¤¦§©§¥¦¤¨¨¦§¨¨¦¦§¤¥

Bðéî–eáàzñiL ãò eòøé,eøënéå,äæ ïénî ïäaL äôiä éîãa àéáéå,äæ ïénî ïäaL äôiä éîãáe,øúBnä ãéñôéå ¦¦§©¤¦§¨£§¦¨§§¨¦¦§¥©¨¤¤¨¤¦¦¤¦§¥©¨¤¤¨¤¦¦¤§©§¦©¨
Búéaî.øNòîáe øBëáa eáøòúð–eáàzñiL ãò eòøé,øNòîëe øBëák eìëàéå.áøòúäì ïéìBëé ìkä,ïî õeç ¦¥¦§¨§¦§§©£¥¦§©¤¦§¨£§¥¨§¦§§©£¥©Ÿ§¦§¦§¨¥¦

íLàä ïîe úàhçä. ©©¨¦¨¨¨

:úåúîä úåàèç ïéàø÷ð ïäå ,ïäéìàî åúåîéù ãò.dxiar ea dcarpy xeyaåðéàù ãçà ãò éô ìò íãàä úà úéîäù ïåâë .äáø÷äì äá ìñôð àåäù
:íéãò éðù éô ìò àìà ì÷ñð åðéàù éôì ,èåéãäì øåñà.milrad it lr e`.øåèô ñð÷á äãåîã äìé÷ñî äéì øèôàã ,úéîäù åãåäå ã"áì íéìòá åàáù
:çâåðä úà àéöåäì ,ïàöä ïîå ,ì"éé÷ã ,øñàð äåáâì ìáà.raxpe raexeúéîäù åúåà äéäù åà ,åðéã øîâðù íãå÷ åà ,íéìòáä éô ìò åà ,ãçà ãò éô ìò
:èåéãäì àìå äåáâì øñàðù .éøëð [ìù] òáøðäå òáåøäå.dvwen:èåéãäì íéøúåî íäéðù ,éîð ãáòðå ,äøæ äãåáòì ïáø÷ì åäåùéøôäù.xigne opz`aìë

éëøöì ïøëîìå .úøë áééç õåçá íéùã÷ èçåùäå .çáæä åäæ àîù ,íåî àìá íäî ãçà èåçùì øùôà éàù .åòøé ïìåë ,ïäá áøåòî ãçà çáæå ,åäðéð ïéìåç éðä
:íéìåñô éøäù ,øùôà éà úåìåò.oind eze`n oday dtid inca `iaie,øîàéå ïìåëáù äôéä éîã øåòéùë úåòî ç÷éå .äìåò äìåò íàå úàèç úàèç íà

:åììä úåòîä ìò ììåçî àäé çáæä àåäù íå÷î ìë.axrzp:äáøä íéøùë ïéìåçá ãçà çáæ.oilegd exkni:ïìåëoind eze` ikixvlçáæä äéäù
,åúð÷úå .åäæéà òåãé ïéàå åéìò åéìòá íù ïåùàøä çáæä éøäù ,ãçàå ãçà ìë ìù åéìòá éî òåãé ïéàù àìà ãçà ïéîî íéùã÷ ïìåë åàöîðå .ïäá áøòúðù

:åìù íéìòá íùì àåä éøä ,ãçà ìë áéø÷éùë øîàéå àåäù éî íùì ãçà ìë áéø÷éù
aaaa.epina oin:äáøä íéìòá ìù ïäù àìà ,íéîìùá íéîìù ,äìåòá äìåò ,úàèçá úàèç.`edy in myl cg` lk aixwiéðäå .íãà íù øéëæé àìå

:àì ,äëéîñ éòáã íéùðà ïáø÷á ìáà .úåëîåñ ìàøùé úåðá ïéàå íéëîåñ ìàøùé éðá ,êîñå ìàøùé éðá áéúëã ,äëéîñ éòá àìã íéùð ìù úåðáø÷á éìéî
.erxi epin epi`ya oin:ïúìéëàá åà ïúøè÷äá åà íéîã ïúîá ïé÷åìçù ,äáø÷äá øùôà éàù.ezian xzend ciqtieøçàäå íéðùá ïäî ãçà øëî íàù

:åúéáî ãçà ãéñôî àöîðå ,íéðùá øëîðù åúåà àåä ïéî äæéàî òåãé ïéàù ïåéë ,íéðùá ïéî ìëî àéáäì êéøö ,ãçàá.xyrnae xekaa eaxrzp.äîäá
:íéìòáì øùòîäå íéðäëì ìëàð øåëáä ,ïîåîá ïéìëàð àìà ,ïéìåçì ïä åàöéå ïäéîã ìò åúùåã÷ ìåçúù ïåéãô íäì ïéàù.ea`zqiy cr erxi olekìåôéù

íì÷ùé àìå æéìèàá íøëîé àìù ,øùòîå øåëá úøåúá åìëàéù ãáìáå ,ïìëàì íéøúåîå .åììä úåòîä ìò ììçúé çáæä àåäù íå÷î ìë ,øîàéå .íåî ïäá
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בריבוא. אפילו בטלים äøáòואינם Ba äãáòpL øBLa eáøòúðÄÀÈÀÀÆÆÆÀÈÂÅÈ
אדם  שהמית כגון להדיוט, באכילה הוא מותר אבל  להקרבה, ונפסל  –

דהיינו : לסקילה, נידון ãòואינו ét ìò íãàä úà úéîäL BàÆÅÄÆÈÈÈÇÄÅ
ãçàנסקל השור ואין שהמית, המעיד אחד  עד אלא כאן  שאין  – ÆÈ

עדים, שני  פי על íéìòaäאלא ét ìò Bà לבית בעלים שבאו  – ÇÄÇÀÈÄ
מודה  כי מסקילה הוא שפטור  האדם, את שורם שהמית והודו דין

להקרבה; הוא פסול  נסקל, שאינו  אף הללו , המקרים ובשני  פטור ; בקנס
òáBøa כגון עבירה", בו שנעבדה "בשור לפרש  מוסיפה המשנה – ÀÅÇ

raexa,אשה שרבע בשור  –òaøðáe; לאיש שנרבעה בבהמה או – ÀÄÀÈ
הבעלים; פי  על  או אחד עד פי על  מדובר  הללו הדוגמאות בשתי ואף

äö÷îáe;זרה עבודה לצורך  שהפרישוהו בשור  או –ãáòðáe או – ÀËÀÆÀÆÁÈ
זרה; עבודה לשם אותו בשורïðúàáeשעבדו  שנתערבו  זבחים או  – ÀÆÀÇ

זונה אתנן יטיטיטיט););););שהוא כגכגכגכג,,,, מחירøéçîáe((((דברים דברים דברים דברים  שהוא בשור או – ÄÀÄ
במשנה((((שםשםשםשם););););כלב גגגג))))– וווו,,,, כלב?((((תמורה תמורה תמורה תמורה  מחיר  הוא "איזה מבואר :

זה"; כלב תחת זה טלה הילך  לחברו : הנולדíéàìëáeהאומר  כגון  – ÀÄÀÇÄ
ורחל; ומשנתנו äôøèáeמתיש טריפה, בולד  כגון מבואר, בגמרא – ÄÀÅÈ

המזבח גבי  על יקרב לא טריפה ולד שאמר : היא, אליעזר  (yiרבי
;(zexg` mikxca `xnba mix`anïôã àöBéáe הרחם דרך  נולד  שלא – ÀÅÙÆ

הם  פסולים שנימנו , אלה כל – שנתחתכה; האם דופן דרך  יצא אלא

הרי בזבחים, נתערבו  ואם להדיוט; מותרים אבל  המזבח, על להקרבה
בחוץ  קדשים והשוחט קרבן, זה שמא מהם, אחד לשחוט אפשר אי 

הלכך כרת; כולם,eòøéחייב –eáàzñiL ãò,מום בהם שיפול – ÄÀÇÆÄÀÈÂ
eøënéå, בממון נפדים שהוממו שזבחים –äôiä éîãa àéáéå ÀÄÈÀÀÈÄÄÀÅÇÈÆ

ïénä BúBàî ïäaL שבהם היפה הבהמה נמכרה שבו בסכום – ÆÈÆÅÇÄ
אחד זבח נתערב שאם כלומר  שנתערב, מין  מאותו  קרבן מביא הוא

את  שלוקח דהיינו  חטאת, שבהם היפה בדמי מביא הריהו  חטאת, כגון
הללו , המעות על מחולל  יהא הזבח, שהוא מקום כל  ואומר: המעות

הוא  צריך זבחים, בהרבה פסולים נתערבו  ואם חטאת. בהם וקונה
שבהם. היפה בדמי  וקרבן  קרבן כל  אחד ,áøòúðלהביא זבח –ïélça ÄÀÈÇÀËÄ

íéîéîz,להקרבה ראויות שכולן  חולין, בבהמות –ïélçä eøëné ÀÄÄÄÈÀÇËÄ
ïénä BúBà éëéøöì מין מאותו קרבן  להביא הצריכים אדם לבני  – ÄÀÄÅÇÄ

בעליו  מי  ידוע שאין אלא אחד , ממין זבחים כולם ונמצאו שנתערב,
בעליו  שם בהם, שנתערב הראשון  הזבח שהרי  ואחד, אחד כל  ֵשל

וזבחים  סתם, כולם שיקריבו היא, התקנה לפיכך  איזהו, ידוע ואין עליו,
יאמ  בהקריבו  אחד שכל מפרשים, ויש הם. כשרים סתם ר :הקרבים

שלו בעלים לשם הוא ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).הרי
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קדשים. מיני  בתערובת דנה משנתנו

íéLã÷a íéLã÷,שונים אדם בני של  הקרבנות נתערבו  –ïéî ÈÈÄÀÈÈÄÄ
Bðéîa בעליו מי יודעים ואין  בעולה, עולה או בחטאת, חטאת כגון  – ÀÄ

מהם, אחד כל  íLìשל áø÷é äæå ,àeäL éî íLì áø÷é äæÆÄÀÇÀÅÄÆÀÆÄÀÇÀÅ
àeäL éîכל שמקריבים או סתם, קרבן  כל  שמקריבים כלומר  – ÄÆ

בסוף  כבר  שבארנו כמו  שם, כל מזכירים ואין  בעליו, לשם קרבן 

של בקרבנות מדברת שמשנתנו  מבואר , בגמרא – הקודמת. המשנה
שצריכים  אנשים של  בקרבנות אבל  סמיכה, צריכים שאינם נשים,

שיסתאבו. עד ירעו אלא תקנה, להם אין  íéLã÷aסמיכה íéLã÷ÈÈÄÀÈÈÄ
Bðéî BðéàLa ïéîאפשר ואי  שונים, ממינים קרבנות שנתערבו  – ÄÀÆÅÄ

באכילתם, או  בהקטרתם או דמיהם במתן הם שחלוקים לפי להקריבם,

בעולה, חטאת שנתערבה eáàzñiLכגון  ãò eòøéשיפול עד  – ÄÀÇÆÄÀÈÂ
מום, שהוממו ,eøënéåבהם לאחר –ïäaL äôiä éîãa àéáéå ÀÄÈÀÀÈÄÄÀÅÇÈÆÆÈÆ

äæ ïénî ïäaL äôiä éîãáe ,äæ ïénî חייב הוא קרבן כל  – ÄÄÆÄÀÅÇÈÆÆÈÆÄÄÆ
האחד את מכר שאם שבהם, היפה נמכר  שבו המעות בסכום להביא

כל בהמות, שתי  לקנות הוא צריך  בסלע, השני ואת סלעים בשתי
שנמכר הזבח הוא מין מאיזה יודעים ואין הואיל  סלעים, בשתי אחת

סלעים, Búéaîבשתי øúBnä ãéñôéå הוא סלע של  המותר את – ÀÇÀÄÇÈÄÅ
שהרי משלו .מפסיד , להוסיף זבחים,eáøòúðעליו  –øBëáa ÄÀÈÀÄÀ

øNòîáe ואינם פדיון, להם שאין  בהמה, במעשר או בהמה בבכור  – ÀÇÂÅ
לבעלים, והמעשר לכהנים, הבכור  במומם: הם נאכלים אלא נמכרים,

eòøé,כולם –eáàzñiL ãò הזבחים את ויפדה מום, בהם שיפול – ÄÀÇÆÄÀÈÂ
שנתערב, המין מאותו קרבנות אלו  בדמים ויביא שבהם, היפה בדמי

izdw - zex`ean zeipyn
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‚íéîìLa áøòúpL íLà–eáàzñiL ãò eòøé.ïBòîL éaøøîBà:ïäaL øeîçk eìëàéå ïBôva eèçMé íäéðL. ¨¨¤¦§¨©¦§¨¦¦§©¤¦§¨£©¦¦§¥§¥¤¦¨£©¨§¥¨§¤¨¤¨¤
Bì eøîà:ìeñtä úéáì íéLã÷ ïéàéáî ïéà.úBëéúça úBëéúç eáøòúð:íéLã÷ éLã÷íél÷ íéLã÷a,ïéìëàpä ¨§¥§¦¦¨¨¦§¥©§¦§¨§£¦©£¦¨§¥¨¨¦§¨¨¦©¦©¤¡¨¦

ì íéìëàða ãçà íBéìíéîé éðL–ïäaL øeîçk eìëàé. §¤¨§¤¡¨¦¦§¥¨¦¥¨§¤¨¤¨¤
„äìBò éøáàa eáøòúpL úàhç éøáà–øæòéìà éaøøîBà:ïìòîì ïzé;äàBøåïìòîìî úàhçä øNa úà éðà ¥¨¥©¨¤¦§¨§§¥¨¥¨©¦¡¦¤¤¥¦¥§©§¨§¤£¦¤§©©©¨¦§©§¨

àeä elàkíéöò.íéîëçåíéøîBà:úéáì àöéå ïúøeö øaòzäôøOä. §¦¥¦©£¨¦§¦§ª©¨¨§¥¥§¥©§¥¨

:çáæ ìù åðéî áéø÷é çáæä éîãîå .àøèéìá.axrzdl mileki lkd:ïúáåøòúá ÷ôñ ùé åáøòúð íà øîåìë.my`d mr z`hgd on uegäðéà úàèçäù
úàèç ìáà .äá÷ð àìà äàá äðéà úàèçäå ,íéøëæ ïä íå÷î ìëî ,íéùáë íéàá ïäù àåä øéæð íùàå òøåöî íùà éàå .ìéà àìà åðéà íùàå ,ìéà íìåòì
:íùàá äáãð úìåò ìù ìéà ïëå .úåá÷ð ïéá íéøëæ ïéá íéîìù áø÷ ìëäù ,íéîìùå úàèç ïëù ìëå .äáãð úìåò øéòùá àéùð øéòù ïåâë ,íéáøòúî äìåòå

bbbb.minlya axrzpy my`:äåù íéîìùå íùà ìù åîã ïúîù.oetva ehgyi mdipyíå÷îá ïåôöá ïèçåùì éîð íéìåëéå íå÷î ìëá ïúèéçù íéîìùã
:íùàä íéèçåùù.oday xengk.ãçà äìéìå íéîé éðùì íãà ìëì øéòä ìëá íéìëàðù íéì÷ä íéîìùë àìå .äìéìå íåéì äðåäë éøëæì íéòì÷ä ïî íéðôì

:àåäù éî íùì ãçà ìë áéø÷îù ,ïéáø÷ ïä ïîùì íéîìù àäã ,åøãð éãé àöé íéîìùä ìòáå.leqtd zial miycw oi`ian oi`íéîìù úìéëà úà èòîîù
ïéàå .'åë ïäáù äôéä éîãá àéáéå ,åðéî åðéàùá ïéî íéùã÷á íéùã÷ éáâ ïðéøîàãë åøëîéå åáàúñéå åòøé àìà .øúåð éãéì ïàéáîå ïúìéëà ïîæá ïéá ïäéìëåàá ïéá

:ù"øë äëìä.zekizga zekizgéîìù ïåâë ãçà íåéì íéìëàðä íéì÷ íéùã÷ ìù äëéúç åà ,íéì÷ íéùã÷ ìù äëéúçá íéùã÷ éùã÷ úëéúç åáøòúð íà
:ãáòéîì äéì úéà éàîã ,ïäáù øåîçë åìëàéã ù"øì ïðáø åãåî àäá ,íéîìù øàù åðééäã ãçà äìéìå íéîé éðùì íéìëàðä íéì÷ íéùã÷ ìù äëéúç íò äãåú

cccc.z`hg ixa`:íéðäëì ìëàð äøùáù.dler ixa`a eaxrzpy:ìéìë äìåëù.olrnl ozi,øæòéìà 'øã àîòèå .íéöòä ìò ïìåë úåáåøòúä éøáà ïúé
àø÷ øîàã('á àø÷éå)åðîîù ìë åøéè÷ú àìå ,åøéè÷ú àì ùáã ìëå øåàù ìë éë ,àø÷ã àúåòîùî éëäå ,'äì äùà åðîî åøéè÷ú àì ùáã ìëå øåàù ìë éë

.íéøîúå íéðàú íäù õòä éøôî íéøåëéáä ïî ùáãå øåàùä ïî íçì éúù ,'äì ùáãäå øåàùä ïî åáéø÷ú úéùàø ïáø÷ .ïáø÷ ìù íééøéùä åðééäã ,'äì äùà
úàèç øùá úà éðà äàåøå øîà÷ã åðééäå .íéöò íùì äìòî äúà ìáà äìòî äúà éà çåçéð çéøì ,íééøéùà ïéá ùáãå øåàùà ïéá äéì ïðéùøã çáæîä ìàå

:íéöò ïä åìéàë.ozxev xaerz mixne` minkgeìëàäã ,çáæîì ïìòî åðéàå ,íéùã÷åîä éìåñô øàùë äôéøùä úéáì åàöéå åìñôéù ãò ïúåà çéðé øîå
:íéîëçë äëìäå .åøéè÷ú ìáá øùáä éøä íéùéàì íéáø÷ åéøåîéàã úàèçå ,åøéè÷ú ìáá àåä éøä íéùéàì åðîîù ìë íåùî øáò

`xephxa yexit

øNòîëe øBëák eìëàéå אז מותר  שבתערובת הבהמות וכל  – ÀÅÈÀÄÀÀÇÂÅ
שאסור מומים, בעלי ומעשר  בכור  בתורת שיאכלו ובלבד  לאכלן ,

בליטרא. ולשקלם באטליז áøòúäìלמכרם ïéìBëé ìkäכל – ÇÙÀÄÀÄÀÈÅ
ביניהם, להבחין  אפשרות תהא שלא בזה, זה להתערב עלולים הזבחים

íLàä ïîe úàhçä ïî õeç מתערבים אינם ואשם שחטאת – ÄÇÇÈÄÈÈÈ
כבש או איל  אלא אינו  שהאשם לפי  בזה, החטאת (xkf),זה ואילו 

זכר שעיר  או  נקבה iyp`).היא ly)
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קדשים. מיני  בתערובת ממשיכה זו  משנה

íéîìLa áøòúpL íLà מתנות שתי שווה, שניהם דם שמתן – ÈÈÆÄÀÈÇÄÀÈÄ
בכל ונאכלים בעזרה מקום בכל  נשחטים ששלמים אלא ארבע, שהן 
בצפון , נשחט האשם ואילו אחד, ולילה ימים לשני  אדם, לכל העיר,

ולילה, ליום כהונה, לזכרי  הקלעים, מן  לפנים ãòונאכל eòøéÄÀÇ
eáàzñiLובדמי אשם, קרבן  שבהן  היפה בדמי  ויביא וימכרו, – ÆÄÀÈÂ

מינו , בשאינו מין שנתערבו קדשים כדין  שלמים, קרבן  שבהן היפה
ש כאןכמו  גורסים שאין  נוסחאות ויש – הקודמת. במשנה "erxiשנינו 

"ea`zqiy cr.(".(".(".("טובטובטובטוב יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  íäéðL((((עייןעייןעייןעיין :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÀÅÆ
ïBôva eèçMé,מקום בכל נשחטים שלמים שהרי  האשם, כדין  – ÄÈÂÇÈ

ïäaL øeîçk eìëàéå ליום כהונה, לזכרי  הקלעים, מן  לפנים – ÀÅÈÀÆÈÆÈÆ
כאשם. Bìולילה, eøîà: שמעון לרבי  חכמים –ïéàéáî ïéà ÈÀÅÀÄÄ

ìeñtä úéáì íéLã÷ אתה שאם שייפסלו, לקדשים גורמים אין – ÈÈÄÀÅÇÀ
באוכליהם  בין  שלמים, באכילת ממעט אתה הרי  כאשם, שייאכלו  אומר
ייאכלו  שלא – אכילתם בזמן ובין בלבד , לכהנים אלא ייאכלו שלא –

נותר. לידי כך ידי  על  מביאם ונמצאת ולילה, ליום eáøòúðÄÀÈÀאלא
úBëéúça úBëéúç,קרבנות מיני שני של חתיכות –íéLã÷ éLã÷ ÂÄÇÂÄÈÀÅÈÈÄ

íél÷ íéLã÷aשל בחתיכות אשם או חטאת של  חתיכות כגון – ÀÈÈÄÇÄ
נאכלים  אינם ואשם חטאת אבל  ולילה, ליום נאכלים ששניהם תודה,

נאכלת  התודה ואילו  בלבד, כהונה ולזכרי  הקלעים מן  לפנים אלא
שנתערבו או  אדם; לכל  העיר  íéìëàðaבכל ãçà íBéì ïéìëàpäÇÆÁÈÄÀÆÈÀÆÁÈÄ

íéîé éðLì,שלמים של בחתיכות תודה של  חתיכות כגון  –eìëàé ÄÀÅÈÄÅÈÀ

ïäaL øeîçk ובזה יותר , חמור  אכילתן שדין  החתיכות כאותן  – ÆÈÆÈÆ
אחרת. תקנה שאין לפי שמעון, לרבי חכמים מודים

i y i l y m e i

ה נ ש מ ר ו א ד ב

úàhç éøáà,לכהנים הנאכלים –äìBò éøáàa eáøòúpL– ÅÈÅÇÈÆÄÀÈÀÀÅÈÅÈ
המזבח, גבי  על ïìòîìהקרבים ïzé :øîBà øæòéìà éaø יתן – ÇÄÁÄÆÆÅÄÅÀÇÀÈ

המזבח; אש  על למעלה כולן התערובת øNaאברי  úà éðà äàBøåÀÆÂÄÆÀÇ
íéöò àeä elàk ïìòîìî úàhçäשכתוב יאיאיאיא----יביביביב):):):):– בבבב,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ÇÇÈÄÀÇÀÈÀÄÅÄ

ראשית  קרבן  לה'. אשה ממנה תקטירו לא דבש וכל  שאור  כל "כי 
דורשים  וכך  ניחוח", לריח יעלו  לא המזבח ואל  לה', אותם תקריבו

הפסוק: `dyאת epnny lk exihwz `le ,exihwz `l yac lke xe`y lk
,'dl שמקטירים מאחר קרבן , של השיירים את להקטיר שאסור  כלומר 

לאשים. אימוריו  את eaixwzממנו  ziy`x oaxwוהדבש השאור  מן  –
ותמרים, תאנים שהם העץ מפרי  וביכורים השאור , מן  הלחם שתי לה':

elri `l gafnd l`eשאור לגבי בין  אליעזר , רבי  לדעת היא, הכוונה –
הקרבן, שיירי  לגבי ובין gegipודבש gixl אתה אין  ניחוח לריח –

רבי שאומר  וזהו  עצים; לשם אותם מעלה אתה אבל אותם, מעלה
אין  שהרי החטאת, בשר את להקטיר שאסור פי על שאף אליעזר,
נותן  מקום מכל לעיל, שהבאנו כמו  לה', אשה שממנו  כל  מקטירים

בשר את להקטיר  כוונתו שאין  לפי המזבח, אש  על  התערובת כל את
עצים. הוא כאילו לשרפו אלא ניחוח, לריח íéîëçåÇÂÈÄהחטאת

ïúøeö øaòz :íéøîBà שתשתנה עד  התערובת אברי  את מניחים – ÀÄÀËÇÈÈ
נותר , וייעשו  בלינה äôøOäצורתם úéáì àöéå שם להישרף – ÀÅÅÀÅÇÀÅÈ

ראשית  "קרבן  הפסוק את חכמים שדורשים המוקדשים, פסולי  כשאר 
dl',תקריבו  mze` נ לריח יעלו לא המזבח היינו ואל  "אותם" – יחוח"

אתה  אבל ניחוח, לריח מעלה אתה אין אותם – ומכאן ודבש; שאור 
ואילו  עצים; לשם dl'",מעלה dy` epnny lk" שאימוריה חטאת כגון

אסור עצים לשם אף בשרה, את להקטיר  ואסור לאשים, קרבים
המזבח. על להעלותו
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‰ïéîeî éìòa éøáàa ïéøáà–øæòéìà éaøøîBà:ïäî ãçà Làø áø÷ íà–ïéLàøä ìk eáø÷é,ãçà ìL Bòøk ¥¨¦§¥¨¥©£¥¦©¦¡¦¤¤¥¦¨©Ÿ¤¨¥¤¦§§¨¨¨¦©§¤¤¨
ïäî–eáø÷éíéòøkä ìk;íéîëçåíéøîBà:eáø÷ elôàílk,ïäî ãçàî õeç–äôøOä úéáì àöé. ¥¤¦§§¨©§¨©¦©£¨¦§¦£¦¨§ª¨¥¤¨¥¤¥¥§¥©§¥¨
Âíéîa áøòúpL íc,íã äàøî Ba Lé íà–øLk.ïééa áøòúð–íéî àeä elàk BúBà ïéàBø.íãa áøòúð ¨¤¦§¨©§©¦¦¤©§¥¨¨¥¦§¨©§©¦¦§¦©¦¦§¨©§©

äîäa,äiç íãa Bà–íéî àeä elàk BúBà ïéàBø.äãeäé éaøøîBà:íc ìháî íc ïéà. §¥¨§©©¨¦§¦©¦©¦§¨¥¥¨§©¥¨
Êïéìeñt íãa áøòúð–änàì CôMé.úéöîz íãa–änàì CôMé.øæòéìà éaøøéLëî.Cìîð àG íà,ïúðå– ¦§¨©§©§¦¦¨¥¨©¨§©©§¦¦¨¥¨©¨©¦¡¦¤¤©§¦¦¦§©§¨©

øLk. ¨¥

dddd.minen ilra ixa`a mixa`åáéø÷é ,ïéùàøä ïî ãçà áéø÷äå ïúáåøòúá òãåé åðéàù ïäë àáå ,ïéîåî éìòá ìù ãçà øáà ïäá áøòúðù íéøùë íéøáà
ãç éàãåã ,íéðù íéðù ïáéø÷äì àìà øæòéìà 'ø éøù àìã ùøôî àøîâáå .åäðéð íéøùë åäìåë êðäå ,áø÷ã àåääá àøåñéà ïðéìúã ,äìçúëì ïéùàøä ìë
ìáà .êìîðù íãå÷ äìçú áø÷ù åúåàá äééìúîì àëéà øåñéà ÷ôñã àåää íåùî éàå .øúéäã àåää íåùî áø÷éì åæ äáø÷ä äðúéðå àåä àøéúéäã âåæ êðäî

:àåä àøåñéàã éàä àîìéã øæòéìà 'øì åìéôà áø÷éì åæ äáø÷ä äðúð àì àîù ãçà ãçà.cg`n uegàãéøâ ãçáã .àøîâá äì ùøôî éëä .ãçà âåæî õåç
:ïøîàãë ,áø÷éì åæ äáø÷ä äðúéð àìã øæòéìà 'ø äãåî

eeee.xyk mc d`xn ea yi m`ùé åìéôàå ,ìéèá àî÷ àî÷ ïðéøîà ,íéî êåúì íéùã÷ ìù íã ìôð íà ìáà .íéùã÷ ìù íã êåúì íéîä åìôðùë éìéî éðäå
:ìåñô íã äàøî åá.oiia axrzp:íåãà àåäù.min `ed eli`k eze` oi`ex:øùë ,íéîä ïúåàá øëéð äæ íã äéä íàå.dnda mca:ïéìåç ìùoi`ex

.eze`:äáøä åéìò äáåøî ìåñôä íãäù ô"òàå ,øùë ,íäá øëéð øùëä íã ìù úéîåîãà äàøî äéä íàå ,íéî àåä åìéàë ïéìåç ìù íãlhan mc oi`
.mcïéàå .ä÷éøæì øùë éëä åìéôà .íäá øëéð øùëä íãä ïéà ,íéî íãä äéä åìéàù ô"òà .ìåãâ éìë êåúì äôè åìéôàå ,ìéèá àì äãåäé éáøì åðéîá ïéîã

:äãåäé 'øë äëìä
ffff.mileqtd mca axrzp:åðîæì õåçì èçùðù íãá ïåâë.dn`l jtyiåìéàë åúåà íéàåø ïðéøîà àìå .ïåøã÷ ìçðì úãøåéå äøæòá úøáåòä íéîä úîàì

.äøôëì éæç àì úéöîúä íã àúééøåàãîã .úéöîúä íã ïëå .åäééðéòá íéìåñô íã éøåùëàì éúà àîìã ïðéøæâã ,÷øæé íäá øëéð øùëä íã íàå íéî àåä
áéúëã(æ"é àø÷éå)ìò ïðéøæâå .øôëî åðéà åá äàöåé ùôðä ïéàùå ,øôëî åá äàöåé ùôðäù íã .øôëì çáæîä ìò íëì åéúúð éðàå àåä íãá øùá ìë ùôð éë

:äéðéòá úéöîúä íã ä÷éøæá éøåùëàì éúà àîìã ,úéöîúä íãá áøòúðù ùôðä íã.xiykn xfril` iax.ùôðä íã íò áøòúðù úéöîúä íãá äìçúëì
.éãéî äéá ïðéøæâ àìã íéùã÷ä íãá ïéìåçä íã áøòúðë äéì äåä ,øåæâð éàîà êëìä ,ùôðä íã ìò äáø úåéäì éåöî äîäá ìù úéöîúä íã ïéà øáñã
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ïéîeî éìòa éøáàa ïéøáà בהם שנתערב כשרים עולה אברי – ÅÈÄÀÅÈÅÇÂÅÄ
בהקרבה, האסור  מום בעל  עולת של אחד øîBà:אבר øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅ

ïäî ãçà Làø áø÷ íà הקריב וכהן  בראשים ראש נתערב אם – ÄÈÇÙÆÈÅÆ
zaexrzd)בשוגג oipra rci `ly),התערובת מתוך  אחד  eáø÷éÄÀÀראש

ïéLàøä ìk שאנו הראשים, שאר  כל את להקריב כבר מותר – ÈÈÈÄ
כשרים  והשאר היה, מום בעל  של  בתחילה, שקרב הראש  אומרים:

ïäîהם. ãçà ìL Bòøk וכהן כרעיים, של תערובת זו היתה אם – ÇÀÆÆÈÅÆ
מהן, אחת בשוגג íéòøkäהקריב ìk eáø÷é הטעם כמבואר – ÄÀÀÈÇÀÈÇÄ

זוגות  להקריב אלא אליעזר רבי  התיר שלא מבואר, בגמרא בראשים.
מקום  שמכל  ביחד, כרעיים שתי או  ביחד ראשים שני  דהיינו זוגות,

להקרבה. ראוי  בודאי  הזוג מאותו elôàאחד :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÂÄ
ílk eáø÷כל את או הראשים כל את בשוגג כהן הקריב אפילו  – ÈÀËÈ

ïäîהכרעיים, ãçàî õeç דהיינו אחד, מזוג חוץ מבואר : בגמרא – ÅÆÈÅÆ
אחת, כרע או אחד  ראש נשאר  אם שהרי  כרעיים, שתי או  ראשים שני 
אלא  לעיל, שהבאנו  כמו להקריבו, שאסור מודה, אליעזר  רבי אף

וסוב  אליעזר  רבי  על  חולקים שלשחכמים זוג נשאר  שאפילו  רים,
כרעיים, או äôøOäראשים úéáì àöé להקרבה בכלל ראוי  שאינו – ÅÅÀÅÇÀÅÈ

המזבח. על
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המשניות  עוסקות פרקנו סוף ועד  מכאן קדשים. מיני בתערובת עסקנו כה עד 
ותקנתם. דמים מיני בתערובת

íc,המזבח על  לזריקה העומד  קדשים, של –íéîa áøòúpL– ÈÆÄÀÈÇÀÇÄ
לתוך נפל הדם אם שכן הדם; לתוך נפלו שהמים מבואר, בגמרא

שנפלה  טיפה שכל כלומר  בטל , ראשון  ראשון אומרים: אנו המים,
הדם, לתוך  נפלו  המים אם אבל  בהם. בטלה המים Baלתוך Lé íàÄÆ

íã äàøî,דם מראה זו  בתערובת יש  אם –øLk התערובת כשרה – ÇÀÅÈÈÅ
המזבח. על ïééaלזריקה áøòúð,אדום ביין  שנתערב קדשים דם – ÄÀÈÇÀÇÄ

בו , ניכר דם מראה íéîשאין àeä elàk BúBà ïéàBø רואים – ÄÀÄÇÄ
מים  של כזו בתערובת דם מראה היה ואם מים, הוא כאילו היין  את

אם וכן  כשר . זה הרי  קדשים,áøòúðודם, דם –äîäa íãa– ÄÀÈÇÀÇÀÅÈ
חולין, äiçשל  íãa Bà,לקרבן בכלל ראויה שאינה –BúBà ïéàBø ÀÇÇÈÄ

חולין , של הדם את –íéî àeä elàk דם מראה היה ואם – ÀÄÇÄ
על לזריקה התערובת כשרה הקדשים, ודם מים של כזו  בתערובת

ícהמזבח. ìháî íc ïéà :øîBà äãeäé éaø שנתערב שמין  – ÇÄÀÈÅÅÈÀÇÅÈ
מדם  אלף פי הוא שבתערובת החולין  דם ואפילו בטל , אינו במינו

אף  בהם, ניכר הכשר הדם מראה היה לא מים היה ואילו הקדשים,
לזריקה. התערובת כשרה כן  פי dcedi.על  iaxk dkld oi`e
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áøòúð,קדשים דם –ïéìeñt íãa הפסולות בהמות בדם – ÄÀÈÇÀÇÀÄ
שנשחטו  כגון בשחיטתם, שנפסלו קדשים של בדם או  להקרבה,

לזמנו , חוץ änàìבמחשבת CôMé בעזרה העוברת המים לתעלת – ÄÈÅÈÇÈ
מים, הוא כאילו אותו  רואים כאן : אומרים ואין  קדרון; לנחל ויורדת
להתיר יבואו שמא גוזרים בעזרה, מצוי פסולים קדשים ודם שהואיל

קדשים, דם נתערב אם וכן המזבח. על לזרוק בעינו הפסולים דם
המזבח, על לזריקה úéöîzהעומד  íãa ונסחט שנמצה בדם – ÀÇÇÀÄ

לזריקה, פסול שהוא השחיטה, änàìמבית CôMéשכתוב ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא – ÄÈÅÈÇÈ
יא יא יא יא ):):):): לכפריז יז יז יז ,,,, המזבח על  לכם נתתיו  ואני  היא בדם הבשר  נפש  "כי 

שדם  הכתוב, מלמד  – יכפר " בנפש הוא הדם כי  נפשותיכם, על 
ולפיכך מכפר , אינו בו  יוצאה הנפש ושאין  מכפר , בו יוצאה שהנפש 

לזריקה, פסול שיהא התמצית, בדם שנתערב הנפש  דם על גוזרים
בעינו. התמצית דם בזריקה להתיר יבואו שמא øæòéìàגזירה éaøÇÄÁÄÆÆ

øéLëîשסובר הנפש, דם עם שנתערב התמצית בדם לכתחילה – ÇÀÄ
על מרובה יהא בהמה של התמצית שדם מצוי  זה שאין אליעזר, רבי

בתערובת  גוזרים שאין  כשם זו , בתערובת לגזור  אין  ולפיכך  הנפש, דם
רבי אף בעזרה, הרבה שמצוי  פסולין  בדם חולין. ודם קדשים דם של

גזירה אליעז  משום לאמה, ישפך  כשר , בדם נתערב שאם מודה, ר
Cìîð((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).). àG íà,לזריקה ראוי  הדם אם שאל שלא –ïúðå ÄÄÀÇÀÈÇ

המזבח, על התערובת מן וזרק –øLk ואינו שהואיל  בדיעבד , – ÈÅ
כשר. בדיעבד לפיכך  גזירה, משום אלא פסול

izdw - zex`ean zeipyn
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:íéîëçë äëìäå .äøéæâ íåùî äîà åëôåùì äéì ïðéøîà ,éëåìîàì
gggg.dn`l jtyi oinen ilra mca axrzpy mininz mc:åáéø÷ú àì íåùî ïú÷éøæá øáòã ,øæòéìà 'ø âéìô àì àäáå.zeqeka qeka xrzpìù íã ñåë
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éâåìôàì àëéøöå .ìéòì àðùéøôãëå ,úåñåëá å÷ìçð êë ,ïéîåîïúøôë àãéáòúàã íåùî åáø÷é øæòéìà éáø øîà÷ àäá ,íéøáàá ïðéòåîùà éàã ,åäééååøúá

:àëéøö ,àì àîéà ,ìå÷ì÷á äøôë ø÷éòã úåñåëá ñåë éáâ ìáà ,äøôë ø÷éò àéäù ïîã ú÷éøæ åðééäã ,øùëäá
hhhh.dhnl oipzpd:äìòîì ïúéð àåäù úàèç íãá åáøòúðù ,øùòîå çñôå øåëáå íéîìùå íùàå äìåò íã ïåâë .àø÷ñä èåçîozi xne` xfril` 'x

.dlrnläåöîù éðôîå .íéî íä åìéàë íúåà éðà äàåø äìòîì íéðåúçúä úúì ïéåëúî åðéàå ìéàåä .åá áøåòî íéðåúçúä íãù ô"òàå .úàèç úåðúî
úàèç ìù íééøéù úëéôùì åì äìòú äèî úðéúðå ,äèîì ë"çàå äìçú äìòîì ïúåð êëìä ,úåìåòì úåîãå÷ úåàèçä ìëù ,íéðåúçúì íéðåéìò íéã÷äì

:äìåò úåðúî úìçúäìå.dn`l ektyi:íéàåø åäì úéìã.xyk ozpe jlnp `l m`e:øæòéìà 'øë äëìä ïéàå .äìòîì åðîî ïúéð àäã
iiii.zg` dpzna oipzpd:øùòî íã ñåëá áøòúðù øåëá íã ñåë ïåâë ùøôî àøîâá.zg` dpzn epzpiäðúîå äæ ñåëî úçà äðúî ïúé ñåëå ñåë ìëî

:äæ ñåëî úçà.rax` ozna rax` ozn:íéðåúçú íäéðùå òáøà ïäù úåðúî éúù íéðåòè íäéðùù ,íùà íãá åà íéîìù íãá äìåò íã ïåâëozn
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דמים. מיני בתערובת ממשיכה משנתנו

íéîéîz ícשנתערב כשרים, קרבנות של  דם –íéîeî éìòa íãa ÇÀÄÄÀÇÇÂÅÄ
לזריקה, פסול  שהוא –änàì CôMé;שבעזרה המים לתעלת – ÄÈÅÈÇÈ

בתורה כתוב שהרי בזה, מודה אליעזר  רבי  ככככ):):):):ואף כבכבכבכב,,,, "כל((((ויקראויקראויקראויקרא

תקריבו". לא מום בו úBñBëaאשר ñBk מומים בעלי  של  דם כוס – À
כוס  אלא בדם דם נתערב שלא כלומר תמימים, דם בכוסות שנתערב

מומים, בעלי  דם של  הכוס איזהו  מכירים ואין  øæòéìàבכוסות, éaøÇÄÁÄÆÆ
ãçà ñBk áø÷ :øîBà וזרק התערובת על ידע לא כהן  אם – ÅÈÇÆÈ

אחד , כוס של  הדם את úBñBkäבשוגג ìk eáø÷éכבר מותר – ÄÀÀÈÇ
תחילה, שקרב הכוס אומרים: שאנו  הכוסות, כל  של הדם את לזרוק

הוא. כשר דם והשאר היה, מומים בעלי íéøîBà;דם íéîëçåÇÂÈÄÀÄ
ïäî ãçàî õeç ,ílk eáø÷ elôà בשוגג כהן זרק אפילו – ÂÄÈÀËÈÅÆÈÅÆ

שנשאר , מאחד חוץ הכוסות, כל änàìדם CôMé הוא שפסול  – ÄÈÅÈÇÈ
אליעזר רבי של  זו מחלוקת – מומים. בעלי דם הוא שמא לזריקה,
למעלה  ששנינו  למחלוקתם בכול היא דומה הכוסות, בתערובת וחכמים

אלא  אליעזר רבי הכשיר לא כאן  ואף האיברים, בתערובת ה) (משנה
שאומרים  ומה שם; שבארנו  כמו  לא, אחד אחד  אבל שניים, שניים

בגמרא  שם. כמבואר  אחד , מזוג חוץ היינו מאחד ", "חוץ חכמים
בין  וחכמים אליעזר  רבי  מחלוקת להשמיענו  צורך  שיש מבואר,

על שאף להשמיע, המשנה באה באיברים שכן  בכוסות, ובין באיברים
שהאיברים  חכמים, סוברים מקום מכל כהוגן , דמם נזרק שכבר פי 

הוא  שהקלקול פי  על  שאף להשמיע, המשנה באה ובכוסות פסולים;
כוס  קרב שאם אליעזר רבי סובר מקום מכל הכפרה, עיקר שהוא בדם

הכוסות. כל יקרבו  אחד 
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ähîì ïéðzpä כגון הסיקרא, מחוט למטה הניתנים הקרבנות דמי – ÇÄÈÄÀÇÈ
ושלמים, ואשם עולה של  äìòîìדם ïéðzpa eáøòúpLבדמי – ÆÄÀÈÀÇÄÈÄÀÇÀÈ

המזבח, קרנות ארבע על  הסיקרא, מחוט למעלה הניתנים חטאת קרבן 
ג), (ה, לעיל ששנינו  äìòîìכמו ïzé :øîBà øæòéìà éaø– ÇÄÁÄÆÆÅÄÅÀÇÀÈ

המזבח, קרנות ארבע על למעלה מתנות ארבע התערובת מן תחילה יתן 
לעולה; קודמת חטאת שכן חטאת, בדם úàכמו éðà äàBøåÀÆÂÄÆ

íéî ïä elàk äìòîì íéðBzçzä שנתן במתנות, שמעורב מה – ÇÇÀÄÀÇÀÈÀÄÅÇÄ
מים, הם כאילו אותם רואים למטה, הניתנים מהדמים øæçéåÀÇÂÙלמעלה,

ähîì ïzéå,הסיקרא מחוט למטה התערובת מן  יתן כך  אחר  – ÀÄÅÀÇÈ
לשפיכת  אף לו  תעלה למטה והנתינה למטה, הניתנים הדמים כדין 

(לעיל דרומי יסוד על  למטה להישפך שדינם החטאת, של הדם שיירי 
ג). änàìה, eëôMé :íéøîBà íéîëçå שאינם לפי סוברים,– ÇÂÈÄÀÄÄÈÀÈÇÈ

לשנות  שאסור  וכיון מים, הם כאילו למעלה התחתונים את שרואים
המים  לאמת ויישפכו  זו, לתערובת תקנה אין לפיכך  הדם, מקום

Cìîðשבעזרה. àG íàå,התערובת דם על לשאול  בא לא אם – ÀÄÄÀÇ
לזריקה, כשר  הוא למעלה,ïúðåאם מתנות ארבע –øLkויחזור – ÀÈÇÈÅ

למטה בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא ).).).).ויתן ((((ברייתאברייתאברייתאברייתא

i y y m e i
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והם: החיצון, המזבח על  ניתנים שדמיהם קרבנות, סוגי שלושה על  למדנו ה בפרק
.`– היחיד חטאת בין  הציבור  חטאת בין  – zepznהחטאת rax` oerh dncעל

המזבח; קרנות ציבור a.ארבע שלמי  האשם, zxvr),העולה, iyak)איל התודה,
אלו כל – השלמים `raxנזיר , ody zepzn izy oerh onc;הסיקרא מחוט למטה

.bאלו כל  – הפסח קרבן בהמה, מעשר  בהמה, `zgבכור dpzn oerh oncכנגד
xwiqd`).היסוד hegn dhnl)שנתערבו הללו הקרבנות סוגי של בדמים דנה משנתנו 

בזה. זה

úçà äðzîa ïéðzpa eáøòúpL úçà äðzî ïéðzpä דם כגון – ÇÄÈÄÇÈÈÇÇÆÄÀÈÀÇÄÈÄÀÇÈÈÇÇ
בהמה, מעשר  בדם שנתערב úçàבכור äðzî eðúpé מחוט למטה – ÄÈÀÇÈÈÇÇ

לעיל . כמבואר òaøàהסיקרא, ïzîa òaøà ïzîשתי הניתנים – ÇÇÇÀÇÀÇÇÇÀÇ
כגון  ארבע, שהן מתנות שתי  בניתנים שנתערבו ארבע שהן  מתנות

לעיל ,דם שהזכרנו כפי  באלו, וכיוצא שלמים, בדם ïzîaעולה eðúpéÄÈÀÀÇÇ
òaøà והן שווה, מתנותיהם דין שהרי ארבע, שהן  מתנות שתי  – ÇÀÇ

הסיקרא. מחוט úçàלמטה äðzîa òaøà ïzîשתי הניתנים – ÇÇÇÀÇÀÇÈÈÇÇ
עולה  דם כגון  אחת, מתנה בניתנים שנתערבו ארבע שהן  מתנות

בכור , בדם òaøàשנתערב ïzîa eðúpé :øîBà øæòéìà éaø– ÇÄÁÄÆÆÅÄÈÀÀÇÇÇÀÇ
המתנות  את אני  שרואה שניהם, ידי  ויוצא ארבע, שהן  מתנות שתי

izdw - zex`ean zeipyn
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‰ïéîeî éìòa éøáàa ïéøáà–øæòéìà éaøøîBà:ïäî ãçà Làø áø÷ íà–ïéLàøä ìk eáø÷é,ãçà ìL Bòøk ¥¨¦§¥¨¥©£¥¦©¦¡¦¤¤¥¦¨©Ÿ¤¨¥¤¦§§¨¨¨¦©§¤¤¨
ïäî–eáø÷éíéòøkä ìk;íéîëçåíéøîBà:eáø÷ elôàílk,ïäî ãçàî õeç–äôøOä úéáì àöé. ¥¤¦§§¨©§¨©¦©£¨¦§¦£¦¨§ª¨¥¤¨¥¤¥¥§¥©§¥¨
Âíéîa áøòúpL íc,íã äàøî Ba Lé íà–øLk.ïééa áøòúð–íéî àeä elàk BúBà ïéàBø.íãa áøòúð ¨¤¦§¨©§©¦¦¤©§¥¨¨¥¦§¨©§©¦¦§¦©¦¦§¨©§©

äîäa,äiç íãa Bà–íéî àeä elàk BúBà ïéàBø.äãeäé éaøøîBà:íc ìháî íc ïéà. §¥¨§©©¨¦§¦©¦©¦§¨¥¥¨§©¥¨
Êïéìeñt íãa áøòúð–änàì CôMé.úéöîz íãa–änàì CôMé.øæòéìà éaøøéLëî.Cìîð àG íà,ïúðå– ¦§¨©§©§¦¦¨¥¨©¨§©©§¦¦¨¥¨©¨©¦¡¦¤¤©§¦¦¦§©§¨©

øLk. ¨¥

dddd.minen ilra ixa`a mixa`åáéø÷é ,ïéùàøä ïî ãçà áéø÷äå ïúáåøòúá òãåé åðéàù ïäë àáå ,ïéîåî éìòá ìù ãçà øáà ïäá áøòúðù íéøùë íéøáà
ãç éàãåã ,íéðù íéðù ïáéø÷äì àìà øæòéìà 'ø éøù àìã ùøôî àøîâáå .åäðéð íéøùë åäìåë êðäå ,áø÷ã àåääá àøåñéà ïðéìúã ,äìçúëì ïéùàøä ìë
ìáà .êìîðù íãå÷ äìçú áø÷ù åúåàá äééìúîì àëéà øåñéà ÷ôñã àåää íåùî éàå .øúéäã àåää íåùî áø÷éì åæ äáø÷ä äðúéðå àåä àøéúéäã âåæ êðäî

:àåä àøåñéàã éàä àîìéã øæòéìà 'øì åìéôà áø÷éì åæ äáø÷ä äðúð àì àîù ãçà ãçà.cg`n uegàãéøâ ãçáã .àøîâá äì ùøôî éëä .ãçà âåæî õåç
:ïøîàãë ,áø÷éì åæ äáø÷ä äðúéð àìã øæòéìà 'ø äãåî

eeee.xyk mc d`xn ea yi m`ùé åìéôàå ,ìéèá àî÷ àî÷ ïðéøîà ,íéî êåúì íéùã÷ ìù íã ìôð íà ìáà .íéùã÷ ìù íã êåúì íéîä åìôðùë éìéî éðäå
:ìåñô íã äàøî åá.oiia axrzp:íåãà àåäù.min `ed eli`k eze` oi`ex:øùë ,íéîä ïúåàá øëéð äæ íã äéä íàå.dnda mca:ïéìåç ìùoi`ex

.eze`:äáøä åéìò äáåøî ìåñôä íãäù ô"òàå ,øùë ,íäá øëéð øùëä íã ìù úéîåîãà äàøî äéä íàå ,íéî àåä åìéàë ïéìåç ìù íãlhan mc oi`
.mcïéàå .ä÷éøæì øùë éëä åìéôà .íäá øëéð øùëä íãä ïéà ,íéî íãä äéä åìéàù ô"òà .ìåãâ éìë êåúì äôè åìéôàå ,ìéèá àì äãåäé éáøì åðéîá ïéîã

:äãåäé 'øë äëìä
ffff.mileqtd mca axrzp:åðîæì õåçì èçùðù íãá ïåâë.dn`l jtyiåìéàë åúåà íéàåø ïðéøîà àìå .ïåøã÷ ìçðì úãøåéå äøæòá úøáåòä íéîä úîàì

.äøôëì éæç àì úéöîúä íã àúééøåàãîã .úéöîúä íã ïëå .åäééðéòá íéìåñô íã éøåùëàì éúà àîìã ïðéøæâã ,÷øæé íäá øëéð øùëä íã íàå íéî àåä
áéúëã(æ"é àø÷éå)ìò ïðéøæâå .øôëî åðéà åá äàöåé ùôðä ïéàùå ,øôëî åá äàöåé ùôðäù íã .øôëì çáæîä ìò íëì åéúúð éðàå àåä íãá øùá ìë ùôð éë

:äéðéòá úéöîúä íã ä÷éøæá éøåùëàì éúà àîìã ,úéöîúä íãá áøòúðù ùôðä íã.xiykn xfril` iax.ùôðä íã íò áøòúðù úéöîúä íãá äìçúëì
.éãéî äéá ïðéøæâ àìã íéùã÷ä íãá ïéìåçä íã áøòúðë äéì äåä ,øåæâð éàîà êëìä ,ùôðä íã ìò äáø úåéäì éåöî äîäá ìù úéöîúä íã ïéà øáñã

`xephxa yexit

ה ה נ ש מ ר ו א ב

ïéîeî éìòa éøáàa ïéøáà בהם שנתערב כשרים עולה אברי – ÅÈÄÀÅÈÅÇÂÅÄ
בהקרבה, האסור  מום בעל  עולת של אחד øîBà:אבר øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅ

ïäî ãçà Làø áø÷ íà הקריב וכהן  בראשים ראש נתערב אם – ÄÈÇÙÆÈÅÆ
zaexrzd)בשוגג oipra rci `ly),התערובת מתוך  אחד  eáø÷éÄÀÀראש

ïéLàøä ìk שאנו הראשים, שאר  כל את להקריב כבר מותר – ÈÈÈÄ
כשרים  והשאר היה, מום בעל  של  בתחילה, שקרב הראש  אומרים:

ïäîהם. ãçà ìL Bòøk וכהן כרעיים, של תערובת זו היתה אם – ÇÀÆÆÈÅÆ
מהן, אחת בשוגג íéòøkäהקריב ìk eáø÷é הטעם כמבואר – ÄÀÀÈÇÀÈÇÄ

זוגות  להקריב אלא אליעזר רבי  התיר שלא מבואר, בגמרא בראשים.
מקום  שמכל  ביחד, כרעיים שתי או  ביחד ראשים שני  דהיינו זוגות,

להקרבה. ראוי  בודאי  הזוג מאותו elôàאחד :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÂÄ
ílk eáø÷כל את או הראשים כל את בשוגג כהן הקריב אפילו  – ÈÀËÈ

ïäîהכרעיים, ãçàî õeç דהיינו אחד, מזוג חוץ מבואר : בגמרא – ÅÆÈÅÆ
אחת, כרע או אחד  ראש נשאר  אם שהרי  כרעיים, שתי או  ראשים שני 
אלא  לעיל, שהבאנו  כמו להקריבו, שאסור מודה, אליעזר  רבי אף

וסוב  אליעזר  רבי  על  חולקים שלשחכמים זוג נשאר  שאפילו  רים,
כרעיים, או äôøOäראשים úéáì àöé להקרבה בכלל ראוי  שאינו – ÅÅÀÅÇÀÅÈ

המזבח. על
i r i a x m e i
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המשניות  עוסקות פרקנו סוף ועד  מכאן קדשים. מיני בתערובת עסקנו כה עד 
ותקנתם. דמים מיני בתערובת

íc,המזבח על  לזריקה העומד  קדשים, של –íéîa áøòúpL– ÈÆÄÀÈÇÀÇÄ
לתוך נפל הדם אם שכן הדם; לתוך נפלו שהמים מבואר, בגמרא

שנפלה  טיפה שכל כלומר  בטל , ראשון  ראשון אומרים: אנו המים,
הדם, לתוך  נפלו  המים אם אבל  בהם. בטלה המים Baלתוך Lé íàÄÆ

íã äàøî,דם מראה זו  בתערובת יש  אם –øLk התערובת כשרה – ÇÀÅÈÈÅ
המזבח. על ïééaלזריקה áøòúð,אדום ביין  שנתערב קדשים דם – ÄÀÈÇÀÇÄ

בו , ניכר דם מראה íéîשאין àeä elàk BúBà ïéàBø רואים – ÄÀÄÇÄ
מים  של כזו בתערובת דם מראה היה ואם מים, הוא כאילו היין  את

אם וכן  כשר . זה הרי  קדשים,áøòúðודם, דם –äîäa íãa– ÄÀÈÇÀÇÀÅÈ
חולין, äiçשל  íãa Bà,לקרבן בכלל ראויה שאינה –BúBà ïéàBø ÀÇÇÈÄ

חולין , של הדם את –íéî àeä elàk דם מראה היה ואם – ÀÄÇÄ
על לזריקה התערובת כשרה הקדשים, ודם מים של כזו  בתערובת

ícהמזבח. ìháî íc ïéà :øîBà äãeäé éaø שנתערב שמין  – ÇÄÀÈÅÅÈÀÇÅÈ
מדם  אלף פי הוא שבתערובת החולין  דם ואפילו בטל , אינו במינו

אף  בהם, ניכר הכשר הדם מראה היה לא מים היה ואילו הקדשים,
לזריקה. התערובת כשרה כן  פי dcedi.על  iaxk dkld oi`e

ז ה נ ש מ ר ו א ב

áøòúð,קדשים דם –ïéìeñt íãa הפסולות בהמות בדם – ÄÀÈÇÀÇÀÄ
שנשחטו  כגון בשחיטתם, שנפסלו קדשים של בדם או  להקרבה,

לזמנו , חוץ änàìבמחשבת CôMé בעזרה העוברת המים לתעלת – ÄÈÅÈÇÈ
מים, הוא כאילו אותו  רואים כאן : אומרים ואין  קדרון; לנחל ויורדת
להתיר יבואו שמא גוזרים בעזרה, מצוי פסולים קדשים ודם שהואיל

קדשים, דם נתערב אם וכן המזבח. על לזרוק בעינו הפסולים דם
המזבח, על לזריקה úéöîzהעומד  íãa ונסחט שנמצה בדם – ÀÇÇÀÄ

לזריקה, פסול שהוא השחיטה, änàìמבית CôMéשכתוב ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא – ÄÈÅÈÇÈ
יא יא יא יא ):):):): לכפריז יז יז יז ,,,, המזבח על  לכם נתתיו  ואני  היא בדם הבשר  נפש  "כי 

שדם  הכתוב, מלמד  – יכפר " בנפש הוא הדם כי  נפשותיכם, על 
ולפיכך מכפר , אינו בו  יוצאה הנפש ושאין  מכפר , בו יוצאה שהנפש 

לזריקה, פסול שיהא התמצית, בדם שנתערב הנפש  דם על גוזרים
בעינו. התמצית דם בזריקה להתיר יבואו שמא øæòéìàגזירה éaøÇÄÁÄÆÆ

øéLëîשסובר הנפש, דם עם שנתערב התמצית בדם לכתחילה – ÇÀÄ
על מרובה יהא בהמה של התמצית שדם מצוי  זה שאין אליעזר, רבי

בתערובת  גוזרים שאין  כשם זו , בתערובת לגזור  אין  ולפיכך  הנפש, דם
רבי אף בעזרה, הרבה שמצוי  פסולין  בדם חולין. ודם קדשים דם של

גזירה אליעז  משום לאמה, ישפך  כשר , בדם נתערב שאם מודה, ר
Cìîð((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).). àG íà,לזריקה ראוי  הדם אם שאל שלא –ïúðå ÄÄÀÇÀÈÇ

המזבח, על התערובת מן וזרק –øLk ואינו שהואיל  בדיעבד , – ÈÅ
כשר. בדיעבד לפיכך  גזירה, משום אלא פסול
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Áíéîeî éìòa íãa íéîéîz íc–änàì CôMé.úBñBëa ñBk–øæòéìà éaøøîBà:ãçà ñBk áø÷–eáø÷é ©§¦¦§©©£¥¦¦¨¥¨©¨§©¦¡¦¤¤¥¨©¤¨¦§§
úBñBkä ìk.íéîëçåíéøîBà;ílk eáø÷ elôà,ïäî ãçàî õeç–änàì CôMé. ¨©©£¨¦§¦£¦¨§ª¨¥¤¨¥¤¦¨¥¨©¨

Ëäìòîì ïéðzpa eáøòúpL ähîì ïéðzpä–øæòéìà éaøøîBà:äìòîì ïzé,äìòîì íéðBzçzä úà éðà äàBøå ©¦¨¦§©¨¤¦§¨§©¦¨¦§©§¨©¦¡¦¤¤¥¦¥§©§¨§¤£¦¤©©§¦§©§¨
íéî ïä elàk,ähîì ïzéå øæçéå.íéîëçåíéøîBà:änàì eëôMé.Cìîð àG íàå,ïúðå–øLk. §¦¥©¦§©£Ÿ§¦¥§©¨©£¨¦§¦¦¨§¨©¨§¦¦§©§¨©¨¥

Èúçà äðzîa ïéðzpa eáøòúpL úçà äðzî ïéðzpä–úçà äðzî eðúpé.òaøà ïzîa òaøà ïzî–ïzîa eðúpé ©¦¨¦©¨¨©©¤¦§¨§©¦¨¦§©¨¨©©¦¨§©¨¨©©©©©§©§©©©§©¦¨§§©©
òaøà.úçà äðzîa òaøà ïzî–øæòéìà éaøøîBà:òaøà ïzîa eðúpé.òLBäé éaøøîBà:úçà äðzîa eðúpé. ©§©©©©§©§©¨¨©©©¦¡¦¤¤¥¦¨§§©©©§©©¦§ª©¥¦¨§§©¨¨©©

åèà äáø àìã àëéä øæâ êëìä ,ùôðä íã ìò äáø úéöîúä íãù íéîòô øáñ àî÷ àðúå .øæòéìà 'øø âéìô àì ,àçéëùã àúìîã ïéìåñô íãá áøòúðùëå
éúà éëå .øùë ãáòéãáå àéä àîìòá äøéæâã ,øùëã ÷"ú äãåî ,åéìàî ïúðå åàì íà åæ úáåøòúî ïúé íà ã"áá ïäëä êìîð àìã àëéä åäéîå .äáøã àëéä

:íéîëçë äëìäå .äøéæâ íåùî äîà åëôåùì äéì ïðéøîà ,éëåìîàì
gggg.dn`l jtyi oinen ilra mca axrzpy mininz mc:åáéø÷ú àì íåùî ïú÷éøæá øáòã ,øæòéìà 'ø âéìô àì àäáå.zeqeka qeka xrzpìù íã ñåë

:íåî ìòá íã ìù ñåë åäæéà òåãé ïéàå ,øùë íã ìù úåñåëá íåî ìòá.'ek mdn cg` axw m` xne` xfril` 'xéìòá éøáàå íéøáàá å÷ìçðù êøãë
éâåìôàì àëéøöå .ìéòì àðùéøôãëå ,úåñåëá å÷ìçð êë ,ïéîåîïúøôë àãéáòúàã íåùî åáø÷é øæòéìà éáø øîà÷ àäá ,íéøáàá ïðéòåîùà éàã ,åäééååøúá

:àëéøö ,àì àîéà ,ìå÷ì÷á äøôë ø÷éòã úåñåëá ñåë éáâ ìáà ,äøôë ø÷éò àéäù ïîã ú÷éøæ åðééäã ,øùëäá
hhhh.dhnl oipzpd:äìòîì ïúéð àåäù úàèç íãá åáøòúðù ,øùòîå çñôå øåëáå íéîìùå íùàå äìåò íã ïåâë .àø÷ñä èåçîozi xne` xfril` 'x

.dlrnläåöîù éðôîå .íéî íä åìéàë íúåà éðà äàåø äìòîì íéðåúçúä úúì ïéåëúî åðéàå ìéàåä .åá áøåòî íéðåúçúä íãù ô"òàå .úàèç úåðúî
úàèç ìù íééøéù úëéôùì åì äìòú äèî úðéúðå ,äèîì ë"çàå äìçú äìòîì ïúåð êëìä ,úåìåòì úåîãå÷ úåàèçä ìëù ,íéðåúçúì íéðåéìò íéã÷äì

:äìåò úåðúî úìçúäìå.dn`l ektyi:íéàåø åäì úéìã.xyk ozpe jlnp `l m`e:øæòéìà 'øë äëìä ïéàå .äìòîì åðîî ïúéð àäã
iiii.zg` dpzna oipzpd:øùòî íã ñåëá áøòúðù øåëá íã ñåë ïåâë ùøôî àøîâá.zg` dpzn epzpiäðúîå äæ ñåëî úçà äðúî ïúé ñåëå ñåë ìëî

:äæ ñåëî úçà.rax` ozna rax` ozn:íéðåúçú íäéðùå òáøà ïäù úåðúî éúù íéðåòè íäéðùù ,íùà íãá åà íéîìù íãá äìåò íã ïåâëozn
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דמים. מיני בתערובת ממשיכה משנתנו

íéîéîz ícשנתערב כשרים, קרבנות של  דם –íéîeî éìòa íãa ÇÀÄÄÀÇÇÂÅÄ
לזריקה, פסול  שהוא –änàì CôMé;שבעזרה המים לתעלת – ÄÈÅÈÇÈ

בתורה כתוב שהרי בזה, מודה אליעזר  רבי  ככככ):):):):ואף כבכבכבכב,,,, "כל((((ויקראויקראויקראויקרא

תקריבו". לא מום בו úBñBëaאשר ñBk מומים בעלי  של  דם כוס – À
כוס  אלא בדם דם נתערב שלא כלומר תמימים, דם בכוסות שנתערב

מומים, בעלי  דם של  הכוס איזהו  מכירים ואין  øæòéìàבכוסות, éaøÇÄÁÄÆÆ
ãçà ñBk áø÷ :øîBà וזרק התערובת על ידע לא כהן  אם – ÅÈÇÆÈ

אחד , כוס של  הדם את úBñBkäבשוגג ìk eáø÷éכבר מותר – ÄÀÀÈÇ
תחילה, שקרב הכוס אומרים: שאנו  הכוסות, כל  של הדם את לזרוק

הוא. כשר דם והשאר היה, מומים בעלי íéøîBà;דם íéîëçåÇÂÈÄÀÄ
ïäî ãçàî õeç ,ílk eáø÷ elôà בשוגג כהן זרק אפילו – ÂÄÈÀËÈÅÆÈÅÆ

שנשאר , מאחד חוץ הכוסות, כל änàìדם CôMé הוא שפסול  – ÄÈÅÈÇÈ
אליעזר רבי של  זו מחלוקת – מומים. בעלי דם הוא שמא לזריקה,
למעלה  ששנינו  למחלוקתם בכול היא דומה הכוסות, בתערובת וחכמים

אלא  אליעזר רבי הכשיר לא כאן  ואף האיברים, בתערובת ה) (משנה
שאומרים  ומה שם; שבארנו  כמו  לא, אחד אחד  אבל שניים, שניים

בגמרא  שם. כמבואר  אחד , מזוג חוץ היינו מאחד ", "חוץ חכמים
בין  וחכמים אליעזר  רבי  מחלוקת להשמיענו  צורך  שיש מבואר,

על שאף להשמיע, המשנה באה באיברים שכן  בכוסות, ובין באיברים
שהאיברים  חכמים, סוברים מקום מכל כהוגן , דמם נזרק שכבר פי 

הוא  שהקלקול פי  על  שאף להשמיע, המשנה באה ובכוסות פסולים;
כוס  קרב שאם אליעזר רבי סובר מקום מכל הכפרה, עיקר שהוא בדם

הכוסות. כל יקרבו  אחד 
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ähîì ïéðzpä כגון הסיקרא, מחוט למטה הניתנים הקרבנות דמי – ÇÄÈÄÀÇÈ
ושלמים, ואשם עולה של  äìòîìדם ïéðzpa eáøòúpLבדמי – ÆÄÀÈÀÇÄÈÄÀÇÀÈ

המזבח, קרנות ארבע על  הסיקרא, מחוט למעלה הניתנים חטאת קרבן 
ג), (ה, לעיל ששנינו  äìòîìכמו ïzé :øîBà øæòéìà éaø– ÇÄÁÄÆÆÅÄÅÀÇÀÈ

המזבח, קרנות ארבע על למעלה מתנות ארבע התערובת מן תחילה יתן 
לעולה; קודמת חטאת שכן חטאת, בדם úàכמו éðà äàBøåÀÆÂÄÆ

íéî ïä elàk äìòîì íéðBzçzä שנתן במתנות, שמעורב מה – ÇÇÀÄÀÇÀÈÀÄÅÇÄ
מים, הם כאילו אותם רואים למטה, הניתנים מהדמים øæçéåÀÇÂÙלמעלה,

ähîì ïzéå,הסיקרא מחוט למטה התערובת מן  יתן כך  אחר  – ÀÄÅÀÇÈ
לשפיכת  אף לו  תעלה למטה והנתינה למטה, הניתנים הדמים כדין 

(לעיל דרומי יסוד על  למטה להישפך שדינם החטאת, של הדם שיירי 
ג). änàìה, eëôMé :íéøîBà íéîëçå שאינם לפי סוברים,– ÇÂÈÄÀÄÄÈÀÈÇÈ

לשנות  שאסור  וכיון מים, הם כאילו למעלה התחתונים את שרואים
המים  לאמת ויישפכו  זו, לתערובת תקנה אין לפיכך  הדם, מקום

Cìîðשבעזרה. àG íàå,התערובת דם על לשאול  בא לא אם – ÀÄÄÀÇ
לזריקה, כשר  הוא למעלה,ïúðåאם מתנות ארבע –øLkויחזור – ÀÈÇÈÅ

למטה בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא ).).).).ויתן ((((ברייתאברייתאברייתאברייתא
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והם: החיצון, המזבח על  ניתנים שדמיהם קרבנות, סוגי שלושה על  למדנו ה בפרק
.`– היחיד חטאת בין  הציבור  חטאת בין  – zepznהחטאת rax` oerh dncעל

המזבח; קרנות ציבור a.ארבע שלמי  האשם, zxvr),העולה, iyak)איל התודה,
אלו כל – השלמים `raxנזיר , ody zepzn izy oerh onc;הסיקרא מחוט למטה

.bאלו כל  – הפסח קרבן בהמה, מעשר  בהמה, `zgבכור dpzn oerh oncכנגד
xwiqd`).היסוד hegn dhnl)שנתערבו הללו הקרבנות סוגי של בדמים דנה משנתנו 

בזה. זה

úçà äðzîa ïéðzpa eáøòúpL úçà äðzî ïéðzpä דם כגון – ÇÄÈÄÇÈÈÇÇÆÄÀÈÀÇÄÈÄÀÇÈÈÇÇ
בהמה, מעשר  בדם שנתערב úçàבכור äðzî eðúpé מחוט למטה – ÄÈÀÇÈÈÇÇ

לעיל . כמבואר òaøàהסיקרא, ïzîa òaøà ïzîשתי הניתנים – ÇÇÇÀÇÀÇÇÇÀÇ
כגון  ארבע, שהן מתנות שתי  בניתנים שנתערבו ארבע שהן  מתנות

לעיל ,דם שהזכרנו כפי  באלו, וכיוצא שלמים, בדם ïzîaעולה eðúpéÄÈÀÀÇÇ
òaøà והן שווה, מתנותיהם דין שהרי ארבע, שהן  מתנות שתי  – ÇÀÇ

הסיקרא. מחוט úçàלמטה äðzîa òaøà ïzîשתי הניתנים – ÇÇÇÀÇÀÇÈÈÇÇ
עולה  דם כגון  אחת, מתנה בניתנים שנתערבו ארבע שהן  מתנות

בכור , בדם òaøàשנתערב ïzîa eðúpé :øîBà øæòéìà éaø– ÇÄÁÄÆÆÅÄÈÀÀÇÇÇÀÇ
המתנות  את אני  שרואה שניהם, ידי  ויוצא ארבע, שהן  מתנות שתי

izdw - zex`ean zeipyn
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Bì øîàøæòéìà éaø:ìò øáBò àeä éøäåòøâz ìa?Bì øîàòLBäé éaø:ìò øáBò àeä éøäåéñBz ìaó?øîà ¨©©¦¡¦¤¤©£¥¥©©¦§©¨©©¦§ª©©£¥¥©©¦¨©
Bìøæòéìà éaø:øîàð àGéñBz ìaóBîöòa àeäLk àlà.Bì øîàòLBäé éaø:øîàð àGòøâz ìaàeäLk àlà ©¦¡¦¤¤¤¡©©¦¤¨§¤§©§¨©©¦§ª©¤¡©©¦§©¤¨§¤

Bîöòa.øîà ãBòåòLBäé éaø:zúpLk–zøáòìòéñBz ìaó,Eãéa äNòî úéNòå;zúð àHLëe–òìò zøá §©§§¨©©¦§ª©§¤¨©¨¨©§¨©©¦§¨¦¨©£¤§¨§§¤¨©¨¨©§¨©
òøâz ìa,Eãéa äNòî úéNò àGå. ©¦§©§¨¦¨©£¤§¨§

‡Èõeça ïéðzpä íò eáøòúpL íéðôa ïéðzpä–änàì eëôMé.íéðôa ïúðå øæçå õeça ïúð–øLk.øæçå íéðôa ©¦¨¦¦§¦¤¦§¨§¦©¦¨¦©¦¨§¨©¨¨©©§¨©§¨©¦§¦¨¥¦§¦§¨©
õeça ïúðå–àáé÷ò éaøìñBt,íéîëçåíéøéLëî.äéäLàáé÷ò éaøøîBà:ìëéäa øtëì eñðëpL íéîcä ìk– §¨©©©¦£¦¨¥©£¨¦©§¦¦¤¨¨©¦£¦¨¥¨©¨¦¤¦§§§©¥©¥¨

ïéìeñt.íéîëçåíéøîBà:ãáìa úàhç.øæòéìà éaøøîBà:íLàä óà,øîàpL(æ ,æ àø÷éå):"íLàk úàhçk". §¦©£¨¦§¦©¨¦§©©¦¡¦¤¤¥©¨¨¨¤¤¡©©©¨¨¨¨

.cg` ozna rax`:íéðåúçú íäéðùù øåëáá äìåò ïåâë.rax` ozna epzpi `"`xúî úà éðà äàåøå.íéî íä åìéàë øåëáä íãî úåðúéðä úåøéúéä úåð
éñåú ìá äæ ïéàå:ó.zg` dpznaéñåú ìá ìò øåáòé àìù:øôéë úçà äðúîá ïðúðù ïåöéçä çáæî ìò íéðúðä ìëã ,àöé äìåò éãéå .ódyrn ziyr `le

.jcia:òùåäé éáøë äëìäå .åéìéàî àá øåñéàå äùåò åðéàå áùåéì ,äùòî äùåò äîåã åðéàå
`i`i`i`i.dn`l ektyi 'ek mipta oipzpd.àëä âéìô àì ,ïéàåø ïðéøîà øáñã øæòéìà éáøå .åìà ìù ïøùëä éðôî åìà úà úåðùì øåñàå ,íéàåø ïðéøîà àìã

áéúéð øãäå íéðôá áéúéð .áåùç éîéðôã ,ïåöéçì éîéðô íéã÷äì äåöî êë íéðåúçúì íéðåéìò íéã÷äì äåöîù íùë ,íéðôì øãäå õåçì áéúéð ,ãéáòì éëéäã
.äéì à÷éñô àì ,íéðåöéç éìñôîã íåùî õåçá ïúé êë øçàå íéðôá ïúé øîéîì éöî àì íéîéðôä íéîãá íîã áøòúð íàù íùàå úàèç àëéàã ïåéë ,õåçá
:äîàì åëôùéå ïäéìàî åìñôéå äîçä úòé÷ù ãò ïéúîäì áèåîå ,øæòéìà 'ø øîà÷ àì íéãéá åäðéìñôîì .íéîéðô øéùëäì éãë íéðåöéçì åäðéìñôì ú"àå

.uega ozp:øùë ,õåçá åæ úáåøòúî ïúðå êìîð àìù ïäë.oevigd .lqet `aiwr 'x:åìñôð íéðôì åñðëðù íéðåöéçä íéîã ìëù.mixiykn minkgeìëá
:íéîëçë äëìäå .'åë àáåé øùà úàèç ìëå íåùî àìñôéîã äðåöéçä úàèçî õåç ,úåðáø÷ä
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מים. הם כאילו  הבכור  מדם הניתנות øîBà:היתירות òLBäé éaøÇÄÀËÇÅ
úçà äðzîa eðúpé שהן מתנות שתי  טעונה שעולה פי  על אף – ÄÈÀÀÇÈÈÇÇ

(ד, שנינו  שכן אחת, במתנה אף העולה ידי יוצא מקום מכל  ארבע
– כיפר". אחת, מתנה שנתנן החיצון המזבח על  הניתנים "כל א):

בדמים  מדובר  לא הקודמת במשנה גם וכן שבמשנתנו  מבואר, בגמרא
שלמדנו  כפי שנותנים, והמתנות שנתערבו , דם בכוסות אלא שנבללו,

וכוס. כוס מכל  ינתנו øæòéìàלעיל, éaø Bì øîà:יהושע לרבי – ÈÇÇÄÁÄÆÆ
òøâz ìa ìò øáBò àeä éøäå ארבע מתן מדם נותן  כשאינו – ÇÂÅÅÇÇÄÀÇ

(dlerd mcn oebk)בל של לאו על  עובר  הוא הרי  אחת, מתנה אלא
שכתוב א א א א ):):):):תגרע, יגיגיגיג,,,, אתכם ((((דברים דברים דברים דברים  מצוה אנכי  אשר  הדבר  כל "את

לעשות... תשמרו epnnאותו rxbz `le במתנה ינתנו תאמר: וכיצד ,"
òLBäéאחת? éaø Bì øîà:אליעזר לרבי –øáBò àeä éøäå ÈÇÇÄÀËÇÇÂÅÅ

óéñBz ìa ìòאחת מתנה של  מדם כשנותן  –(xekad mcn oebk) ÇÇÄ
שכתוב תוסיף, בל של לאו על  עובר  הוא הרי  מתנות, ((((שם שם שם שם ):):):):ארבע

לעשות, תשמרו אותו  אתכם מצוה אנכי אשר  הדבר  כל  sqez"את `l
eilr?ארבע במתן  ינתנו  תאמר : וכיצד  ,"øæòéìà éaø Bì øîà– ÈÇÇÄÁÄÆÆ

הם  כאילו היתירות המתנות את אני רואה סובר: אליעזר רבי אמנם
שיטתו  שלפי  אלא תוסיף, בל  על  עובר ואינו לעיל, שבארנו  כמו  מים,

כאילו  היתירות המתנות את אני  "רואה סובר שאינו  יהושע, רבי של
לו: להשיב בא מים", àeäLkהם àlà óéñBz ìa øîàð àGÆÁÇÇÄÆÈÀÆ

Bîöòa אינו בתערובת אבל תערובת, בלי בעצמו  הוא כשהדם – ÀÇÀ
תוסיף. בל על  òøâzעובר ìa øîàð àG :òLBäé éaø Bì øîàÈÇÇÄÀËÇÆÁÇÇÄÀÇ

Bîöòa àeäLk àlà כשהדם אלא אינו תגרע בל  של האיסור  אף – ÆÈÀÆÀÇÀ
למה  אחת, במתנה שיוצא וכיון תערובת; לגבי לא אבל בעצמו , הוא

ארבע? למתן zúpLkנזקיקנו :òLBäé éaø øîà ãBòåשתי – ÀÈÇÇÄÀËÇÀÆÈÇÈ
ארבע, שהן  Eãéaמתנות äNòî úéNòå ,óéñBz ìa ìò zøáòÈÇÀÈÇÇÄÀÈÄÈÇÂÆÀÈÀ

בידים, העבירה את עשית –zúð àHLëe,אחת מתנה אלא –zøáò ÀÆÈÇÈÈÇÀÈ
Eãéa äNòî úéNò àGå ,òøâz ìa ìòבל על  עברת אם אף – ÇÇÄÀÇÀÈÄÈÇÂÆÀÈÀ

עושה  דומה ואינו בידים, העבירה את עשית לא מקום מכל  תגרע,

מוטב  הלכך  מאליה; באה והעבירה עושה, שאינו למי בידים מעשה
מתנות. ארבע מאשר אחת מתנה ryedi.שיתן iaxk dklde
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המזבח  על ניתנים שדמיהם הקרבנות, סוגי מנינו הקודמת המשנה לבאור  בהקדמה

הזהב, מזבח ועל הפרוכת על  ההיכל, בפנים ניתנים שדמיהם קרבנות ויש  החיצון .
והן  א-ב), (ה, לעיל  שלמדנו zeiniptd.כמו  ze`hgd חטאת בדם דנה משנתנו
חיצוני. קרבן בדם שנתערב פנימית

õeça ïéðzpä íò eáøòúpL íéðôa ïéðzpä פנימית חטאת דמי – ÇÄÈÄÄÀÄÆÄÀÈÀÄÇÄÈÄÇ
החיצון , מזבח על הניתנים קרבן בדמי änàìשנתערבו  eëôMé– ÄÈÀÈÇÈ

שאסור לפי  זו, מתערובת לכתחילה לזרוק שאין שבעזרה, המים לתעלת
אלו. את להכשיר  כדי אלו דמים õeçaלשנות ïúðנמלך שלא כהן – ÈÇÇ

החיצון, המזבח על תחילה התערובת מן íéðôaונתן ïúðå øæçå– ÀÈÇÀÈÇÄÀÄ
בפנים, המתנות את ממנה נתן  כך  ברם,øLkואחר בדיעבד . – ÈÅ

לפנימי . חיצון  להקדים אסור  õeçaלכתחילה ïúðå øæçå íéðôaÄÀÄÀÈÇÀÈÇÇ
החיצון, המזבח על  כך ואחר בפנים תחילה נתן ואם –àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈ

ìñBtכמבואר לפנים, כשנכנס הדם שנפסל  לפי  החיצוני, הקרבן את – Å
במשנתנו; íéøéLëîלקמן íéîëçå חטאת מדמי  חוץ –בדיעבד, ÇÂÈÄÇÀÄÄ

בהם, פוסלים חכמים שאף פנימית, חטאת בדמי  שנתערבו  חיצונית

במשנתנו . לקמן  הטעם שיבואר כפי  בחוץ, כך  ואחר בפנים כשנתן 
íéîcä ìk :øîBà àáé÷ò éaø äéäL מזבח על  הניתנים – ÆÈÈÇÄÂÄÈÅÈÇÈÄ

ìëéäaן ,החיצו  øtëì eñðëpL להזות כדי להיכל, אותם שהכניסו  – ÆÄÀÀÀÇÅÇÅÈ
שם, הדמים;ïéìeñtמהם נפסלו  –úàhç :íéøîBà íéîëçå ÀÄÇÂÈÄÀÄÇÈ

ãáìa,בהיכל לכפר  נכנס אם נפסל , בלבד  חיצונית חטאת דם – ÄÀÇ
כגכגכגכג):):):):שנאמר  וווו,,,, מועד((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  אהל  אל מדמה יובא אשר  חטאת "וכל 

שאם  הכתוב, את ודורשים תשרף", באש  תאכל , לא בקודש לכפר 
שנפסל לפי פסולה, החטאת להיכל , החיצונית החטאת מדם נכנס

נפסלים. אינם לפנים, שנכנסו  אחרים חיצוניים קרבנות דמי אבל  הדם.
דורש עקיבא רבי z`hg",ברם, lke" חיצוניים קרבנות גם לרבות שבא

נפסלו . להיכל, נכנסו  דמיהם שאם óàאחרים, :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÇ
íLàä, נפסל לפנים, נכנס דמו שאם כחטאת, דינו  –:øîàpL ÈÈÈÆÆÁÇ

"íLàk úàhçk"פוסל הכתוב שאין כחכמים, סובר אליעזר  רבי – ÇÇÈÈÈÈ
למדים  אנו כאשם" "כחטאת וכתוב הואיל  אלא חטאת, בדם אלא

החטאת. של  כדינו  האשם minkgk,שדין dklde הנכנס חיצון  דם שאין 

בלבד. חטאת דם אלא פסול  לפנים

y c e w z a y

ב י ה נ ש מ ר ו א ב

דנה  נפסל, לפנים שנכנס חיצונית חטאת שדם הקודמת, במשנה שלמדנו  לאחר 
לפנים. נכנס או לחוץ יצא מדמה שחלק בחטאת משנתנו

izdw - zex`ean zeipyn
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·ÈúBñBë éðLa dîc ìawL úàhç,õeçì ïäî ãçà àöé–øLk éîéðtä.íéðôì ïäî ãçà ñðëð–éñBé éaø ©¨¤¦¥¨¨¦§¥¨¨¤¨¥¤©©§¦¦¨¥¦§©¤¨¥¤¦§¦©¦¥
éìéìbäïBöéça øéLëî;íéîëçåïéìñBt.øîàéìéìbä éñBé éaø:õeça úìñBt äáLçnäL íB÷îa íà äî,àG ©§¦¦©§¦©¦©£¨¦§¦¨©©¦¥©§¦¦¨¦¦§¤©©£¨¨¤¤©

àöBik øàLîä úà äNò–íéðôa úìñBt äáLçnä ïéàL íB÷î,ñðëpk øàLîä úà äNòð àHL ïéã Bðéà?ñðëð ¨¨¤©§Ÿ¨©¥§¤¥©©£¨¨¤¤¦§¦¥¦¤©£¤¤©§Ÿ¨©¦§¨¦§©
øtëì,øtk àHL ét ìò óà–ìeñt;éøácøæòéìà éaø.ïBòîL éaøøîBà:ãòøtëiL.äãeäé éaøøîBà:íà §©¥©©¦¤¦¥¨¦§¥©¦¡¦¤¤©¦¦§¥©¤§©¥©¦§¨¥¦

ââBL ñéðëä–øLk.çaænä éab ìò eðzpL ïéìeñtä íéîcä ìk–àîhä ìò àlà õévä äöøä àG,õéväL ¦§¦¥¨¥¨©¨¦©§¦¤¦§©©¥©¦§¥©¦§¨©¦¤¨©©¨¥¤©¦
àîhä ìò ävøî,àöBiä ìò ävøî Bðéàå. §©¤©©¨¥§¥§©¤©©¥

È Ú È ˘ ˙ ˜ ¯ Ù
‡úà Lc÷î çaænäBì éeàøä.òLBäé éaøøîBà:íéMàì éeàøä ìk–é àG äìò íàãø,øîàpL(á ,å àø÷éå): ©¦§¥©§©¥¤¨¨©¦§ª©¥¨¨¨¨¦¦¦¨¨¥¥¤¤¡©

"çaænä-ìò äã÷Bî ìò äìòä àåä",íéMàì äéeàø àéäL äìBò äî,ãøz àG äúìò íà,àeäL øác ìk óà ¦¨Ÿ¨©§¨©©¦§¥©¨¨¤¦§¨¨¦¦¦¨§¨¥¥©¨¨¨¤

aiaiaiai.uegl odn cg` `vi:äøæòì õåç.xyk iniptd:øùë ïáø÷äå åéúåðúî åðîî ïúåðå.oilqet minkgeáéúëã('å àø÷éå)úö÷î åìéôàå ,äîãî àáåé øùà
:äîã úà áéúë àìãî ,ìåñô ,äîã.uega zlqet daygndy mewna m` dneäèéçùá áùéç íàù åá úìñåô äáùçîäù íå÷î àåäù ,õåç äîå ,øîåìë

,õåçì äîã ÷åøæì úðî ìò:äìåñô.dyr `l:øùë éîéðôä åúéøîàãë ,àöåéë íéðôá øééåùîä úà õåçì äîã úö÷î àéöåî ìöàdaygnd oi`y mewn
.mipta zlqet'øë äëìä ïéàå .'åë ïéã åðéà ,øùë íéðôá õåçá íéðúðä úà ïúéì úðî ìò èçù íàù ,åá úìñåô äáùçî ïéàù íå÷î àåäù ìëéä øîåìë

øåñàå ìñôð õåçì àöé íàã éäð íéùã÷ øùá ìáà .ìñôð ìëéäá åðîî úåæäì íéðôá ñðëð åà äøæòì õåç àöé íàã ïðéøîàã àåä íãá à÷åãå .éìéìâä éñåé
áéúëã ,äìéëàá(á"ë úåîù)àåä åìéàë äùòð ,øéòì õåçî íéì÷ íéùã÷å äøæòì õåç íéùã÷ éùã÷ åðééäã ,åúöéçîì õåç àöéù øùá ,äôéøè äãùá øùáå

äîãî àáåé øùà àø÷ øîàã ,äìéëàá øúåîå ïë ìéáùá ìñôð àì ìëéää êåú ìà íéðôì ñðëð íà íå÷î ìëî .åìëàú àìå äôéøè àåä éøäå äãùá øùá
:äøùáî àìå äîãî ,ìëàú àì.xtkiy cr:ìëéäá.'ek xne` dcedi 'x:é"øë äëìäå.`veid lr dvxn uivd oi`eééåöøà ,åãøé àì åìòù íéìåñôã â"òàå

õéöá áéúëã ,åöøà àì àäéî(ç"ë íù),åéìò åúàîåèå 'åâå íéùã÷ä ìà íëòøæ ìëî áø÷é øùà ùéà ìë áéúë øåîà úùøôáå ,íéùã÷ä ïåò úà ïøäà àùðå
:øáãî áåúëä äàîåèá õéöá íéøåîàä íéùã÷ ïåò óà ,øáãî áåúëä äàîåèá ïìäì íéøåîàä íéùã÷ äî

h`̀̀̀.el ie`xd z` ycwn gafnd:åì éåàøä åäéð éàî ïéúéðúîã àùåøéôá éàðú éâéìôå.miy`l ie`xd lk xne` ryedi 'xô"òà ,ùàä éáâ ìò óøùäì
íà ,ìñôðù:åãøé åìò íà åìéôà ,íéìåñô íéëñðå ìåñô íã ïåâë ,ùàì éåàø ïéàù øáã ìáà .ãøé àì äìò íàå ,åîçì äùòðå çáæîä åùã÷ çáæîì äìò

`xephxa yexit

úBñBë éðLa dîc ìawL úàhç הכהן שקבל חיצונית חטאת – ÇÈÆÄÅÈÈÄÀÅ
כוסות, בשני דמה õeçìאת ïäî ãçà àöéאחד הוציאו אם – ÈÈÆÈÅÆÇ

ביוצא, שנפסל  לעזרה, חוץ הללו øLkהכוסות éîéðtä הדם כוס – ÇÀÄÄÈÅ
כשרה. והחטאת מתנותיו , ממנו ונותן כשר, העזרה בפנים שנשאר

íéðôì ïäî ãçà ñðëð, להיכל הכוסות אחד  הכניסו אם –éaø ÄÀÇÆÈÅÆÄÀÄÇÄ
ïBöéça øéLëî éìéìbä éñBé לזרוק כשר  לפנים נכנס שלא הכוס – ÅÇÀÄÄÇÀÄÇÄ

הדם; את ïéìñBtממנו  íéîëçå נכנס הדם מן וחלק הואיל – ÇÂÈÄÀÄ
לפנים הנכנס חטאת דם בענין  שכתוב פסול, הדם כל  ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא לפנים,

כגכגכגכג):):):): חטאתוווו,,,, dncn"וכל `aei xy` לא בקודש לכפר מועד  אהל אל

ודרשו תשרף", באש  לפנים,"dncn"תאכל , נכנס דמה מקצת ואפילו  –
הדם. כל íB÷îaפסול íà äî :éìéìbä éñBé éaø øîàÈÇÇÄÅÇÀÄÄÈÄÄÀ

õeça úìñBt äáLçnäL מקום שהוא לעזרה, חוץ מה כלומר  – ÆÇÇÂÈÈÆÆÇ
לעזרה  חוץ הדם את לזרוק מנת על  שחט שאם בו , פוסלת שהמחשבה

כן פי על  ואף àöBikפסול , øàLîä úà äNò àG במוציא – ÈÈÆÇÀÙÈÇÅ
היוצא, של  כדינו  בפנים שנשתייר הדם של דינו אין לחוץ הדם מקצת

כשר, שנשתייר הכוס לחוץ, אחד  כוס יצא שאם מודים הכל  שהרי 
íéðôa úìñBt äáLçnä ïéàL íB÷î,ההיכל בפנים כלומר – ÀÆÅÇÇÂÈÈÆÆÄÀÄ

בהיכל, הדם את לזרוק מנת על שחט שאם בו, פוסלת המחשבה שאין
ו ), ג, לעיל ששנינו  (כמו øàLîäכשר  úà äNòð àHL ïéã BðéàÅÄÆÇÂÆÆÇÀÙÈ

ñðëpk לפנים נכנס ולא שנשתייר  שהכוס וחומר , קל  אינו כלום – ÇÄÀÈ
בכתוב: שמפורש לפי  זה, וחומר  קל  דורשים אינם חכמים ברם, כשר ?

לעיל . שהבאנו כמו  דמה, מקצת ואפילו  – minkgk."מדמה" dklde
øtëì ñðëð מנת על להיכל  החיצונית החטאת דם הכניסו אם – ÄÀÇÀÇÅ

בפנים, øtkלהזותו  àHL ét ìò óà,הדם את שם זרק שלא – ÇÇÄÆÄÅ
ìeñt,הדם –øæòéìà éaø éøác:טעמו מבואר בגמרא בברייתא – ÈÄÀÅÇÄÁÄÆÆ

מועד אהל  אל  מדמה יובא אשר  חטאת "וכל כאן: ycewaנאמר xtkl"

להלן יז יז יז יז ):):):):ונאמר  טז טז טז טז ,,,, בבואו ((((ויקראויקראויקראויקרא מועד  באהל יהיה לא אדם "וכל
ycewa xtkl כיפר בשלא להלן  מה ,"zligzn rnyn "xtkl e`eaa" oky)

,(xtknd z`iaכיפר בשלא כאן xtkl;אף zpn lr dz`ad zligza)
.(lqtp ,xtik `ly it lr s`øtëiL ãò :øîBà ïBòîL éaø אין – ÇÄÄÀÅÇÆÀÇÅ

בגמרא  בברייתא שם. ממנו הזה כן  אם אלא פסול  לפנים שנכנס הדם

הכתוב מן לומד  שמעון שרבי כז כז כז כז ):):):):מבואר , ואת ((((שם שם שם שם ,,,, החטאת פר "ואת
דמם את הובא אשר החטאת ycewaשעיר xtkl,בשכיפר להלן  מה – "

לאחר ושריפה הכיפורים, יום של  ושעיר פר  בשריפת שם מדובר  שהרי 
בשכיפר . כאן אף היא, ââBLכפרה ñéðëä íà :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÄÄÀÄÅ

שם, זרקו אפילו –øLk.הדם –.dcedi iaxk dkldeíéîcä ìk ÈÅÈÇÈÄ
õévä äöøä àG ,çaænä éab ìò eðzpL ïéìeñtäשנאמר – ÇÀÄÆÄÀÇÇÅÇÄÀÅÇÄÀÈÇÄ

לח לח לח לח ):):):):בציץ כח כח כח כח ,,,, עון ((((שמות שמות שמות שמות  את אהרן  ונשא אהרן מצח על "והיה
שיהא  הקרבן על מרצה הציץ שאין  ללמד משנתנו  ובאה הקדשים",

שנפסל , דם עליו  נזרק אם àîhäכשר, ìò àlà נטמאו שאם – ÆÈÇÇÈÅ
הקרבן, הורצה הדם, את וזרק והחלב ìòהבשר  ävøî õéväLÆÇÄÀÇÆÇ

àîhä הציץ והקטירן , שנטמאו  עולה איברי  או אימורים ואפילו  – ÇÈÅ
כשר , הקרבן  שיהא àöBiäמרצה ìò ävøî Bðéàå יצא שאם – ÀÅÀÇÆÇÇÅ

הציץ  אין  המזבח, על וזרקו  והכניסו  שחזר  אף לעזרה, חוץ הדם
פסול והקרבן  טובטובטובטוב").").").").מרצה, יוםיוםיוםיום וווו""""תוספותתוספותתוספותתוספות ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא ((((עייןעייןעייןעיין

א ה נ ש מ ר ו א ב

יקדש ", במזבח הנוגע כל קדשים קדש  המזבח "והיה לז ): כט, (שמות בתורה כתוב

ושוב  המזבח, ידי על  נתקדש המזבח על  שעלה פסול קרבן שאפילו למדים, ומכאן 

לא  המזבח על עלו שאם הדברים, הם אילו  ללמד, בא פרקנו  ממנו . יורד אינו 

ירדו. עלו , שאפילו  הדברים הם ואילו ירדו,

Bì éeàøä úà Lc÷î çaænä דבר המזבח על  עלה אם –ie`xd ÇÄÀÅÇÀÇÅÆÈÈ
,elראוי" במושג תנאים ונחלקו ממנו. ירד שלא אותו, מקדש  המזבח

íéMàìלו ": éeàøä ìk :øîBà òLBäé éaøהראוי דבר כל  – ÇÄÀËÇÅÈÈÈÈÄÄ
שנפסל, פי  על אף המזבח, äìòלאש íà,המזבח על  –é àGãø ÄÈÈÅÅ

המזבח, שקידשו  ממנו , –äã÷Bî ìò äìòä àåä" :øîàpLÆÆÁÇÄÈÙÈÇÀÈ
nä-ìò"çaæ:יהושע רבי ודורש –"`id" ,"dcwen lr dlerd `id" ÇÇÄÀÅÇ

למוקד  שהוא דבר הוא שאם תהא, בהווייתה –(y`l) ועלה למזבח
ירד , ולא בהווייתו  יהא íéMàìעליו, äéeàø àéäL äìBò äî– ÈÈÆÄÀÈÈÄÄ

המזבח, על  כולה נשרפת העולה ãøzשהרי àG äúìò íà כמו – ÄÈÀÈÅÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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Bì øîàøæòéìà éaø:ìò øáBò àeä éøäåòøâz ìa?Bì øîàòLBäé éaø:ìò øáBò àeä éøäåéñBz ìaó?øîà ¨©©¦¡¦¤¤©£¥¥©©¦§©¨©©¦§ª©©£¥¥©©¦¨©
Bìøæòéìà éaø:øîàð àGéñBz ìaóBîöòa àeäLk àlà.Bì øîàòLBäé éaø:øîàð àGòøâz ìaàeäLk àlà ©¦¡¦¤¤¤¡©©¦¤¨§¤§©§¨©©¦§ª©¤¡©©¦§©¤¨§¤

Bîöòa.øîà ãBòåòLBäé éaø:zúpLk–zøáòìòéñBz ìaó,Eãéa äNòî úéNòå;zúð àHLëe–òìò zøá §©§§¨©©¦§ª©§¤¨©¨¨©§¨©©¦§¨¦¨©£¤§¨§§¤¨©¨¨©§¨©
òøâz ìa,Eãéa äNòî úéNò àGå. ©¦§©§¨¦¨©£¤§¨§

‡Èõeça ïéðzpä íò eáøòúpL íéðôa ïéðzpä–änàì eëôMé.íéðôa ïúðå øæçå õeça ïúð–øLk.øæçå íéðôa ©¦¨¦¦§¦¤¦§¨§¦©¦¨¦©¦¨§¨©¨¨©©§¨©§¨©¦§¦¨¥¦§¦§¨©
õeça ïúðå–àáé÷ò éaøìñBt,íéîëçåíéøéLëî.äéäLàáé÷ò éaøøîBà:ìëéäa øtëì eñðëpL íéîcä ìk– §¨©©©¦£¦¨¥©£¨¦©§¦¦¤¨¨©¦£¦¨¥¨©¨¦¤¦§§§©¥©¥¨

ïéìeñt.íéîëçåíéøîBà:ãáìa úàhç.øæòéìà éaøøîBà:íLàä óà,øîàpL(æ ,æ àø÷éå):"íLàk úàhçk". §¦©£¨¦§¦©¨¦§©©¦¡¦¤¤¥©¨¨¨¤¤¡©©©¨¨¨¨

.cg` ozna rax`:íéðåúçú íäéðùù øåëáá äìåò ïåâë.rax` ozna epzpi `"`xúî úà éðà äàåøå.íéî íä åìéàë øåëáä íãî úåðúéðä úåøéúéä úåð
éñåú ìá äæ ïéàå:ó.zg` dpznaéñåú ìá ìò øåáòé àìù:øôéë úçà äðúîá ïðúðù ïåöéçä çáæî ìò íéðúðä ìëã ,àöé äìåò éãéå .ódyrn ziyr `le

.jcia:òùåäé éáøë äëìäå .åéìéàî àá øåñéàå äùåò åðéàå áùåéì ,äùòî äùåò äîåã åðéàå
`i`i`i`i.dn`l ektyi 'ek mipta oipzpd.àëä âéìô àì ,ïéàåø ïðéøîà øáñã øæòéìà éáøå .åìà ìù ïøùëä éðôî åìà úà úåðùì øåñàå ,íéàåø ïðéøîà àìã

áéúéð øãäå íéðôá áéúéð .áåùç éîéðôã ,ïåöéçì éîéðô íéã÷äì äåöî êë íéðåúçúì íéðåéìò íéã÷äì äåöîù íùë ,íéðôì øãäå õåçì áéúéð ,ãéáòì éëéäã
.äéì à÷éñô àì ,íéðåöéç éìñôîã íåùî õåçá ïúé êë øçàå íéðôá ïúé øîéîì éöî àì íéîéðôä íéîãá íîã áøòúð íàù íùàå úàèç àëéàã ïåéë ,õåçá
:äîàì åëôùéå ïäéìàî åìñôéå äîçä úòé÷ù ãò ïéúîäì áèåîå ,øæòéìà 'ø øîà÷ àì íéãéá åäðéìñôîì .íéîéðô øéùëäì éãë íéðåöéçì åäðéìñôì ú"àå

.uega ozp:øùë ,õåçá åæ úáåøòúî ïúðå êìîð àìù ïäë.oevigd .lqet `aiwr 'x:åìñôð íéðôì åñðëðù íéðåöéçä íéîã ìëù.mixiykn minkgeìëá
:íéîëçë äëìäå .'åë àáåé øùà úàèç ìëå íåùî àìñôéîã äðåöéçä úàèçî õåç ,úåðáø÷ä

`xephxa yexit

מים. הם כאילו  הבכור  מדם הניתנות øîBà:היתירות òLBäé éaøÇÄÀËÇÅ
úçà äðzîa eðúpé שהן מתנות שתי  טעונה שעולה פי  על אף – ÄÈÀÀÇÈÈÇÇ

(ד, שנינו  שכן אחת, במתנה אף העולה ידי יוצא מקום מכל  ארבע
– כיפר". אחת, מתנה שנתנן החיצון המזבח על  הניתנים "כל א):

בדמים  מדובר  לא הקודמת במשנה גם וכן שבמשנתנו  מבואר, בגמרא
שלמדנו  כפי שנותנים, והמתנות שנתערבו , דם בכוסות אלא שנבללו,

וכוס. כוס מכל  ינתנו øæòéìàלעיל, éaø Bì øîà:יהושע לרבי – ÈÇÇÄÁÄÆÆ
òøâz ìa ìò øáBò àeä éøäå ארבע מתן מדם נותן  כשאינו – ÇÂÅÅÇÇÄÀÇ

(dlerd mcn oebk)בל של לאו על  עובר  הוא הרי  אחת, מתנה אלא
שכתוב א א א א ):):):):תגרע, יגיגיגיג,,,, אתכם ((((דברים דברים דברים דברים  מצוה אנכי  אשר  הדבר  כל "את

לעשות... תשמרו epnnאותו rxbz `le במתנה ינתנו תאמר: וכיצד ,"
òLBäéאחת? éaø Bì øîà:אליעזר לרבי –øáBò àeä éøäå ÈÇÇÄÀËÇÇÂÅÅ

óéñBz ìa ìòאחת מתנה של  מדם כשנותן  –(xekad mcn oebk) ÇÇÄ
שכתוב תוסיף, בל של לאו על  עובר  הוא הרי  מתנות, ((((שם שם שם שם ):):):):ארבע

לעשות, תשמרו אותו  אתכם מצוה אנכי אשר  הדבר  כל  sqez"את `l
eilr?ארבע במתן  ינתנו  תאמר : וכיצד  ,"øæòéìà éaø Bì øîà– ÈÇÇÄÁÄÆÆ

הם  כאילו היתירות המתנות את אני רואה סובר: אליעזר רבי אמנם
שיטתו  שלפי  אלא תוסיף, בל  על  עובר ואינו לעיל, שבארנו  כמו  מים,

כאילו  היתירות המתנות את אני  "רואה סובר שאינו  יהושע, רבי של
לו: להשיב בא מים", àeäLkהם àlà óéñBz ìa øîàð àGÆÁÇÇÄÆÈÀÆ

Bîöòa אינו בתערובת אבל תערובת, בלי בעצמו  הוא כשהדם – ÀÇÀ
תוסיף. בל על  òøâzעובר ìa øîàð àG :òLBäé éaø Bì øîàÈÇÇÄÀËÇÆÁÇÇÄÀÇ

Bîöòa àeäLk àlà כשהדם אלא אינו תגרע בל  של האיסור  אף – ÆÈÀÆÀÇÀ
למה  אחת, במתנה שיוצא וכיון תערובת; לגבי לא אבל בעצמו , הוא

ארבע? למתן zúpLkנזקיקנו :òLBäé éaø øîà ãBòåשתי – ÀÈÇÇÄÀËÇÀÆÈÇÈ
ארבע, שהן  Eãéaמתנות äNòî úéNòå ,óéñBz ìa ìò zøáòÈÇÀÈÇÇÄÀÈÄÈÇÂÆÀÈÀ

בידים, העבירה את עשית –zúð àHLëe,אחת מתנה אלא –zøáò ÀÆÈÇÈÈÇÀÈ
Eãéa äNòî úéNò àGå ,òøâz ìa ìòבל על  עברת אם אף – ÇÇÄÀÇÀÈÄÈÇÂÆÀÈÀ

עושה  דומה ואינו בידים, העבירה את עשית לא מקום מכל  תגרע,

מוטב  הלכך  מאליה; באה והעבירה עושה, שאינו למי בידים מעשה
מתנות. ארבע מאשר אחת מתנה ryedi.שיתן iaxk dklde
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המזבח  על ניתנים שדמיהם הקרבנות, סוגי מנינו הקודמת המשנה לבאור  בהקדמה

הזהב, מזבח ועל הפרוכת על  ההיכל, בפנים ניתנים שדמיהם קרבנות ויש  החיצון .
והן  א-ב), (ה, לעיל  שלמדנו zeiniptd.כמו  ze`hgd חטאת בדם דנה משנתנו
חיצוני. קרבן בדם שנתערב פנימית

õeça ïéðzpä íò eáøòúpL íéðôa ïéðzpä פנימית חטאת דמי – ÇÄÈÄÄÀÄÆÄÀÈÀÄÇÄÈÄÇ
החיצון , מזבח על הניתנים קרבן בדמי änàìשנתערבו  eëôMé– ÄÈÀÈÇÈ

שאסור לפי  זו, מתערובת לכתחילה לזרוק שאין שבעזרה, המים לתעלת
אלו. את להכשיר  כדי אלו דמים õeçaלשנות ïúðנמלך שלא כהן – ÈÇÇ

החיצון, המזבח על תחילה התערובת מן íéðôaונתן ïúðå øæçå– ÀÈÇÀÈÇÄÀÄ
בפנים, המתנות את ממנה נתן  כך  ברם,øLkואחר בדיעבד . – ÈÅ

לפנימי . חיצון  להקדים אסור  õeçaלכתחילה ïúðå øæçå íéðôaÄÀÄÀÈÇÀÈÇÇ
החיצון, המזבח על  כך ואחר בפנים תחילה נתן ואם –àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈ

ìñBtכמבואר לפנים, כשנכנס הדם שנפסל  לפי  החיצוני, הקרבן את – Å
במשנתנו; íéøéLëîלקמן íéîëçå חטאת מדמי  חוץ –בדיעבד, ÇÂÈÄÇÀÄÄ

בהם, פוסלים חכמים שאף פנימית, חטאת בדמי  שנתערבו  חיצונית

במשנתנו . לקמן  הטעם שיבואר כפי  בחוץ, כך  ואחר בפנים כשנתן 
íéîcä ìk :øîBà àáé÷ò éaø äéäL מזבח על  הניתנים – ÆÈÈÇÄÂÄÈÅÈÇÈÄ

ìëéäaן ,החיצו  øtëì eñðëpL להזות כדי להיכל, אותם שהכניסו  – ÆÄÀÀÀÇÅÇÅÈ
שם, הדמים;ïéìeñtמהם נפסלו  –úàhç :íéøîBà íéîëçå ÀÄÇÂÈÄÀÄÇÈ

ãáìa,בהיכל לכפר  נכנס אם נפסל , בלבד  חיצונית חטאת דם – ÄÀÇ
כגכגכגכג):):):):שנאמר  וווו,,,, מועד((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  אהל  אל מדמה יובא אשר  חטאת "וכל 

שאם  הכתוב, את ודורשים תשרף", באש  תאכל , לא בקודש לכפר 
שנפסל לפי פסולה, החטאת להיכל , החיצונית החטאת מדם נכנס

נפסלים. אינם לפנים, שנכנסו  אחרים חיצוניים קרבנות דמי אבל  הדם.
דורש עקיבא רבי z`hg",ברם, lke" חיצוניים קרבנות גם לרבות שבא

נפסלו . להיכל, נכנסו  דמיהם שאם óàאחרים, :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÇ
íLàä, נפסל לפנים, נכנס דמו שאם כחטאת, דינו  –:øîàpL ÈÈÈÆÆÁÇ

"íLàk úàhçk"פוסל הכתוב שאין כחכמים, סובר אליעזר  רבי – ÇÇÈÈÈÈ
למדים  אנו כאשם" "כחטאת וכתוב הואיל  אלא חטאת, בדם אלא

החטאת. של  כדינו  האשם minkgk,שדין dklde הנכנס חיצון  דם שאין 

בלבד. חטאת דם אלא פסול  לפנים

y c e w z a y
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דנה  נפסל, לפנים שנכנס חיצונית חטאת שדם הקודמת, במשנה שלמדנו  לאחר 
לפנים. נכנס או לחוץ יצא מדמה שחלק בחטאת משנתנו

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn iriyz wxt migaf zkqn

·ÈúBñBë éðLa dîc ìawL úàhç,õeçì ïäî ãçà àöé–øLk éîéðtä.íéðôì ïäî ãçà ñðëð–éñBé éaø ©¨¤¦¥¨¨¦§¥¨¨¤¨¥¤©©§¦¦¨¥¦§©¤¨¥¤¦§¦©¦¥
éìéìbäïBöéça øéLëî;íéîëçåïéìñBt.øîàéìéìbä éñBé éaø:õeça úìñBt äáLçnäL íB÷îa íà äî,àG ©§¦¦©§¦©¦©£¨¦§¦¨©©¦¥©§¦¦¨¦¦§¤©©£¨¨¤¤©

àöBik øàLîä úà äNò–íéðôa úìñBt äáLçnä ïéàL íB÷î,ñðëpk øàLîä úà äNòð àHL ïéã Bðéà?ñðëð ¨¨¤©§Ÿ¨©¥§¤¥©©£¨¨¤¤¦§¦¥¦¤©£¤¤©§Ÿ¨©¦§¨¦§©
øtëì,øtk àHL ét ìò óà–ìeñt;éøácøæòéìà éaø.ïBòîL éaøøîBà:ãòøtëiL.äãeäé éaøøîBà:íà §©¥©©¦¤¦¥¨¦§¥©¦¡¦¤¤©¦¦§¥©¤§©¥©¦§¨¥¦

ââBL ñéðëä–øLk.çaænä éab ìò eðzpL ïéìeñtä íéîcä ìk–àîhä ìò àlà õévä äöøä àG,õéväL ¦§¦¥¨¥¨©¨¦©§¦¤¦§©©¥©¦§¥©¦§¨©¦¤¨©©¨¥¤©¦
àîhä ìò ävøî,àöBiä ìò ävøî Bðéàå. §©¤©©¨¥§¥§©¤©©¥

È Ú È ˘ ˙ ˜ ¯ Ù
‡úà Lc÷î çaænäBì éeàøä.òLBäé éaøøîBà:íéMàì éeàøä ìk–é àG äìò íàãø,øîàpL(á ,å àø÷éå): ©¦§¥©§©¥¤¨¨©¦§ª©¥¨¨¨¨¦¦¦¨¨¥¥¤¤¡©

"çaænä-ìò äã÷Bî ìò äìòä àåä",íéMàì äéeàø àéäL äìBò äî,ãøz àG äúìò íà,àeäL øác ìk óà ¦¨Ÿ¨©§¨©©¦§¥©¨¨¤¦§¨¨¦¦¦¨§¨¥¥©¨¨¨¤

aiaiaiai.uegl odn cg` `vi:äøæòì õåç.xyk iniptd:øùë ïáø÷äå åéúåðúî åðîî ïúåðå.oilqet minkgeáéúëã('å àø÷éå)úö÷î åìéôàå ,äîãî àáåé øùà
:äîã úà áéúë àìãî ,ìåñô ,äîã.uega zlqet daygndy mewna m` dneäèéçùá áùéç íàù åá úìñåô äáùçîäù íå÷î àåäù ,õåç äîå ,øîåìë

,õåçì äîã ÷åøæì úðî ìò:äìåñô.dyr `l:øùë éîéðôä åúéøîàãë ,àöåéë íéðôá øééåùîä úà õåçì äîã úö÷î àéöåî ìöàdaygnd oi`y mewn
.mipta zlqet'øë äëìä ïéàå .'åë ïéã åðéà ,øùë íéðôá õåçá íéðúðä úà ïúéì úðî ìò èçù íàù ,åá úìñåô äáùçî ïéàù íå÷î àåäù ìëéä øîåìë

øåñàå ìñôð õåçì àöé íàã éäð íéùã÷ øùá ìáà .ìñôð ìëéäá åðîî úåæäì íéðôá ñðëð åà äøæòì õåç àöé íàã ïðéøîàã àåä íãá à÷åãå .éìéìâä éñåé
áéúëã ,äìéëàá(á"ë úåîù)àåä åìéàë äùòð ,øéòì õåçî íéì÷ íéùã÷å äøæòì õåç íéùã÷ éùã÷ åðééäã ,åúöéçîì õåç àöéù øùá ,äôéøè äãùá øùáå

äîãî àáåé øùà àø÷ øîàã ,äìéëàá øúåîå ïë ìéáùá ìñôð àì ìëéää êåú ìà íéðôì ñðëð íà íå÷î ìëî .åìëàú àìå äôéøè àåä éøäå äãùá øùá
:äøùáî àìå äîãî ,ìëàú àì.xtkiy cr:ìëéäá.'ek xne` dcedi 'x:é"øë äëìäå.`veid lr dvxn uivd oi`eééåöøà ,åãøé àì åìòù íéìåñôã â"òàå

õéöá áéúëã ,åöøà àì àäéî(ç"ë íù),åéìò åúàîåèå 'åâå íéùã÷ä ìà íëòøæ ìëî áø÷é øùà ùéà ìë áéúë øåîà úùøôáå ,íéùã÷ä ïåò úà ïøäà àùðå
:øáãî áåúëä äàîåèá õéöá íéøåîàä íéùã÷ ïåò óà ,øáãî áåúëä äàîåèá ïìäì íéøåîàä íéùã÷ äî

h`̀̀̀.el ie`xd z` ycwn gafnd:åì éåàøä åäéð éàî ïéúéðúîã àùåøéôá éàðú éâéìôå.miy`l ie`xd lk xne` ryedi 'xô"òà ,ùàä éáâ ìò óøùäì
íà ,ìñôðù:åãøé åìò íà åìéôà ,íéìåñô íéëñðå ìåñô íã ïåâë ,ùàì éåàø ïéàù øáã ìáà .ãøé àì äìò íàå ,åîçì äùòðå çáæîä åùã÷ çáæîì äìò
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úBñBë éðLa dîc ìawL úàhç הכהן שקבל חיצונית חטאת – ÇÈÆÄÅÈÈÄÀÅ
כוסות, בשני דמה õeçìאת ïäî ãçà àöéאחד הוציאו אם – ÈÈÆÈÅÆÇ

ביוצא, שנפסל  לעזרה, חוץ הללו øLkהכוסות éîéðtä הדם כוס – ÇÀÄÄÈÅ
כשרה. והחטאת מתנותיו , ממנו ונותן כשר, העזרה בפנים שנשאר

íéðôì ïäî ãçà ñðëð, להיכל הכוסות אחד  הכניסו אם –éaø ÄÀÇÆÈÅÆÄÀÄÇÄ
ïBöéça øéLëî éìéìbä éñBé לזרוק כשר  לפנים נכנס שלא הכוס – ÅÇÀÄÄÇÀÄÇÄ

הדם; את ïéìñBtממנו  íéîëçå נכנס הדם מן וחלק הואיל – ÇÂÈÄÀÄ
לפנים הנכנס חטאת דם בענין  שכתוב פסול, הדם כל  ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא לפנים,

כגכגכגכג):):):): חטאתוווו,,,, dncn"וכל `aei xy` לא בקודש לכפר מועד  אהל אל

ודרשו תשרף", באש  לפנים,"dncn"תאכל , נכנס דמה מקצת ואפילו  –
הדם. כל íB÷îaפסול íà äî :éìéìbä éñBé éaø øîàÈÇÇÄÅÇÀÄÄÈÄÄÀ

õeça úìñBt äáLçnäL מקום שהוא לעזרה, חוץ מה כלומר  – ÆÇÇÂÈÈÆÆÇ
לעזרה  חוץ הדם את לזרוק מנת על  שחט שאם בו , פוסלת שהמחשבה

כן פי על  ואף àöBikפסול , øàLîä úà äNò àG במוציא – ÈÈÆÇÀÙÈÇÅ
היוצא, של  כדינו  בפנים שנשתייר הדם של דינו אין לחוץ הדם מקצת

כשר, שנשתייר הכוס לחוץ, אחד  כוס יצא שאם מודים הכל  שהרי 
íéðôa úìñBt äáLçnä ïéàL íB÷î,ההיכל בפנים כלומר – ÀÆÅÇÇÂÈÈÆÆÄÀÄ

בהיכל, הדם את לזרוק מנת על שחט שאם בו, פוסלת המחשבה שאין
ו ), ג, לעיל ששנינו  (כמו øàLîäכשר  úà äNòð àHL ïéã BðéàÅÄÆÇÂÆÆÇÀÙÈ

ñðëpk לפנים נכנס ולא שנשתייר  שהכוס וחומר , קל  אינו כלום – ÇÄÀÈ
בכתוב: שמפורש לפי  זה, וחומר  קל  דורשים אינם חכמים ברם, כשר ?

