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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 eðéäìà 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 íéýìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî

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

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

mildz

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

à:ærì írî á÷ré úéa íéøönî ìàøNé úàöaá:åéúBìLîî ìàøNé BLã÷ì äãeäé äúéä §¥´−¦§¨¥¦¦§¨®¦¥¬©« ¹£ÀŸ¥©¬Ÿ¥«¨«§¨´§¨´§¨§®¦¹§¨¥À©§§¨«
â:øBçàì áqé ïcøiä ñðiå äàø íiäã:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷ø íéøäääEl-äî ©¨´−¨¨©¨®Ÿ©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¨«§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ©§´

:øBçàì áqz ïcøiä ñeðú ék íiäå:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷øz íéøääæïBãà éðôlî −©¨¦´¨®©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¦§§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ¦¦§¥´−¨
:á÷ré dBìà éðôlî õøà éìeçç:íéî-Bðérîì Léîlç íéî-íâà øevä éëôää ´¦¨®¤¦¹¦§¥À¡´©©«£«Ÿ©«Ÿ§¦´©´£©¨®¦©¹¨¦À§©§§¨«¦

.åè÷
:ììçúé àìù åîù ïòîì äùòéù úåìâä úåëéøà ìò äìéôú

àì àìeð|ì-ék eðì-àì ýåýé:Ezîà-ìò Ecñç-ìò ãBák ïz EîLáíéBbä eøîàé änì ³Ÿ¨̧§Ÿ̈ÀÅŸ¨¬¦«−§¦§¥´¨®©©¹§§À©£¦¤«−¨¨«Ÿ§´©¦®
:íäéäìà àð-äiàâ:äNò õôç-øLà ìk íéîMá eðéäìàåãäNòî áäæå óñk íäéaöò ©¥¹̈À¡«Ÿ¥¤«¥«Ÿ¥¬©¨¨®¦−Ÿ£¤¨¥´¨¨«−£©¥¤¤´¤§¨¨®©« ¹£¥À

:íãà éãéä:eàøé àìå íäì íéðéò eøaãé àìå íäì-ätåíäì óà eòîLé àìå íäì íéðæà §¥´¨¨«¤«−¨¤§´Ÿ§©¥®¥©¬¦¹̈¤À§´Ÿ¦§«¨§©¦́−¨¤§´Ÿ¦§¨®©¬¹̈¤À
:ïeçéøé àìåæ:íðBøâa ebäé-àì eëläé àìå íäéìâø ïeLéîé àìå | íäéãéçeéäé íäBîk §´Ÿ§¦«§¥¤³§ÄŸ§¦À−©§¥¤§´Ÿ§©¥®Ÿ¤¹§À¦§¨«−§¤¦«§´

:íäa çèa-øLà ìk íäéNòè:àeä ípâîe íøæò ýåýéa çèa ìàøNééeçèa ïøäà úéa «Ÿ¥¤®−Ÿ£¤Ÿ¥´©¨¤«−¦§¨¥§©´©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«¥´−©£Ÿ¦§´
:àeä ípâîe íøæò ýåýéáàé:àeä ípâîe íøæò ýåýéá eçèa ýåýé éàøéáéCøáé eðøëæ ýåýé ©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«¦§¥´−§Ÿ̈¦§´©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«§Ÿ̈»§¨¨¶§Å̈¥¬

:ïøäà úéa-úà Cøáé ìàøNé úéa-úà Cøáéâé:íéìãbä-íò íépèwä ýåýé éàøé Cøáéãéóñé −§¨¥¤¥´¦§¨¥®§¹¨¥À¤¥¬©«£«Ÿ−§¨¥¦§¥´§Ÿ̈®©¹§©¦À¦©§Ÿ¦«Ÿ¥´
:íëéða-ìòå íëéìò íëéìò ýåýéåèå íéîL äNò ýåýéì ízà íéëeøa:õøàæèíéîMä §Ÿ̈´£¥¤®£¹¥¤À§©§¥¤«§¦´−©¤©«Ÿ̈®¹Ÿ¥À¨©¬¦¨¨«¤©¨©´¦

:íãà-éðáì ïúð õøàäå ýåýéì íéîLæé:äîeã éãøé-ìk àìå dé-eììäé íéúnä àì −¨©¦©«Ÿ̈®§¹¨À̈¤¨©¬¦§¥¨¨«´Ÿ−©¥¦§©«§¨®§¹ÀŸ¨«Ÿ§¥¬¨«
çé:déeììä íìBò-ãòå äzòî dé Cøáð | eðçðàå©«£©³§§»̈¥³À̈¥«©¨¬§©À̈©«§¨«



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

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

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

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

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

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

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

 ב"ה,  ט"ז אדר, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

 לכבוד מר דוד שי' בן-שושן

קסבלנקה, מרוקו

שלום וברכה!

שי'  ליב  יהודא  הרב  הנכבד  ידידנו  ידי  על  ופעולותיו  אודותיו  ידיעות  אני  מקבל  לזמן  מזמן 

רסקין, ולאחרונה גם הבשורה טובה שהנהיגו להודיע בעיתון על דבר זמן הדלקת הנרות בערב שבת 

קודש ומוצאי שבת.

ובודאי לדכוותי' לא נצרך להסביר גודל זכות הרבים בכלל, ובפרט בנוגע למצוות שמירת שבת, 

וכמבואר בכמה מקומות בתורתנו הק' גודל ענין שמירת שבת, שהיא מקור הברכה לכל ימי השבוע, 

זאת אומרת שנוגע לכל חיי היהודי.

ויהי רצון שרבות בשנים יוכל לעשות בהפצת היהדות המסורתית, וכן אשתו שתחי' במקצוע 

כמו  ויקר,  וששון  ושמחה  אורה  היתה  ליהודים   – היהודים  אחינו  כל  בתוככי  אצלם  ויקויים  שלה, 

שקראנו במגילה.

בברכה להצלחה ולבשורות טובות.
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Èk זה גֹו' לפקּודיהם יׂשראל ּבני ראׁש את תּׂשא ƒְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָֹ

וגֹו' הּׁשקל מחצית גֹו' כ"ק 1יּתנּו ּומבאר . ְְְֲִִֵֶֶַַָ

'ּדּבּור  ּבמאמר נׁשמתֹוֿעדן (מהֹורׁש"ב) ְְְֲִִֵֶַַַָָָאדמֹו"ר

תרע"ט  מּׁשנת זה להקּדים 2הּמתחיל' ׁשּיׁש , ְְְְִִִֵֶֶַַַַ

מהימנא  רעיא נקרא ׁשּמׁשה הּידּוע ,3ּתחּלה ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

אֹותם  לחּזק יׂשראל נׁשמֹות ּומפרנס ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָׁשרֹועה

האמּונה  ׁשענין  ּבארּכה ּומבאר ּבה', ְְֱֱֲִֵֶֶַַַַָָָָָֻּבאמּונתם

עלמין, ּכל ממּלא ּבבחינת רק לא להיֹות ְְְְִִִִִֵַַַָָָֹצרי

ּבבחינת  וגם עלמין, ּכל סֹובב ּבבחינת ּגם ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָאּלא

ּכל  סֹובב מּבחינת ׁשּלמעלה סֹוף אין אֹור ְְְְִִֵֵֶַַַָָעצמּות

נאמר  ועלֿזה עלמין, ּכל ּוממּלא ּורעה 4עלמין ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָ

האמּונה, את לרעֹות ׁשּצריכים ּדהינּו ְְְְֱֱִִִֶֶַָָָאמּונה,

וחמי  מֹורי  כ"ק  מבאר  וכן ּבפנימ ּיּות. ְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָלהמׁשיכּה

היהּודים  וקּבל הּמתחיל' 'ּדּבּור ּבמאמר ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָאדמֹו"ר

תרפ"ז  ׁשנת קטן על 5ּדפּורים מיּסד ׁשהּוא , ְְְִֶַַָָָֻ

(אּלא  הּנ"ל תרע"ט תּׂשא ּכי הּמתחיל' ְִִִִֶַַַַָָ'ּדּבּור

נתּבאר  לא היהּודים וקּבל הּמתחיל' ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָֹׁשּב'דּבּור

תּׂשא). ּכי ִִַָָהּפסּוק

¯‡·Óe ׁשעלֿידי 6ּבהּמאמר זֹו ׁשהמׁשכה , ¿»≈ְְְֲֵֶֶַַַַָָָ

נמׁשכת  ּתהיה ׁשהאמּונה ְְֱִִֶֶֶֶֶָָֹמׁשה

ּבׁשקל  הּׁשקל מחצית ענין הּוא ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַּבפנימּיּות,

וגֹו', תּׂשא ּכי ּׁשּכתּוב מה יּובן ּובזה ְִִֶֶֶַַָָָָֹהּקדׁש.

את  (ּתּׂשא ּבפנימּיּות נמׁשכת האמּונה ְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַָָָׁשּכאׁשר

הה  ּכללּות אזי יׂשראל), ּבני נהגה ראׁש ְְְְֲִֵֵַַַָָָָֹ
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יבֿיג).1) ל, (תשא פרשתנו רסז.2)ריש ע' עטר"ת א.3)סה"מ כא, זח"ב וראה ד. פ"ב, שמו"ר ג.4)ראה לז, תהלים

ואילך).5) קיג ע' תרפ"ז (סה"מ ואילך ערה.6)ס"ד ע' עטר"ת סה"מ ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
השלם  (שקל 'מחציתֿהשקל' נתינת מצות של עניינה תתבאר שלפנינו במאמר

האדם: בעבודת שמתבטאת כפי גרה), עשר – ומחציתו גרה", "עשרים הוא

עובד  זו המשכה ידי שעל רבנו, משה עלֿידי בפנימיות האמונה המשכת

זאת  ובזכות 'נותן', אותם גרה') ('עשר נפשו כוחות עשר בכל עבודתו האדם

את  לעבוד כוח מלמעלה האדם מקבל

כוחות' ('עשר יותר נעלה באופן ה'

- שלם 'שקל' ונעשה מלמעלה)

השקל". גרה "עשרים

הציווי  נאמר תשא, פרשת בתחילת

בניֿישראל  את למנות רבנו, למשה

אחד  שכל עלֿידי תמנה) - ('תשא'

נדבה  השקל מחצית של מטבע יתרום

המטבעות  מספר ימנו וכאשר למשכן,

בניֿישראל: של מניינם Èkƒידעו
Ï‡¯NÈ Èa L‡¯ ˙‡ ‡Oƒ̇»∆…¿≈ƒ¿»≈

Ì‰È„e˜ÙÏ[למספרם=]‰Ê 'B‚ ƒ¿≈∆∆
'B‚Â Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ 'B‚ ezÈ1. ƒ¿«¬ƒ«∆∆¿

¯"BÓ„‡ ˜"Î ¯‡·Óe¿»≈«¿
Ô„ÚŒB˙ÓL (·"L¯B‰Ó)»«ƒ¿»≈∆
‰Ê 'ÏÈÁ˙n‰ ¯eac' ¯Ó‡Óa¿«¬»ƒ««¿ƒ∆

Ë"Ú¯˙ ˙MÓ2LiL , ƒ¿«∆≈
‰LnL Úe„i‰ ‰lÁz ÌÈc˜‰Ï¿«¿ƒ¿ƒ»«»«∆…∆

‡ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯ ‡¯˜3 רועה=] ƒ¿»«¬»¿≈¿»
BÓL˙נאמן] Ò¯ÙÓe ‰ÚB¯L ,∆∆¿«¿≈ƒ¿

Ì˙eÓ‡a Ì˙B‡ ˜fÁÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«≈»∆¡»»
'‰a צאנו את המוליך רועה כמו «

את  מחזק משה כן טוב, מרעה למקום

ישראל  בני כל אצל (הנמצאת האמונה

מאמינים') בני Óe·‡¯'מאמינים ,¿«≈
CÈ¯ˆ ‰eÓ‡‰ ÔÈÚL ‰k¯‡a«¬À»∆ƒ¿«»¡»»ƒ
‡lÓÓ ˙ÈÁ·a ˜¯ ‡Ï ˙BÈ‰Ïƒ¿…«ƒ¿ƒ«¿«≈
˙ÈÁ·a Ìb ‡l‡ ,ÔÈÓÏÚ Ïk»»¿ƒ∆»«ƒ¿ƒ«
˙ÈÁ·a Ì‚Â ,ÔÈÓÏÚ Ïk ··BÒ≈»»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ«
ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ ˙eÓˆÚ«¿≈
Ïk ··BÒ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿ƒ«≈»

ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓe ÔÈÓÏÚ- »¿ƒ¿«≈»»¿ƒ
גדולת  בהשגת מדרגות ג' ישנן בכללות

האלוקי  אור - ממלאֿכלֿעלמין ה':

לפי  ומתצמצם הנבראים להחיות היורד

ומ  הגוף בתוך הנמצאת הנשמה כמו הנבראים. 'ממלא',ערך (נקרא אותו חי'

את  מלא הקדושֿברוךֿהוא כך הגוף את ממלאה הנפש "מה חז"ל: כדברי

לפי  מתצמצם שאינו מוגבל הבלתי האלוקי אור - עלמין כל סובב העולם").

ומהותו  עצמותו ('סובב'). 'מקיף' באופן אותם ומחי' מאיר אך הנבראים, ערך

עולמות  מגדר לגמרי המתנשא ובעצמו, בכבודו הקדושֿברוךֿהוא - יתברך

אלו  דרגות בכל היא יהודי של ה'אמונה' הבורא ונבראים. הוא שה' רק (לא

והנבראים) העולמות מכל לגמרי מרומם שהוא אלא העולם, את ,ומחי'
¯Ó‡ ‰ÊŒÏÚÂ4,‰eÓ‡ ‰Ú¯e ¿«∆∆¡«¿≈¡»

˙‡ ˙BÚ¯Ï ÌÈÎÈ¯vL eÈ‰c¿«¿∆¿ƒƒƒ¿∆
dÎÈLÓ‰Ï ,‰eÓ‡‰»¡»¿«¿ƒ»

˙eiÓÈÙa שהאדם אופן ישנו (שהרי ƒ¿ƒƒ
באופן  אצלו האמונה ונשארת מאמין,

בגמרא: הנמצאת הדוגמא כמו 'מקיף'.

קריא" רחמנא מחתרתא אפום "גנבא

(שחופר) המחתרת פתח על [=גנב

להצליח  לו שיעזור לה'. קורא

עושה  זה שברגע למרות בגניבתו!]

היא  הדבר סיבת לאמונה. הנוגד מעשה

באופן  אצלו נמצאת שהאמונה מפני

דרכיו. לשנות לו גורמת ואינה 'מקיף'

לחזק  הוא מהימנא' ה'רעיא של עניינו

עד  בפנימיות שתאיר האמונה את

לאמונה  בהתאם יתנהג ÔÎÂשהאדם .¿≈
ÈÓÁÂ È¯BÓ ˜"Î ¯‡·Ó¿»≈ƒ¿»ƒ
¯eac' ¯Ó‡Óa ¯"BÓ„‡«¿¿«¬»ƒ
ÌÈ„e‰È‰ Ïa˜Â 'ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ¿ƒ≈«¿ƒ
Ê"Ù¯˙ ˙L ÔË˜ ÌÈ¯eÙc5, ¿ƒ»»¿«

¯eac' ÏÚ „qÈÓ ‡e‰L∆¿À»«ƒ
Ë"Ú¯˙ ‡O˙ Èk 'ÏÈÁ˙n‰««¿ƒƒƒ»
¯ea„'aL ‡l‡) Ï"p‰««∆»∆¿ƒ
‡Ï ÌÈ„e‰È‰ Ïa˜Â 'ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ¿ƒ≈«¿ƒ…
.(‡O˙ Èk ˜eÒt‰ ¯‡a˙ƒ¿»≈«»ƒƒ»

¯Ó‡n‰a ¯‡·Óe6‰ÎLÓ‰L , ¿»≈¿««¬»∆«¿»»
‰eÓ‡‰L ‰LÓ È„ÈŒÏÚL BÊ∆«¿≈…∆∆»¡»
‡e‰ ,˙eiÓÈÙa ˙ÎLÓ ‰È‰zƒ¿∆ƒ¿∆∆ƒ¿ƒƒ
Ï˜La Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ ÔÈÚƒ¿««¬ƒ«∆∆¿∆∆

L„w‰(תרע"ט (משנת במאמר - «…∆
להמשיך  משה של שהכח מבאר

מדרגת  מגיע בפנימיות, האמונה

ביותר  גבוה ממקום המשכה ֶֹ'קדש',

להחדיר  הכוח ניתן זה ממקום שרק

בפנימיות  Ó‰האמונה Ô·eÈ ‰Ê·e .»∆»«
˙eiÓÈÙa ˙ÎLÓ ‰eÓ‡‰ ¯L‡kL ,'B‚Â ‡O˙ Èk ·e˙kM∆»ƒƒ»¿∆«¬∆»¡»ƒ¿∆∆ƒ¿ƒƒ

Ï‡¯NÈ Èa L‡¯ ˙‡ ‡Oz),'הרמה' מלשון גם מתפרש 'תשא' - ƒ»∆…¿≈ƒ¿»≈
בניֿישראל  ראש את ומרומם מגביה ‡ÈÊמשה האדם ), על פועלת האמונה ¬«
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כללי מפתח  

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

ג  ..............................  קטו, קיד מזמורי תהלים  )ב

    ה כי תשא"מאמר ד  )ג

ה   ..............  ז"יתש'ה פורים קטן- שושן, תשאשבת פרשת 

  , תשא שיחת שבת פרשת  )ד

יב  ..................................  ה"תשכ'ה, ראשון-אדר ח"י

  תשאפרשת  –לקוטי שיחות   )ה

כב  ..............................................  זטכרך ) ק"בלה(

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

חכ  .................  ל "צחק שניאורסאהן זצלוי י' המקובל ר

ל  .................  תשא פרשת –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

לא  ..........  תשא פרשתלשבוע יומי חומש  ישיעור  )ח

וס  ................  תשא פרשתלשבוע שיעורי תהלים   )ט

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )י

זס  ......................................  תשא פרשתלשבוע  

עה  ..............  תשא פרשתלשבוע " היום יום"לוח   )יא

עח  .........................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יב

ם"שיעורי רמב

פא  ............  תשא פרשתלשבוע פרקים ליום ' ג –  )יג

נטק   ..........  תשא פרשתלשבוע פרק אחד ליום  –  )יד

עטק  ............  תשא פרשתלשבוע ות צוספר המ –  )טו

  נביאים וכתובים   )טז

פוק  ...................................  כחפרק  משלי, אכפרק  ישעיה

  טבול יוםמסכת  –משניות   )יז

פחק  ................................................  ביאור קהתי

צהק  .........................................  מסכת יומא עקביעין   )יח

  

  עם ביאורים  גיטיןמסכת   )יט

  צוק  ................................................  עו ד דףע עף מד

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כ

רכו  ..................................................  ר הזקן"אדמו

  שולחן ערוך הלכות שבת  )כא

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

  תורהלקוטי   )כב

רכט  .................................................  ר הזקן"ואדמ

   התשובשערי   )כג

רלא  .............................................  ר האמצעי"אדמו

  ו"תרט- ד"צ תרי"מאמרי הצ –צ "מאמרי הצ  )כד

לבר  ........................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"ואל תרלתורת שמ  )כה

לגר  ..............................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כו

לדר  .............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ם קונטרסים חלק במאמריספר ה  )כז

להר  ............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ק"א בלה"תש- ת"ש'ספר השיחות ה  )כח

לור  .............................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )כט

לור  .......................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

לזר  .............תשא 'פחומש לקריאה לציבור לשבת   )ל

מור  .......................  תשא פרשתע לשבולוח זמנים   )לא

מזר  ............  שבת קודשלת הדלקת נרות צוסדר מ  )לב

Îoyey ,`yz zyxt zay .c"qa
f"iyz'd ,ohw mixet
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

Èk זה גֹו' לפקּודיהם יׂשראל ּבני ראׁש את תּׂשא ƒְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָֹ

וגֹו' הּׁשקל מחצית גֹו' כ"ק 1יּתנּו ּומבאר . ְְְֲִִֵֶֶַַָ

'ּדּבּור  ּבמאמר נׁשמתֹוֿעדן (מהֹורׁש"ב) ְְְֲִִֵֶַַַָָָאדמֹו"ר

תרע"ט  מּׁשנת זה להקּדים 2הּמתחיל' ׁשּיׁש , ְְְְִִִֵֶֶַַַַ

מהימנא  רעיא נקרא ׁשּמׁשה הּידּוע ,3ּתחּלה ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

אֹותם  לחּזק יׂשראל נׁשמֹות ּומפרנס ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָׁשרֹועה

האמּונה  ׁשענין  ּבארּכה ּומבאר ּבה', ְְֱֱֲִֵֶֶַַַַָָָָָֻּבאמּונתם

עלמין, ּכל ממּלא ּבבחינת רק לא להיֹות ְְְְִִִִִֵַַַָָָֹצרי

ּבבחינת  וגם עלמין, ּכל סֹובב ּבבחינת ּגם ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָאּלא

ּכל  סֹובב מּבחינת ׁשּלמעלה סֹוף אין אֹור ְְְְִִֵֵֶַַַָָעצמּות

נאמר  ועלֿזה עלמין, ּכל ּוממּלא ּורעה 4עלמין ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָ

האמּונה, את לרעֹות ׁשּצריכים ּדהינּו ְְְְֱֱִִִֶֶַָָָאמּונה,

וחמי  מֹורי  כ"ק  מבאר  וכן ּבפנימ ּיּות. ְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָלהמׁשיכּה

היהּודים  וקּבל הּמתחיל' 'ּדּבּור ּבמאמר ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָאדמֹו"ר

תרפ"ז  ׁשנת קטן על 5ּדפּורים מיּסד ׁשהּוא , ְְְִֶַַָָָֻ

(אּלא  הּנ"ל תרע"ט תּׂשא ּכי הּמתחיל' ְִִִִֶַַַַָָ'ּדּבּור

נתּבאר  לא היהּודים וקּבל הּמתחיל' ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָֹׁשּב'דּבּור

תּׂשא). ּכי ִִַָָהּפסּוק

¯‡·Óe ׁשעלֿידי 6ּבהּמאמר זֹו ׁשהמׁשכה , ¿»≈ְְְֲֵֶֶַַַַָָָ

נמׁשכת  ּתהיה ׁשהאמּונה ְְֱִִֶֶֶֶֶָָֹמׁשה

ּבׁשקל  הּׁשקל מחצית ענין הּוא ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַּבפנימּיּות,

וגֹו', תּׂשא ּכי ּׁשּכתּוב מה יּובן ּובזה ְִִֶֶֶַַָָָָֹהּקדׁש.

את  (ּתּׂשא ּבפנימּיּות נמׁשכת האמּונה ְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַָָָׁשּכאׁשר

הה  ּכללּות אזי יׂשראל), ּבני נהגה ראׁש ְְְְֲִֵֵַַַָָָָֹ
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יבֿיג).1) ל, (תשא פרשתנו רסז.2)ריש ע' עטר"ת א.3)סה"מ כא, זח"ב וראה ד. פ"ב, שמו"ר ג.4)ראה לז, תהלים

ואילך).5) קיג ע' תרפ"ז (סה"מ ואילך ערה.6)ס"ד ע' עטר"ת סה"מ ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
השלם  (שקל 'מחציתֿהשקל' נתינת מצות של עניינה תתבאר שלפנינו במאמר

האדם: בעבודת שמתבטאת כפי גרה), עשר – ומחציתו גרה", "עשרים הוא

עובד  זו המשכה ידי שעל רבנו, משה עלֿידי בפנימיות האמונה המשכת

זאת  ובזכות 'נותן', אותם גרה') ('עשר נפשו כוחות עשר בכל עבודתו האדם

את  לעבוד כוח מלמעלה האדם מקבל

כוחות' ('עשר יותר נעלה באופן ה'

- שלם 'שקל' ונעשה מלמעלה)

השקל". גרה "עשרים

הציווי  נאמר תשא, פרשת בתחילת

בניֿישראל  את למנות רבנו, למשה

אחד  שכל עלֿידי תמנה) - ('תשא'

נדבה  השקל מחצית של מטבע יתרום

המטבעות  מספר ימנו וכאשר למשכן,

בניֿישראל: של מניינם Èkƒידעו
Ï‡¯NÈ Èa L‡¯ ˙‡ ‡Oƒ̇»∆…¿≈ƒ¿»≈

Ì‰È„e˜ÙÏ[למספרם=]‰Ê 'B‚ ƒ¿≈∆∆
'B‚Â Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ 'B‚ ezÈ1. ƒ¿«¬ƒ«∆∆¿

¯"BÓ„‡ ˜"Î ¯‡·Óe¿»≈«¿
Ô„ÚŒB˙ÓL (·"L¯B‰Ó)»«ƒ¿»≈∆
‰Ê 'ÏÈÁ˙n‰ ¯eac' ¯Ó‡Óa¿«¬»ƒ««¿ƒ∆

Ë"Ú¯˙ ˙MÓ2LiL , ƒ¿«∆≈
‰LnL Úe„i‰ ‰lÁz ÌÈc˜‰Ï¿«¿ƒ¿ƒ»«»«∆…∆

‡ÓÈ‰Ó ‡ÈÚ¯ ‡¯˜3 רועה=] ƒ¿»«¬»¿≈¿»
BÓL˙נאמן] Ò¯ÙÓe ‰ÚB¯L ,∆∆¿«¿≈ƒ¿

Ì˙eÓ‡a Ì˙B‡ ˜fÁÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«≈»∆¡»»
'‰a צאנו את המוליך רועה כמו «

את  מחזק משה כן טוב, מרעה למקום

ישראל  בני כל אצל (הנמצאת האמונה

מאמינים') בני Óe·‡¯'מאמינים ,¿«≈
CÈ¯ˆ ‰eÓ‡‰ ÔÈÚL ‰k¯‡a«¬À»∆ƒ¿«»¡»»ƒ
‡lÓÓ ˙ÈÁ·a ˜¯ ‡Ï ˙BÈ‰Ïƒ¿…«ƒ¿ƒ«¿«≈
˙ÈÁ·a Ìb ‡l‡ ,ÔÈÓÏÚ Ïk»»¿ƒ∆»«ƒ¿ƒ«
˙ÈÁ·a Ì‚Â ,ÔÈÓÏÚ Ïk ··BÒ≈»»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ«
ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ ˙eÓˆÚ«¿≈
Ïk ··BÒ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿ƒ«≈»

ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓe ÔÈÓÏÚ- »¿ƒ¿«≈»»¿ƒ
גדולת  בהשגת מדרגות ג' ישנן בכללות

האלוקי  אור - ממלאֿכלֿעלמין ה':

לפי  ומתצמצם הנבראים להחיות היורד

ומ  הגוף בתוך הנמצאת הנשמה כמו הנבראים. 'ממלא',ערך (נקרא אותו חי'

את  מלא הקדושֿברוךֿהוא כך הגוף את ממלאה הנפש "מה חז"ל: כדברי

לפי  מתצמצם שאינו מוגבל הבלתי האלוקי אור - עלמין כל סובב העולם").

ומהותו  עצמותו ('סובב'). 'מקיף' באופן אותם ומחי' מאיר אך הנבראים, ערך

עולמות  מגדר לגמרי המתנשא ובעצמו, בכבודו הקדושֿברוךֿהוא - יתברך

אלו  דרגות בכל היא יהודי של ה'אמונה' הבורא ונבראים. הוא שה' רק (לא

והנבראים) העולמות מכל לגמרי מרומם שהוא אלא העולם, את ,ומחי'
¯Ó‡ ‰ÊŒÏÚÂ4,‰eÓ‡ ‰Ú¯e ¿«∆∆¡«¿≈¡»

˙‡ ˙BÚ¯Ï ÌÈÎÈ¯vL eÈ‰c¿«¿∆¿ƒƒƒ¿∆
dÎÈLÓ‰Ï ,‰eÓ‡‰»¡»¿«¿ƒ»

˙eiÓÈÙa שהאדם אופן ישנו (שהרי ƒ¿ƒƒ
באופן  אצלו האמונה ונשארת מאמין,

בגמרא: הנמצאת הדוגמא כמו 'מקיף'.

קריא" רחמנא מחתרתא אפום "גנבא

(שחופר) המחתרת פתח על [=גנב

להצליח  לו שיעזור לה'. קורא

עושה  זה שברגע למרות בגניבתו!]

היא  הדבר סיבת לאמונה. הנוגד מעשה

באופן  אצלו נמצאת שהאמונה מפני

דרכיו. לשנות לו גורמת ואינה 'מקיף'

לחזק  הוא מהימנא' ה'רעיא של עניינו

עד  בפנימיות שתאיר האמונה את

לאמונה  בהתאם יתנהג ÔÎÂשהאדם .¿≈
ÈÓÁÂ È¯BÓ ˜"Î ¯‡·Ó¿»≈ƒ¿»ƒ
¯eac' ¯Ó‡Óa ¯"BÓ„‡«¿¿«¬»ƒ
ÌÈ„e‰È‰ Ïa˜Â 'ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ¿ƒ≈«¿ƒ
Ê"Ù¯˙ ˙L ÔË˜ ÌÈ¯eÙc5, ¿ƒ»»¿«

¯eac' ÏÚ „qÈÓ ‡e‰L∆¿À»«ƒ
Ë"Ú¯˙ ‡O˙ Èk 'ÏÈÁ˙n‰««¿ƒƒƒ»
¯ea„'aL ‡l‡) Ï"p‰««∆»∆¿ƒ
‡Ï ÌÈ„e‰È‰ Ïa˜Â 'ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ¿ƒ≈«¿ƒ…
.(‡O˙ Èk ˜eÒt‰ ¯‡a˙ƒ¿»≈«»ƒƒ»

¯Ó‡n‰a ¯‡·Óe6‰ÎLÓ‰L , ¿»≈¿««¬»∆«¿»»
‰eÓ‡‰L ‰LÓ È„ÈŒÏÚL BÊ∆«¿≈…∆∆»¡»
‡e‰ ,˙eiÓÈÙa ˙ÎLÓ ‰È‰zƒ¿∆ƒ¿∆∆ƒ¿ƒƒ
Ï˜La Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ ÔÈÚƒ¿««¬ƒ«∆∆¿∆∆

L„w‰(תרע"ט (משנת במאמר - «…∆
להמשיך  משה של שהכח מבאר

מדרגת  מגיע בפנימיות, האמונה

ביותר  גבוה ממקום המשכה ֶֹ'קדש',

להחדיר  הכוח ניתן זה ממקום שרק

בפנימיות  Ó‰האמונה Ô·eÈ ‰Ê·e .»∆»«
˙eiÓÈÙa ˙ÎLÓ ‰eÓ‡‰ ¯L‡kL ,'B‚Â ‡O˙ Èk ·e˙kM∆»ƒƒ»¿∆«¬∆»¡»ƒ¿∆∆ƒ¿ƒƒ

Ï‡¯NÈ Èa L‡¯ ˙‡ ‡Oz),'הרמה' מלשון גם מתפרש 'תשא' - ƒ»∆…¿≈ƒ¿»≈
בניֿישראל  ראש את ומרומם מגביה ‡ÈÊמשה האדם ), על פועלת האמונה ¬«
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f"iyz'dו ,ohw mixet oyey ,`yz zyxt zay

ועלֿידיֿזה  ּכדבעי, היא ּומעׂשה ּדּבּור ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּבמחׁשבה

ׁשּזהּו הּבלּתיֿרצּויים, הענינים ּכל ּגם ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָמתּבּטלים

ּכי  ונפקדּת ּכמֹו חּסרֹון, לׁשֹון לפקּודיהם, ְְְְְְְִִִִֵֶַָָאֹומרֹו

מֹוׁשב האמּונה 7יּפקד המׁשכת ׁשעלֿידי היינּו, , ְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

הּבלּתיֿרצּויים. הענינים מתּבּטלים ְְְְְְִִִִִִִִִִַַָָּבפנימּיּות

ּׁשּכתּוב  מה לּזהב 8ועלּֿדר וכּור לּכסף מצרף ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

ׁשּמנּקה  וכּור המצרף ּדכמֹו מהללֹו, לפי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָואיׁש

לפי  איׁש ּכן ּופסלת, סיג מּכל והּכסף ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹהּזהב

הּוא  ּכן ּבּתפּלה ׁשּלֹו ההּלּול אפן לפי ְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹמהללֹו,

ּגם  הסיגים, ּכל מעצמֹו להסיר והּזּכּו ְְְִִִִֵֵַַַַַָָהּברּור

ׁשאֹומרים  וזהּו כּו'. ּדּקים הּיֹותר ְְִִִִֵֶֶַַַהסיגים

ּכי  חטאנּו, ּכי אבינּו לנּו סלח עׂשרה' ְְְִִִִֵֶֶַָָָָּב'ׁשמֹונה

ּדזמרה  לפסּוקי ההכנה עבֹודת לאחר ְְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָּדוקא

 ֿ ּוקריאת קריאתֿׁשמע ּוברכֹות ּדזמרה ְְְְְְְִִִִֵַַַָּופסּוקי

אזי  עׂשרה', ּד'ׁשמֹונה ראׁשֹונֹות וג' ְְְְֲִִֵֶֶַַׁשמע

ּבלּתי  ענין הּוא הּפסלת ּדּקּות ׁשּגם ְְְְִִִִִֶֶַַַַַֹמרּגיׁשים

ּבענין  יּובן ועלּֿדרֿזה כּו'. אֹותֹו ּומסירים ְְְְִִִֶֶֶַַָָרצּוי,

האמּונה  ענין ׁשּכאׁשר לפקּודיהם, גֹו' תּׂשא ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָּכי

הענינים  ּגם נרּגׁשים אזי ּבפנימּיּות, ְְְֲִִִִִִִִֵַַָָָמאיר

החּסרֹון  נעׂשה ועלֿידיֿזה ּדדּקּות, ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָׁשּבדּקּות

(לא  הּבלּתיֿרצ ּויים הענינים ּדכל ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָֹ(לפקּודיהם)

ּדדּקּות. ּבדּקּות ּגם הרעים), ענינים ְְְִִִַַַַָָָרק

זה 9ּבהּמאמר CÈLÓÓeב) ׁשּכתּוב מּמה לבאר «¿ƒְְֲִֵֶֶַַַָָָ

ּבׁשקל  הּׁשקל מחצית גֹו' ְְֲִִֶֶֶֶַַיּתנּו

הּׁשקל  מחצית ענין מהּו להבין ּדצרי ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָֹהּקדׁש,

הׁשלם  הּׁשקל הּוא ּכּמה מֹודיע ולּמה ְְִֵֶֶַַַַַָָָָָּדוקא,

ולּמה  הּׁשקל, מחצית רק לתת ׁשּצריכים ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמאחר

הּוא, והענין והעׁשיר. העני ׁשוים זה ְְְְִִִִִֶֶֶָָָָָּבׁשעּור

עׂשר  על מֹורה ּגרה, עׂשר הּׁשקל, מחצית ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָּדהּנה

עׂשר  ּבּה יׁש מּיׂשראל נפׁש ּדכל הּנפׁש, ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹּכחֹות

ׁשּנׁש עליֹונֹות ספירֹות עׂשר ּכנגד ּתלׁשלּוּבחינ ֹות, ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַ

ּדכיון 10מהן  ׁשוֹות, הּנׁשמֹות ּכל זה ּובענין . ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָ
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יח.7) כ, כא.8)שמואלֿא כז, ואילך.9)משלי רעז ע' עטר"ת רפ"ג.10)סה"מ תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ש  עד מעשי ‰È‡באופן ‰NÚÓe ¯eac ‰·LÁÓa ‰‚‰‰‰ ˙eÏÏk¿»««¿»»¿«¬»»ƒ«¬∆ƒ

ÈÚ·„k[כראוי=]ÌÈÈÚ‰ Ïk Ìb ÌÈÏha˙Ó ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ , ƒ¿»≈¿«¿≈∆ƒ¿«¿ƒ«»»ƒ¿»ƒ
B¯ÓB‡ e‰fL ,ÌÈÈeˆ¯ŒÈzÏa‰ בניֿישראל ראש את תשא "כי «ƒ¿ƒ¿ƒ∆∆¿

BÓk ,ÔB¯qÁ ÔBLÏ ,"Ì‰È„e˜ÙÏ יחסר כאשר לדוד, יהונתן שאמר ƒ¿≈∆¿ƒ»¿
שאול  בבית לסעודה יגיע ולא מושבו

tÈ˜„המלך  Èk z„˜ÙÂ :¿ƒ¿«¿»ƒƒ»≈
E·LBÓ7È„ÈŒÏÚL ,eÈÈ‰ , »∆«¿∆«¿≈

˙eiÓÈÙa ‰eÓ‡‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«»¡»ƒ¿ƒƒ
ŒÈzÏa‰ ÌÈÈÚ‰ ÌÈÏha˙Óƒ¿«¿ƒ»ƒ¿»ƒ«ƒ¿ƒ

ÌÈÈeˆ¯ כל ה'לפקודיהם', ימולאו - ¿ƒ
Ó‰החסרונות  C¯cŒÏÚÂ .¿«∆∆«
·e˙kM8¯eÎÂ ÛÒkÏ Û¯ˆÓ ∆»«¿≈«∆∆¿

,BÏÏ‰Ó ÈÙÏ LÈ‡Â ·‰fÏ«»»¿ƒ¿ƒ«¬»
‰wnL ¯eÎÂ Û¯ˆn‰ BÓÎcƒ¿««¿≈¿∆¿«∆
‚ÈÒ ÏkÓ ÛÒk‰Â ·‰f‰«»»¿«∆∆ƒ»ƒ
,BÏÏ‰Ó ÈÙÏ LÈ‡ Ôk ,˙ÏÒÙe¿…∆≈ƒ¿ƒ«¬»
‰lÙza BlL Ïel‰‰ ÔÙ‡ ÈÙÏ¿ƒ…∆«ƒ∆«¿ƒ»
¯ÈÒ‰Ï Cekf‰Â ¯e¯a‰ ‡e‰ Ôk≈«≈¿«ƒ¿»ƒ
Ìb ,ÌÈ‚ÈÒ‰ Ïk BÓˆÚÓ≈«¿»«ƒƒ«

'eÎ ÌÈwc ¯˙Bi‰ ÌÈ‚ÈÒ‰- «ƒƒ«≈«ƒ
בגדולת  מתבוננים כאשר התפלה בזמן

פועלים  וכו' ה'" מעשיך רבו "מה ה'

בפנימיות, האמונה המשכת בזה

במחשבה  להשתנות לאדם הגורמת

ממילא  ועי"ז כנ"ל, ומעשה, דיבור

החסרונות  (גם החסרונות כל מתנקים

שת  האדם אין שבדרךֿכלל ה'דקים'

אליהם) ÌÈ¯ÓB‡Lלבו e‰ÊÂ .¿∆∆¿ƒ
aתפלתÁÏÒ '‰¯NÚ ‰BÓL' ƒ¿∆∆¿≈¿«

e‡ËÁ Èk eÈ·‡ eÏ ומדוע »»ƒƒ»»
בתפילת  רק לנו" "סלח מבקשים

עומד  האדם כאשר עשרה' 'שמונה

הקדמת  (אחרי ומרומם, נעלה במצב

שמע  וקריאת דזמרה פסוקי

קודם  זאת אומרים ואין וברכותיהם),

B·Ú„˙התפלה? ¯Á‡Ï ‡˜Âc Èkƒ«¿»¿««¬«
‰¯ÓÊc È˜eÒÙÏ ‰Î‰‰«¬»»ƒ¿≈¿ƒ¿»
˙BÎ¯·e ‰¯ÓÊc È˜eÒÙe¿≈¿ƒ¿»ƒ¿

ÓLŒ˙‡È¯˜ÚÓLŒ˙‡È¯˜e Ú ¿ƒ«¿«¿ƒ«¿«
'‚Âברכות‰BÓL'c ˙BBL‡¯ ¿ƒƒ¿∆

ÌbL ÌÈLÈb¯Ó ÈÊ‡ ,'‰¯NÚ∆¿≈¬««¿ƒƒ∆«
ÈzÏa ÔÈÚ ‡e‰ ˙ÏÒt‰ ˙ewc««¿…∆ƒ¿«ƒ¿ƒ

'eÎ B˙B‡ ÌÈ¯ÈÒÓe ,Èeˆ¯- »¿ƒƒ
ישר  איש "דרך שנאמר כמו עצמו, חסרונות רואה אדם אין התפלה קודם

שם  אינו ומצוות תורה מקיים כאשר ראוי במצב הנמצא אדם במיוחד בעיניו",

עצמו  'תופס' שמונהֿעשרה לתפלת מגיע כאשר אך שבו, הדקים לחסרונות לב

כך  על ומתחרט רע עדיין בו ˙O‡שיש Èk ÔÈÚa Ô·eÈ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ .¿«∆∆∆»¿ƒ¿«ƒƒ»
ÈÊ‡ ,˙eiÓÈÙa ¯È‡Ó ‰eÓ‡‰ ÔÈÚ ¯L‡kL ,Ì‰È„e˜ÙÏ 'B‚ƒ¿≈∆∆«¬∆ƒ¿«»¡»≈ƒƒ¿ƒƒ¬«
˙ew„aL ÌÈÈÚ‰ Ìb ÌÈLb¯ƒ¿»ƒ«»ƒ¿»ƒ∆¿«
‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,˙ew„c¿«¿«¿≈∆«¬∆
ÏÎc (Ì‰È„e˜ÙÏ) ÔB¯qÁ‰«ƒ»ƒ¿≈∆¿»
‡Ï) ÌÈÈeˆ¯ŒÈzÏa‰ ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿ƒ…
Ìb ,(ÌÈÚ¯‰ ÌÈÈÚ ˜«̄ƒ¿»ƒ»»ƒ«

.˙ew„c ˙ew„a עניין בביאור - ¿«¿«
דדקות" "בדקות הנמצאים החסרונות

שם, במאמר מהורש"ב אדמו"ר מבאר

עבודת  באופן מתבוננים שבתפלה

("עומדים  גמור בביטול המלאכים

האדם  משווה וכאשר וכו') באימה"

מגיע  המלאכים, לעבודת בערך עבודתו

מאלקות. מרוחק עדיין שהוא למסקנה

רבינו  משה כאשר תשא" "כי לסיכום,

את  ויחזק בניֿישראל, את ירומם

עלֿידי  בפנימיות, שתאיר עד אמונתם

בכל  'חסרון' זה יגרום "לפקודיהם" זה

רצויים. הבלתי העניינים

¯Ó‡n‰a CÈLÓÓe (·9¯‡·Ï «¿ƒ¿««¬»¿»≈
'B‚ ezÈ ‰Ê" ·e˙kL ‰nÓƒ«∆»∆ƒ¿
L„w‰ Ï˜La Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ«¬ƒ«∆∆¿∆∆«…∆

השקל" גרה של עשרים [=ערכו

 ֿ ) גרה עשרים הוא השלם השקל

הזה  השקל ומחצית מעות), עשרים

כתוב: אחרֿכך לה']. תרומה יתנו

ימעיט  לא והדל ירבה לא "העשיר

השקל" ÔÈ·‰Ïממחצית CÈ¯ˆc ,¿»ƒ¿»ƒ
‰Ï˜Mא. ˙ÈˆÁÓ ÔÈÚ e‰Ó«ƒ¿««¬ƒ«∆∆

?‡˜Âc.ב‰nk ÚÈ„BÓ ‰nÏÂ «¿»¿»»ƒ««»
¯Á‡Ó ÌÏL‰ Ï˜M‰ ‡e‰«∆∆«»≈≈««
˙ÈˆÁÓ ˜¯ ˙˙Ï ÌÈÎÈ¯vL∆¿ƒƒ»≈««¬ƒ

?Ï˜M‰.ג‰Ê ¯eÚLa ‰nÏÂ «∆∆¿»»¿ƒ∆
ÔÈÚ‰Â ?¯ÈLÚ‰Â ÈÚ‰ ÌÈÂL»ƒ∆»ƒ¿∆»ƒ¿»ƒ¿»
,Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ ‰p‰c ,‡e‰¿ƒ≈«¬ƒ«∆∆
¯NÚ ÏÚ ‰¯BÓ ,‰¯b ¯NÚ∆∆≈»∆«∆∆
LÙ ÏÎc ,LÙp‰ ˙BÁk…«∆∆¿»∆∆
¯NÚ da LÈ Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈≈»∆∆

‚k ,˙BÈÁa˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ „ ¿ƒ¿∆∆∆∆¿ƒ
Ô‰Ó eÏLÏzLpL ˙BBÈÏÚ10- ∆¿∆ƒ¿«¿¿≈≈

ספירות  'עשר למעלה נאצלו מסודר בסדר העולמות והנהגת בריאת לצורך
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'eb mdicewtl l`xyi ipa y`x z` `yz ik

עׂשר  עׂשר, ּבמסּפר הם העליֹונֹות ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָׁשהּספירֹות

עׂשר  אחד ולא עׂשר ּתׁשע, ּבכל 11ולא ּגם הּנה , ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

ׁשּגם  והינּו, ּבחינֹות, עׂשר יׁש מּיׂשראל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָנׁשמה

ּדעׂשּיה  ּדנפׁש נפׁש מּבחינת ׁשהיא יׁש12נׁשמה ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ

נׁשמה  וגם ּבחינֹות, מעׂשר ּפחֹות לא ְְְִֵֶֶַָָָָֹּבּה

ּבחינֹות. מעׂשר יֹותר לא ּבּה יׁש ְֲִִֵֵֵֶֶַָֹּדאצילּות

עצמם  ּבחינֹות ׁשהעׂשר הּוא, ּביניהם ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָוההפרׁש

מדרגת  ּדֹומה אינּה ׁשהרי ׁשֹונֹות, ּבמדרגֹות ְְְֲֵֵֵֵֵֶַַַָָהם

למדרגת  ּדעׂשּיה ּדנפׁש ׁשּבּנפׁש ּכחֹות ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹהעׂשר

ערֹוך  ׁשאין ועד ּדאצילּות, ּדנׁשמה ּכחֹות ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָֹהעׂשר

ּומּכלֿמקֹום, ועׁשיר. עני נקראים ׁשּלכן ְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָּביניהם,

עׂשר  אחד לכל ׁשּיׁש ּבכ ׁשוים יׂשראל ּבני ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָּכל

את  לּתן צרי אחד ׁשּכל היא והעבֹודה ְֲִִִֵֶֶֶָָָָָֹּכחֹות,

ׁשהעׂשר  מי ׁשּיׁש ׁשאף והינּו, ׁשּלֹו, ּכחֹות ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹהעׂשר

ׁשהעׂשר  מי ויׁש נעלית ּבמדרגה הם ׁשּלֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹּכחֹות

מּכלֿמקֹום, ּתחּתֹונה, ּבמדרגה הם ׁשּלֹו ְְְִֵֵֶַַָָָָֹּכחֹות

ּכחן  לפי אּלא מבּקׁש הּקּב"ה מּכל 13אין ודֹורׁש , ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

ּכחֹות העׂשר את לּתן ׁשּכל FNWאחד מה אמנם, . ִֵֶֶֶֶָָֹ¤ְֶַָָָ

הרי  ׁשּלֹו, ּכחֹות העׂשר את נֹותן מּיׂשראל ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹאחד

רק אחד zivgnזה ׁשּכל עלֿידיֿזה א הּׁשקל. ֶַ©£¦ְֵֶֶֶֶֶַַַָָ

ׁשּמֹוסר  היינּו ׁשּלֹו, הּמחצית את נֹותן ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָמּיׂשראל

מּלמעלה  לֹו נֹותנים אזי לאלקּות, ּכחֹותיו ּכל ְְְֱֲִִֶֶַַָָָֹֹאת

הּׁשנּיה. הּמחצית ְֲִִֶַַַָאת

ּכתיב e‡·e¯ג) ּדהּנה הוי'14הענין, את עבדּו ≈ְְְְֲִִִִֵֶָָָָ

אחד ּבׂשמחה, לכל צּוּוי ׁשּזהּו ְְְִִֶֶֶָָָ

וענין  ּבׂשמחה, עבֹודתֹו ׁשּתהיה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָמּיׂשראל

ׁשּכתב  ּוכמֹו ּבעבֹודה, יסֹוד הּוא ְְְֲִֶַַָָָָהּׂשמחה

לּולב  הלכֹות ּבסֹוף ׁשהּׂשמחה 15הרמּב"ם ְְְְִִֶַַַָָָ

האֿל  ּובאהבת הּמצוה ּבעׁשּית אדם ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָׁשּיׂשמח

עצמֹו הּמֹונע וכל היא, ּגדֹולה עבֹודה ּבהן ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּצּוה

ׁשּנאמר  מּמּנּו, להּפרע ראּוי זֹו ּתחת 16מּׂשמחה ְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָ
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מ"ד.11) פ"א יצירה פי"ח.12)ספר תניא יא.13)ראה נשא תנחומא ג. פי"ב, ב.14)במדב"ר ק, הט"ו.15)תהלים פ"ח

מז.16) כח, תבוא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אלוקים" "בצלם שנברא האדם אצל גם ולזאת אלוקיים], [=כוחות עליונות'

'עשר  העליונות. מהספירות ו'נשתלשלו' שנמשכו בנשמה בחינות עשר קיימות

והמידות  דעת) בינה, (חכמה, המוחין את כוללות שבנשמה אלו בחינות'

ומלכות) יסוד הוד, נצח, תפארת, גבורה, Ïk(חסד, ‰Ê ÔÈÚ·e .¿ƒ¿»∆»
˙BÂL ˙BÓLp‰'עני' הן 'עשיר' (הן «¿»»

להלן) ÔÂÈÎcכמבואר ,¿≈»
Ì‰ ˙BBÈÏÚ‰ ˙B¯ÈÙq‰L∆«¿ƒ»∆¿≈

,¯NÚ ¯tÒÓa ה'ספר כלשון ¿ƒ¿«∆∆
NÚ¯יצירה': ,ÚLz ‡ÏÂ ¯NÚ∆∆¿…≈«∆∆

¯NÚ „Á‡ ‡ÏÂ11Ìb ‰p‰ , ¿…««»»ƒ≈«
¯NÚ LÈ Ï‡¯NiÓ ‰ÓL ÏÎa¿»¿»»ƒƒ¿»≈≈∆∆

,eÈ‰Â ,˙BÈÁa בקבלה מבואר ¿ƒ¿«¿
בנשמות: מדרגות חילוקי שקיימים

העליון  (עולם דאצילות 'נשמות ישנם

נקל  למטה שירדו כמו שגם ביותר)'

כבעולם  אלקות להרגיש להם

יותר, נמוכות נשמות וישנם האצילות,

אך  העשי'. עולם של לנשמות עד

ישראל  כל אלו כוחות עשר במנין

ÓL‰שווים, ÌbLנמוכה‡È‰L ∆«¿»»∆ƒ
‰iNÚc LÙc LÙ ˙ÈÁaÓ12 ƒ¿ƒ«∆∆¿∆∆«¬ƒ»

שבקדושת  התחתונה מדריגה "שהיא

הוא  העשי' עולם (ֿתניא). העשי'"

'נפש' דרגת וכן ביותר, התחתון עולם

ב'נפש' ביותר. הנמוכה המדרגה היא

'נפש' מדריגות: ג' קיימות - עצמה

'רוח' בפועל) עשי' עם הקשורה (דרגה

שבלב) המידות עם הקשורה (דרגה

כוח  עם הקשורה (דרגה 'נשמה'

שמגיעה  זו נמוכה נפש גם הרי השכל),

העשי' דרגת -מסוף 'עני' -da LÈ≈»
Ì‚Â ,˙BÈÁa ¯NÚÓ ˙BÁt ‡Ï…»≈∆∆¿ƒ¿«

- 'עשיר' - גבוהה ««¿ÓL‰נשמה
˙eÏÈˆ‡c[ביותר העליון [=עולם «¬ƒ

¯NÚÓ ¯˙BÈ ‡Ï da LÈ≈»…≈≈∆∆
Ì‰ÈÈa L¯Ù‰‰Â .˙BÈÁa¿ƒ¿«∆¿≈≈≈∆
ÌÓˆÚ ˙BÈÁa ¯NÚ‰L ,‡e‰∆»∆∆¿ƒ«¿»
È¯‰L ,˙BBL ˙B‚¯„Óa Ì‰≈¿«¿≈∆¬≈
¯NÚ‰ ˙‚¯„Ó ‰ÓBc dÈ‡≈»»«¿≈«»∆∆
‰iNÚc LÙc LÙpaL ˙BÁk…∆«∆∆¿∆∆«¬ƒ»
‰ÓLc ˙BÁk ¯NÚ‰ ˙‚¯„ÓÏ¿«¿≈«»∆∆…ƒ¿»»
ÍB¯Ú ÔÈ‡L „ÚÂ ,˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ¿«∆≈¬

Èa Ïk ,ÌB˜ÓŒÏkÓe .¯ÈLÚÂ ÈÚ ÌÈ‡¯˜ ÔÎlL ,Ì‰ÈÈa≈≈∆∆»≈ƒ¿»ƒ»ƒ¿»ƒƒ»»»¿≈
‰„B·Ú‰Â ,˙BÁk ¯NÚ „Á‡ ÏÎÏ LiL CÎa ÌÈÂL Ï‡¯NÈƒ¿»≈»ƒ¿»∆≈¿»∆»∆∆…¿»¬»
,eÈ‰Â ,BlL ˙BÁk ¯NÚ‰ ˙‡ ÔzÏ CÈ¯ˆ „Á‡ ÏkL ‡È‰ƒ∆»∆»»ƒƒ≈∆»∆∆…∆¿«¿
LÈÂ ˙ÈÏÚ ‰‚¯„Óa Ì‰ BlL ˙BÁk ¯NÚ‰L ÈÓ LiL Û‡L∆«∆≈ƒ∆»∆∆…∆≈¿«¿≈»«¬≈¿≈
Ì‰ BlL ˙BÁk ¯NÚ‰L ÈÓƒ∆»∆∆…∆≈
ŒÏkÓ ,‰BzÁz ‰‚¯„Óa¿«¿≈»«¿»ƒ»
Lw·Ó ‰"aw‰ ÔÈ‡ ,ÌB˜Ó»≈«»»¿«≈

ÔÁk ÈÙÏ ‡l‡13ÏkÓ L¯B„Â , ∆»¿ƒ…»¿≈ƒ»
˙BÁk ¯NÚ‰ ˙‡ ÔzÏ „Á‡∆»ƒ≈∆»∆∆…
„Á‡ ÏkL ‰Ó ,ÌÓ‡ .BlL∆»¿»«∆»∆»
¯NÚ‰ ˙‡ Ô˙B Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈≈∆»∆∆
˜¯ ‰Ê È¯‰ ,BlL ˙BÁk…∆¬≈∆«
ŒÈ„ÈŒÏÚ C‡ .Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ«¬ƒ«∆∆««¿≈
Ô˙B Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏkL ‰Ê∆∆»∆»ƒƒ¿»≈≈
eÈÈ‰ ,BlL ˙ÈˆÁn‰ ˙‡∆««¬ƒ∆«¿
ÂÈ˙BÁk Ïk ˙‡ ¯ÒBnL∆≈∆»…»
BÏ ÌÈ˙B ÈÊ‡ ,˙e˜Ï‡Ï∆¡…¬«¿ƒ
˙ÈˆÁn‰ ˙‡ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»∆««¬ƒ

.‰iM‰ הכוונה פנימיות לסיכום, «¿ƒ»
גרה' 'עשר השקל', 'מחצית בנתינת

עשר  בכל ה' את יעבוד שהאדם היא

גם  בפסוק שנאמר הסיבה נפשו. כוחות

גרה' 'עשרים השלם, השקל של ערכו

את  'נותן' האדם שכאשר כיוון -

נפשו, כוחות (עשר שלו ה'מחצית'

מלמעלה  לו נותנים גרה"), "עשר

'עשרים  לו יש (וביחד השניה המחצית

הכוחות  עניין יתבאר להלן גרה'),

כאשר  מלמעלה הניתנים המיוחדים

יכולתו. כפי עבודתו עובד האדם

·È˙k ‰p‰c ,ÔÈÚ‰ ¯e‡·e (‚≈»ƒ¿»¿ƒ≈¿ƒ
‰ÈÂ'14[=כתוב] ˙‡ e„·Ú :ƒ¿∆¬»»

ÏÎÏ Èeeˆ e‰fL ,‰ÁÓNa¿ƒ¿»∆∆ƒ¿»
‰È‰zL Ï‡¯NiÓ „Á‡∆»ƒƒ¿»≈∆ƒ¿∆
ÔÈÚÂ ,‰ÁÓNa B˙„B·Ú¬»¿ƒ¿»¿ƒ¿«
,‰„B·Úa „BÒÈ ‡e‰ ‰ÁÓO‰«ƒ¿»¿»¬»
ÛBÒa Ì"aÓ¯‰ ·˙kL BÓÎe¿∆»«»«¿«¿

·ÏeÏ ˙BÎÏ‰15‰ÁÓO‰L ƒ¿»∆«ƒ¿»
‰Âˆn‰ ˙iLÚa Ì„‡ ÁÓNiL∆ƒ¿«»»«¬ƒ««ƒ¿»

a ‰evL ÏŒ‡‰ ˙·‰‡·eÔ‰ ¿«¬«»≈∆ƒ»»∆
‰ÏB„b ‰„B·Ú[חשובה=],‡È‰ ¬»¿»ƒ

BÊ ‰ÁÓOÓ BÓˆÚ ÚBn‰ ÏÎÂ¿»«≈««¿ƒƒ¿»
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ז f"iyz'd ,ohw mixet oyey ,`yz zyxt zay

ועלֿידיֿזה  ּכדבעי, היא ּומעׂשה ּדּבּור ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּבמחׁשבה

ׁשּזהּו הּבלּתיֿרצּויים, הענינים ּכל ּגם ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָמתּבּטלים

ּכי  ונפקדּת ּכמֹו חּסרֹון, לׁשֹון לפקּודיהם, ְְְְְְְִִִִֵֶַָָאֹומרֹו

מֹוׁשב האמּונה 7יּפקד המׁשכת ׁשעלֿידי היינּו, , ְְְֱִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

הּבלּתיֿרצּויים. הענינים מתּבּטלים ְְְְְְִִִִִִִִִִַַָָּבפנימּיּות

ּׁשּכתּוב  מה לּזהב 8ועלּֿדר וכּור לּכסף מצרף ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

ׁשּמנּקה  וכּור המצרף ּדכמֹו מהללֹו, לפי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָואיׁש

לפי  איׁש ּכן ּופסלת, סיג מּכל והּכסף ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹהּזהב

הּוא  ּכן ּבּתפּלה ׁשּלֹו ההּלּול אפן לפי ְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹמהללֹו,

ּגם  הסיגים, ּכל מעצמֹו להסיר והּזּכּו ְְְִִִִֵֵַַַַַָָהּברּור

ׁשאֹומרים  וזהּו כּו'. ּדּקים הּיֹותר ְְִִִִֵֶֶַַַהסיגים

ּכי  חטאנּו, ּכי אבינּו לנּו סלח עׂשרה' ְְְִִִִֵֶֶַָָָָּב'ׁשמֹונה

ּדזמרה  לפסּוקי ההכנה עבֹודת לאחר ְְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָּדוקא

 ֿ ּוקריאת קריאתֿׁשמע ּוברכֹות ּדזמרה ְְְְְְְִִִִֵַַַָּופסּוקי

אזי  עׂשרה', ּד'ׁשמֹונה ראׁשֹונֹות וג' ְְְְֲִִֵֶֶַַׁשמע

ּבלּתי  ענין הּוא הּפסלת ּדּקּות ׁשּגם ְְְְִִִִִֶֶַַַַַֹמרּגיׁשים

ּבענין  יּובן ועלּֿדרֿזה כּו'. אֹותֹו ּומסירים ְְְְִִִֶֶֶַַָָרצּוי,

האמּונה  ענין ׁשּכאׁשר לפקּודיהם, גֹו' תּׂשא ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָּכי

הענינים  ּגם נרּגׁשים אזי ּבפנימּיּות, ְְְֲִִִִִִִִֵַַָָָמאיר

החּסרֹון  נעׂשה ועלֿידיֿזה ּדדּקּות, ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָׁשּבדּקּות

(לא  הּבלּתיֿרצ ּויים הענינים ּדכל ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָֹ(לפקּודיהם)

ּדדּקּות. ּבדּקּות ּגם הרעים), ענינים ְְְִִִַַַַָָָרק

זה 9ּבהּמאמר CÈLÓÓeב) ׁשּכתּוב מּמה לבאר «¿ƒְְֲִֵֶֶַַַָָָ

ּבׁשקל  הּׁשקל מחצית גֹו' ְְֲִִֶֶֶֶַַיּתנּו

הּׁשקל  מחצית ענין מהּו להבין ּדצרי ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָֹהּקדׁש,

הׁשלם  הּׁשקל הּוא ּכּמה מֹודיע ולּמה ְְִֵֶֶַַַַַָָָָָּדוקא,

ולּמה  הּׁשקל, מחצית רק לתת ׁשּצריכים ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמאחר

הּוא, והענין והעׁשיר. העני ׁשוים זה ְְְְִִִִִֶֶֶָָָָָּבׁשעּור

עׂשר  על מֹורה ּגרה, עׂשר הּׁשקל, מחצית ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָּדהּנה

עׂשר  ּבּה יׁש מּיׂשראל נפׁש ּדכל הּנפׁש, ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹּכחֹות

ׁשּנׁש עליֹונֹות ספירֹות עׂשר ּכנגד ּתלׁשלּוּבחינ ֹות, ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַ

ּדכיון 10מהן  ׁשוֹות, הּנׁשמֹות ּכל זה ּובענין . ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָ
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בגדולת  מתבוננים כאשר התפלה בזמן

פועלים  וכו' ה'" מעשיך רבו "מה ה'

בפנימיות, האמונה המשכת בזה

במחשבה  להשתנות לאדם הגורמת

ממילא  ועי"ז כנ"ל, ומעשה, דיבור

החסרונות  (גם החסרונות כל מתנקים

שת  האדם אין שבדרךֿכלל ה'דקים'

אליהם) ÌÈ¯ÓB‡Lלבו e‰ÊÂ .¿∆∆¿ƒ
aתפלתÁÏÒ '‰¯NÚ ‰BÓL' ƒ¿∆∆¿≈¿«

e‡ËÁ Èk eÈ·‡ eÏ ומדוע »»ƒƒ»»
בתפילת  רק לנו" "סלח מבקשים

עומד  האדם כאשר עשרה' 'שמונה

הקדמת  (אחרי ומרומם, נעלה במצב

שמע  וקריאת דזמרה פסוקי

קודם  זאת אומרים ואין וברכותיהם),

B·Ú„˙התפלה? ¯Á‡Ï ‡˜Âc Èkƒ«¿»¿««¬«
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˙BÎ¯·e ‰¯ÓÊc È˜eÒÙe¿≈¿ƒ¿»ƒ¿
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ÈzÏa ÔÈÚ ‡e‰ ˙ÏÒt‰ ˙ewc««¿…∆ƒ¿«ƒ¿ƒ

'eÎ B˙B‡ ÌÈ¯ÈÒÓe ,Èeˆ¯- »¿ƒƒ
ישר  איש "דרך שנאמר כמו עצמו, חסרונות רואה אדם אין התפלה קודם

שם  אינו ומצוות תורה מקיים כאשר ראוי במצב הנמצא אדם במיוחד בעיניו",

עצמו  'תופס' שמונהֿעשרה לתפלת מגיע כאשר אך שבו, הדקים לחסרונות לב

כך  על ומתחרט רע עדיין בו ˙O‡שיש Èk ÔÈÚa Ô·eÈ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ .¿«∆∆∆»¿ƒ¿«ƒƒ»
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‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,˙ew„c¿«¿«¿≈∆«¬∆
ÏÎc (Ì‰È„e˜ÙÏ) ÔB¯qÁ‰«ƒ»ƒ¿≈∆¿»
‡Ï) ÌÈÈeˆ¯ŒÈzÏa‰ ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿ƒ…
Ìb ,(ÌÈÚ¯‰ ÌÈÈÚ ˜«̄ƒ¿»ƒ»»ƒ«

.˙ew„c ˙ew„a עניין בביאור - ¿«¿«
דדקות" "בדקות הנמצאים החסרונות

שם, במאמר מהורש"ב אדמו"ר מבאר

עבודת  באופן מתבוננים שבתפלה

("עומדים  גמור בביטול המלאכים

האדם  משווה וכאשר וכו') באימה"

מגיע  המלאכים, לעבודת בערך עבודתו

מאלקות. מרוחק עדיין שהוא למסקנה

רבינו  משה כאשר תשא" "כי לסיכום,

את  ויחזק בניֿישראל, את ירומם

עלֿידי  בפנימיות, שתאיר עד אמונתם

בכל  'חסרון' זה יגרום "לפקודיהם" זה

רצויים. הבלתי העניינים

¯Ó‡n‰a CÈLÓÓe (·9¯‡·Ï «¿ƒ¿««¬»¿»≈
'B‚ ezÈ ‰Ê" ·e˙kL ‰nÓƒ«∆»∆ƒ¿
L„w‰ Ï˜La Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ«¬ƒ«∆∆¿∆∆«…∆

השקל" גרה של עשרים [=ערכו

 ֿ ) גרה עשרים הוא השלם השקל

הזה  השקל ומחצית מעות), עשרים

כתוב: אחרֿכך לה']. תרומה יתנו

ימעיט  לא והדל ירבה לא "העשיר

השקל" ÔÈ·‰Ïממחצית CÈ¯ˆc ,¿»ƒ¿»ƒ
‰Ï˜Mא. ˙ÈˆÁÓ ÔÈÚ e‰Ó«ƒ¿««¬ƒ«∆∆
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Ô‰Ó eÏLÏzLpL ˙BBÈÏÚ10- ∆¿∆ƒ¿«¿¿≈≈

ספירות  'עשר למעלה נאצלו מסודר בסדר העולמות והנהגת בריאת לצורך
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עׂשר  עׂשר, ּבמסּפר הם העליֹונֹות ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָׁשהּספירֹות

עׂשר  אחד ולא עׂשר ּתׁשע, ּבכל 11ולא ּגם הּנה , ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

ׁשּגם  והינּו, ּבחינֹות, עׂשר יׁש מּיׂשראל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָנׁשמה

ּדעׂשּיה  ּדנפׁש נפׁש מּבחינת ׁשהיא יׁש12נׁשמה ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ

נׁשמה  וגם ּבחינֹות, מעׂשר ּפחֹות לא ְְְִֵֶֶַָָָָֹּבּה

ּבחינֹות. מעׂשר יֹותר לא ּבּה יׁש ְֲִִֵֵֵֶֶַָֹּדאצילּות

עצמם  ּבחינֹות ׁשהעׂשר הּוא, ּביניהם ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָוההפרׁש

מדרגת  ּדֹומה אינּה ׁשהרי ׁשֹונֹות, ּבמדרגֹות ְְְֲֵֵֵֵֵֶַַַָָהם

למדרגת  ּדעׂשּיה ּדנפׁש ׁשּבּנפׁש ּכחֹות ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹהעׂשר

ערֹוך  ׁשאין ועד ּדאצילּות, ּדנׁשמה ּכחֹות ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָֹהעׂשר

ּומּכלֿמקֹום, ועׁשיר. עני נקראים ׁשּלכן ְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָּביניהם,

עׂשר  אחד לכל ׁשּיׁש ּבכ ׁשוים יׂשראל ּבני ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָּכל

את  לּתן צרי אחד ׁשּכל היא והעבֹודה ְֲִִִֵֶֶֶָָָָָֹּכחֹות,

ׁשהעׂשר  מי ׁשּיׁש ׁשאף והינּו, ׁשּלֹו, ּכחֹות ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹהעׂשר

ׁשהעׂשר  מי ויׁש נעלית ּבמדרגה הם ׁשּלֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹּכחֹות

מּכלֿמקֹום, ּתחּתֹונה, ּבמדרגה הם ׁשּלֹו ְְְִֵֵֶַַָָָָֹּכחֹות

ּכחן  לפי אּלא מבּקׁש הּקּב"ה מּכל 13אין ודֹורׁש , ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

ּכחֹות העׂשר את לּתן ׁשּכל FNWאחד מה אמנם, . ִֵֶֶֶֶָָֹ¤ְֶַָָָ

הרי  ׁשּלֹו, ּכחֹות העׂשר את נֹותן מּיׂשראל ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹאחד

רק אחד zivgnזה ׁשּכל עלֿידיֿזה א הּׁשקל. ֶַ©£¦ְֵֶֶֶֶֶַַַָָ

ׁשּמֹוסר  היינּו ׁשּלֹו, הּמחצית את נֹותן ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָמּיׂשראל

מּלמעלה  לֹו נֹותנים אזי לאלקּות, ּכחֹותיו ּכל ְְְֱֲִִֶֶַַָָָֹֹאת

הּׁשנּיה. הּמחצית ְֲִִֶַַַָאת

ּכתיב e‡·e¯ג) ּדהּנה הוי'14הענין, את עבדּו ≈ְְְְֲִִִִֵֶָָָָ

אחד ּבׂשמחה, לכל צּוּוי ׁשּזהּו ְְְִִֶֶֶָָָ

וענין  ּבׂשמחה, עבֹודתֹו ׁשּתהיה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָמּיׂשראל

ׁשּכתב  ּוכמֹו ּבעבֹודה, יסֹוד הּוא ְְְֲִֶַַָָָָהּׂשמחה

לּולב  הלכֹות ּבסֹוף ׁשהּׂשמחה 15הרמּב"ם ְְְְִִֶַַַָָָ

האֿל  ּובאהבת הּמצוה ּבעׁשּית אדם ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָׁשּיׂשמח

עצמֹו הּמֹונע וכל היא, ּגדֹולה עבֹודה ּבהן ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּצּוה

ׁשּנאמר  מּמּנּו, להּפרע ראּוי זֹו ּתחת 16מּׂשמחה ְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָ
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f"iyz'dח ,ohw mixet oyey ,`yz zyxt zay

ּובטּוב  ּבׂשמחה אלקי הוי' את עבדּת לא ְְְְֱֲֲִֶֶֶַָָָָָֹֹאׁשר

ענין  אצלֹו יׁש ּכאׁשר ׁשאפּלּו והינּו, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָלבב,

ענׁש לֹו מּגיע הּׂשמחה, ענין רק וחסר ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹהעבֹודה,

העבֹודה, ענין ּכללּות היה לא ּכאּלּו ּביֹותר ְְְְֲִִֵַָָָָָָֹחמּור

אמנם, ּבעבֹודה. יסֹוד היא ׁשהּׂשמחה לפי ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָׁשּזהּו

ּׁשּכתּוב  מה להבין צרי ׂשמחּו17עלּֿפיֿזה ְְִִִִֶֶַַָָָ

ׁשּי הּׂשמחה ׁשענין ּדמׁשמע ּבהּוי', ְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָצּדיקים

ּדוקא. ְִִַַַָלּצּדיקים

C‡,ּדהּנה ׂשמחה. ּבחינֹות ב' ּדיׁש הּוא, הענין «ְְְְְִִִִֵֵָָָ

ׁשּמּצד  העבֹודה היא הּׂשמחה ענין ְְְֲִִִִֶַַַָָָָּכללּות

יׁש ּבחינֹות. ב' מצינּו האהבה ּובענין ְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָהאהבה,

ׁשּכאׁשר  היינּו, ודעת, טעם עלּֿפי ׁשהיא ְֲֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָאהבה

מצוה  מצוה ׂשכר ּבענין מרּגיׁש18מתּבֹונן אזי , ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָ

ועלֿידיֿזה  ּומצֹות, ּדתֹורה והחׁשיבּות הּיקר ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָֹאת

לכל  ׁשּי זה וענין ּבׂשמחה. עבֹודתֹו ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָנעׂשית

והחׁשיבּות  הּיקר את להרּגיׁש ׁשּצרי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹיׂשראל,

עבֹודתֹו להיֹות צריכה זה ּומּצד ּומצֹות, ְְְְֲִִִִֶַָָָּדתֹורה

חּסרֹון  זה אין ּבׂשמחה, חסר וכאׁשר ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּבׂשמחה,

אצלֹו ׁשחסר מֹורה זה אּלא ּבלבד, מסּים ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֻּבפרט

אמנם  ּומצֹות. ּדתֹורה והחׁשיבּות הּיקר הרּגׁש ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹּכל

ודעת. טעם ׁשעלּֿפי האהבה ענין הּוא זה ְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָּכל

ׁשאהבה  ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה אהבה יׁש ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַַָָָָא

ודעת  טעם ׁשעלּֿפי האהבה ּכמֹו אינּה ְֲִֵֶַַַַַַָָָָזֹו

זֹו אהבה אּלא מבּקׁש, ּבּה ׁשּיׁש היא ׁשּבהכרח ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻ

ּבתניא  ׁשּכתּוב ּכמֹו ּכיֿאם מבּקׁש, ּבענין 19ּבלי ְְְְְְְִִִִֶַַָָָֻ

עלּיה  ּבֹו20ּבני לדבקה ּכדי לא היא ׁשעבֹודתם , ְְְְֲֲִִֵֵֶָָָָָֹ

אּלא  לה', הּצמאה  נפׁשֹו צמאֹון לרּוֹות ְְְְְִִֵֶַַַַַָָּבלבד

ּבתּקּונים  עם 21ּכדפרׁשּו הּמתחּסד חסיד איזהּו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָ

קּודׁשאּֿבריֿהּוא  ליחדא ּדיליּה, קן עם ְְְֲִִִֵַַָָקֹונֹו,

ׂשמחּו נאמר ועלֿזה ּבתחּתֹונים. ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַּוׁשכינּתיּה

האהבה  ׁשּמּצד הּׂשמחה ׁשּזֹוהי ּבהּוי', ְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָצּדיקים
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
epnÓ Ú¯t‰Ï Èe‡¯[ח"ו להענש הוא בקללות Ó‡pL¯כמו,[=ראוי »¿ƒ»«ƒ∆∆∆¡«

התוכחה  ‡16EÈ˜Ïשבפרשת 'ÈÂ‰ ˙‡ z„·Ú ‡Ï ¯L‡ ˙Áz :««¬∆…»«¿»∆¬»»¡…∆
ÔÈÚ BÏˆ‡ LÈ ¯L‡k elÙ‡L ,eÈ‰Â ,··Ï ·eË·e ‰ÁÓNa¿ƒ¿»¿≈»¿«¿∆¬ƒ«¬∆≈∆¿ƒ¿«
¯eÓÁ LÚ BÏ ÚÈbÓ ,‰ÁÓO‰ ÔÈÚ ˜¯ ¯ÒÁÂ ,‰„B·Ú‰»¬»¿»≈«ƒ¿««ƒ¿»«ƒ«…∆»

˙eÏÏk ‰È‰ ‡Ï el‡k ¯˙BÈa¿≈¿ƒ…»»¿»
ÈÙÏ e‰fL ,‰„B·Ú‰ ÔÈÚƒ¿«»¬»∆∆¿ƒ
.‰„B·Úa „BÒÈ ‡È‰ ‰ÁÓO‰L∆«ƒ¿»ƒ¿»¬»
ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ‰ÊŒÈtŒÏÚ ,ÌÓ‡»¿»«ƒ∆»ƒ¿»ƒ

·e˙kM ‰Ó17ÌÈ˜Ècˆ eÁÓN «∆»ƒ¿«ƒƒ
ÔÈÚL ÚÓLÓc ,'Èe‰a«¬»»¿«¿«∆ƒ¿«
ÌÈ˜ÈcvÏ CiL ‰ÁÓO‰«ƒ¿»«»««ƒƒ

?‡˜Âc«¿»
'· LÈc ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿≈
˙eÏÏk ,‰p‰c .‰ÁÓN ˙BÈÁa¿ƒƒ¿»¿ƒ≈¿»
‰„B·Ú‰ ‡È‰ ‰ÁÓO‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ¿»ƒ»¬»

‰·‰‡‰ „vnL כאשר כמו - ∆ƒ«»«¬»
ימלא  עזרה, הטוב חברו ממנו יבקש

זו  שמחה רבה. בשמחה מבוקשו הוא

האהבה  מפני ÔÈÚ·eמגיעה ,¿ƒ¿«
LÈ .˙BÈÁa '· eÈˆÓ ‰·‰‡‰»«¬»»ƒ¿ƒ≈
ÌÚË ÈtŒÏÚ ‡È‰L ‰·‰‡«¬»∆ƒ«ƒ««
ÔBa˙Ó ¯L‡kL ,eÈÈ‰ ,˙Ú„Â»«««¿∆«¬∆ƒ¿≈

‰ÂˆÓ ‰ÂˆÓ ¯ÎN ÔÈÚa18- ¿ƒ¿«¿«ƒ¿»ƒ¿»
וחיבור. צוותא מלשון היא "'מצוה'

העצמות  עם מתחבר מצוה והעושה

הציווי  את המצוה שהוא ַברוךֿהוא,

מה  דזה מצוה, מצוה שכר וזהו ההוא.

אורֿאיןֿסוף  עצמות עם שנתחבר

ח' יום (היום שכרו". זהו הציווי, ַמצוה

בכך  מתבונן וכאשר ‡ÈÊחשון). ,¬«
˙e·ÈLÁ‰Â ¯˜i‰ ˙‡ LÈb¯Ó«¿ƒ∆«…∆¿«¬ƒ
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,˙BˆÓe ‰¯B˙c¿»ƒ¿¿«¿≈∆
.‰ÁÓNa B˙„B·Ú ˙ÈNÚ«¬≈¬»¿ƒ¿»
,Ï‡¯NÈ ÏÎÏ CiL ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆«»¿»ƒ¿»≈
˜i‰ ˙‡ LÈb¯‰Ï CÈ¯vL¯ ∆»ƒ¿«¿ƒ∆«…∆

,˙BˆÓe ‰¯B˙c ˙e·ÈLÁ‰Â¿«¬ƒ¿»ƒ¿
˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰Ê „vÓeƒ«∆¿ƒ»ƒ¿
¯L‡ÎÂ ,‰ÁÓNa B˙„B·Ú¬»¿ƒ¿»¿«¬∆
ÔB¯qÁ ‰Ê ÔÈ‡ ,‰ÁÓNa ¯ÒÁ»≈«ƒ¿»≈∆ƒ»
‰Ê ‡l‡ ,„·Ïa ÌiÒÓ Ë¯Ùaƒ¿»¿À»ƒ¿«∆»∆
Lb¯‰ Ïk BÏˆ‡ ¯ÒÁL ‰¯BÓ∆∆»≈∆¿»∆¿≈

˙BˆÓe ‰¯B˙c ˙e·ÈLÁ‰Â ¯˜i‰.ÔÈÚ ‡e‰ ‰Ê Ïk ÌÓ‡ «…∆¿«¬ƒ¿»ƒ¿»¿»»∆ƒ¿«
˙Ú„Â ÌÚË ÈtŒÏÚL כתוצאה ‰‡‰·‰ באה זו ושמחה אהבה - »«¬»∆«ƒ««»««

לקדושֿברוךֿהוא  להתקרב האישי רצונו מילוי עם יחד ובאה .מהתבוננות,
BÓk dÈ‡ BÊ ‰·‰‡L ,˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL ‰·‰‡ LÈ C‡«≈«¬»∆¿«¿»ƒ««»««∆«¬»≈»¿
˙Ú„Â ÌÚË ÈtŒÏÚL ‰·‰‡‰»«¬»∆«ƒ««»««
Lw·Ó da LiL Á¯Î‰aL∆¿∆¿≈«∆≈»¿À»
יתברך') בו 'לדבקה האישי ,(רצונו
ÈÏa ‡È‰ BÊ ‰·‰‡ ‡l‡∆»«¬»ƒ¿ƒ
·e˙kL BÓk Ì‡ŒÈk ,Lw·Ó¿À»ƒƒ¿∆»

‡È˙a19‰iÏÚ Èa ÔÈÚa20- ¿«¿»¿ƒ¿«¿≈¬ƒ»
שתי  נמנו סוכה) (מסכת בגמרא

צדיקים  א. בצדיקים. כלליות מדריגות

אמרו: עליהם הדורות, שבכל הרבים

קמיה  קיימי צדיקי אלפי "תמניסר

עשר  [=שמונה הוא" הקדושֿברוך

 ֿ הקדוש לפני עומדים צדיקים אלף

עליה' 'בני מדריגת ב. ברוךֿהוא].

רביֿשמעוןֿבןֿיוחאי  אמר עליהם

מועטים" והם עליה בני ,"ראיתי
שכל  מפני עליה' 'בני שנקראים

- עצמם לצורך לא היא, עבודתם

ה'עליון': לצורך אלא - מבוקשם

È„k ‡Ï ‡È‰ Ì˙„B·ÚL∆¬»»ƒ…¿≈
˙Be¯Ï „·Ïa Ba ‰˜·„Ï¿»¿»ƒ¿«¿«
,'‰Ï ‰‡Óv‰ BLÙ ÔB‡Óƒ̂¿«¿«¿≈»«

ÌÈew˙a eL¯Ù„k ‡l‡ תיקוני) ∆»ƒ¿≈¿¿ƒƒ
חז"ל:21זוהר) דברי ∆≈‡e‰ÊÈאת

ÌÚ ,BB˜ ÌÚ „qÁ˙n‰ „ÈÒÁ»ƒ«ƒ¿«≈ƒƒ
dÈÏÈc Ô˜[ציפור קן [=מלשון «ƒ≈

לקדושֿברוךֿהוא, לגמרי הבטל 'חסיד'

עבודתו  כל אלא עצמי, רצון לו אין

'לעשות  כמו היא ומצוות התורה בקיום

משכן  יתברך לו לעשות קונו, עם חסד'

בעולםֿהזה  ÁÈÏ„‡('קן') ,¿«¬»
dÈzÈÎLe ‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜¿»¿ƒ¿ƒ¿≈

ÌÈBzÁ˙a המצוות קיום עלֿידי - ¿«¿ƒ
את  'מחברים') - ('מייחדים' ממשיכים

שכינתו  עם הקדושֿברוךֿהוא

התחתונים  ÚÂשבעולמות .‰ÊŒÏ ¿«∆
,'Èe‰a ÌÈ˜Ècˆ eÁÓN ¯Ó‡∆¡«ƒ¿«ƒƒ«¬»»
„vnL ‰ÁÓO‰ È‰BfL∆ƒ«ƒ¿»∆ƒ«
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ּבני  לכל ׁשּיכת ׁשאינּה ודעת, מּטעם ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּלמעלה

ּבבחינת  ּובאה ּבלבד, לּצּדיקים אּלא ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָיׂשראל,

מּלמעלה. ְְִַַָָָמּתנה

LÈÂ הענין ּגם ׁשּזהּו ּבדרֿאפׁשר, לֹומר ¿≈ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָ

ּתמיד  לנגּדי ה' ֿ 22ּדׁשּויתי הּבעל ּכפרּוׁש , ְְְְִִִִִֵֶַַַָ

הריב"ש  (ּבצּואת לׁשֹון 23ׁשםֿטֹוב ׁשּויתי ( ְְִִִֵַַָָ

להיֹות  צריכים הענינים ׁשּכל היינּו, ְְְְְִִִִִִֶַַָָָהׁשּתּוּות,

לנגּדי  הּוא ׁשהוי' ּכיון האדם, אצל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּבהׁשּתּוּות

ׁשּלמעלה  העבֹודה מּצד הּוא זה ׁשענין ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָּתמיד,

עלּֿפי  היא העבֹודה ּכאׁשר ּכי, ודעת, ֲֲִִִִֶַַַַַַָָָמּטעם

אין  ּובמילא  מבּקׁש, איזה לֹו יׁש ודעת, ְְֵֵֵֵֶַַַַָָָֻטעם

העבֹודה  ּכאׁשר אבל הׁשּתּוּות, ׁשל ענין ְְְֲֲֲִִֶֶֶַַָָָָאצלֹו

אזי  מבּקׁש, ׁשּום ּבלי ודעת, מּטעם למעלה ְְְְֲִִִַַַַַַָָָֻהיא

זה  ּומּצד ּבהׁשּתּוּות. הם אצלֹו הענינים ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָּכל

ּכיון  נפׁש, מסירת ׁשל ּבאפן העבֹודה ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹנעׂשית

מּלבד  מבּקׁש), (ׁשּום ּדבר ׁשּום לֹו נֹוגע ְְִֵֶַַָָָֹֻׁשּלא

העליֹון. רצֹון ְְִֶָמּלּוי

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ,הּׁשנּיה הּׁשקל מחצית ענין יּובן ¿«ƒ∆ְְֲִִִֶֶַַַַָָ

עבֹודתֹו עֹובד ׁשהאדם ְֲֲֵֵֶֶַָָָָׁשּלאחרי

ּבעבֹודה  ׁשּלֹו הּׁשקל) (מחצית הּכחֹות ְֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָֹּבעׂשר

טעם מּלמעלה ׁשעלּֿפי לֹו נֹותנים אזי ודעת, ְְְֲִִִֶַַַַַַַָָ

ׁשּמּגיע  היינּו, הּׁשנּיה, הּמחצית את מּתנה ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָּבדר

ענין  ׁשהּוא ּבהוי', צּדיקים ּדׂשמחּו ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָלהעּלּוי

מּטעם  ׁשּלמעלה ׁשּבעבֹודה והּׂשמחה ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָָהאהבה

ּכתיב  והרי צּדיקים,24ודעת. ּכּלם ועּמ ְְֲִִִֵֵַַַַַָָֻ

והּׂשמחה  האהבה עלֿידי לזה לבֹוא ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָׁשּיכֹולים

ׁשעלֿידיֿזה  ודעת, טעם ׁשעלּֿפי ְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּבעבֹודה

העליֹונה. והּׂשמחה האהבה את מּלמעלה ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָנֹותנים

אחד  ׁשּכל הראׁשֹונה, הּׁשקל ׁשּמחצית הּׁשקל, חצאי ב' ׁשּבין החּלּוק ּגם ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָוזהּו

אבל  (ּכּנ"ל), לעׁשיר עני ּבין חּלּוקים ּבּה יׁש ׁשּלֹו, ּכחֹות העׂשר את ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹנֹותן

עׁשירּות. ׁשל ענין זה הרי ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה הּׁשנּיה, הּׁשקל ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָמחצית

מחצית e‰ÊÂד) גֹו' יּתנּו זה גֹו' לפקּודיהם יׂשראל ּבני ראׁש את תּׂשא ּכי ¿∆ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ

מהּנׂשיאּותֿראׁש היא הענינים ּכל ׁשהתחלת היינּו, גֹו', ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּׁשקל
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ח.22) טז, א).23)תהלים ע' קה"ת (הוצאת ב' כא.24)סימן ס, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Èa ÏÎÏ ˙ÎiL dÈ‡L ,˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL ‰·‰‡‰»«¬»∆¿«¿»ƒ««»««∆≈»«∆∆¿»¿≈
‰zÓ ˙ÈÁ·a ‰‡·e ,„·Ïa ÌÈ˜ÈcvÏ ‡l‡ ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆»««ƒƒƒ¿«»»ƒ¿ƒ««»»

‰ÏÚÓlÓ ניתנת זו 'מתנה' כהונתכם" את אתן מתנה "עבודת שנאמר כמו ƒ¿«¿»
ודעת, טעם עלֿפי הרגיל, באופן עבודתם שעבדו לאחר לצדיקים מלמעלה

באופן  ה' לאהבת להגיע הם זוכים

מטעם  שלמעלה 'אהבה ביותר: הנשגב

.ודעת'
,¯LÙ‡ŒC¯„a ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆∆∆¿»
'‰ È˙ÈeLc ÔÈÚ‰ Ìb e‰fL∆∆«»ƒ¿»¿ƒƒƒ

„ÈÓz Èc‚Ï22Le¯Ùk , ¿∆¿ƒ»ƒ¿≈
a) ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ספר˙‡eˆ «««≈¿«»«

˘"·È¯‰23 אמרותיו "לקוטי שהוא »
הבעש"ט  של È˙ÈeLהטהורות" (ƒƒƒ

ÏkL ,eÈÈ‰ ,˙eezL‰ ÔBLÏ¿ƒ¿««¿∆»
ÌÈÈÚ‰:לו שקורים המאורעות (כל »ƒ¿»ƒ

אותו, מבזין או [אותו] שמשבחים "בין

בכל  כן הדברים, שאר בכל וכן

בין  מעדנים שאוכל בין האכילות

דברים") שאר ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒשאוכל
,Ì„‡‰ Ïˆ‡ ˙eezL‰a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ¿«≈∆»»»
„ÈÓz Èc‚Ï ‡e‰ 'ÈÂ‰L ÔÂÈk≈»∆¬»»¿∆¿ƒ»ƒ
ואינו  שמים לשם רק היא כוונתו וכל

באופן  יתייחס לכן עצמו על חושב

העניינים  לכל Ê‰שווה ÔÈÚL ,∆ƒ¿»∆
‰ÏÚÓlL ‰„B·Ú‰ „vÓ ‡e‰ƒ«»¬»∆¿«¿»
¯L‡k ,Èk ,˙Ú„Â ÌÚhÓƒ««»««ƒ«¬∆
ÌÚË ÈtŒÏÚ ‡È‰ ‰„B·Ú‰»¬»ƒ«ƒ««
,Lw·Ó ‰ÊÈ‡ BÏ LÈ ,˙Ú„Â»««≈≈∆¿À»
ÏL ÔÈÚ BÏˆ‡ ÔÈ‡ ‡ÏÈÓ·e¿≈»≈∆¿ƒ¿»∆
¯L‡k Ï·‡ ,˙eezL‰ƒ¿«¬»«¬∆
ÌÚhÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿«¿»ƒ««
ÈÊ‡ ,Lw·Ó ÌeL ÈÏa ,˙Ú„Â»««¿ƒ¿À»¬«
Ì‰ BÏˆ‡ ÌÈÈÚ‰ Ïk»»ƒ¿»ƒ∆¿≈
˙ÈNÚ ‰Ê „vÓe .˙eezL‰a¿ƒ¿«ƒ«∆«¬≈
˙¯ÈÒÓ ÏL ÔÙ‡a ‰„B·Ú‰»¬»¿…∆∆¿ƒ«
ÌeL BÏ Ú‚B ‡lL ÔÂÈk ,LÙ∆∆≈»∆…≈«
„·lÓ ,(Lw·Ó ÌeL) ¯·c»»¿À»ƒ¿«

.ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ ÈelÓƒ¿»∆¿
˙ÈˆÁÓ ÔÈÚ Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»ƒ¿««¬ƒ

M‰‰iM‰ Ï˜ נתן שהאדם לאחר «∆∆«¿ƒ»
כנ"ל) נפשו, כחות (עשר השקל מחצית

"מחצית  מלמעלה לו משלימים

Ì„‡‰Lהשקל" È¯Á‡lL ,∆¿«¬≈∆»»»
˙BÁk‰ ¯NÚa B˙„B·Ú „·BÚ≈¬»¿∆∆«…

ÈÊ‡ ,˙Ú„Â ÌÚË ÈtŒÏÚL ‰„B·Úa BlL (Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ)«¬ƒ«∆∆∆»¬»∆«ƒ««»««¬«
,‰iM‰ ˙ÈˆÁn‰ ˙‡ ‰zÓ C¯„a ‰ÏÚÓlÓ BÏ ÌÈ˙B¿ƒƒ¿«¿»¿∆∆«»»∆««¬ƒ«¿ƒ»
ÔÈÚ ‡e‰L ,'ÈÂ‰a ÌÈ˜Ècˆ eÁÓNc ÈelÚ‰Ï ÚÈbnL ,eÈÈ‰«¿∆«ƒ«¿»ƒ¿ƒ¿«ƒƒ«¬»»∆ƒ¿«
È¯‰Â .˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL ‰„B·ÚaL ‰ÁÓO‰Â ‰·‰‡‰»«¬»¿«ƒ¿»∆«¬»∆¿«¿»ƒ««»«««¬≈

·È˙k24,ÌÈ˜Ècˆ Ìlk CnÚÂ ¿ƒ¿«≈À»«ƒƒ
È„ÈŒÏÚ ‰ÊÏ ‡B·Ï ÌÈÏBÎiL∆¿ƒ»¿∆«¿≈
‰„B·ÚaL ‰ÁÓO‰Â ‰·‰‡‰»«¬»¿«ƒ¿»∆«¬»
ŒÏÚL ,˙Ú„Â ÌÚË ÈtŒÏÚL∆«ƒ««»««∆«
˙‡ ‰ÏÚÓlÓ ÌÈ˙B ‰ÊŒÈ„È¿≈∆¿ƒƒ¿«¿»∆
.‰BÈÏÚ‰ ‰ÁÓO‰Â ‰·‰‡‰»«¬»¿«ƒ¿»»∆¿»
'· ÔÈaL ˜elÁ‰ Ìb e‰ÊÂ¿∆««ƒ∆≈
˙ÈˆÁnL ,Ï˜M‰ È‡ˆÁ¬»≈«∆∆∆«¬ƒ
„Á‡ ÏkL ,‰BL‡¯‰ Ï˜M‰«∆∆»ƒ»∆»∆»
,BlL ˙BÁk ¯NÚ‰ ˙‡ Ô˙B≈∆»∆∆…∆
ÈÚ ÔÈa ÌÈ˜elÁ da LÈ≈»ƒƒ≈»ƒ

Ï"pk) ¯ÈLÚÏ נשמתו שה'עני' ¿»ƒ««
וה'עשיר' העשיה, עולם עם קשורה

דאצילות' 'נשמה היא ולכן )נשמתו

והדל  ירבה לא "העשיר בפסוק: נאמר

זו  עבודה שבאופן כיוון ימעיט" לא

עניים  והן עשירים הן ‡·Ïקיימים ,¬»
,‰iM‰ Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ«¬ƒ«∆∆«¿ƒ»
È¯‰ ,˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ««»««¬≈

.˙e¯ÈLÚ ÏL ÔÈÚ ‰Ê,לסיכום ∆ƒ¿»∆¬ƒ
הבאה  שמחה הם: שמחה מיני שני

והיא  ודעת, טעם עלֿפי אהבה מצד

שמחה  מישראל. אחד לכל שייכת

מטעם  שלמעלה אהבה מצד הבאה

וניתנת  לצדיקים, רק שייכת והיא ודעת,

עבודתו  הקדמת עלֿידי מלמעלה

בטעםֿודעת.

Èa L‡¯ ˙‡ ‡O˙ Èk e‰ÊÂ („¿∆ƒƒ»∆…¿≈
‰Ê 'B‚ Ì‰È„e˜ÙÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿≈∆∆
,'B‚ Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ 'B‚ ezÈƒ¿«¬ƒ«∆∆
ÌÈÈÚ‰ Ïk ˙ÏÁ˙‰L ,eÈÈ‰«¿∆«¿»«»»ƒ¿»ƒ
ÏÚBtL L‡¯Œ˙e‡ÈNp‰Ó ‡È‰ƒ≈«¿ƒ…∆≈
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ט f"iyz'd ,ohw mixet oyey ,`yz zyxt zay

ּובטּוב  ּבׂשמחה אלקי הוי' את עבדּת לא ְְְְֱֲֲִֶֶֶַָָָָָֹֹאׁשר

ענין  אצלֹו יׁש ּכאׁשר ׁשאפּלּו והינּו, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָלבב,

ענׁש לֹו מּגיע הּׂשמחה, ענין רק וחסר ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹהעבֹודה,

העבֹודה, ענין ּכללּות היה לא ּכאּלּו ּביֹותר ְְְְֲִִֵַָָָָָָֹחמּור

אמנם, ּבעבֹודה. יסֹוד היא ׁשהּׂשמחה לפי ְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָׁשּזהּו

ּׁשּכתּוב  מה להבין צרי ׂשמחּו17עלּֿפיֿזה ְְִִִִֶֶַַָָָ

ׁשּי הּׂשמחה ׁשענין ּדמׁשמע ּבהּוי', ְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָצּדיקים

ּדוקא. ְִִַַַָלּצּדיקים

C‡,ּדהּנה ׂשמחה. ּבחינֹות ב' ּדיׁש הּוא, הענין «ְְְְְִִִִֵֵָָָ

ׁשּמּצד  העבֹודה היא הּׂשמחה ענין ְְְֲִִִִֶַַַָָָָּכללּות

יׁש ּבחינֹות. ב' מצינּו האהבה ּובענין ְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָהאהבה,

ׁשּכאׁשר  היינּו, ודעת, טעם עלּֿפי ׁשהיא ְֲֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָאהבה

מצוה  מצוה ׂשכר ּבענין מרּגיׁש18מתּבֹונן אזי , ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָ

ועלֿידיֿזה  ּומצֹות, ּדתֹורה והחׁשיבּות הּיקר ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָֹאת

לכל  ׁשּי זה וענין ּבׂשמחה. עבֹודתֹו ְְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָנעׂשית

והחׁשיבּות  הּיקר את להרּגיׁש ׁשּצרי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹיׂשראל,

עבֹודתֹו להיֹות צריכה זה ּומּצד ּומצֹות, ְְְְֲִִִִֶַָָָּדתֹורה

חּסרֹון  זה אין ּבׂשמחה, חסר וכאׁשר ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּבׂשמחה,

אצלֹו ׁשחסר מֹורה זה אּלא ּבלבד, מסּים ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֻּבפרט

אמנם  ּומצֹות. ּדתֹורה והחׁשיבּות הּיקר הרּגׁש ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹּכל

ודעת. טעם ׁשעלּֿפי האהבה ענין הּוא זה ְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָּכל

ׁשאהבה  ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה אהבה יׁש ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַַָָָָא

ודעת  טעם ׁשעלּֿפי האהבה ּכמֹו אינּה ְֲִֵֶַַַַַַָָָָזֹו

זֹו אהבה אּלא מבּקׁש, ּבּה ׁשּיׁש היא ׁשּבהכרח ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻ

ּבתניא  ׁשּכתּוב ּכמֹו ּכיֿאם מבּקׁש, ּבענין 19ּבלי ְְְְְְְִִִִֶַַָָָֻ

עלּיה  ּבֹו20ּבני לדבקה ּכדי לא היא ׁשעבֹודתם , ְְְְֲֲִִֵֵֶָָָָָֹ

אּלא  לה', הּצמאה  נפׁשֹו צמאֹון לרּוֹות ְְְְְִִֵֶַַַַַָָּבלבד

ּבתּקּונים  עם 21ּכדפרׁשּו הּמתחּסד חסיד איזהּו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָ

קּודׁשאּֿבריֿהּוא  ליחדא ּדיליּה, קן עם ְְְֲִִִֵַַָָקֹונֹו,

ׂשמחּו נאמר ועלֿזה ּבתחּתֹונים. ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַּוׁשכינּתיּה

האהבה  ׁשּמּצד הּׂשמחה ׁשּזֹוהי ּבהּוי', ְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָצּדיקים
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
epnÓ Ú¯t‰Ï Èe‡¯[ח"ו להענש הוא בקללות Ó‡pL¯כמו,[=ראוי »¿ƒ»«ƒ∆∆∆¡«

התוכחה  ‡16EÈ˜Ïשבפרשת 'ÈÂ‰ ˙‡ z„·Ú ‡Ï ¯L‡ ˙Áz :««¬∆…»«¿»∆¬»»¡…∆
ÔÈÚ BÏˆ‡ LÈ ¯L‡k elÙ‡L ,eÈ‰Â ,··Ï ·eË·e ‰ÁÓNa¿ƒ¿»¿≈»¿«¿∆¬ƒ«¬∆≈∆¿ƒ¿«
¯eÓÁ LÚ BÏ ÚÈbÓ ,‰ÁÓO‰ ÔÈÚ ˜¯ ¯ÒÁÂ ,‰„B·Ú‰»¬»¿»≈«ƒ¿««ƒ¿»«ƒ«…∆»

˙eÏÏk ‰È‰ ‡Ï el‡k ¯˙BÈa¿≈¿ƒ…»»¿»
ÈÙÏ e‰fL ,‰„B·Ú‰ ÔÈÚƒ¿«»¬»∆∆¿ƒ
.‰„B·Úa „BÒÈ ‡È‰ ‰ÁÓO‰L∆«ƒ¿»ƒ¿»¬»
ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ‰ÊŒÈtŒÏÚ ,ÌÓ‡»¿»«ƒ∆»ƒ¿»ƒ

·e˙kM ‰Ó17ÌÈ˜Ècˆ eÁÓN «∆»ƒ¿«ƒƒ
ÔÈÚL ÚÓLÓc ,'Èe‰a«¬»»¿«¿«∆ƒ¿«
ÌÈ˜ÈcvÏ CiL ‰ÁÓO‰«ƒ¿»«»««ƒƒ

?‡˜Âc«¿»
'· LÈc ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿≈
˙eÏÏk ,‰p‰c .‰ÁÓN ˙BÈÁa¿ƒƒ¿»¿ƒ≈¿»
‰„B·Ú‰ ‡È‰ ‰ÁÓO‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ¿»ƒ»¬»

‰·‰‡‰ „vnL כאשר כמו - ∆ƒ«»«¬»
ימלא  עזרה, הטוב חברו ממנו יבקש

זו  שמחה רבה. בשמחה מבוקשו הוא

האהבה  מפני ÔÈÚ·eמגיעה ,¿ƒ¿«
LÈ .˙BÈÁa '· eÈˆÓ ‰·‰‡‰»«¬»»ƒ¿ƒ≈
ÌÚË ÈtŒÏÚ ‡È‰L ‰·‰‡«¬»∆ƒ«ƒ««
ÔBa˙Ó ¯L‡kL ,eÈÈ‰ ,˙Ú„Â»«««¿∆«¬∆ƒ¿≈

‰ÂˆÓ ‰ÂˆÓ ¯ÎN ÔÈÚa18- ¿ƒ¿«¿«ƒ¿»ƒ¿»
וחיבור. צוותא מלשון היא "'מצוה'

העצמות  עם מתחבר מצוה והעושה

הציווי  את המצוה שהוא ַברוךֿהוא,

מה  דזה מצוה, מצוה שכר וזהו ההוא.

אורֿאיןֿסוף  עצמות עם שנתחבר

ח' יום (היום שכרו". זהו הציווי, ַמצוה

בכך  מתבונן וכאשר ‡ÈÊחשון). ,¬«
˙e·ÈLÁ‰Â ¯˜i‰ ˙‡ LÈb¯Ó«¿ƒ∆«…∆¿«¬ƒ
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,˙BˆÓe ‰¯B˙c¿»ƒ¿¿«¿≈∆
.‰ÁÓNa B˙„B·Ú ˙ÈNÚ«¬≈¬»¿ƒ¿»
,Ï‡¯NÈ ÏÎÏ CiL ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆«»¿»ƒ¿»≈
˜i‰ ˙‡ LÈb¯‰Ï CÈ¯vL¯ ∆»ƒ¿«¿ƒ∆«…∆

,˙BˆÓe ‰¯B˙c ˙e·ÈLÁ‰Â¿«¬ƒ¿»ƒ¿
˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰Ê „vÓeƒ«∆¿ƒ»ƒ¿
¯L‡ÎÂ ,‰ÁÓNa B˙„B·Ú¬»¿ƒ¿»¿«¬∆
ÔB¯qÁ ‰Ê ÔÈ‡ ,‰ÁÓNa ¯ÒÁ»≈«ƒ¿»≈∆ƒ»
‰Ê ‡l‡ ,„·Ïa ÌiÒÓ Ë¯Ùaƒ¿»¿À»ƒ¿«∆»∆
Lb¯‰ Ïk BÏˆ‡ ¯ÒÁL ‰¯BÓ∆∆»≈∆¿»∆¿≈

˙BˆÓe ‰¯B˙c ˙e·ÈLÁ‰Â ¯˜i‰.ÔÈÚ ‡e‰ ‰Ê Ïk ÌÓ‡ «…∆¿«¬ƒ¿»ƒ¿»¿»»∆ƒ¿«
˙Ú„Â ÌÚË ÈtŒÏÚL כתוצאה ‰‡‰·‰ באה זו ושמחה אהבה - »«¬»∆«ƒ««»««

לקדושֿברוךֿהוא  להתקרב האישי רצונו מילוי עם יחד ובאה .מהתבוננות,
BÓk dÈ‡ BÊ ‰·‰‡L ,˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL ‰·‰‡ LÈ C‡«≈«¬»∆¿«¿»ƒ««»««∆«¬»≈»¿
˙Ú„Â ÌÚË ÈtŒÏÚL ‰·‰‡‰»«¬»∆«ƒ««»««
Lw·Ó da LiL Á¯Î‰aL∆¿∆¿≈«∆≈»¿À»
יתברך') בו 'לדבקה האישי ,(רצונו
ÈÏa ‡È‰ BÊ ‰·‰‡ ‡l‡∆»«¬»ƒ¿ƒ
·e˙kL BÓk Ì‡ŒÈk ,Lw·Ó¿À»ƒƒ¿∆»

‡È˙a19‰iÏÚ Èa ÔÈÚa20- ¿«¿»¿ƒ¿«¿≈¬ƒ»
שתי  נמנו סוכה) (מסכת בגמרא

צדיקים  א. בצדיקים. כלליות מדריגות

אמרו: עליהם הדורות, שבכל הרבים

קמיה  קיימי צדיקי אלפי "תמניסר

עשר  [=שמונה הוא" הקדושֿברוך

 ֿ הקדוש לפני עומדים צדיקים אלף

עליה' 'בני מדריגת ב. ברוךֿהוא].

רביֿשמעוןֿבןֿיוחאי  אמר עליהם

מועטים" והם עליה בני ,"ראיתי
שכל  מפני עליה' 'בני שנקראים

- עצמם לצורך לא היא, עבודתם

ה'עליון': לצורך אלא - מבוקשם

È„k ‡Ï ‡È‰ Ì˙„B·ÚL∆¬»»ƒ…¿≈
˙Be¯Ï „·Ïa Ba ‰˜·„Ï¿»¿»ƒ¿«¿«
,'‰Ï ‰‡Óv‰ BLÙ ÔB‡Óƒ̂¿«¿«¿≈»«

ÌÈew˙a eL¯Ù„k ‡l‡ תיקוני) ∆»ƒ¿≈¿¿ƒƒ
חז"ל:21זוהר) דברי ∆≈‡e‰ÊÈאת

ÌÚ ,BB˜ ÌÚ „qÁ˙n‰ „ÈÒÁ»ƒ«ƒ¿«≈ƒƒ
dÈÏÈc Ô˜[ציפור קן [=מלשון «ƒ≈

לקדושֿברוךֿהוא, לגמרי הבטל 'חסיד'

עבודתו  כל אלא עצמי, רצון לו אין
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ּבני  לכל ׁשּיכת ׁשאינּה ודעת, מּטעם ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּלמעלה

ּבבחינת  ּובאה ּבלבד, לּצּדיקים אּלא ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָיׂשראל,

מּלמעלה. ְְִַַָָָמּתנה

LÈÂ הענין ּגם ׁשּזהּו ּבדרֿאפׁשר, לֹומר ¿≈ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָ

ּתמיד  לנגּדי ה' ֿ 22ּדׁשּויתי הּבעל ּכפרּוׁש , ְְְְִִִִִֵֶַַַָ

הריב"ש  (ּבצּואת לׁשֹון 23ׁשםֿטֹוב ׁשּויתי ( ְְִִִֵַַָָ

להיֹות  צריכים הענינים ׁשּכל היינּו, ְְְְְִִִִִִֶַַָָָהׁשּתּוּות,

לנגּדי  הּוא ׁשהוי' ּכיון האדם, אצל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּבהׁשּתּוּות

ׁשּלמעלה  העבֹודה מּצד הּוא זה ׁשענין ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָּתמיד,

עלּֿפי  היא העבֹודה ּכאׁשר ּכי, ודעת, ֲֲִִִִֶַַַַַַָָָמּטעם

אין  ּובמילא  מבּקׁש, איזה לֹו יׁש ודעת, ְְֵֵֵֵֶַַַַָָָֻטעם

העבֹודה  ּכאׁשר אבל הׁשּתּוּות, ׁשל ענין ְְְֲֲֲִִֶֶֶַַָָָָאצלֹו

אזי  מבּקׁש, ׁשּום ּבלי ודעת, מּטעם למעלה ְְְְֲִִִַַַַַַָָָֻהיא

זה  ּומּצד ּבהׁשּתּוּות. הם אצלֹו הענינים ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָּכל

ּכיון  נפׁש, מסירת ׁשל ּבאפן העבֹודה ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹנעׂשית

מּלבד  מבּקׁש), (ׁשּום ּדבר ׁשּום לֹו נֹוגע ְְִֵֶַַָָָֹֻׁשּלא

העליֹון. רצֹון ְְִֶָמּלּוי

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ,הּׁשנּיה הּׁשקל מחצית ענין יּובן ¿«ƒ∆ְְֲִִִֶֶַַַַָָ

עבֹודתֹו עֹובד ׁשהאדם ְֲֲֵֵֶֶַָָָָׁשּלאחרי

ּבעבֹודה  ׁשּלֹו הּׁשקל) (מחצית הּכחֹות ְֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָֹּבעׂשר

טעם מּלמעלה ׁשעלּֿפי לֹו נֹותנים אזי ודעת, ְְְֲִִִֶַַַַַַַָָ

ׁשּמּגיע  היינּו, הּׁשנּיה, הּמחצית את מּתנה ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָּבדר

ענין  ׁשהּוא ּבהוי', צּדיקים ּדׂשמחּו ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָלהעּלּוי

מּטעם  ׁשּלמעלה ׁשּבעבֹודה והּׂשמחה ְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָָהאהבה

ּכתיב  והרי צּדיקים,24ודעת. ּכּלם ועּמ ְְֲִִִֵֵַַַַַָָֻ

והּׂשמחה  האהבה עלֿידי לזה לבֹוא ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָׁשּיכֹולים

ׁשעלֿידיֿזה  ודעת, טעם ׁשעלּֿפי ְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּבעבֹודה

העליֹונה. והּׂשמחה האהבה את מּלמעלה ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָנֹותנים

אחד  ׁשּכל הראׁשֹונה, הּׁשקל ׁשּמחצית הּׁשקל, חצאי ב' ׁשּבין החּלּוק ּגם ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָוזהּו

אבל  (ּכּנ"ל), לעׁשיר עני ּבין חּלּוקים ּבּה יׁש ׁשּלֹו, ּכחֹות העׂשר את ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹנֹותן

עׁשירּות. ׁשל ענין זה הרי ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה הּׁשנּיה, הּׁשקל ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָמחצית

מחצית e‰ÊÂד) גֹו' יּתנּו זה גֹו' לפקּודיהם יׂשראל ּבני ראׁש את תּׂשא ּכי ¿∆ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ

מהּנׂשיאּותֿראׁש היא הענינים ּכל ׁשהתחלת היינּו, גֹו', ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּׁשקל
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Èa ÏÎÏ ˙ÎiL dÈ‡L ,˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL ‰·‰‡‰»«¬»∆¿«¿»ƒ««»««∆≈»«∆∆¿»¿≈
‰zÓ ˙ÈÁ·a ‰‡·e ,„·Ïa ÌÈ˜ÈcvÏ ‡l‡ ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆»««ƒƒƒ¿«»»ƒ¿ƒ««»»

‰ÏÚÓlÓ ניתנת זו 'מתנה' כהונתכם" את אתן מתנה "עבודת שנאמר כמו ƒ¿«¿»
ודעת, טעם עלֿפי הרגיל, באופן עבודתם שעבדו לאחר לצדיקים מלמעלה

באופן  ה' לאהבת להגיע הם זוכים

מטעם  שלמעלה 'אהבה ביותר: הנשגב

.ודעת'
,¯LÙ‡ŒC¯„a ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆∆∆¿»
'‰ È˙ÈeLc ÔÈÚ‰ Ìb e‰fL∆∆«»ƒ¿»¿ƒƒƒ

„ÈÓz Èc‚Ï22Le¯Ùk , ¿∆¿ƒ»ƒ¿≈
a) ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ספר˙‡eˆ «««≈¿«»«

˘"·È¯‰23 אמרותיו "לקוטי שהוא »
הבעש"ט  של È˙ÈeLהטהורות" (ƒƒƒ

ÏkL ,eÈÈ‰ ,˙eezL‰ ÔBLÏ¿ƒ¿««¿∆»
ÌÈÈÚ‰:לו שקורים המאורעות (כל »ƒ¿»ƒ

אותו, מבזין או [אותו] שמשבחים "בין

בכל  כן הדברים, שאר בכל וכן

בין  מעדנים שאוכל בין האכילות

דברים") שאר ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒשאוכל
,Ì„‡‰ Ïˆ‡ ˙eezL‰a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ¿«≈∆»»»
„ÈÓz Èc‚Ï ‡e‰ 'ÈÂ‰L ÔÂÈk≈»∆¬»»¿∆¿ƒ»ƒ
ואינו  שמים לשם רק היא כוונתו וכל

באופן  יתייחס לכן עצמו על חושב

העניינים  לכל Ê‰שווה ÔÈÚL ,∆ƒ¿»∆
‰ÏÚÓlL ‰„B·Ú‰ „vÓ ‡e‰ƒ«»¬»∆¿«¿»
¯L‡k ,Èk ,˙Ú„Â ÌÚhÓƒ««»««ƒ«¬∆
ÌÚË ÈtŒÏÚ ‡È‰ ‰„B·Ú‰»¬»ƒ«ƒ««
,Lw·Ó ‰ÊÈ‡ BÏ LÈ ,˙Ú„Â»««≈≈∆¿À»
ÏL ÔÈÚ BÏˆ‡ ÔÈ‡ ‡ÏÈÓ·e¿≈»≈∆¿ƒ¿»∆
¯L‡k Ï·‡ ,˙eezL‰ƒ¿«¬»«¬∆
ÌÚhÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿«¿»ƒ««
ÈÊ‡ ,Lw·Ó ÌeL ÈÏa ,˙Ú„Â»««¿ƒ¿À»¬«
Ì‰ BÏˆ‡ ÌÈÈÚ‰ Ïk»»ƒ¿»ƒ∆¿≈
˙ÈNÚ ‰Ê „vÓe .˙eezL‰a¿ƒ¿«ƒ«∆«¬≈
˙¯ÈÒÓ ÏL ÔÙ‡a ‰„B·Ú‰»¬»¿…∆∆¿ƒ«
ÌeL BÏ Ú‚B ‡lL ÔÂÈk ,LÙ∆∆≈»∆…≈«
„·lÓ ,(Lw·Ó ÌeL) ¯·c»»¿À»ƒ¿«

.ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ ÈelÓƒ¿»∆¿
˙ÈˆÁÓ ÔÈÚ Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»ƒ¿««¬ƒ

M‰‰iM‰ Ï˜ נתן שהאדם לאחר «∆∆«¿ƒ»
כנ"ל) נפשו, כחות (עשר השקל מחצית

"מחצית  מלמעלה לו משלימים

Ì„‡‰Lהשקל" È¯Á‡lL ,∆¿«¬≈∆»»»
˙BÁk‰ ¯NÚa B˙„B·Ú „·BÚ≈¬»¿∆∆«…

ÈÊ‡ ,˙Ú„Â ÌÚË ÈtŒÏÚL ‰„B·Úa BlL (Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ)«¬ƒ«∆∆∆»¬»∆«ƒ««»««¬«
,‰iM‰ ˙ÈˆÁn‰ ˙‡ ‰zÓ C¯„a ‰ÏÚÓlÓ BÏ ÌÈ˙B¿ƒƒ¿«¿»¿∆∆«»»∆««¬ƒ«¿ƒ»
ÔÈÚ ‡e‰L ,'ÈÂ‰a ÌÈ˜Ècˆ eÁÓNc ÈelÚ‰Ï ÚÈbnL ,eÈÈ‰«¿∆«ƒ«¿»ƒ¿ƒ¿«ƒƒ«¬»»∆ƒ¿«
È¯‰Â .˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL ‰„B·ÚaL ‰ÁÓO‰Â ‰·‰‡‰»«¬»¿«ƒ¿»∆«¬»∆¿«¿»ƒ««»«««¬≈

·È˙k24,ÌÈ˜Ècˆ Ìlk CnÚÂ ¿ƒ¿«≈À»«ƒƒ
È„ÈŒÏÚ ‰ÊÏ ‡B·Ï ÌÈÏBÎiL∆¿ƒ»¿∆«¿≈
‰„B·ÚaL ‰ÁÓO‰Â ‰·‰‡‰»«¬»¿«ƒ¿»∆«¬»
ŒÏÚL ,˙Ú„Â ÌÚË ÈtŒÏÚL∆«ƒ««»««∆«
˙‡ ‰ÏÚÓlÓ ÌÈ˙B ‰ÊŒÈ„È¿≈∆¿ƒƒ¿«¿»∆
.‰BÈÏÚ‰ ‰ÁÓO‰Â ‰·‰‡‰»«¬»¿«ƒ¿»»∆¿»
'· ÔÈaL ˜elÁ‰ Ìb e‰ÊÂ¿∆««ƒ∆≈
˙ÈˆÁnL ,Ï˜M‰ È‡ˆÁ¬»≈«∆∆∆«¬ƒ
„Á‡ ÏkL ,‰BL‡¯‰ Ï˜M‰«∆∆»ƒ»∆»∆»
,BlL ˙BÁk ¯NÚ‰ ˙‡ Ô˙B≈∆»∆∆…∆
ÈÚ ÔÈa ÌÈ˜elÁ da LÈ≈»ƒƒ≈»ƒ

Ï"pk) ¯ÈLÚÏ נשמתו שה'עני' ¿»ƒ««
וה'עשיר' העשיה, עולם עם קשורה

דאצילות' 'נשמה היא ולכן )נשמתו

והדל  ירבה לא "העשיר בפסוק: נאמר

זו  עבודה שבאופן כיוון ימעיט" לא

עניים  והן עשירים הן ‡·Ïקיימים ,¬»
,‰iM‰ Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ«¬ƒ«∆∆«¿ƒ»
È¯‰ ,˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ««»««¬≈

.˙e¯ÈLÚ ÏL ÔÈÚ ‰Ê,לסיכום ∆ƒ¿»∆¬ƒ
הבאה  שמחה הם: שמחה מיני שני

והיא  ודעת, טעם עלֿפי אהבה מצד

שמחה  מישראל. אחד לכל שייכת

מטעם  שלמעלה אהבה מצד הבאה

וניתנת  לצדיקים, רק שייכת והיא ודעת,

עבודתו  הקדמת עלֿידי מלמעלה

בטעםֿודעת.

Èa L‡¯ ˙‡ ‡O˙ Èk e‰ÊÂ („¿∆ƒƒ»∆…¿≈
‰Ê 'B‚ Ì‰È„e˜ÙÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿≈∆∆
,'B‚ Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ 'B‚ ezÈƒ¿«¬ƒ«∆∆
ÌÈÈÚ‰ Ïk ˙ÏÁ˙‰L ,eÈÈ‰«¿∆«¿»«»»ƒ¿»ƒ
ÏÚBtL L‡¯Œ˙e‡ÈNp‰Ó ‡È‰ƒ≈«¿ƒ…∆≈
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ּדרא  ּבכל ּדמׁשה ואתּפׁשטּותא מׁשה, ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹֹׁשּפֹועל

ֿ 25ודרא  ועל ּבפנימּיּות, האמּונה את ׁשּממׁשי , ְְְְֱִִִִֶֶַַָָָָ

הענינים  (ּבּטּול לפקּודיהם נעׂשה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָידיֿזה

מחצית  גֹו' יּתנּו ּדזה הענין וכן ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָהּבלּתיֿרצ ּויים),

(מסירת  הראׁשֹונה הּׁשקל מחצית נתינת ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָהּׁשקל,

הּׁשקל  מחצית וגם לאלקּות), ּכחֹות העׂשר ְֱֲִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹּכל

(עבֹודה  מּלמעלה מּתנה ּבדר ׁשּבאה ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָהּׁשנּיה

והעבֹודה  ההׁשּתּוּות ענין ודעת, מּטעם ְְְְְֲִִִֶַַַַַַַַָָָָׁשּלמעלה

(מחצית  זה ענין ּגם הּנה ׁשּלכן, נפׁש), ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּדמסירת

מּיׂשראל  ואחד אחד לכל ׁשּי הּׁשנּיה) ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהּׁשקל

ואחד  אחד ּדכל הרֹועה הּוא מׁשה ְְֲֵֶֶֶֶֶָָָָֹׁשהרי

ׁשּלהיֹותם  לחסידים, ּבנֹוגע ּובפרט ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָמּיׂשראל,

כ"ק  ׁשּבדֹורנּו, למׁשה יֹותר ּבקרּוב ְְְְִֵֵֵֶֶֹקׁשּורים

עֹוד  אֹותם לעֹורר צרי זה הרי אדמֹו"ר, ְְֲִֵֵֶַָָמו"ח

וענין  ההׁשּתּוּות ענין אצלם ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָיֹותר

נפׁש. ּדמסירת ְֲִִֶֶַָָהעבֹודה

ÈÂL עלֿידי הּנ"ל הּמאמר ׁשּבאמירת לֹומר ¿≈ְֲֲִֵֶַַַַַַַַָ

נמׁש עטר"ת, ּבׁשנת נׁשמתֹוֿעדן ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָאדמֹו"ר

ודעת  מּטעם ׁשּלמעלה לעבֹודה ּכח ְְְֲִִֶַַַַַַַַָָָֹנתינת

לא  היתה זֹו והמ ׁשכה הּׁשנּיה), הּׁשקל ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֹ(מחצית

הּזמּנים. ּכל על ּגם אּלא הּזמן, אֹותֹו על ְְִֶַַַַַַַַָָרק

את  אמר אדמֹו"ר  מו"ח כ"ק ּכאׁשר ְְֲֵֶֶַַַָָולכן,

ּבׁשנת  הּיהּודים וקּבל הּמתחיל' 'ּדּבּור ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָהּמאמר

זה  ּבמאמר ּדּבר הּנ"ל, תּׂשא ּכי הּמתחיל' 'ּדּבּור הּמאמר על הּמיּסד ְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַַַַַַַָָָָֻֻּתרּפ"ז,

כן  ּוכמֹו ההּוא. ּבּזמן ונדרׁש מתאים ׁשהיה ּכפי נפׁש הּמסירת ענין ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָאֹודֹות

ּובפרט  יׂשראל, ּבני ּכל אצל הּזמּנים, ּכל על ולפעל לעֹורר זה מאמר ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹצרי

עצמֹו, אֹודֹות לחׁשב ׁשּלא נפׁש, והמסירּות ההׁשּתּוּות ענין את חסידים, ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹאצל

יפעל  אחד ּכל וכאׁשר נפׁש. ּבמסירּות העליֹון לרצֹון ונתּון מסּור להיֹות ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָאּלא

ׁשּיֹוצאים  והינּו, אּפקּומען), דערמיט מען (וועט ּבכ ּדי יהיה ּבעצמֹו, זה ְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָענין

ּבפעל. נפׁש ּבמסירּות צר יהיה ולא ּבכח, נפׁש ּבמסירּות ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹֹידיֿחֹובה

'ּדּבּור LÈÂה) הּמאמר נאמר (ׁשּבֹו קטן ּדפּורים הענין עם זה לקּׁשר ¿≈ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

מׁשּתה  לב ּדטֹוב הענין מדּגׁש ׁשּבֹו הּנ"ל), היהּודים וקּבל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻהּמתחיל'
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א).25) קיד, א. (קיב, תס"ט תקו"ז

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בזהר: שכתוב כמו ודור דור בכל הוא כן אלא משה, של בדורו רק

‡¯„Â ‡¯c ÏÎa ‰LÓc ‡˙eËLt˙‡25(מנשמתו (ניצוץ [התפשטות ƒ¿«¿»¿…∆¿»»»¿»»
ודור] דור בכל קיימת משה ÓÈÙaשל ‰eÓ‡‰ ˙‡ CÈLÓnL ,,˙ei ∆«¿ƒ∆»¡»ƒ¿ƒƒ

ŒÈzÏa‰ ÌÈÈÚ‰ Ïeha) Ì‰È„e˜ÙÏ ‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«¬»ƒ¿≈∆ƒ»ƒ¿»ƒ«ƒ¿ƒ
ezÈ ‰Êc ÔÈÚ‰ ÔÎÂ ,(ÌÈÈeˆ¿̄ƒ¿≈»ƒ¿»¿∆ƒ¿
˙È˙ ,Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ 'B‚«¬ƒ«∆∆¿ƒ«
‰BL‡¯‰ Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ«¬ƒ«∆∆»ƒ»
˙BÁk ¯NÚ‰ Ïk ˙¯ÈÒÓ)¿ƒ«»»∆∆…
Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ Ì‚Â ,(˙e˜Ï‡Ï∆¡…¿««¬ƒ«∆∆
‰zÓ C¯„a ‰‡aL ‰iM‰«¿ƒ»∆»»¿∆∆«»»
‰ÏÚÓlL ‰„B·Ú) ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¬»∆¿«¿»
˙eezL‰‰ ÔÈÚ ,˙Ú„Â ÌÚhÓƒ««»««ƒ¿««ƒ¿«
,(LÙ ˙¯ÈÒÓc ‰„B·Ú‰Â¿»¬»ƒ¿ƒ«∆∆
‰Ê ÔÈÚ Ìb ‰p‰ ,ÔÎlL∆»≈ƒ≈«ƒ¿»∆
CiL (‰iM‰ Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ)«¬ƒ«∆∆«¿ƒ»«»
Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
ÏÎc ‰ÚB¯‰ ‡e‰ ‰LÓ È¯‰L∆¬≈…∆»∆¿»
Ë¯Ù·e ,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»ƒƒ¿»≈ƒ¿»
Ì˙BÈ‰lL ,ÌÈ„ÈÒÁÏ Ú‚Ba¿≈««¬ƒƒ∆ƒ¿»
‰LÓÏ ¯˙BÈ ·e¯˜a ÌÈ¯eL¿̃ƒ¿≈≈¿…∆
Á"ÂÓ ˜"Î ,e¯B„aL∆¿≈
¯¯BÚÏ CÈ¯ˆ ‰Ê È¯‰ ,¯"BÓ„‡«¿¬≈∆»ƒ¿≈
ÌÏˆ‡ ‰È‰iL ¯˙BÈ „BÚ Ì˙B‡»≈∆ƒ¿∆∆¿»
‰„B·Ú‰ ÔÈÚÂ ˙eezL‰‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ¿«¿ƒ¿«»¬»

.LÙ ˙¯ÈÒÓc תשא "כי לסיכום, ƒ¿ƒ«∆∆
רבינו  משה בניֿישראל" ראש את

בפנימיות, האמונה בישראל ממשיך

בניֿישראל  "לפקודיהם" ועלֿידיֿזה

כל  ונשלמים בשלימות ה' את עובדים

היא  בניֿישראל ועבודת החסרונות,

השקל") ("מחצית נפשם כוחות בעשר

מלמעלה  כוחות העשר גם ומקבלים

במסירות  ה' לעבודת כוח הנותנים

נפש.

¯Ó‡n‰ ˙¯ÈÓ‡aL ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆«¬ƒ«««¬»
¯"BÓ„‡ È„ÈŒÏÚ Ï"p‰«««¿≈«¿
,˙"¯ËÚ ˙La Ô„ÚŒB˙ÓLƒ¿»≈∆ƒ¿«¬∆∆
‰„B·ÚÏ Ák ˙È˙ CLÓƒ¿»¿ƒ«…««¬»
˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ««»««
,(‰iM‰ Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ)«¬ƒ«∆∆«¿ƒ»
ÏÚ ˜¯ ‡Ï ‰˙È‰ BÊ ‰ÎLÓ‰Â¿«¿»»»¿»…««
Ïk ÏÚ Ìb ‡l‡ ,ÔÓf‰ B˙B‡«¿«∆»««»
˜"Î ¯L‡k ,ÔÎÏÂ .ÌÈpÓf‰«¿«ƒ¿»≈«¬∆

Ïa˜Â 'ÏÈÁ˙n‰ ¯eac' ¯Ó‡n‰ ˙‡ ¯Ó‡ ¯"BÓ„‡ Á"ÂÓ«¿»«∆««¬»ƒ««¿ƒ¿ƒ≈
¯eac' ¯Ó‡n‰ ÏÚ „qÈn‰ ,Ê"t¯z ˙La ÌÈ„e‰i‰«¿ƒƒ¿««¿««¿À»«««¬»ƒ
ÔÈÚ ˙B„B‡ ‰Ê ¯Ó‡Óa ¯ac ,Ï"p‰ ‡O˙ Èk 'ÏÈÁ˙n‰««¿ƒƒƒ»««À«¿«¬»∆ƒ¿«

‡e‰‰ ÔÓfa L¯„Â ÌÈ‡˙Ó ‰È‰L ÈÙk LÙ ˙¯ÈÒn‰ למרות - «¿ƒ«∆∆¿ƒ∆»»«¿ƒ¿ƒ¿»«¿««
מאמר  באמירת כרוכה שהיתה הסכנה

בחזקה  דרש גדול, ובפרסום בפומבי זה

התורה  בקיום נפש "במסירת לעמוד

- החינוך על ובייחוד בפועל" והמצות

המנגדים. כל עם להתחשב מבלי

נלקח  סיון לחודש בט"ו שנה (באותה

Ó‡Ó¯למאסר) CÈ¯ˆ ÔÎ BÓÎe .¿≈»ƒ«¬»
Ïk ÏÚ ÏÚÙÏÂ ¯¯BÚÏ ‰Ê∆¿≈¿ƒ¿…«»
,Ï‡¯NÈ Èa Ïk Ïˆ‡ ,ÌÈpÓf‰«¿«ƒ≈∆»¿≈ƒ¿»≈
˙‡ ,ÌÈ„ÈÒÁ Ïˆ‡ Ë¯Ù·eƒ¿»≈∆¬ƒƒ∆
˙e¯ÈÒÓ‰Â ˙eezL‰‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ¿«¿«¿ƒ
˙B„B‡ ·LÁÏ ‡lL ,LÙ∆∆∆…«¬…
¯eÒÓ ˙BÈ‰Ï ‡l‡ ,BÓˆÚ«¿∆»ƒ¿»
˙e¯ÈÒÓa ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯Ï Ôe˙Â¿»»»»∆¿ƒ¿ƒ
ÏÚÙÈ „Á‡ Ïk ¯L‡ÎÂ .LÙ∆∆¿«¬∆»∆»ƒ¿«
CÎa Èc ‰È‰È ,BÓˆÚa ‰Ê ÔÈÚƒ¿»∆¿«¿ƒ¿∆«¿»
ËÈÓ¯Ú„ ÔÚÓ ËÚÂÂ)∆∆∆¿ƒ
ÌÈ‡ˆBiL ,eÈ‰Â ,(ÔÚÓe˜t‡»¿∆¿«¿∆¿ƒ
LÙ ˙e¯ÈÒÓa ‰·BÁŒÈ„È¿≈»ƒ¿ƒ∆∆
C¯ˆ ‰È‰È ‡ÏÂ ,ÁÎa¿…«¿…ƒ¿∆…∆

.ÏÚÙa LÙ ˙e¯ÈÒÓaƒ¿ƒ∆∆¿…«
ÔÈÚ‰ ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ (‰¿≈¿«≈∆ƒ»ƒ¿»
¯Ó‡ BaL) ÔË˜ ÌÈ¯eÙc¿ƒ»»∆∆¡«
'ÏÈÁ˙n‰ ¯eac' ¯Ó‡n‰««¬»ƒ««¿ƒ
BaL ,(Ï"p‰ ÌÈ„e‰È‰ Ïa˜Â¿ƒ≈«¿ƒ««∆
‰zLÓ ·Ï ·BËc ÔÈÚ‰ Lb„ÓÀ¿»»ƒ¿»¿≈ƒ¿∆

„ÈÓz26 יש אם דעות ב' שישנם »ƒ
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ּבּגמרא 26ּתמיד  ואיתא ּתמיד 27, מׁשּתה לב טֹוב ְְְִִִִֵֶַָָָָָ

ּדעּתֹו ׁשּכאׁשר ּבזה, והענין רחבה. ׁשּדעּתֹו ְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָזה

ׁשּלמעלה  עׁשירּות ּבחינת ענין ׁשהּוא ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָרחבה,

מבּקׁש ׁשּום ּבלי ודעת, ענין 28מּטעם נעׂשה אזי , ְְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָֻ

ּתמיד  הּוא הרי ההׁשּתּוּות ענין ּומּצד ְְְֲִִִִִֵַַַַַַָההׁשּתּוּות,

ׁשּכאׁשר  לעיל ׁשּנתּבאר ּכמֹו נפׁש, הּמסירּות לענין ּבנֹוגע ועלּֿדרֿזה ּתמיד. מׁשּתה לב טֹוב ׁשּזהּו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבׂשמחה,

ּבפעל, נפׁש ּבמסירּות צר ואין ועּכּובים, הּמניעֹות ּכל מתּבּטלים אזי נפׁש, מסירּות ׁשל ּבתנּועה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹעֹומדים

ּדמסירּות  העבֹודה ׁשעלֿידי ּכיון לב, טֹוב יהיה הּזמּנים, ּבכל ׁשּתמיד, היינּו, ּתמיד, מׁשּתה לב טֹוב ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכיֿאם,

והּנגלה. הּנראה ּבטֹוב הענינים ּכל וימׁשכּו הּמניעֹות, ּכל את יסירּו ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻנפׁש
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או"ח.26) חלק סוף רמ"א וראה טו. טו, ב.27)משלי קמה, ס"ו 28)ב"ב (בהשיחה ממשנת"ל יותר למעלה הוא זה וענין

מבוקש, בזה יש עדיין שהרי – כו' רוחניות אודות אלא) גשמיות, אודות (לא שחושב היינו רחבה שדעת יג)) עמוד (לקמן

רוחניות. הוא שהמבוקש אלא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בסעודה  קצת ש"ירבה מכריע, והרמ"א קטן, בפורים ושמחה במשתה להרבות

תמיד" משתה לב "וטוב הפסוק: ומביא ומסיים המחמירים", ידי לצאת ,כדי
‡˙È‡Â[מובא=]‡¯Óba זה פסוק ÈÓz„27על ‰zLÓ ·Ï ·BË : ¿ƒ»«¿»»≈ƒ¿∆»ƒ

,‰·Á¯ BzÚc ¯L‡kL ,‰Êa ÔÈÚ‰Â .‰·Á¯ BzÚcL ‰Ê∆∆«¿¿»»¿»ƒ¿»»∆∆«¬∆«¿¿»»
˙e¯ÈLÚ ˙ÈÁa ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«¿ƒ«¬ƒ
ÈÏa ,˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ««»««¿ƒ

Lw·Ó ÌeL28‰NÚ ÈÊ‡ , ¿À»¬««¬∆
ÔÈÚ „vÓe ,˙eezL‰‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ¿«ƒ«ƒ¿«
„ÈÓz ‡e‰ È¯‰ ˙eezL‰‰«ƒ¿«¬≈»ƒ
·Ï ·BË e‰fL ,‰ÁÓNa¿ƒ¿»∆∆≈

,LÙ ˙e¯ÈÒn‰ ÔÈÚÏ Ú‚Ba ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ .„ÈÓz ‰zLÓƒ¿∆»ƒ¿«∆∆∆¿≈«¿ƒ¿««¿ƒ∆∆
˙e¯ÈÒÓ ÏL ‰Úe˙a ÌÈ„ÓBÚ ¯L‡kL ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓk¿∆ƒ¿»≈¿≈∆«¬∆¿ƒƒ¿»∆¿ƒ
C¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÌÈ·ekÚÂ ˙BÚÈn‰ Ïk ÌÈÏha˙Ó ÈÊ‡ ,LÙ∆∆¬«ƒ¿«¿ƒ»«¿ƒ¿ƒƒ¿≈…∆
,eÈÈ‰ ,„ÈÓz ‰zLÓ ·Ï ·BË ,Ì‡ŒÈk ,ÏÚÙa LÙ ˙e¯ÈÒÓaƒ¿ƒ∆∆¿…«ƒƒ≈ƒ¿∆»ƒ«¿
‰È‰È ,ÌÈpÓf‰ ÏÎa ,„ÈÓzL∆»ƒ¿»«¿«ƒƒ¿∆
È„ÈŒÏÚL ÔÂÈk ,·Ï ·BË≈≈»∆«¿≈
e¯ÈÒÈ LÙ ˙e¯ÈÒÓc ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿ƒ∆∆»ƒ
Ïk eÎLÓÈÂ ,˙BÚÈn‰ Ïk ˙‡∆»«¿ƒ¿À¿¿»
‰‡¯p‰ ·BËa ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿∆
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ּבּגמרא 26ּתמיד  ואיתא ּתמיד 27, מׁשּתה לב טֹוב ְְְִִִִֵֶַָָָָָ

ּדעּתֹו ׁשּכאׁשר ּבזה, והענין רחבה. ׁשּדעּתֹו ְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָזה

ׁשּלמעלה  עׁשירּות ּבחינת ענין ׁשהּוא ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָרחבה,

מבּקׁש ׁשּום ּבלי ודעת, ענין 28מּטעם נעׂשה אזי , ְְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָֻ

ּתמיד  הּוא הרי ההׁשּתּוּות ענין ּומּצד ְְְֲִִִִִֵַַַַַַָההׁשּתּוּות,

ׁשּכאׁשר  לעיל ׁשּנתּבאר ּכמֹו נפׁש, הּמסירּות לענין ּבנֹוגע ועלּֿדרֿזה ּתמיד. מׁשּתה לב טֹוב ׁשּזהּו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבׂשמחה,

ּבפעל, נפׁש ּבמסירּות צר ואין ועּכּובים, הּמניעֹות ּכל מתּבּטלים אזי נפׁש, מסירּות ׁשל ּבתנּועה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹעֹומדים

ּדמסירּות  העבֹודה ׁשעלֿידי ּכיון לב, טֹוב יהיה הּזמּנים, ּבכל ׁשּתמיד, היינּו, ּתמיד, מׁשּתה לב טֹוב ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכיֿאם,

והּנגלה. הּנראה ּבטֹוב הענינים ּכל וימׁשכּו הּמניעֹות, ּכל את יסירּו ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻנפׁש
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או"ח.26) חלק סוף רמ"א וראה טו. טו, ב.27)משלי קמה, ס"ו 28)ב"ב (בהשיחה ממשנת"ל יותר למעלה הוא זה וענין

מבוקש, בזה יש עדיין שהרי – כו' רוחניות אודות אלא) גשמיות, אודות (לא שחושב היינו רחבה שדעת יג)) עמוד (לקמן

רוחניות. הוא שהמבוקש אלא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בסעודה  קצת ש"ירבה מכריע, והרמ"א קטן, בפורים ושמחה במשתה להרבות

תמיד" משתה לב "וטוב הפסוק: ומביא ומסיים המחמירים", ידי לצאת ,כדי
‡˙È‡Â[מובא=]‡¯Óba זה פסוק ÈÓz„27על ‰zLÓ ·Ï ·BË : ¿ƒ»«¿»»≈ƒ¿∆»ƒ

,‰·Á¯ BzÚc ¯L‡kL ,‰Êa ÔÈÚ‰Â .‰·Á¯ BzÚcL ‰Ê∆∆«¿¿»»¿»ƒ¿»»∆∆«¬∆«¿¿»»
˙e¯ÈLÚ ˙ÈÁa ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«¿ƒ«¬ƒ
ÈÏa ,˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ««»««¿ƒ

Lw·Ó ÌeL28‰NÚ ÈÊ‡ , ¿À»¬««¬∆
ÔÈÚ „vÓe ,˙eezL‰‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ¿«ƒ«ƒ¿«
„ÈÓz ‡e‰ È¯‰ ˙eezL‰‰«ƒ¿«¬≈»ƒ
·Ï ·BË e‰fL ,‰ÁÓNa¿ƒ¿»∆∆≈

,LÙ ˙e¯ÈÒn‰ ÔÈÚÏ Ú‚Ba ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ .„ÈÓz ‰zLÓƒ¿∆»ƒ¿«∆∆∆¿≈«¿ƒ¿««¿ƒ∆∆
˙e¯ÈÒÓ ÏL ‰Úe˙a ÌÈ„ÓBÚ ¯L‡kL ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓk¿∆ƒ¿»≈¿≈∆«¬∆¿ƒƒ¿»∆¿ƒ
C¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÌÈ·ekÚÂ ˙BÚÈn‰ Ïk ÌÈÏha˙Ó ÈÊ‡ ,LÙ∆∆¬«ƒ¿«¿ƒ»«¿ƒ¿ƒƒ¿≈…∆
,eÈÈ‰ ,„ÈÓz ‰zLÓ ·Ï ·BË ,Ì‡ŒÈk ,ÏÚÙa LÙ ˙e¯ÈÒÓaƒ¿ƒ∆∆¿…«ƒƒ≈ƒ¿∆»ƒ«¿
‰È‰È ,ÌÈpÓf‰ ÏÎa ,„ÈÓzL∆»ƒ¿»«¿«ƒƒ¿∆
È„ÈŒÏÚL ÔÂÈk ,·Ï ·BË≈≈»∆«¿≈
e¯ÈÒÈ LÙ ˙e¯ÈÒÓc ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿ƒ∆∆»ƒ
Ïk eÎLÓÈÂ ,˙BÚÈn‰ Ïk ˙‡∆»«¿ƒ¿À¿¿»
‰‡¯p‰ ·BËa ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿∆
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ּדרא  ּבכל ּדמׁשה ואתּפׁשטּותא מׁשה, ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹֹׁשּפֹועל

ֿ 25ודרא  ועל ּבפנימּיּות, האמּונה את ׁשּממׁשי , ְְְְֱִִִִֶֶַַָָָָ

הענינים  (ּבּטּול לפקּודיהם נעׂשה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָידיֿזה

מחצית  גֹו' יּתנּו ּדזה הענין וכן ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָהּבלּתיֿרצ ּויים),

(מסירת  הראׁשֹונה הּׁשקל מחצית נתינת ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָהּׁשקל,

הּׁשקל  מחצית וגם לאלקּות), ּכחֹות העׂשר ְֱֲִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹּכל

(עבֹודה  מּלמעלה מּתנה ּבדר ׁשּבאה ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָהּׁשנּיה

והעבֹודה  ההׁשּתּוּות ענין ודעת, מּטעם ְְְְְֲִִִֶַַַַַַַַָָָָׁשּלמעלה

(מחצית  זה ענין ּגם הּנה ׁשּלכן, נפׁש), ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּדמסירת

מּיׂשראל  ואחד אחד לכל ׁשּי הּׁשנּיה) ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהּׁשקל

ואחד  אחד ּדכל הרֹועה הּוא מׁשה ְְֲֵֶֶֶֶֶָָָָֹׁשהרי

ׁשּלהיֹותם  לחסידים, ּבנֹוגע ּובפרט ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָמּיׂשראל,

כ"ק  ׁשּבדֹורנּו, למׁשה יֹותר ּבקרּוב ְְְְִֵֵֵֶֶֹקׁשּורים

עֹוד  אֹותם לעֹורר צרי זה הרי אדמֹו"ר, ְְֲִֵֵֶַָָמו"ח

וענין  ההׁשּתּוּות ענין אצלם ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָיֹותר

נפׁש. ּדמסירת ְֲִִֶֶַָָהעבֹודה

ÈÂL עלֿידי הּנ"ל הּמאמר ׁשּבאמירת לֹומר ¿≈ְֲֲִֵֶַַַַַַַַָ

נמׁש עטר"ת, ּבׁשנת נׁשמתֹוֿעדן ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָאדמֹו"ר

ודעת  מּטעם ׁשּלמעלה לעבֹודה ּכח ְְְֲִִֶַַַַַַַַָָָֹנתינת

לא  היתה זֹו והמ ׁשכה הּׁשנּיה), הּׁשקל ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֹ(מחצית

הּזמּנים. ּכל על ּגם אּלא הּזמן, אֹותֹו על ְְִֶַַַַַַַַָָרק

את  אמר אדמֹו"ר  מו"ח כ"ק ּכאׁשר ְְֲֵֶֶַַַָָולכן,

ּבׁשנת  הּיהּודים וקּבל הּמתחיל' 'ּדּבּור ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָהּמאמר

זה  ּבמאמר ּדּבר הּנ"ל, תּׂשא ּכי הּמתחיל' 'ּדּבּור הּמאמר על הּמיּסד ְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַַַַַַַָָָָֻֻּתרּפ"ז,

כן  ּוכמֹו ההּוא. ּבּזמן ונדרׁש מתאים ׁשהיה ּכפי נפׁש הּמסירת ענין ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָאֹודֹות

ּובפרט  יׂשראל, ּבני ּכל אצל הּזמּנים, ּכל על ולפעל לעֹורר זה מאמר ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹצרי

עצמֹו, אֹודֹות לחׁשב ׁשּלא נפׁש, והמסירּות ההׁשּתּוּות ענין את חסידים, ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹאצל

יפעל  אחד ּכל וכאׁשר נפׁש. ּבמסירּות העליֹון לרצֹון ונתּון מסּור להיֹות ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָאּלא

ׁשּיֹוצאים  והינּו, אּפקּומען), דערמיט מען (וועט ּבכ ּדי יהיה ּבעצמֹו, זה ְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָענין

ּבפעל. נפׁש ּבמסירּות צר יהיה ולא ּבכח, נפׁש ּבמסירּות ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹֹידיֿחֹובה

'ּדּבּור LÈÂה) הּמאמר נאמר (ׁשּבֹו קטן ּדפּורים הענין עם זה לקּׁשר ¿≈ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

מׁשּתה  לב ּדטֹוב הענין מדּגׁש ׁשּבֹו הּנ"ל), היהּודים וקּבל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻהּמתחיל'
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א).25) קיד, א. (קיב, תס"ט תקו"ז

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בזהר: שכתוב כמו ודור דור בכל הוא כן אלא משה, של בדורו רק

‡¯„Â ‡¯c ÏÎa ‰LÓc ‡˙eËLt˙‡25(מנשמתו (ניצוץ [התפשטות ƒ¿«¿»¿…∆¿»»»¿»»
ודור] דור בכל קיימת משה ÓÈÙaשל ‰eÓ‡‰ ˙‡ CÈLÓnL ,,˙ei ∆«¿ƒ∆»¡»ƒ¿ƒƒ

ŒÈzÏa‰ ÌÈÈÚ‰ Ïeha) Ì‰È„e˜ÙÏ ‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«¬»ƒ¿≈∆ƒ»ƒ¿»ƒ«ƒ¿ƒ
ezÈ ‰Êc ÔÈÚ‰ ÔÎÂ ,(ÌÈÈeˆ¿̄ƒ¿≈»ƒ¿»¿∆ƒ¿
˙È˙ ,Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ 'B‚«¬ƒ«∆∆¿ƒ«
‰BL‡¯‰ Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ«¬ƒ«∆∆»ƒ»
˙BÁk ¯NÚ‰ Ïk ˙¯ÈÒÓ)¿ƒ«»»∆∆…
Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ Ì‚Â ,(˙e˜Ï‡Ï∆¡…¿««¬ƒ«∆∆
‰zÓ C¯„a ‰‡aL ‰iM‰«¿ƒ»∆»»¿∆∆«»»
‰ÏÚÓlL ‰„B·Ú) ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¬»∆¿«¿»
˙eezL‰‰ ÔÈÚ ,˙Ú„Â ÌÚhÓƒ««»««ƒ¿««ƒ¿«
,(LÙ ˙¯ÈÒÓc ‰„B·Ú‰Â¿»¬»ƒ¿ƒ«∆∆
‰Ê ÔÈÚ Ìb ‰p‰ ,ÔÎlL∆»≈ƒ≈«ƒ¿»∆
CiL (‰iM‰ Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ)«¬ƒ«∆∆«¿ƒ»«»
Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
ÏÎc ‰ÚB¯‰ ‡e‰ ‰LÓ È¯‰L∆¬≈…∆»∆¿»
Ë¯Ù·e ,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»ƒƒ¿»≈ƒ¿»
Ì˙BÈ‰lL ,ÌÈ„ÈÒÁÏ Ú‚Ba¿≈««¬ƒƒ∆ƒ¿»
‰LÓÏ ¯˙BÈ ·e¯˜a ÌÈ¯eL¿̃ƒ¿≈≈¿…∆
Á"ÂÓ ˜"Î ,e¯B„aL∆¿≈
¯¯BÚÏ CÈ¯ˆ ‰Ê È¯‰ ,¯"BÓ„‡«¿¬≈∆»ƒ¿≈
ÌÏˆ‡ ‰È‰iL ¯˙BÈ „BÚ Ì˙B‡»≈∆ƒ¿∆∆¿»
‰„B·Ú‰ ÔÈÚÂ ˙eezL‰‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ¿«¿ƒ¿«»¬»

.LÙ ˙¯ÈÒÓc תשא "כי לסיכום, ƒ¿ƒ«∆∆
רבינו  משה בניֿישראל" ראש את

בפנימיות, האמונה בישראל ממשיך

בניֿישראל  "לפקודיהם" ועלֿידיֿזה

כל  ונשלמים בשלימות ה' את עובדים

היא  בניֿישראל ועבודת החסרונות,

השקל") ("מחצית נפשם כוחות בעשר

מלמעלה  כוחות העשר גם ומקבלים

במסירות  ה' לעבודת כוח הנותנים

נפש.

¯Ó‡n‰ ˙¯ÈÓ‡aL ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆«¬ƒ«««¬»
¯"BÓ„‡ È„ÈŒÏÚ Ï"p‰«««¿≈«¿
,˙"¯ËÚ ˙La Ô„ÚŒB˙ÓLƒ¿»≈∆ƒ¿«¬∆∆
‰„B·ÚÏ Ák ˙È˙ CLÓƒ¿»¿ƒ«…««¬»
˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ««»««
,(‰iM‰ Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ)«¬ƒ«∆∆«¿ƒ»
ÏÚ ˜¯ ‡Ï ‰˙È‰ BÊ ‰ÎLÓ‰Â¿«¿»»»¿»…««
Ïk ÏÚ Ìb ‡l‡ ,ÔÓf‰ B˙B‡«¿«∆»««»
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ּבּגמרא 26ּתמיד  ואיתא ּתמיד 27, מׁשּתה לב טֹוב ְְְִִִִֵֶַָָָָָ

ּדעּתֹו ׁשּכאׁשר ּבזה, והענין רחבה. ׁשּדעּתֹו ְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָזה

ׁשּלמעלה  עׁשירּות ּבחינת ענין ׁשהּוא ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָרחבה,

מבּקׁש ׁשּום ּבלי ודעת, ענין 28מּטעם נעׂשה אזי , ְְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָֻ

ּתמיד  הּוא הרי ההׁשּתּוּות ענין ּומּצד ְְְֲִִִִִֵַַַַַַָההׁשּתּוּות,

ׁשּכאׁשר  לעיל ׁשּנתּבאר ּכמֹו נפׁש, הּמסירּות לענין ּבנֹוגע ועלּֿדרֿזה ּתמיד. מׁשּתה לב טֹוב ׁשּזהּו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבׂשמחה,

ּבפעל, נפׁש ּבמסירּות צר ואין ועּכּובים, הּמניעֹות ּכל מתּבּטלים אזי נפׁש, מסירּות ׁשל ּבתנּועה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹעֹומדים

ּדמסירּות  העבֹודה ׁשעלֿידי ּכיון לב, טֹוב יהיה הּזמּנים, ּבכל ׁשּתמיד, היינּו, ּתמיד, מׁשּתה לב טֹוב ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכיֿאם,

והּנגלה. הּנראה ּבטֹוב הענינים ּכל וימׁשכּו הּמניעֹות, ּכל את יסירּו ְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻנפׁש
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או"ח.26) חלק סוף רמ"א וראה טו. טו, ב.27)משלי קמה, ס"ו 28)ב"ב (בהשיחה ממשנת"ל יותר למעלה הוא זה וענין

מבוקש, בזה יש עדיין שהרי – כו' רוחניות אודות אלא) גשמיות, אודות (לא שחושב היינו רחבה שדעת יג)) עמוד (לקמן

רוחניות. הוא שהמבוקש אלא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
בסעודה  קצת ש"ירבה מכריע, והרמ"א קטן, בפורים ושמחה במשתה להרבות

תמיד" משתה לב "וטוב הפסוק: ומביא ומסיים המחמירים", ידי לצאת ,כדי
‡˙È‡Â[מובא=]‡¯Óba זה פסוק ÈÓz„27על ‰zLÓ ·Ï ·BË : ¿ƒ»«¿»»≈ƒ¿∆»ƒ

,‰·Á¯ BzÚc ¯L‡kL ,‰Êa ÔÈÚ‰Â .‰·Á¯ BzÚcL ‰Ê∆∆«¿¿»»¿»ƒ¿»»∆∆«¬∆«¿¿»»
˙e¯ÈLÚ ˙ÈÁa ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«¿ƒ«¬ƒ
ÈÏa ,˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ««»««¿ƒ

Lw·Ó ÌeL28‰NÚ ÈÊ‡ , ¿À»¬««¬∆
ÔÈÚ „vÓe ,˙eezL‰‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ¿«ƒ«ƒ¿«
„ÈÓz ‡e‰ È¯‰ ˙eezL‰‰«ƒ¿«¬≈»ƒ
·Ï ·BË e‰fL ,‰ÁÓNa¿ƒ¿»∆∆≈

,LÙ ˙e¯ÈÒn‰ ÔÈÚÏ Ú‚Ba ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ .„ÈÓz ‰zLÓƒ¿∆»ƒ¿«∆∆∆¿≈«¿ƒ¿««¿ƒ∆∆
˙e¯ÈÒÓ ÏL ‰Úe˙a ÌÈ„ÓBÚ ¯L‡kL ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓk¿∆ƒ¿»≈¿≈∆«¬∆¿ƒƒ¿»∆¿ƒ
C¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÌÈ·ekÚÂ ˙BÚÈn‰ Ïk ÌÈÏha˙Ó ÈÊ‡ ,LÙ∆∆¬«ƒ¿«¿ƒ»«¿ƒ¿ƒƒ¿≈…∆
,eÈÈ‰ ,„ÈÓz ‰zLÓ ·Ï ·BË ,Ì‡ŒÈk ,ÏÚÙa LÙ ˙e¯ÈÒÓaƒ¿ƒ∆∆¿…«ƒƒ≈ƒ¿∆»ƒ«¿
‰È‰È ,ÌÈpÓf‰ ÏÎa ,„ÈÓzL∆»ƒ¿»«¿«ƒƒ¿∆
È„ÈŒÏÚL ÔÂÈk ,·Ï ·BË≈≈»∆«¿≈
e¯ÈÒÈ LÙ ˙e¯ÈÒÓc ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿ƒ∆∆»ƒ
Ïk eÎLÓÈÂ ,˙BÚÈn‰ Ïk ˙‡∆»«¿ƒ¿À¿¿»
‰‡¯p‰ ·BËa ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿∆
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו אדר, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ

מו"ה אברהם אלי' שי' ַאקסעלרָאד

שלום וברכה!

בנועם ובשמחה קבלתי מכתבו אשר עלו הוא ובני ביתו שיחיו לארצנו הקדושה ת"ו. ויהי רצון 

שתהי' הסתדרותם בשעה טובה ומוצלחת בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בנוגע למקום דירתו וכו', ידועה דעתי אשר קדימה בזה לנחלת הר חב"ד, ורק באם אי אפשר, 

היינו שאין שם דירה וכו', אזי להתענין בנוגע לכפר חב"ד.

ויהי רצון מהשי"ת המשגיח על כל אחד ואחת בהשגחה פרטית שאיך שיחליטו יהי' בטוב.

בעת רצון ייקרא הפ"נ על הציון.

בברכה להסתדרות טובה ולבשורות טובות.



יב

.d"kyz'd ,oey`xÎxc` g"i ,`yz zyxt zay zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

הפסוק ‡. כתרגומו,1על קבלה, לשון תשא, "כי רש"י: מפרש ישראל", בני ראש את תשא "כי
השקל, מחצית אחד כל יתנו אלא לגלגולת, תמנם אל הם, כמה לדעת מנינם סכום לקבל כשתחפוץ

מנינם". ותדע השקלים את ותמנה

רש"י  בכללי ידוע ובנדון 2והנה, הפשוט. הפירוש את שולל הוא הרי "כתרגומו", כותב רש"י שכאשר
במפרשים  איתא - במדרש 3דידן (כדאיתא הרמה לשון הוא ש"תשא" הפירוש את לשלול רש"י ),4שכוונת

כתרגומו" קבלה, "לשון שהוא מפרש ולכן הרמה, של ענין כאן שייך לא מקרא של פשוטו עלֿפי כי,
("תקבל").

"לשון  הוא ש"תשא" מקרא של בפשוטו לפרש יכול רש"י היה לכאורה להבין: צריך עדיין אבל
וישב  בפרשת שפירש כפי - שאר 5חשבון" כשיפקוד חשבון, "לשון ראשך", את פרעה "ישא הפסוק על

. תהיה עבדיו בניֿישראל מספר של החשבון שעריכת כאן, גם מתאים זה ופירוש עמהם". אותך ימנה .
כתרגומו"? קבלה, "לשון לפרש רש"י הוצרך ולמה השקל; מחצית נתינת עלֿידי

למה  מובן אינו קבלה", "לשון הוא "תשא" אם גם רש"י: בפירוש קושיא" "קלאץ גם יש לזה, ָונוסף
"מפ  רש"י "uetgzykרש ולא כו'", מנינם סכום "כשתחפוץ"lawzykלקבל תיבת הרי - מנינם" סכום

לא  ובודאי ירושלמי), ותרגום עוזיאל בן יונתן בתרגום ולא אונקלוס, בתרגום (לא בתרגום מופיעה אינה
זו? תיבה רש"י מוסיף למה ואםֿכן, בפסוק, נתפרשה

בזה:·. והביאור
לשון הוא ש"תשא" לפרש יכול אינו אותם",oipnרש"י "בפקוד - מנין לשון נאמר הכתוב בהמשך כי, ,

רש"י  מפרש ולכן - פעמים? ב' המנין ענין נכפל למה מובן: אינו מנין, לשון הוא ש"תשא" נאמר ואם
לשון תשא, ".dlaw"כי

בכתוב: הענינים סדר מובן אינו - "כשתקבל" הוא קבלה) (לשון ד"תשא" שהפירוש נאמר אם אבל,
לפקודיהםyz`"כי ישראל בני ראש צריכה epzpeאת ("ונתנו") הנתינה שהרי - גו'" נפשו כופר איש

"iptlלהיות רש"י מפרש ולכן - ("תשא")? כו'".uetgzykהקבלה מנינם סכום לקבל

נוסף:‚. ענין רש"י מבהיר - כו'" מנינם סכום לקבל "כשתחפוץ - זה ובפירוש
לפרש, מקום יש שטחי, באופן גו'" נפשו כופר איש ונתנו גו' תשא "כי הפסוק את לומדים כאשר

בניֿישראל את מונים בבניֿישראל.mzelbleblשכאשר נגף יהיה שלא כדי השקל, מחצית ליתן צריך אזי ,

במפרשים  שמצינו רש"י 6וכפי שמביא (כפי לגולגלותם בניֿישראל את דוד מנה למה הקושיא בתירוץ
דוד") בימי "שמצינו ממה הפסוק ימנם 7בהמשך שלא שגזרה הפרשה זאת בימיו קרא לא דוד "וכי ,

כופר 3לגולגלותם" איש יתנו כך אחר לגולגלותם "כשתמנם הוא הפסוק שפירוש סבור שהיה כיון -
נפשו".

איש "ונתנו שכתוב ממה זה לפירוש הוכחה להביא יש eytpולכאורה xtek,"כופר" של ענין שהרי - "
לגולגלותם. היה שהמנין זה על לכפר בכדי שזהו ועכצ"ל, בלתיֿרצוי, ענין בגלל הוא כפרה,

חז"ל  במדרשי שמצינו הלימוד 8[ומה באופן זה הרי - העגל חטא על הכפרה ענין הוא נפשו" ש"כופר
ל" בהמשך בא נפשו" כופר איש ש"ונתנו מקרא, של בפשוטו לא אבל הדרש, גו'",ikעלֿדרך תשא

אלא חובה זה שאין (שבודאי zeyxשמשמעותו העגל חטא על הכפרה אודות כאן מדובר שלא ועכצ"ל, ,
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יב).1) (ל, פרשתנו ריש
חומשים.2) בכמה הנדפס רש"י" בדברי "כללים
הרא"ם.3) פי'
ואילך.4) ג אות סוף פרשתנו תנחומא ראה

כ.5) שם, וראה יג. מ,
האורה.6) לבוש
כד.7) שמואלֿב
יו"ד.8) פרשתנו תנחומא ה"ג. פ"ב שקלים ירושלמי

d"kyz'd ,oey`xÎxc` g"i ,`yz zyxt zay zgiy

הנה  בניֿישראל, את למנות (רשות) תרצה שכאשר הוא הכתוב פירוש אלא חובה), אלא רשות אינה
לגולגלותם]. המנין על לכפר נפשו, כופר כך אחר יתנו לגולגלותם, כשתמנם

לה' נפשו כופר איש "ונתנו הוא הכתוב לשון כי, כן, מפרש אינו רש"י `mzeאבל cewta,היינו ,"
שנעשה  המנין על לכפר באה השקל מחצית שנתינת ולא השקל, מחצית נתינת עלֿידי הוא עצמו שהמנין

לגולגלותם.

הם, כמה לדעת מנינם סכום לקבל "כשתחפוץ רש"י: מפרש zleblblולכן mpnz l` כל יתנו אלא ,
"ולא  הדבר: טעם לפרש ממשיך שהכתוב וכפי מנינם", ותדע השקלים את ותמנה השקל, מחצית אחד
הפירוש  גם וזהו דוד". בימי שמצינו כמו עליהם, בא והדבר הרע, עין בו שולט "שהמנין נגף", בהם יהיה

הענין  בסיום רש"י שמפרש כפי - נפשו" מנין".9ד"כופר עלֿידי תנגפו "שלא נפשותיכם", על "לכפר :

היה  שלכאורה אף - דבורֿהמתחיל באותו אחד, בהמשך זה כל כותב שרש"י מה גם יובן ועלֿפיֿזה
עצמו  בפני בד"ה כו'" לגולגולת תמנם "אל לפרש כך ואחר כו'", קבלה לשון "תשא תחילה לכתוב לו
אלא  אותם"), "בפקוד הכתוב: בהמשך נתפרש המנין ענין (שהרי מנין לשון אינו ש"תשא" כיון כי, -

" אלא המנין), (לאחרי מנינם סכום קבלת ולא קבלה", (שהרי uetgzyk"לשון כו'" מנינם סכום לקבל
תמנם  "אל - לגולגלותם אינו שהמנין לפרש בהכרח אזי אותם"), בפקוד גו' "ונתנו נאמר לאחריֿזה רק

מנינם". ותדע השקלים את ותמנה השקל, מחצית אחד כל יתנו אלא לגלגולת,

רואים „. כאן גם הנה - כו' מופלאים ענינים גם יש רש"י שבפירוש פעמים כמה המדובר ועלֿפי
בגמרא: מימרות שתי בין סתירה מתורצת זה רש"י פירוש שעלֿידי

ברכות  .10במסכת הקב"ה ליה "אמר בלתיֿרצוי, באופן הקב"ה כלפי התבטא שדוד שכיון .מסופר
ישראל  בני ראש את תשא כי דכתיב אותו, יודעים רבן בית של תינוקות שאפילו בדבר מכשילך אני הרי

ישראל  על שטן ויעמוד מיד וגו', נפשו כופר איש ונתנו וכתיב 11לפקודיהם לאמר 12, בהם דוד את ויסת
ישראל". את מנה לך

יומא  דכתיב 13ובמסכת מצוה, לדבר אפילו ישראל את למנות "אסור (לשון 14שנינו: בבזק ויפקדם
דהאי  ממאי אשי, רב לה מתקיף החרסים). ומנו לפניו והשליך חרס ואחד אחד כל נטל חרסים, שברי

כדכתיב  הוא, דמתא שמא ודילמא הוא, דמיבזק לישנא וישמע 15בזק מהכא, אלא בזק, אדוני 16וימצאו

. המלך מצאן טלה אחד כל לקחת (צום בטלאים" ויפקדם העם את הטלאים).שאול ונמנו .

מובן  אינו :17ולכאורה

או  בבזק" "ויפקדם בשאול שכתוב ממה ישראל את למנות האיסור למדים יומא שבמסכת הטעם מהו
גו'", נפשו כופר איש ונתנו לפקודיהם ישראל בני ראש את תשא "כי שכתוב ממה ולא בטלאים", "ויפקדם
איסור  זה הרי ואםֿכן תורה", "דברי הוא גו'" תשא "כי מהפסוק שהלימוד בשעה בה - ברכות במסכת כמו
"דבר  והוא בטלאים"), "ויפקדם או בבזק" "ויפקדם הפסוקים כמו קבלה, מדברי רק (ולא התורה מן
"ויפקדם  הפסוק ובפרט קבלה, שבדברי הפסוקים (מהֿשאיןֿכן אותו" יודעים רבן בית של תינוקות שאפילו

הוא")? דמתא שמא ודילמא הוא, דמיבזק לישנא בזק דהאי "ממאי אשי רב הקשה זה שעל בבזק",

שנתחדש  חידוש זה אין הרי - בטלאים" "ויפקדם או בבזק" "ויפקדם בשאול שכתוב מה ועיקר: ועוד
שמצינו  (כפי אחר באופן לסבור שיכולים דוד של דינו בית את מחייב זה שאין שאול, של דינו בבית

כו' ביניהם חלוקים ראש 18שהיו את תשא "כי שכתוב מה בגלל היתה כזה באופן שאול הנהגת אלא ,(
ולא  שאול, מהנהגת האיסור למדים למה ואםֿכן, גו'", נפשו כופר איש ונתנו לפקודיהם ישראל בני

עצמו?! נפשו" כופר איש ונתנו גו' תשא "כי מהפסוק
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טו.9) ל, פרשתנו
ב.10) סב,
א.11) כא, הימיםֿא דברי
א.12) כד, שמואלֿב
(ובפרש"י).13) ב כב,
ח.14) יא, שמואלֿא

ה.15) א, שופטים ס'
ד.16) טו, שמואלֿא
א.17) כח, תמיד שבע באר שם. יומא מהרש"א חדא"ג ראה
ב.18) יט, סנהדרין סע"א. נג, עירובין בתוד"ה ראה הובא

א. טז, חגיגה - יוסי



יג

.d"kyz'd ,oey`xÎxc` g"i ,`yz zyxt zay zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

הפסוק ‡. כתרגומו,1על קבלה, לשון תשא, "כי רש"י: מפרש ישראל", בני ראש את תשא "כי
השקל, מחצית אחד כל יתנו אלא לגלגולת, תמנם אל הם, כמה לדעת מנינם סכום לקבל כשתחפוץ

מנינם". ותדע השקלים את ותמנה

רש"י  בכללי ידוע ובנדון 2והנה, הפשוט. הפירוש את שולל הוא הרי "כתרגומו", כותב רש"י שכאשר
במפרשים  איתא - במדרש 3דידן (כדאיתא הרמה לשון הוא ש"תשא" הפירוש את לשלול רש"י ),4שכוונת

כתרגומו" קבלה, "לשון שהוא מפרש ולכן הרמה, של ענין כאן שייך לא מקרא של פשוטו עלֿפי כי,
("תקבל").

"לשון  הוא ש"תשא" מקרא של בפשוטו לפרש יכול רש"י היה לכאורה להבין: צריך עדיין אבל
וישב  בפרשת שפירש כפי - שאר 5חשבון" כשיפקוד חשבון, "לשון ראשך", את פרעה "ישא הפסוק על

. תהיה עבדיו בניֿישראל מספר של החשבון שעריכת כאן, גם מתאים זה ופירוש עמהם". אותך ימנה .
כתרגומו"? קבלה, "לשון לפרש רש"י הוצרך ולמה השקל; מחצית נתינת עלֿידי

למה  מובן אינו קבלה", "לשון הוא "תשא" אם גם רש"י: בפירוש קושיא" "קלאץ גם יש לזה, ָונוסף
"מפ  רש"י "uetgzykרש ולא כו'", מנינם סכום "כשתחפוץ"lawzykלקבל תיבת הרי - מנינם" סכום

לא  ובודאי ירושלמי), ותרגום עוזיאל בן יונתן בתרגום ולא אונקלוס, בתרגום (לא בתרגום מופיעה אינה
זו? תיבה רש"י מוסיף למה ואםֿכן, בפסוק, נתפרשה

בזה:·. והביאור
לשון הוא ש"תשא" לפרש יכול אינו אותם",oipnרש"י "בפקוד - מנין לשון נאמר הכתוב בהמשך כי, ,

רש"י  מפרש ולכן - פעמים? ב' המנין ענין נכפל למה מובן: אינו מנין, לשון הוא ש"תשא" נאמר ואם
לשון תשא, ".dlaw"כי

בכתוב: הענינים סדר מובן אינו - "כשתקבל" הוא קבלה) (לשון ד"תשא" שהפירוש נאמר אם אבל,
לפקודיהםyz`"כי ישראל בני ראש צריכה epzpeאת ("ונתנו") הנתינה שהרי - גו'" נפשו כופר איש

"iptlלהיות רש"י מפרש ולכן - ("תשא")? כו'".uetgzykהקבלה מנינם סכום לקבל

נוסף:‚. ענין רש"י מבהיר - כו'" מנינם סכום לקבל "כשתחפוץ - זה ובפירוש
לפרש, מקום יש שטחי, באופן גו'" נפשו כופר איש ונתנו גו' תשא "כי הפסוק את לומדים כאשר

בניֿישראל את מונים בבניֿישראל.mzelbleblשכאשר נגף יהיה שלא כדי השקל, מחצית ליתן צריך אזי ,

במפרשים  שמצינו רש"י 6וכפי שמביא (כפי לגולגלותם בניֿישראל את דוד מנה למה הקושיא בתירוץ
דוד") בימי "שמצינו ממה הפסוק ימנם 7בהמשך שלא שגזרה הפרשה זאת בימיו קרא לא דוד "וכי ,

כופר 3לגולגלותם" איש יתנו כך אחר לגולגלותם "כשתמנם הוא הפסוק שפירוש סבור שהיה כיון -
נפשו".

איש "ונתנו שכתוב ממה זה לפירוש הוכחה להביא יש eytpולכאורה xtek,"כופר" של ענין שהרי - "
לגולגלותם. היה שהמנין זה על לכפר בכדי שזהו ועכצ"ל, בלתיֿרצוי, ענין בגלל הוא כפרה,

חז"ל  במדרשי שמצינו הלימוד 8[ומה באופן זה הרי - העגל חטא על הכפרה ענין הוא נפשו" ש"כופר
ל" בהמשך בא נפשו" כופר איש ש"ונתנו מקרא, של בפשוטו לא אבל הדרש, גו'",ikעלֿדרך תשא

אלא חובה זה שאין (שבודאי zeyxשמשמעותו העגל חטא על הכפרה אודות כאן מדובר שלא ועכצ"ל, ,
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יב).1) (ל, פרשתנו ריש
חומשים.2) בכמה הנדפס רש"י" בדברי "כללים
הרא"ם.3) פי'
ואילך.4) ג אות סוף פרשתנו תנחומא ראה

כ.5) שם, וראה יג. מ,
האורה.6) לבוש
כד.7) שמואלֿב
יו"ד.8) פרשתנו תנחומא ה"ג. פ"ב שקלים ירושלמי

d"kyz'd ,oey`xÎxc` g"i ,`yz zyxt zay zgiy

הנה  בניֿישראל, את למנות (רשות) תרצה שכאשר הוא הכתוב פירוש אלא חובה), אלא רשות אינה
לגולגלותם]. המנין על לכפר נפשו, כופר כך אחר יתנו לגולגלותם, כשתמנם

לה' נפשו כופר איש "ונתנו הוא הכתוב לשון כי, כן, מפרש אינו רש"י `mzeאבל cewta,היינו ,"
שנעשה  המנין על לכפר באה השקל מחצית שנתינת ולא השקל, מחצית נתינת עלֿידי הוא עצמו שהמנין

לגולגלותם.

הם, כמה לדעת מנינם סכום לקבל "כשתחפוץ רש"י: מפרש zleblblולכן mpnz l` כל יתנו אלא ,
"ולא  הדבר: טעם לפרש ממשיך שהכתוב וכפי מנינם", ותדע השקלים את ותמנה השקל, מחצית אחד
הפירוש  גם וזהו דוד". בימי שמצינו כמו עליהם, בא והדבר הרע, עין בו שולט "שהמנין נגף", בהם יהיה

הענין  בסיום רש"י שמפרש כפי - נפשו" מנין".9ד"כופר עלֿידי תנגפו "שלא נפשותיכם", על "לכפר :

היה  שלכאורה אף - דבורֿהמתחיל באותו אחד, בהמשך זה כל כותב שרש"י מה גם יובן ועלֿפיֿזה
עצמו  בפני בד"ה כו'" לגולגולת תמנם "אל לפרש כך ואחר כו'", קבלה לשון "תשא תחילה לכתוב לו
אלא  אותם"), "בפקוד הכתוב: בהמשך נתפרש המנין ענין (שהרי מנין לשון אינו ש"תשא" כיון כי, -

" אלא המנין), (לאחרי מנינם סכום קבלת ולא קבלה", (שהרי uetgzyk"לשון כו'" מנינם סכום לקבל
תמנם  "אל - לגולגלותם אינו שהמנין לפרש בהכרח אזי אותם"), בפקוד גו' "ונתנו נאמר לאחריֿזה רק

מנינם". ותדע השקלים את ותמנה השקל, מחצית אחד כל יתנו אלא לגלגולת,

רואים „. כאן גם הנה - כו' מופלאים ענינים גם יש רש"י שבפירוש פעמים כמה המדובר ועלֿפי
בגמרא: מימרות שתי בין סתירה מתורצת זה רש"י פירוש שעלֿידי

ברכות  .10במסכת הקב"ה ליה "אמר בלתיֿרצוי, באופן הקב"ה כלפי התבטא שדוד שכיון .מסופר
ישראל  בני ראש את תשא כי דכתיב אותו, יודעים רבן בית של תינוקות שאפילו בדבר מכשילך אני הרי

ישראל  על שטן ויעמוד מיד וגו', נפשו כופר איש ונתנו וכתיב 11לפקודיהם לאמר 12, בהם דוד את ויסת
ישראל". את מנה לך

יומא  דכתיב 13ובמסכת מצוה, לדבר אפילו ישראל את למנות "אסור (לשון 14שנינו: בבזק ויפקדם
דהאי  ממאי אשי, רב לה מתקיף החרסים). ומנו לפניו והשליך חרס ואחד אחד כל נטל חרסים, שברי

כדכתיב  הוא, דמתא שמא ודילמא הוא, דמיבזק לישנא וישמע 15בזק מהכא, אלא בזק, אדוני 16וימצאו

. המלך מצאן טלה אחד כל לקחת (צום בטלאים" ויפקדם העם את הטלאים).שאול ונמנו .

מובן  אינו :17ולכאורה

או  בבזק" "ויפקדם בשאול שכתוב ממה ישראל את למנות האיסור למדים יומא שבמסכת הטעם מהו
גו'", נפשו כופר איש ונתנו לפקודיהם ישראל בני ראש את תשא "כי שכתוב ממה ולא בטלאים", "ויפקדם
איסור  זה הרי ואםֿכן תורה", "דברי הוא גו'" תשא "כי מהפסוק שהלימוד בשעה בה - ברכות במסכת כמו
"דבר  והוא בטלאים"), "ויפקדם או בבזק" "ויפקדם הפסוקים כמו קבלה, מדברי רק (ולא התורה מן
"ויפקדם  הפסוק ובפרט קבלה, שבדברי הפסוקים (מהֿשאיןֿכן אותו" יודעים רבן בית של תינוקות שאפילו

הוא")? דמתא שמא ודילמא הוא, דמיבזק לישנא בזק דהאי "ממאי אשי רב הקשה זה שעל בבזק",

שנתחדש  חידוש זה אין הרי - בטלאים" "ויפקדם או בבזק" "ויפקדם בשאול שכתוב מה ועיקר: ועוד
שמצינו  (כפי אחר באופן לסבור שיכולים דוד של דינו בית את מחייב זה שאין שאול, של דינו בבית

כו' ביניהם חלוקים ראש 18שהיו את תשא "כי שכתוב מה בגלל היתה כזה באופן שאול הנהגת אלא ,(
ולא  שאול, מהנהגת האיסור למדים למה ואםֿכן, גו'", נפשו כופר איש ונתנו לפקודיהם ישראל בני

עצמו?! נפשו" כופר איש ונתנו גו' תשא "כי מהפסוק
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טו.9) ל, פרשתנו
ב.10) סב,
א.11) כא, הימיםֿא דברי
א.12) כד, שמואלֿב
(ובפרש"י).13) ב כב,
ח.14) יא, שמואלֿא

ה.15) א, שופטים ס'
ד.16) טו, שמואלֿא
א.17) כח, תמיד שבע באר שם. יומא מהרש"א חדא"ג ראה
ב.18) יט, סנהדרין סע"א. נג, עירובין בתוד"ה ראה הובא

א. טז, חגיגה - יוסי



d"kyz'dיד ,oey`xÎxc` g"i ,`yz zyxt zay zgiy

קנ"ו בסימן שכתב הזקן, רבינו  של בשולחן ֿערוך לדייק יש  למנות 19וכן "אסור ובמ"מ : כו'", ישראל את
הזקן רבינו עלֿידי נכתבו אם ידוע שלא (שאף עלֿידי לשם נכתבו בודאי הרי כו', אחיו עלֿידי או בעצמו,

ל"פ"ב20ברֿסמכא  מצויין א ) שמואל רש"י מ"א, ה"ד, תמידין מה' פ"ד רמב"ם ע"ב, כ"ב ד' דיומא
ד'" גו'"21סט"ו תשא "כי הפסוק הובא שבה ברכות למסכת צויין ולא ,22.

תירוץ].[ על לחשוב יוכלו שבינתיים כדי כאן, שיפסיק אמר, שליט"א אדמו"ר קדושת כבוד

***

מתרצים ‰. תשא 23יש "כי שהפסוק והיינו, מישראל, חלק למנין ישראל כל מנין בין חילוק שיש ,
אודות  גם מדובר ששם יומא, במסכת זה פסוק הובא לא ולכן דוקא, בניֿישראל כל של במנין קאי גו'"
מבניֿישראל. חלק רק נימנו שבו דשאול מהמנין ראיה הגמרא מביאה זה ועל מבניֿישראל, חלק של מנין
במסכת  זה על הובא ואףֿעלֿפיֿכן, צבא, יוצאי רק אלא ישראל, כל נימנו לא דוד אצל גם הרי אבל,

דוד". בימי שמצינו "כמו מביא הפסוק על בפירושו רש"י וגם גו'", תשא "כי הפסוק ברכות
המפרשים  כדברי לומר הרשות:24ובהכרח לדבר מצוה דבר בין שמחלקים

ישראל את למנות "אסור להדיא מפורש יומא devnבמסכת xacl elit` הפסוקים הובאו זה ועל ,"
הובא  לא ולכן מצוה"; "לדבר - המלחמה לצורך היו אלו שמנינים בטלאים", "ויפקדם בבזק" "ויפקדם

אלא מצוה דבר שאינו במנין שקאי גו'", תשא "כי הפסוק "zeyxשם הכתוב לשון כמשמעות ,ik"תשא
" רש"י: שמדייק וכפי ג), סעיף שתלוי .uetgzyk(כנ"ל הרשות דבר שזהו והיינו, הם", כמה לדעת .

משה. של ברצונו

בברכות  הגמרא מביאה זה שעל פירושו), בהמשך רש"י (שמזכיר דוד בימי המנין גם היה כזה ובאופן
וטען  דוד עם התווכח שיואב מזה כדמוכח מצוה, לצורך היה לא זה שמנין - גו'" תשא "כי הפסוק את

של באופן היה זה שמנין ועכצ"ל בניֿישראל, את למנות צורך .zeyxשאין

.Â מסכת שבין הסתירה את רק מתרץ רשות, של למנין מצוה לדבר מנין בין הנ"ל חילוק אמנם,
הזקן: רבינו של לשולחןֿערוך בנוגע יוקשה עדיין אבל יומא, למסכת ברכות

רשות, של במנין ואילו (כנ"ל), קבלה מדברי רק הוא ישראל את למנות האיסור - מצוה לדבר בנוגע
בין  החילוקים פרטי לבאר המקום כאן (ואין התורה מן הוא האיסור גו'", תשא "כי הפסוק קאי זה שעל

התורה  מן לאיסור קבלה מדברי ישראל 25איסור את למנות ש"אסור כותב הזקן רבינו כאשר כן, ואם .(
התורה?. מן שאיסורו יותר, חמור רשות של שמנין להוסיף לו היה מצוה", לדבר אפילו .

להרמב"ם  בנוגע ויפקדם 26בשלמא שנאמר אחר, דבר ידי על אלא ישראל למנות ש"אסור שכתב
לדברי  יותר מתאים התורה מן לאיסור דרבנן איסור בין החילוק שהדגשת לכך [נוסף הרי - בטלאים"
בהלכות  זה דין כותב הרמב"ם הנה] בכך, דרכו אין הרמב"ם מהֿשאיןֿכן יותר, לפרט שדרכם האחרונים

ומוספין  שזהו26תמידין הפייסות, בשביל למנין devnבנוגע xac בסימן זה דין כותב הזקן רבינו אבל ;
מדובר ששם רשות,קנ"ו של למנין בנוגע גם להוסיף לו היה כן, ואם האדם, הנהגת כללות אודות

גו'"? תשא "כי מהפסוק התורה, מן שאיסורו

מחצית  שנתינת מקרא של פשוטו עלֿפי (לא הזקן רבינו נקט ההלכה, דרך שבשולחןֿערוך, לומר, ויש
"כופר  היתה השקל מחצית שנתינת הדרוש דרך לפי אלא) מנין", ידי על תנגפו "שלא כדי היתה השקל
ישראל. את למנות שאסור ראיה מכאן אין ועלֿפיֿזה, ג), סעיף (כנ"ל העגל חטא על לכפר כדי נפשו"
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סט"ו.19)
(20.28 הערה 24 ע' חי"ד לקו"ש גם ראה
ס"ע 21) חכ"ג (אג"ק זו שנה תשא כי פ' ועש"ק מכתב ראה

בהערה. שמג)
שם.23) יומא אמת שפת כד. אות מ מע' (להחיד"א) זוכר עין

שם.24) יומא לע"י יוסף ועץ יעקב עיון
דברי25) ערך  ז) (כרך  תלמודית  אנציק' קו ראה  (ע' קבלה

וש"נ. ואילך).
שם.26) ומוספין תמידין הל '

d"kyz'd ,oey`xÎxc` g"i ,`yz zyxt zay zgiy

.Ê:להבין צריך עדיין אך
ורש"י  מצוה", "לדבר מנין - בניֿישראל את למנות משה את הקב"ה צוה הפקודים חומש 27בתחילת

ישראל  את למנות אסור התורה מן שגם ונמצא, לגולגולת", בקע שקלים ידי "על היה שהמנין מפרש
הפקודים? מחומש הזקן רבינו בשולחןֿערוך ראיה הובאה לא למה כן, ואם מצוה, לדבר אפילו

לומר: ויש

נתפרש  לא שהרי - אחר דבר עלֿידי אלא ישראל את למנות שאסור להוכיח אין הפקודים מחומש
. המפרשים מן "הרבה ואדרבה: שקלים, עלֿידי היה שהמנין בלא בקרא היה זה שמספר אמרו .

שכתוב 28שקלים" ממה - היא אחר דבר עלֿידי אלא ישראל את למנות שאסור היחידה ההוכחה כן, ואם ,
כביומא. בטלאים", "ויפקדם בשאול

- לגולגולת" בקע שקלים ידי "על היה הפקודים דחומש שהמנין רש"י שכתב מה גם מזה: ויתירה
. דכתיב מצוה, לדבר  אפילו ישראל את למנות ש"אסור הלכה, עלֿפי הוא שכן בגלל זה ויפקדם הרי .

מקרא. של בפשוטו הדבר שמוכרח בגלל ולא בטלאים",

אין  לגולגולת", בקע שקלים ידי "על היה הפקודים דחומש שהמנין רש"י פירוש לפי שגם ולהעיר,
קריאת  וכמו מדרבנן, כחיוב שנחשבים משה בימי שהיו ענינים כמה מצינו וכפי התורה, מן דין נעשה זה

כו'" לישראל להם תיקן רבינו ש"משה מדרבנן,29התורה, אלא התורה, מן חיוב זה אין ואףֿעלֿפיֿכן, ,
התורה  מן איסור אין שקלים, עלֿידי המנין היה משה בימי אם שגם בניֿישראל, למנין בנוגע ועלֿדרךֿזה

מ  רק אלא מצוה, לדבר ישראל את קבלה.למנות דברי

.Á כלשון משה, של ברצונו שתלוי בניֿישראל מנין אודות כאן שמדובר לעיל האמור עלֿפי אמנם,
" מובן:.uetgzykרש"י אינו - הם" כמה לדעת .

שענין  בשעה בה בניֿישראל, את למנות יחפוץ מהימנא", "רעיא נאמן, רועה רבינו, שמשה יתכן כיצד
נגף  של סכנה עם כרוך כשלעצמו נגף"?!30המנין יהיה ש"לא עצה לחפש צריכים שלכן ,

בזה: והביאור

הפסוק  .31על שמנאן "אףֿעלֿפי רש"י: מפרש מצרימה", הבאים ישראל בני שמות (בפרשת "ואלה .
.32ויגש  ומנאן חזר בזה ) וכמבואר כו'". חיבתן להודיע כל 33. של החשיבות את מדגיש המנין שענין ,

בשוה. נימנים שכולם פשוט, לאיש במעלה גדול בין חילוק ללא מישראל אחד

חיבתן  את ולגלות לעורר כדי בניֿישראל את למנות שיחפוץ - רבינו למשה בנוגע גם מובן ומזה
המקום. לפני

אלא  לגולגולת, תמנם אל הם, כמה לדעת מנינם סכום לקבל "כשתחפוץ הקב"ה: לו אמר זה ועל
"לא  אזי כזה, באופן יהיה המנין וכאשר מנינם", ותדע השקלים את ותמנה השקל, מחצית אחד כל יתנו

גו'". נגף בהם יהיה

***

.Ë'גו תשא כי דבורֿהמתחיל שיחה) (כעין .34מאמר

***
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ב).27) (א, במדבר ר"פ
עה"פ.28) יקר כלי
רפי"ב.29) תפלה הל' רמב"ם
שהסכנה30) שנתבאר, אחדים, היא בזכרון המנין ענין שע"י

(ברכות מארז"ל ע"ד עוונותיו - מזכירים  דברים "שלשה רע"א) נה,
.של במעשיו אדם למעלה "מפשפשים שעי"ז כיון תפלה", עיון .

שם). (פרש"י כו'"

שמות.31) ר"פ
ואילך.32) ח מו,
וש"נ.33) .116 ע' חמ"ב התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
ד"ה 34) מאמר על  מיוסד שהי ' - שהגיע המאמר בביכל זה

ובו השבי', מן הגיע לאחרונה לא - הצדקה מצות מעלת נתבאר
(לידינו ).l"endלע"ע
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קנ"ו בסימן שכתב הזקן, רבינו  של בשולחן ֿערוך לדייק יש  למנות 19וכן "אסור ובמ"מ : כו'", ישראל את
הזקן רבינו עלֿידי נכתבו אם ידוע שלא (שאף עלֿידי לשם נכתבו בודאי הרי כו', אחיו עלֿידי או בעצמו,

ל"פ"ב20ברֿסמכא  מצויין א ) שמואל רש"י מ"א, ה"ד, תמידין מה' פ"ד רמב"ם ע"ב, כ"ב ד' דיומא
ד'" גו'"21סט"ו תשא "כי הפסוק הובא שבה ברכות למסכת צויין ולא ,22.

תירוץ].[ על לחשוב יוכלו שבינתיים כדי כאן, שיפסיק אמר, שליט"א אדמו"ר קדושת כבוד

***

מתרצים ‰. תשא 23יש "כי שהפסוק והיינו, מישראל, חלק למנין ישראל כל מנין בין חילוק שיש ,
אודות  גם מדובר ששם יומא, במסכת זה פסוק הובא לא ולכן דוקא, בניֿישראל כל של במנין קאי גו'"
מבניֿישראל. חלק רק נימנו שבו דשאול מהמנין ראיה הגמרא מביאה זה ועל מבניֿישראל, חלק של מנין
במסכת  זה על הובא ואףֿעלֿפיֿכן, צבא, יוצאי רק אלא ישראל, כל נימנו לא דוד אצל גם הרי אבל,

דוד". בימי שמצינו "כמו מביא הפסוק על בפירושו רש"י וגם גו'", תשא "כי הפסוק ברכות
המפרשים  כדברי לומר הרשות:24ובהכרח לדבר מצוה דבר בין שמחלקים

ישראל את למנות "אסור להדיא מפורש יומא devnבמסכת xacl elit` הפסוקים הובאו זה ועל ,"
הובא  לא ולכן מצוה"; "לדבר - המלחמה לצורך היו אלו שמנינים בטלאים", "ויפקדם בבזק" "ויפקדם

אלא מצוה דבר שאינו במנין שקאי גו'", תשא "כי הפסוק "zeyxשם הכתוב לשון כמשמעות ,ik"תשא
" רש"י: שמדייק וכפי ג), סעיף שתלוי .uetgzyk(כנ"ל הרשות דבר שזהו והיינו, הם", כמה לדעת .

משה. של ברצונו

בברכות  הגמרא מביאה זה שעל פירושו), בהמשך רש"י (שמזכיר דוד בימי המנין גם היה כזה ובאופן
וטען  דוד עם התווכח שיואב מזה כדמוכח מצוה, לצורך היה לא זה שמנין - גו'" תשא "כי הפסוק את

של באופן היה זה שמנין ועכצ"ל בניֿישראל, את למנות צורך .zeyxשאין

.Â מסכת שבין הסתירה את רק מתרץ רשות, של למנין מצוה לדבר מנין בין הנ"ל חילוק אמנם,
הזקן: רבינו של לשולחןֿערוך בנוגע יוקשה עדיין אבל יומא, למסכת ברכות

רשות, של במנין ואילו (כנ"ל), קבלה מדברי רק הוא ישראל את למנות האיסור - מצוה לדבר בנוגע
בין  החילוקים פרטי לבאר המקום כאן (ואין התורה מן הוא האיסור גו'", תשא "כי הפסוק קאי זה שעל

התורה  מן לאיסור קבלה מדברי ישראל 25איסור את למנות ש"אסור כותב הזקן רבינו כאשר כן, ואם .(
התורה?. מן שאיסורו יותר, חמור רשות של שמנין להוסיף לו היה מצוה", לדבר אפילו .

להרמב"ם  בנוגע ויפקדם 26בשלמא שנאמר אחר, דבר ידי על אלא ישראל למנות ש"אסור שכתב
לדברי  יותר מתאים התורה מן לאיסור דרבנן איסור בין החילוק שהדגשת לכך [נוסף הרי - בטלאים"
בהלכות  זה דין כותב הרמב"ם הנה] בכך, דרכו אין הרמב"ם מהֿשאיןֿכן יותר, לפרט שדרכם האחרונים

ומוספין  שזהו26תמידין הפייסות, בשביל למנין devnבנוגע xac בסימן זה דין כותב הזקן רבינו אבל ;
מדובר ששם רשות,קנ"ו של למנין בנוגע גם להוסיף לו היה כן, ואם האדם, הנהגת כללות אודות

גו'"? תשא "כי מהפסוק התורה, מן שאיסורו

מחצית  שנתינת מקרא של פשוטו עלֿפי (לא הזקן רבינו נקט ההלכה, דרך שבשולחןֿערוך, לומר, ויש
"כופר  היתה השקל מחצית שנתינת הדרוש דרך לפי אלא) מנין", ידי על תנגפו "שלא כדי היתה השקל
ישראל. את למנות שאסור ראיה מכאן אין ועלֿפיֿזה, ג), סעיף (כנ"ל העגל חטא על לכפר כדי נפשו"
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סט"ו.19)
(20.28 הערה 24 ע' חי"ד לקו"ש גם ראה
ס"ע 21) חכ"ג (אג"ק זו שנה תשא כי פ' ועש"ק מכתב ראה

בהערה. שמג)
שם.23) יומא אמת שפת כד. אות מ מע' (להחיד"א) זוכר עין

שם.24) יומא לע"י יוסף ועץ יעקב עיון
דברי25) ערך  ז) (כרך  תלמודית  אנציק' קו ראה  (ע' קבלה

וש"נ. ואילך).
שם.26) ומוספין תמידין הל '

d"kyz'd ,oey`xÎxc` g"i ,`yz zyxt zay zgiy

.Ê:להבין צריך עדיין אך
ורש"י  מצוה", "לדבר מנין - בניֿישראל את למנות משה את הקב"ה צוה הפקודים חומש 27בתחילת

ישראל  את למנות אסור התורה מן שגם ונמצא, לגולגולת", בקע שקלים ידי "על היה שהמנין מפרש
הפקודים? מחומש הזקן רבינו בשולחןֿערוך ראיה הובאה לא למה כן, ואם מצוה, לדבר אפילו

לומר: ויש

נתפרש  לא שהרי - אחר דבר עלֿידי אלא ישראל את למנות שאסור להוכיח אין הפקודים מחומש
. המפרשים מן "הרבה ואדרבה: שקלים, עלֿידי היה שהמנין בלא בקרא היה זה שמספר אמרו .

שכתוב 28שקלים" ממה - היא אחר דבר עלֿידי אלא ישראל את למנות שאסור היחידה ההוכחה כן, ואם ,
כביומא. בטלאים", "ויפקדם בשאול

- לגולגולת" בקע שקלים ידי "על היה הפקודים דחומש שהמנין רש"י שכתב מה גם מזה: ויתירה
. דכתיב מצוה, לדבר  אפילו ישראל את למנות ש"אסור הלכה, עלֿפי הוא שכן בגלל זה ויפקדם הרי .

מקרא. של בפשוטו הדבר שמוכרח בגלל ולא בטלאים",

אין  לגולגולת", בקע שקלים ידי "על היה הפקודים דחומש שהמנין רש"י פירוש לפי שגם ולהעיר,
קריאת  וכמו מדרבנן, כחיוב שנחשבים משה בימי שהיו ענינים כמה מצינו וכפי התורה, מן דין נעשה זה

כו'" לישראל להם תיקן רבינו ש"משה מדרבנן,29התורה, אלא התורה, מן חיוב זה אין ואףֿעלֿפיֿכן, ,
התורה  מן איסור אין שקלים, עלֿידי המנין היה משה בימי אם שגם בניֿישראל, למנין בנוגע ועלֿדרךֿזה

מ  רק אלא מצוה, לדבר ישראל את קבלה.למנות דברי

.Á כלשון משה, של ברצונו שתלוי בניֿישראל מנין אודות כאן שמדובר לעיל האמור עלֿפי אמנם,
" מובן:.uetgzykרש"י אינו - הם" כמה לדעת .

שענין  בשעה בה בניֿישראל, את למנות יחפוץ מהימנא", "רעיא נאמן, רועה רבינו, שמשה יתכן כיצד
נגף  של סכנה עם כרוך כשלעצמו נגף"?!30המנין יהיה ש"לא עצה לחפש צריכים שלכן ,

בזה: והביאור

הפסוק  .31על שמנאן "אףֿעלֿפי רש"י: מפרש מצרימה", הבאים ישראל בני שמות (בפרשת "ואלה .
.32ויגש  ומנאן חזר בזה ) וכמבואר כו'". חיבתן להודיע כל 33. של החשיבות את מדגיש המנין שענין ,

בשוה. נימנים שכולם פשוט, לאיש במעלה גדול בין חילוק ללא מישראל אחד

חיבתן  את ולגלות לעורר כדי בניֿישראל את למנות שיחפוץ - רבינו למשה בנוגע גם מובן ומזה
המקום. לפני

אלא  לגולגולת, תמנם אל הם, כמה לדעת מנינם סכום לקבל "כשתחפוץ הקב"ה: לו אמר זה ועל
"לא  אזי כזה, באופן יהיה המנין וכאשר מנינם", ותדע השקלים את ותמנה השקל, מחצית אחד כל יתנו

גו'". נגף בהם יהיה

***

.Ë'גו תשא כי דבורֿהמתחיל שיחה) (כעין .34מאמר

***
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ב).27) (א, במדבר ר"פ
עה"פ.28) יקר כלי
רפי"ב.29) תפלה הל' רמב"ם
שהסכנה30) שנתבאר, אחדים, היא בזכרון המנין ענין שע"י

(ברכות מארז"ל ע"ד עוונותיו - מזכירים  דברים "שלשה רע"א) נה,
.של במעשיו אדם למעלה "מפשפשים שעי"ז כיון תפלה", עיון .

שם). (פרש"י כו'"

שמות.31) ר"פ
ואילך.32) ח מו,
וש"נ.33) .116 ע' חמ"ב התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
ד"ה 34) מאמר על  מיוסד שהי ' - שהגיע המאמר בביכל זה

ובו השבי', מן הגיע לאחרונה לא - הצדקה מצות מעלת נתבאר
(לידינו ).l"endלע"ע



d"kyz'dטז ,oey`xÎxc` g"i ,`yz zyxt zay zgiy

.È בגמרא בכי 35איתא לו, אמר ישראל, קרן תרום במה עולם, של רבונו הקב"ה, לפני משה "אמר :
לצדקה). כופר מהם (קח תשא"

ביותר: תמוה ולכאורה

היה" ישראל ו"אוהב מהימנא, רעיא הוא רבינו רק 36משה  לא - מרעיתו צאן עבור נפשו שמסר ועד ,
באמרו  - העגל חוטאי עבור אפילו אלא צדיקים, מחני 37עבור אין ואם כו') טוב (הרי חטאתם תשא "אם

גו'". נא

" להקב"ה: ויטעון יבוא רבינו שמשה יתכן כיצד כן, mexzואם dna!?"ישראל קרן

של  מעלתה מהי - לצדקה" כופר מהם "קח תשא", בכי לו ש"אמר הקב"ה מענה להבין צריך וגם
ישראל? קרן להרמת בנוגע הצדקה מצות

.‡È כיון הנה ישראל, ואוהב מהימנא רעיא היה רבינו שמשה בגלל שדוקא - בזה הביאור ונקודת
מסירת  שעלֿידי בכך רבינו משה הסתפק לא לכן, ירוד, ומצב במעמד בניֿישראל היו העגל חטא שלאחרי
קרנם  ש"תרום - בניֿישראל אצל יותר גדול עילוי לפעול רצה אלא הסליחה, ענין הקב"ה אצל פעל נפשו

ישראל". של
ש"תרום  בהם גם לפעול ורצה רבינו, משה ראה אותם שגם - הבאים לדורות בנוגע גם הוא וכן

קרנם".

ולדוגמא:

משתתף  "מגבית" עורכים וכאשר חת"ת, ולומד מתפלל הוא מהם: רוצים מה מבינים שלא כאלו ישנם
מעי"... בני "שישו ובמילא, לבו, נדבת כפי ונותן הוא גם

בברוקלין  בהיותו עכשיו, אבל כו'; להתייסר צריך היה ברוסיא שבהיותו - הוא טוען - בכך די
העיתון, את ולקרוא "דזשוס", לשתות חצות, אחר קודש השבת ביום לישן  לנוח, הוא יכול שבאמעריקא,

מ  לדעת מסורק,כדי יהיה שזקנו להקפיד - מכובד יהודי ולהיראות מדינות, ובשאר בוואשינגטאן קורה ַָה
ברוסיא, בהיותו מקום תפיסת להם היתה שלא ענינים בשאר בזה וכיוצא במקומה... תהיה ושהעניבה

נפש!... אוכל עבור גם לפעמים חסר היה ששם בבעשענקאוויטש או ָבנעוועל

ושוקעים  הולכים - הבוץ וכטבע בלאטע"), אמעריקאנער דער ("אין אמעריקא של ב"בוץ" נמצא ַָהוא
ויותר... יותר בו

אדמו"ר - וחמי מורי קדושת כבוד שסיפר הסיפור היה 38וכידוע מהם שאחד אחים, שני אודות ,
לאחיו  החסיד אמר נפגשו, וכאשר עשיר, והיה חסיד, היה לא והשני עני, והיה הזקן, רבינו מחסידי
שקועה  היא כאשר וגם בטינופת, ושקועה מונחת בהיותה הוא שלה התענוג שכל כזו חיה יש העשיר:
("איבערן  לראשה מעל גם בטינופת שקועה אינה מדוע היא: היחידה דאגתה הנה צוארה, עד בטינופת

הגמרא  כדברי "עשיר"... נקראת זו ש"חיה" וסיים, מחזירא"...39קאּפ")!... דעתיר "לית : ָ

עליו  למה ממנו: רוצים מה מבין אינו - כו' הרצוי ומצב מעמד זה שאין לו להסביר מנסים וכאשר
הויט")?!... די פון ("ארויסשּפרינגען מעורו ַלצאת

אדמו"ר  מו"ח כ"ק בחשכת 40וכדברי זמן משך נמצאים שכאשר בקרעמענטשוק, ה"מרתף" אודות
אור!... שזהו שמדמים ועד חושך, שזה מרגישים לא שוב לחושך, ומתרגלים המרתף

הוא  מה לעצמו: חושב - המשיח" בביאת מאמין "אני המשיח, ביאת אודות עמו מדברים וכאשר
יבוא  כשמשיח יהיה מה יודע ומי טיים"... "גוד לו יש לו, טוב עכשיו הזה?!... ה"טראבל" כל את ָצריך

בהידור... מצוה ולקיים לרגע, עצמו" על "לשכוח עליו לצוות עלול משיח -
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(ובפרש"י).35) ב יו"ד, ב"ב
ואילך.36) סע"א סה, מנחות
(ובפרש"י).37) לב לב, פרשתנו
(38- מנחם תורת גם וראה .21 ע' תש"ב סה"ש ראה

.185 ע' חי"ד התוועדויות
ב.39) קנה, שבת
(40.140 ע' תש"א סה"ש תפב. ע' ח"א שלו אג"ק גם ראה

.191 ע' שם מנחם תורת וראה .125 ס"ע תש"ד .81 ע' תש"ב

d"kyz'd ,oey`xÎxc` g"i ,`yz zyxt zay zgiy

המדבר  דור טענת כיון 41[ובדוגמת לארץ, להכנס רצו שלא המוכן,, מן צרכיהם כל להם היו שבמדבר
בעניני  להתעסק יצטרכו שבה לארץ להיכנס להם למה כן, ואם במנוחה, תורה וללמוד לישב ויכולים

לחם" תאכל אפך ש"בזעת באופן ].42פרנסה

בגלותא" "שכינתא מאי, תהלים!...43אלא יאמר אזי -

עלֿידי  להיעשות יכול זה שענין טוען - חוצה המעיינות בהפצת לעסוק שצריך לו כשאומרים כן וכמו
שלו... הענין זה ואין למקום", שלוחים "הרבה שהרי אחר,

הסיפור  היה 44[וכידוע שהמדובר כיון הדבר, לו נוגע היה ולא כו', המכתב את שקרא המלמד אודות
שלו]. ולא אחר, מישהו של אביו אודות

כו'). המדבר של חסרונו בגלל זה הרי (וכנראה מועיל זה אין - פעמים מאה שדובר לאחרי וגם

לאמיתתו, ומצב המעמד את רואה רבינו שמשה וכיון

"פתי"- בשם שנקרא אף לרמות 45שהרי אפשר שאי ועלֿאחתֿכמהֿוכמה אותו, לרמות אפשר אי ,
הקב"ה  המציאות...46את את משנה זה אין אופן, ובכל ,-

תכלית  זוהי וכי - זה?! שבדור ישראל" קרן תרום במה "רבונוֿשלֿעולם, להקב"ה: רבינו משה אומר
זקנם, את יטפחו הזה, שבעולם עדן" "גן שבאמעריקא, בברוקלין שישבו בתחתונים", ד"דירה הכוונה

העניבה?!... של המדוייק מקומה על ויקפידו

.·È:"תשא "בכי - למשה הקב"ה השיב זה ועל
חכמה  למדריגת ועד החכמה, בתכלית שהיה זה עם ביחד אשר, רבינו, למשה ציווי הוא - תשא" "כי

בחסידות  (כמבואר נאמר 47דאצילות עליו הנה במדרש "פתי 48), (כדאיתא דבר" לכל והיה 45יאמין ,(
שכתוב  כמו במציאות, ביטול - הביטול פני 49בתכלית על אשר האדם מכל "עניו היה ולכן מה", "ונחנו

כו'50האדמה" שלהם נפש המסירות גודל את בראותו דמשיחא, דעקבתא דרא לגבי וכפי 51(ובפרט ,(
שמחה  בה' ענוים ויספו (בדבורֿהמתחיל הזקן רבינו על 52שמבאר גם שקאי האדם" מכל ד"עניו הדיוק (

האדמה" פני על אשר העם מכל ועמך אני ש"ונפלינו (אף ).53"נכרי"

קרן  "תרום שעלֿידיֿזה הביטול, ענין בניֿישראל אצל לפעול יכול רבינו משה דוקא הנה ולכן,
ישראל".

לו  חייב אינו שהרי חוב, פריעת של ענין זה שאין - לצדקה" כופר מהם "קח - הצדקה ענין גם וזהו
לנפשיה" נייחא ש"עביד בגלל מתנה של ענין לא וגם כו', ליה 54מאומה ש"לית עני אודות מדובר ;

כלום" זה 55מגרמיה הרי ולכן, כו', הביטול ענין מצד שזהו - צדקה לו ליתן שצריך מרגיש מצדו והוא ,
ישראל". קרן ש"תרום פועל

.‚È:מזה וההוראה
"קח  תשא", "בכי ישראל", קרן תרום "במה שאלתו על למשה השיב שהקב"ה שלאחרי - ובהקדמה

וכ  לטעות, מקום בו שאין מוחלט ענין נעשה זה הרי לצדקה", כופר (שבזה מהם משנה בדבר "טעה מו
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יט.42) ג, בראשית
וראה 43) ועוד. ב. עה, ח"ג ב. ב, ח"ב ב. כז, ח"א זהר ראה

מסעי. ס"פ ספרי א. כט, מגילה
(44.165 ע' חמ"ב התוועדויות - מנחם תורת בארוכה ראה

וש"נ.
רפ"ג.45) שמו"ר
וש"נ.46) .233 ס"ע חי"ג התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
ב.47) מט, נצבים ואילך. סע"ד צא, מסעי לקו"ת ראה
ובכ"מ.

טו.48) יד, משלי
זֿח.49) טז, בשלח
ג.50) יב, בהעלותך
התוועדויות ראה51) - מנחם בשוה "ג.תורת 41 ע' חמ "א

וש "נ.
נא.52) ע' ח"א תקס"ב אדה"ז מאמרי
טז.53) לג, פרשתנו
א.54) קנו, ב"ב א. טז, ב"מ ב. נ, גיטין ב. כו, מגילה ראה
ובכ"מ.55) ס"י. אגה"ק תניא ראה



יז d"kyz'd ,oey`xÎxc` g"i ,`yz zyxt zay zgiy

.È בגמרא בכי 35איתא לו, אמר ישראל, קרן תרום במה עולם, של רבונו הקב"ה, לפני משה "אמר :
לצדקה). כופר מהם (קח תשא"

ביותר: תמוה ולכאורה

היה" ישראל ו"אוהב מהימנא, רעיא הוא רבינו רק 36משה  לא - מרעיתו צאן עבור נפשו שמסר ועד ,
באמרו  - העגל חוטאי עבור אפילו אלא צדיקים, מחני 37עבור אין ואם כו') טוב (הרי חטאתם תשא "אם

גו'". נא

" להקב"ה: ויטעון יבוא רבינו שמשה יתכן כיצד כן, mexzואם dna!?"ישראל קרן

של  מעלתה מהי - לצדקה" כופר מהם "קח תשא", בכי לו ש"אמר הקב"ה מענה להבין צריך וגם
ישראל? קרן להרמת בנוגע הצדקה מצות

.‡È כיון הנה ישראל, ואוהב מהימנא רעיא היה רבינו שמשה בגלל שדוקא - בזה הביאור ונקודת
מסירת  שעלֿידי בכך רבינו משה הסתפק לא לכן, ירוד, ומצב במעמד בניֿישראל היו העגל חטא שלאחרי
קרנם  ש"תרום - בניֿישראל אצל יותר גדול עילוי לפעול רצה אלא הסליחה, ענין הקב"ה אצל פעל נפשו

ישראל". של
ש"תרום  בהם גם לפעול ורצה רבינו, משה ראה אותם שגם - הבאים לדורות בנוגע גם הוא וכן

קרנם".

ולדוגמא:

משתתף  "מגבית" עורכים וכאשר חת"ת, ולומד מתפלל הוא מהם: רוצים מה מבינים שלא כאלו ישנם
מעי"... בני "שישו ובמילא, לבו, נדבת כפי ונותן הוא גם

בברוקלין  בהיותו עכשיו, אבל כו'; להתייסר צריך היה ברוסיא שבהיותו - הוא טוען - בכך די
העיתון, את ולקרוא "דזשוס", לשתות חצות, אחר קודש השבת ביום לישן  לנוח, הוא יכול שבאמעריקא,

מ  לדעת מסורק,כדי יהיה שזקנו להקפיד - מכובד יהודי ולהיראות מדינות, ובשאר בוואשינגטאן קורה ַָה
ברוסיא, בהיותו מקום תפיסת להם היתה שלא ענינים בשאר בזה וכיוצא במקומה... תהיה ושהעניבה

נפש!... אוכל עבור גם לפעמים חסר היה ששם בבעשענקאוויטש או ָבנעוועל

ושוקעים  הולכים - הבוץ וכטבע בלאטע"), אמעריקאנער דער ("אין אמעריקא של ב"בוץ" נמצא ַָהוא
ויותר... יותר בו

אדמו"ר - וחמי מורי קדושת כבוד שסיפר הסיפור היה 38וכידוע מהם שאחד אחים, שני אודות ,
לאחיו  החסיד אמר נפגשו, וכאשר עשיר, והיה חסיד, היה לא והשני עני, והיה הזקן, רבינו מחסידי
שקועה  היא כאשר וגם בטינופת, ושקועה מונחת בהיותה הוא שלה התענוג שכל כזו חיה יש העשיר:
("איבערן  לראשה מעל גם בטינופת שקועה אינה מדוע היא: היחידה דאגתה הנה צוארה, עד בטינופת

הגמרא  כדברי "עשיר"... נקראת זו ש"חיה" וסיים, מחזירא"...39קאּפ")!... דעתיר "לית : ָ

עליו  למה ממנו: רוצים מה מבין אינו - כו' הרצוי ומצב מעמד זה שאין לו להסביר מנסים וכאשר
הויט")?!... די פון ("ארויסשּפרינגען מעורו ַלצאת

אדמו"ר  מו"ח כ"ק בחשכת 40וכדברי זמן משך נמצאים שכאשר בקרעמענטשוק, ה"מרתף" אודות
אור!... שזהו שמדמים ועד חושך, שזה מרגישים לא שוב לחושך, ומתרגלים המרתף

הוא  מה לעצמו: חושב - המשיח" בביאת מאמין "אני המשיח, ביאת אודות עמו מדברים וכאשר
יבוא  כשמשיח יהיה מה יודע ומי טיים"... "גוד לו יש לו, טוב עכשיו הזה?!... ה"טראבל" כל את ָצריך

בהידור... מצוה ולקיים לרגע, עצמו" על "לשכוח עליו לצוות עלול משיח -
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(ובפרש"י).35) ב יו"ד, ב"ב
ואילך.36) סע"א סה, מנחות
(ובפרש"י).37) לב לב, פרשתנו
(38- מנחם תורת גם וראה .21 ע' תש"ב סה"ש ראה

.185 ע' חי"ד התוועדויות
ב.39) קנה, שבת
(40.140 ע' תש"א סה"ש תפב. ע' ח"א שלו אג"ק גם ראה

.191 ע' שם מנחם תורת וראה .125 ס"ע תש"ד .81 ע' תש"ב

d"kyz'd ,oey`xÎxc` g"i ,`yz zyxt zay zgiy

המדבר  דור טענת כיון 41[ובדוגמת לארץ, להכנס רצו שלא המוכן,, מן צרכיהם כל להם היו שבמדבר
בעניני  להתעסק יצטרכו שבה לארץ להיכנס להם למה כן, ואם במנוחה, תורה וללמוד לישב ויכולים

לחם" תאכל אפך ש"בזעת באופן ].42פרנסה

בגלותא" "שכינתא מאי, תהלים!...43אלא יאמר אזי -

עלֿידי  להיעשות יכול זה שענין טוען - חוצה המעיינות בהפצת לעסוק שצריך לו כשאומרים כן וכמו
שלו... הענין זה ואין למקום", שלוחים "הרבה שהרי אחר,

הסיפור  היה 44[וכידוע שהמדובר כיון הדבר, לו נוגע היה ולא כו', המכתב את שקרא המלמד אודות
שלו]. ולא אחר, מישהו של אביו אודות

כו'). המדבר של חסרונו בגלל זה הרי (וכנראה מועיל זה אין - פעמים מאה שדובר לאחרי וגם

לאמיתתו, ומצב המעמד את רואה רבינו שמשה וכיון

"פתי"- בשם שנקרא אף לרמות 45שהרי אפשר שאי ועלֿאחתֿכמהֿוכמה אותו, לרמות אפשר אי ,
הקב"ה  המציאות...46את את משנה זה אין אופן, ובכל ,-

תכלית  זוהי וכי - זה?! שבדור ישראל" קרן תרום במה "רבונוֿשלֿעולם, להקב"ה: רבינו משה אומר
זקנם, את יטפחו הזה, שבעולם עדן" "גן שבאמעריקא, בברוקלין שישבו בתחתונים", ד"דירה הכוונה

העניבה?!... של המדוייק מקומה על ויקפידו

.·È:"תשא "בכי - למשה הקב"ה השיב זה ועל
חכמה  למדריגת ועד החכמה, בתכלית שהיה זה עם ביחד אשר, רבינו, למשה ציווי הוא - תשא" "כי

בחסידות  (כמבואר נאמר 47דאצילות עליו הנה במדרש "פתי 48), (כדאיתא דבר" לכל והיה 45יאמין ,(
שכתוב  כמו במציאות, ביטול - הביטול פני 49בתכלית על אשר האדם מכל "עניו היה ולכן מה", "ונחנו

כו'50האדמה" שלהם נפש המסירות גודל את בראותו דמשיחא, דעקבתא דרא לגבי וכפי 51(ובפרט ,(
שמחה  בה' ענוים ויספו (בדבורֿהמתחיל הזקן רבינו על 52שמבאר גם שקאי האדם" מכל ד"עניו הדיוק (

האדמה" פני על אשר העם מכל ועמך אני ש"ונפלינו (אף ).53"נכרי"

קרן  "תרום שעלֿידיֿזה הביטול, ענין בניֿישראל אצל לפעול יכול רבינו משה דוקא הנה ולכן,
ישראל".

לו  חייב אינו שהרי חוב, פריעת של ענין זה שאין - לצדקה" כופר מהם "קח - הצדקה ענין גם וזהו
לנפשיה" נייחא ש"עביד בגלל מתנה של ענין לא וגם כו', ליה 54מאומה ש"לית עני אודות מדובר ;

כלום" זה 55מגרמיה הרי ולכן, כו', הביטול ענין מצד שזהו - צדקה לו ליתן שצריך מרגיש מצדו והוא ,
ישראל". קרן ש"תרום פועל

.‚È:מזה וההוראה
"קח  תשא", "בכי ישראל", קרן תרום "במה שאלתו על למשה השיב שהקב"ה שלאחרי - ובהקדמה

וכ  לטעות, מקום בו שאין מוחלט ענין נעשה זה הרי לצדקה", כופר (שבזה מהם משנה בדבר "טעה מו
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וש"נ.41) .279 ע' ח"מ התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
יט.42) ג, בראשית
וראה 43) ועוד. ב. עה, ח"ג ב. ב, ח"ב ב. כז, ח"א זהר ראה

מסעי. ס"פ ספרי א. כט, מגילה
(44.165 ע' חמ"ב התוועדויות - מנחם תורת בארוכה ראה

וש"נ.
רפ"ג.45) שמו"ר
וש"נ.46) .233 ס"ע חי"ג התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
ב.47) מט, נצבים ואילך. סע"ד צא, מסעי לקו"ת ראה
ובכ"מ.

טו.48) יד, משלי
זֿח.49) טז, בשלח
ג.50) יב, בהעלותך
התוועדויות ראה51) - מנחם בשוה "ג.תורת 41 ע' חמ "א

וש "נ.
נא.52) ע' ח"א תקס"ב אדה"ז מאמרי
טז.53) לג, פרשתנו
א.54) קנו, ב"ב א. טז, ב"מ ב. נ, גיטין ב. כו, מגילה ראה
ובכ"מ.55) ס"י. אגה"ק תניא ראה



d"kyz'dיח ,oey`xÎxc` g"i ,`yz zyxt zay zgiy

הטור  כמו [ו]הפוסקים הגאונים פסקי של פסוקות הלכות ו"גם האמוראים" "מימרות גם נכללים
כו'" חוזר"56והשולחןֿערוך רבן.57) בית של לתינוקות גם שידוע ענין שזהו ועד ,

כו'. ביטול ומתוך הצדקה, בנתינת ולהרבות להוסיף שצריך הוראה זו הרי  ובנדוןֿדידן,

באמעריקא  שיש המיוחדת המעלה זוהי שמונחים58והרי שאףֿעלֿפי ראשו - הפרנסה בענין ושקועים
כפיך" ד"יגיע באופן רק (לא ישנה 59ורובו גיסא, לאידך הרי קאּפ"), ("איבערן מהראש למעלה וגם ,(ָ

כו', ביטול של תנועה מתוך להיות צריכה הצדקה שנתינת (אלא, ובהרחבה בריבוי צדקה ליתן היכולת
כנ"ל).

נדח" ממנו  ידח ש"לא התורה פוסקת  הכי  בלאו שגם ֿ פי  שאףֿעל  של ,60ולהעיר, רצונם מכלֿמקום,
בענין  ולהרבות להוסיף יש ולכן כו'. הרחבה ומתוך נועם, בדרכי זה שיהיה לפעול נשיאינו רבותינו

הגאולה. לענין בנוגע ישראל קרן להרמת ועד ישראל", קרן ש"תרום פועלים שעלֿידיֿזה הצדקה,

***

.„È:רש"י מפרש אתו", לדבר בואו עד פניו על המסוה את משה "והשיב הפסוק על פרשתנו, בסיום
פניו". מעל נוטלו אתו לדבר זה "וכשבא שלפני "וראו 61ובפסוק רש"י: מפרש ישראל", בני אל "ודיבר ,

ההוד גו'".קרני המסוה את משה "והשיב אזי - מהם" מסתלק וכשהוא בפניו,
על בפירושו רש"י מוסיף מה מובן: xwa`ואינו yxetnd את יסיר אתו לדבר ה' לפני משה "ובבוא -

גו' המסוה את משה והשיב גו' משה פני את ישראל בני וראו גו' ישראל בני אל ודיבר ויצא גו' המסוה
אתו"?! לדבר בואו עד

.ÂË:מובן אינו דלכאורה - הכתובים בפשטות הביאור בהקדים ויובן
עד א) פניו על המסוה את משה והשיב משה פני עור קרן כי משה פני את בניֿישראל "וראו הפסוק

- אתו" לדבר ixnblבואו xzein זה 62לכאורה לפני נאמר כבר שהרי את 63, בניֿישראל וכל אהרן "וירא
מסוה" פניו על "ויתן ולכן פניו", עור קרן והנה את 64משה יסיר אתו לדבר ה' לפני משה "ובבוא ,

זה?!61המסוה" לפני נאמר לא שעדיין האחרון בפסוק ניתוסף ומה ;

מאורע  אודות מדובר הראשון בחלק שונים: זמנים אודות מדברת זו שפרשה לומר אפשר היה לכאורה
משה ירידת ביום שהיה "ויהי חדֿפעמי - סיני .65מהר משה .ברדת ההר מן .. פניו עור קרן ויראו . .

.מגשת משה אליהם ויקרא .אליו אליהם משה וידבר מסוה";. פניו על ויתן אתם מדבר משה ויכל .
יסיר  אתו לדבר ה' לפני משה "ובבוא - הזמן כל למשך שנקבע ההנהגה סדר אודות מדובר השני ובחלק

. המסוה .את ישראל בני אל ודיבר משה . והשיב משה פני עור קרן כי משה פני את ישראל בני וראו .

. המסוה אתו".את לדבר בואו עד .

אליהם" משה "וידבר בפסוק שהרי כן, לומר אפשר אי באמת רש"י 66אבל מפרש - הראשון בחלק -
שהחלק  (ולא קבוע באופן ההנהגה סדר אודות מדבר הענין" ש"כל היינו, הענין", כל הוא הוה "ולשון

מדב  השאלה הראשון נשאלת כן, ואם סיני). מהר משה ירידת ביום שהיה חדֿפעמי ענין אודות רק ר
האחרון? בפסוק הענין נכפל מדוע הנ"ל:

רז"ל ב) ממאמר כמובן בדיוק, שהיא - הפסוקים לחלוקת אנן 67בנוגע משה פסקיה דלא פסוקא "כל
יצווה" אשר את ישראל בני אל ודיבר "יצא משה שכאשר כיון מובן: אינו - ליה" פסקינן "יצא 61לא

רש"י  (כפירוש מסוה" משה 64בלא פני את ישראל בני "וראו - הענין את לסיים לכאורה מתאים היה ,(
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רפ"56) לאדה"ז ת"ת הל' וש"נ.ראה ב.
וש"נ.57) ב. פד, כתובות
וש"נ.58) .64 ס"ע חל"ט התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
(59.208 הערה 212 ע' חמ"ב התוועדויות - מנחם תורת ראה

וש"נ.
ת"ת 60) הל' ספל"ט. תניא וראה יד. יד, שמואלֿב ע"פ

סה"ג. פ"ד לאדה"ז
לד.61) שם,
כאן.62) אוה"ח גם ראה
ל.63) שם,
לג.64) שם,

d"kyz'd ,oey`xÎxc` g"i ,`yz zyxt zay zgiy

עצמו, בפני בפסוק יצווה" אשר את בניֿישראל אל ודיבר "ויצא נאמר ולמה פסוק, באותו - גו'" קרן כי
עצמו? בפני בפסוק גו'" קרן כי משה פני את בניֿישראל "וראו

המסוהג) את יסיר אתו לדבר ה' לפני משה "ובבוא נאמר בתחילה בכתוב: סתירה יש crלכאורה
ez`vהיה שבצאתו שמשמעותו, ,"eipt lr deqnd. ישראל בני אל ודיבר "ויצא נאמר זה לאחרי ומיד ;.
e`xeיצא ש"בצאתו היינו, גו'", קרן כי משה פני את ישראל רש"י la`בני (כפירוש )?!68מסוה"

.ÊË:בזה הביאור לומר ויש
הוה ש"לשון לפרש רש"י של oiprdהכרחו lk מפשטות הוא גו'") משה "ובבוא מהפסוק רק (ולא "

הכתובים:

נאמר  הכתוב את69בהמשך לא lk"ויצום סיני מהר שברדתו וכיון סיני", בהר אתו ה' דיבר אשר
עכצ"ל, זה, שלאחרי הזמן כל במשך נאמרו ענינים וכמה כמה שהרי התורה, עניני כל את משה לימד
"לשון  - זה שלאחרי הזמן משך לכל בנוגע גם אלא סיני, מהר רדתו זמן אודות רק כאן מדובר שלא
או  הפרשה ומלמד חוזר לזקנים שלמד ש"אחר הזמן, כל במשך הסדר היה שכך היינו, הענין", כל הוה

לישראל" וכו'".70ההלכה המשנה סדר כיצד רבנן "תנו שממשיך: וכפי ,

.ÊÈ"מסוה פניו על ויתן אתם מדבר משה "ויכל הדברים: סדר את לבאר רש"י ש"לכבוד 64וממשיך ,
(שהרי  ישראל עם מדבר שהיה בשעה ונוטלו כנגדן, המסוה נותן היה מהם הכל יזונו שלא ההוד קרני
ובשעה  מסוה), בלא היה אתם כשדיבר אבל מסוה", פניו על "ויתן אזי אתם" מדבר משה "ויכל כאשר רק

הכתוב  (כהמשך צאתו" עד עמו נדבר עד 61שהמקום המסוה את יסיר אתו לדבר ה' לפני משה "ובבוא
צאתו").

בפניו": ההוד קרני וראו ישראל בני אל ודיבר מסוה בלא יצא - "ובצאתו רש"י, וממשיך

המסוה את "יסיר הכתוב לשון שמשמעות ez`vאףֿעלֿפי cr,מסוה עם יצא שבצאתו היא "
" שכתוב מה שיצטרך xaice(ותו"מי)vie`מכלֿמקום, מבלי בפניו" ההוד קרני ("וראו ישראל" בני אל

מסוה". בלא יצא ש"בצאתו באופן זה הרי המסוה), את להסיר

צאתו" "עד (א) יציאה: אופני ב' הם ו"ויצא" צאתו" ש"עד מסוה),eld`l-ועכצ"ל עם יצא (ואז
שמשה  שלאחרי והיינו, מסוה), בלא יצא (ואז ישראל" בני אל ודיבר תומ"י) אלא לאהלו, (לא "ויצא (ב)
מסוה; בלא יוצא היה ואז ומיד, תיכף לבניֿישראל מלמד היה לפעמים הנה הקב"ה, של דיבורו שמע

מסוה. עם יוצא היה ואז לבני ֿישראל), מלמד היה אחרֿכך (ורק לאהלו תחילה חוזר היה ולפעמים

.ÁÈ:"'גו פניו על המסוה את משה והשיב (אזי) מהם מסתלק "וכשהוא רש"י, וממשיך
הם גו'" קרן כי משה פני את ישראל בני "וראו שהתיבות envrכיון ipta weqta פסוק באותו (ולא

מדבר  משה שהיה לאחרי שגם ללמדנו, בא זה שפסוק עכצ"ל, ישראל"), בני אל ודיבר "ויצא נאמר שבו
עור  קרן כי משה פני את בניֿישראל "וראו הוסיפו הדיבור), בשעת בפניו ההוד קרני (וראו ישראל עם

"כשהוא ורק עמהם, לדבר  כשגמר מיד המסוה את השיב שלא כיון פניו, מזיו ונהנו משה", wlzqnפני
פניו". על המסוה את משה "והשיב אזי לדבר) שסיים לאחרי עמהם ששהה זמן משך (לאחרי מהם"

ומהי  הצורך מהו עמהם, שדיבר בשעה בפניו ההוד קרני שראו כיון דלכאורה, - בזה וההסברה
הוצרכו  עמהם שדיבר בשעה כי, - מהם) שיסתלק (קודם זמן משך איזה עוד פניו את שיראו בכך התועלת

מוחלטת ונתינה מסירה של ומצב במעמד mixacdלהיות zrinyl מראיית ליהנות יכולים היו לא ובמילא ,
שיהיה - מהם שנסתלק עד הדיבור גמר לאחרי - מיוחד בזמן צורך היה ולכן elekפניו, ycwen לראיית

.71פניו 
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ואילך.65) כט שם,
לא.66) שם,
וש"נ.67) ב. כז, תענית
כאן.68) לדוד משכיל גם ראה

לב.69) שם,
עה"פ.70) פרש"י
(71) ס"ב ויקהל ש"פ שיחת גם ראה - הענין תורת לשלימות

חמ"ב  התוועדויות - ואילך).מנחם 304 ע'



יט d"kyz'd ,oey`xÎxc` g"i ,`yz zyxt zay zgiy

הטור  כמו [ו]הפוסקים הגאונים פסקי של פסוקות הלכות ו"גם האמוראים" "מימרות גם נכללים
כו'" חוזר"56והשולחןֿערוך רבן.57) בית של לתינוקות גם שידוע ענין שזהו ועד ,

כו'. ביטול ומתוך הצדקה, בנתינת ולהרבות להוסיף שצריך הוראה זו הרי  ובנדוןֿדידן,

באמעריקא  שיש המיוחדת המעלה זוהי שמונחים58והרי שאףֿעלֿפי ראשו - הפרנסה בענין ושקועים
כפיך" ד"יגיע באופן רק (לא ישנה 59ורובו גיסא, לאידך הרי קאּפ"), ("איבערן מהראש למעלה וגם ,(ָ

כו', ביטול של תנועה מתוך להיות צריכה הצדקה שנתינת (אלא, ובהרחבה בריבוי צדקה ליתן היכולת
כנ"ל).

נדח" ממנו  ידח ש"לא התורה פוסקת  הכי  בלאו שגם ֿ פי  שאףֿעל  של ,60ולהעיר, רצונם מכלֿמקום,
בענין  ולהרבות להוסיף יש ולכן כו'. הרחבה ומתוך נועם, בדרכי זה שיהיה לפעול נשיאינו רבותינו

הגאולה. לענין בנוגע ישראל קרן להרמת ועד ישראל", קרן ש"תרום פועלים שעלֿידיֿזה הצדקה,

***

.„È:רש"י מפרש אתו", לדבר בואו עד פניו על המסוה את משה "והשיב הפסוק על פרשתנו, בסיום
פניו". מעל נוטלו אתו לדבר זה "וכשבא שלפני "וראו 61ובפסוק רש"י: מפרש ישראל", בני אל "ודיבר ,

ההוד גו'".קרני המסוה את משה "והשיב אזי - מהם" מסתלק וכשהוא בפניו,
על בפירושו רש"י מוסיף מה מובן: xwa`ואינו yxetnd את יסיר אתו לדבר ה' לפני משה "ובבוא -

גו' המסוה את משה והשיב גו' משה פני את ישראל בני וראו גו' ישראל בני אל ודיבר ויצא גו' המסוה
אתו"?! לדבר בואו עד

.ÂË:מובן אינו דלכאורה - הכתובים בפשטות הביאור בהקדים ויובן
עד א) פניו על המסוה את משה והשיב משה פני עור קרן כי משה פני את בניֿישראל "וראו הפסוק

- אתו" לדבר ixnblבואו xzein זה 62לכאורה לפני נאמר כבר שהרי את 63, בניֿישראל וכל אהרן "וירא
מסוה" פניו על "ויתן ולכן פניו", עור קרן והנה את 64משה יסיר אתו לדבר ה' לפני משה "ובבוא ,

זה?!61המסוה" לפני נאמר לא שעדיין האחרון בפסוק ניתוסף ומה ;

מאורע  אודות מדובר הראשון בחלק שונים: זמנים אודות מדברת זו שפרשה לומר אפשר היה לכאורה
משה ירידת ביום שהיה "ויהי חדֿפעמי - סיני .65מהר משה .ברדת ההר מן .. פניו עור קרן ויראו . .

.מגשת משה אליהם ויקרא .אליו אליהם משה וידבר מסוה";. פניו על ויתן אתם מדבר משה ויכל .
יסיר  אתו לדבר ה' לפני משה "ובבוא - הזמן כל למשך שנקבע ההנהגה סדר אודות מדובר השני ובחלק

. המסוה .את ישראל בני אל ודיבר משה . והשיב משה פני עור קרן כי משה פני את ישראל בני וראו .

. המסוה אתו".את לדבר בואו עד .

אליהם" משה "וידבר בפסוק שהרי כן, לומר אפשר אי באמת רש"י 66אבל מפרש - הראשון בחלק -
שהחלק  (ולא קבוע באופן ההנהגה סדר אודות מדבר הענין" ש"כל היינו, הענין", כל הוא הוה "ולשון

מדב  השאלה הראשון נשאלת כן, ואם סיני). מהר משה ירידת ביום שהיה חדֿפעמי ענין אודות רק ר
האחרון? בפסוק הענין נכפל מדוע הנ"ל:

רז"ל ב) ממאמר כמובן בדיוק, שהיא - הפסוקים לחלוקת אנן 67בנוגע משה פסקיה דלא פסוקא "כל
יצווה" אשר את ישראל בני אל ודיבר "יצא משה שכאשר כיון מובן: אינו - ליה" פסקינן "יצא 61לא

רש"י  (כפירוש מסוה" משה 64בלא פני את ישראל בני "וראו - הענין את לסיים לכאורה מתאים היה ,(
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רפ"56) לאדה"ז ת"ת הל' וש"נ.ראה ב.
וש"נ.57) ב. פד, כתובות
וש"נ.58) .64 ס"ע חל"ט התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
(59.208 הערה 212 ע' חמ"ב התוועדויות - מנחם תורת ראה

וש"נ.
ת"ת 60) הל' ספל"ט. תניא וראה יד. יד, שמואלֿב ע"פ

סה"ג. פ"ד לאדה"ז
לד.61) שם,
כאן.62) אוה"ח גם ראה
ל.63) שם,
לג.64) שם,

d"kyz'd ,oey`xÎxc` g"i ,`yz zyxt zay zgiy

עצמו, בפני בפסוק יצווה" אשר את בניֿישראל אל ודיבר "ויצא נאמר ולמה פסוק, באותו - גו'" קרן כי
עצמו? בפני בפסוק גו'" קרן כי משה פני את בניֿישראל "וראו

המסוהג) את יסיר אתו לדבר ה' לפני משה "ובבוא נאמר בתחילה בכתוב: סתירה יש crלכאורה
ez`vהיה שבצאתו שמשמעותו, ,"eipt lr deqnd. ישראל בני אל ודיבר "ויצא נאמר זה לאחרי ומיד ;.
e`xeיצא ש"בצאתו היינו, גו'", קרן כי משה פני את ישראל רש"י la`בני (כפירוש )?!68מסוה"

.ÊË:בזה הביאור לומר ויש
הוה ש"לשון לפרש רש"י של oiprdהכרחו lk מפשטות הוא גו'") משה "ובבוא מהפסוק רק (ולא "

הכתובים:

נאמר  הכתוב את69בהמשך לא lk"ויצום סיני מהר שברדתו וכיון סיני", בהר אתו ה' דיבר אשר
עכצ"ל, זה, שלאחרי הזמן כל במשך נאמרו ענינים וכמה כמה שהרי התורה, עניני כל את משה לימד
"לשון  - זה שלאחרי הזמן משך לכל בנוגע גם אלא סיני, מהר רדתו זמן אודות רק כאן מדובר שלא
או  הפרשה ומלמד חוזר לזקנים שלמד ש"אחר הזמן, כל במשך הסדר היה שכך היינו, הענין", כל הוה

לישראל" וכו'".70ההלכה המשנה סדר כיצד רבנן "תנו שממשיך: וכפי ,

.ÊÈ"מסוה פניו על ויתן אתם מדבר משה "ויכל הדברים: סדר את לבאר רש"י ש"לכבוד 64וממשיך ,
(שהרי  ישראל עם מדבר שהיה בשעה ונוטלו כנגדן, המסוה נותן היה מהם הכל יזונו שלא ההוד קרני
ובשעה  מסוה), בלא היה אתם כשדיבר אבל מסוה", פניו על "ויתן אזי אתם" מדבר משה "ויכל כאשר רק

הכתוב  (כהמשך צאתו" עד עמו נדבר עד 61שהמקום המסוה את יסיר אתו לדבר ה' לפני משה "ובבוא
צאתו").

בפניו": ההוד קרני וראו ישראל בני אל ודיבר מסוה בלא יצא - "ובצאתו רש"י, וממשיך

המסוה את "יסיר הכתוב לשון שמשמעות ez`vאףֿעלֿפי cr,מסוה עם יצא שבצאתו היא "
" שכתוב מה שיצטרך xaice(ותו"מי)vie`מכלֿמקום, מבלי בפניו" ההוד קרני ("וראו ישראל" בני אל

מסוה". בלא יצא ש"בצאתו באופן זה הרי המסוה), את להסיר

צאתו" "עד (א) יציאה: אופני ב' הם ו"ויצא" צאתו" ש"עד מסוה),eld`l-ועכצ"ל עם יצא (ואז
שמשה  שלאחרי והיינו, מסוה), בלא יצא (ואז ישראל" בני אל ודיבר תומ"י) אלא לאהלו, (לא "ויצא (ב)
מסוה; בלא יוצא היה ואז ומיד, תיכף לבניֿישראל מלמד היה לפעמים הנה הקב"ה, של דיבורו שמע

מסוה. עם יוצא היה ואז לבני ֿישראל), מלמד היה אחרֿכך (ורק לאהלו תחילה חוזר היה ולפעמים

.ÁÈ:"'גו פניו על המסוה את משה והשיב (אזי) מהם מסתלק "וכשהוא רש"י, וממשיך
הם גו'" קרן כי משה פני את ישראל בני "וראו שהתיבות envrכיון ipta weqta פסוק באותו (ולא

מדבר  משה שהיה לאחרי שגם ללמדנו, בא זה שפסוק עכצ"ל, ישראל"), בני אל ודיבר "ויצא נאמר שבו
עור  קרן כי משה פני את בניֿישראל "וראו הוסיפו הדיבור), בשעת בפניו ההוד קרני (וראו ישראל עם

"כשהוא ורק עמהם, לדבר  כשגמר מיד המסוה את השיב שלא כיון פניו, מזיו ונהנו משה", wlzqnפני
פניו". על המסוה את משה "והשיב אזי לדבר) שסיים לאחרי עמהם ששהה זמן משך (לאחרי מהם"

ומהי  הצורך מהו עמהם, שדיבר בשעה בפניו ההוד קרני שראו כיון דלכאורה, - בזה וההסברה
הוצרכו  עמהם שדיבר בשעה כי, - מהם) שיסתלק (קודם זמן משך איזה עוד פניו את שיראו בכך התועלת

מוחלטת ונתינה מסירה של ומצב במעמד mixacdלהיות zrinyl מראיית ליהנות יכולים היו לא ובמילא ,
שיהיה - מהם שנסתלק עד הדיבור גמר לאחרי - מיוחד בזמן צורך היה ולכן elekפניו, ycwen לראיית

.71פניו 
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ואילך.65) כט שם,
לא.66) שם,
וש"נ.67) ב. כז, תענית
כאן.68) לדוד משכיל גם ראה

לב.69) שם,
עה"פ.70) פרש"י
(71) ס"ב ויקהל ש"פ שיחת גם ראה - הענין תורת לשלימות

חמ"ב  התוועדויות - ואילך).מנחם 304 ע'



d"kyz'dכ ,oey`xÎxc` g"i ,`yz zyxt zay zgiy

.ËÈ:"פניו מעל נוטלו אתו לדבר וכשבא אתו, לדבר בואו "עד רש"י, ומסיים
"עד חז"ל e`eaבפירוש לשון (עלֿדרך הענין אל בואו עד (א) אופנים: בב' לומר יש - אתו" :72לדבר

ובין  בינו הפסק יהיה שלא כדי המסוה, את מסיר היה אז שרק הדיבור, אל - מעשה") לאותו "כשבא
לפני  עוד המסוה, את מסיר היה אז שכבר המקום, שינוי ענין שהוא כפשוטו, בואו עד (ב) הדיבור,

עצמו. הדיבור אל שהגיע

" רש"י: שמפרש רקayk`וזהו שכאשר  היינו, אתו", עוד a`לדבר אתו, לדבר  כדי למקום) (ממקום
המסוה. את מסיר כבר היה הדיבור, אל שהגיע לפני

היתה עמו" נדבר שהמקום ובשעה ישראל עם מדבר שהיה "בשעה המסוה שהסרת `oteוהיינו, eze`a
מדה  כנגד מדה נוסף.73- זמן במשך גם אלא עצמו, הדיבור בעת רק לא -

.Î:להלכה בנוגע לימוד זה בענין יש  - אגב ובדרך
רז"ל  אימה)74אמרו מחמת (מרירות מר  נוטפות שפתותיו ואין רבו לפני שיושב חכם תלמיד "כל :

אינו  זאת ולולי רבו, תורת לשמיעת כולו כל ונתון מסור להיות צריך מרבו שלומד שבשעה והיינו, כו'",
שאי  מובן, הרי רבו, בתורת לגמרי מונח להיות צריך מעשה שבשעת וכיון כדבעי. קיבול כלי להיות יכול

רבו. פני מראיית לא אפילו נוסף, מדבר הנאה לו תהיה שעה שבאותה אפשר

ידוע  הרי גיסא, האי 75ולאידך רבי ש"אמר וכפי כו', והשגה להבנה מועילה הרב פני שראיית
דכתיב  טפי, מחדדנא הוה מקמיה חזיתיה ואילו מאחוריה, מאיר לרבי דחזיתיה מחבראי והיו 76דמחדדנא 

מוריך" את רואות .77עיניך

דברי  שמיעת בשעת כי, זה, את זה סותרים אינם הענינים שני כיצד מובן לעיל המבואר עלֿפי אך
לקבל  בתכלית ביטול אלא הרב, פני מראיית הנאה אפילו צדדי, ענין שום להיות אסור רבו מפי תורה
שלאחרי  רבינו, משה גבי וכנ"ל הרב; פני ראיית להיות - וצריך - יכול הדיבור בגמר ורק רבו, דברי
וליהנות  לראות שיוכלו כדי מסוה, בלא עמהם לשהות מסויים זמן מקדיש היה לבניֿישראל, דיבורו גמר

פניו. מזיו

ונתון  מסור בהיותו הלימוד, בשעת (לא היא הרב פני שבראיית והתועלת הענין שעיקר ונמצא,
הלימוד  לאחרי תיכף אלא) הרב, פני לראיית מיוחדת שימתֿלב מקדיש אינו ולכן הרב, דברי לשמיעת

דוקא.

.‡Î יש - משה דברי שמיעת גמר לאחרי רק היתה משה של פניו הוד קרני שראיית האמור ועלֿפי
נוספת: תמיהה לתרץ

בגמרא  דכתיב 78איתא "בנשיא, - מהם ואחד כהות", עיניו דברים בג' המסתכל "כל מהודך 79: ונתתה
משה?! פני את ראו שבניֿישראל בקרא מפורש הרי מובן: ואינו עליו".

סתם. ראיה מהֿשאיןֿכן הסתכלות, על רק הוא שהאיסור להסתכלות, ראיה בין לחלק אפשר לכאורה
כהות  עיניו בהם שהמסתכל הדברים מג' אחד שזהו מ"קשת", רק78וכדמוכח הוא שהאיסור ,lkzqdl

והתבוננות  עיון של באופן סתם 80בקשת, לראיה בנוגע מהֿשאיןֿכן ברכה 81, תיקנו חכמים אדרבה: הרי ,
ביותר" בו להסתכל ש"אסור אלא הקשת, ראיית על .82מיוחדת

הפסוק  על רש"י מפירוש כדמוכח אחד, ענין הם והסתכלות ראיה הכתובים, בפשטות e`xie"83אבל,
" ישראל", אלקי "elkzqpאת כו'", האלקים"efgieוהציצו "היו84את ,oilkzqn."'כו בו
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ועוד.72) יתרו. ר"פ מכילתא
ועוד.73) ז. יא, יא. ז, נח פרש"י
וש"נ.74) (ובפרש"י). ב ל, שבת
ע'75) חל"ד בלקו"ש הובא ה"ב. פ"ה ביצה ירושלמי ראה

ועוד. .269
כ.76) ל, ישעי'
ב.77) יג, עירובין

א.78) טז, חגיגה
כ.79) כז, פינחס
וש"נ.80) .32 הערה 80 ע' חל"ה לקו"ש ראה
שם.81) יעקב עיון גם ראה
ס"א.82) סרכ"ט או"ח שו"ע
יו"ד.83) כד, משפטים
יא.84) שם,

d"kyz'd ,oey`xÎxc` g"i ,`yz zyxt zay zgiy

הזקן: אדמו"ר בסידור להלכה גם כן נקט [ולכאורה

לברך וכשיתחיל הברכה, קודם אחת פעם בלבנה "ויביט הזקן: רבינו כותב לבנה קידוש l`בסדר
llk da d`xi."

השל"ה  בדברי הוא הדברים המקובלים 85ומקור מדברי שמביא בסידורו 86, זאת כותב הזקן רבינו (אבל
ש"אסור נפש) לכל לשכינה,lkzqdlהשוה הלבנה קידוש של השייכות בגלל - הדבר וטעם בלבנה".

בגמרא  ההסתכלות 87כדאיתא איסור ועלֿדרך שכינה". פני מקבל כאילו בזמנו החדש על המברך "כל
"דכתיב  משום .88בקשת, הקשת ה'"כמראה כבוד דמות מראה הוא .78.

בשולחןֿערוך  הלשון קשת שגבי בו82[ולהעיר, להסתכל ש"אסור להביט xzeiaהוא שמותר ומשמע, ,"
ש"לא  הזה אדמו"ר כותב לבנה בקידוש ואילו אסורה; הסתכלות ורק אחת"), "פעם רק (ולא הזמן כל בה

בה דיעה llkיראה שמצינו לפי - הדבר טעם לבאר ויש זמן 89". כל בה עיניו שתולה לבנה קידוש גבי
בשולחןֿערוך  המחבר מלשון משמע  וכן לבנה, קידוש סדר המחבר 90אמירת כתב קשת גבי גם ולכן .

בו "להסתכל לבנה).xzeiaשלא בקידוש (כמו כן לעשות שצריך אלא מותר רק לא בעלמא ראיה כי ,"
פעם  שהביט שאחרי כתב ולכן הברכה, קודם אחת פעם להביט שמספיק בסידורו פסק הזקן אדמו"ר אבל

"לא "].llkבהd`xiאחת

"אסור הוא השל"ה שלשון אףֿעלֿפי לעניננו: הזקן lkzqdlובנוגע רבינו כתב מכלֿמקום בלבנה",
llkש"לא da d`xi מוכח ומזה עליה), לברך אפשר אי הכי בלאו כי אחת, פעם בה להביט רק (ומותר "

אחד]. ענין הם והסתכלות שראיה

.·Î:בזה הביאור לומר ויש
למדו שבניֿישראל י"ז) (סעיף לעיל מוחלטת,נתבאר ונתינה מסירה של באופן רבינו ממשה תורה

מיוחד  בזמן צורך היה זה (ובשביל פניו מזיו ליהנות אפילו יכולים היו לא הלימוד שבשעת כך, כדי עד
ixg`l.(הלימוד

(ותורתו), רבינו משה עם ונתאחדו לגמרי ממציאותם בניֿישראל נתבטלו הלימוד שבשעת ונמצא,
רבינו. משה של המציאות היתה שלהם המציאות שכל כך,

אלא  אינה שלו המציאות שכל כיון הנשיא, על להסתכל איסור אין כזה ומצב שבמעמד ומובן,
בכהנים  (וכן בנשיא להסתכל והאיסור ממנו; חלק - הנשיא של היתה 78מציאותו לא כאשר רק הוא (

לגמרי. המציאות ביטול של באופן תורתו לימוד עלֿידי לזה הכנה

עד  הביטול, בתכלית ונתינה מסירה של באופן להיות צריך התורה שלימוד - מזה וההוראה
ש"כל  באופן בעולם שבחלקו הרשות עניני גם נעשים ועלֿידיֿזה תורנית, מציאות נעשית שלו שהמציאות

שמים" לשם יהיו דעהו"91מעשיך דרכיך כו'92ו"בכל ואתהפכא דאתכפיא העבודה עלֿידי ,93.
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א.85) עד, א. עג,
כא,86) דף לר"ה הכבוד אוצר בס' - הלוי מאיר רבינו בשם

סודות. שושן בס' הובא
א.87) מב, סנהדרין
כח.88) א, יחזקאל
רסתכ"ו.89) רבה ואלי' לבוש

שם90) החיים כף וראה ס"ב. סתכ"ו וש"נ.או"ח סקל"ד.
מי"ב.91) פ"ב אבות
אדה"ז 92) שו"ע ספ"ג. דעות הל' רמב"ם וראה ו. ג, משלי

ס"ב. סקנ"ו
(93) הסיום ).l"endחסר



כי d"kyz'd ,oey`xÎxc` g"i ,`yz zyxt zay zgiy

.ËÈ:"פניו מעל נוטלו אתו לדבר וכשבא אתו, לדבר בואו "עד רש"י, ומסיים
"עד חז"ל e`eaבפירוש לשון (עלֿדרך הענין אל בואו עד (א) אופנים: בב' לומר יש - אתו" :72לדבר

ובין  בינו הפסק יהיה שלא כדי המסוה, את מסיר היה אז שרק הדיבור, אל - מעשה") לאותו "כשבא
לפני  עוד המסוה, את מסיר היה אז שכבר המקום, שינוי ענין שהוא כפשוטו, בואו עד (ב) הדיבור,

עצמו. הדיבור אל שהגיע

" רש"י: שמפרש רקayk`וזהו שכאשר  היינו, אתו", עוד a`לדבר אתו, לדבר  כדי למקום) (ממקום
המסוה. את מסיר כבר היה הדיבור, אל שהגיע לפני

היתה עמו" נדבר שהמקום ובשעה ישראל עם מדבר שהיה "בשעה המסוה שהסרת `oteוהיינו, eze`a
מדה  כנגד מדה נוסף.73- זמן במשך גם אלא עצמו, הדיבור בעת רק לא -

.Î:להלכה בנוגע לימוד זה בענין יש  - אגב ובדרך
רז"ל  אימה)74אמרו מחמת (מרירות מר  נוטפות שפתותיו ואין רבו לפני שיושב חכם תלמיד "כל :

אינו  זאת ולולי רבו, תורת לשמיעת כולו כל ונתון מסור להיות צריך מרבו שלומד שבשעה והיינו, כו'",
שאי  מובן, הרי רבו, בתורת לגמרי מונח להיות צריך מעשה שבשעת וכיון כדבעי. קיבול כלי להיות יכול

רבו. פני מראיית לא אפילו נוסף, מדבר הנאה לו תהיה שעה שבאותה אפשר

ידוע  הרי גיסא, האי 75ולאידך רבי ש"אמר וכפי כו', והשגה להבנה מועילה הרב פני שראיית
דכתיב  טפי, מחדדנא הוה מקמיה חזיתיה ואילו מאחוריה, מאיר לרבי דחזיתיה מחבראי והיו 76דמחדדנא 

מוריך" את רואות .77עיניך

דברי  שמיעת בשעת כי, זה, את זה סותרים אינם הענינים שני כיצד מובן לעיל המבואר עלֿפי אך
לקבל  בתכלית ביטול אלא הרב, פני מראיית הנאה אפילו צדדי, ענין שום להיות אסור רבו מפי תורה
שלאחרי  רבינו, משה גבי וכנ"ל הרב; פני ראיית להיות - וצריך - יכול הדיבור בגמר ורק רבו, דברי
וליהנות  לראות שיוכלו כדי מסוה, בלא עמהם לשהות מסויים זמן מקדיש היה לבניֿישראל, דיבורו גמר

פניו. מזיו

ונתון  מסור בהיותו הלימוד, בשעת (לא היא הרב פני שבראיית והתועלת הענין שעיקר ונמצא,
הלימוד  לאחרי תיכף אלא) הרב, פני לראיית מיוחדת שימתֿלב מקדיש אינו ולכן הרב, דברי לשמיעת

דוקא.

.‡Î יש - משה דברי שמיעת גמר לאחרי רק היתה משה של פניו הוד קרני שראיית האמור ועלֿפי
נוספת: תמיהה לתרץ

בגמרא  דכתיב 78איתא "בנשיא, - מהם ואחד כהות", עיניו דברים בג' המסתכל "כל מהודך 79: ונתתה
משה?! פני את ראו שבניֿישראל בקרא מפורש הרי מובן: ואינו עליו".

סתם. ראיה מהֿשאיןֿכן הסתכלות, על רק הוא שהאיסור להסתכלות, ראיה בין לחלק אפשר לכאורה
כהות  עיניו בהם שהמסתכל הדברים מג' אחד שזהו מ"קשת", רק78וכדמוכח הוא שהאיסור ,lkzqdl

והתבוננות  עיון של באופן סתם 80בקשת, לראיה בנוגע מהֿשאיןֿכן ברכה 81, תיקנו חכמים אדרבה: הרי ,
ביותר" בו להסתכל ש"אסור אלא הקשת, ראיית על .82מיוחדת

הפסוק  על רש"י מפירוש כדמוכח אחד, ענין הם והסתכלות ראיה הכתובים, בפשטות e`xie"83אבל,
" ישראל", אלקי "elkzqpאת כו'", האלקים"efgieוהציצו "היו84את ,oilkzqn."'כו בו
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ועוד.72) יתרו. ר"פ מכילתא
ועוד.73) ז. יא, יא. ז, נח פרש"י
וש"נ.74) (ובפרש"י). ב ל, שבת
ע'75) חל"ד בלקו"ש הובא ה"ב. פ"ה ביצה ירושלמי ראה

ועוד. .269
כ.76) ל, ישעי'
ב.77) יג, עירובין

א.78) טז, חגיגה
כ.79) כז, פינחס
וש"נ.80) .32 הערה 80 ע' חל"ה לקו"ש ראה
שם.81) יעקב עיון גם ראה
ס"א.82) סרכ"ט או"ח שו"ע
יו"ד.83) כד, משפטים
יא.84) שם,

d"kyz'd ,oey`xÎxc` g"i ,`yz zyxt zay zgiy

הזקן: אדמו"ר בסידור להלכה גם כן נקט [ולכאורה

לברך וכשיתחיל הברכה, קודם אחת פעם בלבנה "ויביט הזקן: רבינו כותב לבנה קידוש l`בסדר
llk da d`xi."

השל"ה  בדברי הוא הדברים המקובלים 85ומקור מדברי שמביא בסידורו 86, זאת כותב הזקן רבינו (אבל
ש"אסור נפש) לכל לשכינה,lkzqdlהשוה הלבנה קידוש של השייכות בגלל - הדבר וטעם בלבנה".

בגמרא  ההסתכלות 87כדאיתא איסור ועלֿדרך שכינה". פני מקבל כאילו בזמנו החדש על המברך "כל
"דכתיב  משום .88בקשת, הקשת ה'"כמראה כבוד דמות מראה הוא .78.

בשולחןֿערוך  הלשון קשת שגבי בו82[ולהעיר, להסתכל ש"אסור להביט xzeiaהוא שמותר ומשמע, ,"
ש"לא  הזה אדמו"ר כותב לבנה בקידוש ואילו אסורה; הסתכלות ורק אחת"), "פעם רק (ולא הזמן כל בה

בה דיעה llkיראה שמצינו לפי - הדבר טעם לבאר ויש זמן 89". כל בה עיניו שתולה לבנה קידוש גבי
בשולחןֿערוך  המחבר מלשון משמע  וכן לבנה, קידוש סדר המחבר 90אמירת כתב קשת גבי גם ולכן .

בו "להסתכל לבנה).xzeiaשלא בקידוש (כמו כן לעשות שצריך אלא מותר רק לא בעלמא ראיה כי ,"
פעם  שהביט שאחרי כתב ולכן הברכה, קודם אחת פעם להביט שמספיק בסידורו פסק הזקן אדמו"ר אבל

"לא "].llkבהd`xiאחת

"אסור הוא השל"ה שלשון אףֿעלֿפי לעניננו: הזקן lkzqdlובנוגע רבינו כתב מכלֿמקום בלבנה",
llkש"לא da d`xi מוכח ומזה עליה), לברך אפשר אי הכי בלאו כי אחת, פעם בה להביט רק (ומותר "

אחד]. ענין הם והסתכלות שראיה

.·Î:בזה הביאור לומר ויש
למדו שבניֿישראל י"ז) (סעיף לעיל מוחלטת,נתבאר ונתינה מסירה של באופן רבינו ממשה תורה

מיוחד  בזמן צורך היה זה (ובשביל פניו מזיו ליהנות אפילו יכולים היו לא הלימוד שבשעת כך, כדי עד
ixg`l.(הלימוד

(ותורתו), רבינו משה עם ונתאחדו לגמרי ממציאותם בניֿישראל נתבטלו הלימוד שבשעת ונמצא,
רבינו. משה של המציאות היתה שלהם המציאות שכל כך,

אלא  אינה שלו המציאות שכל כיון הנשיא, על להסתכל איסור אין כזה ומצב שבמעמד ומובן,
בכהנים  (וכן בנשיא להסתכל והאיסור ממנו; חלק - הנשיא של היתה 78מציאותו לא כאשר רק הוא (

לגמרי. המציאות ביטול של באופן תורתו לימוד עלֿידי לזה הכנה

עד  הביטול, בתכלית ונתינה מסירה של באופן להיות צריך התורה שלימוד - מזה וההוראה
ש"כל  באופן בעולם שבחלקו הרשות עניני גם נעשים ועלֿידיֿזה תורנית, מציאות נעשית שלו שהמציאות

שמים" לשם יהיו דעהו"91מעשיך דרכיך כו'92ו"בכל ואתהפכא דאתכפיא העבודה עלֿידי ,93.
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א.85) עד, א. עג,
כא,86) דף לר"ה הכבוד אוצר בס' - הלוי מאיר רבינו בשם

סודות. שושן בס' הובא
א.87) מב, סנהדרין
כח.88) א, יחזקאל
רסתכ"ו.89) רבה ואלי' לבוש

שם90) החיים כף וראה ס"ב. סתכ"ו וש"נ.או"ח סקל"ד.
מי"ב.91) פ"ב אבות
אדה"ז 92) שו"ע ספ"ג. דעות הל' רמב"ם וראה ו. ג, משלי

ס"ב. סקנ"ו
(93) הסיום ).l"endחסר



כב

`yz zyxt zegiy ihewlfh jxk

.‡
Ì‰ÈÏÚ È˘Â˜‰Â ,"ÔÈ‰" ÏÚ È"˘¯ È¯·„

שבפרשתנו  לאחר 1בציווי המשחה, שמן עשיית על
המשחה  שמן לצורך שנדרשו הבשמים מיני כל פירוט

וטעם" טוב "ריח להם שיש בפסוק 2מפני נאמר "ושמן 3,
"י"ב  ומפרש: הין, המילה את מצטט רש"י הין". – זית
בו  אומר: מאיר רבי ישראל. חכמי בו ונחלקו לוגין,
רבי  לו אמר הצמחים), עיקר (=את העקרין את שלקו
שראום  אלא סיפק, אינו העקרין את לסוך והלא יהודה:
עליהם  הציף ואחרֿכך השמן, את יבלעו שלא במים

העקרין". מעל לשמן וקפחו הריח שקלט עד השמן

"דיבור  לייחד היא רש"י של דרכו להבין: וצריך
ענינים  שני מסביר הוא כאשר ענין, לכל נפרד המתחיל"

מילה  אותה על כאן 4שונים מצרף הוא איפוא, מדוע, .
השמן  של הכמות ענין (א) – השונים הענינים שני את
(ש"בו  המשחה שמן של ההכנה אופן (ב) לוגין", "י"ב
"דיבור  באותו – השמן...") עליהם "הציף או שלקו..."
שרש"י: מפני הדבר, קשה ובמיוחד המתחיל"?
מדגיש  (2 החיבור. בוא"ו – בו..." "ונחלקו כותב (1
הסבר  שהוא שלקו" ש"בו ולא השמן, בהין – "בו"

שאחרֿכך. בפסוק אשר ל"ועשית",

.·
È"˘¯ ÔÂ˘Ï· ÌÈÙÒÂ ÌÈ˜ÂÈ„Â ÌÈÈ˘˜

מדיוקים  המתעוררים קשיים מספר עוד ישנם
רש"י: בלשון

רבי  של הדיעות שתי את רש"י שמציין לפני א)

בו  "ונחלקו ואומר: מקדים הוא יהודה, ורבי מאיר
מספר  כמדובר בכלל, זו בהקדמה ישראל". חכמי
הפירושים  ששני להדגיש רש"י מתכוון פעמים,
הקדמה  ללא כי הפשט, לדרך בקרבתם ושווים שקולים
רש"י  עלֿידי המובא הראשון שהפירוש נראה היה זו

הפשט. לדרך בקרבתו "הראשון" הוא

חכמי  בו "ונחלקו רש"י מדגיש מדוע מובן, לא אך
ואינ  וכדומה,ישראל", רבותינו" בו "ונחלקו אומר ו

חכמי  את לשלול בא זה דבר וכי אחרים? כבמקומות
האומות?

רבי  של שמותיהם את גם רש"י מציין מה לשם ב)
רש"י  מציין רבות, פעמים כאמור יהודה? ורבי מאיר
הסבר  נוסף עלֿידיֿזה כאשר רק האומר שם את

לפירושו?

שבתלמוד  מפני יותר, קשה נעשה זה דיוק  ג)
"שולקים 5הבבלי  אומר יהודה שרבי הגירסא, מובאת

"שורין  אומר יוסי ורבי העקרים" את העקרים 6בו את
ואילו  וקפחו", הריח את וקולט שמן עליו ומציף במים

הירושלמי  התלמוד גירסת את בוחר מאיר 7רש"י שרבי ,
אומר  יהודה ורבי העקרין" את שלקו "בו אומר

?9במים...8"שראום 

.‚
‰Ï‡˘‰ ÏÚ ,‰¯Â‡ÎÏ ,·È˘‰Ï Ô˙È˘ ‰·Â˘˙‰

‰ÈÏÚ È˘Â˜‰Â ,‰Â˘‡¯‰
ניתן  א') (סעיף לעיל המובאת השאלה על לכאורה,
שהיו  רש"י שאומר לאחר בפשטות: להשיב היה
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ואילך.1) כב ל,
בשם".2) "וקנמן לענין – כג) (שם, רש"י ל'

– "מרקחת" בפירוש לקמן וכן "טעם" גם כותב שרש"י ולהעיר
ואכ"מ. נשא. ס"פ לקו"ת ועיין

כד.3) שם,
יג.4) ל, פרשתנו לדוגמא ראה
סע"א.5) ה, כריתות ב. יא, הוריות
גריס 6) שם בשטמ"ק) (וכן ברש"י אבל ושלקום. שם: בכריתות

"ושראן".
ה"ג.7) פ"ח סוטה ה"א. פ"ו שקלים

כאן), רמב"ן (וראה בבבלי* כזו גירסא דמצא משמע ולכאורה
אינו  העקרין את לסוך והלא "א"ל התיבות אין בירושלמי א) שהרי:

בירושלמי  ב) שלאח"ז). אילעי רבי בי ר"י בתני (כ"א ר"י בדברי סיפק"
עד  השמן עליהם "הציף רש"י ל' ג) במים". הי' "שולקן** הגירסא:

שבבבלי. הלשון ע"ד הוא כו'" וקפחו הריח שקלט
גירסא  דאינה הגירסא רש"י נקט למה ביאור צריך עפ"ז גם אבל

מקומות. ובשני שלפנינו בהש"ס הנפוצה
הקודמת.8) בהערה כנ"ל במים", הי' "שולקן איתא שבירושלמי אלא
יוסי 9) ור' שבירושלמי יהודה דר' ס"ל) (דהרמב"ם כ' כאן במלבי"ם

[וגם  למעלה והשמן במים העקרים שלקו יהודה לר' – דיעות ב' הם
שקלטו  דלאחר ס"ל יוסי ור' ע"ג] ושמן במים ששלקן כוונתו – בבבלי
אבל  – לחוד המים על השמן ונתן העקרין את העביר הריח את המים
ד"ה  שם הוריות מפירש"י וכ"מ סע"א. שם, (כריתות בש"ס בפרש"י

העקרין". מעל לשמן משה "קנחו יוסי ר' לדעת דגם מפורש ומציף)

p daxd 'ek dgynd ony"] f"g`l skiz d`aedy `ziixaa oke ."'ek dyrp cg` qp ike n"x l"`" qixb k"g` mby l"v f"tre (*zrlea dxei dnk 'ek ea dyrp miq
onwl d`xe .(`ad b"deyak) y` b"r wely `le ,mina 'iixy wx dzid i"x zhiylc ,l"q i"yxc l"z` hxtae ± n"x qixb ["'ek sxey xe`d dnk oirlea oixwr dnk

.10 dxrd
ilk 'ld m"anx d`xe) y"iir ,inlyexiay i"x ixacn 'i`x `iane ,"'ek y` lr epzpe 'ek epzp la` ocal mina eidiy 'iixyd oi`" i"x zrcl mby ,o`k o"anxa (**

.'ek ewly i"x zrcl mby llk xkfp `l o`k i"yxta la` ± (a"d `"t ycwnd

`yzÎik zyxt - zegiyÎihewl

של  זו כמות הקושי: מתעורר שמן, של לוגין י"ב רק
בהם  שהשתמשו הרבים לבשמים ביחס קטנה היא שמן
לאחר  יישאר שעדיין אפוא, ייתכן, וכיצד השמן, עם
כל  גדולה ובכמות קודש" "משחת בשביל שמן זאת
לפיכך  מועד..."? אהל את בו "ומשחת אשר כך,
הדעות  את דבריו בהמשך מיד להביא רש"י מוכרח

המשחה. שמן עשיית אופן לגבי

רבי  דעת לפי רק מתורץ זה קושי מובן: לא אך
אך  השמן", את יבלעו שלא במים ש"שראום יהודה,
רש"י  שמביא כפי הקושי, נשאר מאיר רבי דעת לפי
העקרין  את לסוך "והלא יהודה: רבי שאלת את מיד

סיפק?" אינו

רש"י: פירוש על יותר גדולה לתמיהה ומכאן,
את  שלקו ש"בו מאיר, רבי שיטת את מצטט רש"י
"והלא  עליו: יהודה רבי שאלת את ומיד העקרין",
שום  מביא אינו אך סיפק", אינו העקרין את לסוך
בכוונת  אין בודאי שהרי, יהודה? רבי לשאלת תירוץ
כך, שאם מתקבלת, אינה מאיר רבי ששיטת לומר רש"י

כלל. אותה מצטט היה לא הוא

חכמי  בו "ונחלקו בהקדמה תמוה: יתרֿעלֿכן
שקולות  הדעות ששתי כדלעיל רש"י, מדגיש ישראל",
נפרכת  מאיר רבי ששיטת ולא מקרא, של פשוטו לפי

רבי  שאלת יהודה.עלֿידי
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הבבלי  ענה 10בתלמוד יהודה שרבי מובא, אכן

בשמן  נעשה אחד נס "וכי זה: קושי על יוסי לרבי
נמשח  היה וממנו לוגין י"ב תחלתו והלא המשחה
לבוא...". לעתיד קיים וכולו ובניו.. אהרן וכליו משכן
נספג  לא והשמן נס נעשה השמן בעשיית כלומר,

בעקרין.

כי  כך, להסביר אפשר אי רש"י פירוש לפי אך
רבי  שיטת שלפי ברמז ואפילו כאן, מזכיר איננו רש"י

נס. כאן נעשה מאיר

הפסוק  על יותר, מאוחר רש"י מדברי כן: על 11יתר

רבותינו  למדו "מכאן האומר לדורותיכם", "שמן...
הבנת  שלצורך נראה, לבוא", לעתיד קיים שכולו
בחידוש  צורך אין "לדורותיכם" הפסוק עד הפסוקים

נס. נעשה המשחה שבשמן זה,

רבי  שיטת שלפי סובר שרש"י לומר, איפוא הכרחי
"והלא  יהודה רבי שאלת מלכתחילה קיימת אין מאיר
שאלה  זוהי לכאורה, א) מובן: לא כך, ואם לסוך...",
הלימוד  דרך לפי ואדרבה: הדברים? פשט בהבנת קשה
נעשה...", אחד נס "וכי כדלעיל: להשיב, ניתן בגמרא
שני: מצד ב) לכך? רמז אפילו אין הפשט בדרך ואילו
כך, כל פשוטה זה לקושי שהתשובה סובר, רש"י אם
את  מצטט הוא מדוע כלל, מזכירה הוא שאין עד

בפירושו? הקושי

.‰
ÔÈ¯˜Ú ‡Â‰ ‰Á˘Ó‰ ÔÓ˘ Y ¯È‡Ó È·¯ ˙ËÈ˘Ï
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הוא: לכך ההסבר

בשמן, העקרין את ששלקו מאיר, רבי שיטת לפי
קיימת  לא הפשט, דרך שהיא רש"י לשיטת קיימת אין
שהרי, סיפק", אינו העקרין את לסוך "והלא השאלה:
בם  נבלע העקרין שליקת עלֿידי אם משנה זה אין
מוכרח  היה לא המשחה ששמן סובר, הוא כי השמן,
שנעשו  העקרין עם ביחד אלא עצמו, בפני שמן להיות
הוא  אמנם, בשמן. שליקתם עלֿידי ונוזלים שמנים
בביטויים  לגביו ומשתמשים המשחה, שמן נקרא

"והזית" העקרי 12"ויצקת" את שבישלו מפני באופן , ן
לא  שהם ומובן מבישול, יותר שהוא "שולקן", של

רש"י  כלשון אלא, כעקרין, כנוזל.13נראו "נימוחין" ,
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נסים 10) דמעשה ס"ל שר"מ בפירוש הובא לא שבירושלמי ואף שם.
רבי  בי ר"י "תני ור"י: ר"פ לפלוגתת בהמשך שם* מביא הרי – בו הי'
בו  נעשה נסים מעשה במדבר משה שעשה המשחה שמן אומר אילעי
עאכו"כ  מספיק הי' לא העצים את בו לסוך אם כו' לוגין י"ב מתחלה..
– וכו'" נמשחו וממנו בולעת והיורה בולעין והעצים בולע שהאור
משמע  בולעת") והיורה בולעין והעצים בולע ("שהאור לשונו דמפשטות
בפני  (וכמ"ש העקרין** את שלקו דבו ר"מ) (כדעת השיטה לתרץ דבא
סוטה  לירושלמי הפנים מראה וראה ה"ב. פ"ג הוריות לירושלמי משה

ד"ה  שם פ"מ שם. קרבן שירי ראה אבל חדא. ד"ה שם ובפ"מ שם.
ואכ"מ. שולקן).

לא.11) שם,
כא.12) כט, שם ז. כט, תצוה
כו'13) ששלקו א: מה, בכורות וראה שלוקין. ד"ה א) (לט, פסחים

כבמשנה  ולא בש"ס כבכ"מ שפי' דס"ל מוכח מאומה פרש"י ומדלא –
ולהעיר  הערוך). מוסף לדעת – מ"ה פ"א (מעשרות זרעים שבסדר

שם). (ובמ"מ ספ"ז (שבסידור) מברה"נ

.oeyl iepiya my zezixke zeixeda .g ,i"t x"wie .a"d b"t zeixed inlyexi .i ,g ev k"eza mb `aed (*
.miiw elekc qp iede ,(l"pd m"ialn d`xe) ony rlea mina weliy ixg`l mb ik ,i"xk iz`c l"i ± "mina 'id owley" inlyexid zqxib itl la` (**
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שבפרשתנו  לאחר 1בציווי המשחה, שמן עשיית על
המשחה  שמן לצורך שנדרשו הבשמים מיני כל פירוט

וטעם" טוב "ריח להם שיש בפסוק 2מפני נאמר "ושמן 3,
"י"ב  ומפרש: הין, המילה את מצטט רש"י הין". – זית
בו  אומר: מאיר רבי ישראל. חכמי בו ונחלקו לוגין,
רבי  לו אמר הצמחים), עיקר (=את העקרין את שלקו
שראום  אלא סיפק, אינו העקרין את לסוך והלא יהודה:
עליהם  הציף ואחרֿכך השמן, את יבלעו שלא במים

העקרין". מעל לשמן וקפחו הריח שקלט עד השמן

"דיבור  לייחד היא רש"י של דרכו להבין: וצריך
ענינים  שני מסביר הוא כאשר ענין, לכל נפרד המתחיל"

מילה  אותה על כאן 4שונים מצרף הוא איפוא, מדוע, .
השמן  של הכמות ענין (א) – השונים הענינים שני את
(ש"בו  המשחה שמן של ההכנה אופן (ב) לוגין", "י"ב
"דיבור  באותו – השמן...") עליהם "הציף או שלקו..."
שרש"י: מפני הדבר, קשה ובמיוחד המתחיל"?
מדגיש  (2 החיבור. בוא"ו – בו..." "ונחלקו כותב (1
הסבר  שהוא שלקו" ש"בו ולא השמן, בהין – "בו"

שאחרֿכך. בפסוק אשר ל"ועשית",

.·
È"˘¯ ÔÂ˘Ï· ÌÈÙÒÂ ÌÈ˜ÂÈ„Â ÌÈÈ˘˜

מדיוקים  המתעוררים קשיים מספר עוד ישנם
רש"י: בלשון

רבי  של הדיעות שתי את רש"י שמציין לפני א)

בו  "ונחלקו ואומר: מקדים הוא יהודה, ורבי מאיר
מספר  כמדובר בכלל, זו בהקדמה ישראל". חכמי
הפירושים  ששני להדגיש רש"י מתכוון פעמים,
הקדמה  ללא כי הפשט, לדרך בקרבתם ושווים שקולים
רש"י  עלֿידי המובא הראשון שהפירוש נראה היה זו

הפשט. לדרך בקרבתו "הראשון" הוא

חכמי  בו "ונחלקו רש"י מדגיש מדוע מובן, לא אך
ואינ  וכדומה,ישראל", רבותינו" בו "ונחלקו אומר ו

חכמי  את לשלול בא זה דבר וכי אחרים? כבמקומות
האומות?

רבי  של שמותיהם את גם רש"י מציין מה לשם ב)
רש"י  מציין רבות, פעמים כאמור יהודה? ורבי מאיר
הסבר  נוסף עלֿידיֿזה כאשר רק האומר שם את

לפירושו?

שבתלמוד  מפני יותר, קשה נעשה זה דיוק  ג)
"שולקים 5הבבלי  אומר יהודה שרבי הגירסא, מובאת

"שורין  אומר יוסי ורבי העקרים" את העקרים 6בו את
ואילו  וקפחו", הריח את וקולט שמן עליו ומציף במים

הירושלמי  התלמוד גירסת את בוחר מאיר 7רש"י שרבי ,
אומר  יהודה ורבי העקרין" את שלקו "בו אומר

?9במים...8"שראום 
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ניתן  א') (סעיף לעיל המובאת השאלה על לכאורה,
שהיו  רש"י שאומר לאחר בפשטות: להשיב היה
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ואילך.1) כב ל,
בשם".2) "וקנמן לענין – כג) (שם, רש"י ל'

– "מרקחת" בפירוש לקמן וכן "טעם" גם כותב שרש"י ולהעיר
ואכ"מ. נשא. ס"פ לקו"ת ועיין

כד.3) שם,
יג.4) ל, פרשתנו לדוגמא ראה
סע"א.5) ה, כריתות ב. יא, הוריות
גריס 6) שם בשטמ"ק) (וכן ברש"י אבל ושלקום. שם: בכריתות

"ושראן".
ה"ג.7) פ"ח סוטה ה"א. פ"ו שקלים

כאן), רמב"ן (וראה בבבלי* כזו גירסא דמצא משמע ולכאורה
אינו  העקרין את לסוך והלא "א"ל התיבות אין בירושלמי א) שהרי:

בירושלמי  ב) שלאח"ז). אילעי רבי בי ר"י בתני (כ"א ר"י בדברי סיפק"
עד  השמן עליהם "הציף רש"י ל' ג) במים". הי' "שולקן** הגירסא:

שבבבלי. הלשון ע"ד הוא כו'" וקפחו הריח שקלט
גירסא  דאינה הגירסא רש"י נקט למה ביאור צריך עפ"ז גם אבל

מקומות. ובשני שלפנינו בהש"ס הנפוצה
הקודמת.8) בהערה כנ"ל במים", הי' "שולקן איתא שבירושלמי אלא
יוסי 9) ור' שבירושלמי יהודה דר' ס"ל) (דהרמב"ם כ' כאן במלבי"ם

[וגם  למעלה והשמן במים העקרים שלקו יהודה לר' – דיעות ב' הם
שקלטו  דלאחר ס"ל יוסי ור' ע"ג] ושמן במים ששלקן כוונתו – בבבלי
אבל  – לחוד המים על השמן ונתן העקרין את העביר הריח את המים
ד"ה  שם הוריות מפירש"י וכ"מ סע"א. שם, (כריתות בש"ס בפרש"י

העקרין". מעל לשמן משה "קנחו יוסי ר' לדעת דגם מפורש ומציף)

p daxd 'ek dgynd ony"] f"g`l skiz d`aedy `ziixaa oke ."'ek dyrp cg` qp ike n"x l"`" qixb k"g` mby l"v f"tre (*zrlea dxei dnk 'ek ea dyrp miq
onwl d`xe .(`ad b"deyak) y` b"r wely `le ,mina 'iixy wx dzid i"x zhiylc ,l"q i"yxc l"z` hxtae ± n"x qixb ["'ek sxey xe`d dnk oirlea oixwr dnk

.10 dxrd
ilk 'ld m"anx d`xe) y"iir ,inlyexiay i"x ixacn 'i`x `iane ,"'ek y` lr epzpe 'ek epzp la` ocal mina eidiy 'iixyd oi`" i"x zrcl mby ,o`k o"anxa (**

.'ek ewly i"x zrcl mby llk xkfp `l o`k i"yxta la` ± (a"d `"t ycwnd

`yzÎik zyxt - zegiyÎihewl

של  זו כמות הקושי: מתעורר שמן, של לוגין י"ב רק
בהם  שהשתמשו הרבים לבשמים ביחס קטנה היא שמן
לאחר  יישאר שעדיין אפוא, ייתכן, וכיצד השמן, עם
כל  גדולה ובכמות קודש" "משחת בשביל שמן זאת
לפיכך  מועד..."? אהל את בו "ומשחת אשר כך,
הדעות  את דבריו בהמשך מיד להביא רש"י מוכרח

המשחה. שמן עשיית אופן לגבי

רבי  דעת לפי רק מתורץ זה קושי מובן: לא אך
אך  השמן", את יבלעו שלא במים ש"שראום יהודה,
רש"י  שמביא כפי הקושי, נשאר מאיר רבי דעת לפי
העקרין  את לסוך "והלא יהודה: רבי שאלת את מיד

סיפק?" אינו

רש"י: פירוש על יותר גדולה לתמיהה ומכאן,
את  שלקו ש"בו מאיר, רבי שיטת את מצטט רש"י
"והלא  עליו: יהודה רבי שאלת את ומיד העקרין",
שום  מביא אינו אך סיפק", אינו העקרין את לסוך
בכוונת  אין בודאי שהרי, יהודה? רבי לשאלת תירוץ
כך, שאם מתקבלת, אינה מאיר רבי ששיטת לומר רש"י

כלל. אותה מצטט היה לא הוא

חכמי  בו "ונחלקו בהקדמה תמוה: יתרֿעלֿכן
שקולות  הדעות ששתי כדלעיל רש"י, מדגיש ישראל",
נפרכת  מאיר רבי ששיטת ולא מקרא, של פשוטו לפי

רבי  שאלת יהודה.עלֿידי
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הבבלי  ענה 10בתלמוד יהודה שרבי מובא, אכן

בשמן  נעשה אחד נס "וכי זה: קושי על יוסי לרבי
נמשח  היה וממנו לוגין י"ב תחלתו והלא המשחה
לבוא...". לעתיד קיים וכולו ובניו.. אהרן וכליו משכן
נספג  לא והשמן נס נעשה השמן בעשיית כלומר,

בעקרין.

כי  כך, להסביר אפשר אי רש"י פירוש לפי אך
רבי  שיטת שלפי ברמז ואפילו כאן, מזכיר איננו רש"י

נס. כאן נעשה מאיר

הפסוק  על יותר, מאוחר רש"י מדברי כן: על 11יתר

רבותינו  למדו "מכאן האומר לדורותיכם", "שמן...
הבנת  שלצורך נראה, לבוא", לעתיד קיים שכולו
בחידוש  צורך אין "לדורותיכם" הפסוק עד הפסוקים

נס. נעשה המשחה שבשמן זה,

רבי  שיטת שלפי סובר שרש"י לומר, איפוא הכרחי
"והלא  יהודה רבי שאלת מלכתחילה קיימת אין מאיר
שאלה  זוהי לכאורה, א) מובן: לא כך, ואם לסוך...",
הלימוד  דרך לפי ואדרבה: הדברים? פשט בהבנת קשה
נעשה...", אחד נס "וכי כדלעיל: להשיב, ניתן בגמרא
שני: מצד ב) לכך? רמז אפילו אין הפשט בדרך ואילו
כך, כל פשוטה זה לקושי שהתשובה סובר, רש"י אם
את  מצטט הוא מדוע כלל, מזכירה הוא שאין עד

בפירושו? הקושי

.‰
ÔÈ¯˜Ú ‡Â‰ ‰Á˘Ó‰ ÔÓ˘ Y ¯È‡Ó È·¯ ˙ËÈ˘Ï

˘ÓÓ ÔÓ˘ Y ‰„Â‰È È·¯ ˙ËÈ˘Ï ,ÂÁÂÓÈ˘
הוא: לכך ההסבר

בשמן, העקרין את ששלקו מאיר, רבי שיטת לפי
קיימת  לא הפשט, דרך שהיא רש"י לשיטת קיימת אין
שהרי, סיפק", אינו העקרין את לסוך "והלא השאלה:
בם  נבלע העקרין שליקת עלֿידי אם משנה זה אין
מוכרח  היה לא המשחה ששמן סובר, הוא כי השמן,
שנעשו  העקרין עם ביחד אלא עצמו, בפני שמן להיות
הוא  אמנם, בשמן. שליקתם עלֿידי ונוזלים שמנים
בביטויים  לגביו ומשתמשים המשחה, שמן נקרא

"והזית" העקרי 12"ויצקת" את שבישלו מפני באופן , ן
לא  שהם ומובן מבישול, יותר שהוא "שולקן", של

רש"י  כלשון אלא, כעקרין, כנוזל.13נראו "נימוחין" ,
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נסים 10) דמעשה ס"ל שר"מ בפירוש הובא לא שבירושלמי ואף שם.
רבי  בי ר"י "תני ור"י: ר"פ לפלוגתת בהמשך שם* מביא הרי – בו הי'
בו  נעשה נסים מעשה במדבר משה שעשה המשחה שמן אומר אילעי
עאכו"כ  מספיק הי' לא העצים את בו לסוך אם כו' לוגין י"ב מתחלה..
– וכו'" נמשחו וממנו בולעת והיורה בולעין והעצים בולע שהאור
משמע  בולעת") והיורה בולעין והעצים בולע ("שהאור לשונו דמפשטות
בפני  (וכמ"ש העקרין** את שלקו דבו ר"מ) (כדעת השיטה לתרץ דבא
סוטה  לירושלמי הפנים מראה וראה ה"ב. פ"ג הוריות לירושלמי משה

ד"ה  שם פ"מ שם. קרבן שירי ראה אבל חדא. ד"ה שם ובפ"מ שם.
ואכ"מ. שולקן).

לא.11) שם,
כא.12) כט, שם ז. כט, תצוה
כו'13) ששלקו א: מה, בכורות וראה שלוקין. ד"ה א) (לט, פסחים

כבמשנה  ולא בש"ס כבכ"מ שפי' דס"ל מוכח מאומה פרש"י ומדלא –
ולהעיר  הערוך). מוסף לדעת – מ"ה פ"א (מעשרות זרעים שבסדר

שם). (ובמ"מ ספ"ז (שבסידור) מברה"נ

.oeyl iepiya my zezixke zeixeda .g ,i"t x"wie .a"d b"t zeixed inlyexi .i ,g ev k"eza mb `aed (*
.miiw elekc qp iede ,(l"pd m"ialn d`xe) ony rlea mina weliy ixg`l mb ik ,i"xk iz`c l"i ± "mina 'id owley" inlyexid zqxib itl la` (**
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שמן  לדעתו כי זאת, מקבל אינו יהודה רבי אך
עקרין  ולא שמן, – כשמו להיות חייב המשחה
ששלקום  מפני שומני לנוזל הפכו אשר שנימוחו,
וקפחו  במים... ש"שראום סובר הוא לפיכך בשמן.

העקרין". מעל לשמן

רבי  שאלת את מצטט שרש"י לכך הסיבה זוהי
לסוך  "והלא לומר ומדייק מאיר, רבי שיטת על יהודה
מאיר  רבי לשיטת שגם למרות סיפק", אינו העקרין את
ואינו  בם נבלע הוא אלא בשמן העקרין את "סכין" אין
על  להיות צריך היה יהודה רבי של והקושי כלל, ניכר
מפני  כדלעיל: "שמן" נקרא הוא כיצד העיקר:
טפל  הוא סכים שבו שהדבר מדגישה "לסוך" שהמילה
(בעקרין), סכין שאותו הדבר לגבי לחלוטין ובטל
הדבר  שם על להיקרא יכולה אינה שהתערובת וברור

(השמן). הטפל

.Â
˘„Â˜‰ ˙Á˘Ó ÔÓ˘· ÌÈ·Ï˘‰ È˘

הוא: יהודה לרבי מאיר רבי בין למחלוקת הטעם

בפסוק  קודש,14נאמר משחת שמן אותו "ועשית
יהיה". קודש משחת שמן רוקח, מעשה מרקחת רקח
"ועשית  – מעשה בשעת א) שלבים: שני ישנם כלומר,
רוקח", מעשה מרקחת רקח הזית)... שמן (את אותו
שמפרש  כפי וכו', מרקחת של באופן השמן עשיית
מזה  קופח שזה עד בחבירו המעורב דבר "וכל רש"י:
– העשיה לאחר ב) מרקחת". קרוי טעם או ריח או

(תמיד). יהיה" קודש משחת "שמן להיות צריך

זה  בנושא קיים יהודה לרבי מאיר רבי בין ההבדל
והמודגש: העיקרי הוא הפרטים משני איזה –

הוא  העיקר שלקו") ("בו מאיר רבי שיטת לפי
ביותר  הטובה הדרך מרקחת: של באופן שמן עשיית
על  הוא בחבירו") המעורב ("דבר דברים שני לעירוב

יחדיו  בישולם לקיים 15ידי שכדי מאיר רבי סובר לכן .
השלימות  בשיא מרקחת..." אותו... "ועשית הציווי את

העקרין". את שלקו "בו של באופן זאת לעשות יש

משחת  "שמן של שהפרט היא, התוצאה כי אם

עצמו, בפני כשמן כלֿכך, מושלם איננו יהיה" קודש
בעקרין. מעורב אלא

לעשות  שיש יהודה, רבי שיטת לפי זאת, לעומת
עליהם  הציף כך ואחר במים... "שראום באמצעות זאת

וקפחו...", עד... של השמן באופן השמן עשיית הרי
("דבר  "מרקחת" של השלימות אינה וקפחו" "הציף
על  איננה בשמן הריח קליטת כי בחבירו"), המעורב
של  התוצאה אך העקרין. עם ביחד השמן בישול ידי
קודש  משחת "שמן מתקבל בשלימות: היא הפעולה

עצמו). (ובפני אמיתי שמן – יהיה"

שתי  בין המכריעה הוכחה אין הפסוקים מפשט
לבין  מרקחת...", "ועשית... של הענין בין הדעות,
ואומר  רש"י מקדים ולפיכך יהיה", "שמן... של הענין
להדגיש  כדי בו...", "ונחלקו המחלוקת: ציטוט לפני
לזו. זו הדעות שתי שקולות מקרא של פשוטו שבדרך

.Ê
È˙˘ ˙ÂÙ˜˘Ó ‰„Â‰È È·¯Â ¯È‡Ó È·¯ Ï˘ ˙ÂÚ„‰

˙ÂÂˆÓ‰ ÌÂÈ˜ ÔÙÂ‡· ˙ÂÚ„
רש"י: של לשונו דיוק את גם להסביר ניתן בכך
רבי  של הדעות שתי כי ישראל", חכמי בו "נחלקו
המשחה, שמן עשיית אופן על יהודה ורבי מאיר
המצוות, לקיום היהודי בגישת שונים אופנים משקפות
מחלוקת  זוהי ולפיכך שמן..., ועשית של במצווה כמו

ישראל": "חכמי של

למרות  בהווה, השלימות שיא הוא העיקר האם
הוא  העיקר או בעתיד, השלימות תיפגם כך שעלֿידי
לשם  כאשר אפילו (ולתמיד), התוצאה של השלימות

בהווה  העשייה שלימות נפגמת .16כך

"לא  ברוךֿהוא הקדושֿ של בציווי בעניננו: גם וכך
השמן  עשיית אופני פרטי של דינו" מה אלא 17פירש ,

קודש  משחת שמן מרקחת... "ועשית... כללי באופן
באופן  ישראל חכמי בשיטת הדבר תלוי ולפיכך יהיה",

המצוות. קיום

את  להכין ישראל הוצרכו שכאשר סובר, מאיר רבי
השמן  עשיית של בשלימות בעיקר התחשבו הם השמן,
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כה.14) פסוק
רוקח 15) מעשה "רוקח לה) ל, (פרשתנו בקטורת ממש"נ להעיר

שם. ופרש"י גו'" ממולח
מלך 16) הדרת עם וברוב למצות מקדימין זריזין השקו"ט – זה מעין

(ר  עדיף דינים מאי אסיפת שד"ח וראה ג'). כלל ז' מע' כללים שד"ח אה
גדלי', בצום להתענות (וצריך) מותר אם השקו"ט – סק"י א' סי' יו"כ מע'

לקו"ש  בארוכה וראה שלאחריו. ביו"כ להתענות לו יהי' א"א עי"ז באם
ואילך. 73 ע' חי"ט

כו'"17) במים "שראום כו'", שלקו "בו המחלוקת ל' יומתק ועפ"ז
מפורט  ציווי הי' לא כי – הציווי) הי' איך פליגי (ולא סיפור של בסגנון –

כבפנים. ישראל, חכמי בדעת ותלוי בהעשי',

`yzÎik zyxt - zegiyÎihewl

כ"מרקחת...", אותו" "ועשית להיות שצריך בהווה,
עלֿידיֿזה  אם גם העקרין...", את שלקו "בו ולכן
משחת  "שמן של בעתיד התוצאה שלימות נפגמת
עצמו. בפני ניכר יהיה לא שהשמן כיוון יהיה", קודש

להיות  שצריכה יהודה, רבי סובר זאת לעומת
מקבל  הוא אין לפיכך בעתיד. לשלימות הכנה בהווה
שעלֿידיֿזה  מפני העקרין", את שלקו ש"בו הדעה את
קודש  משחת "שמן של השלימות בעתיד נפגמה

יהיה".

למרות  במים..." ש"שראום יהודה, רבי אומר לכן
אותו  "ועשית של (ההווה)שהשלימות ו"מרקחת" "

שמן  היא בעתיד התוצאה זאת, בכל נפגמת,
.18בשלימותו 

.Á
È·‚Ï ‰„Â‰È È·¯Ï ¯È‡Ó È·¯ ÔÈ· ˙˜ÂÏÁÓ‰

‰„Â‰È È·¯ ÏÚ ‰Ï‡˘‰Â ,¯ÎÂ˘‰
את  רש"י מציין מדוע גם מובן לעיל האמור לפי
ש"רבי  בגירסא רש"י בוחר ומדוע ישראל, חכמי שמות
שראום  יהודה... רבי לו אמר שלקו... בו אומר מאיר
יוסי. ורבי יהודה רבי לגבי הגירסא את ולא במים...",
רבי  בין מחלוקת רש"י ציטט לכן שקודם מפני זאת,
הגישות, באותן כרוכה היא גם אשר יהודה, ורבי מאיר
ישראל": חכמי בו "נחלקו ואומר רש"י מקדים שם וגם

בפרשת  רש"י אומר השוכר, של דינו לגבי
(אשר 19משפטים  חנם כשומר אם דינו מה פירש "ולא :

(שחייב  שכר כשומר או פשיעה) של במקרה רק חייב
חכמי  בו נחלקו לפיכך ואבידה). גניבה על גם לשלם
כשומר  אומר מאיר רבי משלם. כיצד שוכר ישראל,

שכר". כשומר אומר יהודה ורבי חנם,

יהודה  רבי הם: לדעותיהם הטעמים פשוט, באופן
משתמש  שהוא מפני שכר כשומר הוא שהשוכר סובר
רבי  אך שמירתו. על שכר איפוא, מקבל, והוא בשור,
איפוא, ויוצא, הנאתו, על משלם שהוא סובר, מאיר
שומר  דיני עליו חלים ולכן שכר, מקבל אינו שהוא

.20חנם 

ידי  על שכר לשומר השוכר של השוואתו לכאורה,
גניבה  על חייב שכר שומר מובנת: איננה יהודה רבי
כלומר, השמירה. על שכר מקבל שהוא מפני ואבידה
תהיה  החפץ על ששמירתו כדי שכר לו משלם המפקיד
ואבידה. מגניבה אף עליו ישמור והוא יותר, מעולה
בשור  להשתמש לשוכר המשכיר שנותן הרשות ואילו
מקבל  שהוא השכר למען אלא השמירה, לצורך איננה
שמירה  חובת השוכר על תחול ומדוע השימוש, עבור
מקבל  איננו הוא אשר בעוד שכר, שומר כשל מעולה,

השמירה? עבור שכר

.Ë
È·‚Ï ˙ÈÏÏÎ‰ ˙˜ÂÏÁÓ· ‰ÈÂÏ˙ ÂÊ ˙˜ÂÏÁÓ Ì‚

„È˙ÚÏ ‰ÂÂ‰‰ ÔÈ· ‰Ú¯Î‰‰
לרבי  מאיר רבי בין המחלוקת הוא: לכך ההסבר
ההכרעה  לגבי ביניהם הכללית במחלוקת תלויה יהודה

לעתיד  ההווה .21בין

ב"הווה  בעיקר מתחשב שהמשכיר סוברים ",כאשר
שורו  השכרת עלֿידי הכסף את להרוויח ברצונו
המשכיר  יסתפק אז השור, יישמר גם זאת ובאמצעות
של  רגילה בשמירה החפץ על ישמור שהשוכר בכך
שכר, שומר כשל מעולה בשמירה ולא חנם, שומר
בעתיד, לקרות העלול בלתיֿרגיל דבר מפני גם השומר
בהווה, החפץ נשמר כזאת שמירה באמצעות שגם מפני
גניבה  של ענין בעתיד יקרה שמא החשש כרגיל.
הכסף  ומהרווחת החפץ, מהשכרת מעכבו אינו ואבידה

בהווה.

פני  על מכריע שה"הווה" מאיר רבי לשיטת לפיכך,
המשכיר  הסתמך שעליה שהשמירה יוצא, ה"עתיד",

חנם. שומר של הרגילה השמירה היא

מכריע  שה"עתיד" יהודה, רבי לשיטת זאת, לעומת
שהחפץ  בטוח המשכיר אין עוד כל הרי ה"הווה", לגבי
יישאר  הוא בעתיד שגם כך מעולה, בשמירה יישמר
שהוא  הכסף למען אפילו עליו, ייוותר לא הוא שלם,

בהווה. מרוויח

למפקיד  העושה חנם שומר איננו שהשוכר וכיוון
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גו'18) "שמן "ועשית" הם ציווים ששני אף אשר בנדו"ד, ובפרט
(2 הענין), בפשטות – (ובפרט להשני הכנה הוא הראשון (1 הרי – יהי'"

לתמיד. – והשני לשעתו הוא הראשון
וש"נ.19) ב. פ, מב"מ יד. כב,

השיטה. מוחלפת שם אבוה בר רבה שלדעת ולהעיר,
אומר).20) ר"מ וד"ה אומר ר"י (ד"ה שם ב"מ פרש"י ראה
הוא 21) שמיצר מפני מהן נפרעין אומר יהודה ר' ע"ז: ריש במשנה

ב' (וראה זמן לאחר הוא שמח עכשיו הוא שמיצר אע"פ א"ל לו

– ב) ו, שם בגמ' התירוצים
להעכו"ם  יודה אידו שביום אתר) על (כפרש"י הטעם הרי שם, אבל

לכ"ע. האיסור כל זהו ואך
(תענית  האדם ורגש ברצון תלוי צער – עיקר) (וג"ז להוסיף ועוד
דר"י  אם כיבוד וז'), ס"ג רפח סי' או"ח אדה"ז שו"ע (ראה בשבת חלום
וכיון  וכו'), ר"מ) סו"ס יו"ד בב"י הובא ה"ז. פ"א קדושין (ירושלמי

צער. אינו בהווה גם – לאח"ז ששמח
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שמן  לדעתו כי זאת, מקבל אינו יהודה רבי אך
עקרין  ולא שמן, – כשמו להיות חייב המשחה
ששלקום  מפני שומני לנוזל הפכו אשר שנימוחו,
וקפחו  במים... ש"שראום סובר הוא לפיכך בשמן.

העקרין". מעל לשמן

רבי  שאלת את מצטט שרש"י לכך הסיבה זוהי
לסוך  "והלא לומר ומדייק מאיר, רבי שיטת על יהודה
מאיר  רבי לשיטת שגם למרות סיפק", אינו העקרין את
ואינו  בם נבלע הוא אלא בשמן העקרין את "סכין" אין
על  להיות צריך היה יהודה רבי של והקושי כלל, ניכר
מפני  כדלעיל: "שמן" נקרא הוא כיצד העיקר:
טפל  הוא סכים שבו שהדבר מדגישה "לסוך" שהמילה
(בעקרין), סכין שאותו הדבר לגבי לחלוטין ובטל
הדבר  שם על להיקרא יכולה אינה שהתערובת וברור

(השמן). הטפל

.Â
˘„Â˜‰ ˙Á˘Ó ÔÓ˘· ÌÈ·Ï˘‰ È˘

הוא: יהודה לרבי מאיר רבי בין למחלוקת הטעם

בפסוק  קודש,14נאמר משחת שמן אותו "ועשית
יהיה". קודש משחת שמן רוקח, מעשה מרקחת רקח
"ועשית  – מעשה בשעת א) שלבים: שני ישנם כלומר,
רוקח", מעשה מרקחת רקח הזית)... שמן (את אותו
שמפרש  כפי וכו', מרקחת של באופן השמן עשיית
מזה  קופח שזה עד בחבירו המעורב דבר "וכל רש"י:
– העשיה לאחר ב) מרקחת". קרוי טעם או ריח או

(תמיד). יהיה" קודש משחת "שמן להיות צריך

זה  בנושא קיים יהודה לרבי מאיר רבי בין ההבדל
והמודגש: העיקרי הוא הפרטים משני איזה –

הוא  העיקר שלקו") ("בו מאיר רבי שיטת לפי
ביותר  הטובה הדרך מרקחת: של באופן שמן עשיית
על  הוא בחבירו") המעורב ("דבר דברים שני לעירוב

יחדיו  בישולם לקיים 15ידי שכדי מאיר רבי סובר לכן .
השלימות  בשיא מרקחת..." אותו... "ועשית הציווי את

העקרין". את שלקו "בו של באופן זאת לעשות יש

משחת  "שמן של שהפרט היא, התוצאה כי אם

עצמו, בפני כשמן כלֿכך, מושלם איננו יהיה" קודש
בעקרין. מעורב אלא

לעשות  שיש יהודה, רבי שיטת לפי זאת, לעומת
עליהם  הציף כך ואחר במים... "שראום באמצעות זאת

וקפחו...", עד... של השמן באופן השמן עשיית הרי
("דבר  "מרקחת" של השלימות אינה וקפחו" "הציף
על  איננה בשמן הריח קליטת כי בחבירו"), המעורב
של  התוצאה אך העקרין. עם ביחד השמן בישול ידי
קודש  משחת "שמן מתקבל בשלימות: היא הפעולה

עצמו). (ובפני אמיתי שמן – יהיה"

שתי  בין המכריעה הוכחה אין הפסוקים מפשט
לבין  מרקחת...", "ועשית... של הענין בין הדעות,
ואומר  רש"י מקדים ולפיכך יהיה", "שמן... של הענין
להדגיש  כדי בו...", "ונחלקו המחלוקת: ציטוט לפני
לזו. זו הדעות שתי שקולות מקרא של פשוטו שבדרך

.Ê
È˙˘ ˙ÂÙ˜˘Ó ‰„Â‰È È·¯Â ¯È‡Ó È·¯ Ï˘ ˙ÂÚ„‰

˙ÂÂˆÓ‰ ÌÂÈ˜ ÔÙÂ‡· ˙ÂÚ„
רש"י: של לשונו דיוק את גם להסביר ניתן בכך
רבי  של הדעות שתי כי ישראל", חכמי בו "נחלקו
המשחה, שמן עשיית אופן על יהודה ורבי מאיר
המצוות, לקיום היהודי בגישת שונים אופנים משקפות
מחלוקת  זוהי ולפיכך שמן..., ועשית של במצווה כמו

ישראל": "חכמי של

למרות  בהווה, השלימות שיא הוא העיקר האם
הוא  העיקר או בעתיד, השלימות תיפגם כך שעלֿידי
לשם  כאשר אפילו (ולתמיד), התוצאה של השלימות

בהווה  העשייה שלימות נפגמת .16כך

"לא  ברוךֿהוא הקדושֿ של בציווי בעניננו: גם וכך
השמן  עשיית אופני פרטי של דינו" מה אלא 17פירש ,

קודש  משחת שמן מרקחת... "ועשית... כללי באופן
באופן  ישראל חכמי בשיטת הדבר תלוי ולפיכך יהיה",

המצוות. קיום

את  להכין ישראל הוצרכו שכאשר סובר, מאיר רבי
השמן  עשיית של בשלימות בעיקר התחשבו הם השמן,
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כה.14) פסוק
רוקח 15) מעשה "רוקח לה) ל, (פרשתנו בקטורת ממש"נ להעיר

שם. ופרש"י גו'" ממולח
מלך 16) הדרת עם וברוב למצות מקדימין זריזין השקו"ט – זה מעין

(ר  עדיף דינים מאי אסיפת שד"ח וראה ג'). כלל ז' מע' כללים שד"ח אה
גדלי', בצום להתענות (וצריך) מותר אם השקו"ט – סק"י א' סי' יו"כ מע'

לקו"ש  בארוכה וראה שלאחריו. ביו"כ להתענות לו יהי' א"א עי"ז באם
ואילך. 73 ע' חי"ט

כו'"17) במים "שראום כו'", שלקו "בו המחלוקת ל' יומתק ועפ"ז
מפורט  ציווי הי' לא כי – הציווי) הי' איך פליגי (ולא סיפור של בסגנון –

כבפנים. ישראל, חכמי בדעת ותלוי בהעשי',
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כ"מרקחת...", אותו" "ועשית להיות שצריך בהווה,
עלֿידיֿזה  אם גם העקרין...", את שלקו "בו ולכן
משחת  "שמן של בעתיד התוצאה שלימות נפגמת
עצמו. בפני ניכר יהיה לא שהשמן כיוון יהיה", קודש

להיות  שצריכה יהודה, רבי סובר זאת לעומת
מקבל  הוא אין לפיכך בעתיד. לשלימות הכנה בהווה
שעלֿידיֿזה  מפני העקרין", את שלקו ש"בו הדעה את
קודש  משחת "שמן של השלימות בעתיד נפגמה

יהיה".

למרות  במים..." ש"שראום יהודה, רבי אומר לכן
אותו  "ועשית של (ההווה)שהשלימות ו"מרקחת" "

שמן  היא בעתיד התוצאה זאת, בכל נפגמת,
.18בשלימותו 

.Á
È·‚Ï ‰„Â‰È È·¯Ï ¯È‡Ó È·¯ ÔÈ· ˙˜ÂÏÁÓ‰

‰„Â‰È È·¯ ÏÚ ‰Ï‡˘‰Â ,¯ÎÂ˘‰
את  רש"י מציין מדוע גם מובן לעיל האמור לפי
ש"רבי  בגירסא רש"י בוחר ומדוע ישראל, חכמי שמות
שראום  יהודה... רבי לו אמר שלקו... בו אומר מאיר
יוסי. ורבי יהודה רבי לגבי הגירסא את ולא במים...",
רבי  בין מחלוקת רש"י ציטט לכן שקודם מפני זאת,
הגישות, באותן כרוכה היא גם אשר יהודה, ורבי מאיר
ישראל": חכמי בו "נחלקו ואומר רש"י מקדים שם וגם

בפרשת  רש"י אומר השוכר, של דינו לגבי
(אשר 19משפטים  חנם כשומר אם דינו מה פירש "ולא :

(שחייב  שכר כשומר או פשיעה) של במקרה רק חייב
חכמי  בו נחלקו לפיכך ואבידה). גניבה על גם לשלם
כשומר  אומר מאיר רבי משלם. כיצד שוכר ישראל,

שכר". כשומר אומר יהודה ורבי חנם,

יהודה  רבי הם: לדעותיהם הטעמים פשוט, באופן
משתמש  שהוא מפני שכר כשומר הוא שהשוכר סובר
רבי  אך שמירתו. על שכר איפוא, מקבל, והוא בשור,
איפוא, ויוצא, הנאתו, על משלם שהוא סובר, מאיר
שומר  דיני עליו חלים ולכן שכר, מקבל אינו שהוא

.20חנם 

ידי  על שכר לשומר השוכר של השוואתו לכאורה,
גניבה  על חייב שכר שומר מובנת: איננה יהודה רבי
כלומר, השמירה. על שכר מקבל שהוא מפני ואבידה
תהיה  החפץ על ששמירתו כדי שכר לו משלם המפקיד
ואבידה. מגניבה אף עליו ישמור והוא יותר, מעולה
בשור  להשתמש לשוכר המשכיר שנותן הרשות ואילו
מקבל  שהוא השכר למען אלא השמירה, לצורך איננה
שמירה  חובת השוכר על תחול ומדוע השימוש, עבור
מקבל  איננו הוא אשר בעוד שכר, שומר כשל מעולה,

השמירה? עבור שכר

.Ë
È·‚Ï ˙ÈÏÏÎ‰ ˙˜ÂÏÁÓ· ‰ÈÂÏ˙ ÂÊ ˙˜ÂÏÁÓ Ì‚

„È˙ÚÏ ‰ÂÂ‰‰ ÔÈ· ‰Ú¯Î‰‰
לרבי  מאיר רבי בין המחלוקת הוא: לכך ההסבר
ההכרעה  לגבי ביניהם הכללית במחלוקת תלויה יהודה

לעתיד  ההווה .21בין

ב"הווה  בעיקר מתחשב שהמשכיר סוברים ",כאשר
שורו  השכרת עלֿידי הכסף את להרוויח ברצונו
המשכיר  יסתפק אז השור, יישמר גם זאת ובאמצעות
של  רגילה בשמירה החפץ על ישמור שהשוכר בכך
שכר, שומר כשל מעולה בשמירה ולא חנם, שומר
בעתיד, לקרות העלול בלתיֿרגיל דבר מפני גם השומר
בהווה, החפץ נשמר כזאת שמירה באמצעות שגם מפני
גניבה  של ענין בעתיד יקרה שמא החשש כרגיל.
הכסף  ומהרווחת החפץ, מהשכרת מעכבו אינו ואבידה

בהווה.

פני  על מכריע שה"הווה" מאיר רבי לשיטת לפיכך,
המשכיר  הסתמך שעליה שהשמירה יוצא, ה"עתיד",

חנם. שומר של הרגילה השמירה היא

מכריע  שה"עתיד" יהודה, רבי לשיטת זאת, לעומת
שהחפץ  בטוח המשכיר אין עוד כל הרי ה"הווה", לגבי
יישאר  הוא בעתיד שגם כך מעולה, בשמירה יישמר
שהוא  הכסף למען אפילו עליו, ייוותר לא הוא שלם,

בהווה. מרוויח

למפקיד  העושה חנם שומר איננו שהשוכר וכיוון
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גו'18) "שמן "ועשית" הם ציווים ששני אף אשר בנדו"ד, ובפרט
(2 הענין), בפשטות – (ובפרט להשני הכנה הוא הראשון (1 הרי – יהי'"

לתמיד. – והשני לשעתו הוא הראשון
וש"נ.19) ב. פ, מב"מ יד. כב,

השיטה. מוחלפת שם אבוה בר רבה שלדעת ולהעיר,
אומר).20) ר"מ וד"ה אומר ר"י (ד"ה שם ב"מ פרש"י ראה
הוא 21) שמיצר מפני מהן נפרעין אומר יהודה ר' ע"ז: ריש במשנה

ב' (וראה זמן לאחר הוא שמח עכשיו הוא שמיצר אע"פ א"ל לו

– ב) ו, שם בגמ' התירוצים
להעכו"ם  יודה אידו שביום אתר) על (כפרש"י הטעם הרי שם, אבל

לכ"ע. האיסור כל זהו ואך
(תענית  האדם ורגש ברצון תלוי צער – עיקר) (וג"ז להוסיף ועוד
דר"י  אם כיבוד וז'), ס"ג רפח סי' או"ח אדה"ז שו"ע (ראה בשבת חלום
וכיון  וכו'), ר"מ) סו"ס יו"ד בב"י הובא ה"ז. פ"א קדושין (ירושלמי

צער. אינו בהווה גם – לאח"ז ששמח
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בו, ומשתמש החפץ את שוכר הוא אלא חנם, טובת
שהוא  כך, על הסתמך שהמשכיר הסברא, את מקבלים

מעולה  בשמירה החפץ את .22ישמור

.È
˙ÈÊÎ ÏÚ ÔÂÓÈÊ È·‚Ï ÔÂ¯˜Ú Â˙Â‡ ÏÚ ˙˜ÂÏÁÓ‰

‰ˆÈ·Î Â‡
מאיר  רבי של השיטתיות על ההסבר את לחזק כדי
מוצאים  שבו נוסף מקור כאן יצוטט יהודה, ורבי
כמה  "עד יהודה: לרבי מאיר רבי בין זו מחלוקת
אומר  יהודה ורבי כזית, עד סובר:) מאיר (רבי מזמנין

כביצה" .23עד

מוסברת  פליגי"24בגמרא ש"בקראי מחלוקתם,
ואכלת  סבר: מאיר רבי חולקים) הם הפסוק, (=בהסבר
ורבי  בכזית, ואכילה שתיה, זו – ושבעת אכילה, זו –
שביעה, בה שיש אכילה ושבעת, ואכלת סבר: יהודה

כביצה". – זו ואיזו

נאמר  שם ב"תוספות" אסמכתא 25אך קראי ש"הני ,
גמורה" שביעה בעינן דמדאורייתא נינהו בעלמא
דרוש  מדאורייתא כי אסמכתא רק הוא זה (=פסוק
הדרשה  שצורת לומר הכרחי ולפיכך גמורה), שביעה
מצד  היה מהם אחד כל עלֿידי הפסוק של השונה

מחלוק  מפני בשיטה:דרבנן, תם

לומר, צריך ב"הווה", שמתחשבים מאיר, רבי לפי
כבר  להתחייב צריך אכילה, של ענין ישנו שכאשר
הוא  אכילה ששיעור וכיוון מדרבנן, בזימון בהווה

ענין 26כזית  הוא ש"ואכלת" כאסמכתא, לומר, יש ,
ש"אכילה  אכילה, בשעת בהווה, וכבר עצמו, בפני

בזימון. חייבים - בכזית"

בעתיד, להתחשב יש יהודה רבי לפי זאת , לעומת
תוצאות  אלא מכריע, איננו בהווה האכילה וענין

השביעה, היא האכילה מטרת והשפעתה: האכילה
"אכילה  כאן דרושה – "וברכת" לחיוב הגורם והיא

כביצה". זו ואיזו שביעה בה שיש

.‡È
˙˘ÂÏ˘ ÏÎ· ˙˜ÂÏÁÓ‰ ˙‡·‰· Á¯Î‰‰

˙ÂÓÂ˜Ó‰
מוצאים  שכאשר כך, על רבות פעמים דובר כבר
לגבי  בכלל, ישראל גדולי בין או תנאים, בין מחלוקת

מקומות  במספר עקרון כאן 27אותו שיש לומר הכרחי ,
כלומר, עצמו. בפני חידוש יש מקום בכל "וצריכא",
שהוא  הסברא את להעלות ייתכן עצמו בפני מקום בכל
ולכן  אלו, שיטות ליישם אין וכאן מהאחרים שונה

עצמו. בפני ענין בכל המחלוקת על חוזרים

ובעניננו:

ברוך  הקדוש של ציווי היא המשחה שמן עשיית א)
כאחד  ויהיה הווה היה לגביו אשר כבר 28הוא, והעתיד ,

בהווה. קיים

ב"תוספתא" ההדגשה לפי "שהימים 29במיוחד –
זאת  שמפרש כפי המקום", לפני השערה כחוט והשעות

מתחלק".30הרוגוצ'ובי  שאינו "חלק "כנקודה", שזהו ,

הרי  ביהודים, תלוי הציווי קיום אם גם כך, אם
יש  הקדושֿברוךֿהוא, של קיום על שמדובר כיוון
הווה  היה כביכול, מצדו, הדברים שקיימים כפי לקיימו

כאחד  .31ויהיה

בעתיד  שתתרחש וודאות אין שוכר של במקרה ב)
לפחות  שמירה, ישנה כאשר במיוחד אבידה, או גניבה
"שמן  של כבדוגמאות שלא חשש, רק זהו חנם. כשומר
הוא  ה"עתיד" שבהם מזמנין" כמה ו"עד המשחה"
רק  להתחשב יש שכאן לומר, מקום יש ולפיכך ודאי,

בהווה.
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דבשעה 22) א) השומרים: בחיובי שי"ל האופנים מב' ולהעיר
לשלם, החיוב חל אזי וכו') שכר בשומר ואבידה גניבה (ועד"ז שפושע
שגניבה  אלא לו, להחזירו ומתחייב נשתעבד הפקדון לו שנמסר משעה ב)

או  (ועד"ז לש"ח פטור הוי ואונס בכ"ז ואבידה ראה – וכו') בש"ש נס
סק"ד. סש"מ קצוה"ח סק"ב). (קו"א סתמ"ג או"ח אדה"ז שו"ע

יהיב  לא "דאי ר"י): (בדעת שם ב"מ בפרש"י מהאריכות ולהעיר
– ש"ש" והוי שואל הוי לא אגרא לי' דיהיב השתא כו' שואל הוי שכר
החפץ  שמירת על רק (לא מתחייב שומר מכריע, שהעתיד ר"י לשיטת כי
חנם  ששומר אלא הזמן", כשיגיע בשלימות לו "להחזיר אלא) בהווה,

בשוכר. משא"כ וכו', ואבידה מגניבה ופטרתו" התורה עליו "חסה
וש"נ.23) (במשנה). א מה, ברכות
וש"נ.24) ב. מט, שם
סבר.25) מאיר רבי ד"ה

בכ"מ.26) וכדמצינו בכזית". "ואכילה ר"מ: בל'
המקומות 27) ג' בכל השיטה דמוחלפת דיעה יש שבנדו"ד ולהעיר,

.19 הערה ס"ב. בפנים לעיל ראה – ר"י) בדעת רק – המשחה (בשמן
.33 הערה לקמן

רנז,28) (ברע"מ) זח"ג ע"פ – א) (פב, פ"ז והאמונה היחוד שער
סע"ב.

יא.29) פ"א, עדיות
סט"ו.30) פ"ג מפענ"צ ראה ועוד. .116 ע' תרומות .20 ע' מהד"ת
היא 31) בפ"ע) (שמן שבעתיד שהשלימות שמכיון אפ"ל, לאידך אבל

שבנדו"ד  אפ"ל הי' (מרקחת), שבהווה להשלימות ובסתירה בניגוד
רגילה  (שמירה שההווה וזימון בשוכר משא"כ – אתר שעל ההווה מכריע
דש"ש, (שמירה להעתיד בניגוד אינה דכזית) אכילה ושיעור דש"ח,

בכביצה). ואכילה

`yzÎik zyxt - zegiyÎihewl

הגניבה  השוכר, אצל בעתיד יתרֿעלֿכן:
שאין  שונים דברים שני הם בהווה והשכירה
לגבי  להסיק היה אפשר אי ומכאן קשר, ביניהם
הוא  העתיד שבהם הזימון, ולגבי המשחה שמן
בהם  ואשר בהווה, הפעולה של והתוצאה התכלית
גם  בעתיד להתחשב יש כולם שלדעת לומר, ייתכן

בהווה.

כמה  "עד של במקרה רק מובא הדבר היה אם ג)

האחרים, המקרים לגבי להסיק היה אפשר אי מזמנין",
האכילה  של ההגדרה מהי היא: השאלה שכאן מפני

זה) עם 32(שבפסוק קשר שאין לומר היה וניתן ,
דלעיל  או 33המחלוקת ה"הווה" הכרעת לגבי

ה"עתיד".

ורבי  מאיר רבי של דעותיהם בציון הכרח יש לפיכך
המקומות. שלושת בכל יהודה

(d"lyz `yz t"y zgiyn)
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מחוייב 32) (שאז גמורה שביעה כאן אין שבלא"ה מכיון ועוד:
שכל  שמצינו מכיון או האכילה, על רק מחוייב שלכו"ע אפ"ל מה"ת)
שמדרבנן  החיוב שגם צ"ל גמורה, בשביעה רק היא מה"ת זימון חיוב

כו'). דאורייתא כעין רבנן דתקון כל (וע"ד שביעה כדי כשיש רק הוא
השיטה.33) מוחלפת וש"נ) שם. (ברכות יוחנן ר' שלדעת ולהעיר

`yzÎik zyxt - zegiyÎihewl

הגניבה  השוכר, אצל בעתיד יתרֿעלֿכן:
שאין  שונים דברים שני הם בהווה והשכירה
לגבי  להסיק היה אפשר אי ומכאן קשר, ביניהם
הוא  העתיד שבהם הזימון, ולגבי המשחה שמן
בהם  ואשר בהווה, הפעולה של והתוצאה התכלית
גם  בעתיד להתחשב יש כולם שלדעת לומר, ייתכן

בהווה.
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האכילה  של ההגדרה מהי היא: השאלה שכאן מפני

זה) עם 32(שבפסוק קשר שאין לומר היה וניתן ,
דלעיל  או 33המחלוקת ה"הווה" הכרעת לגבי

ה"עתיד".

ורבי  מאיר רבי של דעותיהם בציון הכרח יש לפיכך
המקומות. שלושת בכל יהודה

(d"lyz `yz t"y zgiyn)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cr sc oihib(iying meil)

ef ixd fef miz`n il ipzzy zpn lr jhib df ixd' dpyna epipy
.egxk lra zlren ef dpizp m`d `xnbd zxxane .'ozze zyxebn

íúä ïðzoikxra,(:`l)dxez oicon ezia z` le`bl xkend lekiy §©¨¨
mle` .yceg xyr mipy jeza dpewdäðBLàøadpewd ,dligza - ¨¦¨

dneg xira ziaïîèð äéäa xkend oníBée`lny,Lãç øNò íéðL ¨¨¦§©§¥¨¨Ÿ¤
,zernd z` el aiydl xkend lkei `lyàäiL éãkziadèeìç §¥¤§¥¨

Bì.mlerlïé÷úä÷fä ìläàäiL ïezia z` le`bl dvexd xken ¦§¦¦¥©¨¥¤§¥
ìBçL[wxef-]ìì åéúBòî úàäkL,jk jxevl oiwzdyàäéåøáBL ¥¤¨¨©¦§¨¦¥¥

úìcä úàziad ly,ñðëðåälä äöøiL éúîéàå,dpewd -àBáé ¤©¤¤§¦§¨§¥¨©¤¦§¤©¨¨
ìBhéååéúBòî úà.dkyldn,àáø øîàåyìlä ìL BúðwzîòîLð §¦¤¨¨§¨©¨¨¦©¨¨¤¦¥¦§©

ezy`l xne`d ,epizpyn oecipa eli`yúðî ìò Chéb äæ éøä£¥¤¦¥©§¨
,æeæ íéúàî éì éðzzL,Bzòcî Bì äðúðå.úLøBâîel dpzp m` mle` ¤¦§¦¦¨©¦§¨§¨¦©§§¤¤

,BçøBk ìò.úLøBâî dðéàixdyéøèöéàcîéðewúì ìläì déì C ©§¥¨§¤¤¦§¦§§¦¥§¦¥§©¥
a zectl lkeiy ,xkenläðéúðdkyladéçøBk ìòa,dpewd ly §¦¨§©§¥

äðéúð dì àéåäc,ziad l`bpe jk ici lr §©§¨¨§¦¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cr sc oihib(iying meil)

,dzrn xak elegiy el` oi`eyipadéì äãBî àîéàdcedi axáøì ¥¨¤¥§©
àðeäjkl .cin oiyeciwd elgyàëéøödcedi ax jixv - ¨§¦¨

.fef miz`nd zpizp cr milg mpi` oiyeciwd s`y eprinydl
,dcedi ax zhiy lr `xnbd dywn,éáéúéîxn` ,`ziixaa epipy ¥¦¥

ezy`lòø÷pL ét ìò óà ,æeæ íéúàî éì éðzzL úðî ìò Chéb äæ éøä£¥¤¦¥©§¨¤¦§¦¦¨©¦©©¦¤¦§©
ãáàpL Bà èbä`id ixd ,zernd zpizp mcew.úLøBâîås` ©¥¤¤¡©§¤¤§

oiicr ,hbd zpizp zryn `id zyxebnyïzzL ãò àNpz àì øçàì§©¥Ÿ¦¨¥©¤¦¥
hbd `vnpe mlerl ozz `l `ny oiyyegy meyn ,zernd z`
cr milg oiyexibd oi`y xaeqd dcedi ax ixack `ly dfe .lha

.zernd zpizp
:ztqep `iyewãBòå,`xnbd dywnàéðzxn` ,zxg` `ziixaa §©§¨

ezy`läæ éøäChébúîe ,æeæ íéúàî éì éðzzL úðî ìò,mipa `la £¥¤¦¥©§¨¤¦§¦¦¨©¦¥
m`äðúði`pzd z` dniiwy ixd ,zny mcew zernd z` el ¨§¨

e ,`id dyexbedðéàíáiì ä÷e÷æm` mle` ,äðúð àìzernd z` el ¥¨§¨©¨¨Ÿ¨§¨
i`pzd miiwzp `ly oeik ,zne`la zny drya ezy` `id ixd

mipaeä÷e÷æíáiì.meai oicn eig`l `ypdl -ïa ïBòîL ïaø §¨©¨¨©¨¦§¤
,øîBà ìàéìîbz` miiwle meaid on dnvr xehtl `id dleki oiicr ©§¦¥¥

`idy ici lr hbdúðúBðzernd z`åéáàìïî ãçàì Bà åéçàì Bà ¤¤§¨¦§¨¦§¤¨¦
.íéáBøwä,`xnbd zwiicnéâéìt àì ïàk ãòoerny oaxe `nw `pz ©§¦©¨Ÿ§¦¥

,l`ilnb oaàlà,øîc`nw `pz -øáñozzy dnr ez`pzday ¤¨§©¨©
oiekzp ,fef miz`n.éLøBéì àìå éìeiyxeil dpizpd oi` jkle ¦§Ÿ§§©

.lha hbde ,zlrenøîel`ilnb oa oerny iax -øáñepi`y , ©¨©
`l` ,el `weec dpizpd lr citwn,éLøBéì eléôàå éìdpizpa jkle ¦©£¦§§©

.lg hbde i`pzd miiwzp eiyxeiléleëåàîìòmicen mlek mle` - §¥¨§¨
zrya wx lg hbd m` ixdy ,hbd zlaw zryn dyxbl ezpeeky

lkn ,'iyxeile il' dzid ezpeeky xn`p m` elit` ,zernd zpizp
,cin lg hbd gxkda `l` ,epi`e dzin xg`l hb df ixd mewn

zernd zpizpeàäéîéåä dàðz.dzin xg`l s` eniiwl xyt`e ¦¨§¨¨£¥
dyw jkle.äãeäé áøc àzáeéz§§¨§©§¨
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`ly zyxtzn ezxin` oi` ,i`pzd miiwziy 'zpn lr' xac legiy
legiy miyxtzn eixac `l` ,i`pzd miiwziy cr xacd legi

.jk xg` i`pzd miiwziy zpn lr 'eiykrn'déìò ïðaø éâéìôe- §¦¥©¨¨£¥
meiw mr `l` lg xacd oi`y mixaeqe minkg eilr miwlege

.i`pzdïðaøk éøîàc àðàåoi`y minkgk xaeq dcedi ax ip`e - ©£¨§¨§¦§©¨¨
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déìò ïðaø.df xaca eilr miwleg minkg -¯ é÷éìñ ékxy`k ©¨¨£¥¦§¦¦
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בו, ומשתמש החפץ את שוכר הוא אלא חנם, טובת
שהוא  כך, על הסתמך שהמשכיר הסברא, את מקבלים

מעולה  בשמירה החפץ את .22ישמור

.È
˙ÈÊÎ ÏÚ ÔÂÓÈÊ È·‚Ï ÔÂ¯˜Ú Â˙Â‡ ÏÚ ˙˜ÂÏÁÓ‰

‰ˆÈ·Î Â‡
מאיר  רבי של השיטתיות על ההסבר את לחזק כדי
מוצאים  שבו נוסף מקור כאן יצוטט יהודה, ורבי
כמה  "עד יהודה: לרבי מאיר רבי בין זו מחלוקת
אומר  יהודה ורבי כזית, עד סובר:) מאיר (רבי מזמנין

כביצה" .23עד

מוסברת  פליגי"24בגמרא ש"בקראי מחלוקתם,
ואכלת  סבר: מאיר רבי חולקים) הם הפסוק, (=בהסבר
ורבי  בכזית, ואכילה שתיה, זו – ושבעת אכילה, זו –
שביעה, בה שיש אכילה ושבעת, ואכלת סבר: יהודה

כביצה". – זו ואיזו

נאמר  שם ב"תוספות" אסמכתא 25אך קראי ש"הני ,
גמורה" שביעה בעינן דמדאורייתא נינהו בעלמא
דרוש  מדאורייתא כי אסמכתא רק הוא זה (=פסוק
הדרשה  שצורת לומר הכרחי ולפיכך גמורה), שביעה
מצד  היה מהם אחד כל עלֿידי הפסוק של השונה

מחלוק  מפני בשיטה:דרבנן, תם

לומר, צריך ב"הווה", שמתחשבים מאיר, רבי לפי
כבר  להתחייב צריך אכילה, של ענין ישנו שכאשר
הוא  אכילה ששיעור וכיוון מדרבנן, בזימון בהווה

ענין 26כזית  הוא ש"ואכלת" כאסמכתא, לומר, יש ,
ש"אכילה  אכילה, בשעת בהווה, וכבר עצמו, בפני

בזימון. חייבים - בכזית"

בעתיד, להתחשב יש יהודה רבי לפי זאת , לעומת
תוצאות  אלא מכריע, איננו בהווה האכילה וענין

השביעה, היא האכילה מטרת והשפעתה: האכילה
"אכילה  כאן דרושה – "וברכת" לחיוב הגורם והיא

כביצה". זו ואיזו שביעה בה שיש

.‡È
˙˘ÂÏ˘ ÏÎ· ˙˜ÂÏÁÓ‰ ˙‡·‰· Á¯Î‰‰

˙ÂÓÂ˜Ó‰
מוצאים  שכאשר כך, על רבות פעמים דובר כבר
לגבי  בכלל, ישראל גדולי בין או תנאים, בין מחלוקת

מקומות  במספר עקרון כאן 27אותו שיש לומר הכרחי ,
כלומר, עצמו. בפני חידוש יש מקום בכל "וצריכא",
שהוא  הסברא את להעלות ייתכן עצמו בפני מקום בכל
ולכן  אלו, שיטות ליישם אין וכאן מהאחרים שונה

עצמו. בפני ענין בכל המחלוקת על חוזרים

ובעניננו:

ברוך  הקדוש של ציווי היא המשחה שמן עשיית א)
כאחד  ויהיה הווה היה לגביו אשר כבר 28הוא, והעתיד ,

בהווה. קיים

ב"תוספתא" ההדגשה לפי "שהימים 29במיוחד –
זאת  שמפרש כפי המקום", לפני השערה כחוט והשעות

מתחלק".30הרוגוצ'ובי  שאינו "חלק "כנקודה", שזהו ,

הרי  ביהודים, תלוי הציווי קיום אם גם כך, אם
יש  הקדושֿברוךֿהוא, של קיום על שמדובר כיוון
הווה  היה כביכול, מצדו, הדברים שקיימים כפי לקיימו

כאחד  .31ויהיה

בעתיד  שתתרחש וודאות אין שוכר של במקרה ב)
לפחות  שמירה, ישנה כאשר במיוחד אבידה, או גניבה
"שמן  של כבדוגמאות שלא חשש, רק זהו חנם. כשומר
הוא  ה"עתיד" שבהם מזמנין" כמה ו"עד המשחה"
רק  להתחשב יש שכאן לומר, מקום יש ולפיכך ודאי,

בהווה.
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דבשעה 22) א) השומרים: בחיובי שי"ל האופנים מב' ולהעיר
לשלם, החיוב חל אזי וכו') שכר בשומר ואבידה גניבה (ועד"ז שפושע
שגניבה  אלא לו, להחזירו ומתחייב נשתעבד הפקדון לו שנמסר משעה ב)

או  (ועד"ז לש"ח פטור הוי ואונס בכ"ז ואבידה ראה – וכו') בש"ש נס
סק"ד. סש"מ קצוה"ח סק"ב). (קו"א סתמ"ג או"ח אדה"ז שו"ע

יהיב  לא "דאי ר"י): (בדעת שם ב"מ בפרש"י מהאריכות ולהעיר
– ש"ש" והוי שואל הוי לא אגרא לי' דיהיב השתא כו' שואל הוי שכר
החפץ  שמירת על רק (לא מתחייב שומר מכריע, שהעתיד ר"י לשיטת כי
חנם  ששומר אלא הזמן", כשיגיע בשלימות לו "להחזיר אלא) בהווה,

בשוכר. משא"כ וכו', ואבידה מגניבה ופטרתו" התורה עליו "חסה
וש"נ.23) (במשנה). א מה, ברכות
וש"נ.24) ב. מט, שם
סבר.25) מאיר רבי ד"ה

בכ"מ.26) וכדמצינו בכזית". "ואכילה ר"מ: בל'
המקומות 27) ג' בכל השיטה דמוחלפת דיעה יש שבנדו"ד ולהעיר,

.19 הערה ס"ב. בפנים לעיל ראה – ר"י) בדעת רק – המשחה (בשמן
.33 הערה לקמן

רנז,28) (ברע"מ) זח"ג ע"פ – א) (פב, פ"ז והאמונה היחוד שער
סע"ב.

יא.29) פ"א, עדיות
סט"ו.30) פ"ג מפענ"צ ראה ועוד. .116 ע' תרומות .20 ע' מהד"ת
היא 31) בפ"ע) (שמן שבעתיד שהשלימות שמכיון אפ"ל, לאידך אבל

שבנדו"ד  אפ"ל הי' (מרקחת), שבהווה להשלימות ובסתירה בניגוד
רגילה  (שמירה שההווה וזימון בשוכר משא"כ – אתר שעל ההווה מכריע
דש"ש, (שמירה להעתיד בניגוד אינה דכזית) אכילה ושיעור דש"ח,

בכביצה). ואכילה

`yzÎik zyxt - zegiyÎihewl

הגניבה  השוכר, אצל בעתיד יתרֿעלֿכן:
שאין  שונים דברים שני הם בהווה והשכירה
לגבי  להסיק היה אפשר אי ומכאן קשר, ביניהם
הוא  העתיד שבהם הזימון, ולגבי המשחה שמן
בהם  ואשר בהווה, הפעולה של והתוצאה התכלית
גם  בעתיד להתחשב יש כולם שלדעת לומר, ייתכן

בהווה.

כמה  "עד של במקרה רק מובא הדבר היה אם ג)

האחרים, המקרים לגבי להסיק היה אפשר אי מזמנין",
האכילה  של ההגדרה מהי היא: השאלה שכאן מפני

זה) עם 32(שבפסוק קשר שאין לומר היה וניתן ,
דלעיל  או 33המחלוקת ה"הווה" הכרעת לגבי

ה"עתיד".

ורבי  מאיר רבי של דעותיהם בציון הכרח יש לפיכך
המקומות. שלושת בכל יהודה

(d"lyz `yz t"y zgiyn)
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מחוייב 32) (שאז גמורה שביעה כאן אין שבלא"ה מכיון ועוד:
שכל  שמצינו מכיון או האכילה, על רק מחוייב שלכו"ע אפ"ל מה"ת)
שמדרבנן  החיוב שגם צ"ל גמורה, בשביעה רק היא מה"ת זימון חיוב

כו'). דאורייתא כעין רבנן דתקון כל (וע"ד שביעה כדי כשיש רק הוא
השיטה.33) מוחלפת וש"נ) שם. (ברכות יוחנן ר' שלדעת ולהעיר

`yzÎik zyxt - zegiyÎihewl

הגניבה  השוכר, אצל בעתיד יתרֿעלֿכן:
שאין  שונים דברים שני הם בהווה והשכירה
לגבי  להסיק היה אפשר אי ומכאן קשר, ביניהם
הוא  העתיד שבהם הזימון, ולגבי המשחה שמן
בהם  ואשר בהווה, הפעולה של והתוצאה התכלית
גם  בעתיד להתחשב יש כולם שלדעת לומר, ייתכן

בהווה.

כמה  "עד של במקרה רק מובא הדבר היה אם ג)

האחרים, המקרים לגבי להסיק היה אפשר אי מזמנין",
האכילה  של ההגדרה מהי היא: השאלה שכאן מפני

זה) עם 32(שבפסוק קשר שאין לומר היה וניתן ,
דלעיל  או 33המחלוקת ה"הווה" הכרעת לגבי

ה"עתיד".

ורבי  מאיר רבי של דעותיהם בציון הכרח יש לפיכך
המקומות. שלושת בכל יהודה

(d"lyz `yz t"y zgiyn)
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מחוייב 32) (שאז גמורה שביעה כאן אין שבלא"ה מכיון ועוד:
שכל  שמצינו מכיון או האכילה, על רק מחוייב שלכו"ע אפ"ל מה"ת)
שמדרבנן  החיוב שגם צ"ל גמורה, בשביעה רק היא מה"ת זימון חיוב

כו'). דאורייתא כעין רבנן דתקון כל (וע"ד שביעה כדי כשיש רק הוא
השיטה.33) מוחלפת וש"נ) שם. (ברכות יוחנן ר' שלדעת ולהעיר

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cr sc oihib(iying meil)

ef ixd fef miz`n il ipzzy zpn lr jhib df ixd' dpyna epipy
.egxk lra zlren ef dpizp m`d `xnbd zxxane .'ozze zyxebn

íúä ïðzoikxra,(:`l)dxez oicon ezia z` le`bl xkend lekiy §©¨¨
mle` .yceg xyr mipy jeza dpewdäðBLàøadpewd ,dligza - ¨¦¨

dneg xira ziaïîèð äéäa xkend oníBée`lny,Lãç øNò íéðL ¨¨¦§©§¥¨¨Ÿ¤
,zernd z` el aiydl xkend lkei `lyàäiL éãkziadèeìç §¥¤§¥¨

Bì.mlerlïé÷úä÷fä ìläàäiL ïezia z` le`bl dvexd xken ¦§¦¦¥©¨¥¤§¥
ìBçL[wxef-]ìì åéúBòî úàäkL,jk jxevl oiwzdyàäéåøáBL ¥¤¨¨©¦§¨¦¥¥

úìcä úàziad ly,ñðëðåälä äöøiL éúîéàå,dpewd -àBáé ¤©¤¤§¦§¨§¥¨©¤¦§¤©¨¨
ìBhéååéúBòî úà.dkyldn,àáø øîàåyìlä ìL BúðwzîòîLð §¦¤¨¨§¨©¨¨¦©¨¨¤¦¥¦§©

ezy`l xne`d ,epizpyn oecipa eli`yúðî ìò Chéb äæ éøä£¥¤¦¥©§¨
,æeæ íéúàî éì éðzzL,Bzòcî Bì äðúðå.úLøBâîel dpzp m` mle` ¤¦§¦¦¨©¦§¨§¨¦©§§¤¤

,BçøBk ìò.úLøBâî dðéàixdyéøèöéàcîéðewúì ìläì déì C ©§¥¨§¤¤¦§¦§§¦¥§¦¥§©¥
a zectl lkeiy ,xkenläðéúðdkyladéçøBk ìòa,dpewd ly §¦¨§©§¥

äðéúð dì àéåäc,ziad l`bpe jk ici lr §©§¨¨§¦¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cr sc oihib(iying meil)

,dzrn xak elegiy el` oi`eyipadéì äãBî àîéàdcedi axáøì ¥¨¤¥§©
àðeäjkl .cin oiyeciwd elgyàëéøödcedi ax jixv - ¨§¦¨

.fef miz`nd zpizp cr milg mpi` oiyeciwd s`y eprinydl
,dcedi ax zhiy lr `xnbd dywn,éáéúéîxn` ,`ziixaa epipy ¥¦¥

ezy`lòø÷pL ét ìò óà ,æeæ íéúàî éì éðzzL úðî ìò Chéb äæ éøä£¥¤¦¥©§¨¤¦§¦¦¨©¦©©¦¤¦§©
ãáàpL Bà èbä`id ixd ,zernd zpizp mcew.úLøBâîås` ©¥¤¤¡©§¤¤§

oiicr ,hbd zpizp zryn `id zyxebnyïzzL ãò àNpz àì øçàì§©¥Ÿ¦¨¥©¤¦¥
hbd `vnpe mlerl ozz `l `ny oiyyegy meyn ,zernd z`
cr milg oiyexibd oi`y xaeqd dcedi ax ixack `ly dfe .lha

.zernd zpizp
:ztqep `iyewãBòå,`xnbd dywnàéðzxn` ,zxg` `ziixaa §©§¨

ezy`läæ éøäChébúîe ,æeæ íéúàî éì éðzzL úðî ìò,mipa `la £¥¤¦¥©§¨¤¦§¦¦¨©¦¥
m`äðúði`pzd z` dniiwy ixd ,zny mcew zernd z` el ¨§¨

e ,`id dyexbedðéàíáiì ä÷e÷æm` mle` ,äðúð àìzernd z` el ¥¨§¨©¨¨Ÿ¨§¨
i`pzd miiwzp `ly oeik ,zne`la zny drya ezy` `id ixd

mipaeä÷e÷æíáiì.meai oicn eig`l `ypdl -ïa ïBòîL ïaø §¨©¨¨©¨¦§¤
,øîBà ìàéìîbz` miiwle meaid on dnvr xehtl `id dleki oiicr ©§¦¥¥

`idy ici lr hbdúðúBðzernd z`åéáàìïî ãçàì Bà åéçàì Bà ¤¤§¨¦§¨¦§¤¨¦
.íéáBøwä,`xnbd zwiicnéâéìt àì ïàk ãòoerny oaxe `nw `pz ©§¦©¨Ÿ§¦¥

,l`ilnb oaàlà,øîc`nw `pz -øáñozzy dnr ez`pzday ¤¨§©¨©
oiekzp ,fef miz`n.éLøBéì àìå éìeiyxeil dpizpd oi` jkle ¦§Ÿ§§©

.lha hbde ,zlrenøîel`ilnb oa oerny iax -øáñepi`y , ©¨©
`l` ,el `weec dpizpd lr citwn,éLøBéì eléôàå éìdpizpa jkle ¦©£¦§§©

.lg hbde i`pzd miiwzp eiyxeiléleëåàîìòmicen mlek mle` - §¥¨§¨
zrya wx lg hbd m` ixdy ,hbd zlaw zryn dyxbl ezpeeky

lkn ,'iyxeile il' dzid ezpeeky xn`p m` elit` ,zernd zpizp
,cin lg hbd gxkda `l` ,epi`e dzin xg`l hb df ixd mewn

zernd zpizpeàäéîéåä dàðz.dzin xg`l s` eniiwl xyt`e ¦¨§¨¨£¥
dyw jkle.äãeäé áøc àzáeéz§§¨§©§¨

,`xnbd zvxznàéä éaø épî àä ,äãeäé áø Cì øîàzeziixa - ¨©¨©§¨¨©¦©¦¦
,exn`p iax zrck cin milg oiyexibdy mdn gkeny el`øîàc§¨©

øîà àðeä áøøîBàk úðî ìò øîBàä ìk ,éaøéîc åéLëòîxne`d - ©¨¨©©¦¨¨¥©§¨§¥¥©§¨¨¥
`ly zyxtzn ezxin` oi` ,i`pzd miiwziy 'zpn lr' xac legiy
legiy miyxtzn eixac `l` ,i`pzd miiwziy cr xacd legi

.jk xg` i`pzd miiwziy zpn lr 'eiykrn'déìò ïðaø éâéìôe- §¦¥©¨¨£¥
meiw mr `l` lg xacd oi`y mixaeqe minkg eilr miwlege

.i`pzdïðaøk éøîàc àðàåoi`y minkgk xaeq dcedi ax ip`e - ©£¨§¨§¦§©¨¨
milg oiyeciwde hbd oi` okle ,i`pzd meiw mr `l` lg dyrnd

.zernd zpizp xg`l `l`
.opaxe iax zwelgna zxg` dhiy `xnbd d`ian,àøéæ éaø øîàå§¨©©¦¥¨

ìáaa ïðéåä ék,laaa iziid xy`k -ïðéøîàmy izxn` -øîàc àä ¦£¥©§¨¤©§¦¨¨§¨©
,éîc åéLëòî øîBàk úðî ìò øîBàä ìk éaø øîà àðeä áøeéâéìt ©¨¨©©¦¨¨¥©§¨§¥¥©§¨¨¥§¦¥

déìò ïðaø.df xaca eilr miwleg minkg -¯ é÷éìñ ékxy`k ©¨¨£¥¦§¦¦
,l`xyi ux`l izilrdézçkLàeiz`vn -øîà÷å áéúéc éqà éaøì ©§©§¥§©¦©¦§¨¦§¨¨©

ïðçBé éaøc déîMî`l` ,df xaca zwelgn oi`yìkäminkg od - ¦§¥§©¦¨¨©Ÿ
iax odeúðî ìò øîBàa íéãBî`ed ixdyøîBàkåéLëòî.éîcàì ¦§¥©§¨§¥¥©§¨¨¥Ÿ

a àlà e÷ìçðxacd legiy xne`,äúéî øçàìe íBiäîzrcly ¤§§¤¨§¥©§©©¦¨
ezpeek e` ,zeniy i`pza cin legiy ezpeek m` wtq o`k yi opax
i`ce `ed iax zrcle ,dzin xg`l `l` meid legi `ly ea xefgl

.eiykrn lge i`pz
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כח

בראשית כז, מ – ועל חרבך תחיה ואת אחיך תעבד 
והיה כאשר תריד ופרקת עולו מעל צוארך

רמא

ביאור, ד"רוצח" הוא מבחי' גבורות ודינים דקליפה – 
עשו, ו"נואף" הוא מבחי' חסדים דקליפה – ישמעאל

רוצח, הוא מבחי' גבורות ודינים דקליפה.

ונואף, הוא מבחי' חסדים דקליפה.

כי נואף הוא שאינו מסתפק באשתו בלבד, להמשיך 

בה טיפת זרע ולהוליד ממנה זרע אלא שמזנה גם עם 

גם  ומוליד  זרעו,  טיפות  בהם  שמשפיע  אחרות,  נשים 

מהם ילדים. והיינו כמו ענין חסדים שענין חסדים הוא 

להשפיע ולהרבות, ימין מקרבת1.

מהשפעה,  היפך  שהוא  רוצח  הוא  מזה  וההיפך 

ענין  והוא  נולדו,  שכבר  אנשים  הורג  הוא  ואדרבה 

גבורות, שטבע הגבורות למעט, שמאל דוחה.

והוא קליפות2 ישמעאל ועשו.

גבורה  הוא  ועשו  דקליפה,  חסד  הוא  ישמעאל 

דקליפה.

שכתוב  מפני  התורה3  לקבל  רצו  לא  ישמעאל  ובני 

בה4 לא תנאף, כי הוא ישמעאל רוצה בניאוף להשפיע 

ולהרבות.

ובני עשו לא רצו לקבל התורה מפני שכתוב בה5 לא 

תרצח, כי עשו רוצה ברציחה, להרוג ולמעט, כמ"ש בו 

ועל חרבך תחי'.

רצ"ח מספרו6 בינ"ה גבור"ה הו"ד הוא קו השמאל7 

גבורות.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים לש"ס עמוד קצא

בראשית כח, ב – קום לך פדנה ארם ביתה בתואל 
אבי אמך וקח לך משם אשה מבנות לבן אחי אמך

רמב

יעקב – בחי' תפארת "רחמים" – כולל חסד )בחי' אברהם( 

1( סוטה מז. "לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת".

מנחם  תורת   .357 עמוד  ה'  חלק  שיחות  לקוטי  בזה,  עוד  ראה   )2

התוועדויות ה'תשכ"א משיחות י"ב תמוז סעיף ג. ה'תשכ"ג שמחת 

בית השואבה סעיף ח'.

3( ספרי פיסקא שמ"ג )וזאת הברכה לג, ב(.

4( שמות כ, יב. ראה תורת מנחם – תפארת לוי יצחק ויקרא עמוד 30.

5( שם.

6( רצ"ח בגי' 298, וכן בינ"ה )67( + גבור"ה )216( + הו"ד )15( 

.298 =

7( כידוע, דקו החסד הוא חח"ן )חכמה חסד, נצח(, קו הגבורה בג"ה 

)בינה גבורה הוד(, וקו האמצעי דת"י )דעת, תפארת, יסוד(.

וגבורה )בחי' יצחק(, ולכן בראשונה הזווג עם לאה – בחי' 
זווגו הלך אצלו, ואח"כ הזווג עם רחל בחי' הוא הולך 

אצל זווגו

יצחק שהוא בחי' גבורות8 הי' זיווגו – רבקה – הולך9 

אצלו, אצל יצחק כמ"ש בלקוטי תורה10 פרשת תולדות.

חסר,  ויבאה11  פעמים  ב'  בתורה  מה שכתוב  והיינו 

כו'  האהלה13  יצחק  ויבאה  האדם12,  אל  ויבאה  דחסר, 

כמ"ש במסורה, כי רבקה אצל יצחק הוא בחי' ויבאה 

אל האדם.

ויעקב שהוא בחי' רחמים14 הנוטה לחסד15 דאברהם 

כידוע, אצלו הי' הוא הולך אצל זיווגו לרחל.

שאמר  כמו  ג"כ  גבורה  כולל  שתפארת  מפני  ומ"מ 

יעקב16 ופחד יצחק הי' לי, וכמו רחמים17 שהוא ר"ח 

גי' יצחק, מי"ם חסד, כמ"ש במאורי אור18.

יותר  ליצחק  סמוך  הי'  יעקב  כי  למים,  ר"ח  וקדים 

מלאברהם, כי הי' בנו דיצחק ובן בנו דאברהם.

מאמרי  ד.  פרק  הכינויים  )כג(  שער  פרדס  ראה  גבורה,  בחי'  יצחק   )8

במראי  ובהנסמן  תקפ,  עמוד  ב  חלק  התורה  פרשיות  הזקן  אדמו"ר 

מקומות שם.

9( ראה אור התורה פרשת בראשית עמוד 864 וז"ל: יצחק זווגו בא 

אצלו, ידוע שיש ב' אופנים ביחוד עליון, הא' שהתחתון עולה למעלה 

והוא ע"י התפלה מי יעלה בהר ה' ונק' שילוב אד' בה', הב' שהעליון 

קו  וזהו שיצחק  למטה,  התורה שנמשך מלמעלה  והוא  למטה  יורד 

השמאל בחי' עבודה זווגו בא אצלו בחי' ממטה למעלה ע"ש.

מי שהולך אצל  יש  ג(  סח,  רבה פרשה  )בראשית  ארז"ל  וז"ל:   )10

זווגו וכו' היינו רחל, והולכת לבן זוגה כמו רבקה אצל יצחק בבחי' 

זווגו בא אצלו  נק'  יעקב  ולאה אצל  וכו',  ויבאה אל האדם  דאתמר 

ע"ש.

מ"ש  )וע"ד  יו"ד.  אות  וחסר  ויביאה,  צ"ל  דהי'  חסר.  ויבאה   )11

)בראשית כט, יג( "ויביאהו אל ביתו"(. וראה גם לעיל סימן קעט. מ.

12( בראשית ב, יט.

13( שם כד, סז.

14( יעקב בחי' רחמים, ראה לקוטי תורה פרשת ואתחנן ה, ב ואילך.

15( ראה פרי עץ חיים שער הלולב פרק א. ועיין גם לקוטי לוי יצחק 

לאברהם  מתייחס  יעקב  וז"ל:  קלב  עמוד  בראשית  לזהר  הערות 

ביחוד, שהוא לו לבן ואברהם לו לאב כמ"ש )בראשית כח, יג( אלקי 

אברהם אביך ואלקי יצחק, שעל אברהם – חסד, אמר אביך, דיעקב 

– תפארת, ולא על יצחק גבורה, כי תפארת נוטה ומתייחס לחסד, כי 

פעולת התפארת הוא לרחם כמו פעולת החסד, וכתיב )ישעי' כט, כב( 

ליעקב אשר פדה את אברהם, ע"כ יעקב תפארת הנוטה ושייך לחסד.

ראה גם לעיל סימן סב. עט. קטז. קכג. ר. רא הערה 21.

16( בראשית לא, מב.

17( פירוש: תיבת "רחמים" הוא נוט' אותיות "רח" )208( בגימטריא 

יצחק – גבורות, ואותיות "מים" הוא חסד מרמז על אברהם, דיעקב 

בחי' רחמים ותפארת והוא מיזוג ושילוב של חסד וגבורה.

18( וז"ל: רחמים בתפארת כולל בו חסד גבורה, ר"ח יצח"ק, מי"ם 

חס"ד.

ילקוט לוי יצחק על התורה



כט

לכן הי' ליעקב בראשונה19 הזיווג עם לאה20, שהוא 

בחי' זיווגו הולך אצלו21, והוא מצד הגבורה שבו.

19( בראשונה לאה, המרומז באותיות ר"ח של רחמים, כמו ע"ד יצחק, 

שרבקה באה אצל יצחק כנ"ל.

20( ראה בפנים בליקוטי לוי יצחק עמוד שפו דמ"ש ויביאה אל האדם 

הוא בחי' לאה כמ"ש בע"ח שער לאה ורחל פ"ב. "לאה" במילואו 

למ"ד אל"ף ה"ה גי' "הצלע" במכוון ע"ש.

21( וזה לשון ה'לקוטי תורה' מהאריז"ל פרשת תולדות שם "ולאה 

ואח"כ הזיווג עם רחל22, שהוא בחי' הוא הולך אצל 

זיווגו, והוא מצד החסד שבו.
תורת לוי יצחק, הערות וחידושים בש"ס עמוד שפו

אצל יעקב נק' זווגו בא אצלו, כי הרי הוא לא בא בשבילה, וגם לא 

רצה אותה, וזה סוד קריאתה לאה ר"ל גוף חלש ונלאה, תרגום נבל 

ְלֶאה, ע"ש. תבול )יתרו יח, יח( ִמְלָאה ּתִ

22( מצד האותיות "מים" של רחמים – ע"ד אברהם כנ"ל.

ילקוט לוי יצחק על התורה

אגרות קודש

 ב"ה,  ז' אדר, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

 כבוד הוו"ח אי"א נו"נ בחור מעם ומורם מעם 

 ודורש טוב לעמו בעל מדות תרומיות ענף עץ אבות 

מו"ה שניאור זלמן שליט"א

שלום וברכה!

לתקופת השנה לביקורו כאן, אף שכמובן וגם פשוט שגם במשך השנה פעמים רבות חשבתי 

והתבוננתי בפרטי הביקור וכללותו וכו', אבל הרי ידוע אשר בתקופת השנה מתחדשים הענינים ביתר 

תוקף ומתחדש גם הזכרון ומתעורר ביתר חיות וביתר עז,

גם שילוח ההמחאה המצורפת בזה, בהמשך  ולהתאים לימים אלו  לגלגל  לנכון  לכן מצאתי 

להידיעה זה מכבר ע"ד היזמה לכתיבת ספר-תורה בקשר עם יום ההולדת את כ', ובהשתתפות מיוחדת 

של תלמידי בתי הספר.

החב"דיים,  ספר  בתי  של   – שיחיו   – ותלמידות  תלמידי  השתתפות  בתור  באה  וההמחאה 

ובסכום מכוון.

ויהי רצון אשר התורה – שהיא חיינו ואורך ימינו ומאירה את החיים והימים, שהרי אין אור 

אלא תורה, כמו שנאמר ותורה אור – תאיר הגלוי שבחיים והנסתר שבחיים, וכמאמר הזוהר הידוע 

אשר ישראל ואורייתא וקודשא בריך הוא כולי דרגא על דרגא סתים וגליא )אחרי עג, א(.

וכמנהג בני ישראל לקשר הענינים עם )הוראות( ימים אלו, וכהוראת רבנו הזקן "לעבן מיט 

)בימי  קיימו  היהודים,  וקבלו  קיימו  אז  אשר  הבע"ל,  הפורים  דימי  מעניני  גם  זה  הרי  צייט",  דער 

אחשורוש( מה שקבלו כבר )במתן תורה(.

ומענין לענין באותו ענין, מתאים לההוראה )שהיא גם נתינת כח( משנכנס אדר מרבין בשמחה, 

הלוך  שיחיו,  לו  אשר  וכל  כ'  אצל  השמחה  שתתרבה  השי"ת  יתן  הפורים,  ימי  וכמה  כמה  אחת  על 

והרבות הלוך ואור, בתוככי אחינו בני ישראל בכל מקום שהם. ובפרט באה"ק ת"ו, ארץ אשר עיני 

ה"א בה מראשית השנה ועד אחרית שנה, ובירושלים עיר הקודש עלי' נאמר והתפללו אל הוי' דרך 

העיר אשר בחרת,

ולכל או"א וכולנו יחד יהי' אורה ושמחה וששון ויקר כפשוטו וכדחז"ל.

המכתב דו' שבט בעתו נתקבל ות"ח.

בהוקרה ובכבוד ובברכת פורים שמח,

מ. שניאורסאהן

נ.ב. מצו"ב העתק שני מכתבים אשר תקותי שיענינו את כ'.



ל

קדש  כי  השבת  את  ושמרתם   – יד  לא, 
העושה  כל  כי  יומת  מות  מחלליה  לכם  היא 
בה מלאכה ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמיה

ד. נתקשרו ישראל בהקב"ה ע"י התורה והפרידם מן 
טוב  לקח  כי  ב(  ד,  )משלי  שנאמר  גמור  פירוד  האומות 
נתתי לכם, לכם ולא לאומות העולם והכניסם לקדושה 
אחת מה שאין בה מגע גוי והוא יום שבת קודש שנאמר 
ולא  לכם  לכם,  היא  קודש  כי  השבת  את  ושמרתם 
לאומות העולם, ולפיכך )סנהדרין נח:( גוי ששבת חייב 

מיתה וכו'.
ולפיכך הגאולה תלוי' בשמירת שבת )עיין שבת קיח:( 
כי הנעלם של שב"ת כזה שי"ן בי"ת תי"ו עולה תפ"ו כמנין 
אלי"הו משי"ח ב"ן דוי"ד, להורות כאשר נשמר שבת הגלוי 
ידי השבת יתגלה  אזי גם הנעלם יתגלה תיכף..., אשר על 
גם הנעלם גאולה אחרונה על ידי אלי"הו משי"ח ב"ן דוי"ד 

וגאולת עולם תהי' לנו.
עיר דוד11, בהקדמה

מזה  עלה  לך  משה  אל  ה'  וידבר   – א  לג, 
אל  מצרים  מארץ  העלית  אשר  והעם  אתה 
הארץ אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב 

לאמר לזרעך אתננה

ו. יראה על כפל הענין והשינוי שאמר )לב, לד( לך נחה 
אתה  מזה  עלה  לך  ואמר  וחזר  ילך,  מלאכי  הנה  העם  את 
והעם וגו' ושלחתי לפניך מלאך וגו', שלמעלה א"ל על ענין 
זה הדור שינהיגם במדבר, כי עתידים כולם למות במדבר, 

לזה אמר ועתה כלומר מה שהוא לצורך עתה.
אבל לעתיד לבא יהי' לך עילוי גדול שתביאם ותכניסם 
לארץ, כמו שאמרו ז"ל )עיין במדבר רבה פי"ט, ל( על פסוק 
לנחם  כדי  במדבר  רבינו  משה  מת  למה  עם,  ראשי  ויתא 
מתי חוצה לארץ שלא יאמרו אין להם תחי' ועתיד להביאם 
מזה,  עלה  לך  אומרו  זהו  צאנו, א"כ  עם  הרועה  ולהכניסם 
והעם אשר העלית מארץ מצרים,  לך עלי' אתה  יהי'  מזה 
אשר  הארץ  אל  להכניסם  עתיד  אתה  כן  שהעליתם  כמו 

נשבעתי.
שפתי כהן

בעיניך  חן  מצאתי  נא  אם  ועתה   – יג  לג, 
חן  ואדעך למען אמצא  נא את דרכך  הודעני 

בעיניך וראה כי עמך הגוי הזה

ז. הדעני נא. ה'ד' בא"ת ב"ש ק"ץ, עדיין נשאר ע' נ' י' מן 
התיבה, אמר לו הודיעני מתי תוציא אותו ַעם עני מן הגלות, 

וזהו הודיעני קץ של עם עני. הדעני נא בגימ' קץ.
הודעני אותיות הוד עני, לפי שבעולם הזה ישראל כנדה 
שנ' )איכה א, יג( נתנני שוממה כל היום דוה, ולעתיד לבא 
למידת  הדין  מדת  הקב"ה  להם  יהפוך  הקב"ה  כשיגאלם 

רחמים, דוה למפרע הוד, דוה בא"ת ב"ש קפץ, שנ' )ישעי' 
נד, ח( בשצף ק צ ף הסתרתי פני.

רמזי רבינו יואל ז"ל )מבעלי התוס'(

ושמתיך  כבודי  בעבור  והיה   – כב  לג, 
בנקרת הצור ושכתי כפי עליך עד עברי

הוא  הצור  דנקרת  הצור,  בנקרת  ושמתיך  כתיב12  ח. 
האש,  מקור  שממנו  הצור  נקודת  פנימיות  תוכן  בחינת 

ומשם הוא שרש ענין התשובה וכו'.
והענין בזה, שהאש שבבחי' צור )שרש ומקור האש( הוא 
בהעלם שאינו במציאות, וכדי לגלות האש יש צורך בהכאה 
שישנו  בהעלם  שהיא  שבגחלת,  האש  כמו  )דלא  דוקא 
מה  וזהו  במפוח(,  נפיחה  מספיק  לגלותה  וכדי  במציאות, 
יתיר,  )ויתירה מזה, בחילא(  שעבודת התשובה הוא בחילא 

ע"ד ענין הכאה שעל ידה מגלים את האש שבבחי' צור.
הצור,  בנקרת  ושמתיך  כבודי  בעבור  והי'  מ"ש  וזהו 
)אין כבוד אלא תורה13(, אבל בעבור  דכבודי הו"ע התורה 
כבודי, היינו, שעוברים ח"ו על התורה, אזי ושמתיך בנקרת 
מקור  דוקא,  הצור  נקרת  מבחינת  להמשיך  שצריך  הצור, 

האש וכו'.
עבודת  על  תשובה  בעלי  עבודת  מעלת  יובן  ועפ"ז 
צדיקים  אין  עומדים  תשובה  שבעלי  שבמקום  הצדיקים, 
כי ע"י עבודת הצדיקים בתורה  בו,  יכולים לעמוד  גמורים 
ומצוות ממשיכים מבחי' האש, משא"כ בעלי תשובה, כיון 
יתיר,  בחילא  עבודתם  נעשית  כו'  והפגם  החטא  שמצד 
הנה עי"ז ממשיכים משורש ומקור האש, בחי' צור, מקור 
תגבורת  של  באופן  ההשפעה  נמשכת  שמשם  הגבורות, 
)הריחוק  גם למקום רחוק  ונמשכת  יתיר(,  )בחילא  החיות 

שע"י החטא ופגם(.
ז( אמנם עדיין אינו מובן, למה יגרע חלקו של צדיק שלא 
אתא  משיח  אמרו14  זה  שעל  הוא,  הענין  אך  כלל.  נתרחק 
יתעלו  הצדיקים  שגם  היינו,  בתיובתא,  צדיקייא  לאתבא 
לבחי'  שהתעלה  משה  גבי  שמצינו  וכפי  התשובה.  לבחי' 
עבודת  באופן  עבודתו  היתה  שבתחילה  דאף  התשובה15, 
הצור,  בנקרת  ושמתיך  לו  נאמר  לאח"ז  הנה  הצדיקים, 
הצדיקים  כל  אצל  יהי'  ועד"ז  התשובה.  למעלת  שהגיע 

בביאת משיח שאתא לאתבא צדיקייא בתיובתא.
והנה, ידוע מאמר הבעש"ט16 שישנו משיח הפרטי בכל 
אחד ואחד, והוא בחי' יחידה שבנפש, וכן מובא גם מהמבואר 
באגה"ק17 ע"פ18 פדה בשלום נפשי, שישנו גאולה הפרטית 
שבכל אחד ואחד. והכח על גאולה הפרטית וביאת המשיח 
כח  הנותן  שהוא  רבינו,  ממשה  הוא  אחד  שבכל  הפרטי 
לגלות את משיח הפרטי, ועד שעי"ז באים לגאולה הכללית 
ע"י משיח הכללי, בחי' יחידה הכללית19. ולכן, כשם שמשה 
רבינו הגיע גם למעלת התשובה, כמו כן פועל הוא מעלת 

התשובה אצל כל בנ"י.
ספר המאמרים ה'תשכ"ב, ממאמר ד"ה כי תשא )הנחה 

בלתי מוגה(
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i"yx£‡O˙ Èk∑,קּבלה לּגלּגלת,לׁשֹון ּתמנם אל הם, ּכּמה לדעת מנינם סכּום לקּבל ּכׁשּתחּפץ ּכתרּגּומֹו, ƒƒ»ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֻ
מנינם אּלא ותדע הּׁשקלים את ותמנה הּׁשקל, מחצית אחד ּכל Û‚.יּתנּו Ì‰· ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑ ׁשֹולט ׁשהּמנין ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ¿…ƒ¿∆»∆∆∆ְִֵֶַָ

ּדוד  ּבימי ׁשּמצינּו ּכמֹו עליהם, ּבא והּדבר הרע, עין .ּבֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(924 cenr ,b jxk 'zegiy ihewl')

ּב'נׁשמה  ּפֹוגם הּוא ּוכמֹו־כן הּנׁשמה, ּבכללּות ּפֹוגם ּכזה חטא ּכללי. ועֹון חטא ׁשהּוא זרה, עבֹודה היתה העגל ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָעׂשּית
ּכמאמר  יׂשראל, ּבני ראׁש רּבנּו, ּבמׁשה ּגם מסּוימת ּונפילה ירידה ׁשּגרם העגל, ּבחטא היה ׁשאכן ּוכפי ׁשּבּדֹור. ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹהּכללית'

ז"ל ז)רּבֹותינּו לב, לקמן רש"י מּגדּלת".(פירוש - רד ל" ְְִֵֵֶַַָֻ
הּמות" מּמלא "חירּות ׁשל למּצב יׂשראל זכּו מּתן־ּתֹורה ּבׁשעת (ּכי הּמיתה לענין ּגרם העגל חטא תיקון והּנה, (תיקוני־זהר ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ּגם נו) 'מיתה' ׁשל לענין ּגרם זה ׁשחטא נמצא לעֹולם). מיתה ׁשהביא עץ־הּדעת, חטא את מחדׁש עֹורר העגל וחטא ;ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
לעיל. הּמדּבר צּדיקים הסּתּלקּות ׁשל לענין הּקׁשר מּכאן הּכללית'). (ה'נׁשמה רּבנּו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻּבמׁשה

ã ycew zegiyn zecewp ã(apwzz'g zxb` ,bk jxk ycew zexb`)

העגל). מעׂשה זה־עּתה א ׁשהיה - (ּובפרט יׂשראל קרן ּתרּום ּבּמה עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו מׁשה: ׁשאל ּכי - מׁשה אל ה' ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹוידּבר
- ּבעגל) חּטאתם עליהם ּופקדּתי אז) (אׁשר ּפקדי ּביֹום אפילּו (ּכֹולל לדֹורֹות - לאמר הּקּב"ה: לֹו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹאמר

עם  ּבהר אז היה ׁשהרי העגל, לענין ׁשּיכּות ּכל לֹו היתה לא - מׁשה (ורק יׂשראל ׁשל ראׁשם - ּדוקא אּתה - תּׂשא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹּכי
ה').

לפני  חּבתם לגּלֹות אֹותם ּתמּנה ראׁש, את ּתּׂשא - אׁשר על־ידי ּבהגּבהה", ראׁשם את "לׂשאת ּתּוכל - ראׁש את ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹתּׂשא
ׁשּנאמר  ּכמֹו צדקה, - נפׁשֹו ּכֹופר איׁש ונתנּו - העגל) חטא - (ּובפרט קרנם הרמת הּמֹונע החטא על ּולכּפר - ְְְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָהּמקֹום.

ּפרּוק. ּבצדקה ְְְְֲִֶָָוחטא
ּבחינה  ׁשעל־ידי  ּבפרׁשתנּו, הֹוראה הרי - עליו־הּׁשלֹום רּבנּו מׁשה מּבחינת ּבּה יׁש יׂשראל מּבית ונפׁש נפׁש ּכל אׁשר  ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹוכיון
אלקינּו ה' אהבּתנּו עֹולם אהבת אׁשר ּבהתּבֹוננֹו הּמקֹום, לפני חּבתֹו יגּלה אׁשר על־ידי קרנֹו, להרים ואחד אחד ּכל על ְְְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹזֹו,
ּולהמׁשי ּבֹו לדבקה הּוא ּגם יתעֹורר לּפנים הּפנים ּכּמים מּמילא ׁשאזי כּו', וקרבּתנּו - החמרי הּגּוף הּוא - ּבחרּת ּובנּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָכּו'
ׁשהיא  הּצדקה, על־ידי ּובפרט ּומצֹות, הּתֹורה על־ידי ׁשּזהּו לה', ּכּולֹו העֹולם ּכל ּולהעלֹות למּטה ּברּו־הּוא אין־סֹוף ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָאֹור

מׁשּכ לעׂשֹות הּצּוּוי ּבמיּלּוי - ּכּולנה על ועֹולה המעׂשּיֹות הּמצֹות ּבתחּתֹונים.עּקר יתּבר לֹו ודירה ן ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,ipyÎxc` ycegÎy`x axre ycegd mikxan ,milwy zyxt ,icewt zyxt zay zgiyn)

ׁשּבאדם? עליֹונה הּיֹותר הּמדרגה הּוא ה'ראש' הרי - ראׁש" את ּד"תּׂשא הענין מהּו מּובן: אינֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹלכאֹורה
ּכל  ׁשל ׁשהּתכלית החֹוקרים), על־ּפי ּגם הּוא (וכן נׁשמתֹו־עדן (מהֹורׁש"ב) אדמּו"ר כ"ק ׂשיחת על־ּפי - ּבזה הּבאּור ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָוידּוע
ּבחי, ׁשּיכלל - הּצֹומח ותכלית ּבּצֹומח, ׁשּיכלל - הּדֹומם ּתכלית ּולדּוגמא: הימּנה, ׁשּלמעלה ּבּמדרגה להּכלל היא ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֻֻמדרגה
להתעּלֹות  היא ׁשּתכליתֹו - הּׂשכלית) (נפׁש הּׂשכל מעלת היא ׁשּמעלתֹו המדּבר, מין לאדם, ּבנֹוגע ועל־ּדר־זה  הלאה, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָוכן

ראׁש". את ּד"תּׂשא ענין ׁשּזהּו מהּׂשכל, ׁשּלמעלה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלמדרגה

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl jezn' - jli`e 390 'nr fh jxk y"ewl t"r)

inipR aExiwn d`vFYM zFiUrn zFvn¦§©£¦§¨¨¦¥§¦¦
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יּתנּו ּכזה לֹו ואמר הּׁשקל, מחצית ּומׁשקלּה אׁש ׁשל מטּבע ּכמין לֹו רש"י)הראה ובפירוש יב־יג. (ל, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

אׁש? ׁשל מטּבע לֹו להראֹות הּקּב"ה ׁשהצר עד עליו־הּׁשלֹום רּבינּו מׁשה נתקּׁשה ּבמה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻוהקׁשּו,
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ì(àé)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
(áé)eðúðå íäéã÷ôì ìàøNé-éða Làø-úà àOú ék¦´¦º̈¤¬Ÿ§¥«¦§¨¥»¦§ª«¥¤¼§¨̧§¹
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i"yx£‡O˙ Èk∑,קּבלה לּגלּגלת,לׁשֹון ּתמנם אל הם, ּכּמה לדעת מנינם סכּום לקּבל ּכׁשּתחּפץ ּכתרּגּומֹו, ƒƒ»ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֻ
מנינם אּלא ותדע הּׁשקלים את ותמנה הּׁשקל, מחצית אחד ּכל Û‚.יּתנּו Ì‰· ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑ ׁשֹולט ׁשהּמנין ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ¿…ƒ¿∆»∆∆∆ְִֵֶַָ

ּדוד  ּבימי ׁשּמצינּו ּכמֹו עליהם, ּבא והּדבר הרע, עין .ּבֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(924 cenr ,b jxk 'zegiy ihewl')

ּב'נׁשמה  ּפֹוגם הּוא ּוכמֹו־כן הּנׁשמה, ּבכללּות ּפֹוגם ּכזה חטא ּכללי. ועֹון חטא ׁשהּוא זרה, עבֹודה היתה העגל ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָעׂשּית
ּכמאמר  יׂשראל, ּבני ראׁש רּבנּו, ּבמׁשה ּגם מסּוימת ּונפילה ירידה ׁשּגרם העגל, ּבחטא היה ׁשאכן ּוכפי ׁשּבּדֹור. ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹהּכללית'

ז"ל ז)רּבֹותינּו לב, לקמן רש"י מּגדּלת".(פירוש - רד ל" ְְִֵֵֶַַָֻ
הּמות" מּמלא "חירּות ׁשל למּצב יׂשראל זכּו מּתן־ּתֹורה ּבׁשעת (ּכי הּמיתה לענין ּגרם העגל חטא תיקון והּנה, (תיקוני־זהר ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ּגם נו) 'מיתה' ׁשל לענין ּגרם זה ׁשחטא נמצא לעֹולם). מיתה ׁשהביא עץ־הּדעת, חטא את מחדׁש עֹורר העגל וחטא ;ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
לעיל. הּמדּבר צּדיקים הסּתּלקּות ׁשל לענין הּקׁשר מּכאן הּכללית'). (ה'נׁשמה רּבנּו ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֻּבמׁשה

ã ycew zegiyn zecewp ã(apwzz'g zxb` ,bk jxk ycew zexb`)

העגל). מעׂשה זה־עּתה א ׁשהיה - (ּובפרט יׂשראל קרן ּתרּום ּבּמה עֹולם, ׁשל רּבֹונֹו מׁשה: ׁשאל ּכי - מׁשה אל ה' ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹוידּבר
- ּבעגל) חּטאתם עליהם ּופקדּתי אז) (אׁשר ּפקדי ּביֹום אפילּו (ּכֹולל לדֹורֹות - לאמר הּקּב"ה: לֹו ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹאמר

עם  ּבהר אז היה ׁשהרי העגל, לענין ׁשּיכּות ּכל לֹו היתה לא - מׁשה (ורק יׂשראל ׁשל ראׁשם - ּדוקא אּתה - תּׂשא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹּכי
ה').

לפני  חּבתם לגּלֹות אֹותם ּתמּנה ראׁש, את ּתּׂשא - אׁשר על־ידי ּבהגּבהה", ראׁשם את "לׂשאת ּתּוכל - ראׁש את ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹתּׂשא
ׁשּנאמר  ּכמֹו צדקה, - נפׁשֹו ּכֹופר איׁש ונתנּו - העגל) חטא - (ּובפרט קרנם הרמת הּמֹונע החטא על ּולכּפר - ְְְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָהּמקֹום.

ּפרּוק. ּבצדקה ְְְְֲִֶָָוחטא
ּבחינה  ׁשעל־ידי  ּבפרׁשתנּו, הֹוראה הרי - עליו־הּׁשלֹום רּבנּו מׁשה מּבחינת ּבּה יׁש יׂשראל מּבית ונפׁש נפׁש ּכל אׁשר  ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹוכיון
אלקינּו ה' אהבּתנּו עֹולם אהבת אׁשר ּבהתּבֹוננֹו הּמקֹום, לפני חּבתֹו יגּלה אׁשר על־ידי קרנֹו, להרים ואחד אחד ּכל על ְְְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹזֹו,
ּולהמׁשי ּבֹו לדבקה הּוא ּגם יתעֹורר לּפנים הּפנים ּכּמים מּמילא ׁשאזי כּו', וקרבּתנּו - החמרי הּגּוף הּוא - ּבחרּת ּובנּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָכּו'
ׁשהיא  הּצדקה, על־ידי ּובפרט ּומצֹות, הּתֹורה על־ידי ׁשּזהּו לה', ּכּולֹו העֹולם ּכל ּולהעלֹות למּטה ּברּו־הּוא אין־סֹוף ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָאֹור

מׁשּכ לעׂשֹות הּצּוּוי ּבמיּלּוי - ּכּולנה על ועֹולה המעׂשּיֹות הּמצֹות ּבתחּתֹונים.עּקר יתּבר לֹו ודירה ן ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,ipyÎxc` ycegÎy`x axre ycegd mikxan ,milwy zyxt ,icewt zyxt zay zgiyn)

ׁשּבאדם? עליֹונה הּיֹותר הּמדרגה הּוא ה'ראש' הרי - ראׁש" את ּד"תּׂשא הענין מהּו מּובן: אינֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹלכאֹורה
ּכל  ׁשל ׁשהּתכלית החֹוקרים), על־ּפי ּגם הּוא (וכן נׁשמתֹו־עדן (מהֹורׁש"ב) אדמּו"ר כ"ק ׂשיחת על־ּפי - ּבזה הּבאּור ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָוידּוע
ּבחי, ׁשּיכלל - הּצֹומח ותכלית ּבּצֹומח, ׁשּיכלל - הּדֹומם ּתכלית ּולדּוגמא: הימּנה, ׁשּלמעלה ּבּמדרגה להּכלל היא ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֻֻמדרגה
להתעּלֹות  היא ׁשּתכליתֹו - הּׂשכלית) (נפׁש הּׂשכל מעלת היא ׁשּמעלתֹו המדּבר, מין לאדם, ּבנֹוגע ועל־ּדר־זה  הלאה, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָוכן

ראׁש". את ּד"תּׂשא ענין ׁשּזהּו מהּׂשכל, ׁשּלמעלה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלמדרגה

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl jezn' - jli`e 390 'nr fh jxk y"ewl t"r)
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ההההּׁשּׁשּׁשּׁשקל קל קל קל  מחציתמחציתמחציתמחצית .... .... ייייּתּתּתּתננננּוּוּוּו |||| זהזהזהזה .... .... ליהוהליהוהליהוהליהוה נפנפנפנפׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹו ּכּכּכּכפרפרפרפר איאיאיאיׁשׁשׁשׁש ְְְְְְְְִִִִָָָָֹֹונתנונתנונתנונתנּוּוּוּו ְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽ
יּתנּו ּכזה לֹו ואמר הּׁשקל, מחצית ּומׁשקלּה אׁש ׁשל מטּבע ּכמין לֹו רש"י)הראה ובפירוש יב־יג. (ל, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

אׁש? ׁשל מטּבע לֹו להראֹות הּקּב"ה ׁשהצר עד עליו־הּׁשלֹום רּבינּו מׁשה נתקּׁשה ּבמה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻוהקׁשּו,
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yz`לב ik zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` a"i oey`x meil inei xeriy
ּבחטא  ּדלכאֹורה העגל, חטא על לנפׁש ּכֹופר להיֹות ּבאה הרי הּׁשקל דמחצית היתה, מׁשה ּתמיהת דּבאמת לֹומר ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹויׁש

מטּבע? נתינת ידי על יכּוּפר ּכזה ׁשחטא יּתכן ואי מהּקּב"ה, רחמנא־לצלן לגמרי על־ידי־זה דנכרתים ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָּכזה
קׁשר  ּכזה לאדם ׁשאין נראה ׁשּבחיצֹונּיּות ּדאף ללּמד הּׁשקל, מחצית ׁשּמּׁשקּלּה אׁש ׁשל מטּבע הּקּב"ה לֹו הראה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָולכן
ּבכל  להּקּב"ה ׁשּקׁשּורה הּיהדּות") ("נקּדת הּנׁשמה עצם ׁשהיא פייערל") ("א "אׁש" נפׁש לכל יׁש ּבאמת אבל הּקּב"ה, ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻעם

ּכזה. חטא על ּגם ּכּפרה יׁש זה ּומּצד זה, קׁשר ּומנּתק מסיר לא עבֹודה־זרה ׁשל חטא ואפילּו ׁשיהיה, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹמּצב
הּקּב"ה  עׂשה זֹו ׁשּלאׁש הּׁשקל", מחצית "מׁשקלּה היה זֹו אׁש" ׁשל "מטּבע אּלא הּנׁשמה, ּבעצם רק לא נמצא זה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹוקׁשר
נמצא  ּגׁשמי, מטּבע ּבנתינת ּגם לכן - הּנׁשמה עצם - חּיּותֹו מעצם ּבאֹות האדם ׁשל ּפעּולֹותיו ׁשּגם דמּכיון ּגׁשמי, ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָמׁשקל

חטאיו. על הּנתינה מכּפרת ולכן הּקּב"ה, עם הּפנימי הקׁשר - אׁש" ׁשל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָה"ּמטּבע

(âé)äæ|ì÷Mä úéöçî íéã÷tä-ìò øáòä-ìk eðzé ¤´¦§À¨¨«Ÿ¥Æ©©§ª¦½©«£¦¬©¤−¤
ì÷Mä úéöçî ì÷Mä äøb íéøNò Lãwä ì÷La§¤´¤©®Ÿ¤¤§¦³¥¨Æ©¤½¤©«£¦´©¤½¤

:ýåýéì äîeøz§−̈©«Ÿ̈«
i"yx£ezÈ ‰Ê∑(רבה אׁש(שמות ׁשל מטּבע ּכמין לֹו יּתנּוהראה ּכזה לֹו: ואמר הּׁשקל, מחצית .ּומׁשקלּה ∆ƒ¿ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ÌÈ„˜t‰ŒÏÚ ¯·Ú‰∑וכן זה, אחר זה הּנמנין את מעבירין הּמֹונין כז)ּדר ּתחת (ויקרא יעבר אׁשר "ּכל : »…≈««¿Àƒְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹ
וכן לג)הּׁשבט", מֹונה"(ירמיה עלֿידי הּצאן "ּתעברנה :.L„w‰ Ï˜La Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ∑ הּׁשקל ּבמׁשקל ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָֹֹ«¬ƒ«∆∆¿∆∆«…∆ְְִֶֶַַ

אחּזה  ּוׂשדה ערכין ּבפרׁשת האמּורין ׁשקלים ּכגֹון הּקדׁש, ׁשקלי ּבֹו לׁשקל ל b¯‰.ׁשּקצבּתי ÌÈ¯NÚ ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻ∆¿ƒ≈»
Ï˜M‰∑ הּוא ּכּמה ל ּפרׁש וכן∑b¯‰.עכׁשו מעה, ב)לׁשֹון א לֹו(שמואל להׁשּתחֹות "יבֹוא ּכסף : לאגֹורת «∆∆ְְֵַַַָָ≈»ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָ

‰Ï˜M."וכּכרֿלחם  ‰¯b ÌÈ¯NÚ∑ אּלא מעֹות, חמׁש מּתחּלתֹו והּזּוז זּוזים, ד' הּׁשלם ּבאּוׁשהּׁשקל ְִֶַָ∆¿ƒ≈»«∆∆ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ׁשתּות, עליו לה'והֹוסיפּו ּתרּומה יּתנּו ,ל ׁשאמרּתי הּזה הּׁשקל ּומחצית ּכסף, מעה לׁשׁש .והעלּוהּו ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(529 cenr ,b jxk 'zegiy ihewl')

ליּתן  יּוכל מי מׁשה: אמר ּכפר־נפׁשֹו, איׁש ונתנּו לֹו ׁשאמר ּכיון לאחֹוריו... והרּתיע הּקּב"ה מן מׁשה ׁשמע ּדברים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹׁשלֹוׁשה
יּתנּו ּכזה יּתנּו, זה למׁשה: לֹו והראה הּכבֹוד ּכּסא מּתחת אׁש ׁשל מטּבע ּכמין הּקּב"ה נטל פרשה ּכפר־נפׁשֹו?... רבה (במדבר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

יב)

ּדבר  א הּמלאכה. ּכל את לּמדֹו והּלה צֹורף, אצל הל הּצֹורפּות. מלאכת את ללמד ׁשהחליט לאדם ּדֹומה? הּדבר ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹלמה
ׁשּלמד, ּכפי ועׂשה הּתלמיד הל הּזהב. אֹו לּכסף מּתחת האׁש את ּתחּלה להּצית ׁשּיׁש לֹו: אמר לא - מאליו הּמּובן - ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹאחד

ׁשהם. ּכפי נֹותרּו והּכסף ׁשהּזהב מּובן הּצית... לא האׁש את ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹא
ּכׁשּנֹותנים  א ּכפר־נפׁש; לׁשּמׁש יכֹולה אינּה ּבלבד מטּבע נתינת ללּמדנּו: אׁש, ׁשל מטּבע למׁשה הּקּב"ה הראה ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹלפיכ
לכּפר  הּמטּבע ּבכח אזי אדם"), נׁשמת ה' ("נר לנר ׁשּנמׁשלה הּנפׁש' מ'עצם הּבאֹות והתלהבּות ּבחּיּות אׁש, ׁשל ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָֹמטּבע

הּנפׁש. ֶֶַַעל

ã ycew zegiyn zecewp ã(390 cenr ,fh jxk 'zegiy ihewl')

ׁשּיּתן" עד נתן, ׁשּלא מי את ׁש"ּכֹופין הּוא הּׁשקל ּבמחצית ט)הּדין הלכה א ּפרק ׁשקלים הלכֹות מׁשה,(רמּב"ם ּתמּה זה ועל . ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹ
ּכפר־נפׁש? להיֹות יכֹולה ּכפּויה נתינה ְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹּכיצד

ebÏt˙יג  ‡iÈÓ ÏÚ ¯·Úc Ïk ÔezÈ ÔÈc≈ƒ¿»¿»««ƒ¿»«»«¿
‡ÚÏÒ ÔÈÚÓ ÔÈ¯ÒÚ ‡L„e˜ ÈÚÏÒa ‡ÚÏÒƒ¿»¿ƒ¿≈¿»∆¿ƒ»ƒƒ¿»

:ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ ‡ÚÏÒ ˙ebÏt«¿ƒ¿»«¿»»√»¿»
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`yz ik zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` a"i oey`x meil inei xeriy
להרימֹו ּוכדי מּטה, ּכלּפי הּנמׁש ּדבר מׁשמעּותֹו - מׁשקל הּׁשקל. מחצית ׁשּמׁשקלּה אׁש ׁשל מטּבע הּקּב"ה הראהּו ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָלכן

ּבכפּיה. ואפילּו ּבמאמץ צר ְְֲֲִִִֵֶַַָָֹיׁש
ע  והם לעׂשֹותֹו, הּדבר להם 'ּכבד' ּכאׁשר ּגם נֹותנים: יׂשראל ׁשּבני הּׁשקל ּבמחצית ללא הּוא־הּדין ּכפּיה, מּתֹו זאת ֹוׂשים ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

הּנׁשמה. ּבעצם - הּכבֹוד" ּכּסא "ּתחת קׁשּורה ׁשהיא מאחר אׁש", ׁשל "מטּבע היא ׁשּכזֹו נתינה ּגם וחּיּות, רצֹון ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָּכל

ã ycew zegiyn zecewp ã(a"pyz'd ldwie zyxt zay zgiyn)

ועד  ׁשני, יהּודי עם להתאחד עליו - הּקֹודׁש" "ׁשקל להיֹות ּובכדי מחצית, רק הּוא הרי ּבפני־עצמֹו, נמצא יהּודי ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָּכאׁשר
יהּודי  רק לא הּוא "רע" ׁשּפרּוׁש ,"ּכמֹו לרע ּד"ואהבּת הּמצוה קּיּום וזהּו יׂשראל. מּבני ואחד אחד ּכל עם ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹלהתאחד
אחד  ׁשּכל ּבּתניא, הּזקן אדמּו"ר ׁשּכֹותב ּכמֹו היא לזה והּסּבה ּתבל. ּבקצוי ׁשּנמצא יהּודי אפילּו אּלא אליו, קרֹוב ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָׁשּנמצא
ואם־ּכן  - ּבכּלֹו" ּתֹופס אּתה ּבמקצתֹו, ּתֹופס ּכׁשאּתה "העצם והרי מּמׁש", מּמעל אלקה "חלק הּוא יׂשראל מּבני ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻואחד
יעילה  הכי הּצּורה הרי - ּבלּתי־רצּוי ענין חברֹו אצל לׁשלֹול ׁשּיׁש ּבמקרה ואפילּו אחת. מציאּות הם יׂשראל ּבני ּכל ְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהרי

ׁשלֹום. ּובדרכי נעם ּבדרכי עליו ׁשּמׁשּפיע על־ידי היא זאת ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹֹלפעל

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl jezn' - jli`e 390 'nr fh jxk y"ewl t"r)

EpYi | df - zFpFr zxRkA mixcb ipW§¥§¨¦§©¨©£¤´¦§À

ייייּתּתּתּתננננּוּוּוּו ּכּכּכּכזהזהזהזה ללללֹוֹוֹוֹו ואמרואמרואמרואמר .... .... אאאאׁשׁשׁשׁש ׁשׁשׁשׁשלללל מטמטמטמטּבּבּבּבעעעע ּכּכּכּכמיןמיןמיןמין ללללֹוֹוֹוֹו רש"י)הראההראההראההראה ובפירוש יג. (ל, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
ּדוקא? אׁש ּבדמּות הּמטּבע לֹו ׁשהראה ּבזה הּקּב"ה רמז מה ּבאּור, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָוצרי

יׂשראל. לבני נפׁשֹו" 'ּכֹופר להיֹות ּבאה הרי הּׁשקל מחצית ּדהּנה לֹומר, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָויׁש
ּכלי  טבילת ב. מּטמאתֹו. הּנטּבל את מטהרים רק דהמים ּבּמים, טבילה א. ּגדרים. ב' מּצינּו מּטמאתֹו חפץ ּבטהרת ְְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֻֻוהּנה

חדׁשה. למציאּות הּכלי את מׁשּנה אּלא הּכלי טמאת מסירה רק לא דהאׁש ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻּבאׁש,
החטא  טמאת ׁשּמסירה נפׁשֹותיכם'. על 'לכּפר קרּבנֹות ידי על ּכּפרה א. אּלּו. ּגדרים ׁשני יׁשנם חטא, על ּבכּפרה כן ְְְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻּוּכמֹו

מ  הּנפׁש אּלא החטא ׁשהּוסר רק ׁשּלא נפׁשֹו' 'ּכֹופר ב. האדם. ׁשּתּנית.מעל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
ּפעלּו וזה הּנפׁש, מציאּות את ׁשּתׁשנה לּכּפרה זקּוקים העגל, חטא על לכּפר ׁשּכדי לרמז אׁש, ׁשל מטּבע הראהּו ְְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָולכן

הּׁשקל. מחצית ידי ְֲִֵֶֶַַַעל

(ãé)äðL íéøNò ïaî íéã÷tä-ìò øáòä ìkÀŸ¨«Ÿ¥Æ©©§ª¦½¦¤²¤§¦¬¨−̈
:ýåýé úîeøz ïzé äìòîå̈¨®§¨¦¥−§©¬§Ÿ̈«

i"yx£‰ÏÚÓÂ ‰L ÌÈ¯NÚ ÔaÓ∑ אנׁשים ּבכלל ונמנה לּצבא יֹוצא עׂשרים מּבן ּפחּות ׁשאין ּכאן לּמד. ƒ∆∆¿ƒ»»»»¿»ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

(åè)úéöçnî èéòîé àì ìcäå äaøé-àì øéLòä¤«¨¦´«Ÿ©§¤À§©©Æ´Ÿ©§¦½¦©«£¦−
-ìò øtëì ýåýé úîeøz-úà úúì ì÷Mä©¨®¤¨¥Æ¤§©´§Ÿ̈½§©¥−©

:íëéúLôð©§«Ÿ¥¤«
i"yx£ÌÎÈ˙LÙŒÏÚ ¯tÎÏ∑ּתּנגפּו להם ׁשּלא ׁשרמז לפי נפׁשתיכם, על לכּפר אחר: ּדבר מנין. עלֿידי ¿«≈««¿…≈∆ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

ּבנדבת  ּכׁשהתחילּו ׁשּמנאן אדנים, ּתרּומת אחת, ּפעמים: ג' ה', ּתרּומת ּכאן ׁשּנכּתב ּתרּומֹות, ג' ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָּכאן
ׁשּנאמר הּכּכר, למאת ועלה הּׁשקל מחצית ואחד אחד ּכל וּנתנּו לח)הּמׁשּכן, מאת (לקמן העדה ּפקּודי "וכסף : ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ׁשּמנאן  מנין, עלֿידי היא אף והּׁשנית וגֹו'". הּכסף ּכּכר מאת "ויהי ׁשּנאמר האדנים, נעׂשּו ּומהם ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָּכּכר",
הּפקּודים חּמׁש ּבתחּלת האמּור הּמנין הּוא הּמׁשּכן, א)מּׁשהּוקם הּׁשנית",(במדבר ּבּׁשנה הּׁשני לחדׁש "ּבאחד : ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

ועׁשירים, ענּיים ּבהם והׁשוּו וׁשנה, ׁשנה ּכל ׁשל צּבּור קרּבנֹות מהן לקנֹות והן הּׁשקל, מחצית אחד ּכל ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻונתנּו
ּתרּומת  היא והּׁשליׁשית, ּבאים. הם לכּפרה ׁשהּקרּבנֹות נפׁשתיכם", על "לכּפר נאמר: ּתרּומה אֹותּה ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹועל

ׁשּנאמר ּכמֹו לה)הּמׁשּכן, מ (לקמן "ּכל איׁש: איׁש אּלא ּבּה, ׁשוה ּכּלם יד היתה ולא ּונחׁשת" ּכסף ּתרּומת רים ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
לּבֹו ּׁשּנדבֹו .מה ְִֶַָ

ÔÈLיד  ÔÈ¯ÒÚ ¯aÓ ‡iÈÓ ÏÚ ¯·Úc Ïk…¿»««ƒ¿»«»ƒ«∆¿ƒ¿ƒ
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ ÔzÈ ‡lÚÏe¿≈»ƒ≈«¿»»√»¿»

ÚÊÈ¯טו  ‡Ï ÔkÒÓ„e ÈbÒÈ ‡Ï ¯ÈzÚc¿«ƒ»«¿≈¿ƒ¿≈»«¿≈
ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ ˙È ÔzÓÏ ‡ÚÏÒ ˙ebÏtÓƒ«¿ƒ¿»¿ƒ«»«¿»»√»¿»

:ÔBÎÈ˙LÙ ÏÚ ‡¯tÎÏ¿«»»««¿»≈
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לג `yz ik zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` a"i oey`x meil inei xeriy
ּבחטא  ּדלכאֹורה העגל, חטא על לנפׁש ּכֹופר להיֹות ּבאה הרי הּׁשקל דמחצית היתה, מׁשה ּתמיהת דּבאמת לֹומר ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹויׁש

מטּבע? נתינת ידי על יכּוּפר ּכזה ׁשחטא יּתכן ואי מהּקּב"ה, רחמנא־לצלן לגמרי על־ידי־זה דנכרתים ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָּכזה
קׁשר  ּכזה לאדם ׁשאין נראה ׁשּבחיצֹונּיּות ּדאף ללּמד הּׁשקל, מחצית ׁשּמּׁשקּלּה אׁש ׁשל מטּבע הּקּב"ה לֹו הראה ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָולכן
ּבכל  להּקּב"ה ׁשּקׁשּורה הּיהדּות") ("נקּדת הּנׁשמה עצם ׁשהיא פייערל") ("א "אׁש" נפׁש לכל יׁש ּבאמת אבל הּקּב"ה, ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻעם

ּכזה. חטא על ּגם ּכּפרה יׁש זה ּומּצד זה, קׁשר ּומנּתק מסיר לא עבֹודה־זרה ׁשל חטא ואפילּו ׁשיהיה, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹמּצב
הּקּב"ה  עׂשה זֹו ׁשּלאׁש הּׁשקל", מחצית "מׁשקלּה היה זֹו אׁש" ׁשל "מטּבע אּלא הּנׁשמה, ּבעצם רק לא נמצא זה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹוקׁשר
נמצא  ּגׁשמי, מטּבע ּבנתינת ּגם לכן - הּנׁשמה עצם - חּיּותֹו מעצם ּבאֹות האדם ׁשל ּפעּולֹותיו ׁשּגם דמּכיון ּגׁשמי, ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָמׁשקל

חטאיו. על הּנתינה מכּפרת ולכן הּקּב"ה, עם הּפנימי הקׁשר - אׁש" ׁשל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָה"ּמטּבע

(âé)äæ|ì÷Mä úéöçî íéã÷tä-ìò øáòä-ìk eðzé ¤´¦§À¨¨«Ÿ¥Æ©©§ª¦½©«£¦¬©¤−¤
ì÷Mä úéöçî ì÷Mä äøb íéøNò Lãwä ì÷La§¤´¤©®Ÿ¤¤§¦³¥¨Æ©¤½¤©«£¦´©¤½¤

:ýåýéì äîeøz§−̈©«Ÿ̈«
i"yx£ezÈ ‰Ê∑(רבה אׁש(שמות ׁשל מטּבע ּכמין לֹו יּתנּוהראה ּכזה לֹו: ואמר הּׁשקל, מחצית .ּומׁשקלּה ∆ƒ¿ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ÌÈ„˜t‰ŒÏÚ ¯·Ú‰∑וכן זה, אחר זה הּנמנין את מעבירין הּמֹונין כז)ּדר ּתחת (ויקרא יעבר אׁשר "ּכל : »…≈««¿Àƒְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹ
וכן לג)הּׁשבט", מֹונה"(ירמיה עלֿידי הּצאן "ּתעברנה :.L„w‰ Ï˜La Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ∑ הּׁשקל ּבמׁשקל ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָֹֹ«¬ƒ«∆∆¿∆∆«…∆ְְִֶֶַַ

אחּזה  ּוׂשדה ערכין ּבפרׁשת האמּורין ׁשקלים ּכגֹון הּקדׁש, ׁשקלי ּבֹו לׁשקל ל b¯‰.ׁשּקצבּתי ÌÈ¯NÚ ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻ∆¿ƒ≈»
Ï˜M‰∑ הּוא ּכּמה ל ּפרׁש וכן∑b¯‰.עכׁשו מעה, ב)לׁשֹון א לֹו(שמואל להׁשּתחֹות "יבֹוא ּכסף : לאגֹורת «∆∆ְְֵַַַָָ≈»ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָ

‰Ï˜M."וכּכרֿלחם  ‰¯b ÌÈ¯NÚ∑ אּלא מעֹות, חמׁש מּתחּלתֹו והּזּוז זּוזים, ד' הּׁשלם ּבאּוׁשהּׁשקל ְִֶַָ∆¿ƒ≈»«∆∆ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ׁשתּות, עליו לה'והֹוסיפּו ּתרּומה יּתנּו ,ל ׁשאמרּתי הּזה הּׁשקל ּומחצית ּכסף, מעה לׁשׁש .והעלּוהּו ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(529 cenr ,b jxk 'zegiy ihewl')

ליּתן  יּוכל מי מׁשה: אמר ּכפר־נפׁשֹו, איׁש ונתנּו לֹו ׁשאמר ּכיון לאחֹוריו... והרּתיע הּקּב"ה מן מׁשה ׁשמע ּדברים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹׁשלֹוׁשה
יּתנּו ּכזה יּתנּו, זה למׁשה: לֹו והראה הּכבֹוד ּכּסא מּתחת אׁש ׁשל מטּבע ּכמין הּקּב"ה נטל פרשה ּכפר־נפׁשֹו?... רבה (במדבר ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

יב)

ּדבר  א הּמלאכה. ּכל את לּמדֹו והּלה צֹורף, אצל הל הּצֹורפּות. מלאכת את ללמד ׁשהחליט לאדם ּדֹומה? הּדבר ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹלמה
ׁשּלמד, ּכפי ועׂשה הּתלמיד הל הּזהב. אֹו לּכסף מּתחת האׁש את ּתחּלה להּצית ׁשּיׁש לֹו: אמר לא - מאליו הּמּובן - ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹאחד

ׁשהם. ּכפי נֹותרּו והּכסף ׁשהּזהב מּובן הּצית... לא האׁש את ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹא
ּכׁשּנֹותנים  א ּכפר־נפׁש; לׁשּמׁש יכֹולה אינּה ּבלבד מטּבע נתינת ללּמדנּו: אׁש, ׁשל מטּבע למׁשה הּקּב"ה הראה ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹלפיכ
לכּפר  הּמטּבע ּבכח אזי אדם"), נׁשמת ה' ("נר לנר ׁשּנמׁשלה הּנפׁש' מ'עצם הּבאֹות והתלהבּות ּבחּיּות אׁש, ׁשל ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָֹמטּבע

הּנפׁש. ֶֶַַעל

ã ycew zegiyn zecewp ã(390 cenr ,fh jxk 'zegiy ihewl')

ׁשּיּתן" עד נתן, ׁשּלא מי את ׁש"ּכֹופין הּוא הּׁשקל ּבמחצית ט)הּדין הלכה א ּפרק ׁשקלים הלכֹות מׁשה,(רמּב"ם ּתמּה זה ועל . ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹ
ּכפר־נפׁש? להיֹות יכֹולה ּכפּויה נתינה ְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹּכיצד

ebÏt˙יג  ‡iÈÓ ÏÚ ¯·Úc Ïk ÔezÈ ÔÈc≈ƒ¿»¿»««ƒ¿»«»«¿
‡ÚÏÒ ÔÈÚÓ ÔÈ¯ÒÚ ‡L„e˜ ÈÚÏÒa ‡ÚÏÒƒ¿»¿ƒ¿≈¿»∆¿ƒ»ƒƒ¿»

:ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ ‡ÚÏÒ ˙ebÏt«¿ƒ¿»«¿»»√»¿»
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`yz ik zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` a"i oey`x meil inei xeriy
להרימֹו ּוכדי מּטה, ּכלּפי הּנמׁש ּדבר מׁשמעּותֹו - מׁשקל הּׁשקל. מחצית ׁשּמׁשקלּה אׁש ׁשל מטּבע הּקּב"ה הראהּו ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָלכן

ּבכפּיה. ואפילּו ּבמאמץ צר ְְֲֲִִִֵֶַַָָֹיׁש
ע  והם לעׂשֹותֹו, הּדבר להם 'ּכבד' ּכאׁשר ּגם נֹותנים: יׂשראל ׁשּבני הּׁשקל ּבמחצית ללא הּוא־הּדין ּכפּיה, מּתֹו זאת ֹוׂשים ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

הּנׁשמה. ּבעצם - הּכבֹוד" ּכּסא "ּתחת קׁשּורה ׁשהיא מאחר אׁש", ׁשל "מטּבע היא ׁשּכזֹו נתינה ּגם וחּיּות, רצֹון ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָּכל

ã ycew zegiyn zecewp ã(a"pyz'd ldwie zyxt zay zgiyn)

ועד  ׁשני, יהּודי עם להתאחד עליו - הּקֹודׁש" "ׁשקל להיֹות ּובכדי מחצית, רק הּוא הרי ּבפני־עצמֹו, נמצא יהּודי ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָּכאׁשר
יהּודי  רק לא הּוא "רע" ׁשּפרּוׁש ,"ּכמֹו לרע ּד"ואהבּת הּמצוה קּיּום וזהּו יׂשראל. מּבני ואחד אחד ּכל עם ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹלהתאחד
אחד  ׁשּכל ּבּתניא, הּזקן אדמּו"ר ׁשּכֹותב ּכמֹו היא לזה והּסּבה ּתבל. ּבקצוי ׁשּנמצא יהּודי אפילּו אּלא אליו, קרֹוב ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָׁשּנמצא
ואם־ּכן  - ּבכּלֹו" ּתֹופס אּתה ּבמקצתֹו, ּתֹופס ּכׁשאּתה "העצם והרי מּמׁש", מּמעל אלקה "חלק הּוא יׂשראל מּבני ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻואחד
יעילה  הכי הּצּורה הרי - ּבלּתי־רצּוי ענין חברֹו אצל לׁשלֹול ׁשּיׁש ּבמקרה ואפילּו אחת. מציאּות הם יׂשראל ּבני ּכל ְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהרי

ׁשלֹום. ּובדרכי נעם ּבדרכי עליו ׁשּמׁשּפיע על־ידי היא זאת ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹֹלפעל

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl jezn' - jli`e 390 'nr fh jxk y"ewl t"r)

EpYi | df - zFpFr zxRkA mixcb ipW§¥§¨¦§©¨©£¤´¦§À

ייייּתּתּתּתננננּוּוּוּו ּכּכּכּכזהזהזהזה ללללֹוֹוֹוֹו ואמרואמרואמרואמר .... .... אאאאׁשׁשׁשׁש ׁשׁשׁשׁשלללל מטמטמטמטּבּבּבּבעעעע ּכּכּכּכמיןמיןמיןמין ללללֹוֹוֹוֹו רש"י)הראההראההראההראה ובפירוש יג. (ל, ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
ּדוקא? אׁש ּבדמּות הּמטּבע לֹו ׁשהראה ּבזה הּקּב"ה רמז מה ּבאּור, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָוצרי

יׂשראל. לבני נפׁשֹו" 'ּכֹופר להיֹות ּבאה הרי הּׁשקל מחצית ּדהּנה לֹומר, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָויׁש
ּכלי  טבילת ב. מּטמאתֹו. הּנטּבל את מטהרים רק דהמים ּבּמים, טבילה א. ּגדרים. ב' מּצינּו מּטמאתֹו חפץ ּבטהרת ְְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֻֻוהּנה

חדׁשה. למציאּות הּכלי את מׁשּנה אּלא הּכלי טמאת מסירה רק לא דהאׁש ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻּבאׁש,
החטא  טמאת ׁשּמסירה נפׁשֹותיכם'. על 'לכּפר קרּבנֹות ידי על ּכּפרה א. אּלּו. ּגדרים ׁשני יׁשנם חטא, על ּבכּפרה כן ְְְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻּוּכמֹו

מ  הּנפׁש אּלא החטא ׁשהּוסר רק ׁשּלא נפׁשֹו' 'ּכֹופר ב. האדם. ׁשּתּנית.מעל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
ּפעלּו וזה הּנפׁש, מציאּות את ׁשּתׁשנה לּכּפרה זקּוקים העגל, חטא על לכּפר ׁשּכדי לרמז אׁש, ׁשל מטּבע הראהּו ְְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָולכן

הּׁשקל. מחצית ידי ְֲִֵֶֶַַַעל

(ãé)äðL íéøNò ïaî íéã÷tä-ìò øáòä ìkÀŸ¨«Ÿ¥Æ©©§ª¦½¦¤²¤§¦¬¨−̈
:ýåýé úîeøz ïzé äìòîå̈¨®§¨¦¥−§©¬§Ÿ̈«

i"yx£‰ÏÚÓÂ ‰L ÌÈ¯NÚ ÔaÓ∑ אנׁשים ּבכלל ונמנה לּצבא יֹוצא עׂשרים מּבן ּפחּות ׁשאין ּכאן לּמד. ƒ∆∆¿ƒ»»»»¿»ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

(åè)úéöçnî èéòîé àì ìcäå äaøé-àì øéLòä¤«¨¦´«Ÿ©§¤À§©©Æ´Ÿ©§¦½¦©«£¦−
-ìò øtëì ýåýé úîeøz-úà úúì ì÷Mä©¨®¤¨¥Æ¤§©´§Ÿ̈½§©¥−©

:íëéúLôð©§«Ÿ¥¤«
i"yx£ÌÎÈ˙LÙŒÏÚ ¯tÎÏ∑ּתּנגפּו להם ׁשּלא ׁשרמז לפי נפׁשתיכם, על לכּפר אחר: ּדבר מנין. עלֿידי ¿«≈««¿…≈∆ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

ּבנדבת  ּכׁשהתחילּו ׁשּמנאן אדנים, ּתרּומת אחת, ּפעמים: ג' ה', ּתרּומת ּכאן ׁשּנכּתב ּתרּומֹות, ג' ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָּכאן
ׁשּנאמר הּכּכר, למאת ועלה הּׁשקל מחצית ואחד אחד ּכל וּנתנּו לח)הּמׁשּכן, מאת (לקמן העדה ּפקּודי "וכסף : ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ׁשּמנאן  מנין, עלֿידי היא אף והּׁשנית וגֹו'". הּכסף ּכּכר מאת "ויהי ׁשּנאמר האדנים, נעׂשּו ּומהם ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָּכּכר",
הּפקּודים חּמׁש ּבתחּלת האמּור הּמנין הּוא הּמׁשּכן, א)מּׁשהּוקם הּׁשנית",(במדבר ּבּׁשנה הּׁשני לחדׁש "ּבאחד : ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ

ועׁשירים, ענּיים ּבהם והׁשוּו וׁשנה, ׁשנה ּכל ׁשל צּבּור קרּבנֹות מהן לקנֹות והן הּׁשקל, מחצית אחד ּכל ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֻונתנּו
ּתרּומת  היא והּׁשליׁשית, ּבאים. הם לכּפרה ׁשהּקרּבנֹות נפׁשתיכם", על "לכּפר נאמר: ּתרּומה אֹותּה ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹועל

ׁשּנאמר ּכמֹו לה)הּמׁשּכן, מ (לקמן "ּכל איׁש: איׁש אּלא ּבּה, ׁשוה ּכּלם יד היתה ולא ּונחׁשת" ּכסף ּתרּומת רים ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
לּבֹו ּׁשּנדבֹו .מה ְִֶַָ

ÔÈLיד  ÔÈ¯ÒÚ ¯aÓ ‡iÈÓ ÏÚ ¯·Úc Ïk…¿»««ƒ¿»«»ƒ«∆¿ƒ¿ƒ
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ ÔzÈ ‡lÚÏe¿≈»ƒ≈«¿»»√»¿»

ÚÊÈ¯טו  ‡Ï ÔkÒÓ„e ÈbÒÈ ‡Ï ¯ÈzÚc¿«ƒ»«¿≈¿ƒ¿≈»«¿≈
ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡ ˙È ÔzÓÏ ‡ÚÏÒ ˙ebÏtÓƒ«¿ƒ¿»¿ƒ«»«¿»»√»¿»

:ÔBÎÈ˙LÙ ÏÚ ‡¯tÎÏ¿«»»««¿»≈
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(æè)ìàøNé éða úàî íéøtkä óñk-úà zç÷ìå§¨«©§º̈¤¤´¤©¦ª¦À¥¥Æ§¥´¦§¨¥½
éðáì äéäå ãòBî ìäà úãáò-ìò Búà zúðå§¨«©¨´Ÿ½©£Ÿ©−´Ÿ¤¥®§¨¨Á¦§¥̧
:íëéúLôð-ìò øtëì ýåýé éðôì ïBøkæì ìàøNé¦§¨¥³§¦¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½§©¥−©©§«Ÿ¥¤«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ ˙„·ÚŒÏÚ B˙‡ z˙Â∑,העגל מעׂשה אחר הּמׁשּכן נדבת ּבתחּלת למנֹותם ׁשּנצטוּו למדּת, ¿»«»…«¬…«…∆≈ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ
ׁשּנאמר ּכמֹו מּגפה, ּבהם ׁשּנכנס לב)מּפני ׁשּנפל (לקמן ּבעליה, על החביבה לצאן מׁשל העם", את ה' "וּיּגף : ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ׁשהיא  להֹודיע ּבהם, נֹותרּו ּכּמה ודע צאני, את מנה ,מּמ ּבבּקׁשה לרֹועה: לֹו אמר ּומּׁשּפסק, ּדבר, ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹּבּה
ּבֹו נאמר ׁשהרי הּפקּודים, ּבחּמׁש האמּור הּוא הּזה ׁשהּמנין לֹומר אפׁשר ואי עליו. א)חביבה "ּבאחד (במדבר : ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ

ׁשּנאמר הראׁשֹון, לחדׁש ּבאחד הּוקם והּמׁשּכן הּׁשני", מ)לחדׁש לחדׁש(לקמן ּבאחד הראׁשֹון החדׁש "ּביֹום : ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹ
ׁשּנאמר ׁשּלֹו, מּׁשקלים האדנים, נעׂשּו הּזה ּומהּמנין וגֹו'", לח)ּתקים לצקת (לקמן הּכסף ּכּכר מאת "ויהי : ְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

ּׁשנּיה  ּבּׁשנה ואחת הראׁשֹונה, ּבּׁשנה הּכּפּורים יֹום אחר נדבתן ּבתחּלת אחת היּו: ׁשּׁשּתים למדּת, הא ְְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָוגֹו'",
ּוׁשלׁשת  אלף מאֹות ׁשׁש ׁשוים יׂשראל היּו ׁשּבׁשניהם אפׁשר וכי ּתאמר: ואם הּמׁשּכן. מּׁשהּוקם ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּבאּיר,

ּכן נאמר ּבֹו אף הּפקּודים ּובחּמׁש ּכן, נאמר העדה ּפקּודי ּבכסף ׁשהרי וחמּׁשים, מאֹות וחמׁש (במדבר אלפים ְְְְֱֱֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻ
היּו,א) ׁשנים ּבׁשּתי והלא וחמּׁשים". מאֹות וחמׁש אלפים ּוׁשלׁשת אלף מאֹות ׁשׁש הּפקּודים ּכל "וּיהיּו :ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

לּדבר, ּתׁשּובה כ'? ּבני נעׂשּו ּובּׁשנּיה נמנּו, ׁשּלא ׁשנה י"ט ּבני הראׁשֹון מנין ּבׁשעת היּו ׁשּלא אפׁשר ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹואי
מצרים  ׁשּליציאת לפי ׁשנים, ׁשּתי היּו - מצרים יציאת למנין אבל נמנּו, אחת ּבׁשנה - האנׁשים ׁשנֹות ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָאצל

ּבמּסכ  ׁשּׁשנינּו ּכמֹו מּניסן, ׁשנה מֹונין ׁשּנתחּדׁשה ּבּׁשנּיה, והּוקם ּבראׁשֹונה, הּמׁשּכן ונבנה הּׁשנה', 'ראׁש ת ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
ּבׁשנה  הּמנינים ׁשני נמצאּו מּתׁשרי, הּמתחילין עֹולם ׁשנֹות למנין מנּויין האנׁשים ׁשנֹות אבל ּבניסן. ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָּבאחד

על אחת, ונצטּוּו להם, לסלח ליׂשראל הּמקֹום ׁשּנתרּצה הּכּפּורים יֹום לאחר ּבתׁשרי, היה הראׁשֹון הּמנין ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ּבאּיר  ּבאחד והּׁשני ÚBÓ„.הּמׁשּכן, Ï‰‡ ˙„·ÚŒÏÚ∑ּבֹו ׁשּנעׂשּו אדנים .הן ְְְְִִִֵֶַַָָָ«¬…«…∆≈ֲֲִֵֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,ipyÎxc` ycegÎy`x axre ycegd mikxan ,milwy zyxt ,icewt zyxt zay zgiyn)

זה  הרי - ימעיט" לא  והּדל ירּבה לא ׁש"העׁשיר ּובאפן ּדוקא, הּׁשקל" "מחצית נתינת על־ידי ׁשּנעׂשה יׂשראל ּבני ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹמנין
וההגּבלה. הּמדידה ְְְְִִַַַַָָָּתכלית

עבֹודת  על־ידי הּתֹורה־ּומצֹות ענין ׁשּבכללּות והגּבלה מהּמדידה ׁשּלמעלה הּתׁשּובה ענין ׁשּזהּו - נפׁשֹותיכם" על ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָ"לכּפר
חכמינּו לׁשֹון ּבפרּוׁש וכּידּוע נפׁש'), ה'ּמסירת ענין ׁשּזהּו מהּׂשכל, למעלה ראׁש", את ּד"תּׂשא הענין על־ּדר) ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹהּצּדיקים
ּבמדידה  ׁשהם ּבמעׂשים ׁשּגם הינּו, ּומאירים. טֹובים הם הּמעׂשים - הּתׁשּובה ׁשעל־ידי טֹובים", ּומעׂשים "ּתׁשּובה ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָז"ל

והגּבלה. מּמדידה ׁשּלמעלה העיּלּוי נמׁש ְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָּובהגּבלה,

ã ycew zegiyn zecewp ã(327 'nr gi jxk zegiy ihewl)

ּדּדּדּדברברברבר ּבּבּבּבּהּהּהּה ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנפלפלפלפל .... .... לצאןלצאןלצאןלצאן טז)ממממׁשׁשׁשׁשלללל ל, ׁש"נכנסּו(רש"י לצאן מׁשל מּובא ּבתנחּומא ּדהּנה זאביםזאביםזאביםזאביםואּלּו לֹומר, ויׁש ּובקעּום". ְְְְָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
נקט  לכן הּמּגפה. החטא, לתֹוצאת קׁשר ּכל לֹו היה ׁשּלא ּומּובן ּבהר, הנאמן, הרֹועה רּבנּו, מׁשה היה העגל חטא ְְְְְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹּבׁשעת
זאבים, התנּפלּות ׁשל ּבמקרה מה־ּׁשאין־ּכן מּמגפה); צאנֹו את לׁשמר ּבידֹו אין (ּכי ּבכ אׁשם אינֹו הרֹועה ׁשּכן ּדבר, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹמּכת

מּפניהם). הּצאן על לׁשמר ּתפקידֹו (ׁשהרי אׁשם הרֹועה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹּגם
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i"yx£¯Bik∑ מים ּבפיהם הּמריקים ּדּדים ולּה ּגדֹולה, ּדּוד מתּקן ∑BpÎÂ.ּכמין מֹוׁשב ּובסיסּה, ּכתרּגּומֹו: ƒְְְְְִִִִִִֶַַַָָ¿«ְְְְִֵַַָֻ
הּכּיֹור ∑Á¯Ïˆ‰.לכּיֹור  על ‰ÁaÊn.מּוסב ÔÈ·e∑ אהל מׁשּכן ּפתח לפני ׁשהּוא ּבֹו ׁשּכתּוב העלה, מזּבח ְִ¿»¿»ִַַָ≈«ƒ¿≈«ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

מּׁשּום  ּבינתים, ּכלל מפסיק ואינֹו והּמׁשּכן, הּמזּבח ׁשּבין אויר ּכנגד ועֹומד קמעא מׁשּו הּכּיֹור והיה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָמֹועד,
מ)ׁשּנאמר ּכּיֹור (לקמן ואין מֹועד, אהל לפני מזּבח ּכלֹומר אהלֿמֹועד", מׁשּכן ּפתח ׂשם העֹולה מזּבח "ואת : ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

ּב'זבחים' ׁשנּויה ּכ הּדרֹום, ּכלּפי קמעא  מׁשּו ּכיצד? הא מֹועד, אהל .לפני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"iyz ,y"c` g"dan ,milwy zyxt ,ldwie t"y)

ּכמֹו נעׂשה), ׁשּמהם ּבּדברים ּגם אֹויס) זי (ּדריקט מתּבּטא הּכּיֹור ענין (ּכי הּכּיֹור נעׂשה ׁשּמהם מהּדברים יּובן הּכּיֹור ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָענין
'מראֹות' ּׁשּכתּוב מה מקֹומֹות) (ּובכּמה אֹור' ּב'תֹורה וכּמבֹואר גֹו', הּצֹובאֹות ּבּמראֹות נחֹוׁשת גֹו' הּכּיֹור את וּיעׂש ְְְְְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָׁשּכתּוב

מאירה. ׁשאינּה ואסּפקלריא הּמאירה אסּפקלריא מראֹות, ב' יׁש ּכי רּבים, ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָלׁשֹון

(èé)-úàå íäéãé-úà epnî åéðáe ïøäà eöçøå§¨«£²©«£¬Ÿ¨−̈¦¤®¤§¥¤−§¤
:íäéìâø©§¥¤«

i"yx£Ì‰ÈÏ‚¯Œ˙‡Â Ì‰È„ÈŒ˙‡∑ ידיו מקּדׁש היה אחת ידים ּבבת קּדּוׁש ּכיצד ּב'זבחים': ׁשנינּו וכ ורגליו, ∆¿≈∆¿∆«¿≈∆ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָ
ּומקּדׁשן  הּׂשמאלית, רגלֹו ּגּבי על הּׂשמאלית וידֹו הימנית, רגלֹו ּגּבי על הימנית ידֹו מּניח .ורגלים? ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 184 cenr ,`l jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)
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רגליהם" ואת ידיהם את מּמּנּו ּובניו אהרן ורחצּו גֹו' ּכּיֹור "ועׂשית הּכּיֹור עׂשּית על הּצּוּוי מּובא יח־יט)ּבפרׁשתנּו .(ל, ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ּב'ראׁשֹונים' ועֹוד)ּומצינּו קצ"א, סימן א חלק הרשב"א שאלות־ותשובות לפני (ראה ורגליהם ידיהם הּכהנים קּדּוׁש את ׁשּקׁשרּו ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

הּתפּלה. לפני ּגּופֹו לרחץ החּיּוב עם ְְְֲִִִִִֵַַָָָֹהעבֹודה
הרמּב"ם ּכתב ג)והּנה הלכה ד פרק תפילה ּדמה (הלכות לׁשיטתֹו, לעּין ויׁש יתּפּלל". ואחר־ּכ ורגליו ידיו ּפניו רֹוחץ "ׁשחרית ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

הּפנים. את ּגם לרחץ יׁש הּתפּלה ולפני ּבלבד, רגליהם" ואת ידיהם "את לרחץ נצטּוּו הּכהנים ׁשּברחיצת ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹֹֹטעם
הּדרּוׁש: ּבדר זה לבאר ְְְְֵֵֶֶֶַָויׁש

מׁשּכן  מקֹום הם הּפנים מה־ּׁשאין־ּכן האדם, ׁשל העׂשּיה ּכח ׁשֹוכן ורגלים ׁשּבּידים הּוא, ורגלים להּידים הּפנים ּבין ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹהחילּוק
ּבזה. וכּיֹוצא והּדּבּור והּׁשמיעה הראּיה חּוׁש הּׂשכל, ּכח ׁשּבֹו, הּנעלים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹהּכחֹות

וכחֹותיהם  נעלה, ּבמּצב יׂשראל היּו הּבית ּדבזמן הּתפּלה. לפני להרחיצה הּכהנים קּדּוׁש ּבין החּלּוק לפרׁש יׁש ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹועל־ּפי־זה
היּו אּלּו ּכֹוחֹות ּכי ה"ּפנים" את ּולטהר לקּדׁש צריכים היּו ולא לבּדֹו, לה' ּבלּתי ּתמיד היּו ּומּדֹותיהם ׂשכלם - ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהּנעלים

מּמיל  וטהרה.טהֹורים לקּדּוׁש נצרכים היּו ּוׁשתּיה, ּובאכילה ּדחֹול ּבעּובדין התעּסקּו ׁשּבהם ורגליהם ידיהם ורק א. ְְְְְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
האדם  על הּתפּלה לפני ולכן הּזה, עֹולם ּבעניני ולּבֹו ׂשכלֹו את ּגם מׁשקיע האדם ּבהם מּצבים יׁשנם ּבזמּננּו, ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָמה־ּׁשאין־ּכן 

ּובטהרה. ּבקדּוׁשה קֹונֹו לפני לעמד יּוכל למען לּתפּלה, ּכהכנה "ּפניו" את ּגם ּולקּדׁש לנּקֹות ְְְְְְְְֲֲֳִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹלטהר

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"iyz ,y"c` g"dan ,milwy zyxt ,ldwie t"y)

את  ורחצּו ּומעׂשה, ּדיּבּור ּדמחׁשבה הּלבּוׁשים הם ורגליהם הּמּדֹות, ּבירּור ענין הּוא ידיהם ורחצּו הּמּדֹות, הם ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָידיהם
מחׁשבה  ענין והּוא ּדקליּפה, מלכּות הּוא ׁשרגל ּברגליהם, אבק העלּו ּבענין ּכּידּוע הרעים, הּלבּוׁשים הסרת ענין הּוא ְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָרגליהם
לבּוׁשי  ׁשּגם והינּו, הּצֹובאֹות, מּמראֹות ׁשּנעׂשה ּבּכּיֹור מׁשה ׁשּנתן החכמה מּמי היא זֹו ּורחיצה ּדלעּומת־זה. ּומעׂשה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹּדּבּור

כּו'. החכמה ּבמי רחיצה צריכים הּבהמית הּנפׁש ּובירּור ּומצֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּתֹורה

(ë)Bà eúîé àìå íéî-eöçøé ãòBî ìäà-ìà íàáa§Ÿº̈¤¯Ÿ¤¥²¦§£©−¦§´Ÿ¨ª®´
ì çaænä-ìà ízLâá:ýåýéì äMà øéè÷äì úøL §¦§¨³¤©¦§¥̧©Æ§¨¥½§©§¦¬¦¤−©«Ÿ̈«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡ Ì‡·a∑(יט זבחים שמיני, פרשת כהנים, להקטיר (תורת הערּבים : ּובין להּזֹות ׁשחרית אֹו קטרת, ¿…»∆…∆≈ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָֹ

LÁ‡יח  dÒÈÒ·e ‡LÁ„ ‡¯Bik „aÚ˙Â¿«¿≈ƒ»ƒ¿»»¿ƒ≈¿»»
ÔÈ·e ‡ÓÊ ÔkLÓ ÔÈa d˙È Ôz˙Â Lec˜Ï¿ƒ¿ƒ≈»≈≈«¿«ƒ¿»≈

:‡iÓ Ônz Ôz˙Â ‡Áa„Ó«¿¿»¿ƒ≈«»«»

ÈÂ˙יט  ÔB‰È„È ˙È dpÓ È‰B·e Ô¯‰‡ ÔeLc˜ÈÂƒ«¿«¬…¿ƒƒ≈»¿≈¿»
:ÔB‰ÈÏ‚«̄¿≈

ÏÂ‡כ  ‡iÓ ÔeLc˜È ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ÔB‰ÏÚÈÓa¿≈«¿¿«¿«ƒ¿»¿«¿«»¿»
‡LnLÏ ‡Áa„ÓÏ ÔB‰·¯˜Ó· B‡ Ôe˙eÓÈ¿¿ƒ¿»¿¿«¿¿»¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡˜q‡Ï¿«»»À¿»»√»¿»
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(æè)ìàøNé éða úàî íéøtkä óñk-úà zç÷ìå§¨«©§º̈¤¤´¤©¦ª¦À¥¥Æ§¥´¦§¨¥½
éðáì äéäå ãòBî ìäà úãáò-ìò Búà zúðå§¨«©¨´Ÿ½©£Ÿ©−´Ÿ¤¥®§¨¨Á¦§¥̧
:íëéúLôð-ìò øtëì ýåýé éðôì ïBøkæì ìàøNé¦§¨¥³§¦¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½§©¥−©©§«Ÿ¥¤«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ ˙„·ÚŒÏÚ B˙‡ z˙Â∑,העגל מעׂשה אחר הּמׁשּכן נדבת ּבתחּלת למנֹותם ׁשּנצטוּו למדּת, ¿»«»…«¬…«…∆≈ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ
ׁשּנאמר ּכמֹו מּגפה, ּבהם ׁשּנכנס לב)מּפני ׁשּנפל (לקמן ּבעליה, על החביבה לצאן מׁשל העם", את ה' "וּיּגף : ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ׁשהיא  להֹודיע ּבהם, נֹותרּו ּכּמה ודע צאני, את מנה ,מּמ ּבבּקׁשה לרֹועה: לֹו אמר ּומּׁשּפסק, ּדבר, ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹּבּה
ּבֹו נאמר ׁשהרי הּפקּודים, ּבחּמׁש האמּור הּוא הּזה ׁשהּמנין לֹומר אפׁשר ואי עליו. א)חביבה "ּבאחד (במדבר : ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ

ׁשּנאמר הראׁשֹון, לחדׁש ּבאחד הּוקם והּמׁשּכן הּׁשני", מ)לחדׁש לחדׁש(לקמן ּבאחד הראׁשֹון החדׁש "ּביֹום : ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹ
ׁשּנאמר ׁשּלֹו, מּׁשקלים האדנים, נעׂשּו הּזה ּומהּמנין וגֹו'", לח)ּתקים לצקת (לקמן הּכסף ּכּכר מאת "ויהי : ְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

ּׁשנּיה  ּבּׁשנה ואחת הראׁשֹונה, ּבּׁשנה הּכּפּורים יֹום אחר נדבתן ּבתחּלת אחת היּו: ׁשּׁשּתים למדּת, הא ְְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָוגֹו'",
ּוׁשלׁשת  אלף מאֹות ׁשׁש ׁשוים יׂשראל היּו ׁשּבׁשניהם אפׁשר וכי ּתאמר: ואם הּמׁשּכן. מּׁשהּוקם ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּבאּיר,

ּכן נאמר ּבֹו אף הּפקּודים ּובחּמׁש ּכן, נאמר העדה ּפקּודי ּבכסף ׁשהרי וחמּׁשים, מאֹות וחמׁש (במדבר אלפים ְְְְֱֱֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻ
היּו,א) ׁשנים ּבׁשּתי והלא וחמּׁשים". מאֹות וחמׁש אלפים ּוׁשלׁשת אלף מאֹות ׁשׁש הּפקּודים ּכל "וּיהיּו :ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

לּדבר, ּתׁשּובה כ'? ּבני נעׂשּו ּובּׁשנּיה נמנּו, ׁשּלא ׁשנה י"ט ּבני הראׁשֹון מנין ּבׁשעת היּו ׁשּלא אפׁשר ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹואי
מצרים  ׁשּליציאת לפי ׁשנים, ׁשּתי היּו - מצרים יציאת למנין אבל נמנּו, אחת ּבׁשנה - האנׁשים ׁשנֹות ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָאצל

ּבמּסכ  ׁשּׁשנינּו ּכמֹו מּניסן, ׁשנה מֹונין ׁשּנתחּדׁשה ּבּׁשנּיה, והּוקם ּבראׁשֹונה, הּמׁשּכן ונבנה הּׁשנה', 'ראׁש ת ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
ּבׁשנה  הּמנינים ׁשני נמצאּו מּתׁשרי, הּמתחילין עֹולם ׁשנֹות למנין מנּויין האנׁשים ׁשנֹות אבל ּבניסן. ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָּבאחד

על אחת, ונצטּוּו להם, לסלח ליׂשראל הּמקֹום ׁשּנתרּצה הּכּפּורים יֹום לאחר ּבתׁשרי, היה הראׁשֹון הּמנין ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ּבאּיר  ּבאחד והּׁשני ÚBÓ„.הּמׁשּכן, Ï‰‡ ˙„·ÚŒÏÚ∑ּבֹו ׁשּנעׂשּו אדנים .הן ְְְְִִִֵֶַַָָָ«¬…«…∆≈ֲֲִֵֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"kyz'd ,ipyÎxc` ycegÎy`x axre ycegd mikxan ,milwy zyxt ,icewt zyxt zay zgiyn)

זה  הרי - ימעיט" לא  והּדל ירּבה לא ׁש"העׁשיר ּובאפן ּדוקא, הּׁשקל" "מחצית נתינת על־ידי ׁשּנעׂשה יׂשראל ּבני ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹמנין
וההגּבלה. הּמדידה ְְְְִִַַַַָָָּתכלית

עבֹודת  על־ידי הּתֹורה־ּומצֹות ענין ׁשּבכללּות והגּבלה מהּמדידה ׁשּלמעלה הּתׁשּובה ענין ׁשּזהּו - נפׁשֹותיכם" על ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָ"לכּפר
חכמינּו לׁשֹון ּבפרּוׁש וכּידּוע נפׁש'), ה'ּמסירת ענין ׁשּזהּו מהּׂשכל, למעלה ראׁש", את ּד"תּׂשא הענין על־ּדר) ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹהּצּדיקים
ּבמדידה  ׁשהם ּבמעׂשים ׁשּגם הינּו, ּומאירים. טֹובים הם הּמעׂשים - הּתׁשּובה ׁשעל־ידי טֹובים", ּומעׂשים "ּתׁשּובה ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָז"ל

והגּבלה. מּמדידה ׁשּלמעלה העיּלּוי נמׁש ְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָּובהגּבלה,

ã ycew zegiyn zecewp ã(327 'nr gi jxk zegiy ihewl)

ּדּדּדּדברברברבר ּבּבּבּבּהּהּהּה ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנפלפלפלפל .... .... לצאןלצאןלצאןלצאן טז)ממממׁשׁשׁשׁשלללל ל, ׁש"נכנסּו(רש"י לצאן מׁשל מּובא ּבתנחּומא ּדהּנה זאביםזאביםזאביםזאביםואּלּו לֹומר, ויׁש ּובקעּום". ְְְְָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
נקט  לכן הּמּגפה. החטא, לתֹוצאת קׁשר ּכל לֹו היה ׁשּלא ּומּובן ּבהר, הנאמן, הרֹועה רּבנּו, מׁשה היה העגל חטא ְְְְְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹּבׁשעת
זאבים, התנּפלּות ׁשל ּבמקרה מה־ּׁשאין־ּכן מּמגפה); צאנֹו את לׁשמר ּבידֹו אין (ּכי ּבכ אׁשם אינֹו הרֹועה ׁשּכן ּדבר, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹמּכת

מּפניהם). הּצאן על לׁשמר ּתפקידֹו (ׁשהרי אׁשם הרֹועה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹּגם

(æé)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

Ï‡¯NÈטז  Èa ÔÓ ‡i¯etk ÛÒk ˙È ·q˙Â¿ƒ«»¿«ƒ«»ƒ¿≈ƒ¿»≈
È·Ï È‰ÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ ÔÁÏt ÏÚ d˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»≈«»¿««¿«ƒ¿»ƒ≈ƒ¿≈
ÏÚ ‡¯tÎÏ ÈÈ Ì„˜ ‡¯Î„Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»¿»»√»¿»¿«»»«

:ÔBÎÈ˙LÙ«¿»≈

ÓÈÓÏ¯:יז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(fh).Búà zúðåi"Wx WxiR o`M §¨©¨Ÿ¨¥©©¦
zFpW oipnl oiiEpn miWp`d zFpWC¦§¨£¨¦§¦§¦§©§
,dniY .ixWYn oiligzOd mlFrd̈¨©©§¦¦¦¦§¦¥¨

xn`C o`nl `gipdC(:i d"x)ixWzA §¨¦¨§©§¨©§¦§¦
xn`C o`nl `N` ,mlFrd `xap¦§¨¨¨¤¨§©§¨©
`Mi` i`n mlFrd `xap oqipA§¦¨¦§¨¨¨©¦¨

aizM ikC ,`iWw cFre .xninldlrne §¥©§©§¨§¦§¦¨©§¨
il d`xp okl .opipn mc` lW Fzcill§¥¨¤¨¨¨¥©¨¥¦§¤¦
itlE ,zg` mrR `N` Epnp `NW¤Ÿ¦§¤¨©©©©§¦
EnilWie ipXd WcFgA ElrIW¤©£©¤©¥¦§©§¦
dpFW`xA Epzp oM mB ,mipW mixUrl§¤§¦¨¦©¥¨§¨¦¨
.dpFW`x dpW lW mixERiMd mFi xg ©̀©©¦¦¤¨¨¦¨

,i"Wx WExiR KFYn rnWn inp oke§¥©¦©§©¦¥©¦
ici lr `id s` zipXde lirl WxiRW¤¥©§¥§©¥¦©¦©§¥
`vnpe ,oMWOd mTEdXn o`pOW oipn¦§¨¤§¨¨¦¤©©¦§¨§¦§¨
EeW xiI`AW milwXd oipOW df itl§¦¤¤¦§©©§¨¦¤§¦¨¨

:EN`lfi dxez §¥
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(çé)zúðå äöçøì úLçð Bpëå úLçð øBik úéNòå§¨¦¹¨¦¬§²¤§©¬§−¤§¨§¨®§¨«©¨´
å çaænä ïéáe ãòBî ìäà-ïéa Búà:íéî änL zúð ŸÀ¥«³Ÿ¤¥Æ¥´©¦§¥½©§¨«©¨¬−̈¨¨«¦

i"yx£¯Bik∑ מים ּבפיהם הּמריקים ּדּדים ולּה ּגדֹולה, ּדּוד מתּקן ∑BpÎÂ.ּכמין מֹוׁשב ּובסיסּה, ּכתרּגּומֹו: ƒְְְְְִִִִִִֶַַַָָ¿«ְְְְִֵַַָֻ
הּכּיֹור ∑Á¯Ïˆ‰.לכּיֹור  על ‰ÁaÊn.מּוסב ÔÈ·e∑ אהל מׁשּכן ּפתח לפני ׁשהּוא ּבֹו ׁשּכתּוב העלה, מזּבח ְִ¿»¿»ִַַָ≈«ƒ¿≈«ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

מּׁשּום  ּבינתים, ּכלל מפסיק ואינֹו והּמׁשּכן, הּמזּבח ׁשּבין אויר ּכנגד ועֹומד קמעא מׁשּו הּכּיֹור והיה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָמֹועד,
מ)ׁשּנאמר ּכּיֹור (לקמן ואין מֹועד, אהל לפני מזּבח ּכלֹומר אהלֿמֹועד", מׁשּכן ּפתח ׂשם העֹולה מזּבח "ואת : ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

ּב'זבחים' ׁשנּויה ּכ הּדרֹום, ּכלּפי קמעא  מׁשּו ּכיצד? הא מֹועד, אהל .לפני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"iyz ,y"c` g"dan ,milwy zyxt ,ldwie t"y)

ּכמֹו נעׂשה), ׁשּמהם ּבּדברים ּגם אֹויס) זי (ּדריקט מתּבּטא הּכּיֹור ענין (ּכי הּכּיֹור נעׂשה ׁשּמהם מהּדברים יּובן הּכּיֹור ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָענין
'מראֹות' ּׁשּכתּוב מה מקֹומֹות) (ּובכּמה אֹור' ּב'תֹורה וכּמבֹואר גֹו', הּצֹובאֹות ּבּמראֹות נחֹוׁשת גֹו' הּכּיֹור את וּיעׂש ְְְְְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָׁשּכתּוב

מאירה. ׁשאינּה ואסּפקלריא הּמאירה אסּפקלריא מראֹות, ב' יׁש ּכי רּבים, ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָלׁשֹון

(èé)-úàå íäéãé-úà epnî åéðáe ïøäà eöçøå§¨«£²©«£¬Ÿ¨−̈¦¤®¤§¥¤−§¤
:íäéìâø©§¥¤«

i"yx£Ì‰ÈÏ‚¯Œ˙‡Â Ì‰È„ÈŒ˙‡∑ ידיו מקּדׁש היה אחת ידים ּבבת קּדּוׁש ּכיצד ּב'זבחים': ׁשנינּו וכ ורגליו, ∆¿≈∆¿∆«¿≈∆ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָ
ּומקּדׁשן  הּׂשמאלית, רגלֹו ּגּבי על הּׂשמאלית וידֹו הימנית, רגלֹו ּגּבי על הימנית ידֹו מּניח .ורגלים? ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 184 cenr ,`l jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

?mipRd z` mB mivgFx EpPnfA rECn©©¦§©¥£¦©¤©¨¦

רגליהם" ואת ידיהם את מּמּנּו ּובניו אהרן ורחצּו גֹו' ּכּיֹור "ועׂשית הּכּיֹור עׂשּית על הּצּוּוי מּובא יח־יט)ּבפרׁשתנּו .(ל, ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ּב'ראׁשֹונים' ועֹוד)ּומצינּו קצ"א, סימן א חלק הרשב"א שאלות־ותשובות לפני (ראה ורגליהם ידיהם הּכהנים קּדּוׁש את ׁשּקׁשרּו ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

הּתפּלה. לפני ּגּופֹו לרחץ החּיּוב עם ְְְֲִִִִִֵַַָָָֹהעבֹודה
הרמּב"ם ּכתב ג)והּנה הלכה ד פרק תפילה ּדמה (הלכות לׁשיטתֹו, לעּין ויׁש יתּפּלל". ואחר־ּכ ורגליו ידיו ּפניו רֹוחץ "ׁשחרית ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

הּפנים. את ּגם לרחץ יׁש הּתפּלה ולפני ּבלבד, רגליהם" ואת ידיהם "את לרחץ נצטּוּו הּכהנים ׁשּברחיצת ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹֹֹטעם
הּדרּוׁש: ּבדר זה לבאר ְְְְֵֵֶֶֶַָויׁש

מׁשּכן  מקֹום הם הּפנים מה־ּׁשאין־ּכן האדם, ׁשל העׂשּיה ּכח ׁשֹוכן ורגלים ׁשּבּידים הּוא, ורגלים להּידים הּפנים ּבין ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹהחילּוק
ּבזה. וכּיֹוצא והּדּבּור והּׁשמיעה הראּיה חּוׁש הּׂשכל, ּכח ׁשּבֹו, הּנעלים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹהּכחֹות

וכחֹותיהם  נעלה, ּבמּצב יׂשראל היּו הּבית ּדבזמן הּתפּלה. לפני להרחיצה הּכהנים קּדּוׁש ּבין החּלּוק לפרׁש יׁש ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹועל־ּפי־זה
היּו אּלּו ּכֹוחֹות ּכי ה"ּפנים" את ּולטהר לקּדׁש צריכים היּו ולא לבּדֹו, לה' ּבלּתי ּתמיד היּו ּומּדֹותיהם ׂשכלם - ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהּנעלים

מּמיל  וטהרה.טהֹורים לקּדּוׁש נצרכים היּו ּוׁשתּיה, ּובאכילה ּדחֹול ּבעּובדין התעּסקּו ׁשּבהם ורגליהם ידיהם ורק א. ְְְְְְְְְְְְְְֲֳִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
האדם  על הּתפּלה לפני ולכן הּזה, עֹולם ּבעניני ולּבֹו ׂשכלֹו את ּגם מׁשקיע האדם ּבהם מּצבים יׁשנם ּבזמּננּו, ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָמה־ּׁשאין־ּכן 

ּובטהרה. ּבקדּוׁשה קֹונֹו לפני לעמד יּוכל למען לּתפּלה, ּכהכנה "ּפניו" את ּגם ּולקּדׁש לנּקֹות ְְְְְְְְֲֲֳִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹלטהר

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"iyz ,y"c` g"dan ,milwy zyxt ,ldwie t"y)

את  ורחצּו ּומעׂשה, ּדיּבּור ּדמחׁשבה הּלבּוׁשים הם ורגליהם הּמּדֹות, ּבירּור ענין הּוא ידיהם ורחצּו הּמּדֹות, הם ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָידיהם
מחׁשבה  ענין והּוא ּדקליּפה, מלכּות הּוא ׁשרגל ּברגליהם, אבק העלּו ּבענין ּכּידּוע הרעים, הּלבּוׁשים הסרת ענין הּוא ְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָרגליהם
לבּוׁשי  ׁשּגם והינּו, הּצֹובאֹות, מּמראֹות ׁשּנעׂשה ּבּכּיֹור מׁשה ׁשּנתן החכמה מּמי היא זֹו ּורחיצה ּדלעּומת־זה. ּומעׂשה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹּדּבּור

כּו'. החכמה ּבמי רחיצה צריכים הּבהמית הּנפׁש ּובירּור ּומצֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּתֹורה

(ë)Bà eúîé àìå íéî-eöçøé ãòBî ìäà-ìà íàáa§Ÿº̈¤¯Ÿ¤¥²¦§£©−¦§´Ÿ¨ª®´
ì çaænä-ìà ízLâá:ýåýéì äMà øéè÷äì úøL §¦§¨³¤©¦§¥̧©Æ§¨¥½§©§¦¬¦¤−©«Ÿ̈«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡ Ì‡·a∑(יט זבחים שמיני, פרשת כהנים, להקטיר (תורת הערּבים : ּובין להּזֹות ׁשחרית אֹו קטרת, ¿…»∆…∆≈ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָֹ

LÁ‡יח  dÒÈÒ·e ‡LÁ„ ‡¯Bik „aÚ˙Â¿«¿≈ƒ»ƒ¿»»¿ƒ≈¿»»
ÔÈ·e ‡ÓÊ ÔkLÓ ÔÈa d˙È Ôz˙Â Lec˜Ï¿ƒ¿ƒ≈»≈≈«¿«ƒ¿»≈

:‡iÓ Ônz Ôz˙Â ‡Áa„Ó«¿¿»¿ƒ≈«»«»

ÈÂ˙יט  ÔB‰È„È ˙È dpÓ È‰B·e Ô¯‰‡ ÔeLc˜ÈÂƒ«¿«¬…¿ƒƒ≈»¿≈¿»
:ÔB‰ÈÏ‚«̄¿≈

ÏÂ‡כ  ‡iÓ ÔeLc˜È ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ÔB‰ÏÚÈÓa¿≈«¿¿«¿«ƒ¿»¿«¿«»¿»
‡LnLÏ ‡Áa„ÓÏ ÔB‰·¯˜Ó· B‡ Ôe˙eÓÈ¿¿ƒ¿»¿¿«¿¿»¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡˜q‡Ï¿«»»À¿»»√»¿»



yz`לו ik zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` a"i oey`x meil inei xeriy
אלילים  עבֹודת ּוׂשעירי הּמׁשיח ּכהן ּפר e˙ÓÈ.מּדם ‡ÏÂ∑נאמרּו ׁשּבּתֹורה ימּותּו. ירחצּו, לא אם הא ְֱֲִִִִִֵֵַַַַַָֹ¿…»Àְְֱֲִִֶֶַָָָֹ

הן ּכללֹות, ׁשֹומע אּתה לאו אהלהחיצֹון,∑‡ÁaÊn‰ŒÏ.ּומּכלל ּביאת ּכאן ּבחצר ׁשאין אּלא .מֹועד, ְְִֵֵַַַָָָ∆«ƒ¿≈«ִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

(àë)íäì äúéäå eúîé àìå íäéìâøå íäéãé eöçøå§¨«£²§¥¤¬§©§¥¤−§´Ÿ¨ª®§¨«§¨̧¨¤¯
:íúøãì Bòøæìe Bì íìBò-÷ç̈¨²¬§©§−§«ŸŸ¨«

i"yx£e˙ÓÈ ‡ÏÂ∑ לא הראׁשֹונה ׁשּמּמיתה ורגלים, ידים רחּוץ ואינֹו ּבּמזּבח המׁשּמׁש על מיתה לחּיב ¿…»Àְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹ
להיכל  הּנכנס על אּלא .ׁשמענּו ְְִֵֶַַַַָָָָ

(áë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
(âë)Lîç øBøc-øî Làø íéîNa Eì-ç÷ äzàå§©¨´©§»§¨¦´Ÿ¼¨§Æ£¥´

-äð÷e íéúàîe íéMîç Búéöçî íNa-ïîp÷å úBàî¥½§¦§¨¤¬¤©«£¦−£¦¦´¨¨®¦§¥
:íéúàîe íéMîç íNá−Ÿ¤£¦¦¬¨¨«¦

i"yx£L‡¯ ÌÈÓNa∑ חׁשּובים.ÌNaŒÔÓp˜Â∑ ריח ּבֹו ויׁש טֹוב ׁשהּוא יׁש הּוא, עץ קלּפת ׁשהּקּנמֹון לפי ¿»ƒ…ֲִ¿ƒ¿»∆∆ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
הּטֹוב  מן "קּנמןּֿבׂשם", לֹומר הצר לכ ּכעץ, אּלא ׁשאינֹו ויׁש וטעם, ÌÈ˙‡Óe.טֹוב ÌÈMÓÁ B˙ÈˆÁÓ∑ ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻ«¬ƒ¬ƒƒ»»ƒ

הבאתֹו מרּֿדר מחצית ׁשעּור ּכמֹו מאֹות, חמׁש ּכּלֹו נמצא ּומאתים, חמּׁשים ּבֹוּתהא נאמר לּמה ּכן, אם ֹור. ְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֻ
ּבעין, עין ׁשֹוקלין ׁשאין הכרעֹות, ב' ּבֹו להרּבֹות לחצאין, להביאֹו היא הּכתּוב ּגזרת ׁשנּויה חצאין? וכ ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָ

ה)ּב'כריתֹות' ּבׂשם ∑ÌN·Œ‰˜e.(דף לֹומר הצר ּבׂשם, ׁשל ׁשאינן קנים ׁשּיׁש לפי ּבׂשם, ׁשל ÌÈMÓÁ.קנה ְִִ¿≈…∆ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֻ¬ƒƒ
ÌÈ˙‡Óe∑ מׁשקל ּכּלֹוס. »»ƒְִַַֻ

(ãë):ïéä úéæ ïîLå Lãwä ì÷La úBàî Lîç äc÷å§¦¾̈£¥¬¥−§¤´¤©®Ÿ¤§¤¬¤©−¦¦«

i"yx£‰c˜Â∑ קציעה חכמים: ּובלׁשֹון עׂשב, ׁשרׁש מאיר ∑‰ÔÈ.ׁשם רּבי יׂשראל, חכמי ּבֹו ונחלקּו לֹוגין. י"ב ¿ƒ»ְְֲִִִֵֵֶֶָָֹƒְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָ
סּפק? אינֹו העּקרין את לסּו והלא יהּודה: רּבי לֹו אמר העּקרין. את ׁשלקּו ּבֹו ׁשראּום אֹומר: ׁשּלא אּלא ּבמים ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

וקּפחֹו הריח, ׁשּקלט עד הּׁשמן עליהם הציף ואחרּֿכ הּׁשמן, את העּקרין יבלעּו מעל .לּׁשמן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

(äë)úç÷øî ç÷ø Lã÷-úçLî ïîL Búà úéNòå§¨¦´¨ŸÀ¤ µ¤¦§©½Ÿ¤¬Ÿ©¦§©−©
:äéäé Lã÷-úçLî ïîL ç÷ø äNòî©«£¥´Ÿ¥®©¤¬¤¦§©−Ÿ¤¦«§¤«

i"yx£˙Á˜¯Ó Á˜¯∑,למעלה ׁשהּוא מֹוכיח והּטעם הּוא. ּדבר ׁשם רגע,רקח, רקע, ּכמֹו הּוא ואינֹווהרי …«ƒ¿««ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹ
נא)ּכמֹו ּוכמֹו(ישעיה הּים", "רגע מב): ׁשּזה (שם עד ּבחברֹו המערב ּדבר וכל למּטה. ׁשהּטעם הארץ", "רקע : ְְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

מּזה, מרקחת קֹופח קרּוי טעם, אֹו ריח Á˜¯Ó˙.אֹו Á˜¯∑ ותערֹובֹות אמנּות עלֿידי העׂשּוי NÚÓ‰.רקח ְִִֵֵֶַַַַַַָ…«ƒ¿««ְְֲֳֵֶַַַָָֹ«¬≈
Á˜¯∑ ּבּדבר האמן .ׁשם …≈«ֳֵַָָָָ

(åë):úãòä ïBøà úàå ãòBî ìäà-úà Bá zçLîe¨«©§¨¬−¤´Ÿ¤¥®§¥−£¬¨«¥ª«

i"yx£B· zÁLÓe∑,יונית ּכ"ף ּכמין הּמׁשיחֹות נזר ּכל ּכמין ׁשהן מלכים, מּׁשל .חּוץ »«¿»ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ

Ôe˙eÓÈכא  ‡ÏÂ ÔB‰ÈÏ‚¯Â ÔB‰È„È ÔeLc˜ÈÂƒ«¿¿≈¿«¿≈¿»¿
:ÔB‰È¯„Ï È‰B·ÏÂ dÏ ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔB‰Ï È‰˙e¿≈¿¿»»»≈¿ƒ¿ƒ¿»≈

ÓÈÓÏ¯:כב  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

„ÈÎ‡כג  ‡¯ÈÓ ‡LÈ¯ ÔÈÓÒea CÏ ·Ò z‡Â¿«¿«»¿ƒ≈»≈»«¿»
d˙ebÏt ÌOa ÔÓp˜Â ‰‡Ó LÓÁ Ï˜˙Ó«¿«¬≈¿»¿ƒ¿»…∆«¿≈
Ï˜˙Ó ‡ÓÒe· ‰˜e ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó Ï˜˙Ó«¿«»»¿«¿ƒ¿≈¿»«¿«

:ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó»»¿«¿ƒ

ÈÚÏÒaכד  ‰‡Ó LÓÁ Ï˜˙Ó ‡˙ÚÈˆ˜e¿ƒ»»«¿«¬≈¿»¿ƒ¿≈
:‡È‰ ‡ÏÓ ‡˙ÈÊ ÁLÓe ‡L„e˜¿»¿«≈»¿≈ƒ»

ÌÒaכה  ‡L„e˜ ˙e·¯ ÁLÓ d˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»≈¿«¿¿»…∆
‡L„e˜ ˙e·¯ ÁLÓ eÓÒea „·BÚ Ìq·Ó¿«»«¿»¿«¿¿»

:‡‰È¿≈

‡¯B‡כו  ˙ÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ ˙È d· Èa¯˙e¿«ƒ≈»«¿«ƒ¿»¿»¬»
:‡˙e„‰Ò„¿«¬»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(bk).Làø íéîNalirl azMW itl §¨¦Ÿ§¦¤¨©§¥
(e dk)o`M WxiR ,dgWOd onWl minUA§¨¦§¤¤©¦§¨¥©¨

e ,mpFAWg mEkqE minUAdW`x`Ed ©§¨¦§¤§¨§Ÿ

ipA W`x z` `Uz iM(e) FnM ,oFAWg¤§§¦¦¨¤Ÿ§¥
l`xUi(ai weqt)xaC .oAWEg FnEBxY ¦§¨¥©§§©¨¨

,xg`W`x minUAiW`x lM mr FnM ©¥§¨¦Ÿ§¦¨¨¥

minUa(ci c mixiyd xiy)ziW`x FnkE , §¨¦§¥¦
EgWni mipnW(e e qenr):ck dxez §¨¦¦§¨

`yz ik zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` a"i oey`x meil inei xeriy

(æë)-úàå äøðnä-úàå åéìk-ìk-úàå ïçìMä-úàå§¤©ª§¨Æ§¤¨¥½̈§¤©§Ÿ̈−§¤
:úøèwä çaæî úàå äéìk¥¤®¨§¥−¦§©¬©§«Ÿ¤

(çë)øikä-úàå åéìk-ìk-úàå äìòä çaæî-úàå§¤¦§©¬¨«Ÿ−̈§¤¨¥¨®§¤©¦−Ÿ
:Bpk-úàå§¤©«

(èë)íäa òâpä-ìk íéLã÷ Lã÷ eéäå íúà zLc÷å§¦©§¨´Ÿ½̈§¨−´Ÿ¤¨«¨¦®¨©Ÿ¥¬©¨¤−
:Lc÷é¦§¨«

i"yx£Ì˙‡ zLc˜Â∑מקּדׁשּתם זֹו הראּוי מׁשיחה ּכל וגֹו". הּנֹוגע "ּכל קדּׁשתם? היא ּומה קדׁשים, קדׁש להיֹות ¿ƒ«¿»…»ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ
לחּלין, לצאת נפּדה ואינֹו ּוטבּולֿיֹום  ולינה ּביֹוצא, להּפסל הּגּוף קדּׁשת קדֹוׁש לתֹוכֹו, מּׁשּנכנס ׁשרת, ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻלכלי

ׁשּנאמר מּתֹו מזּבח, אצל ׁשלמה מׁשנה היא ּוׁשנּויה מקּדׁשין. אין – להם ראּוי ׁשאינֹו ּדבר כט)אבל "ּכל (לעיל : ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
ראּויים, ּכבׂשים מה "ּכבׂשים", לֹומר: ּתלמּוד ראּוי? ׁשאינֹו ּבין ראּוי ּבין אני ׁשֹומע יקּדׁש", ּבּמזּבח ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָהּנֹוגע
לגדּלה, אּלא מׁשיחתן צר ׁשאין לפי 'רּבּוי', לׁשֹון מתרּגם ּומלכים וכהנים מׁשּכן מׁשיחת ּכל ראּוי. ּכל ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹֻֻאף

מׁשּוחין, רקיקין ּכגֹון: מׁשיחֹות ּוׁשאר ּגדּלתן, חּנּו ׁשּזה "הּמל יּסד כן ו)"ּכי ימׁשחּו",(עמוס ׁשמנים "וראׁשית ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ
ּכלׁשֹו ּבהן ארּמית עברית לׁשֹון .ן ְְֲִִִֶַָָָ

(ì)ïäëì íúà zLc÷å çLîz åéða-úàå ïøäà-úàå§¤©«£¬Ÿ§¤¨−̈¦§¨®§¦©§¨¬Ÿ−̈§©¥¬
:éì¦«

(àì)-úçLî ïîL øîàì øaãz ìàøNé éða-ìàå§¤§¥¬¦§¨¥−§©¥´¥®ŸÂ¤¤¦§©
:íëéúøãì éì äæ äéäé Lã÷̧Ÿ¤¦«§¤¬¤²¦−§Ÿ«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÎÈ˙¯„Ï∑(יא לבא (הוריות לעתיד קּים ׁשּכּלֹו לֹומר רּבֹותינּו למדּו הוּו∑Ê‰.מּכאן לֹוגין ּתריסר .ּבגימטרּיא ¿……≈∆ְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻ∆ְְְֲִִִֵַַָ

(áì)àì íãà øNa-ìòeNòú àì Bzðkúîáe Cñéé ©§©³¨¨Æ´Ÿ¦½̈§©̧§ª§½¬Ÿ©«£−
:íëì äéäé Lã÷ àeä Lã÷ eäîk̈®Ÿ´Ÿ¤½−Ÿ¤¦«§¤¬¨¤«

i"yx£CÒÈÈ ‡Ï∑ּכמֹו יּפעל, לא לׁשֹון יּודי"ן, ו)ּבׁשני ל'(דברים ייטב 'למען :.CÒÈÈ ‡Ï Ì„‡ ¯NaŒÏÚ∑ …ƒ»ְְְְִִִִֵֵַַַָָֹ«¿«»»…ƒ»
עצמֹו הּזה הּׁשמן e‰Ók.מן eNÚ˙ ‡Ï Bzk˙Ó·e∑(ה ּכמֹוהּו(כריתות אחר תעׂשּו לא סממניו, ּבסכּום ְִֶֶֶַַַ¿«¿À¿…«¬»…ְְֲִֵַַַָָָֹ

ׁשמן, הין מּדת לפי הּללּו, סממנין ואף ּבמׁשקל מּתר, – ׁשמן הין מּדת לפי סממנין רּבה אֹו ּפחת אם אבל ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ
הרֹוקחֹו אּלא חּיב, מּמּנּו הּס אין זה, ׁשל ּבמתּכנּתֹו ּכמֹו∑Bzk˙Ó·e.העׂשּוי חׁשּבֹון, ה)לׁשֹון :(לעיל ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻ¿«¿À¿ְְְֶ

קטרת  ׁשל "ּבמתּכנּתּה" וכן הּלבנים", ."מתּכנת ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֻ

(âì)øæ-ìò epnî ïzé øLàå eäîk ç÷øé øLà Léà¦ µ£¤´¦§©´¨½Ÿ©«£¤¬¦¥²¦¤−©¨®
:åénòî úøëðå§¦§©−¥«©¨«

i"yx£epnÓ ÔzÈ ¯L‡Â∑ מׁשה ׁשל Ê¯.מאֹותֹו ÏÚ∑ ּומלכּות ּכהּנה צר .ׁשאינֹו «¬∆ƒ≈ƒ∆ֵֶֶֹ«»ְְֵֶֶַָֹֻ

ÈÂ˙כז  ‡z¯Ó ˙ÈÂ È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ ‡¯B˙t ˙ÈÂ¿»»»¿»»»ƒ¿»¿«¿»¿»
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ ‡‰Ó»»»¿»«¿¿»ƒ¿…∆¿«»

ÈÂ˙כח  È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚc Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿««¬»»¿»»»ƒ¿»
:dÒÈÒa ˙ÈÂ ‡¯Bikƒ»¿»¿ƒ≈

Ïkכט  ‡iL„e˜ L„˜ ÔB‰ÈÂ ÔB‰˙È Lc˜˙e¿«≈»¿ƒ…∆¿«»»
:Lc˜˙È ÔB‰a ·¯˜Èc¿ƒ¿«¿ƒ¿«»

ÔB‰˙Èל  Lc˜˙e Èa¯z È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙ÈÂ¿»«¬…¿»¿ƒ¿«ƒ¿«≈»¿
:ÈÓ„˜ ‡LnLÏ¿«»»√»»

ÁLÓלא  ¯ÓÈÓÏ ÏlÓz Ï‡¯NÈ Èa ÌÚÂ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈¿≈»¿«
:ÔBÎÈ¯„Ï ÈÓ„˜ ÔÈ„ È‰È ‡L„e˜ ˙e·¿̄¿»¿≈≈√»«¿»≈

d˙eÓ„·eלב  Cq˙È ‡Ï ‡L‡„ ‡¯Òa ÏÚ«ƒ¿»«¬»»»ƒ¿««ƒ¿≈
È‰È ‡L„e˜ ‡e‰ ‡L„e˜ d˙Âk Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿¿»≈¿»¿»¿≈

:ÔBÎÏ¿

ÏÚלג  dpÓ ÔzÈ È„Â d˙ÂÎc Ìq·È Èc ¯·b¿«ƒ¿««ƒ¿»≈¿ƒƒ≈ƒ≈«
:dnÚÓ ÈˆzLÈÂ ÈBlÁƒ»¿ƒ¿≈≈≈«≈

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(bl).eäîk ç÷øé øLà LéàiAB oke ¦£¤¦§©¨Ÿ§¥©¥
zxFhw(gl weqt)KxC oi`W itl , §¤§¦¤¥¤¤

oke .Kln lW hiaxWA WOYWdl§¦§©¥§©§¦¤¤¤§¥
l"fg Exn`(.ck d"x)mc` dUri `NW ¨§£©¤Ÿ©£¤¨¨

lW dxFpn `le ,lkid zipaY ziA©¦©§¦¥¨§Ÿ§¨¤
:draWcl dxez ¦§¨



לז `yz ik zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` a"i oey`x meil inei xeriy
אלילים  עבֹודת ּוׂשעירי הּמׁשיח ּכהן ּפר e˙ÓÈ.מּדם ‡ÏÂ∑נאמרּו ׁשּבּתֹורה ימּותּו. ירחצּו, לא אם הא ְֱֲִִִִִֵֵַַַַַָֹ¿…»Àְְֱֲִִֶֶַָָָֹ

הן ּכללֹות, ׁשֹומע אּתה לאו אהלהחיצֹון,∑‡ÁaÊn‰ŒÏ.ּומּכלל ּביאת ּכאן ּבחצר ׁשאין אּלא .מֹועד, ְְִֵֵַַַָָָ∆«ƒ¿≈«ִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

(àë)íäì äúéäå eúîé àìå íäéìâøå íäéãé eöçøå§¨«£²§¥¤¬§©§¥¤−§´Ÿ¨ª®§¨«§¨̧¨¤¯
:íúøãì Bòøæìe Bì íìBò-÷ç̈¨²¬§©§−§«ŸŸ¨«

i"yx£e˙ÓÈ ‡ÏÂ∑ לא הראׁשֹונה ׁשּמּמיתה ורגלים, ידים רחּוץ ואינֹו ּבּמזּבח המׁשּמׁש על מיתה לחּיב ¿…»Àְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹ
להיכל  הּנכנס על אּלא .ׁשמענּו ְְִֵֶַַַַָָָָ

(áë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
(âë)Lîç øBøc-øî Làø íéîNa Eì-ç÷ äzàå§©¨´©§»§¨¦´Ÿ¼¨§Æ£¥´

-äð÷e íéúàîe íéMîç Búéöçî íNa-ïîp÷å úBàî¥½§¦§¨¤¬¤©«£¦−£¦¦´¨¨®¦§¥
:íéúàîe íéMîç íNá−Ÿ¤£¦¦¬¨¨«¦

i"yx£L‡¯ ÌÈÓNa∑ חׁשּובים.ÌNaŒÔÓp˜Â∑ ריח ּבֹו ויׁש טֹוב ׁשהּוא יׁש הּוא, עץ קלּפת ׁשהּקּנמֹון לפי ¿»ƒ…ֲִ¿ƒ¿»∆∆ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
הּטֹוב  מן "קּנמןּֿבׂשם", לֹומר הצר לכ ּכעץ, אּלא ׁשאינֹו ויׁש וטעם, ÌÈ˙‡Óe.טֹוב ÌÈMÓÁ B˙ÈˆÁÓ∑ ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻ«¬ƒ¬ƒƒ»»ƒ

הבאתֹו מרּֿדר מחצית ׁשעּור ּכמֹו מאֹות, חמׁש ּכּלֹו נמצא ּומאתים, חמּׁשים ּבֹוּתהא נאמר לּמה ּכן, אם ֹור. ְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֻ
ּבעין, עין ׁשֹוקלין ׁשאין הכרעֹות, ב' ּבֹו להרּבֹות לחצאין, להביאֹו היא הּכתּוב ּגזרת ׁשנּויה חצאין? וכ ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָ

ה)ּב'כריתֹות' ּבׂשם ∑ÌN·Œ‰˜e.(דף לֹומר הצר ּבׂשם, ׁשל ׁשאינן קנים ׁשּיׁש לפי ּבׂשם, ׁשל ÌÈMÓÁ.קנה ְִִ¿≈…∆ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֻ¬ƒƒ
ÌÈ˙‡Óe∑ מׁשקל ּכּלֹוס. »»ƒְִַַֻ

(ãë):ïéä úéæ ïîLå Lãwä ì÷La úBàî Lîç äc÷å§¦¾̈£¥¬¥−§¤´¤©®Ÿ¤§¤¬¤©−¦¦«

i"yx£‰c˜Â∑ קציעה חכמים: ּובלׁשֹון עׂשב, ׁשרׁש מאיר ∑‰ÔÈ.ׁשם רּבי יׂשראל, חכמי ּבֹו ונחלקּו לֹוגין. י"ב ¿ƒ»ְְֲִִִֵֵֶֶָָֹƒְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָ
סּפק? אינֹו העּקרין את לסּו והלא יהּודה: רּבי לֹו אמר העּקרין. את ׁשלקּו ּבֹו ׁשראּום אֹומר: ׁשּלא אּלא ּבמים ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

וקּפחֹו הריח, ׁשּקלט עד הּׁשמן עליהם הציף ואחרּֿכ הּׁשמן, את העּקרין יבלעּו מעל .לּׁשמן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

(äë)úç÷øî ç÷ø Lã÷-úçLî ïîL Búà úéNòå§¨¦´¨ŸÀ¤ µ¤¦§©½Ÿ¤¬Ÿ©¦§©−©
:äéäé Lã÷-úçLî ïîL ç÷ø äNòî©«£¥´Ÿ¥®©¤¬¤¦§©−Ÿ¤¦«§¤«

i"yx£˙Á˜¯Ó Á˜¯∑,למעלה ׁשהּוא מֹוכיח והּטעם הּוא. ּדבר ׁשם רגע,רקח, רקע, ּכמֹו הּוא ואינֹווהרי …«ƒ¿««ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹ
נא)ּכמֹו ּוכמֹו(ישעיה הּים", "רגע מב): ׁשּזה (שם עד ּבחברֹו המערב ּדבר וכל למּטה. ׁשהּטעם הארץ", "רקע : ְְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

מּזה, מרקחת קֹופח קרּוי טעם, אֹו ריח Á˜¯Ó˙.אֹו Á˜¯∑ ותערֹובֹות אמנּות עלֿידי העׂשּוי NÚÓ‰.רקח ְִִֵֵֶַַַַַַָ…«ƒ¿««ְְֲֳֵֶַַַָָֹ«¬≈
Á˜¯∑ ּבּדבר האמן .ׁשם …≈«ֳֵַָָָָ

(åë):úãòä ïBøà úàå ãòBî ìäà-úà Bá zçLîe¨«©§¨¬−¤´Ÿ¤¥®§¥−£¬¨«¥ª«

i"yx£B· zÁLÓe∑,יונית ּכ"ף ּכמין הּמׁשיחֹות נזר ּכל ּכמין ׁשהן מלכים, מּׁשל .חּוץ »«¿»ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ

Ôe˙eÓÈכא  ‡ÏÂ ÔB‰ÈÏ‚¯Â ÔB‰È„È ÔeLc˜ÈÂƒ«¿¿≈¿«¿≈¿»¿
:ÔB‰È¯„Ï È‰B·ÏÂ dÏ ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔB‰Ï È‰˙e¿≈¿¿»»»≈¿ƒ¿ƒ¿»≈

ÓÈÓÏ¯:כב  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

„ÈÎ‡כג  ‡¯ÈÓ ‡LÈ¯ ÔÈÓÒea CÏ ·Ò z‡Â¿«¿«»¿ƒ≈»≈»«¿»
d˙ebÏt ÌOa ÔÓp˜Â ‰‡Ó LÓÁ Ï˜˙Ó«¿«¬≈¿»¿ƒ¿»…∆«¿≈
Ï˜˙Ó ‡ÓÒe· ‰˜e ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó Ï˜˙Ó«¿«»»¿«¿ƒ¿≈¿»«¿«

:ÔÈLÓÁÂ Ô˙‡Ó»»¿«¿ƒ

ÈÚÏÒaכד  ‰‡Ó LÓÁ Ï˜˙Ó ‡˙ÚÈˆ˜e¿ƒ»»«¿«¬≈¿»¿ƒ¿≈
:‡È‰ ‡ÏÓ ‡˙ÈÊ ÁLÓe ‡L„e˜¿»¿«≈»¿≈ƒ»

ÌÒaכה  ‡L„e˜ ˙e·¯ ÁLÓ d˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»≈¿«¿¿»…∆
‡L„e˜ ˙e·¯ ÁLÓ eÓÒea „·BÚ Ìq·Ó¿«»«¿»¿«¿¿»

:‡‰È¿≈

‡¯B‡כו  ˙ÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ ˙È d· Èa¯˙e¿«ƒ≈»«¿«ƒ¿»¿»¬»
:‡˙e„‰Ò„¿«¬»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(bk).Làø íéîNalirl azMW itl §¨¦Ÿ§¦¤¨©§¥
(e dk)o`M WxiR ,dgWOd onWl minUA§¨¦§¤¤©¦§¨¥©¨

e ,mpFAWg mEkqE minUAdW`x`Ed ©§¨¦§¤§¨§Ÿ

ipA W`x z` `Uz iM(e) FnM ,oFAWg¤§§¦¦¨¤Ÿ§¥
l`xUi(ai weqt)xaC .oAWEg FnEBxY ¦§¨¥©§§©¨¨

,xg`W`x minUAiW`x lM mr FnM ©¥§¨¦Ÿ§¦¨¨¥

minUa(ci c mixiyd xiy)ziW`x FnkE , §¨¦§¥¦
EgWni mipnW(e e qenr):ck dxez §¨¦¦§¨

`yz ik zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` a"i oey`x meil inei xeriy

(æë)-úàå äøðnä-úàå åéìk-ìk-úàå ïçìMä-úàå§¤©ª§¨Æ§¤¨¥½̈§¤©§Ÿ̈−§¤
:úøèwä çaæî úàå äéìk¥¤®¨§¥−¦§©¬©§«Ÿ¤

(çë)øikä-úàå åéìk-ìk-úàå äìòä çaæî-úàå§¤¦§©¬¨«Ÿ−̈§¤¨¥¨®§¤©¦−Ÿ
:Bpk-úàå§¤©«

(èë)íäa òâpä-ìk íéLã÷ Lã÷ eéäå íúà zLc÷å§¦©§¨´Ÿ½̈§¨−´Ÿ¤¨«¨¦®¨©Ÿ¥¬©¨¤−
:Lc÷é¦§¨«

i"yx£Ì˙‡ zLc˜Â∑מקּדׁשּתם זֹו הראּוי מׁשיחה ּכל וגֹו". הּנֹוגע "ּכל קדּׁשתם? היא ּומה קדׁשים, קדׁש להיֹות ¿ƒ«¿»…»ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ
לחּלין, לצאת נפּדה ואינֹו ּוטבּולֿיֹום  ולינה ּביֹוצא, להּפסל הּגּוף קדּׁשת קדֹוׁש לתֹוכֹו, מּׁשּנכנס ׁשרת, ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻלכלי

ׁשּנאמר מּתֹו מזּבח, אצל ׁשלמה מׁשנה היא ּוׁשנּויה מקּדׁשין. אין – להם ראּוי ׁשאינֹו ּדבר כט)אבל "ּכל (לעיל : ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
ראּויים, ּכבׂשים מה "ּכבׂשים", לֹומר: ּתלמּוד ראּוי? ׁשאינֹו ּבין ראּוי ּבין אני ׁשֹומע יקּדׁש", ּבּמזּבח ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָהּנֹוגע
לגדּלה, אּלא מׁשיחתן צר ׁשאין לפי 'רּבּוי', לׁשֹון מתרּגם ּומלכים וכהנים מׁשּכן מׁשיחת ּכל ראּוי. ּכל ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹֻֻאף

מׁשּוחין, רקיקין ּכגֹון: מׁשיחֹות ּוׁשאר ּגדּלתן, חּנּו ׁשּזה "הּמל יּסד כן ו)"ּכי ימׁשחּו",(עמוס ׁשמנים "וראׁשית ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ
ּכלׁשֹו ּבהן ארּמית עברית לׁשֹון .ן ְְֲִִִֶַָָָ

(ì)ïäëì íúà zLc÷å çLîz åéða-úàå ïøäà-úàå§¤©«£¬Ÿ§¤¨−̈¦§¨®§¦©§¨¬Ÿ−̈§©¥¬
:éì¦«

(àì)-úçLî ïîL øîàì øaãz ìàøNé éða-ìàå§¤§¥¬¦§¨¥−§©¥´¥®ŸÂ¤¤¦§©
:íëéúøãì éì äæ äéäé Lã÷̧Ÿ¤¦«§¤¬¤²¦−§Ÿ«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÎÈ˙¯„Ï∑(יא לבא (הוריות לעתיד קּים ׁשּכּלֹו לֹומר רּבֹותינּו למדּו הוּו∑Ê‰.מּכאן לֹוגין ּתריסר .ּבגימטרּיא ¿……≈∆ְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻ∆ְְְֲִִִֵַַָ

(áì)àì íãà øNa-ìòeNòú àì Bzðkúîáe Cñéé ©§©³¨¨Æ´Ÿ¦½̈§©̧§ª§½¬Ÿ©«£−
:íëì äéäé Lã÷ àeä Lã÷ eäîk̈®Ÿ´Ÿ¤½−Ÿ¤¦«§¤¬¨¤«

i"yx£CÒÈÈ ‡Ï∑ּכמֹו יּפעל, לא לׁשֹון יּודי"ן, ו)ּבׁשני ל'(דברים ייטב 'למען :.CÒÈÈ ‡Ï Ì„‡ ¯NaŒÏÚ∑ …ƒ»ְְְְִִִִֵֵַַַָָֹ«¿«»»…ƒ»
עצמֹו הּזה הּׁשמן e‰Ók.מן eNÚ˙ ‡Ï Bzk˙Ó·e∑(ה ּכמֹוהּו(כריתות אחר תעׂשּו לא סממניו, ּבסכּום ְִֶֶֶַַַ¿«¿À¿…«¬»…ְְֲִֵַַַָָָֹ

ׁשמן, הין מּדת לפי הּללּו, סממנין ואף ּבמׁשקל מּתר, – ׁשמן הין מּדת לפי סממנין רּבה אֹו ּפחת אם אבל ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ
הרֹוקחֹו אּלא חּיב, מּמּנּו הּס אין זה, ׁשל ּבמתּכנּתֹו ּכמֹו∑Bzk˙Ó·e.העׂשּוי חׁשּבֹון, ה)לׁשֹון :(לעיל ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻ¿«¿À¿ְְְֶ

קטרת  ׁשל "ּבמתּכנּתּה" וכן הּלבנים", ."מתּכנת ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֻ

(âì)øæ-ìò epnî ïzé øLàå eäîk ç÷øé øLà Léà¦ µ£¤´¦§©´¨½Ÿ©«£¤¬¦¥²¦¤−©¨®
:åénòî úøëðå§¦§©−¥«©¨«

i"yx£epnÓ ÔzÈ ¯L‡Â∑ מׁשה ׁשל Ê¯.מאֹותֹו ÏÚ∑ ּומלכּות ּכהּנה צר .ׁשאינֹו «¬∆ƒ≈ƒ∆ֵֶֶֹ«»ְְֵֶֶַָֹֻ

ÈÂ˙כז  ‡z¯Ó ˙ÈÂ È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ ‡¯B˙t ˙ÈÂ¿»»»¿»»»ƒ¿»¿«¿»¿»
:‡iÓÒea ˙¯Ë˜„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ ‡‰Ó»»»¿»«¿¿»ƒ¿…∆¿«»

ÈÂ˙כח  È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚc Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿««¬»»¿»»»ƒ¿»
:dÒÈÒa ˙ÈÂ ‡¯Bikƒ»¿»¿ƒ≈

Ïkכט  ‡iL„e˜ L„˜ ÔB‰ÈÂ ÔB‰˙È Lc˜˙e¿«≈»¿ƒ…∆¿«»»
:Lc˜˙È ÔB‰a ·¯˜Èc¿ƒ¿«¿ƒ¿«»

ÔB‰˙Èל  Lc˜˙e Èa¯z È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙ÈÂ¿»«¬…¿»¿ƒ¿«ƒ¿«≈»¿
:ÈÓ„˜ ‡LnLÏ¿«»»√»»

ÁLÓלא  ¯ÓÈÓÏ ÏlÓz Ï‡¯NÈ Èa ÌÚÂ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈¿≈»¿«
:ÔBÎÈ¯„Ï ÈÓ„˜ ÔÈ„ È‰È ‡L„e˜ ˙e·¿̄¿»¿≈≈√»«¿»≈

d˙eÓ„·eלב  Cq˙È ‡Ï ‡L‡„ ‡¯Òa ÏÚ«ƒ¿»«¬»»»ƒ¿««ƒ¿≈
È‰È ‡L„e˜ ‡e‰ ‡L„e˜ d˙Âk Ôe„aÚ˙ ‡Ï»«¿¿¿»≈¿»¿»¿≈

:ÔBÎÏ¿

ÏÚלג  dpÓ ÔzÈ È„Â d˙ÂÎc Ìq·È Èc ¯·b¿«ƒ¿««ƒ¿»≈¿ƒƒ≈ƒ≈«
:dnÚÓ ÈˆzLÈÂ ÈBlÁƒ»¿ƒ¿≈≈≈«≈

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(bl).eäîk ç÷øé øLà LéàiAB oke ¦£¤¦§©¨Ÿ§¥©¥
zxFhw(gl weqt)KxC oi`W itl , §¤§¦¤¥¤¤

oke .Kln lW hiaxWA WOYWdl§¦§©¥§©§¦¤¤¤§¥
l"fg Exn`(.ck d"x)mc` dUri `NW ¨§£©¤Ÿ©£¤¨¨

lW dxFpn `le ,lkid zipaY ziA©¦©§¦¥¨§Ÿ§¨¤
:draWcl dxez ¦§¨



yz`לח ik zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` a"i oey`x meil inei xeriy

(ãì)óèð íénñ Eì-ç÷ äLî-ìà ýåýé øîàiå| ©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸¤¤¹©§´©¦À¨¨³
:äéäé ãáa ãa äkæ äðáìe íénñ äðaìçå úìçLe§¥̧¤Æ§¤§§½̈©¦−§Ÿ¨´©¨®©¬§©−¦«§¤«

i"yx£ÛË∑ קֹורין והּצרי גומ"י, ּובלע"ז נטף, קרּוי הּקטף, מעצי הּנֹוטף ׂשרף אּלא ׁשאינֹו ועל צרי, הּוא »»ְְְְֲֳֳִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ
טריאק"ה  ׁשּתרּגם ∑ÏÁLe˙.לֹו וזהּו 'צּפרן', קרּוי הּמׁשנה ּובלׁשֹון ּכּצּפרן, ּומצהיר חלק ּבׂשם ׁשרׁש ¿≈∆ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֹ

'וטּופרא' הּקטרת,∑aÏÁÂ‰.אּונקלֹוס: סממני ּבין הּכתּוב ּומנאּה גלבנ"א, לֹו וקֹורין רע ׁשריחֹו ּבׂשם ְְְְָ¿∆¿¿»ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
יׂשראל ּפֹוׁשעי את ּותפּלֹותינּו ּתענּיֹותינּו ּבאגּדת עּמנּו לצרף ּבעינינּו יקל ׁשּלא עּמנּוללּמדנּו, נמנין .ׁשּיהיּו ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ

ÌÈnÒ∑ אחרים.‰kÊ ‰·Ïe∑(ו מעּוט (כריתות ּבסיני: למׁשה לֹו נאמרּו סממנין י"א רּבֹותינּו: למדּו מּכאן «ƒֲִֵ¿…»«»ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
לרּבֹות  "סּמים", ה'. הרי ג', וחלּבנה ּוׁשחלת נטף ׁשנים. הרי "סּמים", ּולבנה, עׂשר. הרי אּלּו, ּכמֹו עֹוד ְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ונרּד ׁשהּׁשּבלת ח', הרי וכרּכם, ׁשּבלתֿנרּד ּוקציעה, מֹור והּלבֹונה, החלּבנה והּצּפרן, הּצרי הן: ואּלּו ְְְְְְְְְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֹי"א,
ּבֹו אּלא נקטר, אינֹו ּכרׁשינה ּבֹורית י"א. הרי והּקּנמֹון, והּקּלּופה, הּקֹוׁשט לׁשּבלת. ּדֹומה ׁשהּנרּד ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹאחד,

נאה  ׁשּתהא ללּבנּה, הּצּפרן את È‰È‰.ׁשפין „·a „a∑ מׁשקל ׁשוין יהיּו ּכאן הּנזּכרים הארּבעה אּלּו ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹ«¿«ƒ¿∆ְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָ
ׁשבעים  מׁשקל והּלבֹונה, החלּבנה והּצּפרן, הּצרי ׁשנינּו: וכן זה, ׁשל מׁשקלֹו ּכ זה ׁשל ּכמׁשקלֹו ְְְְְְְְְְְְְֳִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּבמׁשקל,

ז  יהיה, ּבאחד אחד יחיד, לׁשֹון ׁשהּוא ּבעיני נראה 'ּבד' ּולׁשֹון מנה. זה ׁשבעים ּכמֹו .ה ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

(äì)çlîî ç÷Bø äNòî ç÷ø úøè÷ dúà úéNòå§¨¦³¨Ÿ¨Æ§½Ÿ¤−Ÿ©©«£¥´¥®©§ª−̈
:Lã÷ øBäè̈¬«Ÿ¤

i"yx£ÁlÓÓ∑לֹו ׁשּדֹומה אני, ואֹומר זה. עם זה יפה, יפה ׁשחיקתן ׁשּיערב 'מערב', א)ּכתרּגּומֹו: :(יונה ¿À»ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
הּמּלחים", כז)"וּייראּו את (יחזקאל ּכׁשּמנהיגים ּבמׁשֹוטֹות הּמים את ׁשּמהּפכין ׁשם על ,"וחבלי מּלחי" ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָֹ

יפה  יפה לערב רֹוצה ׁשהאדם ּדבר וכל הּמים, עם לערבן טרּופֹות ּביצים ּבכף הּמהּפ ּכאדם ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָהּספינה,
ּבבז אֹו ּבאצּבע, ˜„L.מהּפכֹו ¯B‰Ë ÁlÓÓ∑,יהיה וטהֹור יהיה, יהיה ממּלח .וקדׁש ְְְְְֶַַָָ¿À»»…∆ְְְְְְִִִֶֶֶֶָָֹֻ

(åì)úãòä éðôì äpnî äzúðå ÷ãä äpnî z÷çLå§¨«©§¨´¦¤»¨»¨¥¼§¨«©¨̧¦¤¹¨¦§¥³¨«¥ªÆ
íéLã÷ Lã÷ änL Eì ãòeà øLà ãòBî ìäàa§´Ÿ¤¥½£¤²¦¨¥¬§−¨®¨¬Ÿ¤¨«¨¦−

:íëì äéäz¦«§¤¬¨¤«
i"yx£'B‚Â ‰pnÓ ‰z˙Â∑,ויֹום יֹום ׁשּבכל קטרת מֹועד היא ּבאהל ׁשהּוא הּפנימי הּמזּבח ‡L¯.ׁשעל ¿»«»ƒ∆»¿ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ¬∆

‰nL EÏ „Úe‡∑,ל ׁשאקּבע ּדּבּור מֹועדי מקֹום ּכל לאֹותֹו קֹובעם .אני ƒ»≈¿»»ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָ

(æì)eNòú àì dzðkúîa äNòz øLà úøèwäå§©§¸Ÿ¤Æ£¤´©«£¤½§©̧§ª§½̈¬Ÿ©«£−
:ýåýéì Eì äéäz Lã÷ íëì̈¤®²Ÿ¤¦«§¤¬§−©«Ÿ̈«

i"yx£dzk˙Óa∑ סממניה Ï‰'.ּבמנין EÏ ‰È‰z L„˜∑ לׁשמי אּלא ּתעׂשּנה .ׁשּלא ¿«¿À¿»ְְְִֶַַָָ…∆ƒ¿∆¿«ְֲִִֶֶֶַָָֹ

ÙBË‡לד  ÔÈÓÒea CÏ ·Ò ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«»¿ƒ¿»
‡˙ÈÎ„ ‡˙e·Ïe ÔÈÓÒea ‡˙aÏÁÂ ‡¯ÙeËÂ¿¿»¿∆¿¿≈»¿ƒ¿¿»»ƒ»

:È‰È Ï˜˙Óa Ï˜˙Ó«¿«¿«¿«¿≈

ÔÈÓÒeaלה  ˙¯Ë˜ d˙È „aÚ˙Â„·BÚ ÌÒa ¿«¿≈»«¿…∆¿ƒ…∆«
:‡L„e˜ ÈÎc ·¯ÚÓ eÓÒea¿»¿»«¿≈¿»

˜„Ìלו  dpÓ Ôz˙Â ˜Èc˙Â dpÓ ˜BÁL˙Â¿ƒ¿ƒ«¿«ƒ¿ƒ≈ƒ«√»
CÏ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡ Èc ‡ÓÊ ÔkLÓa ‡˙e„‰Ò«¬»¿«¿«ƒ¿»ƒ¡«≈≈¿ƒ»

:ÔBÎÏ È‰z ÔÈL„e˜ L„˜ Ônz«»…∆¿ƒ¿≈¿

Ï‡לז  d˙eÓ„a „aÚ˙ Èc ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜e¿…∆¿ƒƒ«¿≈ƒ¿»»
:ÈÈ Ì„˜ CÏ È‰z ‡L„e˜ ÔBÎÏ Ôe„aÚ«̇¿¿¿¿»¿≈»√»¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(cl).ãáa ãa(zeaezkc) `Ow wxtA ©§©§¤¤©¨
[zFzixkC](.d)giPi `NW ,Exn` §¨¥¨§¤Ÿ©¦©

`NW ,i"Wx WxitE .FlwWnA lwWn¦§¨§¦§¨¥©©¦¤Ÿ
oilwFXWM milwFXd KxcM dUri©£¤§¤¤©§¦§¤§¦
xg` xacl lFwWl oivFxe cg` xaC̈¨¤¨§¦¦§§¨¨©¥

utgd z` mipf`Od on oilhFp ,dfM§¤§¦¦©Ÿ§©¦¤©¥¤
FzF` cbpM oilwFW oM xg`e ,ElwXW¤¨§§©©¥§¦§¤¤
.lFwWl oivFxW utgd ElwXW xaC̈¨¤¨§©¥¤¤¦¦§
lwWn giPi `NW ,WxiRW in Wie§¥¦¤¥©¤Ÿ©¦©¦§¨
lwWnA oiUFrW KxcM lwWnA§¦§¨§¤¤¤¦§¦§©

zFlwWn iEUrW f"rlA w"x`nd§©©¤¨¦§¨
,lFcB KFzl ohw df KFzl df zFAx©¤§¤¨¨§¨
i`O` iYpad `l dfe .dUri `l dfke§¨¤Ÿ©£¤§¤Ÿ¥©§¦©©

:ok dUri `ldl dxez Ÿ©£¤¥

`yz ik zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` a"i oey`x meil inei xeriy

(çì)úøëðå da çéøäì äBîë äNòé-øLà Léà¦²£¤©«£¤¬¨−¨§¨¦´©¨®§¦§©−
:åénòî¥«©¨«

i"yx£da ÁÈ¯‰Ï∑ לּצּבּור למסרּה ּכדי ,מּׁשּל ּבמתּכנּתּה אּתה עֹוׂשה .אבל ¿»ƒ«»ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻ

àì(à)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
(á)øeç-ïá éøeà-ïa ìàìöa íLá éúàø÷ äàø§¥−¨¨´¦§¥®§©§¥²¤¦¬¤−

:äãeäé ähîì§©¥¬§¨«
i"yx£ÌL· È˙‡¯˜∑,מלאכּתי ּבצלאל לעׂשֹות .את »»ƒ¿≈ְְְְֲִֵֶַַַ

(â)äðeáúáe äîëça íéäìû çeø Búà àlîàå̈«£©¥¬Ÿ−´©¡Ÿ¦®§¨§¨²¦§¨¬
:äëàìî-ìëáe úòãáe§©−©§¨§¨¨«

i"yx£‰ÓÎÁa∑ ולמד מאחרים ּדברים ׁשֹומע ּׁשאדם ּדברים ∑e·˙·e‰.מה מּתֹו מּלּבֹו, ּדבר מבין ¿»¿»ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָƒ¿»ְִִִִִֵָָָ
הּקדׁש∑Ú„·e˙.ׁשּלמד  .רּוח ֶַָ¿««ֶַַֹ

(ã):úLçpáe óñkáe áäfa úBNòì úáLçî áLçì©§−Ÿ©«£¨®Ÿ©«£²©¨¨¬©¤−¤©§«¤
i"yx£˙·LÁÓ ·LÁÏ∑ חֹוׁשב מעׂשה .אריגת «¿…«¬»…ֲֲִֵֵַַ

(ä)úBNòì õò úLøçáe úàlîì ïáà úLøçáe©«£¬¤¤²¤§©−Ÿ©«£´¤¥®©«£−
:äëàìî-ìëa§¨§¨¨«

i"yx£˙L¯Á·e∑ּכמֹו אמנּות, מ)לׁשֹון אבנים (ישעיה ׁשאמן ּבפרּוׁשן, וׁשּנה ּפרׁש ואּונקלֹוס חכם", "חרׁש : «¬…∆ְְְְְְְֲֳִִֵֵֶַַָָָָָָָָֻ
נּגר  קרּוי עץ וחרׁש אמן, למּדת ∑lÓÏ‡˙.קרּוי הּמׁשּבצת לעׂשֹות ּבמּלּואּה ׁשּלּה ּבּמׁשּבצת להֹוׁשיבּה ְֵַָָָָָָָ¿«…ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ועביּה האבן .מֹוׁשב ְְֶֶַָָָ

(å)Cîñéçà-ïa áàéìäà úà Bzà ézúð äpä éðàå©«£¦º¦¥¯¨©´¦¦À¥´¨«¢¦º̈¤£¦«¨¨Æ
eNòå äîëç ézúð áì-íëç-ìk áìáe ïã-ähîì§©¥½̈§¥¬¨£©¥−¨©´¦¨§¨®§¨¾

:Eúéeö øLà-ìk úà¥−¨£¤¬¦¦¦«
i"yx£'B‚Â ·ÏŒÌÎÁŒÏk ·Ï·e∑ אׁשר ּכל את "ועׂשּו חכמה, ּבֹו נתּתי אׁשר וכל ׁשּבכם לב חכמי ׁשאר ועֹוד ¿≈»¬«≈¿ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

צּוית". ִִִ

(æ)úà|úøtkä-úàå úãòì ïøàä-úàå ãòBî ìäà ¥´´Ÿ¤¥À§¤¨«¨ŸÆ¨«¥ª½§¤©©−Ÿ¤
:ìäàä éìk-ìk úàå åéìò øLà£¤´¨¨®§¥−¨§¥¬¨«Ÿ¤

i"yx£˙„ÚÏ Ô¯‡‰ ˙‡Â∑ העדּות לּוחֹות לצר. ¿∆»»…»≈Àְֵֶָֹ

ÈˆzLÈÂלח  d· ‡Á¯‡Ï d˙ÂÎc „aÚÈ„ ¯·b¿«¿«¿≈ƒ¿»««¬»»«¿ƒ¿≈≈
:dnÚÓ≈«≈

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

·¯ב  È¯e‡ ¯a Ï‡Ïˆa ÌeL· È˙Èa¯„ ÈÊÁ¬≈¿«≈ƒ¿¿«¿≈«ƒ«
:‰„e‰È„ ‡Ë·LÏ ¯eÁ¿ƒ¿»ƒ»

ÓÎÁa˙‡ג  ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Áe¯ dnÚ ˙ÈÓÏL‡Â¿«¿≈ƒƒ≈«ƒ√»¿»¿»¿¿»
:‡„È·Ú ÏÎ·e ÚcÓ·e e˙ÏÎeÒ·e¿¿¿»¿««¿»ƒƒ»

tÒÎ·e‡ד  ‡·‰„a „aÚÓÏ ÔÂÓe‡ ‡Ùl‡Ï¿«»»«¿»¿∆¿«¿«¬»¿«¿»
:‡LÁ·eƒ¿»»

e¯b·e˙ה  ‡ÓÏL‡Ï ‡·Ë Ô·‡ ˙eÓ‡·e¿»»∆∆»»¿«¿»»¿«»
:‡„È·Ú ÏÎa „aÚÓÏ ‡Ú‡»»¿∆¿«¿»ƒƒ»

a¯ו  ·‡ÈÏ‰‡ ˙È dnÚ ˙È·‰È ‡‰ ‡‡Â«¬»»¿»ƒƒ≈»»√ƒ»«
ÈÓÈkÁ Ïk ‡aÏ·e Ô„„ ‡Ë·LÏ CÓÒÈÁ‡¬ƒ»»¿ƒ¿»¿»¿ƒ»»«ƒ≈
È„ ÏÎ ˙È Ôe„aÚÈÂ ‡˙ÓÎÁ ˙È·‰È ‡aÏƒ»¿»ƒ»¿¿»¿«¿¿»»ƒ

:Cz„˜Ù«≈ƒ»

ÈÂ˙ז  ‡˙e„‰ÒÏ ‡B¯‡ ˙ÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ ˙È»«¿«ƒ¿»¿»¬»¿«¬»¿»
:‡kLÓ ÈÓ Ïk ˙ÈÂ È‰BÏÚ È„ ‡z¯tk«À¿»ƒ¬ƒ¿»»»≈«¿¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(a).øeç ïá éøeà ïa ìàìöaKkl §©§¥¤¦¤§¨
`NX dn eia` ia` l`lvaA xiMfd¦§¦¦§©§¥£¦¨¦©¤Ÿ

eia` `N` a`ild`A xiMfd(e weqt)itl , ¦§¦§¨¢¦¨¤¨¨¦§¦
oMWOde ,lbrd dUrn lr bxdp xEgW¤¤¡©©©£¥¨¥¤§©¦§¨

xMfp okl ,lbrd dUrn lr xRkl `Ä§©¥©©£¥¨¥¤¨¥¦§¨
:oMWOA o`Mb dxez ¨©¦§¨



לט `yz ik zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` a"i oey`x meil inei xeriy

(ãì)óèð íénñ Eì-ç÷ äLî-ìà ýåýé øîàiå| ©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸¤¤¹©§´©¦À¨¨³
:äéäé ãáa ãa äkæ äðáìe íénñ äðaìçå úìçLe§¥̧¤Æ§¤§§½̈©¦−§Ÿ¨´©¨®©¬§©−¦«§¤«

i"yx£ÛË∑ קֹורין והּצרי גומ"י, ּובלע"ז נטף, קרּוי הּקטף, מעצי הּנֹוטף ׂשרף אּלא ׁשאינֹו ועל צרי, הּוא »»ְְְְֲֳֳִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ
טריאק"ה  ׁשּתרּגם ∑ÏÁLe˙.לֹו וזהּו 'צּפרן', קרּוי הּמׁשנה ּובלׁשֹון ּכּצּפרן, ּומצהיר חלק ּבׂשם ׁשרׁש ¿≈∆ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֹ

'וטּופרא' הּקטרת,∑aÏÁÂ‰.אּונקלֹוס: סממני ּבין הּכתּוב ּומנאּה גלבנ"א, לֹו וקֹורין רע ׁשריחֹו ּבׂשם ְְְְָ¿∆¿¿»ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
יׂשראל ּפֹוׁשעי את ּותפּלֹותינּו ּתענּיֹותינּו ּבאגּדת עּמנּו לצרף ּבעינינּו יקל ׁשּלא עּמנּוללּמדנּו, נמנין .ׁשּיהיּו ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ

ÌÈnÒ∑ אחרים.‰kÊ ‰·Ïe∑(ו מעּוט (כריתות ּבסיני: למׁשה לֹו נאמרּו סממנין י"א רּבֹותינּו: למדּו מּכאן «ƒֲִֵ¿…»«»ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
לרּבֹות  "סּמים", ה'. הרי ג', וחלּבנה ּוׁשחלת נטף ׁשנים. הרי "סּמים", ּולבנה, עׂשר. הרי אּלּו, ּכמֹו עֹוד ְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ונרּד ׁשהּׁשּבלת ח', הרי וכרּכם, ׁשּבלתֿנרּד ּוקציעה, מֹור והּלבֹונה, החלּבנה והּצּפרן, הּצרי הן: ואּלּו ְְְְְְְְְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֹי"א,
ּבֹו אּלא נקטר, אינֹו ּכרׁשינה ּבֹורית י"א. הרי והּקּנמֹון, והּקּלּופה, הּקֹוׁשט לׁשּבלת. ּדֹומה ׁשהּנרּד ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹאחד,

נאה  ׁשּתהא ללּבנּה, הּצּפרן את È‰È‰.ׁשפין „·a „a∑ מׁשקל ׁשוין יהיּו ּכאן הּנזּכרים הארּבעה אּלּו ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹ«¿«ƒ¿∆ְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָ
ׁשבעים  מׁשקל והּלבֹונה, החלּבנה והּצּפרן, הּצרי ׁשנינּו: וכן זה, ׁשל מׁשקלֹו ּכ זה ׁשל ּכמׁשקלֹו ְְְְְְְְְְְְְֳִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּבמׁשקל,

ז  יהיה, ּבאחד אחד יחיד, לׁשֹון ׁשהּוא ּבעיני נראה 'ּבד' ּולׁשֹון מנה. זה ׁשבעים ּכמֹו .ה ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

(äì)çlîî ç÷Bø äNòî ç÷ø úøè÷ dúà úéNòå§¨¦³¨Ÿ¨Æ§½Ÿ¤−Ÿ©©«£¥´¥®©§ª−̈
:Lã÷ øBäè̈¬«Ÿ¤

i"yx£ÁlÓÓ∑לֹו ׁשּדֹומה אני, ואֹומר זה. עם זה יפה, יפה ׁשחיקתן ׁשּיערב 'מערב', א)ּכתרּגּומֹו: :(יונה ¿À»ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
הּמּלחים", כז)"וּייראּו את (יחזקאל ּכׁשּמנהיגים ּבמׁשֹוטֹות הּמים את ׁשּמהּפכין ׁשם על ,"וחבלי מּלחי" ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָֹ

יפה  יפה לערב רֹוצה ׁשהאדם ּדבר וכל הּמים, עם לערבן טרּופֹות ּביצים ּבכף הּמהּפ ּכאדם ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָהּספינה,
ּבבז אֹו ּבאצּבע, ˜„L.מהּפכֹו ¯B‰Ë ÁlÓÓ∑,יהיה וטהֹור יהיה, יהיה ממּלח .וקדׁש ְְְְְֶַַָָ¿À»»…∆ְְְְְְִִִֶֶֶֶָָֹֻ

(åì)úãòä éðôì äpnî äzúðå ÷ãä äpnî z÷çLå§¨«©§¨´¦¤»¨»¨¥¼§¨«©¨̧¦¤¹¨¦§¥³¨«¥ªÆ
íéLã÷ Lã÷ änL Eì ãòeà øLà ãòBî ìäàa§´Ÿ¤¥½£¤²¦¨¥¬§−¨®¨¬Ÿ¤¨«¨¦−

:íëì äéäz¦«§¤¬¨¤«
i"yx£'B‚Â ‰pnÓ ‰z˙Â∑,ויֹום יֹום ׁשּבכל קטרת מֹועד היא ּבאהל ׁשהּוא הּפנימי הּמזּבח ‡L¯.ׁשעל ¿»«»ƒ∆»¿ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ¬∆

‰nL EÏ „Úe‡∑,ל ׁשאקּבע ּדּבּור מֹועדי מקֹום ּכל לאֹותֹו קֹובעם .אני ƒ»≈¿»»ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָ

(æì)eNòú àì dzðkúîa äNòz øLà úøèwäå§©§¸Ÿ¤Æ£¤´©«£¤½§©̧§ª§½̈¬Ÿ©«£−
:ýåýéì Eì äéäz Lã÷ íëì̈¤®²Ÿ¤¦«§¤¬§−©«Ÿ̈«

i"yx£dzk˙Óa∑ סממניה Ï‰'.ּבמנין EÏ ‰È‰z L„˜∑ לׁשמי אּלא ּתעׂשּנה .ׁשּלא ¿«¿À¿»ְְְִֶַַָָ…∆ƒ¿∆¿«ְֲִִֶֶֶַָָֹ

ÙBË‡לד  ÔÈÓÒea CÏ ·Ò ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«»¿ƒ¿»
‡˙ÈÎ„ ‡˙e·Ïe ÔÈÓÒea ‡˙aÏÁÂ ‡¯ÙeËÂ¿¿»¿∆¿¿≈»¿ƒ¿¿»»ƒ»

:È‰È Ï˜˙Óa Ï˜˙Ó«¿«¿«¿«¿≈

ÔÈÓÒeaלה  ˙¯Ë˜ d˙È „aÚ˙Â„·BÚ ÌÒa ¿«¿≈»«¿…∆¿ƒ…∆«
:‡L„e˜ ÈÎc ·¯ÚÓ eÓÒea¿»¿»«¿≈¿»

˜„Ìלו  dpÓ Ôz˙Â ˜Èc˙Â dpÓ ˜BÁL˙Â¿ƒ¿ƒ«¿«ƒ¿ƒ≈ƒ«√»
CÏ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡ Èc ‡ÓÊ ÔkLÓa ‡˙e„‰Ò«¬»¿«¿«ƒ¿»ƒ¡«≈≈¿ƒ»

:ÔBÎÏ È‰z ÔÈL„e˜ L„˜ Ônz«»…∆¿ƒ¿≈¿

Ï‡לז  d˙eÓ„a „aÚ˙ Èc ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜e¿…∆¿ƒƒ«¿≈ƒ¿»»
:ÈÈ Ì„˜ CÏ È‰z ‡L„e˜ ÔBÎÏ Ôe„aÚ«̇¿¿¿¿»¿≈»√»¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(cl).ãáa ãa(zeaezkc) `Ow wxtA ©§©§¤¤©¨
[zFzixkC](.d)giPi `NW ,Exn` §¨¥¨§¤Ÿ©¦©

`NW ,i"Wx WxitE .FlwWnA lwWn¦§¨§¦§¨¥©©¦¤Ÿ
oilwFXWM milwFXd KxcM dUri©£¤§¤¤©§¦§¤§¦
xg` xacl lFwWl oivFxe cg` xaC̈¨¤¨§¦¦§§¨¨©¥

utgd z` mipf`Od on oilhFp ,dfM§¤§¦¦©Ÿ§©¦¤©¥¤
FzF` cbpM oilwFW oM xg`e ,ElwXW¤¨§§©©¥§¦§¤¤
.lFwWl oivFxW utgd ElwXW xaC̈¨¤¨§©¥¤¤¦¦§
lwWn giPi `NW ,WxiRW in Wie§¥¦¤¥©¤Ÿ©¦©¦§¨
lwWnA oiUFrW KxcM lwWnA§¦§¨§¤¤¤¦§¦§©

zFlwWn iEUrW f"rlA w"x`nd§©©¤¨¦§¨
,lFcB KFzl ohw df KFzl df zFAx©¤§¤¨¨§¨
i`O` iYpad `l dfe .dUri `l dfke§¨¤Ÿ©£¤§¤Ÿ¥©§¦©©

:ok dUri `ldl dxez Ÿ©£¤¥

`yz ik zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` a"i oey`x meil inei xeriy

(çì)úøëðå da çéøäì äBîë äNòé-øLà Léà¦²£¤©«£¤¬¨−¨§¨¦´©¨®§¦§©−
:åénòî¥«©¨«

i"yx£da ÁÈ¯‰Ï∑ לּצּבּור למסרּה ּכדי ,מּׁשּל ּבמתּכנּתּה אּתה עֹוׂשה .אבל ¿»ƒ«»ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻ

àì(à)øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå: ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
(á)øeç-ïá éøeà-ïa ìàìöa íLá éúàø÷ äàø§¥−¨¨´¦§¥®§©§¥²¤¦¬¤−

:äãeäé ähîì§©¥¬§¨«
i"yx£ÌL· È˙‡¯˜∑,מלאכּתי ּבצלאל לעׂשֹות .את »»ƒ¿≈ְְְְֲִֵֶַַַ

(â)äðeáúáe äîëça íéäìû çeø Búà àlîàå̈«£©¥¬Ÿ−´©¡Ÿ¦®§¨§¨²¦§¨¬
:äëàìî-ìëáe úòãáe§©−©§¨§¨¨«

i"yx£‰ÓÎÁa∑ ולמד מאחרים ּדברים ׁשֹומע ּׁשאדם ּדברים ∑e·˙·e‰.מה מּתֹו מּלּבֹו, ּדבר מבין ¿»¿»ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָƒ¿»ְִִִִִֵָָָ
הּקדׁש∑Ú„·e˙.ׁשּלמד  .רּוח ֶַָ¿««ֶַַֹ

(ã):úLçpáe óñkáe áäfa úBNòì úáLçî áLçì©§−Ÿ©«£¨®Ÿ©«£²©¨¨¬©¤−¤©§«¤
i"yx£˙·LÁÓ ·LÁÏ∑ חֹוׁשב מעׂשה .אריגת «¿…«¬»…ֲֲִֵֵַַ

(ä)úBNòì õò úLøçáe úàlîì ïáà úLøçáe©«£¬¤¤²¤§©−Ÿ©«£´¤¥®©«£−
:äëàìî-ìëa§¨§¨¨«

i"yx£˙L¯Á·e∑ּכמֹו אמנּות, מ)לׁשֹון אבנים (ישעיה ׁשאמן ּבפרּוׁשן, וׁשּנה ּפרׁש ואּונקלֹוס חכם", "חרׁש : «¬…∆ְְְְְְְֲֳִִֵֵֶַַָָָָָָָָֻ
נּגר  קרּוי עץ וחרׁש אמן, למּדת ∑lÓÏ‡˙.קרּוי הּמׁשּבצת לעׂשֹות ּבמּלּואּה ׁשּלּה ּבּמׁשּבצת להֹוׁשיבּה ְֵַָָָָָָָ¿«…ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ועביּה האבן .מֹוׁשב ְְֶֶַָָָ

(å)Cîñéçà-ïa áàéìäà úà Bzà ézúð äpä éðàå©«£¦º¦¥¯¨©´¦¦À¥´¨«¢¦º̈¤£¦«¨¨Æ
eNòå äîëç ézúð áì-íëç-ìk áìáe ïã-ähîì§©¥½̈§¥¬¨£©¥−¨©´¦¨§¨®§¨¾

:Eúéeö øLà-ìk úà¥−¨£¤¬¦¦¦«
i"yx£'B‚Â ·ÏŒÌÎÁŒÏk ·Ï·e∑ אׁשר ּכל את "ועׂשּו חכמה, ּבֹו נתּתי אׁשר וכל ׁשּבכם לב חכמי ׁשאר ועֹוד ¿≈»¬«≈¿ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

צּוית". ִִִ

(æ)úà|úøtkä-úàå úãòì ïøàä-úàå ãòBî ìäà ¥´´Ÿ¤¥À§¤¨«¨ŸÆ¨«¥ª½§¤©©−Ÿ¤
:ìäàä éìk-ìk úàå åéìò øLà£¤´¨¨®§¥−¨§¥¬¨«Ÿ¤

i"yx£˙„ÚÏ Ô¯‡‰ ˙‡Â∑ העדּות לּוחֹות לצר. ¿∆»»…»≈Àְֵֶָֹ

ÈˆzLÈÂלח  d· ‡Á¯‡Ï d˙ÂÎc „aÚÈ„ ¯·b¿«¿«¿≈ƒ¿»««¬»»«¿ƒ¿≈≈
:dnÚÓ≈«≈

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

·¯ב  È¯e‡ ¯a Ï‡Ïˆa ÌeL· È˙Èa¯„ ÈÊÁ¬≈¿«≈ƒ¿¿«¿≈«ƒ«
:‰„e‰È„ ‡Ë·LÏ ¯eÁ¿ƒ¿»ƒ»

ÓÎÁa˙‡ג  ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Áe¯ dnÚ ˙ÈÓÏL‡Â¿«¿≈ƒƒ≈«ƒ√»¿»¿»¿¿»
:‡„È·Ú ÏÎ·e ÚcÓ·e e˙ÏÎeÒ·e¿¿¿»¿««¿»ƒƒ»

tÒÎ·e‡ד  ‡·‰„a „aÚÓÏ ÔÂÓe‡ ‡Ùl‡Ï¿«»»«¿»¿∆¿«¿«¬»¿«¿»
:‡LÁ·eƒ¿»»

e¯b·e˙ה  ‡ÓÏL‡Ï ‡·Ë Ô·‡ ˙eÓ‡·e¿»»∆∆»»¿«¿»»¿«»
:‡„È·Ú ÏÎa „aÚÓÏ ‡Ú‡»»¿∆¿«¿»ƒƒ»

a¯ו  ·‡ÈÏ‰‡ ˙È dnÚ ˙È·‰È ‡‰ ‡‡Â«¬»»¿»ƒƒ≈»»√ƒ»«
ÈÓÈkÁ Ïk ‡aÏ·e Ô„„ ‡Ë·LÏ CÓÒÈÁ‡¬ƒ»»¿ƒ¿»¿»¿ƒ»»«ƒ≈
È„ ÏÎ ˙È Ôe„aÚÈÂ ‡˙ÓÎÁ ˙È·‰È ‡aÏƒ»¿»ƒ»¿¿»¿«¿¿»»ƒ

:Cz„˜Ù«≈ƒ»

ÈÂ˙ז  ‡˙e„‰ÒÏ ‡B¯‡ ˙ÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ ˙È»«¿«ƒ¿»¿»¬»¿«¬»¿»
:‡kLÓ ÈÓ Ïk ˙ÈÂ È‰BÏÚ È„ ‡z¯tk«À¿»ƒ¬ƒ¿»»»≈«¿¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(a).øeç ïá éøeà ïa ìàìöaKkl §©§¥¤¦¤§¨
`NX dn eia` ia` l`lvaA xiMfd¦§¦¦§©§¥£¦¨¦©¤Ÿ

eia` `N` a`ild`A xiMfd(e weqt)itl , ¦§¦§¨¢¦¨¤¨¨¦§¦
oMWOde ,lbrd dUrn lr bxdp xEgW¤¤¡©©©£¥¨¥¤§©¦§¨

xMfp okl ,lbrd dUrn lr xRkl `Ä§©¥©©£¥¨¥¤¨¥¦§¨
:oMWOA o`Mb dxez ¨©¦§¨



yz`מ ik zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` a"i oey`x meil inei xeriy

(ç)äøähä äøðnä-úàå åéìk-úàå ïçìMä-úàå§¤©ª§¨Æ§¤¥½̈§¤©§Ÿ̈¬©§Ÿ̈−
:úøèwä çaæî úàå äéìk-ìk-úàå§¤¨¥¤®¨§¥−¦§©¬©§«Ÿ¤

i"yx£‰¯‰h‰∑ זהב ׁשם כט)טהֹורעל .(מנחות «¿…»ֵַָָָ

(è)øBikä-úàå åéìk-ìk-úàå äìòä çaæî-úàå§¤¦§©¬¨«Ÿ−̈§¤¨¥¨®§¤©¦−
Bpk-úàå: §¤©«

(é)ïäkä ïøäàì Lãwä éãâa-úàå ãøOä éãâa úàå§¥−¦§¥´©§¨®§¤¦§¥³©¸Ÿ¤Æ§©«£´Ÿ©Ÿ¥½
:ïäëì åéðá éãâa-úàå§¤¦§¥¬¨−̈§©¥«

i"yx£„¯O‰ È„‚a ˙‡Â∑ לפי מדּבר, ּכהּנה ׁשּבבגדי לֹומר ׁשאיֿאפׁשר מקרא, ׁשל ּפׁשּוטֹו לפי אני אֹומר ¿≈ƒ¿≈«¿»ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ
ּבגדי  הם הּׂשרד, ּבגדי אּלּו אּלא לכהן", ּבניו ואתּֿבגדי הּכהן לאהרן הּקדׁש "ואתּֿבגדי אצלם: ְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹׁשּנאמר

מּסעֹות ּבפרׁשת האמּורים ׁשני, ותֹולעת והארּגמן ד)הּתכלת עליו (במדבר "ונתנּו ּתכלת", ּבגד עליו "ונתנּו : ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
ׁשּנאמר ּדברי, ונראין ׁשני". ּתֹולעת ּבגד עליהם "ונתנּו ארּגמן", לט)ּבגד ותֹולעת (לקמן והארּגמן הּתכלת "ּומן : ְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ּבאחד  מצינּו לא מדּבר, ּכהּנה ּבבגדי ואם עּמהם. ׁשׁש הזּכר ולא ּבּקדׁש", לׁשרת ׂשרד ּבגדי עׂשּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻֻהּׁשני
ׁשׁש ּבלא ׁשני ּתֹולעת אֹו ארּגמן ‰O¯„.מהם È„‚a∑ לבּוׁשי' ּכתרּגּומֹו וׁשרּות, עבֹודה לׁשֹון מפרׁשים יׁש ְְִֵֵֶַַַָָָֹƒ¿≈«¿»ְְְְְְְֲִֵֵֵַָָ

"מכּבר", ׁשל ותרּגּום "קלעים" ׁשל ּכּתרּגּום ארּמי לׁשֹון ׁשהּוא אֹומר ואני ּבּמקרא. ּדמיֹון לֹו ואין ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּמּוׁשא',
ּבלע"ז  לצידי"ן נקבים, נקבים עׂשּויים ּבמחט, ארּוגים .ׁשהיּו ְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָ

(àé)Lãwì íénqä úøè÷-úàå äçLnä ïîL úàå§¥̧¤¯¤©¦§¨²§¤§¬Ÿ¤©©¦−©®Ÿ¤
:eNòé Eúéeö-øLà ìëk§¬Ÿ£¤¦¦¦−©«£«

i"yx£L„wÏ ÌÈnq‰ ˙¯Ë˜Œ˙‡Â∑קדׁשלצר ׁשהּוא ההיכל .הקטרת ¿∆¿…∆««ƒ«…∆ְְֵֶֶֶַַַָָֹֹ

(áé)øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiå: ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
(âé)-úà Cà øîàì ìàøNé éða-ìà øac äzàå§©º̈©¥̧¤§¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ©¬¤

íëéðéáe éðéa àåä úBà ék eøîLz éúúaL©§Ÿ©−¦§®Ÿ¦Á¸¦¹¥¦³¥«¥¤Æ
:íëLc÷î ýåýé éðà ék úòãì íëéúøãì§Ÿ́Ÿ¥¤½¨©¾©¦²£¦¬§Ÿ̈−§©¦§¤«

i"yx£Ï‡¯NÈ ÈaŒÏ‡ ¯ac ‰z‡Â∑,הּמׁשּכן מלאכת על לצּוֹותם ׁשהפקדּתי אףֿעלּֿפי יקל ואּתה, אל ¿«»«≈∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָ
מלאכה  אֹותּה מּפני הּׁשּבת את לדחֹות ּבעיני.e¯ÓLz È˙˙aL ˙‡ C‡∑ רדּופין ׁשּתהיּו אףֿעלּֿפי ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ«∆«¿…«ƒ¿…ְְִִִֶַַ

מּמלאכת  ׁשּבת למעט מעּוטין, ו"רּק"ין "אּכ"ין ּכל מּפניה. ּתּדחה אל ׁשּבת הּמלאכה, ּבזריזּות ְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּוזריזין
ÌÎÈÈ·e.המׁשּכן  ÈÈa ‡Â‰ ˙B‡ Èk∑ יֹום את לכם ּבהנחילי ּבכם ׁשּבחרּתי ּבינינּו, היא גדּולה אֹות ְִַָƒƒ≈ƒ≈≈∆ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

למנּוחה  מקּדׁשכם ∑Ú„Ï˙.מנּוחתי ה' אני "ּכי ּבּה, ."האּמֹות ְְִִָָ»««ְְֲִִִֶַָָֻ

„ÈÎ˙‡ח  ‡z¯Ó ˙ÈÂ È‰BÓ ˙ÈÂ ‡¯B˙t ˙ÈÂ¿»»»¿»»ƒ¿»¿«¿»»ƒ»
˙¯BË˜„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ ‡‰Ó Ïk ˙ÈÂ¿»»»»»¿»«¿¿»ƒ¿∆

:‡ÈÓÒea¿«»

ÈÂ˙ט  È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿¿»«¬»»¿»»»ƒ¿»
:dÒÈÒa ˙ÈÂ ‡¯BÈkƒ»¿»¿ƒ≈

˜L„e‡י  ÈLe·Ï ˙ÈÂ ‡LeÓL ÈLe·Ï ˙ÈÂ¿»¿≈ƒ»¿»¿≈¿»
:‡LnLÏ È‰B· ÈLe·Ï ˙ÈÂ ‡‰k Ô¯‰‡Ï¿«¬…«¬»¿»¿≈¿ƒ¿«»»

iÓÒea‡יא  ˙¯Ë˜ ˙ÈÂ ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙ÈÂ¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»¿…∆¿«»
:Ôe„aÚÈ Cz„wÙ Èc ÏÎk ‡L„e˜Ï¿¿»¿…ƒ«≈¿»«¿¿

ÓÈÓÏ¯:יב  ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿≈»

Ì¯aיג  ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ z‡Â¿«¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿«
‡È‰ ˙‡ È¯‡ Ôe¯hz ÈÏ Èc ‡iaL ÈÓBÈ ˙È»≈««»ƒƒƒ¿¬≈«ƒ
È¯‡ ÚcÓÏ ÔBÎÈ¯„Ï ÔBÎÈÈ·e È¯ÓÈÓ ÔÈa≈≈¿ƒ≈≈¿»≈¿ƒ«¬≈

:ÔBÎLc˜Ó ÈÈ ‡‡¬»¿»¿«ƒ¿

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(i).ãøOä éãâa úàåoi`C i"Wx WxiR §¤¦§¥©§¨¥©©¦§¥
zlkz icbA `N` ,dPEdk icbA df¤¦§¥§¨¤¨¦§¥§¥¤
,zFrQn zWxtA mixEn`d onBx`e§©§¨¨¨£¦§¨¨©©¨

aizkC(bi c xacna)cbA eilr EUxtE ¦§¦¨§¨¨¤¤

cEnlYd lkaC ,d`xp oi`e .onBx ©̀§¨¨§¥¦§¤¦§¨©©§
(.ar `nei):dPEdk icbA Edl ixw`i dxez ¨¥§¦§¥§¨

(bi).éúúaL úà CàiR lr s` ©¤©§Ÿ©©©¦
`l ,oMWOd zk`ln lr mkl iziESW¤¦¦¦¨¤©§¤¤©¦§¨Ÿ

o`MnE .DxEarA zFgCl zAW dpYip¦§¨©¨¦¨©£¨¦¨
oMWOAW zFk`ln lMW cFnll Wi¥¦§¤¨§¨¤©¦§¨

:zAWA zFUrl zFxEq`ci dxez £©£§©¨

`yz ik zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` b"i ipy meil inei xeriy

(ãé)íëì àåä Lã÷ ék úaMä-úà ízøîLe§©§¤Æ¤©©½̈¦²¬Ÿ¤¦−¨¤®
äëàìî dá äNòä-ìk ék úîeé úBî äéììçî§©«£¤̧¨Æ´½̈¦À¨¨«Ÿ¤¬¨Æ§¨½̈

:äénò áøwî àåää Lôpä äúøëðå§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¦¤¬¤©¤«¨
i"yx£˙ÓeÈ ˙BÓ∑ והתראה עדים יׁש התראה ∑ÎÂ¯˙‰.אם ּבקדּׁשתּה∑ÈÏlÁÓ‰.ּבלא חֹול ּבּה .הּנֹוהג »ְְִִֵֵַָָ¿ƒ¿¿»ְְַָָֹ¿«¿∆»ְִֵַָָָֻ

(åè)éòéáMä íBiáe äëàìî äNòé íéîé úLL¥´¤¨¦»¥«¨¤´§¨¨¼©´©§¦¦À
äëàìî äNòä-ìk ýåýéì Lã÷ ïBúaL úaL©©¯©¨²−Ÿ¤©«Ÿ̈®¨¨«Ÿ¤¯§¨¨²

:úîeé úBî úaMä íBéa§¬©©−̈¬¨«
i"yx£ÔB˙aL ˙aL∑:עראי מנּוחת ולא מרּגֹוע, ÔB˙aL(מנּוחת ˙aL∑ ׁשאסּור לֹומר הּכתּוב, ּכפלֹו לכ «««»ְְְְֲַַַַָֹ«««»ְְֶַַָָָָ

ּבֹו: ׁשּנאמר הּכּפּורים, יֹום וכן נפׁש. אכל אפּלּו מלאכה, כג)ּבכל ּבכל (ויקרא אסּור לכם", היא ׁשּבתֹון "ׁשּבת : ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
ׁשּבתֹון" הּׁשמיני ּובּיֹום ׁשּבתֹון הראׁשֹון "ּבּיֹום ּכיֿאם: ּבֹו נאמר לא יֹוםֿטֹוב אבל אסּורים (שם)מלאכה. , ְְֱֲֲִִִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹ

נפׁש) אכל ּבמלאכת ּומּתרים עבֹודה, מלאכת  Ï‰'.ּבכל L„˜∑ ּובמצותי לׁשמי קדּׁשתּה .ׁשמירת ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶָָָֹֻ…∆«ְְְְְִִִִִַָָָֻ

(æè)-úà úBNòì úaMä-úà ìàøNé-éðá eøîLå§¨«§¬§¥«¦§¨¥−¤©©¨®©«£¯¤
íìBò úéøa íúøãì úaMä: ©©¨²§«ŸŸ−̈§¦¬¨«

(æé)úLL-ék íìòì àåä úBà ìàøNé éða ïéáe éðéa¥¦À¥Æ§¥´¦§¨¥½¬¦−§Ÿ¨®¦¥´¤
íBiáe õøàä-úàå íéîMä-úà ýåýé äNò íéîé̈¦À¨¨³§Ÿ̈Æ¤©¨©´¦§¤¨½̈¤©Æ

:Lôpiå úáL éòéáMä©§¦¦½¨©−©¦¨©«
i"yx£LÙpiÂ∑ מּטרח ּבהרּגיעֹו ּונׁשימתֹו נפׁשֹו ׁשּמׁשיב 'נפׁש', לׁשֹון הּוא 'נֹופׁש' לׁשֹון וכל 'ונח', ּכתרּגּומֹו «ƒ»«ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ּבֹו ׁשּכתּוב ּומי מ)הּמלאכה, ּפעלֹו(ישעיה וכל ייגע" ולא ייעף "לא מנּוחה: הכּתיב לׂשּבר ּבמאמר, לעצמֹו, ְְְְְְְְְֲֳִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ
לׁשמע  יכלה ּׁשהיא מה .האזן ְְִִֶֶַַָָֹֹֹ

ß '` xc` b"i ipy mei ß

(çé)éðéñ øäa Bzà øaãì Búlëk äLî-ìà ïziå©¦¥´¤¤À§©ŸÆ§©¥³¦Æ§©´¦©½
òaöàa íéáúk ïáà úçì úãòä úçì éðL§¥−ª´Ÿ¨«¥ª®ª´Ÿ¤½¤§ª¦−§¤§©¬

:íéäìû¡Ÿ¦«

ÔBÎÏיד  ‡È‰ ‡L„e˜ È¯‡ ‡˙aL ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»«¿»¬≈¿»ƒ¿
„aÚÈc Ïk È¯‡ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ dpÏlÁÓ¿«¿ƒ«ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈¬≈»¿«¿∆
BbÓ ‡e‰‰ ‡L‡ ÈˆzLÈÂ ‡„È·Ú da«ƒƒ»¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒ

:dnÚ«≈

ÓBÈ·e‡טו  ‡„È·Ú „·Ú˙È ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿¬≈ƒƒ»¿»
Ïk ÈÈ Ì„˜ ‡L„e˜ ‡˙aL ˙·L ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿««»»¿»√»¿»»
‡ÏË˜˙‡ ‡˙aL„ ‡ÓBÈa ‡z„·Ú „aÚÈc¿«¿≈ƒƒ¿»¿»¿«¿»ƒ¿¿»»

:ÏË˜˙Èƒ¿¿≈

È˙טז  „aÚÓÏ ‡˙aL ˙È Ï‡¯NÈ Èa Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈»«¿»¿∆¿«»
:ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔB‰È¯„Ï ‡˙aL«¿»¿»≈¿«»»

‰È‡יז  ˙‡ Ï‡¯NÈ Èa ÔÈ·e È¯ÓÈÓ ÔÈa≈≈¿ƒ≈¿≈ƒ¿»≈«ƒ
‡iÓL ˙È ÈÈ „·Ú ÔÈÓBÈ ‡zL È¯‡ ÌÏÚÏ¿»»¬≈ƒ»ƒ¬«¿»»¿«»
:ÁÂ ˙·L ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿»¿»¿ƒ»»¿«¿»

dnÚיח  ‡ÏlÓÏ ÈˆÈL „k ‰LÓÏ ·‰ÈÂƒ«¿…∆«≈≈¿«»»ƒ≈
ÈÁeÏ ‡˙e„‰Ò ÈÁeÏ ÔÈ¯z ÈÈÒ„ ‡¯eËa¿»¿ƒ«¿≈≈«¬»≈

:ÈÈ„ ‡Úaˆ‡a ÔÈ·È˙k ‡·‡«¿»¿ƒƒ¿∆¿¿»«¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(fi).Lôpiå úáL éòéáMä íBiáexnF` ©©§¦¦¨©©¦¨©¥
fnx Wi o`MOW ciqg dcEdi axd̈©§¨¨¦¤¦¨¥¤¤
zFaiz itFq gw ,zAWA dxzi dnWpl¦§¨¨§¥¨§©¨©¥¥
dUrnE .'miYW' Eidie ElNd©¨§¦§§©¦©£¤
iAx z` rbRW rWxd qEtExqEpxEhA§§§¨¨¨¤¨©¤©¦
mFId dn Fl xn` ,zAXd mFiA `aiwr£¦¨§©©¨¨©©©
.oixaEbA xaB dn Fl xn` ,minFIn¦©¦¨©©§©§§¦
Yxn` i`nE Kl zixn` i`n Fl xn`̈©©£¨¦¨©¨§©§
,minId x`Xn zAW `pW i`n .'ek il¦©§¨©¨¦§¨©¨¦

ipA x`Xn ziPYWP dn Ll iYxn`e§¨©§¦§©¦§©¥¨¦§¨§¥
Kln xnFlM ,iav ixnC Dil xn` .mc`̈¨£©¥§¨¦¨¥§©¤¤
ipEcAkIW dvx miklOd ikln©§¥©§¨¦¨¨¤§©§¦
dvx zAW KM Fl xn` .Kln ip`UrW¤£¨©¦¤¤¨©¨©¨¨¨
xn` .EdEcAkIW miklOd ikln Kln¤¤©§¥©§¨¦¤§©§¨©
,dk`ln FA dUFr `Ed dOl Fl¨¨¤§¨¨
zFgEx zEWxl zEWxn `ivFOW¤¦¥§¦§
dY`W LA ip` rcFi Fl xn` .minWbE§¨¦¨©¥©£¦§¤©¨
mc` ipA ipWE ,micEdId zxFzA iwÄ¦§©©§¦§¥§¥¨¨

ozFp df oi` m`] zg` xvgA oixC̈¦§¨¥©©¦¥¤¥
md oixYEn `OW aExr ozFp dfe aExr¥§¤¥¥¤¨¨¦¥
cg` mc` xC m` la` ,zAWA lhlhl§©§¥§©¨£¨¦¨¨¨¤¨
`ikFhp`M ENit` [lFcB cg` xvgA§¨¥¤¨¨£¦§©§§¨
ÎKExAÎWFcTde ,DNEkA lhlhl xYEn¨§©§¥§¨§©¨¨
eilbx mFcd ux`de F`qM minXd `Ed©¨©¦¦§§¨¨¤£©§¨
,FNW lMde FcFaM ux`d lk `FlnE§¨¨¨¤§§©Ÿ¤
FNM mlFrd lkA lhlhl lFki Kkitl§¦¨¨§©§¥§¨¨¨ª

(bl `negpz):gi dxez



מי `yz ik zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` a"i oey`x meil inei xeriy

(ç)äøähä äøðnä-úàå åéìk-úàå ïçìMä-úàå§¤©ª§¨Æ§¤¥½̈§¤©§Ÿ̈¬©§Ÿ̈−
:úøèwä çaæî úàå äéìk-ìk-úàå§¤¨¥¤®¨§¥−¦§©¬©§«Ÿ¤

i"yx£‰¯‰h‰∑ זהב ׁשם כט)טהֹורעל .(מנחות «¿…»ֵַָָָ

(è)øBikä-úàå åéìk-ìk-úàå äìòä çaæî-úàå§¤¦§©¬¨«Ÿ−̈§¤¨¥¨®§¤©¦−
Bpk-úàå: §¤©«

(é)ïäkä ïøäàì Lãwä éãâa-úàå ãøOä éãâa úàå§¥−¦§¥´©§¨®§¤¦§¥³©¸Ÿ¤Æ§©«£´Ÿ©Ÿ¥½
:ïäëì åéðá éãâa-úàå§¤¦§¥¬¨−̈§©¥«

i"yx£„¯O‰ È„‚a ˙‡Â∑ לפי מדּבר, ּכהּנה ׁשּבבגדי לֹומר ׁשאיֿאפׁשר מקרא, ׁשל ּפׁשּוטֹו לפי אני אֹומר ¿≈ƒ¿≈«¿»ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ
ּבגדי  הם הּׂשרד, ּבגדי אּלּו אּלא לכהן", ּבניו ואתּֿבגדי הּכהן לאהרן הּקדׁש "ואתּֿבגדי אצלם: ְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹׁשּנאמר

מּסעֹות ּבפרׁשת האמּורים ׁשני, ותֹולעת והארּגמן ד)הּתכלת עליו (במדבר "ונתנּו ּתכלת", ּבגד עליו "ונתנּו : ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
ׁשּנאמר ּדברי, ונראין ׁשני". ּתֹולעת ּבגד עליהם "ונתנּו ארּגמן", לט)ּבגד ותֹולעת (לקמן והארּגמן הּתכלת "ּומן : ְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ּבאחד  מצינּו לא מדּבר, ּכהּנה ּבבגדי ואם עּמהם. ׁשׁש הזּכר ולא ּבּקדׁש", לׁשרת ׂשרד ּבגדי עׂשּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻֻהּׁשני
ׁשׁש ּבלא ׁשני ּתֹולעת אֹו ארּגמן ‰O¯„.מהם È„‚a∑ לבּוׁשי' ּכתרּגּומֹו וׁשרּות, עבֹודה לׁשֹון מפרׁשים יׁש ְְִֵֵֶַַַָָָֹƒ¿≈«¿»ְְְְְְְֲִֵֵֵַָָ

"מכּבר", ׁשל ותרּגּום "קלעים" ׁשל ּכּתרּגּום ארּמי לׁשֹון ׁשהּוא אֹומר ואני ּבּמקרא. ּדמיֹון לֹו ואין ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּמּוׁשא',
ּבלע"ז  לצידי"ן נקבים, נקבים עׂשּויים ּבמחט, ארּוגים .ׁשהיּו ְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָ

(àé)Lãwì íénqä úøè÷-úàå äçLnä ïîL úàå§¥̧¤¯¤©¦§¨²§¤§¬Ÿ¤©©¦−©®Ÿ¤
:eNòé Eúéeö-øLà ìëk§¬Ÿ£¤¦¦¦−©«£«

i"yx£L„wÏ ÌÈnq‰ ˙¯Ë˜Œ˙‡Â∑קדׁשלצר ׁשהּוא ההיכל .הקטרת ¿∆¿…∆««ƒ«…∆ְְֵֶֶֶַַַָָֹֹ

(áé)øîàl äLî-ìà ýåýé øîàiå: ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
(âé)-úà Cà øîàì ìàøNé éða-ìà øac äzàå§©º̈©¥̧¤§¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ©¬¤

íëéðéáe éðéa àåä úBà ék eøîLz éúúaL©§Ÿ©−¦§®Ÿ¦Á¸¦¹¥¦³¥«¥¤Æ
:íëLc÷î ýåýé éðà ék úòãì íëéúøãì§Ÿ́Ÿ¥¤½¨©¾©¦²£¦¬§Ÿ̈−§©¦§¤«

i"yx£Ï‡¯NÈ ÈaŒÏ‡ ¯ac ‰z‡Â∑,הּמׁשּכן מלאכת על לצּוֹותם ׁשהפקדּתי אףֿעלּֿפי יקל ואּתה, אל ¿«»«≈∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָ
מלאכה  אֹותּה מּפני הּׁשּבת את לדחֹות ּבעיני.e¯ÓLz È˙˙aL ˙‡ C‡∑ רדּופין ׁשּתהיּו אףֿעלּֿפי ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ«∆«¿…«ƒ¿…ְְִִִֶַַ

מּמלאכת  ׁשּבת למעט מעּוטין, ו"רּק"ין "אּכ"ין ּכל מּפניה. ּתּדחה אל ׁשּבת הּמלאכה, ּבזריזּות ְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּוזריזין
ÌÎÈÈ·e.המׁשּכן  ÈÈa ‡Â‰ ˙B‡ Èk∑ יֹום את לכם ּבהנחילי ּבכם ׁשּבחרּתי ּבינינּו, היא גדּולה אֹות ְִַָƒƒ≈ƒ≈≈∆ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

למנּוחה  מקּדׁשכם ∑Ú„Ï˙.מנּוחתי ה' אני "ּכי ּבּה, ."האּמֹות ְְִִָָ»««ְְֲִִִֶַָָֻ

„ÈÎ˙‡ח  ‡z¯Ó ˙ÈÂ È‰BÓ ˙ÈÂ ‡¯B˙t ˙ÈÂ¿»»»¿»»ƒ¿»¿«¿»»ƒ»
˙¯BË˜„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ ‡‰Ó Ïk ˙ÈÂ¿»»»»»¿»«¿¿»ƒ¿∆

:‡ÈÓÒea¿«»

ÈÂ˙ט  È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙ÈÂ¿»«¿¿»«¬»»¿»»»ƒ¿»
:dÒÈÒa ˙ÈÂ ‡¯BÈkƒ»¿»¿ƒ≈

˜L„e‡י  ÈLe·Ï ˙ÈÂ ‡LeÓL ÈLe·Ï ˙ÈÂ¿»¿≈ƒ»¿»¿≈¿»
:‡LnLÏ È‰B· ÈLe·Ï ˙ÈÂ ‡‰k Ô¯‰‡Ï¿«¬…«¬»¿»¿≈¿ƒ¿«»»

iÓÒea‡יא  ˙¯Ë˜ ˙ÈÂ ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙ÈÂ¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»¿…∆¿«»
:Ôe„aÚÈ Cz„wÙ Èc ÏÎk ‡L„e˜Ï¿¿»¿…ƒ«≈¿»«¿¿

ÓÈÓÏ¯:יב  ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿≈»

Ì¯aיג  ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ z‡Â¿«¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿«
‡È‰ ˙‡ È¯‡ Ôe¯hz ÈÏ Èc ‡iaL ÈÓBÈ ˙È»≈««»ƒƒƒ¿¬≈«ƒ
È¯‡ ÚcÓÏ ÔBÎÈ¯„Ï ÔBÎÈÈ·e È¯ÓÈÓ ÔÈa≈≈¿ƒ≈≈¿»≈¿ƒ«¬≈

:ÔBÎLc˜Ó ÈÈ ‡‡¬»¿»¿«ƒ¿

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(i).ãøOä éãâa úàåoi`C i"Wx WxiR §¤¦§¥©§¨¥©©¦§¥
zlkz icbA `N` ,dPEdk icbA df¤¦§¥§¨¤¨¦§¥§¥¤
,zFrQn zWxtA mixEn`d onBx`e§©§¨¨¨£¦§¨¨©©¨

aizkC(bi c xacna)cbA eilr EUxtE ¦§¦¨§¨¨¤¤

cEnlYd lkaC ,d`xp oi`e .onBx ©̀§¨¨§¥¦§¤¦§¨©©§
(.ar `nei):dPEdk icbA Edl ixw`i dxez ¨¥§¦§¥§¨

(bi).éúúaL úà CàiR lr s` ©¤©§Ÿ©©©¦
`l ,oMWOd zk`ln lr mkl iziESW¤¦¦¦¨¤©§¤¤©¦§¨Ÿ

o`MnE .DxEarA zFgCl zAW dpYip¦§¨©¨¦¨©£¨¦¨
oMWOAW zFk`ln lMW cFnll Wi¥¦§¤¨§¨¤©¦§¨

:zAWA zFUrl zFxEq`ci dxez £©£§©¨

`yz ik zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` b"i ipy meil inei xeriy

(ãé)íëì àåä Lã÷ ék úaMä-úà ízøîLe§©§¤Æ¤©©½̈¦²¬Ÿ¤¦−¨¤®
äëàìî dá äNòä-ìk ék úîeé úBî äéììçî§©«£¤̧¨Æ´½̈¦À¨¨«Ÿ¤¬¨Æ§¨½̈

:äénò áøwî àåää Lôpä äúøëðå§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¦¤¬¤©¤«¨
i"yx£˙ÓeÈ ˙BÓ∑ והתראה עדים יׁש התראה ∑ÎÂ¯˙‰.אם ּבקדּׁשתּה∑ÈÏlÁÓ‰.ּבלא חֹול ּבּה .הּנֹוהג »ְְִִֵֵַָָ¿ƒ¿¿»ְְַָָֹ¿«¿∆»ְִֵַָָָֻ

(åè)éòéáMä íBiáe äëàìî äNòé íéîé úLL¥´¤¨¦»¥«¨¤´§¨¨¼©´©§¦¦À
äëàìî äNòä-ìk ýåýéì Lã÷ ïBúaL úaL©©¯©¨²−Ÿ¤©«Ÿ̈®¨¨«Ÿ¤¯§¨¨²

:úîeé úBî úaMä íBéa§¬©©−̈¬¨«
i"yx£ÔB˙aL ˙aL∑:עראי מנּוחת ולא מרּגֹוע, ÔB˙aL(מנּוחת ˙aL∑ ׁשאסּור לֹומר הּכתּוב, ּכפלֹו לכ «««»ְְְְֲַַַַָֹ«««»ְְֶַַָָָָ

ּבֹו: ׁשּנאמר הּכּפּורים, יֹום וכן נפׁש. אכל אפּלּו מלאכה, כג)ּבכל ּבכל (ויקרא אסּור לכם", היא ׁשּבתֹון "ׁשּבת : ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
ׁשּבתֹון" הּׁשמיני ּובּיֹום ׁשּבתֹון הראׁשֹון "ּבּיֹום ּכיֿאם: ּבֹו נאמר לא יֹוםֿטֹוב אבל אסּורים (שם)מלאכה. , ְְֱֲֲִִִִִִֶַַַַַַָָָָָָֹ

נפׁש) אכל ּבמלאכת ּומּתרים עבֹודה, מלאכת  Ï‰'.ּבכל L„˜∑ ּובמצותי לׁשמי קדּׁשתּה .ׁשמירת ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶָָָֹֻ…∆«ְְְְְִִִִִַָָָֻ

(æè)-úà úBNòì úaMä-úà ìàøNé-éðá eøîLå§¨«§¬§¥«¦§¨¥−¤©©¨®©«£¯¤
íìBò úéøa íúøãì úaMä: ©©¨²§«ŸŸ−̈§¦¬¨«

(æé)úLL-ék íìòì àåä úBà ìàøNé éða ïéáe éðéa¥¦À¥Æ§¥´¦§¨¥½¬¦−§Ÿ¨®¦¥´¤
íBiáe õøàä-úàå íéîMä-úà ýåýé äNò íéîé̈¦À¨¨³§Ÿ̈Æ¤©¨©´¦§¤¨½̈¤©Æ

:Lôpiå úáL éòéáMä©§¦¦½¨©−©¦¨©«
i"yx£LÙpiÂ∑ מּטרח ּבהרּגיעֹו ּונׁשימתֹו נפׁשֹו ׁשּמׁשיב 'נפׁש', לׁשֹון הּוא 'נֹופׁש' לׁשֹון וכל 'ונח', ּכתרּגּומֹו «ƒ»«ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ּבֹו ׁשּכתּוב ּומי מ)הּמלאכה, ּפעלֹו(ישעיה וכל ייגע" ולא ייעף "לא מנּוחה: הכּתיב לׂשּבר ּבמאמר, לעצמֹו, ְְְְְְְְְֲֳִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ
לׁשמע  יכלה ּׁשהיא מה .האזן ְְִִֶֶַַָָֹֹֹ

ß '` xc` b"i ipy mei ß

(çé)éðéñ øäa Bzà øaãì Búlëk äLî-ìà ïziå©¦¥´¤¤À§©ŸÆ§©¥³¦Æ§©´¦©½
òaöàa íéáúk ïáà úçì úãòä úçì éðL§¥−ª´Ÿ¨«¥ª®ª´Ÿ¤½¤§ª¦−§¤§©¬

:íéäìû¡Ÿ¦«

ÔBÎÏיד  ‡È‰ ‡L„e˜ È¯‡ ‡˙aL ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»«¿»¬≈¿»ƒ¿
„aÚÈc Ïk È¯‡ ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ dpÏlÁÓ¿«¿ƒ«ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈¬≈»¿«¿∆
BbÓ ‡e‰‰ ‡L‡ ÈˆzLÈÂ ‡„È·Ú da«ƒƒ»¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒ

:dnÚ«≈

ÓBÈ·e‡טו  ‡„È·Ú „·Ú˙È ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿¬≈ƒƒ»¿»
Ïk ÈÈ Ì„˜ ‡L„e˜ ‡˙aL ˙·L ‰‡ÚÈ·L¿ƒ»»¿««»»¿»√»¿»»
‡ÏË˜˙‡ ‡˙aL„ ‡ÓBÈa ‡z„·Ú „aÚÈc¿«¿≈ƒƒ¿»¿»¿«¿»ƒ¿¿»»

:ÏË˜˙Èƒ¿¿≈

È˙טז  „aÚÓÏ ‡˙aL ˙È Ï‡¯NÈ Èa Ôe¯hÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈»«¿»¿∆¿«»
:ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔB‰È¯„Ï ‡˙aL«¿»¿»≈¿«»»

‰È‡יז  ˙‡ Ï‡¯NÈ Èa ÔÈ·e È¯ÓÈÓ ÔÈa≈≈¿ƒ≈¿≈ƒ¿»≈«ƒ
‡iÓL ˙È ÈÈ „·Ú ÔÈÓBÈ ‡zL È¯‡ ÌÏÚÏ¿»»¬≈ƒ»ƒ¬«¿»»¿«»
:ÁÂ ˙·L ‰‡ÚÈ·L ‡ÓBÈ·e ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿»¿»¿ƒ»»¿«¿»

dnÚיח  ‡ÏlÓÏ ÈˆÈL „k ‰LÓÏ ·‰ÈÂƒ«¿…∆«≈≈¿«»»ƒ≈
ÈÁeÏ ‡˙e„‰Ò ÈÁeÏ ÔÈ¯z ÈÈÒ„ ‡¯eËa¿»¿ƒ«¿≈≈«¬»≈

:ÈÈ„ ‡Úaˆ‡a ÔÈ·È˙k ‡·‡«¿»¿ƒƒ¿∆¿¿»«¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(fi).Lôpiå úáL éòéáMä íBiáexnF` ©©§¦¦¨©©¦¨©¥
fnx Wi o`MOW ciqg dcEdi axd̈©§¨¨¦¤¦¨¥¤¤
zFaiz itFq gw ,zAWA dxzi dnWpl¦§¨¨§¥¨§©¨©¥¥
dUrnE .'miYW' Eidie ElNd©¨§¦§§©¦©£¤
iAx z` rbRW rWxd qEtExqEpxEhA§§§¨¨¨¤¨©¤©¦
mFId dn Fl xn` ,zAXd mFiA `aiwr£¦¨§©©¨¨©©©
.oixaEbA xaB dn Fl xn` ,minFIn¦©¦¨©©§©§§¦
Yxn` i`nE Kl zixn` i`n Fl xn`̈©©£¨¦¨©¨§©§
,minId x`Xn zAW `pW i`n .'ek il¦©§¨©¨¦§¨©¨¦

ipA x`Xn ziPYWP dn Ll iYxn`e§¨©§¦§©¦§©¥¨¦§¨§¥
Kln xnFlM ,iav ixnC Dil xn` .mc`̈¨£©¥§¨¦¨¥§©¤¤
ipEcAkIW dvx miklOd ikln©§¥©§¨¦¨¨¤§©§¦
dvx zAW KM Fl xn` .Kln ip`UrW¤£¨©¦¤¤¨©¨©¨¨¨
xn` .EdEcAkIW miklOd ikln Kln¤¤©§¥©§¨¦¤§©§¨©
,dk`ln FA dUFr `Ed dOl Fl¨¨¤§¨¨
zFgEx zEWxl zEWxn `ivFOW¤¦¥§¦§
dY`W LA ip` rcFi Fl xn` .minWbE§¨¦¨©¥©£¦§¤©¨
mc` ipA ipWE ,micEdId zxFzA iwÄ¦§©©§¦§¥§¥¨¨

ozFp df oi` m`] zg` xvgA oixC̈¦§¨¥©©¦¥¤¥
md oixYEn `OW aExr ozFp dfe aExr¥§¤¥¥¤¨¨¦¥
cg` mc` xC m` la` ,zAWA lhlhl§©§¥§©¨£¨¦¨¨¨¤¨
`ikFhp`M ENit` [lFcB cg` xvgA§¨¥¤¨¨£¦§©§§¨
ÎKExAÎWFcTde ,DNEkA lhlhl xYEn¨§©§¥§¨§©¨¨
eilbx mFcd ux`de F`qM minXd `Ed©¨©¦¦§§¨¨¤£©§¨
,FNW lMde FcFaM ux`d lk `FlnE§¨¨¨¤§§©Ÿ¤
FNM mlFrd lkA lhlhl lFki Kkitl§¦¨¨§©§¥§¨¨¨ª

(bl `negpz):gi dxez



yz`מב ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` b"i ipy meil inei xeriy

i"yx£'B‚Â ‰LÓ Ï‡ ÔziÂ∑ ימים הּמׁשּכן מלאכת לצּוּוי קֹודם העגל מעׂשה ּבּתֹורה, ּומאחר מקּדם אין «ƒ≈∆…∆¿ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻ
ליׂשראל, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא נתרּצה הּכּפּורים ּוביֹום הּלּוחֹות, נׁשּתּברּו ּבתּמּוז ּבי"ז ׁשהרי היה, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָרּבים
וצּוּוי  ּכּסדר, הּכל ּדלמא טּובא, עּיּון צרי) ּבניסן. ּבאחד והּוקם הּמׁשּכן ּבנדבת התחילּו ְְְְְְְְְְֳִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹּולמחרת
את  עׂשּו מההר רדּתֹו וקדם העגל, עׂשֹותם טרם הראׁשֹונים, ימים ּבארּבעים היה למׁשה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
מרּצים  יׂשראל ׁשהיּו הּכּפּורים, יֹום למחרת עד הּמׁשּכן צּוּוי ליׂשראל הּגיד לא ּומׁשה ְְְְְְֳִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻהעגל,
"מאת  ּכתיב: הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּבצּוּוי ּכן, על אׁשר "וּיקהל". ּב'זהר' ּבהדיא הּוא וכן ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹלהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא,
ּבּצּוּוי  ּומׁשה וכּו'. מלּמד איׁש", "איׁש זכרֹונםֿלברכה: רּבֹותינּו ׁשּדרׁשּו ּכמֹו ערבֿרב, ּגם ּדהינּו איׁש", ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּכל

להבין) וקל ּבנזקין, ּגרמּו ׁשהם לפי מערבֿרב, ולא ּדיקא, מאּתכם" "קחּו ליׂשראל ּככּלתֹו∑B˙lÎk.אמר ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ¿«…ְַָ
ללמד  יכל היה ׁשּלא לחתן, ּככּלה ּבמּתנה ּתֹורה לֹו ׁשּנמסרה חסר, אחר:ּכתיב ּדבר ּכזה. מּועט ּבזמן ּכּלּה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻ

ּבכ"ד  ּבקי להיֹות צרי חכם ּתלמיד אף יׁשעיה, ּבספר האמּורים הן קּׁשּוטין, ּבכ"ד מתקּׁשטת ּכּלה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָמה
‡Bz.ספרים  ¯a„Ï∑"הּמׁשּפטים ׁשּב"ואּלה והּמׁשּפטים ‡Bz.החּקים ¯a„Ï∑ ׁשֹומע מׁשה ׁשהיה מלּמד ְִָ¿«≈ƒְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֻ¿«≈ƒְֵֵֶֶַַָָֹ

וׁשֹונין  וחֹוזרין הּגבּורה, יחד מּפי ׁשניהם ההלכה ּכתיב,"∑ÁÏ˙.את ׁשוֹות לחת" ׁשּתיהן .ׁשהיּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָÀ…ְְִֵֶֶַָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(50 'nr hk jxk zegiy ihewl)

ׁשׁשׁשׁשווווֹוֹוֹוֹותתתת ׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתיהןיהןיהןיהן ׁשׁשׁשׁשהיהיהיהיּוּוּוּו ּכּכּכּכתיבתיבתיבתיב,,,, יח)לחתלחתלחתלחת לא, האבן"(רש"י לחֹות את ל "ואּתנה יב)ּבּפסּוק כד, "לחֹות"(משפטים ּכן ּגם ּכתיב ֹֹֻֻֻֻ ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֹֻֻ
("ּכתּובים  הּלּוחֹות מעלת את מדּגיׁש הרי הּכתּוב לרׁש"י: הקׁשה ׁשּכאן לבאר, ויׁש .ּכ על רׁש"י התעּכב לא ׁשם א ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻחסר,

אלקים אלקים אלקים אלקים  ללּמדנּוּבּבּבּבאצאצאצאצּבּבּבּבעעעע ׁשּבא ּומתרץ, חּסרֹון? ׁשּמׁשמעּותֹו חסר, ּכתיב יׁש ּומּדּוע ׁשׁשׁשׁשווווֹוֹוֹוֹות ת ת ת "), ׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתיהןיהןיהןיהן הּמֹוכיח ׁשׁשׁשׁשהיהיהיהיּוּוּוּו ּדבר , ְְְְְְְְֱֱֱֱֶֶֶֶַַַַֹֹ ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
" אלקים אלקים אלקים אלקים ׁשהם ּבצמצּום.מעמעמעמעׂשׂשׂשׂשהההה ּכל־ּכ לדּיק אי־אפׁשר לאדם ּכי ," ֱֱֱֱֲֲֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַֹֹ ְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָֹֹ

áì(à)øää-ïî úãøì äLî LLá ék íòä àøiå©©´§¨½̈¦«¥¬¤−¨¤´¤¦¨¨®
íe÷ åéìà eøîàiå ïøäà-ìò íòä ìäwiå|-äNò ©¦¨¥̧¨¹̈©©«£ÀŸ©«Ÿ§³¥¨Æ´£¥

äæ-ék eðéðôì eëìé øLà íéäìû eðì|Léàä äLî ¨´¡Ÿ¦À£¤³¥«§Æ§¨¥½¦¤´¤´¨¦À
:Bì äéä-äî eðòãé àì íéøöî õøàî eðìòä øLà£¤³¤«¡¨̧Æ¥¤´¤¦§©½¦¬Ÿ¨©−§¤¨¬¨«

i"yx£‰LÓ LL· Èk∑"רכּבֹו "ּבׁשׁש וכן: אחּור, לׁשֹון ה)ּכתרּגּומֹו, ּבֹוׁש"(שופטים עד "וּיחילּו ג'), ּכי (שם , ƒ…≈…∆ְְְְְִִִִֵֵַַַָֹ
ׁשעלה  יֹום ׁשאֹות ֹו הם ּכסבּורים ׁשעֹות. ו' ּבת ֹו ּבא, אני יֹום אר ּבעים לסֹוף להם: אמר  להר , מׁשה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹּכׁשעלה
ּבסיון  ּבז' ׁשהרי עּמֹו, לילֹו אין עלּיתֹו ויֹום עּמֹו, ולילֹו יֹום מ' ׁשלמים, להם אמר והּוא הּוא, הּמנין ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמן
וערּבּוביא, ואפלה חׁש ּדמּות והראה העֹולם את וערּבב הּׂשטן ּבא ּבט"ז ּבתּמּוז, ּבי"ז מ' יֹום נמצא ְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹעלה,

ּבאּו ׁשּכבר מׁשה, מת להם: אמר לעֹולם. ערּבּוביא ּבא לכ מׁשה, מת וּדאי ּבא לֹומר: ולא ׁשעֹות ׁשׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ
ׁשּבת ּבמּסכת ּכדאיתא פט)וכּו', לאחר .(דף ּבין חצֹות קדם ּבין הּמעּנן, ּבּיֹום אּלא טעּו ׁשּלא לֹומר אפׁשר ואי ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֻ

עֹולֹות" וּיעלּו מּמחרת "וּיׁשּכימּו ׁשּנאמר הּמחרת, יֹום עד מׁשה ירד לא ׁשהרי eÈÙÏ.חצֹות, eÎÏÈ ¯L‡∑ ְֱֲֲֲֳֳִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ¬∆≈¿¿»≈
להם  אּוּו הרּבה ‰‡LÈ.אלהּות ‰LÓ ‰Ê Èk∑ ּבאויר אֹותֹו ׁשּנֹוׂשאים הּׂשטן להם הראה מׁשה ּדמּות ּכמין ְֱִֵֶַָָƒ∆…∆»ƒְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ

הׁשמים  ÌÈ¯ˆÓ.רקיע ı¯‡Ó eÏÚ‰ ¯L‡∑אנּו צריכין עּתה, ּבּה. נעלה אׁשר הּדר לנּו מֹורה והיה ְִִַַַָ¬∆∆¡»≈∆∆ƒ¿«ƒְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
לפנינּו ילכּו אׁשר .לאלהּות ְְֱֲֵֵֶֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(341 cenr 'a jxk a"pyz zeiecreezd)

על־ידי־זה  ּבא עץ־הּדעת ׁשחטא אדם", ּבני על עלילה "נֹורא הּפסּוק על ז"ל חכמינּו מאמר את מבארת ׁשחסידּות ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ...ּכפי 
ׁש"מלמעלה  מּׁשּום זה הרי וּיחטא" האדם על ּדיצר־הרע הרע ּגֹובר ׁש"לפעמים ׁשּזה - הראׁשֹון) (ּבאדם ּבֹו" נתלה ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָׁש"עלילה

זה". לחטא להביאֹו הּיצר־הרע עליו ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָהסיתּו

ÔÓא  ˙ÁÓÏ ‰LÓ ¯ÁB‡ È¯‡ ‡nÚ ‡ÊÁÂ«¬»«»¬≈«…∆¿≈«ƒ
dÏ e¯Ó‡Â Ô¯‰‡ ÏÚ ‡nÚ Lk˙‡Â ‡¯eË»¿ƒ¿¿≈«»««¬…«¬»≈
È¯‡ ‡Ó„˜ ÔeÎ‰Èc ÔÏÁ„ ‡Ï „·Ú Ìe˜ƒ∆»»«¬»ƒ¿»√»»»¬≈
‡Ú¯‡Ó ‡˜q‡ Èc ‡¯·‚ ‰LÓ ÔÈ„≈…∆«¿»ƒ«¿»»≈«¿»

:dÏ ‰Â‰ ‰Ó ‡Ú„È ‡Ï ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ»¿«¿»»¬»≈

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(`).íéäìà eðì äNòmWl `l £¥¨¡Ÿ¦Ÿ§¥
zFidl m`ÎiM ,EpeEMzp dxf dcFar£¨¨¨¦§©§¦¦¦§
rnWn oke ,dWn lW FnFwnA htFW¥¦§¤¤§¥©§©

xn`wCnxW` Wi`d dWn df iM ¦§¨¨©¦¤¤¨¦£¤

ceC xn`X dnE .'ebe(k ew mildz) ©¤¨©¨¦
,xFW zipazA mcFaM z` ExinIe©¨¦¤§¨§©§¦
mdl dUrW dWn [z`] ExindW¤¥¦¤¤¤¨¨¨¤
.Fci lr miQp dOM `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨©¨¦¦©¨

aizkC `de(g weqt),Fl EegYWIe §¨¦§¦©¦§©£
dcFar mWl `le did cFakl§¨¨¨§Ÿ§¥£¨

:dxfa dxez ¨¨

`yz ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` b"i ipy meil inei xeriy
ּבחסּדֹו ׁשהּקּב"ה זה ּבגלל רק ּבא הענין וכל חס־וׁשלֹום, החטא לענין ּוכלל ּכלל ׁשּיכים אינם מּצד־עצמם יׂשראל ּבני ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָׁשּכן
ירידה  ונעׂשית ּבֹו" נתלה "עלילה לכן מּצד־עצמם), מּמּצבם (למעלה ּגדֹולה הכי לעלּיה יׂשראל ּבני את להביא רצה ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָהּגדֹול
,ּבער ׁשּלא העלּיה את להביא ּבכדי עינים), למראה (רק ּובחיצֹונּיּות ("עזבּתי קטן "ּברגע ּׁשּנאמר מה על־ּדר) ׁשעה ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹלפי
עֹוד  מתוּספֹות - ואדרּבה ּגלּות, אחריה ׁשאין נצחית עלּיה אּלא ,("עזבּתי קטן "רגע (ּכנגד קטן לרגע עלּיה רק ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹולא

ּבצּיֹון". אלקים אל יראה חיל אל מחיל "ילכּו קץ, אין עד עלּיה אחר עלּיה ְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹעלּיֹות,
לעלּיה  הּדר אּלא ירידה, אינּה לאמיּתתּה עצמּה הּירידה - יׂשראל לבני ּבנֹוגע הרי עלּיה, צר היא ירידה ׁשּכל לּכלל ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹנֹוסף

.ּבער ׁשּלא יֹותר ְֲֵֵֶֶֶַֹנעלית
ליּתן  אּלא העגל את יׂשראל עׂשּו ׁש"לא ּבּגמרא, ּכּמפרׁש - עץ־הּדעת) חטא (שּבדגמת העגל לחטא ּבנֹוגע ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻועל־ּדר־זה
ּפה  ּפתחֹון ליּתן ּכדי כּו' היתה הּמל "ּגזרת אּלא מעׂשה", לאֹותֹו ראּויין יׂשראל היּו "לא לבעלי־ּתׁשּובה", ּפה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּפתחֹון

ְְֲֵַָלבעלי־ּתׁשּובה".

(á)øLà áäfä éîæð e÷øt ïøäà íäìà øîàiå©³Ÿ¤£¥¤Æ©«£½Ÿ¨«§Æ¦§¥´©¨½̈£¤Æ
:éìà eàéáäå íëéúðáe íëéða íëéLð éðæàa§¨§¥´§¥¤½§¥¤−§«Ÿ¥¤®§¨¦−¥¨«

i"yx£ÌÎÈL ÈÊ‡a∑ּובתֹו הּדבר יתעּכב ׁשּמא הן, ּבתכׁשיטיהן חסים והילדים 'הּנׁשים ּבלּבֹו: אהרן אמר ¿»¿≈¿≈∆ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
עצמן  מעל ּופרקּו המּתינּו לא והם מׁשה', יבא ּכ.e˜¯t∑'ּברכּו' ּכמֹו ליחיד, 'ּפרק' מּגזרת צּוּוי, לׁשֹון ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹֹֹ»¿ְְְְְִִִִֵַָָָ

'ּבר' .מּגזרת ְִִֵַָ

(â)øLà áäfä éîæð-úà íòä-ìk e÷øtúiå©¦§¨«§Æ¨¨½̈¤¦§¥¬©¨−̈£¤´
:ïøäà-ìà eàéáiå íäéðæàa§¨§¥¤®©¨¦−¤©«£«Ÿ

i"yx£e˜¯t˙iÂ∑ הם נמצאּו מאזניהם, ּכׁשּנטלּום מּׂשא. ּפריקת ּבלע"ז לׁשֹון דיׁשקריי"ר מּנזמיהם, .מפרקים «ƒ¿»¿ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ÈÓÊ ּכמֹו∑‡˙ מּנזמי, ט)ּכמֹו העיר (לעיל מן העיר", את "ּכצאתי :. ∆ƒ¿≈ְְְְִִִִִִֵֵֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(66 'nr ,fh jxk mgpn zxez)

הּמדּבר: ּדֹור ׁשל ּגלּגּול הּוא ּדמׁשיחא, ּדעקבתא ּדרא הינּו עּתה, ׁשהּדֹור האריז"ל, ּבכתבי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָאיתא
ׁשּלא  הּנׁשים, ולא ּדוקא, האנׁשים - ּבאזניהם" אׁשר הּזהב נזמי את "וּיתּפרקּו... נאמר ׁשּבֹו העגל, חטא היה הּמדּבר ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹּבדֹור
אליהם". ּוסמּוכין הּנׁשים "עם הּנׁשים", על האנׁשים "וּיבאּו נאמר הּמׁשּכן ּבנדבת זאת, ּולעּומת העגל; עבּור לתת ְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹרצּו

קדמּו. ׁשהּנׁשים ְְִֶַַָָהינּו,
ׁשּזהּו האנׁשים", מן יֹותר ראׁשי־חדׁשים מׁשּמרֹות ׁשהן ׂשכרן... הּקּב"ה להן ׁש"נתן אליעזר' ּדרּבי ּב'פרקי איתא זה ְְְְְְְֱֲֳִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָועל
הּוא), טֹוב (מנהג מנהג" ּדירחא, יֹומא עבידּתא... למיעבד ּדלא ּדנהיגי "נׁשי ּפסחים מּסכת ּב'ירּוׁשלמי' ּׁשּכתּוב ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹמה

לקּימֹו. ְְְִִֶַׁשּצריכים
ׁשּבדֹור  ׁשהּנׁשים העּובדה מתּבּטאת ׁשּבזה - לנׁשֹותיהם נׁשמעים ּתלמידי־חכמים ּדמׁשיחא ּדעקבתא ׁשּבדרא הּטעם ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָוזהּו

האנׁשים. מה־ּׁשאין־ּכן ּכדבעי, התנהגּו ּדמׁשיחא) ּדעקבתא ּבדרא הּוא ׁשּלֹו (ׁשהּגלּגּול ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּמדּבר
הֹוראה: מּלׁשֹון - "ּתֹורה" אּלא) ּדברים, סּפּור (לא הם הּתֹורה עניני ּכל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹוהרי

הם  הענינים ׁשאר וכל ּפרנסה, להּׂשיג צריכים והּבעלים הּבעלים, על־ידי להתנהל צריכים ׁשהענינים ׁשּסבּורֹות נׁשים ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָיׁשנן
הּבית. הֹוצאֹות את לנהל ׁשּיּוכלּו ּדֹולרים ־וכּכ הּביתה יביא ׁשהּבעל ּובלבד ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָטפלים,

„„‰·‡ב  ÈL„˜ e˜È¯t Ô¯‰‡ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¬…¿ƒ»»≈¿«¬»
ei˙È‡Â ÔBÎÈ˙·e ÔBÎÈa ÔBÎÈL È„e‡a Ècƒ¿¿≈¿≈¿≈¿»≈¿«¿ƒ

:È˙ÂÏ¿»ƒ

Ècג  ‡·‰„„ ÈL„˜ ˙È ‡nÚ Ïk e˜È¯t˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ»«»»»»≈¿«¬»ƒ
:Ô¯‰‡Ï ei˙È‡Â ÔB‰È„e‡·¿¿≈¿«¿ƒ¿«¬…
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מג `yz ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` b"i ipy meil inei xeriy

i"yx£'B‚Â ‰LÓ Ï‡ ÔziÂ∑ ימים הּמׁשּכן מלאכת לצּוּוי קֹודם העגל מעׂשה ּבּתֹורה, ּומאחר מקּדם אין «ƒ≈∆…∆¿ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻֻ
ליׂשראל, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא נתרּצה הּכּפּורים ּוביֹום הּלּוחֹות, נׁשּתּברּו ּבתּמּוז ּבי"ז ׁשהרי היה, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָרּבים
וצּוּוי  ּכּסדר, הּכל ּדלמא טּובא, עּיּון צרי) ּבניסן. ּבאחד והּוקם הּמׁשּכן ּבנדבת התחילּו ְְְְְְְְְְֳִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹּולמחרת
את  עׂשּו מההר רדּתֹו וקדם העגל, עׂשֹותם טרם הראׁשֹונים, ימים ּבארּבעים היה למׁשה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
מרּצים  יׂשראל ׁשהיּו הּכּפּורים, יֹום למחרת עד הּמׁשּכן צּוּוי ליׂשראל הּגיד לא ּומׁשה ְְְְְְֳִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻהעגל,
"מאת  ּכתיב: הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּבצּוּוי ּכן, על אׁשר "וּיקהל". ּב'זהר' ּבהדיא הּוא וכן ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹלהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא,
ּבּצּוּוי  ּומׁשה וכּו'. מלּמד איׁש", "איׁש זכרֹונםֿלברכה: רּבֹותינּו ׁשּדרׁשּו ּכמֹו ערבֿרב, ּגם ּדהינּו איׁש", ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּכל

להבין) וקל ּבנזקין, ּגרמּו ׁשהם לפי מערבֿרב, ולא ּדיקא, מאּתכם" "קחּו ליׂשראל ּככּלתֹו∑B˙lÎk.אמר ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ¿«…ְַָ
ללמד  יכל היה ׁשּלא לחתן, ּככּלה ּבמּתנה ּתֹורה לֹו ׁשּנמסרה חסר, אחר:ּכתיב ּדבר ּכזה. מּועט ּבזמן ּכּלּה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻ

ּבכ"ד  ּבקי להיֹות צרי חכם ּתלמיד אף יׁשעיה, ּבספר האמּורים הן קּׁשּוטין, ּבכ"ד מתקּׁשטת ּכּלה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָמה
‡Bz.ספרים  ¯a„Ï∑"הּמׁשּפטים ׁשּב"ואּלה והּמׁשּפטים ‡Bz.החּקים ¯a„Ï∑ ׁשֹומע מׁשה ׁשהיה מלּמד ְִָ¿«≈ƒְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֻ¿«≈ƒְֵֵֶֶַַָָֹ

וׁשֹונין  וחֹוזרין הּגבּורה, יחד מּפי ׁשניהם ההלכה ּכתיב,"∑ÁÏ˙.את ׁשוֹות לחת" ׁשּתיהן .ׁשהיּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָÀ…ְְִֵֶֶַָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(50 'nr hk jxk zegiy ihewl)

ׁשׁשׁשׁשווווֹוֹוֹוֹותתתת ׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתיהןיהןיהןיהן ׁשׁשׁשׁשהיהיהיהיּוּוּוּו ּכּכּכּכתיבתיבתיבתיב,,,, יח)לחתלחתלחתלחת לא, האבן"(רש"י לחֹות את ל "ואּתנה יב)ּבּפסּוק כד, "לחֹות"(משפטים ּכן ּגם ּכתיב ֹֹֻֻֻֻ ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֹֻֻ
("ּכתּובים  הּלּוחֹות מעלת את מדּגיׁש הרי הּכתּוב לרׁש"י: הקׁשה ׁשּכאן לבאר, ויׁש .ּכ על רׁש"י התעּכב לא ׁשם א ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֻחסר,

אלקים אלקים אלקים אלקים  ללּמדנּוּבּבּבּבאצאצאצאצּבּבּבּבעעעע ׁשּבא ּומתרץ, חּסרֹון? ׁשּמׁשמעּותֹו חסר, ּכתיב יׁש ּומּדּוע ׁשׁשׁשׁשווווֹוֹוֹוֹות ת ת ת "), ׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתיהןיהןיהןיהן הּמֹוכיח ׁשׁשׁשׁשהיהיהיהיּוּוּוּו ּדבר , ְְְְְְְְֱֱֱֱֶֶֶֶַַַַֹֹ ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
" אלקים אלקים אלקים אלקים ׁשהם ּבצמצּום.מעמעמעמעׂשׂשׂשׂשהההה ּכל־ּכ לדּיק אי־אפׁשר לאדם ּכי ," ֱֱֱֱֲֲֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַֹֹ ְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָֹֹ

áì(à)øää-ïî úãøì äLî LLá ék íòä àøiå©©´§¨½̈¦«¥¬¤−¨¤´¤¦¨¨®
íe÷ åéìà eøîàiå ïøäà-ìò íòä ìäwiå|-äNò ©¦¨¥̧¨¹̈©©«£ÀŸ©«Ÿ§³¥¨Æ´£¥

äæ-ék eðéðôì eëìé øLà íéäìû eðì|Léàä äLî ¨´¡Ÿ¦À£¤³¥«§Æ§¨¥½¦¤´¤´¨¦À
:Bì äéä-äî eðòãé àì íéøöî õøàî eðìòä øLà£¤³¤«¡¨̧Æ¥¤´¤¦§©½¦¬Ÿ¨©−§¤¨¬¨«

i"yx£‰LÓ LL· Èk∑"רכּבֹו "ּבׁשׁש וכן: אחּור, לׁשֹון ה)ּכתרּגּומֹו, ּבֹוׁש"(שופטים עד "וּיחילּו ג'), ּכי (שם , ƒ…≈…∆ְְְְְִִִִֵֵַַַָֹ
ׁשעלה  יֹום ׁשאֹות ֹו הם ּכסבּורים ׁשעֹות. ו' ּבת ֹו ּבא, אני יֹום אר ּבעים לסֹוף להם: אמר  להר , מׁשה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹּכׁשעלה
ּבסיון  ּבז' ׁשהרי עּמֹו, לילֹו אין עלּיתֹו ויֹום עּמֹו, ולילֹו יֹום מ' ׁשלמים, להם אמר והּוא הּוא, הּמנין ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמן
וערּבּוביא, ואפלה חׁש ּדמּות והראה העֹולם את וערּבב הּׂשטן ּבא ּבט"ז ּבתּמּוז, ּבי"ז מ' יֹום נמצא ְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹעלה,

ּבאּו ׁשּכבר מׁשה, מת להם: אמר לעֹולם. ערּבּוביא ּבא לכ מׁשה, מת וּדאי ּבא לֹומר: ולא ׁשעֹות ׁשׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ
ׁשּבת ּבמּסכת ּכדאיתא פט)וכּו', לאחר .(דף ּבין חצֹות קדם ּבין הּמעּנן, ּבּיֹום אּלא טעּו ׁשּלא לֹומר אפׁשר ואי ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֻ

עֹולֹות" וּיעלּו מּמחרת "וּיׁשּכימּו ׁשּנאמר הּמחרת, יֹום עד מׁשה ירד לא ׁשהרי eÈÙÏ.חצֹות, eÎÏÈ ¯L‡∑ ְֱֲֲֲֳֳִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ¬∆≈¿¿»≈
להם  אּוּו הרּבה ‰‡LÈ.אלהּות ‰LÓ ‰Ê Èk∑ ּבאויר אֹותֹו ׁשּנֹוׂשאים הּׂשטן להם הראה מׁשה ּדמּות ּכמין ְֱִֵֶַָָƒ∆…∆»ƒְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֹ

הׁשמים  ÌÈ¯ˆÓ.רקיע ı¯‡Ó eÏÚ‰ ¯L‡∑אנּו צריכין עּתה, ּבּה. נעלה אׁשר הּדר לנּו מֹורה והיה ְִִַַַָ¬∆∆¡»≈∆∆ƒ¿«ƒְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
לפנינּו ילכּו אׁשר .לאלהּות ְְֱֲֵֵֶֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(341 cenr 'a jxk a"pyz zeiecreezd)

על־ידי־זה  ּבא עץ־הּדעת ׁשחטא אדם", ּבני על עלילה "נֹורא הּפסּוק על ז"ל חכמינּו מאמר את מבארת ׁשחסידּות ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ...ּכפי 
ׁש"מלמעלה  מּׁשּום זה הרי וּיחטא" האדם על ּדיצר־הרע הרע ּגֹובר ׁש"לפעמים ׁשּזה - הראׁשֹון) (ּבאדם ּבֹו" נתלה ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָׁש"עלילה

זה". לחטא להביאֹו הּיצר־הרע עליו ְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָהסיתּו

ÔÓא  ˙ÁÓÏ ‰LÓ ¯ÁB‡ È¯‡ ‡nÚ ‡ÊÁÂ«¬»«»¬≈«…∆¿≈«ƒ
dÏ e¯Ó‡Â Ô¯‰‡ ÏÚ ‡nÚ Lk˙‡Â ‡¯eË»¿ƒ¿¿≈«»««¬…«¬»≈
È¯‡ ‡Ó„˜ ÔeÎ‰Èc ÔÏÁ„ ‡Ï „·Ú Ìe˜ƒ∆»»«¬»ƒ¿»√»»»¬≈
‡Ú¯‡Ó ‡˜q‡ Èc ‡¯·‚ ‰LÓ ÔÈ„≈…∆«¿»ƒ«¿»»≈«¿»

:dÏ ‰Â‰ ‰Ó ‡Ú„È ‡Ï ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ»¿«¿»»¬»≈
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`yz ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` b"i ipy meil inei xeriy
ּבחסּדֹו ׁשהּקּב"ה זה ּבגלל רק ּבא הענין וכל חס־וׁשלֹום, החטא לענין ּוכלל ּכלל ׁשּיכים אינם מּצד־עצמם יׂשראל ּבני ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָׁשּכן
ירידה  ונעׂשית ּבֹו" נתלה "עלילה לכן מּצד־עצמם), מּמּצבם (למעלה ּגדֹולה הכי לעלּיה יׂשראל ּבני את להביא רצה ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָהּגדֹול
,ּבער ׁשּלא העלּיה את להביא ּבכדי עינים), למראה (רק ּובחיצֹונּיּות ("עזבּתי קטן "ּברגע ּׁשּנאמר מה על־ּדר) ׁשעה ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹלפי
עֹוד  מתוּספֹות - ואדרּבה ּגלּות, אחריה ׁשאין נצחית עלּיה אּלא ,("עזבּתי קטן "רגע (ּכנגד קטן לרגע עלּיה רק ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹולא

ּבצּיֹון". אלקים אל יראה חיל אל מחיל "ילכּו קץ, אין עד עלּיה אחר עלּיה ְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹעלּיֹות,
לעלּיה  הּדר אּלא ירידה, אינּה לאמיּתתּה עצמּה הּירידה - יׂשראל לבני ּבנֹוגע הרי עלּיה, צר היא ירידה ׁשּכל לּכלל ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹנֹוסף

.ּבער ׁשּלא יֹותר ְֲֵֵֶֶֶַֹנעלית
ליּתן  אּלא העגל את יׂשראל עׂשּו ׁש"לא ּבּגמרא, ּכּמפרׁש - עץ־הּדעת) חטא (שּבדגמת העגל לחטא ּבנֹוגע ְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻועל־ּדר־זה
ּפה  ּפתחֹון ליּתן ּכדי כּו' היתה הּמל "ּגזרת אּלא מעׂשה", לאֹותֹו ראּויין יׂשראל היּו "לא לבעלי־ּתׁשּובה", ּפה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּפתחֹון

ְְֲֵַָלבעלי־ּתׁשּובה".

(á)øLà áäfä éîæð e÷øt ïøäà íäìà øîàiå©³Ÿ¤£¥¤Æ©«£½Ÿ¨«§Æ¦§¥´©¨½̈£¤Æ
:éìà eàéáäå íëéúðáe íëéða íëéLð éðæàa§¨§¥´§¥¤½§¥¤−§«Ÿ¥¤®§¨¦−¥¨«

i"yx£ÌÎÈL ÈÊ‡a∑ּובתֹו הּדבר יתעּכב ׁשּמא הן, ּבתכׁשיטיהן חסים והילדים 'הּנׁשים ּבלּבֹו: אהרן אמר ¿»¿≈¿≈∆ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
עצמן  מעל ּופרקּו המּתינּו לא והם מׁשה', יבא ּכ.e˜¯t∑'ּברכּו' ּכמֹו ליחיד, 'ּפרק' מּגזרת צּוּוי, לׁשֹון ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹֹֹ»¿ְְְְְִִִִֵַָָָ

'ּבר' .מּגזרת ְִִֵַָ

(â)øLà áäfä éîæð-úà íòä-ìk e÷øtúiå©¦§¨«§Æ¨¨½̈¤¦§¥¬©¨−̈£¤´
:ïøäà-ìà eàéáiå íäéðæàa§¨§¥¤®©¨¦−¤©«£«Ÿ

i"yx£e˜¯t˙iÂ∑ הם נמצאּו מאזניהם, ּכׁשּנטלּום מּׂשא. ּפריקת ּבלע"ז לׁשֹון דיׁשקריי"ר מּנזמיהם, .מפרקים «ƒ¿»¿ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ÈÓÊ ּכמֹו∑‡˙ מּנזמי, ט)ּכמֹו העיר (לעיל מן העיר", את "ּכצאתי :. ∆ƒ¿≈ְְְְִִִִִִֵֵֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(66 'nr ,fh jxk mgpn zxez)

הּמדּבר: ּדֹור ׁשל ּגלּגּול הּוא ּדמׁשיחא, ּדעקבתא ּדרא הינּו עּתה, ׁשהּדֹור האריז"ל, ּבכתבי ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָאיתא
ׁשּלא  הּנׁשים, ולא ּדוקא, האנׁשים - ּבאזניהם" אׁשר הּזהב נזמי את "וּיתּפרקּו... נאמר ׁשּבֹו העגל, חטא היה הּמדּבר ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹּבדֹור
אליהם". ּוסמּוכין הּנׁשים "עם הּנׁשים", על האנׁשים "וּיבאּו נאמר הּמׁשּכן ּבנדבת זאת, ּולעּומת העגל; עבּור לתת ְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹרצּו

קדמּו. ׁשהּנׁשים ְְִֶַַָָהינּו,
ׁשּזהּו האנׁשים", מן יֹותר ראׁשי־חדׁשים מׁשּמרֹות ׁשהן ׂשכרן... הּקּב"ה להן ׁש"נתן אליעזר' ּדרּבי ּב'פרקי איתא זה ְְְְְְְֱֲֳִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָועל
הּוא), טֹוב (מנהג מנהג" ּדירחא, יֹומא עבידּתא... למיעבד ּדלא ּדנהיגי "נׁשי ּפסחים מּסכת ּב'ירּוׁשלמי' ּׁשּכתּוב ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹמה

לקּימֹו. ְְְִִֶַׁשּצריכים
ׁשּבדֹור  ׁשהּנׁשים העּובדה מתּבּטאת ׁשּבזה - לנׁשֹותיהם נׁשמעים ּתלמידי־חכמים ּדמׁשיחא ּדעקבתא ׁשּבדרא הּטעם ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָוזהּו

האנׁשים. מה־ּׁשאין־ּכן ּכדבעי, התנהגּו ּדמׁשיחא) ּדעקבתא ּבדרא הּוא ׁשּלֹו (ׁשהּגלּגּול ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּמדּבר
הֹוראה: מּלׁשֹון - "ּתֹורה" אּלא) ּדברים, סּפּור (לא הם הּתֹורה עניני ּכל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹוהרי

הם  הענינים ׁשאר וכל ּפרנסה, להּׂשיג צריכים והּבעלים הּבעלים, על־ידי להתנהל צריכים ׁשהענינים ׁשּסבּורֹות נׁשים ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָיׁשנן
הּבית. הֹוצאֹות את לנהל ׁשּיּוכלּו ּדֹולרים ־וכּכ הּביתה יביא ׁשהּבעל ּובלבד ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָטפלים,

„„‰·‡ב  ÈL„˜ e˜È¯t Ô¯‰‡ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¬…¿ƒ»»≈¿«¬»
ei˙È‡Â ÔBÎÈ˙·e ÔBÎÈa ÔBÎÈL È„e‡a Ècƒ¿¿≈¿≈¿≈¿»≈¿«¿ƒ

:È˙ÂÏ¿»ƒ

Ècג  ‡·‰„„ ÈL„˜ ˙È ‡nÚ Ïk e˜È¯t˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ»«»»»»≈¿«¬»ƒ
:Ô¯‰‡Ï ei˙È‡Â ÔB‰È„e‡·¿¿≈¿«¿ƒ¿«¬…
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yz`מד ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` b"i ipy meil inei xeriy
לבנֹות  הּוא ענינן ולכן, הּמדּבר. ּדֹור ׁשל ּגלּגּול הּוא זה ׁשּדֹורנּו לדעת צריכֹות ׁשהּנׁשים - לעיל מהאמּור ההֹוראה ּכ ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָועל

"ע  עבּור נתינת־מקֹום ׁשּתהיה להניח ולא מׁשּכן, - מהּבית לעׂשֹות צריכה האחֹות) אֹו הּבת (וכן ׁשהאּׁשה ּדהינּו, גל מׁשּכן. ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ַָָהּזהב".

ּבתקף  לעמֹוד האּׁשה צריכה - יהדּות ׁשל ענין על לוּתר צריכים ּכסף ׁשּבׁשביל נטּיה איזֹו נרּגׁשת אם אפילּו ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּכלֹומר:
אתּגּלה  זה ּבבית ּכלֹומר, ּבתֹוכם", "וׁשכנּתי עליו לֹומר ׁשּיּוכל להּקּב"ה, ּומקּדׁש מׁשּכן להיֹות צרי ׁשהּבית ּכיון ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹולצעק:

יהדּות! ׁשל ענינים על לוּתר אי־אפׁשר - ׁשּלי והאֹור הּקדּוׁשה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָעם
עבּור  היא הּכסף ׁשל הּתכלית ּובכן: - הענינים וכל ּופרנסה ּכסף הּזהב", "עגל עם ּיהיה מה היא הּׁשאלה מאי, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָאּלא
רֹופאים, עבּור ּבהם מׁשּתּמׁשים אזי - רצּויה ׁשאינּה ּבדר ּדֹולרים נֹוספים ּכאׁשר ואילּו ּולבּוׁשים; ּוׁשתּיה אכילה ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָהֹוצאֹות
ּדֹולרים  להרויח ׁשּלא היה מּוטב אׁשר עגמת־נפׁש. ׁשל ענינים ׁשאר ועבּור ("טעקסעס"), "מּסים" ועבּור ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹרחמנא־ליצלן,

ּובריאים. ׁשקטים חּיים ׁשּיחיּו ּבאֹופן ההצטרכּות ּכל את יּתן הּקּב"ה אּלא עגמת־הּנפׁש, ּתהיה ׁשּלא ּובלבד ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹאּלּו,
ואילּו ועׁשן, לאפר ונעׂשה ּוטחנּוהּו ׂשרפּוהּו הּזהב ׁשעגל אֹויסּגעפירט") האּבן ("זיי הּנׁשים ּפעלּו ההם ׁשּבּימים ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָּוכׁשם
ׁשּנעׂשּו (אף הּמׁשּכן ׁשּקרׁשי ּבאֹופן והּמקּדׁש) הּמׁשּכן ּבבנּית לסּיע הראׁשֹונֹות היּו ׁשהן הּנׁשים ׁשל (ּבעזרתן נבנה ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָהּמׁשּכן
חכמינּו ּבמדרׁשי (ּכדאיתא לעתיד־לבא עד לעֹולם, וקּימים עֹומדים ּביׁשא") סטרא על ׁש"אתחזיאּו וׁש' ר' ק' ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹמאֹותּיֹות

ַז"ל),
הינּו הּזהב", "עגל ענין את למנֹוע הּנׁשים ׁשל ּבידן ההּוא, הּדֹור ׁשל הּגלּגּול ׁשהּוא ּדמׁשיחא ּדעקבתא ּבדרא ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָּכמֹו־כן
ּומקּדׁש מׁשּכן מּבּתיהן לעׂשֹות ּכדי ׁשּמּׂשיגים, הּכסף את לנּצל ואדרּבה, יהדּות. עניני על וּתּור ּכדי ּתֹו לּכסף ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָההׁשּתחואה

הּׁשכינה, ְְְִַַַָָלהׁשראת
את  מגּדלים וׂשמחה ּבריאּות ּומּתֹו ּבריאים, והּילדים ּבריאה האּׁשה ּבריא, הּבעל ,הּמצטר ּבכל מאּומה חסר לא ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹואז
ׁשהּכירּו ּדֹור העמידּו ׁשהּנׁשים מצרים ּביציאת ּכמֹו - ה'" "צבאֹות נעׂשים והם טֹובים, ּולמעׂשים לחּפה לתֹורה ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻהילדים

ואנוהּו". א־לי "זה ואמרּו ים־סּוף ּבקריעת הּקּב"ה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָאת
ׁשל ּבידן ּבֹווכאמּור, ויהיה וׂשמח, חי ּבריא, הּבית יהיה ׁשאז להּקּב"ה, ּומקּדׁש מׁשּכן מּביתּה ּתעׂשה אחת ׁשּכל הּנׁשים ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

אמן. ּבימינּו ּבמהרה צדקנּו, מׁשיח לקראת ּבקרֹוב ליל - וילדיהן ּבעליהן עם יחד - יזּכּו ועל־ידי־זה ּבגלּוי, ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹאלקּות

(ã)ìâò eäNòiå èøça Búà øöiå íãiî çwiå©¦©´¦¨À̈©¨³©ŸÆ©¤½¤©©«£¥−¥´¤
ìà älà eøîàiå äëqîýéEeìòä øLà ìàøNé E ©¥¨®©´Ÿ§½¥³¤¡Ÿ¤̧Æ¦§¨¥½£¤¬¤«¡−

:íéøöî õøàî¥¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£Ë¯Áa B˙‡ ¯ˆiÂ∑ּכמֹו סּודר, לׁשֹון - ּבחרט קׁשירה, לׁשֹון וּיצר האחד: ּפנים, ּבׁשני לתרּגמֹו יׁש «»«…«∆∆ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ג) והחריטים",(ישעיה "והּמטּפחֹות ה): ב צּורה.(מלכים לׁשֹון 'וּיצר', והּׁשני: חרטים", ּבׁשני ּכסף ּכּכרים "וּיצר : ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
ּבלּוחֹות  אֹותּיֹות החֹורט סֹופר ּכעט ּבזהב, צּורֹות ּבֹו וחֹורטין ׁשחֹורצין הּצֹורפין אמנּות ּכלי – ְְְְְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבחרט

ּכמֹו ח)ּופנקסין, זּיּוף,(ישעיה לׁשֹון ּבזיפא', יתּה 'וצר אּונקלֹוס: ׁשּתרּגם וזהּו אנֹוׁש", ּבחרט עליו "ּוכתב : ְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ
עלֿידֹו ּומזּיפין (גראבשטיכל), ניי"ל ּבלע"ז ׁשּקֹורין ּוׁשקדים, אֹותיֹות ּבזהב ּבֹו ׁשחֹורצין אמנּות ּכלי ְְְְְְְֳִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּוא

ÎqÓ‰.חֹותמֹות  Ï‚Ú∑ועׂשאּוהּו מּמצרים עּמהם ׁשעלּו ערבֿרב מכּׁשפי ּבאּו ּבּכּור, לאּור ׁשהׁשליכֹו ּכיון ָ≈∆«≈»ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ּדּמּוסי  מּתֹו ׁשּיצא ׁשם היה מיכה אֹומרים ויׁש וטס ּבכׁשפים. ׁשם ּבידֹו והיה ּבמצרים, ּבֹו ׁשּנתמע ּבנין ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָ

הּכּור  לתֹו והׁשליכֹו נילּוס, מּתֹו יֹוסף ׁשל ארֹונֹו להעלֹות ׁשֹור!" עלה ׁשֹור! "עלה מׁשה: ּבֹו ויצא ׁשּכתב ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
קא)העגל מּסכה ∑ÎqÓ‰.(סנהדרין ׁשל ּבגימטרּיא ּבֹו, היּו זהב קנטרין קכ"ה אחר: ּדבר מּתכת. ‡l‰.לׁשֹון ֵֶָ«≈»ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ≈∆

EÈ‰Ï‡∑ והם אהרן על ׁשּנקהלּו הם מּמצרים, ׁשעלּו ׁשערבֿרב מּכאן 'אלהינּו', נאמר ׁשעׂשאּוהּו,ולא ¡…∆ְְְְֱֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ
אחריו  יׂשראל את הטעּו ואחרּֿכ. ְְְֲִִֵֶַַַָָָ

d„·ÚÂד  ‡ÙÈÊa d˙È ¯ˆÂ ÔB‰È„ÈÓ ·ÈÒe¿ƒƒ≈¿«»≈¿ƒ»¿»¿≈
Èc Ï‡¯NÈ CzÏÁc ÔÈl‡ e¯Ó‡Â ‡ÎzÓ Ï‚Ú≈««¿»«¬»ƒ≈««¿»ƒ¿»≈ƒ

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ce˜q‡«¿≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(c).Búà øöiåzFxEv FA dUFr didW ©¨©Ÿ¤¨¨¤
,dWn `FaIW cr zFdWdlE xg`l icM§¥§©¥§©§©¤¨¤
FnM ,minW mWl dzid FzpeEM lke§¨©¨¨¨§¨§¥¨©¦§

aizkC FgAWn aEzMdW EpivOWik`ln) ¤¨¦¤©¨§©§¦§¦
(f aaizkE ,zrc ExnWi odk iztU iMmy) ¦¦§¥Ÿ¥¦§§©©§¦

(e weqt.lbrd oFr df oFrn aiWd miAxe§©¦¥¦¥¨¤£¨¥¤

,dpTY mdl dzid `l EdEbxd ENi`e§¦£¨Ÿ¨§¨¨¤©¨¨
odM 'd WCwnA bxdi m` mdA miIwzie§¦§©¥¨¤¦¥¨¥§¦§©Ÿ¥

`iape(k a dki`)(b i x"wie d`x):d dxez §¨¦

`yz ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` b"i ipy meil inei xeriy

(ä)ïøäà àø÷iå åéðôì çaæî ïáiå ïøäà àøiå©©´§©«£½Ÿ©¦¬¤¦§¥−©§¨¨®©¦§¨³©«£ŸÆ
:øçî ýåýéì âç øîàiå©Ÿ©½©¬©«Ÿ̈−¨¨«

i"yx£Ô¯‰‡ ‡¯iÂ∑ׁשּנאמר חּיים, רּוח ּבֹו קו)ׁשהיה עׂשב",(תהלים אֹוכל ׁשֹור "ּבתבנית מעׂשה : ׁשהצליח וראה ««¿«¬…ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
הי ׂשטן, לגמרי ולא לדחֹותם ּפה לֹו ÁaÊÓ.ה Ô·iÂ∑ לדחֹותם.¯ÁÓ '‰Ï ‚Á ¯Ó‡iÂ∑ ׁשּמא הּיֹום, ולא ְְְְִֵֶַָָָָָֹ«ƒ∆ƒ¿≈«ְִָ«…«««»»ְֶַָֹ

ּבן  חּור ראה אהרן, ראה הר ּבה ּדברים רּבה': ּב'וּיקרא ּומדרׁשֹו ּפׁשּוטֹו. זהּו ׁשּיעבדּוהּו, קדם מׁשה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹיבא
"וּיבן וזהּו והרגּוהּו, מֹוכיחם ׁשהיה בינה)אחֹותֹו לפניו.(לשון מּזבּוח וּיבן לפניו", ואמר,מזּבח ראה ועֹוד ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

מביא  וזה צרֹור מביא זה הּמזּבח, את ּבֹונים הם אם ואמר, ראה וע ֹוד ּבהם. ולא הּסרחֹון ּבי ׁשּיּתלה ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹמּוטב
מׁשה  ּכ ּובין ּכ ּבין ּבמלאכּתי, ּומתעּצל אֹותֹו ּבֹונה ׁשאני מּתֹו אחת. ּבבת עׂשּויה מלאכּתן ונמצאת ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹאבן,

Ï‰'.ּבא  ‚Á∑ הּמקֹום את ויעבדּו מׁשה ׁשּיבא היה ּבטּוח לּׁשמים, היה .ּבלּבֹו ָ««ְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl jezn' - jli`e 176 'nr e jxk y"ewl t"r)

oMWnA WnWl oxd` xYid¥¤©£Ÿ§©¥©¦§¨

לפניו לפניו לפניו לפניו  מזמזמזמזּבּבּבּבחחחח ווווּיּיּיּיבןבןבןבן אהרןאהרןאהרןאהרן ְְְְֲֲֲֲַַַַַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽווווּיּיּיּירארארארא ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
לדחֹותם – מזּבח רש"י)ויבן ובפירוש (לב,ה. ְְִִִֵֶַַָ

ּבמקּדׁש יׁשּמׁש לא לעבֹודה־זרה ׁשּׁשּמׁש ּכהן הרי ב)וקׁשה, קט, ּבפֹועל (מנחות א לדחֹותם, היתה אהרן ׁשּכּונת אף ּכן ואם , ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ
ּבמׁשּכן? לׁשמׁש לאהרן הּתר ואי לעבֹודה־זרה, ׁשמׁש ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹֻהרי

הּפסּוק על לֹומר: תצוה)ויׁש מלאכת (בפרשת ׁשּתגמר לאחר רׁש"י: מפרׁש לי" לכהנֹו ּגֹו' אחי אהרן את  אלי הקרב "ואּתה ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹ
"ּכהן". ּדין ּובניו אהרן על הּוחל הּמׁשּכן, מלאכת ּגמר לאחר ׁשרק ּדהינּו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹהּמׁשּכן.

ּבמקּדׁש, יׁשּמׁש לא לעבֹודה־זרה ׁשּׁשּמׁש ּכהן ודוקא ּכהן. אהרן היה לא העגל) (ועׂשּית הּמזּבח ּבנּית ּבׁשעת ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֹועל־ּפי־זה,
.ּבכ נפסל אינֹו לעבֹודה־זרה, ׁשּׁשּמׁש ּבׁשעה ּכהן היה לא הּוא אם ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָֹֹאבל

(å)íéîìL eLbiå úìò eìòiå úøçnî eîékLiå©©§¦̧Æ¦¨«¢½̈©©«£´Ÿ½Ÿ©©¦−§¨¦®
:÷çöì eî÷iå BúLå ìëàì íòä áLiå©¥³¤¨¨Æ¤«¡´Ÿ§¨½©ª̈−§©¥«

i"yx£eÓÈkLiÂ∑ׁשּיחטאּו ּכדי זרזם, ׁשּנאמר∑ÁˆÏ˜.הּׂשטן ּכמֹו עריֹות, ּגלּוי הּזה ּבּמׁשמע (בראשית יׁש ««¿ƒְְְֱֵֵֶֶַָָָ¿«≈ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָ
ׁשּנאמרלט) ּכמֹו ּדמים, ּוׁשפיכּות ּבי", "לצחק ב): ב נהרג (שמואל ּכאן אף לפנינּו", ויׂשחקּו הּנערים נא "יקּומּו : ְְְְְֱֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

.חּור 

(æ)Enò úçL ék ãø-Cì äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤®¤¥¾¦µ¦¥´©§½
:íéøöî õøàî úéìòä øLà£¤¬¤«¡¥−¨¥¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£¯a„ÈÂ∑קׁשי ּכמֹולׁשֹון מב)הּוא, קׁשֹות"(בראשית אּתם "וידּבר :.„¯ŒCÏ∑(לב לא (ברכות ,מּגדּלת רד «¿«≈ְְְִִֵַַָָֹ∆≈ְְִֵָֹֻ
מעלה  ׁשל ּביתּֿדין מּפי מׁשה נתנּדה ׁשעה, ּבאֹותּה ּבׁשבילם. אּלא ּגדּלה ל EnÚ.נתּתי ˙ÁL∑" ׁשחת ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻƒ≈«¿ִֵ

ּגרים  ׁשּיּדבקּו טֹוב ואמרּת: ּבי, נמלכּת ולא וגּירּתם מעצמ ׁשּקּבלּת ערבֿרב ,"עּמ" אּלא נאמר, לא ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹהעם"
והׁשחיתּו ׁשחתּו הם .ּבּׁשכינה, ְְְֲִִִִֵַָ

e˜¯‡ה  È‰BÓ„˜ ‡Áa„Ó ‡·e Ô¯‰‡ ‡ÊÁÂ«¬»«¬…¿»«¿¿»√»ƒ¿»
:¯ÁÓ ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ ¯Ó‡Â Ô¯‰‡«¬…«¬««»√»¿»¿»

ÔÂÏÚו  e˜Èq‡Â È‰B¯˙·„ ‡ÓBÈa eÓÈc˜‡Â¿«¿ƒ¿»¿«¿ƒ¿«ƒ¬»»
ÈzLÓÏe ÏÎÈÓÏ ‡nÚ ¯ÁÒ‡Â ÔÈÒÎ e·È¯˜Â¿»ƒƒ¿ƒ¿«¿««»¿≈«¿ƒ¿≈

:‡ÎiÁÏ eÓ˜Â¿»¿«»»

ÏÈaÁז  È¯‡ ˙eÁ ÏÊ‡ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆ƒ∆¬≈«ƒ
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ‡z˜q‡ Èc CnÚ«»ƒ«∆¿»≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(d).ïøäà àøiå`OW `xiizpe ,ErHW ©©§©£Ÿ¤¨§¦§¨¥¤¨
EniUie df EpriWFI dn xn`l al EniUï¦¥¥Ÿ©¦¥¤§¨¦

Kkitl ,W`x mdilr,eiptl gAfn oaIe £¥¤Ÿ§¦¨©¦¤¦§¥©§¨¨
,dWn `aIW cr mzFdWdlbg xn`Ie §©§¨©¤¨Ÿ¤©Ÿ¤©

,xgn 'dll xnFlMxgnlr Edcinrp ©¨¨§©§¨¨©£¦¥©

dUrpe ,dkElOd'dl bg,bidpn lr ©§¨§©£¤©©©©§¦
ÎKExAÎWFcTd mWl minlW dUrpe§©£¤§¨¦§¥©¨¨
dWCgzPWM lE`WA EpivOW FnM ,`Ed§¤¨¦§¨§¤¦§©§¨

dkElOd(ehÎci `i '` l`eny):e dxez ©§¨
(f).Enò úçL ékLOrKgxM lrA md ¦¦¥©§©§¥§©¨§¨

mgxM lraExW`z`vFdux`n §©¨§¨£¤¥¨¥¤¤
mixvnbidpn EtilgdW EzgW mde , ¦§©¦§¥¦£¤¤¡¦©§¦

lr Exar mbe ,mdl iYzp xW` xAce§©¨£¤¨©¦¨¤§©¨§©
iYxn` xW`(c k lirl)Ll dUrz `l £¤¨©§¦Ÿ©£¤§

:minW mWl ENit`e ,lqtg dxez ¤¤©£¦§¥¨©¦



מה `yz ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` b"i ipy meil inei xeriy
לבנֹות  הּוא ענינן ולכן, הּמדּבר. ּדֹור ׁשל ּגלּגּול הּוא זה ׁשּדֹורנּו לדעת צריכֹות ׁשהּנׁשים - לעיל מהאמּור ההֹוראה ּכ ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָועל

"ע  עבּור נתינת־מקֹום ׁשּתהיה להניח ולא מׁשּכן, - מהּבית לעׂשֹות צריכה האחֹות) אֹו הּבת (וכן ׁשהאּׁשה ּדהינּו, גל מׁשּכן. ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ַָָהּזהב".

ּבתקף  לעמֹוד האּׁשה צריכה - יהדּות ׁשל ענין על לוּתר צריכים ּכסף ׁשּבׁשביל נטּיה איזֹו נרּגׁשת אם אפילּו ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּכלֹומר:
אתּגּלה  זה ּבבית ּכלֹומר, ּבתֹוכם", "וׁשכנּתי עליו לֹומר ׁשּיּוכל להּקּב"ה, ּומקּדׁש מׁשּכן להיֹות צרי ׁשהּבית ּכיון ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹולצעק:

יהדּות! ׁשל ענינים על לוּתר אי־אפׁשר - ׁשּלי והאֹור הּקדּוׁשה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָעם
עבּור  היא הּכסף ׁשל הּתכלית ּובכן: - הענינים וכל ּופרנסה ּכסף הּזהב", "עגל עם ּיהיה מה היא הּׁשאלה מאי, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָאּלא
רֹופאים, עבּור ּבהם מׁשּתּמׁשים אזי - רצּויה ׁשאינּה ּבדר ּדֹולרים נֹוספים ּכאׁשר ואילּו ּולבּוׁשים; ּוׁשתּיה אכילה ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָהֹוצאֹות
ּדֹולרים  להרויח ׁשּלא היה מּוטב אׁשר עגמת־נפׁש. ׁשל ענינים ׁשאר ועבּור ("טעקסעס"), "מּסים" ועבּור ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹרחמנא־ליצלן,

ּובריאים. ׁשקטים חּיים ׁשּיחיּו ּבאֹופן ההצטרכּות ּכל את יּתן הּקּב"ה אּלא עגמת־הּנפׁש, ּתהיה ׁשּלא ּובלבד ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹאּלּו,
ואילּו ועׁשן, לאפר ונעׂשה ּוטחנּוהּו ׂשרפּוהּו הּזהב ׁשעגל אֹויסּגעפירט") האּבן ("זיי הּנׁשים ּפעלּו ההם ׁשּבּימים ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָּוכׁשם
ׁשּנעׂשּו (אף הּמׁשּכן ׁשּקרׁשי ּבאֹופן והּמקּדׁש) הּמׁשּכן ּבבנּית לסּיע הראׁשֹונֹות היּו ׁשהן הּנׁשים ׁשל (ּבעזרתן נבנה ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָהּמׁשּכן
חכמינּו ּבמדרׁשי (ּכדאיתא לעתיד־לבא עד לעֹולם, וקּימים עֹומדים ּביׁשא") סטרא על ׁש"אתחזיאּו וׁש' ר' ק' ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹמאֹותּיֹות

ַז"ל),
הינּו הּזהב", "עגל ענין את למנֹוע הּנׁשים ׁשל ּבידן ההּוא, הּדֹור ׁשל הּגלּגּול ׁשהּוא ּדמׁשיחא ּדעקבתא ּבדרא ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָּכמֹו־כן
ּומקּדׁש מׁשּכן מּבּתיהן לעׂשֹות ּכדי ׁשּמּׂשיגים, הּכסף את לנּצל ואדרּבה, יהדּות. עניני על וּתּור ּכדי ּתֹו לּכסף ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָההׁשּתחואה

הּׁשכינה, ְְְִַַַָָלהׁשראת
את  מגּדלים וׂשמחה ּבריאּות ּומּתֹו ּבריאים, והּילדים ּבריאה האּׁשה ּבריא, הּבעל ,הּמצטר ּבכל מאּומה חסר לא ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹואז
ׁשהּכירּו ּדֹור העמידּו ׁשהּנׁשים מצרים ּביציאת ּכמֹו - ה'" "צבאֹות נעׂשים והם טֹובים, ּולמעׂשים לחּפה לתֹורה ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻהילדים

ואנוהּו". א־לי "זה ואמרּו ים־סּוף ּבקריעת הּקּב"ה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָאת
ׁשל ּבידן ּבֹווכאמּור, ויהיה וׂשמח, חי ּבריא, הּבית יהיה ׁשאז להּקּב"ה, ּומקּדׁש מׁשּכן מּביתּה ּתעׂשה אחת ׁשּכל הּנׁשים ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

אמן. ּבימינּו ּבמהרה צדקנּו, מׁשיח לקראת ּבקרֹוב ליל - וילדיהן ּבעליהן עם יחד - יזּכּו ועל־ידי־זה ּבגלּוי, ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹאלקּות

(ã)ìâò eäNòiå èøça Búà øöiå íãiî çwiå©¦©´¦¨À̈©¨³©ŸÆ©¤½¤©©«£¥−¥´¤
ìà älà eøîàiå äëqîýéEeìòä øLà ìàøNé E ©¥¨®©´Ÿ§½¥³¤¡Ÿ¤̧Æ¦§¨¥½£¤¬¤«¡−

:íéøöî õøàî¥¤¬¤¦§¨«¦
i"yx£Ë¯Áa B˙‡ ¯ˆiÂ∑ּכמֹו סּודר, לׁשֹון - ּבחרט קׁשירה, לׁשֹון וּיצר האחד: ּפנים, ּבׁשני לתרּגמֹו יׁש «»«…«∆∆ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ג) והחריטים",(ישעיה "והּמטּפחֹות ה): ב צּורה.(מלכים לׁשֹון 'וּיצר', והּׁשני: חרטים", ּבׁשני ּכסף ּכּכרים "וּיצר : ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
ּבלּוחֹות  אֹותּיֹות החֹורט סֹופר ּכעט ּבזהב, צּורֹות ּבֹו וחֹורטין ׁשחֹורצין הּצֹורפין אמנּות ּכלי – ְְְְְְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבחרט

ּכמֹו ח)ּופנקסין, זּיּוף,(ישעיה לׁשֹון ּבזיפא', יתּה 'וצר אּונקלֹוס: ׁשּתרּגם וזהּו אנֹוׁש", ּבחרט עליו "ּוכתב : ְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ
עלֿידֹו ּומזּיפין (גראבשטיכל), ניי"ל ּבלע"ז ׁשּקֹורין ּוׁשקדים, אֹותיֹות ּבזהב ּבֹו ׁשחֹורצין אמנּות ּכלי ְְְְְְְֳִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּוא

ÎqÓ‰.חֹותמֹות  Ï‚Ú∑ועׂשאּוהּו מּמצרים עּמהם ׁשעלּו ערבֿרב מכּׁשפי ּבאּו ּבּכּור, לאּור ׁשהׁשליכֹו ּכיון ָ≈∆«≈»ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ּדּמּוסי  מּתֹו ׁשּיצא ׁשם היה מיכה אֹומרים ויׁש וטס ּבכׁשפים. ׁשם ּבידֹו והיה ּבמצרים, ּבֹו ׁשּנתמע ּבנין ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָ

הּכּור  לתֹו והׁשליכֹו נילּוס, מּתֹו יֹוסף ׁשל ארֹונֹו להעלֹות ׁשֹור!" עלה ׁשֹור! "עלה מׁשה: ּבֹו ויצא ׁשּכתב ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
קא)העגל מּסכה ∑ÎqÓ‰.(סנהדרין ׁשל ּבגימטרּיא ּבֹו, היּו זהב קנטרין קכ"ה אחר: ּדבר מּתכת. ‡l‰.לׁשֹון ֵֶָ«≈»ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ≈∆

EÈ‰Ï‡∑ והם אהרן על ׁשּנקהלּו הם מּמצרים, ׁשעלּו ׁשערבֿרב מּכאן 'אלהינּו', נאמר ׁשעׂשאּוהּו,ולא ¡…∆ְְְְֱֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ
אחריו  יׂשראל את הטעּו ואחרּֿכ. ְְְֲִִֵֶַַַָָָ

d„·ÚÂד  ‡ÙÈÊa d˙È ¯ˆÂ ÔB‰È„ÈÓ ·ÈÒe¿ƒƒ≈¿«»≈¿ƒ»¿»¿≈
Èc Ï‡¯NÈ CzÏÁc ÔÈl‡ e¯Ó‡Â ‡ÎzÓ Ï‚Ú≈««¿»«¬»ƒ≈««¿»ƒ¿»≈ƒ

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó Ce˜q‡«¿≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(c).Búà øöiåzFxEv FA dUFr didW ©¨©Ÿ¤¨¨¤
,dWn `FaIW cr zFdWdlE xg`l icM§¥§©¥§©§©¤¨¤
FnM ,minW mWl dzid FzpeEM lke§¨©¨¨¨§¨§¥¨©¦§

aizkC FgAWn aEzMdW EpivOWik`ln) ¤¨¦¤©¨§©§¦§¦
(f aaizkE ,zrc ExnWi odk iztU iMmy) ¦¦§¥Ÿ¥¦§§©©§¦

(e weqt.lbrd oFr df oFrn aiWd miAxe§©¦¥¦¥¨¤£¨¥¤

,dpTY mdl dzid `l EdEbxd ENi`e§¦£¨Ÿ¨§¨¨¤©¨¨
odM 'd WCwnA bxdi m` mdA miIwzie§¦§©¥¨¤¦¥¨¥§¦§©Ÿ¥

`iape(k a dki`)(b i x"wie d`x):d dxez §¨¦

`yz ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` b"i ipy meil inei xeriy

(ä)ïøäà àø÷iå åéðôì çaæî ïáiå ïøäà àøiå©©´§©«£½Ÿ©¦¬¤¦§¥−©§¨¨®©¦§¨³©«£ŸÆ
:øçî ýåýéì âç øîàiå©Ÿ©½©¬©«Ÿ̈−¨¨«

i"yx£Ô¯‰‡ ‡¯iÂ∑ׁשּנאמר חּיים, רּוח ּבֹו קו)ׁשהיה עׂשב",(תהלים אֹוכל ׁשֹור "ּבתבנית מעׂשה : ׁשהצליח וראה ««¿«¬…ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
הי ׂשטן, לגמרי ולא לדחֹותם ּפה לֹו ÁaÊÓ.ה Ô·iÂ∑ לדחֹותם.¯ÁÓ '‰Ï ‚Á ¯Ó‡iÂ∑ ׁשּמא הּיֹום, ולא ְְְְִֵֶַָָָָָֹ«ƒ∆ƒ¿≈«ְִָ«…«««»»ְֶַָֹ

ּבן  חּור ראה אהרן, ראה הר ּבה ּדברים רּבה': ּב'וּיקרא ּומדרׁשֹו ּפׁשּוטֹו. זהּו ׁשּיעבדּוהּו, קדם מׁשה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹיבא
"וּיבן וזהּו והרגּוהּו, מֹוכיחם ׁשהיה בינה)אחֹותֹו לפניו.(לשון מּזבּוח וּיבן לפניו", ואמר,מזּבח ראה ועֹוד ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

מביא  וזה צרֹור מביא זה הּמזּבח, את ּבֹונים הם אם ואמר, ראה וע ֹוד ּבהם. ולא הּסרחֹון ּבי ׁשּיּתלה ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹמּוטב
מׁשה  ּכ ּובין ּכ ּבין ּבמלאכּתי, ּומתעּצל אֹותֹו ּבֹונה ׁשאני מּתֹו אחת. ּבבת עׂשּויה מלאכּתן ונמצאת ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹאבן,

Ï‰'.ּבא  ‚Á∑ הּמקֹום את ויעבדּו מׁשה ׁשּיבא היה ּבטּוח לּׁשמים, היה .ּבלּבֹו ָ««ְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl jezn' - jli`e 176 'nr e jxk y"ewl t"r)

oMWnA WnWl oxd` xYid¥¤©£Ÿ§©¥©¦§¨

לפניו לפניו לפניו לפניו  מזמזמזמזּבּבּבּבחחחח ווווּיּיּיּיבןבןבןבן אהרןאהרןאהרןאהרן ְְְְֲֲֲֲַַַַַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽווווּיּיּיּירארארארא ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
לדחֹותם – מזּבח רש"י)ויבן ובפירוש (לב,ה. ְְִִִֵֶַַָ

ּבמקּדׁש יׁשּמׁש לא לעבֹודה־זרה ׁשּׁשּמׁש ּכהן הרי ב)וקׁשה, קט, ּבפֹועל (מנחות א לדחֹותם, היתה אהרן ׁשּכּונת אף ּכן ואם , ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ
ּבמׁשּכן? לׁשמׁש לאהרן הּתר ואי לעבֹודה־זרה, ׁשמׁש ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹֻהרי

הּפסּוק על לֹומר: תצוה)ויׁש מלאכת (בפרשת ׁשּתגמר לאחר רׁש"י: מפרׁש לי" לכהנֹו ּגֹו' אחי אהרן את  אלי הקרב "ואּתה ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֹ
"ּכהן". ּדין ּובניו אהרן על הּוחל הּמׁשּכן, מלאכת ּגמר לאחר ׁשרק ּדהינּו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹהּמׁשּכן.

ּבמקּדׁש, יׁשּמׁש לא לעבֹודה־זרה ׁשּׁשּמׁש ּכהן ודוקא ּכהן. אהרן היה לא העגל) (ועׂשּית הּמזּבח ּבנּית ּבׁשעת ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֹועל־ּפי־זה,
.ּבכ נפסל אינֹו לעבֹודה־זרה, ׁשּׁשּמׁש ּבׁשעה ּכהן היה לא הּוא אם ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָֹֹאבל

(å)íéîìL eLbiå úìò eìòiå úøçnî eîékLiå©©§¦̧Æ¦¨«¢½̈©©«£´Ÿ½Ÿ©©¦−§¨¦®
:÷çöì eî÷iå BúLå ìëàì íòä áLiå©¥³¤¨¨Æ¤«¡´Ÿ§¨½©ª̈−§©¥«

i"yx£eÓÈkLiÂ∑ׁשּיחטאּו ּכדי זרזם, ׁשּנאמר∑ÁˆÏ˜.הּׂשטן ּכמֹו עריֹות, ּגלּוי הּזה ּבּמׁשמע (בראשית יׁש ««¿ƒְְְֱֵֵֶֶַָָָ¿«≈ְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָ
ׁשּנאמרלט) ּכמֹו ּדמים, ּוׁשפיכּות ּבי", "לצחק ב): ב נהרג (שמואל ּכאן אף לפנינּו", ויׂשחקּו הּנערים נא "יקּומּו : ְְְְְֱֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

.חּור 

(æ)Enò úçL ék ãø-Cì äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤®¤¥¾¦µ¦¥´©§½
:íéøöî õøàî úéìòä øLà£¤¬¤«¡¥−¨¥¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£¯a„ÈÂ∑קׁשי ּכמֹולׁשֹון מב)הּוא, קׁשֹות"(בראשית אּתם "וידּבר :.„¯ŒCÏ∑(לב לא (ברכות ,מּגדּלת רד «¿«≈ְְְִִֵַַָָֹ∆≈ְְִֵָֹֻ
מעלה  ׁשל ּביתּֿדין מּפי מׁשה נתנּדה ׁשעה, ּבאֹותּה ּבׁשבילם. אּלא ּגדּלה ל EnÚ.נתּתי ˙ÁL∑" ׁשחת ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻƒ≈«¿ִֵ

ּגרים  ׁשּיּדבקּו טֹוב ואמרּת: ּבי, נמלכּת ולא וגּירּתם מעצמ ׁשּקּבלּת ערבֿרב ,"עּמ" אּלא נאמר, לא ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹהעם"
והׁשחיתּו ׁשחתּו הם .ּבּׁשכינה, ְְְֲִִִִֵַָ

e˜¯‡ה  È‰BÓ„˜ ‡Áa„Ó ‡·e Ô¯‰‡ ‡ÊÁÂ«¬»«¬…¿»«¿¿»√»ƒ¿»
:¯ÁÓ ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ ¯Ó‡Â Ô¯‰‡«¬…«¬««»√»¿»¿»

ÔÂÏÚו  e˜Èq‡Â È‰B¯˙·„ ‡ÓBÈa eÓÈc˜‡Â¿«¿ƒ¿»¿«¿ƒ¿«ƒ¬»»
ÈzLÓÏe ÏÎÈÓÏ ‡nÚ ¯ÁÒ‡Â ÔÈÒÎ e·È¯˜Â¿»ƒƒ¿ƒ¿«¿««»¿≈«¿ƒ¿≈

:‡ÎiÁÏ eÓ˜Â¿»¿«»»

ÏÈaÁז  È¯‡ ˙eÁ ÏÊ‡ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆ƒ∆¬≈«ƒ
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ‡z˜q‡ Èc CnÚ«»ƒ«∆¿»≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(d).ïøäà àøiå`OW `xiizpe ,ErHW ©©§©£Ÿ¤¨§¦§¨¥¤¨
EniUie df EpriWFI dn xn`l al EniUï¦¥¥Ÿ©¦¥¤§¨¦

Kkitl ,W`x mdilr,eiptl gAfn oaIe £¥¤Ÿ§¦¨©¦¤¦§¥©§¨¨
,dWn `aIW cr mzFdWdlbg xn`Ie §©§¨©¤¨Ÿ¤©Ÿ¤©

,xgn 'dll xnFlMxgnlr Edcinrp ©¨¨§©§¨¨©£¦¥©

dUrpe ,dkElOd'dl bg,bidpn lr ©§¨§©£¤©©©©§¦
ÎKExAÎWFcTd mWl minlW dUrpe§©£¤§¨¦§¥©¨¨
dWCgzPWM lE`WA EpivOW FnM ,`Ed§¤¨¦§¨§¤¦§©§¨

dkElOd(ehÎci `i '` l`eny):e dxez ©§¨
(f).Enò úçL ékLOrKgxM lrA md ¦¦¥©§©§¥§©¨§¨

mgxM lraExW`z`vFdux`n §©¨§¨£¤¥¨¥¤¤
mixvnbidpn EtilgdW EzgW mde , ¦§©¦§¥¦£¤¤¡¦©§¦

lr Exar mbe ,mdl iYzp xW` xAce§©¨£¤¨©¦¨¤§©¨§©
iYxn` xW`(c k lirl)Ll dUrz `l £¤¨©§¦Ÿ©£¤§

:minW mWl ENit`e ,lqtg dxez ¤¤©£¦§¥¨©¦



yz`מו ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` b"i ipy meil inei xeriy

(ç)íäì eNò íúéeö øLà Cøcä-ïî øäî eøñ́̈©¥À¦©¤¸¤Æ£¤´¦¦¦½¨´¨¤½
älà eøîàiå Bì-eçaæiå Bì-eåçzLiå äëqî ìâò¥−¤©¥¨®©¦§©«£Æ©¦§§½©Ÿ́§½¥³¤

ìàýéíéøöî õøàî Eeìòä øLà ìàøNé E: ¡Ÿ¤̧Æ¦§¨¥½£¤¬¤«¡−¥¤¬¤¦§¨«¦
(è)äfä íòä-úà éúéàø äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®¨¦̧¦Æ¤¨¨´©¤½

:àeä óøò-äL÷-íò äpäå§¦¥¬©§¥−Ÿ¤«
i"yx£Û¯ÚŒ‰L˜∑ לׁשמע ּוממאנים מֹוכיחיהם לנגד ערּפם קׁשי .מחזירין ¿≈…∆ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

(é)äNòàå ílëàå íäá étà-øçéå él äçépä äzòå§©¨Æ©¦´¨¦½§¦«©©¦¬¨¤−©«£©¥®§¤«¡¤¬
:ìBãb éBâì EúBà«§−§¬¨«

i"yx£Èl ‰ÁÈp‰∑לֹו ּפתח ּכאן אּלא לי"? "הּניחה אֹומר: והּוא עליהם, מׁשה ׁשהתּפּלל ׁשמענּו לא עדין «ƒ»ƒְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
יכּלם לא עליהם יתּפּלל ׁשאם ּבֹו, ּתלּוי ׁשהּדבר והֹודיעֹו רבה)ּפתח .(שמות ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

(àé)äLî ìçéåìà ýåýé éðt-úàýäîì øîàiå åé ©§©´¤½¤§¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¨®©ÀŸ¤¨¨³
õøàî úàöBä øLà Enòa Età äøçé ýåýé§Ÿ̈Æ¤«¡¤³©§Æ§©¤½£¤³¥̧¨Æ¥¤´¤

:ä÷æç ãéáe ìBãb çëa íéøöî¦§©½¦§¬Ÿ©¨−§¨¬£¨¨«
i"yx£'B‚Â '‰ ‰ÓÏ∑ ּבגּבֹור ּגּבֹור ּבחכם, חכם אּלא מתק ּנא .ּכלּום »»¿ְְְְִִִֵֶַָָָָָ

(áé)íàéöBä äòøa øîàì íéøöî eøîàé änì̈Á¨Á«Ÿ§¸¦§©¹¦¥ÀŸ§¨¨³«¦¨Æ
äîãàä éðt ìòî íúlëìe íéøäa íúà âøäì©«£³ŸŸ¨Æ¤«¨¦½§©̧Ÿ½̈¥©−§¥´¨«£¨¨®

:Enòì äòøä-ìò íçpäå Età ïBøçî áeLµ¥«£´©¤½§¦¨¥¬©¨«¨−̈§©¤«
i"yx£ÌÁp‰Â∑ להם להטיב אחרת מחׁשבה להם ∑Ú¯‰ŒÏÚ‰.התעּׁשת חׁשבּת .אׁשר ¿ƒ»≈ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ«»»»ְֲֶֶַָָָ

(âé)éãáò ìàøNéìe ÷çöéì íäøáàì øëæøLà E §¿Ÿ§©§¨¨Á§¦§¨̧§¦§¨¥¹£¨¤À£¤̧
íëòøæ-úà äaøà íäìà øaãzå Ca íäì zòaLð¦§©´§¨¨¤»¨¼©§©¥´£¥¤½©§¤Æ¤©§£¤½
ézøîà øLà úàfä õøàä-ìëå íéîMä éáëBëk§«§¥−©¨¨®¦§¨¨¨̧¤©¹Ÿ£¤´¨©À§¦

:íìòì eìçðå íëòøæì ïzà¤¥Æ§©§£¤½§¨«£−§Ÿ¨«
i"yx£Ì‰¯·‡Ï ¯ÎÊ∑(רבה ועדין (שמות נסיֹונֹות ּבעׂשר נתנּסה אביהם אברהם הּדּברֹות, עׂשרת על עברּו 'אם : ¿…¿«¿»»ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

ּבעׂשר  עׂשר ויצאּו לֹו, ּתנהּו ׂשכרֹו. קּבל Ï‡¯NÈÏe.לא ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï∑(רבה זכר (שמות הם, לׂשרפה אם ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָֹ¿«¿»»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈ְְִִֵֵָֹ
אם לאברהם  לעקדה. צּוארֹו ׁשּפׁשט ליצחק זכר להרגה, אם ּכׂשּדים. ּבאּור עלי להּׂשרף עצמֹו ׁשּמסר ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ּגדֹול"? לגֹוי אֹות "ואעׂשה לי אֹומר אּתה מה ּבזכּותן, נּצֹולין אינן ואם לחרן. ׁשּגלה ליעקב זכר ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹלגלּות,
אחד רגל ׁשל לכּסא קלֿוחמר ,ּכעס ּבׁשעת לפני עֹומד אינֹו רגלים ג' ׁשל ּכּסא לב)ואם ‡L¯.(ברכות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ¬∆

Ca Ì‰Ï zÚaL∑,ּבגבעֹות ולא בהרים לא ּבארץ, ולא ּבּׁשמים לא ּכלה, ׁשהּוא ּבדבר להם נׁשּבעּת לא ƒ¿«¿»»∆»ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹ
ׁשּנאמר לעֹולם, ק ּימת ּוׁשבּועת קּים ׁשאּתה ,ּב טז)אּלא כב נאמר (בראשית ּוליצחק ה'", נאם נׁשּבעּתי "ּבי : ְְְְְְְְְֱֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ

ג) כו נאמר(שם ּוליעקב ,"אבי לאברהם נׁשּבעּתי אׁשר אתֿהּׁשבּועה "והקימתי יא): לה ּפרה (שם ׁשּדי אל "אני : ְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ
ׁשּדי" ּב"אל לֹו נׁשּבע .ּורבה", ְְְִֵֵַַַ

e„·Úח  Ôepz„wÙ Èc ‡Á¯B‡ ÔÓ ÚÈ¯Ùa eËÒ»ƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ«∆¿ƒ¬»
dÏ eÁa„Â dÏ e„È‚Òe ‡ÎzÓ Ï‚Ú ÔB‰Ï¿≈««¿»¿ƒ≈¿«»≈
Ce˜q‡ Èc Ï‡¯NÈ CzÏÁc ÔÈl‡ e¯Ó‡Â«¬»ƒ≈««¿»ƒ¿»≈ƒ«¿

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

‰„ÔÈט  ‡nÚ ÈÓ„˜ ÈÏb ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿≈√»««»»≈
:‡e‰ Ï„˜ ÈL˜ ‡nÚ ‡‰Â¿»«»¿≈¿«

¯ÈÊ‚eי  Û˜˙ÈÂ ÈÓ„˜ ÔÓ C˙eÚa Áp‰ ÔÚÎe¿«««»»ƒ√»«¿ƒ¿«¿ƒ
:ÈbÒ ÌÚÏ C˙È „aÚ‡Â ÔepˆÈLÈ‡Â ÔB‰·¿¿≈≈ƒ¿∆¿≈»»¿««ƒ

ÈÈיא  ‡ÓÏ ¯Ó‡Â d‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ÈlˆÂ¿«ƒ…∆√»¿»¡»≈«¬«¿»¿»
‡Ú¯‡Ó ‡z˜t‡ Èc CnÚa CÊ‚e¯ Û˜˙Èƒ¿≈¿»¿«»ƒ«∆¿»≈«¿»

:‡ÙÈw˙ ‡„È·e ·¯ ÏÈÁa ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿≈«ƒ»«ƒ»

zLÈ·a‡יב  ¯ÓÈÓÏ È‡¯ˆÓ Ôe¯ÓÈÈ ‡ÓÏ¿»≈¿ƒ¿»≈¿≈«¿ƒ¿»
‡i¯eË ÈÈa ÔB‰˙È ‡Ïh˜Ï Ôepz˜t‡«∆¿ƒ¿«»»»¿≈≈«»
ÛB˜zÓ ·ez ‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚÓ ÔB‰˙eÈˆÈLÏe¿≈»¿≈««≈«¿»ƒ¿
„aÚÓÏ ‡zÏlÓc ‡˙LÈa ÔÓ ·È˙‡Â CÊ‚e¯¿»¿»≈ƒƒ»»¿«∆¿»¿∆¿«

:CnÚÏ¿«»

CÈc·Úיג  Ï‡¯NÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï ¯k„‡ƒ¿«¿«¿»»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈«¿»
ÔB‰nÚ ‡zÏlÓe C¯ÓÈÓa ÔB‰Ï ‡zÓi˜ Ècƒ«∆¿»¿¿≈¿»«∆¿»ƒ¿
‡Ú¯‡ ÏÎÂ ‡iÓL È·ÎBÎk ÔBÎÈa ˙È ÈbÒ‡«¿≈»¿≈¿¿≈¿«»¿»«¿»
ÔeÒÁÈÂ ÔBÎÈ·Ï Ôz‡ ˙È¯Ó‡ Èc ‡„‰»»ƒ¬»ƒ∆≈ƒ¿≈¿«¿¿

:ÌÏÚÏ«¬»

`yz ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` b"i ipy meil inei xeriy

(ãé)Bnòì úBNòì øac øLà äòøä-ìò ýåýé íçpiå: ©¦−̈¤§Ÿ̈®©¨´¨½̈£¤¬¦¤−©«£¬§©«
(åè)úãòä úçì éðLe øää-ïî äLî ãøiå ïôiå©¦¹¤©¥³¤¤Æ¦¨½̈§¥²ª¬Ÿ¨«¥ª−

íä äfîe äfî íäéøáò éðMî íéáúk úçì Bãéa§¨®ªÀŸ§ª¦Æ¦§¥´¤§¥¤½¦¤¬¦¤−¥¬
:íéáúk§ª¦«

i"yx£Ì‰È¯·Ú ÈMÓ∑ נּסים ּומעׂשה נקראֹות, האֹותּיֹות קד)היההיּו .(שבת ƒ¿≈∆¿≈∆ְֲִִִִֵַָָָָָ

(æè)ázëî ázënäå änä íéäìû äNòî úçläå§©̧ª½Ÿ©«£¥¬¡Ÿ¦−¥®¨§©¦§À̈¦§©³
:úçlä-ìò úeøç àeä íéäìû¡Ÿ¦Æ½¨−©©ª«Ÿ

i"yx£‰n‰ ÌÈ‰Ï‡ ‰NÚÓ∑ עסקיו 'ּכל לחברֹו: האֹומר ּכאדם אחר: ּדבר עׂשאן. ּבכבֹודֹו הּוא ּכמׁשמעֹו, «¬≈¡…ƒ≈»ְְְְֲֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָָָָָָ
ּבּתֹורה  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשל ׁשעׁשּועיו ּכל ּכ ּפלֹונית', ּבמלאכה ּפלֹוני וחרט ∑e¯Á˙.ׁשל חרת לׁשֹון ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָ»ְְֶֶֶֶ

(איינׁשניידען) ּבלע"ז אנטליי"ר חּקּוק, לׁשֹון ׁשניהם הּוא, אחד -. ְְְִֵֶֶַַָ

(æé)øîàiå äòøa íòä ìB÷-úà òLBäé òîLiå©¦§©¯§ª²©¤¬¨−̈§¥®Ÿ©¸Ÿ¤Æ
:äðçna äîçìî ìB÷ äLî-ìà¤¤½¬¦§¨−̈©©«£¤«

i"yx£‰Ú¯a∑ וצֹוחקים ּוׂשמחים מריעים, ׁשהיּו .ּבהריעֹו, ¿≈…ְְְֲֲִִִִִֵֶַָ

(çé)úBðò ìB÷ ïéàå äøeáb úBðò ìB÷ ïéà øîàiå©ÀŸ¤¥¬Æ£´§½̈§¥¬−£´
:òîL éëðà úBpò ìB÷ äLeìç£¨®´©½¨«Ÿ¦−Ÿ¥«©

i"yx£‰¯e·b ˙BÚ ÏB˜ ÔÈ‡∑ חּלׁשים קֹול ולא נּצחֹון, הּצֹועקים ּגּבֹורים ענּית קֹול נראה הּזה קֹול אין ≈¬¿»ְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ
ניסה  אֹו וי, לֹו∑ÏB˜˙BpÚ.ׁשּצֹועקים ּכׁשּנאמרין ׁשֹומען נפׁש את המעּנין וגּדּופין חרּופין .קֹול ֲִִֶַָ«ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ

(èé)ìâòä-úà àøiå äðçnä-ìà áø÷ øLàk éäéå©§¦À©«£¤³¨©Æ¤©©«£¤½©©¬§¤¨¥−¤
úçlä-úà åãiî CìLiå äLî óà-øçiå úìçîe§Ÿ®Ÿ©¦«©©´¤À©©§¥³¦¨¨Æ¤©ª½Ÿ

:øää úçz íúà øaLéå©§©¥¬Ÿ−̈©¬©¨¨«
i"yx£'B‚Â ÂÈ„iÓ CÏLiÂ∑(פז לאֿיאכל (שבת "ּכלּֿבןֿנכר ּתֹורה: אמרה הּמצות, מן אחד ׁשהּוא ּפסח מה 'אמר: ««¿≈ƒ»»¿ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

להם'? ואּתנּנה מּומרים, יׂשראל וכל ּכאן ּכּלּה הּתֹורה ‰‰¯.ּבֹו", ˙Áz∑ ההר .לרגלי ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻ««»»ְְֵַָָ

aÚÓÏ„יד  ÏÈlÓ Èc ‡˙LÈa ÔÓ ÈÈ ·˙Â¿«¿»ƒƒ¿»ƒ«≈¿∆¿«
:dnÚÏ¿«≈

ÈÁeÏטו  ÔÈ¯˙e ‡¯eË ÔÓ ‰LÓ ˙Áe Èt˙‡Â¿ƒ¿¿≈¿«…∆ƒ»¿≈≈
ÔÈ¯zÓ ÔÈ·È˙k ÈÁeÏ d„Èa ‡˙e„‰Ò«¬»ƒ≈≈¿ƒƒƒ¿≈

:ÔÈ·È˙k Ôep‡ ‡kÓe ‡kÓ ÔB‰È¯·Úƒ¿≈ƒ»ƒ»ƒ¿ƒƒ

k˙·‡טז  ‡·˙Îe Ôep‡ ÈÈ„ ‡„·BÚ ‡iÁeÏÂ¿«»»»«¿»ƒ¿»»¿»»
:‡iÁeÏ ÏÚ L¯ÙÓ ‡e‰ ÈÈ„«¿»¿»«««»

ÔÈ·aÈÓיז  „k ‡nÚ Ï˜ ˙È ÚLB‰È ÚÓLe¿«¿À«»««»«¿«¿ƒ
:‡˙È¯LÓa ‡·¯˜ Ï˜ ‰LÓÏ ¯Ó‡Â«¬«¿…∆«¿»»¿«¿ƒ»

Û‡Âיח  ‡·¯˜a ÔÈÁˆc ÔÈ¯ab Ï˜ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»«ƒ»ƒ¿«¿ƒƒ¿»»¿«
‡‡ ÔÈÎiÁÓc Ï˜ ÔÈ¯azÓc ÔÈLlÁ Ï˜ ‡Ï»««»ƒ¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ¬»

:ÚÓL¿»

È˙יט  ‡ÊÁÂ ‡˙È¯LÓÏ ·È¯˜ „k ‰Â‰Â«¬»«»ƒ¿«¿ƒ»«¬»»
‡Ó¯e ‰LÓ„ ‡Ê‚e¯ ÛÈ˜˙e ÔÈbÁÂ ‡Ï‚Ú∆¿»¿ƒ¿ƒ¿≈¿»¿…∆¿»
ÈÏBtLa ÔB‰˙È ¯a˙Â ‡iÁeÏ ˙È È‰B„ÈÓƒƒ»«»¿««»¿¿ƒ≈

:‡¯eË»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(fhÎeh).úçìxnFl ,aizM xqg ªŸ¨¥§¦©
minW cbpM mipWE .zFeW mdipXW¤§¥¤¨§©¦§¤¤¨©¦
ipW cbpkE ,dNke ozg cbpkE ,ux`ë¨¤§¤¤¨¨§©¨§¤¤§¥

oipiaWEW(e `n x"eny)lr zFxAC dXng . §¦¦£¦¨¦§©
cbpM ,df gEl lr dXnge df gEl©¤©£¦¨©©¤§¤¤
,dxUr mdipWE .dxFz iWnEg dXng£¦¨§¥¨§¥¤£¨¨

`xap odAW zFxn`n dxUr cbpM§¤¤£¨¨©£¨¤¨¤¦§¨
mlFrd(`"kt izax `zwiqt)oiaExiraE .wxR ¨¨§¥¦¤¤

oixArn cviM(.cp)i`n xfrl` iAx xn` ¥©§©§¦¨©©¦¤§¨¨©
aizkC(gi `l lirl)miUn m` ,oa` zgl ¦§¦ªŸ¤¤¦¥¦

miIwzn FcEnlY oa`M Fnvr mc`̈¨©§§¤¤©§¦§©¥
miIwzn FcEnlY oi` e`l m`e ,FciA§¨§¦¨¥©§¦§©¥

aizkC i`n xfrl` iAx xn`e .FciA§¨§¨©©¦¤§¨¨©¦§¦
zFgENd lr zExgExAYWp `l ilnl` , ¨©©¦§¨¥Ÿ¦§©§

dxFY dgMYWp `l zFpFW`xd zFgEl¨¦Ÿ¦§©§¨¨
dOE` oi` s` xn` `g` ax .l`xUIn¦¦§¨¥©©¨¨©©¥¨

xn`PW odA zhlFW oFWlezExgl` , §¨¤¤¨¤¤¤¡©¨©
:zExig `N` zExg ixwiYfi dxez ¦§¦¨¤¨¥



מז `yz ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` b"i ipy meil inei xeriy

(ç)íäì eNò íúéeö øLà Cøcä-ïî øäî eøñ́̈©¥À¦©¤¸¤Æ£¤´¦¦¦½¨´¨¤½
älà eøîàiå Bì-eçaæiå Bì-eåçzLiå äëqî ìâò¥−¤©¥¨®©¦§©«£Æ©¦§§½©Ÿ́§½¥³¤

ìàýéíéøöî õøàî Eeìòä øLà ìàøNé E: ¡Ÿ¤̧Æ¦§¨¥½£¤¬¤«¡−¥¤¬¤¦§¨«¦
(è)äfä íòä-úà éúéàø äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®¨¦̧¦Æ¤¨¨´©¤½

:àeä óøò-äL÷-íò äpäå§¦¥¬©§¥−Ÿ¤«
i"yx£Û¯ÚŒ‰L˜∑ לׁשמע ּוממאנים מֹוכיחיהם לנגד ערּפם קׁשי .מחזירין ¿≈…∆ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

(é)äNòàå ílëàå íäá étà-øçéå él äçépä äzòå§©¨Æ©¦´¨¦½§¦«©©¦¬¨¤−©«£©¥®§¤«¡¤¬
:ìBãb éBâì EúBà«§−§¬¨«

i"yx£Èl ‰ÁÈp‰∑לֹו ּפתח ּכאן אּלא לי"? "הּניחה אֹומר: והּוא עליהם, מׁשה ׁשהתּפּלל ׁשמענּו לא עדין «ƒ»ƒְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
יכּלם לא עליהם יתּפּלל ׁשאם ּבֹו, ּתלּוי ׁשהּדבר והֹודיעֹו רבה)ּפתח .(שמות ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

(àé)äLî ìçéåìà ýåýé éðt-úàýäîì øîàiå åé ©§©´¤½¤§¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¨®©ÀŸ¤¨¨³
õøàî úàöBä øLà Enòa Età äøçé ýåýé§Ÿ̈Æ¤«¡¤³©§Æ§©¤½£¤³¥̧¨Æ¥¤´¤

:ä÷æç ãéáe ìBãb çëa íéøöî¦§©½¦§¬Ÿ©¨−§¨¬£¨¨«
i"yx£'B‚Â '‰ ‰ÓÏ∑ ּבגּבֹור ּגּבֹור ּבחכם, חכם אּלא מתק ּנא .ּכלּום »»¿ְְְְִִִֵֶַָָָָָ

(áé)íàéöBä äòøa øîàì íéøöî eøîàé änì̈Á¨Á«Ÿ§¸¦§©¹¦¥ÀŸ§¨¨³«¦¨Æ
äîãàä éðt ìòî íúlëìe íéøäa íúà âøäì©«£³ŸŸ¨Æ¤«¨¦½§©̧Ÿ½̈¥©−§¥´¨«£¨¨®

:Enòì äòøä-ìò íçpäå Età ïBøçî áeLµ¥«£´©¤½§¦¨¥¬©¨«¨−̈§©¤«
i"yx£ÌÁp‰Â∑ להם להטיב אחרת מחׁשבה להם ∑Ú¯‰ŒÏÚ‰.התעּׁשת חׁשבּת .אׁשר ¿ƒ»≈ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ«»»»ְֲֶֶַָָָ

(âé)éãáò ìàøNéìe ÷çöéì íäøáàì øëæøLà E §¿Ÿ§©§¨¨Á§¦§¨̧§¦§¨¥¹£¨¤À£¤̧
íëòøæ-úà äaøà íäìà øaãzå Ca íäì zòaLð¦§©´§¨¨¤»¨¼©§©¥´£¥¤½©§¤Æ¤©§£¤½
ézøîà øLà úàfä õøàä-ìëå íéîMä éáëBëk§«§¥−©¨¨®¦§¨¨¨̧¤©¹Ÿ£¤´¨©À§¦

:íìòì eìçðå íëòøæì ïzà¤¥Æ§©§£¤½§¨«£−§Ÿ¨«
i"yx£Ì‰¯·‡Ï ¯ÎÊ∑(רבה ועדין (שמות נסיֹונֹות ּבעׂשר נתנּסה אביהם אברהם הּדּברֹות, עׂשרת על עברּו 'אם : ¿…¿«¿»»ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

ּבעׂשר  עׂשר ויצאּו לֹו, ּתנהּו ׂשכרֹו. קּבל Ï‡¯NÈÏe.לא ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï∑(רבה זכר (שמות הם, לׂשרפה אם ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָֹ¿«¿»»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈ְְִִֵֵָֹ
אם לאברהם  לעקדה. צּוארֹו ׁשּפׁשט ליצחק זכר להרגה, אם ּכׂשּדים. ּבאּור עלי להּׂשרף עצמֹו ׁשּמסר ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ּגדֹול"? לגֹוי אֹות "ואעׂשה לי אֹומר אּתה מה ּבזכּותן, נּצֹולין אינן ואם לחרן. ׁשּגלה ליעקב זכר ְְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹלגלּות,
אחד רגל ׁשל לכּסא קלֿוחמר ,ּכעס ּבׁשעת לפני עֹומד אינֹו רגלים ג' ׁשל ּכּסא לב)ואם ‡L¯.(ברכות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ¬∆

Ca Ì‰Ï zÚaL∑,ּבגבעֹות ולא בהרים לא ּבארץ, ולא ּבּׁשמים לא ּכלה, ׁשהּוא ּבדבר להם נׁשּבעּת לא ƒ¿«¿»»∆»ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹ
ׁשּנאמר לעֹולם, ק ּימת ּוׁשבּועת קּים ׁשאּתה ,ּב טז)אּלא כב נאמר (בראשית ּוליצחק ה'", נאם נׁשּבעּתי "ּבי : ְְְְְְְְְֱֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ

ג) כו נאמר(שם ּוליעקב ,"אבי לאברהם נׁשּבעּתי אׁשר אתֿהּׁשבּועה "והקימתי יא): לה ּפרה (שם ׁשּדי אל "אני : ְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ
ׁשּדי" ּב"אל לֹו נׁשּבע .ּורבה", ְְְִֵֵַַַ

e„·Úח  Ôepz„wÙ Èc ‡Á¯B‡ ÔÓ ÚÈ¯Ùa eËÒ»ƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ«∆¿ƒ¬»
dÏ eÁa„Â dÏ e„È‚Òe ‡ÎzÓ Ï‚Ú ÔB‰Ï¿≈««¿»¿ƒ≈¿«»≈
Ce˜q‡ Èc Ï‡¯NÈ CzÏÁc ÔÈl‡ e¯Ó‡Â«¬»ƒ≈««¿»ƒ¿»≈ƒ«¿

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

‰„ÔÈט  ‡nÚ ÈÓ„˜ ÈÏb ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿≈√»««»»≈
:‡e‰ Ï„˜ ÈL˜ ‡nÚ ‡‰Â¿»«»¿≈¿«

¯ÈÊ‚eי  Û˜˙ÈÂ ÈÓ„˜ ÔÓ C˙eÚa Áp‰ ÔÚÎe¿«««»»ƒ√»«¿ƒ¿«¿ƒ
:ÈbÒ ÌÚÏ C˙È „aÚ‡Â ÔepˆÈLÈ‡Â ÔB‰·¿¿≈≈ƒ¿∆¿≈»»¿««ƒ

ÈÈיא  ‡ÓÏ ¯Ó‡Â d‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ÈlˆÂ¿«ƒ…∆√»¿»¡»≈«¬«¿»¿»
‡Ú¯‡Ó ‡z˜t‡ Èc CnÚa CÊ‚e¯ Û˜˙Èƒ¿≈¿»¿«»ƒ«∆¿»≈«¿»

:‡ÙÈw˙ ‡„È·e ·¯ ÏÈÁa ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿≈«ƒ»«ƒ»

zLÈ·a‡יב  ¯ÓÈÓÏ È‡¯ˆÓ Ôe¯ÓÈÈ ‡ÓÏ¿»≈¿ƒ¿»≈¿≈«¿ƒ¿»
‡i¯eË ÈÈa ÔB‰˙È ‡Ïh˜Ï Ôepz˜t‡«∆¿ƒ¿«»»»¿≈≈«»
ÛB˜zÓ ·ez ‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚÓ ÔB‰˙eÈˆÈLÏe¿≈»¿≈««≈«¿»ƒ¿
„aÚÓÏ ‡zÏlÓc ‡˙LÈa ÔÓ ·È˙‡Â CÊ‚e¯¿»¿»≈ƒƒ»»¿«∆¿»¿∆¿«

:CnÚÏ¿«»

CÈc·Úיג  Ï‡¯NÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï ¯k„‡ƒ¿«¿«¿»»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈«¿»
ÔB‰nÚ ‡zÏlÓe C¯ÓÈÓa ÔB‰Ï ‡zÓi˜ Ècƒ«∆¿»¿¿≈¿»«∆¿»ƒ¿
‡Ú¯‡ ÏÎÂ ‡iÓL È·ÎBÎk ÔBÎÈa ˙È ÈbÒ‡«¿≈»¿≈¿¿≈¿«»¿»«¿»
ÔeÒÁÈÂ ÔBÎÈ·Ï Ôz‡ ˙È¯Ó‡ Èc ‡„‰»»ƒ¬»ƒ∆≈ƒ¿≈¿«¿¿

:ÌÏÚÏ«¬»

`yz ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` b"i ipy meil inei xeriy

(ãé)Bnòì úBNòì øac øLà äòøä-ìò ýåýé íçpiå: ©¦−̈¤§Ÿ̈®©¨´¨½̈£¤¬¦¤−©«£¬§©«
(åè)úãòä úçì éðLe øää-ïî äLî ãøiå ïôiå©¦¹¤©¥³¤¤Æ¦¨½̈§¥²ª¬Ÿ¨«¥ª−

íä äfîe äfî íäéøáò éðMî íéáúk úçì Bãéa§¨®ªÀŸ§ª¦Æ¦§¥´¤§¥¤½¦¤¬¦¤−¥¬
:íéáúk§ª¦«

i"yx£Ì‰È¯·Ú ÈMÓ∑ נּסים ּומעׂשה נקראֹות, האֹותּיֹות קד)היההיּו .(שבת ƒ¿≈∆¿≈∆ְֲִִִִֵַָָָָָ

(æè)ázëî ázënäå änä íéäìû äNòî úçläå§©̧ª½Ÿ©«£¥¬¡Ÿ¦−¥®¨§©¦§À̈¦§©³
:úçlä-ìò úeøç àeä íéäìû¡Ÿ¦Æ½¨−©©ª«Ÿ

i"yx£‰n‰ ÌÈ‰Ï‡ ‰NÚÓ∑ עסקיו 'ּכל לחברֹו: האֹומר ּכאדם אחר: ּדבר עׂשאן. ּבכבֹודֹו הּוא ּכמׁשמעֹו, «¬≈¡…ƒ≈»ְְְְֲֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָָָָָָ
ּבּתֹורה  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשל ׁשעׁשּועיו ּכל ּכ ּפלֹונית', ּבמלאכה ּפלֹוני וחרט ∑e¯Á˙.ׁשל חרת לׁשֹון ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָ»ְְֶֶֶֶ

(איינׁשניידען) ּבלע"ז אנטליי"ר חּקּוק, לׁשֹון ׁשניהם הּוא, אחד -. ְְְִֵֶֶַַָ

(æé)øîàiå äòøa íòä ìB÷-úà òLBäé òîLiå©¦§©¯§ª²©¤¬¨−̈§¥®Ÿ©¸Ÿ¤Æ
:äðçna äîçìî ìB÷ äLî-ìà¤¤½¬¦§¨−̈©©«£¤«

i"yx£‰Ú¯a∑ וצֹוחקים ּוׂשמחים מריעים, ׁשהיּו .ּבהריעֹו, ¿≈…ְְְֲֲִִִִִֵֶַָ

(çé)úBðò ìB÷ ïéàå äøeáb úBðò ìB÷ ïéà øîàiå©ÀŸ¤¥¬Æ£´§½̈§¥¬−£´
:òîL éëðà úBpò ìB÷ äLeìç£¨®´©½¨«Ÿ¦−Ÿ¥«©

i"yx£‰¯e·b ˙BÚ ÏB˜ ÔÈ‡∑ חּלׁשים קֹול ולא נּצחֹון, הּצֹועקים ּגּבֹורים ענּית קֹול נראה הּזה קֹול אין ≈¬¿»ְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ
ניסה  אֹו וי, לֹו∑ÏB˜˙BpÚ.ׁשּצֹועקים ּכׁשּנאמרין ׁשֹומען נפׁש את המעּנין וגּדּופין חרּופין .קֹול ֲִִֶַָ«ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ

(èé)ìâòä-úà àøiå äðçnä-ìà áø÷ øLàk éäéå©§¦À©«£¤³¨©Æ¤©©«£¤½©©¬§¤¨¥−¤
úçlä-úà åãiî CìLiå äLî óà-øçiå úìçîe§Ÿ®Ÿ©¦«©©´¤À©©§¥³¦¨¨Æ¤©ª½Ÿ

:øää úçz íúà øaLéå©§©¥¬Ÿ−̈©¬©¨¨«
i"yx£'B‚Â ÂÈ„iÓ CÏLiÂ∑(פז לאֿיאכל (שבת "ּכלּֿבןֿנכר ּתֹורה: אמרה הּמצות, מן אחד ׁשהּוא ּפסח מה 'אמר: ««¿≈ƒ»»¿ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

להם'? ואּתנּנה מּומרים, יׂשראל וכל ּכאן ּכּלּה הּתֹורה ‰‰¯.ּבֹו", ˙Áz∑ ההר .לרגלי ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻ««»»ְְֵַָָ

aÚÓÏ„יד  ÏÈlÓ Èc ‡˙LÈa ÔÓ ÈÈ ·˙Â¿«¿»ƒƒ¿»ƒ«≈¿∆¿«
:dnÚÏ¿«≈

ÈÁeÏטו  ÔÈ¯˙e ‡¯eË ÔÓ ‰LÓ ˙Áe Èt˙‡Â¿ƒ¿¿≈¿«…∆ƒ»¿≈≈
ÔÈ¯zÓ ÔÈ·È˙k ÈÁeÏ d„Èa ‡˙e„‰Ò«¬»ƒ≈≈¿ƒƒƒ¿≈

:ÔÈ·È˙k Ôep‡ ‡kÓe ‡kÓ ÔB‰È¯·Úƒ¿≈ƒ»ƒ»ƒ¿ƒƒ

k˙·‡טז  ‡·˙Îe Ôep‡ ÈÈ„ ‡„·BÚ ‡iÁeÏÂ¿«»»»«¿»ƒ¿»»¿»»
:‡iÁeÏ ÏÚ L¯ÙÓ ‡e‰ ÈÈ„«¿»¿»«««»

ÔÈ·aÈÓיז  „k ‡nÚ Ï˜ ˙È ÚLB‰È ÚÓLe¿«¿À«»««»«¿«¿ƒ
:‡˙È¯LÓa ‡·¯˜ Ï˜ ‰LÓÏ ¯Ó‡Â«¬«¿…∆«¿»»¿«¿ƒ»

Û‡Âיח  ‡·¯˜a ÔÈÁˆc ÔÈ¯ab Ï˜ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»«ƒ»ƒ¿«¿ƒƒ¿»»¿«
‡‡ ÔÈÎiÁÓc Ï˜ ÔÈ¯azÓc ÔÈLlÁ Ï˜ ‡Ï»««»ƒ¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ¬»

:ÚÓL¿»

È˙יט  ‡ÊÁÂ ‡˙È¯LÓÏ ·È¯˜ „k ‰Â‰Â«¬»«»ƒ¿«¿ƒ»«¬»»
‡Ó¯e ‰LÓ„ ‡Ê‚e¯ ÛÈ˜˙e ÔÈbÁÂ ‡Ï‚Ú∆¿»¿ƒ¿ƒ¿≈¿»¿…∆¿»
ÈÏBtLa ÔB‰˙È ¯a˙Â ‡iÁeÏ ˙È È‰B„ÈÓƒƒ»«»¿««»¿¿ƒ≈

:‡¯eË»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(fhÎeh).úçìxnFl ,aizM xqg ªŸ¨¥§¦©
minW cbpM mipWE .zFeW mdipXW¤§¥¤¨§©¦§¤¤¨©¦
ipW cbpkE ,dNke ozg cbpkE ,ux`ë¨¤§¤¤¨¨§©¨§¤¤§¥

oipiaWEW(e `n x"eny)lr zFxAC dXng . §¦¦£¦¨¦§©
cbpM ,df gEl lr dXnge df gEl©¤©£¦¨©©¤§¤¤
,dxUr mdipWE .dxFz iWnEg dXng£¦¨§¥¨§¥¤£¨¨

`xap odAW zFxn`n dxUr cbpM§¤¤£¨¨©£¨¤¨¤¦§¨
mlFrd(`"kt izax `zwiqt)oiaExiraE .wxR ¨¨§¥¦¤¤

oixArn cviM(.cp)i`n xfrl` iAx xn` ¥©§©§¦¨©©¦¤§¨¨©
aizkC(gi `l lirl)miUn m` ,oa` zgl ¦§¦ªŸ¤¤¦¥¦

miIwzn FcEnlY oa`M Fnvr mc`̈¨©§§¤¤©§¦§©¥
miIwzn FcEnlY oi` e`l m`e ,FciA§¨§¦¨¥©§¦§©¥

aizkC i`n xfrl` iAx xn`e .FciA§¨§¨©©¦¤§¨¨©¦§¦
zFgENd lr zExgExAYWp `l ilnl` , ¨©©¦§¨¥Ÿ¦§©§

dxFY dgMYWp `l zFpFW`xd zFgEl¨¦Ÿ¦§©§¨¨
dOE` oi` s` xn` `g` ax .l`xUIn¦¦§¨¥©©¨¨©©¥¨

xn`PW odA zhlFW oFWlezExgl` , §¨¤¤¨¤¤¤¡©¨©
:zExig `N` zExg ixwiYfi dxez ¦§¦¨¤¨¥



yz`מח ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` b"i ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl jezn' - jli`e 248 'nr ek jxk y"ewl t"r)

dxFYd cEnilA zFgEl ixaWe zFgEl§¦§¥§¦©¨

ההרההרההרההר:::: ּתּתּתּתחתחתחתחת אתםאתםאתםאתם ויויויויׁשׁשׁשׁשּבּבּבּברררר אתאתאתאת־־־־ההההּלּלּלּלחתחתחתחת ממממּיּיּיּידודודודו יט)ווווּיּיּיּיׁשׁשׁשׁשלללל (לב, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻ ְְְְֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹֹֹ ַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ּבארֹון מּונחין לּוחֹות וׁשברי א)לּוחֹות עמוד סוף צט, מנחות ב. יד, (בבא־בתרא ְְִִֵָָָ

לּוחֹות. וׁשברי לּוחֹות – הפכיים ּדברים ׁשני להיֹות צריכים הּתֹורה ּבלּמּוד לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זה לבאר ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָיׁש
היה  ואי־אפׁשר האבנים, על חקּוקֹות היּו הּלּוחֹות ׁשעל ׁשהאֹותּיֹות ּדכמֹו "לּוחֹות". ּבבחינת להיֹות האדם על אחד, ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָמּצד
מּמׁש, לאחדים יהיּו והּתֹורה ׁשּׂשכלֹו עד הּתֹורה, ּדברי את הּוא ּבׂשכלֹו ּולהּׂשיג להבין האדם על כן ּכמֹו ּביניהם, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָלהפריד
הרי  הּתֹורה, את ּבׂשכלֹו ּכׁשּמבין ורק ּתֹורה, ּתלמּוד ידי־חֹובת ּבזה יֹוצא אינֹו עדין ּבּתֹורה, ׁשּכתּוב ּבמה לבד ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָדכׁשמאמין

חֹובתֹו. ידי יֹוצא ְֵֵָהּוא
"להּׁשבר". האדם ׁשל ׂשכלֹו על הּתֹורה, לּמּוד ּדבׁשביל לּוחֹות", "ּׁשברי ּגם היּו הּלּוחֹות, מּונחים ּבֹו "ארֹון" ּבאֹותֹו ,מאיד ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָא
ויּׂשיג  יבין ׁשהׁשכל אי־אפׁשר ּבתכלית, מּמּנּו ּורחֹוקה האדם, מּׂשכל ׁשעּור לאין ּגבֹוהה הּקּב"ה ׁשל ׁשחכמתֹו מּכיון ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָּכי

הּקּב"ה. ׁשל חכמתֹו ְֲִִֶַָָָָאמּתית
ׁשּיתעּלה  הּׁשם־יתּבר לֹו מסּיע אזי הּקּב"ה, ׁשל לחכמתֹו לגמרי ּומתּבּטל לּוחֹות", "ׁשברי ּבבחינת הּוא ׁשהאדם על־ידי ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָורק
ּכעפר  "ונפׁשי נּצר אלקי ּבתפּלת ׁשאֹומרים ּוכמֹו ּתֹורה. ׁשל אמיּתתּה להּׂשיג מסּגל ויהיה ּביֹותר, ּגבֹוהה לבחינה ְְְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻׂשכלֹו

."ּבתֹורת לּבי "ּפתח להיֹות יכל לאחרי־זה ורק ּתהיה" ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹלּכל

(ë)ïçèiå Làa óøNiå eNò øLà ìâòä-úà çwiå©¦©º¤¨¥̧¤£¤³¨Æ©¦§´Ÿ¨¥½©¦§©−
éða-úà ÷Liå íénä éðt-ìò øæiå ÷c-øLà ãò©´£¤¨®©¦̧¤Æ©§¥´©©½¦©©−§¤§¥¬

:ìàøNé¦§¨¥«
i"yx£¯ÊiÂ∑:וכן נּפּוץ, יא)לׁשֹון וכן(איוב ּגפרית", נוהּו על א)"יזרה ׁשּזֹורין (משלי הרׁשת", מזרה חּנם "ּכי : «ƒ∆ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹ

וקטנּיֹות  ּדגן Ï‡¯NÈ.ּבּה ÈaŒ˙‡ ˜LiÂ∑(סז ּכסֹוטֹות.(יומא לבדקם יׁשנתּכּון אם ׁשם, נּדֹונּו מיתֹות ׁשלׁש ְְִִָָָ««¿¿∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְִִִִֵֵַָָָָֹ
הּנּדחת  עיר אנׁשי ּכמׁשּפט ּבסיף, - והתראה ׁשּנאמר:עדים ּבמּגפה, - התראה ּבלא עדים מרּבים. ׁשהן ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֻ

ּבטניהם  וצבּו הּמים ׁשּבדקּום ּבהדרֹוקן, - התראה ולא עדים לא העם". את ה' ."וּיּגף ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ

(àë)äfä íòä Eì äNò-äî ïøäà-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤©«£½Ÿ¤«¨¨¬§−¨¨´©¤®
:äìãâ äàèç åéìò úàáä-ék¦«¥¥¬¨¨−̈£¨¨¬§Ÿ¨«

i"yx£‰f‰ ÌÚ‰ EÏ ‰NÚŒ‰Ó∑ זה חטא עליהם ּתביא ׁשּלא עד ,ׁשּיּסרּו סבלּת יּסּורים .ּכּמה ∆»»¿»»«∆ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

(áë)zòãé äzà éðãà óà øçé-ìà ïøäà øîàiå©Ÿ́¤©«£½Ÿ©¦¬©©−£Ÿ¦®©¨Æ¨©´§¨
:àeä òøá ék íòä-úà¤¨½̈¦¬§−̈«

i"yx£‡e‰ Ú¯· Èk∑הּמקֹום ּבדר לפני ּובנסיֹונֹות ּתמיד הֹולכין הם .רע ƒ¿»ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ

(âë)eðéðôì eëìé øLà íéäìû eðì-äNò éì eøîàiå©Ÿ́§¦½£¥¨´¡Ÿ¦½£¤¬¥«§−§¨¥®
äæ-ék|àì íéøöî õøàî eðìòä øLà Léàä äLî ¦¤´¤´¨¦À£¤³¤«¡¨̧Æ¥¤´¤¦§©½¦¬Ÿ

:Bì äéä-äî eðòãé̈©−§¤¨¬¨«

ea¯‡כ  „˜B‡Â e„·Ú È„ ‡Ï‚Ú ˙È ·ÈÒe¿≈»ƒ¿»ƒ¬»¿≈¿»
‡iÓ Èt‡ ÏÚ ‡¯Êe ˜Èw„ ‰Â‰c „Ú ÛLÂ¿«««¬»«ƒ¿»««≈«»

:Ï‡¯NÈ Èa ˙È È˜L‡Â¿«¿≈»¿≈ƒ¿»≈

nÚ‡כא  CÏ „·Ú ‰Ó Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…»¬«»«»
:‡a¯ ‡·BÁ È‰BÏÚ ‡˙È˙È‡ È¯‡ ÔÈ„‰»≈¬≈«¿≈»¬ƒ»«»

‡zכב  ÈBa¯„ ‡Ê‚e¯ Û˜˙È ‡Ï Ô¯‰‡ ¯Ó‡Â«¬««¬…»ƒ¿≈¿»¿ƒƒ«¿
:‡e‰ LÈ·a È¯‡ ‡nÚ ˙È zÚ„È¿««¿»«»¬≈¿ƒ

ÔÎ‰Èכג  Èc ÔÏÁc ‡Ï „È·Ú ÈÏ e¯Ó‡Â«¬»ƒƒ≈»»«¬«ƒ¿»»
‡˜q‡ Èc ‡¯·b ‰LÓ ÔÈ„ È¯‡ ‡Ó„√̃»»»¬≈≈…∆«¿»ƒ«¿»»
:dÏ ‰Â‰ ‰Ó ‡Ú„È ‡Ï ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿«ƒ»¿«¿»«¬»≈

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(k).÷LiåzFzin dWlWA i"Wx WxiR ©©§§¥©©¦¦§¨¦
xir oicM siiqA d`xzde micr ,EpFCip¦¥¦§©§¨¨§©¦§¦¦
`di oM m` dWwe .oiAExn odW zgCPd©¦©©¤¥§¦§¨¤¦¥§¥

ca` mpFnn(:`iw oixcdpq d`x)xnFl Wie , ¨¨¨¥§¥©
opixn`C ,gp ipA oicM siiqA EpFCPW¤¦§©¦§¦§¥Ÿ©§¨§¦©

oixcdpqA(.ep):siiqA opiCW`k dxez §©§¤§¦¤¦¨§©¦

(ak).àeä òøá ékdUr `l ENi`e ¦§¨§¦Ÿ¨¨
didie ,Kln mdl oicinrn Eid mdl̈¤¨©£¦¦¨¤¤¤§¦§¤

:dpFxg`A dxnbk dxez ¨¨¨©£¨

`yz ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` b"i ipy meil inei xeriy

(ãë)éì-eðziå e÷øtúä áäæ éîì íäì øîàå̈«Ÿ©³¨¤Æ§¦´¨½̈¦§¨−̈©¦§¦®
:äfä ìâòä àöiå Làá eäëìLàå̈«©§¦¥´¨¥½©¥¥−¨¥¬¤©¤«

i"yx£Ì‰Ï ¯Ó‡Â∑,לבד זהב' 'למי אחד: לי ּדבר וּיּתנּו והתּפרקּו מהרּו ·‡L.והם e‰ÎÏL‡Â∑ ידעּתי ולא »…«»∆ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָ»«¿ƒ≈»≈ְְִַָֹ
הּזה, העגל .ויצא ׁשּיצא ְֵֵֵֶֶֶַָָָ

(äë)äòøô-ék àeä òøô ék íòä-úà äLî àøiå©©³§¤Æ¤¨½̈¦¬¨ª−©®¦«§¨´Ÿ
ì ïøäà:íäéî÷a äöîL ©«£½Ÿ§¦§−̈§¨«¥¤«

i"yx£Ú¯Ù∑ּכמֹו ּוקלֹונֹו, ׁשמצֹו נתּגּלה ה)מגּלה, האּׁשה"(במדבר ראׁש את "ּופרע :.Ì‰ÈÓ˜a ‰ˆÓLÏ∑ להיֹות »À«ְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹֻ¿ƒ¿»¿»≈∆ְִ
עליהם  הּקמים ּכל ּבפי לגנּות הּזה הּדבר .להם ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

(åë)ýåýéì éî øîàiå äðçnä øòLa äLî ãîòiå©©«£³Ÿ¤Æ§©´©©©«£¤½©¾Ÿ¤¦¬©«Ÿ̈−
:éåì éða-ìk åéìà eôñàiå éìà¥¨®©¥¨«§¬¥−̈¨§¥¬¥¦«

i"yx£ÈÏ‡ '‰Ï ÈÓ∑ אלי יבא.ÈÂÏ Èa Ïk∑(סו ּכׁשר (יומא הּׁשבט ׁשּכל .מּכאן ƒ«≈»ֵַָֹ»¿≈≈ƒִֵֵֶֶַָָָ

(æë)ìà ýåýé øîà-äk íäì øîàiåýeîéN ìàøNé é ©Ÿ́¤¨¤À«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½¦¬
ì øòMî eáeLå eøáò Bëøé-ìò Baøç-LéàøòL ¦«©§−©§¥®¦§¸¨¹¦©³©¨©̧©Æ

Léàå eäòø-úà Léàå åéçà-úà-Léà eâøäå äðçna©©«£¤½§¦§¯¦«¤¨¦²§¦¬¤¥¥−§¦¬
:Báø÷-úà¤§Ÿ«

i"yx£'B‚Â ¯Ó‡ ‰k∑?אמר כב)והיכן ּב'ּמכילּתא'(לעיל ׁשנּויה ּכ יחרם", לאלהים "זבח :.ÂÈÁ‡∑,והּוא מאּמֹו …»«¿ְְְְֱֳִִֵֵַַַָָָָָָָָֹֹ»ƒְִֵ
.יׂשראל  ְִֵָ

e·‰ÈÂכד  e˜È¯t ‡·‰c ÔÓÏ ÔB‰Ï ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ¿¿»«¬»»ƒƒ»
:ÔÈ„‰ ‡Ï‚Ú ˜Ùe ‡¯ea d˙ÈÓ¯e ÈÏƒ¿ƒ≈¿»¿«∆¿»»≈

‡¯Èכה  ‡e‰ ÏÈË· È¯‡ ‡nÚ ˙È ‰LÓ ‡ÊÁÂ«¬»…∆»«»¬≈¿ƒ¬≈
LÈa ÌeL ÔB‰˙e·Ò‡Ï Ô¯‰‡ ÔepÏÈË·»≈ƒ«¬…«¬»¿ƒ

:ÔB‰È¯„Ï¿»≈

ÔÓכו  ¯Ó‡Â ‡˙È¯LÓ Ú¯˙a ‰LÓ Ì˜Â¿»…∆ƒ¿««¿ƒ»«¬«»
Ïk d˙ÂÏ eLpk˙‡Â È˙ÂÏ Ôe˙ÈÈ ÈÈ„ ‡iÏÁc«¬«»«¿»≈¿»ƒ¿ƒ¿«»¿»≈»

:ÈÂÏ Èa¿≈≈ƒ

„Ï‡¯NÈכז  ‡‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡ Ô„k ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ¿«¬«¿»¡»»¿ƒ¿»≈
e·e˙Â e¯·Ú dk¯È ÏÚ da¯Á ¯·‚ eeL«¿««¿≈««¿≈ƒ«¿
˙È ¯·‚ eÏeË˜e ‡˙È¯LÓa Ú¯˙Ï Ú¯zÓƒ¿«ƒ¿«¿«¿ƒ»¿¿«»
:d·È¯˜ ˙È L‡Â d¯·Á ˙È ¯·‚e È‰eÁ‡»ƒ¿«»«¿≈∆¡«»»ƒ≈

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(ck)äfä ìâòä àöiåKiYdW d`xp . ©¥¥¨¥¤©¤¦§¤¤¦¦
EPOn `vie qEtcA FzF` wvie W`A adf̈¨¨¥§¨©¦§§¨¨¦¤
zFUrl E`x dnE .zg` zaA iEUr̈§©©©¨¨©£
E`xW drXn xnFl Wi ,lbrd zxEv©¨¥¤¥©¦¨¨¤¨

l`xUi idl` z`(i ck lirl)md zFIgde , ¤¡Ÿ¥¦§¨¥§©©¥
lbr lbx skM(f ` l`wfgi)ExgA Kkl , §©¤¤¥¤§¨¨£

mW KilWdW mixnF` Wie .lbr zEnC§¥¤§¥§¦¤¦§¦¨
aEzMW sqFi lW FpFx` FA ElrdW qh©¤¤¡£¤¥¤¨

'ebe xEW ilr FA(hi `negpz):dk dxez £¥
(dk)ì.äöîLlMW ,lEqtE unW Edf §¦§¨¤¤¤§¤¨

EUrX dn lr Epilr mibirln m"EMrd̈©©§¦¦¨¥©©¤¨
lMW mdl aiWdl Wie .lbrd EpizFa £̀¥¨¥¤§¥§¨¦¨¤¤¨
m"EMrl oiliqR oiUFr md mFi¥¦§¦¦§©
dzidW Klnl lWn .Epilr oibirlnE©§¦¦¨¥¨¨§¤¤¤¨§¨
:zFxnF` dizFgtW Eide ,dti dX` Fl¦¨¨¨§¨¦§¤¨§
EpzF` gTie KzF` Wxbi KlOd EpipFc £̀¥©¤¤§¨¥¨§¦©¨
zFxnF` ,dOl mdl zxnF` .miWpl§¨¦¤¤¨¤¨¨§

KlOd EpipFc` `AWM lFnz` iM :Dl̈¦¤§§¤¨£¥©¤¤
lr mgRn sEPih hrn d`x wEXd on¦©¨¨§©¦¦¤¨©
,zFhFW :mdl zxnF` .KA q`nE Kcï¥¨©¨¤¤¨¤
KElkl liaWA ipFnM dti dX` dnE¨¦¨¨¨¨¦¦§¦¦§
didi `le FzF` gicdl lkE`W hrEn¨¤©§¨¦©§Ÿ¦§¤
mY` ,izF` giPi xMip FnEXix¦¦¨©¦©¦©¤
zFxicTd iEQikaE hihA zFklkElOW¤§§¨§¦§¦©§¥

:miWpl gTi drWe drW lMek dxez ¨¨¨§¨¨¦©§¨¦
(ek).éìà 'äì éîinz`xiA cnrW'd ¦©¥¨¦¤¨©§¦§©

`Fai lbrA rWR `le.il`cInEtq`Ie §Ÿ¨©¨¥¤¨¥©¦©©¥¨§
,iel ipA lM eil``NW mlW haXd lM ¥¨¨§¥¥¦¨©¥¤¨¥¤Ÿ

mihaXd x`W la` .Wi` EPOn cwtp¦§©¦¤¦£¨§¨©§¨¦
aizM KklE ,mlW haXd lM `vnp `lŸ¦§¨¨©¥¤¨¥§¨§¦

mdA(h bl mixac)FO`lE eia`l xn`d ¨¤¨Ÿ¥§¨¦§¦
eig` z`e ,lbrd dUrnA ,eizi`x `lŸ§¦¦§©£¥¨¥¤§¤¤¨
,rci `l eipA z`e ,lbrA ,xiMd `lŸ¦¦¨¥¤§¤¨¨Ÿ¨¨
Îdn ,Lzxn` ExnW mNM iM ,lbrÄ¥¤¦ª¨¨§¦§¨¤©

:mihaXd x`WA oMÎoi`X¤¥¥¦§¨©§¨¦
äàøðåmiaFxw iel haW EidW itl §¦§¤§¦¤¨¥¤¥¦§¦

mdn cg` dSxzp `l Kkitl dWnl§¤§¦¨Ÿ¦§©¨¤¨¥¤
xtqaE .FnFwnA bidpn xindl§¨¦©§¦¦§§¥¤

l"f m"Anxd(b"d `"t miakek zcear),xnF` ¨©§©©¥
wgvil dxFYd zlAw xqn mdxa`W¤©§¨¨¨©©¨©©¨§¦§¨
Frxfe ,iell awrie awril wgvie§¦§¨§©£Ÿ§©£Ÿ§¥¦§©§
mdn dwqR `NW zFaiWi EaiWFd¦§¦¤Ÿ¨§¨¥¤
EcArYWp `l KkitlE ,llM dxFY¨§¨§¦¨Ÿ¦§©§§
mdiniA dk`lnA Ewqr `NW ,mixvnA§¦§©¦¤Ÿ¨§¦§¨¨¦¥¤

:dxFYA m`ÎiM¦¦©¨
äàøðådUrnA Eid zFYM WlXW §¦§¤¤¨¦¨§©£¥

zxnF` zg` zM ,lbrd(` weqt)xW` ¨¥¤©©©¤¤£¤
bidpnl `N` EpeEMzp `le Epiptl Ekli¥§§¨¥§Ÿ¦§©§¤¨§©§¦
dxf dcFarl EdElAw zxg` zke ,cal§¨§©©¤¤¦§©£¨¨¨
,siiqA EpFCPW Wi` itl` zWlW mde§¥§¤©§¥¦¤¦§©¦

:'dA EwaC mNMW iel haWefk dxez §¥¤¥¦¤ª¨¨§©



מט `yz ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` b"i ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl jezn' - jli`e 248 'nr ek jxk y"ewl t"r)

dxFYd cEnilA zFgEl ixaWe zFgEl§¦§¥§¦©¨

ההרההרההרההר:::: ּתּתּתּתחתחתחתחת אתםאתםאתםאתם ויויויויׁשׁשׁשׁשּבּבּבּברררר אתאתאתאת־־־־ההההּלּלּלּלחתחתחתחת ממממּיּיּיּידודודודו יט)ווווּיּיּיּיׁשׁשׁשׁשלללל (לב, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻ ְְְְֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹֹֹ ַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ּבארֹון מּונחין לּוחֹות וׁשברי א)לּוחֹות עמוד סוף צט, מנחות ב. יד, (בבא־בתרא ְְִִֵָָָ

לּוחֹות. וׁשברי לּוחֹות – הפכיים ּדברים ׁשני להיֹות צריכים הּתֹורה ּבלּמּוד לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זה לבאר ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָיׁש
היה  ואי־אפׁשר האבנים, על חקּוקֹות היּו הּלּוחֹות ׁשעל ׁשהאֹותּיֹות ּדכמֹו "לּוחֹות". ּבבחינת להיֹות האדם על אחד, ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָמּצד
מּמׁש, לאחדים יהיּו והּתֹורה ׁשּׂשכלֹו עד הּתֹורה, ּדברי את הּוא ּבׂשכלֹו ּולהּׂשיג להבין האדם על כן ּכמֹו ּביניהם, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָלהפריד
הרי  הּתֹורה, את ּבׂשכלֹו ּכׁשּמבין ורק ּתֹורה, ּתלמּוד ידי־חֹובת ּבזה יֹוצא אינֹו עדין ּבּתֹורה, ׁשּכתּוב ּבמה לבד ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָדכׁשמאמין

חֹובתֹו. ידי יֹוצא ְֵֵָהּוא
"להּׁשבר". האדם ׁשל ׂשכלֹו על הּתֹורה, לּמּוד ּדבׁשביל לּוחֹות", "ּׁשברי ּגם היּו הּלּוחֹות, מּונחים ּבֹו "ארֹון" ּבאֹותֹו ,מאיד ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָא
ויּׂשיג  יבין ׁשהׁשכל אי־אפׁשר ּבתכלית, מּמּנּו ּורחֹוקה האדם, מּׂשכל ׁשעּור לאין ּגבֹוהה הּקּב"ה ׁשל ׁשחכמתֹו מּכיון ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָּכי

הּקּב"ה. ׁשל חכמתֹו ְֲִִֶַָָָָאמּתית
ׁשּיתעּלה  הּׁשם־יתּבר לֹו מסּיע אזי הּקּב"ה, ׁשל לחכמתֹו לגמרי ּומתּבּטל לּוחֹות", "ׁשברי ּבבחינת הּוא ׁשהאדם על־ידי ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָורק
ּכעפר  "ונפׁשי נּצר אלקי ּבתפּלת ׁשאֹומרים ּוכמֹו ּתֹורה. ׁשל אמיּתתּה להּׂשיג מסּגל ויהיה ּביֹותר, ּגבֹוהה לבחינה ְְְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻׂשכלֹו

."ּבתֹורת לּבי "ּפתח להיֹות יכל לאחרי־זה ורק ּתהיה" ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹלּכל

(ë)ïçèiå Làa óøNiå eNò øLà ìâòä-úà çwiå©¦©º¤¨¥̧¤£¤³¨Æ©¦§´Ÿ¨¥½©¦§©−
éða-úà ÷Liå íénä éðt-ìò øæiå ÷c-øLà ãò©´£¤¨®©¦̧¤Æ©§¥´©©½¦©©−§¤§¥¬

:ìàøNé¦§¨¥«
i"yx£¯ÊiÂ∑:וכן נּפּוץ, יא)לׁשֹון וכן(איוב ּגפרית", נוהּו על א)"יזרה ׁשּזֹורין (משלי הרׁשת", מזרה חּנם "ּכי : «ƒ∆ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹ

וקטנּיֹות  ּדגן Ï‡¯NÈ.ּבּה ÈaŒ˙‡ ˜LiÂ∑(סז ּכסֹוטֹות.(יומא לבדקם יׁשנתּכּון אם ׁשם, נּדֹונּו מיתֹות ׁשלׁש ְְִִָָָ««¿¿∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְִִִִֵֵַָָָָֹ
הּנּדחת  עיר אנׁשי ּכמׁשּפט ּבסיף, - והתראה ׁשּנאמר:עדים ּבמּגפה, - התראה ּבלא עדים מרּבים. ׁשהן ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֻ

ּבטניהם  וצבּו הּמים ׁשּבדקּום ּבהדרֹוקן, - התראה ולא עדים לא העם". את ה' ."וּיּגף ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ

(àë)äfä íòä Eì äNò-äî ïøäà-ìà äLî øîàiå©³Ÿ¤¤Æ¤©«£½Ÿ¤«¨¨¬§−¨¨´©¤®
:äìãâ äàèç åéìò úàáä-ék¦«¥¥¬¨¨−̈£¨¨¬§Ÿ¨«

i"yx£‰f‰ ÌÚ‰ EÏ ‰NÚŒ‰Ó∑ זה חטא עליהם ּתביא ׁשּלא עד ,ׁשּיּסרּו סבלּת יּסּורים .ּכּמה ∆»»¿»»«∆ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

(áë)zòãé äzà éðãà óà øçé-ìà ïøäà øîàiå©Ÿ́¤©«£½Ÿ©¦¬©©−£Ÿ¦®©¨Æ¨©´§¨
:àeä òøá ék íòä-úà¤¨½̈¦¬§−̈«

i"yx£‡e‰ Ú¯· Èk∑הּמקֹום ּבדר לפני ּובנסיֹונֹות ּתמיד הֹולכין הם .רע ƒ¿»ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ

(âë)eðéðôì eëìé øLà íéäìû eðì-äNò éì eøîàiå©Ÿ́§¦½£¥¨´¡Ÿ¦½£¤¬¥«§−§¨¥®
äæ-ék|àì íéøöî õøàî eðìòä øLà Léàä äLî ¦¤´¤´¨¦À£¤³¤«¡¨̧Æ¥¤´¤¦§©½¦¬Ÿ

:Bì äéä-äî eðòãé̈©−§¤¨¬¨«

ea¯‡כ  „˜B‡Â e„·Ú È„ ‡Ï‚Ú ˙È ·ÈÒe¿≈»ƒ¿»ƒ¬»¿≈¿»
‡iÓ Èt‡ ÏÚ ‡¯Êe ˜Èw„ ‰Â‰c „Ú ÛLÂ¿«««¬»«ƒ¿»««≈«»

:Ï‡¯NÈ Èa ˙È È˜L‡Â¿«¿≈»¿≈ƒ¿»≈

nÚ‡כא  CÏ „·Ú ‰Ó Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…»¬«»«»
:‡a¯ ‡·BÁ È‰BÏÚ ‡˙È˙È‡ È¯‡ ÔÈ„‰»≈¬≈«¿≈»¬ƒ»«»

‡zכב  ÈBa¯„ ‡Ê‚e¯ Û˜˙È ‡Ï Ô¯‰‡ ¯Ó‡Â«¬««¬…»ƒ¿≈¿»¿ƒƒ«¿
:‡e‰ LÈ·a È¯‡ ‡nÚ ˙È zÚ„È¿««¿»«»¬≈¿ƒ

ÔÎ‰Èכג  Èc ÔÏÁc ‡Ï „È·Ú ÈÏ e¯Ó‡Â«¬»ƒƒ≈»»«¬«ƒ¿»»
‡˜q‡ Èc ‡¯·b ‰LÓ ÔÈ„ È¯‡ ‡Ó„√̃»»»¬≈≈…∆«¿»ƒ«¿»»
:dÏ ‰Â‰ ‰Ó ‡Ú„È ‡Ï ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿«ƒ»¿«¿»«¬»≈

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(k).÷LiåzFzin dWlWA i"Wx WxiR ©©§§¥©©¦¦§¨¦
xir oicM siiqA d`xzde micr ,EpFCip¦¥¦§©§¨¨§©¦§¦¦
`di oM m` dWwe .oiAExn odW zgCPd©¦©©¤¥§¦§¨¤¦¥§¥

ca` mpFnn(:`iw oixcdpq d`x)xnFl Wie , ¨¨¨¥§¥©
opixn`C ,gp ipA oicM siiqA EpFCPW¤¦§©¦§¦§¥Ÿ©§¨§¦©

oixcdpqA(.ep):siiqA opiCW`k dxez §©§¤§¦¤¦¨§©¦

(ak).àeä òøá ékdUr `l ENi`e ¦§¨§¦Ÿ¨¨
didie ,Kln mdl oicinrn Eid mdl̈¤¨©£¦¦¨¤¤¤§¦§¤

:dpFxg`A dxnbk dxez ¨¨¨©£¨

`yz ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` b"i ipy meil inei xeriy

(ãë)éì-eðziå e÷øtúä áäæ éîì íäì øîàå̈«Ÿ©³¨¤Æ§¦´¨½̈¦§¨−̈©¦§¦®
:äfä ìâòä àöiå Làá eäëìLàå̈«©§¦¥´¨¥½©¥¥−¨¥¬¤©¤«

i"yx£Ì‰Ï ¯Ó‡Â∑,לבד זהב' 'למי אחד: לי ּדבר וּיּתנּו והתּפרקּו מהרּו ·‡L.והם e‰ÎÏL‡Â∑ ידעּתי ולא »…«»∆ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָ»«¿ƒ≈»≈ְְִַָֹ
הּזה, העגל .ויצא ׁשּיצא ְֵֵֵֶֶֶַָָָ

(äë)äòøô-ék àeä òøô ék íòä-úà äLî àøiå©©³§¤Æ¤¨½̈¦¬¨ª−©®¦«§¨´Ÿ
ì ïøäà:íäéî÷a äöîL ©«£½Ÿ§¦§−̈§¨«¥¤«

i"yx£Ú¯Ù∑ּכמֹו ּוקלֹונֹו, ׁשמצֹו נתּגּלה ה)מגּלה, האּׁשה"(במדבר ראׁש את "ּופרע :.Ì‰ÈÓ˜a ‰ˆÓLÏ∑ להיֹות »À«ְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹֻ¿ƒ¿»¿»≈∆ְִ
עליהם  הּקמים ּכל ּבפי לגנּות הּזה הּדבר .להם ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

(åë)ýåýéì éî øîàiå äðçnä øòLa äLî ãîòiå©©«£³Ÿ¤Æ§©´©©©«£¤½©¾Ÿ¤¦¬©«Ÿ̈−
:éåì éða-ìk åéìà eôñàiå éìà¥¨®©¥¨«§¬¥−̈¨§¥¬¥¦«

i"yx£ÈÏ‡ '‰Ï ÈÓ∑ אלי יבא.ÈÂÏ Èa Ïk∑(סו ּכׁשר (יומא הּׁשבט ׁשּכל .מּכאן ƒ«≈»ֵַָֹ»¿≈≈ƒִֵֵֶֶַָָָ

(æë)ìà ýåýé øîà-äk íäì øîàiåýeîéN ìàøNé é ©Ÿ́¤¨¤À«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½¦¬
ì øòMî eáeLå eøáò Bëøé-ìò Baøç-LéàøòL ¦«©§−©§¥®¦§¸¨¹¦©³©¨©̧©Æ

Léàå eäòø-úà Léàå åéçà-úà-Léà eâøäå äðçna©©«£¤½§¦§¯¦«¤¨¦²§¦¬¤¥¥−§¦¬
:Báø÷-úà¤§Ÿ«

i"yx£'B‚Â ¯Ó‡ ‰k∑?אמר כב)והיכן ּב'ּמכילּתא'(לעיל ׁשנּויה ּכ יחרם", לאלהים "זבח :.ÂÈÁ‡∑,והּוא מאּמֹו …»«¿ְְְְֱֳִִֵֵַַַָָָָָָָָֹֹ»ƒְִֵ
.יׂשראל  ְִֵָ

e·‰ÈÂכד  e˜È¯t ‡·‰c ÔÓÏ ÔB‰Ï ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ¿¿»«¬»»ƒƒ»
:ÔÈ„‰ ‡Ï‚Ú ˜Ùe ‡¯ea d˙ÈÓ¯e ÈÏƒ¿ƒ≈¿»¿«∆¿»»≈

‡¯Èכה  ‡e‰ ÏÈË· È¯‡ ‡nÚ ˙È ‰LÓ ‡ÊÁÂ«¬»…∆»«»¬≈¿ƒ¬≈
LÈa ÌeL ÔB‰˙e·Ò‡Ï Ô¯‰‡ ÔepÏÈË·»≈ƒ«¬…«¬»¿ƒ

:ÔB‰È¯„Ï¿»≈

ÔÓכו  ¯Ó‡Â ‡˙È¯LÓ Ú¯˙a ‰LÓ Ì˜Â¿»…∆ƒ¿««¿ƒ»«¬«»
Ïk d˙ÂÏ eLpk˙‡Â È˙ÂÏ Ôe˙ÈÈ ÈÈ„ ‡iÏÁc«¬«»«¿»≈¿»ƒ¿ƒ¿«»¿»≈»

:ÈÂÏ Èa¿≈≈ƒ

„Ï‡¯NÈכז  ‡‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡ Ô„k ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ¿«¬«¿»¡»»¿ƒ¿»≈
e·e˙Â e¯·Ú dk¯È ÏÚ da¯Á ¯·‚ eeL«¿««¿≈««¿≈ƒ«¿
˙È ¯·‚ eÏeË˜e ‡˙È¯LÓa Ú¯˙Ï Ú¯zÓƒ¿«ƒ¿«¿«¿ƒ»¿¿«»
:d·È¯˜ ˙È L‡Â d¯·Á ˙È ¯·‚e È‰eÁ‡»ƒ¿«»«¿≈∆¡«»»ƒ≈

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(ck)äfä ìâòä àöiåKiYdW d`xp . ©¥¥¨¥¤©¤¦§¤¤¦¦
EPOn `vie qEtcA FzF` wvie W`A adf̈¨¨¥§¨©¦§§¨¨¦¤
zFUrl E`x dnE .zg` zaA iEUr̈§©©©¨¨©£
E`xW drXn xnFl Wi ,lbrd zxEv©¨¥¤¥©¦¨¨¤¨

l`xUi idl` z`(i ck lirl)md zFIgde , ¤¡Ÿ¥¦§¨¥§©©¥
lbr lbx skM(f ` l`wfgi)ExgA Kkl , §©¤¤¥¤§¨¨£

mW KilWdW mixnF` Wie .lbr zEnC§¥¤§¥§¦¤¦§¦¨
aEzMW sqFi lW FpFx` FA ElrdW qh©¤¤¡£¤¥¤¨

'ebe xEW ilr FA(hi `negpz):dk dxez £¥
(dk)ì.äöîLlMW ,lEqtE unW Edf §¦§¨¤¤¤§¤¨

EUrX dn lr Epilr mibirln m"EMrd̈©©§¦¦¨¥©©¤¨
lMW mdl aiWdl Wie .lbrd EpizFa £̀¥¨¥¤§¥§¨¦¨¤¤¨
m"EMrl oiliqR oiUFr md mFi¥¦§¦¦§©
dzidW Klnl lWn .Epilr oibirlnE©§¦¦¨¥¨¨§¤¤¤¨§¨
:zFxnF` dizFgtW Eide ,dti dX` Fl¦¨¨¨§¨¦§¤¨§
EpzF` gTie KzF` Wxbi KlOd EpipFc £̀¥©¤¤§¨¥¨§¦©¨
zFxnF` ,dOl mdl zxnF` .miWpl§¨¦¤¤¨¤¨¨§

KlOd EpipFc` `AWM lFnz` iM :Dl̈¦¤§§¤¨£¥©¤¤
lr mgRn sEPih hrn d`x wEXd on¦©¨¨§©¦¦¤¨©
,zFhFW :mdl zxnF` .KA q`nE Kcï¥¨©¨¤¤¨¤
KElkl liaWA ipFnM dti dX` dnE¨¦¨¨¨¨¦¦§¦¦§
didi `le FzF` gicdl lkE`W hrEn¨¤©§¨¦©§Ÿ¦§¤
mY` ,izF` giPi xMip FnEXix¦¦¨©¦©¦©¤
zFxicTd iEQikaE hihA zFklkElOW¤§§¨§¦§¦©§¥

:miWpl gTi drWe drW lMek dxez ¨¨¨§¨¨¦©§¨¦
(ek).éìà 'äì éîinz`xiA cnrW'd ¦©¥¨¦¤¨©§¦§©

`Fai lbrA rWR `le.il`cInEtq`Ie §Ÿ¨©¨¥¤¨¥©¦©©¥¨§
,iel ipA lM eil``NW mlW haXd lM ¥¨¨§¥¥¦¨©¥¤¨¥¤Ÿ

mihaXd x`W la` .Wi` EPOn cwtp¦§©¦¤¦£¨§¨©§¨¦
aizM KklE ,mlW haXd lM `vnp `lŸ¦§¨¨©¥¤¨¥§¨§¦

mdA(h bl mixac)FO`lE eia`l xn`d ¨¤¨Ÿ¥§¨¦§¦
eig` z`e ,lbrd dUrnA ,eizi`x `lŸ§¦¦§©£¥¨¥¤§¤¤¨
,rci `l eipA z`e ,lbrA ,xiMd `lŸ¦¦¨¥¤§¤¨¨Ÿ¨¨
Îdn ,Lzxn` ExnW mNM iM ,lbrÄ¥¤¦ª¨¨§¦§¨¤©

:mihaXd x`WA oMÎoi`X¤¥¥¦§¨©§¨¦
äàøðåmiaFxw iel haW EidW itl §¦§¤§¦¤¨¥¤¥¦§¦

mdn cg` dSxzp `l Kkitl dWnl§¤§¦¨Ÿ¦§©¨¤¨¥¤
xtqaE .FnFwnA bidpn xindl§¨¦©§¦¦§§¥¤

l"f m"Anxd(b"d `"t miakek zcear),xnF` ¨©§©©¥
wgvil dxFYd zlAw xqn mdxa`W¤©§¨¨¨©©¨©©¨§¦§¨
Frxfe ,iell awrie awril wgvie§¦§¨§©£Ÿ§©£Ÿ§¥¦§©§
mdn dwqR `NW zFaiWi EaiWFd¦§¦¤Ÿ¨§¨¥¤
EcArYWp `l KkitlE ,llM dxFY¨§¨§¦¨Ÿ¦§©§§
mdiniA dk`lnA Ewqr `NW ,mixvnA§¦§©¦¤Ÿ¨§¦§¨¨¦¥¤

:dxFYA m`ÎiM¦¦©¨
äàøðådUrnA Eid zFYM WlXW §¦§¤¤¨¦¨§©£¥

zxnF` zg` zM ,lbrd(` weqt)xW` ¨¥¤©©©¤¤£¤
bidpnl `N` EpeEMzp `le Epiptl Ekli¥§§¨¥§Ÿ¦§©§¤¨§©§¦
dxf dcFarl EdElAw zxg` zke ,cal§¨§©©¤¤¦§©£¨¨¨
,siiqA EpFCPW Wi` itl` zWlW mde§¥§¤©§¥¦¤¦§©¦

:'dA EwaC mNMW iel haWefk dxez §¥¤¥¦¤ª¨¨§©



yz`נ ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` b"i ipy meil inei xeriy

(çë)íBia íòä-ïî ìtiå äLî øáãk éåì-éðá eNòiå©©«£¬§¥«¥¦−¦§©´¤®©¦³Ÿ¦¨¨Æ©´
ìLk àeääLéà éôìà úL: ©½¦§¬¤©§¥−¦«

(èë)Léà ék ýåýéì íBiä íëãé eàìî äLî øîàiå©Ÿ́¤¤À¦§¸¤§¤³©Æ©«Ÿ̈½¦²¦¬
:äëøa íBiä íëéìò úúìå åéçàáe Bðáa¦§−§¨¦®§¨¥¯£¥¤²©−§¨¨«

i"yx£ÌÎ„È e‡ÏÓ∑ּתתחּנכּו זה ּבּדבר אֹותם, ההֹורגים לּמקֹוםאּתם ּכהנים קטו)להיֹות ‡LÈ.(זבחים Èk∑ מּכם ƒ¿∆¿∆ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹƒƒִֶ
ּבבנֹו ידֹו .ּובאחיו ימּלא ְְְִִֵַָָ

(ì)ízà íòä-ìà äLî øîàiå úøçnî éäéå©«§¦Æ¦¨«¢½̈©³Ÿ¤¤Æ¤¨½̈©¤¬
éìeà ýåýé-ìà äìòà äzòå äìãâ äàèç íúàèç£¨¤−£¨¨´§Ÿ¨®§©¨Æ¤«¡¤´¤§Ÿ̈½©¬

:íëúàhç ãòa äøtëà£©§−̈§©¬©©§¤«
i"yx£ÌÎ˙‡hÁ „Úa ‰¯tÎ‡∑ החטא ּובין ּביניכם להבּדיל חּטאתכם, לנגד ּוסתימה וקּנּוח ּכפר .אׂשים ¬«¿»¿«««¿∆ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

(àì)íòä àèç àpà øîàiå ýåýé-ìà äLî áLiå©¨¯¨¤²¤§Ÿ̈−©Ÿ©®¨´À̈¨º̈¨¨³
ìà íäì eNòiå äìãâ äàèç äfäý:áäæ é ©¤Æ£¨¨´§Ÿ½̈©©«£¬¨¤−¡Ÿ¥¬¨¨«

i"yx£·‰Ê È‰Ï‡∑(פו יומא לב; להם,(ברכות ׁשּגרמּת הּוא 'אּתה ׁשּלא : ּיעׂשּו מה חפצם, וכל זהב להם ׁשהׁשּפעּת ¡…≈»»ְְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ
ּבית  ּבפתח ּומעמידֹו ּבצּוארֹו, ּכיס לֹו ותֹולה ּומקּׁשטֹו ּבנֹו את ּומׁשקה מאכיל ׁשהיה למל מׁשל ְְְְְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָיחטאּו?