לעיל . שהבאנו כמו  דמה, מקצת ואפילו  – minkgk."מדמה" dklde
øtëì ñðëð מנת על להיכל  החיצונית החטאת דם הכניסו אם – ÄÀÇÀÇÅ

בפנים, øtkלהזותו  àHL ét ìò óà,הדם את שם זרק שלא – ÇÇÄÆÄÅ
ìeñt,הדם –øæòéìà éaø éøác:טעמו מבואר בגמרא בברייתא – ÈÄÀÅÇÄÁÄÆÆ

מועד אהל  אל  מדמה יובא אשר  חטאת "וכל כאן: ycewaנאמר xtkl"

להלן יז יז יז יז ):):):):ונאמר  טז טז טז טז ,,,, בבואו ((((ויקראויקראויקראויקרא מועד  באהל יהיה לא אדם "וכל
ycewa xtkl כיפר בשלא להלן  מה ,"zligzn rnyn "xtkl e`eaa" oky)

,(xtknd z`iaכיפר בשלא כאן xtkl;אף zpn lr dz`ad zligza)
.(lqtp ,xtik `ly it lr s`øtëiL ãò :øîBà ïBòîL éaø אין – ÇÄÄÀÅÇÆÀÇÅ

בגמרא  בברייתא שם. ממנו הזה כן  אם אלא פסול  לפנים שנכנס הדם

הכתוב מן לומד  שמעון שרבי כז כז כז כז ):):):):מבואר , ואת ((((שם שם שם שם ,,,, החטאת פר "ואת
דמם את הובא אשר החטאת ycewaשעיר xtkl,בשכיפר להלן  מה – "

לאחר ושריפה הכיפורים, יום של  ושעיר פר  בשריפת שם מדובר  שהרי 
בשכיפר . כאן אף היא, ââBLכפרה ñéðëä íà :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÄÄÀÄÅ

שם, זרקו אפילו –øLk.הדם –.dcedi iaxk dkldeíéîcä ìk ÈÅÈÇÈÄ
õévä äöøä àG ,çaænä éab ìò eðzpL ïéìeñtäשנאמר – ÇÀÄÆÄÀÇÇÅÇÄÀÅÇÄÀÈÇÄ

לח לח לח לח ):):):):בציץ כח כח כח כח ,,,, עון ((((שמות שמות שמות שמות  את אהרן  ונשא אהרן מצח על "והיה
שיהא  הקרבן על מרצה הציץ שאין  ללמד משנתנו  ובאה הקדשים",

שנפסל , דם עליו  נזרק אם àîhäכשר, ìò àlà נטמאו שאם – ÆÈÇÇÈÅ
הקרבן, הורצה הדם, את וזרק והחלב ìòהבשר  ävøî õéväLÆÇÄÀÇÆÇ

àîhä הציץ והקטירן , שנטמאו  עולה איברי  או אימורים ואפילו  – ÇÈÅ
כשר , הקרבן  שיהא àöBiäמרצה ìò ävøî Bðéàå יצא שאם – ÀÅÀÇÆÇÇÅ

הציץ  אין  המזבח, על וזרקו  והכניסו  שחזר  אף לעזרה, חוץ הדם
פסול והקרבן  טובטובטובטוב").").").").מרצה, יוםיוםיוםיום וווו""""תוספותתוספותתוספותתוספות ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא ((((עייןעייןעייןעיין

א ה נ ש מ ר ו א ב

יקדש ", במזבח הנוגע כל קדשים קדש  המזבח "והיה לז ): כט, (שמות בתורה כתוב

ושוב  המזבח, ידי על  נתקדש המזבח על  שעלה פסול קרבן שאפילו למדים, ומכאן 

לא  המזבח על עלו שאם הדברים, הם אילו  ללמד, בא פרקנו  ממנו . יורד אינו 

ירדו. עלו , שאפילו  הדברים הם ואילו ירדו,

Bì éeàøä úà Lc÷î çaænä דבר המזבח על  עלה אם –ie`xd ÇÄÀÅÇÀÇÅÆÈÈ
,elראוי" במושג תנאים ונחלקו ממנו. ירד שלא אותו, מקדש  המזבח

íéMàìלו ": éeàøä ìk :øîBà òLBäé éaøהראוי דבר כל  – ÇÄÀËÇÅÈÈÈÈÄÄ
שנפסל, פי  על אף המזבח, äìòלאש íà,המזבח על  –é àGãø ÄÈÈÅÅ

המזבח, שקידשו  ממנו , –äã÷Bî ìò äìòä àåä" :øîàpLÆÆÁÇÄÈÙÈÇÀÈ
nä-ìò"çaæ:יהושע רבי ודורש –"`id" ,"dcwen lr dlerd `id" ÇÇÄÀÅÇ

למוקד  שהוא דבר הוא שאם תהא, בהווייתה –(y`l) ועלה למזבח
ירד , ולא בהווייתו  יהא íéMàìעליו, äéeàø àéäL äìBò äî– ÈÈÆÄÀÈÈÄÄ

המזבח, על  כולה נשרפת העולה ãøzשהרי àG äúìò íà כמו – ÄÈÀÈÅÅ

izdw - zex`ean zeipyn



`ריח dpyn iriyz wxt migaf zkqn

íéMàì éeàø,é àG äìò íàãø.ìàéìîb ïaøøîBà:çaænì éeàøä ìk–é àG äìò íàãø,øîàpL:äìòä àåä" ¨¨¦¦¦¨¨¥¥©¨©§¦¥¥¨¨¨©¦§¥©¦¨¨¥¥¤¤¡©¦¨Ÿ¨
"çaænä-ìò äã÷Bî ìò,çaænì äéeàø àéäL äìBò äî,ãøz àG äúìò íà,çaænì éeàø àeäL øác ìk óà, ©§¨©©¦§¥©¨¨¤¦§¨©¦§¥©¦¨§¨¥¥©¨¨¨¤¨©¦§¥©

é àG äìò íàãø.éøác ïéa ïéàìàéìîb ïaøéøáãìòLBäé éaø,íéëñpäå ícä àlà,ìàéìîb ïaøLøîBà:àG ¦¨¨¥¥¥¥¦§¥©¨©§¦¥§¦§¥©¦§ª©¤¨©¨§©§¨¦¤©¨©§¦¥¥
eãøé,òLBäé éaøåøîBà:eãøé.ïBòîL éaøøîBà:íéìeñt íéëñpäå øLk çáfä,ìeñt çáfäå ïéøLk íéëñpä, ¥§§©¦§ª©¥¥§©¦¦§¥©¤©¨¥§©§¨¦§¦©§¨¦§¥¦§©¤©¨

äæå äæ elôàïéìeñt–é àG çáfäãø,eãøé íéëñpäå. £¦¤§¤§¦©¤©¥¥§©§¨¦¥§

.dcwen lr dlerd `id:àäú äúééåäá òîùî ,àéä .ãøé àìå åúééåäá àåä éøä ,äìòå ã÷åîì àåäù øáã.gafnl ie`xd lk xne` l`ilnb oaxåìéôàå
â"òàã ,äöéî÷ øçà éìëá åùã÷ àìù íéöî÷ ïåâë ,íìåòî çáæî ìù å÷ìçì øøáåä àìù øáã àìà èòîì êì ïéàå .åãøé àì åìò íà ,åìñôðù íéëñðå íã
äìò åìéôà ùã÷úî åðéàå ,çáæîì øøåáî äæ ïéà ,éìë ïúî àìá äöéî÷áå .äìåë äáéø÷ äçðîä ïéàù ,øåøá äåáâ ÷ìç äæ ïéà éìëá äùã÷ äìåë äçðîäã

:çáæîä éáâ ìò.mikqpde mcd `l`:íéùàì íééåàø íðéàå çáæîì íéåàø íäù.mileqt mikqpde xyk gafd xne` y"xíéëñðá äéì àøéáñ ïåòîù 'ø
éìé äã÷åîî àìå .ìàéìîâ ïáøë ïîöò éðôá íéàáä íéëñðáå íãáå ,òùåäé éáøë çáæ ìùáéúëã àø÷î àìà ,ó(è"ë úåîù)áéúëå ,ùã÷é çáæîá òâåðä ìë

óà ,äîöò ììâá äàáä äìåò äî ,äìåòã àéîåã àìà ùã÷î çáæîä ïéà ,äìåò íåéì íéðù íéîéîú äðù éðá íéùáë çáæîä ìò äùòú øùà äæå äéøúá
,íéøùë íéëñðäå ìåñô çáæäù ïéá ,åàîèð åà åàöéù ïåâë íéìåñô íéëñðäå øùë çáæäù ïéá êëìä .çáæä ììâá íéàáä íéëñð åàöé ,ïîöò ììâá íéàáä ìë

:ïäî ùã÷ä úøåú äìèáå åîò íéìñôð åììâá íéàá ïäå ìéàåäã.cxi `l gafd mileqt dfe df elit`e:åùã÷î çáæîäù.ecxi mikqpdeíéàá ïéàù ïåéë
:òùåäé 'øë äëìäå .ïùã÷î çáæî ïéàå äìåòã àéîåã ïðéà ïîöò ììâá

`xephxa yexit

éשבארנו , àG äìò íà ,íéMàì éeàø àeäL øác ìk óàãø ÇÈÈÈÆÈÈÄÄÄÈÈÅÅ
על אף המזבח, אש על להיקרב שדינם הקרבנות, אימורי דהיינו –
הואיל פסולים, ונסכים פסול  דם אבל  ירדו ; לא עלו  אם שנפסלו, פי 

ירדו . עלו, אפילו לאש , ראויים ìkואינם :øîBà ìàéìîb ïaøÇÈÇÀÄÅÅÈ
çaænì éeàøä,ונסכים דם כגון  המזבח, לאש ראוי אינו ואפילו  – ÈÈÇÄÀÅÇ
é àG äìò íàãø,המזבח מעל  –ìò äìòä àåä" :øîàpL ÄÈÈÅÅÆÆÁÇÄÈÙÈÇ

"çaænä-ìò äã÷Bî:גמליאל רבן ודורש  –lr ...dlerd `id" ÀÈÇÇÄÀÅÇ
,"gafndãøz àG äúìò íà ,çaænì äéeàø àéäL äìBò äîÈÈÆÄÀÈÇÄÀÅÇÄÈÀÈÅÅ

תהא, בהווייתה "היא", שכתוב: –éeàø àeäL øác ìk óàÇÈÈÈÆÈ
é àG äìò íà ,çaænìãøשל קומץ אלא ממעט הפסוק ואין – ÇÄÀÅÇÄÈÈÅÅ

אפילו  מזבח, של  חלקו הוברר  ולא שהואיל בכלי , נתקדש שלא מנחה
מתקדש . אינו  המזבח גבי על ìàéìîbעלה ïaø éøác ïéa ïéàÅÅÄÀÅÇÈÇÀÄÅ

íéëñpäå ícä àlà ,òLBäé éaø éøáãì למזבח הם שראויים – ÀÄÀÅÇÄÀËÇÆÈÇÈÀÇÀÈÄ
לאש , ראויים eãøéואינם àG :øîBà ìàéìîb ïaøL שנפסלו אף – ÆÇÈÇÀÄÅÅÅÀ

היין, את ומנסכים הדם את וזורקים ירדו, øîBà:לא òLBäé éaøåÀÇÄÀËÇÅ
eãøé.המזבח לאש  ראויים ואינם הואיל  –:øîBà ïBòîL éaø ÅÀÇÄÄÀÅ

íéìeñt íéëñpäå øLk çáfä אם בין הזבח, עם הבאים נסכים – ÇÆÇÈÅÀÇÀÈÄÀÄ

,mileqt mikqpde xyk gafdאם בין שנטמאו , או  שיצאו íéëñpäÇÀÈÄכגון 
ìeñt çáfäå ïéøLk פסולו מחמת להקרבה הנסכים שנפסלים – ÀÅÄÀÇÆÇÈ

בגללו , באים והם הואיל הזבח, ïéìeñtשל  äæå äæ elôà שגם – ÂÄÆÀÆÀÄ
המזבח, על  עלו אם נפסלו , הנסכים וגם éהזבח àG çáfäãø– ÇÆÇÅÅ

מקדשו , eãøéשהמזבח íéëñpäåבגלל באים ואינם שהואיל  – ÀÇÀÈÄÅÀ
שמעון , רבי  של טעמו מבואר בגמרא מקדשם. המזבח אין  עצמם,

לז לז לז לז ):):):):שכתוב כט כט כט כט ,,,, אחריו ((((שמות שמות שמות שמות  וכתוב יקדש", במזבח הנוגע ((((שם שם שם שם ,,,,"כל 

שנים לח לח לח לח ----מבמבמבמב):):):): תמימים שנה בני כבשים המזבח על  תעשה אשר  "וזה
המזבח zlerליום... שאין  שמעון, רבי לומד  ומכאן לדורותיכם", תמיד

כל אף עצמה, בגלל  הבאה עולה מה לעולה, הדומה כל  אלא מקדש

בין  הלכך הזבח; בגלל  הבאים נסכים יצאו עצמן, בגלל  הבאים
יורדים. והנסכים יורד  אינו  הזבח פסול, שהזבח ובין פסולים שהנסכים

ירדו . לא עלו  אם שנפסלו , אף בנדבה, עצמם בפני הבאים נסכים אבל 
נסכים  ובין  עצמם בפני הבאים נסכים שבין  סובר , גמליאל  רבן ברם,

יהושע  ורבי  למזבח. הם וראויים הואיל  ירדו , לא הזבח עם הבאים
לאשים.סובר ראויים ואינם הואיל ירדו, אלו  ובין  אלו  dkldeשבין

.ryedi iaxk

izdw - zex`ean zeipyn

אגרות קודש

 ב"ה,  א' כסלו, תשכ"ג

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה רפאל שי' וזוגתו מרת רחל תחי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו ממוצש"ק והקודמיו ות"ח על הבשורה טובה בנוגע לעריכת הערב 

מסיבה, כן יבשרו טוב תכה"י בכגון הנ"ל ובכללות בעניני הפצת היהדות המסורתית הלוך והוסיף, 

ויוסיף גם זה בברכת השי"ת והצלחתו - בהנ"ל וכן בענינים הפרטים במילוי משאלות לבבם לטובה.

והרי נמצאים אנו בחדש כסלו חדש החסידותי, חדש הנסים והגאולה מכל ענינים המבלבלים, 

ואדרבה באופן של שלום וכמ"ש פדה בשלום.

בברכה לבשו"ט בכל האמור

מ. שניאורסאהן
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é àG äìò íàãø.éøác ïéa ïéàìàéìîb ïaøéøáãìòLBäé éaø,íéëñpäå ícä àlà,ìàéìîb ïaøLøîBà:àG ¦¨¨¥¥¥¥¦§¥©¨©§¦¥§¦§¥©¦§ª©¤¨©¨§©§¨¦¤©¨©§¦¥¥
eãøé,òLBäé éaøåøîBà:eãøé.ïBòîL éaøøîBà:íéìeñt íéëñpäå øLk çáfä,ìeñt çáfäå ïéøLk íéëñpä, ¥§§©¦§ª©¥¥§©¦¦§¥©¤©¨¥§©§¨¦§¦©§¨¦§¥¦§©¤©¨

äæå äæ elôàïéìeñt–é àG çáfäãø,eãøé íéëñpäå. £¦¤§¤§¦©¤©¥¥§©§¨¦¥§

.dcwen lr dlerd `id:àäú äúééåäá òîùî ,àéä .ãøé àìå åúééåäá àåä éøä ,äìòå ã÷åîì àåäù øáã.gafnl ie`xd lk xne` l`ilnb oaxåìéôàå
â"òàã ,äöéî÷ øçà éìëá åùã÷ àìù íéöî÷ ïåâë ,íìåòî çáæî ìù å÷ìçì øøáåä àìù øáã àìà èòîì êì ïéàå .åãøé àì åìò íà ,åìñôðù íéëñðå íã
äìò åìéôà ùã÷úî åðéàå ,çáæîì øøåáî äæ ïéà ,éìë ïúî àìá äöéî÷áå .äìåë äáéø÷ äçðîä ïéàù ,øåøá äåáâ ÷ìç äæ ïéà éìëá äùã÷ äìåë äçðîäã

:çáæîä éáâ ìò.mikqpde mcd `l`:íéùàì íééåàø íðéàå çáæîì íéåàø íäù.mileqt mikqpde xyk gafd xne` y"xíéëñðá äéì àøéáñ ïåòîù 'ø
éìé äã÷åîî àìå .ìàéìîâ ïáøë ïîöò éðôá íéàáä íéëñðáå íãáå ,òùåäé éáøë çáæ ìùáéúëã àø÷î àìà ,ó(è"ë úåîù)áéúëå ,ùã÷é çáæîá òâåðä ìë

óà ,äîöò ììâá äàáä äìåò äî ,äìåòã àéîåã àìà ùã÷î çáæîä ïéà ,äìåò íåéì íéðù íéîéîú äðù éðá íéùáë çáæîä ìò äùòú øùà äæå äéøúá
,íéøùë íéëñðäå ìåñô çáæäù ïéá ,åàîèð åà åàöéù ïåâë íéìåñô íéëñðäå øùë çáæäù ïéá êëìä .çáæä ììâá íéàáä íéëñð åàöé ,ïîöò ììâá íéàáä ìë

:ïäî ùã÷ä úøåú äìèáå åîò íéìñôð åììâá íéàá ïäå ìéàåäã.cxi `l gafd mileqt dfe df elit`e:åùã÷î çáæîäù.ecxi mikqpdeíéàá ïéàù ïåéë
:òùåäé 'øë äëìäå .ïùã÷î çáæî ïéàå äìåòã àéîåã ïðéà ïîöò ììâá

`xephxa yexit

éשבארנו , àG äìò íà ,íéMàì éeàø àeäL øác ìk óàãø ÇÈÈÈÆÈÈÄÄÄÈÈÅÅ
על אף המזבח, אש על להיקרב שדינם הקרבנות, אימורי דהיינו –
הואיל פסולים, ונסכים פסול  דם אבל  ירדו ; לא עלו  אם שנפסלו, פי 

ירדו . עלו, אפילו לאש , ראויים ìkואינם :øîBà ìàéìîb ïaøÇÈÇÀÄÅÅÈ
çaænì éeàøä,ונסכים דם כגון  המזבח, לאש ראוי אינו ואפילו  – ÈÈÇÄÀÅÇ
é àG äìò íàãø,המזבח מעל  –ìò äìòä àåä" :øîàpL ÄÈÈÅÅÆÆÁÇÄÈÙÈÇ

"çaænä-ìò äã÷Bî:גמליאל רבן ודורש  –lr ...dlerd `id" ÀÈÇÇÄÀÅÇ
,"gafndãøz àG äúìò íà ,çaænì äéeàø àéäL äìBò äîÈÈÆÄÀÈÇÄÀÅÇÄÈÀÈÅÅ

תהא, בהווייתה "היא", שכתוב: –éeàø àeäL øác ìk óàÇÈÈÈÆÈ
é àG äìò íà ,çaænìãøשל קומץ אלא ממעט הפסוק ואין – ÇÄÀÅÇÄÈÈÅÅ

אפילו  מזבח, של  חלקו הוברר  ולא שהואיל בכלי , נתקדש שלא מנחה
מתקדש . אינו  המזבח גבי על ìàéìîbעלה ïaø éøác ïéa ïéàÅÅÄÀÅÇÈÇÀÄÅ

íéëñpäå ícä àlà ,òLBäé éaø éøáãì למזבח הם שראויים – ÀÄÀÅÇÄÀËÇÆÈÇÈÀÇÀÈÄ
לאש , ראויים eãøéואינם àG :øîBà ìàéìîb ïaøL שנפסלו אף – ÆÇÈÇÀÄÅÅÅÀ

היין, את ומנסכים הדם את וזורקים ירדו, øîBà:לא òLBäé éaøåÀÇÄÀËÇÅ
eãøé.המזבח לאש  ראויים ואינם הואיל  –:øîBà ïBòîL éaø ÅÀÇÄÄÀÅ

íéìeñt íéëñpäå øLk çáfä אם בין הזבח, עם הבאים נסכים – ÇÆÇÈÅÀÇÀÈÄÀÄ

,mileqt mikqpde xyk gafdאם בין שנטמאו , או  שיצאו íéëñpäÇÀÈÄכגון 
ìeñt çáfäå ïéøLk פסולו מחמת להקרבה הנסכים שנפסלים – ÀÅÄÀÇÆÇÈ

בגללו , באים והם הואיל הזבח, ïéìeñtשל  äæå äæ elôà שגם – ÂÄÆÀÆÀÄ
המזבח, על  עלו אם נפסלו , הנסכים וגם éהזבח àG çáfäãø– ÇÆÇÅÅ

מקדשו , eãøéשהמזבח íéëñpäåבגלל באים ואינם שהואיל  – ÀÇÀÈÄÅÀ
שמעון , רבי  של טעמו מבואר בגמרא מקדשם. המזבח אין  עצמם,

לז לז לז לז ):):):):שכתוב כט כט כט כט ,,,, אחריו ((((שמות שמות שמות שמות  וכתוב יקדש", במזבח הנוגע ((((שם שם שם שם ,,,,"כל 

שנים לח לח לח לח ----מבמבמבמב):):):): תמימים שנה בני כבשים המזבח על  תעשה אשר  "וזה
המזבח zlerליום... שאין  שמעון, רבי לומד  ומכאן לדורותיכם", תמיד

כל אף עצמה, בגלל  הבאה עולה מה לעולה, הדומה כל  אלא מקדש

בין  הלכך הזבח; בגלל  הבאים נסכים יצאו עצמן, בגלל  הבאים
יורדים. והנסכים יורד  אינו  הזבח פסול, שהזבח ובין פסולים שהנסכים

ירדו . לא עלו  אם שנפסלו , אף בנדבה, עצמם בפני הבאים נסכים אבל 
נסכים  ובין  עצמם בפני הבאים נסכים שבין  סובר , גמליאל  רבן ברם,

יהושע  ורבי  למזבח. הם וראויים הואיל  ירדו , לא הזבח עם הבאים
לאשים.סובר ראויים ואינם הואיל ירדו, אלו  ובין  אלו  dkldeשבין

.ryedi iaxk

izdw - zex`ean zeipyn

dlibn zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"ב: יט במשנה:דף òøBöî.שנינו úøäèìe§¨¢©§¨

ביום: שדווקא ב)áéúëcהמקור יד íBéa(ויקרא òøBönä úøBz äéäz úàæ' ¦§¦Ÿ¦§¤©©§¨§
,'Búøäè.ביום דווקא להיטהר שצריך כלומר ¨¢¨

במשנה: åëå'.שנינו øîBòä úøéö÷ì øLk äìélä ìk̈©©§¨¨¥¦§¦©¨¤
העומר: לקצירת כשר הלילה שדווקא הטעם את מבארת øîהגמרא øîàc בברייתא §¨©©

סו.) העומר,÷äøéö,(מנחות תבואת דווקאäøéôñeשל נעשות העומר, ,äìélaשל §¦¨§¦¨©©§¨
העומר בספירת שנאמר ממה אותן טו)ולמדים כג ש'תמימות'(ויקרא ּתהיינה', ְְִִֶָֹ'ּתמימת

בלילה  לספור מתחילים אם רק דווקאäàáäå,מתקיים נעשית העומר íBia,של ©£¨¨©
בה הביאכם'.(שם)שנאמר ֲֲִִֶ'מּיֹום

במשנה: íéøáàå.שנינו íéáìç øè÷äìe§¤§¥£¨¦§¥¨¦
הלילה  כל שהוא ב)בעולהáéúëc:המקור ו הּמזּבח(ויקרא על מֹוקדה על ìk'העלה ¦§¦ְְִֵַַַַָָָֹ¨

,'ø÷Baä ãò äìélä הקרבנות לשאר הדין .והוא ©©§¨©©¤
במשנה: íBiä.שנינו ìk øLk íBia BúåönL øáã ,ììkä äæ¤©§¨¨¨¤¦§¨©¨¥¨©

הגמרא: éezàìמבררת 'ììkä äæ',éàî é הדינים כל את פירטה כבר המשנה הרי ¤©§¨§©¥©
בכך. הגמרא:הכלולים øecéñמשיבה ééezàì ה שעל ïéëéæaשני הלבונה כפות - §©¥¦¨¦¦

הפנים לחם ז)שולחן כד ה elñå÷,(ויקרא לכן,ïéëéæaשני שקודם בשבוע שהיו הישנים §¦¨¦¦
àéðúc ,éñBé éaøëe,בברייתאúà ÷léñ ,øîBà éñBé éaø שעל הלחם מערכת §©¦¥§©§¨©¦¥¥¦¥¤

ב äðLiäהשולחן äLãçäבשבת úà øcéñå ,úéøçL ב יום úéáøòרק בסוף - ©§¨¨©£¦§¦¥¤©£¨¨©§¦
íeìk,השבת, Cëa ïéà השולחן על תמיד הלחם שיהא התורה ציווי על עבר שלא ¥§©§

íéi÷î[-וכיצד]äîeכדלהלן, éðàהפנים בלחם שנאמר ['éðôìמה (ãéîú 'ä éðôì) ¨£¦§©¥§¨©
'ãéîz(ל כה àäé(שמות àìù בלילהïçìeLה ], íçìלן àìa. ¨¦¤Ÿ§¥§¨§Ÿ¤¤

במשנה: äìélä.שנינו ìk øLk äìéla BúåönL øác̈¨¤¦§¨©©§¨¨¥¨©©§¨
הגמרא: זהמבררת éàî,כלל ééezàì שכשרים הדברים את המשנה פירטה כבר הרי §©¥©

הלילה. הגמרא:כל íéçñtמשיבה úìéëà ééezàì פסח ליל כל לאוכלם ,שניתן §©¥£¦©§¨¦
àéðúc .äéøæò ïa øæòìà éaøk àìãeפסח בקרבן נאמר ח)בברייתא, יב (שמות §Ÿ§©¦¤§¨¨¤£©§¨§©§¨

ïàk øîàð ,äéøæò ïa øæòìà éaø øîà ,'äfä äìéla øNaä úà eìëàå'§¨§¤©¨¨©©§¨©¤¨©©¦¤§¨¨¤£©§¨¤¡©©
ïläì øîàðå ,'äfä äìéla'בכורות יב)במכת יב íéøöî,(שם õøàá ézøáòå' ©©§¨©¤§¤¡©§©¨§¨©§¦§¤¤¦§©¦

ïläì äî ,'äfä äìélaעבר,úBöç ãòנאמר ד)שהרי יא אני (שם הּלילה 'ּכחצת ©©§¨©¤©§©¨©£ְֲֲִַַַָֹ

מצרים', ּבתֹו ïàkיֹוצא óàהיא הפסח úBöçאכילת ãò המשנה באה ולכך בלבד. ְְִִֵָ©©©£
חצות. עד רק ולא הלילה, כל כשירה פסחים שאכילת ולרבות משיטתו, להוציא

òøôîì àøå÷ä êìò ïøãä
ãîåò àøå÷ä ¯ éùéìù ÷øô

התורה. קריאת הלכות את לבאר עובר כך ואחר המגילה, קריאת דיני את התנא משלים זה פרק בתחילת

äðùî,äléânä úà àøBwäכשהוא קוראה רצה åאם ,ãîBòקוראה רצה אם.áLBéאם את ãçàאדם÷dàøובין להוציא ©¥¤©§¦¨¥§¥§¨¨¤¨
אם ובין íéðLהציבור, äeàø÷ יחד,eàöé חובתם ידי Cøáì.השומעים eâäpL íB÷î,המגילה קריאת eעל ,Cøáé שנהגו מקום §¨¨§©¦¨§¨¤¨£§¨¥§¨¥

Cøáé àì ,Cøáì àlL לברך צריך אינו -. ¤Ÿ§¨¥Ÿ§¨¥
השנה  ימות בכל התורה לקריאת העולים מנין את המשנה מבארת החול:עתה éLéîçå,בימות éðLaוכןa úaLa תפילת §¥¦©£¦¦§©¨§

÷ïéøBה  ,äçðî בתורהìLäL אנשים.ïäéìò ïéôéñBî ïéàå ,ïäî ïéúçBt ïéà הציבור את לעכב שלא קוראים, משלשה .יותר ¦§¨¦§Ÿ¨¥£¦¥¤§¥¦¦£¥¤
å אףàéáða ïéøéèôî ïéà אלו קריאות נוסף:.אחר הראשון,çúBtäדין הקורא -äøBza íúBçäå,האחרון הקורא -Cøáî §¥©§¦¦§¨¦©¥©§©¥©¨§¨¥

,äéøçàìe äéðôì כלל מברך אינו והאמצעי לאחריה, מברך והאחרון לפניה, מברך הראשון .כלומר, §¨¤¨§©£¤¨

i"yx

òøåöî úøäèìÐure mixtva
.zrlez ipye aef`e fx`øî øîàã
äìéìá äøéôñå äøéö÷Ðdl silie
.i`xwn zegpn zkqnaäìéìä ìë

ø÷åáä ãòÐlr dcwen lr"
."xwead cr dlild lk gafnd

éñåé éáøëåÐzkqna xn`c
dpyid z` wliq elit` zegpn

xgyziaxr dycgd z` xciqe zi
Ðcinz edne .cinz dzid ef s`
Ð.mgl `la ogley oili `ly

opaxl la`Ðxcqn df ly egth
.wlqn ly egth cva

òøôîì àøå÷ä êìò ïøãä

àøå÷äáùåéå ãîåòdvx m` .
:ayei dvx m` ,cner

íéðù äåàø÷`le e`vi cgi .
oirnyp zelew ipy oi` opixn`

:cg`kêøáé àì:jxal jixv oi` .
úáùáå úáùá éùéîçáå éðùá

äçðîáoixew ediy owiz `xfr .
wxta `nw `aaa iyingae ipya
opirny` `kde (.at sc) daexn

:l`xyie iele odk od dylycïéàå
ïäéìò ïéôéñåîxeavl dywi `ly .

zaye dk`ln ini ody iptn
ixdy `ed dkiygl jenq dgpna

:yexcl oilibx eid meid lkïéàå
ïéøéèôî:diteb `nrh i`d meyn .



xcde"רכ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gi sc dcp(oey`x meil)

àâéìôeezhiy,àðéè÷ áøcz`neh oi` ef oeyll ixdy ,iia` lr §¦¨§©§¦¨
dwfgd xg` mikledy meyn `ed enrhy oeiky ,xecfexta wtq
m`e ,`nh i`ce ,miptle leld on `vnp m`y ,i`ce epic mlerl
xecfextd rwxwa `vnp m` oia ,xedh i`ce ,uegle leld on `vnp
xecfexta `vnpd mcy xn` ixd `pihw axe ,ebba `vnp m` oiae

.wtqn `nh
`pihw ax lye `iig ax ly zehiyd zx`ane dkiynn `xnbd

:(:fi) lirl `xnba ze`aend zercd x`y itlàðeä áøì,xn`y §©¨
,uegle leld on `vnp ,i`ce `nh ,miptle leld on mcd `vnp

,wtqn `nh,éâéìt àìlr ,`pihw ax ixac `le `iig iax ixac `l Ÿ§¦¦
,`ped ax xn`iy ,df lr df miwleg oi` mbe ,`ped ax zhiyïàk̈
mcd `vnpya ,i`ce oicn mcd `nhy `iig iax xn`y dn -ïî¦

ïàk ,íéðôìå ìelä,wtq oicn `nhy `pihw ax xn`y dne - ©§¦§¦¨
mcd `vnpya,õeçìå ìelä ïî.`ped ax zhiyke ¦©§©

:zxxane `xnbd dtiqendéøa ÷çöé áøìe ìàeîL øa éîøì àlà¤¨§¨¦©§¥§©¦§¨§¥
,éøîàc ,äãeäé áøcmcd `vnp,øBäè B÷ôñ ,õeçìå ìelä ïî`vnp §©§¨§¨§¦¦©§©§¥¨

éðä ,àîè B÷ôñ ,íéðôìå ìelä ïîax lye `iig iax ly mdixac - ¦©§¦§¦§¥¨¥¨¥
,xecfexta `vnpd mca mipcd ,`pihwàî÷Bzî éàîa-dna §©¦§¨

mcd `vnpya gxkdd on ,mzhiyl mcinrp,íéðôìå ìelä ïî¦©§¦§¦
mcd `nh oi` ,mdixacl ,uegle leld on mcd `vnpa ixdy

,ok m`e ,wtqn elit`,`pihw ax ixac mr mdixac miayiizn
`vnpa eixac cinrpy ,wtqn `nh xecfexta `vnpd mcy xn`y

,miptle leld onla`,àéiç éaøc àâéìt àîéìmcy xne`y ¥¨§¦¨§©¦¦¨
lr ,i`ce oicn `nh xecfexta `vnpd,mzhiyly ,mdixac

lerl.i`ce oicn `nh xecfexta `vnpd mc oi` m
:`xnbd daiynàéL÷ àì,mdixacl `iig iax zhiynïàkdn - Ÿ©§¨¨

,xaecn ,i`ce oicn mcd `nhy `iig iax xn`yàöîpLkmcd §¤¦§¨
øBãæBøt ò÷ø÷axecfextd daeba `vnp xcgdy ,miptle leld one §©§©§§

xa inx micene ,xecfextd rwxwl `id xcgd on mcd z`ivi jxce
mcd `nhe ,mcd jelid zwfg xg` mikledy wgvi axe l`eny

,i`ceaïàëåxaecn ,wtq oicn `nhy exn`y dne -àöîpLmcd §¨¤¦§¨
,øBãæBøt ââamcy ,ekelid jxcn mcd `vi xak df ote`ay oeiky §©§§

mce ,ebba `le erwxwa `vnidl ekxc ,xecfextl xcgd on `veid
i` jk oiae ,uegle leld on `vnidl ekxc ,dilrd on `veid
,zewtqa ezelzl epl yi jkl ,ekelid jxc zwfg xg` jlil xyt`
rwxwn xar dktdzdy ici lre xcgd on mcd ribdy e`
dixeg`l dtwcfdy ici lre ,dilrd on ribdy e` ,ebbl xecfextd
itlky leld cv l` ueg itlky leld cvn xecfextd bba xar

.wtqn mcd `nh ok lre ,mipt
:'aexd xg` mda mikled' oipra zwqer oldl `xnbdéaø øîà̈©©¦

ìLa ,ïðçBéáBøä øçà íéîëç Ba eëìä úBîB÷î äLdylya - ¨¨¦§Ÿ¨§¨§£¨¦©©¨
xg` jlil yiy minkg exn` ,wtq xac mda xxerzdy ,mixwn

,herind on `le aexd on `edy wtqd xac zelzl ,aexdíeàNòå©£¨
zewtqd mze`l,éàcåk,xenb i`ce oic mda epc aexd zngny §©©

:md el`e .wtq llkn e`vie,àéìL ,øB÷îe.äëéúçzx`ane ¨¦§¨£¦¨
:`xnbdøB÷î,ednïøîàc àämc `vnp m`y ,(:fi) lirl dpyna ¨¨©£¨¨

e` ,`nhe [xcgd] xewnd on `a df mc m` mircei oi`e ,xecfexta
,'xewnd on ezwfgy' itl i`ce oicn mcd `nh ,xedhe dilrd on
minc aexy meyne ,ribd xewnd ony dwfga mcd miwifgny
wtqd zeyrl aexd xg` miklede dilrd on `le xcgd on mi`a

.i`cek
:x`al `xnbd dkiynnàéìL,idn(.åë ïìäì) ïðúcdlitd , ¦§¨¦§©

dy`d,úéaa àéìLcle da d`xp `ly it lr s`àîè úéaäoick ¦§¨©©¦©©¦¨¥
,zn z`neha eizgz e`eaiy milke mc` `nhne ,znd ld`àìå§Ÿ

mrhnàéìMäLk d`nh dnvràlà ,ãìåmeynàìa àéìL ïéàL ¤©¦§¨¨¨¤¨¤¥¦§¨§Ÿ
,ãìå`ed d`xp epi`y dne ,zne `ilya did cle ,mixne` ep`e ¨¨

z` `nhe dy`d sebn `viy xg`l `ilya axrzpe genipy meyn
.ziad,øîBà ïBòîL éaø,cle `la `ily oi`y s`,xnel yi÷Bnð ©¦¦§¥¦

[genip-]ãìeämc dyrpeàöé àlL ãòmca axrzpe ,dy`d on ©¨¨©¤Ÿ¨¨
dcildx`ean ,ixd .ziad z` `nhl witqd `le ,aexa lhazpe

mikled ,cle mda yi mleray zeily aexy oeiky ,minkg zhiya
mi`nhne ,ef `ilya cle did i`ceay mixne`e aexd xg`
.ziaa d`vnpy dnexzd z` dilr mitxeyy ,i`ce oicn dzngn

:x`al `xnbd dkiynnäëéúç,idnãé úìtnä ,[àéðúc] (ïðúã) £¦¨§©§¨©©¤¤¨
äëeúç,zekezg dizerav`y ,dzxeva,Bnà ,äëeúç ìâøåly £¨§¤¤£¨¦

,dkizgd d`vi epnny df cleäàîèz`neha.äãéìoi`y oeike §¥¨¥¨
,mdipy ly zexneg dilr milihn dawp e` xkf df did m` mircei
dylye miyly ,dzxdh inie ,dawp zcleik miireay d`nhy

.xkf zcleikúàa íeèà óebî ànL ïéLLBç ïéàåmiyyeg oi`e - §¥§¦¤¨¦¨¨
oi`y wlg epnn xqgy cle ,meh` sebn `a ,ltpy df xai` `ny
,zclei llka dpi` meh` seb zcleide ,eicrla miiwzdl leki igd
eid m`y ,dxdh ini dl oi`e dcil z`neha d`nh dpi`y
meyn `ede ,llk dxdh ini dl mipzep eid `l ok miyyeg
,i`cek wtqd zeyrl ,ie`x cle zecleiy miyp aex xg` mikledy
.dxdh ini dl yi ok lre ,dcli ie`x cle i`ce ef dy`y xnel

xg` mda mikledy mixg` mixwnn opgei iaxl dywn `xnbd
:`xnbd zl`ey .aexdàkéì eúåoi` ike -mday zewtq cer §¥¨

.i`cek ezeyrl aexd xg` mikled,àéðúc ,úBieðç òLz àkéàäå§¨¦¨¥©£§©§¨
úBieðç òLz,epiptaøNa úøëBî úçàå äèeçL øNa úBøëBî ïlek ¥©£¨§§©§¨§©©¤¤§©
ç÷ìå ,äìáðxya dpwe -,ç÷ì ïäî äæéàî òãBé Bðéàå ïäî úçàî §¥¨§¨©¥©©¥¤§¥¥©¥¥¤¥¤¨©

,dliap zxkend on e` dhegy zexkend onøeñà B÷ôñxeq` - §¥¨
zeiepgd aex xg` dfa mikled oi`e ,wtqn dlik`a xyad
zeriaw mewnn gwly oeik ,odn zg`a dpwpy xnel zexykd
zepgd m`d ,onewna ze`vnpd zeiepgd lr `ed wtqde ,zeiepgd
clepd wtqae ,odn `viy dn lr `le ,`l e` dxyk `id da dpwy
lr dvgnk reaw lky ,ipiqn dynl dkld ,zeriawd mewna
wtqne ,aexd xg` mikled oi`e lewyd wtqk eze` mipcy ,dvgn

.xyad z` xeq`l mixingnàöîpáeon xyad z` gwl `l m`e - ©¦§¨
,zeiepgd cil rwxwa e`vn `l` zepgdáBøä øçà Cläxn`ze ©¥©©¨

xyad ribd zexykd aexd one ,yxt aexd on ,yxty lky
wtqd zeyrl aexd xg` mikledy dfa mb ep`vn ok m`e .xzene

.df oic opgei iax xikfd `l recne ,i`cek
,opgei iax xn`i :`xnbd zvxznïðéøîà÷ äàîeèiabl -mixwn §¨¨¨§¦©

xg` mikled el` zenewn zylyay izxn` d`nehl mirbepd
la` ,aexd xg` mikled oi` zenewn x`yay rnyn jkne ,aexd

iabll mirbepd mixwn,ïðéøîà÷ àì ,øeqéàzeiepg ryz ly oicde ¦Ÿ¨¨§¦©
.xeqi` ipiipra `ed

:`xnbd dywnàkéàäåd`neh ipica sqep dxwn yi ixde - §¨¦¨
cg` mewna migpen eidyk ,`ede ,aexd xg` ea mikledyòLz¥©

ïéòcøôö,mivxy z`neha mi`nhn mpi`yíäéðéa ãçà õøLåoebk §©§§¦§¤¤¤¨¥¥¤
,zn avòâðåmc`,òâð ïäî äæéàa òãBé Bðéàå ,ïäî ãçàarxi` m` §¨©§¤¨¥¤§¥¥©§¥¤¥¤¨©
xacd,àîè B÷ôñ ,ãéçiä úeLøaaex xg` dfa mikled oi`y ¦§©¨¦§¥¨¥

,zeriawd mewna wtqdy oeik ,mi`nhn mpi`y mircxtvd
d`neh wtqe ,lewyd wtqk df ixde ,mdipia reaw uxydy

xacd rxi` m`e .`nh ,cigid zeyxa rxi`y,íéaøä úeLøa¦§¨©¦
,øBäè B÷ôñ.xedh ,miaxd zeyxa d`neh wtqyàöîpáem`e - §¥¨©¦§¨

mye ,mdn in reci oi`e ,yxity xg`l rwxwa mdn cg` `vnp
,ea rbp,áBøä øçà Cläyxity lk ,zeriawd mewnn yxty oeiky ©¥©©¨

xacd rxi` m` s` rbepd xedhe ,`ed rcxtve ,yxit aexd on
.cigi zeyxa

iabl :`xnbd zvxzn,äMàc äàîeè,`ilye xewn z`nehk §¨§¦¨
,ïðéøîà÷iabl,ïðéøîà÷ àì àîìòa äàîeèmircxtv ly oicde ¨¨§¦©§¨§¨§¨Ÿ¨¨§¦©

.mivxy z`neh ipica `ed
:`xnbd dywnàkéàäåmikledy dy` z`neha dxwn yi ixde - §¨¦¨

`ede ,aexd xg` eaäøáò ,éåì ïa òLBäé éaø øîàc àädy`øäpa ¨§¨©©¦§ª©¤¥¦¨§¨©¨¨
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oifge` mipy` cenr gi sc ± oey`x wxtdcip
àðéè÷ áøã àâéìôåoeikc ,wtq z`neh `kil `pyil i`dl `dc .iia`c `pyil jd` Ð

leld on ,i`ce `nh Ð miptle leld on :rwxw `py `l ,bb `py `l dwfga `nrh ilzc

.i`ce xedh Ð uegleàðåä áøìleld on ,i`ce Ð miptle leld on :dixal dil xn`c Ð

.`wtq Ð uegleéâéìô àì.ibilt `l inp iccd`e ,dilr `pihw axc `le `iig iaxc `l Ð

íéðôìå ìåìä ïî ïàë.`iig iaxc Ðìåìä ïî ïàë
õåçìå.`pihw axc Ðìàåîù øá éîøì àìà

÷çöé áøìåwtq Ð uegle leld on :ixn`c Ð

axce `iig iaxc oizipzn ipd jgxk lr ,xedh

`dc .miptle leld ona Ð inwezin i`na `pihw

`dc ,`kil `wtq elit` Ð uegle leld on

.ediizeek `niiw `pihw axce ,opixn`w "xedh"

`nil ,zi`ce d`neh xn`c `iig iax `l`

.zi`ce d`neh `kil edciclc ,ediilr `bilt

ïðéðùîåi`ce xn`c `iig iaxc `d ,ibilt `l Ð

.miptle leld onaøåãæåøô ò÷ø÷áepiidc Ð

ixn`c wgvi axe inxce .xcgd on ez`ivi jxck

.diilrl aexwy ,xecfext bba Ð `nh wtq

xecfext rwxwa ecene ,ilf` dwfg xza mlerle

leld ona ,ebba la` .`iig iaxcke ,oizipzna

`adc .ekelid bdpnn df `vi jgxk lr ,miptle

,xecfext rwxwa `vnil el did Ð xcgd on

diilrd on m`e ,xecfextl deye jenp xcgdy

jkld .uegle leld on `vnil el ded Ð `a

diilrn `nlic :iwitq ixza dilzinl `ki`

`z` xcgn e` .dxwcf`e ,xecfextl `z`

dhnln mcd dlr dxwcfpy ici lre ,xecfextl

`nrh iadi `l wgvi axe inxc oeik .dlrnl

,iia`l la` .iepiya inwe`l `ki` ,ediizlinl

bilte ,ikd iiepyl `kil ,`yyg xzac `pyill

`nrh ilz iia`c oeikc .dilr `iig iaxc

i`dle i`dl yginl `ki`c `kid lke ,`yyga

`ki` xecfext rwxwa elit` ,wtq dil ieyn

bilt `iig iaxc jklid ,diilrle xcga iwetql

.dilréàãåë íåàùòåxza opilf`c meyn Ð

.`aexïðéøîàã àä`a `l ezwfgy oizipzna Ð

oeik `nl` ,`iig iax ipzcke ,xewnd on `l`

on dil opiwfgn Ð igiky mzd minc aexc

.xewndàîè úéáäÐ d`xp cle oi` m` s` Ð

.znd ld` meyn `nh ziadãìå àìá àéìù ïéàù`nl` dnexzd z` dilr oitxeye Ð

.zi`ce d`neha dl opiwfgn cle `la opi` zeily aexc oeikãìåä ÷åîéðmc dyrpe Ð

.(a,fk) "zltnd" wxta onwl `nrh yxtn ikde aexa lhae dcild mca axrzpeãé
äëåúç.zerav` jeziga dzxeva zkzegn Ðäãéì äàîè åîàxkf xneg ayze Ð

d`neh ini dl ozil zi`ce dcila dl opiwfgnc d`neh oiprl dawp xnege xdeh inil

.wenipy `l` ,ocli `ilrn cle miyp aexe ,aexd xg` jld :opixn`c ,dxdh inieïéàå
ïéùùåç,xdeh ini dl eidi `l :xnel Ð`ed meh` sebn `nlicc ,cle epi` `ny

ini dl opiadicn ,i`cek epiide .cle epi`c (`,ck dcp) "zltnd"a ol `niiwe ,`a

.ocli meh` seb e`l miyp aexe li`ed ,xdehøåñà å÷ôñdvgnk Ð reaw lkc Ð

.dvgn lr dvgnk dl opiwfgn Ð zeriawd mewnn dgwly oeike .`inc dvgn lr

àöîðáå.zeriawd mewnn egwl `le ,odn yxten dil dedc ,rwxwa Ðøçà êìä
áåøä.yixt `aexn Ð yixtc lkc .xzene Ð'åë ãéçéä úåùøá,wtq dil dedc Ð

dil ded Ð mdipia reaw uxyc oeik ,d`neh mdl oi`e mircxtv `aexc ab lr s`e

.dvgn lr dvgnàöîðáå,xedh my mc` ea rbpe ,xg` mewnl odn cg` yxity Ð

.`ed rcxtve ,yixt `aexn Ð yixtc lk :opixn`e ,ied reaw e`l `zydc
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ïàë,opilf` `yyg xzac `pyil` lirlc :qxhpewd yxit Ð xecfext rwxwa `vnpy

,`yyga `nrh iia` ilzc oeikc Ð ikd iiepyl ivn `l ,`iig iaxc `biltc xn`wc

lr e` dly lr `vnpc :eyexitl dywe .diilr mcl xecfext rwxwa elit` yginl `ki`

elit` ,wtq `l` `ied `lc miptle leld on `vnpn sicr in ,oaxwa oiaiig i`n` ,ely

`kil iia`lc :yxtl d`xpe ?xecfext rwxwa

elit`c oeikc ,xecfext rwxwa `iig iaxc inwe`l

,aexwe ekxck diilrd on `ac ,uegle leld on

rwxwa miptle leld on ok m` ,xewnd mcl yiig

xcgd onc ,`id `hiytc `zlin Ð xecfext

.opireny`l `iig iax jixv ded `le ,`z`

àéìùaexc :qxhpewd yxit Ð 'ek ziaa

wxta opzc :dywe .cle mdl yi zeily

dzviy `ily :(`,fr oileg) "dywnd dnda"

`la `ily yi i`e .dlik`a dxeq` Ð dzvwn

oi`c `herin jenqc meyn ,ixynl ol ded ,cle

dil dede ,cled aex `vi `ly `bltl cle da

`ily mzqc .`herin Ð cle aex da yiy dvgn

aex oda yi dvgn Ð cle da yie dzvwn dzviy

`nw wxta gkenck ,cle aex oda oi` dvgne ,cle

:mzd xn` `peeb i`dke .(`,`i) `nw `aac

wxta oke ,zeawpc dvgnl dncpc `herin jenq

zelitnc `herin jenq :(a,k) zexekac `nw

:qxhpewd yexit ayil yie !zeawpc dvgnl

cle `vnpe ,dzvwn dzviy `ilya ixiin mzdc

`la llk `ily oi`c :yxtl d`xpe .`ilyd jez

cr miwenip oi` oaexe ,wenip `herin j` ,cle

dcp) "zltnd" wxta xn`ck ,oevigd zial `viy

`yixn `kd iziin `l i`n`e :xn`z m`e .(`,fk

e` lcpq zltnd :(a,ck my) "zltnd"a opzc

oi` oaexc `nl` ,dawple xkfl ayz Ð `ily

oiwenp elit`c :xnel yie !d`ivi mcew oiwenip

dy`" :`xw xn`wc ,dcil d`nhc xninl opivn

oirk `l` ,dcli `l elit` Ð "rixfz ik

`iddc ab lr s`e .dcil d`nh ,en` drixfdy

dcp) "otec `vei" yixa ,oerny iaxk Ð `yxc

!rixfny mewnn clzy cr :dl eyxc opaxe ,(`,n

:xnel yi inp i` .dpin rny izxzc :xnel yi

opaxc `nrhc `pin` dedc ,iziin `l `yixn

xn`c `tiq iziin jkl .herin elit` wenip cle mey oi`e ,cle `la `ily mey oi`y meyn

opaxle ,oiwenip oaexc oerny iax xaqc oeike .`vi `ly it lr s` ,cled wenip :oerny iax

enip mpi`elit` opaxle ,oiwenip oaex oerny iaxlc xnel `xaq oi`c .oherin `l` oiw

dpinc meyn `l` iziin `l `tiqe jinq `yix` daxc`c ,d`xp zvwe .oiwenip oi` oherin

`ixi` i`n ,iziin dteb ziaa `ilyn i`c .ziyixtck ,`aex meyn opaxc `nrhc giken

.`nhc cigid zeyxa d`neh wtq dil dedc ,oitxey dvgn lr dvgn elit` Ð aex meyn

úìôîäreci oi`e zltnd :(`,gk dcp) "zltnd"c oizipzn iziin `lc `d Ð dkezg ci

yxtn `kdc meyn Ð (ziaa `ilyc) `xnba mzd gkenck ,ixiin dkizg zltndae ,edn

.`aex xza mikledc mrhn iedc rnync ,d`a meh` sebn `ny oiyyeg oi` :`icdaåúå
eyry dy`e yi` :(a,hp) "dy`d" wxta onwl opzc `d `ki` `de :xn`z m`e Ð `kil

iaxc meyn i`e !dy`d on minc zwfgy ,`nhn oerny iax ,mc ea `vnpe ,ltqa mdikxv

dcp) "zltnd"a xn`ck ,dl ipzw xi`n iaxc ab lr s` ,`ily xn`w `d ,dl ipzw oerny

ihernl igeky`l wigcc onwl ok m` ,dnexz aex eze` lr oitxey oi`c :`niz ike .(`,fk

m`e .aexl mc`d zwfg riiqn mzdc :xnel yie !oerny iaxc `aex ihernl :`nil ,i`n

,dy`a zewtq yly xne` dz` z`vnp :(a,fp dcp) "d`exd"a opzc `d inp aeygile :xn`z

yie !`d ihernl :`nil ,dnexz eilr oitxey oi` i`e .aex xg` jld Ð zehiqdae zerbnae

.mixac dylya aiygc ,xewnd on oi`a minc aexc meyn `nrh iede ,oitxeyc :xnel

å÷ôñwxta opiwqnc :xnel yie ?dil `pn reaw ,el oiekziy cr Ð "el ax`e"n yixcc oerny iaxl :xn`z m`e ."el ax`e"n reaw ol `wtp (`,eh) zeaezkc `nw wxt idliya Ð xeq`

dkn" yixcc diwfg iac `pzl j` .reawl Ð "el ax`e" xzii`e ,el oiekziy cr opirny mzdn ok m` ,oenn Ð "ytp zgz ytp zzpe"c ,iaxk oerny iax xaqc (`,hr oixcdpq) "oitxypd"

?dil `pn reaw :dyw ,"el ax`e"n dil `wtp el oiekziy cr jgxk lre ,oennl "ytp zgz ytp zzpe" yixc `le ,oenne dzinn xeht oiekzn epi`yc "dnda dkne" "mc`êìäaexd xg`

edin .`gkenc daxewa elit` ,ol rnyn `wc :xnel yie ?aexd xg` jld Ð aexwe aexc `pipg iax ol rnyn `w i`n ,ok m` :xn`z m`e .dlap zxkend zepgl aexw `vnp elit` :rnyn Ð

."zeiepg ryz"c oizipzn dil iywz mzdc ,`xif iaxc `iyewn dywøçàxg` jld xn`w inp mircxtv dryz iabe .zcner xeqi` zwfga dndac ,aexd cbpk dwfg `ki` `kd Ð aexd

.aexd cbpk dwfg `ki`c `kid `l` aiyg `l opgei iaxc xninl opivnc ,icin jixt ded `l aexd cbpk dwfg ied `l i`c ,dxdh zwfg `ki`c ab lr s` mi`nh mivxy aex m`e ,aexd
`l`
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àðeä áøì .àðéè÷ áøc àâéìôe¯ïàk ,éâéìt àì §¦¨§©§¦¨§©¨¨§¦¦¨
¯ïàk ,íéðôìå ìelä ïî¯àlà .õeçìå ìelä ïî ¦©§¦§¦¨¦©§©¤¨

,äãeäé áøc déøa ÷çöé áøìe ìàeîL øa éîøì§¨¦©§¥§©¦§¨§¥§©§¨
õeçìå ìelä ïî éøîàc¯ìelä ïî ,øBäè B÷ôñ §¨§¦¦©§©§¥¨¦©

íéðôìå¯àî÷Bzî éàîa éðä àîè B÷ôñ¯ìelä ïî §¦§¦§¥¨¥¨¥§©¦§¨¦©
!àéiç éaøc àâéìt àîéì ,íéðôìå¯ïàk ,àéL÷ àì §¦§¦¥¨§¦¨§©¦¦¨¨©§¨¨

¯àöîpLkïàëå ,øBãæBøt ò÷ø÷a¯ââa àöîpL §¤¦§¨§©§©§§§¨¤¦§¨§©
ìLa :ïðçBé éaø øîà .øBãæBøtBa eëìä úBîB÷î äL §§¨©©¦¨¨¦§¨§¨§

áBøä øçà íéîëçíeàNòå,àéìL ,øB÷î :éàcåk £¨¦©©¨©£¨§©©¨¦§¨
øB÷î .äëéúç¯àéìL ,ïøîàc àä¯àéìL :ïðúc £¦¨¨¨©£©©¦§¨¦§©¦§¨

úéaa¯àìå ,àîè úéaäàéìMäLïéàL àlà ,ãìå ©©¦©©¦¨¥§Ÿ¤©¦§¨¨¨¤¨¤¥
:øîBà ïBòîL éaø .ãìå àìa àéìL÷Bnðãò ãìeä ¦§¨§Ÿ¨¨©¦¦§¥¦©¨¨©

äëéúç .àöé àlL¯:ïðúcäëeúç ãé úìtnäìâøå ¤Ÿ¨¨£¦¨¦§©©©¤¤¨£¨§¤¤
äëeúç¯ànL ïéLLBç ïéàå ,äãéì äàîè Bnà £¨¦§¥¨¥¨§¥§¦¤¨
óebî!úBéeðç òLz àkéàäå ?àkéì eúå .úàa íeèà ¦¨¨§¥¨§¨¦¨¥©¨

,äèeçL øNa úBøëBî ïlek úBéeðç òLz :àéðúc§©§¨¥©¨¨§§©§¨
Bðéàå ïäî úçàî ç÷ìå ,äìáð øNa úøëBî úçàå§©©¤¤§©§¥¨§¨©¥©©¥¤§¥

ç÷ì ïäî äæéàî òãBé¯àöîpáe ,øeñà B÷ôñ¯ ¥©¥¥¤¥¤¨©§¥¨©¦§¨
.áBøä øçà Clä¯äàîeè¯øeqéà ,ïðéøîà÷¯ ©¥©©¨§¨¨¨§¦©¦

òLz ,àkéàäå .ïðéøîà÷ àìãçà õøLå ïéòcøôö ¨¨¨§¦©§¨¦¨¥©§©§§¦§¤¤¤¨
ïäî äæéàa òãBé Bðéàå ïäî ãçàa òâðå ,íäéðéa¥¥¤§¨©§¤¨¥¤§¥¥©§¥¤¥¤

ãéçiä úeLøa ,òâð¯íéaøä úeLøa ,àîè B÷ôñ¯ ¨©¦§©¨¦§¥¨¥¦§¨©¦
àöîpáe ,øBäè B÷ôñ¯!áBøä øçà Clä¯äàîeè §¥¨©¦§¨©¥©©¨§¨

äMàc¯àîìòa äàîeè ,ïðéøîà÷¯.ïðéøîà÷ àì¯ §¦¨¨¨§¦©§¨§¨§¨¨¨¨§¦©
øäða äøáò :éåì ïa òLBäé éaø øîàc àä àkéàäå§¨¦¨¨©£©©¦§ª©¤¥¦¨§¨§¨¨
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רכי oifge` mipy` cenr gi sc ± oey`x wxtdcip
àðéè÷ áøã àâéìôåoeikc ,wtq z`neh `kil `pyil i`dl `dc .iia`c `pyil jd` Ð

leld on ,i`ce `nh Ð miptle leld on :rwxw `py `l ,bb `py `l dwfga `nrh ilzc

.i`ce xedh Ð uegleàðåä áøìleld on ,i`ce Ð miptle leld on :dixal dil xn`c Ð

.`wtq Ð uegleéâéìô àì.ibilt `l inp iccd`e ,dilr `pihw axc `le `iig iaxc `l Ð

íéðôìå ìåìä ïî ïàë.`iig iaxc Ðìåìä ïî ïàë
õåçìå.`pihw axc Ðìàåîù øá éîøì àìà

÷çöé áøìåwtq Ð uegle leld on :ixn`c Ð

axce `iig iaxc oizipzn ipd jgxk lr ,xedh

`dc .miptle leld ona Ð inwezin i`na `pihw

`dc ,`kil `wtq elit` Ð uegle leld on

.ediizeek `niiw `pihw axce ,opixn`w "xedh"

`nil ,zi`ce d`neh xn`c `iig iax `l`

.zi`ce d`neh `kil edciclc ,ediilr `bilt

ïðéðùîåi`ce xn`c `iig iaxc `d ,ibilt `l Ð

.miptle leld onaøåãæåøô ò÷ø÷áepiidc Ð

ixn`c wgvi axe inxce .xcgd on ez`ivi jxck

.diilrl aexwy ,xecfext bba Ð `nh wtq

xecfext rwxwa ecene ,ilf` dwfg xza mlerle

leld ona ,ebba la` .`iig iaxcke ,oizipzna

`adc .ekelid bdpnn df `vi jgxk lr ,miptle

,xecfext rwxwa `vnil el did Ð xcgd on

diilrd on m`e ,xecfextl deye jenp xcgdy

jkld .uegle leld on `vnil el ded Ð `a

diilrn `nlic :iwitq ixza dilzinl `ki`

`z` xcgn e` .dxwcf`e ,xecfextl `z`

dhnln mcd dlr dxwcfpy ici lre ,xecfextl

`nrh iadi `l wgvi axe inxc oeik .dlrnl

,iia`l la` .iepiya inwe`l `ki` ,ediizlinl

bilte ,ikd iiepyl `kil ,`yyg xzac `pyill

`nrh ilz iia`c oeikc .dilr `iig iaxc

i`dle i`dl yginl `ki`c `kid lke ,`yyga

`ki` xecfext rwxwa elit` ,wtq dil ieyn

bilt `iig iaxc jklid ,diilrle xcga iwetql

.dilréàãåë íåàùòåxza opilf`c meyn Ð

.`aexïðéøîàã àä`a `l ezwfgy oizipzna Ð

oeik `nl` ,`iig iax ipzcke ,xewnd on `l`

on dil opiwfgn Ð igiky mzd minc aexc

.xewndàîè úéáäÐ d`xp cle oi` m` s` Ð

.znd ld` meyn `nh ziadãìå àìá àéìù ïéàù`nl` dnexzd z` dilr oitxeye Ð

.zi`ce d`neha dl opiwfgn cle `la opi` zeily aexc oeikãìåä ÷åîéðmc dyrpe Ð

.(a,fk) "zltnd" wxta onwl `nrh yxtn ikde aexa lhae dcild mca axrzpeãé
äëåúç.zerav` jeziga dzxeva zkzegn Ðäãéì äàîè åîàxkf xneg ayze Ð

d`neh ini dl ozil zi`ce dcila dl opiwfgnc d`neh oiprl dawp xnege xdeh inil

.wenipy `l` ,ocli `ilrn cle miyp aexe ,aexd xg` jld :opixn`c ,dxdh inieïéàå
ïéùùåç,xdeh ini dl eidi `l :xnel Ð`ed meh` sebn `nlicc ,cle epi` `ny

ini dl opiadicn ,i`cek epiide .cle epi`c (`,ck dcp) "zltnd"a ol `niiwe ,`a

.ocli meh` seb e`l miyp aexe li`ed ,xdehøåñà å÷ôñdvgnk Ð reaw lkc Ð

.dvgn lr dvgnk dl opiwfgn Ð zeriawd mewnn dgwly oeike .`inc dvgn lr

àöîðáå.zeriawd mewnn egwl `le ,odn yxten dil dedc ,rwxwa Ðøçà êìä
áåøä.yixt `aexn Ð yixtc lkc .xzene Ð'åë ãéçéä úåùøá,wtq dil dedc Ð

dil ded Ð mdipia reaw uxyc oeik ,d`neh mdl oi`e mircxtv `aexc ab lr s`e

.dvgn lr dvgnàöîðáå,xedh my mc` ea rbpe ,xg` mewnl odn cg` yxity Ð

.`ed rcxtve ,yixt `aexn Ð yixtc lk :opixn`e ,ied reaw e`l `zydc
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ïàë,opilf` `yyg xzac `pyil` lirlc :qxhpewd yxit Ð xecfext rwxwa `vnpy

,`yyga `nrh iia` ilzc oeikc Ð ikd iiepyl ivn `l ,`iig iaxc `biltc xn`wc

lr e` dly lr `vnpc :eyexitl dywe .diilr mcl xecfext rwxwa elit` yginl `ki`

elit` ,wtq `l` `ied `lc miptle leld on `vnpn sicr in ,oaxwa oiaiig i`n` ,ely

`kil iia`lc :yxtl d`xpe ?xecfext rwxwa

elit`c oeikc ,xecfext rwxwa `iig iaxc inwe`l

,aexwe ekxck diilrd on `ac ,uegle leld on

rwxwa miptle leld on ok m` ,xewnd mcl yiig

xcgd onc ,`id `hiytc `zlin Ð xecfext

.opireny`l `iig iax jixv ded `le ,`z`

àéìùaexc :qxhpewd yxit Ð 'ek ziaa

wxta opzc :dywe .cle mdl yi zeily

dzviy `ily :(`,fr oileg) "dywnd dnda"

`la `ily yi i`e .dlik`a dxeq` Ð dzvwn

oi`c `herin jenqc meyn ,ixynl ol ded ,cle

dil dede ,cled aex `vi `ly `bltl cle da

`ily mzqc .`herin Ð cle aex da yiy dvgn

aex oda yi dvgn Ð cle da yie dzvwn dzviy

`nw wxta gkenck ,cle aex oda oi` dvgne ,cle

:mzd xn` `peeb i`dke .(`,`i) `nw `aac

wxta oke ,zeawpc dvgnl dncpc `herin jenq

zelitnc `herin jenq :(a,k) zexekac `nw

:qxhpewd yexit ayil yie !zeawpc dvgnl

cle `vnpe ,dzvwn dzviy `ilya ixiin mzdc

`la llk `ily oi`c :yxtl d`xpe .`ilyd jez

cr miwenip oi` oaexe ,wenip `herin j` ,cle

dcp) "zltnd" wxta xn`ck ,oevigd zial `viy

`yixn `kd iziin `l i`n`e :xn`z m`e .(`,fk

e` lcpq zltnd :(a,ck my) "zltnd"a opzc

oi` oaexc `nl` ,dawple xkfl ayz Ð `ily

oiwenp elit`c :xnel yie !d`ivi mcew oiwenip

dy`" :`xw xn`wc ,dcil d`nhc xninl opivn

oirk `l` ,dcli `l elit` Ð "rixfz ik

`iddc ab lr s`e .dcil d`nh ,en` drixfdy

dcp) "otec `vei" yixa ,oerny iaxk Ð `yxc

!rixfny mewnn clzy cr :dl eyxc opaxe ,(`,n

:xnel yi inp i` .dpin rny izxzc :xnel yi

opaxc `nrhc `pin` dedc ,iziin `l `yixn

xn`c `tiq iziin jkl .herin elit` wenip cle mey oi`e ,cle `la `ily mey oi`y meyn

opaxle ,oiwenip oaexc oerny iax xaqc oeike .`vi `ly it lr s` ,cled wenip :oerny iax

enip mpi`elit` opaxle ,oiwenip oaex oerny iaxlc xnel `xaq oi`c .oherin `l` oiw

dpinc meyn `l` iziin `l `tiqe jinq `yix` daxc`c ,d`xp zvwe .oiwenip oi` oherin

`ixi` i`n ,iziin dteb ziaa `ilyn i`c .ziyixtck ,`aex meyn opaxc `nrhc giken

.`nhc cigid zeyxa d`neh wtq dil dedc ,oitxey dvgn lr dvgn elit` Ð aex meyn

úìôîäreci oi`e zltnd :(`,gk dcp) "zltnd"c oizipzn iziin `lc `d Ð dkezg ci

yxtn `kdc meyn Ð (ziaa `ilyc) `xnba mzd gkenck ,ixiin dkizg zltndae ,edn

.`aex xza mikledc mrhn iedc rnync ,d`a meh` sebn `ny oiyyeg oi` :`icdaåúå
eyry dy`e yi` :(a,hp) "dy`d" wxta onwl opzc `d `ki` `de :xn`z m`e Ð `kil

iaxc meyn i`e !dy`d on minc zwfgy ,`nhn oerny iax ,mc ea `vnpe ,ltqa mdikxv

dcp) "zltnd"a xn`ck ,dl ipzw xi`n iaxc ab lr s` ,`ily xn`w `d ,dl ipzw oerny

ihernl igeky`l wigcc onwl ok m` ,dnexz aex eze` lr oitxey oi`c :`niz ike .(`,fk

m`e .aexl mc`d zwfg riiqn mzdc :xnel yie !oerny iaxc `aex ihernl :`nil ,i`n

,dy`a zewtq yly xne` dz` z`vnp :(a,fp dcp) "d`exd"a opzc `d inp aeygile :xn`z

yie !`d ihernl :`nil ,dnexz eilr oitxey oi` i`e .aex xg` jld Ð zehiqdae zerbnae

.mixac dylya aiygc ,xewnd on oi`a minc aexc meyn `nrh iede ,oitxeyc :xnel

å÷ôñwxta opiwqnc :xnel yie ?dil `pn reaw ,el oiekziy cr Ð "el ax`e"n yixcc oerny iaxl :xn`z m`e ."el ax`e"n reaw ol `wtp (`,eh) zeaezkc `nw wxt idliya Ð xeq`

dkn" yixcc diwfg iac `pzl j` .reawl Ð "el ax`e" xzii`e ,el oiekziy cr opirny mzdn ok m` ,oenn Ð "ytp zgz ytp zzpe"c ,iaxk oerny iax xaqc (`,hr oixcdpq) "oitxypd"

?dil `pn reaw :dyw ,"el ax`e"n dil `wtp el oiekziy cr jgxk lre ,oennl "ytp zgz ytp zzpe" yixc `le ,oenne dzinn xeht oiekzn epi`yc "dnda dkne" "mc`êìäaexd xg`

edin .`gkenc daxewa elit` ,ol rnyn `wc :xnel yie ?aexd xg` jld Ð aexwe aexc `pipg iax ol rnyn `w i`n ,ok m` :xn`z m`e .dlap zxkend zepgl aexw `vnp elit` :rnyn Ð

."zeiepg ryz"c oizipzn dil iywz mzdc ,`xif iaxc `iyewn dywøçàxg` jld xn`w inp mircxtv dryz iabe .zcner xeqi` zwfga dndac ,aexd cbpk dwfg `ki` `kd Ð aexd

.aexd cbpk dwfg `ki`c `kid `l` aiyg `l opgei iaxc xninl opivnc ,icin jixt ded `l aexd cbpk dwfg ied `l i`c ,dxdh zwfg `ki`c ab lr s` mi`nh mivxy aex m`e ,aexd
`l`
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רכב
oifge` mipya cenr gi sc ± oey`x wxtdcip

äìéôäå.`ed cle m` reci oi`e Ðìëàðålr :opixn` `le ,zlk`p dly serd z`hg Ð

.dlap oileg zwilne ,od oiweln oilege ,`ed cle e`l `nlcc zlk`p dpi`e ,d`a wtqd

àúúòîùÐ opgei iax xn`c "zenewn dyly"e ,`ed `xen` Ð iel oa ryedi iax Ð

.od `ziixa e` dpynøîà ïéáø àúà éë àäå.(`,hk dcp) "zltnd" wxta Ðéáø áéúî
àðéðç éáøá éñåéiel oa ryedi iaxc` Ð

drci `ly dreh dy`a ixiinc `cg oizipzn

`l :oiax xn`we ,dl ipzw mzde .dcli izni`

`zaeiz e`lc ,iqei iaxc `zaeiz i`n `prci

.`nrh yxtn mzde .`idåàì éàîikd Ð

`id `zaeiz e`l oizipzn `dc :oiax xn`w

oizipzn `nl` ,`zriiq `l` ,ryedi iaxc

zenewn drax` ogky`e ,ryedi iaxk dxn`

,aexd xg` ekldy oizipzna miyp z`neha

.zlz `l` aiygw `lc opgei iaxl `iywe

éàî éèåòîìiax xn`wc "zenewn dyly" Ð

meync i`n ihernl `l eze ipd rnync opgei

.i`cek dieeyp `l `aexàáåø éèåòîì àîéìéà
.dy` z`neha Ðäéãäá ä÷æç àëéàãÐ

iz`we ,`aexl dwfg dl `rxnc ,dcbpk :xnelk

`aex `edd xza opilf` `lc ihernl `piipn

dlr dnexz oitxey `le ,i`cek `zlin dieeyl

.d`neh `iddcàðîéæ àãç ïðçåé éáø äøîà àä
`aexl dwfg dxzqc `kidc ,ze`neh x`ya Ð

ieyl `aex xza opilf` `lc`linne ,i`cek di

.dy` z`nehl opirnyçôèì.mivxya Ð

ä÷æçì àèåòéî êåîñixz xdhl edl dede Ð

mewna cner cg` oi`e ,`nhl dicegl `aexe

.mipy'åë ä÷æç àéä åæoiwifgn ep`y ef dwfg Ð

dxenb dwfg Ð oigthn zewepiz aex mzq

.dnexz dilr sexyle i`cek dzeyrl ,dewifgd

äãåäé éáøã àáåø éèåòîì àìàab lr s`c Ð

opgei iax dl xnb ikd ,"`aex xza lif" xn`c

,xn`w zelzl Ð dcedi iax xn`wc "`nh"c

.sexyl `leäëéúç.dxev `la Ðäîò ùé íà
äàîè íã`le ,dcp x`yk d`nh dy`d Ð

.`ed cle e`lc ,dcil meyn'åë òáøà ìùÐ

oiiepyd `nh mc ze`xn rax`n dkizgdy

Ð xegy Ð opz "dyng"c ab lr s`e .oizipzna

d`nhe ,`ed mc elek :opixn` Ð da yi `nh mc d`xnc oeikc .dwly `l` ,`ed mec`

.xya `l` ,mc df oi` :ixaq opaxe .dcpíéîã éðéî øàù ìùoixedhy ,oale wexi oebk Ð

.od
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àìàcg` zereay dxyre mixedh zereay dyly d`iadyk :mzd ipzwc Ð `zriiq

i`n` ryedi iaxcl `zil i`e d"l xe` cr zynyn `lc xn`we xedh cg`e `nh

dzcil dwigxd `ni` dlitd ltp xnel ivniz m`e dlitd gex xni` `ed `witq wtq `de

dcli `l `ni` dawp xnel ivniz m`e xkf `ni` zewtq dnk `ki` ikd e`lac ab lr s`e

dwigxd `ni` aefa dawp zclei elit`e aefa

`ki` ryedi iaxcl `zil i` mewn lkn dzcil

ol dede llk dcli `l `ni`c xzei xg` wtq

`le `zaeiz `l `nlc ,`l :ipyne .ixyinl

.opixq`e ,`aeh iwitq `ki` ikd e`lac ,`zriiq

.opixq` inp ,ryedi iaxc `zil i` oicd `ed

éèåòîì:yexit Ð dicda dwfg `ki`c `aex

ipda mb `ld :xn`z m`e .aexd cbpk

meyn oitxeye ,dxdhc dwfg `ki` mixac dyly

aex epi` oigthn zewepiz aexc :xnel yie !aex

aex ied mixac dyly ipdae ,yxt`y enk ,xenb

,xenb aex ied `l inp dyly ipda :inp i` .xenb

oeik ,oitxey ikd elit`c opgei iax opireny`e

dl ixw inp `ilye .dtebn d`a `zerixdc

d`a d`neh dy` ici lry meyn ,dy` z`neh

mey dy` iab `pgky` elit` df itle .zial

`lc `d ,dnexzd z` aexd lr oitxeyc oizipzn

aex `ed `ny mzdc meyn ,opgei iax dl aiyg

`l df yexitl edine .yecg mey ied `le ,aeyg

`ki`c ,ziaa `ilyn `tiqn `l` lirl iziin

.xenb aex epi` oiwenip mpi`c aexc xninl

lr ,dawple xkfl ayz `ily zltnc `yixac

,"dcple" inp ipzw `lcn ,aeyg aex ied jgxk

opi` aex m`e .(`,gk dcp) "zltnd"a wiicck

d`ian" lirl ipzwc `d ,xenb aex epi` oiwenip

wenip elit` `l` ,aex mrhn epi` "lk`pe oaxw

.dcil d`nh `ied Ð

øîàäelit` :dniz Ð `pnif `cg opgei iax

dy` z`neh `d ?ihernl opivn ikid ,xn` `l

`dc yxtnc mz epiaxl edine !xn`w `wec

,eze` zettbn zecp miypc meyn `nh wepizc

.dy` z`neh ied wepiz mbc ,zvw `gipáåø
oigthn :qxhpewd yxit Ð oigthn zewepiz

,dqira rbp i`ce la` ,mivxy da yiy dty`a

,dwyne lke`a jiiy getihc ,dqira oigthn zewepiz aex :yxtn mz epiaxe .ecia wva ixdy

.zgzexn ziagd it lr gthn didy e` :(a,q dxf dcear) "l`rnyi iax" wxta xn`ck

(zexdhc iyily wxt) `ztqezae .dqira gthl wepiz ly ekxcy iptn :`ki` inlyexiae

leki m` :iqei ax xn` ,wepizc `idd` ipzwc ,dqira rbp wepizd m` reci oi`y rnyn inp

zexdhc iyily wxta xn`c `de .eze` zewypne zettbn zecp miypy itl :(my) `ztqeza ipzwck ,`nh i`cec :mz epiax xne` ,wepizd la` .xedh Ð e`l m`e ,`nh Ð gwile eci heytl

d`fd jixv epi`y ,zn z`nehn xedh epiid Ð 'ek xedh mc` :xne` ip`y .xedh wepizd Ð d`neh mewnn `l` mipyeyd oi`y it lr s` ,ecia mipyeye zexawd cva wepiz :(f dpyn)

Ð `edy enk ez`vne ,en` ezgipdy wepiz :(my) `ztqeza ipzwck ,jlkeln wepizdyk :inp i` .xedh i`cea `edy recia :inp i` .dcpa rbep oick ,`nh axr z`neh la` ,iriaye iyily

.eze` zettbn zecp miypy iptn ,`nh Ð iwp ezgipd la` ,jlkeln ezgipdy :mixen` mixac dna .xedhêåîñ(a,hiw) zenaic `xza wxtac :dyw Ð `aex dil rxzi`e dwfgl `herin

`l` dheqn opixnb `le ,"oiqgei dxyr" wxta enk] ,l`yil zrc ea oi`y xac ied wepizc meyn ,`aex `kd rxzi` ikdlc :xnel yie !`blte `blt dil dede ,dwfgl `herin jenq :xn`

,dxdh zwfgl rbp `lc `blt jenq :xn` `le ,`nh Ð cigid zeyxa rbp wtq :xn`c `d `nrh i`dn xity iz`e .lcib axcn ,xedh Ð `blte `blt ied ik ,ikdle .[l`yil zrc ea yia

,cigid zeyxa `nhl dheqn opixnbc `ed aezkd zxfb Ð l`yil zrc ea yiy oeik `l` .dwfgl `blt opiknqc ecen ,dwfgl `herin jenq edl zilc opax elit`c .rbpc `blt dl rxzi`e

.lcib axcn ,xedh Ð `blte `bltae ,`aex xza opilf` ,l`yil zrc ea oi`ya la` .dxdh zwfg `ki` elit`

àèåòéî,inc dizilc o`nk `herin :opaxl xninl `kd jixhvi` Ð l`yil zrc ea yiy ink wepizd eyrc (a,t oiyecw) "oiqgei dxyr" wxta opixn`c ab lr s` Ð inc `zilc o`nk

xe ,inc dizilc o`nk `herinc oeik :dyw j` .miaxd zeyxa s` `nhl`nh Ð l`yil zrc ea oi` elit` ?l`yil zrc ea yiy ink ede`yr i`n` ,sicr `aex Ð dwfge `ae

,cigid zeyxa s` xedh dxezd one .`blte `bltk `l` dwfg cbpk ied `le ,xenb aex epi` zewepiz aexc :mz epiax xne`e ?dnexzd z` eilr oitxey oi` i`n`c :cere !miaxd zeyxa s`

,xenb aex epi`y it lr s` ,aex `edy mlerl d`xpy itl ,xenb aex `ed eli`k ede`yr :xnelk epiid Ð l`yil zrc ea yi eli`k ede`yr :mzd xn`wc `de .l`yil zrc ea oi`c oeik

eh` exfbc :xnel ivnz m` elit`e ?xedhc ,zexkk iab lr zkldnd dclegan `kd ith ede`yr i`n`c ,ynn l`yil zrc ea yik :xninl `kil la` .dnexzd z` eilr oitxey oi` jkle

xenb aexk ede`yry it lr s`e ,xedh xi`n iaxle .ziyixtck ,xenb aex `ed eli`k ede`yrc ,d`xp `l` ?`nh i`n` miaxd zeyxa mewn lkn izk` ,l`yil zrc ea yiy lecb wepiz

Ð l`yil zrc ea oi`e ,wtq ied Ð `herinl yiigc oeik ,xdhi dwfg `la elit` ?dwfgl `herin jenq il dnl xi`n iaxl :xn`z m`e .`aex dil rxzi`e ,dwfgl `herin jenq meyn Ð

`de] .xi`n iax yiig `lc ,`herinc `herin enk ied ,aexl driiqn dwfg ded i`c .aexl driiqn dpi` dwfgdc opireny`l ,`herin icda dwfg hwpc :wgvi epiax xne`e !lcib axcn xedh

.[o`k jix`dl oi` ,opaxc e` `ziixe`c ded i` ,`herinl yiigc xi`n iaxcéèåòîìmeyn dcedi iaxc `nrh opgei iax yxtnc `pyill `gipd :jxtinl ivn ied Ð dcedi iaxc aex

?i`n ihernl ,aex meyn `le mc `la xawd zgiztl xyt` i`c :dcedi iaxc `nrh ,opgei iax xn`c (a,`k dcp) zltndc `pixg` `pyill `l` ,od minc ipin drax` ly zekizg aexc

i` :xn`c ryedi iaxl mzd xn`w `dc ,dnexz dilr oitxey `le ,mc `la epi` xawd zgizt aex :xn`w ikdc xninl `kilc ,"mibc oin zltnd"c `xnba (a,ak) onwl jixt df oirkc

.dnexzd z` eilr oitxeye `ed i`ce `nh ok m` ,lk`pe oaxw d`ianc ,mc `la xaw zgiztl xyt`
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,ïðéøîà÷ ïéúéðúî .ïãìé àélòî ãìå íéLð áBøå§¨¦¨¨§©§¨¨§¨©§¦¦¨¨§¦©

àúúòîL¯:øîà ïéáø àúà ék àäå .ïðéøîà÷ àì §©£§¨¨¨¨§¦©§¨¦£¨¨¦¨©
àðéðç éaø øa éñBé éaø áéúîäòBèéàî àðòãé àìå , §¦©¦¥©©¦£¦¨¨§¨¨©£¨©

?àúòééñ àlà àzáeéz àì :åàì éàî ,déúáeéz¯,àì §§¥©¨¨§§¨¤¨©§¨¨¨
?éàî éèeòîì .àúòééñ àìå àzáeéz àì :àîìc¦§¨¨§§¨§¨©§¨¨§©¥©
àìc ,déãäa ä÷æç àkéàc àaeø éèeòîì àîéìéà¦¥¨§©¥¨§¦¨£¨¨©£¥§¨

äîeøzä úà déìò ïðéôøN¯ïðçBé éaø døîà àäå ¨§¦©£¥¤©§¨§¨£©¨©¦¨¨
÷öáe äqéòä ãöa àöîpä ÷Bðéz :ïðúc !àðîéæ àãç£¨¦§¨¦§©¦©¦§¨§©¨¦¨¨¥

Bãéa¯,øäèî øéàî éaøìL BkøcL ,ïéànèî íéîëçå §¨©¦¥¦§©¥©£¨¦§©§¦¤©§¤
÷Bðézçtèìøéàî éaøc àîòè éàî :ïðéøîàå .¯ ¦§©¥©§¨§¦©©©£¨§©¦¥¦

,ïéçtèî ïéà èeòéîe ,ïéçtèî úB÷Bðéz áBø :øáñ÷̈¨©¦§©§¦¦¥§©§¦
äqéòåàèeòéî CBîñ ,úãîBò äøBäè ú÷æça Bæ §¦¨§¤§©§¨¤¤§¦¨
ä÷æçì¯òøúéàåïðaøå .àaeø déì¯àèeòéî¯ïàîk ©£¨¨§¦§©¥¨§©¨©¦¨§©

,éîc déúéìcàaeøåä÷æçå¯éãò àaeøLéø øîàå .ó §¥¥¨¥§¨©£¨¨¨¨¦§¨©¥
ä÷æç àéä Bæ :àéòLBà éaø íeMî Lé÷ìïéôøBOL ¨¦¦©¦©£¨¦£¨¨¤§¦

ä÷æç Bæ ïéà :øîà ïðçBé éaøå ,äîeøzä úà äéìò̈¤¨¤©§¨§©¦¨¨¨©¥£¨¨
éaøc àaeø éèeòîì àlà !äîeøzä úà äéìò ïéôøBOL¤§¦¨¤¨¤©§¨¤¨§©¥¨§©¦
íc dnò Lé íà ,äëéúç úìtnä ,ïðúc .äãeäé¯ §¨¦§©©©¤¤£¦¨¦¥¦¨¨
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íéîã éðéî òaøà¯íéîc øàL ìLå ,äàîè ìkä éøác ©§©¦¥¨¦¦§¥©Ÿ§¥¨§¤§¨¨¦
¯àìà e÷ìçð àì .äøBäè ìkä éøácäìétäLk ¦§¥©Ÿ§¨Ÿ¤§§¤¨§¤¦¦¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gi sc dcp(oey`x meil)

äìétäå,.gex e` cle m` ,dlitd dn zrcei dpi`eïaø÷ äàéáî §¦¦¨§¦¨¨§¨
,z`hge dler ,dcilìëàðåmiyyeg oi`e .mipdkl z`hgd ser §¤¡¨

elk`l oi` ok m`e ,dpaxw d`ian wtqd lr j`e cle epi` `ny
,dhigy `l` dlik`a ezxizn dwiln oi`e ,`ed oileg ly `ny

oky ,dlapk `ed ixdeàélòî ãìå ,íéLð áBøå ,íéLð áBø øçà Clä©¥©©¨¦§¨¦¨¨§©§¨
ïãìézclei i`ce oice ,`id aexd on ef dy`e ,zeclei xenb cle - ¨§¨

.dl yi
,opgei iax xn`i :`xnbd zvxznïðéøîà÷ ïéúéðúîmixwn iabl - ©§¦¦¨¨§¦©

,izxn` [`ziixa e`] dpyna exn`pyïðéøîà÷ àì àúzòîL- §©§¨¨Ÿ¨¨§¦©
iaxe ,izxn` `l mi`xen` ly `xnina exn`py mixwn iabl

.`ed `xen` iel oa ryedi
:`xnbd dywnïéáø àúà ék àäåux`n oiax ribdyk ixde - §¨¦£¨¨¦
laal l`xyiàðéðç éaø øa éñBé éaø áéúî ,øîàoa ryedi iax lr ¨©¥¦©¦¥©©¦£¦¨

dy`a zwqerd `ziixan iel,äòBèoi`e ,dcli izn zrcei dpi`y ¨
izni`e ,dz`neh ini zepnl dl yi izn cre iznn mircei

,dly xdeh ini miligzn,déúáeéz éàî àðòãé àìåeziiyew oi`y §Ÿ¨©§¨©§§¥
:eixaca `xnbd zx`ane .[`iyewàúáeéz àì ,åàì éàîoi` - ©¨Ÿ§§¨

,iel oa ryedi iaxl `ziixad ixacn `kxitàzòéiñ àlàyi ¤¨¦©§¨
ie`x cle dcli i`cey xnel zeclei aex xg` mikledy ,eixacl
,eixack zxaeqd `ziixa yi ,ok m`e .zclei zwfga `id ixde
dy` z`neha zenewn drax` yie ,`ziixa ixacn md eixace
iaxl dywe ,aexd xg` mda mikledy `ziixa e` dpyn ixaca

.dyly `l` xikfd `l recn opgei
:`xnbd zvxznàìiaxk `ziixa yiy oiax ixacn di`x oi` - Ÿ
,iel oa ryediàzòéiñ àìå àúáeéz àì ,àîìcixacn `kxit oi` - ¦§¨Ÿ§§¨§Ÿ¦©§¨

iax ixac oi` ,jky oeike ,eixacl di`x oi` mbe eixacl `ziixad
.opgei iax mxikfd `l okle ,`xnin `l` iel oa ryedi

rnyne ,aexd xg` mda mikledy zenewn dyly dpn opgei iax
.aexd xg` mda mikled oi`y mixwn hrnl `ay ,epiipnn

:`xnbd zxxanéèeòîì àîéìéà ,éàî éèeòîì`ay xn`p m` - §©¥©¦¥¨§©¥
ly [dy` z`neha] dxwn ,epiipna hrnlä÷æç àkéàc àaeø¨§¦¨£¨¨

déãäa,aexd gk dwfgd drxny ,dwfg ecbpk yiy aex -àìc ©£¥§Ÿ
äîeøzä úà déìò ïðéôøNz` df aex it lr mitxey oi`y - ¨§¦©£¥¤©§¨

,i`cek wtqd zeyrl egeka oi`y ,d`nhpy dnexzddøîà àäå§¨£¨¨
,àðîéæ àãç ïðçBé éaøecbpk yiy aex xg` d`neha mikled oi`y ©¦¨¨£¨¦§¨

,epiipna o`k aey z`f ycgl `ay xnel xyt` i`e ,dwfgïðúc¦§©
,(g"n b"t zexdh)øéàî éaø ,Bãéa ÷öáe äqéòä ãöa àöîpä ÷Bðéz¦©¦§¨§©¨¦¨¨¥§¨©¦¥¦

øäèî,dqird z`,ïéànèî íéîëçåmeyn ,mnrheìL BkøcL §©¥©£¨¦§©§¦¤©§¤
çtèì ÷Bðézaexd jxc lre ,my miievn mivxyy zezty`a eicia ¦§©¥©

.dze` `nihe ,wva eicia yi ixdy ,dqira `ed rbpe ,wepizd `nh
ïéçtèî úB÷Bðéz áBø ,øáñ÷ ,øéàî éaøc àîòè éàî ,ïðéøîàå§©§¦©©©£¨§©¦¥¦¨¨©¦§©§¦

èeòéîezewepizøBäè ú÷æça Bæ äqéòå ,ïéçtèî ïéàúãîBò äixdy ¦¥§©§¦§¦¨§¤§©§¨¤¤
,dligzn dzid dxedhàèeòéî CBîñzewepizd herin sxv - §¦¨

migthn oi`yä÷æçì,dqird lyàaeø déì òøzéàågk rxede - ©£¨¨§¦§©¥¨
.ezngn dqird z` `nhl oi`e ,aexdïðaøå,mixaeqïàîk àèeòéî §©¨¨¦¨§©

éîc déúéìcetxvle llk eaiygdl oi`e ,`ed epi`y ink herind - §¥¥¨¥
,cala dwfg ,aexd cbpk yie ,dwfglä÷æçå àaeøåcbpk aexe - §¨©£¨¨

,dwfgéãò àaeø,àéòLBà éaø íeMî Lé÷ì Léø øîàå .ódf xac ¨¨¦§¨©¥¨¦¦©¦©§¨
mkxcy itl mi`nh zwfga zewepiz mzq wifgdl ,minkg exn`y

,mnvr `nhle mivxya gthl zewepiz lyïéôøBOL ä÷æç àéä Bæ¦£¨¨¤§¦
,äîeøzä úà äéìòzwfga wepizd wifgdle ,`ed xenb aex ,xnelk ¨¤¨¤©§¨

oick ,ztxyp ,`id dnexz ly da rbpy ef dqir m`e ,i`ce `nh
.i`ce d`nhd dnexzäéìò ïéôøBOL ä÷æç Bæ ïéà ,øîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©¥£¨¨¤§¦¨¤¨

,äîeøzä úà`l` ,df aex zngn i`ce `nh zwfga wepizd oi`y ¤©§¨
zewepiz ly aexd cbpky ,opgei iax ly enrhe .`nh wtq
mikled oi`e ,dqird ly dxdh zwfg yi ,mivxya migthny
iax xn`y dn ,ok m` .i`cek wtqd zeyrl dwfg cbpk aexd xg`
.dfk dxwn hrnl `ay xyt` i` ,`weec zenewn dyly lr opgei

:xg` ote`a `xnbd zx`an,àlàopgei iax `aéaøc àaeø éèeòîì ¤¨§©¥¨§©¦
äãeäéïðúc .,(.`k oldl)äëéúç úìtnä,cle df oi`e ,dxev `la §¨¦§©©©¤¤£¦¨

äàîè ,íc dnò Lé íà,dtebn `viy mcd cvn dy`d,åàì íàå ¦¥¦¨¨§¥¨§¦¨
,äøBäè.d`nhn dnvr cvn dkizgd oi`yïéa ,øîBà äãeäé éaø §¨©¦§¨¥¥

,Ck ïéáe Ck,mc dnr oi` m` s`øîà äãeäé áø øîàå .äàîè ¨¥¨§¥¨§¨©©§¨¨©
äëéúça àlà äãeäé éaø ànéè àì ,ìàeîLd`xn da yiyìLcg` §¥Ÿ¦¥©¦§¨¤¨©£¦¨¤

níéîã éðéî òaøà,dieyr `id `nh mcny ,mi`nhdìáàdkizg ©§©¦¥¨¦£¨
ly d`xn da yiy,íéîã éðéî øàLoi` m`] ,mi`nhn mpi`y §¨¦¥¨¦

[mc dnr,íéîã éðéî òaøà ìL ,øîà ïðçBé éaøå .äøBäèlìkä éøác §¨§©¦¨¨¨©¤©§©¦¥¨¦¦§¥©Ÿ
,äàîè,opaxl s`eøàL ìLåipin,íéîcl,äøBäè ìkä éøács`e §¥¨§¤§¨¨¦¦§¥©Ÿ§¨

.dcedi iaxläìétäLk àlà e÷ìçð àìdkizg Ÿ¤§§¤¨§¤¦¦¨
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רכג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gi sc dcp(oey`x meil)

äìétäå,.gex e` cle m` ,dlitd dn zrcei dpi`eïaø÷ äàéáî §¦¦¨§¦¨¨§¨
,z`hge dler ,dcilìëàðåmiyyeg oi`e .mipdkl z`hgd ser §¤¡¨

elk`l oi` ok m`e ,dpaxw d`ian wtqd lr j`e cle epi` `ny
,dhigy `l` dlik`a ezxizn dwiln oi`e ,`ed oileg ly `ny

oky ,dlapk `ed ixdeàélòî ãìå ,íéLð áBøå ,íéLð áBø øçà Clä©¥©©¨¦§¨¦¨¨§©§¨
ïãìézclei i`ce oice ,`id aexd on ef dy`e ,zeclei xenb cle - ¨§¨

.dl yi
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,izxn` [`ziixa e`] dpyna exn`pyïðéøîà÷ àì àúzòîL- §©§¨¨Ÿ¨¨§¦©
iaxe ,izxn` `l mi`xen` ly `xnina exn`py mixwn iabl

.`ed `xen` iel oa ryedi
:`xnbd dywnïéáø àúà ék àäåux`n oiax ribdyk ixde - §¨¦£¨¨¦
laal l`xyiàðéðç éaø øa éñBé éaø áéúî ,øîàoa ryedi iax lr ¨©¥¦©¦¥©©¦£¦¨
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,iel oa ryedi iaxl `ziixad ixacn `kxitàzòéiñ àlàyi ¤¨¦©§¨
ie`x cle dcli i`cey xnel zeclei aex xg` mikledy ,eixacl
,eixack zxaeqd `ziixa yi ,ok m`e .zclei zwfga `id ixde
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iax ixac oi` ,jky oeike ,eixacl di`x oi` mbe eixacl `ziixad
.opgei iax mxikfd `l okle ,`xnin `l` iel oa ryedi

rnyne ,aexd xg` mda mikledy zenewn dyly dpn opgei iax
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çtèì ÷Bðézaexd jxc lre ,my miievn mivxyy zezty`a eicia ¦§©¥©

.dze` `nihe ,wva eicia yi ixdy ,dqira `ed rbpe ,wepizd `nh
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,dligzn dzid dxedhàèeòéî CBîñzewepizd herin sxv - §¦¨

migthn oi`yä÷æçì,dqird lyàaeø déì òøzéàågk rxede - ©£¨¨§¦§©¥¨
.ezngn dqird z` `nhl oi`e ,aexdïðaøå,mixaeqïàîk àèeòéî §©¨¨¦¨§©

éîc déúéìcetxvle llk eaiygdl oi`e ,`ed epi`y ink herind - §¥¥¨¥
,cala dwfg ,aexd cbpk yie ,dwfglä÷æçå àaeøåcbpk aexe - §¨©£¨¨

,dwfgéãò àaeø,àéòLBà éaø íeMî Lé÷ì Léø øîàå .ódf xac ¨¨¦§¨©¥¨¦¦©¦©§¨
mkxcy itl mi`nh zwfga zewepiz mzq wifgdl ,minkg exn`y

,mnvr `nhle mivxya gthl zewepiz lyïéôøBOL ä÷æç àéä Bæ¦£¨¨¤§¦
,äîeøzä úà äéìòzwfga wepizd wifgdle ,`ed xenb aex ,xnelk ¨¤¨¤©§¨

oick ,ztxyp ,`id dnexz ly da rbpy ef dqir m`e ,i`ce `nh
.i`ce d`nhd dnexzäéìò ïéôøBOL ä÷æç Bæ ïéà ,øîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©¥£¨¨¤§¦¨¤¨

,äîeøzä úà`l` ,df aex zngn i`ce `nh zwfga wepizd oi`y ¤©§¨
zewepiz ly aexd cbpky ,opgei iax ly enrhe .`nh wtq
mikled oi`e ,dqird ly dxdh zwfg yi ,mivxya migthny
iax xn`y dn ,ok m` .i`cek wtqd zeyrl dwfg cbpk aexd xg`
.dfk dxwn hrnl `ay xyt` i` ,`weec zenewn dyly lr opgei

:xg` ote`a `xnbd zx`an,àlàopgei iax `aéaøc àaeø éèeòîì ¤¨§©¥¨§©¦
äãeäéïðúc .,(.`k oldl)äëéúç úìtnä,cle df oi`e ,dxev `la §¨¦§©©©¤¤£¦¨

äàîè ,íc dnò Lé íà,dtebn `viy mcd cvn dy`d,åàì íàå ¦¥¦¨¨§¥¨§¦¨
,äøBäè.d`nhn dnvr cvn dkizgd oi`yïéa ,øîBà äãeäé éaø §¨©¦§¨¥¥

,Ck ïéáe Ck,mc dnr oi` m` s`øîà äãeäé áø øîàå .äàîè ¨¥¨§¥¨§¨©©§¨¨©
äëéúça àlà äãeäé éaø ànéè àì ,ìàeîLd`xn da yiyìLcg` §¥Ÿ¦¥©¦§¨¤¨©£¦¨¤

níéîã éðéî òaøà,dieyr `id `nh mcny ,mi`nhdìáàdkizg ©§©¦¥¨¦£¨
ly d`xn da yiy,íéîã éðéî øàLoi` m`] ,mi`nhn mpi`y §¨¦¥¨¦

[mc dnr,íéîã éðéî òaøà ìL ,øîà ïðçBé éaøå .äøBäèlìkä éøác §¨§©¦¨¨¨©¤©§©¦¥¨¦¦§¥©Ÿ
,äàîè,opaxl s`eøàL ìLåipin,íéîcl,äøBäè ìkä éøács`e §¥¨§¤§¨¨¦¦§¥©Ÿ§¨

.dcedi iaxläìétäLk àlà e÷ìçð àìdkizg Ÿ¤§§¤¨§¤¦¦¨
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ובפרט - הרחבת ישיבות "תומכי תמימים" - אשר נצטוו מאת רבותינו נשיאינו מייסדי ישיבות 

אלו - לחנך את התלמידים באופן שיהיו "נרות להאיר" עיניהם ולבם של בני ישראל למען ילכו בדרך 

התורה והמצוה כל ימי חייהם.

וחלילה להעלים אוזן לרוחתם ושועתם של בנים הרעבים ללחם - לחמה של תורה, והצמאים 

למים - מים חיים של תורת חיים ודופקים על דלתי הישיבה בבקשה פנימית-נפשית לקבלם ולהכניסם 

לתורה )ולאהבת התורה(, לעבודה )זו תפלה - ולאהבת השם( ולגמ"ח )ולאהבת ישראל(.

ובודאי שהזכרון אשר בשנה זו ימלאו מאה וחמישים שנה להסתלקות רבנו הזקן, בעל התניא 

והשלחן ערוך,

והפנימית(,  )הנגלה  להפצת התורה  פעולה טובה  כל  בתוככי  בכל האמור,  ומרץ  יוסיף אומץ 

בלימוד המביא לידי מעשה, עבודת ה' בשמחה ובטוב לבב.

כל  את  ויברך  ידיהם  מעשה  בכל  והצלחה  ברכה  שישלח  שבשמים  אבינו  מלפני  רצון  ויהי 

המעשים והעושים, אותם ואת ביתם ואת כל אשר להם, שליט"א, בכל המצטרך בגשמיות וברוחניות 

גם יחד.