יחטא'? ׁשּלא הּבן ּיעׂשה מה .זֹונֹות. ֱֲֵֶֶֶַַַָֹ

(áì)àð éðçî ïéà-íàå íúàhç àOz-íà äzòå§©−̈¦¦¨´©¨¨®§¦©¾¦§¥´¦½̈
:záúk øLà Eøôqî¦¦§§−£¤¬¨¨«§¨

i"yx£Ì˙‡hÁ ‡OzŒÌ‡ ‰zÚÂ∑ וכן קצר, מקרא וזה מחני'! אין, ואם מחני! ל אֹומר 'איני טֹוב: הרי ¿«»ƒƒ»«»»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָ
לב)∑E¯ÙqÓ.הרּבה  רחמים (ברכות עליהם לבּקׁש ּכדאי הייתי ׁשּלא עלי יאמרּו ׁשּלא ּכּלּה, הּתֹורה מּכל :. ְֵַƒƒ¿¿ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֻ

(âì)epçîà éì-àèç øLà éî äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®¦µ£¤´¨«¨¦½¤§¤−
éøôqî: ¦¦§¦«

ÔÓכח  ÏÙe ‰LÓ„ ‡Ób˙Ùk ÈÂÏ È· e„·ÚÂ«¬»¿≈≈ƒ¿ƒ¿»»¿…∆¿«ƒ
:‡¯·b ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙k ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ‡nÚ«»¿»«ƒ¿»»«¿ƒ«¿»

˜¯e·Èכט  ‰LÓ ¯Ó‡Â‡ÓBÈ ‡a¯˜ ÔBÎ„È «¬«…∆»ƒ∆¿À¿»»»
È‰eÁ‡·e d¯·a ¯·b È¯‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ„≈√»¿»¬≈¿«ƒ¿≈¿»ƒ

:ÔÎ¯a ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎÈÏÚ ‰‡˙È‡Ïe¿«¿»»¬≈»≈ƒ¿»

nÚÏ‡ל  ‰LÓ ¯Ó‡Â È‰B¯˙·„ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿«¿ƒ«¬«…∆¿«»
ÈÈ Ì„˜ ˜q‡ ÔÚÎe ‡a¯ ‡·BÁ Ôez·Á Ôez‡««¿»«»¿«∆«√»¿»

:ÔBÎÈ·BÁ ÏÚ ¯tÎ‡ ÌÈ‡Ó»ƒ¬«≈«≈

Á·לא  eÚ·a ¯Ó‡Â ÈÈ Ì„˜Ï ‰LÓ ·˙Â¿«…∆ƒ√»¿»«¬»¿»«
ÔÏÁc ÔB‰Ï e„·ÚÂ ‡a¯ ‡·BÁ ÔÈ„‰ ‡nÚ«»»≈»«»«¬»¿«¬«

:·‰„cƒ¿»

Ï‡לב  Ì‡Â ÔB‰È·BÁÏ ˙˜·L Ì‡ ÔÚÎe¿«ƒ«¿«¿≈¿ƒ»
:‡z·˙Î Èc C¯ÙqÓ ÔÚÎ ÈÁÓ¿≈ƒ¿«ƒƒ¿»ƒ¿«¿»

‡dpÁÓלג  ÈÓ„˜ ·Á Èc ÔÓ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»ƒ«√»«∆¿ƒ≈
:È¯ÙÒÓƒƒ¿ƒ

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(hk).äëøa íBiä íëéìò úúìå§¨¥£¥¤©§¨¨
z`fA dWn okxAW iel ipA Ekf o`MnE¦¨¨§¥¥¦¤¥§¨¤§Ÿ

dkxAd(g bl mixac)okxA `NW iR lr s` ©§¨¨©©¦¤Ÿ¥§¨
okxA oaE`x ipA mbe .awri(e weqt my) ©£Ÿ§©§¥§¥¥§¨

mivElg xFarl mdixaC EniITW itl§¦¤¦§¦§¥¤©££¦
:mdig` iptll dxez ¦§¥£¥¤

(blÎal).àð éðçîlMn i"Wx WxiR §¥¦¨¥©©¦¦¨
daYkp `l oiicrW Dnize .dxFYd©¨§¥©¤£©¦Ÿ¦§§¨

m"AWx WxitE ,dxFYLxtQnxtq df ¨¥¥©§©¦¦§§¤¥¤
.dpXd W`xA FA aYkp mc`W miIgd©©¦¤¨¨¦§¨§Ÿ©¨¨

dpXd W`xA xn` ikde(:fh)LxtQn §¨¦¨©§Ÿ©¨¨¦¦§§
,mipFpiAd EN`YazM xW`EN` ¥©¥¦£¤¨©§¨¥

dY` oi` m` ,xg` xaC .miwiCSd©©¦¦¨¨©¥¦¥©¨
lr lFgnY K`id oM m` ,mdl lgFn¥¨¤¦¥¥¨¦§©
il lFgnY m` ,iYxAW xW` Lxtq¦§§£¤¦©§¦¦¦§¦
.xaCA mipt `FVn oi` iM mdl lFgn§¨¤¦¥©¨¦©¨¨

`EdÎKExAÎWFcTd Fl aiWdexW` in §¥¦©¨¨¦£¤
il `hgLl EnxB md xnFlM ,'ebe ¨¨¦§©¥¨§§

oiCM dY` la` ,`id mdNW driWRde§©§¦¨¤¨¤¦£¨©¨©¦
lAwl oiiE`x Eid `l mdW ziUr̈¦¨¤¥Ÿ¨§¦§©¥
lMn wgnp `Ed mFwnÎlMnE .zFgENd©¦¨¨¦§©¦¨
xMfp dWn oi`W ,'dEvY dY`e' zWxR̈¨©§©¨§©¤¤¥¤¦§©
i`pY lr ENit` mkg zllTW itl ,DÄ§¦¤¦§©¨¨£¦©§©

d`A `id(.`i zekn):cl dxez ¦¨¨

`yz ik zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` b"i ipy meil inei xeriy

(ãì)Cì äzòå|Cì ézøac-øLà ìà íòä-úà äçð §©º̈¥´§¥´¤¨À̈¤³£¤¦©̧§¦Æ½̈
éðôì Cìé éëàìî äpääìò ézã÷ôe éã÷t íBéáe Eí ¦¥¬©§¨¦−¥¥´§¨¤®§´¨§¦½¨«©§¦¬£¥¤−

:íúàhç©¨¨«
i"yx£CÏ Èz¯ac ¯L‡ Ï‡∑וכן ,'אלי' ּבמקֹום ּדּבּור אצל 'ל' ּכאן ב)יׁש א אדנּיהּו"(מלכים על לֹו "לדּבר :. ∆¬∆ƒ«¿ƒ»ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ÈÎ‡ÏÓ ‰p‰∑ אני ולא.'B‚Â È„˜t ÌBÈ·e∑ ּכׁשאפקד תמיד, ותמיד יחד, מּלכּלֹותם אלי ׁשמעּתי עּתה ƒ≈«¿»ƒְֲִֹ¿»¿ƒ¿ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
יׂשראל  על ּבאה ּפרענּות ואין העונֹות. ׁשאר עם הּזה העון מן מעט עליהם" "ּופקדּתי עונֹותיהם, ְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻעליהם

העגל  עון מּפרעֹון קצת ּבּה .ׁשאין ְְֲִֵֵֵֶֶָָָֹ

(äì)biåìâòä-úà eNò øLà ìò íòä-úà ýåýé ó ©¦¬Ÿ§Ÿ̈−¤¨¨®©µ£¤´¨´¤¨¥½¤
:ïøäà äNò øLà£¤¬¨−̈©«£«Ÿ

i"yx£ÌÚ‰ ˙‡ '‰ ÛbiÂ∑ התראה ּבלא לעדים ׁשמים ּבידי .מיתה «ƒ…∆»»ְְְִִִִֵֵַַָָָָֹ

âì(à)äzà äfî äìò Cì äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥̧§Ÿ̈³¤¤Æ¥´£¥´¦¤½©¨´
õøàä-ìà íéøöî õøàî úéìòä øLà íòäå§¨½̈£¤¬¤«¡¦−¨¥¤´¤¦§¨®¦¤¨À̈¤
øîàì á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì ézòaLð øLà£¤´¦Â§©Â§¦§©§¨¨̧§¦§¨³§©«£ŸÆ¥½Ÿ

:äpðzà Eòøæì§©§£−¤§¤«¨
i"yx£‰fÓ ‰ÏÚ CÏ∑לֹו ׁשאמר ּכלּפי אחר: ּדבר "עלה!". נאמר: לכ הארצֹות, מּכל ּגבהה יׂשראל ארץ ≈¬≈ƒ∆ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

עלה!" ל" רצֹון: ּבׁשעת לֹו אמר "לֿרד!" הּכעס: ÌÚ‰Â.ּבׁשעת ‰z‡∑'ועּמ' אמר: לא .ּכאן ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָ«»¿»»ְְַַָָֹ

(á)éðôì ézçìLåéðòðkä-úà ézLøâå Càìî E §¨«©§¦¬§¨¤−©§¨®§¥«©§¦À¤©§©«£¦Æ
:éñeáéäå éeçä éføtäå ézçäå éøîàä́̈¡Ÿ¦½§©«¦¦Æ§©§¦¦½©«¦¦−§©§¦«

i"yx£'B‚Â ÈÚk‰ ˙‡ ÈzL¯‚Â∑ מאליו מּפניהם ּופנה עמד והּגרּגׁשי הן, אּמֹות .ׁשּׁשה ¿≈«¿ƒ∆«¿«¬ƒ¿ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻ

(â)Eaø÷a äìòà àì ék Láãe áìç úáæ õøà-ìà¤¤²¤¨©¬¨−̈§¨®¦Á¸Ÿ¤«¡¤¹§¦§§À
:Cøca Eìëà-ït äzà óøò-äL÷-íò ék¦³©§¥¸Ÿ¤Æ©½¨¤£¤§−©¨«¤

i"yx£L·„e ·ÏÁ ˙·Ê ı¯‡ Ï‡∑ל אֹומר Ea¯˜a.להעלֹותם אני ‰ÏÚ‡ ‡Ï Èk∑:ל אֹומר אני לכ ∆∆∆»«»»¿»ְְֲֲִֵַָƒ…∆¡∆¿ƒ¿¿ְְֲִֵָ
"מלא לפני ‡z‰."וׁשלחּתי Û¯ÚŒ‰L˜ŒÌÚ Èk∑ אני מרּבה ּבי, ממרים ואּתם ּבקרּבכם ּוכׁשּׁשכינתי ְְְְִֶַַָָָƒ«¿≈…∆«»ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָ

זעם  ּכּליֹון ∑‡EÏÎ.עליכם .לׁשֹון ֲֵֶַַ¬∆¿ְִָ

(ã)eìaàúiå äfä òøä øácä-úà íòä òîLiå©¦§©´¨À̈¤©¨¨¬¨¨²©¤−©¦§©¨®
:åéìò Béãò Léà eúL-àìå§Ÿ¨²¦¬¤§−¨¨«

i"yx£Ú¯‰ ¯·c‰∑ עּמם ּומהּלכת ׁשֹורה הּׁשכינה BÈ„Ú.ׁשאין LÈ‡∑(פח ּבחֹורב (שבת להם ׁשּנּתנּו ּכתרים «»»»»ְְִִֵֶֶֶַַָָָƒ∆¿ְְְִִֵֶֶָָ
ונׁשמע' 'נעׂשה .ּכׁשאמרּו: ְְְְֲִֶֶַַָ

Ècלד  ¯˙‡Ï ‡nÚ ˙È ¯ac ÏÈf‡ ÔÚÎe¿«ƒ≈««»«»«¬«ƒ
ÌBÈ·e CÓ„˜ C‰È ÈÎ‡ÏÓ ‡‰ CÏ ˙ÈÏlÓ«≈ƒ»»«¿»ƒ¿«√»»¿

:ÔB‰È·BÁ ÔB‰ÈÏÚ ¯ÚÒ‡Â È˙e¯ÚÒ‡«¿¬ƒ¿«¿«¬≈≈

‡e„aÚzLלה  Èc ÏÚ ‡nÚ ˙È ÈÈ ‡ÁÓe¿»¿»»«»«ƒƒ¿«¿»
:Ô¯‰‡ „·Ú Èc ‡Ï‚ÚÏ¿∆¿»ƒ¬««¬…

‡zא  ‡kÓ ˜Ò ÏÈf‡ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆ƒ≈«ƒ»«¿
‡Ú¯‡Ï ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ‡z˜q‡c ‡nÚÂ¿«»¿«∆¿»≈«¿»¿ƒ¿»ƒ¿«¿»
¯ÓÈÓÏ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï ˙ÈÓi˜ Ècƒ«≈ƒ¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¿≈«

:dpz‡ CÈ·Ïƒ¿»∆¿ƒ«

È‡Úkב  ˙È C¯˙‡Â ‡Î‡ÏÓ CÓ„˜ ÁÏL‡Â¿∆¿«√»»«¿»»¿≈»≈»¿«¬»≈
:È‡Òe·ÈÂ È‡eÁ È‡f¯Ùe È‡zÁÂ È‡¯BÓ‡¡»≈¿ƒ»≈¿ƒ»≈ƒ»≈ƒ»≈

‡lÒ˜ג  ‡Ï È¯‡ L·„e ·ÏÁ ‡c·Ú ‡Ú¯‡Ï¿«¿»«¿»¬»¿»¬≈»¬«≈
z‡ Ï„˜ ÈL˜ ÌÚ È¯‡ CÈaÓ ÈzÎL¿ƒ¿ƒƒ≈»¬≈«¿≈¿««¿

:‡Á¯‡a CpˆÈL‡ ‡ÓÏÈcƒ¿»≈≈ƒ»¿»¿»

‰„ÔÈד  ‡LÈ· ‡Ób˙t ˙È ‡nÚ ÚÓLe¿««»»ƒ¿»»ƒ»»≈
:È‰BÏÚ dÈÊ Ôewz ¯·b eÈeL ‡ÏÂ eÏa‡˙‡Â¿ƒ¿«»¿»«ƒ¿«ƒ≈≈¬ƒ

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(eÎc)éãò ãøBä äzòåéìòî E.Exn`p xaM ixdW DniY,eilr Ficr Wi` EzW `lemYrC did `NW xnFl Wie §©¨¥¤§§¥¨¤¥©¤£¥§¨¤¡©§Ÿ¨¦¤§¨¨§¥©¤Ÿ¨¨©§¨



ני `yz ik zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` b"i ipy meil inei xeriy

(çë)íBia íòä-ïî ìtiå äLî øáãk éåì-éðá eNòiå©©«£¬§¥«¥¦−¦§©´¤®©¦³Ÿ¦¨¨Æ©´
ìLk àeääLéà éôìà úL: ©½¦§¬¤©§¥−¦«

(èë)Léà ék ýåýéì íBiä íëãé eàìî äLî øîàiå©Ÿ́¤¤À¦§¸¤§¤³©Æ©«Ÿ̈½¦²¦¬
:äëøa íBiä íëéìò úúìå åéçàáe Bðáa¦§−§¨¦®§¨¥¯£¥¤²©−§¨¨«

i"yx£ÌÎ„È e‡ÏÓ∑ּתתחּנכּו זה ּבּדבר אֹותם, ההֹורגים לּמקֹוםאּתם ּכהנים קטו)להיֹות ‡LÈ.(זבחים Èk∑ מּכם ƒ¿∆¿∆ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹƒƒִֶ
ּבבנֹו ידֹו .ּובאחיו ימּלא ְְְִִֵַָָ

(ì)ízà íòä-ìà äLî øîàiå úøçnî éäéå©«§¦Æ¦¨«¢½̈©³Ÿ¤¤Æ¤¨½̈©¤¬
éìeà ýåýé-ìà äìòà äzòå äìãâ äàèç íúàèç£¨¤−£¨¨´§Ÿ¨®§©¨Æ¤«¡¤´¤§Ÿ̈½©¬

:íëúàhç ãòa äøtëà£©§−̈§©¬©©§¤«
i"yx£ÌÎ˙‡hÁ „Úa ‰¯tÎ‡∑ החטא ּובין ּביניכם להבּדיל חּטאתכם, לנגד ּוסתימה וקּנּוח ּכפר .אׂשים ¬«¿»¿«««¿∆ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ

(àì)íòä àèç àpà øîàiå ýåýé-ìà äLî áLiå©¨¯¨¤²¤§Ÿ̈−©Ÿ©®¨´À̈¨º̈¨¨³
ìà íäì eNòiå äìãâ äàèç äfäý:áäæ é ©¤Æ£¨¨´§Ÿ½̈©©«£¬¨¤−¡Ÿ¥¬¨¨«

i"yx£·‰Ê È‰Ï‡∑(פו יומא לב; להם,(ברכות ׁשּגרמּת הּוא 'אּתה ׁשּלא : ּיעׂשּו מה חפצם, וכל זהב להם ׁשהׁשּפעּת ¡…≈»»ְְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ
ּבית  ּבפתח ּומעמידֹו ּבצּוארֹו, ּכיס לֹו ותֹולה ּומקּׁשטֹו ּבנֹו את ּומׁשקה מאכיל ׁשהיה למל מׁשל ְְְְְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָיחטאּו?

יחטא'? ׁשּלא הּבן ּיעׂשה מה .זֹונֹות. ֱֲֵֶֶֶַַַָֹ

(áì)àð éðçî ïéà-íàå íúàhç àOz-íà äzòå§©−̈¦¦¨´©¨¨®§¦©¾¦§¥´¦½̈
:záúk øLà Eøôqî¦¦§§−£¤¬¨¨«§¨

i"yx£Ì˙‡hÁ ‡OzŒÌ‡ ‰zÚÂ∑ וכן קצר, מקרא וזה מחני'! אין, ואם מחני! ל אֹומר 'איני טֹוב: הרי ¿«»ƒƒ»«»»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָ
לב)∑E¯ÙqÓ.הרּבה  רחמים (ברכות עליהם לבּקׁש ּכדאי הייתי ׁשּלא עלי יאמרּו ׁשּלא ּכּלּה, הּתֹורה מּכל :. ְֵַƒƒ¿¿ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֻ

(âì)epçîà éì-àèç øLà éî äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®¦µ£¤´¨«¨¦½¤§¤−
éøôqî: ¦¦§¦«

ÔÓכח  ÏÙe ‰LÓ„ ‡Ób˙Ùk ÈÂÏ È· e„·ÚÂ«¬»¿≈≈ƒ¿ƒ¿»»¿…∆¿«ƒ
:‡¯·b ÔÈÙÏ‡ ‡˙Ï˙k ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ‡nÚ«»¿»«ƒ¿»»«¿ƒ«¿»

˜¯e·Èכט  ‰LÓ ¯Ó‡Â‡ÓBÈ ‡a¯˜ ÔBÎ„È «¬«…∆»ƒ∆¿À¿»»»
È‰eÁ‡·e d¯·a ¯·b È¯‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ„≈√»¿»¬≈¿«ƒ¿≈¿»ƒ

:ÔÎ¯a ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎÈÏÚ ‰‡˙È‡Ïe¿«¿»»¬≈»≈ƒ¿»

nÚÏ‡ל  ‰LÓ ¯Ó‡Â È‰B¯˙·„ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»¿«¿ƒ«¬«…∆¿«»
ÈÈ Ì„˜ ˜q‡ ÔÚÎe ‡a¯ ‡·BÁ Ôez·Á Ôez‡««¿»«»¿«∆«√»¿»

:ÔBÎÈ·BÁ ÏÚ ¯tÎ‡ ÌÈ‡Ó»ƒ¬«≈«≈

Á·לא  eÚ·a ¯Ó‡Â ÈÈ Ì„˜Ï ‰LÓ ·˙Â¿«…∆ƒ√»¿»«¬»¿»«
ÔÏÁc ÔB‰Ï e„·ÚÂ ‡a¯ ‡·BÁ ÔÈ„‰ ‡nÚ«»»≈»«»«¬»¿«¬«

:·‰„cƒ¿»

Ï‡לב  Ì‡Â ÔB‰È·BÁÏ ˙˜·L Ì‡ ÔÚÎe¿«ƒ«¿«¿≈¿ƒ»
:‡z·˙Î Èc C¯ÙqÓ ÔÚÎ ÈÁÓ¿≈ƒ¿«ƒƒ¿»ƒ¿«¿»

‡dpÁÓלג  ÈÓ„˜ ·Á Èc ÔÓ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»ƒ«√»«∆¿ƒ≈
:È¯ÙÒÓƒƒ¿ƒ

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(hk).äëøa íBiä íëéìò úúìå§¨¥£¥¤©§¨¨
z`fA dWn okxAW iel ipA Ekf o`MnE¦¨¨§¥¥¦¤¥§¨¤§Ÿ

dkxAd(g bl mixac)okxA `NW iR lr s` ©§¨¨©©¦¤Ÿ¥§¨
okxA oaE`x ipA mbe .awri(e weqt my) ©£Ÿ§©§¥§¥¥§¨

mivElg xFarl mdixaC EniITW itl§¦¤¦§¦§¥¤©££¦
:mdig` iptll dxez ¦§¥£¥¤

(blÎal).àð éðçîlMn i"Wx WxiR §¥¦¨¥©©¦¦¨
daYkp `l oiicrW Dnize .dxFYd©¨§¥©¤£©¦Ÿ¦§§¨

m"AWx WxitE ,dxFYLxtQnxtq df ¨¥¥©§©¦¦§§¤¥¤
.dpXd W`xA FA aYkp mc`W miIgd©©¦¤¨¨¦§¨§Ÿ©¨¨

dpXd W`xA xn` ikde(:fh)LxtQn §¨¦¨©§Ÿ©¨¨¦¦§§
,mipFpiAd EN`YazM xW`EN` ¥©¥¦£¤¨©§¨¥

dY` oi` m` ,xg` xaC .miwiCSd©©¦¦¨¨©¥¦¥©¨
lr lFgnY K`id oM m` ,mdl lgFn¥¨¤¦¥¥¨¦§©
il lFgnY m` ,iYxAW xW` Lxtq¦§§£¤¦©§¦¦¦§¦
.xaCA mipt `FVn oi` iM mdl lFgn§¨¤¦¥©¨¦©¨¨

`EdÎKExAÎWFcTd Fl aiWdexW` in §¥¦©¨¨¦£¤
il `hgLl EnxB md xnFlM ,'ebe ¨¨¦§©¥¨§§

oiCM dY` la` ,`id mdNW driWRde§©§¦¨¤¨¤¦£¨©¨©¦
lAwl oiiE`x Eid `l mdW ziUr̈¦¨¤¥Ÿ¨§¦§©¥
lMn wgnp `Ed mFwnÎlMnE .zFgENd©¦¨¨¦§©¦¨
xMfp dWn oi`W ,'dEvY dY`e' zWxR̈¨©§©¨§©¤¤¥¤¦§©
i`pY lr ENit` mkg zllTW itl ,DÄ§¦¤¦§©¨¨£¦©§©

d`A `id(.`i zekn):cl dxez ¦¨¨

`yz ik zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` b"i ipy meil inei xeriy

(ãì)Cì äzòå|Cì ézøac-øLà ìà íòä-úà äçð §©º̈¥´§¥´¤¨À̈¤³£¤¦©̧§¦Æ½̈
éðôì Cìé éëàìî äpääìò ézã÷ôe éã÷t íBéáe Eí ¦¥¬©§¨¦−¥¥´§¨¤®§´¨§¦½¨«©§¦¬£¥¤−

:íúàhç©¨¨«
i"yx£CÏ Èz¯ac ¯L‡ Ï‡∑וכן ,'אלי' ּבמקֹום ּדּבּור אצל 'ל' ּכאן ב)יׁש א אדנּיהּו"(מלכים על לֹו "לדּבר :. ∆¬∆ƒ«¿ƒ»ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ÈÎ‡ÏÓ ‰p‰∑ אני ולא.'B‚Â È„˜t ÌBÈ·e∑ ּכׁשאפקד תמיד, ותמיד יחד, מּלכּלֹותם אלי ׁשמעּתי עּתה ƒ≈«¿»ƒְֲִֹ¿»¿ƒ¿ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
יׂשראל  על ּבאה ּפרענּות ואין העונֹות. ׁשאר עם הּזה העון מן מעט עליהם" "ּופקדּתי עונֹותיהם, ְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻעליהם

העגל  עון מּפרעֹון קצת ּבּה .ׁשאין ְְֲִֵֵֵֶֶָָָֹ

(äì)biåìâòä-úà eNò øLà ìò íòä-úà ýåýé ó ©¦¬Ÿ§Ÿ̈−¤¨¨®©µ£¤´¨´¤¨¥½¤
:ïøäà äNò øLà£¤¬¨−̈©«£«Ÿ

i"yx£ÌÚ‰ ˙‡ '‰ ÛbiÂ∑ התראה ּבלא לעדים ׁשמים ּבידי .מיתה «ƒ…∆»»ְְְִִִִֵֵַַָָָָֹ

âì(à)äzà äfî äìò Cì äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥̧§Ÿ̈³¤¤Æ¥´£¥´¦¤½©¨´
õøàä-ìà íéøöî õøàî úéìòä øLà íòäå§¨½̈£¤¬¤«¡¦−¨¥¤´¤¦§¨®¦¤¨À̈¤
øîàì á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì ézòaLð øLà£¤´¦Â§©Â§¦§©§¨¨̧§¦§¨³§©«£ŸÆ¥½Ÿ

:äpðzà Eòøæì§©§£−¤§¤«¨
i"yx£‰fÓ ‰ÏÚ CÏ∑לֹו ׁשאמר ּכלּפי אחר: ּדבר "עלה!". נאמר: לכ הארצֹות, מּכל ּגבהה יׂשראל ארץ ≈¬≈ƒ∆ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

עלה!" ל" רצֹון: ּבׁשעת לֹו אמר "לֿרד!" הּכעס: ÌÚ‰Â.ּבׁשעת ‰z‡∑'ועּמ' אמר: לא .ּכאן ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָ«»¿»»ְְַַָָֹ

(á)éðôì ézçìLåéðòðkä-úà ézLøâå Càìî E §¨«©§¦¬§¨¤−©§¨®§¥«©§¦À¤©§©«£¦Æ
:éñeáéäå éeçä éføtäå ézçäå éøîàä́̈¡Ÿ¦½§©«¦¦Æ§©§¦¦½©«¦¦−§©§¦«

i"yx£'B‚Â ÈÚk‰ ˙‡ ÈzL¯‚Â∑ מאליו מּפניהם ּופנה עמד והּגרּגׁשי הן, אּמֹות .ׁשּׁשה ¿≈«¿ƒ∆«¿«¬ƒ¿ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻ

(â)Eaø÷a äìòà àì ék Láãe áìç úáæ õøà-ìà¤¤²¤¨©¬¨−̈§¨®¦Á¸Ÿ¤«¡¤¹§¦§§À
:Cøca Eìëà-ït äzà óøò-äL÷-íò ék¦³©§¥¸Ÿ¤Æ©½¨¤£¤§−©¨«¤

i"yx£L·„e ·ÏÁ ˙·Ê ı¯‡ Ï‡∑ל אֹומר Ea¯˜a.להעלֹותם אני ‰ÏÚ‡ ‡Ï Èk∑:ל אֹומר אני לכ ∆∆∆»«»»¿»ְְֲֲִֵַָƒ…∆¡∆¿ƒ¿¿ְְֲִֵָ
"מלא לפני ‡z‰."וׁשלחּתי Û¯ÚŒ‰L˜ŒÌÚ Èk∑ אני מרּבה ּבי, ממרים ואּתם ּבקרּבכם ּוכׁשּׁשכינתי ְְְְִֶַַָָָƒ«¿≈…∆«»ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָ

זעם  ּכּליֹון ∑‡EÏÎ.עליכם .לׁשֹון ֲֵֶַַ¬∆¿ְִָ

(ã)eìaàúiå äfä òøä øácä-úà íòä òîLiå©¦§©´¨À̈¤©¨¨¬¨¨²©¤−©¦§©¨®
:åéìò Béãò Léà eúL-àìå§Ÿ¨²¦¬¤§−¨¨«

i"yx£Ú¯‰ ¯·c‰∑ עּמם ּומהּלכת ׁשֹורה הּׁשכינה BÈ„Ú.ׁשאין LÈ‡∑(פח ּבחֹורב (שבת להם ׁשּנּתנּו ּכתרים «»»»»ְְִִֵֶֶֶַַָָָƒ∆¿ְְְִִֵֶֶָָ
ונׁשמע' 'נעׂשה .ּכׁשאמרּו: ְְְְֲִֶֶַַָ

Ècלד  ¯˙‡Ï ‡nÚ ˙È ¯ac ÏÈf‡ ÔÚÎe¿«ƒ≈««»«»«¬«ƒ
ÌBÈ·e CÓ„˜ C‰È ÈÎ‡ÏÓ ‡‰ CÏ ˙ÈÏlÓ«≈ƒ»»«¿»ƒ¿«√»»¿

:ÔB‰È·BÁ ÔB‰ÈÏÚ ¯ÚÒ‡Â È˙e¯ÚÒ‡«¿¬ƒ¿«¿«¬≈≈

‡e„aÚzLלה  Èc ÏÚ ‡nÚ ˙È ÈÈ ‡ÁÓe¿»¿»»«»«ƒƒ¿«¿»
:Ô¯‰‡ „·Ú Èc ‡Ï‚ÚÏ¿∆¿»ƒ¬««¬…

‡zא  ‡kÓ ˜Ò ÏÈf‡ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆ƒ≈«ƒ»«¿
‡Ú¯‡Ï ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ‡z˜q‡c ‡nÚÂ¿«»¿«∆¿»≈«¿»¿ƒ¿»ƒ¿«¿»
¯ÓÈÓÏ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï ˙ÈÓi˜ Ècƒ«≈ƒ¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…¿≈«

:dpz‡ CÈ·Ïƒ¿»∆¿ƒ«

È‡Úkב  ˙È C¯˙‡Â ‡Î‡ÏÓ CÓ„˜ ÁÏL‡Â¿∆¿«√»»«¿»»¿≈»≈»¿«¬»≈
:È‡Òe·ÈÂ È‡eÁ È‡f¯Ùe È‡zÁÂ È‡¯BÓ‡¡»≈¿ƒ»≈¿ƒ»≈ƒ»≈ƒ»≈

‡lÒ˜ג  ‡Ï È¯‡ L·„e ·ÏÁ ‡c·Ú ‡Ú¯‡Ï¿«¿»«¿»¬»¿»¬≈»¬«≈
z‡ Ï„˜ ÈL˜ ÌÚ È¯‡ CÈaÓ ÈzÎL¿ƒ¿ƒƒ≈»¬≈«¿≈¿««¿

:‡Á¯‡a CpˆÈL‡ ‡ÓÏÈcƒ¿»≈≈ƒ»¿»¿»

‰„ÔÈד  ‡LÈ· ‡Ób˙t ˙È ‡nÚ ÚÓLe¿««»»ƒ¿»»ƒ»»≈
:È‰BÏÚ dÈÊ Ôewz ¯·b eÈeL ‡ÏÂ eÏa‡˙‡Â¿ƒ¿«»¿»«ƒ¿«ƒ≈≈¬ƒ

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(eÎc)éãò ãøBä äzòåéìòî E.Exn`p xaM ixdW DniY,eilr Ficr Wi` EzW `lemYrC did `NW xnFl Wie §©¨¥¤§§¥¨¤¥©¤£¥§¨¤¡©§Ÿ¨¦¤§¨¨§¥©¤Ÿ¨¨©§¨



yz`נב ik zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` b"i ipy meil inei xeriy

(ä)ìàøNé-éða-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¡³Ÿ¤§¥«¦§¨¥Æ
Eaø÷á äìòà ãçà òâø óøò-äL÷-íò ízà©¤´©§¥½Ÿ¤¤¯©¤¨²¤«¡¤¬§¦§§−

éúélëåéãò ãøBä äzòå Eéìòî Eäî äòãàå E §¦¦¦®§©À̈¥³¤§§Æ¥«¨¤½§¥«§−̈¨¬
:Cl-äNòà¤«¡¤¨«

i"yx£EÈ˙ÈlÎÂ Ea¯˜· ‰ÏÚ‡ „Á‡ Ú‚¯∑ אזעם ערּפכם, ּבקׁשיּות ּבי ממרים וא ּתם ּבקרּב אעלה אם ∆«∆»∆¡∆¿ƒ¿¿¿ƒƒƒְְְְְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹ
ׁשּנאמר זעמי, ׁשעּור ׁשהּוא אחד, רגע כו)עליכם אתכם.(ישעיה ואכּלה זעם", יעבר עד רגע ּכמעט "חבי : ְְְֱֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָֹ

מלא ׁשאׁשלח לכם טֹוב ,לפיכ.‰zÚÂ∑ מעליכם עדיכם ׁשּתֹורידּו מּיד, ּתלקּו זֹו Ó‰.ּפרענּות ‰Ú„‡Â ְְְִֶֶֶַַָָָ¿«»ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָֻ¿≈¿»»
ClŒ‰NÚ‡∑ל לעׂשֹות ּׁשּבלּבי מה יֹודע אני העון, ׁשאר .ּבפקּדת ∆¡∆»ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻ

(å):áøBç øäî íéãò-úà ìàøNé-éðá eìvðúiå©¦§©§¯§¥«¦§¨¥²¤¤§−̈¥©¬¥«
i"yx£·¯BÁ ¯‰Ó ÌÈ„ÚŒ˙‡∑ חֹורב מהר ּבידם ׁשהיה העדי .את ∆∆¿»≈«≈ְֲִֵֵֶֶַָָָָָ

(æ)Bì-äèðå ìäàä-úà çwé äLîe|äðçnì õeçî ¤Á¦©̧¤¨¹Ÿ¤§¨«¨´¦´©©«£¤À
äéäå ãòBî ìäà Bì àø÷å äðçnä-ïî ÷çøä©§¥Æ¦©©«£¤½§¨¬¨−´Ÿ¤¥®§¨¨Æ
õeçî øLà ãòBî ìäà-ìà àöé ýåýé Lwáî-ìk̈§©¥´§Ÿ̈½¥¥Æ¤´Ÿ¤¥½£¤−¦¬

:äðçnì©©«£¤«
i"yx£‰LÓe∑ והלאה עון ‡˙Ï‰‡‰Œ.מאֹותֹו ÁwÈ∑.לּמחנה מחּוץ ונֹוטהּו אהלֹו לֹוקח הּוא, הוה לׁשֹון  …∆ְֵָָָָֹƒ«∆»…∆ְְֲֳִֵֵֶֶַַַָֹ

לרב, מנּדה לּתלמיד אמר: ׁשּנאמר∑‰¯Á˜.מנּדה ּכענין אּמה, ג)אלּפים ּביניכם (יהושע יהיה רחֹוק א" : ְְְִֶֶַַַַָָֻֻ«¿≈ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
אּמה  ּכאלּפים BÏ.ּבּמּדה"ּובינו ‡¯˜Â∑ ּתֹורה למבקׁשי ועד ּבית הּוא מֹועד, אהל לֹו קֹורא .והיה ְְִִֵַַַַָָָ¿»»ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ

'‰ Lw·ÓŒÏk∑ ׁשכינה ּפני ּכמקּבל זקן, ּפני למבּקׁש ÚBÓ„.מּכאן Ï‰‡ŒÏ‡ ‡ˆÈ∑ ּדבר יֹוצא. ּכמֹו »¿«≈ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָ≈≈∆…∆≈ְֵָָ
הּׁשרת, מלאכי אפּלּו ה'", ּכלֿמבּקׁש "והיה להם:אחר: אֹומרים חבריהם ׁשכינה, מקֹום ׁשֹואלים ּכׁשהיּו ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

מׁשה  ׁשל ּבאהלֹו הּוא .הרי ְֲֳֵֶֶָֹ

(ç)íòä-ìk eîe÷é ìäàä-ìà äLî úàök äéäå§¨À̈§¥³¤Æ¤¨½Ÿ¤¨¸Æ¨¨½̈
äLî éøçà eèéaäå Bìäà çút Léà eávðå§¦̧§½¦−¤´©¨«¢®§¦¦̧Æ©«£¥´¤½

:äìäàä Bàa-ãò©Ÿ−¨«Ÿ¡¨
i"yx£È‰Â‰∑ הוה LÓ‰.לׁשֹון ˙‡ˆk∑ האהל אל ללכת הּמחנה, ÌÚ‰ŒÏk.מן eÓe˜È∑ מּפניו עֹומדים ¿»»ְֶֹ¿≈…∆ֲִֶֶֶֶֶַַָָֹ»»»»ְִִָָ

‡Ôezה  Ï‡¯NÈ È·Ï ¯ÓÈ‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆≈«ƒ¿≈ƒ¿»≈«
ÈzÎL ˜lÒ‡ ‡„Á ‰ÚL Ï„˜ ÈL˜ ÌÚ«¿≈¿«»»¬»¬«≈¿ƒ¿ƒ
CpÓ CÈÊ Ôewz È„Ú‡ ÔÚÎe CpˆL‡Â CÈaÓƒ≈»¿≈≈ƒ»¿««¿ƒƒ≈»ƒ»

:CÏ „aÚ‡ ‰Ó ÈÓ„˜ ÈÏb¿≈√»«»«¿≈»

ÔB‰ÈÈÊו  Ôewz ˙È Ï‡¯NÈ È· e‡ÈcÚ‡Â¿«¿ƒ¿≈ƒ¿»≈»ƒ≈≈
:·¯BÁ„ ‡¯ehÓƒ»¿≈

aÓ¯‡ז  dÏ dÒ¯Ùe ‡kLÓ ˙È ·ÈÒ ‰LÓe…∆¿ƒ»«¿¿»«¿≈≈ƒ»»
dÏ È¯˜Â ‡˙È¯LÓ ÔÓ ˜ÈÁ¯‡ ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»«¿≈ƒ«¿ƒ»¿»≈≈
ÔÙÏe‡ Ú·˙c Ïk È‰ÈÂ ‡ÙÏe‡ ˙Èa ÔkLÓ«¿«≈¿»»ƒ≈»¿»«¿«
‡¯aÓ ‡ÙÏe‡ ˙Èa ÔkLÓÏ ˜Ù ÈÈ Ì„˜ ÔÓƒ√»¿»¿«¿«¿«≈¿»»ƒ»»

:‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»

Ïkח  ÔÈÓi˜ ‡kLÓÏ ‰LÓ ˜Ù „k ‰Â‰Â«¬»«¿«…∆¿«¿¿»«¿ƒ»
‡kLÓ Ú¯˙a ¯·b ÔÈ„zÚ˙Óe ‡nÚ«»ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿««¿¿»
ÏÏÚc „Ú ‰LÓ È¯BÁ‡ ÔÈÏkzÒÓeƒ¿«¿ƒ¬≈…∆«¿»≈

:‡kLÓÏ¿«¿¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

oixEaqE drW itl `N` mgiPdl§©¦¨¤¨§¦¨¨§¦
xn`p Kkl ,oMn xg`l oxifgdlcxFd §©£¦¨§©©¦¥§¨¤¡©¥

,Licr`N` oixEaq mY`WM `lcxFd ¤§§Ÿ§¤©¤§¦¤¨¥
axde .mxifgdl EaEWY `le ixnbl§©§¦§Ÿ¨§©£¦¨§¨©

,WxiR l"f `xw sqFiWi` EzW `le ¥¨¨©¥©§Ÿ¨¦
eilr Ficrmi`pe micEng micbA md , ¤§¨¨¥§¨¦£¦§¨¦

aizkcM dxFY oYn zrWA EWaNW¤¨§¦§©©©¨§¦§¦
(ci hi lirl)la` ,mzlnU EqAkiecxFd ©§©§¦§Ÿ¨£¨¥

LicrdrWA mdl EpYPW mixzMd md ¤§§¥©§¨¦¤¦§¨¤§¨¨

Exn`W(f ck lirl)EwxtE ,rnWpe dUrp ¤¨§©£¤§¦§¨¨§
EcarW drWA dlAg ik`ln mzF`¨©§£¥©¨¨§¨¨¤¨§

zAW zkQnA wiQncM lbrl(.gt)dfe . ¨¥¤¦§©¦§©¤¤©¨§¤
xn`Wl`xUi ipa ElSpzIemElhPW , ¤¨©©¦§©§§¥¦§¨¥¤§¨

xaC .'ElSpie' aizM `le dlAg ik`ln©§£¥©¨¨§¨§¦©§©§¨¨
,xg`EzW `leiM ,[opif] (oipif) ilM ©¥§Ÿ¨§¥¥¨¦

zklA m`ÎiM mgNdl Klp `l Exn`̈§Ÿ¥¥§¦¨¥¦¦§¤¤
xn` `Ede ,EpOr `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨¦¨§¨©

Licr cxFdrc`W cr,KN dUr` dn ¥¤§§©¤¥©¨¤¡¤¨

:mkOr Kl` iMf dxez ¦¥¥¦¨¤
(f).ìäàä úà çwé äLîeEN` ¤¦©¤¨Ÿ¤¥

olhpE dWn dkfe odn ElHPW mixzMd©§¨¦¤¦§¥¤§¨¨¤§¨¨
zAW zkQnA wiQncM(.gt)Epiide , ¦§©¦§©¤¤©¨§©§

xg` aizkCElSpzIe,mixzM mzF`n ¦§¦©©©¦§©§¥¨§¨¦
eipR xFr oxw(hk cl oldl)mixnF` Wie . ¨©¨¨§¥§¦

,dxF` oFWl `EdW 'ld`' oFWNn `EdW¤¦§Ÿ¤¤§¨
Fxp FNdA FnM(b hk aei`):g dxez §§¦¥

`yz ik zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` c"i iyily meil inei xeriy
מהם  ׁשּנתּכּסה עד יֹוׁשבין LÓ‰.ואין È¯Á‡ eËÈa‰Â∑ ׁשהּׁשכינה מבטח, ׁשּכ אּׁשה ילּוד אׁשרי לׁשבח: ְְְִִֵֵֶֶַַָ¿ƒƒ«¬≈…∆ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻ

אהלֹו לפתח אחריו .ּתּכנס ְֲֳִֵֶַַָָָ

(è)ïðòä ãenò ãøé äìäàä äLî àák äéäå§¨À̈§³Ÿ¤Æ¨½Ÿ¡¨¥¥Æ©´¤«¨½̈
:äLî-íò øaãå ìäàä çút ãîòå§¨©−¤´©¨®Ÿ¤§¦¤−¦¤«

i"yx£‰LÓŒÌÚ ¯a„Â∑ּכמֹו ׁשכינה, ּכבֹוד ׁשהּוא מׁשה', עם 'ּומתמּלל ּתרּגּומֹו: מׁשה'. עם 'ּומדּבר ּכמֹו ¿ƒ∆ƒ…∆ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
ז) (ּבחיריק),(במדבר 'מּדּבר' קֹורא ּכׁשהּוא אליו. (ּבׁשוא) 'מדּבר' קֹורא ואינֹו אליו", מּדּבר הּקֹול את "וּיׁשמע :ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

מדּבר  ׁשהּמל מׁשמע 'מדּבר' קֹורא ּוכׁשהּוא מאליו, ׁשֹומע וההדיֹוט עצמֹו לבין ּבינֹו 'מּדּבר' הּקֹול ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָּפתרֹונֹו
ההדיֹוט  .עם ְִֶַ

(é)øåçút ãîò ïðòä ãenò-úà íòä-ìë äà §¨¨³¨¨¨Æ¤©´¤«¨½̈Ÿ¥−¤´©
:Bìäà çút Léà eåçzLäå íòä-ìk í÷å ìäàä̈®Ÿ¤§¨³¨¨¨Æ§¦§©«£½¦−¤¬©¨«¢«

i"yx£eÂÁzL‰Â∑ לּׁשכינה. ¿ƒ¿«¬ְִַָ

(àé)øLàk íéðt-ìà íéðt äLî-ìà ýåýé øaãå§¦¤̧§Ÿ̈³¤¤Æ¨¦´¤¨¦½©«£¤²
BúøLîe äðçnä-ìà áLå eäòø-ìà Léà øaãé§©¥¬¦−¤¥¥®§¨Æ¤©©«£¤½§¨̧§¹

:ìäàä CBzî Léîé àì øòð ïeð-ïa òLBäé§ª³©¦Æ©½©¬Ÿ¨¦−¦¬¨«Ÿ¤
i"yx£ÌÈtŒÏ‡ ÌÈt ‰LÓŒÏ‡ '‰ ¯a„Â∑ מׁשה עם ‡Án‰ŒÏ‰.ּומתמּלל ·LÂ∑,עּמֹו ׁשּנדּבר לאחר ¿ƒ∆∆…∆»ƒ∆»ƒְִִֵֶַֹ¿»∆««¬∆ְְִִֶַַַ

הּזה  והּדבר ּׁשּלמד. מה לּזקנים ּומלּמד הּמחנה אל ׁשב מׁשה ׁשהּוקם היה עד הּכּפּורים מּיֹום מׁשה נהג ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
הּלּוחֹות נׁשּתּברּו ּבתּמּוז ּבי"ז ׁשהרי יֹותר, ולא כח)הּמׁשּכן החֹוטאים,(תענית את ודן העגל את ׂשרף ּובי"ח , ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ׁשּנאמר עלה, לב)ּובי"ט ּובּקׁש(לעיל יֹום ארּבעים ׁשם ועׂשה וגֹו'", העם אל מׁשה וּיאמר מּמחרת "ויהי : ְְְְְֱֳִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
ׁשּנאמר ט)רחמים, ּובראׁש(דברים וגֹו'", ה' לפני "ואתנּפל סיני": הר אל בּבקר "ועלית לֹו: נאמר אלּול חדׁש ְְְְְֱֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹֹ

ּבהם ׁשּנאמר יֹום, מ' ׁשם ועׂשה האחרֹונֹות, לּוחֹות י)לקּבל וגֹו'",(שם הראׁשֹונים ּכּימים ּבהר עמדּתי "ואנכי : ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
נתרּצה  ּבתׁשרי ּבי' ּבכעס. היּו אמצעּיים מעּתה, אמר ּברצֹון. האחרֹונים אף ּברצֹון, הראׁשֹונים ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹמה
לּוחֹות  לֹו ּומסר "ּכדבר "סלחּתי  למׁשה: לֹו ואמר ׁשלם, ּובלב ּבׂשמחה ליׂשראל ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
עּמֹו נדּבר לא ּומּׁשהּוקם ּבניסן, אחד עד ועׂשאּוהּו הּמׁשּכן, מלאכת על לצּוֹותֹו והתחיל וירד ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹאחרֹונֹות,

מֹועד  מאהל אּלא ‰Án‰.עֹוד, Ï‡ ·LÂ∑ ּכל וכן הוה, לׁשֹון ׁשהּוא לפי למׁשריתא', 'ותב ּתרּגּומֹו: ֵֵֶֶָֹ¿»∆««¬∆ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹ
ּומדרׁשֹו: וסגדין. "והׁשּתחוּו", ּומסּתּכלין. "והּביטּו", וקיימין. "ונּצבּו", וחזן. העם", ּכל "וראה ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִַַַָָָָָָָָָָָהענין.

יקרבם'? מי אםּֿכן ּבכעס, ואּתה ּבכעס 'אני לֹו: אמר הּמחנה. אל ׁשּיׁשּוב מׁשה", אל ה' ."ודּבר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

ß '` xc` c"i iyily mei ß

(áé)éìà øîà äzà äàø ýåýé-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤§Ÿ̈À§Â¥Â©º̈Ÿ¥³¥©Æ
úà éðzòãBä àì äzàå äfä íòä-úà ìòä©µ©¤¨¨´©¤½§©¨Æ´Ÿ«©§©½¦¥¬

ézòãé zøîà äzàå énò çìLz-øLàíLá E £¤¦§©−¦¦®§©¨³¨©̧§¨Æ§©§¦´§¥½
:éðéòa ïç úàöî-íâå§©¨¨¬¨¥−§¥¨«

i"yx£ÈÏ‡ ¯Ó‡ ‰z‡ הֹודעּתני ∑¯‡‰ לא ואּתה וגֹו' אלי אֹומר "אּתה :ּדברי על ולּב עיני ּתן ראה, ¿≈«»…≈≈«ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

ÈÁ˙ט  ‡kLÓÏ ‰LÓ ÏÏÚ „k ‰Â‰Â«¬»«»≈…∆¿«¿¿»»ƒ
‡kLÓ Ú¯˙a Ì‡˜Â ‡Úc ‡„enÚ«»«¬»»¿»≈ƒ¿««¿¿»

:‰LÓ ÌÚ ÏlÓ˙Óeƒ¿«≈ƒ…∆

˜‡Ìי  ‡Ú„ ‡„enÚ ˙È ‡nÚ Ïk ÔÊÁÂ«¬»»«»»«»«¬»»»≈
¯·b ÔÈ„‚ÒÂ ‡nÚ Ïk ÔÈÓi˜Â ‡kLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿¿»¿«¿ƒ»«»¿»¿ƒ¿«

:dkLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿¿≈

ÏÏÓÓיא  ÌÚ ÏÏÓÓ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏlÓ˙Óeƒ¿«≈¿»ƒ…∆«¿«ƒ«¿«
·‡˙Â d¯·Á ÌÚ ¯·b ÏlÓÓc ‡Ók¿»ƒ¿«≈¿«ƒ«¿≈¿»≈

dLÓeLÓe ‡˙È¯LÓÏÔe ¯a ÚLB‰È ¿«¿ƒ»¿¿»≈¿À««
:‡kLÓ BbÓ È„Ú ‡Ï ‡ÓÈÏeÚ≈»»¬≈ƒ«¿¿»

ÈÏיב  ¯Ó‡ z‡„ ÈÊÁ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»¬≈¿«¿»«ƒ
Èc ˙È ÈzÚ„B‰ ‡Ï z‡Â ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È ˜Èq‡«≈»«»»≈¿«¿»«¿«ƒ»ƒ
Û‡Â ÌeLa C˙Èa¯ z¯Ó‡ z‡Â ÈnÚ ÁÏLƒ̇¿«ƒƒ¿«¿»«¿¿«ƒ»¿¿«

:ÈÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ‡zÁkL‡«¿«¿»«¬ƒ√»»



נג `yz ik zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` b"i ipy meil inei xeriy

(ä)ìàøNé-éða-ìà øîà äLî-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¡³Ÿ¤§¥«¦§¨¥Æ
Eaø÷á äìòà ãçà òâø óøò-äL÷-íò ízà©¤´©§¥½Ÿ¤¤¯©¤¨²¤«¡¤¬§¦§§−

éúélëåéãò ãøBä äzòå Eéìòî Eäî äòãàå E §¦¦¦®§©À̈¥³¤§§Æ¥«¨¤½§¥«§−̈¨¬
:Cl-äNòà¤«¡¤¨«

i"yx£EÈ˙ÈlÎÂ Ea¯˜· ‰ÏÚ‡ „Á‡ Ú‚¯∑ אזעם ערּפכם, ּבקׁשיּות ּבי ממרים וא ּתם ּבקרּב אעלה אם ∆«∆»∆¡∆¿ƒ¿¿¿ƒƒƒְְְְְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹ
ׁשּנאמר זעמי, ׁשעּור ׁשהּוא אחד, רגע כו)עליכם אתכם.(ישעיה ואכּלה זעם", יעבר עד רגע ּכמעט "חבי : ְְְֱֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָֹ

מלא ׁשאׁשלח לכם טֹוב ,לפיכ.‰zÚÂ∑ מעליכם עדיכם ׁשּתֹורידּו מּיד, ּתלקּו זֹו Ó‰.ּפרענּות ‰Ú„‡Â ְְְִֶֶֶַַָָָ¿«»ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָֻ¿≈¿»»
ClŒ‰NÚ‡∑ל לעׂשֹות ּׁשּבלּבי מה יֹודע אני העון, ׁשאר .ּבפקּדת ∆¡∆»ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֻ

(å):áøBç øäî íéãò-úà ìàøNé-éðá eìvðúiå©¦§©§¯§¥«¦§¨¥²¤¤§−̈¥©¬¥«
i"yx£·¯BÁ ¯‰Ó ÌÈ„ÚŒ˙‡∑ חֹורב מהר ּבידם ׁשהיה העדי .את ∆∆¿»≈«≈ְֲִֵֵֶֶַָָָָָ

(æ)Bì-äèðå ìäàä-úà çwé äLîe|äðçnì õeçî ¤Á¦©̧¤¨¹Ÿ¤§¨«¨´¦´©©«£¤À
äéäå ãòBî ìäà Bì àø÷å äðçnä-ïî ÷çøä©§¥Æ¦©©«£¤½§¨¬¨−´Ÿ¤¥®§¨¨Æ
õeçî øLà ãòBî ìäà-ìà àöé ýåýé Lwáî-ìk̈§©¥´§Ÿ̈½¥¥Æ¤´Ÿ¤¥½£¤−¦¬

:äðçnì©©«£¤«
i"yx£‰LÓe∑ והלאה עון ‡˙Ï‰‡‰Œ.מאֹותֹו ÁwÈ∑.לּמחנה מחּוץ ונֹוטהּו אהלֹו לֹוקח הּוא, הוה לׁשֹון  …∆ְֵָָָָֹƒ«∆»…∆ְְֲֳִֵֵֶֶַַַָֹ

לרב, מנּדה לּתלמיד אמר: ׁשּנאמר∑‰¯Á˜.מנּדה ּכענין אּמה, ג)אלּפים ּביניכם (יהושע יהיה רחֹוק א" : ְְְִֶֶַַַַָָֻֻ«¿≈ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
אּמה  ּכאלּפים BÏ.ּבּמּדה"ּובינו ‡¯˜Â∑ ּתֹורה למבקׁשי ועד ּבית הּוא מֹועד, אהל לֹו קֹורא .והיה ְְִִֵַַַַָָָ¿»»ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ

'‰ Lw·ÓŒÏk∑ ׁשכינה ּפני ּכמקּבל זקן, ּפני למבּקׁש ÚBÓ„.מּכאן Ï‰‡ŒÏ‡ ‡ˆÈ∑ ּדבר יֹוצא. ּכמֹו »¿«≈ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָ≈≈∆…∆≈ְֵָָ
הּׁשרת, מלאכי אפּלּו ה'", ּכלֿמבּקׁש "והיה להם:אחר: אֹומרים חבריהם ׁשכינה, מקֹום ׁשֹואלים ּכׁשהיּו ְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

מׁשה  ׁשל ּבאהלֹו הּוא .הרי ְֲֳֵֶֶָֹ

(ç)íòä-ìk eîe÷é ìäàä-ìà äLî úàök äéäå§¨À̈§¥³¤Æ¤¨½Ÿ¤¨¸Æ¨¨½̈
äLî éøçà eèéaäå Bìäà çút Léà eávðå§¦̧§½¦−¤´©¨«¢®§¦¦̧Æ©«£¥´¤½

:äìäàä Bàa-ãò©Ÿ−¨«Ÿ¡¨
i"yx£È‰Â‰∑ הוה LÓ‰.לׁשֹון ˙‡ˆk∑ האהל אל ללכת הּמחנה, ÌÚ‰ŒÏk.מן eÓe˜È∑ מּפניו עֹומדים ¿»»ְֶֹ¿≈…∆ֲִֶֶֶֶֶַַָָֹ»»»»ְִִָָ

‡Ôezה  Ï‡¯NÈ È·Ï ¯ÓÈ‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆≈«ƒ¿≈ƒ¿»≈«
ÈzÎL ˜lÒ‡ ‡„Á ‰ÚL Ï„˜ ÈL˜ ÌÚ«¿≈¿«»»¬»¬«≈¿ƒ¿ƒ
CpÓ CÈÊ Ôewz È„Ú‡ ÔÚÎe CpˆL‡Â CÈaÓƒ≈»¿≈≈ƒ»¿««¿ƒƒ≈»ƒ»

:CÏ „aÚ‡ ‰Ó ÈÓ„˜ ÈÏb¿≈√»«»«¿≈»

ÔB‰ÈÈÊו  Ôewz ˙È Ï‡¯NÈ È· e‡ÈcÚ‡Â¿«¿ƒ¿≈ƒ¿»≈»ƒ≈≈
:·¯BÁ„ ‡¯ehÓƒ»¿≈

aÓ¯‡ז  dÏ dÒ¯Ùe ‡kLÓ ˙È ·ÈÒ ‰LÓe…∆¿ƒ»«¿¿»«¿≈≈ƒ»»
dÏ È¯˜Â ‡˙È¯LÓ ÔÓ ˜ÈÁ¯‡ ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»«¿≈ƒ«¿ƒ»¿»≈≈
ÔÙÏe‡ Ú·˙c Ïk È‰ÈÂ ‡ÙÏe‡ ˙Èa ÔkLÓ«¿«≈¿»»ƒ≈»¿»«¿«
‡¯aÓ ‡ÙÏe‡ ˙Èa ÔkLÓÏ ˜Ù ÈÈ Ì„˜ ÔÓƒ√»¿»¿«¿«¿«≈¿»»ƒ»»

:‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»

Ïkח  ÔÈÓi˜ ‡kLÓÏ ‰LÓ ˜Ù „k ‰Â‰Â«¬»«¿«…∆¿«¿¿»«¿ƒ»
‡kLÓ Ú¯˙a ¯·b ÔÈ„zÚ˙Óe ‡nÚ«»ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿««¿¿»
ÏÏÚc „Ú ‰LÓ È¯BÁ‡ ÔÈÏkzÒÓeƒ¿«¿ƒ¬≈…∆«¿»≈

:‡kLÓÏ¿«¿¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

oixEaqE drW itl `N` mgiPdl§©¦¨¤¨§¦¨¨§¦
xn`p Kkl ,oMn xg`l oxifgdlcxFd §©£¦¨§©©¦¥§¨¤¡©¥

,Licr`N` oixEaq mY`WM `lcxFd ¤§§Ÿ§¤©¤§¦¤¨¥
axde .mxifgdl EaEWY `le ixnbl§©§¦§Ÿ¨§©£¦¨§¨©

,WxiR l"f `xw sqFiWi` EzW `le ¥¨¨©¥©§Ÿ¨¦
eilr Ficrmi`pe micEng micbA md , ¤§¨¨¥§¨¦£¦§¨¦

aizkcM dxFY oYn zrWA EWaNW¤¨§¦§©©©¨§¦§¦
(ci hi lirl)la` ,mzlnU EqAkiecxFd ©§©§¦§Ÿ¨£¨¥

LicrdrWA mdl EpYPW mixzMd md ¤§§¥©§¨¦¤¦§¨¤§¨¨

Exn`W(f ck lirl)EwxtE ,rnWpe dUrp ¤¨§©£¤§¦§¨¨§
EcarW drWA dlAg ik`ln mzF`¨©§£¥©¨¨§¨¨¤¨§

zAW zkQnA wiQncM lbrl(.gt)dfe . ¨¥¤¦§©¦§©¤¤©¨§¤
xn`Wl`xUi ipa ElSpzIemElhPW , ¤¨©©¦§©§§¥¦§¨¥¤§¨

xaC .'ElSpie' aizM `le dlAg ik`ln©§£¥©¨¨§¨§¦©§©§¨¨
,xg`EzW `leiM ,[opif] (oipif) ilM ©¥§Ÿ¨§¥¥¨¦

zklA m`ÎiM mgNdl Klp `l Exn`̈§Ÿ¥¥§¦¨¥¦¦§¤¤
xn` `Ede ,EpOr `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨¦¨§¨©

Licr cxFdrc`W cr,KN dUr` dn ¥¤§§©¤¥©¨¤¡¤¨

:mkOr Kl` iMf dxez ¦¥¥¦¨¤
(f).ìäàä úà çwé äLîeEN` ¤¦©¤¨Ÿ¤¥

olhpE dWn dkfe odn ElHPW mixzMd©§¨¦¤¦§¥¤§¨¨¤§¨¨
zAW zkQnA wiQncM(.gt)Epiide , ¦§©¦§©¤¤©¨§©§

xg` aizkCElSpzIe,mixzM mzF`n ¦§¦©©©¦§©§¥¨§¨¦
eipR xFr oxw(hk cl oldl)mixnF` Wie . ¨©¨¨§¥§¦

,dxF` oFWl `EdW 'ld`' oFWNn `EdW¤¦§Ÿ¤¤§¨
Fxp FNdA FnM(b hk aei`):g dxez §§¦¥

`yz ik zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` c"i iyily meil inei xeriy
מהם  ׁשּנתּכּסה עד יֹוׁשבין LÓ‰.ואין È¯Á‡ eËÈa‰Â∑ ׁשהּׁשכינה מבטח, ׁשּכ אּׁשה ילּוד אׁשרי לׁשבח: ְְְִִֵֵֶֶַַָ¿ƒƒ«¬≈…∆ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻ

אהלֹו לפתח אחריו .ּתּכנס ְֲֳִֵֶַַָָָ

(è)ïðòä ãenò ãøé äìäàä äLî àák äéäå§¨À̈§³Ÿ¤Æ¨½Ÿ¡¨¥¥Æ©´¤«¨½̈
:äLî-íò øaãå ìäàä çút ãîòå§¨©−¤´©¨®Ÿ¤§¦¤−¦¤«

i"yx£‰LÓŒÌÚ ¯a„Â∑ּכמֹו ׁשכינה, ּכבֹוד ׁשהּוא מׁשה', עם 'ּומתמּלל ּתרּגּומֹו: מׁשה'. עם 'ּומדּבר ּכמֹו ¿ƒ∆ƒ…∆ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
ז) (ּבחיריק),(במדבר 'מּדּבר' קֹורא ּכׁשהּוא אליו. (ּבׁשוא) 'מדּבר' קֹורא ואינֹו אליו", מּדּבר הּקֹול את "וּיׁשמע :ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

מדּבר  ׁשהּמל מׁשמע 'מדּבר' קֹורא ּוכׁשהּוא מאליו, ׁשֹומע וההדיֹוט עצמֹו לבין ּבינֹו 'מּדּבר' הּקֹול ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָּפתרֹונֹו
ההדיֹוט  .עם ְִֶַ

(é)øåçút ãîò ïðòä ãenò-úà íòä-ìë äà §¨¨³¨¨¨Æ¤©´¤«¨½̈Ÿ¥−¤´©
:Bìäà çút Léà eåçzLäå íòä-ìk í÷å ìäàä̈®Ÿ¤§¨³¨¨¨Æ§¦§©«£½¦−¤¬©¨«¢«

i"yx£eÂÁzL‰Â∑ לּׁשכינה. ¿ƒ¿«¬ְִַָ

(àé)øLàk íéðt-ìà íéðt äLî-ìà ýåýé øaãå§¦¤̧§Ÿ̈³¤¤Æ¨¦´¤¨¦½©«£¤²
BúøLîe äðçnä-ìà áLå eäòø-ìà Léà øaãé§©¥¬¦−¤¥¥®§¨Æ¤©©«£¤½§¨̧§¹

:ìäàä CBzî Léîé àì øòð ïeð-ïa òLBäé§ª³©¦Æ©½©¬Ÿ¨¦−¦¬¨«Ÿ¤
i"yx£ÌÈtŒÏ‡ ÌÈt ‰LÓŒÏ‡ '‰ ¯a„Â∑ מׁשה עם ‡Án‰ŒÏ‰.ּומתמּלל ·LÂ∑,עּמֹו ׁשּנדּבר לאחר ¿ƒ∆∆…∆»ƒ∆»ƒְִִֵֶַֹ¿»∆««¬∆ְְִִֶַַַ

הּזה  והּדבר ּׁשּלמד. מה לּזקנים ּומלּמד הּמחנה אל ׁשב מׁשה ׁשהּוקם היה עד הּכּפּורים מּיֹום מׁשה נהג ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
הּלּוחֹות נׁשּתּברּו ּבתּמּוז ּבי"ז ׁשהרי יֹותר, ולא כח)הּמׁשּכן החֹוטאים,(תענית את ודן העגל את ׂשרף ּובי"ח , ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ׁשּנאמר עלה, לב)ּובי"ט ּובּקׁש(לעיל יֹום ארּבעים ׁשם ועׂשה וגֹו'", העם אל מׁשה וּיאמר מּמחרת "ויהי : ְְְְְֱֳִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
ׁשּנאמר ט)רחמים, ּובראׁש(דברים וגֹו'", ה' לפני "ואתנּפל סיני": הר אל בּבקר "ועלית לֹו: נאמר אלּול חדׁש ְְְְְֱֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹֹ

ּבהם ׁשּנאמר יֹום, מ' ׁשם ועׂשה האחרֹונֹות, לּוחֹות י)לקּבל וגֹו'",(שם הראׁשֹונים ּכּימים ּבהר עמדּתי "ואנכי : ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
נתרּצה  ּבתׁשרי ּבי' ּבכעס. היּו אמצעּיים מעּתה, אמר ּברצֹון. האחרֹונים אף ּברצֹון, הראׁשֹונים ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹמה
לּוחֹות  לֹו ּומסר "ּכדבר "סלחּתי  למׁשה: לֹו ואמר ׁשלם, ּובלב ּבׂשמחה ליׂשראל ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
עּמֹו נדּבר לא ּומּׁשהּוקם ּבניסן, אחד עד ועׂשאּוהּו הּמׁשּכן, מלאכת על לצּוֹותֹו והתחיל וירד ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹאחרֹונֹות,

מֹועד  מאהל אּלא ‰Án‰.עֹוד, Ï‡ ·LÂ∑ ּכל וכן הוה, לׁשֹון ׁשהּוא לפי למׁשריתא', 'ותב ּתרּגּומֹו: ֵֵֶֶָֹ¿»∆««¬∆ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹ
ּומדרׁשֹו: וסגדין. "והׁשּתחוּו", ּומסּתּכלין. "והּביטּו", וקיימין. "ונּצבּו", וחזן. העם", ּכל "וראה ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִַַַָָָָָָָָָָָהענין.

יקרבם'? מי אםּֿכן ּבכעס, ואּתה ּבכעס 'אני לֹו: אמר הּמחנה. אל ׁשּיׁשּוב מׁשה", אל ה' ."ודּבר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

ß '` xc` c"i iyily mei ß

(áé)éìà øîà äzà äàø ýåýé-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤§Ÿ̈À§Â¥Â©º̈Ÿ¥³¥©Æ
úà éðzòãBä àì äzàå äfä íòä-úà ìòä©µ©¤¨¨´©¤½§©¨Æ´Ÿ«©§©½¦¥¬

ézòãé zøîà äzàå énò çìLz-øLàíLá E £¤¦§©−¦¦®§©¨³¨©̧§¨Æ§©§¦´§¥½
:éðéòa ïç úàöî-íâå§©¨¨¬¨¥−§¥¨«

i"yx£ÈÏ‡ ¯Ó‡ ‰z‡ הֹודעּתני ∑¯‡‰ לא ואּתה וגֹו' אלי אֹומר "אּתה :ּדברי על ולּב עיני ּתן ראה, ¿≈«»…≈≈«ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

ÈÁ˙ט  ‡kLÓÏ ‰LÓ ÏÏÚ „k ‰Â‰Â«¬»«»≈…∆¿«¿¿»»ƒ
‡kLÓ Ú¯˙a Ì‡˜Â ‡Úc ‡„enÚ«»«¬»»¿»≈ƒ¿««¿¿»

:‰LÓ ÌÚ ÏlÓ˙Óeƒ¿«≈ƒ…∆

˜‡Ìי  ‡Ú„ ‡„enÚ ˙È ‡nÚ Ïk ÔÊÁÂ«¬»»«»»«»«¬»»»≈
¯·b ÔÈ„‚ÒÂ ‡nÚ Ïk ÔÈÓi˜Â ‡kLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿¿»¿«¿ƒ»«»¿»¿ƒ¿«

:dkLÓ Ú¯˙aƒ¿««¿¿≈

ÏÏÓÓיא  ÌÚ ÏÏÓÓ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏlÓ˙Óeƒ¿«≈¿»ƒ…∆«¿«ƒ«¿«
·‡˙Â d¯·Á ÌÚ ¯·b ÏlÓÓc ‡Ók¿»ƒ¿«≈¿«ƒ«¿≈¿»≈

dLÓeLÓe ‡˙È¯LÓÏÔe ¯a ÚLB‰È ¿«¿ƒ»¿¿»≈¿À««
:‡kLÓ BbÓ È„Ú ‡Ï ‡ÓÈÏeÚ≈»»¬≈ƒ«¿¿»

ÈÏיב  ¯Ó‡ z‡„ ÈÊÁ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»¬≈¿«¿»«ƒ
Èc ˙È ÈzÚ„B‰ ‡Ï z‡Â ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È ˜Èq‡«≈»«»»≈¿«¿»«¿«ƒ»ƒ
Û‡Â ÌeLa C˙Èa¯ z¯Ó‡ z‡Â ÈnÚ ÁÏLƒ̇¿«ƒƒ¿«¿»«¿¿«ƒ»¿¿«

:ÈÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ‡zÁkL‡«¿«¿»«¬ƒ√»»



yz`נד ik zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` c"i iyily meil inei xeriy
לי אמרּת ואׁשר כג)וגֹו'". מלא",(לעיל ׁשֹולח אנכי "הּנה ּבּה: חפץ אני ׁשאין הֹודעה, זֹו ‡z¯Ó.אין ‰z‡Â ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ¿«»»«¿»

ÌL· EÈzÚ„È∑,חׁשיבּות ּבׁשם אדם ּבני מּׁשאר ליהּכרּתי אמרּת יט)ׁשהרי ּבעב (לעיל אלי ּבא אנכי "הּנה : ¿«¿ƒ¿≈ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ
לעֹולם  יאמינּו ּב וגם וגֹו' ."הענן ְְְְֲִֶַַָָָ

(âé)éðéòa ïç éúàöî àð-íà äzòåàð éðòãBä E §©¿̈¦¨Á¨¨̧¦¥¹§¥¤À«¦¥³¦¨Æ
éðéòa ïç-àöîà ïòîì Eòãàå Eëøc-úàäàøe E ¤§¨¤½§¥¨´£½§©¬©¤§¨¥−§¥¤®§¥¾

:äfä éBbä Enò ék¦¬©§−©¬©¤«
i"yx£‰zÚÂ∑ חן למֹוצאי נֹותן אּתה ּׂשכר מה ,"ּדרכ את "הֹודיעניֿנא ,ּבעיני חן ׁשּמצאתי אמת אם ¿«»ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

?ּבעיני.EÈÈÚa ÔÁŒ‡ˆÓ‡ ÔÚÓÏ EÚ„‡Â∑ חן מציאת היא מה ,ּתגמּול מּדת ּבזֹו ׁשּמצאתי ואדע ְֵֶ¿≈»¬¿««∆¿»≈¿≈∆ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ
אּכיר  למען חן", אמצא "למען ּופתרֹון .החן ּבעיני מציאת ׂשכר ‰f‰.ּכּמה ÈBb‰ EnÚ Èk ‰‡¯e∑ ׁשּלא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָ¿≈ƒ«¿««∆ֶֹ

סֹומ איני ּתמאס, ּבהם ואם מּקדם, הם עּמ ּכי ראה ּתעזב, אּלה ואת ּגדֹול" לגֹוי אֹות "ואעׂשה ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹּתאמר
הּזה ּבעם ׁשּלי הּׂשכר ּתׁשלּום ואת ׁשּיתקּימּו, מחלצי הּיֹוצאים ּברכֹות על ּבמּסכת ּדרׁשּוהּו ורּבֹותינּו ּתֹודיעני. ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

ז) ּבאתי (דף סדרם ועל אפניהם על הּמקראֹות ליּׁשב ואני ,. ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

(ãé):Cì éúçðäå eëìé éðt øîàiå©Ÿ©®¨©¬¥¥−©«£¦¬Ÿ¦¨«
i"yx£eÎÏÈ Èt ¯Ó‡iÂ∑:ּכמֹו ,אל ּבעצמי אני ,מלא עֹוד אׁשלח לא יז)ּכתרּגּומֹו, ב הֹולכים "(שמואל ּופני «…«»«≈≈ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

."ּבּקרב  ְַָ

(åè)éðt ïéà-íà åéìà øîàiåeðìòz-ìà íéëìä E ©−Ÿ¤¥¨®¦¥³¨¤̧Æ«Ÿ§¦½©©«£¥−
:äfî¦¤«

i"yx£ÂÈÏ‡ ¯Ó‡iÂ∑ מּזה ּתעלנּו אל מלא עלֿידי ּכי חפץ, אני .ּבזֹו «…∆≈»ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ

˜„CÓיג  ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ ÔÚÎe¿«ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ√»»
CÓÁ¯ Úc‡Â C·eË Á¯B‡ ˙È ÔÚÎ ÈÚ„B‰«¿ƒ¿«»«»¿ƒ««¬»
È¯‡ CÓ„˜ ÈÏ‚e CÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ÁkL‡c ÏÈ„a¿ƒ¿«¿««¬ƒ√»»¿≈»»»¬≈

:ÔÈ„‰ ‡nÚ CnÚ«»«»»≈

CÏ:יד  ÁÈ‡Â C‰˙ ÈzÎL ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ«»

Îl‰Ó‡טו  CzÎL ˙ÈÏ Ì‡ È‰BÓ„˜ ¯Ó‡Â«¬«√»ƒƒ≈¿ƒ¿»¿«¿»
:‡kÓ ‡È˜Ò˙ ‡Ï ‡È·≈»»»«¿ƒ»»ƒ»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(ai).éðzòãBä àì äzàådY` ,WExiR §©¨Ÿ©§©¦¥©¨
Yxn`(cl al lirl)Kli ik`ln dPd ¨©§¨¦¥©§¨¦¥¥

,EpOr Klil LYrC oi`W iC `le ,Liptl§¨¤§Ÿ©¤¥©§§¥¥¦¨
Yxn`W K`ln FzF` ENit` `N ¤̀¨£¦©§¨¤¨©§¨

iOr KlIW,ipYrcFd `l,`nzq `N` ¤¥¥¦¦Ÿ©§©¦¤¨§¨¨
K`ln Fl oi`W mlFrA mc` Ll oi`e§¥§¨¨¨¨¤¥©§¨

xn`C `nM FOr KlFdW(`i `v mildz)iM ¤¥¦§¨§¨©¦
xfril`l ENit`e ,KN dEvi eik`ln©§¨¨§©¤¨©£¦¤¡¦¤¤
aizkcM K`ln glW mdxa` car¤¤©§¨¨¨©©§¨§¦§¦

(f ck ziy`xa),Liptl Fk`ln glWi `Ed¦§©©§¨§¨¤
Yxn` dY`eil dUrY daFH dnE ,'ebe §©¨¨©§¨©¨©£¤¦

lrLipirA og iz`vn iM:bi dxez ©¦¨¨¦¥§¥¤
(bi)éðéòa ïç éúàöî àð íà äzòå.E §©¨¦¨¨¨¦¥§¥¤

LcFakaE LnvrA dY` KlYW xnFlM§©¤¥¥©¨§©§§¦§§
,DA Kl` xW` KxCd ipricFdl,Lrc`e §¦¥¦©¤¤£¤¥¥¨¨¥¨£

WExiRornliM rc`og `vn` ¥§©©¥©¦¤§¨¥
:LipirAci dxez §¥¤

(eh).åéìà øîàiå,xn`w i`n DniY ©Ÿ¤¥¨¥©©¨¨©

aizkcM Fl dSxzp xaM `ldexn`Ie ©£Ÿ§¨¦§©¨§¦§¦©Ÿ©
,Ekli ipRoM xg` dWn xn`T dn cFre ¨©¥¥§©¨¨©¤©©¥

rcEi dOaE'ebe,EpOr LYklA `ld ©¤¦¨©£Ÿ§¤§§¦¨
xnFl Wi .mdOr zkll dSxzp `lde©£Ÿ¦§©¨¨¤¤¦¨¤¥©
,`EdÎKExAÎWFcTd xn`w ikdC§¨¦¨¨©©¨¨

,Kl izgpdezFpdil mdl `le gip` Ll ©£¦Ÿ¦¨§¨¦©§Ÿ¨¤¥¨
dWn xn` df lre ,izpikW eiGnm` ¦¦§¦¨¦§©¤¨©¤¦

,miklFd LipR oi`,izFnM mNM EidIW ¥¨¤§¦¤¦§ª¨§¦
,dGn EplrY l``Ft` rcEi dOaE,'ebe ©©£¥¦¤©¤¦¨©¥

LOr mre iOr KlY m` WExiR¥¦¥¥¦¦§¦©§
iYrci z`fA dpFW`xMog iz`vn iM ¨¦¨§Ÿ¨©§¦¦¨¨¦¥

dWn l` 'd xn`Ie ,LipirAWExiR 'ebe §¥¤©Ÿ¤¤¤¥
,xg` xaC .dNigYaM mkOr Kl`W¤¥¥¦¨¤§©§¦¨¨¨©¥

,Ekli ipRFnM `Ede ,ilrn Kli iqrM ¨©¥¥©§¦¥¥¥¨©§§
ipt iYzpe(i fi `xwie)iqrM KlIW xg`nE , §¨©¦¨©¥©©¤¥¥©§¦
f` ilrnKl izgpde,cIn `l K` ¥¨©¨©£¦Ÿ¦¨©Ÿ¦¨

miklFd LipR oi` m` eil` xn`Ie,'ebe ©Ÿ¤¥¨¦¥¨¤§¦
,EpOr KlYW cr o`Mn fEf` `l iM¦Ÿ¨¦¨©¤¥¥¦¨

xn`Ie['ebe]dGd xaCd z` mB:'ebe ©Ÿ¤©¤©¨¨©¤
.éðzòãBä àì äzàåYxn` dNigYA §©¨Ÿ©§©¦©§¦¨¨©§¨

(a weqt)sFQalE ,K`ln Liptl iYglWe§¨©§¦§¨¤©§¨§©
Yxn`(d weqt)`l oiicre ,Licr cxFd ¨©§¨¥¤§§©£©¦Ÿ

gFlWl m` EpOr Klil m` LYrC ziNB¦¦¨©§§¦¥¥¦¨¦¦§©
,LzevnA micr EcixFdW ipRn K`ln©§¨¦§¥¤¦¤§¨§¦§¨§

mWa LiYrci Yxn` dY`ericFYW , §©¨¨©§¨§©§¦§¥¤¦©
ilmWAiOr glWY xW` z`dWnE . ¦§¥¥£¤¦§©¦¦¤

mdOr KlIW mXl lNRzdl `xi did̈¨¨¥§¦§©¥©¥¤¥¥¦¨¤
Fl xn`W itl(b weqt),KxCA Llk` oR §¦¤¨©¤£¤§©¨¤

xn` KklELikxC z` `p ipricFd, §¨¨©¦¥¦¨¤§¨¤
,eizFCn ipricFi eiptl l`W` xn`̈©¤§©§¨¨¦¥¦¦¨
KlIW Epl aFh m` rc` eizFCn itlE§¦¦¨¥©¦¨¤¥¥
rcFi did `NW itl ,e`l m` EpOr¦¨¦¨§¦¤Ÿ¨¨¥©
Fl xn`e .mdl aFh df i` xFgal¦§¥¤¨¤§¨©

`EdÎKExAÎWFcTd,Ekli ipRKl` ip` ©¨¨¨©¥¥£¦¥¥
LiptE FnM `Ede ,mdl aFh df iM¦¤¨¤§§¨¤

axwA mikld(`i fi 'a l`eny),Kl izgpde Ÿ§¦©§¨©£¦Ÿ¦¨

`yz ik zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` e"h iriax meil inei xeriy

(æè)änáe|éðéòa ïç éúàöî-ék àBôà òãeééðà E ©¤´¦¨©´¥À¦«¨¨̧¦¥³§¥¤̧Æ£¦´
Enòå éðà eðéìôðå eðnò Ezëìa àBìä Enòå§©¤½£−§¤§§´¦¨®§¦§¦̧Æ£¦´§©§½

:äîãàä éðt-ìò øLà íòä-ìkî¦¨̧¨½̈£¤−©§¥¬¨«£¨¨«
i"yx£‡BÙ‡ Ú„eÈ ‰n·e∑ ׁשּלא ,מּמ ׁשֹואל אני אחר ּדבר ועֹוד עּמנּו", ּבלכּת "הלא החן, מציאּות יּודע «∆ƒ»«≈ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ

ׁשכינת אלילים תׁשרה עֹובדי אּמֹות על EnÚÂ.עֹוד È‡ eÈÏÙÂ∑,העם מּכל הּזה ּבּדבר מבּדלים ונהיה ְְְְֱִִִִֵֶַָֻ¿ƒ¿ƒ¬ƒ¿«¿ְְְִִִֶֶַַָָָָָָֻ
ט)ּכמֹו וגֹו'(לעיל יׂשראל מקנה ּבין ה' "והפלה :". ְְְְְְִִִֵֵֵָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"iyz'd ldwie zyxt zay zgiyn)

מּמׁש. עצמּותֹו המׁשכת ענין ׁשהּוא סֹובב, מּבחינת ּגם והּמפלא ממּלא, מּבחינת הּמפלא האלקּות ּבחינת ימׁש ְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻֻֻׁשּביׂשראל

ß '` xc` e"h iriax mei ß

(æé)øLà äfä øácä-úà íb äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©´¤©¨¨¬©¤²£¤¬
:íLa Eòãàå éðéòa ïç úàöî-ék äNòà zøac¦©−§¨¤«¡¤®¦«¨¨³¨¥Æ§¥©½¨«¥¨«£−§¥«

i"yx£‰f‰ ¯·c‰Œ˙‡ Ìb∑ הרׁשע ּבלעם ׁשל ּדבריו ואין אעׂשה. אלילים, עֹובדי על עֹוד ׁשכינתי ּתׁשרה ׁשּלא «∆«»»«∆ְְְְְְֱֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
ּכגֹון עינים", ּוגלּוי "נֹופל אּלא: ׁשכינה, ׁשרּית ד)עלֿידי ׁשליח (איוב עלֿידי ׁשֹומעין יגּנב", ּדבר "ואלי :. ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻ

(çé):Eãák-úà àð éðàøä øîàiå©Ÿ©®©§¥¬¦−̈¤§Ÿ¤«
i"yx£'B‚Â ‡ È‡¯‰ ¯Ó‡iÂ∑,מקּבלים ּודבריו רצֹון עת ׁשהיה מׁשה מראית ראה להראֹותֹו לׁשאל והֹוסיף «…««¿≈ƒ»¿ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹֻ

.ּכבֹודֹו ְ

(èé)-ìk øéáòà éðà øîàiåéðt-ìò éáeèéúàø÷å E ©ÀŸ¤£¦̧©«£¦³¨¦Æ©¨¤½§¨¨¯¦
éðôì ýåýé íLáézîçøå ïçà øLà-úà éúpçå E §¥²§Ÿ̈−§¨¤®§©Ÿ¦Æ¤£¤´¨½Ÿ§¦«©§¦−

:íçøà øLà-úà¤£¤¬£©¥«
i"yx£'B‚Â ¯È·Ú‡ È‡ ¯Ó‡iÂ∑ רֹוצה ׁשאני לפי לראֹות, אֹות ּׁשארׁשה מה ּבכבֹודי ׁשּתראה ׁשעה הּגיעה «…∆¬ƒ«¬ƒ¿ְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָ

ׁשאם  אּתה ּכסבּור אבֹות, זכּות לי הזּכרּת יׂשראל, על רחמים לבּקׁש ׁשּכׁשּנצרכּת ּתפּלה, סדר ללּמד ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָוצרי
ּבּמערה  צפּון ואּתה הּצּור על לפני טּובי מּדת ּכל אעביר אני ּתקוה? עֹוד אין אבֹות, זכּות È˙‡¯˜Â.ּתּמה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָ¿»»ƒ

EÈÙÏ '‰ ÌL·∑אבֹות זכּות ּתכלה אם אף רחמים, ּבּקׁשֹות סדר יז)ללּמד השנה ׁשאּתה (ראש זה ּוכסדר , ¿≈¿»∆ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
וחּנּון', 'רחּום לפני ׁשּיזּכירּו ועלֿידי ּכן, לעׂשֹות יׂשראל את מלּמד הוי מּדֹות, י"ג וקֹורא מעּטף אֹותי ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻרֹואה

רחמי  ּכי נענין, ּכלים יהיּו ‡ÔÁ.לא ¯L‡ ˙‡ È˙pÁÂ∑ ּפעמים לחֹון אֹותן עת ∑ÈzÓÁ¯Â.ׁשארצה ְֲֲִִִִַַַָֹ¿«…ƒ∆¬∆»…ְְִֶֶֶָָָ¿ƒ«¿ƒֵ

¯ÔÈÓÁטז  ˙ÈÁkL‡ È¯‡ ‡Î‰ ÚcÈ˙È ‰n·e«∆ƒ¿««»»¬≈«¿»ƒ«¬ƒ
‡nÚ CzÎL C‰Óa ‡Ï‰ CnÚÂ ‡‡ CÓ„√̃»»¬»¿«»¬»¿≈«¿ƒ¿»ƒ»»
ÏkÓ ÈpLÓ CnÚÏe ÈÏ ÔLÈ¯Ù ‡Ï Ô„aÚ˙ÈÂ¿ƒ¿«¿«»»¿ƒ»ƒ¿«»¿«≈ƒ»

:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚ Èc ‡nÚ«»ƒ««≈«¿»

Ècיז  ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È Û‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«»ƒ¿»»»≈ƒ
ÈÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ‡zÁkL‡ È¯‡ „aÚ‡ ‡zÏlÓ«∆¿»∆¿≈¬≈«¿«¿»«¬ƒ√»«

:ÌeLa C˙Èa¯Â¿«ƒ»¿

C¯˜È:יח  ˙È ÔÚÎ ÈÈÊÁ‡ ¯Ó‡Â«¬»«¬≈ƒ¿«»¿»»

‡CÈtיט  ÏÚ È·eË Ïk ¯aÚ‡ ‡‡ ¯Ó‡Â«¬«¬»«¿«»ƒ««»
ÔBÁ‡Â CÓ„˜ ÈÈ„ ‡ÓL· È¯˜‡ÂÔBÁ‡c ÔÓÏ ¿∆¿≈ƒ¿»«¿»√»»¿≈¿»¿≈

:ÌÁ¯‡„ ÔÓ ÏÚ ÌÁ¯‡Â¿≈«≈«»¿≈«≈

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

.xgaY df i` LtwFp LAl didX dOn¦©¤¨¨¦§¤§¥¤¦§©
dOn dWn `xi did oiicrW iR lr s ©̀©¦¤£©¦¨¨¨¥¤¦©

xn`X(b weqt)rci mFwn lMn ,Llk` oR ¤¨©¤£¤§¦¨¨¨©
l`xUil `Ed cFaM iM ,aFHd `Ed iM¦©¦¨§¦§¨¥
dn mdOr `EdÎKExAÎWFcTd KlIW¤¥¥©¨¨¦¨¤©
df lre ,zFOE` x`Wl dUFr Fpi`X¤¥¤¦§¨§©¤

xn`miklFd LipR oi` m`'ebeEpiltpe ¨©¦¥¨¤§¦§¦§¦

dn lr FYrC daXiizp `l oiicre .'ebe©£©¦Ÿ¦§©§¨©§©©
ÎWFcTd Fl xn` ,Llk` oR xn`X¤¨©¤£¤§¨©©¨

`EdÎKExAdGd xaCd z` mB'ebe ¨©¤©¨¨©¤
.LYrC aXiizY f`W izFCn LricF`W¤¦£¦©¤¨¦§©¥©§§
siqFn did oFvx zrW d`xW oeike§¥¨¤¨¨§©¨¨¨¦

xn`e lF`Wl`p ip`xdxnFlM ,'ebe ¦§§¨©©§¥¦¨§©
.zF`xle rFnWl ip` dvFxip` xn`Ie ¤£¦¦§©§¦§©Ÿ¤£¦

iaEh lM xiar`.izaFh zCn LricF`e , ©£¦¨¦§¦£¦©¨¦
xiar`dpgOA lFw ExiarIe oFWloldl) ©£¦§©©£¦©©£¤

(e el.,Liptl 'd mWa iz`xweitl §¨¨¦§¥§¨¤§¦
xn`W,mWA Lrc`edUr` oke ¤¨©¨¥¨£§¥§¥¤¡¤

LricF` mW FzF`aE 'd Liptl `xw`W¤¤§¨§¨¤§¥¦£
:LOr Kl`Wfh dxez ¤¥¥¦§

(hi)ézîçøå ïçà øLà úà éúpçå§©Ÿ¦¤£¤¨Ÿ§¦©§¦



נה `yz ik zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` c"i iyily meil inei xeriy
לי אמרּת ואׁשר כג)וגֹו'". מלא",(לעיל ׁשֹולח אנכי "הּנה ּבּה: חפץ אני ׁשאין הֹודעה, זֹו ‡z¯Ó.אין ‰z‡Â ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ¿«»»«¿»

ÌL· EÈzÚ„È∑,חׁשיבּות ּבׁשם אדם ּבני מּׁשאר ליהּכרּתי אמרּת יט)ׁשהרי ּבעב (לעיל אלי ּבא אנכי "הּנה : ¿«¿ƒ¿≈ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ
לעֹולם  יאמינּו ּב וגם וגֹו' ."הענן ְְְְֲִֶַַָָָ

(âé)éðéòa ïç éúàöî àð-íà äzòåàð éðòãBä E §©¿̈¦¨Á¨¨̧¦¥¹§¥¤À«¦¥³¦¨Æ
éðéòa ïç-àöîà ïòîì Eòãàå Eëøc-úàäàøe E ¤§¨¤½§¥¨´£½§©¬©¤§¨¥−§¥¤®§¥¾

:äfä éBbä Enò ék¦¬©§−©¬©¤«
i"yx£‰zÚÂ∑ חן למֹוצאי נֹותן אּתה ּׂשכר מה ,"ּדרכ את "הֹודיעניֿנא ,ּבעיני חן ׁשּמצאתי אמת אם ¿«»ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

?ּבעיני.EÈÈÚa ÔÁŒ‡ˆÓ‡ ÔÚÓÏ EÚ„‡Â∑ חן מציאת היא מה ,ּתגמּול מּדת ּבזֹו ׁשּמצאתי ואדע ְֵֶ¿≈»¬¿««∆¿»≈¿≈∆ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ
אּכיר  למען חן", אמצא "למען ּופתרֹון .החן ּבעיני מציאת ׂשכר ‰f‰.ּכּמה ÈBb‰ EnÚ Èk ‰‡¯e∑ ׁשּלא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָ¿≈ƒ«¿««∆ֶֹ

סֹומ איני ּתמאס, ּבהם ואם מּקדם, הם עּמ ּכי ראה ּתעזב, אּלה ואת ּגדֹול" לגֹוי אֹות "ואעׂשה ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹּתאמר
הּזה ּבעם ׁשּלי הּׂשכר ּתׁשלּום ואת ׁשּיתקּימּו, מחלצי הּיֹוצאים ּברכֹות על ּבמּסכת ּדרׁשּוהּו ורּבֹותינּו ּתֹודיעני. ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

ז) ּבאתי (דף סדרם ועל אפניהם על הּמקראֹות ליּׁשב ואני ,. ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ

(ãé):Cì éúçðäå eëìé éðt øîàiå©Ÿ©®¨©¬¥¥−©«£¦¬Ÿ¦¨«
i"yx£eÎÏÈ Èt ¯Ó‡iÂ∑:ּכמֹו ,אל ּבעצמי אני ,מלא עֹוד אׁשלח לא יז)ּכתרּגּומֹו, ב הֹולכים "(שמואל ּופני «…«»«≈≈ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

."ּבּקרב  ְַָ

(åè)éðt ïéà-íà åéìà øîàiåeðìòz-ìà íéëìä E ©−Ÿ¤¥¨®¦¥³¨¤̧Æ«Ÿ§¦½©©«£¥−
:äfî¦¤«

i"yx£ÂÈÏ‡ ¯Ó‡iÂ∑ מּזה ּתעלנּו אל מלא עלֿידי ּכי חפץ, אני .ּבזֹו «…∆≈»ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ

˜„CÓיג  ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ ÔÚÎe¿«ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ√»»
CÓÁ¯ Úc‡Â C·eË Á¯B‡ ˙È ÔÚÎ ÈÚ„B‰«¿ƒ¿«»«»¿ƒ««¬»
È¯‡ CÓ„˜ ÈÏ‚e CÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ÁkL‡c ÏÈ„a¿ƒ¿«¿««¬ƒ√»»¿≈»»»¬≈

:ÔÈ„‰ ‡nÚ CnÚ«»«»»≈

CÏ:יד  ÁÈ‡Â C‰˙ ÈzÎL ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ«»

Îl‰Ó‡טו  CzÎL ˙ÈÏ Ì‡ È‰BÓ„˜ ¯Ó‡Â«¬«√»ƒƒ≈¿ƒ¿»¿«¿»
:‡kÓ ‡È˜Ò˙ ‡Ï ‡È·≈»»»«¿ƒ»»ƒ»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(ai).éðzòãBä àì äzàådY` ,WExiR §©¨Ÿ©§©¦¥©¨
Yxn`(cl al lirl)Kli ik`ln dPd ¨©§¨¦¥©§¨¦¥¥

,EpOr Klil LYrC oi`W iC `le ,Liptl§¨¤§Ÿ©¤¥©§§¥¥¦¨
Yxn`W K`ln FzF` ENit` `N ¤̀¨£¦©§¨¤¨©§¨

iOr KlIW,ipYrcFd `l,`nzq `N` ¤¥¥¦¦Ÿ©§©¦¤¨§¨¨
K`ln Fl oi`W mlFrA mc` Ll oi`e§¥§¨¨¨¨¤¥©§¨

xn`C `nM FOr KlFdW(`i `v mildz)iM ¤¥¦§¨§¨©¦
xfril`l ENit`e ,KN dEvi eik`ln©§¨¨§©¤¨©£¦¤¡¦¤¤
aizkcM K`ln glW mdxa` car¤¤©§¨¨¨©©§¨§¦§¦

(f ck ziy`xa),Liptl Fk`ln glWi `Ed¦§©©§¨§¨¤
Yxn` dY`eil dUrY daFH dnE ,'ebe §©¨¨©§¨©¨©£¤¦

lrLipirA og iz`vn iM:bi dxez ©¦¨¨¦¥§¥¤
(bi)éðéòa ïç éúàöî àð íà äzòå.E §©¨¦¨¨¨¦¥§¥¤

LcFakaE LnvrA dY` KlYW xnFlM§©¤¥¥©¨§©§§¦§§
,DA Kl` xW` KxCd ipricFdl,Lrc`e §¦¥¦©¤¤£¤¥¥¨¨¥¨£

WExiRornliM rc`og `vn` ¥§©©¥©¦¤§¨¥
:LipirAci dxez §¥¤

(eh).åéìà øîàiå,xn`w i`n DniY ©Ÿ¤¥¨¥©©¨¨©

aizkcM Fl dSxzp xaM `ldexn`Ie ©£Ÿ§¨¦§©¨§¦§¦©Ÿ©
,Ekli ipRoM xg` dWn xn`T dn cFre ¨©¥¥§©¨¨©¤©©¥

rcEi dOaE'ebe,EpOr LYklA `ld ©¤¦¨©£Ÿ§¤§§¦¨
xnFl Wi .mdOr zkll dSxzp `lde©£Ÿ¦§©¨¨¤¤¦¨¤¥©
,`EdÎKExAÎWFcTd xn`w ikdC§¨¦¨¨©©¨¨

,Kl izgpdezFpdil mdl `le gip` Ll ©£¦Ÿ¦¨§¨¦©§Ÿ¨¤¥¨
dWn xn` df lre ,izpikW eiGnm` ¦¦§¦¨¦§©¤¨©¤¦

,miklFd LipR oi`,izFnM mNM EidIW ¥¨¤§¦¤¦§ª¨§¦
,dGn EplrY l``Ft` rcEi dOaE,'ebe ©©£¥¦¤©¤¦¨©¥

LOr mre iOr KlY m` WExiR¥¦¥¥¦¦§¦©§
iYrci z`fA dpFW`xMog iz`vn iM ¨¦¨§Ÿ¨©§¦¦¨¨¦¥

dWn l` 'd xn`Ie ,LipirAWExiR 'ebe §¥¤©Ÿ¤¤¤¥
,xg` xaC .dNigYaM mkOr Kl`W¤¥¥¦¨¤§©§¦¨¨¨©¥

,Ekli ipRFnM `Ede ,ilrn Kli iqrM ¨©¥¥©§¦¥¥¥¨©§§
ipt iYzpe(i fi `xwie)iqrM KlIW xg`nE , §¨©¦¨©¥©©¤¥¥©§¦
f` ilrnKl izgpde,cIn `l K` ¥¨©¨©£¦Ÿ¦¨©Ÿ¦¨

miklFd LipR oi` m` eil` xn`Ie,'ebe ©Ÿ¤¥¨¦¥¨¤§¦
,EpOr KlYW cr o`Mn fEf` `l iM¦Ÿ¨¦¨©¤¥¥¦¨

xn`Ie['ebe]dGd xaCd z` mB:'ebe ©Ÿ¤©¤©¨¨©¤
.éðzòãBä àì äzàåYxn` dNigYA §©¨Ÿ©§©¦©§¦¨¨©§¨

(a weqt)sFQalE ,K`ln Liptl iYglWe§¨©§¦§¨¤©§¨§©
Yxn`(d weqt)`l oiicre ,Licr cxFd ¨©§¨¥¤§§©£©¦Ÿ

gFlWl m` EpOr Klil m` LYrC ziNB¦¦¨©§§¦¥¥¦¨¦¦§©
,LzevnA micr EcixFdW ipRn K`ln©§¨¦§¥¤¦¤§¨§¦§¨§

mWa LiYrci Yxn` dY`ericFYW , §©¨¨©§¨§©§¦§¥¤¦©
ilmWAiOr glWY xW` z`dWnE . ¦§¥¥£¤¦§©¦¦¤

mdOr KlIW mXl lNRzdl `xi did̈¨¨¥§¦§©¥©¥¤¥¥¦¨¤
Fl xn`W itl(b weqt),KxCA Llk` oR §¦¤¨©¤£¤§©¨¤

xn` KklELikxC z` `p ipricFd, §¨¨©¦¥¦¨¤§¨¤
,eizFCn ipricFi eiptl l`W` xn`̈©¤§©§¨¨¦¥¦¦¨
KlIW Epl aFh m` rc` eizFCn itlE§¦¦¨¥©¦¨¤¥¥
rcFi did `NW itl ,e`l m` EpOr¦¨¦¨§¦¤Ÿ¨¨¥©
Fl xn`e .mdl aFh df i` xFgal¦§¥¤¨¤§¨©

`EdÎKExAÎWFcTd,Ekli ipRKl` ip` ©¨¨¨©¥¥£¦¥¥
LiptE FnM `Ede ,mdl aFh df iM¦¤¨¤§§¨¤

axwA mikld(`i fi 'a l`eny),Kl izgpde Ÿ§¦©§¨©£¦Ÿ¦¨

`yz ik zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` e"h iriax meil inei xeriy

(æè)änáe|éðéòa ïç éúàöî-ék àBôà òãeééðà E ©¤´¦¨©´¥À¦«¨¨̧¦¥³§¥¤̧Æ£¦´
Enòå éðà eðéìôðå eðnò Ezëìa àBìä Enòå§©¤½£−§¤§§´¦¨®§¦§¦̧Æ£¦´§©§½

:äîãàä éðt-ìò øLà íòä-ìkî¦¨̧¨½̈£¤−©§¥¬¨«£¨¨«
i"yx£‡BÙ‡ Ú„eÈ ‰n·e∑ ׁשּלא ,מּמ ׁשֹואל אני אחר ּדבר ועֹוד עּמנּו", ּבלכּת "הלא החן, מציאּות יּודע «∆ƒ»«≈ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ

ׁשכינת אלילים תׁשרה עֹובדי אּמֹות על EnÚÂ.עֹוד È‡ eÈÏÙÂ∑,העם מּכל הּזה ּבּדבר מבּדלים ונהיה ְְְְֱִִִִֵֶַָֻ¿ƒ¿ƒ¬ƒ¿«¿ְְְִִִֶֶַַָָָָָָֻ
ט)ּכמֹו וגֹו'(לעיל יׂשראל מקנה ּבין ה' "והפלה :". ְְְְְְִִִֵֵֵָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"iyz'd ldwie zyxt zay zgiyn)

מּמׁש. עצמּותֹו המׁשכת ענין ׁשהּוא סֹובב, מּבחינת ּגם והּמפלא ממּלא, מּבחינת הּמפלא האלקּות ּבחינת ימׁש ְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻֻֻׁשּביׂשראל

ß '` xc` e"h iriax mei ß

(æé)øLà äfä øácä-úà íb äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©´¤©¨¨¬©¤²£¤¬
:íLa Eòãàå éðéòa ïç úàöî-ék äNòà zøac¦©−§¨¤«¡¤®¦«¨¨³¨¥Æ§¥©½¨«¥¨«£−§¥«

i"yx£‰f‰ ¯·c‰Œ˙‡ Ìb∑ הרׁשע ּבלעם ׁשל ּדבריו ואין אעׂשה. אלילים, עֹובדי על עֹוד ׁשכינתי ּתׁשרה ׁשּלא «∆«»»«∆ְְְְְְֱֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
ּכגֹון עינים", ּוגלּוי "נֹופל אּלא: ׁשכינה, ׁשרּית ד)עלֿידי ׁשליח (איוב עלֿידי ׁשֹומעין יגּנב", ּדבר "ואלי :. ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻ

(çé):Eãák-úà àð éðàøä øîàiå©Ÿ©®©§¥¬¦−̈¤§Ÿ¤«
i"yx£'B‚Â ‡ È‡¯‰ ¯Ó‡iÂ∑,מקּבלים ּודבריו רצֹון עת ׁשהיה מׁשה מראית ראה להראֹותֹו לׁשאל והֹוסיף «…««¿≈ƒ»¿ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹֻ

.ּכבֹודֹו ְ

(èé)-ìk øéáòà éðà øîàiåéðt-ìò éáeèéúàø÷å E ©ÀŸ¤£¦̧©«£¦³¨¦Æ©¨¤½§¨¨¯¦
éðôì ýåýé íLáézîçøå ïçà øLà-úà éúpçå E §¥²§Ÿ̈−§¨¤®§©Ÿ¦Æ¤£¤´¨½Ÿ§¦«©§¦−

:íçøà øLà-úà¤£¤¬£©¥«
i"yx£'B‚Â ¯È·Ú‡ È‡ ¯Ó‡iÂ∑ רֹוצה ׁשאני לפי לראֹות, אֹות ּׁשארׁשה מה ּבכבֹודי ׁשּתראה ׁשעה הּגיעה «…∆¬ƒ«¬ƒ¿ְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָ

ׁשאם  אּתה ּכסבּור אבֹות, זכּות לי הזּכרּת יׂשראל, על רחמים לבּקׁש ׁשּכׁשּנצרכּת ּתפּלה, סדר ללּמד ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָוצרי
ּבּמערה  צפּון ואּתה הּצּור על לפני טּובי מּדת ּכל אעביר אני ּתקוה? עֹוד אין אבֹות, זכּות È˙‡¯˜Â.ּתּמה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָ¿»»ƒ

EÈÙÏ '‰ ÌL·∑אבֹות זכּות ּתכלה אם אף רחמים, ּבּקׁשֹות סדר יז)ללּמד השנה ׁשאּתה (ראש זה ּוכסדר , ¿≈¿»∆ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
וחּנּון', 'רחּום לפני ׁשּיזּכירּו ועלֿידי ּכן, לעׂשֹות יׂשראל את מלּמד הוי מּדֹות, י"ג וקֹורא מעּטף אֹותי ְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻרֹואה

רחמי  ּכי נענין, ּכלים יהיּו ‡ÔÁ.לא ¯L‡ ˙‡ È˙pÁÂ∑ ּפעמים לחֹון אֹותן עת ∑ÈzÓÁ¯Â.ׁשארצה ְֲֲִִִִַַַָֹ¿«…ƒ∆¬∆»…ְְִֶֶֶָָָ¿ƒ«¿ƒֵ

¯ÔÈÓÁטז  ˙ÈÁkL‡ È¯‡ ‡Î‰ ÚcÈ˙È ‰n·e«∆ƒ¿««»»¬≈«¿»ƒ«¬ƒ
‡nÚ CzÎL C‰Óa ‡Ï‰ CnÚÂ ‡‡ CÓ„√̃»»¬»¿«»¬»¿≈«¿ƒ¿»ƒ»»
ÏkÓ ÈpLÓ CnÚÏe ÈÏ ÔLÈ¯Ù ‡Ï Ô„aÚ˙ÈÂ¿ƒ¿«¿«»»¿ƒ»ƒ¿«»¿«≈ƒ»

:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚ Èc ‡nÚ«»ƒ««≈«¿»

Ècיז  ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È Û‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«»ƒ¿»»»≈ƒ
ÈÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ‡zÁkL‡ È¯‡ „aÚ‡ ‡zÏlÓ«∆¿»∆¿≈¬≈«¿«¿»«¬ƒ√»«

:ÌeLa C˙Èa¯Â¿«ƒ»¿

C¯˜È:יח  ˙È ÔÚÎ ÈÈÊÁ‡ ¯Ó‡Â«¬»«¬≈ƒ¿«»¿»»

‡CÈtיט  ÏÚ È·eË Ïk ¯aÚ‡ ‡‡ ¯Ó‡Â«¬«¬»«¿«»ƒ««»
ÔBÁ‡Â CÓ„˜ ÈÈ„ ‡ÓL· È¯˜‡ÂÔBÁ‡c ÔÓÏ ¿∆¿≈ƒ¿»«¿»√»»¿≈¿»¿≈

:ÌÁ¯‡„ ÔÓ ÏÚ ÌÁ¯‡Â¿≈«≈«»¿≈«≈

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

.xgaY df i` LtwFp LAl didX dOn¦©¤¨¨¦§¤§¥¤¦§©
dOn dWn `xi did oiicrW iR lr s ©̀©¦¤£©¦¨¨¨¥¤¦©

xn`X(b weqt)rci mFwn lMn ,Llk` oR ¤¨©¤£¤§¦¨¨¨©
l`xUil `Ed cFaM iM ,aFHd `Ed iM¦©¦¨§¦§¨¥
dn mdOr `EdÎKExAÎWFcTd KlIW¤¥¥©¨¨¦¨¤©
df lre ,zFOE` x`Wl dUFr Fpi`X¤¥¤¦§¨§©¤

xn`miklFd LipR oi` m`'ebeEpiltpe ¨©¦¥¨¤§¦§¦§¦

dn lr FYrC daXiizp `l oiicre .'ebe©£©¦Ÿ¦§©§¨©§©©
ÎWFcTd Fl xn` ,Llk` oR xn`X¤¨©¤£¤§¨©©¨

`EdÎKExAdGd xaCd z` mB'ebe ¨©¤©¨¨©¤
.LYrC aXiizY f`W izFCn LricF`W¤¦£¦©¤¨¦§©¥©§§
siqFn did oFvx zrW d`xW oeike§¥¨¤¨¨§©¨¨¨¦

xn`e lF`Wl`p ip`xdxnFlM ,'ebe ¦§§¨©©§¥¦¨§©
.zF`xle rFnWl ip` dvFxip` xn`Ie ¤£¦¦§©§¦§©Ÿ¤£¦

iaEh lM xiar`.izaFh zCn LricF`e , ©£¦¨¦§¦£¦©¨¦
xiar`dpgOA lFw ExiarIe oFWloldl) ©£¦§©©£¦©©£¤

(e el.,Liptl 'd mWa iz`xweitl §¨¨¦§¥§¨¤§¦
xn`W,mWA Lrc`edUr` oke ¤¨©¨¥¨£§¥§¥¤¡¤

LricF` mW FzF`aE 'd Liptl `xw`W¤¤§¨§¨¤§¥¦£
:LOr Kl`Wfh dxez ¤¥¥¦§

(hi)ézîçøå ïçà øLà úà éúpçå§©Ÿ¦¤£¤¨Ÿ§¦©§¦



yz`נו ik zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` e"h iriax meil inei xeriy
"הּנה  לֹו: אמר מעׂשה ּבׁשעת אבל אענה, לא ועּתים אענה עּתים אּלא הבטיחֹו לא ּכאן עד לרחם. ְְְְְֱֱֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹׁשאחּפץ 

ריקם חֹוזרֹות ׁשאינן הבטיחֹו ּברית", ּכֹורת שם)אנכי השנה .(ראש ְְְִִִִֵֵֵֶָָָֹ

(ë)éðàøé-àì ék éðt-úà úàøì ìëeú àì øîàiå©¾Ÿ¤¬Ÿ©−¦§´Ÿ¤¨¨®¦²«Ÿ¦§©¬¦
:éçå íãàä̈«¨−̈¨¨«

i"yx£'B‚Â ÏÎe˙ ‡Ï ¯Ó‡iÂ∑ ּפני את לראֹות רׁשּות ל נֹותן איני ,ּפני על טּובי ּכל ּכׁשאעביר .אף «…∆…«¿ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

(àë):øevä-ìò závðå ézà íB÷î äpä ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½¦¥¬¨−¦¦®§¦©§−̈©©«
i"yx£Èz‡ ÌB˜Ó ‰p‰∑,עּמ מדּבר אני אׁשר ׁשּלא ּבהר ׁשם ׁשאטמינ ,לצרּכ לי מּוכן מקֹום, יׁש ּתמיד ƒ≈»ƒƒְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

אּתי, הּמקֹום ואֹומר: מדּבר, ׁשם ׁשהּׁשכינה מקֹום על ּומדרׁשֹו, ּפׁשּוטֹו. זהּו ּׁשּתראה, מה ּתראה ּומּׁשם ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּתּוזק,
מקֹומֹו עֹולמֹו ואין עֹולם, ׁשל מקֹומֹו ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּבּמקֹום, אני אֹומר .ואינֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

(áë)ézîNå éãák øáòa äéäåøevä úø÷ða E §¨¨Æ©«£´Ÿ§Ÿ¦½§©§¦−§¦§©´©®
éìò étë éúkNå:éøáò-ãò E §©Ÿ¦¬©¦²¨¤−©¨§¦«

i"yx£È„·k ¯·Úa∑ ּכׁשאעברלפני.¯ev‰ ˙¯˜a∑טז)ּכמֹו ּתנּקר",(במדבר ההם האנׁשים "העיני ל): :(משלי «¬…¿…ƒְְֱֶֶֶָֹ¿ƒ¿««ְְֲִֵֵֵֵַַָָָ
נחל", עֹורבי לז)"יּקרּוה ּכרּית(ישעיה הּצּור, נקרת להם. אחת ּגזרה מים", וׁשתיתי קרּתי "אני È˙kNÂ.הּצּור : ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָ¿«…ƒ

ÈtÎ∑(ויקרא פרשת כהנים, לדר(תורת הּוא ּכּנּוי ּבמימרי', 'ואגין ותרּגּומֹו: לחּבל, לּמחּבלים רׁשּות ׁשּנּתנה מּכאן : «ƒְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּבכף  עליו לסֹוכ צרי ׁשאינֹו מעלה, ׁשל .מּמׁשּכבֹוד ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

(âë)àì éðôe éøçà-úà úéàøå étk-úà éúøñäå©«£¦«Ÿ¦Æ¤©¦½§¨¦−¨¤£Ÿ̈®¨©−¬Ÿ
:eàøé¥«̈«

i"yx£ÈtkŒ˙‡ È˙¯Ò‰Â∑ דברת ית ּולהּלן ואעדי מּׁשם ללכת ּפני מּכנגד ּכבֹודי הנהגת ּכׁשּתסּתּלק .יקרי, «¬ƒ…ƒ∆«ƒְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
È¯Á‡Œ˙‡ ˙È‡¯Â∑ ּתפּלין ׁשל קׁשר .הראהּו ¿»ƒ»∆¬…»ְְִִֶֶֶֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(232 'nr `k jxk zegiy ihewl)

ּתּתּתּתפפפפּלּלּלּליןיןיןין ׁשׁשׁשׁשלללל קקקקׁשׁשׁשׁשרררר כג)הראההראההראההראהּוּוּוּו לג, ּכביכֹול(רש"י ּבטּלית' 'מעּטף היה ׁשהּקּב"ה מאחר הקׁשה: יט)לרׁש"י פסוק ּכיצד (רש"י , ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֻֻ
ּומתרץ, אחֹוריו. את הּטּלית מכּסה - טּלית לֹובׁש ּכׁשאדם והרי אחֹורי")? את ("וראית הּׁשכינה ּכבֹוד את מׁשה ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹראה
למׁשה  והראה מה'ּטּלית' חלק הסיר הרחמים מּדֹות י"ג ׁשּקרא ּולאחר ּבתפילין', 'מעּטר וגם ּבטּלית' 'מעּטף היה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻׁשהּקּב"ה

ראׁשֹו'. ׁשּב'אחֹורי הּתפילין' 'קׁשר ְְֲִִֵֶֶֶֶַֹאת

‡¯Èכ  ÈzÎL Èt‡ ˙È ÈÊÁÓÏ ÏeÎÈ˙ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»ƒ¿∆¡≈»«≈¿ƒ¿ƒ¬≈
:Ìi˜˙ÈÂ ‡L‡ ÈÈÊÁÈ ‡Ï»∆¡ƒ«ƒ¡»»¿ƒ¿«»

zÚ˙˙Â„כא  ÈÓ„˜ Ô˜˙Ó ¯˙‡ ‡‰ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»»»««¿«√»»¿ƒ¿««
:‡¯pË ÏÚ«ƒ»»

pË¯‡כב  ˙¯ÚÓa CÈeL‡Â È¯˜È ¯·ÚÓa È‰ÈÂƒ≈¿≈¬«¿»ƒ¿≈«ƒ»ƒ¿»«ƒ»»
:¯·Ú‡c „Ú CÏÚ È¯ÓÈÓa ÔÈ‚‡Â¿»≈¿≈¿ƒ¬»«¿∆¿«

È¯˙·cכג  ˙È ÈÊÁ˙Â È¯˜È ˙¯·c ˙È ÈcÚ‡Â¿«¿≈»ƒ¿«¿»ƒ¿∆¡≈»¿«¿»
:ÔeÊÁ˙È ‡Ï ÈÓ„˜„Â¿ƒ√»«»ƒ¿¬
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`yz ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` f"h iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl jezn' - jli`e 232 'nr `k jxk y"ewl t"r)

"oilitY lW xWw" iciÎlr `hgd zxRM©¨©©¥§©§¥¤¤¤§¦¦

אתאתאתאת־־־־אחרי אחרי אחרי אחרי  ְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹוראיתוראיתוראיתוראית ָָָָֹֹ
ׁש קׁשר ּתפּליןהראהּו רש"י)ל ובפירוש כג. (לג, ְְִִֶֶֶֶָ

הּוא  ּכאּלּו עצמֹו את הּקּב"ה לֹו הראה מּדֹות, י"ג ּוקריאת רחמים" ּבקׁשת "סדר למׁשה הּקּב"ה ׁשּלּמד ׁשּבעת ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹמּצינּו
ּבטּלית ויאמר)"מעּטף" דבור־המתחיל יט שם, ּתפּלין".(רש"י ׁשל קׁשר "הראהּו – ּבתפּלין ּומעּטר , ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָֻֻ

מּדֹות? י"ג ּוקריאת ּומחילה סליחה לבּקׁשת ּותפּלין, טּלית ּבין הּׁשּיכֹות מהי לעּין ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָויׁש
מאמינים" ּבני "מאמינים הם יׂשראל והרי הּקּב"ה, ׁשל מצֹותיו על יעבר ׁשהאדם ׁשי אי לתמּה יׁש ּדהּנה זה, לבאר ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹויׁש

א) צז, זה (שבת ׁשּברגע ּבידעֹו ואם־ּכן ּבראׁשית", מעׂשה ּתמיד יֹום ּבכל "מחּדׁש ׁשהּקּב"ה ׁשלימה ּבאמּונה הּוא ּומאמין ,ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
?יתּבר רצֹונֹו על לעבר רגע ּבאֹותֹו הּוא ׁשי אי ּתמיד", יֹום "ּבכל ּומחּדׁשֹו אֹותֹו הּבֹורא ּבהּקּב"ה, ּתלּוים ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֹחּייו

ּבלּבֹו לֹו ׁשּיׁש האמּונה את "זֹוכר" היה ואם ּבהּקּב"ה. אמּונתֹו על הּוא "ׁשֹוכח" יתּבר רצֹונֹו על ׁשעֹובר ההּוא דּברגע ְְְְְְֱֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָאּלא,
.הּׁשם־יתּבר רצֹון על חס־וׁשלֹום לעבר ׁשי היה לא ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָֹֹּפנימה,

ּבּטּלית  עטּוף להיֹות צרי מהּקּב"ה, רחמים לבּקׁש מּדֹות י"ג ואֹומר החטא, על ּולכּפר לעקֹור רֹוצה ׁשּכׁשהאדם הּטעם ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָוזהּו
ה'" מצֹות ּכל את ּוזכרּתם אֹותֹו "ּוראיתם היא ציצית ּדמצות ה"ּזכירה". ענין ּתֹוכנם אּלּו מצֹות ׁשּתי ּכי טו,ּותפּלין, (שלח ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

עיני"לט) ּבין לזּכרֹון ּגֹו' "והיה היא ּתפּלין מצות וגם ט), יג, .(בא ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ

ß '` xc` f"h iying mei ß

ãì(à)úçì-éðL Eì-ìñt äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¨§²§¥«ª¬Ÿ
íéøácä-úà úçlä-ìò ézáúëå íéðLàøk íéðáà£¨¦−¨¦«Ÿ¦®§¨«©§¦Æ©©ª½Ÿ¤©̧§¨¦½

:zøaL øLà íéðLàøä úçlä-ìò eéä øLà£¤¬¨²©©ª¬Ÿ¨¦«Ÿ¦−£¤¬¦©«§¨
i"yx£EÏŒÏÒt∑ מׁשה נתעּׁשר ּומּׁשם ,ׁשּל יהיה הּפסלת לֹו: ואמר אהלֹו, מּתֹו סנּפירינֹון מחצב הראהּו ¿»¿ְְְְְְְְֳִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

מׁשל∑EÏŒÏÒt.הרּבה  אחרֹות. ל ּפסל אּתה הראׁשֹונֹות, ׁשברּת והּניח אּתה הּים למדינת ׁשהל למל ְֵַ¿»¿ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ
אמר: ּכתּבתּה. וקרע ׁשֹוׁשבינּה עמד רע, ׁשם עליה יצא הּׁשפחֹות קלקּול מּתֹו הּׁשפחֹות. עם ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻארּוסתֹו
מן  א ּלא הּקלקּול היה  ׁשּלא ּומצא הּמל ּבדק ."'אׁשּת אינּה 'עדין לֹו אמר להרגּה, הּמל יאמר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ"אם
:הּמל לֹו אמר הראׁשֹונה", ׁשּנקרעה אחרת, ּכתּבה לּה "ּכתב ׁשֹוׁשבינּה: לֹו אמר לּה. נתרּצה ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻהּׁשפחֹות,
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא. זה ,הּמל ,ּכ ידי". ּבכתב לּה אכּתב ואני אחר, ניר ל קנה אּתה אֹותּה, קרעּת ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ"אּתה
נאמר: לכ יׂשראל. אּלּו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ׁשל ארּוסתֹו מׁשה. זה והּׁשֹוׁשבין, ערבֿרב. אּלּו ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּׁשפחֹות,

ל .""ּפסל ְְָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(fenz fi ,mei meid)

האחרֹונֹות: ולּוחֹות הראׁשֹונֹות לּוחֹות ׁשּבין] [=ההבּדל ְְֲִִֵֵֶֶַַָָחּלּוק
ז"ל רּבֹותינּו ׁשּכדרׁשת הּלחֹות, על חרּות - המכּתב .ּפסל־ל הּׁשנּיֹות אלקים, מעׂשה הראׁשֹונֹות - עצמן נד,ּבלחֹות (ערּובין ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻֻ

זהמתן,א) ּפסקה סיני הר על ּכׁשעמדּו צּדיקים, הראׁשֹונֹות ּבּלחֹות - יׂשראל ּבני ּבמעלת הראׁשֹונֹות. ּבּלחֹות רק ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֻֻֻהּוא
חזרּו ולא מּמּנּו נּטלּו העגל ּובחטא ּבמּתנה, אֹורֹות אלף למׁשה נּתן ּבמּתן־ּתֹורה - מׁשה ּבמעלת ּבעלי־ּתׁשּובה. ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹּבּׁשנּיֹות
הלכֹות  ּגם־ּכן ׁשּנּתן הּׁשנּיֹות לּוחֹות מעלת חּיים'). עץ ּב'פרי ׁשּכתּוב] [ּכמֹו ּכדאיתא לֹו, נֹותנים ּבׁשּבת (רק הׁשנּיֹות ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָּבלּוחֹות 
מו], ּפרׁשה ּתחּלת רּבה' 'ׁשמֹות [ּבמדרׁש מ"ו רּבה' ּב'ׁשמֹות ׁשּכתּוב] [ּכמֹו ּכדאיתא לתּוׁשּיה ּכפלים כּו', אּגדֹות ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָָָמדרׁש

מׁשה. ּפני עֹור ְְִֵֶֹוקירּון

ã ycew zegiyn zecewp ã(219 'nr cl jxk zegiy ihewl)

ּכּכּכּכתתתתּבּבּבּבתתתתּהּהּהּה וקרעוקרעוקרעוקרע ׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁשבינבינבינבינּהּהּהּה א)עמדעמדעמדעמד לד, יט)ּולעיל(רש"י ואּתננה (לב, מּומרים, ויׂשראל ּכאן, ּכּלּה "הּתֹורה אחר: טעם הביא ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻֻ
לא אבל יׂשראל, לבני הּלּוחֹות את למסר נצטּוה מׁשה ּדהּנה לבאר, ויׁש נתן להם". ולא הּצּוּוי את קּים ׁשּלא ּבלבד זֹו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹ

את מסּביר הראׁשֹון הּטעם טעמים: ׁשני רׁש"י הביא לכן אֹותם. ׁשבר אּלא ליׂשראל, והּטעם איאיאיאי־־־־נתינתנתינתנתינתנתינתאֹותם הּלּוחֹות, ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
את מסּביר .ׁשׁשׁשׁשבירתם בירתם בירתם בירתם הּׁשני ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָָָ

‡·i‡א  ÈÁeÏ ÔÈ¯z CÏ ÏÒt ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿»»¿≈≈«¿«»
È„ ‡iÓb˙t ˙È ‡iÁeÏ ÏÚ ·BzÎ‡Â È‡Ó„˜k¿«¿»≈¿∆¿««»»ƒ¿»«»ƒ

:‡z¯·˙ Èc È‡Ó„˜ ‡iÁeÏ ÏÚ BÂ‰¬««»«¿»≈ƒ¿«¿»



נז `yz ik zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` e"h iriax meil inei xeriy
"הּנה  לֹו: אמר מעׂשה ּבׁשעת אבל אענה, לא ועּתים אענה עּתים אּלא הבטיחֹו לא ּכאן עד לרחם. ְְְְְֱֱֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹׁשאחּפץ 

ריקם חֹוזרֹות ׁשאינן הבטיחֹו ּברית", ּכֹורת שם)אנכי השנה .(ראש ְְְִִִִֵֵֵֶָָָֹ

(ë)éðàøé-àì ék éðt-úà úàøì ìëeú àì øîàiå©¾Ÿ¤¬Ÿ©−¦§´Ÿ¤¨¨®¦²«Ÿ¦§©¬¦
:éçå íãàä̈«¨−̈¨¨«

i"yx£'B‚Â ÏÎe˙ ‡Ï ¯Ó‡iÂ∑ ּפני את לראֹות רׁשּות ל נֹותן איני ,ּפני על טּובי ּכל ּכׁשאעביר .אף «…∆…«¿ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

(àë):øevä-ìò závðå ézà íB÷î äpä ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½¦¥¬¨−¦¦®§¦©§−̈©©«
i"yx£Èz‡ ÌB˜Ó ‰p‰∑,עּמ מדּבר אני אׁשר ׁשּלא ּבהר ׁשם ׁשאטמינ ,לצרּכ לי מּוכן מקֹום, יׁש ּתמיד ƒ≈»ƒƒְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

אּתי, הּמקֹום ואֹומר: מדּבר, ׁשם ׁשהּׁשכינה מקֹום על ּומדרׁשֹו, ּפׁשּוטֹו. זהּו ּׁשּתראה, מה ּתראה ּומּׁשם ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּתּוזק,
מקֹומֹו עֹולמֹו ואין עֹולם, ׁשל מקֹומֹו ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּבּמקֹום, אני אֹומר .ואינֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

(áë)ézîNå éãák øáòa äéäåøevä úø÷ða E §¨¨Æ©«£´Ÿ§Ÿ¦½§©§¦−§¦§©´©®
éìò étë éúkNå:éøáò-ãò E §©Ÿ¦¬©¦²¨¤−©¨§¦«

i"yx£È„·k ¯·Úa∑ ּכׁשאעברלפני.¯ev‰ ˙¯˜a∑טז)ּכמֹו ּתנּקר",(במדבר ההם האנׁשים "העיני ל): :(משלי «¬…¿…ƒְְֱֶֶֶָֹ¿ƒ¿««ְְֲִֵֵֵֵַַָָָ
נחל", עֹורבי לז)"יּקרּוה ּכרּית(ישעיה הּצּור, נקרת להם. אחת ּגזרה מים", וׁשתיתי קרּתי "אני È˙kNÂ.הּצּור : ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָ¿«…ƒ

ÈtÎ∑(ויקרא פרשת כהנים, לדר(תורת הּוא ּכּנּוי ּבמימרי', 'ואגין ותרּגּומֹו: לחּבל, לּמחּבלים רׁשּות ׁשּנּתנה מּכאן : «ƒְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּבכף  עליו לסֹוכ צרי ׁשאינֹו מעלה, ׁשל .מּמׁשּכבֹוד ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

(âë)àì éðôe éøçà-úà úéàøå étk-úà éúøñäå©«£¦«Ÿ¦Æ¤©¦½§¨¦−¨¤£Ÿ̈®¨©−¬Ÿ
:eàøé¥«̈«

i"yx£ÈtkŒ˙‡ È˙¯Ò‰Â∑ דברת ית ּולהּלן ואעדי מּׁשם ללכת ּפני מּכנגד ּכבֹודי הנהגת ּכׁשּתסּתּלק .יקרי, «¬ƒ…ƒ∆«ƒְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
È¯Á‡Œ˙‡ ˙È‡¯Â∑ ּתפּלין ׁשל קׁשר .הראהּו ¿»ƒ»∆¬…»ְְִִֶֶֶֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(232 'nr `k jxk zegiy ihewl)

ּתּתּתּתפפפפּלּלּלּליןיןיןין ׁשׁשׁשׁשלללל קקקקׁשׁשׁשׁשרררר כג)הראההראההראההראהּוּוּוּו לג, ּכביכֹול(רש"י ּבטּלית' 'מעּטף היה ׁשהּקּב"ה מאחר הקׁשה: יט)לרׁש"י פסוק ּכיצד (רש"י , ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֻֻ
ּומתרץ, אחֹוריו. את הּטּלית מכּסה - טּלית לֹובׁש ּכׁשאדם והרי אחֹורי")? את ("וראית הּׁשכינה ּכבֹוד את מׁשה ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹראה
למׁשה  והראה מה'ּטּלית' חלק הסיר הרחמים מּדֹות י"ג ׁשּקרא ּולאחר ּבתפילין', 'מעּטר וגם ּבטּלית' 'מעּטף היה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻֻׁשהּקּב"ה

ראׁשֹו'. ׁשּב'אחֹורי הּתפילין' 'קׁשר ְְֲִִֵֶֶֶֶַֹאת

‡¯Èכ  ÈzÎL Èt‡ ˙È ÈÊÁÓÏ ÏeÎÈ˙ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»ƒ¿∆¡≈»«≈¿ƒ¿ƒ¬≈
:Ìi˜˙ÈÂ ‡L‡ ÈÈÊÁÈ ‡Ï»∆¡ƒ«ƒ¡»»¿ƒ¿«»

zÚ˙˙Â„כא  ÈÓ„˜ Ô˜˙Ó ¯˙‡ ‡‰ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»»»««¿«√»»¿ƒ¿««
:‡¯pË ÏÚ«ƒ»»

pË¯‡כב  ˙¯ÚÓa CÈeL‡Â È¯˜È ¯·ÚÓa È‰ÈÂƒ≈¿≈¬«¿»ƒ¿≈«ƒ»ƒ¿»«ƒ»»
:¯·Ú‡c „Ú CÏÚ È¯ÓÈÓa ÔÈ‚‡Â¿»≈¿≈¿ƒ¬»«¿∆¿«

È¯˙·cכג  ˙È ÈÊÁ˙Â È¯˜È ˙¯·c ˙È ÈcÚ‡Â¿«¿≈»ƒ¿«¿»ƒ¿∆¡≈»¿«¿»
:ÔeÊÁ˙È ‡Ï ÈÓ„˜„Â¿ƒ√»«»ƒ¿¬

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc
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ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl jezn' - jli`e 232 'nr `k jxk y"ewl t"r)

"oilitY lW xWw" iciÎlr `hgd zxRM©¨©©¥§©§¥¤¤¤§¦¦

אתאתאתאת־־־־אחרי אחרי אחרי אחרי  ְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹוראיתוראיתוראיתוראית ָָָָֹֹ
ׁש קׁשר ּתפּליןהראהּו רש"י)ל ובפירוש כג. (לג, ְְִִֶֶֶֶָ

הּוא  ּכאּלּו עצמֹו את הּקּב"ה לֹו הראה מּדֹות, י"ג ּוקריאת רחמים" ּבקׁשת "סדר למׁשה הּקּב"ה ׁשּלּמד ׁשּבעת ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹמּצינּו
ּבטּלית ויאמר)"מעּטף" דבור־המתחיל יט שם, ּתפּלין".(רש"י ׁשל קׁשר "הראהּו – ּבתפּלין ּומעּטר , ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָֻֻ

מּדֹות? י"ג ּוקריאת ּומחילה סליחה לבּקׁשת ּותפּלין, טּלית ּבין הּׁשּיכֹות מהי לעּין ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָויׁש
מאמינים" ּבני "מאמינים הם יׂשראל והרי הּקּב"ה, ׁשל מצֹותיו על יעבר ׁשהאדם ׁשי אי לתמּה יׁש ּדהּנה זה, לבאר ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹויׁש

א) צז, זה (שבת ׁשּברגע ּבידעֹו ואם־ּכן ּבראׁשית", מעׂשה ּתמיד יֹום ּבכל "מחּדׁש ׁשהּקּב"ה ׁשלימה ּבאמּונה הּוא ּומאמין ,ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
?יתּבר רצֹונֹו על לעבר רגע ּבאֹותֹו הּוא ׁשי אי ּתמיד", יֹום "ּבכל ּומחּדׁשֹו אֹותֹו הּבֹורא ּבהּקּב"ה, ּתלּוים ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֹחּייו

ּבלּבֹו לֹו ׁשּיׁש האמּונה את "זֹוכר" היה ואם ּבהּקּב"ה. אמּונתֹו על הּוא "ׁשֹוכח" יתּבר רצֹונֹו על ׁשעֹובר ההּוא דּברגע ְְְְְְֱֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָאּלא,
.הּׁשם־יתּבר רצֹון על חס־וׁשלֹום לעבר ׁשי היה לא ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָֹֹּפנימה,

ּבּטּלית  עטּוף להיֹות צרי מהּקּב"ה, רחמים לבּקׁש מּדֹות י"ג ואֹומר החטא, על ּולכּפר לעקֹור רֹוצה ׁשּכׁשהאדם הּטעם ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָוזהּו
ה'" מצֹות ּכל את ּוזכרּתם אֹותֹו "ּוראיתם היא ציצית ּדמצות ה"ּזכירה". ענין ּתֹוכנם אּלּו מצֹות ׁשּתי ּכי טו,ּותפּלין, (שלח ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

עיני"לט) ּבין לזּכרֹון ּגֹו' "והיה היא ּתפּלין מצות וגם ט), יג, .(בא ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ

ß '` xc` f"h iying mei ß

ãì(à)úçì-éðL Eì-ìñt äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¨§²§¥«ª¬Ÿ
íéøácä-úà úçlä-ìò ézáúëå íéðLàøk íéðáà£¨¦−¨¦«Ÿ¦®§¨«©§¦Æ©©ª½Ÿ¤©̧§¨¦½

:zøaL øLà íéðLàøä úçlä-ìò eéä øLà£¤¬¨²©©ª¬Ÿ¨¦«Ÿ¦−£¤¬¦©«§¨
i"yx£EÏŒÏÒt∑ מׁשה נתעּׁשר ּומּׁשם ,ׁשּל יהיה הּפסלת לֹו: ואמר אהלֹו, מּתֹו סנּפירינֹון מחצב הראהּו ¿»¿ְְְְְְְְֳִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

מׁשל∑EÏŒÏÒt.הרּבה  אחרֹות. ל ּפסל אּתה הראׁשֹונֹות, ׁשברּת והּניח אּתה הּים למדינת ׁשהל למל ְֵַ¿»¿ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ
אמר: ּכתּבתּה. וקרע ׁשֹוׁשבינּה עמד רע, ׁשם עליה יצא הּׁשפחֹות קלקּול מּתֹו הּׁשפחֹות. עם ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻארּוסתֹו
מן  א ּלא הּקלקּול היה  ׁשּלא ּומצא הּמל ּבדק ."'אׁשּת אינּה 'עדין לֹו אמר להרגּה, הּמל יאמר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ"אם
:הּמל לֹו אמר הראׁשֹונה", ׁשּנקרעה אחרת, ּכתּבה לּה "ּכתב ׁשֹוׁשבינּה: לֹו אמר לּה. נתרּצה ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻהּׁשפחֹות,
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא. זה ,הּמל ,ּכ ידי". ּבכתב לּה אכּתב ואני אחר, ניר ל קנה אּתה אֹותּה, קרעּת ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ"אּתה
נאמר: לכ יׂשראל. אּלּו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ׁשל ארּוסתֹו מׁשה. זה והּׁשֹוׁשבין, ערבֿרב. אּלּו ְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּׁשפחֹות,

ל .""ּפסל ְְָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(fenz fi ,mei meid)

האחרֹונֹות: ולּוחֹות הראׁשֹונֹות לּוחֹות ׁשּבין] [=ההבּדל ְְֲִִֵֵֶֶַַָָחּלּוק
ז"ל רּבֹותינּו ׁשּכדרׁשת הּלחֹות, על חרּות - המכּתב .ּפסל־ל הּׁשנּיֹות אלקים, מעׂשה הראׁשֹונֹות - עצמן נד,ּבלחֹות (ערּובין ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻֻ

זהמתן,א) ּפסקה סיני הר על ּכׁשעמדּו צּדיקים, הראׁשֹונֹות ּבּלחֹות - יׂשראל ּבני ּבמעלת הראׁשֹונֹות. ּבּלחֹות רק ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֻֻֻהּוא
חזרּו ולא מּמּנּו נּטלּו העגל ּובחטא ּבמּתנה, אֹורֹות אלף למׁשה נּתן ּבמּתן־ּתֹורה - מׁשה ּבמעלת ּבעלי־ּתׁשּובה. ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹּבּׁשנּיֹות
הלכֹות  ּגם־ּכן ׁשּנּתן הּׁשנּיֹות לּוחֹות מעלת חּיים'). עץ ּב'פרי ׁשּכתּוב] [ּכמֹו ּכדאיתא לֹו, נֹותנים ּבׁשּבת (רק הׁשנּיֹות ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָּבלּוחֹות 
מו], ּפרׁשה ּתחּלת רּבה' 'ׁשמֹות [ּבמדרׁש מ"ו רּבה' ּב'ׁשמֹות ׁשּכתּוב] [ּכמֹו ּכדאיתא לתּוׁשּיה ּכפלים כּו', אּגדֹות ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָָָמדרׁש

מׁשה. ּפני עֹור ְְִֵֶֹוקירּון

ã ycew zegiyn zecewp ã(219 'nr cl jxk zegiy ihewl)

ּכּכּכּכתתתתּבּבּבּבתתתתּהּהּהּה וקרעוקרעוקרעוקרע ׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁשבינבינבינבינּהּהּהּה א)עמדעמדעמדעמד לד, יט)ּולעיל(רש"י ואּתננה (לב, מּומרים, ויׂשראל ּכאן, ּכּלּה "הּתֹורה אחר: טעם הביא ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻֻ
לא אבל יׂשראל, לבני הּלּוחֹות את למסר נצטּוה מׁשה ּדהּנה לבאר, ויׁש נתן להם". ולא הּצּוּוי את קּים ׁשּלא ּבלבד זֹו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֹֹ

את מסּביר הראׁשֹון הּטעם טעמים: ׁשני רׁש"י הביא לכן אֹותם. ׁשבר אּלא ליׂשראל, והּטעם איאיאיאי־־־־נתינתנתינתנתינתנתינתאֹותם הּלּוחֹות, ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
את מסּביר .ׁשׁשׁשׁשבירתם בירתם בירתם בירתם הּׁשני ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָָָ

‡·i‡א  ÈÁeÏ ÔÈ¯z CÏ ÏÒt ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿»»¿≈≈«¿«»
È„ ‡iÓb˙t ˙È ‡iÁeÏ ÏÚ ·BzÎ‡Â È‡Ó„˜k¿«¿»≈¿∆¿««»»ƒ¿»«»ƒ

:‡z¯·˙ Èc È‡Ó„˜ ‡iÁeÏ ÏÚ BÂ‰¬««»«¿»≈ƒ¿«¿»



yz`נח ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` f"h iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl jezn' - jli`e 248 'nr ek jxk y"ewl t"r)

YxAiWW LgM xWii¦©Ÿ£¤¦©§¨

ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבררררּתּתּתּת:::: אאאאׁשׁשׁשׁשרררר הראהראהראהראׁשׁשׁשׁשניםניםניםנים עלעלעלעל־־־־ההההּלּלּלּלחתחתחתחת היהיהיהיּוּוּוּו אאאאׁשׁשׁשׁשרררר אתאתאתאת־־־־ההההּדּדּדּדבריםבריםבריםברים עלעלעלעל־־־־ההההּלּלּלּלחתחתחתחת א)וכתבוכתבוכתבוכתבּתּתּתּתיייי (לד, ְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֻֻֻֻֽֽֽֽ ְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻֻֻ ִִִִָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽ
ׁשׁשּברּת ּכח יּׁשר לקיׁש: ריׁש אמר – ׁשּברּת א)אׁשר פז, (שבת ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

ּכׁשּׁשבר  מּיד ׁשּבחֹו ולא הּׁשנּיים, יֹום מ' לסֹוף רק ׁשׁשּברּת" ּכח "יּׁשר למׁשה הּקּב"ה אמר מּדּוע הקׁשה, ּכאן יפֹות' ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹּב'ּפנים
הּלּוחֹות? ֶַאת

הּמדרׁש ּדברי על־ּפי ליּׁשב א)ויׁש מו, פרשה אּלא (שמות־רבה היּו ׁשּלא הראׁשֹונֹות ּבלּוחֹות ּתצטער אל הּקּב"ה, לֹו "אמר ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ
לתּוׁשּיה". ּכפלים כּו' ואּגדֹות מדרׁש הלכֹות ּבהם ׁשּיהא ל נֹותן אני הּׁשנּיים ּובלּוחֹות לבד, הדּברֹות ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָעׂשרת

הּׁשנּיֹות  ללּוחֹות יׂשראל זכּו הּׁשבירה ׁשעל־ידי ּכי־אם עצמֹו, הּׁשבירה מעׂשה על היה לא הּלּוחֹות ּבׁשבירת דהׁשבח ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹונמצא,
ואּגדֹות". מדרׁש "הלכֹות ּבהם ְְֲִֶֶַָָָָָׁשהיּו

הּלּוחֹות  לנתינת הביא הּׁשבירה ּכׁשּמעׂשה רק ּכי ׁשנּיֹות, לּוחֹות על לֹו ּכׁשּצּוה רק ׁשׁשּברּת" ּכח "יּׁשר הּקּב"ה לֹו אמר ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹולכן
טֹוב. מעׂשה היתה הּׁשבירה ׁשּגם נתּברר ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָהּׁשנּיֹות,

(á)éðéñ øä-ìà ø÷aá úéìòå ø÷aì ïBëð äéäå¤«§¥¬¨−©®Ÿ¤§¨¦³¨©¸Ÿ¤Æ¤©´¦©½
:øää Làø-ìò íL éì závðå§¦©§¨¬¦²−̈©¬Ÿ¨¨«

i"yx£ÔBÎ∑ מזּמן. »ְָֻ

(â)-ìëa àøé-ìà Léà-íâå Cnò äìòé-àì Léàå§¦ÆŸ©«£¤´¦½̈§©¦¬©¥−̈§¨
øää ìeî-ìà eòøé-ìà ø÷aäå ïàvä-íb øää̈¨®©©³Ÿ§©¨¨Æ©¦§½¤−¨¨¬

:àeää©«
i"yx£CnÚ ‰ÏÚÈŒ‡Ï LÈ‡Â∑ ּבתׁשּואֹות ׁשהיּו עלֿידי אין הראׁשֹונֹות, רעה. עין ּבהן ׁשלטה ּוקהלֹות, וקֹולֹות ¿ƒ…«¬∆ƒ»ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

הּצניעּות  מן יפה ל. ְְִִֶַָ

(ã)äLî íkLiå íéðLàøk íéðáà úçì-éðL ìñôiå©¦§¿Ÿ§¥«ª¸Ÿ£¨¦¹¨¦«Ÿ¦À©©§¥̧¤³
çwiå Búà ýåýé äeö øLàk éðéñ øä-ìà ìòiå ø÷aá©¸Ÿ¤Æ©©̧©Æ¤©´¦©½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®©¦©´

:íéðáà úçì éðL Bãéa§¨½§¥−ª¬Ÿ£¨¦«
(ä)íLá àø÷iå íL Bnò ávéúiå ïðòa ýåýé ãøiå©¥³¤§Ÿ̈Æ¤«¨½̈©¦§©¥¬¦−¨®©¦§¨¬§¥−

:ýåýé§Ÿ̈«
i"yx£'‰ ÌLa ‡¯˜iÂ∑:ּדה''מתרּגמינן ּבׁשמא .'ּוקרא «ƒ¿»¿≈ְְְְְִִַַָָָ

(å)ýåýé øáòiå|ýåýé àø÷iå åéðt-ìò|ìà ýåýé ©©«£¸Ÿ§Ÿ̈¬©¨¨»©¦§¨¼§Ÿ̈´§Ÿ̈½¥¬
:úîàå ãñç-áøå íétà Cøà ïepçå íeçø©−§©®¤¬¤©©−¦§©¤¬¤¤«¡¤«

i"yx£'‰ יז)∑‰' קדם :(ראשֿהשנה אחת היא, רחמים ׁשּיחטא מּדת לאחר ואחת זֹו∑‡Ï.ויׁשּוב ׁשּיחטא, אף ְְְֱֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ≈ַ

eËÏ¯‡ב  ‡¯Ùˆa ˜q˙Â ‡¯ÙˆÏ ÔÈnÊ ÈÂ‰Â∆¡≈«ƒ¿«¿»¿ƒ«¿«¿»¿»
:‡¯eË LÈ¯ ÏÚ Ônz ÈÓ„˜ „zÚ˙˙Â ÈÈÒ„¿ƒ«¿ƒ¿««√»««»«≈»

ÈÊÁ˙Èג  ‡Ï L‡ Û‡Â CnÚ ˜qÈ ‡Ï L‡Â∆¡«»ƒ«ƒ»¿«¡«»ƒ¿¬≈
Ï·˜Ï ÔeÚ¯È ‡Ï ‡¯B˙Â ‡Ú Û‡ ‡¯eË ÏÎa¿»»«¬»¿»»ƒ¿»√≈

:‡e‰‰ ‡¯eË»«

Ìc˜‡Âד  È‡Ó„˜k ‡i·‡ ÈÁeÏ ÔÈ¯z ÏÒÙe¿«¿≈≈«¿«»¿«¿»≈¿«¿≈
‡Ók ÈÈÒ„ ‡¯eËÏ ˜ÏÒe ‡¯Ùˆ· ‰LÓ…∆¿«¿»¿≈¿»¿ƒ«¿»
:‡i·‡ ÈÁeÏ ÔÈ¯z d„Èa ·Òe d˙È ÈÈ „wÙ„¿«≈¿»»≈¿≈ƒ≈¿≈≈«¿«»

e˜¯‡ה  Ônz dnÚ „zÚ˙‡Â ‡Úa ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»«¬»»¿ƒ¿««ƒ≈«»¿»
:ÈÈc ‡ÓL·ƒ¿»«¿»

ÈÈו  ÈÈ ‡¯˜e È‰Bt‡ ÏÚ dzÎL ÈÈ ¯aÚ‡Â¿«¿«¿»¿ƒ¿≈««ƒ¿»¿»¿»
ÈbÒÓe Ê‚¯ ˜ÈÁ¯Ó ‡pÁÂ ‡ÓÁ¯ ‡‰Ï‡¡»»«¬»»¿«»»«¿ƒ¿««¿≈

:ËBL˜e ÔÂ·Ë „aÚÓÏ¿∆¿««¿»¿

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(d)'ä íLá àø÷iåmXA FricFd . ©¦§¨§¥¦©¥
:FOr KlIWe dxez ¤¥¥¦

(e).'ä 'ä àø÷iålrA `Ed ip` ©¦§¨£¦©©

xg`lE mc`d `hgIW mcFw mingxd̈©£¦¤¤¤¡¨¨¨¨§©©
zkQnA Dil Wxtn KM .mc`d `hgIW¤¤¡¨¨¨¨¨§¨¥¥§©¤¤

dpXd W`x(:fi)KixS dn oEIr Kixve . Ÿ©¨¨§¨¦¦©¨¦

xnFl Wie .`hgIW mcFw mingx mc`̈¨©£¦¤¤¤¡¨§¥©
itl mingx Kixv `Ed mFwnÎlMn¦¨¨¨¦©£¦§¦
`EdÎKExAÎWFcTd iptl rEcie iElBW¤¨§¨©¦§¥©¨¨

`yz ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` f"h iying meil inei xeriy
אֹומר הּוא וכן רחמים, כב)מּדת עז (תהלים למה אלי, "אלי, :ּכ עזבּתני', 'למה הּדין למּדת לֹומר ואין בּתני". ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָ

ּב'ּמכילּתא' ‡ÌÈt.מצאתי C¯‡∑(קיא אּפֹו(סנהדרין מארי ּתׁשּובה : יעׂשה ׁשּמא להּפרע, ממהר .ואינֹו ְְִִַָָָ∆∆««ƒְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
„ÒÁŒ·¯Â∑להם ׁשאין חסד, ּכלּֿכלּצריכים יז)זכּיֹות רצֹונֹו∑Ó‡Â˙.(ראשֿהשנה לעֹוׂשי טֹוב ׂשכר .לׁשּלם ¿«∆∆ְְִִֵֶֶֶֶַָָָֻ∆¡∆ְְְֵֵַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(172 'nr h jxk zegiy ihewl)

ויויויויׁשׁשׁשׁשּוּוּוּובבבב ׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיחטאחטאחטאחטא לאחרלאחרלאחרלאחר ואחתואחתואחתואחת ׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיחטאחטאחטאחטא,,,, קדםקדםקדםקדם ו)אחתאחתאחתאחת לד, ויׁש(רש"י ׁשחטא. קדם רחמים אדם ּצרי מה הּקׁשיא, ידּועה ַַַַַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֱֱֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻ
ׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיחטאחטאחטאחטאלֹומר: מּלכּתחּלה.קדםקדםקדםקדם ּבחטא להּכׁשל ולא יצרֹו על להתּגּבר לאדם עֹוזר הוי' ׁשם ויויויויׁשׁשׁשׁשּוּוּוּובבבב– ׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיחטאחטאחטאחטא –לאחרלאחרלאחרלאחר ַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

ּבתׁשּובה. לׁשּוב יֹותר) נעלית (ּבדרּגה הוי' ׁשם לֹו עֹוזר עברה, עבר האדם אם ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָּגם

(æ)ðäwðå äàhçå òLôå ïåò àNð íéôìàì ãñç øöŸ¥¬¤̧¤Æ¨«£¨¦½Ÿ¥¬¨²Ÿ¨¤−©§©¨¨®§©¥Æ
ã÷t äwðé àì|íéðá éða-ìòå íéða-ìò úBáà ïåò ´Ÿ§©¤½Ÿ¥´£´Ÿ¨À©¨¦Æ§©§¥´¨¦½

lL-ìò:íéòaø-ìòå íéL ©¦¥¦−§©¦¥¦«
i"yx£„ÒÁ ¯ˆ∑עֹוׂשה ּדֹורֹות ∑ÌÈÙÏ‡Ï.לפניו ׁשהאדם אלפים ּפׁשעים,∑BÂÚ˙.לׁשני הּזדֹונֹות. אּלּו …≈∆∆ְֶֶָָָָָ»¬»ƒְֲִִֵָ¬…ְְִֵַָ

להכעיס  עֹוׂשה ׁשאדם הּמרדים wÈ‰.אּלּו ‡Ï ‰wÂ∑,לגמרי העון על מוּתר ׁשאינֹו מׁשמע ּפׁשּוטֹו, לפי ְְְִִֵֶֶַַָָָ¿«≈…¿«∆ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
לּׁשבים, הּוא מנּקה ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו מעט. מעט מּמּנּו נפרע ׁשביםאּלא לׁשאינן ינּקה פו)ולא t˜„.(יומא ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ…≈

ÌÈaŒÏÚ ˙B·‡ ÔÂÚ∑"לׂשֹונאי" אחר, ּבמקרא ּפרׁש ׁשּכבר ּבידיהם, אבֹותיהם מעׂשה ÏÚÂ.ּכׁשאֹוחזים ¬…»«»ƒְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ¿«
ÌÈÚa¯∑לחמׁש אחת ּפרענּות מּדת על מרּבה טֹובה מּדה נמצאת רביעי. הּוא ּדֹור טֹובה ׁשּבמּדה מאֹות, ƒ≈ƒְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֻֻ

לאלפים  חסד "נצר ."אֹומר: ֲִֵֵֶֶָָֹ

(ç):eçzLiå äöøà ãwiå äLî øäîéå©§©¥−¤®©¦¬Ÿ©−§¨©¦§¨«
i"yx£‰LÓ ¯‰ÓÈÂ∑וּיׁשּתחּו" מּיד: הּקריאה, קֹול וׁשמע עֹוברת ׁשכינה מׁשה ."ּכׁשראה «¿«≈…∆ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

B¯ÓÏÂ„ז  ÔÈÂÚÏ ˜·L ÔÈ¯„ ÈÙÏ‡Ï e·ÈË ¯Ë»«ƒ¿«¿≈»ƒ»≈«¬»»¿ƒ¿
‡Ï„ÏÂ d˙È¯B‡Ï ÔÈ·È˙„Ï ÁÏÒ ÔÈ·BÁÏe¿ƒ»«ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈¿ƒ¿»
ÔÈa ÏÚ Ô‰·‡ È·BÁ ¯ÚÒÓ ÈkÊÓ ‡Ï ÔÈ·È«̇¿ƒ»¿«≈«¿«≈¬»»«¿ƒ
¯„ ÏÚÂ È˙ÈÏz ¯c ÏÚ ÔÈ„¯Ó ÔÈ· Èa ÏÚÂ¿«¿≈¿ƒ»»ƒ««¿ƒ»¿««

:ÈÚÈ·¿̄ƒ»

È‚Òe„:ח  ‡Ú¯‡ ÏÚ Ú¯Îe ‰LÓ ÈÁB‡Â¿ƒ…∆¿«««¿»¿ƒ

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

zFnWd ipX ,df itlE .`Fhgl FtFQW¤©£§¦¤§¥©¥
mpn` ,zFCn dxUr WlXn mdxvp ¥¦§¤§¥¦¨§¨Ÿ¥

mitl`l cqg.cg`A `N` dpnp Fpi` ¤¤¨£¨¦¥¦§¤¤¨§¤¨
WxiR l"f miQp iAx axdecqg xvp §¨©©¦¦¦©¥©Ÿ¥¤¤

mitl`loFW`x mXde ,md zFCn iYW ¨£¨¦§¥¦¥§©¥¦
`xwC DihWtE .oipOd on Fpi`xarIe ¥¦©¦§¨§¨¥¦§¨©©£Ÿ

`xwIe eipR lr 'd(mya)l` 'd ,'d ©¨¨©¦§¨¥
mEgxiptl E`xwY ElNd zFCOd ,'ebe ©©¦©¨¦§§§¨©

:mingxl EkxhvIW zrA§¥¤¦§¨§§©£¦
.ìàcr FnM ,wcv htFWe zn` oiIC ¥©©¡¤§¥¤¤§©

mdipW xaC `ai midl`d(g ak lirl): ¨¡Ÿ¦¨Ÿ§©§¥¤
.íeçø:mliSnE miIprd lr mgxOW ©¤§©¥©¨£¦¦©¦¨
.ïepçåozFPW in lMW ,mixiWrl ENit` §©£¦¨£¦¦¤¨¦¤¥

ozFpe opFg wiCve FnM ,opFg dpYn©¨¨¥§§©¦¥§¥
(`k fl mildz):

.íétà Cøàxdnn Fpi`W ,mirWxl ¤¤©©¦¨§¨¦¤¥§©¥
:mdn rxRil¦¨©¥¤
.ãñç áøåzCn lr FCqg dAxOW §©¤¤¤©§¤©§©¦©

l"fg Exn`W FnM ,zEprxERd(.`i dheq) ©§¨§¤¨§£©
:zEprxER zCn lr dAExn daFh dCn¦¨¨§¨©¦©§¨

.úîàådaFh zFUrl gihan ip`X dn ¤¡¤©¤£¦©§¦©©£¨
FnvrA mc`d rWti `l m` ,zFIxAl©§¦¦Ÿ¦§©¨¨¨§©§

:`hgd mFxbie `hgIWf dxez ¤¤¡¨§¦§©¥§
(f).íéôìàì ãñç øöðFxiMfn ip` Ÿ¥¤¤¨£¨¦£¦©§¦

oke .xFC sl`l cr eipa ipale eipal§¨¨§¦§¥¨¨©§¤¤§¥
aizM(h f mixac)'ebe cqgde zixAd xnW §¦Ÿ¥©§¦§©¤¤

C m"AWx WxitE ,xFC sl`lmitl`l §¤¤¥©©§©¦¨£¨¦
FnM ,mzdC xFC sl`l Epiid `kdC§¨¨©§§¤¤§¨¨§

iriax xFcl `xFTW,mirAx`xFw KM ¤¥§§¦¦¦¥¦¨¥
sl` xFcl:mitl`.ïBò àNðmc`l §¤¤£¨¦Ÿ¥¨§¨¨

FgixkOW rxd xvi ici lr `hFgW¤¥©§¥¥¤¨¨¤©§¦
:`hgl©£Ÿ
.òLôå`hFg mc`W micxOd EN` ¨¤©¥©§¨¦¤¨¨¥

xnF` `Ed oke ,qirkdl(f b 'a mikln) §©§¦§¥¥
:iA rWR a`Fn Kln¤¤¨¨©¦

.äàhçåxn`cM ,bbFW(a c `xwie)Wtp §©¨¨¥¦§¨©¤¤
ip` EN` ,xnFl dvx .dbbWa `hgz iM¦¤¡¨¦§¨¨¨¨©¥£¦

:cIn odn rxFR ipi`e `UFp¥§¥¦¥©¥¤¦¨
.äwðé àì äwðåmzF` dTpn Fpi`W §©¥Ÿ§©¤¤¥§©¤¨

miUrnE daEWY ici lr `l m` ixnbl§©§¦¦Ÿ©§¥§¨©£¦

l"fg Exn` oke ,miaFh(.et `nei)dTpe ¦§¥¨§£©§©¥
,miaW opi`Wl dTpn Fpi`e ,miaWl§¨¦§¥§©¤§¤¥¨¨¦

`N`mipA lr zFa` oFr cwR:'ebe ¤¨Ÿ¥£¨©¨¦
.ã÷tÎWFcTd lW eingx zCOn Ff mB Ÿ¥©¦¦©©£¨¤©¨

`N` rxRil xdnn Fpi`W ,`EdÎKExÄ¤¥§©¥¦¨©¤¨
aizkC dcEwR mFi cr oiYnnal lirl) ©§¦©§¨¦§¦

(cloipn on Fpi` ok` ,'ebe icwR mFiaE§¨§¦¨¥¥¦¦§©
ixacl dWw dfe .zFCn dxUr WlW§¤§¥¦§¤¨¤§¦§¥

iM xnF`ddWn xdniedidW itl ¨¥¦©§©¥¤§¦¤¨¨
dAxC`e ,iWing xFC lr siqFi oR `xï¥¤¦©£¦¦§©§©¨
zCn `id Ff iYWxiRX dn itl§¦©¤¥©§¦¦¦©
Wi`l mNWn Fpi`W mingx©£¦¤¥§©¥§¦

:FlrtMg dxez §¨¢
(g).äLî øäîéåzFCOd rnXW oeiM ©§©¥¤¥¨¤¨©©¦

`EdW `EdÎKExAÎWFcTd xn`WmEgx ¤¨©©¨¨¤©
miR` Kx`e oEPgelr FYrC daXiizp , §©§¤¤©©¦¦§©§¨©§©

xn`X dn(b bl lirl)dcFde ,Llk` oR ©¤¨©¤£¤§§¨
dNtY siqFde xfg KkitlE ,degYWde§¦§©£¨§¦¨¨©§¦§¦¨

:dNtY lrh dxez ©§¦¨



נט `yz ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` f"h iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl jezn' - jli`e 248 'nr ek jxk y"ewl t"r)

YxAiWW LgM xWii¦©Ÿ£¤¦©§¨

ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבררררּתּתּתּת:::: אאאאׁשׁשׁשׁשרררר הראהראהראהראׁשׁשׁשׁשניםניםניםנים עלעלעלעל־־־־ההההּלּלּלּלחתחתחתחת היהיהיהיּוּוּוּו אאאאׁשׁשׁשׁשרררר אתאתאתאת־־־־ההההּדּדּדּדבריםבריםבריםברים עלעלעלעל־־־־ההההּלּלּלּלחתחתחתחת א)וכתבוכתבוכתבוכתבּתּתּתּתיייי (לד, ְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֻֻֻֻֽֽֽֽ ְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֻֻֻֻ ִִִִָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽ
ׁשׁשּברּת ּכח יּׁשר לקיׁש: ריׁש אמר – ׁשּברּת א)אׁשר פז, (שבת ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

ּכׁשּׁשבר  מּיד ׁשּבחֹו ולא הּׁשנּיים, יֹום מ' לסֹוף רק ׁשׁשּברּת" ּכח "יּׁשר למׁשה הּקּב"ה אמר מּדּוע הקׁשה, ּכאן יפֹות' ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹּב'ּפנים
הּלּוחֹות? ֶַאת

הּמדרׁש ּדברי על־ּפי ליּׁשב א)ויׁש מו, פרשה אּלא (שמות־רבה היּו ׁשּלא הראׁשֹונֹות ּבלּוחֹות ּתצטער אל הּקּב"ה, לֹו "אמר ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ
לתּוׁשּיה". ּכפלים כּו' ואּגדֹות מדרׁש הלכֹות ּבהם ׁשּיהא ל נֹותן אני הּׁשנּיים ּובלּוחֹות לבד, הדּברֹות ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָעׂשרת

הּׁשנּיֹות  ללּוחֹות יׂשראל זכּו הּׁשבירה ׁשעל־ידי ּכי־אם עצמֹו, הּׁשבירה מעׂשה על היה לא הּלּוחֹות ּבׁשבירת דהׁשבח ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹונמצא,
ואּגדֹות". מדרׁש "הלכֹות ּבהם ְְֲִֶֶַָָָָָׁשהיּו

הּלּוחֹות  לנתינת הביא הּׁשבירה ּכׁשּמעׂשה רק ּכי ׁשנּיֹות, לּוחֹות על לֹו ּכׁשּצּוה רק ׁשׁשּברּת" ּכח "יּׁשר הּקּב"ה לֹו אמר ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹולכן
טֹוב. מעׂשה היתה הּׁשבירה ׁשּגם נתּברר ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָהּׁשנּיֹות,

(á)éðéñ øä-ìà ø÷aá úéìòå ø÷aì ïBëð äéäå¤«§¥¬¨−©®Ÿ¤§¨¦³¨©¸Ÿ¤Æ¤©´¦©½
:øää Làø-ìò íL éì závðå§¦©§¨¬¦²−̈©¬Ÿ¨¨«

i"yx£ÔBÎ∑ מזּמן. »ְָֻ

(â)-ìëa àøé-ìà Léà-íâå Cnò äìòé-àì Léàå§¦ÆŸ©«£¤´¦½̈§©¦¬©¥−̈§¨
øää ìeî-ìà eòøé-ìà ø÷aäå ïàvä-íb øää̈¨®©©³Ÿ§©¨¨Æ©¦§½¤−¨¨¬

:àeää©«
i"yx£CnÚ ‰ÏÚÈŒ‡Ï LÈ‡Â∑ ּבתׁשּואֹות ׁשהיּו עלֿידי אין הראׁשֹונֹות, רעה. עין ּבהן ׁשלטה ּוקהלֹות, וקֹולֹות ¿ƒ…«¬∆ƒ»ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ

הּצניעּות  מן יפה ל. ְְִִֶַָ

(ã)äLî íkLiå íéðLàøk íéðáà úçì-éðL ìñôiå©¦§¿Ÿ§¥«ª¸Ÿ£¨¦¹¨¦«Ÿ¦À©©§¥̧¤³
çwiå Búà ýåýé äeö øLàk éðéñ øä-ìà ìòiå ø÷aá©¸Ÿ¤Æ©©̧©Æ¤©´¦©½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®©¦©´

:íéðáà úçì éðL Bãéa§¨½§¥−ª¬Ÿ£¨¦«
(ä)íLá àø÷iå íL Bnò ávéúiå ïðòa ýåýé ãøiå©¥³¤§Ÿ̈Æ¤«¨½̈©¦§©¥¬¦−¨®©¦§¨¬§¥−

:ýåýé§Ÿ̈«
i"yx£'‰ ÌLa ‡¯˜iÂ∑:ּדה''מתרּגמינן ּבׁשמא .'ּוקרא «ƒ¿»¿≈ְְְְְִִַַָָָ

(å)ýåýé øáòiå|ýåýé àø÷iå åéðt-ìò|ìà ýåýé ©©«£¸Ÿ§Ÿ̈¬©¨¨»©¦§¨¼§Ÿ̈´§Ÿ̈½¥¬
:úîàå ãñç-áøå íétà Cøà ïepçå íeçø©−§©®¤¬¤©©−¦§©¤¬¤¤«¡¤«

i"yx£'‰ יז)∑‰' קדם :(ראשֿהשנה אחת היא, רחמים ׁשּיחטא מּדת לאחר ואחת זֹו∑‡Ï.ויׁשּוב ׁשּיחטא, אף ְְְֱֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ≈ַ

eËÏ¯‡ב  ‡¯Ùˆa ˜q˙Â ‡¯ÙˆÏ ÔÈnÊ ÈÂ‰Â∆¡≈«ƒ¿«¿»¿ƒ«¿«¿»¿»
:‡¯eË LÈ¯ ÏÚ Ônz ÈÓ„˜ „zÚ˙˙Â ÈÈÒ„¿ƒ«¿ƒ¿««√»««»«≈»

ÈÊÁ˙Èג  ‡Ï L‡ Û‡Â CnÚ ˜qÈ ‡Ï L‡Â∆¡«»ƒ«ƒ»¿«¡«»ƒ¿¬≈
Ï·˜Ï ÔeÚ¯È ‡Ï ‡¯B˙Â ‡Ú Û‡ ‡¯eË ÏÎa¿»»«¬»¿»»ƒ¿»√≈

:‡e‰‰ ‡¯eË»«

Ìc˜‡Âד  È‡Ó„˜k ‡i·‡ ÈÁeÏ ÔÈ¯z ÏÒÙe¿«¿≈≈«¿«»¿«¿»≈¿«¿≈
‡Ók ÈÈÒ„ ‡¯eËÏ ˜ÏÒe ‡¯Ùˆ· ‰LÓ…∆¿«¿»¿≈¿»¿ƒ«¿»
:‡i·‡ ÈÁeÏ ÔÈ¯z d„Èa ·Òe d˙È ÈÈ „wÙ„¿«≈¿»»≈¿≈ƒ≈¿≈≈«¿«»

e˜¯‡ה  Ônz dnÚ „zÚ˙‡Â ‡Úa ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»«¬»»¿ƒ¿««ƒ≈«»¿»
:ÈÈc ‡ÓL·ƒ¿»«¿»

ÈÈו  ÈÈ ‡¯˜e È‰Bt‡ ÏÚ dzÎL ÈÈ ¯aÚ‡Â¿«¿«¿»¿ƒ¿≈««ƒ¿»¿»¿»
ÈbÒÓe Ê‚¯ ˜ÈÁ¯Ó ‡pÁÂ ‡ÓÁ¯ ‡‰Ï‡¡»»«¬»»¿«»»«¿ƒ¿««¿≈

:ËBL˜e ÔÂ·Ë „aÚÓÏ¿∆¿««¿»¿

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(d)'ä íLá àø÷iåmXA FricFd . ©¦§¨§¥¦©¥
:FOr KlIWe dxez ¤¥¥¦

(e).'ä 'ä àø÷iålrA `Ed ip` ©¦§¨£¦©©

xg`lE mc`d `hgIW mcFw mingxd̈©£¦¤¤¤¡¨¨¨¨§©©
zkQnA Dil Wxtn KM .mc`d `hgIW¤¤¡¨¨¨¨¨§¨¥¥§©¤¤

dpXd W`x(:fi)KixS dn oEIr Kixve . Ÿ©¨¨§¨¦¦©¨¦

xnFl Wie .`hgIW mcFw mingx mc`̈¨©£¦¤¤¤¡¨§¥©
itl mingx Kixv `Ed mFwnÎlMn¦¨¨¨¦©£¦§¦
`EdÎKExAÎWFcTd iptl rEcie iElBW¤¨§¨©¦§¥©¨¨

`yz ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` f"h iying meil inei xeriy
אֹומר הּוא וכן רחמים, כב)מּדת עז (תהלים למה אלי, "אלי, :ּכ עזבּתני', 'למה הּדין למּדת לֹומר ואין בּתני". ְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָ

ּב'ּמכילּתא' ‡ÌÈt.מצאתי C¯‡∑(קיא אּפֹו(סנהדרין מארי ּתׁשּובה : יעׂשה ׁשּמא להּפרע, ממהר .ואינֹו ְְִִַָָָ∆∆««ƒְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
„ÒÁŒ·¯Â∑להם ׁשאין חסד, ּכלּֿכלּצריכים יז)זכּיֹות רצֹונֹו∑Ó‡Â˙.(ראשֿהשנה לעֹוׂשי טֹוב ׂשכר .לׁשּלם ¿«∆∆ְְִִֵֶֶֶֶַָָָֻ∆¡∆ְְְֵֵַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(172 'nr h jxk zegiy ihewl)

ויויויויׁשׁשׁשׁשּוּוּוּובבבב ׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיחטאחטאחטאחטא לאחרלאחרלאחרלאחר ואחתואחתואחתואחת ׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיחטאחטאחטאחטא,,,, קדםקדםקדםקדם ו)אחתאחתאחתאחת לד, ויׁש(רש"י ׁשחטא. קדם רחמים אדם ּצרי מה הּקׁשיא, ידּועה ַַַַַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֱֱֱֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻ
ׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיחטאחטאחטאחטאלֹומר: מּלכּתחּלה.קדםקדםקדםקדם ּבחטא להּכׁשל ולא יצרֹו על להתּגּבר לאדם עֹוזר הוי' ׁשם ויויויויׁשׁשׁשׁשּוּוּוּובבבב– ׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיחטאחטאחטאחטא –לאחרלאחרלאחרלאחר ַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

ּבתׁשּובה. לׁשּוב יֹותר) נעלית (ּבדרּגה הוי' ׁשם לֹו עֹוזר עברה, עבר האדם אם ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָּגם

(æ)ðäwðå äàhçå òLôå ïåò àNð íéôìàì ãñç øöŸ¥¬¤̧¤Æ¨«£¨¦½Ÿ¥¬¨²Ÿ¨¤−©§©¨¨®§©¥Æ
ã÷t äwðé àì|íéðá éða-ìòå íéða-ìò úBáà ïåò ´Ÿ§©¤½Ÿ¥´£´Ÿ¨À©¨¦Æ§©§¥´¨¦½

lL-ìò:íéòaø-ìòå íéL ©¦¥¦−§©¦¥¦«
i"yx£„ÒÁ ¯ˆ∑עֹוׂשה ּדֹורֹות ∑ÌÈÙÏ‡Ï.לפניו ׁשהאדם אלפים ּפׁשעים,∑BÂÚ˙.לׁשני הּזדֹונֹות. אּלּו …≈∆∆ְֶֶָָָָָ»¬»ƒְֲִִֵָ¬…ְְִֵַָ

להכעיס  עֹוׂשה ׁשאדם הּמרדים wÈ‰.אּלּו ‡Ï ‰wÂ∑,לגמרי העון על מוּתר ׁשאינֹו מׁשמע ּפׁשּוטֹו, לפי ְְְִִֵֶֶַַָָָ¿«≈…¿«∆ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
לּׁשבים, הּוא מנּקה ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו מעט. מעט מּמּנּו נפרע ׁשביםאּלא לׁשאינן ינּקה פו)ולא t˜„.(יומא ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ…≈

ÌÈaŒÏÚ ˙B·‡ ÔÂÚ∑"לׂשֹונאי" אחר, ּבמקרא ּפרׁש ׁשּכבר ּבידיהם, אבֹותיהם מעׂשה ÏÚÂ.ּכׁשאֹוחזים ¬…»«»ƒְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ¿«
ÌÈÚa¯∑לחמׁש אחת ּפרענּות מּדת על מרּבה טֹובה מּדה נמצאת רביעי. הּוא ּדֹור טֹובה ׁשּבמּדה מאֹות, ƒ≈ƒְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֻֻ

לאלפים  חסד "נצר ."אֹומר: ֲִֵֵֶֶָָֹ

(ç):eçzLiå äöøà ãwiå äLî øäîéå©§©¥−¤®©¦¬Ÿ©−§¨©¦§¨«
i"yx£‰LÓ ¯‰ÓÈÂ∑וּיׁשּתחּו" מּיד: הּקריאה, קֹול וׁשמע עֹוברת ׁשכינה מׁשה ."ּכׁשראה «¿«≈…∆ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

B¯ÓÏÂ„ז  ÔÈÂÚÏ ˜·L ÔÈ¯„ ÈÙÏ‡Ï e·ÈË ¯Ë»«ƒ¿«¿≈»ƒ»≈«¬»»¿ƒ¿
‡Ï„ÏÂ d˙È¯B‡Ï ÔÈ·È˙„Ï ÁÏÒ ÔÈ·BÁÏe¿ƒ»«ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈¿ƒ¿»
ÔÈa ÏÚ Ô‰·‡ È·BÁ ¯ÚÒÓ ÈkÊÓ ‡Ï ÔÈ·È«̇¿ƒ»¿«≈«¿«≈¬»»«¿ƒ
¯„ ÏÚÂ È˙ÈÏz ¯c ÏÚ ÔÈ„¯Ó ÔÈ· Èa ÏÚÂ¿«¿≈¿ƒ»»ƒ««¿ƒ»¿««

:ÈÚÈ·¿̄ƒ»

È‚Òe„:ח  ‡Ú¯‡ ÏÚ Ú¯Îe ‰LÓ ÈÁB‡Â¿ƒ…∆¿«««¿»¿ƒ

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

zFnWd ipX ,df itlE .`Fhgl FtFQW¤©£§¦¤§¥©¥
mpn` ,zFCn dxUr WlXn mdxvp ¥¦§¤§¥¦¨§¨Ÿ¥

mitl`l cqg.cg`A `N` dpnp Fpi` ¤¤¨£¨¦¥¦§¤¤¨§¤¨
WxiR l"f miQp iAx axdecqg xvp §¨©©¦¦¦©¥©Ÿ¥¤¤

mitl`loFW`x mXde ,md zFCn iYW ¨£¨¦§¥¦¥§©¥¦
`xwC DihWtE .oipOd on Fpi`xarIe ¥¦©¦§¨§¨¥¦§¨©©£Ÿ

`xwIe eipR lr 'd(mya)l` 'd ,'d ©¨¨©¦§¨¥
mEgxiptl E`xwY ElNd zFCOd ,'ebe ©©¦©¨¦§§§¨©

:mingxl EkxhvIW zrA§¥¤¦§¨§§©£¦
.ìàcr FnM ,wcv htFWe zn` oiIC ¥©©¡¤§¥¤¤§©

mdipW xaC `ai midl`d(g ak lirl): ¨¡Ÿ¦¨Ÿ§©§¥¤
.íeçø:mliSnE miIprd lr mgxOW ©¤§©¥©¨£¦¦©¦¨
.ïepçåozFPW in lMW ,mixiWrl ENit` §©£¦¨£¦¦¤¨¦¤¥

ozFpe opFg wiCve FnM ,opFg dpYn©¨¨¥§§©¦¥§¥
(`k fl mildz):

.íétà Cøàxdnn Fpi`W ,mirWxl ¤¤©©¦¨§¨¦¤¥§©¥
:mdn rxRil¦¨©¥¤
.ãñç áøåzCn lr FCqg dAxOW §©¤¤¤©§¤©§©¦©

l"fg Exn`W FnM ,zEprxERd(.`i dheq) ©§¨§¤¨§£©
:zEprxER zCn lr dAExn daFh dCn¦¨¨§¨©¦©§¨

.úîàådaFh zFUrl gihan ip`X dn ¤¡¤©¤£¦©§¦©©£¨
FnvrA mc`d rWti `l m` ,zFIxAl©§¦¦Ÿ¦§©¨¨¨§©§

:`hgd mFxbie `hgIWf dxez ¤¤¡¨§¦§©¥§
(f).íéôìàì ãñç øöðFxiMfn ip` Ÿ¥¤¤¨£¨¦£¦©§¦

oke .xFC sl`l cr eipa ipale eipal§¨¨§¦§¥¨¨©§¤¤§¥
aizM(h f mixac)'ebe cqgde zixAd xnW §¦Ÿ¥©§¦§©¤¤

C m"AWx WxitE ,xFC sl`lmitl`l §¤¤¥©©§©¦¨£¨¦
FnM ,mzdC xFC sl`l Epiid `kdC§¨¨©§§¤¤§¨¨§

iriax xFcl `xFTW,mirAx`xFw KM ¤¥§§¦¦¦¥¦¨¥
sl` xFcl:mitl`.ïBò àNðmc`l §¤¤£¨¦Ÿ¥¨§¨¨

FgixkOW rxd xvi ici lr `hFgW¤¥©§¥¥¤¨¨¤©§¦
:`hgl©£Ÿ
.òLôå`hFg mc`W micxOd EN` ¨¤©¥©§¨¦¤¨¨¥

xnF` `Ed oke ,qirkdl(f b 'a mikln) §©§¦§¥¥
:iA rWR a`Fn Kln¤¤¨¨©¦

.äàhçåxn`cM ,bbFW(a c `xwie)Wtp §©¨¨¥¦§¨©¤¤
ip` EN` ,xnFl dvx .dbbWa `hgz iM¦¤¡¨¦§¨¨¨¨©¥£¦

:cIn odn rxFR ipi`e `UFp¥§¥¦¥©¥¤¦¨
.äwðé àì äwðåmzF` dTpn Fpi`W §©¥Ÿ§©¤¤¥§©¤¨

miUrnE daEWY ici lr `l m` ixnbl§©§¦¦Ÿ©§¥§¨©£¦

l"fg Exn` oke ,miaFh(.et `nei)dTpe ¦§¥¨§£©§©¥
,miaW opi`Wl dTpn Fpi`e ,miaWl§¨¦§¥§©¤§¤¥¨¨¦

`N`mipA lr zFa` oFr cwR:'ebe ¤¨Ÿ¥£¨©¨¦
.ã÷tÎWFcTd lW eingx zCOn Ff mB Ÿ¥©¦¦©©£¨¤©¨

`N` rxRil xdnn Fpi`W ,`EdÎKExÄ¤¥§©¥¦¨©¤¨
aizkC dcEwR mFi cr oiYnnal lirl) ©§¦©§¨¦§¦

(cloipn on Fpi` ok` ,'ebe icwR mFiaE§¨§¦¨¥¥¦¦§©
ixacl dWw dfe .zFCn dxUr WlW§¤§¥¦§¤¨¤§¦§¥

iM xnF`ddWn xdniedidW itl ¨¥¦©§©¥¤§¦¤¨¨
dAxC`e ,iWing xFC lr siqFi oR `xï¥¤¦©£¦¦§©§©¨
zCn `id Ff iYWxiRX dn itl§¦©¤¥©§¦¦¦©
Wi`l mNWn Fpi`W mingx©£¦¤¥§©¥§¦

:FlrtMg dxez §¨¢
(g).äLî øäîéåzFCOd rnXW oeiM ©§©¥¤¥¨¤¨©©¦

`EdW `EdÎKExAÎWFcTd xn`WmEgx ¤¨©©¨¨¤©
miR` Kx`e oEPgelr FYrC daXiizp , §©§¤¤©©¦¦§©§¨©§©

xn`X dn(b bl lirl)dcFde ,Llk` oR ©¤¨©¤£¤§§¨
dNtY siqFde xfg KkitlE ,degYWde§¦§©£¨§¦¨¨©§¦§¦¨

:dNtY lrh dxez ©§¦¨



yz`ס ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` f"i iyiy meil inei xeriy

(è)éðéòa ïç éúàöî àð-íà øîàiåàð-Cìé éðãà E ©¿Ÿ¤¦¨Á¨¨̧¦¥³§¥¤̧Æ£Ÿ½̈¥«¤¨¬
àeä óøò-äL÷-íò ék eðaø÷a éðãàzçìñå £Ÿ−̈§¦§¥®¦³©§¥¸Ÿ¤Æ½§¨«©§¨²

:eðzìçðe eðúàhçìe eððåòì©«£Ÿ¥¬§©¨¥−§©§¨«
i"yx£ea¯˜a '‰ ‡ŒCÏÈ∑וימרּו הּוא" קׁשהֿערף "עם ואם עון, נֹוׂשא ׁשאּתה מאחר ׁשהבטחּתנּו, ּכמֹו ≈∆»¿ƒ¿≈ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

'אם' ּבמקֹום 'ּכי' יׁש וגֹו', לעונינּו ּתסלח אּתה ,"ּבּדר אכל "ּפן זאת: על ואמרּת ,ּב.ezÏÁe∑ותּתננּו ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ¿«¿»ְְִֵ
אחר  (ספרים לנחלה ל,"ועּמ אני "ונפלינּו ּבּקׁשת: היא זֹו מיחדת, נחלה) לנּו ׁשּתּתן תׁשרה ים: ׁשּלא ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻ

אלילים  עֹובדי האּמֹות על ׁשכינת. ְְְֱִִִֵַָָֻ

ß '` xc` f"i iyiy mei ß

(é)Enò-ìk ãâð úéøa úøk éëðà äpä øîàiå©ÀŸ¤¦¥´¨«Ÿ¦»Ÿ¥´§¦¼¤³¤¨©§Æ
-ìëáe õøàä-ìëá eàøáð-àì øLà úàìôð äNòà¤«¡¤´¦§¨½Ÿ£¤²«Ÿ¦§§¬§¨¨−̈¤§¨
-úà Baø÷á äzà-øLà íòä-ìë äàøå íéBbä©¦®§¨¨´¨Â̈Â̈£¤©¨̧§¦§¹¤
:Cnò äNò éðà øLà àeä àøBð-ék ýåýé äNòî©«£¥³§Ÿ̈Æ¦«¨´½£¤¬£¦−Ÿ¤¬¦¨«

i"yx£˙È¯a ˙¯k∑זאת על.˙‡ÏÙ ‰NÚ‡∑ עֹובדי האּמֹות מּכל ּבזֹו מבּדלים ׁשּתהיּו ונפלינּו, לׁשֹון …≈¿ƒַֹ∆¡∆ƒ¿»…ְְְְְְְִִִִִֵֶָָָֻֻ
עליהם  ׁשכינתי ּתׁשרה ׁשּלא .אלילים, ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶָֹ

(àé)Løâ éððä íBiä Eeöî éëðà øLà úà Eì-øîL§¨̧§½¥²£¤¬¨«Ÿ¦−§©§´©®¦«§¦¯Ÿ¥´
éðtîéeçäå éføtäå ézçäå éðòðkäå éøîàä-úà E ¦¨¤À¤¨«¡Ÿ¦Æ§©§©«£¦½§©«¦¦Æ§©§¦¦½§©«¦¦−

:éñeáéäå§©§¦«
i"yx£'B‚Â È¯Ó‡‰ מּפניהם:∑‡˙ ּופנה עמד הּגרּגׁשי ּכי ּכאן, יׁש אּמֹות ו' ∆»¡…ƒ¿ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ

(áé)øLà õøàä áLBéì úéøa úøëz-ït Eì øîMä¦¨´¤§À¤¦§³Ÿ§¦Æ§¥´¨½̈¤£¤¬
:Eaø÷a L÷Bîì äéäé-ït äéìò àa äzà©−̈¨´¨¤®¨¤¦«§¤¬§¥−§¦§¤«

(âé)ïeøaLz íúávî-úàå ïeözz íúçaæî-úà ék¦³¤¦§§Ÿ¨Æ¦Ÿ½§¤©¥«Ÿ−̈§©¥®
:ïeúøëz åéøLà-úàå§¤£¥−̈¦§Ÿ«

i"yx£ÂÈ¯L‡∑(מד זרה אֹותֹו(עבודה ׁשעֹובדים אילן .הּוא ¬≈»ְִִֶָ

(ãé)çà ìàì äåçzLú àì ékøBîL àp÷ ýåýé ék ¦²¬Ÿ¦§©«£¤−§¥´©¥®¦³§Ÿ̈Æ©¨´§½
:àeä àp÷ ìà¥¬©−̈«

i"yx£BÓL ‡p˜∑ מעֹוזביו ּופֹורע ּבנצחֹונֹו אֹוחז קנאה, לׁשֹון ּכל וזהּו מוּתר, ואינֹו להּפרע .מקּנא «»¿ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

ÈÈט  CÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ√»»¿»
ÈL˜ ÌÚ È¯‡ ‡Èa ÈÈ„ ‡zÎL ÔÚk C‰z¿«¿«¿ƒ¿»«¿»≈»»¬≈«¿≈
‡‡ËÁÏÂ ‡·BÁÏ ˜BaL˙Â ‡e‰ Ï„¿̃«¿ƒ¿¿»»¿«¬»»»

:‡ÒÁ˙Â¿«¿¿»»

CnÚי  Ïk Ì„˜ ÌÈ˜ ¯Êb ‡‡ ‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»¬»¿«¿«√»»«»
‡Ú¯‡ ÏÎa e‡È¯a˙‡ ‡Ï Èc ÔLÈ¯t „aÚ‡∆¿≈¿ƒ»ƒ»ƒ¿¿ƒ¿»«¿»
ÔB‰ÈÈa z‡ Èc ‡nÚ ÏÎ ÈÊÁÈÂ ‡iÓÓÚ ÏÎ·e¿»«¿«»¿∆¡≈»«»ƒ«¿≈≈
„·Ú ‡‡ Èc ‡e‰ ÏÁ„ È¯‡ ÈÈ„ ‡„·BÚ ˙È»»»«¿»¬≈»≈ƒ¬»»≈

:CnÚƒ»

‰‡יא  ÔÈ„ ‡ÓBÈ Cc˜ÙÓ ‡‡ Èc ˙È CÏ ¯Ë»»»ƒ¬»¿«¿»»≈»
È‡ÚÎe È‡¯BÓ‡ ˙È CÓ„˜ ÔÓ C¯˙Ó ‡‡¬»¿»≈ƒ√»»»¡»≈¿«¬»≈

:È‡Òe·ÈÂ È‡eÁÂ È‡f¯Ùe È‡zÁÂ¿ƒ»≈¿ƒ»≈¿ƒ»≈ƒ»≈

‡¯Ú‡יב  ·˙ÈÏ ÌÈ˜ ¯Ê‚˙ ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»ƒ¿«¿«¿»≈«¿»
:CÈa ‡Ï˜˙Ï È‰È ‡ÓÏÈc dÏÚ ÏÏÚ z‡ Ècƒ«¿»≈¬«ƒ¿»¿≈¿«¿»≈»

ÈÂ˙יג  ÔeÚ¯˙z ÔB‰È¯B‚‡ ˙È È¯‡ÔB‰˙Ó˜ ¬≈»¬≈¿«¿¿»»«¿
:Ôeˆv˜z ÔB‰È¯L‡ ˙ÈÂ Ôe¯a˙z¿«¿¿»¬≈≈¿«¿

ÈÈיד  È¯‡ ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ „BbÒ˙ ‡Ï È¯‡¬≈»ƒ¿¿«¬««¿«»¬≈¿»
:‡e‰ ‡p˜ Ï‡ dÓL ‡p«̃»¿≈≈«»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(h)éðéòa ïç éúàöî àð íà'åâå E ¦¨¨¨¦¥§¥¤
.'åâå àð Cìémrh FzF`n xnFlM ¥¤¨§©¥©©

dWw mrW itl KlY `NW Epl Yxn`W¤¨©§¨¨¤Ÿ¥¥§¦¤©§¥

KxCA Llk` oR dY` sxr(b bl lirl), Ÿ¤©¨¤£¤§©¨¤
EpOr KlYW oikixv Ep` mrh FzF`n¥©©¨§¦¦¤¥¥¦¨

`Ed sxr dWw mr iMdY`emEgx l` ¦©§¥Ÿ¤§©¨¥©

:oEPgeeðúàhçìe eððBòì zçìñå §©§¨©§¨©£¥§©¨¥
.eðzìçðeux`d EpligpY WExiR §©§¨¥©§¦¥¨¨¤

:EpizFa`l YrAWPWi dxez ¤¦§©§¨©£¥

`yz ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` f"i iyiy meil inei xeriy

(åè)eðæå õøàä áLBéì úéøa úøëz-ït|éøçà ¤¦§¬Ÿ§¦−§¥´¨¨®¤§¨´©«£¥´
ìàýìàì eçáæå íäéýzìëàå Eì àø÷å íäé ¡«Ÿ¥¤À§¨«§Æ¥´Ÿ¥¤½§¨¨´§½§¨«©§−̈

:Bçáfî¦¦§«
i"yx£BÁ·fÓ zÏÎ‡Â∑ּכ ׁשּמּתֹו ּבעבֹודתֹו, ּכמֹודה עלי מעלה ואני ּבאכילתֹו, ענׁש ׁשאין אּתה ּכסבּור ¿»«¿»ƒƒ¿ְְֲֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

לבני מּבנֹותיו ולֹוקח ּבא ה)אּתה :(שם ְְְִֵֶַַָָָָ

(æè)éðáì åéúðaî zç÷ìåìà éøçà åéúðá eðæå Eýïäé §¨«©§¨¬¦§Ÿ−̈§¨¤®§¨´§ŸÀ̈©«£¥Æ¡´Ÿ¥¤½
éða-úà eðæäåìà éøçà Eý:ïäé §¦§Æ¤¨¤½©«£¥−¡«Ÿ¥¤«

(æé):Cl-äNòú àì äëqî éäìà¡Ÿ¥¬©¥−̈¬Ÿ©«£¤¨«
(çé)ìëàz íéîé úòáL øîLz úBvnä âç-úà¤©´©©»¦§Ÿ¼¦§©̧¨¦¹Ÿ©³

Lãça ék áéáàä Lãç ãòBîì Eúéeö øLà úBvî©Æ£¤´¦¦¦½§¥−´Ÿ¤¨«¨¦®¦µ§´Ÿ¤
:íéøönî úàöé áéáàä̈«¨¦½¨−̈¨¦¦§¨«¦

i"yx£·È·‡‰ L„Á∑ּבבּׁשּולּה מתּבּכרת ׁשהּתבּואה הּבּכּור, .חדׁש …∆»»ƒְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹ

(èé)ð÷î-ìëå éì íçø øèt-ìkøBL øèt øëfz E ¨¤¬¤¤−¤¦®§¨¦§§Æ¦¨½̈¤−¤¬
:äNå̈¤«

i"yx£ÈÏ ÌÁ¯ ¯ËtŒÏk∑ ּבאדם.'B‚Â ¯Îfz E˜ÓŒÏÎÂ∑,וׂשה ׁשֹור ּבפטר ּתּזכר אׁשר מקנ אׁשר וכל »∆∆∆∆ƒָָָ¿»ƒ¿¿ƒ»»¿ְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶָָָָ
רחמּה את זכר וכן∑Ët¯.יפטר ּפתיחה, יז)לׁשֹון לׁשֹון (משלי ּתּזכר, ׁשל ּתי"ו מדֹון". ראׁשית מים "ּפֹוטר : ְְִֶַָָָֹ∆∆ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָ

הּיֹולדת  על מּוסב היא, .נקבה ְִֵֶֶַַָָ

(ë)äcôú àì-íàå äNá äcôz øBîç øèôe¤³¤£Æ¦§¤´§¤½§¦¬Ÿ¦§¤−
éða øBëa ìk Bzôøòå:í÷éø éðô eàøé-àìå äcôz E ©«£©§®´Ÿ§³¨¤̧Æ¦§¤½§Ÿ¥«̈¬¨©−¥¨«

i"yx£¯BÓÁ ¯ËÙe∑ טמאה ּבהמה ׁשאר ·N‰.ולא ‰cÙz∑ ּביד חּלין והּוא לּכהן ׂשה ּופטר נֹותן ּכהן, ∆∆¬ְְְְֵֵָָָֹƒ¿∆¿∆ְְִֵֵֵֶֶֶַַֹֹֻ
לּבעלים  ּבעבֹודה מּתר ממֹונֹו∑BzÙ¯ÚÂ.חמֹור יפסד לפיכ ּכהן, ממֹון הפסיד הּוא ּבקּופיץ. Ïk.עֹורפֹו ְֲֲִַַָָָֻ«¬«¿ְְְְְְִִִִֵַָָֹֻ…

‰cÙz EÈa ¯BÎa∑ׁשּנאמר קצּוב, ּפדיֹונֹו סלעים יח)חמּׁשה ּתפּדה"(במדבר חדׁש מּבן "ּופדּויו :.e‡¯ÈŒ‡ÏÂ ¿»∆ƒ¿∆ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹ¿…≈»
Ì˜È¯ ÈÙ∑ ראּית ּבכֹור ּבמצות ׁשאין הּבכֹור, על מּוסב ואינֹו הּוא עצמֹו ּבפני ּדבר מקרא, ׁשל ּפׁשּוטֹו לפי »«≈»ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ראּית  עלת להביא עליכם מצוה ריקם, ּפני לאֿיראּו לראֹות, לרגל ּוכׁשּתעלּו היא, אחרת אזהרה אּלא ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּפנים,
ׁשהּוא  עברי, עבד ׁשל הענקתֹו על ללּמד ׁשוה', ל'גזרה ּומפנה הּוא יתר מקרא ּבריתא, מדרׁש ּולפי ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻּפנים.

קּדּוׁשין ּבמּסכת ּבכֹור. ּכפדיֹון ומין מין מּכל סלעים יז)חמּׁשה .(דף ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַָָָָ

ÔeÚËÈÂטו  ‡Ú¯‡ ·˙ÈÏ ÌÈ˜ ¯Ê‚˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿«¿«¿»≈«¿»¿ƒ¿
Ôe¯˜ÈÂ ÔB‰˙ÂÚËÏ ÔeÁa„ÈÂ ÔB‰˙ÂÚË ¯˙a»««¬«¿¿ƒ¿¿¿«¬«¿¿ƒ¿

:ÔB‰ÈÁ·cÓ ÏeÎÈ˙Â CÏ»¿≈ƒƒ¿≈

ÔB‰˙aטז  ÔiÚËÈÂ CÈ·Ï ÔB‰˙aÓ ·q˙Â¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ¿»¿ƒ¿««¿«¿
¯˙a Ca ˙È ÔiÚËÈÂ ÔB‰˙ÂÚË ¯˙a»««¬«¿¿ƒ¿««»¿»»«

:ÔB‰˙ÂÚË«¬«¿

CÏ:יז  „aÚ˙ ‡Ï ‡Î˙Óc ÔÏÁc«¬«¿«¿»»«¿≈»

ÔÈÓBÈיח  ‡Ú·L ¯hz ‡i¯ÈhÙ„ ‡bÁ ˙È»«»¿«ƒ«»ƒ«ƒ¿»ƒ
‡Á¯È ÔÓÊÏ Cz„wÙ È„ ‡Ók ‡¯Èht ÏeÎÈz≈«ƒ»¿»ƒ«≈¿»ƒ¿««¿»
‡z˜Ù ‡·Èa‡„ ‡Á¯Èa È¯‡ ‡·Èa‡„¿«ƒ»¬≈¿«¿»¿«ƒ»¿«¿»

:ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿»ƒ

ÔÈ¯Îcיט  C¯ÈÚa ÏÎÂ ÈÏÈc ‡cÏÂ Á˙t Ïk»»««¿»ƒƒ¿»¿ƒ»ƒ¿ƒ
:¯ÓÈ‡Â ¯Bz ¯BÎa Lc˜z«¿≈¿¿ƒ»

Ï‡כ  Ì‡Â ‡¯ÓÈ‡a ˜B¯Ùz ‡¯ÓÁ„ ‡¯Îe·e¿»«¬»»ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ»
˜B¯Ùz CÈ·„ ‡¯Îea Ïk dÙ˜˙Â ˜B¯Ùƒ̇¿¿«¿¿≈»¿»ƒ¿»ƒ¿

:ÔÈ˜È¯ ÈÓ„˜ ÔeÊÁ˙È ‡ÏÂ¿»ƒ¿¬√»«≈»ƒ

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(fi).äëqî éäìàlbr mdl EUrW itl ¡Ÿ¥©¥¨§¦¤¨¨¤¥¤
cFr zFUrl `NW oxidfde xfg dkQn©¥¨¨©§¦§¦¨¤Ÿ©£

:oMgi dxez ¥

(gi).úBvnä âç úàsiqFY `l xnFlM ¤©©©§©Ÿ¦
lbrA ziUr xW`M LANn bg cFr©¦¦§©£¤¨¦¨¨¥¤

aizkcM(d al lirl),xgn 'dl bg Exn`Ie §¦§¦©Ÿ§©©¨¨

dxf dcFarl ci` mFi `l mbe`N` , §©Ÿ¥©£¨¨¨¤¨
KkitlE .xFnWY Ll iziESW ozF`¨¤¦¦¦§¦§§¦¨

`xwl FknqdkQn idl`:hi dxez §¨¦§¨¡Ÿ¥©¥¨



סי `yz ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` f"i iyiy meil inei xeriy

(è)éðéòa ïç éúàöî àð-íà øîàiåàð-Cìé éðãà E ©¿Ÿ¤¦¨Á¨¨̧¦¥³§¥¤̧Æ£Ÿ½̈¥«¤¨¬
àeä óøò-äL÷-íò ék eðaø÷a éðãàzçìñå £Ÿ−̈§¦§¥®¦³©§¥¸Ÿ¤Æ½§¨«©§¨²

:eðzìçðe eðúàhçìe eððåòì©«£Ÿ¥¬§©¨¥−§©§¨«
i"yx£ea¯˜a '‰ ‡ŒCÏÈ∑וימרּו הּוא" קׁשהֿערף "עם ואם עון, נֹוׂשא ׁשאּתה מאחר ׁשהבטחּתנּו, ּכמֹו ≈∆»¿ƒ¿≈ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

'אם' ּבמקֹום 'ּכי' יׁש וגֹו', לעונינּו ּתסלח אּתה ,"ּבּדר אכל "ּפן זאת: על ואמרּת ,ּב.ezÏÁe∑ותּתננּו ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ¿«¿»ְְִֵ
אחר  (ספרים לנחלה ל,"ועּמ אני "ונפלינּו ּבּקׁשת: היא זֹו מיחדת, נחלה) לנּו ׁשּתּתן תׁשרה ים: ׁשּלא ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻ

אלילים  עֹובדי האּמֹות על ׁשכינת. ְְְֱִִִֵַָָֻ

ß '` xc` f"i iyiy mei ß

(é)Enò-ìk ãâð úéøa úøk éëðà äpä øîàiå©ÀŸ¤¦¥´¨«Ÿ¦»Ÿ¥´§¦¼¤³¤¨©§Æ
-ìëáe õøàä-ìëá eàøáð-àì øLà úàìôð äNòà¤«¡¤´¦§¨½Ÿ£¤²«Ÿ¦§§¬§¨¨−̈¤§¨
-úà Baø÷á äzà-øLà íòä-ìë äàøå íéBbä©¦®§¨¨´¨Â̈Â̈£¤©¨̧§¦§¹¤
:Cnò äNò éðà øLà àeä àøBð-ék ýåýé äNòî©«£¥³§Ÿ̈Æ¦«¨´½£¤¬£¦−Ÿ¤¬¦¨«

i"yx£˙È¯a ˙¯k∑זאת על.˙‡ÏÙ ‰NÚ‡∑ עֹובדי האּמֹות מּכל ּבזֹו מבּדלים ׁשּתהיּו ונפלינּו, לׁשֹון …≈¿ƒַֹ∆¡∆ƒ¿»…ְְְְְְְִִִִִֵֶָָָֻֻ
עליהם  ׁשכינתי ּתׁשרה ׁשּלא .אלילים, ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶָֹ

(àé)Løâ éððä íBiä Eeöî éëðà øLà úà Eì-øîL§¨̧§½¥²£¤¬¨«Ÿ¦−§©§´©®¦«§¦¯Ÿ¥´
éðtîéeçäå éføtäå ézçäå éðòðkäå éøîàä-úà E ¦¨¤À¤¨«¡Ÿ¦Æ§©§©«£¦½§©«¦¦Æ§©§¦¦½§©«¦¦−

:éñeáéäå§©§¦«
i"yx£'B‚Â È¯Ó‡‰ מּפניהם:∑‡˙ ּופנה עמד הּגרּגׁשי ּכי ּכאן, יׁש אּמֹות ו' ∆»¡…ƒ¿ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ

(áé)øLà õøàä áLBéì úéøa úøëz-ït Eì øîMä¦¨´¤§À¤¦§³Ÿ§¦Æ§¥´¨½̈¤£¤¬
:Eaø÷a L÷Bîì äéäé-ït äéìò àa äzà©−̈¨´¨¤®¨¤¦«§¤¬§¥−§¦§¤«

(âé)ïeøaLz íúávî-úàå ïeözz íúçaæî-úà ék¦³¤¦§§Ÿ¨Æ¦Ÿ½§¤©¥«Ÿ−̈§©¥®
:ïeúøëz åéøLà-úàå§¤£¥−̈¦§Ÿ«

i"yx£ÂÈ¯L‡∑(מד זרה אֹותֹו(עבודה ׁשעֹובדים אילן .הּוא ¬≈»ְִִֶָ

(ãé)çà ìàì äåçzLú àì ékøBîL àp÷ ýåýé ék ¦²¬Ÿ¦§©«£¤−§¥´©¥®¦³§Ÿ̈Æ©¨´§½
:àeä àp÷ ìà¥¬©−̈«

i"yx£BÓL ‡p˜∑ מעֹוזביו ּופֹורע ּבנצחֹונֹו אֹוחז קנאה, לׁשֹון ּכל וזהּו מוּתר, ואינֹו להּפרע .מקּנא «»¿ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

ÈÈט  CÓ„˜ ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ√»»¿»
ÈL˜ ÌÚ È¯‡ ‡Èa ÈÈ„ ‡zÎL ÔÚk C‰z¿«¿«¿ƒ¿»«¿»≈»»¬≈«¿≈
‡‡ËÁÏÂ ‡·BÁÏ ˜BaL˙Â ‡e‰ Ï„¿̃«¿ƒ¿¿»»¿«¬»»»

:‡ÒÁ˙Â¿«¿¿»»

CnÚי  Ïk Ì„˜ ÌÈ˜ ¯Êb ‡‡ ‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»¬»¿«¿«√»»«»
‡Ú¯‡ ÏÎa e‡È¯a˙‡ ‡Ï Èc ÔLÈ¯t „aÚ‡∆¿≈¿ƒ»ƒ»ƒ¿¿ƒ¿»«¿»
ÔB‰ÈÈa z‡ Èc ‡nÚ ÏÎ ÈÊÁÈÂ ‡iÓÓÚ ÏÎ·e¿»«¿«»¿∆¡≈»«»ƒ«¿≈≈
„·Ú ‡‡ Èc ‡e‰ ÏÁ„ È¯‡ ÈÈ„ ‡„·BÚ ˙È»»»«¿»¬≈»≈ƒ¬»»≈

:CnÚƒ»

‰‡יא  ÔÈ„ ‡ÓBÈ Cc˜ÙÓ ‡‡ Èc ˙È CÏ ¯Ë»»»ƒ¬»¿«¿»»≈»
È‡ÚÎe È‡¯BÓ‡ ˙È CÓ„˜ ÔÓ C¯˙Ó ‡‡¬»¿»≈ƒ√»»»¡»≈¿«¬»≈

:È‡Òe·ÈÂ È‡eÁÂ È‡f¯Ùe È‡zÁÂ¿ƒ»≈¿ƒ»≈¿ƒ»≈ƒ»≈

‡¯Ú‡יב  ·˙ÈÏ ÌÈ˜ ¯Ê‚˙ ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»ƒ¿«¿«¿»≈«¿»
:CÈa ‡Ï˜˙Ï È‰È ‡ÓÏÈc dÏÚ ÏÏÚ z‡ Ècƒ«¿»≈¬«ƒ¿»¿≈¿«¿»≈»

ÈÂ˙יג  ÔeÚ¯˙z ÔB‰È¯B‚‡ ˙È È¯‡ÔB‰˙Ó˜ ¬≈»¬≈¿«¿¿»»«¿
:Ôeˆv˜z ÔB‰È¯L‡ ˙ÈÂ Ôe¯a˙z¿«¿¿»¬≈≈¿«¿

ÈÈיד  È¯‡ ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ „BbÒ˙ ‡Ï È¯‡¬≈»ƒ¿¿«¬««¿«»¬≈¿»
:‡e‰ ‡p˜ Ï‡ dÓL ‡p«̃»¿≈≈«»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(h)éðéòa ïç éúàöî àð íà'åâå E ¦¨¨¨¦¥§¥¤
.'åâå àð Cìémrh FzF`n xnFlM ¥¤¨§©¥©©

dWw mrW itl KlY `NW Epl Yxn`W¤¨©§¨¨¤Ÿ¥¥§¦¤©§¥

KxCA Llk` oR dY` sxr(b bl lirl), Ÿ¤©¨¤£¤§©¨¤
EpOr KlYW oikixv Ep` mrh FzF`n¥©©¨§¦¦¤¥¥¦¨

`Ed sxr dWw mr iMdY`emEgx l` ¦©§¥Ÿ¤§©¨¥©

:oEPgeeðúàhçìe eððBòì zçìñå §©§¨©§¨©£¥§©¨¥
.eðzìçðeux`d EpligpY WExiR §©§¨¥©§¦¥¨¨¤

:EpizFa`l YrAWPWi dxez ¤¦§©§¨©£¥

`yz ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` f"i iyiy meil inei xeriy

(åè)eðæå õøàä áLBéì úéøa úøëz-ït|éøçà ¤¦§¬Ÿ§¦−§¥´¨¨®¤§¨´©«£¥´
ìàýìàì eçáæå íäéýzìëàå Eì àø÷å íäé ¡«Ÿ¥¤À§¨«§Æ¥´Ÿ¥¤½§¨¨´§½§¨«©§−̈

:Bçáfî¦¦§«
i"yx£BÁ·fÓ zÏÎ‡Â∑ּכ ׁשּמּתֹו ּבעבֹודתֹו, ּכמֹודה עלי מעלה ואני ּבאכילתֹו, ענׁש ׁשאין אּתה ּכסבּור ¿»«¿»ƒƒ¿ְְֲֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

לבני מּבנֹותיו ולֹוקח ּבא ה)אּתה :(שם ְְְִֵֶַַָָָָ

(æè)éðáì åéúðaî zç÷ìåìà éøçà åéúðá eðæå Eýïäé §¨«©§¨¬¦§Ÿ−̈§¨¤®§¨´§ŸÀ̈©«£¥Æ¡´Ÿ¥¤½
éða-úà eðæäåìà éøçà Eý:ïäé §¦§Æ¤¨¤½©«£¥−¡«Ÿ¥¤«

(æé):Cl-äNòú àì äëqî éäìà¡Ÿ¥¬©¥−̈¬Ÿ©«£¤¨«
(çé)ìëàz íéîé úòáL øîLz úBvnä âç-úà¤©´©©»¦§Ÿ¼¦§©̧¨¦¹Ÿ©³

Lãça ék áéáàä Lãç ãòBîì Eúéeö øLà úBvî©Æ£¤´¦¦¦½§¥−´Ÿ¤¨«¨¦®¦µ§´Ÿ¤
:íéøönî úàöé áéáàä̈«¨¦½¨−̈¨¦¦§¨«¦

i"yx£·È·‡‰ L„Á∑ּבבּׁשּולּה מתּבּכרת ׁשהּתבּואה הּבּכּור, .חדׁש …∆»»ƒְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹ

(èé)ð÷î-ìëå éì íçø øèt-ìkøBL øèt øëfz E ¨¤¬¤¤−¤¦®§¨¦§§Æ¦¨½̈¤−¤¬
:äNå̈¤«

i"yx£ÈÏ ÌÁ¯ ¯ËtŒÏk∑ ּבאדם.'B‚Â ¯Îfz E˜ÓŒÏÎÂ∑,וׂשה ׁשֹור ּבפטר ּתּזכר אׁשר מקנ אׁשר וכל »∆∆∆∆ƒָָָ¿»ƒ¿¿ƒ»»¿ְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶָָָָ
רחמּה את זכר וכן∑Ët¯.יפטר ּפתיחה, יז)לׁשֹון לׁשֹון (משלי ּתּזכר, ׁשל ּתי"ו מדֹון". ראׁשית מים "ּפֹוטר : ְְִֶַָָָֹ∆∆ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָ

הּיֹולדת  על מּוסב היא, .נקבה ְִֵֶֶַַָָ

(ë)äcôú àì-íàå äNá äcôz øBîç øèôe¤³¤£Æ¦§¤´§¤½§¦¬Ÿ¦§¤−
éða øBëa ìk Bzôøòå:í÷éø éðô eàøé-àìå äcôz E ©«£©§®´Ÿ§³¨¤̧Æ¦§¤½§Ÿ¥«̈¬¨©−¥¨«

i"yx£¯BÓÁ ¯ËÙe∑ טמאה ּבהמה ׁשאר ·N‰.ולא ‰cÙz∑ ּביד חּלין והּוא לּכהן ׂשה ּופטר נֹותן ּכהן, ∆∆¬ְְְְֵֵָָָֹƒ¿∆¿∆ְְִֵֵֵֶֶֶַַֹֹֻ
לּבעלים  ּבעבֹודה מּתר ממֹונֹו∑BzÙ¯ÚÂ.חמֹור יפסד לפיכ ּכהן, ממֹון הפסיד הּוא ּבקּופיץ. Ïk.עֹורפֹו ְֲֲִַַָָָֻ«¬«¿ְְְְְְִִִִֵַָָֹֻ…

‰cÙz EÈa ¯BÎa∑ׁשּנאמר קצּוב, ּפדיֹונֹו סלעים יח)חמּׁשה ּתפּדה"(במדבר חדׁש מּבן "ּופדּויו :.e‡¯ÈŒ‡ÏÂ ¿»∆ƒ¿∆ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹ¿…≈»
Ì˜È¯ ÈÙ∑ ראּית ּבכֹור ּבמצות ׁשאין הּבכֹור, על מּוסב ואינֹו הּוא עצמֹו ּבפני ּדבר מקרא, ׁשל ּפׁשּוטֹו לפי »«≈»ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ראּית  עלת להביא עליכם מצוה ריקם, ּפני לאֿיראּו לראֹות, לרגל ּוכׁשּתעלּו היא, אחרת אזהרה אּלא ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּפנים,
ׁשהּוא  עברי, עבד ׁשל הענקתֹו על ללּמד ׁשוה', ל'גזרה ּומפנה הּוא יתר מקרא ּבריתא, מדרׁש ּולפי ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻּפנים.

קּדּוׁשין ּבמּסכת ּבכֹור. ּכפדיֹון ומין מין מּכל סלעים יז)חמּׁשה .(דף ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַָָָָ

ÔeÚËÈÂטו  ‡Ú¯‡ ·˙ÈÏ ÌÈ˜ ¯Ê‚˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿«¿«¿»≈«¿»¿ƒ¿
Ôe¯˜ÈÂ ÔB‰˙ÂÚËÏ ÔeÁa„ÈÂ ÔB‰˙ÂÚË ¯˙a»««¬«¿¿ƒ¿¿¿«¬«¿¿ƒ¿

:ÔB‰ÈÁ·cÓ ÏeÎÈ˙Â CÏ»¿≈ƒƒ¿≈

ÔB‰˙aטז  ÔiÚËÈÂ CÈ·Ï ÔB‰˙aÓ ·q˙Â¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ¿»¿ƒ¿««¿«¿
¯˙a Ca ˙È ÔiÚËÈÂ ÔB‰˙ÂÚË ¯˙a»««¬«¿¿ƒ¿««»¿»»«

:ÔB‰˙ÂÚË«¬«¿

CÏ:יז  „aÚ˙ ‡Ï ‡Î˙Óc ÔÏÁc«¬«¿«¿»»«¿≈»

ÔÈÓBÈיח  ‡Ú·L ¯hz ‡i¯ÈhÙ„ ‡bÁ ˙È»«»¿«ƒ«»ƒ«ƒ¿»ƒ
‡Á¯È ÔÓÊÏ Cz„wÙ È„ ‡Ók ‡¯Èht ÏeÎÈz≈«ƒ»¿»ƒ«≈¿»ƒ¿««¿»
‡z˜Ù ‡·Èa‡„ ‡Á¯Èa È¯‡ ‡·Èa‡„¿«ƒ»¬≈¿«¿»¿«ƒ»¿«¿»

:ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿»ƒ

ÔÈ¯Îcיט  C¯ÈÚa ÏÎÂ ÈÏÈc ‡cÏÂ Á˙t Ïk»»««¿»ƒƒ¿»¿ƒ»ƒ¿ƒ
:¯ÓÈ‡Â ¯Bz ¯BÎa Lc˜z«¿≈¿¿ƒ»

Ï‡כ  Ì‡Â ‡¯ÓÈ‡a ˜B¯Ùz ‡¯ÓÁ„ ‡¯Îe·e¿»«¬»»ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ»
˜B¯Ùz CÈ·„ ‡¯Îea Ïk dÙ˜˙Â ˜B¯Ùƒ̇¿¿«¿¿≈»¿»ƒ¿»ƒ¿

:ÔÈ˜È¯ ÈÓ„˜ ÔeÊÁ˙È ‡ÏÂ¿»ƒ¿¬√»«≈»ƒ

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(fi).äëqî éäìàlbr mdl EUrW itl ¡Ÿ¥©¥¨§¦¤¨¨¤¥¤
cFr zFUrl `NW oxidfde xfg dkQn©¥¨¨©§¦§¦¨¤Ÿ©£

:oMgi dxez ¥

(gi).úBvnä âç úàsiqFY `l xnFlM ¤©©©§©Ÿ¦
lbrA ziUr xW`M LANn bg cFr©¦¦§©£¤¨¦¨¨¥¤

aizkcM(d al lirl),xgn 'dl bg Exn`Ie §¦§¦©Ÿ§©©¨¨

dxf dcFarl ci` mFi `l mbe`N` , §©Ÿ¥©£¨¨¨¤¨
KkitlE .xFnWY Ll iziESW ozF`¨¤¦¦¦§¦§§¦¨

`xwl FknqdkQn idl`:hi dxez §¨¦§¨¡Ÿ¥©¥¨



yz`סב ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` f"i iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(376 'nr ` jxk `"ypz zegiyd xtq)

ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשהההה ּתּתּתּתפפפפּדּדּדּדהההה חמחמחמחמֹוֹוֹוֹורררר כ)ּוּוּוּופטרפטרפטרפטר החמרּיּות,חמחמחמחמֹוֹוֹוֹור ר ר ר (לד, את ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשהההה– ּבאּתּתּתּתפפפפּדּדּדּדהההה ּבפרׁשת רׁש"י (ּכלׁשֹון מצוה" ׁשל ּב"צאן (יב,- ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
איׁשו) להם "ויקחּו הּצּוּוי מצוה").ׂשׂשׂשׂשההההלגּבי ׁשל צאן לכם ּוקחּו מעבֹודה־זרה ידיכם "מׁשכּו אבֹות": לבית ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

(àë)úaLz éòéáMä íBiáe ãáòz íéîé úLL¥³¤¨¦Æ©«£½Ÿ©¬©§¦¦−¦§®Ÿ
:úaLz øéöwáe Léøça¤«¨¦¬©¨¦−¦§«Ÿ

i"yx£˙aLz ¯Èˆw·e LÈ¯Áa∑?וקציר חריׁש נזּכר ׁשביעית לּמה ערב ׁשל חריׁש על אֹומרים מרּבֹותינּו יׁש ∆»ƒ«»ƒƒ¿…ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
הּקדׁש על מחל ׁשּמֹוסיפין ,ללּמד ׁשביעית, למֹוצאי הּיֹוצא ׁשביעית ׁשל וקציר לׁשביעית, (ראשֿהשנה הּנכנס ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

ׁשנה ט) יׁש ,ל ׁשהּתרּתי הּימים ו' ועבֹודת ּתׁשּבת", הּׁשביעי ּובּיֹום ּתעבד ימים "ׁשׁשת מׁשמעֹו: וכ ,ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹ
נאמר ּכבר ׁשהרי ׁשביעית, ׁשל וקציר חריׁש לֹומר צרי ואין אסּור, והּקציר כה)ׁשהחריׁש לא (ויקרא ׂשד" : ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

רׁשּות, - חריׁש מה ,ל לֹומר ּבֹו, ׁשהזּכר וקציר וחריׁש ּבׁשּבת, אּלא מדּבר ׁשאינֹו אֹומרים ויׁש וגֹו'". ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻתזרע
הּׁשּבת  את ודֹוחה מצוה ׁשהּוא העמר קציר יצא רׁשּות, - קציר .אף ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

(áë)âçå íéhç øéö÷ éøeka Eì äNòz úòáL âçå§©³¨«ªŸÆ©«£¤´§½¦¥−§¦´¦¦®§©Æ
éñàä:äðMä úôe÷z ó ¨´¨¦½§©−©¨¨«

i"yx£ÌÈhÁ ¯Èˆ˜ È¯eka∑'הּלחם 'ׁשּתי ּבֹו מביא החּטיםׁשאּתה כא)מן השנה מנחה ∑È¯eka.(ראש ׁשהיא ƒ≈¿ƒƒƒְִִִִֵֵֶֶֶַַַָƒ≈ְִִֶָ
היא  הּׂשעֹורים מן ּבפסח, הּבאה העמר מנחת ּכי לּמקּדׁש, חּטים ׁשל החדׁש מן הּבאה ÁÂ‚.ראׁשֹונה ְְְְִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ¿«

ÛÈÒ‡‰∑ּכמֹו לּבית, הכנסה לׁשֹון זֹו אסיפה לּבית. הּׂשדה מן ּתבּואת אֹוסף ׁשאּתה כב)ּבזמן :(דברים »»ƒְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
"ּבית ּתֹו אל ‰M‰."ואספּתֹו ˙Ùe˜z∑ הּבאה הּׁשנה ּבתחּלת הּׁשנה, ּבחזרת לׁשֹון ∑Ùe˜z˙.ׁשהיא ְֲֵֶֶַַ¿««»»ְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָָ¿«ְ

והּקפה  .מסּבה ְְִַָָָ

(âë)ìLéðt-úà Eøeëæ-ìk äàøé äðMa íéîòt L ¨¬§¨¦−©¨¨®¥«̈¤Æ¨§´§½¤§¥²
ïãàä|ìà ýåýéý:ìàøNé é ¨«¨¬Ÿ§Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«

i"yx£E¯eÎÊŒÏk∑ הּזכרים וארּבע,ׁשּב.ּכל ּפעמים ׁשלׁש מהם ויׁש ונכּפלּו, נאמרּו ּבּתֹורה מצוֹות הרּבה »¿¿ְְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ׁשּבהם  'עׂשה' מנין ועל ׁשּבהם, לאוין מנין על ולענׁש .לחּיב ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

(ãë)éðtî íéBb LéøBà-ékEìáb-úà ézáçøäå E ¦«¦³¦Æ¦¨¤½§¦§©§¦−¤§ª¤®
-úà úBàøì Eúìòa Eöøà-úà Léà ãîçé-àìå§«Ÿ©§¬Ÿ¦Æ¤©§§½©«£«Ÿ§À¥«̈Æ¤

ìà ýåýé éðtýéìL E:äðMa íéîòt L §¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¨¬§¨¦−©¨¨«
i"yx£LÈ¯B‡∑וכן ,אתרי ב)ּכתרּגּומֹו וכן(דברים רׁש", "החל לב): ּגרּוׁשין (במדבר לׁשֹון האמֹורי", את "וּירׁש :. ƒְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

EÏ·b ˙‡ Èz·Á¯‰Â∑ל קֹובע אני לכ ּתמיד. לפני לראֹות יכֹול ואינ הּבחירה מּבית רחֹוק  ׁשלׁשה ואּתה ¿ƒ¿«¿ƒ∆¿À∆ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָֹ
הּללּו .רגלים ְִַָָ

(äë)ø÷aì ïéìé-àìå éçáæ-íc õîç-ìò èçLú-àì«Ÿ¦§©¬©¨¥−©¦§¦®§«Ÿ¨¦´©½Ÿ¤
:çñtä âç çáæ¤−©©¬©¨«©

ÚÈ·L‡‰כא  ‡ÓBÈ·e ÁÏÙz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿»¿»¿ƒ»»
:Áez ‡„ˆÁ·e ‡ÚB¯Êa Áez¿«ƒ¿»«¬»»¿«

Áˆ„כב  È¯eka CÏ „aÚz ‡iÚe·L„ ‡bÁÂ¿«»¿»«»«¿≈»ƒ≈¬«
:‡zLc ‡˜ÙÓa ‡LÎc ‡bÁÂ ÔÈhÁƒƒ¿«»ƒ¿»»¿ƒ¿»¿«»

CÈ¯eÎcכג  Ïk ÔeÊÁ˙È ‡zLa ÔÈÓÊ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿¬»¿»
:Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ‡ÓÏÚ ÔBa¯ Ì„√̃»ƒ»¿»¿»¡»»¿ƒ¿»≈

È˙כד  ÈzÙ‡Â CÓ„˜ ÔÓ ÔÈÓÓÚ C¯˙‡ È¯‡¬≈¬»≈«¿ƒƒ√»»¿«¿≈»
C˜ÒÓa CÚ¯‡ ˙È L‡ „ÓÁÈ ‡ÏÂ CÓeÁz¿»¿»«¿≈¡«»«¿»¿ƒ¿»
ÔÈÓÊ ˙Ïz C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‰‡fÁ˙‡Ï¿ƒ¿«»»√»¿»¡»»¿«ƒ¿ƒ

:‡zLa¿«»

Ôe˙·Èכה  ‡ÏÂ ÈÁÒt Ìc ÚÈÓÁ ÏÚ ÒBk˙ ‡Ï»ƒ«¬ƒ««ƒ¿ƒ¿»¿ƒ
‡bÁ ˙ÒÎ Èa¯z ‡Áa„nÓ ¯a ‡¯ÙˆÏ¿«¿»«ƒ«¿¿»«¿≈ƒ¿««»

:‡ÁÒÙ„¿ƒ¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(ck).Eöøà úà Léà ãîçé àìåiM §Ÿ©§Ÿ¦¤©§§¦
miwifgn EpiidW zFvx` :mAlA Exn`iŸ§§¦¨£¨¤¨¦©£¦¦

mWixFd iM EpiciA x`Wp `l mdÄ¤Ÿ¦§©§¨¥¦¦¨
zgwl lkEp `NW oMWÎlM ,mdidl ¡̀Ÿ¥¤¨¤¥¤Ÿ©¨©©

oiwqFr odW oeiM mcIn mvx ©̀§¨¦¨¨¥¨¤¥§¦
:eizFvnAdk dxez §¦§¨

`yz ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` g"i ycew zayl inei xeriy

i"yx£'B‚Â ËÁL˙Œ‡Ï∑,קּים חמץ ועדין הּפסח את ּתׁשחט לאחד לא אֹו לּזֹורק אֹו לּׁשֹוחט, מּבני אזהרה …ƒ¿«¿ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ
סג)חבּורה מֹועלת ∑ÔÈÏÈŒ‡ÏÂ.(פסחים לינה אין הּׁשחר ּכתרּגּומֹו. ּבעּמּוד אּלא לינה ואין הּמזּבח, .ּבראׁש ֲָ¿…»ƒְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

ÁÒt‰ ‚Á Á·Ê∑,ואברים אמּוריו חלבים הקטר לכל למד אּתה .ּומּכאן ∆«««»«ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָ

(åë)ýåýé úéa àéáz Eúîãà éøeka úéLàø¥¦À¦¥Æ©§¨´§½¨¦¾¥−§Ÿ̈´
ìàýé:Bnà áìça éãb ìMáú-àì E ¡Ÿ¤®«Ÿ§©¥¬§¦−©«£¥¬¦«

i"yx£E˙Ó„‡ È¯eka ˙ÈL‡¯∑ארצ ּבׁשבח האמּורים הּמינין ח)מּׁשבעת וגפן (דברים ּוׂשעֹורה חּטה "ארץ : ≈ƒƒ≈«¿»¿ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ
הּוא  ּודבׁש, ּתמרים וגֹו'". È„b.ּדבׁש ÏM·˙Œ‡Ï∑,ּבחלב לבׂשר אחד אזהרה ּבּתֹורה: ּכתּוב ּפעמים וׁשלׁש ְְְְִַָָ…¿«≈¿ƒְְְְִֶֶַַָָָָָָָָָָָֹ

ּבּׁשּול לאּסּור ואחד להנאה ואחד קטו)לאכילה, מּמה ∑È„b.(חולין וכבׂש, עגל ואף ּבמׁשמע, ר ולד ּכל ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָ¿ƒְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּבמׁשמע  יֹונקים ּכל סתם, ׁש"ּגדי" למדּת, עּזים" "ּגדי מקֹומֹות ּבכּמה לפרׁש ּׁשהצר.Bn‡ ·ÏÁa∑ ּפרט ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻ«¬≈ƒְָ

סֹופרים  מּדברי אּלא הּתֹורה מן אּסּור ֹו ׁשאין חלב, לֹו ׁשאין .לעֹוף, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"kyz `yz t"y zgiyn)

ּבאה  הּפׁשט ּבדר אמנם, אּמֹו". ּבחלב ּגדי תבּׁשל "לא ּבּמּלים הּתֹורה מּביעה ׁשּבפרׁשתנּו, ּבחלב" לבׂשר ה"אזהרה ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹאת
הענינים  ׁשּבפנימּיּות לֹומר, הכרחי לחלּוטין, מדּיקים ׁשּבּתֹורה הענינים ׁשּכל ּכׁשּיֹודעים א עֹוף, ּבׂשר למעט "אּמֹו": ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻהּמּלה

והּגֹורםאאאאּמּמּמּמֹוֹוֹוֹוּבחלבּגּגּגּגדידידידי" הׁשרׁש הּוא האכזרּיּות.לכללכללכללכל" מּפני ׁשהּוא ּבחלב, ּבׂשר ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ
צריכה  ּגדֹולה ּכּמה עד ללמד נּתן ּומּכ חּיים. ּבעלי צער ּומּפני אכזרּיּות מּפני להּׁשמר עלינּו ּכּמה עד יֹותר מדּגיׁש ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹהּדבר
ּכלׁשהי  אכזרּיּות ׁשּמּפני רֹואים, ׁשהרי יהּודי, ׁשל צערֹו לגּבי ועל־אחת־ּכמה־וכמה אדם, ׁשל צערֹו לגּבי הּזהירּות ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָלהיֹות
רק  ולא ּבחלב, ּבׂשר ּכל אף אּלא ּבלבד, אּמֹו" ּבחלב "ּגדי רק לא הּתֹורה אסרה ּובהנאתֹו, אּמֹו" ּבחלב "ּגדי ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹׁשּבאכילת

רחמנא־לצלן. אכזרּיּות לידי להביאנּו העלּולים מּמעׂשים להרחיקּנּו ּכדי - ּבבּׁשּול אף אּלא ּובהנאה, ְְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָּבאכילה
- אלקיכם" לה' אּתם "ּבנים - יׂשראל ואהבת ּבכלל, הּברּיֹות אהבת יקרה ּכּמה עד מּכ לֹומדים ׁשני, ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹמּצד

ְַַַַַָָעל־אחת־ּכּמה־וכּמה.

ß '` xc` g"i ycew zay ß

(æë)íéøácä-úà Eì-áúk äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¨§−¤©§¨¦´
ét-ìò ék älàä|Ezà ézøk älàä íéøácä ¨¥®¤¦º©¦´©§¨¦´¨¥À¤¨©¯¦¦§²

:ìàøNé-úàå úéøa§¦−§¤¦§¨¥«
i"yx£‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰Œ˙‡∑ לכּתב רּׁשאי אּתה ׁשּבעלּֿפה ולא .ּתֹורה ∆«¿»ƒ»≈∆ְְְִֶֶַַַַָָֹֹ

(çë)íéòaøàå íBé íéòaøà ýåýé-íò íL-éäéå©§¦¨´¦§Ÿ̈À©§¨¦¬Æ§©§¨¦´
ázëiå äúL àì íéîe ìëà àì íçì äìéì©½§¨¤µ¤´Ÿ¨©½©−¦´Ÿ¨¨®©¦§´Ÿ

íéøácä úøNò úéøaä éøác úà úçlä-ìò: ©©ªÀŸ¥µ¦§¥´©§¦½£¤−¤©§¨¦«

ÈÈcכו  ‡Lc˜Ó ˙È·Ï È˙Èz CÚ¯‡ È¯eka LÈ≈̄ƒ≈«¿»«¿≈¿≈«¿¿»«¿»
:·ÏÁa ¯Na ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï C‰Ï‡¡»»»≈¿¿««¬»

iÓb˙t‡כז  ˙È CÏ ·˙k ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«»»ƒ¿»«»
˙È¯Êb ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯ÓÈÓ ÏÚ È¯‡ ÔÈl‡‰»ƒ≈¬≈«≈«ƒ¿»«»»ƒ≈¿»ƒ

:Ï‡¯NÈ ÌÚÂ ÌÈ˜ CnÚƒ»¿«¿ƒƒ¿»≈

ÔÈÓÓÈכח  ÔÈÚa¯‡ ÈÈ Ì„˜ Ôn˙ ‰Â‰Â«¬»«»√»¿»«¿¿ƒ¿»ƒ
‡Ï ‡iÓe ÏÎ‡ ‡Ï ‡ÓÁÏ ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡Â¿«¿¿ƒ≈»»«¿»»¬««»»
‡ÓÈ˜ ÈÓb˙t ˙È ‡iÁeÏ ÏÚ ·˙Îe È˙L¿≈¿«««»»ƒ¿»≈¿»»

:ÔÈÓb˙t ‡¯NÚ«¿»ƒ¿»ƒ

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(ek).éãb ìMáú àìdnl fnx o`Mn Ÿ§©¥§¦¦¨¤¤§©
l"fg Exn`X(:el zenai)mc` `Vi `l ¤¨§£©Ÿ¦¨¨¨

FWExiR ikde .Fxiag zwpinlXaz `l ¥¤¤£¥§¨¦¥Ÿ§©¥
`Vz `l ,Lxiag DA lXiAW dxicwA¦§¥¨¤¦¥¨£¥§Ÿ¦¨

icBdW onf lM Fzpnl` F` FzWExB§¨©§¨¨¨§©¤©§¦
EpiidC ,FO` algl Kixv wFpiYd `Ed©¦¨¦©£¥¦§©§
`peeB i`d ike .WcFg rAx`e mixUr¤§¦§©§©¤§¦©©§¨

migqt iaxr wxtA ogMW`(.aiw migqt) ©§©©§¤¤©§¥§¨¦

,Lxag DA lXAW dxicwA lXaY l ©̀§©¥¦§¥¨¤¦¥¨£¥§
i` ,Dlra iIgA dWExbA `RR ax xn`̈©©©¨¦§¨§©¥©§¨¦
itl ,inp dpnl` ENit` `ni` zirÄ¥¥¨£¦©§¨¨©¦§¦

:zFeW zFrAv`d lM oi`Wfk dxez ¤¥¨¨¤§¨¨



סג `yz ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` f"i iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(376 'nr ` jxk `"ypz zegiyd xtq)

ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשהההה ּתּתּתּתפפפפּדּדּדּדהההה חמחמחמחמֹוֹוֹוֹורררר כ)ּוּוּוּופטרפטרפטרפטר החמרּיּות,חמחמחמחמֹוֹוֹוֹור ר ר ר (לד, את ּבּבּבּבׂשׂשׂשׂשהההה– ּבאּתּתּתּתפפפפּדּדּדּדהההה ּבפרׁשת רׁש"י (ּכלׁשֹון מצוה" ׁשל ּב"צאן (יב,- ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
איׁשו) להם "ויקחּו הּצּוּוי מצוה").ׂשׂשׂשׂשההההלגּבי ׁשל צאן לכם ּוקחּו מעבֹודה־זרה ידיכם "מׁשכּו אבֹות": לבית ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

(àë)úaLz éòéáMä íBiáe ãáòz íéîé úLL¥³¤¨¦Æ©«£½Ÿ©¬©§¦¦−¦§®Ÿ
:úaLz øéöwáe Léøça¤«¨¦¬©¨¦−¦§«Ÿ

i"yx£˙aLz ¯Èˆw·e LÈ¯Áa∑?וקציר חריׁש נזּכר ׁשביעית לּמה ערב ׁשל חריׁש על אֹומרים מרּבֹותינּו יׁש ∆»ƒ«»ƒƒ¿…ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
הּקדׁש על מחל ׁשּמֹוסיפין ,ללּמד ׁשביעית, למֹוצאי הּיֹוצא ׁשביעית ׁשל וקציר לׁשביעית, (ראשֿהשנה הּנכנס ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

ׁשנה ט) יׁש ,ל ׁשהּתרּתי הּימים ו' ועבֹודת ּתׁשּבת", הּׁשביעי ּובּיֹום ּתעבד ימים "ׁשׁשת מׁשמעֹו: וכ ,ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹ
נאמר ּכבר ׁשהרי ׁשביעית, ׁשל וקציר חריׁש לֹומר צרי ואין אסּור, והּקציר כה)ׁשהחריׁש לא (ויקרא ׂשד" : ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

רׁשּות, - חריׁש מה ,ל לֹומר ּבֹו, ׁשהזּכר וקציר וחריׁש ּבׁשּבת, אּלא מדּבר ׁשאינֹו אֹומרים ויׁש וגֹו'". ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻתזרע
הּׁשּבת  את ודֹוחה מצוה ׁשהּוא העמר קציר יצא רׁשּות, - קציר .אף ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

(áë)âçå íéhç øéö÷ éøeka Eì äNòz úòáL âçå§©³¨«ªŸÆ©«£¤´§½¦¥−§¦´¦¦®§©Æ
éñàä:äðMä úôe÷z ó ¨´¨¦½§©−©¨¨«

i"yx£ÌÈhÁ ¯Èˆ˜ È¯eka∑'הּלחם 'ׁשּתי ּבֹו מביא החּטיםׁשאּתה כא)מן השנה מנחה ∑È¯eka.(ראש ׁשהיא ƒ≈¿ƒƒƒְִִִִֵֵֶֶֶַַַָƒ≈ְִִֶָ
היא  הּׂשעֹורים מן ּבפסח, הּבאה העמר מנחת ּכי לּמקּדׁש, חּטים ׁשל החדׁש מן הּבאה ÁÂ‚.ראׁשֹונה ְְְְִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ¿«

ÛÈÒ‡‰∑ּכמֹו לּבית, הכנסה לׁשֹון זֹו אסיפה לּבית. הּׂשדה מן ּתבּואת אֹוסף ׁשאּתה כב)ּבזמן :(דברים »»ƒְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
"ּבית ּתֹו אל ‰M‰."ואספּתֹו ˙Ùe˜z∑ הּבאה הּׁשנה ּבתחּלת הּׁשנה, ּבחזרת לׁשֹון ∑Ùe˜z˙.ׁשהיא ְֲֵֶֶַַ¿««»»ְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָָ¿«ְ

והּקפה  .מסּבה ְְִַָָָ

(âë)ìLéðt-úà Eøeëæ-ìk äàøé äðMa íéîòt L ¨¬§¨¦−©¨¨®¥«̈¤Æ¨§´§½¤§¥²
ïãàä|ìà ýåýéý:ìàøNé é ¨«¨¬Ÿ§Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«

i"yx£E¯eÎÊŒÏk∑ הּזכרים וארּבע,ׁשּב.ּכל ּפעמים ׁשלׁש מהם ויׁש ונכּפלּו, נאמרּו ּבּתֹורה מצוֹות הרּבה »¿¿ְְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ׁשּבהם  'עׂשה' מנין ועל ׁשּבהם, לאוין מנין על ולענׁש .לחּיב ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

(ãë)éðtî íéBb LéøBà-ékEìáb-úà ézáçøäå E ¦«¦³¦Æ¦¨¤½§¦§©§¦−¤§ª¤®
-úà úBàøì Eúìòa Eöøà-úà Léà ãîçé-àìå§«Ÿ©§¬Ÿ¦Æ¤©§§½©«£«Ÿ§À¥«̈Æ¤

ìà ýåýé éðtýéìL E:äðMa íéîòt L §¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¨¬§¨¦−©¨¨«
i"yx£LÈ¯B‡∑וכן ,אתרי ב)ּכתרּגּומֹו וכן(דברים רׁש", "החל לב): ּגרּוׁשין (במדבר לׁשֹון האמֹורי", את "וּירׁש :. ƒְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

EÏ·b ˙‡ Èz·Á¯‰Â∑ל קֹובע אני לכ ּתמיד. לפני לראֹות יכֹול ואינ הּבחירה מּבית רחֹוק  ׁשלׁשה ואּתה ¿ƒ¿«¿ƒ∆¿À∆ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָֹ
הּללּו .רגלים ְִַָָ

(äë)ø÷aì ïéìé-àìå éçáæ-íc õîç-ìò èçLú-àì«Ÿ¦§©¬©¨¥−©¦§¦®§«Ÿ¨¦´©½Ÿ¤
:çñtä âç çáæ¤−©©¬©¨«©

ÚÈ·L‡‰כא  ‡ÓBÈ·e ÁÏÙz ÔÈÓBÈ ‡zLƒ»ƒƒ¿»¿»¿ƒ»»
:Áez ‡„ˆÁ·e ‡ÚB¯Êa Áez¿«ƒ¿»«¬»»¿«

Áˆ„כב  È¯eka CÏ „aÚz ‡iÚe·L„ ‡bÁÂ¿«»¿»«»«¿≈»ƒ≈¬«
:‡zLc ‡˜ÙÓa ‡LÎc ‡bÁÂ ÔÈhÁƒƒ¿«»ƒ¿»»¿ƒ¿»¿«»

CÈ¯eÎcכג  Ïk ÔeÊÁ˙È ‡zLa ÔÈÓÊ ˙Ïz¿«ƒ¿ƒ¿«»ƒ¿¬»¿»
:Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ‡ÓÏÚ ÔBa¯ Ì„√̃»ƒ»¿»¿»¡»»¿ƒ¿»≈

È˙כד  ÈzÙ‡Â CÓ„˜ ÔÓ ÔÈÓÓÚ C¯˙‡ È¯‡¬≈¬»≈«¿ƒƒ√»»¿«¿≈»
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xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(ck).Eöøà úà Léà ãîçé àìåiM §Ÿ©§Ÿ¦¤©§§¦
miwifgn EpiidW zFvx` :mAlA Exn`iŸ§§¦¨£¨¤¨¦©£¦¦
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`yz ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` g"i ycew zayl inei xeriy

i"yx£'B‚Â ËÁL˙Œ‡Ï∑,קּים חמץ ועדין הּפסח את ּתׁשחט לאחד לא אֹו לּזֹורק אֹו לּׁשֹוחט, מּבני אזהרה …ƒ¿«¿ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ
סג)חבּורה מֹועלת ∑ÔÈÏÈŒ‡ÏÂ.(פסחים לינה אין הּׁשחר ּכתרּגּומֹו. ּבעּמּוד אּלא לינה ואין הּמזּבח, .ּבראׁש ֲָ¿…»ƒְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

ÁÒt‰ ‚Á Á·Ê∑,ואברים אמּוריו חלבים הקטר לכל למד אּתה .ּומּכאן ∆«««»«ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָ

(åë)ýåýé úéa àéáz Eúîãà éøeka úéLàø¥¦À¦¥Æ©§¨´§½¨¦¾¥−§Ÿ̈´
ìàýé:Bnà áìça éãb ìMáú-àì E ¡Ÿ¤®«Ÿ§©¥¬§¦−©«£¥¬¦«

i"yx£E˙Ó„‡ È¯eka ˙ÈL‡¯∑ארצ ּבׁשבח האמּורים הּמינין ח)מּׁשבעת וגפן (דברים ּוׂשעֹורה חּטה "ארץ : ≈ƒƒ≈«¿»¿ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ
הּוא  ּודבׁש, ּתמרים וגֹו'". È„b.ּדבׁש ÏM·˙Œ‡Ï∑,ּבחלב לבׂשר אחד אזהרה ּבּתֹורה: ּכתּוב ּפעמים וׁשלׁש ְְְְִַָָ…¿«≈¿ƒְְְְִֶֶַַָָָָָָָָָָָֹ

ּבּׁשּול לאּסּור ואחד להנאה ואחד קטו)לאכילה, מּמה ∑È„b.(חולין וכבׂש, עגל ואף ּבמׁשמע, ר ולד ּכל ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָ¿ƒְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָ
ּבמׁשמע  יֹונקים ּכל סתם, ׁש"ּגדי" למדּת, עּזים" "ּגדי מקֹומֹות ּבכּמה לפרׁש ּׁשהצר.Bn‡ ·ÏÁa∑ ּפרט ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻ«¬≈ƒְָ

סֹופרים  מּדברי אּלא הּתֹורה מן אּסּור ֹו ׁשאין חלב, לֹו ׁשאין .לעֹוף, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"kyz `yz t"y zgiyn)

ּבאה  הּפׁשט ּבדר אמנם, אּמֹו". ּבחלב ּגדי תבּׁשל "לא ּבּמּלים הּתֹורה מּביעה ׁשּבפרׁשתנּו, ּבחלב" לבׂשר ה"אזהרה ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹאת
הענינים  ׁשּבפנימּיּות לֹומר, הכרחי לחלּוטין, מדּיקים ׁשּבּתֹורה הענינים ׁשּכל ּכׁשּיֹודעים א עֹוף, ּבׂשר למעט "אּמֹו": ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻהּמּלה

והּגֹורםאאאאּמּמּמּמֹוֹוֹוֹוּבחלבּגּגּגּגדידידידי" הׁשרׁש הּוא האכזרּיּות.לכללכללכללכל" מּפני ׁשהּוא ּבחלב, ּבׂשר ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ
צריכה  ּגדֹולה ּכּמה עד ללמד נּתן ּומּכ חּיים. ּבעלי צער ּומּפני אכזרּיּות מּפני להּׁשמר עלינּו ּכּמה עד יֹותר מדּגיׁש ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹהּדבר
ּכלׁשהי  אכזרּיּות ׁשּמּפני רֹואים, ׁשהרי יהּודי, ׁשל צערֹו לגּבי ועל־אחת־ּכמה־וכמה אדם, ׁשל צערֹו לגּבי הּזהירּות ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָלהיֹות
רק  ולא ּבחלב, ּבׂשר ּכל אף אּלא ּבלבד, אּמֹו" ּבחלב "ּגדי רק לא הּתֹורה אסרה ּובהנאתֹו, אּמֹו" ּבחלב "ּגדי ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹׁשּבאכילת

רחמנא־לצלן. אכזרּיּות לידי להביאנּו העלּולים מּמעׂשים להרחיקּנּו ּכדי - ּבבּׁשּול אף אּלא ּובהנאה, ְְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָּבאכילה
- אלקיכם" לה' אּתם "ּבנים - יׂשראל ואהבת ּבכלל, הּברּיֹות אהבת יקרה ּכּמה עד מּכ לֹומדים ׁשני, ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹמּצד

ְַַַַַָָעל־אחת־ּכּמה־וכּמה.

ß '` xc` g"i ycew zay ß

(æë)íéøácä-úà Eì-áúk äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¨§−¤©§¨¦´
ét-ìò ék älàä|Ezà ézøk älàä íéøácä ¨¥®¤¦º©¦´©§¨¦´¨¥À¤¨©¯¦¦§²

:ìàøNé-úàå úéøa§¦−§¤¦§¨¥«
i"yx£‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰Œ˙‡∑ לכּתב רּׁשאי אּתה ׁשּבעלּֿפה ולא .ּתֹורה ∆«¿»ƒ»≈∆ְְְִֶֶַַַַָָֹֹ

(çë)íéòaøàå íBé íéòaøà ýåýé-íò íL-éäéå©§¦¨´¦§Ÿ̈À©§¨¦¬Æ§©§¨¦´
ázëiå äúL àì íéîe ìëà àì íçì äìéì©½§¨¤µ¤´Ÿ¨©½©−¦´Ÿ¨¨®©¦§´Ÿ

íéøácä úøNò úéøaä éøác úà úçlä-ìò: ©©ªÀŸ¥µ¦§¥´©§¦½£¤−¤©§¨¦«

ÈÈcכו  ‡Lc˜Ó ˙È·Ï È˙Èz CÚ¯‡ È¯eka LÈ≈̄ƒ≈«¿»«¿≈¿≈«¿¿»«¿»
:·ÏÁa ¯Na ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï C‰Ï‡¡»»»≈¿¿««¬»

iÓb˙t‡כז  ˙È CÏ ·˙k ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«»»ƒ¿»«»
˙È¯Êb ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯ÓÈÓ ÏÚ È¯‡ ÔÈl‡‰»ƒ≈¬≈«≈«ƒ¿»«»»ƒ≈¿»ƒ

:Ï‡¯NÈ ÌÚÂ ÌÈ˜ CnÚƒ»¿«¿ƒƒ¿»≈

ÔÈÓÓÈכח  ÔÈÚa¯‡ ÈÈ Ì„˜ Ôn˙ ‰Â‰Â«¬»«»√»¿»«¿¿ƒ¿»ƒ
‡Ï ‡iÓe ÏÎ‡ ‡Ï ‡ÓÁÏ ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡Â¿«¿¿ƒ≈»»«¿»»¬««»»
‡ÓÈ˜ ÈÓb˙t ˙È ‡iÁeÏ ÏÚ ·˙Îe È˙L¿≈¿«««»»ƒ¿»≈¿»»

:ÔÈÓb˙t ‡¯NÚ«¿»ƒ¿»ƒ

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(ek).éãb ìMáú àìdnl fnx o`Mn Ÿ§©¥§¦¦¨¤¤§©
l"fg Exn`X(:el zenai)mc` `Vi `l ¤¨§£©Ÿ¦¨¨¨

FWExiR ikde .Fxiag zwpinlXaz `l ¥¤¤£¥§¨¦¥Ÿ§©¥
`Vz `l ,Lxiag DA lXiAW dxicwA¦§¥¨¤¦¥¨£¥§Ÿ¦¨

icBdW onf lM Fzpnl` F` FzWExB§¨©§¨¨¨§©¤©§¦
EpiidC ,FO` algl Kixv wFpiYd `Ed©¦¨¦©£¥¦§©§
`peeB i`d ike .WcFg rAx`e mixUr¤§¦§©§©¤§¦©©§¨

migqt iaxr wxtA ogMW`(.aiw migqt) ©§©©§¤¤©§¥§¨¦

,Lxag DA lXAW dxicwA lXaY l ©̀§©¥¦§¥¨¤¦¥¨£¥§
i` ,Dlra iIgA dWExbA `RR ax xn`̈©©©¨¦§¨§©¥©§¨¦
itl ,inp dpnl` ENit` `ni` zirÄ¥¥¨£¦©§¨¨©¦§¦

:zFeW zFrAv`d lM oi`Wfk dxez ¤¥¨¨¤§¨¨



yz`סד ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` g"i ycew zayl inei xeriy
cewp ãã ycew zegiyn ze(178 'nr el jxk zegiy ihewl)

אכלאכלאכלאכל לאלאלאלא לחםלחםלחםלחם .... .... ייייֹוֹוֹוֹוםםםם ארארארארּבּבּבּבעיםעיםעיםעים .... .... ׁשׁשׁשׁשםםםם כח)ויהיויהיויהיויהי הּמהרׁש"א(לד, ב)ּכתב עה, האמצעים,(יומא יֹום לארּבעים ׁשהּכּונה ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְִִֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
האחרֹונים, יֹום ּבארּבעים מדּבר ּפסּוקנּו ׁשהרי ּגדֹול, עּיּון וצרי העגל". חטא על יׂשראל ּבׁשביל "והתעּנה בכעס, ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָׁשהיּו

ּברצֹון. ְֶָָׁשהיּו

(èë)úãòä úçì éðLe éðéñ øäî äLî úãøa éäéå©§¦À§¤³¤¤Æ¥©´¦©½§¥̧ª³Ÿ¨«¥ªÆ
ïø÷ ék òãé-àì äLîe øää-ïî Bzãøa äLî-ãéa§©¤½§¦§−¦¨¨®¤´«Ÿ¨©À¦¬¨©²

:Bzà Bøaãa åéðt øBò¬¨−̈§©§¬¦«
i"yx£‰LÓ ˙„¯a È‰ÈÂ∑ הּכּפּורים ּביֹום אחרֹונֹות, לּוחֹות ˜¯Ô.ּכׁשהביא Èk∑ מבהיק ׁשהאֹור קרנים, לׁשֹון «¿ƒ¿∆∆…∆ְְֲִִִֵֶַַƒ»«ְְְִִֶַַַָ

ההֹוד? לקרני מׁשה זכה ּומהיכן קרן. ּכמין הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּובֹולט ׁשּנתן הּמערה, מן אמרּו: רּבֹותינּו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר ּפניו, על לג)ידֹו כּפי (לעיל "וׂשּכתי :". ְֱִִֶֶַַַַָָָֹ

(ì)ïø÷ äpäå äLî-úà ìàøNé éða-ìëå ïøäà àøiå©©̧§©«£¹Ÿ§¨§¥³¦§¨¥Æ¤¤½§¦¥¬¨©−
:åéìà úLbî eàøéiå åéðt øBò́¨¨®©¦«§−¦¤¬¤¥¨«

i"yx£ÂÈÏ‡ ˙LbÓ e‡¯ÈiÂ∑מהּוּב ּבעברה, ידיהם ּפׁשטּו ׁשּלא ׁשעד עברה, ׁשל ּכחּה ּגדֹולה ּכּמה ּוראה א «ƒ¿ƒ∆∆≈»ְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ
כד)אֹומר מזּדעזעים.(לעיל ולא יראים ולא יׂשראל" ּבני לעיני ההר ּבראׁש אכלת ּכאׁש ה' ּכבֹוד "ּומראה : ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹֹ

ּומזּדעזעים  מרּתיעים היּו מׁשה ׁשל הֹודֹו מקרני אף העגל, את .ּומּׁשעׂשּו ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

(àì)-ìëå ïøäà åéìà eáLiå äLî íäìà àø÷iå©¦§¨³£¥¤Æ¤½©¨ª¯¥¨²©«£¬Ÿ§¨
:íäìà äLî øaãéå äãòa íéàNpä©§¦¦−¨«¥¨®©§©¥¬¤−£¥¤«

i"yx£‰„Úa ÌÈ‡Np‰∑ העדה נׂשיאי ‡Ì‰Ï.ּכמֹו ‰LÓ ¯a„ÈÂ∑הּוא הוה ּולׁשֹון מקֹום, ׁשל ּכל ׁשליחּותֹו «¿ƒƒ»≈»ְְִֵֵָָ«¿«≈…∆¬≈∆ְְִֶֶָָֹ
הּזה  .הענין ְִֶַָָ

(áì)úà íeöéå ìàøNé éða-ìk eLbð ïë-éøçàå§©«£¥¥¬¦§−¨§¥´¦§¨¥®©§©¥¾¥Á
:éðéñ øäa Bzà ýåýé øac øLà-ìk̈£¤̧¦¤¯§Ÿ̈²¦−§©¬¦¨«

i"yx£eLb ÔÎŒÈ¯Á‡Â∑ ּכיצד רּבנן: 'ּתנּו ליׂשראל: ההלכה אֹו הּפרׁשה ּומלּמד חֹוזר לּזקנים, ׁשּלּמד אחר ¿«¬≈≈ƒ¿ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ
לֹו ויׁשב אהרן נסּתּלק ּפרקֹו, מׁשה לֹו ׁשנה אהרן, נכנס הּגבּורה, מּפי לֹומד היה מׁשה הּמׁשנה? ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹסדר
לׂשמאל  ואיתמר מׁשה לימין אלעזר יׁשב הם, נסּתּלקּו ּפרקם, מׁשה להם ׁשנה ּבניו, נכנסּו מׁשה. ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹלׂשמאל
מׁשה  להם ׁשנה העם, ּכל נכנסּו לצדדין. יׁשבּו זקנים, נסּתּלקּו ּפרקם, מׁשה להם ׁשנה זקנים, נכנסּו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹאהרן.

נמצ  ּכדאיתא ּפרקם. וכּו'', ארּבעה אהרן ּביד ׁשלׁשה, אהרן ּבני ּביד ב', הּזקנים ּביד א', העם ּכל ּביד א, ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ
.(נד)ּב'ערּובין' ְִֵ

(âì):äåñî åéðt-ìò ïziå ízà øacî äLî ìëéå©§©´¤½¦©¥−¦¨®©¦¥¬©¨−̈©§¤«
i"yx£‰ÂÒÓ ÂÈtŒÏÚ ÔziÂ∑ּבּגמרא הּוא ארּמי לׁשֹון אּפי, ּבית סב)ּכתרּגּומֹו: ועֹוד (כתובות לּבא', 'סוי : «ƒ≈«»»«¿∆ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָ

הּפרצּוף  ּכנגד הּנּתן ּבגד מסוה, ּכאן, אף ּבּה. מסּתּכל היה הּבטה, לׁשֹון לאּפּה', מסוה קא 'הוה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻּב'כתּבֹות ':

ÔÈ¯˙eכט  ÈÈÒ„ ‡¯ehÓ ‰LÓ ˙Á „k ‰Â‰Â«¬»«¿«…∆ƒ»¿ƒ«¿≈
ÔÓ d˙ÁÓa ‰LÓ„ ‡„Èa ‡˙e„‰Ò ÈÁeÏ≈«¬»ƒ»¿…∆¿≈¬≈ƒ
‡¯˜È ÂÈÊ È‚Ò È¯‡ Ú„È ‡Ï ‰LÓe ‡¯eË»…∆»¿«¬≈¿≈ƒ¿»»

:dnÚ d˙eÏlÓa È‰Bt‡„¿«ƒ¿«»≈ƒ≈

Â‰‡ל  ‰LÓ ˙È Ï‡¯NÈ Èa ÏÎÂ Ô¯‰‡ ‡ÊÁÂ«¬»«¬…¿»¿≈ƒ¿»≈»…∆¿»
‡·¯˜˙‡lÓ eÏÈÁ„e È‰Bt‡„ ‡¯˜È ÂÈÊ È‚Ò¿≈ƒ¿»»¿«ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿¿»»

:d˙ÂÏ¿»≈

ÏÎÂלא  Ô¯‰‡ d˙ÂÏ e·˙Â ‰LÓ ÔB‰Ï ‡¯˜e¿»¿…∆¿»¿»≈«¬…¿»
:ÔB‰nÚ ‰LÓ ÏlÓe ‡zLÎa ‡i·¯·«̄¿¿«»ƒ¿ƒ¿»«≈…∆ƒ¿

Ï‡¯NÈלב  Èa Ïk e·È¯˜˙‡ Ôk ¯˙·e»«≈ƒ¿¿ƒ»¿≈ƒ¿»≈
‡¯eËa dnÚ ÈÈ ÏlÓ Èc Ïk ˙È Ôep„wÙe«≈ƒ»»ƒ«≈¿»ƒ≈¿»

:ÈÈÒ„¿ƒ»

ÏÚלג  ·‰ÈÂ ÔB‰nÚ ‡ÏlÓÏÓ ‰LÓ ÈˆÈLÂ¿≈≈…∆ƒ¿«»»ƒ¿ƒ««
:Èt‡ ˙Èa È‰Bt‡«ƒ≈«≈

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(l).ïø÷ äpäåeiGn FxF` widadW §¦¥¨©¤¦§¦¦¦
Fl FcIn mipxw oke .dpikW(c b wewag). §¦¨§¥©§©¦¦¨

dnFC xF` xwFAdWM iM il d`xpe§¦§¤¦¦§¤©¤¤

Kli` lSRznE zFlSEtn eipxTW li`l§©¦¤©§¨§¨¦§©¥¥¨
ErHW itlE .oxw oFWl Edfe ,Kli`e§¥¨§¤§¤¤§¦¤¨
xi`d ,FnFwnA bidpn cinrdl Evxe§¨§©£¦©§¦¦§¥¦

FzpikW eiGn FzF` `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨¦¦§¦¨
iE`x bidpn did `NW odl zF`xdl§©§¨¤¤Ÿ¨¨©§¦¨

:EdFnMàùú éë úùøô úìñç ¨

`yz ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` g"i ycew zayl inei xeriy
ׁשהיה  ּבׁשעה ונֹוטלֹו ּכנגּדן הּמסוה נֹותן היה מהם, הּכל יזּונּו ׁשּלא ההֹוד, קרני ולכבֹוד העינים, ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹּובית

מסוה  ּבלא יצא ּובצאתֹו צאתֹו, עד עּמֹו נדּבר ׁשהּמקֹום ּובׁשעה י ׂשראל עם .מדּבר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

(ãì)øéñé Bzà øaãì ýåýé éðôì äLî àááe§¸Ÿ¤¹¦§¥³§Ÿ̈Æ§©¥´¦½¨¦¬
ìàøNé éða-ìà øaãå àöéå Búàö-ãò äåñnä-úà¤©©§¤−©¥®§¨À̈§¦¤Æ¤§¥´¦§¨¥½

:äeöé øLà úà¥−£¤¬§ª¤«
i"yx£Ï‡¯NÈ ÈaŒÏ‡ ¯a„Â∑ מהם מסּתּלק ּוכׁשהּוא ּבפניו, ההֹוד קרני .וראּו ¿ƒ∆∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָ

(äì)éðt øBò ïø÷ ék äLî éðt-úà ìàøNé-éðá eàøå§¨³§¥¦§¨¥Æ¤§¥´¤½¦´¨©½−§¥´
Bàa-ãò åéðt-ìò äåñnä-úà äLî áéLäå äLî¤®§¥¦̧¤³¤©©§¤Æ©¨½̈©Ÿ−

:Bzà øaãì§©¥¬¦«
i"yx£Bz‡ ¯a„Ï B‡aŒ„Ú ÂÈtŒÏÚ ‰ÂÒn‰Œ˙‡ ‰LÓ ·ÈL‰Â∑:ּפניו מעל נֹוטלֹו אּתֹו, לדּבר ּוכ ׁשּבא ¿≈ƒ…∆∆««¿∆«»»«…¿«≈ƒְְְִֵֵֶַַָָָ

סימן. חננא"ל פסוקים, תשא קל"ט כי פרשת חסלת

dnÚלד  ‡ÏlÓÏ ÈÈ Ì„˜Ï ‰LÓ ÏÏÚ „ÎÂ¿«»≈…∆»√»¿»¿«»»ƒ≈
˜ÙÂ d˜tÓ „Ú È‰Bt‡ ˙Èa ˙È ÈcÚ‡«¿ƒ»≈«ƒ«ƒ¿≈¿»≈
:„wt˙Ó È„ ˙È Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓÓe¿«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈»ƒƒ¿«»

È‚Òלה  È¯‡ ‰LÓ Èt‡ ˙È Ï‡¯NÈ Èa ÔÊÁÂ«¬»¿≈ƒ¿»≈»«≈…∆¬≈¿≈
˙Èa ˙È ‰LÓ ·˙‡Â ‰LÓ Èt‡„ ‡¯˜È ÂÈÊƒ¿»»¿«≈…∆«¬≈…∆»≈
:dnÚ ‡ÏlÓÏ ÏÏÚc „Ú È‰Bt‡ ÏÚ Èt‡«≈««ƒ«¿»≈¿«»»ƒ≈

âîø 'îòá äñôãð øåáéöá äàéø÷ìå ú"åîùì àùú éë úùøôì äøèôä



סה `yz ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` g"i ycew zayl inei xeriy
cewp ãã ycew zegiyn ze(178 'nr el jxk zegiy ihewl)

אכלאכלאכלאכל לאלאלאלא לחםלחםלחםלחם .... .... ייייֹוֹוֹוֹוםםםם ארארארארּבּבּבּבעיםעיםעיםעים .... .... ׁשׁשׁשׁשםםםם כח)ויהיויהיויהיויהי הּמהרׁש"א(לד, ב)ּכתב עה, האמצעים,(יומא יֹום לארּבעים ׁשהּכּונה ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְִִֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
האחרֹונים, יֹום ּבארּבעים מדּבר ּפסּוקנּו ׁשהרי ּגדֹול, עּיּון וצרי העגל". חטא על יׂשראל ּבׁשביל "והתעּנה בכעס, ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָׁשהיּו

ּברצֹון. ְֶָָׁשהיּו

(èë)úãòä úçì éðLe éðéñ øäî äLî úãøa éäéå©§¦À§¤³¤¤Æ¥©´¦©½§¥̧ª³Ÿ¨«¥ªÆ
ïø÷ ék òãé-àì äLîe øää-ïî Bzãøa äLî-ãéa§©¤½§¦§−¦¨¨®¤´«Ÿ¨©À¦¬¨©²

:Bzà Bøaãa åéðt øBò¬¨−̈§©§¬¦«
i"yx£‰LÓ ˙„¯a È‰ÈÂ∑ הּכּפּורים ּביֹום אחרֹונֹות, לּוחֹות ˜¯Ô.ּכׁשהביא Èk∑ מבהיק ׁשהאֹור קרנים, לׁשֹון «¿ƒ¿∆∆…∆ְְֲִִִֵֶַַƒ»«ְְְִִֶַַַָ

ההֹוד? לקרני מׁשה זכה ּומהיכן קרן. ּכמין הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּובֹולט ׁשּנתן הּמערה, מן אמרּו: רּבֹותינּו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר ּפניו, על לג)ידֹו כּפי (לעיל "וׂשּכתי :". ְֱִִֶֶַַַַָָָֹ

(ì)ïø÷ äpäå äLî-úà ìàøNé éða-ìëå ïøäà àøiå©©̧§©«£¹Ÿ§¨§¥³¦§¨¥Æ¤¤½§¦¥¬¨©−
:åéìà úLbî eàøéiå åéðt øBò́¨¨®©¦«§−¦¤¬¤¥¨«

i"yx£ÂÈÏ‡ ˙LbÓ e‡¯ÈiÂ∑מהּוּב ּבעברה, ידיהם ּפׁשטּו ׁשּלא ׁשעד עברה, ׁשל ּכחּה ּגדֹולה ּכּמה ּוראה א «ƒ¿ƒ∆∆≈»ְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ
כד)אֹומר מזּדעזעים.(לעיל ולא יראים ולא יׂשראל" ּבני לעיני ההר ּבראׁש אכלת ּכאׁש ה' ּכבֹוד "ּומראה : ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹֹ

ּומזּדעזעים  מרּתיעים היּו מׁשה ׁשל הֹודֹו מקרני אף העגל, את .ּומּׁשעׂשּו ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

(àì)-ìëå ïøäà åéìà eáLiå äLî íäìà àø÷iå©¦§¨³£¥¤Æ¤½©¨ª¯¥¨²©«£¬Ÿ§¨
:íäìà äLî øaãéå äãòa íéàNpä©§¦¦−¨«¥¨®©§©¥¬¤−£¥¤«

i"yx£‰„Úa ÌÈ‡Np‰∑ העדה נׂשיאי ‡Ì‰Ï.ּכמֹו ‰LÓ ¯a„ÈÂ∑הּוא הוה ּולׁשֹון מקֹום, ׁשל ּכל ׁשליחּותֹו «¿ƒƒ»≈»ְְִֵֵָָ«¿«≈…∆¬≈∆ְְִֶֶָָֹ
הּזה  .הענין ְִֶַָָ

(áì)úà íeöéå ìàøNé éða-ìk eLbð ïë-éøçàå§©«£¥¥¬¦§−¨§¥´¦§¨¥®©§©¥¾¥Á
:éðéñ øäa Bzà ýåýé øac øLà-ìk̈£¤̧¦¤¯§Ÿ̈²¦−§©¬¦¨«

i"yx£eLb ÔÎŒÈ¯Á‡Â∑ ּכיצד רּבנן: 'ּתנּו ליׂשראל: ההלכה אֹו הּפרׁשה ּומלּמד חֹוזר לּזקנים, ׁשּלּמד אחר ¿«¬≈≈ƒ¿ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָ
לֹו ויׁשב אהרן נסּתּלק ּפרקֹו, מׁשה לֹו ׁשנה אהרן, נכנס הּגבּורה, מּפי לֹומד היה מׁשה הּמׁשנה? ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹסדר
לׂשמאל  ואיתמר מׁשה לימין אלעזר יׁשב הם, נסּתּלקּו ּפרקם, מׁשה להם ׁשנה ּבניו, נכנסּו מׁשה. ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹלׂשמאל
מׁשה  להם ׁשנה העם, ּכל נכנסּו לצדדין. יׁשבּו זקנים, נסּתּלקּו ּפרקם, מׁשה להם ׁשנה זקנים, נכנסּו ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹאהרן.

נמצ  ּכדאיתא ּפרקם. וכּו'', ארּבעה אהרן ּביד ׁשלׁשה, אהרן ּבני ּביד ב', הּזקנים ּביד א', העם ּכל ּביד א, ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ
.(נד)ּב'ערּובין' ְִֵ

(âì):äåñî åéðt-ìò ïziå ízà øacî äLî ìëéå©§©´¤½¦©¥−¦¨®©¦¥¬©¨−̈©§¤«
i"yx£‰ÂÒÓ ÂÈtŒÏÚ ÔziÂ∑ּבּגמרא הּוא ארּמי לׁשֹון אּפי, ּבית סב)ּכתרּגּומֹו: ועֹוד (כתובות לּבא', 'סוי : «ƒ≈«»»«¿∆ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָ

הּפרצּוף  ּכנגד הּנּתן ּבגד מסוה, ּכאן, אף ּבּה. מסּתּכל היה הּבטה, לׁשֹון לאּפּה', מסוה קא 'הוה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻּב'כתּבֹות ':

ÔÈ¯˙eכט  ÈÈÒ„ ‡¯ehÓ ‰LÓ ˙Á „k ‰Â‰Â«¬»«¿«…∆ƒ»¿ƒ«¿≈
ÔÓ d˙ÁÓa ‰LÓ„ ‡„Èa ‡˙e„‰Ò ÈÁeÏ≈«¬»ƒ»¿…∆¿≈¬≈ƒ
‡¯˜È ÂÈÊ È‚Ò È¯‡ Ú„È ‡Ï ‰LÓe ‡¯eË»…∆»¿«¬≈¿≈ƒ¿»»

:dnÚ d˙eÏlÓa È‰Bt‡„¿«ƒ¿«»≈ƒ≈

Â‰‡ל  ‰LÓ ˙È Ï‡¯NÈ Èa ÏÎÂ Ô¯‰‡ ‡ÊÁÂ«¬»«¬…¿»¿≈ƒ¿»≈»…∆¿»
‡·¯˜˙‡lÓ eÏÈÁ„e È‰Bt‡„ ‡¯˜È ÂÈÊ È‚Ò¿≈ƒ¿»»¿«ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿¿»»

:d˙ÂÏ¿»≈

ÏÎÂלא  Ô¯‰‡ d˙ÂÏ e·˙Â ‰LÓ ÔB‰Ï ‡¯˜e¿»¿…∆¿»¿»≈«¬…¿»
:ÔB‰nÚ ‰LÓ ÏlÓe ‡zLÎa ‡i·¯·«̄¿¿«»ƒ¿ƒ¿»«≈…∆ƒ¿

Ï‡¯NÈלב  Èa Ïk e·È¯˜˙‡ Ôk ¯˙·e»«≈ƒ¿¿ƒ»¿≈ƒ¿»≈
‡¯eËa dnÚ ÈÈ ÏlÓ Èc Ïk ˙È Ôep„wÙe«≈ƒ»»ƒ«≈¿»ƒ≈¿»

:ÈÈÒ„¿ƒ»

ÏÚלג  ·‰ÈÂ ÔB‰nÚ ‡ÏlÓÏÓ ‰LÓ ÈˆÈLÂ¿≈≈…∆ƒ¿«»»ƒ¿ƒ««
:Èt‡ ˙Èa È‰Bt‡«ƒ≈«≈

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(l).ïø÷ äpäåeiGn FxF` widadW §¦¥¨©¤¦§¦¦¦
Fl FcIn mipxw oke .dpikW(c b wewag). §¦¨§¥©§©¦¦¨

dnFC xF` xwFAdWM iM il d`xpe§¦§¤¦¦§¤©¤¤

Kli` lSRznE zFlSEtn eipxTW li`l§©¦¤©§¨§¨¦§©¥¥¨
ErHW itlE .oxw oFWl Edfe ,Kli`e§¥¨§¤§¤¤§¦¤¨
xi`d ,FnFwnA bidpn cinrdl Evxe§¨§©£¦©§¦¦§¥¦

FzpikW eiGn FzF` `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨¦¦§¦¨
iE`x bidpn did `NW odl zF`xdl§©§¨¤¤Ÿ¨¨©§¦¨

:EdFnMàùú éë úùøô úìñç ¨

`yz ik zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye '` xc` g"i ycew zayl inei xeriy
ׁשהיה  ּבׁשעה ונֹוטלֹו ּכנגּדן הּמסוה נֹותן היה מהם, הּכל יזּונּו ׁשּלא ההֹוד, קרני ולכבֹוד העינים, ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹּובית

מסוה  ּבלא יצא ּובצאתֹו צאתֹו, עד עּמֹו נדּבר ׁשהּמקֹום ּובׁשעה י ׂשראל עם .מדּבר ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

(ãì)øéñé Bzà øaãì ýåýé éðôì äLî àááe§¸Ÿ¤¹¦§¥³§Ÿ̈Æ§©¥´¦½¨¦¬
ìàøNé éða-ìà øaãå àöéå Búàö-ãò äåñnä-úà¤©©§¤−©¥®§¨À̈§¦¤Æ¤§¥´¦§¨¥½

:äeöé øLà úà¥−£¤¬§ª¤«
i"yx£Ï‡¯NÈ ÈaŒÏ‡ ¯a„Â∑ מהם מסּתּלק ּוכׁשהּוא ּבפניו, ההֹוד קרני .וראּו ¿ƒ∆∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָ

(äì)éðt øBò ïø÷ ék äLî éðt-úà ìàøNé-éðá eàøå§¨³§¥¦§¨¥Æ¤§¥´¤½¦´¨©½−§¥´
Bàa-ãò åéðt-ìò äåñnä-úà äLî áéLäå äLî¤®§¥¦̧¤³¤©©§¤Æ©¨½̈©Ÿ−

:Bzà øaãì§©¥¬¦«
i"yx£Bz‡ ¯a„Ï B‡aŒ„Ú ÂÈtŒÏÚ ‰ÂÒn‰Œ˙‡ ‰LÓ ·ÈL‰Â∑:ּפניו מעל נֹוטלֹו אּתֹו, לדּבר ּוכ ׁשּבא ¿≈ƒ…∆∆««¿∆«»»«…¿«≈ƒְְְִֵֵֶַַָָָ

סימן. חננא"ל פסוקים, תשא קל"ט כי פרשת חסלת
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אגרות קודש

 ב"ה,  א' דר"ח אדר, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר אורי צבי שי' גרינברג

שלום וברכה!

לאחרי ההפסקה הארוכה, אף על פי שבינתים בקשתי למסור ד"ש למר ותקותי שמסרו לו 

בזמנו, קבלתי הפתעה בלתי נעימה שמצב בריאותו שלא כדבעי. והתקוה שלעת קבלת מכתבי זה יש 

כבר הטבה, ויהי רצון שתלך הלוך והטיב עד שתהי' רפואתו שלמה.

וזכות הרבים – שביכלתו וכוחו לזכותם על ידי קירוב לבם לאבינו שבשמים, רופא כל בשר 

ומפליא לעשות, בכשרונו אשר חונן בו ואשר כבר הראה כוחו ופעולתו בהשפעה על דעת הציבור, ובפרט 

על יחידי סגולה מבין הציבור – בודאי תעמוד לו, להמשיך בזה ולהוסיף בזה מתוך בריאות ושמחה 

וטוב לבב, שנתחזקו ונתבססו ע"י אמונה בכוח עם ישראל, עם חכם ונבון, אלא שהיצר מוצא לו כמה 

וביחוד הערכים הרוחניים והנצחיים של  שלוחים המפתים ומבלבלים ומטשטשים את כל הערכים, 

עמנו ושל תורתו הנצחית, שלכן תפקיד המעורר הוא רק להסיר המכסה, ובסגנון הכתוב רוח סערה 

גו', אשר באמת אין בהם שום ממשות כלל, וכמו החושך שאין בו שום ממשות כלל ולכן  וענן גדול 

ממילא נדחה מפני האור )תניא פ' כ"ט(.

המצפה לבשורה נעימה שמצב בריאותו הולך וטוב ובאופן המשביע רצון, ובפרט שנכנסים אנו 

לחודש שמרבין בו בשמחה,

וחותם בכבוד ובברכה,

מ. שניאורסאהן



סו

יום ראשון - י"ב אדר א'
מפרק סו

עד סוף פרק סח

יום רביעי - ט"ו אדר א'
פרק כ, מפרק עז
עד סוף פרק עח

יום שני - י"ג אדר א'
מפרק סט

עד סוף פרק עא

יום חמישי - ט"ז אדר א'
מפרק עט

עד סוף פרק פב

יום שלישי - י"ד אדר א'
פרק כ, פרק עב
עד סוף פרק עו

יום שישי - י"ז אדר א'
מפרק פג

עד סוף פרק פז

שבת קודש - י"ח אדר א'
פרק כ

מפרק פח עד סוף פרק פט

לשבוע פרשת כי־תשא תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה...

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

 ... בשר  ועד 
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,xaqed wxt eze`ay s` .ixnbl zizin`d zn`d ef oi` -

cinz ekeza xxerl ezlekiay xg`n ,"ipepia"aydad`d z`
wx ef ixd ,"crl oekz zn` zty" `xwp df mb - ycgn 'dl
zn`d ef oi` la` ,(mipepiad ly) "mdly" ezin`l zn`d
eilr ,"xayp al"l ribdl "ipepia"d lryk .ixnbl zizin`d
,ixnbl zizin`d zn`d ef oi` ok`y ,eytp oeayg z` zeyrl

dlitzd ixg` zxaere ztleg 'dl ezad`y xg`n.

íâtäå ,íéøeòð úàhça BLôð úàîè økæiLk èøôáe¦§¨§¤¦§Ÿª§©©§§©©§¦§©§¨
,íéðBéìòa äNòLmy -yxeys`e ,eytpmeikyjiiy `ed oi` ¤¨¨¨¤§¦

- "ipepia" dyrpy iptl elv` eygxzd dl` ,mi`hg mze`l
:owfd epax jk lr xne`

íLåzenlera - §¨
,mipeilrdäìòîì àeä§©§¨

íât elàëe ,ïîfäî¥©§©§¦¨©
íBìLå-ñç íBiä àîèðå§¦§¨©©§¨
äNò øákL óàå .Lnî©¨§©¤§¨¨¨

,äðBëð äáeLzlr - §¨§¨
ixd daeyze ,ei`hg

,mbtd z` dxiqnéøä£¥

,ála äáeLzä øwò- dxiard lr ala dwenrd dhxgdy - ¦©©§¨©¥
,mbtd z` dxiqn,úBaø úBâøãîe úBðéça Ba Lé áläåitk - §©¥¥§¦©§¥©

recid11xn`py dn lr12mc`d alay - "jiz`xw miwnrnn" :
on miptl wner epyi

,wnerdìkäåielz -éôì §©Ÿ§¦
,íãà àeäM äîdrya - ©¤¨¨

dbixcna `vnp mc`y
zyxcp - xzei dpeilr
xzei dlecb daeyz epnn
,eala xzei dwenr dhxge

,íB÷näå ïîfä éôìe- §¦©§©§©¨
mewnae miieqn onfay
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ë"àå
äåàúîä çë éøäù ÷åçéøä úéìëúá 'äî ÷åçø àåä

úéîäáä åùôðáùíéøåñàä 'éøáãì úååàúäì ë"â ìåëé
ìòåôá íúåùòì äåàúî åðéàù óà 'úé åðåöø ãâð íäù
íé÷éãöáë úîàá åìöà íéñåàî íðéàù ÷ø å"ç ùîî

õ÷åùîå òåøâ àåä äæáå .[áé 'ô] ì"ùîëøúåé áòåúîå
ù"îëå ì"ðë íéùîøå íéö÷ùå íéàîèä íééç éìòáî
åùôð åá úøáâúîùë íâå] 'åâå ùéà àìå úòìåú éëðàå
úîàá äðéà äìôúä úòùá 'äì äáäàä øøåòì úéäìàä

éøîâì åúéîàìäìôúä øçà úøáåòå úôìåçù øçàî
[â"éôñ ì"ðë

úàèçá åùôð úàîåè øåëæéùë èøôáå
ïîæäî äìòîì àåä íùå 'éðåéìòá äùòù íâôäå íéøåòð
äùò øáëù óàå ùîî å"ç íåéä àîèðå íâô åìàëå
åá ùé áìäå áìá äáåùúä ø÷éò éøä äðåëð äáåùú
ïîæä éôìå íãà àåäù äî éôì ìëäå úåáø úåâøãîå 'éçá
äàåøù åæ äòùá åéùëò ïëìå íéòãåéì òåãéë íå÷îäå
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ז.9. כב, יט.10.תהלים יב, ד.11.משלי מה, דברים תורה א.12.לקוטי קל, תהלים



`'סח xc` c"i iyily mei Ð hk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר י"ד שלישי יום
,72 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...é÷ð àåäù éî íâå,fl 'nr cr.äùòîå øåáãá

xy`n xzei dwenr daeyz epnn yxcizy xyt` miieqn
m` :lynl ,xg` onfae mewnaeze`aonfeze`aeminiiw mewn

daeyzdy epnn f` yxcp - miieqn oipra zepeiqp zegt eiptl
eilry onfae mewna xy`n xzei dlecb didz oipr eze` lr

mze`a xzei wa`idl
,zepeiqp.íéòãBiì òeãik©¨©©§¦

daeyzdy okzi ,okl -
dyrymrt i`didi `l ,

`vnp `ed ea avnl da ic
meikepnn zyxcp meide ,

;xzei dlecb daeyzïëìå§¨¥
äàBøL ,Bæ äòLa åLëò©§¨§¨¨¤¤

,"àúîLðc àøBäð déa ÷éìñ àìc" Bîöòadnypd xe`y - §©§§¨¨¦¥§¨§¦§¨¨
,ea "qtzp" epi`ììkî,o`kn -,BúáeLz äìa÷úð àì íBiäL ¦§¨¤©Ÿ¦§©§¨§¨

,íéìécáî åéúBðBòåmpi`e ,minyay eia` oial epia - ©£¨©§¦¦
,ea xi`dl dnypd xe`l mixyt`nBúBìòäì íéöBøL Bà¤¦§©£

,øúBé äàlò äáeLúì,xzei dpeilr daeyzl -à÷îòî ¦§¨¦¨¨¥¥¨§¨
.øúBé àaìcdaeyzd xy`n ,alay xzei wenr wnern - §¦¨¥

`l :xnelk .zncewd
ezaeyz oi` meidy
,daxc` ,zlaewn

mivex dlrnlnaxwl
dbxcl e`iadle eze`
,daeyz ly xzei dpeilr
eiptl minixrn okle
zceara zerxtde zeaiq
dpeilr daeyzl e`iadle xzei miwenr zegek ea xxerl ick ,'d

.xzeiãåc øîà ïëìå13"ãéîú écâð éúàhçå" :14. §¨¥¨©¨¦§©¨¦¤§¦¨¦

íéøeîçä íéøeòð úàhçî é÷ð àeäL éî íâåick ixd - §©¦¤¨¦¥©Ÿ§¦©£¦
,"xayp al"l ribdløäæ øîàî íi÷ì Baì ìà íéNé̈¦¤¦§©¥©£©Ÿ©

LBãwä15,"àðaLçc éøàn"î úBéäì ,,oeaygd ilran - ©¨¦§¦¨¥§ª§§¨
rbep df oeaygy ,eicqtde eigeex oeayg jxer wqr lray enk

,xiky enk `l ;xzeia el
lk el rbep epi` xacdy

,jkïBaLç úBNòì eðéäc§©§©£¤§
ìkî ,BLôð íò¦©§¦¨
íéøeacäå úBáLçnä©©£¨§©¦¦
eøáòå eôìçL íéNònäå§©©£¦¤¨§§¨§
íBiä ãò BúBéä íBiî¦¡©©
ãvî ílk eéä íà ,äfä©¤¦¨ª¨¦©
ãvî Bà ,äMãwä©§ª¨¦©
,ïìvì-àðîçø äàîhä©ª§¨©£¨¨¦§¨

eðéäcoi` d`nehd cv - §©§
,`wec zexiar ernyn

`l`úBáLçnä ìk̈©©£¨
íéNònäå íéøeacäå§©¦¦§©©£¦
änä 'äì àì øLà£¤Ÿ©¥¨

,BúãBáòìå BðBöøìå- §¦§§©£¨
oi`y dcaerd mvr ,dxiar ly mipipr md oi` m` mb ,oky
ixd - dyecw ly mipipr myl dl` miyrne mixeaic ,zeaygn

.d`nehd cvn mdì Leøt eäfLøkæpk ,"àøçà àøèñ" ïBL ¤¤¥§¦§¨¨¢¨©¦§¨
.[å ÷øôa] ìéòì- `id "`xg` `xhq" iehiad zernyny - §¥§¤¤

,ayeg `edy zeaygnd m` :dyecwd cv `l ,xg` cv

oipr mda oi` ,dyer `edy miyrnde xacn `edy mixeaicd
mpi` m` mb) ,dtilwde d`nehd cv md ixd - dyecw ly

.(ynn zexiar,úàæ úòãeîe,xacd recie -úò ìk ék ©©Ÿ¦¨¥
áMçî íãàäL,ayeg -äákøî äNòð ¯ úBLBã÷ úBáLçî ¤¨¨¨§©¥©£¨§©£¤¤§¨¨

úBìëéäì Bæ úòa§¥§¥¨
ïänL ,äMãwä©§ª¨¤¥¤
úBáLçî úBòtLîª§¨©£¨

.eìläayeg mc`yk - ©¨
dwif odl yiy zeaygn
f` lawn `ed ,'d zad`l
"dad`d lkid"n drtyd
ayeg `edyk ;dlrnly

odl yiy zeaygnzekiiy
f` lawn `ed ,'d z`xil
"d`xid lkid"n drtyd

;d`ld jke ,dlrnlyïëå§¥
Côäìayeg `edyk - §¥¤

zeaygn`lyon
,dyecwdäákøî äNòð©£¤¤§¨¨

úBìëéäì Bæ úòa äàîè§¥¨§¥§¥¨
úBòtLî ïänL ,äàîhä,zeig zelawne -úBáLçî ìk ©ª§¨¤¥¤ª§¨¨©£¨
.äNòîe øeaãa ïëå ,úBòødyer e` xacn `edy dryay - ¨§¥§¦©£¤

zeige drtyd lawne "dakxn" dyrp `ed ,dyecw ly miyrn
dyer e` xacn `edyk ,jtidl mb jk .dyecwd zelkidn
zelkidl "dakxn" dyrp `ed ,"`xg` `xhq" ly miyrn
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

íåéäù ììëî àúîùðã àøåäð äéá ÷éìñ àìã åîöòá
íéöåøù åà íéìéãáî åéúåðåòå åúáåùú äìá÷úð àì
øúåé àáìã à÷îåòî øúåé äàìéò äáåùúì åúåìòäì

.ãéîú éãâð éúàèçå ãåã øîà ïëìå

é÷ð àåäù éî íâå
øîàî íéé÷ì åáì ìà íéùé íéøåîçä íéøåòð úåàèçî
íò ïåáùç 'åùòì åðééäã àðáùåçã éøàîî úåéäì ÷"äæ
åôìçù íéùòîäå íéøåáéãäå úåáùçîä ìëî åùôð
ãöî íìåë åéä íà äæä íåéä ãò åúåéä íåéî åøáòå
úåáùçîä ìë åðééäã ì"ø äàîåèä ãöî åà äùåã÷ä
åðåöøìå äîä 'äì àì øùà íéùòîäå íéøåáéãäå
úàæ úòãåîå [å"ôá] ì"ðë à"ñ ïåùì 'éô åäæù åúãåáòìå
äùòð úåùåã÷ úåáùçî áùçî íãàäù úò ìë éë
úåòôùåî ïäîù äùåã÷ä úåìëéäì åæ úòá äáëøî
úòá äàîè äáëøî äùòð êôäì ïëå åììä úåáùçî
úåáùçî ìë úåòôùåî ïäîù äàîåèä úåìëéäì åæ

.äùòîå øåáãá ïëå úåòø
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ה.13. נא, ˘Ú‰:‡"ËÈÏ¯14.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î נהורא ˙ סליק יהא לא ובכ"ז המבדיל, (עוון) דבר שאין - פלא זהו לכאורה "והנה
- ועון רע יצה"ר לו שאין - חלל ולבי שאמר לאחר גם תמיד, נגדי וחטאתי דוד אמר ולכן מהכתוב זה מכריח ולכן בהגוף. דנשמתא
שזהו  לומר ומוכרח פעם? חטא שהוא מה לנגדו ולעמוד בזכרון אצלו להיות תמיד צריך מדוע וא"כ - פ"א כדלעיל צדיק, מדרי'

כו'". יותר תשו"ע עצמו, הטוב במדרי' עלי' א.15.בשביל קעח, זח"ג ראה

'` xc` e"h iriax mei Ð hk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר ט"ו רביעי יום
,fl 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åáì ìà íéùé ãåò,gl 'nr cr:÷"äæá ù"îë

mincewd miwxta xaqed xak .d`nehd16"dakxn" byendy ,
akexd ly epevxl dlek lk dpezpy dakxn enk ,ernyn
lhae elek xeqn `edy edyin lr xnel mivexyk mb jk ,dilr
cva mb jke .dyecwl "dakxn" `edy mixne` - dyecwl
,envra zexiar `ven epi`yk mb ixd ,miptÎlkÎlr .iktdd

oeayg dyriy iciÎlr ,"xayp al"l ribdl leki z`f lka `ed
`ly `vni enekiqay ,eiyrne eixeaic ,eizeaygn lkn eytp
ixd - dyecwd cvn eid `l md m`e .dyecwd cvn eid mlek
"dakxn" f` did `edy - ixd ."`xg` `xhq"d cvn eid mdy

."`xg` `xhq"le d`nehl

,Baì ìà íéNé ãBò,"xayp al"l ribdl ick -åéúBîBìç áø ¨¦¤¦Ÿ£¨
onfdn izin`d eavn lr cenll leki mc`y dnn xzei ,oky -
,dpiyd zrya eizenelgn eze` cenll leki `ed - xr `edy

çeø úeòøe ìáä íäL17,?dnl jk lke -BLôð ïéàL íeMî ¤¥¤¤§©¦¤¥©§
,äìòîì äìBòzrya - ¨§©§¨

,dpiydáeúkL Bîëe18: §¤¨
é÷ð ,'ä øäa äìòé éî"¦©£¤§©§¦

,"'Bâå íétëin ,eli`e - ©©¦§
oi` ,'eke mitk iwp epi`y
zrya dlrnl dler eytp
dler eytpy in .dpiyd
- dpiyd zrya dlrnl
;xzei milrp eizenelg

lbnd`ex `ede el mi
epiid ,dlrnly mipipr
eli`e .dyecwe dxez ipipr

eizenelg`edlad md
.gex zerxeïeðéà"å§¦

ïéúà ïéLéa ïéøèñ¦§¦¦¦¨§¨
déa ï÷acúîemze`e - ¦§©§¨¥

mi`a rxd iccv
,ea miwaczneïéòãBîe§¦

ïélî àîìça déì¥§¤§¨¦¦
,'eëå àîìòcmiricene - §¨§¨§

oileg ixac melga el
,dneckeø÷L élî déì eàéæçàå déa ïëéçc ïéðîæìe- §¦§¦§©§¨¥§©£¦¥¦¥¤¤

,xwy ixac el mi`xne epnn miwgev md minrtledéì ïéøòöå§©£¦¥
,"'eë déîìçamy miiqny itke ,melga eze` mixrvne - §¤§¥

`l` ,olvilÎ `pngx eze` e`nhi mby xacd ixyt` ,"xdef"a
,df xac jiiy `l eay ,"ipepia" zece` xaecn ixd o`kyBîk§

íL ïiò ,[á ãenòå à ãenò äë óc] àø÷iå øäfa áeúkL¤¨©Ÿ©©¦§¨©©§©©¥¨
.úeëéøàaeavn lr cenll leki `ed eizenelgny ixd - ©£¦

ezlkia oi`y s` - "xayp al"l `eai - dfÎiciÎlre ,izin`d
ribdl eilre .xara `l mb - zexeng zexiar envra `evnl
,eay "`xg` `xhq"d gex z` xeayl ick ,"xayp al"l
,ziwl`d eytp ly dyecwd xe` znerl dnvr ddiabnd

.eteba xi`dl dnypd xe`l zpzep dpi`eäî ìk ,äpäå§¦¥¨©

éøàiM,íéøôqa Bðeiòa íâå BzáLçîa elà íéðéðòa C- ¤©£¦§¦§¨¦¥§©£©§§©§¦©§¨¦
,"xayp al" minxebd mipipra mipcd,Baø÷a øaLð Baì úBéäì¦§¦¦§¨§¦§

áeúkk "ñàîð åéðéòa äæáð"å3ñàîìe ,ñeànä úéìëúa , §¦§¤§¥¨¦§¨©¨§©§¦©¦§¨¥
Lnî åéiç,ipgexd eavn lr eayga eilr miq`np eiigy -éøä ©¨©¨£¥

äfáîe ñàîî äæä¤§¨¥§©¤
àøçà-àøèqä©¦§¨¨¢¨

,øôòì dìétLîe©§¦¨¤¨¨
úeqâå dúlãbî dãéøBîe¦¨¦§ª¨¨§©
,dúeäáâå dçeø¨§©§¨

ò úà déaânLìò dîö ¤©§¦©¤©§¨©
Lôð úMã÷ øBà§ª©¤¤

éLçäì úéäìàä.døBà C ¨¡Ÿ¦§©£¦¨
oky .ziwl`d ytpd ly -
mc`d ,"ipepia"a ,xen`k
zindad ytpd `ed ,eay
iciÎlre ;dtilwd ony
,eaxwa xayp ealy
."`xg` `xhq"d zxayp
lr xaec o`k cr ,mxa
"`xg` `xhq"d zltyd
,"zepeayg" zervn`a
z` xeayi `edy iciÎlr

envr."xayp al"l ribie
dcear ote` xaqei oldl
`xhq"d zltyd ly
ilan ,rxd exvie zindad eytp lr mirxiy iciÎlr ,"`xg`

.eavne ecnrn lr zepeaygl qpkidläéìò íéòøé íâålr - §©©§¦¨¤¨
,"`xg` `xhq"dì"æø øîàîk ,dìétLäì æâøå Lòø ìB÷a19: §©©¨Ÿ¤§©§¦¨§©£©©©

øîàpL ,òøä øöé ìò áBè øöé íãà æébøé íìBòì"20eæâø : §¨©§¦¨¨¥¤©¥¤¨©¤¤¡©¦§
,"'Bâå.e`hgz l`e -àéäL ,úéîäaä Lôð ìò æâøì eðéäc §§©§¦§Ÿ©¤¤©§¥¦¤¦

:Bì øîBì ,BzáLçîa æâøå Lòø ìB÷a ,òøä Bøöéxvil - ¦§¨©§©©§Ÿ¤§©£©§©
:rxdìëk ,'eëå ìeðîe áòúîe õwLîe òLøå òø äzà©¨©§¨¨§ª¨§Ÿ¨§ª¨§§¨

Bì eàøwL úBîMärxd xvil -21,úîàa ,ì"æ eðéîëç- ©¥¤¨§£¨¥©¤¡¤
xvil l"f epinkg e`xwy zenyd lk enk ,jk ok` `id zn`dy

.rxdepiax w"ki`n r"v f"tl" :l`eye "zn`a" dlnd lr cner
zeaizdy 'itd d`xpk" :xne`e ?"l"nwl"f ...lkkxn`n md

`lc] 'ek zn`a ryxe zn`a rxd dz` el xnel .xbqend
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íéøîà éèå÷éì
áåø åáì ìà íéùé ãåò
åùôð ïéàù íåùî çåø úåòøå ìáä íäù åéúåîåìç
'åâå íéôë é÷ð 'ä øäá äìòé éî ù"îëå äìòîì äìåò
äéì ïéòãåîå äéá ï÷áãúîå ïééúà ïéùéá ïéøèñ ïåðéàå
åàéæçàå äéá ïëééçã ïéðîæìå 'åëå àîìòã ïéìéî àîìçá
øäæá ù"îë 'åë äéîìçá äéì ïéøòöå ø÷ù éìéî äéì
äî ìë äðäå .úåëéøàá ù"ò [á"òå à"ò ä"ë 'ã] àø÷éå
íéøôñá åðåéòá íâå åúáùçîá åìà íéðééðòá êéøàéù
áåúëë ñàîð åéðéòá äæáðå åáø÷á øáùð åáì úåéäì
ñàîî äæá éøä ùîî åééç ñàîìå ñåàéîä úéìëúá
úåñâå äúìåãâî äãéøåîå øôòì äìéôùîå à"ñä äæáîå
úùåã÷ øåà ìò äîöò úà äéáâîù äúåäáâå äçåø
ìå÷á äéìò íéòøé íâå .äøåà êéùçäì úéäìàä ùôð
íãà æéâøé íìåòì ì"æø øîàîë äìéôùäì æâåøå ùòø
ùôð ìò æåâøì åðééäã 'åâå åæâø øîàðù ø"äöé ìò è"öé
åúáùçîá æâåøå ùòø ìå÷á òøä åøöé àéäù úéîäáä
'åëå ìååðîå áòåúîå õ÷åùîå òùøå òø äúà åì øîåì
éúî ãò úîàá ì"æ åðéîëç åì åàø÷ù úåîùä ìëë
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כג.16. פרק לעיל ו.17.ראה פרק לעיל גֿד.18.ראה כד, א.19.תהלים ה, ה.20.ברכות ד, א.21.תהלים ל, קידושין ראה



סט '` xc` c"i iyily mei Ð hk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר י"ד שלישי יום
,72 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...é÷ð àåäù éî íâå,fl 'nr cr.äùòîå øåáãá

xy`n xzei dwenr daeyz epnn yxcizy xyt` miieqn
m` :lynl ,xg` onfae mewnaeze`aonfeze`aeminiiw mewn

daeyzdy epnn f` yxcp - miieqn oipra zepeiqp zegt eiptl
eilry onfae mewna xy`n xzei dlecb didz oipr eze` lr

mze`a xzei wa`idl
,zepeiqp.íéòãBiì òeãik©¨©©§¦

daeyzdy okzi ,okl -
dyrymrt i`didi `l ,

`vnp `ed ea avnl da ic
meikepnn zyxcp meide ,

;xzei dlecb daeyzïëìå§¨¥
äàBøL ,Bæ äòLa åLëò©§¨§¨¨¤¤

,"àúîLðc àøBäð déa ÷éìñ àìc" Bîöòadnypd xe`y - §©§§¨¨¦¥§¨§¦§¨¨
,ea "qtzp" epi`ììkî,o`kn -,BúáeLz äìa÷úð àì íBiäL ¦§¨¤©Ÿ¦§©§¨§¨

,íéìécáî åéúBðBòåmpi`e ,minyay eia` oial epia - ©£¨©§¦¦
,ea xi`dl dnypd xe`l mixyt`nBúBìòäì íéöBøL Bà¤¦§©£

,øúBé äàlò äáeLúì,xzei dpeilr daeyzl -à÷îòî ¦§¨¦¨¨¥¥¨§¨
.øúBé àaìcdaeyzd xy`n ,alay xzei wenr wnern - §¦¨¥

`l :xnelk .zncewd
ezaeyz oi` meidy
,daxc` ,zlaewn

mivex dlrnlnaxwl
dbxcl e`iadle eze`
,daeyz ly xzei dpeilr
eiptl minixrn okle
zceara zerxtde zeaiq
dpeilr daeyzl e`iadle xzei miwenr zegek ea xxerl ick ,'d

.xzeiãåc øîà ïëìå13"ãéîú écâð éúàhçå" :14. §¨¥¨©¨¦§©¨¦¤§¦¨¦

íéøeîçä íéøeòð úàhçî é÷ð àeäL éî íâåick ixd - §©¦¤¨¦¥©Ÿ§¦©£¦
,"xayp al"l ribdløäæ øîàî íi÷ì Baì ìà íéNé̈¦¤¦§©¥©£©Ÿ©

LBãwä15,"àðaLçc éøàn"î úBéäì ,,oeaygd ilran - ©¨¦§¦¨¥§ª§§¨
rbep df oeaygy ,eicqtde eigeex oeayg jxer wqr lray enk

,xiky enk `l ;xzeia el
lk el rbep epi` xacdy

,jkïBaLç úBNòì eðéäc§©§©£¤§
ìkî ,BLôð íò¦©§¦¨
íéøeacäå úBáLçnä©©£¨§©¦¦
eøáòå eôìçL íéNònäå§©©£¦¤¨§§¨§
íBiä ãò BúBéä íBiî¦¡©©
ãvî ílk eéä íà ,äfä©¤¦¨ª¨¦©
ãvî Bà ,äMãwä©§ª¨¦©
,ïìvì-àðîçø äàîhä©ª§¨©£¨¨¦§¨

eðéäcoi` d`nehd cv - §©§
,`wec zexiar ernyn

`l`úBáLçnä ìk̈©©£¨
íéNònäå íéøeacäå§©¦¦§©©£¦
änä 'äì àì øLà£¤Ÿ©¥¨

,BúãBáòìå BðBöøìå- §¦§§©£¨
oi`y dcaerd mvr ,dxiar ly mipipr md oi` m` mb ,oky
ixd - dyecw ly mipipr myl dl` miyrne mixeaic ,zeaygn

.d`nehd cvn mdì Leøt eäfLøkæpk ,"àøçà àøèñ" ïBL ¤¤¥§¦§¨¨¢¨©¦§¨
.[å ÷øôa] ìéòì- `id "`xg` `xhq" iehiad zernyny - §¥§¤¤

,ayeg `edy zeaygnd m` :dyecwd cv `l ,xg` cv

oipr mda oi` ,dyer `edy miyrnde xacn `edy mixeaicd
mpi` m` mb) ,dtilwde d`nehd cv md ixd - dyecw ly

.(ynn zexiar,úàæ úòãeîe,xacd recie -úò ìk ék ©©Ÿ¦¨¥
áMçî íãàäL,ayeg -äákøî äNòð ¯ úBLBã÷ úBáLçî ¤¨¨¨§©¥©£¨§©£¤¤§¨¨

úBìëéäì Bæ úòa§¥§¥¨
ïänL ,äMãwä©§ª¨¤¥¤
úBáLçî úBòtLîª§¨©£¨

.eìläayeg mc`yk - ©¨
dwif odl yiy zeaygn
f` lawn `ed ,'d zad`l
"dad`d lkid"n drtyd
ayeg `edyk ;dlrnly

odl yiy zeaygnzekiiy
f` lawn `ed ,'d z`xil
"d`xid lkid"n drtyd

;d`ld jke ,dlrnlyïëå§¥
Côäìayeg `edyk - §¥¤

zeaygn`lyon
,dyecwdäákøî äNòð©£¤¤§¨¨

úBìëéäì Bæ úòa äàîè§¥¨§¥§¥¨
úBòtLî ïänL ,äàîhä,zeig zelawne -úBáLçî ìk ©ª§¨¤¥¤ª§¨¨©£¨
.äNòîe øeaãa ïëå ,úBòødyer e` xacn `edy dryay - ¨§¥§¦©£¤

zeige drtyd lawne "dakxn" dyrp `ed ,dyecw ly miyrn
dyer e` xacn `edyk ,jtidl mb jk .dyecwd zelkidn
zelkidl "dakxn" dyrp `ed ,"`xg` `xhq" ly miyrn
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

íåéäù ììëî àúîùðã àøåäð äéá ÷éìñ àìã åîöòá
íéöåøù åà íéìéãáî åéúåðåòå åúáåùú äìá÷úð àì
øúåé àáìã à÷îåòî øúåé äàìéò äáåùúì åúåìòäì

.ãéîú éãâð éúàèçå ãåã øîà ïëìå

é÷ð àåäù éî íâå
øîàî íéé÷ì åáì ìà íéùé íéøåîçä íéøåòð úåàèçî
íò ïåáùç 'åùòì åðééäã àðáùåçã éøàîî úåéäì ÷"äæ
åôìçù íéùòîäå íéøåáéãäå úåáùçîä ìëî åùôð
ãöî íìåë åéä íà äæä íåéä ãò åúåéä íåéî åøáòå
úåáùçîä ìë åðééäã ì"ø äàîåèä ãöî åà äùåã÷ä
åðåöøìå äîä 'äì àì øùà íéùòîäå íéøåáéãäå
úàæ úòãåîå [å"ôá] ì"ðë à"ñ ïåùì 'éô åäæù åúãåáòìå
äùòð úåùåã÷ úåáùçî áùçî íãàäù úò ìë éë
úåòôùåî ïäîù äùåã÷ä úåìëéäì åæ úòá äáëøî
úòá äàîè äáëøî äùòð êôäì ïëå åììä úåáùçî
úåáùçî ìë úåòôùåî ïäîù äàîåèä úåìëéäì åæ

.äùòîå øåáãá ïëå úåòø
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ה.13. נא, ˘Ú‰:‡"ËÈÏ¯14.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î נהורא ˙ סליק יהא לא ובכ"ז המבדיל, (עוון) דבר שאין - פלא זהו לכאורה "והנה
- ועון רע יצה"ר לו שאין - חלל ולבי שאמר לאחר גם תמיד, נגדי וחטאתי דוד אמר ולכן מהכתוב זה מכריח ולכן בהגוף. דנשמתא
שזהו  לומר ומוכרח פעם? חטא שהוא מה לנגדו ולעמוד בזכרון אצלו להיות תמיד צריך מדוע וא"כ - פ"א כדלעיל צדיק, מדרי'

כו'". יותר תשו"ע עצמו, הטוב במדרי' עלי' א.15.בשביל קעח, זח"ג ראה

'` xc` e"h iriax mei Ð hk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר ט"ו רביעי יום
,fl 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åáì ìà íéùé ãåò,gl 'nr cr:÷"äæá ù"îë

mincewd miwxta xaqed xak .d`nehd16"dakxn" byendy ,
akexd ly epevxl dlek lk dpezpy dakxn enk ,ernyn
lhae elek xeqn `edy edyin lr xnel mivexyk mb jk ,dilr
cva mb jke .dyecwl "dakxn" `edy mixne` - dyecwl
,envra zexiar `ven epi`yk mb ixd ,miptÎlkÎlr .iktdd

oeayg dyriy iciÎlr ,"xayp al"l ribdl leki z`f lka `ed
`ly `vni enekiqay ,eiyrne eixeaic ,eizeaygn lkn eytp
ixd - dyecwd cvn eid `l md m`e .dyecwd cvn eid mlek
"dakxn" f` did `edy - ixd ."`xg` `xhq"d cvn eid mdy

."`xg` `xhq"le d`nehl

,Baì ìà íéNé ãBò,"xayp al"l ribdl ick -åéúBîBìç áø ¨¦¤¦Ÿ£¨
onfdn izin`d eavn lr cenll leki mc`y dnn xzei ,oky -
,dpiyd zrya eizenelgn eze` cenll leki `ed - xr `edy

çeø úeòøe ìáä íäL17,?dnl jk lke -BLôð ïéàL íeMî ¤¥¤¤§©¦¤¥©§
,äìòîì äìBòzrya - ¨§©§¨

,dpiydáeúkL Bîëe18: §¤¨
é÷ð ,'ä øäa äìòé éî"¦©£¤§©§¦

,"'Bâå íétëin ,eli`e - ©©¦§
oi` ,'eke mitk iwp epi`y
zrya dlrnl dler eytp
dler eytpy in .dpiyd
- dpiyd zrya dlrnl
;xzei milrp eizenelg

lbnd`ex `ede el mi
epiid ,dlrnly mipipr
eli`e .dyecwe dxez ipipr

eizenelg`edlad md
.gex zerxeïeðéà"å§¦

ïéúà ïéLéa ïéøèñ¦§¦¦¦¨§¨
déa ï÷acúîemze`e - ¦§©§¨¥

mi`a rxd iccv
,ea miwaczneïéòãBîe§¦

ïélî àîìça déì¥§¤§¨¦¦
,'eëå àîìòcmiricene - §¨§¨§

oileg ixac melga el
,dneckeø÷L élî déì eàéæçàå déa ïëéçc ïéðîæìe- §¦§¦§©§¨¥§©£¦¥¦¥¤¤

,xwy ixac el mi`xne epnn miwgev md minrtledéì ïéøòöå§©£¦¥
,"'eë déîìçamy miiqny itke ,melga eze` mixrvne - §¤§¥

`l` ,olvilÎ `pngx eze` e`nhi mby xacd ixyt` ,"xdef"a
,df xac jiiy `l eay ,"ipepia" zece` xaecn ixd o`kyBîk§

íL ïiò ,[á ãenòå à ãenò äë óc] àø÷iå øäfa áeúkL¤¨©Ÿ©©¦§¨©©§©©¥¨
.úeëéøàaeavn lr cenll leki `ed eizenelgny ixd - ©£¦

ezlkia oi`y s` - "xayp al"l `eai - dfÎiciÎlre ,izin`d
ribdl eilre .xara `l mb - zexeng zexiar envra `evnl
,eay "`xg` `xhq"d gex z` xeayl ick ,"xayp al"l
,ziwl`d eytp ly dyecwd xe` znerl dnvr ddiabnd

.eteba xi`dl dnypd xe`l zpzep dpi`eäî ìk ,äpäå§¦¥¨©

éøàiM,íéøôqa Bðeiòa íâå BzáLçîa elà íéðéðòa C- ¤©£¦§¦§¨¦¥§©£©§§©§¦©§¨¦
,"xayp al" minxebd mipipra mipcd,Baø÷a øaLð Baì úBéäì¦§¦¦§¨§¦§

áeúkk "ñàîð åéðéòa äæáð"å3ñàîìe ,ñeànä úéìëúa , §¦§¤§¥¨¦§¨©¨§©§¦©¦§¨¥
Lnî åéiç,ipgexd eavn lr eayga eilr miq`np eiigy -éøä ©¨©¨£¥

äfáîe ñàîî äæä¤§¨¥§©¤
àøçà-àøèqä©¦§¨¨¢¨

,øôòì dìétLîe©§¦¨¤¨¨
úeqâå dúlãbî dãéøBîe¦¨¦§ª¨¨§©
,dúeäáâå dçeø¨§©§¨

ò úà déaânLìò dîö ¤©§¦©¤©§¨©
Lôð úMã÷ øBà§ª©¤¤

éLçäì úéäìàä.døBà C ¨¡Ÿ¦§©£¦¨
oky .ziwl`d ytpd ly -
mc`d ,"ipepia"a ,xen`k
zindad ytpd `ed ,eay
iciÎlre ;dtilwd ony
,eaxwa xayp ealy
."`xg` `xhq"d zxayp
lr xaec o`k cr ,mxa
"`xg` `xhq"d zltyd
,"zepeayg" zervn`a
z` xeayi `edy iciÎlr

envr."xayp al"l ribie
dcear ote` xaqei oldl
`xhq"d zltyd ly
ilan ,rxd exvie zindad eytp lr mirxiy iciÎlr ,"`xg`

.eavne ecnrn lr zepeaygl qpkidläéìò íéòøé íâålr - §©©§¦¨¤¨
,"`xg` `xhq"dì"æø øîàîk ,dìétLäì æâøå Lòø ìB÷a19: §©©¨Ÿ¤§©§¦¨§©£©©©

øîàpL ,òøä øöé ìò áBè øöé íãà æébøé íìBòì"20eæâø : §¨©§¦¨¨¥¤©¥¤¨©¤¤¡©¦§
,"'Bâå.e`hgz l`e -àéäL ,úéîäaä Lôð ìò æâøì eðéäc §§©§¦§Ÿ©¤¤©§¥¦¤¦

:Bì øîBì ,BzáLçîa æâøå Lòø ìB÷a ,òøä Bøöéxvil - ¦§¨©§©©§Ÿ¤§©£©§©
:rxdìëk ,'eëå ìeðîe áòúîe õwLîe òLøå òø äzà©¨©§¨¨§ª¨§Ÿ¨§ª¨§§¨

Bì eàøwL úBîMärxd xvil -21,úîàa ,ì"æ eðéîëç- ©¥¤¨§£¨¥©¤¡¤
xvil l"f epinkg e`xwy zenyd lk enk ,jk ok` `id zn`dy

.rxdepiax w"ki`n r"v f"tl" :l`eye "zn`a" dlnd lr cner
zeaizdy 'itd d`xpk" :xne`e ?"l"nwl"f ...lkkxn`n md

`lc] 'ek zn`a ryxe zn`a rxd dz` el xnel .xbqend

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

íéøîà éèå÷éì
áåø åáì ìà íéùé ãåò
åùôð ïéàù íåùî çåø úåòøå ìáä íäù åéúåîåìç
'åâå íéôë é÷ð 'ä øäá äìòé éî ù"îëå äìòîì äìåò
äéì ïéòãåîå äéá ï÷áãúîå ïééúà ïéùéá ïéøèñ ïåðéàå
åàéæçàå äéá ïëééçã ïéðîæìå 'åëå àîìòã ïéìéî àîìçá
øäæá ù"îë 'åë äéîìçá äéì ïéøòöå ø÷ù éìéî äéì
äî ìë äðäå .úåëéøàá ù"ò [á"òå à"ò ä"ë 'ã] àø÷éå
íéøôñá åðåéòá íâå åúáùçîá åìà íéðééðòá êéøàéù
áåúëë ñàîð åéðéòá äæáðå åáø÷á øáùð åáì úåéäì
ñàîî äæá éøä ùîî åééç ñàîìå ñåàéîä úéìëúá
úåñâå äúìåãâî äãéøåîå øôòì äìéôùîå à"ñä äæáîå
úùåã÷ øåà ìò äîöò úà äéáâîù äúåäáâå äçåø
ìå÷á äéìò íéòøé íâå .äøåà êéùçäì úéäìàä ùôð
íãà æéâøé íìåòì ì"æø øîàîë äìéôùäì æâåøå ùòø
ùôð ìò æåâøì åðééäã 'åâå åæâø øîàðù ø"äöé ìò è"öé
åúáùçîá æâåøå ùòø ìå÷á òøä åøöé àéäù úéîäáä
'åëå ìååðîå áòåúîå õ÷åùîå òùøå òø äúà åì øîåì
éúî ãò úîàá ì"æ åðéîëç åì åàø÷ù úåîùä ìëë
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כג.16. פרק לעיל ו.17.ראה פרק לעיל גֿד.18.ראה כד, א.19.תהלים ה, ה.20.ברכות ד, א.21.תהלים ל, קידושין ראה



`'ע xc` e"h iriax mei Ð hk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

dfe - wxtd seqa dpefd (eyxyak)gxken."[yehiad zglvdl
éðôì øézñz éúî ãò22àlîîä ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà ©¨©©§¦¦§¥¥¨©§©¥

,ïéîìò ìk-o`k oeekzn `ed oi` ,zenlerd lk z` `lnnd ¨¨§¦
xe` - `l` ,mixg` zenewna enk ,"oinlr lk `lnn" zpigal

lka `vnpd seqÎoi`
,zenlerdäåä äéä̈¨Ÿ¤

íB÷îa íb ,äåLa äéäéå§¦§¤§¨¤©§¨
Bîk ,åéìò éðàL äæ¤¤£¦¨¨§
óBñ-ïéà øBà äéäL¤¨¨¥
íã÷ Bcáì àeä-Ceøä§©Ÿ¤
éìa ,íìBòä àøápL¤¦§¨¨¨§¦
Bîk ,éepéL íeL¦§

áeúkL23àì 'ä éðà" : ¤¨£¦Ÿ
,"éúéðL,ea oi`y - ¨¦¦

iptln iepiy mey ,lekiak
ixg`l cre mlerd z`ixa

,mlerd z`ixaàeä ék- ¦
,seqÎoi` xe`äìòîì§©§¨

,'eëå ïîfäî`ly ixd - ¥©§©§
raepd iepiy ea jiiy

dnonfd`ixad iptln ,
,d`ixad ixg`lläzàå§©¨

,rxd xvid -'eëå ìeðî§ª¨§
äàøpä úîàä Léçëî©§¦¨¡¤©¦§¤
dén÷ àlëc ,íéðéòì̈¥©¦§ª¨©¥

,úîàa Lnî àìk- §¨©¨¤¡¤
- d"awd iabl lkdy
,zn`a ynn qt`k
.úéiLeç äiàø úðéçáa¦§¦©§¦¨¦¦
ze`xl milekiy xac -

ytpd lr fbexe yrx ly ,zexen`d zeaygnay .ygena eze`
xe` cbpk dzedabn dlitydl gilvi ,rxd xvide zindad

.dnypd xe` ea hlwiie ,ziwl`d ytpd ly dyecwd,äpäå§¦¥
äæ-éãé-ìòz` xeayi ,dfay - "xayp al"le zeltyl ribiy - ©§¥¤

,"`xg` `xhq"d gexäéðéò øéàäì ,úéäìàä BLôðì ìéòBé¦§©§¨¡Ÿ¦§¨¦¥¤¨
,úîàa,ze`xl -óBñ-ïéà øBà ãeçéxe` ly zecg`zdd - ¤¡¤¦¥

- d`ixad iptl enk d`ixad ixg` ,cgeine cigi `edy seqÎoi`
,ziwl`d ytpd z`f d`xz,úéiLeç äiàøaz`f d`x eli`k - ¦§¦¨¦¦

,ynn eipira,dcáì äðáäå äòéîL úðéça àìåoipr :xnelk - §Ÿ§¦©§¦¨©£¨¨§©¨
y dn ,zecg`deilr laewn didi ,cgeine cigi seqÎoi` xe`

jezn `le ,eipira ynn z`f d`x eli`k ,zn` zcn dze`a
,cala elky zpadLøL eäfL ,øçà íB÷îa øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥§¨©¥¤¤Ÿ¤

.äãBáòä ìkdweyzde oevxd lr drityn dpadd ,oky - ¨¨£¨
di`x ly dxeva zewl`a dxkdd eli`e ,cala zewl`l
oevxn dlrnl ody zexqnzdle zelhazdl drityn - ziiyeg

.dweyze,íòhäåxiqdl miriiqn ,al oexaye zeltyd recn - §©©©
ziyeg di`xl ribiy jk icil `iadle ,ald mehnh z`

,zewl`a-àøèqa ììk úeLnî íeL ïéà úîàaL éôì§¦¤¤¡¤¥©¨§¨©¦§¨
äìLîð ïëlL ,àøçà,"`xg` `xhq"d -Ba ïéàL ,CLçì ¨¢¨¤¨¥¦§§¨§Ÿ¤¤¥

,ììk úeLnî íeL©¨§¨
äçãð àìénîe,jyegd - ¦¥¨¦§¤

,øBàä éðtî- ¦§¥¨
mewna xe` miqipknyk
jyegd dgcp - miieqn
wwcfdl ilan ,`linn
ze`ivn ik ,dnglnl
zeynn da oi` jyegd
z` miqipknyne - llk
jyegd dgcp ,xe`d

,`linnCëå,mb - §¨
óà ,àøçà-àøèqä©¦§¨¨¢¨©
,äaøä úeiç da LiL¤¥¨©©§¥
íéiç éìòa ìk úBéçäì§©£¨©£¥©¦
úBnà úBLôðå íéàîhä©§¥¦§©§ª
Lôð íâå ,íìBòä̈¨§©¤¤
ìàøNéaL úéîäaä©§¥¦¤§¦§¨¥

ìéòì økæpk24lky - ©¦§¨§¥
milawn dl`d mixacd
"`xg` `xhq"dn mzeig
`xhq"l yiy s` ,ixd -
zeig daxd "`xg`
mixacd lk z` zeigdl

,dl`déøä ,íB÷î-ìkî¦¨¨£¥
ãvî dðéà dúeiç ìk̈©¨¥¨¦©
àlà ,íBìLå-ñç dîöò©§¨©§¨¤¨

äMãwä ãvî`xhq"d mbe ,lkd z` dign dyecw ,oky - ¦©©§ª¨
,dyecwd on dzeig zlawn "`xg`ìéòì økæpk25àéä ïëìå , ©¦§¨§¥§¨¥¦

,"`xg` `xhq"d -äìèaìehák ,äMãwä éðtî éøîâì §¥¨§©§¥¦§¥©§ª¨§¦
.éîLbä øBàä éðtî CLçäzraep dzeig lky xg`n ,oky - ©Ÿ¤¦§¥¨©©§¦

zeynn mey da oi`e ,dyecwl dlha `linn `id ,dyecwd on
.llkdì ïúð ,íãàaL úéäìàä Lôð úMã÷ éaâlL ÷ø©¤§©¥§ª©¤¤¨¡Ÿ¦¤¨¨¨¨©¨

,dcâðk dîöò déaâäì úìëéå úeLø àeä-Ceøa-LBãwä- ©¨¨§¦Ÿ¤§©§¦©©§¨§¤§¨
- z`fe ,ziwl`d ytpd zyecw cbpkøøBòúé íãàäL éãk§¥¤¨¨¨¦§¥

,äéìò øabúäì,"`xg` `xhq"d lr -éãé-ìò dìétLäì §¦§©¥¨¤¨§©§¦¨©§¥
."ñàîð åéðéòa äæáð"å ,Bçeø úëéîðe úeìôLjkÎiciÎlry - ¦§§¦©§¦§¤§¥¨¦§¨
."`xg` `xhq"d z` q`nne lityn `edàúeøòúàáe§¦§¨¨

àzúìcxxerzn mc`dy ,dhnl zexxerzdd iciÎlr - ¦§©¨
,"`xg` `xhq"d z` litydl,àìéòìc àúeøòúàdeedzn - ¦§¨¨¦§¥¨

,"`xg` `xhq"d z` litydle cixedl dlrnl mb zexxerzd
øîàpM äî íi÷ì26,"'ä íàð ,EãéøBà íMî" :z` - §©¥©¤¤¡©¦¨¦§§ª
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íéøîà éèå÷éì
äåä äéä ïéîìò ìë àìîîä ä"á ñ"à øåà éðôì øéúñú

åîë åéìò éðàù äæ íå÷îá íâ äåùá äéäéåäéäù
íåù éìá íìåòä àøáðù íãå÷ åãáì ä"á ñ"à øåà
ïîæäî äìòîì àåä éë éúéðù àì 'ä éðà ù"îë éåðéù
íéðéòì äàøðä úîàä ùéçëî 'åëå ìååðî äúàå 'åëå
.úééùåç äééàø 'éçáá úîàá ùîî àìë äéî÷ àìåëã
äéðéò øéàäì úéäìàä åùôðì ìéòåé äæ éãé ìò äðäå
'éçá àìå úééùåç äééàøá óåñ ïéà øåà ãåçé úîàá
ìë ùøù åäæù à"îá ù"îë äãáì äðáäå äòéîù
ììë úåùîî íåù ïéà úîàáù éôì íòèäå äãåáòä
úåùîî íåù åá ïéàù êùçì äìùîð ïëìù à"ñá
äá ùéù óà à"ñä êëå øåàä éðôî äçãð àìéîîå ììë
úåùôðå íéàîèä íééç éìòá ìë úåéçäì äáøä úåéç
î"î ì"ðë ìàøùéáù úéîäáä ùôð íâå í"åëò úåîåà
äùåã÷ä ãöî àìà å"ç äîöò ãöî äðéà äúåéç ìë éøä
ìåèéáë äùåã÷ä éðôî éøîâì äìèá àéä ïëìå ì"ðë
ùôð úùåã÷ éáâìù ÷ø éîùâä øåàä éðôî êùçä
äéáâäì úìåëéå úåùø ä"á÷ä äì ïúð íãàáù úéäìàä
äéìò øáâúäì øøåòúé íãàäù éãë äãâðë äîöò
ñàîð åéðéòá äæáðå åçåø úëéîðå úåìôù é"ò äìéôùäì
ù"î íéé÷ì àìéòìã àúåøòúà àúúìã àúåøòúàáå
äúìùîîî äøéñîù åðééäã 'ä íàð êãéøåà íùî

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

תרצ"ט.22. בשנת ושוטרים" "שופטים במאמר נ"ע מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק אמר כך - בצירי נ' בשבא, פ' בחיריק, ל' - 23.לפני

ו. ג, ז.24.מלאכי - ו כב.25.פרק ופרק ו ד.26.פרק א, עובדי'

'` xc` e"h iriax mei Ð hk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

lr xizqdle dnvr z` diabdl dqpnd "`xg` `xhq"d
;dyecwe zewl`,dzìëéå dzìLînî døéñnL eðéäc§©§¤§¦¨¦¤§©§¨¦¨§¨

ãâð dîöò déaâäì dì ïúpL úeLøe çkä äpnî ÷lñîe§©¥¦¤¨©Ÿ©§¤¨©¨§©§¦©©§¨¤¤
éæàå ,úéäìàä Lôð úMã÷ øBà`xhq"dn milhepyk - §ª©¤¤¨¡Ÿ¦©£©

z`e gekd z` "`xg`
,dyecwl cbpzdl zeyxd

àìénî,`id -äìèa ¦¥¨§¥¨
CLçä ìehák úéçãðå- §¦§¥§¦©Ÿ¤

,`linnøBà éðtî¦§¥
.éîLbäiciÎlry ,ixd - ©©§¦

envr z` lityn `edy
lhip - eal z` xaeye
`xhq"dn gekd `linn
rixtdle xizqdl "`xg`
dzceara ziwl`d ytpl

.'d z`eðéönL Bîëe§¤¨¦
äøBza Løôî äæ øác̈¨¤§Ÿ̈©¨
älçznL ,íéìbøî éab©¥§©§¦¤¦§¦¨
àeä ÷æç ék" :eøîà̈§¦¨¨

"epnî27éø÷z ìà" ¯ ¦¤©¦§¥
,"'eë epnîl"f epinkg - ¦¤

mixne`28milbxndy ,
- "epnn" wx `l epeekzd

epz`n- "epnn" `l` ,
d"awdn ,iyily seba

,lekiakeðéîàä àlL¤Ÿ¤¡¦
,'ä úìëéamqipkdl - ¦Ÿ¤

,l`xyi ux`lCk-øçàå§©©¨
eppä" :eøîàå eøæç̈§§¨§¦¤

"Bâå eðéìòå29;ux`l - §¨¦§
xn`y enk ,l`xyi

- d"awdäøæç ïéàîe¥©¦¨§¨
äðeîàä íäì äàáe¨¨¨¤¨¡¨

?'ä úìëéamdy xnel - ¦Ÿ¤
xa dfy epin`d `l dligzay s` ,l`xyi ux`l zkll mipken

,reviaíeL íBìMä-åéìò eðaø äLî íäì äàøä àì éøä£¥Ÿ¤§¨¨¤Ÿ¤©¥¨¨©¨
,íéúðéa äæ ìò úôBîe úBàzlekia dpen`l mze` e`iaiy - ¥©¤¥§©¦

,'díäì øîàL ÷ø30éààlL òaLðå íäéìò 'ä óöwL C ©¤¨©¨¤¥¤¨©£¥¤§¦§©¤Ÿ
eéä àì íà ,íäì äæ ìéòBä äîe ;õøàä ìà íàéáäì©£¦¨¤¨¨¤©¦¤¨¤¦Ÿ¨

íéëìî à"ì Laëì íBìLå-ñç 'ä úìëéa íéðéîàî31,- ©£¦¦¦Ÿ¤©§¨¦§Ÿ§¨¦
,l`xyi ux`a f` elynyñðkì ììk eöø àì äæ éðtîe¦§¥¤Ÿ¨§¨¦¨¥

éða íéðéîàî" íä ïîöò ìàøNiL éðtî ,éàcå àlà ?õøàì̈¨¤¤¨©©¦§¥¤¦§¨¥©§¨¥©£¦¦§¥
,"íéðéîàîmipa mzeida ,d"awda cinz mipin`n mnvr md - ©£¦¦

"epnn `ed wfg ik" exn`y dry dze`a mbe ;mipin`n zea`l
-m`iadl ezlkiae d"awda - mdizenyp cvn - epin`d

,l`xyi ux`làøçà-àøèqäL ÷ø,zindad ytpd ony - ©¤©¦§¨¨¢¨

íLôð úMã÷ øBà ìò dîöò déaâä íôeâa úLaìîä©§ª¤¤§¨¦§¦©©§¨©§ª©©§¨
,úòãå íòè éìa ätöça ,dúeäáâå dçeø úeqâa úéäìàä̈¡Ÿ¦§©¨§©§¨§ª§¨§¦©©¨©©

."epnn `ed wfg ik" xnel mze` `iady -óöwL ãiî ïëìå§¨¥¦¨¤¨©
:æâøå Lòø ìB÷a íéòøäå ,íäéìò 'äexn`a -32:éúî ãò" £¥¤§¦§¦§©©§Ÿ¤©¨©

úàfä äòøä äãòì̈¥¨¨¨¨©Ÿ
eìté äfä øaãna" ,"'Bâå§©¦§¨©¤¦§
'ä éðà" ,"Bâå íëéøâô¦§¥¤§£¦
úàæ àì íà ,ézøac¦©§¦¦ŸŸ
äãòä ìëì äNòà¤¡¤§¨¨¥¨

,"'Bâå úàfä äòøä- ¨¨¨©Ÿ§
mixac md ixd ,dl` lky
,mixenge miyw
íéL÷ íéøác eòîMLëe§¤¨§§¨¦¨¦
íaì øaLðå òðëð ålà¥¦§©§¦§©¦¨

íaø÷a33:áéúëãk , §¦§¨§¦§¦
,"ãàî íòä eìaàúiå"©¦§©§¨¨§Ÿ
àøèqä àìôð àìénîe¦¥¨¨§¨©¦§¨
dzìLînî àøçà-¨¢¨¦¤§©§¨
,dçeø úeqâå dúeäáâå§©§¨§©¨

ïîöò ìàøNéåcvn - §¦§¨¥©§¨
,mznypíä,ixd - ¥

.íéðéîàîepin`d md - ©£¦¦
,'d zlekia dligzkl
mipken mdy exn` okle
s` ,l`xyi ux`l zkll
mey erxi` `l miizpiay
erityiy ztene ze`
did ;jka oin`dl mdilr
cixedl wx yxcp
`xhq"d z` litydle
mzpen`e - "`xg`
lka xacd jke ,dzlbzp
epi` dnypd xe`yk :mc`
df ixd - eteba xi`n
dnvr ddiabnd ,"`xg` `xhq"d ly dzee`be dzedab iptn
`ed - eal z` xaey `edy iciÎlre .ziwl`d ytpd cbpk

.ea xi`n dnypd xe`e ,"`xg` `xhq"d z` xaeyìBëé äfîe¦¤¨
ìò úB÷ôñ BzáLçîa Bì íéìôBpL íãà ìk ãîìì¦§Ÿ¨¨¨¤§¦§©£©§§¥©

,dcáì àøçà-àøèqä çeø éøác íä ék ,äðeîàd -`xhq" ¡¨¦¥¦§¥©©¦§¨¨¢¨§©¨
,dpen`a zewitq ly zeaygn ea zxxerny ef `id "`xg`

,BLôð ìò dîöò déaânä,ziwl`d -ïîöò ìàøNé ìáà ©©§¦©©§¨©©§£¨¦§¨¥©§¨
,mznyp cvn -."'eë íéðéîàî" íäoi`e ,mipin`n ipa - ¥©£¦¦

.dpen`a zewitq mey mdadîöò àøçà-àøèqä íâå- §©©¦§¨¨¢¨©§¨
,zindad ytpd yxey,äðeîàa ììk úB÷ôñ dì ïéàitk - ¥¨§¥§¨¤¡¨

zeyaeln opi`y ,zeipgexd zetilwdy ,a"k wxta epcnly
,d"awda zextek opi` ,sebadì ïzpL ÷ø,"`xg` `xhq"l - ©¤¦©¨
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íéøîà éèå÷éì
äéáâäì äì ïúðù úåùøå çëä äðîî ÷ìñîå äúìëéå
àìéîî éæàå úéäìàä ùôð úùåã÷ øåà ãâð äîöò
åîëå .éîùâä øåà éðôî êùçä ìåèéáë úéçãðå äìéèá
äìçúîù íéìâøî éáâ äøåúá ùøåôî äæ øáã åðéöîù
åðéîàä àìù 'åë åðîî éø÷ú ìà åðîî àåä ÷æç éë åøîà
ïéàîå 'åâå åðéìòå åððä åøîàå åøæç ë"çàå 'ä úìåëéá
äàøä àì éøä 'ä úìåëéá äðåîàä íäì äàáå äøæç
÷ø íééúðá äæ ìò úôåîå úåà íåù ä"òøùî íäì
íàéáäì àìù òáùðå íäéìò 'ä óö÷ù êéà íäì 'îàù
íéðéîàî åéä àì íà íäì äæ ìéòåä äîå õøàä ìà
ììë åöø àì äæ éðôîå 'éëìî à"ì ùåáëì å"ç 'ä úìåëéá
íä ïîöò ìàøùéù éðôî éàãå àìà õøàì ñðëéì
íôåâá úùáåìîä à"ñäù ÷ø íéðéîàî éðá íéðéîàî
úåñâá úéäìàä íùôð úùåã÷ øåà ìò äîöò äéáâä
óö÷ù ãéî ïëìå úòãå íòè éìá äôöåçá 'úåäáâå äçåø
äãòì éúî ãò æâåøå ùòø ìå÷á íéòøäå íäéìò 'ä
'ä éðà 'åâå íëéøâô åìôé äæä øáãîá 'åâå úàæä äòøä
úàæä äòøä äãòä ìëì äùòà úàæ àì íà éúøáã
íáì øáùðå òðëð åìà íéù÷ íéøáã åòîùùëå 'åâå
äìôð àìéîîå ãàî íòä åìáàúéå áéúëãë íáø÷á
ïîöò ìàøùéå äçåø úåñâå äúåäáâå äúìùîîî à"ñä
åì íéìôåðù íãà ìë ãåîìì ìåëé äæîå íéðéîàî íä
à"ñä çåø éøáã íä éë äðåîà ìò úå÷éôñ åúáùçîá
íä ïîöò ìàøùé ìáà åùôð ìò äîöò äéáâîä äãáì
ììë úå÷éôñ äì ïéà äîöò à"ñä íâå 'åë íéðéîàî
éøáãá íãàä ìáìáì úåùø äì ïúéðù ÷ø äðåîàá

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

לא.27. יג, א.28.במדבר טו, ערכין ב. נג, מנחות א. לה, מ.29.סוטה יד, לא.30.במדבר פסוק יב.31.שם ביהושע מפורטים

לה.32. כט, כז, פסוקים יד, לט.33.במדבר פסוק שם



עי '` xc` e"h iriax mei Ð hk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

dfe - wxtd seqa dpefd (eyxyak)gxken."[yehiad zglvdl
éðôì øézñz éúî ãò22àlîîä ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà ©¨©©§¦¦§¥¥¨©§©¥

,ïéîìò ìk-o`k oeekzn `ed oi` ,zenlerd lk z` `lnnd ¨¨§¦
xe` - `l` ,mixg` zenewna enk ,"oinlr lk `lnn" zpigal

lka `vnpd seqÎoi`
,zenlerdäåä äéä̈¨Ÿ¤

íB÷îa íb ,äåLa äéäéå§¦§¤§¨¤©§¨
Bîk ,åéìò éðàL äæ¤¤£¦¨¨§
óBñ-ïéà øBà äéäL¤¨¨¥
íã÷ Bcáì àeä-Ceøä§©Ÿ¤
éìa ,íìBòä àøápL¤¦§¨¨¨§¦
Bîk ,éepéL íeL¦§

áeúkL23àì 'ä éðà" : ¤¨£¦Ÿ
,"éúéðL,ea oi`y - ¨¦¦

iptln iepiy mey ,lekiak
ixg`l cre mlerd z`ixa

,mlerd z`ixaàeä ék- ¦
,seqÎoi` xe`äìòîì§©§¨

,'eëå ïîfäî`ly ixd - ¥©§©§
raepd iepiy ea jiiy

dnonfd`ixad iptln ,
,d`ixad ixg`lläzàå§©¨

,rxd xvid -'eëå ìeðî§ª¨§
äàøpä úîàä Léçëî©§¦¨¡¤©¦§¤
dén÷ àlëc ,íéðéòì̈¥©¦§ª¨©¥

,úîàa Lnî àìk- §¨©¨¤¡¤
- d"awd iabl lkdy
,zn`a ynn qt`k
.úéiLeç äiàø úðéçáa¦§¦©§¦¨¦¦
ze`xl milekiy xac -

ytpd lr fbexe yrx ly ,zexen`d zeaygnay .ygena eze`
xe` cbpk dzedabn dlitydl gilvi ,rxd xvide zindad

.dnypd xe` ea hlwiie ,ziwl`d ytpd ly dyecwd,äpäå§¦¥
äæ-éãé-ìòz` xeayi ,dfay - "xayp al"le zeltyl ribiy - ©§¥¤

,"`xg` `xhq"d gexäéðéò øéàäì ,úéäìàä BLôðì ìéòBé¦§©§¨¡Ÿ¦§¨¦¥¤¨
,úîàa,ze`xl -óBñ-ïéà øBà ãeçéxe` ly zecg`zdd - ¤¡¤¦¥

- d`ixad iptl enk d`ixad ixg` ,cgeine cigi `edy seqÎoi`
,ziwl`d ytpd z`f d`xz,úéiLeç äiàøaz`f d`x eli`k - ¦§¦¨¦¦

,ynn eipira,dcáì äðáäå äòéîL úðéça àìåoipr :xnelk - §Ÿ§¦©§¦¨©£¨¨§©¨
y dn ,zecg`deilr laewn didi ,cgeine cigi seqÎoi` xe`

jezn `le ,eipira ynn z`f d`x eli`k ,zn` zcn dze`a
,cala elky zpadLøL eäfL ,øçà íB÷îa øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥§¨©¥¤¤Ÿ¤

.äãBáòä ìkdweyzde oevxd lr drityn dpadd ,oky - ¨¨£¨
di`x ly dxeva zewl`a dxkdd eli`e ,cala zewl`l
oevxn dlrnl ody zexqnzdle zelhazdl drityn - ziiyeg

.dweyze,íòhäåxiqdl miriiqn ,al oexaye zeltyd recn - §©©©
ziyeg di`xl ribiy jk icil `iadle ,ald mehnh z`

,zewl`a-àøèqa ììk úeLnî íeL ïéà úîàaL éôì§¦¤¤¡¤¥©¨§¨©¦§¨
äìLîð ïëlL ,àøçà,"`xg` `xhq"d -Ba ïéàL ,CLçì ¨¢¨¤¨¥¦§§¨§Ÿ¤¤¥

,ììk úeLnî íeL©¨§¨
äçãð àìénîe,jyegd - ¦¥¨¦§¤

,øBàä éðtî- ¦§¥¨
mewna xe` miqipknyk
jyegd dgcp - miieqn
wwcfdl ilan ,`linn
ze`ivn ik ,dnglnl
zeynn da oi` jyegd
z` miqipknyne - llk
jyegd dgcp ,xe`d

,`linnCëå,mb - §¨
óà ,àøçà-àøèqä©¦§¨¨¢¨©
,äaøä úeiç da LiL¤¥¨©©§¥
íéiç éìòa ìk úBéçäì§©£¨©£¥©¦
úBnà úBLôðå íéàîhä©§¥¦§©§ª
Lôð íâå ,íìBòä̈¨§©¤¤
ìàøNéaL úéîäaä©§¥¦¤§¦§¨¥

ìéòì økæpk24lky - ©¦§¨§¥
milawn dl`d mixacd
"`xg` `xhq"dn mzeig
`xhq"l yiy s` ,ixd -
zeig daxd "`xg`
mixacd lk z` zeigdl

,dl`déøä ,íB÷î-ìkî¦¨¨£¥
ãvî dðéà dúeiç ìk̈©¨¥¨¦©
àlà ,íBìLå-ñç dîöò©§¨©§¨¤¨

äMãwä ãvî`xhq"d mbe ,lkd z` dign dyecw ,oky - ¦©©§ª¨
,dyecwd on dzeig zlawn "`xg`ìéòì økæpk25àéä ïëìå , ©¦§¨§¥§¨¥¦

,"`xg` `xhq"d -äìèaìehák ,äMãwä éðtî éøîâì §¥¨§©§¥¦§¥©§ª¨§¦
.éîLbä øBàä éðtî CLçäzraep dzeig lky xg`n ,oky - ©Ÿ¤¦§¥¨©©§¦

zeynn mey da oi`e ,dyecwl dlha `linn `id ,dyecwd on
.llkdì ïúð ,íãàaL úéäìàä Lôð úMã÷ éaâlL ÷ø©¤§©¥§ª©¤¤¨¡Ÿ¦¤¨¨¨¨©¨

,dcâðk dîöò déaâäì úìëéå úeLø àeä-Ceøa-LBãwä- ©¨¨§¦Ÿ¤§©§¦©©§¨§¤§¨
- z`fe ,ziwl`d ytpd zyecw cbpkøøBòúé íãàäL éãk§¥¤¨¨¨¦§¥

,äéìò øabúäì,"`xg` `xhq"d lr -éãé-ìò dìétLäì §¦§©¥¨¤¨§©§¦¨©§¥
."ñàîð åéðéòa äæáð"å ,Bçeø úëéîðe úeìôLjkÎiciÎlry - ¦§§¦©§¦§¤§¥¨¦§¨
."`xg` `xhq"d z` q`nne lityn `edàúeøòúàáe§¦§¨¨

àzúìcxxerzn mc`dy ,dhnl zexxerzdd iciÎlr - ¦§©¨
,"`xg` `xhq"d z` litydl,àìéòìc àúeøòúàdeedzn - ¦§¨¨¦§¥¨

,"`xg` `xhq"d z` litydle cixedl dlrnl mb zexxerzd
øîàpM äî íi÷ì26,"'ä íàð ,EãéøBà íMî" :z` - §©¥©¤¤¡©¦¨¦§§ª
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íéøîà éèå÷éì
äåä äéä ïéîìò ìë àìîîä ä"á ñ"à øåà éðôì øéúñú

åîë åéìò éðàù äæ íå÷îá íâ äåùá äéäéåäéäù
íåù éìá íìåòä àøáðù íãå÷ åãáì ä"á ñ"à øåà
ïîæäî äìòîì àåä éë éúéðù àì 'ä éðà ù"îë éåðéù
íéðéòì äàøðä úîàä ùéçëî 'åëå ìååðî äúàå 'åëå
.úééùåç äééàø 'éçáá úîàá ùîî àìë äéî÷ àìåëã
äéðéò øéàäì úéäìàä åùôðì ìéòåé äæ éãé ìò äðäå
'éçá àìå úééùåç äééàøá óåñ ïéà øåà ãåçé úîàá
ìë ùøù åäæù à"îá ù"îë äãáì äðáäå äòéîù
ììë úåùîî íåù ïéà úîàáù éôì íòèäå äãåáòä
úåùîî íåù åá ïéàù êùçì äìùîð ïëìù à"ñá
äá ùéù óà à"ñä êëå øåàä éðôî äçãð àìéîîå ììë
úåùôðå íéàîèä íééç éìòá ìë úåéçäì äáøä úåéç
î"î ì"ðë ìàøùéáù úéîäáä ùôð íâå í"åëò úåîåà
äùåã÷ä ãöî àìà å"ç äîöò ãöî äðéà äúåéç ìë éøä
ìåèéáë äùåã÷ä éðôî éøîâì äìèá àéä ïëìå ì"ðë
ùôð úùåã÷ éáâìù ÷ø éîùâä øåàä éðôî êùçä
äéáâäì úìåëéå úåùø ä"á÷ä äì ïúð íãàáù úéäìàä
äéìò øáâúäì øøåòúé íãàäù éãë äãâðë äîöò
ñàîð åéðéòá äæáðå åçåø úëéîðå úåìôù é"ò äìéôùäì
ù"î íéé÷ì àìéòìã àúåøòúà àúúìã àúåøòúàáå
äúìùîîî äøéñîù åðééäã 'ä íàð êãéøåà íùî
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תרצ"ט.22. בשנת ושוטרים" "שופטים במאמר נ"ע מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק אמר כך - בצירי נ' בשבא, פ' בחיריק, ל' - 23.לפני

ו. ג, ז.24.מלאכי - ו כב.25.פרק ופרק ו ד.26.פרק א, עובדי'

'` xc` e"h iriax mei Ð hk wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

lr xizqdle dnvr z` diabdl dqpnd "`xg` `xhq"d
;dyecwe zewl`,dzìëéå dzìLînî døéñnL eðéäc§©§¤§¦¨¦¤§©§¨¦¨§¨

ãâð dîöò déaâäì dì ïúpL úeLøe çkä äpnî ÷lñîe§©¥¦¤¨©Ÿ©§¤¨©¨§©§¦©©§¨¤¤
éæàå ,úéäìàä Lôð úMã÷ øBà`xhq"dn milhepyk - §ª©¤¤¨¡Ÿ¦©£©

z`e gekd z` "`xg`
,dyecwl cbpzdl zeyxd

àìénî,`id -äìèa ¦¥¨§¥¨
CLçä ìehák úéçãðå- §¦§¥§¦©Ÿ¤

,`linnøBà éðtî¦§¥
.éîLbäiciÎlry ,ixd - ©©§¦

envr z` lityn `edy
lhip - eal z` xaeye
`xhq"dn gekd `linn
rixtdle xizqdl "`xg`
dzceara ziwl`d ytpl

.'d z`eðéönL Bîëe§¤¨¦
äøBza Løôî äæ øác̈¨¤§Ÿ̈©¨
älçznL ,íéìbøî éab©¥§©§¦¤¦§¦¨
àeä ÷æç ék" :eøîà̈§¦¨¨

"epnî27éø÷z ìà" ¯ ¦¤©¦§¥
,"'eë epnîl"f epinkg - ¦¤

mixne`28milbxndy ,
- "epnn" wx `l epeekzd

epz`n- "epnn" `l` ,
d"awdn ,iyily seba

,lekiakeðéîàä àlL¤Ÿ¤¡¦
,'ä úìëéamqipkdl - ¦Ÿ¤

,l`xyi ux`lCk-øçàå§©©¨
eppä" :eøîàå eøæç̈§§¨§¦¤

"Bâå eðéìòå29;ux`l - §¨¦§
xn`y enk ,l`xyi

- d"awdäøæç ïéàîe¥©¦¨§¨
äðeîàä íäì äàáe¨¨¨¤¨¡¨

?'ä úìëéamdy xnel - ¦Ÿ¤
xa dfy epin`d `l dligzay s` ,l`xyi ux`l zkll mipken

,reviaíeL íBìMä-åéìò eðaø äLî íäì äàøä àì éøä£¥Ÿ¤§¨¨¤Ÿ¤©¥¨¨©¨
,íéúðéa äæ ìò úôBîe úBàzlekia dpen`l mze` e`iaiy - ¥©¤¥§©¦

,'díäì øîàL ÷ø30éààlL òaLðå íäéìò 'ä óöwL C ©¤¨©¨¤¥¤¨©£¥¤§¦§©¤Ÿ
eéä àì íà ,íäì äæ ìéòBä äîe ;õøàä ìà íàéáäì©£¦¨¤¨¨¤©¦¤¨¤¦Ÿ¨

íéëìî à"ì Laëì íBìLå-ñç 'ä úìëéa íéðéîàî31,- ©£¦¦¦Ÿ¤©§¨¦§Ÿ§¨¦
,l`xyi ux`a f` elynyñðkì ììk eöø àì äæ éðtîe¦§¥¤Ÿ¨§¨¦¨¥

éða íéðéîàî" íä ïîöò ìàøNiL éðtî ,éàcå àlà ?õøàì̈¨¤¤¨©©¦§¥¤¦§¨¥©§¨¥©£¦¦§¥
,"íéðéîàîmipa mzeida ,d"awda cinz mipin`n mnvr md - ©£¦¦

"epnn `ed wfg ik" exn`y dry dze`a mbe ;mipin`n zea`l
-m`iadl ezlkiae d"awda - mdizenyp cvn - epin`d

,l`xyi ux`làøçà-àøèqäL ÷ø,zindad ytpd ony - ©¤©¦§¨¨¢¨

íLôð úMã÷ øBà ìò dîöò déaâä íôeâa úLaìîä©§ª¤¤§¨¦§¦©©§¨©§ª©©§¨
,úòãå íòè éìa ätöça ,dúeäáâå dçeø úeqâa úéäìàä̈¡Ÿ¦§©¨§©§¨§ª§¨§¦©©¨©©

."epnn `ed wfg ik" xnel mze` `iady -óöwL ãiî ïëìå§¨¥¦¨¤¨©
:æâøå Lòø ìB÷a íéòøäå ,íäéìò 'äexn`a -32:éúî ãò" £¥¤§¦§¦§©©§Ÿ¤©¨©

úàfä äòøä äãòì̈¥¨¨¨¨©Ÿ
eìté äfä øaãna" ,"'Bâå§©¦§¨©¤¦§
'ä éðà" ,"Bâå íëéøâô¦§¥¤§£¦
úàæ àì íà ,ézøac¦©§¦¦ŸŸ
äãòä ìëì äNòà¤¡¤§¨¨¥¨

,"'Bâå úàfä äòøä- ¨¨¨©Ÿ§
mixac md ixd ,dl` lky
,mixenge miyw
íéL÷ íéøác eòîMLëe§¤¨§§¨¦¨¦
íaì øaLðå òðëð ålà¥¦§©§¦§©¦¨

íaø÷a33:áéúëãk , §¦§¨§¦§¦
,"ãàî íòä eìaàúiå"©¦§©§¨¨§Ÿ
àøèqä àìôð àìénîe¦¥¨¨§¨©¦§¨
dzìLînî àøçà-¨¢¨¦¤§©§¨
,dçeø úeqâå dúeäáâå§©§¨§©¨

ïîöò ìàøNéåcvn - §¦§¨¥©§¨
,mznypíä,ixd - ¥

.íéðéîàîepin`d md - ©£¦¦
,'d zlekia dligzkl
mipken mdy exn` okle
s` ,l`xyi ux`l zkll
mey erxi` `l miizpiay
erityiy ztene ze`
did ;jka oin`dl mdilr
cixedl wx yxcp
`xhq"d z` litydle
mzpen`e - "`xg`
lka xacd jke ,dzlbzp
epi` dnypd xe`yk :mc`
df ixd - eteba xi`n
dnvr ddiabnd ,"`xg` `xhq"d ly dzee`be dzedab iptn
`ed - eal z` xaey `edy iciÎlre .ziwl`d ytpd cbpk

.ea xi`n dnypd xe`e ,"`xg` `xhq"d z` xaeyìBëé äfîe¦¤¨
ìò úB÷ôñ BzáLçîa Bì íéìôBpL íãà ìk ãîìì¦§Ÿ¨¨¨¤§¦§©£©§§¥©

,dcáì àøçà-àøèqä çeø éøác íä ék ,äðeîàd -`xhq" ¡¨¦¥¦§¥©©¦§¨¨¢¨§©¨
,dpen`a zewitq ly zeaygn ea zxxerny ef `id "`xg`

,BLôð ìò dîöò déaânä,ziwl`d -ïîöò ìàøNé ìáà ©©§¦©©§¨©©§£¨¦§¨¥©§¨
,mznyp cvn -."'eë íéðéîàî" íäoi`e ,mipin`n ipa - ¥©£¦¦

.dpen`a zewitq mey mdadîöò àøçà-àøèqä íâå- §©©¦§¨¨¢¨©§¨
,zindad ytpd yxey,äðeîàa ììk úB÷ôñ dì ïéàitk - ¥¨§¥§¨¤¡¨

zeyaeln opi`y ,zeipgexd zetilwdy ,a"k wxta epcnly
,d"awda zextek opi` ,sebadì ïzpL ÷ø,"`xg` `xhq"l - ©¤¦©¨
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íéøîà éèå÷éì
äéáâäì äì ïúðù úåùøå çëä äðîî ÷ìñîå äúìëéå
àìéîî éæàå úéäìàä ùôð úùåã÷ øåà ãâð äîöò
åîëå .éîùâä øåà éðôî êùçä ìåèéáë úéçãðå äìéèá
äìçúîù íéìâøî éáâ äøåúá ùøåôî äæ øáã åðéöîù
åðéîàä àìù 'åë åðîî éø÷ú ìà åðîî àåä ÷æç éë åøîà
ïéàîå 'åâå åðéìòå åððä åøîàå åøæç ë"çàå 'ä úìåëéá
äàøä àì éøä 'ä úìåëéá äðåîàä íäì äàáå äøæç
÷ø íééúðá äæ ìò úôåîå úåà íåù ä"òøùî íäì
íàéáäì àìù òáùðå íäéìò 'ä óö÷ù êéà íäì 'îàù
íéðéîàî åéä àì íà íäì äæ ìéòåä äîå õøàä ìà
ììë åöø àì äæ éðôîå 'éëìî à"ì ùåáëì å"ç 'ä úìåëéá
íä ïîöò ìàøùéù éðôî éàãå àìà õøàì ñðëéì
íôåâá úùáåìîä à"ñäù ÷ø íéðéîàî éðá íéðéîàî
úåñâá úéäìàä íùôð úùåã÷ øåà ìò äîöò äéáâä
óö÷ù ãéî ïëìå úòãå íòè éìá äôöåçá 'úåäáâå äçåø
äãòì éúî ãò æâåøå ùòø ìå÷á íéòøäå íäéìò 'ä
'ä éðà 'åâå íëéøâô åìôé äæä øáãîá 'åâå úàæä äòøä
úàæä äòøä äãòä ìëì äùòà úàæ àì íà éúøáã
íáì øáùðå òðëð åìà íéù÷ íéøáã åòîùùëå 'åâå
äìôð àìéîîå ãàî íòä åìáàúéå áéúëãë íáø÷á
ïîöò ìàøùéå äçåø úåñâå äúåäáâå äúìùîîî à"ñä
åì íéìôåðù íãà ìë ãåîìì ìåëé äæîå íéðéîàî íä
à"ñä çåø éøáã íä éë äðåîà ìò úå÷éôñ åúáùçîá
íä ïîöò ìàøùé ìáà åùôð ìò äîöò äéáâîä äãáì
ììë úå÷éôñ äì ïéà äîöò à"ñä íâå 'åë íéðéîàî
éøáãá íãàä ìáìáì úåùø äì ïúéðù ÷ø äðåîàá
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לא.27. יג, א.28.במדבר טו, ערכין ב. נג, מנחות א. לה, מ.29.סוטה יד, לא.30.במדבר פסוק יב.31.שם ביהושע מפורטים

לה.32. כט, כז, פסוקים יד, לט.33.במדבר פסוק שם



`'עב xc` f"h iying mei Ð l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר ט"ז חמישי יום
,gl 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úàæ ãåò .ì ÷øô,76 'nr cr.à"îá ù"îë 'åë

,äîøîe ø÷L éøáãa íãàä ìaìáì úeLø,ick -úBaøäì §§©§¥¨¨¨§¦§¥¤¤¦§¨§©§
,BøëNekiledle ezrc z` lalal ozi `l mc`dy iciÎlre - §¨

,xky xzei lawi - lleyø÷La Cìnä ïáì äðBfä ééezôk§¦¥©¨§¤©¤¤§¤¤
LBãwä øäfa áeúkL Bîk ,Cìnä úeLøa äîøîe34:- ¦§¨¦§©¤¤§¤¨©Ÿ©©¨

dpef xkeyd jlnl lyn
epa z` zeztl dqpzy
,dxyid jxcdn ezehdle
jlnd ly ezpeek la`
z` zelbl ick :`id ,jka

dnvr dpefd .lley ekiledl ozep epi`y ,jlnd oa ly eznkg
`id ik ,dixacl rnyi jlnd oay ,zn`a dvex dpi` ok mb
`xhq"d :lynpa mb jk .jlnd oevx z` `lnl dvex ixd
z` dyrie dlewa rnyi mc`dy dvex dpi` dnvr "`xg`
zeztl zeqpl ,dilr lhedy ciwtzd dfy `l` ,df oi` ."rx"d
`l` .dlewa rnyi `lyk xky xzei lawiy ick ,mc`d z`

"k zynynd "`xg` `xhq"d zbxca `ed df xacyyxey"
zewitq mey da oi` ,`id - rxd xvile zindad ytpl
ytpdyk eli`e .dciÎlr lykii mc`dy dvex dppi`e dpen`a

,izin` "rx" df ixd - seba mi`vnp rxd xvide zindad
ixd lyna .dxyid jxcd on mc`d z` zehdl `id ezpeeky
dipy dpef dnewna dpnn ,jlnd xky dze` dpefdyk ,df
cr ,d`ld jke ,ziyily dpef dpnn dipyde ,df ciwtzl
zca`n dpexg`dy
jlnd zpeek z` oihelgl
zpeekzn `ide ,zizin`d
zeztle liykdl zn`a
ÎlkÎlr .jlnd oa z`
ipae ,envr icedidn zeraep opi` dpen`a zewitqd lk ,mipt
xywa .mipin`n ipa mipin`n mlek md - mznyp cvn l`xyi
,ziwl`d ytpd `ed miwicva "mc`"dy ,df epwxta xen`l
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wfg rxd xvi yi cg`l :ea `vnp rxd xvi dfi`e mc`d
jk lk xrea epi`y wfg jk lk `l rxd xvi - ipyle ,mnegne

:oldl owfd epax xne` jke .zee`z ixg`BîB÷î ékinybd - ¦§
,ezaiaqeèçì Bì íøBb,à ¥©£Ÿ

Cìéì Búñðøt úBéäì¦§©§¨¨¥¥
úBéäìå ,íBiä ìk ÷eMa©¨©§¦§
epi`y dry dze`a -

,weya aaezqnéáLBiî¦§¥
úBàBø åéðéòå ,úBðø÷§¨§¥¨
ïéòäå ,úBåàzä ìk̈©©£§¨©¦

,ãîBç áläå äàBø- ¨§©¥¥
yi inybd enewn ,xnelk
.`ehgl daiq meyn ea
avn ,ipgexd enewn mbe

- `ed ,rxd exvi,äôBàî äøòBa øepúk øòBa Bøöéå- §¦§¥§©¥¨¥¤
dte` ly xrea xepzk3xzei dwfg dxeva xepzd xrea elv` ,

,mzq ziadÎlra lv` xy`n xzei zeaexw mizrleBîk§
òLBäa áeúkL3,"'Bâå äáäì Làk øòBa àeä" :mby ixd - ¤¨§¥©¥§¥¤¨¨§

`iane mxeby dfk `ed ,rxd exvi ly eavn ,ipgexd enewn
.`hgláLBé íBiä áøå ,èòî ÷eMa CìBäL éî ïk-ïéàM-äî©¤¥¥¦¤¥©§©§Ÿ©¥
.Búéáaz` d`ex epi` `linne ,zepxw iayein epi`y - §¥

jldzny inl yiy zepeiqp mze` el oi`e ,eipir cbpl zee`zd
;weya meid lk÷eMa íBiä ìk CìBä íà íâåwqr lra - §©¦¥¨©©

`ed inybd enewn zpigane ,aegxa meid lk zeidl el oncfny
,"milway lw"l dnecúBéäì ìBëéavna ,ipgexd enewnay - ¨¦§

,el dnec epi` ,rxd exvi,Bòáèa Ck-ìk ínçî BðéàLmbe - ¤¥§ª¨¨©§¦§
yiy zepeiqp mze` el oi` ,aegxa meid lk zeidl eilryk

.maxwa xrea rxd mxviy dl`lìëa äåL øöiä ïéà ék¦¥©¥¤¨¤§¨
,'eë BøöiL Lé ,Lôð,jk epi`y yie ,xrea rxd exviy yi - ¤¤¥¤¦§

íB÷îa øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥§¨
øçà4.,recid itke - ©¥

ÎmyÎlrad ly eyexit
dpynd lr aeh5edfi`"

."exvi z` yaekd - ?xeab
i lr xaeb `edyrxd exv

`edy mixac mze`a
dwfgd dcna mgel
mixacl qgia ,ik .xzeia
el oi`y okzi ,mixg`
,llk rxd xvi mdiabl

.mixac mze`a envrl ezepridÎi`a dxeab meyn oi`eo`k
:iaxd xirn:`iyew uxzl owfd epax `a ,oldl xn`iy dnay

ok` m` - "?milway lw 'wp dnl - oekp l"pd m` dxe`kle"
ea `vnp `edy mewnd llba lykp mc`dy ,mixacd mipekp
miyw zepeiqp eipta zecinrnd ,zeipgexae zeinyba zeaiqpde
yxtn owfd epaxe ?"milway lw" el mi`xew ,`eti` ,recn -
mby inl xzei dcak dnglndy s`y ,oldl mixacd z`
,z`f lka - `ehgl lelr `ed ipgexde inybd enewn zpigan
cgtd ,oky .rxd exvi lr xaeb epi`y lr zelvpzd mey el oi`
zepeiqpd zexnl ,`ehgl epnn repnl jixv did d"awdn

.mda cenrl eilry
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,åéàèç ìò úeìvðúä¦§©§©£¨¨
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.BzãìBúaclep mc`d - §©§
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zee`za leynle helyl
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áåøå èòî ÷åùá êìåäù éî ë"àùî .'åâå äáäì ùàë
ìåëé ÷åùá íåéä ìë êìåä íà íâå åúéáá áùåé íåéä
äåù øöéä ïéà éë åòáèá ë"ë íîåçî åðéàù úåéäì

.à"îá ù"îë 'åë åøöéù ùé ùôð ìëá
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ìò úåìöðúä íåù åì ïéà íåéä ìë úåðø÷ éáùåéî
ãâðì 'éäìà ãçô ïéà øùà ìò øåîâ òùø éø÷éîå åéàèç
åúååàú çåø ìò ìåùîìå ÷ôàúäì åì äéä éë .åéðéò
éë ì"ùîë åéùòî ìë äàåøä 'ä ãçô éðôî åáìáù

.åúãìåúá áìä ìò èéìù çåîä

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ו.3. ז, ד. ז, הושע ד.4.ראה ב, ויקרא תורה לקוטי א.5.ראה משנה ד פרק יב.6.אבות פרק



`'עד xc` g"i ycew zay mei Ð l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר י"ח קודש שבת יום
,76 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àéäù úîàá äðäå,76 'nr cr.úåëéøàá ïî÷ì

ì ,äîeöòå äìBãb äîçìî àéäL úîàa ,äpäåøöiä øaL §¦¥¤¡¤¤¦¦§¨¨§¨©£¨¦§Ÿ©¥¤
,'ä ãçt éðtî äáäì Làk øòBaä,mixeng miiyw jka yie - ©¥§¥¤¨¨¦§¥©©

,Cëìäå .Lnî ïBéqð Bîëe,okle -éøöäî éôì ,íãà ìk C §¦¨©¨§¦§¨¨¦¨¨¨§¦©
ì ,'ä úãBáòa Búâøãîe BîB÷î àeäMíà Bîöòa ïçáìå ì÷L ¤§©§¥¨©£©¦§Ÿ§¦§Ÿ§©§¦

Cøòa 'ä ãáBò àeä¥§¤¤
äîeöò äîçìî úðéçáe§¦©¦§¨¨£¨

,äæk ïBéqðå Bæk- ¨§¦¨¨¤
dngln epnn zyxcpyk
ipta cenrl eilre ,efk
efk dnglny ,dfk oeiqp
lkn zyxcp zeidl dleki
lde` ayein mb) cg`
("opev" rxd xvi lrae

,zeaexw mizrleúðéçáa¦§¦©
"áBè äNòå"7.zeevna - ©£¥

mixeywd mipiprae
,aeh ziiyra,ïBâk§

,äðeëa älôzä úãBáòa©£©©§¦¨§©¨¨
zxevy ,zinei mei `idy -

,didz ezlitzìLnî Bçk ìëa 'ä éðôì BLôð CtLgek lka - ¦§Ÿ©§¦§¥§¨Ÿ©¨
,ezpeekLôpä éevî ãò8,mipezp eidi eytp zegek lky - ©¦©¤¤

dlitzd zceara9mr dyw wa`n yxcp ,dfk dlitz beq lre ,
,rxd xvidíéòðBnä BaL úéîäaä Lôðå Bôeb íò íçläìe- §¦¨¥¦§¤¤©§¥¦¤©§¦
,mirixtneäðekäwa`idl eilre -íLháìe ,äîeöò äîçìîa ©©¨¨§¦§¨¨£¨§©§¨

,íBéa íBé écî úéáøòå úéøçL älôzä íã÷ øôòk íúzëìe§©§¨§¨¨Ÿ¤©§¦¨©£¦§©§¦¦¥§
dnglnd idefy -iptly

sebd z` oikdl - dlitzd
`ly zindad ytpd z`e
.dpeeka dlitzl erixti
òbéì ,älôzä úòLa íâå§©¦§©©§¦¨§©¥©

Lôð úòéâéa Bîöò- ©§¦¦©¤¤
un`l el dyw didi `ly
wnrzdl ezaygn z`
lk ,'d zlecba xdxdle

,yexcd onfdúòéâéå¦¦©
,øNaz` xiqdl - ¨¨

aepd zeripndon zer
,sebdøàaúiL Bîk§¤¦§¨¥
ïn÷ì10.úeëéøàa- §©¨©£¦

zribi zeidl zekixv cvik
ldpn `ed ok` m` ,`eti` ,`p opeazi .xyad zribie ytpd

dnglnefk,dlitzd zceara
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íéøîà éèå÷éì
àéäù úîàá äðäå
äáäì ùàë øòåáä øöéä øåáùì 'îåöòå äìåãâ äîçìî
íãà ìë êéøö êëìäå .ùîî ïåéñð åîëå 'ä ãçô éðôî
ìå÷ùì 'ä úãåáòá åúâøãîå åîå÷î àåäù äî éôì
äîçìî 'éçáå êøòá 'ä ãáåò àåä íà åîöòá ïåçáìå
úãåáòá ïåâë áåè äùòå 'éçáá äæë ïåéñðå åæë äîåöò
ùîî åçë ìëá 'ä éðôì åùôð êåôùì äðååëá äìôúä
åáù úéîäáä ùôðå åôåâ íò íçìäìå ùôðä éåöéî ãò
íúúëìå íùèáìå äîåöò äîçìîá äðååëä íéòðåîä
íâå íåéá íåé éãî úéáøòå úéøçù äìôúä íãå÷ øôòë
øùá úòéâéå ùôð úòéâéá åîöò òâééì äìôúä úòùá
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טו.7. לד, ה.8.תהלים ו, דברים על ˘ËÈÏ"‡:9.ספרי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ אגה"ק כמשנ"ת ידרשון יום ויום בכאו"א צ"ל "שזה
מ"ב.10.ס"א". בפרק

'` xc` g"i ycew zay mei Ð l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר י"ח קודש שבת יום
,76 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àéäù úîàá äðäå,76 'nr cr.úåëéøàá ïî÷ì

ì ,äîeöòå äìBãb äîçìî àéäL úîàa ,äpäåøöiä øaL §¦¥¤¡¤¤¦¦§¨¨§¨©£¨¦§Ÿ©¥¤
,'ä ãçt éðtî äáäì Làk øòBaä,mixeng miiyw jka yie - ©¥§¥¤¨¨¦§¥©©

,Cëìäå .Lnî ïBéqð Bîëe,okle -éøöäî éôì ,íãà ìk C §¦¨©¨§¦§¨¨¦¨¨¨§¦©
ì ,'ä úãBáòa Búâøãîe BîB÷î àeäMíà Bîöòa ïçáìå ì÷L ¤§©§¥¨©£©¦§Ÿ§¦§Ÿ§©§¦

Cøòa 'ä ãáBò àeä¥§¤¤
äîeöò äîçìî úðéçáe§¦©¦§¨¨£¨

,äæk ïBéqðå Bæk- ¨§¦¨¨¤
dngln epnn zyxcpyk
ipta cenrl eilre ,efk
efk dnglny ,dfk oeiqp
lkn zyxcp zeidl dleki
lde` ayein mb) cg`
("opev" rxd xvi lrae

,zeaexw mizrleúðéçáa¦§¦©
"áBè äNòå"7.zeevna - ©£¥

mixeywd mipiprae
,aeh ziiyra,ïBâk§

,äðeëa älôzä úãBáòa©£©©§¦¨§©¨¨
zxevy ,zinei mei `idy -

,didz ezlitzìLnî Bçk ìëa 'ä éðôì BLôð CtLgek lka - ¦§Ÿ©§¦§¥§¨Ÿ©¨
,ezpeekLôpä éevî ãò8,mipezp eidi eytp zegek lky - ©¦©¤¤

dlitzd zceara9mr dyw wa`n yxcp ,dfk dlitz beq lre ,
,rxd xvidíéòðBnä BaL úéîäaä Lôðå Bôeb íò íçläìe- §¦¨¥¦§¤¤©§¥¦¤©§¦
,mirixtneäðekäwa`idl eilre -íLháìe ,äîeöò äîçìîa ©©¨¨§¦§¨¨£¨§©§¨

,íBéa íBé écî úéáøòå úéøçL älôzä íã÷ øôòk íúzëìe§©§¨§¨¨Ÿ¤©§¦¨©£¦§©§¦¦¥§
dnglnd idefy -iptly

sebd z` oikdl - dlitzd
`ly zindad ytpd z`e
.dpeeka dlitzl erixti
òbéì ,älôzä úòLa íâå§©¦§©©§¦¨§©¥©

Lôð úòéâéa Bîöò- ©§¦¦©¤¤
un`l el dyw didi `ly
wnrzdl ezaygn z`
lk ,'d zlecba xdxdle

,yexcd onfdúòéâéå¦¦©
,øNaz` xiqdl - ¨¨

aepd zeripndon zer
,sebdøàaúiL Bîk§¤¦§¨¥
ïn÷ì10.úeëéøàa- §©¨©£¦

zribi zeidl zekixv cvik
ldpn `ed ok` m` ,`eti` ,`p opeazi .xyad zribie ytpd

dnglnefk,dlitzd zceara
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àéäù úîàá äðäå
äáäì ùàë øòåáä øöéä øåáùì 'îåöòå äìåãâ äîçìî
íãà ìë êéøö êëìäå .ùîî ïåéñð åîëå 'ä ãçô éðôî
ìå÷ùì 'ä úãåáòá åúâøãîå åîå÷î àåäù äî éôì
äîçìî 'éçáå êøòá 'ä ãáåò àåä íà åîöòá ïåçáìå
úãåáòá ïåâë áåè äùòå 'éçáá äæë ïåéñðå åæë äîåöò
ùîî åçë ìëá 'ä éðôì åùôð êåôùì äðååëá äìôúä
åáù úéîäáä ùôðå åôåâ íò íçìäìå ùôðä éåöéî ãò
íúúëìå íùèáìå äîåöò äîçìîá äðååëä íéòðåîä
íâå íåéá íåé éãî úéáøòå úéøçù äìôúä íãå÷ øôòë
øùá úòéâéå ùôð úòéâéá åîöò òâééì äìôúä úòùá
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טו.7. לד, ה.8.תהלים ו, דברים על ˘ËÈÏ"‡:9.ספרי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ אגה"ק כמשנ"ת ידרשון יום ויום בכאו"א צ"ל "שזה
מ"ב.10.ס"א". בפרק

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"א אדר תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

ברכה ושלום!

מאשר הנני קבלת מכ' ובו בקשת ברכה פ"נ מיום כ"ב טבת, ובעת רצון יקרא על ציון כ"ק מו"ח 

אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

לשאלותי':

א( ע"ד האברך . . . שי' )בנוגע לשידוך( תברר יותר בנוגע לעברו ואופי שלו ובהתאם לזה תחליט.

ב( לבריאותה – כדעה אחידה דשני רופאים מומחים.

מהנכון לבדוק המזוזות בדירתה שתהיינה כולן כשירות כדין.

בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

ש.מ. סימפסון, מזכיר



עה היום יום . . .  '` xc` g"i ycew zay mei Ð l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

א' אדר י"ח קודש שבת יום
,76 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àéäù úîàá äðäå,76 'nr cr.úåëéøàá ïî÷ì

ì ,äîeöòå äìBãb äîçìî àéäL úîàa ,äpäåøöiä øaL §¦¥¤¡¤¤¦¦§¨¨§¨©£¨¦§Ÿ©¥¤
,'ä ãçt éðtî äáäì Làk øòBaä,mixeng miiyw jka yie - ©¥§¥¤¨¨¦§¥©©

,Cëìäå .Lnî ïBéqð Bîëe,okle -éøöäî éôì ,íãà ìk C §¦¨©¨§¦§¨¨¦¨¨¨§¦©
ì ,'ä úãBáòa Búâøãîe BîB÷î àeäMíà Bîöòa ïçáìå ì÷L ¤§©§¥¨©£©¦§Ÿ§¦§Ÿ§©§¦

Cøòa 'ä ãáBò àeä¥§¤¤
äîeöò äîçìî úðéçáe§¦©¦§¨¨£¨

,äæk ïBéqðå Bæk- ¨§¦¨¨¤
dngln epnn zyxcpyk
ipta cenrl eilre ,efk
efk dnglny ,dfk oeiqp
lkn zyxcp zeidl dleki
lde` ayein mb) cg`
("opev" rxd xvi lrae

,zeaexw mizrleúðéçáa¦§¦©
"áBè äNòå"7.zeevna - ©£¥

mixeywd mipiprae
,aeh ziiyra,ïBâk§

,äðeëa älôzä úãBáòa©£©©§¦¨§©¨¨
zxevy ,zinei mei `idy -

,didz ezlitzìLnî Bçk ìëa 'ä éðôì BLôð CtLgek lka - ¦§Ÿ©§¦§¥§¨Ÿ©¨
,ezpeekLôpä éevî ãò8,mipezp eidi eytp zegek lky - ©¦©¤¤

dlitzd zceara9mr dyw wa`n yxcp ,dfk dlitz beq lre ,
,rxd xvidíéòðBnä BaL úéîäaä Lôðå Bôeb íò íçläìe- §¦¨¥¦§¤¤©§¥¦¤©§¦
,mirixtneäðekäwa`idl eilre -íLháìe ,äîeöò äîçìîa ©©¨¨§¦§¨¨£¨§©§¨

,íBéa íBé écî úéáøòå úéøçL älôzä íã÷ øôòk íúzëìe§©§¨§¨¨Ÿ¤©§¦¨©£¦§©§¦¦¥§
dnglnd idefy -iptly

sebd z` oikdl - dlitzd
`ly zindad ytpd z`e
.dpeeka dlitzl erixti
òbéì ,älôzä úòLa íâå§©¦§©©§¦¨§©¥©

Lôð úòéâéa Bîöò- ©§¦¦©¤¤
un`l el dyw didi `ly
wnrzdl ezaygn z`
lk ,'d zlecba xdxdle

,yexcd onfdúòéâéå¦¦©
,øNaz` xiqdl - ¨¨

aepd zeripndon zer
,sebdøàaúiL Bîk§¤¦§¨¥
ïn÷ì10.úeëéøàa- §©¨©£¦
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ה'תש"גיב אדר איום רביעי

חומש: תצוה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: וא"כ הוא . . . 72 ספי"ג.

ָחְכָמָתם  ם ּבְ ֵ דֹוֵלי ַהּשׁ ֵהם ּגְ ים ׁשֶ ן ָאָדם ַיְרִחיב לֹו, ְוִלְפֵני ְגדֹוִלים ַיְנֶחּנּו". ֵיׁש ְלָך ֲאָנׁשִ ִתיב: "ַמּתָ ּכְ
ה  ת, ִהּנֵ ַהְחָזַקת ַהּדָ קּות ּבְ ֵאיֶזה ִהְתַעּסְ ּלֹו ּבְ ָהָאָדם נֹוֵתן ֶאת ָהָאָדם ׁשֶ ׁשֶ ן ָאָדם, ּכְ ָרם, ֲאָבל ַמּתָ ָעׁשְ אֹו ּבְ

י ִלְפֵני ְגדֹוִלים ַיְנֶחּנּו. א עֹוד ֹזאת ּכִ י ַיְרִחיב לֹו, ֶאּלָ ְלַבד ּכִ לֹא זֹו ּבִ

ה'תש"גיג אדר איום חמישי

חומש: תצוה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: ובפרט . . . 72 נגדי תמיד.

ֲחנּון. ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ּבְ

אאמו"ר אמר: בא מיר איז ברור, אז א חסידישער איד זיצט אין בית המדרש, און 
לערענט ָאדער חזר'ט א חסידות ברבים, איז א שמחה בא די זיידעס, און זייער שמחה 

איז מספיק פאר איהם, קינדער און קינד'ס קינדער רוב טוב בגשמיות וברוחניות.

ְדָרׁש, ְולֹוֵמד  ֵבית ַהּמִ ב ּבְ ר ְיהּוִדי ֲחִסיִדי יֹוׁשֵ ֲאׁשֶ ּכַ רּור ִלי, ׁשֶ "ּב[ ָאַמר: ּבָ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ָניו – רֹב  ֶקת ֲעבּורֹו, ְלָבָניו ּוְבֵני ּבָ ְמָחָתם ַמְסּפֶ ְמָחה ֵאֶצל ְזֵקַני, ְוׂשִ ים, ֲהֵרי זֹו ׂשִ ַרּבִ אֹו חֹוֵזר ֲחִסידּות ּבָ

ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות. ַגׁשְ טּוב ּבְ

ה'תש"גיד אדר א, פורים קטןיום ששי
ֲחנּון. ֵאין אֹוְמִרים ּתַ

חומש: תצוה, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: וגם מי . . . לז ומעשה.

אאזמו"ר סיפר לאאמו"ר: די מאמרים ווָאס זיינען געדרוקט אין לקוטי תורה, האט 
דער טַאטע )הצ"צ( אויסגעקליבען פון צוויי טויזענט מאמרים.

סּו  ְדּפְ ּנִ ׁשֶ ֲאָמִרים  ַהּמַ "ּב[:  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ ָאִבי מֹוִרי  ַלֲאֹדִני  ר  ִסּפֵ ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ ְזֵקִני מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ִים ַמֲאָמִרים. ָרָרם ִמּתֹוְך ַאְלּפַ ַמח ֶצֶדק"( ּבְ א )ַה"ּצֶ "ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה", ַאּבָ ּבְ
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ה'תש"גטו אדר א, שו"פ קטןשבת
ֵאין אֹוְמִרים ָאב ָהַרֲחִמים ְוִצְדָקְתָך.

חומש: תצוה, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: עוד ישים . . . כמ"ש בזה"ק.

ּלֹא ַלֲחֹתְך. ת ַהּמֹוִציא, ֲאָבל ִנְזָהִרים ׁשֶ ְרּכַ ֶחם ֹקֶדם ּבִ ִמים ַעל ַהּלֶ רֹוׁשְ
ת אֹוְמִרין ַסְבִרי ָמָרָנן. ִקּדּוׁש ַעל ַהּפַ ם ּבְ  ּגַ

אויף לעתיד לבוא שטעהט: אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ יעננה. איצטער שווייגט 
דער דומם, מ'טרעט אויף איהם און ער שווייגט. ָאבער עס וועט קומען א צייט אין 
דעם גילוי פון לעתיד, ווָאס דער דומם וועט ָאנהויבען ריידען, דערציילען, און ער 
וועט מָאנען, אויב מען הָאט גייענדיג ניט געטרַאכט ָאדער גערעדט דברי תורה, פאר 

ווָאס הָאט מען אויף איהם געטרָאטען.
די ערד ווָאס מען טרעט אויף איהר, ווארט טויזענטער יָאהרען, פון ששת ימי 
בראשית, און עס טרעטען אויף איהר דערווייל כמה ברואים בעלי חיים כו', ביז עס 
וועט דָארט טרעטען א איד, צוויי אידען, און וועלען ריידען א דבר תורה. ובאם 

לאו - זָאגט זי: דו ביזט דָאך אויך ווי א בהמה.

ַהּדֹוֵמם.  ַמֲחִריׁש  ֵעת  ּכָ ה".  ַיֲעֶנּנָ ֵמֵעץ  ְוָכִפיס  ְזָעק  ּתִ יר  ִמּקִ "ֶאֶבן  תּוב:  ּכָ ָלֹבא"  "ֶלָעִתיד  אֹודֹות 
ע:  ְוִיְתּבַ ר,  ר, ְלַסּפֵ ַהּדֹוֵמם ַיְתִחיל ְלַדּבֵ ָעִתיד, ׁשֶ ּלֶ ּלּוי ׁשֶ ּגִ ּבַ ּדֹוְרִכים ָעָליו – ְוהּוא ׁשֹוֵתק. ַאְך ָיֹבא ְזַמן 

ְרכּו ָעָליו?! ִדְבֵרי ּתֹוָרה, ַמּדּוַע ּדָ ֵדי ֲהִליָכה לֹא ִהְרֲהרּו אֹו ׂשֹוֲחחּו ּבְ ִאם ּתֹוְך ּכְ

ּוֵביְנַתִים ּדֹוְרִכים ָעֶליָה  ית,  ֵראׁשִ ּבְ ְיֵמי  ת  ׁשֶ ִנים, ֵמָאז ׁשֵ יָנה ַאְלֵפי ׁשָ ָהֲאָדָמה ָעֶליָה ּדֹוְרִכים, ַמְמּתִ
ּוְבִאם  ּתֹוָרה.  ִדְבֵרי  ּבְ ִויׂשֹוְחחּו  ְיהּוִדים,  ֵני  ׁשְ ְיהּוִדי,  ם  ׁשָ ְצַעד  ּיִ ׁשֶ ַעד  כּו'  ים  ַחּיִ ֲעֵלי  ּבַ רּוִאים,  ּבְ ה  ּמָ ּכַ

ֵהָמה! מֹו ּבְ ם ּכְ ה ֲהֵרי ּגַ ָלאו – אֹוֶמֶרת ִהיא: ַאּתָ

ה'תש"גטז אדר איום ראשון

חומש: כי תשא, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: פרק ל. עוד . . . 76 כמ"ש במ"א.

ְבִריק זּוַלת ַמְראֹות  ָבר ַהּמַ ת. ְולֹא ָהָיה ּדָ ן ָהיּו ָזָהב ָוֶכֶסף ּוְנֹחשֶׁ ּכָ ׁשְ ְתרּוַמת ַהּמִ ֵקן ָאַמר: ּבִ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ן,  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֵלי  ּכְ ָכל  ּבְ ַאֲחרֹוָנה  ּבָ ּתֹוָרה[  ]ּבַ ִאים  ַהּבָ ְוַכּנֹו ֵהם  ּיֹור  ַהּכִ ְוַכּנֹו.  ּיֹור  ַהּכִ ַנֲעׂשּו  ֶהן  ּמֵ ׁשֶ ַהצֹוְבאֹות, 

סֹוָפן. ָתן ּבְ ִחּלָ י ָנעּוץ ּתְ ן, ּכִ ּכָ ׁשְ ל ֲעבֹודֹות ַהּמִ רֹאׁש ]=ַהְתָחַלת[ ּכָ ִמיׁשֹו הּוא ּבְ ְוַתׁשְ

ה'תש"גיז אדר איום שני

חומש: כי תשא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: והנה באמת . . . 76 בתולדתו.

א סך יָאהרען נָאך פַאר ּפעטערבורג )המאסר שם בשנת תקנ"ט(, איז דער אלטער 
רבי אמָאל ארויס צום עולם און הָאט געזָאגט: אין גן עדן דערהערט מען די טייערקייט 
אלץ  ווָאלטען  הראשונים  נאצלים  אפילו  השרת,  מלאכי  מיבעי  לא  הזה.  עולם  פון 
אוועקגעגעבען פאר א אמן יהא שמי' רבא פון א אידען, אז ער זָאגט בכל כחו כפירושו 

בכל כוונתו, היינו אז ער איז אינגַאנצען אין דעם.

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr er sc oihib(ycew zay meil)

,èb Bðéà ,èbì äîã÷ äúéî íàå.dzin xg`l hb oi` ixdyíàåïéà §¦¦¨¨§¨©¥¥¥§¦¥
òeãé,jtidl e` lrad zzinl hbd zpizp dncw m`eøîàL àéä Bæ ¨©¦¤¨§

úLøBâî dðéàå úLøBâîdyexb zxneg zbdepe ,wtqa `id ixd - §¤¤§¥¨§¤¤
.yi` zy` zxnege

àøîâ
cre o`kn iz`a `l m` jhib df ixd' dl xn` m`y ,dpyna epipy

,'eiykrn' xn` `le ,'yceg xyr mipywx dyxbl ezpeek ixd
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עז היום יום . . . 
התלהבות  אזא  געפועלט  הָאט  ער  און  מאמר,  גאנצער  דער  געווען  איז  דָאס 
והתלהטות בא די הערער, ַאז א גאנץ יָאהר הָאט מען געזָאגט איש"ר מיט א ברען.

ָהל  ֵקן ֶאל ַהּקָ נּו ַהּזָ ַעם ַרּבֵ ַנת תקנ"ט( ָיָצא ּפַ ׁשְ ֲאָסר ּבִ ם ָהָיה ַהּמַ עֶטְרּבּוְרג )ׁשָ ִנים ַרּבֹות ִלְפֵני ּפֶ ׁשָ
ם ֶנֱאָצִלים ָהִראׁשֹוִנים  א( ּגַ ֵרת, )ֶאּלָ ָ ה; לֹא ַרק ַמְלֲאֵכי ַהּשׁ ל עֹוָלם ַהּזֶ יָקרֹו ׁשֶ ים ּבִ ַגן־ֵעֶדן ָחׁשִ ְוָאַמר: ּבְ
ָכל  ֵפרּוׁשֹו, ּבְ ָכל ּכֹחֹו, ּכְ אֹוֵמר ּבְ ל ְיהּוִדי ׁשֶ א" ׁשֶ ֵמיּה ַרּבָ ֲעבּור "ָאֵמן ְיֵהא ׁשְ ִרים ַעל ַהּכֹל ּבַ – ָהיּו ְמַוּתְ

ֶזה. ח ּבָ ּלֹו ֻמּנָ ּכֻ לֹוַמר ׁשֶ ָנתֹו – ּכְ ּוָ ּכַ

ָאְמרּו  ָנה  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ׁשֶ זֹו,  ּכָ ְוִהְתַלֲהטּות  ִהְתַלֲהבּות  ׁשֹוְמָעיו  ֵאֶצל  ַעל  ּפָ ְוהּוא  ֲאָמר.  ַהּמַ ל  ּכָ ָהָיה  ֶזה 
ַלַהט. א" ּבְ ֵמיּה ַרּבָ "ָאֵמן ְיֵהא ׁשְ

ה'תש"גיח אדר איום שלישי

חומש: כי תשא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: והנה באמת . . . 76 באריכות.

ה  רּוְך ַאּתָ רֹות, ּבָ ֶפן ְוַעל ַהּפֵ ִרי ַהּגֶ יִנים, חֹוֵתם: ְוַעל ּפְ רֹות ִמז' ַהּמִ ָתה ַיִין ְוָאַכל ּפֵ ֹלׁש, ִאם ׁשָ ְבָרָכה ֵמֵעין ׁשָ ּבִ
רֹות(. רֹות )ְוֹלא "ְוַעל" ַהּפֵ ֶפן ְוַהּפֵ ִרי ַהּגֶ ה' ַעל ּפְ

שבת 
קודש

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr er sc oihib(ycew zay meil)
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àøîâ
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.ef dy` xzida `iypd dcedi iax mr didyäeúéøL ékxy`k - ¦§¦¨
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,Lãç øNò íéðL CBúa úîe 'Lãçy epipy.èb äæ éøäyi dfa s`e Ÿ¤¥§§¥¨¨Ÿ¤£¥¤¥
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énð,df wtq wtzqdl yi epizpyn oica s` ok` -íeMîeäåäc ©¦¦©£¨

àeääaäNòîz` exizdy oipna my did `aq eze`y meyn - §©©£¤
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v"ndqeעח ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ו  א' אדר י"ב ראשון יום טהורה  בהמה חלב שתיית היתר

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰ìëàî ìk̈©£¨
éøä Z ïúìéëà ìò ïé÷BlL ïéøeñàä ïéðénä ïî ïénî àöBiä©¥¦¦¦©¦¦¨£¦¤¦©£¦¨¨£¥
äiçå äîäa áìç ïBâk .äøBzä ïî äìéëàa øeñà ìëànä BúBà©©£¨¨©£¦¨¦©¨§£¥§¥¨§©¨

.íéàîhä©§¥¦
וחיה בהמה הגמרא mixedhחלב ואומרת באכילה, מותר

ב) ו, היה (בכורות כי הוא, 'חידוש' טהורה בהמה חלב שהיתר
חלב', ונעשה נעכר ש'דם משום - אחת לדעה להיאסר, ראוי
שניה  ולדעה כרת, שחיובו דם הוא החלב של מקורו כן ואם

באכילה. האסור החי' מן כ'אבר הוא שחלב משום -
לדוד  מהנאמר נלמד חלב אכילת שהיתר הגמרא ומביאה

האלף" לשר תביא החלב חריצי עשרת יח)"ואת יז, א (שמואל

"ארץ  ישראל ארץ בשבח המדבר מהפסוק זאת שלמדים או
ודבש" חלב ה)זבת ג, מותר (שמות היה לא החלב ואם

בו. משתבחת התורה היתה לא באכילה,
מקובצת' ה'שיטה שם)והקשה :(בכורות

מהנאמר  חלב אכילת היתר לומדת הגמרא אין מדוע
לפניהם" ויתן וחלב... חמאה "ויקח אבינו: (בראשית באברהם

יח) דבר ח, אורחיו שלשת את אברהם האכיל לא בוודאי והרי
שלא  עד התורה כל אבינו אברהם "קיים שהרי אסור,

ניתנה"?
אלא  נצטוו שלא נח בני שהם סבור היה אברהם ותירץ:

חלב להאכילם היה מותר ולכן מצוות, שבע הוא על אם (אף

לישראל) .אסור
אלגזי מהרי"ט כך על שם)והקשה בכורות וחלה, בכורות :(הל'

שה'חידוש' הסוברת שאין לדעה הוא החלב בהיתר
אברהם  היה סבור מדוע מובן דם, משום אסור החלב
החי, מן דם על מוזהר נח בן אין כי לאורחיו, שהותר
הדעה  לפי אבל חלב, אכילת היתר מכאן ללמוד אין וממילא
איך  החי', מן 'אבר משום נאסר לא שהחלב הוא שה'חידוש'
החי' מן 'אבר איסור הרי חלב, להם שמותר אברהם חשב

נח? בני מצוות משבע אחד הוא
וביאר:

החי, מן שבא אף שמותר הוא שה'חידוש' הדעה לפי
אך  מותר, טהורה בהמה שחלב מאברהם ראיה יש אכן
לדעה  גם הדעות, לשתי שתתאים ראיה הביאה הגמרא
מן  שמקורו אף מותר שהחלב הוא שה'חידוש' הסוברת
ראיה  הביאה לא ולכן בו, מוזהר אינו נח ובן הדם

מאברהם.

ה'תשע"ו  א' אדר י"ג שני יום המליחה  של פעולתה

:È ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰Bçépîe©¦
.ìéî Celä éãk Bçìîa§¦§§¥¦¦

קובע  הרמב"ם המליחה: זמן בשיעור ראשונים נחלקו
מיל הילוך כדי – אחיד דקות שיעור 24 או אדה"ז .(18 שו"ע ראה

ס"י) תנט סי' לדעת או"ח אך לחתיכה, חתיכה בין מבדיל ואינו
לג)הרא"ש סי' פ"ח פרק במלח (חולין לשהות צריך הבשר

ונמצא  חתיכה, אותה לצליית הנדרש הזמן כשיעור
החתיכה. גודל לפי משתנה שהשיעור

מלח' 'ברית בספר ו)וכתב סעיף סט יש (סי' לכאורה כי
הוצאת  באופן שנחלקו משום היא המחלוקת שטעמי לבאר
מטבעו  המלח הרמב"ם לדעת המליחה. ידי על מהבשר הדם
ואין  מועט זמן במשך די כך ולשם החוצה, הדם את 'שואב'
אינו  המלח הרא"ש לדעת אך לחתיכה, חתיכה בין חילוק

ר  של כוח יש שבמלח אלא הדם את וכאשר 'שואב' תיחה,
הרתחת  שלצורך ומובן החוצה, יוצא הדם רותח הבשר
הרתחת  לצורך מאשר יותר רב זמן נדרש גדולה חתיכה
כשיעור  הוא המליחה זמן שיעור לדעתו ולכן קטנה, חתיכה

חתיכה. אותה של הצלייה זמן
לדעתו  שגם הרא"ש מדברי שנראה כתב למעשה אך

את  ביאר ולכן ישירות, מהבשר הדם את 'שואב' המלח
אחרת: בדרך המחלוקת

כותב זו)הרמב"ם הלכה יש (בהמשך המליחה שלאחר
משום  וטעמו רותחים, מים לתוך הבשר את להשליך
הבשר  עומק מכל הדם את מוציאה המליחה אין שלדעתו
במים  הבשר את להניח יש ולכן החיצוני, מחלקו רק אלא
מהדם  ומונעים החיצונית השכבה את המצמיתים רותחים,
באכילה, אסור אינו זה (ודם החוצה לצאת בעומק הבלוע
מהאבר, ופירש שיצא לאחר אלא נאסר אינו האיברים דם כי
ומותר  ממנו כחלק נחשב הוא האבר בתוך בעודו אך
להניח  מצריכים אינם הראשונים שאר אך כמותו), באכילה
את  מוציאה המליחה שלדעתם משום חמים במים הבשר את

מהבשר. הדם כל
המליחה: זמן שיעור לגבי המחלוקת נובעת ומכך
לקטנה, גדולה חתיכה בין לחלק טעם אין הרמב"ם לשיטת
מהשכבה  רק הדם את מוציאה המליחה בלאוֿהכי כי
בכל  מועט זמן במשך די כך ולשם הבשר, של החיצונית
את  להוציא צריכה המליחה הרא"ש לדעת אך החתיכות,
החתיכה. בעובי תלוי שיעורה ולכן הבשר, עומק מכל הדם

ה'תשע"ו  א' אדר י"ד שלישי יום נבילה  ושל טמאה בהמה של הנשה גיד

:Â ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰ãéb ìëBàä̈¥¦
øeqàa ììëpL CBzî .íézL áiç ...äôøè ìL Bà äìáð ìL äLpä©¨¤¤§¥¨¤§¥¨©¨§©¦¦¤¦§©§¦
.øçà øeqà åéìò óñBðå ãébä íb ììëð ,øzî äéäL dôeb øàL§¨¨¤¨¨ª¨¦§©©©¦§©¨¨¦©¥

מאיר רבי דעת א)זו קא, של (חולין הנשה גיד שהאוכל
ואחת  הנשה גיד אוכל משום אחת שתיים, חייב נבילה
נחשב  והגיד טעם' בנותן בגידים 'יש כי נבילה, אוכל משום
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על  חל איסור ש'אין ואף שנתנבלה. הבהמה של כבשרה
את  כולל נבילה איסור כי כולל', 'איסור זה הרי כאן איסור',
הבהמה, אברי שאר על האיסור שחל ומתוך הבהמה, כל

הנשה. הגיד על גם חל
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
שתים" חייב טריפה, של או נבילה של הנשה ש"גיד כאן

איסור עוד נוסף הגיד על טריפה)כי או בגידין (נבילה 'אין והרי

טעם'? בנותן
המלך': ה'שער ותירץ

אבל  לאכילה, ראויים אינם אכן וטריפה נבילה של גידים
החשיבה  ובכך אכילתו את אסרה שהתורה כיון הנשה בגיד

איסור עליו נוסף כאשר גם הרי לאכילה, אכילתו dliapאת
dtixh e` לענין גם לאכילתו' רחמנא 'אחשביה אומרים

של הנשה גיד באכילת כן שאין מה הנוסף. dndaהאיסור
d`nh(הקודמת רחמנא (בהלכה 'אחשביה לומר מקום אין

טמאה, בבהמה נוהג אינו הנשה גיד איסור שהרי לאכילתו'
בגמרא א)כמבואר קא, רק (חולין הנשה גיד אסרה שהתורה

טמאה] [בהמה זו "יצתה - מותר שבשרה טהורה בבהמה
אסור". שבשרה

ה'תשע"ו  א' אדר ט"ו רביעי יום מתי - הגוי בהנאה?יין מותר

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰,áLBz øb¥¨
øeñà Bðéé Z eðøàaL Bîk úBöî òáL åéìò ìawL àeäå§¤¦¥¨¨¤©¦§§¤¥©§¥¨
BðéàL úBìæîe íéáëBk ãáBò ìk ïëå ...äéðäa øzîe äiúLa¦§¦¨ª¨©£¨¨§¥¨¥¨¦©¨¤¥
ïðéé Z íéìàòîLiä elà ïBâk ,úBìæîe íéáëBk úãBáò ãáBò¥£©¨¦©¨§¥©¦§§¥¦¥¨

.äéðäa øzîe äiúLa øeñà̈¦§¦¨ª¨©£¨¨
כמו  חכמים מגזירת בהנאה אסור יינם') ('סתם הגויים יין

שנתנסך ה"ג)יין עובד (לעיל שאינו גוי של יין אבל ,
בשתיה. רק ואסור בהנאה מותר עבודהֿזרה

הרשב"א כתב הדבר הובא ובטעם ש"א, הייו בית הבית, (תורת

משנה) :בכסף
בנותיהם משום יינם סתם חכמים אסרו ("שהיין בתחילה

ב) לו, ע"ז רש"י - בנותיהן" לידי ומביא בו בהנאה בוער אסרוהו ולא
הנאה  איסור וגזרו הוסיפו שאחריהם דין ובית בשתיה, אלא
לעבודהֿזרה. לנסך רגילים היו כי בו, ניסך שמא מחשש
הראשונה  הגזירה רק נותרה ע"ז עובד שאינו בגוי כן, ואם

בלבד. בשתיה לאסור
והוא  תושב, "גר הרמב"ם בדברי לדייק יש כן ואם
ומותר  בשתיה אסור יינו .. מצוות שבע עליו שקיבל

רק  עליו ויקבל המצוות משבע יחסר שאם ומשמע בהנאה",
בהנאה. אסור יינו עדיין ע"ז) איסור זה (ובכלל מצוות שש
קיבל  ולא ע"ז עובד שאינו מגוי יגרע מדוע להבין: וצריך

בהנאה? מותר שיינו המצוות, שאר את עצמו על
משנה': ה'כסף וביאר

גוי elyא. dne`dy יינו ע"ז עובדת שאינה מוחזקת
אף  ע"ז, עובדת האומה כל אם אבל בהנאה, מותר
האומה  מכלל יצא לא לעבוד, לא עצמו על קיבל שהיחיד
דייק  ולכן נח. בני מצוות שבע עצמו על שיקבל עד

ע"ז עובד שאינו "גוי רק וכתב `elהרמב"ם oebk
mil`rnyid- ע"ז עובדת שאינה מוחזקת האומה שכל "

בהנאה. מותר יינן
שאומתו  אף ע"ז, עובד שאינו המוחזק יחיד גוי גם ב.
מצוות  שאר מקיים אינו אם אפילו בהנאה מותר יינו עובדת,
שבע  עליו (שקיבל תושב גר שהזכיר והרמב"ם נח. בני
יינו  מצוות שבע עליו קיבל אם שרק כוונתו אין מצוות)
מצוות  שבע עליו קיבל אם שגם אדרבה אלא בהנאה, מותר

בשתיה. אסור יינו

ה'תשע"ו  א' אדר ט"ז חמישי יום מתפיחה  כתוצאה איסור

:„ ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰...áìç úéæk§©¦¥¤
úéækî úBçt äéä ...øeèt BìëBàä Z èòîúðå änça BçépäL¤¦¦©©¨§¦§©¥¨§¨¨¨¨¦§©¦

.åéìò ïé÷Bì ïéàå ,øeñà Z úéæk ìò ãîòå çtúðå ,älçzaî¦©§¦¨§¦§©§¨©©§©¦¨§¥¦¨¨
שהאוכלו  הרמב"ם כותב כזית, משיעור שנתמעט במאכל
עד  שתפח מכזית פחות בשיעור מאכל לגבי ואילו 'פטור',
לעיין, ויש עליו'. לוקים ואין 'אסור, כתב: כזית, לשיעור
בכך  אין שלכאורה ובפרט שאסור, הדגיש כאן דוקא מדוע
'חצי  כדין התורה מן אסור תפח לא אם גם שהרי חידוש
אינו  שתפח שאףֿעלֿפי בכך רק הוא והחידוש שיעור',

עליו? לוקים ואין שיעור בו שיש נחשב
והביאור:

לשיעור  תפח המאכל שכאשר לחדש הרמב"ם כוונת

מלכתחילה  בו שהיה מדאורייתא האיסור מלבד הרי כזית
חכמים  כי מדרבנן, איסור עוד בו נוסף שיעור', 'חצי כדין
על  שנוצר למרות שלם, שיעור בו שיש כמי אותו החשיבו

תפיחה. ידי
 ֿ שבלאו (למרות מדרבנן האיסור של המעשית וההשלכה
לגבי  היא חז"ל), תקנת לולא גם מהתורה, לאוכלו אסור הכי
פיקוח  משום לרפואתו אסור מאכל לאכול שצריך חולה
אסורים  מאכלים שני בין לבחור באפשרותו אם אך נפש,
בזה  לבחור עליו מהשני, גדולה מהם אחד של שחומרתו

פחותה. שחומרתו
לצורך  איסור של כזית חצי לאכול צריך החולה אם ולכן,
שתפח  מכזית פחות בשיעור מאכל לפניו ויש רפואתו,
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ה'תשע"ו  א' אדר י"ב ראשון יום טהורה  בהמה חלב שתיית היתר

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰ìëàî ìk̈©£¨
éøä Z ïúìéëà ìò ïé÷BlL ïéøeñàä ïéðénä ïî ïénî àöBiä©¥¦¦¦©¦¦¨£¦¤¦©£¦¨¨£¥
äiçå äîäa áìç ïBâk .äøBzä ïî äìéëàa øeñà ìëànä BúBà©©£¨¨©£¦¨¦©¨§£¥§¥¨§©¨

.íéàîhä©§¥¦
וחיה בהמה הגמרא mixedhחלב ואומרת באכילה, מותר

ב) ו, היה (בכורות כי הוא, 'חידוש' טהורה בהמה חלב שהיתר
חלב', ונעשה נעכר ש'דם משום - אחת לדעה להיאסר, ראוי
שניה  ולדעה כרת, שחיובו דם הוא החלב של מקורו כן ואם

באכילה. האסור החי' מן כ'אבר הוא שחלב משום -
לדוד  מהנאמר נלמד חלב אכילת שהיתר הגמרא ומביאה

האלף" לשר תביא החלב חריצי עשרת יח)"ואת יז, א (שמואל

"ארץ  ישראל ארץ בשבח המדבר מהפסוק זאת שלמדים או
ודבש" חלב ה)זבת ג, מותר (שמות היה לא החלב ואם

בו. משתבחת התורה היתה לא באכילה,
מקובצת' ה'שיטה שם)והקשה :(בכורות

מהנאמר  חלב אכילת היתר לומדת הגמרא אין מדוע
לפניהם" ויתן וחלב... חמאה "ויקח אבינו: (בראשית באברהם

יח) דבר ח, אורחיו שלשת את אברהם האכיל לא בוודאי והרי
שלא  עד התורה כל אבינו אברהם "קיים שהרי אסור,

ניתנה"?
אלא  נצטוו שלא נח בני שהם סבור היה אברהם ותירץ:

חלב להאכילם היה מותר ולכן מצוות, שבע הוא על אם (אף

לישראל) .אסור
אלגזי מהרי"ט כך על שם)והקשה בכורות וחלה, בכורות :(הל'

שה'חידוש' הסוברת שאין לדעה הוא החלב בהיתר
אברהם  היה סבור מדוע מובן דם, משום אסור החלב
החי, מן דם על מוזהר נח בן אין כי לאורחיו, שהותר
הדעה  לפי אבל חלב, אכילת היתר מכאן ללמוד אין וממילא
איך  החי', מן 'אבר משום נאסר לא שהחלב הוא שה'חידוש'
החי' מן 'אבר איסור הרי חלב, להם שמותר אברהם חשב

נח? בני מצוות משבע אחד הוא
וביאר:

החי, מן שבא אף שמותר הוא שה'חידוש' הדעה לפי
אך  מותר, טהורה בהמה שחלב מאברהם ראיה יש אכן
לדעה  גם הדעות, לשתי שתתאים ראיה הביאה הגמרא
מן  שמקורו אף מותר שהחלב הוא שה'חידוש' הסוברת
ראיה  הביאה לא ולכן בו, מוזהר אינו נח ובן הדם

מאברהם.

ה'תשע"ו  א' אדר י"ג שני יום המליחה  של פעולתה

:È ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰Bçépîe©¦
.ìéî Celä éãk Bçìîa§¦§§¥¦¦

קובע  הרמב"ם המליחה: זמן בשיעור ראשונים נחלקו
מיל הילוך כדי – אחיד דקות שיעור 24 או אדה"ז .(18 שו"ע ראה

ס"י) תנט סי' לדעת או"ח אך לחתיכה, חתיכה בין מבדיל ואינו
לג)הרא"ש סי' פ"ח פרק במלח (חולין לשהות צריך הבשר

ונמצא  חתיכה, אותה לצליית הנדרש הזמן כשיעור
החתיכה. גודל לפי משתנה שהשיעור

מלח' 'ברית בספר ו)וכתב סעיף סט יש (סי' לכאורה כי
הוצאת  באופן שנחלקו משום היא המחלוקת שטעמי לבאר
מטבעו  המלח הרמב"ם לדעת המליחה. ידי על מהבשר הדם
ואין  מועט זמן במשך די כך ולשם החוצה, הדם את 'שואב'
אינו  המלח הרא"ש לדעת אך לחתיכה, חתיכה בין חילוק

ר  של כוח יש שבמלח אלא הדם את וכאשר 'שואב' תיחה,
הרתחת  שלצורך ומובן החוצה, יוצא הדם רותח הבשר
הרתחת  לצורך מאשר יותר רב זמן נדרש גדולה חתיכה
כשיעור  הוא המליחה זמן שיעור לדעתו ולכן קטנה, חתיכה

חתיכה. אותה של הצלייה זמן
לדעתו  שגם הרא"ש מדברי שנראה כתב למעשה אך

את  ביאר ולכן ישירות, מהבשר הדם את 'שואב' המלח
אחרת: בדרך המחלוקת

כותב זו)הרמב"ם הלכה יש (בהמשך המליחה שלאחר
משום  וטעמו רותחים, מים לתוך הבשר את להשליך
הבשר  עומק מכל הדם את מוציאה המליחה אין שלדעתו
במים  הבשר את להניח יש ולכן החיצוני, מחלקו רק אלא
מהדם  ומונעים החיצונית השכבה את המצמיתים רותחים,
באכילה, אסור אינו זה (ודם החוצה לצאת בעומק הבלוע
מהאבר, ופירש שיצא לאחר אלא נאסר אינו האיברים דם כי
ומותר  ממנו כחלק נחשב הוא האבר בתוך בעודו אך
להניח  מצריכים אינם הראשונים שאר אך כמותו), באכילה
את  מוציאה המליחה שלדעתם משום חמים במים הבשר את

מהבשר. הדם כל
המליחה: זמן שיעור לגבי המחלוקת נובעת ומכך
לקטנה, גדולה חתיכה בין לחלק טעם אין הרמב"ם לשיטת
מהשכבה  רק הדם את מוציאה המליחה בלאוֿהכי כי
בכל  מועט זמן במשך די כך ולשם הבשר, של החיצונית
את  להוציא צריכה המליחה הרא"ש לדעת אך החתיכות,
החתיכה. בעובי תלוי שיעורה ולכן הבשר, עומק מכל הדם

ה'תשע"ו  א' אדר י"ד שלישי יום נבילה  ושל טמאה בהמה של הנשה גיד

:Â ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰ãéb ìëBàä̈¥¦
øeqàa ììëpL CBzî .íézL áiç ...äôøè ìL Bà äìáð ìL äLpä©¨¤¤§¥¨¤§¥¨©¨§©¦¦¤¦§©§¦
.øçà øeqà åéìò óñBðå ãébä íb ììëð ,øzî äéäL dôeb øàL§¨¨¤¨¨ª¨¦§©©©¦§©¨¨¦©¥

מאיר רבי דעת א)זו קא, של (חולין הנשה גיד שהאוכל
ואחת  הנשה גיד אוכל משום אחת שתיים, חייב נבילה
נחשב  והגיד טעם' בנותן בגידים 'יש כי נבילה, אוכל משום

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

על  חל איסור ש'אין ואף שנתנבלה. הבהמה של כבשרה
את  כולל נבילה איסור כי כולל', 'איסור זה הרי כאן איסור',
הבהמה, אברי שאר על האיסור שחל ומתוך הבהמה, כל

הנשה. הגיד על גם חל
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
שתים" חייב טריפה, של או נבילה של הנשה ש"גיד כאן

איסור עוד נוסף הגיד על טריפה)כי או בגידין (נבילה 'אין והרי

טעם'? בנותן
המלך': ה'שער ותירץ

אבל  לאכילה, ראויים אינם אכן וטריפה נבילה של גידים
החשיבה  ובכך אכילתו את אסרה שהתורה כיון הנשה בגיד

איסור עליו נוסף כאשר גם הרי לאכילה, אכילתו dliapאת
dtixh e` לענין גם לאכילתו' רחמנא 'אחשביה אומרים

של הנשה גיד באכילת כן שאין מה הנוסף. dndaהאיסור
d`nh(הקודמת רחמנא (בהלכה 'אחשביה לומר מקום אין

טמאה, בבהמה נוהג אינו הנשה גיד איסור שהרי לאכילתו'
בגמרא א)כמבואר קא, רק (חולין הנשה גיד אסרה שהתורה

טמאה] [בהמה זו "יצתה - מותר שבשרה טהורה בבהמה
אסור". שבשרה

ה'תשע"ו  א' אדר ט"ו רביעי יום מתי - הגוי בהנאה?יין מותר

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰,áLBz øb¥¨
øeñà Bðéé Z eðøàaL Bîk úBöî òáL åéìò ìawL àeäå§¤¦¥¨¨¤©¦§§¤¥©§¥¨
BðéàL úBìæîe íéáëBk ãáBò ìk ïëå ...äéðäa øzîe äiúLa¦§¦¨ª¨©£¨¨§¥¨¥¨¦©¨¤¥
ïðéé Z íéìàòîLiä elà ïBâk ,úBìæîe íéáëBk úãBáò ãáBò¥£©¨¦©¨§¥©¦§§¥¦¥¨

.äéðäa øzîe äiúLa øeñà̈¦§¦¨ª¨©£¨¨
כמו  חכמים מגזירת בהנאה אסור יינם') ('סתם הגויים יין

שנתנסך ה"ג)יין עובד (לעיל שאינו גוי של יין אבל ,
בשתיה. רק ואסור בהנאה מותר עבודהֿזרה

הרשב"א כתב הדבר הובא ובטעם ש"א, הייו בית הבית, (תורת

משנה) :בכסף
בנותיהם משום יינם סתם חכמים אסרו ("שהיין בתחילה

ב) לו, ע"ז רש"י - בנותיהן" לידי ומביא בו בהנאה בוער אסרוהו ולא
הנאה  איסור וגזרו הוסיפו שאחריהם דין ובית בשתיה, אלא
לעבודהֿזרה. לנסך רגילים היו כי בו, ניסך שמא מחשש
הראשונה  הגזירה רק נותרה ע"ז עובד שאינו בגוי כן, ואם

בלבד. בשתיה לאסור
והוא  תושב, "גר הרמב"ם בדברי לדייק יש כן ואם
ומותר  בשתיה אסור יינו .. מצוות שבע עליו שקיבל

רק  עליו ויקבל המצוות משבע יחסר שאם ומשמע בהנאה",
בהנאה. אסור יינו עדיין ע"ז) איסור זה (ובכלל מצוות שש
קיבל  ולא ע"ז עובד שאינו מגוי יגרע מדוע להבין: וצריך

בהנאה? מותר שיינו המצוות, שאר את עצמו על
משנה': ה'כסף וביאר

גוי elyא. dne`dy יינו ע"ז עובדת שאינה מוחזקת
אף  ע"ז, עובדת האומה כל אם אבל בהנאה, מותר
האומה  מכלל יצא לא לעבוד, לא עצמו על קיבל שהיחיד
דייק  ולכן נח. בני מצוות שבע עצמו על שיקבל עד

ע"ז עובד שאינו "גוי רק וכתב `elהרמב"ם oebk
mil`rnyid- ע"ז עובדת שאינה מוחזקת האומה שכל "

בהנאה. מותר יינן
שאומתו  אף ע"ז, עובד שאינו המוחזק יחיד גוי גם ב.
מצוות  שאר מקיים אינו אם אפילו בהנאה מותר יינו עובדת,
שבע  עליו (שקיבל תושב גר שהזכיר והרמב"ם נח. בני
יינו  מצוות שבע עליו קיבל אם שרק כוונתו אין מצוות)
מצוות  שבע עליו קיבל אם שגם אדרבה אלא בהנאה, מותר

בשתיה. אסור יינו

ה'תשע"ו  א' אדר ט"ז חמישי יום מתפיחה  כתוצאה איסור

:„ ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰...áìç úéæk§©¦¥¤
úéækî úBçt äéä ...øeèt BìëBàä Z èòîúðå änça BçépäL¤¦¦©©¨§¦§©¥¨§¨¨¨¨¦§©¦

.åéìò ïé÷Bì ïéàå ,øeñà Z úéæk ìò ãîòå çtúðå ,älçzaî¦©§¦¨§¦§©§¨©©§©¦¨§¥¦¨¨
שהאוכלו  הרמב"ם כותב כזית, משיעור שנתמעט במאכל
עד  שתפח מכזית פחות בשיעור מאכל לגבי ואילו 'פטור',
לעיין, ויש עליו'. לוקים ואין 'אסור, כתב: כזית, לשיעור
בכך  אין שלכאורה ובפרט שאסור, הדגיש כאן דוקא מדוע
'חצי  כדין התורה מן אסור תפח לא אם גם שהרי חידוש
אינו  שתפח שאףֿעלֿפי בכך רק הוא והחידוש שיעור',

עליו? לוקים ואין שיעור בו שיש נחשב
והביאור:

לשיעור  תפח המאכל שכאשר לחדש הרמב"ם כוונת

מלכתחילה  בו שהיה מדאורייתא האיסור מלבד הרי כזית
חכמים  כי מדרבנן, איסור עוד בו נוסף שיעור', 'חצי כדין
על  שנוצר למרות שלם, שיעור בו שיש כמי אותו החשיבו

תפיחה. ידי
 ֿ שבלאו (למרות מדרבנן האיסור של המעשית וההשלכה
לגבי  היא חז"ל), תקנת לולא גם מהתורה, לאוכלו אסור הכי
פיקוח  משום לרפואתו אסור מאכל לאכול שצריך חולה
אסורים  מאכלים שני בין לבחור באפשרותו אם אך נפש,
בזה  לבחור עליו מהשני, גדולה מהם אחד של שחומרתו

פחותה. שחומרתו
לצורך  איסור של כזית חצי לאכול צריך החולה אם ולכן,
שתפח  מכזית פחות בשיעור מאכל לפניו ויש רפואתו,
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אדם;1) מבשר או הטמאים ועוף חיה מבהמה האוכל יבאר
הנמצאים  ותולעים בתורה; האמורים שרצים שמונה ודין
שלימה  אחת והביא נמלות רסק ודין במים; או בפירות

לאלו. וצירפה

.à¯Ó‡pL ÏÏkÓ2‰Ò¯t ˙Ò¯ÙÓ ‰Ó‰a ÏÎÂ : ƒ¿«∆∆¡«¿»¿≈»«¿∆∆«¿»
ÚÓBL ,‰¯b ˙ÏÚÓ ˙BÒ¯Ù ÈzL ÚÒL ˙ÚÒLÂ3È‡ ¿…««∆«¿≈¿»«¬«≈»≈«¬ƒ

ÚÓ dÈ‡L ÏkL.‰¯eÒ‡ - ‰Ò¯t ˙Ò¯ÙÓe ‰¯b ˙Ï ∆…∆≈»«¬«≈»«¿∆∆«¿»¬»
‰OÚ ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ4‡e‰ ‰OÚ -5¯ÈÊÁ·e ÏÓb·e . ¿««»ƒ¿«¬≈¬≈«»»«¬ƒ

ÈÏÚnÓ eÏÎ‡˙ ‡Ï ‰Ê ˙‡ :¯Ó‡ ÔÙM·e ˙·¯‡·e»«¿∆∆«»»∆¡«∆∆……¿ƒ«¬≈
‡Ïa Ô‰L z„ÓÏ È¯‰ .¯ÓB‚Â ‰Ò¯t‰ ÈÒÈ¯ÙnÓe ‰¯b‰«≈»ƒ«¿ƒ≈««¿»¿≈¬≈»«¿»∆≈¿…
ÔkL ÏÎÂ .„Á‡ ÔÓÈÒ Ô‰a LiL Èt ÏÚ Û‡Â ,‰OÚ«̇¬∆¿««ƒ∆≈»∆ƒ»∆»¿»∆≈
ÏÏk ÔÓÈÒ da ÔÈ‡L ,‰‡ÓË ‰iÁÂ ‰‡ÓË ‰Ó‰a ¯‡L6, ¿»¿≈»¿≈»¿«»¿≈»∆≈»ƒ»¿»

ÏÏkÓ ‡a‰ ‰OÚ ÏÚ ¯˙È ,‰OÚ˙ ‡Ïa Ì˙ÏÈÎ‡ ¯eq‡L∆ƒ¬ƒ»»¿…«¬∆»≈«¬≈«»ƒ¿«
.eÏÎ‡z d˙‡…»…≈

הכתוב.2) שאומר זה כלומר, ובברייתא. במשנה שגור ביטוי
לומד.3) אני מכאן כלומר, אני, שכתוב:4)מבין מאחר

לעשות  שלא הוא התורה שרצון מבינים אנו כך" "לעשות
הבא  "לאו וזהו לעשות, לא במפורש נכתב שלא אף אחרת,
הנכתב  הפסוק מסגנון נלמד שהלאו כלומר, עשה", מכלל

עשה. על 5)בלשון עובר הוא התורה כציווי לא עשה ואם
בתורה.6)עשה. מפורשות שאינן

.á‰‡ÓË ‰iÁÂ ‰Ó‰a ¯OaÓ ÏÎB‡‰ Ïk ,CÎÈÙÏ¿ƒ»»»≈ƒ¿«¿≈»¿«»¿≈»
‰˜BÏ - ˙ÈÊk7ÔÈa ¯Oa‰ ÔÓ ÏÎ‡L ÔÈa .‰¯Bz‰ ÔÓ ¿«ƒ∆ƒ«»≈∆»«ƒ«»»≈

·ÏÁ‰ ÔÓ ÏÎ‡L8ÔÈa ÌÈ‡Óha ·e˙k‰ ˜lÁ ‡Ï . ∆»«ƒ«≈∆…ƒ≈«»«¿≈ƒ≈
.ÌaÏÁÏ Ì¯Oa¿»»¿∆¿»

בכזית".7) כולן השיעורין לאו 8)"כל משום רק כלומר,
חלב. אכילת משום לא אבל טמאה, בהמה בשר של

.âLÙÏ Ì„‡‰ È‰ÈÂ :Ba ¯Ó‡pL Èt ÏÚ Û‡ ,Ì„‡‰»»»««ƒ∆∆¡««¿ƒ»»»¿∆∆
‰iÁ9‰Ò¯t ˙ÏÚa ‰iÁ ÈÈÓ ÏÏkÓ BÈ‡ -10CÎÈÙÏ ,11 «»≈ƒ¿«ƒ≈«»«¬««¿»¿ƒ»
BÈ‡12,BaÏÁÓ B‡ Ì„‡‰ ¯OaÓ ÏÎB‡‰ .‰OÚ˙ ‡Ïa ≈¿…«¬∆»≈ƒ¿«»»»≈∆¿

‰˜BÏ BÈ‡ - ˙n‰ ÔÓ ÔÈa ÈÁ‰ ÔÓ ÔÈa13¯eÒ‡ Ï·‡ , ≈ƒ««≈ƒ«≈≈∆¬»»
‰iÁ ÈÈÓ ˙Ú·L ·e˙k‰ ‰Ó È¯‰L ;‰OÚa ‡e‰«¬≈∆¬≈»»«»ƒ¿«ƒ≈«»

eÏÎ‡z ¯L‡ ‰iÁ‰ ˙‡Ê :Ô‰a ¯Ó‡Â14‡e‰L Ïk ‡‰ , ¿»«»∆…««»¬∆…¿»…∆
Ô‰Ó ıeÁ15- ‰OÚ ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ ,eÏÎ‡˙ ‡Ï - ≈∆……¿¿««»ƒ¿«¬≈

.‰OÚ¬≈

תעשה 9) בלא בשרו אין כן פי על אף טהרה, סימני בו ואין
תאכלו". לא זה "את זה 10)של את אך כתבה: והתורה

הפרסה. וממפריסי וג' תאכלו שהמין 11)לא מפני כלומר,
זו. פרשה בכלל אינו פרסה בעל האדם.12)שאינו

אלא 13) אינו שזה חייב, אינו החי מן בשר משום וגם
אלא  אינו נבלה איסור וגם טהורים. ועוף חיה בבהמה,

טהורים. בבשר 1)4במינים שיש עשה" מכלל הבא ה"לאו
א', הלכה בראש טמאים למינים ממנו שלמד אותו אינו אדם,
פרסה, מבעלי אינו ואדם פרסה בבעלי מדבר זה מקרא כי
החיה  "זאת העשה אלא זו, הלכה בראש רבינו שכתב כמו

למעלה. כאמור חיה נקרא ואדם תאכלו" אפילו 15)אשר
פרסה. מבעלי לא

.ã,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ - ‡ÓË ÛBÚ ¯OaÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰»≈¿«ƒƒ¿«»≈∆ƒ«»
.eÏÎ‡È ‡Ï ÛBÚ‰ ÔÓ eˆwLz ‰l‡ ˙‡Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆≈∆¿«¿ƒ»…≈»¿
‰¯‰Ë ¯Btˆ Ïk :¯Ó‡pL ,‰OÚ ÏÚ ¯·Ú È¯‰Â«¬≈»««¬≈∆∆¡«»ƒ¿…»
˙ÈÊk ÏÎB‡‰ ÔÎÂ .eÏÎ‡˙ ‡Ï - ‰‡ÓË ‡‰ ,eÏÎ‡z…≈»¿≈»……≈¿≈»≈¿«ƒ

‚cÓ16,ÌÎÏ eÈ‰È ı˜LÂ :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ - ‡ÓË ƒ»»≈∆∆∆¡«¿∆∆ƒ¿»∆
Ïk :¯Ó‡pL ,‰OÚ ÏÚ ¯·ÚÂ .eÏÎ‡˙ ‡Ï Ì¯OaÓƒ¿»»……≈¿»««¬≈∆∆¡«…
ÔÈ‡L ÈnL ÏÏkÓ ,eÏÎ‡z ˙O˜O˜Â ¯ÈtÒ BÏ ¯L‡¬∆¿«ƒ¿«¿∆∆…≈ƒ¿»∆ƒ∆≈
ÏkL ,z„ÓÏ ‡‰ .ÏÎ‡È ‡Ï - ˙O˜O˜Â ¯ÈtÒ BÏ¿«ƒ¿«¿∆∆…≈»≈»»«¿»∆»
‡ÓË ÛBÚ B‡ ‰‡ÓË ‰iÁÂ ‰Ó‰a B‡ ‡ÓË ‚c ÏÎB‡‰»≈»»≈¿≈»¿«»¿≈»»≈

.‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ ¯·ÚÂ ‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïha -ƒ≈ƒ¿«¬≈¿»««…«¬∆

ובעוף,16) בבהמה כמו הדג", "מבשר כאן הזכיר לא רבינו
בני  בלשון בשר, בשם הדג בשר נקרא מקום בכל שלא מפני

אדם.

.äÏÎB‡‰Â ,ÛBÚ‰ ı¯L ÏÏÎa ‡e‰ È¯‰ - ‡ÓË ·‚Á»»»≈¬≈ƒ¿«∆∆»¿»≈
˙ÈÊk17Ïk :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ - ÛBÚ‰ ı¯MÓ18ı¯L ¿«ƒƒ∆∆»∆∆∆¡«…∆∆

ı¯L e‰Ê È‡Â .eÏÎ‡È ‡Ï ÌÎÏ ‡e‰ ‡ÓË ÛBÚ‰»»≈»∆…≈»≈¿≈∆∆∆
‡ˆBiÎÂ ‰¯B·„e ‰Ú¯ˆÂ LezÈ B‡ ·e·Ê ÔB‚k ?ÛBÚ‰»¿¿«¿ƒ¿»¿»¿«≈

.Ô‰·»∆

כי 17) העוף, שרץ מבשר רבינו הזכיר לא בחגב כאן גם
בשר. בשם נקראו לא לאו 18)חגבים נזכר לא ויקרא בספר

בלבד. דברים בספר אלא העוף, שרץ על

.åÏÎÂ :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ - ı¯‡‰ ı¯MÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰»≈¿«ƒƒ∆∆»»∆∆∆∆¡«¿»
È‡Â .ÏÎ‡È ‡Ï ‡e‰ ı˜L ı¯‡‰ ÏÚ ı¯M‰ ı¯M‰«∆∆«…≈«»»∆∆∆…≈»≈¿≈
˙ÈLetÁÂ ÌÈa¯˜ÚÂ ÌÈLÁ ÔB‚k ?ı¯‡‰ ı¯L e‰Ê∆∆∆»»∆¿¿»ƒ¿«¿«ƒ¿ƒƒ

Ï„Â19.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿»»¿«≈»∆

רגלים.19) מרבה הפסוק: בלשון

.æ„ÏÁ‰ :Ô‰L ,‰¯Bza ÌÈ¯eÓ‡‰ ÌÈˆ¯L ‰ÓLe¿…»¿»ƒ»¬ƒ«»∆≈«…∆
ËÓÁ‰Â ‰‡Ël‰Â Ák‰Â ‰˜‡‰Â ·v‰Â ¯aÎÚ‰Â¿»«¿»¿«»¿»¬»»¿«…«¿«¿»»¿«…∆

Ì¯OaÓ ÏÎB‡‰ ,˙ÓLz‰Â20¯eÚL .‰˜BÏ - ‰L„Úk ¿«ƒ¿∆∆»≈ƒ¿»»«¬»»∆ƒ
‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ ÌlÎÂ .Ô˙‡ÓË ¯eÚLk Ô˙ÏÈÎ‡¬ƒ»»¿ƒÀ¿»»¿À»ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆

‰L„ÚÎa21. ¿«¬»»

מיתתן.20) -21)לאחר כעדשה ביחד כולם בין יש שאם
לוקה. מהם האוכל

.çÔ˙˙ÈÓ ¯Á‡ Ô‰Ó ÏÎ‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na22; «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«≈∆««ƒ»»
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v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

לאכול  עליו תפח, ולא זית חצי ששיעורו אחר ומאכל לכזית
אסורים  שניהם שמדאורייתא ואף תפח. שלא המאכל את

נוסף  באיסור אסור שתפח והמאכל מאחר שיעור', 'חצי כדין
להעדי  עליו תפח.מדרבנן, שלא זה את ף

(` 'iq g"e` awri zixa z"ey)

ה'תשע"ו  א' אדר י"ז שישי יום שהתגייר  גר של כלים טבילת

:‚ ‰ÎÏ‰ ,ÊÈ ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰éìk ç÷Blä©¥©§¥
...úéëeëæ éìëe úBëzî éìkî íéáëBk ãáBòä ïî äcòñ LéîLz©§¦§ª¨¦¨¥¨¦¦§¥©¨§¥§¦

ìå ïäa ìëàì ïéøzî eéäé Ck øçàå äå÷î éîa ïìéaèî.úBzL ©§¦¨§¥¦§¤§©©¨¦§ª¨¦¤¡Ÿ¨¤§¦§
בידו  שהיו הכלים את להטביל צריך שהתגייר גר האם

הגירות? קודם
דעה' 'חדרי שם)בספר תשובה הדרכי הביאו סק"א, קכ סי' (יו"ד

כלים  להטביל שצריך הטעם כי זה, בדין להסתפק שיש כתב
ונכנסו  הגוי מטומאת שיצאו משום הוא הגוי מן שנלקחו

ישראל הט"ו)לקדושת פ"ה ע"ז גר (ירושלמי גם כן, ואם .
טבילה, צריכים אינם שמא או טבילה צריכים כליו שהתגייר
קנין  בדרך היא הגוי מרשות הכלים יציאת כאשר רק כי

מדין בכלי כמו במלחמה)וזכיה, טבילה,(שנקנו חז"ל הצריכו
גירות. של באופן לא אבל

הלוי מהרי"א קט)ולדעת סי צריך (שו"ת אינו שהתגייר גר
להטבילם. שצריך מובא לא ערוך' ב'שלחן כי כליו, להטביל
מתן  שבשעת מכך זאת להוכיח אפשר היה לכאורה והוסיף:

אף  כליהם, את לטבול ישראל בני נתחייבו לא תורה
לברית  נכנסו שעה א)שבאותה ט, אי (כריתות כי זאת, דחה אך .

מטומאת  שלהם הכלים יצאו תורה מתן שבזמן לומר אפשר
היו  לא תורה מתן קודם גם שהרי ישראל, לקדושת עכו"ם

מצוות. בכמה נצטוו כבר ובמרה ח"ו, טמאים ישראל
משמואל' 'שם תג)ובספר עמ' במדבר קנח. עמ' וסוכות יוה"כ (ר"ה

לטבול  צריך הגר שאין נזר' ה'אבני בעל אביו בשם הביא
הגמרא מדברי לדבר וראיה לא,א)כליו, אסורה (תמורה טריפה :

שלה וולד וגם המזבח, גבי על אחרי להקרבה נטרפה (כאשר

"הטריפות שהתעברה) כי אמו' ירך 'עובר דאמר למאן אסורה
גר  לענין גם לומר יש וכך האם". באמצעות העובר על חלה
כיון  טבילה צריכים הכלים שאין עמו, וכליו שהתגייר
ישראל  קדושת עליהם וחלה הכלים, מן הטומאה "שפקעה

הגר". של טבילתו באמצעות
הגר  שאין לומר מקום שיש אליעזר' ה'ציץ כתב ולמעשה

ברכה". בלא יטבלם להחמיר "והרוצה כליו, לטבול צריך

ה'תשע"ו  א' אדר י"ח קודש שבת נכרי  שחיטת

:‡È ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰íéáëBk ãáBò¥¨¦
.Bçáfî zìëàå Eì àø÷å :øîàpL ...äìáð BúèéçL ...èçML¤¨©§¦¨§¥¨¤¤¡©§¨¨§§¨©§¨¦¦§

.øeñà BçáfL ãîì äzà ,Bçáfî ìëàé ànL øéäæäL øçàî¥©©¤¦§¦¤¨Ÿ©¦¦§©¨¨¥¤¦§¨
עכו"ם: שחיטת של הפסול מקור מהו ראשונים נחלקו

הרא"ש ג)לדעת סי' פ"א 'וזבחת (חולין מהכתוב זאת למדים
משחיטתו, לאכול מותר 'וזבחת' על שמצווה מי – ואכלת'
אינו  גם השחיטה, על מצווה אינו עצמו שהוא נכרי אך

לאחרים. שוחט
לך  'וקרא מהכתוב זאת שלמדים כתב כאן והרמב"ם
מזבחו, לאכל שלא התורה שהזהירה ומאחר מזבחו', ואכלת

אסור. שזבחו למדנו
עצמו  על שקיבל תושב בגר השיטות בין מינה' ו'נפקא
נבילות  באכילת מותר הוא אך עבודהֿזרה, לעבוד לא
הוא  שהרי מהתורה פסולה שחיטתו הרא"ש לדעת וטריפות:
שלמדים  הרמב"ם לדעת אך 'וזבחת', על מצווה אינו עצמו
מדבר  זה כתוב הרי מזבחו' ואכלת לך 'וקרא מהכתוב זאת
בהלכה  הרמב"ם שכותב כפי עבודהֿזרה, העובד גוי על

אסורה  שחיטתו עבודהֿזרה עובד שאינו שגוי הבאה
סק"א)מדרבנן ב סי' יו"ד .(ט"ז

והרי  הרא"ש, של הדרשה את הרמב"ם הביא לא ומדוע
ב'תוספתא'? מפורש מקורה

הלוי' ה'בית טו)מבאר סי' :(ח"א
כשאחרים (ה"ה)לעיל ששחטו וקטן שוטה שחרש מבואר

כשרה שחיטתם אותם, חולין)רואים מסכת בתחילת הגמרא ,(כדברי
מהתורה  מצווה אינו הקטן הרי הרא"ש: לשיטת קשה ומזה
ומדוע  התורה, דיני כל על מצווה שאינו כשם שחיטה, על
עצמו  שהקטן אף הרא"ש שלדעת אלא כשרה, שחיטתו
בכך  די נבילות להאכילו אסור ולגדול מאחר מוזהר, איננו

כשרה. ושחיטתו זביחה' 'בר להחשיבו
לקטן  להאכיל איסור אין התורה מן הרמב"ם, לדעת אך
לקבל  אין לשיטתו ולכן מדרבנן, הוא והאיסור נבילות
אינו  הקטן שהרי ואכלת', 'וזבחת של הדרשה את  להלכה

כשרה. שחיטתו זאת ועם הזביחה על מצווה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ar sc oihib(iyily meil)

xhya aezkl jixv oi`y xn`y iqei iax ly enrh z` `ld
e rcei ipi` 'meidn'dépéî éòaéà äëìä,dkldd ink eze` l`y` - £¨¨¦¨¥¦¥

h oian ipi`y xg`n ezenk dkldy xeaq`y xyt` i` xnelkmr
.eixacdéì øîà,ongp axl `ped axäëìä dépéî éòa zàdz` - ¨©¥©§¨¥¦¥£¨¨

,dkldd ink eze` l`yzåz` eli`déîòè,éñBé éaøcàðààðéîà §©§¥§©¦¥£¨£¦¨
Cì.jl x`a` ip` -dépéî éòadea` xa dax z` ongp ax l`y - ¨¨¥¦¥

.iqei iaxk dkld ok` m`ddéì øîà,dea` xa daxéëäjk -øîà ¨©¥¨¦¨©
,áøäëìäéñBé éaøk÷ôðc øúáì .,dea` xa daxn `viy xg`l - ©£¨¨§©¦¥§¨©§¨©

déì øîà,ongp axl `ped axéñBé éaøc àîòè eðééäly enrh edf - ¨©¥©§©§¨§©¦¥
meyn ,'meidn' aezkl jixv oi`y iqei iaxøáñ÷cøèL ìL Bpîæ §¨¨©§©¤§¨

.åéìò çéëBî.iqei iaxk dkldy `ped ax laiwy ixd ¦©¨¨
,xg` ote`a `xnbd zvxzndéì à÷tñî àlà`ped axl ¤¨§©§¨¥
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פי zexeq` zelk`n 'ld - dyecw xtq - '` xc` a"i '` mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil miwxt 'b m"anx ixeriye"ryz '`Îxc` g"iÎa"i -

ה'תשע"ו  א' אדר י"ב א' יום

-dyecwxtq
zFxEq` zFlk`n zFkld¦§©£¨£

ׁשני  1ּפרק
zFxEq̀zFlk̀n'ld-dyecwxtq

¤¤¥¦
¦§©£̈£

אדם;1) מבשר או הטמאים ועוף חיה מבהמה האוכל יבאר
הנמצאים  ותולעים בתורה; האמורים שרצים שמונה ודין
שלימה  אחת והביא נמלות רסק ודין במים; או בפירות

לאלו. וצירפה

.à¯Ó‡pL ÏÏkÓ2‰Ò¯t ˙Ò¯ÙÓ ‰Ó‰a ÏÎÂ : ƒ¿«∆∆¡«¿»¿≈»«¿∆∆«¿»
ÚÓBL ,‰¯b ˙ÏÚÓ ˙BÒ¯Ù ÈzL ÚÒL ˙ÚÒLÂ3È‡ ¿…««∆«¿≈¿»«¬«≈»≈«¬ƒ

ÚÓ dÈ‡L ÏkL.‰¯eÒ‡ - ‰Ò¯t ˙Ò¯ÙÓe ‰¯b ˙Ï ∆…∆≈»«¬«≈»«¿∆∆«¿»¬»
‰OÚ ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ4‡e‰ ‰OÚ -5¯ÈÊÁ·e ÏÓb·e . ¿««»ƒ¿«¬≈¬≈«»»«¬ƒ

ÈÏÚnÓ eÏÎ‡˙ ‡Ï ‰Ê ˙‡ :¯Ó‡ ÔÙM·e ˙·¯‡·e»«¿∆∆«»»∆¡«∆∆……¿ƒ«¬≈
‡Ïa Ô‰L z„ÓÏ È¯‰ .¯ÓB‚Â ‰Ò¯t‰ ÈÒÈ¯ÙnÓe ‰¯b‰«≈»ƒ«¿ƒ≈««¿»¿≈¬≈»«¿»∆≈¿…
ÔkL ÏÎÂ .„Á‡ ÔÓÈÒ Ô‰a LiL Èt ÏÚ Û‡Â ,‰OÚ«̇¬∆¿««ƒ∆≈»∆ƒ»∆»¿»∆≈
ÏÏk ÔÓÈÒ da ÔÈ‡L ,‰‡ÓË ‰iÁÂ ‰‡ÓË ‰Ó‰a ¯‡L6, ¿»¿≈»¿≈»¿«»¿≈»∆≈»ƒ»¿»

ÏÏkÓ ‡a‰ ‰OÚ ÏÚ ¯˙È ,‰OÚ˙ ‡Ïa Ì˙ÏÈÎ‡ ¯eq‡L∆ƒ¬ƒ»»¿…«¬∆»≈«¬≈«»ƒ¿«
.eÏÎ‡z d˙‡…»…≈

הכתוב.2) שאומר זה כלומר, ובברייתא. במשנה שגור ביטוי
לומד.3) אני מכאן כלומר, אני, שכתוב:4)מבין מאחר

לעשות  שלא הוא התורה שרצון מבינים אנו כך" "לעשות
הבא  "לאו וזהו לעשות, לא במפורש נכתב שלא אף אחרת,
הנכתב  הפסוק מסגנון נלמד שהלאו כלומר, עשה", מכלל

עשה. על 5)בלשון עובר הוא התורה כציווי לא עשה ואם
בתורה.6)עשה. מפורשות שאינן

.á‰‡ÓË ‰iÁÂ ‰Ó‰a ¯OaÓ ÏÎB‡‰ Ïk ,CÎÈÙÏ¿ƒ»»»≈ƒ¿«¿≈»¿«»¿≈»
‰˜BÏ - ˙ÈÊk7ÔÈa ¯Oa‰ ÔÓ ÏÎ‡L ÔÈa .‰¯Bz‰ ÔÓ ¿«ƒ∆ƒ«»≈∆»«ƒ«»»≈

·ÏÁ‰ ÔÓ ÏÎ‡L8ÔÈa ÌÈ‡Óha ·e˙k‰ ˜lÁ ‡Ï . ∆»«ƒ«≈∆…ƒ≈«»«¿≈ƒ≈
.ÌaÏÁÏ Ì¯Oa¿»»¿∆¿»

בכזית".7) כולן השיעורין לאו 8)"כל משום רק כלומר,
חלב. אכילת משום לא אבל טמאה, בהמה בשר של

.âLÙÏ Ì„‡‰ È‰ÈÂ :Ba ¯Ó‡pL Èt ÏÚ Û‡ ,Ì„‡‰»»»««ƒ∆∆¡««¿ƒ»»»¿∆∆
‰iÁ9‰Ò¯t ˙ÏÚa ‰iÁ ÈÈÓ ÏÏkÓ BÈ‡ -10CÎÈÙÏ ,11 «»≈ƒ¿«ƒ≈«»«¬««¿»¿ƒ»
BÈ‡12,BaÏÁÓ B‡ Ì„‡‰ ¯OaÓ ÏÎB‡‰ .‰OÚ˙ ‡Ïa ≈¿…«¬∆»≈ƒ¿«»»»≈∆¿

‰˜BÏ BÈ‡ - ˙n‰ ÔÓ ÔÈa ÈÁ‰ ÔÓ ÔÈa13¯eÒ‡ Ï·‡ , ≈ƒ««≈ƒ«≈≈∆¬»»
‰iÁ ÈÈÓ ˙Ú·L ·e˙k‰ ‰Ó È¯‰L ;‰OÚa ‡e‰«¬≈∆¬≈»»«»ƒ¿«ƒ≈«»

eÏÎ‡z ¯L‡ ‰iÁ‰ ˙‡Ê :Ô‰a ¯Ó‡Â14‡e‰L Ïk ‡‰ , ¿»«»∆…««»¬∆…¿»…∆
Ô‰Ó ıeÁ15- ‰OÚ ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ ,eÏÎ‡˙ ‡Ï - ≈∆……¿¿««»ƒ¿«¬≈

.‰OÚ¬≈

תעשה 9) בלא בשרו אין כן פי על אף טהרה, סימני בו ואין
תאכלו". לא זה "את זה 10)של את אך כתבה: והתורה

הפרסה. וממפריסי וג' תאכלו שהמין 11)לא מפני כלומר,
זו. פרשה בכלל אינו פרסה בעל האדם.12)שאינו

אלא 13) אינו שזה חייב, אינו החי מן בשר משום וגם
אלא  אינו נבלה איסור וגם טהורים. ועוף חיה בבהמה,

טהורים. בבשר 1)4במינים שיש עשה" מכלל הבא ה"לאו
א', הלכה בראש טמאים למינים ממנו שלמד אותו אינו אדם,
פרסה, מבעלי אינו ואדם פרסה בבעלי מדבר זה מקרא כי
החיה  "זאת העשה אלא זו, הלכה בראש רבינו שכתב כמו

למעלה. כאמור חיה נקרא ואדם תאכלו" אפילו 15)אשר
פרסה. מבעלי לא

.ã,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ - ‡ÓË ÛBÚ ¯OaÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰»≈¿«ƒƒ¿«»≈∆ƒ«»
.eÏÎ‡È ‡Ï ÛBÚ‰ ÔÓ eˆwLz ‰l‡ ˙‡Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆≈∆¿«¿ƒ»…≈»¿
‰¯‰Ë ¯Btˆ Ïk :¯Ó‡pL ,‰OÚ ÏÚ ¯·Ú È¯‰Â«¬≈»««¬≈∆∆¡«»ƒ¿…»
˙ÈÊk ÏÎB‡‰ ÔÎÂ .eÏÎ‡˙ ‡Ï - ‰‡ÓË ‡‰ ,eÏÎ‡z…≈»¿≈»……≈¿≈»≈¿«ƒ

‚cÓ16,ÌÎÏ eÈ‰È ı˜LÂ :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ - ‡ÓË ƒ»»≈∆∆∆¡«¿∆∆ƒ¿»∆
Ïk :¯Ó‡pL ,‰OÚ ÏÚ ¯·ÚÂ .eÏÎ‡˙ ‡Ï Ì¯OaÓƒ¿»»……≈¿»««¬≈∆∆¡«…
ÔÈ‡L ÈnL ÏÏkÓ ,eÏÎ‡z ˙O˜O˜Â ¯ÈtÒ BÏ ¯L‡¬∆¿«ƒ¿«¿∆∆…≈ƒ¿»∆ƒ∆≈
ÏkL ,z„ÓÏ ‡‰ .ÏÎ‡È ‡Ï - ˙O˜O˜Â ¯ÈtÒ BÏ¿«ƒ¿«¿∆∆…≈»≈»»«¿»∆»
‡ÓË ÛBÚ B‡ ‰‡ÓË ‰iÁÂ ‰Ó‰a B‡ ‡ÓË ‚c ÏÎB‡‰»≈»»≈¿≈»¿«»¿≈»»≈

.‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ ¯·ÚÂ ‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïha -ƒ≈ƒ¿«¬≈¿»««…«¬∆

ובעוף,16) בבהמה כמו הדג", "מבשר כאן הזכיר לא רבינו
בני  בלשון בשר, בשם הדג בשר נקרא מקום בכל שלא מפני

אדם.

.äÏÎB‡‰Â ,ÛBÚ‰ ı¯L ÏÏÎa ‡e‰ È¯‰ - ‡ÓË ·‚Á»»»≈¬≈ƒ¿«∆∆»¿»≈
˙ÈÊk17Ïk :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ - ÛBÚ‰ ı¯MÓ18ı¯L ¿«ƒƒ∆∆»∆∆∆¡«…∆∆

ı¯L e‰Ê È‡Â .eÏÎ‡È ‡Ï ÌÎÏ ‡e‰ ‡ÓË ÛBÚ‰»»≈»∆…≈»≈¿≈∆∆∆
‡ˆBiÎÂ ‰¯B·„e ‰Ú¯ˆÂ LezÈ B‡ ·e·Ê ÔB‚k ?ÛBÚ‰»¿¿«¿ƒ¿»¿»¿«≈

.Ô‰·»∆

כי 17) העוף, שרץ מבשר רבינו הזכיר לא בחגב כאן גם
בשר. בשם נקראו לא לאו 18)חגבים נזכר לא ויקרא בספר

בלבד. דברים בספר אלא העוף, שרץ על

.åÏÎÂ :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ - ı¯‡‰ ı¯MÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰»≈¿«ƒƒ∆∆»»∆∆∆∆¡«¿»
È‡Â .ÏÎ‡È ‡Ï ‡e‰ ı˜L ı¯‡‰ ÏÚ ı¯M‰ ı¯M‰«∆∆«…≈«»»∆∆∆…≈»≈¿≈
˙ÈLetÁÂ ÌÈa¯˜ÚÂ ÌÈLÁ ÔB‚k ?ı¯‡‰ ı¯L e‰Ê∆∆∆»»∆¿¿»ƒ¿«¿«ƒ¿ƒƒ

Ï„Â19.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿»»¿«≈»∆

רגלים.19) מרבה הפסוק: בלשון

.æ„ÏÁ‰ :Ô‰L ,‰¯Bza ÌÈ¯eÓ‡‰ ÌÈˆ¯L ‰ÓLe¿…»¿»ƒ»¬ƒ«»∆≈«…∆
ËÓÁ‰Â ‰‡Ël‰Â Ák‰Â ‰˜‡‰Â ·v‰Â ¯aÎÚ‰Â¿»«¿»¿«»¿»¬»»¿«…«¿«¿»»¿«…∆

Ì¯OaÓ ÏÎB‡‰ ,˙ÓLz‰Â20¯eÚL .‰˜BÏ - ‰L„Úk ¿«ƒ¿∆∆»≈ƒ¿»»«¬»»∆ƒ
‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ ÌlÎÂ .Ô˙‡ÓË ¯eÚLk Ô˙ÏÈÎ‡¬ƒ»»¿ƒÀ¿»»¿À»ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆

‰L„ÚÎa21. ¿«¬»»

מיתתן.20) -21)לאחר כעדשה ביחד כולם בין יש שאם
לוקה. מהם האוכל

.çÔ˙˙ÈÓ ¯Á‡ Ô‰Ó ÏÎ‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na22; «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«≈∆««ƒ»»
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v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

לאכול  עליו תפח, ולא זית חצי ששיעורו אחר ומאכל לכזית
אסורים  שניהם שמדאורייתא ואף תפח. שלא המאכל את

נוסף  באיסור אסור שתפח והמאכל מאחר שיעור', 'חצי כדין
להעדי  עליו תפח.מדרבנן, שלא זה את ף

(` 'iq g"e` awri zixa z"ey)

ה'תשע"ו  א' אדר י"ז שישי יום שהתגייר  גר של כלים טבילת

:‚ ‰ÎÏ‰ ,ÊÈ ˜¯Ù ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó ˙ÂÎÏ‰éìk ç÷Blä©¥©§¥
...úéëeëæ éìëe úBëzî éìkî íéáëBk ãáBòä ïî äcòñ LéîLz©§¦§ª¨¦¨¥¨¦¦§¥©¨§¥§¦

ìå ïäa ìëàì ïéøzî eéäé Ck øçàå äå÷î éîa ïìéaèî.úBzL ©§¦¨§¥¦§¤§©©¨¦§ª¨¦¤¡Ÿ¨¤§¦§
בידו  שהיו הכלים את להטביל צריך שהתגייר גר האם

הגירות? קודם
דעה' 'חדרי שם)בספר תשובה הדרכי הביאו סק"א, קכ סי' (יו"ד

כלים  להטביל שצריך הטעם כי זה, בדין להסתפק שיש כתב
ונכנסו  הגוי מטומאת שיצאו משום הוא הגוי מן שנלקחו

ישראל הט"ו)לקדושת פ"ה ע"ז גר (ירושלמי גם כן, ואם .
טבילה, צריכים אינם שמא או טבילה צריכים כליו שהתגייר
קנין  בדרך היא הגוי מרשות הכלים יציאת כאשר רק כי

מדין בכלי כמו במלחמה)וזכיה, טבילה,(שנקנו חז"ל הצריכו
גירות. של באופן לא אבל

הלוי מהרי"א קט)ולדעת סי צריך (שו"ת אינו שהתגייר גר
להטבילם. שצריך מובא לא ערוך' ב'שלחן כי כליו, להטביל
מתן  שבשעת מכך זאת להוכיח אפשר היה לכאורה והוסיף:

אף  כליהם, את לטבול ישראל בני נתחייבו לא תורה
לברית  נכנסו שעה א)שבאותה ט, אי (כריתות כי זאת, דחה אך .

מטומאת  שלהם הכלים יצאו תורה מתן שבזמן לומר אפשר
היו  לא תורה מתן קודם גם שהרי ישראל, לקדושת עכו"ם

מצוות. בכמה נצטוו כבר ובמרה ח"ו, טמאים ישראל
משמואל' 'שם תג)ובספר עמ' במדבר קנח. עמ' וסוכות יוה"כ (ר"ה

לטבול  צריך הגר שאין נזר' ה'אבני בעל אביו בשם הביא
הגמרא מדברי לדבר וראיה לא,א)כליו, אסורה (תמורה טריפה :

שלה וולד וגם המזבח, גבי על אחרי להקרבה נטרפה (כאשר

"הטריפות שהתעברה) כי אמו' ירך 'עובר דאמר למאן אסורה
גר  לענין גם לומר יש וכך האם". באמצעות העובר על חלה
כיון  טבילה צריכים הכלים שאין עמו, וכליו שהתגייר
ישראל  קדושת עליהם וחלה הכלים, מן הטומאה "שפקעה

הגר". של טבילתו באמצעות
הגר  שאין לומר מקום שיש אליעזר' ה'ציץ כתב ולמעשה

ברכה". בלא יטבלם להחמיר "והרוצה כליו, לטבול צריך

ה'תשע"ו  א' אדר י"ח קודש שבת נכרי  שחיטת

:‡È ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰ËÈÁ˘ ˙ÂÎÏ‰íéáëBk ãáBò¥¨¦
.Bçáfî zìëàå Eì àø÷å :øîàpL ...äìáð BúèéçL ...èçML¤¨©§¦¨§¥¨¤¤¡©§¨¨§§¨©§¨¦¦§

.øeñà BçáfL ãîì äzà ,Bçáfî ìëàé ànL øéäæäL øçàî¥©©¤¦§¦¤¨Ÿ©¦¦§©¨¨¥¤¦§¨
עכו"ם: שחיטת של הפסול מקור מהו ראשונים נחלקו

הרא"ש ג)לדעת סי' פ"א 'וזבחת (חולין מהכתוב זאת למדים
משחיטתו, לאכול מותר 'וזבחת' על שמצווה מי – ואכלת'
אינו  גם השחיטה, על מצווה אינו עצמו שהוא נכרי אך

לאחרים. שוחט
לך  'וקרא מהכתוב זאת שלמדים כתב כאן והרמב"ם
מזבחו, לאכל שלא התורה שהזהירה ומאחר מזבחו', ואכלת

אסור. שזבחו למדנו
עצמו  על שקיבל תושב בגר השיטות בין מינה' ו'נפקא
נבילות  באכילת מותר הוא אך עבודהֿזרה, לעבוד לא
הוא  שהרי מהתורה פסולה שחיטתו הרא"ש לדעת וטריפות:
שלמדים  הרמב"ם לדעת אך 'וזבחת', על מצווה אינו עצמו
מדבר  זה כתוב הרי מזבחו' ואכלת לך 'וקרא מהכתוב זאת
בהלכה  הרמב"ם שכותב כפי עבודהֿזרה, העובד גוי על

אסורה  שחיטתו עבודהֿזרה עובד שאינו שגוי הבאה
סק"א)מדרבנן ב סי' יו"ד .(ט"ז

והרי  הרא"ש, של הדרשה את הרמב"ם הביא לא ומדוע
ב'תוספתא'? מפורש מקורה

הלוי' ה'בית טו)מבאר סי' :(ח"א
כשאחרים (ה"ה)לעיל ששחטו וקטן שוטה שחרש מבואר

כשרה שחיטתם אותם, חולין)רואים מסכת בתחילת הגמרא ,(כדברי
מהתורה  מצווה אינו הקטן הרי הרא"ש: לשיטת קשה ומזה
ומדוע  התורה, דיני כל על מצווה שאינו כשם שחיטה, על
עצמו  שהקטן אף הרא"ש שלדעת אלא כשרה, שחיטתו
בכך  די נבילות להאכילו אסור ולגדול מאחר מוזהר, איננו

כשרה. ושחיטתו זביחה' 'בר להחשיבו
לקטן  להאכיל איסור אין התורה מן הרמב"ם, לדעת אך
לקבל  אין לשיטתו ולכן מדרבנן, הוא והאיסור נבילות
אינו  הקטן שהרי ואכלת', 'וזבחת של הדרשה את  להלכה

כשרה. שחיטתו זאת ועם הזביחה על מצווה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ar sc oihib(iyily meil)

xhya aezkl jixv oi`y xn`y iqei iax ly enrh z` `ld
e rcei ipi` 'meidn'dépéî éòaéà äëìä,dkldd ink eze` l`y` - £¨¨¦¨¥¦¥

h oian ipi`y xg`n ezenk dkldy xeaq`y xyt` i` xnelkmr
.eixacdéì øîà,ongp axl `ped axäëìä dépéî éòa zàdz` - ¨©¥©§¨¥¦¥£¨¨

,dkldd ink eze` l`yzåz` eli`déîòè,éñBé éaøcàðààðéîà §©§¥§©¦¥£¨£¦¨
Cì.jl x`a` ip` -dépéî éòadea` xa dax z` ongp ax l`y - ¨¨¥¦¥

.iqei iaxk dkld ok` m`ddéì øîà,dea` xa daxéëäjk -øîà ¨©¥¨¦¨©
,áøäëìäéñBé éaøk÷ôðc øúáì .,dea` xa daxn `viy xg`l - ©£¨¨§©¦¥§¨©§¨©

déì øîà,ongp axl `ped axéñBé éaøc àîòè eðééäly enrh edf - ¨©¥©§©§¨§©¦¥
meyn ,'meidn' aezkl jixv oi`y iqei iaxøáñ÷cøèL ìL Bpîæ §¨¨©§©¤§¨

.åéìò çéëBî.iqei iaxk dkldy `ped ax laiwy ixd ¦©¨¨
,xg` ote`a `xnbd zvxzndéì à÷tñî àlà`ped axl ¤¨§©§¨¥
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`zexeqפב zelk`n 'ld - dyecw xtq - '` xc` a"i '` mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

BÈ‡ - BÏÎ‡Â Ô‰Ó „Á‡ ÔÓ ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ C˙BÁ‰ Ï·‡¬»«≈≈∆ƒ««ƒ∆»≈∆«¬»≈
¯Oa ˙ÈÊk Ba ‰È‰iL „Ú ÂÈÏÚ ‰˜BÏ23ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔlÎÂ . ∆»»«∆ƒ¿∆¿«ƒ»»¿À»ƒ¿»¿ƒ

BÈ‡ - ˙nL ¯Á‡ ı¯M‰ ÔÓ ÌÏL ¯·‡ ÏÎ‡ .˙ÈÊÎÏƒ¿«ƒ»«≈∆»≈ƒ«∆∆««∆≈≈
.‰L„Úk Ba ‰È‰iL „Ú ‰˜BÏ∆«∆ƒ¿∆«¬»»

אכילתן 22) שיעור לכן מטמאים הם שבמיתתן והטעם,
אינם  בחייהן אבל לטומאה, שהוקשה משום כעדשה,
אכילות  איסורי בכל בכזית אכילתם שיעור ולפיכך מטמאים

שהוא:23)שבתורה. בכל מטמאים שאברים פי על ואף
לוקין  אין כברייתו", השרץ מן אבר שיעור להן אין "האברים
כשיעור  אכילתו "שיעור אמרו שלא שהוא, בכל אכילתו על
טומאת  אבל בשרץ, חידוש שזהו בכעדשה, אלא טומאתו"
הטומאות, משאר בשרצים נבדלת אינה שהוא, בכל האברים
אומרים  אנו אין שהן, בכל מטמאין אבריהן הטומאות שכל
בכעדשה, והשיעור טומאתן, כשיעור אכילתן שיעור באברים
בכזית? ולא בכעדשה ולמה עומד. בעינו שלמים באברים גם
יותר  גדול שיעורו שלם שאבר הדעת, על מתקבל שאין מפני

אבר. מחתיכת

.è‡e‰Â .‰L„ÚÎÏ Û¯ËˆÓ - Ô¯O·e ÌÈˆ¯L ‰ÓL Ìc«¿…»¿»ƒ¿»»ƒ¿»≈¿«¬»»¿
LÁp‰ Ìc ÔÎÂ .¯OaÏ ¯aÁÓ Ìc‰ ‰È‰iL24Û¯ËˆÓ ∆ƒ¿∆«»¿À»«»»¿≈««»»ƒ¿»≈

˜eÏÁ B¯Oa ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÂÈÏÚ ‰˜BÏÂ ˙ÈÊÎÏ B¯O·Ïƒ¿»ƒ¿«ƒ¿∆»»¿ƒ∆≈¿»»
ÎÂ .‡nËÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .BÓcÓBa ‡ˆBik Ïk Ô ƒ»¿««ƒ∆≈¿«≈¿≈…«≈

ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡L ÌÈˆ¯L ¯‡MÓ25. ƒ¿»¿»ƒ∆≈»¿«¿ƒ

בכזית.24) ששיעורם השרצים מן לך 25)שהוא "ואין
המינין  משמונת חוץ במותו שמטמא מה השרצים בכל
בכזית, ושיעורם באכילה אסורים אבל בתורה". המפורשין

מצטרפין. ולפיכך מבשרן חלוק דמן ואין

.éÂÈÏÚ ‰˜BÏ - BÏÎ‡Â BÒÎe ,L¯tL ÌÈˆ¯L Ìc«¿»ƒ∆»«¿»«¬»∆»»
˙ÈÊÎa26Ì‡ Ï·‡ ;ı¯L ÏÎB‡ ÌeMÓ Ba e¯˙iL ‡e‰Â . ¿««ƒ¿∆«¿ƒ≈∆∆¬»ƒ

¯eËt - Ìc ÏÎB‡ ÌeMÓ Ba e¯˙‰27‡l‡ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L , ƒ¿ƒ≈»»∆≈«»ƒ∆»
.ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a Ìc ÏÚ««¿≈»«»»

בכעדשה.26) ששיעורן שרצים בשמונה לא 27)אפילו
מלקות. ולא כרת

.àéÌ˙B˜ÏÁÓe ÔÈ¯eÚM‰ Ïk28‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ - »«ƒƒ«¿¿»¬»»¿∆
.ÈÈqÓƒƒ«

שנאמרו 28) אלה כגון בשיעורים, שיש החילוקים כלומר,
בכעדשה. וזה בכזית זה למעלה:

.áé.‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ - ÌÈn‰ ı¯MÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰»≈¿«ƒƒ∆∆««ƒ∆ƒ«»
ı¯M‰ ı¯M‰ ÏÎa ÌÎÈ˙LÙ ˙‡ eˆwLz Ï‡ :¯Ó‡pL∆∆¡««¿«¿∆«¿…≈∆¿»«∆∆«…≈
ı¯‡‰ ı¯L ‰Ê Â‡Ïa ÏÏk È¯‰ ;Ì‰a e‡Óh˙ ‡ÏÂ¿…ƒ«¿»∆¬≈»«¿«∆∆∆»»∆
el‡ ?ÌÈn‰ ı¯L e‰Ê È‡ .ÌÈn‰ ı¯LÂ ÛBÚ‰ ı¯LÂ¿∆∆»¿∆∆««ƒ≈∆∆∆««ƒ≈
,ÌÈnaL ‰˜eÏÚ‰Â ÌÈÚÏBz‰ BÓk ,˙BpËw‰ ˙Bi¯a‰«¿ƒ«¿«¿«»ƒ¿»¬»∆««ƒ
ÏL BÏÏk .Ìi‰ ˙BiÁ Ô‰L ,¯˙Èa ˙BÏB„b‰ ˙Bi¯a‰Â¿«¿ƒ«¿¿»≈∆≈««»¿»∆
‚„ ‡ÏÂ ‡ÓË ‚„ ‡Ï ,ÌÈ‚c‰ ˙¯eˆa BÈ‡L Ïk :¯·c»»…∆≈¿««»ƒ…»»≈¿…»

ÔBÙÏc‰Â ÌÈn‰ ·Ïk ÔB‚k ,¯B‰Ë29‡ˆBiÎÂ Úc¯Ùv‰Â »¿∆∆««ƒ¿««¿¿«¿«¿≈«¿«≈
.Ô‰a»∆

דג".29) צורת וחציין אדם צורת שחציין בים יש "דגים

.âé,˙BÏ·p‰ ÈÙe‚·e ˙BtL‡a ÔÈ‡¯·pL ÔÈÈn‰ el‡≈«ƒƒ∆ƒ¿»ƒ»«¿¿≈«¿≈
¯ÎfÓ ÔÈ‡¯· ÔÈ‡L ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ‰ÚÏB˙Â ‰n¯ ÔB‚k¿ƒ»¿≈»¿«≈»∆∆≈»ƒ¿»ƒƒ»»
Ô‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ eÁÈ¯Ò‰L ÌÈÏÏb‰ ÔÓ ‡l‡ ‰·˜e¿≈»∆»ƒ«¿»ƒ∆ƒ¿ƒ¿«≈»∆≈
- ˙ÈÊk Ô‰Ó ÏÎB‡‰Â .ı¯‡‰ ÏÚ OÓB¯ ÔÈ‡¯˜p‰«ƒ¿»ƒ≈«»»∆¿»≈≈∆¿«ƒ
ÏÎa ÌÎÈ˙LÙ ˙‡ e‡nË˙ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ∆∆∆¡«¿…¿«¿∆«¿…≈∆¿»
ÔÈ¯t ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,ı¯‡‰ ÏÚ OÓ¯‰ ı¯M‰«∆∆»…≈«»»∆¿««ƒ∆≈»ƒ
‰¯tL ‡e‰ ı¯‡‰ ÏÚ ı¯BM‰ ı¯M‰ Ï·‡ .ÔÈ·¯Â¿»ƒ¬»«∆∆«≈«»»∆∆»∆

.‰·˜e ¯ÎfÓ ‰·¯Â¿»∆ƒ»»¿≈»

.ãéta ÔÈ‡¯·p‰ ÔÈÈn‰ el‡Ì‡ :˙BÏÎ‡n·e ˙B¯ ≈«ƒƒ«ƒ¿»ƒ«≈««¬»ƒ
ı¯‡Ï e‡ˆÈÂ eL¯t30,ÏÎ‡‰ CB˙Ï e¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ , ≈¿¿»¿»»∆««ƒ∆»¿¿»…∆

ı¯M‰ ÏÎÏ :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ - ˙ÈÊk Ô‰Ó ÏÎ‡L ÈÓƒ∆»«≈∆¿«ƒ∆∆∆¡«¿»«∆∆
Ï·‡ .ı¯‡Ï eL¯tL el‡ ¯Ò‡Ï - ı¯‡‰ ÏÚ ı¯M‰«…≈«»»∆∆¡…≈∆»¿»»∆¬»
.BÎB˙aL ˙ÚÏBz‰Â È¯t‰ ÏÎ‡Ï ¯zÓ - eL¯Ù ‡Ï Ì‡ƒ…»¿À»∆¡…«¿ƒ¿«««∆¿

על 30) וריחשה עלתה אם הדין הוא "לארץ", דווקא לאו
הפרי.

.åè¯Á‡ ÏÎ‡‰ ÚÈÏ˙‰L ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ¿ƒ«»…∆««
- ¯aÁÓ ‡e‰Â ÚÈÏ˙‰ Ì‡ Ï·‡ ;ı¯‡‰ ÔÓ ¯˜ÚpL∆∆¡«ƒ»»∆¬»ƒƒ¿ƒ«¿¿À»
ÏÚL ,ı¯‡Ï ‰L¯Ù el‡k ‰¯eÒ‡ ˙ÚÏBz‰ d˙B‡»«««¬»¿ƒ»¿»»»∆∆«

‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏÂ ,˙‡¯· ı¯‡‰31‰¯eÒ‡ - ˜ÙÒ Ì‡Â .32. »»∆ƒ¿≈¿ƒ»∆»¿ƒ»≈¬»
Ô‰Lk ÚÈÏ˙‰Ï Ôk¯cL ˙B¯t ÈÈÓ Ïk ,CÎÈÙÏ¿ƒ»»ƒ≈≈∆«¿»¿«¿ƒ«¿∆≈
‡nL ,BÎBzÓ È¯t‰ ˜c·iL „Ú ÏÎ‡È ‡Ï - ÔÈ¯aÁÓ¿À»ƒ……««∆ƒ¿…«¿ƒƒ∆»

˙ÚÏBz Ba LÈ33ÌÈL ¯˜ÚpL ¯Á‡ È¯t‰ ‰‰L Ì‡Â . ≈««¿ƒ»»«¿ƒ««∆∆¡«¿≈
BaL ˙ÚÏBz ÔÈ‡L ;‰˜È„a ‡Ïa ÏÎB‡ - L„Á ¯OÚ»»…∆≈¿…¿ƒ»∆≈««∆

˙Ói˜˙Ó34.L„Á ¯OÚ ÌÈL ƒ¿«∆∆¿≈»»…∆

הארץ.31) על השורץ השרץ של הלאו ככל 32)משום
תורה. איסורי של מספק.33)ספק אסור בו יש ואם

שתא 34) ירחי תריסר לבתר (שהתליעו) דכדא תמרי הני
מותרין). - חודש י"ב עליהן שעברו (אחרי שריין

.æèı¯‡Ï eÚ‚ ‡ÏÂ ¯ÈÂ‡Ï eL¯t35eL¯tL B‡ , »¿»¬ƒ¿…»¿»»∆∆»¿
˙‡ˆÓpL B‡ ,e˙nL ¯Á‡ eL¯tL B‡ ,ı¯‡Ï Ô˙ˆ˜Óƒ¿»»»»∆∆»¿««∆≈∆ƒ¿≈
ÏÎ‡‰ CBzÓ e‡ˆiL B‡ ,ÌÈÙaÓ ‰ÈÚ¯b‰ ÏÚ ˙ÚÏBz«««««¿ƒ»ƒƒ¿ƒ∆»¿ƒ»…∆
ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ,˜ÙqÓ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ Ïk - ¯Á‡ ÏÎ‡ CB˙Ï¿…∆«≈»≈¬ƒƒ»≈¿≈ƒ

Ô‰ÈÏÚ36. ¬≈∆

לבולעה.35) בפיו קלטה לארץ שהגיעו שלפני כלומר,
נאמרו 36) זו בהלכה הדינים וכל בספק. מלקות שאין

רבינו  פסק במחובר התליעו אם אבל בתלוש, בהתליעו
אסורה. - התולעת פירשה לא שאפילו

.æé˙ÚÏBz37L‡¯aL Án·e ÌÈ‚c‰ ÈÚÓa ˙‡ˆÓp‰ «««ƒ¿≈ƒ¿≈«»ƒ«…«∆¿…
‰Ó‰a‰38¯Oaa ˙‡ˆÓp‰Â39‚c Ï·‡ .‰¯eÒ‡ - «¿≈»¿«ƒ¿≈«»»¬»¬»»

˙¯zÓ BaL ˙ÚÏBz‰ È¯‰ - ÚÈÏ˙‰L ÁÈÏÓ40Ô‰L ; ¿ƒ«∆ƒ¿ƒ«¬≈«««∆À∆∆∆≈
¯znL ,ı¯‡‰ ÔÓ e¯˜ÚpL ¯Á‡ eÚÈÏ˙‰L ˙B¯Ùk¿≈∆ƒ¿ƒ««∆∆∆¿ƒ»»∆∆À»
ÌÈn‰ ÔÎÂ .ÔÎB˙aL ˙ÚÏBza ˙Á‡k Ôlk ÔÏÎ‡Ï¿»¿»À»¿«««««∆¿»¿≈««ƒ
¯zÓ ÌÈˆ¯L Ô˙B‡ È¯‰ - eˆÈ¯L‰L ÌÈÏkaL∆«≈ƒ∆ƒ¿ƒ¬≈»¿»ƒÀ»
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¯ÈtÒ BÏ ¯L‡ ÏÎÂ :¯Ó‡pL .ÌÈn‰ ÌÚ Ô˙BzLÏƒ¿»ƒ««ƒ∆∆¡«¿…¬∆¿«ƒ
.eÏÎ‡z Ì˙‡ ÌÈÏÁp·e ÌÈnia ÌÈna ˙O˜O˜Â¿«¿∆∆««ƒ««ƒ«¿»ƒ…»…≈
ÏÎB‡ ‰z‡L ‡e‰ ÌÈÏÁp·e ÌÈni·e ÌÈna :¯ÓBÏk¿«««ƒ««ƒ«¿»ƒ∆«»≈
Ï·‡ ;BÏ ÔÈ‡L ˙‡ ÏÎB‡ ‰z‡ ÔÈ‡Â BÏ LiL ˙‡∆∆≈¿≈«»≈∆∆≈¬»

.¯zÓ - BÏ ÔÈ‡L ÔÈa BÏ LiL ÔÈa ,ÌÈÏka«≈ƒ≈∆≈≈∆≈À»

שאינם 37) מפני ואסורים תולעים. כלומר אסיר", "קוקיאני
החוץ. מן נחיריו דרך לו נכנסו אלא ממנו מתהווים

נכנסה.38) הנחירים דרך שנתהוו 39)שבוודאי מפני
באכילה  ניתרת שבהמה מפני ואסורות מיתה, אחר בבשר
אסור  מיתה לאחר אפילו ממנה שיצא חי דבר וכל בשחיטה

בשחיטה. לו אפשר שאי עודנה 40)כיוון התולעת אם
אסורה.מחובר  - מהחתיכה פירשה אם אבל בהם, ת

.çé,˙B¯Ún·e ÔÈÁÈM·e ˙B¯Baa ‡¯·p‰ ÌÈn‰ ı¯L∆∆««ƒ«ƒ¿»««ƒƒ«¿»
ÌÈ¯eˆÚ Ô‰ È¯‰Â ÔÈÚ·B ÌÈÓ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰41È¯‰ - ƒ¿≈»«ƒ¿ƒ«¬≈≈¬ƒ¬≈

,ÚÓ BÈ‡Â ‰˙BLÂ ‰ÁBLÂ .¯zÓe ÌÈÏkaL ÌÈnk Ô‰≈««ƒ∆«≈ƒÀ»¿∆¿∆¿≈ƒ¿»
ÌÈˆ¯M‰ Ô˙B‡Ó ‰i˙L ˙ÚLa ÚÏBaL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈«ƒ¿«¿ƒ»≈»«¿»ƒ

.ÌÈwc‰««ƒ

ונעיצין 41) חריצים כגון עצורים, אינם אם אבל מכונסים.
נובעין. שאינן פי על אף כימים, דינם הנמשכים, מים של

.èéÌB˜nÓ eL¯t ‡lL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆…≈¿ƒ¿
CB˙Ï ¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ ,ı¯M‰ L¯t Ì‡ Ï·‡ ;Ô˙i¯a¿ƒ»»¬»ƒ≈««∆∆««ƒ∆»«¿
˙È·Á‰ ÈÙ„Ï L¯t .¯eÒ‡ - ¯Ba‰ CB˙Ï B‡ ÈÏk‰«¿ƒ¿«»»«¿»¿≈∆»ƒ

¯zÓ - ¯ÎM‰ CB˙Ï B‡ ÌÈn‰ CB˙Ï ÏÙÂ ¯ÊÁÂ42ÔÎÂ . ¿»«¿»«¿««ƒ¿«≈»À»¿≈
.¯zÓ - ÌÈnÏ ¯ÊÁÂ ‰¯Ún‰ B‡ ¯Ba‰ ÈÙ„Ï L¯t Ì‡ƒ»«¿»¿≈««¿»»¿»«««ƒÀ»

גידולן,42) מקום זה גדל, הוא כך כלומר רביתיה", "היינו
אף  ולפיכך למים ולחזור הבור או הכלי לדפני לפרוש ודרכו
לאחורי  פירש ואם כלום. בכך אין לדופן שפירש פי על

גידולו. מקום שאינו אסור בחוץ, הבור שפת על או הכלי

.ë,¯ÎM‰ ˙‡ B‡ ıÓÁ‰ ˙‡ B‡ ÔÈi‰ ˙‡ ÔpÒÓ‰«¿«≈∆««ƒ∆«…∆∆«≈»
˙BÚÏBz‰Â ÔÈLezi‰ ˙‡ B‡ ÌÈLeÁ·i‰ ˙‡ ÏÎ‡Â¿»«∆««¿ƒ∆««ƒ¿«»

ÌÈn‰ ı¯L ÌeMÓ ‰˜BÏ - ÔpqL43ı¯L ÌeMÓ B‡ ∆ƒ≈∆ƒ∆∆««ƒƒ∆∆
ÌÈn‰ ı¯LÂ ÛBÚ‰44,ÔpqL ¯Á‡ ÈÏkÏ e¯ÊÁ elÙ‡ . »¿∆∆««ƒ¬ƒ»¿«¿ƒ««∆ƒ¿»

Ô˙i¯a ÌB˜nÓ eL¯Ù È¯‰L45- ÔpÒ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ . ∆¬≈»¿ƒ¿¿ƒ»»¬»ƒ…ƒ¿»
.eL¯tL BÓk ,ÚÓ BÈ‡Â ‰˙BL∆¿≈ƒ¿»¿∆≈«¿

העוף.44)ביבחושים.43) שרץ גם שהוא ביתושים,
במים שהתהווה המים.ומכיוון שרץ משום גם לוקה

פירשו.45) שאולי לחשוש אין כלומר,

.àë˙ÈÊk ÏÎ‡Lk - ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ ‰Ê ˜¯Ùa e¯Ó‡L ‰Ê∆∆»«¿¿∆∆∆»≈¿«ƒ¿∆»«¿«ƒ
‰i¯aÓ ËÚÓe BÊ ‰i¯aÓ ËÚÓ Û¯vL B‡ ,‰ÏB„‚ ‰È¯aÓƒƒ¿»¿»∆≈≈¿«ƒ¿ƒ»¿«ƒ¿ƒ»

dÈÓaL BÊ46‰i¯a ÏÎB‡‰ Ï·‡ ;˙ÈÊk ÏÎ‡iL „Ú ∆¿ƒ»«∆…«¿«ƒ¬»»≈¿ƒ»
,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - dlk dÓˆÚ ÈÙa ‰‡ÓË¿≈»ƒ¿≈«¿»À»¬≈∆∆ƒ«»

Ïc¯Á‰ ÔÓ ‰˙eÁt ‰˙È‰ elÙ‡Â47‰˙Ó dÏÎ‡L ÔÈa .48 «¬ƒ»¿»¿»ƒ««¿»≈∆¬»»≈»
‰È¯a‰ ‰Á¯Ò elÙ‡Â .‰iÁ dÏÎ‡L ÔÈa49˙ÈpzLÂ ≈∆¬»»«»«¬ƒ»¿»«¿ƒ»¿ƒ¿«≈

d˙¯eˆ50.‰˜BÏ - dlk dÏÎ‡Â ÏÈ‡B‰ , »»ƒ«¬»»À»∆

שאיסורן 46) "כל אחד בלאו שאסורים אחד, משם כלומר

מצטרפים  אינם מינים שני אבל מצטרפין" אחד בלאו
שהוא.47)לכזית. כל ביותר, קטנה בכמות כלומר,

שהוא".48) בכל במיתתה בין בחייה בין "טמאה
עד 49) סרחה אם אבל אדם, לאכילת ראוייה עוד היא אולם

כמבואר  פטור אדם, לאכילת כבר ראוייה שאינה כך כדי
אחר  האסור אוכל "שאכל י"א הלכה י"ד פרק להלן
פטור". זה הרי אדם מאוכל ובטל והבאיש שהסריח

נתרסקה.50) לא אבל נשתנית,

.áë‰˜BÏ BÈ‡ - ‰ÈÏ‚¯Ó ˙Á‡ elÙ‡ ‰¯ÒÁL ‰ÏÓ¿»»∆»¿»¬ƒ««≈«¿∆»≈∆
‰ÈÏÚ51CÎÈÙÏ .˙ÈÊÎa ‡l‡52B‡ ÌÏL ·e·Ê ÏÎB‡‰ , »∆»∆»ƒ¿«ƒ¿ƒ»»≈¿»≈

ı¯L ÌeMÓ ‰˜BÏ - ˙Ó ÔÈ·e ÈÁ ÔÈa ,ÌÏL LezÈ«»≈≈«≈≈∆ƒ∆∆
.ÛBÚ‰»

נפשטה,51) ולא לא, או ברייה חשובה אם בגמרא: בעייא
לוקים. אין ספק ברייה 52)ועל אכילת על שלוקים מכיוון

שהיא. כל שלימה

.âëÌÈn‰ ı¯MÓe ÛBÚ‰ ı¯MÓ ‰È¯a‰ ‰˙È‰L È¯‰¬≈∆»¿»«¿ƒ»ƒ∆∆»ƒ∆∆««ƒ
ÌÈÙk dÏ eÈ‰L ÔB‚k ,ı¯‡‰ ı¯MÓe53˙Îl‰Ó ‡È‰Â , ƒ∆∆»»∆¿∆»»¿»«ƒ¿ƒ¿«∆∆

ÌÈˆ¯L ¯‡Lk ı¯‡‰ ÏÚ54ÌÈna ‰·¯ ‰˙È‰Â ,55, «»»∆ƒ¿»¿»ƒ¿»¿»»»««ƒ
ÏÎ‡Â˙Bi˜ÏÓ LÏL ‰˜BÏ - d56ÏÚ ¯˙È ‰˙È‰ Ì‡Â . «¬»»∆»«¿À¿ƒ»¿»»≈«

Úa¯‡ ‰ÈÏÚ ‰˜BÏ - ˙B¯ta e‡¯·pL ÔÈÈn‰ ÔÓ ‰Ê∆ƒ«ƒƒ∆ƒ¿¿«≈∆»∆»«¿«
˙Bi˜ÏÓ57- ÔÈ·¯Â ÔÈ¯tL ÔÈÈn‰ ÔÓ ‰˙È‰ Ì‡Â . «¿À¿ƒ»¿»ƒ«ƒƒ∆»ƒ¿»ƒ

ÏÚ ¯˙È ‡ÓË ÛBÚ ÏÏkÓ ‰˙È‰ Ì‡Â .LÓÁ ‰˜BÏ∆»≈¿ƒ»¿»ƒ¿«»≈»≈«
:˙Bi˜ÏÓ LL ‰ÈÏÚ ‰˜BÏ - ÛBÚ‰ ı¯MÓ d˙BÈ‰¡»ƒ∆∆»∆»∆»≈«¿À
ı¯L ÌeMÓe ,ÛBÚ‰ ı¯L ÌeMÓe ,‡ÓË ÛBÚ ÌeMÓƒ»≈ƒ∆∆»ƒ∆∆
,ı¯‡‰ ÏÚ OÓB¯ ÌeMÓe ,ÌÈn‰ ı¯L ÌeMÓe ,ı¯‡‰»»∆ƒ∆∆««ƒƒ≈«»»∆
ÏÎ‡L ÔÈa dlk dÏÎ‡L ÔÈa .˙B¯t‰ ˙ÚÏBz ÌeMÓeƒ«««≈≈∆¬»»À»≈∆»«
‰Ï„b‰ ˙Á¯Bt‰ ‰ÏÓ ÏÎB‡‰ ,CÎÈÙÏ .˙ÈÊk ‰pnÓƒ∆»¿«ƒ¿ƒ»»≈¿»»««««¿≈»

.˙Bi˜ÏÓ LÓÁ ‰˜BÏ - ÌÈna««ƒ∆»≈«¿À

העוף.53) שרץ לאו בה ויש על 54)ופורחת ההולכים
על  השורץ השרץ "בכל בלאו נכללת היא ולכן הארץ,

המים.55)הארץ". שרץ של לאו בה מלקות 56)שנוסף
ולאו. לאו נמלה 57)לכל ארבע, לוקה פוטיתא "אכל

בדבר  יש שאם רבינו דעת שש". לוקה צרעה חמש, לוקה
כאן  מבאר הוא ולכן אחת אלא לוקה אינו לאווין כמה אחד
תכונות  בהן יש אלו שבריות מפני המלקיות ריבוי טעם
לוקה  והאוכלן המינים אלה בכל נכללות הן ידן ועל שונות
הרבה  לאווין של למקרה כלל דומה זה ואין הלאווין כל על

השונות. התכונות את כאן הדגיש ולפיכך אחד איסור על

.ãë˜q¯58el‡Ï dÙ¯ˆÂ ‰ÓÏL ˙Á‡ ‡È·‰Â ÌÈÏÓ ƒ≈¿»ƒ¿≈ƒ««¿≈»¿≈¿»¿≈
LL ‰˜BÏ - BÏÎ‡Â ˙ÈÊk Ïk‰ ‰OÚÂ e˜q¯˙pL∆ƒ¿«¿¿«¬»«…¿«ƒ«¬»∆≈
- ˙Á‡Â ,˙Á‡‰ ‰ÏÓp‰ ÌeMÓ - LÓÁ :˙Bi˜ÏÓ«¿À»≈ƒ«¿»»»««¿««

ÌÈ‡Óh‰ ˙Ï·pÓ ˙ÈÊk ÌeMÓ59. ƒ¿«ƒƒƒ¿««¿≈ƒ

של דכיוון 58) דין לה ואין ברייה מתורת ביטלם שריסקם
שלימה. נמלה כל 59)אוכל תאכלו "לא לאו משום ולא

משום  לוקה וכאן טהורים. במיני מדבר זה לאו כי נבלה",
את  תשקצו אל משום שרצים, כלומר הטמאים, נבלת

נפשותיכם.
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BÈ‡ - BÏÎ‡Â Ô‰Ó „Á‡ ÔÓ ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ C˙BÁ‰ Ï·‡¬»«≈≈∆ƒ««ƒ∆»≈∆«¬»≈
¯Oa ˙ÈÊk Ba ‰È‰iL „Ú ÂÈÏÚ ‰˜BÏ23ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔlÎÂ . ∆»»«∆ƒ¿∆¿«ƒ»»¿À»ƒ¿»¿ƒ

BÈ‡ - ˙nL ¯Á‡ ı¯M‰ ÔÓ ÌÏL ¯·‡ ÏÎ‡ .˙ÈÊÎÏƒ¿«ƒ»«≈∆»≈ƒ«∆∆««∆≈≈
.‰L„Úk Ba ‰È‰iL „Ú ‰˜BÏ∆«∆ƒ¿∆«¬»»

אכילתן 22) שיעור לכן מטמאים הם שבמיתתן והטעם,
אינם  בחייהן אבל לטומאה, שהוקשה משום כעדשה,
אכילות  איסורי בכל בכזית אכילתם שיעור ולפיכך מטמאים

שהוא:23)שבתורה. בכל מטמאים שאברים פי על ואף
לוקין  אין כברייתו", השרץ מן אבר שיעור להן אין "האברים
כשיעור  אכילתו "שיעור אמרו שלא שהוא, בכל אכילתו על
טומאת  אבל בשרץ, חידוש שזהו בכעדשה, אלא טומאתו"
הטומאות, משאר בשרצים נבדלת אינה שהוא, בכל האברים
אומרים  אנו אין שהן, בכל מטמאין אבריהן הטומאות שכל
בכעדשה, והשיעור טומאתן, כשיעור אכילתן שיעור באברים
בכזית? ולא בכעדשה ולמה עומד. בעינו שלמים באברים גם
יותר  גדול שיעורו שלם שאבר הדעת, על מתקבל שאין מפני

אבר. מחתיכת

.è‡e‰Â .‰L„ÚÎÏ Û¯ËˆÓ - Ô¯O·e ÌÈˆ¯L ‰ÓL Ìc«¿…»¿»ƒ¿»»ƒ¿»≈¿«¬»»¿
LÁp‰ Ìc ÔÎÂ .¯OaÏ ¯aÁÓ Ìc‰ ‰È‰iL24Û¯ËˆÓ ∆ƒ¿∆«»¿À»«»»¿≈««»»ƒ¿»≈

˜eÏÁ B¯Oa ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÂÈÏÚ ‰˜BÏÂ ˙ÈÊÎÏ B¯O·Ïƒ¿»ƒ¿«ƒ¿∆»»¿ƒ∆≈¿»»
ÎÂ .‡nËÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .BÓcÓBa ‡ˆBik Ïk Ô ƒ»¿««ƒ∆≈¿«≈¿≈…«≈

ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡L ÌÈˆ¯L ¯‡MÓ25. ƒ¿»¿»ƒ∆≈»¿«¿ƒ

בכזית.24) ששיעורם השרצים מן לך 25)שהוא "ואין
המינין  משמונת חוץ במותו שמטמא מה השרצים בכל
בכזית, ושיעורם באכילה אסורים אבל בתורה". המפורשין

מצטרפין. ולפיכך מבשרן חלוק דמן ואין

.éÂÈÏÚ ‰˜BÏ - BÏÎ‡Â BÒÎe ,L¯tL ÌÈˆ¯L Ìc«¿»ƒ∆»«¿»«¬»∆»»
˙ÈÊÎa26Ì‡ Ï·‡ ;ı¯L ÏÎB‡ ÌeMÓ Ba e¯˙iL ‡e‰Â . ¿««ƒ¿∆«¿ƒ≈∆∆¬»ƒ

¯eËt - Ìc ÏÎB‡ ÌeMÓ Ba e¯˙‰27‡l‡ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L , ƒ¿ƒ≈»»∆≈«»ƒ∆»
.ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a Ìc ÏÚ««¿≈»«»»

בכעדשה.26) ששיעורן שרצים בשמונה לא 27)אפילו
מלקות. ולא כרת

.àéÌ˙B˜ÏÁÓe ÔÈ¯eÚM‰ Ïk28‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ - »«ƒƒ«¿¿»¬»»¿∆
.ÈÈqÓƒƒ«

שנאמרו 28) אלה כגון בשיעורים, שיש החילוקים כלומר,
בכעדשה. וזה בכזית זה למעלה:

.áé.‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ - ÌÈn‰ ı¯MÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰»≈¿«ƒƒ∆∆««ƒ∆ƒ«»
ı¯M‰ ı¯M‰ ÏÎa ÌÎÈ˙LÙ ˙‡ eˆwLz Ï‡ :¯Ó‡pL∆∆¡««¿«¿∆«¿…≈∆¿»«∆∆«…≈
ı¯‡‰ ı¯L ‰Ê Â‡Ïa ÏÏk È¯‰ ;Ì‰a e‡Óh˙ ‡ÏÂ¿…ƒ«¿»∆¬≈»«¿«∆∆∆»»∆
el‡ ?ÌÈn‰ ı¯L e‰Ê È‡ .ÌÈn‰ ı¯LÂ ÛBÚ‰ ı¯LÂ¿∆∆»¿∆∆««ƒ≈∆∆∆««ƒ≈
,ÌÈnaL ‰˜eÏÚ‰Â ÌÈÚÏBz‰ BÓk ,˙BpËw‰ ˙Bi¯a‰«¿ƒ«¿«¿«»ƒ¿»¬»∆««ƒ
ÏL BÏÏk .Ìi‰ ˙BiÁ Ô‰L ,¯˙Èa ˙BÏB„b‰ ˙Bi¯a‰Â¿«¿ƒ«¿¿»≈∆≈««»¿»∆
‚„ ‡ÏÂ ‡ÓË ‚„ ‡Ï ,ÌÈ‚c‰ ˙¯eˆa BÈ‡L Ïk :¯·c»»…∆≈¿««»ƒ…»»≈¿…»

ÔBÙÏc‰Â ÌÈn‰ ·Ïk ÔB‚k ,¯B‰Ë29‡ˆBiÎÂ Úc¯Ùv‰Â »¿∆∆««ƒ¿««¿¿«¿«¿≈«¿«≈
.Ô‰a»∆

דג".29) צורת וחציין אדם צורת שחציין בים יש "דגים

.âé,˙BÏ·p‰ ÈÙe‚·e ˙BtL‡a ÔÈ‡¯·pL ÔÈÈn‰ el‡≈«ƒƒ∆ƒ¿»ƒ»«¿¿≈«¿≈
¯ÎfÓ ÔÈ‡¯· ÔÈ‡L ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ‰ÚÏB˙Â ‰n¯ ÔB‚k¿ƒ»¿≈»¿«≈»∆∆≈»ƒ¿»ƒƒ»»
Ô‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ eÁÈ¯Ò‰L ÌÈÏÏb‰ ÔÓ ‡l‡ ‰·˜e¿≈»∆»ƒ«¿»ƒ∆ƒ¿ƒ¿«≈»∆≈
- ˙ÈÊk Ô‰Ó ÏÎB‡‰Â .ı¯‡‰ ÏÚ OÓB¯ ÔÈ‡¯˜p‰«ƒ¿»ƒ≈«»»∆¿»≈≈∆¿«ƒ
ÏÎa ÌÎÈ˙LÙ ˙‡ e‡nË˙ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ∆∆∆¡«¿…¿«¿∆«¿…≈∆¿»
ÔÈ¯t ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,ı¯‡‰ ÏÚ OÓ¯‰ ı¯M‰«∆∆»…≈«»»∆¿««ƒ∆≈»ƒ
‰¯tL ‡e‰ ı¯‡‰ ÏÚ ı¯BM‰ ı¯M‰ Ï·‡ .ÔÈ·¯Â¿»ƒ¬»«∆∆«≈«»»∆∆»∆

.‰·˜e ¯ÎfÓ ‰·¯Â¿»∆ƒ»»¿≈»

.ãéta ÔÈ‡¯·p‰ ÔÈÈn‰ el‡Ì‡ :˙BÏÎ‡n·e ˙B¯ ≈«ƒƒ«ƒ¿»ƒ«≈««¬»ƒ
ı¯‡Ï e‡ˆÈÂ eL¯t30,ÏÎ‡‰ CB˙Ï e¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ , ≈¿¿»¿»»∆««ƒ∆»¿¿»…∆

ı¯M‰ ÏÎÏ :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ - ˙ÈÊk Ô‰Ó ÏÎ‡L ÈÓƒ∆»«≈∆¿«ƒ∆∆∆¡«¿»«∆∆
Ï·‡ .ı¯‡Ï eL¯tL el‡ ¯Ò‡Ï - ı¯‡‰ ÏÚ ı¯M‰«…≈«»»∆∆¡…≈∆»¿»»∆¬»
.BÎB˙aL ˙ÚÏBz‰Â È¯t‰ ÏÎ‡Ï ¯zÓ - eL¯Ù ‡Ï Ì‡ƒ…»¿À»∆¡…«¿ƒ¿«««∆¿

על 30) וריחשה עלתה אם הדין הוא "לארץ", דווקא לאו
הפרי.

.åè¯Á‡ ÏÎ‡‰ ÚÈÏ˙‰L ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ¿ƒ«»…∆««
- ¯aÁÓ ‡e‰Â ÚÈÏ˙‰ Ì‡ Ï·‡ ;ı¯‡‰ ÔÓ ¯˜ÚpL∆∆¡«ƒ»»∆¬»ƒƒ¿ƒ«¿¿À»
ÏÚL ,ı¯‡Ï ‰L¯Ù el‡k ‰¯eÒ‡ ˙ÚÏBz‰ d˙B‡»«««¬»¿ƒ»¿»»»∆∆«

‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏÂ ,˙‡¯· ı¯‡‰31‰¯eÒ‡ - ˜ÙÒ Ì‡Â .32. »»∆ƒ¿≈¿ƒ»∆»¿ƒ»≈¬»
Ô‰Lk ÚÈÏ˙‰Ï Ôk¯cL ˙B¯t ÈÈÓ Ïk ,CÎÈÙÏ¿ƒ»»ƒ≈≈∆«¿»¿«¿ƒ«¿∆≈
‡nL ,BÎBzÓ È¯t‰ ˜c·iL „Ú ÏÎ‡È ‡Ï - ÔÈ¯aÁÓ¿À»ƒ……««∆ƒ¿…«¿ƒƒ∆»

˙ÚÏBz Ba LÈ33ÌÈL ¯˜ÚpL ¯Á‡ È¯t‰ ‰‰L Ì‡Â . ≈««¿ƒ»»«¿ƒ««∆∆¡«¿≈
BaL ˙ÚÏBz ÔÈ‡L ;‰˜È„a ‡Ïa ÏÎB‡ - L„Á ¯OÚ»»…∆≈¿…¿ƒ»∆≈««∆

˙Ói˜˙Ó34.L„Á ¯OÚ ÌÈL ƒ¿«∆∆¿≈»»…∆

הארץ.31) על השורץ השרץ של הלאו ככל 32)משום
תורה. איסורי של מספק.33)ספק אסור בו יש ואם

שתא 34) ירחי תריסר לבתר (שהתליעו) דכדא תמרי הני
מותרין). - חודש י"ב עליהן שעברו (אחרי שריין

.æèı¯‡Ï eÚ‚ ‡ÏÂ ¯ÈÂ‡Ï eL¯t35eL¯tL B‡ , »¿»¬ƒ¿…»¿»»∆∆»¿
˙‡ˆÓpL B‡ ,e˙nL ¯Á‡ eL¯tL B‡ ,ı¯‡Ï Ô˙ˆ˜Óƒ¿»»»»∆∆»¿««∆≈∆ƒ¿≈
ÏÎ‡‰ CBzÓ e‡ˆiL B‡ ,ÌÈÙaÓ ‰ÈÚ¯b‰ ÏÚ ˙ÚÏBz«««««¿ƒ»ƒƒ¿ƒ∆»¿ƒ»…∆
ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ,˜ÙqÓ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ Ïk - ¯Á‡ ÏÎ‡ CB˙Ï¿…∆«≈»≈¬ƒƒ»≈¿≈ƒ

Ô‰ÈÏÚ36. ¬≈∆

לבולעה.35) בפיו קלטה לארץ שהגיעו שלפני כלומר,
נאמרו 36) זו בהלכה הדינים וכל בספק. מלקות שאין

רבינו  פסק במחובר התליעו אם אבל בתלוש, בהתליעו
אסורה. - התולעת פירשה לא שאפילו

.æé˙ÚÏBz37L‡¯aL Án·e ÌÈ‚c‰ ÈÚÓa ˙‡ˆÓp‰ «««ƒ¿≈ƒ¿≈«»ƒ«…«∆¿…
‰Ó‰a‰38¯Oaa ˙‡ˆÓp‰Â39‚c Ï·‡ .‰¯eÒ‡ - «¿≈»¿«ƒ¿≈«»»¬»¬»»

˙¯zÓ BaL ˙ÚÏBz‰ È¯‰ - ÚÈÏ˙‰L ÁÈÏÓ40Ô‰L ; ¿ƒ«∆ƒ¿ƒ«¬≈«««∆À∆∆∆≈
¯znL ,ı¯‡‰ ÔÓ e¯˜ÚpL ¯Á‡ eÚÈÏ˙‰L ˙B¯Ùk¿≈∆ƒ¿ƒ««∆∆∆¿ƒ»»∆∆À»
ÌÈn‰ ÔÎÂ .ÔÎB˙aL ˙ÚÏBza ˙Á‡k Ôlk ÔÏÎ‡Ï¿»¿»À»¿«««««∆¿»¿≈««ƒ
¯zÓ ÌÈˆ¯L Ô˙B‡ È¯‰ - eˆÈ¯L‰L ÌÈÏkaL∆«≈ƒ∆ƒ¿ƒ¬≈»¿»ƒÀ»
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¯ÈtÒ BÏ ¯L‡ ÏÎÂ :¯Ó‡pL .ÌÈn‰ ÌÚ Ô˙BzLÏƒ¿»ƒ««ƒ∆∆¡«¿…¬∆¿«ƒ
.eÏÎ‡z Ì˙‡ ÌÈÏÁp·e ÌÈnia ÌÈna ˙O˜O˜Â¿«¿∆∆««ƒ««ƒ«¿»ƒ…»…≈
ÏÎB‡ ‰z‡L ‡e‰ ÌÈÏÁp·e ÌÈni·e ÌÈna :¯ÓBÏk¿«««ƒ««ƒ«¿»ƒ∆«»≈
Ï·‡ ;BÏ ÔÈ‡L ˙‡ ÏÎB‡ ‰z‡ ÔÈ‡Â BÏ LiL ˙‡∆∆≈¿≈«»≈∆∆≈¬»

.¯zÓ - BÏ ÔÈ‡L ÔÈa BÏ LiL ÔÈa ,ÌÈÏka«≈ƒ≈∆≈≈∆≈À»

שאינם 37) מפני ואסורים תולעים. כלומר אסיר", "קוקיאני
החוץ. מן נחיריו דרך לו נכנסו אלא ממנו מתהווים

נכנסה.38) הנחירים דרך שנתהוו 39)שבוודאי מפני
באכילה  ניתרת שבהמה מפני ואסורות מיתה, אחר בבשר
אסור  מיתה לאחר אפילו ממנה שיצא חי דבר וכל בשחיטה

בשחיטה. לו אפשר שאי עודנה 40)כיוון התולעת אם
אסורה.מחובר  - מהחתיכה פירשה אם אבל בהם, ת

.çé,˙B¯Ún·e ÔÈÁÈM·e ˙B¯Baa ‡¯·p‰ ÌÈn‰ ı¯L∆∆««ƒ«ƒ¿»««ƒƒ«¿»
ÌÈ¯eˆÚ Ô‰ È¯‰Â ÔÈÚ·B ÌÈÓ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰41È¯‰ - ƒ¿≈»«ƒ¿ƒ«¬≈≈¬ƒ¬≈

,ÚÓ BÈ‡Â ‰˙BLÂ ‰ÁBLÂ .¯zÓe ÌÈÏkaL ÌÈnk Ô‰≈««ƒ∆«≈ƒÀ»¿∆¿∆¿≈ƒ¿»
ÌÈˆ¯M‰ Ô˙B‡Ó ‰i˙L ˙ÚLa ÚÏBaL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈«ƒ¿«¿ƒ»≈»«¿»ƒ

.ÌÈwc‰««ƒ

ונעיצין 41) חריצים כגון עצורים, אינם אם אבל מכונסים.
נובעין. שאינן פי על אף כימים, דינם הנמשכים, מים של

.èéÌB˜nÓ eL¯t ‡lL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆…≈¿ƒ¿
CB˙Ï ¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ ,ı¯M‰ L¯t Ì‡ Ï·‡ ;Ô˙i¯a¿ƒ»»¬»ƒ≈««∆∆««ƒ∆»«¿
˙È·Á‰ ÈÙ„Ï L¯t .¯eÒ‡ - ¯Ba‰ CB˙Ï B‡ ÈÏk‰«¿ƒ¿«»»«¿»¿≈∆»ƒ

¯zÓ - ¯ÎM‰ CB˙Ï B‡ ÌÈn‰ CB˙Ï ÏÙÂ ¯ÊÁÂ42ÔÎÂ . ¿»«¿»«¿««ƒ¿«≈»À»¿≈
.¯zÓ - ÌÈnÏ ¯ÊÁÂ ‰¯Ún‰ B‡ ¯Ba‰ ÈÙ„Ï L¯t Ì‡ƒ»«¿»¿≈««¿»»¿»«««ƒÀ»

גידולן,42) מקום זה גדל, הוא כך כלומר רביתיה", "היינו
אף  ולפיכך למים ולחזור הבור או הכלי לדפני לפרוש ודרכו
לאחורי  פירש ואם כלום. בכך אין לדופן שפירש פי על

גידולו. מקום שאינו אסור בחוץ, הבור שפת על או הכלי

.ë,¯ÎM‰ ˙‡ B‡ ıÓÁ‰ ˙‡ B‡ ÔÈi‰ ˙‡ ÔpÒÓ‰«¿«≈∆««ƒ∆«…∆∆«≈»
˙BÚÏBz‰Â ÔÈLezi‰ ˙‡ B‡ ÌÈLeÁ·i‰ ˙‡ ÏÎ‡Â¿»«∆««¿ƒ∆««ƒ¿«»

ÌÈn‰ ı¯L ÌeMÓ ‰˜BÏ - ÔpqL43ı¯L ÌeMÓ B‡ ∆ƒ≈∆ƒ∆∆««ƒƒ∆∆
ÌÈn‰ ı¯LÂ ÛBÚ‰44,ÔpqL ¯Á‡ ÈÏkÏ e¯ÊÁ elÙ‡ . »¿∆∆««ƒ¬ƒ»¿«¿ƒ««∆ƒ¿»

Ô˙i¯a ÌB˜nÓ eL¯Ù È¯‰L45- ÔpÒ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ . ∆¬≈»¿ƒ¿¿ƒ»»¬»ƒ…ƒ¿»
.eL¯tL BÓk ,ÚÓ BÈ‡Â ‰˙BL∆¿≈ƒ¿»¿∆≈«¿

העוף.44)ביבחושים.43) שרץ גם שהוא ביתושים,
במים שהתהווה המים.ומכיוון שרץ משום גם לוקה

פירשו.45) שאולי לחשוש אין כלומר,

.àë˙ÈÊk ÏÎ‡Lk - ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ ‰Ê ˜¯Ùa e¯Ó‡L ‰Ê∆∆»«¿¿∆∆∆»≈¿«ƒ¿∆»«¿«ƒ
‰i¯aÓ ËÚÓe BÊ ‰i¯aÓ ËÚÓ Û¯vL B‡ ,‰ÏB„‚ ‰È¯aÓƒƒ¿»¿»∆≈≈¿«ƒ¿ƒ»¿«ƒ¿ƒ»

dÈÓaL BÊ46‰i¯a ÏÎB‡‰ Ï·‡ ;˙ÈÊk ÏÎ‡iL „Ú ∆¿ƒ»«∆…«¿«ƒ¬»»≈¿ƒ»
,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - dlk dÓˆÚ ÈÙa ‰‡ÓË¿≈»ƒ¿≈«¿»À»¬≈∆∆ƒ«»

Ïc¯Á‰ ÔÓ ‰˙eÁt ‰˙È‰ elÙ‡Â47‰˙Ó dÏÎ‡L ÔÈa .48 «¬ƒ»¿»¿»ƒ««¿»≈∆¬»»≈»
‰È¯a‰ ‰Á¯Ò elÙ‡Â .‰iÁ dÏÎ‡L ÔÈa49˙ÈpzLÂ ≈∆¬»»«»«¬ƒ»¿»«¿ƒ»¿ƒ¿«≈

d˙¯eˆ50.‰˜BÏ - dlk dÏÎ‡Â ÏÈ‡B‰ , »»ƒ«¬»»À»∆

שאיסורן 46) "כל אחד בלאו שאסורים אחד, משם כלומר

מצטרפים  אינם מינים שני אבל מצטרפין" אחד בלאו
שהוא.47)לכזית. כל ביותר, קטנה בכמות כלומר,

שהוא".48) בכל במיתתה בין בחייה בין "טמאה
עד 49) סרחה אם אבל אדם, לאכילת ראוייה עוד היא אולם

כמבואר  פטור אדם, לאכילת כבר ראוייה שאינה כך כדי
אחר  האסור אוכל "שאכל י"א הלכה י"ד פרק להלן
פטור". זה הרי אדם מאוכל ובטל והבאיש שהסריח

נתרסקה.50) לא אבל נשתנית,

.áë‰˜BÏ BÈ‡ - ‰ÈÏ‚¯Ó ˙Á‡ elÙ‡ ‰¯ÒÁL ‰ÏÓ¿»»∆»¿»¬ƒ««≈«¿∆»≈∆
‰ÈÏÚ51CÎÈÙÏ .˙ÈÊÎa ‡l‡52B‡ ÌÏL ·e·Ê ÏÎB‡‰ , »∆»∆»ƒ¿«ƒ¿ƒ»»≈¿»≈

ı¯L ÌeMÓ ‰˜BÏ - ˙Ó ÔÈ·e ÈÁ ÔÈa ,ÌÏL LezÈ«»≈≈«≈≈∆ƒ∆∆
.ÛBÚ‰»

נפשטה,51) ולא לא, או ברייה חשובה אם בגמרא: בעייא
לוקים. אין ספק ברייה 52)ועל אכילת על שלוקים מכיוון

שהיא. כל שלימה

.âëÌÈn‰ ı¯MÓe ÛBÚ‰ ı¯MÓ ‰È¯a‰ ‰˙È‰L È¯‰¬≈∆»¿»«¿ƒ»ƒ∆∆»ƒ∆∆««ƒ
ÌÈÙk dÏ eÈ‰L ÔB‚k ,ı¯‡‰ ı¯MÓe53˙Îl‰Ó ‡È‰Â , ƒ∆∆»»∆¿∆»»¿»«ƒ¿ƒ¿«∆∆

ÌÈˆ¯L ¯‡Lk ı¯‡‰ ÏÚ54ÌÈna ‰·¯ ‰˙È‰Â ,55, «»»∆ƒ¿»¿»ƒ¿»¿»»»««ƒ
ÏÎ‡Â˙Bi˜ÏÓ LÏL ‰˜BÏ - d56ÏÚ ¯˙È ‰˙È‰ Ì‡Â . «¬»»∆»«¿À¿ƒ»¿»»≈«

Úa¯‡ ‰ÈÏÚ ‰˜BÏ - ˙B¯ta e‡¯·pL ÔÈÈn‰ ÔÓ ‰Ê∆ƒ«ƒƒ∆ƒ¿¿«≈∆»∆»«¿«
˙Bi˜ÏÓ57- ÔÈ·¯Â ÔÈ¯tL ÔÈÈn‰ ÔÓ ‰˙È‰ Ì‡Â . «¿À¿ƒ»¿»ƒ«ƒƒ∆»ƒ¿»ƒ

ÏÚ ¯˙È ‡ÓË ÛBÚ ÏÏkÓ ‰˙È‰ Ì‡Â .LÓÁ ‰˜BÏ∆»≈¿ƒ»¿»ƒ¿«»≈»≈«
:˙Bi˜ÏÓ LL ‰ÈÏÚ ‰˜BÏ - ÛBÚ‰ ı¯MÓ d˙BÈ‰¡»ƒ∆∆»∆»∆»≈«¿À
ı¯L ÌeMÓe ,ÛBÚ‰ ı¯L ÌeMÓe ,‡ÓË ÛBÚ ÌeMÓƒ»≈ƒ∆∆»ƒ∆∆
,ı¯‡‰ ÏÚ OÓB¯ ÌeMÓe ,ÌÈn‰ ı¯L ÌeMÓe ,ı¯‡‰»»∆ƒ∆∆««ƒƒ≈«»»∆
ÏÎ‡L ÔÈa dlk dÏÎ‡L ÔÈa .˙B¯t‰ ˙ÚÏBz ÌeMÓeƒ«««≈≈∆¬»»À»≈∆»«
‰Ï„b‰ ˙Á¯Bt‰ ‰ÏÓ ÏÎB‡‰ ,CÎÈÙÏ .˙ÈÊk ‰pnÓƒ∆»¿«ƒ¿ƒ»»≈¿»»««««¿≈»

.˙Bi˜ÏÓ LÓÁ ‰˜BÏ - ÌÈna««ƒ∆»≈«¿À

העוף.53) שרץ לאו בה ויש על 54)ופורחת ההולכים
על  השורץ השרץ "בכל בלאו נכללת היא ולכן הארץ,

המים.55)הארץ". שרץ של לאו בה מלקות 56)שנוסף
ולאו. לאו נמלה 57)לכל ארבע, לוקה פוטיתא "אכל

בדבר  יש שאם רבינו דעת שש". לוקה צרעה חמש, לוקה
כאן  מבאר הוא ולכן אחת אלא לוקה אינו לאווין כמה אחד
תכונות  בהן יש אלו שבריות מפני המלקיות ריבוי טעם
לוקה  והאוכלן המינים אלה בכל נכללות הן ידן ועל שונות
הרבה  לאווין של למקרה כלל דומה זה ואין הלאווין כל על

השונות. התכונות את כאן הדגיש ולפיכך אחד איסור על

.ãë˜q¯58el‡Ï dÙ¯ˆÂ ‰ÓÏL ˙Á‡ ‡È·‰Â ÌÈÏÓ ƒ≈¿»ƒ¿≈ƒ««¿≈»¿≈¿»¿≈
LL ‰˜BÏ - BÏÎ‡Â ˙ÈÊk Ïk‰ ‰OÚÂ e˜q¯˙pL∆ƒ¿«¿¿«¬»«…¿«ƒ«¬»∆≈
- ˙Á‡Â ,˙Á‡‰ ‰ÏÓp‰ ÌeMÓ - LÓÁ :˙Bi˜ÏÓ«¿À»≈ƒ«¿»»»««¿««

ÌÈ‡Óh‰ ˙Ï·pÓ ˙ÈÊk ÌeMÓ59. ƒ¿«ƒƒƒ¿««¿≈ƒ

של דכיוון 58) דין לה ואין ברייה מתורת ביטלם שריסקם
שלימה. נמלה כל 59)אוכל תאכלו "לא לאו משום ולא

משום  לוקה וכאן טהורים. במיני מדבר זה לאו כי נבלה",
את  תשקצו אל משום שרצים, כלומר הטמאים, נבלת

נפשותיכם.
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ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
טעם 1) ומה אסור; הוא אם האסור מן היוצא מאכל יבאר

מותר  אם האדם חלב מותר; שהוא וצרעים דבורים  לדבש
הבאים  וביצים חלב מהשדיים; אותו לינק או לאכול
ודין  דם; קורט עליו שנמצא טהור עוף וביצת מהטמאה;
גויים  של וחמאה גבינה טריפה; מביצת שנולד אפרוח
חביות  שהביא גוי טמאים; דגים וציר ביצים; וסימני

מהם. באחת טהור ודג ציר של פתוחות

.àÔÈ¯eÒ‡‰ ÔÈÈn‰ ÔÓ ÔÈnÓ ‡ˆBi‰ ÏÎ‡Ó Ïk»«¬»«≈ƒƒƒ«ƒƒ»¬ƒ
ÔÈ˜BlL2¯eÒ‡ ÏÎ‡n‰ B˙B‡ È¯‰ - Ô˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ∆ƒ«¬ƒ»»¬≈««¬»»

ÌÈ‡Óh‰ ‰iÁÂ ‰Ó‰a ·ÏÁ ÔB‚k .‰¯Bz‰ ÔÓ ‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»ƒ«»¿¬≈¿≈»¿«»«¿≈ƒ
- ‰Úi‰ ˙a ˙‡Â :¯Ó‡pL .ÌÈ‡Óh‰ ‚„Â ÛBÚ ÈˆÈ·e≈≈¿»«¿≈ƒ∆∆¡«¿≈«««¬»

¯eÒ‡‰ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .d˙ˆÈa BÊ3‰ÚÈk4ÏÎÏe , ≈»»¿«ƒ¿»»»¿«¬»¿»
.‰ˆÈaÏ ÔÈÓBc‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ«ƒ«≈»

'עשה'.2) איסורי ולא לאו איסורי רבינו 3)כלומר, כוונת
למדים  אנו טמא" הטמא מן היוצא "שכל שהדין היא

זה. הגוף.4)מפסוק מתוך שמתמצאים

.á¯OaL Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ Ì„‡‰ ·ÏÁ¬≈»»»À»«¬ƒ»««ƒ∆¿«
e¯‡a ¯·Îe ,‰ÏÈÎ‡a ¯eÒ‡ Ì„‡‰5‰OÚa ‡e‰L6. »»»»«¬ƒ»¿»≈«¿∆«¬≈

ג.5) הלכה ב פרק הכלל:6)למעלה אין 'עשה' ובאיסור
הקודמת. בהלכה כמבואר טמא" הטמא מן היוצא "שכל

.âÌÈ¯B·c L·c7BÈ‡L ÈtÓ ,¯zÓ - ÌÈÚ¯ˆ L·„e ¿«¿ƒ¿«¿»ƒÀ»ƒ¿≈∆≈
ˆÓzÓCB˙a ÌÈ·OÚ‰ ÔÓ B˙B‡ ÔÈÒBk ‡l‡ ,ÔÙeb ˙È ƒ«¿ƒ»∆»¿ƒƒ»¬»ƒ¿

B˙B‡ e‡ˆÓiL È„k ,˙¯eka B˙B‡ ÔÈ‡È˜Óe Ô‰Ètƒ∆¿ƒƒ««∆∆¿≈∆ƒ¿¿
.ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa epnÓ ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ∆ƒ«¿»ƒ

ז.7) בבכורות יעקב כר' ולא ו, פרק מכשירין משנה, כסתם

.ãÏB„‚Ï ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡ ,¯zÓ Ì„‡ ·ÏÁL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¬≈»»À»»¿¬»ƒ¿»
CB˙Ï ‰M‡ ˙·ÏBÁ ‡l‡ ,ÌÈ„M‰ ÔÓ B˙B‡ ˜ÈÏƒ…ƒ«»«ƒ∆»∆∆ƒ»¿
ı¯L ˜BÈk - „M‰ ÔÓ ˜iL ÏB„‚Â .‰˙BLÂ ÈÏk‰8, «¿ƒ¿∆¿»∆»«ƒ««¿≈∆∆

.˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe«ƒ«««¿

מרדות.8) מכת אותו מכין לפיכך

.ä.ÌÈL LÓÁ B‡ Úa¯‡ elÙ‡ CÏB‰Â ˜BÈz ˜BÈ≈ƒ¿≈¬ƒ«¿«»≈»ƒ
˙ÓÁÓ ,¯˙È B‡ ÌÈÓÈ ‰LÏL L¯Ùe e‰eÏÓb Ì‡Â¿ƒ¿»»«¿»»ƒ»≈≈¬«

BÈ¯a9‡e‰Â .˜BÈÂ ¯ÊBÁ BÈ‡ - BÈÏÁ ˙ÓÁÓ ‡Ï À¿…≈¬«»¿≈≈¿≈¿
CB˙a Ï·‡ ;L„Á ‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ ¯Á‡ e‰eÏÓbL∆¿»««∆¿ƒ¿«¿»»…∆¬»¿
¯ÊÁÏ ¯zÓ - ÌÈL B‡ L„Á e‰eÏÓ‚ elÙ‡ ,‰Ê ÔÓÊ¿«∆¬ƒ¿»…∆¿«ƒÀ»«¬…

L„Á ‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ ÛBÒ „Ú ˜ÈÏÂ10. ¿ƒ««∆¿ƒ¿«¿»»…∆

בריא.9) יונק 10)כשהוא כלל, פירש לא שאם כלומר,
ועשרים  ארבעה תוך פירש אם אבל שנים. ארבע עד והולך
עד  רק והולך יונק ולינק, לחזור שמותר אףֿעלֿפי חודש,

יותר. ולא חודש כ"ד סוף

.å‡ÓË ÛBÚ ÈˆÈ·e ‰‡ÓË ‰Ó‰a ·ÏÁL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¬≈¿≈»¿≈»≈≈»≈
Ì‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - ‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈ¯eÒ‡11:¯Ó‡pL ; ¬ƒƒ«»≈ƒ¬≈∆∆∆¡«

BÈ‡Â ,‰˜BÏ ‡e‰ ¯Oa‰ ÏÚ - eÏÎ‡˙ ‡Ï Ì¯OaÓƒ¿»»……≈««»»∆¿≈

- Ô˙B‡ ÏÎB‡‰ È¯‰Â .·ÏÁ‰ ÏÚÂ ‰ˆÈa‰ ÏÚ ‰˜BÏ∆««≈»¿«∆»»«¬≈»≈»
¯eÚL ÈˆÁ ÏÎB‡k12BÈ‡Â ‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡ ‡e‰L , ¿≈¬ƒƒ∆»ƒ«»¿≈

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ Ï·‡ ,‰˜BÏ13. ∆¬»«ƒ«««¿

השורץ 11) השרץ משום עליה לוקה ואכלה, ריקמה "אם
שהיא  אףֿעלֿפי ריקמה לא אם אבל משמע, הארץ", על
היוצא  כל והואֿהדין עליה. לוקין אין - טמא כביצת אסורה

מלקות. שם אין התורה, מן שאסור הטמא שבא 12)מן
ואינו  התורה מן איסור רק ויש תאכלו, לא חלב כל מדרשת
מדרשת  שבא טמאה בהמה וחלב טמא עוף ביצת כן לוקה,
התורה. מן שאיסורם אףֿעלֿפי מלקות בהם אין היענה בת

מרדות".13) מכת אותו מכין שיעור חצי "והאוכל

.æÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈ‡ÓË ÌÈ‚„ ÈˆÈa ÏÎB‡‰L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆»≈≈≈»ƒ¿≈ƒ«ƒ¿»ƒ
ÌÈ‡ÓË ÌÈ‚„ È·¯˜ ÏÎB‡k - Ì‰ÈÚÓa14ÔÓ ‰˜BÏÂ , ƒ¿≈∆¿≈ƒ¿≈»ƒ¿≈ƒ¿∆ƒ

,ÏBkL‡a ˙BÈeÏz‰ ‡Óh‰ ÛBÚ‰ ÈˆÈa ÔÎÂ .‰¯Bz‰«»¿≈≈≈»«»≈«¿»∆¿
e¯Ó‚Â eL¯Ù ‡Ï ÔÈ„ÚL15,‰˜BÏ - Ô˙B‡ ÏÎB‡‰ , ∆¬«ƒ…»¿¿ƒ¿¿»≈»∆

.Ô‰lL ÌÈÚÓ Èa ÏÎB‡k¿≈¿≈≈«ƒ∆»∆

בשר 14) הם הרי קליפה, בהם ואין הדגים בגוף שהם כיון
נגמרו.15)גמור. לא וגם פרשו, לא שעדיין כלומר,

כבני  אינם נגמרו, שאם שניהם, על מוסבת "לא", והמלה
לוקה. ואינו מעיים

.çda Ìw¯˙‰Ï ÁB¯Ù‡‰ ÏÈÁ˙‰L ‡ÓË ÛBÚ ˙ˆÈa≈«»≈∆ƒ¿ƒ»∆¿«¿ƒ¿«≈»
ÛBÚ‰ ı¯L ÏÎB‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ - dÏÎ‡Â16˙ˆÈa Ï·‡ . «¬»»∆ƒ≈∆∆»¬»≈«

dÏÎ‡Â da Ìw¯˙‰Ï ÁB¯Ù‡‰ ÏÈÁ˙‰L ¯B‰Ë ÛBÚ‰»»∆ƒ¿ƒ»∆¿«¿ƒ¿«≈»«¬»»
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ -17. «ƒ«««¿

(16 ֿ שהוא רבינו ודעת הארץ". שרץ משום לוקה "ריקמה
העוף, שרץ משום לוקה ריקמה שאם טמא, עוף בביצת הדין
משום  לוקה אינו ואףֿעלֿפיֿכן העוף, ממין שהוא מכיון
שרץ, הוא ועדיין עוף, לכלל הגיע שטרם מפני טמא, עוף
הלכה  ב פרק למעלה וכמבואר ויתושים, כזבובים דינו ולכן

כל 17)ה. מדרבנן אסורה שריקמה מבואר שם בגמרא
מכת  חייב ולכן העולם. לאויר יצא לא שהאפרוח זמן

מרדות.

.èÌc Ë¯˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÓ18˜¯BÊ - ÔBaÏÁ‰ ÏÚ Ì‡ : ƒ¿»»∆»…∆»ƒ««∆¿≈
Ìc‰ ˙‡19- ÔBÓÏÁ‰ ÏÚ Ì‡Â ,¯‡M‰ ˙‡ ÏÎB‡Â ∆«»¿≈∆«¿»¿ƒ««∆¿

dlk ‰¯eÒ‡20˙¯Êen‰ ‰ˆÈa .21‰Ùi‰ LÙp‰ -22 ¬»À»≈»«∆∆«∆∆«»»
.‰pÏÎ‡z…¿∆»

דם.18) הולד,19)טיפת קשר יש הדם במקום שרק מפני
החלקים. בשאר נתפשט בכל 20)ולא קלקול פשט שכבר

"מתחממת 21)הביצה. התרנגולת אלא זכר של שאינה
אפרוחים". מגדלות אין ביצים ואותן ביצים, ויולדת בקרקע

מיאוס".22) מחמת בה קצה דעתו "שאין

.é- ÂÈÈÚ eÁzt˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,„ÏBpL ÁB¯Ù‡∆¿«∆«««ƒ∆…ƒ¿«¿≈»
BÏÎ‡Ï ¯zÓ23d·ÏÁ - ‰Ù¯ËpL ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a . À»¿»¿¿≈»¿»∆ƒ¿¿»¬»»

¯B‰Ë ÛBÚ ˙ˆÈa ÔÎÂ .‰‡ÓË ‰Ó‰a ·ÏÁk ¯eÒ‡»«¬≈¿≈»¿≈»¿≈≈«»
‡ÓË ÛBÚ ˙ˆÈ·k - Û¯ËpL24.¯eÒ‡Â , ∆ƒ¿«¿≈«»≈¿»

לאויר 23) יצא שלא עוד וכל העולם, לאויר כשיצא ודוקא
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למעלה  כמבואר שרץ, משום סופרים מדברי אסור - העולם
ח. א.24)הלכה הלכה למעלה כמבואר

.àéBÈÓ ÔÈ‡L ,¯zÓ - ‰Ù¯Ë ˙ˆÈaÓ „ÏBpL ÁB¯Ù‡∆¿«∆«ƒ≈«¿≈»À»∆≈ƒ
‡ÓË25„ÏzL ÌÈˆÈa‰ Ïk ,‰Ù¯Ë ˜ÙÒ ÛBÚ‰ ‰È‰ . »≈»»»¿≈¿≈»»«≈ƒ∆≈≈

‰BL‡¯ ‰Ó¯Úa26Ô˙B‡ ÔÈ‰LÓ -27‰ÚË Ì‡ : «¬≈»ƒ»«¿ƒ»ƒ»¬»
‰iL ‰Ó¯Ú28,˙BBL‡¯‰ e¯z‰ - „ÏÈÏ ‰ÏÈÁ˙‰Â ¬≈»¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»≈≈À¿»ƒ

„BÚ ˙„ÏBÈ ‰˙È‰ ‡Ï - ‰Ù¯Ë ‰˙È‰ Ì‡L29Ì‡Â ; ∆ƒ»¿»¿≈»…»¿»∆∆¿ƒ
.˙B¯eÒ‡ Ô‰ È¯‰ - ‰„ÏÈ ‡Ï…»¿»¬≈≈¬

מותר,25) האפרוח למה לנמק כאן התכוון לא רבינו
אחר  נימוק ניתן לזה כי טריפה, מביצת שבא אףֿעלֿפי
טריפה  מביצת אפרוח בין מה לומר כוונתו אלא שם, בגמרא

טמאה. מביצת כלומר 26)לאפרוח ראשונה, בטעינה
טריפות. ספק בה שנולד בשעה במעיה שהיו הביצים אותן

הראשונה.27) הטעינה של הביצים כל להטיל שגמרה אחרי
של 28) עיבורה זמן שזה יום, ואחד עשרים השהיה וזמן

אינה 29)התרנגולת. כלומר, יולדת" אינה "טריפה
לפני  שעיברה מה היא יולדת אבל ויולדת, מתעברת

שנטרפה.

.áé·ÏÁk „ÓBÚÂ ‰t˜ BÈ‡ ‰‡ÓË ‰Ó‰a ·ÏÁ¬≈¿≈»¿≈»≈ƒ¿∆¿≈«¬≈
‰Ó‰a ·ÏÁa ‰‡ÓË ·ÏÁ ·¯Ú˙ Ì‡Â .‰¯B‰h‰«¿»¿ƒƒ¿»≈¬≈¿≈»«¬≈¿≈»
,‰¯B‰h‰ ·ÏÁ „ÓÚÈ - B˙B‡ „ÈÓÚzLk ,‰¯B‰Ë¿»¿∆«¬ƒ«¬…¬≈«¿»

.‰È·b ÏL ÌBw‰ ÌÚ ‰‡Óh‰ ·ÏÁ ‡ˆÈÂ¿≈≈¬≈«¿≈»ƒ«∆¿ƒ»

.âé„·BÚ „Èa ‡ˆÓp‰ ·ÏÁ ÏkL :ÔÈc‰ ÔzÈ ‰Ê ÈtÓeƒ¿≈∆ƒ≈«ƒ∆»»»«ƒ¿»¿«≈
˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk30‰Ó‰a ·ÏÁ Ba ·¯Ú ‡nL ,¯eÒ‡ - »ƒ«»»∆»≈≈¬≈¿≈»

,˙¯zÓ - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙È·‚e ;‰‡ÓË¿≈»¿ƒ«»≈»ƒ«»À∆∆
ÈÓÎÁ ÈÓÈa Ï·‡ .Ôab˙Ó ‰‡ÓË ‰Ó‰a ·ÏÁ ÔÈ‡L∆≈¬≈¿≈»¿≈»ƒ¿«≈¬»ƒ≈«¿≈

„·BÚ‰ ˙È·b ÏÚ e¯Êb ‰LÓ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È ƒ¿»»¿«¿ƒ«»¿≈»ƒ«»
ÏL ‰·˜ ¯BÚa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚnL ÈtÓ ,Ìe¯Ò‡Â«¬»ƒ¿≈∆«¬ƒƒ»¿≈»∆
‰·w‰ ¯BÚ ‡Ï‰Â :¯Ó‡z Ì‡Â .‰Ï· ‡È‰L Ô˙ËÈÁL¿ƒ»»∆ƒ¿≈»¿ƒ…««¬…«≈»
‡Ï ‰nÏÂ ,Ba „ÓÚL ·ÏÁa „‡Ó „Ú ‡e‰ ÔË˜ ¯·c»»»»«¿…∆»»∆»«¿»»…
,‰È·b‰ „ÈÓÚn‰ ‡e‰L ÈtÓ ?BËeÚÓa ÏË·Èƒ¿«¿ƒƒ¿≈∆««¬ƒ«¿ƒ»
Ïk‰ È¯‰ - „ÈÓÚ‰L ‡e‰ ¯eÒ‡‰ ¯·„Â ÏÈ‡B‰Â¿ƒ¿»»»»∆∆¡ƒ¬≈«…

¯‡a˙iL BÓk ,¯eÒ‡31. »¿∆ƒ¿»≈

טהורה.30) מבהמה חלבו אם רואה ישראל ואין
טז.31) הלכה ט פרק להלן

.ãé˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚnL ‰È·b¿ƒ»∆«¬ƒƒ»»¿≈»ƒ«»
Ô‰ È¯‰Â ,ÌÈ‡z‰ Û¯O ÔB‚k ,˙B¯t ÈÓa B‡ ÌÈ·OÚa«¬»ƒ¿≈≈¿¿««¿≈ƒ«¬≈≈
.‰¯eÒ‡ ‡È‰L ÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜Ó e¯B‰ - ‰È·ba ÔÈ¯kƒ»ƒ«¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒ∆ƒ¬»

e¯Êb ¯·kL32,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ˙È·b Ïk ÏÚ ∆¿»»¿«»¿ƒ«»¿≈»ƒ«»
¯·„a ‰e„ÈÓÚ‰L ÔÈa ¯eÒ‡ ¯·„a ‰e„ÈÓÚ‰L ÔÈa≈∆∆¡ƒ»¿»»»≈∆∆¡ƒ»¿»»

ÔÈ„ÈÓÚnL ÌeMÓ ‰¯Êb ,¯zn‰33¯·„a d˙B‡ «À»¿≈»ƒ∆«¬ƒƒ»¿»»
.¯eÒ‡‰»»

סתם.32) היתה "משום 33)שהגזירה תימן: בכת"י
מיימוניות. בהגהות הגירסה וכן האסור", בדבר שהעמידוה
גזרו  האסור, בדבר להעמיד שנוהגים מפני הדברים: פירוש

אסור  בדבר העמידו בין חילקו ולא גויים, גבינות סתם על
או  שרובם במקומות אפילו אסורה ולכן מותר, בדבר או

בהיתר. מעמידים כולם

.åè·ÏÁ B‡ ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ˙È·b ÏÎB‡‰»≈¿ƒ«»¿≈»ƒ«»»»
e‰‡B¯ Ï‡¯OÈ ÔÈ‡Â ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ B·ÏÁL34 ∆¬»≈»ƒ«»¿≈ƒ¿»≈≈

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ -35È„·BÚ ÏL ‰‡ÓÁ‰ . «ƒ«««¿«∆¿»∆¿≈
È¯‰L ;‰e¯Èz‰ ÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜Ó - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»ƒ¿»«¿ƒƒƒ»∆¬≈

„ÓBÚ BÈ‡ ‰‡Óh‰ ·ÏÁÂ ,‰‡ÓÁ‰ ÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï36. …»¿««∆¿»«¬≈«¿≈»≈≈
¯‡MiL ·ÏÁ ÈÁBˆÁˆ ÈtÓ ,‰e¯Ò‡ ÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜Óeƒ¿»«¿ƒ¬»»ƒ¿≈«¿≈»»∆ƒ»≈

·¯ÚÓ BÈ‡ ‰‡ÓÁaL ÌBw‰ È¯‰L .da37‰‡ÓÁ‰ ÌÚ »∆¬≈«∆«∆¿»≈¿…»ƒ«∆¿»
BÏ ÔÈLLBÁ Ô‰lL ·ÏÁ ÏÎÂ ,BËeÚÓa ÏË·iL È„k¿≈∆ƒ¿«¿ƒ¿»»»∆»∆¿ƒ

‰‡ÓË ‰Ó‰a ·ÏÁ B· e·¯Ú ‡nL38. ∆»≈¿¬≈¿≈»¿≈»

טהורה.34) מבהמה איסורי 35)שחלבו על העובר ככל
שנשארו 36)חכמים. טמא חלב זעירות) (טיפות וצחצוחי

איסורים  כשאר במיעוטם בטלים שהמה אוסרים. אינם בה,
מעמיד. אינו זה חלב שהרי בששים, כלומר 37)שבטלים

אותו  לברור שאיֿאפשר אלא - ניכר הקום, היינו שהאיסור,
בטל. אינו לפיכך החמאה, מן כמבואר 38)ולסלקו

יג. הלכה למעלה

.æèÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ‰‡ÓÁ Á˜Ï Ì‡L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆ƒ»«∆¿»ƒ»≈»ƒ
·ÏÁ ÈÁBˆÁˆ Ô‰Ï eÎÏ‰L „Ú dÏM·e ˙BÏÊÓe39- «»ƒ¿»«∆»¿»∆«¿≈»»

˙¯zÓ BÊ È¯‰40eÏMa˙Â dnÚ e·¯Ú˙ :¯Ó‡z Ì‡L . ¬≈À∆∆∆ƒ…«ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿«¿
Á‰ Ï·‡ .ÌËeÚÓa eÏËa - Ôlkd˙B‡ eÏMaL ‰‡Ó À»»¿¿ƒ»¬»«∆¿»∆ƒ¿»

È„·BÚ ÈÏeÚb ÌeMÓ ‰¯eÒ‡ - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ¿≈»ƒ«»¬»ƒƒ≈¿≈
˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk41¯‡a˙iL BÓk ,42. »ƒ«»¿∆ƒ¿»≈

האש.39) עלֿידי לשיטת 40)שניתכו אפילו כלומר,
יש  שהרי לכתחילה, אפילו מותר גוי, של חמאה האוסרין
ואם  כלל. טמא חלב היה לא שמא ספיקות. הרבה כאן
תמצא  ואם כלום. נשאר לא שמא שנתערב, לומר תמצא
ולפיכך  אש, עלֿידי ניתך הבישול בתחלת שמא נשאר, לומר
משום  לאסור אין ובכלל איסור. מבטל משום לאסור אין
שיותכו  בבישולה כוונתו שהרי מלכתחילה, מבטל

כלל. בה ישארו ולא מהכלי 41)הצחצוחים איסור פליטת
הגוי. הם 42)של גוי כלי שסתם ב. הלכה יז פרק להלן

התבשיל. את פוגמת אינה שבהם והבלועה יומן, בני

.æéÈ¯Îp‰ ‡·e ,È¯Î ÏL ¯„Ú‰ „ˆa ·LiL Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»«¿«»≈∆∆»¿ƒ»«»¿ƒ
¯„Ú‰ ÔÓ ·ÏÁ BÏ ‡È·‰Â43¯„Úa LiL Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈ƒ»»ƒ»≈∆««ƒ∆≈»≈∆

‰‡¯ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰‡ÓË ‰Ó‰a¿≈»¿≈»¬≈∆À»¿««ƒ∆…»»
·ÏBÁ ‡e‰Lk B˙B‡¯Ï ÏBÎiL ‡e‰Â .·ÏBÁ B˙B‡≈¿∆»ƒ¿¿∆≈
‡nL ,‰‡Óh‰ ÔÓ ·ÏÁÏ ‡¯È˙Ó È¯Îp‰L ;„ÓÚiLk¿∆«¬…∆«»¿ƒƒ¿»≈«¬…ƒ«¿≈»∆»

.B˙B‡ ‰‡¯ÈÂ „ÓÚÈ«¬…¿ƒ¿∆

טמא,43) חלב בו לערב ומתיירא ישראל, של לצרכו שחלבו
אותו. ויראה יעמוד פן

.çé‰ÈL‡¯ ÈML B‡ ÔÈck ‰ÈL‡¯ ÈML ‰ˆÈa≈»∆¿≈»∆»«ƒ∆¿≈»∆»
- ÌÈÙaÓ ÔBaÏÁÂ ıeÁaÓ ÔBÓÏÁ ‰È‰L B‡ ,ÔÈcÁ«ƒ∆»»∆¿ƒ«¿∆¿ƒƒ¿ƒ
„k „Á‡ dL‡¯ .‡ÓË ÛBÚ ˙ˆÈa ‡e‰L Úe„Èa¿»«∆≈«»≈…»∆»«
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ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
טעם 1) ומה אסור; הוא אם האסור מן היוצא מאכל יבאר

מותר  אם האדם חלב מותר; שהוא וצרעים דבורים  לדבש
הבאים  וביצים חלב מהשדיים; אותו לינק או לאכול
ודין  דם; קורט עליו שנמצא טהור עוף וביצת מהטמאה;
גויים  של וחמאה גבינה טריפה; מביצת שנולד אפרוח
חביות  שהביא גוי טמאים; דגים וציר ביצים; וסימני

מהם. באחת טהור ודג ציר של פתוחות

.àÔÈ¯eÒ‡‰ ÔÈÈn‰ ÔÓ ÔÈnÓ ‡ˆBi‰ ÏÎ‡Ó Ïk»«¬»«≈ƒƒƒ«ƒƒ»¬ƒ
ÔÈ˜BlL2¯eÒ‡ ÏÎ‡n‰ B˙B‡ È¯‰ - Ô˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ∆ƒ«¬ƒ»»¬≈««¬»»

ÌÈ‡Óh‰ ‰iÁÂ ‰Ó‰a ·ÏÁ ÔB‚k .‰¯Bz‰ ÔÓ ‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»ƒ«»¿¬≈¿≈»¿«»«¿≈ƒ
- ‰Úi‰ ˙a ˙‡Â :¯Ó‡pL .ÌÈ‡Óh‰ ‚„Â ÛBÚ ÈˆÈ·e≈≈¿»«¿≈ƒ∆∆¡«¿≈«««¬»

¯eÒ‡‰ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .d˙ˆÈa BÊ3‰ÚÈk4ÏÎÏe , ≈»»¿«ƒ¿»»»¿«¬»¿»
.‰ˆÈaÏ ÔÈÓBc‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ«ƒ«≈»

'עשה'.2) איסורי ולא לאו איסורי רבינו 3)כלומר, כוונת
למדים  אנו טמא" הטמא מן היוצא "שכל שהדין היא

זה. הגוף.4)מפסוק מתוך שמתמצאים

.á¯OaL Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ Ì„‡‰ ·ÏÁ¬≈»»»À»«¬ƒ»««ƒ∆¿«
e¯‡a ¯·Îe ,‰ÏÈÎ‡a ¯eÒ‡ Ì„‡‰5‰OÚa ‡e‰L6. »»»»«¬ƒ»¿»≈«¿∆«¬≈

ג.5) הלכה ב פרק הכלל:6)למעלה אין 'עשה' ובאיסור
הקודמת. בהלכה כמבואר טמא" הטמא מן היוצא "שכל

.âÌÈ¯B·c L·c7BÈ‡L ÈtÓ ,¯zÓ - ÌÈÚ¯ˆ L·„e ¿«¿ƒ¿«¿»ƒÀ»ƒ¿≈∆≈
ˆÓzÓCB˙a ÌÈ·OÚ‰ ÔÓ B˙B‡ ÔÈÒBk ‡l‡ ,ÔÙeb ˙È ƒ«¿ƒ»∆»¿ƒƒ»¬»ƒ¿

B˙B‡ e‡ˆÓiL È„k ,˙¯eka B˙B‡ ÔÈ‡È˜Óe Ô‰Ètƒ∆¿ƒƒ««∆∆¿≈∆ƒ¿¿
.ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa epnÓ ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ∆ƒ«¿»ƒ

ז.7) בבכורות יעקב כר' ולא ו, פרק מכשירין משנה, כסתם

.ãÏB„‚Ï ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡ ,¯zÓ Ì„‡ ·ÏÁL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¬≈»»À»»¿¬»ƒ¿»
CB˙Ï ‰M‡ ˙·ÏBÁ ‡l‡ ,ÌÈ„M‰ ÔÓ B˙B‡ ˜ÈÏƒ…ƒ«»«ƒ∆»∆∆ƒ»¿
ı¯L ˜BÈk - „M‰ ÔÓ ˜iL ÏB„‚Â .‰˙BLÂ ÈÏk‰8, «¿ƒ¿∆¿»∆»«ƒ««¿≈∆∆

.˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe«ƒ«««¿

מרדות.8) מכת אותו מכין לפיכך

.ä.ÌÈL LÓÁ B‡ Úa¯‡ elÙ‡ CÏB‰Â ˜BÈz ˜BÈ≈ƒ¿≈¬ƒ«¿«»≈»ƒ
˙ÓÁÓ ,¯˙È B‡ ÌÈÓÈ ‰LÏL L¯Ùe e‰eÏÓb Ì‡Â¿ƒ¿»»«¿»»ƒ»≈≈¬«

BÈ¯a9‡e‰Â .˜BÈÂ ¯ÊBÁ BÈ‡ - BÈÏÁ ˙ÓÁÓ ‡Ï À¿…≈¬«»¿≈≈¿≈¿
CB˙a Ï·‡ ;L„Á ‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ ¯Á‡ e‰eÏÓbL∆¿»««∆¿ƒ¿«¿»»…∆¬»¿
¯ÊÁÏ ¯zÓ - ÌÈL B‡ L„Á e‰eÏÓ‚ elÙ‡ ,‰Ê ÔÓÊ¿«∆¬ƒ¿»…∆¿«ƒÀ»«¬…

L„Á ‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ ÛBÒ „Ú ˜ÈÏÂ10. ¿ƒ««∆¿ƒ¿«¿»»…∆

בריא.9) יונק 10)כשהוא כלל, פירש לא שאם כלומר,
ועשרים  ארבעה תוך פירש אם אבל שנים. ארבע עד והולך
עד  רק והולך יונק ולינק, לחזור שמותר אףֿעלֿפי חודש,

יותר. ולא חודש כ"ד סוף

.å‡ÓË ÛBÚ ÈˆÈ·e ‰‡ÓË ‰Ó‰a ·ÏÁL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¬≈¿≈»¿≈»≈≈»≈
Ì‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - ‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈ¯eÒ‡11:¯Ó‡pL ; ¬ƒƒ«»≈ƒ¬≈∆∆∆¡«

BÈ‡Â ,‰˜BÏ ‡e‰ ¯Oa‰ ÏÚ - eÏÎ‡˙ ‡Ï Ì¯OaÓƒ¿»»……≈««»»∆¿≈

- Ô˙B‡ ÏÎB‡‰ È¯‰Â .·ÏÁ‰ ÏÚÂ ‰ˆÈa‰ ÏÚ ‰˜BÏ∆««≈»¿«∆»»«¬≈»≈»
¯eÚL ÈˆÁ ÏÎB‡k12BÈ‡Â ‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡ ‡e‰L , ¿≈¬ƒƒ∆»ƒ«»¿≈

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ Ï·‡ ,‰˜BÏ13. ∆¬»«ƒ«««¿

השורץ 11) השרץ משום עליה לוקה ואכלה, ריקמה "אם
שהיא  אףֿעלֿפי ריקמה לא אם אבל משמע, הארץ", על
היוצא  כל והואֿהדין עליה. לוקין אין - טמא כביצת אסורה

מלקות. שם אין התורה, מן שאסור הטמא שבא 12)מן
ואינו  התורה מן איסור רק ויש תאכלו, לא חלב כל מדרשת
מדרשת  שבא טמאה בהמה וחלב טמא עוף ביצת כן לוקה,
התורה. מן שאיסורם אףֿעלֿפי מלקות בהם אין היענה בת

מרדות".13) מכת אותו מכין שיעור חצי "והאוכל

.æÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈ‡ÓË ÌÈ‚„ ÈˆÈa ÏÎB‡‰L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆»≈≈≈»ƒ¿≈ƒ«ƒ¿»ƒ
ÌÈ‡ÓË ÌÈ‚„ È·¯˜ ÏÎB‡k - Ì‰ÈÚÓa14ÔÓ ‰˜BÏÂ , ƒ¿≈∆¿≈ƒ¿≈»ƒ¿≈ƒ¿∆ƒ

,ÏBkL‡a ˙BÈeÏz‰ ‡Óh‰ ÛBÚ‰ ÈˆÈa ÔÎÂ .‰¯Bz‰«»¿≈≈≈»«»≈«¿»∆¿
e¯Ó‚Â eL¯Ù ‡Ï ÔÈ„ÚL15,‰˜BÏ - Ô˙B‡ ÏÎB‡‰ , ∆¬«ƒ…»¿¿ƒ¿¿»≈»∆

.Ô‰lL ÌÈÚÓ Èa ÏÎB‡k¿≈¿≈≈«ƒ∆»∆

בשר 14) הם הרי קליפה, בהם ואין הדגים בגוף שהם כיון
נגמרו.15)גמור. לא וגם פרשו, לא שעדיין כלומר,

כבני  אינם נגמרו, שאם שניהם, על מוסבת "לא", והמלה
לוקה. ואינו מעיים

.çda Ìw¯˙‰Ï ÁB¯Ù‡‰ ÏÈÁ˙‰L ‡ÓË ÛBÚ ˙ˆÈa≈«»≈∆ƒ¿ƒ»∆¿«¿ƒ¿«≈»
ÛBÚ‰ ı¯L ÏÎB‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ - dÏÎ‡Â16˙ˆÈa Ï·‡ . «¬»»∆ƒ≈∆∆»¬»≈«

dÏÎ‡Â da Ìw¯˙‰Ï ÁB¯Ù‡‰ ÏÈÁ˙‰L ¯B‰Ë ÛBÚ‰»»∆ƒ¿ƒ»∆¿«¿ƒ¿«≈»«¬»»
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ -17. «ƒ«««¿

(16 ֿ שהוא רבינו ודעת הארץ". שרץ משום לוקה "ריקמה
העוף, שרץ משום לוקה ריקמה שאם טמא, עוף בביצת הדין
משום  לוקה אינו ואףֿעלֿפיֿכן העוף, ממין שהוא מכיון
שרץ, הוא ועדיין עוף, לכלל הגיע שטרם מפני טמא, עוף
הלכה  ב פרק למעלה וכמבואר ויתושים, כזבובים דינו ולכן

כל 17)ה. מדרבנן אסורה שריקמה מבואר שם בגמרא
מכת  חייב ולכן העולם. לאויר יצא לא שהאפרוח זמן

מרדות.

.èÌc Ë¯˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÓ18˜¯BÊ - ÔBaÏÁ‰ ÏÚ Ì‡ : ƒ¿»»∆»…∆»ƒ««∆¿≈
Ìc‰ ˙‡19- ÔBÓÏÁ‰ ÏÚ Ì‡Â ,¯‡M‰ ˙‡ ÏÎB‡Â ∆«»¿≈∆«¿»¿ƒ««∆¿

dlk ‰¯eÒ‡20˙¯Êen‰ ‰ˆÈa .21‰Ùi‰ LÙp‰ -22 ¬»À»≈»«∆∆«∆∆«»»
.‰pÏÎ‡z…¿∆»

דם.18) הולד,19)טיפת קשר יש הדם במקום שרק מפני
החלקים. בשאר נתפשט בכל 20)ולא קלקול פשט שכבר

"מתחממת 21)הביצה. התרנגולת אלא זכר של שאינה
אפרוחים". מגדלות אין ביצים ואותן ביצים, ויולדת בקרקע

מיאוס".22) מחמת בה קצה דעתו "שאין

.é- ÂÈÈÚ eÁzt˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,„ÏBpL ÁB¯Ù‡∆¿«∆«««ƒ∆…ƒ¿«¿≈»
BÏÎ‡Ï ¯zÓ23d·ÏÁ - ‰Ù¯ËpL ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a . À»¿»¿¿≈»¿»∆ƒ¿¿»¬»»

¯B‰Ë ÛBÚ ˙ˆÈa ÔÎÂ .‰‡ÓË ‰Ó‰a ·ÏÁk ¯eÒ‡»«¬≈¿≈»¿≈»¿≈≈«»
‡ÓË ÛBÚ ˙ˆÈ·k - Û¯ËpL24.¯eÒ‡Â , ∆ƒ¿«¿≈«»≈¿»

לאויר 23) יצא שלא עוד וכל העולם, לאויר כשיצא ודוקא
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למעלה  כמבואר שרץ, משום סופרים מדברי אסור - העולם
ח. א.24)הלכה הלכה למעלה כמבואר

.àéBÈÓ ÔÈ‡L ,¯zÓ - ‰Ù¯Ë ˙ˆÈaÓ „ÏBpL ÁB¯Ù‡∆¿«∆«ƒ≈«¿≈»À»∆≈ƒ
‡ÓË25„ÏzL ÌÈˆÈa‰ Ïk ,‰Ù¯Ë ˜ÙÒ ÛBÚ‰ ‰È‰ . »≈»»»¿≈¿≈»»«≈ƒ∆≈≈

‰BL‡¯ ‰Ó¯Úa26Ô˙B‡ ÔÈ‰LÓ -27‰ÚË Ì‡ : «¬≈»ƒ»«¿ƒ»ƒ»¬»
‰iL ‰Ó¯Ú28,˙BBL‡¯‰ e¯z‰ - „ÏÈÏ ‰ÏÈÁ˙‰Â ¬≈»¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»≈≈À¿»ƒ

„BÚ ˙„ÏBÈ ‰˙È‰ ‡Ï - ‰Ù¯Ë ‰˙È‰ Ì‡L29Ì‡Â ; ∆ƒ»¿»¿≈»…»¿»∆∆¿ƒ
.˙B¯eÒ‡ Ô‰ È¯‰ - ‰„ÏÈ ‡Ï…»¿»¬≈≈¬

מותר,25) האפרוח למה לנמק כאן התכוון לא רבינו
אחר  נימוק ניתן לזה כי טריפה, מביצת שבא אףֿעלֿפי
טריפה  מביצת אפרוח בין מה לומר כוונתו אלא שם, בגמרא

טמאה. מביצת כלומר 26)לאפרוח ראשונה, בטעינה
טריפות. ספק בה שנולד בשעה במעיה שהיו הביצים אותן

הראשונה.27) הטעינה של הביצים כל להטיל שגמרה אחרי
של 28) עיבורה זמן שזה יום, ואחד עשרים השהיה וזמן

אינה 29)התרנגולת. כלומר, יולדת" אינה "טריפה
לפני  שעיברה מה היא יולדת אבל ויולדת, מתעברת

שנטרפה.

.áé·ÏÁk „ÓBÚÂ ‰t˜ BÈ‡ ‰‡ÓË ‰Ó‰a ·ÏÁ¬≈¿≈»¿≈»≈ƒ¿∆¿≈«¬≈
‰Ó‰a ·ÏÁa ‰‡ÓË ·ÏÁ ·¯Ú˙ Ì‡Â .‰¯B‰h‰«¿»¿ƒƒ¿»≈¬≈¿≈»«¬≈¿≈»
,‰¯B‰h‰ ·ÏÁ „ÓÚÈ - B˙B‡ „ÈÓÚzLk ,‰¯B‰Ë¿»¿∆«¬ƒ«¬…¬≈«¿»

.‰È·b ÏL ÌBw‰ ÌÚ ‰‡Óh‰ ·ÏÁ ‡ˆÈÂ¿≈≈¬≈«¿≈»ƒ«∆¿ƒ»

.âé„·BÚ „Èa ‡ˆÓp‰ ·ÏÁ ÏkL :ÔÈc‰ ÔzÈ ‰Ê ÈtÓeƒ¿≈∆ƒ≈«ƒ∆»»»«ƒ¿»¿«≈
˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk30‰Ó‰a ·ÏÁ Ba ·¯Ú ‡nL ,¯eÒ‡ - »ƒ«»»∆»≈≈¬≈¿≈»

,˙¯zÓ - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙È·‚e ;‰‡ÓË¿≈»¿ƒ«»≈»ƒ«»À∆∆
ÈÓÎÁ ÈÓÈa Ï·‡ .Ôab˙Ó ‰‡ÓË ‰Ó‰a ·ÏÁ ÔÈ‡L∆≈¬≈¿≈»¿≈»ƒ¿«≈¬»ƒ≈«¿≈

„·BÚ‰ ˙È·b ÏÚ e¯Êb ‰LÓ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È ƒ¿»»¿«¿ƒ«»¿≈»ƒ«»
ÏL ‰·˜ ¯BÚa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚnL ÈtÓ ,Ìe¯Ò‡Â«¬»ƒ¿≈∆«¬ƒƒ»¿≈»∆
‰·w‰ ¯BÚ ‡Ï‰Â :¯Ó‡z Ì‡Â .‰Ï· ‡È‰L Ô˙ËÈÁL¿ƒ»»∆ƒ¿≈»¿ƒ…««¬…«≈»
‡Ï ‰nÏÂ ,Ba „ÓÚL ·ÏÁa „‡Ó „Ú ‡e‰ ÔË˜ ¯·c»»»»«¿…∆»»∆»«¿»»…
,‰È·b‰ „ÈÓÚn‰ ‡e‰L ÈtÓ ?BËeÚÓa ÏË·Èƒ¿«¿ƒƒ¿≈∆««¬ƒ«¿ƒ»
Ïk‰ È¯‰ - „ÈÓÚ‰L ‡e‰ ¯eÒ‡‰ ¯·„Â ÏÈ‡B‰Â¿ƒ¿»»»»∆∆¡ƒ¬≈«…

¯‡a˙iL BÓk ,¯eÒ‡31. »¿∆ƒ¿»≈

טהורה.30) מבהמה חלבו אם רואה ישראל ואין
טז.31) הלכה ט פרק להלן

.ãé˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚnL ‰È·b¿ƒ»∆«¬ƒƒ»»¿≈»ƒ«»
Ô‰ È¯‰Â ,ÌÈ‡z‰ Û¯O ÔB‚k ,˙B¯t ÈÓa B‡ ÌÈ·OÚa«¬»ƒ¿≈≈¿¿««¿≈ƒ«¬≈≈
.‰¯eÒ‡ ‡È‰L ÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜Ó e¯B‰ - ‰È·ba ÔÈ¯kƒ»ƒ«¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒ∆ƒ¬»

e¯Êb ¯·kL32,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ˙È·b Ïk ÏÚ ∆¿»»¿«»¿ƒ«»¿≈»ƒ«»
¯·„a ‰e„ÈÓÚ‰L ÔÈa ¯eÒ‡ ¯·„a ‰e„ÈÓÚ‰L ÔÈa≈∆∆¡ƒ»¿»»»≈∆∆¡ƒ»¿»»

ÔÈ„ÈÓÚnL ÌeMÓ ‰¯Êb ,¯zn‰33¯·„a d˙B‡ «À»¿≈»ƒ∆«¬ƒƒ»¿»»
.¯eÒ‡‰»»

סתם.32) היתה "משום 33)שהגזירה תימן: בכת"י
מיימוניות. בהגהות הגירסה וכן האסור", בדבר שהעמידוה
גזרו  האסור, בדבר להעמיד שנוהגים מפני הדברים: פירוש

אסור  בדבר העמידו בין חילקו ולא גויים, גבינות סתם על
או  שרובם במקומות אפילו אסורה ולכן מותר, בדבר או

בהיתר. מעמידים כולם

.åè·ÏÁ B‡ ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ˙È·b ÏÎB‡‰»≈¿ƒ«»¿≈»ƒ«»»»
e‰‡B¯ Ï‡¯OÈ ÔÈ‡Â ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ B·ÏÁL34 ∆¬»≈»ƒ«»¿≈ƒ¿»≈≈

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ -35È„·BÚ ÏL ‰‡ÓÁ‰ . «ƒ«««¿«∆¿»∆¿≈
È¯‰L ;‰e¯Èz‰ ÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜Ó - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»ƒ¿»«¿ƒƒƒ»∆¬≈

„ÓBÚ BÈ‡ ‰‡Óh‰ ·ÏÁÂ ,‰‡ÓÁ‰ ÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï36. …»¿««∆¿»«¬≈«¿≈»≈≈
¯‡MiL ·ÏÁ ÈÁBˆÁˆ ÈtÓ ,‰e¯Ò‡ ÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜Óeƒ¿»«¿ƒ¬»»ƒ¿≈«¿≈»»∆ƒ»≈

·¯ÚÓ BÈ‡ ‰‡ÓÁaL ÌBw‰ È¯‰L .da37‰‡ÓÁ‰ ÌÚ »∆¬≈«∆«∆¿»≈¿…»ƒ«∆¿»
BÏ ÔÈLLBÁ Ô‰lL ·ÏÁ ÏÎÂ ,BËeÚÓa ÏË·iL È„k¿≈∆ƒ¿«¿ƒ¿»»»∆»∆¿ƒ

‰‡ÓË ‰Ó‰a ·ÏÁ B· e·¯Ú ‡nL38. ∆»≈¿¬≈¿≈»¿≈»

טהורה.34) מבהמה איסורי 35)שחלבו על העובר ככל
שנשארו 36)חכמים. טמא חלב זעירות) (טיפות וצחצוחי

איסורים  כשאר במיעוטם בטלים שהמה אוסרים. אינם בה,
מעמיד. אינו זה חלב שהרי בששים, כלומר 37)שבטלים

אותו  לברור שאיֿאפשר אלא - ניכר הקום, היינו שהאיסור,
בטל. אינו לפיכך החמאה, מן כמבואר 38)ולסלקו

יג. הלכה למעלה

.æèÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ‰‡ÓÁ Á˜Ï Ì‡L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆ƒ»«∆¿»ƒ»≈»ƒ
·ÏÁ ÈÁBˆÁˆ Ô‰Ï eÎÏ‰L „Ú dÏM·e ˙BÏÊÓe39- «»ƒ¿»«∆»¿»∆«¿≈»»

˙¯zÓ BÊ È¯‰40eÏMa˙Â dnÚ e·¯Ú˙ :¯Ó‡z Ì‡L . ¬≈À∆∆∆ƒ…«ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿«¿
Á‰ Ï·‡ .ÌËeÚÓa eÏËa - Ôlkd˙B‡ eÏMaL ‰‡Ó À»»¿¿ƒ»¬»«∆¿»∆ƒ¿»

È„·BÚ ÈÏeÚb ÌeMÓ ‰¯eÒ‡ - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ¿≈»ƒ«»¬»ƒƒ≈¿≈
˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk41¯‡a˙iL BÓk ,42. »ƒ«»¿∆ƒ¿»≈

האש.39) עלֿידי לשיטת 40)שניתכו אפילו כלומר,
יש  שהרי לכתחילה, אפילו מותר גוי, של חמאה האוסרין
ואם  כלל. טמא חלב היה לא שמא ספיקות. הרבה כאן
תמצא  ואם כלום. נשאר לא שמא שנתערב, לומר תמצא
ולפיכך  אש, עלֿידי ניתך הבישול בתחלת שמא נשאר, לומר
משום  לאסור אין ובכלל איסור. מבטל משום לאסור אין
שיותכו  בבישולה כוונתו שהרי מלכתחילה, מבטל

כלל. בה ישארו ולא מהכלי 41)הצחצוחים איסור פליטת
הגוי. הם 42)של גוי כלי שסתם ב. הלכה יז פרק להלן

התבשיל. את פוגמת אינה שבהם והבלועה יומן, בני

.æéÈ¯Îp‰ ‡·e ,È¯Î ÏL ¯„Ú‰ „ˆa ·LiL Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»«¿«»≈∆∆»¿ƒ»«»¿ƒ
¯„Ú‰ ÔÓ ·ÏÁ BÏ ‡È·‰Â43¯„Úa LiL Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈ƒ»»ƒ»≈∆««ƒ∆≈»≈∆

‰‡¯ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰‡ÓË ‰Ó‰a¿≈»¿≈»¬≈∆À»¿««ƒ∆…»»
·ÏBÁ ‡e‰Lk B˙B‡¯Ï ÏBÎiL ‡e‰Â .·ÏBÁ B˙B‡≈¿∆»ƒ¿¿∆≈
‡nL ,‰‡Óh‰ ÔÓ ·ÏÁÏ ‡¯È˙Ó È¯Îp‰L ;„ÓÚiLk¿∆«¬…∆«»¿ƒƒ¿»≈«¬…ƒ«¿≈»∆»

.B˙B‡ ‰‡¯ÈÂ „ÓÚÈ«¬…¿ƒ¿∆

טמא,43) חלב בו לערב ומתיירא ישראל, של לצרכו שחלבו
אותו. ויראה יעמוד פן

.çé‰ÈL‡¯ ÈML B‡ ÔÈck ‰ÈL‡¯ ÈML ‰ˆÈa≈»∆¿≈»∆»«ƒ∆¿≈»∆»
- ÌÈÙaÓ ÔBaÏÁÂ ıeÁaÓ ÔBÓÏÁ ‰È‰L B‡ ,ÔÈcÁ«ƒ∆»»∆¿ƒ«¿∆¿ƒƒ¿ƒ
„k „Á‡ dL‡¯ .‡ÓË ÛBÚ ˙ˆÈa ‡e‰L Úe„Èa¿»«∆≈«»≈…»∆»«
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ÌÈÙaÓ ÔBÓÏÁÂ ıeÁaÓ ÔBaÏÁÂ ,„Á „Á‡ dL‡¯Â¿…»∆»«¿∆¿ƒ«¿∆¿ƒƒ¿ƒ
‡ÓË ÛBÚ ˙ˆÈa ‡È‰L ¯LÙ‡ -44‡È‰L ¯LÙ‡Â ∆¿»∆ƒ≈«»≈¿∆¿»∆ƒ

Ï‡¯OÈ „iˆÏ Ï‡BL CÎÈÙÏ .¯B‰Ë ÛBÚ ˙ˆÈa45 ≈«»¿ƒ»≈¿«»ƒ¿»≈
ÛBÚÂ ‡e‰ ÈBÏt ÛBÚ ÏL :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ :d¯ÎBnL∆¿»ƒ»«∆¿ƒ¿
ÛBÚ ÏL :¯Ó‡ Ì‡Â ;ÂÈÏÚ CÓBÒ - ‡e‰ ¯B‰Ë»≈»»¿ƒ»«∆

ÂÈÏÚ CÓBÒ BÈ‡ - BÓL BÏ ¯Ó‡ ‡ÏÂ ,¯B‰Ë46. »¿…»«¿≈≈»»

ביצים 44) שסימני מפני אלו, טהרה סימני על סומכין שאין
ספק. והדבר התורה, מן נאמן,45)אינם אינו גוי אבל

הסמוכה. בהלכה עוף 46)כמבואר "של הגמרא: כלשון
לצייד  רק מאמינים אנו טהור, בעוף וכן הוא". וטהור פלוני,
טו. הלכה א פרק למעלה כמבואר ובשמותיהם, בהם שבקי
ממנו  לוקחים בנאמנות מוחזק הוא שאם הראב"ד, וכתב
בפירוש  שכתב כפי כך, רבינו דעת שגם ונראה בסתם. אפילו

כ. בהלכה דגים ביצי גבי

.èéÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ ÌÈˆÈa ÌÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»≈¿ƒ≈ƒƒ»¿≈»ƒ
Ô˙B‡ ¯ÈkÓ ‰È‰ Ì‡ ‡l‡ ,˙BÏÊÓe47Ô‰a BÏ LÈÂ «»∆»ƒ»»«ƒ»¿≈»∆

ÔÈ‡Â .¯B‰h‰ ÈBÏt ÛBÚ ÈˆÈa Ô‰L ÔÈÚ ˙eÚÈ·Ë¿ƒ«ƒ∆≈≈≈¿ƒ«»¿≈
.‰Ï· ÈˆÈa B‡ ‰Ù¯Ë ÈˆÈa Ô‰ ‡nL Ô‰Ï ÔÈLLBÁ¿ƒ»∆∆»≈≈≈¿≈»≈≈¿≈»
‰ˆÈa ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒƒ»¿≈»ƒ«»≈»

‰Ùe¯Ë48.ÏÏk ¿»¿»

מוחזק 47) שאינו ישראל שרק הקודמת, בהלכה וכמבואר
אבל  הוא, וטהור פלוני עוף של אומר אם נאמן, בכשרות
שאינו  אףֿעלֿפי הגויים מן ביצים לוקחים ועכשיו גוי. לא
ביצים  רוב על אנו שסומכים הוא, פלוני עוף של אומר
מיימוני). (הגהות טהורים עופות של שהן בינינו המצויים

שאנו 48) מפני טהור, עוף ממין שהן מכיר הוא אם ואפילו
כמבואר  לו, מכרה וישראל טריפה, ביצת היא שמא חוששין

בגמרא. שם

.ëÌ‡ .ÛBÚ‰ ÈˆÈa ÈÓÈÒk Ì‰ÈÓÈÒ - ÌÈ‚„ ÈˆÈa≈≈»ƒƒ»≈∆¿ƒ»≈≈≈»ƒ
„k „Á‡ .‰‡ÓË - ÔÈcÁ B‡ ÔÈck ‰ÈL‡¯ ÈL eÈ‰»¿≈»∆»«ƒ«ƒ¿≈»∆»«

¯ÎBn‰ ÈÏ‡¯OiÏ Ï‡BL - „Á „Á‡Â49:BÏ ¯Ó‡ Ì‡ : ¿∆»«≈«ƒ¿¿≈ƒ«≈ƒ»«
ÌÈzÁÏÓ È‡50ÏÚ ÏÎB‡ - ¯B‰Ë ‚cÓ ÌÈ˙‡ˆB‰Â ¬ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒƒ»»≈«

ÂÈt51ÔÓ‡ BÈ‡ - Ì‰ ÔÈ¯B‰Ë :BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â ;52, ƒ¿ƒ»«¿ƒ≈≈∆¡»
.˙e¯LÎa ˜ÊÁ‰L Ì„‡ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡∆»ƒ≈»»»»∆À¿«¿«¿

בעדותו.49) נאמן אינו אומר 50)שגוי הוא אם די ובעוף,
ממרחק, באים המלוחים שהדגים והטעם, פלוני. עוף של
לומר  צריך לפיכך טמא, מדג האלו הביצים נשמטו ואולי

מלחתים. מוחזק 51)אני ואינו חשוד אינו הוא אם
אינו  - בטהור טמא למכור חשוד הוא אם אבל בכשרות,

בדבר. נוגע שהוא מכיון סימנים 52)נאמן, שעל מפני
הם, דאורייתא" "לאו דגים ביצי שסימני סומכים, אין לבד

עוף. ביצי כסימני

.àëda ÔÈ‡L ‚c ˙ÎÈ˙ÁÂ ‰È·b ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ ÔÎÂ¿≈≈¿ƒ¿ƒ»«¬ƒ«»∆≈»
ÔÓÈÒ53ı¯‡a Ï·‡ .˙e¯LÎa ˜ÊÁ‰L ÈÏ‡¯OiÓ ‡l‡ ƒ»∆»ƒƒ¿¿≈ƒ∆À¿«¿«¿¬»¿∆∆

Ï‡¯OÈ54Ï‡¯OÈ da¯ ‰˙È‰Lk ,55ÏkÓ ÔÈÁ˜BÏ - ƒ¿»≈¿∆»¿»À»ƒ¿»≈¿ƒƒ»
daL ÈÏ‡¯OÈ56Ï‡¯OÈ ÏkÓ B˙B‡ ÔÈÁ˜BÏ - ·ÏÁ‰Â . ƒ¿¿≈ƒ∆»¿∆»»¿ƒƒ»ƒ¿»≈

.ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»

מונה 53) לט: שם ובברייתא ה. פרק עבודהֿזרה תוספתא
שני  בדין שם רב של במימרא אולם דג. חתיכת במקום חלב
דג. חתיכת במקומו ומכניס "חלב" כהנא רב מוחק חותמות,
במקום  דג חתיכת גורס הוא הנזכרת בברייתא שגם ומסתבר,

ודעת 54)"חלב". בסוריא". לוקחין "אין שם והגירסא
לארץ, חוץ לכל הכוונה אלא דוקא לאו שסוריא רבינו,
רבינו), (של הזה ובזמן מותר. ישראל שבארץ מכאן ומוכח
לקמן  ראה לארץ, כחוצה זה לענין ישראל ארץ של דינה

כה. הלכה חוששים 55)פי"א ישראל, רובה אין אם אבל
בכשרות. מוחזק שאינו כיון הגוי, מן קנה שמא

רבינו 56) שגירסת וכנראה למעלה. ראה התוספתא, כגירסת
חננאל. רבינו שם גורס וכן התוספתא, כגירסת שלנו בגמרא

.áë¯Èˆ Ï·‡ .¯eÒ‡ Ô¯Èˆ - ÌÈ‡ÓË ÌÈ‚c L·Bk‰«≈»ƒ¿≈ƒƒ»»¬»ƒ
¯zÓ - ÌÈ‡ÓË ÌÈ·‚Á57.˙ÈÁeÏÁÏ Ì‰a ÔÈ‡L ÈtÓ , ¬»ƒ¿≈ƒÀ»ƒ¿≈∆≈»∆«¿ƒ

,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ¯Èˆ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»≈¿ƒƒƒ»≈»ƒ«»
¯B‰Ë ‚„ Ba ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡58elÙ‡ ,Ba ËËBLÓ ∆»ƒ≈»»»»¿≈¬ƒ
.„Á‡ ‚„»∆»

טהור",57) שהוא טמאים, דגים של ציר על צדוק ר' "העיד
מותר. שהוא ב, משנה פ"ז, בעדויות רבינו ופירש

דגה 58) בה שאין וציר אסורין... גוים של דברים "ואלו
וכן  הוא, טהור דג כלבית מפרש ורבינו בו". שוטטת כלבית
משוטט  אם טהור דג לכל הדין והוא חננאל. רבינו פירש
שקטן  אףֿעלֿפי לרבותא, כלבית שנה אלא מותר הציר בו,

ביותר.

.âë‰‡ÏÓ ‰·¯Ú ‡È·‰L ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»∆≈ƒ¬≈»¿≈»
Ô‰Ó ˙Á‡a ¯B‰Ë „Á‡ ‚„Â ,¯Èˆ ÏL ˙BÁe˙t ˙Bi·Á»ƒ¿∆ƒ¿»∆»»¿««≈∆

˙B¯zÓ Ôlk -59da ‡ˆÓÂ ˙Á‡ Á˙t ,˙BÓe˙Ò eÈ‰ . À»À»»¿»«««¿ƒ¿»»
¯B‰Ë da ‡ˆÓÂ ‰iL ,¯B‰Ë ‚c60.˙B¯zÓ Ôlk - »»¿ƒ»¿ƒ¿»»»À»À»
B¯„LÂ ‚c ÏL BL‡¯ ‰È‰iL ‡e‰Â61‡‰iL È„k ,Ìi˜ ¿∆ƒ¿∆…∆»¿ƒ¿«»¿≈∆¿≈

¯k62ÌÈ‚c ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .¯B‰Ë ‚„ ‡e‰L ƒ»∆»»¿ƒ»≈¿ƒ»ƒ
Ì‰Â .˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ÔÈÁeÏÓ ÔÈˆv¯Ó¿À»ƒ¿ƒƒ»≈»ƒ«»¿≈
B¯„LÂ ‚c‰ L‡¯ ‰È‰ Ì‡Â .‰Ùe¯Ë ˙È¯Ë ÌÈ‡¯˜p‰«ƒ¿»ƒ»ƒ¿»¿ƒ»»…«»¿ƒ¿

B˙B‡ ÁwÏ ¯zÓ - ıv¯Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯kÔÓ ƒ»««ƒ∆¿À»À»ƒ«ƒ
.˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ«»

עשוי 59) שאדם מפני הן, אחת כחבית פתוחות חביות שכל
ומותרות. הן כמעורבות ולפיכך בזו. וליתן מזו ליטול

של 60) ציר שבכולן הדבר מוכח בשתים, טהור דג שנמצא
ומותרות. טהורים שם 61)דגים כדמוכח יחד, שניהם

בראש 62)בגמרא. עין בטביעות מכיר שהוא כלומר,
מפרש, (רש"י טהור שהוא פלוני דג ממין שהוא ושדרה
מזו  משונה ראשם ותבנית שדרה, להם אין טמאים שדגים
בו, נמצא וסנפיר קשקשת אין אם ואפילו טהורים), של

בים. אותן שהשיר תולים שאנו

.ãë˙BÎÈ˙Á ÏL ·¯‚ ‡È·‰L ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»∆≈ƒ»»∆¬ƒ
‰ÂL ÔÎezÁL ‚c63,„Á‡ ‚cÓ ÔlkL ÔÈ¯k Ô‰Â , »∆ƒ»»∆¿≈ƒ»ƒ∆À»ƒ»∆»

Ôlk È¯‰ - ÔÈO˜O˜ Ô‰Ó ˙Á‡ ‰ÎÈ˙Áa ‡ˆÓe»»«¬ƒ»««≈∆«¿«ƒ¬≈À»
.˙B¯zÓÀ»
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zexeq` zelk`n 'ld - dyecw xtq - '` xc` a"i '` mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

קשקשת 63) בהן שיש אותן עם שוה חיתוכן אין אם אבל
אסורות. -

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
עוף 1) כל הא ועוף; חיה בהמה נבלת מבשר האוכל יבאר

טהורה  מבהמה נפל כזית האוכל כזית; בו ואין חי טהור
הטרפיות  ושנכנסין טרפה; כזית האוכל נפל; הוא כמה ובן
למות  כוחה שתשש חולה בהמה טרפה; בשדה בשר בכלל
וכן  מצטרפין אם האיסורין פירכסה; ולא מסוכנת שחט או
כבשרם; שעורותיהם הדברים טרפה; עם ונבלה הנבלות

הנסקל. שור ודין

.à‰˙nL ‰iÁ B‡ ‰˙nL ‰Ó‰a ¯OaÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰»≈¿«ƒƒ¿«¿≈»∆≈»«»∆≈»
.‰Ï· Ïk eÏÎ‡˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ - ˙nL ÛBÚ B‡∆≈∆∆∆¡«……¿»¿≈»

‰˙Ó BÊ È¯‰ - Èe‡¯k ‰ËÁL ‡lL ÏÎÂ2˙BÎÏ‰·e . ¿…∆…ƒ¿¬»»»¬≈≈»¿ƒ¿
‰ËÈÁM‰3Èe‡¯k ‡È‰L ‰ËÈÁM‰ ¯‡a˙È4dÈ‡LÂ «¿ƒ»ƒ¿»≈«¿ƒ»∆ƒ»»¿∆≈»

.Èe‡¯k»»

א.2) לב, בֿג.3)חולין איזוהי 4)פרקים כלומר,
כראוי. שהיא שחיטה

.áÌÈ¯B‰Ë ÌÈÈÓ ‡l‡ ‰Ï· ÌeMÓ ¯eÒ‡ ÔÈ‡5 ≈»ƒ¿≈»∆»ƒƒ¿ƒ
‰ËÈÁLÏ ÔÈÈe‡¯ Ô‰L ÈtÓ ,„·Ïa6eËÁL Ì‡Â , ƒ¿«ƒ¿≈∆≈¿ƒƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿¬

ÔÈÈÓ Ï·‡ ;‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯zÓ eÈ‰È ‰¯Lk ‰ËÈÁL¿ƒ»¿≈»ƒ¿À»ƒ«¬ƒ»¬»ƒƒ
‰ËÁLpL ÔÈa ,Ô‰a ˙ÏÚBÓ ‰ËÈÁL ÔÈ‡L ,ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ∆≈¿ƒ»∆∆»∆≈∆ƒ¿¬»
ÈÁ‰ ÔÓ ¯Oa C˙ÁL ÔÈa dk¯„k ‰˙nL ÔÈa Èe‡¯k»»≈∆≈»¿«¿»≈∆»«»»ƒ««
‰Ù¯Ëe ‰Ï· ÌeMÓ ‰˜BÏ BÈ‡ - BÏÎ‡Â ‰pnÓ7, ƒ∆»«¬»≈∆ƒ¿≈»¿≈»

.‰‡ÓË ¯Oa ÏÎB‡ ÌeMÓ ‡l‡∆»ƒ≈¿«¿≈»

כרב.5) א. טז, ומעילה א. ק, נאמר 6)חולין שם בחולין
אבל  טמא, איסור על חל נבילה איסור שאין מפני הטעם,
שאיסור  היינו, אחר. נימוק משמע כאן רבינו של מסגנונו
נבילה  איסור אין ולפיכך שחיטה, בהכשר תלוי נבילה
שאינם  כלומר, שחיטה, הכשר להם שאין טמאים, במינים

בשחיטה. על 7)ניתרים חייב אינו טהורה בבהמה גם
להלן  כמבואר טריפה, משום רק נבילה משום החי מן בשר
אינו  טריפה משום שאף הוא, בטמאה והחידוש י. הלכה

לוקה.

.âÌeMÓ ‰˜BÏ - ‡e‰L Ïk ÈÁ ¯B‰Ë ÛBÚ ÏÎB‡‰»≈»«»∆∆ƒ
‰Ï· ÏÎB‡8ÏÈ‡B‰ ,˙ÈÊk Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â , ≈¿≈»¿««ƒ∆≈¿«ƒƒ

Ba ‰È‰iL „Ú - ˙nL ¯Á‡ BÏÎ‡ Ì‡Â .Blk BÏÎ‡Â«¬»À¿ƒ¬»««∆≈«∆ƒ¿∆
˙ÈÊk9LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,˙ÈÊk ¯Oa BlÎa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â . ¿«ƒ¿««ƒ∆≈¿À»»¿«ƒƒ¿≈

˙ÈÊk BlÎa10.‰Ï· ÌeMÓ ÂÈÏÚ ·iÁ - ¿À¿«ƒ«»»»ƒ¿≈»

שהוא".8) בכל בחייה, טהורה צפור "אכל ב: קב, חולין
מן  אבר משום ולא נבילה משום חייב שהוא מפרש ורבינו
ספק, כל ללא נראה שם בגמרא [אבל (מגידֿמשנה). החי
למצוא  המפרשים כל ונלאו החי. מן אבר משום  שלוקה
שנספחו  איש' ה'חזון ובהגהות רבינו, לדברי מלא ישוב
היא, שטעותֿסופר כתב המקורות", "אל הוצאת לרמב"ן
ברש"י. שם וראה החי]. מן אבר משום לומר: וצריך

בכזית".9) "במיתתה גידין 10)שם: בשר "במשהו שם:

לכזית. משלימין ועצמות שגידים כלומר, ועצמות",

.ãÏÙ ¯OaÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰11‰˜BÏ - ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a »≈¿«ƒƒ¿«≈∆¿≈»¿»∆
‰Ï· ÏÎB‡ ÌeMÓ12ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â .13‰Ó‰a‰ ÔÓ ƒ≈¿≈»¿»∆¡…ƒ«¿≈»

ÈÈÓL ÏÈÏ „Ú ‰„ÏBpL14‰BÓL ‰‰L ‡lL ÏkL ; ∆¿»«≈¿ƒƒ∆…∆…»»¿»
ÏÙk ‰Ê È¯‰ - ‰Ó‰aa ÌÈÓÈ15ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .16. »ƒ«¿≈»¬≈∆¿≈∆¿≈ƒ»»

ÂÈL„Á BÏ eÏkL BÏ Ú„B Ì‡Â17Ck ¯Á‡Â ÔËaa ¿ƒ«∆»√»»«∆∆¿««»
‰MÓÁÂ ‰q‚ ‰Ó‰·Ï ÌÈL„Á ‰ÚLz Ô‰L ,„ÏB«∆≈ƒ¿»√»ƒƒ¿≈»«»«¬ƒ»

‰w„Ï18.„ÏBpL ÌBÈa ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¿«»¬≈∆À»¿∆«

חי.11) הוא אם (שבת 12)ואפילו כמת חשוב שנפל
ב.13)קלו.). קלח, ומשנכנס 14)חולין א. קלו, שם

ימים  שמונה לחכות צריך ואין לאוכלה, מותר שמיני ליל
(מגידֿמשנה). קלה,15)שלמים (שם נפל ספק כלומר,

הספק.16)א). על לוקים א.17)שאין קלו, שם
א.18) ה, בכורות

.ä‰ÏÈÎ‡a ‰¯eÒ‡ - „Ïe‰ ÌÚ ˙‡ˆiL ‡ÈÏM‰19. «ƒ¿»∆»»ƒ«»»¬»«¬ƒ»
¯eËt - dÏÎB‡‰Â20¯Oa dÈ‡L ,21. ¿»¿»»∆≈»»»

א.19) עז, נבילה.20)חולין "חישב 21)משום שם:
נבילות", טומאת לא אבל אוכלין, טומאת מטמאה עליה
שם. כדמוכח לאוכל, נחשבה אבל בשר, שאינה מפני והיינו

.åÛBÚ B‡ ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ¯OaÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰»≈¿«ƒƒ¿«¿≈»«»
ÌÈ¯B‰Ë22˜BÏ - eÙ¯ËpL‰„Oa ¯O·e :¯Ó‡pL ,‰ ¿ƒ∆ƒ¿¿∆∆∆¡«»»«»∆

‰Ù¯Ë .B˙‡ ÔeÎÏLz ·ÏkÏ ,eÏÎ‡˙ ‡Ï ‰Ù¯Ë¿≈»……≈«∆∆«¿ƒ…¿≈»
d˙B‡ ‰Ù¯hL BÊ - ‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰23,¯Úi‰ ˙iÁ »¬»«»∆»¿»»«««««

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¯ÓÂ È¯‡ ÔB‚k24B˙B‡ Û¯hL ÛBÚ ÔÎÂ . ¿¬ƒ¿»≈¿«≈»∆¿≈∆»«
ÏBÎÈ ‰z‡ ÔÈ‡Â .Ba ‡ˆBiÎÂ ı ÔB‚k ,Ò¯Bc‰ ÛBÚ«≈¿≈¿«≈¿≈«»»
- ‰˙Ó Ì‡L ;d˙B‡ ‰˙ÈÓ‰Â d˙B‡ ‰Ù¯hL ¯ÓBÏ«∆»¿»»¿≈ƒ»»∆ƒ≈»
dk‰ B‡ dÓˆÚ ˙ÓÁÓ ‰˙Ó Èl ‰Óe ,‰Ï· ‡È‰ È¯‰¬≈ƒ¿≈»«ƒ≈»≈¬««¿»ƒ»

‡‰ ?d˙ÈÓ‰Â È¯‡ d¯aL B‡ d˙ÈÓ‰Â ÛÈÒa25BÈ‡ ¿«ƒ∆¡ƒ»ƒ¿»¬ƒ∆¡ƒ»»≈
.‰˙Ó ‡ÏÂ ‰Ù¯ËpLa ‡l‡ ¯a„Ó¿«≈∆»¿∆ƒ¿¿»¿…≈»

במינים 22) אלא אינו טריפה שאיסור טמאים, לא אבל
ה"ב. למעלה כמבואר נבילה, איסור כמו בלבד טהורים

שהוא,23) אופן בכל לה גרמה או בידה עליה שדרסה כגון
ה"ה. שחיטה מהל' בפ"ה המבוארים הטריפות מסוגי אחד

שדרסה 24) גדולה, יער חיית כל אלא ארי, דוקא שלאו
נטרפה. דקה, בהמה וכלֿשכן גסה הרי.25)בהמה

.æ·‡Ê ‡a Ì‡ ÏBÎÈ ,‰¯eÒ‡ ‰˙Ó ‡lL ‰Ù¯h‰ Ì‡Â¿ƒ«¿≈»∆…≈»¬»»ƒ»¿≈
BÏ‚¯a È„b‰ ¯¯‚Â26Ì„‡ Û„¯Â ,BÊ‡a B‡ B·Êa B‡ ¿»««¿ƒ¿«¿ƒ¿»¿»¿¿»«»»

„eÓÏz ?Û¯Ë È¯‰L ,¯eÒ‡ ‰È‰È ,ÂÈtÓ BÏÈv‰Â¿ƒƒƒƒƒ¿∆»∆¬≈ƒ¿««¿
B˙‡ ÔeÎÏLz ·ÏkÏ ¯ÓB‚Â ‰Ù¯Ë ‰„Oa ¯O·e :¯ÓBÏ«»»«»∆¿≈»¿≈«∆∆«¿ƒ…

‰Èe‡¯‰ ¯Oa d˙B‡ ‰OÚiL „Ú -27‡‰ .·ÏkÏ «∆«¬∆»»»»¿»¿∆∆»
‰Ù¯hL ‡È‰ ‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ‰Ù¯h‰L ,z„ÓÏ»«¿»∆«¿≈»»¬»«»ƒ∆»¿»
‡Ï ÔÈ„ÚÂ ˙eÓÏ ˙ËÂ d˙B‡ ‰¯aLÂ ¯Úi‰ ˙iÁ d˙B‡»«««««¿ƒ¿»»¿»»»«¬«ƒ…
È¯‰ - ˙eÓzL Ì„˜ dËÁLe Ì„wL Èt ÏÚ Û‡ .‰˙Ó≈»««ƒ∆»«¿»»…∆∆»¬≈
‰ÈÁzL ¯LÙ‡ È‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰Ù¯Ë ÌeMÓ ‰¯eÒ‡ BÊ¬»ƒ¿≈»ƒ¿ƒ∆¿»∆ƒ¿∆

.‰ÈÏÚ ‰‡a‰ BÊ ‰knÓƒ«»«»»»∆»
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ÌÈÙaÓ ÔBÓÏÁÂ ıeÁaÓ ÔBaÏÁÂ ,„Á „Á‡ dL‡¯Â¿…»∆»«¿∆¿ƒ«¿∆¿ƒƒ¿ƒ
‡ÓË ÛBÚ ˙ˆÈa ‡È‰L ¯LÙ‡ -44‡È‰L ¯LÙ‡Â ∆¿»∆ƒ≈«»≈¿∆¿»∆ƒ

Ï‡¯OÈ „iˆÏ Ï‡BL CÎÈÙÏ .¯B‰Ë ÛBÚ ˙ˆÈa45 ≈«»¿ƒ»≈¿«»ƒ¿»≈
ÛBÚÂ ‡e‰ ÈBÏt ÛBÚ ÏL :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ :d¯ÎBnL∆¿»ƒ»«∆¿ƒ¿
ÛBÚ ÏL :¯Ó‡ Ì‡Â ;ÂÈÏÚ CÓBÒ - ‡e‰ ¯B‰Ë»≈»»¿ƒ»«∆

ÂÈÏÚ CÓBÒ BÈ‡ - BÓL BÏ ¯Ó‡ ‡ÏÂ ,¯B‰Ë46. »¿…»«¿≈≈»»

ביצים 44) שסימני מפני אלו, טהרה סימני על סומכין שאין
ספק. והדבר התורה, מן נאמן,45)אינם אינו גוי אבל

הסמוכה. בהלכה עוף 46)כמבואר "של הגמרא: כלשון
לצייד  רק מאמינים אנו טהור, בעוף וכן הוא". וטהור פלוני,
טו. הלכה א פרק למעלה כמבואר ובשמותיהם, בהם שבקי
ממנו  לוקחים בנאמנות מוחזק הוא שאם הראב"ד, וכתב
בפירוש  שכתב כפי כך, רבינו דעת שגם ונראה בסתם. אפילו

כ. בהלכה דגים ביצי גבי

.èéÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ ÌÈˆÈa ÌÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»≈¿ƒ≈ƒƒ»¿≈»ƒ
Ô˙B‡ ¯ÈkÓ ‰È‰ Ì‡ ‡l‡ ,˙BÏÊÓe47Ô‰a BÏ LÈÂ «»∆»ƒ»»«ƒ»¿≈»∆

ÔÈ‡Â .¯B‰h‰ ÈBÏt ÛBÚ ÈˆÈa Ô‰L ÔÈÚ ˙eÚÈ·Ë¿ƒ«ƒ∆≈≈≈¿ƒ«»¿≈
.‰Ï· ÈˆÈa B‡ ‰Ù¯Ë ÈˆÈa Ô‰ ‡nL Ô‰Ï ÔÈLLBÁ¿ƒ»∆∆»≈≈≈¿≈»≈≈¿≈»
‰ˆÈa ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒƒ»¿≈»ƒ«»≈»

‰Ùe¯Ë48.ÏÏk ¿»¿»

מוחזק 47) שאינו ישראל שרק הקודמת, בהלכה וכמבואר
אבל  הוא, וטהור פלוני עוף של אומר אם נאמן, בכשרות
שאינו  אףֿעלֿפי הגויים מן ביצים לוקחים ועכשיו גוי. לא
ביצים  רוב על אנו שסומכים הוא, פלוני עוף של אומר
מיימוני). (הגהות טהורים עופות של שהן בינינו המצויים

שאנו 48) מפני טהור, עוף ממין שהן מכיר הוא אם ואפילו
כמבואר  לו, מכרה וישראל טריפה, ביצת היא שמא חוששין

בגמרא. שם

.ëÌ‡ .ÛBÚ‰ ÈˆÈa ÈÓÈÒk Ì‰ÈÓÈÒ - ÌÈ‚„ ÈˆÈa≈≈»ƒƒ»≈∆¿ƒ»≈≈≈»ƒ
„k „Á‡ .‰‡ÓË - ÔÈcÁ B‡ ÔÈck ‰ÈL‡¯ ÈL eÈ‰»¿≈»∆»«ƒ«ƒ¿≈»∆»«

¯ÎBn‰ ÈÏ‡¯OiÏ Ï‡BL - „Á „Á‡Â49:BÏ ¯Ó‡ Ì‡ : ¿∆»«≈«ƒ¿¿≈ƒ«≈ƒ»«
ÌÈzÁÏÓ È‡50ÏÚ ÏÎB‡ - ¯B‰Ë ‚cÓ ÌÈ˙‡ˆB‰Â ¬ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒƒ»»≈«

ÂÈt51ÔÓ‡ BÈ‡ - Ì‰ ÔÈ¯B‰Ë :BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â ;52, ƒ¿ƒ»«¿ƒ≈≈∆¡»
.˙e¯LÎa ˜ÊÁ‰L Ì„‡ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡∆»ƒ≈»»»»∆À¿«¿«¿

בעדותו.49) נאמן אינו אומר 50)שגוי הוא אם די ובעוף,
ממרחק, באים המלוחים שהדגים והטעם, פלוני. עוף של
לומר  צריך לפיכך טמא, מדג האלו הביצים נשמטו ואולי

מלחתים. מוחזק 51)אני ואינו חשוד אינו הוא אם
אינו  - בטהור טמא למכור חשוד הוא אם אבל בכשרות,

בדבר. נוגע שהוא מכיון סימנים 52)נאמן, שעל מפני
הם, דאורייתא" "לאו דגים ביצי שסימני סומכים, אין לבד

עוף. ביצי כסימני

.àëda ÔÈ‡L ‚c ˙ÎÈ˙ÁÂ ‰È·b ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ ÔÎÂ¿≈≈¿ƒ¿ƒ»«¬ƒ«»∆≈»
ÔÓÈÒ53ı¯‡a Ï·‡ .˙e¯LÎa ˜ÊÁ‰L ÈÏ‡¯OiÓ ‡l‡ ƒ»∆»ƒƒ¿¿≈ƒ∆À¿«¿«¿¬»¿∆∆

Ï‡¯OÈ54Ï‡¯OÈ da¯ ‰˙È‰Lk ,55ÏkÓ ÔÈÁ˜BÏ - ƒ¿»≈¿∆»¿»À»ƒ¿»≈¿ƒƒ»
daL ÈÏ‡¯OÈ56Ï‡¯OÈ ÏkÓ B˙B‡ ÔÈÁ˜BÏ - ·ÏÁ‰Â . ƒ¿¿≈ƒ∆»¿∆»»¿ƒƒ»ƒ¿»≈

.ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»

מונה 53) לט: שם ובברייתא ה. פרק עבודהֿזרה תוספתא
שני  בדין שם רב של במימרא אולם דג. חתיכת במקום חלב
דג. חתיכת במקומו ומכניס "חלב" כהנא רב מוחק חותמות,
במקום  דג חתיכת גורס הוא הנזכרת בברייתא שגם ומסתבר,

ודעת 54)"חלב". בסוריא". לוקחין "אין שם והגירסא
לארץ, חוץ לכל הכוונה אלא דוקא לאו שסוריא רבינו,
רבינו), (של הזה ובזמן מותר. ישראל שבארץ מכאן ומוכח
לקמן  ראה לארץ, כחוצה זה לענין ישראל ארץ של דינה

כה. הלכה חוששים 55)פי"א ישראל, רובה אין אם אבל
בכשרות. מוחזק שאינו כיון הגוי, מן קנה שמא

רבינו 56) שגירסת וכנראה למעלה. ראה התוספתא, כגירסת
חננאל. רבינו שם גורס וכן התוספתא, כגירסת שלנו בגמרא

.áë¯Èˆ Ï·‡ .¯eÒ‡ Ô¯Èˆ - ÌÈ‡ÓË ÌÈ‚c L·Bk‰«≈»ƒ¿≈ƒƒ»»¬»ƒ
¯zÓ - ÌÈ‡ÓË ÌÈ·‚Á57.˙ÈÁeÏÁÏ Ì‰a ÔÈ‡L ÈtÓ , ¬»ƒ¿≈ƒÀ»ƒ¿≈∆≈»∆«¿ƒ

,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ¯Èˆ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»≈¿ƒƒƒ»≈»ƒ«»
¯B‰Ë ‚„ Ba ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡58elÙ‡ ,Ba ËËBLÓ ∆»ƒ≈»»»»¿≈¬ƒ
.„Á‡ ‚„»∆»

טהור",57) שהוא טמאים, דגים של ציר על צדוק ר' "העיד
מותר. שהוא ב, משנה פ"ז, בעדויות רבינו ופירש

דגה 58) בה שאין וציר אסורין... גוים של דברים "ואלו
וכן  הוא, טהור דג כלבית מפרש ורבינו בו". שוטטת כלבית
משוטט  אם טהור דג לכל הדין והוא חננאל. רבינו פירש
שקטן  אףֿעלֿפי לרבותא, כלבית שנה אלא מותר הציר בו,

ביותר.

.âë‰‡ÏÓ ‰·¯Ú ‡È·‰L ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»∆≈ƒ¬≈»¿≈»
Ô‰Ó ˙Á‡a ¯B‰Ë „Á‡ ‚„Â ,¯Èˆ ÏL ˙BÁe˙t ˙Bi·Á»ƒ¿∆ƒ¿»∆»»¿««≈∆

˙B¯zÓ Ôlk -59da ‡ˆÓÂ ˙Á‡ Á˙t ,˙BÓe˙Ò eÈ‰ . À»À»»¿»«««¿ƒ¿»»
¯B‰Ë da ‡ˆÓÂ ‰iL ,¯B‰Ë ‚c60.˙B¯zÓ Ôlk - »»¿ƒ»¿ƒ¿»»»À»À»
B¯„LÂ ‚c ÏL BL‡¯ ‰È‰iL ‡e‰Â61‡‰iL È„k ,Ìi˜ ¿∆ƒ¿∆…∆»¿ƒ¿«»¿≈∆¿≈

¯k62ÌÈ‚c ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .¯B‰Ë ‚„ ‡e‰L ƒ»∆»»¿ƒ»≈¿ƒ»ƒ
Ì‰Â .˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ÔÈÁeÏÓ ÔÈˆv¯Ó¿À»ƒ¿ƒƒ»≈»ƒ«»¿≈
B¯„LÂ ‚c‰ L‡¯ ‰È‰ Ì‡Â .‰Ùe¯Ë ˙È¯Ë ÌÈ‡¯˜p‰«ƒ¿»ƒ»ƒ¿»¿ƒ»»…«»¿ƒ¿

B˙B‡ ÁwÏ ¯zÓ - ıv¯Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯kÔÓ ƒ»««ƒ∆¿À»À»ƒ«ƒ
.˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ«»

עשוי 59) שאדם מפני הן, אחת כחבית פתוחות חביות שכל
ומותרות. הן כמעורבות ולפיכך בזו. וליתן מזו ליטול

של 60) ציר שבכולן הדבר מוכח בשתים, טהור דג שנמצא
ומותרות. טהורים שם 61)דגים כדמוכח יחד, שניהם

בראש 62)בגמרא. עין בטביעות מכיר שהוא כלומר,
מפרש, (רש"י טהור שהוא פלוני דג ממין שהוא ושדרה
מזו  משונה ראשם ותבנית שדרה, להם אין טמאים שדגים
בו, נמצא וסנפיר קשקשת אין אם ואפילו טהורים), של

בים. אותן שהשיר תולים שאנו

.ãë˙BÎÈ˙Á ÏL ·¯‚ ‡È·‰L ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»∆≈ƒ»»∆¬ƒ
‰ÂL ÔÎezÁL ‚c63,„Á‡ ‚cÓ ÔlkL ÔÈ¯k Ô‰Â , »∆ƒ»»∆¿≈ƒ»ƒ∆À»ƒ»∆»

Ôlk È¯‰ - ÔÈO˜O˜ Ô‰Ó ˙Á‡ ‰ÎÈ˙Áa ‡ˆÓe»»«¬ƒ»««≈∆«¿«ƒ¬≈À»
.˙B¯zÓÀ»
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קשקשת 63) בהן שיש אותן עם שוה חיתוכן אין אם אבל
אסורות. -

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
עוף 1) כל הא ועוף; חיה בהמה נבלת מבשר האוכל יבאר

טהורה  מבהמה נפל כזית האוכל כזית; בו ואין חי טהור
הטרפיות  ושנכנסין טרפה; כזית האוכל נפל; הוא כמה ובן
למות  כוחה שתשש חולה בהמה טרפה; בשדה בשר בכלל
וכן  מצטרפין אם האיסורין פירכסה; ולא מסוכנת שחט או
כבשרם; שעורותיהם הדברים טרפה; עם ונבלה הנבלות

הנסקל. שור ודין

.à‰˙nL ‰iÁ B‡ ‰˙nL ‰Ó‰a ¯OaÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰»≈¿«ƒƒ¿«¿≈»∆≈»«»∆≈»
.‰Ï· Ïk eÏÎ‡˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ - ˙nL ÛBÚ B‡∆≈∆∆∆¡«……¿»¿≈»

‰˙Ó BÊ È¯‰ - Èe‡¯k ‰ËÁL ‡lL ÏÎÂ2˙BÎÏ‰·e . ¿…∆…ƒ¿¬»»»¬≈≈»¿ƒ¿
‰ËÈÁM‰3Èe‡¯k ‡È‰L ‰ËÈÁM‰ ¯‡a˙È4dÈ‡LÂ «¿ƒ»ƒ¿»≈«¿ƒ»∆ƒ»»¿∆≈»

.Èe‡¯k»»

א.2) לב, בֿג.3)חולין איזוהי 4)פרקים כלומר,
כראוי. שהיא שחיטה

.áÌÈ¯B‰Ë ÌÈÈÓ ‡l‡ ‰Ï· ÌeMÓ ¯eÒ‡ ÔÈ‡5 ≈»ƒ¿≈»∆»ƒƒ¿ƒ
‰ËÈÁLÏ ÔÈÈe‡¯ Ô‰L ÈtÓ ,„·Ïa6eËÁL Ì‡Â , ƒ¿«ƒ¿≈∆≈¿ƒƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿¬

ÔÈÈÓ Ï·‡ ;‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯zÓ eÈ‰È ‰¯Lk ‰ËÈÁL¿ƒ»¿≈»ƒ¿À»ƒ«¬ƒ»¬»ƒƒ
‰ËÁLpL ÔÈa ,Ô‰a ˙ÏÚBÓ ‰ËÈÁL ÔÈ‡L ,ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ∆≈¿ƒ»∆∆»∆≈∆ƒ¿¬»
ÈÁ‰ ÔÓ ¯Oa C˙ÁL ÔÈa dk¯„k ‰˙nL ÔÈa Èe‡¯k»»≈∆≈»¿«¿»≈∆»«»»ƒ««
‰Ù¯Ëe ‰Ï· ÌeMÓ ‰˜BÏ BÈ‡ - BÏÎ‡Â ‰pnÓ7, ƒ∆»«¬»≈∆ƒ¿≈»¿≈»

.‰‡ÓË ¯Oa ÏÎB‡ ÌeMÓ ‡l‡∆»ƒ≈¿«¿≈»

כרב.5) א. טז, ומעילה א. ק, נאמר 6)חולין שם בחולין
אבל  טמא, איסור על חל נבילה איסור שאין מפני הטעם,
שאיסור  היינו, אחר. נימוק משמע כאן רבינו של מסגנונו
נבילה  איסור אין ולפיכך שחיטה, בהכשר תלוי נבילה
שאינם  כלומר, שחיטה, הכשר להם שאין טמאים, במינים

בשחיטה. על 7)ניתרים חייב אינו טהורה בבהמה גם
להלן  כמבואר טריפה, משום רק נבילה משום החי מן בשר
אינו  טריפה משום שאף הוא, בטמאה והחידוש י. הלכה

לוקה.

.âÌeMÓ ‰˜BÏ - ‡e‰L Ïk ÈÁ ¯B‰Ë ÛBÚ ÏÎB‡‰»≈»«»∆∆ƒ
‰Ï· ÏÎB‡8ÏÈ‡B‰ ,˙ÈÊk Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â , ≈¿≈»¿««ƒ∆≈¿«ƒƒ

Ba ‰È‰iL „Ú - ˙nL ¯Á‡ BÏÎ‡ Ì‡Â .Blk BÏÎ‡Â«¬»À¿ƒ¬»««∆≈«∆ƒ¿∆
˙ÈÊk9LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,˙ÈÊk ¯Oa BlÎa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â . ¿«ƒ¿««ƒ∆≈¿À»»¿«ƒƒ¿≈

˙ÈÊk BlÎa10.‰Ï· ÌeMÓ ÂÈÏÚ ·iÁ - ¿À¿«ƒ«»»»ƒ¿≈»

שהוא".8) בכל בחייה, טהורה צפור "אכל ב: קב, חולין
מן  אבר משום ולא נבילה משום חייב שהוא מפרש ורבינו
ספק, כל ללא נראה שם בגמרא [אבל (מגידֿמשנה). החי
למצוא  המפרשים כל ונלאו החי. מן אבר משום  שלוקה
שנספחו  איש' ה'חזון ובהגהות רבינו, לדברי מלא ישוב
היא, שטעותֿסופר כתב המקורות", "אל הוצאת לרמב"ן
ברש"י. שם וראה החי]. מן אבר משום לומר: וצריך

בכזית".9) "במיתתה גידין 10)שם: בשר "במשהו שם:

לכזית. משלימין ועצמות שגידים כלומר, ועצמות",

.ãÏÙ ¯OaÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰11‰˜BÏ - ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a »≈¿«ƒƒ¿«≈∆¿≈»¿»∆
‰Ï· ÏÎB‡ ÌeMÓ12ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â .13‰Ó‰a‰ ÔÓ ƒ≈¿≈»¿»∆¡…ƒ«¿≈»

ÈÈÓL ÏÈÏ „Ú ‰„ÏBpL14‰BÓL ‰‰L ‡lL ÏkL ; ∆¿»«≈¿ƒƒ∆…∆…»»¿»
ÏÙk ‰Ê È¯‰ - ‰Ó‰aa ÌÈÓÈ15ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .16. »ƒ«¿≈»¬≈∆¿≈∆¿≈ƒ»»

ÂÈL„Á BÏ eÏkL BÏ Ú„B Ì‡Â17Ck ¯Á‡Â ÔËaa ¿ƒ«∆»√»»«∆∆¿««»
‰MÓÁÂ ‰q‚ ‰Ó‰·Ï ÌÈL„Á ‰ÚLz Ô‰L ,„ÏB«∆≈ƒ¿»√»ƒƒ¿≈»«»«¬ƒ»

‰w„Ï18.„ÏBpL ÌBÈa ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¿«»¬≈∆À»¿∆«

חי.11) הוא אם (שבת 12)ואפילו כמת חשוב שנפל
ב.13)קלו.). קלח, ומשנכנס 14)חולין א. קלו, שם

ימים  שמונה לחכות צריך ואין לאוכלה, מותר שמיני ליל
(מגידֿמשנה). קלה,15)שלמים (שם נפל ספק כלומר,

הספק.16)א). על לוקים א.17)שאין קלו, שם
א.18) ה, בכורות

.ä‰ÏÈÎ‡a ‰¯eÒ‡ - „Ïe‰ ÌÚ ˙‡ˆiL ‡ÈÏM‰19. «ƒ¿»∆»»ƒ«»»¬»«¬ƒ»
¯eËt - dÏÎB‡‰Â20¯Oa dÈ‡L ,21. ¿»¿»»∆≈»»»

א.19) עז, נבילה.20)חולין "חישב 21)משום שם:
נבילות", טומאת לא אבל אוכלין, טומאת מטמאה עליה
שם. כדמוכח לאוכל, נחשבה אבל בשר, שאינה מפני והיינו

.åÛBÚ B‡ ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ¯OaÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰»≈¿«ƒƒ¿«¿≈»«»
ÌÈ¯B‰Ë22˜BÏ - eÙ¯ËpL‰„Oa ¯O·e :¯Ó‡pL ,‰ ¿ƒ∆ƒ¿¿∆∆∆¡«»»«»∆

‰Ù¯Ë .B˙‡ ÔeÎÏLz ·ÏkÏ ,eÏÎ‡˙ ‡Ï ‰Ù¯Ë¿≈»……≈«∆∆«¿ƒ…¿≈»
d˙B‡ ‰Ù¯hL BÊ - ‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰23,¯Úi‰ ˙iÁ »¬»«»∆»¿»»«««««

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¯ÓÂ È¯‡ ÔB‚k24B˙B‡ Û¯hL ÛBÚ ÔÎÂ . ¿¬ƒ¿»≈¿«≈»∆¿≈∆»«
ÏBÎÈ ‰z‡ ÔÈ‡Â .Ba ‡ˆBiÎÂ ı ÔB‚k ,Ò¯Bc‰ ÛBÚ«≈¿≈¿«≈¿≈«»»
- ‰˙Ó Ì‡L ;d˙B‡ ‰˙ÈÓ‰Â d˙B‡ ‰Ù¯hL ¯ÓBÏ«∆»¿»»¿≈ƒ»»∆ƒ≈»
dk‰ B‡ dÓˆÚ ˙ÓÁÓ ‰˙Ó Èl ‰Óe ,‰Ï· ‡È‰ È¯‰¬≈ƒ¿≈»«ƒ≈»≈¬««¿»ƒ»

‡‰ ?d˙ÈÓ‰Â È¯‡ d¯aL B‡ d˙ÈÓ‰Â ÛÈÒa25BÈ‡ ¿«ƒ∆¡ƒ»ƒ¿»¬ƒ∆¡ƒ»»≈
.‰˙Ó ‡ÏÂ ‰Ù¯ËpLa ‡l‡ ¯a„Ó¿«≈∆»¿∆ƒ¿¿»¿…≈»

במינים 22) אלא אינו טריפה שאיסור טמאים, לא אבל
ה"ב. למעלה כמבואר נבילה, איסור כמו בלבד טהורים

שהוא,23) אופן בכל לה גרמה או בידה עליה שדרסה כגון
ה"ה. שחיטה מהל' בפ"ה המבוארים הטריפות מסוגי אחד

שדרסה 24) גדולה, יער חיית כל אלא ארי, דוקא שלאו
נטרפה. דקה, בהמה וכלֿשכן גסה הרי.25)בהמה

.æ·‡Ê ‡a Ì‡ ÏBÎÈ ,‰¯eÒ‡ ‰˙Ó ‡lL ‰Ù¯h‰ Ì‡Â¿ƒ«¿≈»∆…≈»¬»»ƒ»¿≈
BÏ‚¯a È„b‰ ¯¯‚Â26Ì„‡ Û„¯Â ,BÊ‡a B‡ B·Êa B‡ ¿»««¿ƒ¿«¿ƒ¿»¿»¿¿»«»»

„eÓÏz ?Û¯Ë È¯‰L ,¯eÒ‡ ‰È‰È ,ÂÈtÓ BÏÈv‰Â¿ƒƒƒƒƒ¿∆»∆¬≈ƒ¿««¿
B˙‡ ÔeÎÏLz ·ÏkÏ ¯ÓB‚Â ‰Ù¯Ë ‰„Oa ¯O·e :¯ÓBÏ«»»«»∆¿≈»¿≈«∆∆«¿ƒ…

‰Èe‡¯‰ ¯Oa d˙B‡ ‰OÚiL „Ú -27‡‰ .·ÏkÏ «∆«¬∆»»»»¿»¿∆∆»
‰Ù¯hL ‡È‰ ‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ‰Ù¯h‰L ,z„ÓÏ»«¿»∆«¿≈»»¬»«»ƒ∆»¿»
‡Ï ÔÈ„ÚÂ ˙eÓÏ ˙ËÂ d˙B‡ ‰¯aLÂ ¯Úi‰ ˙iÁ d˙B‡»«««««¿ƒ¿»»¿»»»«¬«ƒ…
È¯‰ - ˙eÓzL Ì„˜ dËÁLe Ì„wL Èt ÏÚ Û‡ .‰˙Ó≈»««ƒ∆»«¿»»…∆∆»¬≈
‰ÈÁzL ¯LÙ‡ È‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰Ù¯Ë ÌeMÓ ‰¯eÒ‡ BÊ¬»ƒ¿≈»ƒ¿ƒ∆¿»∆ƒ¿∆

.‰ÈÏÚ ‰‡a‰ BÊ ‰knÓƒ«»«»»»∆»
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`zexeqפח zelk`n 'ld - dyecw xtq - '` xc` a"i '` mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

דרוסת 26) היא הרי דרסה, שאם בידו, דרסה שלא כלומר,
טריפה. שהיא בדקה, הראוי.27)זאב ר"מ: רומי בדפוס

.ç‡È‰Â ,‰˙n‰ ‰¯Ò‡ ‰¯Bz‰L :„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆«»»¿»«≈»¿ƒ
ÏÚ Û‡Â ‰È˙BkÓ ˙ÓÁÓ ˙eÓÏ ‰ËBp‰ ‰¯Ò‡Â ,‰Ï·p‰«¿≈»¿»¿»«»»≈¬««∆»¿««
‡lL ÌLÎe .‰Ù¯h‰ ‡È‰Â ,‰˙Ó ‡Ï ÔÈ„ÚL Ètƒ∆¬«ƒ…≈»¿ƒ«¿≈»¿≈∆…
‰ÏÙpL ÔÈa ,dÓˆÚ ˙ÓÁÓ ‰˙Ó ÔÈa ‰˙ÈÓa ˜ÏÁz«¬…¿ƒ»≈≈»≈¬««¿»≈∆»¿»
‰iÁ ‰zÒ¯cL ÔÈa ,‰˙nL „Ú d˜ÁL ÔÈa ,‰˙ÓÂ»≈»≈∆¬»»«∆≈»≈∆¿»«»«»
‰zÙ¯hL ÔÈa ˙eÓÏ ‰ËBa ˜ÏÁz ‡Ï Ck ;‰z‚¯‰Â«¬»«»»…«¬…¿»»≈∆¿»«»
·¯ e¯azLÂ ‚b‰ ÔÓ ‰ÏÙpL ÔÈa ,‰z¯aLÂ ‰iÁ«»¿ƒ¿«»≈∆»¿»ƒ««¿ƒ¿«¿…

¯·È‡ e˜q¯˙Â ‰ÏÙpL ÔÈa ,‰È˙BÚÏˆ˜¯fL ÔÈa ,‰È «¿∆»≈∆»¿»¿ƒ¿«¿≈»∆»≈∆»«
ÈÏÁ dÏ ‡aL ÔÈa ,d˙‡¯ B‡ daÏ ·wÂ ıÁ da»≈¿ƒ«ƒ»≈»»≈∆»»…ƒ
·¯ ¯aL B‡ d˙‡¯ B‡ daÏ ·wÂ dÓˆÚ ˙ÓÁÓ≈¬««¿»¿ƒ«ƒ»≈»»ƒ≈…
ÏkÓ ˙eÓÏ ‰ËB ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰È˙BÚÏ«̂¿∆»¿«≈»∆ƒ¿ƒ»»ƒ»
¯Oa È„Èa Ì¯Bb‰ ‰È‰L ÔÈa ,‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - ÌB˜Ó»¬≈¿≈»≈∆»»«≈ƒ≈»»
¯Ó‡ ‰nÏ ,Ôk Ì‡ .ÌÈÓL È„Èa ‰È‰L ÔÈa Ì„Â»»≈∆»»ƒ≈»«ƒƒ≈»»∆¡«

?‰Ù¯Ë ‰¯Bza28‰Â‰a ·e˙k‰ ¯a„29‡Ï Ì‡L . «»¿≈»ƒ≈«»«…∆∆ƒ…
Ôk ¯Ó‡z30,‰„Oa ‰Ù¯ËpL d˙B‡ ‡l‡ ¯Ò‡z ‡Ï , …«≈…≈»≈∆»»∆ƒ¿¿»«»∆

ÔÈ‡L ,z„ÓÏ ‡‰ .¯Ò‡z ‡Ï - ¯ˆÁa ‰Ù¯Ë Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿¿»∆»≈…≈»≈»»«¿»∆≈
‰Â‰a ‡l‡ ¯a„Ó ·e˙k‰31. «»¿«≈∆»«…∆

חיה.28) בידי שנטרפה ורגיל.29)שמשמעה המצוי דבר
שנכתב.30) מה לפי דוקא שהכל מכילתא 31)אלא

ב. פרשה משפטים

.è·e˙k‰ ÔÈÚÂ32‰È˙BkÓ ˙ÓÁÓ ˙eÓÏ ‰ËBp‰L :33 ¿ƒ¿««»∆«»»≈¬««∆»
˙BÈÁÏ dÏ ¯LÙ‡ È‡Â34.‰¯eÒ‡ - BÊ ‰kÓ ˙ÓÁÓ ¿ƒ∆¿»»ƒ¿≈¬««»¬»
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ô‡kÓ35‰BÓk ÔÈ‡L Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê : ƒ»»¿¬»ƒ∆«¿»…∆≈»»

‰iÁ36‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰·e .‰Ù¯Ë -37‰Ê È‡ ¯‡a˙È «»¿≈»¿ƒ¿¿ƒ»ƒ¿»≈≈∆
d˙B‡ ‰OBÚ ÔÈ‡ ÈÏÁ ‰Ê È‡Â ‰Ù¯Ë d˙B‡ ‰OBÚ ÈÏÁ…ƒ∆»¿≈»¿≈∆…ƒ≈∆»

.‰Ù¯Ë¿≈»

תאכלו".32) לא טריפה בשדה מחמת 33)"ובשר או
הקודמת. בהלכה כמבואר חודש,34)חולי, עשר שנים

ה"א. שחיטה מהל' בפי"א א.35)כמבואר מב, חולין
ראויה 36) דוגמתה לקויה בהמה שאין מכה "שלקתה

(רש"י). ה"ט.37)לחיות" פ"י

.éÌÈ¯B‰h‰ ÔÓ ÈÁ‰ ÔÓ ¯Oa C˙BÁ‰ ÔÎÂ38È¯‰ - ¿≈«≈»»ƒ««ƒ«¿ƒ¬≈
‰Ù¯Ë ¯Oa‰ B˙B‡39‰˜BÏ - ˙ÈÊk epnÓ ÏÎB‡‰Â , «»»¿≈»¿»≈ƒ∆¿«ƒ∆

‡lL ‰Ó‰aÓ ‰Ê ¯Oa È¯‰L .‰Ù¯Ë ÏÎB‡ ÌeMÓƒ≈¿≈»∆¬≈»»∆ƒ¿≈»∆…
‰˙Ó ‡ÏÂ ‰ËÁL40‰Ó ‰iÁ d˙B‡ ‰Ù¯Ë Èl ‰Ó , ƒ¿¬»¿…≈»«ƒ»¿»»«»«

?d˙ˆ˜Óa Èl ‰Ó dlÎa Èl ‰Ó ?ÔÈkÒa dÎ˙Á Èlƒ¬»»¿«ƒ«ƒ¿À»«ƒ¿ƒ¿»»
- eÏÎ‡˙ ‡Ï ‰Ù¯Ë ‰„Oa ¯O·e :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰¬≈≈»»«»∆¿≈»……≈

‰„Oa ¯Oa ‰Ó‰a‰ ˙ÈOÚpL ÔÂÈk41.‰Ù¯Ë ‡È‰ È¯‰ ≈»∆«¬≈«¿≈»»»«»∆¬≈ƒ¿≈»

בהם,38) נוהג אינו טריפה שאיסור כשם בטמאים, אבל
מן  בשר איסור בהם נוהג אינו כך ה"ב, למעלה כמבואר

ב.39)החי. קב, משום 40)חולין אסורה מתה שרק
ה"א. למעלה כמבואר (רש"י 41)נבילה, ממקומו שפירש

שם).

.àé‰˙ËÂ dÁk LLzL ˙ÓÁÓ ‰ÏBÁ ‡È‰L ‰Ó‰a¿≈»∆ƒ»≈¬«∆»«…»¿»¿»
˙eÓÏ42‰Ú¯‡ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,43‰È¯·È‡Ó ¯·‡a ‰kÓ »ƒ¿…≈¿»«»¿≈∆≈≈»∆»

d˙B‡ ÌÈ˙ÈÓn‰44‰¯Bz ‰¯Ò‡ ‡lL ;˙¯zÓ BÊ È¯‰ - «¿ƒƒ»¬≈À∆∆∆…»¿»»
˙OÚ È¯‰L ,¯Úi‰ ˙iÁ ˙Ù¯Ë ÔÈÚk ‡l‡45‰kÓ da ∆»¿≈¿≈««««««∆¬≈»»»«»

.d˙B‡ ‰˙ÈÓn‰«¿ƒ»»

"מסוכנת".42) המשנה: בלשון א. לז, קרה.43)שם לא
טריפה 44) בין המהותי ההבדל את לבאר רבינו כוונת

ובמסוכנת  מכה, בה נעשית שבטריפה - ואומר למסוכנת,
מכה. אירעה נעשית.45)לא תימן: בכת"י

.áéÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b ,˙¯zÓ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡46‡Ï ««ƒ∆ƒÀ∆∆¿≈«¬»ƒ…
È„k d˙B‡ ÔÈËÁBLÂ ÔÈ¯‰ÓnL ‰Ó‰aÓ ÔÈÏÎB‡ eÈ‰»¿ƒƒ¿≈»∆¿«¬ƒ¿¬ƒ»¿≈

BÒa ‰Òk¯tL Èt ÏÚ Û‡Â ,˙eÓz ‡lL‰ËÈÁL Û47. ∆…»¿««ƒ∆ƒ¿¿»¿¿ƒ»
ÏÚ ¯ÈÓÁ‰Ï ‰ˆB¯‰ Ïk ‡l‡ ,¯eq‡ Ba ÔÈ‡ ‰Ê ¯·„Â¿»»∆≈ƒ∆»»»∆¿«¿ƒ«

.ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ¯·„a BÓˆÚ«¿¿»»∆¬≈∆¿À»

ב.46) לז, -47)שם שחיטה בסוף פירכסה לא שאם
הסמוכה. בהלכה להלן כמבואר באכילה, אסורה

.âé- Ìc Ô‰Ó ‡ˆÈ ‡ÏÂ ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ËÁBM‰«≈¿≈»«»»¿…»»≈∆»
ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰48ÔÎÂ .eÈ‰ ÌÈ˙Ó ‡nL ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â , ¬≈≈À»ƒ¿≈¿ƒ∆»≈ƒ»¿≈

˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ‰Òk¯t ‡ÏÂ ‰‡È¯a‰ ˙‡ ËÁBM‰49. «≈∆«¿ƒ»¿…ƒ¿¿»¬≈À∆∆
dÈ‡Â d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚnL Ïk :‡È‰Â ,˙kÒÓ‰ Ï·‡¬»«¿À∆∆»ƒ…∆«¬ƒƒ»¿≈»

Èt ÏÚ Û‡ ,˙„ÓBÚ50,˙B‡È¯a ÏÎ‡Ó ˙ÏÎB‡ ‡È‰L ∆∆««ƒ∆ƒ∆∆«¬«¿ƒ
‰Òk¯t ‡ÏÂ dËÁL Ì‡51‰Ï· BÊ È¯‰ - ÏÏk52, ƒ¿»»¿…ƒ¿¿»¿»¬≈¿≈»

CÈ¯ˆÂ .˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ‰Òk¯t Ì‡Â .‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏÂ¿ƒ»∆»¿ƒƒ¿¿»¬≈À∆∆¿»ƒ
‰ËÈÁM‰ ÛBÒa Òek¯t‰ ‰È‰iL53- d˙lÁ˙a Ï·‡ , ∆ƒ¿∆«ƒ¿¿«¿ƒ»¬»ƒ¿ƒ»»
.ÏÈÚBÓ BÈ‡≈ƒ

א.48) לג, א.49)שם לז, ב.50)שם שם.51)שם,
מיתתה 52) גמר ורק כלום שחיטתה אין פירכסה, שלא שכל

בסוף 53)(מגידֿמשנה). כן עושה שאינה "כל א: לח, שם
לכן". קודם הימנה נטולה שנשמתה בידוע שחיטה,

.ãé‰w„ ‰Ó‰·a ?Òek¯t‰ ‡e‰ „ˆÈk54‰iÁ·e ≈««ƒ¿ƒ¿≈»«»¿«»
‰q‚55‰ËLtL ÔÈa :‰w„Â56B‡ ,‰¯ÈÊÁ‰Â d„È «»¿«»≈∆»¿»»»¿∆¡ƒ»

‰¯ÈÊÁ‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ dÏ‚¯ ‰ËLtL57B‡ , ∆»¿»«¿»««ƒ∆…∆¡ƒ»
Ï·‡ ;¯zÓe Òek¯t ‰Ê È¯‰ - „·Ïa dÏ‚¯ ‰ÙÙkL∆»¿»«¿»ƒ¿«¬≈∆ƒ¿À»¬»
,‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ‰z¯ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ d„È ‰ËLt Ì‡ƒ»¿»»»¿…∆¡ƒ«»¬≈¬»

„·Ïa LÙ ˙‡ˆB‰ ‡l‡ BÊ ÔÈ‡L58‰q‚ ‰Ó‰··e .59: ∆≈∆»»«∆∆ƒ¿«ƒ¿≈»«»
ÔÈa ‰ÙÙk ‡ÏÂ ‰ËLtL ÔÈa ,Ï‚¯‰ „Á‡Â „i‰ „Á‡∆»«»¿∆»»∆∆≈∆»¿»¿…»¿»≈
‡Ï Ì‡Â ;˙¯zÓe Òek¯t ‰Ê È¯‰ - ‰ËLt ‡ÏÂ ‰ÙÙk»¿»¿…»¿»¬≈∆ƒ¿À∆∆¿ƒ…
BÊ È¯‰ - ÏÏk ‰ÙÙÎ ‡ÏÂ Ï‚¯ ‡ÏÂ „È ‡Ï ‰ËLt»¿»…»¿…∆∆¿…»¿»¿»¬≈

BÈÚa ‡l‡ Û¯Ù¯ ‡Ï elÙ‡ :ÛBÚ·e .‰Ï·60‡ÏÂ ¿≈»»¬ƒ…ƒ¿≈∆»¿≈¿…
.Òek¯t ‰Ê È¯‰ - B·Êa ‡l‡ LkLkƒ¿≈∆»ƒ¿»¬≈∆ƒ¿

א.54) לז, הרי 55)שם גסה, "חיה ב: טז, זרה עבודה
לפירכוס". דקה כבהמה ידה 56)היא היתה אם אבל

פרכוס. אינו - וכפפתה מקודם ב:57)פשוטה לה, שם
- פשטה ולא כפפה בין כפפה, ולא פשטה בין ברגל, "אבל

א.58)כשרה". לז, ב.59)שם לח, וכן 60)שם שם,
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אול  והערוך. הרי"ף "בגפו".גירסת בגמרא: שלנו הגירסא ם

.åèÌ‡ Ú„È ‡ÏÂ ,‰ÏÈla ˙kÒÓ‰ ˙‡ ËÁBM‰«≈∆«¿À∆∆««¿»¿…»«ƒ
‰Ï· ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰Òk¯t ‡Ï B‡ ‰Òk¯tƒ¿¿»…ƒ¿¿»¬≈¿≈¿≈»

‰¯eÒ‡Â61. «¬»

א.61) לז, שם

.æèÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ ‰¯BzaL ÔÈ¯eq‡ Ïk62,‰Ê ÌÚ ‰Ê »ƒƒ∆«»≈ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆
¯ÈÊ È¯eq‡Ó ıeÁ63ÌL ¯‡a˙iL BÓk ,64,CÎÈÙÏ . ≈ƒ≈»ƒ¿∆ƒ¿»≈»¿ƒ»

ËÚÓ Á˜Bl‰65‰Ó‰a ¯Oa ËÚÓe Ìc ËÚÓe ·ÏÁ «≈«¿«≈∆¿«»¿«¿«¿≈»
ËÚÓe ‡ÓË ‚c ¯Oa ËÚÓe ‰Ï· ¯Oa ËÚÓe ‰‡ÓË¿≈»¿«¿«¿≈»¿«¿«»»≈¿«
Û¯ˆÂ ÔÈ¯eq‡‰ ¯‡MÓ el‡a ‡ˆBiÎÂ ‡ÓË ÛBÚ ¯Oa¿«»≈¿«≈»≈ƒ¿»»ƒƒ¿≈≈
ÏÎB‡ ÔÈ„k BÈ„Â ,‰˜BÏ BÈ‡ - BÏÎ‡Â ˙ÈÊk Ïk‰ ÔÓƒ«…¿«ƒ«¬»≈∆¿ƒ¿ƒ≈

¯eÚL ÈˆÁ66. ¬ƒƒ

מ"א.62) פ"ב, יעשה 63)ערלה אשר "מכל ב: לז, נזיר
זה". עם זה שמצטרפין נזיר איסורי על לימד היין, מגפן

ה"ג.64) נזירות מהל' מכזית.65)פ"ה פחות
אותו 66) מכין אבל לוקה ואינו התורה, מן אסור "שהוא

ה"ו). פ"ג (למעלה מרדות" מכת

.æé˙BÏ·p‰ Ïk67˙BÙ¯ËˆÓ68‰Ï·e .BÊ ÌÚ BÊ »«¿≈ƒ¿»¿ƒ¿≈»
‰Ù¯Ë ÌÚ ˙Ù¯ËˆÓ69ÌÈ‡Óh‰ ‰iÁÂ ‰Ó‰a Ïk ÔÎÂ . ƒ¿»∆∆ƒ¿≈»¿≈»¿≈»¿«»«¿≈ƒ

¯Oa ÌÚ ‰Ï· ¯Oa Ï·‡ .‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ -ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆¬»¿«¿≈»ƒ¿«
˙Ï·pÓ Á˜Bl‰ ?„ˆÈk .ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ‰‡ÓË ‰Ó‰a¿≈»¿≈»≈ƒ¿»¿ƒ≈««≈«ƒƒ¿«
Ïk‰ ÔÓ ıa˜Â ,ÏB‚¯z‰ ˙Ï·Â È·v‰ ˙Ï·Â ¯BM‰«¿ƒ¿««¿ƒ¿ƒ¿«««¿¿¿ƒ≈ƒ«…
˙ÈÊ ÈˆÁ ıa˜ Ì‡ ÔÎÂ .‰˜BÏ - BÏÎ‡Â ¯Oa ˙ÈÊk¿«ƒ»»«¬»∆¿≈ƒƒ≈¬ƒ«ƒ
ÈˆÁ B‡ ,‰Ù¯h‰ ÔÓ ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ˙Ï·pÓƒƒ¿«¿≈»¿»«¬ƒ«ƒƒ«¿≈»¬ƒ

ÈÁ‰ ÔÓ ¯OaÓ ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ‰Ï· ¯OaÓ ˙ÈÊ70ÔÓ «ƒƒ¿«¿≈»«¬ƒ«ƒƒ»»ƒ««ƒ
‰¯B‰h‰71¯ÈÊÁ‰Â ÏÓb‰ ¯Oa ÔÎÂ .‰˜BÏ - BÏÎ‡Â , «¿»«¬»∆¿≈¿««»»¿«¬ƒ
˙·¯‡‰Â72Ï·‡ .‰˜BÏ - BÏÎ‡Â ˙ÈÊk ÌlkÓ ıawL , ¿»«¿∆∆∆ƒ≈ƒÀ»¿«ƒ«¬»∆¬»

¯OaÓ ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ¯BM‰ ˙Ï·pÓ ˙ÈÊ ÈˆÁ Û¯ˆ Ì‡ƒ≈≈¬ƒ«ƒƒƒ¿«««¬ƒ«ƒƒ¿«
ÔÎÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ÏÓb‰«»»≈»ƒ¿»¿ƒ¿≈…«≈»∆¿≈
¯Oa ÔÈ‡ - ‡ÓË ‚„ B‡ ‡ÓË ÛBÚÂ ‰‡ÓË ‰Ó‰a¿≈»¿≈»¿»≈»»≈≈¿«
„Á‡ Ïk È¯‰L ;˙BÓL ÈL Ô‰L ÈÙÏ ,Û¯ËˆÓ Ô‰ÈL¿≈∆ƒ¿»≈¿ƒ∆≈¿≈≈∆¬≈»∆»

e¯‡aL BÓk ,BÓˆÚ ÈÙa Â‡Ïa Ô‰Ó73Ïk Ï·‡ . ≈∆¿«ƒ¿≈«¿¿∆≈«¿¬»»
Ïk ÔÈÙ¯ËˆnL BÓk ,ÔÈÙ¯ËˆÓ - ÔÈ‡Óh‰ ˙BÙBÚ‰»«¿≈ƒƒ¿»¿ƒ¿∆ƒ¿»¿ƒ»
Â‡Ïa Ô¯eq‡L Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .ÔÈ‡Óh‰ ‰iÁÂ ‰Ó‰a¿≈»¿«»«¿≈ƒ∆«¿»…∆ƒ»¿«
ıeÁ ;ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ÔÈÂ‡Ï ÈLa ,ÔÈÙ¯ËˆÓ - „Á‡∆»ƒ¿»¿ƒƒ¿≈»ƒ≈ƒ¿»¿ƒ

‡È‰ ‰Ï· ˙lÁz ‰Ù¯h‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰Ù¯Ëe ‰Ï·pÓ74. ƒ¿≈»¿≈»ƒ¿«¿≈»¿ƒ«¿≈»ƒ

הטהורים.67) ועוף חיה ונבילת בהמה נבילת כלומר,
ב.68) טז, כמו 69)מעילה נבילה, תחילת שטריפה

ההלכה. בסוף משום 70)שמסיים אסור החי מן שבשר
טריפה. עם מצטרפת ונבילה ה"י, למעלה כמבואר טריפה,

למעלה 71) כמבואר החי, מן בשר איסור אין בטמאה אבל
הואיל 72)שם. אמנם לבדו, מוזהר אחד שכל אףֿעלֿפי

למעלה  כמבואר תאכלו", לא זה "את בפסוק נכללו וכולם
מצטרפים. ולפיכך אחד בלאו איסורם הרי ה"א, פ"ב

פ"ב.73) שאיֿאפשר 74)למעלה משום אסורה שטריפה
הוצרך  למה נתבאר [ולא ה"ז. למעלה כמבואר לחיות, לה

אחד: בלאו נאמרו וטריפה נבילה הלא זה. לטעם רבינו
וכל  ח), כב, (ויקרא בה" לטמאה יאכל לא וטריפה "נבילה
אינו  המלקות שחיוב מפני ואולי מצטרפים? אחד שבלאו

מחולקים]. מלאוים אלא זה, מלאו

.çé‰iÁÂ ‰Ó‰aÓ B‡ ‰Ù¯Ëe ‰Ï·pÓ ÏÎB‡‰»≈ƒ¿≈»¿≈»ƒ¿≈»¿«»
¯BÚ‰ ÔÓ ÌÈ‡Óh‰75ÔÓe ,ÌÈ„Èb‰ ÔÓe ˙BÓˆÚ‰ ÔÓe «¿≈ƒƒ»ƒ»¬»ƒ«ƒƒƒ

ÛBÚ ÏL ÌÈ¯tv‰ ÔÓe ,ÌÈÙÏh‰ ÔÓe ÌÈ¯w‰««¿«ƒƒ«¿»«ƒƒ«ƒ»¿«ƒ∆
ÔÓe ,eÎ˙ÁiLk Ìc‰ ÌMÓ ıaˆ·nL ˙BÓB˜nÓƒ¿∆¿«¿≈ƒ»«»¿∆≈»¿ƒ

e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰lL ‡ÈÏM‰‰Ê È¯‰ - ¯eÒ‡ ‡ «ƒ¿»∆»∆««ƒ∆»¬≈∆
‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡ el‡L ÈtÓ ,¯eËt76ÔÈ‡Â . »ƒ¿≈∆≈≈»¿ƒ«¬ƒ»¿≈

.˙ÈÊÎÏ ¯Oa‰ ÌÚ ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒƒ«»»ƒ¿«ƒ

והקרנים 75) והגידין והעצמות . . "העור. ב: קיז, חולין
טומאת  לא אבל אוכלין טומאת לטמא מצטרפין והטלפים
 ֿ (מגיד נבלה של לאו בהן שאין מפני והטעם: נבילות".