בכבוד ובברכת הצלחה בכל הנ"ל

מנחם שניאורסאהן

המשך מעמופ רח



xcde"רכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hi sc dcp(ipy meil)

,äìétä äî úòãBé dðéàådid d`xn dfi` zrcei dpi` ,xnelk §¥¨©©©¦¦¨
dca`y itl ,mixedh ly e` mi`nh minc ipin ly m` ,dkizgl

,epipta d`ay mcewáBøå ,úBëéúç áBø øúa ìéæ ,øáñ äãeäé éaø©¦§¨¨©¦¨©£¦§
úBëéúçd`xna,ïééåä íéîã éðéî òaøà ìLaexd on ef dkizge £¦¤©§©¦¥¨¦¨§¨

.d`nhe `id,ïðéøîà àì ,úBëéúç áBø øúa ìéæ ,éøáñ ïðaøå`ly §©¨¨¨§¦¦¨©£¦Ÿ¨§¦©
drax`n cg` ly d`xn odl yi zekizgd aexy epipira wfged
zenewn dyly yiy xn`y ,opgei iaxe .mi`nhd mincd ipin
hrnl yiy ,eprinydl `a ,xzei `le aexd xg` mda mikledy
dy`d z` `nhl zekizgd aex xg` jledy ,dcedi iax zrca
dy`d drbp m`e ,wtq oicn `l` i`ce oicn `nhn oi`y ,ezngn

.ztxyp dnexzd oi` dnexza

äðùî
:mzngn z`nhp dy`dy mcd ipin md dn zx`an dpynd

äMîçipiníéàîè íéîcyi,äMàady`d z` mi`nhn ,xnelk £¦¨¨¦§¥¦¨¦¨
mcd ,md dl`e .dxewnn e`vi m`å ,íBãàämcdå ,øBçMämcd ¨¨§©¨§

eravyíBkøk ïø÷kf`y obd zpita lcbyk mekxkd gnvk ± §¤¤©§
,zinenc`l dhep eravåeravy mcd okäîãà éîéîkepzpy min ± §§¥¥£¨¨

,dzngn minc`zn minde ,mec` dravy dnc` dkezlåmcd ok §
eravyâeænk.mina befnd oii ravk ±óà ,íéøîBà éànL úéamcd §¨¥©©§¦©
eravyïzìz éîéîk,ozlzd gnv z` mda exyy mind ravk ± §¥¥¦§¨

åeravy mcd okéìö øNa éîéîkxyan `veid ldend ravk ± §§¥¥¨¨¨¦
.zinenc`l mihep dl` mby itl ,md mi`nh ,ielvìlä úéáe¥¦¥

,íéøäèî.`id dyelw dl` mirav zinenc`y iptn §©£¦
:wexi mc dz`xy dy`a zwelgn d`ian dpyndäd mc,÷Bøi ©¨

.ïéøäèî íéîëçå ,ànèî ìàììäî ïa àéá÷ò£©§¨¤©£©§¥§©¥©£¨¦§©£¦
:wexi mca ztqep dhiy d`ian dpyndíà ,øéàî éaø øîàmc ¨©©¦¥¦¦

wexi ravaànèî Bðéàdy`d z`,íúk íeMîmewn lknànèî ¥§©¥¦¤¤§©¥
,øîBà éñBé éaø .ä÷Lî íeMî`nhn epi` wexi mcCk àìå Ck àì ¦©§¤©¦¥¥Ÿ¨§Ÿ¨

.dwyn meyn `le dcp mc meyn `l ±
nd:lirl epypy mincd mi`xp cvik zx`an dpyeäæéàmcd ¥¤
díBãàeravy df ,lirl epipyy.äknä íãkd edfi`eøBçL ¨§©©©¨¨

xegy eravy df ,epipyyúøçk.eica ozipd zxgd zixexgyk ± ©¤¤
d`xp mcd m`e÷Bîò[xegy xzei-]ïkî`ed s` ,[zxgd on±] ¨¦¥

,àîè`ed m` la`ïkî ääéc`edy ,xnelk ,[ezi`xn zigcpy-] ¨¥¥¤¦¥
,epnn xegy zegt.[øBäè̈

epipyy dne,'íBkøk ïø÷ëe'epiidBaL øeøakmilrd ravk ± §¤¤©§©¨¤
epipyy dne .mda xexa mec`d ravdy,'äîãà éîéîëe'`id §¥¥£¨¨

d`ad dnc`úò÷aî`xwpd mewna z`vnpd drwad on -úéa ¦¦§©¥
,íøk,mec` extry,íéî óöéîednc` dze`n ozepy ,xnelk ¤¤¥¦©¦

.dnc`d on dlrnl mitv mindy cr ilka min ozepe ,ilk jezl
eepipyy dn'âeænk'qeka ozepy ,epiidìç éðLïî ,ïéé ãçàå íéî íé÷ ©¨§¥£¨¦©¦§¤¨©¦¦

éðBøMä ïéiä`ad oiia `weece ,oii cg` yilye min yily ipy ± ©©¦©¨¦
.l`xyi ux`a reci mewn `edy ,oexyd ux`n

àøîâ
`xnbd .mi`nh mpi`y dy`a minc yiy x`ean epzpyna

:xewnd z` zxxanàkéàc ïìðîyiy oipn ±àîìc ,äMàa øBäè íc §¨¨§¦¨¨¨¨¦¨¦§¨
y xn`p `ny ±dpéî éúàc íc ìk,`edy rav lka ,dpnn `veid ± ¨¨§¨¥¦¨

.àîè:`xnbd daiyn,àéòLBà éaø øîà óñBé øa àîç éaø øîà ¨¥¨©©¦¨¨©¥¨©©¦©§¨
àø÷ øîàwlegd `xnn owf zyxta (g fi mixac) weqta xn`p ± ¨©§¨

,execay oixcdpqd lríãì íc ïéa ètLnì øáã Enî àìté ék''ebe ¦¦¨¥¦§¨¨©¦§¨¥¨§¨
ewlgpy epiid ,'mcl mc oia' xn`py dne .'ebe 'rbpl rbp oiaE¥¤©¨¤©

,mc dpnn `viy dy`aàîè íãì øBäè íc ïéa`viy mcd m`d ± ¥¨¨§¨¨¥
.xedh `edy mc yiy jkn gkene .`nh e` xedh did dpnn

:di`xd lr dywn `xnbdäzòî àlàyexity eiykrn `l` ± ¤¨¥©¨
xn`py dn m`d ,xedh mcl `nh mc oia `ed 'mcl mc oia'

weqtd jyndaénð éëä 'òâðì òâð ïéa'`xnn owfdy eyexit ok mb ± ¥¤©¨¤©¨¦©¦
mirbpd on cg`a execay oixcdpqd mr wlgp,òâðì àîè òâð ïéa¥¤©¨¥§¤©

øBäè.xedh rbp e` ,`nh rbp `ed m` ±énð éëä àîéz éëåm`e ± ¨§¦¥¨¨¦©¦
oky dyw ,weqtd yexit `ed jk ok`y xn`zàkéà éî øBäè òâð¤©¨¦¦¨

.`nh rbp ezernyn 'rbp' `lde ,'xedh rbp' `xwpy rbp yi m`d ±
àîéz éëå,xedh rbp `xwpy rbp dxeza ep`vn ok`y xn`z m`e ± §¦¥¨

z` xdhe' ,(bi bi `xwie) sebd lka gxty rbp oipra xn`p ixdy§¦©¤
,rbPd,'àeä øBäè ïáì Côä Blkelit` oky ,'rbp' iexw i`cea dfe ©¨©ª¨©¨¨¨

zxifby `l` ,`nh did exya lr qixb xeriyk wx epnn did m`
xnel yi jkitle ,xedh `ed ixd sebd lka gxt m`y `id aezkd
rbp `ed m` rbpa ewlgpy eyexit ok mb 'rbpl rbp oia' weqtdy

.`nh rbp e` xedh
y meyn ,ok xnel oi` :`xnbd dgecàeää,oall elek jtdpy rbp ± ©

`l` ,'xedh rbp' `xwp epi` ,eze` dxdih dxezdy xg`n'÷äBa'©
éøwîrbpl wx qgiizn 'rbp' myy itl ,oal d`xn mzq `xwp ± ¦§¥
.`nh

:`iyewd z` `xnbd zniiqnàlàyexit oi`y xnel jgxk lr ¤¨
yexitd `l` ,`nh rbpl xedh rbp oia ewlgpy ,'rbpl rbp oia'

,xnelk ,mirbpd ibeqn cg`a ewlgpy `edïéaa ewlgpy,íãà éòâð ¥¦§¥¨¨
`ed m` ewlgpe ,rbpl dnecd d`xn mc` xyaa clepy ,xnelk

,`l e` rbpìipicíézá éòâðrbpl dnecd d`xna ewlgpy oiae - §¦§¥¨¦
,ziad zexiwa clepyíéãâá éòâðìednecd d`xna ewlgpy oiae ± §¦§¥§¨¦
,cbaa clepy rbplïéàîè ïleëådxezd dxikfdy mrt lk la` ± §¨§¥¦

ok m`e .`nh rbp eyexit ,'rbp'énð àëäoia' xn`py dn ,o`k s` ± ¨¨©¦
,`nh mc oinl xedh mc oin oia ewlgpy eyexit oi` ,'mcl mc

`l` ,xedh mc yiy jkn gken didiy,äáéæ íãì äcð íc ïéa¥©¦¨§©¦¨
,daif mca ewlgpy oiae ,dcp mca ewlgpy oia ,xnelkïéàîè ïleëå§¨§¥¦

.xedh mc mb yiy oipne ,md mi`nh mda ewlgpy mcd ipin lke ±
xg`n ,mixedh minc yiy di`x yi mewn lkny zvxzn `xnbd

:dywnd lr denzl yiyéàî éàä,ef `iyew ly dyexit dn - ©©
yi mewn lkn ,x`azpy enk `ed weqtd yexit m` s` ,xnelk

y itl ,mixedh mdy minc yiy myn di`xíúä àîìLa,[my-] ¦§¨¨¨¨
zpeeky xn`p m` s`y meyn ,oaen 'rbpl rbp oia' weqtd ,xnelk

,mi`nhd mirbpd ibeq lkl `id dxezdéâeìôàì àkéàoiicr ± ¦¨§©§¥
zx`ane .oixcdpqd mr `xnn owfd wlgp dna yxtl lkep

:ewlgpy xnel xyt` dna `xnbdéaøc àzâeìôáe ,íãà éòâða§¦§¥¨¨¦§§¨§©¦
ïðaøå òLBäéryedi iax ewlgpy dna ewlgpy yxtl ozip ± §ª©§©¨¨

,minkgeïðúcexer lr `vnpy mc` ,(`"in c"t) mirbpa epipyy ± ¦§©
,zepal zexry izy rbpd jeza e`vnpe ,'zxda' rbpíàdúøäa ¦©¤¤

ïáì øòNì íãB÷,zxdad dz`xpy ixg` oall jtdp xryd m` - ¥§¥¨¨¨
`ed ixd,àîè`ed oal xryy itl ,hlgen rxevn dyrp ,xnelk ¨¥

.zxdaa d`nehd ipniqn cg`íàådïáì øòNmy did xakíãB÷ §¦¥¨¨¨¥
,øBäè ,úøäaìok m` `l` ,d`neh oniq epi` oald xrydy itl ©©¤¤¨

did m`e .zxdad el dncw÷ôñoal xryd e` dncw zxdad m` ¨¥
,mcwøBäèå ääk ,äaø øîàå .'ääk' øîBà òLBäé éaøå .àîè- ¨¥§©¦§ª©¥¥¨§¨©©¨¥¨§¨

ezi`xn ddky rbp oick `ed wtqd oicy ,`id ryedi iax zpeek
yxtl xyt` ef zwelgnae .[xedh `edy xbqdd ly reaya

.oixcdpqde `xnn owfd ewlgpy
oke :miza irbpa ewlgpy xnel xyt` dna zx`an `xnbdéòâða§¦§¥

,íézá,oixcdpqd mr `xnn owfd wlgpy yxtl xyt`àä ék ¨¦¦¨
ïðaøå ïBòîL éaøa øæòìà éaøc àzâeìtiax ly mzwelgn oebka ± §§¨§©¦¤§¨¨§©¦¦§§©¨¨

.minkge oerny iaxa xfrl`ïðúcn a"it) mirbpa epipyy ±,(b" ¦§©
rbpd didiy jixv okid ,eilzka rbp `vnpy ziaa mi`pz ewlgpy

,ziad `nhiy ickúéaä ïéà íìBòì ,øîBà ïBòîL éaøa øæòìà éaø©¦¤§¨¨§©¦¦§¥§¨¥©©¦
äàøiL ãò ,àîèrbpdkly lceb,ïéñéøâ éðLrbpd hytziy jixve ¨¥©¤¥¨¤§§¥§¦¦

úéåæ ïø÷a íéìúBk éðLa ,íéðáà éðL ìòmicenvd zexiw ipy lr ± ©§¥£¨¦¦§¥¨¦§¤¤¨¦
xiwa dipyd oa`de ,cg`d xiwa zg` oa` ,ziad zpita dfl df

`diye ,ipydBkøàrbpd ly,ñéøbk Baçøå ,ïéñéøâ éðLkote`ae ¨§¦§¥§¦¦§¨§©§¦
yi oa` lkay `vnp ,mipa`d izy lr ekx`l lhen rbpdyk ,df
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המשך בעמופ רמח

oifge` mipy` cenr hi sc ± oey`x wxtdcip
äìéôä äî úòãåé äðéàå.epiptl d`ay mcew dkizgd dca`y Ðøúá ìéæ ïðéøîà àì

'åë úåëéúç áåøopireny`e ,minc ipin drax` ly Ð zekizg aex :edl `xiaq `lc Ð

iaxc `aex `d ihernl Ð `l eze ,aexd xg` ekld zenewn dylya :lirl opgei iax

z` drbn lr sexyl dil zieyn i`cek `l ,`aex xza lif`c dcedi iaxlc .dcedi

.dnexzdäðùîíåëøë ïø÷ëåob ziefk =

.ea lcb mekxkyäîãà éîéîëåyxtn onwl Ð

oxwk" :`pixg` `pyil .oizipzna edlekl dl

ik" :(cl zeny) enk ,mekxk eif dbepk Ð "mekxk

."eipt xer oxwâåæîëå,mina befnd mec` oiik Ð

.`nh Ð dilic zeninc` yilwc ab lr s`e

= ïúìú.â"éøâðôéìö øùá éîéîëålden Ð

.epnn `veid'åë íúë íåùî àîèî åðéà íàÐ

.`xnba yxtnäëîä íãë.`xnba yxtn Ð

= úøçë.è"ðéîøãééàïëî ÷åîòwenry Ð

Ð zxgn xzei xegy :xnelk ,zixexgy d`xna

.`nhääéã.ezi`xn zigcpy ,y"clt =øåøáë
åáùxzei zinenc` d`xna oixexa eilr yiy Ð

.edl yxtn `xnbae .odixagníøë úéáÐ

.ilka dpzepe dnc` `ian myne ,mewnéöîåó
íéî äéìòediy cr min my ozep ,xnelk Ð

.dnc`d lr oitv mindâåæîëåcvik Ð?oebk

.'ek min miwlg ipyàøîâ'åë äúòî àìàÐ

.`ed `iyew oeyl ,"oi`nh oleke" cr÷äåáÐ

zeth mixega miyp`a d`xpy ,oael oeyl

.mdipta c`n zepalíúä àîìùá,mirbp iab Ð

`xw inewe`l `ki` `nhl edlekc ab lr s`

,execay oixcdpqe `xnn owfc `zbelta ixii`c

,"oecfa dyri xy` yi`de" :(fi mixac) aizkc

ryedi iaxc `zbeltae ,mc` irbpa ibltnc oebk

oixcdpqe ediipin cgk `xnn owf xn`wc ,'ek

.ediipin cgkàîè ïáì øòùì úîãå÷ úøäá íà
ezncwy oebke ,d`neh ipniqn Ð oal xryc Ð

oal xry jtdp dpde" :(bi `xwie) aizkc ,zxda

."zxdaaøåäè ääëddky rbpk `ed ixd Ð

,dxdh oniq `edy ,xbqd ly reaya ezi`xn

iax myae .'ebe "rbpd ddk dpde" :(my) aizkc

ddiw ,xnelk Ð "ddiw" :izrny oyxcd dyn

:mipdk zxeza iz`vn oke .eilr wlgpe xaca

.xdihe ddiw ryedi iaxñéøâë òâð øåòéùÐ

.agexle jxe`líéðáà éðù ìò ïéñéøâ éðùë
úéåæ ïø÷áù.df lzeka cg`e df lzeka cg` Ð

ñéøâë åáçøå ïéñéøâ éðùë åëøà`edykc Ð

oa` lka `vnp ,mipa` izy lr ekx` lhen

,opira mipa` izye .rbp xeriyk qixb lr qixb

."mipa`d z` evlge" :(ci my) aizkcáéúë
"øé÷".(my) "xiwd on lty odi`xne" Ðäçéøô

.edleka zrxv dgxt Ðäøåäè àéäùs`e Ð

gext m`e" (my) mc`a `l` xn`p `ly it lr

.'ebe "gxtzàåä íåãà íãã àøîéîìel`e Ð

.od oinec` mlekàì åúå íåãà àîéàåmec`d Ð

.oizipznc "dknd mck" epiidc ,minec`ay

äéîã äéîã"dinc xewn z` dzlb `ide" Ð

ixd Ð (ai my) "dinc xewnn dxdhe" ,(k my)

dhnly la` ,da d`nh zinenc` ipin drax`
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àpz eðééä .'åëå "Ck àì øîBà éñBé éaø" .Bîöòî¥©§©¦¥¥Ÿ¨©§©¨

àn÷ àpz ïàî :ïì òîLî à÷ àä !àn÷¯,éñBé éaø ©¨¨¨©§©¨©©¨©¨©¦¥
.íìBòì äleàb àéáî BøîBà íLa øác øîBàä ìëå§¨¨¥¨¨§¥§¥¦§¨¨¨
øîà ?"äknä íãk" éàî ."äknä íãk íBãà eäæéà"¥¤¨§©©©¨©§©©©¨¨©
:àîéìå .èeçL øBL íãk :ìàeîL øîà ,äãeäé áø©§¨¨©§¥§©¨§¥¨

äèéçL íãk øîà éà !äèéçL íãk¯àðéîà äåä §©§¦¨¦¨©§©§¦¨£¨¨¦¨
dleëkäknä íãk ïì òîLî à÷ ,äèéçL¯úìéçúk §¨§¦¨¨©§©¨§©©©¨¦§¦©

àéòaéà .äiç øBtö íãk :øîà àleò .ïékñ ìL äàkä©¨¨¤©¦¨¨©§©¦©¨¦©£¨
äiç :eäì¯?Leçk é÷etàì àîìc Bà ,èeçL é÷etàì §©¨§©¥¨¦§¨§©¥¨

.Làø ìL úìBëàî íãk :àðéðç éaø øîà ,éøéòæ .e÷éz¥§¥¦¨©©¦£¦¨§©©£¤¤Ÿ
úìBëàî äâøä :éáéúéî¯éàî ,da äìBz äæ éøä ¥¦¥¨§¨©£¤£¥¤¨¨©

åàì¯éîà .dLàøc ,àì !dôeb déleëc,äàðécøå ¨§¥¨¨§Ÿ¨©¦©§¦¨¨
,ãé ìL äpè÷ òaöà íãk :eäaà éaø øîàäôbpL ¨©©¦©¨§©¤§©§©¨¤¨¤¦§¨

äúééçåäøæçåäôbðåìL àlà íãà ìk ìL àìå , §¨§¨§¨§¨§¦§¨§Ÿ¤¨¨¨¤¨¤
?änk ãòå .äMà àNð àlL øeça¯äìBz :éáéúéî .íéøNò ïa ãòdðáadìòááeàîìLa , ¨¤Ÿ¨¨¦¨§©©¨©¤¤§¦¥¦¥¨¦§¨§©§¨¦§¨¨

dðáa¯dìòa àlà ,dì úçkLî¯ïBâk :÷çöé øa ïîçð áø øîà ?dì úçkLî éëéä ¦§¨©§©©¨¤¨©§¨¥¦©§©©¨¨©©©§¨©¦§¨§
äñðëpLøéàî éaø äìúå äNòî :éáéúéî .äæwä íãk :øîà ïîçð áø .äìòáð àìå äteçì ¤¦§§¨©¨§Ÿ¦§£¨©©§¨¨©§©©¨¨¥¦¥©£¤§¨¨©¦¥¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc dcp(ipy meil)

,úBìúìxg`l miycwa e` dnexza drbp dy`d m` oiprl ,xnelk ¦§
,wtqn e`nhp `nw `pz zhiy itly ,dl` mirava mc dz`xy
md ixd lld zia zhiyle .milk`p mpi` mbe mitxyp mpi`e
mi`nh md ixd i`ny zia zhiyle .milk`pe ixnbl mixedh

.mitxype ixnbl
dpyna epipy:.ànèî ìàììäî ïa àéá÷ò ,÷Bøiäzx`an `xnbd ©¨£©§¨¤©£©§¥§©¥

:`xnbd dywn .enrh z`ïàk éøä äéîc äéîc' àéá÷òì déì úéìå§¥¥©£©§¨¨¤¨¨¤¨£¥¨
'äòaøàlirl x`azpy dn xaeq epi` l`lldn oa `iawr ike - ©§¨¨

`ed `nw `pz dpyy mcd ipin zrax` zeaxl cenildy (`"r)
lk jkn ehrnzp ixd ok m`e ,'dinc' zaiz miinrt xn`py dnn

.wexid mcd z` `nih j`ide ,mcd ipin x`y
:`xnbd zvxznàîéà úéòaéà,jk z`f ayiil lkez dvxz m` - ¦¨¥¥¨

ok`ydéì úéìhrnl yiy xaeq epi` l`lldn oa `iawr - ¥¥
.xg` weqtn daxzp df mcy itl ,wexi mc 'dinc dinc'n

àîéà úéòaàåmlerly ,jk z`f ayiil lkez dvxz m`e -úéà §¦¨¥¥¨¦
déì.mec` irav drax` wx zeaxl oi`y xaeq `iawr s` - ¥

y meyn ,wexi mc mb `nihy mrhdeéî[ike-]àðéðç éaø øîà àì ¦Ÿ¨©©¦£¦¨
d mcdy meyn `ed ,`nh xegydy mrhdy,øBçLezligzn ¨

àeä íBãà,[did-]ä÷lL àlàm`e ,xigyde sebd on `viy xg`l ¨¤¨¤¨¨
okénð àëäezligzn did mec` ,wexi mc s` ,xnelk ,o`k s` - ¨¨©¦
eé÷ìc àeä à÷ìîsebn `viy ixg` wexi dyrpe dwly `l` - ¦§¨§¨¥

.dy`d
,`nhn l`lldn oa `iawr ,wexid :dpyna epipy.ïéøäèî íéîëçå©£¨¦§©£¦

dywn .`nw `pzd lr minkg miwleg dna zxxan `xnbd
minkg zhiy `ld :`xnbdeðééäd ly ezhiy dnvr `id -àpz ©§©¨

àn÷mcdy dfn rnyne ,dy`a mi`nh minc dyng wxy xn`y ©¨
zvxzn .ezhiy lr minkg miwleg dnae ,`ed xedh wexid

:`xnbdeäééðéa àkéàzehiyd oia lcad yi -oiprl,úBìúì ¦¨¥©§¦§
mc dz`xy xg`l miycwa e` dnexza drbp dy`d m` ,xnelk
ixd minkg zhiyle ,wtqn e`nhp `nw `pz zhiyly ,wexi rava
mi`nh md ixd l`lldn oa `iawr zhiyle ,ixnbl mixedh md

.ixnbl
:dpyna epipy'åë íúk íeMî ànèî Bðéà íà ,øéàî éaø øîà̈©©¦¥¦¦¥§©¥¦¤¤

:xi`n iax zhiy z` zx`an `xnbd .dwyn meyn `nhnøîà̈©
ì øéàî éaø ãøé ,ïðçBé éaø,ìàììäî ïa àéá÷ò úhéLiax ,xnelk ©¦¨¨¨©©¦¥¦§¦©£©§¨¤©£©§¥

,l`lldn oa `iawr zhiyk xaeq envr xi`nànéèådy` §¦¥
mzk wx dz`x m` elit`e ,dcp z`neh meyn ,wexi mc dz`xy
,''eke mzk meyn `nhn epi` m`' xn`y dne .cala dcba lr wexi

.cala minkg zhiyl `ed
:xi`n iax ixac z` `xnbd zx`anïðaøì eäì øîà÷ éëäåjke - §¨¦¨¨©§§©¨¨

`ed xedh wexid mcdy exn`y minkgl xi`n iax mdl xn`
hiyl ,ixnbl,`id d`nh dcba lr wexi mzk d`vn wx m` mb iz

s` la` .llk mec` mcl wexi mc oia lcad oi` izhiyly iptn
,df xaca ilr miwlegd mz`éäðmpn` s`d -à÷c àëéäc §¦§¥¨§¨

àðnà ÷Bøé íúk úçkLîrava mzk d`vn dy`dy ote`ay - ©§©©¤¤¨©¨¨
,dcba lr wexieúéànèî àìitl ,dze` mi`nhn mkpi` - Ÿ§©§¦

`l df mzky milez wexi mc dy`l didiy ievn epi`y xg`ny
la` ,dtebn `aànèz dôebî ÷Bøé íc àéæç÷c àëéäote`a - ¥¨§¨©§¨¨¨¦¨§©¥

,dze` mi`nhn mkpi` recn ,dtebn `veid wexi mc dz`xy
.xg` mewnn `a df mcy zelzl oi` ixdy

:`xnbd dywn .xi`n iax ixaca df xe`ia dgec `xnbdéëä éà¦¨¦
meyn dy`d z` e`nhiy minkgl dywn xi`n iaxy ,jk m` -

mdl xnel el did `l ,dcpànèî íúk íeMî ànèî Bðéà íà'¦¥§©¥¦¤¤§©¥
,'ä÷Lî íeMî`nhn `l`déì àéòaî äàBø íeMîxnel el did - ¦©§¤¦¨¦©§¨¥

,xnelk 'd`ex meyn `nhn mzk meyn `nhn epi` m`' mdl
.`nhz ,dtebn `veid mc dz`x m`y

:`xnbd zx`an .xi`n iax ixaca xg` xe`ia d`ian `xnbd
eäì øîà÷ éëä àlàmixaeqd minkgl xi`n iax mdl xn` jk - ¤¨¨¦¨¨©§

,llk `nhn epi` wexi mcyàøwéòî ÷Bøé íc àéæç à÷c àëéä éäð§¦¥¨§¨©§¨¨¨¥¦¨¨

,cala wexi mc dz`x dzii`x zligzay ote`ay mpn` s`d -
eúéànèî àìmcy mixaeq mz`y meyn ,dze` mi`nhn mkpi` - Ÿ§©§¦

mewn lkn ,mc epi` wexiíBãà íc àéæçc àëéädligzny ote`a - ¥¨§©§¨¨¨
,d`nhpe mec` mc dz`x÷Bøé íc àéæç øãäådcera okn xg`le - ©£©©§¨¨¨

e` milk e` mc`e ,wexi mc mb dz`x ,mec`d mcd zngn d`nh
,wexi mc eze`a erbp 'zexdh'ànèz,mze`áæ ä÷Lnà äåäc éãéî §©¥¦¦©£¨©©§¤¨

äáæådafd on e` afd on mi`veid milbx ine wex ly oicd enk - §¨¨
.ixnbl eze` mixdhn mz` recne ,zexdhd z` mi`nhn mdy

:minkg zxaq zxxan `xnbdïðaøåwexi mc s`y mixaeqd §©¨¨
,mda erbpy zexdhd z` `nhn epi` dz`neh inia `veid

mixaeq`edy dwyn wxy÷Bøc àéîec,`nhn [wexl dnec-] §¨§
,xnelkàöBéå ìbòúnL ÷Bø äîhrn hrn `vei epi` wexy myk - ¨¤¦§©¥§¥

`ede ,`vei jk xg`e dta `ed sq`zn dligza `l` ,sebd on
,`nhnìk óàdwynàöBéå ìbòúnLxvepy mewna sq`zn - ©Ÿ¤¦§©¥§¥

.`nhn ,`vei jk xg`eéàä é÷etàìdy`d mc `ivedl -ïéàc §©¥©§¥
àöBéå ìbòúîshep ,xvepy mc hrn lk `l` ,sq`zn epi`y - ¦§©¥§¥

.`nhn epi`y ,uegl cin `veie
:`xnbd dywnéëä éàiax ixaca xe`iad `ed jk ok` m` - ¦¨¦
c ,dyw ,xi`nøéàî éaøì ïðaø déì éøîà÷ øétLminkg ixd - ©¦¨¨§¦¥©¨¨§©¦¥¦

.mdilr wlg recne ,xi`n iaxl daeh daeyz eaiyd
:xi`n iax ixaca xg` xe`ia zx`an `xnbdeäì øîà÷ éëä àlà¤¨¨¦¨¨©§

mcd mkzhiyly s` ,minkgl xi`n iax mdl xn` jk `l` -
mewn lkn ,dcp meyn dy`d z` `nhn epi` wexidéåäì[aygi-] ¤¡¥

íéòøfä úà øéLëäì ä÷Lîkxg`l mirxfa uxy rbi m`y - §©§¤§©§¦¤©§¨¦
.ixnbl eze` mixdhn mz` recne ,e`nhi ,mda rbp wexid mcdy
z` xiykn epi` s`e `nhn epi` wexi mcy mixaeq minkg la`

.mirxfd
:minkg zxaq zxxan `xnbdïðaøåwexi mcy mixaeqd minkg - §©¨¨

c meyn ,mnrh ,xiykn epi` dy`d on `veidïðéòa[jixvy-]íc' ¨¦©©
(ãë âë øáãîá) 'íéììç,àkéìådnecd mcd wxy ,xnelk ,[oi`e-] £¨¦§¥¨

xiykn ,ea z`vei dnypdy mc ,xnelk ,[mibexd-] 'millg mc'l
epi` ea z`vei dnypd oi`y zecp mc la` ,d`neh lawl mirxf

.xiykn
:`xnbd dywnéëä éàminkgd ly mnrh `ed jk ok` m` - ¦¨¦

,xi`n iax lr ewlgpyøéàî éaøì ïðaø déì éøîà÷ øétLixd - ©¦¨¨§¦¥©¨¨§©¦¥¦
.mdilr wlg recne ,xi`n iaxl daeh daeyz exn` minkg

:xi`n iax zhiyl xg` mrh d`ian `xnbdeäì øîà÷ éëä àlà¤¨¨¦¨¨©§
,minkgl xi`n iax mdl xn` jk `l` -äåL äøéæâa deôlàoic - ©§©¦§¥¨¨¨

eze` ecnlz ,d`neh lawl xiykn dy`d ly wexi mcy df
oky ,dey dxifbaàëä áéúk(bi c mixiyd xiy) o`k xn`p - §¦¨¨

,l`xyi mr ly egaya wqerd weqtaéçìL'Cgelyd zecp mc - §¨©¦
,dy`d on'íéðBnø ñcøteze` milrepy df qcxtk `ed ixd - ©§¥¦¦

ozecp igzt zelrep mc ze`exy xg`l l`xyi zepa jk ,exneyl
,odilral wwfidlníúä áéúëeixaca ,(i d aei`) my xn`pe - §¦¨¨

ux` ipR lr xhn ozFPd' ,d"awd dyrn z` el egayy aei` ixag©¥¨¨©§¥¨¤
,'úBöeç éðt ìò íéî çìBLådcp mca mb 'geliy' oeyl xn`py ixd §¥©©¦©§¥

,d`neh lawl mixiykn miny myky jkn cenll yie ,mina mbe
.[xiykn zecp mc jk

:minkg zxaq zxxan `xnbdïðaøåepi` wexid mcy mixaeqd §©¨¨
y meyn `ed ,ef dey dxifb miyxec mpi`y mrhd ,xiyknïc íãà̈¨¨

Bîöòî øîBçå ì÷,eaxn elaiw `l m` s` -äåL äøéæb ïc íãà ïéàå ©¨¤¥©§§¥¨¨¨§¥¨¨¨
Bîöòî`ly oeikne .ipiqn dynl dklda eaxn dlaiw `l m` - ¥©§

.ok eyxc `l ,maxn ef dey dxifb opax elaiw
:dpyna epipy'åëå Ck àì øîBà éñBé éaømcd ,xnelk ,jk `le ©¦¥¥Ÿ¨

wl xiykn epi` mbe ,dcp mc meyn `nhn epi` wexid.d`neh la
iax ixac ixd :`xnbd dywn .dpynd ixac z` zx`an `xnbd

iqeiàn÷ àpz eðééä,xnelk ,`nw `pzd ly ezhiy `id - ©§©¨©¨
mc ok mb exdihe dpyna l`lldn oa `iawr lr ewlgy minkgd
o`k oi` ok` :`xnbd zvxzn .df lr iqei iax siqed dne ,wexi
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רכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc dcp(ipy meil)

,úBìúìxg`l miycwa e` dnexza drbp dy`d m` oiprl ,xnelk ¦§
,wtqn e`nhp `nw `pz zhiy itly ,dl` mirava mc dz`xy
md ixd lld zia zhiyle .milk`p mpi` mbe mitxyp mpi`e
mi`nh md ixd i`ny zia zhiyle .milk`pe ixnbl mixedh

.mitxype ixnbl
dpyna epipy:.ànèî ìàììäî ïa àéá÷ò ,÷Bøiäzx`an `xnbd ©¨£©§¨¤©£©§¥§©¥

:`xnbd dywn .enrh z`ïàk éøä äéîc äéîc' àéá÷òì déì úéìå§¥¥©£©§¨¨¤¨¨¤¨£¥¨
'äòaøàlirl x`azpy dn xaeq epi` l`lldn oa `iawr ike - ©§¨¨

`ed `nw `pz dpyy mcd ipin zrax` zeaxl cenildy (`"r)
lk jkn ehrnzp ixd ok m`e ,'dinc' zaiz miinrt xn`py dnn

.wexid mcd z` `nih j`ide ,mcd ipin x`y
:`xnbd zvxznàîéà úéòaéà,jk z`f ayiil lkez dvxz m` - ¦¨¥¥¨

ok`ydéì úéìhrnl yiy xaeq epi` l`lldn oa `iawr - ¥¥
.xg` weqtn daxzp df mcy itl ,wexi mc 'dinc dinc'n

àîéà úéòaàåmlerly ,jk z`f ayiil lkez dvxz m`e -úéà §¦¨¥¥¨¦
déì.mec` irav drax` wx zeaxl oi`y xaeq `iawr s` - ¥

y meyn ,wexi mc mb `nihy mrhdeéî[ike-]àðéðç éaø øîà àì ¦Ÿ¨©©¦£¦¨
d mcdy meyn `ed ,`nh xegydy mrhdy,øBçLezligzn ¨

àeä íBãà,[did-]ä÷lL àlàm`e ,xigyde sebd on `viy xg`l ¨¤¨¤¨¨
okénð àëäezligzn did mec` ,wexi mc s` ,xnelk ,o`k s` - ¨¨©¦
eé÷ìc àeä à÷ìîsebn `viy ixg` wexi dyrpe dwly `l` - ¦§¨§¨¥

.dy`d
,`nhn l`lldn oa `iawr ,wexid :dpyna epipy.ïéøäèî íéîëçå©£¨¦§©£¦

dywn .`nw `pzd lr minkg miwleg dna zxxan `xnbd
minkg zhiy `ld :`xnbdeðééäd ly ezhiy dnvr `id -àpz ©§©¨

àn÷mcdy dfn rnyne ,dy`a mi`nh minc dyng wxy xn`y ©¨
zvxzn .ezhiy lr minkg miwleg dnae ,`ed xedh wexid

:`xnbdeäééðéa àkéàzehiyd oia lcad yi -oiprl,úBìúì ¦¨¥©§¦§
mc dz`xy xg`l miycwa e` dnexza drbp dy`d m` ,xnelk
ixd minkg zhiyle ,wtqn e`nhp `nw `pz zhiyly ,wexi rava
mi`nh md ixd l`lldn oa `iawr zhiyle ,ixnbl mixedh md

.ixnbl
:dpyna epipy'åë íúk íeMî ànèî Bðéà íà ,øéàî éaø øîà̈©©¦¥¦¦¥§©¥¦¤¤

:xi`n iax zhiy z` zx`an `xnbd .dwyn meyn `nhnøîà̈©
ì øéàî éaø ãøé ,ïðçBé éaø,ìàììäî ïa àéá÷ò úhéLiax ,xnelk ©¦¨¨¨©©¦¥¦§¦©£©§¨¤©£©§¥

,l`lldn oa `iawr zhiyk xaeq envr xi`nànéèådy` §¦¥
mzk wx dz`x m` elit`e ,dcp z`neh meyn ,wexi mc dz`xy
,''eke mzk meyn `nhn epi` m`' xn`y dne .cala dcba lr wexi

.cala minkg zhiyl `ed
:xi`n iax ixac z` `xnbd zx`anïðaøì eäì øîà÷ éëäåjke - §¨¦¨¨©§§©¨¨

`ed xedh wexid mcdy exn`y minkgl xi`n iax mdl xn`
hiyl ,ixnbl,`id d`nh dcba lr wexi mzk d`vn wx m` mb iz

s` la` .llk mec` mcl wexi mc oia lcad oi` izhiyly iptn
,df xaca ilr miwlegd mz`éäðmpn` s`d -à÷c àëéäc §¦§¥¨§¨

àðnà ÷Bøé íúk úçkLîrava mzk d`vn dy`dy ote`ay - ©§©©¤¤¨©¨¨
,dcba lr wexieúéànèî àìitl ,dze` mi`nhn mkpi` - Ÿ§©§¦

`l df mzky milez wexi mc dy`l didiy ievn epi`y xg`ny
la` ,dtebn `aànèz dôebî ÷Bøé íc àéæç÷c àëéäote`a - ¥¨§¨©§¨¨¨¦¨§©¥

,dze` mi`nhn mkpi` recn ,dtebn `veid wexi mc dz`xy
.xg` mewnn `a df mcy zelzl oi` ixdy

:`xnbd dywn .xi`n iax ixaca df xe`ia dgec `xnbdéëä éà¦¨¦
meyn dy`d z` e`nhiy minkgl dywn xi`n iaxy ,jk m` -

mdl xnel el did `l ,dcpànèî íúk íeMî ànèî Bðéà íà'¦¥§©¥¦¤¤§©¥
,'ä÷Lî íeMî`nhn `l`déì àéòaî äàBø íeMîxnel el did - ¦©§¤¦¨¦©§¨¥

,xnelk 'd`ex meyn `nhn mzk meyn `nhn epi` m`' mdl
.`nhz ,dtebn `veid mc dz`x m`y

:`xnbd zx`an .xi`n iax ixaca xg` xe`ia d`ian `xnbd
eäì øîà÷ éëä àlàmixaeqd minkgl xi`n iax mdl xn` jk - ¤¨¨¦¨¨©§

,llk `nhn epi` wexi mcyàøwéòî ÷Bøé íc àéæç à÷c àëéä éäð§¦¥¨§¨©§¨¨¨¥¦¨¨

,cala wexi mc dz`x dzii`x zligzay ote`ay mpn` s`d -
eúéànèî àìmcy mixaeq mz`y meyn ,dze` mi`nhn mkpi` - Ÿ§©§¦

mewn lkn ,mc epi` wexiíBãà íc àéæçc àëéädligzny ote`a - ¥¨§©§¨¨¨
,d`nhpe mec` mc dz`x÷Bøé íc àéæç øãäådcera okn xg`le - ©£©©§¨¨¨

e` milk e` mc`e ,wexi mc mb dz`x ,mec`d mcd zngn d`nh
,wexi mc eze`a erbp 'zexdh'ànèz,mze`áæ ä÷Lnà äåäc éãéî §©¥¦¦©£¨©©§¤¨

äáæådafd on e` afd on mi`veid milbx ine wex ly oicd enk - §¨¨
.ixnbl eze` mixdhn mz` recne ,zexdhd z` mi`nhn mdy

:minkg zxaq zxxan `xnbdïðaøåwexi mc s`y mixaeqd §©¨¨
,mda erbpy zexdhd z` `nhn epi` dz`neh inia `veid

mixaeq`edy dwyn wxy÷Bøc àéîec,`nhn [wexl dnec-] §¨§
,xnelkàöBéå ìbòúnL ÷Bø äîhrn hrn `vei epi` wexy myk - ¨¤¦§©¥§¥

`ede ,`vei jk xg`e dta `ed sq`zn dligza `l` ,sebd on
,`nhnìk óàdwynàöBéå ìbòúnLxvepy mewna sq`zn - ©Ÿ¤¦§©¥§¥

.`nhn ,`vei jk xg`eéàä é÷etàìdy`d mc `ivedl -ïéàc §©¥©§¥
àöBéå ìbòúîshep ,xvepy mc hrn lk `l` ,sq`zn epi`y - ¦§©¥§¥

.`nhn epi`y ,uegl cin `veie
:`xnbd dywnéëä éàiax ixaca xe`iad `ed jk ok` m` - ¦¨¦
c ,dyw ,xi`nøéàî éaøì ïðaø déì éøîà÷ øétLminkg ixd - ©¦¨¨§¦¥©¨¨§©¦¥¦

.mdilr wlg recne ,xi`n iaxl daeh daeyz eaiyd
:xi`n iax ixaca xg` xe`ia zx`an `xnbdeäì øîà÷ éëä àlà¤¨¨¦¨¨©§

mcd mkzhiyly s` ,minkgl xi`n iax mdl xn` jk `l` -
mewn lkn ,dcp meyn dy`d z` `nhn epi` wexidéåäì[aygi-] ¤¡¥

íéòøfä úà øéLëäì ä÷Lîkxg`l mirxfa uxy rbi m`y - §©§¤§©§¦¤©§¨¦
.ixnbl eze` mixdhn mz` recne ,e`nhi ,mda rbp wexid mcdy
z` xiykn epi` s`e `nhn epi` wexi mcy mixaeq minkg la`

.mirxfd
:minkg zxaq zxxan `xnbdïðaøåwexi mcy mixaeqd minkg - §©¨¨

c meyn ,mnrh ,xiykn epi` dy`d on `veidïðéòa[jixvy-]íc' ¨¦©©
(ãë âë øáãîá) 'íéììç,àkéìådnecd mcd wxy ,xnelk ,[oi`e-] £¨¦§¥¨

xiykn ,ea z`vei dnypdy mc ,xnelk ,[mibexd-] 'millg mc'l
epi` ea z`vei dnypd oi`y zecp mc la` ,d`neh lawl mirxf

.xiykn
:`xnbd dywnéëä éàminkgd ly mnrh `ed jk ok` m` - ¦¨¦

,xi`n iax lr ewlgpyøéàî éaøì ïðaø déì éøîà÷ øétLixd - ©¦¨¨§¦¥©¨¨§©¦¥¦
.mdilr wlg recne ,xi`n iaxl daeh daeyz exn` minkg

:xi`n iax zhiyl xg` mrh d`ian `xnbdeäì øîà÷ éëä àlà¤¨¨¦¨¨©§
,minkgl xi`n iax mdl xn` jk `l` -äåL äøéæâa deôlàoic - ©§©¦§¥¨¨¨

eze` ecnlz ,d`neh lawl xiykn dy`d ly wexi mcy df
oky ,dey dxifbaàëä áéúk(bi c mixiyd xiy) o`k xn`p - §¦¨¨

,l`xyi mr ly egaya wqerd weqtaéçìL'Cgelyd zecp mc - §¨©¦
,dy`d on'íéðBnø ñcøteze` milrepy df qcxtk `ed ixd - ©§¥¦¦

ozecp igzt zelrep mc ze`exy xg`l l`xyi zepa jk ,exneyl
,odilral wwfidlníúä áéúëeixaca ,(i d aei`) my xn`pe - §¦¨¨

ux` ipR lr xhn ozFPd' ,d"awd dyrn z` el egayy aei` ixag©¥¨¨©§¥¨¤
,'úBöeç éðt ìò íéî çìBLådcp mca mb 'geliy' oeyl xn`py ixd §¥©©¦©§¥

,d`neh lawl mixiykn miny myky jkn cenll yie ,mina mbe
.[xiykn zecp mc jk

:minkg zxaq zxxan `xnbdïðaøåepi` wexid mcy mixaeqd §©¨¨
y meyn `ed ,ef dey dxifb miyxec mpi`y mrhd ,xiyknïc íãà̈¨¨

Bîöòî øîBçå ì÷,eaxn elaiw `l m` s` -äåL äøéæb ïc íãà ïéàå ©¨¤¥©§§¥¨¨¨§¥¨¨¨
Bîöòî`ly oeikne .ipiqn dynl dklda eaxn dlaiw `l m` - ¥©§

.ok eyxc `l ,maxn ef dey dxifb opax elaiw
:dpyna epipy'åëå Ck àì øîBà éñBé éaømcd ,xnelk ,jk `le ©¦¥¥Ÿ¨

wl xiykn epi` mbe ,dcp mc meyn `nhn epi` wexid.d`neh la
iax ixac ixd :`xnbd dywn .dpynd ixac z` zx`an `xnbd

iqeiàn÷ àpz eðééä,xnelk ,`nw `pzd ly ezhiy `id - ©§©¨©¨
mc ok mb exdihe dpyna l`lldn oa `iawr lr ewlgy minkgd
o`k oi` ok` :`xnbd zvxzn .df lr iqei iax siqed dne ,wexi
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xcde"רכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr k sc dcp(iyily meil)

øBìé÷adgyn dilr mipzepe ,oird lr mipzepy zyeagz - §¦
`l` ,mcn epi` mzkdy xnel dlze ,dnec`dwqrzdy dnn

.xeliwaäìz éaøå,d`vn dy`dy mzkóøNaurn shepdäî÷L §©¦¨¨¦§¨¦§¨
:`xnbd zxxan .ea dwqrzd dy`dy [wxq oli` oin-]éàîidn - ©

,`ziixad zpeekíBãàà åàìd`vny dy`y xnel `l m`d - ¨©¨
s` ,el` mixaca zelzl dleki ,dcba lr 'mec`' rava mzk
iepyd 'mec`'y `ziixad ixacn rnyne .dyelw mzinenc`y
,dnwyd sxyke xeliw enk wx `l` ,jk lk mec` epi` dpyna
epi`y xaca xzeia mec` `edy mzk dlez j`id ok `l m`y
xe`iaa ewcwcy mi`xen`d lk lr jkn dywe .jk lk mec`
ly mc enk wx `edy exn`y dn oebk ,dpyna epipyy mec`d
`le ,xzeia minec` mdy y`x ly zlek`n mck wx e` ,xega
x`y mck e` ieyp mc` ly mc enk mec`a epzpyn ecinrd

.zlek`n
:`xnbd zvxznàì'mec`' rava mzka zxacn `ziixad oi` - Ÿ

`l` ,dpyna iepydíéîc øàMàx`y rava mzka ,xnelk - ©§¨¨¦
zelzl dleki el`ay ,jk lk minec` mpi`y dpynay ze`xnd
mzkd m` la` .mda dwqrzp m` dnwyd sxyae xeliwd mca
.dnwyd sxyae xeliwa zelzl dleki dpi` ,'mec`' rava `ed

rcei epi`y envr lr xn`y iy` axa dyrn d`ian `xnbd
:minca oigadlàðneà dén÷ éáúé eåä éMà áøå àøèeæ øîe øîénà©¥©©§¨§©©¦£¨§¦©¥¨¨

,oxwa mc fiwnd one`d iptl miayei eid -àúéén÷ àðø÷ déì éì÷L̈§¦¥©§¨©©§¨
øîénàì,xnin`n mc ly oey`x geliw ,epxwa one`d `ived - §©¥©
dééæç,enc z` xnin` d`x -eäì øîàxe `xhef xnl xnin`a ©§¥¨©§
,iy`éàä ék ïðúc íBãàd`xna d`nh dy`y epipyy dn - ¨¦§©¦©

.dfd mcd ravl dpeekd ,'mec`'éúéøçà déì éì÷L`ived - ¨§¦¥©£¦¦
.mc ly ipy geliw epxwa epnn one`deäì øîà,xnin`épzLà- ¨©§¦§©¥

epi`e ,dligza `viy mcd ravn dpey ,eiykr `viy mcd rav
.epipyy 'mec`'d llkaïéa àðòãé àìc ,àðà ïBâk ,éMà áø øîà̈©©©¦§£¨§Ÿ¨©§¨¥

éàäì éàäoey`xd mcd oiay ravd weliga oigadl rcei ipi`y - ©§©
,ipyd mclàîc éæçîì éì éòaî àìly minc ze`xl leki ipi` - Ÿ¦¨¥¦§¦§¥§¨

.xedh mcl `nh mc oia oigadle ,dy`
d mcd :dpyna epipyúøçk øBçLdfi`a zx`an `xnbd .`nh ¨©¤¤

:xaecn zxgeøîàL úøç ,àðeä áø øa äaø øîàdpeekd ,dpyna ¨©©¨©©¨¤¤¤¨§
jezl eze` epzpyk zxgl yiy ravl,Béceze` epzpyk `le §

.xegy jk lk epi` ,min jezl ozipd zxgdy meyn ,mrhde .mina
:`ziixan daxl di`x d`ian `xnbdéëä énð àéðzok epipy - ©§¨©¦¨¦

d mcd edfi` .dax xn`y enk `ziixaaøBçLedf ,`nh `edy ¨
eravyøBçLå .úøçkzxgk,eøîàLjezl ozipd zxgk wx epiid ©¤¤§¨¤¨§

,Béc.dax ixack `ziixaa epipy ixde .mina ozipd zxgk `le §
,eic jezl ozipd zxgk `ed 'zxgk' yexite xg`n :`xnbd dywn

Béc àîéìådpy recne ,'eick xegy' epzpyna dpyi `pzdy - §¥¨§
:`xnbd zvxzn .'zxgk xegy'Béc øîà éàdpey did `pzd m` - ¦¨©§

,eick xegyàðéîà äåädpeekdy ,xnel leki iziid -àúeçët ék £¨¨¦¨¦¦§¨
àúBéãcwlga `vnpd eicd ravk ,xnelk ,eicd zexida enk - ¦§¨

zcxei zxgd ly zixexgyd f`y ,`ln `edyk ilkd ly oeilrd
.xida xzei `ed ilka dlrnlny eicd rave ,dhnlïì òîLî à÷̈©§©¨

ok m` `l` z`nhp dpi` `l` ,ok xacd oi`y `pzd eprinyn -
erav dz`xy mcdàúBéãc àúeøç ék`ede ,eicay zxgd ravk - ¦¨¨¦§¨

.ddk xegy erave ,`ln `edyk ilka dhnln `vnpd
zl`ey .yaid e` gld eicl dnci mcdy jixv m` zxxan `xnbd

:`xnbdeäì àéòaéà`ziixad zpeek m`d ,daiyid ipa ewtzqd - ¦©§¨§
äçìa,gld eicay zxgl yiy ravl `weeca -àzLaéa Bàe` - §©¨§©¦§¨

:`xnbd daiyn .yaid eicay zxgd ravl dpeekd ,`nyàz̈
da ÷éãáe àúBéãc àèøe÷ éìt énà éaøc ,òîLdid in` iaxy - §©§©¦©¦¨¥§¨¦§¨¨¦¨

,dy` ly xegy mc d`xn ea wceae ,yai eic ly zekizg rwan
ixde .dze` `nhn did el`d zekizgd ravl dnec did m`e

.[yaid eicl `ziixad zpeeky hytp
:mipey mixegy mixacl dnec eravy mcd oic z` zxxan `xnbd

,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàxegy mcd rav m`øé÷kderyk - ¨©©§¨¨©§¥§¦
e` ,dxegyáðòëe ,Béãk`id ixd ,xegy aprk e` -éäBæå .äàîè ¦§§¥¨§¥¨§¦

eðéðML,epzpynaïkî ÷Bîò[zxgd on-],äàîèel` mirav oky ¤¨¦¨¦¥§¥¨
.[zxgn xzei mixegy md

,øæòìà éaø øîàxegy mcd rav m`úéfke` ,xegy zif ravk - ¨©©¦¤§¨¨©©¦
,áøBòëå úôfkdf ixdeðéðML éäBæå .øBäè,epzpynaïkî ääéc ©¤¤§¨¥¨§¦¤¨¦¥¤¦¥

øBäèoky ,dxedh ,zxgd ravn xzei xida mcd did m`y - ¨
.[zxgd ravn mixida xzei el` mirav

:epzpyna epipyy xegyd ravl `nbec d`ian `xnbdàleò¨
,øîàd`xp epzpyna iepyd xegyd ravdàLeáìk`ad cbak - ¨©¦§¨

`xwpd mewnd on,'äàeiñ'.mixegy micba miyer myy ¦¨
:xegy rav oipra dyrn d`ian `xnbdòìwà àleò[`a-] ¨¦§©

ì,àúéãaîeôàòéiè àeääì dééæç,cg` il`rnyi xgeq d`x - §§§¦¨©§¥§©©§¨
àîkeà àLeáì Leáìc,xegy cba yeal didy -eäì øîà`ler §¨§¨§¨¨©§

,eicinlzlïðúc øBçLxaecn ,`nh xegyd mcdy epipyy dn - ¨¦§©
éàä ék.dfd cbad rav enk -dépéî eèøîeicinlz epnn erxw - ¦©¨§¦¥

àúøet àúøetick ,ecban zephw zekizg ,xnelk ,hrn hrn - §¨§¨
.xegyd ravl ze`nbec mdl eidiyéæeæ äàî òaøà déa eáäé- ¨£¥©§©§¨¥

.ecba xear fef ze`n rax` il`rnyil enliy okn xg`le
:xegyd ravl `nbec `iadl dkiynn `xnbd,øîà ïðçBé éaø©¦¨¨¨©

,epipyy xegyd`edenkíiä úðéãnî íéàaä ïéøééìBàä íéìk elà¥¥¦¨§¨¦©¨¦¦§¦©©¨
.ze`vgxnd inngn ly el` mixegy micba ravk -

:mixegy mpi` 'oixiile`d milk'y dywn `xnbdàøîéîìm`d - §¥§¨
xnel ozipeäðéð éîkeàc,md mixegy el` micbay -eäì øîàäå §¨¥¦§§¨¨©§

xn` `lde -éðeøa÷z ìà ,éða ,åéðáì éàpé éaøizzin xg`làì ©¦©©§¨¨¨©©¦§§¦Ÿ
íéìëamikixkz -,íéøBçL.íéðáì íéìëa àìå,enrh mdl x`iae §¥¦§¦§Ÿ§¥¦§¨¦

aBçLíéøize` exawz l`äkæà ànLmiwicvde ,ocr oba zeidl §¦¤¨¤§¤
,[oal icbaa my miyaelnäéäàåxegyd yeald mr d`x`e - §¤§¤¥¨

íéðúçä ïéa ìáàkyiiaz`e ,miwicvd oia ryx enk ,xnelk - §¨¥¥©£¨¦
micbaae .mixegyd iiyealna mdipiaíéðáìexawz l` ok mb §¨¦

,ize`äkæà àì ànLmiryxd mr oecip did` `l` ,ocr obläéäàå ¤¨Ÿ¤§¤§¤§¤
mipald micbad mr d`xp,íéìáàä ïéa ïúçkwicv enk ,xnelk §¨¨¥¨£¥¦

.miryxd oiaàlàize` exawzíéìëa[micbaa-]íéàaä ïéøééìBàä ¤¨§¥¦¨§¨¦©¨¦
,íiä úðéãnî.minec` mdy ¦§¦©©¨

:`iyewd z` `xnbd zniiqnàîìà,i`pi iax ixacn gken - ©§¨
oixiile`d micbayeäðéð éîkeà åàì,minec` `l` mixegy mpi` - ¨¨¥¦§

.mixegy mdy xn`y opgei iax lr dywe
:`xnbd zvxznàîéìâa àä ,àéL÷ àìi`pi iax devy dn - Ÿ©§¨¨¦§¦¨

e .mec` `edy mdly zilha epiid ,oixiile` micbaa exaewlàä- ¨
xaecn mixegy md oixiile`d micbay opgei iax xn`y dne

àøBúôay oicq e` dtna -.mixegy mdy mdl ¦§¨
:mincd ze`xn zwica ote` z` zxxan `xnbdäãeäé áø øîà̈©©§¨

íleëå ,ìàeîL øîà,epzpyna miiepyd mincd zyng lk -ïéà ¨©§¥§¨¥
ïé÷ãBa,mrav dn ze`xl mze`àlàmcd z` gipny ici lrìò §¦¤¨©

,äðáì úéìèî éabmeyn.dilr ahid mixkip mincd ze`xnyøîà ©¥©§¦§¨¨¨©
å ,éîéãBáà øa ÷çöé áømcøBçLxegy `ed m` ewceal dvexyk ©¦§¨©£¦¦§¨

`l` ,dpal zilhn iab lr wcap epi` ,jkn zegt `edy e` zxgk
éab ìòcbaíBãà[cala. ©©¥¨

:miwleg wgvi axe l`eny m` dpc `xnbd,ézôcî äéîøé áø øîà̈©©¦§§¨¦¦§¦
éâéìt àìåwgvi axe ,dpal zilhn iab lr wecal xn`y l`eny - §Ÿ§¦¦

`l` ,ewlgp `l ,mec` cba iab lr wecal xn`yøBçLa àädn - ¨§¨
e ,xegy rava mca wx `ed mec` cba iab lr wgvi ax xn`yàä̈

xaecn ,dpal zilhn iab lr l`eny xn`y dne -íéîc øàLa¦§¨¨¦
.xegyd on ueg ,dpyna miiepyd

:`xnbd dywné÷úîdì ódywd -éMà áø,iztcn dinxi ax lr ©§¦¨©©¦
éëä éà,ewlgp `ly jixack ok` m` -ìàeîL àîéìel did - ¦¨¦¥¨§¥

,dpal zilhn iab lr miwcap mincd lky xnel l`enylî õeço ¦
d mcd,øBçMjgxk lr ,ok xn` `le mzq l`enyy jkne ¨

:`xnbd dwiqn .[dpal zilhn lr wcap xegy d`xn s` ezrcly
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המשך בעמופ רמר

oifge` mipy` cenr k sc ± oey`x wxtdcip
øåìé÷á,ith wneqc meyn ieyp mcl xega mc oia iwiicc edlekl `iywe ,i`d ilek wneq ied `lc ab lr s`e ,zecp mcl dnec xeliw `nl` .ea dwqrzpe ,`ed mec`e ,x"hyltp` Ð

.zlek`n mc x`yl y`x ly zlek`n mc oiaeàðîåà.oxwa mc fiwn =éàäì éàä ïéá.`xzal `nw oia Ðåéã åøîàù úøçzixexgy `l` ,mina jzipd zxg zixexgyk `l :xnelk Ð

.eica jzipd zxgàúåéãã àúåçëô éë.jk lk xegy epi`e xexa `ed dlrnlne ,dhnl zxgd zixexgy cxei ,`ln ilkdyk .eicd zeyilw Ðäçìá.yxtnck ,dgl eica Ðàúùáéá åà
.yaiizn `ede ,mixvewd zetilw miwleyyk ,eica zxg oipzepy jxc oky Ð= àúåéãã àèøå÷ éìô.yai eic zekizg rwanåá ÷ãåáå.xegy mc zi`xn Ð= øé÷ë.dxegy dery

äáðòë"xiw" :`pixg` `pyil .mixegy miapr Ð

.xegy ayr my Ðàìåòoizipznc "xegy"` Ð

.`nh :ipzwc ,i`wäàåéñoiyere ,mewn my Ð

.mixegy miyealn myïéøééìåàmipla Ð

.mewn my :xg` oeyl .ze`vgxn inngnàîù
äëæà.mipal miyaeln miwicvde ,ocr obl Ð

ïéøééìåà éîéìâoebk ,ixezt la` ,iwneq eed Ð

.oixegy eed ,oixiile` oicqe dtnïìåëåÐ

.minc dyngäðáì úéìèîmincd ze`xn Ð

.da mixkipøåçùåezi`xn dwcap xegy mc Ð

cba iab lr okn ddic e` zxgk `id xegy m`

.mec`íìåë.mincd Ðïëî ÷åîòeze`n Ð

wneq ded i` ,cg` lkl oizipzna iepyd xeriy

.`nh Ð ithøåäè ïëî ääéãs`e .xegyk Ð

"xedh okn ddic" oizipzna opz `lc it lr

.edlekl oicd `ed ,xegy iab `l`ääéã åìéôà
àîèéì ïëî`zewl ici lre ,ded mec` i`dc Ð

.xgyedïì òîùî à÷mec` mc jxc oi`c Ð

.ddic zeidl `zewl ici lr xigyndääéã
ääéãã.i`cn xzei ezi`xnn dgcpy Ð÷åîò

øåäè ïëîze`n m` Ðm` la` ,`ed d`xn e

x`yn cg` llkl `ay cr daxd mic`d

`cgl `a ixd Ð epnid dlrn ly ze`xnd

.oizipznc jpdnäéì åäéãàdnecd mc Ð

.`bfnlïåúçúë.oezgz dlr Ðéøã àúìúÐ

.efn dlrnl ef eed oilrcàòéöî àøã èå÷ðÐ

.mcd z` da wecalàòéöî àôøèå`eddc Ð

dxyk `xc dilek edine ,olekn wecal gaeyn

ikd Ð "oeilrk `le oezgzk" ipzwc `de ,wecal

,dpnid dpeilrk `le zirvn` dxeyk :xn`w

dxeyk Ð "oezgzk `le oeilrk" ipzwc `de

xyk oi`c ,dpnid dpezgzk `le zirvn`

`ipzc `de .zirvn` `xca `l` wecal

rnync ,"oeilrk `edy oky lke oezgzk"

gaeyn oeilrdy `l` wecal oixyk ediiexzc

,`rivn `xcc oilr` `l` ,i`w ixc` e`l Ð

oky lke ,xexa `edy oezgz dlra :xn`w ikde

xexa `edy irvn` epiidc ,dpnid oeilra `edy

`edy oky lke oeilrk" `ipzc `de .c`n

dlrk Ð "oeilrk" :xn`w ikd Ð "oezgzk

dlrk oezgzk `edy oky lke ,oeilrd

.irvn`dåðéðù åäééùåâá`le ,oda wecal Ð

.ozyilz xg`líéîì øåòéù ïéàåoi`c meyn Ð

m` ,dvxiy enk xtr `iai `l` ,xtrl xeriy

ztilw iaerk min lr sivie ,hrn m` axmeyd

.xtrd on dlrnlïéøåëò àìà`dzy Ð

.mina zqpkp dnc` zi`xnïøëåò àåäùëåÐ

.xtra mindäéãéá äéîøì àìxtrd ozi `l Ð

lr s` ,eciay xtra mind xekrie eci jez l`

.dxikr xg`l ilka epzepe xfegy itìáàm` Ð

xity Ð rav`a dicia edl xkr ik ,ilka xtrd

.incäéãéá åäðéøëòì àì àîìã åàmindyk Ð

e` jfaa `l` ,erav`a mxkri `l Ð ltqa

.xg` ilkaúéëåëæ ìù ñåëá àìà`l `nl` Ð

.wecaie etka mina xtr inxilåäì øîà
åðéðù äîå÷îál dnec dnc`d oi`y Ð.dzi`xn dpzyp Ð xg` mewna d`iad la` ,dnewna `l` mc= éìô.ò÷áîäì ÷éãáå.min `la Ðìàòîùé éáø äéìò èééìxg`` Ð

.dxkq`a ,ok dyriy

éáøã

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

éìôeply eicy rnyn o`kn Ð `zeicc `hxew

,"`zeicc `hxew" xn`wcn ,"eic" iexw `ed

xtq aezkl mz epiax xqe`e .yai `edy rnyn

.gl mlerl `edy itl ,mivtr ly eica dxez

.yxetn (`,hi) oihibc [ipy] wxtae
`de

1

2

3

4

5

øBìé÷aåàì éàî .äî÷L óøNa äìz éaøå ,¯íBãàà? §¦§©¦¨¨¦§©¦§¨©¨©¨
eåä éLà áøå àøèeæ øîe øîéîà .íéîc øàMà ,àì̈©§¨¨¦©¥¨¨§¨§©©¦¨
,øîéîàì àúéén÷ àðø÷ déì éì÷L ,àðîeà dén÷ éáúé̈§¦©¥¨¨¨§¦¥©§¨©¨§¨§©¥¨

ïðúc íBãà :eäì øîà ,dééæç¯déì éì÷L .éàä ék ©§¥¨©§¨¦§©¦©¨§¦¥
,àðà ïBâk :éLà áø øîà .éðzLà :eäì øîà ,éúéøçà©£¦¥¨©§¦§©¦¨©©©¦§£¨

éàäì éàä ïéa àðòãé àìc¯øBçL" .àîc éæçîì éì éòaî àì"úøçkáø øa äaø øîà . §¨¨©§¨¥©§©¨¦¨¥¦§¤¡¥¨¨¨§¤¤¨©©¨©©
:àðeäúøçeøîàL¯øBçL :éëä éîð àéðz .Béc¯,úøçkøBçLåeøîàL¯àîéìå .Béc ¨¤¤¤¨§§©§¨©¦¨¦¨§¤¤§¨¤¨§§§¥¨

Béc øîà éà !Béc¯ék :àðéîà äåäàúeçëtàúBéãcïì òîLî à÷ ,¯.àúBéãc àúeøç ék §¦¨©§£¨¨¦¨¦©§¨¦§¨¨©§©¨¦¨¨¦§¨
éìt éîà éaøc :òîL àz ?àúLáéa Bà äçìa :eäì àéòaéàøîà .da ÷éãáe àúBéãc àèøB÷ ¦©£¨§§©¨¦¥§¨¨§©§©¦©¦¨¥§¨¦§¨¨¥¨¨©

:ìàeîL øîà ,äãeäé áøøé÷k,Béãk,áðòëe¯,äàîèéäBæåïkî ÷Bîò" eðéðML¯."äàîè ©§¨¨©§¥§¦¦§§¥¨§¥¨§¦¤¨¦¨¦¥§¥¨
úéæk :øæòìà éaø øîà,úôæk,áøBòëe¯,øBäèéäBæåïkî ääéc" eðéðML¯àleò ."øBäè ¨©©¦¤§¨¨§©¦§¤¤§¥¨§¦¤¨¦¥¨¦¥¨¨

:øîààLeáìkàòéiè àeääì dééæç ,àúéãaîeôì òì÷à àleò .äàåéñ.àîkeà àLeáì Leáìc ¨©¦§¨¦¨¨¨¦§©§§§¦¨©§¥§©©¨¨¦§§¨¨¨
ïðúc "øBçL" :eäì øîà¯.éàä ékeèøî.éæeæ äàî òaøà déa eáäé ,àzøet àzøet dépéî ¨©§¨¦§©¦©¨§¦¥§¨§¨¨£¥©§©¥¨¥

íéìk elà :øîà ïðçBé éaøïéøééìBàäíéàaäúðéãnîàøîéîì .íiäøîàäå ?eäðéð éîkeàc ©¦¨¨¨©¥¥¦¨§¨¦©¨¦¦§¦©©¨§¥§¨§¨¥¦§§¨¨©
ìà ,éða :åéðáì éàpé éaø eäìéðeøa÷zíéøBçL .íéðáì íéìëa àìå íéøBçL íéìëa àì¯ §©¦©©§¨¨¨©©¦§§¦Ÿ§¥¦§¦§Ÿ§¥¦§¨¦§¦

,äkæà ànLäéäàåìáàkïéaíéðúçäíéðáì ,¯,äkæà àì ànLäéäàåïéa ïúçkíéìáàä, ¤¨¤§¤§¤¡¤§¨¥¥©£¨¦§¨¦¤¨Ÿ¤§¤§¤¡¤§¨¨¥¨£¥¦
àîìà .íiä úðéãnî íéàaä ïéøééìBàä íéìëa àlà¯!eäðéð éîkeà åàì¯àä ,àéL÷ àì ¤¨§¥¦¨§¨¦©¨¦¦§¦©©¨©§¨¨¨¥¦§¨©§¨¨

¯àä ,àîéìâa¯àøBúôaéab ìò àlà ïé÷ãBa ïéà íleëå :ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîà . ¦§¦¨¨¦§¨¨©©§¨¨©§¥§¨¥§¦¤¨©©¥
øBçLå :éîéãeáà øa ÷çöé áø øîà .äðáì úéìèî¯:ézôcî äéîøé áø øîà .íBãà éab ìò ©§¦§¨¨¨©©¦§¨©£¦¦§¨©©¥¨¨©©¦§§¨¦¦§¦

àä ,éâéìt àìå¯,øBçLaàä¯é÷úî .íéîc øàLaìàeîL àîéì ,éëä éà :éLà áø dì ó §¨§¦¦¨§¨¨¦§¨¨¦©§¦¨©©¦¦¨¦¥¨§¥
õeç""øBçMîïlek :àleò øîà .éâìtéî÷ déôeb øBçLa :éLà áø øîà àlà !¯ïkî ÷Bîò¯ ¦¨¤¨¨©©©¦§¨¥¨¦©§¦¨©¨¨¨¦¥

ïkî ääéc ,àîè¯,øBäèøBçLkìéàBä :àðéîà Czòc à÷ìñ ?è÷ðc øBçL àðL éàî àlàå . ¨¥¥¨¦¥¨§¨§¤¨©§¨¨§¨©¨§¨©§¨¨¦¨¦
øBçL àðéðç éaø øîàå¯Ckìéä ,ä÷lL àlà ,àeä íBãà¯,àîhéì éîð ïkî ääéc eléôà §¨©©¦£¦¨¨¨¤¨¤¨¨¦§¨£¦¥¨¦¥©¦¦¨¥

ïkî ÷Bîò ,ïleëå :øîà àaà øa éîà éaø .ïì òîLî÷¯ïkî ääéc ,àîè¯õeç ,àîè éîð ¨©§©¨©¦©¦©©¨¨©§¨¨¦¥¨¥¥¨¦¥©¦¨¥
øBçMîääéc é÷etàì ?ïðaøc déøeòéL éðäà éàî àlà .ääéãcàaà øa éîø ,éøîàc àkéàå . ¦¨¤¨©©£¥¦¥§©¨©§©¥¥¤§¥¤§¦¨§¨§¦¨¦©©¨

ïkî ÷Bîò ,ïleëå :øîà¯ïkî ääéc ,øBäè¯.øBçMî õeç ,øBäèéëäìe.ïðaøc déøeòéL épäî ¨©§¨¨¦¥¨¥¨¦¥¨¦¨§¨¦§©¥¦¥§©¨©
ïkî ÷Bîò ,ïleëå :øîà àøt÷ øa¯ïkî ääéc ,àîè¯õeç .øBäèâænî,ïkî ÷BîòL¯,øBäè ©©¨¨¨©§¨¨¦¥¨¥¥¨¦¥¨¦¤¤¤¨¦¥¨

ïkî ääéc¯àøt÷ øa .øBäèeäéãàdéì¯,ékãåe÷éîòàdéì¯änk :àðéðç éaø øîà .ékãå ¥¨¦¥¨©©¨¨£¦¥§©¥©£¦¥§©¥¨©©¦£¦¨©¨
àøáb LéôðdéaìcdéúòîLîk:àãç éðz .Láé àìå çì :àðz ."íBkøk ïø÷ëe" !ïBzçzkàì ¨¥©§¨§¦¥§¦§©£¥§¤¤©§¨¨©§Ÿ¨¥¨¥£¨©©§Ÿ

k :Cãéà àéðúå ,ïBéìòkàéðúå ,ïBzçzk ïkL ìëå ,ïBéìòk :Cãéà àéðúå ,ïBzçzk àìå ïBéìò ¨¤§§©§¨¦¨¨¤§§¨©©§§©§¨¦¨¨¤§§¨¤¥©©§§©§¨
àúìúe éøc àúìz :ééaà øîà .ïBéìòk ïkL ìëå ,ïBzçzk :Cãéàïôøèàøc èB÷ð ,ïééåä ¦¨©©§§¨¤¥¨¤§¨©©©¥§¨¨¨¥§¨¨¨§¨¨§¨§¨¨

äàòéöîàôøèå:eäì øîà ,eäaà éaøc dén÷ì eúà ék .Cãéa àúòéöî.eðéðL eäééLeâa §¦¨¨§¨§¨§¦¨¨¦¨¦¨§©¥§©¦©¨¨©§§©§¨¦
éîéîk :ïðaø eðz ."äîãà éîéîëe"äîãà¯,íøk úéa úò÷aî äðîL äîãà àéáîéöîeó §¥¥£¨¨¨©¨©§¥¥£¨¨¥¦£¨¨§¥¨¦¦§©¥¤¤¥¦

úò÷aî :øîBà àáé÷ò éaø .øéàî éaø éøác ,íéî äéìòúôãBé.éðëñ úò÷aî :øîBà éñBé éaø . ¨¤¨©¦¦§¥©¦¥¦©¦£¦¨¥¦¦§©§¨©¦¥¥¦¦§©¦§¥
úò÷aî óà :øîBà ïBòîL éaøøñBpb:Cãéà àéðz .ïäa àöBiëåéîéîëeäîãà¯äîãà àéáî ©¦¦§¥©¦¦§©¦¨§©¥¨¤©§¨¦¨§¥¥£¨¨¥¦£¨¨
éöîe ,íøk úéa úò÷aî äðîLíéî äéìò óútéì÷kíénì øeòéL ïéàå ,íeMä¯ïéàc íeMî §¥¨¦¦§©¥¤¤¥¦¨¤¨©¦¦§¦©©§¥¦©©¦¦§¥

.ïéøeëò àlà ïéìeìö ïúBà ïé÷ãBa ïéàå .øôòì øeòéLeììö¯øæBçïøëBò àeäLëe .ïøëBòå¯ ¦§¨¨§¥§¦¨§¦¤¨£¦¨§¥§§¨§¤§¨
ïéà :eäì àéòaéà .éìka àlà ãia ïøëBò ïéàïéøëBòéìka àlà ãia ïúBà¯àìcdéãéa déîøì ¥§¨©¨¤¨©§¦¦©£¨§¥§¦¨©¨¤¨©§¦§¨§©§¨¦¥

eäðéøëòìåék ,àðîa ìáà ,øëòdéãéa déì¯àìc :àîìc Bà ,éîc øétL,déãéa eäðéøëòì §©£§¦§£¨§¨¨¦¨©¥¦¥©¦¨¥¦§¨§¨§©§¦§¦¥
àeäLk :òîL àz ?àðîa àlàï÷ãBa¯ä÷éãa :Cì éòaz ïééãòå .ñBka àlà ï÷ãBa ïéà ¤¨§¨¨¨§©§¤§¨¥§¨¤¨©©£©¦¦¨¥¨§¦¨

¯,ñBkaäøéëò.eðéðL dîB÷îa :eäì øîà ,deáà øa äaøc dén÷ì eúà ék .e÷éz ?éàîa ©£¦¨§©¥¦¨§©¥§©¨©£¨©§¦§¨¨¦
éìt àðéðç éaøàèøB÷àzLbøâcéñBé éaøa ìàòîLé éaø déìò èééì ,déa ÷éãáeäøkñàa. ©¦£¦¨¨¥§¨§©§©§¨¨¥¥¨¥£¥©¦¦§¨¥§©¦¥§©§¨¨

éáø

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



רכט oifge` mipy` cenr k sc ± oey`x wxtdcip
øåìé÷á,ith wneqc meyn ieyp mcl xega mc oia iwiicc edlekl `iywe ,i`d ilek wneq ied `lc ab lr s`e ,zecp mcl dnec xeliw `nl` .ea dwqrzpe ,`ed mec`e ,x"hyltp` Ð

.zlek`n mc x`yl y`x ly zlek`n mc oiaeàðîåà.oxwa mc fiwn =éàäì éàä ïéá.`xzal `nw oia Ðåéã åøîàù úøçzixexgy `l` ,mina jzipd zxg zixexgyk `l :xnelk Ð

.eica jzipd zxgàúåéãã àúåçëô éë.jk lk xegy epi`e xexa `ed dlrnlne ,dhnl zxgd zixexgy cxei ,`ln ilkdyk .eicd zeyilw Ðäçìá.yxtnck ,dgl eica Ðàúùáéá åà
.yaiizn `ede ,mixvewd zetilw miwleyyk ,eica zxg oipzepy jxc oky Ð= àúåéãã àèøå÷ éìô.yai eic zekizg rwanåá ÷ãåáå.xegy mc zi`xn Ð= øé÷ë.dxegy dery

äáðòë"xiw" :`pixg` `pyil .mixegy miapr Ð

.xegy ayr my Ðàìåòoizipznc "xegy"` Ð

.`nh :ipzwc ,i`wäàåéñoiyere ,mewn my Ð

.mixegy miyealn myïéøééìåàmipla Ð

.mewn my :xg` oeyl .ze`vgxn inngnàîù
äëæà.mipal miyaeln miwicvde ,ocr obl Ð

ïéøééìåà éîéìâoebk ,ixezt la` ,iwneq eed Ð

.oixegy eed ,oixiile` oicqe dtnïìåëåÐ

.minc dyngäðáì úéìèîmincd ze`xn Ð

.da mixkipøåçùåezi`xn dwcap xegy mc Ð

cba iab lr okn ddic e` zxgk `id xegy m`

.mec`íìåë.mincd Ðïëî ÷åîòeze`n Ð

wneq ded i` ,cg` lkl oizipzna iepyd xeriy

.`nh Ð ithøåäè ïëî ääéãs`e .xegyk Ð

"xedh okn ddic" oizipzna opz `lc it lr

.edlekl oicd `ed ,xegy iab `l`ääéã åìéôà
àîèéì ïëî`zewl ici lre ,ded mec` i`dc Ð

.xgyedïì òîùî à÷mec` mc jxc oi`c Ð

.ddic zeidl `zewl ici lr xigyndääéã
ääéãã.i`cn xzei ezi`xnn dgcpy Ð÷åîò

øåäè ïëîze`n m` Ðm` la` ,`ed d`xn e

x`yn cg` llkl `ay cr daxd mic`d

`cgl `a ixd Ð epnid dlrn ly ze`xnd

.oizipznc jpdnäéì åäéãàdnecd mc Ð

.`bfnlïåúçúë.oezgz dlr Ðéøã àúìúÐ

.efn dlrnl ef eed oilrcàòéöî àøã èå÷ðÐ

.mcd z` da wecalàòéöî àôøèå`eddc Ð

dxyk `xc dilek edine ,olekn wecal gaeyn

ikd Ð "oeilrk `le oezgzk" ipzwc `de ,wecal

,dpnid dpeilrk `le zirvn` dxeyk :xn`w

dxeyk Ð "oezgzk `le oeilrk" ipzwc `de

xyk oi`c ,dpnid dpezgzk `le zirvn`

`ipzc `de .zirvn` `xca `l` wecal

rnync ,"oeilrk `edy oky lke oezgzk"

gaeyn oeilrdy `l` wecal oixyk ediiexzc

,`rivn `xcc oilr` `l` ,i`w ixc` e`l Ð

oky lke ,xexa `edy oezgz dlra :xn`w ikde

xexa `edy irvn` epiidc ,dpnid oeilra `edy

`edy oky lke oeilrk" `ipzc `de .c`n

dlrk Ð "oeilrk" :xn`w ikd Ð "oezgzk

dlrk oezgzk `edy oky lke ,oeilrd

.irvn`dåðéðù åäééùåâá`le ,oda wecal Ð

.ozyilz xg`líéîì øåòéù ïéàåoi`c meyn Ð

m` ,dvxiy enk xtr `iai `l` ,xtrl xeriy

ztilw iaerk min lr sivie ,hrn m` axmeyd

.xtrd on dlrnlïéøåëò àìà`dzy Ð

.mina zqpkp dnc` zi`xnïøëåò àåäùëåÐ

.xtra mindäéãéá äéîøì àìxtrd ozi `l Ð

lr s` ,eciay xtra mind xekrie eci jez l`

.dxikr xg`l ilka epzepe xfegy itìáàm` Ð

xity Ð rav`a dicia edl xkr ik ,ilka xtrd

.incäéãéá åäðéøëòì àì àîìã åàmindyk Ð

e` jfaa `l` ,erav`a mxkri `l Ð ltqa

.xg` ilkaúéëåëæ ìù ñåëá àìà`l `nl` Ð

.wecaie etka mina xtr inxilåäì øîà
åðéðù äîå÷îál dnec dnc`d oi`y Ð.dzi`xn dpzyp Ð xg` mewna d`iad la` ,dnewna `l` mc= éìô.ò÷áîäì ÷éãáå.min `la Ðìàòîùé éáø äéìò èééìxg`` Ð

.dxkq`a ,ok dyriy

éáøã

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

éìôeply eicy rnyn o`kn Ð `zeicc `hxew

,"`zeicc `hxew" xn`wcn ,"eic" iexw `ed

xtq aezkl mz epiax xqe`e .yai `edy rnyn

.gl mlerl `edy itl ,mivtr ly eica dxez

.yxetn (`,hi) oihibc [ipy] wxtae
`de

1

2

3

4

5

øBìé÷aåàì éàî .äî÷L óøNa äìz éaøå ,¯íBãàà? §¦§©¦¨¨¦§©¦§¨©¨©¨
eåä éLà áøå àøèeæ øîe øîéîà .íéîc øàMà ,àì̈©§¨¨¦©¥¨¨§¨§©©¦¨
,øîéîàì àúéén÷ àðø÷ déì éì÷L ,àðîeà dén÷ éáúé̈§¦©¥¨¨¨§¦¥©§¨©¨§¨§©¥¨

ïðúc íBãà :eäì øîà ,dééæç¯déì éì÷L .éàä ék ©§¥¨©§¨¦§©¦©¨§¦¥
,àðà ïBâk :éLà áø øîà .éðzLà :eäì øîà ,éúéøçà©£¦¥¨©§¦§©¦¨©©©¦§£¨

éàäì éàä ïéa àðòãé àìc¯øBçL" .àîc éæçîì éì éòaî àì"úøçkáø øa äaø øîà . §¨¨©§¨¥©§©¨¦¨¥¦§¤¡¥¨¨¨§¤¤¨©©¨©©
:àðeäúøçeøîàL¯øBçL :éëä éîð àéðz .Béc¯,úøçkøBçLåeøîàL¯àîéìå .Béc ¨¤¤¤¨§§©§¨©¦¨¦¨§¤¤§¨¤¨§§§¥¨

Béc øîà éà !Béc¯ék :àðéîà äåäàúeçëtàúBéãcïì òîLî à÷ ,¯.àúBéãc àúeøç ék §¦¨©§£¨¨¦¨¦©§¨¦§¨¨©§©¨¦¨¨¦§¨
éìt éîà éaøc :òîL àz ?àúLáéa Bà äçìa :eäì àéòaéàøîà .da ÷éãáe àúBéãc àèøB÷ ¦©£¨§§©¨¦¥§¨¨§©§©¦©¦¨¥§¨¦§¨¨¥¨¨©

:ìàeîL øîà ,äãeäé áøøé÷k,Béãk,áðòëe¯,äàîèéäBæåïkî ÷Bîò" eðéðML¯."äàîè ©§¨¨©§¥§¦¦§§¥¨§¥¨§¦¤¨¦¨¦¥§¥¨
úéæk :øæòìà éaø øîà,úôæk,áøBòëe¯,øBäèéäBæåïkî ääéc" eðéðML¯àleò ."øBäè ¨©©¦¤§¨¨§©¦§¤¤§¥¨§¦¤¨¦¥¨¦¥¨¨

:øîààLeáìkàòéiè àeääì dééæç ,àúéãaîeôì òì÷à àleò .äàåéñ.àîkeà àLeáì Leáìc ¨©¦§¨¦¨¨¨¦§©§§§¦¨©§¥§©©¨¨¦§§¨¨¨
ïðúc "øBçL" :eäì øîà¯.éàä ékeèøî.éæeæ äàî òaøà déa eáäé ,àzøet àzøet dépéî ¨©§¨¦§©¦©¨§¦¥§¨§¨¨£¥©§©¥¨¥

íéìk elà :øîà ïðçBé éaøïéøééìBàäíéàaäúðéãnîàøîéîì .íiäøîàäå ?eäðéð éîkeàc ©¦¨¨¨©¥¥¦¨§¨¦©¨¦¦§¦©©¨§¥§¨§¨¥¦§§¨¨©
ìà ,éða :åéðáì éàpé éaø eäìéðeøa÷zíéøBçL .íéðáì íéìëa àìå íéøBçL íéìëa àì¯ §©¦©©§¨¨¨©©¦§§¦Ÿ§¥¦§¦§Ÿ§¥¦§¨¦§¦

,äkæà ànLäéäàåìáàkïéaíéðúçäíéðáì ,¯,äkæà àì ànLäéäàåïéa ïúçkíéìáàä, ¤¨¤§¤§¤¡¤§¨¥¥©£¨¦§¨¦¤¨Ÿ¤§¤§¤¡¤§¨¨¥¨£¥¦
àîìà .íiä úðéãnî íéàaä ïéøééìBàä íéìëa àlà¯!eäðéð éîkeà åàì¯àä ,àéL÷ àì ¤¨§¥¦¨§¨¦©¨¦¦§¦©©¨©§¨¨¨¥¦§¨©§¨¨

¯àä ,àîéìâa¯àøBúôaéab ìò àlà ïé÷ãBa ïéà íleëå :ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîà . ¦§¦¨¨¦§¨¨©©§¨¨©§¥§¨¥§¦¤¨©©¥
øBçLå :éîéãeáà øa ÷çöé áø øîà .äðáì úéìèî¯:ézôcî äéîøé áø øîà .íBãà éab ìò ©§¦§¨¨¨©©¦§¨©£¦¦§¨©©¥¨¨©©¦§§¨¦¦§¦

àä ,éâéìt àìå¯,øBçLaàä¯é÷úî .íéîc øàLaìàeîL àîéì ,éëä éà :éLà áø dì ó §¨§¦¦¨§¨¨¦§¨¨¦©§¦¨©©¦¦¨¦¥¨§¥
õeç""øBçMîïlek :àleò øîà .éâìtéî÷ déôeb øBçLa :éLà áø øîà àlà !¯ïkî ÷Bîò¯ ¦¨¤¨¨©©©¦§¨¥¨¦©§¦¨©¨¨¨¦¥

ïkî ääéc ,àîè¯,øBäèøBçLkìéàBä :àðéîà Czòc à÷ìñ ?è÷ðc øBçL àðL éàî àlàå . ¨¥¥¨¦¥¨§¨§¤¨©§¨¨§¨©¨§¨©§¨¨¦¨¦
øBçL àðéðç éaø øîàå¯Ckìéä ,ä÷lL àlà ,àeä íBãà¯,àîhéì éîð ïkî ääéc eléôà §¨©©¦£¦¨¨¨¤¨¤¨¨¦§¨£¦¥¨¦¥©¦¦¨¥

ïkî ÷Bîò ,ïleëå :øîà àaà øa éîà éaø .ïì òîLî÷¯ïkî ääéc ,àîè¯õeç ,àîè éîð ¨©§©¨©¦©¦©©¨¨©§¨¨¦¥¨¥¥¨¦¥©¦¨¥
øBçMîääéc é÷etàì ?ïðaøc déøeòéL éðäà éàî àlà .ääéãcàaà øa éîø ,éøîàc àkéàå . ¦¨¤¨©©£¥¦¥§©¨©§©¥¥¤§¥¤§¦¨§¨§¦¨¦©©¨

ïkî ÷Bîò ,ïleëå :øîà¯ïkî ääéc ,øBäè¯.øBçMî õeç ,øBäèéëäìe.ïðaøc déøeòéL épäî ¨©§¨¨¦¥¨¥¨¦¥¨¦¨§¨¦§©¥¦¥§©¨©
ïkî ÷Bîò ,ïleëå :øîà àøt÷ øa¯ïkî ääéc ,àîè¯õeç .øBäèâænî,ïkî ÷BîòL¯,øBäè ©©¨¨¨©§¨¨¦¥¨¥¥¨¦¥¨¦¤¤¤¨¦¥¨

ïkî ääéc¯àøt÷ øa .øBäèeäéãàdéì¯,ékãåe÷éîòàdéì¯änk :àðéðç éaø øîà .ékãå ¥¨¦¥¨©©¨¨£¦¥§©¥©£¦¥§©¥¨©©¦£¦¨©¨
àøáb LéôðdéaìcdéúòîLîk:àãç éðz .Láé àìå çì :àðz ."íBkøk ïø÷ëe" !ïBzçzkàì ¨¥©§¨§¦¥§¦§©£¥§¤¤©§¨¨©§Ÿ¨¥¨¥£¨©©§Ÿ

k :Cãéà àéðúå ,ïBéìòkàéðúå ,ïBzçzk ïkL ìëå ,ïBéìòk :Cãéà àéðúå ,ïBzçzk àìå ïBéìò ¨¤§§©§¨¦¨¨¤§§¨©©§§©§¨¦¨¨¤§§¨¤¥©©§§©§¨
àúìúe éøc àúìz :ééaà øîà .ïBéìòk ïkL ìëå ,ïBzçzk :Cãéàïôøèàøc èB÷ð ,ïééåä ¦¨©©§§¨¤¥¨¤§¨©©©¥§¨¨¨¥§¨¨¨§¨¨§¨§¨¨

äàòéöîàôøèå:eäì øîà ,eäaà éaøc dén÷ì eúà ék .Cãéa àúòéöî.eðéðL eäééLeâa §¦¨¨§¨§¨§¦¨¨¦¨¦¨§©¥§©¦©¨¨©§§©§¨¦
éîéîk :ïðaø eðz ."äîãà éîéîëe"äîãà¯,íøk úéa úò÷aî äðîL äîãà àéáîéöîeó §¥¥£¨¨¨©¨©§¥¥£¨¨¥¦£¨¨§¥¨¦¦§©¥¤¤¥¦

úò÷aî :øîBà àáé÷ò éaø .øéàî éaø éøác ,íéî äéìòúôãBé.éðëñ úò÷aî :øîBà éñBé éaø . ¨¤¨©¦¦§¥©¦¥¦©¦£¦¨¥¦¦§©§¨©¦¥¥¦¦§©¦§¥
úò÷aî óà :øîBà ïBòîL éaøøñBpb:Cãéà àéðz .ïäa àöBiëåéîéîëeäîãà¯äîãà àéáî ©¦¦§¥©¦¦§©¦¨§©¥¨¤©§¨¦¨§¥¥£¨¨¥¦£¨¨
éöîe ,íøk úéa úò÷aî äðîLíéî äéìò óútéì÷kíénì øeòéL ïéàå ,íeMä¯ïéàc íeMî §¥¨¦¦§©¥¤¤¥¦¨¤¨©¦¦§¦©©§¥¦©©¦¦§¥

.ïéøeëò àlà ïéìeìö ïúBà ïé÷ãBa ïéàå .øôòì øeòéLeììö¯øæBçïøëBò àeäLëe .ïøëBòå¯ ¦§¨¨§¥§¦¨§¦¤¨£¦¨§¥§§¨§¤§¨
ïéà :eäì àéòaéà .éìka àlà ãia ïøëBò ïéàïéøëBòéìka àlà ãia ïúBà¯àìcdéãéa déîøì ¥§¨©¨¤¨©§¦¦©£¨§¥§¦¨©¨¤¨©§¦§¨§©§¨¦¥

eäðéøëòìåék ,àðîa ìáà ,øëòdéãéa déì¯àìc :àîìc Bà ,éîc øétL,déãéa eäðéøëòì §©£§¦§£¨§¨¨¦¨©¥¦¥©¦¨¥¦§¨§¨§©§¦§¦¥
àeäLk :òîL àz ?àðîa àlàï÷ãBa¯ä÷éãa :Cì éòaz ïééãòå .ñBka àlà ï÷ãBa ïéà ¤¨§¨¨¨§©§¤§¨¥§¨¤¨©©£©¦¦¨¥¨§¦¨

¯,ñBkaäøéëò.eðéðL dîB÷îa :eäì øîà ,deáà øa äaøc dén÷ì eúà ék .e÷éz ?éàîa ©£¦¨§©¥¦¨§©¥§©¨©£¨©§¦§¨¨¦
éìt àðéðç éaøàèøB÷àzLbøâcéñBé éaøa ìàòîLé éaø déìò èééì ,déa ÷éãáeäøkñàa. ©¦£¦¨¨¥§¨§©§©§¨¨¥¥¨¥£¥©¦¦§¨¥§©¦¥§©§¨¨

éáø

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

נדה. פרק שני - כל היד דף כ עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות



רל
oifge` mipya cenr k sc ± oey`x wxtdcip

íéëçã àåä àðéðç éáøã.`peeb i`dk wica ivne Ðìàøùéã àòøàã àøîãze`xna iwa Ð

.onwl yxtnck ,l`xyi ux` inkg lkn mcàúéãáîåôÐidliya ,dcedi axc dixz`

.`pir axe dcedi ax Ð "`zicanetc iaq" :(a,fi) oixcdpqc `nw wxtàæç àìåmeyn Ð

.dcedi axc eceak= äéçøà.åá çéøäãåîéçzngn mcd dz`xe ,dlral zie`zpy Ð

.de`zæéîøåä àøôéà.dny oke ,dzid dieb Ð

,zecpn dnvr zxnyn dzid ok it lr s`e

.zgley dzid zepaxw s`e ,xiibzdl daexwe

diihnp oeixt`" enk ,og Ð "`xti`" :ipei oeyle

.(`,hiw `rivn `aa) "oerny iaxlæéîøåäÐ

,"`zilil xa finxed" :(`,br `xza `aa) enk

.dl did micy itei :xnelk'åë äéçøàs`e Ð

`qip Ð `nca rci `l `ax :lirl xn`c ab lr

.dil yigxzi`äì çìù.oexec meyn Ð

= àúå÷éøñ.äàð ÷øñîéîìë àìè÷îÐ

meyne ,oiad i`ce :dxaqe ,mipk dilr oibxedy

.i`d il gly ikdéîìëopinbxznck ,mipk Ð

.`znlk :"mipk"éàáì éðååúáald ixcga Ð

.`ipeezn :opinbxzn "mixcgn" .miayei mz`

.mka dievn dnkg lk :xnelkàðéæç àìÐ

xedh mc d`xnc ab lr s`e ,ipzy` `nlicc

ded ,`ziinw `ztih `zii` i` `nlc Ð dl yi

.`nh ifgindxedhl d`nh oiaini oilkyk Ð

meia dz`xe ,dawp ly e` xkf ly xdeh

.cg`e mipeny meia e` cg`e mirax`àðéæç
àîã àåääìe`l i`e ,`pinhn Ð `nh mc i` Ð

i`ce `eddc ,`pixdhn Ð `ed minc dyngn

crc .`ndfn `lc ,`ziin `ziinw `ztih

mirax` lky ,xdeh mc `z`e i`fg `zyd

elit`e .gezt oirn Ð dawpl mipenye xkfl

minca `id zwfgene li`ed ,minei e` mei dwqt

.`ziinw `ztih `ziine `ndf `l Ðàø÷éòî
äì éîè ééåîèdaxc eceak meyn wgvi ax Ð

.dpg xa xaéúéàø äæëe` xg` mc d`ian Ð

izi`x dfk" :zxne`e ,dzxag ly e` dly

dil opiwtqn `l Ð xedh df mc m` ."eizca`e

xninl `pnidnc ,cea`d mc meyn d`neha

."izi`x dfk"'åë éðåìô éì øäéè äæëedn Ð

,efl dnc dz`xdy dzxag dilr jenqzy

ipeltl ip` mb iz`xd jly df mck" :dl dxn`e

."xdihe ,mkg'åë äùà úðîàðdl miw `nl` Ð

.minc d`xnaïî÷ äéúéìã`kd la` Ð

.op` ifgip Ð onw dizi`cêîñ äéøîâàÐ

`nhn dedc i`de ,xedhc dil `hiytc

la` .dpg xa xa daxc eceak meyn Ð `xwirn

.dlr jinq ded `l Ð dil `wtqn ded i`äàø
íåéá.envr mc eze`l Ðàîéèå øæç`w Ð

xfg eil`n `l` ,ed`xe xfg `lc jzrc `wlq

eiykre ded `nh yn` `ny :xaqc ,`nihe ea

,yn` el didy dnn ezi`xnn dpzyp yaiy

,`nh d`xp ded Ð ezlgznk gl ded eli`e

.xdihy dnn ea xfg jkitléúéòè àîùdna Ð

.xedh eiykr edi`xne li`ed iz`nihe izxfgy

äàîåèá äé÷æçà àø÷éòî`l yn` :xnelk Ð

xity `l` ,`nih wtqn,d`neha wifg`e diifg

.xpd xe`l wca iax :onwl opixn`c= éðúùéàã
.ïéáìäéðúùéà øãäã.xzei cer ÐçëôîÐ

dizlinl xcd jklid ,zxaer ezinenc` d`xn

`l` oiicl el oi` :opixn`c `de .`nihe `ziinw

`edyk difg` `lc `kid Ð ze`ex eipiry dn

.`nhk dil inci` `le ,glíéãåîòä ïéáÐ

ilek `xedp `kilc ab lr s`e ,iqxbc `kid

.i`dåãé ìöáå,mcd lr dng cbpk eci ozep Ð

.lvine
éðåøùä

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

àäåi"yxe .finxed `xt`c iab jenqa gkenck ,iwa did `axc .qxb "dax" Ð rcic `ax

dil yigxzi`c `ed seqa `wecc ,d`xp oi`e .`qip dil yigxzi`c :jenqa yxit

.jenqa gkenck ,`qip

àúôéè`ziinwoi`iwa eidy e` ,jk lk oixingn eid `l oi`ex eidy minkg x`ye Ð

.xzeia

ìërnyn Ð `peeb i`dk il xdhn ded `nei

ongp axl ze`xdl dlibx dzid `ly

ongp ax xn`c `de .iwa did `l `nye ,dlra

i` .ecia dzid dlaw Ð dfwd mca (a,hi) lirl

envr lr xingn did `ny zyyeg dzid :inp

.eznkg lr jenqi `le ,yxete ,etwep eal zeidl

xeq`c xnel oi` la` .eipta dpbzz `ly :inp i`

ipy wxt) mirbp zkqna `dc ,ezy` inc ze`xl

irbpn ueg ,d`ex mc` mirbpd lk :opz (d dpyn

lk .eiaexw irbp `l s` :xne` xi`n iax .envr

ryedi iax .envr ixcpn ueg ,xizn mc` mixcpd

mc` mincd lk" eli`e .ezy` ixcp `l s` :xne`

.ipzw `l "ezy` incn ueg ,d`ex

äéøîâàjklc rnyn hytd itl Ð jnq

xg` oipra la` ,dixacl oin`d

ab lr s` ,xizn did `l [dixac `la :yexit]

"zetxh el`" wxtac :dywe .jnq dixnb`c

gkzyi`c `hgn `idd" iab exn` (`,hn oileg)

Ð ici` axc dixa xn `ped ,"`cakc `petniqa

d`xp jkl !xiykn Ð ineipn xa `g` axe ,sixh

`kide ,`nw `iepiyn dia xcd `zydc :yxtl

mkgc ab lr s` ,xizdl i`yx Ð jinq dixnb`c

,ikd dcar ikid :`zli lr dywn yie .xq` xak

:(` ,f) dxf dcear zkqnc `nw wxta opixn` `d

?xdhie mkgl l`yi `l ,`nihe mkgl l`ypd

.mkg` `l` ,l`ey` `ied `l `citwc :xnel yie

jk jeznc ,dvxiy dn lk l`yi ,l`eyd la`

`vie ,dreh oey`xdy minrte .xaca ewcwci

xeaic `,f dxf dcear zetqez oiire] ,dxe`l xacd

xeaic a,cn oileg zetqeze "l`ypd" ligznd

.["ikid" ligznd

ãéä ìë êìò ïøãä

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

àîìò élek ,íékçc àeä àðéðç éaø¯éîékç åàì ©¦£¦¨§©¦¥¨§¨¨©¦¥
éì àîøb àðéðç éaøc àúîëç :ïðçBé éaø øîà .éëä̈¦¨©©¦¨¨¨§§¨§©¦£¦¨¨§¨¦

,àîc éæçà àìcàðénèî¯,øäèîàðøäèî¯.ànèî §¨©£¥¨¨§©¥¨§©¥§©£§¨§©¥
:øæòìà éaø øîààúeðúååðòéì àîøb àðéðç éaøc ¨©©¦¤§¨¨©§§¨¨§©¦£¦¨¨§¨¦

àðéðç éaø äîe ,àîc éàæçcïúåðòcàeä¯úéçî ©£©¨¨¨©¦£¦¨§©§§¨¨¥
:àøéæ éaø øîà ?éæçà àì àðà ,éæçå ÷ôñì déLôð©§¥§¨¥§¨¦£¨¨¤¡¥¨©©¦¥¨
:àðéîàc ,àîc éàæç àìc éì àîøb ìáác àòáè¦§¨§¨¤¨§¨¦§¨£©¨¨§¨¦¨

àòáèa,àðòãé àìàîãaàøîéîì ?àðòãéàòáèác §¦§¨¨¨©§¨§¨¨¨©§¨§¥§¨¦§¦§¨
òãé àìå àòáèa òãéc àeä äaø àäå ,àúlî àéìz©§¨¦§¨§¨©¨§¨©§¦§¨§¨¨©
àòáèa òãéc äaø äîe ,øîà÷ ïkL ìk !àîãa¯ §¨¨¨¤¥¨¨©¨©¨§¨©§¦§¨

,àúéãaîeôì òì÷à àleò ?éæçà àðàå ,àîc àæç àì̈£¨¨¨©£¨¤¡¥¨¦§©§§§¦¨
øæòìà éaø äîe :øîà .àæç àìå àîc dén÷ì eúééà©§§©¥¨¨§¨£¨¨©¨©¦¤§¨¨

òì÷î ék ,äåä ìàøNéc àòøàc àøîcàøúàìéaøc §¨¨§©§¨§¦§¨¥£¨¦¦§©§©§¨§©¦
äãeäé¯àìdéì eø÷ éànàå ?éæçà àðà ,àîc éæç §¨¨¨¥¨¨£¨¤¡¥§©©¨¥

?"ìàøNéc àòøàc àøî"¯àúzà àéääcàúééàc ¨¨§©§¨§¦§¨¥§©¦¦§¨§©§¨
.dén÷ éîà éaø áéúé äåä ,øæòìà éaøc dén÷ì àîc̈¨§©¥§©¦¤§¨¨£¨¨¥©¦©¦©¥

déçøàíc éàä :dì øîà ,ãenéçä÷ôðc øúa .àeä ©§¥¨©¨©©¦¨©§©§¨
ìtèà.éîà éaø dìCøca äéä éìòa :déì äøîà ¦§©¨©¦©¦¨§¨¥©§¦¨¨©¤¤

."åéàøéì 'ä ãBñ" :déìò éø÷ .åéúãnçåàøôàæéîøeä §¦©§¦¨¥£¥¦¥¨¦§¨§¦
dénàøBáLcäåä ,àáøc dén÷ì àîc äøãL àkìî ¦¥¦§©§¨©§¨¨¨§©¥§¨¨£¨

íc éàä :dì øîà ,déçøà ,dén÷ äéãáBò áø áéúé̈¥©©§¨©¥©§¥¨©¨©©
éîékç änk éæç àz :déøáì déì äøîà .àeä ãenéç¦¨§¨¥¦§¥¨¨¥©¨©¦¥

!éàãeäéàîeñk àîìc :dì øîàøãä ?äaeøàa §¨¥£©¨¦§¨§¨¨£¨£©
àeää .eäðéøîà eäleëå ,àîc éðéî ïézL déì äøãL̈§¨¥¦¦¦¥¨¨§§¨§¦§©

àúléî òéizñà ,òãé àìå ,äåä íépk íc àøúaøãLå ©§¨©¦¦£¨§¨¨©¦§©©¦§¨§¨©
dìàúe÷éøñàìè÷îc,éàãeäé :äøîà .éîìkéðååúa ¨§¦¨§©§§¨©§¥¨§¨§¨¥§©§¥

àðéæç äåä àLéøî :äãeäé áø øîà !eúéáúé àaìc§¦¨¨§¦¨©©§¨¥¥¨£¨¨¥¨
dénà éì äøîàc ïåék ,àîc÷çöécéàä :éøaàútéè,ïðaøc eäéén÷ dì ïðéúééî àì àúéén÷ ¨¨¥¨§¨§¨¦¦¥§¦§¨§¦©¦§¨©¨§¨¨©§¦©¨©©§§©¨©

íeMîàîéäæc¯.àðéæç éàcå äøBäèì äàîè ïéa ,àðéæç àìàzìéàúééàäaøc dén÷ì àîc ¦¦§¦¨¨¨¥¨¥§¥¨¦§¨©©¨¥¨©§¨©§¨¨¨§©¥§©¨
äðç øa øa¯énèåäãeäé áøc déøa ÷çöé áøc dén÷ì àúééà øãä ,dì¯ékãå.dì¯éëéäå ©©¨¨§©¥¨£©©§¨§©¥§©¦§¨§¥§©§¨§©¥¨§¥¦

ànéhL íëç :àéðúäå ?éëä ãéáò¯øñà ,øäèì éàMø Bøáç ïéà¯!øézäì éàMø Bøéáç ïéà ¨¥¨¦§¨©§¨¨¨¤¦¥¥£¥©©§©¥¨©¥£¥©©§©¦
¯àøwéòîééenèäåäénèîïåék ,dìäåä àîBé ìëc :déì äøîàcékãî,àðåb éàä ék éì ¥¦¨¨©¥£¨§©¥¨¥¨§¨§¨¥§¨¨£¨§©¥¦¦©©§¨

déðéòa Lçc àeä àðcéàäå¯?éðîéäî éîe .dì éëã¯äæk" øîBì äMà úðîàð :àéðúäå .ïéà §¨¦¨¨§¨§¥¥¨¥¨¦§¥§¥¦§¨©§¨¤¡¤¤¦¨©¨¤
éúéàø"åéúãaàåäMà úðîàð :òîL àz !eäî "íëç éðBìt Léà øäéè äæk" :eäì àéòaéà . ¨¦¦§¦©§¦¦©£¨§¨¤¦¥¦§¦¨¨©¨§©¤¡¤¤¦¨

."åéúãaàå éúéàø äæk" øîBì¯íúä éðàL¯:òîL àz .dî÷ì déúéìcàúìécàîc àúééà ©¨¤¨¦¦§¦©§¦¨¥¨¨§¥¥§¨¨¨§©§©§¨©§¨¨¨
äðç øa øa äaøc dén÷ì¯äãeäé áøc déøa ÷çöé áøc dén÷ì .dì énèå¯ékãåéëéäå .dì §©¥§©¨©©¨¨§©¥¨§©¥§©¦§¨§¥§©§¨§©¥¨§¥¦

énèî äåä ééenè :ïðéøîàå ,'åëå øäèì éàMø Bøéáç ïéà ànéhL íëç :àéðúäå ?éëä ãéáò̈¦¨¦§¨©§¨¨¨¤¦¥¥£¥©©§©¥§¨§¦©©¥£¨§©¥
déðéòa Lçc àeä àðcéàäå ,àðåb éàä ék dì ékãî àîBé ìëc déì äøîàc ïåék ,dì¯øãä ¨¥¨§¨§¨¥§¨¨§©¥¨¦©©§¨§¨¦¨¨§¨§¥¥£©

!dì àðîéäî :àîìà ,dì éëã¯äãeäé øa ÷çöé áø¯déøîbàCîñäìéla íc äàø éaø . ¨¥¨©§¨§¥§¨¨©¦§¨©§¨©§¨¥¨©©¦¨¨¨©©§¨
¯ànéèåíBia äàø ,¯øäéèåúçà äòL ïézîä ,¯ànL éì éBà :øîà ,ànéèå øæçéúéòè! §¦¥¨¨©§¦¥¦§¦¨¨©©¨©§¦¥¨©¦¤¨¨¦¦

àlà ,"àîè éàcå äéä çì äéä eléà" íëç øîàé àì :àéðúc !äòè éàcå ?!"éúéòè ànL"¤¨¨¦¦©©¨¨§©§¨ŸŸ©¨¨¦¨¨©¨¨©©¨¥¤¨
äî àlà ïéicì Bì ïéà øîàåéðéòMéðzLàc àøôöì àæçc ïåék ,àîèa dé÷æçà àøwéòî .úBàBø ¨©¥©©¨¤¨©¤¥¨¥¦¨¨©§§¥§¨¥¥¨©£¨§©§¨§¦§©¦

:øîà ,éðzLà øãäc àæçã ïåék .øétL éæçzà àìc àeä äìéláe ,äåä øBäè éàcå :(déì) øîà̈©¥©©¨£¨©©§¨§¨¦©§¦©¦¥¨©£¨©£©¦§©¦¨©
éàä¯,àeä àîèçkôîeà÷c àeäçkôîéaøa ìàòîLé éaø ,øpä øBàì ÷éãa éaø .ìéæàå ©¨¥©§©§¨©§©§¨¦©¦¨¥§©¥©¦¦§¨¥§©¦

ïéa àlà ïúBà ïé÷ãBa ïéà ïleëå :ìàeîL øa éîà áø øîà .éãenò éðéa ïpeòîä íBéa ÷éãa óñBé¥¨¥§©§¨¥¥©¥¨©©©¦©§¥§¨¥§¦¨¤¨¥
änçìöì,änça :deáà øa äaø øîà ïîçð áø .ìöáe" .Bãéâeæîëe:àðz .'åë "íé÷ìç éðL ©¨§¥©©§¨¨©©¨©£©©¨§¥¨§¨¥¦£¨¦¨¨

éðåøùä

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc dcp(iyily meil)

meynwxyàðéðç éaøcalaíékçc àeäzpgada xzeia mkg - ©¦£¦¨§©¦
la` .dyai dnc`a wecal el xzen okle ,mincàîìò élek- ¥¨§¨

minkgd x`yéîékç åàìote`a wecal xeq` mdle ,dfa jk lk ¨©¦¦
.df

:mincd zpgada xzeia mkg did `pipg iaxy dgiken `xnbdéëä̈¦
jk -àúîëç ,ïðçBé éaø øîà[eznkg-]àîøb ,àðéðç éaøc[dnxb-] ¨©©¦¨¨¨§§¨§©¦£¦¨¨§¨

àîc éæçà àìc éìip`y dn oky ,ewcal ick mc d`x` `ly - ¦§Ÿ¤§¥§¨
àðénèî`pipg iax did ,[`nhn iziid-],øäèîip`y dneàðøäèî §©¥¨§©¥§©¥§¨

`pipg iax did ,[xdhn iziid-].ànèîipi`y il xxazd jkne §©¥
iax z` wifgd opgei iaxy x`ean ixd .minc zpgada jk lk mkg

.df oipra xzeia mkgl `pipg
:minca zexedl xfrl` iaxl mxb dn zxxan `xnbdéaø øîà̈©©¦

àúeðúååðò ,øæòìà[ezepzeepr-],éì àîøb ,àðéðç éaøcîc éàæçcà ¤§¨¨©§§¨¨§©¦£¦¨¨§¨¦©£©§¨
izxn`y itl ,minc d`x`y -äîem`,àeä ïúåðòc àðéðç éaø ¨©¦£¦¨§©§§¨

mewn lkneéæçå ÷ôñì déLôð úéçîze`xl envr z` `ed qipkn - ©¥©§¥§¨¥§¨¥
,`nh e` xedh `ed m` zexedle ,wtq eilr yiy mcéæçà àì àðà£¨Ÿ¤§¥

ilry oky lk ,xnelk ,mc d`x` `l m`d edenk eipr ipi`y ip` -
.[ea zexedle mc ze`xl

:mcd irava zexedl `xif iax dvx `l recn zxxan `xnbdøîà̈©
ìáác àòáè ,àøéæ éaø,laa ux` ly rahd -éàæç àìc éì àîøb ©¦¥¨¦§¨§¨¤¨§¨¦§Ÿ£©

àîc.minc d`ex ipi`y -àðéîàc,[izxn`y-]àðòãé àì àòáèa §¨©£¦¨§¦§¨Ÿ¨©§¨
,ux`d rah znkga oigane rcei ipi` m` -àðòãé àîãaji` - ¦§¨¨©§¨

.minca oigadl rc`
:`xnbd ddnzàøîéîìxnel xacd `a m`d -àéìz àòáèác §¥§¨¦§¦§¨©§¨

àúlîzricia dielz ,minca oigadl dricid ,xnelk ,df xacy - ¦§¨
,ux`d rah znkgå ,àòáèa òãéc àeä äaø àäåok it lr s`àì §¨©¨§¨©§¦§¨§Ÿ

,àîãa òãé.ux`d rah zricia dielz dpi` minca dricidy ixd ¨©¦§¨
:`xnbd zvxznøîà÷ ïkL ìklwa cenll `xif iax zpeek - ¨¤¥¨¨©

,xn` jke ,mc ze`xl ie`x epi`y xnegeäîem`òãéc äaø ¨©¨§¨©
,àòáèaok it lr s`e,àîc àæç àìmincd zpgad znkgy ixde §¦§¨Ÿ£¨§¨
ei dyw.ux`d rah znkgn xzéæçà àðàåznkga s`y ip`e - ©£¨¤§¥

,xnelk ,minc ze`xn ze`xl lke` m`d rcei ipi` ux`d rah
.dfl ie`x ipi`y oky lkn

ax ly enewna mc ze`xl evx `l mi`xen`y zx`an `xnbd
:dcediòìwà àleò[`a-]eúééà ,àúéãaîeôì[e`iad-]dén÷ì ¨¦§©§§§¦¨©§§©¥

àæç àìå ,àîc.eze` ze`xl dvx `le -äîe ,øîàm`,øæòìà éaø §¨§Ÿ£¨¨©¨©¦¤§¨¨
äåä ìàøNéc àòøàc àøîc,l`xyi ux` ipa ly oax `xwp didy - §¨¨§©§¨§¦§¨¥£¨

,l`xyi ux` inkg lkn xzei minc ze`xna iwa didy my lr
mewn lkneäãeäé áøc àøúàì òìwî ék`zicanetl `a didyk - ¦¦§©§©§¨§©§¨

,dcedi ax ly enewn `edy,àîc éæç àìiax ly eceak meyn Ÿ¨¥§¨
,dcediéæçà àðàip`y oky lkn ok m` ,xnelk ,d`x` ok ip`e - £¨¤§¥

.`zicaneta mc d`x` `l
:'l`xyic `rx`c `xn' xfrl` iax `xwp recn zxxan `xnbd

déì eø÷ éànàåxfrl` iaxl e`xw recne -.'ìàøNéc àòøàc àøî' §©©¨¥¨¨§©§¨§¦§¨¥
ze`xn zricia eze`iwa my lr ok el e`xwy :`xnbd daiyn

dyrnd on x`eany enke ,mincàúzà àéääcdy`a didy - §©¦¦§¨
,zg`áéúé äåä ,øæòìà éaøc dén÷ì àîc àúééàc[ayei did-]éaø §©§¨§¨§©¥§©¦¤§¨¨£¨¨¦©¦

dén÷ énà,xfrl` iax iptl -déçøà,mcd z` gixd xfrl` iax - ©¦©¥©§¥
edì øîà,dy`l -àeä ãenéç íc éàämeyn jl `a df mc - ¨©¨©©¦

.[mcd zii`x z` dnxb de`zde ,jlral zie`zpyä÷ôðc øúa- ¨©§©§¨
,xfrl` iax iptln dy`d d`viy xg`lìthà[xagzd-]éaø dì ¦©©¨©¦

,énà,zn`l oeik xfrl` iax m` xxal dil` ybip ,xnelkäøîà ©¦¨§¨
déì,did jk ok` ,in` iaxl dy`d,åézãîçå ,Cøca äéä éìòaenke ¥©£¦¨¨©¤¤©£©§¦

.xfrl` iax xn`ydéìò éø÷weqtd z` ,xfrl` iax lr in` iax ¨¥£¥
,(ci dk milidz) 'd i`xi gaya jlnd cec xn`y'åéàøéì 'ä ãBñ'¦¥¨

d"awd dlib ,o`k s`e .'d i`xil `l` milbzn mpi` 'd zeceq -
lre .'d `xi `edy xfrl` iaxl mincd zpgad znkg ly zeceqd

.'l`xyic `rx`c `xn' `xwp ,ef dnkga ez`iwa my

:minca iwa `ax m` dpgay dieb dy`a dyrn d`ian `xnbd
dnyy dieb dy`,['æéîøBä àøtà'dzidyàkìî øBáLc dénà- ¦§¨§¦¦¥¦§©§¨

,'xeay' jlnd ly en`äøcL[dgly-]äåä ,àáøc dén÷ì àîc ©©¨§¨§©¥§¨¨£¨
dén÷ äéãáBò áø áéúé,eiptl ayei dicaer ax dide -déçøà- ¨¦©©§¨©¥©§¥
,mcd z` `ax gixddì øîà,`xti`léàä,[df mc-]ãenéç íc ¨©¨©©¦

[àeädéì äøîà .`xti`[døáì] (äéøáì),dpal -änk éæç àz ¨§¨¥¦§¨¨£¦©¨
éàãeäé éîékçoeik `ax oky ,md minkg micedid dnk d`xe `a - ©¦¦§¨¥

.ily mcd zpgada zn`ldì øîà,dpaàîìcxn` `l `ny - ¨©¨¦§¨
`l` ,eznkgn `ax okàîeñkon zcxl dvexy xeir enk - §¨

zial diilrd,äaeøàaz` d`ex epi`y ,daex`d jxc ,xnelk ©£¨
dxwna dze` `veny cr yybne enezl jled `l` ,daex`d
xn` `l `ny cenig mc `edy `ax xn`y dn mb jke .da cxeie
jk ok`e zn`l oieki dxwna ile`y aygy iptn `l` ,eznkgn ok

.didàîc éðéî ïézL déì äøcL øãä`axl dglye `xti` dxfg - £©©©¨¥¦¦¦¥§¨
`ed iwa ok` m` d`xz jk jezny ,mda zexedl mc ipin miyy

.mc ze`xnaeäðéøîà eäleëå,md mc oin dfi` xn` mlekae - §§©§¦§
.zn`l oeikeàøúa àeääel dglyy oexg`d mcd -,äåä íépk íc ©©§¨©¦¦£¨

òãé àìå.ok `edy `axàúléî òéizñà,minyd on xacd riizqp - §Ÿ§©¦§©©¦§¨
éîìk àìh÷îc àúe÷éøñ dì øcLåwxqn dpzna `ax dl glye - §©©¨§¦¨¦§©§¨©§¥

`ax oigad i`ceay `xti` dayge ,mipik eilr mibxedy d`p
jkle ,ef dpzn dl gly okle mipikn `ed mcdyéàãeäé ,äøîà- ¨§¨§¨¥

,micedid mz`eúéáúé àaìc éðåeúa,miayei mz` ald ixcga - §©¨¥§¦¨¨§¦
.[mka dievn dnkg lk ,xnelk

:minca zexedln dcedi ax rpnp recn zx`an `xnbdáø øîà̈©©
àLéøî ,äãeäé[dligzn-]àîc àðéæç äåä.minc d`ex iziid - §¨¥¥¨£¨¨¥¨§¨

la`éøa ÷çöéc dénà éì äøîàc ïåék,xnelk ,ipa wgvi ly en` - ¥¨§¨§¨¦¦¥§¦§¨§¦
,izy`ïðaøc eäéén÷ dì ïðéúééî àì àúéén÷ àútéè éàäep` oi` - ©¦§¨©©§¨Ÿ©§¦©¨©©§§©¨¨

ly dpey`xd mcd ztih z` minkgd iptl `iadl zebdep
,dii`xd zlgzdàîéäæc íeMîiptn zndefn dtih dze`y - ¦¦§¦¨

dpi`y minia dy`d seba mi`vnpd mixac x`y da miaxerny
lr s` d`nh dtihd zi`xp medifd zngn `nye .mc mda d`ex

aey ,df xac il rcepy xg`ne .dxedh `idy it,àðéæç àìitl Ÿ¨¥¨
ravd on dpey ,ze`iany mcd ly ravd `ny yyeg ip`y
ea oi` iptl `aend mcd m` s`e .dpey`xd dtihd ly izin`d

xndpey`xd dtihd z` d`ex iziid m` `ny ,`nh mc ly d`
mc lr le`yl d`ay zclei ok it lr s`e .dze` `nhn iziid

dz`xyäøBäèì äàîè ïéa,dzxdh inil dz`neh ini oia - ¥§¥¨¦§¨
mc dz`xe ,dawp e` xkf zcil xg`ly xdeh ini elkyk ,xnelk

,xedh mc e` `nh mc `ed m` le`yl dz`ae ,okn xg`léàcå©©
àðéæçminc dyngn `ed m` ea zexedl d`ex ok ip` df mc - ¨¥¨

z` mb `iadl zyyeg dy`d oi` dfay itl ,`l e` mi`nhd
lky oeik zndefn dpi` ef dtih oky ,dz`xy dpey`xd dtihd

.[mc ze`xl zwfgen dzid dzii`xl encwy minid
.exiag `nihy dn xdhl mkgl xzen izn zx`an `xnbd

:`xnbd zxtqnàzìé,ongp ax zy`àúééà[d`iad-]àîc ©§¨©§¨§¨
.dì énèå ,äpç øa øa äaøc dén÷ìeøãäe dxfge -àúééàeze` z` §©¥§©¨©©©¨§©¥¨£©©§¨

mcdékãå ,äãeäé áøc déøa ÷çöé áøc dén÷ì[xdihe-].äìdywn §©¥§©¦§¨§¥§©§¨§©¥¨
:`xnbdéëä ãéáò éëéäådn xdhl ,ok wgvi ax dyr j`ide - §¥¦£¦¨¦

,dpg xa xa dax `nih xakyàéðúäå,`ziixaaànéhL íëç §¨©§¨¨¨¤¦¥
,dxdhe d`neh ly dl`yaBøáç ïéàmkgd.øäèì éàMømkg oke ¥£¥©©§©¥

yøñà,xzide xeqi` ly dl`yaøézäì éàMø Bøéáç ïéà[.zvxzn ¨©¥£¥©©§©¦
zn`a wgvi ax :`xnbdàøwéòî[dligza-],dì énèî äåä ééenè ¥¦¨¨©¥£¨§©¥¨

e ,[dpg xa xa dax ly eceak meyndéì äøîàc ïåék,`zliìëc ¥¨§¨§¨¥§¨
àîBémei lkay -äåädpg xa xa daxàðeb éàä ék éì ékãî- ¨£¨§©¥¦¦©©§¨

,[dfk mc il xdhnàeä àðcéàäåmeyn `ed meid `nihy dne - §©¦§¨
déðéòa Lçcjkle ,eipir ea`ky -ékc[xdih-]dìz` wgvi ax §¨§¥¥©¥¨

m` dl xdhn dpg xa xa dax did meid mby dlzy itl ,mcd
.daeh ezii`x dziid

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

נדה. פרק שני - כל היד דף כ עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י



רלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc dcp(iyily meil)

meynwxyàðéðç éaøcalaíékçc àeäzpgada xzeia mkg - ©¦£¦¨§©¦
la` .dyai dnc`a wecal el xzen okle ,mincàîìò élek- ¥¨§¨

minkgd x`yéîékç åàìote`a wecal xeq` mdle ,dfa jk lk ¨©¦¦
.df

:mincd zpgada xzeia mkg did `pipg iaxy dgiken `xnbdéëä̈¦
jk -àúîëç ,ïðçBé éaø øîà[eznkg-]àîøb ,àðéðç éaøc[dnxb-] ¨©©¦¨¨¨§§¨§©¦£¦¨¨§¨

àîc éæçà àìc éìip`y dn oky ,ewcal ick mc d`x` `ly - ¦§Ÿ¤§¥§¨
àðénèî`pipg iax did ,[`nhn iziid-],øäèîip`y dneàðøäèî §©¥¨§©¥§©¥§¨

`pipg iax did ,[xdhn iziid-].ànèîipi`y il xxazd jkne §©¥
iax z` wifgd opgei iaxy x`ean ixd .minc zpgada jk lk mkg

.df oipra xzeia mkgl `pipg
:minca zexedl xfrl` iaxl mxb dn zxxan `xnbdéaø øîà̈©©¦

àúeðúååðò ,øæòìà[ezepzeepr-],éì àîøb ,àðéðç éaøcîc éàæçcà ¤§¨¨©§§¨¨§©¦£¦¨¨§¨¦©£©§¨
izxn`y itl ,minc d`x`y -äîem`,àeä ïúåðòc àðéðç éaø ¨©¦£¦¨§©§§¨

mewn lkneéæçå ÷ôñì déLôð úéçîze`xl envr z` `ed qipkn - ©¥©§¥§¨¥§¨¥
,`nh e` xedh `ed m` zexedle ,wtq eilr yiy mcéæçà àì àðà£¨Ÿ¤§¥

ilry oky lk ,xnelk ,mc d`x` `l m`d edenk eipr ipi`y ip` -
.[ea zexedle mc ze`xl

:mcd irava zexedl `xif iax dvx `l recn zxxan `xnbdøîà̈©
ìáác àòáè ,àøéæ éaø,laa ux` ly rahd -éàæç àìc éì àîøb ©¦¥¨¦§¨§¨¤¨§¨¦§Ÿ£©

àîc.minc d`ex ipi`y -àðéîàc,[izxn`y-]àðòãé àì àòáèa §¨©£¦¨§¦§¨Ÿ¨©§¨
,ux`d rah znkga oigane rcei ipi` m` -àðòãé àîãaji` - ¦§¨¨©§¨
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dyrnd on x`eany enke ,mincàúzà àéääcdy`a didy - §©¦¦§¨
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dén÷ énà,xfrl` iax iptl -déçøà,mcd z` gixd xfrl` iax - ©¦©¥©§¥
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jkle ,ef dpzn dl gly okle mipikn `ed mcdyéàãeäé ,äøîà- ¨§¨§¨¥
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yøñà,xzide xeqi` ly dl`yaøézäì éàMø Bøéáç ïéà[.zvxzn ¨©¥£¥©©§©¦
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oiiéðBøMä`ed ixd ,dpyna epipyy xeriyk befn `edykïBcéð ©¨¦¦
koii enéìîøk`edyk,âeæî àìå éçoiia mc miwceay myk ,xnelk §©§¤¦©§Ÿ¨

oky ,befn epi`y ilnxkd oiia eze` miwcea jk ,befnd ipexyd
ilnxkd oiid cera wx la` .miey mdiravàìå ,Lãçxg`l ¨¨§Ÿ

dyrpy,ïLéoiid ly eravl dnec erav oi` oyi `edyky itl ¨¨
.befnd ipexyd

:oiia miwcea cvik zx`an `xnbd,éîéãBáà øa ÷çöé áø øîà̈©©¦§¨©£¦¦
ïleëå,el`d zepiid lk -ïúBà ïé÷ãBa ïéà[oda-]àlàodykñBëa §¨¥§¦¨¤¨§

xira miyery zikekf ly,àéøáèqeka wxeèeLt.wc - §¤§¨¨
.`ixaha ieyrd qeka `weec miwcea recn zx`an `xnbd

:`xnbd zl`eyàîòè éàî,`ixaha ieyrd qeka `weec miwcea ©©£¨
:`xnbd daiyn .zenewn x`ya ieyrd qeka `le,ééaà øîàqek ¨©©©¥

,Blek íìBòä ìk ìLekezyäðnî BúBà ïéNBò ,âBì ÷éæçî,zikekf ¤¨¨¨©£¦¦¦¨¤
wifgnd qekeíéúànî BúBà ïéNBò ,ïébeì éðL,zikekf mipn ipyn - §¥¦¦¦¨©¦

la` .ea d`xp oiid d`xn oi`e ,zear qekd zeptc jk jezneñBk
a miyery,àéøáèdèeLt,wc -eléôàekez m`,ïébeì éðL ÷éæçî §¤§¨¨£¦©£¦§¥¦

äðnî BúBà ïéNBò,cala zikekf,zewc qekd zeptc jk jezne ¦¦¨¤
Léì÷c éãééàå,zewc qekd zeptce li`ede -éôè déa òéãéd`xp - §©§¥¦§¦§¦©¥§¥

.oiid rav xzei ea

ãéä ìë êìò ïøãä

äëéúç úìôîä ¯ éùéìù ÷øô
ex`eaie ,dcil z`neh dy`d z`nhp cvik x`azi epiptly wxta
z`neh `l` dcil z`neh d`nh dpi` zltn mday mixwn mb ea

.dcp

äðùî
:dcil z`neh ozngn d`nh dpi`y zeltd ipic zyxtn dpynd

dy`äëéúç úìtnädxev dl oi`y xya lyd`nh dpi` ©©¤¤£¦¨
lkne ,cle `le `ed `nlra xyay iptn ,dcil z`neh dzngn

mewn,íc dnò Lé íà`id ixd ,dltdd zrya mc dz`xyäàîè ¦¥¦¨¨§¥¨
,mcd zngn ,dcp z`neh,åàì íàå,mc dz`x `lyäøBäès` §¦¨§¨

.dcp z`nehnäãeäé éaøe wlegCk ïéa ,øîBà,mc dz`xy -ïéáe ©¦§¨¥¥¨¥
Ck,mc dz`x `ly -äàîè.dcp z`neh ¨§¥¨

dy` :zenec` zexev zltn oic zyxtn dpyndúìtnädkizg ©©¤¤
`idyïéîkzxevätéì÷e` ,dnec`äøòN ïéîke` ,dnec`ïéîk §¦§¦¨§¦§¨¨§¦
øôòe` ,mec`ïéLeçáé ïéîk[miyezi-],íéneãàdpi`y it lr s` ¨¨§¦©§¦£¦

mewn lkn ,cle opi`y iptn ,dcil d`nhìéhzzekizgd z`íénì ©¦©©¦
,wecal ickeçBnð íàe od yexw mc i`cea ,minaäàîèozngn ¦¦§¥¨
,dcp z`nehåàì íàå`id ixd ,egenp `ly -.äøBäè §¦¨§¨

dy` :miig ilra zenca zecle zltnd oic zyxtn dpynd
úìtnäezxevy cle,íéâc ïéîkoink e`,íéáâçzenck e`íéö÷L ©©¤¤§¦¨¦£¨¦§¨¦
,íéNîøeok lre ,cle mpi`y iptn dcil z`neh d`nh dpi`íà §¨¦¦

,íc íänò Lé,dltda mc dz`xyäàîè,dcp z`nehåàì íàå- ¥¦¨¤¨§¥¨§¦¨
`id ixd ,mc dz`x `ly.äøBäèdy` j`úìtnäezxevy cle §¨©©¤¤

k,äîäa ïéîe`ïéa ,óBòå äiçd mipindn eid m`,ïéàîèeïéám` ¦§¥¨©¨¨¥§¥¦¥
d mipindn eid,ïéøBäècle zltn oick dcil z`neh d`nh ef ixd §¦

okle .xenbíàdlitdøëæì áLz ,øëæd`nhy xkf zcleik dpic - ¦¨¨¥¥§¨¨
,xdeh ini dylye miyly jk xg` dl yie ,mini drayíàå§¦
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eíéøîBàyìkcle,ãìå Bðéà ,íãà úøevî Ba ïéàLd`nh en` oi`e §¦¨¤¥¦©¨¨¥¨¨
.dcil

àøîâ
zltn `nihy dcedi iax ly enrha zwelgn d`ian `xnbd
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.ynn mck d`nhn `id `nh mc oeeba `id m`ìáàzltnd £¨
dkizgíéîã éðéî øàL ìLoeeb eze`a gl mc mby ,xg` oeeba - ¤§¨¦¥¨¦

`idy dcedi iax dcen ,`nhn epi`,äøBäèmcy it lr s`y §¨
mixdhn minkg j` .mi`nhd mincdn epi` mewn lkn ,`ed yexw
dkizgd mzrcly iptn ,mi`nhd minc ipin zrax`a elit`

k yexw mc dpi`oi`e ,xya zekizg lcbl mgxd jxc `l` ,ll
.d`neh mda
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.`nh mc epi` ,`ed yexw mce÷ìçð àìminkge dcedi iaxàlà Ÿ¤§§¤¨
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,íéîã éðéî úòaøà ìL,aexd `ed jky eplv` wfged `ly iptn ¤©§©©¦¥¨¦

.`id dxedhe
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,minieqn mipeeba zekizg oiprl wx `id zwelgndy xacdàäå§¨
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,cnl daydéãéa àúéðúî éúééàå àúà,eicia `ziixa `iade `a - £¨§©§¥©§¦¨¦¥
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dnò Lézii`xäàîè ,íc,dcp z`neh,åàì íàådnr did `ly ¥¦¨¨§¥¨§¦¨
`id ixd ,mcCk ïéáe Ck ïéa ,øîBà äãeäé éaø .äøBäèm` oia - §¨©¦§¨¥¥¨¥¨

`id ixd ,`l m` oiae mc dnr didäàîè`ziixane .dcp z`neh §¥¨
efì àéL÷ìàeîLàãça,zg` `iyew l`eny lr dyw -éaøìe ©§¨¦§¥©£¨§©¦

ézøúa ïðçBé.zeiyew izy dyw opgei iax lre - ¨¨§©§¥
:zeiyewd z` `xnbd zyxtnìàãça ìàeîLdyw l`eny lr - ¦§¥©£¨

,zg` `iyewäãeäé éaø ànéè àì ìàeîL øîàcdkizg zltn §¨©§¥Ÿ¦¥©¦§¨
mc dnr oi`yéðéî úòaøà ìL äëéúça àlàdíéîã,mi`nhdàäå ¤¨©£¦¨¤©§©©¦¥¨¦§¨

éðz÷dkizg zltn `ziixaa epipy ixde -,äðáìe äweøéopi`y ¨¨¥§¨§¨¨
,mi`nhd mincd ipinnåok it lr s`äãeäé éaø âéìtdcedi iax - §¨¦©¦§¨

ipin zrax`n dpi`y dkizga mb ezrcly gkene ,`nhne wleg
.d`nh minc

àîéz éëåxnele zegcl dvxz m`e -âéìt ékwlgp xy`ky -éaø §¦¥¨¦¨¦©¦
äãeäé`l` wlgp `l ,`ziixaaäøBçLe äneãààzltn oiprl - §¨©£¨§¨
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oifge` mipya cenr `k sc ± oey`x wxtdcip

äáéæ ÷ôñå äãéì ÷ôñ åæ éøädcil m` wtq .daif oaxwa zaiige ,`id daif m` wtq Ð

cvik .oaxw dilr oi`e ,daif `le dcil `l dpi` wtq .dcil oaxwa zaiige ,`id?m`

dzcil mr mc dz`x elit`e .daif `le dcil o`k ixd Ð xenb cle iyilya dcli

"mizek zepa" wxta onwl ,dxdh `pngx dcill jenq iyewc ,zei`x yly milydl

:(a,el),dnvr zngn dnc Ð "dnc aef aefi ik"

mc dz`xe ,cle did `l m`e .cle zngn `le

`zydc .dxenb daif o`k ixd Ð dzcil mr

.dcil o`k oi`c ,`ed dcill jenq iyew e`l

o`k oi` Ð mc dz`x `le ,cle did `l m`e

.i`fgc `ed mini ipyc ,daif `le dcil `l

Ð miycwa lek`l cg` oaxw d`ian jkld

z`hg lk`p epi`e .`id daf e` zclei `nyc

.daf `le zclei `l dpi` `nyc Ð dly serd

`l iyilyae ,mc `la xawd zgiztl xyt`c

zwiln oaxw i`de Ð i`ed `l inp clee ,i`fg

.dlape ,`id oilegøùôà éàùdn ,jkld Ð

epi` m`e ,dcil o`k ixd Ð `ed cle m` :jytp

.i`fg iyilyac ,daif o`k ixd Ð cleàôéãòå
.`xing Ðíéãàî äëåú íà,mic`n xyad Ð

.ynn mc my oi` elit`eñåëîåñë:xn`c Ð

ira edi`c ,qekneqcn `ticre .dnrk dkez

.ynn mcäãéì äàîè,xdeh ini dl yie Ð

inie dawpc d`neh ini dawple xkfl ayze

.xkfc xdehäðáì.xya oin `edc Ðïîã àâåæ
áééãç.mewn eze`n minkg icinlz ipy Ð

øåâà.daxd mc Ðñåëîåñëmc :xn`c Ð

.dcp meyn dze` `nhn ekezayàìé÷å
ïåäìåëî,xeb` ira `lc Ð qekneqcn Ð

`l` dkez oi` elit` xn`c Ð `g` iaxcne

.mic`núøôåôùáeze`a lelg dpw dqipkd Ð

.mc ekeza `vnpe ,mewnäøùáádidi mc" Ð

,mgxd zia ilzek jxc `viy Ð "dxyaa daef

dyxte ,aizk dcpa `xw i`de .wiqtn oi`e

aefi ik dy`e" :(eh `xwie) dafa dxn`p dipy

.'ebe "dnc aefõåçáë íéðôá äàîèîùxg`n Ð

Ð dilzek ecinrde ,xecfextl xewnd on `viy

,ixw lrae afa ok oi`y dn .d`nhn `id cin

.uegl oz`neh `vzy cr oi`nhn oi`cùé íà
'åë øåâà íã äázxtetyn `py i`ne Ðäëøã ?

äëéúçá íã úåàøì äùà ìùjkld Ð

.uiig `l Ð epina oinc ,dia `pixw "dxyaa"

øéôùmicib ekeza e`xapy mcew cled xer Ð

.xyae zenvreééåìô éìôãzexey da yiy Ð

.my mcde ,uegan mirewia zexeyàî÷ àðúã
i`d :xaq ,aezkd zxfbn `l` dl xdhn `l Ð

,dxedh `id dvivg meyne ,`ed xedh mc

,zxtetyl oicd `ede .aezkd zxfb meyneoeik

.`ed dvivg meyn `nrhcàòéùã éìéî éðäåÐ

.rbp `l dkeza mcde ,dkizgéìôã àëéä ìáà
ééåìô.mgxa rbepe my mcde Ðäàîèopixwc Ð

iltc ,mc dnr yi m` :ixn`wc epiide ."dxyaa"

opaxe .dxedh Ð e`l m`e ,d`nh Ð iielt

:ixdhnc i`de ,`xwc `pyil iwiic `l i`xza

dkeza `py `l jkld .`ed dcp mc e`lc meyn

Ð mgxa rbpc iielt ilt `py `le ,`riy ik

.d`nh Ð `id dcp mc ,zxtety la` .dxedh

mipta d`nhl `l` "dxyaa" opiyxc `lc

.uegakäøåäèã) éâéìô àì àîìò éìåëoi`c Ð

.(jka d`exd jxc
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iax xn`wc i`n` ibilt opaxc dywnl el d`xpc

`le xitya `le Ð "dxyaa" `icda xfril`
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `k sc dcp(iriax meil)

éøädltda dy`dBæa÷ôñz`neh d`nhp `ny,äãéìdlitd m` £¥¨¥¥¨
,dzxdh ini ze`lna zclei oaxw z`ada daiigzde ,ynn ltp

a `id oke .zclei oaxwn dxehte ,dcil ef oi` `ny e`÷ôñ`ny ¨¥
z`neh d`nhp,äáéæ`vnpe ,mc zii`xa `nlra gex dlitd m` ¦¨

daiigzde ,'dlecb daf' z`neh d`nhpe mini dyly dz`xy
mc dz`x `l `ny e` ,dzxdhl ipinyd meia daf oaxw z`ada

`id okle .daf oaxwn dxehte ,iyilyd meia daifäàéáîxg`l §¦¨
xdhzyïaø÷`edy ,serd z`hge serd zler epiidc ,wtqn cg` ¨§¨

dafa oiae zcleia oia deyy oaxwzaiig dpi` m`y dpzze ,
aeig z` i`cea dniiwy `vnpe ,dacp zler dzler `dz ,oaxwa

,miycw zlik`a zxzen `ide oaxwd z`adådz`hg oaxwBðéà §¥
ìëàðxeq` exya ,oaxwn dxeht dzid ok` m`y iptn ,mipdkl ¤¡¨

.dliapk epice ,wlnp `l` hgyp `l oky ,dlik`a
:zwleg drc d`ian `ziixadòLBäé éaøe wleg,øîBàef dy` ©¦§ª©¥

å ïaø÷ äàéáîdpaxwìëàðoaxwa zaiegn `idy iptn ,mipdkl §¦¨¨§¨§¤¡¨
xg`n ,i`cea,íc àìa øáwä úçéúôì øLôà éàLzrceiy oeike ¤¦¤§¨¦§¦©©¤¤§Ÿ¨

i`cea ,dlitd dn zrcei dpi`y it lr s` ,dxewn gztpy xexiaa
,xenb ltp dlitd `ny ,zclei wtq `id ok lre ,dtebn mc `vi
iyew jezn dzid dnc zii`xy iptn ,daf dpi` df dxwnae
d`nhpe ,gex `l` dlitd `l `ny ,daf wtq `id ok enke .dcild
on dxeht `id `ny zwtzqn dpi` j` .mcd zngn daf z`neh

.i`cea mc dz`xy iptn ,oaxwd
zgiztl xyt` m`d ryedi iaxe `nw `pz ewlgpy ok m` epivne
dcedi iaxe minkg s` ewlgp ef zwelgnae ,`l e` mc `la xawd

.[epizpyna
:dipy drc it lr drenyd z` d`ian `xnbdàðéøçà àðLéì¦§¨©£¦¨

dì éøîà,zxg` oeyla ef dreny exn`y daiyid ipan yi -øîà ¨§¦¨¨©
äãeäé éaø ànéè àì ,ìàeîL øîà äãeäé áødkizg zltnd z` ©§¨¨©§¥Ÿ¦¥©¦§¨

,mc dnr oi`yça àlàíéîã éðéî äòaøà ìL äëéúiptne ,mi`nhd ¤¨©£¦¨¤©§¨¨¦¥¨¦
,yexw mc `id dnvr dkizgdyìáàdkizgaéðéî øàL ìL £¨¤§¨¦¥

.äøBäè ,íéîã̈¦§¨
:`xnbd dywnéðéàdcedi iaxe minkgy xacd `ed jk m`d - ¥¦

,minieqn mipeeba zekizg oiprl wx ewlgpàúà ék àäåixde - §¨¦£¨
`aykî àéòLBä áøxird ipaàòcøäp,cnl day daiyidnàúà ©©§¨¦§©§§¨£¨

déãéa àúéðúî éúééàåixac md jke ,`ziixa enr `iade `a - §©§¥©§¦¨¦¥
,`ziixadLé íà ,äðáìe äweøé ,äøBçLe äneãà äëéúç úìtnä©©¤¤£¦¨£¨§¨§¨§¨¨¦¥

dnòzii`x,íc`id ixdäàîè,dcp z`neh.äøBäè ,åàì íàå ¦¨¨§¥¨§¦¨§¨
äãeäé éaøåe wlegCk ïéáe Ck ïéa ,øîBàoiae mc dz`x m` oia - §©¦§¨¥¥¨¥¨

`id ,`l m`äàîè.dcp z`nehixac lr dyw ef `ziixane §¥¨
ly zekizga `l` d`nh dpi`y dcedi iax zrca xn`y l`eny

`ziixaa eli`e ,mi`nhd minc ipin zrax`éðz÷,`pzd dpy - ¨¨¥
dkizg zltn,äðáìe äweøé äøBçLe äneãàdpale dwexi ixde £¨§¨§¨§¨¨

,mipind zrax`n mpi`åok it lr s`âéìt[wleg-]äãeäé éaø §¨¦©¦§¨
.`nhne

àîéz éëå,xnele zegcl dvxz m`e -âéìt ékwlgp xy`ky - §¦¥¨¦¨¦
,äãeäé éaø`l` wlgp `lìáà ,äøBçLe äneãààdkizg zltna ©¦§¨©£¨§¨£¨

àì äðáìe äweøéok xnel jcia .dxedh `idy `ed dcene ,wlgp §¨§¨¨Ÿ
àlàdyw ok m`ydì éðz÷ ïàî äðáìe äweøéixac xe`ia jxevl - ¤¨§¨§¨¨©¨¨¥¨

,dpal e` dwexi dkizg zltn oic z` `pzd dpy mi`pzdn in
àîéìéàef `aa dpyy xn`p m` -ìixac xe`ia jxev,ïðaøike ¦¥¨§©¨¨

,ok xnel xyt`àzLäelit` m` ,dyw didi dzrn `lde - ©§¨
aïðaø éøäèî à÷ äøBçLe äneãàdkizg zltn ,mixdhn minkg - £¨§¨¨§©£¦©¨¨

àéòaéî äðáìe äweøé.mixdhn mdy rinydl jixv ike -åàì àlà §¨§¨¨¦©§¨¤¨¨
dzpyp ef `aay yxtl gxkd oi` m`d -ìixac xe`ia jxevéaø §©¦

âéìôe ,äãeäédpale dwexia elit`y rinydl `pzd zpeeke - §¨¨¦
.l`eny ixack `lye ,`nhne dcedi iax wleg

dcedi iaxe minkg zwelgn z` `xnbd zyxtn `iyewd gkn
:xg` ote`a,[ïðçBé éaø] (äãåäé áø) øîà àlàmlek zrcl ¤¨¨©©¦¨¨

minc ipin zrax`n `id m` elit` z`nhn dpi` dnvr dkizgd

dcedi iaxe minkge ,xya `l` mc dpi`y iptn ,mi`nhdøLôàa§¤§¨
éâìôéî÷ íc àìa øáwä úçéúôìxyt` minkg zrcly ,ewlgp - ¦§¦©©¤¤§Ÿ¨¨¦§§¦

dkizgd zltd mr mc d`vn `ly oeike ,mc `la xawd zgiztl
,mc `la xawd zgiztl xyt` i` dcedi iax zrcle ,dxedh `id
jxevl xawd zgizt mr mc dpnn `vi i`ceay iptn d`nh `ide

.dltdd
:zxg` mi`pz zwelgna mzwelgn z` dlez `xnbdàúâeìôáe¦§§¨

éàpz éðäce`aedy mi`pzd zwelgn mb `id ,ef mzwelgne - §¨¥©¨¥
,`ziixaa,àéðúc,dcpl dcp oiay mei xyr cg`a zcnerd dy` §©§¨

eíéðL äúL÷,mini ipy dcil iyew jezn mc dz`x -éLéìMìå- ¨§¨§©¦§©§¦¦
,dzii`xl iyilyd meiaeäìétä,dn xac,äìétä äî úòãBé dðéàå ¦¦¨§¥¨©©©¦¦¨

.`l e` dltda mc dz`x m`e ,`nlra gex e` xenb ltp m`éøä£¥
dy`Bæa÷ôñz`neh d`nhp m`,äãéìe` ,xenb ltp dlitd m` ¨¥¥¨

`id oke .`nlra gex `l` df did `l m` ,dcil d`nh dpi` `ny
a÷ôñz`neh d`nhp m`,äáéædz`x mbe ,gex dlitd `ny ik ¨¥¦¨

`ly ,dcpl dcp oia mini dyly d`ex `id ixde ,iyilya mc
dpi`e iyilya daif mc dz`x `l `ny e` ,dcil ly iyew jezn

`id ok lre .dlecb dafïaø÷ äàéáî,serd z`hge serd zler §¦¨¨§¨
ådly z`hgd oaxwìëàð Bðéàtqn ,mipdkldpi` llk `ny w §¥¤¡¨

dpaxwe ,mc enr dz`x `le gex dlitdy okzi ik ,oaxwa zaiig
.dhgyp `le dwlnpy iptn dlik`a dxeq` z`hgde ,oileg

òLBäé éaøe wleg,øîBàef dy`å ,ïaø÷ äàéáîdpaxwéôì ,ìëàð ©¦§ª©¥§¦¨¨§¨§¤¡¨§¦
,íc àìa øáwä úçéúôì øLôà éàL,i`cea mc dz`xy oeike ¤¦¤§¨¦§¦©©¤¤§Ÿ¨

xg`ne .daif meyn m`e dcil meyn m` ,oaxwa i`cea daiigzp
.elk`l xzen ,oileg dpaxwy cv oi`y

zgiztl xyt` m`d ryedi iaxe `nw `pz ewlgpy ok m` epivne
dcedi iaxe minkg s` ewlgp ef zwelgnae ,`l e` mc `la xawd

.epizpyna
mc `vnpy dxwna ze`nhny zeziixa dnk d`ian `xnbd

:dkizga,ïðaø eðzdy`äëéúç úìtnä,mc dnr dz`x `le ¨©¨¨©©¤¤£¦¨
øîBà àéñðî ïa ïBòîL éaø äéä ïëå ,øéàî éaø íeMî øîBà ñeëîeñ§¥¦©¦¥¦§¥¨¨©¦¦§¤§©§¨¥

dòøB÷ ,åéøáãk,miwceae dkizgd z` migzete mirxew -Lé íà ¦§¨¨§¨¦¥
,dëBúa ícef dy` ixdäàîè,mc eze` zngn dcp z`nehíàå ¨§¨§¥¨§¦

,åàì`id ixd ,mc da `vnp `ly.äøBäè ¨§¨
xaq qekneqy :`xnbd zx`anïðaøcî àôéãòå ,ïðaøk`l` - §©¨¨©£¦¨¦§©¨¨

xaq ,epiidc .mdn xzei xingdyéøîàc ,ïðaøkepizpyna §©¨¨§¨§¦
y oeik ,dxedh mc dnr dz`x `ly dkizg zltndyøLôà¤§¨

çéúôì,íc àìa øáwä úmc `vnp `l m` xdhn qekneq mb okle ¦§¦©©¤¤§Ÿ¨
.dxwn lka `nihy dcedi iax ixack `le ,llkïðaøcî àôéãòå- ©£¦¨¦§©¨¨

,minkgn xzei xingd la`éøáñ eäðéàcxy`ky ,mixaeq mdy - §¦§¨§¦
mc `vnpdnò,dkizgd mr -ïéà,d`nh ok` `id df ote`a - ¦¨¦

mcd `vnp m` la`àì ,dëBúa,d`nh dpi` -øáñ ñeëîeñå §¨Ÿ§§¨©
yeléôàmcd `vnp m`dëBúa.dcp z`neh ezngn d`nh `id £¦§¨

:dkeza zinenc` d`vnpy dkizg oic zyxtn `xnbdàéðúå§©§¨
Cãéà,epipy zxg` `ziixaae -äëéúç úìtnädnr dz`x `le ¦¨©©¤¤£¦¨
,mcdòøB÷ øîBà àçà éaø,wceae dkizgd z` rxew -íàxyad ©¦£¨¥§¨¦
ay,íécàî dëBzdy`d ok lre ,`id zecp mcn ef zinenc`äàîè ¨©§¦§¥¨

,dcp z`neh,åàì íàå`id ixd ,mic`n epi`y.äøBäè §¦¨§¨
xaeq `g` iax :`xnbd zx`anñeëîeñkmc `vnpa `nihy §§

,dkezaàôéãòåxzei s` xingn `ede -,ñeëîeqîqekneqy iptn ©£¦¨¦§
`nhn `g` iax eli`e ,ynn mc dkeza `vnpyk `l` `nih `l

.mic`n dkezy `l` ynn mc `vnp `lyk elit`
:dcil z`neh d`nh dkizg zltnd izni` zyxtn `xnbdàéðúå§©§¨

Cãéàdy` ,epipy zxg` `ziixaae -,äëéúç úìtnäm` oia ¦¨©©¤¤£¦¨
,`l m` oiae dcp z`neh d`nhpdòøB÷ ,øîBà ïéîéða éaørxew - ©¦¦§¨¦¥§¨

,wceae dkizgd z`,íöò da Lé íàltp zkizgy zecr ef ixd ¦¤¨¤¤
ok lre ,`idäàîè Bnàz`neh,äãéìdl yi xdeh ini s`e ¦§¥¨¥¨

ayz ,dawp e` xkf dlitd m` reci oi`y xg`n j` ,zcleik
.mdipyl wtqn
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רלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `k sc dcp(iriax meil)

éøädltda dy`dBæa÷ôñz`neh d`nhp `ny,äãéìdlitd m` £¥¨¥¥¨
,dzxdh ini ze`lna zclei oaxw z`ada daiigzde ,ynn ltp

a `id oke .zclei oaxwn dxehte ,dcil ef oi` `ny e`÷ôñ`ny ¨¥
z`neh d`nhp,äáéæ`vnpe ,mc zii`xa `nlra gex dlitd m` ¦¨

daiigzde ,'dlecb daf' z`neh d`nhpe mini dyly dz`xy
mc dz`x `l `ny e` ,dzxdhl ipinyd meia daf oaxw z`ada

`id okle .daf oaxwn dxehte ,iyilyd meia daifäàéáîxg`l §¦¨
xdhzyïaø÷`edy ,serd z`hge serd zler epiidc ,wtqn cg` ¨§¨

dafa oiae zcleia oia deyy oaxwzaiig dpi` m`y dpzze ,
aeig z` i`cea dniiwy `vnpe ,dacp zler dzler `dz ,oaxwa

,miycw zlik`a zxzen `ide oaxwd z`adådz`hg oaxwBðéà §¥
ìëàðxeq` exya ,oaxwn dxeht dzid ok` m`y iptn ,mipdkl ¤¡¨

.dliapk epice ,wlnp `l` hgyp `l oky ,dlik`a
:zwleg drc d`ian `ziixadòLBäé éaøe wleg,øîBàef dy` ©¦§ª©¥

å ïaø÷ äàéáîdpaxwìëàðoaxwa zaiegn `idy iptn ,mipdkl §¦¨¨§¨§¤¡¨
xg`n ,i`cea,íc àìa øáwä úçéúôì øLôà éàLzrceiy oeike ¤¦¤§¨¦§¦©©¤¤§Ÿ¨

i`cea ,dlitd dn zrcei dpi`y it lr s` ,dxewn gztpy xexiaa
,xenb ltp dlitd `ny ,zclei wtq `id ok lre ,dtebn mc `vi
iyew jezn dzid dnc zii`xy iptn ,daf dpi` df dxwnae
d`nhpe ,gex `l` dlitd `l `ny ,daf wtq `id ok enke .dcild
on dxeht `id `ny zwtzqn dpi` j` .mcd zngn daf z`neh

.i`cea mc dz`xy iptn ,oaxwd
zgiztl xyt` m`d ryedi iaxe `nw `pz ewlgpy ok m` epivne
dcedi iaxe minkg s` ewlgp ef zwelgnae ,`l e` mc `la xawd

.[epizpyna
:dipy drc it lr drenyd z` d`ian `xnbdàðéøçà àðLéì¦§¨©£¦¨

dì éøîà,zxg` oeyla ef dreny exn`y daiyid ipan yi -øîà ¨§¦¨¨©
äãeäé éaø ànéè àì ,ìàeîL øîà äãeäé áødkizg zltnd z` ©§¨¨©§¥Ÿ¦¥©¦§¨

,mc dnr oi`yça àlàíéîã éðéî äòaøà ìL äëéúiptne ,mi`nhd ¤¨©£¦¨¤©§¨¨¦¥¨¦
,yexw mc `id dnvr dkizgdyìáàdkizgaéðéî øàL ìL £¨¤§¨¦¥

.äøBäè ,íéîã̈¦§¨
:`xnbd dywnéðéàdcedi iaxe minkgy xacd `ed jk m`d - ¥¦

,minieqn mipeeba zekizg oiprl wx ewlgpàúà ék àäåixde - §¨¦£¨
`aykî àéòLBä áøxird ipaàòcøäp,cnl day daiyidnàúà ©©§¨¦§©§§¨£¨

déãéa àúéðúî éúééàåixac md jke ,`ziixa enr `iade `a - §©§¥©§¦¨¦¥
,`ziixadLé íà ,äðáìe äweøé ,äøBçLe äneãà äëéúç úìtnä©©¤¤£¦¨£¨§¨§¨§¨¨¦¥

dnòzii`x,íc`id ixdäàîè,dcp z`neh.äøBäè ,åàì íàå ¦¨¨§¥¨§¦¨§¨
äãeäé éaøåe wlegCk ïéáe Ck ïéa ,øîBàoiae mc dz`x m` oia - §©¦§¨¥¥¨¥¨

`id ,`l m`äàîè.dcp z`nehixac lr dyw ef `ziixane §¥¨
ly zekizga `l` d`nh dpi`y dcedi iax zrca xn`y l`eny

`ziixaa eli`e ,mi`nhd minc ipin zrax`éðz÷,`pzd dpy - ¨¨¥
dkizg zltn,äðáìe äweøé äøBçLe äneãàdpale dwexi ixde £¨§¨§¨§¨¨

,mipind zrax`n mpi`åok it lr s`âéìt[wleg-]äãeäé éaø §¨¦©¦§¨
.`nhne

àîéz éëå,xnele zegcl dvxz m`e -âéìt ékwlgp xy`ky - §¦¥¨¦¨¦
,äãeäé éaø`l` wlgp `lìáà ,äøBçLe äneãààdkizg zltna ©¦§¨©£¨§¨£¨

àì äðáìe äweøéok xnel jcia .dxedh `idy `ed dcene ,wlgp §¨§¨¨Ÿ
àlàdyw ok m`ydì éðz÷ ïàî äðáìe äweøéixac xe`ia jxevl - ¤¨§¨§¨¨©¨¨¥¨

,dpal e` dwexi dkizg zltn oic z` `pzd dpy mi`pzdn in
àîéìéàef `aa dpyy xn`p m` -ìixac xe`ia jxev,ïðaøike ¦¥¨§©¨¨

,ok xnel xyt`àzLäelit` m` ,dyw didi dzrn `lde - ©§¨
aïðaø éøäèî à÷ äøBçLe äneãàdkizg zltn ,mixdhn minkg - £¨§¨¨§©£¦©¨¨

àéòaéî äðáìe äweøé.mixdhn mdy rinydl jixv ike -åàì àlà §¨§¨¨¦©§¨¤¨¨
dzpyp ef `aay yxtl gxkd oi` m`d -ìixac xe`ia jxevéaø §©¦

âéìôe ,äãeäédpale dwexia elit`y rinydl `pzd zpeeke - §¨¨¦
.l`eny ixack `lye ,`nhne dcedi iax wleg

dcedi iaxe minkg zwelgn z` `xnbd zyxtn `iyewd gkn
:xg` ote`a,[ïðçBé éaø] (äãåäé áø) øîà àlàmlek zrcl ¤¨¨©©¦¨¨

minc ipin zrax`n `id m` elit` z`nhn dpi` dnvr dkizgd

dcedi iaxe minkge ,xya `l` mc dpi`y iptn ,mi`nhdøLôàa§¤§¨
éâìôéî÷ íc àìa øáwä úçéúôìxyt` minkg zrcly ,ewlgp - ¦§¦©©¤¤§Ÿ¨¨¦§§¦

dkizgd zltd mr mc d`vn `ly oeike ,mc `la xawd zgiztl
,mc `la xawd zgiztl xyt` i` dcedi iax zrcle ,dxedh `id
jxevl xawd zgizt mr mc dpnn `vi i`ceay iptn d`nh `ide

.dltdd
:zxg` mi`pz zwelgna mzwelgn z` dlez `xnbdàúâeìôáe¦§§¨

éàpz éðäce`aedy mi`pzd zwelgn mb `id ,ef mzwelgne - §¨¥©¨¥
,`ziixaa,àéðúc,dcpl dcp oiay mei xyr cg`a zcnerd dy` §©§¨

eíéðL äúL÷,mini ipy dcil iyew jezn mc dz`x -éLéìMìå- ¨§¨§©¦§©§¦¦
,dzii`xl iyilyd meiaeäìétä,dn xac,äìétä äî úòãBé dðéàå ¦¦¨§¥¨©©©¦¦¨

.`l e` dltda mc dz`x m`e ,`nlra gex e` xenb ltp m`éøä£¥
dy`Bæa÷ôñz`neh d`nhp m`,äãéìe` ,xenb ltp dlitd m` ¨¥¥¨

`id oke .`nlra gex `l` df did `l m` ,dcil d`nh dpi` `ny
a÷ôñz`neh d`nhp m`,äáéædz`x mbe ,gex dlitd `ny ik ¨¥¦¨

`ly ,dcpl dcp oia mini dyly d`ex `id ixde ,iyilya mc
dpi`e iyilya daif mc dz`x `l `ny e` ,dcil ly iyew jezn

`id ok lre .dlecb dafïaø÷ äàéáî,serd z`hge serd zler §¦¨¨§¨
ådly z`hgd oaxwìëàð Bðéàtqn ,mipdkldpi` llk `ny w §¥¤¡¨

dpaxwe ,mc enr dz`x `le gex dlitdy okzi ik ,oaxwa zaiig
.dhgyp `le dwlnpy iptn dlik`a dxeq` z`hgde ,oileg

òLBäé éaøe wleg,øîBàef dy`å ,ïaø÷ äàéáîdpaxwéôì ,ìëàð ©¦§ª©¥§¦¨¨§¨§¤¡¨§¦
,íc àìa øáwä úçéúôì øLôà éàL,i`cea mc dz`xy oeike ¤¦¤§¨¦§¦©©¤¤§Ÿ¨

xg`ne .daif meyn m`e dcil meyn m` ,oaxwa i`cea daiigzp
.elk`l xzen ,oileg dpaxwy cv oi`y

zgiztl xyt` m`d ryedi iaxe `nw `pz ewlgpy ok m` epivne
dcedi iaxe minkg s` ewlgp ef zwelgnae ,`l e` mc `la xawd

.epizpyna
mc `vnpy dxwna ze`nhny zeziixa dnk d`ian `xnbd

:dkizga,ïðaø eðzdy`äëéúç úìtnä,mc dnr dz`x `le ¨©¨¨©©¤¤£¦¨
øîBà àéñðî ïa ïBòîL éaø äéä ïëå ,øéàî éaø íeMî øîBà ñeëîeñ§¥¦©¦¥¦§¥¨¨©¦¦§¤§©§¨¥

dòøB÷ ,åéøáãk,miwceae dkizgd z` migzete mirxew -Lé íà ¦§¨¨§¨¦¥
,dëBúa ícef dy` ixdäàîè,mc eze` zngn dcp z`nehíàå ¨§¨§¥¨§¦

,åàì`id ixd ,mc da `vnp `ly.äøBäè ¨§¨
xaq qekneqy :`xnbd zx`anïðaøcî àôéãòå ,ïðaøk`l` - §©¨¨©£¦¨¦§©¨¨

xaq ,epiidc .mdn xzei xingdyéøîàc ,ïðaøkepizpyna §©¨¨§¨§¦
y oeik ,dxedh mc dnr dz`x `ly dkizg zltndyøLôà¤§¨

çéúôì,íc àìa øáwä úmc `vnp `l m` xdhn qekneq mb okle ¦§¦©©¤¤§Ÿ¨
.dxwn lka `nihy dcedi iax ixack `le ,llkïðaøcî àôéãòå- ©£¦¨¦§©¨¨

,minkgn xzei xingd la`éøáñ eäðéàcxy`ky ,mixaeq mdy - §¦§¨§¦
mc `vnpdnò,dkizgd mr -ïéà,d`nh ok` `id df ote`a - ¦¨¦

mcd `vnp m` la`àì ,dëBúa,d`nh dpi` -øáñ ñeëîeñå §¨Ÿ§§¨©
yeléôàmcd `vnp m`dëBúa.dcp z`neh ezngn d`nh `id £¦§¨

:dkeza zinenc` d`vnpy dkizg oic zyxtn `xnbdàéðúå§©§¨
Cãéà,epipy zxg` `ziixaae -äëéúç úìtnädnr dz`x `le ¦¨©©¤¤£¦¨
,mcdòøB÷ øîBà àçà éaø,wceae dkizgd z` rxew -íàxyad ©¦£¨¥§¨¦
ay,íécàî dëBzdy`d ok lre ,`id zecp mcn ef zinenc`äàîè ¨©§¦§¥¨

,dcp z`neh,åàì íàå`id ixd ,mic`n epi`y.äøBäè §¦¨§¨
xaeq `g` iax :`xnbd zx`anñeëîeñkmc `vnpa `nihy §§

,dkezaàôéãòåxzei s` xingn `ede -,ñeëîeqîqekneqy iptn ©£¦¨¦§
`nhn `g` iax eli`e ,ynn mc dkeza `vnpyk `l` `nih `l

.mic`n dkezy `l` ynn mc `vnp `lyk elit`
:dcil z`neh d`nh dkizg zltnd izni` zyxtn `xnbdàéðúå§©§¨

Cãéàdy` ,epipy zxg` `ziixaae -,äëéúç úìtnäm` oia ¦¨©©¤¤£¦¨
,`l m` oiae dcp z`neh d`nhpdòøB÷ ,øîBà ïéîéða éaørxew - ©¦¦§¨¦¥§¨

,wceae dkizgd z`,íöò da Lé íàltp zkizgy zecr ef ixd ¦¤¨¤¤
ok lre ,`idäàîè Bnàz`neh,äãéìdl yi xdeh ini s`e ¦§¥¨¥¨

ayz ,dawp e` xkf dlitd m` reci oi`y xg`n j` ,zcleik
.mdipyl wtqn
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המשך בעמופ רנא



xcde"רלו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc dcp(iying meil)

éâéìt ékmc d`ex oica `l` minkge `nw `pz ewlgp `l - ¦§¦¦
äëéúça,zrweanøáñ øî,xaeq `nw `pz -äMà ìL dkøc ©£¦¨©¨©©§¨¤¦¨

,äëéúça íc úBàøìxy`ke ,zecp mc `ed dkizg mc ok lre ¦§¨©£¦¨
.ezngn d`nh ,dxyal mcd oia dvivg oi`y zrwean dkizgd

øáñ øîe,mixaeq minkge -íc úBàøì äMà ìL dkøc ïéà ©¨©¥©§¨¤¦¨¦§¨
,äëéúçayi m` s` okle ,zecp mc epi` dkizga `vnpd mce ©£¦¨

z`nhp dpi` ,xyal mcd oia dvivg oi`y ,dkizga mirwa
.[ezngn

:sqep ote`a zwelgnd z` yxtn `ax,øîà àáøz` yxtl yi ¨¨¨©
,jk minkge `nw `pz zwelgnàîìò éleëcmixaeqìL dkøc ïéà §¥¨§¨¥©§¨¤

,äëéúça íc úBàøì äMà,dcp z`neh ezngn z`nhp dpi`e ¦¨¦§¨©£¦¨
d`exd mlek zrcl oke ,zrwean dkizgd dzid m` elit`e

,dxedh zxtetyaàëäåoiprl `l` ,ewlgp dcp z`neh oiprl `l §¨¨
axrd cr ea rbepd z` `nhn dkizgd mc m`d ,'axr z`neh'

e ,dcp mc oickéâìôéî÷ 'àîè BîB÷î øB÷îe äøBäè äMà'a- §¦¨§¨¨§¨¥¨¦§§¦
,`nh e` xedh `ed dxedh dy` ly dxewn m`d `id mzwelgn
d`nehd a` dyrp my jxc `ad mc lk ,`nh envr xewnd m`y
m` j` .[oda rbiy zexdh `nhle ,axr z`neh mc` `nhl
,`ax x`ane .epnn `veid mcd z` `nhn `ed oi` ,xedh xewnd

øæòéìà éaøc`nw `pz `edyøáñdy,äøBäè äMàzxifby iptn §©¦¡¦¤¤¨©¦¨§¨
,dcp oick d`nhl 'dii`x' zaygp dpi` efky dii`xy `id aezkd

,dkizga mc ze`xl dy` ly dkxc oi`e xg`nåok it lr s` §
díã`ed dkizga `vnpdàîèrbna `nhny zecp mc oick ¨¨¥

,`ynaeéúà àäc`a mcd ixdy -Cøcd,øB÷î`ed xewnde §¨¨¥¤¤¨
dkizga mc d`exd z` dxdih dxezdy it lr s`e ,`nh

lkn ,dcp z`nehn`l` ,xedh didi envr mcdy dxfb `l mewn
.d`nhn dpi` ezii`xy wx

éøáñ ïðaøåmc `l` dcp mc df oi`y xnel etiqedy minkge - §©¨¨¨§¦
dy mixaeq ,dkizgäøBäè äMàdii`xy iptn ,dcp z`nehn ¦¨§¨

,z`nhn dpi` dkizgaås`d,øBäè BîB÷î øB÷îz` `nhn epi`e §¨§¨
z`neh elit` `nhn mcd oi` ok lre ,epnn z`veid mcd ztih

.[axr
:`l e` `nhp m`d ,mqiwa ixw d`ex oica zwtzqn `xnbdàòa§¨

àðeä áøî äaø dépéîmc` ,`ped axn dax l`y -éø÷ äàBøä ¦¥©¨¥©¨¨¤§¦
íñéwa,erxf z` ea `ivede dn`d ita mqiw qipkd -eäîm`d - ©¥¨©

oicay iptn ,`l e` ,rxf zaky epnn d`viy in oick `nhp
zakW EPOn `vz iM Wi`e' (fh eh `xwie) xn`p ixw d`ex z`neh§¦¦¥¥¦¤¦§©
m`d wtzqdl yie ,'axrd cr `nhe FxUA lM z` miOA ugxe rxf̈©§¨©©©¦¤¨§¨§¨¥©¨¨¤

y oeikàðîçø øîà 'epnî','epnn `vz ik yi`e' dxn` dxezdy - ¦¤¨©©£¨¨
`nh epi`y cnlp÷éôðc ãòrxfd `viy cr -BøNaî,ynnàìå ©§¨¦¦§¨§Ÿ

e`ived xy`kepnî éàä àîìc Bà ,íñéwadf 'epnn' `ny e` - ©¥¨¦§¨©¦¤
`nhp epi`y ,xg` xacl yxcp weqta xen`dBúàîeè àözL ãò©¤¥¥§¨

õeçìetebl uegn rxfd `viy cr -`vi cvik welig oi` j` ,[ ©
,uegleléôàå`vi m`énð íñéwa.`nh `ed ok mb - ©£¦©¥¨©¦

déì øîà,`ped axdéì ÷etézd`ex hrnz `l m` mb `ld - ¨©¥¦¥
,xg` xewnn df oic `ivedl lkez ,'epnn' weqtdn mqiwaàeäc§

änàä ét úîéúça àlà ànèî Bðéà Bîöòixw d`ex lk ixdy - ©§¥§©¥¤¨©£¦©¦¨©¨
lk z` mezql ick ea yiy rxf epnn `veiy onfa `l` `nhp epi`
`veid rxfa did `l ,ezn` ita mqiw qipkdy o`ke ,dn`d it
,mqiw ick epnn xqgp ixdy ,zenilya 'dn`d it znizg' xeriy

.`nh epi` i`cea ok lre
:dn`d it znizga `l` `nhp epi` ixw d`ex m`d dpc `xnbd

àøîéîìixw d`exdy zxn`yk m`d ,`ped ax z` dax l`y - §¥§¨
z`nehy cnll z`a ,dn`d it znizg xeriya `l` `nhp epi`

zngn `id ixw d`exdéåä òâBðcla` ,rxf zakya rbep `edy - §¥©¨¥
'd`ex' ze`nehd x`ya ixdy ,'rxf zaky d`ex' oicn dpi`
`l` d`neh zeklda 'mixeriy' exn`p `le ,`edy lka `nhn

.'rbep'läzòî àlà`l` dpi` ez`nehy xg`n ,dyw dzrn - ¤¨¥©¨
,'rbep' oicnäáéæa øBzñé ìàdray xteqd afy zeidl did ie`x - ©¦§§¦¨

`l ,elld minid cg`a ixw d`xe eaefn xdhdl ick miiwp
`l el` minia uxya rbp m`y myk ,ezxitq ini elwlwzi

,ezxitq dlwlwzpàéðz äîlà`ziixaa epipy ok m` recne - ©¨¨©§¨
,(h"t miaf zyxt ,rxevn mipdk zxez)àöz øLàå áfä úøBz úàæ'Ÿ©©¨©£¤¥¥

'òøæ úáëL epnîxnel daifl rxf zaky dywed ,(al eh `xwie) ¦¤¦§©¤©
,jlúøúBñ äáéf äîmiiwpd zray jeza aef d`x m`y myk - ©¦¨¤¤

,[dligzn mzepnl eilre ezxitq dxzqpøúBñ énð òøæ úáëL óà©¦§©¤©©¦¥
.epiipn z` xzq miiwpd zray jeza rxf zaky d`x m`y -

déì øîà'rbep' oicn `id ixw d`ex z`neh mlerl ,daxl `ped ax ¨©¥
e ,'d`ex' oicn `leøúBñc àîòè eðééä äøéúñzii`xy mrhde - §¦¨©§©£¨§¥

rxfd zaky zngn epi` ,zxzeq miiwpd ini jeza rxf zaky
`l` ,dnvrdì øLôà éàL éôìly etebn z`vl rxfd zakyl §¦¤¦¤§¨¨

afdäáéæ éçeöçö àìa,daif ztih da zaxern didzy ila - §Ÿ¦§¥¦¨
.miiwpd oipn z` zxzeqy `id daifde

hrn axern ixw d`exd afy jixacl :`ped ax z` l`ye dax xfg
,erxf zakya aefäzòî àlàjeza ixw zii`xy xnel ie`x did ¤¨¥©¨

miiwpd iniäòáL ìk øBzñzeilr `die ixnbl epiipn lwlwziy - ¦§¨¦§¨
,miycg mini dray zxitqa ligzdlàéðz äîlàok m` recne - ©¨¨©§¨

,(my mipdk zxez) `ziixaa epipy'åâå áfä úøBz úàæ'`vY xW`e Ÿ©©¨©£¤¥¥
'rxf zakW EPOn(áì åè íù),jl xnel daifl rxf zaky dywed , ¦¤¦§©¤©
úøúBñ äáéf äî,miiwpd ini jeza aef d`xyk -òøæ úáëL óà ©¦¨¤¤©¦§©¤©

øúBñ:`ziixad zl`ey .miiwpd ini jeza ixw d`xyk -éàm` - ¥¦
dzrn xn`p ,daifn cnlp rxf zaky ly dxizq oicäáéf äî©¦¨

úøúBñz`ìkdäòáLiriayd meia elit` aef d`xyke ,miiwp ¤¤¨¦§¨
,miycg mini dray xetql ligzdl eilróàd`exdòøæ úáëL ©¦§©¤©

énð`diøúBñz`ìkd,äòáLezxitq z` ligzdl wewf `die ©¦¥¨¦§¨
,zipyøîBì ãeîìzEPOn `vY xW`e' ,(my) aezkd epcnln - ©§©©£¤¥¥¦¤

rxf zakWda Eì ïéà ,'dá äàîèìzxizq oiprl rxf zakya - ¦§©¤©§¨§¨¨¥§¨
,miiwpda øeîàM äî àlàz`neh xwiry myke ,d`neh oiprl ¤¨©¤¨¨

`id ixd miiwpd zxizqa mb jk ,cg` meil `l` dpi` rxf zaky
ãçà íBé úøúBñ,ezxitq ini jeza ixw d`exd af ok lre ,cala ¤¤¤¨

ezxitq z` jiynn zxgnle ,meid eze` z` `l` xzeq epi`
ici lr miiwpd zxizqy ef `ziixan ok m` rnyne .wqty mewnn
'daif igevgv' zngn `le 'rxf zaky' oicn `id rxf zaky
id daifd igevgv zngn dxizqd dzid eli`y ,da miaxerndd

.ynn daif oick miiwpd zray lk z` xezqzy ie`x
déì øîàiptn `ed rxf zaky zxizq mrh mlerl ,daxl `ped ax ¨©¥

mei `l` zxzeq dpi` ok it lr s`e ,da miaxernd daif igevgv
y oeik cg`àéä áeúkä úøéæby ,df weqtaäáøò àìc äøeîb äáéæ §¥©©¨¦¦¨§¨§Ÿ¥§¨

òøæ úáëL dada zaxern rxf zaky oi`y -úøúBñz`ìk ¨¦§©¤©¤¤¨
d,äòáLeli`eòøæ úáëL da äáøòc äáéæ éçeöçöigevgv - ¦§¨¦§¥¦¨§¥§¨¨¦§©¤©

,afd ly erxf zakya miaxernd daifdúøúBñ àìmiiwpd oipnn Ÿ¤¤
.ãçà íBé àlà¤¨¤¨

oicn `nhn ixw d`exdy `id `ped ax zhiy `pwqnly `vnp
,dn`d it znizg xeriya `l` `nhn epi`e ,rxf zakya 'rbep'
znizg xeriyn elv` xqgy iptn `nhp epi` mqiwa ixw d`exe
,'rbep' oicn `nhn ixw d`exy it lr s`e .mqiw `lnk dn`d it
miaxernd daif igevgv zngn cg` mei xzq ixw d`xy af

.[erxf zakya
:`l e` `nhn m`d ,yai dcp mc oica zwtzqn `xnbddépéî àòa§¨¦¥

øæòìà éaøî àðéðç éaøa éñBé éaøz` `pipg iaxa iqei iax l`y - ©¦¥§©¦£¦¨¥©¦¤§¨¨
dz`xy dy` ,xfrl` iax,Láé ícmc zkizg dtebn d`viy oebk ¨¨¥

,yai,eäîdy` oi` `ny e` ,dcp z`neh ezngn d`nhp m`d ©
ixdy ,md wtqd iccve .gl mc ici lr `l` dcp z`neh z`nhp
miAx mini DnC aFf aEfi iM dX`e' (dk eh my) xn`p daf zyxta§¦¨¦¨¨¨¨¦©¦
wiicl yie ,'`ed d`nh didY DzCp iniM 'ebe DzCp zr `lA§Ÿ¤¦¨¨¦¥¦¨¨¦§¤§¥¨¦

ixdy ,d`nh `id gl mcdyk `weecy'øîà 'dîc áBæ áeæé ék¦¨¨¨¨©
,àðîçød`nh dpi`y rnyn df oeylnedéì áééc áãéîc ãòcr - ©£¨¨©§¥¨¨¦¥

`ed m` okle ,aefi mcdyïéà ,çìdz`x m` j` ,d`nh `id ok` - ©¦
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המשך בעמופ לג

oifge` mipy` cenr ak sc ± oey`x wxtdcip
äëéúçá éâéìô éë,dkizg jez ihernl Ð "dxyaa" :xaq `nw `pzc .iielt iltce Ð

elit` :ixaq i`xza opaxe .da opixw "dxyaa" `dc ,`nh Ð mirwaa d`xpd mc la`

.dkizga mc ze`xl dy` ly dkxc oi`c ,dcp mc df oi`c ,dxedh Ð iielt ilt

äøåäè äùà,oda drbp m` zexdh d`nhn mc ztih edine .`id dii`x e`lc Ð

drbpc meyn Ð axr z`neh dy`d z`e

e`le ,dihrn dii`x zxezn `xwc .xewna

.d`nehnéøáñ ïðáøåikde .xedh inp mc Ð

d`neh mey ozzy) dcp mc df oi` :xn`w

d`nhl el did Ð mc did eli`y ,(eilr

`l` d`neh mey el oi` eiykre ,dcpk

.`nlra xya zkizgkíñé÷á éø÷ äàåøäÐ

.erxf ea `ivede ,dn` ita mqiw qipkdåðîî
."rxf zaky epnn `vz xy`" Ðåîöò àåä

.mqiw `la elit`e Ðàìà àîèî åðéà
äîàä éô úîéúçáick epnn `viy cr Ð

mqiw dil qipkdc oeik `kde .ezn` it znizg

.mqiw ick `xeriy dil xva Ðòâåðã àøîéîì
éåäixw z`nehc llkn ,`xeriy aidicn Ð

xyac meyn `l` ,`id dii`x meyn e`l

meyne .epnn `veid rxf zakya rbep xa`d

irac zerbn lk z`nehk ,`xeriy ira ikd

dii`x i`c .zne dlape uxy oebk ,`xeriy

`ira `l Ð dii`x z`neha dil `aiyg

`ira `le ,`id d`ex dcp `dc ,`xeriy

.`xeriyäáéæá øåúñé ìàligzde wqty af Ð

xezqi l` Ð ixw d`xe ,exitq ini zray zepnl

xzq `l Ð uxya rbp i`c ikid ik ,epipn z`

.ezaif zxitqláæä úøåú úàæ àéðú äîìàÐ

.daifl rxf zaky aezkd yiwdäáéæ äî
úøúåñÐ "xdhz xg`e dl dxtqe" :aizkc Ð

zwqtn d`neh `dz `ly ,olekl xg` xg`

.xzeq Ð rxf zaky s` ,mdipiaøùôà éàù éôì
ztih `la afd on d`ad rxf zaky ze`xl Ð

`w da zi`c daif zvw `zydc ,daif igevgv

.xzqäòáù ìëlk xzeq Ð iriaya d`x m` Ð

.xtqy mini oze`äá øåîàù äî àìàÐ

mei Ð dz`neh dn .d`neh oiprl rxf zakya

eze` `l` zxzeq dpi` Ð dzxizq s` ,cg`

cer xetql jixv oi` Ð iriaya d`x m`e ,mei

.cg` mei `l`ùáé íãdtebn `viy oebk Ð

.yai mc ly dkizgäîã áåæ,gl :rnyn Ð

.gl `l` aefl ekxc oi` ixdyùáé äùòðå çì
lr gl mc ltpa "oiyai oi`nhn" ipzw `dc Ð

`inec .zexdha mcd rbp jk xg`e ,yaie ,cbad
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éëze`xl jxc oi`" `zyd ok m`c :dywe .iielt iltce :qxhpewd yxit Ð dkizga ibilt

."zxtetya ze`xl dkxc oi`"c `eddk ied `l ,zecp mc epi`y :yexit "dkizga mc

ibiltc :xnel yie !oipr eze`a ze`xl dkxc oi`y `l` ,xewnd on zecp mc ied mzdc

dkxcc Ð `nhn `nw `pzc .xyal mc oia dvivg iede ,zxtety oink dieyrd dkizga

zecp mcc ab lr s` :ixaq opaxe ,df oipra z`vl

mc df oi`"e ,df oipra ze`xl dkxc oi` ,`ed

zecp mc df oi` :eyexit ikd opax ixn`wc "zecp

opax mb Ð iielt ilta la` .aezkd `nihy

.dxyaa rbepe `ed zecp mcc oeik ,oi`nhn

àìàirac yxtl oi` Ð dn`d it znizga

el`" wxtc oerny iaxk dn`d it znizg xeriy

irac ozp iaxk xaqc ,(a,fq migqt) "mixac

e`" :(eh `xwie) aizkc ,afa dn`d it znizg

m`c .afl ixw lra ywzi`e ,"eaefn exya mizgd

`l dzrn `l` ied rbepc `xninl jixt i`n ,ok

xity Ð afl ywzi`c oeik `d ,daifa xezqi

xaq i` :cere] ?ied rbepc dpin wiic ikide !xezqi

dil wetize :`ped ax jixt i`n ,oerny iaxk

ze`xl leki mqiw jxc `lde 'ek envr `edc

:yxtl d`xp `l` .[dn`d it znizgn daxd

aefc ,(`,n) "otec `vei" wxta onwl opzck xaqc

rbiy jixv :xn`w ikde .`edy lka oi`nhn ixwe

mixzqd zia z`nehc meyn ,dn`d it znizga

`wc ,ied rbepc oeik :jixt jkl .d`nhn `l

`l dzrn ,dn`d ita rbiy cr mqiwa zxdhn

.daifa xezqi

àøîéîì)dilpne :xn`z m`e Ð (ied rbepc

jixvn `l `ped axc dywnl

:xnel yie ?oerny iaxk dn`d it znizg xeriy

`nhn epi` envr `edc dil wetize" xn`wcn

xeriyk" xn`w `le "dn`d it znizga `l`

rny Ð afl ywzi`c inp xn`w `le ,"dnizg

.dribp meyn `l` ,dihwp xeriyl `lc dpin

`ped ax jixt i`n ,oerny iaxk xaq i` :cere

mqiw jxc `lde ,'ek "envr `edc dil wetize"

!dn`d it znizgn xzei daxd ixw ze`xl leki

xn`c o`nl ok m` ,ied rbep m`e :xn`z m`e

lka rbeple d`exl (a,bn dcp) "otec `vei" wxta

:xnel yie ?d`ex `pngx azkc il dnl ,`edy

el`" wxta opiyxcc `d ,d`ex azkpy ici lrc

zeaxl Ð "af lke" "af" :(a,eq) migqta "mixac

opinwen ,zepgn ipyl ueg glzyny ixw lra

,`kd xn`c `d dpin `wtpe .rbepa `le d`exa

epi`y ,rbep meyn `l` `nh epi` d`ex elit`c

olpne :xn`z m`e .uegan dribpa `l` `nh

oiprl `pngx dia xing`cn xnbp ,ied rbepc

geliyira `peeb i`dke !ied d`ex `nl` ,zepgn

c `vei" wxt xninlzhlet iab (`,an dcp) "ote

ilra lr `pngx xidf`cn ,ied d`exc rxf zaky

azkc rbepe :xn`z m`e .uxyl inp ywzi` diteb `xw `eddac :cere .(a,bn my) "otec `vei" wxta "yi` yi`"n opiaxn rbepc ,rbepl ywzi`cn ,ied rbepc opitlic :xnel yie .ipiqa oiixw

`l mc` la` ,oda yeal epi` m` elit` eilry micba `nhn dnda zlap `yep ixdy ,opitli `l cban mc`c :xnel yie ?"rxf zaky eilr didi xy` cbade"n dil wetiz ,il dnl `pngx
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oerny iaxa xfril` iaxc `idd edine .d`ex ied `l ,uegak mipta d`neh dia ogky` `lc ,dlrea la` .uegak mipta d`nhnc zeaife zecp z`neha ogky`c meyn ,uegak mipta `nhne
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.`yxc meyn d`nehd a` ied `l inp d`ex elit` `nye !oey`x `l` ied `lcn ,ied rbep `nl` ,uxy rbnk Ð ixw lra

éôì,meia ea zeaif d`exya ixiin mzdc :l`ppg epiax yxtn ,`kd ik mzd `xw jixvn `lc `de .`yna af ly ixw ryedi iax `nhn `nrh i`dne Ð daif igevgv `la xyt` i`y

xyt` i`c dcen ,`yna `nhn epi`c xn`e (`,dk `nw `aa) "lbxd cvik"a dilr biltc xfril` iaxe .oira daif igevgv `la xyt` `lc ryedi iax xaqe ,zeaif aex ea yi f`c

.cg` mei elit` xzeq ded `l ,`xw e`l i` inp `kde .rxf zaky dia `kiztc oeikc ,`yna `nhn `l ikd elit`e ,daif igevgiv `la
m`

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

éâéìt ék¯úBàøì äMà ìL dkøc øáñ øî .äëéúça ¦§¦¦©£¦¨¨¨©©§¨¤¦¨¦§
úBàøì äMà ìL dkøc ïéà øáñ øîe ,äëéúça íc̈©£¦¨¨¨©¥©§¨¤¦¨¦§
ìL dkøc ïéà àîìò éleëc :øîà àáø .äëéúça íc̈©£¦¨¨¨¨©§¥¨§¨¥©§¨¤
äøBäè äMàa àëäå ,äëéúça íc úBàøì äMà¦¨¦§¨©£¦¨§¨¨§¦¨§¨

øB÷îeäMà :øáñ øæòéìà éaøc .éâìtéî÷ àîè BîB÷î ¨§¨¥¨¦©§¦§©¦¡¦¤¤¨©¦¨
àîè íãå ,äøBäè¯:éøáñ ïðaøå .øB÷î Cøc éúà àäc §¨§¨¨¥§¨¨¥¤¤¨§©¨©¨§¦

.øBäè BîB÷î øB÷îe ,äøBäè äMàäaø dépéî àòa ¦¨§¨¨§¨§¨¦¥©¨
éø÷ äàBøä :àðeä áøîíñé÷aøîà "epnî" ?eäî ¥©¨¨¤¤¦§¥¨©¦¤¨©

àðîçø¯ãò÷éôðcBøNaî¯àîìc Bà .íñé÷a àìå ©£¨¨©§¨¥¦§¨§Ÿ§¥¨¦§¨
"epnî" éàä¯ãòàözLeléôàå ,õeçì Búàîeè ©¦¤©¤¥¥§¨©©£¦

íñé÷aBðéà Bîöò àeäc déì ÷Btéz :déì øîà ?éîð §¥¨©¦¨©¥¥¥§©§¥
àøîéîì .änàä ét úîéúça àlà ànhîòâBðc?éåä ¦©¥¤¨©£¦©¦¨©¨§¥§¨§¥©¨¥

äzòî àlà¯ìàøBzñéäáéæaúàæ" :àéðz änlà ! ¤¨¥©¨©¦§§¦¨©¨¨©§¨Ÿ
äáéf äî "òøæ úáëL epnî àöz øLàå áfä úøBz©©¨©£¤¥¥¦¤¦§©¨©©¦¨

úøúBñ¯:déì øîà ?øúBñ éîð òøæ úáëL óà ¤¤©¦§©¤©©¦¥¨©¥
àîòè eðééä ,äøéúñøúBñc¯dì øLôà éàL éôì §¦¨©§©£¨§¥§¦¤¦¤§¨¨

äzòî àlà .äáéæ éçBöçö àìaøBzñz!äòáL ìk §Ÿ©§¥¦¨¤¨¥©¨¦§¨¦§¨
"áfä úøBz úàæ" :àéðz änlàåâåúøúBñ äáéf äî ' ©¨¨©§¨Ÿ©©¨©¦¨¤¤

¯,øúBñ òøæ úáëL óàìk úøúBñ äáéf äî éà ©¦§©¤©¥¦©¦¨¤¤¨
ãeîìz ?äòáL ìk øúBñ éîð òøæ úáëL óà ,äòáL¦§¨©¦§©¤©©¦¥¨¦§¨©§

"dá äàîèì" øîBì¯øeîàM äî àlà da Eì ïéà ©§¨§¨¨¥§¨¤¨©¤¨
da¯,àéä áeúkä úøéæb :déì øîà ?ãçà íBé úøúBñ ¨¤¤¤¨¨©¥§¥©©¨¦

òøæ úáëL da äáøò àìc äøeîb äáéæ¯ìk úøúBñ ¦¨§¨§¨¨§¨¨¦§©¤©¤¤¨
òøæ úáëL da äáøòc äáéæ éçBöçö ,äòáL¯àì ¦§¨©§¥¦¨§¨§¨¨¦§©¤©Ÿ

.ãçà íBé àlà úøúBñéaøa éñBé éaø dépéî àòa ¤¤¤¨¤¨§¨¦¥©¦¥§©¦
ék" ?eäî Láé íc :øæòìà éaøî àðéðçáeæéáBæ £¦¨¥©¦¤§¨¨¨¨¥©¦¨

àðîçø øîà "dîc¯ãòáãéîcáéécçì ,déì¯ ¨¨¨©©£¨¨©§¥©¨¥¥©
Láé ,ïéà¯"dîc áæ áeæé ék" éàä :àîìc Bà ,àì ¦¨¥¨¦§¨©¦¨Ÿ¨¨

¯?éîð Láé eléôà íìBòìe ,àéä àúléîc àçøBà§¨§¦§¨¦§¨£¦¨¥©¦
únä øNáe äcpä íc ,äeúéðz :déì øîà¯ïéànèî ¨©¥§¥¨©©¦¨§©©¥§©§¦

à÷ àì Láé äNòðå çì :déì øîà .íéLáéå íéçì©¦¦¥¦¨©¥©§©£¨¨¥¨¨
éì àéòaéî ék ,éì àéòaéî¯éîð àä .àøwéòî Láé ¦¨£¨¦¦¦¨£¨¦¨¥¥¦¨¨¨©¦

ïéîk ,äøòN ïéîk ,ätéì÷ ïéîk úìtnä :äeúéðz§¥¨©©¤¤§¦§¦¨§¦§¨¨§¦
ïéîk ,øôòïéneãà ïéLeçáé¯ìéhz,íénì ¨¨§¦©§¦£¦©¦©©¦

íà

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



רלז oifge` mipy` cenr ak sc ± oey`x wxtdcip
äëéúçá éâéìô éë,dkizg jez ihernl Ð "dxyaa" :xaq `nw `pzc .iielt iltce Ð

elit` :ixaq i`xza opaxe .da opixw "dxyaa" `dc ,`nh Ð mirwaa d`xpd mc la`

.dkizga mc ze`xl dy` ly dkxc oi`c ,dcp mc df oi`c ,dxedh Ð iielt ilt

äøåäè äùà,oda drbp m` zexdh d`nhn mc ztih edine .`id dii`x e`lc Ð

drbpc meyn Ð axr z`neh dy`d z`e

e`le ,dihrn dii`x zxezn `xwc .xewna

.d`nehnéøáñ ïðáøåikde .xedh inp mc Ð

d`neh mey ozzy) dcp mc df oi` :xn`w

d`nhl el did Ð mc did eli`y ,(eilr

`l` d`neh mey el oi` eiykre ,dcpk

.`nlra xya zkizgkíñé÷á éø÷ äàåøäÐ

.erxf ea `ivede ,dn` ita mqiw qipkdåðîî
."rxf zaky epnn `vz xy`" Ðåîöò àåä

.mqiw `la elit`e Ðàìà àîèî åðéà
äîàä éô úîéúçáick epnn `viy cr Ð

mqiw dil qipkdc oeik `kde .ezn` it znizg

.mqiw ick `xeriy dil xva Ðòâåðã àøîéîì
éåäixw z`nehc llkn ,`xeriy aidicn Ð

xyac meyn `l` ,`id dii`x meyn e`l

meyne .epnn `veid rxf zakya rbep xa`d

irac zerbn lk z`nehk ,`xeriy ira ikd

dii`x i`c .zne dlape uxy oebk ,`xeriy

`ira `l Ð dii`x z`neha dil `aiyg

`ira `le ,`id d`ex dcp `dc ,`xeriy

.`xeriyäáéæá øåúñé ìàligzde wqty af Ð

xezqi l` Ð ixw d`xe ,exitq ini zray zepnl

xzq `l Ð uxya rbp i`c ikid ik ,epipn z`

.ezaif zxitqláæä úøåú úàæ àéðú äîìàÐ

.daifl rxf zaky aezkd yiwdäáéæ äî
úøúåñÐ "xdhz xg`e dl dxtqe" :aizkc Ð

zwqtn d`neh `dz `ly ,olekl xg` xg`

.xzeq Ð rxf zaky s` ,mdipiaøùôà éàù éôì
ztih `la afd on d`ad rxf zaky ze`xl Ð

`w da zi`c daif zvw `zydc ,daif igevgv

.xzqäòáù ìëlk xzeq Ð iriaya d`x m` Ð

.xtqy mini oze`äá øåîàù äî àìàÐ

mei Ð dz`neh dn .d`neh oiprl rxf zakya

eze` `l` zxzeq dpi` Ð dzxizq s` ,cg`

cer xetql jixv oi` Ð iriaya d`x m`e ,mei

.cg` mei `l`ùáé íãdtebn `viy oebk Ð

.yai mc ly dkizgäîã áåæ,gl :rnyn Ð

.gl `l` aefl ekxc oi` ixdyùáé äùòðå çì
lr gl mc ltpa "oiyai oi`nhn" ipzw `dc Ð

`inec .zexdha mcd rbp jk xg`e ,yaie ,cbad

znd xya `xwirn yaic ,znd xya yaic
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ibiltc :xnel yie !oipr eze`a ze`xl dkxc oi`y `l` ,xewnd on zecp mc ied mzdc

dkxcc Ð `nhn `nw `pzc .xyal mc oia dvivg iede ,zxtety oink dieyrd dkizga

zecp mcc ab lr s` :ixaq opaxe ,df oipra z`vl

mc df oi`"e ,df oipra ze`xl dkxc oi` ,`ed

zecp mc df oi` :eyexit ikd opax ixn`wc "zecp

opax mb Ð iielt ilta la` .aezkd `nihy

.dxyaa rbepe `ed zecp mcc oeik ,oi`nhn

àìàirac yxtl oi` Ð dn`d it znizga

el`" wxtc oerny iaxk dn`d it znizg xeriy

irac ozp iaxk xaqc ,(a,fq migqt) "mixac

e`" :(eh `xwie) aizkc ,afa dn`d it znizg

m`c .afl ixw lra ywzi`e ,"eaefn exya mizgd

`l dzrn `l` ied rbepc `xninl jixt i`n ,ok

xity Ð afl ywzi`c oeik `d ,daifa xezqi

xaq i` :cere] ?ied rbepc dpin wiic ikide !xezqi

dil wetize :`ped ax jixt i`n ,oerny iaxk

ze`xl leki mqiw jxc `lde 'ek envr `edc

:yxtl d`xp `l` .[dn`d it znizgn daxd

aefc ,(`,n) "otec `vei" wxta onwl opzck xaqc

rbiy jixv :xn`w ikde .`edy lka oi`nhn ixwe

mixzqd zia z`nehc meyn ,dn`d it znizga

`wc ,ied rbepc oeik :jixt jkl .d`nhn `l

`l dzrn ,dn`d ita rbiy cr mqiwa zxdhn

.daifa xezqi

àøîéîì)dilpne :xn`z m`e Ð (ied rbepc

jixvn `l `ped axc dywnl

:xnel yie ?oerny iaxk dn`d it znizg xeriy

`nhn epi` envr `edc dil wetize" xn`wcn

xeriyk" xn`w `le "dn`d it znizga `l`

rny Ð afl ywzi`c inp xn`w `le ,"dnizg
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:xnel yie ?d`ex `pngx azkc il dnl ,`edy

el`" wxta opiyxcc `d ,d`ex azkpy ici lrc

zeaxl Ð "af lke" "af" :(a,eq) migqta "mixac

opinwen ,zepgn ipyl ueg glzyny ixw lra

,`kd xn`c `d dpin `wtpe .rbepa `le d`exa

epi`y ,rbep meyn `l` `nh epi` d`ex elit`c

olpne :xn`z m`e .uegan dribpa `l` `nh
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ïðaøì ,ïéáéLBî¯ìkä éøác ,ïéããö éðMî äðôeî .ïéáéLîe ïéãîì¯äðôeî ïéa àkéà éàî ,ìàòîLé éaøå .ïéáéLî ïéàå ïéãîì ¦¦§©¨©§¥¦§¦¦§¨¦§¥§¨¦¦§¥©Ÿ§¥¦§¥§¦¦§©¦¦§¨¥©¦¨¥§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc dcp(iying meil)

eíàel` miltpeçBnð`id ixde md mcy xxazn ,mina.äàîè ¦¦§¥¨
,xtrk yai `edyk dtebn `vi mcd xy`k mby ok m` gkene

.ezngn d`nhp
:`xnbd dywnéëä éà`id yai mc dtebn `vi xy`k mby ¦¨¦
ok m` ,d`nhénð eçBnð àìa`l zekizgde minl dlihd m` mb - §Ÿ¦©¦

.yai mc dlitdy iptn ,d`nh `dz egenp
:`xnbd zvxzneçBnð àì ék ,äaø øîà`l zekizgd xy`k - ¨©©¨¦Ÿ¦

milez `l` ,od yai mc `ny miyyeg ep` oi` mina egenp
ef dkizgyàéä dîöò éðôa äiøa,dteba dxvepy dkizg oin - §¦¨¦§¥©§¨¦

.dnec` dxry e` dtilw oink dzligzn d`xap `id jke
:`xnbd zl`eyàðåeb éàä ék àkéà éîe,dfky xac yi ike - ¦¦¨¦©©§¨

tz dy`ydaiyn .dteba exvepy zexrye zetilw oink li
:`xnbdïéà,ok -àéðúäå,`ziixaa epipyy edfe -øæòìà éaø øîà ¦§¨©§¨¨©©¦¤§¨¨

äìòä íéNòî éðL ,÷Bãö éaøaenràaàdlr xy`kîexirïéòáh §©¦¨§¥©£¦¤¡¨©¨¥¦§¦
ìay daiyi,äðáé,miyrnd eid jkeúìtî äúéäL äMàa äNòî §©§¤©£¤§¦¨¤¨§¨©¤¤

dngxnàaà úà eìàLå eàáe ,úBneãà úBtéì÷ ïéîkd`nh m` §¦§¦£¨§¨£¤©¨
,`l e` `idìàL àaàåef dl`yíéàôBøì eìàL íéîëçå ,íéîëçì §©¨¨©©£¨¦©£¨¦¨£¨§¦

,dteba el` zetilw ly oaih dníäì eøîàå,mi`texdBæ äMà §¨§¨¤¦¨
äkî[rvt-],úBtéì÷ ïéîk úìtî äpnnL ,äéòî CBúa dì Lé ©¨¤¨§¥¤¨¤¦¤¨©¤¤§¦§¦

okle ,zenec` zetilwk mi`xp dknd iclbyìéhzzetilwd z` ©¦
,íénìe,eçBnð íà`id ixd,äàîè`le `ed zecp mc i`ceay iptn ©©¦¦¦§¥¨

dxedh ,egenp `l m` j` ,dkn iclbzelzl yi ik ,`id
.[ze`nhn opi`e ,dkn iclb od zetilwdy

áeLårxi`úìtî äúéäL äMàa ,äNòîdngxnúBøòN ïéîk §©£¤§¦¨¤¨§¨©¤¤§¦§¨
àaà úà äìàLå äàáe ,úBneãà,`l e` `id d`nh m`ìàL àaàå £¨¨§¨£¨¤©¨§©¨¨©

ef dl`yíéîëçå ,íéîëçìel`yíéàôBøìzexry ly oaih dn ©£¨¦©£¨¦¨§¦
,dteba el`íäì eøîàåef dy` ,mi`texdàîeL[zlai-]dì Lé §¨§¨¤¨¤¨

,úBneãà úBøòN ïéîk úìtî äpnnL ,äéòî CBúa,jxcd jky iptn §¥¤¨¤¦¤¨©¤¤§¦§¨£
okle ,`neya zexry yiyìéhzzexryd z`,eçBnð íà ,íénì ©¦©©¦¦¦

`id ixd,äàîèegnvy zexry `le od zecp mc i`ceay iptn §¥¨
zexryy zelzl yi ik ,dxedh `id egenip `l m` j` ,`neya

.ze`nhn opi`e ,od `ney ly
:mina dwicad ipic z` zyxtn `xnbd,Lé÷ì Léø øîàdpyna ¨©¥¨¦

,'dxedh e`l m`e d`nh egenp m` ,minl lihz' ,epipyeef dwica
`weec zeidl dkixv,ïéøLBôa`le mippev mina dwca m` la` §§¦

dlihn dzid m` `ny ik ,dxedh `idy xxazd `l oiicr ,egenp
.zegenip zekizgd eid mixyet minl

éëä énð àéðz,yiwl yix ixack `ziixaa ok epipy -ìéhzz` ©§¨©¦¨¦©¦
zexryde zetilwdå ,íénì`weec.ïéøLBôadrc `ziixad d`ian ©©¦§§§¦

:dipy,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaømc m` wecal minl lihz `l ©¨¦§¤©§¦¥¥
`l` ,`ed,ïøBtvä éab ìò ÷Bøa Bzëòîîjerin ici lr genp m` §©©§§©©¥©¦¤

.`id dxedhe mc epi` ,genp `l m`e ,d`nhe `ed mc ixd ,df
:`xnbd zl`eyeäééðéa éàîoaxe `nw `pz ly mzwelgn dn - ©¥©§

.l`ilnb oa oernyeäééðéa àkéà ÷çcä éãé ìò Ceòî ,àðéáø øîà̈©©¦¨¦©§¥©§¨¦¨¥©§
.mc `id jerin ici lr wx dgenipy dkizg m`d `id mzwelgn -
jerin ici lr wxe ,mina dil`n dgenip dpi`y dkizg `nw `pzl
dgenipy ef elit` l`ilnb oa oerny oaxle ,mc dpi` ,dgenip `id

.`id mc jerina
:mina zexydl dkixv onf dnk jynl dpc `xnbdïðz íúä- ¨¨§©

zakye dlap ,uxy ,wex ,rip ,aef oiprl ,epipy (:cp) onwl dpyna
mina dixy ici lr m` j` ,migl mdyk `l` mi`nhn mpi`y rxf
zx`ane ,miyai mcera s` mi`nhn md ,mzegll mixfeg md

:dpyndïúéiøL àéä änkm` ,miglk mpicy reawl ick da yiy ©¨¦§¦¨¨
dixy ici lr mzegll mixfegaminïéøLBtjynaúòì úòî- §§¦¥¥§¥

ici lr `l` mzegll mixfeg mpi` m` la` ,zery rax`e mixyr
,zrl zrnn xzei mixyeta dixy ici lr e` ,ming mina dixy

.mi`nhn mpi`e miyaik mpic
:`xnbd zl`eyàëäm` xxal ick mina zekizgd ziixy oiprl ¨¨
,`l e` md mcéàî,oicd dn -àðéòa éîozexydl jixv m`d - ©¦¨¦¨

mina,úòì úòîod mc m` xxazd `l oiicr df xeriyn zegtae ¥¥§¥
,`l e`Bàzekizgd ziixya `nyàì.zrl zrn jixv Ÿ

a `weec m`d ,md wtqd iccveéLewàc äìáðe õøL,miyw mdy - ¤¤§¥¨§©¥
ïðéòamiiexy eidiy mikixv -,úòì úòîmikkxzn mpi`y oeik ¨¦©¥¥§¥

,df xeriyn zegtaékøc íc ìáàC,jx `edy -àìezexyl jixv £¨¨§©¦Ÿ
`ed mc m` xxazn xak dlil e` mei ziixy xg`le ,zrl zrn

.`l e`àðL àì àîìc Bàdlape uxy oia welig oi` `ny e` - ¦§¨Ÿ§¨
.zrl zrn dixy jixv mlekae ,mcl

:`xnbd zniiqne÷éz.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz - ¥
y dpyna epipy,íéâc ïéîk úìtnädpi` miynxe mivwy ,miabg ©©¤¤§¦¨¦

:`xnbd dywn .mc mdnr yi m` `l` d`nhéaø énð âBìôéìå§¦§©¦©¦
àäa äãeäéxn`ie ,df oica mb dcedi iax welgi `l recne - §¨§¨

,`l m` oiae mc mdnr dz`x m` oia d`nh miabge mibc zltny
dcedi iax `nih dkizg zltn oiprl dpynd zligzay myk
meyn (.`k) lirl enrh x`azpy itke ,mc dnr oi` m` elit`

.mc `la xawd zgiztl xyt` i`y
yiil cvik ewlgp mi`xen`d:ef `iyew a,Lé÷ì Léø øîàmb ok` ¨©¥¨¦

epizpyna ef `aae ,äéeðL ú÷Bìçîazrck,àéä ïðaømixaeqd §©£¤§¨©¨¨¦
d`nh `id dcedi iax itl j` ,mc `la xawd zgiztl xyt`y

.mc mdnr oi` m` s`
àîéz eléôà ,øîà ïðçBé éaøådiepy ef `aay xn`z m` elit` - §©¦¨¨¨©£¦¥¨

zrcl s`,äãeäé éaørecn zeywdl lkez `l ,`id lkd ixace ©¦§¨
y oeik ,dkizg zltna `nihy itk dcedi iax o`k `nih `lãò©

íúä äãeäé éaø øîà÷ àì ïàk,`yixa dcedi iax xn`y dn lk - ¨Ÿ¨¨©©¦§¨¨¨
df oi`éab àlàzltn,äëéúçmeyneäëéúç éåäå Léø÷c íc ãéáòc ¤¨©¥£¦¨©£¦¨§¨¦§¨¥£¦¨

,dkizg zeyridle yxwidl ieyr zecp mcy -éåä àì äiøa ìáà£¨§¦¨Ÿ¨¥
,miabg ,mibc zxeva oebk ,dixa zxeva yxwp mcd oi` la` -
dcen dcedi iax mb el` zexev dlitd m` okle ,miynxe mivwy
zgizt meyn dcedi iax ly enrh did `ly ,dxedh `idy
`id dnvr dkizgd ezrcly iptn `l` ,oywnd zxaqk ,xawd

.yxwy mc
:opgei iax ixac lr `xnbd dywnàðLéì Cäìeoeyl dze`le - §©¦§¨

zxaeqdïðçBé éaø øîàc,xn` envr opgei iaxy -àaøLôà é §¨©©¦¨¨§¦¤§¨
éâìôéî÷ íc àìa øáwä úçéúôìdcedi iaxe minkg zwelgny - ¦§¦©©¤¤§Ÿ¨¨¦§§¦

dcedi iaxe ,mc `la xawd zgiztl xyt` i` oica `id `yixa
mc `id dnvr dkizgdy meyn `le xawd zgizt meyn `nih

,dl`yd dnewnl zxfeg ok m` ,yexwàäa äãeäé éaø énð âBìôì¦§©¦©¦§¨§¨
mibc oink zltnd z` `nhie ,ef `aaa mb welgi dcedi iaxy -

.xawd zgizt mrhn
:`xnbd dwiqnàðLéì Cä éðúîc ïàîopgei iax mya dpeyy in - ©§©§¥©¦§¨

,xawd zgizt meyn `ed dcedi iax ly enrhyéëä éðúî- ©§¥¨¦
,epziibeqa dpey `ed jk gxkdaéøîàc Lé÷ì Léøå ïðçBé éaø©¦¨¨§¥¨¦§¨§¦

eäééåøzef `aay ,mdipy exn` -e äéeðL ú÷Bìçîazrckïðaø ©§©§§©£¤§¨©¨¨
,àéäzgizt meyn d`nhp mc mdnr oi` m` s` dcedi iaxl la` ¦

.[xawd
y dpyna epipy['åëå] äîäa ïéîk úìtnäiax zrcl ,sere dig ©©¤¤§¦§¥¨

zxevn ea oi`y lk minkg zrcle ,dcil z`neh d`nhp xi`n
:xi`n iax ly enrh z` zx`an `xnbd .cle epi` mc`áø øîà̈©©

øéàî éaøc déîòè éàî ,ìàeîL øîà äãeäéiax ly enrh edn - §¨¨©§¥©©§¥§©¦¥¦
,sere dig dnda zenck zltna `nihy xi`nBa äøîàðå ìéàBä¦§¤¤§¨

zaiz ,zeterde zeigd zendad z`ixa zyxtaíãàk ,'äøéöé'§¦¨§¨¨
z`ixaa xn`py ,'dxivi' zaiz ez`ixa zyxta dxn`py
lM dnc`d on midl` 'd xvIe' (hi a ziy`xa) zeigde zendad©¦¤¡Ÿ¦¦¨£¨¨¨
(f a my) mc`d z`ixaa xn`pe ,'minXd sFr lM z`e dcVd zIg©©©¨¤§¥¨©¨©¦

tr mc`d z` midl` 'd xviIe'dey dxifba micnele ,'dnc`d on x ©¦¤¡Ÿ¦¤¨¨¨¨¨¦¨£¨¨
`idy ,mc` zenc zltnk dpic sere dig dnda zenc zltndy ef

.dcil z`neh d`nh
dywn .ef dey dxifb llka mibc oink zltnd s`y dywn `xnbd

:`xnbdäzòî àlàd`nh en` 'dxivi' ea xn`py lky x`azpy ¤¨¥©¨
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רלט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc dcp(iying meil)

eíàel` miltpeçBnð`id ixde md mcy xxazn ,mina.äàîè ¦¦§¥¨
,xtrk yai `edyk dtebn `vi mcd xy`k mby ok m` gkene

.ezngn d`nhp
:`xnbd dywnéëä éà`id yai mc dtebn `vi xy`k mby ¦¨¦
ok m` ,d`nhénð eçBnð àìa`l zekizgde minl dlihd m` mb - §Ÿ¦©¦

.yai mc dlitdy iptn ,d`nh `dz egenp
:`xnbd zvxzneçBnð àì ék ,äaø øîà`l zekizgd xy`k - ¨©©¨¦Ÿ¦

milez `l` ,od yai mc `ny miyyeg ep` oi` mina egenp
ef dkizgyàéä dîöò éðôa äiøa,dteba dxvepy dkizg oin - §¦¨¦§¥©§¨¦

.dnec` dxry e` dtilw oink dzligzn d`xap `id jke
:`xnbd zl`eyàðåeb éàä ék àkéà éîe,dfky xac yi ike - ¦¦¨¦©©§¨

tz dy`ydaiyn .dteba exvepy zexrye zetilw oink li
:`xnbdïéà,ok -àéðúäå,`ziixaa epipyy edfe -øæòìà éaø øîà ¦§¨©§¨¨©©¦¤§¨¨

äìòä íéNòî éðL ,÷Bãö éaøaenràaàdlr xy`kîexirïéòáh §©¦¨§¥©£¦¤¡¨©¨¥¦§¦
ìay daiyi,äðáé,miyrnd eid jkeúìtî äúéäL äMàa äNòî §©§¤©£¤§¦¨¤¨§¨©¤¤

dngxnàaà úà eìàLå eàáe ,úBneãà úBtéì÷ ïéîkd`nh m` §¦§¦£¨§¨£¤©¨
,`l e` `idìàL àaàåef dl`yíéàôBøì eìàL íéîëçå ,íéîëçì §©¨¨©©£¨¦©£¨¦¨£¨§¦

,dteba el` zetilw ly oaih dníäì eøîàå,mi`texdBæ äMà §¨§¨¤¦¨
äkî[rvt-],úBtéì÷ ïéîk úìtî äpnnL ,äéòî CBúa dì Lé ©¨¤¨§¥¤¨¤¦¤¨©¤¤§¦§¦

okle ,zenec` zetilwk mi`xp dknd iclbyìéhzzetilwd z` ©¦
,íénìe,eçBnð íà`id ixd,äàîè`le `ed zecp mc i`ceay iptn ©©¦¦¦§¥¨

dxedh ,egenp `l m` j` ,dkn iclbzelzl yi ik ,`id
.[ze`nhn opi`e ,dkn iclb od zetilwdy

áeLårxi`úìtî äúéäL äMàa ,äNòîdngxnúBøòN ïéîk §©£¤§¦¨¤¨§¨©¤¤§¦§¨
àaà úà äìàLå äàáe ,úBneãà,`l e` `id d`nh m`ìàL àaàå £¨¨§¨£¨¤©¨§©¨¨©

ef dl`yíéîëçå ,íéîëçìel`yíéàôBøìzexry ly oaih dn ©£¨¦©£¨¦¨§¦
,dteba el`íäì eøîàåef dy` ,mi`texdàîeL[zlai-]dì Lé §¨§¨¤¨¤¨

,úBneãà úBøòN ïéîk úìtî äpnnL ,äéòî CBúa,jxcd jky iptn §¥¤¨¤¦¤¨©¤¤§¦§¨£
okle ,`neya zexry yiyìéhzzexryd z`,eçBnð íà ,íénì ©¦©©¦¦¦

`id ixd,äàîèegnvy zexry `le od zecp mc i`ceay iptn §¥¨
zexryy zelzl yi ik ,dxedh `id egenip `l m` j` ,`neya

.ze`nhn opi`e ,od `ney ly
:mina dwicad ipic z` zyxtn `xnbd,Lé÷ì Léø øîàdpyna ¨©¥¨¦

,'dxedh e`l m`e d`nh egenp m` ,minl lihz' ,epipyeef dwica
`weec zeidl dkixv,ïéøLBôa`le mippev mina dwca m` la` §§¦

dlihn dzid m` `ny ik ,dxedh `idy xxazd `l oiicr ,egenp
.zegenip zekizgd eid mixyet minl

éëä énð àéðz,yiwl yix ixack `ziixaa ok epipy -ìéhzz` ©§¨©¦¨¦©¦
zexryde zetilwdå ,íénì`weec.ïéøLBôadrc `ziixad d`ian ©©¦§§§¦

:dipy,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaømc m` wecal minl lihz `l ©¨¦§¤©§¦¥¥
`l` ,`ed,ïøBtvä éab ìò ÷Bøa Bzëòîîjerin ici lr genp m` §©©§§©©¥©¦¤

.`id dxedhe mc epi` ,genp `l m`e ,d`nhe `ed mc ixd ,df
:`xnbd zl`eyeäééðéa éàîoaxe `nw `pz ly mzwelgn dn - ©¥©§

.l`ilnb oa oernyeäééðéa àkéà ÷çcä éãé ìò Ceòî ,àðéáø øîà̈©©¦¨¦©§¥©§¨¦¨¥©§
.mc `id jerin ici lr wx dgenipy dkizg m`d `id mzwelgn -
jerin ici lr wxe ,mina dil`n dgenip dpi`y dkizg `nw `pzl
dgenipy ef elit` l`ilnb oa oerny oaxle ,mc dpi` ,dgenip `id

.`id mc jerina
:mina zexydl dkixv onf dnk jynl dpc `xnbdïðz íúä- ¨¨§©

zakye dlap ,uxy ,wex ,rip ,aef oiprl ,epipy (:cp) onwl dpyna
mina dixy ici lr m` j` ,migl mdyk `l` mi`nhn mpi`y rxf
zx`ane ,miyai mcera s` mi`nhn md ,mzegll mixfeg md

:dpyndïúéiøL àéä änkm` ,miglk mpicy reawl ick da yiy ©¨¦§¦¨¨
dixy ici lr mzegll mixfegaminïéøLBtjynaúòì úòî- §§¦¥¥§¥

ici lr `l` mzegll mixfeg mpi` m` la` ,zery rax`e mixyr
,zrl zrnn xzei mixyeta dixy ici lr e` ,ming mina dixy

.mi`nhn mpi`e miyaik mpic
:`xnbd zl`eyàëäm` xxal ick mina zekizgd ziixy oiprl ¨¨
,`l e` md mcéàî,oicd dn -àðéòa éîozexydl jixv m`d - ©¦¨¦¨

mina,úòì úòîod mc m` xxazd `l oiicr df xeriyn zegtae ¥¥§¥
,`l e`Bàzekizgd ziixya `nyàì.zrl zrn jixv Ÿ

a `weec m`d ,md wtqd iccveéLewàc äìáðe õøL,miyw mdy - ¤¤§¥¨§©¥
ïðéòamiiexy eidiy mikixv -,úòì úòîmikkxzn mpi`y oeik ¨¦©¥¥§¥

,df xeriyn zegtaékøc íc ìáàC,jx `edy -àìezexyl jixv £¨¨§©¦Ÿ
`ed mc m` xxazn xak dlil e` mei ziixy xg`le ,zrl zrn

.`l e`àðL àì àîìc Bàdlape uxy oia welig oi` `ny e` - ¦§¨Ÿ§¨
.zrl zrn dixy jixv mlekae ,mcl

:`xnbd zniiqne÷éz.dhytp `ly ,wtqa ef dl`y cenrz - ¥
y dpyna epipy,íéâc ïéîk úìtnädpi` miynxe mivwy ,miabg ©©¤¤§¦¨¦

:`xnbd dywn .mc mdnr yi m` `l` d`nhéaø énð âBìôéìå§¦§©¦©¦
àäa äãeäéxn`ie ,df oica mb dcedi iax welgi `l recne - §¨§¨

,`l m` oiae mc mdnr dz`x m` oia d`nh miabge mibc zltny
dcedi iax `nih dkizg zltn oiprl dpynd zligzay myk
meyn (.`k) lirl enrh x`azpy itke ,mc dnr oi` m` elit`

.mc `la xawd zgiztl xyt` i`y
yiil cvik ewlgp mi`xen`d:ef `iyew a,Lé÷ì Léø øîàmb ok` ¨©¥¨¦

epizpyna ef `aae ,äéeðL ú÷Bìçîazrck,àéä ïðaømixaeqd §©£¤§¨©¨¨¦
d`nh `id dcedi iax itl j` ,mc `la xawd zgiztl xyt`y

.mc mdnr oi` m` s`
àîéz eléôà ,øîà ïðçBé éaøådiepy ef `aay xn`z m` elit` - §©¦¨¨¨©£¦¥¨

zrcl s`,äãeäé éaørecn zeywdl lkez `l ,`id lkd ixace ©¦§¨
y oeik ,dkizg zltna `nihy itk dcedi iax o`k `nih `lãò©

íúä äãeäé éaø øîà÷ àì ïàk,`yixa dcedi iax xn`y dn lk - ¨Ÿ¨¨©©¦§¨¨¨
df oi`éab àlàzltn,äëéúçmeyneäëéúç éåäå Léø÷c íc ãéáòc ¤¨©¥£¦¨©£¦¨§¨¦§¨¥£¦¨

,dkizg zeyridle yxwidl ieyr zecp mcy -éåä àì äiøa ìáà£¨§¦¨Ÿ¨¥
,miabg ,mibc zxeva oebk ,dixa zxeva yxwp mcd oi` la` -
dcen dcedi iax mb el` zexev dlitd m` okle ,miynxe mivwy
zgizt meyn dcedi iax ly enrh did `ly ,dxedh `idy
`id dnvr dkizgd ezrcly iptn `l` ,oywnd zxaqk ,xawd

.yxwy mc
:opgei iax ixac lr `xnbd dywnàðLéì Cäìeoeyl dze`le - §©¦§¨

zxaeqdïðçBé éaø øîàc,xn` envr opgei iaxy -àaøLôà é §¨©©¦¨¨§¦¤§¨
éâìôéî÷ íc àìa øáwä úçéúôìdcedi iaxe minkg zwelgny - ¦§¦©©¤¤§Ÿ¨¨¦§§¦

dcedi iaxe ,mc `la xawd zgiztl xyt` i` oica `id `yixa
mc `id dnvr dkizgdy meyn `le xawd zgizt meyn `nih

,dl`yd dnewnl zxfeg ok m` ,yexwàäa äãeäé éaø énð âBìôì¦§©¦©¦§¨§¨
mibc oink zltnd z` `nhie ,ef `aaa mb welgi dcedi iaxy -

.xawd zgizt mrhn
:`xnbd dwiqnàðLéì Cä éðúîc ïàîopgei iax mya dpeyy in - ©§©§¥©¦§¨

,xawd zgizt meyn `ed dcedi iax ly enrhyéëä éðúî- ©§¥¨¦
,epziibeqa dpey `ed jk gxkdaéøîàc Lé÷ì Léøå ïðçBé éaø©¦¨¨§¥¨¦§¨§¦

eäééåøzef `aay ,mdipy exn` -e äéeðL ú÷Bìçîazrckïðaø ©§©§§©£¤§¨©¨¨
,àéäzgizt meyn d`nhp mc mdnr oi` m` s` dcedi iaxl la` ¦

.[xawd
y dpyna epipy['åëå] äîäa ïéîk úìtnäiax zrcl ,sere dig ©©¤¤§¦§¥¨

zxevn ea oi`y lk minkg zrcle ,dcil z`neh d`nhp xi`n
:xi`n iax ly enrh z` zx`an `xnbd .cle epi` mc`áø øîà̈©©

øéàî éaøc déîòè éàî ,ìàeîL øîà äãeäéiax ly enrh edn - §¨¨©§¥©©§¥§©¦¥¦
,sere dig dnda zenck zltna `nihy xi`nBa äøîàðå ìéàBä¦§¤¤§¨

zaiz ,zeterde zeigd zendad z`ixa zyxtaíãàk ,'äøéöé'§¦¨§¨¨
z`ixaa xn`py ,'dxivi' zaiz ez`ixa zyxta dxn`py
lM dnc`d on midl` 'd xvIe' (hi a ziy`xa) zeigde zendad©¦¤¡Ÿ¦¦¨£¨¨¨
(f a my) mc`d z`ixaa xn`pe ,'minXd sFr lM z`e dcVd zIg©©©¨¤§¥¨©¨©¦

tr mc`d z` midl` 'd xviIe'dey dxifba micnele ,'dnc`d on x ©¦¤¡Ÿ¦¤¨¨¨¨¨¦¨£¨¨
`idy ,mc` zenc zltnk dpic sere dig dnda zenc zltndy ef

.dcil z`neh d`nh
dywn .ef dey dxifb llka mibc oink zltnd s`y dywn `xnbd

:`xnbdäzòî àlàd`nh en` 'dxivi' ea xn`py lky x`azpy ¤¨¥©¨
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xcde"רמ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bk sc dcp(iyiy meil)

ïðéôìéåd dey dxifbdn micnel ep`e -.ïéããö éðMî äðôeî §¨§¦©§¨¦§¥§¨¦
z` wx miyxec dcil z`neh oiprl recn x`al zniiqn `xnbd

:miccv ipyn dptendéëäìez`y minkg zrc itl ,jk meyne - §¨¦
okl ,miaiyne micnl cg` cvn dptendäîäáì àðîçø déðôà- ©§¥©£¨¨¦§¥¨

z`neh miyxec mdny 'dxivi dxivi' miweqtd z` aezkd dptd
dnda zenc zltna dciløîâð àìc éëéä ék ,ïéããö éðMîicka - ¦§¥§¨¦¦¥¦§Ÿ¦§©

cenll jxhvp `lyïîy dey dxifbäðôeîwx,ãçà ãvîiptn ¦§¨¦©¤¨
mc`l dn ,`xnba oldl x`eank ,ef dey dxifb lr daeyz yiy
,ezcila en` `nhzy ie`x ok lre ,ig ecera d`neh ea zkiiyy
m`e ,dzen xg`l wx `l` ,miign d`nhn dpi`y dndaa xn`z
mb miyxec ep` oi` df mrhne .dcil z`neh mb da bdpz `l ok
zenc zltna dcil z`neh oic bidpdl 'd`ixa d`ixa' dey dxifb
dilr aiydl yie ,cg` cvn `l` dpten dpi`y iptn ,oipz

.ef daeyz
:dey dxifb illka dipy oeyl d`ian `xnbdàáøc déøa àçà áø©£¨§¥§¨¨

dì éðúîdey dxifb illk z` dpy -øæòìà éaøc déîMîenyn - ©§¥¨¦§¥§©¦¤§¨¨
xfrl` iax lyàle÷ìyexcl xyt` eixacle ,xzei lwin ote`a - §¨

md jke .jk lk mipten miaezkd oi` xy`k mb dey dxifba
:millkd

.`øwéò ìk äðôeî dðéàL äåL äøæb ìkmikxvp miccvd ipyy - ¨§¥¨¨¨¤¥¨§¨¨¦¨
xifba cenil jxevl iept mdn cg` oi`e ,mtebl,dey dïéãîìdpnn §¥¦

,cenild lr aiydl dn oi` m`åaiydl yi m`ïéáéLî.oicnl oi`e §§¦¦
`idy dey dxifb .aäðôeîwx,ãçà ãvî,dpica epizeax ewlgp §¨¦©¤¨
ïéãîì ìàòîLé éaøì,dpnnïéáéLî ïéàå.aiydl dn yi m` elit` §©¦¦§¨¥§¥¦§¥§¦¦

eïéãîì ïðaøì,aiydl dn oi` m` dpnnåaiydl yi m`ïéáéLî §©¨¨§¥¦§§¦¦
.oicnl oi`e

`idy dey dxifb .béðMî äðôeîdïéããölïéãîì ìkä éøácdpnn §¨¦§¥§¨¦¦§¥©Ÿ§¥¦
å,aiydl yi m` elit`.ïéáéLî ïéà ©¥§¦¦

cg` cvn dpten oia weligd dn opaxl ef oeyl itl dpc `xnbd
:`xnbd zl`ey .llk dpten epi`làkéà éàî ,ïðaøìedfi` - §©¨¨©¦¨

yi weligì ãçà ãvî äðôeî ïéa,øwéò ìk äðôeî dðéàLitl `lde ¥§¤¦©¤¨¦¤¥¨§¨¨¦¨
.miaiyne mipic odn micnly minkg mixaeq odizya ef oeyl

:`xnbd daiyndpéî à÷ôð,mdipia lcad yi -úçkLîc àëéä ¨§¨¦¨¥¨§©§©©
dìd dey dxifb `vnzy mewna -å ,ãçà ãvî äðôeî`vnz ¨§¨¦©¤¨§

dey dxifb dznerldéì úéà éàäì åàìå ,øwéò ìk äðôeî dðéàL¤¥¨§¨¨¦¨§¨§©¦¥
àëøét déì úéà éàäì åàìå àëøétjextle aiydl daeyz oi`e - ¦§¨§¨§©¦¥¦§¨

,odn zg` z`ïðé÷áLdey dxifbd z` miafer ep` -äðôeî dðéàL ¨§¦©¤¥¨§¨
ïðéøîâå ,øwéò ìkmicnele -.ãçà ãvî äðôenî ¨¦¨§¨§¦©¦§¤¦©¤¨

zl`ey .`kxit yi dcil z`neh oiprl ,eppipray zx`an `xnbd
:`xnbdàëäådnda micnel ep`y ,dcil z`neh oiprl ,o`ke - §¨¨

cg` cvn wx dpten `edy iptn mc`n oipz micnel oi`e ,mc`n
,cenild lr aiydl yieàkéà àëøét éàîaiydl yi `kxit efi` - ©¦§¨¦¨

.cg` cvn dptend z` micnel ep` oi` dzngny df cenil lr
:`xnbd daiynCøôéîì àkéàc íeMîcenild z` jextl yi - ¦§¦¨§¦§©

,xneleíãàl äî,ezcila dcil z`neh dxezd dzaixyïkLepic ©§¨¨¤¥
`edy ,d`neh oiprl xengíéiçî ànèîea zkiiy ig ecera - §©¥¥©¦

zkiiy oi`y ,d`neh oiprl lw mpicy miig ilraa xn`z ,d`neh
zenc zltndy `ed oic ok lre ,mzen xg`l `l` d`neh mda
minkg zrcle li`ede .dcil z`neh d`nh `dz `l miig ilra
ep` oi` ,cg` cvn `l` dpten dpi`y dey dxifb lr miaiyn
oipz zenc zltnd z` dcil z`neh `nhl dey dxifb miyxec
d`nh dnda zenc zltnd j` ,cenild lr aiydl yiy iptn
miccv ipyn dpten dey dxifba zcnlp dz`nehy iptn dcil

.[aiydl dn yiyk s` dilr miaiyn oi`e
iax ly enrhy l`eny mya dcedi ax ixac e`aed (:ak) lirl
myk 'dxivi' sere dig dndaa dxn`py meyn `ed xi`n
mitqep mi`xen` yiy d`ian `xnbd .mc` lv` dxn`py

:xi`n iax ly enrh edfy mixaeqdàaà øa àéiç éaø øîà ïëå§¥¨©©¦¦¨©©¨
øéàî éaøc àîòè eðééä ,ïðçBé éaø øîàxi`n iax ly enrh edf - ¨©©¦¨¨©§©£¨§©¦¥¦

,sere dig dnda zenc zltnd z` dcil z`neh `nhndìéàBä¦
,íãàk 'äøéöé' Ba äøîàðåmyky xnel dey dxifb miyxece §¤¤§¨§¦¨§¨¨

sere dig dnda zenc zltnd mb jk ,dcil d`nh mc` zcleidy
.dcil d`nh `dz

mda dxn`py mitqep mixac epivny ,df mrh lr dywn `xnbd
:dcil z`neh mi`nhn mpi` mde ,'dxivi'énà éaø déì øîàiaxl ¨©¥©¦©¦

,`a` xa `iigàlàen` dxivi ea dxn`py lky zxn`e li`ed ¤¨
xen` ok m` ,dcil d`nhäzòîmbyúìtnäkøä úeîc`dzBnà ¥©¨©©¤¤§¨¦

,äãéì äàîè,'dxivi' oeyl epivn mixd iabl mb ixdyøîàpL §¥¨¥¨¤¤¡©
(bi c qenr).'çeø àøBáe íéøä øöBé äpä ék':`xnbd daiynøîà ¦¦¥¥¨¦¥©¨©

déì,`a` xa `iig iaxúìtî à÷ éî øälitz dy`y xyt` ike - ¥¨¦¨©¤¤
`ld ,xdk lecb ltp÷c àéä ïáàúìtî à`l` dlitn dpi` - ¤¤¦§¨©¤¤

,oa` zenckéøwéà Leb àeää`le 'yeb' `l` `xwp epi` df ltpe - ©¦§¥
.dcil d`nh dpi` okle ,xd
:zeywdl in` iax siqedàlàea dxn`py lky zxn`e li`ed ¤¨

xen` ok m` ,dcil d`nh en` dxiviäzòîmbyçeø úìtnä- ¥©¨©©¤¤©
,gex `ln xityBa äøîàðå ìéàBä ,äãéì äàîè Bnà àäziabl - §¥¦§¥¨¥¨¦§¤¤§¨

oeyl gexdk 'äàéøa'z`ixaa ef oeyl dxn`py mydáéúëc ,íãà §¦¨§¨¨¦§¦
(my)àîéz éëå .'çeø àøBáe'dazkp ef daizy xnel dvxz m`e - ¥©§¦¥¨

`ide dtebläðôeî àì,jk xnel oi` .dey dxifb dpnid cenll Ÿ§¨
ixdyázëîì déì äåäcîxvwl leki aezkd didy jezn - ¦©£¨¥§¦§©

aezkleáéúëe ,'çeøå íéøä øöBé'mixd xvei' azke jix`de -àøBáe ¥¨¦¨©§¦¥
dpéî òîL ,'çeødazkp 'd`ixa' zaizy o`kn gken -ééeðôàì- ©§©¦¨§©§¥

.dey dxifb dpnn cenll diept `dzy icka
déì øîày `ed llkd ,`a` xa `iig iax uxiz -ïéðccenll ¨©¥¨¦

dey dxifbaäøBú éøácî äøBú éøáceza azkpy weqt -weqtn dx ¦§¥¨¦¦§¥¨
,dxeza azkpyïéðc ïéàådey dxifba cenlläøBú éøácweqt - §¥¨¦¦§¥¨
,dxeza azkpyäìa÷ éøácî.mi`iapd ixaca xn`py weqtn - ¦¦§¥©¨¨

oi` ,`iapa xn`p 'gex `xeae mixd xvei dpd ik' weqtde li`ede
'mc`d z` midl` `xaie' weqtdn dey dxifb epnn miyxec

.dxeza xen`d
:xi`n iax ly enrha zetqep zerc d`ian `xnbdøa äaø (øîà)¨©©¨©

øéàî éaøc àîòè eðééä ,ïðçBé éaø øîà äpç øaiax ly enrh edf - ©©¨¨©©¦¨¨©§©£¨§©¦¥¦
,sere dig dnda oink zltna dcil z`neh `nihy xi`nìéàBä¦

íäéðéòåsere dig dnda lyk úBîBceipir,íãà ìLxegyd ixdy §¥¥¤§¤¨¨
,lebr sere dig dnda ipiray xegyd oke ,lebr `ed mc`d oiray
d`nh dpi` bc zenc zltnd ok lre ,lebr epi` mibc lya la`

.dcil
:`xnbd dywnàlàmc` lyk zenec eipiry lky zxn`e li`ed ¤¨

xen` ok m` ,dcil d`nh en`äzòîmbyúìtnäkLçð úeîc ¥©¨©©¤¤§¨¨
å ìéàBä ,äãéì äàîè Bnà àäzs`Bðéò ìbìâygp lyìLk äleâò §¥¦§¥¨¥¨¦§©§©¥£¨§¤

.íãà:`xnbd dtiqenénð éëä àîéz éëåok`y xnel dvxz m`e - ¨¨§¦¥¨¨¦©¦
ok m` ,dcil d`nh en` ygp zenc zltnd mbéðúéìdpyiy - ¦§¥

zenc zltndy ,df oic dpyna `pzdLçð.dcil d`nh ¨¨
,xi`n iaxl dcil d`nh ygp zenc zltnd ok` :`xnbd zvxzn

c meyn df oic `pzd dpy `l ok it lr s`eàðz éàdpey did m` - ¦¨¨
a epic z` `pzdàðéîà äåä ,Lçð`weecy xnel leki iziid - ¨¨£¨¨¦¨

øéàî éaøc déìò ïðaø éâéìôc àeä Lçðaiax lr minkg ewlgp - §¨¨¦§¦¦©¨¨£¥§©¦¥¦
meyn `ed mnrhe ,xi`ndéa áéúk àìcea dxn`p `ly -,'äøéöé' §Ÿ§¦¥§¦¨

ìáàoink zltnaéâéìt àì äiçå äîäás`e ,eixac lr ewlgp `l - £¨§¥¨§©¨Ÿ§¦¦
meyn dcil d`nh mn`y micen mddéa àáéúëcdxn`py - ¦§¦¨¥

mz`ixaa,'äøéöé'`nhl 'dxivi dxivi' dey dxifba cenll yie §¦¨
`pzd dpy ,zerh icil `ap `ly icke .dcil z`neh mni` z`
ok m` gxkdae ,[ygp `le sere dig dnda xi`n iax ixaca

.el`a mb miwleg minkgy
zenec dnda ly dipiry opgei iax ixac xwir lr dywn `xnbd
dnda ly dipiry xne` dz` j`id :`xnbd dywn .mc` lyk

,mc` lyk zenecdì éðz÷ ïéîeî éab àäådnda ,df dxwn ixde - §¨©¥¦¨¨¥¨
epipy oky ,dndad inen lv` iepy ,mc` ipirl zenec dipiry
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המשך בעמופ רנג

oifge` mipy` cenr bk sc ± oey`x wxtdcip
'åë àðîçø äééðôà éëäì.opaxk Ðãçà ãöî äðôåîî øîâú àìã,oiaiync meyn Ð

.dinwlck ,miign `nhn oky yi`l dn :aiydl yi o`keàìå÷ìdpten opira `lc Ð

.i`d ilekïðáøìxwir lk dpten epi`yle ,oiaiyne oicnl cg` cvn dptenlc oeik Ð

lk dpten dpi`yl cg` cvn dpten oia `ki` i`n ,oiaiyne oicnl lkd ixac opixn`

xwir?àëéà àëøéô éàî àëäå`kde ,xnelk Ð

,`ki` daeyz dn ,mc`` ipzc dey dxfba

dpten iedc ,dign xnbinl jl `gipc zxn`wc

xnbp `le ,oiaiyn oi`c meyn ,oiccv ipyn

cg` cvn dptenc meyn ,oipzn d`ixa d`ixa

iaeze`l jl zi` i`ne ,oiaiyne `ed?ïëù
íééçî àîèîe` uxyn eiiga d`neh lawn Ð

ezclei `dzy `ed oic Ð ze`neh x`yn

mibc iab jkld .el`a xn`z ,dcil d`nh

iab la` .`ed cg` cvn dptenc ,dil opikxt

dl opikxt `l ,`id `kxitc ab lr s` ,dnda

.oiccv ipyn `id dptene li`edéáø øîà ïëå
'åë àééç.i`w l`eny xn` dcedi axc` Ðøä

úìôî÷ éîxdk lecb ltp zltn in Ðúåîã ?
úìôîã àåä ïáàyeb oa` zenc xya zkizg Ð

.dxivi dia `aizk `le ,ixwin `nlraùåâÐ

."xtr yeb" :(f aei`) enkïäéðéòå ìéàåäly Ð

.dndae digíãà ìùì úåîåãoiray xegy Ð

e`l ,mibcc la` .mc` lyk ,dndaa lebr ded

.`ed lebräì éðú ïéîåî éáâ àäå,xnelk Ð

iab `de ,mc`l dnec dnda oirc zxn` ikid

lblbye :(`,n) zexekaa dl ipzw xekad inen

oi`y `vnp ,men dil aiygcne .men ied epir

.mc`k dipir zeidl dnda jxcàîëåàáÐ

ipzc `de ,mc`k dndaa lebr ied oiray xegy

`l ,oird lk ayen mewn ,`ixiva Ð men iedc

ied Ð lebr ied i`e .mc`k dndaa lebr ied

,"lblb" iexw oird ayen ly xea lkc .men

ly epir lblba izcnre :(a,ck) onwl opixn`ck

.lblbk lebr `edy iptne .inheg cr zn

íäéðôìoke ,mdicva mdipirc mibc iwet`l Ð

.ygpàôåôé÷å àéø÷eipte ,dlila wrevd ser Ð

.eiptl eipire ,lezgl dnecéëäå àøñçéî éøåñç
éðú÷,digae dndaa xi`n iax ixac oi`xp Ð

,eiptl zekled eipirc `tetiwe `ixwl oicd `ede

.dilr opax ibiltc it lr s`eíéîëç éøáãåÐ

inp xi`n iaxc ,zeter x`ya xi`n iaxl oi`xp
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`oifgeרמב mipya cenr bk sc ± oey`x wxtdcip
àðéðú éîð ïðà óà.iig `lc Ðøéàî éáø éøáã óåòå äéçå äîäá ïéî úìôîä`yix Ð

iyg `we ,odkl xeka oi`e dlgpl xeka yi :ipzw ikde ,(`,en) zexeka zkqna:lif`e a

iabl `ed xeka e`l ,i`dc .dlgpl xeka Ð eixg` `ad ,sere dige dnda oin zltnd

.iig `lc ,dlgpïäëì øåëá ïéà.mgxd z` xht df ixdy Ðäéäéù ãò íéøîåà íéîëçå
íãà úøåöî åáeixg` `ad z` xhet epi` Ð

.odk zxekanìãðñzxev oi`y ,dzegt dxev Ð

jezne ,xg` cle `la lcpq oi`y .zxkip eipt

dcp) oiwxita yxtnck ,jrnp `ed exiag wgec

xifgde ,exiag z` xhqy mc`l lyn :(a,dk

xhet Ð oey`x lcpq `vei m`e .eixeg`l ezxev

.odk oeictn eig` z`àéìù åà`ily oi`c Ð

.onf xg`l eixg` `ad z` xhete ,cle `la

= øéôù.ãìåä ñåôã øåòí÷åøîxaky Ð

yxtn (my) oiwxita onwle ,zvw oixkip eixa`

.dlåéøçà àáä.dl` lk xg` Ðäìçðì øåëá
.iig `lc ,edpip dlgp ipa e`l ipdc Ðåáìù éî

åéìò äåã`ed ,ezen lr la`zn eia` al Ð

.dlgp oiprl aiygcäîäá éòîá íãàÐ

edn ,mc` zenc da `vne ,dhgy?:opixn` in

inp ikd ,dini` xza xi`n iax lif`c ikid ik

.dlik`l ixye ,dnda xza lifäñøô åì ïéà óåò
eizeqxt oi`y ,`kil zeqxtc idp ,mc` la` Ð

.dndal enk miawr ipy el oi`y ,zewecqäñøô
àëéà àäéîzqxtn lk" :(`i `xwie) aizke Ð

irn jez `vnp m`c ,"elk`z dndaa dqxt

,mlerd xie`l `vi `ly onf lk ,helw dnda

elit`e .elke` Ð dqxt `l` el oi`c ab lr s`

,xeq` Ð dxt oa helw :xn`c oerny iaxl

Ð dirna `vnpe en` dhgyp m`c `ed dcen

"dywnd dnda" wxta yxtn ikde .xzenc

.(a,gq oileg)àåä íãà íãà åéðôå ùééú åôåâÐ

.opilf` mipt zxev xzacäîäáë ãçà ïéòáÐ

.dndal dnec eipirn zg`iax :opiqxb ikd

.zxev lk mixne` minkge zxevn xne` xi`n

Ð mc` zxevn ea yiy oeik :xne` xi`n iaxy

.mc` zxevk ezxev lk oi`c ab lr s`e ,cle ied

àéðú àëôéà àäålk :xne` xi`n iaxy Ð

:xn`w ikd ,xi`n iaxc "zxev lk" i`de .zxev

lk elit`e ,cle ied Ð eay mc` zxev `edy lk

zqla e` zg` oira `xapy `l` ,yiiz eipt

.mc`l dnecd zg`úøåöî íéøîåà íéîëçåÐ

ivg oebk ,zxkip dxev zvwn ea didiy cr

.mc`l dnec sevxtdàéðú àéðú éàizrny Ð

yie li`ed ,mz` la` ,izxn`y dn axn ip`

.dixg` ekl Ð mkcia dpyníéðéáâäzeab Ð

oixewy ,xhpq owfd zeabe ,l"ivxey ,mipir

.o"ehpnãçàë íìåë åéäéù ãò,opaxl Ð

dyxitcke ,opaxk dinxi iaxc jenqa yxtnck

xcd `le .bilte ,`ed `pz axc .`zbeltl ax

.mc`d zxev lk erac opaxl xn`c i`nn dia

rnyn `w `d ,lif`e dinxi iax aiygwc `de

`qgc `de .opictw `l mipf`` opaxl elit`c ol

`l xn`c `ziixac `pzc `ail`e ,opaxk inp

ira cv cgac ol rnyn `we ,"zxevn" `l` ira

.citw `w `l ofe``e ,zenly zexevåìéôà
ãçà óåöøôe` egvn e` epir oebk ,cg` xa` Ð

.cle ied Ð mc`l dnecc cg` zqlïî õåç
íéðæàä.`qg xn`c `axl `iywe ,ibq cga "zxevn" xn`c o`nl `nl` ,sevxt aiyg `l Ð dndak ezxev x`ye mc` lyk eipf` Ðàéðú áëòì àéää àéðú éë ééáà øîà,xnelk Ð