להחשב 76)משנה). ראויין שאינם לומר, רבינו כוונת אין
שאינם  אלא אוכלין, טומאת מטמאים הם שהרי כאוכל,

נבילה. בשר איסור עליהם שיחול בשר נקראים

.èé˙·˜77ÈtÓ ,˙¯zÓ - ‰‡Óh‰ ˙·˜Â ‰Ï·p‰ ≈««¿≈»¿≈««¿≈»À∆∆ƒ¿≈
ÛebaL ˙ÙpË ¯‡Lk ‡È‰L78¯zÓ CÎÈÙÏe .79 ∆ƒƒ¿»ƒ…∆∆«¿ƒ»À»

ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙ËÈÁL ˙·˜a ‰È·b‰ „ÈÓÚ‰Ï¿«¬ƒ«¿ƒ»¿≈«¿ƒ«»≈»ƒ
‰·w‰ ¯BÚ Ï·‡ .‰‡ÓË ‰iÁÂ ‰Ó‰a ˙·˜·e ,˙BÏÊÓe«»¿≈«¿≈»¿«»¿≈»¬»«≈»

ÌÈÚn‰ ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰ -80.¯eÒ‡Â , ¬≈ƒ¿»«≈«ƒ¿»

קרוש 77) בין רבינו חילק ולא הקיבה, בתוך הכנוס חלב
לקמן  ורדב"ז משנה' 'כסף וראה הרי"ף. דעת וכן לניגר,

הט"ו. הוא".78)פ"ט בעלמא "פירשה ב: קטז, שם
שם.80)שם.79)

.ë¯BÓÁ ÏL ÂÈt „‚k ‡a‰ ¯BÚ81¯zÓ - «»¿∆∆»»∆¬À»
‰ÏÈÎ‡a82Ô‰L ÌÈÏ‚¯ ÈÓe L¯t‰ BÓk ‡e‰L ÈtÓ , «¬ƒ»ƒ¿≈∆¿«∆∆≈«¿«ƒ∆≈
ÔÈ¯zÓ83¯O·k Ô‰L ˙B¯BÚ LÈ .84˙ÈÊk Ô‰Ó ÏÎB‡‰Â , À»ƒ≈∆≈¿»»¿»≈≈∆¿«ƒ

Ô‰Lk Ô˙B‡ ÏÎ‡iLk ‡e‰Â .¯Oa‰ ÔÓ ÏÎB‡k -¿≈ƒ«»»¿¿∆…«»¿∆≈
ÌÈk¯85. «ƒ

(רש"י).81) בו" נולד שהחמור שליא בכורות 82)"כעין
ב. משנה'.83)ז, וב'מגיד הראב"ד השגת ראה

א.84) קכב, בהן 85)חולין שהילך או עבדן שאם שם.
כבשר. ואינם אוכל אינם מתקשים, שהם עבודה כדי

.àëÔ¯O·k Ô‰È˙B¯BÚL el‡Â86¯BÚÂ ;Ì„‡‰ ¯BÚ : ¿≈∆≈∆ƒ¿»»»»»¿
·eMÈ ÏL ¯ÈÊÁ‰87˙¯ËBËÁ ¯BÚÂ ;88‡lL ÏÓb ÏL «¬ƒ∆ƒ¿¬∆∆∆»»∆…

ÚÈb‰ ‡ÏÂ ÌÏBÚÓ ‡OÓ ÂÈÏÚ eÚË89ÔÈ„ÚL ,‡OÓÏ »¬»»«»≈»¿…ƒƒ«¿«»∆¬«ƒ
˙La‰ ˙Èa ¯BÚÂ ;‰k¯ ‡È‰90˙ÁzL ¯BÚÂ ; ƒ«»¿≈«∆¿∆««

‰ÈÏ‡‰91Ák‰Â ‰˜‡‰ ¯BÚÂ ;ÏÈÏM‰ ¯BÚÂ ; »«¿»¿«¿ƒ¿»¬»»¿«…«
- ˙Bk¯ Ô‰Lk ,˙B¯BÚ‰ el‡ Ïk .ËÓÁ‰Â ‰‡Ël‰Â¿«¿»»¿«…∆»≈»¿∆≈«
ÔÈa ‰ÏÈÎ‡ ¯eq‡Ï ÔÈa ,¯·c ÏÎÏ ¯O·k Ô‰ È¯‰¬≈≈¿»»¿»»»≈¿ƒ¬ƒ»≈

.‰‡ÓËÏ¿À¿»

הקודמת.86) להלכה ואוכלים 87)ביאור רך שהוא מפני
כבשר. ואינו קשה הבר חזיר אבל (רש"י). אותו
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דרוסת 26) היא הרי דרסה, שאם בידו, דרסה שלא כלומר,
טריפה. שהיא בדקה, הראוי.27)זאב ר"מ: רומי בדפוס

.ç‡È‰Â ,‰˙n‰ ‰¯Ò‡ ‰¯Bz‰L :„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆«»»¿»«≈»¿ƒ
ÏÚ Û‡Â ‰È˙BkÓ ˙ÓÁÓ ˙eÓÏ ‰ËBp‰ ‰¯Ò‡Â ,‰Ï·p‰«¿≈»¿»¿»«»»≈¬««∆»¿««
‡lL ÌLÎe .‰Ù¯h‰ ‡È‰Â ,‰˙Ó ‡Ï ÔÈ„ÚL Ètƒ∆¬«ƒ…≈»¿ƒ«¿≈»¿≈∆…
‰ÏÙpL ÔÈa ,dÓˆÚ ˙ÓÁÓ ‰˙Ó ÔÈa ‰˙ÈÓa ˜ÏÁz«¬…¿ƒ»≈≈»≈¬««¿»≈∆»¿»
‰iÁ ‰zÒ¯cL ÔÈa ,‰˙nL „Ú d˜ÁL ÔÈa ,‰˙ÓÂ»≈»≈∆¬»»«∆≈»≈∆¿»«»«»
‰zÙ¯hL ÔÈa ˙eÓÏ ‰ËBa ˜ÏÁz ‡Ï Ck ;‰z‚¯‰Â«¬»«»»…«¬…¿»»≈∆¿»«»
·¯ e¯azLÂ ‚b‰ ÔÓ ‰ÏÙpL ÔÈa ,‰z¯aLÂ ‰iÁ«»¿ƒ¿«»≈∆»¿»ƒ««¿ƒ¿«¿…

¯·È‡ e˜q¯˙Â ‰ÏÙpL ÔÈa ,‰È˙BÚÏˆ˜¯fL ÔÈa ,‰È «¿∆»≈∆»¿»¿ƒ¿«¿≈»∆»≈∆»«
ÈÏÁ dÏ ‡aL ÔÈa ,d˙‡¯ B‡ daÏ ·wÂ ıÁ da»≈¿ƒ«ƒ»≈»»≈∆»»…ƒ
·¯ ¯aL B‡ d˙‡¯ B‡ daÏ ·wÂ dÓˆÚ ˙ÓÁÓ≈¬««¿»¿ƒ«ƒ»≈»»ƒ≈…
ÏkÓ ˙eÓÏ ‰ËB ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰È˙BÚÏ«̂¿∆»¿«≈»∆ƒ¿ƒ»»ƒ»
¯Oa È„Èa Ì¯Bb‰ ‰È‰L ÔÈa ,‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - ÌB˜Ó»¬≈¿≈»≈∆»»«≈ƒ≈»»
¯Ó‡ ‰nÏ ,Ôk Ì‡ .ÌÈÓL È„Èa ‰È‰L ÔÈa Ì„Â»»≈∆»»ƒ≈»«ƒƒ≈»»∆¡«

?‰Ù¯Ë ‰¯Bza28‰Â‰a ·e˙k‰ ¯a„29‡Ï Ì‡L . «»¿≈»ƒ≈«»«…∆∆ƒ…
Ôk ¯Ó‡z30,‰„Oa ‰Ù¯ËpL d˙B‡ ‡l‡ ¯Ò‡z ‡Ï , …«≈…≈»≈∆»»∆ƒ¿¿»«»∆

ÔÈ‡L ,z„ÓÏ ‡‰ .¯Ò‡z ‡Ï - ¯ˆÁa ‰Ù¯Ë Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿¿»∆»≈…≈»≈»»«¿»∆≈
‰Â‰a ‡l‡ ¯a„Ó ·e˙k‰31. «»¿«≈∆»«…∆

חיה.28) בידי שנטרפה ורגיל.29)שמשמעה המצוי דבר
שנכתב.30) מה לפי דוקא שהכל מכילתא 31)אלא

ב. פרשה משפטים

.è·e˙k‰ ÔÈÚÂ32‰È˙BkÓ ˙ÓÁÓ ˙eÓÏ ‰ËBp‰L :33 ¿ƒ¿««»∆«»»≈¬««∆»
˙BÈÁÏ dÏ ¯LÙ‡ È‡Â34.‰¯eÒ‡ - BÊ ‰kÓ ˙ÓÁÓ ¿ƒ∆¿»»ƒ¿≈¬««»¬»
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ô‡kÓ35‰BÓk ÔÈ‡L Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê : ƒ»»¿¬»ƒ∆«¿»…∆≈»»

‰iÁ36‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰·e .‰Ù¯Ë -37‰Ê È‡ ¯‡a˙È «»¿≈»¿ƒ¿¿ƒ»ƒ¿»≈≈∆
d˙B‡ ‰OBÚ ÔÈ‡ ÈÏÁ ‰Ê È‡Â ‰Ù¯Ë d˙B‡ ‰OBÚ ÈÏÁ…ƒ∆»¿≈»¿≈∆…ƒ≈∆»

.‰Ù¯Ë¿≈»

תאכלו".32) לא טריפה בשדה מחמת 33)"ובשר או
הקודמת. בהלכה כמבואר חודש,34)חולי, עשר שנים

ה"א. שחיטה מהל' בפי"א א.35)כמבואר מב, חולין
ראויה 36) דוגמתה לקויה בהמה שאין מכה "שלקתה

(רש"י). ה"ט.37)לחיות" פ"י

.éÌÈ¯B‰h‰ ÔÓ ÈÁ‰ ÔÓ ¯Oa C˙BÁ‰ ÔÎÂ38È¯‰ - ¿≈«≈»»ƒ««ƒ«¿ƒ¬≈
‰Ù¯Ë ¯Oa‰ B˙B‡39‰˜BÏ - ˙ÈÊk epnÓ ÏÎB‡‰Â , «»»¿≈»¿»≈ƒ∆¿«ƒ∆

‡lL ‰Ó‰aÓ ‰Ê ¯Oa È¯‰L .‰Ù¯Ë ÏÎB‡ ÌeMÓƒ≈¿≈»∆¬≈»»∆ƒ¿≈»∆…
‰˙Ó ‡ÏÂ ‰ËÁL40‰Ó ‰iÁ d˙B‡ ‰Ù¯Ë Èl ‰Ó , ƒ¿¬»¿…≈»«ƒ»¿»»«»«

?d˙ˆ˜Óa Èl ‰Ó dlÎa Èl ‰Ó ?ÔÈkÒa dÎ˙Á Èlƒ¬»»¿«ƒ«ƒ¿À»«ƒ¿ƒ¿»»
- eÏÎ‡˙ ‡Ï ‰Ù¯Ë ‰„Oa ¯O·e :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰¬≈≈»»«»∆¿≈»……≈

‰„Oa ¯Oa ‰Ó‰a‰ ˙ÈOÚpL ÔÂÈk41.‰Ù¯Ë ‡È‰ È¯‰ ≈»∆«¬≈«¿≈»»»«»∆¬≈ƒ¿≈»

בהם,38) נוהג אינו טריפה שאיסור כשם בטמאים, אבל
מן  בשר איסור בהם נוהג אינו כך ה"ב, למעלה כמבואר

ב.39)החי. קב, משום 40)חולין אסורה מתה שרק
ה"א. למעלה כמבואר (רש"י 41)נבילה, ממקומו שפירש

שם).

.àé‰˙ËÂ dÁk LLzL ˙ÓÁÓ ‰ÏBÁ ‡È‰L ‰Ó‰a¿≈»∆ƒ»≈¬«∆»«…»¿»¿»
˙eÓÏ42‰Ú¯‡ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,43‰È¯·È‡Ó ¯·‡a ‰kÓ »ƒ¿…≈¿»«»¿≈∆≈≈»∆»

d˙B‡ ÌÈ˙ÈÓn‰44‰¯Bz ‰¯Ò‡ ‡lL ;˙¯zÓ BÊ È¯‰ - «¿ƒƒ»¬≈À∆∆∆…»¿»»
˙OÚ È¯‰L ,¯Úi‰ ˙iÁ ˙Ù¯Ë ÔÈÚk ‡l‡45‰kÓ da ∆»¿≈¿≈««««««∆¬≈»»»«»

.d˙B‡ ‰˙ÈÓn‰«¿ƒ»»

"מסוכנת".42) המשנה: בלשון א. לז, קרה.43)שם לא
טריפה 44) בין המהותי ההבדל את לבאר רבינו כוונת

ובמסוכנת  מכה, בה נעשית שבטריפה - ואומר למסוכנת,
מכה. אירעה נעשית.45)לא תימן: בכת"י

.áéÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b ,˙¯zÓ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡46‡Ï ««ƒ∆ƒÀ∆∆¿≈«¬»ƒ…
È„k d˙B‡ ÔÈËÁBLÂ ÔÈ¯‰ÓnL ‰Ó‰aÓ ÔÈÏÎB‡ eÈ‰»¿ƒƒ¿≈»∆¿«¬ƒ¿¬ƒ»¿≈

BÒa ‰Òk¯tL Èt ÏÚ Û‡Â ,˙eÓz ‡lL‰ËÈÁL Û47. ∆…»¿««ƒ∆ƒ¿¿»¿¿ƒ»
ÏÚ ¯ÈÓÁ‰Ï ‰ˆB¯‰ Ïk ‡l‡ ,¯eq‡ Ba ÔÈ‡ ‰Ê ¯·„Â¿»»∆≈ƒ∆»»»∆¿«¿ƒ«

.ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ¯·„a BÓˆÚ«¿¿»»∆¬≈∆¿À»

ב.46) לז, -47)שם שחיטה בסוף פירכסה לא שאם
הסמוכה. בהלכה להלן כמבואר באכילה, אסורה

.âé- Ìc Ô‰Ó ‡ˆÈ ‡ÏÂ ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ËÁBM‰«≈¿≈»«»»¿…»»≈∆»
ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰48ÔÎÂ .eÈ‰ ÌÈ˙Ó ‡nL ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â , ¬≈≈À»ƒ¿≈¿ƒ∆»≈ƒ»¿≈

˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ‰Òk¯t ‡ÏÂ ‰‡È¯a‰ ˙‡ ËÁBM‰49. «≈∆«¿ƒ»¿…ƒ¿¿»¬≈À∆∆
dÈ‡Â d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚnL Ïk :‡È‰Â ,˙kÒÓ‰ Ï·‡¬»«¿À∆∆»ƒ…∆«¬ƒƒ»¿≈»

Èt ÏÚ Û‡ ,˙„ÓBÚ50,˙B‡È¯a ÏÎ‡Ó ˙ÏÎB‡ ‡È‰L ∆∆««ƒ∆ƒ∆∆«¬«¿ƒ
‰Òk¯t ‡ÏÂ dËÁL Ì‡51‰Ï· BÊ È¯‰ - ÏÏk52, ƒ¿»»¿…ƒ¿¿»¿»¬≈¿≈»

CÈ¯ˆÂ .˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ‰Òk¯t Ì‡Â .‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏÂ¿ƒ»∆»¿ƒƒ¿¿»¬≈À∆∆¿»ƒ
‰ËÈÁM‰ ÛBÒa Òek¯t‰ ‰È‰iL53- d˙lÁ˙a Ï·‡ , ∆ƒ¿∆«ƒ¿¿«¿ƒ»¬»ƒ¿ƒ»»
.ÏÈÚBÓ BÈ‡≈ƒ

א.48) לג, א.49)שם לז, ב.50)שם שם.51)שם,
מיתתה 52) גמר ורק כלום שחיטתה אין פירכסה, שלא שכל

בסוף 53)(מגידֿמשנה). כן עושה שאינה "כל א: לח, שם
לכן". קודם הימנה נטולה שנשמתה בידוע שחיטה,

.ãé‰w„ ‰Ó‰·a ?Òek¯t‰ ‡e‰ „ˆÈk54‰iÁ·e ≈««ƒ¿ƒ¿≈»«»¿«»
‰q‚55‰ËLtL ÔÈa :‰w„Â56B‡ ,‰¯ÈÊÁ‰Â d„È «»¿«»≈∆»¿»»»¿∆¡ƒ»

‰¯ÈÊÁ‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ dÏ‚¯ ‰ËLtL57B‡ , ∆»¿»«¿»««ƒ∆…∆¡ƒ»
Ï·‡ ;¯zÓe Òek¯t ‰Ê È¯‰ - „·Ïa dÏ‚¯ ‰ÙÙkL∆»¿»«¿»ƒ¿«¬≈∆ƒ¿À»¬»
,‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ‰z¯ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ d„È ‰ËLt Ì‡ƒ»¿»»»¿…∆¡ƒ«»¬≈¬»

„·Ïa LÙ ˙‡ˆB‰ ‡l‡ BÊ ÔÈ‡L58‰q‚ ‰Ó‰··e .59: ∆≈∆»»«∆∆ƒ¿«ƒ¿≈»«»
ÔÈa ‰ÙÙk ‡ÏÂ ‰ËLtL ÔÈa ,Ï‚¯‰ „Á‡Â „i‰ „Á‡∆»«»¿∆»»∆∆≈∆»¿»¿…»¿»≈
‡Ï Ì‡Â ;˙¯zÓe Òek¯t ‰Ê È¯‰ - ‰ËLt ‡ÏÂ ‰ÙÙk»¿»¿…»¿»¬≈∆ƒ¿À∆∆¿ƒ…
BÊ È¯‰ - ÏÏk ‰ÙÙÎ ‡ÏÂ Ï‚¯ ‡ÏÂ „È ‡Ï ‰ËLt»¿»…»¿…∆∆¿…»¿»¿»¬≈

BÈÚa ‡l‡ Û¯Ù¯ ‡Ï elÙ‡ :ÛBÚ·e .‰Ï·60‡ÏÂ ¿≈»»¬ƒ…ƒ¿≈∆»¿≈¿…
.Òek¯t ‰Ê È¯‰ - B·Êa ‡l‡ LkLkƒ¿≈∆»ƒ¿»¬≈∆ƒ¿

א.54) לז, הרי 55)שם גסה, "חיה ב: טז, זרה עבודה
לפירכוס". דקה כבהמה ידה 56)היא היתה אם אבל

פרכוס. אינו - וכפפתה מקודם ב:57)פשוטה לה, שם
- פשטה ולא כפפה בין כפפה, ולא פשטה בין ברגל, "אבל

א.58)כשרה". לז, ב.59)שם לח, וכן 60)שם שם,
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zexeq` zelk`n 'ld - dyecw xtq - '` xc` a"i '` mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אול  והערוך. הרי"ף "בגפו".גירסת בגמרא: שלנו הגירסא ם

.åèÌ‡ Ú„È ‡ÏÂ ,‰ÏÈla ˙kÒÓ‰ ˙‡ ËÁBM‰«≈∆«¿À∆∆««¿»¿…»«ƒ
‰Ï· ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰Òk¯t ‡Ï B‡ ‰Òk¯tƒ¿¿»…ƒ¿¿»¬≈¿≈¿≈»

‰¯eÒ‡Â61. «¬»

א.61) לז, שם

.æèÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ ‰¯BzaL ÔÈ¯eq‡ Ïk62,‰Ê ÌÚ ‰Ê »ƒƒ∆«»≈ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆
¯ÈÊ È¯eq‡Ó ıeÁ63ÌL ¯‡a˙iL BÓk ,64,CÎÈÙÏ . ≈ƒ≈»ƒ¿∆ƒ¿»≈»¿ƒ»

ËÚÓ Á˜Bl‰65‰Ó‰a ¯Oa ËÚÓe Ìc ËÚÓe ·ÏÁ «≈«¿«≈∆¿«»¿«¿«¿≈»
ËÚÓe ‡ÓË ‚c ¯Oa ËÚÓe ‰Ï· ¯Oa ËÚÓe ‰‡ÓË¿≈»¿«¿«¿≈»¿«¿«»»≈¿«
Û¯ˆÂ ÔÈ¯eq‡‰ ¯‡MÓ el‡a ‡ˆBiÎÂ ‡ÓË ÛBÚ ¯Oa¿«»≈¿«≈»≈ƒ¿»»ƒƒ¿≈≈
ÏÎB‡ ÔÈ„k BÈ„Â ,‰˜BÏ BÈ‡ - BÏÎ‡Â ˙ÈÊk Ïk‰ ÔÓƒ«…¿«ƒ«¬»≈∆¿ƒ¿ƒ≈

¯eÚL ÈˆÁ66. ¬ƒƒ

מ"א.62) פ"ב, יעשה 63)ערלה אשר "מכל ב: לז, נזיר
זה". עם זה שמצטרפין נזיר איסורי על לימד היין, מגפן

ה"ג.64) נזירות מהל' מכזית.65)פ"ה פחות
אותו 66) מכין אבל לוקה ואינו התורה, מן אסור "שהוא

ה"ו). פ"ג (למעלה מרדות" מכת

.æé˙BÏ·p‰ Ïk67˙BÙ¯ËˆÓ68‰Ï·e .BÊ ÌÚ BÊ »«¿≈ƒ¿»¿ƒ¿≈»
‰Ù¯Ë ÌÚ ˙Ù¯ËˆÓ69ÌÈ‡Óh‰ ‰iÁÂ ‰Ó‰a Ïk ÔÎÂ . ƒ¿»∆∆ƒ¿≈»¿≈»¿≈»¿«»«¿≈ƒ

¯Oa ÌÚ ‰Ï· ¯Oa Ï·‡ .‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ -ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆¬»¿«¿≈»ƒ¿«
˙Ï·pÓ Á˜Bl‰ ?„ˆÈk .ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ‰‡ÓË ‰Ó‰a¿≈»¿≈»≈ƒ¿»¿ƒ≈««≈«ƒƒ¿«
Ïk‰ ÔÓ ıa˜Â ,ÏB‚¯z‰ ˙Ï·Â È·v‰ ˙Ï·Â ¯BM‰«¿ƒ¿««¿ƒ¿ƒ¿«««¿¿¿ƒ≈ƒ«…
˙ÈÊ ÈˆÁ ıa˜ Ì‡ ÔÎÂ .‰˜BÏ - BÏÎ‡Â ¯Oa ˙ÈÊk¿«ƒ»»«¬»∆¿≈ƒƒ≈¬ƒ«ƒ
ÈˆÁ B‡ ,‰Ù¯h‰ ÔÓ ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ˙Ï·pÓƒƒ¿«¿≈»¿»«¬ƒ«ƒƒ«¿≈»¬ƒ

ÈÁ‰ ÔÓ ¯OaÓ ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ‰Ï· ¯OaÓ ˙ÈÊ70ÔÓ «ƒƒ¿«¿≈»«¬ƒ«ƒƒ»»ƒ««ƒ
‰¯B‰h‰71¯ÈÊÁ‰Â ÏÓb‰ ¯Oa ÔÎÂ .‰˜BÏ - BÏÎ‡Â , «¿»«¬»∆¿≈¿««»»¿«¬ƒ
˙·¯‡‰Â72Ï·‡ .‰˜BÏ - BÏÎ‡Â ˙ÈÊk ÌlkÓ ıawL , ¿»«¿∆∆∆ƒ≈ƒÀ»¿«ƒ«¬»∆¬»

¯OaÓ ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ¯BM‰ ˙Ï·pÓ ˙ÈÊ ÈˆÁ Û¯ˆ Ì‡ƒ≈≈¬ƒ«ƒƒƒ¿«««¬ƒ«ƒƒ¿«
ÔÎÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ÏÓb‰«»»≈»ƒ¿»¿ƒ¿≈…«≈»∆¿≈
¯Oa ÔÈ‡ - ‡ÓË ‚„ B‡ ‡ÓË ÛBÚÂ ‰‡ÓË ‰Ó‰a¿≈»¿≈»¿»≈»»≈≈¿«
„Á‡ Ïk È¯‰L ;˙BÓL ÈL Ô‰L ÈÙÏ ,Û¯ËˆÓ Ô‰ÈL¿≈∆ƒ¿»≈¿ƒ∆≈¿≈≈∆¬≈»∆»

e¯‡aL BÓk ,BÓˆÚ ÈÙa Â‡Ïa Ô‰Ó73Ïk Ï·‡ . ≈∆¿«ƒ¿≈«¿¿∆≈«¿¬»»
Ïk ÔÈÙ¯ËˆnL BÓk ,ÔÈÙ¯ËˆÓ - ÔÈ‡Óh‰ ˙BÙBÚ‰»«¿≈ƒƒ¿»¿ƒ¿∆ƒ¿»¿ƒ»
Â‡Ïa Ô¯eq‡L Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .ÔÈ‡Óh‰ ‰iÁÂ ‰Ó‰a¿≈»¿«»«¿≈ƒ∆«¿»…∆ƒ»¿«
ıeÁ ;ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ÔÈÂ‡Ï ÈLa ,ÔÈÙ¯ËˆÓ - „Á‡∆»ƒ¿»¿ƒƒ¿≈»ƒ≈ƒ¿»¿ƒ

‡È‰ ‰Ï· ˙lÁz ‰Ù¯h‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰Ù¯Ëe ‰Ï·pÓ74. ƒ¿≈»¿≈»ƒ¿«¿≈»¿ƒ«¿≈»ƒ

הטהורים.67) ועוף חיה ונבילת בהמה נבילת כלומר,
ב.68) טז, כמו 69)מעילה נבילה, תחילת שטריפה

ההלכה. בסוף משום 70)שמסיים אסור החי מן שבשר
טריפה. עם מצטרפת ונבילה ה"י, למעלה כמבואר טריפה,

למעלה 71) כמבואר החי, מן בשר איסור אין בטמאה אבל
הואיל 72)שם. אמנם לבדו, מוזהר אחד שכל אףֿעלֿפי

למעלה  כמבואר תאכלו", לא זה "את בפסוק נכללו וכולם
מצטרפים. ולפיכך אחד בלאו איסורם הרי ה"א, פ"ב

פ"ב.73) שאיֿאפשר 74)למעלה משום אסורה שטריפה
הוצרך  למה נתבאר [ולא ה"ז. למעלה כמבואר לחיות, לה

אחד: בלאו נאמרו וטריפה נבילה הלא זה. לטעם רבינו
וכל  ח), כב, (ויקרא בה" לטמאה יאכל לא וטריפה "נבילה
אינו  המלקות שחיוב מפני ואולי מצטרפים? אחד שבלאו

מחולקים]. מלאוים אלא זה, מלאו

.çé‰iÁÂ ‰Ó‰aÓ B‡ ‰Ù¯Ëe ‰Ï·pÓ ÏÎB‡‰»≈ƒ¿≈»¿≈»ƒ¿≈»¿«»
¯BÚ‰ ÔÓ ÌÈ‡Óh‰75ÔÓe ,ÌÈ„Èb‰ ÔÓe ˙BÓˆÚ‰ ÔÓe «¿≈ƒƒ»ƒ»¬»ƒ«ƒƒƒ

ÛBÚ ÏL ÌÈ¯tv‰ ÔÓe ,ÌÈÙÏh‰ ÔÓe ÌÈ¯w‰««¿«ƒƒ«¿»«ƒƒ«ƒ»¿«ƒ∆
ÔÓe ,eÎ˙ÁiLk Ìc‰ ÌMÓ ıaˆ·nL ˙BÓB˜nÓƒ¿∆¿«¿≈ƒ»«»¿∆≈»¿ƒ

e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰lL ‡ÈÏM‰‰Ê È¯‰ - ¯eÒ‡ ‡ «ƒ¿»∆»∆««ƒ∆»¬≈∆
‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡ el‡L ÈtÓ ,¯eËt76ÔÈ‡Â . »ƒ¿≈∆≈≈»¿ƒ«¬ƒ»¿≈

.˙ÈÊÎÏ ¯Oa‰ ÌÚ ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒƒ«»»ƒ¿«ƒ

והקרנים 75) והגידין והעצמות . . "העור. ב: קיז, חולין
טומאת  לא אבל אוכלין טומאת לטמא מצטרפין והטלפים
 ֿ (מגיד נבלה של לאו בהן שאין מפני והטעם: נבילות".

להחשב 76)משנה). ראויין שאינם לומר, רבינו כוונת אין
שאינם  אלא אוכלין, טומאת מטמאים הם שהרי כאוכל,

נבילה. בשר איסור עליהם שיחול בשר נקראים

.èé˙·˜77ÈtÓ ,˙¯zÓ - ‰‡Óh‰ ˙·˜Â ‰Ï·p‰ ≈««¿≈»¿≈««¿≈»À∆∆ƒ¿≈
ÛebaL ˙ÙpË ¯‡Lk ‡È‰L78¯zÓ CÎÈÙÏe .79 ∆ƒƒ¿»ƒ…∆∆«¿ƒ»À»

ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙ËÈÁL ˙·˜a ‰È·b‰ „ÈÓÚ‰Ï¿«¬ƒ«¿ƒ»¿≈«¿ƒ«»≈»ƒ
‰·w‰ ¯BÚ Ï·‡ .‰‡ÓË ‰iÁÂ ‰Ó‰a ˙·˜·e ,˙BÏÊÓe«»¿≈«¿≈»¿«»¿≈»¬»«≈»

ÌÈÚn‰ ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰ -80.¯eÒ‡Â , ¬≈ƒ¿»«≈«ƒ¿»

קרוש 77) בין רבינו חילק ולא הקיבה, בתוך הכנוס חלב
לקמן  ורדב"ז משנה' 'כסף וראה הרי"ף. דעת וכן לניגר,

הט"ו. הוא".78)פ"ט בעלמא "פירשה ב: קטז, שם
שם.80)שם.79)

.ë¯BÓÁ ÏL ÂÈt „‚k ‡a‰ ¯BÚ81¯zÓ - «»¿∆∆»»∆¬À»
‰ÏÈÎ‡a82Ô‰L ÌÈÏ‚¯ ÈÓe L¯t‰ BÓk ‡e‰L ÈtÓ , «¬ƒ»ƒ¿≈∆¿«∆∆≈«¿«ƒ∆≈
ÔÈ¯zÓ83¯O·k Ô‰L ˙B¯BÚ LÈ .84˙ÈÊk Ô‰Ó ÏÎB‡‰Â , À»ƒ≈∆≈¿»»¿»≈≈∆¿«ƒ

Ô‰Lk Ô˙B‡ ÏÎ‡iLk ‡e‰Â .¯Oa‰ ÔÓ ÏÎB‡k -¿≈ƒ«»»¿¿∆…«»¿∆≈
ÌÈk¯85. «ƒ

(רש"י).81) בו" נולד שהחמור שליא בכורות 82)"כעין
ב. משנה'.83)ז, וב'מגיד הראב"ד השגת ראה

א.84) קכב, בהן 85)חולין שהילך או עבדן שאם שם.
כבשר. ואינם אוכל אינם מתקשים, שהם עבודה כדי

.àëÔ¯O·k Ô‰È˙B¯BÚL el‡Â86¯BÚÂ ;Ì„‡‰ ¯BÚ : ¿≈∆≈∆ƒ¿»»»»»¿
·eMÈ ÏL ¯ÈÊÁ‰87˙¯ËBËÁ ¯BÚÂ ;88‡lL ÏÓb ÏL «¬ƒ∆ƒ¿¬∆∆∆»»∆…

ÚÈb‰ ‡ÏÂ ÌÏBÚÓ ‡OÓ ÂÈÏÚ eÚË89ÔÈ„ÚL ,‡OÓÏ »¬»»«»≈»¿…ƒƒ«¿«»∆¬«ƒ
˙La‰ ˙Èa ¯BÚÂ ;‰k¯ ‡È‰90˙ÁzL ¯BÚÂ ; ƒ«»¿≈«∆¿∆««

‰ÈÏ‡‰91Ák‰Â ‰˜‡‰ ¯BÚÂ ;ÏÈÏM‰ ¯BÚÂ ; »«¿»¿«¿ƒ¿»¬»»¿«…«
- ˙Bk¯ Ô‰Lk ,˙B¯BÚ‰ el‡ Ïk .ËÓÁ‰Â ‰‡Ël‰Â¿«¿»»¿«…∆»≈»¿∆≈«
ÔÈa ‰ÏÈÎ‡ ¯eq‡Ï ÔÈa ,¯·c ÏÎÏ ¯O·k Ô‰ È¯‰¬≈≈¿»»¿»»»≈¿ƒ¬ƒ»≈

.‰‡ÓËÏ¿À¿»

הקודמת.86) להלכה ואוכלים 87)ביאור רך שהוא מפני
כבשר. ואינו קשה הבר חזיר אבל (רש"י). אותו
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תרגום:88) ו) ל, (ישעיה גמלים" דבשת "ועל הגמל. דבשת
(ערוך). גמליא  חטרייא הרחם 90)זמנו.89)על בית 

שם). מפני 91)(רש"י שיער שאין מקום מתחת הזנב עור
שם). (רש"י רך שהוא

.áë.B¯Oa ˙‡ ÏÎ‡È ‡ÏÂ :Ï˜Òp‰ ¯BLa ¯Ó‡∆¡«¿«ƒ¿»¿…≈»≈∆¿»
‡e‰ È¯‰Â Ï˜ÒpL ¯Á‡ BÏÎ‡Ï ¯LÙ‡ ‰È‰ C‡È‰Â¿≈«»»∆¿»¿»¿««∆ƒ¿««¬≈

EÚÈ„B‰Ï ‡l‡ ·e˙k‰ ‡a ‡Ï ‡l‡ ?‰Ï·92ÔÂÈkL : ¿≈»∆»…»«»∆»¿ƒ¬∆≈»
¯Ò‡ ‰ÏÈ˜ÒÏ BÈc ¯Ó‚pL93‰Ó‰·k ‰OÚÂ , ∆ƒ¿«ƒƒ¿ƒ»∆¡«¿«¬»ƒ¿≈»

‰Ê È¯‰ - ‰¯Lk ‰ËÈÁL BËÁLe Ì„˜ Ì‡Â ,‰‡ÓË¿≈»¿ƒ»«¿»¿ƒ»¿≈»¬≈∆
‰˜BÏ - ˙ÈÊk B¯OaÓ ÏÎ‡ Ì‡Â ,‰È‰a ¯eÒ‡94ÔÎÂ . »«¬»»¿ƒ»«ƒ¿»¿«ƒ∆¿≈

È„·BÚÏ ‡ÏÂ ÌÈ·ÏÎÏ epzÈ ‡ÏÂ ¯ÎnÈ ‡Ï Ï˜qiLk¿∆ƒ»≈…ƒ»≈¿…ƒ¿∆ƒ¿»ƒ¿…¿¿≈
¯Ó‡ CÎÏ .˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk95.B¯Oa ˙‡ ÏÎ‡È ‡Ï : »ƒ«»¿»∆¡«…≈»≈∆¿»
¯zÓ Ï˜Òp‰ ¯BL ÏL L¯Ùe96‡e‰L Ú„B .‰‡‰a ∆∆∆«ƒ¿»À»«¬»»«∆

‰ÏÈ˜qÓ ¯eËt97enÊe‰L ÔB‚k ,BÈc ¯Ó‚pL ¯Á‡ »ƒ¿ƒ»««∆ƒ¿«ƒ¿∆«
¯„Úa ‰Ú¯ÈÂ ‡ˆÈ - ÌÈ„Ú‰98Ï˜ÒpL ¯Á‡ Ú„B Ì‡Â . »≈ƒ≈≈¿ƒ¿∆»≈∆¿ƒ«««∆ƒ¿«

‰È‰a ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -99. ¬≈∆À»«¬»»

א.92) מא, אלא 93)בבאֿקמא סקלו שלא אפילו כלומר,
בשרו".94)שחטו. את יאכל "ולא הלאו: משום

ב.95) כב, "לא 96)פסחים שנאמר: ב: לד, זרה עבודה
מותר. ופירשו אסור בשרו בשרו", את כריתות 97)יאכל

ב. שם).98)כג, (רש"י גמורים כחולין צאנו, שאר עם
שם.99)

ה'תשע"ו  א' אדר י"ג ב' יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
המושיט 1) בבהמה; המדולדל ובשר החי מן אבר איסור יבאר

בתוכה; והניחו והכליות הטחול מן וחתך הבהמה למעי ידו
אבר  אותו שנאסר ידו שהוציא עובר שניתקן; ביצים ודין
בן  או שליל בה ומצאה מעוברת בהמה השוחט נולד; ואח"כ

חי. תשעה

.à‰ÚeÓM‰ ÈtÓ2‡Ï :‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰fL ,e„ÓÏ ƒƒ«¿»»¿∆∆∆∆¡««»…
ÔÓ CzÁpL ¯·‡ ¯Ò‡Ï - ¯Oa‰ ÌÚ LÙp‰ ÏÎ‡…̇««∆∆ƒ«»»∆¡…≈∆∆∆¿«ƒ

ÈÁ‰3ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÏÚÂ .4¯Oa C‡ :ÁÏ ¯ÓB‡ ‡e‰ ««¿«≈∆ƒ««≈¿…««»»
‚‰B ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ¯eq‡Â .eÏÎ‡˙ ‡Ï BÓ„ BLÙa¿«¿»……≈¿ƒ≈∆ƒ««≈

ÌÈ‡ÓËa ‡Ï Ï·‡ ÌÈ¯B‰Ëa ,ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰·a5. ƒ¿≈»«»»ƒ¿ƒ¬»…ƒ¿≈ƒ

פה.2) שבעל יחתכנו 3)תורה שאם נפש מקרי חי "דאבר
שאינה  הנטולה כנפש עוד, ישוב שלא חליפין עושה אינו
בעוד  הבשר עם בעודו הנפש תאכל לא משמע והכי חוזרת

הבשר". עם מצוות 4)החיות משבע אחת היא החי מן אבר
עליהן. נצטוו נח ופסק 5)שבני בדבר, תנאים מחלוקת

כחכמים.

.áÔB‚k ,˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â ¯Oa Ba LiL ¯·‡ „Á‡∆»≈∆∆≈»»¿ƒƒ«¬»¿
ÌˆÚ Ba ÔÈ‡L ¯·‡ „Á‡Â ,Ï‚¯‰Â „i‰6ÔB‚k , «»¿»∆∆¿∆»≈∆∆≈∆∆¿
·ÏÁÂ ˙BÈÏk‰Â ÏBÁh‰Â ÌÈˆÈa‰Â ÔBLl‰7‡ˆBiÎÂ «»¿«≈ƒ¿«¿¿«¿»¿≈∆¿«≈

C˙ÁL ÔÈa - ÌˆÚ Ba ÔÈ‡L ¯·‡‰L ‡l‡ .Ô‰a»∆∆»∆»≈∆∆≈∆∆≈∆»«
B˙ˆ˜Ó C˙ÁL ÔÈa Blk8¯·‡ ÌeMÓ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ , À≈∆»«ƒ¿»¬≈∆»ƒ≈∆

ÂÈÏÚ ·iÁ BÈ‡ - ÌˆÚ Ba LiL ¯·‡‰Â ;ÈÁ‰ ÔÓƒ««¿»≈∆∆≈∆∆≈«»»»
¯Oa :B˙i¯·k L¯ÙiL „Ú ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÌeMÓƒ≈∆ƒ«««∆ƒ¿ƒ¿ƒ»»»
¯Oa‰ ÈÁ‰ ÔÓ L¯t Ì‡ Ï·‡ ;˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â¿ƒƒ«¬»¬»ƒ»«ƒ«««»»
,e¯‡aL BÓk ,‰Ù¯Ë ÌeMÓ ÂÈÏÚ ·iÁ - „·Ïaƒ¿««»»»ƒ¿≈»¿∆≈«¿

.ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÌeMÓ ‡Ï…ƒ≈∆ƒ««

חלב 6) (משום שלוש" חייב הטריפה מן החי מן חלב "אכל
בו  שאין באבר דגם הרי החי). מן אבר ומשום טרפה ומשום
בחלב. עצם אין שהלא החי, מן אבר משום חייב עצם

ואיסור 7) אבר איסור ... בו וטרפה אבר ממנה שתלש "כגון
חתך  שאם הרי אחת), בבת (שחלו קאתו" הדדי בהדי טרפה
החי  מן אבר משום חייב מנטילתה נטרפת שהיא אבר ממנה
ספר  בגליון כתוב "מצאתי נדפס: בגיליון (אמנם כשאכלו
הלב  כי והחלב להיות שצריך לי נראה והלב, לשונו, וזה אחד
אם  בכך מה כי תמוהים, הדברים אבל ניטל", אם טרפה עושה
החי? מן אבר איסור אין זה משום וכי נטרפת, הבהמה

שבאבר 8) הרי מקצת. אפילו משמע החי", מן חלב "אכל
אם  אפילו החי מן אבר משום חייב חלב, כמו עצם, בו שאין

מקצתו. חתך

.â˙ÈÊk ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡Ó ÏÎB‡‰9ÏÎ‡ elÙ‡Â .‰˜BÏ - »≈≈≈∆ƒ««¿«ƒ∆«¬ƒ»«
˙ÈÊk Ba LÈ Ì‡ :ÌÏL ¯·‡10˙ÈÊkÓ ˙BÁt ,·iÁ - ≈∆»≈ƒ≈¿«ƒ«»»ƒ¿«ƒ

¯eËt -11ÌÈ„È‚Â ¯Oa B˙i¯·k ¯·‡‰ ÔÓ C˙Á . »»«ƒ»≈∆ƒ¿ƒ»»»¿ƒƒ
Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰˜BÏ - BÏÎ‡Â ˙ÈÊk ˙BÓˆÚÂ«¬»¿«ƒ«¬»∆««ƒ∆≈

‡e‰L Ïk ‡l‡ ¯Oa12¯Á‡ ¯·‡‰ „È¯Ù‰ Ì‡ Ï·‡ . »»∆»»∆¬»ƒƒ¿ƒ»≈∆««
ÔÓe ÌÈ„Èb‰ ÔÓ ¯Oa‰ „È¯Ù‰Â ÈÁ‰ ÔÓ BLÏzL∆¿»ƒ««¿ƒ¿ƒ«»»ƒ«ƒƒƒ

‰˜BÏ BÈ‡ - ˙BÓˆÚ‰13¯Oa‰ ÔÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡iL „Ú »¬»≈∆«∆…«¿«ƒƒ«»»
,˙ÈÊÎÏ Ba ÔÈÙ¯ËˆÓ ÌÈ„Èb‰Â ˙BÓˆÚ‰ ÔÈ‡Â ,Bc·Ï¿«¿≈»¬»¿«ƒƒƒ¿»¿ƒƒ¿«ƒ

B˙i¯a ‰pML ¯Á‡Ó14. ≈««∆ƒ»¿ƒ»

תורה.9) איסורי לכזית.10)ככל מצטרפים ועצמות וגידים
שלם.11) אבר שאכל פי על ועצמות 12)אף שגידים

החלק 13)מצטרפים. אם ואפילו פטור". מבחוץ "חלקו
מן  בשר אלא החי מן אבר שם כבר עליו אין מכזית, יותר הוא

מצטרפים. אין והעצמות והגידין בשר 14)החי, נברא האבר
לו  אין ולפיכך נפרדים הם ועכשיו מחוברים, וגידים ועצמות

החי. מן אבר דין

.ã‰Ê ¯·‡Ï B˜lÁ15‰Óa LÈ Ì‡ :ËÚÓ ËÚÓ BÏÎ‡Â ƒ¿¿≈∆∆«¬»¿«¿«ƒ≈¿«
¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â ,·iÁ - ¯Oa ˙ÈÊk ÏÎ‡L16Á˜Ï . ∆»«¿«ƒ»»«»¿ƒ»»»«

,BÏÎ‡Â ˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â ¯Oa B˙i¯·k ¯·‡‰ ÔÓ ˙ÈÊk¿«ƒƒ»≈∆ƒ¿ƒ»»»¿ƒƒ«¬»«¬»
- epÚÏ·iL Ì„˜ ÌÈÙa ÂÈÙa ˜ÏÁpL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆∆¡«¿ƒƒ¿ƒ…∆∆ƒ¿»∆

·iÁ17. «»

וא 15) והעצמות, הגידים מן הבשר הפריד חלק ולא בכל ין
ולפיכך  החי, מן בשר דין אלא החי, מן אבר דין לו אין כזית.
והעצמות  הגידים כי בשר", כזית "שאכל וכתב: רבינו דייק
מן  אבר הוא הרי כזית, חלק בכל יש אם אבל מצטרפים. אינם
והעצמות. הגידים מן הבשר הפריד שלא מכיוון החי,

החי.16) מן בבשר מצטרפים אין ועצמות שגידים
חייב".17) מבפנים "חלקו

.ä- BÏÎ‡Â B˙ÏÈËa ‰Ù¯ËÂ ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ LÏz»«≈∆ƒ««¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»«¬»
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;‰Ù¯Ë ÌeMÓe ,ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÌeMÓ :ÌÈzL ·iÁ«»¿«ƒƒ≈∆ƒ««ƒ¿≈»
˙Á‡k ÔÈ‡a ÔÈ¯eq‡‰ ÈL È¯‰L18·ÏÁ LÏBz‰ ÔÎÂ . ∆¬≈¿≈»ƒƒ»ƒ¿««¿≈«≈≈∆

,ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÌeMÓ :ÌÈzL ‰˜BÏ - BÏÎ‡Â ÈÁ‰ ÔÓƒ«««¬»∆¿«ƒƒ≈∆ƒ««
·ÏÁ ÌeMÓe19‰˜BÏ - BÏÎ‡Â ‰Ù¯h‰ ÔÓ ·ÏÁ LÏz . ƒ≈∆»«≈∆ƒ«¿≈»«¬»∆

LÏL20. »

לאיברים 18) לאו בחייה ש"בהמה אחת, בבת כלומר,
האבר  שהופרש בשעה רק חל החי מן אבר ואיסור עומדת",
על  חל איסור אחת בת ובאיסור נטרפה היא שעה ובאותה

הדעות. לכל חל 19)איסור החי מן אבר שאיסור פי על ואף
יציאת  משעת חל הרי חלב ואיסור האבר שנחתך בשעה
חלב, איסור על החי מן אבר איסור חל העולם, לאוויר הבהמה
על  חל שהוא ומתוך לגויים, גם נאסר החי מן שאבר מפני
משום  עליהם נאסר שכבר פי על אף יהודים, על גם חל הגויים

החי.20)חלב. מן אבר ומשום חלב ומשום טרפה משום

.åÏcÏ„Ó‰ ¯Oa21Ì‡ ,da ÏcÏ„Ó‰ ¯·‡Â ‰Ó‰·a »»«¿À¿»ƒ¿≈»¿≈∆«¿À¿»»ƒ
˙BÈÁÏÂ ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡22L¯Ù ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ≈»«¬…¿ƒ¿««ƒ∆…»«

¯eÒ‡ - ‰ËÁLpL ¯Á‡ ‡l‡23.ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â , ∆»««∆ƒ¿¬»»¿≈ƒ»»
ÌÈiÁÓ ÏÙ el‡k B˙B‡ ÔÈ‡B¯ - ‰Ó‰a‰ ‰˙Ó Ì‡Â24. ¿ƒ≈»«¿≈»ƒ¿ƒ»«≈«ƒ

ÏBÎi‰ Ï·‡ .ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÌeMÓ ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»»ƒ≈∆ƒ««¬»«»
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰Ó‰a‰ ‰ËÁL Ì‡ ,˙BÈÁÏÂ ¯ÊÁÏ25. «¬…¿ƒ¿ƒƒ¿¬»«¿≈»¬≈∆À»

ברצועות 21) עוד מחובר אלא לגמרי לא אבל הגוף, מן נתלש
קטנות. בו.22)בשר ולהידבק הגוף אל להתחבר

עושה 24)מדרבנן.23) אין שחיטה ניפול עושה "מיתה
אנו  מתה אם כלומר, מחיים ניפול", נפל האבר כאילו רואים

כאילו  אומרים, אנו אין בשחיטה אבל החי, מן אבר זה והרי
החי. מן אבר זה אין וממילא מחיים, ויכול 25)נפל הואיל

הבהמה. כגוף ונחשב מתירתו השחיטה ולחיות, לחזור האבר
החי. מן אבר משום ולא נבלה משום אלא חייב אינו ובמתה

.æËÓL26ÌÈˆÈa‰ ÔB‚k ,BÎ„ B‡ BÎÚÓ B‡ ¯·‡ »«≈∆ƒ¬»¿«≈ƒ
Ô˜z B‡ Ô˙B‡ CÚnL27ÔÓ ¯eÒ‡ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ∆ƒ≈»ƒ¿»¬≈∆≈»ƒ

CÎÈÙÏe ,ÌÈiÁ ˙ˆ˜Ó Ba LÈ È¯‰L ,‰¯Bz‰28ÔÈ‡ «»∆¬≈≈ƒ¿»«ƒ¿ƒ»≈
e‚‰pL ‚‰nÓ BÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .ÁÈ¯ÒÓ«¿ƒ«¿««ƒ≈»¿»¿ƒƒ¿»∆»¬
.ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡Ï ‰ÓB„ ‡e‰ È¯‰L ,Ì„wÓ Ï‡¯OÈ Ïk»ƒ¿»≈ƒ∆∆∆¬≈∆¿≈∆ƒ««

תלשו.26) לא הבהמה.27)אבל מפני 28)ונשחטה
חיים. מקצת בו שיש

.ç‰ÙBÁ ¯BÚ‰ B‡ ¯Oa‰ ‰È‰ Ì‡ :¯aLpL ÌˆÚ29 ∆∆∆ƒ¿«ƒ»»«»»»∆
BÈ·Ú ·¯30¯·M‰ Ûw‰ ·¯Â ¯aLp‰ ÌˆÚ ÏL31È¯‰ - …»¿∆∆∆«ƒ¿»¿…∆≈«∆∆¬≈

ıeÁÏ ÌˆÚ‰ ‡ˆÈ Ì‡Â ;¯zÓ ‰Ê32.¯eÒ‡ ¯·‡‰ È¯‰ - ∆À»¿ƒ»»»∆∆«¬≈»≈∆»
¯·M‰ ÌB˜nÓ CzÁÈ - ÛBÚ‰ B‡ ‰Ó‰a‰ ËÁLiLÎe¿∆ƒ¿««¿≈»»«¿…ƒ¿«∆∆
‰ÙBÁ ¯Oa‰Â ,ÌˆÚ‰ ¯aL .¯zÓ ¯‡M‰Â ,BÎÈÏLÈÂ¿«¿ƒ¿«¿»À»ƒ¿«»∆∆¿«»»∆

Òq¯Ó ¯Oa B˙B‡ ‰È‰ Ï·‡ ,Ba¯ ˙‡33,Ïk‡˙ B‡ ∆À¬»»»»»¿À»ƒ¿«≈
L ¯OakËwÏ˙Ó ‰È‰L B‡ ,B¯¯B‚ ‡ÙB¯‰34·¯‰ «»»∆»≈¿∆»»ƒ¿«≈»…

ÌÈ·˜ ÂÈÏÚL ¯Oa‰ ‰È‰L B‡ ,‰a¯‰ ˙BÓB˜nÓƒ¿«¿≈∆»»«»»∆»»¿»ƒ
ÌÈ·˜35,˙ÚaË ÔÈÓk ¯c˜pL B‡ ,¯Oa‰ ˜cÒpL B‡ , ¿»ƒ∆ƒ¿««»»∆ƒ¿«¿ƒ«««

¯Oa‰ ÔÓ ¯‡L ‡lL „Ú ‰ÏÚÓÏÓ ¯Oa‰ ¯¯‚pL B‡∆ƒ¿««»»ƒ¿«¿»«∆…ƒ¿«ƒ«»»
ÏÚÓ ‰hÓÏÓ ¯Oa‰ Ïk‡˙pL B‡ ,‰tÏ˜k ‡l‡∆»ƒ¿ƒ»∆ƒ¿«≈«»»ƒ¿«»≈«

Ú‚B BÈ‡ ‰ÙBÁ‰ ¯Oa‰ ‡ˆÓpL „Ú ¯aLpL ÌˆÚ‰»∆∆∆ƒ¿««∆ƒ¿»«»»«∆≈≈«
¯eq‡Ï ÔÈ¯BÓ el‡ ÏÎa - ÌˆÚa36‡t¯˙iL „Ú , »∆∆¿»≈ƒ¿ƒ«∆ƒ¿«≈

¯Oa‰37˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - el‡ ÏkÓ ÏÎ‡ Ì‡Â . «»»¿ƒ»«ƒ»≈«ƒ««
.˙ec¯Ó«¿

אלא 30)מכסה.29) לחוץ השבירה עובי רוב יצא שלא
מכוסה. ורובו נגלה העצם חלל היקף 31)מיעוט רוב

קיים. - השבר שעל אותו.32)הבשר מכסה אינו הבשר
רוב 33) את מכסה אבל וקלוש מרודד הבשר שהיה כלומר,

כאן 34)העצם. אלא יחד אינו הרוב לכסות הנותר בשר
נכסה. היקפו רוב הרי תצרפו ואם מעט וכאן מעט

חיסרון.35) שם 36)בלא בגמרא הן בעיות אלו כל
מחמירים. הרי 37)ומספק ארוכה", ומעלה בעצם "מסרטו

כשר. - (מתרפא) ארוכה מעלה שאם

.èÔÓe ÏBÁh‰ ÔÓ C˙ÁÂ ‰Ó‰a‰ ÈÚÓÏ B„È ËÈLBn‰«ƒ»ƒ¿≈«¿≈»¿»«ƒ«¿ƒ
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÈÏk‰38,‰ÈÚÓ CB˙a ˙BÎÈ˙Á‰ ÁÈp‰Â , «¿»¿«≈»∆¿ƒƒ««¬ƒ¿≈∆»

˙B¯eÒ‡ ˙BÎÈ˙Á‰ Ô˙B‡ È¯‰ - dËÁL Ck ¯Á‡Â¿««»¿»»¬≈»«¬ƒ¬
ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÌeMÓ39CB˙a ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â , ƒ≈∆ƒ««¿««ƒ∆¿

‡ÏÂ ‰ÈÚÓaL ¯aÚ‰ ÔÓ C˙Á Ì‡ Ï·‡ .‰ÈÚÓ≈∆»¬»ƒ»«ƒ»À»∆¿≈∆»¿…
B‡ ¯aÚ‰ ˙ÎÈ˙Á È¯‰ - dËÁL Ck ¯Á‡Â ,B‡ÈˆB‰ƒ¿««»¿»»¬≈¬ƒ«»À»

‡ˆÈ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,¯zÓ B¯·È‡40B‡ B„È ‡ÈˆB‰L ¯aÚ . ≈»À»ƒ¿…»»À»∆ƒ»
Ì„˜ BÎ˙ÁL ÔÈa ,ÌÏBÚÏ ¯·‡ B˙B‡ ¯Ò‡ - BÏ‚«̄¿∆¡«≈∆¿»≈∆¬»…∆

Bn‡ ‰ËÁLpL ¯Á‡ BÎ˙ÁL ÔÈa Bn‡ ËÁMzL41. ∆ƒ»≈ƒ≈∆¬»««∆ƒ¿¬»ƒ
Ck ¯Á‡Â Bn‡ ÈÚÓÏ ¯·‡ B˙B‡ ¯ÈÊÁ‰ elÙ‡Â«¬ƒ∆¡ƒ≈∆ƒ¿≈ƒ¿««»

ËÁL42B˙B‡ È¯‰ - ÌÈL ‰nk ‰ÈÁÂ „Ïe‰ „ÏB B‡ , ƒ¿«««»»¿»»«»»ƒ¬≈
ıeÁ ‡ˆiL ¯Oa ÏkL .‰Ù¯Ë ÌeMÓ ¯eÒ‡ ¯·‡‰»≈∆»ƒ¿≈»∆»»»∆»»
:¯Ó‡pL ;ÈÁ‰ ÔÓ L¯tL ¯O·k ¯Ò‡ - B˙vÁÓÏƒ¿ƒ»∆¡«¿»»∆»«ƒ««∆∆¡«
BÏ ‡e‰L ÌB˜ÓÏ ‡ˆiL ÔÂÈk - ‰Ù¯Ë ‰„Oa ¯O·e»»«»∆¿≈»≈»∆»»¿»∆

.e¯‡aL BÓk ,‰Ù¯Ë ‰OÚ ‰„Ok¿»∆«¬»¿≈»¿∆≈«¿

הבהמה.38) את מטריפה אינה שנטילתם איברים
אותן.39) מתירה אינה בשחיטת 40)והשחיטה וניתר

אמו 41)אמו. שחיטת קודם חתכו בין הבדל יש אכן
אמו, שנשחטה לפני נחתך שאם אמו, שנשחטה אחר לחתכו
לאחר  ובחתכו ההלכה. בסוף כדמסיים טרפה משום אסור

החי. מן אבר משום חייב אמו כלומר,42)שחיטת
נשאר  אז אמו, שחיטת אחרי העולם לאוויר חי יצא שהוולד
מתירתו  אינה אמו ושחיטת לעולם באיסורו היוצא האבר
שחיטה, בשעת הבהמה בפנים היה לא שהאבר מכיוון
בפנים  היה שהוא מפני כשחוט, נחשב הרי עצמו, והוולד
אם  אבל שחיטה. דין לו ואין שחיטה, בשעת [=הבהמה]
דין  לוולד יש הרי אמו, את ששחטו לפני יצא הוולד
גם  מתירה שחיטתו ואז התירתו, לא אמו ששחיטת שחיטה,

היוצא. האבר את

.éelÙ‡ ,ÌÈÙa B˙ˆ˜Ó ¯‡LÂ ¯·‡‰ ˙ˆ˜Ó ‡ÈˆB‰ƒƒ¿»»≈∆¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿ƒ¬ƒ
BËeÚÓ ‡l‡ ¯‡L ‡Ï43ÌÈÙaLÂ ,¯eÒ‡ ‡ˆBi‰ - …ƒ¿«∆»ƒ«≈»¿∆ƒ¿ƒ

¯zÓ44B¯ÈÊÁ‰L ¯Á‡ ¯·‡‰ ÔÓ ‡ˆBi‰ C˙Á Ì‡Â . À»¿ƒ»««≈ƒ»≈∆««∆∆¡ƒ
¯eÒ‡ „·Ïa ‡ˆiL B˙B‡ - ‰ËÁLÂ45¯·‡‰ ¯‡Le , ¿ƒ¿¬»∆»»ƒ¿«»¿»»≈∆

ÔÈa ,ıeÁa ‡e‰Â BÎ˙ÁÂ B¯ÈÊÁ‰ ‡Ï Ì‡Â ;¯zÓÀ»¿ƒ…∆¡ƒ«¬»¿«≈

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



צי zexeq` zelk`n 'ld - dyecw xtq - '` xc` b"i 'a mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

תרגום:88) ו) ל, (ישעיה גמלים" דבשת "ועל הגמל. דבשת
(ערוך). גמליא  חטרייא הרחם 90)זמנו.89)על בית 

שם). מפני 91)(רש"י שיער שאין מקום מתחת הזנב עור
שם). (רש"י רך שהוא

.áë.B¯Oa ˙‡ ÏÎ‡È ‡ÏÂ :Ï˜Òp‰ ¯BLa ¯Ó‡∆¡«¿«ƒ¿»¿…≈»≈∆¿»
‡e‰ È¯‰Â Ï˜ÒpL ¯Á‡ BÏÎ‡Ï ¯LÙ‡ ‰È‰ C‡È‰Â¿≈«»»∆¿»¿»¿««∆ƒ¿««¬≈

EÚÈ„B‰Ï ‡l‡ ·e˙k‰ ‡a ‡Ï ‡l‡ ?‰Ï·92ÔÂÈkL : ¿≈»∆»…»«»∆»¿ƒ¬∆≈»
¯Ò‡ ‰ÏÈ˜ÒÏ BÈc ¯Ó‚pL93‰Ó‰·k ‰OÚÂ , ∆ƒ¿«ƒƒ¿ƒ»∆¡«¿«¬»ƒ¿≈»

‰Ê È¯‰ - ‰¯Lk ‰ËÈÁL BËÁLe Ì„˜ Ì‡Â ,‰‡ÓË¿≈»¿ƒ»«¿»¿ƒ»¿≈»¬≈∆
‰˜BÏ - ˙ÈÊk B¯OaÓ ÏÎ‡ Ì‡Â ,‰È‰a ¯eÒ‡94ÔÎÂ . »«¬»»¿ƒ»«ƒ¿»¿«ƒ∆¿≈

È„·BÚÏ ‡ÏÂ ÌÈ·ÏÎÏ epzÈ ‡ÏÂ ¯ÎnÈ ‡Ï Ï˜qiLk¿∆ƒ»≈…ƒ»≈¿…ƒ¿∆ƒ¿»ƒ¿…¿¿≈
¯Ó‡ CÎÏ .˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk95.B¯Oa ˙‡ ÏÎ‡È ‡Ï : »ƒ«»¿»∆¡«…≈»≈∆¿»
¯zÓ Ï˜Òp‰ ¯BL ÏL L¯Ùe96‡e‰L Ú„B .‰‡‰a ∆∆∆«ƒ¿»À»«¬»»«∆

‰ÏÈ˜qÓ ¯eËt97enÊe‰L ÔB‚k ,BÈc ¯Ó‚pL ¯Á‡ »ƒ¿ƒ»««∆ƒ¿«ƒ¿∆«
¯„Úa ‰Ú¯ÈÂ ‡ˆÈ - ÌÈ„Ú‰98Ï˜ÒpL ¯Á‡ Ú„B Ì‡Â . »≈ƒ≈≈¿ƒ¿∆»≈∆¿ƒ«««∆ƒ¿«

‰È‰a ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -99. ¬≈∆À»«¬»»

א.92) מא, אלא 93)בבאֿקמא סקלו שלא אפילו כלומר,
בשרו".94)שחטו. את יאכל "ולא הלאו: משום

ב.95) כב, "לא 96)פסחים שנאמר: ב: לד, זרה עבודה
מותר. ופירשו אסור בשרו בשרו", את כריתות 97)יאכל

ב. שם).98)כג, (רש"י גמורים כחולין צאנו, שאר עם
שם.99)

ה'תשע"ו  א' אדר י"ג ב' יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
המושיט 1) בבהמה; המדולדל ובשר החי מן אבר איסור יבאר

בתוכה; והניחו והכליות הטחול מן וחתך הבהמה למעי ידו
אבר  אותו שנאסר ידו שהוציא עובר שניתקן; ביצים ודין
בן  או שליל בה ומצאה מעוברת בהמה השוחט נולד; ואח"כ

חי. תשעה

.à‰ÚeÓM‰ ÈtÓ2‡Ï :‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰fL ,e„ÓÏ ƒƒ«¿»»¿∆∆∆∆¡««»…
ÔÓ CzÁpL ¯·‡ ¯Ò‡Ï - ¯Oa‰ ÌÚ LÙp‰ ÏÎ‡…̇««∆∆ƒ«»»∆¡…≈∆∆∆¿«ƒ

ÈÁ‰3ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÏÚÂ .4¯Oa C‡ :ÁÏ ¯ÓB‡ ‡e‰ ««¿«≈∆ƒ««≈¿…««»»
‚‰B ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ¯eq‡Â .eÏÎ‡˙ ‡Ï BÓ„ BLÙa¿«¿»……≈¿ƒ≈∆ƒ««≈

ÌÈ‡ÓËa ‡Ï Ï·‡ ÌÈ¯B‰Ëa ,ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰·a5. ƒ¿≈»«»»ƒ¿ƒ¬»…ƒ¿≈ƒ

פה.2) שבעל יחתכנו 3)תורה שאם נפש מקרי חי "דאבר
שאינה  הנטולה כנפש עוד, ישוב שלא חליפין עושה אינו
בעוד  הבשר עם בעודו הנפש תאכל לא משמע והכי חוזרת

הבשר". עם מצוות 4)החיות משבע אחת היא החי מן אבר
עליהן. נצטוו נח ופסק 5)שבני בדבר, תנאים מחלוקת

כחכמים.

.áÔB‚k ,˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â ¯Oa Ba LiL ¯·‡ „Á‡∆»≈∆∆≈»»¿ƒƒ«¬»¿
ÌˆÚ Ba ÔÈ‡L ¯·‡ „Á‡Â ,Ï‚¯‰Â „i‰6ÔB‚k , «»¿»∆∆¿∆»≈∆∆≈∆∆¿
·ÏÁÂ ˙BÈÏk‰Â ÏBÁh‰Â ÌÈˆÈa‰Â ÔBLl‰7‡ˆBiÎÂ «»¿«≈ƒ¿«¿¿«¿»¿≈∆¿«≈

C˙ÁL ÔÈa - ÌˆÚ Ba ÔÈ‡L ¯·‡‰L ‡l‡ .Ô‰a»∆∆»∆»≈∆∆≈∆∆≈∆»«
B˙ˆ˜Ó C˙ÁL ÔÈa Blk8¯·‡ ÌeMÓ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ , À≈∆»«ƒ¿»¬≈∆»ƒ≈∆

ÂÈÏÚ ·iÁ BÈ‡ - ÌˆÚ Ba LiL ¯·‡‰Â ;ÈÁ‰ ÔÓƒ««¿»≈∆∆≈∆∆≈«»»»
¯Oa :B˙i¯·k L¯ÙiL „Ú ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÌeMÓƒ≈∆ƒ«««∆ƒ¿ƒ¿ƒ»»»
¯Oa‰ ÈÁ‰ ÔÓ L¯t Ì‡ Ï·‡ ;˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â¿ƒƒ«¬»¬»ƒ»«ƒ«««»»
,e¯‡aL BÓk ,‰Ù¯Ë ÌeMÓ ÂÈÏÚ ·iÁ - „·Ïaƒ¿««»»»ƒ¿≈»¿∆≈«¿

.ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÌeMÓ ‡Ï…ƒ≈∆ƒ««

חלב 6) (משום שלוש" חייב הטריפה מן החי מן חלב "אכל
בו  שאין באבר דגם הרי החי). מן אבר ומשום טרפה ומשום
בחלב. עצם אין שהלא החי, מן אבר משום חייב עצם

ואיסור 7) אבר איסור ... בו וטרפה אבר ממנה שתלש "כגון
חתך  שאם הרי אחת), בבת (שחלו קאתו" הדדי בהדי טרפה
החי  מן אבר משום חייב מנטילתה נטרפת שהיא אבר ממנה
ספר  בגליון כתוב "מצאתי נדפס: בגיליון (אמנם כשאכלו
הלב  כי והחלב להיות שצריך לי נראה והלב, לשונו, וזה אחד
אם  בכך מה כי תמוהים, הדברים אבל ניטל", אם טרפה עושה
החי? מן אבר איסור אין זה משום וכי נטרפת, הבהמה

שבאבר 8) הרי מקצת. אפילו משמע החי", מן חלב "אכל
אם  אפילו החי מן אבר משום חייב חלב, כמו עצם, בו שאין

מקצתו. חתך

.â˙ÈÊk ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡Ó ÏÎB‡‰9ÏÎ‡ elÙ‡Â .‰˜BÏ - »≈≈≈∆ƒ««¿«ƒ∆«¬ƒ»«
˙ÈÊk Ba LÈ Ì‡ :ÌÏL ¯·‡10˙ÈÊkÓ ˙BÁt ,·iÁ - ≈∆»≈ƒ≈¿«ƒ«»»ƒ¿«ƒ

¯eËt -11ÌÈ„È‚Â ¯Oa B˙i¯·k ¯·‡‰ ÔÓ C˙Á . »»«ƒ»≈∆ƒ¿ƒ»»»¿ƒƒ
Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰˜BÏ - BÏÎ‡Â ˙ÈÊk ˙BÓˆÚÂ«¬»¿«ƒ«¬»∆««ƒ∆≈

‡e‰L Ïk ‡l‡ ¯Oa12¯Á‡ ¯·‡‰ „È¯Ù‰ Ì‡ Ï·‡ . »»∆»»∆¬»ƒƒ¿ƒ»≈∆««
ÔÓe ÌÈ„Èb‰ ÔÓ ¯Oa‰ „È¯Ù‰Â ÈÁ‰ ÔÓ BLÏzL∆¿»ƒ««¿ƒ¿ƒ«»»ƒ«ƒƒƒ

‰˜BÏ BÈ‡ - ˙BÓˆÚ‰13¯Oa‰ ÔÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡iL „Ú »¬»≈∆«∆…«¿«ƒƒ«»»
,˙ÈÊÎÏ Ba ÔÈÙ¯ËˆÓ ÌÈ„Èb‰Â ˙BÓˆÚ‰ ÔÈ‡Â ,Bc·Ï¿«¿≈»¬»¿«ƒƒƒ¿»¿ƒƒ¿«ƒ

B˙i¯a ‰pML ¯Á‡Ó14. ≈««∆ƒ»¿ƒ»

תורה.9) איסורי לכזית.10)ככל מצטרפים ועצמות וגידים
שלם.11) אבר שאכל פי על ועצמות 12)אף שגידים

החלק 13)מצטרפים. אם ואפילו פטור". מבחוץ "חלקו
מן  בשר אלא החי מן אבר שם כבר עליו אין מכזית, יותר הוא

מצטרפים. אין והעצמות והגידין בשר 14)החי, נברא האבר
לו  אין ולפיכך נפרדים הם ועכשיו מחוברים, וגידים ועצמות

החי. מן אבר דין

.ã‰Ê ¯·‡Ï B˜lÁ15‰Óa LÈ Ì‡ :ËÚÓ ËÚÓ BÏÎ‡Â ƒ¿¿≈∆∆«¬»¿«¿«ƒ≈¿«
¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â ,·iÁ - ¯Oa ˙ÈÊk ÏÎ‡L16Á˜Ï . ∆»«¿«ƒ»»«»¿ƒ»»»«

,BÏÎ‡Â ˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â ¯Oa B˙i¯·k ¯·‡‰ ÔÓ ˙ÈÊk¿«ƒƒ»≈∆ƒ¿ƒ»»»¿ƒƒ«¬»«¬»
- epÚÏ·iL Ì„˜ ÌÈÙa ÂÈÙa ˜ÏÁpL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆∆¡«¿ƒƒ¿ƒ…∆∆ƒ¿»∆

·iÁ17. «»

וא 15) והעצמות, הגידים מן הבשר הפריד חלק ולא בכל ין
ולפיכך  החי, מן בשר דין אלא החי, מן אבר דין לו אין כזית.
והעצמות  הגידים כי בשר", כזית "שאכל וכתב: רבינו דייק
מן  אבר הוא הרי כזית, חלק בכל יש אם אבל מצטרפים. אינם
והעצמות. הגידים מן הבשר הפריד שלא מכיוון החי,

החי.16) מן בבשר מצטרפים אין ועצמות שגידים
חייב".17) מבפנים "חלקו

.ä- BÏÎ‡Â B˙ÏÈËa ‰Ù¯ËÂ ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ LÏz»«≈∆ƒ««¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»«¬»
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;‰Ù¯Ë ÌeMÓe ,ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÌeMÓ :ÌÈzL ·iÁ«»¿«ƒƒ≈∆ƒ««ƒ¿≈»
˙Á‡k ÔÈ‡a ÔÈ¯eq‡‰ ÈL È¯‰L18·ÏÁ LÏBz‰ ÔÎÂ . ∆¬≈¿≈»ƒƒ»ƒ¿««¿≈«≈≈∆

,ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÌeMÓ :ÌÈzL ‰˜BÏ - BÏÎ‡Â ÈÁ‰ ÔÓƒ«««¬»∆¿«ƒƒ≈∆ƒ««
·ÏÁ ÌeMÓe19‰˜BÏ - BÏÎ‡Â ‰Ù¯h‰ ÔÓ ·ÏÁ LÏz . ƒ≈∆»«≈∆ƒ«¿≈»«¬»∆

LÏL20. »

לאיברים 18) לאו בחייה ש"בהמה אחת, בבת כלומר,
האבר  שהופרש בשעה רק חל החי מן אבר ואיסור עומדת",
על  חל איסור אחת בת ובאיסור נטרפה היא שעה ובאותה

הדעות. לכל חל 19)איסור החי מן אבר שאיסור פי על ואף
יציאת  משעת חל הרי חלב ואיסור האבר שנחתך בשעה
חלב, איסור על החי מן אבר איסור חל העולם, לאוויר הבהמה
על  חל שהוא ומתוך לגויים, גם נאסר החי מן שאבר מפני
משום  עליהם נאסר שכבר פי על אף יהודים, על גם חל הגויים

החי.20)חלב. מן אבר ומשום חלב ומשום טרפה משום

.åÏcÏ„Ó‰ ¯Oa21Ì‡ ,da ÏcÏ„Ó‰ ¯·‡Â ‰Ó‰·a »»«¿À¿»ƒ¿≈»¿≈∆«¿À¿»»ƒ
˙BÈÁÏÂ ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡22L¯Ù ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ≈»«¬…¿ƒ¿««ƒ∆…»«

¯eÒ‡ - ‰ËÁLpL ¯Á‡ ‡l‡23.ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â , ∆»««∆ƒ¿¬»»¿≈ƒ»»
ÌÈiÁÓ ÏÙ el‡k B˙B‡ ÔÈ‡B¯ - ‰Ó‰a‰ ‰˙Ó Ì‡Â24. ¿ƒ≈»«¿≈»ƒ¿ƒ»«≈«ƒ

ÏBÎi‰ Ï·‡ .ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÌeMÓ ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»»ƒ≈∆ƒ««¬»«»
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰Ó‰a‰ ‰ËÁL Ì‡ ,˙BÈÁÏÂ ¯ÊÁÏ25. «¬…¿ƒ¿ƒƒ¿¬»«¿≈»¬≈∆À»

ברצועות 21) עוד מחובר אלא לגמרי לא אבל הגוף, מן נתלש
קטנות. בו.22)בשר ולהידבק הגוף אל להתחבר

עושה 24)מדרבנן.23) אין שחיטה ניפול עושה "מיתה
אנו  מתה אם כלומר, מחיים ניפול", נפל האבר כאילו רואים

כאילו  אומרים, אנו אין בשחיטה אבל החי, מן אבר זה והרי
החי. מן אבר זה אין וממילא מחיים, ויכול 25)נפל הואיל

הבהמה. כגוף ונחשב מתירתו השחיטה ולחיות, לחזור האבר
החי. מן אבר משום ולא נבלה משום אלא חייב אינו ובמתה

.æËÓL26ÌÈˆÈa‰ ÔB‚k ,BÎ„ B‡ BÎÚÓ B‡ ¯·‡ »«≈∆ƒ¬»¿«≈ƒ
Ô˜z B‡ Ô˙B‡ CÚnL27ÔÓ ¯eÒ‡ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ∆ƒ≈»ƒ¿»¬≈∆≈»ƒ

CÎÈÙÏe ,ÌÈiÁ ˙ˆ˜Ó Ba LÈ È¯‰L ,‰¯Bz‰28ÔÈ‡ «»∆¬≈≈ƒ¿»«ƒ¿ƒ»≈
e‚‰pL ‚‰nÓ BÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .ÁÈ¯ÒÓ«¿ƒ«¿««ƒ≈»¿»¿ƒƒ¿»∆»¬
.ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡Ï ‰ÓB„ ‡e‰ È¯‰L ,Ì„wÓ Ï‡¯OÈ Ïk»ƒ¿»≈ƒ∆∆∆¬≈∆¿≈∆ƒ««

תלשו.26) לא הבהמה.27)אבל מפני 28)ונשחטה
חיים. מקצת בו שיש

.ç‰ÙBÁ ¯BÚ‰ B‡ ¯Oa‰ ‰È‰ Ì‡ :¯aLpL ÌˆÚ29 ∆∆∆ƒ¿«ƒ»»«»»»∆
BÈ·Ú ·¯30¯·M‰ Ûw‰ ·¯Â ¯aLp‰ ÌˆÚ ÏL31È¯‰ - …»¿∆∆∆«ƒ¿»¿…∆≈«∆∆¬≈

ıeÁÏ ÌˆÚ‰ ‡ˆÈ Ì‡Â ;¯zÓ ‰Ê32.¯eÒ‡ ¯·‡‰ È¯‰ - ∆À»¿ƒ»»»∆∆«¬≈»≈∆»
¯·M‰ ÌB˜nÓ CzÁÈ - ÛBÚ‰ B‡ ‰Ó‰a‰ ËÁLiLÎe¿∆ƒ¿««¿≈»»«¿…ƒ¿«∆∆
‰ÙBÁ ¯Oa‰Â ,ÌˆÚ‰ ¯aL .¯zÓ ¯‡M‰Â ,BÎÈÏLÈÂ¿«¿ƒ¿«¿»À»ƒ¿«»∆∆¿«»»∆

Òq¯Ó ¯Oa B˙B‡ ‰È‰ Ï·‡ ,Ba¯ ˙‡33,Ïk‡˙ B‡ ∆À¬»»»»»¿À»ƒ¿«≈
L ¯OakËwÏ˙Ó ‰È‰L B‡ ,B¯¯B‚ ‡ÙB¯‰34·¯‰ «»»∆»≈¿∆»»ƒ¿«≈»…

ÌÈ·˜ ÂÈÏÚL ¯Oa‰ ‰È‰L B‡ ,‰a¯‰ ˙BÓB˜nÓƒ¿«¿≈∆»»«»»∆»»¿»ƒ
ÌÈ·˜35,˙ÚaË ÔÈÓk ¯c˜pL B‡ ,¯Oa‰ ˜cÒpL B‡ , ¿»ƒ∆ƒ¿««»»∆ƒ¿«¿ƒ«««

¯Oa‰ ÔÓ ¯‡L ‡lL „Ú ‰ÏÚÓÏÓ ¯Oa‰ ¯¯‚pL B‡∆ƒ¿««»»ƒ¿«¿»«∆…ƒ¿«ƒ«»»
ÏÚÓ ‰hÓÏÓ ¯Oa‰ Ïk‡˙pL B‡ ,‰tÏ˜k ‡l‡∆»ƒ¿ƒ»∆ƒ¿«≈«»»ƒ¿«»≈«

Ú‚B BÈ‡ ‰ÙBÁ‰ ¯Oa‰ ‡ˆÓpL „Ú ¯aLpL ÌˆÚ‰»∆∆∆ƒ¿««∆ƒ¿»«»»«∆≈≈«
¯eq‡Ï ÔÈ¯BÓ el‡ ÏÎa - ÌˆÚa36‡t¯˙iL „Ú , »∆∆¿»≈ƒ¿ƒ«∆ƒ¿«≈

¯Oa‰37˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - el‡ ÏkÓ ÏÎ‡ Ì‡Â . «»»¿ƒ»«ƒ»≈«ƒ««
.˙ec¯Ó«¿

אלא 30)מכסה.29) לחוץ השבירה עובי רוב יצא שלא
מכוסה. ורובו נגלה העצם חלל היקף 31)מיעוט רוב

קיים. - השבר שעל אותו.32)הבשר מכסה אינו הבשר
רוב 33) את מכסה אבל וקלוש מרודד הבשר שהיה כלומר,

כאן 34)העצם. אלא יחד אינו הרוב לכסות הנותר בשר
נכסה. היקפו רוב הרי תצרפו ואם מעט וכאן מעט

חיסרון.35) שם 36)בלא בגמרא הן בעיות אלו כל
מחמירים. הרי 37)ומספק ארוכה", ומעלה בעצם "מסרטו

כשר. - (מתרפא) ארוכה מעלה שאם

.èÔÓe ÏBÁh‰ ÔÓ C˙ÁÂ ‰Ó‰a‰ ÈÚÓÏ B„È ËÈLBn‰«ƒ»ƒ¿≈«¿≈»¿»«ƒ«¿ƒ
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÈÏk‰38,‰ÈÚÓ CB˙a ˙BÎÈ˙Á‰ ÁÈp‰Â , «¿»¿«≈»∆¿ƒƒ««¬ƒ¿≈∆»

˙B¯eÒ‡ ˙BÎÈ˙Á‰ Ô˙B‡ È¯‰ - dËÁL Ck ¯Á‡Â¿««»¿»»¬≈»«¬ƒ¬
ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÌeMÓ39CB˙a ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â , ƒ≈∆ƒ««¿««ƒ∆¿

‡ÏÂ ‰ÈÚÓaL ¯aÚ‰ ÔÓ C˙Á Ì‡ Ï·‡ .‰ÈÚÓ≈∆»¬»ƒ»«ƒ»À»∆¿≈∆»¿…
B‡ ¯aÚ‰ ˙ÎÈ˙Á È¯‰ - dËÁL Ck ¯Á‡Â ,B‡ÈˆB‰ƒ¿««»¿»»¬≈¬ƒ«»À»

‡ˆÈ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,¯zÓ B¯·È‡40B‡ B„È ‡ÈˆB‰L ¯aÚ . ≈»À»ƒ¿…»»À»∆ƒ»
Ì„˜ BÎ˙ÁL ÔÈa ,ÌÏBÚÏ ¯·‡ B˙B‡ ¯Ò‡ - BÏ‚«̄¿∆¡«≈∆¿»≈∆¬»…∆

Bn‡ ‰ËÁLpL ¯Á‡ BÎ˙ÁL ÔÈa Bn‡ ËÁMzL41. ∆ƒ»≈ƒ≈∆¬»««∆ƒ¿¬»ƒ
Ck ¯Á‡Â Bn‡ ÈÚÓÏ ¯·‡ B˙B‡ ¯ÈÊÁ‰ elÙ‡Â«¬ƒ∆¡ƒ≈∆ƒ¿≈ƒ¿««»

ËÁL42B˙B‡ È¯‰ - ÌÈL ‰nk ‰ÈÁÂ „Ïe‰ „ÏB B‡ , ƒ¿«««»»¿»»«»»ƒ¬≈
ıeÁ ‡ˆiL ¯Oa ÏkL .‰Ù¯Ë ÌeMÓ ¯eÒ‡ ¯·‡‰»≈∆»ƒ¿≈»∆»»»∆»»
:¯Ó‡pL ;ÈÁ‰ ÔÓ L¯tL ¯O·k ¯Ò‡ - B˙vÁÓÏƒ¿ƒ»∆¡«¿»»∆»«ƒ««∆∆¡«
BÏ ‡e‰L ÌB˜ÓÏ ‡ˆiL ÔÂÈk - ‰Ù¯Ë ‰„Oa ¯O·e»»«»∆¿≈»≈»∆»»¿»∆

.e¯‡aL BÓk ,‰Ù¯Ë ‰OÚ ‰„Ok¿»∆«¬»¿≈»¿∆≈«¿

הבהמה.38) את מטריפה אינה שנטילתם איברים
אותן.39) מתירה אינה בשחיטת 40)והשחיטה וניתר

אמו 41)אמו. שחיטת קודם חתכו בין הבדל יש אכן
אמו, שנשחטה לפני נחתך שאם אמו, שנשחטה אחר לחתכו
לאחר  ובחתכו ההלכה. בסוף כדמסיים טרפה משום אסור

החי. מן אבר משום חייב אמו כלומר,42)שחיטת
נשאר  אז אמו, שחיטת אחרי העולם לאוויר חי יצא שהוולד
מתירתו  אינה אמו ושחיטת לעולם באיסורו היוצא האבר
שחיטה, בשעת הבהמה בפנים היה לא שהאבר מכיוון
בפנים  היה שהוא מפני כשחוט, נחשב הרי עצמו, והוולד
אם  אבל שחיטה. דין לו ואין שחיטה, בשעת [=הבהמה]
דין  לוולד יש הרי אמו, את ששחטו לפני יצא הוולד
גם  מתירה שחיטתו ואז התירתו, לא אמו ששחיטת שחיטה,

היוצא. האבר את

.éelÙ‡ ,ÌÈÙa B˙ˆ˜Ó ¯‡LÂ ¯·‡‰ ˙ˆ˜Ó ‡ÈˆB‰ƒƒ¿»»≈∆¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿ƒ¬ƒ
BËeÚÓ ‡l‡ ¯‡L ‡Ï43ÌÈÙaLÂ ,¯eÒ‡ ‡ˆBi‰ - …ƒ¿«∆»ƒ«≈»¿∆ƒ¿ƒ

¯zÓ44B¯ÈÊÁ‰L ¯Á‡ ¯·‡‰ ÔÓ ‡ˆBi‰ C˙Á Ì‡Â . À»¿ƒ»««≈ƒ»≈∆««∆∆¡ƒ
¯eÒ‡ „·Ïa ‡ˆiL B˙B‡ - ‰ËÁLÂ45¯·‡‰ ¯‡Le , ¿ƒ¿¬»∆»»ƒ¿«»¿»»≈∆

ÔÈa ,ıeÁa ‡e‰Â BÎ˙ÁÂ B¯ÈÊÁ‰ ‡Ï Ì‡Â ;¯zÓÀ»¿ƒ…∆¡ƒ«¬»¿«≈
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ÌB˜Ó - ‰ËÈÁL ¯Á‡ B‡ ‰ËÈÁL Ì„˜ BÎ˙ÁL∆¬»…∆¿ƒ»««¿ƒ»¿
¯ÈÂ‡‰ „‚pL ÌB˜n‰ ‡e‰Â .¯eÒ‡ C˙Á‰46¯Á‡ , «¬»»¿«»∆∆∆»¬ƒ««

.C˙Á‰ ÌB˜Ó C˙BÁÂ ¯ÊBÁ ‡ˆBi‰ CzÁiL∆«¿…«≈≈¿≈¿«¬»

הרי 43) רובו "יצא אנו אומרים שבלידה פי על אף כלומר,
כילוד". היוצא 44)זה הרוב ואין לאברים לידה אין כי

בפנים. שנשאר המיעוט את כילוד ומצמצם 45)עושה
הבהמה. בשחיטת ניתר כן גם החתך ומקום וחותך

ביה 46) קרינא ולא הרחם שפת על עומד שהוא "מפני
הוא". בתוכה דלאו בבהמה, בהמה

.àé‡e‰Â ‰ËÈÁL Ì„˜ BÎ˙ÁÂ ,‡ˆiL ¯aÚ ¯·‡ Ïk»≈∆À»∆»»«¬»…∆¿ƒ»¿
ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ‰Ê È¯‰ - ıeÁa47elÙ‡Â ,ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏÂ «¬≈∆≈∆ƒ««¿ƒ»»«¬ƒ

˙Ó48‰ËÈÁL ¯Á‡ CzÁ Ì‡Â .‰ËÈÁL Ì„˜ ¯aÚ‰ ≈»À»…∆¿ƒ»¿ƒ∆¿«««¿ƒ»
‰˜BÏ BÈ‡ BÏÎB‡‰ -49‰˙Ó Ì‡Â .˙Ó elÙ‡Â , »¿≈∆«¬ƒ≈¿ƒ≈»

‡Â ‰Ó‰a‰¯·‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ BÏÎB‡‰ - BÎ˙Á Ck ¯Á «¿≈»¿««»¬»»¿∆ƒ≈∆
ÈÁ‰ ÔÓ50. ƒ««

בשדה 47) "ובשר של שהאיסור למעלה שביארנו וכמו
בנחתך  אבל אמו, שחיטת אחרי כשנחתך אלא אינו טרפה"

החי. מן אבר זה הרי השחיטה שבפנים 48)לפני "דעובר
להתירו  אמו שחיטת ליה מהני דהא כחי חשיב מת אפילו

באכילה". משום 49)אף לוקה אבל החי. מן אבר משום
נפל 50)טריפה. כאילו ורואים ניפול עושה דמיתה
מחיים.

.áé„ÏB Ck ¯Á‡Â ,¯·‡‰ ¯Ò‡Â ¯·‡ ‡ÈˆB‰L ¯aÚÀ»∆ƒ≈∆¿∆¡«»≈∆¿««»«
,˜ÙqÓ B˙BzLÏ ¯eÒ‡ dlL ·ÏÁ‰ - ‰·˜ ‡È‰ È¯‰Â«¬≈ƒ¿≈»∆»»∆»»ƒ¿ƒ»≈
„Á‡ ¯·‡ da LÈÂ ÔÈ¯·È‡‰ ÏÏkÓ ‡a ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿»ƒ¿«»≈»ƒ¿≈»≈∆∆»
.‰¯B‰Ë ·ÏÁa ·¯Ú˙pL ‰Ù¯Ë ·ÏÁk ‰Ê È¯‰Â .¯eÒ‡»«¬≈∆«¬≈¿≈»∆ƒ¿»≈«¬≈¿»

.âéÏÈÏL da ‡ˆÓe ˙¯aÚÓ ‰Ó‰a ËÁBM‰51ÈÁ ÔÈa , «≈¿≈»¿À∆∆»»»¿ƒ≈«
‡ÈÏL elÙ‡Â .‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ˙Ó ÔÈa52 ≈≈¬≈∆À»«¬ƒ»«¬ƒƒ¿»

˙‡ ËÁLÂ d˙ˆ˜Ó ˙‡ˆiL ‡ÈÏLÂ .‰ÏÈÎ‡a ˙¯zÓÀ∆∆«¬ƒ»¿ƒ¿»∆»»ƒ¿»»¿»«∆
‰¯eL˜ BÊ ‡ÈÏL ‰˙È‰ Ì‡ :‰Ó‰a‰53‰Ó - „Ïea «¿≈»ƒ»¿»ƒ¿»¿»«»»«

¯eÒ‡ ‰pnÓ ‡ˆiM54‰˙È‰ ‡Ï Ì‡Â ;¯zÓ ¯‡M‰Â , ∆»»ƒ∆»»¿«¿»À»¿ƒ…»¿»
˙‡ˆiL BÊ ‡ÈÏL ‡nL ;‰¯eÒ‡ dlk - Ba ‰¯eL¿̃»À»¬»∆»ƒ¿»∆»»

da ‰È‰L „ÏÂ BÏ CÏ‰ d˙ˆ˜Ó55‡ˆÓpL ‰Ê „ÏÂe , ƒ¿»»»«»»∆»»»»»∆∆ƒ¿»
‡Ï Ì‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .BlL ‡ÈÏL ‰ÎÏ‰ ÔËaa«∆∆»¿»ƒ¿»∆¿≈»ƒ«∆ƒ…

.‰¯eÒ‡ dlk ‡ÈÏM‰L ,ÏÏk „ÏÂ ÔËaa ‡ˆÓƒ¿»«∆∆»»¿»∆«ƒ¿»À»¬»

העובר".52)עובר.51) יהיה שבתוכו הכיס "והוא
בתוך 53) שנמצא מהוולד חלק היא השלייה כן ואם

שיצא.54)הבהמה. העובר מן כאבר הוא שהרי
אסורה.55) שלייתו גם ולפיכך האם בשחיטת ניתר ולא

.ãé‰ÚLz Ôa ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÁ ¯aÚ da ‡ˆÓ»»»À»«««ƒ∆∆ƒ¿»
,‰ËÈÁL CÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰ÈÁiL ¯LÙ‡Â ÔÈ¯eÓb ÌÈL„Á√»ƒ¿ƒ¿∆¿»∆ƒ¿∆≈»ƒ¿ƒ»
Èab ÏÚ ÒÈ¯Ù‰ Ì‡Â .Bz¯‰ËÓ Bn‡ ˙ËÈÁL ‡l‡∆»¿ƒ«ƒ¿««¿¿ƒƒ¿ƒ««≈

‰ËÈÁL CÈ¯ˆ - Ú˜¯˜56. «¿«»ƒ¿ƒ»

עין.56) מראית משום מדרבנן היא זו ושחיטה

.åè‡ˆÓe ‰Ù¯Ë ‰Ó‰a ËÁL B‡ ‰Ó‰a‰ ˙‡ Ú¯»̃«∆«¿≈»»«¿≈»¿≈»»»
‰ËÈÁL CÈ¯ˆ - ÈÁ ‰ÚLz Ôa da57ÔÈ‡Â ,B¯Èz‰Ï »∆ƒ¿»«»ƒ¿ƒ»¿«ƒ¿≈

,ÂÈL„Á BÏ e¯Ó‚ ‡Ï Ì‡Â .BÏ ˙ÏÚBÓ Bn‡ ˙ËÈÁL¿ƒ«ƒ∆∆¿ƒ…»¿√»»
,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ‰Ù¯h‰ ÈÚÓa ÈÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«ƒ¿≈«¿≈»¬≈∆»
BL‡¯ ‡ÈˆB‰L ¯aÚ Ïk .Bn‡Ó ¯·‡k ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆¿≈∆≈ƒ»À»∆ƒ…
Bn‡ ˙ËÈÁL ÔÈ‡ - Bn‡ ˙‡ ËÁL Ck ¯Á‡Â ,B¯ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒ¿««»»«∆ƒ≈¿ƒ«ƒ

.‰ËÈÁL CÈ¯ˆÂ „eÏÈk ‡e‰ È¯‰Â ,BÏ ˙ÏÚBÓ∆∆«¬≈¿»¿»ƒ¿ƒ»

טרפה.57) אמו בשחיטת ניתר הוולד שאין

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
הלב 1) ודיני חייב; דם איזה ועל הדם מן כזית האוכל יבאר

עד  בהמה מפרקת השובר וחגבים; ודגים והכבד הטחול
ועופות  דגים מולחין ואם הבשר; מליחת ודין נפשה; שתצא
ומילא  שלמים שהניחן עופות בתנור; שצלהו וראש ביחד;
אם  בה ששחט סכין בבצק; שטפלן או וביצים בשר חללן

רותח. בה יחתוך

.àÌc‰ ÔÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰2˙¯k ·iÁ - „ÈÊÓa :3, »≈¿«ƒƒ«»¿≈ƒ«»»≈
,‰¯Bza L¯ÙÓ ¯·„Â .‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·Ó - ‚‚BLa¿≈≈ƒ«»¿»¿»»¿…»«»
ÔÈa ,„·Ïa ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a Ìc ÏÚ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡L∆≈«»∆»««¿≈»«»»ƒ¿«≈
eÏÎ‡˙ ‡Ï Ìc ÏÎÂ :¯Ó‡pL .ÔÈ¯B‰Ë ÔÈa ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ≈¿ƒ∆∆¡«¿»»……¿
,‰Ó‰a ÏÏÎa ‰iÁÂ ;‰Ó‰aÏÂ ÛBÚÏ ÌÎÈ˙·LBÓ ÏÎa¿…¿…≈∆»¿«¿≈»¿«»ƒ¿«¿≈»
Ïi‡ ¯ÓB‚Â ¯BL eÏÎ‡z ¯L‡ ‰Ó‰a‰ ˙‡Ê :¯Ó‡pL∆∆¡«…«¿≈»¬∆…≈¿≈«»
ÌÈOÓ¯e ÌÈˆ˜Le ÌÈ·‚ÁÂ ÌÈ‚c Ìc Ï·‡ .¯ÓB‚Â È·ˆe¿ƒ¿≈¬»«»ƒ«¬»ƒ¿»ƒ¿»ƒ

Ì„‡‰ Ì„Â4ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ -5:CÎÈÙÏ .Ìc ÌeMÓ ¿«»»»≈«»ƒ»»ƒ»¿ƒ»
ÌÈ¯B‰Ë ÌÈ·‚ÁÂ ÌÈ‚c Ìc6elÙ‡Â .BÏÎ‡Ï ¯zÓ - «»ƒ«¬»ƒ¿ƒÀ»¿»¿«¬ƒ

¯zÓ - e‰˙LÂ ÈÏÎa BÒpk7ÌÈ‚„Â ÌÈ·‚Á Ì„Â . ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»À»¿«¬»ƒ¿»ƒ
·ÏÁk ,ÔÙeb ˙ÈˆÓz ‡e‰L ÌeMÓ ,¯eÒ‡ - ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ»ƒ∆«¿ƒ»«¬≈

‰‡ÓË ‰Ó‰a8.e¯‡aL BÓk ,Ô¯O·k - ÌÈˆ˜L Ì„Â . ¿≈»¿≈»¿«¿»ƒƒ¿»»¿∆≈«¿

משקה,2) שהוא אףֿעלֿפי בכזית, דם אכילת איסור שיעור
מפני  דבר, של וטעמו רביעית. שיעורם המשקים וכל
דם  כל תאכל אשר נפש "כל אכילה בלשון כתבה שהתורה
שיעורה  אכילה וכל יכרת" אוכליו כל הוא "דמו ונכרתה".
מגמרא  משמע וכן טֿי, הלכה ב פרק כתב וכן בכזית,
וכן  ברביעית. שיעורו טומאה לענין ורק כב. כא: כריתות
קיד: ביבמות אולם רביעיות. עשר של בסוגיא לח. בנזיר
באיסורי  המדובר ושם רביעית", דאיכא עד "דם גרסינן
ששמים  נזיר, בתוספתא שנינו אותו? משערים וכיצד אכילה.
הוא  מהכוס הנשפכת והכמות משקה, מלאה בכוס זית

כזית. שעבירה 3)שיעור בו התרו כשלא ב. כריתות משנה
מלקים  ביתֿדין למלקות, בו כשהתרו אבל מלקות, עונשה זו

מכרת. ונפטר שתים.4)אותו מהלכי דם הגמרא: בלשון
ב.5) בהלכה כמבואר כשפירש, אסור הוא אבל
לכתחילה.6) מותר וחגבים דגים דם כא. בכריתות ברייתא

ולפיכך  קשקשים", ביה "דאית כגון מפרשים, שם ובגמרא
בכלי. כנסו אפילו עין, מראית משום לחוש רבינו 7)אין

כנסו. לא ובין כנסו בין טהורים, דגים בדם מחלק אינו
אבל 8) ו, א, הלכה ג בפרק שכתב כמו עליו, לוקין ואין

דם. איסור בו אין
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.á,L¯t Ì‡ ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ¯eÒ‡ - Ì„‡‰ Ìc«»»»»ƒƒ¿≈¿ƒƒ≈«
˙ec¯Ó ˙kÓ ÂÈÏÚ ÔÈkÓe9ÌÈpM‰ Ìc Ï·‡ .10BÚÏBa - «ƒ»»«««¿¬»««ƒ«ƒ¿

¯¯Bb - Ìc ‰ÈÏÚ ‡ˆÓe ˙Ùa CLpL È¯‰ .ÚÓ BÈ‡Â¿≈ƒ¿»¬≈∆»«¿«»»»∆»»≈
.L¯t È¯‰L ,ÏÎB‡ Ck ¯Á‡Â Ìc‰ ˙‡∆«»¿««»≈∆¬≈≈«

על 9) העוברים החוטאים את לרדות כדי מדרבנן, מלקות
חכמים. השיניים.10)דברי שבין דם בגמרא:

.â‰ËÈÁL ˙ÚLa ‡ˆBi‰ Ìc ÏÚ ‡l‡ ˙¯k ÔÈ·iÁ ÔÈ‡≈«»ƒ»≈∆»«»«≈ƒ¿«¿ƒ»
L‡¯‰ ˙Êz‰ B‡ ‰¯ÈÁe11Ba LiL ÔÓÊ Ïk , ¿ƒ»«»«»…»¿«∆≈

˙ÈÓeÓ„‡12·l‰ CB˙a Òek‰ Ìc‰ ÏÚÂ ;13Ìc ÏÚÂ ; «¿ƒ¿««»«»¿«≈¿««
‡ˆBÈÂ Ál˜Ó ‡e‰L ÔÓÊ Ïk ,‰Êw‰14Ìc‰ Ï·‡ . «»»»¿«∆¿«≈«¿≈¬»«»

˙˙BM‰15Ì„Â ,Ál˜Ï ÏÈÁ˙iL Ì„˜ ‰Êw‰ ˙lÁ˙a «≈ƒ¿ƒ««»»…∆∆«¿ƒ¿«≈«¿»
ÔÈ‡ - ˜ÒÙÏ Ìc‰ ÏÈÁ˙iLk ‰Êw‰ ÛBÒa ˙˙BM‰«≈¿«»»¿∆«¿ƒ«»ƒ¿…≈

ÌÈ¯·È‡‰ Ì„k ‡e‰ È¯‰Â ,ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ16ÌcL ; «»ƒ»»«¬≈¿«»≈»ƒ∆«
LÙp‰L Ìc‰ ‡e‰ Áelw‰17.Ba ‰‡ˆBÈ «ƒ««»∆«∆∆¿»

בדם 11) ששנינו כמו בו, יוצאה שהנשמה דם הם אלה כל
הנפש. דם ונקרא הבהמה,12)הקזה חיות של דם שהוא

דם. אינה המטפטפת אדמימות בה שאין הליחה אבל
מאליו 13) שמתכנס דם אבל בלב, תמיד שנמצא כב. שם

שכתב  כמו בלאו, אלא כרת חייב אינו שחיטה, בשעת
רב  קאמר "כי היא: רבינו גירסת שם בגמרא ד. בהלכה
חייבין" "אין קתני כי שלו), (דם דיליה בדם כרת) (שחייב
הגירסא  שלפנינו ובספרים מבחוץ). (שבא מעלמא דאתי
של  דם זהו דיליה שדם רש"י ופירשה שם. ראה הפוכה,
ודם  כרת, עליו חייבים שאין איברים כדם ודינו הלב, בשר
הלב. בחלל הכנוס הדם הוא כרת עליו שחייב

כמו 14) בו. יוצאה הנפש זה דם שרק רצוף, הקילוח
שם. יוחנן כרבי רבינו. מטפטף.15)שמסיים

הסמוכה.16) הנשמה.17)בהלכה

.ã˙ÈˆÓz‰ Ìc18ÏBÁh‰ Ìc ÔB‚k ,ÔÈ¯·È‡‰ Ì„Â «««¿ƒ¿«»≈»ƒ¿««¿
ÌÈˆÈa Ì„Â ˙BÈÏk‰ Ì„Â19˙ÚLa ·lÏ Òpk˙n‰ Ì„Â , ¿««¿»¿«≈ƒ¿»«ƒ¿«≈«≈ƒ¿«

„·ka ‡ˆÓp‰ Ì„Â ,‰ËÈÁL20.˙¯k ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ¿ƒ»¿»«ƒ¿»«»≈≈«»ƒ»»»≈
‰˜BÏ - ˙ÈÊk epnÓ ÏÎB‡‰ Ï·‡21Ìc ÏÎÂ :¯Ó‡pL , ¬»»≈ƒ∆¿«ƒ∆∆∆¡«¿»»
B‡ ‡e‰ ˙¯k ·eiÁ·e .eÏÎ‡˙ ‡Ï¯Oa‰ LÙ Èk :¯Ó ……¿¿ƒ»≈≈ƒ∆∆«»»

‡È‰ Ìca22LÙp‰L Ìc‰ ÏÚ ‡l‡ ˙¯k ·iÁ BÈ‡ - «»ƒ≈«»»≈∆»««»∆«∆∆
.Ba ‰‡ˆBÈ¿»

בו.18) יוצאה הנפש שאין השותת זכר.19)דם ביצי
דם 20) בדין הכבד דם נמנה לא שם, ובברייתא במשנה

אףֿעלֿפי  הכבד שדם מזה, למד ורבינוֿתם האיברים.
והתורה  דם, כולו שהכבד מפני התורה. מן מותר שפירש,
דיבורֿהמתחיל  קי: חולין תוספות ראה לאכלו. התירה
לענין  קיא. שם שאמרו מה על כנראה, מסתמך ורבינו כבדא.

הוא". דאורייתא "דם הכבד: הרי 21)דם כא: כריתות
בלאֿתעשה. והכרתי 22)אלו כתוב: י) (פסוק ולפניֿזה

עמה". מקרב אותה

.äÌ„k BÓ„ È¯‰ - ‰Ó‰a‰ ÈÚÓa ‡ˆÓp‰ ÏÈÏM‰«¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈«¿≈»¬≈»¿«
„Bli‰23- BaÏ CB˙a Òek ‡ˆÓp‰ Ìc‰ :CÎÈÙÏ . «ƒ¿ƒ»«»«ƒ¿»»¿ƒ

ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ24˙¯k25Ì„k ‡e‰ È¯‰ - BÓc ¯‡L Ï·‡ , «»ƒ»»»≈¬»¿»»¬≈¿«
ÔÈ¯·‡‰26. »≈»ƒ

שחלבו 23) חדשיו, לו שלמו שלא שמונה בן הוא ואפילו
אסור. דמו - ג הלכה ז בפרק כמבואר כר'24)מותר,

שלא  בשליל לדם חלב בין ההבדל וטעם עד: חולין יוחנן
עז, או כשב או שור הכתוב פירט שבחלב חדשיו, לו שלמו
אלא  ועז כשב שור חלב אינו חדשיו לו שלמו שלא ושליל
"וכל... מקרא התורה שהתירתו אמו, מאיברי אבר חלב
ואפילו  דם" "כל נאמר בדם אבל תאכלו", אותה בבהמה
משנה'. ב'לחם הובאה הרשב"ץ תשובת משמע, שליל של

ג.25) בהלכה אינו 26)כמבואר אבל בלאֿתעשה, שעובר
כרת. חייב

.åÈÏˆÏ ÔÈa ,·l‰27‰¯„˜Ï ÔÈa28˙‡ ‡ÈˆBÓe BÚ¯B˜ - «≈≈¿»ƒ≈ƒ¿≈»¿ƒ∆
BÁÏBÓ Ck ¯Á‡Â ,BÓc29- BÚ¯˜ ‡ÏÂ ·l‰ ÏMa Ì‡Â . »¿««»¿¿ƒƒ≈«≈¿…¿»

¯zÓe BÏLaL ¯Á‡ BÚ¯B˜30BÏÎ‡Â BÚ¯˜ ‡Ï Ì‡Â ;31 ¿««∆ƒ¿À»¿ƒ…¿»«¬»
˙¯k ÂÈÏÚ ·iÁ BÈ‡ -32·Ïa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ≈«»»»»≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈

Ìc ˙ÈÊk Ba ÔÈ‡L ,ÛBÚ‰33‰Ó‰a ·Ï ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; »∆≈¿«ƒ»¬»ƒ»»≈¿≈»
,·l‰ CB˙aL ÌcÓ ˙ÈÊk Ba LÈ È¯‰L ;˙¯k ·iÁ -«»»≈∆¬≈≈¿«ƒƒ»∆¿«≈

.˙¯k ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁL∆«»ƒ»»»≈

אותו.27) נראה 29)לבשלו.28)לצלות רבינו מלשון
הבשר  את לצלות שאף לקדירה, ובין לצלי בין שמולחו
מה  וראה יב, בהלכה רבינו שכתב כמו קודם, למלחו צריך

שם. את 30)שכתבתי בולע ואינו חלק הלב שבשר משום
לא  אם אבל נאסר, אינו הלב רק ולפיֿזה עד), (פסחים הדם
הלב  מן היוצא שהדם נאסרים, אחרים דברים עמו בשלו

(רשב"א). אותם ואוסר בהם עצמה 31)נבלע בפני בבא
הדם  שהרי בישול, בלא דמיירי בשלו, על מוסב ואינו
וב'לחם  משנה). מגיד כא. (מנחות מדרבנן רק אסור שבשלו
להלכה  קיבל לא שרבינו הרלב"ח, בשם מביא כאן משנה'
דם  שגם וסובר שהזכרנו, במנחות חנינא ר' של המימרא את

כרת. עליו וחייבין התורה מן אסור ואפילו 32)שבישלו,
כזית. בו שאין כיון בו, אין ואם 33)מלקות הלב. בתוך

שחיטה  בשעת אליו ומתכנס שבתוכו מדם כזית בו יש
שעל  בו, אין כרת אבל מלקות, וחייב בלאו עובר ביחד,
ד, הלכה למעלה שכתב כמו כרת חייבין אין המתכנס הדם
חביב  בן לוי ר' תשובות כזית. שיעור אין שבתוכו ובדם

משנה'. ב'לחם הובאה

.ædÎ˙Á Ì‡ ,„·k‰34ıÓÁ‰ CB˙Ï dÎÈÏL‰Â35B‡ «»≈ƒ¬»»¿ƒ¿ƒ»¿«…∆
ÔÈÁ˙B¯ ÌÈÓ CB˙Ï36˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ÔaÏ˙zL „Ú ¿«ƒ¿ƒ«∆ƒ¿«≈¬≈À∆∆

d˙B‡ ÏM·Ï37Ï‡¯OÈ Ïk e‚‰ ¯·Îe .Ôk ¯Á‡38 ¿«≈»««≈¿»»¬»ƒ¿»≈
ÔÈa .d˙B‡ ÔÈÏM·Ó Ck ¯Á‡Â ¯e‡‰ ÏÚ d·‰·‰Ï¿«¿¬»«»¿««»¿«¿ƒ»≈
‚‰Ó ÔÎÂ .¯Á‡ ¯Oa ÌÚ dÏMaL ÔÈa dc·Ï dÏMaL∆ƒ¿»¿«»≈∆ƒ¿»ƒ»»«≈¿≈ƒ¿»

ËeLt39ÔÈÏB˜ ‡ÏÂ L‡¯ ÏL Án‰ ÔÈÏM·Ó ÔÈ‡L ,40 »∆≈¿«¿ƒ«…«∆…¿…ƒ
¯e‡a B˙B‡ ÔÈ·‰·‰nL „Ú B˙B‡41. «∆¿«¿¬ƒ»

צריך 34) רותחים, במים או בחומץ אותה שחולט אע"פ
רק  החליטה אותה, לבשל מותר ואז הכבד לחתוך כן לפני
הוא  והרי יוצא אינו והדם עצמה, שבכבד הדם מצמיתה
דם  יש הרי אבל שמותר, פירש שלא האיברים כדם
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ÌB˜Ó - ‰ËÈÁL ¯Á‡ B‡ ‰ËÈÁL Ì„˜ BÎ˙ÁL∆¬»…∆¿ƒ»««¿ƒ»¿
¯ÈÂ‡‰ „‚pL ÌB˜n‰ ‡e‰Â .¯eÒ‡ C˙Á‰46¯Á‡ , «¬»»¿«»∆∆∆»¬ƒ««

.C˙Á‰ ÌB˜Ó C˙BÁÂ ¯ÊBÁ ‡ˆBi‰ CzÁiL∆«¿…«≈≈¿≈¿«¬»

הרי 43) רובו "יצא אנו אומרים שבלידה פי על אף כלומר,
כילוד". היוצא 44)זה הרוב ואין לאברים לידה אין כי

בפנים. שנשאר המיעוט את כילוד ומצמצם 45)עושה
הבהמה. בשחיטת ניתר כן גם החתך ומקום וחותך

ביה 46) קרינא ולא הרחם שפת על עומד שהוא "מפני
הוא". בתוכה דלאו בבהמה, בהמה

.àé‡e‰Â ‰ËÈÁL Ì„˜ BÎ˙ÁÂ ,‡ˆiL ¯aÚ ¯·‡ Ïk»≈∆À»∆»»«¬»…∆¿ƒ»¿
ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ‰Ê È¯‰ - ıeÁa47elÙ‡Â ,ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏÂ «¬≈∆≈∆ƒ««¿ƒ»»«¬ƒ

˙Ó48‰ËÈÁL ¯Á‡ CzÁ Ì‡Â .‰ËÈÁL Ì„˜ ¯aÚ‰ ≈»À»…∆¿ƒ»¿ƒ∆¿«««¿ƒ»
‰˜BÏ BÈ‡ BÏÎB‡‰ -49‰˙Ó Ì‡Â .˙Ó elÙ‡Â , »¿≈∆«¬ƒ≈¿ƒ≈»

‡Â ‰Ó‰a‰¯·‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ BÏÎB‡‰ - BÎ˙Á Ck ¯Á «¿≈»¿««»¬»»¿∆ƒ≈∆
ÈÁ‰ ÔÓ50. ƒ««

בשדה 47) "ובשר של שהאיסור למעלה שביארנו וכמו
בנחתך  אבל אמו, שחיטת אחרי כשנחתך אלא אינו טרפה"

החי. מן אבר זה הרי השחיטה שבפנים 48)לפני "דעובר
להתירו  אמו שחיטת ליה מהני דהא כחי חשיב מת אפילו

באכילה". משום 49)אף לוקה אבל החי. מן אבר משום
נפל 50)טריפה. כאילו ורואים ניפול עושה דמיתה
מחיים.

.áé„ÏB Ck ¯Á‡Â ,¯·‡‰ ¯Ò‡Â ¯·‡ ‡ÈˆB‰L ¯aÚÀ»∆ƒ≈∆¿∆¡«»≈∆¿««»«
,˜ÙqÓ B˙BzLÏ ¯eÒ‡ dlL ·ÏÁ‰ - ‰·˜ ‡È‰ È¯‰Â«¬≈ƒ¿≈»∆»»∆»»ƒ¿ƒ»≈
„Á‡ ¯·‡ da LÈÂ ÔÈ¯·È‡‰ ÏÏkÓ ‡a ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿»ƒ¿«»≈»ƒ¿≈»≈∆∆»
.‰¯B‰Ë ·ÏÁa ·¯Ú˙pL ‰Ù¯Ë ·ÏÁk ‰Ê È¯‰Â .¯eÒ‡»«¬≈∆«¬≈¿≈»∆ƒ¿»≈«¬≈¿»

.âéÏÈÏL da ‡ˆÓe ˙¯aÚÓ ‰Ó‰a ËÁBM‰51ÈÁ ÔÈa , «≈¿≈»¿À∆∆»»»¿ƒ≈«
‡ÈÏL elÙ‡Â .‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ˙Ó ÔÈa52 ≈≈¬≈∆À»«¬ƒ»«¬ƒƒ¿»

˙‡ ËÁLÂ d˙ˆ˜Ó ˙‡ˆiL ‡ÈÏLÂ .‰ÏÈÎ‡a ˙¯zÓÀ∆∆«¬ƒ»¿ƒ¿»∆»»ƒ¿»»¿»«∆
‰¯eL˜ BÊ ‡ÈÏL ‰˙È‰ Ì‡ :‰Ó‰a‰53‰Ó - „Ïea «¿≈»ƒ»¿»ƒ¿»¿»«»»«

¯eÒ‡ ‰pnÓ ‡ˆiM54‰˙È‰ ‡Ï Ì‡Â ;¯zÓ ¯‡M‰Â , ∆»»ƒ∆»»¿«¿»À»¿ƒ…»¿»
˙‡ˆiL BÊ ‡ÈÏL ‡nL ;‰¯eÒ‡ dlk - Ba ‰¯eL¿̃»À»¬»∆»ƒ¿»∆»»

da ‰È‰L „ÏÂ BÏ CÏ‰ d˙ˆ˜Ó55‡ˆÓpL ‰Ê „ÏÂe , ƒ¿»»»«»»∆»»»»»∆∆ƒ¿»
‡Ï Ì‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .BlL ‡ÈÏL ‰ÎÏ‰ ÔËaa«∆∆»¿»ƒ¿»∆¿≈»ƒ«∆ƒ…

.‰¯eÒ‡ dlk ‡ÈÏM‰L ,ÏÏk „ÏÂ ÔËaa ‡ˆÓƒ¿»«∆∆»»¿»∆«ƒ¿»À»¬»

העובר".52)עובר.51) יהיה שבתוכו הכיס "והוא
בתוך 53) שנמצא מהוולד חלק היא השלייה כן ואם

שיצא.54)הבהמה. העובר מן כאבר הוא שהרי
אסורה.55) שלייתו גם ולפיכך האם בשחיטת ניתר ולא

.ãé‰ÚLz Ôa ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÁ ¯aÚ da ‡ˆÓ»»»À»«««ƒ∆∆ƒ¿»
,‰ËÈÁL CÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰ÈÁiL ¯LÙ‡Â ÔÈ¯eÓb ÌÈL„Á√»ƒ¿ƒ¿∆¿»∆ƒ¿∆≈»ƒ¿ƒ»
Èab ÏÚ ÒÈ¯Ù‰ Ì‡Â .Bz¯‰ËÓ Bn‡ ˙ËÈÁL ‡l‡∆»¿ƒ«ƒ¿««¿¿ƒƒ¿ƒ««≈

‰ËÈÁL CÈ¯ˆ - Ú˜¯˜56. «¿«»ƒ¿ƒ»

עין.56) מראית משום מדרבנן היא זו ושחיטה

.åè‡ˆÓe ‰Ù¯Ë ‰Ó‰a ËÁL B‡ ‰Ó‰a‰ ˙‡ Ú¯»̃«∆«¿≈»»«¿≈»¿≈»»»
‰ËÈÁL CÈ¯ˆ - ÈÁ ‰ÚLz Ôa da57ÔÈ‡Â ,B¯Èz‰Ï »∆ƒ¿»«»ƒ¿ƒ»¿«ƒ¿≈

,ÂÈL„Á BÏ e¯Ó‚ ‡Ï Ì‡Â .BÏ ˙ÏÚBÓ Bn‡ ˙ËÈÁL¿ƒ«ƒ∆∆¿ƒ…»¿√»»
,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ‰Ù¯h‰ ÈÚÓa ÈÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«ƒ¿≈«¿≈»¬≈∆»
BL‡¯ ‡ÈˆB‰L ¯aÚ Ïk .Bn‡Ó ¯·‡k ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆¿≈∆≈ƒ»À»∆ƒ…
Bn‡ ˙ËÈÁL ÔÈ‡ - Bn‡ ˙‡ ËÁL Ck ¯Á‡Â ,B¯ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒ¿««»»«∆ƒ≈¿ƒ«ƒ

.‰ËÈÁL CÈ¯ˆÂ „eÏÈk ‡e‰ È¯‰Â ,BÏ ˙ÏÚBÓ∆∆«¬≈¿»¿»ƒ¿ƒ»

טרפה.57) אמו בשחיטת ניתר הוולד שאין

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
הלב 1) ודיני חייב; דם איזה ועל הדם מן כזית האוכל יבאר

עד  בהמה מפרקת השובר וחגבים; ודגים והכבד הטחול
ועופות  דגים מולחין ואם הבשר; מליחת ודין נפשה; שתצא
ומילא  שלמים שהניחן עופות בתנור; שצלהו וראש ביחד;
אם  בה ששחט סכין בבצק; שטפלן או וביצים בשר חללן

רותח. בה יחתוך

.àÌc‰ ÔÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰2˙¯k ·iÁ - „ÈÊÓa :3, »≈¿«ƒƒ«»¿≈ƒ«»»≈
,‰¯Bza L¯ÙÓ ¯·„Â .‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·Ó - ‚‚BLa¿≈≈ƒ«»¿»¿»»¿…»«»
ÔÈa ,„·Ïa ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a Ìc ÏÚ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡L∆≈«»∆»««¿≈»«»»ƒ¿«≈
eÏÎ‡˙ ‡Ï Ìc ÏÎÂ :¯Ó‡pL .ÔÈ¯B‰Ë ÔÈa ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ≈¿ƒ∆∆¡«¿»»……¿
,‰Ó‰a ÏÏÎa ‰iÁÂ ;‰Ó‰aÏÂ ÛBÚÏ ÌÎÈ˙·LBÓ ÏÎa¿…¿…≈∆»¿«¿≈»¿«»ƒ¿«¿≈»
Ïi‡ ¯ÓB‚Â ¯BL eÏÎ‡z ¯L‡ ‰Ó‰a‰ ˙‡Ê :¯Ó‡pL∆∆¡«…«¿≈»¬∆…≈¿≈«»
ÌÈOÓ¯e ÌÈˆ˜Le ÌÈ·‚ÁÂ ÌÈ‚c Ìc Ï·‡ .¯ÓB‚Â È·ˆe¿ƒ¿≈¬»«»ƒ«¬»ƒ¿»ƒ¿»ƒ

Ì„‡‰ Ì„Â4ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ -5:CÎÈÙÏ .Ìc ÌeMÓ ¿«»»»≈«»ƒ»»ƒ»¿ƒ»
ÌÈ¯B‰Ë ÌÈ·‚ÁÂ ÌÈ‚c Ìc6elÙ‡Â .BÏÎ‡Ï ¯zÓ - «»ƒ«¬»ƒ¿ƒÀ»¿»¿«¬ƒ

¯zÓ - e‰˙LÂ ÈÏÎa BÒpk7ÌÈ‚„Â ÌÈ·‚Á Ì„Â . ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»À»¿«¬»ƒ¿»ƒ
·ÏÁk ,ÔÙeb ˙ÈˆÓz ‡e‰L ÌeMÓ ,¯eÒ‡ - ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ»ƒ∆«¿ƒ»«¬≈

‰‡ÓË ‰Ó‰a8.e¯‡aL BÓk ,Ô¯O·k - ÌÈˆ˜L Ì„Â . ¿≈»¿≈»¿«¿»ƒƒ¿»»¿∆≈«¿

משקה,2) שהוא אףֿעלֿפי בכזית, דם אכילת איסור שיעור
מפני  דבר, של וטעמו רביעית. שיעורם המשקים וכל
דם  כל תאכל אשר נפש "כל אכילה בלשון כתבה שהתורה
שיעורה  אכילה וכל יכרת" אוכליו כל הוא "דמו ונכרתה".
מגמרא  משמע וכן טֿי, הלכה ב פרק כתב וכן בכזית,
וכן  ברביעית. שיעורו טומאה לענין ורק כב. כא: כריתות
קיד: ביבמות אולם רביעיות. עשר של בסוגיא לח. בנזיר
באיסורי  המדובר ושם רביעית", דאיכא עד "דם גרסינן
ששמים  נזיר, בתוספתא שנינו אותו? משערים וכיצד אכילה.
הוא  מהכוס הנשפכת והכמות משקה, מלאה בכוס זית

כזית. שעבירה 3)שיעור בו התרו כשלא ב. כריתות משנה
מלקים  ביתֿדין למלקות, בו כשהתרו אבל מלקות, עונשה זו

מכרת. ונפטר שתים.4)אותו מהלכי דם הגמרא: בלשון
ב.5) בהלכה כמבואר כשפירש, אסור הוא אבל
לכתחילה.6) מותר וחגבים דגים דם כא. בכריתות ברייתא

ולפיכך  קשקשים", ביה "דאית כגון מפרשים, שם ובגמרא
בכלי. כנסו אפילו עין, מראית משום לחוש רבינו 7)אין

כנסו. לא ובין כנסו בין טהורים, דגים בדם מחלק אינו
אבל 8) ו, א, הלכה ג בפרק שכתב כמו עליו, לוקין ואין

דם. איסור בו אין
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.á,L¯t Ì‡ ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ¯eÒ‡ - Ì„‡‰ Ìc«»»»»ƒƒ¿≈¿ƒƒ≈«
˙ec¯Ó ˙kÓ ÂÈÏÚ ÔÈkÓe9ÌÈpM‰ Ìc Ï·‡ .10BÚÏBa - «ƒ»»«««¿¬»««ƒ«ƒ¿

¯¯Bb - Ìc ‰ÈÏÚ ‡ˆÓe ˙Ùa CLpL È¯‰ .ÚÓ BÈ‡Â¿≈ƒ¿»¬≈∆»«¿«»»»∆»»≈
.L¯t È¯‰L ,ÏÎB‡ Ck ¯Á‡Â Ìc‰ ˙‡∆«»¿««»≈∆¬≈≈«

על 9) העוברים החוטאים את לרדות כדי מדרבנן, מלקות
חכמים. השיניים.10)דברי שבין דם בגמרא:

.â‰ËÈÁL ˙ÚLa ‡ˆBi‰ Ìc ÏÚ ‡l‡ ˙¯k ÔÈ·iÁ ÔÈ‡≈«»ƒ»≈∆»«»«≈ƒ¿«¿ƒ»
L‡¯‰ ˙Êz‰ B‡ ‰¯ÈÁe11Ba LiL ÔÓÊ Ïk , ¿ƒ»«»«»…»¿«∆≈

˙ÈÓeÓ„‡12·l‰ CB˙a Òek‰ Ìc‰ ÏÚÂ ;13Ìc ÏÚÂ ; «¿ƒ¿««»«»¿«≈¿««
‡ˆBÈÂ Ál˜Ó ‡e‰L ÔÓÊ Ïk ,‰Êw‰14Ìc‰ Ï·‡ . «»»»¿«∆¿«≈«¿≈¬»«»

˙˙BM‰15Ì„Â ,Ál˜Ï ÏÈÁ˙iL Ì„˜ ‰Êw‰ ˙lÁ˙a «≈ƒ¿ƒ««»»…∆∆«¿ƒ¿«≈«¿»
ÔÈ‡ - ˜ÒÙÏ Ìc‰ ÏÈÁ˙iLk ‰Êw‰ ÛBÒa ˙˙BM‰«≈¿«»»¿∆«¿ƒ«»ƒ¿…≈

ÌÈ¯·È‡‰ Ì„k ‡e‰ È¯‰Â ,ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ16ÌcL ; «»ƒ»»«¬≈¿«»≈»ƒ∆«
LÙp‰L Ìc‰ ‡e‰ Áelw‰17.Ba ‰‡ˆBÈ «ƒ««»∆«∆∆¿»

בדם 11) ששנינו כמו בו, יוצאה שהנשמה דם הם אלה כל
הנפש. דם ונקרא הבהמה,12)הקזה חיות של דם שהוא

דם. אינה המטפטפת אדמימות בה שאין הליחה אבל
מאליו 13) שמתכנס דם אבל בלב, תמיד שנמצא כב. שם

שכתב  כמו בלאו, אלא כרת חייב אינו שחיטה, בשעת
רב  קאמר "כי היא: רבינו גירסת שם בגמרא ד. בהלכה
חייבין" "אין קתני כי שלו), (דם דיליה בדם כרת) (שחייב
הגירסא  שלפנינו ובספרים מבחוץ). (שבא מעלמא דאתי
של  דם זהו דיליה שדם רש"י ופירשה שם. ראה הפוכה,
ודם  כרת, עליו חייבים שאין איברים כדם ודינו הלב, בשר
הלב. בחלל הכנוס הדם הוא כרת עליו שחייב

כמו 14) בו. יוצאה הנפש זה דם שרק רצוף, הקילוח
שם. יוחנן כרבי רבינו. מטפטף.15)שמסיים

הסמוכה.16) הנשמה.17)בהלכה

.ã˙ÈˆÓz‰ Ìc18ÏBÁh‰ Ìc ÔB‚k ,ÔÈ¯·È‡‰ Ì„Â «««¿ƒ¿«»≈»ƒ¿««¿
ÌÈˆÈa Ì„Â ˙BÈÏk‰ Ì„Â19˙ÚLa ·lÏ Òpk˙n‰ Ì„Â , ¿««¿»¿«≈ƒ¿»«ƒ¿«≈«≈ƒ¿«

„·ka ‡ˆÓp‰ Ì„Â ,‰ËÈÁL20.˙¯k ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ¿ƒ»¿»«ƒ¿»«»≈≈«»ƒ»»»≈
‰˜BÏ - ˙ÈÊk epnÓ ÏÎB‡‰ Ï·‡21Ìc ÏÎÂ :¯Ó‡pL , ¬»»≈ƒ∆¿«ƒ∆∆∆¡«¿»»
B‡ ‡e‰ ˙¯k ·eiÁ·e .eÏÎ‡˙ ‡Ï¯Oa‰ LÙ Èk :¯Ó ……¿¿ƒ»≈≈ƒ∆∆«»»

‡È‰ Ìca22LÙp‰L Ìc‰ ÏÚ ‡l‡ ˙¯k ·iÁ BÈ‡ - «»ƒ≈«»»≈∆»««»∆«∆∆
.Ba ‰‡ˆBÈ¿»

בו.18) יוצאה הנפש שאין השותת זכר.19)דם ביצי
דם 20) בדין הכבד דם נמנה לא שם, ובברייתא במשנה

אףֿעלֿפי  הכבד שדם מזה, למד ורבינוֿתם האיברים.
והתורה  דם, כולו שהכבד מפני התורה. מן מותר שפירש,
דיבורֿהמתחיל  קי: חולין תוספות ראה לאכלו. התירה
לענין  קיא. שם שאמרו מה על כנראה, מסתמך ורבינו כבדא.

הוא". דאורייתא "דם הכבד: הרי 21)דם כא: כריתות
בלאֿתעשה. והכרתי 22)אלו כתוב: י) (פסוק ולפניֿזה

עמה". מקרב אותה

.äÌ„k BÓ„ È¯‰ - ‰Ó‰a‰ ÈÚÓa ‡ˆÓp‰ ÏÈÏM‰«¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈«¿≈»¬≈»¿«
„Bli‰23- BaÏ CB˙a Òek ‡ˆÓp‰ Ìc‰ :CÎÈÙÏ . «ƒ¿ƒ»«»«ƒ¿»»¿ƒ

ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ24˙¯k25Ì„k ‡e‰ È¯‰ - BÓc ¯‡L Ï·‡ , «»ƒ»»»≈¬»¿»»¬≈¿«
ÔÈ¯·‡‰26. »≈»ƒ

שחלבו 23) חדשיו, לו שלמו שלא שמונה בן הוא ואפילו
אסור. דמו - ג הלכה ז בפרק כמבואר כר'24)מותר,

שלא  בשליל לדם חלב בין ההבדל וטעם עד: חולין יוחנן
עז, או כשב או שור הכתוב פירט שבחלב חדשיו, לו שלמו
אלא  ועז כשב שור חלב אינו חדשיו לו שלמו שלא ושליל
"וכל... מקרא התורה שהתירתו אמו, מאיברי אבר חלב
ואפילו  דם" "כל נאמר בדם אבל תאכלו", אותה בבהמה
משנה'. ב'לחם הובאה הרשב"ץ תשובת משמע, שליל של

ג.25) בהלכה אינו 26)כמבואר אבל בלאֿתעשה, שעובר
כרת. חייב

.åÈÏˆÏ ÔÈa ,·l‰27‰¯„˜Ï ÔÈa28˙‡ ‡ÈˆBÓe BÚ¯B˜ - «≈≈¿»ƒ≈ƒ¿≈»¿ƒ∆
BÁÏBÓ Ck ¯Á‡Â ,BÓc29- BÚ¯˜ ‡ÏÂ ·l‰ ÏMa Ì‡Â . »¿««»¿¿ƒƒ≈«≈¿…¿»

¯zÓe BÏLaL ¯Á‡ BÚ¯B˜30BÏÎ‡Â BÚ¯˜ ‡Ï Ì‡Â ;31 ¿««∆ƒ¿À»¿ƒ…¿»«¬»
˙¯k ÂÈÏÚ ·iÁ BÈ‡ -32·Ïa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ≈«»»»»≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈

Ìc ˙ÈÊk Ba ÔÈ‡L ,ÛBÚ‰33‰Ó‰a ·Ï ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; »∆≈¿«ƒ»¬»ƒ»»≈¿≈»
,·l‰ CB˙aL ÌcÓ ˙ÈÊk Ba LÈ È¯‰L ;˙¯k ·iÁ -«»»≈∆¬≈≈¿«ƒƒ»∆¿«≈

.˙¯k ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁL∆«»ƒ»»»≈

אותו.27) נראה 29)לבשלו.28)לצלות רבינו מלשון
הבשר  את לצלות שאף לקדירה, ובין לצלי בין שמולחו
מה  וראה יב, בהלכה רבינו שכתב כמו קודם, למלחו צריך

שם. את 30)שכתבתי בולע ואינו חלק הלב שבשר משום
לא  אם אבל נאסר, אינו הלב רק ולפיֿזה עד), (פסחים הדם
הלב  מן היוצא שהדם נאסרים, אחרים דברים עמו בשלו

(רשב"א). אותם ואוסר בהם עצמה 31)נבלע בפני בבא
הדם  שהרי בישול, בלא דמיירי בשלו, על מוסב ואינו
וב'לחם  משנה). מגיד כא. (מנחות מדרבנן רק אסור שבשלו
להלכה  קיבל לא שרבינו הרלב"ח, בשם מביא כאן משנה'
דם  שגם וסובר שהזכרנו, במנחות חנינא ר' של המימרא את

כרת. עליו וחייבין התורה מן אסור ואפילו 32)שבישלו,
כזית. בו שאין כיון בו, אין ואם 33)מלקות הלב. בתוך

שחיטה  בשעת אליו ומתכנס שבתוכו מדם כזית בו יש
שעל  בו, אין כרת אבל מלקות, וחייב בלאו עובר ביחד,
ד, הלכה למעלה שכתב כמו כרת חייבין אין המתכנס הדם
חביב  בן לוי ר' תשובות כזית. שיעור אין שבתוכו ובדם

משנה'. ב'לחם הובאה

.ædÎ˙Á Ì‡ ,„·k‰34ıÓÁ‰ CB˙Ï dÎÈÏL‰Â35B‡ «»≈ƒ¬»»¿ƒ¿ƒ»¿«…∆
ÔÈÁ˙B¯ ÌÈÓ CB˙Ï36˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ÔaÏ˙zL „Ú ¿«ƒ¿ƒ«∆ƒ¿«≈¬≈À∆∆

d˙B‡ ÏM·Ï37Ï‡¯OÈ Ïk e‚‰ ¯·Îe .Ôk ¯Á‡38 ¿«≈»««≈¿»»¬»ƒ¿»≈
ÔÈa .d˙B‡ ÔÈÏM·Ó Ck ¯Á‡Â ¯e‡‰ ÏÚ d·‰·‰Ï¿«¿¬»«»¿««»¿«¿ƒ»≈
‚‰Ó ÔÎÂ .¯Á‡ ¯Oa ÌÚ dÏMaL ÔÈa dc·Ï dÏMaL∆ƒ¿»¿«»≈∆ƒ¿»ƒ»»«≈¿≈ƒ¿»

ËeLt39ÔÈÏB˜ ‡ÏÂ L‡¯ ÏL Án‰ ÔÈÏM·Ó ÔÈ‡L ,40 »∆≈¿«¿ƒ«…«∆…¿…ƒ
¯e‡a B˙B‡ ÔÈ·‰·‰nL „Ú B˙B‡41. «∆¿«¿¬ƒ»

צריך 34) רותחים, במים או בחומץ אותה שחולט אע"פ
רק  החליטה אותה, לבשל מותר ואז הכבד לחתוך כן לפני
הוא  והרי יוצא אינו והדם עצמה, שבכבד הדם מצמיתה
דם  יש הרי אבל שמותר, פירש שלא האיברים כדם
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לחתוך  צריך ולפיכך בכלי, ככנוס והוא הכבד בסמפונות
שבסמפונות. הדם שיצא כדי הלשון:35)אותה בגמרא

י.36)חלטה. הלכה עיין פושרים, לצלי,37)ולא אבל
אומרים, ויש חתיכה. צריכה ואינה בשר כדין הכבד דין

לצלי. אפילו חתיכה צריכה מביא 38)שכבד בבה"ג
בקיאים  אנו אין שעכשיו מישיבה, שלחו הגאונים: תשובות
מבושלת  כבד לאכול ומותר להחמיר, איסור וספק בחליטה

תחלה צלאוה אם לבשלה אלא אבל בישלוה, ואחרֿכן
המנ  וכן אסור, צליה) (בלי ור'לכתחלה ישראל. בכל הג

בקדירה  הכבד את לבשל שלא ישראל מנהג כתב אלפסי
אומר  רבינוֿתם אבל מליחה, לאחר ולא צלייה לאחר אלא
שגם  צלייה, אחר כמו לבשלה מותר הכבד, נמלחה שאם

דם. מוציא ישראל.39)המלח בכל פשט לא אבל
מקדרת 41)צולין.40) המוח שמוציאים נוהגים ועכשיו

ומותר  ומולחו, מעליו הקרום ואחרֿכך בו נתון שהוא הראש
לקדרה. אף בזה

.ç‡ÏÂ ¯e‡‰ ÏÚ d·‰·‰ ‡ÏÂ dÏMaL „·k‰«»≈∆ƒ¿»¿…ƒ¿¬»«»¿…
dËÏÁ42dlk ‰¯„w‰ È¯‰ - ÔÈÁ˙B¯a B‡ ıÓÁa ¬»»¿…∆¿¿ƒ¬≈«¿≈»À»

dnÚ ÏMa˙pL ÏÎÂ „·k‰ ,‰¯eÒ‡43˙BÏˆÏ ¯zÓe .44 ¬»«»≈¿»∆ƒ¿«≈ƒ»À»ƒ¿
„·k‰ ‰È‰zL ‡e‰Â ,„Á‡ „etLa ¯Oa‰ ÌÚ „·k»≈ƒ«»»¿«∆»¿∆ƒ¿∆«»≈

‰hÓÏ45ÚÓÏ d‡Ïˆe ¯·Ú Ì‡Â .‰Ê È¯‰ - ¯OaÓ ‰Ï ¿«»¿ƒ»«¿»»¿«¿»ƒ»»¬≈∆
BÏÎB‡46. ¿

מותרת 42) הגמרא, כדין חלטה אם אבל חלטה, לא וגם
והמנהג  הגאונים שתיקנו שמה עמה, שנתבשל וכל הכבד
אלא  אינו חליטה, לאחר אפילו כבד לבשל שלא הנהוג

מותר. נתבשלה אם בדיעבד, אבל כר'43)לכתחילה.
אוסרת  שלוקה שאמר: ברוקה, בן יוחנן ר' של בנו ישמעאל

אינו 45)לכתחילה.44)ונאסרת. הכבד, מן הזב שהדם
אם  ודווקא שם. התנור, לחלל זב אלא הבשר על נוטף
אם  אבל למטה, וחודו זקוף בתנור תלוי או מונח השפוד
כאן  ואין האש גבי על התנור לרוחב מונח כולו השפוד
משנה. מגיד לכתחילה, אסור אופן בכל ומטה, מעלה
את  לכתחילה למלוח שאסור הדין הוא כתב: והרשב"א

נהגו. וכן הבשר, על צליה,46)הכבד אגב הזב שהדם
שריק. מישרק בגמרא: ונופל, מחליק אלא בבשר נבלע אינו

.èBÈ‡L ;¯Oa‰ ÌÚ elÙ‡ BÏM·Ï ¯zÓ - ÏBÁh‰«¿À»¿«¿¬ƒƒ«»»∆≈
¯Oa ‡l‡ ,Ì„47‰Ó‰a ˙˜¯ÙÓ ¯·BM‰ .Ì„Ï ‰ÓBc‰ »∆»»»«∆¿»«≈«¿∆∆¿≈»

ÌÈ¯·‡a ÚÏ· Ìc‰ È¯‰ - dLÙ ‡ˆzL Ì„˜48, …∆∆≈≈«¿»¬≈«»ƒ¿»»≈»ƒ
ÈÁ ¯Oa ‰pnÓ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â49BËÏÁ elÙ‡Â ,50‡l‡ . ¿»∆¡…ƒ∆»»»««¬ƒ¬»∆»

‰OÚÈ „ˆÈk51‰ÎÈ˙Á‰ CzÁÈ ?52‰ÙÈ ‰ÙÈ ÁÏÓÈÂ53, ≈««¬∆«¿…«¬ƒ»¿ƒ¿«»∆»∆
‰ÏˆÈ B‡ ÏM·È Ck ¯Á‡Â54ËÁBM‰L ,e¯‡a ¯·Îe . ¿««»¿«≈ƒ¿∆¿»≈«¿∆«≈

ÔÈ¯zÓ Ô‰L ,Ìc Ô‰Ó ‡ˆÈ ‡ÏÂ ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a55. ¿≈»«»»¿…»»≈∆»∆≈À»ƒ

בגמרא 47) דם. כולו כאילו ונראה מאד, אדום שהוא ואף
כתב: ורבינו הוא". בעלמא שומנא "טחלא שם: חולין
כדם  הוא שבו והדם בשר. כשאר מליחה שצריך "בשר",

ד. בהלכה שכתב כמו שבשעת 48)האיברים, לפי
מתוך  מפרקתה, וכששבר דם. להוציא טרודה היא שחיטתה
ושוקטת  נחה והיא דם, ולהוציא להתאנח כוח בה אין צרתה

רש"י. באבריה, נבלע קיג.49)והדם שם בגמרא בעיה
ואוסרים. מחמירים - איסור ספק שהחליטה 50)ומשום

זה  ודם במקומו, מצמיתו אלא הדם את מוציאה אינה
שלא האיברים לדם דומה אינו באיברים פירש,שנבלע

שלא  האיברים דם שכל רבינו, בדעת מפרש משנה' ו'מגיד
או  מליחה בלא חי בשר כל לאכול אסור ולכן אסור, פירש
מועילה  אינה חליטה אפילו מפרקתה בשובר אבל חליטה,
שם. משנה' ו'כסף יב הלכה להלן וראה מליחה. אלא

מותרת.51) אינה חליטה שאפילו ה'מגיד 52)כיון לדעת
מפרש, משנה' וה'לחם כלל. מעכבת אינה החתיכה משנה'

ז. הלכה למעלה בכבד כמו לחתוך אבל 53)שצריך
דומה  זה ואין מועילה. אינה החיתוך אחר אפילו חליטה,
האיברים  דם בבשרה ונבלע המפרקת ששבר מפני לכבד,
האיברים  כדם דינו ולפיכך לצאת, כדי ממקומו שפירש
מצמיתו  אלא מוציאו, אינה והחליטה שאסור. שפירש,
שדם  בכבד מהֿשאיןֿכן למעלה. שנתבאר כמו במקומו,
והתורה  הוא דם כולו שהרי מותר, פירש שלא הכבד
בשר. של חליטה בדין יב בהלכה לקמן וראה התירתו,

מפרקתה,54) בשובר קודם מליחה צריך לצלי שאפילו
כלל, ומליחה חתיכה צריך לא שלצלי מפרש משנה' וב'לחם

הבשר. כשאר צולה מתים 55)אלא שמא אומרים ואין
נבלע  שמא חוששין אנו אין וגם שם. רבינו שכתב כמו היו,

מפרקתה. בשובר כמו יצא ולא באיבריה דם

.éBÁÏBÓ Ôk Ì‡ ‡l‡ BÓ„ È„ÈÓ ‡ˆBÈ ¯Oa‰ ÔÈ‡≈«»»≈ƒ≈»∆»ƒ≈¿
ÁÈ„Ó ?‰OBÚ „ˆÈk .‰ÙÈ ‰ÙÈ BÁÈ„Óe ‰ÙÈ ‰ÙÈ»∆»∆¿ƒ»∆»∆≈«∆≈ƒ«

‰ÙÈ ‰ÙÈ BÁÏBÓ Ck ¯Á‡Â ,‰lÁz ¯Oa‰56BÁÈpÓe , «»»¿ƒ»¿««»¿»∆»∆«ƒ
ÏÈÓ Cel‰ È„k BÁÏÓa57‰ÙÈ ‰ÙÈ BÁÈ„Ó Ck ¯Á‡Â ,58 ¿ƒ¿¿≈ƒƒ¿««»¿ƒ»∆»∆

„iÓ BÎÈÏLÓe ,ÌÈkÊ ÌÈn‰ e‡ˆiL „Ú59ÌÈÓ CB˙Ï «∆≈¿««ƒ«ƒ«¿ƒƒ»¿«ƒ
‡ÏÂ „iÓ ÔaÏ˙iL È„k ,ÔÈ¯LBÙÏ ‡Ï Ï·‡ ,ÔÈÁ˙B¯¿ƒ¬»…¿¿ƒ¿≈∆ƒ¿«≈ƒ»¿…

.Ì„ ‡ˆÈ≈≈»

הגהות 56) מלחו, מחמת נאכל אינו שיהיה עד צדדיו מכל
קיא:57)מיימוניות. שם דצלי, כרותח הוא הרי שמליח

מיל. הילוך כדי הגאונים: פירשו צלייה, ושיעור
הבלוע 58) המלח להעביר ראשונה פעמים, שתי להדיח

האסורים  הראשונים המים לחלוחית להעביר ושניה מדם,
מיימוניות. הגהות הבשר, על רבינו,59)הנשארים חומרת

וכל  מימינו. ראינו ולא שמענו לא כתב: הראב"ד אבל
בשר. חמר אלא אינו ממנו מליחה אחר שיצא האדמימות
כל  דעת וכן ראיה. להביא עליו מכן, יותר והמחמיר
מקור  ואין דבר. שום צריך אין מליחה שאחר האחרונים,

משנה. מגיד רבינו, לדברי

.àéÈÏÎa ‡l‡ B˙B‡ ÔÈÁÏBÓ ÔÈ‡ - ¯Oa‰ ÔÈÁÏBnLk¿∆¿ƒ«»»≈¿ƒ∆»ƒ¿ƒ
Òb‰ ÏBÁk ‰·Ú ÁÏÓa ‡l‡ ÔÈÁÏBÓ ÔÈ‡Â .·wÓ60; ¿À»¿≈¿ƒ∆»¿∆«»∆«««

.Ì„ ‡ÈˆBÈ ‡ÏÂ ¯Oaa ÚÏaÈ ÁÓ˜k ˜c ÁÏn‰L∆«∆««¿∆«ƒ»««»»¿…ƒ»
ÁÏn‰ ÔÓ ¯Oa‰ ıtÏ CÈ¯ˆÂ61epÁÈ„È Ck ¯Á‡Â62. ¿»ƒ¿«≈«»»ƒ«∆«¿««»¿ƒ∆

כאבן.60) חזק גללינתא פירש והערוך גללינתא". "מילחא
דם. מוציאה ואינה נבלעת הדקה שהמלח והטעם,

דם.61) בו שנבלע מפני שאינו 62)שנאסר בכלי אפילו
מנוקב.
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.áéÏ·‡ ;BÏM·Ï CÈ¯vL ¯O·Ï - el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk»«¿»ƒ»≈¿»»∆»ƒ¿«¿¬»
„iÓ ‰ÏBˆÂ ÁÏBÓ - ÈÏˆÏ63ÈÁ ¯Oa ÏÎ‡Ï ‰ˆB¯‰Â . ¿»ƒ≈«¿∆ƒ»¿»∆∆¡…»»«

‰ÙÈ ‰ÙÈ BÁÏBÓ -64Ck ¯Á‡Â ,‰ÙÈ ‰ÙÈ BÁÈ„Óe ¿»∆»∆¿ƒ»∆»∆¿««»
ıÓÁa BËÏÁ Ì‡Â .ÏÎ‡È65BÏÎ‡Ï ¯zÓ -66‡e‰Lk …«¿ƒ¬»¿…∆À»¿»¿¿∆
ıÓÁ‰ ˙BzLÏ ¯zÓe .ÈÁ67ıÓÁ‰ ÔÈ‡L ,Ba BËÏÁL «À»ƒ¿«…∆∆¬»∆≈«…∆

.Ìc‰ ‡ÈˆBÓƒ«»

האמור 63) מיל, הילוך כדי במלחו לשהות צריך שאין
מליחה. צריך לצלי שאף רבינו, שדעת מזה נראה י. בהלכה
וצולהו  שמולחו לצלי" וכן אביי, "אמר גורס כא. ובמנחות
אם  רבינו: בדברי אחרת לפרש ואפשר משנה. מגיד מיד,
הנשאר  שהמלח רשאי, הדחה בלא מיד, ולצלות למלוח רצה
בולע  המלח במלחו, שהה אם אבל נאסר. לא הבשר על
ולפי  ואוכל. וצולהו יפה יפה מדיחו ולפיכך ונאסר, הדם
לא, או מליחה צריך לצלי אם מדבריו ללמוד אין זה, פירוש
והשאלה  למלוח, רוצה שהוא במקרה המדובר כאן שהרי

הצליה. לפני להדיח צריך אם משיג 64)היא והראב"ד
האברים  שדם מליחה, בלא חי בשר לאכול שמותר ואומר,
מבית  בבשר מדברת שם, דחולין והסוגיא מותר, פירש שלא
בהלכה  שהאדימה חתיכה כמו יותר שבולע השחיטה
רבינו, ודעת עוז. מגדל יפה, יפה מולחו ולפיכך הסמוכה,
ראוי  הוא אם אסור, פירש שלא אףֿעלֿפי האברים שדם

לפרוש. וכו'.65)(יכול) אומצא האי עד: פסחים
ודם 66) יותר. יפרוש ולא הדם את מצמית שהחומץ

כסף  מותר, רבינו לדעת גם לפרוש, ראוי שאינו האברים
נבלע 67)משנה. לא שהדם שרי", וחליה "הוא שם:

בחומץ.

.âéÌÚt Ba ËÏÁÈ ‡Ï - ¯Oa Ba ËÏÁL ıÓÁ…∆∆»«»»…«¿…««
‰iL68‰ÓÈc‡‰L ‰ÎÈ˙ÁÂ .69‡È‰ - ıÓÁ‰ CB˙a ¿ƒ»«¬ƒ»∆∆¿ƒ»¿«…∆ƒ

ÔÈ¯eÒ‡ ıÓÁ‰Â70ÁÏÓiL „Ú ,71‰ÙÈ ‰ÙÈ d˙B‡ ¿«…∆¬ƒ«∆ƒ¿«»»∆»∆
‰ÏˆÈÂ72ÌÈc‡‰L ¯Oa .73‰iÁÂ ‰Ó‰a ÈˆÈa ÔÎÂ ,74 ¿ƒ¿∆»»∆∆¿ƒ¿≈≈≈¿≈»¿«»

Ô‰ÈÏÚL ‰tÏwa75ÌÈ˜¯Ên‰ BaL Û¯Ú‰ ÔÎÂ ,76Ô‰L «¿ƒ»∆¬≈∆¿≈»…∆∆«ƒ¿»ƒ∆≈
ÔÏM·Ï ¯zÓ - ˙ck ÔÁÏÓe ÔÎ˙Á Ì‡ ,Ìc ÌÈ‡ÏÓ77. ¿≈ƒ»ƒ¬»»¿»»«»À»¿«¿»

ÔÎ˙Á ‡Ï Ì‡Â78ÂÈÙe Û¯Ú‰ ‰ÏˆÂ ,„etLa Ô‡Ïˆe ¿ƒ…¬»»¿»»¿«¿»»»…∆ƒ
‰hÓÏ79ÌÈÏÁb‰ ÏÚ Ôlk Ô‡ÏvL B‡ ,80el‡ È¯‰ - ¿«»∆¿»»À»««∆»ƒ¬≈≈

.ÔÈ¯zÓÀ»ƒ

בחליטה 68) כוחו שנחלש לפי חי, כשהוא להתירו כדי בשר
שם. רש"י "אומצא 69)הראשונה, שם: פסחים בגמרא

החומץ. בתוך להאדים שהכוונה מפרש, ורבינו דאסמיק".
חי 70) בשר כשנותנים אסור". וחליה "הוא גורס: רבינו

הבשר  בתוך נצמת הדם בתוכו, שוהה ואינו החומץ, לתוך
ואם  פירש. לא שהדם מותר הכל ולפיכך כלום, פולט ואינו
בחוץ, ונפלט מהבשר הדם נעקר שהתאדם, עד בתוכו שוהה

אסורים. החומץ וגם החתיכה גם שלא 71)ולפיכך כבשר
של 72)נחלט. פירושו לפי כי יצלה, או שהכוונה נראה

גם  מותר בעקבותיו, כאן הולכים שאנו משנה' ה'מגיד
ולדעתו  אחר, פירוש משנה' וב'כסף המליחה. אחרי לבשלו
סי' יורהֿדעה ב'טור' בפירוש כתב וכן מותר. לצלייה רק

כאן. משנה' 'לחם וראה אומצא 73)סז, שם: פסחים

וכו'. חתכיה שם.74)דאסמיק רש"י זכר, של
צג.75) בחולין כמבואר דם, משום שאסור שעליהם, הקרום

ראה  רש"י, כפירוש ולא שם חננאל רבינו כפירוש וזהו
שם. אבל 76)תוספות עד: שם "ומזרקי" רבינו מפרש כן

השחיטה. שבבית ורידים שהם גסים חוטים מפרש רש"י
זה 77) דין שרי, לקדירה אפילו ומלחיה חתכיה בגמרא,

גם  וכנראה משנה. לחם החומץ, בתוך שהאדים בשר כולל
כך. מפרש משנה' חתיכה,78)ה'מגיד גם צריך לבשלו

חתכיה, דיבורֿהמתחיל צג. חולין ובתוספות לא. לצלי אבל
מליחה. לא אבל חתיכה, צריך לצלי שגם כתבו

החתך,79) דרך זב שהדם למטה השחיטה בית שם, בגמרא
מה  ראה העורף. במזרקי שהמדבר למטה ופיו אומר ורבינו

למלעלה. שם,80)שכתבנו ורבינא אחא רב מחלוקת
להקל. אחא כרב והלכה

.ãéÌ‡ ,ÔL·Îa B‡ ¯ep˙a e‰ÏvL ‰Ó‰a‰ L‡…̄«¿≈»∆»»¿«¿ƒ¿»ƒ
‰hÓÏ B˙ËÈÁL ˙È·e e‰Ïz81‡ˆBÈ Ìc‰L ;¯zÓ - »»≈¿ƒ»¿«»À»∆«»≈

- BÁÓ :„v‰ ÔÓ ‰ËÈÁM‰ ˙Èa ‰È‰ Ì‡Â .˙˙BLÂ¿≈¿ƒ»»≈«¿ƒ»ƒ««…
¯eÒ‡82ÏÚL ¯Oa‰ ¯‡Le ;BÎB˙Ï ıa˜˙Ó Ìc‰L , »∆«»ƒ¿«≈¿¿»«»»∆«

¯zÓ - ıeÁaÓ ˙BÓˆÚ‰83‰hÓÏ BÓËÁ ÁÈp‰ .84Ì‡ : »¬»ƒ«À»ƒƒ«»¿¿«»ƒ
BÓ„ ‡ˆÈÂ Áe˙t ¯‡MiL È„k ‰˜ B‡ ÈÓb Ba ÁÈp‰ƒƒ«¿ƒ»∆¿≈∆ƒ»≈»«¿≈≈»

.¯eÒ‡ BÁÓ - Â‡Ï Ì‡Â ,¯zÓ - BÓËÁ C¯„∆∆»¿À»¿ƒ«…»

וצלאו 81) בו, מונח שהמוח העצם ניקב אם והואֿהדין
(רשב"א). מותר - למטה מותר,82)כשהנקב ראשו אבל

את  בישל ואם הסוגיא, בפירוש גדולות בהלכות כתב וכן
המוח, נגד ששים אין אם אסור הכל צלייתו, אחרי הראש

רמב"ן. בקדרתו, שמונח שם,84)בצלי.83)ואףֿעלֿפי
להחמיר. ראשון כלשון

.åèÂÈÓÈÓ Ïa˜Ï ÈÏv‰ ˙Áz ÈÏk ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡85„Ú ≈«ƒƒ¿ƒ«««»ƒ¿«≈≈»«
?ÔÈOBÚ „ˆÈÎÂ .BaL ˙ÈÓeÓ„‡ ‰‡¯Ó Ïk ‰ÏÎzL∆ƒ¿∆»«¿≈«¿ƒ∆¿≈«ƒ

ÈÏk‰ CB˙Ï ÔÈÎÈÏLÓ86ÁÏÓ ËÚÓ87„Ú ÈÏk‰ ÁÈpÓe , «¿ƒƒ¿«¿ƒ¿«∆««ƒ««¿ƒ«
˙ÈeÓM‰ Á˜BÏÂ ,‰ÏviL88‰ÏÚÓ ÏL89ÏL ÌÈn‰Â , ∆ƒ»∆¿≈«««¿ƒ∆«¿»¿««ƒ∆

‰¯eÒ‡ ˙ÈeÓM‰ ˙ÁzL ‰hÓ90. «»∆««««¿ƒ¬»

דם.85) בה שמעורב מפני ואסור הצלי, של השמנונית
הכלי.86) בתוך ובין הבשר על בין פירש שם ורש"י
המלח 87) אל נגרר והדם דמילחא". גללי "תרי בגמרא:

מלח  הרבה כשנותן אבל מלח, מעט ודווקא בשולים,
הלכות  בשם משנה (מגיד שם רש"י בשומן. הדם מתערב

שומן 88)גדולות). קצת כשנוטף מיד הרי לשאול: ויש
לסוחטו  "אפשר הכלל עלֿפי איסורו, מחמת נאסר הבשר מן
 ֿ דיבור שם זו בקושיא הרגישו התוספות בעלי אסור"?
ולא  השמנוניות מן לגמרי נפרד שהדם ותירצו תרי, המתחיל
לסוחטו  אפשר אמרו לא זה ובכגון משהו, אפילו נשאר

יערה 89)אסור. רש"י ופירש ומשפייה. שם: בגמרא
הדם  יתערב שלא כדי כלי, אל מכלי בנחת העליון השומן

אסורים.90)בו. להיות: צריך

.æèÈÏˆ ¯Oa ‰ÈÏÚ C˙ÁL ˙t91,dÏÎ‡Ï ¯zÓ - «∆»«»∆»»»»ƒÀ»¿»¿»
dÈ‡L92˙ÈeÓL ‡l‡93‰Ê ÔÁÏnL ˙BÙBÚÂ ÌÈ‚c . ∆≈»∆»«¿ƒ»ƒ¿∆¿»»∆

ÔÈ¯eÒ‡ ÌÈ‚c‰ - ·wÓ ÈÏÎa elÙ‡ ,‰Ê ÌÚ94‚c‰L ; ƒ∆¬ƒƒ¿ƒ¿À»«»ƒ¬ƒ∆«»
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לחתוך  צריך ולפיכך בכלי, ככנוס והוא הכבד בסמפונות
שבסמפונות. הדם שיצא כדי הלשון:35)אותה בגמרא

י.36)חלטה. הלכה עיין פושרים, לצלי,37)ולא אבל
אומרים, ויש חתיכה. צריכה ואינה בשר כדין הכבד דין

לצלי. אפילו חתיכה צריכה מביא 38)שכבד בבה"ג
בקיאים  אנו אין שעכשיו מישיבה, שלחו הגאונים: תשובות
מבושלת  כבד לאכול ומותר להחמיר, איסור וספק בחליטה

תחלה צלאוה אם לבשלה אלא אבל בישלוה, ואחרֿכן
המנ  וכן אסור, צליה) (בלי ור'לכתחלה ישראל. בכל הג

בקדירה  הכבד את לבשל שלא ישראל מנהג כתב אלפסי
אומר  רבינוֿתם אבל מליחה, לאחר ולא צלייה לאחר אלא
שגם  צלייה, אחר כמו לבשלה מותר הכבד, נמלחה שאם

דם. מוציא ישראל.39)המלח בכל פשט לא אבל
מקדרת 41)צולין.40) המוח שמוציאים נוהגים ועכשיו

ומותר  ומולחו, מעליו הקרום ואחרֿכך בו נתון שהוא הראש
לקדרה. אף בזה

.ç‡ÏÂ ¯e‡‰ ÏÚ d·‰·‰ ‡ÏÂ dÏMaL „·k‰«»≈∆ƒ¿»¿…ƒ¿¬»«»¿…
dËÏÁ42dlk ‰¯„w‰ È¯‰ - ÔÈÁ˙B¯a B‡ ıÓÁa ¬»»¿…∆¿¿ƒ¬≈«¿≈»À»

dnÚ ÏMa˙pL ÏÎÂ „·k‰ ,‰¯eÒ‡43˙BÏˆÏ ¯zÓe .44 ¬»«»≈¿»∆ƒ¿«≈ƒ»À»ƒ¿
„·k‰ ‰È‰zL ‡e‰Â ,„Á‡ „etLa ¯Oa‰ ÌÚ „·k»≈ƒ«»»¿«∆»¿∆ƒ¿∆«»≈

‰hÓÏ45ÚÓÏ d‡Ïˆe ¯·Ú Ì‡Â .‰Ê È¯‰ - ¯OaÓ ‰Ï ¿«»¿ƒ»«¿»»¿«¿»ƒ»»¬≈∆
BÏÎB‡46. ¿

מותרת 42) הגמרא, כדין חלטה אם אבל חלטה, לא וגם
והמנהג  הגאונים שתיקנו שמה עמה, שנתבשל וכל הכבד
אלא  אינו חליטה, לאחר אפילו כבד לבשל שלא הנהוג

מותר. נתבשלה אם בדיעבד, אבל כר'43)לכתחילה.
אוסרת  שלוקה שאמר: ברוקה, בן יוחנן ר' של בנו ישמעאל

אינו 45)לכתחילה.44)ונאסרת. הכבד, מן הזב שהדם
אם  ודווקא שם. התנור, לחלל זב אלא הבשר על נוטף
אם  אבל למטה, וחודו זקוף בתנור תלוי או מונח השפוד
כאן  ואין האש גבי על התנור לרוחב מונח כולו השפוד
משנה. מגיד לכתחילה, אסור אופן בכל ומטה, מעלה
את  לכתחילה למלוח שאסור הדין הוא כתב: והרשב"א

נהגו. וכן הבשר, על צליה,46)הכבד אגב הזב שהדם
שריק. מישרק בגמרא: ונופל, מחליק אלא בבשר נבלע אינו

.èBÈ‡L ;¯Oa‰ ÌÚ elÙ‡ BÏM·Ï ¯zÓ - ÏBÁh‰«¿À»¿«¿¬ƒƒ«»»∆≈
¯Oa ‡l‡ ,Ì„47‰Ó‰a ˙˜¯ÙÓ ¯·BM‰ .Ì„Ï ‰ÓBc‰ »∆»»»«∆¿»«≈«¿∆∆¿≈»

ÌÈ¯·‡a ÚÏ· Ìc‰ È¯‰ - dLÙ ‡ˆzL Ì„˜48, …∆∆≈≈«¿»¬≈«»ƒ¿»»≈»ƒ
ÈÁ ¯Oa ‰pnÓ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â49BËÏÁ elÙ‡Â ,50‡l‡ . ¿»∆¡…ƒ∆»»»««¬ƒ¬»∆»

‰OÚÈ „ˆÈk51‰ÎÈ˙Á‰ CzÁÈ ?52‰ÙÈ ‰ÙÈ ÁÏÓÈÂ53, ≈««¬∆«¿…«¬ƒ»¿ƒ¿«»∆»∆
‰ÏˆÈ B‡ ÏM·È Ck ¯Á‡Â54ËÁBM‰L ,e¯‡a ¯·Îe . ¿««»¿«≈ƒ¿∆¿»≈«¿∆«≈

ÔÈ¯zÓ Ô‰L ,Ìc Ô‰Ó ‡ˆÈ ‡ÏÂ ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a55. ¿≈»«»»¿…»»≈∆»∆≈À»ƒ

בגמרא 47) דם. כולו כאילו ונראה מאד, אדום שהוא ואף
כתב: ורבינו הוא". בעלמא שומנא "טחלא שם: חולין
כדם  הוא שבו והדם בשר. כשאר מליחה שצריך "בשר",

ד. בהלכה שכתב כמו שבשעת 48)האיברים, לפי
מתוך  מפרקתה, וכששבר דם. להוציא טרודה היא שחיטתה
ושוקטת  נחה והיא דם, ולהוציא להתאנח כוח בה אין צרתה

רש"י. באבריה, נבלע קיג.49)והדם שם בגמרא בעיה
ואוסרים. מחמירים - איסור ספק שהחליטה 50)ומשום

זה  ודם במקומו, מצמיתו אלא הדם את מוציאה אינה
שלא האיברים לדם דומה אינו באיברים פירש,שנבלע

שלא  האיברים דם שכל רבינו, בדעת מפרש משנה' ו'מגיד
או  מליחה בלא חי בשר כל לאכול אסור ולכן אסור, פירש
מועילה  אינה חליטה אפילו מפרקתה בשובר אבל חליטה,
שם. משנה' ו'כסף יב הלכה להלן וראה מליחה. אלא

מותרת.51) אינה חליטה שאפילו ה'מגיד 52)כיון לדעת
מפרש, משנה' וה'לחם כלל. מעכבת אינה החתיכה משנה'

ז. הלכה למעלה בכבד כמו לחתוך אבל 53)שצריך
דומה  זה ואין מועילה. אינה החיתוך אחר אפילו חליטה,
האיברים  דם בבשרה ונבלע המפרקת ששבר מפני לכבד,
האיברים  כדם דינו ולפיכך לצאת, כדי ממקומו שפירש
מצמיתו  אלא מוציאו, אינה והחליטה שאסור. שפירש,
שדם  בכבד מהֿשאיןֿכן למעלה. שנתבאר כמו במקומו,
והתורה  הוא דם כולו שהרי מותר, פירש שלא הכבד
בשר. של חליטה בדין יב בהלכה לקמן וראה התירתו,

מפרקתה,54) בשובר קודם מליחה צריך לצלי שאפילו
כלל, ומליחה חתיכה צריך לא שלצלי מפרש משנה' וב'לחם

הבשר. כשאר צולה מתים 55)אלא שמא אומרים ואין
נבלע  שמא חוששין אנו אין וגם שם. רבינו שכתב כמו היו,

מפרקתה. בשובר כמו יצא ולא באיבריה דם

.éBÁÏBÓ Ôk Ì‡ ‡l‡ BÓ„ È„ÈÓ ‡ˆBÈ ¯Oa‰ ÔÈ‡≈«»»≈ƒ≈»∆»ƒ≈¿
ÁÈ„Ó ?‰OBÚ „ˆÈk .‰ÙÈ ‰ÙÈ BÁÈ„Óe ‰ÙÈ ‰ÙÈ»∆»∆¿ƒ»∆»∆≈«∆≈ƒ«

‰ÙÈ ‰ÙÈ BÁÏBÓ Ck ¯Á‡Â ,‰lÁz ¯Oa‰56BÁÈpÓe , «»»¿ƒ»¿««»¿»∆»∆«ƒ
ÏÈÓ Cel‰ È„k BÁÏÓa57‰ÙÈ ‰ÙÈ BÁÈ„Ó Ck ¯Á‡Â ,58 ¿ƒ¿¿≈ƒƒ¿««»¿ƒ»∆»∆

„iÓ BÎÈÏLÓe ,ÌÈkÊ ÌÈn‰ e‡ˆiL „Ú59ÌÈÓ CB˙Ï «∆≈¿««ƒ«ƒ«¿ƒƒ»¿«ƒ
‡ÏÂ „iÓ ÔaÏ˙iL È„k ,ÔÈ¯LBÙÏ ‡Ï Ï·‡ ,ÔÈÁ˙B¯¿ƒ¬»…¿¿ƒ¿≈∆ƒ¿«≈ƒ»¿…

.Ì„ ‡ˆÈ≈≈»

הגהות 56) מלחו, מחמת נאכל אינו שיהיה עד צדדיו מכל
קיא:57)מיימוניות. שם דצלי, כרותח הוא הרי שמליח

מיל. הילוך כדי הגאונים: פירשו צלייה, ושיעור
הבלוע 58) המלח להעביר ראשונה פעמים, שתי להדיח

האסורים  הראשונים המים לחלוחית להעביר ושניה מדם,
מיימוניות. הגהות הבשר, על רבינו,59)הנשארים חומרת

וכל  מימינו. ראינו ולא שמענו לא כתב: הראב"ד אבל
בשר. חמר אלא אינו ממנו מליחה אחר שיצא האדמימות
כל  דעת וכן ראיה. להביא עליו מכן, יותר והמחמיר
מקור  ואין דבר. שום צריך אין מליחה שאחר האחרונים,

משנה. מגיד רבינו, לדברי

.àéÈÏÎa ‡l‡ B˙B‡ ÔÈÁÏBÓ ÔÈ‡ - ¯Oa‰ ÔÈÁÏBnLk¿∆¿ƒ«»»≈¿ƒ∆»ƒ¿ƒ
Òb‰ ÏBÁk ‰·Ú ÁÏÓa ‡l‡ ÔÈÁÏBÓ ÔÈ‡Â .·wÓ60; ¿À»¿≈¿ƒ∆»¿∆«»∆«««

.Ì„ ‡ÈˆBÈ ‡ÏÂ ¯Oaa ÚÏaÈ ÁÓ˜k ˜c ÁÏn‰L∆«∆««¿∆«ƒ»««»»¿…ƒ»
ÁÏn‰ ÔÓ ¯Oa‰ ıtÏ CÈ¯ˆÂ61epÁÈ„È Ck ¯Á‡Â62. ¿»ƒ¿«≈«»»ƒ«∆«¿««»¿ƒ∆

כאבן.60) חזק גללינתא פירש והערוך גללינתא". "מילחא
דם. מוציאה ואינה נבלעת הדקה שהמלח והטעם,

דם.61) בו שנבלע מפני שאינו 62)שנאסר בכלי אפילו
מנוקב.
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.áéÏ·‡ ;BÏM·Ï CÈ¯vL ¯O·Ï - el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk»«¿»ƒ»≈¿»»∆»ƒ¿«¿¬»
„iÓ ‰ÏBˆÂ ÁÏBÓ - ÈÏˆÏ63ÈÁ ¯Oa ÏÎ‡Ï ‰ˆB¯‰Â . ¿»ƒ≈«¿∆ƒ»¿»∆∆¡…»»«

‰ÙÈ ‰ÙÈ BÁÏBÓ -64Ck ¯Á‡Â ,‰ÙÈ ‰ÙÈ BÁÈ„Óe ¿»∆»∆¿ƒ»∆»∆¿««»
ıÓÁa BËÏÁ Ì‡Â .ÏÎ‡È65BÏÎ‡Ï ¯zÓ -66‡e‰Lk …«¿ƒ¬»¿…∆À»¿»¿¿∆
ıÓÁ‰ ˙BzLÏ ¯zÓe .ÈÁ67ıÓÁ‰ ÔÈ‡L ,Ba BËÏÁL «À»ƒ¿«…∆∆¬»∆≈«…∆

.Ìc‰ ‡ÈˆBÓƒ«»

האמור 63) מיל, הילוך כדי במלחו לשהות צריך שאין
מליחה. צריך לצלי שאף רבינו, שדעת מזה נראה י. בהלכה
וצולהו  שמולחו לצלי" וכן אביי, "אמר גורס כא. ובמנחות
אם  רבינו: בדברי אחרת לפרש ואפשר משנה. מגיד מיד,
הנשאר  שהמלח רשאי, הדחה בלא מיד, ולצלות למלוח רצה
בולע  המלח במלחו, שהה אם אבל נאסר. לא הבשר על
ולפי  ואוכל. וצולהו יפה יפה מדיחו ולפיכך ונאסר, הדם
לא, או מליחה צריך לצלי אם מדבריו ללמוד אין זה, פירוש
והשאלה  למלוח, רוצה שהוא במקרה המדובר כאן שהרי

הצליה. לפני להדיח צריך אם משיג 64)היא והראב"ד
האברים  שדם מליחה, בלא חי בשר לאכול שמותר ואומר,
מבית  בבשר מדברת שם, דחולין והסוגיא מותר, פירש שלא
בהלכה  שהאדימה חתיכה כמו יותר שבולע השחיטה
רבינו, ודעת עוז. מגדל יפה, יפה מולחו ולפיכך הסמוכה,
ראוי  הוא אם אסור, פירש שלא אףֿעלֿפי האברים שדם

לפרוש. וכו'.65)(יכול) אומצא האי עד: פסחים
ודם 66) יותר. יפרוש ולא הדם את מצמית שהחומץ

כסף  מותר, רבינו לדעת גם לפרוש, ראוי שאינו האברים
נבלע 67)משנה. לא שהדם שרי", וחליה "הוא שם:

בחומץ.

.âéÌÚt Ba ËÏÁÈ ‡Ï - ¯Oa Ba ËÏÁL ıÓÁ…∆∆»«»»…«¿…««
‰iL68‰ÓÈc‡‰L ‰ÎÈ˙ÁÂ .69‡È‰ - ıÓÁ‰ CB˙a ¿ƒ»«¬ƒ»∆∆¿ƒ»¿«…∆ƒ

ÔÈ¯eÒ‡ ıÓÁ‰Â70ÁÏÓiL „Ú ,71‰ÙÈ ‰ÙÈ d˙B‡ ¿«…∆¬ƒ«∆ƒ¿«»»∆»∆
‰ÏˆÈÂ72ÌÈc‡‰L ¯Oa .73‰iÁÂ ‰Ó‰a ÈˆÈa ÔÎÂ ,74 ¿ƒ¿∆»»∆∆¿ƒ¿≈≈≈¿≈»¿«»

Ô‰ÈÏÚL ‰tÏwa75ÌÈ˜¯Ên‰ BaL Û¯Ú‰ ÔÎÂ ,76Ô‰L «¿ƒ»∆¬≈∆¿≈»…∆∆«ƒ¿»ƒ∆≈
ÔÏM·Ï ¯zÓ - ˙ck ÔÁÏÓe ÔÎ˙Á Ì‡ ,Ìc ÌÈ‡ÏÓ77. ¿≈ƒ»ƒ¬»»¿»»«»À»¿«¿»

ÔÎ˙Á ‡Ï Ì‡Â78ÂÈÙe Û¯Ú‰ ‰ÏˆÂ ,„etLa Ô‡Ïˆe ¿ƒ…¬»»¿»»¿«¿»»»…∆ƒ
‰hÓÏ79ÌÈÏÁb‰ ÏÚ Ôlk Ô‡ÏvL B‡ ,80el‡ È¯‰ - ¿«»∆¿»»À»««∆»ƒ¬≈≈

.ÔÈ¯zÓÀ»ƒ

בחליטה 68) כוחו שנחלש לפי חי, כשהוא להתירו כדי בשר
שם. רש"י "אומצא 69)הראשונה, שם: פסחים בגמרא

החומץ. בתוך להאדים שהכוונה מפרש, ורבינו דאסמיק".
חי 70) בשר כשנותנים אסור". וחליה "הוא גורס: רבינו

הבשר  בתוך נצמת הדם בתוכו, שוהה ואינו החומץ, לתוך
ואם  פירש. לא שהדם מותר הכל ולפיכך כלום, פולט ואינו
בחוץ, ונפלט מהבשר הדם נעקר שהתאדם, עד בתוכו שוהה

אסורים. החומץ וגם החתיכה גם שלא 71)ולפיכך כבשר
של 72)נחלט. פירושו לפי כי יצלה, או שהכוונה נראה

גם  מותר בעקבותיו, כאן הולכים שאנו משנה' ה'מגיד
ולדעתו  אחר, פירוש משנה' וב'כסף המליחה. אחרי לבשלו
סי' יורהֿדעה ב'טור' בפירוש כתב וכן מותר. לצלייה רק

כאן. משנה' 'לחם וראה אומצא 73)סז, שם: פסחים

וכו'. חתכיה שם.74)דאסמיק רש"י זכר, של
צג.75) בחולין כמבואר דם, משום שאסור שעליהם, הקרום

ראה  רש"י, כפירוש ולא שם חננאל רבינו כפירוש וזהו
שם. אבל 76)תוספות עד: שם "ומזרקי" רבינו מפרש כן

השחיטה. שבבית ורידים שהם גסים חוטים מפרש רש"י
זה 77) דין שרי, לקדירה אפילו ומלחיה חתכיה בגמרא,

גם  וכנראה משנה. לחם החומץ, בתוך שהאדים בשר כולל
כך. מפרש משנה' חתיכה,78)ה'מגיד גם צריך לבשלו

חתכיה, דיבורֿהמתחיל צג. חולין ובתוספות לא. לצלי אבל
מליחה. לא אבל חתיכה, צריך לצלי שגם כתבו

החתך,79) דרך זב שהדם למטה השחיטה בית שם, בגמרא
מה  ראה העורף. במזרקי שהמדבר למטה ופיו אומר ורבינו

למלעלה. שם,80)שכתבנו ורבינא אחא רב מחלוקת
להקל. אחא כרב והלכה

.ãéÌ‡ ,ÔL·Îa B‡ ¯ep˙a e‰ÏvL ‰Ó‰a‰ L‡…̄«¿≈»∆»»¿«¿ƒ¿»ƒ
‰hÓÏ B˙ËÈÁL ˙È·e e‰Ïz81‡ˆBÈ Ìc‰L ;¯zÓ - »»≈¿ƒ»¿«»À»∆«»≈

- BÁÓ :„v‰ ÔÓ ‰ËÈÁM‰ ˙Èa ‰È‰ Ì‡Â .˙˙BLÂ¿≈¿ƒ»»≈«¿ƒ»ƒ««…
¯eÒ‡82ÏÚL ¯Oa‰ ¯‡Le ;BÎB˙Ï ıa˜˙Ó Ìc‰L , »∆«»ƒ¿«≈¿¿»«»»∆«

¯zÓ - ıeÁaÓ ˙BÓˆÚ‰83‰hÓÏ BÓËÁ ÁÈp‰ .84Ì‡ : »¬»ƒ«À»ƒƒ«»¿¿«»ƒ
BÓ„ ‡ˆÈÂ Áe˙t ¯‡MiL È„k ‰˜ B‡ ÈÓb Ba ÁÈp‰ƒƒ«¿ƒ»∆¿≈∆ƒ»≈»«¿≈≈»

.¯eÒ‡ BÁÓ - Â‡Ï Ì‡Â ,¯zÓ - BÓËÁ C¯„∆∆»¿À»¿ƒ«…»

וצלאו 81) בו, מונח שהמוח העצם ניקב אם והואֿהדין
(רשב"א). מותר - למטה מותר,82)כשהנקב ראשו אבל

את  בישל ואם הסוגיא, בפירוש גדולות בהלכות כתב וכן
המוח, נגד ששים אין אם אסור הכל צלייתו, אחרי הראש

רמב"ן. בקדרתו, שמונח שם,84)בצלי.83)ואףֿעלֿפי
להחמיר. ראשון כלשון

.åèÂÈÓÈÓ Ïa˜Ï ÈÏv‰ ˙Áz ÈÏk ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡85„Ú ≈«ƒƒ¿ƒ«««»ƒ¿«≈≈»«
?ÔÈOBÚ „ˆÈÎÂ .BaL ˙ÈÓeÓ„‡ ‰‡¯Ó Ïk ‰ÏÎzL∆ƒ¿∆»«¿≈«¿ƒ∆¿≈«ƒ

ÈÏk‰ CB˙Ï ÔÈÎÈÏLÓ86ÁÏÓ ËÚÓ87„Ú ÈÏk‰ ÁÈpÓe , «¿ƒƒ¿«¿ƒ¿«∆««ƒ««¿ƒ«
˙ÈeÓM‰ Á˜BÏÂ ,‰ÏviL88‰ÏÚÓ ÏL89ÏL ÌÈn‰Â , ∆ƒ»∆¿≈«««¿ƒ∆«¿»¿««ƒ∆

‰¯eÒ‡ ˙ÈeÓM‰ ˙ÁzL ‰hÓ90. «»∆««««¿ƒ¬»

דם.85) בה שמעורב מפני ואסור הצלי, של השמנונית
הכלי.86) בתוך ובין הבשר על בין פירש שם ורש"י
המלח 87) אל נגרר והדם דמילחא". גללי "תרי בגמרא:

מלח  הרבה כשנותן אבל מלח, מעט ודווקא בשולים,
הלכות  בשם משנה (מגיד שם רש"י בשומן. הדם מתערב

שומן 88)גדולות). קצת כשנוטף מיד הרי לשאול: ויש
לסוחטו  "אפשר הכלל עלֿפי איסורו, מחמת נאסר הבשר מן
 ֿ דיבור שם זו בקושיא הרגישו התוספות בעלי אסור"?
ולא  השמנוניות מן לגמרי נפרד שהדם ותירצו תרי, המתחיל
לסוחטו  אפשר אמרו לא זה ובכגון משהו, אפילו נשאר

יערה 89)אסור. רש"י ופירש ומשפייה. שם: בגמרא
הדם  יתערב שלא כדי כלי, אל מכלי בנחת העליון השומן

אסורים.90)בו. להיות: צריך

.æèÈÏˆ ¯Oa ‰ÈÏÚ C˙ÁL ˙t91,dÏÎ‡Ï ¯zÓ - «∆»«»∆»»»»ƒÀ»¿»¿»
dÈ‡L92˙ÈeÓL ‡l‡93‰Ê ÔÁÏnL ˙BÙBÚÂ ÌÈ‚c . ∆≈»∆»«¿ƒ»ƒ¿∆¿»»∆

ÔÈ¯eÒ‡ ÌÈ‚c‰ - ·wÓ ÈÏÎa elÙ‡ ,‰Ê ÌÚ94‚c‰L ; ƒ∆¬ƒƒ¿ƒ¿À»«»ƒ¬ƒ∆«»
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‰Ù¯95¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÛBÚ‰ ÔÓ ‡ˆBi‰ Ìc ÚÏB·e , »∆≈«»«≈ƒ»¿≈»ƒ«
‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ¯Oa ÌÚ ‚c ÁÏÓ Ì‡96. ƒ»«»ƒ¿«¿≈»«»

מי 91) ויש לאכילה. ראוי שיהא עד שנצלה והיינו שם.
ובלשון  משנה. מגיד בישולו, לשליש שהגיע כל שכתב,
כשהגיע  בשר אוכל שהיה דרוסאי", בן "כמאכל התלמוד:

בישולו. ונצלה.93)האדמימות.92)לשליש הואיל
בשר. של יין לזה וקרא אכל, רבא אבל 94)בגמרא:

מותרים. בגמרא.95)העופות כמבואר רפה, שלו שהקרום
מפני 96) נקוב, בכלי ביחד למלוח מותר ועוף, בהמה אבל

דם, פולט בהמה שבשר זמן כל ציר פולטים שהעופות
משנה. מגיד הדם, את בולע אינו לפלוט שטרוד ומתוך

.æéÌÈˆÈ·e ¯Oa ÔÏÏÁ ‡lÓe ÌÈÓÏL ÔÁÈp‰L ˙BÙBÚ∆ƒƒ»¿≈ƒƒ≈¬»»»»≈ƒ
BÈ Ì„ È¯‰L ,˙B¯eÒ‡ - ÔÏM·eÔÎB˙Ï ‡ˆ97ÏÚ Û‡Â . ƒ¿»¬∆¬≈»≈¿»¿««

‰ÙÈ ‰ÙÈ ÔÁÏnL Èt98ÔÎB˙aL ¯Oa‰ ‰È‰ elÙ‡Â . ƒ∆¿»»»∆»∆«¬ƒ»»«»»∆¿»
ÈeÏˆ B‡ ˜eÏL99˙B¯zÓ el‡ È¯‰ - Ô‡Ïˆ Ì‡Â .100, »»¿ƒ¿»»¬≈≈À»

ÈÁ ÔÎB˙aL ¯Oa‰L Èt ÏÚ Û‡101Ô‰Èt elÙ‡Â , ««ƒ∆«»»∆¿»««¬ƒƒ∆
‰ÏÚÓÏ102. ¿«¿»

של 97) וביצים הבשר לתוך העופות מן יוצא הדם כלומר,
עוז. מגדל המליח 98)המילוי, שאין בישולם, לפני

רבינו  שכתב כמו המליחה, בשיעור הדם כל את מפליט
לתוך  מיד הבשר את משליך המליחה שאחרי י, בהלכה
מלא  וכשחללן דם. יצא ולא מיד שיתלבן כדי רותחין,
משנה. מגיד יפה, לתוכן נכנסים הרותחים המים אין מבשר,
רבינו  על חולקים האחרונים שכל וכותב, מוסיף והוא
ונהגו  בבשר, דם כל אין המליחה שלאחר וסוברים,

רך 99)כדבריהם. הוא צלי או שלוק שבשר אומרים (ואין
שכתב  ומה לפנים. מלהכנס הרותחים המים על מעכב ואינו
מבושל" אינו לי מה מבושל, לי "מה כאן : משנה' ה'מגיד
שלפנינו). הדין בעיקר פירושו עם ליישבו איֿאפשר וכו',

ודוקא 100) הרי"ף: ופירש שריא, מולייתא והלכתא שם.
משנה. מגיד לא, לקדירה אבל צלי, שהוא פסח כעין לצלי

פולטו.101) כך כבולעו שואב 102)דקיימאֿלן שהאור
ומוציאו. הדם

.çéB‡ ÈeÏˆ ¯O·a BÊ C¯c ÏÚ Ô‡ÏnL ÌÈÚÓ Èa¿≈≈«ƒ∆ƒ¿»«∆∆¿»»»
˜eÏL103Ô‡Ï˜ B‡ Ô˜ÏLe ÌÈˆÈ·a Ô‡ÏnL B‡ ,104- »∆ƒ¿»¿≈ƒ¿»»¿»»

ÌÈÚÓ È·a Ìc ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡L ;ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰105. ¬≈≈À»ƒ∆≈«¬ƒƒ»ƒ¿≈≈«ƒ
.ÌÈB‡b‰ e¯B‰ ÔÎÂ¿≈«¿ƒ

מן 103) היוצא דם משום חוששים אנו מלוח, בבשר אבל
כל  את מפליט המלח שאין המעיים, בני ובולעים הבשר

משנה. מגיד יז, בהלכה שכתבנו כמו צלאן.104)הדם,
כמו 105) בחללם, סובב שהמאכל הפנימיים, האיברים

טו. הלכה ז בפרק שכתב

.èéÔÈa ÌÈÓÏL ÔÈa ,Ô‡Ïˆe ˜ˆ·a ÔÏÙhL ˙BÙBÚ∆¿»»¿»≈¿»»≈¿≈ƒ≈
‰˜ÈÓÒ‰ elÙ‡ ,‰qb ˙ÏÒa ÔÏÙË Ì‡ :ÔÈÎzÁÓ106 ¿À»ƒƒ¿»»¿…∆«»¬ƒƒ¿ƒ»

‰qb ˙ÏqL ÈtÓ ,‰ÏÙh‰ ˙‡ ÏÎB‡ - ‰ÏÙh‰«¿≈»≈∆«¿≈»ƒ¿≈∆…∆«»
˙¯¯t˙Ó107ÌÈhÁ ÁÓ˜a ÔÏÙË Ì‡Â .Ìc‰ ‡ˆBÈÂ ƒ¿»∆∆¿≈«»¿ƒ¿»»¿∆«ƒƒ
Ô˙˙lL108ÛÒk‰ BÓk ‰·Ï ‰ÏÙh‰ ‰˙È‰ Ì‡ :109- ∆¿»»ƒ»¿»«¿≈»¿»»¿«∆∆

‰¯eÒ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,‰pnÓ ÏÎ‡Ï ¯zÓ110ÔÏÙË . À»∆¡…ƒ∆»¿ƒ«¬»¿»»
‡Ï Ì‡Â ,ÔÈ¯eÒ‡ - eÓÈc‡‰ Ì‡ :ÔÈÁÓ˜ ¯‡Laƒ¿»¿»ƒƒ∆¿ƒ¬ƒ¿ƒ…

eÓÈc‡‰111.ÔÈ¯zÓ - ∆¿ƒÀ»ƒ

והדם 107)האדימה.106) ומלחלח, כלֿכך נדבקת אינה
פולטו. כך וכבולעו הזעירים הרווחים דרך הקמח 108)זב

שבלע. מה פולט ואינו נדבק והבצק בגמרא:109)דק,
חיוורא". כזוזא מהֿשאיןֿכן 110)"דזיג בצלי, אף

וכל  יז. בהלכה שנתבאר כמו בצלי, שמותרת במולייתא
כמו  לקדירה ומוכשרים מלוחים העופות אם אף אלה, דינים

משנה. מגיד רבינו, בדעת לבן 111)שביארנו שאינו אף
ככסף.

.ëda ËÁML ÔÈkÒ112Á˙B¯ da CzÁÏ ¯eÒ‡ -113, «ƒ∆»«»»«¿…»≈«
B‡ ,˙ÊÁLÓa ‰pÊÈÁLÈ B‡ ,¯e‡a ÔÈkq‰ ÔaÏiL „Ú«∆¿«≈««ƒ»«¿ƒ∆»¿«¿∆∆

Ú˜¯˜a ‰pˆÚÈ114da C˙Á Ì‡Â .ÌÈÓÚt ¯OÚ ‰L˜ ƒ¿»∆»¿«¿«»∆∆∆¿»ƒ¿ƒ»«»
¯zÓ - Á˙B¯115ÔBˆ da C˙BÁ BÈ‡ ÔÎÂ .116‡ˆBiÎÂ ≈«À»¿≈≈≈»¿¿«≈

ÔÈkq‰ ÁÈ„‰ Ì‡Â .‰lÁzÎÏ ÌÈÙÈ¯Á‰ ÌÈ¯·cÓ Ba117 ƒ¿»ƒ«¬ƒƒ¿«¿ƒ»¿ƒ≈ƒ«««ƒ
‡ˆBiÎÂ ÔBˆ da CzÁÏ ¯zÓ - ÈÏÎa dÁpwL B‡∆ƒ¿»ƒ¿ƒÀ»«¿…»¿¿«≈

Ba118.Á˙B¯ ‡Ï Ï·‡ ,¬»…≈«

רש"י.112) הדם, מן בולעת קיא:113)והסכין חולין
רש"י. בו, ופולטת שחוזרת רק 114)מפני שהיא כיון

אבל  בקרקע. נעיצה מספיקה שיתבאר, כמו בעלמא חומרא
אם  באור ללבנה צריך ממש, רותח איסור שבלעה מסכין
בקרקע. נעיצה מספיקה צונן ולחתוך רותח, בה לחתוך רוצה

בלעה 115) לא והסכין צונן, השחיטה שבית מפני לאכול,
(מגיד  מחמירים אנו לכתחילה אלא השחיטה, בשעת דם

בלע".116)משנה). חורפיה אגב "צנון, קיב. שם
דיבורֿהמתחיל 117) ח: שם התוספות כפירוש קיא: שם

הדחה. טעון שנחתך שהצנון רש"י כפירוש ולא והלכתא,
"צונן"118) ולא "צנון" בגמרא שם גורס שרבינו נראה

שגורסים  ספרים ויש כך. כל חריף אינו צנון וסתם כגירסתנו.
זו  שגירסא מראה בו", "וכיוצא הסיום אבל "צונן", ברבינו
צונן  לכל ואםֿכן זו, גירסא מקיים משנה' וה'מגיד מוטעית.

קינוח. או לכתחלה סכין הדחת צריך

.àë‰ÚeL ‰˙È‰ elÙ‡ ,¯Oa da ÁÏnL ‰¯Ú¿̃»»∆»«»»»¬ƒ»¿»»
Á˙B¯ da ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - ¯·‡a119¯·kL ,ÌÏBÚÏ ¿»»»∆¡…»≈«¿»∆¿»
‰ÈÒ¯Áa Ìc‰ ÚÏ·120. ƒ¿««»«¬»∆»

בו.119) ונפלט חוזר בכלי הנבלע שדם מפני שם. חולין
יבא  שמא בה, להשתמש אסור בצונן שאף אומרים ויש
בה. שמלח הקערה אמי ר' שבר ולפיכך בחמין. להשתמש
היתה  אם אבל מנוקבת, הקערה כשאין דוקא אומרים יש
מנוקבת  היא אם אפילו אוסר והרשב"א נאסרה. לא מנוקבת

משנה). ולפיכך 120)(מגיד חרס, בכלי שמדבר משמע
במים  בהגעלה ניתרים חרס כלי כי לעולם", "אסור כתב

משנה). (מגיד רותחים

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
השוחט 1) בהמה; מיני משלשה חלב כזית האוכל יבאר

החלבים  מותר; חלבו אם מת או חי שליל בה ונמצא בהמה
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דם  משום האסורין חוטין התורה; מן כרת עליהם שחייב
אם  חלבים בה שחתך וסכין בשר; עם חלבים מליחת וחלב;
אחריו  ומצאו הבשר לנקר שדרכו טבח ודין בשר; בה יחתוך

חלב.

.à·ÏÁ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰2ÊÓa :˙¯k ·iÁ - „È3‚‚BLa , »≈¿«ƒ≈∆¿≈ƒ«»»≈¿≈
‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·Ó -4BÈ‡L ‰¯Bz ‰¯Ó‡ Le¯Ù·e . ≈ƒ«»¿»¿≈»¿»»∆≈

„·Ïa ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ÈÈÓ ‰LÏL ÏÚ ‡l‡ ·iÁ5, «»∆»«¿»ƒ≈¿≈»¿»ƒ¿«
ÔÈa .eÏÎ‡˙ ‡Ï ÊÚÂ ·OÎÂ ¯BL ·ÏÁ Ïk :¯Ó‡pL∆∆¡«»≈∆¿∆∆»≈……≈≈
‰Ï· ·ÏÁÓ ÏÎ‡L ÔÈa ‰ËeÁL ·ÏÁÓ ÏÎ‡L∆»«≈≈∆¿»≈∆»«≈≈∆¿≈»

‰Ù¯Ëe6Ô‰lL7‰‡ÓË ÔÈa ,‰iÁÂ ‰Ó‰a ¯‡L Ï·‡ . ¿≈»∆»∆¬»¿»¿≈»¿«»≈¿≈»
d¯O·k daÏÁ - ‰¯B‰Ë ÔÈa8ÏÙ ÔÎÂ .9‰LÏL ÏL ≈¿»∆¿»ƒ¿»»¿≈≈∆∆¿»

B¯O·k BaÏÁ - ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ÈÈÓ10ÏÎB‡‰Â , ƒ≈¿≈»¿»∆¿ƒ¿»¿»≈
.‰Ï· ÏÎB‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ - ˙ÈÊk BaÏÁÓ≈∆¿¿«ƒ∆ƒ≈¿≈»

בכזית.2) שיעורם אוכלין איסורי ב,3)כל כריתות משנה
חטאות,4)א. קרבן סוגי שני יש שם. שעירה, או כבשה

מביא  עשיר בין עני בין קבועה חטאת ויורד, ועולה קבועה
מביא  ועני בהמה, מביא עשיר - ויורד עולה וקרבן בהמה,
לו  שקשה שעני קרבנות ויש יונה. בני שני או תורים שני
"דלי  בתלמוד נקרא וזה למנחה, סולת מביא עופות, להביא

א.5)דלות". ד, "וחלב 6)שם כד) ז, (ויקרא ככתוב
תאכלוהו". לא ואכול . . . טריפה וחלב ראה 7)נבלה

ב. החלב,8)הלכה אפילו לאכול מותר טהורה בחיה
משום  כבשרן, החלב לאכול אסור טמאות וחיה ובבהמה

כרת. בו אין אבל הריונו.9)טומאה, חדשי נגמרו שלא
נגמרו 10) שלא נפל ודוקא חלב. של כרת עונש בו ואין

את  התורה אסרה - חדשיו כשנגמרו אבל הריונו, חדשי
אחרון. וכלשון א. עה, בחולין יוחנן כרבי חלבו,

.áÏÎB‡ ÌeMÓ ·iÁ - ‰Ù¯Ëe ‰Ï· ·ÏÁÓ ÏÎB‡‰»≈≈≈∆¿≈»¿≈»«»ƒ≈
ÛÒBpL CBzÓ .‰Ù¯Ëe ‰Ï· ÏÎB‡ ÌeMÓe ·ÏÁ≈∆ƒ≈¿≈»¿≈»ƒ∆«

d¯O·a ¯eq‡‰11¯zÓ ‰È‰L12,·ÏÁ‰ ÏÚ ÛÒB , »ƒƒ¿»»∆»»À»»««≈∆
.ÌÈzL ‰˜BÏ CÎÈÙÏe¿ƒ»∆¿«ƒ

על 11) חל איסור ש"אין בידינו שכלל אףֿעלֿפי כלומר,
איסור  על טריפה או נבילה איסור חל כאן ולמה איסור",
"איסור  נקרא זה ובתלמוד וכו'. שנוסף מתוך ומבאר, חלב?
הראשון  שהאיסור דברים כולל השני שהאיסור מפני כולל",
ובפירוש  אחר. ענין זהו מוסיף" "ואיסור עליהם. חל לא
האופנים, שלושת את מגדיר מ"ד, פ"ג לכריתות המשניות
ולפי  ובתֿאחת. מוסיף כולל, היינו: איסור, על חל שאיסור
וראה  כולל". "איסור נקרא שלפנינו המקרה שם, הגדרתו
רבינו, בדברי לדייק ויש כאן. משנה' ו'כסף משנה' 'מגיד
בחולין  הלא "מוסיף", שהוא מפני זה דין מנמק הוא למה
ויחול  נבילה איסור יבא התורה אמרה רבא, אמר - א לז,
וחלב  נבילה "וחלב כד) ז, (ויקרא שנאמר חלב, איסור על
אומרים  שאין חידוש והוא תאכלוהו", לא ואכול . . . טריפה
וכן  שם, רש"י שפירש כמו איסור", על חל איסור "אין כאן
אמר. דיבורֿהמתחיל א. טז, במעילה 'תוספות' פירשו
שב"איסור  הכלל, עלֿפי הפסוק טעם מפרש רבינו וכנראה
איסור  על חל נבילה ואיסור איסור, על חל איסור כולל"

הוא. כולל" "איסור שנבילה משום אחר 12)חלב

שחיטה.

.âÏÈÏL da ‡ˆÓe ‰Ó‰a ËÁBM‰13BaÏÁ Ïk - «≈¿≈»»»»¿ƒ»∆¿
‰pnÓ ¯·‡k ‡e‰L ÈtÓ ,ÈÁ B‡ˆÓ elÙ‡Â ,¯zÓ14. À»«¬ƒ¿»«ƒ¿≈∆¿≈∆ƒ∆»

‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÁ B‡ˆÓe ÂÈL„Á BÏ eÓÏL Ì‡Â¿ƒ»¿√»»¿»«««ƒ∆…
ÒÈ¯Ù‰15‰ËÈÁL CÈ¯ˆ BÈ‡Â Ú˜¯w‰ ÏÚ16BaÏÁ - ƒ¿ƒ«««¿«¿≈»ƒ¿ƒ»∆¿
¯eÒ‡17Ïk epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓe .˙¯k ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁÂ , »¿«»ƒ»»»≈ƒƒƒ∆»

ÔÈ¯eÒ‡‰ ˙BÓe¯w‰Â ÔÈËeÁ‰18˙BÓ‰a‰ ¯‡Lk ,19. «ƒ¿«¿»¬ƒƒ¿»«¿≈

חדשיו.13) לו שלמו בו.14)שלא חלב איסור ואין
רש"י.15) פרסותיו, על הי"ד.16)עמד פ"ב שכתב כמו
שסובר 17) - א עה, חולין אחרון, וכלשון יוחנן כרבי

חדשיו  לו ששלמו וכיון חלב, באיסור גורמים שחדשים
וסובר  אסור. החלב - העולם לאויר יצא שלא אףֿעלֿפי
כן  גם בתוכה, העובר ונמצא האם בנשחטה שאפילו רבינו
האם  שכשנשחטה אמרו, אחרים מפרשים אבל אסור. חלבו
האם, נשחטה בשלא אלא אמר לא יוחנן ורבי מותר, חלבו -
החי  העובר של חלב ותלש בהמה למעי ידו שהושיט וכגון
כמו  מותר, הכל - במעיה העובר ועוד נשחטה אבל ואכלו,
(מגידֿמשנה). תאכלו בבהמה כל חכמינו: שדרשו

האסורים 18) הקרומות וכלֿשכן חלב, משום בהם שיש
ה"ה. בפ"ו שכתב כמו דם, הילודות.19)משום

.ãeÏkL ¯aÚ‰ ·ÏÁÓ C˙ÁÂ ‰Ó‰a ÈÚÓÏ B„È ËÈLB‰ƒ»ƒ¿≈¿≈»¿»«≈≈∆»À»∆»
B‡ÈˆB‰Â ÂÈL„Á BÏ20BÎ˙Á el‡k ÂÈÏÚ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - √»»¿ƒ¬≈∆«»»»¿ƒ¬»

¯Ò‡Ï ÔÈÓ¯Bb‰ Ô‰ ÌÈL„Á‰L ;dÓˆÚ Ì‡‰ ·ÏÁÓ≈≈∆»≈«¿»∆∆√»ƒ≈«¿ƒ∆¡…
.·ÏÁ‰«≈∆

תלשו 20) אם אבל ואכלו, לחוץ כשהוציאו דוקא משמע
שניתר  החלב את לאכול מותר בהמה, במעי והניחו
כתבו  וכן תאכלו". בבהמה "כל הדרש מן האם, בשחיטת
הקודמת  בהלכה רבינו שכתב ואףֿעלֿפי ורמב"ן. הרא"ש
שנחתך  בחלב כאן, - האם בשחיטת ניתר השליל חלב שאין

(כסףֿמשנה). מותר - במעיה ונשאר

.ä·ÏÁ :˙¯k Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL Ô‰ ÌÈ·ÏÁ ‰LÏL¿»¬»ƒ≈∆«»ƒ¬≈∆»≈≈∆
BÈÏk‰ ÈzL ÏÚLÂ ,·¯w‰ ÏÚL.ÌÈÏÒk‰ ÏÚLÂ ,˙ ∆««∆∆¿∆«¿≈«¿»¿∆««¿»ƒ

‰ÏÈÎ‡a ˙¯zÓ ‰ÈÏ‡‰ Ï·‡21·ÏÁ ˙‡¯˜ ‡Ï .22 ¬»»«¿»À∆∆«¬ƒ»…ƒ¿≈≈∆
˙BÈÏk ÌÈ·ÏÁ e‡¯˜pL BÓk ,„·Ïa Ôa¯˜ ÔÈÚÏ ‡l‡∆»¿ƒ¿«»¿»ƒ¿«¿∆ƒ¿¿¬»ƒ¿»

„·k‰ ˙¯˙BÈÂ23¯ÓB‡ ‰z‡L BÓk .Ôa¯˜ ÔÈÚÏ24: ¿∆∆«»≈¿ƒ¿«»¿»¿∆«»≈
ı¯‡‰ ·ÏÁ25‰hÁ ˙BÈÏk ·ÏÁÂ26.Ì·eË ‡e‰L , ≈∆»»∆¿≈∆ƒ¿ƒ»∆»

ÌMÏ ‰Ù¯OÏ Ôa¯w‰ ÔÓ el‡ ÌÈ¯·c ÔÈÓÈ¯nL ÈÙÏe¿ƒ∆¿ƒƒ¿»ƒ≈ƒ«»¿»ƒ¿≈»«≈
ÌL ÔÈ‡L ,·ÏÁ e‡¯˜27Ì¯en‰ ‡l‡ ·BË ¯·c ƒ¿¿≈∆∆≈»»»∆»«»

ÌMÏ28˙‡ ÌÎÓÈ¯‰a :¯OÚÓ ˙Óe¯˙a ¯Ó‡ CÎÏe . «≈¿»∆¡«ƒ¿««¬≈«¬ƒ¿∆∆
.epnÓ BaÏÁ∆¿ƒ∆

א.21) קיז, זביד 22)חולין רב תשובת את רבינו מפרש כן
בסוגיא. שם ראה שם. מרי שם.23)לרב קרבן, לענין

קלים, קדשים של הכבד ויותרת בכליות מעילה שיש למדו
למעילה. קדשיםֿקלים אימורי לרבות לה'" חלב "כל מפסוק

של 24) טּובּה קרבן לענין האמור חלב של פירושו ָכלומר,
לשם. המורם היינו יח.25)הבהמה, מה, בראשית

יד.26) לב, התורה 27)דברים יסודי מהל' פ"א ראה
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‰Ù¯95¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÛBÚ‰ ÔÓ ‡ˆBi‰ Ìc ÚÏB·e , »∆≈«»«≈ƒ»¿≈»ƒ«
‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ¯Oa ÌÚ ‚c ÁÏÓ Ì‡96. ƒ»«»ƒ¿«¿≈»«»

מי 91) ויש לאכילה. ראוי שיהא עד שנצלה והיינו שם.
ובלשון  משנה. מגיד בישולו, לשליש שהגיע כל שכתב,
כשהגיע  בשר אוכל שהיה דרוסאי", בן "כמאכל התלמוד:

בישולו. ונצלה.93)האדמימות.92)לשליש הואיל
בשר. של יין לזה וקרא אכל, רבא אבל 94)בגמרא:

מותרים. בגמרא.95)העופות כמבואר רפה, שלו שהקרום
מפני 96) נקוב, בכלי ביחד למלוח מותר ועוף, בהמה אבל

דם, פולט בהמה שבשר זמן כל ציר פולטים שהעופות
משנה. מגיד הדם, את בולע אינו לפלוט שטרוד ומתוך

.æéÌÈˆÈ·e ¯Oa ÔÏÏÁ ‡lÓe ÌÈÓÏL ÔÁÈp‰L ˙BÙBÚ∆ƒƒ»¿≈ƒƒ≈¬»»»»≈ƒ
BÈ Ì„ È¯‰L ,˙B¯eÒ‡ - ÔÏM·eÔÎB˙Ï ‡ˆ97ÏÚ Û‡Â . ƒ¿»¬∆¬≈»≈¿»¿««

‰ÙÈ ‰ÙÈ ÔÁÏnL Èt98ÔÎB˙aL ¯Oa‰ ‰È‰ elÙ‡Â . ƒ∆¿»»»∆»∆«¬ƒ»»«»»∆¿»
ÈeÏˆ B‡ ˜eÏL99˙B¯zÓ el‡ È¯‰ - Ô‡Ïˆ Ì‡Â .100, »»¿ƒ¿»»¬≈≈À»

ÈÁ ÔÎB˙aL ¯Oa‰L Èt ÏÚ Û‡101Ô‰Èt elÙ‡Â , ««ƒ∆«»»∆¿»««¬ƒƒ∆
‰ÏÚÓÏ102. ¿«¿»

של 97) וביצים הבשר לתוך העופות מן יוצא הדם כלומר,
עוז. מגדל המליח 98)המילוי, שאין בישולם, לפני

רבינו  שכתב כמו המליחה, בשיעור הדם כל את מפליט
לתוך  מיד הבשר את משליך המליחה שאחרי י, בהלכה
מלא  וכשחללן דם. יצא ולא מיד שיתלבן כדי רותחין,
משנה. מגיד יפה, לתוכן נכנסים הרותחים המים אין מבשר,
רבינו  על חולקים האחרונים שכל וכותב, מוסיף והוא
ונהגו  בבשר, דם כל אין המליחה שלאחר וסוברים,

רך 99)כדבריהם. הוא צלי או שלוק שבשר אומרים (ואין
שכתב  ומה לפנים. מלהכנס הרותחים המים על מעכב ואינו
מבושל" אינו לי מה מבושל, לי "מה כאן : משנה' ה'מגיד
שלפנינו). הדין בעיקר פירושו עם ליישבו איֿאפשר וכו',

ודוקא 100) הרי"ף: ופירש שריא, מולייתא והלכתא שם.
משנה. מגיד לא, לקדירה אבל צלי, שהוא פסח כעין לצלי

פולטו.101) כך כבולעו שואב 102)דקיימאֿלן שהאור
ומוציאו. הדם

.çéB‡ ÈeÏˆ ¯O·a BÊ C¯c ÏÚ Ô‡ÏnL ÌÈÚÓ Èa¿≈≈«ƒ∆ƒ¿»«∆∆¿»»»
˜eÏL103Ô‡Ï˜ B‡ Ô˜ÏLe ÌÈˆÈ·a Ô‡ÏnL B‡ ,104- »∆ƒ¿»¿≈ƒ¿»»¿»»

ÌÈÚÓ È·a Ìc ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡L ;ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰105. ¬≈≈À»ƒ∆≈«¬ƒƒ»ƒ¿≈≈«ƒ
.ÌÈB‡b‰ e¯B‰ ÔÎÂ¿≈«¿ƒ

מן 103) היוצא דם משום חוששים אנו מלוח, בבשר אבל
כל  את מפליט המלח שאין המעיים, בני ובולעים הבשר

משנה. מגיד יז, בהלכה שכתבנו כמו צלאן.104)הדם,
כמו 105) בחללם, סובב שהמאכל הפנימיים, האיברים

טו. הלכה ז בפרק שכתב

.èéÔÈa ÌÈÓÏL ÔÈa ,Ô‡Ïˆe ˜ˆ·a ÔÏÙhL ˙BÙBÚ∆¿»»¿»≈¿»»≈¿≈ƒ≈
‰˜ÈÓÒ‰ elÙ‡ ,‰qb ˙ÏÒa ÔÏÙË Ì‡ :ÔÈÎzÁÓ106 ¿À»ƒƒ¿»»¿…∆«»¬ƒƒ¿ƒ»

‰qb ˙ÏqL ÈtÓ ,‰ÏÙh‰ ˙‡ ÏÎB‡ - ‰ÏÙh‰«¿≈»≈∆«¿≈»ƒ¿≈∆…∆«»
˙¯¯t˙Ó107ÌÈhÁ ÁÓ˜a ÔÏÙË Ì‡Â .Ìc‰ ‡ˆBÈÂ ƒ¿»∆∆¿≈«»¿ƒ¿»»¿∆«ƒƒ
Ô˙˙lL108ÛÒk‰ BÓk ‰·Ï ‰ÏÙh‰ ‰˙È‰ Ì‡ :109- ∆¿»»ƒ»¿»«¿≈»¿»»¿«∆∆

‰¯eÒ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,‰pnÓ ÏÎ‡Ï ¯zÓ110ÔÏÙË . À»∆¡…ƒ∆»¿ƒ«¬»¿»»
‡Ï Ì‡Â ,ÔÈ¯eÒ‡ - eÓÈc‡‰ Ì‡ :ÔÈÁÓ˜ ¯‡Laƒ¿»¿»ƒƒ∆¿ƒ¬ƒ¿ƒ…

eÓÈc‡‰111.ÔÈ¯zÓ - ∆¿ƒÀ»ƒ

והדם 107)האדימה.106) ומלחלח, כלֿכך נדבקת אינה
פולטו. כך וכבולעו הזעירים הרווחים דרך הקמח 108)זב

שבלע. מה פולט ואינו נדבק והבצק בגמרא:109)דק,
חיוורא". כזוזא מהֿשאיןֿכן 110)"דזיג בצלי, אף

וכל  יז. בהלכה שנתבאר כמו בצלי, שמותרת במולייתא
כמו  לקדירה ומוכשרים מלוחים העופות אם אף אלה, דינים

משנה. מגיד רבינו, בדעת לבן 111)שביארנו שאינו אף
ככסף.

.ëda ËÁML ÔÈkÒ112Á˙B¯ da CzÁÏ ¯eÒ‡ -113, «ƒ∆»«»»«¿…»≈«
B‡ ,˙ÊÁLÓa ‰pÊÈÁLÈ B‡ ,¯e‡a ÔÈkq‰ ÔaÏiL „Ú«∆¿«≈««ƒ»«¿ƒ∆»¿«¿∆∆

Ú˜¯˜a ‰pˆÚÈ114da C˙Á Ì‡Â .ÌÈÓÚt ¯OÚ ‰L˜ ƒ¿»∆»¿«¿«»∆∆∆¿»ƒ¿ƒ»«»
¯zÓ - Á˙B¯115ÔBˆ da C˙BÁ BÈ‡ ÔÎÂ .116‡ˆBiÎÂ ≈«À»¿≈≈≈»¿¿«≈

ÔÈkq‰ ÁÈ„‰ Ì‡Â .‰lÁzÎÏ ÌÈÙÈ¯Á‰ ÌÈ¯·cÓ Ba117 ƒ¿»ƒ«¬ƒƒ¿«¿ƒ»¿ƒ≈ƒ«««ƒ
‡ˆBiÎÂ ÔBˆ da CzÁÏ ¯zÓ - ÈÏÎa dÁpwL B‡∆ƒ¿»ƒ¿ƒÀ»«¿…»¿¿«≈

Ba118.Á˙B¯ ‡Ï Ï·‡ ,¬»…≈«

רש"י.112) הדם, מן בולעת קיא:113)והסכין חולין
רש"י. בו, ופולטת שחוזרת רק 114)מפני שהיא כיון

אבל  בקרקע. נעיצה מספיקה שיתבאר, כמו בעלמא חומרא
אם  באור ללבנה צריך ממש, רותח איסור שבלעה מסכין
בקרקע. נעיצה מספיקה צונן ולחתוך רותח, בה לחתוך רוצה

בלעה 115) לא והסכין צונן, השחיטה שבית מפני לאכול,
(מגיד  מחמירים אנו לכתחילה אלא השחיטה, בשעת דם

בלע".116)משנה). חורפיה אגב "צנון, קיב. שם
דיבורֿהמתחיל 117) ח: שם התוספות כפירוש קיא: שם

הדחה. טעון שנחתך שהצנון רש"י כפירוש ולא והלכתא,
"צונן"118) ולא "צנון" בגמרא שם גורס שרבינו נראה

שגורסים  ספרים ויש כך. כל חריף אינו צנון וסתם כגירסתנו.
זו  שגירסא מראה בו", "וכיוצא הסיום אבל "צונן", ברבינו
צונן  לכל ואםֿכן זו, גירסא מקיים משנה' וה'מגיד מוטעית.

קינוח. או לכתחלה סכין הדחת צריך

.àë‰ÚeL ‰˙È‰ elÙ‡ ,¯Oa da ÁÏnL ‰¯Ú¿̃»»∆»«»»»¬ƒ»¿»»
Á˙B¯ da ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - ¯·‡a119¯·kL ,ÌÏBÚÏ ¿»»»∆¡…»≈«¿»∆¿»
‰ÈÒ¯Áa Ìc‰ ÚÏ·120. ƒ¿««»«¬»∆»

בו.119) ונפלט חוזר בכלי הנבלע שדם מפני שם. חולין
יבא  שמא בה, להשתמש אסור בצונן שאף אומרים ויש
בה. שמלח הקערה אמי ר' שבר ולפיכך בחמין. להשתמש
היתה  אם אבל מנוקבת, הקערה כשאין דוקא אומרים יש
מנוקבת  היא אם אפילו אוסר והרשב"א נאסרה. לא מנוקבת

משנה). ולפיכך 120)(מגיד חרס, בכלי שמדבר משמע
במים  בהגעלה ניתרים חרס כלי כי לעולם", "אסור כתב

משנה). (מגיד רותחים

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
השוחט 1) בהמה; מיני משלשה חלב כזית האוכל יבאר

החלבים  מותר; חלבו אם מת או חי שליל בה ונמצא בהמה
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דם  משום האסורין חוטין התורה; מן כרת עליהם שחייב
אם  חלבים בה שחתך וסכין בשר; עם חלבים מליחת וחלב;
אחריו  ומצאו הבשר לנקר שדרכו טבח ודין בשר; בה יחתוך

חלב.

.à·ÏÁ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰2ÊÓa :˙¯k ·iÁ - „È3‚‚BLa , »≈¿«ƒ≈∆¿≈ƒ«»»≈¿≈
‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·Ó -4BÈ‡L ‰¯Bz ‰¯Ó‡ Le¯Ù·e . ≈ƒ«»¿»¿≈»¿»»∆≈

„·Ïa ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ÈÈÓ ‰LÏL ÏÚ ‡l‡ ·iÁ5, «»∆»«¿»ƒ≈¿≈»¿»ƒ¿«
ÔÈa .eÏÎ‡˙ ‡Ï ÊÚÂ ·OÎÂ ¯BL ·ÏÁ Ïk :¯Ó‡pL∆∆¡«»≈∆¿∆∆»≈……≈≈
‰Ï· ·ÏÁÓ ÏÎ‡L ÔÈa ‰ËeÁL ·ÏÁÓ ÏÎ‡L∆»«≈≈∆¿»≈∆»«≈≈∆¿≈»

‰Ù¯Ëe6Ô‰lL7‰‡ÓË ÔÈa ,‰iÁÂ ‰Ó‰a ¯‡L Ï·‡ . ¿≈»∆»∆¬»¿»¿≈»¿«»≈¿≈»
d¯O·k daÏÁ - ‰¯B‰Ë ÔÈa8ÏÙ ÔÎÂ .9‰LÏL ÏL ≈¿»∆¿»ƒ¿»»¿≈≈∆∆¿»

B¯O·k BaÏÁ - ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ÈÈÓ10ÏÎB‡‰Â , ƒ≈¿≈»¿»∆¿ƒ¿»¿»≈
.‰Ï· ÏÎB‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ - ˙ÈÊk BaÏÁÓ≈∆¿¿«ƒ∆ƒ≈¿≈»

בכזית.2) שיעורם אוכלין איסורי ב,3)כל כריתות משנה
חטאות,4)א. קרבן סוגי שני יש שם. שעירה, או כבשה

מביא  עשיר בין עני בין קבועה חטאת ויורד, ועולה קבועה
מביא  ועני בהמה, מביא עשיר - ויורד עולה וקרבן בהמה,
לו  שקשה שעני קרבנות ויש יונה. בני שני או תורים שני
"דלי  בתלמוד נקרא וזה למנחה, סולת מביא עופות, להביא

א.5)דלות". ד, "וחלב 6)שם כד) ז, (ויקרא ככתוב
תאכלוהו". לא ואכול . . . טריפה וחלב ראה 7)נבלה

ב. החלב,8)הלכה אפילו לאכול מותר טהורה בחיה
משום  כבשרן, החלב לאכול אסור טמאות וחיה ובבהמה

כרת. בו אין אבל הריונו.9)טומאה, חדשי נגמרו שלא
נגמרו 10) שלא נפל ודוקא חלב. של כרת עונש בו ואין

את  התורה אסרה - חדשיו כשנגמרו אבל הריונו, חדשי
אחרון. וכלשון א. עה, בחולין יוחנן כרבי חלבו,

.áÏÎB‡ ÌeMÓ ·iÁ - ‰Ù¯Ëe ‰Ï· ·ÏÁÓ ÏÎB‡‰»≈≈≈∆¿≈»¿≈»«»ƒ≈
ÛÒBpL CBzÓ .‰Ù¯Ëe ‰Ï· ÏÎB‡ ÌeMÓe ·ÏÁ≈∆ƒ≈¿≈»¿≈»ƒ∆«

d¯O·a ¯eq‡‰11¯zÓ ‰È‰L12,·ÏÁ‰ ÏÚ ÛÒB , »ƒƒ¿»»∆»»À»»««≈∆
.ÌÈzL ‰˜BÏ CÎÈÙÏe¿ƒ»∆¿«ƒ

על 11) חל איסור ש"אין בידינו שכלל אףֿעלֿפי כלומר,
איסור  על טריפה או נבילה איסור חל כאן ולמה איסור",
"איסור  נקרא זה ובתלמוד וכו'. שנוסף מתוך ומבאר, חלב?
הראשון  שהאיסור דברים כולל השני שהאיסור מפני כולל",
ובפירוש  אחר. ענין זהו מוסיף" "ואיסור עליהם. חל לא
האופנים, שלושת את מגדיר מ"ד, פ"ג לכריתות המשניות
ולפי  ובתֿאחת. מוסיף כולל, היינו: איסור, על חל שאיסור
וראה  כולל". "איסור נקרא שלפנינו המקרה שם, הגדרתו
רבינו, בדברי לדייק ויש כאן. משנה' ו'כסף משנה' 'מגיד
בחולין  הלא "מוסיף", שהוא מפני זה דין מנמק הוא למה
ויחול  נבילה איסור יבא התורה אמרה רבא, אמר - א לז,
וחלב  נבילה "וחלב כד) ז, (ויקרא שנאמר חלב, איסור על
אומרים  שאין חידוש והוא תאכלוהו", לא ואכול . . . טריפה
וכן  שם, רש"י שפירש כמו איסור", על חל איסור "אין כאן
אמר. דיבורֿהמתחיל א. טז, במעילה 'תוספות' פירשו
שב"איסור  הכלל, עלֿפי הפסוק טעם מפרש רבינו וכנראה
איסור  על חל נבילה ואיסור איסור, על חל איסור כולל"

הוא. כולל" "איסור שנבילה משום אחר 12)חלב

שחיטה.

.âÏÈÏL da ‡ˆÓe ‰Ó‰a ËÁBM‰13BaÏÁ Ïk - «≈¿≈»»»»¿ƒ»∆¿
‰pnÓ ¯·‡k ‡e‰L ÈtÓ ,ÈÁ B‡ˆÓ elÙ‡Â ,¯zÓ14. À»«¬ƒ¿»«ƒ¿≈∆¿≈∆ƒ∆»

‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÁ B‡ˆÓe ÂÈL„Á BÏ eÓÏL Ì‡Â¿ƒ»¿√»»¿»«««ƒ∆…
ÒÈ¯Ù‰15‰ËÈÁL CÈ¯ˆ BÈ‡Â Ú˜¯w‰ ÏÚ16BaÏÁ - ƒ¿ƒ«««¿«¿≈»ƒ¿ƒ»∆¿
¯eÒ‡17Ïk epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓe .˙¯k ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁÂ , »¿«»ƒ»»»≈ƒƒƒ∆»

ÔÈ¯eÒ‡‰ ˙BÓe¯w‰Â ÔÈËeÁ‰18˙BÓ‰a‰ ¯‡Lk ,19. «ƒ¿«¿»¬ƒƒ¿»«¿≈

חדשיו.13) לו שלמו בו.14)שלא חלב איסור ואין
רש"י.15) פרסותיו, על הי"ד.16)עמד פ"ב שכתב כמו
שסובר 17) - א עה, חולין אחרון, וכלשון יוחנן כרבי

חדשיו  לו ששלמו וכיון חלב, באיסור גורמים שחדשים
וסובר  אסור. החלב - העולם לאויר יצא שלא אףֿעלֿפי
כן  גם בתוכה, העובר ונמצא האם בנשחטה שאפילו רבינו
האם  שכשנשחטה אמרו, אחרים מפרשים אבל אסור. חלבו
האם, נשחטה בשלא אלא אמר לא יוחנן ורבי מותר, חלבו -
החי  העובר של חלב ותלש בהמה למעי ידו שהושיט וכגון
כמו  מותר, הכל - במעיה העובר ועוד נשחטה אבל ואכלו,
(מגידֿמשנה). תאכלו בבהמה כל חכמינו: שדרשו

האסורים 18) הקרומות וכלֿשכן חלב, משום בהם שיש
ה"ה. בפ"ו שכתב כמו דם, הילודות.19)משום

.ãeÏkL ¯aÚ‰ ·ÏÁÓ C˙ÁÂ ‰Ó‰a ÈÚÓÏ B„È ËÈLB‰ƒ»ƒ¿≈¿≈»¿»«≈≈∆»À»∆»
B‡ÈˆB‰Â ÂÈL„Á BÏ20BÎ˙Á el‡k ÂÈÏÚ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - √»»¿ƒ¬≈∆«»»»¿ƒ¬»

¯Ò‡Ï ÔÈÓ¯Bb‰ Ô‰ ÌÈL„Á‰L ;dÓˆÚ Ì‡‰ ·ÏÁÓ≈≈∆»≈«¿»∆∆√»ƒ≈«¿ƒ∆¡…
.·ÏÁ‰«≈∆

תלשו 20) אם אבל ואכלו, לחוץ כשהוציאו דוקא משמע
שניתר  החלב את לאכול מותר בהמה, במעי והניחו
כתבו  וכן תאכלו". בבהמה "כל הדרש מן האם, בשחיטת
הקודמת  בהלכה רבינו שכתב ואףֿעלֿפי ורמב"ן. הרא"ש
שנחתך  בחלב כאן, - האם בשחיטת ניתר השליל חלב שאין

(כסףֿמשנה). מותר - במעיה ונשאר

.ä·ÏÁ :˙¯k Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL Ô‰ ÌÈ·ÏÁ ‰LÏL¿»¬»ƒ≈∆«»ƒ¬≈∆»≈≈∆
BÈÏk‰ ÈzL ÏÚLÂ ,·¯w‰ ÏÚL.ÌÈÏÒk‰ ÏÚLÂ ,˙ ∆««∆∆¿∆«¿≈«¿»¿∆««¿»ƒ

‰ÏÈÎ‡a ˙¯zÓ ‰ÈÏ‡‰ Ï·‡21·ÏÁ ˙‡¯˜ ‡Ï .22 ¬»»«¿»À∆∆«¬ƒ»…ƒ¿≈≈∆
˙BÈÏk ÌÈ·ÏÁ e‡¯˜pL BÓk ,„·Ïa Ôa¯˜ ÔÈÚÏ ‡l‡∆»¿ƒ¿«»¿»ƒ¿«¿∆ƒ¿¿¬»ƒ¿»

„·k‰ ˙¯˙BÈÂ23¯ÓB‡ ‰z‡L BÓk .Ôa¯˜ ÔÈÚÏ24: ¿∆∆«»≈¿ƒ¿«»¿»¿∆«»≈
ı¯‡‰ ·ÏÁ25‰hÁ ˙BÈÏk ·ÏÁÂ26.Ì·eË ‡e‰L , ≈∆»»∆¿≈∆ƒ¿ƒ»∆»

ÌMÏ ‰Ù¯OÏ Ôa¯w‰ ÔÓ el‡ ÌÈ¯·c ÔÈÓÈ¯nL ÈÙÏe¿ƒ∆¿ƒƒ¿»ƒ≈ƒ«»¿»ƒ¿≈»«≈
ÌL ÔÈ‡L ,·ÏÁ e‡¯˜27Ì¯en‰ ‡l‡ ·BË ¯·c ƒ¿¿≈∆∆≈»»»∆»«»

ÌMÏ28˙‡ ÌÎÓÈ¯‰a :¯OÚÓ ˙Óe¯˙a ¯Ó‡ CÎÏe . «≈¿»∆¡«ƒ¿««¬≈«¬ƒ¿∆∆
.epnÓ BaÏÁ∆¿ƒ∆

א.21) קיז, זביד 22)חולין רב תשובת את רבינו מפרש כן
בסוגיא. שם ראה שם. מרי שם.23)לרב קרבן, לענין

קלים, קדשים של הכבד ויותרת בכליות מעילה שיש למדו
למעילה. קדשיםֿקלים אימורי לרבות לה'" חלב "כל מפסוק

של 24) טּובּה קרבן לענין האמור חלב של פירושו ָכלומר,
לשם. המורם היינו יח.25)הבהמה, מה, בראשית

יד.26) לב, התורה 27)דברים יסודי מהל' פ"א ראה
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ד. שאין 28)הערה חלב ב: צב, שם ב'תוספות' מובא
לך. אמרתי לא ליקרב ראוי

.å·ÏÁ‰ ‡e‰ - ˙BÒBk‰ ˙Èa ÏÚLÂ ÒÒn‰ ÏÚL ·ÏÁ≈∆∆««∆∆¿∆«≈««≈∆
·¯w‰ ÏÚL29ÌÈÙaÓ ˙BÎ¯È‰ È¯wÚaL ·ÏÁÂ .30- ∆««∆∆¿≈∆∆¿ƒ¿≈«¿≈ƒƒ¿ƒ

LÈÂ .ÌÈÏÒk‰ ÏÚL ·ÏÁ‰ ‡e‰Â ,˙¯k ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ«»ƒ»»»≈¿«≈∆∆««¿»ƒ¿≈
¯eÒ‡‰ ‡e‰Â ,˙L˜ BÓk Ì˜Ú ‰·w‰ ÏÚ ·ÏÁ ÌL31; »≈∆««≈»»…¿∆∆¿»»

¯zÓ ‡e‰Â ,¯˙È BÓk CeLÓ ËeÁÂ32·ÏÁaL ÔÈËeÁ . ¿»¿∆∆¿À»ƒ∆«≈∆
ÔÈ¯eÒ‡ -33.˙¯k Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â , ¬ƒ¿≈«»ƒ¬≈∆»≈

א.29) צג, וב'הלכות 30)שם דקליבוסתא. תרבא שם:
במקום  הקלובוסתא חלב כתבו: וב'שאילתות' גדולות'

מתחברות. ב.31)שהירכים מט, שם,32)שם בגמרא
נגררים  אנו ואין הדין, מן שלא איסור בו נהגו בבל שבני
לאסור  נהגו ובזמננו הדין, מן שלא במנהג בבל בני אחר

ב.33)(מגידֿמשנה). צב, שם רש"י מדרבנן,

.æÌÈÏÒk‰ ÏÚL ;¯zÓ - B˙B‡ ‰ÙBÁ ¯Oa‰L ·ÏÁ≈∆∆«»»∆À»∆««¿»ƒ
ÌÈÏÒk‰ CB˙aL ‡Ï ,·e˙k‰ ¯Ò‡34ÏÚL ·ÏÁ ÔÎÂ . »««»…∆¿«¿»ƒ¿≈≈∆∆«

˙BÈÏk‰ CB˙aL ‡ÏÂ ,¯Ò‡ ˙BÈÏk‰35Èt ÏÚ Û‡Â . «¿»∆¡«¿…∆¿«¿»¿««ƒ
‡ÈÏk‰ CB˙aL Ô·Ï Ì„‡ ÏËB ,ÔÎ36ÏÎB‡ Ck ¯Á‡Â ≈≈»»…∆∆¿«À¿»¿««»≈
ËhÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,d˙B‡37.ÂÈ¯Á‡ »¿≈»ƒ¿«≈«¬»

א.34) צג, בלובן 36)שם.35)שם להחמיר שיש
 ֿ דיבור ב צב, שם ב'תוספות' ועי' רש"י, דעת וכן כוליא.

בהרחבה. הדברים שביארו אביי, אמר כרב 37)המתחיל
שם. אסי,

.çÌÈ˙n‰ È¯wÚa ·ÏÁ ÏL ˙BÏÈ˙t ÈzL BÓk LÈ38 ≈¿¿≈¿ƒ∆≈∆¿ƒ»≈«»¿«ƒ
‰‡¯ ‰Ê ·ÏÁ - ‰iÁ ‰Ó‰a‰Lk .C¯i‰ L‡¯Ï CeÓÒ»¿…«»≈¿∆«¿≈»«»≈∆∆ƒ¿∆

ÌÈÚna39‰qk˙ÈÂ ¯O·a ¯Oa ˜a„È - ˙eÓzLÎe , «≈«ƒ¿∆»ƒ¿«»»¿»»¿ƒ¿«∆
.¯Oa‰ ÔÓ ¯Oa‰ ˜¯t˙iL „Ú ‰‡¯ BÈ‡Â ,‰Ê ·ÏÁ≈∆∆¿≈ƒ¿∆«∆ƒ¿»≈«»»ƒ«»»
¯Oa‰L ·ÏÁ ‰Ê ÔÈ‡L ,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ≈¬≈∆»∆≈∆≈∆∆«»»

B˙B‡ ‰ÙBÁ40˙Áz ·ÏÁ‰ B· ‡ˆÓzL ÌB˜Ó ÏÎÂ . ∆¿»»∆ƒ¿»«≈∆««
‰‡¯È ‡ÏÂ ,ÂÈ·È·Ò ÏkÓ B˙B‡ ÛÈwÓ ¯Oa‰Â ,¯Oa‰«»»¿«»»«ƒƒ»¿ƒ»¿…≈»∆

.¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯Oa‰ Ú¯wiL „Ú«∆ƒ»««»»¬≈∆À»

מתני.38) דתותי תרבא ב: צג, שבחייה,39)שם מפני
מיפרקא". אפרוקי בחייה, "בהמה הבשר. מן הבשר מפורק

חופהו.40) הבשר אין שבחיים, כיון

.è·l‰ ·ÏÁ41ÌÈÚn‰ ·ÏÁÂ42ÔÈwc‰ Ô‰Â , ≈∆«≈¿≈∆«≈«ƒ¿≈««ƒ
ÔÈÙtÏÓ‰43k Ì‰ È¯‰Â ,ÔÈ¯zÓ Ôlk -‡e‰L ÔnL «¿À»ƒÀ»À»ƒ«¬≈≈«À»∆

‰·wÏ CeÓqL ÈÚn‰ L‡¯Ó ıeÁ .¯zÓ44‡e‰L , À»≈…«¿ƒ∆»«≈»∆
ÂÈÏÚL ·ÏÁ‰ ¯¯‚Ï CÈ¯vL ,ÌÈÚÓ Èa ˙lÁz45e‰ÊÂ . ¿ƒ«¿≈≈«ƒ∆»ƒƒ¿…«≈∆∆»»¿∆

ÔÈwc‰ ÏÚL ·ÏÁ46ÌÈB‡b‰ ÔÓ LÈÂ .¯eÒ‡L ≈∆∆«««ƒ∆»¿≈ƒ«¿ƒ
ÈÚn‰ ‡e‰ B¯¯‚Ï CÈ¯vL ÈÚn‰ L‡¯L ,¯ÓB‡L∆≈∆…«¿ƒ∆»ƒ¿»¿«¿ƒ

ÌÈÚn‰ ÛBÒ ‡e‰L ,ÈÚ¯‰ Ba ‡ˆiL47. ∆≈≈»¿ƒ∆«≈«ƒ

ממה 41) זה דין ולמד ה"ו, פ"ו שחיטה בהל' רבינו פסק וכן
סותמו  הלב וחלב שניקב שלב - ב מט, שם בגמרא שאמרו
להשמיענו  צריך ולמה טובה. סתימה זו שאין טריפה, -
אינו  אסור שחלב למעלה נאמר כבר הלא זה, דין במיוחד

 ֿ ואףֿעל באכילה, מותר הלב שחלב מכאן ומוכח סותם?
סותם. אינו בראש 42)פיֿכן אמרו: – א צג, בחולין

מותר  המעים חלב ששאר מזה ודנו גרירה, צריך המעים
שבשעה 43)(מגידֿמשנה). וכיון דהדורי", "כנתא היינו

ואינו  המעים על החלב מן נשאר החלב, את שמפרישים
אסור  אינו - הקרב את המכסה כחלב ונקלף קרום תותב

מט:). שם (רש"י 44)(רש"י הקיבה מן יוצאין כשהדקין
צג.). גרירה,45)שם בעי באמתא מעיא ריש הגירסא: שם

לא  ורבינו אמה. אורך שעליהן חלב לגרור רש"י: ופירש
בבני  "באמתא" מפרש שהוא ונראה אמה, באורך כתב
 ֿ (כסף המים אמת כמו אמתא, קורא מעיים שלבני מעיים,

הרא"ש). בשם מט,46)משנה שם שאומר ישמעאל, כרבי
ופירשו  הדקין. גבי שעל חלב להביא החלב", כל "את ב:

בלבד. המעיים בראש א צג, הראב"ד 47)שם פירשו וכן
שרבינו  משנה' ה'מגיד וכתב שני. בפירוש חננאל ורבינו
מהל' בפ"ו אבל לשניהם. לחוש שיש הפירושים, שני הביא
החלבים  בין האחרון, המעי חלב מונה הוא ה"י שחיטה

המותרים.

.é.ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L ˙BÓe¯˜e ÔÈËeÁ ‰Ó‰a‰ Ûe‚a LÈ≈¿«¿≈»ƒ¿∆≈¬ƒ
Ìc ÌeMÓ Ô‰Óe ,·ÏÁ ÌeMÓ Ì‰Ó48B‡ ËeÁ ÏÎÂ . ≈∆ƒ≈∆≈∆ƒ»¿»

CÈ¯ˆ - eÏÎ‡˙ ‡Ï Ìc Ïk ÌeMÓ ¯eÒ‡L Ìe¯¿̃∆»ƒ»»……≈»ƒ
BÓk ,¯Oa‰ ÏM·ÈÂ ÁÏÓÈ Ck ¯Á‡Â BÏËÏ¿»¿¿««»ƒ¿«ƒ«≈«»»¿

e¯Ó‡L49BÁÏÓe BÎ˙Á Ì‡Â .50.BÏËÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ∆»«¿¿ƒ¬»¿»≈»ƒ¿»¿
(BÏËÏ CÈ¯ˆ BÈ‡) - ÈÏˆÏ ÔÎÂ51Ìe¯˜ B‡ ËeÁ ÏÎÂ . ¿≈¿»ƒ≈»ƒ¿»¿¿»¿

ÏeM·Ï ÔÈa ÈÏˆÏ ÔÈa ,·ÏÁ Ïk ÌeMÓ ¯eÒ‡ ‡e‰L∆»ƒ»≈∆≈¿»ƒ≈¿ƒ
BÏËÏ CÈ¯ˆ -52.‰Ó‰a‰ ÔÓ »ƒ¿»¿ƒ«¿≈»

א.48) צג, ה"י.49)שם ומלחו 50)פ"ו חתכו שם.
דמי. שפיר - לקדירה וכן 51)אפילו הדם, מוציא שהצלי

צריך  לבשל ואם זב, הדם בצלי אם לחי בחוטי א. קלג, שם
מזרקים. בענין הי"ג פ"ו למעלה וראה ומליחה. חתיכה
טעון  אינו אבל חתיכה, צריך לצלי שאפילו הרשב"א ודעת
חתכיה. דיבורֿהמתחיל א צג, שם ב'תוספות' וראה מליחה.

שם.52)

.àé:ÌÈÏÒka LÈ ÔÈËeÁ ‰MÓÁ53,ÔÈÓi‰ ÔÓ ‰LÏL ¬ƒ»ƒ≈«¿»ƒ¿»ƒ«»ƒ
Ïvt˙Ó - ÔÈÓi‰ ÔnL ‰LÏM‰ .Ï‡ÓO‰ ÔÓ ÌÈLe¿«ƒƒ«¿…«¿»∆ƒ«»ƒƒ¿«≈
Ï‡ÓO‰ ÔnL ÌÈM‰Â ,ÌÈL ÌÈLÏ Ì‰Ó „Á‡ Ïk»∆»≈∆ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿«¿«ƒ∆ƒ«¿…
.·ÏÁ ÌeMÓ ÔlÎÂ .‰LÏL ‰LÏLÏ ÔÈÏvt˙Ó -ƒ¿«¿ƒƒ¿»¿»¿À»ƒ≈∆
ÔÎÂ .·ÏÁ ÌeMÓ - ˙BÈÏk‰ ÈËeÁÂ ÏBÁh‰ ÈËeÁÂ¿≈«¿¿≈«¿»ƒ≈∆¿≈
ÏÚL Ìe¯˜e ÌÈÏÒk‰ ÏÚL Ìe¯˜e ÏBÁh‰ ÏÚL Ìe¯¿̃∆««¿¿∆««¿»ƒ¿∆«
„c ÏÚL Ìe¯˜e .·ÏÁ ÌeMÓ ÔÈ¯eÒ‡ - ˙BÈÏk‰«¿»¬ƒƒ≈∆¿∆««

ÏBÁh‰54Ìe¯w‰ ¯‡Le ;˙¯k ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ -55- «¿«»ƒ»»»≈¿»«¿
ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â ,¯eÒ‡56. »¿≈«»ƒ»»

(בארמית).53) "בכפלי" (רש"י 54)שם: עביו מקום על
הטחול.55)שם). שם.56)שעל

.áéÔBÈÏÚ‰ :‡ÈÏkÏ LÈ ˙BÓe¯˜ ÈLe57ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ - ¿≈¿≈«À¿»»∆¿«»ƒ»»
‡e‰ È¯‰ - ÔBzÁz‰Â ;‡ÈÏk‰ ÏÚL ·ÏÁk ,˙¯k»≈«≈∆∆««À¿»¿««¿¬≈
Ô‰a ÔÈ‡Â ,ÔÈ¯eÒ‡ - Ô‰aL ÔÈËeÁÂ .˙BÓe¯˜ ¯‡Lkƒ¿»¿¿ƒ∆»∆¬ƒ¿≈»∆
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שם.57) גמור, חלב והוא דק חלב יש הכליות שעל

.âé·l‰ ÈËeÁ58„i‰ ÈËeÁÂ59ı˜Ú‰ ÈËeÁÂ60ÈËeÁÂ ≈«≈¿≈«»¿≈»…∆¿≈
ÔBzÁz‰ ÈÁl‰61ÔÎÂ ,ÔkÓe ÔkÓ ÔBLl‰ „ˆaL «¿ƒ««¿∆¿««»ƒ»ƒ»¿≈
ÔÈwc‰ ÔÈËeÁ‰62˙Èa BÓk ÔÈwc‰ ·ÏÁ CB˙a Ô‰L «ƒ««ƒ∆≈¿≈∆««ƒ¿≈

Án‰ ÏÚL Ìe¯˜e ,‰Êa ‰Ê ÔÈÎaÒÓ LÈ·kÚ63 «»ƒ¿À»ƒ∆»∆¿∆««…«
ÌeMÓ ÔÈ¯eÒ‡ Ïk‰ - ÌÈˆÈa‰ ÏÚL Ìe¯˜e ,„˜„waL∆«»¿…¿∆««≈ƒ«…¬ƒƒ

.Ìc»

אבל 58) הלב, חוטי מוזכרים לא בגמרא דם. מלאים שהן
דעת  נוטה וכן החוטים. שאר כדין דינם - דם שמלאים לפי
הנזכרים  אלא אסורים שאינן כתב הרשב"א אבל הראב"ד,

הגר"א). (ביאור א.59)בגמרא צג, חולין רש"י
שאסורים 60) רבינו ומפרש אסורין. שבעוקץ, חוטין שם:

ה' היינו שבעוקץ חוטין מפרש שם רש"י אבל דם, משום
לקרום  וכוונתו חלב. משום אסורים כן ואם שבכפלי, חוטין
הוא, וחזק ועב פלאנקש, שקורים הכסלים מן נוטלים שאנו
אבל  ב. ח, שם רש"י שכתב כמו בו, נבלע שחלב אסור לכן
ה'לחם  תמיהת תתיישב ובזה ממש. הכפלא חלב זה אין
לחוד  עוקץ רבינו, ולפירוש רש"י. על יוסף' וה'בית משנה'

לחוד. דלועה.61)וכפלי הוראת 62)בגמרא: היא
שיש  הדקים החוטין ריבוי מפני הדקין חלב שאסרו הגאונים
אלו  בחוטים והבקי היתר, בהם נהגו ועכשיו דם. בהם
(מגידֿמשנה). מהם אחד ישאר שלא עד היטב שולפם
יש  סט: סי' 'הרוקח' בשם מביא סה, סי' יו"ד יוסף' וב'בית
בתוך  ואחד זה, מצד וכ"ה זה מצד כ"ה חוטין, נ"א בבהמה

נ"א. תאכלו אל וסימנך: שם.63)האליה. חולין,

.ãé‰ÏË B‡ È„‚ ÈˆÈa64- ÌBÈ ÌÈLÏL ÌÈÏL‰ ‡lL ≈≈¿ƒ»∆∆…ƒ¿ƒ¿ƒ
‰tÏ˜ ‡Ïa ÔÏM·Ï ¯zÓ65Ì‡ :ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï . À»¿«¿»¿…¿ƒ»¿««¿ƒƒ

ÌÈn„‡ ÔÈwc ÔÈËeÁ Ô‰a ‰‡¯66Ì‰a CÏ‰L Úe„Èa - ƒ¿∆»∆ƒ«ƒ¬Àƒ¿»«∆»«»∆
ÛÏ˜iL „Ú ÏM·È ‡ÏÂ ,Ìc‰67,ÁÏÓÈÂ CzÁiL „Ú B‡ «»¿…¿«≈«∆ƒ¿…«∆«¿…¿ƒ¿«

ÔÈËeÁ Ô‰a e‡¯ ‡Ï ÔÈ„Ú Ì‡Â ;e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿¿ƒ¬«ƒ…ƒ¿»∆ƒ
.ÔÈ¯zÓ - ÌÈn„‡‰»¬ÀƒÀ»ƒ

כמו 64) דקה בהמה דוקא משמע דגדיא. ביעי ב: צג, שם
 ֿ (מגיד נתפרש לא גסה בהמה של ודינה טלה, או גדי

נראים 65)משנה). ואפילו (רש"י). הקרום קליפת בלא
 ֿ (מגיד שומן אלא אודם זה שאין אדומים, חוטים בהם

הרשב"א). בשם בהו 66)משנה אית "אי שם: בגמרא
סומקי". הקרום.67)שורייקי את

.åèÔÏÏÁa ··BÒ ÏÎ‡n‰L ÌÈÚÓ Èa ÏÎÂ68ÔÈ‡ - ¿»¿≈≈«ƒ∆««¬»≈«¬»»≈
Ìc Ô‰a ÔÈ˜ÈÊÁÓ69. «¬ƒƒ»∆»

א.68) קיג, שם ומעיים, כרס קיבה, חלחולת, כגון
הי"ח,69) בפ"ו למעלה שכתב כמו מליחה, צריכים ואינם

(מגידֿמשנה). מליחה צריכים המעיים ושאר הכרס אבל
בשומן  אבל דם, אין עצמם במעיים דוקא הרשב"א, וכתב
שמולחים  ולפיכך כך, על מעידה והעין דם, יש שעליהם

השומן. נמצא ששם החיצון בצד אותה מולחים כרכשתא

.æèÔ¯eq‡ - ˙BÓe¯w‰Â ÔÈËeÁ‰ el‡ ÏkL ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆»≈«ƒ¿«¿ƒ»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ70ÔÓ ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L ¯Ó‡z Ì‡Â . ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ…«∆≈¬ƒƒ

‰¯Bz‰71Ìc ÏÎÂ ·ÏÁ Ïk ÏÏÎa72Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - «»ƒ¿«»≈∆¿»»≈ƒ¬≈∆
¯eÚL ÈˆÁk eÈ‰ÈÂ ;˙ec¯Ó ˙kÓ ‡l‡73¯eÒ‡ ‡e‰L , ∆»«««¿¿ƒ¿«¬ƒƒ∆»

.ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ‰¯Bz‰ ÔÓƒ«»¿≈ƒ»»

לדם 70) דומה ואינו צלול, היוצא גמור דם אלו שאין
פ"ו  למעלה שנתבאר כמו בלאֿתעשה, שעובר האיברים
וכן  (מגידֿמשנה) דם קרויים אינם וקרומות שחוטין ה"ד,

מדרבנן. שאסורים ב צב, שם רש"י אינו 71)כתב רבינו
סופרים. מדברי שהוא נוטה שדעתו אלא מכריע,

וקרומות.72) חוטין לרבות "כל", בא 73)שנאמר כן שגם
שנקט  ה"ו בפ"ג משנה' ה'מגיד כתב וכן הכתוב. מריבוי
ב, שורש לרבינו המצוות' 'ספר [וראה דומה. לשון רבינו
איזהו  מידות, בי"ג שלמדו הדינים בדבר מדויקת הגדרה

מדרבנן. ואיזהו מדאורייתא

.æéÌÈ·ÏÁ ÔÈÁÏBÓ ÔÈ‡74ÔÈÁÈ„Ó ‡ÏÂ ,¯Oa‰ ÌÚ75 ≈¿ƒ¬»ƒƒ«»»¿…¿ƒƒ
‡Ï - ÌÈ·ÏÁ da C˙ÁL ÔÈkÒÂ .¯Oa ÌÚ ÌÈ·ÏÁ¬»ƒƒ»»¿«ƒ∆»«»¬»ƒ…

¯Oa da CzÁÈ76ÁÈ„È ‡Ï - ÌÈ·ÏÁ Ba ÁÈ„‰L ÈÏÎe , «¿…»»»¿ƒ∆≈ƒ«¬»ƒ…»ƒ«
¯Oa Ba77Áah‰ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .78LÏL ÔÈ˜˙‰Ï »»¿ƒ»»ƒ««»¿«¿ƒ»

da ËÁBML - ˙Á‡ :ÔÈÈkÒ79da CzÁnL - ˙Á‡Â , «ƒƒ««∆≈»¿««∆¿«≈»
.ÌÈ·ÏÁ da CzÁnL - ˙Á‡Â ,¯Oa»»¿««∆¿«≈»¬»ƒ

נדבק 74) וגם החלב, מן קימעה בולע שהבשר ב. צז, שם
לקמן  שיתבאר כמו הבשר, נאסר לא ומלח עבר ואם בבשר.
צריך  לדעתו, וגם רבינו, על בזה חולקים ורבים בהי"ט.
שנדבק  החלב את להוריד כדי יפה, יפה הבשר את לשפשף

(מגידֿמשנה). מבחוץ ב.75)עליו ח, בלא 76)שם
רש"י. ויקלטו 77)קינוח, תחילה, חלבים ידיח שמא שם.

החלב  שאין ואע"ג בידים, השפשוף ע"י השמנונית מן המים
(רש"י). מבחוץ הוא נדבק בבשר, שם.78)נבלע

תיפגם 79) שלא כדי אחר, דבר חיתוך עלֿידי ינקנה ולא
בדיקה  בלא שישחוט איסור, לידי שיבוא ופעמים ותתקלקל,

(רש"י).

.çé¯Oa‰ Áah‰ ÁÈ„iL ÌB˜Ó B˙B‡ C¯c Ì‡Â¿ƒ∆∆»∆»ƒ«««»«»»
ÌÈÓ ÏL ÌÈÏk ÈL BÏ ÔÈ˜˙‰Ï CÈ¯ˆ ,˙eÁa80„Á‡ : «¬»ƒ¿«¿ƒ¿≈≈ƒ∆«ƒ∆»

¯Oa Ba ÁÈ„nL -.ÌÈ·ÏÁ Ba ÁÈ„nL - „Á‡Â , ∆≈ƒ«»»¿∆»∆≈ƒ«¬»ƒ

שם).80) (רש"י סימן מהם באחד ועושה

.èéO¯ÙÏ ÁahÏ ¯eÒ‡Â81¯Oa‰ ÏÚ ÌÈÏÒk‰ ·ÏÁ ¿»««»ƒ¿…≈∆«¿»ƒ««»»
„Èa CÚÓ˙ÈÂ ,˜c ·ÏÁ‰ ÏÚL Ìe¯w‰L ;B˙B‡Ï È„k¿≈¿»∆«¿∆««≈∆«¿ƒ¿«≈¿«

Áah‰82¯Oaa ÚÏaÈÂ ·ÏÁ‰ ·eÊÈÂ ,83ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ . ««»¿»«≈∆¿ƒ»««»»¿»«¿»ƒ
el‡‰84¯Ò‡ ‡Ï - eOÚ Ì‡Â ,Ô˙BOÚÏ ¯eÒ‡ »≈»«¬»¿ƒ«¬…∆¡«
¯Oa‰85ÔÈkÓ ÔÈ‡Â .86ÔÈ„nÏÓ ‡l‡ ,‰OBÚ‰ ˙‡87 «»»¿≈«ƒ∆»∆∆»¿«¿ƒ

.‰OÚÈ ‡lL B˙B‡∆…«¬∆

לסחוף.81) שם: ממשמשת 82)בגמרא הטבח שיד כיון
אחר 83)בו. אבל חמים, שהם בעוד דוקא אומרים: יש

את  "וישימו כ) ט, (ויקרא כתוב שהרי מותר, שנצטננו
ה'תוספות' כתבו וכן (מגידֿמשנה). החזות" על החלבים

כן וכנראה אחר שם. היינו "טבח", שכתב רבינו דעת
(לחםֿמשנה). חמים שעוד ולא 84)ששחטו מולחים אין
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ד. שאין 28)הערה חלב ב: צב, שם ב'תוספות' מובא
לך. אמרתי לא ליקרב ראוי

.å·ÏÁ‰ ‡e‰ - ˙BÒBk‰ ˙Èa ÏÚLÂ ÒÒn‰ ÏÚL ·ÏÁ≈∆∆««∆∆¿∆«≈««≈∆
·¯w‰ ÏÚL29ÌÈÙaÓ ˙BÎ¯È‰ È¯wÚaL ·ÏÁÂ .30- ∆««∆∆¿≈∆∆¿ƒ¿≈«¿≈ƒƒ¿ƒ

LÈÂ .ÌÈÏÒk‰ ÏÚL ·ÏÁ‰ ‡e‰Â ,˙¯k ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ«»ƒ»»»≈¿«≈∆∆««¿»ƒ¿≈
¯eÒ‡‰ ‡e‰Â ,˙L˜ BÓk Ì˜Ú ‰·w‰ ÏÚ ·ÏÁ ÌL31; »≈∆««≈»»…¿∆∆¿»»

¯zÓ ‡e‰Â ,¯˙È BÓk CeLÓ ËeÁÂ32·ÏÁaL ÔÈËeÁ . ¿»¿∆∆¿À»ƒ∆«≈∆
ÔÈ¯eÒ‡ -33.˙¯k Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â , ¬ƒ¿≈«»ƒ¬≈∆»≈

א.29) צג, וב'הלכות 30)שם דקליבוסתא. תרבא שם:
במקום  הקלובוסתא חלב כתבו: וב'שאילתות' גדולות'

מתחברות. ב.31)שהירכים מט, שם,32)שם בגמרא
נגררים  אנו ואין הדין, מן שלא איסור בו נהגו בבל שבני
לאסור  נהגו ובזמננו הדין, מן שלא במנהג בבל בני אחר

ב.33)(מגידֿמשנה). צב, שם רש"י מדרבנן,

.æÌÈÏÒk‰ ÏÚL ;¯zÓ - B˙B‡ ‰ÙBÁ ¯Oa‰L ·ÏÁ≈∆∆«»»∆À»∆««¿»ƒ
ÌÈÏÒk‰ CB˙aL ‡Ï ,·e˙k‰ ¯Ò‡34ÏÚL ·ÏÁ ÔÎÂ . »««»…∆¿«¿»ƒ¿≈≈∆∆«

˙BÈÏk‰ CB˙aL ‡ÏÂ ,¯Ò‡ ˙BÈÏk‰35Èt ÏÚ Û‡Â . «¿»∆¡«¿…∆¿«¿»¿««ƒ
‡ÈÏk‰ CB˙aL Ô·Ï Ì„‡ ÏËB ,ÔÎ36ÏÎB‡ Ck ¯Á‡Â ≈≈»»…∆∆¿«À¿»¿««»≈
ËhÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,d˙B‡37.ÂÈ¯Á‡ »¿≈»ƒ¿«≈«¬»

א.34) צג, בלובן 36)שם.35)שם להחמיר שיש
 ֿ דיבור ב צב, שם ב'תוספות' ועי' רש"י, דעת וכן כוליא.

בהרחבה. הדברים שביארו אביי, אמר כרב 37)המתחיל
שם. אסי,

.çÌÈ˙n‰ È¯wÚa ·ÏÁ ÏL ˙BÏÈ˙t ÈzL BÓk LÈ38 ≈¿¿≈¿ƒ∆≈∆¿ƒ»≈«»¿«ƒ
‰‡¯ ‰Ê ·ÏÁ - ‰iÁ ‰Ó‰a‰Lk .C¯i‰ L‡¯Ï CeÓÒ»¿…«»≈¿∆«¿≈»«»≈∆∆ƒ¿∆

ÌÈÚna39‰qk˙ÈÂ ¯O·a ¯Oa ˜a„È - ˙eÓzLÎe , «≈«ƒ¿∆»ƒ¿«»»¿»»¿ƒ¿«∆
.¯Oa‰ ÔÓ ¯Oa‰ ˜¯t˙iL „Ú ‰‡¯ BÈ‡Â ,‰Ê ·ÏÁ≈∆∆¿≈ƒ¿∆«∆ƒ¿»≈«»»ƒ«»»
¯Oa‰L ·ÏÁ ‰Ê ÔÈ‡L ,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ≈¬≈∆»∆≈∆≈∆∆«»»

B˙B‡ ‰ÙBÁ40˙Áz ·ÏÁ‰ B· ‡ˆÓzL ÌB˜Ó ÏÎÂ . ∆¿»»∆ƒ¿»«≈∆««
‰‡¯È ‡ÏÂ ,ÂÈ·È·Ò ÏkÓ B˙B‡ ÛÈwÓ ¯Oa‰Â ,¯Oa‰«»»¿«»»«ƒƒ»¿ƒ»¿…≈»∆

.¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯Oa‰ Ú¯wiL „Ú«∆ƒ»««»»¬≈∆À»

מתני.38) דתותי תרבא ב: צג, שבחייה,39)שם מפני
מיפרקא". אפרוקי בחייה, "בהמה הבשר. מן הבשר מפורק

חופהו.40) הבשר אין שבחיים, כיון

.è·l‰ ·ÏÁ41ÌÈÚn‰ ·ÏÁÂ42ÔÈwc‰ Ô‰Â , ≈∆«≈¿≈∆«≈«ƒ¿≈««ƒ
ÔÈÙtÏÓ‰43k Ì‰ È¯‰Â ,ÔÈ¯zÓ Ôlk -‡e‰L ÔnL «¿À»ƒÀ»À»ƒ«¬≈≈«À»∆

‰·wÏ CeÓqL ÈÚn‰ L‡¯Ó ıeÁ .¯zÓ44‡e‰L , À»≈…«¿ƒ∆»«≈»∆
ÂÈÏÚL ·ÏÁ‰ ¯¯‚Ï CÈ¯vL ,ÌÈÚÓ Èa ˙lÁz45e‰ÊÂ . ¿ƒ«¿≈≈«ƒ∆»ƒƒ¿…«≈∆∆»»¿∆

ÔÈwc‰ ÏÚL ·ÏÁ46ÌÈB‡b‰ ÔÓ LÈÂ .¯eÒ‡L ≈∆∆«««ƒ∆»¿≈ƒ«¿ƒ
ÈÚn‰ ‡e‰ B¯¯‚Ï CÈ¯vL ÈÚn‰ L‡¯L ,¯ÓB‡L∆≈∆…«¿ƒ∆»ƒ¿»¿«¿ƒ

ÌÈÚn‰ ÛBÒ ‡e‰L ,ÈÚ¯‰ Ba ‡ˆiL47. ∆≈≈»¿ƒ∆«≈«ƒ

ממה 41) זה דין ולמד ה"ו, פ"ו שחיטה בהל' רבינו פסק וכן
סותמו  הלב וחלב שניקב שלב - ב מט, שם בגמרא שאמרו
להשמיענו  צריך ולמה טובה. סתימה זו שאין טריפה, -
אינו  אסור שחלב למעלה נאמר כבר הלא זה, דין במיוחד

 ֿ ואףֿעל באכילה, מותר הלב שחלב מכאן ומוכח סותם?
סותם. אינו בראש 42)פיֿכן אמרו: – א צג, בחולין

מותר  המעים חלב ששאר מזה ודנו גרירה, צריך המעים
שבשעה 43)(מגידֿמשנה). וכיון דהדורי", "כנתא היינו

ואינו  המעים על החלב מן נשאר החלב, את שמפרישים
אסור  אינו - הקרב את המכסה כחלב ונקלף קרום תותב

מט:). שם (רש"י 44)(רש"י הקיבה מן יוצאין כשהדקין
צג.). גרירה,45)שם בעי באמתא מעיא ריש הגירסא: שם

לא  ורבינו אמה. אורך שעליהן חלב לגרור רש"י: ופירש
בבני  "באמתא" מפרש שהוא ונראה אמה, באורך כתב
 ֿ (כסף המים אמת כמו אמתא, קורא מעיים שלבני מעיים,

הרא"ש). בשם מט,46)משנה שם שאומר ישמעאל, כרבי
ופירשו  הדקין. גבי שעל חלב להביא החלב", כל "את ב:

בלבד. המעיים בראש א צג, הראב"ד 47)שם פירשו וכן
שרבינו  משנה' ה'מגיד וכתב שני. בפירוש חננאל ורבינו
מהל' בפ"ו אבל לשניהם. לחוש שיש הפירושים, שני הביא
החלבים  בין האחרון, המעי חלב מונה הוא ה"י שחיטה

המותרים.

.é.ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L ˙BÓe¯˜e ÔÈËeÁ ‰Ó‰a‰ Ûe‚a LÈ≈¿«¿≈»ƒ¿∆≈¬ƒ
Ìc ÌeMÓ Ô‰Óe ,·ÏÁ ÌeMÓ Ì‰Ó48B‡ ËeÁ ÏÎÂ . ≈∆ƒ≈∆≈∆ƒ»¿»

CÈ¯ˆ - eÏÎ‡˙ ‡Ï Ìc Ïk ÌeMÓ ¯eÒ‡L Ìe¯¿̃∆»ƒ»»……≈»ƒ
BÓk ,¯Oa‰ ÏM·ÈÂ ÁÏÓÈ Ck ¯Á‡Â BÏËÏ¿»¿¿««»ƒ¿«ƒ«≈«»»¿

e¯Ó‡L49BÁÏÓe BÎ˙Á Ì‡Â .50.BÏËÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ∆»«¿¿ƒ¬»¿»≈»ƒ¿»¿
(BÏËÏ CÈ¯ˆ BÈ‡) - ÈÏˆÏ ÔÎÂ51Ìe¯˜ B‡ ËeÁ ÏÎÂ . ¿≈¿»ƒ≈»ƒ¿»¿¿»¿

ÏeM·Ï ÔÈa ÈÏˆÏ ÔÈa ,·ÏÁ Ïk ÌeMÓ ¯eÒ‡ ‡e‰L∆»ƒ»≈∆≈¿»ƒ≈¿ƒ
BÏËÏ CÈ¯ˆ -52.‰Ó‰a‰ ÔÓ »ƒ¿»¿ƒ«¿≈»

א.48) צג, ה"י.49)שם ומלחו 50)פ"ו חתכו שם.
דמי. שפיר - לקדירה וכן 51)אפילו הדם, מוציא שהצלי

צריך  לבשל ואם זב, הדם בצלי אם לחי בחוטי א. קלג, שם
מזרקים. בענין הי"ג פ"ו למעלה וראה ומליחה. חתיכה
טעון  אינו אבל חתיכה, צריך לצלי שאפילו הרשב"א ודעת
חתכיה. דיבורֿהמתחיל א צג, שם ב'תוספות' וראה מליחה.

שם.52)

.àé:ÌÈÏÒka LÈ ÔÈËeÁ ‰MÓÁ53,ÔÈÓi‰ ÔÓ ‰LÏL ¬ƒ»ƒ≈«¿»ƒ¿»ƒ«»ƒ
Ïvt˙Ó - ÔÈÓi‰ ÔnL ‰LÏM‰ .Ï‡ÓO‰ ÔÓ ÌÈLe¿«ƒƒ«¿…«¿»∆ƒ«»ƒƒ¿«≈
Ï‡ÓO‰ ÔnL ÌÈM‰Â ,ÌÈL ÌÈLÏ Ì‰Ó „Á‡ Ïk»∆»≈∆ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿«¿«ƒ∆ƒ«¿…
.·ÏÁ ÌeMÓ ÔlÎÂ .‰LÏL ‰LÏLÏ ÔÈÏvt˙Ó -ƒ¿«¿ƒƒ¿»¿»¿À»ƒ≈∆
ÔÎÂ .·ÏÁ ÌeMÓ - ˙BÈÏk‰ ÈËeÁÂ ÏBÁh‰ ÈËeÁÂ¿≈«¿¿≈«¿»ƒ≈∆¿≈
ÏÚL Ìe¯˜e ÌÈÏÒk‰ ÏÚL Ìe¯˜e ÏBÁh‰ ÏÚL Ìe¯¿̃∆««¿¿∆««¿»ƒ¿∆«
„c ÏÚL Ìe¯˜e .·ÏÁ ÌeMÓ ÔÈ¯eÒ‡ - ˙BÈÏk‰«¿»¬ƒƒ≈∆¿∆««

ÏBÁh‰54Ìe¯w‰ ¯‡Le ;˙¯k ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ -55- «¿«»ƒ»»»≈¿»«¿
ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â ,¯eÒ‡56. »¿≈«»ƒ»»

(בארמית).53) "בכפלי" (רש"י 54)שם: עביו מקום על
הטחול.55)שם). שם.56)שעל

.áéÔBÈÏÚ‰ :‡ÈÏkÏ LÈ ˙BÓe¯˜ ÈLe57ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ - ¿≈¿≈«À¿»»∆¿«»ƒ»»
‡e‰ È¯‰ - ÔBzÁz‰Â ;‡ÈÏk‰ ÏÚL ·ÏÁk ,˙¯k»≈«≈∆∆««À¿»¿««¿¬≈
Ô‰a ÔÈ‡Â ,ÔÈ¯eÒ‡ - Ô‰aL ÔÈËeÁÂ .˙BÓe¯˜ ¯‡Lkƒ¿»¿¿ƒ∆»∆¬ƒ¿≈»∆
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שם.57) גמור, חלב והוא דק חלב יש הכליות שעל

.âé·l‰ ÈËeÁ58„i‰ ÈËeÁÂ59ı˜Ú‰ ÈËeÁÂ60ÈËeÁÂ ≈«≈¿≈«»¿≈»…∆¿≈
ÔBzÁz‰ ÈÁl‰61ÔÎÂ ,ÔkÓe ÔkÓ ÔBLl‰ „ˆaL «¿ƒ««¿∆¿««»ƒ»ƒ»¿≈
ÔÈwc‰ ÔÈËeÁ‰62˙Èa BÓk ÔÈwc‰ ·ÏÁ CB˙a Ô‰L «ƒ««ƒ∆≈¿≈∆««ƒ¿≈

Án‰ ÏÚL Ìe¯˜e ,‰Êa ‰Ê ÔÈÎaÒÓ LÈ·kÚ63 «»ƒ¿À»ƒ∆»∆¿∆««…«
ÌeMÓ ÔÈ¯eÒ‡ Ïk‰ - ÌÈˆÈa‰ ÏÚL Ìe¯˜e ,„˜„waL∆«»¿…¿∆««≈ƒ«…¬ƒƒ

.Ìc»

אבל 58) הלב, חוטי מוזכרים לא בגמרא דם. מלאים שהן
דעת  נוטה וכן החוטים. שאר כדין דינם - דם שמלאים לפי
הנזכרים  אלא אסורים שאינן כתב הרשב"א אבל הראב"ד,

הגר"א). (ביאור א.59)בגמרא צג, חולין רש"י
שאסורים 60) רבינו ומפרש אסורין. שבעוקץ, חוטין שם:

ה' היינו שבעוקץ חוטין מפרש שם רש"י אבל דם, משום
לקרום  וכוונתו חלב. משום אסורים כן ואם שבכפלי, חוטין
הוא, וחזק ועב פלאנקש, שקורים הכסלים מן נוטלים שאנו
אבל  ב. ח, שם רש"י שכתב כמו בו, נבלע שחלב אסור לכן
ה'לחם  תמיהת תתיישב ובזה ממש. הכפלא חלב זה אין
לחוד  עוקץ רבינו, ולפירוש רש"י. על יוסף' וה'בית משנה'

לחוד. דלועה.61)וכפלי הוראת 62)בגמרא: היא
שיש  הדקים החוטין ריבוי מפני הדקין חלב שאסרו הגאונים
אלו  בחוטים והבקי היתר, בהם נהגו ועכשיו דם. בהם
(מגידֿמשנה). מהם אחד ישאר שלא עד היטב שולפם
יש  סט: סי' 'הרוקח' בשם מביא סה, סי' יו"ד יוסף' וב'בית
בתוך  ואחד זה, מצד וכ"ה זה מצד כ"ה חוטין, נ"א בבהמה

נ"א. תאכלו אל וסימנך: שם.63)האליה. חולין,

.ãé‰ÏË B‡ È„‚ ÈˆÈa64- ÌBÈ ÌÈLÏL ÌÈÏL‰ ‡lL ≈≈¿ƒ»∆∆…ƒ¿ƒ¿ƒ
‰tÏ˜ ‡Ïa ÔÏM·Ï ¯zÓ65Ì‡ :ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï . À»¿«¿»¿…¿ƒ»¿««¿ƒƒ

ÌÈn„‡ ÔÈwc ÔÈËeÁ Ô‰a ‰‡¯66Ì‰a CÏ‰L Úe„Èa - ƒ¿∆»∆ƒ«ƒ¬Àƒ¿»«∆»«»∆
ÛÏ˜iL „Ú ÏM·È ‡ÏÂ ,Ìc‰67,ÁÏÓÈÂ CzÁiL „Ú B‡ «»¿…¿«≈«∆ƒ¿…«∆«¿…¿ƒ¿«

ÔÈËeÁ Ô‰a e‡¯ ‡Ï ÔÈ„Ú Ì‡Â ;e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿¿ƒ¬«ƒ…ƒ¿»∆ƒ
.ÔÈ¯zÓ - ÌÈn„‡‰»¬ÀƒÀ»ƒ

כמו 64) דקה בהמה דוקא משמע דגדיא. ביעי ב: צג, שם
 ֿ (מגיד נתפרש לא גסה בהמה של ודינה טלה, או גדי

נראים 65)משנה). ואפילו (רש"י). הקרום קליפת בלא
 ֿ (מגיד שומן אלא אודם זה שאין אדומים, חוטים בהם

הרשב"א). בשם בהו 66)משנה אית "אי שם: בגמרא
סומקי". הקרום.67)שורייקי את

.åèÔÏÏÁa ··BÒ ÏÎ‡n‰L ÌÈÚÓ Èa ÏÎÂ68ÔÈ‡ - ¿»¿≈≈«ƒ∆««¬»≈«¬»»≈
Ìc Ô‰a ÔÈ˜ÈÊÁÓ69. «¬ƒƒ»∆»

א.68) קיג, שם ומעיים, כרס קיבה, חלחולת, כגון
הי"ח,69) בפ"ו למעלה שכתב כמו מליחה, צריכים ואינם

(מגידֿמשנה). מליחה צריכים המעיים ושאר הכרס אבל
בשומן  אבל דם, אין עצמם במעיים דוקא הרשב"א, וכתב
שמולחים  ולפיכך כך, על מעידה והעין דם, יש שעליהם

השומן. נמצא ששם החיצון בצד אותה מולחים כרכשתא

.æèÔ¯eq‡ - ˙BÓe¯w‰Â ÔÈËeÁ‰ el‡ ÏkL ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆»≈«ƒ¿«¿ƒ»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ70ÔÓ ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L ¯Ó‡z Ì‡Â . ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ…«∆≈¬ƒƒ

‰¯Bz‰71Ìc ÏÎÂ ·ÏÁ Ïk ÏÏÎa72Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - «»ƒ¿«»≈∆¿»»≈ƒ¬≈∆
¯eÚL ÈˆÁk eÈ‰ÈÂ ;˙ec¯Ó ˙kÓ ‡l‡73¯eÒ‡ ‡e‰L , ∆»«««¿¿ƒ¿«¬ƒƒ∆»

.ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ‰¯Bz‰ ÔÓƒ«»¿≈ƒ»»

לדם 70) דומה ואינו צלול, היוצא גמור דם אלו שאין
פ"ו  למעלה שנתבאר כמו בלאֿתעשה, שעובר האיברים
וכן  (מגידֿמשנה) דם קרויים אינם וקרומות שחוטין ה"ד,

מדרבנן. שאסורים ב צב, שם רש"י אינו 71)כתב רבינו
סופרים. מדברי שהוא נוטה שדעתו אלא מכריע,

וקרומות.72) חוטין לרבות "כל", בא 73)שנאמר כן שגם
שנקט  ה"ו בפ"ג משנה' ה'מגיד כתב וכן הכתוב. מריבוי
ב, שורש לרבינו המצוות' 'ספר [וראה דומה. לשון רבינו
איזהו  מידות, בי"ג שלמדו הדינים בדבר מדויקת הגדרה

מדרבנן. ואיזהו מדאורייתא

.æéÌÈ·ÏÁ ÔÈÁÏBÓ ÔÈ‡74ÔÈÁÈ„Ó ‡ÏÂ ,¯Oa‰ ÌÚ75 ≈¿ƒ¬»ƒƒ«»»¿…¿ƒƒ
‡Ï - ÌÈ·ÏÁ da C˙ÁL ÔÈkÒÂ .¯Oa ÌÚ ÌÈ·ÏÁ¬»ƒƒ»»¿«ƒ∆»«»¬»ƒ…

¯Oa da CzÁÈ76ÁÈ„È ‡Ï - ÌÈ·ÏÁ Ba ÁÈ„‰L ÈÏÎe , «¿…»»»¿ƒ∆≈ƒ«¬»ƒ…»ƒ«
¯Oa Ba77Áah‰ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .78LÏL ÔÈ˜˙‰Ï »»¿ƒ»»ƒ««»¿«¿ƒ»

da ËÁBML - ˙Á‡ :ÔÈÈkÒ79da CzÁnL - ˙Á‡Â , «ƒƒ««∆≈»¿««∆¿«≈»
.ÌÈ·ÏÁ da CzÁnL - ˙Á‡Â ,¯Oa»»¿««∆¿«≈»¬»ƒ

נדבק 74) וגם החלב, מן קימעה בולע שהבשר ב. צז, שם
לקמן  שיתבאר כמו הבשר, נאסר לא ומלח עבר ואם בבשר.
צריך  לדעתו, וגם רבינו, על בזה חולקים ורבים בהי"ט.
שנדבק  החלב את להוריד כדי יפה, יפה הבשר את לשפשף

(מגידֿמשנה). מבחוץ ב.75)עליו ח, בלא 76)שם
רש"י. ויקלטו 77)קינוח, תחילה, חלבים ידיח שמא שם.

החלב  שאין ואע"ג בידים, השפשוף ע"י השמנונית מן המים
(רש"י). מבחוץ הוא נדבק בבשר, שם.78)נבלע

תיפגם 79) שלא כדי אחר, דבר חיתוך עלֿידי ינקנה ולא
בדיקה  בלא שישחוט איסור, לידי שיבוא ופעמים ותתקלקל,

(רש"י).

.çé¯Oa‰ Áah‰ ÁÈ„iL ÌB˜Ó B˙B‡ C¯c Ì‡Â¿ƒ∆∆»∆»ƒ«««»«»»
ÌÈÓ ÏL ÌÈÏk ÈL BÏ ÔÈ˜˙‰Ï CÈ¯ˆ ,˙eÁa80„Á‡ : «¬»ƒ¿«¿ƒ¿≈≈ƒ∆«ƒ∆»

¯Oa Ba ÁÈ„nL -.ÌÈ·ÏÁ Ba ÁÈ„nL - „Á‡Â , ∆≈ƒ«»»¿∆»∆≈ƒ«¬»ƒ

שם).80) (רש"י סימן מהם באחד ועושה

.èéO¯ÙÏ ÁahÏ ¯eÒ‡Â81¯Oa‰ ÏÚ ÌÈÏÒk‰ ·ÏÁ ¿»««»ƒ¿…≈∆«¿»ƒ««»»
„Èa CÚÓ˙ÈÂ ,˜c ·ÏÁ‰ ÏÚL Ìe¯w‰L ;B˙B‡Ï È„k¿≈¿»∆«¿∆««≈∆«¿ƒ¿«≈¿«

Áah‰82¯Oaa ÚÏaÈÂ ·ÏÁ‰ ·eÊÈÂ ,83ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ . ««»¿»«≈∆¿ƒ»««»»¿»«¿»ƒ
el‡‰84¯Ò‡ ‡Ï - eOÚ Ì‡Â ,Ô˙BOÚÏ ¯eÒ‡ »≈»«¬»¿ƒ«¬…∆¡«
¯Oa‰85ÔÈkÓ ÔÈ‡Â .86ÔÈ„nÏÓ ‡l‡ ,‰OBÚ‰ ˙‡87 «»»¿≈«ƒ∆»∆∆»¿«¿ƒ

.‰OÚÈ ‡lL B˙B‡∆…«¬∆

לסחוף.81) שם: ממשמשת 82)בגמרא הטבח שיד כיון
אחר 83)בו. אבל חמים, שהם בעוד דוקא אומרים: יש

את  "וישימו כ) ט, (ויקרא כתוב שהרי מותר, שנצטננו
ה'תוספות' כתבו וכן (מגידֿמשנה). החזות" על החלבים

כן וכנראה אחר שם. היינו "טבח", שכתב רבינו דעת
(לחםֿמשנה). חמים שעוד ולא 84)ששחטו מולחים אין
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יחתוך  לא חלבים בה שחתך סכין בשר, עם חלב מדיחים
אסור  וכן בשר, בו ידיח לא חלבים בו שהדיח כלי בשר, בה

הבשר. על הכסלים חלב בדין 85)לפרוש חולקים ויש
קליפה  וצריך חלב בלע שהבשר וסוברים הכסלים, חלב
בליעה  שהיא רבינו ודעת הרשב"א). בשם (מגידֿמשנה
בשר  כדין הדחה אלא צריך אין ולפיכך ובטלה, מועטת

כזית 86)למליחה. אחריו שנמצא כטבח מרדות, מכות
בהכ"א. רבינו שמסיים כמו שאין 87)חלב, משמע

בהכ"א. ראה אותו, מעבירין

.ëÔÈÁÏBÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ88˙‡ epnÓ ¯ÈÒiL Ì„˜ ¯Oa‰ ˙‡ ¿≈≈¿ƒ∆«»»…∆∆»ƒƒ∆∆
Ì¯ÈÒÓ - ÁÏÓ Ì‡Â .ÔÈ¯eÒ‡‰ ÔÈËeÁ‰ ˙‡Â ˙BÓe¯w‰«¿¿∆«ƒ»¬ƒ¿ƒ»«¿ƒ»

eÁÏÓpL ¯Á‡89B¯ÈÒÓ - ‰Lp‰ „Èb Ô‰a ‰È‰ elÙ‡Â . ««∆ƒ¿¿«¬ƒ»»»∆ƒ«»∆¿ƒ
.ÏM·Óe ÁÏÓpL ¯Á‡««∆ƒ¿«¿«≈

וקרומות 88) חוטים שגם רבינו כאן משמיענו לכתחילה.
לטרוח  וצריך חלב, רק ולא לכתחילה בשר עם למלוח אסור

הבשר. מליחת לפני שצריך 89)ולהסירם הרשב"א, ודעת
מפני  והקרומות החוטין כל כנגד הבשר מן משהו להסיר

(מגידֿמשנה). בקליפה שאוסרים

.àëËeÁ ÂÈ¯Á‡ ‡ˆÓÂ ,¯Oa‰ ˙BwÏ Bk¯cL ÁaËÂ¿«»∆«¿¿««»»¿ƒ¿»«¬»
B˙B‡ ÔÈ„nÏÓ - Ìe¯˜ B‡90‡lL B˙B‡ ÔÈ¯È‰ÊÓe ¿¿«¿ƒ«¿ƒƒ∆…

‰È‰ Ì‡ ,·ÏÁ ÂÈ¯Á‡ ‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ .ÔÈ¯eq‡a ÏÊÏÊÈ¿«¿≈»ƒƒ¬»ƒƒ¿»«¬»≈∆ƒ»»
‰¯BÚOk91˙ÈÊk ÂÈ¯Á‡ ‡ˆÓ Ì‡Â .B˙B‡ ÔÈ¯È·ÚÓ - ƒ¿»«¬ƒƒ¿ƒƒ¿»«¬»¿«ƒ

˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ‰a¯‰ ˙BÓB˜Óa elÙ‡ ,·ÏÁ≈∆¬ƒƒ¿«¿≈«ƒ««
˙ec¯Ó92ÔÓ‡ Áah‰L ÈtÓ .B˙B‡ ÔÈ¯È·ÚÓe93ÏÚ «¿«¬ƒƒƒ¿≈∆««»∆¡»«

.·ÏÁ‰«≈∆

או 90) אותו" "מכין אמרו אחריו, חלב שנמצא בטבח שרק
חוטין  אבל התורה, מן אסור שחלב מפני אותו" "מעבירין
(מגידֿמשנה). אמרו לא - מדרבנן שאיסורם וקרומות

ב.91) צג, תתן 92)חולין לא עור "לפני על שעובר מפני
זה  שלאו מפני התורה, מן מלקות חייב אינו אבל מכשול",
ללוות  נכונה, לא עצה לייעץ כגון: דינים, כמה כולל
אין  איסורים, כמה הכוללים הלאווין וכל בריבית, ולהלוות
'ספר  שבכללות". "לאו נקרא כזה ולאו עליהם. לוקים

רצ"ח. ולאֿתעשה ט, שורש שם,93)המצוות' כחכמים
אחרי  לחטט טורח שיש ואע"פ באיסורין, נאמן אחד שעד
לפיכך  הוא, וחשוד נאמנותו את איבד והוא הואיל החלב,
לנקות  שדרכו מפני "טבח", רבינו ונקט אותו. מעבירין
ולפיכך  עליו", "וסומכים דבריו בראש שכתב כמו הבשר,
שם  רש"י כתב וכן אותו, מעבירים אחריו חלב מצאו אם

הבשר. לנקות הטבח שדרך

ה'תשע"ו  א' אדר י"ד ג' יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
טרפה 1) שיצאה טבח נוהג; ובמה הנשה גיד דיני יבאר

ואם  דמי מחצה על כמחצה קבוע תקנתיה; ומאי ידו מתחת
עושין  ואם העין; מן הנעלם בשר החנויות; בין בשר מצא

וטרפות. בנבלות סחורה

.àÔÈ¯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¿≈∆

יאכלו 2) לא כן על הפסוק: מן זה דין ולמדו הטמאין. ולא
גידו  מותר שבשרו מי ודרשו: הנשה. גיד את ישראל בני
נאסר  יעקב מבני והלא יהודה ר' אמר שם: ובמשנה אסור.
לו: אמרו להם. מותרת טמאה בהמה ועדיין הנשה, גיד

במקומו. שנכתב אלא נאמר והוא 3)בסיני הארוך הגיד
כשהבהמה  חברתה ירך שכלפי הצד ירך. של פנימי בצד

פנימי. לה קורא הכף.4)מחוברת על גיד 5)שהוא
הקולית  את הסובב העב (=הבשר השופי שבסוף הקצר
הכף  על ומתפשט ויורד אליה בעצם מחובר וראשו לרחבו.)
סמוך  הוא שם הירך ועצם הקולית חיבור למקום וכשמגיע
הבשר  שתחת ירך של פנימי בצד נכנס ואילך ומשם לעצם
הגידין. לצומת התחתונה הארכובה עד הירך לאורך

הכף.6) בשר בתוך מובלע אלא הכף על שאינו

.á- 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.

.âÏ‡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

.ãBÏ 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

.ä- ÌÈ‡Óh‰ ‰iÁÂ ‰Ó‰aÓ ‰Lp‰ „Èb ÏÎB‡‰»≈ƒ«»∆ƒ¿≈»¿«»«¿≈ƒ
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‰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

.åÏL 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

.æ‡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

.çı¯‡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

.èB‡ ‰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,

.éÈ¯‰ - 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

.àé˙Á‡Â ‰ËeÁL ¯Oa ˙B¯ÎBÓ ÚLz ,˙BiÁ ¯OÚ∆∆¬À≈«¿¿«¿»¿««
Ú„BÈ BÈ‡Â Ô‰Ó ˙Á‡Ó ¯Oa Á˜ÏÂ ,˙BÏ· ˙¯ÎBÓ∆∆¿≈¿»«»»≈««≈∆¿≈≈«
- Úe·˜ ÏkL ;¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - Á˜Ï Ô‰Ó ‰ÊÈ‡Ó≈≈∆≈∆»«¬≈∆»∆»»«

ÈÓ„ ‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓk27CÏLÓ ‡ˆÓp‰ ¯Oa Ï·‡ . ¿∆¡»«∆¡»»≈¬»»»«ƒ¿»À¿»
˜eMa28‡a¯Ó - L¯Ùc ÏÎc ;·¯‰ ¯Á‡ Cl‰ - ««≈««»…¿»¿»≈≈À»
L¯t29ÌÈ¯ÎBn‰ ·¯ eÈ‰ Ì‡ .30ÌÈ·ÎBk È„·BÚ »≈ƒ»…«¿ƒ¿≈»ƒ

- Ï‡¯OÈ ÌÈ¯ÎBn‰ ·¯ eÈ‰ Ì‡Â ,¯eÒ‡ - ˙BÏÊÓe«»»¿ƒ»…«¿ƒƒ¿»≈
.¯zÓÀ»

קבועות 27) הן הנבלות ושל השחוטות של והחנויות
אסור. תורה של איסור וספק השקול, כספק זה והרי במקומן

בא.28) מאין יודעים אנו מן 29)ואין פירש כלומר,
אלא  שפירש ראינו כשלא ודווקא כשרה מחנות היינו הרוב,
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

.áé˙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
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יחתוך  לא חלבים בה שחתך סכין בשר, עם חלב מדיחים
אסור  וכן בשר, בו ידיח לא חלבים בו שהדיח כלי בשר, בה

הבשר. על הכסלים חלב בדין 85)לפרוש חולקים ויש
קליפה  וצריך חלב בלע שהבשר וסוברים הכסלים, חלב
בליעה  שהיא רבינו ודעת הרשב"א). בשם (מגידֿמשנה
בשר  כדין הדחה אלא צריך אין ולפיכך ובטלה, מועטת

כזית 86)למליחה. אחריו שנמצא כטבח מרדות, מכות
בהכ"א. רבינו שמסיים כמו שאין 87)חלב, משמע

בהכ"א. ראה אותו, מעבירין

.ëÔÈÁÏBÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ88˙‡ epnÓ ¯ÈÒiL Ì„˜ ¯Oa‰ ˙‡ ¿≈≈¿ƒ∆«»»…∆∆»ƒƒ∆∆
Ì¯ÈÒÓ - ÁÏÓ Ì‡Â .ÔÈ¯eÒ‡‰ ÔÈËeÁ‰ ˙‡Â ˙BÓe¯w‰«¿¿∆«ƒ»¬ƒ¿ƒ»«¿ƒ»

eÁÏÓpL ¯Á‡89B¯ÈÒÓ - ‰Lp‰ „Èb Ô‰a ‰È‰ elÙ‡Â . ««∆ƒ¿¿«¬ƒ»»»∆ƒ«»∆¿ƒ
.ÏM·Óe ÁÏÓpL ¯Á‡««∆ƒ¿«¿«≈

וקרומות 88) חוטים שגם רבינו כאן משמיענו לכתחילה.
לטרוח  וצריך חלב, רק ולא לכתחילה בשר עם למלוח אסור

הבשר. מליחת לפני שצריך 89)ולהסירם הרשב"א, ודעת
מפני  והקרומות החוטין כל כנגד הבשר מן משהו להסיר

(מגידֿמשנה). בקליפה שאוסרים

.àëËeÁ ÂÈ¯Á‡ ‡ˆÓÂ ,¯Oa‰ ˙BwÏ Bk¯cL ÁaËÂ¿«»∆«¿¿««»»¿ƒ¿»«¬»
B˙B‡ ÔÈ„nÏÓ - Ìe¯˜ B‡90‡lL B˙B‡ ÔÈ¯È‰ÊÓe ¿¿«¿ƒ«¿ƒƒ∆…

‰È‰ Ì‡ ,·ÏÁ ÂÈ¯Á‡ ‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ .ÔÈ¯eq‡a ÏÊÏÊÈ¿«¿≈»ƒƒ¬»ƒƒ¿»«¬»≈∆ƒ»»
‰¯BÚOk91˙ÈÊk ÂÈ¯Á‡ ‡ˆÓ Ì‡Â .B˙B‡ ÔÈ¯È·ÚÓ - ƒ¿»«¬ƒƒ¿ƒƒ¿»«¬»¿«ƒ

˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ‰a¯‰ ˙BÓB˜Óa elÙ‡ ,·ÏÁ≈∆¬ƒƒ¿«¿≈«ƒ««
˙ec¯Ó92ÔÓ‡ Áah‰L ÈtÓ .B˙B‡ ÔÈ¯È·ÚÓe93ÏÚ «¿«¬ƒƒƒ¿≈∆««»∆¡»«

.·ÏÁ‰«≈∆

או 90) אותו" "מכין אמרו אחריו, חלב שנמצא בטבח שרק
חוטין  אבל התורה, מן אסור שחלב מפני אותו" "מעבירין
(מגידֿמשנה). אמרו לא - מדרבנן שאיסורם וקרומות

ב.91) צג, תתן 92)חולין לא עור "לפני על שעובר מפני
זה  שלאו מפני התורה, מן מלקות חייב אינו אבל מכשול",
ללוות  נכונה, לא עצה לייעץ כגון: דינים, כמה כולל
אין  איסורים, כמה הכוללים הלאווין וכל בריבית, ולהלוות
'ספר  שבכללות". "לאו נקרא כזה ולאו עליהם. לוקים

רצ"ח. ולאֿתעשה ט, שורש שם,93)המצוות' כחכמים
אחרי  לחטט טורח שיש ואע"פ באיסורין, נאמן אחד שעד
לפיכך  הוא, וחשוד נאמנותו את איבד והוא הואיל החלב,
לנקות  שדרכו מפני "טבח", רבינו ונקט אותו. מעבירין
ולפיכך  עליו", "וסומכים דבריו בראש שכתב כמו הבשר,
שם  רש"י כתב וכן אותו, מעבירים אחריו חלב מצאו אם

הבשר. לנקות הטבח שדרך

ה'תשע"ו  א' אדר י"ד ג' יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
טרפה 1) שיצאה טבח נוהג; ובמה הנשה גיד דיני יבאר

ואם  דמי מחצה על כמחצה קבוע תקנתיה; ומאי ידו מתחת
עושין  ואם העין; מן הנעלם בשר החנויות; בין בשר מצא

וטרפות. בנבלות סחורה

.àÔÈ¯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¿≈∆

יאכלו 2) לא כן על הפסוק: מן זה דין ולמדו הטמאין. ולא
גידו  מותר שבשרו מי ודרשו: הנשה. גיד את ישראל בני
נאסר  יעקב מבני והלא יהודה ר' אמר שם: ובמשנה אסור.
לו: אמרו להם. מותרת טמאה בהמה ועדיין הנשה, גיד

במקומו. שנכתב אלא נאמר והוא 3)בסיני הארוך הגיד
כשהבהמה  חברתה ירך שכלפי הצד ירך. של פנימי בצד

פנימי. לה קורא הכף.4)מחוברת על גיד 5)שהוא
הקולית  את הסובב העב (=הבשר השופי שבסוף הקצר
הכף  על ומתפשט ויורד אליה בעצם מחובר וראשו לרחבו.)
סמוך  הוא שם הירך ועצם הקולית חיבור למקום וכשמגיע
הבשר  שתחת ירך של פנימי בצד נכנס ואילך ומשם לעצם
הגידין. לצומת התחתונה הארכובה עד הירך לאורך

הכף.6) בשר בתוך מובלע אלא הכף על שאינו

.á- 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.

.âÏ‡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

.ãBÏ 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

.ä- ÌÈ‡Óh‰ ‰iÁÂ ‰Ó‰aÓ ‰Lp‰ „Èb ÏÎB‡‰»≈ƒ«»∆ƒ¿≈»¿«»«¿≈ƒ
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‰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

.åÏL 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

.æ‡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

.çı¯‡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

.èB‡ ‰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,

.éÈ¯‰ - 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

.àé˙Á‡Â ‰ËeÁL ¯Oa ˙B¯ÎBÓ ÚLz ,˙BiÁ ¯OÚ∆∆¬À≈«¿¿«¿»¿««
Ú„BÈ BÈ‡Â Ô‰Ó ˙Á‡Ó ¯Oa Á˜ÏÂ ,˙BÏ· ˙¯ÎBÓ∆∆¿≈¿»«»»≈««≈∆¿≈≈«
- Úe·˜ ÏkL ;¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - Á˜Ï Ô‰Ó ‰ÊÈ‡Ó≈≈∆≈∆»«¬≈∆»∆»»«

ÈÓ„ ‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓk27CÏLÓ ‡ˆÓp‰ ¯Oa Ï·‡ . ¿∆¡»«∆¡»»≈¬»»»«ƒ¿»À¿»
˜eMa28‡a¯Ó - L¯Ùc ÏÎc ;·¯‰ ¯Á‡ Cl‰ - ««≈««»…¿»¿»≈≈À»
L¯t29ÌÈ¯ÎBn‰ ·¯ eÈ‰ Ì‡ .30ÌÈ·ÎBk È„·BÚ »≈ƒ»…«¿ƒ¿≈»ƒ

- Ï‡¯OÈ ÌÈ¯ÎBn‰ ·¯ eÈ‰ Ì‡Â ,¯eÒ‡ - ˙BÏÊÓe«»»¿ƒ»…«¿ƒƒ¿»≈
.¯zÓÀ»

קבועות 27) הן הנבלות ושל השחוטות של והחנויות
אסור. תורה של איסור וספק השקול, כספק זה והרי במקומן

בא.28) מאין יודעים אנו מן 29)ואין פירש כלומר,
אלא  שפירש ראינו כשלא ודווקא כשרה מחנות היינו הרוב,
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

.áé˙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
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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

.âéeÏÙÂ 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»»«≈

.ãé‰‡‰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

.åè‡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»

.æè‡ÏÂ ‰‰ Ì‡ ,‰‡‰a ¯eÒ‡ ‡e‰L ÏÎ‡Ó Ïk»«¬»∆»«¬»»ƒ∆¡»¿…
B‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ Ô˙ B‡ ¯ÎnL ÔB‚k ,ÏÎ‡»«¿∆»«»«¿≈»ƒ«»

‰˜BÏ BÈ‡ - ÌÈ·ÏÎÏ43˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe .44, ƒ¿»ƒ≈∆«ƒ«««¿
ÔÈ¯zÓ ÌÈÓc‰Â45¯zÓe ‰ÏÈÎ‡a ¯eÒ‡L ¯·c ÏÎÂ . ¿«»ƒÀ»ƒ¿»»»∆»«¬ƒ»À»

¯eÒ‡ - ‰‡‰a ¯zÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡‰a«¬»»««ƒ∆À»«¬»»»
BzÎ‡ÏÓ ÔeÎÏe ,‰¯BÁÒ Ba ˙BOÚÏ46ÌÈ¯·„a «¬¿»¿«≈¿«¿ƒ¿»ƒ

ÏÎÏ ‰OÚÈ :Ba ¯Ó‡ È¯‰L ,·ÏÁ‰ ÔÓ ıeÁ .ÌÈ¯eÒ‡¬ƒƒ«≈∆∆¬≈∆¡«≈»∆¿»
‰Î‡ÏÓ47‰¯BÁÒ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ,CÎÈÙÏ .48˙BÏ·a ‡Ï ¿»»¿ƒ»≈ƒ¿»…ƒ¿≈

.ÌÈOÓ¯a ‡ÏÂ ÌÈˆ˜La ‡ÏÂ ˙BÙ¯Ëa ‡ÏÂ¿…ƒ¿≈¿…ƒ¿»ƒ¿…ƒ¿»ƒ

נאמר 43) יאכל לא ועיקר לאכילה דרכו מאכל שדבר מפני
דבר  וכל הנאה, איסור גם בזה שנכלל אלא אכילה איסור על
כתקנו, אכילה דרך אלא הנאתו דרך אין לאכילה הראוי
כדרך  אלא עליהם לוקין אין שבתורה איסורין כל ולמדנו:

עליו. לוקין ואין התורה מן אסור לפיכך כמו 44)הנאתן.
שיעור. זרה 45)חצי עבודה מלבד הנאה איסורי שחליפי

ליהנות  לו אסור עצמו שהמוכר אומרים ויש מותרים,
מות  אחרים אבל משמע,מדמיהם, רבינו ומדברי רים,
בהם. מותר המוכר אם 46)שאפילו אבל עסק, לקבוע

אמרה  התורה שהרי לסחור, מותר איסור דבר לו נזדמן
לנכרי". מכור "או מן 47)בנבילה ראייה מביא רבינו

סחורה  שאיסור מזה, ומוכח לסחור. מותר שבחלב התורה
אין  מדרבנן, הוא אם כי התורה, מן הוא האסורים בדברים

בחלב. מלאכה התירה שהתורה ממה זה 48)ראייה דין
למלאכה, עומד ואינו באכילה אסור שהוא בדבר רק נאמר
שהרי  מותר, גמל או חמור כמו למלאכה שעומד מה אבל

לאכילה. בהם לחוש אין

.æé,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,

.çé‰¯Bz‰ ÔÓ B¯eq‡L Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê50¯eÒ‡ - ∆«¿»…∆ƒƒ«»»
¯zÓ - Ì‰È¯·cÓ B¯eq‡L ÏÎÂ ;‰¯BÁÒ Ba ˙BOÚÏ«¬¿»¿…∆ƒƒƒ¿≈∆À»

.B‡cÂa ÔÈa B˜ÙÒa ÔÈa ,‰¯BÁÒ Ba ˙BOÚÏ«¬¿»≈ƒ¿≈≈¿«»

סחורה.50) לעשות אסור איסור בספק ואפילו

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ומבושל;1) צלוי הכחל וכסה; ניער ואם בחלב בשר יבאר

בשר  לצרור מותר ואם נבלה; קיבת בעור המעמיד ודין
מעלים  ואם כרותח; הוא אם מליח אחת; במטפחת  וגבינה
ופת  בחלב; העיסה לשין אם בשולחן; הגבינה עם העוף
צנון; בה וחתך וחזר צלי בה שחתך סכין הצלי; עם שאפאה
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גבינה  שאכל מי כמך; של כד בצד מלח של כד מניחין ואם
איפכא. או בשר אחריה יאכל אם

.àÔÓ 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.

.á·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

.â‰¯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

.ãÛBÚÂ ‰iÁ ¯Oa ÔÎÂ12·ÏÁa ÔÈa ‰iÁ ·ÏÁa ÔÈa , ¿≈¿««»»≈«¬≈«»≈«¬≈
¯zÓ CÎÈÙÏ .‰¯Bz‰ ÔÓ ‰ÏÈÎ‡a ¯eÒ‡ BÈ‡ - ‰Ó‰a¿≈»≈»«¬ƒ»ƒ«»¿ƒ»À»

BÏM·Ï13È¯·cÓ ‰ÏÈÎ‡a ¯eÒ‡Â .‰È‰a ¯zÓe ¿«¿À»«¬»»¿»«¬ƒ»ƒƒ¿≈
¯eq‡ È„ÈÏ e‡B·ÈÂ ÌÚ‰ eÚLÙÈ ‡lL È„k ,ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿≈∆…ƒ¿¿»»¿»ƒ≈ƒ
‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ¯Oa eÏÎ‡ÈÂ ,‰¯Bz ÏL ·ÏÁa ¯Oa»»¿»»∆»¿…¿¿«¿≈»¿»

ÚÓLÓ ÔÈ‡ È¯‰L ,‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ·ÏÁa14·e˙k‰ «¬≈¿≈»¿»∆¬≈≈ƒ¿««»
e¯Ò‡ CÎÈÙÏ ,LnÓ Bn‡ ·ÏÁa È„‚ ‡l‡15¯Oa Ïk ∆»¿ƒ«¬≈ƒ«»¿ƒ»»¿»»»

·ÏÁa16. ¿»»

עקיבא 12) כרבי התורה, מן בחלב בשר איסור בו אין
ממרים  בהלכות והרי מקשה, משנה' ה'כסף שם. במשנה
וכו' גדי תבשל לא בתורה כתוב "הרי רבינו: כתב ה"ט פ"ב
בהמה  בשר בין בחלב בשר ולאכול לבשל אסר הכתוב שזה
הפך  התורה, מן אסור חיה שבשר מפורש חיה", בשר בין

שתירץ. כאן משנה לחם ראה כאן, שכתב אפילו 13)ממה
ששנינו  ומה לבד. באכילה אלא חכמים גזרו שלא מדרבנן,
ולאכול, לבשל הכוונה בחלב, לבשל אסור ועוף חיה שבשר

אסרו. לא עצמו בישול כן 14)אבל יאמרו הם כלומר,
בחלב. בשר באיסור אפילו 16)באכילה.15)ויכשלו

ועוף. חיה בשר

.äÛBÚ 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

.åÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‡È¯·Ë ÈnÁa ÏM·Ó‰Â ÔMÚÓ‰«¿À»¿«¿À»¿«≈¿∆¿»¿«≈»∆≈
ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ18·ÏÁ ÈÓa ¯Oa ÏM·Ó‰ ÔÎÂ .19·ÏÁa B‡ ƒ»»¿≈«¿«≈»»¿≈»»«¬≈

‰˙Ó20¯ÎÊ ·ÏÁa B‡21,¯eËt - ·ÏÁa Ìc ÏMaL B‡ , ≈»«¬≈»»∆ƒ≈»¿»»»
·ÏÁa ¯Oa ÌeMÓ B˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡Â22Ï·‡ . ¿≈∆«¬ƒ»ƒ»»¿»»¬»

- ·ÏÁa Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ·ÏÁ B‡ ‰˙Ó ¯Oa ÏM·Ó‰«¿«≈¿«≈»≈∆¿«≈»∆¿»»
BÏeMa ÏÚ ‰˜BÏ23ÌeMÓ B˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡Â , ∆«ƒ¿≈∆«¬ƒ»ƒ

¯eq‡ ÏÚ ÏÁ ·ÏÁa ¯Oa ¯eq‡ ÔÈ‡L ;·ÏÁa ¯Oa»»¿»»∆≈ƒ»»¿»»»«ƒ
‡ÏÂ ÏÏBk ¯eq‡ ‡Ï Ô‡k ÔÈ‡L ,·ÏÁ ¯eq‡ B‡ ‰Ï·¿≈»ƒ≈∆∆≈»…ƒ≈¿…

ÛÈÒBÓ ¯eq‡24.˙Á‡ ˙a ¯eq‡ ‡ÏÂ ƒƒ¿…ƒ«««

אם 18) האכילה על ולא תבשל לא משום הבישול על לא
עם  טבריה בחמי מבושל וכן בחלב שעשנו מעושן אכל
מעושן  בישול. דרך אלא בחלב בשר תורה אסרה שלא חלב,
ומספק  בישול. חשוב אם ה פרק נדרים בירושלמי היא בעיא
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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

.âéeÏÙÂ 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»»«≈

.ãé‰‡‰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

.åè‡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»

.æè‡ÏÂ ‰‰ Ì‡ ,‰‡‰a ¯eÒ‡ ‡e‰L ÏÎ‡Ó Ïk»«¬»∆»«¬»»ƒ∆¡»¿…
B‡ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ Ô˙ B‡ ¯ÎnL ÔB‚k ,ÏÎ‡»«¿∆»«»«¿≈»ƒ«»

‰˜BÏ BÈ‡ - ÌÈ·ÏÎÏ43˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe .44, ƒ¿»ƒ≈∆«ƒ«««¿
ÔÈ¯zÓ ÌÈÓc‰Â45¯zÓe ‰ÏÈÎ‡a ¯eÒ‡L ¯·c ÏÎÂ . ¿«»ƒÀ»ƒ¿»»»∆»«¬ƒ»À»

¯eÒ‡ - ‰‡‰a ¯zÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡‰a«¬»»««ƒ∆À»«¬»»»
BzÎ‡ÏÓ ÔeÎÏe ,‰¯BÁÒ Ba ˙BOÚÏ46ÌÈ¯·„a «¬¿»¿«≈¿«¿ƒ¿»ƒ

ÏÎÏ ‰OÚÈ :Ba ¯Ó‡ È¯‰L ,·ÏÁ‰ ÔÓ ıeÁ .ÌÈ¯eÒ‡¬ƒƒ«≈∆∆¬≈∆¡«≈»∆¿»
‰Î‡ÏÓ47‰¯BÁÒ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ,CÎÈÙÏ .48˙BÏ·a ‡Ï ¿»»¿ƒ»≈ƒ¿»…ƒ¿≈

.ÌÈOÓ¯a ‡ÏÂ ÌÈˆ˜La ‡ÏÂ ˙BÙ¯Ëa ‡ÏÂ¿…ƒ¿≈¿…ƒ¿»ƒ¿…ƒ¿»ƒ

נאמר 43) יאכל לא ועיקר לאכילה דרכו מאכל שדבר מפני
דבר  וכל הנאה, איסור גם בזה שנכלל אלא אכילה איסור על
כתקנו, אכילה דרך אלא הנאתו דרך אין לאכילה הראוי
כדרך  אלא עליהם לוקין אין שבתורה איסורין כל ולמדנו:

עליו. לוקין ואין התורה מן אסור לפיכך כמו 44)הנאתן.
שיעור. זרה 45)חצי עבודה מלבד הנאה איסורי שחליפי

ליהנות  לו אסור עצמו שהמוכר אומרים ויש מותרים,
מות  אחרים אבל משמע,מדמיהם, רבינו ומדברי רים,
בהם. מותר המוכר אם 46)שאפילו אבל עסק, לקבוע

אמרה  התורה שהרי לסחור, מותר איסור דבר לו נזדמן
לנכרי". מכור "או מן 47)בנבילה ראייה מביא רבינו

סחורה  שאיסור מזה, ומוכח לסחור. מותר שבחלב התורה
אין  מדרבנן, הוא אם כי התורה, מן הוא האסורים בדברים

בחלב. מלאכה התירה שהתורה ממה זה 48)ראייה דין
למלאכה, עומד ואינו באכילה אסור שהוא בדבר רק נאמר
שהרי  מותר, גמל או חמור כמו למלאכה שעומד מה אבל

לאכילה. בהם לחוש אין

.æé,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,

.çé‰¯Bz‰ ÔÓ B¯eq‡L Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê50¯eÒ‡ - ∆«¿»…∆ƒƒ«»»
¯zÓ - Ì‰È¯·cÓ B¯eq‡L ÏÎÂ ;‰¯BÁÒ Ba ˙BOÚÏ«¬¿»¿…∆ƒƒƒ¿≈∆À»

.B‡cÂa ÔÈa B˜ÙÒa ÔÈa ,‰¯BÁÒ Ba ˙BOÚÏ«¬¿»≈ƒ¿≈≈¿«»

סחורה.50) לעשות אסור איסור בספק ואפילו

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ומבושל;1) צלוי הכחל וכסה; ניער ואם בחלב בשר יבאר

בשר  לצרור מותר ואם נבלה; קיבת בעור המעמיד ודין
מעלים  ואם כרותח; הוא אם מליח אחת; במטפחת  וגבינה
ופת  בחלב; העיסה לשין אם בשולחן; הגבינה עם העוף
צנון; בה וחתך וחזר צלי בה שחתך סכין הצלי; עם שאפאה
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גבינה  שאכל מי כמך; של כד בצד מלח של כד מניחין ואם
איפכא. או בשר אחריה יאכל אם

.àÔÓ 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.

.á·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

.â‰¯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

.ãÛBÚÂ ‰iÁ ¯Oa ÔÎÂ12·ÏÁa ÔÈa ‰iÁ ·ÏÁa ÔÈa , ¿≈¿««»»≈«¬≈«»≈«¬≈
¯zÓ CÎÈÙÏ .‰¯Bz‰ ÔÓ ‰ÏÈÎ‡a ¯eÒ‡ BÈ‡ - ‰Ó‰a¿≈»≈»«¬ƒ»ƒ«»¿ƒ»À»

BÏM·Ï13È¯·cÓ ‰ÏÈÎ‡a ¯eÒ‡Â .‰È‰a ¯zÓe ¿«¿À»«¬»»¿»«¬ƒ»ƒƒ¿≈
¯eq‡ È„ÈÏ e‡B·ÈÂ ÌÚ‰ eÚLÙÈ ‡lL È„k ,ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿≈∆…ƒ¿¿»»¿»ƒ≈ƒ
‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ¯Oa eÏÎ‡ÈÂ ,‰¯Bz ÏL ·ÏÁa ¯Oa»»¿»»∆»¿…¿¿«¿≈»¿»

ÚÓLÓ ÔÈ‡ È¯‰L ,‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ·ÏÁa14·e˙k‰ «¬≈¿≈»¿»∆¬≈≈ƒ¿««»
e¯Ò‡ CÎÈÙÏ ,LnÓ Bn‡ ·ÏÁa È„‚ ‡l‡15¯Oa Ïk ∆»¿ƒ«¬≈ƒ«»¿ƒ»»¿»»»

·ÏÁa16. ¿»»

עקיבא 12) כרבי התורה, מן בחלב בשר איסור בו אין
ממרים  בהלכות והרי מקשה, משנה' ה'כסף שם. במשנה
וכו' גדי תבשל לא בתורה כתוב "הרי רבינו: כתב ה"ט פ"ב
בהמה  בשר בין בחלב בשר ולאכול לבשל אסר הכתוב שזה
הפך  התורה, מן אסור חיה שבשר מפורש חיה", בשר בין

שתירץ. כאן משנה לחם ראה כאן, שכתב אפילו 13)ממה
ששנינו  ומה לבד. באכילה אלא חכמים גזרו שלא מדרבנן,
ולאכול, לבשל הכוונה בחלב, לבשל אסור ועוף חיה שבשר

אסרו. לא עצמו בישול כן 14)אבל יאמרו הם כלומר,
בחלב. בשר באיסור אפילו 16)באכילה.15)ויכשלו

ועוף. חיה בשר

.äÛBÚ 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

.åÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‡È¯·Ë ÈnÁa ÏM·Ó‰Â ÔMÚÓ‰«¿À»¿«¿À»¿«≈¿∆¿»¿«≈»∆≈
ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ18·ÏÁ ÈÓa ¯Oa ÏM·Ó‰ ÔÎÂ .19·ÏÁa B‡ ƒ»»¿≈«¿«≈»»¿≈»»«¬≈

‰˙Ó20¯ÎÊ ·ÏÁa B‡21,¯eËt - ·ÏÁa Ìc ÏMaL B‡ , ≈»«¬≈»»∆ƒ≈»¿»»»
·ÏÁa ¯Oa ÌeMÓ B˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡Â22Ï·‡ . ¿≈∆«¬ƒ»ƒ»»¿»»¬»

- ·ÏÁa Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ·ÏÁ B‡ ‰˙Ó ¯Oa ÏM·Ó‰«¿«≈¿«≈»≈∆¿«≈»∆¿»»
BÏeMa ÏÚ ‰˜BÏ23ÌeMÓ B˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡Â , ∆«ƒ¿≈∆«¬ƒ»ƒ

¯eq‡ ÏÚ ÏÁ ·ÏÁa ¯Oa ¯eq‡ ÔÈ‡L ;·ÏÁa ¯Oa»»¿»»∆≈ƒ»»¿»»»«ƒ
‡ÏÂ ÏÏBk ¯eq‡ ‡Ï Ô‡k ÔÈ‡L ,·ÏÁ ¯eq‡ B‡ ‰Ï·¿≈»ƒ≈∆∆≈»…ƒ≈¿…

ÛÈÒBÓ ¯eq‡24.˙Á‡ ˙a ¯eq‡ ‡ÏÂ ƒƒ¿…ƒ«««

אם 18) האכילה על ולא תבשל לא משום הבישול על לא
עם  טבריה בחמי מבושל וכן בחלב שעשנו מעושן אכל
מעושן  בישול. דרך אלא בחלב בשר תורה אסרה שלא חלב,
ומספק  בישול. חשוב אם ה פרק נדרים בירושלמי היא בעיא
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בישול  אינו טבריה בחמי ומבשל עליו, לוקין ואין אסור
הלכה  ט פרק שבת בהלכות ששנינו כמו מלקות חיוב לענין

פטור. טבריה בחמי המבשל מן 19)ג: המתחמצים מים
פטור  הגבינה את שהוציאו אחרי ונשארים הגבינה הקפאת
מדרבנן, אסור אבל כחלב אינם חלב שמי מפני לוקה, ואינו
בשר  לאכול אסור לן וקיימא חלב, ממי עושים כותח שהרי

חלב 20)בכותח. להוציא אמו בחלב קיג: שם בגמרא
משנשחטה  ולא אם להיות הראויה אמו שכתוב שחוטה,

מתה. הדין והוא שאנו 21)(רש"י) אלו כל אסור. אבל
אסור. אבל פטור הוא אמו בחלב לוקה 22)ממעטים אבל

מתה. בחלב נבלה אלא 23)משום לבשל נאסר לא שהרי
ב  לענין לפיכך בלבד, בחלב איסור בשר אלא כאן אין ישול

קיד. שם אחרון כלשון רבינו ופסק שם. רש"י בחלב, בשר
שלוקה  סוברים ושניהם אסי ור' אמי ר' כלל נחלקו שלא

אכילתו. על לוקה ואינו בישולו הלא 24)על תשאל, (ואם
בפירוש  שכתב כמו מוסיף, נקרא הנאה שאיסור רבינו דעת
כשבישל  הנאה איסור ניתוסף וכאן ג פרק כריתות המשניות
בחלב? בשר איסור חל לא ולמה בחלב הנבילה או החלב
(ראה  בחלב בשר הנאת על לוקין שאין שמפני לומר, יש
איסור  כל כי באכילה, גם כאן מלקות חיוב אין א) הלכה
טפל  יהא ולא הנאה, איסור שניתוסף מתוך בא האכילה
רבינו  מבאר הנ"ל המשניות ובפירוש העיקר. מן חמור
בבשר  הנאה שאיסור שמכיון ואומר, דבר של טעמו בעצמו
אכילה, איסור חל לא אם לפיכך אכילה, באיסור כלול וחלב
כאן  ואין בהנאה ומותר עליו בחלב בשר שם נקרא לא
בהנאה" "מותר כתב ולא כאן רבינו מדסתם אבל "מוסיף",
שאסור  משמע טמאה, בהמה בשר גבי ג בהלכה שכתב כמו
כידוע  המשניות. שבפירוש מדבריו בו חזר וכנראה בהנאה.
המשניות, לפירוש המנוגדים החזקה ביד המקומות הם רבים

בצעירותו). שחיבר

.æÏÈÏL 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

.çCB˙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

.è¯Oa ÏL ‰¯„˜ CB˙Ï ·ÏÁ ÏÙ38˙‡ ÔÈÓÚBË - »«»»¿¿≈»∆»»¬ƒ∆
‰ÎÈ˙Á‰39·ÏÁ ÌÚË da ÔÈ‡ Ì‡ :·ÏÁ ‰ÈÏÚ ÏÙpL «¬ƒ»∆»«»∆»»»ƒ≈»««»»

ÏÚ Û‡ ,·ÏÁ ÌÚË ‰ÎÈ˙Áa LÈ Ì‡Â ;¯zÓ Ïk‰ -«…À»¿ƒ≈«¬ƒ»««»»««
‰ÎÈ˙Á‰ ËÁqz Ì‡L Èt40,ÌÚË da ¯‡MÈ ‡Ï ƒ∆ƒƒ»≈«¬ƒ»…ƒ»≈»««

d˙B‡ ‰¯Ò‡ - ·ÏÁ ÌÚË ‰zÚ da LÈÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿≈»«»««»»∆∆¿»»
dlÎa ÔÈ¯ÚLÓe .‰ÎÈ˙Á41LiL ÏÎa ‰È‰ Ì‡ : ¬ƒ»¿«¬ƒ¿À»ƒ»»¿»∆≈

È„k ÔÈÏ·z‰Â ˜¯n‰Â ˜¯i‰Â ˙BÎÈ˙Á‰ ÔÓ ‰¯„wa«¿≈»ƒ«¬ƒ¿«»»¿«»»¿««¿ƒ¿≈
ÌÈMMÓ „Á‡ BÊ ‰ÎÈ˙Á ‰È‰zL42Ïk‰ ÔÓ43- ∆ƒ¿∆¬ƒ»∆»ƒƒƒƒ«…

‰¯eÒ‡ ‰ÎÈ˙Á‰44¯zÓ ¯‡M‰Â ,45. «¬ƒ»¬»¿«¿»À»

בשר.38) של אחת חתיכה על נכרי,39)כלומר, כלומר,
למעלה. בגמרא 40)כמבואר שבלעה, החלב את ותפלוט

אסור". לסוחטו "אפשר נעשית 41)שם: עצמה שהחתיכה
החתיכות. כל ואוסרת איסור חתיכת וטעימה 42)כולה

לעמוד  אפשר ואי אוסר עצמו הבשר שהרי מועילה, אינה
בבשר. בשר טעם כמו 43)על ואחד ששים יהיה וביחד

בה 44)שבארנו. שהיה כיון אסור, דבר נעשית כבר שהיא
נעשית  "חתיכה והפוסקים: התלמוד בלשון חלב, טעם

זה. במשפט נשתמש ולהלן ששים 45)נבילה", אין ואם
אסור. הכל

.é‰¯„w‰ ˙‡ ¯Ú ‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…ƒ≈∆«¿≈»
‰lÁza46ÛBq·Ï ‡l‡ ·ÏÁ‰ ÏÙpLk47‰qk ‡ÏÂ ,48; «¿ƒ»¿∆»«∆»»∆»¿«¿…ƒ»

ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ ¯Ú Ì‡ Ï·‡49˙ÚMÓ ‰qkL B‡ , ¬»ƒƒ≈ƒ¿ƒ»¿«∆ƒ»ƒ¿«
ÌÚË Ô˙Ba ‰Ê È¯‰ - ÛBÒ „Ú ‰ÏÈÙ50ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ»«¬≈∆¿≈««¿≈ƒ»«

È‡Ï Ú„B ‡ÏÂ ˙BÎÈ˙Á‰ ÏÎÏ B‡ ˜¯n‰ CB˙Ï ·ÏÁ»»¿«»»¿»«¬ƒ¿…«¿≈
¯ÚB - ÏÙ ‰ÎÈ˙Á BÊ51·eLiL „Ú dlk ‰¯„w‰ ˙‡ ¬ƒ»»«≈∆«¿≈»À»«∆»

·ÏÁ ÌÚË dlk ‰¯„wa LÈ Ì‡ .Ïk‰ ·¯Ú˙ÈÂ52- ¿ƒ¿»≈«…ƒ≈«¿≈»À»««»»
È¯Î ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ .˙¯zÓ - Â‡Ï Ì‡Â ,‰¯eÒ‡¬»¿ƒ«À∆∆ƒ…ƒ¿»»¿ƒ

ÂÈÏÚ CÓÒÂ ÌÚËiL53¯Oa ÔÈa .ÌÈMLa ÌÈ¯ÚLÓ - ∆ƒ¿«¿ƒ¿…»»¿«¬ƒ¿ƒƒ≈»»
- ÌÈMMÓ „Á‡ ,¯Oa CB˙Ï ·ÏÁ ÔÈa ·ÏÁ CB˙Ï¿»»≈»»¿»»∆»ƒƒƒ

.¯eÒ‡ - ÌÈMMÓ ˙BÁt ,¯zÓÀ»»ƒƒƒ»
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אינו 46) והחלב עצמו בפני נפרד כדבר החתיכה זאת הרי
משערים, לבדה בה ולפיכך ולמרק החתיכות לשאר מפעפע
החתיכה  כל נעשית החלב כנגד ששים בחתיכה אין ואם

הניעור 47)כנבלה. זה החתיכה, זאת נאסרה שכבר אחר
מה  כל ואוסרת חוזרת שנאסרה שהחתיכה לכך, גורם
כלל  ניער לא שאם כנגדה, ששים בכולה אין אם שבקדרה
נפרד, כדבר שהיא מכיון הקדירה, לתוך כלום פולטת אינה
החתיכות  שאר אין זה שמטעם למעלה, שאמרנו כמו

החלב. טיפת את לבטל בתחלה.48)מצטרפות
או 49) ינער אם שמספיק כתב, צב סימן דעה ביורה והטור

כבר  מלנער כך אחר פסק ואפילו נפילה בשעת מיד יכסה
כאן  משנה ובכסף ונתבטל, שבקדירה מה בכל הטעם נתערב

כך. רבינו דעת שגם טעם 50)מפרש, נותנת הטיפה אם
הכל  בכולה, טעם ליתן כדי בה אין ואם אוסרת, הקדרה בכל
חתיכה  באותה טעם ליתן כדי בה שיש פי על אף מותר
באותה  נפילה בשעת מיד כיסה או שניער שכיון לבדה,

אחת. כחתיכה שבקדרה דבר כל נעשה מיד 51)שעה
חתיכה  איזו על השגיח ולא לקדירה הטיפה נפילת כשראה
שבקדרה  מה כל מצטרף ובזה לכסות או לנער ימהר נפלה

החלב. את נכרי.52)לבטל הלשון 53)יטעום מזה
שעליו  ארמאה" "קפילא אלא נאמן, נכרי כל שלא משמע
ח, בהלכה למעלה שנתבאר למה מנוגד וזה סומכים אנו

עיון. וצריך

.àé.·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

.áéÏÁk‰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

.âé„ˆÈk66ÌÈML BÓk ÏÁk‰ ÌÚ Ïk‰ ‰È‰ Ì‡ ? ≈«ƒ»»«…ƒ«¿»¿ƒƒ
¯eÒ‡ ÏÁk‰ - ÏÁka67‰È‰ Ì‡Â ;¯zÓ ¯‡M‰Â , «¿»«¿»»¿«¿»À»¿ƒ»»

Ck ÔÈ·e Ck ÔÈ·e .¯eÒ‡ Ïk‰ - ÌÈMMÓ ˙BÁÙa68, ¿»ƒƒƒ«…»≈»≈»
Ba ÔÈ¯ÚLÓe ,d˙B‡ ¯ÒB‡ - ˙¯Á‡ ‰¯„˜Ï ÏÙ Ì‡ƒ»«ƒ¿≈»«∆∆≈»¿«¬ƒ

‰BL‡¯·k ÌÈMLa69ÏMa˙pL BÓˆÚ ÏÁk‰L ; ¿ƒƒ¿»ƒ»∆«¿»«¿∆ƒ¿«≈
‰¯eÒ‡‰ ‰ÎÈ˙Ák ‰OÚ70‡l‡ Ba ÔÈ¯ÚLÓ ÔÈ‡Â . «¬»«¬ƒ»»¬»¿≈¿«¬ƒ∆»

‡e‰L ˙BÓk71‰È‰L ˙BÓk ‡Ï ,ÏMa˙pL ˙Úa ¿∆¿≈∆ƒ¿«≈…¿∆»»
ÏÙpL ‰ÚLa72. ¿»»∆»«

הקודמת.66) ההלכה על נתן 67)מוסב שהבשר מפני
מפני  מפרש: והר"ן שם. רש"י הכחל, שבתוך בחלב טעם

העין. ששים.68)מראית שאין ובין ששים שיש בין
הכחל.69) עם ביחד היא 70)ששים חכמים שאסרוה כיון

יצחק. ר' של מימרא שם ששים, עד צז:71)אוסרת שם
משערינן. הכמות 72)בדידיה הפרש את משערים אין

אלא  לפנינו, שהביאוהו השעה ובין הנפילה שעת שבין
במגיד  פירש כך לפנינו, שהוא כמו כמותו כל לפי משערים

משנה.