,`zi`ck inwe`l ivnc ab lr s`e .`nwezn "zxev lk" opaxl xn`c o`nke .`akrn `lc ofe`d on ueg ,`akrn dndak cg` xa` elit` ,miakrnc minkg exn`y mipt zxev

.opaxk inewe`l dil `gip Ð "zxev edc lk" xn`c xi`n iaxckeúøåöî øîàã ïàîë íìåòì àîéà úéòáéàå.`qgl `iyw `le Ðãçà ãçà ãçà éàîåmixai` iy`x lkn ,xnelk Ð

."zxevn" xn`c o`nke 'ek zqlde oird :xn`c ,`qgk mc`l dnec cg` didiãöä ïîva epiry Ð.mc` ipa x`yk ,ecva ekxie ecäàîè åîà áå÷ð åèùå.dig dtxh :xaqw Ðåèùå
= íåèà.íåúñ
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àöîå,ok m`c :xnel yie ?xi`n iaxl `le ,opaxl `nlice :xn`z m`e Ð dpei zenc da

`lc :xnel yi inp i` .'ek "dpei zenc da `vn ,opaxl" xninl opgei iaxl dil ded

dnda irna mc`e ,mc` irna dnda cle edyer lw xacac ,xi`n iaxl `l` dil `irain

.dy` irna mc` `l` cle ixwin `lc ,ixyc dil `hiyt ,opaxl la` ?`l e` cle iexw inp

elit` dxeq` xn`c opgei iaxn di`x iziine

.xi`n iaxl oky lke opaxléáøùxne` xi`n

oir zxev lk zvwn :qxhpewa yxit Ð zxevn

Ð "zxev lk" :mixne` minkge .owfe zabe zqle

iaxlc ab lr s`e .'ek mipir izy ,miccv ipyn

meyn ,dcil d`nh mc`l llk inc `l ik xi`n

`diy ira mc`l inc ik ,"dxivi" mda aizkc

wiic `zbelt `de .dxivid lk zvwna el dnec

zxevn ea oi`y lk :mixne` minkge" opzcn

Ð "cle epi` :mixne` minkge" ipzw `le ,"mc`

ezvwne mc` ezvwny clea inp ibiltc llkn

,cle iexw ezxev lk zvwna :xi`n iaxlc .dnda

oizipzna ipzwc `de .dxevd lk `ira opaxle

lk" opira ,ocicl .xn`w xi`n iaxl Ð "zxevn"

"dxev zvwn"c `din ol ice` ,jcicl ."zxev

.opira

àéðúäåÐ dxev lk xne` xi`n iax `kti`

oir elit` ,`edy lk :qxhpewd yxit

"zxevn" :mixne` minkge .oipiabe zql `la cg`

"dxev lk"c :eyexitl dywe .dxevd ivg lk Ð

`ipz `dac :cere !oiey opi` `ziixace axc

iaxe axc :cere !ynn `kti` ded `l ,`kti`

`kil opgei iax`e ,`ziixa` ibilt jenqac opgei

wxt rnynck ,ax` enk ,"bilte `ed `pz" xninl

on mipzg (zkxa oi`) iab (`,g) zeaezkc `nw

`qg xn` `axc :eyexitl dyw cere !oipnd

`ziixan dil jixt ik ,ok m`e ,`ziixac opaxk

ipyil ,"cg` sevxt elit` ,exn`y mipt zxev"c

`xiaqc oeik ,`ziixac xi`n iaxk `z`c :dil

ik :iia` dil ipyn ik `zydc ,`ziixak dil

`xiaq `l `ede ,axk dl iwen akrl `idd `ipz

,ynn `kti` `ipzde :yxtl d`xpe !ikd dil

izy `irac Ð "dxev lk" xne` :xi`n iaxy

mzdc ,dnda dlekn rexbc ,zezqle mipir

ivg Ð "zxevn" :ixn` opaxe .aizk "dxivi"

mipiabde gvnd :xn`c opgei iax `zyde .dxev

`qg xn` `axe ,`ziixac xi`n iaxk Ð mipirde

iaxk dl iwe`e ,`ziixan dil jixte .opaxk Ð

xi`n iax" ax ixaca qixb l`ppg epiaxe .xi`n

enk ,"zxevn mixne` minkge ,zxev lk xne`

.`kti` `ziixaae ,oizipznaøîàehye `ax

oke .dig dtxh :xaqw Ð dcil d`nh en` aewp

dler ef ly lbx" iab (a,`i) dxenzc `nw wxta

xacac `cqg ax xn`wc ,"dler dlek (e`) Ð

dpi` dtxhc ,dler dlek Ð dtxh dze` dyery

dlap dze` dyery xac `wec :xn` `axe .dig

zexekac `nw wxtae .dig dtxhc ,dler dlek Ð

dzvwn ,iebl zvwn iab `kti` `zbelt (`,b)

xac :xn` `cqg axc .dxekad on riwtdl

:xn` `axe .dig dtxhc ,dlap dze` dyery

.dig dpi` dtxhc ,dtixh inp dze` dyery xac

.ixn`c `ki`k iedc :mz epiax xne`e
cr
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רמג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc dcp(iyiy meil)

àðéðz énð ïðà óàepi` dnda zenca cley dpyna epipy ep` s` - ©£©©¦§¦¨
zexeka) dpynd ixac md jke ,xi`n iax ixacl elit` miiwzn
xekak epic oi` ok it lr s`e ,xeka zclei dy`y minrt ,(.en
xeka epi` j` ,eia` iqkpa mipy it lhepy ,dyexi oiprl `l`

,cvik .oad oeictl wewf didiy oiprlúìtnädpey`xd dzcila ©©¤¤
cleïéîkzencäîäae`,óBòå äiçxeka aygp dfd ltpd oi` §¦§¥¨©¨¨

eixg` clepde ,'dlgp oa' epi`e ,`niiw oa epi`y iptn ,dyexi oiprl
oad oeict oiprl mewn lkne ,dyexi ipicl xekad `edàélòî ãìå)¨¨§©§¨

,(àeältpdiptn ,oeictl wewf epi` eixg` clepde ,cle aygp
ltpde ,(ai bi zeny) 'mgx xhR' lr dxeza xn`p oad oeict aeigy¤¤¤¤

md jk ,en` ly dngx z` gzte xhty `ed,øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦
,mc` zenca clek epic dnda zenca cley epzpyna ezhiyke

.oad oeict oerh epi` eixg` `ad ok lreíéøîBà íéîëçås`y ©£¨¦§¦
cle aygp ltpd oi` oeict oiprl,íãà úøevî Ba àäiL ãòiptn ©¤§¥¦©¨¨

zxiht oiprl `l s` ,llk cle aygp epi` mc` zxev el oi`y lky
.oad oeict oiprl xekad `ed eixg` `ade ,mgxd

:dpynd dkiynnådy`ìcðñ úìtnädpey`xd dzcilay - §©©¤¤©§¨
,zxkip dpi`e dkern eipt zxevy cle dlitdBàdcila dlitdy

dpey`xdàéìLekeza akey cledy yeal oink -,Bàdlitdy ¦§¨
øéôLdide ,ekeza mixvep xyade micibde zenvrdy ,cled xer - ¨¦

xitydíweøî,miphw mixai` zxev hrn ekeza mixkip xaky - §¨
åcle okàöBiä`edyk mgxd onCzeçîcled el` lka ,zekizgl §©¥§¨

åéøçà àaäaygpì øBëaoipräìçð,eia` iqkpa mipy it lehil - ©¨©£¨§§©£¨
epi`y oeik dyexi oiprl oa aygp epi` oey`x clepy ltpdy iptn

,zeigl ie`xBðéàåaygp el` zecle ixg` `ad oi`e -ïäëì øBëa §¥§§Ÿ¥
.dlitdyk en` ly dngx xhtp xaky iptn ,ezectl jxev oi`e -

:di`xd z` dinxi ax miiqnCzòc à÷ìñ éàålr dlri m`e - §¦¨§¨©§¨
xnel jzrcééçc,miiwzdl ie`x dnda zenca cley -àaä §¨¥©¨

éåä éî äìçðì øBëa åéøçàdnda zenca ltp xg`l clepd m`d - ©£¨§§©£¨¦¨¥
recne ,meiw el yiy cle ixg` clep ixde ,dyexi oiprl xeka `ed
i`cea `l` .dlgpl xeka `ed eixg` `ady xi`n iax dcen
,miiwzdl ie`x dfk cle oi` xi`n iaxl elit`y ef dpynn gken

.ax ixack
`xnbd dgec:íìBòì ,àáø øîàxnel xyt`ééçczenca cley - ¨©¨¨§¨§¨¥

,miiwzdle zeigl ie`x dndaåxeka `ed eixg` `ad ok it lr s` §
ik ,dlgplíúä éðàLxeka zyexi oiprl ,my xacd dpey -øîàc ¨¦¨¨§¨©

àø÷d`EpVd oA xkAd z` iM' (fi `k mixac) weqta xn`py - §¨¦¤©§Ÿ¤©§¨
`Ed iM Fl `vOi xW` lkA mipW iR Fl zzl xiMiBðBà úéLàøFl ©¦¨¤¦§©¦§Ÿ£¤¦¨¥¦¥¦

,la`e zepip` oeyln 'epe`' zaiz z` yexcl yie 'dxkAd hRWn¦§©©§Ÿ¨
wxy dpnn cenlleBalL éîeia` lyäåcla`zneåéìò,znyk ¦¤¦¨¤¨¨

,dyexi oiprl xeka aygp `edàöécleL äæie`x `ed m` s` ¨¨¤¤
mewn lkn zeigle miiwzdlBaì ïéàeia` lyåéìò äåc,ezena ¥¦¨¤¨¨

cle m`d dpyndn gikedl oi` ok m`e .mc` zenca epi`y xg`n
.`l e` miiwzdl ie`x dnda zenca

,zn e` ig cle da `vnpe dqixk z` erwae ,oick dhgypy dnda
cnlp df oic .ztqep dhigy oerh epi`e en` zhigya cled xzed
dndA lke' (e ci mixac) dxedh dnda ipniqa xen`d weqtdn§¨§¥¨
Dz` dndAA dxB zlrn zFqxt iYW rqW zrqWe dqxR zqxtn©§¤¤©§¨§Ÿ©©¤©§¥§¨©£©¥¨©§¥¨Ÿ¨
`vnpd xaer ,xnelk ,'dndaa' `vnpd lky jkn ecnle ,'Elk`YŸ¥

.sqep xykd oerh epi`e ,'elk`z dze`' ,en` irna
:mc`k ezxevy dnda ly cle oica zwtzqn `xnbddépéî àòa§¨¦¥

ééaàî äáäà øa àãà áø,iia` z` dad` xa `c` ax l`y - ©£¨©©£¨¥©©¥
ìixacøîàc øéàî éaøzenca cley epzpynaäîäaxvepdéòîa §©¦¥¦§¨©§¥¨¦§¥

àeä àélòî ãìå äMàdxwna wtzqdl yi ,ynn clek epic - ¦¨¨¨§©§¨
zenca cle `vnpyäîäa éòîa íãà,dhgypyéàî,epic dn - ¨¨¦§¥§¥¨©

dy` irna dndaay myk `ny e` ,ed`xn itk ,mc`k epic m`d
dnda irna mc`a mb jk ,en` oick cled oicy xi`n iax xaq
zxxan .dndak cled aygie ,en`k epicy xi`n iax xeaqi

:`xnbddépéî à÷ôð éàîìepic m`d df wtqn `vei oic dfi` - §©¨§¨¦¥

:`xnbd daiyn .dndak e` mc`käìéëàa ééeøzLàìdidiy - §¦§§¥©£¦¨
mc`k epic m`y iptn ,en` zhigy ici lr dlik`a xzen cled
,en` irna `vnpyk xzid el oi`e ,dlik`a xeq`d oin `ed ixd

.elke`l xzen didi dndak epic m` j`
:`xnbd zl`eydéì èBLôúådf wtq heytz `l recne -àäî §¦§¥¥¨

ïðçBé éaø øîàc ,ïðçBé éaøc`vnpd cley it lr s`y (.hq oileg) §©¦¨¨§¨©©¦¨¨
da `vnpyk `weec epiid ,dlik`a xzen dhgypy dnda irna

inn clela` ,dnda oda àöîe äîäaä úà èçBMäa xaerúeîc ©¥¤©§¥¨¨¨¨§
,äðBézenc dze`.äìéëàa äøeñàdxizd `ly ,`ed enrh i`ceae ¨£¨©£¦¨

mixg` mixac `le ,dnda irna dnda d`vnpyk `l` dxezd
epic dnda irna mc`y oicd `ed ok m`e ,dndaa mi`vnpd

.dlik`a xeq`y ,mc`k
:`xnbd dgecàzLä éëäheytl yiy dzr jipira d`xp jk ike - ¨¦©§¨

`lde ,opgei iax ixacn wtqd z`,íúäoi` ,dpei zenc `vnyk ¨¨
cnlp epnny weqta ixdy ,dn` zhigy ici lr dxizdl mewn
dndA lke' (e ci mixac) xn`p en` irna `vnpd cle ly exzid§¨§¥¨
`l ,'Elk`Y Dz` 'ebe zFqxt iYW rqW zrqWe dqxR zqxtn©§¤¤©§¨§Ÿ©©¤©§¥§¨Ÿ¨Ÿ¥
e` ,'zFqxt' xn`py itk ,zewecq zeqxt el yiy cle `l` xzed§¨
xn`py itk ,dwecq dpi`y ,dhelw dqxt zegtd lkl el yiy

dpeia j` ,'dqxR'àkéà úBñøt àì,zewecq zeqxt dl oi` -àìå ©§¨Ÿ§¨¦¨§Ÿ
àkéà äñøt.dxeq` `id ok lre ,dl oi` dhelw dqxt elit`e - ©§¨¦¨

mpn`,àëä,dnda irna mc`aéäðmpn` s`d -àkéì úBñøôc ¨¨§¦¦§¨¥¨
enk miawr ipy mc`l oi` ixdy ,zewecq zeqxt clel oi`y -

j` ,dndaläñøtdhelwàkéà àäéîlre ,el yi mipt lk lr - ©§¨¦¨¦¨
xaer ly dlik`d xzid llka df cle `diy wtzqdl mewn yi ok

.dhegy dnda irna `vnpd
xi`n iaxl `xnbd dwtzqdy wtqd hytp `l `pwqnly `vnpe
en` zhigya xzed m`d ,dnda irna `vnpy mc` zenca clea

.`l e`
:dpyna epipyìk ,íéøîBà íéîëçåcle,'åë Ba ïéàLmc` zxevn ©£¨¦§¦Ÿ¤¥

:xi`n iax lr minkg ewlgp dna zx`an `xnbd .clek epic oi`
ìkä ,áø øîà àaà øa äéîøé áø øîàminkg oiae xi`n iax oia - ¨©©¦§§¨©©¨¨©©©Ÿ

íéãBîy cleyBôebsebkåéðôe Lééziptkíãàk epic,íãà`ede ¦©¦¨¨¨¨¨¨
zxev xg` mikled ep`y iptn ,dcil z`neh en` z` `nhn

y cley micen lkd oke .miptdBôebkåéðôe íãàkíeìk àìå ,Lééz ¨¨¨¨©¦§Ÿ§
.dcil d`nh en` oi`e ,llk clek epic oi` -e÷ìçð àìxi`n iax Ÿ¤§§

minkgeàlàcleaåéðtLkå ,íãà`edy ,ea yi df iepiy j`àøáð ¤¨¤¨¨¨¨§¦§¨
äîäák úçà ïéòa,dndal dnec eipirn zg`y -øîBà øéàî éaøL §©¦©©¦§¥¨¤©¦¥¦¥

hrn ea yiy cle lky,íãà úøevîeipt iccvn cg` cvay oebk ¦©¨¨
`xape mc` iptk eipty df ok lre .clek epic ,mc`l dnec `ed

.cle `ed ixd ,dndak zg` oira,íéøîBà íéîëçåclek epic oi` ©£¨¦§¦
eipta `dzy críãà úøeö ìk.dnily mc` zxev - ¨©¨¨
:`xnbd dywnBì øîàdaiyid ipa exn` -,àaà øa äéîøé áøì ¨©§©¦§§¨©©¨

àéðz àëtéà àäåy ,jtdl `ziixaa epipy `lde -øîBà øéàî éaø §¨¦§¨©§¨©¦¥¦¥
yìkclel didiy dnúøeö,clek epic `diy ick jka ic mc` ¨©

.mc` zxevn `idy lk dxev `l` dpi` elit`eíéøîBà íéîëçå§£¨¦§¦
xkip wlg eipta `diy cr clek epic oi`yúøevîoebk ,mc` ¦©

od dxingn ef `ziixay `vnpe .mc`l dnec etevxt ivg didiy
oeinca ic xi`n iax zrcly ,minkg zhiya ode xi`n iax zhiya
eipt ivg eidiy jxev oi`e ,dcil z`neh `nhl icka `edy lk
,mipt ivg oebk ,zxkipd dxev zvwna ic minkgle ,mc`l zenec

.mc` lyk eipt lk eidiy jxev oi`e
:`xnbd daiyneäì øîà,daiyid ipal `a` xa dinxi axéà ¨©§¦

àéðz àéðzmpn` ip`e ,dzpyp `ld ,`ziixa dzpyp jk m` - ©§¨©§¨
mz` j` ,mkl izxn`y itk axn izrny`ziixa mkcia yi m`

.dixg` ekl ,dpey
:mc`l minec zeidl mikixvy mixa`d md dn zyxtn `xnbd

,ïðçBé éaø øîà àaà øa äéîøé áø øîàel` mixai` ,minkg zrcl ¨©©¦§§¨©©¨¨©©¦¨¨
z`neh d`nh eni` `dzy zpn lr mc` zxeva eidiy jixv
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xcde"רמד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ck sc dcp(ycew zay meil)

eilbx ekzgpy lkäaekøàä ãòepi` ,llka jxade jxad cr ± ©¨©§¨
.cle epi` jk clepy clee ,dtixh `ede ,jk zeigl lekiéàpé éaø©¦©©

,øîBàeilbx ekzgpy lk `ed 'zenie igd on lhpiy' xeriyãò ¥©
åéá÷ðìdpic df xeriya dilbx ekzgpy dnda ixdy ,llka eiawpe ¦§¨¨

.cle epi` jk xvepy xaer mb ok lre ,diiga s` dlapkïðçBé éaø©¦¨¨
,òLBäé ïa éñBé éaø íeMî øîBà`ed 'zenie igd on lhpiy' xeriy ¥¦©¦¥¤§ª©

jzgpy lk,Bøeaè íB÷î ãò.cle epi`e ,zeigl ie`x epi`y ©§©
:`xnbd zyxtneäééðéa àkéà éàpé éaøì éàkæ éaø ïéamdipia yi ± ¥©¦©©§©¦©©¦¨¥©§
m`d ,zwelgnäiç äôøèyceg xyr mipyn xzei zeigl dleki ± §¥¨©¨

c ,`l e`øîi`pi iax ±,äiç äôøè ,øáñeilbx ekzgp m` ok lre ©¨©§¥¨©¨
cr ekzgiy cr ,'zenie igd on lhpiy' llka epi` daekx`d cr

,eiawpløîei`kf iax ±,äiç dðéà äôøè ,øáñekzgp m` ok lre ©¨©§¥¨¥¨©¨
.'zenie igd on lhpiy' llka `ed daekx`d cr eilbxéàpé éaø ïéa¥©¦©©

eäééðéa àkéà ïðçBé éaøì`xnina zwelgnéaø øîàc ,øæòìà éaøc §©¦¨¨¦¨¥©§§©¦¤§¨¨§¨©©¦
øæòìà,(.`k oileg)ìhéðd dndad on jzgp ±Cøé,exeaig mewnn ¤§¨¨¦©¨¥

dlL ììçåjzgd mewna d`xpy cr xyad lk dnr jzgp oke ± §¨¨¤¨
k dpic ,llg oirk,äìáðd`nhn `ide ,dig `id oiicry it lr s` §¥¨

iaxy ,o`k ewlgp df oicae .digk `le dznk `idy ,dlap z`neh
eiawpl cr eilbx ekzgpyk ezrcl okle ,xfrl` iaxk xaeq i`pi
xaeq epi` opgei iax eli`e ,'zenie igd on lhpiy ick' llka `ed
mewn cr jzgp m` `l` df llka epi` ezrcl okle ,xfrl` iaxk

.exeah
:ey`xa meh` cle zltnd oic zyxtn `xnbd,àtt áø øîà̈©©¨¨

dú÷Bìçînie igd on lhpiy' xeriy `ed dnk ,lirl dxkfedy,'ze ©£¤
xqg cled xy`k `weec dzpypäìòîì ähîlîoezgzd wlga ± ¦§©¨§©§¨

,eteb lyìáàxqgp m`ähîì äìòîìî,ezlblebn jzgpy ±eléôà £¨¦§©§¨§©¨£¦
wx xqg m`,eäc ìken`,äøBäèepic oi`e zeigl leki epi`y iptn ¨§§¨

.clekøîà ïëås`BzìbìebL úà úìtnä ,ïðçBé éaø øîà ìãéb áø §¥¨©©¦©¨©©¦¨¨©©¤¤¤¤§¨§
äîeèà,dxqg ±äøBäè Bnà.cle epi`y iptn £¨¦§¨

:opgei iax mya lcib ax xn`y sqep oic d`ian `xnbdáø øîàå§¨©©
úìtnä ,ïðçBé éaø øîà ìãéb`edy cleàì÷éãc àú÷tà ïéîk± ¦©¨©©¦¨¨©©¤¤§¦©¨ª¨§¦§¨

,etizk lr eilbxe eici eidy ,lwcd urn mi`veid milevitd oirk
,dxev xqg `ed dhnlne,äøBäè Bnà.cle epi`y iptn ¦§¨

:mikern eipty cle oica zwelgn d`ian `xnbdøîzéàxn`p ± ¦§©
,yxcnd ziaaíéñîñeî åéðtL éî úìtnä,zvw mikern ±éaø ©©¤¤¦¤¨¨§¨¦©¦
à ,øîà ïðçBéäàîè Bnlr cle my epnn rwt `ly ,dcil z`neh ¨¨¨©¦§¥¨

,df ici,äøBäè Bnà ,øîà Lé÷ì Léø.cle epi`y iptn ¥¨¦¨©¦§¨
,Lé÷ì Léøì ïðçBé éaø déáéúéà,`ziixaa epipyäëeúç ãé úìtnä ¥¦¥©¦¨¨§¥¨¦©©¤¤¨£¨

,zerav` jeziga ci zxeva zkzegn ±åzltnd okäëeúç ìâø §¤¤£¨
,dzxevkäàîè Bnàz`nehïéàå ,äãéìep`ànL ïéLLBçe` ef ci ¦§¥¨¥¨§¥§¦¤¨

ef lbxíeèà óebîxqg ±.äúàa:`iyewd z` opgei iax miiqníàå ¦¨¨¨§¦
àúéà,dxedh miqnqen eipty in zltndy jixack oicd m`e ± ¦¨
éðúéìdkezg lbx e` dkezg ci zltndy zepyl `pzd lr did ± ¦§¥

oiyyeg oi`e dcil d`nhànLd`a ef lbx e` ciBà íeèà óebî ¤¨¦¨
,ïéñîñeî åéðtL énîz`nehn dxedh dzid df ote`a mb ixdy ¦¦¤¨¨§¨¦

.ef `iyew lr aiyd yiwl yixy epivn `le .dcil
:xg` ote`a drenyd z` dpy itt axa ,éôt áø øîày cleåéðt ¨©©¨¦§¨¨

éâéìt àì àîìò élek ïéñîñeîmpi` yiwl yix oiae opgei iax oia ± §¨¦¥¨§¨Ÿ§¦¦
miwleg,äàîècrwt `ly iptneipt ekrnpyk cle my epnn ¦§¥¨

`l` ,hrnéâéìt ékdf ,yiwl yixe opgei iax ewlgpy dn ±acle ¦§¦¦§
yúBçeè åéðt,llk zxkip eipt zxev oi`y ±øîzéà àëtéàå± ¨¨§¦§¨¦§©

y ,jtidl dxn`p drenyde,øîà ïðçBé éaøeipty cle zltnd ©¦¨¨¨©
zegehøîà Lé÷ì Léøå ,äøBäè Bnày.äàîè Bnà ¦§¨§¥¨¦¨©¦§¥¨

,itt ax ixacl :`xnbd zl`eyàäî ïðçBé éaøì Lé÷ì Léø déáúBìå§§¥¥¨¦§©¦¨¨¥¨
zltnd' ly `ziixadn opgei iax lr yiwl yix dywd `l recn ±
`le dxedh meh` seb zltnd wxy rnyn dpnny 'dkezg ci
oi`e' zepyl `pzl did ok `l m`y ,zegeh eipty cle zltnd
zvxzn .'dz`a zegeh eipty inn e` meh` sebn `ny oiyyeg

:`xnbddéì épLc íeMîy el aiyi opgei iaxy ±íeèà óeb eðééä ¦§©¦¥©§¨

úBçeè åéðtL éî eðééäiptn zegeh eipty in mb dpy `l `pzdy ± ©§¦¤¨¨
in mbe ,xqg epiid meh` seb ixdy ,meh` seb llka `ed s`y

.ixnbl eipt zxev dxqg zegeh eipty
:zegeh eipty clea dkldd oiprl dyrn d`ian `xnbdéaø éða§¥©¦

àúééø÷ì ÷eôð àéiç.mdizecy z` ze`xl mixtkl e`vi ± ¦¨¨§¦§¨¨
,exfgykïBäeáàc dén÷ì eúà,mdia` iptl e`a ±íeìk ,íäì øîà £§©¥©£¨©¨¤§

íëãéì äNòî àadyrn mkiptl `a mixtka mziidyk m`d ± ¨©£¤§¤§¤
.dyrnl dkld ea zexedl mzwwfpy,Bì eøîàcle zltna dyrn ¨§

lraíäì øîà .äeðànéèå ,eðéãéì àa úBçeè íéðt,eipal `iig iax ¨¦¨§¨¥§¦¥¨¨©¨¤
eàömixtkl zipy,íúànhL äî eøäèåeipty cle zltny iptn §§©£©¤¦¥¤

.d`nh dpi` zegeheëéézòc éàîmkzrc lr dzlr ef dn ± ©©§©§
,oick `ly dze` mz`nihyàøîeçìie`xy mzxaqy iptn ± §§¨

meyn ,jk xingdl mkl did `l .oicd on xzei dilr xingdl
càéä àle÷ éãéì àéúàc àøîeç`lew icil `al dteq ef `xneg ± §¨§¨§¨¦¥¨¦

,oick dpi`ydì eúéáäé÷cdl mzzp dze` mz`nihyk ixdy ± §¨¨£¦¨
øäBè éîéoick minid mze`a d`xzy mca bdpz `ide ,zclei oick §¥©

.d`neh mc `ed oicd cvn zn`ae ,'xdeh mc'
:mixizi mixa` el yiy cle oica zwelgn d`ian `xnbdøîzéà¦§©

,yxcnd ziaa xn`p ±úìtnäoinéðLe íéaâ éðL dì LiL äiøa ©©¤¤§¦¨¤¤¨§¥©¦§¥
,áø øîà ,úBàøãLok rxi` m`äMàa,dfky ltp dlitdyBðéà ¦§¨¨©©§¦¨¥

,ãìåok rxi` m`e .dcil z`neh d`nh dpi`eäîäáadhgypy ¨¨¦§¥¨
xaerd ,dirna dfk xaer `vnpeäìéëàa øeñàxzed `le ¨©£¦¨

ixdy xeq` `edy mlerd xie`l `vi m` oky lke ,en` zhigya
.dlape ltp `ed,øîà ìàeîLeok rxi` m`,äMàa`ed ixdãìå §¥¨©§¦¨¨¨

ok rxi` m`e ,dcil d`nh en`eäîäáadirna `vnpe dhgypy ¦§¥¨
`ed ,ze`xcy ipye miab ipy el yiy cle,äìéëàa øzeîlky ¨©£¦¨

.zeqxt el eidiy calae ,dzhigya xzed dnda irna `vnpd
:`xnbd zxxan .l`enye ax zwelgn z` zyxtn `xnbdéàîa§©

éâìôéî÷mzwelgn :`xnbd zx`an .l`enye ax ewlgp dna ± ¨¦§§¦
`id,àaà øa ïéðç áø øîàc ,àaà øa ïéðç áøãadxeza xn`p ¦§©£¦©©¨§¨©©£¦©©¨

iqixtOnE dxBd ilrOn Elk`z `l df z` K`' (f ci mixac)©¤¤ŸŸ§¦©£¥©¥¨¦©§¦¥
dxb dlrn iM otXd z`e zapx`d z`e lnBd z` drEqXd dqxRd©©§¨©§¨¤©¨¨§¤¨©§¤¤§¤©¨¨¦©£¥¥¨

zaize ,'mkl md mi`nh Eqixtd `l dqxtE dOd'äòeñMä' ¥¨©§¨Ÿ¦§¦§¥¦¥¨¤©§¨
weqta dxn`pyoinl dpeekd ,dféðLe ïéaâ éðL dì LiL ,äiøa§¦¨¤¤¨§¥©¦§¥

,úBàøãLax ewlgpe .dzlik` z` dxezd dxq` df weqtae ¦§¨
,'dreqyd' oic xe`iaa l`enyeàúéì àîìòa äiøa øîà áøoi` ± ©¨©§¦¨§¨§¨¥¨

zexyt`de ,ze`xcy ipye miab ipy el yiy mlera dixa oin
dnday minrtl oncfnyk `id efky dnda `evnl dcigid

.ze`xcy ipye miab ipy lra xaera xarzz dlibxegxkdaék¦
äLîì àðîçø déøîâàdyn z` `ed jexa yecwd cnilyk ± ©§§¥©£¨¨§Ÿ¤

,dxeq` dreqydydéøîâà dnà éòîadxeq` `idy eze` cnil ± ¦§¥¦¨©§§¥
ipy el yiy cley ax xn` okle ,dn` irna ef dnda d`vnpyk

.dlik`a xeq` dnda irna `vnpd ze`xcy ipye miabìàeîLe§¥
àúéà àîìòa äiøa øîàmiab ipy dl yiy mlera dixa oin epyi ± ¨©§¦¨§¨§¨¦¨

,ze`xcy ipyeäLîì àðîçø déøîâà éëå,dxeq` dreqydy §¦©§§¥©£¨¨§Ÿ¤
déøîâà àîìòa,xeq` `edy ecnil mlera `vnpy oin eze` lr ± §¨§¨©§§¥

ìáàefk dixa d`vnpyk,dnà éòîa`ide ,'dreqy' xeqi` da oi` £¨¦§¥¦¨
àéøLdn` irna z`vnpd dnda x`yk ,dn` zhigya zxzen ± ©§¨

el yiy cle dndaay l`eny xn` ok lre .dzhigya dxzedy
.dlik`a xzen en` irna `vnpy ze`xcy ipye miab ipy

:l`enye ax ixac lr dywn `xnbdàéiç øa éîéL áø déáéúéàxa ¥¦¥©¦¦©¦¨
axìepwf,áødnda xeka oiprl epipy ,eia` ia`,dxedhàðéðç éaø ¦©©¦£¦¨

ìk ,øîBà ñBðâéèðà ïaxekaìeñt úBàøãL éðLe ïéaâ éðL Bì LiL ¤©§¦§¥¨¤¤§¥©¦§¥¦§¨¨
,äãBáòì.daxwdl xyk epi`y(áøì àéL÷å) ééçc àîìàgken ± ©£¨©§¨§¨¥§©§¨§©

s`e ,zeigl dleki ze`xcy ipye miab ipy dl yiy dnday
dleqt `idy xnel `pipg iax wwfp okle ,dlik`a zxzen
el yiy cle lr ewlgpy l`enyl oiae axl oia dywe ,daxwdl
clepy xg`l la` ,en` irna `vnpd ze`xcy ipye miab ipy

.dlape ltp `ed ixde miiwzdl leki epi`y mdipy mixaeq
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המשך בעמופ לח

oifge` mipy` cenr ck sc ± oey`x wxtdcip
äáåëøàä ãòdtxh :xaqwe .dtxh `idy ,daekx`d on dlrnl cr dilbx ekzgpy Ð

.dig dpi`åéá÷ðì ãò,cle ied Ð daekx`l cr jkld ,dig dtxh :xaqw .llka eiawpe Ð

elit`e ,dlap Ð dly llge jxid lhip :xn`c xfrl` iaxk .dlap ied Ð eiawpl cr la`

dly llg inc ikid :yxtn (`,`k) oileg zhigyae .dig `l jkld ,d`nhn diiga?lk

.dxqg zi`xpe dveaxyåøåáè ãòcr la` Ð

meyn i`e .xfrl` iaxc dil zilc ,`l Ð eiawp

.dig dtxh :xaqw Ð dtxhéáøì éàðé éáø ïéá
øæòìà éáøã åäééðéá àëéà ïðçåézi` ediiexze Ð

.dig dtxh edläìòîìî.ezlblebn jzgpy Ð

äîåèà.dxqg =àì÷éãã àú÷ôà ïéîëÐ

eid jk .dlrnln lvtzne ,cigi dhnl lwcdy

.dxev `la `ed dhnlne ,etzk lr eilbxe eici

ïéñîñåîeiptk jk lk `le ,zvw oikern Ð

.zegehúåçåè åéðôá éâéìô éëoda dxev oi`y Ð

.ixnbl zxkipøîúéà àëôéàåmeyn `le Ð

.diaxn dl xnb ikd `l` ,dl (witn) jxev

àäî ïðçåé éáøì ùé÷ì ùéø äéáúåìm`c Ð

."zegeh eipty inn e`" ipzil ,`zi`åéðô åðééä
úåçåè,ikd iiepyl `kil oiqnqen eipta la` Ð

,`ed meh` e`le .dxevd oda zxkip `dc

.ixnbl xqg epiid meh`c`xneglmz`nhy Ð

.dawp wtq meyn ,mireay dze`éúàã àøîåç
àåä àìå÷ éãéìdl eziadi ,`ed clec oeikc Ð

ezixdhne ,xkfc :opiqxb `l `din .xdeh ini

,`id dcp d`nhc ,oick `ly dzii`x mcl

.`ed cle e`lcäìéëàá øåñà äîäáám` Ð

xie`l `vi oky lke ,dirna `vnpe en` dhgyp

.dlape ,`ed ltpc ,mlerdäìéëàá øúåîÐ

lk Ð "elk`z dndaa lk" :(`i `xwie) aizkc

zeqxt el eidiy calae ,elk`z dndaa `vnpd

"clil dywnd dnda"a xn`ck ,dqxt e`

.(a,hq oileg)äòåñùäaizkc ,dxq` `pngx Ð

."dreqyd 'ebe elk`z `l df z`" :(ci mixac)

øáñ áøz`vnpyk Ð `pngx xq`c i`d Ð

ipta `nlra dixa `dc ,dxeq` dnda irna

.`zil dnvräéøîâà àîìòáoind eze` Ð

.xzen Ð dxt irna z`vnp m` la` ,xq`éáø
ñåðâéèðà ïá àðéðçiedc xn`we ,i`w xekaa Ð

Ð heicdlc llkn ,oaxwl dil lqtcne .men

xie`l `vi elit` `dc ,ediiexzl `iywe .ixy

irna `l` ixy `l l`enye ,ixy Ð mlerd

l`enycn axl ith iniy ax iyw`c `de .en`

,ded dixa xae ,i`w ded diabc meyn Ð

ax :(a,`iw my) "xyad lk" wxta xn`ck

.dixa xa `iig xa iniy ax ial rlw`úà éîéù
:ikd ax dil xcdnc ogky` oizkec dnka Ð

,ded dixa xac meyn ipira d`xpe ."z` iniy"

,xnelk .dizeaiag meyn Ð ikd dil xn`we

zcny :izrny ip`e .ipaiydl rcei dz`

eipir swef did `ly ,axa ea did zeripv

:il `xidp `le .exikn did `l jkld ,dlrnl

`l` ,mc` meyl jk ax xn`y epivn `l ixdy

zegpnae o`k ,zenewn dnka ok xn` dfl

wigce ded sixgc meyn :izrny cere .(`,iw)

ziprza] (hk ohw crena) xn`c `idd ik ,dil

`le .iniy axc diteqikn `afyil `pngx :[a,h

dil wigcc ded iy` xa iniy ax mzdc ,`id

.`tt axläîå÷ò åúøãùù,`pipg iaxc `d Ð

`l` ,ynn oiab ipy e`l Ð iigc rnync

.mizyk oi`xpe ,(dfk) dnewr ezxcyyïéøáåòá ùé.dlap meyn oixeq`y mlerd xie`l e`viy Ðïéøáåò ììëî àöé åàìon` irna e`vnp ik ,odiycg elk `lc ab lr s` ,ipdc Ð

.l`enyl `iywe .xeq` Ð on` irna elit` ,i`d la` .exy Ðäéîòèì õøúî áøxie`l e`viyk Ð `yix `dc .xity rnzyn `lc dteb `id meyn `l` ,ivexzl jixv `l axc Ð

lk" aizkc ,"ixy en` irna la`" dilr siqedl jixv jkld ,ok xnel xyt` i`e .xzenc rnyn Ð mlerd xie`l `viyke ,i`w dlrc rnyn Ð "`vi" ipzwc `tiqe ,ixiin mlerd

.(`,hq oileg) "dywnd dnda" wxta ."elk`z dndaa'åëå ïéáâ éðù åì ùéù éî àöé.`zil dnvr ipta oin `dc ,dxq` en` irna xqinl Ð "dreqyd" `pngx azk ikc Ð
ìàåîùå
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ãòiab df `iadl jiiy oi`e .dlrnle daekx`d on epiidc ,llka daekx`de Ð daekx`d

lr s`e .(`,dp oileg) "zetxh el`"a ,llka cre cr oiprl ,xingdl minkg ixeriy lk"

i` .yxityk dgnp xzendy xkipyk ,epiid Ð dcil d`nhc oiwxta opixn` ci zipazc ab

.mxwp xer yi oexqgd mewna oebk ,xzei `xap `ly ahid xkipc ixiin o`k :inpéðúéì
m`e Ð 'ek eipty inn e` z`a meh` sebn `ny

yiiz eipt oebk ,ipz `lc `aeh `ki` `de :xn`z

eiptc :xnel yie ?`lwicc `zewt`e meh` (eipte)

ipzinl dil `iede ,meh` sebl dnec oiqnqen

.ipixg`n ith dicdaøîàeipta `tt ax

xn`wc `de Ð ibilt `l `nlr ilek oiqnqen

mixac eid `l Ð yiwl yixl opgei iax diaizi`

.(c sc) oileg yixa yi df oiprke .mlernéáø
yxit Ð 'ek yiy lk xne` qepbihp` oa `pipg

Ð heicdlc llkn ,oaxwl men iedcn :qxhpewd

xie`l `vi elit` `dc ,ediiexzl dywe .ixy

irna `l` dil ixy `l l`enye ,ixy Ð mlerd

(a,bn) "oinen el`" wxtac :mz epiaxl dywe .en`

.dnda inen iab `le ,odk inen iab dil `pz

!icin l`enyn iziin `le ,axn jixt inp mzde

:xn`c ,jixt `wec ax`c :mz epiaxl d`xpe

`de .miiwzn epi` ,`nl` Ð cle epi` dy`a

la` !ig ,`nl` Ð odk inen iab dil aiyg

jixt `l Ð miiwzn cle dy`a :xn`c ,l`enyl

miiwznc mz epiax xne` inp dndaae .icin

xie`l `vi ikc ,jenqa xn`c `de .l`enyl

xq`c "dreqy" meyn epiid Ð xeq` ,mlerd

xeq`c ezhiy itl jenqa yxit i"yxe .`pngx

oin epiid Ð `pngx xq`c "dreqy"e ,ltp meyn

izy oke oiab ipy clele m`l yiy ,`nlrc dnda

ab `l` dl oi`y dndan clepd la` .ze`xcy

,xqinl `xw jixhvi` `l Ð zg` dxcye cg`

s` ,miiwzn `din dy`ae .ied xenb ltpc

`pyille ."cle dy`a" xn`wcn ,eyexitl

:xn`z m`e .eyexitk rnyn dixnb` `nlrac

dreqy iab jixtc (a,q oileg) "zetxh el`" wxta

`zyde ?did ibipw dyn ike :oiab ipy dl yiy

oin "dreqy"c ,xity iz` qxhpewd yexitl

.xria `l` dievn dpi`e l`enyl `ed `nlra

,mz epiax yxitl la` .did ibipw ike :xn`w jkl

clep jky `l` envr ipta oin epi` l`enyl s`y

s`c :xnel yie ?ibipw lv` df oipr dn ,dndad on

ze`xl libxe ,ibipw did `l m` mz epiax yexitl

ef dnda xikn did `l ,zepeyn zenda xikne

zendan clep mby it lr s` ,oiab ipy dl yiy

dpi`y dndan ciledl dlibx dpi`y ,aeyi ly

.dpeyn
in
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ïðçBé éaø .åéá÷ðì ãò :øîBà éàpé éaø .äáekøàä ãò©¨©§¨©¦©©¥©¦§¨¨©¦¨¨
.Bøeaè íB÷î ãò :òLBäé ïa éñBé éaø íeMî øîBà¥¦©¦¥¤§ª©©§©
øî ,äéç äôøè eäééðéa àkéà éàpé éaøì éàkæ éaø ïéa¥©¦©©§©¦©©¦¨¥©§§¥¨¨¨¨

äôøè :øáñäéçïéa .äéç dðéà äôøè :øáñ øîe , ¨©§¥¨¨¨¨¨©§¥¨¥¨¨¨¥
øîàc ,øæòìà éaøc eäééðéa àkéà ïðçBé éaøì éàpé éaø©¦©©§©¦¨¨¦¨¥©§§©¦¤§¨¨©£©

dlL ììçå Cøé ìhéð :øæòìà éaø¯áø øîà .äìáð ©¦¤§¨¨¦©¨¥§¨¨¤¨§¥¨¨©©
ähîì äìòîìî ìáà ,äìòîì ähîlî ú÷Bìçî :àtt©¨©£¤¦§©¨§©§¨£¨¦§©§¨§©¨

¯éaø øîà ,ìcéb áø øîà ïëå .äøBäè eäc ìk eléôà£¦¨§§¨§¥¨©©¦¥¨©©¦
úà úìtnä :ïðçBéBúìbìebLäîeèà¯.äøBäè Bnà ¨¨©©¤¤¤¤§Ÿ§£¨¦§¨

ïéîk úìtnä :ïðçBé éaø øîà ,ìcéb áø øîàåàú÷tà §¨©©¦¥¨©©¦¨¨©©¤¤§¦©©§¨
àì÷éãc¯åéðtL éî úìtnä ,øîúéà .äøBäè Bnà §¦§¨¦§¨¦§©©©¤¤¦¤¨¨

Lé÷ì Léø ,äàîè Bnà :øîà ïðçBé éaø .íéñîñeî§¨¦©¦¨¨¨©¦§¥¨¥¨¦
:Lé÷ì Léøì ïðçBé éaø déáéúéà .äøBäè Bnà :øîà̈©¦§¨¥¦¥©¦¨¨§¥¨¦

äëeúç ìâøå äëeúç ãé úìtnä¯,äãéì äàîè Bnà ©©¤¤¨£¨§¤¤£¨¦§¥¨¥¨
àúéà íàå .äúàa íeèà óebî ànL ïéLLBç ïéàå§¥§¦¤¨¦¨¨¨§¦¦¨

¯åéðtL énî Bà íeèà óebî ànL éðúéìïéñîñeî! ¦§¥¤¨¦¨¦¦¤¨¨§¨¦
åéðôa :étt áø øîàïéñîñeî¯éâéìt àì àîìò élek ¨©©©¦§¨¨§¨¦¥¨§¨¨§¦¦
éâéìt ék ,äàîèc¯åéðôaúBçeè,øîúéà àëtéàå , ¦§¥¨¦§¦¦§¨¨§¦§¨¦§©

Bnà :øîà Lé÷ì Léøå ,äøBäè Bnà :øîà ïðçBé éaø©¦¨¨¨©¦§¨§¥¨¦¨©¦
.äàîè¯déáúBìå!àäî ïðçBé éaøì Lé÷ì Léø¯ §¥¨§§¥¥¨¦§©¦¨¨¥¨

åéðtL éî eðééä ,íeèà óeb eðééä :déì éðLc íeMî¦§¨¥¥©§¨©§¦¤¨¨
dén÷ì eúà ,àúééø÷ì ÷éôð àéiç éaø éða .úBçeè§¥©¦¦¨¨¥§¦§¨¨¨§©¥
eøîà ?íëãéì äNòî àa íeìk :íäì øîà ,ïBäeáàc©£¨©¨¤§¨©£¤§¤§¤¨§

,eðéãéì àa úBçeè íéðt :Bìäeðànéèå:íäì øîà . ¨¦¨§¨¥§¦©£¨¨©¨¤
äî eøäèå eàöéàî .íúànhMeëééúòc¯,àøîeçì §§©£©¤¦¥¤©©£©§§§¨

eúéáäé÷c ,àéä àle÷ éãéì àéúàc àøîeçéîé dì §¨§¨§¨¦¥¨¦§¨¨£¦¨§¥
éðLe íéab éðL dì LiL äéøa úìtnä ,øîúéà .øäBè©¦§©©©¤¤¦§¨¤¥¨§¥©¦§¥

äMàa :áø øîà .úBàøãL¯äîäáa ,ãìå Bðéà¯ ¦§¨¨©©§¦¨¥¨¨¦§¥¨
äMàa :øîà ìàeîLe .äìéëàa øeñà¯äîäáa ,ãìå ¨©£¦¨§¥¨©§¦¨¨¨¦§¥¨

¯øa ïéðç áøãa ?éâìtéî÷ éàîa .äìéëàa øzeî¨©£¦¨§©¨¦©§¦¦§©¨¦©
"äòeñMä" :àaà øa ïéðç áø øîàc ,àaà¯äéøa ©¨©£©©¨¦©©¨©§¨¦§¨

äéøa :øîà áø .úBàøãL éðLe ïéaâ éðL dì LiL¤¥¨§¥©¦§¥¦§¨©¨©¦§¨
àîìòa¯äLîì àðîçø déøîâà éëå ,àúéì¯éòîa §¨§¨¥¨§¦©§§¥©£¨¨§¤¦§¥

àîìòa äéøa :øîà ìàeîLe .déøîâà dnà¯äLîì àðîçø déøîâà éëå ,àúéà¯àîìòa ¦¨©§§¥§¥¨©¦§¨§¨§¨¦¨§¦©§§¥©£¨¨§¤§¨§¨
dnà éòîa ìáà ,déøîâà¯ñBðâéèðà ïa àðéðç éaø :áøì àéiç øa éîéL áø déáéúéà .àéøL ©§§¥£¨¦§¥¦¨¨§¨¥¦¥©¦¦©¦¨§©©¦£¦¨¤©§¦§

úBàøãL éðLe ïéáâ éðL Bì LiL ìk ,øîBà¯àéL÷å !éiçc àîìà ,äãBáòì ìeñt.áøì ¥¨¤¥§¥¥¦§¥¦§¨¨©£¨©§¨§©¥§¨§¨§©
¯!zà éîéL :déì øîàBúøãMLLé :éáéúéî .äne÷òïéøaeòaäòaøà ïa .ïéøeñà ïäL £©¥¦¦©§¤¦§¨£¨¥¦¥¥§¨¦¤¥£¦¤©§¨¨
¯äðîL ïa ,äwãì¯ähîìe epîéä ,äqâì¯éðLe ïéab éðL Bì LiL éî àöé .øeñà §©¨¤§Ÿ¨§©¨¥¤§©¨¨¨¨¦¤¥§¥©¦§¥

õøúî áø ?ïéøeñà ïnà éòîa eléôàL ïéøaeò ììkî àöé ,åàì ?"àöé" éàî .úBàøãL¦§¨©¨¨¨¨¨¦§©¨¦¤£¦¦§¥¦¨£¦©§¨¥
äòaøà ïa :déîòèì õøúî áø .déîòèì õøúî ìàeîLe ,déîòèì¯äðBîL ïa ,äwãì¯ §©£¥§¥§¨¥§©£¥©§¨¥§©£¥¤©§¨¨§©¨¤§¨

ähîìe epîéä ,äqâì¯íéøeîà íéøác äna .øeñà¯àöiLkéòîa ìáà ,íìBòä øéåàì §©¨¥¤§©¨¨©¤§¨¦£¦§¤¨¨©£¦¨¨£¨¦§¥
Bnà¯.øeñà éîð Bnà éòîa eléôàc ,úBàøãL éðLe ïéab éðL Bì LiL éî àöé ,éøL ¦¨¥¨¨¦¤¥§¥©¦§¥¦§¨©£¦¦§¥¦©¦¨
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רמה
oifge` mipy` cenr ck sc ± oey`x wxtdcip

äáåëøàä ãòdtxh :xaqwe .dtxh `idy ,daekx`d on dlrnl cr dilbx ekzgpy Ð

.dig dpi`åéá÷ðì ãò,cle ied Ð daekx`l cr jkld ,dig dtxh :xaqw .llka eiawpe Ð

elit`e ,dlap Ð dly llge jxid lhip :xn`c xfrl` iaxk .dlap ied Ð eiawpl cr la`

dly llg inc ikid :yxtn (`,`k) oileg zhigyae .dig `l jkld ,d`nhn diiga?lk

.dxqg zi`xpe dveaxyåøåáè ãòcr la` Ð

meyn i`e .xfrl` iaxc dil zilc ,`l Ð eiawp

.dig dtxh :xaqw Ð dtxhéáøì éàðé éáø ïéá
øæòìà éáøã åäééðéá àëéà ïðçåézi` ediiexze Ð

.dig dtxh edläìòîìî.ezlblebn jzgpy Ð

äîåèà.dxqg =àì÷éãã àú÷ôà ïéîëÐ

eid jk .dlrnln lvtzne ,cigi dhnl lwcdy

.dxev `la `ed dhnlne ,etzk lr eilbxe eici

ïéñîñåîeiptk jk lk `le ,zvw oikern Ð

.zegehúåçåè åéðôá éâéìô éëoda dxev oi`y Ð

.ixnbl zxkipøîúéà àëôéàåmeyn `le Ð

.diaxn dl xnb ikd `l` ,dl (witn) jxev

àäî ïðçåé éáøì ùé÷ì ùéø äéáúåìm`c Ð

."zegeh eipty inn e`" ipzil ,`zi`åéðô åðééä
úåçåè,ikd iiepyl `kil oiqnqen eipta la` Ð

,`ed meh` e`le .dxevd oda zxkip `dc

.ixnbl xqg epiid meh`c`xneglmz`nhy Ð

.dawp wtq meyn ,mireay dze`éúàã àøîåç
àåä àìå÷ éãéìdl eziadi ,`ed clec oeikc Ð

ezixdhne ,xkfc :opiqxb `l `din .xdeh ini

,`id dcp d`nhc ,oick `ly dzii`x mcl

.`ed cle e`lcäìéëàá øåñà äîäáám` Ð

xie`l `vi oky lke ,dirna `vnpe en` dhgyp

.dlape ,`ed ltpc ,mlerdäìéëàá øúåîÐ

lk Ð "elk`z dndaa lk" :(`i `xwie) aizkc

zeqxt el eidiy calae ,elk`z dndaa `vnpd

"clil dywnd dnda"a xn`ck ,dqxt e`

.(a,hq oileg)äòåñùäaizkc ,dxq` `pngx Ð

."dreqyd 'ebe elk`z `l df z`" :(ci mixac)

øáñ áøz`vnpyk Ð `pngx xq`c i`d Ð

ipta `nlra dixa `dc ,dxeq` dnda irna

.`zil dnvräéøîâà àîìòáoind eze` Ð

.xzen Ð dxt irna z`vnp m` la` ,xq`éáø
ñåðâéèðà ïá àðéðçiedc xn`we ,i`w xekaa Ð

Ð heicdlc llkn ,oaxwl dil lqtcne .men

xie`l `vi elit` `dc ,ediiexzl `iywe .ixy

irna `l` ixy `l l`enye ,ixy Ð mlerd

l`enycn axl ith iniy ax iyw`c `de .en`

,ded dixa xae ,i`w ded diabc meyn Ð

ax :(a,`iw my) "xyad lk" wxta xn`ck

.dixa xa `iig xa iniy ax ial rlw`úà éîéù
:ikd ax dil xcdnc ogky` oizkec dnka Ð

,ded dixa xac meyn ipira d`xpe ."z` iniy"

,xnelk .dizeaiag meyn Ð ikd dil xn`we

zcny :izrny ip`e .ipaiydl rcei dz`

eipir swef did `ly ,axa ea did zeripv

:il `xidp `le .exikn did `l jkld ,dlrnl

`l` ,mc` meyl jk ax xn`y epivn `l ixdy

zegpnae o`k ,zenewn dnka ok xn` dfl

wigce ded sixgc meyn :izrny cere .(`,iw)

ziprza] (hk ohw crena) xn`c `idd ik ,dil

`le .iniy axc diteqikn `afyil `pngx :[a,h

dil wigcc ded iy` xa iniy ax mzdc ,`id

.`tt axläîå÷ò åúøãùù,`pipg iaxc `d Ð

`l` ,ynn oiab ipy e`l Ð iigc rnync

.mizyk oi`xpe ,(dfk) dnewr ezxcyyïéøáåòá ùé.dlap meyn oixeq`y mlerd xie`l e`viy Ðïéøáåò ììëî àöé åàìon` irna e`vnp ik ,odiycg elk `lc ab lr s` ,ipdc Ð

.l`enyl `iywe .xeq` Ð on` irna elit` ,i`d la` .exy Ðäéîòèì õøúî áøxie`l e`viyk Ð `yix `dc .xity rnzyn `lc dteb `id meyn `l` ,ivexzl jixv `l axc Ð

lk" aizkc ,"ixy en` irna la`" dilr siqedl jixv jkld ,ok xnel xyt` i`e .xzenc rnyn Ð mlerd xie`l `viyke ,i`w dlrc rnyn Ð "`vi" ipzwc `tiqe ,ixiin mlerd

.(`,hq oileg) "dywnd dnda" wxta ."elk`z dndaa'åëå ïéáâ éðù åì ùéù éî àöé.`zil dnvr ipta oin `dc ,dxq` en` irna xqinl Ð "dreqyd" `pngx azk ikc Ð
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ãòiab df `iadl jiiy oi`e .dlrnle daekx`d on epiidc ,llka daekx`de Ð daekx`d

lr s`e .(`,dp oileg) "zetxh el`"a ,llka cre cr oiprl ,xingdl minkg ixeriy lk"

i` .yxityk dgnp xzendy xkipyk ,epiid Ð dcil d`nhc oiwxta opixn` ci zipazc ab

.mxwp xer yi oexqgd mewna oebk ,xzei `xap `ly ahid xkipc ixiin o`k :inpéðúéì
m`e Ð 'ek eipty inn e` z`a meh` sebn `ny

yiiz eipt oebk ,ipz `lc `aeh `ki` `de :xn`z

eiptc :xnel yie ?`lwicc `zewt`e meh` (eipte)

ipzinl dil `iede ,meh` sebl dnec oiqnqen

.ipixg`n ith dicdaøîàeipta `tt ax

xn`wc `de Ð ibilt `l `nlr ilek oiqnqen

mixac eid `l Ð yiwl yixl opgei iax diaizi`

.(c sc) oileg yixa yi df oiprke .mlernéáø
yxit Ð 'ek yiy lk xne` qepbihp` oa `pipg

Ð heicdlc llkn ,oaxwl men iedcn :qxhpewd

xie`l `vi elit` `dc ,ediiexzl dywe .ixy

irna `l` dil ixy `l l`enye ,ixy Ð mlerd

(a,bn) "oinen el`" wxtac :mz epiaxl dywe .en`

.dnda inen iab `le ,odk inen iab dil `pz

!icin l`enyn iziin `le ,axn jixt inp mzde

:xn`c ,jixt `wec ax`c :mz epiaxl d`xpe

`de .miiwzn epi` ,`nl` Ð cle epi` dy`a

la` !ig ,`nl` Ð odk inen iab dil aiyg

jixt `l Ð miiwzn cle dy`a :xn`c ,l`enyl

miiwznc mz epiax xne` inp dndaae .icin

xie`l `vi ikc ,jenqa xn`c `de .l`enyl

xq`c "dreqy" meyn epiid Ð xeq` ,mlerd

xeq`c ezhiy itl jenqa yxit i"yxe .`pngx

oin epiid Ð `pngx xq`c "dreqy"e ,ltp meyn

izy oke oiab ipy clele m`l yiy ,`nlrc dnda

ab `l` dl oi`y dndan clepd la` .ze`xcy

,xqinl `xw jixhvi` `l Ð zg` dxcye cg`

s` ,miiwzn `din dy`ae .ied xenb ltpc

`pyille ."cle dy`a" xn`wcn ,eyexitl

:xn`z m`e .eyexitk rnyn dixnb` `nlrac

dreqy iab jixtc (a,q oileg) "zetxh el`" wxta

`zyde ?did ibipw dyn ike :oiab ipy dl yiy

oin "dreqy"c ,xity iz` qxhpewd yexitl

.xria `l` dievn dpi`e l`enyl `ed `nlra

,mz epiax yxitl la` .did ibipw ike :xn`w jkl

clep jky `l` envr ipta oin epi` l`enyl s`y

s`c :xnel yie ?ibipw lv` df oipr dn ,dndad on

ze`xl libxe ,ibipw did `l m` mz epiax yexitl

ef dnda xikn did `l ,zepeyn zenda xikne

zendan clep mby it lr s` ,oiab ipy dl yiy

dpi`y dndan ciledl dlibx dpi`y ,aeyi ly

.dpeyn
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ïðçBé éaø .åéá÷ðì ãò :øîBà éàpé éaø .äáekøàä ãò©¨©§¨©¦©©¥©¦§¨¨©¦¨¨
.Bøeaè íB÷î ãò :òLBäé ïa éñBé éaø íeMî øîBà¥¦©¦¥¤§ª©©§©
øî ,äéç äôøè eäééðéa àkéà éàpé éaøì éàkæ éaø ïéa¥©¦©©§©¦©©¦¨¥©§§¥¨¨¨¨

äôøè :øáñäéçïéa .äéç dðéà äôøè :øáñ øîe , ¨©§¥¨¨¨¨¨©§¥¨¥¨¨¨¥
øîàc ,øæòìà éaøc eäééðéa àkéà ïðçBé éaøì éàpé éaø©¦©©§©¦¨¨¦¨¥©§§©¦¤§¨¨©£©

dlL ììçå Cøé ìhéð :øæòìà éaø¯áø øîà .äìáð ©¦¤§¨¨¦©¨¥§¨¨¤¨§¥¨¨©©
ähîì äìòîìî ìáà ,äìòîì ähîlî ú÷Bìçî :àtt©¨©£¤¦§©¨§©§¨£¨¦§©§¨§©¨

¯éaø øîà ,ìcéb áø øîà ïëå .äøBäè eäc ìk eléôà£¦¨§§¨§¥¨©©¦¥¨©©¦
úà úìtnä :ïðçBéBúìbìebLäîeèà¯.äøBäè Bnà ¨¨©©¤¤¤¤§Ÿ§£¨¦§¨

ïéîk úìtnä :ïðçBé éaø øîà ,ìcéb áø øîàåàú÷tà §¨©©¦¥¨©©¦¨¨©©¤¤§¦©©§¨
àì÷éãc¯åéðtL éî úìtnä ,øîúéà .äøBäè Bnà §¦§¨¦§¨¦§©©©¤¤¦¤¨¨

Lé÷ì Léø ,äàîè Bnà :øîà ïðçBé éaø .íéñîñeî§¨¦©¦¨¨¨©¦§¥¨¥¨¦
:Lé÷ì Léøì ïðçBé éaø déáéúéà .äøBäè Bnà :øîà̈©¦§¨¥¦¥©¦¨¨§¥¨¦

äëeúç ìâøå äëeúç ãé úìtnä¯,äãéì äàîè Bnà ©©¤¤¨£¨§¤¤£¨¦§¥¨¥¨
àúéà íàå .äúàa íeèà óebî ànL ïéLLBç ïéàå§¥§¦¤¨¦¨¨¨§¦¦¨

¯åéðtL énî Bà íeèà óebî ànL éðúéìïéñîñeî! ¦§¥¤¨¦¨¦¦¤¨¨§¨¦
åéðôa :étt áø øîàïéñîñeî¯éâéìt àì àîìò élek ¨©©©¦§¨¨§¨¦¥¨§¨¨§¦¦
éâéìt ék ,äàîèc¯åéðôaúBçeè,øîúéà àëtéàå , ¦§¥¨¦§¦¦§¨¨§¦§¨¦§©

Bnà :øîà Lé÷ì Léøå ,äøBäè Bnà :øîà ïðçBé éaø©¦¨¨¨©¦§¨§¥¨¦¨©¦
.äàîè¯déáúBìå!àäî ïðçBé éaøì Lé÷ì Léø¯ §¥¨§§¥¥¨¦§©¦¨¨¥¨

åéðtL éî eðééä ,íeèà óeb eðééä :déì éðLc íeMî¦§¨¥¥©§¨©§¦¤¨¨
dén÷ì eúà ,àúééø÷ì ÷éôð àéiç éaø éða .úBçeè§¥©¦¦¨¨¥§¦§¨¨¨§©¥
eøîà ?íëãéì äNòî àa íeìk :íäì øîà ,ïBäeáàc©£¨©¨¤§¨©£¤§¤§¤¨§

,eðéãéì àa úBçeè íéðt :Bìäeðànéèå:íäì øîà . ¨¦¨§¨¥§¦©£¨¨©¨¤
äî eøäèå eàöéàî .íúànhMeëééúòc¯,àøîeçì §§©£©¤¦¥¤©©£©§§§¨

eúéáäé÷c ,àéä àle÷ éãéì àéúàc àøîeçéîé dì §¨§¨§¨¦¥¨¦§¨¨£¦¨§¥
éðLe íéab éðL dì LiL äéøa úìtnä ,øîúéà .øäBè©¦§©©©¤¤¦§¨¤¥¨§¥©¦§¥

äMàa :áø øîà .úBàøãL¯äîäáa ,ãìå Bðéà¯ ¦§¨¨©©§¦¨¥¨¨¦§¥¨
äMàa :øîà ìàeîLe .äìéëàa øeñà¯äîäáa ,ãìå ¨©£¦¨§¥¨©§¦¨¨¨¦§¥¨

¯øa ïéðç áøãa ?éâìtéî÷ éàîa .äìéëàa øzeî¨©£¦¨§©¨¦©§¦¦§©¨¦©
"äòeñMä" :àaà øa ïéðç áø øîàc ,àaà¯äéøa ©¨©£©©¨¦©©¨©§¨¦§¨

äéøa :øîà áø .úBàøãL éðLe ïéaâ éðL dì LiL¤¥¨§¥©¦§¥¦§¨©¨©¦§¨
àîìòa¯äLîì àðîçø déøîâà éëå ,àúéì¯éòîa §¨§¨¥¨§¦©§§¥©£¨¨§¤¦§¥

àîìòa äéøa :øîà ìàeîLe .déøîâà dnà¯äLîì àðîçø déøîâà éëå ,àúéà¯àîìòa ¦¨©§§¥§¥¨©¦§¨§¨§¨¦¨§¦©§§¥©£¨¨§¤§¨§¨
dnà éòîa ìáà ,déøîâà¯ñBðâéèðà ïa àðéðç éaø :áøì àéiç øa éîéL áø déáéúéà .àéøL ©§§¥£¨¦§¥¦¨¨§¨¥¦¥©¦¦©¦¨§©©¦£¦¨¤©§¦§

úBàøãL éðLe ïéáâ éðL Bì LiL ìk ,øîBà¯àéL÷å !éiçc àîìà ,äãBáòì ìeñt.áøì ¥¨¤¥§¥¥¦§¥¦§¨¨©£¨©§¨§©¥§¨§¨§©
¯!zà éîéL :déì øîàBúøãMLLé :éáéúéî .äne÷òïéøaeòaäòaøà ïa .ïéøeñà ïäL £©¥¦¦©§¤¦§¨£¨¥¦¥¥§¨¦¤¥£¦¤©§¨¨
¯äðîL ïa ,äwãì¯ähîìe epîéä ,äqâì¯éðLe ïéab éðL Bì LiL éî àöé .øeñà §©¨¤§Ÿ¨§©¨¥¤§©¨¨¨¨¦¤¥§¥©¦§¥

õøúî áø ?ïéøeñà ïnà éòîa eléôàL ïéøaeò ììkî àöé ,åàì ?"àöé" éàî .úBàøãL¦§¨©¨¨¨¨¨¦§©¨¦¤£¦¦§¥¦¨£¦©§¨¥
äòaøà ïa :déîòèì õøúî áø .déîòèì õøúî ìàeîLe ,déîòèì¯äðBîL ïa ,äwãì¯ §©£¥§¥§¨¥§©£¥©§¨¥§©£¥¤©§¨¨§©¨¤§¨

ähîìe epîéä ,äqâì¯íéøeîà íéøác äna .øeñà¯àöiLkéòîa ìáà ,íìBòä øéåàì §©¨¥¤§©¨¨©¤§¨¦£¦§¤¨¨©£¦¨¨£¨¦§¥
Bnà¯.øeñà éîð Bnà éòîa eléôàc ,úBàøãL éðLe ïéab éðL Bì LiL éî àöé ,éøL ¦¨¥¨¨¦¤¥§¥©¦§¥¦§¨©£¦¦§¥¦©¦¨
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נדה. פרק שלישי - המפלת חתיכה דף כד עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
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רמו
oifge` mipya cenr ck sc ± oey`x wxtdcip

äéîòèì õøúî ìàåîùå.mlerd xie`l `viya ,`tiqe `yix Ðåì åìëã áâ ìò óàã
åéùãç.i`ed dlape ,iig `lc ,`ed ltp Ðêåúç åðéàùea oi`e ,sc oirk mly elek Ð

.lebir oirk wlg `l` ,dxeve mixa` jezigìåîé éðéîùä íåéáå íéîé úòáù äàîèåÐ ¨¨

zeigl ie`x epi`y ine ,dcil d`nh en` Ð mini dpny zeigl ie`x `edy in ,rnyn

.`l Ð zixal dpnyáø øîàmiiq :`pzl Ð

ipy el yiy in el` e`vi" `ni`e ,ikd inp da

.'eke "oiabìàåîùã äéúååëclec ,oiab ipya Ð

,`zyiai dcila elit` d`nh :xn`we ,`ed

.`ed clecäòùúì úãìåé äùà åøîà éøä
äòáùì úãìåéåikid ik :`pin` inp `p`e Ð

dpny oa" lirl opixn`ck ,dryzl dndac

,ltp Ð drayl zclei inp `kd ,"ltp Ð dqbl

.xzene ,`ed ltp e`l e`äèîìå åðîéäÐ

.`ipz lirlc `ziixaaäñâà åàì éàîinp Ð

oebk ,dhnle epnide ,dqbl dpny oa :ipzwc ,i`w

.xeq` Ð dray xaä÷ãà,dwcl drax` oa Ð

.xeq` Ð `zlz xa oebk ,dhnle epnideéà àìà
àèéùô ä÷ãà úøîà`ed `zlz xae li`ed Ð

.iig `l Ðéçøé éøú øéöá ìë,iig Ð ekxckn Ð

,iig dray xa dqb dndaae dy`ac ikid ik

xa inp ikd ,digxe` ikn xiva igxi ixz iedc

Ð drax` xac ab lr s` ,iig Ð dwcl `zlz

.iig `lïì òîùî à÷.iig `lc Ðúéìéì úåîã
.mitpk el yie mc` ,sevxt el yi cy .dciy Ð

àáå êéçà ïá âäðä`ae jig` oa `ad ,xnelk Ð¨¥Ÿ

`pipg zlk dzvi ozkilda :opiqxb ikd .enr

.ryedi iax z`xwläðùîíéðåðâ àìî=

.mipeebìãðñ úìôîäcle `la lcpq oi` Ð

wtqc ,dawple xkfl ayz lcpq liayae .xg`

dawp xg` cled m`e .`ed dawp wtq xkfoi` Ð

`l` ayz `le ,cixen `le dlrn `l lcpqd

`ed elit`y .dxdh inie d`neh ini dawpl

ini ixiva `l Ð dicda dawpe li`ed ,xkf

xkf ly ixdy .dawpc dxdh inie dz`neh

ayz" jixhv` ike .dawp ly jeza oirlaen

,xkf ipyd cledy oebk Ð "dawple xkfl

liaya Ð dawpc d`neh zxneg dl opiadic

.`xnegl Ð xkfl xdeh inie ,lcpqdàøîâ
çåîéðå äéä ãìå àîù,`ed mc e`lc oeik Ð

.clel yginl `ki` ,edpip min e`leéç ïéé äîë
'åë.`nfeb oeyl Ðøîà àáø ïðéñøâ éëäÐ

.opz "`ln"ïééåëñ`pyil .izrny oixegy Ð

.dyai `l` dgiyne gen `la oiiekq :`pixg`

âåæî.i`cn xzei Ðúéìå÷.jxid mvr Ðàìééã
.eny `c`e ,opaxc WOW Ð©¨
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éî."dpny zixal" qxbc zi`e Ð dnyp z`ixal ie`xy

úìôîäÐ dcil d`nh en` zilil zenceipte yiz etebn rxb in ,`hiyt :xn`z m`e

,mc` iede dnda zxezn `vi mzdc :xnel yie ?`nlr ilekl cle iedc ,mc`

,wcaz zetera :(`,bk) lirl opixn`c :dyw zvw j` .zilil zxezn llk `vi `l `kde

zezqlc ab lr s` ,cle ied `tetiwe `ixwc opaxl

:xnel yie ?seypie qek zxezn llk dil witn `l

.xi`n iaxl wcaz ,lirl yxti `kdc l`eny

åúìéëàxzei :yexit Ð eziizyn daexn

jxc `dc .dizyd lr daexn i`cn

opixn`ck ,dizyd lr daexn zeidl dlik`

oi` zck dizyde" :(`,ai) dlibnc `nw wxta

Ð "qpe`daexn dlik`c ,dxez ly zck

opixn`c `de .mikqpn xzei yi zepaxwc ,diizyn

yily lek` :(`,r) oihibae (`,iw) "migqt iaxr"a

lr cenrz ,qerkzykl .yily gpde yily dzye

Ð j`elindizye dlik` oiay `l` ,`wec e`l

.miyily ipy eidi
`piazyxt
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äòaøà ïa :déîòèì õøúî ìàeîLeäwãìäðîL ïa , §¥§¨¥§©£¥¤©§¨¨§©¨¤§Ÿ¨
äqâìähîìe epîéä ,¯íéøeîà íéøác äna .øeñà¯ §©¨¥¤§©¨¨©¤§¨¦£¦

åéLãç Bì eìk ìáà ,åéLãç Bì eìk àlLa¯.øzeî §¤Ÿ¨¢¨¨£¨¨¢¨¨¨
ïéab éðL Bì LiL éî àöééðLeúBàøãLìò óàc , ¨¨¦¤¥§¥©¦§¥¦§¨§©©

ábeìëcíìBòä øéåàì àöé íà ,åéLãç Bì¯,øeñà ©§¨¢¨¨¦¨¨©£¦¨¨¨
Bnà éòîa¯.éøLúìtnä :áøc dén÷ àpz éðz ¦§¥¦¨¥¨¥©¨©¥§©©©¤¤

BðéàL óeb úéiøaCeúç,úéiøáe,Ceúç BðéàL Làø §¦©¤¥¨§¦©Ÿ¤¥¨
äãéì äàîè Bnà àäz ìBëé¯äMà" øîBì ãeîìz ¨§¥¦§¥¨¥¨©§©¦¨

ékòéøæúøëæ äãìéååâå"ìBné éðéîMä íBiáe 'åâå' ¦©§¦©§¨§¨¨¨©©§¦¦¦
¯éîéeàøLúéøáìïééeàø ïðéàL elà eàöé äðîL ¦¤¨¦§¦§Ÿ¨¨§¥¤¥¨§¦

éëä da íééñå :áø déì øîà .äðîL úéøáìLiLåBì ¦§¦§Ÿ¨£©¥©§©¥¨¨¦§¤¥
déì øîà ,ìàeîLc déúååk àãáBò ãáòîì øáñ àaà øa äéîøé éaø .úBàøãL éðLe ïéab éðL§¥©¦§¥¦§¨©¦¦§§¨©©¨¨©§¤¡©¨¨§¨¥¦§¥£©¥

ézòc éàî :àðeä áøC¯,àeä àle÷ éãéì éúàc àøîeç ?àøîeçìúáäé÷c.øäBè éîc dì ©¨©©§¥§§¨§¨§¨¥¦¥¨§¨¨£§¨§¥©
.àøîeçì ïéa àle÷ì ïéa ,éøeqéàa áøk àúëìä :ïì àîéé÷c ,áøc déúåk àäéî ãéáòøîà ¨¥¦¨§¨¥§©§©§¨¨¦§§¨§©§¦¥¥§¨¥§§¨¨©

ì úãìBéå äòLúì úãìBé äMà eøîà éøä :àáøúãìBé äòLúì úãìBé äqb äîäa ,äòáL ¨¨£¥¨§¦¨¤¤§¦§¨§¤¤§¦§¨§¥¨©¨¤¤§¦§¨¤¤
ìähîìe epîéä ,òîL àz :÷çöé øa ïîçð áø øîà ?äãìé àì Bà äòáL¯åàì éàî ,øeñà §¦§¨Ÿ¨§¨£©©©§¨©¦§¨¨§©¥¤§©¨¨©¨

äqbà?¯,àìäwcà.¯éàäàîìLa zøîà éà ?éàîäqbà¯:àðéîà Czòã à÷ìñ ,êéøèöà ©©¨¨©©¨©©¦¨§©§¦§¨¨©©¨¦§§¦¨§¨©§¨¨¦¨
éiç äMàáe ìéàBä¯,øîúéà äwcà zøîà éà àlà .éiç àìc ïì òîLî à÷ ,éiç éîð äîäáa ¦§¦¨©¥¦§¥¨©¦©¥¨©§©¨§¨©¥¤¨¦£©§§©©¨¦§©

!?éiç à÷ éî éçøé àúìz úa !àèéLt¯éçøé éøz øéöa ìk :àðéîà Czòã à÷ìñ ,êéøèöà §¦¨©§¨¨©§¥¦¨©¥¦§§¦¨§¨©§¨¨¦¨¨§¦§¥©§¥
éiç¯úéìéì úeîc úìtnä :ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîà .ïì òîLî à÷¯.äãéì äàîè Bnà ©¥¨©§©¨¨©©§¨¨©§¥©©¤¤§¦¦¦§¥¨¥¨

äNòî :éñBé éaø øîà ,éëä éîð àéðz .íéôðk Bì LiL àlà ,àeä ãìåéðBîéñaäìétäL úçàa ¨¨¤¨¤¥§¨©¦©§¨©¦¨¦¨©©¦¥©£¤§¦¦§©©¤¦¦¨
.íéôðk Bì LiL àlà àeä ãìå eøîàå ,íéîëç éðôì äNòî àáe ,úéìéì úeîcúeîc úìtnä §¦¦¨©£¤¦§¥£¨¦§¨§¨¨¤¨¤¥§¨©¦©©¤¤§
óñBé éaø Cìä .äãéì äàîè Bnà :òLBäé éaø ìL åéçà ïa àðéðç äøBä ,Lçðøtñåíéøác ¨¨¨£¦¨¤¨¦¤©¦§ª©¦§¥¨¥¨¨©©¦¥§¦¥§¨¦

éçà ïa âäðä ,òLBäé éaø :Bì çìL ,ìàéìîb ïaø éðôì(éaø) úlk äúöé ïúëéìäa .àáe E ¦§¥©¨©§¦¥¨©©¦§ª©©§¥¤¨¦Ÿ©£¦¨¨¨§¨©©©¦
:Bì äøîà .äøBäè Bnà :dì øîà ?eäî Lçð ïéîk úìtnä ,éaø :Bì äøîà ,Búàø÷ì àðéðç£¦¨¦§¨¨§¨©¦©©¤¤§¦¨¨©¨©¨¦§¨¨§¨

íòè äæéàî dì øîàå ?äàîè Bnà éúBîç éì äøîà EîMî àìäå¯ìéàBäìbìâåìBâò Bðéò ©£Ÿ¦¦§¨§¨¦£¦¦§¥¨§¨©¨¥¥¤©©¦§©§©¥¨
øîà .àðéðç äøBä étî :ìàéìîb ïaøì Bì çìL ,òLBäé éaø økæð äéøác CBzî !íãà ìLk§¤¨¨¦§¨¤¨¦§©©¦§ª©¨©§©¨©§¦¥¦¦¨£¦¨£©

déì eøkãî éëc ,àîòè da àîéì ,àúléî øîàc ïðaøî àáøeö :dpéî òîL ,ééaà¯.økãî ©©¥§©¦¨§¨¥©¨©©£©¦§¨¥¨¨©£¨§¦©§§¥¦§©
äðùîàìî ,íc àìî ,íéî àìî øéôL úìtnäíéðBðb¯úLLBç dðéàãìåìäéä íàå , ©©¤¤¨¦¨¥©¦¨¥¨¨¥§¦¥¨¤¤§¨¨§¦¨¨
íweøî¯áLzøëæìàéìù Bà ìcðñ úìtnä .äá÷ðìå¯.äá÷ðìå øëæì áLzàøîâàîìLa §¨¥¥§¨¨§¦§¥¨©©¤¤©§¨¦§¨¥¥§¨¨§¦§¥¨¦§¨¨

íéîe íc¯àlà ,àéä íeìë àìíéðBðb¯äåä ãìå ànL LeçéðçBnéðåänk :ééaà øîà ? ¨©¦Ÿ§¦¤¨§¦¥¤¨¨¨£¨§¦©¨©©©¥©¨
éç ïééúúLäæ ìL BnàçBnpLàúéà íàå ,ïðz "àìî" :øîà àáø ?äéòî CBúa døaeò ©¦©¨©¦¤¤¤¦©¨¨§¥¤¨¨¨£©¨¥§©§¦¦¨

éçeîúàcçîúà¯" :øîà äáäà øa àcà áø .øñç øqçî"íéðååbéçeîúàc àúéà íàå ,ïðz §¦§¦¦§©¦©©£©©©¨©©£¨£©§¨¦§©§¦¦¨§¦§¦
çîúà¯.éà÷ éåä àðååb ãça dlekäúBMä .íéúî ìL úBîöòa ìkzñî éúééäå éúééä íéúî øáB÷ :øîBà ìeàL àaà ,àéðz ¦§©¨§©©§¨¨¥¨¥©§¨©¨¨¥¥¥¦¨¦¦§¨¦¦¦§©¥©£¨¤¥¦©¤
éç ïéé¯åéúBîöòïéôeøNâeæî ,¯éeàøk ,ïééeëñ åéúBîöò¯éî ìëå .ïéçeLî åéúBîöòBúéiúMLBúìéëàî äaeøî¯åéúBîöò ©¦©©§¨§¦¨©§¨§¦¨¨©§¨§¦§¨¦¤§¦¨§¨©£¦¨©§¨

äaeøî Búìéëà ,ïéôeøNBúéiúMî¯éeàøk ,ïééeëñ åéúBîöò¯:ïðçBé éaø àîéúéàå ,øîBà ìeàL àaà ,àéðz .ïéçeLî åéúBîöò §¦£¦¨§¨¦§¦¨©§¨§¦¨¨©§¨§¦©§¨©¨¨¥§¦¥¨©¦¨¨
úçà íòt ,éúééä íéúî øáB÷ézöøézñðëðå ,éáö øçàúéìe÷aìL åéøçà ézöøå ,úî ìL,úBàñøt Léáöeàìézòbäúéìe÷å ¥¥¦¨¦¦©©©©©§¦©©§¦§¦§©§¦§¦¤¥§©§¦©£¨¨©§¨§¦Ÿ¦©§¦§¦

.äúìk àìézøæçLkúçà íòt ,éúééä íéúî øáB÷ :øîBà ìeàL àaà ,àéðz .äúéä ïLaä Cìî âBò ìL :éì eøîà éøBçàì Ÿ¨§¨§¤¨©§¦©£©¨§¦¤¤¤©¨¨¨§¨©§¨©¨¨¥¥¥¦¨¦¦©©©©
äçzôð,ézçz äøòîézãîòåãò úî ìL Bðéò ìbìâa.éîèBçézøæçLk:øîàz ànLå .äúéä íBìLáà ìL ïéò :eøîà éøBçàì ¦§§¨§¨¨©§©§¨©§¦§©§©¥¤¥©§¦§¤¨©§¦©£©¨§©¦¤©§¨¨§¨§¤¨Ÿ©

äåä ñpð ìeàL àaà¯òébî ïBôøè éaøå äåä BøBãa CBøà ìeàL àaàBôúëìòébî øéàî éaøå äåä BøBãa CBøà ïBôøè éaøå , ©¨¨©¨£¨©¨¨¨§£¨§©¦©§©¦©¦§¥§©¦©§¨§£¨§©¦¥¦©¦©
BøBãa CBøà àéiç éaøå ,Bôúëì òébî àéiç éaøå äåä BøBãa CBøà éaø ,Bôúëì òébî éaøå äåä BøBãa CBøà øéàî éaø ,Bôúëì¦§¥©¦¥¦¨§£¨§©¦©¦©¦§¥©¦¨§£¨§©¦¦¨©¦©¦§¥§©¦¦¨¨§

äãeäé áøå äåä BøBãa CBøà áø ,Bôúëì òébî áøå äåääåä BøBãa CBøà äãeäé áøå ,Bôúëì òébîàcàå,Bôúëì òébî àìéic £¨§©©¦©¦§¥©¨§£¨§©§¨©¦©¦§¥§©§¨¨§£¨§©¨©¨¨©¦©¦§¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ck sc dcp(ycew zay meil)

ìàeîLe`ed s`õøúî`ziixad z`déîòèìjixvy ,ezhiy itl ± §¥§¨¥§©§¥
`edyk clepy xaer ,jk `ziixad ixac lr siqedläòaøà ïa¤©§¨¨

miycgìdnda,äwãe`äðîL ïamiycgìdnda,äqâlke ¦©¨¤§Ÿ¨¦©¨
yøeñà ,ähîìe epîéä.dlik`aíéøeîà íéøác änaxq`p xaerdy ¥¤§©¨¨©¤§¨¦£¦

,mlerd xie`l ez`vaåéLãç Bì eìk àlLa,epnf mcew clepy ± §¤Ÿ¨¢¨¨
ìáày xaer,åéLãç Bì eìkdryz oae dwcl dyng oa `edy £¨¨¢¨¨

,dqbløzeî.mlerd xie`l `vi m` s`àöédf llknBì LiL éî ¨¨¨¦¤¤
,úBàøãL éðLe ïéaâ éðL,sqep xeqi` ea xn`pyBì eìëc áb ìò óàc §¥©¦§¥¦§¨§©©©§¨

,åéLãçok it lr s` ,dqbl dryz oae dwcl dyng oa `edyíà ¢¨¨¦
àöécled,øeñà íìBòä øéåàì,zeigl ie`x epi`y ltp `edy iptn ¨¨©£¦¨¨¨

`vnpyk wxe ,dlapk epiceéøL Bnà éòîalk oick xzen `ed ± ¦§¥¦¨¦
ipy dl yiy dixay l`eny ixacke .en` irna `vnpy xaer

.dlik`a zxzen dndaa ze`xcy ipye miab
:cle epi` dy`a recn enrh z` x`ia axy d`ian `xnbdéðz̈¥

áøc dén÷ àpz[zeziixa zepyl libx didy] minkgd cg` dpy - ©¨©¥§©
,`ziixaa epipy ,ax iptlCeúç BðéàL óeb úéiøa úìtnäea oi`y ± ©©¤¤§¦©¤¥¨

,wlg ur gel oirk mly elek `l` ,mixa` jezigåzltnd ok §
Ceúç BðéàL Làø úéiøawlg elek `l` ,dxeve mipt el oi`y ± §¦©Ÿ¤¥¨

,lebir oirkìBëéy xnel ziidøîBì ãeîìz ,äãéì äàîè Bnà àäz ¨§¥¦§¥¨¥¨©§©
(a ai `xwie) dcil z`neh oiprl xen`d aezkd eprinyn ±äMà'¦¨

'åâå øëæ äãìéå òéøæú ékDzFC zCp iniM mini zraW d`nhe ¦©§¦©§¨§¨¨¨§¨§¨¦§©¨¦¦¥¦©§¨
jenqa xn`pe ,'`nhY(b ai my)'åâå ìBné éðéîMä íBiáe'xUA ¦§¨©©§¦¦¦§©

wxy el` miweqt zekinqn cenll yie ,'FzlxréeàøL éîcvn ¨§¨¦¤¨
cr zeigl ez`ixaìonfúéøaxg`l `idy ,dlinäðîLmini ¦§¦§Ÿ¨

,dcil d`nh en` ,ezcilnelà eàöéy`xa e` seba e`xapy ¨§¥
jezg epi`yLmz`ixanì ïééeàø ïðéàonf cr zeigúéøá,dlin ¤¥¨§¦¦§¦

äðîL.dcil d`nh mn` oi`y ,mini,áø déì øîàdpyy mkgl §Ÿ¨¨©¥©
,eiptl ef `ziixa,da íéiñå,ef `ziixaaå ,éëäin okéðL Bì LiL §©¥¨¨¦§¤¤§¥

úBàøãL éðLe ïéaâie`x epi` `ed mby ,dcil d`nh en` oi` ©¦§¥¦§¨
.dpeny zixal

ipye miab ipy el yiy in oica dkldd z` zx`an `xnbd
:ze`xcyøáñ àaà øa äéîøé éaø[ayg-]déúååk àãáeò ãaòîì ©¦¦§§¨©©¨¨©§¤§©§¨§¨¥
ìàeîLccle zcleidy zexedle l`eny zrck dyrn zeyrl ± ¦§¥

.dcil z`neh d`nh ze`xcy ipye miab ipy lraáø déì øîà̈©¥©
ézòc éàî ,àðeäCm`d ,l`enyk rixkdl zhlgdy jzrc idn ± ¨©©§¨

bedpl zxaqy iptnàøîeçì`ld ,wtqnàle÷ éãéì éúàc àøîeç §§¨§¨§¨¥¦¥¨
àeä,`lew icil `al dteq ef `xneg ±dì úáäé÷cxy`k ixdy ± §¨¨£©¨

eidi mday mini dl ozep dz` dcil z`neh dze` `nhn dz`
dinc,øäBè éîc,mi`nh md el` minc l`enyk dkld oi` m`e §¥©

okl .oick `ly dilr zlwdy `vnpeáøc déúåk àäéî ãéáò± £¦¦¨§¨¥§©
,ax ixack mipt lk lr dyréøeqéàa áøk àúëìä ïì àîéé÷c± §¨§¨¨¦§§¨§©§¦¥

,xzide xeqi` ipica axk dkldy epicia laewn ixdyïéaxy`k ¥
exn`p eixacàle÷ìeïéáexn`p eixac xy`k.àøîeçì §¨¥§§¨

mcew miiycg clepy dnda xaer ly epica zwtzqn `xnbd
:epnfeøîà éøä ,àáø øîàmipind ly xeaird iycg oipna minkg ¨©¨¨£¥¨§

,mipeydúãìBé äMà`niiw oa cleìxg`äòLz,xeair iycgåok ¦¨¤¤§¦§¨§
`idúãìBémb `niiw oa cleìxg`äòáL,xeair iycgäqb äîäa ¤¤§¦§¨§¥¨©¨

dxedhúãìBé`niiw oa cleìxg`äòLzyie .xeair iycg ¤¤§¦§¨
dqb dnda mb m`d wtzqdlúãìBémb `niiw oa cleìxg`äòáL ¤¤§¦§¨

,drayl mbe dryzl mb zclei dy`y myk ,xeair iycgBà
dnda `nyäãìé àìixd drayl dcli m`e ,drayl `niiw oa Ÿ¨§¨

.dlik`a xeq`e ltp dcle
:wtqd z` heytl `ziixan di`x d`ian `xnbdïîçð áø øîà̈©©©§¨

òîL àz ,÷çöé øadxkfedy `ziixadn wtqd z` heytl di`x ©¦§¨¨§©
dpeny oa ,dwcl drax` oa ,oixeq` ody oixaera yi' ,(`"r) lirl

,dqblåàì éàî .'øeñà ähîìe epîéä`ziixad zpeek oi` m`d ± ¥¤§©¨¨©¨
,'dhnle epnid' zeaizaäqbàdcliy lky ,dqb dnda oiprl mb ± ©©¨

dnday ok m` heytze ,xeq` cled dhne miycg dpenyl

.miiwzn dcle oi` miycg drayl dcliy
:`xnbd dgecàì'dhnle epnid' zeaiz `l` ,`ziixad zpeek ef Ÿ

zeaqenäwcàmiycg drax`n dcliy lky ,dwc dnda lr wx ± ©©¨
xyt` dqb dnda la` ,xeq` cled ,dylyl dcliy oebk ,dhne

.miiwzn dcle drayl dcli m`y
:`xnbd dywn .di`xd z` zniiwne zxfeg `xnbdéàî éàädne ± ©©

d on ixde ,ef `id diigcwx zxacn dpi`y gken dnvr `ziixa
ik ,dwc dndaaäqbà àîìLa úøîà éàixacy x`an ziid m` ± ¦¨§©¦§¨¨©©¨

,dqb dnda lr mb miaqen `ziixadéøèöàCyi recn oaen ± ¦§§¦
ik ,xeq` dhnle epnidy rinydl jxevàðéîà Czòc à÷ìñdid ± ¨§¨©§¨¨¦¨

xnel jzrca dleräMàáe ìéàBämiycg dray oa cleééç± ¦§¦¨¨¥
,miiwznééç énð äîäáaonf ixdy ,miiwzi dray oa cle mb ± ¦§¥¨©¦¨¥

,miycg dryz xg`l miey dy`e dnda ly ozcilïì òîLî à÷̈©§©¨
`pzdééç àìc.miiwzn epi` dqb dndaa dray oa cley ±àlà §Ÿ¨¥¤¨

úøîà éà`ziixad ixacyøîzéà äwcàdnda oiprl mixen` ± ¦¨§©©©¨¦§©
,dwcàèéLtixdy ,df oic `ed heyt `ld ±éçøé àúìz úa± §¦¨©§¨¨©§¥

xeair iycg dyly xg`l dclepy dndaééç à÷ éîdlri m`d ± ¦¨¨¥
.eprinydl `ziixad dkxved dnle ,miiwzdl lkezy zrcd lr
lr wx miaqen `ziixad ixacy xyt` mlerl :`xnbd daiyn

ok it lr s`e ,dwc dndaéøèöàCeprinydl `pzdzclepdy ¦§§¦
y iptn ,dxeq` xeair iycg dyly ixg`àðéîà Czòc à÷ìñ± ¨§¨©§¨¨¦¨

y ,xnel jzrca dler didéçøé éøz øéöa ìkipy zgty lk ± ¨§¦§¥©§¥
exeair iycgn miycgééçdy` cley myke ,zeigl `ed ie`x ± ¨¥

mb jk ,mpnf mcew miiycg eclepyk miniiwzn dqb dnda clee
xg`l epiidc ,epnf mcew miiycg clepyk miiwzn dwc dnda cle

,xeair iycg dylyïì òîLî à÷clepy dwc cley `pzd ¨©§©¨
wtqd hytp `l `pwqnly `vnpe .miiwzn epi` dhnle drax`n

.`l e` miiwzn miycg drayl clepy dqb dnda cle m`d
:`xnbd zxne` .zilil zenc zltnd ly dpic zx`an `xnbd

,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàdy`úìtnäa cle,úéìéì úeîc`idy ¨©©§¨¨©§¥©©¤¤§¦¦
,miitpk dl yie mc` sevxt dl yi ,dciy oinäàîè Bnàz`neh ¦§¥¨

,äãéìy iptnãìåynnBì LiL àlà àeäeixa` x`yl sqepa ¥¨¨¨¤¨¤¤
éëä énð àéðz .íéôðk,l`eny ixack `ziixaa ok epipy ±éaø øîà §¨©¦©§¨©¦¨¦¨©©¦

a äNòî ,éñBéenyy mewna éðBnéñdy`äìétäL úçàa cleúeîc ¥©£¤§¦¦§©©¤¦¦¨§
äNòî àáe ,úéìéìdfeøîàå ,íéîëç éðôìiptn dcil d`nh `idy ¦¦¨©£¤¦§¥£¨¦§¨§

y.íéôðk Bì LiL àlà ,àeä ãìå̈¨¤¨¤¤§¨©¦
`an `xnbd:ygp zenc zltnd ly dpic zxúìtnäa cleúeîc ©©¤¤§

òLBäé éaø ìL åéçà ïa àðéðç äøBä ,LçðyCìä .äãéì äàîè Bnà ¨¨¨£¦¨¤¨¦¤©¦§ª©¦§¥¨¥¨¨©
øtñå óñBé éaød z`ìàéìîb ïaø éðôì íéøácoa dxed jky ,`iypd ©¦¥§¦¥§¨¦¦§¥©¨©§¦¥

.ryedi iax ly eig`Bì çìLl l`ilnb oaxâäðä ,òLBäé éaø± ¨©©¦§ª©©§¥
z` jnr `adéçà ïaàáe Ejig` oa dxed recn x`al ick ,iptl ¤¨¦Ÿ

oax iptl `al ick eig` oa `pipge ryedi iax e`vi .ef d`xed
e ,l`ilnbBúàø÷ì àðéðç (éaø) úlk äúöé ïúëéìäáiax z`xwl ± ©£¦¨¨¨§¨©©©¦£¦¨¦§¨
e ryediïéîk úìtnä ,éaø ,Bì äøîàzenceäî Lçð,epic dn ± ¨§¨©¦©©¤¤§¦¨¨©

.`l e` dcil d`nh en` m`ddì øîà,ryedi iax.äøBäè Bnà ¨©¨¦§¨
e dxfg,éúBîç éì äøîà EîMî àìäå ,Bì äøîày ,`pipg zy`Bnà ¨§¨©£Ÿ¦¦§¨§¨¦£¦¦

dì øîàå .äàîè,ryedi iaxíòè äæéàî`idy jzeng jl dxn` §¥¨§¨©¨¥¥¤©©
,daiyde .d`nhBðéò ìbìâå ìéàBäygp lyk ìBâòepir lblbìL ¦§©§©¥¨§¤

.íãà:`xnbd zniiqnäéøác CBzî`pipg zlk lyòLBäé éaø økæð ¨¨¦§¨¤¨¦§©©¦§ª©
ok lre ,dnrhae ef dkldaìàéìîb ïaøì Bì çìL,el xnelétî ¨©§©¨©§¦¥¦¦

,àðéðç äøBälebr ygp ly epir lblby mrhne ,jk eze` izcnily ¨£¦¨
.mc` lyk

:`aedy dyrnd jezn dbdpd zcnel `xnbdòîL ,ééaà øîà̈©©©¥§©
dpéîy df dyrnn gken ±ïðaøî àaøeömkg cinlz ±øîàc ¦¨§¨¥©¨¨§¨©

àúléî,dkld xac xne`y ±àîòè da àîéìmrh z` xn`iy ± ¦§¨¥¨¨©£¨
,eixacøëcî déì eøkãî éëc,eixac z` gkyi cizra m`y ick ± §¦©§©¥¦§¨

.ez`xeda xkfi jk jezn enrh z` eiptl exikfi xy`k
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רמז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ck sc dcp(ycew zay meil)

ìàeîLe`ed s`õøúî`ziixad z`déîòèìjixvy ,ezhiy itl ± §¥§¨¥§©§¥
`edyk clepy xaer ,jk `ziixad ixac lr siqedläòaøà ïa¤©§¨¨

miycgìdnda,äwãe`äðîL ïamiycgìdnda,äqâlke ¦©¨¤§Ÿ¨¦©¨
yøeñà ,ähîìe epîéä.dlik`aíéøeîà íéøác änaxq`p xaerdy ¥¤§©¨¨©¤§¨¦£¦

,mlerd xie`l ez`vaåéLãç Bì eìk àlLa,epnf mcew clepy ± §¤Ÿ¨¢¨¨
ìáày xaer,åéLãç Bì eìkdryz oae dwcl dyng oa `edy £¨¨¢¨¨

,dqbløzeî.mlerd xie`l `vi m` s`àöédf llknBì LiL éî ¨¨¨¦¤¤
,úBàøãL éðLe ïéaâ éðL,sqep xeqi` ea xn`pyBì eìëc áb ìò óàc §¥©¦§¥¦§¨§©©©§¨

,åéLãçok it lr s` ,dqbl dryz oae dwcl dyng oa `edyíà ¢¨¨¦
àöécled,øeñà íìBòä øéåàì,zeigl ie`x epi`y ltp `edy iptn ¨¨©£¦¨¨¨

`vnpyk wxe ,dlapk epiceéøL Bnà éòîalk oick xzen `ed ± ¦§¥¦¨¦
ipy dl yiy dixay l`eny ixacke .en` irna `vnpy xaer

.dlik`a zxzen dndaa ze`xcy ipye miab
:cle epi` dy`a recn enrh z` x`ia axy d`ian `xnbdéðz̈¥

áøc dén÷ àpz[zeziixa zepyl libx didy] minkgd cg` dpy - ©¨©¥§©
,`ziixaa epipy ,ax iptlCeúç BðéàL óeb úéiøa úìtnäea oi`y ± ©©¤¤§¦©¤¥¨

,wlg ur gel oirk mly elek `l` ,mixa` jezigåzltnd ok §
Ceúç BðéàL Làø úéiøawlg elek `l` ,dxeve mipt el oi`y ± §¦©Ÿ¤¥¨

,lebir oirkìBëéy xnel ziidøîBì ãeîìz ,äãéì äàîè Bnà àäz ¨§¥¦§¥¨¥¨©§©
(a ai `xwie) dcil z`neh oiprl xen`d aezkd eprinyn ±äMà'¦¨

'åâå øëæ äãìéå òéøæú ékDzFC zCp iniM mini zraW d`nhe ¦©§¦©§¨§¨¨¨§¨§¨¦§©¨¦¦¥¦©§¨
jenqa xn`pe ,'`nhY(b ai my)'åâå ìBné éðéîMä íBiáe'xUA ¦§¨©©§¦¦¦§©

wxy el` miweqt zekinqn cenll yie ,'FzlxréeàøL éîcvn ¨§¨¦¤¨
cr zeigl ez`ixaìonfúéøaxg`l `idy ,dlinäðîLmini ¦§¦§Ÿ¨

,dcil d`nh en` ,ezcilnelà eàöéy`xa e` seba e`xapy ¨§¥
jezg epi`yLmz`ixanì ïééeàø ïðéàonf cr zeigúéøá,dlin ¤¥¨§¦¦§¦

äðîL.dcil d`nh mn` oi`y ,mini,áø déì øîàdpyy mkgl §Ÿ¨¨©¥©
,eiptl ef `ziixa,da íéiñå,ef `ziixaaå ,éëäin okéðL Bì LiL §©¥¨¨¦§¤¤§¥

úBàøãL éðLe ïéaâie`x epi` `ed mby ,dcil d`nh en` oi` ©¦§¥¦§¨
.dpeny zixal

ipye miab ipy el yiy in oica dkldd z` zx`an `xnbd
:ze`xcyøáñ àaà øa äéîøé éaø[ayg-]déúååk àãáeò ãaòîì ©¦¦§§¨©©¨¨©§¤§©§¨§¨¥
ìàeîLccle zcleidy zexedle l`eny zrck dyrn zeyrl ± ¦§¥

.dcil z`neh d`nh ze`xcy ipye miab ipy lraáø déì øîà̈©¥©
ézòc éàî ,àðeäCm`d ,l`enyk rixkdl zhlgdy jzrc idn ± ¨©©§¨

bedpl zxaqy iptnàøîeçì`ld ,wtqnàle÷ éãéì éúàc àøîeç §§¨§¨§¨¥¦¥¨
àeä,`lew icil `al dteq ef `xneg ±dì úáäé÷cxy`k ixdy ± §¨¨£©¨

eidi mday mini dl ozep dz` dcil z`neh dze` `nhn dz`
dinc,øäBè éîc,mi`nh md el` minc l`enyk dkld oi` m`e §¥©

okl .oick `ly dilr zlwdy `vnpeáøc déúåk àäéî ãéáò± £¦¦¨§¨¥§©
,ax ixack mipt lk lr dyréøeqéàa áøk àúëìä ïì àîéé÷c± §¨§¨¨¦§§¨§©§¦¥

,xzide xeqi` ipica axk dkldy epicia laewn ixdyïéaxy`k ¥
exn`p eixacàle÷ìeïéáexn`p eixac xy`k.àøîeçì §¨¥§§¨

mcew miiycg clepy dnda xaer ly epica zwtzqn `xnbd
:epnfeøîà éøä ,àáø øîàmipind ly xeaird iycg oipna minkg ¨©¨¨£¥¨§

,mipeydúãìBé äMà`niiw oa cleìxg`äòLz,xeair iycgåok ¦¨¤¤§¦§¨§
`idúãìBémb `niiw oa cleìxg`äòáL,xeair iycgäqb äîäa ¤¤§¦§¨§¥¨©¨

dxedhúãìBé`niiw oa cleìxg`äòLzyie .xeair iycg ¤¤§¦§¨
dqb dnda mb m`d wtzqdlúãìBémb `niiw oa cleìxg`äòáL ¤¤§¦§¨

,drayl mbe dryzl mb zclei dy`y myk ,xeair iycgBà
dnda `nyäãìé àìixd drayl dcli m`e ,drayl `niiw oa Ÿ¨§¨

.dlik`a xeq`e ltp dcle
:wtqd z` heytl `ziixan di`x d`ian `xnbdïîçð áø øîà̈©©©§¨

òîL àz ,÷çöé øadxkfedy `ziixadn wtqd z` heytl di`x ©¦§¨¨§©
dpeny oa ,dwcl drax` oa ,oixeq` ody oixaera yi' ,(`"r) lirl

,dqblåàì éàî .'øeñà ähîìe epîéä`ziixad zpeek oi` m`d ± ¥¤§©¨¨©¨
,'dhnle epnid' zeaizaäqbàdcliy lky ,dqb dnda oiprl mb ± ©©¨

dnday ok m` heytze ,xeq` cled dhne miycg dpenyl

.miiwzn dcle oi` miycg drayl dcliy
:`xnbd dgecàì'dhnle epnid' zeaiz `l` ,`ziixad zpeek ef Ÿ

zeaqenäwcàmiycg drax`n dcliy lky ,dwc dnda lr wx ± ©©¨
xyt` dqb dnda la` ,xeq` cled ,dylyl dcliy oebk ,dhne

.miiwzn dcle drayl dcli m`y
:`xnbd dywn .di`xd z` zniiwne zxfeg `xnbdéàî éàädne ± ©©

d on ixde ,ef `id diigcwx zxacn dpi`y gken dnvr `ziixa
ik ,dwc dndaaäqbà àîìLa úøîà éàixacy x`an ziid m` ± ¦¨§©¦§¨¨©©¨

,dqb dnda lr mb miaqen `ziixadéøèöàCyi recn oaen ± ¦§§¦
ik ,xeq` dhnle epnidy rinydl jxevàðéîà Czòc à÷ìñdid ± ¨§¨©§¨¨¦¨

xnel jzrca dleräMàáe ìéàBämiycg dray oa cleééç± ¦§¦¨¨¥
,miiwznééç énð äîäáaonf ixdy ,miiwzi dray oa cle mb ± ¦§¥¨©¦¨¥

,miycg dryz xg`l miey dy`e dnda ly ozcilïì òîLî à÷̈©§©¨
`pzdééç àìc.miiwzn epi` dqb dndaa dray oa cley ±àlà §Ÿ¨¥¤¨

úøîà éà`ziixad ixacyøîzéà äwcàdnda oiprl mixen` ± ¦¨§©©©¨¦§©
,dwcàèéLtixdy ,df oic `ed heyt `ld ±éçøé àúìz úa± §¦¨©§¨¨©§¥

xeair iycg dyly xg`l dclepy dndaééç à÷ éîdlri m`d ± ¦¨¨¥
.eprinydl `ziixad dkxved dnle ,miiwzdl lkezy zrcd lr
lr wx miaqen `ziixad ixacy xyt` mlerl :`xnbd daiyn

ok it lr s`e ,dwc dndaéøèöàCeprinydl `pzdzclepdy ¦§§¦
y iptn ,dxeq` xeair iycg dyly ixg`àðéîà Czòc à÷ìñ± ¨§¨©§¨¨¦¨

y ,xnel jzrca dler didéçøé éøz øéöa ìkipy zgty lk ± ¨§¦§¥©§¥
exeair iycgn miycgééçdy` cley myke ,zeigl `ed ie`x ± ¨¥

mb jk ,mpnf mcew miiycg eclepyk miniiwzn dqb dnda clee
xg`l epiidc ,epnf mcew miiycg clepyk miiwzn dwc dnda cle

,xeair iycg dylyïì òîLî à÷clepy dwc cley `pzd ¨©§©¨
wtqd hytp `l `pwqnly `vnpe .miiwzn epi` dhnle drax`n

.`l e` miiwzn miycg drayl clepy dqb dnda cle m`d
:`xnbd zxne` .zilil zenc zltnd ly dpic zx`an `xnbd

,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàdy`úìtnäa cle,úéìéì úeîc`idy ¨©©§¨¨©§¥©©¤¤§¦¦
,miitpk dl yie mc` sevxt dl yi ,dciy oinäàîè Bnàz`neh ¦§¥¨

,äãéìy iptnãìåynnBì LiL àlà àeäeixa` x`yl sqepa ¥¨¨¨¤¨¤¤
éëä énð àéðz .íéôðk,l`eny ixack `ziixaa ok epipy ±éaø øîà §¨©¦©§¨©¦¨¦¨©©¦

a äNòî ,éñBéenyy mewna éðBnéñdy`äìétäL úçàa cleúeîc ¥©£¤§¦¦§©©¤¦¦¨§
äNòî àáe ,úéìéìdfeøîàå ,íéîëç éðôìiptn dcil d`nh `idy ¦¦¨©£¤¦§¥£¨¦§¨§

y.íéôðk Bì LiL àlà ,àeä ãìå̈¨¤¨¤¤§¨©¦
`an `xnbd:ygp zenc zltnd ly dpic zxúìtnäa cleúeîc ©©¤¤§

òLBäé éaø ìL åéçà ïa àðéðç äøBä ,LçðyCìä .äãéì äàîè Bnà ¨¨¨£¦¨¤¨¦¤©¦§ª©¦§¥¨¥¨¨©
øtñå óñBé éaød z`ìàéìîb ïaø éðôì íéøácoa dxed jky ,`iypd ©¦¥§¦¥§¨¦¦§¥©¨©§¦¥

.ryedi iax ly eig`Bì çìLl l`ilnb oaxâäðä ,òLBäé éaø± ¨©©¦§ª©©§¥
z` jnr `adéçà ïaàáe Ejig` oa dxed recn x`al ick ,iptl ¤¨¦Ÿ

oax iptl `al ick eig` oa `pipge ryedi iax e`vi .ef d`xed
e ,l`ilnbBúàø÷ì àðéðç (éaø) úlk äúöé ïúëéìäáiax z`xwl ± ©£¦¨¨¨§¨©©©¦£¦¨¦§¨
e ryediïéîk úìtnä ,éaø ,Bì äøîàzenceäî Lçð,epic dn ± ¨§¨©¦©©¤¤§¦¨¨©

.`l e` dcil d`nh en` m`ddì øîà,ryedi iax.äøBäè Bnà ¨©¨¦§¨
e dxfg,éúBîç éì äøîà EîMî àìäå ,Bì äøîày ,`pipg zy`Bnà ¨§¨©£Ÿ¦¦§¨§¨¦£¦¦

dì øîàå .äàîè,ryedi iaxíòè äæéàî`idy jzeng jl dxn` §¥¨§¨©¨¥¥¤©©
,daiyde .d`nhBðéò ìbìâå ìéàBäygp lyk ìBâòepir lblbìL ¦§©§©¥¨§¤

.íãà:`xnbd zniiqnäéøác CBzî`pipg zlk lyòLBäé éaø økæð ¨¨¦§¨¤¨¦§©©¦§ª©
ok lre ,dnrhae ef dkldaìàéìîb ïaøì Bì çìL,el xnelétî ¨©§©¨©§¦¥¦¦

,àðéðç äøBälebr ygp ly epir lblby mrhne ,jk eze` izcnily ¨£¦¨
.mc` lyk

:`aedy dyrnd jezn dbdpd zcnel `xnbdòîL ,ééaà øîà̈©©©¥§©
dpéîy df dyrnn gken ±ïðaøî àaøeömkg cinlz ±øîàc ¦¨§¨¥©¨¨§¨©

àúléî,dkld xac xne`y ±àîòè da àîéìmrh z` xn`iy ± ¦§¨¥¨¨©£¨
,eixacøëcî déì eøkãî éëc,eixac z` gkyi cizra m`y ick ± §¦©§©¥¦§¨

.ez`xeda xkfi jk jezn enrh z` eiptl exikfi xy`k
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המשך בעמופ דו



רמח

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hi sc dcp(ipy meil)

miwleg minkg la` .rbp xeriy `edy qixb lr qixb xeriy
zpit ly zexiw ipy lr qext rbpd `diy jixv oi`y mixaeqe

.ziad
:`xnbd zxxan.ïBòîL éaøa øæòìà éaøc déîòè éàîdaiyn ©©§¥§©¦¤§¨¨§©¦¦§

:`xnbdáéúkon ltW odi`xnE' (fl ci `xwie) mizad irbp oipra §¦©§¥¤¨¨¦
d,'øéw,cg` xiw lr did rbpdy rnyneáéúëeeze`a ok iptl ©¦§¦

A rbPd dPde' ,weqtúøé÷did rbpdy rnyne ,miax oeyla 'ziAd §¦¥©¤©§¦Ÿ©©¦
yxtl gxken ,ze`xwnd ipy z` miiwl icke ,zexiw ipy lr

e ,zexiw ipyk aygpd ,cg` xiw lr `vnp rbpdyàeäL øé÷ eäæéà¥¤¦¤
aygpøîBà éåä ,úBøé÷ éðLkixdúéåæ ïø÷ äæday ,ziad zpit - ¦§¥¦£¥¥¤¤¤¨¦

oiay ef zwelgnae .cg` xiw enk miyrpe zexiwd ipy mixagzn
owfd ewlgpy yxtl xyt` ,minkge oerny iax oa xfrl` iax

.oixcdpqd mr `xnn
oke :micba irbpa ewlgpy xnel xyt` dna zx`an `xnbdéòâða§¦§¥

,íéãâáoixcdpqd mr `xnn owfd wlgpy xnel xyt`àúâeìôa §¨¦¦§§¨
ïðaøå ñeîìBèáà ïa ïúðBé éaøcozpei iax da ewlgpy zwelgna ± §©¦¨¨¤©§§§©¨¨

,minkge qenleha` oaàéðúc,`ziixaañeîìBèáà ïa ïúðBé éaø §©§¨©¦¨¨¤©§§
äøBäè àéäL íéãâa úçéøôì ïépî ,øîBàlka rbpd hytzp m`y - ¥¦©¦¦§¦©§¨¦¤¦§¨

micba zgixt oic xn`p `l dxezay s` ,xedh `ed ixd cbad
,mc` irbpa `l`øîàð(dp bi my)a 'úçaâå úçø÷'irbp zyxt ¤¡©¨©©§©©©§

øîàðå ,íéãâa(an bi my)a 'úçaâå úçø÷'irbp zyxtíãà,epcnle §¨¦§¤¡©¨©©§©©©§¨¨
y ,dey dxifba o`knïläl äîm`y `ed oicd ,mc` irbpa ±çøt ©§©¨¨©

rbpd [hytzd-]Bleëa`ed ixdénð ïàk óà ,øBäè,micba irbpa - §¨©¨©¦
m`çøtrbpd [hytzd-]Bìeëa`ed ixd.øBäèlr miwleg opaxe ¨©§¨

dgixtd zxdh oic xn`p `ly mixaeqe qenleha` oa ozpei iax
`xnn owfd ewlgpy yxtl xyt` ef zwelgnae .micba irbpa

.oixcdpqde
,'rbpl rbp oia' weqtdy x`azp ixd :uexizd z` zniiqn `xnbd
zewelgnd on zg`a oixcdpqde `xnn owfd ewlgpy eyxtl ozip

,dl`dàëä àlà,'mcl mc oia' xn`py dn ,xnelk ,o`k la` ±éà ¤¨¨¨¦
àkéì øBäè ícmincd lk `l` ,xedh mc llk oi`y xn`p m` ± ¨¨¥¨

,md mi`nh d`ex dy`dyéâéìt éàîayxtl xyt` dna ± §©§¦¦
,xedh mc mb yiy gken `l` .oixcdpqde `xnn owfd ewlgpy
on cg`a oixcdpqd mr wlgp `xnn owfdy ,`ed weqtd yexite

.xedh e` `nh `ed m` mincd
:`nhd `ed mec`d mcdy oipn zxxan `xnbdïéøBäè éðäc éànîe¦©§¨¥§¦

,ïéàîè éðäåmince mixedh minc yiy xxazpy xg`n ,xnelk §¨¥§¥¦
x`ye ,mi`nhd md ,epzpyna miiepyd mincdy oipn ,mi`nh

:`xnbd daiyn .mixedhd md mincdàø÷ øîàc ,eäáà éaø øîà̈©©¦£¨§¨©§¨
a`en z` 'd drhdy htyedi inia didy qpa ,(ak b 'a mikln)

edrx z` yi` ebxd mnr mgldl e`ay miklndy aeygleàøiå'©¦§
àøîéîì ,'íck íéneãà íénä úà áàBîcnll `a df weqt ±íãc ¨¤©©¦£¦©¨§¥§¨§¨

àeä íBãà.mec` mcl dpeekd ,mc dxeza xn`py mewn lky ± ¨
minec` epzpyna miiepyd mincd lke.md

dywn .md mi`nh minec`d mincd lky oipn zxxan `xnbd
,`ed mec` mcy weqtd on cnlpe xg`n :`xnbdàîéàxn`p ± ¥¨

d mcd wxyíBãà`aend dknd mck `ed eravy ,xzeia ¨
,`nhn epzpynaàì eúå,epzpyna miiepyd mincd x`y la` ± §Ÿ

:`xnbd zvxzn .e`nhi `l ,jk lk minec` mpi`yéaø øîà̈©©¦
àø÷ øîà ,eäáàdxdhe' ,zclei ipica (f ai `xwie) weqta xn`p ± £¨¨©§¨§¨£¨

xwOn,'äéîc`ede' dcp dy` lr `ad ypera ,(gi k my) xn`pe ¦§Ÿ¨¤¨§¦
xFwn z` dzNB,'äéîc`vnp ,miax oeyl `ed 'dinc'e xg`ne ¦§¨¤§¨¤¨

e ,minc ipin ipy zegtl `id dzernyny,ïàk éøämiweqtd ipyn £¥¨
l ieaix ,cgiäòaøàdzegt mzinenc`y mipind la` .minc ipin ©§¨¨

.mixedh mde mc mpi` ,mdn
:`xnbd dywnïðz äMîç ïðà àäåyiy epipy epzpyna `lde ± §¨£©£¦¨§©

mcd oin z` ze`nhl epl oipne ,mi`nhd minc ipin dyng
:`xnbd zvxzn .iyingd,àðéðç éaø øîàd mcdøBçLepipyy ¨©©¦£¦¨¨

`l` ,ezenvra xegy epi`y itl ,ieaix jixv epi` epzpynaíBãà̈
,àeä,did mec` ezligzn ,xnelkL àlàdy`d sebn `viy ixg` ¤¨¤
ä÷lxigydedrax` md mi`nhd minc ipin mlerly `vnpe ,[ ¨¨

.cala
:df xe`ial di`x d`ian `xnbdéëä énð àéðzok epipy - ©§¨©¦¨¦

ezi`xny mc ,`pipg iax xn`y enk `ziixaaúøçk øBçL± ¨©¤¤
e` ,xegy eica ozipd zxgd zixexgykïkî ÷Bîòxzei ddk ± ¨¦¥

,dfn.àîèm` la`,ääécdxegy zegt mcd zi`xny ,xnelk ¨¥¥¨
,zxgneléôàeravy,øBäè ,ìBçkk.zxgk xegy epi`y meyn £¦©¨¨

,`ziixad zx`anåmcäæ øBçL,`nh `edy epipyyBúlçzî àì §¨¤Ÿ¦§¦¨
øéçLî àeä`l` `nh oi` oky ,ez`ixa zligzn xegy epi` ± ©§¦
,mec`d mcdàlàe ,mec` did dy`d seba didy onfaø÷òpLk ¤¨§¤¤¡©

sebd on [`viyk-]àeäe dwelìLî .øéçLîdnec dfe -íãì`veid ©§¦¨¨§©
ici lr sebd on,äkîjk did `l ,xegy d`xp `ed zrk m` s`y ©¨

wxe ,did mec` `l` ,ezligznø÷òpLëìsebd on.øéçLî àeä ¦§¤¤¡©©§¦
:dpyna epipyóà ,íéøîBà éànL úéad`xpd mcdïzìz éîéîk ¥©©§¦©§¥¥¦§¨

dywn .mnrh z` zx`an `xnbd .`nh ,ilv xya ininke
:`xnbdéànL úéáì eäì úéìådnny mixaeq mpi` i`ny zia ike ± §¥§§¥©©

dxeza xn`py,'äéîc äéîc'yi ,'dinc' zaiz miinrt ,xnelk ¨¤¨¨¤¨
y cenlläòaøà ïàk éøä,lirl x`azpy enk ,mi`nhnd mc ipin £¥¨©§¨¨

ravn dzegt mzinenc`y mcd ipin lk jkn ehrnzp ixd ok m`e
mcd mb mi`nhn md j`ide ,`nw `pz dpny mcd ipin zrax`

:`xnbd zvxzn .ilv xya ininke ozlz inink d`xpdúéòaéà¦¨¥
àîéàok`y ,jk z`f ayiil lkez dvxz m` -eäì úéìzia ± ¥¨¥§

ipin drax` zeaxl ozip 'dinc dinc'ny mixaeq mpi` i`ny
.xg` weqtn eaxzp dl` mincy itl ,cala mincàîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨

,jk z`f ayiil lkez dvxz m`e ±eäì úéàok mb i`ny ziay ± ¦§
dne ,mc ipin drax` `l` zeaxl oi` 'dinc dinc'ny mixaeq
,ilv xya ininke ozlz inink d`xpd mcd z` mi`nhn mdy

oky ,xg` mrhn `edéî[ike-],àðéðç éaø øîà àìd mcdyøBçL ¦Ÿ¨©©¦£¦¨¨
,àeä íBãà,did mec` ezligzn ,xnelkä÷lL àlà`viy ixg` ¨¤¨¤¨¨

,dy`d sebnénð àëämca ,o`k i`ny zia mixaeq ok enke ± ¨¨©¦
,ezligzn did mec`y ,ilv xya ininke ozlz inink d`xpd

eé÷ìc àeä à÷ìîsebn `viy ixg` ezi`xn dzwly `l` ± ¦§¨§¨¥
.dy`d

:dpyna epipyïéøäèî ìlä úéáeininke ozlz inink d`xpd mcd ¥¦¥§©£¦
.`nw `pz lr lld zia miwleg dna zxxan `xnbd .ilv xya

lld zia zhiy ixd :`xnbd dywneðééäzhiy mb dnvr `id ± ©§
,àn÷ àpz,`nw `pzd on xzei xdhl lld zia etiqed dn ,xnelk ©¨©¨

zligza epnpy mincd ipin zyng wx `nw `pzd itl mb oky
.ilv xya ininle ozlz ravl dnecd mcd `le ,mi`nh dpynd

:`xnbd zvxzneäééðéa àkéàzehiyd oia lcad yi ± ¦¨¥©§
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xcde"המשך ביאור למס' נפה ליום שני עמ' א fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr k sc dcp(iyily meil)

,éMà áø øîà àlàe ,ewlgp ok wgvi axe l`enydéôeb øBçLa ¤¨¨©©©¦§¨¥
éâìôéî÷lr m` ,envr xegyd rav ly dwicad ote`a ewlgpe - ¨¦§§¦

.mec` cba iab lr e` dpal zilhn iab
ddic m`e ,`nh zxgd on wenr eravy xegy mcy ,dpyna epipy
:dfa welig yi mcd irav x`ya mb m` dpc `xnbd .xedh epnn

ïlek ,àleò øîà,mda z`nhp dy`dy epipyy mcd irav lk - ¨©¨¨
mcd did m`ïkî ÷Bîòepipyy zeninc`d xeriyn xzei mec` - ¨¦¥

mda,àîèmcd m`eïkî ääéc,mdn xida xzei -øBçMk ,øBäè ¨¥¥¤¦¥¨©¨
.[xegyd ravd iabl epipyy enk -

:`xnbd dywnè÷ðc øBçL àðL éàî àlàåhwp `pzd recn - §¤¨©§¨¨§¨©
:`xnbd zvxzn .xegyd ravd oiprl `weeca df oic dpyna

,xegyd mca df oic yxetna dpey did `pzdy `lelCzòc à÷ìñ̈§¨©§¨
àðéîày ,xnel jzrca dler did -àðéðç éaø øîàå ìéàBä ¨¦¨¦§¨©©¦£¦¨

mcy meyn `ed ,`nh xegy mcy mrhdyøBçLxegy epi` ¨
`l` ,ezenvraàeä íBãà,ezligzn did -ä÷lL àlàxg`l ¨¤¨¤¨¨
,dy`d on `viyànèéì énð ïkî ääéc eléôà Ckìéäxegy rav - ¦§¨£¦¥¤¦¥©¦¦©¥

did `ed mby meyn ,dy`d z` `nhi zxgn xida xzei `edy
,dwle mec`ïì òîLî÷s` `l` ,ok epi`y `pzd eprinyn - ¨©§©¨

mc jxc oi`y meyn mrhde .xedh zxgkn zegt `ed m` xegya
mlerl la` .ezligzn did jk i`ceae ,xida zeidl dwly mec`

.epzpyna e`aedy miravd x`ya mb el` miwelig mibdep
:`ler lr wleg in` iaxy d`ian `xnbd,øîà àaà øa énà éaø©¦©¦©©¨¨©

ïleëåxzei mcd did m` ,mec`d irav lk -ïkî ÷Bîòxeriyn - §¨¨¦¥
,mda epipyy zeninc`d,àîèm` okeïkî ääécrava didy - ¨¥¥¤¦¥

,mdn xzei xidaàîè énð,`nh dfa mb -î õeçod,øBçMwxy ©¦¨¥¦¨
:`xnbd dywn .'xedh okn ddic' xn`p eiabléðäà éàî àlà¤¨©©£¥

ïðaøc déøeòéLirav lk z` epyyk minkg elired dn ok m` - ¦¥§©¨¨
dn mixida xzei md m` s`y xg`n ,mec`d.md mi`nh m

mcdy epcnll mec`d irav lk z` dpy `pzd :`xnbd zvxzn
,epipyy minec`d miravd on cg` enk mec` didi m` wx `nh

,mdn xida xzei hrn didiy e`ääéãc ääéc é÷etàì`ivedl - §©¥¥¤§¥¤
.`nh epi`y ,miravd on cg`n daxd xida `edy mcd

:df oipra ztqep dhiy d`ian `xnbdéøîàc àkéàåexn`y yie - §¦¨§¨§¦
,zxg` oeyla ef drenyïleëå ,øîà àaà øa éîøirav lk - ¨¦©©¨¨©§¨

,epipyy mec`dïkî ÷Bîòmdn mec` xzei mcd did m` -,øBäè ¨¦¥¨
m` okeïkî ääécmdn xzei xida mcd did -,øBçMî õeç ,øBäè ¥¤¦¥¨¦¨

.xedh epnn xida did m`e ,`nh epnn wenr did m`y ea epipyy
ïðaøc déøeòéL épäî éëäìez` ex`iay dna minkg elired dfle - §¨¦§©¥¦¥§©¨¨

`edy dn la` ,`nh mdl dnec mcd m` wx oky ,mec`d ixeriy
.xedh ,mdn zegt e` xzei

:minc ze`xn x`ya iepiyd oipra ztqep dhiy d`ian `xnbdøa©
ïleëå ,øîà àøt÷did m` ,mcd ze`xn x`y lk -ïkî ÷Bîò- ©¨¨¨©§¨¨¦¥

,epipyy xeriydn mec` xzei,àîèm`eõeç ,øBäè ,ïkî ääéc ¨¥¥¤¦¥¨
âænî,mina befn oii ly d`xnl dnec `edy mcn -ïkî ÷BîòL ¦¨ª¤¨¦¥
,øBäèm` oke.øBäè ïkî ääéc ¨¥¤¦¥¨

déì eäéãà àøt÷ øaoiik erav did dligzny mc eiptl e`iad - ©©¨¨£¦¥
.epnn xida xzei didpy cr eze` eyilgdy `l` ,befnéëãå- §¨¥

.eze` xdiheéëãå déì e÷éîòà,xg` mc eiptl e`iad oke - ©£¦¥§¨¥
cr eze` enic`dy `l` befn oiik erav did ok mb dligzny

.ezhiyk ,dfa mb xdihe ,epnn ddk xzei didpy,àðéðç éaø øîà̈©©¦£¦¨
ézòîLîk déaìc àøáb Léôð änkdealy ,df mc` lecb dnk - ©¨§¦©§¨§¦¥§¦§©§¥

.[ezrenyk weqtl `xi `l
:dpyna epipyíBkøk ïø÷ëe.obd zpita lcbyk mekxkd gnvk - §¤¤©§

:ea miwcea ote` dfi`a zx`an `xnbd,àðzmc miwceay dn ¨¨
`edyk epiid mekxka dy`àìå ,çì`edyk,Láéeravy iptn ©§Ÿ¨¥

.yai `edyk dpzyn
:`xnbd dywn .miwcea mekxkay milr dfi`a dpc `xnbdéðz̈¥

àãç`l` miwcea oi`y ,zg` `ziixaa -ïBzçzkdlrd rava - £¨©©§
,mekxkd ly oezgzdïBéìòk àìåoeilrd dlra miwcea oi`e - §Ÿ¨¤§

.elyCãéà àéðúå`l` miwcea oi`y zxg` `ziixaa -ïBéìòk- §©§¨¦¨¨¤§
,oeilrd dlrd rava,Cãéà àéðúå .ïBzçzk àìåz` miwcea oi`y §Ÿ©©§§©§¨¦¨

`l` mcdïBéìòk,mekxkd ly oeilrd dlrd rava -ïkL ìëå ¨¤§§¨¤¥
ïBzçzk.oezgzd dlra miwceay -,Cãéà àéðúåz` miwcea oi`y ©©§§©§¨¦¨

`l` mcdïBzçzk,oezgzd dlrd rava -.ïBéìòk ïkL ìëådywe ©©§§¨¤¥¨¤§
.zeziixad oia dxizq yiy

:`xnbd zvxznïééåä ïôøè àúìúe éøc àúìz ,ééaà øîàgnvl - ¨©©©¥§¨¨¨¥§¨¨©§¨¨§¨
.milr dyly yi dxey lkae ,milr ly zexey yly yi mekxkd

,mekxka mcd z` wecal dvxz m`eàôøèå äàòéöî àøc èB÷ð§¨¨§¦£¨§©§¨
éa àúòéöîCãmekxkay zirvn`d dxeyd z` jcia qetz - §¦£¨¦¨

df dlry itl ,dxey dze`ay irvn`d dlra wecaze ,da wecal
dxeyay milrd lk ,mpn` .ea wecal xzeia xgaend `ed
oiay dxizqd zvxezn df itle .mda wecal mixyk zirvn`d
yi milr dfi`a zepc opi` zepey`xd zeziixad izyy .zeziixad
epiid ,'oeilrk `le oezgzk' epipyy dne ,dxey efi`a `l` wecal
dxeyd itlk 'oezgz' z`xwpy zirvn`d dxeya wecal jixvy
wecal jixvy epiid ,'oezgzk `le oeilrk' epipyy dne .dpeilrd
.dpezgzd dxeyd itlk 'oeilr' z`xwpy zirvn`d dxeya
dxeya `l` wecal xyk oi`y zeziixad izyn epcnle
mby rnyny ,'oeilrk oky lke oezgzk' epipyy dne .zirvn`d
,gaeyn oeilrdy `l` mda wecal mixyk oeilrd mbe oezgzd
milr dfi`a `l` ,miwcea dxey dfi`a x`al `ziixad zpeek oi`
miwceay `ed `ziixad yexite .miwcea zirvn`d dxeyay
lke ,xexa d`xn `edy dxeya oexg`d ,xnelk ,oezgzd dlra
`edy irvn`d dlrd epiidc epnn oeilrd dlra miwceay oky
miwceay epiid 'oezgzk oky lke oeilrk' epipyy dne .c`n xexa
oezgzd dlra miwceay oky lke ,dxeya oey`xd ,oeilrd dlra
wecal xyt`y zeziixad ixacn `veie .irvn`d dlrd `edy
dlra wecal sicr zirvn`d dxeyae ,zirvn`d dxeya wx

.ef dxeyay milrd x`ya mb wecal xyt` j` ,irvn`d
:ea wecal icka mekxka sqep i`pz zx`an `xnbddén÷ì eúà ék¦£§©¥

eäáà éaøc,eda` iax iptl mi`a micinlzd eid xy`k -øîà §©¦£¨¨©
eðéðL eäééLeâa ,eäì`l` df oi` ,mekxka miwceay epipyy dn - §§©§¨¦

.ylzpy xg`l `le ,da lcby dnc`l xaegn `edyk
:dpyna epipy.äîãà éîéîëemiwcea ote` dfi`a zx`an `xnbd §¥¥£¨¨

:daïðaø eðzepipyy dnà éîéîk,äîãy eyexitäðîL äîãà àéáî ¨©¨¨§¥¥£¨¨¥¦£¨¨§¥¨
î`xwpd mewníøk úéa úò÷a,ilka dpzepe ,mec` extryéöîeó ¦¦§©¥¤¤¥¦

íéî äéìò,dnc`d on dlrnl mind eteviy cr ilka min ozepe - ¨¤¨©¦
,d`nh elld mind ravl mcd dnci m`eéaø .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©¦

øîBà àáé÷òdnc` `ianúò÷aî øîBà éñBé éaø ,úôãBé úò÷aî £¦¨¥¦¦§©§©©¦¥¥¦¦§©
.ïäa àöBiëå øñBpb úò÷aî óà øîBà ïBòîL éaø ,éðëñ¦§¦©¦¦§¥©¦¦§©¦¨§©¥¨¤

Cãéà àéðzyexity ,zxg` `ziixaa epipy -'äîãà éîéîëe'`ed ©§¨¦¨§¥¥£¨¨
yéöîe ,íøk úéa úò÷aî äðîL äîãà àéáîíéî äéìò óeidiy cr ¥¦£¨¨§¥¨¦¦§©¥¤¤¥¦¨¤¨©¦

dnc`d on dlrnlkly iaerd xeriyøeòéL ïéàå .íeMä útéì÷ ¦§¦©©§¥¦
íénì,ilka zzl jixvy,øôòì øeòéL ïéàc íeMîdnk `iai `l` ©©¦¦§¥¦¤¨¨

elriy cr ,min dnc`d lr sivie ,daxd e` hrn ,dvxiy dnc`
.meyd ztilw iaerk dnc`d on dlrnl mind

:dnc` inina dwicaa sqep hxt zx`an `ziixadïé÷ãBa ïéàå§¥§¦
,ïéìeìö ïúBàdrwy dnc`dy zngn milelv mindyk ,xnelk ¨§¦

,ilkd zizgza,ïéøeëò àlàahid zaxern dnc`dyk ,xnelk ¤¨£¦
jezl dnc`d d`xn qpkp f`y ,minam`e .mindeììölr ,mind ¨§

,ilkd zizgzl drwye dnc`d dxfgy iciïøëBòå øæBçxfeg - ¥§§¨
.mind jezl dnc`d z` aaxrneïøëBò àeäLëe`edyk - §¤§¨

,mina dnc`d z` aaxrn,éìëa àlà ,ãia ïøëBò ïéà.ska oebk ¥§¨©¨¤¨¦§¦
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ממכתב כ"ו תשרי, תשט"ז



רמט

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

,éMà áø øîà àlàe ,ewlgp ok wgvi axe l`enydéôeb øBçLa ¤¨¨©©©¦§¨¥
éâìôéî÷lr m` ,envr xegyd rav ly dwicad ote`a ewlgpe - ¨¦§§¦

.mec` cba iab lr e` dpal zilhn iab
ddic m`e ,`nh zxgd on wenr eravy xegy mcy ,dpyna epipy
:dfa welig yi mcd irav x`ya mb m` dpc `xnbd .xedh epnn

ïlek ,àleò øîà,mda z`nhp dy`dy epipyy mcd irav lk - ¨©¨¨
mcd did m`ïkî ÷Bîòepipyy zeninc`d xeriyn xzei mec` - ¨¦¥

mda,àîèmcd m`eïkî ääéc,mdn xida xzei -øBçMk ,øBäè ¨¥¥¤¦¥¨©¨
.[xegyd ravd iabl epipyy enk -

:`xnbd dywnè÷ðc øBçL àðL éàî àlàåhwp `pzd recn - §¤¨©§¨¨§¨©
:`xnbd zvxzn .xegyd ravd oiprl `weeca df oic dpyna

,xegyd mca df oic yxetna dpey did `pzdy `lelCzòc à÷ìñ̈§¨©§¨
àðéîày ,xnel jzrca dler did -àðéðç éaø øîàå ìéàBä ¨¦¨¦§¨©©¦£¦¨

mcy meyn `ed ,`nh xegy mcy mrhdyøBçLxegy epi` ¨
`l` ,ezenvraàeä íBãà,ezligzn did -ä÷lL àlàxg`l ¨¤¨¤¨¨
,dy`d on `viyànèéì énð ïkî ääéc eléôà Ckìéäxegy rav - ¦§¨£¦¥¤¦¥©¦¦©¥

did `ed mby meyn ,dy`d z` `nhi zxgn xida xzei `edy
,dwle mec`ïì òîLî÷s` `l` ,ok epi`y `pzd eprinyn - ¨©§©¨

mc jxc oi`y meyn mrhde .xedh zxgkn zegt `ed m` xegya
mlerl la` .ezligzn did jk i`ceae ,xida zeidl dwly mec`

.epzpyna e`aedy miravd x`ya mb el` miwelig mibdep
:`ler lr wleg in` iaxy d`ian `xnbd,øîà àaà øa énà éaø©¦©¦©©¨¨©

ïleëåxzei mcd did m` ,mec`d irav lk -ïkî ÷Bîòxeriyn - §¨¨¦¥
,mda epipyy zeninc`d,àîèm` okeïkî ääécrava didy - ¨¥¥¤¦¥

,mdn xzei xidaàîè énð,`nh dfa mb -î õeçod,øBçMwxy ©¦¨¥¦¨
:`xnbd dywn .'xedh okn ddic' xn`p eiabléðäà éàî àlà¤¨©©£¥

ïðaøc déøeòéLirav lk z` epyyk minkg elired dn ok m` - ¦¥§©¨¨
dn mixida xzei md m` s`y xg`n ,mec`d.md mi`nh m

mcdy epcnll mec`d irav lk z` dpy `pzd :`xnbd zvxzn
,epipyy minec`d miravd on cg` enk mec` didi m` wx `nh

,mdn xida xzei hrn didiy e`ääéãc ääéc é÷etàì`ivedl - §©¥¥¤§¥¤
.`nh epi`y ,miravd on cg`n daxd xida `edy mcd

:df oipra ztqep dhiy d`ian `xnbdéøîàc àkéàåexn`y yie - §¦¨§¨§¦
,zxg` oeyla ef drenyïleëå ,øîà àaà øa éîøirav lk - ¨¦©©¨¨©§¨

,epipyy mec`dïkî ÷Bîòmdn mec` xzei mcd did m` -,øBäè ¨¦¥¨
m` okeïkî ääécmdn xzei xida mcd did -,øBçMî õeç ,øBäè ¥¤¦¥¨¦¨

.xedh epnn xida did m`e ,`nh epnn wenr did m`y ea epipyy
ïðaøc déøeòéL épäî éëäìez` ex`iay dna minkg elired dfle - §¨¦§©¥¦¥§©¨¨

`edy dn la` ,`nh mdl dnec mcd m` wx oky ,mec`d ixeriy
.xedh ,mdn zegt e` xzei

:minc ze`xn x`ya iepiyd oipra ztqep dhiy d`ian `xnbdøa©
ïleëå ,øîà àøt÷did m` ,mcd ze`xn x`y lk -ïkî ÷Bîò- ©¨¨¨©§¨¨¦¥

,epipyy xeriydn mec` xzei,àîèm`eõeç ,øBäè ,ïkî ääéc ¨¥¥¤¦¥¨
âænî,mina befn oii ly d`xnl dnec `edy mcn -ïkî ÷BîòL ¦¨ª¤¨¦¥
,øBäèm` oke.øBäè ïkî ääéc ¨¥¤¦¥¨

déì eäéãà àøt÷ øaoiik erav did dligzny mc eiptl e`iad - ©©¨¨£¦¥
.epnn xida xzei didpy cr eze` eyilgdy `l` ,befnéëãå- §¨¥

.eze` xdiheéëãå déì e÷éîòà,xg` mc eiptl e`iad oke - ©£¦¥§¨¥
cr eze` enic`dy `l` befn oiik erav did ok mb dligzny

.ezhiyk ,dfa mb xdihe ,epnn ddk xzei didpy,àðéðç éaø øîà̈©©¦£¦¨
ézòîLîk déaìc àøáb Léôð änkdealy ,df mc` lecb dnk - ©¨§¦©§¨§¦¥§¦§©§¥

.[ezrenyk weqtl `xi `l
:dpyna epipyíBkøk ïø÷ëe.obd zpita lcbyk mekxkd gnvk - §¤¤©§

:ea miwcea ote` dfi`a zx`an `xnbd,àðzmc miwceay dn ¨¨
`edyk epiid mekxka dy`àìå ,çì`edyk,Láéeravy iptn ©§Ÿ¨¥

.yai `edyk dpzyn
:`xnbd dywn .miwcea mekxkay milr dfi`a dpc `xnbdéðz̈¥

àãç`l` miwcea oi`y ,zg` `ziixaa -ïBzçzkdlrd rava - £¨©©§
,mekxkd ly oezgzdïBéìòk àìåoeilrd dlra miwcea oi`e - §Ÿ¨¤§

.elyCãéà àéðúå`l` miwcea oi`y zxg` `ziixaa -ïBéìòk- §©§¨¦¨¨¤§
,oeilrd dlrd rava,Cãéà àéðúå .ïBzçzk àìåz` miwcea oi`y §Ÿ©©§§©§¨¦¨

`l` mcdïBéìòk,mekxkd ly oeilrd dlrd rava -ïkL ìëå ¨¤§§¨¤¥
ïBzçzk.oezgzd dlra miwceay -,Cãéà àéðúåz` miwcea oi`y ©©§§©§¨¦¨

`l` mcdïBzçzk,oezgzd dlrd rava -.ïBéìòk ïkL ìëådywe ©©§§¨¤¥¨¤§
.zeziixad oia dxizq yiy

:`xnbd zvxznïééåä ïôøè àúìúe éøc àúìz ,ééaà øîàgnvl - ¨©©©¥§¨¨¨¥§¨¨©§¨¨§¨
.milr dyly yi dxey lkae ,milr ly zexey yly yi mekxkd

,mekxka mcd z` wecal dvxz m`eàôøèå äàòéöî àøc èB÷ð§¨¨§¦£¨§©§¨
éa àúòéöîCãmekxkay zirvn`d dxeyd z` jcia qetz - §¦£¨¦¨

df dlry itl ,dxey dze`ay irvn`d dlra wecaze ,da wecal
dxeyay milrd lk ,mpn` .ea wecal xzeia xgaend `ed
oiay dxizqd zvxezn df itle .mda wecal mixyk zirvn`d
yi milr dfi`a zepc opi` zepey`xd zeziixad izyy .zeziixad
epiid ,'oeilrk `le oezgzk' epipyy dne ,dxey efi`a `l` wecal
dxeyd itlk 'oezgz' z`xwpy zirvn`d dxeya wecal jixvy
wecal jixvy epiid ,'oezgzk `le oeilrk' epipyy dne .dpeilrd
.dpezgzd dxeyd itlk 'oeilr' z`xwpy zirvn`d dxeya
dxeya `l` wecal xyk oi`y zeziixad izyn epcnle
mby rnyny ,'oeilrk oky lke oezgzk' epipyy dne .zirvn`d
,gaeyn oeilrdy `l` mda wecal mixyk oeilrd mbe oezgzd
milr dfi`a `l` ,miwcea dxey dfi`a x`al `ziixad zpeek oi`
miwceay `ed `ziixad yexite .miwcea zirvn`d dxeyay
lke ,xexa d`xn `edy dxeya oexg`d ,xnelk ,oezgzd dlra
`edy irvn`d dlrd epiidc epnn oeilrd dlra miwceay oky
miwceay epiid 'oezgzk oky lke oeilrk' epipyy dne .c`n xexa
oezgzd dlra miwceay oky lke ,dxeya oey`xd ,oeilrd dlra
wecal xyt`y zeziixad ixacn `veie .irvn`d dlrd `edy
dlra wecal sicr zirvn`d dxeyae ,zirvn`d dxeya wx

.ef dxeyay milrd x`ya mb wecal xyt` j` ,irvn`d
:ea wecal icka mekxka sqep i`pz zx`an `xnbddén÷ì eúà ék¦£§©¥

eäáà éaøc,eda` iax iptl mi`a micinlzd eid xy`k -øîà §©¦£¨¨©
eðéðL eäééLeâa ,eäì`l` df oi` ,mekxka miwceay epipyy dn - §§©§¨¦

.ylzpy xg`l `le ,da lcby dnc`l xaegn `edyk
:dpyna epipy.äîãà éîéîëemiwcea ote` dfi`a zx`an `xnbd §¥¥£¨¨

:daïðaø eðzepipyy dnà éîéîk,äîãy eyexitäðîL äîãà àéáî ¨©¨¨§¥¥£¨¨¥¦£¨¨§¥¨
î`xwpd mewníøk úéa úò÷a,ilka dpzepe ,mec` extryéöîeó ¦¦§©¥¤¤¥¦

íéî äéìò,dnc`d on dlrnl mind eteviy cr ilka min ozepe - ¨¤¨©¦
,d`nh elld mind ravl mcd dnci m`eéaø .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©¦

øîBà àáé÷òdnc` `ianúò÷aî øîBà éñBé éaø ,úôãBé úò÷aî £¦¨¥¦¦§©§©©¦¥¥¦¦§©
.ïäa àöBiëå øñBpb úò÷aî óà øîBà ïBòîL éaø ,éðëñ¦§¦©¦¦§¥©¦¦§©¦¨§©¥¨¤

Cãéà àéðzyexity ,zxg` `ziixaa epipy -'äîãà éîéîëe'`ed ©§¨¦¨§¥¥£¨¨
yéöîe ,íøk úéa úò÷aî äðîL äîãà àéáîíéî äéìò óeidiy cr ¥¦£¨¨§¥¨¦¦§©¥¤¤¥¦¨¤¨©¦

dnc`d on dlrnlkly iaerd xeriyøeòéL ïéàå .íeMä útéì÷ ¦§¦©©§¥¦
íénì,ilka zzl jixvy,øôòì øeòéL ïéàc íeMîdnk `iai `l` ©©¦¦§¥¦¤¨¨

elriy cr ,min dnc`d lr sivie ,daxd e` hrn ,dvxiy dnc`
.meyd ztilw iaerk dnc`d on dlrnl mind

:dnc` inina dwicaa sqep hxt zx`an `ziixadïé÷ãBa ïéàå§¥§¦
,ïéìeìö ïúBàdrwy dnc`dy zngn milelv mindyk ,xnelk ¨§¦

,ilkd zizgza,ïéøeëò àlàahid zaxern dnc`dyk ,xnelk ¤¨£¦
jezl dnc`d d`xn qpkp f`y ,minam`e .mindeììölr ,mind ¨§

,ilkd zizgzl drwye dnc`d dxfgy iciïøëBòå øæBçxfeg - ¥§§¨
.mind jezl dnc`d z` aaxrneïøëBò àeäLëe`edyk - §¤§¨

,mina dnc`d z` aaxrn,éìëa àlà ,ãia ïøëBò ïéà.ska oebk ¥§¨©¨¤¨¦§¦
:hrnl `pzd `a dn zxxan `xnbdeäì àéòaéàipa ewtzqd - ¦©§¨§
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רנ

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc dcp(iyily meil)

.dnc dl xdih mkgdy xnel zpn`p dy` m`d zxxan `xnbd
:`xnbd zl`eyéðîéäî éîexa daxy xnel zpn`p `zli m`de - ¦§¥§¦

`ny miyyeg oi` m`d ,xnelk ,dfk mc dl xizn did dpg xa
xdihy mcl dnec epi` eiykr dz`xy mcde dpeinca `id dreh

.mcewn dl:`xnbd daiynïéà,`id zpn`p ,ok` -àéðúäåjke - ¦§¨©§¨
,`ziixaa epipyøîBì äMà úðîàðca`pe mc dz`xy dy` - ¤¡¤¤¦¨©

,xg` mc lr xnel zpn`p ,xedh e` `nh did m` zrcei dpi`e
mc rava mc ,dzxag ly e` dly,åézãaàå éúéàø äækmcd m`e ¨¤¨¦¦§¦©§¦

dpeinca dreh `id `ny miyyeg oi`e .dze` mixdhn xedh dfd
zrcei dy`y jkn gkene .df mcl dnec did `l dz`xy mcde
el dxn`y dnl wgvi ax oin`d mb okle .mincd oia oigadl
dz`xy mcl dnecd mc dl xdhn did dpg xa xa daxy `zli

.[eiykr
:dzxag mc z` xdhl zpn`p dy` m` dpc `xnbdeäì àéòaéà¦©§¨§

eze` dz`xde ,mc dz`xy dy` ,daiyid ipa ewtzqd -
rava mc ,dzxag dl dxn`e ,dzxagléðBìt Léà øäéè äæk̈¤¦¥¦§¦

d,íëç.dxedh z` mb jkitleeäîdze` xdhl dfa zpn`p m`d - ¨¨©
.[`l e`

:wtqd z` heytl di`x d`ian `xnbd,òîL àz,`ziixaa epipy ¨§©
äMà úðîàð,ca`pe mc dz`xyøîBìe` dly xg` mc d`xn lr ¤¡¤¤¦¨©

rava mc ,dzxag ly,åézãaàå éúéàø äækepiptly mcd m`e ¨¤¨¦¦§¦©§¦
.dze` mixdhn xedh,mc ze`xna oigadl zrcei dy`y ixd

.zpn`p `dz dzxagl s` ok m`e
:`xnbd dgecíúä éðàLmeyn ,`ziixaa xacd dpey -déúéìc ¨¦¨¨§¥¥

dn÷ìm` la` .dilr mikneq jkle epiptl epi` dz`xy mcdy - §©¨
lr mikneq oi` `ny ,mkgl eze`xdl xyt`e epiptl mcd

.dzxag
:wtqd z` heytl ztqep di`x d`ian `xnbdàzìéc ,òîL àz̈§©§©§¨

àúééà[d`iad-],dì énèå ,äpç øa øa äaøc dén÷ì àîcjk xg`e ©§¨§¨§©¥§©¨©©©¨§©¥¨
mcd z` d`iadékãå äãeäé áøc déøa ÷çöé áøc dén÷ì[xdihe-] §©¥§©¦§¨§¥§©§¨§©¥

,dì,df dyrn lr lirl epiywdeéëä ãéáò éëéäåxdhl ,wgvi ax ¨§¥¦£¦¨¦
,dpg xa xa dax `nihy dnéàMø Bøéáç ïéà ànéhL íëç àéðúäå§¨©§¨¨¨¤¦¥¥£¥©©

ïðéøîàå ,'åëå øäèìdligza wgvi axy ,`iyewd aeyiia epxn`e - §©¥§¨§¦©
,dì énèî äåä ééenèe ,dpg xa xa dax ly eceak meynïåék ©¥£¨§©¥¨¥¨

déì äøîàc,`zliàîBé ìëcdpg xa xa dax didéàä ék dì ékãî §¨§¨¥§¨¨§©¥¨¦©
àðcéàäå ,àðeb,dl `nih meidy dne -àeämeyn,déðéòa Lçc ©§¨§©¦§¨§¨§¥¥
dì ékc øãäepzrca dler dide .dl xdihe wgvi ax xfg jkl - £©©¥¨

dxn`y dnl oin`dy itl `ed ,wgvi ax dl xdihy dny xnel
`xnbd zniiqn .dfk mc xdhn did cinz dpg xa xa daxy el

:`iyewd z`äî ,àîìàdì àðîédy`l mipin`ny jkn gken - ©§¨§¥§¨¨
.epiptl mcdyk s`mc iabl zpn`p `dzy oicd `ed ok m`e

.epiptl `edyk s` ,dzxag
:`xnbd dgecäãeäé øa ÷çöé áø,`zli ly dxeaic lr jnq `l ©¦§¨©§¨

`l`Cîñ déøîbàmcy eizeaxn laiw envr `edy dn lr jnq - ©§¨¥¨©
dax ly eceak meyn `ed dligza `nihy dne .xedh `ed dfk
meyn wx `nih dpg xa xa daxy el dxn`yke .dpg xa xa
m` la` .xedh `edy laiwy itk zexedl xfg ,eipiray yegind
dxn`y dn lr jneq did `l `ny ,dfa wteqn did envr `ed
mcdyky itl ,dfk mc xdhn did dpg xa xa daxy `zli el

.wtqd hytp `le .[dy`l mipin`n oi` epiptl
:mc d`xna dxedy dnn ea xfgy iaxn dyrn d`ian `xnbd

äìéla íc äàø éaø,xpd xe`lànéèåel d`xp didy itl ,eze` ©¦¨¨¨©©§¨§¦¥
e xfg .`nh mc `edyäàømc eze` z`øäéèå ,íBiaitl ,eze` ¨¨©§¦¥

,xnel epzrc lr dler dide .xedh mc `edy el d`xp did f`y
did `l dlila `nihy dny itl `ed meia eze` d`xe xfgy dny

.xpd xe`l miwcea oi`y iptn ,wtqn `l`ïézîäcer meiaäòL ¦§¦¨¨
,úçàeànéèå øæçd`x `ly epzrc lr dler dide .mcd eze` z` ©©¨©§¦¥

dlila d`xy dn zn`a `ny yyg `l` ,mcd z` aey iax
`ed xedh d`xp did meiay dne ,`nh mcde daeh dii`x ef dzid
did ,gl did eli`e ,dlilan ed`xn dpzyd jkle yaiizdy itl

,`nihy xg`l .meia mb `nh d`xpøîà,iaxéúéòè ànL ,éì éBà ¨©¦¤¨¨¦¦
`ed ixd ,xedh ed`xn eiykre li`ed oky ,iz`nihe izxfgy dna

.xedh
wtq oeyl iax hwp recn :`xnbd dywn,'éúéòè ànL'ixdeéàcå ¤¨¨¦¦©©

äòè,dfaøîàé àì ,àéðúcdíëç`ede yai mc el mi`xnyk ¨¨§©§¨ŸŸ©¨¨
,xedh d`xpäéä eléàdf mcïéà (øîà) àlà ,àîè éàcå äéä ,çì ¦¨¨©¨¨©©¨¥¤¨¥

,úBàBø åéðéòM äî àlà ïéicì Bì`edy el d`xp eiykry oeike ©©¨¤¨©¤¥¨
mcd z` d`xyky xg`n iax mb jkitle .ze`nhl el oi` ,xedh
eze` `nhle xefgl el did `l xedh `edy el d`xp did meia

.`nh did gl didyk dlila `ny yygd iptn
:`xnbd zvxznàîèa dé÷æçà àøwéòîiax d`xyk dligza - ¥¦¨¨©§§¥§¨¥

,i`ce zxeza `l` ,cala wtqn eze` `nih `l ,dlila mcd z`
mc miwceay xaeq iax oky ,dxexa dzid dlild zii`xy itl

e .xpd xe`lépzLàc àøôöì àæçc ïåékxweaa d`xy xg`ne - ¥¨©£¨§©§¨§¦§©¥
,oialde erav dpzydy,(äéì) øîàdf mcäåä øBäè éàcåmb ¨©©©¨£¨

ila mb `l` ,oiald eiykr `l ,xnelk ,dlila,did jk dläìéláe©©§¨
øétL éæçúà àìc àeäokle .xexa d`xp did `l dlilay `l` - §Ÿ¦§£¥©¦

e .eze` xdihe xfgépzLà øãäc àæçc ïåékjynday d`xy oeike - ¥¨©£¨§¨©¦§©¥
,oialdle zepzydl mcd jiynd meidéàä ,øîàdf mc -àîè ¨©©¨¥

,àeädii`x dlild zii`x dzid oky ,dlila d`xp didy enke
.daehìéæàå çkôî à÷c àeä çkôîe,meia erav dpzydy dne - ¦§¨§¨§©©§¨¦

iax xfg jkle ,epnn xaer ely zinenc`d d`xny meyn `ed
xpd xe`l dlila mcd z` mcewn iax d`x xake li`ede .e`nhl

.meia d`xy dn itk weqtl eilr did `l ,`nh el d`xp dide
:`xnbd zxtqn .mcd z` ze`xl jixv xe` dfi`a zxxan `xnbd

÷éãa éaømc wca -,[øpä øBàìeíBéa ÷éãa óñBé éaøa ìàòîLé éaø ©¦¨¦§©¥©¦¦§¨¥§©¦¥¨¦§
ïpeòîädfk meia wcea dide ,minyd z` eqik mipprdy meia - ©§¨

éãenò éðéa.lecb xe` my did `ly s` ,yxcnd zia icenr oia - ¥¥©¥
ïleëå ,ìàeîL øa énà áø øîà,mcd ze`xn lk -ïúBà ïé÷ãBa ïéà ¨©©©¦©§¥§¨¥§¦¨

ìöì änç ïéa àlàzx`an .lvl ,ynydn ribnd xe`d oia - ¤¨¥©¨§¥
:'lvl dng oia' yexit `xnbddeáà øa äaø øîà ïîçð áøyxtn ©©§¨¨©©¨©£©
mcd z` d`exy `id dpeekdyänça,dxi`n ynydyk -ìöáe ©©¨§¥

Bãé,dipyd ecia eilr lvine zg`d eci lr mcd z` ozepe - ¨
.[wceae

:dpyna epipy'åë íé÷ìç éðL ,âeænëåoiid on ,oii cg`e min §©¨§¥£¨¦
.ipexyd

:ea miwceay oii ly sqep beq zx`an `xnbdàðzepipy - ¨¨
,`ziixaa
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המשך ביאור למס' נפה ליום שלישי עמ' ב
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `k sc dcp(iriax meil)

:`xnbd zyxtne ,àcñç áø øîà,exn`p el` mixacäëéúça ¨©©¦§¨§£¦¨
äðáì,`id xya oiny ,dpal dzid dlitdy dkizgd xy`k - §¨¨

.dcil z`neh d`nh dpi` ,xg` oeeba dkizgd dzid m` la`ïëå§¥
áééãç ïîc àâeæ àúà ékmewnd ipan minkg icinlz bef `ayk - ¦£¨¨§¦©§¨

,'aiicg'déãéa àúéðúî éúééàå àúà`ziixa `iade befd eze` `a - £¨§©§¥©§¦¨¦¥
,da epy jke ,`cqg ax ixack eiciadòøB÷ ,äðáì äëéúç úìtnä©©¤¤£¦¨§¨¨§¨

,wceae dkizgd z` rxew -,íöò da Lé íà`id ltp zkizg ixd ¦¤¨¤¤
eäàîè Bnàz`neh.äãéìmby `cqg axk ef `ziixan gkene ¦§¥¨¥¨

.[dpal dkizgd dzid m` `l` dcil d`nh dpi` mvr d`vnpyk
:dkeza mc `vnpy dkizg oipra ztqep drc d`ian `xnbdøîà̈©

äëéúç úìtnä ,éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaødnr dz`x `le ©¦¨¨¦©¦¦§¤©©©¤¤£¦¨
,mcdòøB÷,wceae dkizgd z` rxew -øeâà íc äa Lé íàmc - §¨¦¤¨¨¨

,dkeza qepk daexnäàîè,dcp z`neh ezngn,åàì íàålr s` §¥¨§¦¨
ef ixd ,mc hrn dkeza `vnpy it.äøBäè§¨

xaeq igei oa oerny iax :`xnbd zyxtnñeëîeñkzngn `nihy §§
mc wxy mixaeqd epizpyna minkgk `le ,dkizga `vnpd mc

,dkezay mc `le `nhn dnryeälekî àìé÷åmixaeqd oian j` - §¦¨¦§
iptn ,mlekn lwind `ed igei oa oerny iax ,`nhn dkizgd mcy
`l` ynn mc dkeza `vnp `lyk elit` `g` iax zrcly
elit`e ,ynn mc `vnp m` qekneq zrcle ,d`nh mic`n dkezy
mc `vniy cr d`nh dpi` igei oa oerny iaxle ,d`nh ,`edy lk

.dxedh ef ixd mc hrn `vnp m` la` ,dkeza xeb`
:'zxtetya mc dz`x' oica wtq d`ian `xnbdéaø dépéî àòa§¨¦¥©¦

àøéæ éaøî äéîøédy` ,`xif iax z` dinxi iax l`y -íc äàBøä ¦§§¨¥©¦¥¨¨¨¨
dxewnn `viyajez,úøôBôMeze`a lelg dpw dqipkdy oebk §§¤¤

,mc ekeza `vnpe ,mewneäîdcp z`neh d`nhp m`d ,dpic dn - ©
zyxta xn`py xg`ny xn`p m`d ,md wtqd iccve .`l e`
Daf didi mC daf didz iM dX`e' (hi eh `xwie) dcp z`neh§¦¨¦¦§¤¨¨¨¦§¤Ÿ¨

'DxUaAzia ilzek jxc mcd af m` `weecy jkn wiicl yi , ¦§¨¨
z`neh d`nh `dzy dxez dxn` dfa ,wiqtn xac `ll ,mgxd

ixdy ,dcpàðîçø øîà 'døNáa',aezkd xn` -ådfn cnlp ¦§¨¨¨©©£¨¨§
e d`nh df ote`a `weecyàìmcd afykúøôBôMarbp `le Ÿ©§¤¤

.mgxd zia ilzekaàîìc Bà,xn`p `ny -éàä,ef daiz - ¦§¨©
déì éòaéî ,'døNáa'cnll dkxvp -Ldy`däànhnz`neha ¦§¨¨¦¨¥¥¤¦©§¨

mcd cera dcpíéðôaî,mgxd zia ly xecfexta -kd`nhy my ¦¦§¦§
mcdykõeçampi`y ixw lrae afl dnec dpi`e ,dtebl uegn - ©

xzep `l ok m`e .uegl `vzy cr miptan mz`neh cera mi`nhp
.zxtetya d`exd z` xdhl epnn cenll xewn epl

:aezkd zyxc jezn wtqd z` hyet `xif iaxdéì øîà`xif iax ¨©¥
y iptn ,z`nhp dpi` zxtetya d`exd ,dinxi iaxløîà 'døNáa'¦§¨¨¨©

,àðîçøz`nhp ynn dxyaa dz`xyk `weecy ,`ed herineàìå ©£¨¨§Ÿ
dz`xyk,úøôBôMa,jk yexcl yi gxkdaeéàczaiz eli`y - ©§¤¤§¦

déì éòaî 'døNáa'oicd z` cnll wx zkxvp dzid -Ldcpd ¦§¨¨¦¨¥¥¤
àø÷ àîéð ïk íà ,õeçák íéðôaî äànhnxnel weqtl el did - ¦©§¨¦¦§¦§©¦¥¥¨§¨

éàî ,('øNaa')aezkl weqtd dpiyy edne -dpéî òîL ,'døNáa' ©¨¨©¦§¨¨§©¦¨
jkn cenll yi -ézøzmiptan d`nhny mb ,zeyxcd izy z` - ©§¥

.zxtetya d`nhn dpi`y mbe ,uegak
d`exdy `xif iax xn` cvik :`xif iax ixac lr dywn `xnbd

,z`nhp dpi` zxtetya mcïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîàäå§¨¨©©¦¨¨¦©¦¦§¤
dòøB÷ ,äëéúç úìtnä ,éçBé,wecal zpn lrøeâà íc da Lé íà ©©©¤¤£¦¨§¨¦¤¨¨¨

,seq` -äàîè,mcd eze` zngn.äøBäè ,åàì íàåeixacn gkene §¥¨§¦¨§¨
zia ilzeka dxyaa rbp `ly it lr s` dcp z`neh `nhn mcdy
jeza `veiy mc `nhi `l recne ,dkizgd jeza `vi `l` ,mgxd

.[zxtety
:`xnbd zvxznàzLä éëä,jipira dzr d`xp jk ike - ¨¦©§¨

c wlgl yi `lde ,dey mpic dkizge zxtetyyíúämc dz`xyk ¨¨
`ed jk ,dkizga,äëéúça íc úBàøì äMà ìL dkøc`id ok lre ©§¨¤¦¨¦§¨©£¦¨

ink df ixd ynn dxyaa mcd rbp `ly it lr s`e ,ezngn d`nh
la` .[uveg epi` epina oiny iptn ,dxyaa rbpyàëäd`ex oiprl ¨¨

`ld ,zxtetya,úøôBôMa íc úBàøì äMà ìL dkøc ïéàoeike ¥©§¨¤¦¨¦§¨©§¤¤

.`nhn epi` ,dxyaa mcd rbp `ly
zwelgna 'zxtetya d`ex' oic z` zelzl zywan `xnbd

:mi`pzàîéìa d`ex' oicy xnel yi m`d -àéä éàpz 'úøôBôL- ¥¨§¤¤©¨¥¦
,mi`pz zwelgna ielzàéðúc,`ziixaaìò óà ,äëéúç úìtnä §©§¨©©¤¤£¦¨©©

L ét`idäàìndkezaíc dnò Lé íà ,ícixd ,dkizgl uegn ¦¤§¥¨¨¦¥¦¨¨
dy`däàîè,dcp z`neh,øîBà øæòéìà éaø .äøBäè ,åàì íàå §¥¨§¦¨§¨©¦¡¦¤¤¥

Daf didi mC' (hi eh `xwie) weqta xn`p,'äøNáajkn cenll yie ¨¦§¤Ÿ¨¦§¨¨
,z`nhp ynn dxya lr mcd af xy`k `weecyàìå`vnp xy`k §Ÿ

mcd,øéôMazenvr micib ea exvepy mcew cled xer `edy ©¨¦
,xyaeåokàìmcd `vnpykëéúça,äd`ln dkizg zltnd okle §Ÿ©£¦¨

.dxedh mc
dxe`kl :dilr dywne `ziixad ixac rvn`a dwiqtn `xnbd

ixaceðééä ,øæòéìà éaøixacl miey md -,àn÷ àpzmdipy ixdy ©¦¡¦¤¤©§©¨©¨
:`xnbd zvxzn .dkizga mc d`vny dy` exdihàîéàxen` - ¥¨

z` yxtne jled `ede ,md xfril` iax `ziixad ixac lk ,jk
iptn ,dxedh mc dnr `vnp `ly dkizg zltnd ,eixacéaøL¤©¦

øîBà øæòéìàweqtdn yexcl yiy,'døNáa'mc d`exd `weecy ¡¦¤¤¥¦§¨¨
,d`nh dxyaa.äëéúça àìå ,øéôMa àìå§Ÿ©¨¦§Ÿ©£¦¨

:`ziixad ixac meiq z`ada dkiynn `xnbd,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦
ïéàmcäædkizga `vnpdäëéúç íc àlà ,äcð ícepi`e ,`ed ¥¤©¦¨¤¨©£¦¨

.`nhn
ote`a zwelgnd z` zx`ane ,`ziixad lr dywn `xnbd
:`xnbd dywn .zxtetya d`ex oic iabl mb `id mzwelgny

`ldénð àn÷ àpz`ed mb -øäèî éøeäèzltnd z` xdhn - ©¨©¨©¦©¥§©¥
.minkgl `nw `pz oia dne ,dkeza mc `vnpy dkizg

àlà,jk `ziixad ly dyexit oi` m`deäééðéa àkéà ééelt éìôc ¤¨§¨¥©¥¦¨¥©§
dkizg dlitdy dxwna `ed minkgl `nw `pz oia lcaddy -
mze`a mc `vnpe ,uegan mirwa ly zexey zexey da yiy

y ,mirwadøáñ àn÷ àpzepi` dkizga `vnpd mcy mrhdy ©¨©¨¨©
xn`py ,aezkd zxifb zngn `ed ,`nhn'døNáa'jkn miyxece ¦§¨¨

,`nhn mgxd zia ilzek xyaa rbpy mc wxyàìå`vnpd mc §Ÿ
àìå ,øéôMa`vnpd,äëéúçaia dvivg yiy,dxya oial mcd o ©¨¦§Ÿ©£¦¨

edf mrhlì ïécä àeä`vnpd mcaúøôBôLxg`n ,`nhn epi`y ©¦§§¤¤
.dxyaa rbp `lyedf mrhléléî éðäwx mixen` el` mixac - ¨¥¦¥

àòéLc àëéädkeza `vnp mcd lke ,dwlg dkizgdy dxwna - ¥¨§¦¨
,uegan `leìáàdkizgd xy`kééelt éìtmirwa zlra - £¨¨¥©¥

`id ixd ,mirwaa mb mc ievne ,uegandéîòè éàî ,äàîèdne - §¥¨©©§¥
xy`ky iptn ,zrweanl dwlg dkizg oia weligd ly enrh

zrwean dkizgddéa àðéø÷ 'døNáa'rbep mirwad mcy - ¦§¨¨¨¦¨¥
daef didi mc' xn`yk aezkd `nihy dn llka `ede ,dxyaa
m`e ,d`nh mc dnr yi m`' xn`y `nw `pz zpeek efe .'dxyaa
,zrwean dkizgdy oebk ,dkizgl uegn mc yi m` ,'dxedh e`l

.dxedh ,dkeza mcde dwlg dkizgdy ,e`l m`e ,d`nh
åjk lrøîéîì ïðaø eúàmrh oi`y ,xnele welgl minkg e`a - §¨©¨¨§¥©

n dkizga `vnpd mc zxdhoi`y ,`xaqn `l` ,aezkd zxifb gk
ok m`e ,`ed dkizg mc `l` ,llk zecp mc df mcéìôc áb ìò óà©©©§¨¥

ééelt`id xyaa rbep dnce uegan dkizga mirwa yi m` s` - ©¥
y iptn ,dxedh.äëéúç íc àlà äcð íc äæ ïéàwiicl yie ¥¤©¦¨¤¨©£¦¨

,zecp mc epi`y iptn mixdhn md dkizg mca `weecy ,mdixacn
àädtebn `veiyk la` -éàcå ,äcð íc`edeléôàå ,àîè`vi m` ¨©¦¨©©¨¥©£¦

énð úøôBôMa.[`nh `ed ok mb - ©§¤¤©¦
dkizgay mc m`d `id minkge xfril` iax zwelgny `vnpe
,xedh zxtety mc mb ok m`e ,dxyaa rbep epi`y mrhn xedh
iptn xedh dkizgay mc `ny e` .`nh dkizg irwaay mc la`
mirwaa e` dkeza `ed m` oia ,dkizg mc `l` dcp mc epi`y

.`ed dcp mcy xg`n `nh zxtetyay mc ok m`e ,dilry
:`ziixadn di`xd z` `xnbd dgec,ééaà øîàgikedl oi` ¨©©©¥

iptn ,mi`pz zwelgna ielz zxtetya d`ex oicy `ziixadn
dz`xyky yxtl xyt`yéâéìt àì àîìò élek úøôBôMa©§¤¤¥¨§¨Ÿ§¦¦

äøBäèc,dxedh `idy mixaeq minkg oiae `nw `pz oia - ¦§¨
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מתגדל  היוולדו  מיום  כי  בו,  אשר  לחיות  וסימן  מתפקידו  זה  כי   – מהלך  לאדם  הקורא  הכתוב  בלשון  החסידות  תורת  פירוש  ידוע 
ומתפתח.

ממכתב כ"ו תשרי, תשט"ז



רני
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `k sc dcp(iriax meil)

:`xnbd zyxtne ,àcñç áø øîà,exn`p el` mixacäëéúça ¨©©¦§¨§£¦¨
äðáì,`id xya oiny ,dpal dzid dlitdy dkizgd xy`k - §¨¨

.dcil z`neh d`nh dpi` ,xg` oeeba dkizgd dzid m` la`ïëå§¥
áééãç ïîc àâeæ àúà ékmewnd ipan minkg icinlz bef `ayk - ¦£¨¨§¦©§¨

,'aiicg'déãéa àúéðúî éúééàå àúà`ziixa `iade befd eze` `a - £¨§©§¥©§¦¨¦¥
,da epy jke ,`cqg ax ixack eiciadòøB÷ ,äðáì äëéúç úìtnä©©¤¤£¦¨§¨¨§¨

,wceae dkizgd z` rxew -,íöò da Lé íà`id ltp zkizg ixd ¦¤¨¤¤
eäàîè Bnàz`neh.äãéìmby `cqg axk ef `ziixan gkene ¦§¥¨¥¨

.[dpal dkizgd dzid m` `l` dcil d`nh dpi` mvr d`vnpyk
:dkeza mc `vnpy dkizg oipra ztqep drc d`ian `xnbdøîà̈©

äëéúç úìtnä ,éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaødnr dz`x `le ©¦¨¨¦©¦¦§¤©©©¤¤£¦¨
,mcdòøB÷,wceae dkizgd z` rxew -øeâà íc äa Lé íàmc - §¨¦¤¨¨¨

,dkeza qepk daexnäàîè,dcp z`neh ezngn,åàì íàålr s` §¥¨§¦¨
ef ixd ,mc hrn dkeza `vnpy it.äøBäè§¨

xaeq igei oa oerny iax :`xnbd zyxtnñeëîeñkzngn `nihy §§
mc wxy mixaeqd epizpyna minkgk `le ,dkizga `vnpd mc

,dkezay mc `le `nhn dnryeälekî àìé÷åmixaeqd oian j` - §¦¨¦§
iptn ,mlekn lwind `ed igei oa oerny iax ,`nhn dkizgd mcy
`l` ynn mc dkeza `vnp `lyk elit` `g` iax zrcly
elit`e ,ynn mc `vnp m` qekneq zrcle ,d`nh mic`n dkezy
mc `vniy cr d`nh dpi` igei oa oerny iaxle ,d`nh ,`edy lk

.dxedh ef ixd mc hrn `vnp m` la` ,dkeza xeb`
:'zxtetya mc dz`x' oica wtq d`ian `xnbdéaø dépéî àòa§¨¦¥©¦

àøéæ éaøî äéîøédy` ,`xif iax z` dinxi iax l`y -íc äàBøä ¦§§¨¥©¦¥¨¨¨¨
dxewnn `viyajez,úøôBôMeze`a lelg dpw dqipkdy oebk §§¤¤

,mc ekeza `vnpe ,mewneäîdcp z`neh d`nhp m`d ,dpic dn - ©
zyxta xn`py xg`ny xn`p m`d ,md wtqd iccve .`l e`
Daf didi mC daf didz iM dX`e' (hi eh `xwie) dcp z`neh§¦¨¦¦§¤¨¨¨¦§¤Ÿ¨

'DxUaAzia ilzek jxc mcd af m` `weecy jkn wiicl yi , ¦§¨¨
z`neh d`nh `dzy dxez dxn` dfa ,wiqtn xac `ll ,mgxd

ixdy ,dcpàðîçø øîà 'døNáa',aezkd xn` -ådfn cnlp ¦§¨¨¨©©£¨¨§
e d`nh df ote`a `weecyàìmcd afykúøôBôMarbp `le Ÿ©§¤¤

.mgxd zia ilzekaàîìc Bà,xn`p `ny -éàä,ef daiz - ¦§¨©
déì éòaéî ,'døNáa'cnll dkxvp -Ldy`däànhnz`neha ¦§¨¨¦¨¥¥¤¦©§¨

mcd cera dcpíéðôaî,mgxd zia ly xecfexta -kd`nhy my ¦¦§¦§
mcdykõeçampi`y ixw lrae afl dnec dpi`e ,dtebl uegn - ©

xzep `l ok m`e .uegl `vzy cr miptan mz`neh cera mi`nhp
.zxtetya d`exd z` xdhl epnn cenll xewn epl

:aezkd zyxc jezn wtqd z` hyet `xif iaxdéì øîà`xif iax ¨©¥
y iptn ,z`nhp dpi` zxtetya d`exd ,dinxi iaxløîà 'døNáa'¦§¨¨¨©

,àðîçøz`nhp ynn dxyaa dz`xyk `weecy ,`ed herineàìå ©£¨¨§Ÿ
dz`xyk,úøôBôMa,jk yexcl yi gxkdaeéàczaiz eli`y - ©§¤¤§¦

déì éòaî 'døNáa'oicd z` cnll wx zkxvp dzid -Ldcpd ¦§¨¨¦¨¥¥¤
àø÷ àîéð ïk íà ,õeçák íéðôaî äànhnxnel weqtl el did - ¦©§¨¦¦§¦§©¦¥¥¨§¨

éàî ,('øNaa')aezkl weqtd dpiyy edne -dpéî òîL ,'døNáa' ©¨¨©¦§¨¨§©¦¨
jkn cenll yi -ézøzmiptan d`nhny mb ,zeyxcd izy z` - ©§¥

.zxtetya d`nhn dpi`y mbe ,uegak
d`exdy `xif iax xn` cvik :`xif iax ixac lr dywn `xnbd

,z`nhp dpi` zxtetya mcïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîàäå§¨¨©©¦¨¨¦©¦¦§¤
dòøB÷ ,äëéúç úìtnä ,éçBé,wecal zpn lrøeâà íc da Lé íà ©©©¤¤£¦¨§¨¦¤¨¨¨

,seq` -äàîè,mcd eze` zngn.äøBäè ,åàì íàåeixacn gkene §¥¨§¦¨§¨
zia ilzeka dxyaa rbp `ly it lr s` dcp z`neh `nhn mcdy
jeza `veiy mc `nhi `l recne ,dkizgd jeza `vi `l` ,mgxd

.[zxtety
:`xnbd zvxznàzLä éëä,jipira dzr d`xp jk ike - ¨¦©§¨

c wlgl yi `lde ,dey mpic dkizge zxtetyyíúämc dz`xyk ¨¨
`ed jk ,dkizga,äëéúça íc úBàøì äMà ìL dkøc`id ok lre ©§¨¤¦¨¦§¨©£¦¨

ink df ixd ynn dxyaa mcd rbp `ly it lr s`e ,ezngn d`nh
la` .[uveg epi` epina oiny iptn ,dxyaa rbpyàëäd`ex oiprl ¨¨

`ld ,zxtetya,úøôBôMa íc úBàøì äMà ìL dkøc ïéàoeike ¥©§¨¤¦¨¦§¨©§¤¤

.`nhn epi` ,dxyaa mcd rbp `ly
zwelgna 'zxtetya d`ex' oic z` zelzl zywan `xnbd

:mi`pzàîéìa d`ex' oicy xnel yi m`d -àéä éàpz 'úøôBôL- ¥¨§¤¤©¨¥¦
,mi`pz zwelgna ielzàéðúc,`ziixaaìò óà ,äëéúç úìtnä §©§¨©©¤¤£¦¨©©

L ét`idäàìndkezaíc dnò Lé íà ,ícixd ,dkizgl uegn ¦¤§¥¨¨¦¥¦¨¨
dy`däàîè,dcp z`neh,øîBà øæòéìà éaø .äøBäè ,åàì íàå §¥¨§¦¨§¨©¦¡¦¤¤¥

Daf didi mC' (hi eh `xwie) weqta xn`p,'äøNáajkn cenll yie ¨¦§¤Ÿ¨¦§¨¨
,z`nhp ynn dxya lr mcd af xy`k `weecyàìå`vnp xy`k §Ÿ

mcd,øéôMazenvr micib ea exvepy mcew cled xer `edy ©¨¦
,xyaeåokàìmcd `vnpykëéúça,äd`ln dkizg zltnd okle §Ÿ©£¦¨

.dxedh mc
dxe`kl :dilr dywne `ziixad ixac rvn`a dwiqtn `xnbd

ixaceðééä ,øæòéìà éaøixacl miey md -,àn÷ àpzmdipy ixdy ©¦¡¦¤¤©§©¨©¨
:`xnbd zvxzn .dkizga mc d`vny dy` exdihàîéàxen` - ¥¨

z` yxtne jled `ede ,md xfril` iax `ziixad ixac lk ,jk
iptn ,dxedh mc dnr `vnp `ly dkizg zltnd ,eixacéaøL¤©¦

øîBà øæòéìàweqtdn yexcl yiy,'døNáa'mc d`exd `weecy ¡¦¤¤¥¦§¨¨
,d`nh dxyaa.äëéúça àìå ,øéôMa àìå§Ÿ©¨¦§Ÿ©£¦¨

:`ziixad ixac meiq z`ada dkiynn `xnbd,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦
ïéàmcäædkizga `vnpdäëéúç íc àlà ,äcð ícepi`e ,`ed ¥¤©¦¨¤¨©£¦¨

.`nhn
ote`a zwelgnd z` zx`ane ,`ziixad lr dywn `xnbd
:`xnbd dywn .zxtetya d`ex oic iabl mb `id mzwelgny

`ldénð àn÷ àpz`ed mb -øäèî éøeäèzltnd z` xdhn - ©¨©¨©¦©¥§©¥
.minkgl `nw `pz oia dne ,dkeza mc `vnpy dkizg

àlà,jk `ziixad ly dyexit oi` m`deäééðéa àkéà ééelt éìôc ¤¨§¨¥©¥¦¨¥©§
dkizg dlitdy dxwna `ed minkgl `nw `pz oia lcaddy -
mze`a mc `vnpe ,uegan mirwa ly zexey zexey da yiy

y ,mirwadøáñ àn÷ àpzepi` dkizga `vnpd mcy mrhdy ©¨©¨¨©
xn`py ,aezkd zxifb zngn `ed ,`nhn'døNáa'jkn miyxece ¦§¨¨

,`nhn mgxd zia ilzek xyaa rbpy mc wxyàìå`vnpd mc §Ÿ
àìå ,øéôMa`vnpd,äëéúçaia dvivg yiy,dxya oial mcd o ©¨¦§Ÿ©£¦¨

edf mrhlì ïécä àeä`vnpd mcaúøôBôLxg`n ,`nhn epi`y ©¦§§¤¤
.dxyaa rbp `lyedf mrhléléî éðäwx mixen` el` mixac - ¨¥¦¥

àòéLc àëéädkeza `vnp mcd lke ,dwlg dkizgdy dxwna - ¥¨§¦¨
,uegan `leìáàdkizgd xy`kééelt éìtmirwa zlra - £¨¨¥©¥

`id ixd ,mirwaa mb mc ievne ,uegandéîòè éàî ,äàîèdne - §¥¨©©§¥
xy`ky iptn ,zrweanl dwlg dkizg oia weligd ly enrh

zrwean dkizgddéa àðéø÷ 'døNáa'rbep mirwad mcy - ¦§¨¨¨¦¨¥
daef didi mc' xn`yk aezkd `nihy dn llka `ede ,dxyaa
m`e ,d`nh mc dnr yi m`' xn`y `nw `pz zpeek efe .'dxyaa
,zrwean dkizgdy oebk ,dkizgl uegn mc yi m` ,'dxedh e`l

.dxedh ,dkeza mcde dwlg dkizgdy ,e`l m`e ,d`nh
åjk lrøîéîì ïðaø eúàmrh oi`y ,xnele welgl minkg e`a - §¨©¨¨§¥©

n dkizga `vnpd mc zxdhoi`y ,`xaqn `l` ,aezkd zxifb gk
ok m`e ,`ed dkizg mc `l` ,llk zecp mc df mcéìôc áb ìò óà©©©§¨¥

ééelt`id xyaa rbep dnce uegan dkizga mirwa yi m` s` - ©¥
y iptn ,dxedh.äëéúç íc àlà äcð íc äæ ïéàwiicl yie ¥¤©¦¨¤¨©£¦¨

,zecp mc epi`y iptn mixdhn md dkizg mca `weecy ,mdixacn
àädtebn `veiyk la` -éàcå ,äcð íc`edeléôàå ,àîè`vi m` ¨©¦¨©©¨¥©£¦

énð úøôBôMa.[`nh `ed ok mb - ©§¤¤©¦
dkizgay mc m`d `id minkge xfril` iax zwelgny `vnpe
,xedh zxtety mc mb ok m`e ,dxyaa rbep epi`y mrhn xedh
iptn xedh dkizgay mc `ny e` .`nh dkizg irwaay mc la`
mirwaa e` dkeza `ed m` oia ,dkizg mc `l` dcp mc epi`y

.`ed dcp mcy xg`n `nh zxtetyay mc ok m`e ,dilry
:`ziixadn di`xd z` `xnbd dgec,ééaà øîàgikedl oi` ¨©©©¥

iptn ,mi`pz zwelgna ielz zxtetya d`ex oicy `ziixadn
dz`xyky yxtl xyt`yéâéìt àì àîìò élek úøôBôMa©§¤¤¥¨§¨Ÿ§¦¦

äøBäèc,dxedh `idy mixaeq minkg oiae `nw `pz oia - ¦§¨
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רנב
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc dcp(iying meil)

mb ok m` ,dcilïépz úeîc úìtnä[lecb bc-]äàîè Bnà àäz ©©¤¤§©¦§¥¦§¥¨
øîàðå ìéàBä ,äãéìmbBaoeylk äøéöéxn`py myaøîàpL ,íãà ¥¨¦§¤¡©§¦¨§¨¨¤¤¡©

(`k ` my),'íéìBãbä íéðépzä úà íéäìà àøáiå'ea xn`py oeike ©¦§¨¡Ÿ¦¤©©¦¦©§¦
,'dxivi' oeyl ea xn`py mc`k epic didiy ie`x 'd`ixa' oeyl
.dcil d`nh dpi` mibc zenck zltndy epipy epizpyna eli`e

:`xnbd zvxznéøîà,daiyid ipa exn` -ïéðcdxifba cenll ¨§¦¨¦
,deyïéðc ïéàå ,'äøéöé'î 'äøéöé'cenll.'äøéöé'î 'äàéøa'ok lre §¦¨¦§¦¨§¥¨¦§¦¨¦§¦¨

mc`n micnl ,'dxivi' mda dxn`py sere dig dnda wx
`l` 'dxivi' ea xn`p `ly oipz la` ,'dxivi' ea dxn`py

.mc`a dxn`py 'dxivi'n cnlp epi` ,'d`ixa'
'd`ixa' cenll yi dey dxifb illk it lry dgec `xnbd

:`xnbd dywn .'dxivi'ndpéî à÷ôð éàîoiprl yi welig dfi` - ©¨§¨¦¨
,'dxivi' oeyll 'd`ixa' oeyl oia dfìàòîLé éaø éác àðz àä- ¨¨¨§¥©¦¦§¨¥

l`rnyi iax ly eyxcn ziaa dxn`py `ziixa epipy `lde
drya ,miza irbp oiprl xn`p ,(f"d f dyxt rxevn mipdk zxez)

,xbqd ini dray xg`l rbpd z` wecal `a odkdyïäkä áLå'§¨©Ÿ¥
,(hl ci `xwie) 'ziAd zxiwA rbPd dUR dPde d`xe iriaXd mFIA©©§¦¦§¨¨§¦¥¨¨©¤©§¦Ÿ©¨¦

(cn ci my) my oldl cer xn`peïäkä àáe'dUR dPde d`xe ¨©Ÿ¥§¨¨§¦¥¨¨
aezkd hwpy s`e .'`Ed `nh ziAA `ed zx`nn zrxv ziAA rbPd©¤©©¨¦¨©©©§¤¤¦©©¦¨¥

mewn lkn ,mipey zepeyla'äàéa' àéä Bæ 'äáéL' àéä Bæ- ¦¦¨¦¦¨
zernyn `id o`k mixen`d odkd z`iae odkd zaiy zernyn
cenll yi okl ,ewcal rbepnd ziad l` ezian `a odkdy ,zg`
ini zray xg`l odkd zaiyay myky ,dfn df dey dxifb
rbpd oday mipa`d z` uleg `ed ixd rbpd dyt m` xbqdd
`iane ,xirl uegn xtrd z` dptne [gihd z` slwn-] dvewe
ez`iaa mb jk ,hiha ziad lk z` ghe xg` xtre zexg` mipa`

.gehle rivwdle uelgl eilr dipyd
miwcwcn oi` 'dey dxifb' cenil oiprly ef `ziixan epcnle
ok m`e ,dey ozernyny milina ic `l` ,zeey milinn cenll
'd`ixa' ea dxn`py oipza dcil z`neh cenll epl yi o`k s`
`id dxivie d`ixa zernyne li`ed ,'dxivi' ea dxn`py mc`n

zg` zernyn.[
:zeywdl `xnbd dtiqen,ãBòå'd`ixa' cenll oi` m` s` §

mb dxn`p mc`a ixd ,mc`a dxen`d 'dxivi'n oipza dxn`py
e ,'d`ixa'øîâðdey dxifba cnlp -'äàéøa'oipza dxen`d ¦§©§¦¨
'äàéøa'î,mc`a dxen`dáéúëc,(fk ` ziy`xa) mc`d z`ixaa ¦§¦¨¦§¦

,'Bîìöa íãàä úà íéäìà àøáiå'oipz zenc zltnd mb `dze ©¦§¨¡Ÿ¦¤¨¨¨§©§
.dcil d`nh

:`xnbd zvxznéøîàweqtd ,daiyid ipa exn` -àøáiå'midl` ¨§¦©¦§¨¡Ÿ¦
xn`p mc`a xen`d 'FnlvA mc`d z`déôeâì,envr jxevl - ¤¨¨¨§©§§¥

,dey dxifba cnll iept epi`e ,mc`d z`ixa dyrn lr cnll ick
weqtd eli`eøöéiå'xn`p 'dnc`d on xtr mc`d z` midl` 'd ©¦¤¡Ÿ¦¤¨¨¨¨¨¦¨£¨¨

ééeðôàì,dey dxifba epnn cenll xzeine iept weqt didiy ick - §©§¥
åokl'äøéöé' ïéðãsere dig dndaa dxen`d'äøéöé'îdxen`d §¨¦§¦¨¦§¦¨

.['d`ixa'n 'd`ixa' mipc oi`e ,mc`a
xn`p d`ixa oeyly mixne` ep` recn :zeywdl `xnbd dtiqen

,iept weqt didiy ick xen` dxivi oeyle etebl,äaøcàxn`p ©§©¨
weqtdy ,jtidl'øöéiå'xn`pdéôeâìcnll ick ,envr jxevl - ©¦¤§¥

weqtd eli`e ,mc`d z`ixa lr'àøáiå'xn`pééeðôàìick - ©¦§¨§©§¥
,dey dxifba cnll iept weqt didiyåxn`pyïéðãdey dxifba §¨¦

äàéøaoipza dxen`däàéøaî.[mc`a dxen`d §¦¨¦§¦¨
:`xnbd zvxznàlàmicnel oi`e dxivin dxivi micnely mrhd ¤¨

weqtdy iptn `ed d`ixan d`ixa'øöéiå'xn`pe mc`a xn`py ©¦¤

,dndaaäðôeî,dey dxifba cenil jxevl iept -éðMîdïéããö- §¤¦§¥§¨¦
,epiidc ,cnlpd cvn ode cnlnd cvn odäðôeîl,íãà éab §¤©¥¨¨

,cnll iept ea xen`d 'xviie' weqtdyå`ed okäðôeîl,äîäa éab §§¤©¥§¥¨
eli`e ,cenll iept da xen`d 'xvie' weqtdy,'àøáiå'xn`py ©¦§¨

xn`z m` s` ,oipza xn`pe mc`alyíãà éab`ed,äðôeîléab ©¥¨¨§¤©¥
íéðépzi`cea,äðôeî Bðéàdxivi micnel okle ,etebl jxvp `l` ©¦¦¥§¤

.d`ixan d`ixa micnel oi`e dxivin
weqt yi oipza m`de ,dnda lv` dptend weqtd edn dpc `xnbd

:`xnbd zl`ey .dptenäîäa éab äðôeî éàîdpyi d`ptd efi` - ©§¤©¥§¥¨
,dnda lv`àîéìéà`id d`ptddy xn`p m` -áéúëcîjezn - ¦¥¨¦¦§¦

(dk ` ziy`xa) azkp xakyõøàä úiç úà íéäìà Nòiå'Dpinl ©©©¡Ÿ¦¤©©¨¨¤§¦¨
,'Edpinl dnc`d Unx lM z`e Dpinl dndAd z`eáéúëeaeye - §¤©§¥¨§¦¨§¥¨¤¤¨£¨¨§¦¥§¦

(hi a my) azkpäãOä úiç ìk äîãàä ïî íéäìà ['ä] øöiå'z`e ©¦¤¡Ÿ¦¦¨£¨¨¨©©©¨¤§¥
ea cenll ick `l` azkp `le ,xzein df weqte ,'minXd sFr lM̈©¨©¦

ly zeywdl yi ok m` .dey dxifbénð ïépz éab,ok mb -ééeðôà ©¥©¦©¦©§¥
äðôeî,dpten weqt epyi -áéúëciabl xn`py weqta ixdy - §¤¦§¦

'ebe midl` UrIe' xn`p dnda,'äîãàä Nîø ìk úàåoipz s`e ©©©¡Ÿ¦§¥¨¤¤¨£¨¨
,ynx llkaáéúëecer,'íéìBãbä íéðépzä úà íéäìà àøáiå'm`e §¦©¦§¨¡Ÿ¦¤©©¦¦©§¦

.dpten `ed df weqt ok
:`xnbd zvxzníúä áéúëc 'Nîø','dnc`d ynx lk z`e' weqta ¤¤¦§¦¨¨

àeä äLaécynx `ed oipz eli`e ,dyaiay ynx lr my xaecn - §©¨¨
.dpten weqt oipza oi` ok m`e ,aezkd llka epi`e miay

.dyxcl dpten weqt dkixv dey dxifb m`d zyxtn `xnbd
:`xnbd zl`eydpéî à÷ôð éàîeyi welig dfi` -ãvî äðôeî ïéa ©¨§¨¦¨¥§¤¦©

,ïéããö éðMî äðôeîì ãçàz` `weec df welig zngn cnel dz`y ¤¨§§¤¦§¥§¨¦
,da mipten miccvd ipyy sere dig dndaa dxen`d dey dxifbd

.dpten cg` cv eay oipza dey dxifbd z` yxec jpi`e
:`xnbd zx`andpéî à÷ôð,mdipia lcad yi -äãeäé áø øîàc ¨§¨¦¨§¨©©§¨

,ìàòîLé éaø íeMî ìàeîL øîàxy`k yi mipey mipte` dyly ¨©§¥¦©¦¦§¨¥
miyxcp izni` zrcl mdillk el`e ,zeey miln zazek dxezd

:dey dxifba
.`øwéò ìk äðôeî dðéàL äåL äøæb ìkmikxvp miccvd ipyy - ¨§¥¨¨¨¤¥¨§¨¨¦¨

,dey dxifba cenil jxevl iept mdn cg` oi`e ,mteblïéãîì ïéà¥§¥¦
äpîéä.da zyxcp dxezdy dey dxifb zcin llka dpi`e ,llk ¥¤¨

dey dxifbd xy`k .aäðôeîwx,ãçà ãvîe` cnlnd weqtdy §¨¦©¤¨
,dpica zwelgn yi ,xzein eppi` ipyde xzein cnlpdìzrcéaø §©¦

ïéãîì ìàòîLé,ef dey dxifba mipicïéáéLî ïéàåmikxet oi` - ¦§¨¥§¥¦§¥§¦¦
,df cenilcnlnd oia wlgle cenild lr aiydl yi m` s`
j` .cnlplìzrcïéãîì ïðaødn oi` m` ef dey dxifba mipic §©¨¨§¥¦

,cenild lr aiydlåaiydl yi m`ïéáéLî.dpnn micnel oi`e §§¦¦
dey dxifbdyke .béðMî äðôeîd,ïéããölïéãîì ìkä éøácdpnn §¨¦§¥§¨¦¦§¥©Ÿ§¥¦

ïéáéLî ïéàå.aiydl `kxit dpyi xy`k mb dilr §¥§¦¦
miccv ipyn dptend dey dxifb dticr minkg zrcly `vnpe
miaiyn oi` efe ,dilr miaiyn efy ,cg` cvn dptend ipt lr

.dilr
:le`yl `xnbd dtiqenezrclìàòîLé éaødxifb mby xaeqd ©¦¦§¨¥

,dilr miaiyn oi` cg` cvn ziptend deyàkéà éàîdfi` - ©¦¨
yi welig.ïéããö éðMî äðôeîì ãçà ãvî äðôeî ïéa¥§¤¦©¤¨§§¤¦§¥§¨¦

:`xnbd zx`andpéî à÷ôð,welig epyi -àkéàc àëéäc- ¨§¨¦¨§¥¨§¦¨
d dey dxifb cenll zexyt` epiptl yiy mewnayãvî äðôeî§¨¦©

e ãçàd dey dxifb,ïéããö éðMî äðôeîz` cenll zexyt` oi`e ¤¨§¨¦§¥§¨¦
,odizyãçà ãvî äðôeî ïðé÷áLdey dxifbd z` miafer ep` - ¨§¦©§¤¦©¤¨

,dze` miyxec ep` oi`e ,cg` cvn wx dptend
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כל המתבונן אפילו בהתבוננות קלה רואה על כל צעד ושעל עניינים שהם למעלה מהשכל.
ממכתב כ"ה תשרי, ה'תשי"ט



רנג

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

,(.n) xeka inen oiprl zexeka zkqnaìLk ìBâò Bðéò ìbìbL úà'¤¤©§©¥¨§¤
,íãày oeike ,'men df ixdjxcd oi`y gken ,men `ed df xac ¨¨

:`xnbd zvxzn .mc` lyl zenec eidi dnda ipiry,àéL÷ àìŸ©§¨
àäexn`p mc` lyk zenec dnda ipiry opgei iax ixac - ¨

àîkeàalebr dndad ipiray xegyd s`y ,oiray xegya - §§¨
,mc`d ipirakàälebr epi` dndad ipir lblby dpynd ixac - ¨

exn`p mc` lykàéøéöa`xwp `edy ,oird lk ayen mewna - §¦§¨
ekxc oi` dndaa eli`e ,lebr zeidl ekxc mc`ae ,'oird lblb'

.lebr zeidl
:xi`n iax ly enrha ztqep drc d`ian `xnbd,øîà éàpé éaø©¦©©¨©

øéàî éaøc àîòè eðééädnda oink zltna dcil z`neh `nihy ©§©£¨§©¦¥¦
,sere digíäéðéòå ìéàBäel` lyíäéðôì úBëìBäzereaw - ¦§¥¥¤§¦§¥¤

,mdiptl mdipir ,mikldny mewn lkae ,miptln mdiptakeipir §
íãà ìLzereaw mdipir ygpe mibc la` .eiptl zekledd ¤¨¨

.dcil d`nh dpi` ygp e` mibc zenc zltnd ok lre ,mdiciva
:i`pi iax ixac lr `xnbd dywnúBëìBä åéðéò ïéàc ,óBò éøäå©£¥§¥¥¨§

,åéðôì,miccvd on zereaw `l`åok it lr s`øéàî éaø øîà÷ §¨¨§¨¨©©¦¥¦
àîèc,dcil d`nh ser oink zltndy dpyna xn` xi`n iax - §¨¥

zeriaw mewna dcil z`neh oic z` dlez epi`y ok m` gkene
d:`xnbd zvxzn .mipir,ééaà øîàzltna `nihy xi`n iax ¨©©©¥

`weec ,ser zenckàôeté÷å àéø÷azeter ipin mdy ,`nih §¨§¨§¦¨
.mdiptl zekled mdipiry

:iia` ly evexiz lr `xnbd dywnåikøàLádàì úBôBò`nih §¦§¨Ÿ
,xi`n iaxéáéúéî,`ziixan daiyid ipa eywd -ïa àðéðç éaø ¥¦¥©¦£¦¨¤

ïéàøð ,øîBà (ñBðâéèðà)dkldløéàî éaø éøácz`neh `nihy ©§¦§¥¦§¦¦§¥©¦¥¦
dcilazenck zltnå ,äiçå äîäadkldl mi`xpíéîëç éøáã §§¥¨§©¨§¦§¥£¨¦

dcil z`nehn exdihyazenck zltn.úBôBò §
:`xnbd zxxanúBôBò éàîoa `pipg iax oiekzd zeter el`l - ©

,minkgk wqtyk qepbihp`àîéìéà-mixen` eixacy xn`p m` ¦¥¨
,àôeté÷å àéø÷am` ,mdiptl zekled mdipiry zeterd ipin mdy §¨§¨§¦¨

,eixac lr zeywdl yi okàðL éàîmipey dna -äiçå äîäa ©§¨§¥¨§©¨
meyn ,xi`n iaxk wqt mday,íãà ìLk ïäéðôì úBëìBä ïäéðéòc§¥¥¤§¦§¥¤§¤¨¨

`lde ,dcil z`neh mda `nhl xazqn okleénð àôeté÷å àéø÷̈§¨§¦¨©¦
.xi`n iaxk mda wqt `l recne ,mdiptl zekled odipiràlà¤¨

àèéLtmixen` eixacy `ed heyt -øàLad ipinúBôBòodipiry §¦¨¦§¨
,mixdhnd minkgk mda wqt okle ,cvd on zereawììkî- ¦§¨

jkn rnynøéàî éaøcenvrâéìtdcil z`neh `nhne wleg - §©¦¥¦¨¦
mb,úBôBò øàLa`l envr xi`n iaxy xne`d iia` ixack `lye ¦§¨

.`tetiwe `ixwa `l` `nih
lka `nih xi`n iaxy `ziixadn gikedl oi` :`xnbd zvxzn

`ziixade ,zeterdàøqçéî éøeqçeli`k dixac z` cenll yi - ©¥¦©§¨
,mixqg mdéðz÷ éëäå,da zepyl yi jke -ïa àðéðç éaø §¨¦¨¨¥©¦£¦¨¤

ïéàøð ,øîBà (ñBðâéèðà)dkldla øéàî éaø éøáczenck zltn ©§¦§¥¦§¦¦§¥©¦¥¦§
ì ïécä àeäå ,äiçå äîäazenck zltnàôeté÷å àéø÷odipir s`y §¥¨§©¨§©¦§¨§¨§¦¨

lka eilr miwelg minkgy it lr s`e ,mc` lyk mdiptl zekled
.eixack dkld mewn lkn ,el`åmi`xpíéîëç éøáãiaxl s` §¦§¥£¨¦

envr xi`nazenck zltnøàLd ipinúBôBòd`nh dpi`y §§¨
,dcileté÷å àéø÷a àlà íänò ÷ìçð àì øéàî éaø óàLàô ¤©©¦¥¦Ÿ¤¡©¦¨¤¤¨§¨§¨§¦¨

,mdiptl zekled odipiryøàLa ìáàdeäì éãBî úBôBòminkgl £¨¦§¨¥§
.mdiptl zekled odipir oi`y iptn ,dcil z`nehn xdhne
:zeter ipin x`ya dcen xi`n iaxy di`x d`ian `xnbdàéðúäå§¨©§¨

,`ziixaa epipyy edfe -úìtnä ,÷Bãö éaøa øæòìà éaø øîàkïéî ¨©©¦¤§¨¨§©¦¨©©¤¤¦
øéàî éaø éøáãì ,äiçå äîäak epic,ãìå,dcil d`nh en`eéøáãìe §¥¨§©¨§¦§¥©¦¥¦¨¨§¦§¥

Bðéà íéîëçk,ãìå,dcil d`nh en` oi`e÷ãaéz úBôBòáem`e - £¨¦¥¨¨¨¦¨¥
:`xnbd zyxtn .dlitd zenc efi` wecal yi ser zenck dlitd

÷ãaéz ïàîìwecv iaxa xfrl` iax xn` mi`pzdn in zrc itl - §©¦¨¥
,wcaiz ser zenck zltndyåàìy ezpeek oi` m`d -éaø éøáãì ¨§¦§¥©¦

øéàîoeik ,wcaizøîàczenck zltnd wxy xi`n iaxàéø÷ ¥¦§¨©¨§¨
ïéà ,àôeté÷åzenck zltnd la` ,dcil d`nh -øàLipin §¦¨¦§¨

àì ,úBôBòjixv ok lr ,minkg zhiyl dfa dcene ,d`nh dpi` - Ÿ

x`y zenck e` `tetiwe `ixw zenck `ed m` ltpd z` wecal
.ser zenc zltn lka `nih `l envr xi`n iaxy gkene .zeter

:`xnbd dgecàì ,à÷éà áøc déøa àçà áø øîà`ed jky gxkda ¨©©£¨§¥§©¦¨Ÿ
zenck zltndy xnel dzpeeky xyt` `l` ,`ziixad yexit

zeterì ÷ãaézzhiyúBôBò øàL ,ïéà àôeté÷å àéø÷ éøîàc ,ïðaø ¦¨¥§©¨¨§¨§¦¨§¨§¦¨¦§¨
àì`tetiwe `ixw zenck zltndy mixne` minkgy yxtpe - Ÿ

.d`nh dpi` zeterd lk x`y zenck zltnde ,dcil d`nh
micen ,miig ilra zenc zltn lka mixdhnd minkg mby `vnpe
`xnbd dtiqene .dcil d`nh `tetiwe `ixw zenck zltndy

:x`alàðL éàîemipey dnae -àôeté÷å àéø÷mi`nhn minkgy ©§¨¨§¨§¦¨
`ixway xn`z m` .zeterd ipin x`yan xzei dcil z`neh mda
md dna ,mdiptl zekldn mdipiry meyn dcil d`nh `tetiwe

mipeyäiçå äîäaîok it lr s`e ,mdiptl zekldn mdipir mby ¦§¥¨§©¨
minkg micen `tetiwe `ixwa :`xnbd zyxtn .mixdhn minkg

úBúñì ïäì Léå ìéàBäzetewf miigl -kly zezql,íãàoi`y dn ¦§¥¨¤§¨§¨¨
minkg mixaeq ,mc`k zezql mdl oi`y dige dnda x`y ok
dgked oi` `pwqnly `vnpe .dcil z`neh mi`nhn mpi`y
x`yl `tetiwe `ixw oia xi`n iaxl wligy iia` ly evexizl

.eixacl diigc oi` mb j` ,zeterd
oiprl mc` oic dnda zenca clel yi m`d zwtzqn `xnbd

:oiyeciwdépéî àòa[l`y-]ì ,àøéæ éaøî äéîøé éaøzrcøéàî éaø §¨¦¥©¦¦§§¨¥©¦¥¨§©¦¥¦
øîàccley epzpynazencaäîäa`vnpdàélòî ãìå äMà éòîa §¨©§¥¨¦§¥¦¨¨¨§©§¨
àeäok m` ,dcil z`neh eni` z` `nhl xenb cle oic el yi -

irna dawp dnda zenca dfky cle didy dxwna wtzqdl yi
e ,dy`äéáà da ìa÷zernïéLecé÷,el dycwl ywiay mc` icin ¦¥¨¨¦¨¦¦

eäî:`xnbd zl`ey .`l e` elg m`d ,el` oiyeciw ly mpic dn - ©
dpéî à÷ôð éàîìyi ezngny ,ef dl`yn `veid oicd edn - §©¨§¨¦¨

oiprl `id dpin `wtpd :`xnbd daiyn .dfa wtzqdléøeñzéàì§¦§¥
dúBçàam`y ,dnda zenc dze` ly dzeg`a ycwnd xq`iy - ©£¨

,ezy` zeg` oick dzeg` z` z`yl xeq` `ed ixd ,eiyeciw elg
.[dzeg`a xzen `ed ,oiyeciwd elg `l m`e

:`xnbd ddnzééçc àøîéîìxaq dinxi iaxy xnel ozip m`d - §¥§¨§¨¥
dxeq` ezy` zeg` oi` ixdy ,zeigl leki dnda zenca cley
dpin `wtp yiy dinxi iax xn`y xg`ne ,ezy` iiga `l` eilr
dze` ezrcly jkn rnyn ,dzeg`a xeq` ycwnd m`d oiprl

,jk xnel xyt` ike .[zeigl dleki dnda zencäãeäé áø øîàäå§¨¨©©§¨
øéàî éaø døîà àì ,áø øîàzltna dcil z`neh yiy ezhiy z` ¨©©Ÿ£¨¨©¦¥¦

,dige dnda zenckíéi÷úî Bðéîáe ìéàBä àlà,df oiny iptn - ¤¨¦§¦¦§©¥
e` dnda irna oezp didi xy`k miiwzdl leki ,dig e` dnda
zkiiy dy` irna `ed dzry it lr s` okle ,epinn `idy dig
dzid `l ,miiwzn dfk oin did `l eli` la` ,dcil z`neh ea

llk dcil z`neh ea zkiiyjiiy epina wxy ax ixacn rnyne .[
leki epi` dy` irna oezp `edy envr df cle la` ,meiw

.zeigl ie`x envr cledy dinxi iax xn` cvike ,miiwzdl
:`xnbd zvxzn,á÷òé øa àçà áø øîài`cea envr dinxi iax ¨©©£¨©©£Ÿ

ea zkiiy `le xenb ltp `ede ,ig epi` dnda zenca cley rci
jxca ef dl`y `xif iax z` l`y ok it lr s`e ,oiyeciw zqitz

y iptn ,wegyïàk ãòelld zeleagzd lka -äéîøé éaø Bàéáä ©¨¡¦©¦¦§§¨
àøéæ éaøì`xif iax z` `iadl dinxi iax un`zd -Ceçéb éãéì- §©¦¥¨¦¥¦

,wegy iciléçb àìåCmc`l xeq`y iptn ,wgy `l `xif iaxe - §Ÿ¨¦
envr lr xingn did `xif iaxe ,dfd mlera wegy eit `lnl

.[xzeia
:ax ixac z` yxtl zxfeg `xnbdàôebax ixac mvrl aeyp - ¨

,mx`apeøéàî éaø døîà àì ,áø øîà äãeäé áø øîàiax s` - ¨©©§¨¨©©Ÿ£¨¨©¦¥¦
dige dnda zenck zltna dcil z`neh `nhl xn` `l xi`n

íéi÷úî Bðéîáe ìéàBä àlàdig ly e` dnda ly ,df oiny iptn - ¤¨¦§¦¦§©¥
lr s` okle ,dig e` dnda irna oezp didi xy`k miiwzdl leki
`l eli` la` ,dcil z`neh ea zkiiy dy` irna `ed dzry it

.llk dcil z`neh ea zkiiy dzid `l ,miiwzn dfk oin didøîà̈©
ézôcî äéîøé áø©¦§§¨¦¦§¦
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c"agרנד i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

åúéìèî eðéäc ,àîèöàa àöú àì[hkïéø÷ôeìb ïéòk ïéðBòáö ìL ïéèeç da ïéìBzL[ldúBà ïéìBúå[`l Ÿ¥¥§¦§§¨§©§©§¦¤¦¨¦¤¦§¦§¥§§§¦§¦¨
Bãøèì äLiaúî àéä äéðt ìò áeáæ dì ãBîòé íàL ,íéáeáfä äpnî çéøôäì älëì[al,Ba úøòèöîe §©¨§©§¦©¦¤¨©§¦¤¦©£¨§©¨¤¨¦¦§©§¨§¨§¦§©¤¤

àeä éBOîëe ,ììk dì èéLëz äæ øác ïéàå[blBì äëéøö àéäL ét ìò óà Ba àöú àì ïëìå .[cl: §¥¨¨¤©§¦¨§¨§©§¨¥Ÿ¥¥©©¦¤¦§¦¨
ו  סעיף אשה תכשיטי דיני שג, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

2

3

dkld ixe`ia
úéìèî [èë מלבוש או תכשיט שאינה -30.
ïéø÷ôåìâ [ì.עבה צמר -

äúåà ïéìåúå [àì שמונח מקום באותו מצחה על -
ה. סעיף דלעיל הכבול

åãøåèì [áì.לגרשו -
àåä éåùîëå [âì דהוי משום ממש, משוי אינו אבל -

מלבוש  .31דרך
åì äëéøö [ãì מצער להנצל כדי לו צריכה אפילו -32.

zetqede mipeiv
ה.30) סעיף כדלעיל מלבד, שעשויה כיון
סעיף 31) בשוע"ר המבואר שע"פ והעיר ב, ס"ק תהל"ד

כדרך  שלא שמוציא אלא משוי שהוא דמה במוסגר, כג
כשבות  דהוי מעורבת שאינו בחצר אף אסור המוציאין
בחצר  אף דאסור באיצטומא הואֿהדין זה ולפי דשבות,
ע"ב  דנ"ז היא מפורשת דגמרא אינו זה אבל מעורבת, שאינו
שאינה  לחצר והיינו לחצר ובאיצטומא בכבול אשה יוצאת
תתגנה  שלא כדי התירו דבאיצטומא וע"כ לדידן. מעורבת

ע"כ. בעלה, על

לחצר  באיצטומא לצאת התיר שגם י ס"ק הציון בשער וראה
סכ"ג) (להלן בשוע"ר אך הברייתא), פי (על מעורבת שאינה
ובשו"ע. ברמב"ם, במשנה, נזכר לא וכן זה, היתר הוזכר לא

כשאינו 32) גם גופה על המגן בדבר לצאת שמותר אף
מכלֿמקום  יֿיא), סעיפים שא סי' (כדלעיל ממש מלבוש
שם  עליו אין הגס הלבד אבל מלבוש, שם עליו שיהיה צריך
- חשוב דבר הן והחוטין שהמטלית כיון ועוד כלל, מלבוש
סי' דלעיל המטבע (כדוגמת כמלבוש להיות מתבטלים אינן

שנז)). הערה שם (וראה לד סעיף שא

•
"inei ax" gel itl - dltz zekld owfd epax jexr ogley

ובהודאה ‡ וסוף תחלה באבות בהן ששוחין ברכות אלו
או  ברכה כל בסוף לשחות בא ואם וסוף תחלה
תקנת  לעקור יבא שלא ישחה שלא אותו מלמדין בתחלתה
ואין  רוצה שהוא כמו מחמיר אחד כל יאמרו שלא חכמים
כך  ידי על להקל ויבאו לשחות כלל חכמים תקנת כאן

ובהודאה. באבות

לעקור  שיבואו לחוש שאין לשחות מותר באמצעיתן אבל
לשחות  כלל תקנו לא שחכמים כיון זה ידי על חכמים תקנת

ברכה: שום באמצע

כשאומרים · כפור ויום השנה בראש לשחות הנוהגים
הברכה  לסוף כשמגיעים לזקוף צריכים כמוך ומי זכרנו
לזקוף  צריך מקום מכל הברכה בסוף כורע שבאבות ואע"פ
לברוך  הסמוכות תיבות איזו שיאמר קודם זכרנו בסוף מעט

כדי  אתה אתה ברוך כשיאמר ולשחות לחזור אח"כ שיוכל
כמו  בברוך לכרוע שצריך מפני הראשונה בשחיה די שלא
חיוב  משום וכורע שחוזר נראה שיהיה כדי ועוד שיתבאר
לזקוף  א"צ כמוך מי ובסוף רשות היתה ראשונה ששחיה
על  להוסיף שלא כדי מעט זוקף שאז אתה לברוך שיגיע עד
שבאבות  אתה בברוך אלא לשחות תקנו שלא חכמים תקנת

והודאה.

כפור  ויום השנה בראש התפלה כל להתפלל הנוהגים וכן
ברכה  כל ובתחלת ברכה כל בסוף לזקוף צריכים בכריעה
בתחלת  אלא תקנו שלא חכמים תקנת על להוסיף שלא

ובסופן: והודאה אבות

* * *
שהיא ‚ הלל של ובהודאה המזון שבברכת בהודאה הכורע

בשאר  הדין והוא מגונה זה הרי וגו' טוב כי לה' הודו
מודים  אלקינו ועתה מודים אנחנו לבדך לך כגון הודאות
אלא  בהודאה ולא אתה בברוך לכרוע שאין לך אנחנו
ובהודאה  וסוף תחלה באבות חכמים שתקנו במקומות
מלשון  אינו הודאה שלשון מפני וסוף תחלה שבתפלה
והכורע  והילול טובה החזקת מלשון אלא כלל השתחואה
וכריעתו  הוא וסכל מגונה ה"ז שמזכיר הודאה לשון מחמת

סכלות.

או  תחנונים או שבחים של מקומות באיזה שכורע מי אבל
באותו  לשחות שראוי לו שנראה לו שיש טעם איזה מחמת
מחמת  או שבקדיש הכריעות כמו המנהג מחמת או מקום
תקנת  על כמוסיף ואינו משובח ה"ז בתפלה לבו שנתלהב
וה"ז  בלבדה שבתפלה בהודאה אלא תקנו שלא חכמים
בזה  שאין תפלה של ברכות באמצע שכורע כמי דומה
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רנה c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

åúéìèî eðéäc ,àîèöàa àöú àì[hkïéø÷ôeìb ïéòk ïéðBòáö ìL ïéèeç da ïéìBzL[ldúBà ïéìBúå[`l Ÿ¥¥§¦§§¨§©§©§¦¤¦¨¦¤¦§¦§¥§§§¦§¦¨
Bãøèì äLiaúî àéä äéðt ìò áeáæ dì ãBîòé íàL ,íéáeáfä äpnî çéøôäì älëì[al,Ba úøòèöîe §©¨§©§¦©¦¤¨©§¦¤¦©£¨§©¨¤¨¦¦§©§¨§¨§¦§©¤¤

àeä éBOîëe ,ììk dì èéLëz äæ øác ïéàå[blBì äëéøö àéäL ét ìò óà Ba àöú àì ïëìå .[cl: §¥¨¨¤©§¦¨§¨§©§¨¥Ÿ¥¥©©¦¤¦§¦¨
ו  סעיף אשה תכשיטי דיני שג, סימן ב חלק שבת, הלכות
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úéìèî [èë מלבוש או תכשיט שאינה -30.
ïéø÷ôåìâ [ì.עבה צמר -

äúåà ïéìåúå [àì שמונח מקום באותו מצחה על -
ה. סעיף דלעיל הכבול

åãøåèì [áì.לגרשו -
àåä éåùîëå [âì דהוי משום ממש, משוי אינו אבל -

מלבוש  .31דרך
åì äëéøö [ãì מצער להנצל כדי לו צריכה אפילו -32.

zetqede mipeiv
ה.30) סעיף כדלעיל מלבד, שעשויה כיון
סעיף 31) בשוע"ר המבואר שע"פ והעיר ב, ס"ק תהל"ד

כדרך  שלא שמוציא אלא משוי שהוא דמה במוסגר, כג
כשבות  דהוי מעורבת שאינו בחצר אף אסור המוציאין
בחצר  אף דאסור באיצטומא הואֿהדין זה ולפי דשבות,
ע"ב  דנ"ז היא מפורשת דגמרא אינו זה אבל מעורבת, שאינו
שאינה  לחצר והיינו לחצר ובאיצטומא בכבול אשה יוצאת
תתגנה  שלא כדי התירו דבאיצטומא וע"כ לדידן. מעורבת

ע"כ. בעלה, על

לחצר  באיצטומא לצאת התיר שגם י ס"ק הציון בשער וראה
סכ"ג) (להלן בשוע"ר אך הברייתא), פי (על מעורבת שאינה
ובשו"ע. ברמב"ם, במשנה, נזכר לא וכן זה, היתר הוזכר לא

כשאינו 32) גם גופה על המגן בדבר לצאת שמותר אף
מכלֿמקום  יֿיא), סעיפים שא סי' (כדלעיל ממש מלבוש
שם  עליו אין הגס הלבד אבל מלבוש, שם עליו שיהיה צריך
- חשוב דבר הן והחוטין שהמטלית כיון ועוד כלל, מלבוש
סי' דלעיל המטבע (כדוגמת כמלבוש להיות מתבטלים אינן

שנז)). הערה שם (וראה לד סעיף שא

•
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ובהודאה ‡ וסוף תחלה באבות בהן ששוחין ברכות אלו
או  ברכה כל בסוף לשחות בא ואם וסוף תחלה
תקנת  לעקור יבא שלא ישחה שלא אותו מלמדין בתחלתה
ואין  רוצה שהוא כמו מחמיר אחד כל יאמרו שלא חכמים
כך  ידי על להקל ויבאו לשחות כלל חכמים תקנת כאן

ובהודאה. באבות

לעקור  שיבואו לחוש שאין לשחות מותר באמצעיתן אבל
לשחות  כלל תקנו לא שחכמים כיון זה ידי על חכמים תקנת

ברכה: שום באמצע

כשאומרים · כפור ויום השנה בראש לשחות הנוהגים
הברכה  לסוף כשמגיעים לזקוף צריכים כמוך ומי זכרנו
לזקוף  צריך מקום מכל הברכה בסוף כורע שבאבות ואע"פ
לברוך  הסמוכות תיבות איזו שיאמר קודם זכרנו בסוף מעט

כדי  אתה אתה ברוך כשיאמר ולשחות לחזור אח"כ שיוכל
כמו  בברוך לכרוע שצריך מפני הראשונה בשחיה די שלא
חיוב  משום וכורע שחוזר נראה שיהיה כדי ועוד שיתבאר
לזקוף  א"צ כמוך מי ובסוף רשות היתה ראשונה ששחיה
על  להוסיף שלא כדי מעט זוקף שאז אתה לברוך שיגיע עד
שבאבות  אתה בברוך אלא לשחות תקנו שלא חכמים תקנת

והודאה.

כפור  ויום השנה בראש התפלה כל להתפלל הנוהגים וכן
ברכה  כל ובתחלת ברכה כל בסוף לזקוף צריכים בכריעה
בתחלת  אלא תקנו שלא חכמים תקנת על להוסיף שלא

ובסופן: והודאה אבות

* * *
שהיא ‚ הלל של ובהודאה המזון שבברכת בהודאה הכורע

בשאר  הדין והוא מגונה זה הרי וגו' טוב כי לה' הודו
מודים  אלקינו ועתה מודים אנחנו לבדך לך כגון הודאות
אלא  בהודאה ולא אתה בברוך לכרוע שאין לך אנחנו
ובהודאה  וסוף תחלה באבות חכמים שתקנו במקומות
מלשון  אינו הודאה שלשון מפני וסוף תחלה שבתפלה
והכורע  והילול טובה החזקת מלשון אלא כלל השתחואה
וכריעתו  הוא וסכל מגונה ה"ז שמזכיר הודאה לשון מחמת

סכלות.

או  תחנונים או שבחים של מקומות באיזה שכורע מי אבל
באותו  לשחות שראוי לו שנראה לו שיש טעם איזה מחמת
מחמת  או שבקדיש הכריעות כמו המנהג מחמת או מקום
תקנת  על כמוסיף ואינו משובח ה"ז בתפלה לבו שנתלהב
וה"ז  בלבדה שבתפלה בהודאה אלא תקנו שלא חכמים
בזה  שאין תפלה של ברכות באמצע שכורע כמי דומה
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לשחות  כלל תקנו שלא כיון חכמים תקנת על כמוסיף
בהודאות  הכורע אבל שנתבאר כמו ברכה שום באמצע

סכל. ה"ז שמזכיר הודאה לשון מחמת הנ"ל

מפני  מגונה ג"כ ה"ז תשתחוה לפניך קומה בוכל הכורע וכן
לכרוע  אין ובאמת שמזכיר השתחוואה לשון מחמת שכורע
עצמו  על אומר שאינו כיון כורעים בואנחנו אבל זה מפני
הם  יפה יתברך לפניו שמשתחוים כולו העולם כל על אלא
הכפורים  יום במוסף לכרוע שנוהגים מה כן וכמו עושים
עצמו  על אומר אינו ג"כ כורעים היו וכו' והעם בוהכהנים

ב  בזמן והעם הכהנים שעשו מה לזכר ואנו אלא המקדש ית
מה  וכן עושים יפה ג"כ הכהנים במקום עצמינו מדמים
פשעו  עוו חטאו כפור יום במוסף עבודה בסדר שאומרים
ישראל  בית אותן אנחנו כאלו עצמינו מדמין אנו ישראל בני
באמרם  שעושים כדרך לבם על המכים אותן עושים ויפה

אשמנו:

* * *
חוליות „ כל שיתפקקו עד שיכרע צריך המתפלל

זקוף  ישאר וראשו מתניו מאמצע יכרע ולא שבשדרה
שיהיה  עד כך כל ישחה ולא כאגמון יכוף ראשו גם אלא
ששוחה  כיוהרא שנראה מפני מכנסיים של חגור כנגד פיו
שיתפקקו  עד לשחות יכול שאינו וחולה וזקן מדאי יותר
אלא  לכרוע שחפץ שניכר מאחר דיו ראשו שהרכין כיון

שמצטער:

זוקף ‰ ה' שם על בשם וזוקף בברוך כורע המתפלל
רצה  אם ברכה שבתחלת בכריעה מקום ומכל כפופים
רצה  שאם אלא בידו הרשות לחתימה סמוך עד לזקוף שלא
ברכה  שבסוף בכריעה וכן בשם. לזקוף צריך מיד לזקוף
ברכה  בתחלת שחוח להיות שלא כדי מיד לזקוף חייב שהוא
זוקף  ה' שמשום בשם לזקוף הוא צריך אזי שלאחריה
מבלעדי  אם אלא כלל מכריעתו לזקוף הצריכו לא כפופים
ולכן  בשם יזקוף כפופים זוקף ה' משום אזי זוקף הוא כן
א"צ  בכריעה כפור ויום השנה בראש להתפלל הנוהגין

שנתבאר: כמו ותחלתה ברכה בסוף אלא לזקוף

Â זוקף וכשהוא אחת בפעם במהירות כורע כורע כשהוא
הכריעה  תהא שלא גופו ואח"כ תחלה ראשו בנחת זוקף
הסוד  וע"פ במהירות. יזקוף אם כמשאוי עליו נראית
שיתפקקו  עד ישתחוה ובאתה בברכיו יכרע ברוך כשאומר

החוליות: כל

Ê למקום והגיע בידו וערב ושתי נכרי כנגדו ובא המתפלל
מראית  מפני לשמים שלבו אע"פ ישחה לא בו ששוחין
שאסרו  מקום (וכל זרה לעבודה כמשתחוה שנראה העין
הנכרי  ואם אסור) חדרים בחדרי אפילו העין מראית מפני
שבידו  וערב השתי מבלעדי שאף הגמון או שר הוא
כמו  רואים במקום אפילו להקל אפשר לו משתחוים

ק"נ: סי' בי"ד שיתבאר

* * *
Á יותר הוא ברוך הקדוש של תואריו על להוסיף אין

מהם  יותר שכשאומר לפי והנורא הגבור הגדול מהאל
כל סיים כאלו נראה כל ומסיים להשמיע יוכל ומי שבחיו

משה  שכתבן לא אם כינויים השלשה אלו וגם תהלתו
היינו  לא בתפלה ותיקנום הגדולה כנסת אנשי ובאו בתורה

חכמים. שטבעו ממטבע לשנות אין לפיכך אותם אומרים

בקשות  או בתחנונים אבל י"ח בתפלת אמורים דברים במה
כמו  בתוארים להרבות יכול מעצמו אומר שאדם ושבחים
ואומר  עצמו לבין בינו מתחנן שכשהוא מפני שירצה
התוארים  שאלו לפי אלא אומרם שאינו נראה תוארים
הברכה  שבזאת י"ח בתפלת כן שאין מה לבקשתו צריכים
שבחו  להזכיר כדי אלא התוארים בכאן באו לא הראשונה
צורך  שום שואלין אנו אין עדיין שהרי בלבד מקום של

מאתו.

אין  אצלינו שהם השלימות שכל לפי ענין בכל אוסרין ויש
יתברך  בחוקו חסרונות כולם אלא דבר ממינם יתברך אצלו
ומקלסין  זהב דנרי אלפים אלף לו שהיה למלך משל והוא
לא  והכינויים השבחים (שכל לו הוא שגנאי כסף בשל אותו
ברכה  כל על מרומם שמו כי החיוב צד על יתברך לו יוחסו
יתברך  משמו הפכם לשלול שלילה דרך על אלא ותהלה
בתכלית  הפשוט יתברך אחדותו ענין להיודעים כנודע

הפשיטות).

ענינ[ו] תחינות לומר נהגו ולכן הראשונה כסברא והעיקר
הרבה  וכן עצמו בפני ושבח תואר אות וכל בא"ב המסודרים
בשבחי  להאריך שירצה למי נכון ואעפ"כ לזו דומות תפלות

הכל: לדברי לצאת פסוקים בקריאת אותן שיאמר המקום

Ë עלינו ירחם צפור קן על שריחם מי בתחנוניו האומר
גזירות  אלא רחמנות המקום מצות שאין אותו משתיקין
חוקותיו  וגזירת מצותיו ושומרי עבדיו שהם להודיע עמו על
עליהם  להשיב העולם ולאומות לשטן שיש בדברים אף

זו. במצוה צורך מה ולומר

משתיקין  שמך יזכר לנו עושה שאתה הטוב על האומר וכן
הטובה  על שמברך כשם הרעה על לברך אדם שחייב אותו

ר"ל: בסי' שיתבאר כמו

ברכות: בי"ח הכריעות דיני קיג סימן א' חלק

* * *
סמוכה ‡ שהיא מפני בברוך פותחת אינה שניה ברכה

לכן  לזו זו סמוכות הן האחרות ברכות כל וכן לחברתה
בברוך. פותחות ואין בברוך חותמות הן

של  מוסף בתפלת שניה בברכה הגשם להזכיר ומתחילין
טוב  יום של מוסף תפלת עד פוסקין ואין עצרת שמיני
שטרם  שאלה ריצוי היא זו והזכרה פסח של הראשון
לפניו  מרצין השאלה זמן כשיגיע בעונתם הגשמים שישאלו
בברכת  זו הזכרה וקבעו גשמים שמוריד גבורותיו בהזכרת
המתים  כתחיית שקולים הם שהגשמים מפני המתים מחיה
חיים  הגשמים כך לעולם חיים המתים שתחיית שכשם

לעולם.

של  הראשון טוב מיום לפניו ולרצות להזכיר הדין מן והיה
סימן  הם שהגשמים לפי אלא המים על נידונים שבחג חג
הגשם  בשעת בסוכה לישב אפשר שאי הסוכות בחג קללה
היה  וראוי בסוכה ישיבה ימי ז' עבור עד הגשם מזכירין אין
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לפי  אלא האחרון טוב יום בליל מיד להזכיר להתחיל
מזכיר  זה נמצא הכנסת בבית העם כל אין ערבית שבתפלת

אגודות. אגודות ויעשו מזכיר אינו וזה

עד  הגשם להזכיר שאסור לפי בשחרית מזכירין אין ולמה
קודם  הגשם מוריד רם בקול השמש או הש"ץ שיכריז
לסמוך  שצריך מפני להכריז אפשר אי ובשחרית התפלה
שמותר  אנוס או חולה שהוא מי אף לפיכך לתפלה גאולה
הכנסת  בבית אפילו הצבור לתפלת תפלתו להקדים לו
להקדים  לו אסור צ' בסימן שנתבאר כמו השנה ימות בשאר
בביתו  אפילו הצבור לתפלת עצרת שמיני של מוסף תפלת

בצבור. שיכריזו עד הגשם להזכיר שאסור לפי

מזכיר  שמע לא שהוא אע"פ בצבור שהכריזו יודע אם אבל
להתפלל  התחילו והצבור הכנסת לבית הבא זה ומטעם
במקום  והדר כשהכריזו שמע לא שהוא אע"פ ויזכיר יתפלל

בקהילות: שמתפללים זמן עד ימתין מנין שאין

* * *
שמכריזין · עד מלהזכיר פוסקין אין הפסקה לענין וכן

טוב  יום מוסף תפלת קודם הטל מוריד הכנסת בבית
הטל  מוריד לומר שנוהגין במקומות פסח של הראשון
הוא  סימן הטל שהכרזת החמה בימות הגשם מוריד במקום
הצבור  אין זו הכרזה וקודם הגשם הזכרת להפסקת להם
ביניהם  מעורב דבר יהיה שלא כדי הגשם מלהזכיר מפסיקין
אבל  אגודות אגודות ויהיה מזכיר אינו וזה מזכיר שזה
במקום  הטל להזכיר רשאי עצמו לבין בינו שמתפלל היחיד

גשם.