.ãéBÎ˙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

.åèdaL ·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

.æè‰·w‰ ¯BÚa ‰È·b‰ „ÈÓÚ‰Ï ¯eÒ‡78ÏL »¿«¬ƒ«¿ƒ»¿«≈»∆
ÌÚBË - „ÈÓÚ‰ Ì‡Â .‰ËeÁL79LÈ Ì‡ :‰È·b‰ ˙‡ ¿»¿ƒ∆¡ƒ≈∆«¿ƒ»ƒ≈
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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

.æÏÈÏL 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

.çCB˙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

.è¯Oa ÏL ‰¯„˜ CB˙Ï ·ÏÁ ÏÙ38˙‡ ÔÈÓÚBË - »«»»¿¿≈»∆»»¬ƒ∆
‰ÎÈ˙Á‰39·ÏÁ ÌÚË da ÔÈ‡ Ì‡ :·ÏÁ ‰ÈÏÚ ÏÙpL «¬ƒ»∆»«»∆»»»ƒ≈»««»»

ÏÚ Û‡ ,·ÏÁ ÌÚË ‰ÎÈ˙Áa LÈ Ì‡Â ;¯zÓ Ïk‰ -«…À»¿ƒ≈«¬ƒ»««»»««
‰ÎÈ˙Á‰ ËÁqz Ì‡L Èt40,ÌÚË da ¯‡MÈ ‡Ï ƒ∆ƒƒ»≈«¬ƒ»…ƒ»≈»««

d˙B‡ ‰¯Ò‡ - ·ÏÁ ÌÚË ‰zÚ da LÈÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿≈»«»««»»∆∆¿»»
dlÎa ÔÈ¯ÚLÓe .‰ÎÈ˙Á41LiL ÏÎa ‰È‰ Ì‡ : ¬ƒ»¿«¬ƒ¿À»ƒ»»¿»∆≈

È„k ÔÈÏ·z‰Â ˜¯n‰Â ˜¯i‰Â ˙BÎÈ˙Á‰ ÔÓ ‰¯„wa«¿≈»ƒ«¬ƒ¿«»»¿«»»¿««¿ƒ¿≈
ÌÈMMÓ „Á‡ BÊ ‰ÎÈ˙Á ‰È‰zL42Ïk‰ ÔÓ43- ∆ƒ¿∆¬ƒ»∆»ƒƒƒƒ«…

‰¯eÒ‡ ‰ÎÈ˙Á‰44¯zÓ ¯‡M‰Â ,45. «¬ƒ»¬»¿«¿»À»

בשר.38) של אחת חתיכה על נכרי,39)כלומר, כלומר,
למעלה. בגמרא 40)כמבואר שבלעה, החלב את ותפלוט

אסור". לסוחטו "אפשר נעשית 41)שם: עצמה שהחתיכה
החתיכות. כל ואוסרת איסור חתיכת וטעימה 42)כולה

לעמוד  אפשר ואי אוסר עצמו הבשר שהרי מועילה, אינה
בבשר. בשר טעם כמו 43)על ואחד ששים יהיה וביחד

בה 44)שבארנו. שהיה כיון אסור, דבר נעשית כבר שהיא
נעשית  "חתיכה והפוסקים: התלמוד בלשון חלב, טעם

זה. במשפט נשתמש ולהלן ששים 45)נבילה", אין ואם
אסור. הכל

.é‰¯„w‰ ˙‡ ¯Ú ‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…ƒ≈∆«¿≈»
‰lÁza46ÛBq·Ï ‡l‡ ·ÏÁ‰ ÏÙpLk47‰qk ‡ÏÂ ,48; «¿ƒ»¿∆»«∆»»∆»¿«¿…ƒ»

ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ ¯Ú Ì‡ Ï·‡49˙ÚMÓ ‰qkL B‡ , ¬»ƒƒ≈ƒ¿ƒ»¿«∆ƒ»ƒ¿«
ÌÚË Ô˙Ba ‰Ê È¯‰ - ÛBÒ „Ú ‰ÏÈÙ50ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ»«¬≈∆¿≈««¿≈ƒ»«

È‡Ï Ú„B ‡ÏÂ ˙BÎÈ˙Á‰ ÏÎÏ B‡ ˜¯n‰ CB˙Ï ·ÏÁ»»¿«»»¿»«¬ƒ¿…«¿≈
¯ÚB - ÏÙ ‰ÎÈ˙Á BÊ51·eLiL „Ú dlk ‰¯„w‰ ˙‡ ¬ƒ»»«≈∆«¿≈»À»«∆»

·ÏÁ ÌÚË dlk ‰¯„wa LÈ Ì‡ .Ïk‰ ·¯Ú˙ÈÂ52- ¿ƒ¿»≈«…ƒ≈«¿≈»À»««»»
È¯Î ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ .˙¯zÓ - Â‡Ï Ì‡Â ,‰¯eÒ‡¬»¿ƒ«À∆∆ƒ…ƒ¿»»¿ƒ

ÂÈÏÚ CÓÒÂ ÌÚËiL53¯Oa ÔÈa .ÌÈMLa ÌÈ¯ÚLÓ - ∆ƒ¿«¿ƒ¿…»»¿«¬ƒ¿ƒƒ≈»»
- ÌÈMMÓ „Á‡ ,¯Oa CB˙Ï ·ÏÁ ÔÈa ·ÏÁ CB˙Ï¿»»≈»»¿»»∆»ƒƒƒ

.¯eÒ‡ - ÌÈMMÓ ˙BÁt ,¯zÓÀ»»ƒƒƒ»
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אינו 46) והחלב עצמו בפני נפרד כדבר החתיכה זאת הרי
משערים, לבדה בה ולפיכך ולמרק החתיכות לשאר מפעפע
החתיכה  כל נעשית החלב כנגד ששים בחתיכה אין ואם

הניעור 47)כנבלה. זה החתיכה, זאת נאסרה שכבר אחר
מה  כל ואוסרת חוזרת שנאסרה שהחתיכה לכך, גורם
כלל  ניער לא שאם כנגדה, ששים בכולה אין אם שבקדרה
נפרד, כדבר שהיא מכיון הקדירה, לתוך כלום פולטת אינה
החתיכות  שאר אין זה שמטעם למעלה, שאמרנו כמו

החלב. טיפת את לבטל בתחלה.48)מצטרפות
או 49) ינער אם שמספיק כתב, צב סימן דעה ביורה והטור

כבר  מלנער כך אחר פסק ואפילו נפילה בשעת מיד יכסה
כאן  משנה ובכסף ונתבטל, שבקדירה מה בכל הטעם נתערב

כך. רבינו דעת שגם טעם 50)מפרש, נותנת הטיפה אם
הכל  בכולה, טעם ליתן כדי בה אין ואם אוסרת, הקדרה בכל
חתיכה  באותה טעם ליתן כדי בה שיש פי על אף מותר
באותה  נפילה בשעת מיד כיסה או שניער שכיון לבדה,

אחת. כחתיכה שבקדרה דבר כל נעשה מיד 51)שעה
חתיכה  איזו על השגיח ולא לקדירה הטיפה נפילת כשראה
שבקדרה  מה כל מצטרף ובזה לכסות או לנער ימהר נפלה

החלב. את נכרי.52)לבטל הלשון 53)יטעום מזה
שעליו  ארמאה" "קפילא אלא נאמן, נכרי כל שלא משמע
ח, בהלכה למעלה שנתבאר למה מנוגד וזה סומכים אנו

עיון. וצריך

.àé.·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

.áéÏÁk‰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

.âé„ˆÈk66ÌÈML BÓk ÏÁk‰ ÌÚ Ïk‰ ‰È‰ Ì‡ ? ≈«ƒ»»«…ƒ«¿»¿ƒƒ
¯eÒ‡ ÏÁk‰ - ÏÁka67‰È‰ Ì‡Â ;¯zÓ ¯‡M‰Â , «¿»«¿»»¿«¿»À»¿ƒ»»

Ck ÔÈ·e Ck ÔÈ·e .¯eÒ‡ Ïk‰ - ÌÈMMÓ ˙BÁÙa68, ¿»ƒƒƒ«…»≈»≈»
Ba ÔÈ¯ÚLÓe ,d˙B‡ ¯ÒB‡ - ˙¯Á‡ ‰¯„˜Ï ÏÙ Ì‡ƒ»«ƒ¿≈»«∆∆≈»¿«¬ƒ

‰BL‡¯·k ÌÈMLa69ÏMa˙pL BÓˆÚ ÏÁk‰L ; ¿ƒƒ¿»ƒ»∆«¿»«¿∆ƒ¿«≈
‰¯eÒ‡‰ ‰ÎÈ˙Ák ‰OÚ70‡l‡ Ba ÔÈ¯ÚLÓ ÔÈ‡Â . «¬»«¬ƒ»»¬»¿≈¿«¬ƒ∆»

‡e‰L ˙BÓk71‰È‰L ˙BÓk ‡Ï ,ÏMa˙pL ˙Úa ¿∆¿≈∆ƒ¿«≈…¿∆»»
ÏÙpL ‰ÚLa72. ¿»»∆»«

הקודמת.66) ההלכה על נתן 67)מוסב שהבשר מפני
מפני  מפרש: והר"ן שם. רש"י הכחל, שבתוך בחלב טעם

העין. ששים.68)מראית שאין ובין ששים שיש בין
הכחל.69) עם ביחד היא 70)ששים חכמים שאסרוה כיון

יצחק. ר' של מימרא שם ששים, עד צז:71)אוסרת שם
משערינן. הכמות 72)בדידיה הפרש את משערים אין

אלא  לפנינו, שהביאוהו השעה ובין הנפילה שעת שבין
במגיד  פירש כך לפנינו, שהוא כמו כמותו כל לפי משערים

משנה.

.ãéBÎ˙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

.åèdaL ·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

.æè‰·w‰ ¯BÚa ‰È·b‰ „ÈÓÚ‰Ï ¯eÒ‡78ÏL »¿«¬ƒ«¿ƒ»¿«≈»∆
ÌÚBË - „ÈÓÚ‰ Ì‡Â .‰ËeÁL79LÈ Ì‡ :‰È·b‰ ˙‡ ¿»¿ƒ∆¡ƒ≈∆«¿ƒ»ƒ≈
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ÈtÓ .˙¯zÓ - Â‡Ï Ì‡Â ,‰¯eÒ‡ - ¯Oa ÌÚË da»««»»¬»¿ƒ«À∆∆ƒ¿≈
„ÈÓÚn‰L80,‡È‰ ‰ËeÁL ˙·wL ,‡e‰ ¯zn‰ ¯·c ∆««¬ƒ»»«À»∆≈«¿»ƒ

·ÏÁa ¯Oa ¯eq‡ ‡l‡ Ô‡k ÔÈ‡Â81,Ô˙Ba B¯eÚML ¿≈»∆»ƒ»»¿»»∆ƒ¿≈
‰Ó‰·e ‰Ù¯Ëe ‰Ï· ˙·˜ ¯BÚa „ÈÓÚn‰ Ï·‡ .ÌÚË««¬»««¬ƒ¿≈«¿≈»¿≈»¿≈»
- BÓˆÚ ÈÙa ¯eÒ‡‰ ¯·c „ÈÓÚn‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰‡ÓË¿≈»ƒ¿««¬ƒ»»»»ƒ¿≈«¿
.·ÏÁa ¯Oa ÌeMÓ ‡Ï ,‰Ï· ÌeMÓ ‰È·b‰ ‰¯Ò‡∆∆¿»«¿ƒ»ƒ¿≈»…ƒ»»¿»»
,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ˙È·‚ e¯Ò‡ ‰Ê LLÁ ÈtÓeƒ¿≈¬»∆»¿¿ƒ«¿≈»ƒ«»

.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿

הרדב"ז).78) (פי' הוא גמור שלא 80)נכרי.79)שבשר
ועור  שהוא בכל אוסר המעמיד שדבר בידינו כלל הרי תאמר
נאמר  שזה רבינו מבאר לפיכך הוא, מעמיד הקיבה
מותר  עצמו בפני כשהוא אבל האסור, דבר הוא כשהמעמיד

בלבד. טעם בנותן אוסר בחלב, בשר אינו 81)כגון ואם
בחלב. בשר זה אין טעם נותן

.æé·¯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

.çéÏÎ‡ 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

.èéBa 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
לכותח 99) וכשנפל לבלוע, נוח אותו מרככים שהתבלין

שם). (רש"י ונבלע לבלוע צמא היה

.ëÛBÚ‰ ˙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

זו 100) שהלכה שאוסרים, הלל וכבית קד: שם משנה
הלל. בית ומחומרי שמאי בית שלחן 101)מקולי אבל

חושש  ואינו זה בצד זה נותן התבשיל את עליו שמסדר
שם). עבירה.102)(משנה לידי עם 103)מביא העוף

כמבואר 104)הגבינה. בלבד סופרים מדברי כלומר,
לדבריהם  חיזוק עשו לו ובדומה זה בדין כאן ד. בהלכה
בשר  גם ולאכול תורה איסור לידי לבוא שקרוב תורה כשל
יוצא  (רדב"ז). גדי רק נאמר שבתורה מפני גדי שאינו בהמה
אכילתו  משום עוף העלאת היא שהגזירה רבינו של מלשונו
בגמרא  אבל הגבינה, עם בהמה בשר אכילת משום ואכילתו
העלאה  משום עוף של העלאה היא: שהגזירה משמע כאן
ואכילה  שהעלאה רש"י ופירש בהמה, בשר של ואכילה

משנה). לחם (וראה אחת כגזירה נחשבות

.àë- ‰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

.áë˙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
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zexeq` zelk`n 'ld - dyecw xtq - '` xc` c"i 'b mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מותר  אחרת בצורה הפת תבנית ושינה בשומן שטח בתנור
יטעה  שמא חוששים ואין צורתה לפי אחת כל לאכול

(רדב"ז).

.âëÈÏv‰ 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

.ãëÈÏˆ ¯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

.äëCÓk 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

.åëÏÎ‡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

·b‰ ÔÈaÂÈt Áp˜Ó ‰n·e .¯Oa‰ ÔÈ·e ‰È128˙Ùa ? ≈«¿ƒ»≈«»»«∆¿«≈«ƒ¿«
ÔÈÁp˜Ó Ïk·e .ÔËÏBt B‡ ÔÚÏB·e ÔÒÚBlL ,˙B¯Ùa B‡¿≈∆¬»¿»¿»«…¿«¿ƒ
ÔÈ‡L ,˙B˜¯È B‡ ÁÓ˜ B‡ ÌÈ¯ÓzÓ ıeÁ ,‰t‰ ˙‡∆«∆ƒ¿»ƒ∆«¿»∆≈

.‰ÙÈ ÔÈÁp˜Ó el‡≈¿«¿ƒ»∆

פה,126) הדחת היינו הלל, בית שאומרים מדיח פירש רש"י
ידים. הדחת היינו הלל, בית שאמרו "מדיח" מפרש ורבינו

קינוחו.127) וגם הפה הדחת גם צריך ורש"י הרי"ף לדעת
בסוגיא.128) שם

.æë‰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

.çëÔÈa ‰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
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ÈtÓ .˙¯zÓ - Â‡Ï Ì‡Â ,‰¯eÒ‡ - ¯Oa ÌÚË da»««»»¬»¿ƒ«À∆∆ƒ¿≈
„ÈÓÚn‰L80,‡È‰ ‰ËeÁL ˙·wL ,‡e‰ ¯zn‰ ¯·c ∆««¬ƒ»»«À»∆≈«¿»ƒ

·ÏÁa ¯Oa ¯eq‡ ‡l‡ Ô‡k ÔÈ‡Â81,Ô˙Ba B¯eÚML ¿≈»∆»ƒ»»¿»»∆ƒ¿≈
‰Ó‰·e ‰Ù¯Ëe ‰Ï· ˙·˜ ¯BÚa „ÈÓÚn‰ Ï·‡ .ÌÚË««¬»««¬ƒ¿≈«¿≈»¿≈»¿≈»
- BÓˆÚ ÈÙa ¯eÒ‡‰ ¯·c „ÈÓÚn‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰‡ÓË¿≈»ƒ¿««¬ƒ»»»»ƒ¿≈«¿
.·ÏÁa ¯Oa ÌeMÓ ‡Ï ,‰Ï· ÌeMÓ ‰È·b‰ ‰¯Ò‡∆∆¿»«¿ƒ»ƒ¿≈»…ƒ»»¿»»
,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ˙È·‚ e¯Ò‡ ‰Ê LLÁ ÈtÓeƒ¿≈¬»∆»¿¿ƒ«¿≈»ƒ«»

.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿

הרדב"ז).78) (פי' הוא גמור שלא 80)נכרי.79)שבשר
ועור  שהוא בכל אוסר המעמיד שדבר בידינו כלל הרי תאמר
נאמר  שזה רבינו מבאר לפיכך הוא, מעמיד הקיבה
מותר  עצמו בפני כשהוא אבל האסור, דבר הוא כשהמעמיד

בלבד. טעם בנותן אוסר בחלב, בשר אינו 81)כגון ואם
בחלב. בשר זה אין טעם נותן

.æé·¯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

.çéÏÎ‡ 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

.èéBa 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
לכותח 99) וכשנפל לבלוע, נוח אותו מרככים שהתבלין

שם). (רש"י ונבלע לבלוע צמא היה

.ëÛBÚ‰ ˙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

זו 100) שהלכה שאוסרים, הלל וכבית קד: שם משנה
הלל. בית ומחומרי שמאי בית שלחן 101)מקולי אבל

חושש  ואינו זה בצד זה נותן התבשיל את עליו שמסדר
שם). עבירה.102)(משנה לידי עם 103)מביא העוף

כמבואר 104)הגבינה. בלבד סופרים מדברי כלומר,
לדבריהם  חיזוק עשו לו ובדומה זה בדין כאן ד. בהלכה
בשר  גם ולאכול תורה איסור לידי לבוא שקרוב תורה כשל
יוצא  (רדב"ז). גדי רק נאמר שבתורה מפני גדי שאינו בהמה
אכילתו  משום עוף העלאת היא שהגזירה רבינו של מלשונו
בגמרא  אבל הגבינה, עם בהמה בשר אכילת משום ואכילתו
העלאה  משום עוף של העלאה היא: שהגזירה משמע כאן
ואכילה  שהעלאה רש"י ופירש בהמה, בשר של ואכילה

משנה). לחם (וראה אחת כגזירה נחשבות

.àë- ‰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

.áë˙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
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מותר  אחרת בצורה הפת תבנית ושינה בשומן שטח בתנור
יטעה  שמא חוששים ואין צורתה לפי אחת כל לאכול

(רדב"ז).

.âëÈÏv‰ 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

.ãëÈÏˆ ¯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

.äëCÓk 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

.åëÏÎ‡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

·b‰ ÔÈaÂÈt Áp˜Ó ‰n·e .¯Oa‰ ÔÈ·e ‰È128˙Ùa ? ≈«¿ƒ»≈«»»«∆¿«≈«ƒ¿«
ÔÈÁp˜Ó Ïk·e .ÔËÏBt B‡ ÔÚÏB·e ÔÒÚBlL ,˙B¯Ùa B‡¿≈∆¬»¿»¿»«…¿«¿ƒ
ÔÈ‡L ,˙B˜¯È B‡ ÁÓ˜ B‡ ÌÈ¯ÓzÓ ıeÁ ,‰t‰ ˙‡∆«∆ƒ¿»ƒ∆«¿»∆≈

.‰ÙÈ ÔÈÁp˜Ó el‡≈¿«¿ƒ»∆

פה,126) הדחת היינו הלל, בית שאומרים מדיח פירש רש"י
ידים. הדחת היינו הלל, בית שאמרו "מדיח" מפרש ורבינו

קינוחו.127) וגם הפה הדחת גם צריך ורש"י הרי"ף לדעת
בסוגיא.128) שם

.æë‰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

.çëÔÈa ‰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
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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;

.àe¯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.

.á‰‡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,

.âÈÏ˜Â ÌÁÏ ÏÎB‡‰16ÏÓ¯ÎÂ17„Á‡ ÏkÓ ˙ÈÊk , »≈∆∆¿»ƒ¿«¿∆¿«ƒƒ»∆»
˙Bi˜ÏÓ LÏL ‰˜BÏ - „Á‡Â18ÈÏ˜Â ÌÁÏÂ ¯Ó‡pL ; ¿∆»∆»«¿À∆∆¡«¿∆∆¿»ƒ

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .eÏÎ‡˙ ‡Ï ÏÓ¯ÎÂ19ÔzLÏML , ¿«¿∆……¿ƒƒ«¿»»¿∆¿»¿»
.‰fÓ ‰Ê ÔÈ˜eÏÁ ÔÈÂ‡Ïa¿»ƒ¬ƒ∆ƒ∆

באש.16) קלויים תבואה קלויות.17)גרעיני שבלים
אחת 18) אלא לוקה אינו לאו ואם התראות, בשלש ודוקא

בידינו  וכלל אחד, בלאו נכללו ששלשתם ואע"פ (רדב"ז).
שמצאו  מפני לוקיןֿ כאן שבכללות", לאו על לוקין "אין
לחלק  שבאו ופירשו מיותרים, פסוקים ה) (כריתות חכמים
למדו". השמועה "מפי רבינו שסיים וזה לאוין. לשלשה

המקרא 19) מן ברור יוצא שאינו לימוד כל לומר, רצונו
למדו  השמועה מפי רבינו: אומר עליו, מסתמכים שחז"ל
בשורש  רבינו שכתב מה וראה הרמב"ם). כללי מלאכי, (יד

המצוות'. מ'ספר תשיעי

.ã¯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

.ä¯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
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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.

.åÈÈÓ 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

.æ˙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

.çÏ‡¯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,

.è˙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

.é,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÚËBa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈«¿∆∆ƒ¿»≈
ı¯‡‰ Ï‡ e‡·˙ Èk :¯Ó‡pL53Ï·‡ ;¯ÓB‚Â ∆∆¡«ƒ»…∆»»∆¿≈¬»

‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ‰Ï¯Ú ¯eq‡ƒ»¿»¿»»»∆¬»»¿∆
ÈÈqÓ54,‰¯eÒ‡ ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ‰Ï¯Ú‰ È‡ceL , ƒƒ«∆««»»¿»¿»»»∆¬»

¯zÓ d˜ÙÒe55¯‡a˙È ÈL ¯OÚÓ ˙BÎÏ‰·e . ¿≈»À»¿ƒ¿«¬≈≈ƒƒ¿»≈
.ÔÈ¯zn‰ ÌÈ¯·„e ‰Ï¯Ú ÌeMÓ ÔÈ¯eÒ‡‰ ÌÈ¯·c¿»ƒ»¬ƒƒ»¿»¿»ƒ«À»ƒ

בי"ד 53) ואפילו ה"ט). שני מעשה מהל' (פ"י ביאה משעת
ערלה  נוהגת ישראל, ארץ את וחילקו שכבשו שנים

מ"ב). פ"א, (ערלה שכבשו נאמרה:54)במקומות כך
לט.). (קידושין מותר ספיקה אסור, -55)ודאה ובסוריא

הבאה. הלכה ראה

.àé- 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
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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;

.àe¯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.

.á‰‡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,

.âÈÏ˜Â ÌÁÏ ÏÎB‡‰16ÏÓ¯ÎÂ17„Á‡ ÏkÓ ˙ÈÊk , »≈∆∆¿»ƒ¿«¿∆¿«ƒƒ»∆»
˙Bi˜ÏÓ LÏL ‰˜BÏ - „Á‡Â18ÈÏ˜Â ÌÁÏÂ ¯Ó‡pL ; ¿∆»∆»«¿À∆∆¡«¿∆∆¿»ƒ

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .eÏÎ‡˙ ‡Ï ÏÓ¯ÎÂ19ÔzLÏML , ¿«¿∆……¿ƒƒ«¿»»¿∆¿»¿»
.‰fÓ ‰Ê ÔÈ˜eÏÁ ÔÈÂ‡Ïa¿»ƒ¬ƒ∆ƒ∆

באש.16) קלויים תבואה קלויות.17)גרעיני שבלים
אחת 18) אלא לוקה אינו לאו ואם התראות, בשלש ודוקא

בידינו  וכלל אחד, בלאו נכללו ששלשתם ואע"פ (רדב"ז).
שמצאו  מפני לוקיןֿ כאן שבכללות", לאו על לוקין "אין
לחלק  שבאו ופירשו מיותרים, פסוקים ה) (כריתות חכמים
למדו". השמועה "מפי רבינו שסיים וזה לאוין. לשלשה

המקרא 19) מן ברור יוצא שאינו לימוד כל לומר, רצונו
למדו  השמועה מפי רבינו: אומר עליו, מסתמכים שחז"ל
בשורש  רבינו שכתב מה וראה הרמב"ם). כללי מלאכי, (יד

המצוות'. מ'ספר תשיעי

.ã¯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

.ä¯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
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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.

.åÈÈÓ 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

.æ˙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

.çÏ‡¯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,

.è˙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

.é,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÚËBa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈«¿∆∆ƒ¿»≈
ı¯‡‰ Ï‡ e‡·˙ Èk :¯Ó‡pL53Ï·‡ ;¯ÓB‚Â ∆∆¡«ƒ»…∆»»∆¿≈¬»

‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ‰Ï¯Ú ¯eq‡ƒ»¿»¿»»»∆¬»»¿∆
ÈÈqÓ54,‰¯eÒ‡ ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ‰Ï¯Ú‰ È‡ceL , ƒƒ«∆««»»¿»¿»»»∆¬»

¯zÓ d˜ÙÒe55¯‡a˙È ÈL ¯OÚÓ ˙BÎÏ‰·e . ¿≈»À»¿ƒ¿«¬≈≈ƒƒ¿»≈
.ÔÈ¯zn‰ ÌÈ¯·„e ‰Ï¯Ú ÌeMÓ ÔÈ¯eÒ‡‰ ÌÈ¯·c¿»ƒ»¬ƒƒ»¿»¿»ƒ«À»ƒ

בי"ד 53) ואפילו ה"ט). שני מעשה מהל' (פ"י ביאה משעת
ערלה  נוהגת ישראל, ארץ את וחילקו שכבשו שנים

מ"ב). פ"א, (ערלה שכבשו נאמרה:54)במקומות כך
לט.). (קידושין מותר ספיקה אסור, -55)ודאה ובסוריא

הבאה. הלכה ראה

.àé- 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
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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,

.áé‰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).

.âéÒc¯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,

.ãé‰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

.åè‰ˆeÁa ‚‰B ÈÚ·¯ ÚË ÔÈc ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆≈ƒ∆«¿»ƒ≈¿»
ı¯‡Ï74ÔBÈ„t ‡Ïa ˙ÈÚÈ·¯ ‰L ˙B¯t ÏÎB‡ ‡l‡ , »»∆∆»≈≈»»¿ƒƒ¿…ƒ¿

¯ÓÁÂ Ï˜Â .‰Ï¯Ú‰ ‡l‡ e¯Ó‡ ‡lL ;ÏÏk¿»∆…»¿∆»»»¿»¿«»…∆
˙B¯OÚÓa ˙·iÁ ‡È‰L ,‡È¯eq ‰Óe :ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ«¿»∆ƒ«∆∆¿««¿

˙·iÁ dÈ‡ ,Ì‰È¯·cÓ ˙ÈÚÈ·L·e75,ÈÚ·¯ ÚËa ƒ¿ƒƒƒƒ¿≈∆≈»«∆∆¿∆«¿»ƒ
a˙iL BÓk- ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ;ÈL ¯OÚÓ ˙BÎÏ‰a ¯‡ ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¬≈≈ƒ»»»∆

Ï·‡ !?da ‚‰B ÈÚ·¯ ÚË ‰È‰È ‡lL ÔkL Ïk ‡Ï…»∆≈∆…ƒ¿∆∆«¿»ƒ≈»¬»
‡lL ÔÈa ˙Èa‰ ÈÙa ÔÈa da ‚‰B - Ï‡¯OÈ ı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈≈»≈ƒ¿≈««ƒ≈∆…

˙Èa‰ ÈÙa76ÌÈB‡b ˙ˆ˜Ó e¯B‰Â .77ÈÚ·¯ Ì¯kL , ƒ¿≈««ƒ¿ƒ¿»¿ƒ∆∆∆¿»ƒ
Bc·Ï78B˙B‡ ÔÈ„Bt79‰È‰È Ck ¯Á‡Â ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ¿«ƒ¿»»»∆¿««»ƒ¿∆

.¯wÚ ‰Ê ¯·„Ï ÔÈ‡Â .‰ÏÈÎ‡a ¯zÓÀ»«¬ƒ»¿≈¿»»∆ƒ»

(74 ֿ ב'גזירה שני ממעשר רבעי נטע שלומדים מפני טעמו
מה  גם ללמוד יש א. נד, בקידושין "קודש " "קודש" שוה'
נוהג  אינו רבעי נטע כך לארץ, בחוצה נוהג אין שני מעשר
כרם  גם זה, ולפי הרשב"א). בשם (כסףֿמשנה לארץ בחוץ
שם  לומדים רבעי כרם שגם לארץ, בחוץ נוהג אינו רבעי
כמה  רבינו על וחלקו "קודש". "קודש" מ'גזירהֿשוה'
(שאר  רבעי לנטע רבעי כרם בין ומחלקים הפוסקים, מגדולי
לארץ, בחוץ נוהג רבעי שכרם וסוברים גפנים) לא אילנות,
א. לה, ברכות ה'תוספות' כתבו וכן אילנות. בשאר לא אבל

ולמאן. מעשר 75)ד"ה מ'ירושלמי' סוריא, דין למד רבינו
קידושין). סוף (ר"ן פ"ה מ"ב,76)שני פ"ה שני מעשר

אליעזר, רבי של רבעי בכרם א. ה, ביצה מגמרא משמע וכן
שני. בית חורבן אחרי היה הוא גאון 77)והרי אחאי רב

אילנות,78)(כסףֿמשנה). בשאר ולא בכרם רק כלומר,
בזה. למעלה שכתבנו מה שוה 79)ראה על אותו מחללין

פרשת  אחאי דרב שאילתות לנהר, ומטיל ושוחק פרוטה
בזמן  ישראל בארץ בהי"ז רבינו כותב וכן ק. סי' קדושים

הזה.

.æè˙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
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לה.).80) (ברכות רבעי כרם רק ולא אילנות כל של
אוכלים 81) אין לחמישית, ונכנסו ברביעית חנטו אם אפילו

(רדב"ז). פדיון בלא אותם

.æé¯Á‡ ?‰f‰ ÔÓfa ÈÚ·¯ ÚË ˙B¯t ÔÈ„Bt „ˆÈk≈«ƒ≈∆«¿»ƒ«¿««∆««
Ô˙B‡ ÛÒB‡L82CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó ∆≈»¿»≈»«»¿»¡…≈∆∆

ÚË ÔBÈ„t ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ÌÏBÚ‰»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«ƒ¿∆«
‰Ëe¯Ùa elÙ‡Â ,Ôlk ˙‡ ‰„Bt Ck ¯Á‡Â .ÈÚ·¿̄»ƒ¿««»∆∆À»«¬ƒƒ¿»

˙Á‡83.BÊ ‰Ëe¯Ùa ÔÈÈe„t el‡ È¯‰ :¯ÓB‡Â , ««¿≈¬≈≈¿ƒƒ¿»
ÁÏn‰ ÌÈÏ ‰Ëe¯t d˙B‡ CÈÏLÓe84ÏÚ ÔÏlÁÓ B‡ . «¿ƒ»¿»¿»«∆«¿«¿»«

˙B¯t‰ Ïk È¯‰ :¯ÓB‡Â ,˙B¯Á‡ ˙B¯tÓ ‰Ëe¯t ‰ÂL»∆¿»ƒ≈¬≈¿≈¬≈»«≈
ÔÈÏlÁÓ el‡‰85el‡ ÌÈhÁ ÏÚ86ÌÈ¯BÚO ÏÚ B‡ »≈¿À»ƒ«ƒƒ≈«¿ƒ

eÈ‰È ‡lL È„k ,Ô˙B‡ Û¯BOÂ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡≈¿«≈»∆¿≈»¿≈∆…ƒ¿
ÌÈ¯Á‡Ï ‰Ï˜˙87.˙B¯t‰ Ïk ÏÎB‡Â . «»»«¬≈ƒ¿≈»«≈

(82 ֿ (כסף בתוספתא כדאיתא לקרקע במחובר פודים שאין
לחלל 83)משנה). לכתחילה אפילו מותר הזה שבזמן

כט.). (ערכין בהקדש כמו פרוטה שוה על מנה שוה
תקלה.84) לידי ויבוא אדם ימצאנה שלא כדי
שני,85) ממעשר למדנו רבעי נטע שהרי משיג, [הראב"ד

שרבינו  קשה, וביותר בכסף. אלא שני מעשר פודים ואין
מעשר  פודין אין ה"ט: פ"ד שני מעשר בהל' אומר עצמו
כותב: הוא ה"ב, עצמו פרק באותו אולם בכסף. אלא שני
בירושלים, וכו' יעלו אחרות פירות על לחלל רצה אם וכן
בכסף  רק פדיון לחילול, פדיון בין שמחלק שם רדב"ז וראה
מאמר  מה, כרך סיני וראה פירות. על רק מותר וחילול -

רייך]. משה מאת שני, מעשר אףֿעלֿפי 86)פדיון
על  מין מחללין אין שני ומעשר מינו, אינו הוא שחיטים
שבזמן  כיון שני, מעשר מהל' בפ"ג שפסק כמו מינו, שאינו
מחללים  מחולל, חיללו אם בדיעבד - קיים שביתֿהמקדש
לתרץ  כאן הכסףֿמשנה שכתב (כמו לכתחילה הזה בזמן
(לחםֿמשנה). שלא) סי' ביו"ד כתב וכן הראב"ד, השגת

תקלה87) משום שהוא דבר בכל תאמר, היא ואם ההלכה -
ושנינו  ב. סב, זרה עבודה ראה שורפים, ולא שקוברים
פסק  וכן ישרפו, לא הנקברים כל א: לד, תמורה במשנה
למד  רבינו אולם אותן"? "ושורף כאן כתב ולמה רבינו.
מונעת  הקבורה אין שבתבואה - ב סב, זרה עבודה מגמרא
הטמינוה  שגנבים יחשוב אותה המוצא כי התקלה, את

שם). (ראה ויאכלוה

.çé˙B¯t ‰„tL Èt ÏÚ Û‡L ,ÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜Ó e¯B‰ƒ¿»«¿ƒ∆««ƒ∆»»≈
ÒkzL „Ú ÔÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - ÔÏlÁ B‡ ˙ÈÚÈ·¯ ‰L»»¿ƒƒƒ¿»»¿»¿»«∆ƒ»≈
,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .¯wÚ BÏ ÔÈ‡ ‰Ê ¯·„Â .˙ÈLÈÓÁ ‰L»»¬ƒƒ¿»»∆≈ƒ»¿≈»∆ƒ

ÌÚh‰Â .‰‡¯B‰ ˙‚‚L BfL88‰M·e :·e˙kL ÈÙÏ : ∆ƒ¿«»»¿«««¿ƒ∆»«»»
BÈ¯t ˙‡ eÏÎ‡z ˙LÈÓÁ‰89ÈÚ ÔÈ‡Â .‡l‡ ·e˙k‰ Ô «¬ƒƒ…¿∆ƒ¿¿≈ƒ¿««»∆»

BÈ¯t eÏÎ‡z ˙ÈLÈÓÁ‰ ‰MaL90ÏÎk ,ÔBÈ„t ‡Ïa ∆«»»«¬ƒƒ…¿ƒ¿¿…ƒ¿¿»
.BÊ ‰‡¯B‰Ï LÁÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â .ÌÏBÚaL ÔÈlÁÀƒ∆»»¿≈»»¿»»

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

.èéLÈ¯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
ÏÎB‡‰Â .eÓ¯e‰ ‡Ï Ì¯z‰Ï ÔÈ„È˙ÚL ÌÈL„»̃»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»¬«¿»

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

.ë‰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",

.àëepnÓ 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
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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,

.áé‰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).

.âéÒc¯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,

.ãé‰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

.åè‰ˆeÁa ‚‰B ÈÚ·¯ ÚË ÔÈc ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆≈ƒ∆«¿»ƒ≈¿»
ı¯‡Ï74ÔBÈ„t ‡Ïa ˙ÈÚÈ·¯ ‰L ˙B¯t ÏÎB‡ ‡l‡ , »»∆∆»≈≈»»¿ƒƒ¿…ƒ¿

¯ÓÁÂ Ï˜Â .‰Ï¯Ú‰ ‡l‡ e¯Ó‡ ‡lL ;ÏÏk¿»∆…»¿∆»»»¿»¿«»…∆
˙B¯OÚÓa ˙·iÁ ‡È‰L ,‡È¯eq ‰Óe :ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ«¿»∆ƒ«∆∆¿««¿

˙·iÁ dÈ‡ ,Ì‰È¯·cÓ ˙ÈÚÈ·L·e75,ÈÚ·¯ ÚËa ƒ¿ƒƒƒƒ¿≈∆≈»«∆∆¿∆«¿»ƒ
a˙iL BÓk- ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ;ÈL ¯OÚÓ ˙BÎÏ‰a ¯‡ ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¬≈≈ƒ»»»∆

Ï·‡ !?da ‚‰B ÈÚ·¯ ÚË ‰È‰È ‡lL ÔkL Ïk ‡Ï…»∆≈∆…ƒ¿∆∆«¿»ƒ≈»¬»
‡lL ÔÈa ˙Èa‰ ÈÙa ÔÈa da ‚‰B - Ï‡¯OÈ ı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈≈»≈ƒ¿≈««ƒ≈∆…

˙Èa‰ ÈÙa76ÌÈB‡b ˙ˆ˜Ó e¯B‰Â .77ÈÚ·¯ Ì¯kL , ƒ¿≈««ƒ¿ƒ¿»¿ƒ∆∆∆¿»ƒ
Bc·Ï78B˙B‡ ÔÈ„Bt79‰È‰È Ck ¯Á‡Â ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ¿«ƒ¿»»»∆¿««»ƒ¿∆

.¯wÚ ‰Ê ¯·„Ï ÔÈ‡Â .‰ÏÈÎ‡a ¯zÓÀ»«¬ƒ»¿≈¿»»∆ƒ»

(74 ֿ ב'גזירה שני ממעשר רבעי נטע שלומדים מפני טעמו
מה  גם ללמוד יש א. נד, בקידושין "קודש " "קודש" שוה'
נוהג  אינו רבעי נטע כך לארץ, בחוצה נוהג אין שני מעשר
כרם  גם זה, ולפי הרשב"א). בשם (כסףֿמשנה לארץ בחוץ
שם  לומדים רבעי כרם שגם לארץ, בחוץ נוהג אינו רבעי
כמה  רבינו על וחלקו "קודש". "קודש" מ'גזירהֿשוה'
(שאר  רבעי לנטע רבעי כרם בין ומחלקים הפוסקים, מגדולי
לארץ, בחוץ נוהג רבעי שכרם וסוברים גפנים) לא אילנות,
א. לה, ברכות ה'תוספות' כתבו וכן אילנות. בשאר לא אבל

ולמאן. מעשר 75)ד"ה מ'ירושלמי' סוריא, דין למד רבינו
קידושין). סוף (ר"ן פ"ה מ"ב,76)שני פ"ה שני מעשר

אליעזר, רבי של רבעי בכרם א. ה, ביצה מגמרא משמע וכן
שני. בית חורבן אחרי היה הוא גאון 77)והרי אחאי רב

אילנות,78)(כסףֿמשנה). בשאר ולא בכרם רק כלומר,
בזה. למעלה שכתבנו מה שוה 79)ראה על אותו מחללין

פרשת  אחאי דרב שאילתות לנהר, ומטיל ושוחק פרוטה
בזמן  ישראל בארץ בהי"ז רבינו כותב וכן ק. סי' קדושים

הזה.

.æè˙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
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לה.).80) (ברכות רבעי כרם רק ולא אילנות כל של
אוכלים 81) אין לחמישית, ונכנסו ברביעית חנטו אם אפילו

(רדב"ז). פדיון בלא אותם

.æé¯Á‡ ?‰f‰ ÔÓfa ÈÚ·¯ ÚË ˙B¯t ÔÈ„Bt „ˆÈk≈«ƒ≈∆«¿»ƒ«¿««∆««
Ô˙B‡ ÛÒB‡L82CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó ∆≈»¿»≈»«»¿»¡…≈∆∆

ÚË ÔBÈ„t ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ÌÏBÚ‰»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«ƒ¿∆«
‰Ëe¯Ùa elÙ‡Â ,Ôlk ˙‡ ‰„Bt Ck ¯Á‡Â .ÈÚ·¿̄»ƒ¿««»∆∆À»«¬ƒƒ¿»

˙Á‡83.BÊ ‰Ëe¯Ùa ÔÈÈe„t el‡ È¯‰ :¯ÓB‡Â , ««¿≈¬≈≈¿ƒƒ¿»
ÁÏn‰ ÌÈÏ ‰Ëe¯t d˙B‡ CÈÏLÓe84ÏÚ ÔÏlÁÓ B‡ . «¿ƒ»¿»¿»«∆«¿«¿»«

˙B¯t‰ Ïk È¯‰ :¯ÓB‡Â ,˙B¯Á‡ ˙B¯tÓ ‰Ëe¯t ‰ÂL»∆¿»ƒ≈¬≈¿≈¬≈»«≈
ÔÈÏlÁÓ el‡‰85el‡ ÌÈhÁ ÏÚ86ÌÈ¯BÚO ÏÚ B‡ »≈¿À»ƒ«ƒƒ≈«¿ƒ

eÈ‰È ‡lL È„k ,Ô˙B‡ Û¯BOÂ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡≈¿«≈»∆¿≈»¿≈∆…ƒ¿
ÌÈ¯Á‡Ï ‰Ï˜˙87.˙B¯t‰ Ïk ÏÎB‡Â . «»»«¬≈ƒ¿≈»«≈

(82 ֿ (כסף בתוספתא כדאיתא לקרקע במחובר פודים שאין
לחלל 83)משנה). לכתחילה אפילו מותר הזה שבזמן

כט.). (ערכין בהקדש כמו פרוטה שוה על מנה שוה
תקלה.84) לידי ויבוא אדם ימצאנה שלא כדי
שני,85) ממעשר למדנו רבעי נטע שהרי משיג, [הראב"ד

שרבינו  קשה, וביותר בכסף. אלא שני מעשר פודים ואין
מעשר  פודין אין ה"ט: פ"ד שני מעשר בהל' אומר עצמו
כותב: הוא ה"ב, עצמו פרק באותו אולם בכסף. אלא שני
בירושלים, וכו' יעלו אחרות פירות על לחלל רצה אם וכן
בכסף  רק פדיון לחילול, פדיון בין שמחלק שם רדב"ז וראה
מאמר  מה, כרך סיני וראה פירות. על רק מותר וחילול -

רייך]. משה מאת שני, מעשר אףֿעלֿפי 86)פדיון
על  מין מחללין אין שני ומעשר מינו, אינו הוא שחיטים
שבזמן  כיון שני, מעשר מהל' בפ"ג שפסק כמו מינו, שאינו
מחללים  מחולל, חיללו אם בדיעבד - קיים שביתֿהמקדש
לתרץ  כאן הכסףֿמשנה שכתב (כמו לכתחילה הזה בזמן
(לחםֿמשנה). שלא) סי' ביו"ד כתב וכן הראב"ד, השגת

תקלה87) משום שהוא דבר בכל תאמר, היא ואם ההלכה -
ושנינו  ב. סב, זרה עבודה ראה שורפים, ולא שקוברים
פסק  וכן ישרפו, לא הנקברים כל א: לד, תמורה במשנה
למד  רבינו אולם אותן"? "ושורף כאן כתב ולמה רבינו.
מונעת  הקבורה אין שבתבואה - ב סב, זרה עבודה מגמרא
הטמינוה  שגנבים יחשוב אותה המוצא כי התקלה, את

שם). (ראה ויאכלוה

.çé˙B¯t ‰„tL Èt ÏÚ Û‡L ,ÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜Ó e¯B‰ƒ¿»«¿ƒ∆««ƒ∆»»≈
ÒkzL „Ú ÔÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - ÔÏlÁ B‡ ˙ÈÚÈ·¯ ‰L»»¿ƒƒƒ¿»»¿»¿»«∆ƒ»≈
,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .¯wÚ BÏ ÔÈ‡ ‰Ê ¯·„Â .˙ÈLÈÓÁ ‰L»»¬ƒƒ¿»»∆≈ƒ»¿≈»∆ƒ

ÌÚh‰Â .‰‡¯B‰ ˙‚‚L BfL88‰M·e :·e˙kL ÈÙÏ : ∆ƒ¿«»»¿«««¿ƒ∆»«»»
BÈ¯t ˙‡ eÏÎ‡z ˙LÈÓÁ‰89ÈÚ ÔÈ‡Â .‡l‡ ·e˙k‰ Ô «¬ƒƒ…¿∆ƒ¿¿≈ƒ¿««»∆»

BÈ¯t eÏÎ‡z ˙ÈLÈÓÁ‰ ‰MaL90ÏÎk ,ÔBÈ„t ‡Ïa ∆«»»«¬ƒƒ…¿ƒ¿¿…ƒ¿¿»
.BÊ ‰‡¯B‰Ï LÁÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â .ÌÏBÚaL ÔÈlÁÀƒ∆»»¿≈»»¿»»

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

.èéLÈ¯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
ÏÎB‡‰Â .eÓ¯e‰ ‡Ï Ì¯z‰Ï ÔÈ„È˙ÚL ÌÈL„»̃»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»¬«¿»

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

.ë‰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",

.àëepnÓ 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
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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

.áë˙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

˜BlL C¯„k Ô‰ÈÏÚ.Ô‰lL ÌÈ·Ú‰ ÏÚÂ ÌÈ˙Èf‰ ÏÚ ÔÈ ¬≈∆¿∆∆∆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 מותרים

ורמונים.103) תאנים תותים, ב.104)כגון: קכ, חולין
הרב 105) כמ"ש עליו לוקין ואין אכילתו, כדרך שלא שהוא

על  לוקין אין בדין רבינו לדעת הט"ז בפ"ח למעלה המגיד
"פרי"106)הנאה. "פרי" ב'גזירהֿשוה' שלמדים

"תירוש  כתיב ובתרומה מתרומה, וביכורים מביכורים,
קכא, שם כמבואר שמן, הוא ויצהר יין, הוא תירוש ויצהר",
יין  על לוקים ולפיכך בתורה, כמפורש היא ו'גזירהֿשוה' א.

אפילו 107)ושמן. עליהם לוקה הכרם כלאי דקיימאֿלן
על  לוקין ולכך בפט"ו. פסק וכן הנאתם. כדרך שלא
(לחםֿמשנה). כמותם שאסורים מהם היוצאים המשקין
זו  הלכה בתחילת רבינו כתב למה לבאר עוד נשאר [אולם
כפי  בכרם שנזרעו מירקות היוצא משקה על לוקין שאין
בזה  והרגיש הענבים. כדין דינם והלא דבריו, שם שפירשנו
של  שיטתו כאן נוקט שרבינו ונראה עצמו. משנה' ה'לחם
כלומר  בעלמא", "זיעה פירות שמיץ - ב כד, בפסחים אביי
שלמדנו  - ב לג, תמורה רש"י וראה האיסור. ממשות בו אין
אפשר  ומכאן בהיקש. הכרם מכלאי שריפה טעונה ערלה
כל  בלי ביין, מלקות לענין מערלה הכרם כלאי ללמוד

משנה']. ה'לחם של הפלפול

.âëÎ‡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¿

.ãë˙e˜ÏÓÏ ÔÈa ,˙ÈÊk - Ô‰Ó ‰ÏÈÎ‡ Ïk ¯eÚLÂ¿ƒ»¬ƒ»≈∆¿«ƒ≈¿«¿
ÂÈÈ„Â ÁÒÙa ıÓÁ ¯eq‡ e¯‡a ¯·Îe .˙¯ÎÏ ÔÈa≈¿»≈¿»≈«¿ƒ»≈¿∆«¿ƒ»

‰vÓe ıÓÁ ˙BÎÏ‰a108ÌBÈa ‰ÏÈÎ‡ ¯eq‡ Ï·‡ . ¿ƒ¿»≈«»¬»ƒ¬ƒ»¿
BÓˆÚ ÈÙa ÔÈÓ ¯eq‡ - ÌÈ¯etk‰109¯eq‡ ÔÎÂ ; «ƒƒƒƒƒ¿≈«¿¿≈ƒ

CÎÈÙÏe .Ïka ‰ÂL BÈ‡ ¯ÈÊp‰ ÏÚ ÔÙbÓ ‡ˆBÈ110 ≈ƒ∆∆««»ƒ≈»∆«…¿ƒ»
BÓB˜Óa ÂÈÈ„Â B¯eÚLÂ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ¯eq‡ ¯‡a˙Èƒ¿»≈ƒ»∆»≈∆¿ƒ¿ƒ»ƒ¿

.BÏ Èe‡¯‰»»

כאן.108) נכתבו לא על 109)ולפיכך איסור שם שאין
בכלל. ושתיה אכילה נאסרה זה שביום אלא המאכל,

שאר 110) ובין אלה בין עקרוניים הבדלים שישנם מפני
אכילה. איסורי

ה'תשע"ו  א' אדר ט"ו ד' 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

.àÔÈÈ2,‰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»»¿≈

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,

.áÍq˙pL ÔÈÈ¯eq‡L ÔÂÈÎÂ .dÏ ·¯wL Á·Êk - dÏ «ƒ∆ƒ¿«≈¿»¿∆«∆»«»¿≈»∆ƒ
¯eÚL BÏ ÔÈ‡ - ‡e‰ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌeMÓ ‰Ê6, ∆ƒ¬«»ƒ≈ƒ

‰Óe‡Ó E„Èa ˜a„È ‡ÏÂ :ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa ¯Ó‡pL∆∆¡««¬«»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

.âCq˙ 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
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.ãÚbiL 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.

.ä‰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.

.åe„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

.æBÓk ˙BˆÓ Ú·L ÂÈÏÚ ÏawL ‡e‰Â ,·LBz ¯b≈»¿∆ƒ≈»»∆«ƒ¿¿
e¯‡aL24‰È‰a ¯zÓe ‰i˙La ¯eÒ‡ BÈÈ -25. ∆≈«¿≈»ƒ¿ƒ»À»«¬»»

ÔÈÈ BÏˆ‡ ÔÈ„ÁÈÓe26ÔÈÈ BÏˆ‡ ÔÈ„È˜ÙÓ ÔÈ‡Â ,27ÔÎÂ . ¿«¬ƒ∆¿«ƒ¿≈«¿ƒƒ∆¿«ƒ¿≈
˙„B·Ú „·BÚ BÈ‡L ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ïk»≈»ƒ«»∆≈≈¬«

ÌÈÏ‡ÚÓLi‰ el‡ ÔB‚k ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk28ÔÈÈ - »ƒ«»¿≈«ƒ¿¿≈ƒ≈»
.ÌÈB‡b‰ Ïk e¯B‰ ÔÎÂ .‰È‰a ¯zÓe ‰i˙La ¯eÒ‡»ƒ¿ƒ»À»«¬»»¿≈»«¿ƒ
Ì˙Ò - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌÈ„·BÚ‰ Ì˙B‡ Ï·‡¬»»»¿ƒ¬«»ƒ«»¿«

.‰È‰a ¯eÒ‡ ÌÈÈ≈»»«¬»»

יעבוד 24) שלא עליו שקיבל גוי זה תושב? גר הוא זה "אי
נח". בני שנצטוו המצוות שאר עם זרה עבודה

בנותיהם,25) משום גויים יין על ראשונה שגזירה והטעם
אבל  תושב. גר גם כוללת זו וגזירה אסרו בלבד בשתייה
משום  שלאחריהם דין בית שגזרו יינם בסתם הנאה איסור
בלבד. זרה עבודה בעובד אלא גזרו לא ניסוך, חשש

והטעם,26) בערך. מיל כדי שילך עד מה זמן בחנותם מניח
וגם  ינסך ולא ביין נוגע אינו זרה, עבודה עובד שאינו כיון
בזה. הנאה כל לו אין שהרי ולנסך, לנגוע אחר לגוי יניח לא

אסור 27) ויינו ביינו, זה יין יחליף שמא מרובה, לזמן בביתו
לחילוף. חוששים אין מועט בזמן אבל ומה 28)בשתייה.

מצוות" שבע עליו "שקיבל זו הלכה בתחילת רבינו שכתב
זרה  עבודה לעבוד שלא עליו קיבל שאם מדבריו ומשמע
עובדת  אומה בן תושב בגר רק נאמר זה בהנאה, אסור בלבד
זרה, עבודה עובדת אינה אומתו כל אם אבל זרה, עבודה
שלושה  בפני קבלה צריך לא וגם בהנאה במגעו אסור אינו

חברים.

.ç‰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

.èÔÈÈ ‡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

.éÏ‡¯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
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קיג zexeq` zelk`n 'ld - dyecw xtq - '` xc` e"h 'c mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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

.áë˙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

˜BlL C¯„k Ô‰ÈÏÚ.Ô‰lL ÌÈ·Ú‰ ÏÚÂ ÌÈ˙Èf‰ ÏÚ ÔÈ ¬≈∆¿∆∆∆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 מותרים

ורמונים.103) תאנים תותים, ב.104)כגון: קכ, חולין
הרב 105) כמ"ש עליו לוקין ואין אכילתו, כדרך שלא שהוא

על  לוקין אין בדין רבינו לדעת הט"ז בפ"ח למעלה המגיד
"פרי"106)הנאה. "פרי" ב'גזירהֿשוה' שלמדים

"תירוש  כתיב ובתרומה מתרומה, וביכורים מביכורים,
קכא, שם כמבואר שמן, הוא ויצהר יין, הוא תירוש ויצהר",
יין  על לוקים ולפיכך בתורה, כמפורש היא ו'גזירהֿשוה' א.

אפילו 107)ושמן. עליהם לוקה הכרם כלאי דקיימאֿלן
על  לוקין ולכך בפט"ו. פסק וכן הנאתם. כדרך שלא
(לחםֿמשנה). כמותם שאסורים מהם היוצאים המשקין
זו  הלכה בתחילת רבינו כתב למה לבאר עוד נשאר [אולם
כפי  בכרם שנזרעו מירקות היוצא משקה על לוקין שאין
בזה  והרגיש הענבים. כדין דינם והלא דבריו, שם שפירשנו
של  שיטתו כאן נוקט שרבינו ונראה עצמו. משנה' ה'לחם
כלומר  בעלמא", "זיעה פירות שמיץ - ב כד, בפסחים אביי
שלמדנו  - ב לג, תמורה רש"י וראה האיסור. ממשות בו אין
אפשר  ומכאן בהיקש. הכרם מכלאי שריפה טעונה ערלה
כל  בלי ביין, מלקות לענין מערלה הכרם כלאי ללמוד

משנה']. ה'לחם של הפלפול

.âëÎ‡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¿

.ãë˙e˜ÏÓÏ ÔÈa ,˙ÈÊk - Ô‰Ó ‰ÏÈÎ‡ Ïk ¯eÚLÂ¿ƒ»¬ƒ»≈∆¿«ƒ≈¿«¿
ÂÈÈ„Â ÁÒÙa ıÓÁ ¯eq‡ e¯‡a ¯·Îe .˙¯ÎÏ ÔÈa≈¿»≈¿»≈«¿ƒ»≈¿∆«¿ƒ»

‰vÓe ıÓÁ ˙BÎÏ‰a108ÌBÈa ‰ÏÈÎ‡ ¯eq‡ Ï·‡ . ¿ƒ¿»≈«»¬»ƒ¬ƒ»¿
BÓˆÚ ÈÙa ÔÈÓ ¯eq‡ - ÌÈ¯etk‰109¯eq‡ ÔÎÂ ; «ƒƒƒƒƒ¿≈«¿¿≈ƒ

CÎÈÙÏe .Ïka ‰ÂL BÈ‡ ¯ÈÊp‰ ÏÚ ÔÙbÓ ‡ˆBÈ110 ≈ƒ∆∆««»ƒ≈»∆«…¿ƒ»
BÓB˜Óa ÂÈÈ„Â B¯eÚLÂ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ¯eq‡ ¯‡a˙Èƒ¿»≈ƒ»∆»≈∆¿ƒ¿ƒ»ƒ¿

.BÏ Èe‡¯‰»»

כאן.108) נכתבו לא על 109)ולפיכך איסור שם שאין
בכלל. ושתיה אכילה נאסרה זה שביום אלא המאכל,

שאר 110) ובין אלה בין עקרוניים הבדלים שישנם מפני
אכילה. איסורי

ה'תשע"ו  א' אדר ט"ו ד' 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

.àÔÈÈ2,‰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»»¿≈

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,

.áÍq˙pL ÔÈÈ¯eq‡L ÔÂÈÎÂ .dÏ ·¯wL Á·Êk - dÏ «ƒ∆ƒ¿«≈¿»¿∆«∆»«»¿≈»∆ƒ
¯eÚL BÏ ÔÈ‡ - ‡e‰ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌeMÓ ‰Ê6, ∆ƒ¬«»ƒ≈ƒ

‰Óe‡Ó E„Èa ˜a„È ‡ÏÂ :ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa ¯Ó‡pL∆∆¡««¬«»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

.âCq˙ 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
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.ãÚbiL 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.

.ä‰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.

.åe„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

.æBÓk ˙BˆÓ Ú·L ÂÈÏÚ ÏawL ‡e‰Â ,·LBz ¯b≈»¿∆ƒ≈»»∆«ƒ¿¿
e¯‡aL24‰È‰a ¯zÓe ‰i˙La ¯eÒ‡ BÈÈ -25. ∆≈«¿≈»ƒ¿ƒ»À»«¬»»

ÔÈÈ BÏˆ‡ ÔÈ„ÁÈÓe26ÔÈÈ BÏˆ‡ ÔÈ„È˜ÙÓ ÔÈ‡Â ,27ÔÎÂ . ¿«¬ƒ∆¿«ƒ¿≈«¿ƒƒ∆¿«ƒ¿≈
˙„B·Ú „·BÚ BÈ‡L ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ïk»≈»ƒ«»∆≈≈¬«

ÌÈÏ‡ÚÓLi‰ el‡ ÔB‚k ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk28ÔÈÈ - »ƒ«»¿≈«ƒ¿¿≈ƒ≈»
.ÌÈB‡b‰ Ïk e¯B‰ ÔÎÂ .‰È‰a ¯zÓe ‰i˙La ¯eÒ‡»ƒ¿ƒ»À»«¬»»¿≈»«¿ƒ
Ì˙Ò - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌÈ„·BÚ‰ Ì˙B‡ Ï·‡¬»»»¿ƒ¬«»ƒ«»¿«

.‰È‰a ¯eÒ‡ ÌÈÈ≈»»«¬»»

יעבוד 24) שלא עליו שקיבל גוי זה תושב? גר הוא זה "אי
נח". בני שנצטוו המצוות שאר עם זרה עבודה

בנותיהם,25) משום גויים יין על ראשונה שגזירה והטעם
אבל  תושב. גר גם כוללת זו וגזירה אסרו בלבד בשתייה
משום  שלאחריהם דין בית שגזרו יינם בסתם הנאה איסור
בלבד. זרה עבודה בעובד אלא גזרו לא ניסוך, חשש

והטעם,26) בערך. מיל כדי שילך עד מה זמן בחנותם מניח
וגם  ינסך ולא ביין נוגע אינו זרה, עבודה עובד שאינו כיון
בזה. הנאה כל לו אין שהרי ולנסך, לנגוע אחר לגוי יניח לא

אסור 27) ויינו ביינו, זה יין יחליף שמא מרובה, לזמן בביתו
לחילוף. חוששים אין מועט בזמן אבל ומה 28)בשתייה.

מצוות" שבע עליו "שקיבל זו הלכה בתחילת רבינו שכתב
זרה  עבודה לעבוד שלא עליו קיבל שאם מדבריו ומשמע
עובדת  אומה בן תושב בגר רק נאמר זה בהנאה, אסור בלבד
זרה, עבודה עובדת אינה אומתו כל אם אבל זרה, עבודה
שלושה  בפני קבלה צריך לא וגם בהנאה במגעו אסור אינו

חברים.

.ç‰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

.èÔÈÈ ‡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

.éÏ‡¯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
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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.

.àé?˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÈÈ ¯Ò‡È È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«≈»≈≈»≈»ƒ«»
ÔÈi‰ CLnÈÂ C¯„iMÓ36,¯BaÏ „¯È ‡lL Èt ÏÚ Û‡ . ƒ∆ƒ¿…¿ƒ»≈««ƒ««ƒ∆…»««

ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ˙ba ‡e‰ ÔÈ„Ú ‡l‡∆»¬«ƒ««¬≈∆»¿ƒ»≈
B„Èa ÚbÈ ‡nL ,˙ba ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌÚ ÔÈÎ¯Bc37 ¿ƒƒ»≈»ƒ««∆»ƒ«¿»

˙eÙk ‰È‰ elÙ‡Â .CqÈÂ38˙‚ epnÓ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â . ƒ«≈«¬ƒ»»»¿≈¿ƒƒ∆«
‰Îe¯c39ÌÚ ·¯ÚÓ ÔÈi‰ ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â , ¿»¿««ƒ∆¬«ƒ««ƒ¿…»ƒ

.¯BaÏ „¯È ‡ÏÂ ÔÈbÊÂ ÌÈpˆ¯Á‰««¿«ƒ¿«ƒ¿…»««

כמדרון 36) עשוייה הגת רש"י ופירש הונא: רב של מימרא
לצד  העליון מצד נמשך הענבים מן שהיוצא ומשעה
הוא  שעדיין פי על ואף אוסרתו גוי ונגיעת יין נקרא התחתון
אל  הגת מן לקלח היין משהתחיל מפרש תם ורבינו בגת.
אינם  ולפיכך יין ולא דרוכים ענבים הם לכן וקודם הבור,

נסך. יין דורך 37)נעשים שהוא ברגלו ניסך שאם משמע
ניסוך... נקרא אינו ברגל ניסוך בידינו שכלל נסך יין אינו בה
נוקט  קכג סימן [=והטור אסור. בשתייה אבל בהנאה, ומותר
וכאן  בהנאה אסור ברגל שניסוך ודעתו לגמרי, אחרת שיטה
אבל  מנסך, ואינו בדריכה טרוד שהגוי מפני בהנאה מותר

ביד]. כמו אוסרת דריכה אגב שלא ברגל ידיו 38)נגיעה
אפילו  ואסור כפות אינו משום כפות שגוזרים קשורות

לתחתון.39)בהנאה. העליון מחלק מושך והיין

.áé,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

.âé,‰È‰a ¯eÒ‡ - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL ıÓÁ‰«…∆∆¿≈»ƒ«»»«¬»»
ÌÈ·ÎBk „·BÚ .ıÈÓÁiL Ì„˜ CÒ ÔÈÈ ‰OÚpL ÈtÓƒ¿≈∆«¬»≈∆∆…∆∆«¿ƒ≈»ƒ
ÔÈi‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙È·Áa ÌÈ·Ú Ò¯B„ ‰È‰L ˙BÏÊÓe«»∆»»≈¬»ƒ¿»ƒ««ƒ∆««ƒ
‰È‰ .CÒ ÔÈÈ ÌeMÓ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ÂÈ„È Èab ÏÚ Û»̂««≈»»≈¿ƒƒ≈∆∆»»

ÌÈlq‰ ÔÓ ÏÎB‡42Ô˜¯Êe ÌÈ˙‡ÒÎÂ ‰‡Òk ¯È˙B‰Â ≈ƒ««ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»«ƒ¿»»
BzbÓ ÔÈi‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙ba43ÔÈ‡ - ÌÈ·Ú‰ ÏÚ ««««ƒ∆««ƒƒƒ«»¬»ƒ≈

CÒ ÔÈÈ ‰OBÚ44. ∆≈∆∆

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

.ãé- ˙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

.åèÔ‰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 שהחזירן 49)ואז
האש. הכלים.50)לכבשן שנתלבנו סימן וזהו שבפנים

כזה,51) בשיעור הוחמו אבל מזופתים הכלים אין אם
מתרפה. הזפת היה מזופתים היו יהיו 52)שאילו שהמים

לעת. מעת ימים שלושה נראה 53)בכלים רבינו מלשון
אסור. כן גם קצר לזמן רק בהם נתן שאפילו

.æè¯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

.æéÈ„·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.

.çéÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ba ‰˙ML Ò¯Á ÏL ÒBk ÔÎÂ¿≈∆∆∆∆»»»≈»ƒ
‰BL‡¯ ÌÚt BÁÈ„‰ .Ba ˙BzLÏ ¯eÒ‡ - ˙BÏÊÓe«»»ƒ¿¡ƒ««ƒ»
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ÔÈi‰ ÈÁBˆÁˆ eÎÏ‰ ¯·kL ,¯zÓ - ˙ÈLÈÏLe ‰iLe¿ƒ»¿ƒƒÀ»∆¿»»¿«¿≈««ƒ
BaL65¯·‡a ‰tˆÓ ‰È‰L ‡e‰Â .66C¯„k , ∆¿∆»»¿À∆¿»»¿∆∆

ÔÈ¯ˆBi‰L67˙tÊÓ ‰È‰L B‡ ,ÔÈOBÚ68ÏL Ï·‡ ; ∆«¿ƒƒ∆»»¿À»¬»∆
Ò¯Á69‰Á„‰ CÈ¯ˆ -70. ∆∆»ƒ¬»»

זעירות 65) טיפות עוד נשארו ושנייה ראשונה בפעם אבל
יין. חרס.67)בבדיל.66)של כלי ובכלים 68)עושי

הדחות. שלוש צריכים ואינו 69)ישנים, ציפוי בלא
באבר 70)מזופת. מצופה בולע שיותר בלבד. אחת פעם

חלק  הציפוי כשאין והמדובר באבר, מצופה מאינו מזופת או
מחרס  פחות בולע לגמרי חלק הוא כאשר אבל  כך, כל

יט. בהלכה דינו שיתבאר "שוע" ונקרא

.èéÌÈÚeM‰ 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:

.ëÌÈ·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

.àë˙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

.áëÒ¯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

.âë˙¯nLÓ91Ì‡ :˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL ÔÈÈ ÏL ¿«∆∆∆«ƒ∆≈»ƒ«»ƒ
ÚO ÏL ‰˙È‰¯92dÁÈ„Ó -93‰˙È‰ Ì‡Â ;da ¯nLÓe »¿»∆≈»¿ƒ»¿«≈»¿ƒ»¿»

¯Óˆ ÏL94¯Ù‡·e ÌÈÓa dÁÈ„Ó -95,ÌÈÓÚt Úa¯‡ ∆∆∆¿ƒ»¿«ƒ¿≈∆«¿«¿»ƒ
ÏL ‰˙È‰ Ì‡Â ;da ¯nLÓe ·‚pzL „Ú dÁÈpÓe«ƒ»«∆ƒ»≈¿«≈»¿ƒ»¿»∆

LL96Ô‰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

.ãëÔÈÈ ˙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
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קטו zexeq` zelk`n 'ld - dyecw xtq - '` xc` e"h 'c mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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.

.àé?˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÈÈ ¯Ò‡È È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«≈»≈≈»≈»ƒ«»
ÔÈi‰ CLnÈÂ C¯„iMÓ36,¯BaÏ „¯È ‡lL Èt ÏÚ Û‡ . ƒ∆ƒ¿…¿ƒ»≈««ƒ««ƒ∆…»««

ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ˙ba ‡e‰ ÔÈ„Ú ‡l‡∆»¬«ƒ««¬≈∆»¿ƒ»≈
B„Èa ÚbÈ ‡nL ,˙ba ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌÚ ÔÈÎ¯Bc37 ¿ƒƒ»≈»ƒ««∆»ƒ«¿»

˙eÙk ‰È‰ elÙ‡Â .CqÈÂ38˙‚ epnÓ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â . ƒ«≈«¬ƒ»»»¿≈¿ƒƒ∆«
‰Îe¯c39ÌÚ ·¯ÚÓ ÔÈi‰ ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â , ¿»¿««ƒ∆¬«ƒ««ƒ¿…»ƒ

.¯BaÏ „¯È ‡ÏÂ ÔÈbÊÂ ÌÈpˆ¯Á‰««¿«ƒ¿«ƒ¿…»««

כמדרון 36) עשוייה הגת רש"י ופירש הונא: רב של מימרא
לצד  העליון מצד נמשך הענבים מן שהיוצא ומשעה
הוא  שעדיין פי על ואף אוסרתו גוי ונגיעת יין נקרא התחתון
אל  הגת מן לקלח היין משהתחיל מפרש תם ורבינו בגת.
אינם  ולפיכך יין ולא דרוכים ענבים הם לכן וקודם הבור,

נסך. יין דורך 37)נעשים שהוא ברגלו ניסך שאם משמע
ניסוך... נקרא אינו ברגל ניסוך בידינו שכלל נסך יין אינו בה
נוקט  קכג סימן [=והטור אסור. בשתייה אבל בהנאה, ומותר
וכאן  בהנאה אסור ברגל שניסוך ודעתו לגמרי, אחרת שיטה
אבל  מנסך, ואינו בדריכה טרוד שהגוי מפני בהנאה מותר

ביד]. כמו אוסרת דריכה אגב שלא ברגל ידיו 38)נגיעה
אפילו  ואסור כפות אינו משום כפות שגוזרים קשורות

לתחתון.39)בהנאה. העליון מחלק מושך והיין

.áé,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

.âé,‰È‰a ¯eÒ‡ - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL ıÓÁ‰«…∆∆¿≈»ƒ«»»«¬»»
ÌÈ·ÎBk „·BÚ .ıÈÓÁiL Ì„˜ CÒ ÔÈÈ ‰OÚpL ÈtÓƒ¿≈∆«¬»≈∆∆…∆∆«¿ƒ≈»ƒ
ÔÈi‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙È·Áa ÌÈ·Ú Ò¯B„ ‰È‰L ˙BÏÊÓe«»∆»»≈¬»ƒ¿»ƒ««ƒ∆««ƒ
‰È‰ .CÒ ÔÈÈ ÌeMÓ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ÂÈ„È Èab ÏÚ Û»̂««≈»»≈¿ƒƒ≈∆∆»»

ÌÈlq‰ ÔÓ ÏÎB‡42Ô˜¯Êe ÌÈ˙‡ÒÎÂ ‰‡Òk ¯È˙B‰Â ≈ƒ««ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»«ƒ¿»»
BzbÓ ÔÈi‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙ba43ÔÈ‡ - ÌÈ·Ú‰ ÏÚ ««««ƒ∆««ƒƒƒ«»¬»ƒ≈

CÒ ÔÈÈ ‰OBÚ44. ∆≈∆∆

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

.ãé- ˙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

.åèÔ‰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 שהחזירן 49)ואז
האש. הכלים.50)לכבשן שנתלבנו סימן וזהו שבפנים

כזה,51) בשיעור הוחמו אבל מזופתים הכלים אין אם
מתרפה. הזפת היה מזופתים היו יהיו 52)שאילו שהמים

לעת. מעת ימים שלושה נראה 53)בכלים רבינו מלשון
אסור. כן גם קצר לזמן רק בהם נתן שאפילו

.æè¯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

.æéÈ„·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.

.çéÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ba ‰˙ML Ò¯Á ÏL ÒBk ÔÎÂ¿≈∆∆∆∆»»»≈»ƒ
‰BL‡¯ ÌÚt BÁÈ„‰ .Ba ˙BzLÏ ¯eÒ‡ - ˙BÏÊÓe«»»ƒ¿¡ƒ««ƒ»
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ÔÈi‰ ÈÁBˆÁˆ eÎÏ‰ ¯·kL ,¯zÓ - ˙ÈLÈÏLe ‰iLe¿ƒ»¿ƒƒÀ»∆¿»»¿«¿≈««ƒ
BaL65¯·‡a ‰tˆÓ ‰È‰L ‡e‰Â .66C¯„k , ∆¿∆»»¿À∆¿»»¿∆∆

ÔÈ¯ˆBi‰L67˙tÊÓ ‰È‰L B‡ ,ÔÈOBÚ68ÏL Ï·‡ ; ∆«¿ƒƒ∆»»¿À»¬»∆
Ò¯Á69‰Á„‰ CÈ¯ˆ -70. ∆∆»ƒ¬»»

זעירות 65) טיפות עוד נשארו ושנייה ראשונה בפעם אבל
יין. חרס.67)בבדיל.66)של כלי ובכלים 68)עושי

הדחות. שלוש צריכים ואינו 69)ישנים, ציפוי בלא
באבר 70)מזופת. מצופה בולע שיותר בלבד. אחת פעם

חלק  הציפוי כשאין והמדובר באבר, מצופה מאינו מזופת או
מחרס  פחות בולע לגמרי חלק הוא כאשר אבל  כך, כל

יט. בהלכה דינו שיתבאר "שוע" ונקרא

.èéÌÈÚeM‰ 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:

.ëÌÈ·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

.àë˙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

.áëÒ¯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

.âë˙¯nLÓ91Ì‡ :˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL ÔÈÈ ÏL ¿«∆∆∆«ƒ∆≈»ƒ«»ƒ
ÚO ÏL ‰˙È‰¯92dÁÈ„Ó -93‰˙È‰ Ì‡Â ;da ¯nLÓe »¿»∆≈»¿ƒ»¿«≈»¿ƒ»¿»

¯Óˆ ÏL94¯Ù‡·e ÌÈÓa dÁÈ„Ó -95,ÌÈÓÚt Úa¯‡ ∆∆∆¿ƒ»¿«ƒ¿≈∆«¿«¿»ƒ
ÏL ‰˙È‰ Ì‡Â ;da ¯nLÓe ·‚pzL „Ú dÁÈpÓe«ƒ»«∆ƒ»≈¿«≈»¿ƒ»¿»∆

LL96Ô‰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

.ãëÔÈÈ ˙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
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`zexeqקטז zelk`n 'ld - dyecw xtq - '` xc` e"h 'c mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÔÈÙ„B¯ ÂÈÓÈnL ÔÈÚÓa B‡111˙BÚL ‰¯OÚ ÌÈzL112, ¿«¿»∆≈»¿ƒ¿≈∆¿≈»
e¯zÈ Ck ¯Á‡Â113. ¿««»À¿

הענבים.103) על שנותנים דלת מטאטא 104)כעין
את  בו שמנקים או המתפזרים, הענבים את בו שמאספים

סביב 106)במים.105)הגת. הקף את בהם שקושרים
בגת  גם וכנראה הדריכה. בשעת יתפזרו שלא הזיתים
הקורה. מכובד הענבים יתפזרו שלא כזה בכלי השתמשו

יותר.107) שבולע במים.108)קנבוס הגדל עשב מין
שומנם.109) להוציא רכים להיות זיתים לבשל דרך
פוסק.110) בלתי חזק עונה,112)שוטפים.111)בזרם

שווים, והלילה שהיום וניסן תשרי בתקופת לילה או יום
שעות. עשרה שתים במים שישהו שקילוח 113)והעיקר

היין. את ומפליט מבטל שעות י"ב במשך ורדיפתם המים

.äëeÈ‰ - 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»¿∆≈«¿

.åë,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

.àÌÈ·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.

.áÔÈÈ 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

.â,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
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.ãÌe˙Ò ÈÏk17ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ BÏËÏËÏ ¯zÓ - ¿ƒ»À»¿«¿¿»≈»ƒ
;„„˙Ó ÔÈi‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ˙BÏÊÓe«»ƒ»¿»¿««ƒ∆««ƒƒ¿«¿≈
ÌB˜nÓ ÔÈÈ ÏL „B ¯È·Ú‰ .Ceqp‰ C¯c ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆∆∆«ƒ∆¡ƒ∆«ƒƒ»

B„Èa „Bp‰ Èt ÊÁB‡ ‡e‰Â ÌB˜ÓÏ18„Bp‰ ‰È‰L ÔÈa , ¿»¿≈ƒ«¿»≈∆»»«
.„„˙Ó ÔÈi‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,¯zÓ - ¯ÒÁ B‡ ‡ÏÓ»≈»≈À»¿««ƒ∆««ƒƒ¿«¿≈
Ú‚ ‡nL ,¯eÒ‡ - ÔÈÈ ‡ÏÓ Áe˙t Ò¯Á ÈÏk ¯È·Ú‰∆¡ƒ¿ƒ∆∆»«»≈«ƒ»∆»»«

Ba19¯ÒÁ ‰È‰ Ì‡Â .20BÎLÎL Ôk Ì‡ ‡l‡ ,¯zÓ -21. ¿ƒ»»»≈À»∆»ƒ≈ƒ¿¿

למעלה.17) פיו 18)מבואר אם וכן כסתום, הוא הרי
פומיה. דקטור והוא שם: ירושלמי כיון 19)קשור. שם:

ודווקא  ביין. שיגע הדבר קרוב ופתוח, יין מלא שהוא
טבעות  דרך או בחוט העבירו אם אבל בידיו, כלי שהעביר

בו. נגע שמא לחשוש שאין שמא 20)מותר, לחשוש אין
בו. בכלי 21)נגע ששכשוך א, בהלכה למעלה נתבאר

עצמו. ביין נגיעה בלא אפילו אוסר פתוח

.ä‰ÊÏ Ôek˙ ‡ÏÂ ÔÈÈa Ú‚pL ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»∆»«¿«ƒ¿…ƒ¿«≈»∆
„·Ïa ‰È‰a ¯zÓ ÔÈi‰ È¯‰ -22ˆÈk .ÏÙL ÔB‚k ?„ ¬≈««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,

.å‡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

.æ˙eÁÏ B‡ ˙È·Ï ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÒÎƒ¿«»≈»ƒ«»¿«ƒ«¬
ËLÙe ,ÔÈÈ Lw·ÏÔÈÈa Ú‚Â OtÁÓ ‡e‰Lk B„È26- ¿«≈«ƒ»«»¿∆¿«≈¿»«¿«ƒ

Ôek˙ ÔÈÈÏ È¯‰L ;¯eÒ‡27.‰ek ‡Ïa Ú‚B ‰Ê ÔÈ‡Â , »∆¬≈¿«ƒƒ¿«≈¿≈∆≈«¿…«»»

מעשה 26) נז: שם שכשוך. ידי על כלומר, האוסרת, בנגיעה
בהנאה. שאסור הלכה ונפסקה במחוזא, ֿ 27)שהיה אף

יד  לא הנגיעה שבשעת היה עלֿפי שהרי יין, זו שבחבית ע
ליין  שנתכוין כיון בכוונה, שלא נוגע זה אין יין, מחפש
"שכשך  שם בגמרא שאמרו שמה סובר והראב"ד בכלל.
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.

.çÌÈ·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«»

ישפך 28) שלא החרס חלקי וחיבר זרועותיו, בין לחצה

חבק). ערך ערוך, (ראה שם רש"י המדובר 29)היין,
חרס. של נתכוין 30)בחבית שהרי בכוונה, שלא כנוגע

בלבד. היין היין 31)להציל אין הגוי מעשה בלי גם שהרי
מכביד  רק והוא העליון, החלק נפל שלא זמן כל נשפך,
קעביד, לבינה מעשה שם: בגמרא יפול. שלא כדי עליו,
ורש"י  להכביד. כדי החבית, על לבינה ניתנת כאילו פירוש

בשתיה. מותר יין, מעט שיוצא שאףֿעלֿפי ואומר מוסיף

.èÔÈÈ 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

אלה, רבינו בדברי השגת שהאריכו מעליו להסיר כדי
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,

.é,·˜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.

.àé‰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»»≈
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ÔÈÙ„B¯ ÂÈÓÈnL ÔÈÚÓa B‡111˙BÚL ‰¯OÚ ÌÈzL112, ¿«¿»∆≈»¿ƒ¿≈∆¿≈»
e¯zÈ Ck ¯Á‡Â113. ¿««»À¿

הענבים.103) על שנותנים דלת מטאטא 104)כעין
את  בו שמנקים או המתפזרים, הענבים את בו שמאספים

סביב 106)במים.105)הגת. הקף את בהם שקושרים
בגת  גם וכנראה הדריכה. בשעת יתפזרו שלא הזיתים
הקורה. מכובד הענבים יתפזרו שלא כזה בכלי השתמשו

יותר.107) שבולע במים.108)קנבוס הגדל עשב מין
שומנם.109) להוציא רכים להיות זיתים לבשל דרך
פוסק.110) בלתי חזק עונה,112)שוטפים.111)בזרם

שווים, והלילה שהיום וניסן תשרי בתקופת לילה או יום
שעות. עשרה שתים במים שישהו שקילוח 113)והעיקר

היין. את ומפליט מבטל שעות י"ב במשך ורדיפתם המים

.äëeÈ‰ - 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»¿∆≈«¿

.åë,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

.àÌÈ·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.

.áÔÈÈ 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

.â,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
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.ãÌe˙Ò ÈÏk17ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ BÏËÏËÏ ¯zÓ - ¿ƒ»À»¿«¿¿»≈»ƒ
;„„˙Ó ÔÈi‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ˙BÏÊÓe«»ƒ»¿»¿««ƒ∆««ƒƒ¿«¿≈
ÌB˜nÓ ÔÈÈ ÏL „B ¯È·Ú‰ .Ceqp‰ C¯c ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆∆∆«ƒ∆¡ƒ∆«ƒƒ»

B„Èa „Bp‰ Èt ÊÁB‡ ‡e‰Â ÌB˜ÓÏ18„Bp‰ ‰È‰L ÔÈa , ¿»¿≈ƒ«¿»≈∆»»«
.„„˙Ó ÔÈi‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,¯zÓ - ¯ÒÁ B‡ ‡ÏÓ»≈»≈À»¿««ƒ∆««ƒƒ¿«¿≈
Ú‚ ‡nL ,¯eÒ‡ - ÔÈÈ ‡ÏÓ Áe˙t Ò¯Á ÈÏk ¯È·Ú‰∆¡ƒ¿ƒ∆∆»«»≈«ƒ»∆»»«

Ba19¯ÒÁ ‰È‰ Ì‡Â .20BÎLÎL Ôk Ì‡ ‡l‡ ,¯zÓ -21. ¿ƒ»»»≈À»∆»ƒ≈ƒ¿¿

למעלה.17) פיו 18)מבואר אם וכן כסתום, הוא הרי
פומיה. דקטור והוא שם: ירושלמי כיון 19)קשור. שם:

ודווקא  ביין. שיגע הדבר קרוב ופתוח, יין מלא שהוא
טבעות  דרך או בחוט העבירו אם אבל בידיו, כלי שהעביר

בו. נגע שמא לחשוש שאין שמא 20)מותר, לחשוש אין
בו. בכלי 21)נגע ששכשוך א, בהלכה למעלה נתבאר

עצמו. ביין נגיעה בלא אפילו אוסר פתוח

.ä‰ÊÏ Ôek˙ ‡ÏÂ ÔÈÈa Ú‚pL ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»∆»«¿«ƒ¿…ƒ¿«≈»∆
„·Ïa ‰È‰a ¯zÓ ÔÈi‰ È¯‰ -22ˆÈk .ÏÙL ÔB‚k ?„ ¬≈««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,

.å‡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

.æ˙eÁÏ B‡ ˙È·Ï ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÒÎƒ¿«»≈»ƒ«»¿«ƒ«¬
ËLÙe ,ÔÈÈ Lw·ÏÔÈÈa Ú‚Â OtÁÓ ‡e‰Lk B„È26- ¿«≈«ƒ»«»¿∆¿«≈¿»«¿«ƒ

Ôek˙ ÔÈÈÏ È¯‰L ;¯eÒ‡27.‰ek ‡Ïa Ú‚B ‰Ê ÔÈ‡Â , »∆¬≈¿«ƒƒ¿«≈¿≈∆≈«¿…«»»

מעשה 26) נז: שם שכשוך. ידי על כלומר, האוסרת, בנגיעה
בהנאה. שאסור הלכה ונפסקה במחוזא, ֿ 27)שהיה אף

יד  לא הנגיעה שבשעת היה עלֿפי שהרי יין, זו שבחבית ע
ליין  שנתכוין כיון בכוונה, שלא נוגע זה אין יין, מחפש
"שכשך  שם בגמרא שאמרו שמה סובר והראב"ד בכלל.
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.

.çÌÈ·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«»

ישפך 28) שלא החרס חלקי וחיבר זרועותיו, בין לחצה

חבק). ערך ערוך, (ראה שם רש"י המדובר 29)היין,
חרס. של נתכוין 30)בחבית שהרי בכוונה, שלא כנוגע

בלבד. היין היין 31)להציל אין הגוי מעשה בלי גם שהרי
מכביד  רק והוא העליון, החלק נפל שלא זמן כל נשפך,
קעביד, לבינה מעשה שם: בגמרא יפול. שלא כדי עליו,
ורש"י  להכביד. כדי החבית, על לבינה ניתנת כאילו פירוש

בשתיה. מותר יין, מעט שיוצא שאףֿעלֿפי ואומר מוסיף

.èÔÈÈ 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

אלה, רבינו בדברי השגת שהאריכו מעליו להסיר כדי
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,

.é,·˜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.

.àé‰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»»≈
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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,

.áéÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÔÈÈ Ba LiL ÈÏk CB˙Ï ÔÈÈ ‰¯ÚÓ‰«¿»∆«ƒ¿¿ƒ∆≈≈¿≈»ƒ
˙BÏÊÓe44¯Ò‡ -45È¯‰L ;ÔBÈÏÚ‰ ÈÏkaL ÔÈi‰ Ïk «»∆¡«»««ƒ∆«¿ƒ»∆¿∆¬≈

˜Bvp‰ „enÚ‰46¯aÁÓ47ÔBÈÏÚ‰ ÈÏkaL ÔÈi‰ ÔÈa »««ƒ¿«≈≈««ƒ∆«¿ƒ»∆¿
„·BÚÏ „„Bn‰ ,CÎÈÙÏ .ÔBzÁz‰ ÈÏkaL ÔÈi‰ ÔÈ·e≈««ƒ∆«¿ƒ««¿¿ƒ»«≈¿≈

‰ˆÈÙ ıtÈ - B„ÈaL ÈÏk CB˙Ï ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk48B‡ »ƒ«»¿¿ƒ∆¿»¿«≈¿ƒ»
‰˜È¯Ê ˜¯ÊÈ49¯Ò‡ÈÂ ¯eaÁ ˜Bv ‰È‰È ‡lL È„k , ƒ¿…¿ƒ»¿≈∆…ƒ¿∆ƒƒ¿∆¡…

.ÔBÈÏÚ‰ ÈÏka ¯‡MiM ‰Ó ÂÈÏÚ»»«∆ƒ»≈«¿ƒ»∆¿

בטור 44) מובא הגאונים, בשם והרשב"א יינם, סתם (אפילו
ממש, נסך ביין רק אוסר שניצוק כתב, קכה, סימן יורהֿדעה
שם). ביתֿיוסף וראה בשתיה. אפילו מותר יינם בסתם אבל

בלבד.45) בשתיה שאסור ואומר משיג והראב"ד בהנאה.
המקלח.46) יין של של 47)עמוד רב ומעשה הונא, כרב

שם. חסדא קודם 48)רב הניצוק של העליון ראש שיפסיק
שבשני  היין את יחבר שלא כדי לכלי, התחתון ראש שיגיע

נפצי 49)הכלים. או קטופי "קטפי שם: בגמרא מרחוק.
ו"נפצי" זריקה, היינו ש"קטפי" רבינו ומפרש נפוצי".

להיפך. פירש ורש"י להפסיק. משמעותה

.âéCtLÓ50Ì‡ ,˙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
 ֿ הלחם של הקצר מפירושו אבל קצת, דחוק לפירוש נכנס
שידיחנו  רבינו שאמר ומה קושי, כל שאין משמע משנה
וניגוב, הדחה שהוא בגמרא, האמור ניגוב, סתם היינו וינגב
וינגב"). "להדיח כן גם רבינו כותב כז בהלכה ולהלן

בדיעבד.53) מותר ניגב, שלא אףֿעלֿפי הדיח, אם אבל

.ãéÔÈÓËÁ 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

.åè˙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

.æèÏ‡¯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

.æéÏÚ 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»
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‚ÈÏÙÓ ‡e‰L BÚÈ„BÓ Ì‡Â70ÁzÙiL È„k ‰‰LÂ , ¿ƒƒ∆«¿ƒ¿»»¿≈∆ƒ¿«
BÈÈ ÁÈpn‰ ÔÎÂ .‰i˙La ¯eÒ‡ ÔÈi‰ - ·b˙Â ÛBbÈÂ¿ƒ¿ƒ…««ƒ»ƒ¿ƒ»¿≈««ƒ«≈
ÒÎÂ ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌÚ ‰ÈÙÒa B‡ ÔB¯˜a¿»ƒ¿ƒ»ƒ»≈»ƒ«»¿ƒ¿«

ÂÈÎ¯ˆ ˙BOÚÏ ¯ÈÚÏ71BÚÈ„B‰ Ì‡Â ;¯zÓ ÔÈi‰ - »ƒ«¬¿»»««ƒÀ»¿ƒƒ
ÁzÙiL È„k ‰‰LÂ ,‚ÈÏÙÓ ‡e‰L72ÛBbÈÂ73- ·b˙Â ∆«¿ƒ¿»»¿≈∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ…

˙Bi·Áa el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ .‰i˙La ¯eÒ‡ ÔÈi‰««ƒ»ƒ¿ƒ»¿»«¿»ƒ»≈¿»ƒ
˙BÓe˙Ò74¯Á‡Ó ,‰‰L ‡Ï elÙ‡ ,˙BÁe˙Ùa Ï·‡ ; ¿¬»ƒ¿¬ƒ…»»≈««

.¯eÒ‡ ÔÈi‰ - ‚ÈÏÙÓ ‡e‰L ÔÚÈ„B‰L∆ƒ»∆«¿ƒ««ƒ»

יכנס 69) פן ביין, לנגוע הגוי שמתיירא בשתיה, אפילו
מתרחק.70)הישראל. לו 71)שהוא הלך במשנה:

עקלתון  בדרך הלך פירוש, ורחץ. לעיר נכנס בקפנדריא
הלך  שאפילו ומשמע קפנדריא, הזכיר לא ורבינו קצרה.
דוקא, לאו במשנה שאמרו וקפנדריא מותר, הרגילה בדרך
בבא  רק שהמדובר שם: רבא לדברי ניגוד כל בזה ואין
על  הטעונות טהרות לענין נאמרו דבריו כי עקלתון, בדרך
אבל  בנגיעתם, ומטמאים הארץ עמי והפועלים החמור,
כתב  והטעם, עקלתון. דרך צריכים לא נסך יין לעניין
נטמאות, עין כהרף בלבד בנגיעה שבטהרות הכסףֿמשנה,
וישכשך, הגוי יגע אלאֿאםֿכן נאסר אינו ביין מהֿשאיןֿכן
ונוסף  ויראהו, הישראל יבוא בינתיים שמא הוא וחושש
וצריך  שמסיים כמו סתומות בחביות המדובר כאן הרי לכך,
לא  אם אפילו מותר ולכן ולסתום, לפתוח כדי מסוים זמן
והרא"ש  והר"ן בשתיה. ומותר עקלתון, דרך הישראל בא
עקלתון  בדרך רק נסך ביין שגם וסוברים רבינו, על חולקים

בשתיה. חדשה.73)החבית.72)מותר מגופה יעשה
סתומות 74) אסורות, פתוחות חביות המשנה: בסוף

ה  כל שעל משמע הדברים.מותרות. מוסבים בבות

.çéÁÈp‰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

.èé‰˙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

.ë˙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

.àë„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

.áëÈ¯‡ ‚‡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,

.âëÔÈÈ 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

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



קיט zexeq` zelk`n 'ld - dyecw xtq - '` xc` e"h 'c mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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,

.áéÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÔÈÈ Ba LiL ÈÏk CB˙Ï ÔÈÈ ‰¯ÚÓ‰«¿»∆«ƒ¿¿ƒ∆≈≈¿≈»ƒ
˙BÏÊÓe44¯Ò‡ -45È¯‰L ;ÔBÈÏÚ‰ ÈÏkaL ÔÈi‰ Ïk «»∆¡«»««ƒ∆«¿ƒ»∆¿∆¬≈

˜Bvp‰ „enÚ‰46¯aÁÓ47ÔBÈÏÚ‰ ÈÏkaL ÔÈi‰ ÔÈa »««ƒ¿«≈≈««ƒ∆«¿ƒ»∆¿
„·BÚÏ „„Bn‰ ,CÎÈÙÏ .ÔBzÁz‰ ÈÏkaL ÔÈi‰ ÔÈ·e≈««ƒ∆«¿ƒ««¿¿ƒ»«≈¿≈

‰ˆÈÙ ıtÈ - B„ÈaL ÈÏk CB˙Ï ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk48B‡ »ƒ«»¿¿ƒ∆¿»¿«≈¿ƒ»
‰˜È¯Ê ˜¯ÊÈ49¯Ò‡ÈÂ ¯eaÁ ˜Bv ‰È‰È ‡lL È„k , ƒ¿…¿ƒ»¿≈∆…ƒ¿∆ƒƒ¿∆¡…

.ÔBÈÏÚ‰ ÈÏka ¯‡MiM ‰Ó ÂÈÏÚ»»«∆ƒ»≈«¿ƒ»∆¿

בטור 44) מובא הגאונים, בשם והרשב"א יינם, סתם (אפילו
ממש, נסך ביין רק אוסר שניצוק כתב, קכה, סימן יורהֿדעה
שם). ביתֿיוסף וראה בשתיה. אפילו מותר יינם בסתם אבל

בלבד.45) בשתיה שאסור ואומר משיג והראב"ד בהנאה.
המקלח.46) יין של של 47)עמוד רב ומעשה הונא, כרב

שם. חסדא קודם 48)רב הניצוק של העליון ראש שיפסיק
שבשני  היין את יחבר שלא כדי לכלי, התחתון ראש שיגיע

נפצי 49)הכלים. או קטופי "קטפי שם: בגמרא מרחוק.
ו"נפצי" זריקה, היינו ש"קטפי" רבינו ומפרש נפוצי".

להיפך. פירש ורש"י להפסיק. משמעותה

.âéCtLÓ50Ì‡ ,˙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
 ֿ הלחם של הקצר מפירושו אבל קצת, דחוק לפירוש נכנס
שידיחנו  רבינו שאמר ומה קושי, כל שאין משמע משנה
וניגוב, הדחה שהוא בגמרא, האמור ניגוב, סתם היינו וינגב
וינגב"). "להדיח כן גם רבינו כותב כז בהלכה ולהלן

בדיעבד.53) מותר ניגב, שלא אףֿעלֿפי הדיח, אם אבל

.ãéÔÈÓËÁ 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

.åè˙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

.æèÏ‡¯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

.æéÏÚ 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»
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‚ÈÏÙÓ ‡e‰L BÚÈ„BÓ Ì‡Â70ÁzÙiL È„k ‰‰LÂ , ¿ƒƒ∆«¿ƒ¿»»¿≈∆ƒ¿«
BÈÈ ÁÈpn‰ ÔÎÂ .‰i˙La ¯eÒ‡ ÔÈi‰ - ·b˙Â ÛBbÈÂ¿ƒ¿ƒ…««ƒ»ƒ¿ƒ»¿≈««ƒ«≈
ÒÎÂ ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌÚ ‰ÈÙÒa B‡ ÔB¯˜a¿»ƒ¿ƒ»ƒ»≈»ƒ«»¿ƒ¿«

ÂÈÎ¯ˆ ˙BOÚÏ ¯ÈÚÏ71BÚÈ„B‰ Ì‡Â ;¯zÓ ÔÈi‰ - »ƒ«¬¿»»««ƒÀ»¿ƒƒ
ÁzÙiL È„k ‰‰LÂ ,‚ÈÏÙÓ ‡e‰L72ÛBbÈÂ73- ·b˙Â ∆«¿ƒ¿»»¿≈∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ…

˙Bi·Áa el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ .‰i˙La ¯eÒ‡ ÔÈi‰««ƒ»ƒ¿ƒ»¿»«¿»ƒ»≈¿»ƒ
˙BÓe˙Ò74¯Á‡Ó ,‰‰L ‡Ï elÙ‡ ,˙BÁe˙Ùa Ï·‡ ; ¿¬»ƒ¿¬ƒ…»»≈««

.¯eÒ‡ ÔÈi‰ - ‚ÈÏÙÓ ‡e‰L ÔÚÈ„B‰L∆ƒ»∆«¿ƒ««ƒ»

יכנס 69) פן ביין, לנגוע הגוי שמתיירא בשתיה, אפילו
מתרחק.70)הישראל. לו 71)שהוא הלך במשנה:

עקלתון  בדרך הלך פירוש, ורחץ. לעיר נכנס בקפנדריא
הלך  שאפילו ומשמע קפנדריא, הזכיר לא ורבינו קצרה.
דוקא, לאו במשנה שאמרו וקפנדריא מותר, הרגילה בדרך
בבא  רק שהמדובר שם: רבא לדברי ניגוד כל בזה ואין
על  הטעונות טהרות לענין נאמרו דבריו כי עקלתון, בדרך
אבל  בנגיעתם, ומטמאים הארץ עמי והפועלים החמור,
כתב  והטעם, עקלתון. דרך צריכים לא נסך יין לעניין
נטמאות, עין כהרף בלבד בנגיעה שבטהרות הכסףֿמשנה,
וישכשך, הגוי יגע אלאֿאםֿכן נאסר אינו ביין מהֿשאיןֿכן
ונוסף  ויראהו, הישראל יבוא בינתיים שמא הוא וחושש
וצריך  שמסיים כמו סתומות בחביות המדובר כאן הרי לכך,
לא  אם אפילו מותר ולכן ולסתום, לפתוח כדי מסוים זמן
והרא"ש  והר"ן בשתיה. ומותר עקלתון, דרך הישראל בא
עקלתון  בדרך רק נסך ביין שגם וסוברים רבינו, על חולקים

בשתיה. חדשה.73)החבית.72)מותר מגופה יעשה
סתומות 74) אסורות, פתוחות חביות המשנה: בסוף

ה  כל שעל משמע הדברים.מותרות. מוסבים בבות

.çéÁÈp‰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

.èé‰˙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

.ë˙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

.àë„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

.áëÈ¯‡ ‚‡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,

.âëÔÈÈ 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
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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.

.ãëÌBÏL C¯c ‰È„ÓÏ ÒÎpL „e„b95˙Bi·Á‰ Ïk - ¿∆ƒ¿«ƒ¿ƒ»∆∆»»∆»ƒ
˙BiÁaL ˙BÁe˙t‰96˙B¯zÓ ˙BÓe˙Òe ,˙B¯eÒ‡97. «¿∆«¬À¬¿À»

- ¯·ÚÂ ‰È„na „e„b‰ ËLt Ì‡ ,‰ÓÁÏÓ ˙ÚL·eƒ¿«ƒ¿»»ƒ»««¿«¿ƒ»¿»«
el‡Â el‡98CqÏ È‡t ÔÈ‡L ,˙B¯zÓ99. ≈»≈À»∆≈¿«¿«≈

שלום.95) בשעת רבינו,96)במשנה: מלשון משמע
מותרות. שבבתים הפתוחות פתחון 97)שהחביות שאילו

סתומות  ודוקא עליהם. אדם אימת שאין לסתמן, טרחו לא
שבני  מפני אסורות, עץ של בפקק אבל טיט, של במגופה
טורח. כל בזה ואין למקומו, הפקק את להחזיר רגילים אדם
ביין  ונגעו שפתחון אפשר סתומות, שהחביות אע"פ ולפיכך

ופקקון. פתוחות.98)וחזרו בין סתומות ודוקא 99)בין
להן  חוששים - שנפתחו סתומות אבל מתחילתן, פתוחות

לפתוח. פנאי להם שהיה רואים אנו שהרי ואסורות,

.äë: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 לו 101)מותר שיש כיון
כגנב. נתפס אינו עליו, כגנב.102)מלוה עליו נתפס אם

.åëÔÈi‰ - 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

.æë˙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

.çë¯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

.èëÌÈÏ‡¯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

.à˙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»»»
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‰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

.áÁzÙn‰ 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

.âÏ‡¯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

.ãÌÈ·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

.ä¯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,

.åÔBlÁÂ ‰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.

.æ‰˜eÏÁ‰ ¯ˆÁ26ÒÈÙÈÒÓa27„ˆa ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ , »≈«¬»ƒ¿ƒƒ¿≈»ƒ¿«
‚‚ ‰È‰L ,ÔÈb‚ ÈL ÔÎÂ ;¯Á‡ „ˆa Ï‡¯OÈÂ ‰Ê∆¿ƒ¿»≈¿««≈¿≈¿≈«ƒ∆»»«
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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.

.ãëÌBÏL C¯c ‰È„ÓÏ ÒÎpL „e„b95˙Bi·Á‰ Ïk - ¿∆ƒ¿«ƒ¿ƒ»∆∆»»∆»ƒ
˙BiÁaL ˙BÁe˙t‰96˙B¯zÓ ˙BÓe˙Òe ,˙B¯eÒ‡97. «¿∆«¬À¬¿À»

- ¯·ÚÂ ‰È„na „e„b‰ ËLt Ì‡ ,‰ÓÁÏÓ ˙ÚL·eƒ¿«ƒ¿»»ƒ»««¿«¿ƒ»¿»«
el‡Â el‡98CqÏ È‡t ÔÈ‡L ,˙B¯zÓ99. ≈»≈À»∆≈¿«¿«≈

שלום.95) בשעת רבינו,96)במשנה: מלשון משמע
מותרות. שבבתים הפתוחות פתחון 97)שהחביות שאילו

סתומות  ודוקא עליהם. אדם אימת שאין לסתמן, טרחו לא
שבני  מפני אסורות, עץ של בפקק אבל טיט, של במגופה
טורח. כל בזה ואין למקומו, הפקק את להחזיר רגילים אדם
ביין  ונגעו שפתחון אפשר סתומות, שהחביות אע"פ ולפיכך

ופקקון. פתוחות.98)וחזרו בין סתומות ודוקא 99)בין
להן  חוששים - שנפתחו סתומות אבל מתחילתן, פתוחות

לפתוח. פנאי להם שהיה רואים אנו שהרי ואסורות,

.äë: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 לו 101)מותר שיש כיון
כגנב. נתפס אינו עליו, כגנב.102)מלוה עליו נתפס אם

.åëÔÈi‰ - 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

.æë˙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

.çë¯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

.èëÌÈÏ‡¯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

.à˙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»»»
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‰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

.áÁzÙn‰ 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

.âÏ‡¯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

.ãÌÈ·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

.ä¯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,

.åÔBlÁÂ ‰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.

.æ‰˜eÏÁ‰ ¯ˆÁ26ÒÈÙÈÒÓa27„ˆa ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ , »≈«¬»ƒ¿ƒƒ¿≈»ƒ¿«
‚‚ ‰È‰L ,ÔÈb‚ ÈL ÔÎÂ ;¯Á‡ „ˆa Ï‡¯OÈÂ ‰Ê∆¿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



`zexeqקכב zelk`n 'ld - dyecw xtq - '` xc` e"h 'c mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰hÓÏ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‚‚Â ‰ÏÚÓÏ Ï‡¯OÈ28B‡ , ƒ¿»≈¿«¿»¿«»≈»ƒ¿«»
ÒÈÙÈÒÓ Ô‰ÈÈa LÈÂ ‰Ê „ˆa ‰Ê eÈ‰L29ÏÚ Û‡ ; ∆»∆¿«∆¿≈≈≈∆¿ƒƒ««

- Ï‡¯OÈ ˜ÏÁÏ ˙ÚbÓ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ „iL Ètƒ∆«»≈»ƒ«««¿≈∆ƒ¿»≈
CÒ ÔÈÈ ÌeMÓ LLBÁ BÈ‡30˙B¯‰Ë ÌeMÓ ‡ÏÂ31. ≈≈ƒ≈∆∆¿…ƒ¿»

ב.26) ע, וה'ערוך'27)שם שם). (רש"י נמוכה מחיצה
(כסףֿמשנה). חלונות בו שיש כותל גאון, בשם פירש

ולנגוע 28) ידו להושיט כלֿכך מפחד אינו שהגוי ואע"פ
להתמודד  היתה שכוונתו בטענה להתנצל שיוכל מפני ביין
למעלה  גוי כשגג וכלֿשכן מותר, היין - הגובה למדוד או

קכט). סי' יו"ד (ב"ח למטה ישראל שם 29)ושל בברייתא
וסובר  שחלקו. חצר גבי אלא גגים, שני גבי מסיפיס נזכר לא
[וב'בית  כך. הדין לזה, זה הסמוכים גגים בשני שגם רבינו
ישראל  ושל למעלה גוי בגג שגם פירש קכט, סי' יו"ד יוסף'
סט"ז  סי' באותו פסק וכן מחיצה, כשיש רק מותר למטה,

ערוך']. ישלח 30)ב'שולחן אם כגנב עליו שנתפס מפני
ביין. לנגוע כדי אחרת לחצר או אחר לגג פסק 31)ידו

(ראה  גמליאל בן שמעון רבי על החולקים שם כרבנן
ולחםֿמשנה). כסףֿמשנה

.çOÈÏ ¯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

.è- „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

.éÌÈ¯·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

.àéÔÈÈa ‰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

.áé·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

.âée¯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¿≈≈
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‚ÊÓÈ ‡Ï51„ÈaL ÔÈi‰ CB˙Ï ÌÈn‰ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ …ƒ¿…»≈»ƒ««ƒ¿««ƒ∆¿«
‡ÏÂ .ÌÈn‰ CB˙Ï ÔÈi‰ ˜BˆÏ ‡B·È ‡nL ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»»»««ƒ¿««ƒ¿…

ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ CÈÏBÈ52‡B·È ‡nL ,˙bÏ ÌÈ·Ú ƒ»≈»ƒ¬»ƒ««∆»»
Ï‡¯OÈÏ ÚiÒÈ ‡ÏÂ .ÚbÏ B‡ C¯„Ï53˜È¯nL ‰ÚLa ƒ¿…ƒ«¿…¿««¿ƒ¿»≈¿»»∆≈ƒ

ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ „Èa ÈÏk‰ ÁÈpÈ ‡nL ,ÈÏÎÏ ÈÏkÓƒ¿ƒƒ¿ƒ∆»«ƒ««¿ƒ¿«»≈»ƒ
B‡ ÌÈn‰ ‚ÊÓ B‡ ÚiÒ Ì‡Â .BÁkÓ ‡a ÔÈi‰ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»««ƒ»ƒ…¿ƒƒ«»«««ƒ

¯zÓ - ÌÈ·Ú ‡È·‰54. ≈ƒ¬»ƒÀ»

עבירה.50) הרחקת לך 51)משום לך משום ב. נח, שם
תקרב. לא לכרמא סחור סחור נזירא, נט,52)אמרין שם

ה"ג.53)א. פי"ב למעלה וראה ב. עב, דעת 54)שם
ובדיעבד  עבירה, הרחקת משום לכתחילה רק שאסור רבינו
אסור  גוי, שמזגו שיין - ב נח, שם רש"י ושיטת מותר.
כתבו  שמסכו, ד"ה שם וב'תוספות' מותר. ובהנאה בשתיה
יין  יוחנן, רבי אמר שם: [בגמרא בהנאה. אף אסור שהיין
פסק  ורבינו אסור, בדיעבד שגם משמע אסור, גוי שמגזו
מותר  וכו' נזירא אמרינן לך לך משום שאסרו מה שכל
- ב נט, שם לגת, ענבים הולכת מדין זאת ולמד בדיעבד,
בפירוש  שם ואמרו וכו', אמרין לך לך משום שאסרו
שאם  - ב עב, שם סיוע, בדין גם משמע וכן מותר. שבדיעבד

(כסףֿמשנה)]. מותר - הגוי ביד הכלי הניח לא

.ãéÌÈ·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).

.åèe¯‡a ¯·k58Ì‡ ,‰È‰a ¯eÒ‡ ‡e‰L ¯·c ÏkL , ¿»≈«¿∆»»»∆»«¬»»ƒ
ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÓ ıeÁ ,ÔÈ¯zÓ ÂÈÓc - B¯ÎÓe ¯·Ú»«¿»»»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

.æèB‡ ,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

.æéÌÈ·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

.çé‰‡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).

.èé˙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

.ë˙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
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‰hÓÏ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‚‚Â ‰ÏÚÓÏ Ï‡¯OÈ28B‡ , ƒ¿»≈¿«¿»¿«»≈»ƒ¿«»
ÒÈÙÈÒÓ Ô‰ÈÈa LÈÂ ‰Ê „ˆa ‰Ê eÈ‰L29ÏÚ Û‡ ; ∆»∆¿«∆¿≈≈≈∆¿ƒƒ««

- Ï‡¯OÈ ˜ÏÁÏ ˙ÚbÓ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ „iL Ètƒ∆«»≈»ƒ«««¿≈∆ƒ¿»≈
CÒ ÔÈÈ ÌeMÓ LLBÁ BÈ‡30˙B¯‰Ë ÌeMÓ ‡ÏÂ31. ≈≈ƒ≈∆∆¿…ƒ¿»

ב.26) ע, וה'ערוך'27)שם שם). (רש"י נמוכה מחיצה
(כסףֿמשנה). חלונות בו שיש כותל גאון, בשם פירש

ולנגוע 28) ידו להושיט כלֿכך מפחד אינו שהגוי ואע"פ
להתמודד  היתה שכוונתו בטענה להתנצל שיוכל מפני ביין
למעלה  גוי כשגג וכלֿשכן מותר, היין - הגובה למדוד או

קכט). סי' יו"ד (ב"ח למטה ישראל שם 29)ושל בברייתא
וסובר  שחלקו. חצר גבי אלא גגים, שני גבי מסיפיס נזכר לא
[וב'בית  כך. הדין לזה, זה הסמוכים גגים בשני שגם רבינו
ישראל  ושל למעלה גוי בגג שגם פירש קכט, סי' יו"ד יוסף'
סט"ז  סי' באותו פסק וכן מחיצה, כשיש רק מותר למטה,

ערוך']. ישלח 30)ב'שולחן אם כגנב עליו שנתפס מפני
ביין. לנגוע כדי אחרת לחצר או אחר לגג פסק 31)ידו

(ראה  גמליאל בן שמעון רבי על החולקים שם כרבנן
ולחםֿמשנה). כסףֿמשנה

.çOÈÏ ¯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

.è- „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

.éÌÈ¯·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

.àéÔÈÈa ‰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

.áé·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

.âée¯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¿≈≈
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‚ÊÓÈ ‡Ï51„ÈaL ÔÈi‰ CB˙Ï ÌÈn‰ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ …ƒ¿…»≈»ƒ««ƒ¿««ƒ∆¿«
‡ÏÂ .ÌÈn‰ CB˙Ï ÔÈi‰ ˜BˆÏ ‡B·È ‡nL ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»»»««ƒ¿««ƒ¿…

ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ CÈÏBÈ52‡B·È ‡nL ,˙bÏ ÌÈ·Ú ƒ»≈»ƒ¬»ƒ««∆»»
Ï‡¯OÈÏ ÚiÒÈ ‡ÏÂ .ÚbÏ B‡ C¯„Ï53˜È¯nL ‰ÚLa ƒ¿…ƒ«¿…¿««¿ƒ¿»≈¿»»∆≈ƒ

ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ „Èa ÈÏk‰ ÁÈpÈ ‡nL ,ÈÏÎÏ ÈÏkÓƒ¿ƒƒ¿ƒ∆»«ƒ««¿ƒ¿«»≈»ƒ
B‡ ÌÈn‰ ‚ÊÓ B‡ ÚiÒ Ì‡Â .BÁkÓ ‡a ÔÈi‰ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»««ƒ»ƒ…¿ƒƒ«»«««ƒ

¯zÓ - ÌÈ·Ú ‡È·‰54. ≈ƒ¬»ƒÀ»

עבירה.50) הרחקת לך 51)משום לך משום ב. נח, שם
תקרב. לא לכרמא סחור סחור נזירא, נט,52)אמרין שם

ה"ג.53)א. פי"ב למעלה וראה ב. עב, דעת 54)שם
ובדיעבד  עבירה, הרחקת משום לכתחילה רק שאסור רבינו
אסור  גוי, שמזגו שיין - ב נח, שם רש"י ושיטת מותר.
כתבו  שמסכו, ד"ה שם וב'תוספות' מותר. ובהנאה בשתיה
יין  יוחנן, רבי אמר שם: [בגמרא בהנאה. אף אסור שהיין
פסק  ורבינו אסור, בדיעבד שגם משמע אסור, גוי שמגזו
מותר  וכו' נזירא אמרינן לך לך משום שאסרו מה שכל
- ב נט, שם לגת, ענבים הולכת מדין זאת ולמד בדיעבד,
בפירוש  שם ואמרו וכו', אמרין לך לך משום שאסרו
שאם  - ב עב, שם סיוע, בדין גם משמע וכן מותר. שבדיעבד

(כסףֿמשנה)]. מותר - הגוי ביד הכלי הניח לא

.ãéÌÈ·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).

.åèe¯‡a ¯·k58Ì‡ ,‰È‰a ¯eÒ‡ ‡e‰L ¯·c ÏkL , ¿»≈«¿∆»»»∆»«¬»»ƒ
ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÓ ıeÁ ,ÔÈ¯zÓ ÂÈÓc - B¯ÎÓe ¯·Ú»«¿»»»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

.æèB‡ ,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

.æéÌÈ·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

.çé‰‡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).

.èé˙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

.ë˙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
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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

.àë‰LB ‰È‰L Ï‡¯OÈ75CÏ‰ ,‰Ó ÌÈ·ÎBk „·BÚa ƒ¿»≈∆»»∆¿≈»ƒ»∆»«
‡È·‰Â CÒ ÔÈÈÂ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ¯ÎÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ»«¬«»ƒ¿≈∆∆¿≈ƒ

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ô‰ÈÓ„ BÏ76Ì„˜ BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â . ¿≈∆¬≈∆À»¿ƒ»«…∆
Ú ÈÏ ÔzÓ‰ :¯kÓiLÔÈÈ B‡ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ¯kÓ‡L „ ∆ƒ¿…«¿≈ƒ«∆∆¿…¬«»ƒ≈

Ì˙Ò ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,EÏ ‡È·‡Â ÈÏ LiL CÒ∆∆∆≈ƒ¿»ƒ¿««ƒ∆¿«
BÈÈ77ÈtÓ ;¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - BÏ ‡È·‰Â ¯ÎÓe , ≈»«¿≈ƒ¬≈∆»ƒ¿≈

.B·BÁ epnÓ Ú¯tiL È„k BÓei˜a ‰ˆB¯ ÈÏ‡¯Oi‰L∆«ƒ¿¿≈ƒ∆¿ƒ¿≈∆ƒ»«ƒ∆

א.75) סד, עבודהֿזרה 76)שם דמי נחמן: רב של מימרא
מותרים. גוי כשרוצה 77)ביד אסור יינם בסתם גם

בקיומו.

.áëÌÈ·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

.âëÌÈ·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

.ãëÈÏ‡¯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

.äëÌÈ·ÎBk „·BÚ ÈÂÁÏ ¯Èc Ô˙Bp‰93¯Ó‡Â , «≈ƒ»¿∆¿»ƒ≈»ƒ¿»«
ÈÂÁ‰ ÔÓ ÏÎ‡Â ‰˙Le CÏ :ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ BÏÚBÙÏ¿¬»≈»ƒ≈¿≈∆¡…ƒ«∆¿»ƒ
,ÔÈÈ ‰zLÈ ‡nL LLBÁ ‰Ê È¯‰ - BÏ ·MÁÓ È‡Â«¬ƒ¿«≈¬≈∆≈∆»ƒ¿∆«ƒ

‰fLe‰˜L‰Â CÒ ÔÈÈ BÏ ‰wL ÈÓk94‰Ê „‚Îe . ∆∆¿ƒ∆»»≈∆∆¿ƒ¿»¿∆∆∆
˙ÈÚÈ·La95Ï‡¯OÈ ÈÂÁÏ ¯Èc Ô˙pL ÔB‚k .¯eÒ‡ - ƒ¿ƒƒ»¿∆»«ƒ»¿∆¿»ƒƒ¿»≈
ı¯‡‰ ÌÚ96È‡Â ÏÎ‡Â CÏ :ÈÏ‡¯Oi‰ BÏÚBÙÏ ¯Ó‡Â , «»»∆¿»«¿¬«ƒ¿¿≈ƒ≈∆¡…«¬ƒ

- ¯OÚÓ BÈ‡L ¯·c ÏÚBt‰ ÏÎ‡ Ì‡Â .BÏ ·MÁÓ¿«≈¿ƒ»««≈»»∆≈¿À»
¯eÒ‡97. »

מעות 93) לחנוני שנתן כיון דינר. לו כשהקדים - ב סג, שם
מהחנוני  קנה כאילו הוא הרי אליו, הפועל את ששלח קודם
בעלֿהבית. משל אוכל שהפועל ונמצא לפועל, שיתן מה

נסך.94) מיין מזונותיו חוב בעלֿהבית 95)ופורע שנמצא
החנוני. מן שקנה שביעית מפירות הפועל מזונות חוב פורע

המעשרות.96) על ֿ 97)וחשוד לבעל שאסור כלומר,
ברור. אינו כאן רבינו ולשון כן. לעשות הבית

.åëB‡ ,‰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

.æë˜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
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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

.çëBÈÈa Ú‚pL ÌÈ·ÎBk „·BÚ103BÒ‡Ï Ï‡¯OÈ ÏL ≈»ƒ∆»«¿≈∆ƒ¿»≈¿»¿
¯kÓÏ ¯zÓ -104ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ B˙B‡Ï ÔÈÈ B˙B‡ À»ƒ¿…«ƒ¿»≈»ƒ

Ôek˙pL ÔÂÈkL .Bc·Ï B¯Ò‡L105ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‰Ê ∆¬»¿«∆≈»∆ƒ¿«≈∆»≈»ƒ
B‡ B¯aML BÓk ‰Ê È¯‰ - BÈÈ ¯Ò‡ÏÂ B˜Èf‰Ï¿«ƒ¿∆¡…≈¬≈∆¿∆ƒ¿

BÙ¯O106epnÓ Á˜BlL ÌÈÓc‰ e‡ˆÓÂ ;ÌlLÏ ·iÁL ¿»∆«»¿«≈¿ƒ¿¿«»ƒ∆≈«ƒ∆
˜f‰‰ ÈÓc107.‰¯ÈÎn‰ ÈÓc ‡ÏÂ , ¿≈«∆≈¿…¿≈«¿ƒ»

ב.103) נט, "מותר 104)שם אמרו לא שם, [בגמרא
לו  מותר (פירוש: דמיה למשקל ליה שרי אלא: למכור",
קלייה  מיקלא טעמא? מאי מהגוי), דמיו לקבל היין לבעל
טעם  הלא זה, לשון רבינו נקט למה להבין וקשה (שרפו),
הזיקו]. דמי גביית אלא מכירה כאן שאין מפני הוא ההיתר

לו,105) לשלם חייב אינו להזיק, בכוונה שלא נגע ואם
כלל  היין נשתנה לא כלומר, ניכר. שאינו היזק שזה מפני
ה"ג, ומזיק חובל מהל' בפ"א פוסק ורבינו מעשיו, עלֿידי
פטור. - באונס או בשגגה ניכר שאינו שהיזק

קלייה.106) מקלא נוטל 107)בגמרא: כשר יין ודמי
שם). (רש"י

ה'תשע"ו  א' אדר ט"ז ה' 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;

.àÔ¯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

.áÈÈqÓ ‰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

.â‰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

.ãÔ‰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.

.äÔÈÙ¯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

.å·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

.æ‰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»««
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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

.àë‰LB ‰È‰L Ï‡¯OÈ75CÏ‰ ,‰Ó ÌÈ·ÎBk „·BÚa ƒ¿»≈∆»»∆¿≈»ƒ»∆»«
‡È·‰Â CÒ ÔÈÈÂ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ¯ÎÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ»«¬«»ƒ¿≈∆∆¿≈ƒ

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ô‰ÈÓ„ BÏ76Ì„˜ BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â . ¿≈∆¬≈∆À»¿ƒ»«…∆
Ú ÈÏ ÔzÓ‰ :¯kÓiLÔÈÈ B‡ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ¯kÓ‡L „ ∆ƒ¿…«¿≈ƒ«∆∆¿…¬«»ƒ≈

Ì˙Ò ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,EÏ ‡È·‡Â ÈÏ LiL CÒ∆∆∆≈ƒ¿»ƒ¿««ƒ∆¿«
BÈÈ77ÈtÓ ;¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - BÏ ‡È·‰Â ¯ÎÓe , ≈»«¿≈ƒ¬≈∆»ƒ¿≈

.B·BÁ epnÓ Ú¯tiL È„k BÓei˜a ‰ˆB¯ ÈÏ‡¯Oi‰L∆«ƒ¿¿≈ƒ∆¿ƒ¿≈∆ƒ»«ƒ∆

א.75) סד, עבודהֿזרה 76)שם דמי נחמן: רב של מימרא
מותרים. גוי כשרוצה 77)ביד אסור יינם בסתם גם

בקיומו.

.áëÌÈ·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

.âëÌÈ·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

.ãëÈÏ‡¯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

.äëÌÈ·ÎBk „·BÚ ÈÂÁÏ ¯Èc Ô˙Bp‰93¯Ó‡Â , «≈ƒ»¿∆¿»ƒ≈»ƒ¿»«
ÈÂÁ‰ ÔÓ ÏÎ‡Â ‰˙Le CÏ :ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ BÏÚBÙÏ¿¬»≈»ƒ≈¿≈∆¡…ƒ«∆¿»ƒ
,ÔÈÈ ‰zLÈ ‡nL LLBÁ ‰Ê È¯‰ - BÏ ·MÁÓ È‡Â«¬ƒ¿«≈¬≈∆≈∆»ƒ¿∆«ƒ

‰fLe‰˜L‰Â CÒ ÔÈÈ BÏ ‰wL ÈÓk94‰Ê „‚Îe . ∆∆¿ƒ∆»»≈∆∆¿ƒ¿»¿∆∆∆
˙ÈÚÈ·La95Ï‡¯OÈ ÈÂÁÏ ¯Èc Ô˙pL ÔB‚k .¯eÒ‡ - ƒ¿ƒƒ»¿∆»«ƒ»¿∆¿»ƒƒ¿»≈
ı¯‡‰ ÌÚ96È‡Â ÏÎ‡Â CÏ :ÈÏ‡¯Oi‰ BÏÚBÙÏ ¯Ó‡Â , «»»∆¿»«¿¬«ƒ¿¿≈ƒ≈∆¡…«¬ƒ

- ¯OÚÓ BÈ‡L ¯·c ÏÚBt‰ ÏÎ‡ Ì‡Â .BÏ ·MÁÓ¿«≈¿ƒ»««≈»»∆≈¿À»
¯eÒ‡97. »

מעות 93) לחנוני שנתן כיון דינר. לו כשהקדים - ב סג, שם
מהחנוני  קנה כאילו הוא הרי אליו, הפועל את ששלח קודם
בעלֿהבית. משל אוכל שהפועל ונמצא לפועל, שיתן מה

נסך.94) מיין מזונותיו חוב בעלֿהבית 95)ופורע שנמצא
החנוני. מן שקנה שביעית מפירות הפועל מזונות חוב פורע

המעשרות.96) על ֿ 97)וחשוד לבעל שאסור כלומר,
ברור. אינו כאן רבינו ולשון כן. לעשות הבית

.åëB‡ ,‰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

.æë˜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
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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

.çëBÈÈa Ú‚pL ÌÈ·ÎBk „·BÚ103BÒ‡Ï Ï‡¯OÈ ÏL ≈»ƒ∆»«¿≈∆ƒ¿»≈¿»¿
¯kÓÏ ¯zÓ -104ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ B˙B‡Ï ÔÈÈ B˙B‡ À»ƒ¿…«ƒ¿»≈»ƒ

Ôek˙pL ÔÂÈkL .Bc·Ï B¯Ò‡L105ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‰Ê ∆¬»¿«∆≈»∆ƒ¿«≈∆»≈»ƒ
B‡ B¯aML BÓk ‰Ê È¯‰ - BÈÈ ¯Ò‡ÏÂ B˜Èf‰Ï¿«ƒ¿∆¡…≈¬≈∆¿∆ƒ¿

BÙ¯O106epnÓ Á˜BlL ÌÈÓc‰ e‡ˆÓÂ ;ÌlLÏ ·iÁL ¿»∆«»¿«≈¿ƒ¿¿«»ƒ∆≈«ƒ∆
˜f‰‰ ÈÓc107.‰¯ÈÎn‰ ÈÓc ‡ÏÂ , ¿≈«∆≈¿…¿≈«¿ƒ»

ב.103) נט, "מותר 104)שם אמרו לא שם, [בגמרא
לו  מותר (פירוש: דמיה למשקל ליה שרי אלא: למכור",
קלייה  מיקלא טעמא? מאי מהגוי), דמיו לקבל היין לבעל
טעם  הלא זה, לשון רבינו נקט למה להבין וקשה (שרפו),
הזיקו]. דמי גביית אלא מכירה כאן שאין מפני הוא ההיתר

לו,105) לשלם חייב אינו להזיק, בכוונה שלא נגע ואם
כלל  היין נשתנה לא כלומר, ניכר. שאינו היזק שזה מפני
ה"ג, ומזיק חובל מהל' בפ"א פוסק ורבינו מעשיו, עלֿידי
פטור. - באונס או בשגגה ניכר שאינו שהיזק

קלייה.106) מקלא נוטל 107)בגמרא: כשר יין ודמי
שם). (רש"י

ה'תשע"ו  א' אדר ט"ז ה' 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;

.àÔ¯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

.áÈÈqÓ ‰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

.â‰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

.ãÔ‰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.

.äÔÈÙ¯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

.å·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

.æ‰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
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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.

.ç˙BÏÎ‡Ó ÏkÓ „Á‡Ó Ïc¯Ák B‡ ‰¯BÚOk ÏÎB‡‰»≈ƒ¿»¿«¿»≈∆»ƒ»«¬»
„Ú ÔÎÂ ,Ïc¯Ák ÏÎ‡Â ¯ÊÁÂ ËÚÓ ‰‰LÂ ,ÌÈ¯eÒ‡‰»¬ƒ¿»»¿«¿»«¿»«¿«¿»¿≈«
‰‰L Ì‡ :„ÈÊÓa ÔÈa ‚‚BLa ÔÈa ,˙Èfk ÌÈÏL‰L∆ƒ¿ƒ««ƒ≈¿≈≈¿≈ƒƒ»»

ÌÈˆÈa LÏL ˙ÏÈÎ‡ È„k ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ27Û¯ËˆÈ - ƒ¿ƒ»¿«¿≈¬ƒ«»≈ƒƒ¿»≈
BÓk Ôa¯˜ B‡ ˙e˜ÏÓ B‡ ˙¯k ·iÁ ‡e‰ È¯‰Â ,Ïk‰«…«¬≈«»»≈«¿»¿»¿
‰lÁzÓ ‰fÓ ¯˙È ‰‰L Ì‡Â ;˙Á‡ ˙·a ˙ÈÊk ÏÎ‡L∆»«¿«ƒ¿«««¿ƒ»»»≈ƒ∆ƒ¿ƒ»
ÏÎ‡ ‡l‡ ,Ô‰ÈÈa ‰‰L ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÛBÒ „ÚÂ¿«««ƒ∆…»»≈≈∆∆»»«
‡l‡ ˙ÈÊk ÌÈÏL‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,Ïc¯Ák ¯Á‡ Ïc¯Ák¿«¿»««¿«¿»ƒ¿…ƒ¿ƒ¿«ƒ∆»
.¯eËÙe ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - Ò¯t ˙ÏÈÎ‡ È„kÓ ¯˙Èa¿»≈ƒ¿≈¬ƒ«¿»≈»ƒ¿»¿ƒ»

כר'27) ביצים שלוש שיעור פרס ואכילת פרס, אכילת כדי
ביצים. ארבע הוא פרס שיעור סובר ורש"י ברוקא. בן יוחנן

.è,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

.éÔÈ¯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.

.àé„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

.áé˜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

.âé- ·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

.ãé‰¯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

.åè‡ˆBiÎÂ ıÓÁ Ba LiL ¯·c ÁÈ¯‰L ‰ÏBÁ‰ ÔÎÂ¿≈«∆∆≈ƒ«»»∆≈…∆¿«≈
.‰¯aÚk BÈc - LÙp‰ ˙‡ ÔÈ¯Ú¯ÚnL ÌÈ¯·cÓ Baƒ¿»ƒ∆¿«¿¬ƒ∆«∆∆ƒ¿À»»

.æèÒeÓÏa 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

.æéB˙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

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

zexeq` zelk`n 'ld - dyecw xtq - '` xc` f"h 'd mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

במיתה. אינו מעשרות תחילה 47)ממנו אותו שמאכילים
דרבנן. הביעור.48)איסורי זמן שהטבל 49)לאחר

בעשה. והשביעית שמים בידי את 50)במיתה ולהאכילו
יפריש  ואם כולו לאכול צריך שהחולה כגון, שבו, החולין

לו. יספיק לא התרומות ממנו 51)ממנו מפרישים אין
לעצמה  תרומה החולה שיאכל מעשר, ותרומת תרומה
שהוא. כמו הטבל את אותו מאכילים אלא לעצמם, וחולין

בתרומה. שאסור בזר אבל 52)והמדובר חמורה תרומה
שיש  לומר התכוונו שלא רבינו, ומפרש לתיקוני, אפשר טבל
שאפשר  מכיון שטבל אלא תרומה, להפריש היינו לתקן,
היא. ממש קודש תרומה אבל חמורה, קדושה בו אין לתקנו

.çé‡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

.èé‰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

.àBÈÓ BÈ‡La ÔÈÓ :¯zÓ ¯·„a ·¯Ú˙pL ¯eÒ‡ ¯·c»»»∆ƒ¿»≈¿»»À»ƒ¿∆≈ƒ
ÌÚË Ô˙Ba -2ÏÚ „ÓÚÏ ¯LÙ‡ È‡L ,BÈÓa ÔÈÓe ; ¿≈««ƒ¿ƒ∆ƒ∆¿»«¬…«

·¯a ÏËaÈ - BÓÚË3. «¿ƒ»≈¿…

ב.2) בהלכה שמבאר בטל 3)כמו עט. זבחים כרבא,
שיתבאר  כמו סופרים, מדברי אסור אבל התורה, מן ברוב

דֿה. בהלכות להלן

.áÁBnÂ 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

.â˙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

.ãÌ‡ ,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¿»¿»
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קכז zexeq` zelk`n 'ld - dyecw xtq - '` xc` f"h 'd mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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.

.ç˙BÏÎ‡Ó ÏkÓ „Á‡Ó Ïc¯Ák B‡ ‰¯BÚOk ÏÎB‡‰»≈ƒ¿»¿«¿»≈∆»ƒ»«¬»
„Ú ÔÎÂ ,Ïc¯Ák ÏÎ‡Â ¯ÊÁÂ ËÚÓ ‰‰LÂ ,ÌÈ¯eÒ‡‰»¬ƒ¿»»¿«¿»«¿»«¿«¿»¿≈«
‰‰L Ì‡ :„ÈÊÓa ÔÈa ‚‚BLa ÔÈa ,˙Èfk ÌÈÏL‰L∆ƒ¿ƒ««ƒ≈¿≈≈¿≈ƒƒ»»

ÌÈˆÈa LÏL ˙ÏÈÎ‡ È„k ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ27Û¯ËˆÈ - ƒ¿ƒ»¿«¿≈¬ƒ«»≈ƒƒ¿»≈
BÓk Ôa¯˜ B‡ ˙e˜ÏÓ B‡ ˙¯k ·iÁ ‡e‰ È¯‰Â ,Ïk‰«…«¬≈«»»≈«¿»¿»¿
‰lÁzÓ ‰fÓ ¯˙È ‰‰L Ì‡Â ;˙Á‡ ˙·a ˙ÈÊk ÏÎ‡L∆»«¿«ƒ¿«««¿ƒ»»»≈ƒ∆ƒ¿ƒ»
ÏÎ‡ ‡l‡ ,Ô‰ÈÈa ‰‰L ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÛBÒ „ÚÂ¿«««ƒ∆…»»≈≈∆∆»»«
‡l‡ ˙ÈÊk ÌÈÏL‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,Ïc¯Ák ¯Á‡ Ïc¯Ák¿«¿»««¿«¿»ƒ¿…ƒ¿ƒ¿«ƒ∆»
.¯eËÙe ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - Ò¯t ˙ÏÈÎ‡ È„kÓ ¯˙Èa¿»≈ƒ¿≈¬ƒ«¿»≈»ƒ¿»¿ƒ»

כר'27) ביצים שלוש שיעור פרס ואכילת פרס, אכילת כדי
ביצים. ארבע הוא פרס שיעור סובר ורש"י ברוקא. בן יוחנן

.è,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

.éÔÈ¯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.

.àé„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

.áé˜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

.âé- ·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

.ãé‰¯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

.åè‡ˆBiÎÂ ıÓÁ Ba LiL ¯·c ÁÈ¯‰L ‰ÏBÁ‰ ÔÎÂ¿≈«∆∆≈ƒ«»»∆≈…∆¿«≈
.‰¯aÚk BÈc - LÙp‰ ˙‡ ÔÈ¯Ú¯ÚnL ÌÈ¯·cÓ Baƒ¿»ƒ∆¿«¿¬ƒ∆«∆∆ƒ¿À»»

.æèÒeÓÏa 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

.æéB˙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
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במיתה. אינו מעשרות תחילה 47)ממנו אותו שמאכילים
דרבנן. הביעור.48)איסורי זמן שהטבל 49)לאחר

בעשה. והשביעית שמים בידי את 50)במיתה ולהאכילו
יפריש  ואם כולו לאכול צריך שהחולה כגון, שבו, החולין

לו. יספיק לא התרומות ממנו 51)ממנו מפרישים אין
לעצמה  תרומה החולה שיאכל מעשר, ותרומת תרומה
שהוא. כמו הטבל את אותו מאכילים אלא לעצמם, וחולין

בתרומה. שאסור בזר אבל 52)והמדובר חמורה תרומה
שיש  לומר התכוונו שלא רבינו, ומפרש לתיקוני, אפשר טבל
שאפשר  מכיון שטבל אלא תרומה, להפריש היינו לתקן,
היא. ממש קודש תרומה אבל חמורה, קדושה בו אין לתקנו

.çé‡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

.èé‰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

.àBÈÓ BÈ‡La ÔÈÓ :¯zÓ ¯·„a ·¯Ú˙pL ¯eÒ‡ ¯·c»»»∆ƒ¿»≈¿»»À»ƒ¿∆≈ƒ
ÌÚË Ô˙Ba -2ÏÚ „ÓÚÏ ¯LÙ‡ È‡L ,BÈÓa ÔÈÓe ; ¿≈««ƒ¿ƒ∆ƒ∆¿»«¬…«

·¯a ÏËaÈ - BÓÚË3. «¿ƒ»≈¿…

ב.2) בהלכה שמבאר בטל 3)כמו עט. זבחים כרבא,
שיתבאר  כמו סופרים, מדברי אסור אבל התורה, מן ברוב

דֿה. בהלכות להלן

.áÁBnÂ 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

.â˙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

.ãÌ‡ ,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¿»¿»
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.‰¯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

.ä?BËeÚÓ ÌˆÚa „·‡ÈÂ ¯eÒ‡‰ ¯·c ·¯Ú˙È ‰nÎ·e¿«»ƒ¿»≈»»»»¿…«¿…∆ƒ
,ÌÈMLa B¯eÚML ¯·c LÈ :ÌÈÓÎÁ Ba e˙pL ¯eÚMk«ƒ∆»¿¬»ƒ≈»»∆ƒ¿ƒƒ

‰‡Óa B¯eÚML LÈÂ15ÌÈ˙‡Óa B¯eÚML LÈÂ ,16. ¿≈∆ƒ¿≈»¿≈∆ƒ¿»«ƒ

יג.15) בהלכה כמבואר הכרם,16)תרומה, וכלאי ערלה
שם. כמבואר

.åÈ¯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

.æÏL ˙Bi·Á ‰nk ‰ÈÏÚ eÏÙpL CÒ ÔÈÈ ˙tË ?„ˆÈk≈«ƒ«≈∆∆∆»¿»∆»«»»ƒ∆
Ï·Ë ÔÈÈ ÏL ÒBk ÔÎÂ .¯‡a˙iL BÓk ,¯eÒ‡ Ïk‰ - ÔÈÈ«ƒ«…»¿∆ƒ¿»≈¿≈∆≈∆∆
˙BÓe¯z LÈ¯ÙiL „Ú ,Ï·Ë Ïk‰ - ˙È·Áa ·¯Ú˙pL∆ƒ¿»≈¿»ƒ«…∆∆«∆«¿ƒ¿

˙·¯ÚzÏ ÔÈÈe‡¯‰ ˙B¯OÚÓe21¯‡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

.ç˙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

.èÁÒÙa 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

.é‰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

.àé‡ˆBiÎÂ Ì„Â ·ÏÁÂ Ì¯k‰ È‡ÏÎÂ ‰Ï¯Ú‰ Ï·‡¬»»»¿»¿ƒ¿≈«∆∆¿≈∆¿»¿«≈
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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

.áéÌ‡ ,ÔÈ¯ÈzÓ BÏ LiL ¯·„ elÙ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆¬ƒ»»∆≈«ƒƒƒ
¯zÓ - ÌÚË Ô˙ ‡ÏÂ BÈÓ BÈ‡La ·¯Ú˙34‡Ï . ƒ¿»≈¿∆≈ƒ¿…»«««À»…

¯LÙ‡ È¯‰L ;Ï·hÓ ¯eÓÁ ÔÈ¯ÈzÓ BÏ LiL ‰Ê ‰È‰Èƒ¿∆∆∆≈«ƒƒ»ƒ∆∆∆¬≈∆¿»
,ÌÚË Ô˙Ba - BÈÓa ‡lL ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ,Bw˙Ï¿«¿¿««ƒ≈∆…¿ƒ¿≈««
‰¯Bz‰L ;ÁÒÙa ıÓÁ ÏÚ dÓ˙z Ï‡Â .e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿¿«ƒ¿««»≈¿∆«∆«»
,Ba e¯ÈÓÁ‰ CÎÈÙÏ ,eÏÎ‡˙ ‡Ï ˙ˆÓÁÓ Ïk :‰¯Ó‡»¿»»«¿∆∆……≈¿ƒ»∆¿ƒ

e¯‡aL BÓk35. ¿∆≈«¿

בדבר 34) שפוסק הנשה, גיד פרק חולין אלפס רב על חולק
הסתמך  (כנראה בטל. לא מינו באינו אפילו מתירין לו שיש
מתירין, לו שיש דבר כל ו, פרק נדרים הירושלמי על רבינו
במשהו  במינו מין וכו' וחדש והקדש שני ומעשר טבל כגון

טעם. בנותן במינו שהוא 35)ושלא בכל שאוסר בה"ט,
שלא  שגזרו אמרו, כט: בפסחים במינו. שלא בין במינו בין
בפסח  בחמץ גזרו למה מפרש כאן ורבינו מינם. אטו במינם
שבחוץ  משום וביאור מתירין, לו שיש דבר בכל ולא בלבד

תאכלו. לא מחמצת כל נאמר בפסח

.âé‰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

.ãéÌÈ˙‡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 -

.åè‰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
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.‰¯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

.ä?BËeÚÓ ÌˆÚa „·‡ÈÂ ¯eÒ‡‰ ¯·c ·¯Ú˙È ‰nÎ·e¿«»ƒ¿»≈»»»»¿…«¿…∆ƒ
,ÌÈMLa B¯eÚML ¯·c LÈ :ÌÈÓÎÁ Ba e˙pL ¯eÚMk«ƒ∆»¿¬»ƒ≈»»∆ƒ¿ƒƒ

‰‡Óa B¯eÚML LÈÂ15ÌÈ˙‡Óa B¯eÚML LÈÂ ,16. ¿≈∆ƒ¿≈»¿≈∆ƒ¿»«ƒ

יג.15) בהלכה כמבואר הכרם,16)תרומה, וכלאי ערלה
שם. כמבואר

.åÈ¯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

.æÏL ˙Bi·Á ‰nk ‰ÈÏÚ eÏÙpL CÒ ÔÈÈ ˙tË ?„ˆÈk≈«ƒ«≈∆∆∆»¿»∆»«»»ƒ∆
Ï·Ë ÔÈÈ ÏL ÒBk ÔÎÂ .¯‡a˙iL BÓk ,¯eÒ‡ Ïk‰ - ÔÈÈ«ƒ«…»¿∆ƒ¿»≈¿≈∆≈∆∆
˙BÓe¯z LÈ¯ÙiL „Ú ,Ï·Ë Ïk‰ - ˙È·Áa ·¯Ú˙pL∆ƒ¿»≈¿»ƒ«…∆∆«∆«¿ƒ¿

˙·¯ÚzÏ ÔÈÈe‡¯‰ ˙B¯OÚÓe21¯‡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

.ç˙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

.èÁÒÙa 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

.é‰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

.àé‡ˆBiÎÂ Ì„Â ·ÏÁÂ Ì¯k‰ È‡ÏÎÂ ‰Ï¯Ú‰ Ï·‡¬»»»¿»¿ƒ¿≈«∆∆¿≈∆¿»¿«≈
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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

.áéÌ‡ ,ÔÈ¯ÈzÓ BÏ LiL ¯·„ elÙ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆¬ƒ»»∆≈«ƒƒƒ
¯zÓ - ÌÚË Ô˙ ‡ÏÂ BÈÓ BÈ‡La ·¯Ú˙34‡Ï . ƒ¿»≈¿∆≈ƒ¿…»«««À»…

¯LÙ‡ È¯‰L ;Ï·hÓ ¯eÓÁ ÔÈ¯ÈzÓ BÏ LiL ‰Ê ‰È‰Èƒ¿∆∆∆≈«ƒƒ»ƒ∆∆∆¬≈∆¿»
,ÌÚË Ô˙Ba - BÈÓa ‡lL ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ,Bw˙Ï¿«¿¿««ƒ≈∆…¿ƒ¿≈««
‰¯Bz‰L ;ÁÒÙa ıÓÁ ÏÚ dÓ˙z Ï‡Â .e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿¿«ƒ¿««»≈¿∆«∆«»
,Ba e¯ÈÓÁ‰ CÎÈÙÏ ,eÏÎ‡˙ ‡Ï ˙ˆÓÁÓ Ïk :‰¯Ó‡»¿»»«¿∆∆……≈¿ƒ»∆¿ƒ

e¯‡aL BÓk35. ¿∆≈«¿

בדבר 34) שפוסק הנשה, גיד פרק חולין אלפס רב על חולק
הסתמך  (כנראה בטל. לא מינו באינו אפילו מתירין לו שיש
מתירין, לו שיש דבר כל ו, פרק נדרים הירושלמי על רבינו
במשהו  במינו מין וכו' וחדש והקדש שני ומעשר טבל כגון

טעם. בנותן במינו שהוא 35)ושלא בכל שאוסר בה"ט,
שלא  שגזרו אמרו, כט: בפסחים במינו. שלא בין במינו בין
בפסח  בחמץ גזרו למה מפרש כאן ורבינו מינם. אטו במינם
שבחוץ  משום וביאור מתירין, לו שיש דבר בכל ולא בלבד

תאכלו. לא מחמצת כל נאמר בפסח

.âé‰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

.ãéÌÈ˙‡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 -

.åè‰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
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תרומות 47) המשניות בפירוש (רבינו גרועות תאנים מין
ד). יא, פרק

.æèÈtÓ ?Ì¯k‰ È‡ÏÎÂ ‰Ï¯Ú ¯eÚL eÏÙk ‰nÏÂ¿»»»¿ƒ»¿»¿ƒ¿≈«∆∆ƒ¿≈
‰È‰a ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L48‰‡Ó ¯eÚL ÏÚ eÎÓÒ ‰nÏÂ . ∆≈¬ƒ«¬»»¿»»»¿«ƒ≈»

‰‡nÓ „Á‡ ¯OÚÓ ˙Óe¯z È¯‰L ?˙BÓe¯˙a49 ƒ¿∆¬≈¿««¬≈∆»ƒ≈»
Lc˜Óe50e¯Ó‡ .epnÓ BLc˜Ó ˙‡ :¯Ó‡pL .Ïk‰ ¿«≈«…∆∆¡«∆ƒ¿¿ƒ∆»¿

epnÓ ÌÈ¯Ó ‰z‡L ¯·c :ÌÈÓÎÁ51BÎB˙Ï ¯ÊÁ Ì‡ ,52 ¬»ƒ»»∆«»≈ƒƒ∆ƒ»«¿
BLc˜Ó -53. ¿«¿

יד.48) בהלכה למעלה ובא מן 49)ירושלמי מעשר
מעשר.51)ואוסר.50)המעשר. יפול 52)תרומת אם

הורם. שמהם לפירות אוסרו.53)בחזרה

.æé‰¯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

.çéÏÁk 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

.èé‰˜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,

.ëÛBÚ 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

.àëÈ¯‰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.

.áë‰¯„˜ 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

.âëe·¯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

.ãëÔÈa ÌÈMLa ÔÈa ,ÔÈ¯eq‡‰ ÏÎa ÔÈ¯ÚLnLk¿∆¿«¬ƒ¿»»ƒƒ≈¿ƒƒ≈
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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

.äë‰lÁzÎÏ ‰¯Bz ÏL ÔÈ¯eq‡ Ïh·Ï ¯eÒ‡85Ì‡Â . »¿«≈ƒƒ∆»¿«¿ƒ»¿ƒ
B˙B‡ eÒ˜ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ïhaƒ≈¬≈∆À»¿««ƒ≈»¿

ÌÈÓÎÁ86Ò˜ ‡e‰L ÔÂÈkL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .Ïk‰ e¯Ò‡Â ¬»ƒ¿»¿«…¿≈»∆ƒ∆≈»∆¿»
ÏhaL ¯·BÚ‰ ‰Ê ÏÚ ‡l‡ BÊ ˙·¯Úz ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡ -≈¿ƒ«¬…∆∆»«∆»≈∆ƒ≈

¯eq‡‰87.¯zÓ Ïk‰ - ÌÈ¯Á‡Ï Ï·‡ ; »ƒ¬»«¬≈ƒ«…À»

וראה 85) ד: ביצה שיבטל, כדי האיסור על ההיתר להרבות
שם. מירושלמי והמקור ט, משנה תרומות ה בפרק ר"ש

ור'86) יוסי כר' קנסו, לא בשוגג אבל במזיד, זה עשה אם
שם. תרומות ובמשנה נד. בגיטין מי 87)שמעון על וכן

כתב  כך הרעים. מעשיו לו יהנו שלא כדי בשבילו שנתבטל
רבינו. בכוונת הרשב"א

.åë‰‡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.

.æëÛBÚ ¯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

.çë¯·„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

.èë·¯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

.ì‰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"

.àìıÓÁÏ 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,

.áìBaÏÁa 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«
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תרומות 47) המשניות בפירוש (רבינו גרועות תאנים מין
ד). יא, פרק

.æèÈtÓ ?Ì¯k‰ È‡ÏÎÂ ‰Ï¯Ú ¯eÚL eÏÙk ‰nÏÂ¿»»»¿ƒ»¿»¿ƒ¿≈«∆∆ƒ¿≈
‰È‰a ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L48‰‡Ó ¯eÚL ÏÚ eÎÓÒ ‰nÏÂ . ∆≈¬ƒ«¬»»¿»»»¿«ƒ≈»

‰‡nÓ „Á‡ ¯OÚÓ ˙Óe¯z È¯‰L ?˙BÓe¯˙a49 ƒ¿∆¬≈¿««¬≈∆»ƒ≈»
Lc˜Óe50e¯Ó‡ .epnÓ BLc˜Ó ˙‡ :¯Ó‡pL .Ïk‰ ¿«≈«…∆∆¡«∆ƒ¿¿ƒ∆»¿

epnÓ ÌÈ¯Ó ‰z‡L ¯·c :ÌÈÓÎÁ51BÎB˙Ï ¯ÊÁ Ì‡ ,52 ¬»ƒ»»∆«»≈ƒƒ∆ƒ»«¿
BLc˜Ó -53. ¿«¿

יד.48) בהלכה למעלה ובא מן 49)ירושלמי מעשר
מעשר.51)ואוסר.50)המעשר. יפול 52)תרומת אם

הורם. שמהם לפירות אוסרו.53)בחזרה

.æé‰¯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

.çéÏÁk 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

.èé‰˜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,

.ëÛBÚ 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

.àëÈ¯‰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.

.áë‰¯„˜ 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

.âëe·¯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

.ãëÔÈa ÌÈMLa ÔÈa ,ÔÈ¯eq‡‰ ÏÎa ÔÈ¯ÚLnLk¿∆¿«¬ƒ¿»»ƒƒ≈¿ƒƒ≈
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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

.äë‰lÁzÎÏ ‰¯Bz ÏL ÔÈ¯eq‡ Ïh·Ï ¯eÒ‡85Ì‡Â . »¿«≈ƒƒ∆»¿«¿ƒ»¿ƒ
B˙B‡ eÒ˜ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ïhaƒ≈¬≈∆À»¿««ƒ≈»¿

ÌÈÓÎÁ86Ò˜ ‡e‰L ÔÂÈkL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .Ïk‰ e¯Ò‡Â ¬»ƒ¿»¿«…¿≈»∆ƒ∆≈»∆¿»
ÏhaL ¯·BÚ‰ ‰Ê ÏÚ ‡l‡ BÊ ˙·¯Úz ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡ -≈¿ƒ«¬…∆∆»«∆»≈∆ƒ≈

¯eq‡‰87.¯zÓ Ïk‰ - ÌÈ¯Á‡Ï Ï·‡ ; »ƒ¬»«¬≈ƒ«…À»

וראה 85) ד: ביצה שיבטל, כדי האיסור על ההיתר להרבות
שם. מירושלמי והמקור ט, משנה תרומות ה בפרק ר"ש

ור'86) יוסי כר' קנסו, לא בשוגג אבל במזיד, זה עשה אם
שם. תרומות ובמשנה נד. בגיטין מי 87)שמעון על וכן

כתב  כך הרעים. מעשיו לו יהנו שלא כדי בשבילו שנתבטל
רבינו. בכוונת הרשב"א

.åë‰‡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.

.æëÛBÚ ¯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

.çë¯·„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

.èë·¯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

.ì‰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"

.àìıÓÁÏ 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,

.áìBaÏÁa 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«
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·ÏÁÏ109‰Lp‰ „È‚a d‡ÏvL C¯È ÔÎÂ .110- daL «≈∆¿≈»≈∆¿»»¿ƒ«»∆∆»
ÏÎB‡Â ÛÏB˜111„ÈbÏ ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú112.BÎÈÏLÓe ≈¿≈«∆«ƒ««ƒ«¿ƒ

‡ÏÂ ÔÈËeÁ ‡Ï ¯ÈÒ‰ ‡ÏÂ ,‰ÓÏL d‡ÏvL ‰Ó‰a ÔÎÂ¿≈¿≈»∆¿»»¿≈»¿…≈ƒ…ƒ¿…
˙BÓe¯˜113ÏÎB‡Â ÛÏB˜ - ˙B¯eÒ‡‰114ÚÈbiL ÔÂÈÎÂ , ¿»¬≈¿≈¿≈»∆«ƒ«

Ô˙Ba ÌÈ„È‚a ÔÈ‡L .BÎÈÏLÓe BÎ˙BÁ - ¯eÒ‡ ¯·„Ï¿»»»¿«¿ƒ∆≈¿ƒƒ¿≈
Ô‰a ¯ÚLÏ È„k ÌÚË115. ««¿≈¿«≈»∆

והקרב.104) הכליות חלב נטל שלא שבו, החלב עם
החלב.105) מן שהחלב 106)שרחוק שם: בגמרא

התורה.107)מפעפע. מן אמרו 108)האסורים בגמרא
רבינו, ומפרש בחלבו שצלאו כחוש בגדי התיר יוחנן שר'
מבאר  כך החלב. נגד בבשר ששים שיש היינו שכחוש

רבינו. דברי ולא 109)הרשב"א נטילה לא צריך ואינו
השאר. ואוכל החלב משליך אלא לחלב סמוך קליפה

סופרים.110) מדברי אסור הגיד את 111)ושומן קולף
היא  רזה הגיד ששמנונית מפני ואוכלו, הגיד שעל הבשר
אם  ואפילו במקומה. נצמתת אלא כחלב מפעפעת ואינה

טעם. ליתן כדי מספיק זה אין קצת מפעפע או 112)הוא
שומנו. נגד ששים צריך הגיד עם נתבשל אם אבל לשומנו,

חלב.113) משום התורה מן וחלב 114)האסורים הואיל
בבשר. מפעפע אינו ורזה, כחוש אפילו 115)זה פירוש,

כמו  טעם, נתינת כדי עד כך כל בצליה מפעפע אינו שומנם
רבינו  דייק ולפיכך משנה, הכסף בשם למעלה שנתבאר

החוטין וכתב: או גיד של שומנו כלומר, בהן" לער "כדי
פירוש  כדי... לא אבל טעם, קצת אמנם נותנים והקרומות

משנה. הלחם של התמיהות כל מסלק זה,

.âìB‡ ‰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

.ãìBnÚ ÏÏ·pL ÁÈÏÓ ‰Ï· ¯Oa118‰ËeÁL ¯Oa119 ¿«¿≈»»ƒ«∆ƒ¿«ƒ¿«¿»
¯Ò‡ ‰Ê È¯‰ -120˙ÚÏ· ‰Ï·p‰ ˙ÈˆÓzL ÈtÓ ; ¬≈∆∆¡«ƒ¿≈∆«¿ƒ«¿≈»ƒ¿««

ÏÚ ‡Ï Ô‡k „ÓÚÏ ¯LÙ‡ È‡Â ,‰ËeÁM‰ ¯Oa Ûe‚a¿¿««¿»¿ƒ∆¿»«¬…»…«
¯eÚM‰ ÏÚ ‡ÏÂ ÌÚh‰121ÁÈÏÓ ‡ÓË ‚c ¯Oa ÔÎÂ . «««¿…««ƒ¿≈¿«»»≈»ƒ«

Ï·‡ .B¯Èˆ ÈtÓ ¯Ò‡ - ¯B‰Ë ÏÙz ‚„ BnÚ ÏÏ·pL∆ƒ¿«ƒ»»≈»∆¡«ƒ¿≈ƒ¬»
‡Ï - ‡ÓË ‚c ÏÙz‰Â ,¯B‰Ë ÁÈÏn‰ ‰È‰ Ì‡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

העיסה; לתוך שנפל תרומה או הכרם כלאי של שאור ביטול.
בגד  אחד; ממין שמות שלושה או שנים שהם תבלין ודין
ועצי  ערלה בקליפי שבשלה קדרה או ערלה בקליפי שצבעו
יין  חבית בו; וכיוצא ערלה בפגי גבינה המעמיד דין היתר;
נסך  יין איפכא; או איסור של החביות בין שנתערבה היתר

ענבים. גבי על שנפל

.à¯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

.áCB˙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»
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Ún„Ó dlk6˙¯„˜Ï eÏÙpL ‰Óe¯z ÏL ÔÈÏ·z ÔÎÂ . À»¿À»¿≈¿»ƒ∆¿»∆»¿ƒ¿≈«
ÔÈlÁ‰ ÔÈnÓ Ô‰Â ,Ïa˙Ï È„k Ô‰a LÈÂ ,ÔÈlÁ7Ïk‰ - Àƒ¿≈»∆¿≈¿«≈¿≈ƒƒ«Àƒ«…

ÛÏ‡Ó „Á‡ ÔÈÏ·z‰ B‡ ¯B‡O‰L Èt ÏÚ Û‡Â .Ún„Ó8. ¿À»¿««ƒ∆«¿«¿»ƒ∆»≈∆∆
ÏL ÔÈÏ·z B‡ ,‰qÚ‰ CB˙Ï Ì¯k‰ È‡Ïk ÏL ¯B‡O ÔÎÂ¿≈¿∆ƒ¿≈«∆∆¿»ƒ»¿»ƒ∆

.‰È‰a ¯eÒ‡ Ïk‰ - ‰¯„w‰ CB˙Ï ‰Ï¯Ú»¿»¿«¿≈»«…»«¬»»

תרומה.5) של השאור עם במינו מין תערובת 6)שהוא
מדומע. נקרא: האוסר, בשיעור וחולין אבל 7)תרומה

שם  שנתבאר כמו טעם, בנתינת תלוי הכל מינו, בשאינו
או  מאה ששים, כגון שנאמר, השיעורים וכל ז. במשנה
המשנה  בפירוש שם ראה כלל. קובעים אינם - מאתים

פט"ו 8)לרבינו. ולמעלה בטל. לא אלפים, בכמה ואפילו
אחד  שאפילו בפירוש, כתב מתירין, לו שיש דבר לענין ה"ו
להלן  וראה שם. ברדב"ז וראה בטל. אינו אלפים, בכמה

בה"ד.

.â‡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
בסתומות 12) בנתערבו שדווקא מפורש, שם ב'ירושלמי'

נפתחו  ואחרֿכך בפתוחות נתערבו אם אבל היתר, של
בטלות. - האסורות וצומחות 13)החביות שמחליפות מה

אלא  בקרקע שטומנים מה לא כלומר, שם), המשנה (פירוש
וגדל. שצומח המשנה 14)מה 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

.ã‰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 הדברים 18)ראה שאר פירוש,
השבעה. בין שנמנו

.ä‰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

.å·ÏÁa ¯Oa ÏL ‰ÎÈ˙Áa ÔÈc‰ ‡e‰Â25lÁ ÏL B‡ÔÈ ¿«ƒ«¬ƒ»∆»»¿»»∆Àƒ
Ô‰ È¯‰L ,‰¯ÊÚa eËÁLpL26Ô‰È¯·cÓ ÌÈ¯eÒ‡27 ∆ƒ¿¬»¬»»∆¬≈≈¬ƒƒƒ¿≈∆

‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,‰È‰a28ÔÈ¯ÒB‡ - «¬»»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿¿ƒ»¿ƒ
‰Lp‰ „Èb ÔÎÂ .Ô˙B‡ dÈa‚iL „Ú Ô‰L ÏÎa29 ¿»∆≈«∆«¿ƒ«»¿≈ƒ«»∆

- B¯ÈknL ÔÓÊa :¯Oa‰ ÌÚ B‡ ÔÈ„Èb‰ ÌÚ ÏMa˙pL∆ƒ¿«≈ƒ«ƒƒƒ«»»ƒ¿«∆«ƒ
ÌÚË Ô˙Ba ÌÈ„Èba ÔÈ‡L ;¯zÓ ¯‡M‰Â ,B‰Èa‚Ó30. «¿ƒ¿«¿»À»∆≈«ƒƒ¿≈««

‰i¯a ‡e‰L ÈtÓ ;¯eÒ‡ Ïk‰ - B¯ÈkÓ BÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈«ƒ«…»ƒ¿≈∆¿ƒ»
BÓˆÚ ÈÙa31.‡e‰L ÏÎa ¯ÒB‡Â ·eLÁ ‡e‰ È¯‰ , ƒ¿≈«¿¬≈»¿≈¿»∆

נבלע 25) שהחלב בליעה, מחמת שהאיסור אףֿעלֿפי
שבהלכה  איסור שבלעה כחתיכה דינה אין - בבשר
מותר, עצמו בפני אחד כל וחלב שבשר הואיל הקודמת,

איס  זה הרי התערובת, נאסרה עצמו וכשנתבשלו מחמת ור
התרומה'). מ'ספר מיימוניות' ו'הגהות כלומר,26)(רדב"ז

כשהחתיכה  בטלים אינם תורה, איסור בהם שאין אףֿעלֿפי
(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

.æÔÈÏËa 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
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·ÏÁÏ109‰Lp‰ „È‚a d‡ÏvL C¯È ÔÎÂ .110- daL «≈∆¿≈»≈∆¿»»¿ƒ«»∆∆»
ÏÎB‡Â ÛÏB˜111„ÈbÏ ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú112.BÎÈÏLÓe ≈¿≈«∆«ƒ««ƒ«¿ƒ

‡ÏÂ ÔÈËeÁ ‡Ï ¯ÈÒ‰ ‡ÏÂ ,‰ÓÏL d‡ÏvL ‰Ó‰a ÔÎÂ¿≈¿≈»∆¿»»¿≈»¿…≈ƒ…ƒ¿…
˙BÓe¯˜113ÏÎB‡Â ÛÏB˜ - ˙B¯eÒ‡‰114ÚÈbiL ÔÂÈÎÂ , ¿»¬≈¿≈¿≈»∆«ƒ«

Ô˙Ba ÌÈ„È‚a ÔÈ‡L .BÎÈÏLÓe BÎ˙BÁ - ¯eÒ‡ ¯·„Ï¿»»»¿«¿ƒ∆≈¿ƒƒ¿≈
Ô‰a ¯ÚLÏ È„k ÌÚË115. ««¿≈¿«≈»∆

והקרב.104) הכליות חלב נטל שלא שבו, החלב עם
החלב.105) מן שהחלב 106)שרחוק שם: בגמרא

התורה.107)מפעפע. מן אמרו 108)האסורים בגמרא
רבינו, ומפרש בחלבו שצלאו כחוש בגדי התיר יוחנן שר'
מבאר  כך החלב. נגד בבשר ששים שיש היינו שכחוש

רבינו. דברי ולא 109)הרשב"א נטילה לא צריך ואינו
השאר. ואוכל החלב משליך אלא לחלב סמוך קליפה

סופרים.110) מדברי אסור הגיד את 111)ושומן קולף
היא  רזה הגיד ששמנונית מפני ואוכלו, הגיד שעל הבשר
אם  ואפילו במקומה. נצמתת אלא כחלב מפעפעת ואינה

טעם. ליתן כדי מספיק זה אין קצת מפעפע או 112)הוא
שומנו. נגד ששים צריך הגיד עם נתבשל אם אבל לשומנו,

חלב.113) משום התורה מן וחלב 114)האסורים הואיל
בבשר. מפעפע אינו ורזה, כחוש אפילו 115)זה פירוש,

כמו  טעם, נתינת כדי עד כך כל בצליה מפעפע אינו שומנם
רבינו  דייק ולפיכך משנה, הכסף בשם למעלה שנתבאר

החוטין וכתב: או גיד של שומנו כלומר, בהן" לער "כדי
פירוש  כדי... לא אבל טעם, קצת אמנם נותנים והקרומות

משנה. הלחם של התמיהות כל מסלק זה,

.âìB‡ ‰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

.ãìBnÚ ÏÏ·pL ÁÈÏÓ ‰Ï· ¯Oa118‰ËeÁL ¯Oa119 ¿«¿≈»»ƒ«∆ƒ¿«ƒ¿«¿»
¯Ò‡ ‰Ê È¯‰ -120˙ÚÏ· ‰Ï·p‰ ˙ÈˆÓzL ÈtÓ ; ¬≈∆∆¡«ƒ¿≈∆«¿ƒ«¿≈»ƒ¿««

ÏÚ ‡Ï Ô‡k „ÓÚÏ ¯LÙ‡ È‡Â ,‰ËeÁM‰ ¯Oa Ûe‚a¿¿««¿»¿ƒ∆¿»«¬…»…«
¯eÚM‰ ÏÚ ‡ÏÂ ÌÚh‰121ÁÈÏÓ ‡ÓË ‚c ¯Oa ÔÎÂ . «««¿…««ƒ¿≈¿«»»≈»ƒ«

Ï·‡ .B¯Èˆ ÈtÓ ¯Ò‡ - ¯B‰Ë ÏÙz ‚„ BnÚ ÏÏ·pL∆ƒ¿«ƒ»»≈»∆¡«ƒ¿≈ƒ¬»
‡Ï - ‡ÓË ‚c ÏÙz‰Â ,¯B‰Ë ÁÈÏn‰ ‰È‰ Ì‡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

העיסה; לתוך שנפל תרומה או הכרם כלאי של שאור ביטול.
בגד  אחד; ממין שמות שלושה או שנים שהם תבלין ודין
ועצי  ערלה בקליפי שבשלה קדרה או ערלה בקליפי שצבעו
יין  חבית בו; וכיוצא ערלה בפגי גבינה המעמיד דין היתר;
נסך  יין איפכא; או איסור של החביות בין שנתערבה היתר

ענבים. גבי על שנפל

.à¯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

.áCB˙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»
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Ún„Ó dlk6˙¯„˜Ï eÏÙpL ‰Óe¯z ÏL ÔÈÏ·z ÔÎÂ . À»¿À»¿≈¿»ƒ∆¿»∆»¿ƒ¿≈«
ÔÈlÁ‰ ÔÈnÓ Ô‰Â ,Ïa˙Ï È„k Ô‰a LÈÂ ,ÔÈlÁ7Ïk‰ - Àƒ¿≈»∆¿≈¿«≈¿≈ƒƒ«Àƒ«…

ÛÏ‡Ó „Á‡ ÔÈÏ·z‰ B‡ ¯B‡O‰L Èt ÏÚ Û‡Â .Ún„Ó8. ¿À»¿««ƒ∆«¿«¿»ƒ∆»≈∆∆
ÏL ÔÈÏ·z B‡ ,‰qÚ‰ CB˙Ï Ì¯k‰ È‡Ïk ÏL ¯B‡O ÔÎÂ¿≈¿∆ƒ¿≈«∆∆¿»ƒ»¿»ƒ∆

.‰È‰a ¯eÒ‡ Ïk‰ - ‰¯„w‰ CB˙Ï ‰Ï¯Ú»¿»¿«¿≈»«…»«¬»»

תרומה.5) של השאור עם במינו מין תערובת 6)שהוא
מדומע. נקרא: האוסר, בשיעור וחולין אבל 7)תרומה

שם  שנתבאר כמו טעם, בנתינת תלוי הכל מינו, בשאינו
או  מאה ששים, כגון שנאמר, השיעורים וכל ז. במשנה
המשנה  בפירוש שם ראה כלל. קובעים אינם - מאתים

פט"ו 8)לרבינו. ולמעלה בטל. לא אלפים, בכמה ואפילו
אחד  שאפילו בפירוש, כתב מתירין, לו שיש דבר לענין ה"ו
להלן  וראה שם. ברדב"ז וראה בטל. אינו אלפים, בכמה

בה"ד.

.â‡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
בסתומות 12) בנתערבו שדווקא מפורש, שם ב'ירושלמי'

נפתחו  ואחרֿכך בפתוחות נתערבו אם אבל היתר, של
בטלות. - האסורות וצומחות 13)החביות שמחליפות מה

אלא  בקרקע שטומנים מה לא כלומר, שם), המשנה (פירוש
וגדל. שצומח המשנה 14)מה 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

.ã‰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 הדברים 18)ראה שאר פירוש,
השבעה. בין שנמנו

.ä‰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

.å·ÏÁa ¯Oa ÏL ‰ÎÈ˙Áa ÔÈc‰ ‡e‰Â25lÁ ÏL B‡ÔÈ ¿«ƒ«¬ƒ»∆»»¿»»∆Àƒ
Ô‰ È¯‰L ,‰¯ÊÚa eËÁLpL26Ô‰È¯·cÓ ÌÈ¯eÒ‡27 ∆ƒ¿¬»¬»»∆¬≈≈¬ƒƒƒ¿≈∆

‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,‰È‰a28ÔÈ¯ÒB‡ - «¬»»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿¿ƒ»¿ƒ
‰Lp‰ „Èb ÔÎÂ .Ô˙B‡ dÈa‚iL „Ú Ô‰L ÏÎa29 ¿»∆≈«∆«¿ƒ«»¿≈ƒ«»∆

- B¯ÈknL ÔÓÊa :¯Oa‰ ÌÚ B‡ ÔÈ„Èb‰ ÌÚ ÏMa˙pL∆ƒ¿«≈ƒ«ƒƒƒ«»»ƒ¿«∆«ƒ
ÌÚË Ô˙Ba ÌÈ„Èba ÔÈ‡L ;¯zÓ ¯‡M‰Â ,B‰Èa‚Ó30. «¿ƒ¿«¿»À»∆≈«ƒƒ¿≈««

‰i¯a ‡e‰L ÈtÓ ;¯eÒ‡ Ïk‰ - B¯ÈkÓ BÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈«ƒ«…»ƒ¿≈∆¿ƒ»
BÓˆÚ ÈÙa31.‡e‰L ÏÎa ¯ÒB‡Â ·eLÁ ‡e‰ È¯‰ , ƒ¿≈«¿¬≈»¿≈¿»∆

נבלע 25) שהחלב בליעה, מחמת שהאיסור אףֿעלֿפי
שבהלכה  איסור שבלעה כחתיכה דינה אין - בבשר
מותר, עצמו בפני אחד כל וחלב שבשר הואיל הקודמת,

איס  זה הרי התערובת, נאסרה עצמו וכשנתבשלו מחמת ור
התרומה'). מ'ספר מיימוניות' ו'הגהות כלומר,26)(רדב"ז

כשהחתיכה  בטלים אינם תורה, איסור בהם שאין אףֿעלֿפי
(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

.æÔÈÏËa 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
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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

.ç‰·¯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»¿≈…«≈»∆

.èÌB˜Ó Èa Ïˆ‡ ·eLÁ ‡e‰L ¯·c ÏkL ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆»»»∆»≈∆¿≈»
ÔB‚k ˙BÓB˜n‰ ÔÓ38ı¯‡a Ô„a ÈBn¯Â C¯t ÈÊB‚‡ ƒ«¿¿¡≈∆∆¿ƒ≈»»¿∆∆

ÈÙÏ ‡e‰L ÏÎa ¯ÒB‡ ‡e‰L ,ÌÈpÓf‰ Ô˙B‡a Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿»«¿«ƒ∆≈¿»∆¿ƒ
el‡ e¯kÊ‰ ‡ÏÂ .ÔÓÊ B˙B‡·e ÌB˜Ó B˙B‡a B˙e·ÈLÁ¬ƒ¿»¿¿«¿…À¿¿≈
‡e‰Â ,ÌB˜Ó ÏÎa Ô‰L Ïk ÔÈ¯ÒB‡ Ô‰L ÈÙÏ ‡l‡∆»¿ƒ∆≈¿ƒ»∆≈¿»»¿
¯e¯a ¯·„Â .˙BÓB˜Ó ¯‡La Ô‰a ‡ˆBik ÏÎÏ ÔÈc‰«ƒ¿…«≈»∆ƒ¿»¿¿»»»

Ì‰È¯·cÓ el‡‰ ÔÈ¯eq‡ ÏkL ,‡e‰39. ∆»ƒƒ»≈ƒƒ¿≈∆

כמו.38) משום 39)כלומר: או שהוא, בכל שאוסרים
בריה  משום או חשוב דבר משום או מתירין לו שיש דבר

בעליֿחיים. או

.éÌÈBn¯ 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

.àéeÚvt˙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

.áéÁzÙÏÂ 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)

.âéÌ¯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

.ãéL 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
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מ"י.61) שהוא 62)שם, נראה, רבינו דברי מהמשך
ולא  א. סו, זרה עבודה רש"י כפירוש ממש, שמות מפרש
היינו  שמות, שלשה רבינוֿתם, בשם שפירשו שם כ'תוספות'
אחד  לאיסור קורא ה"ו, בפי"ד רבינו וגם איסורים. שלשה

אחד. ממין 63)שם שם: המשנה, דברי רבינו, מפרש כך
שמות. שלשה שפירש כרש"י ולא רבינו 64)שלשה,

הסמוכה  בהלכה ולהלן השניה, הבבא את בתחילה מפרש
הראשונה. את ומפרש חוזר זרה 65)הוא בעבודה כרבא,

ולא  אזלינן", שמא "בתר הגמרא: בלשון קובע. שהשם שם,
(וראה  אביי נגד כרבא שהלכה קובע, שהטעם כאביי

ובלחםֿמשנה). שהדברים 66)בכסףֿמשנה שצריך
כגון  הנאסרת, העיסה עם שוה טעמם יהיה ביחד האוסרים
בעיסת  טעמו על לעמוד ואין מרובה, החיטים ששאור
בלבד. טעם בנותן אוסרים - שוה טעמם אין שאם חיטים,

שם. ובהגהות ה"א למעלה ראה

.åèÏL 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

.æè‰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

.æé‰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

.çé‰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,

.èé‰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

.ë‰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
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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

.ç‰·¯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»¿≈…«≈»∆

.èÌB˜Ó Èa Ïˆ‡ ·eLÁ ‡e‰L ¯·c ÏkL ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆»»»∆»≈∆¿≈»
ÔB‚k ˙BÓB˜n‰ ÔÓ38ı¯‡a Ô„a ÈBn¯Â C¯t ÈÊB‚‡ ƒ«¿¿¡≈∆∆¿ƒ≈»»¿∆∆

ÈÙÏ ‡e‰L ÏÎa ¯ÒB‡ ‡e‰L ,ÌÈpÓf‰ Ô˙B‡a Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿»«¿«ƒ∆≈¿»∆¿ƒ
el‡ e¯kÊ‰ ‡ÏÂ .ÔÓÊ B˙B‡·e ÌB˜Ó B˙B‡a B˙e·ÈLÁ¬ƒ¿»¿¿«¿…À¿¿≈
‡e‰Â ,ÌB˜Ó ÏÎa Ô‰L Ïk ÔÈ¯ÒB‡ Ô‰L ÈÙÏ ‡l‡∆»¿ƒ∆≈¿ƒ»∆≈¿»»¿
¯e¯a ¯·„Â .˙BÓB˜Ó ¯‡La Ô‰a ‡ˆBik ÏÎÏ ÔÈc‰«ƒ¿…«≈»∆ƒ¿»¿¿»»»

Ì‰È¯·cÓ el‡‰ ÔÈ¯eq‡ ÏkL ,‡e‰39. ∆»ƒƒ»≈ƒƒ¿≈∆

כמו.38) משום 39)כלומר: או שהוא, בכל שאוסרים
בריה  משום או חשוב דבר משום או מתירין לו שיש דבר

בעליֿחיים. או

.éÌÈBn¯ 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

.àéeÚvt˙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

.áéÁzÙÏÂ 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)

.âéÌ¯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

.ãéL 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
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מ"י.61) שהוא 62)שם, נראה, רבינו דברי מהמשך
ולא  א. סו, זרה עבודה רש"י כפירוש ממש, שמות מפרש
היינו  שמות, שלשה רבינוֿתם, בשם שפירשו שם כ'תוספות'
אחד  לאיסור קורא ה"ו, בפי"ד רבינו וגם איסורים. שלשה

אחד. ממין 63)שם שם: המשנה, דברי רבינו, מפרש כך
שמות. שלשה שפירש כרש"י ולא רבינו 64)שלשה,

הסמוכה  בהלכה ולהלן השניה, הבבא את בתחילה מפרש
הראשונה. את ומפרש חוזר זרה 65)הוא בעבודה כרבא,

ולא  אזלינן", שמא "בתר הגמרא: בלשון קובע. שהשם שם,
(וראה  אביי נגד כרבא שהלכה קובע, שהטעם כאביי

ובלחםֿמשנה). שהדברים 66)בכסףֿמשנה שצריך
כגון  הנאסרת, העיסה עם שוה טעמם יהיה ביחד האוסרים
בעיסת  טעמו על לעמוד ואין מרובה, החיטים ששאור
בלבד. טעם בנותן אוסרים - שוה טעמם אין שאם חיטים,

שם. ובהגהות ה"א למעלה ראה

.åèÏL 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

.æè‰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

.æé‰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

.çé‰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,

.èé‰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

.ë‰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
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(משנה,81) עצמם כפירות אסורים ערלה, פירות קליפי
בה  לצבוע אף בהנאה אסורה וערלה מ"א). פ"א, ערלה

כב:). ב'ירושלמי',82)(פסחים ולמדו ידלק. במשנה:
פריו. "את" הכתוב: מן כערלה, אסורים שקליפין

רבינו 83) [כתב מאיר. רבי דעת נגד במשנה כחכמים
את  במאתים לכתחילה לערב שמותר המשנה, בפירוש
"יעלה" שאמרו ממה זאת למד כנראה שנאסרה, התערובת
שהתערובת  מפני זה, היתר מנמק והרדב"ז "עולה". ולא
(למעלה  לכתחילה מבטלין דרבנן ואיסורי מדרבנן, אסורה
וכדומה  פרך אגוזי לפציעת דומה זה ואין הכ"ו). פט"ו
האיסור  בגוף מעשה עושה הוא ושם הואיל יב, שבהלכה
ובהערות  בהי"ב למעלה וראה התורה. מן האסור עצמו

ב.84)שם]. כו, פסחים בפת, עצים שבח שיש מפני

.àëËÈq‰ ‡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

.áëB˜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

.âë˙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).

.ãëÌÈÏÁ‚ 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.

.äëÔÎÂ ,˙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 ¿»¬»»¬»∆«»»¬»»∆≈»»
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BÓ¯k ¯ÒB‡111‰È‰ - dÚ„BÈ ‰È‰ el‡Â ,˙Á‡ ‰ÚÈËa ≈«¿ƒ¿ƒ»««¿ƒ»»¿»»»
.d‡ÈˆBÓƒ»

האסורות.106) הן וערוגה נטיעה איזו יודע ואינו
משום 107) כאן ואין מ"ו. פ"א, ערלה במס' יוסי כרבי

הכ"ה, בפט"ו למעלה דינו שנתבאר לכתחילה, איסור ביטול
והחידוש  במאתים, ועלתה הנטיעה נתערבה שמעצמה מפני
הנטיעה  ולערב להערים יבא שמא בזה גוזרים שאין הוא
ה'ירושלמי' עלֿפי בסמוך רבינו שמפרש כמו לכתחילה,
של  איסור כאן שיש שם, רש"י כפירוש ולא פ"ה, גיטין

משנה'. ב'כסף וראה לכתחילה, עלתה 108)מבטל שהרי
במאתים. גזירה 109)הנטיעה משום שהוא שכתבנו וכמו

לכתחילה. ערלה נטיעת ולערב להערים יבא שמא
בכוונה.110) יערב שמא לגזור מקום גיטין,111)ואין
שם.

.åë‰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∆»∆

eÒ‡‰ ¯·c‰ È¯‰L¯kp‰ ‡e‰ ¯117d˙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

.æëÔ‰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,

.çëÔÈi‰ 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

.èëÏÎa ¯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

.ìÌÈÓ132ÔÈÈa 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
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(משנה,81) עצמם כפירות אסורים ערלה, פירות קליפי
בה  לצבוע אף בהנאה אסורה וערלה מ"א). פ"א, ערלה

כב:). ב'ירושלמי',82)(פסחים ולמדו ידלק. במשנה:
פריו. "את" הכתוב: מן כערלה, אסורים שקליפין

רבינו 83) [כתב מאיר. רבי דעת נגד במשנה כחכמים
את  במאתים לכתחילה לערב שמותר המשנה, בפירוש
"יעלה" שאמרו ממה זאת למד כנראה שנאסרה, התערובת
שהתערובת  מפני זה, היתר מנמק והרדב"ז "עולה". ולא
(למעלה  לכתחילה מבטלין דרבנן ואיסורי מדרבנן, אסורה
וכדומה  פרך אגוזי לפציעת דומה זה ואין הכ"ו). פט"ו
האיסור  בגוף מעשה עושה הוא ושם הואיל יב, שבהלכה
ובהערות  בהי"ב למעלה וראה התורה. מן האסור עצמו

ב.84)שם]. כו, פסחים בפת, עצים שבח שיש מפני

.àëËÈq‰ ‡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

.áëB˜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

.âë˙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).

.ãëÌÈÏÁ‚ 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.

.äëÔÎÂ ,˙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 ¿»¬»»¬»∆«»»¬»»∆≈»»
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BÓ¯k ¯ÒB‡111‰È‰ - dÚ„BÈ ‰È‰ el‡Â ,˙Á‡ ‰ÚÈËa ≈«¿ƒ¿ƒ»««¿ƒ»»¿»»»
.d‡ÈˆBÓƒ»

האסורות.106) הן וערוגה נטיעה איזו יודע ואינו
משום 107) כאן ואין מ"ו. פ"א, ערלה במס' יוסי כרבי

הכ"ה, בפט"ו למעלה דינו שנתבאר לכתחילה, איסור ביטול
והחידוש  במאתים, ועלתה הנטיעה נתערבה שמעצמה מפני
הנטיעה  ולערב להערים יבא שמא בזה גוזרים שאין הוא
ה'ירושלמי' עלֿפי בסמוך רבינו שמפרש כמו לכתחילה,
של  איסור כאן שיש שם, רש"י כפירוש ולא פ"ה, גיטין

משנה'. ב'כסף וראה לכתחילה, עלתה 108)מבטל שהרי
במאתים. גזירה 109)הנטיעה משום שהוא שכתבנו וכמו

לכתחילה. ערלה נטיעת ולערב להערים יבא שמא
בכוונה.110) יערב שמא לגזור מקום גיטין,111)ואין
שם.

.åë‰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∆»∆

eÒ‡‰ ¯·c‰ È¯‰L¯kp‰ ‡e‰ ¯117d˙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

.æëÔ‰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,

.çëÔÈi‰ 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

.èëÏÎa ¯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

.ìÌÈÓ132ÔÈÈa 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
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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

.àìÔÈÈ ÏL ¯Ba140ÌÈÓ ÏL ÔB˙È˜ BÎB˙Ï ÏÙpL ∆«ƒ∆»«¿ƒ∆«ƒ
‰lÁz141˙‡ ÌÈ‡B¯ - CÒ ÔÈÈ BÎB˙Ï ÏÙ Ck ¯Á‡Â , ¿ƒ»¿««»»«¿≈∆∆ƒ∆

BÈ‡ el‡k ¯z‰‰ ÔÈÈ142Ô‰a ÔÈ¯ÚLÓ eÏÙpL ÌÈn‰Â , ≈«∆≈¿ƒ≈¿««ƒ∆»¿¿«¬ƒ»∆
- CÒ ÔÈÈ B˙B‡ ÌÚË Ïh·Ï ÔÈÈe‡¯ Ì‡ ,CÒ ÔÈÈ ÌÚƒ≈∆∆ƒ¿ƒ¿«≈««≈∆∆
Ïk‰ ‰È‰ÈÂ ,B˙B‡ ÔÈÏh·Óe ÂÈÏÚ ÔÈ·¯ ÌÈn‰ È¯‰¬≈««ƒ»ƒ»»¿«¿ƒ¿ƒ¿∆«…

.¯zÓÀ»

שם.141)שם.140) ראשון כלשון הנסך, יין שנפל קודם
יין 142) את לבטל לשיעור מצטרף אינו ההיתר שיין משמע

דומה  זה ואין לבטלו. כדי לבדם במים שיהיה וצריך הנסך,
אחר  ודבר במינו במין הכ"ב, בפט"ו שלמעלה לדין
לבטל  מינו לאינו מצטרף שבמינו הדבר שגם שנתערבו,
במינם, בששים שבטלים באיסורים מדובר שם כי האיסור,

מהֿשאיןֿכן  מינו, באינו טעם נותן כשיעור בדין דהיינו
איֿאפשר  כאן במשהו, במינו האוסר נסך ביין שלפנינו

בטל. אינו במינו מין כי לבטל, כדי מינו את לצרף

.áìÌÈ·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 סו,146)היין שם כרבא,

הרי  ענבים, נקרא וזה יין נקרא וזה השם, אחר שהולכים א.
ענבים. כטעם שטעמו בחדש, אפילו מינו באינו מין הם

.âìÌÈ‡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.

.ãìÌÈhÁ‰ 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

.äì¯ÒB‡ - ¯ÎL ıÓÁ CB˙Ï ÏÙÂ ıÈÓÁ‰L CÒ ÔÈÈ≈∆∆∆∆¿ƒ¿»«¿…∆≈»≈
Ô‰ ıÓÁ Ô‰ÈML ,BÈÓa ‡e‰L ÈtÓ ;‡e‰L ÏÎa155. ¿»∆ƒ¿≈∆¿ƒ∆¿≈∆…∆≈

ÓÁ‰ ÌÚ ·¯Ú˙pL ÔÈÈÂÔÈa ÔÈÈÏ ıÓÁ ÏÙpL ÔÈa ,ı ¿«ƒ∆ƒ¿»≈ƒ«…∆≈∆»«…∆¿«ƒ≈
ıÓÁÏ ÔÈÈ ÏÙpL156.ÌÚË Ô˙Ba B˙B‡ ÔÈ¯ÚLÓ - ∆»««ƒ¿…∆¿«¬ƒ¿≈««

(155- כרבא השם, אחר הולכים ואנו חומץ, שם לשניהם
למעלה. שכתבנו וכמו א. סו, למה 156)שם עיון צריך

- קטן מצרצור להיתר איסור נפל שאם כאן, רבינו כתב לא
ל? בהלכה כמו בטל, ראשון ראשון

ה'תשע"ו  א' אדר י"ז ו' 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

.àÒ¯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

.ádÓBÈ ˙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¿¿≈¿»
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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»

שלא 5) התוספות ולפירוש אחד. לילה עליה עבר שלא
דעתו  לנו ברורה ולא סתם ורבינו שעות. כ"ד עליה עברו

ומותר.6)בזה. 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 עברו 9)מותר, אפילו
איסור. בהן שבישלו מיום ימים שני 10)כמה מיום

שסתם  מדבריו, משמע יומן, בני אינן בוודאי שאז לקנייתו
יומם. בני שהם חוששים גויים של טעם 11)כלים שנותן

בדיעבד. ומותר הוא לפגם

.â‰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.

.ã‰¯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

.äÔÓ 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

.å˙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

.æL‡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¿…
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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

.àìÔÈÈ ÏL ¯Ba140ÌÈÓ ÏL ÔB˙È˜ BÎB˙Ï ÏÙpL ∆«ƒ∆»«¿ƒ∆«ƒ
‰lÁz141˙‡ ÌÈ‡B¯ - CÒ ÔÈÈ BÎB˙Ï ÏÙ Ck ¯Á‡Â , ¿ƒ»¿««»»«¿≈∆∆ƒ∆

BÈ‡ el‡k ¯z‰‰ ÔÈÈ142Ô‰a ÔÈ¯ÚLÓ eÏÙpL ÌÈn‰Â , ≈«∆≈¿ƒ≈¿««ƒ∆»¿¿«¬ƒ»∆
- CÒ ÔÈÈ B˙B‡ ÌÚË Ïh·Ï ÔÈÈe‡¯ Ì‡ ,CÒ ÔÈÈ ÌÚƒ≈∆∆ƒ¿ƒ¿«≈««≈∆∆
Ïk‰ ‰È‰ÈÂ ,B˙B‡ ÔÈÏh·Óe ÂÈÏÚ ÔÈ·¯ ÌÈn‰ È¯‰¬≈««ƒ»ƒ»»¿«¿ƒ¿ƒ¿∆«…

.¯zÓÀ»

שם.141)שם.140) ראשון כלשון הנסך, יין שנפל קודם
יין 142) את לבטל לשיעור מצטרף אינו ההיתר שיין משמע

דומה  זה ואין לבטלו. כדי לבדם במים שיהיה וצריך הנסך,
אחר  ודבר במינו במין הכ"ב, בפט"ו שלמעלה לדין
לבטל  מינו לאינו מצטרף שבמינו הדבר שגם שנתערבו,
במינם, בששים שבטלים באיסורים מדובר שם כי האיסור,

מהֿשאיןֿכן  מינו, באינו טעם נותן כשיעור בדין דהיינו
איֿאפשר  כאן במשהו, במינו האוסר נסך ביין שלפנינו

בטל. אינו במינו מין כי לבטל, כדי מינו את לצרף

.áìÌÈ·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 סו,146)היין שם כרבא,

הרי  ענבים, נקרא וזה יין נקרא וזה השם, אחר שהולכים א.
ענבים. כטעם שטעמו בחדש, אפילו מינו באינו מין הם

.âìÌÈ‡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.

.ãìÌÈhÁ‰ 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

.äì¯ÒB‡ - ¯ÎL ıÓÁ CB˙Ï ÏÙÂ ıÈÓÁ‰L CÒ ÔÈÈ≈∆∆∆∆¿ƒ¿»«¿…∆≈»≈
Ô‰ ıÓÁ Ô‰ÈML ,BÈÓa ‡e‰L ÈtÓ ;‡e‰L ÏÎa155. ¿»∆ƒ¿≈∆¿ƒ∆¿≈∆…∆≈

ÓÁ‰ ÌÚ ·¯Ú˙pL ÔÈÈÂÔÈa ÔÈÈÏ ıÓÁ ÏÙpL ÔÈa ,ı ¿«ƒ∆ƒ¿»≈ƒ«…∆≈∆»«…∆¿«ƒ≈
ıÓÁÏ ÔÈÈ ÏÙpL156.ÌÚË Ô˙Ba B˙B‡ ÔÈ¯ÚLÓ - ∆»««ƒ¿…∆¿«¬ƒ¿≈««

(155- כרבא השם, אחר הולכים ואנו חומץ, שם לשניהם
למעלה. שכתבנו וכמו א. סו, למה 156)שם עיון צריך

- קטן מצרצור להיתר איסור נפל שאם כאן, רבינו כתב לא
ל? בהלכה כמו בטל, ראשון ראשון

ה'תשע"ו  א' אדר י"ז ו' 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

.àÒ¯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

.ádÓBÈ ˙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¿¿≈¿»
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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»

שלא 5) התוספות ולפירוש אחד. לילה עליה עבר שלא
דעתו  לנו ברורה ולא סתם ורבינו שעות. כ"ד עליה עברו

ומותר.6)בזה. 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 עברו 9)מותר, אפילו
איסור. בהן שבישלו מיום ימים שני 10)כמה מיום

שסתם  מדבריו, משמע יומן, בני אינן בוודאי שאז לקנייתו
יומם. בני שהם חוששים גויים של טעם 11)כלים שנותן

בדיעבד. ומותר הוא לפגם

.â‰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.

.ã‰¯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

.äÔÓ 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

.å˙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

.æL‡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¿…

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



`zexeqקמ zelk`n 'ld - dyecw xtq - '` xc` f"i 'e mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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

.ç„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

.èÛ‡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

.é,ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL ‰aÒÓa Ì„‡ ‰zLÈ ‡Ï ?„ˆÈk≈«…ƒ¿∆»»ƒ¿ƒ»∆¿≈»ƒ
Û‡Â¯Ò‡ BÈ‡L ÏM·Ó ÔÈÈ ‡e‰L Èt ÏÚ47‰È‰L B‡ , ¿««ƒ∆«ƒ¿À»∆≈∆¡»∆»»

- Ï‡¯OÈ ‰aÒn‰ ·¯ ‰È‰ Ì‡Â .Bc·Ï ÂÈÏkÓ ‰˙BL∆ƒ≈»¿«¿ƒ»»…«¿ƒ»ƒ¿»≈
ÔÈOBÚL Ô‰lL ¯ÎL ÔÈ˙BL ÔÈ‡Â .¯zÓÌÈ¯Óz‰ ÔÓ À»¿≈ƒ≈»∆»∆∆ƒƒ«¿»ƒ

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ‡z‰Â48ÌB˜Óa ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡Â . ¿«¿≈ƒ¿«≈»∆¿≈»∆»ƒ¿
- ÌL e‰˙LÂ B˙È·Ï ¯ÎM‰ ‡È·‰ Ì‡ Ï·‡ ,B˙¯ÈÎÓ¿ƒ»¬»ƒ≈ƒ«≈»¿≈¿»»»

BÏˆ‡ „ÚÒÈ ‡nL ‰¯Êb‰ ¯wÚL ;¯zÓ49. 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.

.àé¯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

.áéLÈ ,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‡∆¿»

.âé,Ï‡¯OÈ Ba ‰Ù‡Â ¯epz‰ ˙‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˜ÈÏ„‰ƒ¿ƒ»≈»ƒ∆««¿»»ƒ¿»≈
˜ÈÏ„‰L B‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‰Ù‡Â Ï‡¯OÈ ˜ÈÏ„‰L B‡∆ƒ¿ƒƒ¿»≈¿»»≈»ƒ∆ƒ¿ƒ
Ï‡¯OÈ ‡·e ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‰Ù‡Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ¿»»»≈»ƒ»ƒ¿»≈

¯ÚÂ53ÛzzLÂ ÏÈ‡B‰ ,L‡Ï BL·Î B‡ ËÚÓ L‡‰ ¿ƒ≈»≈¿«¿»»≈ƒ¿ƒ¿«≈
˜¯Ê ‡Ï elÙ‡Â .˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ˙t‰ ˙Î‡ÏÓa54‡l‡ ƒ¿∆∆««¬≈À∆∆«¬ƒ…»«∆»

¯·c‰ ÔÈ‡L .BaL ˙t‰ Ïk ¯Èz‰ - ¯epz‰ CB˙Ï ıÚ≈¿««ƒƒ»««∆∆≈«»»
¯k‰ ˙BÈ‰Ï ‡l‡55.‰¯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

.ãéL·„ 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

.åèÏÚ ‰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

.æè- 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
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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,

.æé„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

.çéÔÈ˜ÏBML Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈL„ÚÂ ÔÈeÙ‡Â ÔÈÏBtƒ«¬ƒ«¬»ƒ¿«≈»∆∆¿ƒ
ÌeMÓ ÔÈ¯eÒ‡ - Ô˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ Ô˙B‡»»¿≈»ƒ¿ƒ»¬ƒƒ
ÔÁÏL ÏÚ ÔÈÏBÚL ÌB˜Óa ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈÏeMaƒ≈¿≈»ƒ¿»∆ƒ«À¿«

ÌÈÎÏÓ64˙¯t¯t ÌeMÓ65È„·BÚ ÈÏeÚb ÌeMÓe , ¿»ƒƒ«¿∆∆ƒƒ≈¿≈
¯Oa‰ ÌÚ Ô˙B‡ eÏM·È ‡nL ;ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ·ÎBk66 »ƒ¿»»∆»¿«¿»ƒ«»»

ÔÈÏBwL ÔÈbÙq‰ ÔÎÂ .¯Oa da eÏMaL ‰¯„˜a B‡ƒ¿≈»∆ƒ¿»»»¿≈«À¿»ƒ∆ƒ
ÌeMÓ Û‡ ÔÈ¯eÒ‡ - ÔÓLa ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ Ô˙B‡»»¿≈»ƒ¿∆∆¬ƒ«ƒ

ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈÏeÚb67. ƒ≈¿≈»ƒ

על 64) עולה ואם קובע המקום מנהג רבינו דברי לפי
אסור. זה במקום מלכים וזה 65)שולחן סעודה לקינוח
מלכים". שולחן על "עולה כליהם 66)נקרא סתם ומשום

הפולין  לבשל המוכרים שדרך אסורים, אינם גויים של
לזה. מיוחדת גויים 67)בקדירה כלי שסתם פוסק, רבינו

בו  איסור בהם שנתבשל אנו מניחים פירוש, יומן, בני הם
ביום.

.èéÈ¯‰ - 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

.ëeÈ‰ 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

.àëıÓÁa 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

.áë¯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,

.âëeOÚÂ 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

.ãëÔtÒk79ÏLÔÈnÁ 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

.äë?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

.åëÒÈ¯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.

.æë‰OÚL B‡ ˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡nÓ „Á‡ ÏÎ‡L ÔË»̃»∆»«∆»ƒ«¬»¬∆»»
˙aLa ‰Î‡ÏÓ89ÂÈÏÚ ÔÈeˆÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - ¿»»¿«»≈≈ƒ¿Àƒ»»
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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

.ç„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

.èÛ‡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

.é,ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL ‰aÒÓa Ì„‡ ‰zLÈ ‡Ï ?„ˆÈk≈«…ƒ¿∆»»ƒ¿ƒ»∆¿≈»ƒ
Û‡Â¯Ò‡ BÈ‡L ÏM·Ó ÔÈÈ ‡e‰L Èt ÏÚ47‰È‰L B‡ , ¿««ƒ∆«ƒ¿À»∆≈∆¡»∆»»

- Ï‡¯OÈ ‰aÒn‰ ·¯ ‰È‰ Ì‡Â .Bc·Ï ÂÈÏkÓ ‰˙BL∆ƒ≈»¿«¿ƒ»»…«¿ƒ»ƒ¿»≈
ÔÈOBÚL Ô‰lL ¯ÎL ÔÈ˙BL ÔÈ‡Â .¯zÓÌÈ¯Óz‰ ÔÓ À»¿≈ƒ≈»∆»∆∆ƒƒ«¿»ƒ

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ‡z‰Â48ÌB˜Óa ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡Â . ¿«¿≈ƒ¿«≈»∆¿≈»∆»ƒ¿
- ÌL e‰˙LÂ B˙È·Ï ¯ÎM‰ ‡È·‰ Ì‡ Ï·‡ ,B˙¯ÈÎÓ¿ƒ»¬»ƒ≈ƒ«≈»¿≈¿»»»

BÏˆ‡ „ÚÒÈ ‡nL ‰¯Êb‰ ¯wÚL ;¯zÓ49. 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.

.àé¯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

.áéLÈ ,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‡∆¿»

.âé,Ï‡¯OÈ Ba ‰Ù‡Â ¯epz‰ ˙‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˜ÈÏ„‰ƒ¿ƒ»≈»ƒ∆««¿»»ƒ¿»≈
˜ÈÏ„‰L B‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‰Ù‡Â Ï‡¯OÈ ˜ÈÏ„‰L B‡∆ƒ¿ƒƒ¿»≈¿»»≈»ƒ∆ƒ¿ƒ
Ï‡¯OÈ ‡·e ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‰Ù‡Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ¿»»»≈»ƒ»ƒ¿»≈

¯ÚÂ53ÛzzLÂ ÏÈ‡B‰ ,L‡Ï BL·Î B‡ ËÚÓ L‡‰ ¿ƒ≈»≈¿«¿»»≈ƒ¿ƒ¿«≈
˜¯Ê ‡Ï elÙ‡Â .˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ˙t‰ ˙Î‡ÏÓa54‡l‡ ƒ¿∆∆««¬≈À∆∆«¬ƒ…»«∆»

¯·c‰ ÔÈ‡L .BaL ˙t‰ Ïk ¯Èz‰ - ¯epz‰ CB˙Ï ıÚ≈¿««ƒƒ»««∆∆≈«»»
¯k‰ ˙BÈ‰Ï ‡l‡55.‰¯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

.ãéL·„ 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

.åèÏÚ ‰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

.æè- 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

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

zexeq` zelk`n 'ld - dyecw xtq - '` xc` f"i 'e mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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,

.æé„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

.çéÔÈ˜ÏBML Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈL„ÚÂ ÔÈeÙ‡Â ÔÈÏBtƒ«¬ƒ«¬»ƒ¿«≈»∆∆¿ƒ
ÌeMÓ ÔÈ¯eÒ‡ - Ô˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ Ô˙B‡»»¿≈»ƒ¿ƒ»¬ƒƒ
ÔÁÏL ÏÚ ÔÈÏBÚL ÌB˜Óa ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈÏeMaƒ≈¿≈»ƒ¿»∆ƒ«À¿«

ÌÈÎÏÓ64˙¯t¯t ÌeMÓ65È„·BÚ ÈÏeÚb ÌeMÓe , ¿»ƒƒ«¿∆∆ƒƒ≈¿≈
¯Oa‰ ÌÚ Ô˙B‡ eÏM·È ‡nL ;ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ·ÎBk66 »ƒ¿»»∆»¿«¿»ƒ«»»

ÔÈÏBwL ÔÈbÙq‰ ÔÎÂ .¯Oa da eÏMaL ‰¯„˜a B‡ƒ¿≈»∆ƒ¿»»»¿≈«À¿»ƒ∆ƒ
ÌeMÓ Û‡ ÔÈ¯eÒ‡ - ÔÓLa ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ Ô˙B‡»»¿≈»ƒ¿∆∆¬ƒ«ƒ

ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈÏeÚb67. ƒ≈¿≈»ƒ

על 64) עולה ואם קובע המקום מנהג רבינו דברי לפי
אסור. זה במקום מלכים וזה 65)שולחן סעודה לקינוח
מלכים". שולחן על "עולה כליהם 66)נקרא סתם ומשום

הפולין  לבשל המוכרים שדרך אסורים, אינם גויים של
לזה. מיוחדת גויים 67)בקדירה כלי שסתם פוסק, רבינו

בו  איסור בהם שנתבשל אנו מניחים פירוש, יומן, בני הם
ביום.

.èéÈ¯‰ - 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

.ëeÈ‰ 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

.àëıÓÁa 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

.áë¯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,

.âëeOÚÂ 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

.ãëÔtÒk79ÏLÔÈnÁ 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

.äë?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

.åëÒÈ¯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.

.æë‰OÚL B‡ ˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡nÓ „Á‡ ÏÎ‡L ÔË»̃»∆»«∆»ƒ«¬»¬∆»»
˙aLa ‰Î‡ÏÓ89ÂÈÏÚ ÔÈeˆÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - ¿»»¿«»≈≈ƒ¿Àƒ»»
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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".

.çë˙‡ LÈ¯Ù‰Ï ÔÈeˆÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈≈ƒ¿Àƒ¿«¿ƒ∆
È„k ,BLÈ¯Ù‰Ïe Ba ¯Ú‚Ï ÂÈ·‡ ÏÚ ‰ÂˆÓ ,ÔËw‰«»»ƒ¿»«»ƒƒ¿…¿«¿ƒ¿≈
Bk¯„ Èt ÏÚ ¯ÚpÏ CÁ :¯Ó‡pL ;‰M„˜a BÎpÁÏ¿«¿ƒ¿À»∆∆¡«¬…««««ƒ«¿

.¯ÓB‚Â¿≈

.èëÈa ·¯ 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

.ìÏÚÂ ,˙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‡«««¿

.àìÔÈa ,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

.áì‰¯‰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

.à‰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

.á‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰Â8ËÁBM‰ ,CÎÈÙÏ .Ô‰ ˙Á‡ ÔlÎa ¿ƒ¿¿ƒ»¿À»««≈¿ƒ»«≈
ÛBÚ B‡ ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a9‰lÁz C¯·Ó -10¯L‡ : ¿≈»«»¿»≈¿ƒ»¬∆

‰ËÈÁM‰ ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜11,C¯· ‡Ï Ì‡Â . ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»««¿ƒ»¿ƒ…≈≈
¯zÓ ¯Oa‰ - „ÈÊÓa ÔÈa ‚‚BLa ÔÈa12ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â . ≈¿≈≈¿≈ƒ«»»À»¿»∆¡…

˙Òk¯ÙÓ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk ‰ËeÁM‰ ÔÓ13ÏÎB‡‰Â . ƒ«¿»»¿«∆ƒ¿«¿∆∆¿»≈
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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 החי,13)שברכות מן אבר משום ולא

הותרה  שכבר במפרכסת החי מן אבר איסור אין שהרי
שמסיים: כמו אחר, איסור משום אלא בשחיטה, לישראל

הדם. על תאכלו לא בכלל הוא חיות 14)והרי עוד שיש
לא 15)בבמה  פירוש: שבכללות". לאו שהוא מפני

בברייתא. מפורטים וכולם איסורים הרבה כוללת זו תעשה
לאו  וזהו המצות: מספר תשיעי בשורש רבינו. כתב וכן
שאמרו  וזה עתה, שנבאר כמו עליו לוקין שאין שבכללות
שהוא  רבינו בדעת נראה וכו'. הדם" על תאכל "לא יתעלה
שם  הברייתא לשון וכן לוקין שאין אלא התורה מן איסור
אינו  כולם על אמרו: שם ובגמרא תעשה", בלא "שהוא
דעת  אבל מעשה. בו שאין לאו (שהוא) דהווה משום לוקה
בעלמא  אסמכתא וקרא מדרבנן איסור אלא שאינו רש"י

החי.16)הוא. מן אבר משום כאן שאין שכתבנו וכמו
הדחה 17) מזכיר אינו רבינו וגם שם. הברייתא לשון

שכן  יפה". "מולחו בלשון נכלל שזה מליחה קודם ראשונה
יפה  מולחו כן אם אלא דמו מידי יוצא הבשר אין לשונו:
הדחה  אחר וכונתו תחילה מולחו שכתב הרי וכו'. יפה

פקע 18)ראשונה. כן ואחרי נפשה, שתצא עד לה וממתין
הדם. על תאכלו לא של האיסור

.âÌÈ·‚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

.ãL¯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

.äÈÁ‰ ÔÓ ‰ËÈÁM‰ ÌB˜Ó25ÏÎÂ .¯‡ev‰ ‡e‰ ¿«¿ƒ»ƒ««««»¿»
˙lÁzÓ ?ËLea „ˆÈk .‰ËÈÁLÏ ¯Lk ¯‡ev‰««»»≈ƒ¿ƒ»≈««≈∆ƒ¿ƒ«

ıek˙Ó B˙B‡ ÔÈÎ˙BÁLkL ÌB˜n‰26ÌB˜Ó „Ú «»∆¿∆¿ƒƒ¿«≈«»
ÔÈˆ¯t ÔÈˆ¯t ˙BÈ‰Ï ÏÈÁ˙ÈÂ ¯ÈÚOiL27‰Ê - Ò¯Îk ∆«¿ƒ¿«¿ƒƒ¿¿»ƒ¿»ƒ¿»≈∆

.ËLea ‰ËÈÁM‰ ÌB˜Ó ‡e‰¿«¿ƒ»«≈∆

לומר:25) התכוון או עוף, ובין חיה בין בהמה בין חי כל
להוציא  מתכוון שרבינו מפרש, משנה ובמגיד החיות. מקום
חיה  עודנה שהבהמה פי על שאף מחיים. הנבילות שש את
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קמג dhigy zekld - dyecw xtq - '` xc` f"i 'e mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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".

.çë˙‡ LÈ¯Ù‰Ï ÔÈeˆÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈≈ƒ¿Àƒ¿«¿ƒ∆
È„k ,BLÈ¯Ù‰Ïe Ba ¯Ú‚Ï ÂÈ·‡ ÏÚ ‰ÂˆÓ ,ÔËw‰«»»ƒ¿»«»ƒƒ¿…¿«¿ƒ¿≈
Bk¯„ Èt ÏÚ ¯ÚpÏ CÁ :¯Ó‡pL ;‰M„˜a BÎpÁÏ¿«¿ƒ¿À»∆∆¡«¬…««««ƒ«¿

.¯ÓB‚Â¿≈

.èëÈa ·¯ 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

.ìÏÚÂ ,˙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‡«««¿

.àìÔÈa ,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

.áì‰¯‰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

.à‰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

.á‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰Â8ËÁBM‰ ,CÎÈÙÏ .Ô‰ ˙Á‡ ÔlÎa ¿ƒ¿¿ƒ»¿À»««≈¿ƒ»«≈
ÛBÚ B‡ ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a9‰lÁz C¯·Ó -10¯L‡ : ¿≈»«»¿»≈¿ƒ»¬∆

‰ËÈÁM‰ ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜11,C¯· ‡Ï Ì‡Â . ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»««¿ƒ»¿ƒ…≈≈
¯zÓ ¯Oa‰ - „ÈÊÓa ÔÈa ‚‚BLa ÔÈa12ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â . ≈¿≈≈¿≈ƒ«»»À»¿»∆¡…

˙Òk¯ÙÓ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk ‰ËeÁM‰ ÔÓ13ÏÎB‡‰Â . ƒ«¿»»¿«∆ƒ¿«¿∆∆¿»≈
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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 החי,13)שברכות מן אבר משום ולא

הותרה  שכבר במפרכסת החי מן אבר איסור אין שהרי
שמסיים: כמו אחר, איסור משום אלא בשחיטה, לישראל

הדם. על תאכלו לא בכלל הוא חיות 14)והרי עוד שיש
לא 15)בבמה  פירוש: שבכללות". לאו שהוא מפני

בברייתא. מפורטים וכולם איסורים הרבה כוללת זו תעשה
לאו  וזהו המצות: מספר תשיעי בשורש רבינו. כתב וכן
שאמרו  וזה עתה, שנבאר כמו עליו לוקין שאין שבכללות
שהוא  רבינו בדעת נראה וכו'. הדם" על תאכל "לא יתעלה
שם  הברייתא לשון וכן לוקין שאין אלא התורה מן איסור
אינו  כולם על אמרו: שם ובגמרא תעשה", בלא "שהוא
דעת  אבל מעשה. בו שאין לאו (שהוא) דהווה משום לוקה
בעלמא  אסמכתא וקרא מדרבנן איסור אלא שאינו רש"י

החי.16)הוא. מן אבר משום כאן שאין שכתבנו וכמו
הדחה 17) מזכיר אינו רבינו וגם שם. הברייתא לשון

שכן  יפה". "מולחו בלשון נכלל שזה מליחה קודם ראשונה
יפה  מולחו כן אם אלא דמו מידי יוצא הבשר אין לשונו:
הדחה  אחר וכונתו תחילה מולחו שכתב הרי וכו'. יפה

פקע 18)ראשונה. כן ואחרי נפשה, שתצא עד לה וממתין
הדם. על תאכלו לא של האיסור

.âÌÈ·‚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

.ãL¯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

.äÈÁ‰ ÔÓ ‰ËÈÁM‰ ÌB˜Ó25ÏÎÂ .¯‡ev‰ ‡e‰ ¿«¿ƒ»ƒ««««»¿»
˙lÁzÓ ?ËLea „ˆÈk .‰ËÈÁLÏ ¯Lk ¯‡ev‰««»»≈ƒ¿ƒ»≈««≈∆ƒ¿ƒ«

ıek˙Ó B˙B‡ ÔÈÎ˙BÁLkL ÌB˜n‰26ÌB˜Ó „Ú «»∆¿∆¿ƒƒ¿«≈«»
ÔÈˆ¯t ÔÈˆ¯t ˙BÈ‰Ï ÏÈÁ˙ÈÂ ¯ÈÚOiL27‰Ê - Ò¯Îk ∆«¿ƒ¿«¿ƒƒ¿¿»ƒ¿»ƒ¿»≈∆

.ËLea ‰ËÈÁM‰ ÌB˜Ó ‡e‰¿«¿ƒ»«≈∆

לומר:25) התכוון או עוף, ובין חיה בין בהמה בין חי כל
להוציא  מתכוון שרבינו מפרש, משנה ובמגיד החיות. מקום
חיה  עודנה שהבהמה פי על שאף מחיים. הנבילות שש את

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



dhigyקמד zekld - dyecw xtq - '` xc` f"i 'e mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

נבילה. מידי לטהרה מועילה השחיטה נכפל 26)אין
החלל. פי עוגל ונסתם חללו בצד חלק 27)הוושט ואינו

הוושט. כפנים

.åıa¯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

.æÚ·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:

.çdÓˆÚ ‰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

.èÌ‡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

.éB˙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

.àéÛBÚa 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

.áéÔÈÓÈq‰ ˜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.

.âé‰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.

.ãéÔÈkÒa 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

.åè˙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

.æèLiL 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

.æéLÁk ˙„¯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

.çé‡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»

.èé,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.

.ëÌ„˜ 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

.àëÌÈpL 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

.áë¯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

.âë‰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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נבילה. מידי לטהרה מועילה השחיטה נכפל 26)אין
החלל. פי עוגל ונסתם חללו בצד חלק 27)הוושט ואינו

הוושט. כפנים

.åıa¯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

.æÚ·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:

.çdÓˆÚ ‰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

.èÌ‡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

.éB˙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

.àéÛBÚa 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

.áéÔÈÓÈq‰ ˜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.

.âé‰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.

.ãéÔÈkÒa 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

.åè˙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

.æèLiL 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

.æéLÁk ˙„¯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

.çé‡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»

.èé,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.

.ëÌ„˜ 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

.àëÌÈpL 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

.áë¯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

.âë‰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

.ãë‰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

.äë¯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

היינ  נשחטה" "במה בדוקה.יודעים בחזקת שהיא בסכין ו

.åëda 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

.æë‡e‰Â .‡e‰L Ïk ?ËÁBML ÔÈkq‰ C¯‡ ‡e‰ ‰nk«»…∆««ƒ∆≈»∆¿
L‡¯ BÓk ,ËÁBL BÈ‡Â ·˜BpL ˜c ¯·„ ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆»»«∆≈¿≈≈¿…

ÔËw‰ ÏÓÊ‡‰100Ba ‡ˆBiÎÂ101. »ƒ¿≈«»»¿«≈

עוקץ 100) לו (מרצע 101)שיש דאושכפי" "מחטא כגון
הרצענים). של

.çë.‰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»¿≈»

.èë‚‚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.

.àÔÈ‡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

.áËÁLpL ‰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

.â„·Ïa ‰iÁÂ ‰Ó‰a ‡ÏÂ13¯eÒ‡ ÔÈlÁ‰ Ïk ‡l‡ , ¿…¿≈»¿«»ƒ¿«∆»»«Àƒ»
‰¯ÊÚÏ ÔÒÈÎ‰Ï14˙B¯t B‡ ‰ËeÁL ¯Oa elÙ‡ , ¿«¿ƒ»»¬»»¬ƒ¿«¿»≈

‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯zÓ - ÔÒÈÎ‰Â ¯·Ú Ì‡Â .˙ÙÂ15.eÈ‰Lk »«¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ»À»ƒ«¬ƒ»¿∆»
ÔÈlÁ ËÁBM‰ ÏÎÂ .Ô‰ ‰Ïa˜ È¯·c Ôlk el‡ ÌÈ¯·„e¿»ƒ≈À»ƒ¿≈«»»≈¿»«≈Àƒ
‰¯ÊÚa eËÁLpL ÔÈlÁ ¯OaÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ B‡ ‰¯ÊÚa»¬»»»≈¿«ƒƒ¿«Àƒ∆ƒ¿¬»¬»»

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ -16. «ƒ«««¿

"וזבחת".13) הפסוק מן למדנו אומרים 14)שאותם יש
אלא  אסור, בעזרה חולין זביחת רק שלא התורה, מן שזהו
שאסור  אומרים ויש בעזרה. חולין הבאת לכל הואֿהדין
חולין, מנהג בהם שנוהגים אחרים יראו שמא מדרבנן
 ֿ (מגיד בקדשים לזלזל ויבואו הם שקדשים ויחשבו כדינם,

מכת"י). אסורים 15)משנה בעזרה שנשחטו חולין שרק
לעזרה. שהוכנסו חולין לא אבל ובהנאה, באכילה

של 16) 'עשה' מכלל הבא בלאו נאמר שאיסורם מפני

לוקה  ואין כ'עשה', דינו - 'עשה' מכלל הבא ולאו "וזבחת",
העובר  גרע שלא מרדות, מכת לוקה אבל התורה, מן עליו
בהל' המגיד הרב וכמ"ש דרבנן, איסור על מעובר 'עשה' על
שם. ראה לכהן, גרושה ספק בענין ה"ז, פי"ז ביאה איסורי

.ãd„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.

.äÔÈËÁBL 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

.åÌÈÓ 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 ËÁLÏ32‰ ÏÚ ˙˙BL Ìc‰Â ,ÔÙc 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

.æ¯‡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

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



קמז dhigy zekld - dyecw xtq - '` xc` f"i 'e mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

קלה  בפגימה הבודק ירגיש לא כך ומתוך סכין של בחודו
הצפורן. פגימות בתוך שעוברת לפי

.ãë‰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

.äë¯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

היינ  נשחטה" "במה בדוקה.יודעים בחזקת שהיא בסכין ו

.åëda 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

.æë‡e‰Â .‡e‰L Ïk ?ËÁBML ÔÈkq‰ C¯‡ ‡e‰ ‰nk«»…∆««ƒ∆≈»∆¿
L‡¯ BÓk ,ËÁBL BÈ‡Â ·˜BpL ˜c ¯·„ ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆»»«∆≈¿≈≈¿…

ÔËw‰ ÏÓÊ‡‰100Ba ‡ˆBiÎÂ101. »ƒ¿≈«»»¿«≈

עוקץ 100) לו (מרצע 101)שיש דאושכפי" "מחטא כגון
הרצענים). של

.çë.‰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»¿≈»

.èë‚‚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.

.àÔÈ‡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

.áËÁLpL ‰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

.â„·Ïa ‰iÁÂ ‰Ó‰a ‡ÏÂ13¯eÒ‡ ÔÈlÁ‰ Ïk ‡l‡ , ¿…¿≈»¿«»ƒ¿«∆»»«Àƒ»
‰¯ÊÚÏ ÔÒÈÎ‰Ï14˙B¯t B‡ ‰ËeÁL ¯Oa elÙ‡ , ¿«¿ƒ»»¬»»¬ƒ¿«¿»≈

‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯zÓ - ÔÒÈÎ‰Â ¯·Ú Ì‡Â .˙ÙÂ15.eÈ‰Lk »«¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ»À»ƒ«¬ƒ»¿∆»
ÔÈlÁ ËÁBM‰ ÏÎÂ .Ô‰ ‰Ïa˜ È¯·c Ôlk el‡ ÌÈ¯·„e¿»ƒ≈À»ƒ¿≈«»»≈¿»«≈Àƒ
‰¯ÊÚa eËÁLpL ÔÈlÁ ¯OaÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ B‡ ‰¯ÊÚa»¬»»»≈¿«ƒƒ¿«Àƒ∆ƒ¿¬»¬»»

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ -16. «ƒ«««¿

"וזבחת".13) הפסוק מן למדנו אומרים 14)שאותם יש
אלא  אסור, בעזרה חולין זביחת רק שלא התורה, מן שזהו
שאסור  אומרים ויש בעזרה. חולין הבאת לכל הואֿהדין
חולין, מנהג בהם שנוהגים אחרים יראו שמא מדרבנן
 ֿ (מגיד בקדשים לזלזל ויבואו הם שקדשים ויחשבו כדינם,

מכת"י). אסורים 15)משנה בעזרה שנשחטו חולין שרק
לעזרה. שהוכנסו חולין לא אבל ובהנאה, באכילה

של 16) 'עשה' מכלל הבא בלאו נאמר שאיסורם מפני

לוקה  ואין כ'עשה', דינו - 'עשה' מכלל הבא ולאו "וזבחת",
העובר  גרע שלא מרדות, מכת לוקה אבל התורה, מן עליו
בהל' המגיד הרב וכמ"ש דרבנן, איסור על מעובר 'עשה' על
שם. ראה לכהן, גרושה ספק בענין ה"ז, פי"ז ביאה איסורי

.ãd„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.

.äÔÈËÁBL 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

.åÌÈÓ 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 ËÁLÏ32‰ ÏÚ ˙˙BL Ìc‰Â ,ÔÙc 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

.æ¯‡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
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מכת"י). (מגידֿמשנה ומביא מוליך שחיטה, מצות
מלמעלה.37) ב.38)והסכין יז, שם

.çÏ˙ka ÔÈkq‰ ˙‡ ıÚ39„Ú ‰ÈÏÚ ¯‡ev‰ ¯È·Ú‰Â »«∆««ƒ«…∆¿∆¡ƒ««»»∆»«
¯‡eˆ ‰È‰iL ‡e‰Â .‰¯Lk B˙ËÈÁL - ËÁLpL∆ƒ¿«¿ƒ»¿≈»¿∆ƒ¿∆««

‰ÏÚÓÏ ÔÈkÒÂ ‰hÓÏ ‰Ó‰a‰40¯‡eˆ ‰È‰ Ì‡L ; «¿≈»¿«»¿«ƒ¿«¿»∆ƒ»»««
„·Îa ‰Ó‰a‰ „¯z ‡nL - ÔÈkq‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‰Ó‰a¿≈»¿«¿»ƒ««ƒ∆»≈≈«¿≈»¿…∆

‰‡·‰Â ‰ÎÏB‰ ‡Ïa C˙Á˙Â dÙeb41,‰ËÈÁL BÊ ÔÈ‡Â , »¿≈»≈¿…»»«¬»»¿≈¿ƒ»
¯‡a˙iL BÓk42ÛBÚ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .43‰È‰L ÔÈa , ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ»ƒ»»≈∆»»

- epnÓ ‰hÓÏ B‡ ‰ˆeÚp‰ ÔÈkq‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ B¯‡e«̂»¿«¿»ƒ««ƒ«¿»¿«»ƒ∆
‰¯Lk B˙ËÈÁL44. ¿ƒ»¿≈»

מחוברת.39) דרסה 41)שם.40)והיא כזו ושחיטה
הקודמת, בהלכה כמו תלושה, הסכין אם אבל ופסולה. היא,
אפילו  ולפיכך תשחוט, ולא הסכין תפול הבהמה תכביד אם
 ֿ (מגיד דרס לא ודאי ששחט מכיון כשרה, למעלה צואר

מכת"י). הי"א.42)משנה פ"ג קל.43)להלן שהוא
(מגידֿמשנה). אווזים כגון גדולים, עופות שם 44)ואפילו

ב. יז,

.èd‡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,
 ֿ (כסף הנשחט צוארי שני כמלא הסכין אורך אין ואפילו

משנה).

.éÔÈkÒa eÊÁ‡L ÌÈL53ÈLÂ ‰Ê „vÓ „Á‡ elÙ‡ , ¿«ƒ∆»¬¿«ƒ¬ƒ∆»ƒ«∆¿≈ƒ
ÔÎÂ .‰¯Lk Ô˙ËÈÁL - eËÁLÂ ,Bc‚k ¯Á‡ „vÓƒ««≈¿∆¿¿»¬¿ƒ»»¿≈»¿≈
La „Á‡k eËÁLÂ ÔÈÈkÒ ÈL eÊÁ‡L ÌÈLÈ ¿«ƒ∆»¬¿≈«ƒƒ¿»¬¿∆»ƒ¿≈

¯‡eva ˙BÓB˜Ó54‰¯Lk Ô˙ËÈÁL -55ËÁL elÙ‡Â . ¿««»¿ƒ»»¿≈»«¬ƒ»«
„·Ïa ËLe‰ ‰Ê56ÌB˜Óa ËÁL ÈM‰Â ,Ba¯ B‡ ∆«≈∆ƒ¿«À¿«≈ƒ»«¿»

¯Á‡57Û‡Â ,‰¯Lk BÊ ‰ËÈÁL È¯‰ - Ba¯ B‡ ‰w‰ «≈«»∆À¬≈¿ƒ»¿≈»¿«
ÔÎÂ .„Á‡ ÌB˜Óa dlk ‰ËÈÁM‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈«¿ƒ»À»¿»∆»¿≈

ÒBÓÏ˜k ‰ÈeOÚ‰ ‰ËÈÁL58‰ÈeOÚ‰ ‰ËÈÁLe ¿ƒ»»¬»¿À¿¿ƒ»»¬»
˜¯ÒÓk59.‰¯Lk - ¿«¿≈¿≈»

מוכח,53) ושוחטין, בסכין אוחזים שנים ב. ל, שם במשנה
לשון  כתב, ורבינו בשנים. לשחוט מותר לכתחילה שאפילו
שרבינו  ונראה כשרה". שחיטתם בסכין "ואחזו דיעבד

שחיטתו  והסיום שאוחזין, - אוחזין שנים במתניתין מפרש
לכתחילה  אבל מותר, בדיעבד שרק מוכיח, במשנה כשרה
כשירצה  השני על האחד יעכב שמא כך, לשחוט אסור
האחד  בקצה אוחז כשאחד רק זה אבל אצלו. סכין להביא
אבל  בסופו, ואחד הסכין בראש אחד השני, בקצה והשני
אפילו  - סכין של בקתו אחד במקום אוחזים שניהם אם

(מגידֿמשנה). מותר בין 54)לכתחילה סימן, של בהיקפו
ואחת  למעלה שאחת בין זו, כנגד זו הן שחיטות שאותן
במקום  תצרפם ואילו סימן, של בהיקפו שכולם כיון למטה,
בשם  (כסףֿמשנה כשרה - סימן של בהיקפו רוב יהא אחד
אותם  שכל כגון פירש, משבחא אחא ורב הראשונים).
בו  וכיוצא בקנה אחת בטבעת סימן של בהיקפו מקומות
מעט  כאן נחתך הסימן, ונהפך ששחט בשעה כגון בושט,
אחד  כשחתך אבל רוב, יש כולו ובין סביב, סביב מעט וכאן
 ֿ (מגיד פסולה לגוף, סמוך יותר למטה והשני למעלה

שנים 56)שם.55)משנה). חננאל  רבינו מפרש כן
הושט  ורוב למעלה הקנה רוב כגון בגמרא, מקומות ושלשה

(מגידֿמשנה). האומר 57)למטה כשמואל ולא כרב,
שם. חולין וגלויה, מפורעת שחיטה התחיל 58)שצריך

ובמקום  מטה, כלפי באלכסון ושיפע וחתך למעלה, בקנה
ו  ושט, שחיטת התחילה הקנה שחיטת מלמטה שנגמרה כן

שם). (רש"י הסכין 59)למעלה שעיקם כגון, ב. יט, שם
רוב  ונשחט והואיל שחיטה, בשעת פעמים כמה ולכאן לכאן

כשרה. הסימן,

.àé‰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

.áéCÎÈÙÏ62¯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,
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אתה 67)רבינו. זובח שאתה מה הלשון: שם, במשנה

אוכל.

.âéıÚ ÏL B‡ Ô·‡ ÏL ÏbÏb68‰Úe·˜ ÔÈkq‰ ‰˙È‰L «¿«∆∆∆∆≈∆»¿»««ƒ¿»
B‡ ÛBÚ‰ ¯‡eˆ ÌOÂ ,ÏbÏb‰ ˙‡ Ì„‡ ·aÒÂ ,Ba¿ƒ≈»»∆««¿«¿»««»
BÊ È¯‰ - ÏbÏb‰ ˙·È·Òa ËÁLpL „Ú Bc‚k ‰Ó‰a‰«¿≈»¿∆¿«∆ƒ¿«ƒ¿ƒ«««¿«¬≈

‰¯Lk69ÌOÂ ,ÏbÏb‰ ˙‡ ÔÈ·aÒÓ‰ Ô‰ ÌÈn‰ Ì‡Â . ¿≈»¿ƒ««ƒ≈«¿«¿ƒ∆««¿«¿»
BÊ È¯‰ - ËÁLÂ ·aqL ‰ÚLa Bc‚k ¯‡ev‰ ˙‡∆««»¿∆¿¿»»∆ƒ≈¿ƒ¿«¬≈

‰ÏeÒt70¯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:

.ãéÌÈ¯‰ 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

.åèÌÈ·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

.æè·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

.æéÌÈL„˜ 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).

.çé‰ÏBÚ ÌLÏ ËÁBM‰ ?„ˆÈk89ÌLÏ ,ÌÈÓÏL ÌLÏ , ≈««≈¿≈»¿≈¿»ƒ¿≈
ÁÒt ÌLÏ ,‰„Bz90ÁÒt‰Â ÏÈ‡B‰ ;‰ÏeÒt B˙ËÈÁL - »¿≈∆«¿ƒ»¿»ƒ¿«∆«

‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa ‰M‰ ÏÎa B˙B‡ LÈ¯ÙÓ91‡e‰ È¯‰ , «¿ƒ¿»«»»¿»≈∆ƒ¿∆¬≈
¯cp‰ ¯·„Ï ‰ÓB„92ÌLÏ ,˙‡hÁ ÌLÏ ËÁL .·cp‰Â ∆¿»»«ƒ»¿«ƒ»»«¿≈«»¿≈

ÈeÏz ÌL‡ ÌLÏ ,È‡cÂ ÌL‡93ÌLÏ ,¯BÎa ÌLÏ , »»««¿≈»»»¿≈¿¿≈
¯OÚÓ94‰¯eÓz ÌLÏ ,95‰¯Lk B˙ËÈÁL -96. «¬≈¿≈¿»¿ƒ»¿≈»

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.

.èé˙‡hÁ ·iÁÓ ‰È‰97- È˙‡hÁÏ :¯Ó‡Â ËÁLÂ , »»¿À»«»¿»«¿»«¿«»ƒ
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מכת"י). (מגידֿמשנה ומביא מוליך שחיטה, מצות
מלמעלה.37) ב.38)והסכין יז, שם

.çÏ˙ka ÔÈkq‰ ˙‡ ıÚ39„Ú ‰ÈÏÚ ¯‡ev‰ ¯È·Ú‰Â »«∆««ƒ«…∆¿∆¡ƒ««»»∆»«
¯‡eˆ ‰È‰iL ‡e‰Â .‰¯Lk B˙ËÈÁL - ËÁLpL∆ƒ¿«¿ƒ»¿≈»¿∆ƒ¿∆««

‰ÏÚÓÏ ÔÈkÒÂ ‰hÓÏ ‰Ó‰a‰40¯‡eˆ ‰È‰ Ì‡L ; «¿≈»¿«»¿«ƒ¿«¿»∆ƒ»»««
„·Îa ‰Ó‰a‰ „¯z ‡nL - ÔÈkq‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‰Ó‰a¿≈»¿«¿»ƒ««ƒ∆»≈≈«¿≈»¿…∆

‰‡·‰Â ‰ÎÏB‰ ‡Ïa C˙Á˙Â dÙeb41,‰ËÈÁL BÊ ÔÈ‡Â , »¿≈»≈¿…»»«¬»»¿≈¿ƒ»
¯‡a˙iL BÓk42ÛBÚ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .43‰È‰L ÔÈa , ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ»ƒ»»≈∆»»

- epnÓ ‰hÓÏ B‡ ‰ˆeÚp‰ ÔÈkq‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ B¯‡e«̂»¿«¿»ƒ««ƒ«¿»¿«»ƒ∆
‰¯Lk B˙ËÈÁL44. ¿ƒ»¿≈»

מחוברת.39) דרסה 41)שם.40)והיא כזו ושחיטה
הקודמת, בהלכה כמו תלושה, הסכין אם אבל ופסולה. היא,
אפילו  ולפיכך תשחוט, ולא הסכין תפול הבהמה תכביד אם
 ֿ (מגיד דרס לא ודאי ששחט מכיון כשרה, למעלה צואר

מכת"י). הי"א.42)משנה פ"ג קל.43)להלן שהוא
(מגידֿמשנה). אווזים כגון גדולים, עופות שם 44)ואפילו

ב. יז,

.èd‡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,
 ֿ (כסף הנשחט צוארי שני כמלא הסכין אורך אין ואפילו

משנה).

.éÔÈkÒa eÊÁ‡L ÌÈL53ÈLÂ ‰Ê „vÓ „Á‡ elÙ‡ , ¿«ƒ∆»¬¿«ƒ¬ƒ∆»ƒ«∆¿≈ƒ
ÔÎÂ .‰¯Lk Ô˙ËÈÁL - eËÁLÂ ,Bc‚k ¯Á‡ „vÓƒ««≈¿∆¿¿»¬¿ƒ»»¿≈»¿≈
La „Á‡k eËÁLÂ ÔÈÈkÒ ÈL eÊÁ‡L ÌÈLÈ ¿«ƒ∆»¬¿≈«ƒƒ¿»¬¿∆»ƒ¿≈

¯‡eva ˙BÓB˜Ó54‰¯Lk Ô˙ËÈÁL -55ËÁL elÙ‡Â . ¿««»¿ƒ»»¿≈»«¬ƒ»«
„·Ïa ËLe‰ ‰Ê56ÌB˜Óa ËÁL ÈM‰Â ,Ba¯ B‡ ∆«≈∆ƒ¿«À¿«≈ƒ»«¿»

¯Á‡57Û‡Â ,‰¯Lk BÊ ‰ËÈÁL È¯‰ - Ba¯ B‡ ‰w‰ «≈«»∆À¬≈¿ƒ»¿≈»¿«
ÔÎÂ .„Á‡ ÌB˜Óa dlk ‰ËÈÁM‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈«¿ƒ»À»¿»∆»¿≈

ÒBÓÏ˜k ‰ÈeOÚ‰ ‰ËÈÁL58‰ÈeOÚ‰ ‰ËÈÁLe ¿ƒ»»¬»¿À¿¿ƒ»»¬»
˜¯ÒÓk59.‰¯Lk - ¿«¿≈¿≈»

מוכח,53) ושוחטין, בסכין אוחזים שנים ב. ל, שם במשנה
לשון  כתב, ורבינו בשנים. לשחוט מותר לכתחילה שאפילו
שרבינו  ונראה כשרה". שחיטתם בסכין "ואחזו דיעבד

שחיטתו  והסיום שאוחזין, - אוחזין שנים במתניתין מפרש
לכתחילה  אבל מותר, בדיעבד שרק מוכיח, במשנה כשרה
כשירצה  השני על האחד יעכב שמא כך, לשחוט אסור
האחד  בקצה אוחז כשאחד רק זה אבל אצלו. סכין להביא
אבל  בסופו, ואחד הסכין בראש אחד השני, בקצה והשני
אפילו  - סכין של בקתו אחד במקום אוחזים שניהם אם

(מגידֿמשנה). מותר בין 54)לכתחילה סימן, של בהיקפו
ואחת  למעלה שאחת בין זו, כנגד זו הן שחיטות שאותן
במקום  תצרפם ואילו סימן, של בהיקפו שכולם כיון למטה,
בשם  (כסףֿמשנה כשרה - סימן של בהיקפו רוב יהא אחד
אותם  שכל כגון פירש, משבחא אחא ורב הראשונים).
בו  וכיוצא בקנה אחת בטבעת סימן של בהיקפו מקומות
מעט  כאן נחתך הסימן, ונהפך ששחט בשעה כגון בושט,
אחד  כשחתך אבל רוב, יש כולו ובין סביב, סביב מעט וכאן
 ֿ (מגיד פסולה לגוף, סמוך יותר למטה והשני למעלה

שנים 56)שם.55)משנה). חננאל  רבינו מפרש כן
הושט  ורוב למעלה הקנה רוב כגון בגמרא, מקומות ושלשה

(מגידֿמשנה). האומר 57)למטה כשמואל ולא כרב,
שם. חולין וגלויה, מפורעת שחיטה התחיל 58)שצריך

ובמקום  מטה, כלפי באלכסון ושיפע וחתך למעלה, בקנה
ו  ושט, שחיטת התחילה הקנה שחיטת מלמטה שנגמרה כן

שם). (רש"י הסכין 59)למעלה שעיקם כגון, ב. יט, שם
רוב  ונשחט והואיל שחיטה, בשעת פעמים כמה ולכאן לכאן

כשרה. הסימן,

.àé‰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

.áéCÎÈÙÏ62¯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,
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אתה 67)רבינו. זובח שאתה מה הלשון: שם, במשנה

אוכל.

.âéıÚ ÏL B‡ Ô·‡ ÏL ÏbÏb68‰Úe·˜ ÔÈkq‰ ‰˙È‰L «¿«∆∆∆∆≈∆»¿»««ƒ¿»
B‡ ÛBÚ‰ ¯‡eˆ ÌOÂ ,ÏbÏb‰ ˙‡ Ì„‡ ·aÒÂ ,Ba¿ƒ≈»»∆««¿«¿»««»
BÊ È¯‰ - ÏbÏb‰ ˙·È·Òa ËÁLpL „Ú Bc‚k ‰Ó‰a‰«¿≈»¿∆¿«∆ƒ¿«ƒ¿ƒ«««¿«¬≈

‰¯Lk69ÌOÂ ,ÏbÏb‰ ˙‡ ÔÈ·aÒÓ‰ Ô‰ ÌÈn‰ Ì‡Â . ¿≈»¿ƒ««ƒ≈«¿«¿ƒ∆««¿«¿»
BÊ È¯‰ - ËÁLÂ ·aqL ‰ÚLa Bc‚k ¯‡ev‰ ˙‡∆««»¿∆¿¿»»∆ƒ≈¿ƒ¿«¬≈

‰ÏeÒt70¯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:

.ãéÌÈ¯‰ 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

.åèÌÈ·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

.æè·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

.æéÌÈL„˜ 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).

.çé‰ÏBÚ ÌLÏ ËÁBM‰ ?„ˆÈk89ÌLÏ ,ÌÈÓÏL ÌLÏ , ≈««≈¿≈»¿≈¿»ƒ¿≈
ÁÒt ÌLÏ ,‰„Bz90ÁÒt‰Â ÏÈ‡B‰ ;‰ÏeÒt B˙ËÈÁL - »¿≈∆«¿ƒ»¿»ƒ¿«∆«

‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa ‰M‰ ÏÎa B˙B‡ LÈ¯ÙÓ91‡e‰ È¯‰ , «¿ƒ¿»«»»¿»≈∆ƒ¿∆¬≈
¯cp‰ ¯·„Ï ‰ÓB„92ÌLÏ ,˙‡hÁ ÌLÏ ËÁL .·cp‰Â ∆¿»»«ƒ»¿«ƒ»»«¿≈«»¿≈

ÈeÏz ÌL‡ ÌLÏ ,È‡cÂ ÌL‡93ÌLÏ ,¯BÎa ÌLÏ , »»««¿≈»»»¿≈¿¿≈
¯OÚÓ94‰¯eÓz ÌLÏ ,95‰¯Lk B˙ËÈÁL -96. «¬≈¿≈¿»¿ƒ»¿≈»

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.

.èé˙‡hÁ ·iÁÓ ‰È‰97- È˙‡hÁÏ :¯Ó‡Â ËÁLÂ , »»¿À»«»¿»«¿»«¿«»ƒ
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‰ÏeÒt B˙ËÈÁL98Ôa¯˜ BÏ ‰È‰ .ËÁLÂ ,B˙Èa CB˙a ¿ƒ»¿»»»»¿»¿≈¿»«
È¯‰L ,‰ÏeÒt B˙ËÈÁL - ÈÁ·Ê ˙¯eÓz ÌLÏ :¯Ó‡Â¿»«¿≈¿«ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»∆¬≈

Ba ¯ÈÓ‰99. ≈ƒ

שם.97) פרסום 98)גמרא, בעצמו נותן חטאת מחויב כל
שאמר  השומע לפיכך מעוונו, ויתכפר שיתבייש כדי לדבר,
לשם  מפרישה הוא עתה אומר: שחיטה, בשעת חטאתי לשם
בחוץ  קדשים הרואים יאמרו בחוץ וכששוחטה חטאתו,
 ֿ אףֿעל כשרה שחיטתו חטאת, מחוייב אינו אבל מותרים.
שאינו  יודעים שהאנשים מכיון חטאתי, לשם שאמר פי

שם). (רש"י חטאת וכן 99)מחוייב ב. כו, תמורה משנה,
שיאמר  היא התמורה ה"א: פ"ב תמורה בהל' רבינו פסק
תחת  זו, חטאת תחת זו, חליפת זו הרי זו, תחת זו הרי
רבינו  מלשון לו. שיש והוא - הבית בתוך לי שיש חטאת
קדושת  עליה חלה כן ואם ממש, תמורה היא שזו משמע,
רבינו  בחוץ. שנשחטו כקדשים התורה, מן ופסולה הגוף
בבית  לי שיש אמר ולא זבחי, תמורת אמר שאם כאן פסק
לשם  קאמר לא "והא שם: בסוגיא ובאמת תמורה. גםֿכן
זבחי  תמורת דלשון משמע ברש"י, שם ראה זבחי?" תמורת
יזֿיח  בהלכות פסולה הלשון זה, לפי ממש. כתמורה מועיל
פסול  שם כאן, פסולה להלשון דומה אינה הי"ט, ותחילת
באכילה  רק ואסור הרואים, מפני שביארנו, כמו מדרבנן,
נעשים  וכאן בכת"י, משנה' ה'מגיד כמ"ש בהנאה, ולא
בחוץ, ושחטה בה המיר שהרי התורה, מן פסולים קדשים

מוקדשים. כפסולי בהנאה אף ואסורה

.ë‰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

(לרבות)100) "לאתויי שם: רבינו גירסת ב. מא, חולין
דתימא  מהו להשמיענו)? בא (מה פשיטא יולדת. עולת
מתרצת  הגמרא פירוש, קאֿמשמעֿלן". – אפולא אפולי
בצינעה, הפילה שמא חוששים שאין ללמדנו באה שהמשנה
נשים  שהרי בחוץ, אותה ושוחטת עולה להביא וחייבת
ה"ד, בפ"ד להלן וראה לכתחילה, בקדשים שוחטות

שם. משנה' שמשקרת.101)וב'מגיד יודע הרואה וכל
משנה'.102) 'מגיד א. מב, שם רבינו, גירסת לפי
בסוגיא 104)שם.103) כמ"ש בצנעא, בנזירות נדר ואולי

יש  שמא בתמורה, גם אמרו לא מה מפני תאמר: ואם שם.
לו  יש שאם ב'תוספות', תירצו בצנעא. ביתו בתוך זבח לו
להודיע, שרגילים מפני קול, לו יש הדבר ביתו, בתוך זבח
חוששים  אין בזבח ולפיכך מעילה. לידי יבואו שלא כדי
חילקו  שלא רבינו, ודעת בצנעא. ביתו בתוך לו יש שמא
ולכן  הנדרים, ככל נדר גםֿכן ונזירות ונידב, נידר של בכלל
[מדברי  פסולה. ושחיטתו בצנעא נזיר הוא שמא חוששים
- קרבנות מקריבים שאין הזה בזמן שגם נראה, רבינו

משנה']. 'מגיד פסולה, שחיטתו

.àëÔÈkÒa 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. ¿«¬

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'

.áëML Ï‡¯OÈÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ËÁ112Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿»≈∆»«¿≈»ƒ««ƒ
‰ˆ¯iM ‰Ó ÏÎÏ Ôek˙Ó ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰L113- ∆»≈»ƒƒ¿«≈¿»«∆ƒ¿∆

˙·LÁÓÏ ‡l‡ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡L ;‰¯Lk B˙ËÈÁL¿ƒ»¿≈»∆≈¿ƒ∆»¿«¬∆∆
Á·Bf‰114CÎÈÙÏ .‰Ó‰a‰ ÏÚa ˙·LÁÓÏ ‡Ï ,115, «≈«…¿«¬∆∆«««¿≈»¿ƒ»

Ï‡¯OÈÏ ËÁML ÌÈ·ÎBk „·BÚ116‰È‰ elÙ‡ ,117 ≈»ƒ∆»«¿ƒ¿»≈¬ƒ»»
ÔË˜118¯‡a˙iL BÓk ,‰Ï· B˙ËÈÁL -119. »»¿ƒ»¿≈»¿∆ƒ¿»≈

יהודי.112) לא עבודהֿזרה.113)בשביל לשם ואפילו
השוחט.114) אחר הולך הכל - ב לח, שם במשנה
בעל 115) והוא השוחט במחשבת תלוי שהכל יוצא מכאן

בה  לקרוא יש גוי, ששחטה ישראל בבהמת ולפיכך הזבח,
זה  ומפסוק טו), לד, (שמות מזבחו" ואכלת לך "וקרא
 ֿ (לחם הי"א פ"ד לקמן ראה נבילה. גוי ששחיטת למדנו

ישראל.116)משנה). של הגוי.117)שהבהמה
עבודהֿזרה.118) לעבוד יודע פ"ד 119)שאינו להלן

וגדר  יב: ובהלכה מזבחו". ואכלת לך "וקרא משום הי"א,
עבודהֿזרה, עובד שאינו גוי שאפילו בדבר גדרו גדול

נבילה. שחיטתו
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dhigy zekld - dyecw xtq - '` xc` g"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ה'תשע"ו  א' אדר י"ח ש"ק יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
כל 1) כיצד; – ועיקור הגרמה חלדה, דרסה, שהייה, יבאר

נבילות  שש נבילה; היא אם פסולה, שחיטה שנאמר מקום
הוושט. ובדיקת מחיים;

.à¯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

.áB„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

.âdÈa‚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¿

.ã‰‰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

.äÛ‡ ,‰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

.åBc·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

.æ.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

.çËÁL11Ba ‰‰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

.è‰„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

.éÌÈÓÈq‰ ÈL ËÁLÂ ¯BÚ‰ ˙Áz ÔÈkq‰ ˙‡ ÒÈÎ‰ƒ¿ƒ∆««ƒ««»¿»«¿≈«ƒ»ƒ
B‡ ,CaÒÓ ¯Óˆ ˙Áz ÔÈkq‰ ˙‡ „ÈÏÁ‰L B‡ ,Ôk¯„k¿«¿»∆∆¡ƒ∆««ƒ««∆∆¿À»

˙ÈÏËÓ Ò¯tL17˙Áz ËÁLÂ ¯‡ev‰ ÏÚÂ ÔÈkq‰ ÏÚ ∆»««¿ƒ«««ƒ¿«««»¿»«««
˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰ÈeÏb ÔÈkq‰ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,˙ÈÏËn‰««¿ƒƒ¿≈««ƒ¿»¬≈¿≈
¯Ó‚Â ,‰„ÏÁ‰a ÌÈÓÈq‰ ËeÚÓ ËÁL Ì‡ ÔÎÂ .‰Ï·¿≈»¿≈ƒ»«ƒ«ƒ»ƒ¿«¿»»¿»«

.‰Ï· ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰„ÏÁ‰a ‡lL ‰ËÈÁM‰«¿ƒ»∆…¿«¿»»¬≈¿≈¿≈»

על 17) מטלית שפרס והיינו מהו? מטלית תחת שם, בעיא
הצוואר. ועל הסכין

.àé‰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«««»
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‰ÏeÒt B˙ËÈÁL98Ôa¯˜ BÏ ‰È‰ .ËÁLÂ ,B˙Èa CB˙a ¿ƒ»¿»»»»¿»¿≈¿»«
È¯‰L ,‰ÏeÒt B˙ËÈÁL - ÈÁ·Ê ˙¯eÓz ÌLÏ :¯Ó‡Â¿»«¿≈¿«ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»∆¬≈

Ba ¯ÈÓ‰99. ≈ƒ

שם.97) פרסום 98)גמרא, בעצמו נותן חטאת מחויב כל
שאמר  השומע לפיכך מעוונו, ויתכפר שיתבייש כדי לדבר,
לשם  מפרישה הוא עתה אומר: שחיטה, בשעת חטאתי לשם
בחוץ  קדשים הרואים יאמרו בחוץ וכששוחטה חטאתו,
 ֿ אףֿעל כשרה שחיטתו חטאת, מחוייב אינו אבל מותרים.
שאינו  יודעים שהאנשים מכיון חטאתי, לשם שאמר פי

שם). (רש"י חטאת וכן 99)מחוייב ב. כו, תמורה משנה,
שיאמר  היא התמורה ה"א: פ"ב תמורה בהל' רבינו פסק
תחת  זו, חטאת תחת זו, חליפת זו הרי זו, תחת זו הרי
רבינו  מלשון לו. שיש והוא - הבית בתוך לי שיש חטאת
קדושת  עליה חלה כן ואם ממש, תמורה היא שזו משמע,
רבינו  בחוץ. שנשחטו כקדשים התורה, מן ופסולה הגוף
בבית  לי שיש אמר ולא זבחי, תמורת אמר שאם כאן פסק
לשם  קאמר לא "והא שם: בסוגיא ובאמת תמורה. גםֿכן
זבחי  תמורת דלשון משמע ברש"י, שם ראה זבחי?" תמורת
יזֿיח  בהלכות פסולה הלשון זה, לפי ממש. כתמורה מועיל
פסול  שם כאן, פסולה להלשון דומה אינה הי"ט, ותחילת
באכילה  רק ואסור הרואים, מפני שביארנו, כמו מדרבנן,
נעשים  וכאן בכת"י, משנה' ה'מגיד כמ"ש בהנאה, ולא
בחוץ, ושחטה בה המיר שהרי התורה, מן פסולים קדשים

מוקדשים. כפסולי בהנאה אף ואסורה

.ë‰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

(לרבות)100) "לאתויי שם: רבינו גירסת ב. מא, חולין
דתימא  מהו להשמיענו)? בא (מה פשיטא יולדת. עולת
מתרצת  הגמרא פירוש, קאֿמשמעֿלן". – אפולא אפולי
בצינעה, הפילה שמא חוששים שאין ללמדנו באה שהמשנה
נשים  שהרי בחוץ, אותה ושוחטת עולה להביא וחייבת
ה"ד, בפ"ד להלן וראה לכתחילה, בקדשים שוחטות

שם. משנה' שמשקרת.101)וב'מגיד יודע הרואה וכל
משנה'.102) 'מגיד א. מב, שם רבינו, גירסת לפי
בסוגיא 104)שם.103) כמ"ש בצנעא, בנזירות נדר ואולי

יש  שמא בתמורה, גם אמרו לא מה מפני תאמר: ואם שם.
לו  יש שאם ב'תוספות', תירצו בצנעא. ביתו בתוך זבח לו
להודיע, שרגילים מפני קול, לו יש הדבר ביתו, בתוך זבח
חוששים  אין בזבח ולפיכך מעילה. לידי יבואו שלא כדי
חילקו  שלא רבינו, ודעת בצנעא. ביתו בתוך לו יש שמא
ולכן  הנדרים, ככל נדר גםֿכן ונזירות ונידב, נידר של בכלל
[מדברי  פסולה. ושחיטתו בצנעא נזיר הוא שמא חוששים
- קרבנות מקריבים שאין הזה בזמן שגם נראה, רבינו

משנה']. 'מגיד פסולה, שחיטתו

.àëÔÈkÒa 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. ¿«¬

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'

.áëML Ï‡¯OÈÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ËÁ112Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿»≈∆»«¿≈»ƒ««ƒ
‰ˆ¯iM ‰Ó ÏÎÏ Ôek˙Ó ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰L113- ∆»≈»ƒƒ¿«≈¿»«∆ƒ¿∆

˙·LÁÓÏ ‡l‡ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡L ;‰¯Lk B˙ËÈÁL¿ƒ»¿≈»∆≈¿ƒ∆»¿«¬∆∆
Á·Bf‰114CÎÈÙÏ .‰Ó‰a‰ ÏÚa ˙·LÁÓÏ ‡Ï ,115, «≈«…¿«¬∆∆«««¿≈»¿ƒ»

Ï‡¯OÈÏ ËÁML ÌÈ·ÎBk „·BÚ116‰È‰ elÙ‡ ,117 ≈»ƒ∆»«¿ƒ¿»≈¬ƒ»»
ÔË˜118¯‡a˙iL BÓk ,‰Ï· B˙ËÈÁL -119. »»¿ƒ»¿≈»¿∆ƒ¿»≈

יהודי.112) לא עבודהֿזרה.113)בשביל לשם ואפילו
השוחט.114) אחר הולך הכל - ב לח, שם במשנה
בעל 115) והוא השוחט במחשבת תלוי שהכל יוצא מכאן

בה  לקרוא יש גוי, ששחטה ישראל בבהמת ולפיכך הזבח,
זה  ומפסוק טו), לד, (שמות מזבחו" ואכלת לך "וקרא
 ֿ (לחם הי"א פ"ד לקמן ראה נבילה. גוי ששחיטת למדנו

ישראל.116)משנה). של הגוי.117)שהבהמה
עבודהֿזרה.118) לעבוד יודע פ"ד 119)שאינו להלן

וגדר  יב: ובהלכה מזבחו". ואכלת לך "וקרא משום הי"א,
עבודהֿזרה, עובד שאינו גוי שאפילו בדבר גדרו גדול

נבילה. שחיטתו
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ה'תשע"ו  א' אדר י"ח ש"ק יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
כל 1) כיצד; – ועיקור הגרמה חלדה, דרסה, שהייה, יבאר

נבילות  שש נבילה; היא אם פסולה, שחיטה שנאמר מקום
הוושט. ובדיקת מחיים;

.à¯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

.áB„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

.âdÈa‚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¿

.ã‰‰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

.äÛ‡ ,‰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

.åBc·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

.æ.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

.çËÁL11Ba ‰‰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

.è‰„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

.éÌÈÓÈq‰ ÈL ËÁLÂ ¯BÚ‰ ˙Áz ÔÈkq‰ ˙‡ ÒÈÎ‰ƒ¿ƒ∆««ƒ««»¿»«¿≈«ƒ»ƒ
B‡ ,CaÒÓ ¯Óˆ ˙Áz ÔÈkq‰ ˙‡ „ÈÏÁ‰L B‡ ,Ôk¯„k¿«¿»∆∆¡ƒ∆««ƒ««∆∆¿À»

˙ÈÏËÓ Ò¯tL17˙Áz ËÁLÂ ¯‡ev‰ ÏÚÂ ÔÈkq‰ ÏÚ ∆»««¿ƒ«««ƒ¿«««»¿»«««
˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰ÈeÏb ÔÈkq‰ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,˙ÈÏËn‰««¿ƒƒ¿≈««ƒ¿»¬≈¿≈
¯Ó‚Â ,‰„ÏÁ‰a ÌÈÓÈq‰ ËeÚÓ ËÁL Ì‡ ÔÎÂ .‰Ï·¿≈»¿≈ƒ»«ƒ«ƒ»ƒ¿«¿»»¿»«

.‰Ï· ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰„ÏÁ‰a ‡lL ‰ËÈÁM‰«¿ƒ»∆…¿«¿»»¬≈¿≈¿≈»

על 17) מטלית שפרס והיינו מהו? מטלית תחת שם, בעיא
הצוואר. ועל הסכין

.àé‰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«««»

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



dhigyקנב zekld - dyecw xtq - '` xc` g"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

„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

.áé‰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

.âé„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

.ãé˙¯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

.åè- 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

.æèËeÓL ËeÁM‰ ÔÓÈq‰ ‡ˆÓ36‰¯Lk BÊ È¯‰ -37. ƒ¿»«ƒ»«»»¬≈¿≈»
Ì„˜ ¯˜Ú el‡L ;¯˜Ú ‰ËÈÁL ¯Á‡ È‡ceL∆««««¿ƒ»∆¡«∆ƒ∆¡«…∆

.ËÁL ‡ÏÂ ÏcÏc˙Ó ‰È‰ - ‰ËÈÁL¿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

.æéÌÈ¯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,

.çéBÊ 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

.èé‰‡¯zL „Ú ,dnÚ dÏÏÁÂ dlL C¯È ÏhpL ‰Ó‰a¿≈»∆ƒ«»≈∆»«¬»»ƒ»«∆≈»∆
ıa¯zLk ‰¯ÒÁ42CzÁpL BÓk ,‰Ï· BÊ È¯‰ -43 ¬≈»¿∆ƒ¿«¬≈¿≈»¿∆∆¿«

˙ÏÚBÓ ‰ËÈÁM‰ ÔÈ‡Â ,˙BÙe‚ ÈLÏ ‰˜ÏÁÂ dÈˆÁ∆¿»¿∆¿¿»ƒ¿≈¿≈«¿ƒ»∆∆
¯Oa ·¯Â dz˜¯ÙÓ ‰¯aL Ì‡ ÔÎÂ .da»¿≈ƒƒ¿¿»«¿«¿»¿…»»
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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

.ëÈÓÈt‰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

.àëÌe¯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

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

.áëıeÁaÓ ‰˜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

.âëdÏÏÁ ·¯ ˜ÒÙpL ˙¯b¯b57Èe‡¯‰ ÌB˜Óa «¿∆∆∆ƒ¿«…¬»»¿»»»
‰ËÈÁLÏ58‰Ï· BÊ È¯‰ -59¯q‡k ‰·w Ì‡ ÔÎÂ .60. ƒ¿ƒ»¬≈¿≈»¿≈ƒƒ¿»¿ƒ»

ÌÈpË˜ ÌÈ·˜ ‰·w61ÔB¯qÁ Ô‰a ÔÈ‡L ÌÈ·˜ Ì‡ : ƒ¿»¿»ƒ¿«ƒƒ¿»ƒ∆≈»∆ƒ»
da¯Ï ÔÈÙ¯ËˆÓ - Ì‰62Ì‰a LiL ÌÈ·˜ Ì‡Â ; ≈ƒ¿»¿ƒ¿À»¿ƒ¿»ƒ∆≈»∆

‰pnÓ ‰Ïh Ì‡ ÔÎÂ .¯q‡ÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ - ÔB¯qÁƒ»ƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ»¿≈ƒƒ¿»ƒ∆»
‰Úeˆ¯63¯q‡ÎÏ ˙Ù¯ËˆÓ -64ÛBÚ·e .65el‡L Ïk - ¿»ƒ¿»∆∆ƒ¿ƒ»»…∆ƒ

ÔB¯qÁ Ô‰a LiL ÌÈ·˜p‰ B‡ ‰Úeˆ¯‰ Ït˜Ó66ÔÁÈpÓe ¿«≈»¿»«¿»ƒ∆≈»∆ƒ»«ƒ»
Ba¯ ˙‡ ‰ÙBÁ Ì‡ :‰w‰ Èt ÏÚ67Â‡Ï Ì‡Â ,‰Ï· - «ƒ«»∆ƒ∆∆À¿≈»¿ƒ«
.‰¯Lk -¿≈»

הטבעות 57) וכל רך, מעצם טבעות טבעות עשוייה הגרגרת
הסמוכה  העליונה שהיא הגדולה מהטבעת חוץ כולן,
של  ורצועה הגרגרת, כל מקיף הרך העצם אין כובע, לשיפוי
קצות  את מחברת (הקנה) הגרגרת כל את המסובבת בשר
סמוך  הרך והעצם למפרקת סמוכה רצועה ואותה הטבעות.
ודק  לעור הסמוך בצד מלמעלה עב הקנה ונמצא לעור,
ולרוחב  ולצוואר, העור מן הוא הגרגרת ועובי השני. בצידו
העור  מצד הגרגרת וכשנפסקה הגרגרת, רוחב הוא הצוואר
עב  הגרגרת שדופן מפני רובה, נפסק החלל, שליש עם
דק, קרום אלא אינו הצוואר ולצד העור, מצד מלמעלה
היא  למפרקת מעור בכיוון הגרגרת כשנפסקה וסתמא
ובמיעוט  לרוב, משלים הרך העצם עובי כן ואם נפסקת,
שאינה  לן משמע וקא רובו. או החלל חצי נשאר התחתון
אינו  (תנוך) הרך העצם ועובי החלל, רוב שייפסק עד נבלה

לרוב. כגון 58)משלים לשחיטה, ראוי שאינו במקום אבל
טריפה. היא הרי ולמטה הריאה כנף כתב 59)מראש כבר

לחדש  בא ולא נבלה, הגרגרת שפסוקת פעמים כמה רבינו
ופסק  הפסיקה. שיעור הוא כמה הלכה להורות אלא זה
ברוב  ולא חללה ברוב שמשערים שם, חנה בר בר כרבה

בנקובת 60)עובייה. מטריף אינו רבינו וכנראה האיטלקי.
כפסוקה  כבר זהו כאיסר ניקבה אם אלא נקובה, משום הקנה

רבינו  נבלה. נקראת מצומצם והיא כאיסר שאפילו פוסק,
מכאיסר. יתר צריך ואין כנפה.61)נבלה ניקבה

הגרגרת 62) ופסוקת - כלום חסר ואינו הואיל פסיקה, שזהו
שום  מגופה חסר לא "אם לרבינו: המשנה ובפירוש ברובה.
אם  מצטרפין נקבים אותם כל בעור מחט שנוקב כמי דבר
"טריפה" שכתב מה טריפה". גרגרת רוב שיעור בכולם יש
מקומות  בכמה שכתב מה על וסמך שאסורה, לומר נתכוון
רב  של מימרא נבילה. הגרגרת שפסוקת זו, הלכה בסוף וגם
בהם  ושאין לכאיסר מצטרפין חיסרון בהם שיש נקבים שם:

לרובה. מצטרפין חיסרון.63)חיסרון בה ויש לאורכה
נבלה.64) היא איסר, כשיעור יהיה אותה כשמעגלים אם
אין 65) העוף גרגרת שבכל מפני כאיסר לשיעור מקום שאין

השיעור 66)כאיסר. בהם שגם קטנים נקבים בניקבה
כאיסר. בעוף 67)בבהמה הקנה רוב ושיעור חללו. רוב

וקטנו. גודלו לפי הוא

.ãë‰È„„ˆ ÈMÓ LlÙÓ ·˜ ˙¯b¯b‰ ‰·w68È„k ƒ¿»««¿∆∆∆∆¿À»ƒ¿≈¿»∆»¿≈
BaÁ¯Ï ¯q‡ ÒkiL69dk¯‡Ï ‰˜cÒ .‰Ï· -70, ∆ƒ»≈ƒ»¿»¿¿≈»ƒ¿¿»¿»¿»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31



קנג dhigy zekld - dyecw xtq - '` xc` g"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

„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

.áé‰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

.âé„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

.ãé˙¯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

.åè- 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

.æèËeÓL ËeÁM‰ ÔÓÈq‰ ‡ˆÓ36‰¯Lk BÊ È¯‰ -37. ƒ¿»«ƒ»«»»¬≈¿≈»
Ì„˜ ¯˜Ú el‡L ;¯˜Ú ‰ËÈÁL ¯Á‡ È‡ceL∆««««¿ƒ»∆¡«∆ƒ∆¡«…∆

.ËÁL ‡ÏÂ ÏcÏc˙Ó ‰È‰ - ‰ËÈÁL¿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

.æéÌÈ¯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,

.çéBÊ 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

.èé‰‡¯zL „Ú ,dnÚ dÏÏÁÂ dlL C¯È ÏhpL ‰Ó‰a¿≈»∆ƒ«»≈∆»«¬»»ƒ»«∆≈»∆
ıa¯zLk ‰¯ÒÁ42CzÁpL BÓk ,‰Ï· BÊ È¯‰ -43 ¬≈»¿∆ƒ¿«¬≈¿≈»¿∆∆¿«

˙ÏÚBÓ ‰ËÈÁM‰ ÔÈ‡Â ,˙BÙe‚ ÈLÏ ‰˜ÏÁÂ dÈˆÁ∆¿»¿∆¿¿»ƒ¿≈¿≈«¿ƒ»∆∆
¯Oa ·¯Â dz˜¯ÙÓ ‰¯aL Ì‡ ÔÎÂ .da»¿≈ƒƒ¿¿»«¿«¿»¿…»»
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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

.ëÈÓÈt‰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

.àëÌe¯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

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

.áëıeÁaÓ ‰˜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

.âëdÏÏÁ ·¯ ˜ÒÙpL ˙¯b¯b57Èe‡¯‰ ÌB˜Óa «¿∆∆∆ƒ¿«…¬»»¿»»»
‰ËÈÁLÏ58‰Ï· BÊ È¯‰ -59¯q‡k ‰·w Ì‡ ÔÎÂ .60. ƒ¿ƒ»¬≈¿≈»¿≈ƒƒ¿»¿ƒ»

ÌÈpË˜ ÌÈ·˜ ‰·w61ÔB¯qÁ Ô‰a ÔÈ‡L ÌÈ·˜ Ì‡ : ƒ¿»¿»ƒ¿«ƒƒ¿»ƒ∆≈»∆ƒ»
da¯Ï ÔÈÙ¯ËˆÓ - Ì‰62Ì‰a LiL ÌÈ·˜ Ì‡Â ; ≈ƒ¿»¿ƒ¿À»¿ƒ¿»ƒ∆≈»∆

‰pnÓ ‰Ïh Ì‡ ÔÎÂ .¯q‡ÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ - ÔB¯qÁƒ»ƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ»¿≈ƒƒ¿»ƒ∆»
‰Úeˆ¯63¯q‡ÎÏ ˙Ù¯ËˆÓ -64ÛBÚ·e .65el‡L Ïk - ¿»ƒ¿»∆∆ƒ¿ƒ»»…∆ƒ

ÔB¯qÁ Ô‰a LiL ÌÈ·˜p‰ B‡ ‰Úeˆ¯‰ Ït˜Ó66ÔÁÈpÓe ¿«≈»¿»«¿»ƒ∆≈»∆ƒ»«ƒ»
Ba¯ ˙‡ ‰ÙBÁ Ì‡ :‰w‰ Èt ÏÚ67Â‡Ï Ì‡Â ,‰Ï· - «ƒ«»∆ƒ∆∆À¿≈»¿ƒ«
.‰¯Lk -¿≈»

הטבעות 57) וכל רך, מעצם טבעות טבעות עשוייה הגרגרת
הסמוכה  העליונה שהיא הגדולה מהטבעת חוץ כולן,
של  ורצועה הגרגרת, כל מקיף הרך העצם אין כובע, לשיפוי
קצות  את מחברת (הקנה) הגרגרת כל את המסובבת בשר
סמוך  הרך והעצם למפרקת סמוכה רצועה ואותה הטבעות.
ודק  לעור הסמוך בצד מלמעלה עב הקנה ונמצא לעור,
ולרוחב  ולצוואר, העור מן הוא הגרגרת ועובי השני. בצידו
העור  מצד הגרגרת וכשנפסקה הגרגרת, רוחב הוא הצוואר
עב  הגרגרת שדופן מפני רובה, נפסק החלל, שליש עם
דק, קרום אלא אינו הצוואר ולצד העור, מצד מלמעלה
היא  למפרקת מעור בכיוון הגרגרת כשנפסקה וסתמא
ובמיעוט  לרוב, משלים הרך העצם עובי כן ואם נפסקת,
שאינה  לן משמע וקא רובו. או החלל חצי נשאר התחתון
אינו  (תנוך) הרך העצם ועובי החלל, רוב שייפסק עד נבלה

לרוב. כגון 58)משלים לשחיטה, ראוי שאינו במקום אבל
טריפה. היא הרי ולמטה הריאה כנף כתב 59)מראש כבר

לחדש  בא ולא נבלה, הגרגרת שפסוקת פעמים כמה רבינו
ופסק  הפסיקה. שיעור הוא כמה הלכה להורות אלא זה
ברוב  ולא חללה ברוב שמשערים שם, חנה בר בר כרבה

בנקובת 60)עובייה. מטריף אינו רבינו וכנראה האיטלקי.
כפסוקה  כבר זהו כאיסר ניקבה אם אלא נקובה, משום הקנה

רבינו  נבלה. נקראת מצומצם והיא כאיסר שאפילו פוסק,
מכאיסר. יתר צריך ואין כנפה.61)נבלה ניקבה

הגרגרת 62) ופסוקת - כלום חסר ואינו הואיל פסיקה, שזהו
שום  מגופה חסר לא "אם לרבינו: המשנה ובפירוש ברובה.
אם  מצטרפין נקבים אותם כל בעור מחט שנוקב כמי דבר
"טריפה" שכתב מה טריפה". גרגרת רוב שיעור בכולם יש
מקומות  בכמה שכתב מה על וסמך שאסורה, לומר נתכוון
רב  של מימרא נבילה. הגרגרת שפסוקת זו, הלכה בסוף וגם
בהם  ושאין לכאיסר מצטרפין חיסרון בהם שיש נקבים שם:

לרובה. מצטרפין חיסרון.63)חיסרון בה ויש לאורכה
נבלה.64) היא איסר, כשיעור יהיה אותה כשמעגלים אם
אין 65) העוף גרגרת שבכל מפני כאיסר לשיעור מקום שאין

השיעור 66)כאיסר. בהם שגם קטנים נקבים בניקבה
כאיסר. בעוף 67)בבהמה הקנה רוב ושיעור חללו. רוב

וקטנו. גודלו לפי הוא

.ãë‰È„„ˆ ÈMÓ LlÙÓ ·˜ ˙¯b¯b‰ ‰·w68È„k ƒ¿»««¿∆∆∆∆¿À»ƒ¿≈¿»∆»¿≈
BaÁ¯Ï ¯q‡ ÒkiL69dk¯‡Ï ‰˜cÒ .‰Ï· -70, ∆ƒ»≈ƒ»¿»¿¿≈»ƒ¿¿»¿»¿»
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‰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

.äë‰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

.à˙‡ 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

.áÌÈÓÚt 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.

.â‡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 ËÁL‰14. »«¿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

.ã„Ú ÌÎÁ ÈÙa ËÁLÂ ‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰ Ú„Bi‰«≈«ƒ¿¿ƒ»¿»«ƒ¿≈»»«
‰ÁÓÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰ - ÏÈ‚¯ ‰OÚpL15ÔÈÁÓn‰ ÏÎÂ . ∆«¬»»ƒ«ƒ¿»À¿∆¿»«À¿ƒ

ÌÈL elÙ‡Â .ÔÓˆÚ ÔÈ·Ï ÔÈa ‰lÁzÎÏ ÔÈËÁBL¬ƒ¿«¿ƒ»≈»¿≈«¿»«¬ƒ»ƒ
ÌÈ„·ÚÂ16ÔÈËÁBL el‡ È¯‰ - ÔÈÁÓÓ eÈ‰ Ì‡ , «¬»ƒƒ»À¿ƒ¬≈≈¬ƒ

.‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»

(15 ֿ לחם וראה ומוחזק". "מומחה נקרא: זה הגמרא לפי
כיוון 16)משנה. עבדות, לשם וטבלו שמלו כנענים עבדים

כנשים. דינם - כנשים במצוות שחייבים

.äL¯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
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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

.åeÏˆ‡ 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

.æ˜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

.ç- ˙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

.èÓÓ˜zzLpL ‰Á30BzÚ„Â ÚÓBLÂ ÔÈ·Ó ‡e‰ È¯‰Â , À¿∆∆ƒ¿«≈«¬≈≈ƒ¿≈«¿«¿
‰lÁzÎÏ ËÁBL ‰Ê È¯‰ - ‰BÎ31BÈ‡L ÈÓ ÔÎÂ . ¿»¬≈∆≈¿«¿ƒ»¿≈ƒ∆≈

ÚÓBL32ËÁBL ‰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

.éËBÁLÈ ‡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,

.àéÈÙa 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 עבודהֿזרה. עובד ואינו
"עובד  אמרו ולא סתם, נכרי" "שחיטת ששנינו ממה

בהנאה 38)עבודהֿזרה". אסורה אינה אבל כנבילה,
מחשבת  שסתם שם, בגמרא כמבואר עבודהֿזרה, כתקרובת
ב  פרק למעלה מדבריו יוצא וכן לעבודהֿזרה. אינה גוי
ולא  בהנייה", מותרים בעזרה, חולין ששחט "וגוי ב: הלכה

גוי. ששחטם מפני בהנאה אסור,39)נאסרו שזבחו וכיון
נבילה. משום עליו ולוקה כראוי, נזבח לא כאילו הוא הרי
זו  הרי גוי שחיטת שונים: אנו חולין בראש ובתוספתא
ואכלת, וזבחת שנאמר פסולה, זו הרי הקוף ושחיטת פסולה,

נכרי. שזבח נבילה"40)ולא לספק קרובה "רק ששחיטתו
שחיטתו  אותו, רואה החכם גביו.ואם על עומד חכם כשאין
כשישראל  אפילו נבילה שחיטתו ששחט, גוי אבל כשרה.

אותו. רואה

.áéÌÈ·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
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‰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

.äë‰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

.à˙‡ 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

.áÌÈÓÚt 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.

.â‡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 ËÁL‰14. »«¿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

.ã„Ú ÌÎÁ ÈÙa ËÁLÂ ‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰ Ú„Bi‰«≈«ƒ¿¿ƒ»¿»«ƒ¿≈»»«
‰ÁÓÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰ - ÏÈ‚¯ ‰OÚpL15ÔÈÁÓn‰ ÏÎÂ . ∆«¬»»ƒ«ƒ¿»À¿∆¿»«À¿ƒ

ÌÈL elÙ‡Â .ÔÓˆÚ ÔÈ·Ï ÔÈa ‰lÁzÎÏ ÔÈËÁBL¬ƒ¿«¿ƒ»≈»¿≈«¿»«¬ƒ»ƒ
ÌÈ„·ÚÂ16ÔÈËÁBL el‡ È¯‰ - ÔÈÁÓÓ eÈ‰ Ì‡ , «¬»ƒƒ»À¿ƒ¬≈≈¬ƒ

.‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»

(15 ֿ לחם וראה ומוחזק". "מומחה נקרא: זה הגמרא לפי
כיוון 16)משנה. עבדות, לשם וטבלו שמלו כנענים עבדים

כנשים. דינם - כנשים במצוות שחייבים

.äL¯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
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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

.åeÏˆ‡ 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

.æ˜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

.ç- ˙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

.èÓÓ˜zzLpL ‰Á30BzÚ„Â ÚÓBLÂ ÔÈ·Ó ‡e‰ È¯‰Â , À¿∆∆ƒ¿«≈«¬≈≈ƒ¿≈«¿«¿
‰lÁzÎÏ ËÁBL ‰Ê È¯‰ - ‰BÎ31BÈ‡L ÈÓ ÔÎÂ . ¿»¬≈∆≈¿«¿ƒ»¿≈ƒ∆≈

ÚÓBL32ËÁBL ‰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

.éËBÁLÈ ‡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,

.àéÈÙa 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 עבודהֿזרה. עובד ואינו
"עובד  אמרו ולא סתם, נכרי" "שחיטת ששנינו ממה

בהנאה 38)עבודהֿזרה". אסורה אינה אבל כנבילה,
מחשבת  שסתם שם, בגמרא כמבואר עבודהֿזרה, כתקרובת
ב  פרק למעלה מדבריו יוצא וכן לעבודהֿזרה. אינה גוי
ולא  בהנייה", מותרים בעזרה, חולין ששחט "וגוי ב: הלכה

גוי. ששחטם מפני בהנאה אסור,39)נאסרו שזבחו וכיון
נבילה. משום עליו ולוקה כראוי, נזבח לא כאילו הוא הרי
זו  הרי גוי שחיטת שונים: אנו חולין בראש ובתוספתא
ואכלת, וזבחת שנאמר פסולה, זו הרי הקוף ושחיטת פסולה,

נכרי. שזבח נבילה"40)ולא לספק קרובה "רק ששחיטתו
שחיטתו  אותו, רואה החכם גביו.ואם על עומד חכם כשאין
כשישראל  אפילו נבילה שחיטתו ששחט, גוי אבל כשרה.

אותו. רואה

.áéÌÈ·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
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יעבוד  קטן גוי כי דבר, של וטעמו התורה. מן שלוקה
תושב. גר מהֿשאיןֿכן כשיגדל, עבודהֿזרה

.âéÔÈÓÈÒ 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

.ãé‰¯·ÚÏ ¯ÓeÓ Ï‡¯OÈ44˙B¯·Ú‰ ÔÓ45‰È‰L ƒ¿»≈»«¬≈»ƒ»¬≈∆»»
‰ÁÓÓ46Ï‡¯OÈ CÈ¯ˆÂ .‰lÁzÎÏ ËÁBL ‰Ê È¯‰ - À¿∆¬≈∆≈¿«¿ƒ»¿»ƒƒ¿»≈

‰Ê ¯ÓeÓÏ ‰pzÈ Ck ¯Á‡Â ÔÈkq‰ ˙‡ ˜c·Ï ¯Lk»≈ƒ¿…∆««ƒ¿««»ƒ¿∆»¿»∆
˜c·Ï Á¯BË BÈ‡L B˙˜ÊÁL ÈtÓ ,da ËÁLÏ47Ì‡Â . ƒ¿…»ƒ¿≈∆∆¿»∆≈≈«ƒ¿…¿ƒ

‡ÈÒ‰¯Ùa ˙aL ÏlÁÓ B‡ ‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ¯ÓeÓ ‰È‰48 »»»«¬»»»¿«≈«»¿«¿∆¿»
ÒB¯B˜Èt‡ B‡49,ea¯ ‰LÓ·e ‰¯Bza ¯ÙBk‰ ‡e‰Â , ∆ƒ¿«≈«»¿∆«≈

·BÚk ‡e‰ È¯‰ - ‰·eLz ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk„ ¿∆≈«¿¿ƒ¿¿»¬≈¿≈
.‰Ï· B˙ËÈÁLe ÌÈ·ÎBk»ƒ¿ƒ»¿≈»

והרגל 44) בזדון עבירה אותה לעשות שהוחזק אחת,
הקלות. מן היתה אפילו בה, ד.45)ונתפרסם שם בגמרא

דין רבא לתיאבון".אמר נבלות אוכל מומר "ישראל זה
מכל  אחרת לעבירה במומר שהואֿהדין סובר, ורבינו
נבילות  לאכילת מומר שאפילו משמיענו, ורבא העבירות.
לתיאבון, העושה במומר רק וזה בשחיטתו. לאכול מותר
אבל  אסור, דבר בידו כשיש המותר דבר לחפש טורח שאינו
מועילה  - ההיתר את מעדיף הוא והיתר איסור כשבידו
ה', את להקניט כלומר, להכעיס, מומר אבל הסכין. בדיקת
ששחיטתו  זו, הלכה בסוף הנזכר אפיקורוס בכלל הוא הרי

פסולה. אופן מומחה 46)בכל הוא אם ידוע אין אם אבל
מצויין  רוב במומר אומרים שאין אותו, לבדוק צריך לא, או

הם. מומחים שחיטה שמא 47)אצל חוששים אין אבל
אין  כשרה ששחיטה מכיוון בכוונה, שחיטתו יקלקל
ואכיל  היתרא שביק "לא פסולה משחיטה מרובה טירחתה
האסור). את ויאכל המותר את יעזוב (לא איסורא"

ה.48) שם לעבודהֿזרה, כמומר בנוסחאות 49)שהוא
מנה  לא ז, הלכה ב פרק תשובה בהלכות מין. או אחרות:
לו  קבע אלא "אפיקורסים" בסוג בתורה הכופר את רבינו

מכחישי  את מגדיר הוא שם ח ובהלכה עצמו, בפני סוג
טז, בהלכה כאן ואילו בתורה, ככופרים שבעלֿפה תורה
 ֿ ובלחם גביהם. על עומד כשישראל שחיטתם מתיר הוא

נכון. יישוב מצא ולא אלה, ניגודים על העיר כאן משנה

.åè‰¯·Úa ˙e„ÚÏ ÏeÒt ‡e‰L ÈÓ50ÏL ˙B¯·Ú‰ ÔÓ ƒ∆»¿≈«¬≈»ƒ»¬≈∆
BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa ËÁBL ‰Ê È¯‰ - ‰¯Bz51‰È‰ Ì‡ , »¬≈∆≈≈¿≈«¿ƒ»»

‰ÁÓÓ52ÁÈpÓ BÈ‡L ;53.¯eq‡ ¯·c ÏÎB‡Â ¯zÓ ¯·c À¿∆∆≈«ƒ«»»À»¿≈¿«ƒ
.Ô‰Ó ÌÈÚL¯‰ elÙ‡Â ,Ï‡¯OÈ Ïk ÏÚ ‡È‰ ‰˜ÊÁ BfL∆¬»»ƒ«»ƒ¿»≈«¬ƒ»¿»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,

.æèÔÈ˜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.

.æé˙ËÈÁLa eeËˆ ‡Ï ¯a„na Ï‡¯OÈ eÈ‰Lk¿∆»ƒ¿»≈«ƒ¿»…ƒ¿«ƒ¿ƒ«
ÔÈ¯ÁB eÈ‰ ‡l‡ ,ÔÈlÁ‰55ÔÈÏÎB‡Â ÔÈËÁBL B‡ «Àƒ∆»»¬ƒ¬ƒ¿¿ƒ

‰ˆB¯‰ ÏkL ,¯a„na eeËˆÂ .˙Bn‡‰ ¯‡Lkƒ¿»»À¿ƒ¿««ƒ¿»∆»»∆
ËÁLÏ56LÈ‡ :¯Ó‡pL .ÌÈÓÏL ‡l‡ ËBÁLÈ ‡Ï - ƒ¿……ƒ¿∆»¿»ƒ∆∆¡«ƒ

Ï‡Â ,¯ÓB‚Â ¯BL ËÁLÈ ¯L‡ Ï‡¯OÈ ˙ÈaÓ LÈ‡ƒƒ≈ƒ¿»≈¬∆ƒ¿«¿≈¿∆
,¯ÓB‚Â e‡È·È ¯L‡ ÔÚÓÏ ,¯ÓB‚Â „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t∆«…∆≈¿≈¿««¬∆»ƒ¿≈
¯ÁÏ ‰ˆB¯‰ Ï·‡ .¯ÓB‚Â ÈÈÏ ÌÈÓÏL ÈÁ·Ê eÁ·ÊÂ¿»¿ƒ¿≈¿»ƒ«»¿≈¬»»∆ƒ¿…

ÏÎ‡ÏÂ57.¯ÁB ‰È‰ - ¯a„na ¿∆¡…«ƒ¿»»»≈

יז.55) שם עקיבא ר' כשרה.56)דברי חולין.57)שחיטה

.çéBÊ ‰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
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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

.à˙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

.áÌL 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

.âÏÈ‡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,

.ãBa ‡ˆBiÎÂ È¯‡‰ Û¯ËiL ‡e‰ ‰Òe¯c‰14‰Ó‰a‰ «¿»∆ƒ¿…»¬ƒ¿«≈«¿≈»
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¯Lp‰Â ıp‰ Ò¯„È B‡ ,B„Èa ‰ÈÏÚ Ò¯„ÈÂ¿ƒ¿…»∆»¿»ƒ¿…«≈¿«∆∆¿«≈»∆
‰q‚ ‰iÁ·e ‰q‚ ‰Ó‰·a ‰ÒÈ¯c ÔÈ‡Â .ÛBÚ‰ ÏÚ«»¿≈¿ƒ»ƒ¿≈»«»¿«»«»

„·Ïa È¯‡Ï ‡l‡15‰w„ ‰Ó‰··e ;16·‡f‰ ÔÓ - ∆»»¬ƒƒ¿«ƒ¿≈»«»ƒ«¿≈
‰ÏÚÓÏe17ÌÈ‡ÏËe ÌÈÈ„‚·e ;18Ïe˙Á elÙ‡ ,19 ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿»ƒ¬ƒ»
ÏÚeLÂ20‰iÓe21Ô‰a ‡ˆBiÎÂ22,‰ÒÈ¯c Ô‰Ï LÈ - ¿»¿ƒ»¿«≈»∆≈»∆¿ƒ»

.˙BÙBÚa ÔkL ÏÎÂ¿»∆≈¿

בר.14) מינים 15)חיות למעט באה "בלבד", המילה
יש  וכדומה, נמר כגון לו, הדומים אבל מהארי. למטה שהם
מאכלות  בהל' מפורש וכן (כסףֿמשנה), בגסה דריסה להם
יש  לו, והדומה וארי משנה'. 'כסף וראה ה"ו, פ"ד אסורות
ממנו. גדולים הם ואפילו בעליֿחיים, מיני בכל דריסה להם

דקה.16) ובחיה דקה ובבהמה אחרות: בנוסחאות
אחרון 17) לשון ולפי א. מב, חולין משנה, יהודה, כרבי

חכמים  דברי לפרש בא יהודה שרבי - ב נב, שם רב, בדברי
מפני  הוא, הדרוסה איסור וטעם עליהם. לחלוק ולא
הנדרס. בשר את לשרוף וסופו חריף, ארס מטיל שהדורס
שהארס  מפני הוא שהאיסור אומרים, יש בדבר, ונחלקו
ויש  הדריסה. מקום שכנגד הפנימיים האיברים את ינקוב
ראה  למות, וסופה בבהמה יחלחל שהארס אומרים,
וב'מגיד  דרוסת. דיבורֿהמתחיל – א מב, שם 'תוספות'
ידעו  שחז"ל ומוסיף, השניה הדעה את קיבל כאן, משנה'
וכן  הארס, חריפות דרגת היינו והנדרסים, הדורסים טבע את
הדין. את קבעו לכך ובהתאם הארס, כלפי מין כל רגישות

דקה].18) שבבהמה דקים רב 19)[קטנים, של [מימרא
וטלאים, בגדיים ונמייה חתול דרוסת ב: נב, שם חסדא,
כלשון  מקום בכל לפסוק רבינו של כדרכו אחרון, וכלשון

לשועל 20)אחרון]. יש אם שם, נפשטה, שלא בעיא
להחמיר. ופסק לא, או ברורה,21)דריסה ידיעה אין

שהיא  אומרים שיש כותב, שם רש"י מהי. נמייה
בגרמנית. מרדר בלעז, מן 22)"מרטרימא" למטה שהם

הזאב.

.äıp‰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
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יעבוד  קטן גוי כי דבר, של וטעמו התורה. מן שלוקה
תושב. גר מהֿשאיןֿכן כשיגדל, עבודהֿזרה

.âéÔÈÓÈÒ 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

.ãé‰¯·ÚÏ ¯ÓeÓ Ï‡¯OÈ44˙B¯·Ú‰ ÔÓ45‰È‰L ƒ¿»≈»«¬≈»ƒ»¬≈∆»»
‰ÁÓÓ46Ï‡¯OÈ CÈ¯ˆÂ .‰lÁzÎÏ ËÁBL ‰Ê È¯‰ - À¿∆¬≈∆≈¿«¿ƒ»¿»ƒƒ¿»≈

‰Ê ¯ÓeÓÏ ‰pzÈ Ck ¯Á‡Â ÔÈkq‰ ˙‡ ˜c·Ï ¯Lk»≈ƒ¿…∆««ƒ¿««»ƒ¿∆»¿»∆
˜c·Ï Á¯BË BÈ‡L B˙˜ÊÁL ÈtÓ ,da ËÁLÏ47Ì‡Â . ƒ¿…»ƒ¿≈∆∆¿»∆≈≈«ƒ¿…¿ƒ

‡ÈÒ‰¯Ùa ˙aL ÏlÁÓ B‡ ‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ¯ÓeÓ ‰È‰48 »»»«¬»»»¿«≈«»¿«¿∆¿»
ÒB¯B˜Èt‡ B‡49,ea¯ ‰LÓ·e ‰¯Bza ¯ÙBk‰ ‡e‰Â , ∆ƒ¿«≈«»¿∆«≈

·BÚk ‡e‰ È¯‰ - ‰·eLz ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk„ ¿∆≈«¿¿ƒ¿¿»¬≈¿≈
.‰Ï· B˙ËÈÁLe ÌÈ·ÎBk»ƒ¿ƒ»¿≈»

והרגל 44) בזדון עבירה אותה לעשות שהוחזק אחת,
הקלות. מן היתה אפילו בה, ד.45)ונתפרסם שם בגמרא

דין רבא לתיאבון".אמר נבלות אוכל מומר "ישראל זה
מכל  אחרת לעבירה במומר שהואֿהדין סובר, ורבינו
נבילות  לאכילת מומר שאפילו משמיענו, ורבא העבירות.
לתיאבון, העושה במומר רק וזה בשחיטתו. לאכול מותר
אבל  אסור, דבר בידו כשיש המותר דבר לחפש טורח שאינו
מועילה  - ההיתר את מעדיף הוא והיתר איסור כשבידו
ה', את להקניט כלומר, להכעיס, מומר אבל הסכין. בדיקת
ששחיטתו  זו, הלכה בסוף הנזכר אפיקורוס בכלל הוא הרי

פסולה. אופן מומחה 46)בכל הוא אם ידוע אין אם אבל
מצויין  רוב במומר אומרים שאין אותו, לבדוק צריך לא, או

הם. מומחים שחיטה שמא 47)אצל חוששים אין אבל
אין  כשרה ששחיטה מכיוון בכוונה, שחיטתו יקלקל
ואכיל  היתרא שביק "לא פסולה משחיטה מרובה טירחתה
האסור). את ויאכל המותר את יעזוב (לא איסורא"

ה.48) שם לעבודהֿזרה, כמומר בנוסחאות 49)שהוא
מנה  לא ז, הלכה ב פרק תשובה בהלכות מין. או אחרות:
לו  קבע אלא "אפיקורסים" בסוג בתורה הכופר את רבינו

מכחישי  את מגדיר הוא שם ח ובהלכה עצמו, בפני סוג
טז, בהלכה כאן ואילו בתורה, ככופרים שבעלֿפה תורה
 ֿ ובלחם גביהם. על עומד כשישראל שחיטתם מתיר הוא

נכון. יישוב מצא ולא אלה, ניגודים על העיר כאן משנה

.åè‰¯·Úa ˙e„ÚÏ ÏeÒt ‡e‰L ÈÓ50ÏL ˙B¯·Ú‰ ÔÓ ƒ∆»¿≈«¬≈»ƒ»¬≈∆
BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa ËÁBL ‰Ê È¯‰ - ‰¯Bz51‰È‰ Ì‡ , »¬≈∆≈≈¿≈«¿ƒ»»

‰ÁÓÓ52ÁÈpÓ BÈ‡L ;53.¯eq‡ ¯·c ÏÎB‡Â ¯zÓ ¯·c À¿∆∆≈«ƒ«»»À»¿≈¿«ƒ
.Ô‰Ó ÌÈÚL¯‰ elÙ‡Â ,Ï‡¯OÈ Ïk ÏÚ ‡È‰ ‰˜ÊÁ BfL∆¬»»ƒ«»ƒ¿»≈«¬ƒ»¿»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,

.æèÔÈ˜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.

.æé˙ËÈÁLa eeËˆ ‡Ï ¯a„na Ï‡¯OÈ eÈ‰Lk¿∆»ƒ¿»≈«ƒ¿»…ƒ¿«ƒ¿ƒ«
ÔÈ¯ÁB eÈ‰ ‡l‡ ,ÔÈlÁ‰55ÔÈÏÎB‡Â ÔÈËÁBL B‡ «Àƒ∆»»¬ƒ¬ƒ¿¿ƒ

‰ˆB¯‰ ÏkL ,¯a„na eeËˆÂ .˙Bn‡‰ ¯‡Lkƒ¿»»À¿ƒ¿««ƒ¿»∆»»∆
ËÁLÏ56LÈ‡ :¯Ó‡pL .ÌÈÓÏL ‡l‡ ËBÁLÈ ‡Ï - ƒ¿……ƒ¿∆»¿»ƒ∆∆¡«ƒ

Ï‡Â ,¯ÓB‚Â ¯BL ËÁLÈ ¯L‡ Ï‡¯OÈ ˙ÈaÓ LÈ‡ƒƒ≈ƒ¿»≈¬∆ƒ¿«¿≈¿∆
,¯ÓB‚Â e‡È·È ¯L‡ ÔÚÓÏ ,¯ÓB‚Â „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t∆«…∆≈¿≈¿««¬∆»ƒ¿≈
¯ÁÏ ‰ˆB¯‰ Ï·‡ .¯ÓB‚Â ÈÈÏ ÌÈÓÏL ÈÁ·Ê eÁ·ÊÂ¿»¿ƒ¿≈¿»ƒ«»¿≈¬»»∆ƒ¿…

ÏÎ‡ÏÂ57.¯ÁB ‰È‰ - ¯a„na ¿∆¡…«ƒ¿»»»≈

יז.55) שם עקיבא ר' כשרה.56)דברי חולין.57)שחיטה

.çéBÊ ‰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
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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

.à˙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

.áÌL 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

.âÏÈ‡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,

.ãBa ‡ˆBiÎÂ È¯‡‰ Û¯ËiL ‡e‰ ‰Òe¯c‰14‰Ó‰a‰ «¿»∆ƒ¿…»¬ƒ¿«≈«¿≈»
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¯Lp‰Â ıp‰ Ò¯„È B‡ ,B„Èa ‰ÈÏÚ Ò¯„ÈÂ¿ƒ¿…»∆»¿»ƒ¿…«≈¿«∆∆¿«≈»∆
‰q‚ ‰iÁ·e ‰q‚ ‰Ó‰·a ‰ÒÈ¯c ÔÈ‡Â .ÛBÚ‰ ÏÚ«»¿≈¿ƒ»ƒ¿≈»«»¿«»«»

„·Ïa È¯‡Ï ‡l‡15‰w„ ‰Ó‰··e ;16·‡f‰ ÔÓ - ∆»»¬ƒƒ¿«ƒ¿≈»«»ƒ«¿≈
‰ÏÚÓÏe17ÌÈ‡ÏËe ÌÈÈ„‚·e ;18Ïe˙Á elÙ‡ ,19 ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿»ƒ¬ƒ»
ÏÚeLÂ20‰iÓe21Ô‰a ‡ˆBiÎÂ22,‰ÒÈ¯c Ô‰Ï LÈ - ¿»¿ƒ»¿«≈»∆≈»∆¿ƒ»

.˙BÙBÚa ÔkL ÏÎÂ¿»∆≈¿

בר.14) מינים 15)חיות למעט באה "בלבד", המילה
יש  וכדומה, נמר כגון לו, הדומים אבל מהארי. למטה שהם
מאכלות  בהל' מפורש וכן (כסףֿמשנה), בגסה דריסה להם
יש  לו, והדומה וארי משנה'. 'כסף וראה ה"ו, פ"ד אסורות
ממנו. גדולים הם ואפילו בעליֿחיים, מיני בכל דריסה להם

דקה.16) ובחיה דקה ובבהמה אחרות: בנוסחאות
אחרון 17) לשון ולפי א. מב, חולין משנה, יהודה, כרבי

חכמים  דברי לפרש בא יהודה שרבי - ב נב, שם רב, בדברי
מפני  הוא, הדרוסה איסור וטעם עליהם. לחלוק ולא
הנדרס. בשר את לשרוף וסופו חריף, ארס מטיל שהדורס
שהארס  מפני הוא שהאיסור אומרים, יש בדבר, ונחלקו
ויש  הדריסה. מקום שכנגד הפנימיים האיברים את ינקוב
ראה  למות, וסופה בבהמה יחלחל שהארס אומרים,
וב'מגיד  דרוסת. דיבורֿהמתחיל – א מב, שם 'תוספות'
ידעו  שחז"ל ומוסיף, השניה הדעה את קיבל כאן, משנה'
וכן  הארס, חריפות דרגת היינו והנדרסים, הדורסים טבע את
הדין. את קבעו לכך ובהתאם הארס, כלפי מין כל רגישות

דקה].18) שבבהמה דקים רב 19)[קטנים, של [מימרא
וטלאים, בגדיים ונמייה חתול דרוסת ב: נב, שם חסדא,
כלשון  מקום בכל לפסוק רבינו של כדרכו אחרון, וכלשון

לשועל 20)אחרון]. יש אם שם, נפשטה, שלא בעיא
להחמיר. ופסק לא, או ברורה,21)דריסה ידיעה אין

שהיא  אומרים שיש כותב, שם רש"י מהי. נמייה
בגרמנית. מרדר בלעז, מן 22)"מרטרימא" למטה שהם

הזאב.

.äıp‰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
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והטלת  בציפורן הכאה א. משמעויות: שתי לו יש "דורס"
על  רגלו מניח או חי כשהוא טרפו אוכל ב. במוכה; ארס
למשמעות  הכוונה טריפות, בדיני ואוכלו. ואוחזו הטרף
"דורס" המונח טמאים, עופות סימני בדיני ואילו הראשונה.
 ֿ דיבור שם 'תוספות' וראה השניה. למשמעות מתכוון
- א במובן שדורסים טמאים עופות וישנם שאר. המתחיל

ב]. מובן כפי ואוכלים דורסים אינם אבל טריפה, והנדרס

.å˙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,

.æÛ¯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

.çÔÈLLBÁ' 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"

.è„‚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

.éeÓÈc‡iMÓ ,ÔÈÓÈqa Ò¯c Ì‡Â48Ô˙ÒÈ¯„e .‰Ù¯Ë - ¿ƒ»««ƒ»ƒƒ∆«¿ƒ¿≈»¿ƒ»»
e‰MÓa49˙ÓÁÓ ‡e‰L Ïk Ô‰a ÌÈc‡‰L ÔÂÈk , ¿«∆≈»∆∆¿ƒ»∆»∆≈¬«

‰ÒÈ¯c50.‰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

.àé‰¯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¿«¿≈»¿≈¿≈
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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. זו 54)תלוש וציפורן השור,
לח) הערה (ראה נשלפה לא שהציפורן ואע"פ היתה. בכותל
סי' יו"ד ט"ז ראה אחרת. בציפורן גם דרס שמא חוששים

שם.55)נז.

.áéÒÎpL ˜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,



meil cg` wxt m"anx ixeriye"ryz '`Îxc` g"iÎa"i -

ה'תשע"ו  א' אדר י"ב א' יום

-mirxfxtq
laFie dHinW zFkld¦§§¦¨§¥

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
זמן 1) כל אלא מהן אוכלין אין שביעית שפירות יבאר

פעמים  ב' פירות שעושה אילן בשדה. מצוי, המין שאותו
וששלשתן  לביעור ארצות ג' הדמים. מבערין ואם בשנה.
שכלו  ממקום פירות המוליך פירות. לקצת כאחת חשובות
יהיה  מתי עד לעלין. הביעור שעת זהו אי כלו. שלא למקום
שביעית, לו אין הקטף בשביעית. לחים עשבים מלקט אדם

ששית. בשמן שביעית ורד והכובש

.à˙B¯t2ÔÓÊ Ïk ‡l‡ Ô‰Ó ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ - ˙ÈÚÈ·L ≈¿ƒƒ≈¿ƒ≈∆∆»»¿«
ÔÈn‰ B˙B‡L3EzÓ‰·ÏÂ :¯Ó‡pL .‰„Oa ÈeˆÓ ∆«ƒ»«»∆∆∆¡«¿ƒ¿∆¿¿

Ïk ;ÏÎ‡Ï d˙‡e·z ÏÎ ‰È‰z Eˆ¯‡a ¯L‡ ‰iÁÏÂ¿««»¬∆¿«¿∆ƒ¿∆»¿»»∆¡…»
ÏÎB‡ ‰z‡ - ‰„O‰ ÔÓ ‰Ê ÔÈnÓ ˙ÏÎB‡ ‰iÁL ÔÓÊ4 ¿«∆«»∆∆ƒƒ∆ƒ«»∆«»≈
¯Ú·Ï ·iÁ - ‰„O‰ ÔÓ ‰iÁÏ ‰Ïk ;˙ÈaaM ‰nÓƒ«∆««ƒ»»¿«»ƒ«»∆«»¿«≈

¯eÚa e‰ÊÂ .˙Èa‰ ÔÓ ÔÈn‰ B˙B‡5.˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ÏL «ƒƒ««ƒ¿∆ƒ∆≈¿ƒƒ

נב:2) בפסחים וראה ח). הלכה א  (פרק בהר פרשת ספרא
ד.3) הלכה להלן ו:4)ראה תענית נב: (פסחים [בבבלי

באוכלי  שהמדובר הרי לבהמתך", "האכל אמרו נא:) ונדה
לבהמה  אותם מאכילים אין אדם אוכלי שהרי בהמה,
בספרא  אבל רוקח. במעשה וראה ה). הלכה פ"ה (למעלה
אם  ומה לומר, תלמוד מה ולחיה, "ולבהמתך אמרו: (שם)
שהיא  בהמה אוכלת, היא הרי ברשותך, שאינה חיה
ברשותך, שאינה חיה אם ומה שתאכל. דין אינו ברשותך
שתאכל, דין אינו ברשותך שהיא בהמה אוכלת, היא  הרי
לעולם, אוכלת ותהא לבהמה יכנוס אומר הייתי כן אילו

אבל  אדם, בפירות שביעית, פירות ביעור מקיים אני (ו)מה
ולבהמתך  אומר וכשהוא לעולם, אוכלת תהיה בהמה
בשדה, אוכלת שחיה זמן כל לחיה, בהמה מקיש ולחיה,
לבהמתך  כלה שבשדה, לחיה כלה בבית. אוכלת בהמה
הלכה  פ"ט שביעית בירושלמי גם הברייתא (סוף שבבית"
ונראה  אדם, ובאוכלי באדם מקרא של שפשוטו הרי ב),
לכם  הארץ שבת "והיתה שם: הפסוקים מהמשך כן שלמדו
הגרים  ולתושבך ולשכירך ולאמתך ולעבדך לך לאכלה,
תבואתה  כל תהיה בארצך אשר ולחיה ולבהמתך עמך,
וגו' לאכלה לכם הארץ שבת "והיתה כן: ודרשו לאכול",
אוכל  אתה בשדה, אוכלת החיה אם בארצך", אשר ולחיה
שאין  שאףֿעלֿפי (ומכאן אוכל אינך לאו, ואם בבית.
אין  מאיליה, הלכה אם – לבהמה אדם אוכלי מאכילים
הכתוב  שפשטות לפי שם), פ"ה (למעלה להחזירה חייבים
מיתור  ורק אוכלת, החיה ואףֿעלֿפיֿכן אדם, באוכלי היא
כלומר, לבהמה, גם איסור דרשו "ולבהמתך", המלה
"וכשם  ו): (הלכה להלן רבינו כתב ולכן בהמה. לאוכלי
שעיקר  לפי בהמה", אוכלי מבער כך אדם, אוכלי  שמבער

כנ"ל]. אדם, באוכלי פ"ט 5)הכתוב בשביעית הנזכר
המשנה. בפירוש שם ועיין ב, משנה

.á˙B¯‚B¯‚ BÏ eÈ‰L È¯‰ ?„ˆÈk6CB˙a ˙ÈÚÈ·L ≈«¬≈∆»¿¿¿ƒƒ¿
˙BÏÈ‡a ÌÈ‡z‰L ÔÓÊ Ïk Ô‰Ó ÏÎB‡ - B˙Èa≈≈≈∆»¿«∆«¿≈ƒ»ƒ»

‰„O‰ ÔÓ ÌÈ‡z‰ eÏk ;‰„Oa7ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - «»∆»«¿≈ƒƒ«»∆»∆¡…
Ô˙B‡ ¯Ú·Ó ‡l‡ ,˙ÈaaL Ô˙B‡Ó8. ≈»∆««ƒ∆»¿«≈»

מיובשות.6) שזמנם 7)תאנים יא, הלכה להלן ראה
הסמוכה.8)בחנוכה. כבהלכה

.âeÈ‰9ÔÈa¯Ó ˙B¯t BÏ10˙BcÚÒ LÏL ÔBÊÓ Ô˜lÁÓ - »≈¿Àƒ¿«¿»¿»¿À
„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ11¯eÚa‰ ¯Á‡ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â . ¿»∆»¿∆»¿»∆¡…«««ƒ
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והטלת  בציפורן הכאה א. משמעויות: שתי לו יש "דורס"
על  רגלו מניח או חי כשהוא טרפו אוכל ב. במוכה; ארס
למשמעות  הכוונה טריפות, בדיני ואוכלו. ואוחזו הטרף
"דורס" המונח טמאים, עופות סימני בדיני ואילו הראשונה.
 ֿ דיבור שם 'תוספות' וראה השניה. למשמעות מתכוון
- א במובן שדורסים טמאים עופות וישנם שאר. המתחיל

ב]. מובן כפי ואוכלים דורסים אינם אבל טריפה, והנדרס

.å˙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,

.æÛ¯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

.çÔÈLLBÁ' 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"

.è„‚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

.éeÓÈc‡iMÓ ,ÔÈÓÈqa Ò¯c Ì‡Â48Ô˙ÒÈ¯„e .‰Ù¯Ë - ¿ƒ»««ƒ»ƒƒ∆«¿ƒ¿≈»¿ƒ»»
e‰MÓa49˙ÓÁÓ ‡e‰L Ïk Ô‰a ÌÈc‡‰L ÔÂÈk , ¿«∆≈»∆∆¿ƒ»∆»∆≈¬«

‰ÒÈ¯c50.‰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

.àé‰¯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¿«¿≈»¿≈¿≈
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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. זו 54)תלוש וציפורן השור,
לח) הערה (ראה נשלפה לא שהציפורן ואע"פ היתה. בכותל
סי' יו"ד ט"ז ראה אחרת. בציפורן גם דרס שמא חוששים

שם.55)נז.