החמה  בימות טל להזכיר נוהגין (שאין אלו ובמדינות
הזכרת  להפסקת כלל סימן טל הכרזת ואין הגשם במקום
המנחה  תפלת עד גשם מלהזכיר להפסיק שלא נוהגין גשם)
מוסף  בתפלת אבל מוסף בתפלת שפסק מש"ץ כבר ששמעו
שלא  כדי לחש בתפלת הגשם מזכירין הש"ץ וגם הקהל כל
קודם  להכריז אפשר שאי הצבור בין מעורב דבר יהיה
כממאנים  שנראה מפני הגשם מלהזכיר שיפסיקו התפלה
ומה  טובה רוב על מתפללין אין שאמרו דרך על בגשמים
היו  שלא אותם משום הוא השחר בתפלת פוסק הש"ץ שאין
מזכיר  אינו שהש"ץ וכשישמעו בערבית הכנסת בבית
שהיום  ערבית בתפלת מלהזכיר שמפסיקין יסברו בשחרית
יזכירו  לא הבאה ולשנה מקום בכל הלילה אחר הולך

מזכיר: אינו וזה מזכיר זה ונמצא בערבית

בהזכרה ‚ לא להזכיר חכמים חייבו לא וברוחות בטל
השנים  שבברכת בשאלה ולא המתים מחיה שבברכת

מזכיר. להזכיר בא ואם לעולם נעצרים שאינן מפני

בימות  בהזכרה הרוח משיב לומר המקומות בכל ונוהגין
החמה  בימות אבל בשאלה הרוח את מזכירין ואין הגשמים

בימות  אלא מתבקש שאינו מפני כלל אותו מזכירין אין
לא  ואם מרובה שהוא הארץ ליחות לנגב כדי הגשמים
אין  החמה בימות שהזכירו או הגשמים בימות הזכירו

הברכה. עדיין סיים לא אפילו אותו מחזירין

שנוהגין  מקומות יש לעולם המתבקש דבר שהוא והטל
בין  החמה בימות בין אותו ולשאול החמה בימות להזכירו
מקום  מכל לעולם נעצר שאין שאף הגשמים בימות
הזכירו  ואם לברכה אינו שלפעמים לברכה שיהיה מבקשים
שאל  שלא או החמה בימות הזכירו שלא או הגשמים בימות
מחזירין  אין הגשמים בימות בין החמה בימות בין אותו
חייבו  שלא מאחר הברכה עדיין סיים לא אפילו אותו
נוהגים  אלו ובמדינות וברוחות בטל להזכיר כלל חכמים
להזכירו  ולא החמה בימות ולא הגשמים בימות הטל לשאול
ושאל  הזכירו ואם הגשמים בימות ולא החמה בימות לא

ות  שאמר (כגון אותו מחזירין אין קודם אותו ונזכר טל ן
ומטר): שאמר

* * *
לפי „ אותו מחזירין החמה בימות הגשם מוריד אמר אם

לכן  קללה סימן אלא אינם החמה בימות שהגשמים
בלא  ויתפלל שיחזור בתפלתו קללה שהזכיר לזה הצריכו
צריך  הוא לפיכך קללה בה שהזכיר ברכה אותה קללה
יבטל  לא חיים למכלכל יחזור שאם הברכה לראש לחזור
בימות  הזכרה של דינה שכן כדין שלא שהזכיר מה בזה
נזכר  ואם הגשם מוריד אחר חיים מכלכל לומר הגשמים
שכל  לפי התפלה לראש לחזור צריך הברכה חתימת אחר
ולא  טעותו ולתקן לחזור שצריך בענין ברכה באיזו הטועה
שטעה  למקום שיחזור לו די לא זו ברכה שחתם עד חזר
שיתבאר  כמו הברכה לראש לחזור צריך אלא טעותו לתקן

שיתבאר: כמו אחת כברכה חשובות ראשונות ברכות וג'

יצא ‰ שלא כגון קללה סימן אינו שהגשם בזמן ואפילו
לגשמים  צריכים אם ואפילו חמה של ניסן עדיין
גשם  מלהזכיר שפוסקין הזמן שרוב שכיון אותו מחזירים
שמשעה  ואמרו חכמים חלקו לא קללה סימן בו הגשם

אותו. מחזירין הזכיר אם מלהזכיר שפוסקים

החמה  בימות לגשמים צריכות הן שלעולם בארצות ואפילו
השנים  בברכת החמה בימות גשמים בהן שאל שאם בענין
אם  מקום מכל קי"ז בסי' שיתבאר כמו אותו מחזירין אין
שצורך  אותו מחזירין המתים בתחיית גשם בהן הזכיר
(שבשאלה  לשאלה אלא להזכרה ענין אינו לגשמים ארצות
להקדוש  משבח הוא בהזכרה אבל ארצו על מבקש הוא
קללה  סימן שהם בעתם שלא גשמים מוריד שהוא הוא ברוך
ברכה  אותה ולומר לחזור צריך לכן בה וכיוצא ישראל לארץ

קללה): בלא

וטל: וגשם הרוח הזכרת דין קיד סימן א' חלק
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לפי  אלא האחרון טוב יום בליל מיד להזכיר להתחיל
מזכיר  זה נמצא הכנסת בבית העם כל אין ערבית שבתפלת

אגודות. אגודות ויעשו מזכיר אינו וזה

עד  הגשם להזכיר שאסור לפי בשחרית מזכירין אין ולמה
קודם  הגשם מוריד רם בקול השמש או הש"ץ שיכריז
לסמוך  שצריך מפני להכריז אפשר אי ובשחרית התפלה
שמותר  אנוס או חולה שהוא מי אף לפיכך לתפלה גאולה
הכנסת  בבית אפילו הצבור לתפלת תפלתו להקדים לו
להקדים  לו אסור צ' בסימן שנתבאר כמו השנה ימות בשאר
בביתו  אפילו הצבור לתפלת עצרת שמיני של מוסף תפלת

בצבור. שיכריזו עד הגשם להזכיר שאסור לפי

מזכיר  שמע לא שהוא אע"פ בצבור שהכריזו יודע אם אבל
להתפלל  התחילו והצבור הכנסת לבית הבא זה ומטעם
במקום  והדר כשהכריזו שמע לא שהוא אע"פ ויזכיר יתפלל

בקהילות: שמתפללים זמן עד ימתין מנין שאין

* * *
שמכריזין · עד מלהזכיר פוסקין אין הפסקה לענין וכן

טוב  יום מוסף תפלת קודם הטל מוריד הכנסת בבית
הטל  מוריד לומר שנוהגין במקומות פסח של הראשון
הוא  סימן הטל שהכרזת החמה בימות הגשם מוריד במקום
הצבור  אין זו הכרזה וקודם הגשם הזכרת להפסקת להם
ביניהם  מעורב דבר יהיה שלא כדי הגשם מלהזכיר מפסיקין
אבל  אגודות אגודות ויהיה מזכיר אינו וזה מזכיר שזה
במקום  הטל להזכיר רשאי עצמו לבין בינו שמתפלל היחיד

גשם.

החמה  בימות טל להזכיר נוהגין (שאין אלו ובמדינות
הזכרת  להפסקת כלל סימן טל הכרזת ואין הגשם במקום
המנחה  תפלת עד גשם מלהזכיר להפסיק שלא נוהגין גשם)
מוסף  בתפלת אבל מוסף בתפלת שפסק מש"ץ כבר ששמעו
שלא  כדי לחש בתפלת הגשם מזכירין הש"ץ וגם הקהל כל
קודם  להכריז אפשר שאי הצבור בין מעורב דבר יהיה
כממאנים  שנראה מפני הגשם מלהזכיר שיפסיקו התפלה
ומה  טובה רוב על מתפללין אין שאמרו דרך על בגשמים
היו  שלא אותם משום הוא השחר בתפלת פוסק הש"ץ שאין
מזכיר  אינו שהש"ץ וכשישמעו בערבית הכנסת בבית
שהיום  ערבית בתפלת מלהזכיר שמפסיקין יסברו בשחרית
יזכירו  לא הבאה ולשנה מקום בכל הלילה אחר הולך

מזכיר: אינו וזה מזכיר זה ונמצא בערבית

בהזכרה ‚ לא להזכיר חכמים חייבו לא וברוחות בטל
השנים  שבברכת בשאלה ולא המתים מחיה שבברכת

מזכיר. להזכיר בא ואם לעולם נעצרים שאינן מפני

בימות  בהזכרה הרוח משיב לומר המקומות בכל ונוהגין
החמה  בימות אבל בשאלה הרוח את מזכירין ואין הגשמים

בימות  אלא מתבקש שאינו מפני כלל אותו מזכירין אין
לא  ואם מרובה שהוא הארץ ליחות לנגב כדי הגשמים
אין  החמה בימות שהזכירו או הגשמים בימות הזכירו

הברכה. עדיין סיים לא אפילו אותו מחזירין

שנוהגין  מקומות יש לעולם המתבקש דבר שהוא והטל
בין  החמה בימות בין אותו ולשאול החמה בימות להזכירו
מקום  מכל לעולם נעצר שאין שאף הגשמים בימות
הזכירו  ואם לברכה אינו שלפעמים לברכה שיהיה מבקשים
שאל  שלא או החמה בימות הזכירו שלא או הגשמים בימות
מחזירין  אין הגשמים בימות בין החמה בימות בין אותו
חייבו  שלא מאחר הברכה עדיין סיים לא אפילו אותו
נוהגים  אלו ובמדינות וברוחות בטל להזכיר כלל חכמים
להזכירו  ולא החמה בימות ולא הגשמים בימות הטל לשאול
ושאל  הזכירו ואם הגשמים בימות ולא החמה בימות לא

ות  שאמר (כגון אותו מחזירין אין קודם אותו ונזכר טל ן
ומטר): שאמר

* * *
לפי „ אותו מחזירין החמה בימות הגשם מוריד אמר אם

לכן  קללה סימן אלא אינם החמה בימות שהגשמים
בלא  ויתפלל שיחזור בתפלתו קללה שהזכיר לזה הצריכו
צריך  הוא לפיכך קללה בה שהזכיר ברכה אותה קללה
יבטל  לא חיים למכלכל יחזור שאם הברכה לראש לחזור
בימות  הזכרה של דינה שכן כדין שלא שהזכיר מה בזה
נזכר  ואם הגשם מוריד אחר חיים מכלכל לומר הגשמים
שכל  לפי התפלה לראש לחזור צריך הברכה חתימת אחר
ולא  טעותו ולתקן לחזור שצריך בענין ברכה באיזו הטועה
שטעה  למקום שיחזור לו די לא זו ברכה שחתם עד חזר
שיתבאר  כמו הברכה לראש לחזור צריך אלא טעותו לתקן

שיתבאר: כמו אחת כברכה חשובות ראשונות ברכות וג'

יצא ‰ שלא כגון קללה סימן אינו שהגשם בזמן ואפילו
לגשמים  צריכים אם ואפילו חמה של ניסן עדיין
גשם  מלהזכיר שפוסקין הזמן שרוב שכיון אותו מחזירים
שמשעה  ואמרו חכמים חלקו לא קללה סימן בו הגשם

אותו. מחזירין הזכיר אם מלהזכיר שפוסקים

החמה  בימות לגשמים צריכות הן שלעולם בארצות ואפילו
השנים  בברכת החמה בימות גשמים בהן שאל שאם בענין
אם  מקום מכל קי"ז בסי' שיתבאר כמו אותו מחזירין אין
שצורך  אותו מחזירין המתים בתחיית גשם בהן הזכיר
(שבשאלה  לשאלה אלא להזכרה ענין אינו לגשמים ארצות
להקדוש  משבח הוא בהזכרה אבל ארצו על מבקש הוא
קללה  סימן שהם בעתם שלא גשמים מוריד שהוא הוא ברוך
ברכה  אותה ולומר לחזור צריך לכן בה וכיוצא ישראל לארץ

קללה): בלא

וטל: וגשם הרוח הזכרת דין קיד סימן א' חלק
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ziciqgd dyxtd - mixiyd xiy 'dxez ihewl'

ונאוה אני [א]ׁשחֹורה 1וגֹו' §¨£¦§¨¨ְ

dxFgW"milWExi zFpA de`pe ip`'וגֹוipE`xY l` . §¨£¦§¨¨§§¨¨¦ְ©¦§¦
WnXd ipztfXW zxFgxgW ip`W'וגֹו"(eÎd ,` mixiXd xiW): ¤£¦§©§¤¤§¨©§¦©¨¤ְ¦©¦¦

dxFgW W`A dpYp dxFYd"W l"fx xn`n iR lr oaEie§©©¦©£¨©©¤©¨¦§¨§¥§¨
"dpal W` iAB lr2,KM dpYip dxFYd lMW mWM ,dPde . ©©¥¥§¨¨§¦¥§¥¤¨©¨¦§¨¨

`AdÎmlFrd `xap cEiA" l"fx Exn`W dn oM FnM'3"כּו, §¥©¤¨§©©§¦§¨¨¨©¨
."dpal W` iAB lr dxFgW W`" zpigaA oM mB `Ed©¥¦§¦©¥§¨©©¥¥§¨¨

:oiadl Kixv dPd ,`Ed xaCd xE`iaE¥©¨¨¦¥¨¦§¨¦

`Ed ,oFilrd ocrÎoB ,`AdÎmlFrd zpigA dPd iM¦¦¥§¦©¨¨©¨©¥¤¨¤§
oi` cr `ltp bEprY ± zEwl` zbVdn zFnWPd bEprY©£©§¨¥©¨©¡Ÿ©£¦§¨©¥
lr Exn` okle .lEabE xEriW ilA ,zilkY oi`e uw¥§¥©§¦§¦¦§§¨¥¨§©
`nlrl izile dipiicilc aHEn" :"xg`" ± rWil ¡̀¦¨©¥¨§¦©¥§¥¥§¨§¨

"iz`C4lAwl ickA Wcg a"i mPdiB ixEQi lM i`cM iM , §¨¦¦§©¨¦¥¥¦ŸŸ¤¦§¥§©¥
bEprYW itl .`AdÎmlFrd bEprze gEx zxFw KM xg ©̀©©©©§©£¨¨©¨§¦¤©£
ixEQi lM FCbp KFxrle xrWl oi`e ,lEabE uw Fl oi` dGd©¤¥¥§§¥§©¥§©£¤§¨¦¥
did ,dGd bEprzl lEabE xEriW dfi` did EN` iM .mPdiB¥¦Ÿ¦¦¨¨¥¤¦§§©£©¤¨¨
.bEprYd cbp mixEQi dOM aFWgl qltE lwWn dfi` KiIW©¨¥¤¦§¨¤¤©§©¨¦¦¤¤©©£
KFxr oi` okl ,lEabE xEriW ilA `Ed zn`A oM oi`X dn©¤¥¥¤¡¤§¦¦§¨¥¥£

dipiicilc ahEn"e llkE llM eil`'כּו." ¥¨§¨§¨§¨§¦©¥

`xap EPOOW cEId zpigA Edn :oiadl Kixv oM m`e ±§¦¥¨¦§¨¦©§¦©©¤¦¤¦§¨
?dGd lFcBd bEprYd mlFr¨©©£©¨©¤

"DFl` dfg` ixUAn" ± df oiadlE(ek ,hi aFI`): §¨¦¤¦§¨¦¤¡¤¡©¦

,inWBd mc`A ,WEgA mi`Fx Ep`W lWn Kxc lr FnM§©¤¤¨¨¤¨¦§¨¨¨©©§¦
la` ,xEAice daWgnA `Ed dxadd zFIzF` iENiBW¤¦¦©£¨¨§©§¨¨§¦£¨
xW`MW `l` ,llM zFIzF` zpigA mW oi` oiicr ,lkUA§¥¤£©¦¥¨§¦©¦§¨¤¨¤©£¤
zFIzF` zpigA EclFp if` ,odA xdxdnE aXgn `Ed5, §©¥§©§¥¨¤£©§§¦©¦

xzFi iENiB icil `aE ,FYaWgnA mlrdA ENBzpe§¦§©§¤§¥§©£©§¨¦¥¦¥
WAlzOW ,lkVdl oiWEal zpigA mde .FzlEfl xAcOWM§¤§©¥§¨§¥§¦©§¦§©¥¤¤¦§©¥
,FzEdnE FzEnvr opi` la` ,xEAiCde daWgOd zFIzF`A§¦©©§¨¨§©¦£¨¥¨©§¨
zxad mEW WBxpe xMip oi` oiicr lkVd zEInvrA ixdW¤£¥§©§¦©¥¤£©¦¥¦¨§¦§¨©¨©

zFIzF`d6opi`W s` ,EN` zFIzF` iENiB ,mFwn lMnE , ¨¦¦¨¨¦¦¥©¤¥¨
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כּו'" b).קדמה ,ak rixfY lirl)"אחֹותי "לּבבּתני המתחיל (oOwlּובדּבּור ְָָ§¥©§¦©ְְְֲִִִִִִַַַ§©¨

.(c ,gk

הּיֹום"53. "וידעּת המתחיל ּבדּבּור ׁשּנתּבאר מה g,ועּיין oPgz`e lirl) ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָ§¥¨¤§©©

,(a."לׁשמ יזּמרּו ּוכליֹות קרב "וכל ְְְְְִֵֶֶֶַַָָּגּבי

c"ag i`iyp epizeax zxezn

a`d'כּוFcEgIn cxtp zFidl dvFx Fpi` rahA xW` , ¨¨£¤§¤©¥¤¦§¦§¨¦¦
mXd WECw lr FWtp xFqnl lFkie ,KxAzi FzEcg`e'כּו, §©§¦§¨¥§¨¦§©§©¦©¥

"mipFpiA lW xtq"A aEzMW FnM54. §¤¨§¥¤¤¥¦

gNW ipinXd mFIA" ligznd xEAcA x`AzPW dn oiIre)§©¥©¤¦§¨¥§¦©©§¦©©§¦¦¦©
"mrd z`(Kli`e b ,et zxvr ipinW lirl)gwlp Ff dad` yxXW , ¤¨¨§¥§¦¦£¤¤¨¥¨¤Ÿ¤©£¨¦§©

"mcw" zpigAn55mkizFaWgn izFaWgn `l iM" zpigAn "וגֹו', ¦§¦©¤¤¦§¦©¦Ÿ©§§©©§§¥¤ְ

(g ,dp dirWi)"Fxzq KWg zWi" .כּו', §©§¨¨¤Ÿ¤¦§

"izTgA m`" ligznd xEAcA x`AzPW dn oiIrelirl) §©¥©¤¦§¨¥§¦©©§¦¦§ªŸ©§¥

(` ,dn izFTgAEaWi xdPd xarA" cSn `Ed Ff dpigAW , §ª©¤§¦¨¦©§¥¤©¨¨¨§
"mkizFa`(a ,ck rWFdi)"daWgnA Elr" ,56Î`gFn Epiid , £¥¤§ª©¨§©§¨¨©§¨

miwEwgd zFIzF` ,d`nizq'כּו"d`Nir ExidhA EtilB silB" ,34, §¦¨¨¦©£¦¨¦§¦¦§¦¦¨¨
"`id dxFdh iA YzPW dnWp"57DiPiOW zFIzF`d oipr `Ede , §¨¨¤¨©¨¦§¨¦§¦§¨¨¦¤¦¥

.DiaE¥

"WnXd ipztfXW" oipr Edfe(e ,` mixiXd xiW)dpal W` ± §¤¦§¨¤§¨©§¦©¨¤¦©¦¦¥§¨¨
wx ,DiaE DiPin dpal W`A `id dwiwgd iM ,oOwlcM§¦§©¨¦©£¦¨¦§¥§¨¨¦¥¥©
dxFgW W`c zExgWl WxWe xFwn `id dwiwgdW¤©£¦¨¦§§Ÿ¤§©£§¥§¨

.(l"PM dHnl dlrnN[O]W¤¦§©§¨§©¨©©

mlrddn z`vl ,aNd iENiB zpigaA didYW ickaE¦§¥¤¦§¤¦§¦©¦©¥¨¥¥©¤§¥
ÎKExA sFqÎoi` xF`A zEppFAzd ici lr `Ed ,iENiBd l ¤̀©¦©§¥¦§§§¥¨
jxc lre ."llM Dia `qitY daWgn zil"C WOn `Ed©¨§¥©§¨¨§¦¨¥§¨§©¤¤
xvFi" zMxaE ,dxnfC iwEqtE ,dNtYd xcq owzip df¤¦§©¥¤©§¦¨§¥§¦§¨¦§©¥

WCgn ± fEpBd ± "FaEhA"W Ki` ± "xF`'כּוmik`lOde ." ¥¤§©¨§©¥§©©§¨¦
WFcw" mixnF`'כּוzEWCgzd ± "Wrx" zpigA `Ede ." §¦¨§§¦©©©¦§©§

miXXn cg` ± dpiW"A ± dliNA iM ,dbVdd'58"כּו, ©©¨¨¦©©§¨§¥¨¤¨¦¦¦
iA DYgtp dY`" ± dWcg dIxA dUrp xwAaE'57"כּו. ©Ÿ¤©£¤§¦¨£¨¨©¨§©§¨¦

"W` Wrxd xg`e"(ai ,hi '` mikln)z`ixw zpigA `Ed , §©©¨©©¥§¨¦§¦©§¦©
"Yad`e ± rnW"(d ,e oPgz`e)"mc` znWp died xp" iM . §©§¨©§¨¨¤§©©¦¥£¨¨¦§©¨¨

(fk ,k ilWn)dil`n dlFrd zadlWe xpM ,59FnM EpiidC . ¦§¥§¥§©§¤¤¨¨¥¥¤¨§©§§
aEzMW(` ,dk miNdY)llMdl ,"`V` iWtp died Lil`" : ¤¨§¦¦¥¤£¨¨©§¦¤¨§¦¨¥

LYaWA mA YxAce" ± xEAcA xEAce daWgnA daWgn©§¨¨§©§¨¨§¦§¦§¦©§¨¨§¦§§
LziaA'כּו"(f ,e oPgz`e)xF` ziYin` zENBzd `id Ffe . §¥¤¨¤§©©§¦¦§©£¦¦

"wFnr ale Wi` axw"A dad`d(f ,cq miNdY). ¨©£¨§¤¤¦§¥¨§¦¦

zpigAn "Wrxd" zpigA miCwdl KixSW `l ¤̀¨¤¨¦§©§¦§¦©¨©©¦§¦©
xcde `kFWg `WixA ± mlFr lW FziIxaM" ± KWFgd©¤¦§¦¨¤¨§¥¨£¨§¨©

"`xFdp60aizkE ;(d ,` ziW`xA)mFi xwFa idie axr idie" : §¨§¦§¥¦©§¦¤¤©§¦¤
"xF` ± xwFAd" KM xg`e ,KWg zpigA ± "axr" :"cg ¤̀¨¤¤§¦©Ÿ¤§©©©©¤

(b ,cn uTn)aA zFNBzdl ±"cg`" zpigA iENibe mFi zpig61. ¦¥§¦§©¦§¦©§¦§¦©¤¨

"dTc dnnC lFw W`d xg`e"(mW mikln)zNtzA `Ed §©©¨¥§¨¨©¨§¨¦¨¦§¦©
± "mlFrd Kln Epiwl` died dY` KExA" :dxUrÎdpFnW§¤¤§¥¨©¨£¨¨¡Ÿ¥¤¤¨¨
sFqÎoi` xF` ± "died" zpigA KWnpe "KExA" `dIW¤§¥¨§¦§©§¦©£¨¨¥

`Mln iz`w oOz"e .FcFakaE FnvrA `EdÎKExA'62"כּו. ¨§©§¦§§©¨¨¨¦©§¨
`Ed ,"minlFr lM zEkln" FzEklnA dHnl died iENibe§¦£¨¨§©¨§©§©§¨¨¦

died" iM ici lrEpiwl`,KxAzi eil` milhA Epgp`W ," ©§¥¦£¨¨¡Ÿ¥¤£©§§¥¦¥¨¦§¨¥
mlFrd Kln" zFidl oM mB mikiWnn Epgp`e'ּכמֹו".כּו ©£©§©§¦¦©¥¦§¤¤¨¨ְ

אחר. ּבמקֹום  ְְִֵֵֶַָָׁשּנת ּבאר

aEzMX dn oaEi dfaE(e ,` mixiXd xiW)ipE`xY l`" : ¨¤©©¤¨¦©¦¦©¦§¦
ip`WzxFgxgWdlEtM zExgW :WExiR ± "63dad`d iM . ¤£¦§©§¤¥©£§¨¦¨©£¨

;aNA zilbpe zi`xp Dpi`X ,zxYEqn `id Dnvr cSn¦©©§¨¦§¤¤¤¥¨¦§¥§¦§¥©¥
ÎWtPA zWAElnW ± 'wU WEal'A dQEkn `id mbe§©¦§¨¦§©¤§¤¤©¤¤

.zindAd©©£¦
dn KxC lr `Ed ,'dlEtM zExgW' oipre WExiR ,oM m`e)§¦¥¥§¦§©©£§¨©¤¤©
ÎdHnNn iM .cgi mdipW dHnlÎdlrnlnE dlrnlÎdHnNOW¤¦§©¨§©§¨¦§©§¨§©¨§¥¤©©¦¦§©¨
ÎdlrnlnE ,llM bVEn Fpi`W dn ± zExgW `xwp dlrnl§©§¨¦§¨©£©¤¥¨§¨¦§©§¨
ipW ,oM m`e .dbxcnA dHnl `EdW dn ± zExgW `xwp dHnl§©¨¦§¨©£©¤§©¨§©§¥¨§¦¥§¥

:dnWPdA Wi zFpigAd©§¦¥§©§¨¨

c`n mlrdA `idW oeiM ,zxYEqnd dad`d oipr iM¦¦§¨¨©£¨©§¤¤¥¨¤¦§¤§¥§Ÿ
oiprM ,mc`d iAbl "dxFgW W`" z`xwp ixd ,lkVdn dlrnlE§©§¨¥©¥¤£¥¦§¥¥§¨§©¥¨¨¨§¦§¨

.dlrnlÎdHnNOW KWg oipr Edfe ."KWg `xFA"¥Ÿ¤§¤¦§¨Ÿ¤¤¦§©¨§©§¨

KWgd Edf ± zindAdÎWtPA zWAElnE dQEkn `idW dnE©¤¦§¨§¤¤©¤¤©©£¦¤©Ÿ¤
± dbxcnA dltW xzFId dpigAd `idW ,dHnlÎdlrnNOW¤¦§©§¨§©¨¤¦©§¦¨©¥§¥¨§©§¥¨

"ux` dQki KWgd"'ס סימן a](ּביׁשעיה ,]("KlFd KWgA liqMde" , ©Ÿ¤§©¤¤¤ְִִַָָ§©§¦©Ÿ¤¥
ב ' סימן ci](קהלת  ,](. ִֶֶָֹ

cSn zxYEqn `idW dn iM :"ipE`xY l`" ok iR lr s`e§©©¦¥©¦§¦¦©¤¦§¤¤¦©
zpigA `Ed WnW zpigA ,"WnXd ipztfXW" ipRn `Ed Dnvr©§¨¦§¥¤¡¨©§¦©¤¤§¦©¤¤§¦©
fFpbl aFh oM lre ,lAwl milFki zFnlFrd oi`W ,"dpal W`"¥§¨¨¤¥¨¨§¦§©¥§©¥¦§
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.57f wxR dNtY zFkld m"Anx .a ,q zFkxAn ."'Ek dnWp iwl`" zMxA gqFp)©¦§©¡Ÿ©§¨¨¦§¨©§©¦§§¦¨¤¤

.(cFre .b dkld©¨¨§

.58.(a ,fp zFkxA ."dzinl")§¦¨§¨

ׁשּנתּבאר 59. מה אּׁשה"(ועּיין עֹולה [. .] "והקרבּתם המתחיל ּבדּבּור ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
.((` ,bv zxvr ipinW lirl)§¥§¦¦£¤¤

.60.(a ,fr zAW)©¨

עבדּת"61. לא אׁשר "ּתחת המתחיל ּבדּבּור ׁשּנתּבאר מה (lirl(ועּיין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ§¥

.(Kli`e b ,an `FaY"חנּוּכה "ענין המתחיל ּבדּבּור ׁשּנתּבאר מה ועּיין ¨¨¥¨ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ
,(a ,al xF` dxFY) ּבּזהר ועּיין כּו'". הּנרֹות את ּבהטיבֹו ּבּבקר "ּבּבקר ּבענין ¨ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹֹ

ּפסּוק  על ׁשּנתּבאר מה ועּיין ב'. ועמּוד א', עמּוד סֹוף ר"ד, ּדף ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָּבלק,
ּבּבקר" לבן a)."וּיׁשּכם ,ck xF` dxFY) ענין "להבין המתחיל דּבּור וסֹוף ְֵֶַַַָָֹ¨ְְְְִִִִַַָָ

a).הּברכֹות" ,f xF` dxFY) מה ועּיין ב'. כ"ב, דף וּיקרא ּבּזהר ועּיין ְַָ¨ְְְִֵֵַַַַַַַָֹ
הּיֹום" "וידעּת המתחיל דּבּור סֹוף c)).ׁשּנתּבאר ,g oPgz`e lirl) ְְְְִִִֵֶַַַַָָָ§¥¨¤§©©

.62.(a cEnr sFq ,bkx b wlg xdf .KlOd `A mW)¨¨©¤¤Ÿ©¥¤©

.63.(hn ,bi rixfY `xfr oa`e i"Wx .wEqRd lr oFIv zcEvnE `xfr oa` d`x)§¥¤¤¤§¨§©¦©©¨©¦§¤¤¤§¨©§¦©



c"agרסד i`iyp epizeax zxezn

Fpi`W mlrde KWg zpigaA ± dad`d okle .KWFgd mFwnA¦§©¤§¨¥¨©£¨¦§¦©Ÿ¤§¤§¥¤¥
.sEBA dNBzn¦§©¤©

"dNM oFpaNn iY`" Edfe)(g ,c mixiXd xiW)dnWPd yxXW : §¤¦¦¦§¨©¨¦©¦¦¤Ÿ¤©§¨¨
"oFpal on milfFpe" Edfe ."oFpal" zpigAn ±(eh ,mW),"milfFp" : ¦§¦©§¨§¤§§¦¦§¨¨§¦

zpigAn `Ed dnWPd WxWe xFwn ,"EdiilGn" zpigA Epiid©§§¦©©¨©§§§Ÿ¤©§¨¨¦§¦©
`Ede ,"dxFgW W`" zpigaA "fFpbl ± aFh iM" wx ."oFpal"§¨©¦¦§¦§¦©¥§¨§

iwl` uFvip WAlzn FAX "dcigi" zpigaA'64כּו. ¦§¦©§¦¨¤¦§©¥¦¡Ÿ¦

:`zi` "ip` dxFgW" wEqR lr mixiXd xiWA zFAxA dPde§¦¥§©§¦©¦¦©¨§¨£¦¦¨
.zAWA ± "ip` de`pe" ,rEaXd zFni lM ± "ip` dxFgW"§¨£¦¨§©¨©§¨¨£¦§©¨

,"dxFgW W`" `xwPd zxYEqnd dad` zpigAW :oiprde§¨¦§¨¤§¦©©£¨©§¤¤©¦§¨¥§¨
zpigaA `id okle ,mlrd zpigaA `id rEaXd zFni lkA§¨§©¨©¦¦§¦©¤§¥§¨¥¦¦§¦©
mlrddn zkWnpe d`vFi zAWA la` ,mlrd ± "ip` dxFgW"§¨£¦¤§¥£¨§©¨§¨§¦§¤¤¥©¤§¥

iENiBd l`65. ¤©¦

`xwPW dn d`ixAd mlFr zpigAn iENibA xi`n zAWA oke§¥§©¨¥¦§¦¦§¦©¨©§¦¨©¤¦§¨
"micw dpFRd zinipRd xvg" oiprn rcFPM ,"KWFg `xFA"¥¤©¨¥¦§¨¨¥©§¦¦©¤¨¦

(` ,en l`wfgi)xi`n zAWA dPd ,"oEnEwi idFncw" zpigA ± §¤§¥§¦©¨¨¦§¦¥§©¨¥¦
.("zAXd mFiA ip` de`pe" Edfe .mXn xF`d KWnpe§¦§©¨¦¨§¤§¨¨£¦§©©¨

zn`A Edf ,"wU WEal"A zqpkp `idW dnEiO` ipA" ©¤¦¦§¤¤¦§¨¤¤¡¤§¥¦¦
"ia Exgp(e ,` mixiXd xiW): ¦£¦¦©¦¦

"Exgp" :WExitE .lrtp oFWNn ± "iO` ipAxvid Epiid ," ¦£¦§¦§¨¥§¥¦¦©§©¥¤
drRWdd milAwOd DbFp zRilwc zFlkide rxd̈¨§¥¨§§¦©©©§©§¦©©§¨¨
"dlWn lMA FzEkln" iM ,KxAzi FzEkln zpigAn66 ¦§¦©©§¦§¨¥¦©§©Ÿ¨¨¨

(hi ,bw miNdY)FnvrA md md ;zFrx zFCOd lM WxW mde , §¦¦§¥Ÿ¤¨©¦¨¥¥§©§
"Exgp" mdW dN` ,mzee`zA mixrFaE "iAEWAlzPW ± " ¦££¦§©£¨¨¥¤¤¥¦¤¦§©§

ÎWtPA milrFR oi` la` .dN`d zFrxd `vY mdnE ,iA¦¥¤¥¥¨¨¨¥¤£¨¥£¦©¤¤
DnEIwA x`Xz `idW ± Dzad` zCEwpA Dnvr ziwl ¡̀Ÿ¦©§¨¦§©©£¨¨¤¦¦¨¥§¦¨

aEzMW FnkE .dwfge(`i ,gn .g ,an dirWi)`l xg`l icFakE" : §¨§¨§¤¨§©§¨§¦§©¥Ÿ
"oY`67on mktdlE mdilr hFlWle lFWnl dlFkie , ¤¥¦¨¦§§¦§£¥¤§¨§¨¦

.WOn ytpÎzxiqnA zFidle dvTd l` dvTd©¨¤¤©¨¤§¦§¦§¦©¤¤©¨
l"fx Exn` okle68dlM mPdiB" :l`xUi irWFR lr §¨¥¨§©©©§¥¦§¨¥¥¦Ÿ¨¨

sFqÎoi` zpigAn ± mznWp yxXW itl ,"milM mpi` mde§¥¥¨¨¦§¦¤Ÿ¤¦§¨¨¦§¦©¥
,"ia Exgp iO` ipA" okle .dlkze uw Dl oi`W ,WOn©¨¤¥¨¥§¦§¨§¨¥§¥¦¦¦£¦
dnWPd oM oi`X dn ,milke rxd milrFR mdW :WExiR¥¤¥£¦¨©§¨¦©¤¥¥©§¨¨

"DFl` wlg" `id(a ,`l aFI`)oi`W ,"iA DYgtp dY`" ± ¦¥¤¡©¦©¨§©§¨¦¤¥
.dlkze uw Dl̈¥§¦§¨

`id dad`d oiicr l`xUi irWFR ENit`W di`xde§¨§¨¨¤£¦§¥¦§¨¥£©¦¨©£¨¦
ixdW ± zEnilWA(e ,` mixiXd xiW)" :z` dxhFp ipEnU ¦§¥¤£¥¦©¦¦¨¦¥¨¤

minxMdl`xUi z` `ihgdl rxd xvid zF`Y lM iM ." ©§¨¦¦¨©£©¥¤¨¨§©£¦¤¦§¨¥
gxkEn oM m`e ,dXEcTdn zEIg lAwlE wpil icM ±§¥¦Ÿ§©¥©¥©§¨§¦¥§¨
± `hgX iR lr s`"W ;dXEcw FA Wi oiicrW zFidl¦§¤£©¦¥§¨¤©©¦¤¨¨

"`Ed l`xUi69`Ed ± Fl WIW dXEcTd gM FzF`e . ¦§¨¥§Ÿ©©§¨¤¥
hFlWle lFWnl lFki oM lre ,dlkze uw oi` zpigaA¦§¦©¥¥§¦§¨§©¥¨¦§§¦§

.Ktdd l` Ktdd on FAl Ktdle FgExA§§©£Ÿ¦¦©¤¤¤©¥¤
"iMWg DiBi diede" ici lr Epiide)70(hk ,ak 'a l`EnW). §©§©§¥©£¨¨©¦©¨§¦§¥

xg` mFwnA x`AzPW dOn oaEi "Exgp" WExiR ,dPdedxFY) §¦¥¥¦£©¦©¤¦§¨¥§¨©¥¨

(b ,`k `vIe xF`mFlWa iYaWe" ligznd xEAcA ±"71oiprA , ©¥¥§¦©©§¦§©§¦§¨§¦§¨
"dpxg KlIe"(i ,gk `vIe)ipFxB xgp" oFWl ± oxg iciכּו': lre ," ©¥¤¨¨¨©¥¥¨¨§¦©§¦§©§¥

.dPx ± oxg zpigAn dUrp daEWYd©§¨©£¤¦§¦©¨¨¦¨

KtdIW daEWYd ici lr ,"iA Exgp" zpigAn oaEi oM FnkE§¥©¦§¦©¦£¦©§¥©§¨¤¥¨¥
FAl'כּוxcw ild`M [..] de`pe" zFidl WtPd dNrzY'כּו"xiW) ¦¦§©¤©¤¤¦§§¨¨§¨¢¥¥¨¦

(d ,` mixiXd. ©¦¦

"xiri xWpM" ligznd xEAc sFq x`AzPW dn oiIrelirl) §©¥©¤¦§¨¥¦©©§¦§¤¤¨¦§¥

(b ,gr Epif`d"Fpir oFWi`M EdpxSi" oiprA ,(i ,al mixaC)xFgXd ± ©£¦§¦§¨¦§¤§§¦¥§¨¦©¨
E`xi oirA oir" zFidl dI`xd iENiB mW ± oirAW'כּו",ap dirWi) ¤¨©¦¨¦¨§¦¨¦§©¦§©¦¦§§©§¨

(g.:

.xESiwdad`e diElB dad` zpigA Wi mc`A oM FnkE ¦§¥¨¨¨¥§¦©©£¨§¨§©£¨
.W`e Wrx ± mitxUE miPtF`c zFbxcn 'a oiprM ,zxYEqn§¤¤§¦§¨©§¥§©¦§¨¦©©¨¥

diElB Dpi` dad`d xTirW :zExgW 'a ± "zxFgxgW" Edfe§¤§©§¤©£¤¦©¨©£¨¥¨§¨
ÎWtpc wU WEalA dQEkOW ,cFre ;zxYEqnE dxFgW m` iM¦¦§¨§¤¤§¤§¨¦§©§¤¤
'` zExgXd lr iM ,"ipE`xY l`" ok iR lr s`e .zindAd©©£¦§©©¦¥©¦§¦¦©©©£
,"dpal W`"n dad`d yxXW ,"WnXd ipztfXW" ± uExiYd©¥¤§¨©§¦©¨¤¤Ÿ¤¨©£¨¥¥§¨¨
`Ed 'ad zExgXd lre ."dxFgW W`" zpigaA ± "fFpbl ± aFh"e§¦§¦§¦©¥§¨§©©©£©
.(dPx zpigA didi oxg zpigAnW ickA ,"ia Exgp iO` ipA" oipr: ¦§¨§¥¦¦¦£¦¦§¥¤¦§¦©¨¨¦§¤§¦©¦¨

Edfe .d:"de`pe ip` dxFgW" §¤§¨£¦§¨¨
zxFgxgWd zpigAn ± "dxFgW"'כּו. §¨¦§¦©©§©§¤

zWi" ,KWFgd zpigAn `Ed zExgXd iM ± "de`pe"§¨¨¦©©£¦§¦©©¤¨¤
z` xigWOW slTd lrW FiCd lWnM ,"Fxzq KWFg¤¦§¦§©©§¤©©§¨¤©§¦¤
lr d`p dUrp ± dpal W` zpigA `Ed ± slTdW ,slTd©§¨¤©§¨§¦©¥§¨¨©£¤¨¤©
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ג'64. ּפרק מ"א, ׁשער חיים", ּב"עץ ׁשּכתּוב q"wz.ּכמֹו ee`lwW qEtcA) ְְִֵֶֶֶַַַָ¦§§§¨

(` wxR Wix r"iA` iWExC an xrW `Ed Epiptl אמרּתי "אני ּפסּוק על §¨¥©©§¥©¦©¥¤¤ְֲִִַַָָ
לכם  "ּבׁשברי המתחיל דּבּור סֹוף ׁשּנתּבאר מה ועּיין כּו'". אּתם ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹאלקים

כּו'" ואפּו b).כּו', ,gn izFTgA lirl) ְָ§¥§ª©

רז"ל 65. מאמר "להבין המתחיל ּבדּבּור – אחר ּבמקֹום ׁשּנתּבאר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּכמֹו
"'דֹודי טֹובים 'ּכי ּפסּוק `)על ,bp zFnW xF` dxFY). ִִֶַָ¨§

ּפסּוק [xdGA](ועּיין 66. על ב', עמּוד סֹוף קכ"ה, דף מׁשּפטים, ּבפרשת ְֵַ©Ÿ©ְְִִַַַַָָָָ
אּמֹו"). ֲִֵַ"ּבחלב

ּובפירּוש 67. א'. רע"ו, דף ּתצא, ּפרׁשת ריׁש מהימנא ּברעיא ְְְְְֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָ(עּיין
ׁשם). ַַַָהרמ"ז

.68.(` ,fi dpXd W`x)Ÿ©¨¨

.69.(` ,cn oixcdpq)©§¤§¦

נרי"70. אּתה "ּכי המתחיל דּבּור סֹוף ׁשּנתּבאר `).ּכמֹו ,`n xF` dxFY) ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָ¨

.71.(b ,`k xF` dxFY)¨



רסה c"ag i`iyp epizeax zxezn

Fpi`W mlrde KWg zpigaA ± dad`d okle .KWFgd mFwnA¦§©¤§¨¥¨©£¨¦§¦©Ÿ¤§¤§¥¤¥
.sEBA dNBzn¦§©¤©

"dNM oFpaNn iY`" Edfe)(g ,c mixiXd xiW)dnWPd yxXW : §¤¦¦¦§¨©¨¦©¦¦¤Ÿ¤©§¨¨
"oFpal on milfFpe" Edfe ."oFpal" zpigAn ±(eh ,mW),"milfFp" : ¦§¦©§¨§¤§§¦¦§¨¨§¦

zpigAn `Ed dnWPd WxWe xFwn ,"EdiilGn" zpigA Epiid©§§¦©©¨©§§§Ÿ¤©§¨¨¦§¦©
`Ede ,"dxFgW W`" zpigaA "fFpbl ± aFh iM" wx ."oFpal"§¨©¦¦§¦§¦©¥§¨§

iwl` uFvip WAlzn FAX "dcigi" zpigaA'64כּו. ¦§¦©§¦¨¤¦§©¥¦¡Ÿ¦

:`zi` "ip` dxFgW" wEqR lr mixiXd xiWA zFAxA dPde§¦¥§©§¦©¦¦©¨§¨£¦¦¨
.zAWA ± "ip` de`pe" ,rEaXd zFni lM ± "ip` dxFgW"§¨£¦¨§©¨©§¨¨£¦§©¨

,"dxFgW W`" `xwPd zxYEqnd dad` zpigAW :oiprde§¨¦§¨¤§¦©©£¨©§¤¤©¦§¨¥§¨
zpigaA `id okle ,mlrd zpigaA `id rEaXd zFni lkA§¨§©¨©¦¦§¦©¤§¥§¨¥¦¦§¦©
mlrddn zkWnpe d`vFi zAWA la` ,mlrd ± "ip` dxFgW"§¨£¦¤§¥£¨§©¨§¨§¦§¤¤¥©¤§¥

iENiBd l`65. ¤©¦

`xwPW dn d`ixAd mlFr zpigAn iENibA xi`n zAWA oke§¥§©¨¥¦§¦¦§¦©¨©§¦¨©¤¦§¨
"micw dpFRd zinipRd xvg" oiprn rcFPM ,"KWFg `xFA"¥¤©¨¥¦§¨¨¥©§¦¦©¤¨¦

(` ,en l`wfgi)xi`n zAWA dPd ,"oEnEwi idFncw" zpigA ± §¤§¥§¦©¨¨¦§¦¥§©¨¥¦
.("zAXd mFiA ip` de`pe" Edfe .mXn xF`d KWnpe§¦§©¨¦¨§¤§¨¨£¦§©©¨

zn`A Edf ,"wU WEal"A zqpkp `idW dnEiO` ipA" ©¤¦¦§¤¤¦§¨¤¤¡¤§¥¦¦
"ia Exgp(e ,` mixiXd xiW): ¦£¦¦©¦¦

"Exgp" :WExitE .lrtp oFWNn ± "iO` ipAxvid Epiid ," ¦£¦§¦§¨¥§¥¦¦©§©¥¤
drRWdd milAwOd DbFp zRilwc zFlkide rxd̈¨§¥¨§§¦©©©§©§¦©©§¨¨
"dlWn lMA FzEkln" iM ,KxAzi FzEkln zpigAn66 ¦§¦©©§¦§¨¥¦©§©Ÿ¨¨¨

(hi ,bw miNdY)FnvrA md md ;zFrx zFCOd lM WxW mde , §¦¦§¥Ÿ¤¨©¦¨¥¥§©§
"Exgp" mdW dN` ,mzee`zA mixrFaE "iAEWAlzPW ± " ¦££¦§©£¨¨¥¤¤¥¦¤¦§©§

ÎWtPA milrFR oi` la` .dN`d zFrxd `vY mdnE ,iA¦¥¤¥¥¨¨¨¥¤£¨¥£¦©¤¤
DnEIwA x`Xz `idW ± Dzad` zCEwpA Dnvr ziwl ¡̀Ÿ¦©§¨¦§©©£¨¨¤¦¦¨¥§¦¨

aEzMW FnkE .dwfge(`i ,gn .g ,an dirWi)`l xg`l icFakE" : §¨§¨§¤¨§©§¨§¦§©¥Ÿ
"oY`67on mktdlE mdilr hFlWle lFWnl dlFkie , ¤¥¦¨¦§§¦§£¥¤§¨§¨¦

.WOn ytpÎzxiqnA zFidle dvTd l` dvTd©¨¤¤©¨¤§¦§¦§¦©¤¤©¨
l"fx Exn` okle68dlM mPdiB" :l`xUi irWFR lr §¨¥¨§©©©§¥¦§¨¥¥¦Ÿ¨¨

sFqÎoi` zpigAn ± mznWp yxXW itl ,"milM mpi` mde§¥¥¨¨¦§¦¤Ÿ¤¦§¨¨¦§¦©¥
,"ia Exgp iO` ipA" okle .dlkze uw Dl oi`W ,WOn©¨¤¥¨¥§¦§¨§¨¥§¥¦¦¦£¦
dnWPd oM oi`X dn ,milke rxd milrFR mdW :WExiR¥¤¥£¦¨©§¨¦©¤¥¥©§¨¨

"DFl` wlg" `id(a ,`l aFI`)oi`W ,"iA DYgtp dY`" ± ¦¥¤¡©¦©¨§©§¨¦¤¥
.dlkze uw Dl̈¥§¦§¨

`id dad`d oiicr l`xUi irWFR ENit`W di`xde§¨§¨¨¤£¦§¥¦§¨¥£©¦¨©£¨¦
ixdW ± zEnilWA(e ,` mixiXd xiW)" :z` dxhFp ipEnU ¦§¥¤£¥¦©¦¦¨¦¥¨¤

minxMdl`xUi z` `ihgdl rxd xvid zF`Y lM iM ." ©§¨¦¦¨©£©¥¤¨¨§©£¦¤¦§¨¥
gxkEn oM m`e ,dXEcTdn zEIg lAwlE wpil icM ±§¥¦Ÿ§©¥©¥©§¨§¦¥§¨
± `hgX iR lr s`"W ;dXEcw FA Wi oiicrW zFidl¦§¤£©¦¥§¨¤©©¦¤¨¨

"`Ed l`xUi69`Ed ± Fl WIW dXEcTd gM FzF`e . ¦§¨¥§Ÿ©©§¨¤¥
hFlWle lFWnl lFki oM lre ,dlkze uw oi` zpigaA¦§¦©¥¥§¦§¨§©¥¨¦§§¦§

.Ktdd l` Ktdd on FAl Ktdle FgExA§§©£Ÿ¦¦©¤¤¤©¥¤
"iMWg DiBi diede" ici lr Epiide)70(hk ,ak 'a l`EnW). §©§©§¥©£¨¨©¦©¨§¦§¥

xg` mFwnA x`AzPW dOn oaEi "Exgp" WExiR ,dPdedxFY) §¦¥¥¦£©¦©¤¦§¨¥§¨©¥¨

(b ,`k `vIe xF`mFlWa iYaWe" ligznd xEAcA ±"71oiprA , ©¥¥§¦©©§¦§©§¦§¨§¦§¨
"dpxg KlIe"(i ,gk `vIe)ipFxB xgp" oFWl ± oxg iciכּו': lre ," ©¥¤¨¨¨©¥¥¨¨§¦©§¦§©§¥

.dPx ± oxg zpigAn dUrp daEWYd©§¨©£¤¦§¦©¨¨¦¨

KtdIW daEWYd ici lr ,"iA Exgp" zpigAn oaEi oM FnkE§¥©¦§¦©¦£¦©§¥©§¨¤¥¨¥
FAl'כּוxcw ild`M [..] de`pe" zFidl WtPd dNrzY'כּו"xiW) ¦¦§©¤©¤¤¦§§¨¨§¨¢¥¥¨¦

(d ,` mixiXd. ©¦¦

"xiri xWpM" ligznd xEAc sFq x`AzPW dn oiIrelirl) §©¥©¤¦§¨¥¦©©§¦§¤¤¨¦§¥

(b ,gr Epif`d"Fpir oFWi`M EdpxSi" oiprA ,(i ,al mixaC)xFgXd ± ©£¦§¦§¨¦§¤§§¦¥§¨¦©¨
E`xi oirA oir" zFidl dI`xd iENiB mW ± oirAW'כּו",ap dirWi) ¤¨©¦¨¦¨§¦¨¦§©¦§©¦¦§§©§¨

(g.:

.xESiwdad`e diElB dad` zpigA Wi mc`A oM FnkE ¦§¥¨¨¨¥§¦©©£¨§¨§©£¨
.W`e Wrx ± mitxUE miPtF`c zFbxcn 'a oiprM ,zxYEqn§¤¤§¦§¨©§¥§©¦§¨¦©©¨¥

diElB Dpi` dad`d xTirW :zExgW 'a ± "zxFgxgW" Edfe§¤§©§¤©£¤¦©¨©£¨¥¨§¨
ÎWtpc wU WEalA dQEkOW ,cFre ;zxYEqnE dxFgW m` iM¦¦§¨§¤¤§¤§¨¦§©§¤¤
'` zExgXd lr iM ,"ipE`xY l`" ok iR lr s`e .zindAd©©£¦§©©¦¥©¦§¦¦©©©£
,"dpal W`"n dad`d yxXW ,"WnXd ipztfXW" ± uExiYd©¥¤§¨©§¦©¨¤¤Ÿ¤¨©£¨¥¥§¨¨
`Ed 'ad zExgXd lre ."dxFgW W`" zpigaA ± "fFpbl ± aFh"e§¦§¦§¦©¥§¨§©©©£©
.(dPx zpigA didi oxg zpigAnW ickA ,"ia Exgp iO` ipA" oipr: ¦§¨§¥¦¦¦£¦¦§¥¤¦§¦©¨¨¦§¤§¦©¦¨

Edfe .d:"de`pe ip` dxFgW" §¤§¨£¦§¨¨
zxFgxgWd zpigAn ± "dxFgW"'כּו. §¨¦§¦©©§©§¤

zWi" ,KWFgd zpigAn `Ed zExgXd iM ± "de`pe"§¨¨¦©©£¦§¦©©¤¨¤
z` xigWOW slTd lrW FiCd lWnM ,"Fxzq KWFg¤¦§¦§©©§¤©©§¨¤©§¦¤
lr d`p dUrp ± dpal W` zpigA `Ed ± slTdW ,slTd©§¨¤©§¨§¦©¥§¨¨©£¤¨¤©
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ג'64. ּפרק מ"א, ׁשער חיים", ּב"עץ ׁשּכתּוב q"wz.ּכמֹו ee`lwW qEtcA) ְְִֵֶֶֶַַַָ¦§§§¨

(` wxR Wix r"iA` iWExC an xrW `Ed Epiptl אמרּתי "אני ּפסּוק על §¨¥©©§¥©¦©¥¤¤ְֲִִַַָָ
לכם  "ּבׁשברי המתחיל דּבּור סֹוף ׁשּנתּבאר מה ועּיין כּו'". אּתם ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹאלקים

כּו'" ואפּו b).כּו', ,gn izFTgA lirl) ְָ§¥§ª©

רז"ל 65. מאמר "להבין המתחיל ּבדּבּור – אחר ּבמקֹום ׁשּנתּבאר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּכמֹו
"'דֹודי טֹובים 'ּכי ּפסּוק `)על ,bp zFnW xF` dxFY). ִִֶַָ¨§

ּפסּוק [xdGA](ועּיין 66. על ב', עמּוד סֹוף קכ"ה, דף מׁשּפטים, ּבפרשת ְֵַ©Ÿ©ְְִִַַַַָָָָ
אּמֹו"). ֲִֵַ"ּבחלב

ּובפירּוש 67. א'. רע"ו, דף ּתצא, ּפרׁשת ריׁש מהימנא ּברעיא ְְְְְֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָ(עּיין
ׁשם). ַַַָהרמ"ז

.68.(` ,fi dpXd W`x)Ÿ©¨¨

.69.(` ,cn oixcdpq)©§¤§¦

נרי"70. אּתה "ּכי המתחיל דּבּור סֹוף ׁשּנתּבאר `).ּכמֹו ,`n xF` dxFY) ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָ¨

.71.(b ,`k xF` dxFY)¨

c"ag i`iyp epizeax zxezn

izni`" KxC lr)72'lFcB''כּו"'Epiwl` xirA' `EdWM ?73. ©¤¤¥¨©¨§¤§¦¡Ÿ¥
lr ,lkVd iENiB KWnp zFIzF`d ici lrW ,lirl x`FaOX FnkE§¤§¨§¥¤©§¥¨¦¦§©¦©¥¤©

iENiBd zAiQ `Ed df mEvnv `vnp ,lWn Kxc74zpigA"W Edfe . ¤¤¨¨¦§¨¦§¤¦©©¦§¤¤§¦©
xg` mFwnA x`AzPW FnkE ."oM ici lr d`p dUrp dpal W ¥̀§¨¨©£¤¨¤©§¥¥§¤¦§¨¥§¨©¥
ÎKExA WFcTdl miti miWEal zpigA dUFrW ± "izti" WExitA§¥¨¨¦¤¤§¦©§¦¨¦§©¨¨

"YWal xcde cFd" ± `Ed(` ,cw miNdY)lre mdA zFidl Epiide . §¨¨¨¨§¨§¦¦§©§¦§¨¤§©
."mipFYgYA dxiC" mcï¨¦¨©©§¦

zpigA dPd iM :"de`pe" WExiR cFr x`Azp xg` mFwnaE§¨©¥¦§¨¥¥§¨¨¦¦¥§¦©
"`wp xnrM DiWix xrUE" oipr Edf dxFzC dpal W`75mre . ¥§¨¨§¨¤¦§¨§©¥¥©£©§¥§¦

.zEInvrdl KFxr Fpi`e ,zFxrU zpigA wx `Ed df lM̈¤©§¦©§¨§¥£§¨©§¦
KWFgd KRdlE xxal dxFgW W`A dcixid ici lr K ©̀©§¥©§¦¨§¥§¨§¨¥§©¥©¤
.zipEpaNd xFwOn xF`d oFxzI KWnEi zindAdÎWtpc§¤¤©©£¦§©¦§¨¦§©©§¦

l"Pke .'ad zExgW xExiA cSn KWnPd EdGW ,xnFl xWt`e§¤§¨©¤¤©¦§¨¦©¥©£©§©©
oFWi`M EdpxSi" oiprn'76"כּו(.: ¥¦§¨¦§¤§§¦

ild`M""xcw(d ,` mixiXd xiW),uEgAn mixFgW mdW ± §¨¢¥¥¨¦©¦¦¤¥§¦¦©
md miptAn la`"dnlW zFrixiM"(mW)dnlW zFrixi ± £¨¦¦§¦¥¦¦§ŸŸ¨§¦§ŸŸ

minipR zFrixi md77. ¥§¦§¦¦
aEzMX dn `Ed drixi oipre(a ,cw miNdY):minW dhFp" §¦§©§¦¨©¤¨§¦¦¤¨©¦

"drixiMEUrp zFptCde bBdW drixid FnM :WExiR ± ©§¦¨¥§©§¦¨¤©©§©§¨©£
oMWOA didW FnkE ,cg` xaCn(ai ,ek dnExY)ivg" : ¦¨¨¤¨§¤¨¨©¦§¨§¨£¦

dhFp" KM ,"oMWOd ixFg` lr gxqY ztcFrd drixid©§¦¨¨¤¤¦§©©£¥©¦§¨¨¤
FnM ux`l zgYn dHnl milBrzn minXdW ± "minẄ©¦¤©¨©¦¦§©§¦§©¨¦©©¨¨¤§
miNBlBd oke .zg` dpigA lMde zg` d`eeWdA dlrnl§©§¨§©§¨¨©©§©Ÿ§¦¨©©§¥©©§©¦

.ux`l zgYn miaaFQd md lrOn minXA miaaFQd©§¦©¨©¦¦©©¥©§¦¦©©¨¨¤

zFrixiM" EdfednlW"FNW mFlXdW Kln" ± "78: §¤¦¦§ŸŸ¤¤¤©¨¤
zg` d`eeWdA lMde ,"dxF`M dkiWgM" KxAzi Flv`W¤¤§¦§¨¥©£¥¨¨¨§©Ÿ§©§¨¨©©
lM aaFq' zpigAn `Ede ,eiptl oieW dHnE dlrnE ,FCbp¤§©§¨©¨¨¦§¨¨§¦§¦©¥¨
itl `Ed 'oinlr lM `lnn' zpigaA oM oi`X dn .'oinlr̈§¦©¤¥¥¦§¦©§©¥¨¨§¦§¦

eiYxvi ,eiz`xA" ± zElWlYWdd xcq'כּוoFilr ocrÎoB ;" ¥¤©¦§©§§§¨¦§©§¦©¥¤¤§

oFYgze'כּוDiOw `NFM" ± 'oinlr lM aaFq' zpigaA la` . §©§£¨¦§¦©¥¨¨§¦¨©¥
dvTd on ENit` KRdl `Ed lFki Ff dpigaaE ,"WOn `lM§¨©¨¦§¦¨¨§©¥£¦¦©¨¤

.dvTd l ¤̀©¨¤

Edfe'd `Vi""Lil` eipR(ek ,e `Up)xW`MW :WExiR ± §¤¦¨¨¨¥¤¨Ÿ¥¤©£¤
if` ,'oinlr lM aaFq' zpigaA zinipRd zE`Vpzd didi¦§¤¦§©§©§¦¦¦§¦©¥¨¨§¦£©
LgCp didi m`" ,"Lil`" ENit` riBIW cr hXRzdl lkEi©§¦§©¥©¤©¦©£¦¥¤¦¦§¤¦©£

minXd dvwA'כּו"(c ,l miaSp), ¦§¥©¨¨¦¦¨¦

"mFlW Ll mUie"(mW `Up)zFidl ,zExXwzd zpigA : §¨¥§¨¨Ÿ¨§¦©¦§©§¦§
mFlW" zpigA Edfe .KxAzi FA dwacl dwwFW FWtp©§¥¨§¨§¨¦§¨¥§¤§¦©¨
iWtp 'd Lil`"± dlrnlÎdHOn ± "dHn lW `ilntA§¨©§¨¤©¨¦©¨§©§¨¥¤©§¦

"`V`(` ,dk miNdY). ¤¨§¦¦

`piaWFW" ± oxd` zpigA ici lr Epiide§©§©§¥§¦©©£Ÿ§¦¨
"`zipFxhnC79zFIzF` oxd` ,d`xp80d`xI"W ,EpiidC . §©§¦¨©£Ÿ¦¦§¤§©§¤¦§¤

"eirn KFzA iExW WFcw EN`M81,Wrx zpigA didIW , §¦¨¨§¥¨¤¦§¤§¦©©©
W` Wrxd xg`e"'כּוz` LzFlrdA" oxd` zcFar ," §©©¨©©¥£©©£Ÿ§©£§¤

"zFxPd(a ,g LzFlrdA)adlWM" ±"dil`n dlFrd z82± ©¥§©£§§©§¤¤¨¨¥¥¤¨
.dlrnlÎdHOn¦©¨§©§¨

ici lr `Ed "eirn KFzA WFcw" zkWnde z`xWde§©§¨©§©§¨©¨§¥¨©§¥
"`MlnC `piaWFW" ± dWn zpigA83,zrCd zpigA , §¦©Ÿ¤§¦¨§©§¨§¦©©©©

"mlFrd Kln" zFidl "died" zpigA KWnpe "KExA" `idW¤¦¨§¦§©§¦©£¨¨¦§¤¤¨¨
"Epiwl`" zpigA ici lr'כּו.l"PM , ©§¥§¦©¡Ÿ¥©©

ei`xFw lkl 'd aFxw" Edfe'כּוzn`A"(gi ,dnw miNdY)± §¤¨§¨§¨¤¡¤§¦¦
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דכנ"י ‰Â‰(סג) העבודה עיקר הגלות זמן משך כל
לברר  רק שהוא דקטנות מוחין בבחי' הוא
וגם  כו' לנהורא חשוכא לאהפכא נוג"ה בירורי
וזהו  מאד קטנות בבחי' הוא אבל אתברירו שבחכמה
ספיחי  בתיקון העבודה עיקר הגלות דבזמן בזהר מ"ש
וענין  כו' הגלות בזמן פב"פ יחוד אין כי לבד השדה
מותרות  בבחי' הארץ מן צומח אשר הוא הספיחים

במקו  כמ"ש כו' כלל זריעה בביאור ובלא אחר ם
ונתתי  הפסוקים ביאור והיינו כו' גננא דהאי המאמר
בשדך  עשב ונתתי ואח"כ כו' דגנך ואספת כו' מטר
אשר  עשב שבחי' כו' ושבעת ואכלת ואח"כ לבהמתך
העליונה  שבשדה הספיחי' בחי' הן הן עליונה בשדה
חקל  שנקרא דאצי' מל' בחי' כו' תפוחין חקל הנק'
כו' ה' ברכו אשר שדה כריח כמ"ש קדישין תפוחין
מאומות  הגרים נשמות הן הן זו שבשדה והעשב
דנוג"ה  שרים בע' שנתפזרו קדושה ניצוצי שהן העולם
הנקרא' והן כו' העליונה בשדה וצומחין עולין ומשם
כו' יעקב בית על ונספחו וכמ"ש הזאת השדה ספיחי
בחי' לבהמתך בשדך עשב וז"ש וד"ל. במ"א וכמ"ש
וכמ"ש  הנ"ל המוחין דקטנות ב"ן בחי' היא בהמה
ושבעת  ואכלת ואח"כ כנ"ל לבהמה חציר מצמיח
כמ"ש  שבחכמה דגדלות מוחין בחי' שהוא כו' וברכת
אך  וד"ל. כו' מזבח ואכילת אדם אכילת בענין במ"א
דגדלות  מוחין בבחי' ישראל עבודת יהיה לע"ל הנה
כי  בשר כל וראו ה' כבוד ונגלה שנאמר דגם הנ"ל
בכלל  אוה"ע גם דמשמע ה' את דעה הארץ מלאה

אל  אהפוך אז וכתיב כו' הגוים כל אליו ונהרו וכמ"ש
כל  עם הנה כו'. א' שכם לעבדו כו' ברורה שפה עמים
העולם  לאומות ישראל בין גדול הפרש יהיה זה
וראיה  כו' הויה אתה נראה בעין עין כי נאמר דבישראל
ובטלים  טפלים העולם אומות שיהיו שמצינו ממה לזה
מלכים  והיו שכתוב כמה הביטול בתכלית ישראל לגבי
מה  גוונא וכהאי כו' מניקותייך ושרותיהם אומנייך
יראו  ישראל כי כו' צאנכם ורעו זרים ועמדו שכתוב
לבוש  בלי ממש ב"ה סוף אין אור בעצמות בעין עין
יבא  בעצמותו ממש למעלה שהוא כמו רק כלל והסתר
בבחי' אז ישראל עבודת יהיה כן על למטה בגילוי להם
דאור  העצמות מזיו נהנין להיות הנ"ל דגדלות מוחין
בעצמות  יהיה שלהם התבוננות כי ממש כנ"ל סוף אין
כו' וממלא דסובב ההשתלשלות מכל שלמעלה ממש
דונתתי  הנ"ל העבודה קטנות בחי' אז יעבדו לא ולזאת
לעתיד  כי השביר' שמצד לבד היש ביטול כו' עשב
בקליפה  שנפלו הקדושות ניצוצות כל יבוררו לבא
הגס  הפסולת רק ישאר שלא עד הטוב כל מהם ויוציאו
ישחוט  לבא לעתיד וכמארז"ל לאיבוד חוץ ויזרוק יותר
השנית  עבודה בחי' יעבדו לא וגם וד"ל. כו' ליצה"ר
שאחר  אדם אכילת בחי' שהוא בירור אחר בירור שנקר'
כו' ושבעת ואכלת בענין כנ"ל כו' מזבח אכילת
בחי' והיינו כו' אכול ואכלתם בענין במ"א (וכמ"ש
אומנתו  תורתו ענין כמו הנ"ל מ"ה דבחי' הב' בירור
דגנך  ואספת שאמר מה שהרי באריכות) למעלה כמ"ש
מקום  של רצונו עושין כשאין הכל ושבעת ואכלת כו'
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עושין  שנקרא לע"ל אבל כידוע הגלות בזמן שהוא
דבחינת  זאת עבודה גם יעבדו לא מקום של רצונו

הדגן לע"ל אסיפת יהי' כי כו' אדם אכילת לאכול
למעלה  שהוא נעלה מאד יתירה ומדריגה במעלה
בחי' מכל למעלה דהיינו לגמרי הבירורים מבחי'
המבואר  דרך על הוא והענין כו' לגמרי ועבודה מלאכה
השבת  לתפלת החול תפלת שבין בהפרש אחר במקום
להפוך  ובירור תיקון איזה בשביל הוא החול שתפלת
בורר  בשבת אבל כו' עצמו בטוב לברר או לטוב מרע
ובירור  בתיקון בשבת ועבודה מלאכה שום ואין אסור
עצמיות  שמצד עצמיות התפעלות בחי' רק אלא כלל
כלל  ההשתלשלות מצד שלא שהוא כמו סוף אין אור
עצמו  תענוג בחינת הוא זאת עצמיות והתפעלות כו'
אז  שכתוב כמה דוקא עצמותו מצד ה' על שמתענג
מכל  למעלה שהוא כמו ממש ה' על תתענג
להוליד  בשביל ולא וד"ל. כנ"ל ההשתלשלות
ובירור  עבודה לא גם כלל עבוד' בחי' זו מהתפעלות
מה  כח שנקרא שבחכמה דגדלות מוחין דבחי' הב'
אחר  במקום שכתוב (וכמה כו' אדם אכילת שנקרא
אבל  כו' יערי אכלתי לגני באתי בפסוק הזהר בפי'
פנימיות  בבחי' שזהו כו' למיכל אורחי' לאו באתריה
בכלל  דא"ק שבכתר דא"ס מל' בחי' שהוא בכלל הכתר
וכך  וד"ל) כנ"ל בכלל מקום של רצונו עושין פי' דהיינו

מזיו  נהנין רק שיהיו לע"ל דישראל עבודה בבחי' יובן
מוחין  בחי' הנק' והוא כלל מלאכה עבודת בלי העצמות
בירור  דבחי' הב' עבודה וגם מכולם שלמעלה דגדלות
עצמיות  לגבי קטנות בחי' נק' הנ"ל מ"ה דבחי' הב'
כו' כלל ועבודה מלאכה בשם נק' שאינו הזה התענוג
דגדלות  מוחין שנק' זו עבודה בחי' אז יעבדו אוה"ע רק
אסיפת  כל והיינו הנ"ל בירור אחר בירור שהוא עכשיו

וד"ל. כו' זרים ועמדו וז"ש וכה"ג הדגן
‡ˆÓÂ) בעבודת המדריגות שסדר הנ"ל מכל מובן

העבודה  הוא כך ולע"ל עכשיו הבירורים
עבודה  היינו ביותר הקטנות בחי' שהוא הראשונה
וזהו  כו' נפרד יש שנק' דבי"ע נוג"ה לבחי' לברר
כנ"ל  כו' ויצירה דבריאה דשבטים אלומים מאלמים
הרגשת  העדר שהוא דאצי' דנוג"ה בירור בחי' והב'
ישראל  בשביל לע"ל אוה"ע עבודת שזהו כו' עצמו
דבחי' הב' בירור בחי' הוא והג' כו' זרים ועמדו כמ"ש
כו' אומנתו תורתו בענין והעצמי האמיתי ביטול מ"ה
כו' אלומתי קמה שא' דיוסף עבודה בחי' כמו והוא

שא  רשב"י וכמו שזהו כנ"ל כו' חורש אדם אפשר '
וד"ל. כו' רצונו עושין ישראל כשיהיו דלע"ל כדוגמא
מוחין  בחי' שהוא לע"ל דישראל עבודה בחי' הוא והד'
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עושין  שנקרא לע"ל אבל כידוע הגלות בזמן שהוא
דבחינת  זאת עבודה גם יעבדו לא מקום של רצונו

הדגן לע"ל אסיפת יהי' כי כו' אדם אכילת לאכול
למעלה  שהוא נעלה מאד יתירה ומדריגה במעלה
בחי' מכל למעלה דהיינו לגמרי הבירורים מבחי'
המבואר  דרך על הוא והענין כו' לגמרי ועבודה מלאכה
השבת  לתפלת החול תפלת שבין בהפרש אחר במקום
להפוך  ובירור תיקון איזה בשביל הוא החול שתפלת
בורר  בשבת אבל כו' עצמו בטוב לברר או לטוב מרע
ובירור  בתיקון בשבת ועבודה מלאכה שום ואין אסור
עצמיות  שמצד עצמיות התפעלות בחי' רק אלא כלל
כלל  ההשתלשלות מצד שלא שהוא כמו סוף אין אור
עצמו  תענוג בחינת הוא זאת עצמיות והתפעלות כו'
אז  שכתוב כמה דוקא עצמותו מצד ה' על שמתענג
מכל  למעלה שהוא כמו ממש ה' על תתענג
להוליד  בשביל ולא וד"ל. כנ"ל ההשתלשלות
ובירור  עבודה לא גם כלל עבוד' בחי' זו מהתפעלות
מה  כח שנקרא שבחכמה דגדלות מוחין דבחי' הב'
אחר  במקום שכתוב (וכמה כו' אדם אכילת שנקרא
אבל  כו' יערי אכלתי לגני באתי בפסוק הזהר בפי'
פנימיות  בבחי' שזהו כו' למיכל אורחי' לאו באתריה
בכלל  דא"ק שבכתר דא"ס מל' בחי' שהוא בכלל הכתר
וכך  וד"ל) כנ"ל בכלל מקום של רצונו עושין פי' דהיינו

מזיו  נהנין רק שיהיו לע"ל דישראל עבודה בבחי' יובן
מוחין  בחי' הנק' והוא כלל מלאכה עבודת בלי העצמות
בירור  דבחי' הב' עבודה וגם מכולם שלמעלה דגדלות
עצמיות  לגבי קטנות בחי' נק' הנ"ל מ"ה דבחי' הב'
כו' כלל ועבודה מלאכה בשם נק' שאינו הזה התענוג
דגדלות  מוחין שנק' זו עבודה בחי' אז יעבדו אוה"ע רק
אסיפת  כל והיינו הנ"ל בירור אחר בירור שהוא עכשיו

וד"ל. כו' זרים ועמדו וז"ש וכה"ג הדגן
‡ˆÓÂ) בעבודת המדריגות שסדר הנ"ל מכל מובן

העבודה  הוא כך ולע"ל עכשיו הבירורים
עבודה  היינו ביותר הקטנות בחי' שהוא הראשונה
וזהו  כו' נפרד יש שנק' דבי"ע נוג"ה לבחי' לברר
כנ"ל  כו' ויצירה דבריאה דשבטים אלומים מאלמים
הרגשת  העדר שהוא דאצי' דנוג"ה בירור בחי' והב'
ישראל  בשביל לע"ל אוה"ע עבודת שזהו כו' עצמו
דבחי' הב' בירור בחי' הוא והג' כו' זרים ועמדו כמ"ש
כו' אומנתו תורתו בענין והעצמי האמיתי ביטול מ"ה
כו' אלומתי קמה שא' דיוסף עבודה בחי' כמו והוא

שא  רשב"י וכמו שזהו כנ"ל כו' חורש אדם אפשר '
וד"ל. כו' רצונו עושין ישראל כשיהיו דלע"ל כדוגמא
מוחין  בחי' שהוא לע"ל דישראל עבודה בחי' הוא והד'
גדלות  מבחי' גם שלמעלה אא"ס שבעצמות דגדלות

וד"ל): הנ"ל מ"ה דבחי' הב' דבירור המוחין
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Í˙ÂÏÚ‰· יאירו דהל"ל וצ"ל מול, אל הנרות את
ונר  ישמח צדיקים אור כתיב הנה ששת.
האור  קורן צדיקים אור מהרמ"א ופי' ידעך, רשעים
יהי  בסד"ה משה, פני אור קרן כי ע"ד וה"ז למרחוק,
זקופה  קומה אור, קרן היובל, קרן זוית, קרן חלקי,
זקופה  הקומה ענין שהוא המל' מרומם ועי"ז ביטול,
לבחי' להגבי' גרשון, בני ראש את נשא בד"ה שנת'
זוכים  ואז אמי שקראה עד והיינו היובל, קרן מל' קרן
צדיקים. אור בחי' משה, כמו אור קרן לבחי' הצדיקים

¯Â‡È·Â בתי אמי, אחותי בתי מחבבה, זז לא הענין
מכל  כל, מבחי' המקבלת שמה, ובכל הי' בת
שמורה  דרבון מרדעה בנה"ב ועד"ז דוד מלמד מלמדי
למען  וחיבור, איחוי ל' אחותי ואח"כ לנה"ב, גם דיעה
ועכשיו  בקומתן שוין המקדש שבית בזמן וריעי, אחי
דיבר  פב"פ וכמ"ש פב"פ, יחוד תורה הלכה של ד"א
שוה  הוא כ"ז אך שבנפש. ה' עמכם ה' ועי"ז עמכם, ה'
קרן  בחי' וזהו בעטרה. כתר בחי' אמי ולע"ל בקומתן,
קרן  בחי' ישמח, צדיקים אור ואז החמשים, שער היובל
ולע"ל  במ"ת, זה הי' שבמשה והיינו משה, פני אור
יחשך  ידעך רשעים נר אבל הצדיקים. כל אצל יהי'
מסוכסכת, ענין הוא ידעך של' לשונאיו, ומשלם לגמרי
אחר  נמשך שאינו בו, מסוכסכת שאור פתילה והיינו
אחד  מ"ה כח חכ' והוא, אני אין גאוה כי הפתילה,
בד"ה  ע' בי"ה, שפוגם י"ה בגימ' גאוה וההיפוך האמת

השיבנו. ובד"ה נשמע, ברמה קול
Â‰ÊÂ כנס"י בחי' נשמות, נרות הנרות, את בהעלותך

להעלות  זקופה קומה זהו הנרות והעלאת דלעילא,
היפך  דוד סוכת את אקים שז"ע מירידתה כנס"י המל'
קימה  בבחי' להיות כ"א רשעים, נר ע"י שנמשך נפלה

בשם. זוקף ע"ד
Ï‡ נגד מנורה משה, כלות ע"פ נשא בפ' במד"ר מול,

יהי  מאמר המנורה פני מול ופי' מאורות יהי
מול  ואל במקדש, שהי' המנורה כנגד שהוא מאורות
חסרון  שיושלם והיינו הנרות, שבעת יאירו המנורה פני
כי  והיינו המאורות, על הוסיפו וכמארז"ל המאורות
אחד, הם ושחוק צחוק לי, עשה צחוק אמרה שרה
להשלים  והיינו אור ב"פ ואהבת אור ב"פ בגימ' שחוק
עובד  כו' ושבתם אלקי' לי עשה וכ"ז המאורות, חסרון
שפי' כמו פעמים מאה פרקו שונה דומה אינו אלקים
ואתהפכא  אתכפי' בבחי' העבודה ע"י פי' בסש"ב,
שהוי' איך יבין ומ"מ ומסתיר המעלים אלקים ש' דבחי'
עבודים, עורות מל' אלקי' עובד וז"ע חד, כולא ואלקים
על  הוסיפה אור, ב"פ שחוק מל' הצחוק נמשך ועי"ז
פי' וגם הנרות. שבעת יאירו כו' מול אל וזהו המאורות,
המנורה  פני מול בבחי' הנרות הארת שע"י שבעת יאירו
עתידים  שארז"ל וזהו הנרות. בז' אור תוס' יומשך עי"ז
שיהי' רש"י ופי' הקב"ה של ע"ש שיקראו צדיקים
יאירו  וזהו בערך שלא הוספה זהו א"כ הוי', שמם
למרחוק, שמאיר אור הקירון וז"ע הנרות, ז' תוס' בבחי'
הפועל  כח ולא ריחוק בבחי' ממילא ונבראו צוה  ע"ד
צדיקים  אור וזהו הוי', יקראו הצדיקים גם כן בנפעל,

כו'. בהעלותך הנרות העלאת בחי' הוא ישמח,
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Í˙ÂÏÚ‰· יאירו דהל"ל וצ"ל מול, אל הנרות את
ונר  ישמח צדיקים אור כתיב הנה ששת.
האור  קורן צדיקים אור מהרמ"א ופי' ידעך, רשעים
יהי  בסד"ה משה, פני אור קרן כי ע"ד וה"ז למרחוק,
זקופה  קומה אור, קרן היובל, קרן זוית, קרן חלקי,
זקופה  הקומה ענין שהוא המל' מרומם ועי"ז ביטול,
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בד"ה  ע' בי"ה, שפוגם י"ה בגימ' גאוה וההיפוך האמת
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יהי  מאמר המנורה פני מול ופי' מאורות יהי
מול  ואל במקדש, שהי' המנורה כנגד שהוא מאורות
חסרון  שיושלם והיינו הנרות, שבעת יאירו המנורה פני
כי  והיינו המאורות, על הוסיפו וכמארז"ל המאורות
אחד, הם ושחוק צחוק לי, עשה צחוק אמרה שרה
להשלים  והיינו אור ב"פ ואהבת אור ב"פ בגימ' שחוק
עובד  כו' ושבתם אלקי' לי עשה וכ"ז המאורות, חסרון
שפי' כמו פעמים מאה פרקו שונה דומה אינו אלקים
ואתהפכא  אתכפי' בבחי' העבודה ע"י פי' בסש"ב,
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על  הוסיפה אור, ב"פ שחוק מל' הצחוק נמשך ועי"ז
פי' וגם הנרות. שבעת יאירו כו' מול אל וזהו המאורות,
המנורה  פני מול בבחי' הנרות הארת שע"י שבעת יאירו
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יאירו  וזהו בערך שלא הוספה זהו א"כ הוי', שמם
למרחוק, שמאיר אור הקירון וז"ע הנרות, ז' תוס' בבחי'
הפועל  כח ולא ריחוק בבחי' ממילא ונבראו צוה  ע"ד
צדיקים  אור וזהו הוי', יקראו הצדיקים גם כן בנפעל,
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'Ek FzpXn KFYn dxFi `NW wx)8(. ©¤Ÿ¤¦¦§¨

rcil Kixv dNgYA ,`tEB `xnBd cEOilA `Ed oke§¥§¦©§¨¨¨©§¦¨¨¦¥©
didi f`W z`f calE .lRlti KM xg`e `ibEQd sEB©§¨§©©©§©§¥§©Ÿ¤¨¦§¤
,dkld icil `Fal xCEqn oM mB didie ,iYin` lERlRd©¦§£¦¦§¦§¤©¥§¨¨¦¥£¨¨
enM ,"`zkldC `AiN` `zYrnW iwEq`l" Epiid©§©£¥§©§¨¨©¦¨§¦§§¨§−
zEnilWl riBi `l m` mBW ,cFr giexi ,lirl x`AzPW¤¦§¨¥§¥©§¦©¤©¦Ÿ©¦©¦§¥
.`ibEQd mvre sEB Flv` mipR lM lr x`Xi ,lERlRd©¦§¦¨¥©¨¨¦¤§§¤¤©§¨
,lERlRd zlgzd ici lr zFwitq Flv` EcliizpW dnE©¤¦§©§¤§§¥©§¥©§¨©©¦§
KWnA ,Flv` mixxFan dihxtA `ibEQdW ixg` dPd¦¥©£¥¤©§¨¦§¨¤¨§¨¦¤§§¤¤
xiYie ax lv` l`Wi F` ,xaCd zEnilW l` `Fai onGd©§¨¨¤§¥©¨¨¦§©¥¤¨§©¦

.(aFHA Fpiaie zFwitQd Fl©§¥¦¦©
`ibEQd z` rcFIW mcFw lERltA ligzOWM la £̀¨§¤©§¦§¦§¤¤¥©¤©§¨
xwW lERlRd didIW gxkdA ,l"Pd otF`A dzYin`l©£¦¨¨§¤©©§¤§¥©¤¦§¤©¦§¤¤

.xwWA onGd z` dNanE§©¤¤©§¨§¤¤
zn`d z` KRdOW ,`FUPn FpFr lFcB z`f cFre§Ÿ¨£¦§¤§©¥¤¨¡¤
lt` `Ede ,dkldM `NW dxFYA mipR dNbnE ,xwWl§¤¤§©¤¨¦©¨¤Ÿ©£¨¨§¨¥

oilz FY` FzbEWnE ,dlit` FzxFze9oYil cizre ,xaTA §¨£¥¨§¨¦¨¦©¤¤§¨¦¦¥
mPdiB iYxY izxie ,df lr oiCd z`10KxAzi mXde , ¤©¦©¤§©§¥©§¥¥¦Ÿ§©¥¦§¨¥

: mdn EPxnWi¦§§¥¥¤

.xESiwixWt` zn` lERlR .xwW lWe lad lW lERlRn xidfi ¦©§¦¦¦§¤¤¤§¤¤¤¦§¡¤¤§¨¦
.dxCEqn drici ixg` wx©©£¥§¦¨§¨¨

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

.5:xwW clie lnr dxde.eh ,f miNdY §¨¨¨¨§¨©¨¤§¦¦

.6.gk wxR lirl§¥¤¤

.7.hk wxR lirl§¥¤¤

.8.` ,ak dhFq d`x§¥¨

.9:oilY FY` FzbEWnE.c ,hi aFI` iR lr §¨¦¨¦©¦¦

.10izxie:mPdiB iYxYminkg icinlY lW odi`pFUl mdl iF`" :a ,ar `nFi §©§¥©§¥¥¦Ÿ¨¨¤§§¥¤¤©§¦¥£¨¦

A oiwqFrW`zEhnA :opAxl `ax Edl xn` . . minW z`xi odA oi`e dxFY ¤§¦©¨§¥¨¤¦§©¨©¦¨©§¨¨§©¨¨§¨¨

milnre mirbi zFidl - mPdiB iYxY" :i"WxaE ."mPdiB iYxY oEzxiY `l ,EkiiPin¦©§¨¥§©§¥¥¦Ÿ§©¦©§¥¥¦Ÿ¦§§¥¦©£¥¦

mzipdp `l mkiIgaE ,mkzFnA mPdiB EWxize ,dEniIwY `le dGdÎmlFrA dxFYA©¨¨¨©¤§Ÿ§©§¨§¦§¥¦Ÿ§§¤§©¥¤Ÿ¤¡¥¤

."mknlFrA§¨§¤

•
.e

v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

`"yz'd - mixn`nd xtq

ÌÂÈ· להכניס פירושו עצרת לכם, תהי' עצרת השמיני
פירושו  ועצרת עצמו. בתוך ולהחזיק עצמו לתוך
שכל  כפי עצמו, על להשפיע של במשמעות גם
רבים  בפסוקים מבוארים עצרת במילה הפירושים
ובמשמעות  השמיני, זהו במספר שמיני, המילה בתנ"ך.
את  השמן. שמיני שמן, משורש הוא שמיני המילה, של
עצמכם, בתוך תכניסו הסוכות חג של השמיני היום

להבין  וצריך עצמכם. על ותשפיעו בעצמכם תחזיקו
בעצמו, להכניס צריך דבר איזה העניין, תוכן את
להבין, צריך גם עצמו. על ולהשפיע בעצמו להחזיק
אינו  הוא עצמו, בפני חג הוא עצרת שמיני חג הרי
רק  שהם פסח של ואחרון פסח של לשביעי דומה
עצמו. בפני חג הוא עצרת שמיני אבל פסח, של המשך
היום  של השמיני היום לו קוראת התורה למה אםֿכן
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ÌÂÈ· להכניס פירושו עצרת לכם, תהי' עצרת השמיני
פירושו  ועצרת עצמו. בתוך ולהחזיק עצמו לתוך
שכל  כפי עצמו, על להשפיע של במשמעות גם
רבים  בפסוקים מבוארים עצרת במילה הפירושים
ובמשמעות  השמיני, זהו במספר שמיני, המילה בתנ"ך.
את  השמן. שמיני שמן, משורש הוא שמיני המילה, של
עצמכם, בתוך תכניסו הסוכות חג של השמיני היום

להבין  וצריך עצמכם. על ותשפיעו בעצמכם תחזיקו
בעצמו, להכניס צריך דבר איזה העניין, תוכן את
להבין, צריך גם עצמו. על ולהשפיע בעצמו להחזיק
אינו  הוא עצמו, בפני חג הוא עצרת שמיני חג הרי
רק  שהם פסח של ואחרון פסח של לשביעי דומה
עצמו. בפני חג הוא עצרת שמיני אבל פסח, של המשך
היום  של השמיני היום לו קוראת התורה למה אםֿכן
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תורה. שמחת עושים עצרת בשמיני סוכות. של הראשון
בשבועות, תורה שמחת לעשות צריכים היו לכאורה,
בשמיני  רק תורה שמחת עושים ולמה מתןֿתורה, זמן
הימים  כל של הנעילה הוא תורה שמחת עצרת.
הראשון  החודש הוא תשרי, חודש של והחגים הנוראים
עצרת  השמיני "ביום מפרש הזקן אדמו"ר השנה. של
שיהיה  שלו השמן בהיקף המתאפיין היום לכם", תהי'
אז  עושים ולכן לבדך", לך "יהיו שכתוב כמו "לכם",
שמיני  של השמן היקף מהו להבין, צריך תורה. שמחת
שמחת  אז עושים ולכן ישראל לבני רק ששייך עצרת

תורה.
,‰‰Â ישראל כל שאז הוא עצרת שמיני של עניינו

בתורה  ברוחניות הן הברכה, שפע את מקבלים
בני  של בגשמיות והן הבורא, בעבודת והנהגה ומצוות
להיות  צריכה שתחילה השנה, כל על ומזוני, חיי
שמים, מלכות עול לקבל השנה, ראש של העבודה
של  והטהרה תשובה ימי עשרת של התשובה ואחרֿכך
סוכות  של העבודה ואחרֿכך כיפור, יום הקדוש היום
בא  ואז רבא, הושענא של והפתקא שמחתנו זמן
הגשם", "מוריד לומר מתחילים שאז שמיניֿעצרת
עושים  ולכן וברוחניות. בגשמיות ירד הברכה ששפע
הברכה  שפע את שמחזיק הכלי כי שמחתֿתורה, אז
בתולה  תשמח "אז הפסוק פירוש וזהו תורה. הוא
ול"מחול" ישראל. לכנסת הכוונה "בתולה" במחול".
מחילת  הוא ב"מחול" אחד פירוש פירושים. שני יש
הוא  הריקוד ריקוד. הוא ב"מחול" השני והפירוש עוון,
בגשמיות, רואים שאנו כפי וריחוק, קירוב של בסדר
בשמחתם  שמחים אמיתיים ידידים שני כאשר
הוא  שכך ריקוד. הולכים השמחה ומרוב המשותפת
שמחה  של רוח במצב נמצאים שכאשר האדם טבע
וכאשר  כפיים, מוחאים גדולה יותר ובשמחה שרים,
מול  זה בריקוד יוצאים אזי הלב, את ממלאת השמחה
בשביל  הוא אלא אמיתי ריחוק איננו שהריחוק זה,

אחריו. שבא הקירוב
‰‰Â שעניין יתברך השם בעבודת יובן הנמשל

וגילוי, העלם של עבודה הוא המחול שמחת
הוא  ואחרֿכך בהעלם הוא האלוקי האור שתחילה
ובאלול  בהעלם הוא האלוקי האור השנה שכל מתגלה,
בשביל  היא בהעלם והכוונה מתגלה. הוא ותשרי
רוצה  אב כאשר בגשמיות, רואים שאנו כפי הגילוי,
הוא  אליו, בנו של המסירות ואת החכמה את  לראות
שהאב  אלא זאת שאין יבין שהילד כדי ממנו מתחבא
הבן  וכאשר אחריו, לחפש צריך והוא ממנו מתחבא
האב  וכאשר אותו. ימצא בוודאי הוא אביו את יחפש

אזי  אותו, למצוא כדי רב מאמץ משקיע שהילד רואה
את  מוצא הילד וכאשר אותו, למצוא עוזר עצמו האב
זה  מחבקים הם מאד, גדולה שניהם של השמחה האב,
עם  שמח והילד הילד עם שמח האב בשמחה. זה את
ומזה  נאה מתנה לבן מעניק האב שמחה ומרוב האב,
והבן  שהאב עד בהתגלות, יותר עוד השמחה נעשית
השנה  ראש גדולה. בשמחה זה מול זה במחול יוצאים
דין, כסא על יושב יתברך השם "בכסה". של זמן הוא
את  יחפשו ישראל שבני היא ההעלם של המטרה אבל
תקיעת  של והתשובה "המלך" בצעקה יתברך השם
עצמו  מראה יתברך השם תשובה, ימי ועשרת שופר
השמחה  היא ומזה תטהרו", ה' "לפני וזהו כיפור, ביום
שמצד  הסוכות, בחג תחבקני" "וימינו של הגדולה
הפתקאות  את ישראל לבני נותן יתברך השם השמחה
השמחה  היא זה ומצד רבא, בהושענא וברכה חיים של
שמחתֿ של בריקוד ויוצאים בשמיניֿעצרת הגדולה

תורה.
Â‰ÊÂ כנסת מתי במחול", בתולה תשמח "אז פירוש

שהוא  ביום המחול, בריקוד יוצאת ישראל
סוכות, של הראשון מהיום השמיני היום שמיניֿעצרת,
ענין  פירושו יתברך השם בעבודת המחול וריקוד
המחול  שריקוד כשם אומרת, זאת ושוב". "רצוא
ומתרחקים  זה, מול זה רוקדים ששניים הוא בגשמיות

בשעה ואפילו ומתקרבים, וחוזרים מזה שמתרחקים זה
כי  גדולה, בשמחה נמצאים כן גם מהשני, אחד
שבאים  והקירבה הקירוב בשביל רק היא ההתרחקות
"מחול" של העבודה גם וכך העת. כל וכך אחרֿכך,
השם  עובד יתברך. השם בעבודת ושוב" "רצוא שזהו
ללכת  היינו ההילוך וענין לדרגה, מדרגה מהלך יתברך
צריך  ותחילה "רצוא", של הדרגה וזו למעלה כלפי
בני  בטבעי במוחש רואים שאנו כפי "שוב", להיות
ללכת  תנועה עושה שהוא שלפני אדם של בהילוך אדם
ההילוך  ותנועת לאחור. תנועה עושה הוא קדימה,
כי  "שוב", היא לאחור והתנועה "רצוא" היא קדימה
"שוב". אין לכן קודם אם "רצוא" להיות יכול לא
שאנו  כפי עמוק, יותר "רצוא" מביא "שוב" כל כלומר,
באפיו  "ויפח כתוב האדם. של בחייו במוחש רואים
שני  הנפש". הוא הדם "כי וכתוב חיים" נשמת
בין  והמקשרים המתווכים הם ודם, רוחֿחיים הדברים,
יחיה  והגוף הגוף את תחיה שהנפש והגוף הנשמה
בא  והדם החיים רוח של והקישור והתיווך מהנפש.
שהם  והדופק הנשימה הם אלו ושוב". "רצוא עלֿידי
של  ההתחברות באה זה ידי ועל מתמדת, בתנועה

והגוף. הנשמה

`"yz ,zxvr ipiny ,c"qa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88



c"agעדר i`iyp epizeax zxezn

w"dla b"yzÎa"yz'd - zegiyd xtq

Ë·˘ ‚"È*
על ‡. סיפר מהומיל אייזיק הר' הרה"ג הרה"ח

הזקן. רבנו כ"ק הוד אצל כסלו י"ט חג חגיגת סדר
מאמר  כסלו בי"ט אומר היה הזקן רבנו כ"ק הוד
נוראים. וימים ימים־טובים בשבת, כמו חסידות
חלקים, לשני המאמר את מחלק היה רוב, על־פי
בליל  אומר הזקן רבנו כ"ק הוד היה הראשון החלק
לפעמים  כסלו, כ' בליל השני החלק ואת כסלו, י"ט
שאמר  המאמר על ביאור השני בלילה אומר היה

הקודם. בלילה
את  לסדר הזקן רבנו כ"ק החל תק"ן בשנת
חצי  פרק, אומר היה ויום־טוב שבת ובכל ה"תניא",
הוד  סיים תקנ"ד בשנת מה"תניא".  פרק שליש או
כסלו  ט' בליל ה"תניא". סידור את הזקן רבנו כ"ק
של  נ"ג פרק את הזקן רבנו כ"ק הוד סיים תקנ"ד

שני". "בבית המלים עד – ה"תניא"
עם  אז התוועד האמצעי אדמו"ר כ"ק הוד
שהוא  רשב"י שאמר שמה ואמר הלילה, כל החסידים
מאברהם  הזמן משך כל את עצמו על לקבל יכול

לתקופתו  עד עליו־השלום הענין 6אבינו את וגילה ,
זהו  – התורה פנימיות שבהוד, הוד בעומר, ל"ג של
בנ"ג  הזקן, רבנו כ"ק הוד הרבי, שסידר הענין
לחיצוניות  נעול" "גן זה הרי שכן שב"תניא", הפרקים
והכלי  ה"מעורר" הוא וה"תניא" החסידות, של

הוא" אוכלה אש אלקיך הוי' "כי של .7לקבלה
פינחס ·. ר' החסיד לקח תקנ"ד תורה בשמחת

על  ארבע) בן (בהיותו צדק" ה"צמח הרבי את רייזעס
הזקן  רבנו כ"ק הוד אמר אתו. לרקוד ויצא ידיו,
בעצמו, לרקוד יכול הוא לו, הנח פינחס: ר' לחסיד

בהתגלות. היא שבגוף בנשמתו התורה ידיעת
"תניא"‚. אתי למד הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד

היתה  ההתחלה נפרדים. זמנים בשלשה פעמים שלש
תרנ"ו, בשנת – השניה הפעם שלי, הבר־מצוה אחרי
ישנן  באותיות תרנ"ח. בשנת – השלישית והפעם
אותיות  ב) ומגלות. מעלימות אותיות א) דרגות: שלש
שלמעלה  העצם את מגלות אותיות ג) מחכימות.

העצם. עומק את ומגלות המושג, משכל
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תש"א  מרחשון, ט"ז ב"ה,

ברוקלין 

מוהרש"ז  אי"א וו"ח הנכבד הרב ידידי

שי'

וברכה! שלום

החסד  שר באנשים, היקר עוז מידידי מכתב קבלתי

אשר  וכותב דובין, שי' מרדכי מוה"ר אי"א וו"ח והצדקה,

אצלו  שלוה אנגלים ליטרא שלשים סך מאתו לו מגיע

אצלו, הנ"ל הסכום את לקבל אותי ומבקש בריגא, בהיותו

להתענין  ומבקשו מודיעו והנני אצלי, בפקדון ושיהי'

בעזרו  יהי' והשי"ת לעניניו, לו נוגע כי בקשתו למלאות

וברוחניות. בגשמיות

מזכיר  שליט"א, אדמו"ר כ"ק בשם

ליבערמאן  ח.
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הזקן. רבנו כ"ק הוד אצל כסלו י"ט חג חגיגת סדר
מאמר  כסלו בי"ט אומר היה הזקן רבנו כ"ק הוד
נוראים. וימים ימים־טובים בשבת, כמו חסידות
חלקים, לשני המאמר את מחלק היה רוב, על־פי
בליל  אומר הזקן רבנו כ"ק הוד היה הראשון החלק
לפעמים  כסלו, כ' בליל השני החלק ואת כסלו, י"ט
שאמר  המאמר על ביאור השני בלילה אומר היה

הקודם. בלילה
את  לסדר הזקן רבנו כ"ק החל תק"ן בשנת
חצי  פרק, אומר היה ויום־טוב שבת ובכל ה"תניא",
הוד  סיים תקנ"ד בשנת מה"תניא".  פרק שליש או
כסלו  ט' בליל ה"תניא". סידור את הזקן רבנו כ"ק
של  נ"ג פרק את הזקן רבנו כ"ק הוד סיים תקנ"ד

שני". "בבית המלים עד – ה"תניא"
עם  אז התוועד האמצעי אדמו"ר כ"ק הוד
שהוא  רשב"י שאמר שמה ואמר הלילה, כל החסידים
מאברהם  הזמן משך כל את עצמו על לקבל יכול

לתקופתו  עד עליו־השלום הענין 6אבינו את וגילה ,
זהו  – התורה פנימיות שבהוד, הוד בעומר, ל"ג של
בנ"ג  הזקן, רבנו כ"ק הוד הרבי, שסידר הענין
לחיצוניות  נעול" "גן זה הרי שכן שב"תניא", הפרקים
והכלי  ה"מעורר" הוא וה"תניא" החסידות, של

הוא" אוכלה אש אלקיך הוי' "כי של .7לקבלה
פינחס ·. ר' החסיד לקח תקנ"ד תורה בשמחת

על  ארבע) בן (בהיותו צדק" ה"צמח הרבי את רייזעס
הזקן  רבנו כ"ק הוד אמר אתו. לרקוד ויצא ידיו,
בעצמו, לרקוד יכול הוא לו, הנח פינחס: ר' לחסיד

בהתגלות. היא שבגוף בנשמתו התורה ידיעת
"תניא"‚. אתי למד הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד

היתה  ההתחלה נפרדים. זמנים בשלשה פעמים שלש
תרנ"ו, בשנת – השניה הפעם שלי, הבר־מצוה אחרי
ישנן  באותיות תרנ"ח. בשנת – השלישית והפעם
אותיות  ב) ומגלות. מעלימות אותיות א) דרגות: שלש
שלמעלה  העצם את מגלות אותיות ג) מחכימות.

העצם. עומק את ומגלות המושג, משכל
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נסתלקה  נ"ע, שרה שטערנא מרת הצדקנית הרבנית אמו יארצייט (*
תש"ב. שבט י"ג

ב.6) מה, סוכה
כד.7) ד, דברים

•
ycew zexb`

תש"א  מרחשון, ט"ז ב"ה,

ברוקלין 

מוהרש"ז  אי"א וו"ח הנכבד הרב ידידי

שי'

וברכה! שלום

החסד  שר באנשים, היקר עוז מידידי מכתב קבלתי

אשר  וכותב דובין, שי' מרדכי מוה"ר אי"א וו"ח והצדקה,

אצלו  שלוה אנגלים ליטרא שלשים סך מאתו לו מגיע

אצלו, הנ"ל הסכום את לקבל אותי ומבקש בריגא, בהיותו

להתענין  ומבקשו מודיעו והנני אצלי, בפקדון ושיהי'

בעזרו  יהי' והשי"ת לעניניו, לו נוגע כי בקשתו למלאות

וברוחניות. בגשמיות

מזכיר  שליט"א, אדמו"ר כ"ק בשם

ליבערמאן  ח.

fi jxk v"iixden w"b`

•

1

2

3

4

5

6

7
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9
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àøéå úùøô
çéààøiåáLé àeäå àøîî éðìàa ýåýé åéìà ©¥¨³¥¨Æ§Ÿ̈½§¥«Ÿ¥−©§¥®§²¥¬

:íBiä íçk ìäàä-çútáàøiå åéðér àOiå ¤«©¨−Ÿ¤§¬Ÿ©«©¦¨³¥¨Æ©©½§
ìL äpäåõøiå àøiå åéìr íéávð íéLðà äL §¦¥Æ§¨´£¨¦½¦¨¦−¨®̈©©À§©¨³¨

:äöøà eçzLiå ìäàä çútî íúàø÷ìïåùàøâøîàiå ¦§¨¨Æ¦¤´©¨½Ÿ¤©¦§©−¨«§¨©Ÿ©®
éðéra ïç éúàöî àð-íà éðãàøárú àð-ìà E £ŸÀ̈¦¨̧¨¨³¦¥Æ§¥¤½©¨¬©«£−Ÿ

:Ecár ìrîãeöçøå íéî-èrî àð-çwé ¥©¬©§¤«ª©¨´§©©½¦§©«£−
:õrä úçz eðrMäå íëéìâøäíçì-úô äç÷àå ©§¥¤®§¦¨«£−©¬©¨¥«§¤§¨̧©¤¹¤

ízøár ïk-ìr-ék eøárz øçà íëaì eãrñå§©«£³¦§¤Æ©©´©«£½Ÿ¦«©¥¬£©§¤−
:zøac øLàk äNrz ïk eøîàiå íëcár-ìr©©§§¤®©Ÿ́§½¥¬©«£¤−©«£¤¬¦©«§¨

(éåì)åøîàiå äøN-ìà äìäàä íäøáà øäîéå©§©¥¯©§¨¨²¨−Ÿ¡¨¤¨®̈©ÀŸ¤
ìL éøäî:úBâr éNrå éLeì úìñ çî÷ íéàñ L ©«£¦º§³§¦Æ¤´©½Ÿ¤−¦©«£¦¬ª«

æáBèå Cø ø÷a-ïa çwiå íäøáà õø ø÷aä-ìàå§¤©¨−̈¨´©§¨¨®©¦©̧¤¨¹̈©³¨Æ
:Búà úBNrì øäîéå ørpä-ìà ïziåççwiå ©¦¥´¤©©½©©§©¥−©«£¬Ÿ«©¦©̧

ïziå äNr øLà ø÷aä-ïáe áìçå äàîç¤§¹̈§¨À̈¤©¨¨Æ£¤´¨½̈©¦¥−
eìëàiå õrä úçz íäéìr ãîò-àeäå íäéðôì: ¦§¥¤®§«Ÿ¥¯£¥¤²©¬©¨¥−©Ÿ¥«

(ìàøùé)èà eøîàiåøîàiå EzLà äøN äià åéì ©«Ÿ§´¥À½̈ÀÀ©¥−¨¨´¦§¤®©−Ÿ¤
:ìäàá äpäééìà áeLà áBL øîàiåúrk E ¦¥¬¨«Ÿ¤©ÀŸ¤´¨³¥¤̧Æ¨¥´

úrîL äøNå EzLà äøNì ïá-äpäå äiç©½̈§¦¥¥−§¨¨´¦§¤®§¨¨¬Ÿ©²©
:åéøçà àeäå ìäàä çútàéäøNå íäøáàå ¤¬©¨−Ÿ¤§¬©«£¨«§©§¨¨³§¨¨Æ

çøà äøNì úBéäì ìãç íéîia íéàa íéð÷æ§¥¦½¨¦−©¨¦®¨©Æ¦«§´§¨½̈−Ÿ©
:íéLpkáééøçà øîàì daø÷a äøN ÷çözå ©¨¦«©¦§©¬¨−̈§¦§¨´¥®Ÿ©«£¥³

:ï÷æ éðãàå äðãr él-äúéä éúìáâéýåýé øîàiå §Ÿ¦Æ¨«§¨¦´¤§½̈©«Ÿ¦−¨¥«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−
óàä øîàì äøN ä÷çö äf änì íäøáà-ìà¤©§¨¨®¨´¨¤Á¨«£¨̧¨¹̈¥ÀŸ©©¬

:ézð÷æ éðàå ãìà íðîàãéøác ýåýéî àìtéä ª§¨²¥¥−©«£¦¬¨©«§¦£¦¨¥¬¥«Ÿ̈−¨¨®
éìà áeLà ãrBnì:ïá äøNìe äiç úrk E ©¥º¨¬¥¤²¨¥¬©−̈§¨¨¬¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(105 'nr ` p"yz zegiyd xtq)

'‰ ÂÈÏ‡ ‡¯iÂ(א (יח, «≈»≈»

חמׁש) אֹו ארּבע (ּבן ׁשּבילדּותֹו הרׁש"ּב, הרּבי על ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻמסּפר

ה' אין מּדּוע ּבבכי: ּופרץ צדק', ה'צמח לזקנֹו, ּפעם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָנכנס

מלּמדנּו, זה סּפּור אברהם? אל ׁשּנראה ּכׁשם אליו, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָנראה

ׁשהּקּב"ה  ולתּבע לבּכֹות ׁשּי וטף, אּׁשה איׁש יהּודי, ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּכל

ּבכּיה  ידי ועל הּכח, את נֹותן אבינּו אברהם אליו. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹיתּגּלה

ּבפעל. לכ להּגיע נּתן אמּתית ְְְְֲִִִִִַַַָָָֹּותביעה

éðùåè| ék éz÷çö àì øîàì | äøN Lçëzå©§©¥̧¨¨¯¥²Ÿ¬Ÿ¨©−§¦¦´
:z÷çö ék àì | øîàiå äàøéæèíMî eî÷iå ¨¥®¨©¬Ÿ¤−Ÿ¦¬¨¨«§§©¨ª³¦¨Æ

Cìä íäøáàå íãñ éðt-ìr eô÷Liå íéLðàä̈«£¨¦½©©§¦−©§¥´§®Ÿ§©̧§¨½̈Ÿ¥¬
ì ínr:íçlLæééðà äqëîä øîà ýåýéå ¦−̈§©§¨«©«Ÿ̈−¨®̈©«£©¤³£¦Æ

:äNò éðà øLà íäøáàîçéäéäé Béä íäøáàå ¥«©§¨½̈£¤−£¦¬Ÿ¤«§©̧§¨½̈¨¯¦«§¤²
:õøàä ééBb ìk Bá-eëøáðå íeörå ìBãb éBâì§¬¨−§¨®§¦̧§§½−Ÿ¥¬¨¨«¤

éè-úàå åéða-úà äeöé øLà ïrîì åézrãé ék¦´§©§¦À§©Á©Á£¤̧§©¤¹¤¨¨³§¤
ä÷ãö úBNrì ýåýé Cøc eøîLå åéøçà Búéa¥Æ©«£½̈§¨«§Æ¤´¤§Ÿ̈½©«£¬§¨−̈
úà íäøáà-ìr ýåýé àéáä ïrîì ètLîe¦§¨®§©À©¨¦³§Ÿ̈Æ©©§¨½̈¥¬

:åéìr øac-øLàëíãñ ú÷ræ ýåýé øîàiå £¤¦¤−¨¨«©Ÿ́¤§Ÿ̈½©«£©²§¬Ÿ
:ãàî äãáë ék íúàhçå äaø-ék äøîrå©«£Ÿ̈−¦®̈¨§©̧¨½̈¦¬¨«§−̈§«Ÿ

àëéìà äàaä dú÷rökä äàøàå àp-äãøà¥«£¨¨´§¤§¤½©§©«£¨¨²©¨¬¨¥©−
:ärãà àì-íàå äìk | eNráëíMî eðôiå ¨´¨¨®§¦−Ÿ¥¨«¨©¦§³¦¨Æ

éðôì ãîò epãBò íäøáàå äîãñ eëìiå íéLðàä̈«£¨¦½©¥«§−§®Ÿ¨§©̧§¨½̈¤¬Ÿ¥−¦§¥¬
:ýåýéâë÷écö ätñz óàä øîàiå íäøáà Lbiå §Ÿ̈«©¦©¬©§¨−̈©Ÿ©®©©´¦§¤½©¦−

:òLø-írãëCBúa í÷écö íéMîç Lé éìeà ¦¨¨«©¬¥²£¦¦¬©¦¦−§´
ïrîì íB÷nì àOú-àìå ätñz óàä øérä̈¦®©©³¦§¤Æ§«Ÿ¦¨´©¨½§©²©

íéMîç:daø÷a øLà í÷écvääëEl äììç £¦¦¬©©¦¦−£¤¬§¦§¨«¨¦̧¨§¹
òLø-ír ÷écö úéîäì äfä øáck | úNrî¥«£´©¨¨´©¤À§¨¦³©¦Æ¦¨½̈
õøàä-ìk èôLä Cl äììç òLøk ÷écvë äéäå§¨¨¬©©¦−¨«¨¨®¨¦´¨½̈£Ÿ¥Æ¨¨½̈¤

:ètLî äNré àìåëàöîà-íà ýåýé øîàiå ¬Ÿ©«£¤−¦§¨«©Ÿ́¤§Ÿ̈½¦¤§¨¬
éúàNðå øérä CBúa í÷écö íéMîç íãñá¦§²Ÿ£¦¦¬©¦¦−§´¨¦®§¨¨¬¦

:íøeára íB÷nä-ìëìæëøîàiå íäøáà ïriå §¨©¨−©«£¨«©©¬©©§¨−̈©Ÿ©®
àå éðãà-ìà øaãì ézìàBä àð-äpäøôr éëð ¦¥¨³©̧§¦Æ§©¥´¤£Ÿ½̈§¨«Ÿ¦−¨¨¬

:øôàåçëäMîç í÷écvä íéMîç ïeøñçé éìeà ¨¥«¤Â©Â©§§º£¦¦³©©¦¦Æ£¦½̈
àì øîàiå øérä-ìk-úà äMîça úéçLúä£©§¦¬©«£¦−̈¤¨¨¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ
:äMîçå íéraøà íL àöîà-íà úéçLà©§¦½¦¤§¨´½̈©§¨¦−©«£¦¨«

èëíL ïeàöné éìeà øîàiå åéìà øaãì ãBò óñiå©¸Ÿ¤¹§©¥³¥¨Æ©Ÿ©½©²¦¨«§¬−̈
:íéraøàä øeára äNrà àì øîàiå íéraøà©§¨¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ¤«¡¤½©«£−¨«©§¨¦«

ìéìeà äøaãàå éðãàì øçé àð-ìà øîàiå©ÂÂŸ¤©º̈¦³©©«Ÿ¨Æ©«£©¥½¨©²
ìL íL ïeàöné-íà äNrà àì øîàiå íéL ¦¨«§¬−̈§¦®©¸Ÿ¤Æ´Ÿ¤«¡¤½¦
ìL íL àöîà:íéLàìézìàBä àð-äpä øîàiå ¤§¨¬−̈§¦«©ÀŸ¤¦¥¨³©̧§¦Æ



iyilyרעו - hi - `xie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

øîàiå íéøNr íL ïeàöné éìeà éðãà-ìà øaãì§©¥´¤£Ÿ½̈©²¦¨«§¬−̈¤§¦®©¸Ÿ¤Æ
:íéøNrä øeára úéçLà àìáìàð-ìà øîàiå ´Ÿ©§¦½©«£−¨«¤§¦«©ÂÂŸ¤©º̈

ïeàöné éìeà írtä-Cà äøaãàå éðãàì øçé¦³©©«Ÿ¨Æ©«£©§¨´©©©½©©²¦¨«§¬
:äøNrä øeára úéçLà àì øîàiå äøNr íL̈−£¨®̈©¸Ÿ¤Æ´Ÿ©§¦½©«£−¨«£¨¨«

âìíäøáà-ìà øaãì älk øLàk ýåýé Cìiå©¥¤́§Ÿ̈½©«£¤´¦½̈§©¥−¤©§¨®̈
:Bî÷îì áL íäøáàå§©§¨−̈¨¬¦§Ÿ«

ã ycew zegiyn zecewp ã(155 'nr d jxk zegiy ihewl)

ËtLÓe ‰˜„ˆ ˙BNÚÏ '‰ C¯c e¯ÓLÂ(יט (יח, ¿»¿∆∆«¬¿»»ƒ¿»

"לעׂשֹות ּבין הּקׁשר את להמּתיק לפרׁשת ˆ„˜‰יׁש " ְְֲִֵֵֶֶֶַַַ¿»»ְַָָ

ׁשּלא  מּׁשּום אּלא סדֹום ׁשל ּדינּה ּגזר נחּתם לא ׁשּכן ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹסדֹום,

ּכּכתּוב צדקה, מט)נתנּו טז, ויד (יחזקאל . . סדֹום עֹון היה "זה ְְְְֲֶַַָָָָָָ

. . "הּכצעקתּה להּלן ּׁשּכתּוב ּומה החזיקה". לא ואביֹון ְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹעני

ׁשל  החטא לא הּוא ּבזה העּקר - אחת" ריבה "צעקת ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹעׂשּו",

קיצֹוני  ּבאפן צדקה נתינת העּדר אּלא ּדּמים, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשפיכּות

ּדּמים. לׁשפיכּות ׁשהביאה הנהגה ְְְִִִִִֵֶַַָָָָּומבהיל,

éùéìùèéàáøra äîãñ íéëàìnä éðL eàáiå©Â¨ÂŸ§¥̧©©§¨¦³§¸Ÿ¨Æ¨¤½¤
í÷iå èBì-àøiå íãñ-ørLa áLé èBìå§−¥´§©«©§®Ÿ©©§Æ©¨´¨

:äöøà íétà eçzLiå íúàø÷ìáäpä øîàiå ¦§¨½̈©¦§©¬©©−¦¨«§¨©¹Ÿ¤¦¤´
eöçøå eðéìå íëcár úéa-ìà àð eøeñ éðãà-àp̈«£Ÿ©À´Â̈¤¥̧©§§¤³§¦̧Æ§©«£´
eøîàiå íëkøãì ízëìäå ízîkLäå íëéìâø©§¥¤½§¦§©§¤−©«£©§¤´§©§§¤®©«Ÿ§´

ïéìð áBçøá ék àl:âeøñiå ãàî ía-øöôiå ½Ÿ¦¬¨«§−¨¦«©¦§©¨´§½Ÿ©¨ª´
úBvîe äzLî íäì Nriå Búéa-ìà eàáiå åéìà¥½̈©¨−Ÿ¤¥®©©³©¨¤Æ¦§¤½©¬

:eìëàiå äôàãéLðà øérä éLðàå eákLé íøè ¨−̈©Ÿ¥«¤»¤»¦§¼̈¼§©§¥̧¨¦¹©§¥³
írä-ìk ï÷æ-ãrå ørpî úéaä-ìr eañð íãñ§ŸÆ¨©´©©©½¦¦©−©§©¨¥®¨¨−̈

:äöwîääià Bì eøîàiå èBì-ìà eàø÷iå ¦¨¤«©¦§§³¤Æ©Ÿ́§½©¥¯
éìà eàa-øLà íéLðàäeðéìà íàéöBä äìélä E ¨«£¨¦²£¤¨¬¥¤−©¨®§¨«¦¥´¥¥½

:íúà ärãðååäçútä èBì íäìà àöiå §¥«§−̈Ÿ¨«©¥¥¯£¥¤²−©¤®§¨
:åéøçà øâñ úìcäåæ:eòøz éçà àð-ìà øîàiå §©¤−¤¨©¬©«£¨«©Ÿ©®©¨¬©©−¨¥«

çLéà eòãé-àì øLà úBðá ézL éì àð-äpä¦¥¨̧¦¹§¥´¨À£¤³Ÿ¨«§Æ¦½
áBhk ïäì eNrå íëéìà ïäúà àp-äàéöBà¦«¨¨³¤§¤Æ£¥¤½©«£´¨¤½©−
øáã eNrz-ìà ìàä íéLðàì ÷ø íëéðéra§¥«¥¤®Â©¨«£¨¦³¨¥Æ©©«£´¨½̈

:éúø÷ ìöa eàa ïk-ìr-ékè-Lb | eøîàiå ¦«©¥¬−̈§¥¬«Ÿ̈¦«©«Ÿ§´¤
èBôL ètLiå øeâì-àa ãçàä eøîàiå äàìä̈À§¨©«Ÿ§Æ¨«¤¨³¨«¨Æ©¦§´Ÿ¨½
ãàî èBìa Léàá eøöôiå íäî Eì òøð äzr©¾̈¨©¬§−¥¤®©¦§§¸¨¦³§Æ§½Ÿ

ì eLbiå:úìcä øaLéíãé-úà íéLðàä eçìLiå ©¦§−¦§¬Ÿ©¨«¤©¦§§³¨«£¨¦Æ¤¨½̈
úìcä-úàå äúéaä íäéìà èBì-úà eàéáiå©¨¦¯¤²£¥¤−©¨®§¨§¤©¤−¤

:eøâñàéekä úéaä çút-øLà íéLðàä-úàå ¨¨«§¤¨«£¨¦º£¤¤´©©©À¦¦Æ
:çútä àöîì eàìiå ìBãb-ãrå ïèwî íéøåðqa©©§¥¦½¦¨−Ÿ§©¨®©¦§−¦§¬Ÿ©¨«©

áéïúç äô Eì-éî ãò èBì-ìà íéLðàä eøîàiå©«Ÿ§¸¨«£¨¦¹¤ÀµŸ¦«§´½Ÿ¨¨Æ
éðáeéúðáe E-ïî àöBä øéra Eì-øLà ìëå E ¨¤´§Ÿ¤½§¬Ÿ£¤§−¨¦®¥−¦

:íB÷näâéäfä íB÷nä-úà eðçðà íéúçLî-ék ©¨«¦«©§¦¦´£©½§¤©¨−©¤®
ýåýé eðçlLéå ýåýé éðt-úà íú÷rö äìãâ-ék¦¨«§¨³©«£¨¨Æ¤§¥´§Ÿ̈½©§©§¥¬§Ÿ̈−

ì:dúçLãééç÷ì | åéðúç-ìà | øaãéå èBì àöiå §©«£¨«©¥¥̧¹©§©¥´¤£¨¨´«Ÿ§¥´
-ék äfä íB÷nä-ïî eàv eîe÷ øîàiå åéúðá§ŸÀ̈©¸Ÿ¤Æ³§Æ¦©¨´©¤½¦«
éðéra ÷çöîë éäéå øérä-úà ýåýé úéçLî©§¦¬§Ÿ̈−¤¨¦®©§¦¬¦§©¥−§¥¥¬

:åéðúçåèíéëàìnä eöéàiå äìr øçMä Bîëe £¨¨«§Æ©©´©¨½̈©¨¦¬©©§¨¦−
ézL-úàå EzLà-úà ç÷ íe÷ øîàì èBìa§´¥®ŸÁ©̧¤¦§§¹§¤§¥³

éúðá:øérä ïåra äôqz-ït úàöîpä E §Ÿ¤̧Æ©¦§¨½Ÿ¤¦¨¤−©«£¬Ÿ¨¦«
æè-ãéáe Bãéa íéLðàä e÷éæçiå | dîäîúiå©¦§©§Ã̈©©«£¦̧¨«£¨¦¹§¨´§©

åéìr ýåýé úìîça åéúðá ézL ãéáe BzLà¦§À§©Æ§¥´§Ÿ½̈§¤§©¬§Ÿ̈−¨¨®
:øérì õeçî eäçpiå eäàöiåæéíàéöBäë éäéå ©«Ÿ¦ª¬©©¦ª−¦¬¨¦«©§¦Á§«¦¨̧

-ìà ELôð-ìr èìnä øîàiå äöeçä íúàŸ¹̈©À¨©¸Ÿ¤Æ¦¨¥´©©§¤½©
éøçà èéazäøää økkä-ìëa ãîrz-ìàå E ©¦´©«£¤½§©©«£−Ÿ§¨©¦¨®¨¨¬¨

:äôqz-ït èìnäçéàð-ìà íäìà èBì øîàiå ¦¨¥−¤¦¨¤«©¬Ÿ¤−£¥¤®©−̈
:éðãàèééðéra ïç Ecár àöî àð-äpäìcâzå E £Ÿ¨«¦¥Â̈¨¨̧©§§´¥»§¥¤¼¼©©§¥´

éLôð-úà úBéçäì éãnr úéNr øLà Ecñç©§§À£¤³¨¦̧¨Æ¦¨¦½§©«£−¤©§¦®
éð÷aãz-ït äøää èìnäì ìëeà àì éëðàå§¨«Ÿ¦À³Ÿ©Æ§¦¨¥´¨½̈¨¤¦§¨©¬¦

:ézîå ärøäëäáø÷ úàfä øérä àð-äpä ¨«¨−̈¨©«¦¦¥Â̈¨¦̧©¯Ÿ§Ÿ¨²
nà øröî àåäå änL ñeðìàìä änL àð äèì ¨¬−̈¨§¦´¦§¨®¦¨«§¨̧¹̈À̈¨£¬Ÿ

:éLôð éçúe àåä øröî¦§¨²¦−§¦¬©§¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(244 'nr l jxk zegiy ihewl)

ÂÈ˙Ba ÈÁ˜BÏ(יד (יט, ¿≈¿»
Ì‰Ï ˙BÒe¯‡ ˙ÈaaL Ô˙B‡L(רש"י) ∆»∆««ƒ¬»∆

ׁשהרי  איׁש, אׁשת ּגדר וחלּות ארּוסה לדין ּכּונתֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאין

ּכתב  וכן ּתֹורה. ּבמּתן רק התחּדׁש זה ׁשּדין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָמסּתּברא

איׁשּות)הרמּב"ם הלכֹות ּפֹוגע (ריׁש אדם היה ּתֹורה מּתן "קדם : ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ

לאּׁשה" לֹו ותהיה . . ּביתֹו לתֹו מכניסּה . . ּבּׁשּוק ְְְְְִִִִֵֶַַָָָאּׁשה

ּדין  עלּֿפי התנהגּו סדֹום ׁשאנׁשי לֹומר ּתמּוּה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָ(ּובלאוֿהכי

ּוכפי  לחתּנה, הכנה ׁשל ּוזמן לׁשּדּוכין ּכּונתֹו אּלא ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֻּתֹורה).