.áéÒÎpL ˜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,



meil cg` wxt m"anx ixeriye"ryz '`Îxc` g"iÎa"i -

ה'תשע"ו  א' אדר י"ב א' יום

-mirxfxtq
laFie dHinW zFkld¦§§¦¨§¥

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
זמן 1) כל אלא מהן אוכלין אין שביעית שפירות יבאר

פעמים  ב' פירות שעושה אילן בשדה. מצוי, המין שאותו
וששלשתן  לביעור ארצות ג' הדמים. מבערין ואם בשנה.
שכלו  ממקום פירות המוליך פירות. לקצת כאחת חשובות
יהיה  מתי עד לעלין. הביעור שעת זהו אי כלו. שלא למקום
שביעית, לו אין הקטף בשביעית. לחים עשבים מלקט אדם

ששית. בשמן שביעית ורד והכובש

.à˙B¯t2ÔÓÊ Ïk ‡l‡ Ô‰Ó ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ - ˙ÈÚÈ·L ≈¿ƒƒ≈¿ƒ≈∆∆»»¿«
ÔÈn‰ B˙B‡L3EzÓ‰·ÏÂ :¯Ó‡pL .‰„Oa ÈeˆÓ ∆«ƒ»«»∆∆∆¡«¿ƒ¿∆¿¿

Ïk ;ÏÎ‡Ï d˙‡e·z ÏÎ ‰È‰z Eˆ¯‡a ¯L‡ ‰iÁÏÂ¿««»¬∆¿«¿∆ƒ¿∆»¿»»∆¡…»
ÏÎB‡ ‰z‡ - ‰„O‰ ÔÓ ‰Ê ÔÈnÓ ˙ÏÎB‡ ‰iÁL ÔÓÊ4 ¿«∆«»∆∆ƒƒ∆ƒ«»∆«»≈
¯Ú·Ï ·iÁ - ‰„O‰ ÔÓ ‰iÁÏ ‰Ïk ;˙ÈaaM ‰nÓƒ«∆««ƒ»»¿«»ƒ«»∆«»¿«≈

¯eÚa e‰ÊÂ .˙Èa‰ ÔÓ ÔÈn‰ B˙B‡5.˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ÏL «ƒƒ««ƒ¿∆ƒ∆≈¿ƒƒ

נב:2) בפסחים וראה ח). הלכה א  (פרק בהר פרשת ספרא
ד.3) הלכה להלן ו:4)ראה תענית נב: (פסחים [בבבלי

באוכלי  שהמדובר הרי לבהמתך", "האכל אמרו נא:) ונדה
לבהמה  אותם מאכילים אין אדם אוכלי שהרי בהמה,
בספרא  אבל רוקח. במעשה וראה ה). הלכה פ"ה (למעלה
אם  ומה לומר, תלמוד מה ולחיה, "ולבהמתך אמרו: (שם)
שהיא  בהמה אוכלת, היא הרי ברשותך, שאינה חיה
ברשותך, שאינה חיה אם ומה שתאכל. דין אינו ברשותך
שתאכל, דין אינו ברשותך שהיא בהמה אוכלת, היא  הרי
לעולם, אוכלת ותהא לבהמה יכנוס אומר הייתי כן אילו

אבל  אדם, בפירות שביעית, פירות ביעור מקיים אני (ו)מה
ולבהמתך  אומר וכשהוא לעולם, אוכלת תהיה בהמה
בשדה, אוכלת שחיה זמן כל לחיה, בהמה מקיש ולחיה,
לבהמתך  כלה שבשדה, לחיה כלה בבית. אוכלת בהמה
הלכה  פ"ט שביעית בירושלמי גם הברייתא (סוף שבבית"
ונראה  אדם, ובאוכלי באדם מקרא של שפשוטו הרי ב),
לכם  הארץ שבת "והיתה שם: הפסוקים מהמשך כן שלמדו
הגרים  ולתושבך ולשכירך ולאמתך ולעבדך לך לאכלה,
תבואתה  כל תהיה בארצך אשר ולחיה ולבהמתך עמך,
וגו' לאכלה לכם הארץ שבת "והיתה כן: ודרשו לאכול",
אוכל  אתה בשדה, אוכלת החיה אם בארצך", אשר ולחיה
שאין  שאףֿעלֿפי (ומכאן אוכל אינך לאו, ואם בבית.
אין  מאיליה, הלכה אם – לבהמה אדם אוכלי מאכילים
הכתוב  שפשטות לפי שם), פ"ה (למעלה להחזירה חייבים
מיתור  ורק אוכלת, החיה ואףֿעלֿפיֿכן אדם, באוכלי היא
כלומר, לבהמה, גם איסור דרשו "ולבהמתך", המלה
"וכשם  ו): (הלכה להלן רבינו כתב ולכן בהמה. לאוכלי
שעיקר  לפי בהמה", אוכלי מבער כך אדם, אוכלי  שמבער

כנ"ל]. אדם, באוכלי פ"ט 5)הכתוב בשביעית הנזכר
המשנה. בפירוש שם ועיין ב, משנה

.á˙B¯‚B¯‚ BÏ eÈ‰L È¯‰ ?„ˆÈk6CB˙a ˙ÈÚÈ·L ≈«¬≈∆»¿¿¿ƒƒ¿
˙BÏÈ‡a ÌÈ‡z‰L ÔÓÊ Ïk Ô‰Ó ÏÎB‡ - B˙Èa≈≈≈∆»¿«∆«¿≈ƒ»ƒ»

‰„O‰ ÔÓ ÌÈ‡z‰ eÏk ;‰„Oa7ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - «»∆»«¿≈ƒƒ«»∆»∆¡…
Ô˙B‡ ¯Ú·Ó ‡l‡ ,˙ÈaaL Ô˙B‡Ó8. ≈»∆««ƒ∆»¿«≈»

מיובשות.6) שזמנם 7)תאנים יא, הלכה להלן ראה
הסמוכה.8)בחנוכה. כבהלכה

.âeÈ‰9ÔÈa¯Ó ˙B¯t BÏ10˙BcÚÒ LÏL ÔBÊÓ Ô˜lÁÓ - »≈¿Àƒ¿«¿»¿»¿À
„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ11¯eÚa‰ ¯Á‡ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â . ¿»∆»¿∆»¿»∆¡…«««ƒ
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ÌÈ¯ÈLÚÏ ÔÈa ÌÈiÚÏ ÔÈa12ÔÈÏÎB‡ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â . ≈»¬ƒƒ≈»¬ƒƒ¿ƒ…»»¿ƒ
L‡a Û¯BO - ¯eÚa‰ ˙ÚLa13ÁÏn‰ ÌÈÏ CÈÏLÓ B‡ ƒ¿««ƒ≈»≈«¿ƒ¿»«∆«

.„a‡nL ¯·c ÏÎÏ Ô„a‡Óe¿«¿»¿»»»∆¿«≈

ח.9) משנה שם בעצמו.10)שביעית לאכלם יכול שאינו
להלן. ראה הביעור, זמן שלפני האחרון ביום והמדובר

לאכול 11) בידם סיפק שאין האחרון, ביום המדובר שהרי
סעודות. משלש אוכלין 12)יותר "ועניים שם: במשנה

יוסי  רבי יהודה. רבי דברי עשירים, לא אבל הביעור, אחר
הביעור". אחר אוכלין עשירים, ואחד עניים אחד אומר,
כמותו, שהלכה יוסי, רבי בדברי הגירסא היתה רבינו ולפני
שם  המשנה מפירוש נראה וכן הביעור". אחר אוכלין "אין
בפירוש  וראה קפו). (סימן היראים גם גרס וכן ג. משנה פ"ה

ז. כה, ויקרא התורה על לחלק 13)הרמב"ן שהתירו שמה
שכלה  קודם אלא אינו זה כנ"ל, אחד, לכל שביעית פירות
הפירות  את שורף השדה, מן כשכלה אבל השדה, מן לחיה
מן  לבער כמשמעו, פירושו ביעור ולפיֿזה מאבדן, או
שני  מעשר מהלכות בפי"א וראה הראב"ד, דעת וכן העולם.
שביעור  ומפרשים חולקים הראשונים יתר אבל ח. הלכה
ב: הלכה פ"ח שם ובתוספתא שירצה. מי לכל הפקר היינו
ולקרוביו  לשכניו מהן מחלק וכו', לחלק פירות לו שיש "מי
ישראל, בית אחינו ואומר: ביתו על ומניח ומוציא וליודעיו,

ל  ומכניס חוזר ויטול, יבוא ליטול שצריך מי ביתו כל תוך
הראשונים  יתר ולדעת שיכלו". שעה עד והולך ואוכל
עד  הפקר, לאחר הפירות את בעצמו אפילו שיאכל פירושו,
הפירות  מן שאוכל פירושו, רבינו לדעת אבל הפירות. שיכלו
מקיים  כך ואחר השדה, מן לחיה שיכלו עד חלוקה, לאחר
(תוספתא  אחר איבוד או שריפה דהיינו, ביעור, מצות

בכסףֿמשנה. וראה כפשוטה),

.ãeÈ‰14ÔÓ ÌÈ·Ú‰ eÏÎÂ ,˙ÈÚÈ·L ÏL ÔÈ˜enˆ BÏ »ƒƒ∆¿ƒƒ¿»»¬»ƒƒ
¯˜Ù‰ Ô‰L ÌÈÒc¯t‰Â ˙Bpb‰ ÔÓ ‰„O‰15ÏÚ Û‡ , «»∆ƒ«ƒ¿««¿≈ƒ∆≈∆¿≈««

ÈtBÈ‡ - ˙B¯ˆÁ‰ CB˙aL ÌÈÙba ÌÈ·Ú LÈ ÔÈ„ÚL ƒ∆¬«ƒ≈¬»ƒ«¿»ƒ∆¿«¬≈≈
ÈÙÏ ,¯ˆÁaL el‡ ÌÈ·Ú ÈtÓ ÔÈ˜env‰ ÔÓ ÏÎB‡≈ƒ«ƒƒƒ¿≈¬»ƒ≈∆∆»≈¿ƒ

‰iÁÏ ÔÈÈeˆÓ ÔÈ‡L16ÌÈL˜ ÌÈ·Ú LÈ Ì‡ Ï·‡ .17 ∆≈»¿ƒ««»¬»ƒ≈¬»ƒ»ƒ
‰Ê È¯‰ - ‰M‰ ÛBÒa ‡l‡ ÔÈ¯Ó‚ ÔÈ‡L ,¯˙BÈa¿≈∆≈»ƒ¿»ƒ∆»¿«»»¬≈∆

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÏÈ·La ÔÈ˜env‰ ÔÓ ÏÎB‡18. ≈ƒ«ƒƒƒ¿ƒ»¿≈…«≈»∆

השמור".14) על ולא המופקר על "אוכלים ד: משנה שם
יוסי. כרבי ולא מהן.15)וכחכמים לאכול חיה ויכולה

הבית,16) מן לכלות חייב השדה, מן לחיה שכלה וכיון
ובפירוש 17)כנ"ל. הטפיחין". על "אוכלין שם: משנה

התבואה  ממיני הקשים הגרגרים והם טפיח, "קבוץ המשנה:
יבישותם  לרוב רבים ימים בארץ וישארו וכו' והקטניות
בענבים  אוכלין רבנן, "תנו נג. בפסחים הוא וכן וחוזקתם".
(כלומר, מהן מאוחרות יש אם אוכל, של דליות שיכלו עד

עליהן". אוכלין כדלהלן), קשים טפיחין 18)ענבים שהרי
כנ"ל. הקשים, הדברים לכל כולל שם הוא

.äÔÏÈ‡19‰Ma ÌÈÓÚt ÈzL ˙B¯t ‰OBÚL20eÈ‰Â , ƒ»∆∆≈¿≈¿»ƒ«»»¿»
ÔÓÊ Ïk Ô‰Ó ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ - ˙BBL‡¯‰ ÂÈ˙B¯tÓ BÏƒ≈»»ƒ¬≈∆≈≈∆»¿«
ÔÈn‰ B˙B‡Ó È¯‰L ;‰„Oa ˙BÈeˆÓ ˙BiL ˙B¯tL∆≈¿ƒ¿«»∆∆¬≈≈«ƒ

ÌÈÏÎB‡ ÔÈ‡ - Â˙q‰ ˙B¯t Ï·‡ .‰„Oa21,ÔÏÈ·La «»∆¬»≈«¿»≈¿ƒƒ¿ƒ»
.˙¯Á‡ ‰L ÏL ˙B¯ÙÏ ÔÈÓBcL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿≈∆»»«∆∆

"והיא 20)שם.19) הדופרא". ועל וכו', "אוכלין שם:
שם). המשנה (פירוש פרי" דו מורכבת: שם,21)מילה

יהודה. כרבי ולא כחכמים

.åL·Bk‰22ÌÈL·k ‰LÏL23Ïk - ˙Á‡ ˙È·Áa «≈¿»¿»ƒ¿»ƒ««…
˙È·Á‰ ÔÓ BÈÓ ¯Ú·È ‰„O‰ ÔÓ BÈÓ ‰ÏkL24Ì‡Â . ∆»»ƒƒ«»∆¿«≈ƒƒ∆»ƒ¿ƒ

ÏÈÁ˙‰25¯Ú·Ók Ïk‰ È¯‰ - da26ÌLÎe .27¯Ú·nL ƒ¿ƒ»¬≈«…ƒ¿…»¿≈∆¿«≈
BÈ‡Â ,˙Èa‰ ÔÓ ‰Ó‰a ÈÏÎ‡ ¯Ú·Ó Ck ,Ì„‡ ÈÏÎ‡»¿≈»»»¿«≈»¿≈¿≈»ƒ««ƒ¿≈
.‰„O‰ ÔÓ ÔÈn‰ B˙B‡ ‰Ïk Ì‡ ‰Ó‰aÏ ÔÏÈÎ‡Ó«¬ƒ»«¿≈»ƒ»»«ƒƒ«»∆

ורבי 22) אליעזר כרבי ולא גמליאל כרבן ה, משנה שם
גמליאל: רבן דברי על שם במשנה אמרו שהרי יהושע.
ה, הלכה פ"ג שם בספרא הוא וכן כדבריו". "והלכה
להלכות  ובמבוא שם, המשנה פירוש וראה נב. ובפסחים

ז. עמוד להרמב"ם שונים.23)הירושלמי ביעורם שזמני
לבער.24) חייב אינו האחרים, הכבשים שני את אבל

ביתר  טעם נתן השדה, מן שכלה הזה שהמין ואףֿעלֿפי
הטעם  הרי הביעור, זמן לפני טעם בהם שנתן כיון – המינים
בתוספות  וראה יב) כה, לויקרא (רמב"ן אוסר ואינו כמבוער,
כאֿכב. הלכות ולהלן הכובש, ד"ה שם פסחים

שם.25) כאילו 26)ירושלמי התערובות כל הרי [כלומר,
והמדובר  ואסורה, השדה, מן מינה כששלשת כלה כאן

בתרי", "חד כאן ויש ובמדתם, בגדלם כולם שווים הכבשים
רבינו  ולדעת איסור. של אחד נגד היתר, של שנים כלומר,
מהלכות  (פט"ו התורה מן איסור אין ממשו" ולא "בטעמו
ואינו  שאינו, כמי זה והרי א), הלכה אסורות מאכלות
כן  אם ההיתר, מן לאכול התחיל אם אבל בביעור. מתחייב
שם  (ראה התורה מן בטל ואינו בתרי", "חד כאן אין מעתה
כשנים  האליה חלב היה "אם לכתוב רבינו שדקדק ד, הלכה
בפמ"ג  ועיין התורה", מן מותר הכל הרי הכליות, בחלב
למעלה  וראה ביבש, יבש והנה ד"ה א חלק התערובת בשער
והרי  שם), שכתבנו ובמה ז הלכה תרומות מהלכות פי"ד
ובמראה  ברדב"ז וראה לבערו. וחייב בעין, כנמצא הוא

כאֿכב]. הלכות להלן עוד ועיין שם. ספרא 27)הפנים
א. הלכה למעלה וראה ח. הלכה פ"א שם,

.æÌLÎe28˙‡ ÔÈ¯Ú·Ó Ck ,˙B¯t‰ ˙‡ ÔÈ¯Ú·nL ¿≈∆¿«¬ƒ∆«≈»¿«¬ƒ∆
ÌÈÓc‰29˙ÈÚÈ·L ÏL ÌÈBn¯ ¯ÎnL È¯‰ ?„ˆÈk . «»ƒ≈«¬≈∆»«ƒƒ∆¿ƒƒ

Ô‰ÈÓ„a ÏÎB‡ ‡e‰ È¯‰Â30ÔÓ ÌÈBn¯‰ eÏÎÂ , «¬≈≈ƒ¿≈∆¿»»ƒƒƒ
¯ÎnL ÌÈÓc‰ ÔÓ BÏˆ‡ ¯‡LÂ ‰„OaL ˙BÏÈ‡‰»ƒ»∆«»∆¿ƒ¿«∆¿ƒ«»ƒ∆»«

Ô‰a31.Ô¯Ú·Ï ·iÁ - »∆«»¿«¬»

ומאכל 28) אדם מאכל שהוא "כל א: משנה בפ"ז שם
ביעור  לו יש שביעית, ולדמיו שביעית לו יש וכו', בהמה

(כסףֿמשנה). ביעור" בקדושת 29)ולדמיו נתפשו שהרי
ו). הלכה פ"ו (למעלה עצמן כפירות ונעשו שביעית,

מאכלים.30) בהם תמורתם 31)שקונה שמכר כלומר,
שביעית. רימוני

.ç‰B˜ ?‰OBÚ „ˆÈk32ÔBÊÓ Ô˜lÁÓe ˙BÏÎ‡Ó Ô‰a ≈«∆∆»∆«¬»¿«¿»¿
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„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ˙BcÚÒ LÏL33ÌÎÈÏLÈ B‡ ;34ÌÈÏ »¿À¿»∆»¿∆»«¿ƒ≈¿»
.ÔÈÏÎB‡ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ ,ÁÏn‰«∆«ƒ…»»¿ƒ

מאכלים,32) בהם יקנו לא שמא עצמם, הדמים נותן ואינו
(רדב"ז). אותם ביער שלא ג.33)ונמצא בהלכה כנ"ל

שם.34)

.èLÏL35dlk ‰„e‰È ı¯‡ :¯eÚaÏ ˙Bˆ¯‡36¯‰‰ , »¬»«ƒ∆∆¿»À»»»
Ôc¯i‰ ¯·Ú .˙Á‡ ı¯‡ - ˜ÓÚ‰Â ‰ÏÙM‰Â37,Blk ¿«¿≈»¿»≈∆∆∆««≈∆««¿≈À

Ìi‰ „Ú ÔB¯BÁ ˙ÈaÓe „BÏ ˙ÏÙL ¯‰Â „BÏ ˙ÏÙL38 ¿≈«¿«¿≈«ƒ≈««»
Áz‰Â ÔBÈÏÚ‰ ,Blk ÏÈÏb‰Â .˙Á‡ ı¯‡ -ÌeÁ˙e ÔBz ∆∆««¿«»ƒÀ»∆¿¿««¿¿

˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎa ÔÈÏÎB‡Â .˙Á‡ ı¯‡ - ‡È¯·Ë39 ¿∆¿»∆∆««¿¿ƒ¿»««¿««
daL ÔB¯Á‡‰ ‰ÏÎiL „Ú ÔzLÏMÓ40. ƒ¿»¿»«∆ƒ¿∆»«¬∆»

ב.35) משנה פ"ט חלקיה:36)שם שלשת על כלומר,
והעמק. והשפלה מרכז 37)ההר והוא המערבי. כלומר,

כפתור  בשם רעק"א (תוספות ויהודה הגליל בין הארץ,
במשנה.38)ופרח). הוא וכן הארץ). (שבת הים עד צ"ל

שמעון.39) כרבי ולא כתנאֿקמא ג, משנה שם
האחרון 40) החלק של השדה מן המין שיכלה עד כלומר,

המשנה. בפירוש וראה וארץ, ארץ כל חלקי משלשת

.éÔ‰Ó ÏÎB‡ - ‰„e‰È ı¯‡a ˙B¯t BÏ eÈ‰ ?„ˆÈk≈«»≈¿∆∆¿»≈≈∆
‰„e‰È ı¯‡ ÏÎa ÔÈn‰ B˙B‡Ó LiL ÔÓÊ Ïk41dlk42. »¿«∆≈≈«ƒ¿»∆∆¿»À»

ÏÈÏb ˙B¯t BÏ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ43.Ôc¯i‰ ¯·Úa ÔÎÂ , ¿≈ƒ»≈»ƒ¿≈¿≈∆««¿≈

יב.41) הלכה להלן ראה יהודה, בארץ אפילו 42)שגדלו
וראה  השדה. מן המין כלה כבר הארץ חלקי משני אם

המשנה. כנ"ל.43)בפירוש בגליל, שגדלו

.àéÏLÂL44ı¯‡k ˙B·eLÁ Ôlk - el‡ ˙Bˆ¯‡ ¿»¬»≈À»¬¿∆∆
˙Á‡45ÔÈÏÎB‡Â .ÌÈ¯ÓzÏÂ ÌÈ˙ÈfÏÂ ÔÈ·e¯ÁÏ46 ««∆»ƒ¿«≈ƒ¿«¿»ƒ¿¿ƒ

¯ÚˆaL ÔB¯Á‡‰ ‰ÏÎiL „Ú ÌÈ¯Óza47‡e‰ È˙ÓÈ‡Â . «¿»ƒ«∆ƒ¿∆»«¬∆¿…«¿≈»«
ÌÈ¯et‰ „Ú ?‰Ïk48˙¯ˆÚ‰ „Ú ÌÈ˙Èfa ÔÈÏÎB‡Â .49, »∆««ƒ¿¿ƒ«≈ƒ«»¬∆∆

ÌÈ·Ú·e50˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓ ÏL ÁÒt‰ „Ú -51, «¬»ƒ««∆«∆»≈¿ƒƒ
‰kÁ‰ „Ú - ˙B¯‚B¯b·e52. «¿»««¬À»

ולתמרים",44) לזיתים כאחת הארצות "וכל שם: במשנה
לחרובין". אף "תני שם בגליל 45)ובירושלמי שאוכלין

משתי  באחת כלה שלא זמן כל בגליל, שכלה אףֿעלֿפי
יוצאה  אחת שבארץ חיה שאין שאףֿעלֿפי הנ"ל. הארצות
הן  אלו לפירות כי היה ידוע – אחרת שבארץ פירות לאכול

ישראל). (תפארת אחרת למדינה ברייתא 46)יוצאות
נג. ומצויים 47)בפסחים התמרים, עיר ליריחו קרובה היא

אחר. ממקום שכלו אףֿעלֿפי תמרים בשם 48)בה שם,
כרש"י. ולא ר"ח וכפירוש יוחנן, השבועות.49)ר' חג

למה 50) בקשר בירושלמי ולא במשנה לא נזכרו לא ענבים
לא  וכן כאחת חשובות כולן אלו ארצות ששלש שאמרו
המאוחרים  הזמנים הם ההם הזמנים כי ויתכן גרוגרות. נזכרו

שם). (ר"ש האלה הזמנים 51)בפירות לכל מכוון זה
ופסח. עצרת פורים, למעלה: מוצאי 52)שנכתבו של

כנ"ל. שביעית,

.áéCÈÏBn‰53ÌB˜ÓÏ eÏkL ÌB˜nÓ ˙ÈÚÈ·L ˙B¯t «ƒ≈¿ƒƒƒ»∆»¿»

·iÁ - eÏkL ÌB˜ÓÏ eÏk ‡lL ÌB˜nÓ B‡ ,eÏk ‡lL∆…»ƒ»∆…»¿»∆»«»
¯Ú·Ï54‡ˆiL ÌB˜Ó È¯ÓÁ ÂÈÏÚ ÔÈ˙BpL ÈÙÏ , ¿«≈¿ƒ∆¿ƒ»»À¿≈»∆»»
ÌMÓ55ÌLÏ CÏ‰L ÌB˜Ó È¯ÓÁÂ56˙B¯Ùe .57ı¯‡‰ ƒ»¿À¿≈»∆»«¿»≈»»∆

‡ÏÂ ,ÔÓB˜Óa ÌÈ¯Úa˙Ó - ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ e‡ˆiL∆»¿¿»»»∆ƒ¿«¬ƒƒ¿»¿…
.ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ Ì¯È·ÚÈ«¬ƒ≈ƒ»¿»

נ:53) שם יהודה.54)משנה כרבי ולא כתנאֿקמא שם,
לחזור.55) דעתו שאין מפני 56)אףֿעלֿפי ישנה שלא

כאנשי  נוהג למקומו, לחזור דעתו אם אבל המחלוקת,
בפני  יתראה שלא והוא להחמיר, ובין להקל בין מקומו
מהלכות  (פ"ח המחלוקת מפני בו, שהוא המקום אנשי

כ). הלכה ולא 57)יוםֿטוב כתנאֿקמא נב: שם בברייתא
הונא  רב ליה אמר שם: אמרו שהרי אלעזר, בן שמעון כרבי
שמעון  כרבי הלכה אין אבהו, רב אמר הכי איקא, דרב בריה
בידך, הונא דרב כללא הא נקוט ספרא, רב אמר אלעזר. בן
דפומבדיתא. כרחבה דרביה מפומיה שמעתתא וגמר דדייק

.âéÏÏk58ÏÎ‡Ó ‡e‰L Ïk :˙ÈÚÈ·Ma e¯Ó‡ ÏB„b ¿»»»¿«¿ƒƒ…∆«¬«
BÈ‡ Ì‡ ,ÔÈÚ·Bv‰ ÔÈnÓ B‡ ‰Ó‰a ÏÎ‡Ó B‡ Ì„‡»»«¬«¿≈»ƒƒ«¿ƒƒ≈
¯eÚaa ·iÁÂ ,˙ÈÚÈ·L ÂÈÓ„Ïe BÏ LÈ - ı¯‡a Ìi˜˙Óƒ¿«≈»»∆≈¿»»¿ƒƒ¿«»«ƒ
‰pcc‰ ÈÏÚÂ ‰ËBM‰ Ûel‰ ÈÏÚ ÔB‚k .ÂÈÓ„Â ‡e‰59 ¿»»¿¬≈««∆«¬≈««¿«»

ÔÈ¯c¯c‰Â ÌÈÁBÁ‰ ÔB‚Îe ,Ì„‡ ÏÎ‡Ó ÔÈLÏÚ‰Â¿»À¿ƒ≈…∆»»¿«ƒ¿««¿»ƒ
.ÔÈÚ·Bv‰ ÔÈnÓ ‰ˆB˜Â ÒËq‡ ÔB‚Îe ,‰Ó‰a‰ ÏÎ‡Ó≈…∆«¿≈»¿ƒ»≈¿»ƒƒ«¿ƒ

Ìi˜˙Ó ‰È‰ Ì‡Â60‰tÎ¯‰Â ‰‡et‰ ÔB‚k ,ı¯‡a ¿ƒ»»ƒ¿«≈»»∆¿«»¿»ƒ¿»
nÓÂÈÓ„Ïe ˙ÈÚÈ·L BÏ LiL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÚ·Bv‰ ÔÈ ƒƒ«¿ƒ««ƒ∆≈¿ƒƒ¿»»

È¯‰L ,Ì‰ÈÓ„Ï ‡ÏÂ ¯eÚa Ì‰Ï ÔÈ‡ - ˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ≈»∆ƒ¿…ƒ¿≈∆∆¬≈
ı¯‡a Ìi˜˙Ó61L‡¯ „Ú Ba ÔÈÚ·BˆÂ ÔÈ‰ ‡l‡ , ƒ¿«≈»»∆∆»∆¡ƒ¿¿ƒ«…

‰M‰62. «»»

א.58) משנה פ"ז "מינטא"59)שביעית "נענע", היא
הסמוכה.60)בלע"ז. בהלכה וראה ב. משנה שם

השדה.61) מן לחיה הכלה דבר אלא לבער נתחייב ולא
כרבי 62) ולא כחכמים השנה", ראש "אחר לומר: צריך

(חזוןֿאיש). מאיר

.ãéÏÎÂ63ÏÎ‡ÓÏ ‡ÏÂ Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ‡Ï „ÁÈÓ BÈ‡L ¿…∆≈¿À»…¿«¬«»»¿…¿«¬«
ÌÈˆÚÏ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÈÚ·Bv‰ ÔÈnÓ BÈ‡Â ‰Ó‰a64 ¿≈»¿≈ƒƒ«¿ƒƒ¿≈¿≈ƒ

¯eÚa Ì‰Ï ÔÈ‡ Ï·‡ ,˙ÈÚÈ·L ÂÈÓ„Ïe BÏ LÈ -65Û‡ , ≈¿»»¿ƒƒ¬»≈»∆ƒ«
ı¯‡a Ìi˜˙Ó BÈ‡L Èt ÏÚ66B‡ Ba ÔÈ‰ ‡l‡ , «ƒ∆≈ƒ¿«≈»»∆∆»∆¡ƒ

‰M‰ L‡¯ „Ú ÂÈÓ„a67‰ËBM‰ Ûel‰ È¯wÚ ÔB‚k . ¿»»«…«»»¿ƒ»≈««∆
ÔÈ·¯˜Ú‰Â ‰pcc‰ ¯wÚÂ68. ¿ƒ«««¿«»¿»«¿¿»ƒ

וממין 63) בהמה, ומאכל אדם, מאכל שאינו "כל שם:
לדמיו  ואין ביעור לו אין וכו' בארץ ומתקיים הצובעין,
זה  בארץ", "ומתקיים שאמרו שמה רבינו, ומפרש ביעור".
וממין  בהמה ומאכל אדם מאכל שאינם אלה על עולה לא
מתקיים  אינו אם אפילו ביעור להם אין אלה שכל הצובעין,
ראה  והרכפא, הפואה הצובעין מין על עולה זה אלא בארץ,

הקודמת. אין 64)הלכה ועצים לעצים, עליהם חשב שלא
כא. הלכה בפ"ה כנ"ל שביעית, קדושת שהרי 65)בהם

לבער  נצטוינו ולא בארצך", אשר ולחיה "ולבהמתך נאמר:
לבהמה. הראוי את אבל 66)אלא ביעור, לענין זה וכל
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ÌÈ¯ÈLÚÏ ÔÈa ÌÈiÚÏ ÔÈa12ÔÈÏÎB‡ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â . ≈»¬ƒƒ≈»¬ƒƒ¿ƒ…»»¿ƒ
L‡a Û¯BO - ¯eÚa‰ ˙ÚLa13ÁÏn‰ ÌÈÏ CÈÏLÓ B‡ ƒ¿««ƒ≈»≈«¿ƒ¿»«∆«

.„a‡nL ¯·c ÏÎÏ Ô„a‡Óe¿«¿»¿»»»∆¿«≈

ח.9) משנה שם בעצמו.10)שביעית לאכלם יכול שאינו
להלן. ראה הביעור, זמן שלפני האחרון ביום והמדובר

לאכול 11) בידם סיפק שאין האחרון, ביום המדובר שהרי
סעודות. משלש אוכלין 12)יותר "ועניים שם: במשנה

יוסי  רבי יהודה. רבי דברי עשירים, לא אבל הביעור, אחר
הביעור". אחר אוכלין עשירים, ואחד עניים אחד אומר,
כמותו, שהלכה יוסי, רבי בדברי הגירסא היתה רבינו ולפני
שם  המשנה מפירוש נראה וכן הביעור". אחר אוכלין "אין
בפירוש  וראה קפו). (סימן היראים גם גרס וכן ג. משנה פ"ה

ז. כה, ויקרא התורה על לחלק 13)הרמב"ן שהתירו שמה
שכלה  קודם אלא אינו זה כנ"ל, אחד, לכל שביעית פירות
הפירות  את שורף השדה, מן כשכלה אבל השדה, מן לחיה
מן  לבער כמשמעו, פירושו ביעור ולפיֿזה מאבדן, או
שני  מעשר מהלכות בפי"א וראה הראב"ד, דעת וכן העולם.
שביעור  ומפרשים חולקים הראשונים יתר אבל ח. הלכה
ב: הלכה פ"ח שם ובתוספתא שירצה. מי לכל הפקר היינו
ולקרוביו  לשכניו מהן מחלק וכו', לחלק פירות לו שיש "מי
ישראל, בית אחינו ואומר: ביתו על ומניח ומוציא וליודעיו,

ל  ומכניס חוזר ויטול, יבוא ליטול שצריך מי ביתו כל תוך
הראשונים  יתר ולדעת שיכלו". שעה עד והולך ואוכל
עד  הפקר, לאחר הפירות את בעצמו אפילו שיאכל פירושו,
הפירות  מן שאוכל פירושו, רבינו לדעת אבל הפירות. שיכלו
מקיים  כך ואחר השדה, מן לחיה שיכלו עד חלוקה, לאחר
(תוספתא  אחר איבוד או שריפה דהיינו, ביעור, מצות

בכסףֿמשנה. וראה כפשוטה),

.ãeÈ‰14ÔÓ ÌÈ·Ú‰ eÏÎÂ ,˙ÈÚÈ·L ÏL ÔÈ˜enˆ BÏ »ƒƒ∆¿ƒƒ¿»»¬»ƒƒ
¯˜Ù‰ Ô‰L ÌÈÒc¯t‰Â ˙Bpb‰ ÔÓ ‰„O‰15ÏÚ Û‡ , «»∆ƒ«ƒ¿««¿≈ƒ∆≈∆¿≈««

ÈtBÈ‡ - ˙B¯ˆÁ‰ CB˙aL ÌÈÙba ÌÈ·Ú LÈ ÔÈ„ÚL ƒ∆¬«ƒ≈¬»ƒ«¿»ƒ∆¿«¬≈≈
ÈÙÏ ,¯ˆÁaL el‡ ÌÈ·Ú ÈtÓ ÔÈ˜env‰ ÔÓ ÏÎB‡≈ƒ«ƒƒƒ¿≈¬»ƒ≈∆∆»≈¿ƒ

‰iÁÏ ÔÈÈeˆÓ ÔÈ‡L16ÌÈL˜ ÌÈ·Ú LÈ Ì‡ Ï·‡ .17 ∆≈»¿ƒ««»¬»ƒ≈¬»ƒ»ƒ
‰Ê È¯‰ - ‰M‰ ÛBÒa ‡l‡ ÔÈ¯Ó‚ ÔÈ‡L ,¯˙BÈa¿≈∆≈»ƒ¿»ƒ∆»¿«»»¬≈∆

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÏÈ·La ÔÈ˜env‰ ÔÓ ÏÎB‡18. ≈ƒ«ƒƒƒ¿ƒ»¿≈…«≈»∆

השמור".14) על ולא המופקר על "אוכלים ד: משנה שם
יוסי. כרבי ולא מהן.15)וכחכמים לאכול חיה ויכולה

הבית,16) מן לכלות חייב השדה, מן לחיה שכלה וכיון
ובפירוש 17)כנ"ל. הטפיחין". על "אוכלין שם: משנה

התבואה  ממיני הקשים הגרגרים והם טפיח, "קבוץ המשנה:
יבישותם  לרוב רבים ימים בארץ וישארו וכו' והקטניות
בענבים  אוכלין רבנן, "תנו נג. בפסחים הוא וכן וחוזקתם".
(כלומר, מהן מאוחרות יש אם אוכל, של דליות שיכלו עד

עליהן". אוכלין כדלהלן), קשים טפיחין 18)ענבים שהרי
כנ"ל. הקשים, הדברים לכל כולל שם הוא

.äÔÏÈ‡19‰Ma ÌÈÓÚt ÈzL ˙B¯t ‰OBÚL20eÈ‰Â , ƒ»∆∆≈¿≈¿»ƒ«»»¿»
ÔÓÊ Ïk Ô‰Ó ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ - ˙BBL‡¯‰ ÂÈ˙B¯tÓ BÏƒ≈»»ƒ¬≈∆≈≈∆»¿«
ÔÈn‰ B˙B‡Ó È¯‰L ;‰„Oa ˙BÈeˆÓ ˙BiL ˙B¯tL∆≈¿ƒ¿«»∆∆¬≈≈«ƒ

ÌÈÏÎB‡ ÔÈ‡ - Â˙q‰ ˙B¯t Ï·‡ .‰„Oa21,ÔÏÈ·La «»∆¬»≈«¿»≈¿ƒƒ¿ƒ»
.˙¯Á‡ ‰L ÏL ˙B¯ÙÏ ÔÈÓBcL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿≈∆»»«∆∆

"והיא 20)שם.19) הדופרא". ועל וכו', "אוכלין שם:
שם). המשנה (פירוש פרי" דו מורכבת: שם,21)מילה

יהודה. כרבי ולא כחכמים

.åL·Bk‰22ÌÈL·k ‰LÏL23Ïk - ˙Á‡ ˙È·Áa «≈¿»¿»ƒ¿»ƒ««…
˙È·Á‰ ÔÓ BÈÓ ¯Ú·È ‰„O‰ ÔÓ BÈÓ ‰ÏkL24Ì‡Â . ∆»»ƒƒ«»∆¿«≈ƒƒ∆»ƒ¿ƒ

ÏÈÁ˙‰25¯Ú·Ók Ïk‰ È¯‰ - da26ÌLÎe .27¯Ú·nL ƒ¿ƒ»¬≈«…ƒ¿…»¿≈∆¿«≈
BÈ‡Â ,˙Èa‰ ÔÓ ‰Ó‰a ÈÏÎ‡ ¯Ú·Ó Ck ,Ì„‡ ÈÏÎ‡»¿≈»»»¿«≈»¿≈¿≈»ƒ««ƒ¿≈
.‰„O‰ ÔÓ ÔÈn‰ B˙B‡ ‰Ïk Ì‡ ‰Ó‰aÏ ÔÏÈÎ‡Ó«¬ƒ»«¿≈»ƒ»»«ƒƒ«»∆

ורבי 22) אליעזר כרבי ולא גמליאל כרבן ה, משנה שם
גמליאל: רבן דברי על שם במשנה אמרו שהרי יהושע.
ה, הלכה פ"ג שם בספרא הוא וכן כדבריו". "והלכה
להלכות  ובמבוא שם, המשנה פירוש וראה נב. ובפסחים

ז. עמוד להרמב"ם שונים.23)הירושלמי ביעורם שזמני
לבער.24) חייב אינו האחרים, הכבשים שני את אבל

ביתר  טעם נתן השדה, מן שכלה הזה שהמין ואףֿעלֿפי
הטעם  הרי הביעור, זמן לפני טעם בהם שנתן כיון – המינים
בתוספות  וראה יב) כה, לויקרא (רמב"ן אוסר ואינו כמבוער,
כאֿכב. הלכות ולהלן הכובש, ד"ה שם פסחים

שם.25) כאילו 26)ירושלמי התערובות כל הרי [כלומר,
והמדובר  ואסורה, השדה, מן מינה כששלשת כלה כאן

בתרי", "חד כאן ויש ובמדתם, בגדלם כולם שווים הכבשים
רבינו  ולדעת איסור. של אחד נגד היתר, של שנים כלומר,
מהלכות  (פט"ו התורה מן איסור אין ממשו" ולא "בטעמו
ואינו  שאינו, כמי זה והרי א), הלכה אסורות מאכלות
כן  אם ההיתר, מן לאכול התחיל אם אבל בביעור. מתחייב
שם  (ראה התורה מן בטל ואינו בתרי", "חד כאן אין מעתה
כשנים  האליה חלב היה "אם לכתוב רבינו שדקדק ד, הלכה
בפמ"ג  ועיין התורה", מן מותר הכל הרי הכליות, בחלב
למעלה  וראה ביבש, יבש והנה ד"ה א חלק התערובת בשער
והרי  שם), שכתבנו ובמה ז הלכה תרומות מהלכות פי"ד
ובמראה  ברדב"ז וראה לבערו. וחייב בעין, כנמצא הוא

כאֿכב]. הלכות להלן עוד ועיין שם. ספרא 27)הפנים
א. הלכה למעלה וראה ח. הלכה פ"א שם,

.æÌLÎe28˙‡ ÔÈ¯Ú·Ó Ck ,˙B¯t‰ ˙‡ ÔÈ¯Ú·nL ¿≈∆¿«¬ƒ∆«≈»¿«¬ƒ∆
ÌÈÓc‰29˙ÈÚÈ·L ÏL ÌÈBn¯ ¯ÎnL È¯‰ ?„ˆÈk . «»ƒ≈«¬≈∆»«ƒƒ∆¿ƒƒ

Ô‰ÈÓ„a ÏÎB‡ ‡e‰ È¯‰Â30ÔÓ ÌÈBn¯‰ eÏÎÂ , «¬≈≈ƒ¿≈∆¿»»ƒƒƒ
¯ÎnL ÌÈÓc‰ ÔÓ BÏˆ‡ ¯‡LÂ ‰„OaL ˙BÏÈ‡‰»ƒ»∆«»∆¿ƒ¿«∆¿ƒ«»ƒ∆»«

Ô‰a31.Ô¯Ú·Ï ·iÁ - »∆«»¿«¬»

ומאכל 28) אדם מאכל שהוא "כל א: משנה בפ"ז שם
ביעור  לו יש שביעית, ולדמיו שביעית לו יש וכו', בהמה

(כסףֿמשנה). ביעור" בקדושת 29)ולדמיו נתפשו שהרי
ו). הלכה פ"ו (למעלה עצמן כפירות ונעשו שביעית,

מאכלים.30) בהם תמורתם 31)שקונה שמכר כלומר,
שביעית. רימוני

.ç‰B˜ ?‰OBÚ „ˆÈk32ÔBÊÓ Ô˜lÁÓe ˙BÏÎ‡Ó Ô‰a ≈«∆∆»∆«¬»¿«¿»¿
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„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ˙BcÚÒ LÏL33ÌÎÈÏLÈ B‡ ;34ÌÈÏ »¿À¿»∆»¿∆»«¿ƒ≈¿»
.ÔÈÏÎB‡ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ ,ÁÏn‰«∆«ƒ…»»¿ƒ

מאכלים,32) בהם יקנו לא שמא עצמם, הדמים נותן ואינו
(רדב"ז). אותם ביער שלא ג.33)ונמצא בהלכה כנ"ל

שם.34)

.èLÏL35dlk ‰„e‰È ı¯‡ :¯eÚaÏ ˙Bˆ¯‡36¯‰‰ , »¬»«ƒ∆∆¿»À»»»
Ôc¯i‰ ¯·Ú .˙Á‡ ı¯‡ - ˜ÓÚ‰Â ‰ÏÙM‰Â37,Blk ¿«¿≈»¿»≈∆∆∆««≈∆««¿≈À

Ìi‰ „Ú ÔB¯BÁ ˙ÈaÓe „BÏ ˙ÏÙL ¯‰Â „BÏ ˙ÏÙL38 ¿≈«¿«¿≈«ƒ≈««»
Áz‰Â ÔBÈÏÚ‰ ,Blk ÏÈÏb‰Â .˙Á‡ ı¯‡ -ÌeÁ˙e ÔBz ∆∆««¿«»ƒÀ»∆¿¿««¿¿

˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎa ÔÈÏÎB‡Â .˙Á‡ ı¯‡ - ‡È¯·Ë39 ¿∆¿»∆∆««¿¿ƒ¿»««¿««
daL ÔB¯Á‡‰ ‰ÏÎiL „Ú ÔzLÏMÓ40. ƒ¿»¿»«∆ƒ¿∆»«¬∆»

ב.35) משנה פ"ט חלקיה:36)שם שלשת על כלומר,
והעמק. והשפלה מרכז 37)ההר והוא המערבי. כלומר,

כפתור  בשם רעק"א (תוספות ויהודה הגליל בין הארץ,
במשנה.38)ופרח). הוא וכן הארץ). (שבת הים עד צ"ל

שמעון.39) כרבי ולא כתנאֿקמא ג, משנה שם
האחרון 40) החלק של השדה מן המין שיכלה עד כלומר,

המשנה. בפירוש וראה וארץ, ארץ כל חלקי משלשת

.éÔ‰Ó ÏÎB‡ - ‰„e‰È ı¯‡a ˙B¯t BÏ eÈ‰ ?„ˆÈk≈«»≈¿∆∆¿»≈≈∆
‰„e‰È ı¯‡ ÏÎa ÔÈn‰ B˙B‡Ó LiL ÔÓÊ Ïk41dlk42. »¿«∆≈≈«ƒ¿»∆∆¿»À»

ÏÈÏb ˙B¯t BÏ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ43.Ôc¯i‰ ¯·Úa ÔÎÂ , ¿≈ƒ»≈»ƒ¿≈¿≈∆««¿≈

יב.41) הלכה להלן ראה יהודה, בארץ אפילו 42)שגדלו
וראה  השדה. מן המין כלה כבר הארץ חלקי משני אם

המשנה. כנ"ל.43)בפירוש בגליל, שגדלו

.àéÏLÂL44ı¯‡k ˙B·eLÁ Ôlk - el‡ ˙Bˆ¯‡ ¿»¬»≈À»¬¿∆∆
˙Á‡45ÔÈÏÎB‡Â .ÌÈ¯ÓzÏÂ ÌÈ˙ÈfÏÂ ÔÈ·e¯ÁÏ46 ««∆»ƒ¿«≈ƒ¿«¿»ƒ¿¿ƒ

¯ÚˆaL ÔB¯Á‡‰ ‰ÏÎiL „Ú ÌÈ¯Óza47‡e‰ È˙ÓÈ‡Â . «¿»ƒ«∆ƒ¿∆»«¬∆¿…«¿≈»«
ÌÈ¯et‰ „Ú ?‰Ïk48˙¯ˆÚ‰ „Ú ÌÈ˙Èfa ÔÈÏÎB‡Â .49, »∆««ƒ¿¿ƒ«≈ƒ«»¬∆∆

ÌÈ·Ú·e50˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓ ÏL ÁÒt‰ „Ú -51, «¬»ƒ««∆«∆»≈¿ƒƒ
‰kÁ‰ „Ú - ˙B¯‚B¯b·e52. «¿»««¬À»

ולתמרים",44) לזיתים כאחת הארצות "וכל שם: במשנה
לחרובין". אף "תני שם בגליל 45)ובירושלמי שאוכלין

משתי  באחת כלה שלא זמן כל בגליל, שכלה אףֿעלֿפי
יוצאה  אחת שבארץ חיה שאין שאףֿעלֿפי הנ"ל. הארצות
הן  אלו לפירות כי היה ידוע – אחרת שבארץ פירות לאכול

ישראל). (תפארת אחרת למדינה ברייתא 46)יוצאות
נג. ומצויים 47)בפסחים התמרים, עיר ליריחו קרובה היא

אחר. ממקום שכלו אףֿעלֿפי תמרים בשם 48)בה שם,
כרש"י. ולא ר"ח וכפירוש יוחנן, השבועות.49)ר' חג

למה 50) בקשר בירושלמי ולא במשנה לא נזכרו לא ענבים
לא  וכן כאחת חשובות כולן אלו ארצות ששלש שאמרו
המאוחרים  הזמנים הם ההם הזמנים כי ויתכן גרוגרות. נזכרו

שם). (ר"ש האלה הזמנים 51)בפירות לכל מכוון זה
ופסח. עצרת פורים, למעלה: מוצאי 52)שנכתבו של

כנ"ל. שביעית,

.áéCÈÏBn‰53ÌB˜ÓÏ eÏkL ÌB˜nÓ ˙ÈÚÈ·L ˙B¯t «ƒ≈¿ƒƒƒ»∆»¿»

·iÁ - eÏkL ÌB˜ÓÏ eÏk ‡lL ÌB˜nÓ B‡ ,eÏk ‡lL∆…»ƒ»∆…»¿»∆»«»
¯Ú·Ï54‡ˆiL ÌB˜Ó È¯ÓÁ ÂÈÏÚ ÔÈ˙BpL ÈÙÏ , ¿«≈¿ƒ∆¿ƒ»»À¿≈»∆»»
ÌMÓ55ÌLÏ CÏ‰L ÌB˜Ó È¯ÓÁÂ56˙B¯Ùe .57ı¯‡‰ ƒ»¿À¿≈»∆»«¿»≈»»∆

‡ÏÂ ,ÔÓB˜Óa ÌÈ¯Úa˙Ó - ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ e‡ˆiL∆»¿¿»»»∆ƒ¿«¬ƒƒ¿»¿…
.ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ Ì¯È·ÚÈ«¬ƒ≈ƒ»¿»

נ:53) שם יהודה.54)משנה כרבי ולא כתנאֿקמא שם,
לחזור.55) דעתו שאין מפני 56)אףֿעלֿפי ישנה שלא

כאנשי  נוהג למקומו, לחזור דעתו אם אבל המחלוקת,
בפני  יתראה שלא והוא להחמיר, ובין להקל בין מקומו
מהלכות  (פ"ח המחלוקת מפני בו, שהוא המקום אנשי

כ). הלכה ולא 57)יוםֿטוב כתנאֿקמא נב: שם בברייתא
הונא  רב ליה אמר שם: אמרו שהרי אלעזר, בן שמעון כרבי
שמעון  כרבי הלכה אין אבהו, רב אמר הכי איקא, דרב בריה
בידך, הונא דרב כללא הא נקוט ספרא, רב אמר אלעזר. בן
דפומבדיתא. כרחבה דרביה מפומיה שמעתתא וגמר דדייק

.âéÏÏk58ÏÎ‡Ó ‡e‰L Ïk :˙ÈÚÈ·Ma e¯Ó‡ ÏB„b ¿»»»¿«¿ƒƒ…∆«¬«
BÈ‡ Ì‡ ,ÔÈÚ·Bv‰ ÔÈnÓ B‡ ‰Ó‰a ÏÎ‡Ó B‡ Ì„‡»»«¬«¿≈»ƒƒ«¿ƒƒ≈
¯eÚaa ·iÁÂ ,˙ÈÚÈ·L ÂÈÓ„Ïe BÏ LÈ - ı¯‡a Ìi˜˙Óƒ¿«≈»»∆≈¿»»¿ƒƒ¿«»«ƒ
‰pcc‰ ÈÏÚÂ ‰ËBM‰ Ûel‰ ÈÏÚ ÔB‚k .ÂÈÓ„Â ‡e‰59 ¿»»¿¬≈««∆«¬≈««¿«»

ÔÈ¯c¯c‰Â ÌÈÁBÁ‰ ÔB‚Îe ,Ì„‡ ÏÎ‡Ó ÔÈLÏÚ‰Â¿»À¿ƒ≈…∆»»¿«ƒ¿««¿»ƒ
.ÔÈÚ·Bv‰ ÔÈnÓ ‰ˆB˜Â ÒËq‡ ÔB‚Îe ,‰Ó‰a‰ ÏÎ‡Ó≈…∆«¿≈»¿ƒ»≈¿»ƒƒ«¿ƒ

Ìi˜˙Ó ‰È‰ Ì‡Â60‰tÎ¯‰Â ‰‡et‰ ÔB‚k ,ı¯‡a ¿ƒ»»ƒ¿«≈»»∆¿«»¿»ƒ¿»
nÓÂÈÓ„Ïe ˙ÈÚÈ·L BÏ LiL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÚ·Bv‰ ÔÈ ƒƒ«¿ƒ««ƒ∆≈¿ƒƒ¿»»

È¯‰L ,Ì‰ÈÓ„Ï ‡ÏÂ ¯eÚa Ì‰Ï ÔÈ‡ - ˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ≈»∆ƒ¿…ƒ¿≈∆∆¬≈
ı¯‡a Ìi˜˙Ó61L‡¯ „Ú Ba ÔÈÚ·BˆÂ ÔÈ‰ ‡l‡ , ƒ¿«≈»»∆∆»∆¡ƒ¿¿ƒ«…

‰M‰62. «»»

א.58) משנה פ"ז "מינטא"59)שביעית "נענע", היא
הסמוכה.60)בלע"ז. בהלכה וראה ב. משנה שם

השדה.61) מן לחיה הכלה דבר אלא לבער נתחייב ולא
כרבי 62) ולא כחכמים השנה", ראש "אחר לומר: צריך

(חזוןֿאיש). מאיר

.ãéÏÎÂ63ÏÎ‡ÓÏ ‡ÏÂ Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ‡Ï „ÁÈÓ BÈ‡L ¿…∆≈¿À»…¿«¬«»»¿…¿«¬«
ÌÈˆÚÏ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÈÚ·Bv‰ ÔÈnÓ BÈ‡Â ‰Ó‰a64 ¿≈»¿≈ƒƒ«¿ƒƒ¿≈¿≈ƒ

¯eÚa Ì‰Ï ÔÈ‡ Ï·‡ ,˙ÈÚÈ·L ÂÈÓ„Ïe BÏ LÈ -65Û‡ , ≈¿»»¿ƒƒ¬»≈»∆ƒ«
ı¯‡a Ìi˜˙Ó BÈ‡L Èt ÏÚ66B‡ Ba ÔÈ‰ ‡l‡ , «ƒ∆≈ƒ¿«≈»»∆∆»∆¡ƒ

‰M‰ L‡¯ „Ú ÂÈÓ„a67‰ËBM‰ Ûel‰ È¯wÚ ÔB‚k . ¿»»«…«»»¿ƒ»≈««∆
ÔÈ·¯˜Ú‰Â ‰pcc‰ ¯wÚÂ68. ¿ƒ«««¿«»¿»«¿¿»ƒ

וממין 63) בהמה, ומאכל אדם, מאכל שאינו "כל שם:
לדמיו  ואין ביעור לו אין וכו' בארץ ומתקיים הצובעין,
זה  בארץ", "ומתקיים שאמרו שמה רבינו, ומפרש ביעור".
וממין  בהמה ומאכל אדם מאכל שאינם אלה על עולה לא
מתקיים  אינו אם אפילו ביעור להם אין אלה שכל הצובעין,
ראה  והרכפא, הפואה הצובעין מין על עולה זה אלא בארץ,

הקודמת. אין 64)הלכה ועצים לעצים, עליהם חשב שלא
כא. הלכה בפ"ה כנ"ל שביעית, קדושת שהרי 65)בהם

לבער  נצטוינו ולא בארצך", אשר ולחיה "ולבהמתך נאמר:
לבהמה. הראוי את אבל 66)אלא ביעור, לענין זה וכל
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כנ"ל. עליו, חלה שביעית לומר:67)קדושת צריך כאן גם
כנ"ל. השנה", ראש שם 68)"אחר ובמשנה עשב. מין

לפי  כאן, הזכירם ולא והבוכריה", "והחלבצין גם נזכרים
שם). המשנה בפירוש (ראה ידועים שאינם

.åèÈtÏ˜69ıp‰Â ÔBn¯70ÌÈÊB‚‡ ÈtÏ˜ ,BlL71 ¿ƒ≈ƒ¿«≈∆¿ƒ≈¡ƒ
ÔÈÈÚ¯b‰Â72˙ÈÚÈ·L Ì‰ÈÓ„ÏÂ ˙ÈÚÈ·L Ì‰Ï LÈ -73, ¿««¿ƒƒ≈»∆¿ƒƒ¿ƒ¿≈∆¿ƒƒ

¯eÚa Ì‰Ï ÔÈ‡ Ï·‡74ÌÈ„¯Ê È·ÏeÏ .Ì‰ÈÓ„Ï ‡ÏÂ75 ¬»≈»∆ƒ¿…ƒ¿≈∆¿≈¿»ƒ
˙ÈÚÈ·L Ì‰ÈÓ„ÏÂ Ì‰Ï LÈ - ÌÈ·e¯Á‰Â76¯eÚ·e77. ¿∆»ƒ≈»∆¿ƒ¿≈∆¿ƒƒƒ

‰Ëa‰Â ‰Ï‡‰ È·ÏeÏ78ÔÈ„Ë‡‰Â79Ô‰Ï LÈ - ¿≈»≈»¿«»¿»¿»¬»ƒ≈»∆
˙ÈÚÈ·L Ô‰ÈÓ„ÏÂ80Ì‰Ï ÔÈ‡ Ï·‡ ,81¯eÚa82Ï·‡ ; ¿ƒ¿≈∆¿ƒƒ¬»≈»∆ƒ¬»

¯eÚa LÈ Ô‰lL ÌÈÏÚÏ83. ∆»ƒ∆»∆≈ƒ

ג.69) משנה הקליפה 71)הפרח.70)שם, היינו
היא  הרי הקשה, הקליפה אבל לצביעה, שראויה הירוקה

(רדב"ז). אגוזים 72)כעצים של ולא פירות, שאר של
(כסףֿמשנה). גרעינים להם אין שהם 73)שהרי כיון

כא. הלכה בפ"ה למעלה וראה לצביעה. אין 74)ראויים
שם. הירושלמי מן כן שלמד וכנראה שם. במשנה מפורש זה
ראשונה" ("משנה בארץ מתקיימים אלה שכל בזה והטעם
יוםֿטוב). ותוספות כסףֿמשנה ועיין אנשיֿשם, ותוספות

מן 75) אותם שזמרו ענפים "פרחי והם: ה. משנה שם
המשנה). (פירוש אדם.76)הגפנים" מאכל שהם

בספרים 77) הוא וכן קורקוס). (מהר"י להיות צריך כן
שם. במשנה הוא וכן שלמה). ומלאכת (רדב"ז מדוייקים

שלמה. במלאכת שם (כלומר,78)ועיין וקבוצו "פסתאק
המשנה). (פירוש בטנים" שלו) רבים "מין 79)לשון

גרגרים  בו שצומחין יג) הלכה למעלה (ראה הקוצים ממיני
(שם). ונאכלים" אפונים, כמו קשים שהם 80)שחורים

(רדב"ז). אדם לאוכל שהם 82)ולדמיהם.81)ראויים
נושרים. ואינם באילנות מפני 83)מתקיימים שם:

שהם  מהענפים נופלין המשנה: ובפירוש מאביהן. שנושרין
לבן. אב כיחס אליהם מיוחסים

.æèeÏBaiL ˙Úa ?ÔÈÏÚ‰ ¯eÚa ˙ÚL ‡È‰ BÊÈ‡84 ≈ƒ¿«ƒ∆»ƒ¿≈∆ƒ
Ô‰È˙BÏÈ‡Ó ÔÈ¯LBÂ85ÌÈ˙ÈÊ ÈÏÚ .86ÈÏÚÂ ÌÈ˜ ÈÏÚÂ ¿¿ƒ≈ƒ»≈∆¬≈≈ƒ«¬≈»ƒ«¬≈

.˙BÏÎÂ ˙BÏ·B ÔÈ‡L ÈÙÏ ,¯eÚa Ì‰Ï ÔÈ‡ - ÔÈ·e¯Á»ƒ≈»∆ƒ¿ƒ∆≈»¿¿»

שלהם.84) השדה" מן לחיה "כלה בפ"ז 85)וזהו ראה
שם. המשנה ובפירוש ה, פ"ה 86)משנה שם תוספתא

עד  גפנים ועלי קנים "עלי ו משנה שם ט ובפרק יב. הלכה
אולם  קנים. לעלי ביעור שיש הרי מאביהן". שישרו
עלי  כאן לית יוחנן, ר' בשם אבין "ר' אמרו: שם בירושלמי

גפנים". עלי אלא קנים

.æéÈ˙Ó „ÚÂ87ËwÏÏ È‡M¯ Ì„‡ ‰È‰È88ÔÈÁÏ ÌÈ·OÚ ¿«»«ƒ¿∆»»««¿«≈¬»ƒ«ƒ
˜B˙n‰ L·ÈiL „Ú ?˙ÈÚÈ·Ma89ÌÈ·OÚ ·a‚ÈÂ . «¿ƒƒ«∆ƒ««»ƒ«≈¬»ƒ

˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓa ‰iL ‰ÚÈ·¯ „¯zL „Ú - ÌÈL·È90. ¿≈ƒ«∆≈≈¿ƒ»¿ƒ»¿»≈¿ƒƒ

שם.87) מלקט,88)משנה נקרא הלחים העשבים "אוסף
המשנה). (פירוש מגבב" נקרא היבשים פרי 89)ואוסף

בפ"ב  למעלה וראה נהור, סגי בלשון מתוק הנקרא מר,
יג. יא.90)הערה בהלכה למעלה ראה

.çéÈ˙Ó „ÚÂ91˙BÒc¯ta Òk‰Ï ÔÈ¯zÓ ÌÈiÚ‰ eÈ‰È ¿«»«ƒ¿»¬ƒƒÀ»ƒ¿ƒ»≈««¿≈
?˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ÛÒ‡Ï ˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓa92„¯zL „Ú ¿»≈¿ƒƒ∆¡…≈¿ƒƒ«∆≈≈

‰iL ‰ÚÈ·¯93. ¿ƒ»¿ƒ»

ז.91) משנה "עניים",92)שם לשון נקטו ואףֿעלֿפיֿכן
(רדב"ז). אצלם עניים כולם שביעית שפירות לפי

בר"ש.93) וראה ביעורם, שעת וזהו הפירות, כלים שאז
יא. הלכה עניים מתנות מהלכות פ"א למעלה וראה

.èé„¯e‰94¯Ùk‰Â95Ô‰ÈÓ„ÏÂ Ô‰Ï LÈ - ÌËl‰Â «∆∆¿«…∆¿«…∆≈»∆¿ƒ¿≈∆
˙ÈÚÈ·L96ÛËw‰ .97Û¯O ‡e‰Â ,98˙BÏÈ‡‰Ó ‡ˆBi‰ ¿ƒƒ«¿»¿¿»«≈≈»ƒ»

ÌÈ¯wÚ‰Óe ÌÈÏÚ‰ ÔÓ99˙ÈÚÈ·L BÏ ÔÈ‡ -100‡ˆBi‰Â . ƒ∆»ƒ≈»ƒ»ƒ≈¿ƒƒ¿«≈
.˙ÈÚÈ·L ÂÈÓ„Ïe BÏ LÈ - ÌÈbt‰ ÔÓƒ««ƒ≈¿»»¿ƒƒ

ו.94) משנה פ"ז הנזכר 95)שם הכופר אשכול הוא
כלומר, גרופלי, שהוא אומרים ויש יד. א, בשירֿהשירים

המשנה). (פירוש ומשנתנו 96)נעגאלאך פירות. שהם כיון
ולדמיהן  ביעור להן "יש שם: ונוסף ח. בנדה הובאה

והשרף 98)שם.97)ביעור". קטף. האילן: שם כלומר,
(וראה  ו. בכריתות בברייתא הנזכר הצרי הוא ממנו היוצא
קטף  נקרא השרף ואף ד). הלכה המקדש כלי מהלכות בפ"ב
קטף. ד"ה שם ובתוספות שם, בנדה וראה האילן. שם על

והענפים.99) בנדה 100)הגזע אמרו וכן שביעית. קדושת
(הסובר  אליעזר דרבי עליה רבנן פליגי לא כאן "עד שם:
אלא  אסור), ערלה בשרף המעמיד ז, משנה פ"א בערלה
אמר  דתנן, ליה. מודו דפירא בקטפא אבל דאווזא, בקטפא
בשרף  העלין, בשרף שהמעמיד בפירוש שמעתי יהושע, רבי

פרי". שהוא מפני אסור הפגין בשרף מותר, העיקרין

.ëÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na101Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ««¬»¬»
- ÌÈ¯wÚ‰ ÔÓe ÔÈÏÚ‰ ÔÓ ‡ˆBi‰ Û‡ ,˜¯Ò ÔÏÈ‡a¿ƒ«¿»««≈ƒ∆»ƒƒ»ƒ»ƒ

Ô‰lL È¯tk102.˙ÈÚÈ·L ÂÈÓ„Ïe BÏ LÈÂ , «¿ƒ∆»∆¿≈¿»»¿ƒƒ

דרבי 101) עליה רבנן פליגי כי אימא, "ואיבעית שם:
בין  הבדל יש (שלדבריהם פירות העושה באילן אליעזר
כנ"ל, הפגים, מן היוצא שרף לבין העלים מן היוצא שרף
עושה  שאינו באילן אבל אסור), בשניהם אליעזר רבי ולדעת
אין  אומר שמעון רבי דתנן פריו, זהו דקטפו מודו פירות,
מפני  שביעית לקטף יש אומרים וחכמים שביעית, לקטף

פריו". זהו אחר.102)שקטפו פרי להם אין שהרי

.àëL·Bk‰103˙ÈÚÈ·L „¯Â104- ˙ÈML ÏL ÔÓMa «≈∆∆¿ƒƒ«∆∆∆ƒƒ
„¯e‰ ˙‡ ËwÏÈ105ÔÓM‰Â ,106¯zÓ107BL·k .108ÔÓLa ¿«≈∆«∆∆¿«∆∆À»¿»¿∆∆

˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓ ÏL109ÔÓM‰ ¯Ú·Ï ·iÁ -110È¯‰L ; ∆»≈¿ƒƒ«»¿«≈«∆∆∆¬≈
‡e‰ L·È „¯e‰111¯eÚaa ·iÁ˙ ¯·Îe ,112. «∆∆»≈¿»ƒ¿«≈«ƒ

יגֿיד.103) הלכות פ"ה שם ותוספתא ז, משנה שם
פ"ז.104) סוף שביעית בקדושת 105)ירושלמי ויאכלנו

שם.106)שביעית. כח 107)תוספתא יכנס שלא "מפני
אלא  חדש, והורד ישן הוא שהשמן בשמן, וטעמם הורדין

המשנה). (פירוש רב" זמן יניחהו של 108)אם הורד את
ונותן 109)שביעית. ישן, הורד שאז שביעית, במוצאי

בשמן. הורד 110)טעם וכלֿשכן השמן, גם כלומר:
אנשיֿשם. בתוספות וראה ויש 111)עצמו. יושנו, מחמת
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החדש. בשמן טעם לתת כשנתערב 112)בכוחו [המדובר
ואףֿעלֿפיֿכן  הסמוכה), בהלכה (ראה הביעור זמן לפני
ו) (הלכה למעלה שכתבנו למה דומה זה ואין לבער, חייב
לפי  כמבוער, הוא המעורב שטעם כבשים, שלשה בדין
כולם  שהרי הביעור, זמן לפני השאלה נשאלה לא ששם
שנתערב  ומכיון הביעור, זמן לאחר אלא שביעית, פירות
מזיתי  אינו שהשמן כאן, אבל כמבוער. הוא הרי – קודם
השמן  לאכול יש אם עכשיו השאלה ונתעוררה שביעית,
לאכלו  שחייבים ההלכה ונפסקה לא, או שביעית בקדושת
ממילא  הוא מתחייב הביעור, זמן כשבא – שביעית כפירות

שביעית]. כפירות עכשיו עד אותו שהחזקנו כיון בביעור,

.áëÔÈ·e¯Á113˙ÈML ÔÈÈa ÔL·kL ˙ÈÚÈ·L ÏL114 »ƒ∆¿ƒƒ∆¿»»¿≈ƒƒ
˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓ ÔÈÈa B‡115È¯‰L ;ÔÈi‰ ¯Ú·Ï ·iÁ - ¿≈»≈¿ƒƒ«»¿«≈««ƒ∆¬≈

Ba ˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ÌÚË116ÏÏk‰ ‰Ê .117˙B¯t : ««≈¿ƒƒ∆«¿»≈
ÏÎa - BÈÓa ÔÈÓ ,˙B¯Á‡ ˙B¯Ùa e·¯Ú˙pL ˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ∆ƒ¿»¿¿≈¬≈ƒ¿ƒ¿»

‡e‰L118ÌÚË Ô˙Ba - BÈÓa ‡lLÂ ,119. ∆¿∆…¿ƒ¿≈««

ראה 114)שם.113) הביעור, זמן לפני המדובר [הרי
שכיון 115)למעלה]. כנ"ל, הביעור, זמן לפני [אף

– שביעית בקדושת נתקדש שהשמן ההלכה שנפסקה
בביעור]. גם שהוא 116)נתחייב אףֿעלֿפי שהחרוב,

ישן. ביין גם טעם לתת כח בו יש שם.117)חדש, משנה
שיש 118) כדבר זה והרי הביעור. זמן לפני בנתערב היינו

שלש  מזון ולחלקו בקדושה לאכלו אפשר שהרי מתירין, לו
אסורות  מאכלות ובהלכות כאן (רדב"ז אחד לכל סעודות

ח). הלכה חדש,119)שם בשמן שנתערב ישן ורד היינו
(ראה  בשמן שנתערבו ישנים בין חדשים בין חרובים או
שנתבאר  וכמו הביעור, זמן לפני והכל הקודמת), בהלכה

למעלה.

ה'תשע"ו  א' אדר י"ג ב' יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הכלים 1) הם ומה עבירה. עוברי ידי לחזק שאסור יבאר

למי  אותם למכור מותר אם בשביעית. למכרן רשאי שהאומן
אם  לישראל. בח"ל רבים כדים היוצר שמוכר חשוד. שאינו
שביעית  פירות ליקח מותר אם בשביעית. נכרים ידי מחזיקין
חשוד  הוא ומי בשביעית. הארץ מעם לולב הלוקח מע"ה.
חשוד  אם השביעית על החשוד בשביעית. סחורה לעשות
אחרים. על נאמן הוא אם החשוד בהיפך. או המעשרות על
אם  והצבעונין הפטמין השביעית. על חשודין אם והכהנים

אדם. מכל מורסן לוקחין

.à¯eÒ‡ Ck ,˙ÈÚÈ·Ma ı¯‡‰ „·ÚÏ ¯eÒ‡L C¯„k¿∆∆∆»«¬…»»∆«¿ƒƒ»»
ÈÏk Ô‰Ï ¯kÓÏ B‡ ,d˙B‡ ÔÈ„·BÚL Ï‡¯OÈ È„È ˜fÁÏ¿«≈¿≈ƒ¿»≈∆¿ƒ»ƒ¿…»∆¿≈

.‰¯·Ú È¯·BÚ È„È ˜fÁÏ ¯eÒ‡L ÈÙÏ ;‰„B·Ú¬»¿ƒ∆»¿«≈¿≈¿≈¬≈»

.á˙ÈÚÈ·Ma Ô¯ÎÓÏ È‡M¯ Ôn‡‰ ÔÈ‡L ÌÈÏk el‡Â¿≈≈ƒ∆≈»À»««¿»¿»«¿ƒƒ
ÏÚ‰ ,‰ÈÏk ÏÎÂ ‰L¯ÁÓ :˙ÈÚÈ·M‰ ÏÚ „eLÁL ÈÓÏ¿ƒ∆»««¿ƒƒ«¬≈»¿»≈∆»»…

¯˜c‰Â ‰¯Ên‰Â˙„ÁÈÓ BzÎ‡ÏnL Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê . ¿«ƒ¿∆¿«∆∆∆«¿»…∆¿«¿¿À∆∆
;„eLÁÏ B¯ÎÓÏ ¯eÒ‡ - ˙ÈÚÈ·Ma ‰¯eÒ‡L ‰Î‡ÏÓÏƒ¿»»∆¬»«¿ƒƒ»¿»¿¿»

- ˙¯zÓ ‰È‰˙Â ‰¯eÒ‡ ‰È‰zL ¯LÙ‡L ‰Î‡ÏÓÏÂ¿ƒ¿»»∆∆¿»∆ƒ¿∆¬»¿ƒ¿∆À∆∆
.„eLÁÏ B¯ÎÓÏ ¯zÓÀ»¿»¿¿»

.â.‰ÈÏk ÏÎÂ ‰Ï‚Ú‰Â Ïbn‰ BÏ ‡e‰ ¯ÎBÓ ?„ˆÈk≈«≈««»¿»¬»»¿»≈∆»
È¯‰ - ËÚÓ ‰Ï‚Ú‰ ÏÚ ‡È·ÈÂ ËÚÓ Ba ¯ˆ˜È Ì‡L∆ƒƒ¿…¿«¿»ƒ«»¬»»¿«¬≈
Ïk ‡È·È B‡ ÔÈ¯ˆBw‰ C¯„k ¯ˆ˜È Ì‡Â ;¯zÓ ‰Ê∆À»¿ƒƒ¿…¿∆∆«¿ƒ»ƒ»

.¯eÒ‡ - e‰„O ˙B¯t≈»≈»

.ã¯·„ elÙ‡ „eLÁ BÈ‡L ÈÓÏ Ì˙Ò ¯kÓÏ ¯zÓeÀ»ƒ¿…¿»¿ƒ∆≈»¬ƒ»»
;˙ÈÚÈ·Ma ‰¯eÒ‡‰ ‰Î‡ÏÓÏ ˙„ÁÈÓ BzÎ‡ÏnL∆¿«¿¿À∆∆ƒ¿»»»¬»«¿ƒƒ
‰Î‡ÏÓ BÏ ˙BOÚÏ ˙ÈÚÈ·Ma ‰wL ¯LÙ‡ È¯‰L∆¬≈∆¿»∆»»«¿ƒƒ«¬¿»»

.˙ÈÚÈ·L ¯Á‡Ï¿««¿ƒƒ

.äÈck ¯OÚ ‰MÓÁÂ ÔÓL Èck ‰MÓÁ ¯ÎBÓ ¯ˆBi‰«≈≈¬ƒ»«≈∆∆«¬ƒ»»»«≈
BÈ‡Â ,‰fÓ ¯˙È ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯kÓÏ ¯zÓe .ÔÈÈ«ƒÀ»ƒ¿…¿≈»ƒ»≈ƒ∆¿≈
ÌÈa¯ ÌÈck ¯ÎBÓe .Ï‡¯OÈÏ ¯kÓÈ ‡nL LLBÁ≈∆»ƒ¿…¿ƒ¿»≈≈«ƒ«ƒ
Ì‡È·È ‡nL LLBÁ BÈ‡Â ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ï‡¯OÈÏ¿ƒ¿»≈¿»»»∆¿≈≈∆»¿ƒ≈

.ı¯‡Ï»»∆

.åÈ¯‰L ,˙ÈÚÈ·Ma ˙L¯BÁ ‰¯t „eLÁÏ ¯ÎBÓe≈¿»»»∆∆«¿ƒƒ∆¬≈
¯LÙ‡ È¯‰L ,e‰„O BÏ ¯ÎBÓe .dËÁLÏ ¯LÙ‡∆¿»¿»√»≈»≈∆¬≈∆¿»
Ì‡ ‡l‡ ,ÔÏÈ‡‰ ‰„O BÏ ¯kÓÈ ‡Ï Ï·‡ .d¯È·BiL∆ƒ»¬»…ƒ¿…¿≈»ƒ»∆»ƒ
BÏÈ‡LÓe .ÔÏÈ‡a BÏ ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ BnÚ ˜Òt Ôk≈»«ƒ«¿»∆≈»ƒ»«¿ƒ
,Ô¯b BÏ LiL Ú„BÈ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,da „cÓÏ ‰‡Ò¿»ƒ¿…»««ƒ∆≈«∆≈…∆
BÏ Ë¯BÙe .B˙Èa CB˙a da „cÓiL ¯LÙ‡ È¯‰L∆¬≈∆¿»∆ƒ¿…»¿≈≈
ÔlÎÂ .ÌÈÏÚBt BÏ LiL Ú„BÈ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÚÓ»««ƒ∆≈«∆≈¬ƒ¿À»

.ÌÈ¯eÒ‡ - Le¯Ùa¿≈¬ƒ

.æÏÚ ‰„eLÁ‰ dz¯·ÁÏ ‰M‡ ˙Ï‡LÓ ÔÎÂ¿≈«¿∆∆ƒ»«¬∆¿»«¬»«
¯B·˙ ‡Ï Ï·‡ ;¯ep˙Â ÌÈÁ¯ ,‰¯·Îe ‰Ù ˙ÈÚÈ·M‰«¿ƒƒ»»¿»»≈«ƒ¿«¬»…»

.dnÚ ÔBÁËz ‡ÏÂ¿…ƒ¿ƒ»

.çÌÈ¯·„a ˙ÈÚÈ·Ma ÌÈ·ÎBk È„·BÚ È„È ÔÈ˜ÈÊÁÓ«¬ƒƒ¿≈¿≈»ƒ«¿ƒƒƒ¿»ƒ
BÏ ¯ÓB‡ - Ú¯BÊ B‡ L¯BÁ e‰‡¯L ÔB‚k ,„·Ïaƒ¿«¿∆»»≈≈«≈
ÈtÓ ,el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ 'ÁÈÏˆz' B‡ '˜fÁ˙z'ƒ¿«≈«¿ƒ«¿«≈ƒ¿»ƒ≈ƒ¿≈
ep„ÚÒÈ ‡Ï Ï·‡ ;ı¯‡‰ ˙˙È·L ÏÚ ÔÈeˆÓ ÌÈ‡L∆≈»¿Àƒ«¿ƒ«»»∆¬»…ƒ¿»∆
,ÔÈ¯È Ô‰Ó ÔÈ¯ÎBÁÂ .˙¯ek‰ Ô‰nÚ ˙Bc¯Ï ¯zÓe .„ia«»À»ƒ¿ƒ»∆««∆∆¿¿ƒ≈∆ƒƒ

.Ô˙B‡ Ò˜Ï È„k ·eiÁ Èa ÔÈ‡L ÈÙÏ¿ƒ∆≈»¿≈ƒ¿≈ƒ¿…»

.è.¯aÁÓa ‡Ï Ï·‡ ,LeÏ˙a ‡È¯eÒa ˙BOÚÏ ¯zÓÀ»«¬¿¿»¿»¬»…ƒ¿À»
‡Ï Ï·‡ ,ÔÈ¯nÚÓe ÔÈÎ¯B„Â ÔÈ¯BÊÂ ÔÈLc ?„ˆÈk≈«»ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ¬»…
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÈ˜ÒBÓ ‡ÏÂ ÔÈ¯ˆBa ‡ÏÂ ÔÈ¯ˆB˜¿ƒ¿…¿ƒ¿…¿ƒ¿≈…«≈

.el‡a»≈

.éB‡ ˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùa ‰¯BÁÒ ˙BOÚÏ ¯eÒ‡L ÌLk¿≈∆»«¬¿»¿≈¿ƒƒ
ÔÈ‡L ÈÙÏ ;ı¯‡‰ ÌÚÓ ÁwÏ ¯eÒ‡ Ck ,Ô¯ÓLÏ¿»¿»»»ƒ«≈«»»∆¿ƒ∆≈
,‡e‰L Ïk elÙ‡Â ,ı¯‡‰ ÌÚÏ ˙ÈÚÈ·L ÈÓc ÔÈ¯ÒBÓ¿ƒ¿≈¿ƒƒ¿«»»∆«¬ƒ»∆

.˙ÈÚÈ·L ˙M„˜a Ô˙B‡ ÏÎ‡È ‡Ï ‡nL∆»……«»ƒ¿À«¿ƒƒ
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כנ"ל. עליו, חלה שביעית לומר:67)קדושת צריך כאן גם
כנ"ל. השנה", ראש שם 68)"אחר ובמשנה עשב. מין

לפי  כאן, הזכירם ולא והבוכריה", "והחלבצין גם נזכרים
שם). המשנה בפירוש (ראה ידועים שאינם

.åèÈtÏ˜69ıp‰Â ÔBn¯70ÌÈÊB‚‡ ÈtÏ˜ ,BlL71 ¿ƒ≈ƒ¿«≈∆¿ƒ≈¡ƒ
ÔÈÈÚ¯b‰Â72˙ÈÚÈ·L Ì‰ÈÓ„ÏÂ ˙ÈÚÈ·L Ì‰Ï LÈ -73, ¿««¿ƒƒ≈»∆¿ƒƒ¿ƒ¿≈∆¿ƒƒ

¯eÚa Ì‰Ï ÔÈ‡ Ï·‡74ÌÈ„¯Ê È·ÏeÏ .Ì‰ÈÓ„Ï ‡ÏÂ75 ¬»≈»∆ƒ¿…ƒ¿≈∆¿≈¿»ƒ
˙ÈÚÈ·L Ì‰ÈÓ„ÏÂ Ì‰Ï LÈ - ÌÈ·e¯Á‰Â76¯eÚ·e77. ¿∆»ƒ≈»∆¿ƒ¿≈∆¿ƒƒƒ

‰Ëa‰Â ‰Ï‡‰ È·ÏeÏ78ÔÈ„Ë‡‰Â79Ô‰Ï LÈ - ¿≈»≈»¿«»¿»¿»¬»ƒ≈»∆
˙ÈÚÈ·L Ô‰ÈÓ„ÏÂ80Ì‰Ï ÔÈ‡ Ï·‡ ,81¯eÚa82Ï·‡ ; ¿ƒ¿≈∆¿ƒƒ¬»≈»∆ƒ¬»

¯eÚa LÈ Ô‰lL ÌÈÏÚÏ83. ∆»ƒ∆»∆≈ƒ

ג.69) משנה הקליפה 71)הפרח.70)שם, היינו
היא  הרי הקשה, הקליפה אבל לצביעה, שראויה הירוקה

(רדב"ז). אגוזים 72)כעצים של ולא פירות, שאר של
(כסףֿמשנה). גרעינים להם אין שהם 73)שהרי כיון

כא. הלכה בפ"ה למעלה וראה לצביעה. אין 74)ראויים
שם. הירושלמי מן כן שלמד וכנראה שם. במשנה מפורש זה
ראשונה" ("משנה בארץ מתקיימים אלה שכל בזה והטעם
יוםֿטוב). ותוספות כסףֿמשנה ועיין אנשיֿשם, ותוספות

מן 75) אותם שזמרו ענפים "פרחי והם: ה. משנה שם
המשנה). (פירוש אדם.76)הגפנים" מאכל שהם

בספרים 77) הוא וכן קורקוס). (מהר"י להיות צריך כן
שם. במשנה הוא וכן שלמה). ומלאכת (רדב"ז מדוייקים

שלמה. במלאכת שם (כלומר,78)ועיין וקבוצו "פסתאק
המשנה). (פירוש בטנים" שלו) רבים "מין 79)לשון

גרגרים  בו שצומחין יג) הלכה למעלה (ראה הקוצים ממיני
(שם). ונאכלים" אפונים, כמו קשים שהם 80)שחורים

(רדב"ז). אדם לאוכל שהם 82)ולדמיהם.81)ראויים
נושרים. ואינם באילנות מפני 83)מתקיימים שם:

שהם  מהענפים נופלין המשנה: ובפירוש מאביהן. שנושרין
לבן. אב כיחס אליהם מיוחסים

.æèeÏBaiL ˙Úa ?ÔÈÏÚ‰ ¯eÚa ˙ÚL ‡È‰ BÊÈ‡84 ≈ƒ¿«ƒ∆»ƒ¿≈∆ƒ
Ô‰È˙BÏÈ‡Ó ÔÈ¯LBÂ85ÌÈ˙ÈÊ ÈÏÚ .86ÈÏÚÂ ÌÈ˜ ÈÏÚÂ ¿¿ƒ≈ƒ»≈∆¬≈≈ƒ«¬≈»ƒ«¬≈

.˙BÏÎÂ ˙BÏ·B ÔÈ‡L ÈÙÏ ,¯eÚa Ì‰Ï ÔÈ‡ - ÔÈ·e¯Á»ƒ≈»∆ƒ¿ƒ∆≈»¿¿»

שלהם.84) השדה" מן לחיה "כלה בפ"ז 85)וזהו ראה
שם. המשנה ובפירוש ה, פ"ה 86)משנה שם תוספתא

עד  גפנים ועלי קנים "עלי ו משנה שם ט ובפרק יב. הלכה
אולם  קנים. לעלי ביעור שיש הרי מאביהן". שישרו
עלי  כאן לית יוחנן, ר' בשם אבין "ר' אמרו: שם בירושלמי

גפנים". עלי אלא קנים

.æéÈ˙Ó „ÚÂ87ËwÏÏ È‡M¯ Ì„‡ ‰È‰È88ÔÈÁÏ ÌÈ·OÚ ¿«»«ƒ¿∆»»««¿«≈¬»ƒ«ƒ
˜B˙n‰ L·ÈiL „Ú ?˙ÈÚÈ·Ma89ÌÈ·OÚ ·a‚ÈÂ . «¿ƒƒ«∆ƒ««»ƒ«≈¬»ƒ

˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓa ‰iL ‰ÚÈ·¯ „¯zL „Ú - ÌÈL·È90. ¿≈ƒ«∆≈≈¿ƒ»¿ƒ»¿»≈¿ƒƒ

שם.87) מלקט,88)משנה נקרא הלחים העשבים "אוסף
המשנה). (פירוש מגבב" נקרא היבשים פרי 89)ואוסף

בפ"ב  למעלה וראה נהור, סגי בלשון מתוק הנקרא מר,
יג. יא.90)הערה בהלכה למעלה ראה

.çéÈ˙Ó „ÚÂ91˙BÒc¯ta Òk‰Ï ÔÈ¯zÓ ÌÈiÚ‰ eÈ‰È ¿«»«ƒ¿»¬ƒƒÀ»ƒ¿ƒ»≈««¿≈
?˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ÛÒ‡Ï ˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓa92„¯zL „Ú ¿»≈¿ƒƒ∆¡…≈¿ƒƒ«∆≈≈

‰iL ‰ÚÈ·¯93. ¿ƒ»¿ƒ»

ז.91) משנה "עניים",92)שם לשון נקטו ואףֿעלֿפיֿכן
(רדב"ז). אצלם עניים כולם שביעית שפירות לפי

בר"ש.93) וראה ביעורם, שעת וזהו הפירות, כלים שאז
יא. הלכה עניים מתנות מהלכות פ"א למעלה וראה

.èé„¯e‰94¯Ùk‰Â95Ô‰ÈÓ„ÏÂ Ô‰Ï LÈ - ÌËl‰Â «∆∆¿«…∆¿«…∆≈»∆¿ƒ¿≈∆
˙ÈÚÈ·L96ÛËw‰ .97Û¯O ‡e‰Â ,98˙BÏÈ‡‰Ó ‡ˆBi‰ ¿ƒƒ«¿»¿¿»«≈≈»ƒ»

ÌÈ¯wÚ‰Óe ÌÈÏÚ‰ ÔÓ99˙ÈÚÈ·L BÏ ÔÈ‡ -100‡ˆBi‰Â . ƒ∆»ƒ≈»ƒ»ƒ≈¿ƒƒ¿«≈
.˙ÈÚÈ·L ÂÈÓ„Ïe BÏ LÈ - ÌÈbt‰ ÔÓƒ««ƒ≈¿»»¿ƒƒ

ו.94) משנה פ"ז הנזכר 95)שם הכופר אשכול הוא
כלומר, גרופלי, שהוא אומרים ויש יד. א, בשירֿהשירים

המשנה). (פירוש ומשנתנו 96)נעגאלאך פירות. שהם כיון
ולדמיהן  ביעור להן "יש שם: ונוסף ח. בנדה הובאה

והשרף 98)שם.97)ביעור". קטף. האילן: שם כלומר,
(וראה  ו. בכריתות בברייתא הנזכר הצרי הוא ממנו היוצא
קטף  נקרא השרף ואף ד). הלכה המקדש כלי מהלכות בפ"ב
קטף. ד"ה שם ובתוספות שם, בנדה וראה האילן. שם על

והענפים.99) בנדה 100)הגזע אמרו וכן שביעית. קדושת
(הסובר  אליעזר דרבי עליה רבנן פליגי לא כאן "עד שם:
אלא  אסור), ערלה בשרף המעמיד ז, משנה פ"א בערלה
אמר  דתנן, ליה. מודו דפירא בקטפא אבל דאווזא, בקטפא
בשרף  העלין, בשרף שהמעמיד בפירוש שמעתי יהושע, רבי

פרי". שהוא מפני אסור הפגין בשרף מותר, העיקרין

.ëÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na101Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ««¬»¬»
- ÌÈ¯wÚ‰ ÔÓe ÔÈÏÚ‰ ÔÓ ‡ˆBi‰ Û‡ ,˜¯Ò ÔÏÈ‡a¿ƒ«¿»««≈ƒ∆»ƒƒ»ƒ»ƒ

Ô‰lL È¯tk102.˙ÈÚÈ·L ÂÈÓ„Ïe BÏ LÈÂ , «¿ƒ∆»∆¿≈¿»»¿ƒƒ

דרבי 101) עליה רבנן פליגי כי אימא, "ואיבעית שם:
בין  הבדל יש (שלדבריהם פירות העושה באילן אליעזר
כנ"ל, הפגים, מן היוצא שרף לבין העלים מן היוצא שרף
עושה  שאינו באילן אבל אסור), בשניהם אליעזר רבי ולדעת
אין  אומר שמעון רבי דתנן פריו, זהו דקטפו מודו פירות,
מפני  שביעית לקטף יש אומרים וחכמים שביעית, לקטף

פריו". זהו אחר.102)שקטפו פרי להם אין שהרי

.àëL·Bk‰103˙ÈÚÈ·L „¯Â104- ˙ÈML ÏL ÔÓMa «≈∆∆¿ƒƒ«∆∆∆ƒƒ
„¯e‰ ˙‡ ËwÏÈ105ÔÓM‰Â ,106¯zÓ107BL·k .108ÔÓLa ¿«≈∆«∆∆¿«∆∆À»¿»¿∆∆

˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓ ÏL109ÔÓM‰ ¯Ú·Ï ·iÁ -110È¯‰L ; ∆»≈¿ƒƒ«»¿«≈«∆∆∆¬≈
‡e‰ L·È „¯e‰111¯eÚaa ·iÁ˙ ¯·Îe ,112. «∆∆»≈¿»ƒ¿«≈«ƒ

יגֿיד.103) הלכות פ"ה שם ותוספתא ז, משנה שם
פ"ז.104) סוף שביעית בקדושת 105)ירושלמי ויאכלנו

שם.106)שביעית. כח 107)תוספתא יכנס שלא "מפני
אלא  חדש, והורד ישן הוא שהשמן בשמן, וטעמם הורדין

המשנה). (פירוש רב" זמן יניחהו של 108)אם הורד את
ונותן 109)שביעית. ישן, הורד שאז שביעית, במוצאי

בשמן. הורד 110)טעם וכלֿשכן השמן, גם כלומר:
אנשיֿשם. בתוספות וראה ויש 111)עצמו. יושנו, מחמת
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החדש. בשמן טעם לתת כשנתערב 112)בכוחו [המדובר
ואףֿעלֿפיֿכן  הסמוכה), בהלכה (ראה הביעור זמן לפני
ו) (הלכה למעלה שכתבנו למה דומה זה ואין לבער, חייב
לפי  כמבוער, הוא המעורב שטעם כבשים, שלשה בדין
כולם  שהרי הביעור, זמן לפני השאלה נשאלה לא ששם
שנתערב  ומכיון הביעור, זמן לאחר אלא שביעית, פירות
מזיתי  אינו שהשמן כאן, אבל כמבוער. הוא הרי – קודם
השמן  לאכול יש אם עכשיו השאלה ונתעוררה שביעית,
לאכלו  שחייבים ההלכה ונפסקה לא, או שביעית בקדושת
ממילא  הוא מתחייב הביעור, זמן כשבא – שביעית כפירות

שביעית]. כפירות עכשיו עד אותו שהחזקנו כיון בביעור,

.áëÔÈ·e¯Á113˙ÈML ÔÈÈa ÔL·kL ˙ÈÚÈ·L ÏL114 »ƒ∆¿ƒƒ∆¿»»¿≈ƒƒ
˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓ ÔÈÈa B‡115È¯‰L ;ÔÈi‰ ¯Ú·Ï ·iÁ - ¿≈»≈¿ƒƒ«»¿«≈««ƒ∆¬≈

Ba ˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ÌÚË116ÏÏk‰ ‰Ê .117˙B¯t : ««≈¿ƒƒ∆«¿»≈
ÏÎa - BÈÓa ÔÈÓ ,˙B¯Á‡ ˙B¯Ùa e·¯Ú˙pL ˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ∆ƒ¿»¿¿≈¬≈ƒ¿ƒ¿»

‡e‰L118ÌÚË Ô˙Ba - BÈÓa ‡lLÂ ,119. ∆¿∆…¿ƒ¿≈««

ראה 114)שם.113) הביעור, זמן לפני המדובר [הרי
שכיון 115)למעלה]. כנ"ל, הביעור, זמן לפני [אף

– שביעית בקדושת נתקדש שהשמן ההלכה שנפסקה
בביעור]. גם שהוא 116)נתחייב אףֿעלֿפי שהחרוב,

ישן. ביין גם טעם לתת כח בו יש שם.117)חדש, משנה
שיש 118) כדבר זה והרי הביעור. זמן לפני בנתערב היינו

שלש  מזון ולחלקו בקדושה לאכלו אפשר שהרי מתירין, לו
אסורות  מאכלות ובהלכות כאן (רדב"ז אחד לכל סעודות

ח). הלכה חדש,119)שם בשמן שנתערב ישן ורד היינו
(ראה  בשמן שנתערבו ישנים בין חדשים בין חרובים או
שנתבאר  וכמו הביעור, זמן לפני והכל הקודמת), בהלכה

למעלה.

ה'תשע"ו  א' אדר י"ג ב' יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הכלים 1) הם ומה עבירה. עוברי ידי לחזק שאסור יבאר

למי  אותם למכור מותר אם בשביעית. למכרן רשאי שהאומן
אם  לישראל. בח"ל רבים כדים היוצר שמוכר חשוד. שאינו
שביעית  פירות ליקח מותר אם בשביעית. נכרים ידי מחזיקין
חשוד  הוא ומי בשביעית. הארץ מעם לולב הלוקח מע"ה.
חשוד  אם השביעית על החשוד בשביעית. סחורה לעשות
אחרים. על נאמן הוא אם החשוד בהיפך. או המעשרות על
אם  והצבעונין הפטמין השביעית. על חשודין אם והכהנים

אדם. מכל מורסן לוקחין

.à¯eÒ‡ Ck ,˙ÈÚÈ·Ma ı¯‡‰ „·ÚÏ ¯eÒ‡L C¯„k¿∆∆∆»«¬…»»∆«¿ƒƒ»»
ÈÏk Ô‰Ï ¯kÓÏ B‡ ,d˙B‡ ÔÈ„·BÚL Ï‡¯OÈ È„È ˜fÁÏ¿«≈¿≈ƒ¿»≈∆¿ƒ»ƒ¿…»∆¿≈

.‰¯·Ú È¯·BÚ È„È ˜fÁÏ ¯eÒ‡L ÈÙÏ ;‰„B·Ú¬»¿ƒ∆»¿«≈¿≈¿≈¬≈»

.á˙ÈÚÈ·Ma Ô¯ÎÓÏ È‡M¯ Ôn‡‰ ÔÈ‡L ÌÈÏk el‡Â¿≈≈ƒ∆≈»À»««¿»¿»«¿ƒƒ
ÏÚ‰ ,‰ÈÏk ÏÎÂ ‰L¯ÁÓ :˙ÈÚÈ·M‰ ÏÚ „eLÁL ÈÓÏ¿ƒ∆»««¿ƒƒ«¬≈»¿»≈∆»»…

¯˜c‰Â ‰¯Ên‰Â˙„ÁÈÓ BzÎ‡ÏnL Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê . ¿«ƒ¿∆¿«∆∆∆«¿»…∆¿«¿¿À∆∆
;„eLÁÏ B¯ÎÓÏ ¯eÒ‡ - ˙ÈÚÈ·Ma ‰¯eÒ‡L ‰Î‡ÏÓÏƒ¿»»∆¬»«¿ƒƒ»¿»¿¿»

- ˙¯zÓ ‰È‰˙Â ‰¯eÒ‡ ‰È‰zL ¯LÙ‡L ‰Î‡ÏÓÏÂ¿ƒ¿»»∆∆¿»∆ƒ¿∆¬»¿ƒ¿∆À∆∆
.„eLÁÏ B¯ÎÓÏ ¯zÓÀ»¿»¿¿»

.â.‰ÈÏk ÏÎÂ ‰Ï‚Ú‰Â Ïbn‰ BÏ ‡e‰ ¯ÎBÓ ?„ˆÈk≈«≈««»¿»¬»»¿»≈∆»
È¯‰ - ËÚÓ ‰Ï‚Ú‰ ÏÚ ‡È·ÈÂ ËÚÓ Ba ¯ˆ˜È Ì‡L∆ƒƒ¿…¿«¿»ƒ«»¬»»¿«¬≈
Ïk ‡È·È B‡ ÔÈ¯ˆBw‰ C¯„k ¯ˆ˜È Ì‡Â ;¯zÓ ‰Ê∆À»¿ƒƒ¿…¿∆∆«¿ƒ»ƒ»

.¯eÒ‡ - e‰„O ˙B¯t≈»≈»

.ã¯·„ elÙ‡ „eLÁ BÈ‡L ÈÓÏ Ì˙Ò ¯kÓÏ ¯zÓeÀ»ƒ¿…¿»¿ƒ∆≈»¬ƒ»»
;˙ÈÚÈ·Ma ‰¯eÒ‡‰ ‰Î‡ÏÓÏ ˙„ÁÈÓ BzÎ‡ÏnL∆¿«¿¿À∆∆ƒ¿»»»¬»«¿ƒƒ
‰Î‡ÏÓ BÏ ˙BOÚÏ ˙ÈÚÈ·Ma ‰wL ¯LÙ‡ È¯‰L∆¬≈∆¿»∆»»«¿ƒƒ«¬¿»»

.˙ÈÚÈ·L ¯Á‡Ï¿««¿ƒƒ

.äÈck ¯OÚ ‰MÓÁÂ ÔÓL Èck ‰MÓÁ ¯ÎBÓ ¯ˆBi‰«≈≈¬ƒ»«≈∆∆«¬ƒ»»»«≈
BÈ‡Â ,‰fÓ ¯˙È ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯kÓÏ ¯zÓe .ÔÈÈ«ƒÀ»ƒ¿…¿≈»ƒ»≈ƒ∆¿≈
ÌÈa¯ ÌÈck ¯ÎBÓe .Ï‡¯OÈÏ ¯kÓÈ ‡nL LLBÁ≈∆»ƒ¿…¿ƒ¿»≈≈«ƒ«ƒ
Ì‡È·È ‡nL LLBÁ BÈ‡Â ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ï‡¯OÈÏ¿ƒ¿»≈¿»»»∆¿≈≈∆»¿ƒ≈

.ı¯‡Ï»»∆

.åÈ¯‰L ,˙ÈÚÈ·Ma ˙L¯BÁ ‰¯t „eLÁÏ ¯ÎBÓe≈¿»»»∆∆«¿ƒƒ∆¬≈
¯LÙ‡ È¯‰L ,e‰„O BÏ ¯ÎBÓe .dËÁLÏ ¯LÙ‡∆¿»¿»√»≈»≈∆¬≈∆¿»
Ì‡ ‡l‡ ,ÔÏÈ‡‰ ‰„O BÏ ¯kÓÈ ‡Ï Ï·‡ .d¯È·BiL∆ƒ»¬»…ƒ¿…¿≈»ƒ»∆»ƒ
BÏÈ‡LÓe .ÔÏÈ‡a BÏ ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ BnÚ ˜Òt Ôk≈»«ƒ«¿»∆≈»ƒ»«¿ƒ
,Ô¯b BÏ LiL Ú„BÈ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,da „cÓÏ ‰‡Ò¿»ƒ¿…»««ƒ∆≈«∆≈…∆
BÏ Ë¯BÙe .B˙Èa CB˙a da „cÓiL ¯LÙ‡ È¯‰L∆¬≈∆¿»∆ƒ¿…»¿≈≈
ÔlÎÂ .ÌÈÏÚBt BÏ LiL Ú„BÈ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÚÓ»««ƒ∆≈«∆≈¬ƒ¿À»

.ÌÈ¯eÒ‡ - Le¯Ùa¿≈¬ƒ

.æÏÚ ‰„eLÁ‰ dz¯·ÁÏ ‰M‡ ˙Ï‡LÓ ÔÎÂ¿≈«¿∆∆ƒ»«¬∆¿»«¬»«
¯B·˙ ‡Ï Ï·‡ ;¯ep˙Â ÌÈÁ¯ ,‰¯·Îe ‰Ù ˙ÈÚÈ·M‰«¿ƒƒ»»¿»»≈«ƒ¿«¬»…»

.dnÚ ÔBÁËz ‡ÏÂ¿…ƒ¿ƒ»

.çÌÈ¯·„a ˙ÈÚÈ·Ma ÌÈ·ÎBk È„·BÚ È„È ÔÈ˜ÈÊÁÓ«¬ƒƒ¿≈¿≈»ƒ«¿ƒƒƒ¿»ƒ
BÏ ¯ÓB‡ - Ú¯BÊ B‡ L¯BÁ e‰‡¯L ÔB‚k ,„·Ïaƒ¿«¿∆»»≈≈«≈
ÈtÓ ,el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ 'ÁÈÏˆz' B‡ '˜fÁ˙z'ƒ¿«≈«¿ƒ«¿«≈ƒ¿»ƒ≈ƒ¿≈
ep„ÚÒÈ ‡Ï Ï·‡ ;ı¯‡‰ ˙˙È·L ÏÚ ÔÈeˆÓ ÌÈ‡L∆≈»¿Àƒ«¿ƒ«»»∆¬»…ƒ¿»∆
,ÔÈ¯È Ô‰Ó ÔÈ¯ÎBÁÂ .˙¯ek‰ Ô‰nÚ ˙Bc¯Ï ¯zÓe .„ia«»À»ƒ¿ƒ»∆««∆∆¿¿ƒ≈∆ƒƒ

.Ô˙B‡ Ò˜Ï È„k ·eiÁ Èa ÔÈ‡L ÈÙÏ¿ƒ∆≈»¿≈ƒ¿≈ƒ¿…»

.è.¯aÁÓa ‡Ï Ï·‡ ,LeÏ˙a ‡È¯eÒa ˙BOÚÏ ¯zÓÀ»«¬¿¿»¿»¬»…ƒ¿À»
‡Ï Ï·‡ ,ÔÈ¯nÚÓe ÔÈÎ¯B„Â ÔÈ¯BÊÂ ÔÈLc ?„ˆÈk≈«»ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ¬»…
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÈ˜ÒBÓ ‡ÏÂ ÔÈ¯ˆBa ‡ÏÂ ÔÈ¯ˆB˜¿ƒ¿…¿ƒ¿…¿ƒ¿≈…«≈

.el‡a»≈

.éB‡ ˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùa ‰¯BÁÒ ˙BOÚÏ ¯eÒ‡L ÌLk¿≈∆»«¬¿»¿≈¿ƒƒ
ÔÈ‡L ÈÙÏ ;ı¯‡‰ ÌÚÓ ÁwÏ ¯eÒ‡ Ck ,Ô¯ÓLÏ¿»¿»»»ƒ«≈«»»∆¿ƒ∆≈
,‡e‰L Ïk elÙ‡Â ,ı¯‡‰ ÌÚÏ ˙ÈÚÈ·L ÈÓc ÔÈ¯ÒBÓ¿ƒ¿≈¿ƒƒ¿«»»∆«¬ƒ»∆

.˙ÈÚÈ·L ˙M„˜a Ô˙B‡ ÏÎ‡È ‡Ï ‡nL∆»……«»ƒ¿À«¿ƒƒ
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.àéBÏ Ô˙B - ˙ÈÚÈ·Ma ı¯‡‰ ÌÚÓ ·ÏeÏ Á˜Bl‰«≈«»≈«»»∆«¿ƒƒ≈
ÈÓ„ BÏ ÚÈÏ·Ó - BÏ Ô˙ ‡Ï Ì‡Â .‰zÓ ‚B¯˙‡∆¿«»»¿ƒ…»««¿ƒ«¿≈

.·ÏeÏ ÈÓ„a ‚B¯˙‡∆¿ƒ¿≈»

.áé˙B¯t ¯ÎBÓ ‰È‰L ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆»»≈≈
;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈBn¯Â ÌÈ‡z ÔB‚k ,¯eÓLa Ô˙BÓkL∆¿»¿»¿¿≈ƒ¿ƒƒ¿«≈»∆
ÔB‚k ,¯˜Ù‰‰ ÔÓ Ô˙˜ÊÁL ˙B¯t ¯ÎBÓ ‰È‰ Ï·‡¬»»»≈≈∆∆¿»»ƒ«∆¿≈¿
¯aÒk‰Â ˙B‚BÏ‚ÏÁ‰Â ÌÈËBM‰Â ÔÈÊea¯i‰Â Ì‚Èt‰«≈»¿««¿ƒ¿«ƒ¿«¬«¿¿«À¿»
epnÓ ÁwÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯‰ ÏL∆»ƒ¿«≈»∆¬≈∆À»ƒ«ƒ∆
ÏL ÂÈiÁ È„k ÌeMÓ ,„·Ïa ˙BcÚÒ LÏL ÈÓ„k ,ËÚÓ¿«ƒ¿≈»¿Àƒ¿«ƒ¿≈«»∆

.¯ÎBÓ≈

.âéÏÚa ÌeL ÔB‚k ,˙B¯OÚÓa ·iÁ BÈ‡L ¯·c ÏÎÂ¿»»»∆≈«»¿««¿¿««
ÌÈL„ÚÂ ˙Bi˜Ïw‰ ÔÈÒÈ¯‚e ‰tÎ¯ ÏL Ïˆ·e ÈÎa∆ƒ»»∆ƒ¿»¿ƒƒ«ƒ¿ƒ«¬»ƒ
Ú¯Ê ÔB‚k ,˙BÏÎ‡ ÔÈ‡L ‰p‚ ÈBÚ¯Ê ÔÎÂ ,˙Bi¯ˆn‰«ƒ¿ƒ¿≈≈¿≈ƒ»∆≈»∆¡»¿∆«
Ì„‡ ÏkÓ ÔÈÁ˜Ï el‡ È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔBˆe ˙ÙÏ∆∆¿¿«≈»∆¬≈≈ƒ¿»ƒƒ»»»

.˙ÈÚÈ·Ma«¿ƒƒ

.ãéÈÓ Ï·‡ ;Ì˙Ò ı¯‡‰ ÌÚa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿«»»∆¿»¬»ƒ
B‡ ˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùa ‰¯BÁÒ ˙BOÚÏ „eLÁ ‡e‰L∆»«¬¿»¿≈¿ƒƒ
¯·„ epnÓ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ - Ô‰Ó ¯kÓÏÂ ÂÈ˙B¯t ¯ÓLÏƒ¿…≈»¿ƒ¿…≈∆≈¿ƒƒ∆»»
epnÓ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â .ÏÏk ˙ÈÚÈ·L ˙wÊ ÂÈÏÚ LiL∆≈»»ƒ«¿ƒƒ¿»¿≈¿ƒƒ∆
.¯eÊLÂ ÈeÂË epnÓ ÔÈÁ˜BÏ Ï·‡ ;˜e¯Ò elÙ‡ ,ÔzLtƒ¿»¬ƒ»¬»¿ƒƒ∆»¿»

.åèÏÚ „eLÁ BÈ‡ - ˙ÈÚÈ·M‰ ÏÚ „eLÁ‰∆»««¿ƒƒ≈»«
ÏÚ „eLÁ BÈ‡ - ˙B¯OÚn‰ ÏÚ „eLÁ‰Â ,˙B¯OÚn‰«««¿¿∆»««««¿≈»«
¯OÚÓ - ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰ÊÂ ‰fL Èt ÏÚ Û‡L .˙ÈÚÈ·M‰«¿ƒƒ∆««ƒ∆∆»∆ƒ«»«¬≈
˙ÈÚÈ·Le ,˙ÈÚÈ·Ma Ôk ÔÈ‡M ‰Ó ,ÌB˜Ó ˙‡·‰ ÔeÚË»¬»«»«∆≈≈«¿ƒƒ¿ƒƒ

.¯OÚÓa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó ,ÔBÈ„t dÏ ÔÈ‡≈»ƒ¿«∆≈≈¿«¬≈

.æèÏÚ ‡Ï „eLÁ BÈ‡ - ˙B¯‰h‰ ÏÚ „eLÁ‰∆»««¿»≈»…«
‰f‰ ‡Óh‰ ÏÎ‡‰L .˙ÈÚÈ·M‰ ÏÚ ‡ÏÂ ¯OÚn‰««¬≈¿…««¿ƒƒ∆»…∆«»≈«∆
‡l‡ ÌÈ¯Á‡ ‡nËÓ BÈ‡ - ¯B‰Ë ˙˜ÊÁa B¯ÎnL∆¿»¿∆¿«»≈¿«≈¬≈ƒ∆»
BÈ‡ - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·„Ï „eLÁ‰Â ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ¿∆»¿ƒ¿≈¿ƒ≈

.‰¯Bz È¯·„Ï „eLÁ»¿ƒ¿≈»

.æéÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯·c ÏÚ „eLÁ‰ Ïk»∆»«»»««ƒ∆≈∆¡»«
ÔÈ‡ ‰˜ÊÁ .ÌÈ¯Á‡ ÏL ÏÚ ‡e‰ ÔÓ‡ - BÓˆÚ ÏL∆«¿∆¡»«∆¬≈ƒ¬»»≈
- ¯·c‰ ÏÚ „eLÁ‰ ,CÎÈÙÏ .ÌÈ¯Á‡Ï ‡ËBÁ Ì„‡»»≈«¬≈ƒ¿ƒ»∆»««»»

.B„ÈÚÓe Bc»¿ƒ

.çéÌ‰L ÈÙÏ .˙ÈÚÈ·M‰ ÏÚ ÔÈ„eLÁ ÌÈ‰k‰«…¬ƒ¬ƒ««¿ƒƒ¿ƒ∆≈
Èt ÏÚ Û‡ eÏ ˙B¯zÓ ˙BÓe¯z‰Â ÏÈ‡B‰ :ÌÈ¯ÓB‡¿ƒƒ¿«¿À»»««ƒ

Ï˜ ,‰˙ÈÓa ÌÈ¯f‰ ÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L˙B¯t ¯ÓÁÂ ∆≈¬ƒ««»ƒ¿ƒ»«»…∆≈
‰‡Ò ‰‡ÓÏ ‰ÏÙpL ‰Óe¯z ‰‡Ò ,CÎÈÙÏ .˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ¿ƒ»¿»¿»∆»¿»¿≈»¿»
- ‰‡nÓ ˙BÁÙÏ ‰ÏÙ ;‰ÏÚz - ˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ÏL∆≈¿ƒƒ«¬∆»¿»¿»ƒ≈»
ÈÙÏ ,Ún„Ó ÏÎk ÌÈ‰kÏ e¯ÎnÈ ‡ÏÂ Ïk‰ e·˜¯Èƒ¿¿«…¿…ƒ»¿«…¬ƒ¿»¿À»¿ƒ

.˙ÈÚÈ·M‰ ÏÚ ÔÈ„eLÁ Ì‰L∆≈¬ƒ««¿ƒƒ

.èé,ÌB˜Ó ÏkÓ ÔÒ¯Ó ÔÈÁ˜BÏ ÔÈÓht‰Â ÔÈÚ·v‰««¿»ƒ¿««»ƒ¿ƒÀ¿»ƒ»»
.‡e‰ ˙ÈÚÈ·L ÈÁÈÙqÓ ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â¿≈»¿ƒ∆»ƒ¿ƒ≈¿ƒƒ

.ë˙B¯ˆÁa ÔÈ˜c˜„Ó eÈ‰È ‡Ï ˙ÈÚÈ·M· ‰t˜ È‡ab«»≈À»«¿ƒƒ…ƒ¿¿«¿¿ƒ«¬≈
ÔÈ‡Â ,˙¯zÓ - ˙t Ô‰Ï e˙ Ì‡Â .˙ÈÚÈ·L ÈÏÎB‡ ÏL∆¿≈¿ƒƒ¿ƒ»¿»∆«À∆∆¿≈
‡lL ;‡È‰ ˙ÈÚÈ·L ÈÁÈÙqÓ ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ¿ƒ»∆»ƒ¿ƒ≈¿ƒƒƒ∆…
˙ÈÚÈ·L ˙BÚÓ B‡ ‡l‡ ÔÈ˙B ˙BÈ‰Ï Ï‡¯OÈ e„LÁ∆¿¿ƒ¿»≈ƒ¿¿ƒ∆»¿¿ƒƒ
ÔÓ ˙BÂÏÏ ¯zÓe .˙ÈÚÈ·L ÈÓ„a ˙BÁ˜Ïp‰ ÌÈˆÈa B‡≈ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒƒÀ»ƒ¿ƒ
‰La ˙B¯t Ô‰Ï ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ÌÈiÚ‰»¬ƒƒ≈¿ƒƒ«¬ƒƒ»∆≈¿»»

.˙ÈÈÓL¿ƒƒ

ה'תשע"ו  א' אדר י"ד ג' יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
חמור 1) פטר מישראל אדם כל לפדות שמצותֿעשה יבאר

בהנאה  אסור חמור ושפטר הוא. למי בו שפודין השה בשה.
חייב  ומאימתי השה. באחריות חייב אם שיפדה. עד
וכהנים  בשוויו. פודהו ואם אותו. פודין מה על לפדותו.
או  גוי של חמורו עובר הלוקח בו. חייבים אם ולויים
או  מהגוי, חמור המקבל ודין שותף. הגוי היה ואם המוכרו.
וחמורה  חמורה. כמין שילדה פרה מישראל. שקיבל הגוי
זכרים  בשני שיש הספיקות זכרים. ב' וילדה בכרה שלא
ביתו. בתוך חמורים פטרי עשרה לו שהיה ומי נקבות, ושתי

.àËÈÓL‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ2,˙ÈÚÈ·Ma ‰ÂÏn‰ ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ«ƒ¿»«¿ƒƒ
·BÁ Ú·Bz‰Â .B„È ‰MÓ ÏÚa Ïk ËBÓL :¯Ó‡pL∆∆¡«»»«««≈»¿«≈«

˙ÈÚÈ·L ÂÈÏÚ ‰¯·ÚL3,‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ ¯·Ú - ∆»¿»»»¿ƒƒ»««…«¬∆
.ÂÈÁ‡ ˙‡Â e‰Ú¯ ˙‡ ObÈ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ…∆≈≈¿∆»ƒ

מלגבות.2) כספים 3)להניח משמטת שביעית אין שהרי
בסופה. אלא

.áÌÈÙÒk ˙hÓL ÔÈ‡4ÔÓÊa ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ ˙‚‰B ≈¿ƒ«¿»ƒ∆∆ƒ«»∆»ƒ¿«
Ú˜¯˜ ˙hÓL ÌL LiL ,‚‰B Ï·Bi‰L5·eLÈ È¯‰L , ∆«≈≈∆≈»¿ƒ««¿«∆¬≈»

ÛÒk ‡Ïa ÂÈÏÚ·Ï Ú˜¯w‰6‰Ê ¯·„Â .7.‡e‰ ‰Ïa˜ ««¿«ƒ¿»»¿…∆∆¿»»∆«»»
‰z‡ - Ú˜¯˜ ËÈÓLÓ ‰z‡L ÔÓÊa :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡»¿¬»ƒƒ¿«∆«»«¿ƒ«¿««»
‰ˆeÁa ÔÈa ı¯‡a ÔÈa ,ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈÙÒk ËÈÓLÓ«¿ƒ¿»ƒ¿»»≈»»∆≈¿»
‰z‡ ÔÈ‡ - Ú˜¯˜ ˙hÓL ÌL ÔÈ‡L ÔÓÊ·e ;ı¯‡Ï»»∆ƒ¿«∆≈»¿ƒ««¿«≈«»

ÌÈÙÒk ËÈÓLÓ8.ı¯‡a elÙ‡ ˙ÈÚÈ·Ma «¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ¬ƒ»»∆

אינה 4) הארץ שביתת אבל החובות. השמטת כלומר,
היובל  שאין בזמן אף התורה מן נוהגת והיא ביובל, תלוייה

למוכר.5)נוהג. והחזרתה הקרקע עזיבת כלומר,
ולפיכך 6) כספים שמיטת יש קרקע בשמיטת גם כן [ואם

להן]. הושוותה לא הארץ שביתת אבל שתיהן. הושוו
תלוייה 7) הגוף, חובת שהיא פי על אף כספים ששמיטת

בארץ. התלוייה מצוה שהיא ביובל השבת 8)היא כלומר,
ביובל. והיינו לבעליה, הקרקע

.âÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe9˙‚‰B ÌÈÙÒk ˙hÓL ‡‰zL , ƒƒ¿≈¿ƒ∆¿≈¿ƒ«¿»ƒ∆∆
ÌB˜Ó ÏÎa ‰f‰ ÔÓfa10Ï·Bi‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â «¿««∆¿»»¿««ƒ∆≈«≈
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‚‰B11ÌÈÙÒk‰ ˙hÓL ˙¯Bz ÁkzLz ‡lL È„k , ≈¿≈∆…ƒ¿«««¿ƒ««¿»ƒ
.Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈

לשביעית".9) זכר דתשמט, רבנן "ותקינו שם: בגיטין
ושם 10) התורה. מן נוהגת שהייתה כשם לארץ, בחוץ אף

את  סידרו אסי ורב אמי רב של דינם שבבית אמרו,
אבטליניה, חילי איישר אי שמואל: אמר וכן הפרוזבול,
מדרבנן. בבבל גם נוהגת כספים שמיטת שהייתה משמע

שנות 11) שתי חכמים תיקנו שלא נוהג, אינו מדרבנן אפילו
יכולים  הצבור רוב שאין דבר שהוא תכופות, שביתה,

בו. לעמוד

.ãdÙBÒa ‡l‡ ÌÈÙÒk ˙ËnLÓ ˙ÈÚÈ·L ÔÈ‡12. ≈¿ƒƒ¿«∆∆¿»ƒ∆»¿»
¯·c ‰ÊÂ ‰hÓL ‰OÚz ÌÈL Ú·L ıwÓ :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ≈∆«»ƒ«¬∆¿ƒ»¿∆¿«

ÌLÂ ,‰hÓM‰13„ÚÓa ÌÈL Ú·L ıwÓ :¯ÓB‡ ‡e‰ «¿ƒ»¿»≈ƒ≈∆«»ƒ¿…≈
Ú·L ¯Á‡ - ÌM ‰Ó ;˙Bkq‰ ‚Áa ‰hÓM‰ ˙L14, ¿««¿ƒ»¿««À«»««∆«

CÎÈÙÏ .Ú·L ¯Á‡ - ÌÈÙÒk ˙ËÓL‰ Û‡15‰ÂÏ‰ , ««¿»«¿»ƒ««∆«¿ƒ»ƒ¿»
,‰M‰ Ïk B·BÁ ‰·Bb - dÓˆÚ ˙ÈÚÈ·Ma B¯·Á ˙‡∆¬≈«¿ƒƒ«¿»∆»«»»

‰nÁ Ú˜LzLÎe16È‡ˆBÓ ÏL ‰M‰ L‡¯ ÈÏÈÏa ¿∆ƒ¿««»¿≈≈…«»»∆»≈
·BÁ‰ „·‡ - ˙ÈÚÈ·L17. ¿ƒƒ»««

מתחילתה.12) נוהגת קרקע שביתת במצות 13)אבל
יכול  שנים, שבע "מקץ אמרו: שם בספרי והנה הקהל.
קץ  כאן נאמר דן: אתה הרי בסופה, או השנה, מתחילת
ולא  בסופה, להלן האמור קץ מה קץ, להלן ונאמר
ולא  בתחילתה" ולא בסופה כאן האמור קץ אף בתחילתה,
פירש  ורבינו מכוונים, הדברים "קץ" לאיזה שם מבואר

הקהל. במצות הנאמר לקץ נאמר 14)שהכוונה [שהרי
היינו  "מקץ" ואם הסוכות" בחג השמיטה שנת "במועד שם:
"במועד  לאמר התורה הוצרכה למה השמיטה, שנת בתחילת
הוצרכה  השנה, לסוף הכוונה אם אבל השמיטה", שנת
שכבר  פי על שאף לנו לאמר השמיטה" שנת "במועד לאמר
בשביעית, שליש שהביאה תבואה - השמיטה שנת עברה
שבסוטה  פי על ואף בשמינית. שביעית מנהג בה נוהג אתה
כן  לא שאם "שמיטה", לאמר התורה שהוצרכה אמרו מא.
שזה  פי על ואף לארץ, כניסתם מעת שנים שבע מונים היינו
מקום  לה אין הזאת הטעות כל - השמיטה בשנת יהיה לא
כן  ואם שנים, שבע בסוף היינו ש"מקץ" האמת לפי אלא
שנים  שבע לסוף הכוונה כי לטעות יש "שמיטה" המלה בלי
בתחילת  "מקץ", נפרש אם אבל כנ"ל, לארץ, היכנסם מיום
זה  לפי כי מעכשיו, למנות לטעות מקום אין שנים, שבע
על  אלא שנים", שבע "מקץ ולא "מעתה" להיות צריך היה
לומר  הוצרך ולפיכך שנים, שבע בסוף הוא ש"מקץ" כרחנו
בלי  שנים שבע לסוף שהכוונה לומר נטעה שלא "שמיטה",

אלא 15)שמיטה]. אינה כספים ששמיטת לפי כלומר,
שביעית. פירוש 16)בסוף אלא מ"הקהל" לומדים ואין

שלא  משם, למדו לא אבל בסוף, שהוא "מקץ" המלה
הסוכות. בחג אלא הלווה 17)תישמט רוצה כן אם אלא

מתנה. בתורת להחזיר

.äL‡¯ ÌBi‰L ˙Úc ÏÚ d˜lÁÂ ‰¯t‰ ˙‡ ËÁL»«∆«»»¿ƒ¿»«««∆«…
˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓ ÏL ‰M‰18ÏeÏ‡ ¯aÚ˙Â ,19‡ˆÓÂ «»»∆»≈¿ƒƒ¿ƒ¿«≈¡¿ƒ¿»

i‰ B˙B‡È¯‰L ,ÌÈÓc‰ e„·‡ - ˙ÈÚÈ·L ÛBÒ ÌB «¿ƒƒ»¿«»ƒ∆¬≈
·BÁ‰ ÏÚ ˙ÈÚÈ·L ‰¯·Ú20. »¿»¿ƒƒ««

נשמטים.18) החובות אין ושוב שביעית, עברה וכבר
השנה 19) ראש וקדשו יום, שלושים בן החודש שנעשה

ואחד. שלושים ביום להקפת 20)למחר דומה זה ואין
תובעו  החנות בעל אין ששם כיוון נשמטת, שאינה חנות
מעט  מחנותו לוקח שהיה מרובה זמן שלאחר אלא כלל,
יודע  היה שאם כאן, אבל כאחד. הכל משלם  הוא מעט,
הרי  ולכן מיד, הבשר דמי נוטל היה השנה, ראש היום שאין

משמטתו. ששביעית במלווה, כזקפו זה

.å‰ÂÏÓ elÙ‡Â .‰ÂÏn‰ ˙‡ ˙ËnLÓ ˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ¿«∆∆∆«ƒ¿»«¬ƒƒ¿»
ËÈÓLÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÒÎ ˙eÈ¯Á‡ Ba LiL ¯ËLaL21. ∆ƒ¿»∆≈«¬»¿»ƒ¬≈∆«¿ƒ

BÏ ÌiÒ Ì‡Â22ËÈÓLÓ BÈ‡ - B˙‡ÂÏ‰a ‰„O23. ¿ƒƒ≈»∆¿«¿»»≈«¿ƒ
‰Úe·M‰ ˙‡ ˙ËnLÓ ˙ÈÚÈ·M‰Â24‡Ï :¯Ó‡pL ; ¿«¿ƒƒ¿«∆∆∆«¿»∆∆¡«…

ÌlLÏ ‡Ï ,ÌB˜Ó ÏkÓ - ObÈ25Ú·M‰Ï ‡ÏÂ26. ƒ…ƒ»»…¿«≈¿…¿ƒ»«

דמי".21) כגבוי לגבות העומד ש"שטר אומרים אנו ואין
למלווה.22) את 23)הלווה לו והראה לו שייחדה שכיוון

כבר. כגבויה היא הרי סביב, במיצריה כגון 24)השדה
וכופר  בחמישים מודה והלה זוז מאה מחברו התובע
על  עבר אם - במקצת מודה כדין שבועה שחייב בחמישים,
ומלהישבע. מלשלם הוא פטור השמיטה, שנת סוף זה

אינה 25) - הממון את משמטת השביעית שאין ודבר
השבועה. את גם מן 26)משמטת זאת למדו מט. ושם

שבועה) (היינו, דיבור ואפילו השמיטה", דבר "וזה הפסוק:
משמטת.

.æÔÈic‰ ˙Úe·La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na27ÏÎÂ «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«««»ƒ¿…
Ô‰a ‰„BÈ Ì‡L ÌÈ¯·cÓ da ‡ˆBik28˙ÈÚÈ·L «≈»ƒ¿»ƒ∆ƒ∆»∆¿ƒƒ

Ô˙ËnLÓ29ÔÈÙzM‰Â ÔÈ¯ÓBM‰ ˙Úe·L Ï·‡ ;30 ¿««¿»¬»¿««¿ƒ¿«À»ƒ
‰„BÈ Ì‡L ˙BÚe·MÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ31ÌlLÈ32È¯‰ - ¿«≈»∆ƒ¿∆ƒ∆¿«≈¬≈

‰hÓM‰ ¯Á‡ Ú·MÈ ‰Ê33. ∆ƒ»««««¿ƒ»

במקצת.27) מודה שבועת בכל 28)שהיא כלומר,
תובעו. שהמלווה הודה 29)ההלוואה לא אם ולכן

השבועה. נשמטת שבועה נעשים 30)ונתחייב שהם
של  דבר נגנב מהן אחד מבית שאם לזה, זה שכר שומרי
חבירו  שגם שכרו, וזהו שכר. כשומר לשלם חייב שותפות

עכשיו. זה שמשמר זמן כשיעור הכל סוף 31)ישמור לפני
שהם 32)שביעית. "לפי שמינית, של השנה ראש לאחר

מלווה". ולא השמיטה,33)פקדון אחר אפילו כלומר,
כספים. שמיטת זמן זה על עבר שכבר

.çe‰ÂÏ‰34‡e‰Â ‰hÓM‰ ÚÈb‰Â ,Ba ¯ÙÎÂ BÚ·˙e ƒ¿»¿»¿»«¿ƒƒ««¿ƒ»¿
B˙¯ÈÙÎa35ÚL ¯Á‡ ‰„B‰Â ,e‡aL B‡ ˙ÈÚÈ·L ‰¯· ƒ¿ƒ»¿»««∆»¿»¿ƒƒ∆»

˙ÈÚÈ·M‰ ¯Á‡ ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ36˙ÈÚÈ·M‰ ÔÈ‡ - »»≈ƒ«««¿ƒƒ≈«¿ƒƒ
˙ËnLÓ37. ¿«∆∆

דא 34) "פשיטא א: הלכה סוף י פרק שביעית ירושלמי
משמטת". אינה כפרנית נעשית שהיא מלווה מילתא,

לפי 35) כך, על ולנגשו ממון לתובעו יכול המלווה אין שאז
היסת  שבועת אלא עליו לו ואין מלשלם, פטור הכל שכופר
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.àéBÏ Ô˙B - ˙ÈÚÈ·Ma ı¯‡‰ ÌÚÓ ·ÏeÏ Á˜Bl‰«≈«»≈«»»∆«¿ƒƒ≈
ÈÓ„ BÏ ÚÈÏ·Ó - BÏ Ô˙ ‡Ï Ì‡Â .‰zÓ ‚B¯˙‡∆¿«»»¿ƒ…»««¿ƒ«¿≈

.·ÏeÏ ÈÓ„a ‚B¯˙‡∆¿ƒ¿≈»

.áé˙B¯t ¯ÎBÓ ‰È‰L ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆»»≈≈
;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈBn¯Â ÌÈ‡z ÔB‚k ,¯eÓLa Ô˙BÓkL∆¿»¿»¿¿≈ƒ¿ƒƒ¿«≈»∆
ÔB‚k ,¯˜Ù‰‰ ÔÓ Ô˙˜ÊÁL ˙B¯t ¯ÎBÓ ‰È‰ Ï·‡¬»»»≈≈∆∆¿»»ƒ«∆¿≈¿
¯aÒk‰Â ˙B‚BÏ‚ÏÁ‰Â ÌÈËBM‰Â ÔÈÊea¯i‰Â Ì‚Èt‰«≈»¿««¿ƒ¿«ƒ¿«¬«¿¿«À¿»
epnÓ ÁwÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯‰ ÏL∆»ƒ¿«≈»∆¬≈∆À»ƒ«ƒ∆
ÏL ÂÈiÁ È„k ÌeMÓ ,„·Ïa ˙BcÚÒ LÏL ÈÓ„k ,ËÚÓ¿«ƒ¿≈»¿Àƒ¿«ƒ¿≈«»∆

.¯ÎBÓ≈

.âéÏÚa ÌeL ÔB‚k ,˙B¯OÚÓa ·iÁ BÈ‡L ¯·c ÏÎÂ¿»»»∆≈«»¿««¿¿««
ÌÈL„ÚÂ ˙Bi˜Ïw‰ ÔÈÒÈ¯‚e ‰tÎ¯ ÏL Ïˆ·e ÈÎa∆ƒ»»∆ƒ¿»¿ƒƒ«ƒ¿ƒ«¬»ƒ
Ú¯Ê ÔB‚k ,˙BÏÎ‡ ÔÈ‡L ‰p‚ ÈBÚ¯Ê ÔÎÂ ,˙Bi¯ˆn‰«ƒ¿ƒ¿≈≈¿≈ƒ»∆≈»∆¡»¿∆«
Ì„‡ ÏkÓ ÔÈÁ˜Ï el‡ È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔBˆe ˙ÙÏ∆∆¿¿«≈»∆¬≈≈ƒ¿»ƒƒ»»»

.˙ÈÚÈ·Ma«¿ƒƒ

.ãéÈÓ Ï·‡ ;Ì˙Ò ı¯‡‰ ÌÚa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿«»»∆¿»¬»ƒ
B‡ ˙ÈÚÈ·L ˙B¯Ùa ‰¯BÁÒ ˙BOÚÏ „eLÁ ‡e‰L∆»«¬¿»¿≈¿ƒƒ
¯·„ epnÓ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ - Ô‰Ó ¯kÓÏÂ ÂÈ˙B¯t ¯ÓLÏƒ¿…≈»¿ƒ¿…≈∆≈¿ƒƒ∆»»
epnÓ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â .ÏÏk ˙ÈÚÈ·L ˙wÊ ÂÈÏÚ LiL∆≈»»ƒ«¿ƒƒ¿»¿≈¿ƒƒ∆
.¯eÊLÂ ÈeÂË epnÓ ÔÈÁ˜BÏ Ï·‡ ;˜e¯Ò elÙ‡ ,ÔzLtƒ¿»¬ƒ»¬»¿ƒƒ∆»¿»

.åèÏÚ „eLÁ BÈ‡ - ˙ÈÚÈ·M‰ ÏÚ „eLÁ‰∆»««¿ƒƒ≈»«
ÏÚ „eLÁ BÈ‡ - ˙B¯OÚn‰ ÏÚ „eLÁ‰Â ,˙B¯OÚn‰«««¿¿∆»««««¿≈»«
¯OÚÓ - ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰ÊÂ ‰fL Èt ÏÚ Û‡L .˙ÈÚÈ·M‰«¿ƒƒ∆««ƒ∆∆»∆ƒ«»«¬≈
˙ÈÚÈ·Le ,˙ÈÚÈ·Ma Ôk ÔÈ‡M ‰Ó ,ÌB˜Ó ˙‡·‰ ÔeÚË»¬»«»«∆≈≈«¿ƒƒ¿ƒƒ

.¯OÚÓa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó ,ÔBÈ„t dÏ ÔÈ‡≈»ƒ¿«∆≈≈¿«¬≈

.æèÏÚ ‡Ï „eLÁ BÈ‡ - ˙B¯‰h‰ ÏÚ „eLÁ‰∆»««¿»≈»…«
‰f‰ ‡Óh‰ ÏÎ‡‰L .˙ÈÚÈ·M‰ ÏÚ ‡ÏÂ ¯OÚn‰««¬≈¿…««¿ƒƒ∆»…∆«»≈«∆
‡l‡ ÌÈ¯Á‡ ‡nËÓ BÈ‡ - ¯B‰Ë ˙˜ÊÁa B¯ÎnL∆¿»¿∆¿«»≈¿«≈¬≈ƒ∆»
BÈ‡ - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·„Ï „eLÁ‰Â ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ¿∆»¿ƒ¿≈¿ƒ≈

.‰¯Bz È¯·„Ï „eLÁ»¿ƒ¿≈»

.æéÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯·c ÏÚ „eLÁ‰ Ïk»∆»«»»««ƒ∆≈∆¡»«
ÔÈ‡ ‰˜ÊÁ .ÌÈ¯Á‡ ÏL ÏÚ ‡e‰ ÔÓ‡ - BÓˆÚ ÏL∆«¿∆¡»«∆¬≈ƒ¬»»≈
- ¯·c‰ ÏÚ „eLÁ‰ ,CÎÈÙÏ .ÌÈ¯Á‡Ï ‡ËBÁ Ì„‡»»≈«¬≈ƒ¿ƒ»∆»««»»

.B„ÈÚÓe Bc»¿ƒ

.çéÌ‰L ÈÙÏ .˙ÈÚÈ·M‰ ÏÚ ÔÈ„eLÁ ÌÈ‰k‰«…¬ƒ¬ƒ««¿ƒƒ¿ƒ∆≈
Èt ÏÚ Û‡ eÏ ˙B¯zÓ ˙BÓe¯z‰Â ÏÈ‡B‰ :ÌÈ¯ÓB‡¿ƒƒ¿«¿À»»««ƒ

Ï˜ ,‰˙ÈÓa ÌÈ¯f‰ ÏÚ ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L˙B¯t ¯ÓÁÂ ∆≈¬ƒ««»ƒ¿ƒ»«»…∆≈
‰‡Ò ‰‡ÓÏ ‰ÏÙpL ‰Óe¯z ‰‡Ò ,CÎÈÙÏ .˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ¿ƒ»¿»¿»∆»¿»¿≈»¿»
- ‰‡nÓ ˙BÁÙÏ ‰ÏÙ ;‰ÏÚz - ˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ÏL∆≈¿ƒƒ«¬∆»¿»¿»ƒ≈»
ÈÙÏ ,Ún„Ó ÏÎk ÌÈ‰kÏ e¯ÎnÈ ‡ÏÂ Ïk‰ e·˜¯Èƒ¿¿«…¿…ƒ»¿«…¬ƒ¿»¿À»¿ƒ

.˙ÈÚÈ·M‰ ÏÚ ÔÈ„eLÁ Ì‰L∆≈¬ƒ««¿ƒƒ

.èé,ÌB˜Ó ÏkÓ ÔÒ¯Ó ÔÈÁ˜BÏ ÔÈÓht‰Â ÔÈÚ·v‰««¿»ƒ¿««»ƒ¿ƒÀ¿»ƒ»»
.‡e‰ ˙ÈÚÈ·L ÈÁÈÙqÓ ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â¿≈»¿ƒ∆»ƒ¿ƒ≈¿ƒƒ

.ë˙B¯ˆÁa ÔÈ˜c˜„Ó eÈ‰È ‡Ï ˙ÈÚÈ·M· ‰t˜ È‡ab«»≈À»«¿ƒƒ…ƒ¿¿«¿¿ƒ«¬≈
ÔÈ‡Â ,˙¯zÓ - ˙t Ô‰Ï e˙ Ì‡Â .˙ÈÚÈ·L ÈÏÎB‡ ÏL∆¿≈¿ƒƒ¿ƒ»¿»∆«À∆∆¿≈
‡lL ;‡È‰ ˙ÈÚÈ·L ÈÁÈÙqÓ ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ¿ƒ»∆»ƒ¿ƒ≈¿ƒƒƒ∆…
˙ÈÚÈ·L ˙BÚÓ B‡ ‡l‡ ÔÈ˙B ˙BÈ‰Ï Ï‡¯OÈ e„LÁ∆¿¿ƒ¿»≈ƒ¿¿ƒ∆»¿¿ƒƒ
ÔÓ ˙BÂÏÏ ¯zÓe .˙ÈÚÈ·L ÈÓ„a ˙BÁ˜Ïp‰ ÌÈˆÈa B‡≈ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒƒÀ»ƒ¿ƒ
‰La ˙B¯t Ô‰Ï ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ÌÈiÚ‰»¬ƒƒ≈¿ƒƒ«¬ƒƒ»∆≈¿»»

.˙ÈÈÓL¿ƒƒ

ה'תשע"ו  א' אדר י"ד ג' יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
חמור 1) פטר מישראל אדם כל לפדות שמצותֿעשה יבאר

בהנאה  אסור חמור ושפטר הוא. למי בו שפודין השה בשה.
חייב  ומאימתי השה. באחריות חייב אם שיפדה. עד
וכהנים  בשוויו. פודהו ואם אותו. פודין מה על לפדותו.
או  גוי של חמורו עובר הלוקח בו. חייבים אם ולויים
או  מהגוי, חמור המקבל ודין שותף. הגוי היה ואם המוכרו.
וחמורה  חמורה. כמין שילדה פרה מישראל. שקיבל הגוי
זכרים  בשני שיש הספיקות זכרים. ב' וילדה בכרה שלא
ביתו. בתוך חמורים פטרי עשרה לו שהיה ומי נקבות, ושתי

.àËÈÓL‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ2,˙ÈÚÈ·Ma ‰ÂÏn‰ ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ«ƒ¿»«¿ƒƒ
·BÁ Ú·Bz‰Â .B„È ‰MÓ ÏÚa Ïk ËBÓL :¯Ó‡pL∆∆¡«»»«««≈»¿«≈«

˙ÈÚÈ·L ÂÈÏÚ ‰¯·ÚL3,‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ ¯·Ú - ∆»¿»»»¿ƒƒ»««…«¬∆
.ÂÈÁ‡ ˙‡Â e‰Ú¯ ˙‡ ObÈ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ…∆≈≈¿∆»ƒ

מלגבות.2) כספים 3)להניח משמטת שביעית אין שהרי
בסופה. אלא

.áÌÈÙÒk ˙hÓL ÔÈ‡4ÔÓÊa ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ ˙‚‰B ≈¿ƒ«¿»ƒ∆∆ƒ«»∆»ƒ¿«
Ú˜¯˜ ˙hÓL ÌL LiL ,‚‰B Ï·Bi‰L5·eLÈ È¯‰L , ∆«≈≈∆≈»¿ƒ««¿«∆¬≈»

ÛÒk ‡Ïa ÂÈÏÚ·Ï Ú˜¯w‰6‰Ê ¯·„Â .7.‡e‰ ‰Ïa˜ ««¿«ƒ¿»»¿…∆∆¿»»∆«»»
‰z‡ - Ú˜¯˜ ËÈÓLÓ ‰z‡L ÔÓÊa :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡»¿¬»ƒƒ¿«∆«»«¿ƒ«¿««»
‰ˆeÁa ÔÈa ı¯‡a ÔÈa ,ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈÙÒk ËÈÓLÓ«¿ƒ¿»ƒ¿»»≈»»∆≈¿»
‰z‡ ÔÈ‡ - Ú˜¯˜ ˙hÓL ÌL ÔÈ‡L ÔÓÊ·e ;ı¯‡Ï»»∆ƒ¿«∆≈»¿ƒ««¿«≈«»

ÌÈÙÒk ËÈÓLÓ8.ı¯‡a elÙ‡ ˙ÈÚÈ·Ma «¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ¬ƒ»»∆

אינה 4) הארץ שביתת אבל החובות. השמטת כלומר,
היובל  שאין בזמן אף התורה מן נוהגת והיא ביובל, תלוייה

למוכר.5)נוהג. והחזרתה הקרקע עזיבת כלומר,
ולפיכך 6) כספים שמיטת יש קרקע בשמיטת גם כן [ואם

להן]. הושוותה לא הארץ שביתת אבל שתיהן. הושוו
תלוייה 7) הגוף, חובת שהיא פי על אף כספים ששמיטת

בארץ. התלוייה מצוה שהיא ביובל השבת 8)היא כלומר,
ביובל. והיינו לבעליה, הקרקע

.âÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe9˙‚‰B ÌÈÙÒk ˙hÓL ‡‰zL , ƒƒ¿≈¿ƒ∆¿≈¿ƒ«¿»ƒ∆∆
ÌB˜Ó ÏÎa ‰f‰ ÔÓfa10Ï·Bi‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â «¿««∆¿»»¿««ƒ∆≈«≈
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‚‰B11ÌÈÙÒk‰ ˙hÓL ˙¯Bz ÁkzLz ‡lL È„k , ≈¿≈∆…ƒ¿«««¿ƒ««¿»ƒ
.Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈

לשביעית".9) זכר דתשמט, רבנן "ותקינו שם: בגיטין
ושם 10) התורה. מן נוהגת שהייתה כשם לארץ, בחוץ אף

את  סידרו אסי ורב אמי רב של דינם שבבית אמרו,
אבטליניה, חילי איישר אי שמואל: אמר וכן הפרוזבול,
מדרבנן. בבבל גם נוהגת כספים שמיטת שהייתה משמע

שנות 11) שתי חכמים תיקנו שלא נוהג, אינו מדרבנן אפילו
יכולים  הצבור רוב שאין דבר שהוא תכופות, שביתה,

בו. לעמוד

.ãdÙBÒa ‡l‡ ÌÈÙÒk ˙ËnLÓ ˙ÈÚÈ·L ÔÈ‡12. ≈¿ƒƒ¿«∆∆¿»ƒ∆»¿»
¯·c ‰ÊÂ ‰hÓL ‰OÚz ÌÈL Ú·L ıwÓ :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ≈∆«»ƒ«¬∆¿ƒ»¿∆¿«

ÌLÂ ,‰hÓM‰13„ÚÓa ÌÈL Ú·L ıwÓ :¯ÓB‡ ‡e‰ «¿ƒ»¿»≈ƒ≈∆«»ƒ¿…≈
Ú·L ¯Á‡ - ÌM ‰Ó ;˙Bkq‰ ‚Áa ‰hÓM‰ ˙L14, ¿««¿ƒ»¿««À«»««∆«

CÎÈÙÏ .Ú·L ¯Á‡ - ÌÈÙÒk ˙ËÓL‰ Û‡15‰ÂÏ‰ , ««¿»«¿»ƒ««∆«¿ƒ»ƒ¿»
,‰M‰ Ïk B·BÁ ‰·Bb - dÓˆÚ ˙ÈÚÈ·Ma B¯·Á ˙‡∆¬≈«¿ƒƒ«¿»∆»«»»

‰nÁ Ú˜LzLÎe16È‡ˆBÓ ÏL ‰M‰ L‡¯ ÈÏÈÏa ¿∆ƒ¿««»¿≈≈…«»»∆»≈
·BÁ‰ „·‡ - ˙ÈÚÈ·L17. ¿ƒƒ»««

מתחילתה.12) נוהגת קרקע שביתת במצות 13)אבל
יכול  שנים, שבע "מקץ אמרו: שם בספרי והנה הקהל.
קץ  כאן נאמר דן: אתה הרי בסופה, או השנה, מתחילת
ולא  בסופה, להלן האמור קץ מה קץ, להלן ונאמר
ולא  בתחילתה" ולא בסופה כאן האמור קץ אף בתחילתה,
פירש  ורבינו מכוונים, הדברים "קץ" לאיזה שם מבואר

הקהל. במצות הנאמר לקץ נאמר 14)שהכוונה [שהרי
היינו  "מקץ" ואם הסוכות" בחג השמיטה שנת "במועד שם:
"במועד  לאמר התורה הוצרכה למה השמיטה, שנת בתחילת
הוצרכה  השנה, לסוף הכוונה אם אבל השמיטה", שנת
שכבר  פי על שאף לנו לאמר השמיטה" שנת "במועד לאמר
בשביעית, שליש שהביאה תבואה - השמיטה שנת עברה
שבסוטה  פי על ואף בשמינית. שביעית מנהג בה נוהג אתה
כן  לא שאם "שמיטה", לאמר התורה שהוצרכה אמרו מא.
שזה  פי על ואף לארץ, כניסתם מעת שנים שבע מונים היינו
מקום  לה אין הזאת הטעות כל - השמיטה בשנת יהיה לא
כן  ואם שנים, שבע בסוף היינו ש"מקץ" האמת לפי אלא
שנים  שבע לסוף הכוונה כי לטעות יש "שמיטה" המלה בלי
בתחילת  "מקץ", נפרש אם אבל כנ"ל, לארץ, היכנסם מיום
זה  לפי כי מעכשיו, למנות לטעות מקום אין שנים, שבע
על  אלא שנים", שבע "מקץ ולא "מעתה" להיות צריך היה
לומר  הוצרך ולפיכך שנים, שבע בסוף הוא ש"מקץ" כרחנו
בלי  שנים שבע לסוף שהכוונה לומר נטעה שלא "שמיטה",

אלא 15)שמיטה]. אינה כספים ששמיטת לפי כלומר,
שביעית. פירוש 16)בסוף אלא מ"הקהל" לומדים ואין

שלא  משם, למדו לא אבל בסוף, שהוא "מקץ" המלה
הסוכות. בחג אלא הלווה 17)תישמט רוצה כן אם אלא

מתנה. בתורת להחזיר

.äL‡¯ ÌBi‰L ˙Úc ÏÚ d˜lÁÂ ‰¯t‰ ˙‡ ËÁL»«∆«»»¿ƒ¿»«««∆«…
˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓ ÏL ‰M‰18ÏeÏ‡ ¯aÚ˙Â ,19‡ˆÓÂ «»»∆»≈¿ƒƒ¿ƒ¿«≈¡¿ƒ¿»

i‰ B˙B‡È¯‰L ,ÌÈÓc‰ e„·‡ - ˙ÈÚÈ·L ÛBÒ ÌB «¿ƒƒ»¿«»ƒ∆¬≈
·BÁ‰ ÏÚ ˙ÈÚÈ·L ‰¯·Ú20. »¿»¿ƒƒ««

נשמטים.18) החובות אין ושוב שביעית, עברה וכבר
השנה 19) ראש וקדשו יום, שלושים בן החודש שנעשה

ואחד. שלושים ביום להקפת 20)למחר דומה זה ואין
תובעו  החנות בעל אין ששם כיוון נשמטת, שאינה חנות
מעט  מחנותו לוקח שהיה מרובה זמן שלאחר אלא כלל,
יודע  היה שאם כאן, אבל כאחד. הכל משלם  הוא מעט,
הרי  ולכן מיד, הבשר דמי נוטל היה השנה, ראש היום שאין

משמטתו. ששביעית במלווה, כזקפו זה

.å‰ÂÏÓ elÙ‡Â .‰ÂÏn‰ ˙‡ ˙ËnLÓ ˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ¿«∆∆∆«ƒ¿»«¬ƒƒ¿»
ËÈÓLÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÒÎ ˙eÈ¯Á‡ Ba LiL ¯ËLaL21. ∆ƒ¿»∆≈«¬»¿»ƒ¬≈∆«¿ƒ

BÏ ÌiÒ Ì‡Â22ËÈÓLÓ BÈ‡ - B˙‡ÂÏ‰a ‰„O23. ¿ƒƒ≈»∆¿«¿»»≈«¿ƒ
‰Úe·M‰ ˙‡ ˙ËnLÓ ˙ÈÚÈ·M‰Â24‡Ï :¯Ó‡pL ; ¿«¿ƒƒ¿«∆∆∆«¿»∆∆¡«…

ÌlLÏ ‡Ï ,ÌB˜Ó ÏkÓ - ObÈ25Ú·M‰Ï ‡ÏÂ26. ƒ…ƒ»»…¿«≈¿…¿ƒ»«

דמי".21) כגבוי לגבות העומד ש"שטר אומרים אנו ואין
למלווה.22) את 23)הלווה לו והראה לו שייחדה שכיוון

כבר. כגבויה היא הרי סביב, במיצריה כגון 24)השדה
וכופר  בחמישים מודה והלה זוז מאה מחברו התובע
על  עבר אם - במקצת מודה כדין שבועה שחייב בחמישים,
ומלהישבע. מלשלם הוא פטור השמיטה, שנת סוף זה

אינה 25) - הממון את משמטת השביעית שאין ודבר
השבועה. את גם מן 26)משמטת זאת למדו מט. ושם

שבועה) (היינו, דיבור ואפילו השמיטה", דבר "וזה הפסוק:
משמטת.

.æÔÈic‰ ˙Úe·La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na27ÏÎÂ «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«««»ƒ¿…
Ô‰a ‰„BÈ Ì‡L ÌÈ¯·cÓ da ‡ˆBik28˙ÈÚÈ·L «≈»ƒ¿»ƒ∆ƒ∆»∆¿ƒƒ

Ô˙ËnLÓ29ÔÈÙzM‰Â ÔÈ¯ÓBM‰ ˙Úe·L Ï·‡ ;30 ¿««¿»¬»¿««¿ƒ¿«À»ƒ
‰„BÈ Ì‡L ˙BÚe·MÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ31ÌlLÈ32È¯‰ - ¿«≈»∆ƒ¿∆ƒ∆¿«≈¬≈

‰hÓM‰ ¯Á‡ Ú·MÈ ‰Ê33. ∆ƒ»««««¿ƒ»

במקצת.27) מודה שבועת בכל 28)שהיא כלומר,
תובעו. שהמלווה הודה 29)ההלוואה לא אם ולכן

השבועה. נשמטת שבועה נעשים 30)ונתחייב שהם
של  דבר נגנב מהן אחד מבית שאם לזה, זה שכר שומרי
חבירו  שגם שכרו, וזהו שכר. כשומר לשלם חייב שותפות

עכשיו. זה שמשמר זמן כשיעור הכל סוף 31)ישמור לפני
שהם 32)שביעית. "לפי שמינית, של השנה ראש לאחר

מלווה". ולא השמיטה,33)פקדון אחר אפילו כלומר,
כספים. שמיטת זמן זה על עבר שכבר

.çe‰ÂÏ‰34‡e‰Â ‰hÓM‰ ÚÈb‰Â ,Ba ¯ÙÎÂ BÚ·˙e ƒ¿»¿»¿»«¿ƒƒ««¿ƒ»¿
B˙¯ÈÙÎa35ÚL ¯Á‡ ‰„B‰Â ,e‡aL B‡ ˙ÈÚÈ·L ‰¯· ƒ¿ƒ»¿»««∆»¿»¿ƒƒ∆»

˙ÈÚÈ·M‰ ¯Á‡ ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ36˙ÈÚÈ·M‰ ÔÈ‡ - »»≈ƒ«««¿ƒƒ≈«¿ƒƒ
˙ËnLÓ37. ¿«∆∆

דא 34) "פשיטא א: הלכה סוף י פרק שביעית ירושלמי
משמטת". אינה כפרנית נעשית שהיא מלווה מילתא,

לפי 35) כך, על ולנגשו ממון לתובעו יכול המלווה אין שאז
היסת  שבועת אלא עליו לו ואין מלשלם, פטור הכל שכופר
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השביעית,36)בלבד. שנת שעברה לפני הודה אם אבל
משמטת. היא אלא 37)הרי משמטת אינה ששביעית כיוון

השמיטה  דבר "וזה שנאמר ונגישה, תביעה בו שיש דבר
רעהו". את יגוש לא וגו'

.è- ÌÈL ¯OÚÏ ÔÓÊ BÏ Ú·˜Â B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰««¿∆∆¬≈¿»«¿«¿∆∆»ƒ
BÈ‡38ObÈ ‡Ï È„ÈÏ ‡a ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ;ËnLÓ39, ≈¿«≈««ƒ∆»ƒ≈…ƒ…

‰zÚ ‡e‰ È¯‰40BnÚ ‰˙‰ .ObÏ ÏBÎÈ BÈ‡41‡lL ¬≈«»≈»ƒ¿…ƒ¿»ƒ∆…
˙ËnLÓ ˙ÈÚÈ·L - epÚa˙È42. ƒ¿»∆¿ƒƒ¿«∆∆

השמיטה.38) שנת ישנה שנים עשר בתוך לאחר 39)והרי
שנים. הזמן.40)עשר המלווה.41)לפני עם הלווה

כוונת42) למלווה כי יהא שלא הייתה, יגוש" ב"לא התורה
הרי  לתבעו, יכול שאינו פי על אף וכאן מאומה, הלווה על
הוא  והרי ורגע, רגע בכל ההלוואה להחזיר חייב הלווה

מעצמו. כנתבע

.éepËnLz ‡lL BnÚ ‰˙‰Â B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰««¿∆∆¬≈¿ƒ¿»ƒ∆…¿«¿∆
ÔÈc Ïh·Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ;ËÓL ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ¬≈∆ƒ¿»∆≈»¿«≈ƒ

˙ÈÚÈ·M‰43‰Ê ·BÁ ‡e‰ ËÈÓLÈ ‡lL BnÚ ‰˙‰ .44 «¿ƒƒƒ¿»ƒ∆…«¿ƒ∆
ÔBÓÓaL È‡z ÏkL ;Ìi˜ B‡z - ˙ÈÚÈ·Ma elÙ‡Â«¬ƒ«¿ƒƒ¿»«»∆»¿«∆¿»
ez·iÁ ‡lL ÔBÓÓa BÓˆÚ ·iÁ ‰Ê ‡ˆÓÂ ,Ìi˜ -«»¿ƒ¿»∆ƒ≈«¿¿»∆…ƒ¿«

·iÁ ‡e‰L ,‰¯Bz45. »∆«»

התנה 43) אלא לו, שישלם הלווה עם התנה לא שהרי
ייתכן. לא וזה תשמט, לא שלא 44)שהשמיטה כלומר,

לו  ישלם אלא שביעית, כשתשמטנו החוב, מן עצמו יפטור
ההשמטה. עם להתחשב רבינו 45)מבלי שכתב כמו

שהלווה  לומר, וצריך טו. הלכה מכירה מהלכות י"א בפרק
שם. שנזכרים האופנים ביתר או עדים בפני עצמו חייב
זה  הרי השטר, כתיבת בשעת עמו שהתנה שכיוון וייתכן,

מועיל. שהדבר בשטר, לו כתב כאילו

.àé˙Ùw‰46d‡OÚ Ì‡Â .˙ËÓL dÈ‡ - ˙eÁ‰ «»««¬≈»ƒ¿∆∆¿ƒ¬»»
‰ÂÏÓ47ËÓL BÈ‡ - ¯ÈÎO ¯ÎO .˙ËÓL -48Ì‡Â . ƒ¿»ƒ¿∆∆¿«»ƒ≈ƒ¿»¿ƒ

ÂÈÏÚ BÙ˜Ê49.ËÓL - ‰ÂÏÓa ¿»»»¿ƒ¿»ƒ¿»

נפרע 46) ואינו זמן אחר זמן להקיף שדרך הוא: והטעם
כאילו  זה והרי לנוגשו דרך ואין מעות, לו שיזדמנו עד ממנו
משמטתו. שביעית שאין השביעית, אחר עד הלווהו
י  בהלכה שנאמר למה דומה זה אין מדוע לבדוק [=וכדאי

מׁשּמטת]. ׁשביעית - יתּבעּנּו ׁשּלא עּמֹו כלומר,47)התנה ְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָֹ
לפרעו. זמן החנווני לו קבע אם הדין והוא בדין. העמידו

אותו 48) השוכר ביד שנתיים או שנה שכר לקבץ שדרך
כפיקדון. בידו והם לו לתיתם נוגשו [למעלה 49)ואינו

"עשאה  כתב שביעית, לאחר כמלווה שהיא חנות בהקפת
בפיקדון  אלא כלל, מלווה שאינו שכיר בשכר אבל מלווה"

במלווה"]. עליו "זקפו כתב

.áé- Ú¯ ÌL ‡ÈˆBn‰Â ‰zÙÓ ÏLÂ ÒB‡ ÏL ˙BÒ¿̃»∆≈¿∆¿«∆¿«ƒ≈«
ÔÈËÓL ÌÈ‡50.ÌÈËÓL - ‰ÂÏÓa ÔÙ˜Ê Ì‡Â . ≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ

.ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚMÓ ?‰ÂÏÓa ÔÈÙ˜Ê È˙ÓÈ‡Óe≈≈»«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿««¬»»«ƒ

שהאיש 50) חיובים הם אבל חובות, כשאר "שאינם כיוון

שיפרעם". עד פטור יהיה לא ההוא והאיש בהם, נתחייב
התובע  שיקבל שצריך בממון שרק היא: רבינו דברי [וכוונת
אינו  קנס אבל קבלתו, כאילו ידך", "תשמט תורה אמרה
צריך  שהנתבע ממון אלא לקבל, צריך שהתובע ממון
הלא  קיבלו? כאילו ידו יסלק הנתבע אם יועיל ומה לשלם,

בקנס. מחילה מועילה שלא נראה זה ולפי שילם. לא זה

.âéd˙a˙k ÔÈ‡ - ‰hÓM‰ Ì„˜ BzL‡ ˙‡ L¯‚Ó‰«¿»≈∆ƒ¿…∆«¿ƒ»≈¿À»»
˙ËÓL51‰zÓ‚t Ì‡Â .52- ‰ÂÏÓa ÂÈÏÚ ‰zÙ˜Ê B‡ ƒ¿∆∆¿ƒ¿»«»¿»«»»»¿ƒ¿»

.˙ËÓLƒ¿∆∆

ודין 51) שכיר. ושכר חנות כהקפת אלא מלווה שאינה
הכתובה. כעיקר הכתובה נתקבלה 52)תוספת כלומר,

למלווה. הכתובה הפכה זה ידי שעל הכתובה, מן חלק

.ãéÔBkLn‰ ÏÚ ‰ÂÏn‰53ËÈÓLÓ BÈ‡ -54‡e‰Â . ««¿∆«««¿≈«¿ƒ¿
- ¯˙È ‰È‰ Ì‡Â ;ÔBkLn‰ „‚k ·BÁ‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆«¿∆∆««¿¿ƒ»»»≈

.¯˙i‰ ËÈÓLÓ«¿ƒ«»≈

מטלטלין.53) קונה 54)של חוב "בעל הלכה שהרי
המשכון, על אותו כשילווה לפיכך, מטלטלין). (של משכון
לזמן  שהלווהו, ההוא בממון המשכון הקנהו כאילו יהיה

נשמט". ואינו ידוע,

.åèÌz‡ :Ì‰Ï ¯Ó‡Â ÔÈc ˙È·Ï ÂÈ˙B¯ËL ¯ÒBn‰«≈¿»»¿≈ƒ¿»«»∆«∆
‰È‰È ¯L‡Â :¯Ó‡pL ;ËÓL BÈ‡ - ‰Ê È·BÁ ÈÏ e·b¿ƒƒ∆≈ƒ¿»∆∆¡««¬∆ƒ¿∆
˙Èa ÔÎÂ .B˙B‡ ÔÈÚ·Bz ÔÈc ˙Èa ‰ÊÂ ,EÈÁ‡ ˙‡ EÏ¿∆»ƒ¿∆≈ƒ¿ƒ¿≈≈

ÔÈc55e·˙ÎÂ ÔÈc‰ ˙‡ eÎ˙ÁL56‰z‡ ÈBÏt LÈ‡ : ƒ∆»¿∆«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«»
·iÁ57Èe·‚k ‰fL ;ËÓL BÈ‡ - CÎÂ Ck ‰ÊÏ ÔzÏ «»ƒ≈»∆»»»≈ƒ¿»∆∆¿»

.‰ÂÏÓk BÈ‡Â ,B„ÈÏ ‡a el‡Îe ,‡e‰¿ƒ»¿»¿≈¿ƒ¿»

משמטין".55) אין דין בית מעשה "וכל שם: שביעית
דינים.56) גזרי אלו דין, בית מעשה וכל שם: ירושלמי

פי  על אף גמרו, לא עוד אם אבל הדין, את כשגמרו ודווקא
הוא  שדין בפניהם, עדים הביאו או דין בית בפני שהודה
כגבוי. אינו כתבו שלא זמן כל - כותבים דין שבית

דין.57) גמר של נוסח שזהו

.æè˙‡ ‰Ê ˙BÂÏ‰lÓ eÚÓpL Ô˜f‰ Ïl‰ ‰‡¯Lk¿∆»»ƒ≈«»≈∆ƒ¿¿ƒ¿«¿∆∆
‰Ê58‰¯Bza ·e˙k‰ ÏÚ ÔÈ¯·BÚÂ ,59Ôt EÏ ¯ÓM‰ : ∆¿¿ƒ««»«»ƒ»∆¿∆

ÏeaÊB¯t ÔÈ˜˙‰ ,¯ÓB‚Â ¯·„ ‰È‰È60ËÓMÈ ‡lL È„k , ƒ¿∆»»¿≈ƒ¿ƒ¿¿¿≈∆…ƒ»≈
ÏÈÚBÓ ÏeaÊB¯t‰ ÔÈ‡Â .‰Ê ˙‡ ‰Ê eÂÏiL „Ú ,·BÁ‰««∆«¿∆∆∆¿≈«¿¿ƒ
È¯·cÓ ‡È‰L ,‰f‰ ÔÓfa ÌÈÙÒk ˙hÓLa ‡l‡∆»ƒ¿ƒ«¿»ƒ«¿««∆∆ƒƒƒ¿≈
ÏeaÊB¯t‰ ÔÈ‡ - ‰¯Bz ÏL ‰hÓL Ï·‡ ;ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¬»¿ƒ»∆»≈«¿¿

.da ÏÈÚBÓƒ»

שחששו 58) מפני לעניים, מלהלוות נמנעו העשירים כלומר,
למסור  היו שיכולים פי על ואף חובותיהם. לשמיטת
כל  להביא להם היה שקשה נראה דין, לבית שטרותיהם
למלווה  אלא תקנה זו שאין ועוד, דין. לבית השטרות

פה. על למלווה ולא רבינו 59)בשטר, שכתב מה לפי
בזמן  כספים בשמיטת אלא מועיל הפרוזבול שאין בסמוך,
דווקא, לאו בתורה" "הכתוב - מדרבנן אלא שאינה הזה

הכתוב. על שהסמיכו דרבנן "מאי 60)אלא לו: בגיטין
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ובוטי  (=עשירים) בולי פרוס חסדא, רב אמר פרוסבול,
שלא  עשירים ועניים. עשירים תקנת כלומר, (=עניים),
שלא  ועניים הנ"ל, הלאו על יעברו ושלא ממונם, יפסידו

בפניהם. דלת תנעל

.æé,¯˙BÈa ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ ‡l‡ ÏeaÊB¯t ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡≈¿ƒ¿¿∆»¬»ƒ¿ƒ¿≈
ÔÈÈe‡¯ Ô‰L ,Èq‡ Èa¯Â Èn‡ Èa¯ ÏL BÈc ˙È·k¿≈ƒ∆«ƒ«ƒ¿«ƒ«ƒ∆≈¿ƒ

Ì„‡ Èa ÔBÓÓ ÚÈ˜Ù‰Ï61- ÔÈÈ„ Èza ¯‡L Ï·‡ ; ¿«¿ƒ«»¿≈»»¬»¿»»≈ƒƒ
ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡62. ≈¿ƒ

שהכריז 61) ממה הפקר, דין בית שהפקר שם למדו שהרי
השרים  כעצת ימים לשלושת יבוא לא אשר וכל עזרא:
ובית  הגולה. מקהל ייבדל והוא רכושו כל יחרם והזקנים
הגדולים  הדין בתי הם האבות, ראשי וכן עזרא של דינו
אמורים  הדברים אין רבינו שלדעת פי על ואף שבדורם.
גם  - סופרים מדברי אלא אינה כספים ששמיטת בזמן אלא
דין. בית הפקר לכח צריך סופרים מדברי דבר לעקור

חכמים,62) תלמידי והלווה המלווה כשאין דווקא זה וכל
הפרוזבול  את למסור יכולים חכמים תלמידי הם אם אבל

פה. בעל ואפילו רגיל דין בית בפני אף

.çéÌÎÏ È¯ÒBÓ :ÏeaÊB¯t ÏL BÙe‚ e‰Ê63ÈBÏt ∆∆¿¿¿«ƒ»∆¿ƒ
ÈBÏÙe64ÈBÏt ÌB˜ÓaL ÔÈic‰65ÈÏ LiL ·BÁ ÏkL , ¿ƒ««»ƒ∆ƒ¿¿ƒ∆»∆≈ƒ

‰ˆ¯‡L ÔÓÊ Ïk epa‚‡L66ÔÈic‰Â .67ÌÈ„Ú‰ B‡68 ∆∆¿∆»¿«∆∆¿∆¿««»ƒ»≈ƒ
.‰hÓlÓ ÔÈÓ˙BÁ¿ƒƒ¿«»

שהוא 63) אלא החוב, שטר את מוסר שהוא הכוונה אין
מסירת  כעין זה והרי הדין, לבית דלהלן הדברים את מוסר

וודאי 64)מודעה. אבל כלשונה, המשנה כתב רבינו
דיינים. לשלושה במקום 65)שכוונתו הדיינים אם כלומר,

עדים. לפני כאן דבריו מוסר והוא לאחר 66)אחר אפילו
לפניהם.67)שמיטה. דבריו מוסר הוא היינו,68)אם

לבית  עדים, לפני כאן דבריו מוסר הוא אם העדים, אפילו
אחר. שבמקום הדין

.èéÚ˜¯w‰ ÏÚ ‡l‡ ÏeaÊB¯t ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡69ÔÈ‡ Ì‡ . ≈¿ƒ¿¿∆»«««¿«ƒ≈
BÏ ¯ÎBÓ - ‰ÂlÏ Ú˜¯˜70‡e‰L Ïk ‰ÂÏn‰71CB˙a «¿««…∆≈««¿∆»∆¿

·e¯k ÏL ÁÏ˜ elÙ‡ ,e‰„O72BÏÈ‡L‰ .73ÌB˜Ó »≈¬ƒ∆«∆¿ƒ¿ƒ»
ÂÈÏÚ ÔÈ·˙Bk - ‰¯ÈÎÏ B‡ ¯ep˙Ï74BÏ ‰˙È‰ .ÏeaÊB¯t ¿«¿ƒ»¿ƒ»»¿¿»¿»

˙kLÓÓ ‰„O75.ÏeaÊB¯t ‰ÈÏÚ ÔÈ·˙Bk - »∆¿À¿∆∆¿ƒ»∆»¿¿

הרי 69) קרקע ללווה יש שאם הדברים וטעם הלווה. של
שאין  ללווה שהלוואה משום או דין. בית ביד כגבוי החוב
להלוות  הנה יסור פתי מי כי שכיח שאינו דבר זהו קרקע לו
להשמיטה  יכול שאינו קרקע, ודווקא בטוחות. בלי מעות לו

עבדים. לא וגם מטלטלין, לא אבל ללווה 70)ולהצניעה,
ובהסכמתו. שאין 71)מדעתו שכיוון דבר, של וטעמו

את  זה שהוא" ב"כל לגבות הוא ראוי לקרקעות, כלל אונאה
החוב. לזרוע 72)כל אפשר שאי שהוא כל קרקע כלומר,

כרוב. של אחד קלח אלא ללווה.73)בה המלווה כלומר,
זה 74) הרי בקרקע, תשמיש זכות לשואל שיש שכיוון

לו. השכיר אם הדין והוא שלו. הקרקע בין 75)כאילו
בין  אחרים, ביד ממושכנת הלווה של השדה שהייתה

בידו. ממושכנת אחרים של שדה שהייתה

.ëLÈ‡Ï ÔÈ·˙Bk76BzL‡ ÈÒÎ ÏÚ77ÏÚ ÌÈÓB˙ÈÏÂ , ¿ƒ»ƒ«ƒ¿≈ƒ¿¿«¿ƒ«
ÒBtB¯ËBt‡ ÈÒÎ78BÏ LÈ ·¯ÚÏÂ ,Ú˜¯˜ BÏ ÔÈ‡ . ƒ¿≈«¿≈«¿«¿∆»≈≈

ÏÚ ·BÁ BÏ ‰È‰ .ÏeaÊB¯t ‰ÈÏÚ ÔÈ·˙Bk - Ú˜¯«̃¿«¿ƒ»∆»¿¿»»«
‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,Ú˜¯˜ B¯·ÁÏ LÈÂ B¯·Á79˙Áz ¬≈¿≈«¬≈«¿«ƒ¿««

B„eaÚL80ÏeaÊB¯t ÂÈÏÚ ·˙Bk -81. ƒ¿≈»»¿¿

הלווה.76) שהוא אוכל 77)כלומר, שהבעל מלוג נכסי
היתומים.78)פירותיהם. לצורך האפוטרופוס כשלווה

כשל  נחשבים האפוטרופוס שנכסי פרוזבול, כותב והמלווה
להם. ומשועבד להם אשר על ממונה שהוא כיוון היתומים,
ומה  להלן]. ערב כדין כאן אפוטרופוס דין כי עוד [=וייתכן
המדובר  פרוזבול", צריכים אינם "היתומים שאמרו:

המלווים. הם השני.79)כשהיתומים הלווה כלומר,
השני.80) המלווה משתעבד 81)של השני הלווה שהרי

נתן". דרבי "שעבודא מדין הראשון, למלווה

.àëÌÈÎÈ¯ˆ - ‰MÓÁÓ ‰ÂlL „Á‡82ÏÎÏ ÏeaÊB¯t ∆»∆»»≈¬ƒ»¿ƒƒ¿¿¿»
ÏeaÊB¯t Bic - „Á‡Ó eÂlL ‰MÓÁÂ ;„Á‡Â „Á‡∆»¿∆»«¬ƒ»∆»≈∆»«¿¿

ÔlÎÏ „Á‡83. ∆»¿À»

ומלווה.82) מלווה את 83)כל כותב המלווה שהרי
שאם  ונראה דין. לבית חובותיו כל מוסר והוא הפרוזבול,
ויכול  לזה, זה ערבים כולם שאז אחד, בשטר כולם לוו
קרקע. מהם לאחד שיהא די שירצה, מאיזה לגבות המלווה

.áëBÈ‡ - ‰ÂÏ‰ Ck ¯Á‡Â ‰lÁz ÏeaÊB¯t‰ ·˙k»««¿¿¿ƒ»¿««»ƒ¿»≈
ÏÈÚBÓ84¯Á‡ ÏeaÊB¯t‰ ·zÎiL „Ú ËÈÓLÓ ‡l‡ , ƒ∆»«¿ƒ«∆ƒ¿…«¿¿««

˙Ó„Bw‰ ‰ÂÏÓ ÏkL :¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ .‰ÂÏ‰L∆ƒ¿»ƒ¿≈»≈∆»ƒ¿»«∆∆
Ì‡Â ;‰Ê ÏeaÊB¯Ùa ˙ËÓL dÈ‡ - ÏeaÊB¯tÏ«¿¿≈»ƒ¿∆∆ƒ¿¿∆¿ƒ
.‰Ê ÏeaÊB¯Ùa ˙ËÓL - ‰ÂÏnÏ Ì„B˜ ÏeaÊB¯t‰«¿¿≈«ƒ¿»ƒ¿∆∆ƒ¿¿∆

בשעת 84) הקיימים לחובות רק מועיל הפרוזבול כי
כתיבתו.

.âë- ¯Á‡Ó‰Â ,¯Lk - Ìc˜n‰ ÏeaÊB¯t :CÎÈÙÏ¿ƒ»¿¿«À¿»»≈¿«¿À»
- ¯„‡Ó BpÓÊ ÌÈc˜‰Â ÔÒÈa B·˙k ?„ˆÈk .ÏeÒt»≈«¿»¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿«≈¬»

BÁk Ú¯e‰ È¯‰L ;¯Lk85„Ú ‡l‡ ËÈÓLÓ BÈ‡L , »≈∆¬≈«…∆≈«¿ƒ∆»«
¯„‡86;ÏeÒt - ¯i‡Ó B·˙Îe BpÓÊ ¯Á‡ Ì‡ Ï·‡ . ¬»¬»ƒ≈«¿«¿»≈ƒ»»

¯i‡ „Ú ËÈÓLÓ BÈ‡L ,BÁÎ ‰tÈÓ È¯‰L87‡lL ∆¬≈¿«∆…∆≈«¿ƒ«ƒ»∆…
˙ÚLa ,ÔÒÈ „Ú ‡l‡ ËÈÓLÈ ‡lL BÈc ÔÈ‡L ,ÔÈck«ƒ∆≈ƒ∆…«¿ƒ∆»«ƒ»ƒ¿«

.ÔÈc ˙È·Ï ÌÈ¯·c‰ ˙¯ÈÒÓ¿ƒ««¿»ƒ¿≈ƒ

המלווה.85) אינו 86)של כך אחר שהלווה מה אבל
ומשמטים. הפרוזבול, שהלווה 87)בכלל מה כלומר,

הכתוב  (הזמן אייר עד הפרוזבול) כתיבת (אחר מניסן
בפרוזבול).

.ãëBnÚ ÔÈ‡Â ˙ÈÚÈ·L ¯Á‡ ·BÁ ¯ËL ‡ÈˆBn‰«ƒ¿«««¿ƒƒ¿≈ƒ
B·BÁ „a‡ - ÏeaÊB¯t88ÈÏ ‰È‰ :¯Ó‡ Ì‡Â .89„·‡Â ¿¿ƒ≈¿ƒ»«»»ƒ¿»«

‰kq‰ ÔÓfnL ;ÔÓ‡ -90‰·Bb ·BÁ ÏÚa CÏÈ‡Â ∆¡»∆ƒ¿«««»»¿≈«««∆
ÏeaÊB¯Ùa ‡lL91·BÁ ÏÚa ‡È·iLk ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ . ∆…ƒ¿¿¿…∆»¿∆»ƒ««

- ‰t ÏÚ ‰ÂÏÓa Úa˙Ï ‡B·iLk B‡ B¯ËL ˙‡∆¿»¿∆»ƒ¿…«¿ƒ¿»«∆
:¯Ó‡Â Úa˙p‰ ÔÚË Ì‡Â .BÏ ÌlL :Úa˙pÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ«ƒ¿»«≈¿ƒ»««ƒ¿»¿»«
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השביעית,36)בלבד. שנת שעברה לפני הודה אם אבל
משמטת. היא אלא 37)הרי משמטת אינה ששביעית כיוון

השמיטה  דבר "וזה שנאמר ונגישה, תביעה בו שיש דבר
רעהו". את יגוש לא וגו'

.è- ÌÈL ¯OÚÏ ÔÓÊ BÏ Ú·˜Â B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰««¿∆∆¬≈¿»«¿«¿∆∆»ƒ
BÈ‡38ObÈ ‡Ï È„ÈÏ ‡a ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ;ËnLÓ39, ≈¿«≈««ƒ∆»ƒ≈…ƒ…

‰zÚ ‡e‰ È¯‰40BnÚ ‰˙‰ .ObÏ ÏBÎÈ BÈ‡41‡lL ¬≈«»≈»ƒ¿…ƒ¿»ƒ∆…
˙ËnLÓ ˙ÈÚÈ·L - epÚa˙È42. ƒ¿»∆¿ƒƒ¿«∆∆

השמיטה.38) שנת ישנה שנים עשר בתוך לאחר 39)והרי
שנים. הזמן.40)עשר המלווה.41)לפני עם הלווה

כוונת42) למלווה כי יהא שלא הייתה, יגוש" ב"לא התורה
הרי  לתבעו, יכול שאינו פי על אף וכאן מאומה, הלווה על
הוא  והרי ורגע, רגע בכל ההלוואה להחזיר חייב הלווה

מעצמו. כנתבע

.éepËnLz ‡lL BnÚ ‰˙‰Â B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰««¿∆∆¬≈¿ƒ¿»ƒ∆…¿«¿∆
ÔÈc Ïh·Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ;ËÓL ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ¬≈∆ƒ¿»∆≈»¿«≈ƒ

˙ÈÚÈ·M‰43‰Ê ·BÁ ‡e‰ ËÈÓLÈ ‡lL BnÚ ‰˙‰ .44 «¿ƒƒƒ¿»ƒ∆…«¿ƒ∆
ÔBÓÓaL È‡z ÏkL ;Ìi˜ B‡z - ˙ÈÚÈ·Ma elÙ‡Â«¬ƒ«¿ƒƒ¿»«»∆»¿«∆¿»
ez·iÁ ‡lL ÔBÓÓa BÓˆÚ ·iÁ ‰Ê ‡ˆÓÂ ,Ìi˜ -«»¿ƒ¿»∆ƒ≈«¿¿»∆…ƒ¿«

·iÁ ‡e‰L ,‰¯Bz45. »∆«»

התנה 43) אלא לו, שישלם הלווה עם התנה לא שהרי
ייתכן. לא וזה תשמט, לא שלא 44)שהשמיטה כלומר,

לו  ישלם אלא שביעית, כשתשמטנו החוב, מן עצמו יפטור
ההשמטה. עם להתחשב רבינו 45)מבלי שכתב כמו

שהלווה  לומר, וצריך טו. הלכה מכירה מהלכות י"א בפרק
שם. שנזכרים האופנים ביתר או עדים בפני עצמו חייב
זה  הרי השטר, כתיבת בשעת עמו שהתנה שכיוון וייתכן,

מועיל. שהדבר בשטר, לו כתב כאילו

.àé˙Ùw‰46d‡OÚ Ì‡Â .˙ËÓL dÈ‡ - ˙eÁ‰ «»««¬≈»ƒ¿∆∆¿ƒ¬»»
‰ÂÏÓ47ËÓL BÈ‡ - ¯ÈÎO ¯ÎO .˙ËÓL -48Ì‡Â . ƒ¿»ƒ¿∆∆¿«»ƒ≈ƒ¿»¿ƒ

ÂÈÏÚ BÙ˜Ê49.ËÓL - ‰ÂÏÓa ¿»»»¿ƒ¿»ƒ¿»

נפרע 46) ואינו זמן אחר זמן להקיף שדרך הוא: והטעם
כאילו  זה והרי לנוגשו דרך ואין מעות, לו שיזדמנו עד ממנו
משמטתו. שביעית שאין השביעית, אחר עד הלווהו
י  בהלכה שנאמר למה דומה זה אין מדוע לבדוק [=וכדאי

מׁשּמטת]. ׁשביעית - יתּבעּנּו ׁשּלא עּמֹו כלומר,47)התנה ְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָֹ
לפרעו. זמן החנווני לו קבע אם הדין והוא בדין. העמידו

אותו 48) השוכר ביד שנתיים או שנה שכר לקבץ שדרך
כפיקדון. בידו והם לו לתיתם נוגשו [למעלה 49)ואינו

"עשאה  כתב שביעית, לאחר כמלווה שהיא חנות בהקפת
בפיקדון  אלא כלל, מלווה שאינו שכיר בשכר אבל מלווה"

במלווה"]. עליו "זקפו כתב

.áé- Ú¯ ÌL ‡ÈˆBn‰Â ‰zÙÓ ÏLÂ ÒB‡ ÏL ˙BÒ¿̃»∆≈¿∆¿«∆¿«ƒ≈«
ÔÈËÓL ÌÈ‡50.ÌÈËÓL - ‰ÂÏÓa ÔÙ˜Ê Ì‡Â . ≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ

.ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚMÓ ?‰ÂÏÓa ÔÈÙ˜Ê È˙ÓÈ‡Óe≈≈»«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿««¬»»«ƒ

שהאיש 50) חיובים הם אבל חובות, כשאר "שאינם כיוון

שיפרעם". עד פטור יהיה לא ההוא והאיש בהם, נתחייב
התובע  שיקבל שצריך בממון שרק היא: רבינו דברי [וכוונת
אינו  קנס אבל קבלתו, כאילו ידך", "תשמט תורה אמרה
צריך  שהנתבע ממון אלא לקבל, צריך שהתובע ממון
הלא  קיבלו? כאילו ידו יסלק הנתבע אם יועיל ומה לשלם,

בקנס. מחילה מועילה שלא נראה זה ולפי שילם. לא זה

.âéd˙a˙k ÔÈ‡ - ‰hÓM‰ Ì„˜ BzL‡ ˙‡ L¯‚Ó‰«¿»≈∆ƒ¿…∆«¿ƒ»≈¿À»»
˙ËÓL51‰zÓ‚t Ì‡Â .52- ‰ÂÏÓa ÂÈÏÚ ‰zÙ˜Ê B‡ ƒ¿∆∆¿ƒ¿»«»¿»«»»»¿ƒ¿»

.˙ËÓLƒ¿∆∆

ודין 51) שכיר. ושכר חנות כהקפת אלא מלווה שאינה
הכתובה. כעיקר הכתובה נתקבלה 52)תוספת כלומר,

למלווה. הכתובה הפכה זה ידי שעל הכתובה, מן חלק

.ãéÔBkLn‰ ÏÚ ‰ÂÏn‰53ËÈÓLÓ BÈ‡ -54‡e‰Â . ««¿∆«««¿≈«¿ƒ¿
- ¯˙È ‰È‰ Ì‡Â ;ÔBkLn‰ „‚k ·BÁ‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆«¿∆∆««¿¿ƒ»»»≈

.¯˙i‰ ËÈÓLÓ«¿ƒ«»≈

מטלטלין.53) קונה 54)של חוב "בעל הלכה שהרי
המשכון, על אותו כשילווה לפיכך, מטלטלין). (של משכון
לזמן  שהלווהו, ההוא בממון המשכון הקנהו כאילו יהיה

נשמט". ואינו ידוע,

.åèÌz‡ :Ì‰Ï ¯Ó‡Â ÔÈc ˙È·Ï ÂÈ˙B¯ËL ¯ÒBn‰«≈¿»»¿≈ƒ¿»«»∆«∆
‰È‰È ¯L‡Â :¯Ó‡pL ;ËÓL BÈ‡ - ‰Ê È·BÁ ÈÏ e·b¿ƒƒ∆≈ƒ¿»∆∆¡««¬∆ƒ¿∆
˙Èa ÔÎÂ .B˙B‡ ÔÈÚ·Bz ÔÈc ˙Èa ‰ÊÂ ,EÈÁ‡ ˙‡ EÏ¿∆»ƒ¿∆≈ƒ¿ƒ¿≈≈

ÔÈc55e·˙ÎÂ ÔÈc‰ ˙‡ eÎ˙ÁL56‰z‡ ÈBÏt LÈ‡ : ƒ∆»¿∆«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«»
·iÁ57Èe·‚k ‰fL ;ËÓL BÈ‡ - CÎÂ Ck ‰ÊÏ ÔzÏ «»ƒ≈»∆»»»≈ƒ¿»∆∆¿»

.‰ÂÏÓk BÈ‡Â ,B„ÈÏ ‡a el‡Îe ,‡e‰¿ƒ»¿»¿≈¿ƒ¿»

משמטין".55) אין דין בית מעשה "וכל שם: שביעית
דינים.56) גזרי אלו דין, בית מעשה וכל שם: ירושלמי

פי  על אף גמרו, לא עוד אם אבל הדין, את כשגמרו ודווקא
הוא  שדין בפניהם, עדים הביאו או דין בית בפני שהודה
כגבוי. אינו כתבו שלא זמן כל - כותבים דין שבית

דין.57) גמר של נוסח שזהו

.æè˙‡ ‰Ê ˙BÂÏ‰lÓ eÚÓpL Ô˜f‰ Ïl‰ ‰‡¯Lk¿∆»»ƒ≈«»≈∆ƒ¿¿ƒ¿«¿∆∆
‰Ê58‰¯Bza ·e˙k‰ ÏÚ ÔÈ¯·BÚÂ ,59Ôt EÏ ¯ÓM‰ : ∆¿¿ƒ««»«»ƒ»∆¿∆

ÏeaÊB¯t ÔÈ˜˙‰ ,¯ÓB‚Â ¯·„ ‰È‰È60ËÓMÈ ‡lL È„k , ƒ¿∆»»¿≈ƒ¿ƒ¿¿¿≈∆…ƒ»≈
ÏÈÚBÓ ÏeaÊB¯t‰ ÔÈ‡Â .‰Ê ˙‡ ‰Ê eÂÏiL „Ú ,·BÁ‰««∆«¿∆∆∆¿≈«¿¿ƒ
È¯·cÓ ‡È‰L ,‰f‰ ÔÓfa ÌÈÙÒk ˙hÓLa ‡l‡∆»ƒ¿ƒ«¿»ƒ«¿««∆∆ƒƒƒ¿≈
ÏeaÊB¯t‰ ÔÈ‡ - ‰¯Bz ÏL ‰hÓL Ï·‡ ;ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¬»¿ƒ»∆»≈«¿¿

.da ÏÈÚBÓƒ»

שחששו 58) מפני לעניים, מלהלוות נמנעו העשירים כלומר,
למסור  היו שיכולים פי על ואף חובותיהם. לשמיטת
כל  להביא להם היה שקשה נראה דין, לבית שטרותיהם
למלווה  אלא תקנה זו שאין ועוד, דין. לבית השטרות

פה. על למלווה ולא רבינו 59)בשטר, שכתב מה לפי
בזמן  כספים בשמיטת אלא מועיל הפרוזבול שאין בסמוך,
דווקא, לאו בתורה" "הכתוב - מדרבנן אלא שאינה הזה

הכתוב. על שהסמיכו דרבנן "מאי 60)אלא לו: בגיטין
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ובוטי  (=עשירים) בולי פרוס חסדא, רב אמר פרוסבול,
שלא  עשירים ועניים. עשירים תקנת כלומר, (=עניים),
שלא  ועניים הנ"ל, הלאו על יעברו ושלא ממונם, יפסידו

בפניהם. דלת תנעל

.æé,¯˙BÈa ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ ‡l‡ ÏeaÊB¯t ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡≈¿ƒ¿¿∆»¬»ƒ¿ƒ¿≈
ÔÈÈe‡¯ Ô‰L ,Èq‡ Èa¯Â Èn‡ Èa¯ ÏL BÈc ˙È·k¿≈ƒ∆«ƒ«ƒ¿«ƒ«ƒ∆≈¿ƒ

Ì„‡ Èa ÔBÓÓ ÚÈ˜Ù‰Ï61- ÔÈÈ„ Èza ¯‡L Ï·‡ ; ¿«¿ƒ«»¿≈»»¬»¿»»≈ƒƒ
ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡62. ≈¿ƒ

שהכריז 61) ממה הפקר, דין בית שהפקר שם למדו שהרי
השרים  כעצת ימים לשלושת יבוא לא אשר וכל עזרא:
ובית  הגולה. מקהל ייבדל והוא רכושו כל יחרם והזקנים
הגדולים  הדין בתי הם האבות, ראשי וכן עזרא של דינו
אמורים  הדברים אין רבינו שלדעת פי על ואף שבדורם.
גם  - סופרים מדברי אלא אינה כספים ששמיטת בזמן אלא
דין. בית הפקר לכח צריך סופרים מדברי דבר לעקור

חכמים,62) תלמידי והלווה המלווה כשאין דווקא זה וכל
הפרוזבול  את למסור יכולים חכמים תלמידי הם אם אבל

פה. בעל ואפילו רגיל דין בית בפני אף

.çéÌÎÏ È¯ÒBÓ :ÏeaÊB¯t ÏL BÙe‚ e‰Ê63ÈBÏt ∆∆¿¿¿«ƒ»∆¿ƒ
ÈBÏÙe64ÈBÏt ÌB˜ÓaL ÔÈic‰65ÈÏ LiL ·BÁ ÏkL , ¿ƒ««»ƒ∆ƒ¿¿ƒ∆»∆≈ƒ

‰ˆ¯‡L ÔÓÊ Ïk epa‚‡L66ÔÈic‰Â .67ÌÈ„Ú‰ B‡68 ∆∆¿∆»¿«∆∆¿∆¿««»ƒ»≈ƒ
.‰hÓlÓ ÔÈÓ˙BÁ¿ƒƒ¿«»

שהוא 63) אלא החוב, שטר את מוסר שהוא הכוונה אין
מסירת  כעין זה והרי הדין, לבית דלהלן הדברים את מוסר

וודאי 64)מודעה. אבל כלשונה, המשנה כתב רבינו
דיינים. לשלושה במקום 65)שכוונתו הדיינים אם כלומר,

עדים. לפני כאן דבריו מוסר והוא לאחר 66)אחר אפילו
לפניהם.67)שמיטה. דבריו מוסר הוא היינו,68)אם

לבית  עדים, לפני כאן דבריו מוסר הוא אם העדים, אפילו
אחר. שבמקום הדין

.èéÚ˜¯w‰ ÏÚ ‡l‡ ÏeaÊB¯t ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡69ÔÈ‡ Ì‡ . ≈¿ƒ¿¿∆»«««¿«ƒ≈
BÏ ¯ÎBÓ - ‰ÂlÏ Ú˜¯˜70‡e‰L Ïk ‰ÂÏn‰71CB˙a «¿««…∆≈««¿∆»∆¿

·e¯k ÏL ÁÏ˜ elÙ‡ ,e‰„O72BÏÈ‡L‰ .73ÌB˜Ó »≈¬ƒ∆«∆¿ƒ¿ƒ»
ÂÈÏÚ ÔÈ·˙Bk - ‰¯ÈÎÏ B‡ ¯ep˙Ï74BÏ ‰˙È‰ .ÏeaÊB¯t ¿«¿ƒ»¿ƒ»»¿¿»¿»

˙kLÓÓ ‰„O75.ÏeaÊB¯t ‰ÈÏÚ ÔÈ·˙Bk - »∆¿À¿∆∆¿ƒ»∆»¿¿

הרי 69) קרקע ללווה יש שאם הדברים וטעם הלווה. של
שאין  ללווה שהלוואה משום או דין. בית ביד כגבוי החוב
להלוות  הנה יסור פתי מי כי שכיח שאינו דבר זהו קרקע לו
להשמיטה  יכול שאינו קרקע, ודווקא בטוחות. בלי מעות לו

עבדים. לא וגם מטלטלין, לא אבל ללווה 70)ולהצניעה,
ובהסכמתו. שאין 71)מדעתו שכיוון דבר, של וטעמו

את  זה שהוא" ב"כל לגבות הוא ראוי לקרקעות, כלל אונאה
החוב. לזרוע 72)כל אפשר שאי שהוא כל קרקע כלומר,

כרוב. של אחד קלח אלא ללווה.73)בה המלווה כלומר,
זה 74) הרי בקרקע, תשמיש זכות לשואל שיש שכיוון

לו. השכיר אם הדין והוא שלו. הקרקע בין 75)כאילו
בין  אחרים, ביד ממושכנת הלווה של השדה שהייתה

בידו. ממושכנת אחרים של שדה שהייתה

.ëLÈ‡Ï ÔÈ·˙Bk76BzL‡ ÈÒÎ ÏÚ77ÏÚ ÌÈÓB˙ÈÏÂ , ¿ƒ»ƒ«ƒ¿≈ƒ¿¿«¿ƒ«
ÒBtB¯ËBt‡ ÈÒÎ78BÏ LÈ ·¯ÚÏÂ ,Ú˜¯˜ BÏ ÔÈ‡ . ƒ¿≈«¿≈«¿«¿∆»≈≈

ÏÚ ·BÁ BÏ ‰È‰ .ÏeaÊB¯t ‰ÈÏÚ ÔÈ·˙Bk - Ú˜¯«̃¿«¿ƒ»∆»¿¿»»«
‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,Ú˜¯˜ B¯·ÁÏ LÈÂ B¯·Á79˙Áz ¬≈¿≈«¬≈«¿«ƒ¿««

B„eaÚL80ÏeaÊB¯t ÂÈÏÚ ·˙Bk -81. ƒ¿≈»»¿¿

הלווה.76) שהוא אוכל 77)כלומר, שהבעל מלוג נכסי
היתומים.78)פירותיהם. לצורך האפוטרופוס כשלווה

כשל  נחשבים האפוטרופוס שנכסי פרוזבול, כותב והמלווה
להם. ומשועבד להם אשר על ממונה שהוא כיוון היתומים,
ומה  להלן]. ערב כדין כאן אפוטרופוס דין כי עוד [=וייתכן
המדובר  פרוזבול", צריכים אינם "היתומים שאמרו:

המלווים. הם השני.79)כשהיתומים הלווה כלומר,
השני.80) המלווה משתעבד 81)של השני הלווה שהרי

נתן". דרבי "שעבודא מדין הראשון, למלווה

.àëÌÈÎÈ¯ˆ - ‰MÓÁÓ ‰ÂlL „Á‡82ÏÎÏ ÏeaÊB¯t ∆»∆»»≈¬ƒ»¿ƒƒ¿¿¿»
ÏeaÊB¯t Bic - „Á‡Ó eÂlL ‰MÓÁÂ ;„Á‡Â „Á‡∆»¿∆»«¬ƒ»∆»≈∆»«¿¿

ÔlÎÏ „Á‡83. ∆»¿À»

ומלווה.82) מלווה את 83)כל כותב המלווה שהרי
שאם  ונראה דין. לבית חובותיו כל מוסר והוא הפרוזבול,
ויכול  לזה, זה ערבים כולם שאז אחד, בשטר כולם לוו
קרקע. מהם לאחד שיהא די שירצה, מאיזה לגבות המלווה

.áëBÈ‡ - ‰ÂÏ‰ Ck ¯Á‡Â ‰lÁz ÏeaÊB¯t‰ ·˙k»««¿¿¿ƒ»¿««»ƒ¿»≈
ÏÈÚBÓ84¯Á‡ ÏeaÊB¯t‰ ·zÎiL „Ú ËÈÓLÓ ‡l‡ , ƒ∆»«¿ƒ«∆ƒ¿…«¿¿««

˙Ó„Bw‰ ‰ÂÏÓ ÏkL :¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ .‰ÂÏ‰L∆ƒ¿»ƒ¿≈»≈∆»ƒ¿»«∆∆
Ì‡Â ;‰Ê ÏeaÊB¯Ùa ˙ËÓL dÈ‡ - ÏeaÊB¯tÏ«¿¿≈»ƒ¿∆∆ƒ¿¿∆¿ƒ
.‰Ê ÏeaÊB¯Ùa ˙ËÓL - ‰ÂÏnÏ Ì„B˜ ÏeaÊB¯t‰«¿¿≈«ƒ¿»ƒ¿∆∆ƒ¿¿∆

בשעת 84) הקיימים לחובות רק מועיל הפרוזבול כי
כתיבתו.

.âë- ¯Á‡Ó‰Â ,¯Lk - Ìc˜n‰ ÏeaÊB¯t :CÎÈÙÏ¿ƒ»¿¿«À¿»»≈¿«¿À»
- ¯„‡Ó BpÓÊ ÌÈc˜‰Â ÔÒÈa B·˙k ?„ˆÈk .ÏeÒt»≈«¿»¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿«≈¬»

BÁk Ú¯e‰ È¯‰L ;¯Lk85„Ú ‡l‡ ËÈÓLÓ BÈ‡L , »≈∆¬≈«…∆≈«¿ƒ∆»«
¯„‡86;ÏeÒt - ¯i‡Ó B·˙Îe BpÓÊ ¯Á‡ Ì‡ Ï·‡ . ¬»¬»ƒ≈«¿«¿»≈ƒ»»

¯i‡ „Ú ËÈÓLÓ BÈ‡L ,BÁÎ ‰tÈÓ È¯‰L87‡lL ∆¬≈¿«∆…∆≈«¿ƒ«ƒ»∆…
˙ÚLa ,ÔÒÈ „Ú ‡l‡ ËÈÓLÈ ‡lL BÈc ÔÈ‡L ,ÔÈck«ƒ∆≈ƒ∆…«¿ƒ∆»«ƒ»ƒ¿«

.ÔÈc ˙È·Ï ÌÈ¯·c‰ ˙¯ÈÒÓ¿ƒ««¿»ƒ¿≈ƒ

המלווה.85) אינו 86)של כך אחר שהלווה מה אבל
ומשמטים. הפרוזבול, שהלווה 87)בכלל מה כלומר,

הכתוב  (הזמן אייר עד הפרוזבול) כתיבת (אחר מניסן
בפרוזבול).

.ãëBnÚ ÔÈ‡Â ˙ÈÚÈ·L ¯Á‡ ·BÁ ¯ËL ‡ÈˆBn‰«ƒ¿«««¿ƒƒ¿≈ƒ
B·BÁ „a‡ - ÏeaÊB¯t88ÈÏ ‰È‰ :¯Ó‡ Ì‡Â .89„·‡Â ¿¿ƒ≈¿ƒ»«»»ƒ¿»«

‰kq‰ ÔÓfnL ;ÔÓ‡ -90‰·Bb ·BÁ ÏÚa CÏÈ‡Â ∆¡»∆ƒ¿«««»»¿≈«««∆
ÏeaÊB¯Ùa ‡lL91·BÁ ÏÚa ‡È·iLk ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ . ∆…ƒ¿¿¿…∆»¿∆»ƒ««

- ‰t ÏÚ ‰ÂÏÓa Úa˙Ï ‡B·iLk B‡ B¯ËL ˙‡∆¿»¿∆»ƒ¿…«¿ƒ¿»«∆
:¯Ó‡Â Úa˙p‰ ÔÚË Ì‡Â .BÏ ÌlL :Úa˙pÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ«ƒ¿»«≈¿ƒ»««ƒ¿»¿»«
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EÏ ‰È‰ :Ú·BzÏ ÌÈ¯ÓB‡ ?BlL ÏeaÊB¯t ‰i‡«≈¿¿∆¿ƒ«≈«»»¿
‰„B‰ Ì‡Â ,ÔÓ‡ - Ô‰ ¯Ó‡ Ì‡ ?„·‡Â ÏeaÊB¯t¿¿¿»«ƒ»«≈∆¡»¿ƒ»

ÌÈÓB˙È‰Â .B·BÁ „a‡ - ÏeaÊB¯t ·˙k ‡lL92ÔÈ‡ ∆…»«¿¿ƒ≈¿«¿ƒ≈»
.ÏeaÊB¯t ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ¿¿

שביעית.88) שמטתו היו 90)פרוזבול.89)שהרי שלא
לא  - מצוה אינו שפרוזבול פי על ואף מצוות, לקיים יכולים
שמיטת  מצות ניכרת ידו שעל כיוון לעשותו, הגויים התירו
תורת  תישכח שלא הוא עיקרה שכל הזה, בזמן כספים
"להשכיחם  הייתה כוונתם כל והרי מישראל, כספים שמיטת

המאירי 91)תורתך". כתב וכן ואבד. לי היה אמר, אם
אדם  שאין החזקה, מכח האמינו ואילך הסכנה שמזמן שם,
שבזמן  לומר, ורוצה אסור. דבר ואוכל מותר דבר מניח
לי  היה פרוזבול לומר נאמן שיהא חכמים תיקנו הסכנה
במקומה. התקנה נשארה הסכנה, שבטלה אחר ואף ואבד,

שהלוו.92)

.äë‡ÈˆB‰93BÊ ‰ÂÏÓ :¯Ó‡Â Úa˙p‰ ÔÚËÂ ,ÏeaÊB¯t ƒ¿¿¿»««ƒ¿»¿»«ƒ¿»
‰˙È‰ ‰Ê ÏeaÊB¯t ¯Á‡ Ú·Bz ‡e‰L94Ú·Bz‰Â , ∆≈«««¿¿∆»¿»¿«≈«

ÔÓ‡ Ú·Bz‰ - ‰˙È‰ ÏeaÊB¯t Ì„˜ :¯ÓB‡95el‡L ; ≈…∆¿¿»¿»«≈«∆¡»∆ƒ
„·‡Â ÈÏ ‰È‰ :¯Ó‡96e‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ÔÓ‡ - »«»»ƒ¿»«∆¡»¿««ƒ∆≈»

„·‡L ÏeaÊB¯t‰ ÔÓÊ ÔÈÚ„BÈ97. ¿ƒ¿««¿¿∆»«

כלום.94)המלווה.93) מועיל הפרוזבול ואין
אדם 95) שאין היא חזקה פרוזבול, חכמים שתקנו "שכיוון

פרוזבול  עשה ובוודאי אסור" דבר ואוכל מותר דבר מניח
זו. הלוואה אחר מוציא 96)שזמנו היה ולא כלומר,

הזמן.97)פרוזבול. על גם שנאמן הרי

.åëÂ Úa˙p‰ ÔÚËÈÏˆ‡ BÏ LÈ ‰ÂÏÓ :¯Ó‡98, »««ƒ¿»¿»«ƒ¿»≈∆¿ƒ
,‡È‰ ˙eÁ ˙Ùw‰ ‡l‡ Èk ‡Ï :¯ÓB‡ Ú·Bz‰Â¿«≈«≈…ƒ∆»«»«¬ƒ
È¯‰ - ‰ÂÏÓ ‰ÈzÙ˜Ê ‡Ï È¯‰L ,˙ËÓL dÈ‡L∆≈»ƒ¿∆∆∆¬≈…¿«¿ƒ»ƒ¿»¬≈
‰˙È‰ ‰ÂÏÓ :¯Ó‡È ‰ˆ¯È Ì‡ È¯‰L ;ÔÓ‡ ‰Ê99 ∆∆¡»∆¬≈ƒƒ¿∆…«ƒ¿»»¿»

„·‡Â ÈÏ ‰È‰ ÏeaÊB¯Ùe100ÔÂÈkL .101ewzL ¿¿»»ƒ¿»«∆≈»∆ƒ¿
¯·c ÁÈpÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ‡È‰ ‰˜ÊÁ ,ÏeaÊB¯t ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿¿¬»»ƒ∆≈»»«ƒ«»»

¯zÓ102¯eÒ‡ ¯·c ÏÎB‡Â103. À»¿≈»»»

נשמטת.98) המלווה הרי פרוזבול למלווה שאין וכיוון
להוציא 100)כדבריך.99) מיגו אמרו  שלא פי על ואף

אדם  שאין חזקה המסייעת: חזקה גם ישנה כאן - ממון
כדבריו  הוא כן ובוודאי אסור, דבר ואוכל מותר דבר מניח

היא. חנות האמינו 101)שהקפת מדוע הוא זה טעם
ממון. להוציא נשמטה.102)במיגו שלא מלווה כלומר,

שנשמטה.103) מלווה

.æëÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz104‰Ê ˙‡ ‰Ê eÂÏ‰L105¯ÒÓe ,106 «¿ƒ≈¬»ƒ∆ƒ¿∆∆∆»«
ÌÈ„ÈÓÏzÏ ÂÈ¯·c107ÌÎÏ È¯ÒBÓ :¯Ó‡Â108ÏkL , ¿»»««¿ƒƒ¿»«¿«ƒ»∆∆»

CÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰ˆ¯‡L ÔÓÊ Ïk epa‚‡L ÈÏ LiL ·BÁ∆≈ƒ∆∆¿∆»¿«∆∆¿∆≈»ƒ
ÌÈÙÒk ˙ËÓL‰L ÌÈÚ„BÈ Ô‰L ÈtÓ ;ÏeaÊB¯t ·zÎÏƒ¿…¿¿ƒ¿≈∆≈¿ƒ∆«¿»«¿»ƒ

˙ÈÁ„ ‡È‰ „·Ïa ÌÈ¯·„·e ,Ì‰È¯·cÓ ‰f‰ ÔÓfa109. «¿««∆ƒƒ¿≈∆ƒ¿»ƒƒ¿«ƒƒ¿≈

להדדי 104) מילייהו מסרי אשי רב דבי "רבנן לז. שם
תלמידים, לפני ומסרוהו פה, בעל פרוזבול שעשו (כלומר,

זה  וכל אסי. ורב אמי רב של דינו כבית גדולים שאינם
מסר  יונתן רבי חכמים.) תלמידי והלווה כשהמלווה דווקא
אחרינא? מידי צריכנא ליה אמר אבא, בר חייא לר' מילי

צריכת". לא ליה שגם 105)אמר נזכר לא שם בגמרא
ורבינ  חכם, תלמיד להיות צריך מה הלווה פי על זאת כתב ו

ללוות  מותרים חכמים "תלמידי עה. מציעא בבבא שאמרו
אסורה  דריבית ידעי מידע טעמא, מאי בריבית, מזה זה
אינו  המלווה אם גם ולכאורה אהדדי". דיהבו היא ומתנה
שהוא  הלווה שהרי ריבית, לו לתת מותר חכם, תלמיד
שמא  כן לעשות שאסרו אלא במתנה, נותנה חכם תלמיד
לא  לענייננו, גם כן אם ריבית. בדין להקל המלווה יבוא
שלא  חכם, תלמיד הלווה כשאף אלא כזה פרוזבול התירו

כספים. בשמיטת להקל המלווה.106)יבוא
ביותר.107) גדולים חכמים ופלוני 108)שאינם פלוני

בית 109)הדיינין. בלא וכן פרוזבול, כתיבת בלא כלומר,
אף  התורה, מן הייתה כספים כששמיטת אבל חשוב. דין
בפני  ולמוסרו פרוזבול לכתוב צריכים היו חכמים תלמידי
ששמיטת  שחושבים אדם בני שאר ולכן חשוב, דין בית
לכתוב  חכמים הזקיקום מדאורייתא, הזה בזמן כספים
יבוא  להם נקל שאם חשוב, דין בית בפני ולמסרו פרוזבול

כספים. בשמיטת להקל

.çëÁe¯ - ˙ÈÚÈ·L ÂÈÏÚ ‰¯·ÚL ·BÁ ¯ÈÊÁn‰ Ïk»««¬ƒ∆»¿»»»¿ƒƒ«
epÓÈ‰ ‰ÁB ÌÈÓÎÁ110¯ÓBÏ ‰ÂÏn‰ CÈ¯ˆÂ . ¬»ƒ»≈∆¿»ƒ««¿∆«

:BÏ ¯Ó‡ .ÈpnÓ z¯ËÙ ¯·Îe È‡ ËÈÓLÓ :¯ÈÊÁnÏ««¬ƒ«¿ƒ¬ƒ¿»ƒ¿«¿»ƒ∆ƒ»«
:¯Ó‡pL ;epnÓ Ïa˜È - Ïa˜zL ÈBˆ¯ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡««ƒ≈¿ƒ∆¿«≈¿«≈ƒ∆∆∆¡«

,ObÈ ‡ÏO‚ ‡Ï È¯‰Â111È‡ È·BÁa :BÏ ¯Ó‡È Ï‡Â . …ƒ…«¬≈…»«¿«…«¿ƒ¬ƒ
Ì‰ ÈlL :BÏ ¯Ó‡È ‡l‡ ,EÏ Ô˙B112È‡ ‰zÓ·e ≈¿∆»…«∆ƒ≈¿«»»¬ƒ

.EÏ Ô˙B≈¿

וישר 110) זה, על אותו אוהבים שהחכמים "עניינו,
יימנעו  שלא כדי דבר, של וטעמו שעשה". מה בעיניהם

"הראיה 111)מלהלוות. השמיטה. דבר וזה שנאמר: שם:
מפיו, הדבר שהוציא מאחר כלומר, "דבר", שאמר ממה

שביעית.112)התירו". ששמטתן המעות,

.èë¯ÈÊÁ‰113·aÒÓ - Ôk BÏ ¯Ó‡ ‡ÏÂ B·BÁ BÏ114 ∆¡ƒ¿…»«≈¿«≈
‰zÓ·e Ì‰ ÈlL :BÏ ¯Ó‡iL „Ú ÌÈ¯·„a BnÚƒƒ¿»ƒ«∆…«∆ƒ≈¿«»»
‡l‡ ,epnÓ Ïa˜È ‡Ï - ¯Ó‡ ‡Ï Ì‡Â .EÏ ÌÈz˙¿«ƒ¿¿ƒ…»«…¿«≈ƒ∆∆»

ÏhÈ115BÏ CÏÈÂ ÂÈ˙BÚÓ116. ƒ…»»¿≈≈

מרתא.113) בר לאבא מעות שהלווה ברבה מעשה שם,
דאמר 114) עד נמי ליה תלי לאביי), (רבה ליה אמר שם:

רבינו  ומפרש לך). נותן אני ובמתנה הם שלי  (כלומר, הכי
שהרי  כופהו, לא אבל בדברים, עמו מסבב שהכוונה
אלא  מרתא, בר אבא את רבה כפה לא שם, הנזכר במעשה
כן". פי על "אף לו: ויאמר לרבה שילך בדברים שידלו אביי

(אביי 116)הלווה.115) אשכחיה שם: אמרו שהרי
הכי  ליה אמר מר, עציב אמאי ליה, אמר עציב. דהוה  לרבה)
מן  המעות את יקבל בדיעבד ואם לגביה. אזל מעשה, הוה
עצוב, להיות לו היה לא כן", פי על "אף בלי אפילו הלווה

מרתא. בר לאבא אביי את ולשלוח

.ì‰hÓM‰ Ì„˜ B¯·Á ˙‡ ˙BÂÏ‰lÓ ÚÓpL ÈÓƒ∆ƒ¿»ƒ¿«¿∆¬≈…∆«¿ƒ»
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BlL ·BÁ‰ ¯Á‡˙È ‡nL117‡Ïa ¯·Ú - ËÓMÈÂ ∆»ƒ¿«≈«∆¿ƒ»≈»«¿…
,‡e‰ ÏB„b ‡ËÁÂ .¯ÓB‚Â EÏ ¯ÓM‰ :¯Ó‡pL ,‰OÚ«̇¬∆∆∆¡«ƒ»∆¿¿≈¿≈¿»
:¯Ó‡pL ;ÔÈÂ‡Ï ÈLa ‰¯Bz ÂÈÏÚ ‰¯È‰Ê‰ È¯‰L∆¬≈ƒ¿ƒ»»»»ƒ¿≈»ƒ∆∆¡«
B‡ '¯ÓM‰' ¯Ó‡pL ÌB˜Ó ÏÎÂ ,¯ÓB‚Â Ôt EÏ ¯ÓM‰ƒ»∆¿∆¿≈¿»»∆∆¡«ƒ»∆
‰¯Bz‰Â .‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ‰Ê È¯‰ - 'Ï‡' B‡ 'Ôt'∆«¬≈∆ƒ¿«…«¬∆¿«»

ÏÚiÏa ez‡¯˜e BÊ ‰Ú¯ ‰·LÁÓ ÏÚ ‰„Èt˜‰118È¯‰Â . ƒ¿ƒ»««¬»»»»¿»«¿ƒ«««¬≈
ÚnÈ ‡lL ˙BeˆÏe ¯È‰Ê‰Ï ·e˙k‰ ÛÈÒB‰119‡l‡ ƒ«»¿«¿ƒ¿«∆…ƒ»«∆»

ÔzÈ120Ôzz ÔB˙ :¯Ó‡pL ,121Ú¯È ‡ÏÂ BÏ122E··Ï ƒ≈∆∆¡«»ƒ≈¿…≈«¿»¿
¯ÎOa ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÁÈË·‰Â .¯ÓB‚Â BÏ Ez˙a¿ƒ¿¿≈¿ƒ¿ƒ««»»ƒ¿«

‰f‰ ÌÏBÚa BÊ ‰ÂˆÓ123¯·c‰ ÏÏ‚a Èk :¯Ó‡pL , ƒ¿»»»«∆∆∆¡«ƒƒ¿««»»
.¯ÓB‚Â EÎ¯·È ‰f‰«∆¿»∆¿¿≈

הפירעון.117) בזמן חובו את לו יחזיר לא שהלווה כלומר,
לפי 118) זה מפסוק כן למדו צדקה לעניין וגם שם.

נאמר  שכן הלוואה, על וגם צדקה על גם נאמר שהפסוק
והעבט  צדקה) (הרי לו ידך את תפתח פתח "כי שם:
עם  דבר יהיה פן לך השמר וגו' הלוואה) (הרי תעביטנו

וגו'". השבע שנת קרבה לאמר בליעל היינו 119)לבבך
"לצוות".120)"להזהיר". הציווי.121)היינו, זהו

האזהרה.122) חסדים,123)זוהי גמילות בכלל והוא
לעולם  לו קיימת והקרן הזה בעולם פירותיה אוכל שאדם
שזהו  המשנה בפירוש שם ועיין א, משנה א פרק (פאה הבא
עיון  שצריך אלא לחבירו). אדם שבין המצוות לכל כלל
"רודף  במשלי: מפסוק מ.) (קידושין ללמוד הוצרכו למה
חסדים  שגמילות וכבוד", צדקה חיים ימצא וחסד צדקה
הפסוק  מן כן למדו ולא הזה, בעולם פירותיה אוכל אדם

רבינו. שהביא שבתורה, הנ"ל

ה'תשע"ו  א' אדר ט"ו ד' יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
מאימתי 1) החמשים. שנת לקדש שמצותֿעשה יבאר

שני  למנין עולה היובל אם יובל. שנת למנות התחילו
תלויות  מצוות כמה ודין היובלות. בטלו ומאימתי השבוע.
בשנת  לתשרי בעשירי לתקוע מצותֿעשה היובל. בהנהגת
ודין  היובל שדין ביובל. מעכבין דברים שלשה היובל.

הוא. אחד הארץ, שביתת לעניין השמיטה,

.à¯tÒÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2ÌÈL Ú·L Ú·L3Lc˜Ïe4 ƒ¿«¬≈ƒ¿…∆«∆«»ƒ¿«≈
˙˙aL Ú·L EÏ z¯ÙÒÂ :¯Ó‡pL ,ÌÈMÓÁ‰ ˙L¿««¬ƒƒ∆∆¡«¿»«¿»¿∆««¿…
ÈzLe .ÌÈMÓÁ‰ ˙L ˙‡ ÌzLc˜Â ,¯ÓB‚Â ÌÈL»ƒ¿≈¿ƒ«¿∆≈¿««¬ƒƒ¿≈

„·Ïa ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï ÔÈ¯eÒÓ el‡ ˙BˆÓ5. ƒ¿≈¿ƒ¿≈ƒ«»ƒ¿«

קמ.2) עשה המצוות, בספר ארבעים 3)ראה כלומר,
פעמים". שבע שנים "שבע הכתוב: כלשון שנים, ותשע

שנת 4) את לקדש "שנצטוינו רבינו כתב קלו) (עשה שם
כמו  האדמה, עבודת בה להשבית כלומר, החמשים,
יד  ספר שבהקדמת המצוות במניין הוא (וכן בשמיטה"
מצות  שהרי לביתֿדין, מסורה זו שמצוה כתב ולא החזקה)
נוספת  בהערה שם (ועיין ישראל כל על מוטלת השביתה
יוחנן  ר' של בנו ישמעאל ר' בדברי דבריו ומקור תקצח).
"וקדשתם  של זה פסוק שדרש ח:) השנה (ראש ברוקא בן

והולכת  "שמתקדשת לומר שנה" החמשים שנת את
בדבריו  הזכיר ולא השנה, מראש כלומר, מתחילתה".
כמו  השנה מקודשת לומר ביתֿדין עלֿידי אותה שמקדשים
חזר  כנראה, וכאן, שם). רש"י (עיין רבנן מדברי שם שנראה
יוחנן  ר' של בנו ישמעאל ר' לדברי שאפילו ונקט רבינו, בו
מצוה  יש יד), הלכה (להלן כמותו שהלכה ברוקא בן
החינוך  כתב וכן השנה", "מקודשת ולומר לקדש לביתֿדין

שם). מנחתֿחינוך (ועיין שלב בהר 5)מצוה בספרא
רבינו, וסובר בביתֿדין". לך, "וספרת א: הלכה ב פרשה
(סנהדרין  ואחד שבעים במקום שהוא למשה היתה שהכוונה
[ודין  י. נוספת בהערה שם לעם, המצוות בספר וראה טז.),
ממה  נלמד הגדול, לביתֿדין צריך שהוא יובל, קידוש
בנו  ר"י על החולקים רבנן לדברי שם השנה בראש שאמרו
שנה" החמשים וגו' "וקדשתם מהפסוק ולמדו ריב"ב, של
וקידוש  חדשים", מקדש אתה ואי מקדש, אתה "שנה –
עשה  המצוות, (ספר הגדול ביתֿדין עלֿידי הוא חדשים
של  בנו כר"י אלא כרבנן, הלכה שאין ואףֿעלֿפי קנג).
חולק  ריב"ב של בנו שר"י מצינו לא למעלה, ראה ריב"ב,

ואי  בזה. לשלשה עליהם אלא ואחד, לשבעים הכוונה ן
הערה  שם לעם, המצוות בספר ראה הגדול, ביתֿדין מתוך

נח]. נוספת

.á‰¯OÚ Úa¯‡ ¯Á‡Ó ?˙BÓÏ eÏÈÁ˙‰ È˙ÓÈ‡Óe≈≈»«ƒ¿ƒƒ¿≈«««¿«∆¿≈
‰L6¯Ó‡pL .ı¯‡Ï eÒÎpMÓ7Ú¯Êz ÌÈL] LL : »»ƒ∆ƒ¿¿»»∆∆∆¡«≈»ƒƒ¿«

„Á‡ Ïk ‰È‰iL „Ú - EÓ¯k ¯ÓÊz ÌÈL LLÂ E„O»∆¿≈»ƒƒ¿…«¿∆«∆ƒ¿∆»∆»
ÌÈL Ú·LÂ ;Bˆ¯‡ ˙‡ ¯ÈkÓ8,ı¯‡‰ LeaÎa [eOÚ «ƒ∆«¿¿∆«»ƒ»¿ƒ»»∆

LÏL ˙La :¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ .˜elÁa ÌÈL Ú·LÂ9 ¿∆«»ƒ¿ƒƒ¿≈»≈ƒ¿«»
‰M‰ L‡¯Ó ,‰¯ÈˆÈÏ ÌÈtÏ‡Â ˙B‡Ó LÓÁÂ10¯Á‡Ó «¬≈≈¿«¿«ƒ«¿ƒ»≈…«»»≈««

‰iL ‰L ‡È‰L ,ÔBL‡¯‰ Ì„‡ „ÏBÓ11‰¯ÈˆÈÏ12, «»»»ƒ∆ƒ»»¿ƒ»«¿ƒ»
˙B‡Ó LÓÁÂ ¯OÚ ˙L eOÚÂ .˙BÓÏ eÏÈÁ˙‰13 ƒ¿ƒƒ¿¿»¿«∆∆«¬≈≈

ÌÈ¯OÚÂ ˙Á‡ ˙L ‡È‰L ,‰¯ÈˆÈÏ14eÒÎpMÓ «¿ƒ»∆ƒ¿«««¿∆¿ƒƒ∆ƒ¿¿
˙L eLc˜Â ˙BhÓL Ú·L eÓe .‰hÓL ,ı¯‡Ï»»∆¿ƒ»»∆«¿ƒ¿ƒ¿¿«

ÌÈMLÂ Úa¯‡ ˙L ‡È‰L ,ÌÈMÓÁ‰15eÒÎpMÓ «¬ƒƒ∆ƒ¿««¿«¿ƒƒƒ∆ƒ¿¿
.ı¯‡Ï»»∆

יב:6) וראה 7)ערכין ב. הלכה בהר פרשת תחילת ספרא,
ח. הלכה יג.8)להלן השנה 9)ערכין בסוף כלומר,

מונים  שהרי הרביעית. השנה מתחילת והיינו השלישית,
ראה  ליצירה, שניה שנה שהיא הראשון, אדם מולד מאחר

וארבע.10)להלן. מאות חמש שנת בעבודה 11)של
ש  אמרו, ט. אלפיים זרה אברהם, תקופת עד העולם מבריאת

וארבע  תורה, של אלפיים התחילו ומאברהם תוהו, של שנה
את  לכשנוסיף תורה. מתן עד שנים ושמונה ארבעים מאות
הרי  וחלקו, שכבשו י"ד עם במדבר שהיו השנה ארבעים

שנה. ושתים מאות חמש ר'12)אלפיים שלדעת כיון
אלא  באלול, לכ"ה הכוונה העולם, נברא שבתשרי אליעזר
אנו  לכן הבריאה, עיקר והוא ו', ביום נברא שהאדם שכיון
ד"ה  בתוספות ח. השנה בראש וראה השנה, מראש מונים

ובכסףֿמשנה. ממולד 13)לתקופות, המנין לפי כלומר:
וראה  קורקוס). (ר"י ליצירה שניה שנה שהיא הראשון, אדם

הוא 14)למעלה. כן כנ"ל. וחילקו, שכיבשו י"ד עם
(מתן  תלמוד "גדול מ: ובקידושין ג. הלכה סוף שם בספרא
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EÏ ‰È‰ :Ú·BzÏ ÌÈ¯ÓB‡ ?BlL ÏeaÊB¯t ‰i‡«≈¿¿∆¿ƒ«≈«»»¿
‰„B‰ Ì‡Â ,ÔÓ‡ - Ô‰ ¯Ó‡ Ì‡ ?„·‡Â ÏeaÊB¯t¿¿¿»«ƒ»«≈∆¡»¿ƒ»

ÌÈÓB˙È‰Â .B·BÁ „a‡ - ÏeaÊB¯t ·˙k ‡lL92ÔÈ‡ ∆…»«¿¿ƒ≈¿«¿ƒ≈»
.ÏeaÊB¯t ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ¿¿

שביעית.88) שמטתו היו 90)פרוזבול.89)שהרי שלא
לא  - מצוה אינו שפרוזבול פי על ואף מצוות, לקיים יכולים
שמיטת  מצות ניכרת ידו שעל כיוון לעשותו, הגויים התירו
תורת  תישכח שלא הוא עיקרה שכל הזה, בזמן כספים
"להשכיחם  הייתה כוונתם כל והרי מישראל, כספים שמיטת

המאירי 91)תורתך". כתב וכן ואבד. לי היה אמר, אם
אדם  שאין החזקה, מכח האמינו ואילך הסכנה שמזמן שם,
שבזמן  לומר, ורוצה אסור. דבר ואוכל מותר דבר מניח
לי  היה פרוזבול לומר נאמן שיהא חכמים תיקנו הסכנה
במקומה. התקנה נשארה הסכנה, שבטלה אחר ואף ואבד,

שהלוו.92)

.äë‡ÈˆB‰93BÊ ‰ÂÏÓ :¯Ó‡Â Úa˙p‰ ÔÚËÂ ,ÏeaÊB¯t ƒ¿¿¿»««ƒ¿»¿»«ƒ¿»
‰˙È‰ ‰Ê ÏeaÊB¯t ¯Á‡ Ú·Bz ‡e‰L94Ú·Bz‰Â , ∆≈«««¿¿∆»¿»¿«≈«

ÔÓ‡ Ú·Bz‰ - ‰˙È‰ ÏeaÊB¯t Ì„˜ :¯ÓB‡95el‡L ; ≈…∆¿¿»¿»«≈«∆¡»∆ƒ
„·‡Â ÈÏ ‰È‰ :¯Ó‡96e‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ÔÓ‡ - »«»»ƒ¿»«∆¡»¿««ƒ∆≈»

„·‡L ÏeaÊB¯t‰ ÔÓÊ ÔÈÚ„BÈ97. ¿ƒ¿««¿¿∆»«

כלום.94)המלווה.93) מועיל הפרוזבול ואין
אדם 95) שאין היא חזקה פרוזבול, חכמים שתקנו "שכיוון

פרוזבול  עשה ובוודאי אסור" דבר ואוכל מותר דבר מניח
זו. הלוואה אחר מוציא 96)שזמנו היה ולא כלומר,

הזמן.97)פרוזבול. על גם שנאמן הרי

.åëÂ Úa˙p‰ ÔÚËÈÏˆ‡ BÏ LÈ ‰ÂÏÓ :¯Ó‡98, »««ƒ¿»¿»«ƒ¿»≈∆¿ƒ
,‡È‰ ˙eÁ ˙Ùw‰ ‡l‡ Èk ‡Ï :¯ÓB‡ Ú·Bz‰Â¿«≈«≈…ƒ∆»«»«¬ƒ
È¯‰ - ‰ÂÏÓ ‰ÈzÙ˜Ê ‡Ï È¯‰L ,˙ËÓL dÈ‡L∆≈»ƒ¿∆∆∆¬≈…¿«¿ƒ»ƒ¿»¬≈
‰˙È‰ ‰ÂÏÓ :¯Ó‡È ‰ˆ¯È Ì‡ È¯‰L ;ÔÓ‡ ‰Ê99 ∆∆¡»∆¬≈ƒƒ¿∆…«ƒ¿»»¿»

„·‡Â ÈÏ ‰È‰ ÏeaÊB¯Ùe100ÔÂÈkL .101ewzL ¿¿»»ƒ¿»«∆≈»∆ƒ¿
¯·c ÁÈpÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ‡È‰ ‰˜ÊÁ ,ÏeaÊB¯t ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿¿¬»»ƒ∆≈»»«ƒ«»»

¯zÓ102¯eÒ‡ ¯·c ÏÎB‡Â103. À»¿≈»»»

נשמטת.98) המלווה הרי פרוזבול למלווה שאין וכיוון
להוציא 100)כדבריך.99) מיגו אמרו  שלא פי על ואף

אדם  שאין חזקה המסייעת: חזקה גם ישנה כאן - ממון
כדבריו  הוא כן ובוודאי אסור, דבר ואוכל מותר דבר מניח

היא. חנות האמינו 101)שהקפת מדוע הוא זה טעם
ממון. להוציא נשמטה.102)במיגו שלא מלווה כלומר,

שנשמטה.103) מלווה

.æëÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz104‰Ê ˙‡ ‰Ê eÂÏ‰L105¯ÒÓe ,106 «¿ƒ≈¬»ƒ∆ƒ¿∆∆∆»«
ÌÈ„ÈÓÏzÏ ÂÈ¯·c107ÌÎÏ È¯ÒBÓ :¯Ó‡Â108ÏkL , ¿»»««¿ƒƒ¿»«¿«ƒ»∆∆»

CÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰ˆ¯‡L ÔÓÊ Ïk epa‚‡L ÈÏ LiL ·BÁ∆≈ƒ∆∆¿∆»¿«∆∆¿∆≈»ƒ
ÌÈÙÒk ˙ËÓL‰L ÌÈÚ„BÈ Ô‰L ÈtÓ ;ÏeaÊB¯t ·zÎÏƒ¿…¿¿ƒ¿≈∆≈¿ƒ∆«¿»«¿»ƒ

˙ÈÁ„ ‡È‰ „·Ïa ÌÈ¯·„·e ,Ì‰È¯·cÓ ‰f‰ ÔÓfa109. «¿««∆ƒƒ¿≈∆ƒ¿»ƒƒ¿«ƒƒ¿≈

להדדי 104) מילייהו מסרי אשי רב דבי "רבנן לז. שם
תלמידים, לפני ומסרוהו פה, בעל פרוזבול שעשו (כלומר,

זה  וכל אסי. ורב אמי רב של דינו כבית גדולים שאינם
מסר  יונתן רבי חכמים.) תלמידי והלווה כשהמלווה דווקא
אחרינא? מידי צריכנא ליה אמר אבא, בר חייא לר' מילי

צריכת". לא ליה שגם 105)אמר נזכר לא שם בגמרא
ורבינ  חכם, תלמיד להיות צריך מה הלווה פי על זאת כתב ו

ללוות  מותרים חכמים "תלמידי עה. מציעא בבבא שאמרו
אסורה  דריבית ידעי מידע טעמא, מאי בריבית, מזה זה
אינו  המלווה אם גם ולכאורה אהדדי". דיהבו היא ומתנה
שהוא  הלווה שהרי ריבית, לו לתת מותר חכם, תלמיד
שמא  כן לעשות שאסרו אלא במתנה, נותנה חכם תלמיד
לא  לענייננו, גם כן אם ריבית. בדין להקל המלווה יבוא
שלא  חכם, תלמיד הלווה כשאף אלא כזה פרוזבול התירו

כספים. בשמיטת להקל המלווה.106)יבוא
ביותר.107) גדולים חכמים ופלוני 108)שאינם פלוני

בית 109)הדיינין. בלא וכן פרוזבול, כתיבת בלא כלומר,
אף  התורה, מן הייתה כספים כששמיטת אבל חשוב. דין
בפני  ולמוסרו פרוזבול לכתוב צריכים היו חכמים תלמידי
ששמיטת  שחושבים אדם בני שאר ולכן חשוב, דין בית
לכתוב  חכמים הזקיקום מדאורייתא, הזה בזמן כספים
יבוא  להם נקל שאם חשוב, דין בית בפני ולמסרו פרוזבול

כספים. בשמיטת להקל

.çëÁe¯ - ˙ÈÚÈ·L ÂÈÏÚ ‰¯·ÚL ·BÁ ¯ÈÊÁn‰ Ïk»««¬ƒ∆»¿»»»¿ƒƒ«
epÓÈ‰ ‰ÁB ÌÈÓÎÁ110¯ÓBÏ ‰ÂÏn‰ CÈ¯ˆÂ . ¬»ƒ»≈∆¿»ƒ««¿∆«

:BÏ ¯Ó‡ .ÈpnÓ z¯ËÙ ¯·Îe È‡ ËÈÓLÓ :¯ÈÊÁnÏ««¬ƒ«¿ƒ¬ƒ¿»ƒ¿«¿»ƒ∆ƒ»«
:¯Ó‡pL ;epnÓ Ïa˜È - Ïa˜zL ÈBˆ¯ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡««ƒ≈¿ƒ∆¿«≈¿«≈ƒ∆∆∆¡«

,ObÈ ‡ÏO‚ ‡Ï È¯‰Â111È‡ È·BÁa :BÏ ¯Ó‡È Ï‡Â . …ƒ…«¬≈…»«¿«…«¿ƒ¬ƒ
Ì‰ ÈlL :BÏ ¯Ó‡È ‡l‡ ,EÏ Ô˙B112È‡ ‰zÓ·e ≈¿∆»…«∆ƒ≈¿«»»¬ƒ

.EÏ Ô˙B≈¿

וישר 110) זה, על אותו אוהבים שהחכמים "עניינו,
יימנעו  שלא כדי דבר, של וטעמו שעשה". מה בעיניהם

"הראיה 111)מלהלוות. השמיטה. דבר וזה שנאמר: שם:
מפיו, הדבר שהוציא מאחר כלומר, "דבר", שאמר ממה

שביעית.112)התירו". ששמטתן המעות,

.èë¯ÈÊÁ‰113·aÒÓ - Ôk BÏ ¯Ó‡ ‡ÏÂ B·BÁ BÏ114 ∆¡ƒ¿…»«≈¿«≈
‰zÓ·e Ì‰ ÈlL :BÏ ¯Ó‡iL „Ú ÌÈ¯·„a BnÚƒƒ¿»ƒ«∆…«∆ƒ≈¿«»»
‡l‡ ,epnÓ Ïa˜È ‡Ï - ¯Ó‡ ‡Ï Ì‡Â .EÏ ÌÈz˙¿«ƒ¿¿ƒ…»«…¿«≈ƒ∆∆»

ÏhÈ115BÏ CÏÈÂ ÂÈ˙BÚÓ116. ƒ…»»¿≈≈

מרתא.113) בר לאבא מעות שהלווה ברבה מעשה שם,
דאמר 114) עד נמי ליה תלי לאביי), (רבה ליה אמר שם:

רבינו  ומפרש לך). נותן אני ובמתנה הם שלי  (כלומר, הכי
שהרי  כופהו, לא אבל בדברים, עמו מסבב שהכוונה
אלא  מרתא, בר אבא את רבה כפה לא שם, הנזכר במעשה
כן". פי על "אף לו: ויאמר לרבה שילך בדברים שידלו אביי

(אביי 116)הלווה.115) אשכחיה שם: אמרו שהרי
הכי  ליה אמר מר, עציב אמאי ליה, אמר עציב. דהוה  לרבה)
מן  המעות את יקבל בדיעבד ואם לגביה. אזל מעשה, הוה
עצוב, להיות לו היה לא כן", פי על "אף בלי אפילו הלווה

מרתא. בר לאבא אביי את ולשלוח

.ì‰hÓM‰ Ì„˜ B¯·Á ˙‡ ˙BÂÏ‰lÓ ÚÓpL ÈÓƒ∆ƒ¿»ƒ¿«¿∆¬≈…∆«¿ƒ»
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BlL ·BÁ‰ ¯Á‡˙È ‡nL117‡Ïa ¯·Ú - ËÓMÈÂ ∆»ƒ¿«≈«∆¿ƒ»≈»«¿…
,‡e‰ ÏB„b ‡ËÁÂ .¯ÓB‚Â EÏ ¯ÓM‰ :¯Ó‡pL ,‰OÚ«̇¬∆∆∆¡«ƒ»∆¿¿≈¿≈¿»
:¯Ó‡pL ;ÔÈÂ‡Ï ÈLa ‰¯Bz ÂÈÏÚ ‰¯È‰Ê‰ È¯‰L∆¬≈ƒ¿ƒ»»»»ƒ¿≈»ƒ∆∆¡«
B‡ '¯ÓM‰' ¯Ó‡pL ÌB˜Ó ÏÎÂ ,¯ÓB‚Â Ôt EÏ ¯ÓM‰ƒ»∆¿∆¿≈¿»»∆∆¡«ƒ»∆
‰¯Bz‰Â .‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ‰Ê È¯‰ - 'Ï‡' B‡ 'Ôt'∆«¬≈∆ƒ¿«…«¬∆¿«»

ÏÚiÏa ez‡¯˜e BÊ ‰Ú¯ ‰·LÁÓ ÏÚ ‰„Èt˜‰118È¯‰Â . ƒ¿ƒ»««¬»»»»¿»«¿ƒ«««¬≈
ÚnÈ ‡lL ˙BeˆÏe ¯È‰Ê‰Ï ·e˙k‰ ÛÈÒB‰119‡l‡ ƒ«»¿«¿ƒ¿«∆…ƒ»«∆»

ÔzÈ120Ôzz ÔB˙ :¯Ó‡pL ,121Ú¯È ‡ÏÂ BÏ122E··Ï ƒ≈∆∆¡«»ƒ≈¿…≈«¿»¿
¯ÎOa ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÁÈË·‰Â .¯ÓB‚Â BÏ Ez˙a¿ƒ¿¿≈¿ƒ¿ƒ««»»ƒ¿«

‰f‰ ÌÏBÚa BÊ ‰ÂˆÓ123¯·c‰ ÏÏ‚a Èk :¯Ó‡pL , ƒ¿»»»«∆∆∆¡«ƒƒ¿««»»
.¯ÓB‚Â EÎ¯·È ‰f‰«∆¿»∆¿¿≈

הפירעון.117) בזמן חובו את לו יחזיר לא שהלווה כלומר,
לפי 118) זה מפסוק כן למדו צדקה לעניין וגם שם.

נאמר  שכן הלוואה, על וגם צדקה על גם נאמר שהפסוק
והעבט  צדקה) (הרי לו ידך את תפתח פתח "כי שם:
עם  דבר יהיה פן לך השמר וגו' הלוואה) (הרי תעביטנו

וגו'". השבע שנת קרבה לאמר בליעל היינו 119)לבבך
"לצוות".120)"להזהיר". הציווי.121)היינו, זהו

האזהרה.122) חסדים,123)זוהי גמילות בכלל והוא
לעולם  לו קיימת והקרן הזה בעולם פירותיה אוכל שאדם
שזהו  המשנה בפירוש שם ועיין א, משנה א פרק (פאה הבא
עיון  שצריך אלא לחבירו). אדם שבין המצוות לכל כלל
"רודף  במשלי: מפסוק מ.) (קידושין ללמוד הוצרכו למה
חסדים  שגמילות וכבוד", צדקה חיים ימצא וחסד צדקה
הפסוק  מן כן למדו ולא הזה, בעולם פירותיה אוכל אדם

רבינו. שהביא שבתורה, הנ"ל

ה'תשע"ו  א' אדר ט"ו ד' יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
מאימתי 1) החמשים. שנת לקדש שמצותֿעשה יבאר

שני  למנין עולה היובל אם יובל. שנת למנות התחילו
תלויות  מצוות כמה ודין היובלות. בטלו ומאימתי השבוע.
בשנת  לתשרי בעשירי לתקוע מצותֿעשה היובל. בהנהגת
ודין  היובל שדין ביובל. מעכבין דברים שלשה היובל.

הוא. אחד הארץ, שביתת לעניין השמיטה,

.à¯tÒÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2ÌÈL Ú·L Ú·L3Lc˜Ïe4 ƒ¿«¬≈ƒ¿…∆«∆«»ƒ¿«≈
˙˙aL Ú·L EÏ z¯ÙÒÂ :¯Ó‡pL ,ÌÈMÓÁ‰ ˙L¿««¬ƒƒ∆∆¡«¿»«¿»¿∆««¿…
ÈzLe .ÌÈMÓÁ‰ ˙L ˙‡ ÌzLc˜Â ,¯ÓB‚Â ÌÈL»ƒ¿≈¿ƒ«¿∆≈¿««¬ƒƒ¿≈

„·Ïa ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï ÔÈ¯eÒÓ el‡ ˙BˆÓ5. ƒ¿≈¿ƒ¿≈ƒ«»ƒ¿«

קמ.2) עשה המצוות, בספר ארבעים 3)ראה כלומר,
פעמים". שבע שנים "שבע הכתוב: כלשון שנים, ותשע

שנת 4) את לקדש "שנצטוינו רבינו כתב קלו) (עשה שם
כמו  האדמה, עבודת בה להשבית כלומר, החמשים,
יד  ספר שבהקדמת המצוות במניין הוא (וכן בשמיטה"
מצות  שהרי לביתֿדין, מסורה זו שמצוה כתב ולא החזקה)
נוספת  בהערה שם (ועיין ישראל כל על מוטלת השביתה
יוחנן  ר' של בנו ישמעאל ר' בדברי דבריו ומקור תקצח).
"וקדשתם  של זה פסוק שדרש ח:) השנה (ראש ברוקא בן

והולכת  "שמתקדשת לומר שנה" החמשים שנת את
בדבריו  הזכיר ולא השנה, מראש כלומר, מתחילתה".
כמו  השנה מקודשת לומר ביתֿדין עלֿידי אותה שמקדשים
חזר  כנראה, וכאן, שם). רש"י (עיין רבנן מדברי שם שנראה
יוחנן  ר' של בנו ישמעאל ר' לדברי שאפילו ונקט רבינו, בו
מצוה  יש יד), הלכה (להלן כמותו שהלכה ברוקא בן
החינוך  כתב וכן השנה", "מקודשת ולומר לקדש לביתֿדין

שם). מנחתֿחינוך (ועיין שלב בהר 5)מצוה בספרא
רבינו, וסובר בביתֿדין". לך, "וספרת א: הלכה ב פרשה
(סנהדרין  ואחד שבעים במקום שהוא למשה היתה שהכוונה
[ודין  י. נוספת בהערה שם לעם, המצוות בספר וראה טז.),
ממה  נלמד הגדול, לביתֿדין צריך שהוא יובל, קידוש
בנו  ר"י על החולקים רבנן לדברי שם השנה בראש שאמרו
שנה" החמשים וגו' "וקדשתם מהפסוק ולמדו ריב"ב, של
וקידוש  חדשים", מקדש אתה ואי מקדש, אתה "שנה –
עשה  המצוות, (ספר הגדול ביתֿדין עלֿידי הוא חדשים
של  בנו כר"י אלא כרבנן, הלכה שאין ואףֿעלֿפי קנג).
חולק  ריב"ב של בנו שר"י מצינו לא למעלה, ראה ריב"ב,

ואי  בזה. לשלשה עליהם אלא ואחד, לשבעים הכוונה ן
הערה  שם לעם, המצוות בספר ראה הגדול, ביתֿדין מתוך

נח]. נוספת

.á‰¯OÚ Úa¯‡ ¯Á‡Ó ?˙BÓÏ eÏÈÁ˙‰ È˙ÓÈ‡Óe≈≈»«ƒ¿ƒƒ¿≈«««¿«∆¿≈
‰L6¯Ó‡pL .ı¯‡Ï eÒÎpMÓ7Ú¯Êz ÌÈL] LL : »»ƒ∆ƒ¿¿»»∆∆∆¡«≈»ƒƒ¿«

„Á‡ Ïk ‰È‰iL „Ú - EÓ¯k ¯ÓÊz ÌÈL LLÂ E„O»∆¿≈»ƒƒ¿…«¿∆«∆ƒ¿∆»∆»
ÌÈL Ú·LÂ ;Bˆ¯‡ ˙‡ ¯ÈkÓ8,ı¯‡‰ LeaÎa [eOÚ «ƒ∆«¿¿∆«»ƒ»¿ƒ»»∆

LÏL ˙La :¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ .˜elÁa ÌÈL Ú·LÂ9 ¿∆«»ƒ¿ƒƒ¿≈»≈ƒ¿«»
‰M‰ L‡¯Ó ,‰¯ÈˆÈÏ ÌÈtÏ‡Â ˙B‡Ó LÓÁÂ10¯Á‡Ó «¬≈≈¿«¿«ƒ«¿ƒ»≈…«»»≈««

‰iL ‰L ‡È‰L ,ÔBL‡¯‰ Ì„‡ „ÏBÓ11‰¯ÈˆÈÏ12, «»»»ƒ∆ƒ»»¿ƒ»«¿ƒ»
˙B‡Ó LÓÁÂ ¯OÚ ˙L eOÚÂ .˙BÓÏ eÏÈÁ˙‰13 ƒ¿ƒƒ¿¿»¿«∆∆«¬≈≈

ÌÈ¯OÚÂ ˙Á‡ ˙L ‡È‰L ,‰¯ÈˆÈÏ14eÒÎpMÓ «¿ƒ»∆ƒ¿«««¿∆¿ƒƒ∆ƒ¿¿
˙L eLc˜Â ˙BhÓL Ú·L eÓe .‰hÓL ,ı¯‡Ï»»∆¿ƒ»»∆«¿ƒ¿ƒ¿¿«

ÌÈMLÂ Úa¯‡ ˙L ‡È‰L ,ÌÈMÓÁ‰15eÒÎpMÓ «¬ƒƒ∆ƒ¿««¿«¿ƒƒƒ∆ƒ¿¿
.ı¯‡Ï»»∆

יב:6) וראה 7)ערכין ב. הלכה בהר פרשת תחילת ספרא,
ח. הלכה יג.8)להלן השנה 9)ערכין בסוף כלומר,

מונים  שהרי הרביעית. השנה מתחילת והיינו השלישית,
ראה  ליצירה, שניה שנה שהיא הראשון, אדם מולד מאחר

וארבע.10)להלן. מאות חמש שנת בעבודה 11)של
ש  אמרו, ט. אלפיים זרה אברהם, תקופת עד העולם מבריאת

וארבע  תורה, של אלפיים התחילו ומאברהם תוהו, של שנה
את  לכשנוסיף תורה. מתן עד שנים ושמונה ארבעים מאות
הרי  וחלקו, שכבשו י"ד עם במדבר שהיו השנה ארבעים

שנה. ושתים מאות חמש ר'12)אלפיים שלדעת כיון
אלא  באלול, לכ"ה הכוונה העולם, נברא שבתשרי אליעזר
אנו  לכן הבריאה, עיקר והוא ו', ביום נברא שהאדם שכיון
ד"ה  בתוספות ח. השנה בראש וראה השנה, מראש מונים

ובכסףֿמשנה. ממולד 13)לתקופות, המנין לפי כלומר:
וראה  קורקוס). (ר"י ליצירה שניה שנה שהיא הראשון, אדם

הוא 14)למעלה. כן כנ"ל. וחילקו, שכיבשו י"ד עם
(מתן  תלמוד "גדול מ: ובקידושין ג. הלכה סוף שם בספרא
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שנה  (ארבעים ואחת ששים לשמיטין וכו', שקדם תורה)
מאה  ליובלות כאן), רבינו שכתב ואחת ועשרים שבמדבר,
הוא  שהיובל באופן זו שנה עיבור לאחרי כלומר, ושלש".

הק"ד. כנ"ל.15)בשנת

.â¯OÚ ‰Ú·L16eÒÎpMÓ Ï‡¯OÈ eÓ ÌÈÏ·BÈ17 ƒ¿»»»¿ƒ»ƒ¿»≈ƒ∆ƒ¿¿
e‡ˆiL „ÚÂ ı¯‡Ï18˙Èa‰ ·¯ÁL ,d· e‡ˆiL ‰LÂ . »»∆¿«∆»¿¿»»∆»¿»∆»«««ƒ

˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓ ,‰BL‡¯a19LL ˙Le ,‰˙È‰ »ƒ»»≈¿ƒƒ»¿»¿«≈
¯OÚÂ ‰L ˙B‡Ó Úa¯‡L ,‰˙È‰ Ï·Bia ÌÈLÏLe¿ƒ«≈»¿»∆«¿«≈»»¿∆∆

ÔBL‡¯ ˙Èa „ÓÚ ÌÈL20˙Èa‰ ·¯ÁL ÔÂÈk .21ÏËa »ƒ»««ƒƒ≈»∆»«««ƒ»«
‰Ê ÔÈÓ22ÌÈÚ·L ‰·¯Á ı¯‡‰ ‰¯‡L ‰ÏËaMÓ . ƒ¿»∆ƒ∆»¿»ƒ¿¬»»»∆¬≈»ƒ¿ƒ

‰L ÌÈ¯OÚÂ ˙B‡Ó Úa¯‡Â ,ÈL ˙Èa ‰·Â ,‰L»»¿ƒ¿»«ƒ≈ƒ¿«¿«≈¿∆¿ƒ»»
„ÓÚ23˙ÈÚÈ·M‰ ‰M·e .24‡È‰Â ,‡¯ÊÚ ‰ÏÚ BÈaÓ »««»»«¿ƒƒƒƒ¿»»»∆¿»¿ƒ

‰iM‰ ‰‡Èa‰25ÔÈÓ ˙BÓÏ eÏÈÁ˙‰ BÊ ‰MÓe . «ƒ»«¿ƒ»ƒ»»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»
ÈL ˙Èa ÔÈ·Ï ‰¯OÚ LÏL ˙L eOÚÂ ,¯Á‡«≈¿»¿«¿∆¿≈¿ƒ¿««ƒ≈ƒ
.ÌÈMÓÁ‰ ˙L eLc˜Â ,˙BhÓL Ú·L eÓe .‰hÓL¿ƒ»»∆«¿ƒ¿ƒ¿¿««¬ƒƒ

Ú Û‡ÌL ‰˙È‰ ‡lL Èt Ï26ÔÈBÓ ,ÈL ˙È·a Ï·BÈ ««ƒ∆…»¿»»≈¿«ƒ≈ƒƒ
˙BhÓL Lc˜Ï È„k B˙B‡ eÈ‰27. »¿≈¿«≈¿ƒ

שלמים,16) יובלים עשר ששה לומר, ורוצה יג. ערכין
 ֿ בכסף וראה עשר. השבעה היובל מן שנה ושש ושלשים

ורדב"ז. כנ"ל.17)משנה וחילקו, שכבשו י"ד לאחר
ראשון.18) בית חורבן יא:19)לאחר ט.20)שם יומא

עד  מצרים מיציאת ישנן שנה ושמונים מאות וארבע כלומר,
מאות  שמונה הרי א, ו, במלכיםֿא שנאמר כמו הבית, בנין
וארבעֿעשרה  שבמדבר שנה ארבעים ולכשנוריד ותשעים.
שהן  ושש, ושלשים מאות שמונה הרי וחלקו, שכבשו שנה
השבעה  היובל מן שנה ושש ושלשים יובלים, עשר ששה
בכסףֿמשנה. וראה שביעית. מוצאי היא ל"ו ושנת עשר,

לגולה.21) הלכו ח.22)וישראל הלכה להלן ראה
שם.23) אשי.24)יומא כרב שם, להלן 25)ערכין ראה

טו. הלכה כשכל 26)פי"ב אלא נוהג היובל שאין לב: שם
ח. בהלכה כדלהלן עליה, היו 27)יושביה וברש"י: שם.

מפני  הבאה, לשמיטה אותה מונין היו שלא נ', שנת מניחין
מתחיל  שלאחריה ושנה יובל, שנת להיות ראויה שהיא

המנין.

.ã˙Èa‰ da ·¯ÁL ‰M‰L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆«»»∆»«»««ƒ
‰B¯Á‡a28ÈLk Ôa¯Á‰ ¯Á‡L È¯LzÓ d˙lÁzL , »«¬»∆¿ƒ»»ƒƒ¿≈∆«««À¿»ƒ¿≈
ÌÈL„Á29ÌÈhÓLÏ ÔÈn‰ ‡e‰ È¯LzÓ È¯‰L , √»ƒ∆¬≈ƒƒ¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

˙BÏ·BÈÏe30‰˙È‰ ˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓ ‰M‰ d˙B‡ -31, ¿¿»«»»»≈¿ƒƒ»¿»
ÈÙÏe .‰˙È‰ ÈÚÈLz‰ Ï·Bi‰ ÔÓ ‰¯OÚ LÓÁ ˙Le¿«¬≈∆¿≈ƒ«≈«¿ƒƒ»¿»¿ƒ
Ú·LÂ ‰‡Óe ÛÏ‡ ˙L ‡È‰L ,BÊ ‰L ,‰Ê ÔBaLÁ∆¿∆»»∆ƒ¿«∆∆≈»»∆«
Úa¯‡Â ÛÏ‡Â ‰Ú·LÂ ÌÈÓL ˙L ‡È‰L ,Ôa¯ÁÏ«À¿»∆ƒ¿«¿…ƒ¿ƒ¿»¿∆∆¿«¿«
ÌÈLÏLe LL ˙L ‡È‰L ,˙B¯ËL ÔÈÓÏ ˙B‡Ó≈¿ƒ¿«¿»∆ƒ¿«≈¿ƒ

‰¯ÈˆÈÏ ÌÈÙÏ‡ ˙Úa¯‡Â ˙B‡Ó ÚL˙e32˙L ‡È‰ - ¿«≈¿«¿««¬»ƒ«¿ƒ»ƒ¿«
Ï·Bi‰ ÔÓ ÌÈ¯OÚÂ ˙Á‡ ˙L ‡È‰Â ,‰hÓL33. ¿ƒ»¿ƒ¿«««¿∆¿ƒƒ«≈

בשניה.28) באב,29)כלומר, בתשעה חרב הבית שהרי
חדשים. לשני קרוב זה שאף 30)והרי יב: שם אמרו ולכן

שביעית. במוצאי חרב שני 31420)בית עמד הבית שהרי
.414 הרי למנות, החלו לבניינו השביעית ובשנה כנ"ל, שנה

תשיעי. יובל של שניה שביעית בסוף חרב שהבית יוצא
זו.32) לשון אריכות מה לשם שהרי 33)צ"ע, כלומר,

עמד  בה שהשנה נמצא יובלות, ואחד עשרים הן ומאה אלף
שהלשון  אלא הכ"ב. ליובל הראשונה השמיטה היא רבינו
שמיטות, לקדש יובלות מנו זו, ולשיטה במקצת. מוזרה כאן
כחכמים  הזה, היום עד לאחריו ובין הבית בזמן בין כנ"ל,

ז. בהלכה וכדלהלן יהודה, כרבי ולא לג. בערכין

.äÌ‰È„Èa ‡È‰ ˙¯ÒnL ,e¯Ó‡ ÌÈB‡b‰ Ïk Ï·‡¬»»«¿ƒ»¿∆»…∆ƒƒ≈∆
ÔÈaL ‰L ÌÈÚ·M‰ Ô˙B‡a eÓ ‡lL ,LÈ‡ ÈtÓ LÈ‡ƒƒƒƒ∆…»¿»«ƒ¿ƒ»»∆≈
„·Ïa ˙BhÓL ‡l‡ ÈL ˙Èa ÔÈ·e ÔBL‡¯ ˙Èa Ôa¯ÁÀ¿««ƒƒƒ¿««ƒ≈ƒ∆»¿ƒƒ¿«
˙L eÓ ‡Ï ‰B¯Á‡a ·¯ÁMÓ ÔÎÂ .Ï·BÈ ‡Ïa¿…≈¿≈ƒ∆»«»«¬»…»¿«

ÌÈMÓÁ‰34˙L ˙lÁzÓ „·Ïa Ú·L Ú·L ‡l‡ , «¬ƒƒ∆»∆«∆«ƒ¿«ƒ¿ƒ«¿«
‰¯Ê ‰„B·Ú ‡¯Ó‚a ‰ÏBÚ ÔÎÂ .Ôa¯Á‰35‰Ê ÔBaLÁ «À¿»¿≈∆ƒ¿»»¬»»»∆¿∆

‰Ïa˜ ‡e‰L36. ∆«»»

יובלות 34) מנו לב: שם שאמרו מה זה, ולפי עצמה. בפני
סוף  בפי"ב וכדלהלן שני, בית בזמן רק הוא שמיטין, לקדש
בית  בזמן עושין שהיו מה דוגמת כן שעשו טו, הלכה
בשנת  קדושה והיתה עליה, היו הארץ יושבי כשכל ראשון,
כלל. יובלות מנו לא החורבן, לאחר אבל כבשביעית. היובל

תמוהים. כאן הכסףֿמשנה שם:35)ודברי שאמרו ט:
חד  ניטפי עומד, הוא בשבוע שני כמה ידע דלא מאן "האי
ממאה  ונשקול כשבוע, ופרטי כיובלי כללי ונחשוב שתא,
ונשדי  שנה), מאה שבכל היובל שנות שתי (כלומר, תרי
בשבוע". שני כמה וידע בשבוע, לפרטי ונחשיבינהו אפרטי,
בשבע. היובלות את אף שמחלקים מכאן משמע

שהוכיחו 36) מטעם לא זה, כחשבון הורו שהגאונים כלומר,
כנ"ל. איש, מפי איש כן שקיבלו אלא הגמרא, מן כן

.åÏˆ‡ ˙ÓÒ¯ÙÓe ‡È‰ ‰Úe„È ‰hÓM‰ ˙Le¿««¿ƒ»¿»ƒ¿À¿∆∆≈∆
‡l‡ eÓ ‡Ï ÔlÎÂ ,Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÈL‡Â ÌÈB‡b‰«¿ƒ¿«¿≈∆∆ƒ¿»≈¿À»…»∆»
ÔBaLÁ ÈÙÏe .Ú·L Ú·L Ô˙B‡ ÔÈÎÈÏLÓ ,Ôa¯Á ÈLÏƒ¿≈À¿»«¿ƒƒ»∆«∆«¿ƒ∆¿
ÛÏ‡Â ‰‡Óe Ú·L ˙L ‡È‰L ,BÊ ‰L È‰z ,‰Ê∆¿ƒ»»∆ƒ¿«∆«≈»»∆∆

˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓ ,Ôa¯ÁÏ37ÈÙÎe ,ÔÈÎÓBÒ e‡ ‰Ê ÏÚÂ . «À¿»»≈¿ƒƒ¿«∆»¿ƒ¿ƒ
˙B¯OÚÓ ÔÈÚÏ ÔÈ¯BÓ e‡ ‰Ê ÔBaLÁ‰38˙ÈÚÈ·Le39 «∆¿∆»ƒ¿ƒ¿«««¿¿ƒƒ

‰Ïaw‰L ;ÌÈÙÒk ˙ËÓL‰Â40‰OÚn‰Â41ÌÈ„enÚ ¿«¿»«¿»ƒ∆««»»¿««¬∆«ƒ
.˙BÏz‰Ï Èe‡¯ Ô‰·e ,‰‡¯B‰a ÌÈÏB„b¿ƒ¿»»»∆»¿ƒ»

אחת 37) ושנה שמיטות, 158 נמצא ל7ֿ, 1107 שכשנחלק
חמשת  שלנו: השנה כן וכמו שביעית. מוצאי שהיא נותרת,
ושמונה  אלף שהיא ליצירה, ועשרים מאות ושבע אלפים
שביעית. מוצאי היא הבית, לחורבן ואחת ותשעים מאות

שני 38) מעשר המעשרות: שנות חלוקת לענין כלומר,
שני  ומעשר וחמישית, רביעית שניה ראשונה בשנה
ד). הלכה עניים מתנות מהלכות (פ"ו וששית בשלישית

קרקע.39) הנ"ל.40)שמיטת הגאונים מסורת היא
סימן 41) בחו"מ וראה כנ"ל. ישראל, בארץ נוהגים היו שכן

שהאריכו  בחזוןֿאיש וכן ח, אות הגר"א בביאור א סעיף סג
של  השמיטה" "לשנת ובקונטרס רבינו. שיטת בביאור
שיח  עמוד תשי"ט והמדינה" ב"התורה דלנסקי הרא"י
מה  העתיק
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נוטה  שם והכתוב שנתגלו, עתיקות מצבות על שכתוב
ד. הלכה למעלה רבינו שכתב הראשונה לשיטת

.æÏ·BÈ ˙L42Úe·M‰ ÈL ÔÈnÓ ‰ÏBÚ dÈ‡43‡l‡ , ¿«≈≈»»ƒƒ¿«¿≈«»«∆»
,Ï·BÈ - ÌÈMÓÁ ˙Le ,‰hÓL - ÌÈÚa¯‡Â ÚLz ˙L¿«≈«¿«¿»ƒ¿ƒ»¿«¬ƒƒ≈

Á‡Â ÌÈMÓÁ ˙Le.Úe·L ÏL ÌÈL LL ˙lÁz - ˙ ¿«¬ƒƒ¿««¿ƒ«≈»ƒ∆»«
.Ï·BÈÂ Ï·BÈ ÏÎa ÔÎÂ¿≈¿»≈¿≈

בזמן 42) כמו עליה יושביה שכל נוהג, כשהיובל כלומר,
תמוהים. כאן הכסףֿמשנה ודברי ראשון. ברייתא 43)בית

יהודה. כרבי ולא כחכמים מקומות, ובעוד סא. בנדרים

.ç‰ÏbMÓ44Ë·L ÈˆÁÂ „b Ë·LÂ Ô·e‡¯ Ë·L ƒ∆»»≈∆¿≈¿≈∆»«¬ƒ≈∆
¯B¯c Ì˙‡¯˜e :¯Ó‡pL ;˙BÏ·Bi‰ eÏËa ‰MÓ¿«∆»¿«¿∆∆¡«¿»∆¿
‡e‰Â .‰ÈÏÚ ‰È·LBÈ ÏkL ÔÓÊa - ‰È·LÈ ÏÎÏ ı¯‡a»»∆¿»¿∆»ƒ¿«∆»¿∆»»∆»¿
ÌÈ·LBÈ Ôlk ‡l‡ ,Ë·La Ë·L ÔÈ·a¯ÚÓ eÈ‰È ‡lL∆…ƒ¿¿À¿»ƒ≈∆¿≈∆∆»À»¿ƒ

Ô˜˙k45ÔÓÊa .46Ï·Bi‰L47‚‰B - [ı¯‡a ‚‰B] ¿ƒ¿»ƒ¿«∆«≈≈»»∆≈
ı¯‡Ï ‰ˆeÁa48,ÌB˜Ó ÏÎa - ‡È‰ Ï·BÈ :¯Ó‡pL ; ¿»»»∆∆∆¡«≈ƒ¿»»

˙Èa‰ ÈÙa ‡lL ÔÈa ˙Èa‰ ÈÙa ÔÈa49. ≈ƒ¿≈««ƒ≈∆…ƒ¿≈««ƒ

הלכה 44) ב פרק בהר פרשת ובספרא לב: בערכין ברייתא
וראה 45)ג. ב. בהלכה כנ"ל ארצו, את מכיר אחד וכל

שם. לח:46)בהערות וקידושין ט: השנה ראש
ושם).48)שם.47) (שם עבדים שילוח אם 49)לגבי

כנ"ל. עליה, יושביה כל

.èÔÓÊ·e50È¯·Ú „·Ú ÔÈc ‚‰B - ‚‰B Ï·Bi‰L51, ƒ¿«∆«≈≈≈ƒ∆∆ƒ¿ƒ
‰ÓBÁ È¯Ú Èza ÔÈ„Â52ÌÈÓ¯Á ‰„O ÔÈ„Â ,53ÔÈ„Â , ¿ƒ»≈»≈»¿ƒ¿≈¬»ƒ¿ƒ

‰fÁ‡ ‰„O54·LBz ¯b ÔÈÏa˜Óe ,55˙ÈÚÈ·L ˙‚‰BÂ , ¿≈¬À»¿«¿ƒ≈»¿∆∆¿ƒƒ
ÌÈÙÒk ˙ËÓL‰Â ı¯‡a56.‰¯Bz‰ ÔÓ ÌB˜Ó ÏÎa »»∆¿«¿»«¿»ƒ¿»»ƒ«»

ÏkÓ „Á‡ ‚‰B BÈ‡ - [‚‰B] Ï·Bi‰ ÔÈ‡L ÔÓÊ·eƒ¿«∆≈«≈≈≈≈∆»ƒ»
ÏÎa ÌÈÙÒk ˙ËÓL‰Â ı¯‡a ˙ÈÚÈ·MÓ ıeÁ ,el‡≈ƒ¿ƒƒ»»∆¿«¿»«¿»ƒ¿»

Ì‰È¯·cÓ ÌB˜Ó57e¯‡aL BÓk ,58. »ƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿

כט.50) בערכין ביתֿדין 51)ברייתא שיכולים היינו
מהלכות  בפ"א וראה עצמו. מוכר הוא וכן בגנבתו, למכרו
שנאמר  לדבר: טעם נתנו שם ובברייתא י. הלכה עבדים
הרי  עמך". יעבוד היובל שנת "עד מ): כה, (ויקרא

נוהג. שהיובל בזמן יב.52)שהמדובר בפרק להלן הנזכר
ל) (שם, חומה ערי בתי בפרשת שנאמר דבר: של וטעמו
שם). (ברייתא ביובל תלוי שהדבר משמע ביובל". יצא "לא

טוֿטז. הלכות שם להלן בן 53)וראה שמעון כרבי שם,
ביובל  בצאתו השדה "והיה כא): כז, (שם שנאמר יוחאי,
שהחרימה  שדה היא חרמים, ושדה החרם". כשדה לה' קדש
וחרמין. ערכין מהלכות בפ"ו וראה לכהנים. או הבית לבדק

ושב 54) ביובל "ויצא כח): כה, (שם שנאמר שם:
ממורישיו  אדם שירשה שדה היא אחוזה, ושדה לאחוזתו".

עבודהֿזרה,שקיבל55)ומכרה. לעבוד שלא עצמו על
טעמא, מאי ביבי, רב אמר ושם: נבלות. אוכל שהוא אלא
"כי  טז), טו, בדברים עבד, (אצל הכא כתיב טוב. טוב אתיא
יז), כג, שם תושב, גר (אצל התם וכתיב עמך", לו טוב
מצווים  (שאנו נוהג תושב שגר ומכאן תוננו". לא לו, "בטוב
נוהג, כשהיובל דהיינו נוהג, עברי כשעבד רק להחיותו)

שם.56)כנ"ל. ובהערות ב, הלכה בפ"ט למעלה ראה
תלויה  בשביעית קרקע ששמיטת רבינו בדברי ומפורש
שאמרו  מה שהרי רבינו, זאת למד מהיכן וצ"ע, ביובל.
אתה  קרקע, משמט שאתה "בזמן לו. בגיטין בברייתא
אבל  ליובל, שהכוונה רבינו מפרש וכו'", כספים משמט
שביאר  כמו התורה, מן היא הזה בזמן אף שביעית

מקומות. בכמה מפרש 57)הכסףֿמשנה בכסףֿמשנה
היא  בארץ, שביעית ואילו כספים. שמיטת על רק עולה שזה
עשה  לעם, המצוות בספר וראה הזה. בזמן אף התורה מן

שם. תקצו נוספת והערה ג 58)קלה, הלכה שם למעלה
מכאן  שדקדק קורקוס בר"י וראה כספים. שמיטת לענין
כספים, לשמיטת אלא הכוונה שאין הכסףֿמשנה כדברי
עוד  ביאר לא הארץ בשביעית ואילו שם. בפ"ט כן שביאר
בארץ  משביעית "חוץ הנוסחא: בכתבֿיד אבל מאומה,
הוא  וכן קורקוס). (ר"י וכו'" כספים והשמטת מדבריהם,
שגם  מפורש ולפי"ז וויניציא. דפוס לפי של) (מצוה בחינוך
בפאתֿהשולחן. וראה מדבריהם, אלא אינה הארץ שביעית

.é‰OÚ ˙ÂˆÓ59Ú˜˙Ï60È¯L˙Ï È¯ÈOÚa ¯ÙBMa61 ƒ¿«¬≈ƒ¿…««»»¬ƒƒ¿ƒ¿≈
ÔÈc ˙È·Ï ‰¯eÒÓ BÊ ‰ÂˆÓe .Ï·Bi‰ ˙La62‰lÁz63, ƒ¿««≈ƒ¿»¿»¿≈ƒ¿ƒ»

z¯·Ú‰Â :¯Ó‡pL64„ÈÁÈÂ „ÈÁÈ ÏÎÂ ;‰Úe¯z ¯ÙBL65 ∆∆¡«¿«¬«¿»«¿»¿»»ƒ¿»ƒ
¯ÙBMa ÔÈÚ˜B˙Â .¯ÙBL e¯È·Úz :¯Ó‡pL ,Ú˜˙Ï ·iÁ«»ƒ¿…«∆∆¡««¬ƒ»¿¿ƒ«»

‰M‰ L‡¯a ÔÈÚ˜BzL C¯„k ,ÚLz66ÔÈ¯È·ÚÓe . ≈«¿∆∆∆¿ƒ¿…«»»«¬ƒƒ
Ï‡¯OÈ Ïe·b ÏÎa ¯ÙBL67. »¿»¿ƒ¿»≈

קלז.59) עשה המצוות, בספר תקיעת 60)ראה ולענין
א, הלכה שופר מהלכות ובפ"א שם רבינו כתב השנה, ראש
שם, המצוות בספר רבינו והסביר לשמוע. היא שהמצוה
חלק  ושהיא החירות, לפרסום אלא אינה ביובל זו "שתקיעה
עיקר  (ולכן בארץ דרור וקראתם אמרו: והוא ההכרזה, מן
ואין  הדבר), לפרסום לאחרים, דהיינו התקיעה, המצוה
ה'" לפני "זכרון שהן השנה, ראש תקיעות כענין ענינה
וראה  ממנה). כתוצאה וההתעוררות השמיעה, עיקרה (ולכן

שם. הכיפורים.61)בהערות יום הגדול.62)הוא
בביתֿדין,63) תוקעין בתחילה הסדר: הוא כן כלומר,

תורה  אמרה כן שהרי ישראל, כל תוקעים ואחרֿכך
ואחד  אחד (כל "תעבירו" ואח"כ ביתֿדין) (היינו "והעברת"
שלא. מצוה ובמנחתֿחינוך ספר, בקרית וראה מישראל).

הכוונה 64) ושם וגו'. לך וספרת כתוב: הענין בראש כלומר,
האמור  גם ולכן א, בהלכה כנ"ל בלבד, הגדול לביתֿדין
בראש  מפורש וכן לביתֿדין. הכוונה "והעברת", להלן

ט: ב 65)השנה פרשה בהר פ וספרא ל. השנה ראש
ה. היובל 66)הלכה שוה כו: שם ובמשנה לג: שם משנה

ב  וראה לתקיעה. השנה א.לראש הלכה שופר מהלכות פ"ג
לפרסם 67) והכוונה, ארצכם". בכל שופר "תעבירו שנאמר:

לארץ  בחוץ אבל ישראל, בגבול ודוקא העבדים. חירות את
(אור  א הלכה סוף פ"ד השנה ראש בירושלמי כמפורש לא,

שמח).

.àéÏÎÏ ‡e‰ „Á‡ ‰M‰ L‡¯ ÏLÂ Ï·BÈ ÏL ¯ÙBL»∆≈¿∆…«»»∆»¿»
¯·c68„Á‡Â .69˙BÚÈ˜zÏ Ï·Bi‰ „Á‡Â ‰M‰ L‡¯70, »»¿∆»…«»»¿∆»«≈«¿ƒ

‡Ï·BiaL ‡l71ÔÈÚ˜Bz72Ba eLcwL ÔÈc ˙È·a ÔÈa ∆»∆«≈¿ƒ≈¿≈ƒ∆ƒ¿
L„Á‰ ˙‡73,L„Á‰ ˙‡ Ba eLc˜ ‡lL ÔÈc ˙È·a ÔÈa ∆«…∆≈¿≈ƒ∆…ƒ¿∆«…∆
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שנה  (ארבעים ואחת ששים לשמיטין וכו', שקדם תורה)
מאה  ליובלות כאן), רבינו שכתב ואחת ועשרים שבמדבר,
הוא  שהיובל באופן זו שנה עיבור לאחרי כלומר, ושלש".

הק"ד. כנ"ל.15)בשנת

.â¯OÚ ‰Ú·L16eÒÎpMÓ Ï‡¯OÈ eÓ ÌÈÏ·BÈ17 ƒ¿»»»¿ƒ»ƒ¿»≈ƒ∆ƒ¿¿
e‡ˆiL „ÚÂ ı¯‡Ï18˙Èa‰ ·¯ÁL ,d· e‡ˆiL ‰LÂ . »»∆¿«∆»¿¿»»∆»¿»∆»«««ƒ

˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓ ,‰BL‡¯a19LL ˙Le ,‰˙È‰ »ƒ»»≈¿ƒƒ»¿»¿«≈
¯OÚÂ ‰L ˙B‡Ó Úa¯‡L ,‰˙È‰ Ï·Bia ÌÈLÏLe¿ƒ«≈»¿»∆«¿«≈»»¿∆∆

ÔBL‡¯ ˙Èa „ÓÚ ÌÈL20˙Èa‰ ·¯ÁL ÔÂÈk .21ÏËa »ƒ»««ƒƒ≈»∆»«««ƒ»«
‰Ê ÔÈÓ22ÌÈÚ·L ‰·¯Á ı¯‡‰ ‰¯‡L ‰ÏËaMÓ . ƒ¿»∆ƒ∆»¿»ƒ¿¬»»»∆¬≈»ƒ¿ƒ

‰L ÌÈ¯OÚÂ ˙B‡Ó Úa¯‡Â ,ÈL ˙Èa ‰·Â ,‰L»»¿ƒ¿»«ƒ≈ƒ¿«¿«≈¿∆¿ƒ»»
„ÓÚ23˙ÈÚÈ·M‰ ‰M·e .24‡È‰Â ,‡¯ÊÚ ‰ÏÚ BÈaÓ »««»»«¿ƒƒƒƒ¿»»»∆¿»¿ƒ

‰iM‰ ‰‡Èa‰25ÔÈÓ ˙BÓÏ eÏÈÁ˙‰ BÊ ‰MÓe . «ƒ»«¿ƒ»ƒ»»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»
ÈL ˙Èa ÔÈ·Ï ‰¯OÚ LÏL ˙L eOÚÂ ,¯Á‡«≈¿»¿«¿∆¿≈¿ƒ¿««ƒ≈ƒ
.ÌÈMÓÁ‰ ˙L eLc˜Â ,˙BhÓL Ú·L eÓe .‰hÓL¿ƒ»»∆«¿ƒ¿ƒ¿¿««¬ƒƒ

Ú Û‡ÌL ‰˙È‰ ‡lL Èt Ï26ÔÈBÓ ,ÈL ˙È·a Ï·BÈ ««ƒ∆…»¿»»≈¿«ƒ≈ƒƒ
˙BhÓL Lc˜Ï È„k B˙B‡ eÈ‰27. »¿≈¿«≈¿ƒ

שלמים,16) יובלים עשר ששה לומר, ורוצה יג. ערכין
 ֿ בכסף וראה עשר. השבעה היובל מן שנה ושש ושלשים

ורדב"ז. כנ"ל.17)משנה וחילקו, שכבשו י"ד לאחר
ראשון.18) בית חורבן יא:19)לאחר ט.20)שם יומא

עד  מצרים מיציאת ישנן שנה ושמונים מאות וארבע כלומר,
מאות  שמונה הרי א, ו, במלכיםֿא שנאמר כמו הבית, בנין
וארבעֿעשרה  שבמדבר שנה ארבעים ולכשנוריד ותשעים.
שהן  ושש, ושלשים מאות שמונה הרי וחלקו, שכבשו שנה
השבעה  היובל מן שנה ושש ושלשים יובלים, עשר ששה
בכסףֿמשנה. וראה שביעית. מוצאי היא ל"ו ושנת עשר,

לגולה.21) הלכו ח.22)וישראל הלכה להלן ראה
שם.23) אשי.24)יומא כרב שם, להלן 25)ערכין ראה

טו. הלכה כשכל 26)פי"ב אלא נוהג היובל שאין לב: שם
ח. בהלכה כדלהלן עליה, היו 27)יושביה וברש"י: שם.

מפני  הבאה, לשמיטה אותה מונין היו שלא נ', שנת מניחין
מתחיל  שלאחריה ושנה יובל, שנת להיות ראויה שהיא

המנין.

.ã˙Èa‰ da ·¯ÁL ‰M‰L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆«»»∆»«»««ƒ
‰B¯Á‡a28ÈLk Ôa¯Á‰ ¯Á‡L È¯LzÓ d˙lÁzL , »«¬»∆¿ƒ»»ƒƒ¿≈∆«««À¿»ƒ¿≈
ÌÈL„Á29ÌÈhÓLÏ ÔÈn‰ ‡e‰ È¯LzÓ È¯‰L , √»ƒ∆¬≈ƒƒ¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

˙BÏ·BÈÏe30‰˙È‰ ˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓ ‰M‰ d˙B‡ -31, ¿¿»«»»»≈¿ƒƒ»¿»
ÈÙÏe .‰˙È‰ ÈÚÈLz‰ Ï·Bi‰ ÔÓ ‰¯OÚ LÓÁ ˙Le¿«¬≈∆¿≈ƒ«≈«¿ƒƒ»¿»¿ƒ
Ú·LÂ ‰‡Óe ÛÏ‡ ˙L ‡È‰L ,BÊ ‰L ,‰Ê ÔBaLÁ∆¿∆»»∆ƒ¿«∆∆≈»»∆«
Úa¯‡Â ÛÏ‡Â ‰Ú·LÂ ÌÈÓL ˙L ‡È‰L ,Ôa¯ÁÏ«À¿»∆ƒ¿«¿…ƒ¿ƒ¿»¿∆∆¿«¿«
ÌÈLÏLe LL ˙L ‡È‰L ,˙B¯ËL ÔÈÓÏ ˙B‡Ó≈¿ƒ¿«¿»∆ƒ¿«≈¿ƒ

‰¯ÈˆÈÏ ÌÈÙÏ‡ ˙Úa¯‡Â ˙B‡Ó ÚL˙e32˙L ‡È‰ - ¿«≈¿«¿««¬»ƒ«¿ƒ»ƒ¿«
Ï·Bi‰ ÔÓ ÌÈ¯OÚÂ ˙Á‡ ˙L ‡È‰Â ,‰hÓL33. ¿ƒ»¿ƒ¿«««¿∆¿ƒƒ«≈

בשניה.28) באב,29)כלומר, בתשעה חרב הבית שהרי
חדשים. לשני קרוב זה שאף 30)והרי יב: שם אמרו ולכן

שביעית. במוצאי חרב שני 31420)בית עמד הבית שהרי
.414 הרי למנות, החלו לבניינו השביעית ובשנה כנ"ל, שנה

תשיעי. יובל של שניה שביעית בסוף חרב שהבית יוצא
זו.32) לשון אריכות מה לשם שהרי 33)צ"ע, כלומר,

עמד  בה שהשנה נמצא יובלות, ואחד עשרים הן ומאה אלף
שהלשון  אלא הכ"ב. ליובל הראשונה השמיטה היא רבינו
שמיטות, לקדש יובלות מנו זו, ולשיטה במקצת. מוזרה כאן
כחכמים  הזה, היום עד לאחריו ובין הבית בזמן בין כנ"ל,

ז. בהלכה וכדלהלן יהודה, כרבי ולא לג. בערכין

.äÌ‰È„Èa ‡È‰ ˙¯ÒnL ,e¯Ó‡ ÌÈB‡b‰ Ïk Ï·‡¬»»«¿ƒ»¿∆»…∆ƒƒ≈∆
ÔÈaL ‰L ÌÈÚ·M‰ Ô˙B‡a eÓ ‡lL ,LÈ‡ ÈtÓ LÈ‡ƒƒƒƒ∆…»¿»«ƒ¿ƒ»»∆≈
„·Ïa ˙BhÓL ‡l‡ ÈL ˙Èa ÔÈ·e ÔBL‡¯ ˙Èa Ôa¯ÁÀ¿««ƒƒƒ¿««ƒ≈ƒ∆»¿ƒƒ¿«
˙L eÓ ‡Ï ‰B¯Á‡a ·¯ÁMÓ ÔÎÂ .Ï·BÈ ‡Ïa¿…≈¿≈ƒ∆»«»«¬»…»¿«

ÌÈMÓÁ‰34˙L ˙lÁzÓ „·Ïa Ú·L Ú·L ‡l‡ , «¬ƒƒ∆»∆«∆«ƒ¿«ƒ¿ƒ«¿«
‰¯Ê ‰„B·Ú ‡¯Ó‚a ‰ÏBÚ ÔÎÂ .Ôa¯Á‰35‰Ê ÔBaLÁ «À¿»¿≈∆ƒ¿»»¬»»»∆¿∆

‰Ïa˜ ‡e‰L36. ∆«»»

יובלות 34) מנו לב: שם שאמרו מה זה, ולפי עצמה. בפני
סוף  בפי"ב וכדלהלן שני, בית בזמן רק הוא שמיטין, לקדש
בית  בזמן עושין שהיו מה דוגמת כן שעשו טו, הלכה
בשנת  קדושה והיתה עליה, היו הארץ יושבי כשכל ראשון,
כלל. יובלות מנו לא החורבן, לאחר אבל כבשביעית. היובל

תמוהים. כאן הכסףֿמשנה שם:35)ודברי שאמרו ט:
חד  ניטפי עומד, הוא בשבוע שני כמה ידע דלא מאן "האי
ממאה  ונשקול כשבוע, ופרטי כיובלי כללי ונחשוב שתא,
ונשדי  שנה), מאה שבכל היובל שנות שתי (כלומר, תרי
בשבוע". שני כמה וידע בשבוע, לפרטי ונחשיבינהו אפרטי,
בשבע. היובלות את אף שמחלקים מכאן משמע

שהוכיחו 36) מטעם לא זה, כחשבון הורו שהגאונים כלומר,
כנ"ל. איש, מפי איש כן שקיבלו אלא הגמרא, מן כן

.åÏˆ‡ ˙ÓÒ¯ÙÓe ‡È‰ ‰Úe„È ‰hÓM‰ ˙Le¿««¿ƒ»¿»ƒ¿À¿∆∆≈∆
‡l‡ eÓ ‡Ï ÔlÎÂ ,Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÈL‡Â ÌÈB‡b‰«¿ƒ¿«¿≈∆∆ƒ¿»≈¿À»…»∆»
ÔBaLÁ ÈÙÏe .Ú·L Ú·L Ô˙B‡ ÔÈÎÈÏLÓ ,Ôa¯Á ÈLÏƒ¿≈À¿»«¿ƒƒ»∆«∆«¿ƒ∆¿
ÛÏ‡Â ‰‡Óe Ú·L ˙L ‡È‰L ,BÊ ‰L È‰z ,‰Ê∆¿ƒ»»∆ƒ¿«∆«≈»»∆∆

˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓ ,Ôa¯ÁÏ37ÈÙÎe ,ÔÈÎÓBÒ e‡ ‰Ê ÏÚÂ . «À¿»»≈¿ƒƒ¿«∆»¿ƒ¿ƒ
˙B¯OÚÓ ÔÈÚÏ ÔÈ¯BÓ e‡ ‰Ê ÔBaLÁ‰38˙ÈÚÈ·Le39 «∆¿∆»ƒ¿ƒ¿«««¿¿ƒƒ

‰Ïaw‰L ;ÌÈÙÒk ˙ËÓL‰Â40‰OÚn‰Â41ÌÈ„enÚ ¿«¿»«¿»ƒ∆««»»¿««¬∆«ƒ
.˙BÏz‰Ï Èe‡¯ Ô‰·e ,‰‡¯B‰a ÌÈÏB„b¿ƒ¿»»»∆»¿ƒ»

אחת 37) ושנה שמיטות, 158 נמצא ל7ֿ, 1107 שכשנחלק
חמשת  שלנו: השנה כן וכמו שביעית. מוצאי שהיא נותרת,
ושמונה  אלף שהיא ליצירה, ועשרים מאות ושבע אלפים
שביעית. מוצאי היא הבית, לחורבן ואחת ותשעים מאות

שני 38) מעשר המעשרות: שנות חלוקת לענין כלומר,
שני  ומעשר וחמישית, רביעית שניה ראשונה בשנה
ד). הלכה עניים מתנות מהלכות (פ"ו וששית בשלישית

קרקע.39) הנ"ל.40)שמיטת הגאונים מסורת היא
סימן 41) בחו"מ וראה כנ"ל. ישראל, בארץ נוהגים היו שכן

שהאריכו  בחזוןֿאיש וכן ח, אות הגר"א בביאור א סעיף סג
של  השמיטה" "לשנת ובקונטרס רבינו. שיטת בביאור
שיח  עמוד תשי"ט והמדינה" ב"התורה דלנסקי הרא"י
מה  העתיק
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נוטה  שם והכתוב שנתגלו, עתיקות מצבות על שכתוב
ד. הלכה למעלה רבינו שכתב הראשונה לשיטת

.æÏ·BÈ ˙L42Úe·M‰ ÈL ÔÈnÓ ‰ÏBÚ dÈ‡43‡l‡ , ¿«≈≈»»ƒƒ¿«¿≈«»«∆»
,Ï·BÈ - ÌÈMÓÁ ˙Le ,‰hÓL - ÌÈÚa¯‡Â ÚLz ˙L¿«≈«¿«¿»ƒ¿ƒ»¿«¬ƒƒ≈

Á‡Â ÌÈMÓÁ ˙Le.Úe·L ÏL ÌÈL LL ˙lÁz - ˙ ¿«¬ƒƒ¿««¿ƒ«≈»ƒ∆»«
.Ï·BÈÂ Ï·BÈ ÏÎa ÔÎÂ¿≈¿»≈¿≈

בזמן 42) כמו עליה יושביה שכל נוהג, כשהיובל כלומר,
תמוהים. כאן הכסףֿמשנה ודברי ראשון. ברייתא 43)בית

יהודה. כרבי ולא כחכמים מקומות, ובעוד סא. בנדרים

.ç‰ÏbMÓ44Ë·L ÈˆÁÂ „b Ë·LÂ Ô·e‡¯ Ë·L ƒ∆»»≈∆¿≈¿≈∆»«¬ƒ≈∆
¯B¯c Ì˙‡¯˜e :¯Ó‡pL ;˙BÏ·Bi‰ eÏËa ‰MÓ¿«∆»¿«¿∆∆¡«¿»∆¿
‡e‰Â .‰ÈÏÚ ‰È·LBÈ ÏkL ÔÓÊa - ‰È·LÈ ÏÎÏ ı¯‡a»»∆¿»¿∆»ƒ¿«∆»¿∆»»∆»¿
ÌÈ·LBÈ Ôlk ‡l‡ ,Ë·La Ë·L ÔÈ·a¯ÚÓ eÈ‰È ‡lL∆…ƒ¿¿À¿»ƒ≈∆¿≈∆∆»À»¿ƒ

Ô˜˙k45ÔÓÊa .46Ï·Bi‰L47‚‰B - [ı¯‡a ‚‰B] ¿ƒ¿»ƒ¿«∆«≈≈»»∆≈
ı¯‡Ï ‰ˆeÁa48,ÌB˜Ó ÏÎa - ‡È‰ Ï·BÈ :¯Ó‡pL ; ¿»»»∆∆∆¡«≈ƒ¿»»

˙Èa‰ ÈÙa ‡lL ÔÈa ˙Èa‰ ÈÙa ÔÈa49. ≈ƒ¿≈««ƒ≈∆…ƒ¿≈««ƒ

הלכה 44) ב פרק בהר פרשת ובספרא לב: בערכין ברייתא
וראה 45)ג. ב. בהלכה כנ"ל ארצו, את מכיר אחד וכל

שם. לח:46)בהערות וקידושין ט: השנה ראש
ושם).48)שם.47) (שם עבדים שילוח אם 49)לגבי

כנ"ל. עליה, יושביה כל

.èÔÓÊ·e50È¯·Ú „·Ú ÔÈc ‚‰B - ‚‰B Ï·Bi‰L51, ƒ¿«∆«≈≈≈ƒ∆∆ƒ¿ƒ
‰ÓBÁ È¯Ú Èza ÔÈ„Â52ÌÈÓ¯Á ‰„O ÔÈ„Â ,53ÔÈ„Â , ¿ƒ»≈»≈»¿ƒ¿≈¬»ƒ¿ƒ

‰fÁ‡ ‰„O54·LBz ¯b ÔÈÏa˜Óe ,55˙ÈÚÈ·L ˙‚‰BÂ , ¿≈¬À»¿«¿ƒ≈»¿∆∆¿ƒƒ
ÌÈÙÒk ˙ËÓL‰Â ı¯‡a56.‰¯Bz‰ ÔÓ ÌB˜Ó ÏÎa »»∆¿«¿»«¿»ƒ¿»»ƒ«»

ÏkÓ „Á‡ ‚‰B BÈ‡ - [‚‰B] Ï·Bi‰ ÔÈ‡L ÔÓÊ·eƒ¿«∆≈«≈≈≈≈∆»ƒ»
ÏÎa ÌÈÙÒk ˙ËÓL‰Â ı¯‡a ˙ÈÚÈ·MÓ ıeÁ ,el‡≈ƒ¿ƒƒ»»∆¿«¿»«¿»ƒ¿»

Ì‰È¯·cÓ ÌB˜Ó57e¯‡aL BÓk ,58. »ƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿

כט.50) בערכין ביתֿדין 51)ברייתא שיכולים היינו
מהלכות  בפ"א וראה עצמו. מוכר הוא וכן בגנבתו, למכרו
שנאמר  לדבר: טעם נתנו שם ובברייתא י. הלכה עבדים
הרי  עמך". יעבוד היובל שנת "עד מ): כה, (ויקרא

נוהג. שהיובל בזמן יב.52)שהמדובר בפרק להלן הנזכר
ל) (שם, חומה ערי בתי בפרשת שנאמר דבר: של וטעמו
שם). (ברייתא ביובל תלוי שהדבר משמע ביובל". יצא "לא

טוֿטז. הלכות שם להלן בן 53)וראה שמעון כרבי שם,
ביובל  בצאתו השדה "והיה כא): כז, (שם שנאמר יוחאי,
שהחרימה  שדה היא חרמים, ושדה החרם". כשדה לה' קדש
וחרמין. ערכין מהלכות בפ"ו וראה לכהנים. או הבית לבדק

ושב 54) ביובל "ויצא כח): כה, (שם שנאמר שם:
ממורישיו  אדם שירשה שדה היא אחוזה, ושדה לאחוזתו".

עבודהֿזרה,שקיבל55)ומכרה. לעבוד שלא עצמו על
טעמא, מאי ביבי, רב אמר ושם: נבלות. אוכל שהוא אלא
"כי  טז), טו, בדברים עבד, (אצל הכא כתיב טוב. טוב אתיא
יז), כג, שם תושב, גר (אצל התם וכתיב עמך", לו טוב
מצווים  (שאנו נוהג תושב שגר ומכאן תוננו". לא לו, "בטוב
נוהג, כשהיובל דהיינו נוהג, עברי כשעבד רק להחיותו)

שם.56)כנ"ל. ובהערות ב, הלכה בפ"ט למעלה ראה
תלויה  בשביעית קרקע ששמיטת רבינו בדברי ומפורש
שאמרו  מה שהרי רבינו, זאת למד מהיכן וצ"ע, ביובל.
אתה  קרקע, משמט שאתה "בזמן לו. בגיטין בברייתא
אבל  ליובל, שהכוונה רבינו מפרש וכו'", כספים משמט
שביאר  כמו התורה, מן היא הזה בזמן אף שביעית

מקומות. בכמה מפרש 57)הכסףֿמשנה בכסףֿמשנה
היא  בארץ, שביעית ואילו כספים. שמיטת על רק עולה שזה
עשה  לעם, המצוות בספר וראה הזה. בזמן אף התורה מן

שם. תקצו נוספת והערה ג 58)קלה, הלכה שם למעלה
מכאן  שדקדק קורקוס בר"י וראה כספים. שמיטת לענין
כספים, לשמיטת אלא הכוונה שאין הכסףֿמשנה כדברי
עוד  ביאר לא הארץ בשביעית ואילו שם. בפ"ט כן שביאר
בארץ  משביעית "חוץ הנוסחא: בכתבֿיד אבל מאומה,
הוא  וכן קורקוס). (ר"י וכו'" כספים והשמטת מדבריהם,
שגם  מפורש ולפי"ז וויניציא. דפוס לפי של) (מצוה בחינוך
בפאתֿהשולחן. וראה מדבריהם, אלא אינה הארץ שביעית

.é‰OÚ ˙ÂˆÓ59Ú˜˙Ï60È¯L˙Ï È¯ÈOÚa ¯ÙBMa61 ƒ¿«¬≈ƒ¿…««»»¬ƒƒ¿ƒ¿≈
ÔÈc ˙È·Ï ‰¯eÒÓ BÊ ‰ÂˆÓe .Ï·Bi‰ ˙La62‰lÁz63, ƒ¿««≈ƒ¿»¿»¿≈ƒ¿ƒ»

z¯·Ú‰Â :¯Ó‡pL64„ÈÁÈÂ „ÈÁÈ ÏÎÂ ;‰Úe¯z ¯ÙBL65 ∆∆¡«¿«¬«¿»«¿»¿»»ƒ¿»ƒ
¯ÙBMa ÔÈÚ˜B˙Â .¯ÙBL e¯È·Úz :¯Ó‡pL ,Ú˜˙Ï ·iÁ«»ƒ¿…«∆∆¡««¬ƒ»¿¿ƒ«»

‰M‰ L‡¯a ÔÈÚ˜BzL C¯„k ,ÚLz66ÔÈ¯È·ÚÓe . ≈«¿∆∆∆¿ƒ¿…«»»«¬ƒƒ
Ï‡¯OÈ Ïe·b ÏÎa ¯ÙBL67. »¿»¿ƒ¿»≈

קלז.59) עשה המצוות, בספר תקיעת 60)ראה ולענין
א, הלכה שופר מהלכות ובפ"א שם רבינו כתב השנה, ראש
שם, המצוות בספר רבינו והסביר לשמוע. היא שהמצוה
חלק  ושהיא החירות, לפרסום אלא אינה ביובל זו "שתקיעה
עיקר  (ולכן בארץ דרור וקראתם אמרו: והוא ההכרזה, מן
ואין  הדבר), לפרסום לאחרים, דהיינו התקיעה, המצוה
ה'" לפני "זכרון שהן השנה, ראש תקיעות כענין ענינה
וראה  ממנה). כתוצאה וההתעוררות השמיעה, עיקרה (ולכן

שם. הכיפורים.61)בהערות יום הגדול.62)הוא
בביתֿדין,63) תוקעין בתחילה הסדר: הוא כן כלומר,

תורה  אמרה כן שהרי ישראל, כל תוקעים ואחרֿכך
ואחד  אחד (כל "תעבירו" ואח"כ ביתֿדין) (היינו "והעברת"
שלא. מצוה ובמנחתֿחינוך ספר, בקרית וראה מישראל).

הכוונה 64) ושם וגו'. לך וספרת כתוב: הענין בראש כלומר,
האמור  גם ולכן א, בהלכה כנ"ל בלבד, הגדול לביתֿדין
בראש  מפורש וכן לביתֿדין. הכוונה "והעברת", להלן

ט: ב 65)השנה פרשה בהר פ וספרא ל. השנה ראש
ה. היובל 66)הלכה שוה כו: שם ובמשנה לג: שם משנה

ב  וראה לתקיעה. השנה א.לראש הלכה שופר מהלכות פ"ג
לפרסם 67) והכוונה, ארצכם". בכל שופר "תעבירו שנאמר:

לארץ  בחוץ אבל ישראל, בגבול ודוקא העבדים. חירות את
(אור  א הלכה סוף פ"ד השנה ראש בירושלמי כמפורש לא,

שמח).

.àéÏÎÏ ‡e‰ „Á‡ ‰M‰ L‡¯ ÏLÂ Ï·BÈ ÏL ¯ÙBL»∆≈¿∆…«»»∆»¿»
¯·c68„Á‡Â .69˙BÚÈ˜zÏ Ï·Bi‰ „Á‡Â ‰M‰ L‡¯70, »»¿∆»…«»»¿∆»«≈«¿ƒ

‡Ï·BiaL ‡l71ÔÈÚ˜Bz72Ba eLcwL ÔÈc ˙È·a ÔÈa ∆»∆«≈¿ƒ≈¿≈ƒ∆ƒ¿
L„Á‰ ˙‡73,L„Á‰ ˙‡ Ba eLc˜ ‡lL ÔÈc ˙È·a ÔÈa ∆«…∆≈¿≈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



laeieקעב dhiny zekld - mirxf xtq - '` xc` e"h 'c mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

„ÈÁÈÂ „ÈÁÈ ÏÎÂ74ÔÈc ˙ÈaL ÔÓÊ Ïk Ú˜˙Ï ·iÁ ¿»»ƒ¿»ƒ«»ƒ¿…«»¿«∆≈ƒ
ÔÈ·LBÈ75ÔÈc ˙Èa ÈÙa ‡lLÂ76; ¿ƒ¿∆…ƒ¿≈≈ƒ

כבשים 68) מקרן אלא אינו השנה ראש של ששופר שכשם
יובל, של בשופר כן א), הלכה שופר מהלכות (פ"א כפוף
שהם  והואֿהדין יהודה. כרבי ולא שם במשנה כחכמים
השופר, לגוף השייכים הדינים ובכל בשיעורם שוים

שם. שופר בהלכות שם.70)שם.69)והנזכרים משנה
מהלכות  בפ"ב רבינו והביאו "ולברכות". גם נאמר ושם

ח. הלכה ל:71)תפילה שם בשבת.72)ברייתא אפילו
להלן. המצוות,73)וראה (ספר הגדול בביתֿדין היינו,

"שקידשו  בביתֿדין הדבר את תלתה והברייתא קנג). עשה
שלקידוש  שכשם הוא, הדבר שטעם וייתכן החודש". את בו
אלא  הגדול ביתֿדין של הדיינים ע"א בכל צורך אין החודש
וראה  ביובל. תקיעה לענין הואֿהדין בלבד, מתוכם בשלשה

נח. הערה כרבי.75)כנ"ל.74)שם שם, השנה ראש
ביתֿדין.76) בפני שלא אפילו כלומר,

.áé‰M‰ L‡¯·e77˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL78eÈ‰ ‡Ï - ¿…«»»∆»ƒ¿¿«»…»
L„Á‰ ˙‡ Ba eLcwL ÔÈc ˙È·a ‡l‡ ÔÈÚ˜Bz79ÔÈ‡Â , ¿ƒ∆»¿≈ƒ∆ƒ¿∆«…∆¿≈
ÔÈc ˙Èa ÈÙa ‡l‡ Ú˜Bz „ÈÁÈÂ „ÈÁÈ Ïk80. »»ƒ¿»ƒ≈«∆»ƒ¿≈≈ƒ

שם.77) בחול,78)ברייתא השנה ראש חל אם אבל
שם). (גמרא מקום בכל ובזמן 80)כנ"ל.79)תוקעין

הלכות  שופר מהלכות בפ"ב וראה כנ"ל. יושבים, שהם
אפילו  הכיפורים, "ביום ה: הלכה פ"א שם ובספרא  חֿט.
את  דוחה תהיה השנה ראש תרועת אף יכול וכו'. בשבת
בעשור  אלא לחודש, בעשור נאמר למה כן אם וכו', השבת
בפני  שלא אף (היינו, ארצכם בכל השבת את דוחה לחודש
שהם  בזמן שהוא ובלבד החודש, את שקידשו ביתֿדין
בכל  שבת דוחה השנה ראש תרועת ואין כנ"ל), יושבין,

בלבד". בביתֿדין אלא ארצכם

.âéÌÈ¯·„ ‰LÏL81Ï·Bia ÔÈ·kÚÓ82‰ÚÈ˜z :83, ¿»¿»ƒ¿«¿ƒ«≈¿ƒ»
‡È‰ BÊÂ .Ô‰ÈÏÚ·Ï ˙B„O ˙¯ÊÁ‰Â ,ÌÈ„·Ú ÁelLÂ¿ƒ«¬»ƒ¿«¿»«»¿«¿≈∆¿ƒ

Ú˜¯˜ ˙hÓL84. ¿ƒ««¿«

יוסי.81) ור' יהודה כר' ולא כחכמים, ט: השנה ראש
השנה 82) נתקדשה לא משלשתם, אחד עשו לא שאם

העבודות  ובכל בזריעה אסורה ואינה יובל, בקדושת
וכנראה  שם. ובתוספות ברש"י ראה בשמיטה, האסורות
וראה  מעכב, אינו א) הלכה למעלה (ראה שהקידוש
(ויקרא  שנאמר ממה כן ולמדו שלב. מצוה במנחתֿחינוך
וגו' שופר תעבירו וגו' תרועה שופר "והעברת טֿיא) כה,
אחוזתו  אל איש ושבתם וגו' היא יובל וגו' דרור וקראתם
עיכוב, על מורות היא" "יובל והמלים וגו'". תזרעו לא וגו'
הוא  ומה אחר, באופן ולא יובל הוא זה באופן רק כלומר,
דרור  וקריאת תרועה שופר היובל, נתקדש שעלֿידו האופן
הנאמרה  שדות והחזרת היא", "יובל הפסוק לפני האמורים
לאחריו. וגם לפניו ולפני לפניו נדרש ומקרא לאחריו

של 83) לתקיעה אם רבינו, נתכוין תקיעה לאיזו מבורר לא
הלכה  למעלה (ראה ויחיד יחיד כל של לתקיעה או ביתֿדין
מסורה  שופר) (=תקיעת "זו אמרו: שם השנה ובראש י).

למעלה  (ראה היחידים של התקיעות כן ואם לביתֿדין",
צריך  אבל הסמוכה). ההלכה בסוף (וראה מעכבות אינן שם)
שופר", מ"תעבירו שנלמדו אלו, תקיעות שהרי עיון,
של  מתקיעות יותר היא" "יובל למלים בתורה סמוכות

ולא 84)ביתֿדין. כלומר, לו. בגיטין בברייתא הנזכרת
הלכה  בפ"ט למעלה וראה הראשונים. יתר כדעת שביעית,

שם. ובהערות ב,

.ãé‰M‰ L‡¯Ó85eÈ‰ ‡Ï ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ „Ú ≈…«»»««ƒƒ…»
ÌÈ„·Ú86Ô‰Èz·Ï ÌÈ¯ËÙ87ÔÈ„aÚzLÓ ‡ÏÂ ¬»ƒƒ¿»ƒ¿»≈∆¿…ƒ¿«¿¿ƒ

Ì‰ÈB„‡Ï88Ô‰ÈÏÚ·Ï ˙B¯ÊBÁ ˙B„O‰ ‡ÏÂ ,89‡l‡ , «≈∆¿…«»¿¿«¿≈∆∆»
ÌÈÁÓOe ÌÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡ ÌÈ„·Ú90Ì‰È˙B¯ËÚÂ91 ¬»ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿«¿≈∆

˙Èa eÚ˜z ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÚÈb‰L ÔÂÈk .Ì‰ÈL‡¯a¿»≈∆≈»∆ƒƒ««ƒƒ»¿≈
ÔÈc92˙B„O e¯ÊÁÂ Ô‰Èz·Ï ÌÈ„·Ú e¯ËÙ ,¯ÙBLa ƒ¿»ƒ¿¿¬»ƒ¿»≈∆¿»¿»

.Ô‰ÈÏÚ·Ï¿«¿≈∆

ברוקא 85) בן יוחנן ר' של בנו ישמעאל ר' של ברייתא
ח: השנה יתקעו 87)עברים.86)בראש לא שמא

משלשת  אחת היא ותקיעה הכיפורים, ביום בשופר ביתֿדין
(מנחת  למעלה כמפורש היובל, את המעכבים הדברים

שלא). מצוה הכיפורים,88)חינוך, ביום יתקעו שמא
השנה. מראש למפרע היובל בהר 89)ויהיה פ' סיפרא

א. הלכה ב חירותם.90)פרק כמו 91)על החירות, דרך
ועטרותיהם  ש"יושבים הבא, שבעולם בצדיקים שאמרו
נוהגים  היו וכן יז.). (ברכות השכינה" מזיו ונהנים בראשיהם

מט. סוטה ראה וכלות, מסורה 92)חתנים להם שהרי
הקודמת. בהלכה וראה י. בהלכה כנ"ל תחילה, זו מצוה

.åèÏ·Bi‰ ÔÈc93„Á‡ ‰hÓM‰ ÔÈ„Â ı¯‡‰ ˙˙È·La ƒ«≈ƒ¿ƒ«»»∆¿ƒ«¿ƒ»∆»
˙„B·ÚÓ ˙ÈÚÈ·Ma ¯eÒ‡L Ïk .¯·c ÏÎÏ ‡e‰¿»»»…∆»«¿ƒƒ≈¬«

ı¯‡‰94- ˙ÈÚÈ·Ma ¯znL ÏÎÂ ,Ï·BÈ ˙La ¯eÒ‡ - »»∆»ƒ¿«≈¿…∆À»«¿ƒƒ
˙ÈÚÈ·Ma Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜BlL ˙BÎ‡ÏÓe ,Ï·Bia ¯zÓ95- À»«≈¿»∆ƒ¬≈∆«¿ƒƒ

‰ÏÈÎ‡a Ï·BÈ ˙L ˙B¯t ÔÈ„Â .Ï·Bia Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏ96 ƒ¬≈∆«≈¿ƒ≈¿«≈«¬ƒ»
‰¯ÈÎÓ·e97¯eÚ··e98.¯·c ÏÎÏ ˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ÔÈ„k - ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ≈¿ƒƒ¿»»»

תקצרו 93) ולא תזרעו "לא ב: הלכה ג פרק שם בסיפרא
בשביעית, שנאמר כשם נזיריה, את תבצרו ולא ספיחיה את
רכד, לאֿתעשה לעם, המצוות בספר וראה ביובל". נאמר כך

רסב. בהערה גם 94)ובהוספה כתב שם המצוות בספר
האילן. ובצירה,95)עבודת קצירה זמירה, זריעה כמו

וחפירה  ב, הלכה בפ"א כנ"ל התורה, מן עליהן שלוקין
ד. הלכה שם מדרבנן, עליהן שלוקים ועוד, חרישה

שלא 96) וכן ולהפסידם, לשרפם ולא לאכלם שיש כלומר,
ג. הלכה בפ"ב כנ"ל מברייתם, עושים 97)לשנותם שאין

בפ"ו. שנזכרו באופנים אלא סחורה, בפ"ז 98)בהם כנ"ל
א. הלכה

.æè‰¯˙È99˙ËnLÓ ˙ÈÚÈ·M‰L ,Ï·Bi‰ ÏÚ ˙ÈÚÈ·L ¿≈»¿ƒƒ««≈∆«¿ƒƒ¿«∆∆
Ï·Bi‰L ,˙ÈÚÈ·M‰ ÏÚ Ï·BÈ ¯˙BÈÂ .Ï·BÈ ‡ÏÂ ÌÈÙÒk¿»ƒ¿…≈¿≈≈««¿ƒƒ∆«≈

e‰ÊÂ .Ú˜¯˜ ËÈÓLÓe ÌÈ„·Ú ‡ÈˆBÓ100˙¯ÈÎÓ ÔÈ„ ƒ¬»ƒ«¿ƒ«¿«¿∆ƒ¿ƒ«
‰OÚ ˙ÂˆÓ ‡È‰Â ,‰¯Bza ˙B¯eÓ‡‰ ˙B„O101, »»¬«»¿ƒƒ¿«¬≈

Ï·BÈ .ı¯‡Ï ezz ‰l‡b :¯Ó‡pL102Ú˜¯˜ ËÈÓLÓ ∆∆¡«¿À»ƒ¿»»∆≈«¿ƒ«¿«
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B˙lÁ˙a103È‡ ˙ÈÚÈ·Le ,‡l‡ ÌÈÙÒk ˙ËnLÓ d ƒ¿ƒ»¿ƒƒ≈»¿«∆∆¿»ƒ∆»
dÙBÒa104e¯‡aL BÓk ,105. ¿»¿∆≈«¿

ו.99) הלכה שם הקרקע 100)סיפרא השמטת כלומר,
ביובל. לבעליהן השדות חזרת בספר 101)שהיא ראה

קלח. עשה כח:102)המצוות, שם 103)ערכין סיפרא
שנת  את וקדשתם אומר, "וכשהוא א: הלכה ב פרק
וכן  השנה". מראש מתקדשת שהיא מלמד שנה, החמשים
ר' של בנו ישמעאל ר' של בברייתא ח: השנה בראש הוא
הלכה  למעלה ראה הכיפורים, ביום והיינו ברוקא. בן יוחנן

שמיטה".104)יד. תעשה שנים שבע "מקץ שנאמר:
ד.105) הלכה בפ"ט למעלה

ה'תשע"ו  א' אדר ט"ז ה' יום

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
תמכר 1) לא לשבטים המתחלקת ישראל שארץ יבאר

אם  אלא אחוזתו שדה או ביתו אדם ימכור לא לצמיתות.
אחוזה  שדה הלוקח דין שבתוכה. והזמורות הקנים העני. כן
ודין  שנים. משתי בפחות לגאול מותר ואם אילנות. ונטעה
לבעלים  חוזרין אם ואילנות עצמה. היובל בשנת מכרה
למכור  הרוצה אחוזה, שדה המוכר כח מייפין לעולם ביובל.
השדה. חצי לגאול רצה אם הראשון. לגאול אחרות שדות

אשתו. את והיורש שחלקו. האחין במתנה. שדהו נותן

.à˙¯kÓ dÈ‡ ÌÈË·MÏ ˙˜lÁ˙n‰ Ï‡¯OÈ ı¯‡∆∆ƒ¿»≈«ƒ¿«∆∆«¿»ƒ≈»ƒ¿∆∆
Ì‡Â .˙˙ÓˆÏ ¯În˙ ‡Ï ı¯‡‰Â :¯Ó‡pL ,˙e˙ÈÓˆÏƒ¿ƒ∆∆¡«¿»»∆…ƒ»≈ƒ¿ƒÀ¿ƒ
ÔÈ‡Â .‰OÚ˙ ‡Ïa ÔÈ¯·BÚ Ì‰ÈL - ˙e˙ÈÓˆÏ ¯ÎÓ»«ƒ¿ƒ¿≈∆¿ƒ¿…«¬∆¿≈
.Ï·Bia ‰ÈÏÚ·Ï ‰„O‰ ¯ÊÁz ‡l‡ ,ÔÈÏÈÚBÓ Ô‰ÈOÚÓ«¬≈∆ƒƒ∆»«¬…«»∆ƒ¿»∆»«≈

.á‰‡ˆBÈ dÈ‡ - ‰L ÌÈMLÏ e‰„O ¯ÎBn‰Â¿«≈»≈¿ƒƒ»»≈»¿»
B‡ Ì˙Ò ¯kÓp‰ ¯·„ ‡l‡ Ï·Bia ¯ÊBÁ ÔÈ‡L ;Ï·Bia«≈∆≈≈«≈∆»»»«ƒ¿»¿»

.˙e˙ÈÓˆÏ ¯kÓp‰«ƒ¿»ƒ¿ƒ

.âÈt ÏÚ Û‡ ,B˙fÁ‡ ‰„O B‡ B˙Èa Ì„‡ ¯kÓÈ ‡Ï…ƒ¿…»»≈¿≈¬À»««ƒ
:¯Ó‡pL ;ÈÚ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÔÓÊ ¯Á‡ ÔÈ¯ÊBÁ Ì‰L∆≈¿ƒ««¿«∆»ƒ≈∆¡ƒ∆∆¡«
ÁÈp‰Ïe ¯kÓÏ Ï·‡ .B˙fÁ‡Ó ¯ÎÓe EÈÁ‡ CeÓÈ ÈÎÂ¿ƒ»»ƒ»«≈¬À»¬»ƒ¿…¿«ƒ«
Ô‰a ÁwÏ B‡ ‰¯BÁÒ Ô‰a ˙BOÚÏ B‡ BÒÈÎa ÌÈÓc‰«»ƒ¿ƒ«¬»∆¿»ƒ«»∆
˙BBÊÓÏ ‡l‡ ;È‡M¯ BÈ‡ - ‰Ó‰·e ÌÈ„·Ú B‡ ÌÈÏk≈ƒ¬»ƒ¿≈»≈««∆»ƒ¿
el‡ È¯‰ - ÌB˜Ó ÏkÓ ¯ÎÓe ¯·Ú Ì‡Â .„·Ïaƒ¿«¿ƒ»«»«ƒ»»¬≈≈

.ÔÈ¯eÎÓ¿ƒ

.ã‰„O ÔÈc ‰„O·e ,‰ÓBÁ È¯Ú Èza ÔÈc ˙È·a ÔÈ„Â¿»ƒ¿«ƒƒ»≈»≈»¿»∆ƒ¿≈
ÌÈÓc‰ ˙‡ ·MÁÏ :B˙fÁ‡ ‰„O ¯ÎBÓ ÔÈc .‰fÁ‡¬À»ƒ≈¿≈¬À»¿«≈∆«»ƒ
‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎ·e ;Ï·BiÏ ˙B¯‡Lp‰ ÌÈM‰ ÈÙÏ¿ƒ«»ƒ«ƒ¿»«≈¿»≈∆ƒ¿∆
,ÏÎ‡L ÌÈM‰ ÏÚ Á˜Bl‰ ÌÚ ·MÁÓ - ˙BcÙÏƒ¿¿«≈ƒ«≈«««»ƒ∆»«

.¯‡M‰ BÏ ¯ÈÊÁÓe ,¯În‰ ÈÓcÓ Ú¯B‚Â¿≈«ƒ¿≈«∆∆«¬ƒ«¿»

.ä¯OÚ Ï·BiÏ ¯‡Lp‰ È¯‰ ?„ˆÈkBÏ ¯ÎÓe ÌÈL ≈«¬≈«ƒ¿»«≈∆∆»ƒ»«
‰ˆ¯Â ÌÈL LÏL Á˜Bl‰ dÏÎ‡ ,¯È„ ‰‡Óa ‰„O»∆¿≈»ƒ»¬»»«≈«»»ƒ¿»»

.e‰„O ¯ÈÊÁÓe ¯Èc ÌÈÚ·L BÏ Ô˙B - Ï‡‚Ï ¯ÎBn‰«≈ƒ¿…≈ƒ¿ƒƒ»«¬ƒ»≈
¯Èc ÌÈÚa¯‡ BÏ Ô˙B - ÌÈL LL dÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ¬»»≈»ƒ≈«¿»ƒƒ»
Á˜Bl‰ „Èa dÁÈp‰ ‡l‡ dÏ‡‚ ‡Ï .e‰„O BÏ ¯ÈÊÁÓe«¬ƒ»≈…¿»»∆»ƒƒ»¿««≈«
.ÌÈÓ„ ‡Ïa ÌÈÏÚaÏ ¯ÊÁz - Ï·Bi‰ ˙L „Ú«¿««≈«¬…«¿»ƒ¿…»ƒ

.CÏ ¯kÓÈ ˙‡e·˙ ÈL ¯tÒÓa :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿«¿≈¿…ƒ¿»»

.åÌÈL ÈzL ¯Á‡Ïe ,˙B¯t ‰‡ÏÓ ‡È‰Â BÏ d¯ÎÓ¿»»¿ƒ¿≈»≈¿««¿≈»ƒ
‰‡ÏÓ ÈÏ ‰p¯ÈÊÁ‰ :BÏ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - dÏ‡b¿»»≈»««¬ƒ∆»ƒ¿≈»
‰‡ÏÓ BÏ d¯ÎÓ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .CÏ Èz¯ÎnL BÓk ˙B¯t≈¿∆»«¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»»¿≈»
- ÌÈL ÈzL ¯Á‡ dÏ‡‚e ,‰M‰ L‡¯ ÈÙÏ ˙B¯t≈ƒ¿≈…«»»¿»»««¿≈»ƒ
BÈ‡Â ,ÌÈM‰ ÈzLa ˙B‡e·z LÏL ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰¬≈∆≈»¿ƒ¿≈«»ƒ¿≈
ÏÚ :¯Ó‡pL ;„·Ïa ÌÈL ÈzL ÈÙÏ ‡l‡ BnÚ ·MÁÓ¿«≈ƒ∆»¿ƒ¿≈»ƒƒ¿«∆∆¡««

.˙B‡e·z‰ Èt ÏÚ ‡Ï ,ÌÈM‰ Ètƒ«»ƒ…«ƒ«¿

.æÈ¯‰ - dÎB˙aL ‰Ó˜L ˙B¯Ùe ˙B¯BÓf‰Â ÌÈw‰«»ƒ¿«¿≈ƒ¿»∆¿»¬≈
ÁÒÎpL ÔÏÈ‡ Ï·‡ .dlL ˙B¯t‰ ¯‡Lk Á˜BÏ ÏL Ô‰≈∆≈«ƒ¿»«≈∆»¬»ƒ»∆ƒ¿«
¯ÎnÈ ?‰OÚÈ „ˆÈk .Ba ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ÈL - L·iL B‡∆»≈¿≈∆¬ƒ≈««¬∆ƒ»≈
„Ú ‰È˙B¯t ÏÎB‡ Á˜Bl‰Â ,Ú˜¯˜ ÂÈÓ„a Á˜lÈÂ¿ƒ»«¿»»«¿«¿«≈«≈≈∆»«

.B„iÓ ‰„O‰ Ï‡bzL∆ƒ»≈«»∆ƒ»

.ç,‰ÁÈaL‰Â ˙BÏÈ‡ dÚËe ‰fÁ‡ ‰„O Á˜Bl‰«≈«¿≈¬À»¿»»ƒ»¿ƒ¿ƒ»
˙BÏÈ‡‰ Á·L ÔÈÓL - Ï·Bia ˙¯ÊBÁ ‡È‰Lk¿∆ƒ∆∆«≈»ƒ∆«»ƒ»
;Á˜BlÏ Á·M‰ ÈÓ„ ‰„O‰ ÏÚa Ô˙BÂ ,dÎB˙aL∆¿»¿≈«««»∆¿≈«∆««≈«
‡ÏÂ ,¯ÊBÁ ¯kÓÓ - ˙Èa ¯kÓÓ ‡ˆÈÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»»ƒ¿««ƒƒ¿»≈¿…

.Á·M‰«∆«

.èBÓk ,‚‰B Ï·Bi‰L ÔÓÊa e‰„O ˙‡ ¯ÎBn‰«≈∆»≈ƒ¿«∆«≈≈¿
;ÌÈL È˙MÓ ˙BÁÙÏ Ï‡‚Ï ¯zÓ BÈ‡ - e¯‡aL∆≈«¿≈À»ƒ¿…¿»ƒ¿≈»ƒ
‰ˆ¯ elÙ‡Â .CÏ ¯kÓÈ ˙‡e·˙ ÈL ¯tÒÓa :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿«¿≈¿…ƒ¿»»«¬ƒ»»
Ï·Bi‰ ¯Á‡ ÌÈL ¯tÒÓa :¯Ó‡pL ;¯eÒ‡ - Á˜Bl‰«≈«»∆∆¡«¿ƒ¿«»ƒ«««≈
˙ÚÓ ÌÈL È˙MÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - E˙ÈÓÚ ˙‡Ó ‰˜zƒ¿∆≈≈¬ƒ∆≈»ƒ¿≈»ƒ≈≈

.‰¯ÈÎn‰ ÌBiÓ ˙ÚÏ¿≈ƒ«¿ƒ»

.éÌÈL ÈzLa ˙B‡e·z ÈzL Á˜Bl‰ ÏÎ‡iL CÈ¯ˆÂ¿»ƒ∆…««≈«¿≈¿ƒ¿≈»ƒ
Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙‡e·˙ ÈL :¯Ó‡pL ;Ï‡‚È Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ¿«∆∆¡«¿≈¿…¿ƒ»ƒ
ÔBÙcL ˙L B‡ ˙ÈÚÈ·L ÌÈM‰ È˙MÓ ˙Á‡ ‰˙È‰»¿»««ƒ¿≈«»ƒ¿ƒƒ¿«ƒ»

.ÔÈn‰ ÔÓ ‰ÏBÚ dÈ‡ - ÔB˜¯È B‡≈»≈»»ƒ«ƒ¿»

.àéB‡ ,‰L dÏÎ‡Â ‰L ‰¯ea Á˜Bl‰ dÁÈp‰ƒƒ»«≈«»»»«¬»»»»
ÔÈÏBÚ el‡ È¯‰ - dÚ¯Ê ‡ÏÂ ‰L d¯Â ‰L dÏÎ‡¬»»»»¿»»»»¿…¿»»¬≈≈ƒ
,˙¯kÓ dÈ‡ - dÓˆÚ Ï·BÈ ˙La d¯ÎÓ .ÔÈnÏ«ƒ¿»¿»»ƒ¿«≈«¿»≈»ƒ¿∆∆

.ÌÈÏÚaÏ ÔÈ¯ÊBÁ ÌÈÓc‰Â¿«»ƒ¿ƒ«¿»ƒ

.áéÏÎB‡ Á˜Bl‰ È¯‰ - Ï·Bi‰ ÈÙÏ ˙Á‡ ‰L d¯ÎÓ¿»»»»««ƒ¿≈«≈¬≈«≈«≈
.˙‡e·˙ ÈL :¯Ó‡pL ;Ï·Bi‰ ¯Á‡ ‰iL ‰L d˙B‡»»»¿ƒ»«««≈∆∆¡«¿≈¿…

.âéÔÈÈe‡¯ ÌÈ‡L ÌÈÚÏÒ B‡ ÌÈÓ ÌÈ‡ÏÓ ÌÈÚ˜ ¯ÎÓ»«¿»ƒ¿≈ƒ«ƒ¿»ƒ∆≈»¿ƒ
;ÌÈL È˙MÓ ˙BÁÙa ‰„Bt ‰Ê È¯‰ - ‰ÚÈ¯ÊÏƒ¿ƒ»¬≈∆∆¿»ƒ¿≈»ƒ
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„ÈÁÈÂ „ÈÁÈ ÏÎÂ74ÔÈc ˙ÈaL ÔÓÊ Ïk Ú˜˙Ï ·iÁ ¿»»ƒ¿»ƒ«»ƒ¿…«»¿«∆≈ƒ
ÔÈ·LBÈ75ÔÈc ˙Èa ÈÙa ‡lLÂ76; ¿ƒ¿∆…ƒ¿≈≈ƒ

כבשים 68) מקרן אלא אינו השנה ראש של ששופר שכשם
יובל, של בשופר כן א), הלכה שופר מהלכות (פ"א כפוף
שהם  והואֿהדין יהודה. כרבי ולא שם במשנה כחכמים
השופר, לגוף השייכים הדינים ובכל בשיעורם שוים

שם. שופר בהלכות שם.70)שם.69)והנזכרים משנה
מהלכות  בפ"ב רבינו והביאו "ולברכות". גם נאמר ושם

ח. הלכה ל:71)תפילה שם בשבת.72)ברייתא אפילו
להלן. המצוות,73)וראה (ספר הגדול בביתֿדין היינו,

"שקידשו  בביתֿדין הדבר את תלתה והברייתא קנג). עשה
שלקידוש  שכשם הוא, הדבר שטעם וייתכן החודש". את בו
אלא  הגדול ביתֿדין של הדיינים ע"א בכל צורך אין החודש
וראה  ביובל. תקיעה לענין הואֿהדין בלבד, מתוכם בשלשה

נח. הערה כרבי.75)כנ"ל.74)שם שם, השנה ראש
ביתֿדין.76) בפני שלא אפילו כלומר,

.áé‰M‰ L‡¯·e77˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL78eÈ‰ ‡Ï - ¿…«»»∆»ƒ¿¿«»…»
L„Á‰ ˙‡ Ba eLcwL ÔÈc ˙È·a ‡l‡ ÔÈÚ˜Bz79ÔÈ‡Â , ¿ƒ∆»¿≈ƒ∆ƒ¿∆«…∆¿≈
ÔÈc ˙Èa ÈÙa ‡l‡ Ú˜Bz „ÈÁÈÂ „ÈÁÈ Ïk80. »»ƒ¿»ƒ≈«∆»ƒ¿≈≈ƒ

שם.77) בחול,78)ברייתא השנה ראש חל אם אבל
שם). (גמרא מקום בכל ובזמן 80)כנ"ל.79)תוקעין

הלכות  שופר מהלכות בפ"ב וראה כנ"ל. יושבים, שהם
אפילו  הכיפורים, "ביום ה: הלכה פ"א שם ובספרא  חֿט.
את  דוחה תהיה השנה ראש תרועת אף יכול וכו'. בשבת
בעשור  אלא לחודש, בעשור נאמר למה כן אם וכו', השבת
בפני  שלא אף (היינו, ארצכם בכל השבת את דוחה לחודש
שהם  בזמן שהוא ובלבד החודש, את שקידשו ביתֿדין
בכל  שבת דוחה השנה ראש תרועת ואין כנ"ל), יושבין,

בלבד". בביתֿדין אלא ארצכם

.âéÌÈ¯·„ ‰LÏL81Ï·Bia ÔÈ·kÚÓ82‰ÚÈ˜z :83, ¿»¿»ƒ¿«¿ƒ«≈¿ƒ»
‡È‰ BÊÂ .Ô‰ÈÏÚ·Ï ˙B„O ˙¯ÊÁ‰Â ,ÌÈ„·Ú ÁelLÂ¿ƒ«¬»ƒ¿«¿»«»¿«¿≈∆¿ƒ

Ú˜¯˜ ˙hÓL84. ¿ƒ««¿«

יוסי.81) ור' יהודה כר' ולא כחכמים, ט: השנה ראש
השנה 82) נתקדשה לא משלשתם, אחד עשו לא שאם

העבודות  ובכל בזריעה אסורה ואינה יובל, בקדושת
וכנראה  שם. ובתוספות ברש"י ראה בשמיטה, האסורות
וראה  מעכב, אינו א) הלכה למעלה (ראה שהקידוש
(ויקרא  שנאמר ממה כן ולמדו שלב. מצוה במנחתֿחינוך
וגו' שופר תעבירו וגו' תרועה שופר "והעברת טֿיא) כה,
אחוזתו  אל איש ושבתם וגו' היא יובל וגו' דרור וקראתם
עיכוב, על מורות היא" "יובל והמלים וגו'". תזרעו לא וגו'
הוא  ומה אחר, באופן ולא יובל הוא זה באופן רק כלומר,
דרור  וקריאת תרועה שופר היובל, נתקדש שעלֿידו האופן
הנאמרה  שדות והחזרת היא", "יובל הפסוק לפני האמורים
לאחריו. וגם לפניו ולפני לפניו נדרש ומקרא לאחריו

של 83) לתקיעה אם רבינו, נתכוין תקיעה לאיזו מבורר לא
הלכה  למעלה (ראה ויחיד יחיד כל של לתקיעה או ביתֿדין
מסורה  שופר) (=תקיעת "זו אמרו: שם השנה ובראש י).

למעלה  (ראה היחידים של התקיעות כן ואם לביתֿדין",
צריך  אבל הסמוכה). ההלכה בסוף (וראה מעכבות אינן שם)
שופר", מ"תעבירו שנלמדו אלו, תקיעות שהרי עיון,
של  מתקיעות יותר היא" "יובל למלים בתורה סמוכות

ולא 84)ביתֿדין. כלומר, לו. בגיטין בברייתא הנזכרת
הלכה  בפ"ט למעלה וראה הראשונים. יתר כדעת שביעית,

שם. ובהערות ב,

.ãé‰M‰ L‡¯Ó85eÈ‰ ‡Ï ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ „Ú ≈…«»»««ƒƒ…»
ÌÈ„·Ú86Ô‰Èz·Ï ÌÈ¯ËÙ87ÔÈ„aÚzLÓ ‡ÏÂ ¬»ƒƒ¿»ƒ¿»≈∆¿…ƒ¿«¿¿ƒ

Ì‰ÈB„‡Ï88Ô‰ÈÏÚ·Ï ˙B¯ÊBÁ ˙B„O‰ ‡ÏÂ ,89‡l‡ , «≈∆¿…«»¿¿«¿≈∆∆»
ÌÈÁÓOe ÌÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡ ÌÈ„·Ú90Ì‰È˙B¯ËÚÂ91 ¬»ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿«¿≈∆

˙Èa eÚ˜z ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÚÈb‰L ÔÂÈk .Ì‰ÈL‡¯a¿»≈∆≈»∆ƒƒ««ƒƒ»¿≈
ÔÈc92˙B„O e¯ÊÁÂ Ô‰Èz·Ï ÌÈ„·Ú e¯ËÙ ,¯ÙBLa ƒ¿»ƒ¿¿¬»ƒ¿»≈∆¿»¿»

.Ô‰ÈÏÚ·Ï¿«¿≈∆

ברוקא 85) בן יוחנן ר' של בנו ישמעאל ר' של ברייתא
ח: השנה יתקעו 87)עברים.86)בראש לא שמא

משלשת  אחת היא ותקיעה הכיפורים, ביום בשופר ביתֿדין
(מנחת  למעלה כמפורש היובל, את המעכבים הדברים

שלא). מצוה הכיפורים,88)חינוך, ביום יתקעו שמא
השנה. מראש למפרע היובל בהר 89)ויהיה פ' סיפרא

א. הלכה ב חירותם.90)פרק כמו 91)על החירות, דרך
ועטרותיהם  ש"יושבים הבא, שבעולם בצדיקים שאמרו
נוהגים  היו וכן יז.). (ברכות השכינה" מזיו ונהנים בראשיהם

מט. סוטה ראה וכלות, מסורה 92)חתנים להם שהרי
הקודמת. בהלכה וראה י. בהלכה כנ"ל תחילה, זו מצוה

.åèÏ·Bi‰ ÔÈc93„Á‡ ‰hÓM‰ ÔÈ„Â ı¯‡‰ ˙˙È·La ƒ«≈ƒ¿ƒ«»»∆¿ƒ«¿ƒ»∆»
˙„B·ÚÓ ˙ÈÚÈ·Ma ¯eÒ‡L Ïk .¯·c ÏÎÏ ‡e‰¿»»»…∆»«¿ƒƒ≈¬«

ı¯‡‰94- ˙ÈÚÈ·Ma ¯znL ÏÎÂ ,Ï·BÈ ˙La ¯eÒ‡ - »»∆»ƒ¿«≈¿…∆À»«¿ƒƒ
˙ÈÚÈ·Ma Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜BlL ˙BÎ‡ÏÓe ,Ï·Bia ¯zÓ95- À»«≈¿»∆ƒ¬≈∆«¿ƒƒ

‰ÏÈÎ‡a Ï·BÈ ˙L ˙B¯t ÔÈ„Â .Ï·Bia Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏ96 ƒ¬≈∆«≈¿ƒ≈¿«≈«¬ƒ»
‰¯ÈÎÓ·e97¯eÚ··e98.¯·c ÏÎÏ ˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ÔÈ„k - ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ≈¿ƒƒ¿»»»

תקצרו 93) ולא תזרעו "לא ב: הלכה ג פרק שם בסיפרא
בשביעית, שנאמר כשם נזיריה, את תבצרו ולא ספיחיה את
רכד, לאֿתעשה לעם, המצוות בספר וראה ביובל". נאמר כך

רסב. בהערה גם 94)ובהוספה כתב שם המצוות בספר
האילן. ובצירה,95)עבודת קצירה זמירה, זריעה כמו

וחפירה  ב, הלכה בפ"א כנ"ל התורה, מן עליהן שלוקין
ד. הלכה שם מדרבנן, עליהן שלוקים ועוד, חרישה

שלא 96) וכן ולהפסידם, לשרפם ולא לאכלם שיש כלומר,
ג. הלכה בפ"ב כנ"ל מברייתם, עושים 97)לשנותם שאין

בפ"ו. שנזכרו באופנים אלא סחורה, בפ"ז 98)בהם כנ"ל
א. הלכה

.æè‰¯˙È99˙ËnLÓ ˙ÈÚÈ·M‰L ,Ï·Bi‰ ÏÚ ˙ÈÚÈ·L ¿≈»¿ƒƒ««≈∆«¿ƒƒ¿«∆∆
Ï·Bi‰L ,˙ÈÚÈ·M‰ ÏÚ Ï·BÈ ¯˙BÈÂ .Ï·BÈ ‡ÏÂ ÌÈÙÒk¿»ƒ¿…≈¿≈≈««¿ƒƒ∆«≈

e‰ÊÂ .Ú˜¯˜ ËÈÓLÓe ÌÈ„·Ú ‡ÈˆBÓ100˙¯ÈÎÓ ÔÈ„ ƒ¬»ƒ«¿ƒ«¿«¿∆ƒ¿ƒ«
‰OÚ ˙ÂˆÓ ‡È‰Â ,‰¯Bza ˙B¯eÓ‡‰ ˙B„O101, »»¬«»¿ƒƒ¿«¬≈

Ï·BÈ .ı¯‡Ï ezz ‰l‡b :¯Ó‡pL102Ú˜¯˜ ËÈÓLÓ ∆∆¡«¿À»ƒ¿»»∆≈«¿ƒ«¿«
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laeie dhiny zekld - mirxf xtq - '` xc` f"h 'd mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

B˙lÁ˙a103È‡ ˙ÈÚÈ·Le ,‡l‡ ÌÈÙÒk ˙ËnLÓ d ƒ¿ƒ»¿ƒƒ≈»¿«∆∆¿»ƒ∆»
dÙBÒa104e¯‡aL BÓk ,105. ¿»¿∆≈«¿

ו.99) הלכה שם הקרקע 100)סיפרא השמטת כלומר,
ביובל. לבעליהן השדות חזרת בספר 101)שהיא ראה

קלח. עשה כח:102)המצוות, שם 103)ערכין סיפרא
שנת  את וקדשתם אומר, "וכשהוא א: הלכה ב פרק
וכן  השנה". מראש מתקדשת שהיא מלמד שנה, החמשים
ר' של בנו ישמעאל ר' של בברייתא ח: השנה בראש הוא
הלכה  למעלה ראה הכיפורים, ביום והיינו ברוקא. בן יוחנן

שמיטה".104)יד. תעשה שנים שבע "מקץ שנאמר:
ד.105) הלכה בפ"ט למעלה

ה'תשע"ו  א' אדר ט"ז ה' יום

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
תמכר 1) לא לשבטים המתחלקת ישראל שארץ יבאר

אם  אלא אחוזתו שדה או ביתו אדם ימכור לא לצמיתות.
אחוזה  שדה הלוקח דין שבתוכה. והזמורות הקנים העני. כן
ודין  שנים. משתי בפחות לגאול מותר ואם אילנות. ונטעה
לבעלים  חוזרין אם ואילנות עצמה. היובל בשנת מכרה
למכור  הרוצה אחוזה, שדה המוכר כח מייפין לעולם ביובל.
השדה. חצי לגאול רצה אם הראשון. לגאול אחרות שדות

אשתו. את והיורש שחלקו. האחין במתנה. שדהו נותן

.à˙¯kÓ dÈ‡ ÌÈË·MÏ ˙˜lÁ˙n‰ Ï‡¯OÈ ı¯‡∆∆ƒ¿»≈«ƒ¿«∆∆«¿»ƒ≈»ƒ¿∆∆
Ì‡Â .˙˙ÓˆÏ ¯În˙ ‡Ï ı¯‡‰Â :¯Ó‡pL ,˙e˙ÈÓˆÏƒ¿ƒ∆∆¡«¿»»∆…ƒ»≈ƒ¿ƒÀ¿ƒ
ÔÈ‡Â .‰OÚ˙ ‡Ïa ÔÈ¯·BÚ Ì‰ÈL - ˙e˙ÈÓˆÏ ¯ÎÓ»«ƒ¿ƒ¿≈∆¿ƒ¿…«¬∆¿≈
.Ï·Bia ‰ÈÏÚ·Ï ‰„O‰ ¯ÊÁz ‡l‡ ,ÔÈÏÈÚBÓ Ô‰ÈOÚÓ«¬≈∆ƒƒ∆»«¬…«»∆ƒ¿»∆»«≈

.á‰‡ˆBÈ dÈ‡ - ‰L ÌÈMLÏ e‰„O ¯ÎBn‰Â¿«≈»≈¿ƒƒ»»≈»¿»
B‡ Ì˙Ò ¯kÓp‰ ¯·„ ‡l‡ Ï·Bia ¯ÊBÁ ÔÈ‡L ;Ï·Bia«≈∆≈≈«≈∆»»»«ƒ¿»¿»

.˙e˙ÈÓˆÏ ¯kÓp‰«ƒ¿»ƒ¿ƒ

.âÈt ÏÚ Û‡ ,B˙fÁ‡ ‰„O B‡ B˙Èa Ì„‡ ¯kÓÈ ‡Ï…ƒ¿…»»≈¿≈¬À»««ƒ
:¯Ó‡pL ;ÈÚ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÔÓÊ ¯Á‡ ÔÈ¯ÊBÁ Ì‰L∆≈¿ƒ««¿«∆»ƒ≈∆¡ƒ∆∆¡«
ÁÈp‰Ïe ¯kÓÏ Ï·‡ .B˙fÁ‡Ó ¯ÎÓe EÈÁ‡ CeÓÈ ÈÎÂ¿ƒ»»ƒ»«≈¬À»¬»ƒ¿…¿«ƒ«
Ô‰a ÁwÏ B‡ ‰¯BÁÒ Ô‰a ˙BOÚÏ B‡ BÒÈÎa ÌÈÓc‰«»ƒ¿ƒ«¬»∆¿»ƒ«»∆
˙BBÊÓÏ ‡l‡ ;È‡M¯ BÈ‡ - ‰Ó‰·e ÌÈ„·Ú B‡ ÌÈÏk≈ƒ¬»ƒ¿≈»≈««∆»ƒ¿
el‡ È¯‰ - ÌB˜Ó ÏkÓ ¯ÎÓe ¯·Ú Ì‡Â .„·Ïaƒ¿«¿ƒ»«»«ƒ»»¬≈≈

.ÔÈ¯eÎÓ¿ƒ

.ã‰„O ÔÈc ‰„O·e ,‰ÓBÁ È¯Ú Èza ÔÈc ˙È·a ÔÈ„Â¿»ƒ¿«ƒƒ»≈»≈»¿»∆ƒ¿≈
ÌÈÓc‰ ˙‡ ·MÁÏ :B˙fÁ‡ ‰„O ¯ÎBÓ ÔÈc .‰fÁ‡¬À»ƒ≈¿≈¬À»¿«≈∆«»ƒ
‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎ·e ;Ï·BiÏ ˙B¯‡Lp‰ ÌÈM‰ ÈÙÏ¿ƒ«»ƒ«ƒ¿»«≈¿»≈∆ƒ¿∆
,ÏÎ‡L ÌÈM‰ ÏÚ Á˜Bl‰ ÌÚ ·MÁÓ - ˙BcÙÏƒ¿¿«≈ƒ«≈«««»ƒ∆»«

.¯‡M‰ BÏ ¯ÈÊÁÓe ,¯În‰ ÈÓcÓ Ú¯B‚Â¿≈«ƒ¿≈«∆∆«¬ƒ«¿»

.ä¯OÚ Ï·BiÏ ¯‡Lp‰ È¯‰ ?„ˆÈkBÏ ¯ÎÓe ÌÈL ≈«¬≈«ƒ¿»«≈∆∆»ƒ»«
‰ˆ¯Â ÌÈL LÏL Á˜Bl‰ dÏÎ‡ ,¯È„ ‰‡Óa ‰„O»∆¿≈»ƒ»¬»»«≈«»»ƒ¿»»

.e‰„O ¯ÈÊÁÓe ¯Èc ÌÈÚ·L BÏ Ô˙B - Ï‡‚Ï ¯ÎBn‰«≈ƒ¿…≈ƒ¿ƒƒ»«¬ƒ»≈
¯Èc ÌÈÚa¯‡ BÏ Ô˙B - ÌÈL LL dÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ¬»»≈»ƒ≈«¿»ƒƒ»
Á˜Bl‰ „Èa dÁÈp‰ ‡l‡ dÏ‡‚ ‡Ï .e‰„O BÏ ¯ÈÊÁÓe«¬ƒ»≈…¿»»∆»ƒƒ»¿««≈«
.ÌÈÓ„ ‡Ïa ÌÈÏÚaÏ ¯ÊÁz - Ï·Bi‰ ˙L „Ú«¿««≈«¬…«¿»ƒ¿…»ƒ

.CÏ ¯kÓÈ ˙‡e·˙ ÈL ¯tÒÓa :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿«¿≈¿…ƒ¿»»

.åÌÈL ÈzL ¯Á‡Ïe ,˙B¯t ‰‡ÏÓ ‡È‰Â BÏ d¯ÎÓ¿»»¿ƒ¿≈»≈¿««¿≈»ƒ
‰‡ÏÓ ÈÏ ‰p¯ÈÊÁ‰ :BÏ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - dÏ‡b¿»»≈»««¬ƒ∆»ƒ¿≈»
‰‡ÏÓ BÏ d¯ÎÓ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .CÏ Èz¯ÎnL BÓk ˙B¯t≈¿∆»«¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»»¿≈»
- ÌÈL ÈzL ¯Á‡ dÏ‡‚e ,‰M‰ L‡¯ ÈÙÏ ˙B¯t≈ƒ¿≈…«»»¿»»««¿≈»ƒ
BÈ‡Â ,ÌÈM‰ ÈzLa ˙B‡e·z LÏL ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰¬≈∆≈»¿ƒ¿≈«»ƒ¿≈
ÏÚ :¯Ó‡pL ;„·Ïa ÌÈL ÈzL ÈÙÏ ‡l‡ BnÚ ·MÁÓ¿«≈ƒ∆»¿ƒ¿≈»ƒƒ¿«∆∆¡««

.˙B‡e·z‰ Èt ÏÚ ‡Ï ,ÌÈM‰ Ètƒ«»ƒ…«ƒ«¿

.æÈ¯‰ - dÎB˙aL ‰Ó˜L ˙B¯Ùe ˙B¯BÓf‰Â ÌÈw‰«»ƒ¿«¿≈ƒ¿»∆¿»¬≈
ÁÒÎpL ÔÏÈ‡ Ï·‡ .dlL ˙B¯t‰ ¯‡Lk Á˜BÏ ÏL Ô‰≈∆≈«ƒ¿»«≈∆»¬»ƒ»∆ƒ¿«
¯ÎnÈ ?‰OÚÈ „ˆÈk .Ba ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ÈL - L·iL B‡∆»≈¿≈∆¬ƒ≈««¬∆ƒ»≈
„Ú ‰È˙B¯t ÏÎB‡ Á˜Bl‰Â ,Ú˜¯˜ ÂÈÓ„a Á˜lÈÂ¿ƒ»«¿»»«¿«¿«≈«≈≈∆»«

.B„iÓ ‰„O‰ Ï‡bzL∆ƒ»≈«»∆ƒ»

.ç,‰ÁÈaL‰Â ˙BÏÈ‡ dÚËe ‰fÁ‡ ‰„O Á˜Bl‰«≈«¿≈¬À»¿»»ƒ»¿ƒ¿ƒ»
˙BÏÈ‡‰ Á·L ÔÈÓL - Ï·Bia ˙¯ÊBÁ ‡È‰Lk¿∆ƒ∆∆«≈»ƒ∆«»ƒ»
;Á˜BlÏ Á·M‰ ÈÓ„ ‰„O‰ ÏÚa Ô˙BÂ ,dÎB˙aL∆¿»¿≈«««»∆¿≈«∆««≈«
‡ÏÂ ,¯ÊBÁ ¯kÓÓ - ˙Èa ¯kÓÓ ‡ˆÈÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»»ƒ¿««ƒƒ¿»≈¿…

.Á·M‰«∆«

.èBÓk ,‚‰B Ï·Bi‰L ÔÓÊa e‰„O ˙‡ ¯ÎBn‰«≈∆»≈ƒ¿«∆«≈≈¿
;ÌÈL È˙MÓ ˙BÁÙÏ Ï‡‚Ï ¯zÓ BÈ‡ - e¯‡aL∆≈«¿≈À»ƒ¿…¿»ƒ¿≈»ƒ
‰ˆ¯ elÙ‡Â .CÏ ¯kÓÈ ˙‡e·˙ ÈL ¯tÒÓa :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿«¿≈¿…ƒ¿»»«¬ƒ»»
Ï·Bi‰ ¯Á‡ ÌÈL ¯tÒÓa :¯Ó‡pL ;¯eÒ‡ - Á˜Bl‰«≈«»∆∆¡«¿ƒ¿«»ƒ«««≈
˙ÚÓ ÌÈL È˙MÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - E˙ÈÓÚ ˙‡Ó ‰˜zƒ¿∆≈≈¬ƒ∆≈»ƒ¿≈»ƒ≈≈

.‰¯ÈÎn‰ ÌBiÓ ˙ÚÏ¿≈ƒ«¿ƒ»

.éÌÈL ÈzLa ˙B‡e·z ÈzL Á˜Bl‰ ÏÎ‡iL CÈ¯ˆÂ¿»ƒ∆…««≈«¿≈¿ƒ¿≈»ƒ
Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙‡e·˙ ÈL :¯Ó‡pL ;Ï‡‚È Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ¿«∆∆¡«¿≈¿…¿ƒ»ƒ
ÔBÙcL ˙L B‡ ˙ÈÚÈ·L ÌÈM‰ È˙MÓ ˙Á‡ ‰˙È‰»¿»««ƒ¿≈«»ƒ¿ƒƒ¿«ƒ»

.ÔÈn‰ ÔÓ ‰ÏBÚ dÈ‡ - ÔB˜¯È B‡≈»≈»»ƒ«ƒ¿»

.àéB‡ ,‰L dÏÎ‡Â ‰L ‰¯ea Á˜Bl‰ dÁÈp‰ƒƒ»«≈«»»»«¬»»»»
ÔÈÏBÚ el‡ È¯‰ - dÚ¯Ê ‡ÏÂ ‰L d¯Â ‰L dÏÎ‡¬»»»»¿»»»»¿…¿»»¬≈≈ƒ
,˙¯kÓ dÈ‡ - dÓˆÚ Ï·BÈ ˙La d¯ÎÓ .ÔÈnÏ«ƒ¿»¿»»ƒ¿«≈«¿»≈»ƒ¿∆∆

.ÌÈÏÚaÏ ÔÈ¯ÊBÁ ÌÈÓc‰Â¿«»ƒ¿ƒ«¿»ƒ

.áéÏÎB‡ Á˜Bl‰ È¯‰ - Ï·Bi‰ ÈÙÏ ˙Á‡ ‰L d¯ÎÓ¿»»»»««ƒ¿≈«≈¬≈«≈«≈
.˙‡e·˙ ÈL :¯Ó‡pL ;Ï·Bi‰ ¯Á‡ ‰iL ‰L d˙B‡»»»¿ƒ»«««≈∆∆¡«¿≈¿…

.âéÔÈÈe‡¯ ÌÈ‡L ÌÈÚÏÒ B‡ ÌÈÓ ÌÈ‡ÏÓ ÌÈÚ˜ ¯ÎÓ»«¿»ƒ¿≈ƒ«ƒ¿»ƒ∆≈»¿ƒ
;ÌÈL È˙MÓ ˙BÁÙa ‰„Bt ‰Ê È¯‰ - ‰ÚÈ¯ÊÏƒ¿ƒ»¬≈∆∆¿»ƒ¿≈»ƒ
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‰Èe‡¯‰ ‰„O - ˙‡e·˙ ÈL ¯tÒÓa :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿«¿≈¿…»∆»¿»
.ÌÈL ÈzL ¯Á‡ ‡l‡ ˙Ï‡‚ dÈ‡L ‡È‰ ‰‡e·˙Ïƒ¿»ƒ∆≈»ƒ¿∆∆∆»««¿≈»ƒ
- ‰ÚÈ¯ÊÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,dÏ‡‚ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…¿»»««ƒ∆≈»¿»ƒ¿ƒ»

.Ï·Bia ÌÈÏÚaÏ ˙¯ÊBÁ∆∆«¿»ƒ«≈

.ãé,ÌÈL È˙MÓ ˙BÁÙÏ ÔÈÏ‡‚ ÔÈ‡ - ˙BÏÈ‡ ¯ÎÓ»«ƒ»≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿≈»ƒ
ÔÈ¯ÊBÁ ÔÈ‡ - ÔÏ‡‚ ‡Ï Ì‡Â .˙B‡e·˙Ï ÌÈÈe‡¯ È¯‰L∆¬≈¿ƒƒ¿¿ƒ…¿»»≈»¿ƒ
‡ÏÂ - B˙fÁ‡Ï ·LÂ :¯Ó‡pL ;Ï·Bia ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ«≈∆∆¡«¿»«¬À»¿…

.˙BÏÈ‡Ï»ƒ»

.åèLÏ ¯ÎÓ ÔBL‡¯Â ,ÔBL‡¯Ï e‰„O ¯ÎÓÈLÂ ,È »«»≈¿ƒ¿ƒ»«¿≈ƒ¿≈ƒ
Ï·Bi‰ ˙La - ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ‰‡Ó elÙ‡ ,ÈLÈÏLÏƒ¿ƒƒ¬ƒ≈»∆««∆ƒ¿««≈
·eLÈ Ï·Bi‰ ˙La :¯Ó‡pL ;ÔBL‡¯‰ ÔB„‡Ï ¯ÊÁz«¬…»»»ƒ∆∆¡«ƒ¿««≈»
.ı¯‡‰ ˙fÁ‡ BÏ ¯L‡Ï ,Bz‡Ó e‰˜ ¯L‡Ï ‰„O‰«»∆«¬∆»»≈ƒ«¬∆¬À«»»∆

.æèÈLÏ ÔBL‡¯Â ,¯È„ ‰‡Óa ÔBL‡¯Ï d¯ÎÓ¿»»¿ƒ¿≈»ƒ»¿ƒ¿≈ƒ
ÌÚ ‡l‡ ·MÁÓ BÈ‡ - Ï‡‚Ï ÔB„‡‰ ‰ˆ¯Â ,ÌÈ˙‡Óa¿»«ƒ¿»»»»ƒ¿…≈¿«≈∆»ƒ
d¯ÎÓ .BÏ ¯ÎÓ ¯L‡ LÈ‡Ï :¯Ó‡pL ;ÔBL‡¯‰»ƒ∆∆¡«»ƒ¬∆»«¿»»
‰Ê È¯‰ - ‰‡Óa ÈLÏ ÔBL‡¯Â ,ÌÈ˙‡Óa ÔBL‡¯Ï¿ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿≈»¬≈∆
‰ÁÈaL‰Â ‰‡Óa ¯ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ .ÔB¯Á‡‰ ÌÚ ·MÁÓ¿«≈ƒ»«¬¿≈ƒ»«¿≈»¿ƒ¿ƒ»
- ÌÈ˙‡Óa ¯În‰Ï ‰Èe‡¯ ‡È‰ È¯‰Â Á˜Bl‰ „Èa¿««≈««¬≈ƒ¿»¿ƒ»≈¿»«ƒ
ÌÈ˙‡Óa d¯ÎÓ Ì‡Â .¯ÎnM ‰Ó ÈÙÏ ·MÁÓ¿«≈¿ƒ«∆»«¿ƒ¿»»¿»«ƒ
·MÁÓ - ‰‡Óa ¯În‰Ï ‰Èe‡¯ ‡È‰ È¯‰Â ‰ÙÈÒÎ‰Â¿ƒ¿ƒ»«¬≈ƒ¿»¿ƒ»≈¿≈»¿«≈
‰„O ¯ÎBÓ Ák ÌÈtÈÓ ÌÏBÚÏe .‡È‰M ‰Ó ÈÙÏ¿ƒ«∆ƒ¿»¿«ƒ…«≈¿≈

.Á˜Bl‰ Ák ÔÈÚ¯Óe ,‰fÁ‡¬À»¿≈ƒ…««≈«

.æé¯ÎÓe ,˙B¯Á‡ ˙B„O BÏ eÈ‰Â B˙fÁ‡ ‰„O ¯ÎBn‰«≈¿≈¬À»¿»»¬≈»«
ÔÈ‡ - ¯ÎnL ‰„O Ï‡‚Ï È„k ˙B„O‰ Ì˙B‡Ó≈»«»¿≈ƒ¿…»∆∆»«≈
„Ú - B˙l‡‚ È„k ‡ˆÓe :¯Ó‡pL ;BÏ ÔÈÚÓBL¿ƒ∆∆¡«»»¿≈¿À»«
Ì‡ ÔÎÂ .¯ÎnL ‰ÚLa BÏ ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·„ ‡ˆÓiL∆ƒ¿»»»∆≈»¿»»∆»«¿≈ƒ
B„È ‰‚ÈO‰Â :¯Ó‡pL ;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - Ï‡‚Ï ‰ÂÏ»»ƒ¿…≈¿ƒ∆∆¡«¿ƒƒ»»

.‰ÂÏiL ‡Ï -…∆ƒ¿∆

.çéÔÈ‡ - ¯ÎnL ‰„O‰ ÈˆÁ Ï‡‚Ï ‰ˆ¯Â ËÚÓ ‡ˆÓ»»¿«¿»»ƒ¿…¬ƒ«»∆∆»«≈
dlk ˙‡ Ï‡Bb B‡ - B˙l‡‚ È„k :¯Ó‡pL ;BÏ ÔÈÚÓBL¿ƒ∆∆¡«¿≈¿À»≈∆À»
;ÌÈÏ‡Bb - Ï‡‚Ï ÂÈ·B¯˜ eˆ¯ Ì‡Â .Ï‡B‚ BÈ‡ B‡≈≈¿ƒ»¿»ƒ¿…¬ƒ

.ÂÈÏ‡ ·¯w‰ BÏ‡‚ ‡·e :¯Ó‡pL∆∆¡«»…¬«»…≈»

.èé;Ï·Bia BÏ ˙¯ÊBÁ BÊ È¯‰ - ‰zÓ e‰„O Ô˙Bp‰«≈»≈«»»¬≈∆∆«≈
.‰zn‰ ˙‡ ˙Ba¯Ï - B˙fÁ‡ Ï‡ LÈ‡ e·Lz :¯Ó‡pL∆∆¡«»Àƒ∆¬À»¿«∆««»»

.ë‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,Ô‰ ˙BÁB˜Ïk - e˜ÏÁL ÔÈÁ‡‰»«ƒ∆»¿¿»≈«¬ƒƒ∆»∆
kÓ Ô˙wÏÁ ÏËa˙ ‡ÏÂ ,Ï·Bia B˜ÏÁÔÎÂ .‰˙È‰L ˙BÓ ∆¿«≈¿…ƒ»≈¬À»»ƒ¿∆»¿»¿≈

˜ÏÁ Ï·Bia ¯ÈÊÁÓ - ÂÈÁ‡ ˙L‡ ÌaÈÓ‰Â ¯BÎa‰«¿¿«¿«≈≈∆»ƒ«¬ƒ«≈≈∆
.Bc‚kL ˜ÏÁ‰ ÏËBÂ ,ÏËpL∆»«¿≈«≈∆∆¿∆¿

.àë˙M¯iL Èt ÏÚ Û‡ ,BzL‡ ˙‡ L¯Bi‰ Ï·‡¬»«≈∆ƒ¿««ƒ∆¿À«
,‰¯Bz ÏLk Ì‰È¯·„Ï ˜efÁ eOÚ - Ì‰È¯·cÓ ÏÚa‰«««ƒƒ¿≈∆»ƒ¿ƒ¿≈∆¿∆»

- ˙B¯·w‰ ˙Èa ‰pnÓ L¯È Ì‡Â .Ï·Bia ¯ÈÊÁÓ BÈ‡Â¿≈«¬ƒ«≈¿ƒ»«ƒ∆»≈«¿»
BÏ ezÈÂ ,‰ÁtLÓ Ì‚t ÌeMÓ ,‰ÁtLÓ È·Ï ¯ÈÊÁÈ«¬ƒƒ¿≈ƒ¿»»ƒ¿«ƒ¿»»¿ƒ¿
·iÁ È¯‰L ,BzL‡ ¯·˜ ÈÓ„ BÏ ÔÈkÓe ,‰ÈÓ„»∆»¿«ƒ¿≈∆∆ƒ¿∆¬≈«»

.d˙¯e·˜aƒ¿»»

ה'תשע"ו  א' אדר י"ז ו' יום

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
הקרובין 1) ואם חומה. המוקפת עיר בתוך בית המוכר יבאר

לראשון  והמוכר המוכר. או הלוקח מת אם אותה, פודין
אדר  בחצי האחד בתים ב' מכר השנה. בתוך לשני וראשון
נמצא  ולא חדש י"ב הגיע אם שני. אדר בראש ואחד ראשון
בעיר  בית מכר ואם חומה. בעיר בית המקדיש ודין הלוקח.
בבתי  בית המוכר המכר. שנת תוך יובל והגיע חומה
על  אמות ד' בו שאין בית מוקפת. שאינה בעיר או החצרים
שראויה  העיר בירושלים. נחלט הבית ואם אמות, ארבע
כל  נתקדשו שני בבית עזרא שעלה כיון חומה. עיר להקרא

הערים.

.à‰ÓBÁ ˙Ùwn‰ ¯ÈÚ CB˙a ˙Èa ¯ÎBn‰2‰Ê È¯‰ - «≈«ƒ¿ƒ«À∆∆»¬≈∆
L„Á ¯OÚ ÌÈL Ïk dÏ‡B‚3¯ÎnL ÌBiÓ4˙Ú ÏÎa ¬»»¿≈»»…∆ƒ∆»«¿»≈

‰ˆ¯iL5- ˙BcÙÏ ‰ˆB¯LÎe .¯ÎnL ÌBia elÙ‡Â , ∆ƒ¿∆«¬ƒ«∆»«¿∆∆ƒ¿
Ô˙B6ÌeÏk Á˜BlÏ Ú¯B‚ BÈ‡Â ,Á˜lL ÌÈÓc‰ Ïk7. ≈»«»ƒ∆»«¿≈≈««≈«¿

הארץ.2) כיבוש עד 3)בשעת גאולתו "והייתה שנאמר
ממכרו". שנת מיום 4)תום חודש עשר שנים כלומר,

כשנה. לו תיחשב תשרי, משהגיע אומרים: ואין ליום.
אחוזה.5) שדה במוכר כמו שנים שתי מחכה ואינו
כספו,6) כל מקבל (שהלוקח ריבית כמין זה הרי שם:

המעות  החזקת תמורת המוכר בשדה שהשתמש ונמצא
במכר). ולא בהלוואה, אלא ריבית (שאין ריבית ואינו בידו),

אחוזה.7) שדה כדין ולא

.áBÓˆÚ ¯ÎBn‰ ‡l‡ ,d˙B‡ ÔÈ„Bt ÌÈ·B¯w‰ ÔÈ‡Â¿≈«¿ƒƒ»∆»«≈«¿
B„È ‰‚ÈO‰ Ì‡8BÏ LÈÂ .9;B˙BcÙÏÂ ÂÈÒÎpÓ ¯kÓÏ ƒƒƒ»»¿≈ƒ¿…ƒ¿»»¿ƒ¿

ÔÈ‡ˆÁÏ Ï‡‚È ‡ÏÂ ,Ï‡‚ÈÂ ‰ÂÏÈ ‡Ï Ï·‡10. ¬»…ƒ¿∆¿ƒ¿«¿…ƒ¿««¬»ƒ

זה.8) לעניין אחוזה לשדה חומה עיר בית הוקש שלא
בשדה 9) שנאמר כשם גאולתו" כדי "ומצא כאן נאמר שלא

לשדה 10)אחוזה. חומה עיר בית הוקש זה שלעניין

אחוזה.

.â‰cÙÈ - Á˜Bl‰ ˙Ó11Ba „iÓ12˙Ó Ì‡ ÔÎÂ . ≈«≈«ƒ¿∆ƒ«¿¿≈ƒ≈
L„Á ¯OÚ ÌÈL Ïk d˙BcÙÏ B·Ï LÈ - ¯ÎBn‰13. «≈≈ƒ¿ƒ¿»»¿≈»»…∆

אותו 12)המוכר.11) לקונה דתימא "מהו שם: בגמרא
לן  משמע קא קנה, לא הלוקח) (בן והא רחמנא, אמר

מקום". מכל גאולתו ואיש 13)והייתה דתימא "מהו שם:
משמע  קא מכר, לא המוכר) (בן והאי רחמנא, אמר ימכר כי

מקום". מכל גאולתו והייתה לן

.ã‰M‰ CB˙a ÈLÏ ÔBL‡¯Â ,ÔBL‡¯Ï ¯ÎÓ14- »«¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿«»»
ÔÈBÓ15ÔBL‡¯Ï16‰BL‡¯ ‰L ‰ÓÏML ÔÂÈk . ƒ»ƒ≈»∆»¿»»»ƒ»

Ïk ÈMÏ ¯ÎÓ ¯ÎBn‰L ;ÈM‰ „Èa ˙Èa‰ ËÏÁ‰À¿«««ƒ¿««≈ƒ∆«≈»««≈ƒ»
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B„ÈÏ ‡B·zL ˙eÎÊ17‡ÏÂ L„Á ¯OÚ ÌÈL ÚÈb‰ . ¿∆»¿»ƒƒ«¿≈»»…∆¿…
Ô˙ Ì‡ ÔÎÂ .Á˜Bl‰ „Èa ˙ËÏÁ BÊ È¯‰ - dÏ‡‚¿»»¬≈∆¿∆∆¿««≈«¿≈ƒ»«

‰zÓ ˙Èa‰18È¯‰ - L„Á ¯OÚ ÌÈL Ïk BÏ‡‚ ‡ÏÂ ««ƒ«»»¿…¿»»¿≈»»…∆¬≈
.‰zÓ BÏ Ô˙pL ‰Ê „Èa ËÏÁ ‰Ê∆∆¿»¿«∆∆»««»»

המכר.14) משעת חודש.15)הראשונה משעת 16)י"ב
למי  (משמע, שנה לו מלאת עד "שנאמר: ושם: המכר.