רעז iyily - hi - `xie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

øîàiå íéøNr íL ïeàöné éìeà éðãà-ìà øaãì§©¥´¤£Ÿ½̈©²¦¨«§¬−̈¤§¦®©¸Ÿ¤Æ
:íéøNrä øeára úéçLà àìáìàð-ìà øîàiå ´Ÿ©§¦½©«£−¨«¤§¦«©ÂÂŸ¤©º̈

ïeàöné éìeà írtä-Cà äøaãàå éðãàì øçé¦³©©«Ÿ¨Æ©«£©§¨´©©©½©©²¦¨«§¬
:äøNrä øeára úéçLà àì øîàiå äøNr íL̈−£¨®̈©¸Ÿ¤Æ´Ÿ©§¦½©«£−¨«£¨¨«

âìíäøáà-ìà øaãì älk øLàk ýåýé Cìiå©¥¤́§Ÿ̈½©«£¤´¦½̈§©¥−¤©§¨®̈
:Bî÷îì áL íäøáàå§©§¨−̈¨¬¦§Ÿ«

ã ycew zegiyn zecewp ã(155 'nr d jxk zegiy ihewl)

ËtLÓe ‰˜„ˆ ˙BNÚÏ '‰ C¯c e¯ÓLÂ(יט (יח, ¿»¿∆∆«¬¿»»ƒ¿»

"לעׂשֹות ּבין הּקׁשר את להמּתיק לפרׁשת ˆ„˜‰יׁש " ְְֲִֵֵֶֶֶַַַ¿»»ְַָָ

ׁשּלא  מּׁשּום אּלא סדֹום ׁשל ּדינּה ּגזר נחּתם לא ׁשּכן ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹסדֹום,

ּכּכתּוב צדקה, מט)נתנּו טז, ויד (יחזקאל . . סדֹום עֹון היה "זה ְְְְֲֶַַָָָָָָ

. . "הּכצעקתּה להּלן ּׁשּכתּוב ּומה החזיקה". לא ואביֹון ְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹעני

ׁשל  החטא לא הּוא ּבזה העּקר - אחת" ריבה "צעקת ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹעׂשּו",

קיצֹוני  ּבאפן צדקה נתינת העּדר אּלא ּדּמים, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשפיכּות

ּדּמים. לׁשפיכּות ׁשהביאה הנהגה ְְְִִִִִֵֶַַָָָָּומבהיל,

éùéìùèéàáøra äîãñ íéëàìnä éðL eàáiå©Â¨ÂŸ§¥̧©©§¨¦³§¸Ÿ¨Æ¨¤½¤
í÷iå èBì-àøiå íãñ-ørLa áLé èBìå§−¥´§©«©§®Ÿ©©§Æ©¨´¨

:äöøà íétà eçzLiå íúàø÷ìáäpä øîàiå ¦§¨½̈©¦§©¬©©−¦¨«§¨©¹Ÿ¤¦¤´
eöçøå eðéìå íëcár úéa-ìà àð eøeñ éðãà-àp̈«£Ÿ©À´Â̈¤¥̧©§§¤³§¦̧Æ§©«£´
eøîàiå íëkøãì ízëìäå ízîkLäå íëéìâø©§¥¤½§¦§©§¤−©«£©§¤´§©§§¤®©«Ÿ§´

ïéìð áBçøá ék àl:âeøñiå ãàî ía-øöôiå ½Ÿ¦¬¨«§−¨¦«©¦§©¨´§½Ÿ©¨ª´
úBvîe äzLî íäì Nriå Búéa-ìà eàáiå åéìà¥½̈©¨−Ÿ¤¥®©©³©¨¤Æ¦§¤½©¬

:eìëàiå äôàãéLðà øérä éLðàå eákLé íøè ¨−̈©Ÿ¥«¤»¤»¦§¼̈¼§©§¥̧¨¦¹©§¥³
írä-ìk ï÷æ-ãrå ørpî úéaä-ìr eañð íãñ§ŸÆ¨©´©©©½¦¦©−©§©¨¥®¨¨−̈

:äöwîääià Bì eøîàiå èBì-ìà eàø÷iå ¦¨¤«©¦§§³¤Æ©Ÿ́§½©¥¯
éìà eàa-øLà íéLðàäeðéìà íàéöBä äìélä E ¨«£¨¦²£¤¨¬¥¤−©¨®§¨«¦¥´¥¥½

:íúà ärãðååäçútä èBì íäìà àöiå §¥«§−̈Ÿ¨«©¥¥¯£¥¤²−©¤®§¨
:åéøçà øâñ úìcäåæ:eòøz éçà àð-ìà øîàiå §©¤−¤¨©¬©«£¨«©Ÿ©®©¨¬©©−¨¥«

çLéà eòãé-àì øLà úBðá ézL éì àð-äpä¦¥¨̧¦¹§¥´¨À£¤³Ÿ¨«§Æ¦½
áBhk ïäì eNrå íëéìà ïäúà àp-äàéöBà¦«¨¨³¤§¤Æ£¥¤½©«£´¨¤½©−
øáã eNrz-ìà ìàä íéLðàì ÷ø íëéðéra§¥«¥¤®Â©¨«£¨¦³¨¥Æ©©«£´¨½̈

:éúø÷ ìöa eàa ïk-ìr-ékè-Lb | eøîàiå ¦«©¥¬−̈§¥¬«Ÿ̈¦«©«Ÿ§´¤
èBôL ètLiå øeâì-àa ãçàä eøîàiå äàìä̈À§¨©«Ÿ§Æ¨«¤¨³¨«¨Æ©¦§´Ÿ¨½
ãàî èBìa Léàá eøöôiå íäî Eì òøð äzr©¾̈¨©¬§−¥¤®©¦§§¸¨¦³§Æ§½Ÿ

ì eLbiå:úìcä øaLéíãé-úà íéLðàä eçìLiå ©¦§−¦§¬Ÿ©¨«¤©¦§§³¨«£¨¦Æ¤¨½̈
úìcä-úàå äúéaä íäéìà èBì-úà eàéáiå©¨¦¯¤²£¥¤−©¨®§¨§¤©¤−¤

:eøâñàéekä úéaä çút-øLà íéLðàä-úàå ¨¨«§¤¨«£¨¦º£¤¤´©©©À¦¦Æ
:çútä àöîì eàìiå ìBãb-ãrå ïèwî íéøåðqa©©§¥¦½¦¨−Ÿ§©¨®©¦§−¦§¬Ÿ©¨«©

áéïúç äô Eì-éî ãò èBì-ìà íéLðàä eøîàiå©«Ÿ§¸¨«£¨¦¹¤ÀµŸ¦«§´½Ÿ¨¨Æ
éðáeéúðáe E-ïî àöBä øéra Eì-øLà ìëå E ¨¤´§Ÿ¤½§¬Ÿ£¤§−¨¦®¥−¦

:íB÷näâéäfä íB÷nä-úà eðçðà íéúçLî-ék ©¨«¦«©§¦¦´£©½§¤©¨−©¤®
ýåýé eðçlLéå ýåýé éðt-úà íú÷rö äìãâ-ék¦¨«§¨³©«£¨¨Æ¤§¥´§Ÿ̈½©§©§¥¬§Ÿ̈−

ì:dúçLãééç÷ì | åéðúç-ìà | øaãéå èBì àöiå §©«£¨«©¥¥̧¹©§©¥´¤£¨¨´«Ÿ§¥´
-ék äfä íB÷nä-ïî eàv eîe÷ øîàiå åéúðá§ŸÀ̈©¸Ÿ¤Æ³§Æ¦©¨´©¤½¦«
éðéra ÷çöîë éäéå øérä-úà ýåýé úéçLî©§¦¬§Ÿ̈−¤¨¦®©§¦¬¦§©¥−§¥¥¬

:åéðúçåèíéëàìnä eöéàiå äìr øçMä Bîëe £¨¨«§Æ©©´©¨½̈©¨¦¬©©§¨¦−
ézL-úàå EzLà-úà ç÷ íe÷ øîàì èBìa§´¥®ŸÁ©̧¤¦§§¹§¤§¥³

éúðá:øérä ïåra äôqz-ït úàöîpä E §Ÿ¤̧Æ©¦§¨½Ÿ¤¦¨¤−©«£¬Ÿ¨¦«
æè-ãéáe Bãéa íéLðàä e÷éæçiå | dîäîúiå©¦§©§Ã̈©©«£¦̧¨«£¨¦¹§¨´§©

åéìr ýåýé úìîça åéúðá ézL ãéáe BzLà¦§À§©Æ§¥´§Ÿ½̈§¤§©¬§Ÿ̈−¨¨®
:øérì õeçî eäçpiå eäàöiåæéíàéöBäë éäéå ©«Ÿ¦ª¬©©¦ª−¦¬¨¦«©§¦Á§«¦¨̧

-ìà ELôð-ìr èìnä øîàiå äöeçä íúàŸ¹̈©À¨©¸Ÿ¤Æ¦¨¥´©©§¤½©
éøçà èéazäøää økkä-ìëa ãîrz-ìàå E ©¦´©«£¤½§©©«£−Ÿ§¨©¦¨®¨¨¬¨

:äôqz-ït èìnäçéàð-ìà íäìà èBì øîàiå ¦¨¥−¤¦¨¤«©¬Ÿ¤−£¥¤®©−̈
:éðãàèééðéra ïç Ecár àöî àð-äpäìcâzå E £Ÿ¨«¦¥Â̈¨¨̧©§§´¥»§¥¤¼¼©©§¥´

éLôð-úà úBéçäì éãnr úéNr øLà Ecñç©§§À£¤³¨¦̧¨Æ¦¨¦½§©«£−¤©§¦®
éð÷aãz-ït äøää èìnäì ìëeà àì éëðàå§¨«Ÿ¦À³Ÿ©Æ§¦¨¥´¨½̈¨¤¦§¨©¬¦

:ézîå ärøäëäáø÷ úàfä øérä àð-äpä ¨«¨−̈¨©«¦¦¥Â̈¨¦̧©¯Ÿ§Ÿ¨²
nà øröî àåäå änL ñeðìàìä änL àð äèì ¨¬−̈¨§¦´¦§¨®¦¨«§¨̧¹̈À̈¨£¬Ÿ

:éLôð éçúe àåä øröî¦§¨²¦−§¦¬©§¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(244 'nr l jxk zegiy ihewl)

ÂÈ˙Ba ÈÁ˜BÏ(יד (יט, ¿≈¿»
Ì‰Ï ˙BÒe¯‡ ˙ÈaaL Ô˙B‡L(רש"י) ∆»∆««ƒ¬»∆

ׁשהרי  איׁש, אׁשת ּגדר וחלּות ארּוסה לדין ּכּונתֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאין

ּכתב  וכן ּתֹורה. ּבמּתן רק התחּדׁש זה ׁשּדין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָמסּתּברא

איׁשּות)הרמּב"ם הלכֹות ּפֹוגע (ריׁש אדם היה ּתֹורה מּתן "קדם : ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ

לאּׁשה" לֹו ותהיה . . ּביתֹו לתֹו מכניסּה . . ּבּׁשּוק ְְְְְִִִִֵֶַַָָָאּׁשה

ּדין  עלּֿפי התנהגּו סדֹום ׁשאנׁשי לֹומר ּתמּוּה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָ(ּובלאוֿהכי

ּוכפי  לחתּנה, הכנה ׁשל ּוזמן לׁשּדּוכין ּכּונתֹו אּלא ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֻּתֹורה).

iriax - k - `xie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
לפרנס  חדׁש י"ב לבתּולה ׁש"נֹותנין אּמנּו, ּברבקה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּמצינּו

ּבתכׁשיטים". עצמּה ְְְִִֶַַָאת

éòéáøàëéðô éúàNð äpä åéìà øîàiåøácì íb E ©Ÿ́¤¥½̈¦¥Æ¨¨´¦¨¤½©−©¨¨´
:zøac øLà øérä-úà ékôä ézìáì äfä©¤®§¦§¦²¨§¦¬¤¨¦−£¤¬¦©«§¨

áëøác úBNrì ìëeà àì ék änL èìnä øäî©¥Æ¦¨¥´½̈¨¦´³Ÿ©Æ©«£´¨½̈
:ørBö øérä-íL àø÷ ïk-ìr änL Eàa-ãr©«Ÿ£−®̈¨©¥²¨¨¬¥«¨¦−«©

âë:äørö àa èBìå õøàä-ìr àöé LîMä©¤−¤¨¨´©¨¨®¤§−¨¬«Ÿ£¨
ãëúéøôb äøîr-ìrå íãñ-ìr øéèîä ýåýéå©«Ÿ̈À¦§¦¯©§²Ÿ§©£Ÿ̈−¨§¦´

:íéîMä-ïî ýåýé úàî Làåäë-úà Côäiå ¨¥®¥¥¬§Ÿ̈−¦©¨¨«¦©©«£ŸÆ¤
éáLé-ìk úàå økkä-ìk úàå ìàä íéørä¤«¨¦´¨¥½§¥−¨©¦¨®§¥Æ¨«§¥´

:äîãàä çîöå íéøräåëåéøçàî BzLà èazå ¤«¨¦½§¤−©¨«£¨¨«©©¥¬¦§−¥©«£¨®
:çìî áéöð éäzåæë-ìà ø÷aa íäøáà íkLiå ©§¦−§¦¬¤«©©©§¥¬©§¨−̈©®Ÿ¤¤̧

:ýåýé éðt-úà íL ãîr-øLà íB÷näçëó÷Liå ©¨½£¤¨¬©−̈¤§¥¬§Ÿ̈«©©§¥À
økkä õøà éðt-ìk ìrå äøîrå íãñ éðt-ìr©§¥³§ŸÆ©«£Ÿ̈½§©¬¨§¥−¤´¤©¦¨®
:ïLákä øèé÷k õøàä øèé÷ äìr äpäå àøiå©©À§§¦¥³¨¨Æ¦´Ÿ¨½̈¤§¦−Ÿ©¦§¨«

èëøkæiå økkä éør-úà íéýìû úçLa éäéå©§¦À§©¥³¡Ÿ¦Æ¤¨¥´©¦½̈©¦§¬Ÿ
CBzî èBì-úà çlLéå íäøáà-úà íéýìû¡Ÿ¦−¤©§¨¨®©§©©³¤Æ¦´
:èBì ïäa áLé-øLà íéørä-úà Côäa äëôää©«£¥½̈©«£ŸÆ¤¤´¨¦½£¤¨©¬¨¥−«

ìBnr åéúðá ézLe øäa áLiå ørBvî èBì ìriå©©Á©Á¸¦¹©©¥´¤¨À̈§¥³§Ÿ¨Æ¦½
ì àøé ékézLe àeä äørna áLiå ørBöa úáL ¦¬¨¥−¨¤´¤§®©©¥̧¤Æ©§¨½̈−§¥¬
:åéúðáàìeðéáà äøérvä-ìà äøéëaä øîàzå §Ÿ¨«©¯Ÿ¤©§¦¨²¤©§¦−̈¨¦´

-ìk Cøãk eðéìr àBáì õøàa ïéà Léàå ï÷æ̈¥®§¦̧¥³¨¨̧¤Æ¨´¨¥½§¤−¤¨
:õøàäáìäákLðå ïéé eðéáà-úà ä÷Lð äëì ¨¨«¤§¨̧©§¤¯¤¨¦²©−¦§¦§§¨´

:òøæ eðéáàî äiçðe Bnrâìïäéáà-úà ïé÷Lzå ¦®§©¤¬¥«¨¦−¨«©©©§¤¯¨¤£¦¤²
-úà ákLzå äøéëaä àázå àeä äìéla ïéé©−¦©©´§¨®©¨³Ÿ©§¦¨Æ©¦§©´¤

dáëLa òãé-àìå äéáà:dîe÷áeãìéäéå ¨¦½¨§«Ÿ¨©¬§¦§−̈§À¨«©«§¦Æ
-ïä äøérvä-ìà äøéëaä øîàzå úøçnî¦¨«¢½̈©³Ÿ¤©§¦¨Æ¤©§¦½̈¥«
äìélä-íb ïéé ep÷Lð éáà-úà Lîà ézáëL̈©¬§¦¤−¤¤¨¦®©§¤̧©¹¦©©©À§¨

:òøæ eðéáàî äiçðe Bnr éáëL éàáeäìïé÷Lzå ¸Ÿ¦Æ¦§¦´¦½§©¤¬¥«¨¦−¨«©©©§¤¹¨
äøérvä í÷zå ïéé ïäéáà-úà àeää äìéla íb©´©©¯§¨©²¤£¦¤−¨®¦©¨³¨©§¦¨Æ
:dî÷áe dáëLa òãé-àìå Bnr ákLzå©¦§©´¦½§«Ÿ¨©¬§¦§−̈§ª¨«

åì:ïäéáàî èBì-úBðá ézL ïéøäzåæìãìzå ©©«£¤²¨§¥¬§«−¥«£¦¤«©¥³¤

áàBî-éáà àeä áàBî BîL àø÷zå ïa äøéëaä©§¦¨Æ¥½©¦§¨¬§−¨®¬£¦«−̈
:íBiä-ãrçìàø÷zå ïa äãìé àåä-íâ äøérväå ©©«§©§¦¨³©¦Æ¨´§¨¥½©¦§¨¬

:íBiä-ãr ïBnr-éðá éáà àeä énr-ïa BîLñ §−¤©¦®²£¦¬§¥«©−©©«
ëàáLiå áâpä äöøà íäøáà íMî òqiå©¦©̧¦¨³©§¨¨Æ©´§¨©¤½¤©¥¬¤

:øøâa øâiå øeL ïéáe Lã÷-ïéaáíäøáà øîàiå ¥¨¥−¥´®©−̈¨¦§¨«©Ÿ̄¤©§¨¨²
Cìîéáà çìLiå àåä éúçà BzLà äøN-ìà¤¨¨¬¦§−£´Ÿ¦¦®©¦§©À£¦¤̧¤Æ

:äøN-úà çwiå øøb Cìîâ-ìà íéýìû àáiå ¤´¤§½̈©¦©−¤¨¨«©¨¯Ÿ¡Ÿ¦²¤
pä Bì øîàiå äìélä íBìça Cìîéáàúî E £¦¤−¤©«£´©¨®§¨©Ÿ́¤À¦§¬¥Æ

:ìra úìra àåäå zç÷ì-øLà äMàä-ìr©¨«¦¨´£¤¨©½§¨§¦−§ª¬©¨«©
ãéBâä éðãà øîàiå äéìà áø÷ àì Cìîéáàå©«£¦¤¾¤¬Ÿ¨©−¥¤®¨©Ÿ©¾£Ÿ¾̈£¬

:âøäz ÷écö-íbäàåä éúçà éì-øîà àeä àìä ©©¦−©«£«Ÿ£¸Ÿ³¨«©¦Æ£´Ÿ¦¦½
éááì-íúa àeä éçà äøîà àåä-íâ-àéäå§¦«©¦¬¨«§−̈¨¦´®§¨§¨¦²

:úàæ éúéNr étk ïé÷ðáeåíéýìûä åéìà øîàiå §¦§¬Ÿ©©−¨¦¬¦«Ÿ©ŸÁ¤Á¥¨̧¨«¡Ÿ¦¹
úéNr Eááì-íúá ék ézrãé éëðà íb íìça©«£ÀŸ©´¨«Ÿ¦³¨©̧§¦Æ¦³§¨§¨«§Æ¨¦´¨

EúBà éëðà-íb CNçàå úàfïk-ìr éì-Bèçî ½Ÿ¨«¤§¯©¨«Ÿ¦²«§−¥«£¦®©¥¬
ézúð-àì:äéìà rbðì Eæ-úLà áLä äzrå «Ÿ§©¦−¦§¬Ÿ©¥¤«¨§©À̈¨¥³¥«¤

-íàå äéçå Eãra ìltúéå àeä àéáð-ék Léàä̈¦Æ¦«¨¦´½§¦§©¥¬©«©§−¤«§¥®§¦
ðéàE-øLà-ìëå äzà úeîz úBî-ék òc áéLî ¥«§´¥¦½©µ¦´¨½©−̈§¨£¤
:Cìçåéãár-ìëì àø÷iå ø÷aa Cìîéáà íkLiå ¨«©©§¥̧£¦¤¹¤©ÀŸ¤©¦§¨Æ§¨£¨½̈

eàøéiå íäéðæàa älàä íéøácä-ìk-úà øaãéå©§©¥²¤¨©§¨¦¬¨¥−¤§¨§¥¤®©¦«§¬
:ãàî íéLðàäèíäøáàì Cìîéáà àø÷iå ¨«£¨¦−§«Ÿ©¦§¨̧£¦¤¹¤§©§¨À̈

-ék Cì éúàèç-äîe eðl úéNr-äî Bì øîàiå©¸Ÿ¤¹¤¨¦³¨¨̧Æ¤¨¨´¦½̈¦«
íéNrî äìãâ äàèç ézëìîî-ìrå éìr úàáä¥¥¯¨¨©²§©©§©§¦−£¨¨´§Ÿ¨®©«£¦Æ

:éãnr úéNr eNré-àì øLàéCìîéáà øîàiå £¤´Ÿ¥«¨½¨¦−¨¦¨¦«©¬Ÿ¤£¦¤−¤
øácä-úà úéNr ék úéàø äî íäøáà-ìà¤©§¨®̈¨´¨¦½¨¦¬¨¦−¨¤©¨¨¬

:äfäàéúàøé-ïéà ÷ø ézøîà ék íäøáà øîàiå ©¤«©¸Ÿ¤Æ©§¨½̈¦´¨©À§¦©µ¥«¦§©´
:ézLà øác-ìr éðeâøäå äfä íB÷na íéýìû¡Ÿ¦½©¨−©¤®©«£¨−¦©§©¬¦§¦«

áéàì Cà àåä éáà-úá éúçà äðîà-íâå-úá §©¨§À̈£Ÿ¦³©¨¦Æ¦½©−´Ÿ©
:äMàì éì-éäzå énàâééúà eòúä øLàk éäéå ¦¦®©§¦¦−§¦¨«©§¦º©«£¤¯¦§´Ÿ¦À

øLà Ccñç äæ dì øîàå éáà úéaî íéýìû¡Ÿ¦»¦¥´¨¦¼¨«Ÿ©´½̈¤´©§¥½£¤¬
änL àBáð øLà íB÷nä-ìk ìà éãnr éNrz©«£¦−¦¨¦®¤³¨©¨Æ£¤´¨´½̈¨

:àeä éçà éì-éøîàãéø÷áe ïàö Cìîéáà çwiå ¦§¦¦−¨¦¬«©¦©̧£¦¤¹¤´Ÿ¨À̈



iyyרעח ,iying - `k - `xie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

úà Bì áLiå íäøáàì ïziå úçôLe íéãárå©«£¨¦Æ§¨½Ÿ©¦¥−§©§¨¨®©¨´¤½¥−
:BzLà äøNåèéöøà äpä Cìîéáà øîàiå ¨¨¬¦§«©´Ÿ¤£¦¤½¤¦¥¬©§¦−

éðôìéðéra áBha E:áL Eæèäpä øîà äøNìe §¨¤®©¬§¥¤−¥«§¨¨´¨©À¦¥̧
éçàì óñk óìà ézúðúeñk Cì-àeä äpä C ¨©¹¦¤³¤¤̧¤Æ§¨¦½¦¥³¨Æ§´

:úçëðå ìk úàå Czà øLà ìëì íéðér¥©½¦§−Ÿ£¤´¦®̈§¥¬−Ÿ§Ÿ¨«©
æéíéýìû àtøiå íéýìûä-ìà íäøáà ìltúiå©¦§©¥¬©§¨−̈¤¨«¡Ÿ¦®©¦§¨̧¡Ÿ¦¹

:eãìiå åéúäîàå BzLà-úàå Cìîéáà-úàçé-ék ¤£¦¤¯¤§¤¦§²§©§Ÿ−̈©¥¥«¦«
Cìîéáà úéáì íçø-ìk ãra ýåýé øör øör̈³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈½§©¬¨¤−¤§¥´£¦¤®¤

:íäøáà úLà äøN øác-ìrñàëàýåýéå ©§©¬¨−̈¥¬¤©§¨¨«©«Ÿ̈²
øN-úà ã÷täøNì ýåýé Nriå øîà øLàk ä ¨©¬¤¨−̈©«£¤´¨®̈©©©̄§Ÿ̈²§¨−̈
:øac øLàkáïa íäøáàì äøN ãìzå øäzå ©«£¤¬¦¥«©©Á©Á©¥̧¤¨¨¯§©§¨¨²¥−

:íéýìû Búà øac-øLà ãrBnì åéð÷æìâàø÷iå ¦§ª®̈©¥¾£¤¦¤¬Ÿ−¡Ÿ¦«©¦§¨̧
Bl-äãìé-øLà Bì-ãìBpä Bða-íL-úà íäøáà©§¨¹̈¤¤§¯©«©²£¤¨«§¨¬

:÷çöé äøNãBða ÷çöé-úà íäøáà ìîiå ¨−̈¦§¨«©¨³¨©§¨¨Æ¤¦§¨´§½
:íéýìû Búà äeö øLàk íéîé úðîL-ïa¤§Ÿ©−¨¦®©«£¤²¦¨¬Ÿ−¡Ÿ¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(141 'nr gk jxk zegiy ihewl)

Ì‰¯·‡Ï ÔziÂ . . ¯˜·e Ô‡ˆ CÏÓÈ·‡ ÁwiÂ(יד (כ, «ƒ«¬ƒ∆∆…»»«ƒ≈¿«¿»»

ÂÈÏÚ Ïlt˙ÈÂ Òit˙iL È„k(רש"י) ¿≈∆ƒ¿«≈¿ƒ¿«≈»»

מחל  ואברהם מאברהם, מחילה ּבּקׁש ׁשאבימל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָמׁשמע,

מּתנה  לקּבל סרב ׁשאברהם מצינּו ׁשּלא מּכ מּובן וכן ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹלֹו.

צר יׁש מּכלֿמקֹום לב, ּבתם ׁשּנהג טען ׁשאבימל ואף ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹזֹו.

ּכלּפי  ּביֹותר חמּור חטא חטא סֹוףֿסֹוף ׁשּכן מחילה, ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּבבּקׁשת

זֹו. עבּדה מׁשּנה אינּה וכּונתֹו ְְְְֵַַַָָָָָָָֻאברהם,

éùéîçäúà Bì ãìeäa äðL úàî-ïa íäøáàå§©§¨−̈¤§©´¨¨®§¦¨´¤½¥−
:Bða ÷çöéåíéýìû éì äNr ÷çö äøN øîàzå ¦§¨¬§«©´Ÿ¤¨½̈§¾Ÿ¨¬¨¦−¡Ÿ¦®

:éì-÷çöé rîMä-ìkæìlî éî øîàzå ¨©Ÿ¥−©¦«£©¦«©ÀŸ¤¦³¦¥Æ
ïá ézãìé-ék äøN íéðá ä÷éðéä íäøáàì§©§¨½̈¥¦¬¨¨¦−¨¨®¦«¨©¬§¦¥−

:åéð÷æìçíäøáà Nriå ìîbiå ãìiä ìcâiå ¦§ª¨«©¦§©¬©¤−¤©¦¨©®©©³©©§¨¨Æ
:÷çöé-úà ìîbä íBéa ìBãâ äzLîèàøzå ¦§¤´¨½§−¦¨¥¬¤¦§¨«©¥̧¤

äãìé-øLà úéøönä øâä-ïa-úà äøN̈¹̈¤¤¨¨¯©¦§¦²£¤¨«§¨¬
:÷çöî íäøáàìéLøb íäøáàì øîàzå §©§¨−̈§©¥«©¸Ÿ¤Æ§©§¨½̈¨¥²

äîàä-ïa Løéé àì ék dða-úàå úàfä äîàä̈«¨¨¬©−Ÿ§¤§¨®¦´³Ÿ¦©Æ¤¨«¨¨´
:÷çöé-ír éða-ír úàfäàéãàî øácä òøiå ©½Ÿ¦§¦−¦¦§¨«©¥¯©©¨¨²§−Ÿ

éðéra:Bða úãBà ìr íäøáàáéíéýìû øîàiå §¥¥´©§¨®̈©−¬Ÿ§«©¸Ÿ¤¡Ÿ¦¹

éðéra òøé-ìà íäøáà-ìà-ìrå ørpä-ìr E ¤©§¨À̈©¥©³§¥¤̧Æ©©©´©§©
éìà øîàz øLà ìk Eúîàdì÷a òîL äøN E £¨¤½ŸÁ£¤̧Ÿ©¬¥¤²¨−̈§©´§Ÿ®̈
:òøæ Eì àøwé ÷çöéá ékâéäîàä-ïa-úà íâå ¦´§¦§½̈¦¨¥¬§−¨«©§©¬¤¤¨«¨−̈

:àeä Erøæ ék epîéNà éBâìãé| íäøáà íkLiå §´£¦¤®¦¬©§£−«©©§¥´©§¨¨´
íN øâä-ìà ïziå íéî úîçå íçì-çwiå ø÷aa©¿Ÿ¤©¦©¤Á¤Á§¥̧©©¹¦©¦¥´¤Â¨Â̈¨¯
òúzå Cìzå äçlLéå ãìiä-úàå dîëL-ìr©¦§¨²§¤©¤−¤©§©§¤®¨©¥´¤©¥½©

:òáL øàa øaãîaåèúîçä-ïî íénä eìëiå §¦§©−§¥¬¨«©©¦§¬©©−¦¦©¥®¤
:íçéOä ãçà úçz ãìiä-úà CìLzåæèCìzå ©©§¥´¤©¤½¤©−©©©¬©¦¦«©¥Á¤Á

äøîà ék úL÷ éåçèîk ÷çøä ãâpî dì áLzå©¥̧¤¹̈¦¤À¤©§¥Æ¦§©«£¥´¤½¤¦´¨«§½̈
àOzå ãâpî áLzå ãìiä úBîa äàøà-ìà©¤§¤−§´©®̈¤©¥´¤¦¤½¤©¦¨¬

:jázå dì÷-úàæéìB÷-úà íéýìû òîLiå ¤Ÿ−̈©¥«§§©¦§©´¡Ÿ¦»¤´
-ïî øâä-ìà | íéýìû Càìî àø÷iå ørpä©©¼©¼©¦§¨Á©§©̧¡Ÿ¦³¤¨¨Æ¦
éàøéz-ìà øâä Cl-äî dì øîàiå íéîMä©¨©½¦©¬Ÿ¤−̈©¨´¨®̈©¦´§¦½
-àeä øLàa ørpä ìB÷-ìà íéýìû òîL-ék¦«¨©¯¡Ÿ¦²¤¬©©−©©«£¤¬

:íLçéCãé-úà é÷éæçäå ørpä-úà éàN éîe÷ ¨«µ¦§¦´¤©©½©§©«£¦¬¦¤¨¥−
:epîéNà ìBãb éBâì-ék Baèéíéýìû ç÷ôiå ®¦«§¬¨−£¦¤«©¦§©³¡Ÿ¦Æ

àlîzå Cìzå íéî øàa àøzå äéðér-úà¤¥¤½¨©¥−¤§¥´®̈¦©¥¹¤©§©¥³
:ørpä-úà ÷Lzå íéî úîçä-úàëéäéå ¤©¥̧¤Æ©½¦©©−§§¤©¨«©©§¦¯

éäéå øaãna áLiå ìcâiå ørpä-úà íéýìû¡Ÿ¦²¤©©−©©¦§®̈©¥̧¤Æ©¦§½̈©§¦−
:úM÷ äáøàëå ïøàt øaãîa áLiåBì-çwz Ÿ¤¬©¨«©¥−¤§¦§©´¨®̈©¦©¬

:íéøöî õøàî äMà Bnàô ¦²¦−̈¥¤¬¤¦§¨«¦
ã ycew zegiyn zecewp ã(104 'nr l jxk zegiy ihewl)

ÈÏ ˜ÁˆÈ ÚÓBM‰ Ïk ,ÌÈ˜Ï‡ ÈÏ ‰NÚ ˜BÁˆ(ו (כא, ¿»»ƒ¡…ƒ»«≈«ƒ¬«ƒ
כן, ּפי על ואף ּופחד; יראה ּגבּורה, היא יצחק ׁשל ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָמּדתֹו

ׁשּיראה  לֹומר, יׁש הּדבר ּבטעם וׂשמחה. צחֹוק על מֹורה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשמֹו

ה'. ּבעבֹודת הּלב ּופתיחת לׂשמחה והכׁשרה הכנה הם ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָּובּטּול

זה) ידי (ועל ּתהיה לּכל ּכעפר "ונפׁשי מבּקׁשים: ׁשאנּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּוכמֹו

."ּבתֹורת לּבי ְְִִֶַָּפתח

éùùáëìëéôe Cìîéáà øîàiå àåää úra éäéå©«§¦Æ¨¥´©¦½©´Ÿ¤£¦¤À¤¦ŸÆ
ìëa Enr íéýìû øîàì íäøáà-ìà Bàáö-øN©§¨½¤©§¨−̈¥®Ÿ¡Ÿ¦´¦§½§¬Ÿ

:äNò äzà-øLàâëíéäìàá él äráMä äzrå £¤©−̈Ÿ¤«§©À̈¦¨̧§¨¦³¥«Ÿ¦Æ
-øLà ãñçk écëðìe éðéðìe éì ø÷Lz-íà äpä¥½¨¦¦§´Ÿ¦½§¦¦−§¤§¦®©¤¹¤£¤
-øLà õøàä-írå éãnr äNrz Enr éúéNr̈¦³¦¦§Æ©«£¤´¦¨¦½§¦¨−̈¤£¤

:da äzøbãë:ráMà éëðà íäøáà øîàiå ©¬§¨¨«©¸Ÿ¤Æ©§¨½̈¨«Ÿ¦−¦¨¥«©



רעט iyy ,iying - `k - `xie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

úà Bì áLiå íäøáàì ïziå úçôLe íéãárå©«£¨¦Æ§¨½Ÿ©¦¥−§©§¨¨®©¨´¤½¥−
:BzLà äøNåèéöøà äpä Cìîéáà øîàiå ¨¨¬¦§«©´Ÿ¤£¦¤½¤¦¥¬©§¦−

éðôìéðéra áBha E:áL Eæèäpä øîà äøNìe §¨¤®©¬§¥¤−¥«§¨¨´¨©À¦¥̧
éçàì óñk óìà ézúðúeñk Cì-àeä äpä C ¨©¹¦¤³¤¤̧¤Æ§¨¦½¦¥³¨Æ§´

:úçëðå ìk úàå Czà øLà ìëì íéðér¥©½¦§−Ÿ£¤´¦®̈§¥¬−Ÿ§Ÿ¨«©
æéíéýìû àtøiå íéýìûä-ìà íäøáà ìltúiå©¦§©¥¬©§¨−̈¤¨«¡Ÿ¦®©¦§¨̧¡Ÿ¦¹

:eãìiå åéúäîàå BzLà-úàå Cìîéáà-úàçé-ék ¤£¦¤¯¤§¤¦§²§©§Ÿ−̈©¥¥«¦«
Cìîéáà úéáì íçø-ìk ãra ýåýé øör øör̈³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈½§©¬¨¤−¤§¥´£¦¤®¤

:íäøáà úLà äøN øác-ìrñàëàýåýéå ©§©¬¨−̈¥¬¤©§¨¨«©«Ÿ̈²
øN-úà ã÷täøNì ýåýé Nriå øîà øLàk ä ¨©¬¤¨−̈©«£¤´¨®̈©©©̄§Ÿ̈²§¨−̈
:øac øLàkáïa íäøáàì äøN ãìzå øäzå ©«£¤¬¦¥«©©Á©Á©¥̧¤¨¨¯§©§¨¨²¥−

:íéýìû Búà øac-øLà ãrBnì åéð÷æìâàø÷iå ¦§ª®̈©¥¾£¤¦¤¬Ÿ−¡Ÿ¦«©¦§¨̧
Bl-äãìé-øLà Bì-ãìBpä Bða-íL-úà íäøáà©§¨¹̈¤¤§¯©«©²£¤¨«§¨¬

:÷çöé äøNãBða ÷çöé-úà íäøáà ìîiå ¨−̈¦§¨«©¨³¨©§¨¨Æ¤¦§¨´§½
:íéýìû Búà äeö øLàk íéîé úðîL-ïa¤§Ÿ©−¨¦®©«£¤²¦¨¬Ÿ−¡Ÿ¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(141 'nr gk jxk zegiy ihewl)

Ì‰¯·‡Ï ÔziÂ . . ¯˜·e Ô‡ˆ CÏÓÈ·‡ ÁwiÂ(יד (כ, «ƒ«¬ƒ∆∆…»»«ƒ≈¿«¿»»

ÂÈÏÚ Ïlt˙ÈÂ Òit˙iL È„k(רש"י) ¿≈∆ƒ¿«≈¿ƒ¿«≈»»

מחל  ואברהם מאברהם, מחילה ּבּקׁש ׁשאבימל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָמׁשמע,

מּתנה  לקּבל סרב ׁשאברהם מצינּו ׁשּלא מּכ מּובן וכן ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹלֹו.

צר יׁש מּכלֿמקֹום לב, ּבתם ׁשּנהג טען ׁשאבימל ואף ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹזֹו.

ּכלּפי  ּביֹותר חמּור חטא חטא סֹוףֿסֹוף ׁשּכן מחילה, ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּבבּקׁשת

זֹו. עבּדה מׁשּנה אינּה וכּונתֹו ְְְְֵַַַָָָָָָָֻאברהם,

éùéîçäúà Bì ãìeäa äðL úàî-ïa íäøáàå§©§¨−̈¤§©´¨¨®§¦¨´¤½¥−
:Bða ÷çöéåíéýìû éì äNr ÷çö äøN øîàzå ¦§¨¬§«©´Ÿ¤¨½̈§¾Ÿ¨¬¨¦−¡Ÿ¦®

:éì-÷çöé rîMä-ìkæìlî éî øîàzå ¨©Ÿ¥−©¦«£©¦«©ÀŸ¤¦³¦¥Æ
ïá ézãìé-ék äøN íéðá ä÷éðéä íäøáàì§©§¨½̈¥¦¬¨¨¦−¨¨®¦«¨©¬§¦¥−

:åéð÷æìçíäøáà Nriå ìîbiå ãìiä ìcâiå ¦§ª¨«©¦§©¬©¤−¤©¦¨©®©©³©©§¨¨Æ
:÷çöé-úà ìîbä íBéa ìBãâ äzLîèàøzå ¦§¤´¨½§−¦¨¥¬¤¦§¨«©¥̧¤

äãìé-øLà úéøönä øâä-ïa-úà äøN̈¹̈¤¤¨¨¯©¦§¦²£¤¨«§¨¬
:÷çöî íäøáàìéLøb íäøáàì øîàzå §©§¨−̈§©¥«©¸Ÿ¤Æ§©§¨½̈¨¥²

äîàä-ïa Løéé àì ék dða-úàå úàfä äîàä̈«¨¨¬©−Ÿ§¤§¨®¦´³Ÿ¦©Æ¤¨«¨¨´
:÷çöé-ír éða-ír úàfäàéãàî øácä òøiå ©½Ÿ¦§¦−¦¦§¨«©¥¯©©¨¨²§−Ÿ

éðéra:Bða úãBà ìr íäøáàáéíéýìû øîàiå §¥¥´©§¨®̈©−¬Ÿ§«©¸Ÿ¤¡Ÿ¦¹

éðéra òøé-ìà íäøáà-ìà-ìrå ørpä-ìr E ¤©§¨À̈©¥©³§¥¤̧Æ©©©´©§©
éìà øîàz øLà ìk Eúîàdì÷a òîL äøN E £¨¤½ŸÁ£¤̧Ÿ©¬¥¤²¨−̈§©´§Ÿ®̈
:òøæ Eì àøwé ÷çöéá ékâéäîàä-ïa-úà íâå ¦´§¦§½̈¦¨¥¬§−¨«©§©¬¤¤¨«¨−̈

:àeä Erøæ ék epîéNà éBâìãé| íäøáà íkLiå §´£¦¤®¦¬©§£−«©©§¥´©§¨¨´
íN øâä-ìà ïziå íéî úîçå íçì-çwiå ø÷aa©¿Ÿ¤©¦©¤Á¤Á§¥̧©©¹¦©¦¥´¤Â¨Â̈¨¯
òúzå Cìzå äçlLéå ãìiä-úàå dîëL-ìr©¦§¨²§¤©¤−¤©§©§¤®¨©¥´¤©¥½©

:òáL øàa øaãîaåèúîçä-ïî íénä eìëiå §¦§©−§¥¬¨«©©¦§¬©©−¦¦©¥®¤
:íçéOä ãçà úçz ãìiä-úà CìLzåæèCìzå ©©§¥´¤©¤½¤©−©©©¬©¦¦«©¥Á¤Á

äøîà ék úL÷ éåçèîk ÷çøä ãâpî dì áLzå©¥̧¤¹̈¦¤À¤©§¥Æ¦§©«£¥´¤½¤¦´¨«§½̈
àOzå ãâpî áLzå ãìiä úBîa äàøà-ìà©¤§¤−§´©®̈¤©¥´¤¦¤½¤©¦¨¬

:jázå dì÷-úàæéìB÷-úà íéýìû òîLiå ¤Ÿ−̈©¥«§§©¦§©´¡Ÿ¦»¤´
-ïî øâä-ìà | íéýìû Càìî àø÷iå ørpä©©¼©¼©¦§¨Á©§©̧¡Ÿ¦³¤¨¨Æ¦
éàøéz-ìà øâä Cl-äî dì øîàiå íéîMä©¨©½¦©¬Ÿ¤−̈©¨´¨®̈©¦´§¦½
-àeä øLàa ørpä ìB÷-ìà íéýìû òîL-ék¦«¨©¯¡Ÿ¦²¤¬©©−©©«£¤¬

:íLçéCãé-úà é÷éæçäå ørpä-úà éàN éîe÷ ¨«µ¦§¦´¤©©½©§©«£¦¬¦¤¨¥−
:epîéNà ìBãb éBâì-ék Baèéíéýìû ç÷ôiå ®¦«§¬¨−£¦¤«©¦§©³¡Ÿ¦Æ

àlîzå Cìzå íéî øàa àøzå äéðér-úà¤¥¤½¨©¥−¤§¥´®̈¦©¥¹¤©§©¥³
:ørpä-úà ÷Lzå íéî úîçä-úàëéäéå ¤©¥̧¤Æ©½¦©©−§§¤©¨«©©§¦¯

éäéå øaãna áLiå ìcâiå ørpä-úà íéýìû¡Ÿ¦²¤©©−©©¦§®̈©¥̧¤Æ©¦§½̈©§¦−
:úM÷ äáøàëå ïøàt øaãîa áLiåBì-çwz Ÿ¤¬©¨«©¥−¤§¦§©´¨®̈©¦©¬

:íéøöî õøàî äMà Bnàô ¦²¦−̈¥¤¬¤¦§¨«¦
ã ycew zegiyn zecewp ã(104 'nr l jxk zegiy ihewl)

ÈÏ ˜ÁˆÈ ÚÓBM‰ Ïk ,ÌÈ˜Ï‡ ÈÏ ‰NÚ ˜BÁˆ(ו (כא, ¿»»ƒ¡…ƒ»«≈«ƒ¬«ƒ
כן, ּפי על ואף ּופחד; יראה ּגבּורה, היא יצחק ׁשל ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָמּדתֹו

ׁשּיראה  לֹומר, יׁש הּדבר ּבטעם וׂשמחה. צחֹוק על מֹורה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשמֹו

ה'. ּבעבֹודת הּלב ּופתיחת לׂשמחה והכׁשרה הכנה הם ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָּובּטּול

זה) ידי (ועל ּתהיה לּכל ּכעפר "ונפׁשי מבּקׁשים: ׁשאנּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּוכמֹו

."ּבתֹורת לּבי ְְִִֶַָּפתח

éùùáëìëéôe Cìîéáà øîàiå àåää úra éäéå©«§¦Æ¨¥´©¦½©´Ÿ¤£¦¤À¤¦ŸÆ
ìëa Enr íéýìû øîàì íäøáà-ìà Bàáö-øN©§¨½¤©§¨−̈¥®Ÿ¡Ÿ¦´¦§½§¬Ÿ

:äNò äzà-øLàâëíéäìàá él äráMä äzrå £¤©−̈Ÿ¤«§©À̈¦¨̧§¨¦³¥«Ÿ¦Æ
-øLà ãñçk écëðìe éðéðìe éì ø÷Lz-íà äpä¥½¨¦¦§´Ÿ¦½§¦¦−§¤§¦®©¤¹¤£¤
-øLà õøàä-írå éãnr äNrz Enr éúéNr̈¦³¦¦§Æ©«£¤´¦¨¦½§¦¨−̈¤£¤

:da äzøbãë:ráMà éëðà íäøáà øîàiå ©¬§¨¨«©¸Ÿ¤Æ©§¨½̈¨«Ÿ¦−¦¨¥«©

iriay - ak - `xie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äëøàa úBãà-ìr Cìîéáà-úà íäøáà çëBäå§¦¬©©§¨−̈¤£¦¤®¤©ŸÆ§¥´
:Cìîéáà éãár eìæb øLà íénäåëøîàiå ©©½¦£¤¬¨«§−©§¥¬£¦¤«¤©Ÿ́¤

äfä øácä-úà äNr éî ézrãé àì Cìîéáà£¦¤½¤´Ÿ¨©½§¦¦¬¨−̈¤©¨¨´©¤®
ézrîL àì éëðà íâå él zãbä-àì äzà-íâå§©©º̈«Ÿ¦©´§¨¦À§©¯¨«Ÿ¦²¬Ÿ¨©−§¦

:íBiä ézìaæëïziå ø÷áe ïàö íäøáà çwiå ¦§¦¬©«©¦©³©§¨¨Æ´Ÿ¨½̈©¦¥−
:úéøa íäéðL eúøëiå Cìîéáàìçëáviå ©«£¦¤®¤©¦§§¬§¥¤−§¦«©©¥´

:ïäcáì ïàvä úNák òáL-úà íäøáà©§¨À̈¤¤²©¦§¬©−Ÿ§©§¤«
èëòáL äpä äî íäøáà-ìà Cìîéáà øîàiå©¬Ÿ¤£¦¤−¤¤©§¨¨®¨´¥À¨¤³©

:äðcáì závä øLà älàä úNákìék øîàiå §¨Æ¨¥½¤£¤¬¦©−§¨§©¨«¨©¾Ÿ¤¦ µ
él-äéäz øeára éãiî çwz úNák òáL-úà¤¤´©§¨½¦©−¦¨¦®©«£Æ¦«§¤¦´

:úàfä øàaä-úà ézøôç ék äãrìàìïk-ìr §¥½̈¦¬¨©−§¦¤©§¥¬©«Ÿ©¥À
àeää íB÷nì àø÷eòaLð íL ék òáL øàa ¨¨²©¨¬©−§¥´®̈©¦²¨¬¦§§−

:íäéðLáìí÷iå òáL øàáa úéøá eúøëiå §¥¤«©¦§§¬§¦−¦§¥´®̈©©¨´¨
õøà-ìà eáLiå Bàáö-øN ìëéôe Cìîéáà£¦¤À¤¦ŸÆ©§¨½©¨ª−¤¤¬¤

ìt:íézLâìíL-àø÷iå òáL øàáa ìLà òhiå §¦§¦«©¦©¬¥−¤¦§¥´¨®©©¦̧§¨½̈
:íìBò ìû ýåýé íLaãìõøàa íäøáà øâiå §¥¬§Ÿ̈−¥¬¨«©¨¯¨©§¨¨²§¤¬¤

ìt:íéaø íéîé íézLô §¦§¦−¨¦¬©¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(681 'nr a p"yz zegiyd xtq)

ÏL‡ ÚhiÂ(לג (כא, «ƒ«≈∆
מּדת  יׂשראל ּבבני נטע אבינּו ׁשאברהם ּכאן, יׁש ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָרמז

לאֹורח להעניק אֹורחים, (רש"י ÏÈÎ‡,‰i˙L,‰ÈÏ‰הכנסת ְְְֲִִֵַַַַָָ¬ƒ»¿ƒ»ƒ»
א) י, ׁשּכתּובסוטה ּוכמֹו יט). יח, אׁשר (לעיל למען ידעּתיו ּכי : ְְְְֲִִֶֶַַַָ

אחריו. ּביתֹו ואת ּבניו את ְְֲֵֶֶֶַַָָָיצּוה

éòéáùáëàälàä íéøácä øçà éäéå©§¦À©©Æ©§¨¦´¨¥½¤
åéìà øîàiå íäøáà-úà äqð íéýìûäå§¨´¡Ÿ¦½¦−̈¤©§¨¨®©´Ÿ¤¥½̈

:éðpä øîàiå íäøáàáða-úà àð-ç÷ øîàiåE ©§¨−̈©¬Ÿ¤¦¥«¦©¿Ÿ¤©Â̈¤¦§¸
-ìà Eì-Cìå ÷çöé-úà záäà-øLà Eãéçé-úà¤§¦«§³£¤¨©̧§¨Æ¤¦§½̈§¤̧§½¤
ãçà ìr äìòì íL eäìräå äiønä õøà¤−¤©«Ÿ¦¨®§©«£¥³¨Æ§Ÿ½̈©µ©©´

éìà øîà øLà íéøää:Eâíäøáà íkLiå ¤«¨¦½£¤−Ÿ©¬¥¤«©©§¥̧©§¨¹̈
åéørð éðL-úà çwiå Bøîç-úà Láçiå ø÷aa©ÀŸ¤©©«£Æ¤£Ÿ½©¦©º¤§¥³§¨¨Æ
Cìiå í÷iå äìò éör òwáéå Bða ÷çöé úàå Bzà¦½§¥−¦§¨´§®©§©©Æ£¥´Ÿ½̈©¨´̈©¥½¤

:íéýìûä Bì-øîà-øLà íB÷nä-ìàãíBia ¤©¨−£¤¨«©¬¨«¡Ÿ¦«©´
-úà àøiå åéðér-úà íäøáà àOiå éLéìMä©§¦¦À©¦¨̧©§¨¨¯¤¥¨²©©¬§¤

:÷çøî íB÷nää-eáL åéørð-ìà íäøáà øîàiå ©¨−¥«¨«Ÿ©¸Ÿ¤©§¨¹̈¤§¨À̈§«

äk-ãr äëìð ørpäå éðàå øBîçä-ír ät íëì̈¤¬ŸÆ¦©«£½©«£¦´§©©½©¥«§−̈©®Ÿ
:íëéìà äáeLðå äåçzLðåå-úà íäøáà çwiå §¦§©«£¤−§¨¬¨£¥¤«©¦©̧©§¨¹̈¤

çwiå Bða ÷çöé-ìr íNiå äìòä éörBãéa £¥´¨«ŸÀ̈©¨̧¤Æ©¦§¨´§½©¦©´§¨½
:åcçé íäéðL eëìiå úìëànä-úàå Làä-úà¤¨¥−§¤©©«£¤®¤©¥«§¬§¥¤−©§¨«

æ÷çöé øîàiåéáà øîàiå åéáà íäøáà-ìà ©¸Ÿ¤¦§¹̈¤©§¨¨³¨¦Æ©Ÿ́¤¨¦½
äiàå íéöräå Làä äpä øîàiå éðá éppä øîàiå©−Ÿ¤¦¤´¦§¦®©ÀŸ¤¦¥³¨¥Æ§¨´¥¦½§©¥¬

:äìòì äOäçBl-äàøé íéýìû íäøáà øîàiå ©¤−§Ÿ¨«©¸Ÿ¤Æ©§¨½̈¡Ÿ¦º¦§¤¬
:åcçé íäéðL eëìiå éða äìòì äOäèeàáiå ©¤²§Ÿ−̈§¦®©¥«§¬§¥¤−©§¨«©¨ÀŸ

íL ïáiå íéýìûä Bì-øîà øLà íB÷nä-ìà¤©¨»£¤´¨«©´¨«¡Ÿ¦¼©¦̧¤¨³
ã÷riå íéörä-úà Cøriå çaænä-úà íäøáà©§¨¨Æ¤©¦§¥½©©©«£−Ÿ¤¨«¥¦®©©«£ŸÆ
ìrnî çaænä-ìr Búà íNiå Bða ÷çöé-úà¤¦§¨´§½©¨³¤ŸÆ©©¦§¥½©¦©−©

:íéörìé-úà çwiå Bãé-úà íäøáà çìLiå ¨«¥¦«©¦§©³©§¨¨Æ¤¨½©¦©−¤
ì úìëànä:Bða-úà èçLàéCàìî åéìà àø÷iå ©©«£¤®¤¦§−Ÿ¤§«©¦§¨̧¥¹̈©§©³

íäøáà | íäøáà øîàiå íéîMä-ïî ýåýé§Ÿ̈Æ¦©¨©½¦©−Ÿ¤©§¨¨´©§¨¨®
:éðpä øîàiåáéørpä-ìà Eãé çìLz-ìà øîàiå ©−Ÿ¤¦¥«¦©ÀŸ¤©¦§©³¨«§Æ¤©©½©

àøé-ék ézrãé äzr | ék äîeàî Bì Nrz-ìàå§©©¬©−§®¨¦´©¨´¨©À§¦¦«§¥³
ða-úà zëNç àìå äzà íéýìûEãéçé-úà E ¡Ÿ¦Æ©½¨§¬Ÿ¨©²§¨¤¦§¬¤§¦«§−

:épnîâéìéà-äpäå àøiå åéðér-úà íäøáà àOiå ¦¤«¦©¦¨̧©§¨¹̈¤¥À̈©©§Æ§¦¥©½¦
çwiå íäøáà Cìiå åéðø÷a Cáqa æçàð øçà©©¾¤«¡©¬©§©−§©§¨®©¥³¤©§¨¨Æ©¦©´

:Bða úçz äìòì eäìriå ìéàä-úàãéø÷iåà ¤¨©½¦©©«£¥¬§Ÿ−̈©¬©§«©¦§¨¯
øLà äàøé | ýåýé àeää íB÷nä-íL íäøáà©§¨¨²¥«©¨¬©−§Ÿ̈´¦§¤®£¤Æ

:äàøé ýåýé øäa íBiä øîàéåèCàìî àø÷iå ¥«¨¥´©½§©¬§Ÿ̈−¥«¨¤«©¦§¨²©§©¬
:íéîMä-ïî úéðL íäøáà-ìà ýåýéæèøîàiå §Ÿ̈−¤©§¨¨®¥¦−¦©¨¨«¦©¾Ÿ¤

úéNr øLà ïré ék ýåýé-íàð ézraLð éa¦¬¦§©−§¦§ª§Ÿ̈®¦À©µ©£¤³¨¦̧¨Æ
ða-úà zëNç àìå äfä øácä-úà-úà E ¤©¨¨´©¤½§¬Ÿ¨©−§¨¤¦§¬¤

:Eãéçéæé-úà äaøà äaøäå Eëøáà Cøá-ék §¦¤«¦«¨¥´£¨«¤§À§©§¨̧©§¤³¤
úôN-ìr øLà ìBçëå íéîMä éáëBëk Erøæ©§£Æ§«§¥´©¨©½¦§©¾£¤−©§©´

:åéáéà ørL úà Erøæ Løéå íiäçéeëøaúäå ©®̈§¦©´©§£½¥−©¬©«Ÿ§¨«§¦§¨«£´
:éì÷a zrîL øLà á÷r õøàä ééBb ìk Erøæá§©§£½−Ÿ¥´¨¨®¤¥¾¤£¤¬¨©−§¨§Ÿ¦«

èéåcçé eëìiå eî÷iå åéørð-ìà íäøáà áLiå©¨³¨©§¨¨Æ¤§¨½̈©ª̈²©¥«§¬©§−̈
:òáL øàáa íäøáà áLiå òáL øàa-ìàô ¤§¥´¨®©©¥¬¤©§¨−̈¦§¥¬¨«©

ëíäøáàì ãbiå älàä íéøácä éøçà éäéå©§¦À©«£¥Æ©§¨¦´¨¥½¤©ª©¬§©§¨−̈
øBçðì íéða àåä-íâ äkìî äãìé äpä øîàì¥®ŸÂ¦¥Â¨«§¨̧¦§¨¬©¦²¨¦−§¨¬



xihtnרפ - ak - `xie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éçà:Eàë-úàå åéçà æea-úàå Bøëa õeò-úà ¨¦«¤¬§Ÿ−§¤´¨¦®§¤
:íøà éáà ìûeî÷áë-úàå Bæç-úàå ãNk-úàå §¥−£¦¬£¨«§¤¤´¤§¤£½§¤

:ìàeúa úàå óìãé-úàå Lcìtâëãìé ìûeúáe ¦§−̈§¤¦§¨®§¥−§¥«§¥−¨©´
éçà øBçðì äkìî äãìé älà äðîL ä÷áø-úà¤¦§®̈§Ÿ¨¬¥̧¤Æ¨«§¨´¦§½̈§¨−£¦¬

:íäøáàãë-íb ãìzå äîeàø dîLe BLâìéôe ©§¨¨«¦«©§−§¨´§®̈©¥³¤©
-úàå Lçz-úàå íçb-úàå çáè-úà àåä¦Æ¤¤´©§¤©½©§¤©−©§¤

:äërî©«£¨«

.ïîéñ ï"åðîà .íé÷åñô æ"î÷ ôôô

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîàdúeòøë àøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥
éìîéå.dçéLî áø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C §©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥

ïîààìâra ,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáeéîìòìå íìòì êøáî àáø äîù àäé ïîà ¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò.àiîìr éîìrìe íìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨
,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨

éøa àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå.àeä Cïîàïî àlrì §¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨§¦§¥¨¦
ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå àúëøa ìk̈¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨

:ïîà eøîàå ,àîìraïîà §¨§¨§¦§¨¥

BBB

øéèôîëíäøáàì ãbiå älàä íéøácä éøçà éäéå©§¦À©«£¥Æ©§¨¦´¨¥½¤©ª©¬§©§¨−̈
øBçðì íéða àåä-íâ äkìî äãìé äpä øîàì¥®ŸÂ¦¥Â¨«§¨̧¦§¨¬©¦²¨¦−§¨¬

éçà:Eàë-úàå åéçà æea-úàå Bøëa õeò-úà ¨¦«¤¬§Ÿ−§¤´¨¦®§¤
:íøà éáà ìûeî÷áë-úàå Bæç-úàå ãNk-úàå §¥−£¦¬£¨«§¤¤´¤§¤£½§¤

:ìàeúa úàå óìãé-úàå Lcìtâëãìé ìûeúáe ¦§−̈§¤¦§¨®§¥−§¥«§¥−¨©´
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לכאן, ּבאתי לחּנם ּכן אם לֹו אמר לׁשחט. – ּתׁשלח ְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹאל

ּתעׂש אל לֹו אמר ּדם, מעט מּמּנּו ואֹוציא חּבלה ּבֹו ְְֱִִֶֶֶַַַַַַָָָָאעׂשה

מּום. ּבֹו ּתעׂש אל מאּומה, ְַַַָלֹו

אפרׁש אברהם, לֹו אמר אּבא, רּבי אמר – ידעּתי עּתה ְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָּכי

זרע, ל יּקרא ביצחק ּכי לי אמרּת אתמֹול ׂשיחתי, את ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָלפני

אל  לי אֹומר אּתה עכׁשו ,ּבנ את קחֿנא ואמרּת ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָוחזרּת

ּבריתי  אחּלל לא הּקּב"ה, לֹו אמר הּנער. אל יד ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹּתׁשלח

לא  ׂשפתי מֹוצא - קח ל ּכׁשאמרּתי אׁשּנה, לא ׂשפתי ְְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָֹֹּומֹוצא

אחּתיּה אסקּתיּה העלהּו, אּלא ׁשחטהּו ל אמרּתי לא ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹאׁשּנה,

רש"י) ובפירוש יב. (כב,

מּדּוע  הּמפרׁשים): ׁשהקׁשּו (ּכמֹו ּתמּוּה הּדבר ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָולכאֹורה

הּנער" אל יד ּתׁשלח "אל נצטּוה ּכאׁשר רק אברהם ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָּתמּה

?"ּבנ את "קחֿנא ּכׁשּנצטּוה ּתכף לפניֿזה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹולא

חסֿ להרהר אברהם ּבא לא אּלּו ׁשּבדבריו לֹומר ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹויׁש

רׁש"י  ּבפרּוׁש ׁשּמצינּו (ּוכמֹו הּקּב"ה, ׁשל מּדֹותיו אחר ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָוׁשלֹום

שמות)להּלן פרשת על (סֹוף "הרהרּת למׁשה הּקּב"ה ׁשאמר ְְְְִֶֶַַַַַָָָָָֹ

זרע, ל יּקרא ביצחק ּכי לֹו ׁשאמרּתי ּכאברהם לא ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹמּדֹותי.

מּדֹותי"), אחר הרהר ולא לעֹולה העלהּו לֹו אמרּתי ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָֹואחרּֿכ

הּקֹודמים: ּדבריו לפרׁש ּבא ּדבזה ְְְְִֵֶֶַָָָָָָאּלא

אעׂשה  לכאן, ּבאתי לחּנם ּכן "אם אברהם ׁשאמר ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלאחרי

ׁשּמא  אברהם, חׁשב ּבׁשלילה, ּכ על ונענה כּו', חּבלה" ְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָָָּבֹו

מצוה  לקּיּום ראּוי ואינֹו העקדה, ּבמעׂשה עּמֹו ׁשלם אינֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָלּבֹו

לקּי אֹותֹו מּניחים אין הכי ּומּׁשּום חׁשב זֹו, - ולכן זה, צּוּוי ם ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

ּבזה  ּכי חּבלה", ּבֹו ּד"אעׂשה ּבּקׁשתֹו נתקּבלה לא – ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹאברהם

רק  הּצּוּוי לקּים ּומבּקׁש זה מעׂשה עם ׁשלם ׁשאינֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהֹודה

ְְִָּבמקצתֹו;

- לטען אברהם המׁשי זֹו, קסלקאֿדעּת לׁשלל ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָֹֹּוכדי

חּבלה" ּבֹו "אעׂשה ׁשּבּקׁשתֹו ׂשיחתי", את לפני ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ"אפרׁש

את  נא "קח הּצּוּוי לקּים – אּלא ה', מּצּוּוי לגרע לא – ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹהיתה

נא", "קח הּצּוּוי ּבין הּסתירה ּתתרץ עלֿידיֿזה ּכי ,"ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹּבנ

הבין  לא ּדבתחּלה זרע". ל יּקרא ביצחק "ּכי ההבטחה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֹלבין

הּסֹותרים  - אּלּו ּדּבּורים ׁשני להתקּים יכֹולים ּכיצד ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָאברהם

הּצּוּוי  קּים וגֹו', נא" "קח ּבפרּוׁש ׁשּנצטּוה (ּומּכיון זה את ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָזה

ׁשּנצטּוה  עכׁשו אבל הּקּב"ה); ׁשל מּדֹותיו אחר להרהר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָמּבלי

ּולקּים  הּכתּובים ׁשני ּבין להכריע אפׁשר ּכן אם לׁשחט, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹֹלא

על  (ּוזריקתֹו ּדם והֹוצאת חּבלה עׂשּית עלֿידי – ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָׁשניהם

ְִֵַַהּמזּבח).

גֹו'", אּתה אלקים ירא ּכי ידעּתי "עּתה נענה: זה ְְְֱֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹועל

ולא  חּסרֹון, ׁשּום ּבּה ואין ּבׁשלמּות היה הּמצוה קּיּום ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹּכלֹומר,

ל אמרּתי "לא מּלכּתחּלה ׁשהרי הּצּוּוי, לקּים מּמּנּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹנמנע

ּגם  ּתתרץ (ּובזה אחּתיּה" אסקּתיּה העלהּו, אּלא ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹׁשחטהּו

הּצּוּויים). ׁשני ּבין ְְִִִֵֵַַָהּסתירה
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לכאן, ּבאתי לחּנם ּכן אם לֹו אמר לׁשחט. – ּתׁשלח ְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹאל

ּתעׂש אל לֹו אמר ּדם, מעט מּמּנּו ואֹוציא חּבלה ּבֹו ְְֱִִֶֶֶַַַַַַָָָָאעׂשה

מּום. ּבֹו ּתעׂש אל מאּומה, ְַַַָלֹו

אפרׁש אברהם, לֹו אמר אּבא, רּבי אמר – ידעּתי עּתה ְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָּכי

זרע, ל יּקרא ביצחק ּכי לי אמרּת אתמֹול ׂשיחתי, את ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָלפני

אל  לי אֹומר אּתה עכׁשו ,ּבנ את קחֿנא ואמרּת ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָוחזרּת

ּבריתי  אחּלל לא הּקּב"ה, לֹו אמר הּנער. אל יד ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹּתׁשלח

לא  ׂשפתי מֹוצא - קח ל ּכׁשאמרּתי אׁשּנה, לא ׂשפתי ְְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָֹֹּומֹוצא

אחּתיּה אסקּתיּה העלהּו, אּלא ׁשחטהּו ל אמרּתי לא ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹאׁשּנה,

רש"י) ובפירוש יב. (כב,

מּדּוע  הּמפרׁשים): ׁשהקׁשּו (ּכמֹו ּתמּוּה הּדבר ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָולכאֹורה

הּנער" אל יד ּתׁשלח "אל נצטּוה ּכאׁשר רק אברהם ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָּתמּה

?"ּבנ את "קחֿנא ּכׁשּנצטּוה ּתכף לפניֿזה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹולא

חסֿ להרהר אברהם ּבא לא אּלּו ׁשּבדבריו לֹומר ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹויׁש

רׁש"י  ּבפרּוׁש ׁשּמצינּו (ּוכמֹו הּקּב"ה, ׁשל מּדֹותיו אחר ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָוׁשלֹום

שמות)להּלן פרשת על (סֹוף "הרהרּת למׁשה הּקּב"ה ׁשאמר ְְְְִֶֶַַַַַָָָָָֹ

זרע, ל יּקרא ביצחק ּכי לֹו ׁשאמרּתי ּכאברהם לא ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹמּדֹותי.

מּדֹותי"), אחר הרהר ולא לעֹולה העלהּו לֹו אמרּתי ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָֹואחרּֿכ

הּקֹודמים: ּדבריו לפרׁש ּבא ּדבזה ְְְְִֵֶֶַָָָָָָאּלא

אעׂשה  לכאן, ּבאתי לחּנם ּכן "אם אברהם ׁשאמר ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלאחרי

ׁשּמא  אברהם, חׁשב ּבׁשלילה, ּכ על ונענה כּו', חּבלה" ְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָָָּבֹו

מצוה  לקּיּום ראּוי ואינֹו העקדה, ּבמעׂשה עּמֹו ׁשלם אינֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָלּבֹו

לקּי אֹותֹו מּניחים אין הכי ּומּׁשּום חׁשב זֹו, - ולכן זה, צּוּוי ם ְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

ּבזה  ּכי חּבלה", ּבֹו ּד"אעׂשה ּבּקׁשתֹו נתקּבלה לא – ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹאברהם

רק  הּצּוּוי לקּים ּומבּקׁש זה מעׂשה עם ׁשלם ׁשאינֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהֹודה

ְְִָּבמקצתֹו;

- לטען אברהם המׁשי זֹו, קסלקאֿדעּת לׁשלל ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָֹֹּוכדי

חּבלה" ּבֹו "אעׂשה ׁשּבּקׁשתֹו ׂשיחתי", את לפני ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ"אפרׁש

את  נא "קח הּצּוּוי לקּים – אּלא ה', מּצּוּוי לגרע לא – ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹהיתה

נא", "קח הּצּוּוי ּבין הּסתירה ּתתרץ עלֿידיֿזה ּכי ,"ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֹּבנ

הבין  לא ּדבתחּלה זרע". ל יּקרא ביצחק "ּכי ההבטחה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֹלבין

הּסֹותרים  - אּלּו ּדּבּורים ׁשני להתקּים יכֹולים ּכיצד ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָאברהם

הּצּוּוי  קּים וגֹו', נא" "קח ּבפרּוׁש ׁשּנצטּוה (ּומּכיון זה את ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָזה

ׁשּנצטּוה  עכׁשו אבל הּקּב"ה); ׁשל מּדֹותיו אחר להרהר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָמּבלי

ּולקּים  הּכתּובים ׁשני ּבין להכריע אפׁשר ּכן אם לׁשחט, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹֹלא

על  (ּוזריקתֹו ּדם והֹוצאת חּבלה עׂשּית עלֿידי – ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָׁשניהם

ְִֵַַהּמזּבח).

גֹו'", אּתה אלקים ירא ּכי ידעּתי "עּתה נענה: זה ְְְֱֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹועל

ולא  חּסרֹון, ׁשּום ּבּה ואין ּבׁשלמּות היה הּמצוה קּיּום ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹּכלֹומר,

ל אמרּתי "לא מּלכּתחּלה ׁשהרי הּצּוּוי, לקּים מּמּנּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹנמנע

ּגם  ּתתרץ (ּובזה אחּתיּה" אסקּתיּה העלהּו, אּלא ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹׁשחטהּו

הּצּוּויים). ׁשני ּבין ְְִִִֵֵַַָהּסתירה
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úaL àìå Lãç-àì íBiä åéìà úëìä zà recîäìéâø äúéä æà ék ©ÂÂ©©´§Ÿ¤³¤¥¨Æ©½Ÿ−Ÿ¤§´Ÿ©®̈¦¨¨§¨§¦¨

åéðt ìa÷ìíBìL øîàzåúBlâì äúöø àìå ,àéápä ìà CìàL òø øác ïéà §©¥¨¨©−Ÿ¤¨«¥¨¨¨¤¥¥¤©¨¦§Ÿ¨§¨§©

:äòðöa ñpä äNòiL áèeî äáLç ék ,dìòáì øácäãëïBúàä Láçzå ©¨¨§©§¨¦¨§¨¨¤¥¨¤©¥§¦§¨©©«£Æ¨¨½
éìâø äëìä dááì øîáe ,øácä æøæì dîöòa ïBúàä äLáçdørð-ìà øîàzå ¨§¨¨¨§©§¨§¨¥©¨¨§©§¨¨¨§¨©§¦©¬Ÿ¤¤©«£−̈

Cìå âäðøäîéì-øörz-ìà §©´¨¥®©¥©©«£¨¦´
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:ãBîòz æà ,ãBîòäëàázå Cìzå £¨©£©¥À¤©¨²Ÿ
øä-ìà íéýìûä Léà-ìà¤¦¬¨«¡Ÿ¦−¤©´
-Léà úBàøk éäéå ìîøkä©©§¤®©Â§¦Â¦§¸¦«

ãâpî dúBà íéýìûä÷Bçøî ¨«¡Ÿ¦³¨Æ¦¤½¤¥¨

äpä Børð éæçéb-ìà øîàiå©¸Ÿ¤Æ¤¥«£¦´©«£½¦¥−
ælä úénðeMä:äàa ,úàfä ©«©¦¬©¨«©Ÿ¨¨

åëdúàø÷ì àð-õeø äzr©¨»«¨´¦§¨¨¼
íBìLä Cì íBìLä dì-øîàå¤«¡¨À̈£¨¬¨²£¨¬
øîàzå ãìiì íBìLä CLéàì§¦¥−£¨´©®̈¤©−Ÿ¤

íBìLúBlâì äúöø àìå .íBìL ìkä ¨«©Ÿ¨§Ÿ¨§¨§©

:åéìà íbæëLéà-ìà àázå ©¥¨©¨ºŸ¤¦³
÷æçzå øää-ìà íéýìûä̈«¡Ÿ¦Æ¤¨½̈©©«£¥−

dôãäì éæçéb Lbiå åéìâøaøeáòa §©§®̈©¦©̧¥«£¦¹§¨§À̈©£

,àéápä ãBákíéýìûä Léà øîàiå §©¨¦©ŸÁ¤Á¦̧¨«¡Ÿ¦³
dì-ätøäìàå ,ïBéôø dì ïz ©§¥¨Æ¥¨¦§§©

,äpôãäzdì-äøî dLôð-ék ©©§¤¨¦«©§¨´¨«¨½̈
ä÷éæçî àéä dLôð úeøéøî øeáòa©£§¦©§¨¦©£¦¨

éìâøaépnî íéìrä ýåýéåäzò ãò §©§©©«Ÿ̈Æ¤§¦´¦¤½¦©©¨

:éì ãébä àìåçëøîàzå §¬Ÿ¦¦−¦«©¾Ÿ¤
ézìàLäézìàL éëåúàî ïá ©¨©¬§¦§¦¨©§¦¥−¥¥´

ézøîà àìä éðãàäçèáää úòa £Ÿ¦®£´Ÿ¨©½§¦§¥©©§¨¨

éúà äìLú àì,éúBà äòèz ìà ¬Ÿ©§¤−Ÿ¦«©©§¤¦

:÷ñôpä øác éì çéèáäìèëøîàiå §©§¦©¦¨¨©¦§¨©¸Ÿ¤
éðúî øâç éæçéâìEäøäî úëìì §¥«£¦¹£´Ÿ¨§¤À¨¤¤§¥¨

úeæéøæáeCìå Eãéá ézðrLî ç÷å ¦§¦§©̧¦§©§¦´§¨«§»¨¥¼
epëøáú àì Léà àöîú-ékéãëa ¦¦§¨¬¦Æ´Ÿ§¨«£¤½¦§¥

Cøca ääLz àlLLéà Eëøáé-éëå ¤Ÿ¦§¤©¤¤§¦«§¨«¤§¬¦−
-ìr ézðrLî zîNå epðrú àì́Ÿ©«£¤®§©§¨¬¦§©§¦−©

:ørpä éðtìørðä íà øîàzå §¥¬©¨«©©¸Ÿ¤Æ¥´©©½©
jáærà-íà ELôð-éçå ýåýé-éç©§Ÿ̈¬§¥«©§§−¦¤«¤§¤®¨

éãnò Eîöòa Cìz ìáìCìiå í÷iå §©¥¥§©§§¦¨¦©−̈¨©¥¬¤
:äéøçààìíäéðôì øár éæçâå ©«£¤«¨§¥«£¦º¨©´¦§¥¤À

íúBà íéc÷äúðrLnä-úà íNiå ¦§¦¨©¨³¤¤©¦§¤̧¤Æ
áL÷ ïéàå ìB÷ ïéàå ørpä éðt-ìrúnä úà úBéçäì CìBäL øîBì ,Cøca âìâìî ãBò äéäå ,àéápä éøáãì òîL àì éæçb :(á é ïéøãäðñ éîìLeøé)áLiå ©§¥´©©½©§¥¬−§¥´®̈¤§©§¦©§¤§¦¥£¦Ÿ¨©§¦§¥©¨¦§¨¨§©§¥©¤¤©¤¥§©£¤©¥©¨³¨
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äNòiM äî íãà äàøé àlL éãëe ,äîìL øúBé Búlôz äéäzL éãk ,íãà íeL íL äéäiL äöø àì ék:ýåýé-ìà ìltúiåãìíNiå ãìiä-ìr ákLiå ìriå ¦Ÿ¨¨¤¦§¤¨¨¨§¥¤¦§¤§¦¨¥§¥¨§¥¤Ÿ¦§¤¨¨©¤©£¤©¦§©¥−¤§Ÿ̈«©©¹©©¦§©´©©¤À¤©Á̈¤Á

:ãìiä øNa íçiå åéìr øäâiå åétk-ìr åétëå åéðér-ìr åéðérå åét-ìr åétäìåéìr øäâiå ìriå äpä úçàå äpä úçà úéaa Cìiå áLiå ¦̧©¦¹§¥¨³©¥¨Æ§©¨´©©¨½©¦§©−¨®̈©−̈¨§©¬©¨«¤©¹̈¨©¥´¤©©À¦©©¬¥̧¨Æ§©©´¥½¨©©−©©¦§©´¨®̈



רפד

ùãå÷-úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
âëàäøN éiç eéäiåäðL íéøNrå äðL äàî ©¦«§Æ©¥´¨½̈¥¨¬¨¨²§¤§¦¬¨−̈

:äøN éiç éðL íéðL òáLåáúéø÷a äøN úîzå §¤´©¨¦®§¥−©¥¬¨¨«©¨´¨¨À̈§¦§©¬
íäøáà àáiå ïrðk õøàa ïBøáç àåä òaøà©§©²¦¬¤§−§¤´¤§®̈©©¨ŸÆ©§¨½̈

äøNì ãtñìáìåk:dúâéðt ìrî íäøáà í÷iå ¦§¬Ÿ§¨−̈§¦§Ÿ¨«©¨̧¨Æ©§¨½̈¥©−§¥´

:øîàì úç-éða-ìà øaãéå BúîãáLBúå-øb ¥®©§©¥¬¤§¥¥−¥«Ÿ¥«§¨¬
äøa÷àå íënr øá÷-úfçà éì eðz íënr éëðà̈«Ÿ¦−¦¨¤®§¸¦³£ª©¤̧¤Æ¦¨¤½§¤§§¨¬

:éðôlî éúîäøîàì íäøáà-úà úç-éðá eðriå ¥¦−¦§¨¨«©©«£¯§¥¥²¤©§¨−̈¥¬Ÿ
:BìåeðëBúa äzà íéýìû àéNð éðãà | eðrîL «§¨¥´£Ÿ¦À§¦̧¡Ÿ¦³©¨Æ§¥½

-úà epnî Léà Eúî-úà øá÷ eðéøá÷ øçáîa§¦§©´§¨¥½§−Ÿ¤¥¤®¦´¦¤½¤

òáL-ãr ørpä øøBæéå åéìr øäâiå ìriå äpä úçàå äpä úçà©©¬¥̧¨Æ§©©´¥½¨©©−©©¦§©´¨¨®©§¥³©©̧©Æ©¤´©
:åéðér-úà ørpä ç÷ôiå íéîrtåìàø÷ øîàiå éæçéb-ìà àø÷iå §¨¦½©¦§©¬©©−©¤¥¨«©¦§¨´¤¥«£¦À©¸Ÿ¤Æ§¨Æ

ðá éàN øîàiå åéìà àázå äàø÷iå úàfä úénðMä-ìà:Cæìåéìâø-ìr ìtzå àázå ¤©ª«©¦´©½Ÿ©¦§¨¤−¨©¨´Ÿ¥¨®©−Ÿ¤§¦¬§¥«©¨ŸÆ©¦´Ÿ©©§½̈
:àözå dða-úà àOzå äöøà eçzLzå©¦§©−¨®§¨©¦¨¬¤§−̈©¥¥«

mixn zxhr
:åéðér-úà ørpä ç÷ôiå íéîrt òáL-ãr ørpä øøBæéååìøîàiå åéìà àázå äàø÷iå úàfä úénðMä-ìà àø÷ øîàiå éæçéb-ìà àø÷iå ©§¥³©©̧©Æ©¤´©§¨¦½©¦§©¬©©−©¤¥¨«©¦§¨´¤¥«£¦À©¸Ÿ¤Æ§¨Æ¤©ª«©¦´©½Ÿ©¦§¨¤−¨©¨´Ÿ¥®̈©−Ÿ¤

ðá éàN:Cæì-ìr ìtzå àázå §¦¬§¥«©¨ŸÆ©¦´Ÿ©
àOzå äöøà eçzLzå åéìâø©§½̈©¦§©−®̈§¨©¦¨¬

:àözå dða-úà¤§−̈©¥¥«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøaìûä ,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©¨¥
,ïîàð :÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤¤¡¨

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzàéøácî ãçà øáãå ,E,í÷éø áeLé àì øBçà E ©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨¥¨
:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî ,éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦
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©¨§¨§©¥©©¨
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íäøáà àáiå ïrðk õøàa ïBøáç àåä òaøà©§©²¦¬¤§−§¤´¤§®̈©©¨ŸÆ©§¨½̈

äøNì ãtñìáìåk:dúâéðt ìrî íäøáà í÷iå ¦§¬Ÿ§¨−̈§¦§Ÿ¨«©¨̧¨Æ©§¨½̈¥©−§¥´

:øîàì úç-éða-ìà øaãéå BúîãáLBúå-øb ¥®©§©¥¬¤§¥¥−¥«Ÿ¥«§¨¬
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:éðôlî éúîäøîàì íäøáà-úà úç-éðá eðriå ¥¦−¦§¨¨«©©«£¯§¥¥²¤©§¨−̈¥¬Ÿ
:BìåeðëBúa äzà íéýìû àéNð éðãà | eðrîL «§¨¥´£Ÿ¦À§¦̧¡Ÿ¦³©¨Æ§¥½

-úà epnî Léà Eúî-úà øá÷ eðéøá÷ øçáîa§¦§©´§¨¥½§−Ÿ¤¥¤®¦´¦¤½¤

òáL-ãr ørpä øøBæéå åéìr øäâiå ìriå äpä úçàå äpä úçà©©¬¥̧¨Æ§©©´¥½¨©©−©©¦§©´¨¨®©§¥³©©̧©Æ©¤´©
:åéðér-úà ørpä ç÷ôiå íéîrtåìàø÷ øîàiå éæçéb-ìà àø÷iå §¨¦½©¦§©¬©©−©¤¥¨«©¦§¨´¤¥«£¦À©¸Ÿ¤Æ§¨Æ

ðá éàN øîàiå åéìà àázå äàø÷iå úàfä úénðMä-ìà:Cæìåéìâø-ìr ìtzå àázå ¤©ª«©¦´©½Ÿ©¦§¨¤−¨©¨´Ÿ¥¨®©−Ÿ¤§¦¬§¥«©¨ŸÆ©¦´Ÿ©©§½̈
:àözå dða-úà àOzå äöøà eçzLzå©¦§©−¨®§¨©¦¨¬¤§−̈©¥¥«

mixn zxhr
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àOzå äöøà eçzLzå åéìâø©§½̈©¦§©−®̈§¨©¦¨¬

:àözå dða-úà¤§−̈©¥¥«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l
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,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî ,éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦
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©¨§¨§©¥©©¨

Bøá÷:Eúî øáwî Enî äìëé-àìæí÷iå ¦§²«Ÿ¦§¤¬¦§−¦§¬Ÿ¥¤«©¨¯̈
:úç-éðáì õøàä-írì eçzLiå íäøáà(éåì) ©§¨¨²©¦§©¬§©¨−̈¤¦§¥¥«

çøa÷ì íëLôð-úà Lé-íà øîàì ízà øaãéå©§©¥¬¦−̈¥®Ÿ¦¥´¤©§§¤À¦§³Ÿ
-ïa ïBøôra éì-eòâôe éðeòîL éðôlî éúî-úà¤¥¦Æ¦§¨©½§¨¾¦¦§¦−§¤§¬¤

:øçöèBì-øLà äìtënä úørî-úà éì-ïzéå «Ÿ©§¦¤¦À¤§¨©³©©§¥¨Æ£¤½
él äpðzé àìî óñëa eäãN äö÷a øLà£¤−¦§¥´¨¥®§¤̧¤¨¥¹¦§¤¬¨¦²

ëBúa:øá÷-úfçàì íëé-éða CBúa áLé ïBøôrå §«§¤−©«£ª©¨«¤§¤§¬¥−§´§¥
-éðá éðæàa íäøáà-úà ézçä ïBøôr ïriå úç¥®©©Á©Á¤§¸©«¦¦³¤©§¨¨¸§¨§¥´§¥

:øîàì Bøér-ørL éàa ìëì úçàééðãà-àì ¥½§²Ÿ¨¥¬©«©¦−¥«Ÿ«Ÿ£Ÿ¦´
Eì Ba-øLà äørnäå Cì ézúð äãOä éðrîL§¨¥½¦©¨¤Æ¨©´¦½̈§©§¨¨¬£¤−§´

:Eúî øá÷ Cl äézúð énr-éðá éðérì äézúð§©¦®¨§¥¥¯§¥«©¦²§©¦¬¨−̈§¬Ÿ¥¤«
áé:õøàä-ír éðôì íäøáà eçzLiå(ìàøùé) ©¦§©̧Æ©§¨½̈¦§¥−©¨¨«¤
âéøîàì õøàä-ír éðæàa ïBøôr-ìà øaãéåCà ©§©¥̧¤¤§¹§¨§¥³©¨¨̧¤Æ¥½Ÿ©²

épnî ç÷ äãOä óñk ézúð éðrîL eì äzà-íà¦©¨¬−§¨¥®¦¨©¹¦¤³¤©¨¤Æ©´¦¤½¦
:änL éúî-úà äøa÷àåãé-úà ïBøôr ïriå §¤§§¨¬¤¥¦−¨«¨©©©̄¤§²¤

:Bì øîàì íäøáàåèòaøà õøà éðrîL éðãà ©§¨−̈¥¬Ÿ«£Ÿ¦´§¨¥½¦¤Á¤Á©§©̧
ðéáe éðéa óñk-ì÷L úàîEúî-úàå àåä-äî E ¥¯Ÿ¤«¤¤²¤¥¦¬¥«§−©¦®§¤¥«§−

:øá÷æèì÷Liå ïBøôr-ìà íäøáà òîLiå §«Ÿ©¦§©´©§¨¨»¤¤§¼©¦§³Ÿ
éðæàa øac øLà óñkä-úà ïøôrì íäøáà©§¨¨Æ§¤§½Ÿ¤©¤¾¤£¤¬¦¤−§¨§¥´
:øçqì øáò óñk ì÷L úBàî òaøà úç-éðá§¥¥®©§©³¥Æ¤´¤¤½¤Ÿ¥−©Ÿ¥«

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

ïðaø,mixdhn minkg -àéòaéî äðáìe äweøéjxev yi ike - ©¨¨§¨§¨¨¦©§¨
opi`y ,dwexi e` dpal dkizg zltna mixdhn mdy rinydl

.mi`nhd mipindnåàì àlàdpy i`ce `l` -zltn `pzd ¤¨¨
dpal e` dwexi dkizgìixac xe`ia jxevâéìôe ,äãeäé éaø- §©¦§¨¨¦

mi`nhd mipind zrax`n dpi`y dkizga elit`y eprinyde
.`nhne dcedi iax wleg

:opgei iax zrcl `iyewd z` x`al dtiqen `xnbdeúå,cere - §
øîàc ïðçBé éaøìdkizg zltnykyíéîã éðéî úòaøà ìLléøác §©¦¨¨§¨©¤©§©©¦¥¨¦¦§¥

,äàîè ìkä,l`eny lr dywy itk eixac lr dywy dnn cal ©Ÿ§¥¨
zrax`n dpi`y dkizga xdhn dcedi iax ezrcl mb ixdy
dyw cer ,dpale dwexia elit` `nhny gken `ziixaae ,mipind
`nhl micen minkgy xn` j`id ,minkg zrca mb eixac lr

e ,minc ipin zrax` ly dkizgaéðz÷ àä`ziixaa epipy ixde - ¨¨¨¥
dkizg zltnd oic,äøBçLe äneãà,minc ipin zrax`n odyås` £¨§¨§

ok it lrïðaø éâéìtmzrcly gkene ,mixdhne miwleg minkg - §¦¦©¨¨
.dxedh mipind zrax` ly dkizg zltn elit`

àîéz éëå,xnele zegcl dvxz m`e -éâéìt ékewlgp xy`ky - §¦¥¨¦§¦¦
ïðaø`l` ewlgp `l ,`ziixaaäðáìe äweøéàdkizg zltna - ©¨¨©§¨§¨¨

,dpal e` dwexiäøBçLe äneãàà ìáàdnec` dkizg zltna - £¨©£¨§¨
dxegy e`àì,jk yxtl jcia did .d`nhy micen mde ,ewlgp Ÿ

àlàdyw didi ok m`ydì éðz÷ ïàîì äøBçLe äneãàjxevl - ¤¨£¨§¨§©¨¨¥¨
e` dnec` dkizg zltn `pzd dpy mi`pzdn in ixac xe`ia

,dxegyàîéìéàixac z` x`al ick df ote` dpyy xn`p m` - ¦¥¨
,äãeäé éaø,jk xnel xyt` ikeàzLä,dyw didi dzrn `lde - ©¦§¨©§¨

dkizg zltna elit` ixd,äðáìe äweøé,mi`nhd mipindn opi`y §¨§¨¨
`idy dcedi iax xaeqàéòaéî äøBçLe äneãà ,äàîèyi ike - §¥¨£¨§¨¦©§¨

dxegy e` dnec` dkizg zltna `nhn `edy rinydl jxev
.mi`nhd mipindn odyåàì àlàzltn `pzd dpy i`ce `l` - ¤¨¨

ixac xe`ia jxevl dxegye dnec` dkizgéâéìôe ,ïðaø- ©¨¨§¦¦
miwleg mi`nhd mipind zrax` ly dkizga elit`y eprinyde

.mixdhne minkg
:xg` ote`a dcedi iaxe minkg zwelgn z` zyxtn `xnbdàlà¤¨

,÷çöé øa ïîçð áø øîàzngn d`nh dpi` mlek zrcl mlerl ¨©©©§¨©¦§¨
iptn ,minc ipin zrax` ly dkizga elit`e ,dnvr dkizgd

dcedi iaxe minkge ,xya `l` mc dpi` dkizgdyøLôàa§¤§¨
øáwä úçéúôì[mgxd-]éâìôéî÷ íc àìam`d dl`ya ewlgp - ¦§¦©©¤¤§Ÿ¨¨¦§§¦

dcedi iaxy ,mc epnn `viy ilan dcill mgxd gztiy xyt`
dkizg zltn lke ,'mc `la xawd zgiztl xyt` i`' xaeq
`l` did i`ce ,mc d`vn `l m` s`e ,dngxn mc `vi gxkda
.dpal e` dwexi dkizga s` dcp z`neh d`nh `ide ,ca`y
mc d`vn `ly lke ,'mc `la xawd zgiztl xyt`' minkgle

.dxegy e` dnec` dnvr dkizgdyk s` ,`id dxedh
:zxg` mi`pz zwelgna mzwelgn z` dlez `xnbdàúâeìôáe¦§§¨

éàpz éðäc,`ziixaa mi`pzd zwelgn `id ef mzwelgne -,àéðúc §¨¥©¨¥§©§¨
z`neh dz`nhn dpi` mc zii`x mday minia zcnerd dy`

y ,mc mda dz`xe ,daf z`neh `l` zecpíéðL äúL÷- ¨§¨§©¦
mc dz`x df iyew zngne ,cle zcll dkixvy xrv dyibxdy

,mini ipyéLéìMìådzii`x zligzn iyilyd meiae -äìétäxac §©§¦¦¦¦¨
,`edy lk,äìétä äî úòãBé dðéàå`l `ny e` ,ltp df did m` §¥¨©©©¦¦¨

dz`x m` zrcei dpi` mbe .dpnn d`viy `nlra gex `l` did
`ny .` ,zewitq dnka zwtzqn `id ixde .`l e` ef dltda mc
dpi` df dxwnae ,dcil z`neh d`nhpe iyilya xenb ltp dlitd
iptn iyilya mb mc dz`x m` elit` daif z`neh d`nh
dpi` iyew zngn dii`xe ,dltdd iyew zngn dzid dzii`xy
diptl yi f`e ,`nlra gex dlitd `ny .a .daf z`neh d`nhn
mc dz`xy `vnp dltdd zrya mc dz`x m` ,miccv ipy
dzyrpe dcil zngn `le zecp zngn `ly mitevx mini dyly
dz`x `ly `vnp dltdd zrya mc dz`x `l m`e .'dlecb daf'
dpi`y ,dphw daf `l` dpi`e ,dyly `le miinei `l` el` minia
,minkg mixne` ok lre .oaxw z`ade miiwp dray zxitq dperh
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המשך ביאור למס' נפה ליום רביעי עמ' א



לוח זמנים לשבוע פרשת וירא בערים שונות בעולם רפו
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
06:0306:0908:0708:1008:4208:4509:3709:4011:5511:5616:4616:4217:1317:1016:2317:20באר שבע )ח(

06:0506:1108:0708:1008:4208:4609:3809:4011:5411:5516:4516:4217:1017:0616:1217:17חיפה )ח(

06:0306:0808:0608:0808:4108:4409:3609:3811:5311:5416:4816:4517:1017:0716:0517:18ירושלים )ח(

06:0506:1008:0808:1008:4308:4609:3809:4011:5511:5616:4416:4117:1217:0816:2117:19תל אביב )ח(

06:5307:0208:2808:3209:1409:1910:0310:0712:0812:0916:2316:1616:5916:5215:5917:06אוסטריה, וינה )ח(

06:0506:0008:5008:4709:3309:3010:4410:4313:3913:4020:0520:1220:3520:4219:5220:54אוסטרליה, מלבורן )ק(

06:5107:0008:3008:3409:1409:1910:0410:0812:1112:1216:3016:2317:0516:5816:0717:12אוקראינה, אודסה )ח(

06:2706:3608:0208:0708:4808:5309:3709:4111:4311:4315:5815:5116:3316:2715:3416:40אוקראינה, דונייצק )ח(

06:3906:4808:1308:1808:5909:0409:4909:5211:5411:5516:0816:0016:4416:3715:4316:51אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

07:1007:2008:4008:4409:2709:3310:1610:2012:1912:2016:2816:2017:0516:5816:0317:12אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

07:0307:1308:3208:3709:2009:2610:0910:1312:1212:1316:2016:1216:5716:5015:5517:04אוקראינה, קייב )ח(

07:1507:2308:5609:0009:3909:4310:2910:3312:3712:3817:0216:5517:3317:2716:3817:40איטליה, מילאנו )ח(

05:5405:5508:2408:2508:5408:5509:5709:5712:2812:2918:0218:0318:2518:2617:4418:35אקוואדור, קיטו )ח(

05:4405:4008:2908:2709:0909:0710:2010:1913:1213:1319:3219:3820:0120:0719:1920:19ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

06:2206:1609:0809:0409:5409:5111:0711:0614:0514:0620:3720:4421:1021:1820:2521:32ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

06:4406:5108:3608:4009:1509:1910:0810:1112:2012:2116:5616:5117:2617:2216:3417:33ארה״ב, בולטימור )ח(

06:3606:4308:2608:3009:0609:1009:5810:0112:1012:1016:4316:3717:1317:0916:2017:21ארה״ב, ברוקלין )ח(

06:3706:4408:2708:3009:0609:1009:5910:0212:1012:1116:4316:3817:1417:0916:2017:21ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

07:1607:2409:0309:0709:4409:4810:3610:3912:4612:4717:1517:1017:4717:4216:5217:54ארה״ב, דטרויט )ח(

06:4206:4708:4708:5009:2209:2410:1710:2012:3512:3617:2917:2617:5517:5217:0918:03ארה״ב, האוסטון )ח(

06:1906:2508:2008:2308:5608:5909:5009:5312:0612:0716:5216:4817:2017:1616:3117:27ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

06:3506:3908:4508:4709:1809:2010:1510:1712:3512:3617:3417:3218:0017:5817:1418:08ארה״ב, מיאמי )ח(

06:3406:4108:2308:2609:0209:0709:5509:5812:0612:0616:3716:3217:0817:0316:1417:15ארה״ב, ניו הייבן )ח(

07:0007:0708:5008:5409:3009:3410:2210:2512:3412:3517:0717:0217:3817:3316:4517:45ארה״ב, פיטסבורג )ח(

06:3406:4108:2208:2509:0209:0609:5409:5712:0412:0516:3516:2917:0617:0116:1217:13ארה״ב, שיקגו )ח(

05:5205:5108:3008:3009:0209:0210:0810:0812:4812:5018:4118:4419:0619:0918:2619:19בוליביה, לה-פס )ח(

07:5008:0009:1709:2210:0610:1210:5410:5812:5612:5717:0216:5317:4017:3216:3617:47בלגיה, אנטוורפן )ח(

07:4907:5909:1709:2210:0610:1110:5410:5812:5612:5717:0316:5517:4117:3316:3817:48בלגיה, בריסל )ח(

05:1605:1307:5707:5608:3108:3009:3909:3912:2312:2518:3018:3418:5118:5618:1619:06ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:0505:0307:4607:4508:2008:1909:2709:2712:1112:1218:1318:1618:3818:4217:5818:52ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

07:0907:1908:3508:4009:2509:3010:1210:1612:1412:1516:2016:1216:5716:5015:5817:04בריטניה, לונדון )ח(

07:2407:3608:4508:5009:3609:4310:2310:2712:2312:2416:2016:1117:0116:5315:5717:08בריטניה, מנצ'סטר )ח(

07:1907:2908:4208:4709:3209:3810:2010:2412:2012:2116:2316:1417:0116:5315:5717:08גרמניה, ברלין )ח(

07:3007:4009:0009:0409:4709:5310:3610:4012:3912:4016:4816:4017:2517:1816:2317:33גרמניה, פרנקפורט )ח(

05:1205:1007:5507:5308:3008:2909:3809:3812:2412:2518:3718:4218:5719:0118:2319:12דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:4306:4608:5909:0109:3109:3310:2910:3112:5212:5318:0218:0018:2618:2517:4218:34הודו, מומבאי )ח(

06:3806:4108:5508:5709:2609:2810:2510:2712:4812:4917:5817:5718:2318:2117:3918:31הודו, פונה )ח(

06:4006:4908:1708:2109:0209:0709:5209:5511:5811:5816:1416:0716:4916:4315:5016:56הונגריה, בודפשט )ח(

06:4106:4808:3108:3409:1109:1510:0310:0612:1412:1516:4716:4117:1817:1316:2417:25טורקיה, איסטנבול )ח(

07:0007:0608:5408:5809:3209:3610:2610:2812:3912:4017:1817:1317:4717:4316:5617:54יוון, אתונה )ח(

07:0007:0908:3808:4209:2209:2710:1210:1612:1812:1916:3616:2917:1117:0516:1217:18מולדובה, קישינב )ח(



רפז לוח זמנים לשבוע פרשת וירא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
06:0306:0908:0708:1008:4208:4509:3709:4011:5511:5616:4616:4217:1317:1016:2317:20באר שבע )ח(

06:0506:1108:0708:1008:4208:4609:3809:4011:5411:5516:4516:4217:1017:0616:1217:17חיפה )ח(

06:0306:0808:0608:0808:4108:4409:3609:3811:5311:5416:4816:4517:1017:0716:0517:18ירושלים )ח(

06:0506:1008:0808:1008:4308:4609:3809:4011:5511:5616:4416:4117:1217:0816:2117:19תל אביב )ח(

06:5307:0208:2808:3209:1409:1910:0310:0712:0812:0916:2316:1616:5916:5215:5917:06אוסטריה, וינה )ח(

06:0506:0008:5008:4709:3309:3010:4410:4313:3913:4020:0520:1220:3520:4219:5220:54אוסטרליה, מלבורן )ק(

06:5107:0008:3008:3409:1409:1910:0410:0812:1112:1216:3016:2317:0516:5816:0717:12אוקראינה, אודסה )ח(

06:2706:3608:0208:0708:4808:5309:3709:4111:4311:4315:5815:5116:3316:2715:3416:40אוקראינה, דונייצק )ח(

06:3906:4808:1308:1808:5909:0409:4909:5211:5411:5516:0816:0016:4416:3715:4316:51אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

07:1007:2008:4008:4409:2709:3310:1610:2012:1912:2016:2816:2017:0516:5816:0317:12אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

07:0307:1308:3208:3709:2009:2610:0910:1312:1212:1316:2016:1216:5716:5015:5517:04אוקראינה, קייב )ח(

07:1507:2308:5609:0009:3909:4310:2910:3312:3712:3817:0216:5517:3317:2716:3817:40איטליה, מילאנו )ח(

05:5405:5508:2408:2508:5408:5509:5709:5712:2812:2918:0218:0318:2518:2617:4418:35אקוואדור, קיטו )ח(

05:4405:4008:2908:2709:0909:0710:2010:1913:1213:1319:3219:3820:0120:0719:1920:19ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

06:2206:1609:0809:0409:5409:5111:0711:0614:0514:0620:3720:4421:1021:1820:2521:32ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

06:4406:5108:3608:4009:1509:1910:0810:1112:2012:2116:5616:5117:2617:2216:3417:33ארה״ב, בולטימור )ח(

06:3606:4308:2608:3009:0609:1009:5810:0112:1012:1016:4316:3717:1317:0916:2017:21ארה״ב, ברוקלין )ח(

06:3706:4408:2708:3009:0609:1009:5910:0212:1012:1116:4316:3817:1417:0916:2017:21ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

07:1607:2409:0309:0709:4409:4810:3610:3912:4612:4717:1517:1017:4717:4216:5217:54ארה״ב, דטרויט )ח(

06:4206:4708:4708:5009:2209:2410:1710:2012:3512:3617:2917:2617:5517:5217:0918:03ארה״ב, האוסטון )ח(

06:1906:2508:2008:2308:5608:5909:5009:5312:0612:0716:5216:4817:2017:1616:3117:27ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

06:3506:3908:4508:4709:1809:2010:1510:1712:3512:3617:3417:3218:0017:5817:1418:08ארה״ב, מיאמי )ח(

06:3406:4108:2308:2609:0209:0709:5509:5812:0612:0616:3716:3217:0817:0316:1417:15ארה״ב, ניו הייבן )ח(

07:0007:0708:5008:5409:3009:3410:2210:2512:3412:3517:0717:0217:3817:3316:4517:45ארה״ב, פיטסבורג )ח(

06:3406:4108:2208:2509:0209:0609:5409:5712:0412:0516:3516:2917:0617:0116:1217:13ארה״ב, שיקגו )ח(

05:5205:5108:3008:3009:0209:0210:0810:0812:4812:5018:4118:4419:0619:0918:2619:19בוליביה, לה-פס )ח(

07:5008:0009:1709:2210:0610:1210:5410:5812:5612:5717:0216:5317:4017:3216:3617:47בלגיה, אנטוורפן )ח(

07:4907:5909:1709:2210:0610:1110:5410:5812:5612:5717:0316:5517:4117:3316:3817:48בלגיה, בריסל )ח(

05:1605:1307:5707:5608:3108:3009:3909:3912:2312:2518:3018:3418:5118:5618:1619:06ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:0505:0307:4607:4508:2008:1909:2709:2712:1112:1218:1318:1618:3818:4217:5818:52ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

07:0907:1908:3508:4009:2509:3010:1210:1612:1412:1516:2016:1216:5716:5015:5817:04בריטניה, לונדון )ח(

07:2407:3608:4508:5009:3609:4310:2310:2712:2312:2416:2016:1117:0116:5315:5717:08בריטניה, מנצ'סטר )ח(

07:1907:2908:4208:4709:3209:3810:2010:2412:2012:2116:2316:1417:0116:5315:5717:08גרמניה, ברלין )ח(

07:3007:4009:0009:0409:4709:5310:3610:4012:3912:4016:4816:4017:2517:1816:2317:33גרמניה, פרנקפורט )ח(

05:1205:1007:5507:5308:3008:2909:3809:3812:2412:2518:3718:4218:5719:0118:2319:12דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:4306:4608:5909:0109:3109:3310:2910:3112:5212:5318:0218:0018:2618:2517:4218:34הודו, מומבאי )ח(

06:3806:4108:5508:5709:2609:2810:2510:2712:4812:4917:5817:5718:2318:2117:3918:31הודו, פונה )ח(

06:4006:4908:1708:2109:0209:0709:5209:5511:5811:5816:1416:0716:4916:4315:5016:56הונגריה, בודפשט )ח(

06:4106:4808:3108:3409:1109:1510:0310:0612:1412:1516:4716:4117:1817:1316:2417:25טורקיה, איסטנבול )ח(

07:0007:0608:5408:5809:3209:3610:2610:2812:3912:4017:1817:1317:4717:4316:5617:54יוון, אתונה )ח(

07:0007:0908:3808:4209:2209:2710:1210:1612:1812:1916:3616:2917:1117:0516:1217:18מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת וירא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
06:4106:4408:5708:5909:2809:3010:2710:2812:5012:5117:5817:5718:2318:2117:3918:31מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

04:5604:4907:4107:3608:3308:3009:4809:4612:5012:5119:3219:4020:0820:1719:2120:32ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

06:2006:2508:2808:3109:0209:0509:5810:0012:1812:1817:1417:1117:4017:3816:5417:48נפאל, קטמנדו )ח(

06:5306:5908:4408:4809:2309:2710:1610:1912:2812:2917:0316:5817:3417:2916:3917:41סין, בייג'ין )ח(

06:4606:4709:1609:1609:4509:4610:4810:4913:1913:1918:5018:5119:1319:1418:3319:23סינגפור, סינגפור )ח(

06:4706:5808:1108:1609:0109:0709:4909:5311:5011:5115:5215:4316:3116:2315:2616:38פולין, ורשא )ח(

05:3305:3308:1008:1008:4108:4109:4609:4612:2412:2518:1118:1318:3518:3717:5518:47פרו, לימה )ח(

07:3307:4109:1309:1709:5710:0110:4710:5012:5512:5517:1617:0917:5017:4316:5217:57צרפת, ליאון )ח(

07:5108:0109:2409:2910:1110:1611:0011:0413:0513:0517:1917:1117:5317:4616:5418:00צרפת, פריז )ח(

05:4305:4408:1008:1008:3908:4109:4109:4212:1012:1117:3817:3818:0118:0217:2018:11קולומביה, בוגוטה )ח(

07:0507:1308:4908:5309:3109:3510:2210:2612:3112:3217:0016:5417:3017:2416:3717:37קנדה, טורונטו )ח(

06:4606:5408:2708:3109:1009:1510:0110:0412:0812:0916:3116:2417:0316:5716:0717:10קנדה, מונטריאול )ח(

06:1406:2008:1308:1608:5008:5309:4409:4711:5912:0016:4416:4017:1217:0816:2217:19קפריסין, לרנקה )ח(

08:1708:2909:3209:3810:2610:3311:1211:1713:1013:1117:0316:5317:4517:3616:3617:52רוסיה, ליובאוויטש )ח(

07:5408:0609:0609:1210:0110:0810:4710:5112:4312:4416:3616:2617:1617:0616:0917:23רוסיה, מוסקבה )ח(

07:1707:2608:5408:5809:3909:4410:2910:3212:3512:3616:5216:4517:2717:2116:2817:34רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

07:2207:3108:5909:0309:4409:4910:3410:3712:4012:4117:0116:5417:3217:2516:3717:39שוויץ, ציריך )ח(

06:1606:1808:3608:3809:0709:0810:0610:0812:3212:3317:4817:4818:1218:1117:3018:21תאילנד, בנגקוק )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי
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תפלת הדרך

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 

שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לֹום  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לֹום  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לֹום  ְלׁשָ ּתֹוִליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו,  י  ֵואלֹ ינּו  ֱאלֹ ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 

לֹום(,  לֹום, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לֹום, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשֹות ּוָבאֹות ְלעֹוָלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיֹות ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רֹוֵאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ּתְ ְיָי, ׁשֹוֵמַע  ה  רּוְך ַאּתָ ּבָ ה:  ל־ּפֶ ּכָ ת  ִפּלַ ּתְ ה ׁשֹוֵמַע  י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ַמע קֹול  ְוִתׁשְ ֲחָסִדים טֹוִבים 

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי ואור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
ניתן להשיג שיחות קודש ומאמרי דא"ח אלו

פקס: 9606108 3 )972(

P.O.B 373 Kfar Chabad 60840 Israel - ת.ד. 373 כפר חב"ד 60840 ישראל

E-mail: Israel@DvarMalchus.Org USA@DvarMalchus.Org

להרשמה ומנויים: 9601001 3 )972(

להורדת הקבצים:

Internet: www.DvarMalchus.Org

www.otzar770.com � www.lahak.org � www.Chasidut.TV
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הערות ותיקונים ניתן לשלוח ל:

E-mail: office@chazak.co.il - www.chazak.co.il 

   הורידו את יישומון
דבר מלכות

מחנות היישומים 
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