רש"י)". - מונין שלו אחוזה הייתה 17)שהייתה ואילו
נחלטת  כשמכרה, ולכן לו, נחלטת הייתה בידו הקרקע

ביובל. יצא לא לדורותיו, אותו היא 18)לקונה זו, והלכה
כמכר. שמתנה הסוברים נב: בבכורות כחכמים

.ä;dÙBÒ „Ú ËÏÁ BÈ‡ - ˙¯aÚÓ ‰L ‰˙È‰»¿»»»¿À∆∆≈∆¿»«»
L„Á ‡È·‰Ï - ‰ÓÈÓ˙ ‰L BÏ ˙‡ÏÓ „Ú :¯Ó‡pL∆∆¡««¿…»»¿ƒ»¿»ƒ…∆

.¯eaÚ‰»ƒ

.å„Á‡Â ÔBL‡¯ ¯„‡ ÈˆÁa „Á‡ ,ÌÈza ÈL ¯ÎÓ»«¿≈»ƒ∆»«¬ƒ¬»ƒ¿∆»
ÔÂÈk - ÈL ¯„‡ L‡¯a ¯ÎnL ‰Ê :ÈL ¯„‡ L‡¯a¿…¬»≈ƒ∆∆»«¿…¬»≈ƒ≈»

‰‡a‰ ‰L ÏL ¯„‡a „Á‡ ÚÈb‰L19BÏ ‰˙ÏÚ ∆ƒƒ«∆»«¬»∆»»«»»»¿»
‰L20‰˙ÏÚ ‡Ï - ÔBL‡¯ ¯„‡ ÈˆÁa ¯ÎnL ‰ÊÂ ; »»¿∆∆»««¬ƒ¬»ƒ…»¿»

„¯iL ÈtÓ ,‰‡a‰ ‰L ÏL ¯„‡ ÈˆÁ „Ú ‰L BÏ»»«¬ƒ¬»∆»»«»»ƒ¿≈∆»«
¯eaÚ‰ L„Áa Á˜Bl‰21. «≈«¿…∆»ƒ

פשוטה.19) אדר 20)שהייתה בראש ירד כאילו זה שהרי
מעוברת. שאינה שנה שהוא 21)של ראשון באדר היינו,

נחלטת  השדה אין מעוברת שבשנה הדין עליו וחל מעובר,
הבאה. שנה של אדר אמצע עד היינו, סופה, עד

.æÚÈb‰22BÈ‡ˆÓ ‡ÏÂ L„Á ¯OÚ ÌÈL Ì23Á˜Bl‰ ƒƒ«¿≈»»…∆¿…ƒ¿»«≈«
ÔÈc ˙È·a ÂÈ˙BÚÓ ÁÈpÓ ‰Ê È¯‰ - epnÓ ˙BcÙÏƒ¿ƒ∆¬≈∆«ƒ«¿»¿≈ƒ

B˙È·Ï ÒÎÂ ˙Ïc‰ ˙‡ ¯·BLÂ24‡B·iL È˙ÓÈ‡Â , ¿≈∆«∆∆¿ƒ¿»¿≈¿≈»«∆»
.ÂÈ˙BÚÓ ÏhÈÂ ‡B·È - Á˜Bl‰«≈«»¿ƒ…¿»

הלל.22) כתקנת שם: באותו 23)משנה שנטמן כלומר,
לו. חלוט הבית שיהיה כדי כרחו 24)יום, בעל שהנתינה

נזקק  שהלל אלא מקום, בכל טובה, נתינה היא המקבל של
בפני  שלא היא אם אפילו טובה הנתינה שתהא לתקן,

כאן. כמו המקבל

.ç„iÓ ¯Á‡ BÏ‡‚e ,‰ÓBÁ ¯ÈÚ ˙Èa LÈc˜n‰««¿ƒ≈ƒ»¿»«≈ƒ«
BÏ ‰˙ÏÚL ÔÂÈk - Lc˜‰‰25„iÓ Ï‡‚pL ‰ÚMÓ ‰L «∆¿≈≈»∆»¿»»»ƒ»»∆ƒ¿«ƒ«

Ï‡Bb‰ „Èa ËÏÁ ,ÂÈÏÚa BÏ‡‚ ‡ÏÂ Lc˜‰‰26ÔÈ‡L . «∆¿≈¿…¿»¿»»∆¿«¿««≈∆≈
B˙‡ ‰wÏ :¯Ó‡pL ;Á˜Bl‰ ‡l‡ ,ËÏBÁ Lc˜‰‰«∆¿≈≈∆»«≈«∆∆¡««…∆…

.ÂÈ˙¯„Ï¿……»

ואפילו 26)לבית.25) אותו", "לקונה קרא דאמר שם:
יצא  "לדורותיו", קרא אמר הקדש? ולחלטיה ההקדש. מיד

דורות. לו שאין הקדש

.è¯În‰ ˙L CB˙a Ï·BÈ ÚÈb‰Â ‰ÓBÁ ¯ÈÚ ˙Èa ¯ÎÓ»«≈ƒ»¿ƒƒ«≈¿¿««∆∆
¯ÊBÁ BÈ‡ -27„Ú Á˜Bl‰ „Èa ‰È‰È ‡l‡ ;Ï·Bia ≈≈«≈∆»ƒ¿∆¿««≈««

‰L ‡Ïn˙ B‡ ,¯În‰ ˙L Ïk Ï‡‚Ï ¯ÎBn‰ ‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆«≈ƒ¿…»¿««∆∆ƒ»≈»»
.ËÏÁÈÂ¿«¿…

ביובל.27) יצא לא שנאמר:

.é˙ÙwÓ dÈ‡L ¯ÈÚa B‡ ÌÈ¯ˆÁ Èz·a ˙Èa ¯ÎBn‰«≈«ƒ¿»≈¬≈ƒ¿ƒ∆≈»À∆∆
Èe‡¯k ‰ÓBÁ28‰ÙÈ ÁÎa Ï‡‚ ‰Ê È¯‰ -29ÔÈ„aL »»»¬≈∆ƒ¿»¿…«»∆∆¿ƒ

‰ÓBÁ ÔÈÙwn‰ ÌÈza‰ ÔÈ„aLÂ ‰„O‰30Ì‡ ?„ˆÈk . «»∆¿∆¿ƒ«»ƒ«À»ƒ»≈«ƒ
„iÓ Ï‡‚Ï ‰ˆ¯31ÌÈza‰ ÔÈ„k ,Ï‡Bb -32ÌÈL ÚÈb‰ . »»ƒ¿…ƒ»≈¿ƒ«»ƒƒƒ«¿≈

È¯‰ - Ï‡‚ ‡ÏÂ L„Á ¯OÚÏ‡B‚ ‰Ê33˙L „Ú »»…∆¿…»«¬≈∆≈«¿«
˙B„O‰ ÔÈ„k ,Ï·Bi‰34Ï‡BbL ˙Ú·e .35ÌÚ ·MÁÓ - «≈¿ƒ«»¿≈∆≈¿«≈ƒ

ÏÎ‡M ‰Ó BÏ Ú¯B‚Â ¯ÎBn‰36Ï·BÈ ÚÈb‰ .37Ï‡‚ ‡ÏÂ «≈¿≈««∆»«ƒƒ«≈¿…»«
˙B„O‰ ÔÈ„k ,ÌÈÓ„ ‡Ïa ˙Èa‰ ¯ÊBÁ -38. ≈««ƒ¿…»ƒ¿ƒ«»

שיבנו 28) לפני החומה ושּתּוקף הארץ. כיבוש בשעת היינו,
בתוכה. המוכר.29)החצרות כח את שמייפים היינו,

שמכר.31)כראוי.30) אחוזה 32)ביום בשדה אבל
שנים. משתי לפחות לגאול מותר בשנה 33)אינו אפילו

"וביובל  אמרו: שם שבגמרא משום דבר, של וטעמו השנייה.
בית  למוכר אלא נצרכה לא פפא, רב אמר לי? למה יצא,
מדמית  למאי שנייה. בשנה יובל בו ופגע החצרים, ערי בבתי
ללוקח  ליה איחלט ליה, מדמית חומה ערי לבתי אי ליה,
בעי  השלמה ליה, מדמית אחוזה לשדה אי שנה), (אחרי
יצא". וביובל אצטריך להכי י"ב), הלכה י"א בפרק (כנ"ל
אף  כן אם המכר, של שנייה בשנה מדבר זה שפסוק ומכיוון
בשנה  הוא אף מדבר לו, הסמוך לו" תהיה "גאולה הפסוק

שנייה. בשנה אף שגואל ונמצא עיר 34)שנייה, בית אבל
ללוקח. נחלט והרדב"ז 35)חומה ראשונה. בשנה אפילו

מטעם  אלא גואל שאינו ראשונה שבשנה כתבו, שם והרש"ש
עיר  בית כדין שאכל מה לו גורע אינו - חומה עיר בית

הדמים 36)חומה. כל נותן בבתים אבל השדות. כדין
כלום. ללוקח גורע ואינו שנייה.37)שלקח, בשנה אפילו

אחר 38) ללוקח נחלט אלא כלל, יובל דין אין בבתים שהרי

חודש. י"ב

.àé˙Bpb‰ ÔB‚k ,‰ÓBÁ‰ ÔÓ ÌÈÙÏ ‡e‰L Ïk39 …∆ƒ¿ƒƒ«»¿«ƒ
˙BÎ·BM‰Â ˙B‡ˆÁ¯n‰Â40ÌÈzak ‡e‰ È¯‰ -41; ¿«∆¿¬»¿«»¬≈«»ƒ

˙B„O‰ Ï·‡ .¯ÈÚa ¯L‡ :¯Ó‡pL42- ¯ÈÚ‰ CB˙aL ∆∆¡«¬∆»ƒ¬»«»∆¿»ƒ
ÔÈÏ‡‚43Ì˜Â :¯Ó‡pL ;¯ÈÚÏ ıeÁL ˙B„O‰ ÔÈ„k ƒ¿»ƒ¿ƒ«»∆»ƒ∆∆¡«¿»

‡Ï ,˙È·Ï ‰ÓBc‰ ÏÎÂ ˙Èa - ¯ÈÚa ¯L‡ ˙Èa‰««ƒ¬∆»ƒ«ƒ¿»«∆¿«ƒ…
.˙B„O‰«»

ליטע 39) דרך שכן אילנות של גנות ודווקא אילנות. [שבהם
מאיר  ר' נחלקו שבהם תבואה, של שדות אבל בחצר, אילנות
שאין  לפי מאיר, כר' הלכה אין שם, בערכין במשנה וחכמים
חילקו  שם שגם כג: בעירובין ועיין בחצר. תבואה לזרוע דרך
לא]. וזריעות כחצר, הם הרי שנטיעות לנטיעה זריעה בין

[ורבינו 40) בדים". "בתי גם נזכרו שם ובסיפרא בברייתא
אפילו  והרי החומה, בתוך לבנותם היה שדרכם לפי השמיטו

חומה]. ערי כבתי אינו בחומה הבנוי ונחלטים 41)בית
חומה. ערי בתי כדין חודש, יב אחר יהודה 42)ללוקח כר'

לעיר. שמחוץ כשדות דינן העיר שבתוך ששדות שם, במשנה
היובל.43) עד

.áé- ˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ Ba ÔÈ‡L ˙Èa«ƒ∆≈«¿««««¿««
ËÏÁ BÈ‡44˙Èa‰ ÔÈ‡ - ÌÈÏLe¯ÈÂ .‰ÓBÁ È¯Ú Èz·k ≈∆¿»¿»≈»≈»ƒ»«ƒ≈««ƒ
da ËÏÁ45BÈ‡ - ‰ÓBÁa Èea‰ ˙È·e .46È¯Ú È˙ak ∆¿»»«ƒ«»«»≈¿»≈»≈

.‰ÓBÁ»
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קעה laeie dhiny zekld - mirxf xtq - '` xc` f"i 'e mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰Èe‡¯‰ ‰„O - ˙‡e·˙ ÈL ¯tÒÓa :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿«¿≈¿…»∆»¿»
.ÌÈL ÈzL ¯Á‡ ‡l‡ ˙Ï‡‚ dÈ‡L ‡È‰ ‰‡e·˙Ïƒ¿»ƒ∆≈»ƒ¿∆∆∆»««¿≈»ƒ
- ‰ÚÈ¯ÊÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,dÏ‡‚ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…¿»»««ƒ∆≈»¿»ƒ¿ƒ»

.Ï·Bia ÌÈÏÚaÏ ˙¯ÊBÁ∆∆«¿»ƒ«≈

.ãé,ÌÈL È˙MÓ ˙BÁÙÏ ÔÈÏ‡‚ ÔÈ‡ - ˙BÏÈ‡ ¯ÎÓ»«ƒ»≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿≈»ƒ
ÔÈ¯ÊBÁ ÔÈ‡ - ÔÏ‡‚ ‡Ï Ì‡Â .˙B‡e·˙Ï ÌÈÈe‡¯ È¯‰L∆¬≈¿ƒƒ¿¿ƒ…¿»»≈»¿ƒ
‡ÏÂ - B˙fÁ‡Ï ·LÂ :¯Ó‡pL ;Ï·Bia ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ«≈∆∆¡«¿»«¬À»¿…

.˙BÏÈ‡Ï»ƒ»

.åèLÏ ¯ÎÓ ÔBL‡¯Â ,ÔBL‡¯Ï e‰„O ¯ÎÓÈLÂ ,È »«»≈¿ƒ¿ƒ»«¿≈ƒ¿≈ƒ
Ï·Bi‰ ˙La - ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ‰‡Ó elÙ‡ ,ÈLÈÏLÏƒ¿ƒƒ¬ƒ≈»∆««∆ƒ¿««≈
·eLÈ Ï·Bi‰ ˙La :¯Ó‡pL ;ÔBL‡¯‰ ÔB„‡Ï ¯ÊÁz«¬…»»»ƒ∆∆¡«ƒ¿««≈»
.ı¯‡‰ ˙fÁ‡ BÏ ¯L‡Ï ,Bz‡Ó e‰˜ ¯L‡Ï ‰„O‰«»∆«¬∆»»≈ƒ«¬∆¬À«»»∆

.æèÈLÏ ÔBL‡¯Â ,¯È„ ‰‡Óa ÔBL‡¯Ï d¯ÎÓ¿»»¿ƒ¿≈»ƒ»¿ƒ¿≈ƒ
ÌÚ ‡l‡ ·MÁÓ BÈ‡ - Ï‡‚Ï ÔB„‡‰ ‰ˆ¯Â ,ÌÈ˙‡Óa¿»«ƒ¿»»»»ƒ¿…≈¿«≈∆»ƒ
d¯ÎÓ .BÏ ¯ÎÓ ¯L‡ LÈ‡Ï :¯Ó‡pL ;ÔBL‡¯‰»ƒ∆∆¡«»ƒ¬∆»«¿»»
‰Ê È¯‰ - ‰‡Óa ÈLÏ ÔBL‡¯Â ,ÌÈ˙‡Óa ÔBL‡¯Ï¿ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿≈»¬≈∆
‰ÁÈaL‰Â ‰‡Óa ¯ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ .ÔB¯Á‡‰ ÌÚ ·MÁÓ¿«≈ƒ»«¬¿≈ƒ»«¿≈»¿ƒ¿ƒ»
- ÌÈ˙‡Óa ¯În‰Ï ‰Èe‡¯ ‡È‰ È¯‰Â Á˜Bl‰ „Èa¿««≈««¬≈ƒ¿»¿ƒ»≈¿»«ƒ
ÌÈ˙‡Óa d¯ÎÓ Ì‡Â .¯ÎnM ‰Ó ÈÙÏ ·MÁÓ¿«≈¿ƒ«∆»«¿ƒ¿»»¿»«ƒ
·MÁÓ - ‰‡Óa ¯În‰Ï ‰Èe‡¯ ‡È‰ È¯‰Â ‰ÙÈÒÎ‰Â¿ƒ¿ƒ»«¬≈ƒ¿»¿ƒ»≈¿≈»¿«≈
‰„O ¯ÎBÓ Ák ÌÈtÈÓ ÌÏBÚÏe .‡È‰M ‰Ó ÈÙÏ¿ƒ«∆ƒ¿»¿«ƒ…«≈¿≈

.Á˜Bl‰ Ák ÔÈÚ¯Óe ,‰fÁ‡¬À»¿≈ƒ…««≈«

.æé¯ÎÓe ,˙B¯Á‡ ˙B„O BÏ eÈ‰Â B˙fÁ‡ ‰„O ¯ÎBn‰«≈¿≈¬À»¿»»¬≈»«
ÔÈ‡ - ¯ÎnL ‰„O Ï‡‚Ï È„k ˙B„O‰ Ì˙B‡Ó≈»«»¿≈ƒ¿…»∆∆»«≈
„Ú - B˙l‡‚ È„k ‡ˆÓe :¯Ó‡pL ;BÏ ÔÈÚÓBL¿ƒ∆∆¡«»»¿≈¿À»«
Ì‡ ÔÎÂ .¯ÎnL ‰ÚLa BÏ ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·„ ‡ˆÓiL∆ƒ¿»»»∆≈»¿»»∆»«¿≈ƒ
B„È ‰‚ÈO‰Â :¯Ó‡pL ;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - Ï‡‚Ï ‰ÂÏ»»ƒ¿…≈¿ƒ∆∆¡«¿ƒƒ»»

.‰ÂÏiL ‡Ï -…∆ƒ¿∆

.çéÔÈ‡ - ¯ÎnL ‰„O‰ ÈˆÁ Ï‡‚Ï ‰ˆ¯Â ËÚÓ ‡ˆÓ»»¿«¿»»ƒ¿…¬ƒ«»∆∆»«≈
dlk ˙‡ Ï‡Bb B‡ - B˙l‡‚ È„k :¯Ó‡pL ;BÏ ÔÈÚÓBL¿ƒ∆∆¡«¿≈¿À»≈∆À»
;ÌÈÏ‡Bb - Ï‡‚Ï ÂÈ·B¯˜ eˆ¯ Ì‡Â .Ï‡B‚ BÈ‡ B‡≈≈¿ƒ»¿»ƒ¿…¬ƒ

.ÂÈÏ‡ ·¯w‰ BÏ‡‚ ‡·e :¯Ó‡pL∆∆¡«»…¬«»…≈»

.èé;Ï·Bia BÏ ˙¯ÊBÁ BÊ È¯‰ - ‰zÓ e‰„O Ô˙Bp‰«≈»≈«»»¬≈∆∆«≈
.‰zn‰ ˙‡ ˙Ba¯Ï - B˙fÁ‡ Ï‡ LÈ‡ e·Lz :¯Ó‡pL∆∆¡«»Àƒ∆¬À»¿«∆««»»

.ë‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,Ô‰ ˙BÁB˜Ïk - e˜ÏÁL ÔÈÁ‡‰»«ƒ∆»¿¿»≈«¬ƒƒ∆»∆
kÓ Ô˙wÏÁ ÏËa˙ ‡ÏÂ ,Ï·Bia B˜ÏÁÔÎÂ .‰˙È‰L ˙BÓ ∆¿«≈¿…ƒ»≈¬À»»ƒ¿∆»¿»¿≈

˜ÏÁ Ï·Bia ¯ÈÊÁÓ - ÂÈÁ‡ ˙L‡ ÌaÈÓ‰Â ¯BÎa‰«¿¿«¿«≈≈∆»ƒ«¬ƒ«≈≈∆
.Bc‚kL ˜ÏÁ‰ ÏËBÂ ,ÏËpL∆»«¿≈«≈∆∆¿∆¿

.àë˙M¯iL Èt ÏÚ Û‡ ,BzL‡ ˙‡ L¯Bi‰ Ï·‡¬»«≈∆ƒ¿««ƒ∆¿À«
,‰¯Bz ÏLk Ì‰È¯·„Ï ˜efÁ eOÚ - Ì‰È¯·cÓ ÏÚa‰«««ƒƒ¿≈∆»ƒ¿ƒ¿≈∆¿∆»

- ˙B¯·w‰ ˙Èa ‰pnÓ L¯È Ì‡Â .Ï·Bia ¯ÈÊÁÓ BÈ‡Â¿≈«¬ƒ«≈¿ƒ»«ƒ∆»≈«¿»
BÏ ezÈÂ ,‰ÁtLÓ Ì‚t ÌeMÓ ,‰ÁtLÓ È·Ï ¯ÈÊÁÈ«¬ƒƒ¿≈ƒ¿»»ƒ¿«ƒ¿»»¿ƒ¿
·iÁ È¯‰L ,BzL‡ ¯·˜ ÈÓ„ BÏ ÔÈkÓe ,‰ÈÓ„»∆»¿«ƒ¿≈∆∆ƒ¿∆¬≈«»

.d˙¯e·˜aƒ¿»»

ה'תשע"ו  א' אדר י"ז ו' יום

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
הקרובין 1) ואם חומה. המוקפת עיר בתוך בית המוכר יבאר

לראשון  והמוכר המוכר. או הלוקח מת אם אותה, פודין
אדר  בחצי האחד בתים ב' מכר השנה. בתוך לשני וראשון
נמצא  ולא חדש י"ב הגיע אם שני. אדר בראש ואחד ראשון
בעיר  בית מכר ואם חומה. בעיר בית המקדיש ודין הלוקח.
בבתי  בית המוכר המכר. שנת תוך יובל והגיע חומה
על  אמות ד' בו שאין בית מוקפת. שאינה בעיר או החצרים
שראויה  העיר בירושלים. נחלט הבית ואם אמות, ארבע
כל  נתקדשו שני בבית עזרא שעלה כיון חומה. עיר להקרא

הערים.

.à‰ÓBÁ ˙Ùwn‰ ¯ÈÚ CB˙a ˙Èa ¯ÎBn‰2‰Ê È¯‰ - «≈«ƒ¿ƒ«À∆∆»¬≈∆
L„Á ¯OÚ ÌÈL Ïk dÏ‡B‚3¯ÎnL ÌBiÓ4˙Ú ÏÎa ¬»»¿≈»»…∆ƒ∆»«¿»≈

‰ˆ¯iL5- ˙BcÙÏ ‰ˆB¯LÎe .¯ÎnL ÌBia elÙ‡Â , ∆ƒ¿∆«¬ƒ«∆»«¿∆∆ƒ¿
Ô˙B6ÌeÏk Á˜BlÏ Ú¯B‚ BÈ‡Â ,Á˜lL ÌÈÓc‰ Ïk7. ≈»«»ƒ∆»«¿≈≈««≈«¿

הארץ.2) כיבוש עד 3)בשעת גאולתו "והייתה שנאמר
ממכרו". שנת מיום 4)תום חודש עשר שנים כלומר,

כשנה. לו תיחשב תשרי, משהגיע אומרים: ואין ליום.
אחוזה.5) שדה במוכר כמו שנים שתי מחכה ואינו
כספו,6) כל מקבל (שהלוקח ריבית כמין זה הרי שם:

המעות  החזקת תמורת המוכר בשדה שהשתמש ונמצא
במכר). ולא בהלוואה, אלא ריבית (שאין ריבית ואינו בידו),

אחוזה.7) שדה כדין ולא

.áBÓˆÚ ¯ÎBn‰ ‡l‡ ,d˙B‡ ÔÈ„Bt ÌÈ·B¯w‰ ÔÈ‡Â¿≈«¿ƒƒ»∆»«≈«¿
B„È ‰‚ÈO‰ Ì‡8BÏ LÈÂ .9;B˙BcÙÏÂ ÂÈÒÎpÓ ¯kÓÏ ƒƒƒ»»¿≈ƒ¿…ƒ¿»»¿ƒ¿

ÔÈ‡ˆÁÏ Ï‡‚È ‡ÏÂ ,Ï‡‚ÈÂ ‰ÂÏÈ ‡Ï Ï·‡10. ¬»…ƒ¿∆¿ƒ¿«¿…ƒ¿««¬»ƒ

זה.8) לעניין אחוזה לשדה חומה עיר בית הוקש שלא
בשדה 9) שנאמר כשם גאולתו" כדי "ומצא כאן נאמר שלא

לשדה 10)אחוזה. חומה עיר בית הוקש זה שלעניין

אחוזה.

.â‰cÙÈ - Á˜Bl‰ ˙Ó11Ba „iÓ12˙Ó Ì‡ ÔÎÂ . ≈«≈«ƒ¿∆ƒ«¿¿≈ƒ≈
L„Á ¯OÚ ÌÈL Ïk d˙BcÙÏ B·Ï LÈ - ¯ÎBn‰13. «≈≈ƒ¿ƒ¿»»¿≈»»…∆

אותו 12)המוכר.11) לקונה דתימא "מהו שם: בגמרא
לן  משמע קא קנה, לא הלוקח) (בן והא רחמנא, אמר

מקום". מכל גאולתו ואיש 13)והייתה דתימא "מהו שם:
משמע  קא מכר, לא המוכר) (בן והאי רחמנא, אמר ימכר כי

מקום". מכל גאולתו והייתה לן

.ã‰M‰ CB˙a ÈLÏ ÔBL‡¯Â ,ÔBL‡¯Ï ¯ÎÓ14- »«¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿«»»
ÔÈBÓ15ÔBL‡¯Ï16‰BL‡¯ ‰L ‰ÓÏML ÔÂÈk . ƒ»ƒ≈»∆»¿»»»ƒ»
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B„ÈÏ ‡B·zL ˙eÎÊ17‡ÏÂ L„Á ¯OÚ ÌÈL ÚÈb‰ . ¿∆»¿»ƒƒ«¿≈»»…∆¿…
Ô˙ Ì‡ ÔÎÂ .Á˜Bl‰ „Èa ˙ËÏÁ BÊ È¯‰ - dÏ‡‚¿»»¬≈∆¿∆∆¿««≈«¿≈ƒ»«

‰zÓ ˙Èa‰18È¯‰ - L„Á ¯OÚ ÌÈL Ïk BÏ‡‚ ‡ÏÂ ««ƒ«»»¿…¿»»¿≈»»…∆¬≈
.‰zÓ BÏ Ô˙pL ‰Ê „Èa ËÏÁ ‰Ê∆∆¿»¿«∆∆»««»»

המכר.14) משעת חודש.15)הראשונה משעת 16)י"ב
למי  (משמע, שנה לו מלאת עד "שנאמר: ושם: המכר.

רש"י)". - מונין שלו אחוזה הייתה 17)שהייתה ואילו
נחלטת  כשמכרה, ולכן לו, נחלטת הייתה בידו הקרקע

ביובל. יצא לא לדורותיו, אותו היא 18)לקונה זו, והלכה
כמכר. שמתנה הסוברים נב: בבכורות כחכמים

.ä;dÙBÒ „Ú ËÏÁ BÈ‡ - ˙¯aÚÓ ‰L ‰˙È‰»¿»»»¿À∆∆≈∆¿»«»
L„Á ‡È·‰Ï - ‰ÓÈÓ˙ ‰L BÏ ˙‡ÏÓ „Ú :¯Ó‡pL∆∆¡««¿…»»¿ƒ»¿»ƒ…∆

.¯eaÚ‰»ƒ

.å„Á‡Â ÔBL‡¯ ¯„‡ ÈˆÁa „Á‡ ,ÌÈza ÈL ¯ÎÓ»«¿≈»ƒ∆»«¬ƒ¬»ƒ¿∆»
ÔÂÈk - ÈL ¯„‡ L‡¯a ¯ÎnL ‰Ê :ÈL ¯„‡ L‡¯a¿…¬»≈ƒ∆∆»«¿…¬»≈ƒ≈»

‰‡a‰ ‰L ÏL ¯„‡a „Á‡ ÚÈb‰L19BÏ ‰˙ÏÚ ∆ƒƒ«∆»«¬»∆»»«»»»¿»
‰L20‰˙ÏÚ ‡Ï - ÔBL‡¯ ¯„‡ ÈˆÁa ¯ÎnL ‰ÊÂ ; »»¿∆∆»««¬ƒ¬»ƒ…»¿»

„¯iL ÈtÓ ,‰‡a‰ ‰L ÏL ¯„‡ ÈˆÁ „Ú ‰L BÏ»»«¬ƒ¬»∆»»«»»ƒ¿≈∆»«
¯eaÚ‰ L„Áa Á˜Bl‰21. «≈«¿…∆»ƒ

פשוטה.19) אדר 20)שהייתה בראש ירד כאילו זה שהרי
מעוברת. שאינה שנה שהוא 21)של ראשון באדר היינו,

נחלטת  השדה אין מעוברת שבשנה הדין עליו וחל מעובר,
הבאה. שנה של אדר אמצע עד היינו, סופה, עד

.æÚÈb‰22BÈ‡ˆÓ ‡ÏÂ L„Á ¯OÚ ÌÈL Ì23Á˜Bl‰ ƒƒ«¿≈»»…∆¿…ƒ¿»«≈«
ÔÈc ˙È·a ÂÈ˙BÚÓ ÁÈpÓ ‰Ê È¯‰ - epnÓ ˙BcÙÏƒ¿ƒ∆¬≈∆«ƒ«¿»¿≈ƒ

B˙È·Ï ÒÎÂ ˙Ïc‰ ˙‡ ¯·BLÂ24‡B·iL È˙ÓÈ‡Â , ¿≈∆«∆∆¿ƒ¿»¿≈¿≈»«∆»
.ÂÈ˙BÚÓ ÏhÈÂ ‡B·È - Á˜Bl‰«≈«»¿ƒ…¿»

הלל.22) כתקנת שם: באותו 23)משנה שנטמן כלומר,
לו. חלוט הבית שיהיה כדי כרחו 24)יום, בעל שהנתינה

נזקק  שהלל אלא מקום, בכל טובה, נתינה היא המקבל של
בפני  שלא היא אם אפילו טובה הנתינה שתהא לתקן,

כאן. כמו המקבל

.ç„iÓ ¯Á‡ BÏ‡‚e ,‰ÓBÁ ¯ÈÚ ˙Èa LÈc˜n‰««¿ƒ≈ƒ»¿»«≈ƒ«
BÏ ‰˙ÏÚL ÔÂÈk - Lc˜‰‰25„iÓ Ï‡‚pL ‰ÚMÓ ‰L «∆¿≈≈»∆»¿»»»ƒ»»∆ƒ¿«ƒ«

Ï‡Bb‰ „Èa ËÏÁ ,ÂÈÏÚa BÏ‡‚ ‡ÏÂ Lc˜‰‰26ÔÈ‡L . «∆¿≈¿…¿»¿»»∆¿«¿««≈∆≈
B˙‡ ‰wÏ :¯Ó‡pL ;Á˜Bl‰ ‡l‡ ,ËÏBÁ Lc˜‰‰«∆¿≈≈∆»«≈«∆∆¡««…∆…

.ÂÈ˙¯„Ï¿……»

ואפילו 26)לבית.25) אותו", "לקונה קרא דאמר שם:
יצא  "לדורותיו", קרא אמר הקדש? ולחלטיה ההקדש. מיד

דורות. לו שאין הקדש

.è¯În‰ ˙L CB˙a Ï·BÈ ÚÈb‰Â ‰ÓBÁ ¯ÈÚ ˙Èa ¯ÎÓ»«≈ƒ»¿ƒƒ«≈¿¿««∆∆
¯ÊBÁ BÈ‡ -27„Ú Á˜Bl‰ „Èa ‰È‰È ‡l‡ ;Ï·Bia ≈≈«≈∆»ƒ¿∆¿««≈««

‰L ‡Ïn˙ B‡ ,¯În‰ ˙L Ïk Ï‡‚Ï ¯ÎBn‰ ‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆«≈ƒ¿…»¿««∆∆ƒ»≈»»
.ËÏÁÈÂ¿«¿…

ביובל.27) יצא לא שנאמר:

.é˙ÙwÓ dÈ‡L ¯ÈÚa B‡ ÌÈ¯ˆÁ Èz·a ˙Èa ¯ÎBn‰«≈«ƒ¿»≈¬≈ƒ¿ƒ∆≈»À∆∆
Èe‡¯k ‰ÓBÁ28‰ÙÈ ÁÎa Ï‡‚ ‰Ê È¯‰ -29ÔÈ„aL »»»¬≈∆ƒ¿»¿…«»∆∆¿ƒ

‰ÓBÁ ÔÈÙwn‰ ÌÈza‰ ÔÈ„aLÂ ‰„O‰30Ì‡ ?„ˆÈk . «»∆¿∆¿ƒ«»ƒ«À»ƒ»≈«ƒ
„iÓ Ï‡‚Ï ‰ˆ¯31ÌÈza‰ ÔÈ„k ,Ï‡Bb -32ÌÈL ÚÈb‰ . »»ƒ¿…ƒ»≈¿ƒ«»ƒƒƒ«¿≈

È¯‰ - Ï‡‚ ‡ÏÂ L„Á ¯OÚÏ‡B‚ ‰Ê33˙L „Ú »»…∆¿…»«¬≈∆≈«¿«
˙B„O‰ ÔÈ„k ,Ï·Bi‰34Ï‡BbL ˙Ú·e .35ÌÚ ·MÁÓ - «≈¿ƒ«»¿≈∆≈¿«≈ƒ

ÏÎ‡M ‰Ó BÏ Ú¯B‚Â ¯ÎBn‰36Ï·BÈ ÚÈb‰ .37Ï‡‚ ‡ÏÂ «≈¿≈««∆»«ƒƒ«≈¿…»«
˙B„O‰ ÔÈ„k ,ÌÈÓ„ ‡Ïa ˙Èa‰ ¯ÊBÁ -38. ≈««ƒ¿…»ƒ¿ƒ«»

שיבנו 28) לפני החומה ושּתּוקף הארץ. כיבוש בשעת היינו,
בתוכה. המוכר.29)החצרות כח את שמייפים היינו,

שמכר.31)כראוי.30) אחוזה 32)ביום בשדה אבל
שנים. משתי לפחות לגאול מותר בשנה 33)אינו אפילו

"וביובל  אמרו: שם שבגמרא משום דבר, של וטעמו השנייה.
בית  למוכר אלא נצרכה לא פפא, רב אמר לי? למה יצא,
מדמית  למאי שנייה. בשנה יובל בו ופגע החצרים, ערי בבתי
ללוקח  ליה איחלט ליה, מדמית חומה ערי לבתי אי ליה,
בעי  השלמה ליה, מדמית אחוזה לשדה אי שנה), (אחרי
יצא". וביובל אצטריך להכי י"ב), הלכה י"א בפרק (כנ"ל
אף  כן אם המכר, של שנייה בשנה מדבר זה שפסוק ומכיוון
בשנה  הוא אף מדבר לו, הסמוך לו" תהיה "גאולה הפסוק

שנייה. בשנה אף שגואל ונמצא עיר 34)שנייה, בית אבל
ללוקח. נחלט והרדב"ז 35)חומה ראשונה. בשנה אפילו

מטעם  אלא גואל שאינו ראשונה שבשנה כתבו, שם והרש"ש
עיר  בית כדין שאכל מה לו גורע אינו - חומה עיר בית

הדמים 36)חומה. כל נותן בבתים אבל השדות. כדין
כלום. ללוקח גורע ואינו שנייה.37)שלקח, בשנה אפילו

אחר 38) ללוקח נחלט אלא כלל, יובל דין אין בבתים שהרי

חודש. י"ב

.àé˙Bpb‰ ÔB‚k ,‰ÓBÁ‰ ÔÓ ÌÈÙÏ ‡e‰L Ïk39 …∆ƒ¿ƒƒ«»¿«ƒ
˙BÎ·BM‰Â ˙B‡ˆÁ¯n‰Â40ÌÈzak ‡e‰ È¯‰ -41; ¿«∆¿¬»¿«»¬≈«»ƒ

˙B„O‰ Ï·‡ .¯ÈÚa ¯L‡ :¯Ó‡pL42- ¯ÈÚ‰ CB˙aL ∆∆¡«¬∆»ƒ¬»«»∆¿»ƒ
ÔÈÏ‡‚43Ì˜Â :¯Ó‡pL ;¯ÈÚÏ ıeÁL ˙B„O‰ ÔÈ„k ƒ¿»ƒ¿ƒ«»∆»ƒ∆∆¡«¿»

‡Ï ,˙È·Ï ‰ÓBc‰ ÏÎÂ ˙Èa - ¯ÈÚa ¯L‡ ˙Èa‰««ƒ¬∆»ƒ«ƒ¿»«∆¿«ƒ…
.˙B„O‰«»

ליטע 39) דרך שכן אילנות של גנות ודווקא אילנות. [שבהם
מאיר  ר' נחלקו שבהם תבואה, של שדות אבל בחצר, אילנות
שאין  לפי מאיר, כר' הלכה אין שם, בערכין במשנה וחכמים
חילקו  שם שגם כג: בעירובין ועיין בחצר. תבואה לזרוע דרך
לא]. וזריעות כחצר, הם הרי שנטיעות לנטיעה זריעה בין

[ורבינו 40) בדים". "בתי גם נזכרו שם ובסיפרא בברייתא
אפילו  והרי החומה, בתוך לבנותם היה שדרכם לפי השמיטו

חומה]. ערי כבתי אינו בחומה הבנוי ונחלטים 41)בית
חומה. ערי בתי כדין חודש, יב אחר יהודה 42)ללוקח כר'

לעיר. שמחוץ כשדות דינן העיר שבתוך ששדות שם, במשנה
היובל.43) עד

.áé- ˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ Ba ÔÈ‡L ˙Èa«ƒ∆≈«¿««««¿««
ËÏÁ BÈ‡44˙Èa‰ ÔÈ‡ - ÌÈÏLe¯ÈÂ .‰ÓBÁ È¯Ú Èz·k ≈∆¿»¿»≈»≈»ƒ»«ƒ≈««ƒ
da ËÏÁ45BÈ‡ - ‰ÓBÁa Èea‰ ˙È·e .46È¯Ú È˙ak ∆¿»»«ƒ«»«»≈¿»≈»≈
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"ובית 44) (שנאמר: בהו" כתיב דבית טעמא, "מאי שם:
בית). קרוי אינו זה משיעור ופחות חומה", עיר מושב
לזריעה. ראוייה שאינה כשדה דינו בית, זה שאין ומכיוון

חומה 45) לו אשר הבית וקם דכתיב, שם: קמא בבבא
נתחלקה  לא וקסבר לדורותיו, אותו לקונה לצמיתות,
להקנותו  יכול איש אין ולכן כלומר, לשבטים. ירושלים

חצרים. ערי כבתי ודינו שם, אמר 46)קרקע שם: ובגמרא
החלון, בעד "ותורידם דרשו: אחד מקרא ושניהם יוחנן, רבי
סבר  שמעון ר' יושבת". היא ובחומה החומה, בקיר ביתה כי
יהודה  ור' החומה), בעיר כיושבת היא (שהרי דקרא כפשטיה

יושב  היא בחומה חומה.סבר, בעיר ולא ת

.âéd˙ÓBÁ ‰È˙BbbL ¯ÈÚ47dÈ‡ - d˙ÓBÁ Ìi‰L B‡ ƒ∆«∆»»»∆«»»»≈»
‰ÓBÁ ˙ÙwÓk48. ¿À∆∆»

ותכופות 47) בבתים, הקיפוה אלא חומה, הקיפוה שלא
כחומה. לזו, זו חצרים.48)הבתים ערי כבתי ובתיה

(שגגותיה  איגר שור ולא חומה, רבנן, תנו שם: ובברייתא
(בראשית  כמפורש חומה היינו שור כלומר, רש"י. - חומתה
גגותיה  שהיו גג. דהיינו איגרא, כמו הוא ואיגר כב) מט,

חומתה. שימה לטבריה פרט סביב, חומתה).

.ãéLÏL Ba ‰È‰iL „Ú ‰ÓBÁ È¯Ú ‡¯˜ ÌB˜n‰ ÔÈ‡≈«»ƒ¿»»≈»«∆ƒ¿∆»
Á,¯˙È B‡ ÌÈza ÈL Ô‰Ó ¯ˆÁ ÏÎ·e ,¯˙È B‡ ˙B¯ˆ¬≈»≈¿»»≈≈∆¿≈»ƒ»≈

˙B¯ˆÁ‰ e·È Ck ¯Á‡Â ‰lÁz ‰ÓBÁ ‰eÙÈwÈÂ¿«ƒ»»¿ƒ»¿««»ƒ¿«¬≈
BÎB˙a49‡lL B‡ ,Ûw‰ Ck ¯Á‡Â ·LiL ÌB˜Ó Ï·‡ . ¿¬»»∆»«¿««»À«∆…

¯ÈÚ BÈ‡ - ÌÈza ÈL ÏL ˙B¯ˆÁ LÏL Ba eÈ‰»»¬≈∆¿≈»ƒ≈ƒ
.ÌÈ¯ˆÁ‰ Èz·k BaL ÌÈza ‡l‡ ,‰ÓBÁ»∆»»ƒ∆¿»≈«¬≈ƒ

(49- חומה" עיר מושב בית ימכור כי "ואיש שנאמר:
מושב  ונעשה נבנה שהבית (היינו, ישב ולבסוף "שהוקף

הוקף". ולבסוף שישב ולא חומה), לה היה שכבר בעיר

.åèÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡50˙ÚLa ˙Ùwn‰ ‰ÓBÁ ÏÚ ‡l‡51 ≈¿ƒ∆»«»«À∆∆ƒ¿«
‰ÓBÁ ˙ÙwÓ ‰˙È‰ ‡lL ¯ÈÚ ?„ˆÈk .ı¯‡‰ Leakƒ»»∆≈«ƒ∆…»¿»À∆∆»
˙ÙwnL Èt ÏÚ Û‡ ,ı¯‡‰ ˙‡ ÚLB‰È L·kL ‰ÚLa¿»»∆»«¿À«∆»»∆««ƒ∆À∆∆

‰zÚ52‰˙È‰L ¯ÈÚÂ ;ÌÈ¯ˆÁ‰ Èz·k ‡È‰ È¯‰ - «»¬≈ƒ¿»≈«¬≈ƒ¿ƒ∆»¿»
˙ÙwÓ dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÚLB‰È ÈÓÈa ‰ÓBÁ ˙ÙwÓÀ∆∆»ƒ≈¿À«««ƒ∆≈»À∆∆

‰zÚ53˙ÙwÓk ‡È‰ È¯‰ -54ÔÂÈÎÂ .Ôa¯Áa eÏbL «»¬≈ƒ¿À∆∆¿≈»∆»¿À¿»
‰ÓBÁ È¯Ú ˙M„˜ ‰ÏËa - ÔBL‡¯55ÈÓÈa eÈ‰L ƒ»¿»¿À«»≈»∆»ƒ≈

eLc˜˙ - ‰iM‰ ‰‡Èaa ‡¯ÊÚ ‰ÏÚL ÔÂÈk .ÚLB‰È¿À«≈»∆»»∆¿»«ƒ»«¿ƒ»ƒ¿«¿
˙Ú‰ B˙B‡a ‰ÓBÁ ˙BÙwn‰ ÌÈ¯Ú‰ Ïk56ÈtÓ . »∆»ƒ«À»»¿»≈ƒ¿≈

Ô˙‡È·k - ‰iL ‰‡Èa ‡È‰L ,‡¯ÊÚ ÈÓÈa Ô˙‡ÈaL∆ƒ»»ƒ≈∆¿»∆ƒƒ»¿ƒ»¿ƒ»»
ÔÈhÓL eÓ - ÚLB‰È ÈÓÈa Ô˙‡Èa ‰Ó :ÚLB‰È ÈÓÈaƒ≈¿À««ƒ»»ƒ≈¿À«»¿ƒƒ

˙BÏ·BÈÂ57;¯OÚÓa e·iÁ˙Â ,‰ÓBÁ È¯Ú Èza eLc˜Â , ¿¿¿ƒ¿»≈»≈»¿ƒ¿«¿¿«¬≈
˙BÏ·BÈÂ ÔÈhÓL eÓ - ‡¯ÊÚ ÈÓÈa Ì˙‡Èa Û‡58, «ƒ»»ƒ≈∆¿»»¿ƒƒ¿¿

¯OÚÓa e·iÁ˙Â ,‰ÓBÁ È¯Ú Èza eLc˜Â59. ¿ƒ¿»≈»≈»¿ƒ¿«¿¿«¬≈

חומה.50) כמוקפות ערים להחשיב מימות 51)כלו',
נון. בן ראשון.52)יהושע בית בזמן בזמן 53)היינו,

חומה, עיר בית דין לה אין החורבן לאחר אבל ראשון. בית
פי  על ואף לבוא. לעתיד קדשה לא ראשונה קדושה שהרי
סוברת  יוסי בר אלעזר ר' של הנ"ל שהברייתא שאמרו

הלכה  אין זה בפרט - לבוא לעתיד קידשה ראשונה קדושה
לא 54)כמותו. "לו קרי =) חומה לוא "אשר שנאמר:

לכן". קודם לו והיה עכשיו לו שאין פי על אף - חומה")
שהייתה 55) לפי ראשונה, שקדושה שמוע. בן אלעזר כר'

לעתיד  קדשה ולא לשעתה קדשה בלבד, הכיבוש מפני
שנייה.56)לבוא. של 57)בקדושה  שנה י"ד לאחר

וחילוק. שמיטין.58)כיבוש מצד 59)לקדש  והנה,
אבל  התורה, מן במעשרות להתחייב ראויים היו הקדושה

מדרבנן. אלא מתחייבים אינם כולם, באו שלא מכיוון

.æèeÒkiL ˙Úa ,˙ÈLÈÏL ‰‡È·a ‡B·Ï „È˙ÚÏ ÔÎÂ¿≈∆»ƒ»¿ƒ»¿ƒƒ»≈∆ƒ»¿
Èza eLc˜ÈÂ ,˙BÏ·BÈÂ ÔÈhÓL ˙BÓÏ eÏÈÁ˙È ı¯‡Ï»»∆«¿ƒƒ¿¿ƒƒ¿¿ƒ«¿»≈
e‰eLaÎiL ÌB˜Ó Ïk ·iÁ˙ÈÂ ,‰ÓBÁ È¯Ú60 »≈»¿ƒ¿«≈»»∆ƒ¿¿

˙B¯OÚÓa61ı¯‡‰ Ï‡ EÈ‰Ï‡ ÈÈ E‡È·‰Â :¯Ó‡pL . ¿««¿∆∆¡«∆¡ƒ¬¿»¡…∆∆»»∆
˙M¯ÈÏ E˙M¯È LÈwÓ - dzL¯ÈÂ EÈ˙·‡ eL¯È ¯L‡¬∆»¿¬…∆ƒƒ¿»«ƒ¿À»¿ƒÀ«
[da] ‚‰B ‰z‡ - EÈ˙B·‡ ˙M¯i ‰Ó :EÈ˙B·‡¬∆«¿À«¬∆«»≈»
da ‚‰B ‰z‡ E˙M¯È Û‡ ,el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk LecÁa¿ƒ»«¿»ƒ»≈«¿À»¿«»≈»

.el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk LecÁa¿ƒ»«¿»ƒ»≈

אבל 60) עזרא. בימי בהם החזיקו שלא המקומות היינו
בקדושתם, הם הרי עזרא, בימי בהם שהחזיקו המקומות
לפי  לבוא, לעתיד וקדשה לשעתה קדשה שנייה שקדושה
החזקה, מצד אלא הכיבוש, מצד הייתה לא עזרא שקדושת

בטלה. לא אלה 61)וחזקה בכל יתחייבו כולם, כשיבואו
התורה. מן

ה'תשע"ו  א' אדר י"ח ש"ק יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
נותנין 1) לשבת. ערים לוי לשבט לתת ישראל שנצטוו יבאר

לויים  להיפך. או מגרש עיר עושין ואם קברות. בית עיר לכל
אבי  את שירש ישראל כישראל. גואלין אם שדה שמכרו
שלא  כנען. בארץ ינחלו שלא מוזהרין לוי ששבט לוי. אמו
מלקות. חייבים נטלו ואם בביזה, חלק הכהן או הלוי יטול

.àı¯‡a ˜ÏÁ Ì‰Ï ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÂÏ Ë·L2, ≈∆≈ƒ««ƒ∆≈»∆≈∆»»∆
eeËˆ ¯·k3˙·LÏ ÌÈ¯Ú Ì‰Ï ÔzÏ Ï‡¯OÈ ¿»ƒ¿«ƒ¿»≈ƒ≈»∆»ƒ»∆∆

ËÏ˜Ó È¯Ú LL Ì‰ ÌÈ¯Ú‰Â .Ì‰ÈL¯‚Óe4Ô‰ÈÏÚÂ , ƒ¿¿≈∆¿∆»ƒ≈≈»≈ƒ¿»«¬≈∆
˙B¯Á‡ ËÏ˜Ó È¯Ú ÔÈÙÈÒBnLÎe .¯ÈÚ ÌÈÚa¯‡Â ÌÈzL¿«ƒ¿«¿»ƒƒ¿∆ƒƒ»≈ƒ¿»¬≈

ÁÈLn‰ ÈÓÈa5ÌiÂÏÏ Ïk‰ -6. ƒ≈«»ƒ««…«¿ƒƒ

כל 2) הלויים לכהנים יהיה "לא א): יח, (דברים שנאמר
כט, יד, שם נאמר וכן ישראל". עם ונחלה חלק לוי שבט
ולהלן  קכב. בתרא בבבא ברייתא ועיין לג. יג, וביהושע

י. ישראל 3)בהלכה בני את "צו ב): לה, (במדבר שנאמר
לערים  ומגרש לשבת, ערים אחוזתם מנחלת ללוים ונתנו
ב. בא, ביהושע וראה ללוים". תתנו סביבותיהם

ו.4) שם, "ואם 5)במדבר חֿט): יט, (דברים שנאמר
על  ערים שלש עוד לך ויספת וגו', גבולך את אל' ה' ירחיב
רוצח  מהלכות בפ"ח וראה שם. רש"י ועיין האלה". השלש

ד. וכו'.6)הלכה מקום לך ושמתי רבנן, "תנו יב: במכות
ר"ח), – מקום לך (כלומר, מקום בחייך. לך, ושמתי
יהיו  מקלט ערי ואף קולטת, לויה מחנה (שתהא ממקומך
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מקום, לך ושמתי הקב"ה: וכשאמר רש"י). – לויה ערי
ועל  שלעתידֿלבוא, הערים לשלש אף הכוונה היתה בוודאי
ללויים. שייכות המקלט שערי ממקומך, מקום, דרשו: הכל
ללויים  יהיה לא לעתידֿלבוא שגם ומכאן באורֿשמח. וראה
ארץ  שעתידה שם, בתרא בבבא שאמרו ומה ונחלה. חלק
השלשה  החלק שבטים, עשר לשלשה שתתחלק ישראל
בסוף  כמפורש המשיח, למלך אלא לוי לשבט יהיה לא עשר
ח. הלכה מלכים מהלכות בפ"ד רבינו פסק וכן שם, הסוגיא

רעו. לאוין הסמ"ג כדעת ולא

.áÌÈ¯Ú‰ ÈL¯‚Ó7‰¯Bza eL¯t˙ ¯·k8Ì‰L ƒ¿¿≈∆»ƒ¿»ƒ¿»¿«»∆≈
‰n‡ ÌÈÙÏ‡ ˙LÏL9.‰ˆeÁÂ ¯ÈÚ‰ ¯ÈwÓ Áe¯ ÏÎÏ ¿∆¬»ƒ«»¿»«ƒƒ»ƒ»»

Ôl‰Ïe ,·È·Ò ‰n‡ ÛÏ‡ ‰ˆeÁÂ ¯ÈÚ‰ ¯ÈwÓ :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ»ƒ»»∆∆«»»ƒ¿«»
‰Ó„˜ ˙‡t ˙‡ ¯ÈÚÏ ıeÁÓ Ì˙cÓe :¯ÓB‡ ‡e‰≈«…∆ƒ»ƒ∆¿«≈¿»

L¯‚Ó - ÌÈBL‡¯‰ ÛÏ‡ ;¯ÓB‚Â ‰n‡a ÌÈtÏ‡10, «¿«ƒ»«»¿≈∆∆»ƒƒƒ¿»
.ÌÈÓ¯Îe ˙B„OÏ - L¯‚nÏ ıeÁ ÔÈ„„BnL ÌÈtÏ‡Â¿«¿«ƒ∆¿ƒ«ƒ¿»¿»¿»ƒ

אמה 7) לאלף נקבע "מגרש" השם של שעיקרו אףֿעלֿפי
ששמן  האחרות האלפים את גם כולל הוא – העיר שבצד

הסמוכה. בהלכה וראה לה.8)"שדה". במדבר
ולא 9) הגלילי יוסי ר' של בנו אליעזר כר' כז: בסוטה משנה

שבת. לתחום ואלפיים למגרש אלף הדורש עקיבא, כרבי
כאן  מחבירו, עקיבא כרבי שהלכה בידינו, שכלל ואףֿעלֿפי
אין  דאורייתא, שתחומין היסוד על בנויה עקיבא רבי שדעת
שתחומין  מקומות בכמה מבואר כי עקיבא, כרבי הלכה
ופסק  א. הלכה שבת מהלכות בפכ"ז רבינו פסק וכן דרבנן,
רבי  בשם נו: בעירובין כברייתא ולא כמשנתנו, רבינו
אמה  אלפים אלא ללויים היו שלא הסוברת יוסי בן אליעזר
שם). כברייתא משנתנו את אף מפרש (ורש"י הערים סביב
פ"ה, סוף סוטה ובתוספתא פ"ה, סוף ערכין בתוספתא וראה

לנוי 10)וצ"ע. ומאילנות, ומבתים מזריעה פנויה רחבה
שם. ברש"ש וראה שם). (רש"י לאויר לה להיות העיר

.âÔÈ˙BÂ11‰Ê ÌeÁ˙Ï ıeÁ ˙B¯·w‰ ˙Èa ¯ÈÚ ÏÎÏ12, ¿¿ƒ¿»ƒ≈«¿»ƒ¿∆
ÌeÁ˙a Ì‰È˙Ó ÔÈ¯·B˜ ÔÈ‡L13:¯Ó‡pL ;Ì‰È¯Ú ∆≈¿ƒ≈≈∆ƒ¿»≈∆∆∆¡«

Ì‰ÈL¯‚Óe14- Ì˙iÁ ÏÎÏe ÌLÎ¯ÏÂ ÌzÓ‰·Ï eÈ‰È ƒ¿¿≈∆ƒ¿ƒ¿∆¿»¿ƒ¿À»¿…«»»
‰¯e·˜Ï ‡ÏÂ ez ÌÈiÁÏ15. ¿«ƒƒ¿¿…ƒ¿»

אבהו.11) רבי בשם יב. אלפים 12)מכות שלשת של
להלן. וראה רוקח).13)אמה, (מעשה "בתחום" צ"ל:

שדות 14) של אמה אלפים שגם אמה, אלפים שלשת היינו
הנ"ל  בפסוק ונכללו מגרשים, בתורה נקראו וכרמים
שם: הפסוקים לשון זו שהרי לקבורה, ולא ניתנו' ֲָָשל'חיתם
לבהמתם  יהיו ומגרשיהם וגו' לערים ומגרש לשבת "ערים
אלף  וגו' תתנו אשר הערים ומגרשי חיתם. ולכל ֲָָולרכושם
וגו' באמה אלפים קדמה פאת את וגו' ומדותם סביב. אמה

הערים". מגרשי להם יהיה בעיר 15)זה שמת לרוצח פרט
רוצח  מהלכות ופ"ז שם, (גמרא שם אותו שקוברים מקלטו,

מיוחד. מפסוק שם) (מכות זאת ולמדו ח). ג, הלכות

.ãÔÈ‡16ÌiÂÏ‰ È¯Úa ÔÈOBÚ17Ó ‡ÏÂ L¯‚Ó ¯ÈÚL¯‚ ≈ƒ¿»≈«¿ƒƒƒƒ¿»¿…ƒ¿»
L¯‚Ó ‰„O ‡ÏÂ ‰„O L¯‚Ó ‡ÏÂ ,¯ÈÚ18:¯Ó‡pL . ƒ¿…ƒ¿»»∆¿…»∆ƒ¿»∆∆¡«

.¯ÎnÈ ‡Ï Ì‰È¯Ú L¯‚Ó ‰„Oe¬≈ƒ¿«»≈∆…ƒ»≈

לג:16) בערכין שדה 17)משנה עושים ישראל בערי אבל
אלעזר  כרבי עיר, ומגרש להלן) (ראה שדה ומגרש מגרש,
כד: בתרא בבבא משנה שסתם (רדב"ז), שם במשנה
(לפי  השני ללשון ובין שם הראשון ללשון בין כוותיה,
בשיטהֿמקובצת  שהובא רבינו, של רבו מיגאש ר"י נוסחת
שהביא  מה לפי שם, בערכין הוא (וכן לישנא "ולהך שם:
אלעזר  רבי דאמר תרסה) סימן בהר פרשת שמעוני בילקוט
זרעים, מילי הני שדה. מגרש לא אבל מגרש, שדה עושים
שלעולם  הראשון, כלשון רבינו ופסק עבדינן"). אילנות אבל
מן  האילנות את מרחיקין בדין שם המשנה והביא מותר,
א. הלכה שכנים מהלכות בפ"ז ראה העיר, נוי משום העיר

וכדלהלן:18) שמב), מצוה (חינוך עיר שדה ולא עיר ולא
כמו  הדבר להחזיר שאפשר לפי אלו, לאוין על לוקין ואין

י. הלכה להלן וראה שח). מצוה (מנחתֿחינוך שהיה

.äÈtÓe19- ¯ÎnÈ ‡Ï ¯Ó‡pL ‰fL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ƒƒ«¿»»¿∆∆∆∆¡«…ƒ»≈
‰„O‰ ‡l‡ ,‰pLÈ ‡Ï20„Á‡ Ïk - ¯ÈÚ‰Â L¯‚n‰Â21 …¿À∆∆»«»∆¿«ƒ¿»¿»ƒ»∆»

ÔÎÂ .ÌÏBÚÏ ‡e‰L ˙BÓk ÔzLÏMÓ22È¯Ú ¯‡La ƒ¿»¿»¿∆¿»¿≈ƒ¿»»≈
.Ï‡¯OÈƒ¿»≈

מדכתיב:19) והא כלל, ימכר לא "אילימא שם: בגמרא
לא  מאי אלא דמזבני. מכלל ללוים, תהיה עולם גאולת

ישנה". לא ושדה,20)ימכר, תורה: שאמרה כלומר,
עריהם. מתחילה 22)כנ"ל.21)מגרש, שמכאן נראה

דין  רק ישנו ישראל ערי שבשאר הכוונה, ולפיֿזה ו. הלכה
שכתב  מה וזה לשדה, או למגרש עיר עושין שאין אחד
רבי  "אמר היא: במשנה רבינו וגירסת ו. בהלכה רבינו
מגרש  מגרש, שדה עושין ישראל בערי אבל וכו'. אלעזר
ולא  עיר, מגרש שם), בתרא בבבא הראשון (כלשון שדה
הגירסא  היא וכן ישראל". ערי את יחריבו שלא מגרש עיר

פ"ה. סוף שם בתוספתא

.å¯zÒÈ ‡Ï23B˙Èa ˙‡ Ì„‡24‡ÏÂ ‰p‚ B˙BOÚÏ …ƒ¿…»»∆≈«¬ƒ»¿…
ÚhÈ25‰pb B˙·¯Á26e·È¯ÁÈ ‡lL ,27.Ï‡¯OÈ ı¯‡ ƒ«»¿»ƒ»∆…«¬ƒ∆∆ƒ¿»≈

שם.23) ולא 25)שבעיר.24)תוספתא כחכמים שם,
גמליאל. בן שמעון וראה 26)כרבן חדש. בית יבנה אלא

שם. בכורים אלעזר 27)במנחת רבי שאמר מה זהו
ערי  את יחריבו שלא מגרש, עיר "ולא שם: ערכין במשנת

כנ"ל. ישראל",

.æÌÈ‰k28˙Èa B‡ Ì‰È¯Ú ‰„OÓ ‰„O e¯ÎnL ÌiÂÏe …¬ƒ¿ƒƒ∆»¿»∆ƒ¿≈»≈∆«ƒ
‰f‰ ¯„qk ÔÈÏ‡Bb ÔÈ‡ - Ô‰lL ‰ÓBÁ È¯Ú ÈzaÓ29. ƒ»≈»≈»∆»∆≈¬ƒ«≈∆«∆

ÔÈ¯ÎBÓ ‡l‡30Ï·BiÏ CeÓÒ elÙ‡Â ˙B„O‰31ÔÈÏ‡B‚Â , ∆»¿ƒ«»«¬ƒ»«≈¿¬ƒ
„iÓ32Ì‡Â .33Lc˜‰‰ „iÓ ÌÈÏ‡Bb - ‰„O eLÈc˜‰ ƒ»¿ƒƒ¿ƒ»∆¬ƒƒ««∆¿≈

Ï·Bi‰ ¯Á‡Ï34ÌÈÏ‡B‚Â .35ÔÓÊ Ïk ‰ÓBÁ È¯Ú Èza ¿«««≈¿¬ƒ»≈»≈»»¿«
ÌÈL ‰nk ¯Á‡ elÙ‡ ,eˆ¯iL36˙l‡b :¯Ó‡pL . ∆ƒ¿¬ƒ«««»»ƒ∆∆¡«¿À«

.ÌiÂÏÏ ‰È‰z ÌÏBÚ»ƒ¿∆«¿ƒƒ

שם.28) שדה 29)משנה לענין בפי"א הנזכר כסדר היינו
חומה. ערי בתי לענין ובפי"ב שם.30)אחוזה, ברייתא

רבינו31) מפרש שאמרו כן מה שם, המשנה בפירוש
שהמכירה  לומר, אין שהרי לעולם", "מוכרין שם: במשנה
שלא  זו יוצאה, - כבר מכורה שאם ביובל, אפילו מועילה
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"ובית 44) (שנאמר: בהו" כתיב דבית טעמא, "מאי שם:
בית). קרוי אינו זה משיעור ופחות חומה", עיר מושב
לזריעה. ראוייה שאינה כשדה דינו בית, זה שאין ומכיוון

חומה 45) לו אשר הבית וקם דכתיב, שם: קמא בבבא
נתחלקה  לא וקסבר לדורותיו, אותו לקונה לצמיתות,
להקנותו  יכול איש אין ולכן כלומר, לשבטים. ירושלים

חצרים. ערי כבתי ודינו שם, אמר 46)קרקע שם: ובגמרא
החלון, בעד "ותורידם דרשו: אחד מקרא ושניהם יוחנן, רבי
סבר  שמעון ר' יושבת". היא ובחומה החומה, בקיר ביתה כי
יהודה  ור' החומה), בעיר כיושבת היא (שהרי דקרא כפשטיה

יושב  היא בחומה חומה.סבר, בעיר ולא ת

.âéd˙ÓBÁ ‰È˙BbbL ¯ÈÚ47dÈ‡ - d˙ÓBÁ Ìi‰L B‡ ƒ∆«∆»»»∆«»»»≈»
‰ÓBÁ ˙ÙwÓk48. ¿À∆∆»

ותכופות 47) בבתים, הקיפוה אלא חומה, הקיפוה שלא
כחומה. לזו, זו חצרים.48)הבתים ערי כבתי ובתיה

(שגגותיה  איגר שור ולא חומה, רבנן, תנו שם: ובברייתא
(בראשית  כמפורש חומה היינו שור כלומר, רש"י. - חומתה
גגותיה  שהיו גג. דהיינו איגרא, כמו הוא ואיגר כב) מט,

חומתה. שימה לטבריה פרט סביב, חומתה).

.ãéLÏL Ba ‰È‰iL „Ú ‰ÓBÁ È¯Ú ‡¯˜ ÌB˜n‰ ÔÈ‡≈«»ƒ¿»»≈»«∆ƒ¿∆»
Á,¯˙È B‡ ÌÈza ÈL Ô‰Ó ¯ˆÁ ÏÎ·e ,¯˙È B‡ ˙B¯ˆ¬≈»≈¿»»≈≈∆¿≈»ƒ»≈

˙B¯ˆÁ‰ e·È Ck ¯Á‡Â ‰lÁz ‰ÓBÁ ‰eÙÈwÈÂ¿«ƒ»»¿ƒ»¿««»ƒ¿«¬≈
BÎB˙a49‡lL B‡ ,Ûw‰ Ck ¯Á‡Â ·LiL ÌB˜Ó Ï·‡ . ¿¬»»∆»«¿««»À«∆…

¯ÈÚ BÈ‡ - ÌÈza ÈL ÏL ˙B¯ˆÁ LÏL Ba eÈ‰»»¬≈∆¿≈»ƒ≈ƒ
.ÌÈ¯ˆÁ‰ Èz·k BaL ÌÈza ‡l‡ ,‰ÓBÁ»∆»»ƒ∆¿»≈«¬≈ƒ

(49- חומה" עיר מושב בית ימכור כי "ואיש שנאמר:
מושב  ונעשה נבנה שהבית (היינו, ישב ולבסוף "שהוקף

הוקף". ולבסוף שישב ולא חומה), לה היה שכבר בעיר

.åèÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡50˙ÚLa ˙Ùwn‰ ‰ÓBÁ ÏÚ ‡l‡51 ≈¿ƒ∆»«»«À∆∆ƒ¿«
‰ÓBÁ ˙ÙwÓ ‰˙È‰ ‡lL ¯ÈÚ ?„ˆÈk .ı¯‡‰ Leakƒ»»∆≈«ƒ∆…»¿»À∆∆»
˙ÙwnL Èt ÏÚ Û‡ ,ı¯‡‰ ˙‡ ÚLB‰È L·kL ‰ÚLa¿»»∆»«¿À«∆»»∆««ƒ∆À∆∆

‰zÚ52‰˙È‰L ¯ÈÚÂ ;ÌÈ¯ˆÁ‰ Èz·k ‡È‰ È¯‰ - «»¬≈ƒ¿»≈«¬≈ƒ¿ƒ∆»¿»
˙ÙwÓ dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÚLB‰È ÈÓÈa ‰ÓBÁ ˙ÙwÓÀ∆∆»ƒ≈¿À«««ƒ∆≈»À∆∆

‰zÚ53˙ÙwÓk ‡È‰ È¯‰ -54ÔÂÈÎÂ .Ôa¯Áa eÏbL «»¬≈ƒ¿À∆∆¿≈»∆»¿À¿»
‰ÓBÁ È¯Ú ˙M„˜ ‰ÏËa - ÔBL‡¯55ÈÓÈa eÈ‰L ƒ»¿»¿À«»≈»∆»ƒ≈

eLc˜˙ - ‰iM‰ ‰‡Èaa ‡¯ÊÚ ‰ÏÚL ÔÂÈk .ÚLB‰È¿À«≈»∆»»∆¿»«ƒ»«¿ƒ»ƒ¿«¿
˙Ú‰ B˙B‡a ‰ÓBÁ ˙BÙwn‰ ÌÈ¯Ú‰ Ïk56ÈtÓ . »∆»ƒ«À»»¿»≈ƒ¿≈

Ô˙‡È·k - ‰iL ‰‡Èa ‡È‰L ,‡¯ÊÚ ÈÓÈa Ô˙‡ÈaL∆ƒ»»ƒ≈∆¿»∆ƒƒ»¿ƒ»¿ƒ»»
ÔÈhÓL eÓ - ÚLB‰È ÈÓÈa Ô˙‡Èa ‰Ó :ÚLB‰È ÈÓÈaƒ≈¿À««ƒ»»ƒ≈¿À«»¿ƒƒ

˙BÏ·BÈÂ57;¯OÚÓa e·iÁ˙Â ,‰ÓBÁ È¯Ú Èza eLc˜Â , ¿¿¿ƒ¿»≈»≈»¿ƒ¿«¿¿«¬≈
˙BÏ·BÈÂ ÔÈhÓL eÓ - ‡¯ÊÚ ÈÓÈa Ì˙‡Èa Û‡58, «ƒ»»ƒ≈∆¿»»¿ƒƒ¿¿

¯OÚÓa e·iÁ˙Â ,‰ÓBÁ È¯Ú Èza eLc˜Â59. ¿ƒ¿»≈»≈»¿ƒ¿«¿¿«¬≈

חומה.50) כמוקפות ערים להחשיב מימות 51)כלו',
נון. בן ראשון.52)יהושע בית בזמן בזמן 53)היינו,

חומה, עיר בית דין לה אין החורבן לאחר אבל ראשון. בית
פי  על ואף לבוא. לעתיד קדשה לא ראשונה קדושה שהרי
סוברת  יוסי בר אלעזר ר' של הנ"ל שהברייתא שאמרו

הלכה  אין זה בפרט - לבוא לעתיד קידשה ראשונה קדושה
לא 54)כמותו. "לו קרי =) חומה לוא "אשר שנאמר:

לכן". קודם לו והיה עכשיו לו שאין פי על אף - חומה")
שהייתה 55) לפי ראשונה, שקדושה שמוע. בן אלעזר כר'

לעתיד  קדשה ולא לשעתה קדשה בלבד, הכיבוש מפני
שנייה.56)לבוא. של 57)בקדושה  שנה י"ד לאחר

וחילוק. שמיטין.58)כיבוש מצד 59)לקדש  והנה,
אבל  התורה, מן במעשרות להתחייב ראויים היו הקדושה

מדרבנן. אלא מתחייבים אינם כולם, באו שלא מכיוון

.æèeÒkiL ˙Úa ,˙ÈLÈÏL ‰‡È·a ‡B·Ï „È˙ÚÏ ÔÎÂ¿≈∆»ƒ»¿ƒ»¿ƒƒ»≈∆ƒ»¿
Èza eLc˜ÈÂ ,˙BÏ·BÈÂ ÔÈhÓL ˙BÓÏ eÏÈÁ˙È ı¯‡Ï»»∆«¿ƒƒ¿¿ƒƒ¿¿ƒ«¿»≈
e‰eLaÎiL ÌB˜Ó Ïk ·iÁ˙ÈÂ ,‰ÓBÁ È¯Ú60 »≈»¿ƒ¿«≈»»∆ƒ¿¿

˙B¯OÚÓa61ı¯‡‰ Ï‡ EÈ‰Ï‡ ÈÈ E‡È·‰Â :¯Ó‡pL . ¿««¿∆∆¡«∆¡ƒ¬¿»¡…∆∆»»∆
˙M¯ÈÏ E˙M¯È LÈwÓ - dzL¯ÈÂ EÈ˙·‡ eL¯È ¯L‡¬∆»¿¬…∆ƒƒ¿»«ƒ¿À»¿ƒÀ«
[da] ‚‰B ‰z‡ - EÈ˙B·‡ ˙M¯i ‰Ó :EÈ˙B·‡¬∆«¿À«¬∆«»≈»
da ‚‰B ‰z‡ E˙M¯È Û‡ ,el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk LecÁa¿ƒ»«¿»ƒ»≈«¿À»¿«»≈»

.el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk LecÁa¿ƒ»«¿»ƒ»≈

אבל 60) עזרא. בימי בהם החזיקו שלא המקומות היינו
בקדושתם, הם הרי עזרא, בימי בהם שהחזיקו המקומות
לפי  לבוא, לעתיד וקדשה לשעתה קדשה שנייה שקדושה
החזקה, מצד אלא הכיבוש, מצד הייתה לא עזרא שקדושת

בטלה. לא אלה 61)וחזקה בכל יתחייבו כולם, כשיבואו
התורה. מן

ה'תשע"ו  א' אדר י"ח ש"ק יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
נותנין 1) לשבת. ערים לוי לשבט לתת ישראל שנצטוו יבאר

לויים  להיפך. או מגרש עיר עושין ואם קברות. בית עיר לכל
אבי  את שירש ישראל כישראל. גואלין אם שדה שמכרו
שלא  כנען. בארץ ינחלו שלא מוזהרין לוי ששבט לוי. אמו
מלקות. חייבים נטלו ואם בביזה, חלק הכהן או הלוי יטול

.àı¯‡a ˜ÏÁ Ì‰Ï ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÂÏ Ë·L2, ≈∆≈ƒ««ƒ∆≈»∆≈∆»»∆
eeËˆ ¯·k3˙·LÏ ÌÈ¯Ú Ì‰Ï ÔzÏ Ï‡¯OÈ ¿»ƒ¿«ƒ¿»≈ƒ≈»∆»ƒ»∆∆

ËÏ˜Ó È¯Ú LL Ì‰ ÌÈ¯Ú‰Â .Ì‰ÈL¯‚Óe4Ô‰ÈÏÚÂ , ƒ¿¿≈∆¿∆»ƒ≈≈»≈ƒ¿»«¬≈∆
˙B¯Á‡ ËÏ˜Ó È¯Ú ÔÈÙÈÒBnLÎe .¯ÈÚ ÌÈÚa¯‡Â ÌÈzL¿«ƒ¿«¿»ƒƒ¿∆ƒƒ»≈ƒ¿»¬≈

ÁÈLn‰ ÈÓÈa5ÌiÂÏÏ Ïk‰ -6. ƒ≈«»ƒ««…«¿ƒƒ

כל 2) הלויים לכהנים יהיה "לא א): יח, (דברים שנאמר
כט, יד, שם נאמר וכן ישראל". עם ונחלה חלק לוי שבט
ולהלן  קכב. בתרא בבבא ברייתא ועיין לג. יג, וביהושע

י. ישראל 3)בהלכה בני את "צו ב): לה, (במדבר שנאמר
לערים  ומגרש לשבת, ערים אחוזתם מנחלת ללוים ונתנו
ב. בא, ביהושע וראה ללוים". תתנו סביבותיהם

ו.4) שם, "ואם 5)במדבר חֿט): יט, (דברים שנאמר
על  ערים שלש עוד לך ויספת וגו', גבולך את אל' ה' ירחיב
רוצח  מהלכות בפ"ח וראה שם. רש"י ועיין האלה". השלש

ד. וכו'.6)הלכה מקום לך ושמתי רבנן, "תנו יב: במכות
ר"ח), – מקום לך (כלומר, מקום בחייך. לך, ושמתי
יהיו  מקלט ערי ואף קולטת, לויה מחנה (שתהא ממקומך
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מקום, לך ושמתי הקב"ה: וכשאמר רש"י). – לויה ערי
ועל  שלעתידֿלבוא, הערים לשלש אף הכוונה היתה בוודאי
ללויים. שייכות המקלט שערי ממקומך, מקום, דרשו: הכל
ללויים  יהיה לא לעתידֿלבוא שגם ומכאן באורֿשמח. וראה
ארץ  שעתידה שם, בתרא בבבא שאמרו ומה ונחלה. חלק
השלשה  החלק שבטים, עשר לשלשה שתתחלק ישראל
בסוף  כמפורש המשיח, למלך אלא לוי לשבט יהיה לא עשר
ח. הלכה מלכים מהלכות בפ"ד רבינו פסק וכן שם, הסוגיא

רעו. לאוין הסמ"ג כדעת ולא

.áÌÈ¯Ú‰ ÈL¯‚Ó7‰¯Bza eL¯t˙ ¯·k8Ì‰L ƒ¿¿≈∆»ƒ¿»ƒ¿»¿«»∆≈
‰n‡ ÌÈÙÏ‡ ˙LÏL9.‰ˆeÁÂ ¯ÈÚ‰ ¯ÈwÓ Áe¯ ÏÎÏ ¿∆¬»ƒ«»¿»«ƒƒ»ƒ»»

Ôl‰Ïe ,·È·Ò ‰n‡ ÛÏ‡ ‰ˆeÁÂ ¯ÈÚ‰ ¯ÈwÓ :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ»ƒ»»∆∆«»»ƒ¿«»
‰Ó„˜ ˙‡t ˙‡ ¯ÈÚÏ ıeÁÓ Ì˙cÓe :¯ÓB‡ ‡e‰≈«…∆ƒ»ƒ∆¿«≈¿»

L¯‚Ó - ÌÈBL‡¯‰ ÛÏ‡ ;¯ÓB‚Â ‰n‡a ÌÈtÏ‡10, «¿«ƒ»«»¿≈∆∆»ƒƒƒ¿»
.ÌÈÓ¯Îe ˙B„OÏ - L¯‚nÏ ıeÁ ÔÈ„„BnL ÌÈtÏ‡Â¿«¿«ƒ∆¿ƒ«ƒ¿»¿»¿»ƒ

אמה 7) לאלף נקבע "מגרש" השם של שעיקרו אףֿעלֿפי
ששמן  האחרות האלפים את גם כולל הוא – העיר שבצד

הסמוכה. בהלכה וראה לה.8)"שדה". במדבר
ולא 9) הגלילי יוסי ר' של בנו אליעזר כר' כז: בסוטה משנה

שבת. לתחום ואלפיים למגרש אלף הדורש עקיבא, כרבי
כאן  מחבירו, עקיבא כרבי שהלכה בידינו, שכלל ואףֿעלֿפי
אין  דאורייתא, שתחומין היסוד על בנויה עקיבא רבי שדעת
שתחומין  מקומות בכמה מבואר כי עקיבא, כרבי הלכה
ופסק  א. הלכה שבת מהלכות בפכ"ז רבינו פסק וכן דרבנן,
רבי  בשם נו: בעירובין כברייתא ולא כמשנתנו, רבינו
אמה  אלפים אלא ללויים היו שלא הסוברת יוסי בן אליעזר
שם). כברייתא משנתנו את אף מפרש (ורש"י הערים סביב
פ"ה, סוף סוטה ובתוספתא פ"ה, סוף ערכין בתוספתא וראה

לנוי 10)וצ"ע. ומאילנות, ומבתים מזריעה פנויה רחבה
שם. ברש"ש וראה שם). (רש"י לאויר לה להיות העיר

.âÔÈ˙BÂ11‰Ê ÌeÁ˙Ï ıeÁ ˙B¯·w‰ ˙Èa ¯ÈÚ ÏÎÏ12, ¿¿ƒ¿»ƒ≈«¿»ƒ¿∆
ÌeÁ˙a Ì‰È˙Ó ÔÈ¯·B˜ ÔÈ‡L13:¯Ó‡pL ;Ì‰È¯Ú ∆≈¿ƒ≈≈∆ƒ¿»≈∆∆∆¡«

Ì‰ÈL¯‚Óe14- Ì˙iÁ ÏÎÏe ÌLÎ¯ÏÂ ÌzÓ‰·Ï eÈ‰È ƒ¿¿≈∆ƒ¿ƒ¿∆¿»¿ƒ¿À»¿…«»»
‰¯e·˜Ï ‡ÏÂ ez ÌÈiÁÏ15. ¿«ƒƒ¿¿…ƒ¿»

אבהו.11) רבי בשם יב. אלפים 12)מכות שלשת של
להלן. וראה רוקח).13)אמה, (מעשה "בתחום" צ"ל:

שדות 14) של אמה אלפים שגם אמה, אלפים שלשת היינו
הנ"ל  בפסוק ונכללו מגרשים, בתורה נקראו וכרמים
שם: הפסוקים לשון זו שהרי לקבורה, ולא ניתנו' ֲָָשל'חיתם
לבהמתם  יהיו ומגרשיהם וגו' לערים ומגרש לשבת "ערים
אלף  וגו' תתנו אשר הערים ומגרשי חיתם. ולכל ֲָָולרכושם
וגו' באמה אלפים קדמה פאת את וגו' ומדותם סביב. אמה

הערים". מגרשי להם יהיה בעיר 15)זה שמת לרוצח פרט
רוצח  מהלכות ופ"ז שם, (גמרא שם אותו שקוברים מקלטו,

מיוחד. מפסוק שם) (מכות זאת ולמדו ח). ג, הלכות

.ãÔÈ‡16ÌiÂÏ‰ È¯Úa ÔÈOBÚ17Ó ‡ÏÂ L¯‚Ó ¯ÈÚL¯‚ ≈ƒ¿»≈«¿ƒƒƒƒ¿»¿…ƒ¿»
L¯‚Ó ‰„O ‡ÏÂ ‰„O L¯‚Ó ‡ÏÂ ,¯ÈÚ18:¯Ó‡pL . ƒ¿…ƒ¿»»∆¿…»∆ƒ¿»∆∆¡«

.¯ÎnÈ ‡Ï Ì‰È¯Ú L¯‚Ó ‰„Oe¬≈ƒ¿«»≈∆…ƒ»≈

לג:16) בערכין שדה 17)משנה עושים ישראל בערי אבל
אלעזר  כרבי עיר, ומגרש להלן) (ראה שדה ומגרש מגרש,
כד: בתרא בבבא משנה שסתם (רדב"ז), שם במשנה
(לפי  השני ללשון ובין שם הראשון ללשון בין כוותיה,
בשיטהֿמקובצת  שהובא רבינו, של רבו מיגאש ר"י נוסחת
שהביא  מה לפי שם, בערכין הוא (וכן לישנא "ולהך שם:
אלעזר  רבי דאמר תרסה) סימן בהר פרשת שמעוני בילקוט
זרעים, מילי הני שדה. מגרש לא אבל מגרש, שדה עושים
שלעולם  הראשון, כלשון רבינו ופסק עבדינן"). אילנות אבל
מן  האילנות את מרחיקין בדין שם המשנה והביא מותר,
א. הלכה שכנים מהלכות בפ"ז ראה העיר, נוי משום העיר

וכדלהלן:18) שמב), מצוה (חינוך עיר שדה ולא עיר ולא
כמו  הדבר להחזיר שאפשר לפי אלו, לאוין על לוקין ואין

י. הלכה להלן וראה שח). מצוה (מנחתֿחינוך שהיה

.äÈtÓe19- ¯ÎnÈ ‡Ï ¯Ó‡pL ‰fL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ƒƒ«¿»»¿∆∆∆∆¡«…ƒ»≈
‰„O‰ ‡l‡ ,‰pLÈ ‡Ï20„Á‡ Ïk - ¯ÈÚ‰Â L¯‚n‰Â21 …¿À∆∆»«»∆¿«ƒ¿»¿»ƒ»∆»

ÔÎÂ .ÌÏBÚÏ ‡e‰L ˙BÓk ÔzLÏMÓ22È¯Ú ¯‡La ƒ¿»¿»¿∆¿»¿≈ƒ¿»»≈
.Ï‡¯OÈƒ¿»≈

מדכתיב:19) והא כלל, ימכר לא "אילימא שם: בגמרא
לא  מאי אלא דמזבני. מכלל ללוים, תהיה עולם גאולת

ישנה". לא ושדה,20)ימכר, תורה: שאמרה כלומר,
עריהם. מתחילה 22)כנ"ל.21)מגרש, שמכאן נראה

דין  רק ישנו ישראל ערי שבשאר הכוונה, ולפיֿזה ו. הלכה
שכתב  מה וזה לשדה, או למגרש עיר עושין שאין אחד
רבי  "אמר היא: במשנה רבינו וגירסת ו. בהלכה רבינו
מגרש  מגרש, שדה עושין ישראל בערי אבל וכו'. אלעזר
ולא  עיר, מגרש שם), בתרא בבבא הראשון (כלשון שדה
הגירסא  היא וכן ישראל". ערי את יחריבו שלא מגרש עיר

פ"ה. סוף שם בתוספתא

.å¯zÒÈ ‡Ï23B˙Èa ˙‡ Ì„‡24‡ÏÂ ‰p‚ B˙BOÚÏ …ƒ¿…»»∆≈«¬ƒ»¿…
ÚhÈ25‰pb B˙·¯Á26e·È¯ÁÈ ‡lL ,27.Ï‡¯OÈ ı¯‡ ƒ«»¿»ƒ»∆…«¬ƒ∆∆ƒ¿»≈

שם.23) ולא 25)שבעיר.24)תוספתא כחכמים שם,
גמליאל. בן שמעון וראה 26)כרבן חדש. בית יבנה אלא

שם. בכורים אלעזר 27)במנחת רבי שאמר מה זהו
ערי  את יחריבו שלא מגרש, עיר "ולא שם: ערכין במשנת

כנ"ל. ישראל",

.æÌÈ‰k28˙Èa B‡ Ì‰È¯Ú ‰„OÓ ‰„O e¯ÎnL ÌiÂÏe …¬ƒ¿ƒƒ∆»¿»∆ƒ¿≈»≈∆«ƒ
‰f‰ ¯„qk ÔÈÏ‡Bb ÔÈ‡ - Ô‰lL ‰ÓBÁ È¯Ú ÈzaÓ29. ƒ»≈»≈»∆»∆≈¬ƒ«≈∆«∆

ÔÈ¯ÎBÓ ‡l‡30Ï·BiÏ CeÓÒ elÙ‡Â ˙B„O‰31ÔÈÏ‡B‚Â , ∆»¿ƒ«»«¬ƒ»«≈¿¬ƒ
„iÓ32Ì‡Â .33Lc˜‰‰ „iÓ ÌÈÏ‡Bb - ‰„O eLÈc˜‰ ƒ»¿ƒƒ¿ƒ»∆¬ƒƒ««∆¿≈

Ï·Bi‰ ¯Á‡Ï34ÌÈÏ‡B‚Â .35ÔÓÊ Ïk ‰ÓBÁ È¯Ú Èza ¿«««≈¿¬ƒ»≈»≈»»¿«
ÌÈL ‰nk ¯Á‡ elÙ‡ ,eˆ¯iL36˙l‡b :¯Ó‡pL . ∆ƒ¿¬ƒ«««»»ƒ∆∆¡«¿À«

.ÌiÂÏÏ ‰È‰z ÌÏBÚ»ƒ¿∆«¿ƒƒ

שם.28) שדה 29)משנה לענין בפי"א הנזכר כסדר היינו
חומה. ערי בתי לענין ובפי"ב שם.30)אחוזה, ברייתא

רבינו31) מפרש שאמרו כן מה שם, המשנה בפירוש
שהמכירה  לומר, אין שהרי לעולם", "מוכרין שם: במשנה
שלא  זו יוצאה, - כבר מכורה שאם ביובל, אפילו מועילה
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בפי"א  למעלה (ראה תמכר שלא דין אינו - עדיין נמכרה
לומר, ורוצה שם. ברש"י ועיין שם). ובהערות יא, הלכה
לפני  שנים משתי בפחות שמכר שישראל שאףֿעלֿפי
היובל  לאחר ואוכלה החסר זמן אותו הלוקח משלים היובל,
אףֿעלֿפי  אלא כן, הדין אין ולוים בכהנים יב), הלכה (שם
להשלים  צורך ואין ביובל היא חוזרת ליובל, סמוך שמכר

כלום. שנתיים 32)ללוקח מחכה ואינו שמכר, ביום אפילו
אחוזה. יוצאה 34)שם.33)כבשדה השדה ואין

ערכין  מהלכות (פ"ד שדות בשאר כמו היובל, בשנת לכהנים
כא). יט, אחר 36)שם.35)הלכות נחלט הבית ואין

(למעלה  ישראל של חומה ערי בתי כדין חדש עשר שנים
ד). הלכה פי"ב

.çÏ‡¯OÈ37Ï‡B‚ ‰Ê È¯‰ - ÈÂÏ Bn‡ È·‡ ˙‡ L¯iL ƒ¿»≈∆»«∆¬ƒƒ≈ƒ¬≈∆≈
ÌiÂÏk38B‡ ÌÈ¯Ú‰Â ÏÈ‡B‰ .ÈÂÏ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ «¿ƒƒ««ƒ∆≈≈ƒƒ¿∆»ƒ

ÈeÏz ‰Ê ÔÈcL .ÌÏBÚÏ Ï‡Bb - ÌiÂÏ ÏL ˙B„O‰«»∆¿ƒƒ≈¿»∆ƒ∆»
el‡ ˙BÓB˜Óa39.ÌÈÏÚaa ‡ÏÂ ƒ¿≈¿…«¿»ƒ

כרבי.37) ולא כחכמים שם, וברייתא כמבואר 38)משנה
הקודמת. היא 39)בהלכה הלוים ערי בתי כי שנאמר:

פרק  בהר (סיפרא גרם מה להגיד ישראל, בני בתוך אחוזתם
ח). הלכה ו

.èÈÂÏÂ40Ï‡¯OÈ Bn‡ È·‡ ˙‡ L¯iL41Ï‡Bb - ¿≈ƒ∆»«∆¬ƒƒƒ¿»≈≈
‰È‰z ÌÏBÚ ˙l‡‚' ¯Ó‡ ‡lL ;ÌiÂÏk ‡ÏÂ Ï‡¯OÈk¿ƒ¿»≈¿…«¿ƒƒ∆…∆¡«¿À«»ƒ¿∆

ÌiÂÏ‰ È¯Úa ‡l‡ 'ÌiÂÏÏ42. «¿ƒƒ∆»¿»≈«¿ƒƒ

כולם.40) לדעת שם שאין 41)משנה ונמצא כלומר,
הלוים. מערי שבידו כנ"ל.42)הקרקע

.éË·L Ïk43eÏÁÈ ‡lL ÔÈ¯‰ÊÓ ÈÂÏ44ÔÚk ı¯‡a45. »≈∆≈ƒÀ¿»ƒ∆…ƒ¿¬¿∆∆¿««
eÏhÈ ‡lL ÔÈ¯‰ÊÓ Ô‰ ÔÎÂ46‰faa ˜ÏÁ47‰ÚLa ¿≈≈À¿»ƒ∆…ƒ¿≈∆«ƒ»¿»»

ÌÈ‰kÏ ‰È‰È ‡Ï :¯Ó‡pL .ÌÈ¯Ú‰ ˙‡ ÔÈL·BkL∆¿ƒ∆∆»ƒ∆∆¡«…ƒ¿∆«…¬ƒ
˜ÏÁ ;Ï‡¯OÈ ÌÚ ‰ÏÁÂ ˜ÏÁ ÈÂÏ Ë·L Ïk ÌiÂÏ‰«¿ƒƒ»≈∆≈ƒ≈∆¿«¬»ƒƒ¿»≈≈∆

ÔÎÂ .ı¯‡a - ‰ÏÁÂ ,‰faa -48Ìˆ¯‡a :¯ÓB‡ ‡e‰ «ƒ»¿«¬»»»∆¿≈≈¿«¿»
‰faa - ÌÎB˙a EÏ ‰È‰È ‡Ï ˜ÏÁÂ ,ÏÁ˙ ‡Ï49Ô·e . …ƒ¿»¿≈∆…ƒ¿∆¿¿»«ƒ»∆

‰˜BÏ - ‰faa ˜ÏÁ ÏËpL Ô‰k B‡ ÈÂÏ50ÏË Ì‡Â . ≈ƒ…≈∆»«≈∆«ƒ»∆¿ƒ»«
epnÓ d˙B‡ ÔÈ¯È·ÚÓ - ı¯‡a ‰ÏÁ51. «¬»»»∆«¬ƒƒ»ƒ∆

דלהלן.43) הכתוב לשון את רבינו בספר 44)תפס ראה
קסט. ל"ת מלך 45)המצוות שכבשן ארצות בשאר אבל

הלכה  (להלן ישראל בכל וחולקים נוחלים ישראל, ממלכי
להם  יהיה לא לעתידֿלבוא שגם א הלכה למעלה וראה יב).

קע.46)נחלה. ל "ת שם.47)שם שופטים לפ ' ספרי
הפסוק 48) שמכח מפני זה, פסוק להביא הוסיף רבינו

כשני  הביזה ואיסור הנחלה איסור את למנות אין הראשון
כלאו  אלא למנותו ואין הוא, שבכללות לאו שהרי לאוין,

שם. המצוות בספר וראה קרח 49)אחד. לפרשת ספרי
עודנה 50)שם. אם אבל הביזה. את אכל כשכבר זה כל

זה  ואין לוקה. ואינו בנחלה, כמו ממנו, אותה נוטלין בעין,
לוקה, אינו שאכלו שאףֿעלֿפי חבירו, ממון לגוזל דומה
"והשיב  מצות הוא מקיים אחר, ממון משיב אם ששם לפי

כ  אבל הגזילה, מחזיר את אם אלא האיסור את מתקן אינו אן

לא  מדוע עיון, צריך אולם ברדב"ז. וראה עצמה. הביזה
כל  בכלל סנהדרין מהלכות בפי"ט זה לאו רבינו הזכיר
המצוות  בספר וראה (משנהֿלמלך). עליהם שלוקין הלאוין

כנ"ל.51)שם. זה, לאו על לוקה ואינו

.àéı¯‡a ‡l‡ ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c‰ ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆≈«¿»ƒ¬ƒ∆»»»∆
·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï ˙È¯a ‰ÈÏÚ ‰˙¯ÎpL∆ƒ¿¿»»∆»¿ƒ¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…
Ïk ¯‡L Ï·‡ ;Ì‰Ï ‰˜lÁ˙Â Ì‰Èa ‰eL¯ÈÂƒ»»¿≈∆¿ƒ¿«¿»»∆¬»¿»»

Ï‡¯OÈ ÈÎÏnÓ CÏÓ L·BkL ˙Bˆ¯‡‰52È¯‰ - »¬»∆≈∆∆ƒ«¿≈ƒ¿»≈¬≈
ÏÎk Ô˙f··e ˙Bˆ¯‡‰ Ô˙B‡a ÌiÂÏ‰Â ÌÈ‰k‰«…¬ƒ¿«¿ƒƒ¿»»¬»¿ƒ»»¿»

Ï‡¯OÈ53. ƒ¿»≈

ב.52) הלכה תרומות מהלכות בפ"א לזה 53)ראה וראיה
לֿמב) לא, (במדבר מדין בביזת חלק הלוים שנטלו ממה

משנה). (סוף ברית עליה נכרת שלא

.áéd˙f··e Ï‡¯OÈ ı¯‡ ˙ÏÁa ÈÂÏ ‰ÎÊ ‡Ï ‰nÏÂ¿»»…»»≈ƒ¿«¬«∆∆ƒ¿»≈¿ƒ»»
B˙¯LÏ ,ÈÈ ˙‡ „·ÚÏ Ïc·‰L ÈtÓ ?ÂÈÁ‡ ÌÚƒ∆»ƒ¿≈∆À¿««¬…∆¿»¿»¿
;ÌÈa¯Ï ÌÈ˜Ècv‰ ÂÈËtLÓe ÌÈ¯LÈ‰ ÂÈÎ¯c ˙B¯B‰Ïe¿¿»»«¿»ƒƒ¿»»««ƒƒ»«ƒ
.Ï‡¯OÈÏ E˙¯B˙Â ·˜ÚÈÏ EÈËtLÓ e¯BÈ :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ¿»∆¿«¬…¿»¿¿ƒ¿»≈

ÔÈÎ¯BÚ ‡Ï :ÌÏBÚ‰ ÈÎ¯cÓ eÏc·‰ CÎÈÙÏ54‰ÓÁÏÓ ¿ƒ»À¿¿ƒ«¿≈»»…¿ƒƒ¿»»
Ï‡¯OÈ ¯‡Lk55ÁÎa ÔÓˆÚÏ ÔÈÎBÊ ‡ÏÂ ,ÔÈÏÁB ‡ÏÂ , ƒ¿»ƒ¿»≈¿…¬ƒ¿…ƒ¿«¿»¿…«

ÌM‰ ÏÈÁ Ì‰ ‡l‡ .ÔÙeb56;BÏÈÁ ÈÈ C¯a :¯Ó‡pL , »∆»≈≈«≈∆∆¡«»≈¿»≈
E˜ÏÁ È‡ :¯Ó‡pL ,Ì‰Ï ‰ÎBÊ ‡e‰ Ce¯a ‡e‰Â¿»∆»∆∆∆¡«¬ƒ∆¿¿

.E˙ÏÁÂ¿«¬»¿

שבטו 54) להוציא הגר"א: גירסת לפי קנז, סי' מטות בספרי
ל  מלך).של (קרית ומזון 55)וי מים מספקין אבל כלומר,

הלכה  מלכים מהלכות (פ"ז הדרכים את ומתקנין לאחיהם
הלכה  שם (עיין כלל יוצאים שאינם מסתבר יותר [אבל ט).
מלחמה, עורכין אינם ישראל שכשאר לומר רבינו וכוונת י),
ישראל  שכל ישראל, כשאר שלא מלחמה הן עורכין אבל
שאין  הלויים ואילו ישראל, ארץ כיבוש למלחמת יוצאים
למלחמה  אבל יוצאים. אינם (שם), בה ונחלה חלק להם
מספרי  לזה וראיה יוצאים. הלויים אף בה, חלק להם שיש
תשלחו, ישראל מטות "לכל ד) לא, (לבמדבר מטות פ'
הרי  שם). הגר"א בהגהות (וראה לוי" של שבטו את להביא
למעלה  (ראה בביזה חלק ללוים שהיה מדין שבמלחמת
כא: בקידושין שאמרו מה וזהו למלחמה. יצאו יא), הלכה
מי  פרק סוף גיטין במרדכי (וראה תואר" ביפת מהו "כהן
גדול, לכהן "אלמנה מג. בסוטה שאמרו מה וכן שאחזו),
במלחמה  מדובר זה שכל הדיוט", לכהן וחלוצה גרושה

בה]. חלק להם יב:56)שיש סימן פ"א רבה במדבר
(קרית  הלגיונות" עם לגיונו שימנה מלך של שבחו "שאין

מלך).

.âéÏkÓ LÈ‡Â LÈ‡ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ÈÂÏ Ë·L ‡ÏÂ¿…≈∆≈ƒƒ¿«∆»»ƒ»ƒƒ»
BÚcÓ BÈ·‰Â B˙B‡ BÁe¯ ‰·„ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ È‡a»≈»»¬∆»¿»∆¡ƒ«»
,ÈÈ ˙‡ ‰Ú„Ï ,B„·ÚÏe B˙¯LÏ ÈÈ ÈÙÏ „ÓÚÏ Ï„a‰Ï¿ƒ»≈«¬…ƒ¿≈¿»¿»¿¿»¿¿≈»∆¿»

¯LÈ CÏ‰Â57˜¯Ùe ,ÌÈ‰Ï‡‰ e‰OÚL BÓk58ÏÚÓ ¿»«»»¿∆»»»¡…ƒ»«≈«
Ì„‡‰ Èa eL˜a ¯L‡ ÌÈa¯‰ ˙BBaLÁ‰ ÏÚ B¯‡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

'` xc` a"i oey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

B˜ÏÁ ÈÈ ‰È‰ÈÂ ,ÌÈL„˜ L„˜ Lc˜˙ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ¿«≈…∆»»ƒ¿ƒ¿∆¿»∆¿
ÏÁÂBÏ ‰kÊÈÂ ,ÌÈÓÏBÚ ÈÓÏBÚÏe ÌÏBÚÏ B˙59ÌÏBÚa ¿«¬»¿»¿¿≈»ƒ¿ƒ¿∆»»

BÏ ˜ÈtÒn‰ ¯·c ‰f‰60.ÌiÂÏÏ ÌÈ‰kÏ ‰ÎfL BÓk , «∆»»««¿ƒ¿∆»»«…¬ƒ«¿ƒƒ
,ÈÒBÎÂ È˜ÏÁ ˙Ó ÈÈ :¯ÓB‡ ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ „Âc È¯‰¬≈»ƒ»»«»≈¿»¿»∆¿ƒ¿ƒ

.ÈÏ¯Bb CÈÓBz ‰z‡«»ƒ»ƒ

כט.57) ז, בקהלת מ.58)ראה כז, בראשית ראה
כנ"ל.59) ללויים, ידיו,60)כמו במעשה יצליחהו כלומר,

מצליחין. נכסיו בתורה העוסק יט:) זרה (עבודה שאמרו כמו

על  עצמו שישליך לא אבל לב:). (ברכות מתברכת ומלאכתו
תלמוד  מהלכות בפ"ג ראה הצדקה, מן להתפרנס הציבור
ועיין  ה. משנה פ"ד לאבות המשנה ובפירוש י, הלכה תורה
שם  תורה תלמוד בהלכות הכסףֿמשנה אבל כאן. רדב"ז
בעוסקי  יתמכו לא שאם היא, וסברתו רבינו, על נחלק
וכן  מישראל. להשתכח חסֿושלום תורה עתידה התורה,

ויאדיר. תורה ויגדיל רמו. סימן ביו"ד נפסק

ÔÚiÒc ‡ÓÁ¯ CÈ¯a¿ƒ«¬»»¿«¿«



zeevnd xtq m"anx ixeriye"ryz '`Îxc` g"iÎa"i -

ה'תשע"ו  א' אדר י"ב ראשון יום

קנב. קנא. קנ. עשה מצות
קעד. קעב. תעשה לא מצות

― הק"ן ּבסּמניהּמצוה ּגם לבּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָֹ
וסּמני מּתרים. יהיּו מּמּנּו מינים ּכּמה ׁשרק והּוא ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָֻהעֹוף,
ּכי ּבחקירה, הּׂשגּו אּלא ֿ הּתֹורה מן נאמרּו לא ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֹֻהעֹוף
אּסּורם ׁשּנתּבאר ּבכלֿהּמינים מתּבֹוננים אנּו ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָּכאׁשר

(zehxtae ,dxeza)ּדברים ּבהם אנּו מֹוצאים אחד, ְְִִֶֶֶָָָָָאחד
אֹותם mitzeyn)הּכֹוללים mihxt Ð "deeyd cv")והם , ְְִֵַָ

זה ולֹומר: ּבעֹופֹות לדּון ׁשּנצטּוינּו וזה טמא עֹוף ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָסּמני
ספרי: ּולשֹון עׂשה. מצות הּוא ― טהֹור וזה ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָטמא

ּתאכלּו טהרה ֿ צּפֹור i`)"ּכל ,ci mixac)מצות זֹו ― ְְִִֵַָָֹֹ
ּדיני נתּבארּו ּוכבר עליו; ֿ ּׁשרמזנּו מה נתּבאר הּנה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָעׂשה".

חּלין ּבמּסכת זֹו .(hp.)מצוה ְְִִֶֶַָֻ

― הקנ"א ּבסּמניהּמצוה ּגם לבּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָֹ
מּמעל כרעים לֹו "אׁשר ּבּתֹורה: המפרׁשים והם ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹחגבים,

k`)לרגליו" ,`i `xwie)ּבּמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו זֹו מצוה וענין . ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ
ּתאכלּו ֿ זה "את אמרֹו: הּוא ּבּה ׁשּנאמר והּפסּוק ְְְְֱֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלפניה,
ג' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר העֹוף". ׁשרץ ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹמּכל

חּלין .(fn)מּמּסכת ִִֶֶַֻ

― הקנ"ב ּבסּמניהּמצוה לבּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹ
ּתאכלּו ֿ זה "את אמרֹו: והּוא ּבּתֹורה מפרׁשים והם ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹֹּדגים

ּבּמים" אׁשר h)מּכל ,my my)חּלין ּבגמרא אמרּו ּובפרּוׁש ְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹֻ
(:eq)מּמה ּכי ֿ תעׂשה. ולא ּבעׂשה עֹובר טמא ּדג ׁשאֹוכל :ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ולאו ּתאכל, לא ׁשּזּולתֹו אני ׁשֹומע אכֹול' 'זה ְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹּׁשאמר
ֿ זה "את ׁשאמרֹו נתּבאר, הּנה עׂשה. ― עׂשה מּכלל ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּבא
מצות ׁשהיא ּבאמרנּו והענין עׂשה. מצות ― ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹּתאכלּו"
ּבסּמנים לדּון נצטּוינּו ׁשאנּו ,ל ׁשהזּכרּתי ּכמֹו הּוא ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָעׂשה
ׁשּבאר ּכמֹו מּתר, אינֹו וזה לאכלֹו מּתר זה ונאמר: ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻֻאּלּו
לּטמאה הּטהרה ֿ הּבהמה ּבין "והבּדלּתם ואמר: ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹהּכתּוב

dk)וגֹו'" ,k my)― ּבּסּמנים אּלא הבּדלה ּתהא לא ְְְִִֵֶַַָָָָֹ

האּלה הּסּמנין מיני מארּבעת ומין ּכלֿמין יהיה ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָלפיכ
וסּמני וחּיה, ּבהמה סּמני ּכלֹומר: עצמּה, ּבפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָמצוה
לׁשֹונם, ּבארנּו ּוכבר ּדגים. וסּמני חגבים, וסּמני ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָָהעֹוף,
ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר לבּדֹו. עׂשה ֿ אחד לכל ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּקראּו
חּלין מּמּסכת ג' ּבפרק ּדגים, סּמני ּכלֹומר: זֹו, ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֻמצוה

(my).

― הקע"ב מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
אמרֹו והּוא טמאה, וחּיה טמאה eÎd)ּבהמה ,ci mixac): ְְְְְְֵֵֵַָָָָָ

ֿ הּגמל את וגֹו' הּגרה מּמעלי תאכלּו לא ֿ זה את א"ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
ּבהמה ׁשאר אבל ֿ החזיר". ואת ואתֿהּׁשפן ֿ הארנבת ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָואת
ּׁשאמר: מּמה אבל ּבפרּוׁש, לאו ּבהן ּבא לא ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹטמאה
אתּה ּבּבהמה ּגרה מעלת וגֹו', ּפרסה מפרסת ֿ ּבהמה ְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ"וכל

e)תאכלּו" ,ci my)הּסימנים ׁשני ּבֹו ּׁשאין ֿ מה ׁשּכל ידענּו , ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
מּכלל הּבא לאו ׁשהּוא אּלא אכילתֹו, על מזהרים ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֻיחד
הּבא לאו אצלנּו: הּוא ּוכלל עׂשה, ׁשהּוא ׁשּנתּבאר ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָעׂשה
נאסרה אבל עליו. לֹוקין ואין עׂשה, ― עׂשה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָמּכלל
אכילתן על וחּיבנּו טמאה וחּיה ּבהמה ׁשאר ְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָָֻעלינּו
ׁשּיׁש וגמל חזיר ּומה אֹומרים: ׁשאנּו וחמר, ּבקל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמלקּות
לׁשאר וחמר קל עליו, לֹוקין ― אחד טהרה סימן ְֳִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹּבהן
ׁשּלֹוקין ― ּכלל טהרה סימן ּבהן ׁשאין וחּיה ְְְֳִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבהמה

ספרא לׁשֹון ּוׁשמע ipiny)עליהן. zyxt):אמרּו ֿ זה, ּבכל ְְְְְֲִֵֶֶַָָָ
טמאה ּבהמה ואין ּבאכילה אֹותּה ― תאכלּו" ְְְֲִֵֵֵֵַָָָָָֹֹ"אתּה
ּתלמּוד מּנין? ֿ תעׂשה ּבלא ּבעׂשה, אּלא לי אין ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּבאכילה.
אּלא לי אין הּגרה", מּמעלי תאכלּו לא "אתֿזה ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹלֹומר:

ודין מּנין? טמאה ּבהמה ׁשאר ּבלבד, xnege)אּלּו lw) ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָ
ֿ תעׂשה ּבלא הן הרי טהרה סימן ּבהן ׁשּיׁש אּלּו מה ְֲֲֳִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹהּוא:
טהרה, סימן ּבהן ׁשאין טמאה ּבהמה ׁשאר אכילתן, ְְְֲֳִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָעל
הּגמל נמצאּו: אכילתן! על ּבלאֿתעׂשה ׁשּתהא ּדין ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאינֹו
ּבהמה ּוׁשאר מןֿהּכתּוב, ― והחזיר והּׁשפן ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָוהארנבת
― ׁשּלהן עׂשה מצות ונמצאת ֿ וחמר: מּקל ― ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹטמאה

ֿ הּכתּוב dyr)מן Ð dyr llkn `ad e`la)ּֿבלא ּומצוה , ְְִִַָָֹ
מלתא לגּלֹויי זה ֿ וחמר ׁשּקל אּלא ֿ וחמר. מּקל ― ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹתעׂשה
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בפי"א  למעלה (ראה תמכר שלא דין אינו - עדיין נמכרה
לומר, ורוצה שם. ברש"י ועיין שם). ובהערות יא, הלכה
לפני  שנים משתי בפחות שמכר שישראל שאףֿעלֿפי
היובל  לאחר ואוכלה החסר זמן אותו הלוקח משלים היובל,
אףֿעלֿפי  אלא כן, הדין אין ולוים בכהנים יב), הלכה (שם
להשלים  צורך ואין ביובל היא חוזרת ליובל, סמוך שמכר

כלום. שנתיים 32)ללוקח מחכה ואינו שמכר, ביום אפילו
אחוזה. יוצאה 34)שם.33)כבשדה השדה ואין

ערכין  מהלכות (פ"ד שדות בשאר כמו היובל, בשנת לכהנים
כא). יט, אחר 36)שם.35)הלכות נחלט הבית ואין

(למעלה  ישראל של חומה ערי בתי כדין חדש עשר שנים
ד). הלכה פי"ב

.çÏ‡¯OÈ37Ï‡B‚ ‰Ê È¯‰ - ÈÂÏ Bn‡ È·‡ ˙‡ L¯iL ƒ¿»≈∆»«∆¬ƒƒ≈ƒ¬≈∆≈
ÌiÂÏk38B‡ ÌÈ¯Ú‰Â ÏÈ‡B‰ .ÈÂÏ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ «¿ƒƒ««ƒ∆≈≈ƒƒ¿∆»ƒ

ÈeÏz ‰Ê ÔÈcL .ÌÏBÚÏ Ï‡Bb - ÌiÂÏ ÏL ˙B„O‰«»∆¿ƒƒ≈¿»∆ƒ∆»
el‡ ˙BÓB˜Óa39.ÌÈÏÚaa ‡ÏÂ ƒ¿≈¿…«¿»ƒ

כרבי.37) ולא כחכמים שם, וברייתא כמבואר 38)משנה
הקודמת. היא 39)בהלכה הלוים ערי בתי כי שנאמר:

פרק  בהר (סיפרא גרם מה להגיד ישראל, בני בתוך אחוזתם
ח). הלכה ו

.èÈÂÏÂ40Ï‡¯OÈ Bn‡ È·‡ ˙‡ L¯iL41Ï‡Bb - ¿≈ƒ∆»«∆¬ƒƒƒ¿»≈≈
‰È‰z ÌÏBÚ ˙l‡‚' ¯Ó‡ ‡lL ;ÌiÂÏk ‡ÏÂ Ï‡¯OÈk¿ƒ¿»≈¿…«¿ƒƒ∆…∆¡«¿À«»ƒ¿∆

ÌiÂÏ‰ È¯Úa ‡l‡ 'ÌiÂÏÏ42. «¿ƒƒ∆»¿»≈«¿ƒƒ

כולם.40) לדעת שם שאין 41)משנה ונמצא כלומר,
הלוים. מערי שבידו כנ"ל.42)הקרקע

.éË·L Ïk43eÏÁÈ ‡lL ÔÈ¯‰ÊÓ ÈÂÏ44ÔÚk ı¯‡a45. »≈∆≈ƒÀ¿»ƒ∆…ƒ¿¬¿∆∆¿««
eÏhÈ ‡lL ÔÈ¯‰ÊÓ Ô‰ ÔÎÂ46‰faa ˜ÏÁ47‰ÚLa ¿≈≈À¿»ƒ∆…ƒ¿≈∆«ƒ»¿»»

ÌÈ‰kÏ ‰È‰È ‡Ï :¯Ó‡pL .ÌÈ¯Ú‰ ˙‡ ÔÈL·BkL∆¿ƒ∆∆»ƒ∆∆¡«…ƒ¿∆«…¬ƒ
˜ÏÁ ;Ï‡¯OÈ ÌÚ ‰ÏÁÂ ˜ÏÁ ÈÂÏ Ë·L Ïk ÌiÂÏ‰«¿ƒƒ»≈∆≈ƒ≈∆¿«¬»ƒƒ¿»≈≈∆

ÔÎÂ .ı¯‡a - ‰ÏÁÂ ,‰faa -48Ìˆ¯‡a :¯ÓB‡ ‡e‰ «ƒ»¿«¬»»»∆¿≈≈¿«¿»
‰faa - ÌÎB˙a EÏ ‰È‰È ‡Ï ˜ÏÁÂ ,ÏÁ˙ ‡Ï49Ô·e . …ƒ¿»¿≈∆…ƒ¿∆¿¿»«ƒ»∆

‰˜BÏ - ‰faa ˜ÏÁ ÏËpL Ô‰k B‡ ÈÂÏ50ÏË Ì‡Â . ≈ƒ…≈∆»«≈∆«ƒ»∆¿ƒ»«
epnÓ d˙B‡ ÔÈ¯È·ÚÓ - ı¯‡a ‰ÏÁ51. «¬»»»∆«¬ƒƒ»ƒ∆

דלהלן.43) הכתוב לשון את רבינו בספר 44)תפס ראה
קסט. ל"ת מלך 45)המצוות שכבשן ארצות בשאר אבל

הלכה  (להלן ישראל בכל וחולקים נוחלים ישראל, ממלכי
להם  יהיה לא לעתידֿלבוא שגם א הלכה למעלה וראה יב).

קע.46)נחלה. ל "ת שם.47)שם שופטים לפ ' ספרי
הפסוק 48) שמכח מפני זה, פסוק להביא הוסיף רבינו

כשני  הביזה ואיסור הנחלה איסור את למנות אין הראשון
כלאו  אלא למנותו ואין הוא, שבכללות לאו שהרי לאוין,

שם. המצוות בספר וראה קרח 49)אחד. לפרשת ספרי
עודנה 50)שם. אם אבל הביזה. את אכל כשכבר זה כל

זה  ואין לוקה. ואינו בנחלה, כמו ממנו, אותה נוטלין בעין,
לוקה, אינו שאכלו שאףֿעלֿפי חבירו, ממון לגוזל דומה
"והשיב  מצות הוא מקיים אחר, ממון משיב אם ששם לפי

כ  אבל הגזילה, מחזיר את אם אלא האיסור את מתקן אינו אן

לא  מדוע עיון, צריך אולם ברדב"ז. וראה עצמה. הביזה
כל  בכלל סנהדרין מהלכות בפי"ט זה לאו רבינו הזכיר
המצוות  בספר וראה (משנהֿלמלך). עליהם שלוקין הלאוין

כנ"ל.51)שם. זה, לאו על לוקה ואינו

.àéı¯‡a ‡l‡ ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c‰ ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆≈«¿»ƒ¬ƒ∆»»»∆
·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï ˙È¯a ‰ÈÏÚ ‰˙¯ÎpL∆ƒ¿¿»»∆»¿ƒ¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…
Ïk ¯‡L Ï·‡ ;Ì‰Ï ‰˜lÁ˙Â Ì‰Èa ‰eL¯ÈÂƒ»»¿≈∆¿ƒ¿«¿»»∆¬»¿»»

Ï‡¯OÈ ÈÎÏnÓ CÏÓ L·BkL ˙Bˆ¯‡‰52È¯‰ - »¬»∆≈∆∆ƒ«¿≈ƒ¿»≈¬≈
ÏÎk Ô˙f··e ˙Bˆ¯‡‰ Ô˙B‡a ÌiÂÏ‰Â ÌÈ‰k‰«…¬ƒ¿«¿ƒƒ¿»»¬»¿ƒ»»¿»

Ï‡¯OÈ53. ƒ¿»≈

ב.52) הלכה תרומות מהלכות בפ"א לזה 53)ראה וראיה
לֿמב) לא, (במדבר מדין בביזת חלק הלוים שנטלו ממה

משנה). (סוף ברית עליה נכרת שלא

.áéd˙f··e Ï‡¯OÈ ı¯‡ ˙ÏÁa ÈÂÏ ‰ÎÊ ‡Ï ‰nÏÂ¿»»…»»≈ƒ¿«¬«∆∆ƒ¿»≈¿ƒ»»
B˙¯LÏ ,ÈÈ ˙‡ „·ÚÏ Ïc·‰L ÈtÓ ?ÂÈÁ‡ ÌÚƒ∆»ƒ¿≈∆À¿««¬…∆¿»¿»¿
;ÌÈa¯Ï ÌÈ˜Ècv‰ ÂÈËtLÓe ÌÈ¯LÈ‰ ÂÈÎ¯c ˙B¯B‰Ïe¿¿»»«¿»ƒƒ¿»»««ƒƒ»«ƒ
.Ï‡¯OÈÏ E˙¯B˙Â ·˜ÚÈÏ EÈËtLÓ e¯BÈ :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ¿»∆¿«¬…¿»¿¿ƒ¿»≈

ÔÈÎ¯BÚ ‡Ï :ÌÏBÚ‰ ÈÎ¯cÓ eÏc·‰ CÎÈÙÏ54‰ÓÁÏÓ ¿ƒ»À¿¿ƒ«¿≈»»…¿ƒƒ¿»»
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.E˙ÏÁÂ¿«¬»¿

שבטו 54) להוציא הגר"א: גירסת לפי קנז, סי' מטות בספרי
ל  מלך).של (קרית ומזון 55)וי מים מספקין אבל כלומר,

הלכה  מלכים מהלכות (פ"ז הדרכים את ומתקנין לאחיהם
הלכה  שם (עיין כלל יוצאים שאינם מסתבר יותר [אבל ט).
מלחמה, עורכין אינם ישראל שכשאר לומר רבינו וכוונת י),
ישראל  שכל ישראל, כשאר שלא מלחמה הן עורכין אבל
שאין  הלויים ואילו ישראל, ארץ כיבוש למלחמת יוצאים
למלחמה  אבל יוצאים. אינם (שם), בה ונחלה חלק להם
מספרי  לזה וראיה יוצאים. הלויים אף בה, חלק להם שיש
תשלחו, ישראל מטות "לכל ד) לא, (לבמדבר מטות פ'
הרי  שם). הגר"א בהגהות (וראה לוי" של שבטו את להביא
למעלה  (ראה בביזה חלק ללוים שהיה מדין שבמלחמת
כא: בקידושין שאמרו מה וזהו למלחמה. יצאו יא), הלכה
מי  פרק סוף גיטין במרדכי (וראה תואר" ביפת מהו "כהן
גדול, לכהן "אלמנה מג. בסוטה שאמרו מה וכן שאחזו),
במלחמה  מדובר זה שכל הדיוט", לכהן וחלוצה גרושה

בה]. חלק להם יב:56)שיש סימן פ"א רבה במדבר
(קרית  הלגיונות" עם לגיונו שימנה מלך של שבחו "שאין

מלך).
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BÏ ˜ÈtÒn‰ ¯·c ‰f‰60.ÌiÂÏÏ ÌÈ‰kÏ ‰ÎfL BÓk , «∆»»««¿ƒ¿∆»»«…¬ƒ«¿ƒƒ
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.ÈÏ¯Bb CÈÓBz ‰z‡«»ƒ»ƒ

כט.57) ז, בקהלת מ.58)ראה כז, בראשית ראה
כנ"ל.59) ללויים, ידיו,60)כמו במעשה יצליחהו כלומר,

מצליחין. נכסיו בתורה העוסק יט:) זרה (עבודה שאמרו כמו

על  עצמו שישליך לא אבל לב:). (ברכות מתברכת ומלאכתו
תלמוד  מהלכות בפ"ג ראה הצדקה, מן להתפרנס הציבור
ועיין  ה. משנה פ"ד לאבות המשנה ובפירוש י, הלכה תורה
שם  תורה תלמוד בהלכות הכסףֿמשנה אבל כאן. רדב"ז
בעוסקי  יתמכו לא שאם היא, וסברתו רבינו, על נחלק
וכן  מישראל. להשתכח חסֿושלום תורה עתידה התורה,

ויאדיר. תורה ויגדיל רמו. סימן ביו"ד נפסק

ÔÚiÒc ‡ÓÁ¯ CÈ¯a¿ƒ«¬»»¿«¿«



zeevnd xtq m"anx ixeriye"ryz '`Îxc` g"iÎa"i -

ה'תשע"ו  א' אדר י"ב ראשון יום

קנב. קנא. קנ. עשה מצות
קעד. קעב. תעשה לא מצות

― הק"ן ּבסּמניהּמצוה ּגם לבּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָֹ
וסּמני מּתרים. יהיּו מּמּנּו מינים ּכּמה ׁשרק והּוא ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָֻהעֹוף,
ּכי ּבחקירה, הּׂשגּו אּלא ֿ הּתֹורה מן נאמרּו לא ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֹֻהעֹוף
אּסּורם ׁשּנתּבאר ּבכלֿהּמינים מתּבֹוננים אנּו ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָּכאׁשר

(zehxtae ,dxeza)ּדברים ּבהם אנּו מֹוצאים אחד, ְְִִֶֶֶָָָָָאחד
אֹותם mitzeyn)הּכֹוללים mihxt Ð "deeyd cv")והם , ְְִֵַָ

זה ולֹומר: ּבעֹופֹות לדּון ׁשּנצטּוינּו וזה טמא עֹוף ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָסּמני
ספרי: ּולשֹון עׂשה. מצות הּוא ― טהֹור וזה ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָטמא

ּתאכלּו טהרה ֿ צּפֹור i`)"ּכל ,ci mixac)מצות זֹו ― ְְִִֵַָָֹֹ
ּדיני נתּבארּו ּוכבר עליו; ֿ ּׁשרמזנּו מה נתּבאר הּנה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָעׂשה".

חּלין ּבמּסכת זֹו .(hp.)מצוה ְְִִֶֶַָֻ

― הקנ"א ּבסּמניהּמצוה ּגם לבּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָֹ
מּמעל כרעים לֹו "אׁשר ּבּתֹורה: המפרׁשים והם ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹחגבים,

k`)לרגליו" ,`i `xwie)ּבּמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו זֹו מצוה וענין . ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ
ּתאכלּו ֿ זה "את אמרֹו: הּוא ּבּה ׁשּנאמר והּפסּוק ְְְְֱֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלפניה,
ג' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר העֹוף". ׁשרץ ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹמּכל

חּלין .(fn)מּמּסכת ִִֶֶַֻ

― הקנ"ב ּבסּמניהּמצוה לבּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹ
ּתאכלּו ֿ זה "את אמרֹו: והּוא ּבּתֹורה מפרׁשים והם ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹֹּדגים

ּבּמים" אׁשר h)מּכל ,my my)חּלין ּבגמרא אמרּו ּובפרּוׁש ְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹֻ
(:eq)מּמה ּכי ֿ תעׂשה. ולא ּבעׂשה עֹובר טמא ּדג ׁשאֹוכל :ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ולאו ּתאכל, לא ׁשּזּולתֹו אני ׁשֹומע אכֹול' 'זה ְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹּׁשאמר
ֿ זה "את ׁשאמרֹו נתּבאר, הּנה עׂשה. ― עׂשה מּכלל ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּבא
מצות ׁשהיא ּבאמרנּו והענין עׂשה. מצות ― ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹּתאכלּו"
ּבסּמנים לדּון נצטּוינּו ׁשאנּו ,ל ׁשהזּכרּתי ּכמֹו הּוא ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָעׂשה
ׁשּבאר ּכמֹו מּתר, אינֹו וזה לאכלֹו מּתר זה ונאמר: ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻֻאּלּו
לּטמאה הּטהרה ֿ הּבהמה ּבין "והבּדלּתם ואמר: ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹהּכתּוב

dk)וגֹו'" ,k my)― ּבּסּמנים אּלא הבּדלה ּתהא לא ְְְִִֵֶַַָָָָֹ

האּלה הּסּמנין מיני מארּבעת ומין ּכלֿמין יהיה ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָלפיכ
וסּמני וחּיה, ּבהמה סּמני ּכלֹומר: עצמּה, ּבפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָמצוה
לׁשֹונם, ּבארנּו ּוכבר ּדגים. וסּמני חגבים, וסּמני ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָָהעֹוף,
ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר לבּדֹו. עׂשה ֿ אחד לכל ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּקראּו
חּלין מּמּסכת ג' ּבפרק ּדגים, סּמני ּכלֹומר: זֹו, ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֻמצוה

(my).

― הקע"ב מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
אמרֹו והּוא טמאה, וחּיה טמאה eÎd)ּבהמה ,ci mixac): ְְְְְְֵֵֵַָָָָָ

ֿ הּגמל את וגֹו' הּגרה מּמעלי תאכלּו לא ֿ זה את א"ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
ּבהמה ׁשאר אבל ֿ החזיר". ואת ואתֿהּׁשפן ֿ הארנבת ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָואת
ּׁשאמר: מּמה אבל ּבפרּוׁש, לאו ּבהן ּבא לא ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹטמאה
אתּה ּבּבהמה ּגרה מעלת וגֹו', ּפרסה מפרסת ֿ ּבהמה ְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ"וכל

e)תאכלּו" ,ci my)הּסימנים ׁשני ּבֹו ּׁשאין ֿ מה ׁשּכל ידענּו , ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
מּכלל הּבא לאו ׁשהּוא אּלא אכילתֹו, על מזהרים ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֻיחד
הּבא לאו אצלנּו: הּוא ּוכלל עׂשה, ׁשהּוא ׁשּנתּבאר ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָעׂשה
נאסרה אבל עליו. לֹוקין ואין עׂשה, ― עׂשה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָמּכלל
אכילתן על וחּיבנּו טמאה וחּיה ּבהמה ׁשאר ְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָָֻעלינּו
ׁשּיׁש וגמל חזיר ּומה אֹומרים: ׁשאנּו וחמר, ּבקל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹמלקּות
לׁשאר וחמר קל עליו, לֹוקין ― אחד טהרה סימן ְֳִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹּבהן
ׁשּלֹוקין ― ּכלל טהרה סימן ּבהן ׁשאין וחּיה ְְְֳִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבהמה

ספרא לׁשֹון ּוׁשמע ipiny)עליהן. zyxt):אמרּו ֿ זה, ּבכל ְְְְְֲִֵֶֶַָָָ
טמאה ּבהמה ואין ּבאכילה אֹותּה ― תאכלּו" ְְְֲִֵֵֵֵַָָָָָֹֹ"אתּה
ּתלמּוד מּנין? ֿ תעׂשה ּבלא ּבעׂשה, אּלא לי אין ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּבאכילה.
אּלא לי אין הּגרה", מּמעלי תאכלּו לא "אתֿזה ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹלֹומר:

ודין מּנין? טמאה ּבהמה ׁשאר ּבלבד, xnege)אּלּו lw) ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָ
ֿ תעׂשה ּבלא הן הרי טהרה סימן ּבהן ׁשּיׁש אּלּו מה ְֲֲֳִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹהּוא:
טהרה, סימן ּבהן ׁשאין טמאה ּבהמה ׁשאר אכילתן, ְְְֲֳִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָעל
הּגמל נמצאּו: אכילתן! על ּבלאֿתעׂשה ׁשּתהא ּדין ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאינֹו
ּבהמה ּוׁשאר מןֿהּכתּוב, ― והחזיר והּׁשפן ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָוהארנבת
― ׁשּלהן עׂשה מצות ונמצאת ֿ וחמר: מּקל ― ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹטמאה

ֿ הּכתּוב dyr)מן Ð dyr llkn `ad e`la)ּֿבלא ּומצוה , ְְִִַָָֹ
מלתא לגּלֹויי זה ֿ וחמר ׁשּקל אּלא ֿ וחמר. מּקל ― ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹתעׂשה
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`'קפ xc` c"iÎb"i iyilyÎipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

הּוא dxe`klּבעלמא mlrpd z` dlbn "xnege lw"d :xnelk) ְְָָ
dxezd z`f dazk eli`k aygp df ixde "zexeyd oia"

(yxetnaּבמקֹומֹו ׁשּנבאר ּכמֹו ּבבּתֹו", ׁשאמרּו ּכדר ,`l) ְְְְְְִִֵֶֶֶֶָָ
(gt xeriy Ð ely dyrzמּבׂשר ּכזית ֿ האֹוכל ּכל ּולפיכ .ְְְִִִֵַַָָָ

לֹוקה ― ׁשּיהיה מהן מין מאיזה טמאה חּיה אֹו ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּבהמה
זאת ודע `epמּדאֹוריתא. xeqi`d xwiry oeik :xnelk) ְְְִַַָֹ

oi`"l dxizqa df oi` Ð "xnege lw" cenll ilan mb mircei

(dwele Ð "oicd on oixidfn.

― הקע"ד עֹוףהּמצוה מּלאכל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֹֻ
ּתׁשּקצּו ֿ אּלה "ואת הּמינים: ּבאֹותם אמרֹו והּוא ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָטמא,

יאכלּו" לא ֿ העֹוף bi)מן ,`i `xwie)ּכזית מהם האֹוכל וגם . ְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹ
עם זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָמּבׂשרם

מחּלין ג' ּבפרק ׁשּלפניה .(hp.)הּׁשּתים
יום שני ֿ שלישי י "ג ֿ י "ד אדר א '

ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֻ

ה'תשע"ו  א' אדר י"ג שני יום

קעה. קעג. תעשה לא מצות
קעח. קעז. קעו.

― הקע"ג ּדגהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָֻ
יהיּו "וׁשקץ הּדגים: מן הּמינים ּבאֹותם אמרֹו והּוא ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָטמא,

ּתׁשּקצּו" ֿ נבלתם ואת תאכלּו לא מּבׂשרם i`,לכם `xwie) ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹ
(`i.לֹוקה ― ּכזית מּבׂשרם והאֹוכל .ְְְִִֵֶַָָָ

― הקע"ה ׁשרץהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
מן וזּולתם והּצרעין והּדבֹורים הּזבּובים ּכגֹון ְְְְְְְִִִִַַַָָָָהעֹוף,
ׁשרץ "וכל ּתֹורה: ּבמׁשנה אמרֹו והּוא האּלה, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹהּמינים

יאכלּו" לא לכם הּוא טמא hi)העֹוף ,ci mixac)ּולׁשֹון . ְֵֵֵֶָָָָֹ
ֿ תעׂשה", לא מצות ― וכּו' העֹוף ׁשרץ "וכל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָֹֹספרי:

לֹוקה. ― ְְֶָָוהאֹוכלם

― הקע"ו ׁשרץהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
וזהּו להם, והּדֹומה והחּפּוׁשּיֹות הּתֹולעים ּכגֹון ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָהארץ,
ֿ הּׁשרץ "וכל יתעּלה: אמרֹו והּוא הארץ, ׁשרץ ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּנקרא:

יאכל" לא הּוא ׁשקץ ֿ הארץ על n`)הּׁשרץ ,`i `xwie). ֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
מּׁשהּו מהם dnly)והאֹוכל dixa ef dzid m`)חּיב ― ְֵֵֶֶַַָָ

ְַמלקּות.

― הקע"ז הּׁשרץהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
מסּים מין ׁשאינֹו ֿ עלּֿפי אף ֿ העּפּוׁשים, מן ְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֻהּמתהּוה
תטּמאּו "ולא אמרֹו: והּוא ּונקבה, מּזכר נֹולד ְְְְְְְִֵֵַָָָָָֹואינֹו

עלֿהארץ" הרמׂש ֿ הּׁשרץ ּבכל ֿ נפׁשתיכם cn)את ,my). ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ספרא ipiny)ּולׁשֹון zyxt)― ֿ הארץ על הרמׂש "הּׁשרץ : ְְִֵֶֶֶַַָָָָֹ

ּבין ׁשּיׁש החּלּוק וזהּו ורֹובה", ּפֹורה ׁשאינֹו ֿ ּפי ֿ על ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַאף
הארץ" על הּׁשרץ "הּׁשרץ erw)אמרֹו dxdf` lirl)ּובין ְֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

הּוא ― הּׁשֹורץ ׁשהּׁשרץ לפי הרמׂש". "הּׁשרץ ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹאמרֹו
מׁשריץ הּוא והרי הּמין את הּמֹוליד ּכח ּבֹו ׁשּיׁש ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹהּׁשרץ

(mivxy cilen)הּׁשרץ הּוא ― הרֹומׂש והּׁשרץ הארץ; ְֵֶֶֶֶֶַַַָָָעל

ֿ הע מן האֹוכלהּמתהּוה וגם ּכמֹוהּו, מֹוליד ׁשאינֹו ּפּוׁשים ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
לֹוקה. ― ִֶֶמּמּנּו

― הקע"ח ּבעליהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
וירמׂשּו מּׁשּיצאּו והּפרֹות הּזרעים ּבתֹו הּמתהּוים ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָהחּיים
מצאנּום אפּלּו הּפרי, אֹותֹו אֹו הּזרע אֹותֹו ּפני ְְֲִִֵֶֶַַַַָעל
― והאֹוכלם לאכלם, אסּור ― האכל ּבתֹו ּכ ֿ ְְְְְֶַַָָָָָָָֹאחר
לא ֿ הארץ על הּׁשרץ ֿ הּׁשרץ "לכל אמרֹו: והּוא ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹלֹוקה,

הם" ֿ ׁשקץ ּכי an)תאכלּום ,`i my)ספרא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִֵֶֶָֹ
(ipiny."וחזרּו לארץ ׁשּפרׁשּו את "להביא :ְְְְִֵֵֶֶָָָָ

ה'תשע"ו  א' אדר י"ד שלישי 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 ֿ הּׁשרץ ּבכל ֿ נפׁשתיכם את ֿ ּתׁשּקצּו ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹ"אל

ּבם" ונטמתם ּבהם bn)תּטּמאּו ,`i `xwie)ּבפני לאו זה . ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָ
האֹוכל לפיכ ּכֹולל. אּסּור ּכעין והּוא עליו, ולֹוקין ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָעצמֹו
"וכלֿ מּׁשּום אחת ׁשּתים: לֹוקה ― הארץ מּׁשרץ ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּדבר

יאכל" לא הּוא ׁשקץ ֿ הארץ על הּׁשרץ n`)הּׁשרץ ,my), ֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ֿ הּׁשרץ". ּבכל ֿ נפׁשתיכם את ֿ ּתׁשּקצּו "אל מּׁשּום ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹואחת
אחת ׁשּתים: לֹוקה ― העֹוף מּׁשרץ ּדבר האֹוכל ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָוכן

יאכלּו" לא לכם הּוא טמא העֹוף "ׁשרץ ci,מּׁשּום mixac) ִֵֵֵֶֶֶָָָָֹ
(eh―(erw dyrz `l)ּתׁשּקצּו ֿ "אל מּׁשּום ואחת ,ְְְִַַַַ

וא ֿ הּׁשרץ". ּבכל ֿ נפׁשתיכם אחדאת חי ּבעל אכל ם ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ּ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 ֿ ּתׁשּקצּו "אל מּׁשּום הּׁשּׁשית והּמלקּות ,ְְְְִִִֶַַַַַ

ׁשרץ ּגם ּכֹולל ׁשהּוא לפי הּׁשרץ", ֿ הּׁשרץ ּבכל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹנפׁשתיכם
מּמה חּוץ הּמים ׁשרץ לאסֹור ּפסּוק לנּו ואין ְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּמים.
הּׁשרץ". ֿ הּׁשרץ ּבכל ֿ נפׁשתיכם את ֿ ּתׁשּקצּו "אל ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹּׁשּנאמר:

מּכֹות ּבגמרא אמרּו האּלה הּכללים "אכל(fh:)ּולפי : ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
lyּפֹוטיתא zepekz epiax ea x`zn oldle .mind uxy) ִָ

(ezhiy itl `xnbd xn`n miiwl ick mitqep mivxy―
לֹוקה ― צרעה חמׁש; לֹוקה ― נמלה ארּבע; ְְְִֵֶֶֶַַָָָָלֹוקה
אֹו ּפרּוׁשֹו ׁשּׁשמעּתי ֿ מי ּכל ׁשּפרׁש הּפרּוׁש זהּו ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשׁש".

וכּו' ּפֹוטיתא אכל ׁשהּוא: זה ּבענין ּדבריו (dhiyראיתי ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָ
e`l gkn mb zewln xtqn zaiign Ð epax wleg dilr Ð ef
cxtpa mdn cg` lk lv`y mixeqi` dnk etxhvdyk Ð cg`
Ð etxhvdy mixeqi`d xtqnke .miiw xen`d e`ld did
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'` xc` c"i iyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(dwelאּלא יתקּים ולא יהיה לא נכֹון, ׁשאינֹו ּפרּוׁש וזה .ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹ
הּתלמּוד. ּבלׁשֹון המבארים האמּתּיים הּכללים ְְְְְֲִִִִִִִַַַַָָָֹּבהּפּו
ׁשחּיבּו ּתמצא ּכאן ּׁשהקּדמנּו ּבמה ּתתּבֹונן ׁשאם ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָוהּוא:
אתֿ ֿ ּתׁשּקצּו "אל והּוא: אחד מּלאו מלקּיֹות ְְְְִֶֶַַַָָָֹֻׁשלׁש
זה, ּדבר ּבּטּול נתּבאר ּוכבר ֿ הּׁשרץ". ּבכל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹנפׁשתיכם
ּכמֹו ּפנים, ּבׁשּום אחד לאו על מלקּיֹות ׁשּתי לֹוקין ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֻוׁשאין

חּלין ּבגמרא זה(aw:)ׁשּבארּו ּכלל הקּדמנּו ּוכבר : ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֻ
לקּמן ּדגמאֹות מּמּנּו ל ויבֹואּו ּפעמים, ּכּמה ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֻּובארנּוהּו

(hÎgiy ,dvw dyrz `l).

הּוא: ּתׁשּתּבׁש ולא ּבֹו ּתסּתּפק ׁשּלא הּנכֹון ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹוהּדבר
הּמים וׁשרץ העֹוף ׁשרץ ּבעצמֹו ׁשהּוא חי ּבעל ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשהאֹוכל

אח ּבלבד: ׁשלׁש לֹוקה ― הארץ ׁשרץוׁשרץ מּׁשּום ת ְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשּגם הארץ ׁשרץ מּׁשּום ואחת הּלאו, ּבֹו ׁשּנתּבאר ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהעֹוף
אתֿ ֿ ּתׁשּקצּו "אל מּׁשּום ואחת הּלאו, נתּבאר ְְְְִִֵֶַַַַַָָּבֹו
ֿ ׁשרץ", "ּכל ּבכלל נאסר הּמים ׁשרץ ׁשּגם ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹנפׁשתיכם",
ֿ הּׁשרץ ּבכל ֿ נפׁשתיכם את ֿ ּתׁשּקצּו "אל אמרֹו: ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָֹוהּוא
אחת לֹוקה ― ּבלבד הארץ ׁשרץ אכל ואם ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּׁשרץ".
אחת ― העֹוף ׁשרץ על ּגם וכ הארץ. ׁשרץ ְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָמּׁשּום
אחת ― לבּדֹו הּמים ׁשרץ על וכ העֹוף. ׁשרץ ְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָמּׁשּום
הּׁשרץ". ֿ הּׁשרץ ּבכל ֿ נפׁשתיכם את ֿ ּתׁשּקצּו "אל ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹמּׁשּום
ׁשרץ על ילקה לא הארץ ׁשרץ ּכֹולל זה ׁשּלאו ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּומחמת
מפרׁשים לאוין אלף לנּו ּבאּו ׁשאפּלּו לפי ׁשּתים, ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹהארץ
מלקּות אּלא עליהן לֹוקה אינֹו ― הארץ" ּב"ׁשרץ ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻּכּלם
אמר: ואפּלּו ּבעצמֹו, אחד ּבענין נכּפלּו ׁשּכּלם לפי ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֻאחת,
ּתאכל", לא הארץ "ׁשרץ ּתאכלּו", לא הארץ ְֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֹֹ"ׁשרץ
יתחּיב לא ― ּפעמים אלף ּכ יאכל", לא הארץ ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ"ׁשרץ
ׁשּקבעּו ׁשאּלה ראית האם אחת. מלקּות אּלא ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָעליו
לֹוקה ׁשעטנז ׁשהּלֹובׁש סֹוברים הּזה המׁשּבׁש ֿ הּכלל ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻאת

לאוין ׁשני ּבֹו ׁשּבאּו ּכיון ak,ׁשּתים mixac .hi ,hi `xwie) ְְִִֵֵֶַָָָ
(`iהיה זה אּלא ּכן סֹוברים ׁשהם ראיתי לא מפרׁשים? .ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֹ

מּוזרים ּדבריהם ואין ׁשהּוא, מי אמרֹו אּלּו ּבעיניהם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָמּוזר
עליו לֹוקין העֹוף ׁשרץ אֹו הארץ ׁשּׁשרץ ּבאמרם ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָּבעיניהם
מּׁשּום ואחת ּבֹו המפרׁש הּלאו מחמת אחת ְְְֲִִֵַַַַַַַַָָֹׁשּתים:
ּברּור וזה ֿ הּׁשרץ". ּבכל ֿ נפׁשתיכם את ֿ ּתׁשּקצּו ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ"אל
והאּלמים. ֿ החרׁשים מן אפּלּו יעלם ׁשּלא עד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹּבתכלית
ואמר לבארֹו ׁשהתחלּתי ֿ הענין את להׁשלים ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹאחזֹור
oeekn zeidl jixv e`l lk ,e`l siqedl ick epiax zhiyl)
oi`y zelitk df ixd ok `lel .dpekz ly "ztqez" e` "wlg"l

(epiax zhiyl) oiwelשל חלק אותו על אחת מפעם יותר
רבינו לפירוש הקדמה הם הבאים והדברים איסור.
מן זרע ּבאיזה חי ׁשּנתהּוה ארע ׁשאם הגמרא): ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַבמאמר
ֿ עלֿ אף העֹולם, לאויר ויצא הּפרֹות מן ּבפרי אֹו ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָהּזרעים
מלקּות חּיב האֹוכלֹו הרי ― האדמה ּבפני נגע ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָּפי
ׁשּבארנּו ּכמֹו עצמֹו, ּבפני לאו ּבֹו ׁשּנאמר לפי ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָאחת,

לזֹו ׁשּקדמה grw)ּבּמצוה dyrz `l)ּפני על רחׁש ואם , ְְְְִִֵֶַַַָָָָָ
ּבּה ורמׂש epi`yהארץ uxya cgein xeqi` `ed "ynx") ְֶַָָָָ

(cilenֿלכל" מּׁשּום: אחת ׁשּתים: אכילתֹו על חּיב ―ְְֲִִִַַַַַָָָ
הם" ֿ ׁשקץ ּכי תאכלּום לא הארץ על הּׁשרץ (my,הּׁשרץ ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ

(an―(grw dyrz `l)תטּמאּו "ולא מּׁשּום: ואחת ,ְְְְִַַַֹ
הארץ" על הרמׂש ֿ הּׁשרץ ּבכל ֿ נפׁשתיכם my,את `xwie) ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

(cn―(frw dyrz `l)הארץ ֿ על הּׁשרץ ֿ הּׁשרץ ["וכל ,ְֵֶֶֶַַַָָָֹ
יאכל" לא הּוא n`)ׁשקץ ,my)לאּלּו נֹוסף ארע ואם [ ְִֵֵֵֵֶֶַָָָֹ

ׁשלׁש עליו חּיב ― ורֹובה ּפֹורה ׁשּיהא יהא] ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ[ׁשּלא
מּׁשּום: ּוׁשליׁשית לעיל, ׁשהזּכרנּו הׁשּתים ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַֻמלקּיֹות:

יאכל" לא הּוא ׁשקץ הארץ על הּׁשרץ ֿ הּׁשרץ (my)"וכל ְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
―(erw dyrz `l)ּֿבכל ֿ נפׁשתיכם את תטּמאּו ְְְְְֵֶֶַַָֹֹ["ולא

הארץ" על הרמׂש an)הּׁשרץ ,my)ׁשּיהא לכ נֹוסף ואם ,[ ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ֿ ׁשרץ "ּכל מּׁשּום: רביעית מלקּות עליו יתחּיב ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָמעֹופף

יאכל" לא לכם הּוא טמא hi)העֹוף ,ci mixac)―`l) ֵֵֵֶָָָָֹ
(drw dyrzׁשהּוא עם ּבּמים ׂשֹוחה ׁשּיהא לכ נֹוסף ְְְִִִֵֶֶֶַַַָואם

יתחּיב ― רּבים ּבמינים ּתמיד רֹואים ׁשאנּו ּכמֹו ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָמעֹופף,
ׁשרץ מּׁשּום: זֹו חמיׁשית מלקּות מלקּיֹות, חמׁש ְְֲִִִֵֶֶַַָָָֻעליו
ֿ ּתׁשּקצּו "אל אמרֹו: והּוא הּכֹוללֹו לאו ׁשּבא ְְְְְִֶַַַַַָָָהּמים,

בהם" תּטּמאּו ולא הּׁשרץ ֿ הּׁשרץ ּבכל ֿ נפׁשתיכם (my,את ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ
(bn―(igkepd dyrz `l)זה חי ׁשּיהא לכ נֹוסף ואם .ְְְִֵֶֶַַָ

יתחּיב ― עֹוף ּגם האֹוכל מן הּמתהּוה ּבמלקּותּבעצמֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָ
יאכלּו" לא ֿ העֹוף מן ּתׁשּקצּו ֿ אּלה "ואת מּׁשּום: ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹׁשּׁשית

(bi ,my)―(crw dyrz `l)ׁשּיתהּוה ּכ על ּתּתּמה ואל .ְְִִֶֶַַַַָָ
קרֹובֹות לעּתים רֹואים ׁשאנּו לפי הּפרֹות, מעּפּוׁש ְְְִִִִִֵֵֶַָעֹוף
האגֹוז מן ּגדֹולים יֹותר והם ֿ העּפּוׁשים מן מתהּוים ְְְֱִִִִִִִֵֵַָָעֹופֹות
טמא עֹוף הּוא ּבעצמֹו אחד ׁשּמין על ּתתּפּלא ואל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּקטן
לֹו ׁשּיהיּו רחֹוק, ּדבר זה אין ּכי ― העֹוף ׁשרץ ְְִִֵֶֶֶֶָָָָוהּוא
ּתראה הלא העֹוף. ׁשרץ ּותכּונֹות ּופעּלֹותיו העֹוף ְְְְֲִֶֶֶָָָֹֻּתכּונֹות
ּדג מלקּיֹות הּׁשׁש אּלּו ּבכלל ׁשּמנּו ּכלֿהראׁשֹונים ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻּפרּוׁשי
ׁשאפׁשר לפי אכחיׁשּנּו, ולא נכֹון וזה הּמים, וׁשרץ ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָטמא
ויהיה עֹוף יהיה ֿ ּכן ּגם ּכ הּמים, ׁשרץ ויהיה ּדג ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּיהא
וׁשרץ העֹוף וׁשרץ עֹוף ׁשהיה הּפֹוטיתא, וזהּו העֹוף, ְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשרץ
ארּבע, עליה חּיבין ּולפיכ ― הּמים וׁשרץ ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהארץ
היא האמּורה, זֹו ּונמלה חמׁש. עליה לֹוקה ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָָוהּנמלה
ּפֹורה ׁשאינה הּפרֹות מעּפּוׁש הּמתהּוה המעֹופפת ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּנמלה
ֿ האכל מן ׁשּפרׁש ׁשרץ מּׁשּום: אחת עליה חּיב ― ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹורֹובה

(grw dyrz `l)הארץ על ׁשֹורץ מּׁשּום: ואחת ,`l) ְִֵֶַַַָָ
(erw dyrzהארץ על רֹומׂש מּׁשּום: ואחת ,dyrz `l) ְִֵֶַַַָָ

(frwהעֹוף ׁשרץ מּׁשּום: ואחת ,(drw dyrz `l)ואחת , ְְִֶֶַַַַָ
הּמים ׁשרץ hrw)מּׁשּום: dyrz `l)היא ׁשּגם והּצרעה ְְִִִִֶֶֶַַַָָ

וׁשרץ עֹוף ׁשהיא אּלּו על ּבּה נֹוסף ֿ העּפּוׁש, מן ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָמתהּוה
הּנמלה אֹו הּצרעה ׁשּתתהּוה הּנמנע מן ואין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהעֹוף.
ּובתֹו ֿ העּפּוׁשים מן והּׁשֹורצים המעֹופפים מּמיני ְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָוזּולתן
ּבמּדעי ידיעה להם ׁשאין ההמֹון, אצל אּלא ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהּפרֹות
ּדבר ׁשּיתהּוה אפׁשר אי ֿ מין ׁשּכל מדּמים אּלא ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּטבע,
על ּכ ׁשהּדבר רֹואים ׁשהם ּכיון ּונקבה מּזכר אלא ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָמּמּנּו
ּדבר ׁשהּוא לפי זה, ענין והבן אּלּו ּכללים ּוזכֹור ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָֹהרב.
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קפי '` xc` c"iÎb"i iyilyÎipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

הּוא dxe`klּבעלמא mlrpd z` dlbn "xnege lw"d :xnelk) ְְָָ
dxezd z`f dazk eli`k aygp df ixde "zexeyd oia"

(yxetnaּבמקֹומֹו ׁשּנבאר ּכמֹו ּבבּתֹו", ׁשאמרּו ּכדר ,`l) ְְְְְְִִֵֶֶֶֶָָ
(gt xeriy Ð ely dyrzמּבׂשר ּכזית ֿ האֹוכל ּכל ּולפיכ .ְְְִִִֵַַָָָ

לֹוקה ― ׁשּיהיה מהן מין מאיזה טמאה חּיה אֹו ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּבהמה
זאת ודע `epמּדאֹוריתא. xeqi`d xwiry oeik :xnelk) ְְְִַַָֹ

oi`"l dxizqa df oi` Ð "xnege lw" cenll ilan mb mircei

(dwele Ð "oicd on oixidfn.

― הקע"ד עֹוףהּמצוה מּלאכל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֹֻ
ּתׁשּקצּו ֿ אּלה "ואת הּמינים: ּבאֹותם אמרֹו והּוא ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָטמא,

יאכלּו" לא ֿ העֹוף bi)מן ,`i `xwie)ּכזית מהם האֹוכל וגם . ְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹ
עם זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָמּבׂשרם

מחּלין ג' ּבפרק ׁשּלפניה .(hp.)הּׁשּתים
יום שני ֿ שלישי י "ג ֿ י "ד אדר א '

ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֻ

ה'תשע"ו  א' אדר י"ג שני יום

קעה. קעג. תעשה לא מצות
קעח. קעז. קעו.

― הקע"ג ּדגהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָֻ
יהיּו "וׁשקץ הּדגים: מן הּמינים ּבאֹותם אמרֹו והּוא ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָטמא,

ּתׁשּקצּו" ֿ נבלתם ואת תאכלּו לא מּבׂשרם i`,לכם `xwie) ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹ
(`i.לֹוקה ― ּכזית מּבׂשרם והאֹוכל .ְְְִִֵֶַָָָ

― הקע"ה ׁשרץהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
מן וזּולתם והּצרעין והּדבֹורים הּזבּובים ּכגֹון ְְְְְְְִִִִַַַָָָָהעֹוף,
ׁשרץ "וכל ּתֹורה: ּבמׁשנה אמרֹו והּוא האּלה, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹהּמינים

יאכלּו" לא לכם הּוא טמא hi)העֹוף ,ci mixac)ּולׁשֹון . ְֵֵֵֶָָָָֹ
ֿ תעׂשה", לא מצות ― וכּו' העֹוף ׁשרץ "וכל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָֹֹספרי:

לֹוקה. ― ְְֶָָוהאֹוכלם

― הקע"ו ׁשרץהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
וזהּו להם, והּדֹומה והחּפּוׁשּיֹות הּתֹולעים ּכגֹון ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָהארץ,
ֿ הּׁשרץ "וכל יתעּלה: אמרֹו והּוא הארץ, ׁשרץ ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּנקרא:

יאכל" לא הּוא ׁשקץ ֿ הארץ על n`)הּׁשרץ ,`i `xwie). ֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
מּׁשהּו מהם dnly)והאֹוכל dixa ef dzid m`)חּיב ― ְֵֵֶֶַַָָ

ְַמלקּות.

― הקע"ז הּׁשרץהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
מסּים מין ׁשאינֹו ֿ עלּֿפי אף ֿ העּפּוׁשים, מן ְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֻהּמתהּוה
תטּמאּו "ולא אמרֹו: והּוא ּונקבה, מּזכר נֹולד ְְְְְְְִֵֵַָָָָָֹואינֹו

עלֿהארץ" הרמׂש ֿ הּׁשרץ ּבכל ֿ נפׁשתיכם cn)את ,my). ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ספרא ipiny)ּולׁשֹון zyxt)― ֿ הארץ על הרמׂש "הּׁשרץ : ְְִֵֶֶֶַַָָָָֹ

ּבין ׁשּיׁש החּלּוק וזהּו ורֹובה", ּפֹורה ׁשאינֹו ֿ ּפי ֿ על ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַאף
הארץ" על הּׁשרץ "הּׁשרץ erw)אמרֹו dxdf` lirl)ּובין ְֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

הּוא ― הּׁשֹורץ ׁשהּׁשרץ לפי הרמׂש". "הּׁשרץ ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹאמרֹו
מׁשריץ הּוא והרי הּמין את הּמֹוליד ּכח ּבֹו ׁשּיׁש ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹהּׁשרץ

(mivxy cilen)הּׁשרץ הּוא ― הרֹומׂש והּׁשרץ הארץ; ְֵֶֶֶֶֶַַַָָָעל

ֿ הע מן האֹוכלהּמתהּוה וגם ּכמֹוהּו, מֹוליד ׁשאינֹו ּפּוׁשים ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
לֹוקה. ― ִֶֶמּמּנּו

― הקע"ח ּבעליהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
וירמׂשּו מּׁשּיצאּו והּפרֹות הּזרעים ּבתֹו הּמתהּוים ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָהחּיים
מצאנּום אפּלּו הּפרי, אֹותֹו אֹו הּזרע אֹותֹו ּפני ְְֲִִֵֶֶַַַַָעל
― והאֹוכלם לאכלם, אסּור ― האכל ּבתֹו ּכ ֿ ְְְְְֶַַָָָָָָָֹאחר
לא ֿ הארץ על הּׁשרץ ֿ הּׁשרץ "לכל אמרֹו: והּוא ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹלֹוקה,

הם" ֿ ׁשקץ ּכי an)תאכלּום ,`i my)ספרא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִֵֶֶָֹ
(ipiny."וחזרּו לארץ ׁשּפרׁשּו את "להביא :ְְְְִֵֵֶֶָָָָ

ה'תשע"ו  א' אדר י"ד שלישי 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 ֿ הּׁשרץ ּבכל ֿ נפׁשתיכם את ֿ ּתׁשּקצּו ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹ"אל

ּבם" ונטמתם ּבהם bn)תּטּמאּו ,`i `xwie)ּבפני לאו זה . ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָ
האֹוכל לפיכ ּכֹולל. אּסּור ּכעין והּוא עליו, ולֹוקין ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָעצמֹו
"וכלֿ מּׁשּום אחת ׁשּתים: לֹוקה ― הארץ מּׁשרץ ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּדבר

יאכל" לא הּוא ׁשקץ ֿ הארץ על הּׁשרץ n`)הּׁשרץ ,my), ֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ֿ הּׁשרץ". ּבכל ֿ נפׁשתיכם את ֿ ּתׁשּקצּו "אל מּׁשּום ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹואחת
אחת ׁשּתים: לֹוקה ― העֹוף מּׁשרץ ּדבר האֹוכל ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָוכן

יאכלּו" לא לכם הּוא טמא העֹוף "ׁשרץ ci,מּׁשּום mixac) ִֵֵֵֶֶֶָָָָֹ
(eh―(erw dyrz `l)ּתׁשּקצּו ֿ "אל מּׁשּום ואחת ,ְְְִַַַַ

וא ֿ הּׁשרץ". ּבכל ֿ נפׁשתיכם אחדאת חי ּבעל אכל ם ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ּ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 ֿ ּתׁשּקצּו "אל מּׁשּום הּׁשּׁשית והּמלקּות ,ְְְְִִִֶַַַַַ

ׁשרץ ּגם ּכֹולל ׁשהּוא לפי הּׁשרץ", ֿ הּׁשרץ ּבכל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹנפׁשתיכם
מּמה חּוץ הּמים ׁשרץ לאסֹור ּפסּוק לנּו ואין ְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּמים.
הּׁשרץ". ֿ הּׁשרץ ּבכל ֿ נפׁשתיכם את ֿ ּתׁשּקצּו "אל ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹּׁשּנאמר:

מּכֹות ּבגמרא אמרּו האּלה הּכללים "אכל(fh:)ּולפי : ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
lyּפֹוטיתא zepekz epiax ea x`zn oldle .mind uxy) ִָ

(ezhiy itl `xnbd xn`n miiwl ick mitqep mivxy―
לֹוקה ― צרעה חמׁש; לֹוקה ― נמלה ארּבע; ְְְִֵֶֶֶַַָָָָלֹוקה
אֹו ּפרּוׁשֹו ׁשּׁשמעּתי ֿ מי ּכל ׁשּפרׁש הּפרּוׁש זהּו ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשׁש".

וכּו' ּפֹוטיתא אכל ׁשהּוא: זה ּבענין ּדבריו (dhiyראיתי ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָ
e`l gkn mb zewln xtqn zaiign Ð epax wleg dilr Ð ef
cxtpa mdn cg` lk lv`y mixeqi` dnk etxhvdyk Ð cg`
Ð etxhvdy mixeqi`d xtqnke .miiw xen`d e`ld did
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'` xc` c"i iyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(dwelאּלא יתקּים ולא יהיה לא נכֹון, ׁשאינֹו ּפרּוׁש וזה .ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹ
הּתלמּוד. ּבלׁשֹון המבארים האמּתּיים הּכללים ְְְְְֲִִִִִִִַַַַָָָֹּבהּפּו
ׁשחּיבּו ּתמצא ּכאן ּׁשהקּדמנּו ּבמה ּתתּבֹונן ׁשאם ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָוהּוא:
אתֿ ֿ ּתׁשּקצּו "אל והּוא: אחד מּלאו מלקּיֹות ְְְְִֶֶַַַָָָֹֻׁשלׁש
זה, ּדבר ּבּטּול נתּבאר ּוכבר ֿ הּׁשרץ". ּבכל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹנפׁשתיכם
ּכמֹו ּפנים, ּבׁשּום אחד לאו על מלקּיֹות ׁשּתי לֹוקין ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֻוׁשאין

חּלין ּבגמרא זה(aw:)ׁשּבארּו ּכלל הקּדמנּו ּוכבר : ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֻ
לקּמן ּדגמאֹות מּמּנּו ל ויבֹואּו ּפעמים, ּכּמה ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֻּובארנּוהּו

(hÎgiy ,dvw dyrz `l).

הּוא: ּתׁשּתּבׁש ולא ּבֹו ּתסּתּפק ׁשּלא הּנכֹון ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹוהּדבר
הּמים וׁשרץ העֹוף ׁשרץ ּבעצמֹו ׁשהּוא חי ּבעל ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשהאֹוכל

אח ּבלבד: ׁשלׁש לֹוקה ― הארץ ׁשרץוׁשרץ מּׁשּום ת ְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשּגם הארץ ׁשרץ מּׁשּום ואחת הּלאו, ּבֹו ׁשּנתּבאר ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהעֹוף
אתֿ ֿ ּתׁשּקצּו "אל מּׁשּום ואחת הּלאו, נתּבאר ְְְְִִֵֶַַַַַָָּבֹו
ֿ ׁשרץ", "ּכל ּבכלל נאסר הּמים ׁשרץ ׁשּגם ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹנפׁשתיכם",
ֿ הּׁשרץ ּבכל ֿ נפׁשתיכם את ֿ ּתׁשּקצּו "אל אמרֹו: ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָֹוהּוא
אחת לֹוקה ― ּבלבד הארץ ׁשרץ אכל ואם ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּׁשרץ".
אחת ― העֹוף ׁשרץ על ּגם וכ הארץ. ׁשרץ ְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָמּׁשּום
אחת ― לבּדֹו הּמים ׁשרץ על וכ העֹוף. ׁשרץ ְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָמּׁשּום
הּׁשרץ". ֿ הּׁשרץ ּבכל ֿ נפׁשתיכם את ֿ ּתׁשּקצּו "אל ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹמּׁשּום
ׁשרץ על ילקה לא הארץ ׁשרץ ּכֹולל זה ׁשּלאו ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּומחמת
מפרׁשים לאוין אלף לנּו ּבאּו ׁשאפּלּו לפי ׁשּתים, ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹהארץ
מלקּות אּלא עליהן לֹוקה אינֹו ― הארץ" ּב"ׁשרץ ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֻּכּלם
אמר: ואפּלּו ּבעצמֹו, אחד ּבענין נכּפלּו ׁשּכּלם לפי ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֻאחת,
ּתאכל", לא הארץ "ׁשרץ ּתאכלּו", לא הארץ ְֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֹֹ"ׁשרץ
יתחּיב לא ― ּפעמים אלף ּכ יאכל", לא הארץ ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ"ׁשרץ
ׁשּקבעּו ׁשאּלה ראית האם אחת. מלקּות אּלא ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָעליו
לֹוקה ׁשעטנז ׁשהּלֹובׁש סֹוברים הּזה המׁשּבׁש ֿ הּכלל ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֻאת

לאוין ׁשני ּבֹו ׁשּבאּו ּכיון ak,ׁשּתים mixac .hi ,hi `xwie) ְְִִֵֵֶַָָָ
(`iהיה זה אּלא ּכן סֹוברים ׁשהם ראיתי לא מפרׁשים? .ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֹ

מּוזרים ּדבריהם ואין ׁשהּוא, מי אמרֹו אּלּו ּבעיניהם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָמּוזר
עליו לֹוקין העֹוף ׁשרץ אֹו הארץ ׁשּׁשרץ ּבאמרם ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָּבעיניהם
מּׁשּום ואחת ּבֹו המפרׁש הּלאו מחמת אחת ְְְֲִִֵַַַַַַַַָָֹׁשּתים:
ּברּור וזה ֿ הּׁשרץ". ּבכל ֿ נפׁשתיכם את ֿ ּתׁשּקצּו ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ"אל
והאּלמים. ֿ החרׁשים מן אפּלּו יעלם ׁשּלא עד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹּבתכלית
ואמר לבארֹו ׁשהתחלּתי ֿ הענין את להׁשלים ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹאחזֹור
oeekn zeidl jixv e`l lk ,e`l siqedl ick epiax zhiyl)
oi`y zelitk df ixd ok `lel .dpekz ly "ztqez" e` "wlg"l

(epiax zhiyl) oiwelשל חלק אותו על אחת מפעם יותר
רבינו לפירוש הקדמה הם הבאים והדברים איסור.
מן זרע ּבאיזה חי ׁשּנתהּוה ארע ׁשאם הגמרא): ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַבמאמר
ֿ עלֿ אף העֹולם, לאויר ויצא הּפרֹות מן ּבפרי אֹו ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָהּזרעים
מלקּות חּיב האֹוכלֹו הרי ― האדמה ּבפני נגע ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָּפי
ׁשּבארנּו ּכמֹו עצמֹו, ּבפני לאו ּבֹו ׁשּנאמר לפי ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָאחת,

לזֹו ׁשּקדמה grw)ּבּמצוה dyrz `l)ּפני על רחׁש ואם , ְְְְִִֵֶַַַָָָָָ
ּבּה ורמׂש epi`yהארץ uxya cgein xeqi` `ed "ynx") ְֶַָָָָ

(cilenֿלכל" מּׁשּום: אחת ׁשּתים: אכילתֹו על חּיב ―ְְֲִִִַַַַַָָָ
הם" ֿ ׁשקץ ּכי תאכלּום לא הארץ על הּׁשרץ (my,הּׁשרץ ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ

(an―(grw dyrz `l)תטּמאּו "ולא מּׁשּום: ואחת ,ְְְְִַַַֹ
הארץ" על הרמׂש ֿ הּׁשרץ ּבכל ֿ נפׁשתיכם my,את `xwie) ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

(cn―(frw dyrz `l)הארץ ֿ על הּׁשרץ ֿ הּׁשרץ ["וכל ,ְֵֶֶֶַַַָָָֹ
יאכל" לא הּוא n`)ׁשקץ ,my)לאּלּו נֹוסף ארע ואם [ ְִֵֵֵֵֶֶַָָָֹ

ׁשלׁש עליו חּיב ― ורֹובה ּפֹורה ׁשּיהא יהא] ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ[ׁשּלא
מּׁשּום: ּוׁשליׁשית לעיל, ׁשהזּכרנּו הׁשּתים ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַֻמלקּיֹות:

יאכל" לא הּוא ׁשקץ הארץ על הּׁשרץ ֿ הּׁשרץ (my)"וכל ְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
―(erw dyrz `l)ּֿבכל ֿ נפׁשתיכם את תטּמאּו ְְְְְֵֶֶַַָֹֹ["ולא

הארץ" על הרמׂש an)הּׁשרץ ,my)ׁשּיהא לכ נֹוסף ואם ,[ ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ֿ ׁשרץ "ּכל מּׁשּום: רביעית מלקּות עליו יתחּיב ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָמעֹופף

יאכל" לא לכם הּוא טמא hi)העֹוף ,ci mixac)―`l) ֵֵֵֶָָָָֹ
(drw dyrzׁשהּוא עם ּבּמים ׂשֹוחה ׁשּיהא לכ נֹוסף ְְְִִִֵֶֶֶַַַָואם

יתחּיב ― רּבים ּבמינים ּתמיד רֹואים ׁשאנּו ּכמֹו ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָמעֹופף,
ׁשרץ מּׁשּום: זֹו חמיׁשית מלקּות מלקּיֹות, חמׁש ְְֲִִִֵֶֶַַָָָֻעליו
ֿ ּתׁשּקצּו "אל אמרֹו: והּוא הּכֹוללֹו לאו ׁשּבא ְְְְְִֶַַַַַָָָהּמים,

בהם" תּטּמאּו ולא הּׁשרץ ֿ הּׁשרץ ּבכל ֿ נפׁשתיכם (my,את ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ
(bn―(igkepd dyrz `l)זה חי ׁשּיהא לכ נֹוסף ואם .ְְְִֵֶֶַַָ

יתחּיב ― עֹוף ּגם האֹוכל מן הּמתהּוה ּבמלקּותּבעצמֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָ
יאכלּו" לא ֿ העֹוף מן ּתׁשּקצּו ֿ אּלה "ואת מּׁשּום: ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹׁשּׁשית

(bi ,my)―(crw dyrz `l)ׁשּיתהּוה ּכ על ּתּתּמה ואל .ְְִִֶֶַַַַָָ
קרֹובֹות לעּתים רֹואים ׁשאנּו לפי הּפרֹות, מעּפּוׁש ְְְִִִִִֵֵֶַָעֹוף
האגֹוז מן ּגדֹולים יֹותר והם ֿ העּפּוׁשים מן מתהּוים ְְְֱִִִִִִִֵֵַָָעֹופֹות
טמא עֹוף הּוא ּבעצמֹו אחד ׁשּמין על ּתתּפּלא ואל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּקטן
לֹו ׁשּיהיּו רחֹוק, ּדבר זה אין ּכי ― העֹוף ׁשרץ ְְִִֵֶֶֶֶָָָָוהּוא
ּתראה הלא העֹוף. ׁשרץ ּותכּונֹות ּופעּלֹותיו העֹוף ְְְְֲִֶֶֶָָָֹֻּתכּונֹות
ּדג מלקּיֹות הּׁשׁש אּלּו ּבכלל ׁשּמנּו ּכלֿהראׁשֹונים ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻּפרּוׁשי
ׁשאפׁשר לפי אכחיׁשּנּו, ולא נכֹון וזה הּמים, וׁשרץ ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָטמא
ויהיה עֹוף יהיה ֿ ּכן ּגם ּכ הּמים, ׁשרץ ויהיה ּדג ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּיהא
וׁשרץ העֹוף וׁשרץ עֹוף ׁשהיה הּפֹוטיתא, וזהּו העֹוף, ְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשרץ
ארּבע, עליה חּיבין ּולפיכ ― הּמים וׁשרץ ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהארץ
היא האמּורה, זֹו ּונמלה חמׁש. עליה לֹוקה ְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָָוהּנמלה
ּפֹורה ׁשאינה הּפרֹות מעּפּוׁש הּמתהּוה המעֹופפת ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּנמלה
ֿ האכל מן ׁשּפרׁש ׁשרץ מּׁשּום: אחת עליה חּיב ― ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹורֹובה

(grw dyrz `l)הארץ על ׁשֹורץ מּׁשּום: ואחת ,`l) ְִֵֶַַַָָ
(erw dyrzהארץ על רֹומׂש מּׁשּום: ואחת ,dyrz `l) ְִֵֶַַַָָ

(frwהעֹוף ׁשרץ מּׁשּום: ואחת ,(drw dyrz `l)ואחת , ְְִֶֶַַַַָ
הּמים ׁשרץ hrw)מּׁשּום: dyrz `l)היא ׁשּגם והּצרעה ְְִִִִֶֶֶַַַָָ

וׁשרץ עֹוף ׁשהיא אּלּו על ּבּה נֹוסף ֿ העּפּוׁש, מן ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָמתהּוה
הּנמלה אֹו הּצרעה ׁשּתתהּוה הּנמנע מן ואין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהעֹוף.
ּובתֹו ֿ העּפּוׁשים מן והּׁשֹורצים המעֹופפים מּמיני ְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָוזּולתן
ּבמּדעי ידיעה להם ׁשאין ההמֹון, אצל אּלא ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהּפרֹות
ּדבר ׁשּיתהּוה אפׁשר אי ֿ מין ׁשּכל מדּמים אּלא ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּטבע,
על ּכ ׁשהּדבר רֹואים ׁשהם ּכיון ּונקבה מּזכר אלא ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָמּמּנּו
ּדבר ׁשהּוא לפי זה, ענין והבן אּלּו ּכללים ּוזכֹור ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָֹהרב.
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`'קפב xc` e"h iriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אפניו על i`)ּדבר ,dk ilyn)את ל ּבארּתי ּוכבר . ְְְְִֵֶַַָָָָֻ
על חּיבים זה חי ּבעל ותאמר: ּתבחֹון ׁשּבהם ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹהענינים
ּכ אּלא עליו חּיבין אין וזה מלקּיֹות, וכ ּכ ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֻאכילתֹו
חי ּבעל ׁשהאֹוכל ל יתּבאר האּלה הּלׁשֹונֹות ּומן .ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוכ
אּלא "ּכזית", ּבֹו אֹומרים ואין לׁשעּורֹו חֹוׁשׁשין אין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָׁשלם
הּׁשרץ, ׁשרץ מּׁשּום ׁשלׁש: לֹוקה ― יּתּוׁש אֹוכל ֲִִֵֵֶֶֶַַָֹֹאפּלּו

עֹוד ואמרּו העֹוף. ׁשרץ ּומּׁשּום רֹומׂש, fh.)ּומּׁשּום zekn): ְְִִֵֶֶָָ
אתֿ ֿ ּתׁשּקצּו אל מּׁשּום: עֹובר ― נקביו ְְְְִֵֶֶַַַַָָהּמׁשהה

מּיא ּדׁשתי מאן וכן min)נפׁשתיכם. dzeyd)ּבקרנא ְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָֹ
מּׁשּום: עֹובר ― ּדם מּקיז ׁשל ּכלי והּוא ְְְִִִֵֶַָָָֻּדאּמנא,
הּלכלּוכים ּבאכילת הּדין והּוא ֿ נפׁשתיכם. את ֿ ּתׁשּקצּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַֹאל
רב ׁשּנפׁש המגעלים, ּדברים ּוׁשתּית הּמאּוסים ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹּודברים
אין אבל עליו, מזהרים ֿ זה ּכל ― מהם קהה אדם ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֻּבני
אּלא אינֹו ּדקרא ׁשּפׁשטיּה לפי מלקּות, עליו, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָחּיבים
הּנה מרּדּות. מּכת אּלּו על אֹותֹו מּכין אבל ּבלבד: ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבׁשרץ
"אלֿ ׁשהּוא זה, ׁשּפסּוק ֿ ּׁשהקּדמנּו ֿ מה מּכל ל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָנתּבאר
הּמים ׁשרץ אּסּור מּמּנּו למדנּו ֿ נפׁשתיכם", את ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹּתׁשּקצּו
זאת. והבן מּזה. חּוץ מיחד לאו עליו ּבא ׁשּלא ְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֻּבלבד,

― ּוׁשמנים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֹ
תאכלּו "לא אמרֹו: והּוא הּמתה, את מּלאכֹול ְְְְְֱִֵֶֶֶַַָָֹֹֻׁשהזהרנּו

ֿ נבלה" k`)ּכל ,ci mixac)― ּכזית נבלה מּבׂשר והאֹוכל ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָ
ֶלֹוקה.

― הקפ"ח ּבׂשרהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָֻ
הּנסקל `mc)ׁשֹור bxdy oebk ,dliwq aiigy ig lra)ואפּלּו ְֲִִַַָ

ּבאכילה נאסר ּדינֹו ׁשּמּׁשּנגמר לפי סקילתֹו, קדם ְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹנׁשחט
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכׁשרה, ׁשחיטה ׁשּנׁשחט ֿ ּפי ֿ על ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָאף

אתּֿבׂשרֹו" יאכל gk)"ולא ,`k zeny)ה ּולׁשֹון ּמכלּתא. ְְְְְִֵֵֶַָָָֹ
(mihtyn zyxt)הּבעלים וקדמּו לּסקל ׁשּיצא "ׁשֹור :ְְְִִֵֶַָָָָָ

"ולא נאמר: לכ ּבאכילה", אסּור ּבׂשרֹו ― ְְְְֱֲִֶַַָָָָָֹּוׁשחטּוהּו
לֹוקה. ― ּכזית מּבׂשרֹו והאֹוכל ֿ ּבׂשרֹו". את ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָיאכל

ה'תשע"ו  א' אדר ט"ו רביעי יום

קפב. קפא. תעשה לא מצות
קפג. קפה. קפד.

― הקפ"א מּלאכלהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֹֻ
ֿ הּטרפ לאאת טרפה ּבּׂשדה "ּובׂשר אמרֹו: והּוא ה, ְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

l)תאכלּו" ,ak zeny)ּׁשהזּכירּו ֿ ּבמה הּוא הּכתּוב ּפׁשט , ְְְִִֵֶַַַָֹ
my)ּבּמכלּתא mihtyn zyxt)הּכתּוב "ּדּבר אמרם: והּוא , ְְְְִִֵַַָָָָ

xzeia)ּבהוה ize`ivnd `edy iptn "dcy" azk)מקֹום , ְֶַֹ
הּבהמֹות ּבקּבלה(mkxc)ׁשרב ּבא אבל (oilegלהּטרף": ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹ

(.gqּבאּור ּגם זה לפסּוק zizkld)ׁשּיׁש zernyn lra)וכ ְְֵֵֶֶַָָ
ּתאכלּנּו. לא ּולפיכ ― הּוא טרפה" ּבּׂשדה "ּובׂשר ְְְִֵֶֶַָָָָָֹֹהּוא:
נעׂשה למחיצתֹו חּוץ ׁשּיצא ּכיון ֿ ּבׂשר ׁשּכל ּבזה, ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָּכּונתם
לעזרה, חּוץ יצא אם קדׁשים קדׁשי ּבׂשר ּכגֹון ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָָָּכטרפה,
ּבׂשר אֹו לחֹומה, חּוץ יצא אם קּלים קדׁשים ּבׂשר ְְִִִַַַַָָָָָאֹו

העּבר הֹוציא אם אֹו לחבּורה, חּוץ יצא אם ֲִִִֶַַַָָָָָֻהּפסח
מחּלין ד' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו ׁשּכלֿ(gq.)אתֿידֹו, ― ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֻ

לֹוקה ּכזית מהם והאֹוכל טרפה, נקראים: אּלּו ּבׂשר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָסּוגי
והאֹוכלֹו טרפה נקרא: ֿ החי מן ּבׂשר ּגם וכן ֿ הּתֹורה ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָמן

חּלין ּובגמרא לֹוקה. ―(:aw)ּבּׂשדה "ּובׂשר אמרּו: ְְִִֶֶַָָָָָָֻ
מןֿ ּובׂשר ֿ החי מן ּבׂשר זה ― תאכלּו לא ְִִֵֵֶַַָָָָָֹֹטרפה

ׁשּלפניה עם זֹו ּבמצוה הּלאו נכּפל ּוכבר (l`הּטרפה". ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
(tw dyrzנבלה" ּבּכהנים: אמרֹו והּוא ּבּכהנים, ְְְֲֲִִֵַַַָָֹֹּגם

ֿ בּה" לטמאה יאכל לא g)ּוטרפה ,ak `xwie)ּבהם וכפל , ְְְְֵֶַַָָָָָָֹֹ
העֹוף חּטאת לאכֹול אֹותם צּוה ׁשהּכתּוב מּפני זה, ְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָלאו

הּמליקה oxetva)והיא dy`x wlnpy)ספק ּבלי והּמליקה , ְְְְְִִִִֵַַָָָ
ּבדעּתנּו עֹולה והיה נבלה; אּלא ׁשחיטה אינּה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻּבחּלין
הּדין והּוא ּבחּלין אפּלּו הּמליקה אכילת להם ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָֻֻׁשּמּתרת
ּבכלל נׁשארים ׁשהם ּבאר לפיכ ּפסּולה, ֿ ׁשחיטה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָלכל
ּפרׁשּו וכ ּוטרפה, נבלה מּלאכֹול ּבאזהרה ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָיׂשראל
ׁשאין זה, מּפסּוק עליו ׁשהעירּו אחר ּדין על נֹוסף ֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָחכמים

להזּכירֹו זה מאמרנּו d`nehמענין iabl mitqep mipic) ְְְֲִִֵֵֶַַַָ
(:an dcpae :w oilegaּבהן ׁשּנֹולדּו החּיה אֹו הּבהמה אבל .ְְֲֵֵֶַַַָָָָ

הּמּדֹות ּבאחת ׁשּנלמדּו הּטרפֹות zyxcpאחת dxezdy) ְְְְִִֵֶַַַַַַ
(opaxc dtxhe ,odaנׁשחטה אפּלּו אסּורה, אכילתּה ְֲֲֲֲֲִִִֵָָָָהרי

לֹוקה ― מּבׂשרּה ואכל ּכׁשרה ׁשחיטה והּׁשֹוחטּה ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָּכראּוי,
cid)מּדרּבנן xtqa m"anxd ea xfge)ל נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִַָָָָ

אחרֹון ּבפרק וגם זה ּובפרק מחּלין. ג' ּבפרק ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַֻהּטרפֹות
אּלּו מצות ּתׁשע ּדיני נתּבארּו מּבכֹורֹות א' ּובפרק ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָֹּדמּכֹות

זֹו למצוה twÎ`rw`)ׁשּקדמּו dyrz `l). ְְְִֶָָ

― הקפ"ב אברהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
אבר מּמּנּו ׁשּנחּתֹו והּוא החי, חי(mly)מן ּכׁשהּוא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַ

ּכברּיתֹו האבר מאֹותֹו micibונאכל mb likn `edyk) ְְִִֵֵֶַָָֹ
(xyal mitxhvn `l mixeqi` x`yay zexnl Ð zenvre
לֹוקה. האֹוכלֹו ― ֿ ׁשהּוא ּכל ּבׂשר ּבֹו היה ואפּלּו ְְֲִִֶֶַַָָָָָָּכזית,
עםֿ הּנפׁש ֿ תאכל "ולא אמרֹו: היא ּכ על ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֹוהאזהרה

bk)הּבׂשר" ,ai mixac)ספרי ּולׁשֹון ,(my d`x zyxt): ְְִֵַָָ
וכ ֿ החי". מן אבר זה ― ֿ הּבׂשר עם הּנפׁש ֿ תאכל ְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ"לא

חּלין ּבגמרא אבר(aw:)נתּבאר "אכל אמרּו: וׁשם , ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֻ
לפי ּפרּוׁשֹו: ׁשּתים". חּיב ― ֿ החי מן ּובׂשר ֿ החי ְְִִִִֵַַַַַַָָָמן
עםֿ הּנפׁש ֿ תאכל "לא האחד: הּלאו לאוין. ׁשני ְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשהם
ּבּׂשדה "ּובׂשר הּׁשני: והּלאו האבר, אּסּור ׁשהּוא ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהּבׂשר"
ּכמֹו ֿ החי, מן ּבׂשר אּסּור ׁשהּוא תאכלּו" לא ְְִִֵֵֶַַָָָֹֹטרפה

tw`)ׁשּבארנּו dyrz `l)זה ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר . ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָ
אבר עליו ּבאסרֹו לנח יתעּלה אמרֹו והּוא אחר ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבלׁשֹון

לא ּדמֹו ּבנפׁשֹו ֿ ּבׂשר א" ֿ החי: h,תאכלּו"מן ziy`xa) ְְִֵַַַַָָָֹֹ
(c.

― הקפ"ד מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
תאכלּו" לא ֿ ּדם "וכל יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ הּדם, ְְְְְִֶֶַַָָָָֹֹאת

(ek ,f `xwie)ּופרׁש ּפעמים. ּכּמה הּלאו ּבֹו נכּפל ּוכבר .ְְְִִֵֵַַַָָָָ
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יּכרת" ֿ אכליו "ּכל ואמר: ּבכרת ci)ׁשהּוא ,fi my)אם . ְְְִִֵֵֶַָָָָָֹ
ּוכבר קבּועה. חּטאת מביא ― ׁשֹוגג הּוא ואם מזיד: ְְְִִִֵֵֵַָָָהּוא

מּכרתֹות. ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָנתּבארּו

― הקפ"ה חלביהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
לא ועז וכׂשב ׁשֹור ֿ חלב "ּכל יתעּלה: אמר טהֹורה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבהמה

bk)תאכלּו" ,f my)ּבפרּוׁש ּבֹו וענׁש הּלאו נכּפל ּבזה וגם , ְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹ
ׁשֹוגג הּוא ואם מזיד: הּוא אם אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָּכרת
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת חּיב ―ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ

מחּלין .(bv.)ז' ִֵֻ

― הקפ"ג ּגידהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָֻ
ֿ יׂשראל ּבני יאכלּו לא ֿ ּכן "על אמרֹו: והּוא ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹֹהּנׁשה,

הּנׁשה" ֿ ּגיד bl)את ,al ziy`xa)ואפּלּו ּכּלֹו, והאֹוכלֹו : ְְֲִִֶֶַַָָֻ
ּוכבר לֹוקה. ― ּכזית מּמּנּו ׁשאכל אֹו ֿ ׁשהּוא, ּכל ְְִִֶֶֶֶַַָָָהּוא

מחּלין. ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָֻנתּבארּו

ה'תשע"ו  א' אדר ט"ז חמישי יום

קפו. קפז. תעשה לא מצות
קצב. קצא. קצ. קפט.

― הקפ"ז ׁשהזהרהּמצוה ּבׂשרהאזהרה מּלאכֹול נּו ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָָֻ
עֹוד אמרֹו והּוא bk)ּבחלב, zenyl sqepa)תבּׁשל ֿ "לא : ְְְְֵַָָָֹ

אּמֹו" ּבחלב fk)ּגדי ,cl zeny)ׁשהּכּונה ― ׁשנּיה ּבפעם ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָ
חּלין ּובגמרא האכילה. אּסּור ּבחלב(ciw.)ּבֹו ּבׂשר אמרּו: ְְְֲִִִִָָָָָָָָָֻ

מּכֹות ּובגמרא אכילתֹו. על ולֹוקה ּבּׁשּולֹו על (k`:)לֹוקה ְְֲִִִֶֶַַַָָָ
― ואכלֹו טֹוב ּביֹום ּבחלב הּנׁשה ּגיד "המבּׁשל ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָאמרּו:
מּׁשּום ולֹוקה ּגיד, אֹוכל מּׁשּום לֹוקה מלקּיֹות: חמׁש ְְִִִֵֵֶֶֶַָֻלֹוקה

ּגיד jxevlמבּׁשל `ly leya df ixde Ð dlik`a xeq`y) ְִֵַ
(aehÎmeiaמּׁשּום ולֹוקה ּבחלב, ּבׂשר מבּׁשל מּׁשּום ולֹוקה ,ְְְְִִֵֶֶַָָָָ

אמרּו: וׁשם הבערה". מּׁשּום ולֹוקה ּבחלב, ּבׂשר ְְְְְִֵֶַָָָָָָָָאֹוכל
oipnd)"אּפיק on ,hnyd)ועּיל oipnl)הבערה sxv ,qpkde) ְְֵֵַַַָָ

ּבאׁש ּתׂשרפּון "ואׁשריהם מהכא: ואזהרּתיּה הקּדׁש", ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָעצי
אלהיכם" לה' ּכן ֿ תעׁשּון cÎb)לא ,ai mixac)ּובגמרא . ְֱֲִֵֵֶַַָָֹֹ

ּבלׁשֹון(my)חּלין לאכילה רחמנא אּפקּה "להכי אמרּו: ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָֻ
lyּבּׁשּול oeyla dlik`d xeq`a dxezd d`hazd jkl) ִ
(leya"לקי נּמי אאכילה לקי ּדאּבּׁשּול היכי ּכי ,cnll) ְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָ

(dlik`d lr dwel jk leyiad lr dwely myky'ב ּובפרק .ְֶֶ
ּביּה(dk.)מּפסחים ּכתב לא "להכי ּבחלב: ּבׂשר על אמרּו ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָ

ּבגּופֹו אכילה `xg)רחמנא mewnn z`f micnele)למימרא . ְְְֲֲִֵַָָָָ
(epcnll)ּוזכֹור הנאתֹו". ּדר ׁשּלא אפּלּו עליו ְֲֲִִֶֶֶֶָָָָֹׁשּלֹוקין

לא ׁשעדין ּגדֹול ּכלל על להעיר לי ראּוי וכאן ְְְֲִִִֶַַָָָָָֹֹזאת.
ּבחלב ּגדי ֿ תבּׁשל "לא יתעּלה: ׁשאמרֹו והּוא, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹהזּכרּתיו

ּפעמים ׁשלׁש ּבּתֹורה נכּפל ek.אּמֹו" ,cl .hi ,ck zeny) ְְִִִַָָָָֹ
(`k ,ci mixacמהם ֿ לאו ׁשּכל הּׁשמּועה מעּתיקי ואמרּו .ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָ

ּבֹו אמרּו(rnyn)יׁש נפרד. zyxtלענין `zlikn) ְְְְִִֵָָָ
(mihtynוחד הנאה לאּסּור וחד אכילה לאּסּור "חד :ְְְְֲֲִִִַַַָָָ

ולֹומר: עלי להקׁשֹות לּמקׁשה ואפׁשר ּבּׁשּול". ְְְְְְְִִֶֶַַַַַָָלאּסּור
אּסּור מנית ולאלּמה מצות ׁשּתי ּבּׁשּולֹו ואּסּור אכילתֹו ְְְְֲִִִִִִֵָָָָָֹֹ

ׁשאּסּור הּמקׁשה ידע ׁשליׁשית? מצוה הנאתֹו אּסּור ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָמנית
ׁשהּוא לפי עצמּה, ּבפני מצוה למנֹותֹו ראּוי אין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָהנאה

מּמיני מין ׁשהאכילה ּכיון אחד ענין אכילה (`cgואּסּור ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָ
(ikxcnׁשּלא ּדבר ּבאיזה יתעּלה ׁשאמרֹו לפי ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹההנאה.

ׁשאין והּכּונה ההנאה, מדגמֹות ּדגמא אּלא אינֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻֻיאכל
אמרם והּוא ּבזּולתּה, ולא ּבאכילה לא ּבֹו (migqtנהנין ְְְְֱֲִִֶַָָָָָֹֹ

(:`kאחד ― ּתאכלּו לא ּתאכל, לא ׁשּנאמר: ְֱֶֶֶַַָָָֹֹֹֹ"ּכלֿמקֹום
ל ׁשּיפרט עד ּבמׁשמע, הנאה אּסּור ואחד אכילה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָאּסּור

d`pda)הּכתּוב xzeny)ׁשּנתּבאר ּבּנבלה" ׁשּפרט ּכדר ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ּתּתנּנה ּבׁשערי ֿ אׁשר "לּגר אמרֹו: והּוא ּבּה, ההנאה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָהּתר

לנכרי" מכר אֹו k`)ואכלּה ,ci my)אין הּזה הּכלל ּולפי . ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹ
ואּלּו מצות, ׁשּתי הנאה ואּסּור אכילה אּסּור למנֹות ְְְְְֲֲִִִִִִֵָָָָֹראּוי
חּיבים היינּו אז ּכי ּבחלב ּבבׂשר מצות ׁשּתי אֹותם ְְְְִִִִִֵַָָָָָָָָָֹמנינּו
ׁשּיהא הּכרם, ּובכלאי ּובערלה ּבחמץ ּגם ּכן ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָלעׂשֹות
ּבפני מצוה הנאה אּסּור הּמצות, ארּבע מאּלּו ֿ אחד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּבכל
ׁשּבא הּלאו אּלא נמנה ולא ּבאּלּו ׁשּנפל וכיון ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹעצמּה.
העּקר ּכפי הנאה אּסּור זה ּובכלל ּבלבד אכילתם ְְְְֲֲִִִִִִִֶַָָָָָָָּבאּסּור
ׁשאלה ּכאן נׁשארה ּבחלב. ּבבׂשר ּגם נפל ּכ ― ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָָׁשאמרנּו
ׁשאּסּור ּכיון לֹומר: לאֹומר ׁשאפׁשר והיא, ּבלבד ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאחת
הּׁשלֹום, עליהם ׁשּבארּו ּכמֹו אכילה מאּסּור מּובן ְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָהנאה
ּכדי ּבחלב ּבבׂשר ׁשליׁשי ללאו הּכתּוב הצר לּמה ּכן ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָָֻאם
לכ ׁשהצר לזה: הּתׁשּובה ׁשּבארנּו? ּכמֹו הנאתֹו, ְְְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻלאסֹור
ׁשּמּמּנּו ּתאכל" "לא לׁשֹון ּבחלב ּבבׂשר נאמר ׁשּלא ְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹּכיון
אחד לאו לכּפֹול הצר ּולפיכ וההנאה, האכילה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֻּתאסר
ּכתב לא ׁשּבגללֹו הּטעם הזּכרנּו ּוכבר הנאה. ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָֹלאּסּור
ּבֹו ּׁשּנזּכר ׁשּכלֿמה לפי ּבחלב, ּבבׂשר אכילה ְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָרחמנא
ּפיו ּפתח אם אבל ּבאכילתֹו: ׁשּיהנה עד חּיב אינֹו ֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָאכילה
עד וׂשֹורף חם ּכׁשהּוא ׁשאכלֹו אֹו האּסּורין אחד ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָּובלע
― ּבזה: וכּיֹוצא ּבליעתֹו ּבׁשעת ּומכאיבֹו ּגרֹונֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּיּכוה
אכילתֹו על חּיב ׁשהּוא ּבחלב, ּבבׂשר זּולתי ּפטּור. זה ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָהרי

ׁשהזּכירּו ּכמֹו ּבֹו, נהנה לא dk:)ואפּלּו migqt)ּכלאי וכן , ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַָֹ
לקּמן ׁשּנבאר ּכמֹו w)הּכרם, xeriy Ð bvw dyrz `l), ְְְֵֶֶֶַַָָ

ּדיני נתּבארּו ּוכבר אֹותם. ּוזכֹור האּלה ֿ הּכללים ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָוהבן
מחּלין. ח' ּבפרק זֹו ְְִִֵֶֶָֻמצוה

― הקפ"ו ּבׂשרהּמצוה מּלבּׁשל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
אּמֹו" ּבחלב ּגדי ֿ תבּׁשל "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹּבחלב,

(hi ,bk zeny),אכלֹו ׁשּלא ֿ ּפי ֿ על אף לֹוקה ― והמבּׁשלֹו ,ְְְֲִֶֶַַַַָֹ
ּבּתלמּוד. מקֹומֹות ּבכּמה ׁשּנתּבאר ְְְְְִֵֶַַַָָּכמֹו

― הקפ"ט לחםהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
(f`yהעׂשּוימּתבּואהחדׁשה,קדםעבֹוריֹוםׁשּׁשהעׂשרּבניסן ְְֲֲִִִֶֶָָָָָָָָֹ

(dycgd d`eazdn xnerd z` miaixwn:יתעּלה אמרֹו והּוא ,ְְְִֶַָ
תאכלּו" לא וכרמל וקלי ci)"ולחם ,bk `xwie)מּמּנּו והאֹוכל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹֹ

לֹוקה. ― ְִֶַּכזית
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קפג '` xc` e"h iriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אפניו על i`)ּדבר ,dk ilyn)את ל ּבארּתי ּוכבר . ְְְְִֵֶַַָָָָֻ
על חּיבים זה חי ּבעל ותאמר: ּתבחֹון ׁשּבהם ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹהענינים
ּכ אּלא עליו חּיבין אין וזה מלקּיֹות, וכ ּכ ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֻאכילתֹו
חי ּבעל ׁשהאֹוכל ל יתּבאר האּלה הּלׁשֹונֹות ּומן .ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוכ
אּלא "ּכזית", ּבֹו אֹומרים ואין לׁשעּורֹו חֹוׁשׁשין אין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָׁשלם
הּׁשרץ, ׁשרץ מּׁשּום ׁשלׁש: לֹוקה ― יּתּוׁש אֹוכל ֲִִֵֵֶֶֶַַָֹֹאפּלּו

עֹוד ואמרּו העֹוף. ׁשרץ ּומּׁשּום רֹומׂש, fh.)ּומּׁשּום zekn): ְְִִֵֶֶָָ
אתֿ ֿ ּתׁשּקצּו אל מּׁשּום: עֹובר ― נקביו ְְְְִֵֶֶַַַַָָהּמׁשהה

מּיא ּדׁשתי מאן וכן min)נפׁשתיכם. dzeyd)ּבקרנא ְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָֹ
מּׁשּום: עֹובר ― ּדם מּקיז ׁשל ּכלי והּוא ְְְִִִֵֶַָָָֻּדאּמנא,
הּלכלּוכים ּבאכילת הּדין והּוא ֿ נפׁשתיכם. את ֿ ּתׁשּקצּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַֹאל
רב ׁשּנפׁש המגעלים, ּדברים ּוׁשתּית הּמאּוסים ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹּודברים
אין אבל עליו, מזהרים ֿ זה ּכל ― מהם קהה אדם ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֻּבני
אּלא אינֹו ּדקרא ׁשּפׁשטיּה לפי מלקּות, עליו, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָחּיבים
הּנה מרּדּות. מּכת אּלּו על אֹותֹו מּכין אבל ּבלבד: ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבׁשרץ
"אלֿ ׁשהּוא זה, ׁשּפסּוק ֿ ּׁשהקּדמנּו ֿ מה מּכל ל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָנתּבאר
הּמים ׁשרץ אּסּור מּמּנּו למדנּו ֿ נפׁשתיכם", את ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹּתׁשּקצּו
זאת. והבן מּזה. חּוץ מיחד לאו עליו ּבא ׁשּלא ְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֻּבלבד,

― ּוׁשמנים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֹ
תאכלּו "לא אמרֹו: והּוא הּמתה, את מּלאכֹול ְְְְְֱִֵֶֶֶַַָָֹֹֻׁשהזהרנּו

ֿ נבלה" k`)ּכל ,ci mixac)― ּכזית נבלה מּבׂשר והאֹוכל ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָ
ֶלֹוקה.

― הקפ"ח ּבׂשרהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָֻ
הּנסקל `mc)ׁשֹור bxdy oebk ,dliwq aiigy ig lra)ואפּלּו ְֲִִַַָ

ּבאכילה נאסר ּדינֹו ׁשּמּׁשּנגמר לפי סקילתֹו, קדם ְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹנׁשחט
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכׁשרה, ׁשחיטה ׁשּנׁשחט ֿ ּפי ֿ על ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָאף

אתּֿבׂשרֹו" יאכל gk)"ולא ,`k zeny)ה ּולׁשֹון ּמכלּתא. ְְְְְִֵֵֶַָָָֹ
(mihtyn zyxt)הּבעלים וקדמּו לּסקל ׁשּיצא "ׁשֹור :ְְְִִֵֶַָָָָָ

"ולא נאמר: לכ ּבאכילה", אסּור ּבׂשרֹו ― ְְְְֱֲִֶַַָָָָָֹּוׁשחטּוהּו
לֹוקה. ― ּכזית מּבׂשרֹו והאֹוכל ֿ ּבׂשרֹו". את ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָיאכל

ה'תשע"ו  א' אדר ט"ו רביעי יום

קפב. קפא. תעשה לא מצות
קפג. קפה. קפד.

― הקפ"א מּלאכלהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֹֻ
ֿ הּטרפ לאאת טרפה ּבּׂשדה "ּובׂשר אמרֹו: והּוא ה, ְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

l)תאכלּו" ,ak zeny)ּׁשהזּכירּו ֿ ּבמה הּוא הּכתּוב ּפׁשט , ְְְִִֵֶַַַָֹ
my)ּבּמכלּתא mihtyn zyxt)הּכתּוב "ּדּבר אמרם: והּוא , ְְְְִִֵַַָָָָ

xzeia)ּבהוה ize`ivnd `edy iptn "dcy" azk)מקֹום , ְֶַֹ
הּבהמֹות ּבקּבלה(mkxc)ׁשרב ּבא אבל (oilegלהּטרף": ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹ

(.gqּבאּור ּגם זה לפסּוק zizkld)ׁשּיׁש zernyn lra)וכ ְְֵֵֶֶַָָ
ּתאכלּנּו. לא ּולפיכ ― הּוא טרפה" ּבּׂשדה "ּובׂשר ְְְִֵֶֶַָָָָָֹֹהּוא:
נעׂשה למחיצתֹו חּוץ ׁשּיצא ּכיון ֿ ּבׂשר ׁשּכל ּבזה, ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָּכּונתם
לעזרה, חּוץ יצא אם קדׁשים קדׁשי ּבׂשר ּכגֹון ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָָָּכטרפה,
ּבׂשר אֹו לחֹומה, חּוץ יצא אם קּלים קדׁשים ּבׂשר ְְִִִַַַַָָָָָאֹו

העּבר הֹוציא אם אֹו לחבּורה, חּוץ יצא אם ֲִִִֶַַַָָָָָֻהּפסח
מחּלין ד' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו ׁשּכלֿ(gq.)אתֿידֹו, ― ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֻ

לֹוקה ּכזית מהם והאֹוכל טרפה, נקראים: אּלּו ּבׂשר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָסּוגי
והאֹוכלֹו טרפה נקרא: ֿ החי מן ּבׂשר ּגם וכן ֿ הּתֹורה ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָמן

חּלין ּובגמרא לֹוקה. ―(:aw)ּבּׂשדה "ּובׂשר אמרּו: ְְִִֶֶַָָָָָָֻ
מןֿ ּובׂשר ֿ החי מן ּבׂשר זה ― תאכלּו לא ְִִֵֵֶַַָָָָָֹֹטרפה

ׁשּלפניה עם זֹו ּבמצוה הּלאו נכּפל ּוכבר (l`הּטרפה". ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
(tw dyrzנבלה" ּבּכהנים: אמרֹו והּוא ּבּכהנים, ְְְֲֲִִֵַַַָָֹֹּגם

ֿ בּה" לטמאה יאכל לא g)ּוטרפה ,ak `xwie)ּבהם וכפל , ְְְְֵֶַַָָָָָָֹֹ
העֹוף חּטאת לאכֹול אֹותם צּוה ׁשהּכתּוב מּפני זה, ְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָלאו

הּמליקה oxetva)והיא dy`x wlnpy)ספק ּבלי והּמליקה , ְְְְְִִִִֵַַָָָ
ּבדעּתנּו עֹולה והיה נבלה; אּלא ׁשחיטה אינּה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻּבחּלין
הּדין והּוא ּבחּלין אפּלּו הּמליקה אכילת להם ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָֻֻׁשּמּתרת
ּבכלל נׁשארים ׁשהם ּבאר לפיכ ּפסּולה, ֿ ׁשחיטה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָלכל
ּפרׁשּו וכ ּוטרפה, נבלה מּלאכֹול ּבאזהרה ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָיׂשראל
ׁשאין זה, מּפסּוק עליו ׁשהעירּו אחר ּדין על נֹוסף ֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָחכמים

להזּכירֹו זה מאמרנּו d`nehמענין iabl mitqep mipic) ְְְֲִִֵֵֶַַַָ
(:an dcpae :w oilegaּבהן ׁשּנֹולדּו החּיה אֹו הּבהמה אבל .ְְֲֵֵֶַַַָָָָ

הּמּדֹות ּבאחת ׁשּנלמדּו הּטרפֹות zyxcpאחת dxezdy) ְְְְִִֵֶַַַַַַ
(opaxc dtxhe ,odaנׁשחטה אפּלּו אסּורה, אכילתּה ְֲֲֲֲֲִִִֵָָָָהרי

לֹוקה ― מּבׂשרּה ואכל ּכׁשרה ׁשחיטה והּׁשֹוחטּה ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָּכראּוי,
cid)מּדרּבנן xtqa m"anxd ea xfge)ל נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִַָָָָ

אחרֹון ּבפרק וגם זה ּובפרק מחּלין. ג' ּבפרק ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַֻהּטרפֹות
אּלּו מצות ּתׁשע ּדיני נתּבארּו מּבכֹורֹות א' ּובפרק ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָֹּדמּכֹות

זֹו למצוה twÎ`rw`)ׁשּקדמּו dyrz `l). ְְְִֶָָ

― הקפ"ב אברהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
אבר מּמּנּו ׁשּנחּתֹו והּוא החי, חי(mly)מן ּכׁשהּוא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַ

ּכברּיתֹו האבר מאֹותֹו micibונאכל mb likn `edyk) ְְִִֵֵֶַָָֹ
(xyal mitxhvn `l mixeqi` x`yay zexnl Ð zenvre
לֹוקה. האֹוכלֹו ― ֿ ׁשהּוא ּכל ּבׂשר ּבֹו היה ואפּלּו ְְֲִִֶֶַַָָָָָָּכזית,
עםֿ הּנפׁש ֿ תאכל "ולא אמרֹו: היא ּכ על ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֹוהאזהרה

bk)הּבׂשר" ,ai mixac)ספרי ּולׁשֹון ,(my d`x zyxt): ְְִֵַָָ
וכ ֿ החי". מן אבר זה ― ֿ הּבׂשר עם הּנפׁש ֿ תאכל ְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ"לא

חּלין ּבגמרא אבר(aw:)נתּבאר "אכל אמרּו: וׁשם , ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֻ
לפי ּפרּוׁשֹו: ׁשּתים". חּיב ― ֿ החי מן ּובׂשר ֿ החי ְְִִִִֵַַַַַַָָָמן
עםֿ הּנפׁש ֿ תאכל "לא האחד: הּלאו לאוין. ׁשני ְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשהם
ּבּׂשדה "ּובׂשר הּׁשני: והּלאו האבר, אּסּור ׁשהּוא ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהּבׂשר"
ּכמֹו ֿ החי, מן ּבׂשר אּסּור ׁשהּוא תאכלּו" לא ְְִִֵֵֶַַָָָֹֹטרפה

tw`)ׁשּבארנּו dyrz `l)זה ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר . ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָ
אבר עליו ּבאסרֹו לנח יתעּלה אמרֹו והּוא אחר ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבלׁשֹון

לא ּדמֹו ּבנפׁשֹו ֿ ּבׂשר א" ֿ החי: h,תאכלּו"מן ziy`xa) ְְִֵַַַַָָָֹֹ
(c.

― הקפ"ד מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
תאכלּו" לא ֿ ּדם "וכל יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ הּדם, ְְְְְִֶֶַַָָָָֹֹאת

(ek ,f `xwie)ּופרׁש ּפעמים. ּכּמה הּלאו ּבֹו נכּפל ּוכבר .ְְְִִֵֵַַַָָָָ
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יּכרת" ֿ אכליו "ּכל ואמר: ּבכרת ci)ׁשהּוא ,fi my)אם . ְְְִִֵֵֶַָָָָָֹ
ּוכבר קבּועה. חּטאת מביא ― ׁשֹוגג הּוא ואם מזיד: ְְְִִִֵֵֵַָָָהּוא

מּכרתֹות. ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָנתּבארּו

― הקפ"ה חלביהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
לא ועז וכׂשב ׁשֹור ֿ חלב "ּכל יתעּלה: אמר טהֹורה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבהמה

bk)תאכלּו" ,f my)ּבפרּוׁש ּבֹו וענׁש הּלאו נכּפל ּבזה וגם , ְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹ
ׁשֹוגג הּוא ואם מזיד: הּוא אם אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָּכרת
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת חּיב ―ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ

מחּלין .(bv.)ז' ִֵֻ

― הקפ"ג ּגידהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָֻ
ֿ יׂשראל ּבני יאכלּו לא ֿ ּכן "על אמרֹו: והּוא ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹֹהּנׁשה,

הּנׁשה" ֿ ּגיד bl)את ,al ziy`xa)ואפּלּו ּכּלֹו, והאֹוכלֹו : ְְֲִִֶֶַַָָֻ
ּוכבר לֹוקה. ― ּכזית מּמּנּו ׁשאכל אֹו ֿ ׁשהּוא, ּכל ְְִִֶֶֶֶַַָָָהּוא

מחּלין. ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָֻנתּבארּו

ה'תשע"ו  א' אדר ט"ז חמישי יום

קפו. קפז. תעשה לא מצות
קצב. קצא. קצ. קפט.

― הקפ"ז ׁשהזהרהּמצוה ּבׂשרהאזהרה מּלאכֹול נּו ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָָֻ
עֹוד אמרֹו והּוא bk)ּבחלב, zenyl sqepa)תבּׁשל ֿ "לא : ְְְְֵַָָָֹ

אּמֹו" ּבחלב fk)ּגדי ,cl zeny)ׁשהּכּונה ― ׁשנּיה ּבפעם ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָ
חּלין ּובגמרא האכילה. אּסּור ּבחלב(ciw.)ּבֹו ּבׂשר אמרּו: ְְְֲִִִִָָָָָָָָָֻ

מּכֹות ּובגמרא אכילתֹו. על ולֹוקה ּבּׁשּולֹו על (k`:)לֹוקה ְְֲִִִֶֶַַַָָָ
― ואכלֹו טֹוב ּביֹום ּבחלב הּנׁשה ּגיד "המבּׁשל ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָאמרּו:
מּׁשּום ולֹוקה ּגיד, אֹוכל מּׁשּום לֹוקה מלקּיֹות: חמׁש ְְִִִֵֵֶֶֶַָֻלֹוקה

ּגיד jxevlמבּׁשל `ly leya df ixde Ð dlik`a xeq`y) ְִֵַ
(aehÎmeiaמּׁשּום ולֹוקה ּבחלב, ּבׂשר מבּׁשל מּׁשּום ולֹוקה ,ְְְְִִֵֶֶַָָָָ

אמרּו: וׁשם הבערה". מּׁשּום ולֹוקה ּבחלב, ּבׂשר ְְְְְִֵֶַָָָָָָָָאֹוכל
oipnd)"אּפיק on ,hnyd)ועּיל oipnl)הבערה sxv ,qpkde) ְְֵֵַַַָָ

ּבאׁש ּתׂשרפּון "ואׁשריהם מהכא: ואזהרּתיּה הקּדׁש", ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָעצי
אלהיכם" לה' ּכן ֿ תעׁשּון cÎb)לא ,ai mixac)ּובגמרא . ְֱֲִֵֵֶַַָָֹֹ

ּבלׁשֹון(my)חּלין לאכילה רחמנא אּפקּה "להכי אמרּו: ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָֻ
lyּבּׁשּול oeyla dlik`d xeq`a dxezd d`hazd jkl) ִ
(leya"לקי נּמי אאכילה לקי ּדאּבּׁשּול היכי ּכי ,cnll) ְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָ

(dlik`d lr dwel jk leyiad lr dwely myky'ב ּובפרק .ְֶֶ
ּביּה(dk.)מּפסחים ּכתב לא "להכי ּבחלב: ּבׂשר על אמרּו ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָ

ּבגּופֹו אכילה `xg)רחמנא mewnn z`f micnele)למימרא . ְְְֲֲִֵַָָָָ
(epcnll)ּוזכֹור הנאתֹו". ּדר ׁשּלא אפּלּו עליו ְֲֲִִֶֶֶֶָָָָֹׁשּלֹוקין

לא ׁשעדין ּגדֹול ּכלל על להעיר לי ראּוי וכאן ְְְֲִִִֶַַָָָָָֹֹזאת.
ּבחלב ּגדי ֿ תבּׁשל "לא יתעּלה: ׁשאמרֹו והּוא, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹהזּכרּתיו

ּפעמים ׁשלׁש ּבּתֹורה נכּפל ek.אּמֹו" ,cl .hi ,ck zeny) ְְִִִַָָָָֹ
(`k ,ci mixacמהם ֿ לאו ׁשּכל הּׁשמּועה מעּתיקי ואמרּו .ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָ

ּבֹו אמרּו(rnyn)יׁש נפרד. zyxtלענין `zlikn) ְְְְִִֵָָָ
(mihtynוחד הנאה לאּסּור וחד אכילה לאּסּור "חד :ְְְְֲֲִִִַַַָָָ

ולֹומר: עלי להקׁשֹות לּמקׁשה ואפׁשר ּבּׁשּול". ְְְְְְְִִֶֶַַַַַָָלאּסּור
אּסּור מנית ולאלּמה מצות ׁשּתי ּבּׁשּולֹו ואּסּור אכילתֹו ְְְְֲִִִִִִֵָָָָָֹֹ

ׁשאּסּור הּמקׁשה ידע ׁשליׁשית? מצוה הנאתֹו אּסּור ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָמנית
ׁשהּוא לפי עצמּה, ּבפני מצוה למנֹותֹו ראּוי אין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָהנאה

מּמיני מין ׁשהאכילה ּכיון אחד ענין אכילה (`cgואּסּור ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָ
(ikxcnׁשּלא ּדבר ּבאיזה יתעּלה ׁשאמרֹו לפי ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹההנאה.

ׁשאין והּכּונה ההנאה, מדגמֹות ּדגמא אּלא אינֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻֻיאכל
אמרם והּוא ּבזּולתּה, ולא ּבאכילה לא ּבֹו (migqtנהנין ְְְְֱֲִִֶַָָָָָֹֹ

(:`kאחד ― ּתאכלּו לא ּתאכל, לא ׁשּנאמר: ְֱֶֶֶַַָָָֹֹֹֹ"ּכלֿמקֹום
ל ׁשּיפרט עד ּבמׁשמע, הנאה אּסּור ואחד אכילה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָאּסּור

d`pda)הּכתּוב xzeny)ׁשּנתּבאר ּבּנבלה" ׁשּפרט ּכדר ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ּתּתנּנה ּבׁשערי ֿ אׁשר "לּגר אמרֹו: והּוא ּבּה, ההנאה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָהּתר

לנכרי" מכר אֹו k`)ואכלּה ,ci my)אין הּזה הּכלל ּולפי . ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹ
ואּלּו מצות, ׁשּתי הנאה ואּסּור אכילה אּסּור למנֹות ְְְְְֲֲִִִִִִֵָָָָֹראּוי
חּיבים היינּו אז ּכי ּבחלב ּבבׂשר מצות ׁשּתי אֹותם ְְְְִִִִִֵַָָָָָָָָָֹמנינּו
ׁשּיהא הּכרם, ּובכלאי ּובערלה ּבחמץ ּגם ּכן ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָלעׂשֹות
ּבפני מצוה הנאה אּסּור הּמצות, ארּבע מאּלּו ֿ אחד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹּבכל
ׁשּבא הּלאו אּלא נמנה ולא ּבאּלּו ׁשּנפל וכיון ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹעצמּה.
העּקר ּכפי הנאה אּסּור זה ּובכלל ּבלבד אכילתם ְְְְֲֲִִִִִִִֶַָָָָָָָּבאּסּור
ׁשאלה ּכאן נׁשארה ּבחלב. ּבבׂשר ּגם נפל ּכ ― ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָָׁשאמרנּו
ׁשאּסּור ּכיון לֹומר: לאֹומר ׁשאפׁשר והיא, ּבלבד ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאחת
הּׁשלֹום, עליהם ׁשּבארּו ּכמֹו אכילה מאּסּור מּובן ְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָהנאה
ּכדי ּבחלב ּבבׂשר ׁשליׁשי ללאו הּכתּוב הצר לּמה ּכן ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָָֻאם
לכ ׁשהצר לזה: הּתׁשּובה ׁשּבארנּו? ּכמֹו הנאתֹו, ְְְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻלאסֹור
ׁשּמּמּנּו ּתאכל" "לא לׁשֹון ּבחלב ּבבׂשר נאמר ׁשּלא ְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹּכיון
אחד לאו לכּפֹול הצר ּולפיכ וההנאה, האכילה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֻּתאסר
ּכתב לא ׁשּבגללֹו הּטעם הזּכרנּו ּוכבר הנאה. ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָֹלאּסּור
ּבֹו ּׁשּנזּכר ׁשּכלֿמה לפי ּבחלב, ּבבׂשר אכילה ְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָרחמנא
ּפיו ּפתח אם אבל ּבאכילתֹו: ׁשּיהנה עד חּיב אינֹו ֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָאכילה
עד וׂשֹורף חם ּכׁשהּוא ׁשאכלֹו אֹו האּסּורין אחד ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָּובלע
― ּבזה: וכּיֹוצא ּבליעתֹו ּבׁשעת ּומכאיבֹו ּגרֹונֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּיּכוה
אכילתֹו על חּיב ׁשהּוא ּבחלב, ּבבׂשר זּולתי ּפטּור. זה ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָהרי

ׁשהזּכירּו ּכמֹו ּבֹו, נהנה לא dk:)ואפּלּו migqt)ּכלאי וכן , ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַָֹ
לקּמן ׁשּנבאר ּכמֹו w)הּכרם, xeriy Ð bvw dyrz `l), ְְְֵֶֶֶַַָָ

ּדיני נתּבארּו ּוכבר אֹותם. ּוזכֹור האּלה ֿ הּכללים ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָוהבן
מחּלין. ח' ּבפרק זֹו ְְִִֵֶֶָֻמצוה

― הקפ"ו ּבׂשרהּמצוה מּלבּׁשל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
אּמֹו" ּבחלב ּגדי ֿ תבּׁשל "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹּבחלב,

(hi ,bk zeny),אכלֹו ׁשּלא ֿ ּפי ֿ על אף לֹוקה ― והמבּׁשלֹו ,ְְְֲִֶֶַַַַָֹ
ּבּתלמּוד. מקֹומֹות ּבכּמה ׁשּנתּבאר ְְְְְִֵֶַַַָָּכמֹו

― הקפ"ט לחםהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
(f`yהעׂשּוימּתבּואהחדׁשה,קדםעבֹוריֹוםׁשּׁשהעׂשרּבניסן ְְֲֲִִִֶֶָָָָָָָָֹ

(dycgd d`eazdn xnerd z` miaixwn:יתעּלה אמרֹו והּוא ,ְְְִֶַָ
תאכלּו" לא וכרמל וקלי ci)"ולחם ,bk `xwie)מּמּנּו והאֹוכל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹֹ

לֹוקה. ― ְִֶַּכזית
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`'קפד xc` f"i iyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

― ותׁשעים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָ
קלי מּלאכֹול `dlik)ׁשהזהרנּו jxevl dielw d`eaz) ְְֱִִֶֶַָֻ

והּוא ּבניסן, עׂשר ׁשּׁשה יֹום עבֹור קדם חדׁשה ְְְֲֲִִֶָָָָָָָֹּתבּואה
והאֹוכל תאכלּו". לא וכרמל וקלי "ולחם יתעּלה: ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹאמרֹו

לֹוקה. ― ּכזית ְִִֶֶַמּמּנּו

― הקצ"א מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
dixibxba)ּכרמל d`ln ;da`a `idyk dielw ,zleaiy ixbxb) ְֶַ

dycg)החדׁש d`eazn),ּבניסן עׂשר ׁשּׁשה יֹום עבֹור קדם ְֲִִֶֶָָָָָָֹ
תאכלּו לא וכרמל וקלי "ולחם יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָֹֹוהּוא
ּבאמרם לׁשֹונם לנּו קדם ּוכבר הּזה". הּיֹום ֿ עצם ְְְְֶֶֶַַַַָָָָָָעד

(.d zezixk)אחד ֿ ּכל על חּיב ― וכרמל קלי לחם "אכל :ְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָ
הּתׁשיעי ּבּכלל ּבאּור ּתכלית ֿ זה את ּובארנּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָואחד".

ֿ הּכללים למאמר(miyxeyd)מן עּין(xtql)ׁשהקּדמנּו זה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָ
מּמנחֹות ז' ּבפרק החדׁש ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשם. ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָָעליו

(.r)וחּלה ּומעׂשרֹות ּבּׁשביעית מקֹומֹות `ּובכּמה wxt) ְְְְְִִִַַַַָָ
(` dpyn.

― הקצ"ב מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
ֿ הערלה zepey`xd)את eizepy ylya oli`d zexit)והּוא , ְְֶָָָ

יאכל" לא ערלים לכם יהיה ׁשנים "ׁשלׁש hi,אמרֹו: my) ְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹ
(bkּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― ּכזית מּמּנּו והאֹוכל ,ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָ

ּבחּוצה הערלה אכילת ואּסּור ערלה. ּבמּסכת זֹו ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָמצוה
ּבארץ הּוא הּתֹורה לׁשֹון אבל מּסיני: למׁשה הלכה ְְְֲֲִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹלארץ

ּבלבד. ְְִִֵָָיׂשראל

ה'תשע"ו  א' אדר י"ז שישי יום

קצד. קנג. קצג. תעשה לא מצות
קמו. עשה מצות
― הקצ"ג ּכלאיהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָֻ

miptb)הּכרם cvl erxfpy d`eaz ipin) "e`lkp"y),ּבלבד ( ְִֶֶַָ
הּזרע" המלאה ֿ ּתקּדׁש "ּפן ּבהם: יתעּלה אמרֹו ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָוהּוא

(h ,ak mixac)ּבקּבלה ּובא ,(.ehw oileg)― ֿ ּתקּדׁש "ּפן : ְְִֶַַָָָ
קדם ּוכבר ּבהם. להנֹות ׁשאסּור ּכלֹומר: אׁש", ֿ ּתּוקד ְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָּפן

ל(g llk seqa xak epncwd):ׁשּנאמר ֿ מקֹום ּכל הּכלל: ְְֱֶֶַַָָָ
ּובפרק ֿ תעׂשה. לא מצות אּלא אינֹו ― ואל ּפן ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹהּׁשמר,

מּפסחים אין(ck:)ב' ׁשּבּתֹורה ֿ אּסּורין "ּכל ּכׁשאמרּו: , ְְְִִִִֵֶֶַָָָָ
ֿ ּדבר ּכל ּכלֹומר: ― הנאתן" ּדר אּלא עליהן ְֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָלֹוקין
נהנה אם אּלא אכילתֹו על יתחּיב לא אכילתֹו ְְֱֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנאסרה
ּבכלאי מֹודים הּכל אּבּיי: "אמר :ּכ ֿ אחר אמרּו ― ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָֹּבכ
מאי הנאתן. ּדר ׁשּלא אפּלּו עליהן ׁשּלֹוקין ֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹהּכרם
― ֿ ּתקּדׁש "ּפן ּדכתיב: אכילה, ּבהּו ּכתיב ּדלא ְְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָטעמא?
ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אׁש". ּתּוקד ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָּפן
ּבכלאי אּלא ֿ הּתֹורה מן חֹובה אינּה היא וגם ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָּכלאים.

יׂשראל. ארץ ׁשל ְִֵֶֶֶֶֶַָהּכרם

― הקנ"ג מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ

ּומעׂשרֹות, ּתרּומה מּמּנּו הפרׁשּו ׁשּלא הּדבר והּוא ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָֹֻהּטבל,
יׂשראל ּבני ֿ קדׁשי את יחּללּו "ולא יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹוהּוא

לה'" ֿ ירימּו אׁשר eh)את ,ak `xwie),זה על העֹובר , ֲִֵֵֶֶַַָָ
על הרמז ׁשמים. ּבידי מיתה חּיב ― טבל אֹוכל ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכלֹומר:
ואמר ֿ קדׁשי", את יחּללּו "ולא ּכאן: ּׁשאמר מּמה ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹּכ
ולא תחּללּו לא ֿ יׂשראל בני ֿ קדׁשי "ואת ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַָָֹֹּבּתרּומֹות:

al)תמּותּו" ,gi xacna)ויליף ,("deey dxfb"a micnel) ְֵָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מיתה, עון ׁשהיא מּתרּומה חּלּול ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָֹחּלּול

סנהדרין ּגמרא ׁשהּוא(bt.)ּולׁשֹון טבל לאֹוכל "מּנין : ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
את יׂשראל ּבני ֿ קדׁשי את ֿ יחּללּו "ולא ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבמיתה?

לּתרם ּבעתידים ― לה' ֿ ירימּו laha)אׁשר ,xnelk), ֲֲִִִִֵֶַַָָ
ּבאמרם רצּו מּתרּומה. חּלּול וילף מדּבר" ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָהּכתּוב
ׁשהם קדׁשים יחּללּו לא אמר: ּכאּלּו לּתרם" ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ"ּבעתידים
"את יתעּלה: אמרֹו והּוא לה', אֹותם להרים ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָעתידים
אמר: זה ּפסּוק ואחרי עתיד, ּבלׁשֹון לה'" ֿ ירימּו ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָאׁשר

ֿ קדׁשיהם" את ּבאכלם אׁשמה עון אֹותם (xwie`"והּׂשיאּו ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹ
,ak(fhמּכֹות ּובגמרא ,(:fh)חּיבין יהיּו לא "יכֹול אמרּו: ְְְִִִַַָָָָָֹ

מּמּנּו נּטלה ֿ עּקר; ּכל מּמּנּו הּורם ׁשּלא הּטבל על ְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאּלא
מעׂשר מעׂשר, ּתרּומת מּמּנּו נּטלה ולא ּגדֹולה ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹּתרּומה

מּנין? עני מעׂשר ואפּלּו ׁשני מעׂשר ולא (miaiigy)ראׁשֹון ְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַָֹ
וגֹו'" ּבׁשערי לאכל ֿ תּוכל "לא לֹומר: ai,ּתלמּוד mixac) ְְְֱִֶֶַַַָֹֹ

(fi"וׂשבעּו בׁשערי "ואכלּו אֹומר: הּוא ּולהּלן ,,ek my) ְְְְְִֵֵֶַָָָָ
(aiואמר עני, מעׂשר ּכאן אף עני מעׂשר ּלהּלן מה ,ְְְֲִִַַַַַַַַָָָָָ

אּולם למלקּות. ֿ זה ּכל אבל לאכל". ּתּוכל לא ְְֱֲֲֶֶַַַָָָָָֹֹרחמנא:
לפי מעׂשר, ּותרּומת ּגדֹולה ּבתרּומה אּלא אינֹו מיתה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹעון
מעׂשר ּתרּומת מּמּנּו ׁשּתפרׁש קדם ראׁשֹון מעׂשר ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֻׁשהאֹוכל
אֹותם ּבצּותֹו ללוּים יתעּלה אמרֹו והּוא מיתה, חּיב ―ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹ

ֿ הּמעׂשר מן מעׂשר xyrn)להפריׁש znexz)קדׁשי ֿ "ואת : ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָ
אכילת על לאו ׁשּזה תמּותּו", ולא תחּללּו לא ֿ יׂשראל ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹבני
ּכמֹו מיתה, עליו חּיבין ּולפיכ ּבטבלֹו. ראׁשֹון ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָמעׂשר
טבל ׁשהאֹוכל ֿ זה: מּכל הּיֹוצא ּדמאי. ּבמּסכת ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּנתּבאר
― מעׂשר ּותרּומת ּגדֹולה ּתרּומה מּמּנּו ׁשּתפרׁש ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָֹֻקדם
אתֿ יחּללּו "ולא ׁשּנאמר: מּמה ואזהרּתיּה מיתה, ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹחּיב
והאֹוכל זֹו; ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו יׂשראל", בני ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָקדׁשי
ֿ הּמעׂשרֹות ּכל הפרׁשת קדם הּתרּומֹות הפרׁשת אחר ְְְְֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹטבל
ּבׁשערי לאכל ֿ תּוכל מ"ּלא ואזהרּתיּה מלקּות. חּיב ―ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבֹו. ּתטעה ואל זה ּוזכֹור ."ּדגנ ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָמעׂשר
ּומּסכת ּותרּומֹות ּדמאי ּבמּסכת מקֹומֹות ּבכּמה ְְְְְֶֶֶֶֶֶַַַַַָהּטבל

ְַַמעׂשרֹות.

― הקצ"ד ייןהּמצוה מּלׁשּתֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ
נאמר אבל ּבפרּוׁש, ּברּור ּפסּוק ּבֹו נאמר לא וזה ,ְְֱֱֲֵֶֶֶֶֶַַָָָֹנס
יין יׁשּתּו יאכלּו זבחימֹו חלב "אׁשר זרה: ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּבעבֹודה

gl)נסיכם" ,al my)ואּתה אסּור. יין אף אסּור זבח מה . ְְִִֶַַַַָָָָָ
ׁשמפרסם ּכמֹו עליו, ולֹוקין ּבהנאה אסּור ׁשהּוא ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָֻיֹודע
מאּסּורי נס יין היֹות על והראיה ֿ הּתלמּוד. ְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבכל
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'` xc` g"i ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אמרם ֿ תעׂשה, לא מצות מּכלל נמנה וׁשהּוא ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֹֹּדאֹוריתא
זרה עבֹודה ּדאמרי(br:)ּבגמרא לקיׁש וריׁש יֹוחנן "רּבי : ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָָ

`mixne)ּתרויהּו mdipy)ּבין ׁשּבּתֹורה ֿ אּסּורין ּכל : ְְִִֵֶַַַָָ
(eaxrzpy)― ּבמינן ׁשּלא ּבין zaexrzd)ּבמינן dxq`p) ְְִִֵֶָָֹ

טעם zaexrza)ּבנֹותן enrh ozp xeqi`dyk)מּטבל חּוץ , ְִֵֶֶַַ
ּבנֹותן ― ּבמינן וׁשּלא ֿ ּׁשהּוא, ּבמה ― ּדבמינן נס ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹויין
ּתֹורה. ׁשל מאּסּורין נס ׁשּיין ּברּורה ראיה זֹו הרי ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָטעם".

ּבספרי `)וגם ,`k xacna)התּדרּדרּות אפן ּכׁשהזּכירּו ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַֹ
נכנס "והּוא אמרּו: מֹואב, ּבנֹות אל לזנֹות ּבׁשּטים ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָיׂשראל
לא ועדין ― העּמֹונים מּיין אצלּה יין מלא ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹוהּצרצּור
ׁשּתׁשּתה רצֹונ לֹו: אמרה ― ליׂשראל ּגֹוים ׁשל יין ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָנאסר
ספק ּבלי מׁשמע נאסר" לא "ועדין ׁשאמר ּומּמה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹוגֹו'".

אמרם אבל נאסר. ּכ ֿ fi:)ׁשאחר zay)עׂשר ׁשמנה ּבכלל ְְְֱֲִֶֶַַַַָָָָָָָֹ
ׁשּגזרּו יינם(minkg)ּדבר oiiׁשּמּכללם epn df llkay) ְְִֵֶֶָָָָָָ

(miiebאמרם ּגם וכן ,(:aq dxf dcear)נס יין "ׁשאני : ְְֵֵֵֶֶַָָָ
רּבנן" ּביּה dxe`kl,ּדאחמרּו ,rnyn el` zenewnny) ְְֵַַָָָ

(opaxcn wx xeqi` `edyיינם סתם ּבזה ּכּונתם הרי ―ְֲֵֵֶַַָָָָָ
(dxf dcearl jqpp `l m` mb miieb ly oii mzq)נס יין לא ,ֵֶֶֹ

והרי ֿ הּתֹורה: מן אסּור הּוא עצמֹו נס יין אבל ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָעצמֹו:
אמרם l:)ידעּת dxf dcear)ׁשלׁשה" :(ibeq)יינֹות ְְְֵַָָָָָֹ

(mixeq`)ּבּפרקים זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָהם".

זרה. ּדעבֹודה ֲֲִַַָָָָהאחרֹונים

― הקמ"ו ּבהמההּמצוה לׁשחט ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹ
אּלא הכׁשר ּלֹו וׁשאין מּמּנּו, נאכל ּכ ֿ ואחר ועֹוף ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹחּיה
מּבקר "וזבחּת יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבלבד. ְְְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָּבׁשחיטה

"צּוית ּכאׁשר וגֹו' ּומּצאנ(`k ,ai mixac)ספרי ּולׁשֹון , ְְְְֲִִִִִֵֶַֹ
(d`x zyxt)חּלין אף ּבׁשחיטה מקּדׁשין מה ― "וזבחּת :ְְְְִִִִַַָָָָָֻֻ

על מׁשה ׁשּנצטּוה מלּמד ― צּוית ּכאׁשר ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּבׁשחיטה.
dniypd)הּקנה xepv)הּוׁשט oefnd)ועל xepv)אחד רב ועל ְְֵֶֶֶַַַַָָֹ

ּבּבהמה" ׁשנים רב ועל mdnּבעֹוף cg`d aex hgy m`y) ְְְְִֵַַַָֹ
(dlik`l exzed Ð dndaa mdipy aex e` ,seraּוכבר .ְָ

המיחדת ּבּמּסכּתא ֿ הלכֹותיה וכל זֹו מצוה ּדיני ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻנתּבארּו
חּלין. מּסכת ּכלֹומר: ְִֶֶַַָֻלּה,

ה'תשע"ו  א' אדר י"ח קודש שבת יום

קא. תעשה לא מצות
― הק"א ּבהמההּמצוה מּלׁשחֹוט ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻ

אמרֹו והּוא ּבחּלין, ּבין ּבּקדׁשים ּבין אחד ּביֹום ְְְְֳִִֵֵֶַַָָָָֻּובנּה
אחד" ּביֹום תׁשחטּו לא ֿ ּבנֹו ואת "אתֹו (xwie`יתעּלה: ְְְְְֲִִֶֶֶַָֹֹ

(dk ,akּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― וׁשחט ׁשעבר ּומי .ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ
מחּלין. ה' ּבפרק ּבׁשלמּות זֹו ְְְִִִֵֵֶֶָֻמצוה
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קפה '` xc` f"i iyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

― ותׁשעים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָ
קלי מּלאכֹול `dlik)ׁשהזהרנּו jxevl dielw d`eaz) ְְֱִִֶֶַָֻ

והּוא ּבניסן, עׂשר ׁשּׁשה יֹום עבֹור קדם חדׁשה ְְְֲֲִִֶָָָָָָָֹּתבּואה
והאֹוכל תאכלּו". לא וכרמל וקלי "ולחם יתעּלה: ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹאמרֹו

לֹוקה. ― ּכזית ְִִֶֶַמּמּנּו

― הקצ"א מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
dixibxba)ּכרמל d`ln ;da`a `idyk dielw ,zleaiy ixbxb) ְֶַ

dycg)החדׁש d`eazn),ּבניסן עׂשר ׁשּׁשה יֹום עבֹור קדם ְֲִִֶֶָָָָָָֹ
תאכלּו לא וכרמל וקלי "ולחם יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָֹֹוהּוא
ּבאמרם לׁשֹונם לנּו קדם ּוכבר הּזה". הּיֹום ֿ עצם ְְְְֶֶֶַַַַָָָָָָעד

(.d zezixk)אחד ֿ ּכל על חּיב ― וכרמל קלי לחם "אכל :ְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָ
הּתׁשיעי ּבּכלל ּבאּור ּתכלית ֿ זה את ּובארנּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָואחד".

ֿ הּכללים למאמר(miyxeyd)מן עּין(xtql)ׁשהקּדמנּו זה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָ
מּמנחֹות ז' ּבפרק החדׁש ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשם. ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָָעליו

(.r)וחּלה ּומעׂשרֹות ּבּׁשביעית מקֹומֹות `ּובכּמה wxt) ְְְְְִִִַַַַָָ
(` dpyn.

― הקצ"ב מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
ֿ הערלה zepey`xd)את eizepy ylya oli`d zexit)והּוא , ְְֶָָָ

יאכל" לא ערלים לכם יהיה ׁשנים "ׁשלׁש hi,אמרֹו: my) ְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹ
(bkּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― ּכזית מּמּנּו והאֹוכל ,ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָ

ּבחּוצה הערלה אכילת ואּסּור ערלה. ּבמּסכת זֹו ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָמצוה
ּבארץ הּוא הּתֹורה לׁשֹון אבל מּסיני: למׁשה הלכה ְְְֲֲִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹלארץ

ּבלבד. ְְִִֵָָיׂשראל

ה'תשע"ו  א' אדר י"ז שישי יום

קצד. קנג. קצג. תעשה לא מצות
קמו. עשה מצות
― הקצ"ג ּכלאיהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָֻ

miptb)הּכרם cvl erxfpy d`eaz ipin) "e`lkp"y),ּבלבד ( ְִֶֶַָ
הּזרע" המלאה ֿ ּתקּדׁש "ּפן ּבהם: יתעּלה אמרֹו ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָוהּוא

(h ,ak mixac)ּבקּבלה ּובא ,(.ehw oileg)― ֿ ּתקּדׁש "ּפן : ְְִֶַַָָָ
קדם ּוכבר ּבהם. להנֹות ׁשאסּור ּכלֹומר: אׁש", ֿ ּתּוקד ְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָּפן

ל(g llk seqa xak epncwd):ׁשּנאמר ֿ מקֹום ּכל הּכלל: ְְֱֶֶַַָָָ
ּובפרק ֿ תעׂשה. לא מצות אּלא אינֹו ― ואל ּפן ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹהּׁשמר,

מּפסחים אין(ck:)ב' ׁשּבּתֹורה ֿ אּסּורין "ּכל ּכׁשאמרּו: , ְְְִִִִֵֶֶַָָָָ
ֿ ּדבר ּכל ּכלֹומר: ― הנאתן" ּדר אּלא עליהן ְֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָלֹוקין
נהנה אם אּלא אכילתֹו על יתחּיב לא אכילתֹו ְְֱֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנאסרה
ּבכלאי מֹודים הּכל אּבּיי: "אמר :ּכ ֿ אחר אמרּו ― ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָֹּבכ
מאי הנאתן. ּדר ׁשּלא אפּלּו עליהן ׁשּלֹוקין ֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹהּכרם
― ֿ ּתקּדׁש "ּפן ּדכתיב: אכילה, ּבהּו ּכתיב ּדלא ְְְְְֲֲִִִִִֶַַָָָטעמא?
ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אׁש". ּתּוקד ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָּפן
ּבכלאי אּלא ֿ הּתֹורה מן חֹובה אינּה היא וגם ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָּכלאים.

יׂשראל. ארץ ׁשל ְִֵֶֶֶֶֶַָהּכרם

― הקנ"ג מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ

ּומעׂשרֹות, ּתרּומה מּמּנּו הפרׁשּו ׁשּלא הּדבר והּוא ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָֹֻהּטבל,
יׂשראל ּבני ֿ קדׁשי את יחּללּו "ולא יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹוהּוא

לה'" ֿ ירימּו אׁשר eh)את ,ak `xwie),זה על העֹובר , ֲִֵֵֶֶַַָָ
על הרמז ׁשמים. ּבידי מיתה חּיב ― טבל אֹוכל ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכלֹומר:
ואמר ֿ קדׁשי", את יחּללּו "ולא ּכאן: ּׁשאמר מּמה ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹּכ
ולא תחּללּו לא ֿ יׂשראל בני ֿ קדׁשי "ואת ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַָָֹֹּבּתרּומֹות:

al)תמּותּו" ,gi xacna)ויליף ,("deey dxfb"a micnel) ְֵָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מיתה, עון ׁשהיא מּתרּומה חּלּול ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָֹחּלּול

סנהדרין ּגמרא ׁשהּוא(bt.)ּולׁשֹון טבל לאֹוכל "מּנין : ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
את יׂשראל ּבני ֿ קדׁשי את ֿ יחּללּו "ולא ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבמיתה?

לּתרם ּבעתידים ― לה' ֿ ירימּו laha)אׁשר ,xnelk), ֲֲִִִִֵֶַַָָ
ּבאמרם רצּו מּתרּומה. חּלּול וילף מדּבר" ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָהּכתּוב
ׁשהם קדׁשים יחּללּו לא אמר: ּכאּלּו לּתרם" ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ"ּבעתידים
"את יתעּלה: אמרֹו והּוא לה', אֹותם להרים ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָעתידים
אמר: זה ּפסּוק ואחרי עתיד, ּבלׁשֹון לה'" ֿ ירימּו ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָאׁשר

ֿ קדׁשיהם" את ּבאכלם אׁשמה עון אֹותם (xwie`"והּׂשיאּו ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹ
,ak(fhמּכֹות ּובגמרא ,(:fh)חּיבין יהיּו לא "יכֹול אמרּו: ְְְִִִַַָָָָָֹ

מּמּנּו נּטלה ֿ עּקר; ּכל מּמּנּו הּורם ׁשּלא הּטבל על ְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאּלא
מעׂשר מעׂשר, ּתרּומת מּמּנּו נּטלה ולא ּגדֹולה ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹּתרּומה

מּנין? עני מעׂשר ואפּלּו ׁשני מעׂשר ולא (miaiigy)ראׁשֹון ְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַָֹ
וגֹו'" ּבׁשערי לאכל ֿ תּוכל "לא לֹומר: ai,ּתלמּוד mixac) ְְְֱִֶֶַַַָֹֹ

(fi"וׂשבעּו בׁשערי "ואכלּו אֹומר: הּוא ּולהּלן ,,ek my) ְְְְְִֵֵֶַָָָָ
(aiואמר עני, מעׂשר ּכאן אף עני מעׂשר ּלהּלן מה ,ְְְֲִִַַַַַַַַָָָָָ

אּולם למלקּות. ֿ זה ּכל אבל לאכל". ּתּוכל לא ְְֱֲֲֶֶַַַָָָָָֹֹרחמנא:
לפי מעׂשר, ּותרּומת ּגדֹולה ּבתרּומה אּלא אינֹו מיתה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹעון
מעׂשר ּתרּומת מּמּנּו ׁשּתפרׁש קדם ראׁשֹון מעׂשר ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֻׁשהאֹוכל
אֹותם ּבצּותֹו ללוּים יתעּלה אמרֹו והּוא מיתה, חּיב ―ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹ

ֿ הּמעׂשר מן מעׂשר xyrn)להפריׁש znexz)קדׁשי ֿ "ואת : ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָ
אכילת על לאו ׁשּזה תמּותּו", ולא תחּללּו לא ֿ יׂשראל ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹבני
ּכמֹו מיתה, עליו חּיבין ּולפיכ ּבטבלֹו. ראׁשֹון ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָמעׂשר
טבל ׁשהאֹוכל ֿ זה: מּכל הּיֹוצא ּדמאי. ּבמּסכת ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּנתּבאר
― מעׂשר ּותרּומת ּגדֹולה ּתרּומה מּמּנּו ׁשּתפרׁש ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָֹֻקדם
אתֿ יחּללּו "ולא ׁשּנאמר: מּמה ואזהרּתיּה מיתה, ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹחּיב
והאֹוכל זֹו; ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו יׂשראל", בני ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָקדׁשי
ֿ הּמעׂשרֹות ּכל הפרׁשת קדם הּתרּומֹות הפרׁשת אחר ְְְְֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹטבל
ּבׁשערי לאכל ֿ תּוכל מ"ּלא ואזהרּתיּה מלקּות. חּיב ―ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבֹו. ּתטעה ואל זה ּוזכֹור ."ּדגנ ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָמעׂשר
ּומּסכת ּותרּומֹות ּדמאי ּבמּסכת מקֹומֹות ּבכּמה ְְְְְֶֶֶֶֶֶַַַַַָהּטבל

ְַַמעׂשרֹות.

― הקצ"ד ייןהּמצוה מּלׁשּתֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ
נאמר אבל ּבפרּוׁש, ּברּור ּפסּוק ּבֹו נאמר לא וזה ,ְְֱֱֲֵֶֶֶֶֶַַָָָֹנס
יין יׁשּתּו יאכלּו זבחימֹו חלב "אׁשר זרה: ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּבעבֹודה

gl)נסיכם" ,al my)ואּתה אסּור. יין אף אסּור זבח מה . ְְִִֶַַַַָָָָָ
ׁשמפרסם ּכמֹו עליו, ולֹוקין ּבהנאה אסּור ׁשהּוא ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָֻיֹודע
מאּסּורי נס יין היֹות על והראיה ֿ הּתלמּוד. ְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבכל
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'` xc` g"i ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אמרם ֿ תעׂשה, לא מצות מּכלל נמנה וׁשהּוא ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֹֹּדאֹוריתא
זרה עבֹודה ּדאמרי(br:)ּבגמרא לקיׁש וריׁש יֹוחנן "רּבי : ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָָ

`mixne)ּתרויהּו mdipy)ּבין ׁשּבּתֹורה ֿ אּסּורין ּכל : ְְִִֵֶַַַָָ
(eaxrzpy)― ּבמינן ׁשּלא ּבין zaexrzd)ּבמינן dxq`p) ְְִִֵֶָָֹ

טעם zaexrza)ּבנֹותן enrh ozp xeqi`dyk)מּטבל חּוץ , ְִֵֶֶַַ
ּבנֹותן ― ּבמינן וׁשּלא ֿ ּׁשהּוא, ּבמה ― ּדבמינן נס ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹויין
ּתֹורה. ׁשל מאּסּורין נס ׁשּיין ּברּורה ראיה זֹו הרי ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָטעם".

ּבספרי `)וגם ,`k xacna)התּדרּדרּות אפן ּכׁשהזּכירּו ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַֹ
נכנס "והּוא אמרּו: מֹואב, ּבנֹות אל לזנֹות ּבׁשּטים ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָיׂשראל
לא ועדין ― העּמֹונים מּיין אצלּה יין מלא ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹוהּצרצּור
ׁשּתׁשּתה רצֹונ לֹו: אמרה ― ליׂשראל ּגֹוים ׁשל יין ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָנאסר
ספק ּבלי מׁשמע נאסר" לא "ועדין ׁשאמר ּומּמה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹוגֹו'".

אמרם אבל נאסר. ּכ ֿ fi:)ׁשאחר zay)עׂשר ׁשמנה ּבכלל ְְְֱֲִֶֶַַַַָָָָָָָֹ
ׁשּגזרּו יינם(minkg)ּדבר oiiׁשּמּכללם epn df llkay) ְְִֵֶֶָָָָָָ

(miiebאמרם ּגם וכן ,(:aq dxf dcear)נס יין "ׁשאני : ְְֵֵֵֶֶַָָָ
רּבנן" ּביּה dxe`kl,ּדאחמרּו ,rnyn el` zenewnny) ְְֵַַָָָ

(opaxcn wx xeqi` `edyיינם סתם ּבזה ּכּונתם הרי ―ְֲֵֵֶַַָָָָָ
(dxf dcearl jqpp `l m` mb miieb ly oii mzq)נס יין לא ,ֵֶֶֹ

והרי ֿ הּתֹורה: מן אסּור הּוא עצמֹו נס יין אבל ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָעצמֹו:
אמרם l:)ידעּת dxf dcear)ׁשלׁשה" :(ibeq)יינֹות ְְְֵַָָָָָֹ

(mixeq`)ּבּפרקים זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָהם".

זרה. ּדעבֹודה ֲֲִַַָָָָהאחרֹונים

― הקמ"ו ּבהמההּמצוה לׁשחט ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹ
אּלא הכׁשר ּלֹו וׁשאין מּמּנּו, נאכל ּכ ֿ ואחר ועֹוף ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹחּיה
מּבקר "וזבחּת יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבלבד. ְְְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָּבׁשחיטה

"צּוית ּכאׁשר וגֹו' ּומּצאנ(`k ,ai mixac)ספרי ּולׁשֹון , ְְְְֲִִִִִֵֶַֹ
(d`x zyxt)חּלין אף ּבׁשחיטה מקּדׁשין מה ― "וזבחּת :ְְְְִִִִַַָָָָָֻֻ

על מׁשה ׁשּנצטּוה מלּמד ― צּוית ּכאׁשר ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּבׁשחיטה.
dniypd)הּקנה xepv)הּוׁשט oefnd)ועל xepv)אחד רב ועל ְְֵֶֶֶַַַַָָֹ

ּבּבהמה" ׁשנים רב ועל mdnּבעֹוף cg`d aex hgy m`y) ְְְְִֵַַַָֹ
(dlik`l exzed Ð dndaa mdipy aex e` ,seraּוכבר .ְָ

המיחדת ּבּמּסכּתא ֿ הלכֹותיה וכל זֹו מצוה ּדיני ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻנתּבארּו
חּלין. מּסכת ּכלֹומר: ְִֶֶַַָֻלּה,

ה'תשע"ו  א' אדר י"ח קודש שבת יום

קא. תעשה לא מצות
― הק"א ּבהמההּמצוה מּלׁשחֹוט ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻ

אמרֹו והּוא ּבחּלין, ּבין ּבּקדׁשים ּבין אחד ּביֹום ְְְְֳִִֵֵֶַַָָָָֻּובנּה
אחד" ּביֹום תׁשחטּו לא ֿ ּבנֹו ואת "אתֹו (xwie`יתעּלה: ְְְְְֲִִֶֶֶַָֹֹ

(dk ,akּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― וׁשחט ׁשעבר ּומי .ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ
מחּלין. ה' ּבפרק ּבׁשלמּות זֹו ְְְִִִֵֵֶֶָֻמצוה
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àë¯÷øô äéòùéhÎc

ã:äãøçì éì íN é÷Lç óLð úà éðúúòa úeölt éááì äòzäìBëà úéôvä äôö ïçìMä Cøò ¨¨´§¨¦½©¨−¦«£¨®§¦¥µ¤´¤¦§¦½¨¬¦−©£¨¨«¨¯Ÿ©ª§¨²¨¬Ÿ©¨¦−¨´
(ñ) :ïâî eçLî íéøOä eîe÷ äúLå:ãébé äàøé øLà ätöîä ãîòä Cì éðãà éìà øîà äë ék ¨®Ÿ¬©¨¦−¦§¬¨¥«¦´¬Ÿ¨©²¥©−£Ÿ¨®¥µ©£¥´©«§©¤½£¤¬¦§¤−©¦«

æ:áL÷¯áø áL÷ áéL÷äå ìîb áëø øBîç áëø íéLøt ãîö áëø äàøåç| ätöî¯ìò äéøà àø÷iå §¨´¨¤À¤¤µ¤¨«¨¦½¤¬¤£−¤´¤¨¨®§¦§¦¬¤−¤©¨«¤©¦§−̈©§¥®©¦§¤´
:úBìélä¯ìk ávð éëðà ézøîLî¯ìòå íîBé ãéîz ãîò éëðà éðãàèãîö Léà áëø àá äæ¯äpäå £ŸÀ̈¨Ÿ¦ºŸ¥³¨¦Æ½̈§©¦̧§©§¦½¨Ÿ¦¬¦−̈¨©¥«§¦¥¤¬¨Æ¤´¤¦½¤−¤

:õøàì øaL äéäìà éìéñt¯ìëå ìáa äìôð äìôð øîàiå ïòiå íéLøẗ«¨¦®©©©́©ÀŸ¤¨§¨³¨«§¨Æ¨¤½§¨§¦¥¬¡Ÿ¤−¨¦©¬¨¨«¤
i"yx

.˙ÂˆÏÙ È˜˘Á.בהלה:(„) Û˘ שהייתי ‡˙ לילה
שהיה  מצינו יוסיפון בס' ולמשתה לשמחה בה חושק
שם  לילה אותו פרס חיל את גדודיו שנצחו  על שמח
לחם  עבד מלכא בלשאצר ה) (דניאל שנא' לחרדה לי
וגו' קטיל בליליא ביה וגו' חמרא אישתיו וגו' רב

ו): (שם מלכותא קביל מדאה ˆÙ‰ודריוש (‰)
.˙ÈÙˆ‰:צפיתא למנרתא צווחין בב''ר המנורה זקוף

.‰˙˘ ÏÎ‡ קומו צעקו והשתיה האכילה ומתוך
Ô‚Ó.השרים: ÂÁ˘Ó ומושחין הן שלוק עור מגיני

בשאול  נאמר וכך הזיין את שיחליק כדי בשמן אותן
קיבלה  ולא משיחתו את פלט גבורים מגן נגעל שם כי

בשמן: נמשח לא כאילו שאול מגן ÍÏונעשה (Â)
.‰ÙˆÓ‰ „ÓÚ‰ על תגר לקרא מתלמידך אחד עתיד

שעג  חבקוק והוא בבל של שלוותה ארך על מדותי
משמרתי  על ב) (חבקוק ואמר בתוכה ועמד עוגה
הקב''ה  אמר בי ידבר מה לראות ומצפה אעמודה

מאתי  והבטיחהו מצפה לאותו העמידהו לישעיה
יגיד: בבל של במפלתה יראה ואשר מצפהו על שיעמד

.·Î¯ ‰‡¯Â (Ê) פרשים צמד רכב כמין שם אראנו ואני
לפרס  הוא וסימן גמל רוכב ואחד חמור רוכב אחד

˜˘·.ומדי: ·È˘˜‰Â רוב כמין בנבואתו ישמע ושם
חיילות: תשואות ‡¯È‰.(Á)הומיות ‡¯˜ÈÂ הוא

שעתיד  נתנבא ישעיה חבקוק כמניין בגי' אריה חבקוק,
כן: ולומר זאת על להתפלל ‡„'.חבקוק ‰ÙˆÓ ÏÚ

על  להודיעני יומם תמיד עומד אנכי מצפה על אלהי ה'
·‡.זאת: ‰Ê ‰‰Â (Ë) כמין יראה כך על כשיתפלל

וגו': אדם ··Ï.רכב ‰ÏÙ ‰ÏÙ ואף נפלת ת''י
למיפ  ע''י עתידה תחלה שנה אחר שנה נפילות ב' ל,

צבי  בבל והיתה שמים ע''י השניה ובשנה ופרס מדי
ובא  עולם בסדר מצינו וכן סדום כמהפכת ממלכות
השמועה  בשנה ואחריו דריוש של זו השמועה בשנה

יג): (לעיל וגו' כמהפכת ממלכות צבי בבל והיתה

cec zcevn
(„).È··Ï ‰Ú˙:צער מרוב לעשות  מה לבבי ידע  ÂˆÏÙ˙לא 

.È˙˙Ú·במ''ש הדבר וכפל אותי  והפחידה  הבעיתה חרדה
והפחד : החרדה  È˜˘Á.לגודל  Û˘ חושק‡˙ שהייתי הלילה

חיל  את נצחו  אשר על  ושמחה  משתה לעשותה לה ומתאוה
ביוסיפון: כמ''ש ÁÏ¯„‰.פרס ÈÏ Ì˘שם להשים  שבידו מי

בבל  ונכבשה  בלשאצר  נהרג  בה  כי לחרדה  ההיא הלילה לי 
בדניאל : כמפורש  דריוש  בה ‰˘ÔÁÏ.(‰)ומלך  ÍÂ¯Úבעת

הצפית צפה לאלו אלו אמרו המשתה על  השלחן  עורכים שהיו
פרס חיל  באים אם לראות המצפה על  הצופה  יעמוד ר''ל 

˘˙‰.ומדי: ÏÂÎ‡אלו אמרו ושותים  אוכלים  שהיו  בעוד 
המלחמה: אל  לרדת  המגן ומשחו השרים  קומו ÍÏ(Â)לאלו

.‰ÙˆÓ‰ „ÓÚ‰זה שיאמרו בבל שרי לשון  על  יאמר  הנביא 
יראה: אשר את שיגיד המצפה העמד לך  כאלוÂ¯‡‰.(Ê)לזה

וראה פרשים זוג עליו שרוכבים  רכב  ראה  המצפה על  העומד
רוכב אחד  ר''ל  וכו' חמור רכב  על ג''כ רוכב  ואחד  חמור על

מלחמה : בעלי מיני הרבה ראה ר''ל ˜˘·.גמל  ·È˘˜‰Â מאוד נשמע  היה העם  המון קול  ר''ל הקשב רב  אשר באזניו  הקשיב
רב : המון שיש ÙˆÓ‰.(Á)ויורה  ÏÚ ‰È¯‡ ‡¯˜ÈÂלארי ומדי  פרס  והמשיל  האריה בא הנה  לאמר קרא המצפה על העומד  ר''ל 

יטרוף: אנה ואילך אילך  ומביט  מצפה על העומד  לאריה  ומדי פרס והמשיל מצפה על האריה הנה  לאמר שקרא  או  ‡„'הטורף
.'ÂÎÂ „ÓÂÚ ÈÎ‡תחרב מתי ומצפה יום  בכל  תמיד  עומד אנכי  הנה  ה' אתה אמר הנבואה במראה זה  כל  את  הנביא כשראה

לישראל: שהרעו על  È˙¯Ó˘Ó.בבל ÏÚÂ: מלצפות זזתי לא  כן  ממקומו זז שאינו ומשמר היושב  כאדם  ·‡.(Ë)ר''ל ‰Ê ‰‰Â
בבל : את  המחריבים  ומדי  פרס באו ר''ל  פרשים  זוג  ועליו לאיש  המיוחד רכב בא זה הנה ועתה לה  מצפה  הייתי  רב זמן ר''ל

.¯Ó‡ÈÂ ÔÚÈÂ:הענין לחזק  המלה וכפל בבל נפלה עתה אמר בי הדובר לארץ:˘·¯.המלאך  והפילם  אותם  שבר המשבר

oeiv zcevn
(„).‰Ú˙ והושאל תועה נקרא לעשות  מה  יודע  שאינו מי

ילך : להיכן יודע  ואינו  בדרך  כמוÂˆÏÙ˙.מהתועה  חרדה ענין
ט ): (איוב יתפלצון ופחד :·È˙˙Ú.ועמודיה  בעתה מלשון

.Û˘:(קיט (תהלים בנשף  קדמתי  כמו תאוה‰˘˜È.ערב ענין 
ט ): (מ''א שלמה חשק המאכל :ÍÂ¯Ú.(‰)כמו סדור ענינו

.‰Ùˆ:( לא (בראשית  ה' יצף כמו ראיה  העומד ‰ˆÈÙ˙.ענין
צופה: נקרא באים גייסות  אם Ô‚Ó.ורואה  ÂÁ˘Óעשוי מגן יש 

חרב מכת מעליו להחליק בשמן  אותו ומושחין שלוק מעור
א): (ש ''ב בשמן משוח  בלי שאול  מגן וכן ‰ÙˆÓ‰.(Â)וחנית 

הצופה: א):ˆÓ„.(Ê)כמו  (איוב  בקר צמד  כמו ÌÈ˘¯Ù.זוג
(נחום מעלה פרש וכן בכך  המצומדים הסוס רוכבי יקראו כן 

שמיעה:È˘˜‰Â·.ג): המקוםÙˆÓ‰.(Á)ענין נקרא  כן
הצופה: עליו  המהÈÏÈÒÙ.(Ë)שעומד  כי הגלולים  יקראו  כן

ה): (מ''א  שלמה בוני  ויפסלו מלשון  והוא ונחצבים  נפסלים 

gk wxt ilyn - miaezk
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:áBè-eìçðé íéîéîúeàé:epø÷çé ïéáî ìãå øéLò Léà åéðéòa íëçáéúøàôú äaø íé÷écö õìòa ¹§¦¦À¦§£«¨¨´§ −¥¨¦´¨¦®§©−¥¦´©§§¤«©£´Ÿ©−¦¦©¨´¦§¨®¤
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:äòøa ìBté Baì äL÷îeåè:ìc-íò ìò òLø ìLî ÷÷BL áãå íäð-éøàæèáøå úBðeáz øñç ãéâð ©§¤¬¦¹À¦¬§¨¨«£¦−Ÿ¥§´Ÿ¥®Ÿ¥¬¹̈À̈©´©¨«¨¦À£©´§ −§©¬

éøàé òöá àðN (éàðù) úBwLòî:íéîé Cæé:Bá-eëîúé-ìà ñeðé øBa-ãò Lôð-íãa ÷Lò íãàçéCìBä ©£©®¬Ÿ¥¤¹À©©£¦¬¨¦«¨ −¨¨ª´§©¨®¤©¬¹̈À©¦§§«¥´
:úçàa ìBté íéëøc L÷òðå òLeé íéîzèé:Léø-òaNé íé÷ø ócøîe íçì-òaNé Búîãà ãáò ¨ −¦¦¨¥®©§¤§©¬§¹¨©À¦¦¬§¤¨«Ÿ¥´© −§¨¦§©¨®¤§©¥¬¥¹¦À¦§©¦«

i"yx
(Ê).ÌÈÏÏÂÊ ‰ÚÂ¯Â:רעים ל' והוא זוללים לו מחבר
(Á).ÌÈÏ„ ÔÂÁÏ ˙È·¯˙Â .Í˘· ÂÂ‰ ‰·¯Ó

משפט  בלא מתעשר שהוא עליו שומעין הרשות
הדרכים  בו ומתקנין גשרים בו ובונין ממונו ונוטלין
תנחומא: רבי דרשו כך דלים חנינת וזהו

(È).Â˙ÂÁ˘·:שחת Ï„Â(È‡)מל' ¯È˘Ú ˘È‡
.ÔÈ·Ó חוקר שהתלמיד מדבר הוא ותלמיד רב כנגד

מתחכם: הרב ידו ‡„Ì.(È·)ועל ˘ÙÂÁÈ יתחפש
עלילות: מיני ÊÂÚÂ·.(È‚)בכל ‰„ÂÓÂ פשעיו מודה

עוד: בם משוב ˙ÈÓ„.(È„)ועוזבם „ÁÙÓ דואג
מעבירה: מתרחק ובכך Ì‰Â.(ÂË)מעונש È¯‡ הוא

˘Â˜˜.להם: ·Â„Â שניהם לדוב ושקיקה לארי נהימה
צעקה: ˙·ÂÂ˙.(ÊË)לשון ¯ÒÁ חסר שהוא מתוך

חייו  על לב נותן אינו כי מעשקות רב הוא תבונה
ימים: יאריך בצע השונא שהרי לעשוק ומרבה

(ÊÈ).˘Ù Ì„· ˜Â˘Ú Ì„‡(דם עושק עליו (שיש
ידו: על נפשו ואבדה חבירו את המחטיא Ú„הוא

.ÒÂÈ ¯Â·:לו שיתכפר לעזרה ינוס מותו יום Ï‡Âעד
.Â· ÂÎÓ˙È יהא שלא לשוב בידו להספיק משמים

יומא: במס' נדרש כך בגיהנם ותלמידו עדן בגן הוא
(ÁÈ).˙Á‡· ÏÂÙÈ:למפלתו תקומה ואין אחת ברעה

(ËÈ).˘È¯ Ú·˘È:עניות

cec zcevn
(Ê).¯ˆÂאיש של בנו שהוא  עליו  יאמרו התורה  את השומר

מכבד  א''כ  התורה  לשמור  בנו את  הזהיר  הבינה ובעבור מבין
אחר לרדוף לזוללים עצמו המחבר אבל  במעשיו  אביו את 
כי אביו את  יכלים בזה  הנה  התורה  את בזה ויעזוב התאוה 
התורה: דעת מעולם למדו ולא סכל  היה אביו הבריות  יאמרו 

(Á).ÂÂ‰ ‰·¯Óלעצמו לא  הנה ותרבית בנשך  הונו המרבה 
את שחונן למי ויתננה ממנו יקח המקום  כי ההון  יקבץ

Â‚Â'.(Ë)הדלים : ¯ÈÒÓולכן הזולת  דברי  מחשיב  אינו כי  על 
ואינה תפלתו  מתעב ב ''ה המקום  כי במדה מדה ישולם 

תהיה: לרצון ולא  הישריםÓ˘‚‰.(È)מחשיבה  את המכשיל 
בסכנה יפול עצמו  המכשיל  הנה סכנה בדרך ללכת לשגות 

התמי אבל  טוב:ההיא  ינחלו הם גם  ישר בדרך המוליכים  מים
(‡È).ÌÎÁכי הוא  כן לא אבל  לחכם עצמו  מחזיק העשיר

החכמה: אל  סבה  העושר  אין כי ממנו יותר החכמה בדברי יחקור  מבין הוא אם הדל  הצדיקים·ıÂÏÚ.(È·)אף ישמחו בעת 
יקומו בעת אבל  ומעקשות נוגש  קול בה ישמע לא כי המקום  תפארת רבה אז פיהם על נעשה דבר  וכל  הצלחתם גדלה כי  על 

הונם: לעשוק יחפשום  ההם  הרשעים  כי  האדם יחופש  אז בה  למשול  עשיתיÒÎÓ‰.(È‚)רשעים לא לומר פשעיו המכחש 
רע: ÊÂÚÂ·.מאומה  ‰„ÂÓÂ:פשעיו ומעביר מה' ירוחם עוד  יפשע ולא אותו ועוזב שפשע  ˙ÈÓ„.(È„)המודה  „ÁÙÓמהדבר

ממנו : ונשמר  ההיא :ÓÂ˜˘‰.המפחיד  ברעה  יפול הוא  הנה ממנו  נשמר  ולא  המפחיד  מדבר יחת ולא  לבבו ‡¯È.(ÂË)המחזק
הכח: תשושי להזיק דרכו כי דל  עם על  הרשע  ממשלת  מפחיד  כן הבריות את  מפחיד  והדוב הארי שאגת È‚„.(ÊË)כמו

זאת: את  יבין לא הכסיל כי ימים  מאריך הבצע שונא  כי  עם מעשקות  ירבה  תבונה חסר הנגיד  יהיה  Â˘Ú˜.(ÊÈ)כאשר Ì„‡
הרשיע מאוד  כי  בידו יתמוך  מי  ימצא ולא רודפים מפחד  ינוס ויקבר ימות  כי  עד  הנה  דמים  שפיכות בעון  עשוקה  שנפשו מי

סבבוהו:Ú˘ÂÈ.(ÁÈ)לעשות: אשר הרבות  הצרות  תקומה:·‡Á˙.מן בלי בה נופל  אחת  צרה ‡„Â˙Ó.(ËÈ)בבוא „·ÂÚ
ובזריעה : והואÛ„¯ÓÂ.בחרישה הרבוי לגודל ממנו ישבע כי עד  העוני בו יתרבה  תועלת  בהם שאין ריקים דברים אחר ההולך 

מליצה: ענין

oeiv zcevn
(Ê).‰ÚÂ¯Â:וריעות חבור באכילה:ÌÈÏÏÂÊ.ענין מרבים
(Á).ÂÂ‰: ועושר הון  È·¯˙Â˙.מלשון .Í˘·בכסף נשך

וגו' ובמרבית בנשך  וגו' כספך את נאמר וכן  באוכל ותרבית
כה):אכלך  ומתנה :ÔÂÁÏ.(ויקר' חנינה מל 'Ó˘‚‰.(È)מל '

וסכנה:·˘Â˙ÂÁ.שגגה : תקלה ור''ל ובור שחת מל '
(·È).ıÂÏÚ·קריה תעלץ  כמו שמחה  י''א):ענין ¯·‰.(לעיל

רבה ארץ על  כמו ק''י):גדולה בקורÙÂÁÈ˘.(תהלים ענין
וחזק:ÓÂ˜˘‰.(È„)ודרישה: קשה Ì‰Â.(ÂË)מלשון
.˜˜Â˘Â:שקיקה הדוב ושאגת נהימה  נקרא  הארי שאגת

(ÊË).„È‚:ומושל וגזל:Â˜˘ÚÓ˙.שר עושק  ·ˆÚ.מל '
וגזל : בעין:Â˘Ú˜.(ÊÈ)עושק ונשחת  סעד :ÂÎÓ˙È.גזול  ענין

(ÁÈ).˘˜ÚÂ:עיקום ענין 
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àë¯÷øô äéòùéhÎc

ã:äãøçì éì íN é÷Lç óLð úà éðúúòa úeölt éááì äòzäìBëà úéôvä äôö ïçìMä Cøò ¨¨´§¨¦½©¨−¦«£¨®§¦¥µ¤´¤¦§¦½¨¬¦−©£¨¨«¨¯Ÿ©ª§¨²¨¬Ÿ©¨¦−¨´
(ñ) :ïâî eçLî íéøOä eîe÷ äúLå:ãébé äàøé øLà ätöîä ãîòä Cì éðãà éìà øîà äë ék ¨®Ÿ¬©¨¦−¦§¬¨¥«¦´¬Ÿ¨©²¥©−£Ÿ¨®¥µ©£¥´©«§©¤½£¤¬¦§¤−©¦«

æ:áL÷¯áø áL÷ áéL÷äå ìîb áëø øBîç áëø íéLøt ãîö áëø äàøåç| ätöî¯ìò äéøà àø÷iå §¨´¨¤À¤¤µ¤¨«¨¦½¤¬¤£−¤´¤¨¨®§¦§¦¬¤−¤©¨«¤©¦§−̈©§¥®©¦§¤´
:úBìélä¯ìk ávð éëðà ézøîLî¯ìòå íîBé ãéîz ãîò éëðà éðãàèãîö Léà áëø àá äæ¯äpäå £ŸÀ̈¨Ÿ¦ºŸ¥³¨¦Æ½̈§©¦̧§©§¦½¨Ÿ¦¬¦−̈¨©¥«§¦¥¤¬¨Æ¤´¤¦½¤−¤

:õøàì øaL äéäìà éìéñt¯ìëå ìáa äìôð äìôð øîàiå ïòiå íéLøẗ«¨¦®©©©́©ÀŸ¤¨§¨³¨«§¨Æ¨¤½§¨§¦¥¬¡Ÿ¤−¨¦©¬¨¨«¤
i"yx

.˙ÂˆÏÙ È˜˘Á.בהלה:(„) Û˘ שהייתי ‡˙ לילה
שהיה  מצינו יוסיפון בס' ולמשתה לשמחה בה חושק
שם  לילה אותו פרס חיל את גדודיו שנצחו  על שמח
לחם  עבד מלכא בלשאצר ה) (דניאל שנא' לחרדה לי
וגו' קטיל בליליא ביה וגו' חמרא אישתיו וגו' רב

ו): (שם מלכותא קביל מדאה ˆÙ‰ודריוש (‰)
.˙ÈÙˆ‰:צפיתא למנרתא צווחין בב''ר המנורה זקוף

.‰˙˘ ÏÎ‡ קומו צעקו והשתיה האכילה ומתוך
Ô‚Ó.השרים: ÂÁ˘Ó ומושחין הן שלוק עור מגיני

בשאול  נאמר וכך הזיין את שיחליק כדי בשמן אותן
קיבלה  ולא משיחתו את פלט גבורים מגן נגעל שם כי

בשמן: נמשח לא כאילו שאול מגן ÍÏונעשה (Â)
.‰ÙˆÓ‰ „ÓÚ‰ על תגר לקרא מתלמידך אחד עתיד

שעג  חבקוק והוא בבל של שלוותה ארך על מדותי
משמרתי  על ב) (חבקוק ואמר בתוכה ועמד עוגה
הקב''ה  אמר בי ידבר מה לראות ומצפה אעמודה

מאתי  והבטיחהו מצפה לאותו העמידהו לישעיה
יגיד: בבל של במפלתה יראה ואשר מצפהו על שיעמד

.·Î¯ ‰‡¯Â (Ê) פרשים צמד רכב כמין שם אראנו ואני
לפרס  הוא וסימן גמל רוכב ואחד חמור רוכב אחד

˜˘·.ומדי: ·È˘˜‰Â רוב כמין בנבואתו ישמע ושם
חיילות: תשואות ‡¯È‰.(Á)הומיות ‡¯˜ÈÂ הוא

שעתיד  נתנבא ישעיה חבקוק כמניין בגי' אריה חבקוק,
כן: ולומר זאת על להתפלל ‡„'.חבקוק ‰ÙˆÓ ÏÚ

על  להודיעני יומם תמיד עומד אנכי מצפה על אלהי ה'
·‡.זאת: ‰Ê ‰‰Â (Ë) כמין יראה כך על כשיתפלל

וגו': אדם ··Ï.רכב ‰ÏÙ ‰ÏÙ ואף נפלת ת''י
למיפ  ע''י עתידה תחלה שנה אחר שנה נפילות ב' ל,

צבי  בבל והיתה שמים ע''י השניה ובשנה ופרס מדי
ובא  עולם בסדר מצינו וכן סדום כמהפכת ממלכות
השמועה  בשנה ואחריו דריוש של זו השמועה בשנה

יג): (לעיל וגו' כמהפכת ממלכות צבי בבל והיתה

cec zcevn
(„).È··Ï ‰Ú˙:צער מרוב לעשות  מה לבבי ידע  ÂˆÏÙ˙לא 

.È˙˙Ú·במ''ש הדבר וכפל אותי  והפחידה  הבעיתה חרדה
והפחד : החרדה  È˜˘Á.לגודל  Û˘ חושק‡˙ שהייתי הלילה

חיל  את נצחו  אשר על  ושמחה  משתה לעשותה לה ומתאוה
ביוסיפון: כמ''ש ÁÏ¯„‰.פרס ÈÏ Ì˘שם להשים  שבידו מי

בבל  ונכבשה  בלשאצר  נהרג  בה  כי לחרדה  ההיא הלילה לי 
בדניאל : כמפורש  דריוש  בה ‰˘ÔÁÏ.(‰)ומלך  ÍÂ¯Úבעת

הצפית צפה לאלו אלו אמרו המשתה על  השלחן  עורכים שהיו
פרס חיל  באים אם לראות המצפה על  הצופה  יעמוד ר''ל 

˘˙‰.ומדי: ÏÂÎ‡אלו אמרו ושותים  אוכלים  שהיו  בעוד 
המלחמה: אל  לרדת  המגן ומשחו השרים  קומו ÍÏ(Â)לאלו

.‰ÙˆÓ‰ „ÓÚ‰זה שיאמרו בבל שרי לשון  על  יאמר  הנביא 
יראה: אשר את שיגיד המצפה העמד לך  כאלוÂ¯‡‰.(Ê)לזה

וראה פרשים זוג עליו שרוכבים  רכב  ראה  המצפה על  העומד
רוכב אחד  ר''ל  וכו' חמור רכב  על ג''כ רוכב  ואחד  חמור על

מלחמה : בעלי מיני הרבה ראה ר''ל ˜˘·.גמל  ·È˘˜‰Â מאוד נשמע  היה העם  המון קול  ר''ל הקשב רב  אשר באזניו  הקשיב
רב : המון שיש ÙˆÓ‰.(Á)ויורה  ÏÚ ‰È¯‡ ‡¯˜ÈÂלארי ומדי  פרס  והמשיל  האריה בא הנה  לאמר קרא המצפה על העומד  ר''ל 

יטרוף: אנה ואילך אילך  ומביט  מצפה על העומד  לאריה  ומדי פרס והמשיל מצפה על האריה הנה  לאמר שקרא  או  ‡„'הטורף
.'ÂÎÂ „ÓÂÚ ÈÎ‡תחרב מתי ומצפה יום  בכל  תמיד  עומד אנכי  הנה  ה' אתה אמר הנבואה במראה זה  כל  את  הנביא כשראה

לישראל: שהרעו על  È˙¯Ó˘Ó.בבל ÏÚÂ: מלצפות זזתי לא  כן  ממקומו זז שאינו ומשמר היושב  כאדם  ·‡.(Ë)ר''ל ‰Ê ‰‰Â
בבל : את  המחריבים  ומדי  פרס באו ר''ל  פרשים  זוג  ועליו לאיש  המיוחד רכב בא זה הנה ועתה לה  מצפה  הייתי  רב זמן ר''ל

.¯Ó‡ÈÂ ÔÚÈÂ:הענין לחזק  המלה וכפל בבל נפלה עתה אמר בי הדובר לארץ:˘·¯.המלאך  והפילם  אותם  שבר המשבר

oeiv zcevn
(„).‰Ú˙ והושאל תועה נקרא לעשות  מה  יודע  שאינו מי

ילך : להיכן יודע  ואינו  בדרך  כמוÂˆÏÙ˙.מהתועה  חרדה ענין
ט ): (איוב יתפלצון ופחד :·È˙˙Ú.ועמודיה  בעתה מלשון

.Û˘:(קיט (תהלים בנשף  קדמתי  כמו תאוה‰˘˜È.ערב ענין 
ט ): (מ''א שלמה חשק המאכל :ÍÂ¯Ú.(‰)כמו סדור ענינו

.‰Ùˆ:( לא (בראשית  ה' יצף כמו ראיה  העומד ‰ˆÈÙ˙.ענין
צופה: נקרא באים גייסות  אם Ô‚Ó.ורואה  ÂÁ˘Óעשוי מגן יש 

חרב מכת מעליו להחליק בשמן  אותו ומושחין שלוק מעור
א): (ש ''ב בשמן משוח  בלי שאול  מגן וכן ‰ÙˆÓ‰.(Â)וחנית 

הצופה: א):ˆÓ„.(Ê)כמו  (איוב  בקר צמד  כמו ÌÈ˘¯Ù.זוג
(נחום מעלה פרש וכן בכך  המצומדים הסוס רוכבי יקראו כן 

שמיעה:È˘˜‰Â·.ג): המקוםÙˆÓ‰.(Á)ענין נקרא  כן
הצופה: עליו  המהÈÏÈÒÙ.(Ë)שעומד  כי הגלולים  יקראו  כן

ה): (מ''א  שלמה בוני  ויפסלו מלשון  והוא ונחצבים  נפסלים 

gk wxt ilyn - miaezk
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æ:åéáà íéìëé íéììBæ äòøå ïéáî ïa äøBz øöBðçíélc ïðBçì úéaøúå (úéáøúáå) CLða BðBä äaøî ¥´−¨¥´¥¦®§Ÿ¤«¹§¦À©§¦¬¨¦«©§¤´−§¤´¤§©§¦®§¥−©¦´
:epöa÷éè:äáòBz Búlôz-íb äøBz òîMî Bðæà øéñîéìBté-àeä BúeçLa òø Cøãa | íéøLé äbLî ¦§§¤«¥¦´¨ −§¦§´Ÿ©¨®©«§¹¦¨À¥¨«©§¤³§¨¦¸§¤¬¤À̈¦§¬«¦®

:áBè-eìçðé íéîéîúeàé:epø÷çé ïéáî ìãå øéLò Léà åéðéòa íëçáéúøàôú äaø íé÷écö õìòa ¹§¦¦À¦§£«¨¨´§ −¥¨¦´¨¦®§©−¥¦´©§§¤«©£´Ÿ©−¦¦©¨´¦§¨®¤
:íãà Ntçé íéòLø íe÷áeâé:íçøé áæòå äãBîe çéìöé àì åéòLô äqëîãéãéîz ãçôî íãà éøLà §¬§¹¨¦À§ª©¬¨¨«§©¤´§ −¨¨´Ÿ©§¦®©¤−§Ÿ¥´§ª¨«©§¥´¨ −¨§©¥´¨¦®
:äòøa ìBté Baì äL÷îeåè:ìc-íò ìò òLø ìLî ÷÷BL áãå íäð-éøàæèáøå úBðeáz øñç ãéâð ©§¤¬¦¹À¦¬§¨¨«£¦−Ÿ¥§´Ÿ¥®Ÿ¥¬¹̈À̈©´©¨«¨¦À£©´§ −§©¬

éøàé òöá àðN (éàðù) úBwLòî:íéîé Cæé:Bá-eëîúé-ìà ñeðé øBa-ãò Lôð-íãa ÷Lò íãàçéCìBä ©£©®¬Ÿ¥¤¹À©©£¦¬¨¦«¨ −¨¨ª´§©¨®¤©¬¹̈À©¦§§«¥´
:úçàa ìBté íéëøc L÷òðå òLeé íéîzèé:Léø-òaNé íé÷ø ócøîe íçì-òaNé Búîãà ãáò ¨ −¦¦¨¥®©§¤§©¬§¹¨©À¦¦¬§¤¨«Ÿ¥´© −§¨¦§©¨®¤§©¥¬¥¹¦À¦§©¦«

i"yx
(Ê).ÌÈÏÏÂÊ ‰ÚÂ¯Â:רעים ל' והוא זוללים לו מחבר
(Á).ÌÈÏ„ ÔÂÁÏ ˙È·¯˙Â .Í˘· ÂÂ‰ ‰·¯Ó

משפט  בלא מתעשר שהוא עליו שומעין הרשות
הדרכים  בו ומתקנין גשרים בו ובונין ממונו ונוטלין
תנחומא: רבי דרשו כך דלים חנינת וזהו

(È).Â˙ÂÁ˘·:שחת Ï„Â(È‡)מל' ¯È˘Ú ˘È‡
.ÔÈ·Ó חוקר שהתלמיד מדבר הוא ותלמיד רב כנגד

מתחכם: הרב ידו ‡„Ì.(È·)ועל ˘ÙÂÁÈ יתחפש
עלילות: מיני ÊÂÚÂ·.(È‚)בכל ‰„ÂÓÂ פשעיו מודה

עוד: בם משוב ˙ÈÓ„.(È„)ועוזבם „ÁÙÓ דואג
מעבירה: מתרחק ובכך Ì‰Â.(ÂË)מעונש È¯‡ הוא

˘Â˜˜.להם: ·Â„Â שניהם לדוב ושקיקה לארי נהימה
צעקה: ˙·ÂÂ˙.(ÊË)לשון ¯ÒÁ חסר שהוא מתוך

חייו  על לב נותן אינו כי מעשקות רב הוא תבונה
ימים: יאריך בצע השונא שהרי לעשוק ומרבה

(ÊÈ).˘Ù Ì„· ˜Â˘Ú Ì„‡(דם עושק עליו (שיש
ידו: על נפשו ואבדה חבירו את המחטיא Ú„הוא

.ÒÂÈ ¯Â·:לו שיתכפר לעזרה ינוס מותו יום Ï‡Âעד
.Â· ÂÎÓ˙È יהא שלא לשוב בידו להספיק משמים

יומא: במס' נדרש כך בגיהנם ותלמידו עדן בגן הוא
(ÁÈ).˙Á‡· ÏÂÙÈ:למפלתו תקומה ואין אחת ברעה

(ËÈ).˘È¯ Ú·˘È:עניות

cec zcevn
(Ê).¯ˆÂאיש של בנו שהוא  עליו  יאמרו התורה  את השומר

מכבד  א''כ  התורה  לשמור  בנו את  הזהיר  הבינה ובעבור מבין
אחר לרדוף לזוללים עצמו המחבר אבל  במעשיו  אביו את 
כי אביו את  יכלים בזה  הנה  התורה  את בזה ויעזוב התאוה 
התורה: דעת מעולם למדו ולא סכל  היה אביו הבריות  יאמרו 

(Á).ÂÂ‰ ‰·¯Óלעצמו לא  הנה ותרבית בנשך  הונו המרבה 
את שחונן למי ויתננה ממנו יקח המקום  כי ההון  יקבץ

Â‚Â'.(Ë)הדלים : ¯ÈÒÓולכן הזולת  דברי  מחשיב  אינו כי  על 
ואינה תפלתו  מתעב ב ''ה המקום  כי במדה מדה ישולם 

תהיה: לרצון ולא  הישריםÓ˘‚‰.(È)מחשיבה  את המכשיל 
בסכנה יפול עצמו  המכשיל  הנה סכנה בדרך ללכת לשגות 

התמי אבל  טוב:ההיא  ינחלו הם גם  ישר בדרך המוליכים  מים
(‡È).ÌÎÁכי הוא  כן לא אבל  לחכם עצמו  מחזיק העשיר

החכמה: אל  סבה  העושר  אין כי ממנו יותר החכמה בדברי יחקור  מבין הוא אם הדל  הצדיקים·ıÂÏÚ.(È·)אף ישמחו בעת 
יקומו בעת אבל  ומעקשות נוגש  קול בה ישמע לא כי המקום  תפארת רבה אז פיהם על נעשה דבר  וכל  הצלחתם גדלה כי  על 

הונם: לעשוק יחפשום  ההם  הרשעים  כי  האדם יחופש  אז בה  למשול  עשיתיÒÎÓ‰.(È‚)רשעים לא לומר פשעיו המכחש 
רע: ÊÂÚÂ·.מאומה  ‰„ÂÓÂ:פשעיו ומעביר מה' ירוחם עוד  יפשע ולא אותו ועוזב שפשע  ˙ÈÓ„.(È„)המודה  „ÁÙÓמהדבר

ממנו : ונשמר  ההיא :ÓÂ˜˘‰.המפחיד  ברעה  יפול הוא  הנה ממנו  נשמר  ולא  המפחיד  מדבר יחת ולא  לבבו ‡¯È.(ÂË)המחזק
הכח: תשושי להזיק דרכו כי דל  עם על  הרשע  ממשלת  מפחיד  כן הבריות את  מפחיד  והדוב הארי שאגת È‚„.(ÊË)כמו

זאת: את  יבין לא הכסיל כי ימים  מאריך הבצע שונא  כי  עם מעשקות  ירבה  תבונה חסר הנגיד  יהיה  Â˘Ú˜.(ÊÈ)כאשר Ì„‡
הרשיע מאוד  כי  בידו יתמוך  מי  ימצא ולא רודפים מפחד  ינוס ויקבר ימות  כי  עד  הנה  דמים  שפיכות בעון  עשוקה  שנפשו מי

סבבוהו:Ú˘ÂÈ.(ÁÈ)לעשות: אשר הרבות  הצרות  תקומה:·‡Á˙.מן בלי בה נופל  אחת  צרה ‡„Â˙Ó.(ËÈ)בבוא „·ÂÚ
ובזריעה : והואÛ„¯ÓÂ.בחרישה הרבוי לגודל ממנו ישבע כי עד  העוני בו יתרבה  תועלת  בהם שאין ריקים דברים אחר ההולך 

מליצה: ענין

oeiv zcevn
(Ê).‰ÚÂ¯Â:וריעות חבור באכילה:ÌÈÏÏÂÊ.ענין מרבים
(Á).ÂÂ‰: ועושר הון  È·¯˙Â˙.מלשון .Í˘·בכסף נשך

וגו' ובמרבית בנשך  וגו' כספך את נאמר וכן  באוכל ותרבית
כה):אכלך  ומתנה :ÔÂÁÏ.(ויקר' חנינה מל 'Ó˘‚‰.(È)מל '

וסכנה:·˘Â˙ÂÁ.שגגה : תקלה ור''ל ובור שחת מל '
(·È).ıÂÏÚ·קריה תעלץ  כמו שמחה  י''א):ענין ¯·‰.(לעיל

רבה ארץ על  כמו ק''י):גדולה בקורÙÂÁÈ˘.(תהלים ענין
וחזק:ÓÂ˜˘‰.(È„)ודרישה: קשה Ì‰Â.(ÂË)מלשון
.˜˜Â˘Â:שקיקה הדוב ושאגת נהימה  נקרא  הארי שאגת

(ÊË).„È‚:ומושל וגזל:Â˜˘ÚÓ˙.שר עושק  ·ˆÚ.מל '
וגזל : בעין:Â˘Ú˜.(ÊÈ)עושק ונשחת  סעד :ÂÎÓ˙È.גזול  ענין

(ÁÈ).˘˜ÚÂ:עיקום ענין 
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nei`קצד zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
הגמרא: מבררת השם, חילול בענין עזריה בן אלעזר רבי דברי אגב א. עמוד פו ¦¥éëéäדף

éîc ל נחשב מה -àðà ïBâk ,áø øîà .íMä ìeléç,כמוני גדול אדם -éà ¨¥¦©¥¨©©§£¨¦
àçahî àøNéa àðìé÷L,מהטבח בשר אקח אם -øzìàì éîc àðáéäé àìå- ¨¦§¨¦§¨¦©¨¨§Ÿ¨¦§¨¨¥§©§©

גזלן, שאני הטבח יאמר לפרוע, אאחר שאם לפי השם. חילול בו יש מיד, אשלם ולא

גזל. באיסור לזלזל ממני eðLוילמד àì ,éiaà øîà בזה יש מיד פורע אינו שאם ¨©©©¥Ÿ¨
ה', éòázחילול àìc àøúàa àlà את הלקוחות מן לתבוע הטבח דרך שאין - ¤¨§©§¨§Ÿ¨§¥

לשלם. אליו באים הם אלא àøúàaחובותיהם, ìáàהיא ïìשהדרך úéì ,éòáúc £¨§©§¨§¨§¥¥¨
da.כך אחר לשלם שדרכם כיון ה', לחילול לחשוש אין -àúîe ,àðéáø øîà ¨¨©¨¦¨¨¨

àéñçî[רבינא של àeä[מקומו éòáúc àøúà,הלקוחות את לתבוע הטבח רגיל - §©§¨©§¨§¨§¥
ה'. חילול משום שם אין לפיכך

בשר: בקניית אביי éôzeLהנהגת éøzî àøNéa ìé÷Lãk ,éiaà בשר קנה כאשר - ©©¥¦§¨¦¦§¨¦§¥¨¥
שותפים, éàäìמשני àæeæå éàäì àæeæ áéäé,בנפרד מהם אחד לכל משלם היה - ¨¦¨§©§¨§©

שמ  חשש ה'.כי חילול ויהיה לחבירו, שילם שהוא ידע לא האחד eäìא áø÷î ,øãäå©£©§¨¥§
éããä éab,ביחד אותם מזמן היה -àðaLeç ãéáòå לו ונותנים חשבון, עמם ועושה - ©¥£¨¥§¨¦§¨¨

שנתן. הנוסף הכסף כנגד בשר

ה': בחילול נוספים àðébñîcאופנים ,àðà ïBâk ,øîà ïðçBé éaø הולך כשאני - ©¦¨¨¨©§£¨§©§¥¨
,ïéléôz àìáe äøBz àìa úBnà òaøà שמפני ניכר שלא לפי השם. חילול בזה יש ©§©©§Ÿ¨§Ÿ§¦¦

התורה. מלימוד להתבטל ממני ולמדים כן, עושה אני éácחולשתי ÷çöé מבית-] ¦§¨§¥
של] øîà,מדרשו éàpé éaø,'ה חילול úîçîאיזהו ïéLéiaúî åéøéáçL ìk ©¦©©¨©¨¤£¥¨¦§©§¦¥£©

BúòeîL עליו שיצא רע שם -,÷çöé øa ïîçð áø øîà .(íMä ìeléç eðééä) §¨©§¦©¥¨©©©§¨©¦§¨
ה', חילול éLðéàמהו éøîà à÷c ïBâk,עליוàéðìôì déøî déì àøL לו ימחל - §§¨¨§¥¦§¥§¨¥¨¥¦§¨§¨

מחילה. הוא צריך כלומר מעשיו, על יוצרו

,øîà éiaàהוא ה' שנאמרàéðúãkחילול בברייתא. כמבואר ה)- ו 'záäàå(דברים ©©¥¨©¦§©§¨§¨©§¨
éäìà 'ä úà,'Eמלמדáäàúî íéîL íL àäiLלחבריך.Eãé ìò,כיצדàäiL ¥¡Ÿ¤¤§¥¥¨©¦¦§©¥©¨§¤§¥

íéîëçמשנה,äðBLåמקרא÷àøBאדם éãéîìz LnLîe,תלמוד מהם ללמוד ¥§¤§©¥©§¦¥£¨¦
î àäéå.úBiøaä íò úçða Bðzîe BàNכך úBøîBàוכשעושה úBiøaä äî ¦¥©¨©¨§©©¦©§¦¨©§¦§

úBiøaì íäì éBà ,äøBz BãnlL Baø éøLà ,äøBz BãnlL åéáà éøLà ,åéìò̈¨©§¥¨¦¤¦§¨©§¥©¤¦§¨¨¤©§¦
änk ,åéëøc íéàð änk eàø ,äøBz ãîlL éðBìt .äøBz eãîì àlL¤Ÿ¨§¨§¦¤¨©¨§©¨¨¦§¨¨©¨

.åéNòî íéðweúî וøîBà áeúkä åéìò(ג מט äzà(ישעיהו écáò éì øîàiå' §¨¦©£¨¨¨©¨¥©Ÿ¤¦©§¦¨¨
,íéîëç éãéîìz LnLîe äðBLå àøBwL éî ìáà .'øàtúà Ea øLà ìàøNé¦§¨¥£¤§¤§¨¨£¨¦¤¥§¤§©¥©§¦¥£¨¦

å אולםäî ,úBiøaä íò úçða Bøeac ïéàå ,äðeîàa Bðzîe BàNî ïéà §¥©¨©¨¤¡¨§¥¦§©©¦©§¦¨
BãnlL åéáàì Bì éBà ,äøBz ãîlL éðBìôì Bì éBà ,åéìò úBøîBà úBiøaä©§¦§¨¨¦§¦¤¨©¨§¨¦¤¦§
ïéì÷ìe÷î änk eàø ,äøBz ãîlL éðBìt .äøBz BãnlL Baøì Bì éBà ,äøBz¨§©¤¦§¨§¦¤¨©¨§©¨§§¨¦

øîBà áeúkä åéìòå .åéëøc ïéøòBëî änëå ,åéNòî(כ לו את (יחזקאל 'ויחּללּו ©£¨§©¨§¨¦§¨¨§¨¨©¨¥ְְֶַַ

קדׁשי eàöé'ׁשם Böøàîe älà 'ä íò íäì øBîàa על הנכרים אמרו שכאשר - ְִֵָ¤¡¨¤©¥¤¥©§¨¨
כשאדם  כך, מחולל. שמים שם נמצא להצילם, ה' יכל לא שכביכול הגולים, ישראל בני

מועילים  מעשיו שאין אומרים שהכל לפי מתחלל, שמים שם ונענש, עבירה עובר חשוב

הרעה. מן להצילו

התשובה: במעלת äìBãbמימרות ,àðéðç (øa) àîç éaø øîà ה äáeLzמעלת ¨©©¦¨¨©£¦¨§¨§¨
úeàôø äàéánL[רפואה-]øîàpL ,íìBòì(ב־ה יד וגו'(הושע יׂשראל äáãð','ׁשּובה íáäà íúáeLî àtøà בגלל ¤§¦¨¦§¨¨¤¤¡©ְִֵָָ¤§¨§¨¨Ÿ£¥§¨¨

אותם. ארפא התשובה

i"yx

éîã àðáéäé àìå .à ãåîò åô óã
øúìàì`ed rextl xg`n ip`yke .

zeidl ipnn cnle olfb ip`y xne`
:lfba lflfnéòáú àìã àøúàá.
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אגרות קודש

 ב"ה,  א' אדר, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

נשי ובנות ישראל מגרוזי' אשר בארצנו הקדושה

תבנה ותכונן על ידי משיח צדקנו

ה' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

טהרת  ובדיני  בכלל  ביהדות  השיעורים  דבר  על  טובות  מבשרות  בו  מכתבן,  נתקבל  בנועם 

לידי  המביא  לימוד  בלימודן,  להצליח  לטובה  לבבן  משאלות  ימלא  יתברך  והשם  בפרט.  המשפחה 

מעשה, ובכל מעשה ידיהן לטובה ולברכה.

יודעות דברי רבי עקיבא שמצות ואהבת לרעך כמוך – כלל גדול בתורה, היינו שלא  ובודאי 

להסתפק בהישג עצמי, אלא צריך להשתדל שגם "רעך" יהי' "כמוך".

והרי גם זה מענין "מחצית השקל", אשר באחד באדר משמיעין על השקלים, וכמבואר הרמז 

בזה, שיהודי בפני עצמו אינו אלא "מחצית", ורק ביחד עם יהודי כמוהו הרי זה דבר שלם, שזהו ג"כ 

אחד מהטעמים ש"העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל".

ויש להוסיף בזה, שאפילו מי שהוא "דל" בעיניו או באמת, ַאל לו לחשוב מה יכול אני לעשות 

ולפעול בעד הזולת, כי בעניני טוב וקדושה כל אחד ואחת לפי מצבו יכולים להשפיע על כל הסביבה, הן 

בדיבור ועל אחת כמה וכמה על ידי דוגמא חי'.

וזהו שמודגש ג"כ בתורה "בשקל הקודש", כי כל בני ובנות ישראל זרע קודש הם, בני ובנות 

באמת  כי  דתיים",  "לא  ויהודים  "דתיים"  יהודים  שיש  והטועים  התועים  כדעת  שלא  קדוש".  "גוי 

לאמיתו כל בני ובנות ישראל מאמינים בני מאמינים, אלא שיש כאלה אשר יצרם העבירם מדעתם 

מחמת סיבות שונות ומשונות, ברובא דרובא סיבות חיצוניות, אבל לבם ער לתורה ולמצוות באם רק 

יש מי שיעורר אותם באופן המתאים.

ויהי רצון אשר כיון שמשנכנס אדר מרבין בשמחה, תרבה השמחה אצלן ויקויים אצלן ליהודים 

היתה אורה ושמחה וששון ויקר בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכה להצלחה ולבשורות טובות ולפורים שמח.



קצה `nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
הגמרא: מבררת השם, חילול בענין עזריה בן אלעזר רבי דברי אגב א. עמוד פו ¦¥éëéäדף

éîc ל נחשב מה -àðà ïBâk ,áø øîà .íMä ìeléç,כמוני גדול אדם -éà ¨¥¦©¥¨©©§£¨¦
àçahî àøNéa àðìé÷L,מהטבח בשר אקח אם -øzìàì éîc àðáéäé àìå- ¨¦§¨¦§¨¦©¨¨§Ÿ¨¦§¨¨¥§©§©

גזלן, שאני הטבח יאמר לפרוע, אאחר שאם לפי השם. חילול בו יש מיד, אשלם ולא

גזל. באיסור לזלזל ממני eðLוילמד àì ,éiaà øîà בזה יש מיד פורע אינו שאם ¨©©©¥Ÿ¨
ה', éòázחילול àìc àøúàa àlà את הלקוחות מן לתבוע הטבח דרך שאין - ¤¨§©§¨§Ÿ¨§¥

לשלם. אליו באים הם אלא àøúàaחובותיהם, ìáàהיא ïìשהדרך úéì ,éòáúc £¨§©§¨§¨§¥¥¨
da.כך אחר לשלם שדרכם כיון ה', לחילול לחשוש אין -àúîe ,àðéáø øîà ¨¨©¨¦¨¨¨

àéñçî[רבינא של àeä[מקומו éòáúc àøúà,הלקוחות את לתבוע הטבח רגיל - §©§¨©§¨§¨§¥
ה'. חילול משום שם אין לפיכך

בשר: בקניית אביי éôzeLהנהגת éøzî àøNéa ìé÷Lãk ,éiaà בשר קנה כאשר - ©©¥¦§¨¦¦§¨¦§¥¨¥
שותפים, éàäìמשני àæeæå éàäì àæeæ áéäé,בנפרד מהם אחד לכל משלם היה - ¨¦¨§©§¨§©

שמ  חשש ה'.כי חילול ויהיה לחבירו, שילם שהוא ידע לא האחד eäìא áø÷î ,øãäå©£©§¨¥§
éããä éab,ביחד אותם מזמן היה -àðaLeç ãéáòå לו ונותנים חשבון, עמם ועושה - ©¥£¨¥§¨¦§¨¨

שנתן. הנוסף הכסף כנגד בשר

ה': בחילול נוספים àðébñîcאופנים ,àðà ïBâk ,øîà ïðçBé éaø הולך כשאני - ©¦¨¨¨©§£¨§©§¥¨
,ïéléôz àìáe äøBz àìa úBnà òaøà שמפני ניכר שלא לפי השם. חילול בזה יש ©§©©§Ÿ¨§Ÿ§¦¦

התורה. מלימוד להתבטל ממני ולמדים כן, עושה אני éácחולשתי ÷çöé מבית-] ¦§¨§¥
של] øîà,מדרשו éàpé éaø,'ה חילול úîçîאיזהו ïéLéiaúî åéøéáçL ìk ©¦©©¨©¨¤£¥¨¦§©§¦¥£©

BúòeîL עליו שיצא רע שם -,÷çöé øa ïîçð áø øîà .(íMä ìeléç eðééä) §¨©§¦©¥¨©©©§¨©¦§¨
ה', חילול éLðéàמהו éøîà à÷c ïBâk,עליוàéðìôì déøî déì àøL לו ימחל - §§¨¨§¥¦§¥§¨¥¨¥¦§¨§¨

מחילה. הוא צריך כלומר מעשיו, על יוצרו

,øîà éiaàהוא ה' שנאמרàéðúãkחילול בברייתא. כמבואר ה)- ו 'záäàå(דברים ©©¥¨©¦§©§¨§¨©§¨
éäìà 'ä úà,'Eמלמדáäàúî íéîL íL àäiLלחבריך.Eãé ìò,כיצדàäiL ¥¡Ÿ¤¤§¥¥¨©¦¦§©¥©¨§¤§¥

íéîëçמשנה,äðBLåמקרא÷àøBאדם éãéîìz LnLîe,תלמוד מהם ללמוד ¥§¤§©¥©§¦¥£¨¦
î àäéå.úBiøaä íò úçða Bðzîe BàNכך úBøîBàוכשעושה úBiøaä äî ¦¥©¨©¨§©©¦©§¦¨©§¦§

úBiøaì íäì éBà ,äøBz BãnlL Baø éøLà ,äøBz BãnlL åéáà éøLà ,åéìò̈¨©§¥¨¦¤¦§¨©§¥©¤¦§¨¨¤©§¦
änk ,åéëøc íéàð änk eàø ,äøBz ãîlL éðBìt .äøBz eãîì àlL¤Ÿ¨§¨§¦¤¨©¨§©¨¨¦§¨¨©¨

.åéNòî íéðweúî וøîBà áeúkä åéìò(ג מט äzà(ישעיהו écáò éì øîàiå' §¨¦©£¨¨¨©¨¥©Ÿ¤¦©§¦¨¨
,íéîëç éãéîìz LnLîe äðBLå àøBwL éî ìáà .'øàtúà Ea øLà ìàøNé¦§¨¥£¤§¤§¨¨£¨¦¤¥§¤§©¥©§¦¥£¨¦

å אולםäî ,úBiøaä íò úçða Bøeac ïéàå ,äðeîàa Bðzîe BàNî ïéà §¥©¨©¨¤¡¨§¥¦§©©¦©§¦¨
BãnlL åéáàì Bì éBà ,äøBz ãîlL éðBìôì Bì éBà ,åéìò úBøîBà úBiøaä©§¦§¨¨¦§¦¤¨©¨§¨¦¤¦§
ïéì÷ìe÷î änk eàø ,äøBz ãîlL éðBìt .äøBz BãnlL Baøì Bì éBà ,äøBz¨§©¤¦§¨§¦¤¨©¨§©¨§§¨¦

øîBà áeúkä åéìòå .åéëøc ïéøòBëî änëå ,åéNòî(כ לו את (יחזקאל 'ויחּללּו ©£¨§©¨§¨¦§¨¨§¨¨©¨¥ְְֶַַ

קדׁשי eàöé'ׁשם Böøàîe älà 'ä íò íäì øBîàa על הנכרים אמרו שכאשר - ְִֵָ¤¡¨¤©¥¤¥©§¨¨
כשאדם  כך, מחולל. שמים שם נמצא להצילם, ה' יכל לא שכביכול הגולים, ישראל בני

מועילים  מעשיו שאין אומרים שהכל לפי מתחלל, שמים שם ונענש, עבירה עובר חשוב

הרעה. מן להצילו

התשובה: במעלת äìBãbמימרות ,àðéðç (øa) àîç éaø øîà ה äáeLzמעלת ¨©©¦¨¨©£¦¨§¨§¨
úeàôø äàéánL[רפואה-]øîàpL ,íìBòì(ב־ה יד וגו'(הושע יׂשראל äáãð','ׁשּובה íáäà íúáeLî àtøà בגלל ¤§¦¨¦§¨¨¤¤¡©ְִֵָָ¤§¨§¨¨Ÿ£¥§¨¨

אותם. ארפא התשובה

i"yx

éîã àðáéäé àìå .à ãåîò åô óã
øúìàì`ed rextl xg`n ip`yke .

zeidl ipnn cnle olfb ip`y xne`
:lfba lflfnéòáú àìã àøúàá.

reazle jlil gahd jxc oi`y
el `iadl gweld lre eizetwd

:ezial eizernàéñçî àúîå.
:`piax ly enewnéàäì àæåæ áéäé

éàäì àæåæåexiag rci `l `ny .
:myd lelig o`k yie el eizzpy

àðáùåç ãéáòåel oipzepe oixfege .
:elhpy dn cbpk xyaàðà ïåâë

'åëå àðéâñîãoircei lkd oi`e .
ipnid oicnle izqxba izylgpy

:dxez cenlzn lhadlúîçî
åúòåîù`veid rx my zngn .

:eilräéøî äéì àøùexvei legni .
:eiyrn lrêãé ìò áäàúî.

:jxiaglàøå÷:`xwn .äðåùå.
:dpyníéîëç éãéîìú ùîùîå.

inrh aeyii `id (dxez) cenll
:ecnl okidne onrh dn zeipynd

äìà 'ä íò íäì øåîàáef z` .
mc`yk myd lelig aezkd `xw
d`a zeprxete dxiar xaer aeyg
el elired dn mixne` lkde eilr
d`a drx minkgde miciqgd d`x
my z` ellgie xn`py mdilr
mdilr xen`a edellg dnae iycw
'd mr e`x odipia elby mixkpd
elbi `ly mlivdl leki `le dl`
eceake llgzn miny my `vnp

:hrnzníúà íéááåù àø÷éòîã.
mkilr dlrn daeyz eyrzyk
zexrp ici lr `hgd zligz eli`k

:zeaaeye zehyeàôøà áéúëå.
men lrak jli`e o`kn rnyn

:eilr eny zvwny `txzpyïàë
äáäàîeper xwrp dad`n ayd .

:ezlgzn

      

       
      

                     
                     

                  
                  

 

         
          

         
       

         
           

         
           

   



xcde"קצו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr r sc oihib(oey`x meil)

àìàz éáðò,lwc ur iab lr zlcend otb iapr -.íéîa ¦§¥¨¨§©¦
àúéææçì,oigyl -àúééðæøà éhéç áL ézéìmihig ray `iai - ©£¨¦¨©§¥¤¦¥©§©§¨¨

,miqbàzãç àønà eäðéì÷éðåxcrn ly lfxa lr mze` dlwie - §¦§¦§©¨¨£©¨
,ycgóeLéðå eäééðéî àçLî ÷éôðåepgynie ,ony mdn `viy cr - §¨¦¦§¨¦©§§¥

,`xnbd zxtqn .oigyd lràeääì déì ãáò ,éMà øa éîéL áø©¦¦©©¦¨©¥§©
øçà øáãì íéáëBk ãáBòilegl miakek caerl ef d`etx oikd - ¥¨¦§¨¨©¥

,zrxvdéqzéàå.jk ici lr `txpe - §¦©¥
éàñøôc éëðBìàa déì eçîc ïàî éàä ,ìàeîL øîàedekdy in - ¨©§¥©©§¨¥©£§¥§©§¨¥

ea mizinne zeend mq ina eze` oitxvny ,miiqxt ly gnexa
,mc`ééç àì àééçéî.ef dkn xg` digi `l -éëäå éëäcà- ¦§¨Ÿ¨¥©§¨¦§¨¦

,ezen cr miizpiaàéiç àøîçå éøîebà àðéîL àøNa déì etñéð- ¦§¥¦§¨§¥¨©§¥§©§¨©¨
,ig oiie milgb lr ieyrd ony xya eze` elik`iééçc øLôà¤§¨§¨¥

déúéaà ãéwôîe àzøetipal zeevl witqie ,hrn digiy okzi - §¨§©¥©¥¥
.ezia

ééç àì àééçéî àøeaéæ òìác ïàî éàä ,ïéáà øa éãéà áø øîàin - ¨©©¦¦©¨¦©©§¨©¦¨¦§¨Ÿ¨¥
rlay.digi `l drxivéëäå éëäcà,ezen cr miizpia -dé÷Lð ©§¨¦§¨¦©§¥

âæîL àlçc àúòéáø,wfg uneg ziriax eze` dwyp -ééçc øLôà §¦£¨§©¨©§¨¤§¨§¨¥
déúéáì ãéwôîe àzøetipal zeevl witqie hrn digiy okzi - §¨§©¥§¥¥

.ezia
øBL øNa ìëà ,éåì ïa òLBäé éaø øîàa`xwpd wxi,úôìa ïìåueg ¨©©¦§ª©¤¥¦¨©§©§¤¤§¨©

d zgz,æenz úôe÷úa øNò äMîç Bà øNò äòaøà éìéìa äðál§¨¨§¥¥©§¨¨¨¨£¦¨¨¨¦§©©
Bzæçà`xwpd ilegeìéçà.[df ileg edn `xnbd yxtz oldl] Ÿ©§£¦

:df ileg icil `iand sqep xac,àðzøác ìkî Bñéøk àlînäå ¨¨§©§©¥§¥¦¨¨¨
,ekigl weznyBzæçà`xwpd ileg.eìéçà,àtt áø øîàeléôà Ÿ©§£¦¨©©¨¨£¦

éøîzî,`xnbd zl`ey .mixnz -.àèéLt,`xnbd daiynà÷ìñ ¦©§¥§¦¨¨§¨
øî øîàå ìéàBä ,àðéîà CzòcyéøîzmpidïòaNî,zeriayn - ©§¨£¦¨¦§¨©©©§¥©§§¨

ïðçLîe,zenngn -ìLîeïìL,zelylyn -ïøMàîe,gk zepzepe - §©£¨§©§§¨§©§¨
ï÷pôî àìåicil e`iadl mlke`d z` zebprn mpi` jci`ne - §Ÿ§©§¨

,wezn mnrhy s` zeiqiphqi`àì àîéàel` llka mpi` `ny - ¥¨Ÿ
,df ileg icil d`ian mdn daexn dlik`y.ïì òîLî à÷̈©§©¨

,`xnbd zxxan.eìéçà éàî.úBîöò ìL Là ,øæòìà éaø øîàéàî ©£¦¨©©¦¤§¨¨¥¤£¨©
edne -.úBîöò ìL Làéîøb Là ,éiaà øîà.zgcwd ileg -éàî ¥¤£¨¨©©©¥¥©§¥©
déúeñà.df ileg ly ez`etx idn -íà éì äøîà ,éiaà øîà-] ¨¥¨©©©¥¨§¨¦¥

,[izpne`éðéé÷L eälekyi ,ez`etxl mc` dzeyy miwynd lk - §©§¨¥
oilhipy yi ,mzezyl yiy mini oipn mdlàúìz,mini dyly - §¨¨

åoilhipy yiàòáL,miniøñéøúe.mei xyr mipyy yie -éàäå- §¦§¨§¥¨§©
lehi ,jenqa x`eaiy enk df ilegl dtexzd mle`éqzîc ãò- ©§¦©¥

y ,sqep welige .ilegd epafriy creälekàð÷éø àaélà éðéé÷L- §©§¨¥©¦¨¥¨¨
.dwix eqixk ,xnelk ,'wix eail' xy`k milhip oiwynd lkéàäå- §©

mle``id ozlihp zry ,df ileg jxevl milhipd oiwynøúä©
déãé éLîe ÷éôðå àqkä úéáì ìéiòå éúLå ìëàclk`y xg`l - §¨©§¨¥§©¥§¥©¦¥§¨¦¨¥¨¥

.eici ugxe `vie `qkd zial dptpe dzyeeez`etxldéì eúééî©§¥
éçtìèc àúéúLc àðeaieyrd lk`n on sexb` `eln el e`iai - ¨¦§¦¨§©§§¥

,glne miycr gnwnà÷ézò àøîçc àðeáe,oyi oii sexb` `elne - ¨§©§¨©¦¨
ìeëéðå éããä éãäa eäðéìaâéðå.mlk`ie dfa df maxri -êBøëéðå §¦§©¦§©£¥£¨¥§¥§¦§

déðâéðå déðéãña,oyiie mipicqa eteb sehri okn xg`l -àkéìå ¦§¦¥§¦§¥§¥¨
déLôpî éà÷c ãò déî÷Bðcmewiy cr ezpyn epxiri `l yi`e - §§¥©§¨¥¦©§¥

,mkeza rifny exear daeh ef dpiyy ,envrnéà÷ éëåxy`ke - §¦¨¥
,mewidépéî déðéãñì déì÷Léì,epnn mipicqd elhi -àì éàåm`y - ¦§§¥¦§¦¥¦¥§¦Ÿ

,ok eyri `ldéåléò øãä.dlgnd eilr xefgz - ¨©¦¨¥
jli`e o`kn .mipey mi`legl ze`etxa `xnbd dwqr dk cr

:sebd zxinyl zevir ze`aen
eäiìà déì øîà`iapd,ïúð éaøììBëàielin ickLéìLllgn ¨©¥¥¦¨§©¦¨¨¡§¦

,qxkdeokäúLickLéìL,qxkdnLéìL çpäåick ,wix §¥§¦§©©§¦
yñBòëzLëìf`ãBîòzEàeléî ìòipy ixdy ,d`ln jpha didz - §§¤¦§©£©¦¤

zngn `lnzi sqepd yilyde ,dizye dlik`a mi`ln yily
qxkd gtpzz ,qerkz m`y ixd ,ixnbl jqixk `lnz m`y .qrkd

.rwaize
,àéiç éaø éðz,íééòî éìBç éãéì àáé àlL äöBøä,el` mixaca xdfi ¨¥©¦¦¨¨¤¤Ÿ¨Ÿ¦¥¦¥©¦

ìeaéèa ìéâø àäé,oiia ezit leaih e` ,unega eilk`n.óøBçå õé÷ §¥¨¦§¦©¦¨¤
okeäpnî EúàðäL Eúãeòñ,jl `id daixreäpîéä Eãé CBLîl`e §¨§¤£¨¨§¦¤¨§¨§¥¤¨

.jqixk z` da `lnzéøö äzàL äòLa Eîöò ääLz ìàåC §©©§¤©§§§¨¨¤©¨¨¦
éá÷ðì,E.jikxv zeyrl cin dptzd `l` ¦§¨¤

àøåéç àéìéè éúLc ïàî éàä ,àá÷eò øî øîàoii oin dzeyy in - ¨©©§¨©©§¨¥¦§¨¦¨¨
,rx oal÷zéå Bzæçàdf oirke .dyleg -éðéî ïézéL ,àcñç áø øîà Ÿ©§¦©¨©©¦§¨¦¦¦¥

eåä àøîç,yi oii ipin miyy -à÷neñ eäleëc àélòîàðúçéø- ©§¨£§©§¨§§¨¨¦£¨¨
.aeh egixy mec` oii `ed ,mlekay aehdàéìéè eäleëc àòéøb§¦¨§§¦§¨

àøeéç.rx oal oii `ed ,mlekay rexbd - ¦¨¨
àøeð éab ïñéð éðøôöa áéúéc ïàî éàä ,äãeäé áø øîàayeiy in - ¨©©§¨©©§¨¦§©§¨¥¦¨©¥¨

,y`d len l` oqip yceg ini ly mixwaaéiLåáéúéå ÷éôðå àçLî ó §©¦¦§¨§¨¦§¨¦
àLîLa,ynya ayeie `veie ,onya envr gyene -÷zéå Bzæçà §¦§¨Ÿ©§¦©

.dyleg -
íc æéwä ,ïðaø eðzåokn xg`l,Búhî LnéLïé÷zéå íéða Bì ïééååä ¨©¨¨¦¦¨§¦¥¦¨©§¨¨¦¦§¦

m`e .miylg -,íäéðL eæéwä,eLnéLåïúàø éìòa íéða ïäì ïééååä- ¦¦§¥¤§¦§©§¨¨¤¨¦©£¥©£¨
.mgena mdl yiy uxy oin zngn xzeia miylg,àtt áø øîà̈©©¨¨

,ïøîà àìéãéî íéòè àìc àlàdfwd oia melk mrh `lyk - Ÿ£¨¨¤¨§Ÿ¨¦¦¦
.yinyzl,da ïì úéì ,éãéî íéòè ìáà.clel wifn epi`e £¨¨¦¦¦¥¨¨

íéða Bì ïééååä ,Búhî LnéLå Cøcä ïî àa ,àðeä áø øa äaø øîà̈©©¨©©¨¨¦©¤¤§¦¥¦¨©§¨¨¦
.ïé÷zéå¦§¦

øeòéL ääLéL ãò Búhî LnLé ìà ,àqkä úéaî àaä ,ïðaø eðz̈©¨¨©¨¦¥©¦¥©§©¥¦¨©¤¦§¤¦
zkild,ìéî éöç.Bnò äeìî àqkä úéa ãML éðtî,LnéL íàåïééååä £¦¦¦§¥¤¥¥©¦¥§©¤¦§¦¦¥©§¨

íétëð íéða Bì.dlitpl mxebd ilega miwel - ¨¦¦§¦
úéåò BzæçBà ,ãîeòî Búhî LnLîä ,ïðaø eðzicil e`iand ileg - ¨©¨¨©§©¥¦¨§¨©§£¦

.zzx,áLeéîàéøìc BzæçBàm` oke .ohad zegitp ly ileg -àéä §¨©§§©§¨¦
,ähîlî àeäå äìòîlî.àéøìc BzæçBà,`xnbd zxxanéàî ¦§©§¨§¦§©¨©§§©§¨©

ly ez`etx.àéøìc,éåì ïa òLBäé éaø øîàíñileg ly ez`etx §©§¨¨©©¦§ª©¤¥¦©
àéøìc`ed.àøcøceéàî,àøcøcéçBçc à÷éøBî ,éiaà øîàmekxk - §©§¨©§¨¨©©§¨¨¨©©©¥¦¨§¥

.mivewn ieyrd xcba lcbddéì òìáe ñéìà ,àtt áørlae qrl - ©¨¨¨¦¨©¥
eli`e ,ef d`etxdéì éãLå ñéìà ,étt áø.dwxfe qrl - ©©¦¨¦§¨¥¥

øîà,éiaà,õøà Cøãa é÷a BðéàL éîynyl gk ea oi`y in ,xnelk ¨©©©¥¦¤¥¨¦§¤¤¤¤
,ezhinéæéô÷ úìz ézéì[cg` lk oibel 'b ipa] milk dyly `iai - ©§¥§¨§¦¥

mréçBçc éîèøe÷,o`vd lafa zlaefn rwxwa lcbd mekxk - §§¥§¥
eäðé÷eãéðå,wcd myzki -ézLéðå àøîça eäðé÷éìLéðåmlyaie - §¦¦§§¦§¦¦§§©§¨§¦§¥

.dzyie oiiaéúeøòðì éðeøéæçä ïä ïä ,ïðçBé éaø øîàel` mipnnq - ¨©©¦¨¨¥¥¤§¦¦§©£¦
.zexrp iniak igk z` eaiyd

ìL,íãà ìL Bçk íéLéçëî íéøác äL,ïä elàåãçtzb`c - §Ÿ¨§¨¦©§¦¦Ÿ¤¨¨§¥¥©©
.cizrdCøc.mikxcd zgxh -ïBòåzx`an .dyry oeer zb`c - ¤¤§¨
,`xnbd,ãçtáéúëc(`i gl mildz)éçë éðáæò øçøçñ éaì'zaize .' ©©¦§¦¦¦§©§©£¨©¦Ÿ¦

db`cd zngny jlnd cec xn`e ,db`c swen dyexit 'xgxgq'
.egek eafr,Cøcáéúëc(ck aw my),'éçk Cøca äpò'dprn jxcdy ¤¤¦§¦¦¨©¤¤Ÿ¦

.gkd zygkne,ïBòáéúëc(`i `l my)éçë éðBòa ìLk',oeerd oibay ,' ¨¦§¦¨©©£¦Ÿ¦
.gkd lyk

ìLïéæézî íéøác äL,íãà ìL Bôeb,sebd meiwl oiwifn ,xnelkelàå §Ÿ¨§¨¦©¦¦¤¨¨§¥
,ïä,ãîeòî ìëà,ãîeòî äúLå.ãîeòî Búhî LnéLå ¥¨©§¨§¨¨§¨§¦¥¦¨§¨

äMîçodn cg` miyerd ,mixac,íéiçä ïî øúBé äúéîì ïéáBø÷ £¦¨§¦§¦¨¥¦©©¦
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,úeîì.ezy` z` xizdle ,onf xg`l eilr cirdl ozip jkle ¨

:`xnbd dywnäzòî àlàbbeya ehgyy inBãé ìò äìBb àäé ¤¨¥©¨§¥¤©¨
e ,eci lr zenl eteqy oeik ,hlwn xirlàéðz äîlà,epipy recne - ©¨¨©§¨

m`yíéðL Ba èçL,dhigy ipniq ipy -íéðL áBø Bà,bbeyaéøä ¨©§©¦§©¦£¥
äæhgeydäìBb Bðéàjkle zenl i`ce eteq oi`y gkene ,eci lr ¤¥¤

.zny eilr oicirny l`eny xn` recn ok m`e ,eci lr dleb epi`
`ed ,eci lr dleb epi`y `ziixad dxn`y dn :`xnbd zvxzn

c ,xg` mrhndìò øîzéà àä,`idd `ziixad lr epipy ixdy - ¨¦§©£¨
,dleb epi`y mrh dn,àéòLBä éaø øîàmeyncçeøä àîL ïðéLééç ¨©©¦©§¨©§¦¨¤¨¨©

mewn eze`a zayepdBzìaìa.zn did `l gexd `lae¯ énð éà ¦§©§¦©¦
`nyy oeik ,dleb epi`y sqep mrhàeäenvr bxdpd -úà áøé÷¥¥¤

Búúéî,qkxtiy `la mb zenl did eteqy s`e .qkxity ici lr ¦¨
zxxan .eci lr dleb oi` ,eci lr `a dzind aexiwy oeik mle`

:`xnbdeäééðéa éàîm` ,el` minrh ipy oia dpin `wtpd edn - ©¥©§
ici lr ezzin `ed axiwy e` ,gexd ici lr ezzin daxwzp

,`xnbd zx`an .qekxit,eäééðéa àkéààLéLc àúéáa déèçLc- ¦¨¥©§§©§¥§¥¨§©§¨
dribn gexd oi`e xzeia mezq `edy ,yiy ly zia jeza ehgyy

,myl.ñkøéôegexd `ny meyn `ed zelbn xehty mrhd m`y ¦§¥
.xeht `ed ixd qekxit meyn m`e ,o`k jiiy df oi` ezlalaéà¦

énð,ztqep dpin `wtp -ñkøét àìå àøáa déèçLcote`a - ©¦§©§¥¦§¨§Ÿ¦§¥
:qkxit `ly edepi`x j` gex yiy mewna uega ehgyy

:dpyna epipy'eë EzLàì èb áBzëð Bì eøîàå ÷zzLðoikxde ¦§©¥§¨§¦§¥§¦§§
od lre e`l e`l lr xn` m` ,minrt dyly FzF` oiwcea ,ey`xa
y`xd zpkxdy epl oipn :`xnbd dywn :epzie eazki el` ixd ,od

,`id dnkqd ze`Leçéìåàîìcénð éà ,déè÷ð åàì åàìc àéçéL §¥¦§¨¦§¨§¨¨©§¥¦©¦
déè÷ð ïä ïäc àéçéLreprp ly ileg eze` fg` `ny yeygp - ¦§¨§¥¥©§¥

oiekzn epi`e ,e`l ze`k y`xd reprp ly ileg e` od ze`k y`xd
:`xnbd zvxzn .oiyexibl mikqdl y`xd zpkxdaóñBé áø øîà̈©©¥

,ïîçð áø øîà éîeéðî øaote`a ziyrp ef dwicadéì ïðéøîàc ©©§¥¨©©©§¨§©§¦¨¥
.ïéâeøéñaoixfeg f`e ,dry dli`yl dpkxdd oia oipiznn ,xnelk §¥¦

oniq df ixd ie`xk aiyd m`e .dnvr dli`y dze` el oil`eye
oeik ,y`xd reprp ly ileg efg` `ny yegl oi`e ezrca `edy
:`xnbd dywn .oitevx `le zewqtda minrt yly edel`yy

déè÷ð ïéâeøéñc àéçéL àîìc Leçéìå`ny dfa s` yegp oiicr - §¥¦§¨¦§¨§¥¦©§¥
d zpkxd ly ileg efg`oia dry zwqtda miaevw onf iwxta y`x

ote`a ziyrp dwicad :`xnbd zvxzn .dpkxdl dpkxdïðéøîàc§©§¦¨
ïä ãçå åàì ïéøúe ,ïä ïéøúe åàì ãç déìdl`y eze` mil`ey - ¥©¨§¥¥§¥¨§©¥

aeye .od ozaeyzy zel`y izy okn xg`le e`l dzaeyzy zg`
m`e .od dzaeyzy zg` dl`ye ,e`l ozaeyzy zel`y izy
ileg zngn `ed `ny yegl oi` aey ,ie`xk el` lk lr aiyd
ey`x dlegd oikxi ezngny dfk ileg oi`y itl ,y`xd zpkxd
eze` oil`ey zel`y el` zx`an `xnbd .df oirn xcq itl

:ewcal,àðz ìàòîLé éaø éácBì íéøîBàwewf m` eze` mil`ey - §¥©¦¦§¨¥¨¨§¦
l `edíéøácänçä úBîé ìL`ed eiykryk,íéîLbä úBîéaåok §¨¦¤§©©¨¦©§¨¦§

mixacl wewf m`ìLíéîLbä úBîé`ed eiykryk.änçä úBîéa ¤§©§¨¦¦©©¨
.dlelv ezrcy `id ze` if` ,ie`xk el` zel`y lr aiyn m`e

eäéð éàî :àøîâä úøøáîminybd zeni ly mixacd od dn - ©¦
,dngd zenieàîéìéàxn`p m` -md minybd zeni ly mixacy ¦¥¨

éø÷ôeìb,minybd zenil die`xe znngnd xnv ly zilh - §§§¥
emd dngd zeni ly mixacéðéãñzenil ie`xd ozyt oicq - §¦¥

,eze` miwcea el`ae ,dngddécçà àøB÷ àîìc Leçéìåyeygp - ¥¦§¨¨©§¥
`nydpiv ezfg`dngd zeniacbal `ed wwfp ok zngne.mg

énð éàminybd zenia `ny yeygp ok enke -décçà änçefg` - ¦©¦©¨©§¥
lr aiyd m` s` ok m`e .ozyt ly lw cbal `ed wewfe meg
dne ,ezrca `ed oi`y epl oipn ozpera `ly s` 'od' el` mixac

.ef dwica dliren

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

117

118

119



קצט
miwxt dyelyaa cenr r sc ± iriax wxtoihib

íéöéáä ïî äèîì.eiweyae eilbxa enk Ðíéöáä ïî äìòîìx`evae mitzka Ð

.zqealiwaeøúìàì èâ ïéðúåðå ïéáúåë.okl mcew xn`e li`ed ,eileg jeza elit`e Ð

.yxbl leki epi`e ,`ed dhey opixn` `leäéá éëåìîéà.zeyx lehil Ðøñåçî éàä
äùòî.ixneb` `wneq `xya ,d`etx jixvy Ðïãéá äéîñ åàì.epicia ez`etx mq oi` Ð

ãéåâî"`pli` eceb" oeyl ,zekizga jzegn Ð

).(c l`ipcàéä àúåìéö,ezrc did dlelv Ð
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`l ok m`c - hbd zpizp zrya edewcac xninl

rceiy cr `nye .opgei iaxl icin jixt ded

aiky hbae .`zeliv `zrc aygi ezrc dtxhpy

`ly xdfil jixvc wgvi epiax xne` rxn

lwlwzp m`c ,dpizpl daizk oia lwlwzi

elit` ,liren oi` - seqal gwtzp elit` ,miizpia

minrte .dicia dinq `l `dc ,yiwl yixl

dil opiayg i` `wtqne ,ezrca epi` rxn aikyy

,dihwpc `ed `nlra `apez `ny e` dheyk

.inc oyikeéàåi`n` `ed ig jzrc `wlq

xaky eilr oicirnc jzrc `wlqc - 'ek oicirn

mcew ,xzl`l zenl eteqe ig :ipyne .xn`w zn

.`ypil oic zia dexiziyàìà`di dzrn

znc xn`wc oeikc ,jixt l`enyl - eci lr dleb

`ed igc `iepiy` e`le !zelbl el did - xzl`l

xak dil zayg i` oky lkc ,jixt zenl eteqe

zna ilz zelbc jzrc `wlq `wc ,ith dywc zn

`wlqc .dleb epi` - xzl`l zn `l m`e ,xzl`l

ltie" zelb iab aizkc `pyilc ,ilz ikdac jzrc

s` .xzl`l dil rnyn (dl xacna) "zenie eilr

yi - xzl`l zn `l elit` aiig cifnay it lr

jxc oia zelba ibltnck ,zelbl dzin oia welig

zile .welg mey oi` cifnae ,dilr jxcl dcixi

zeaezk) "zexrp el`"a jixtc `d `zyd dil

.xzl`l zn `l elit` zelb aiigc rnync !zelbn - "dwpe" i`ne ,bbeya `nlce ?`lhwn - "dknd dwpe" cifnac i`nn :(a,blïðéùééçopiyiig zelba `weec - ezlala gexd `ny

bbey` "dknd dwpe" iwen ik (my) "zexrp el`"a rnync `de .dilre dcixi jxc oiprl dzinl zelb oia welig yiy enk zelb iab `yxc mey yi `nye .aiig mlerl cifna la` ,inrh ipdl

.qkxit `lc oebke `yiyc `ziaa ixiin - xzl`l zn `l elit` zelb aiigcàúéááaexiw qekxt aiyg xne ,qekxtn xzei dzin aexiw gexd leala aiyg xn - qkxit `lc e` `yiyc

leala aiyg xne .dhigy zngn qkxtl ekxc mc` lkc meyn ,gvex zngn qekxit aiyg xn :inp i` .xg` xac zngn `le ,gvexd zngn zeniy era ediiexze .gexd lealan xzei dzin

.inrh jpd oia `zewtp yxtn cenlzde .qkxt `le `yiyc `ziaa `l` aiig epi`e ,ipyil ipd ibilt `l :inp i` .`linn iz`c meyn ,gvex zngn gex(a,fq lirl jiiy)ïé÷ãåáeze`

meyn e`l - od odc `igiy inp i` ,dihwp e`l e`lc `igiy `nlc yegipe xn`wc `xnbae .lkd oia minrt dyy epiidc ,od lr minrt ylye ,e`l lr minrt yly :yexit - minrt yly

mixne` ;ode e`l oiwcea cvik inlyexia yxtn ef dwicae ."inp i`" iqxb `lc mixtq yie .ezrca epi` ,oda e` e`la e` ,odn cgae :xnelk `l` .epyxitck opira ediiexzc ,ediiexz iraip `lc

.'ek e`l xne` - jzal ,e`l xne` - jzeg`l ,e`l xne` - jn`l ,od xne` - jzy`l hb aezkp :eléáã?lirez `l dnl oizipznc dwicac ,ibiltc xnel d`xp oi` - `pz l`rnyi iax

dyly .opira elit` - minybd zenil dngd zeni oia dreh epi`y oeik ,dlecb dnkg `idy ,dihwp od odc e` e`l e`lc `igiyc dia xninl `kilc ,ikd ith `ticr dwica ipzwc `l`

.ira `l - oibexiq od dylye e`lùåçéðå!mpg ezy` obrpe ,hb epi`y xn`pe ,dheyk eayegl epl dnle - dicg` zexixw `ny
`l`
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ähîì¯äìòîì ,íéöéaä ïî ähîì¯ïî äìòîì §©¨§©¨¦©¥¦§©§¨§©§¨¦
àlL äLwL íLk :àðz .dpîæa àlL úeLëe .íéöéaä©¥¦§¤Ÿ¦§©¨¨¨§¥¤¨¨¤Ÿ

dpîæ :àtt áø øîà .dpîæa äôé Ck ,dpîæa¯,æenz ¦§©¨¨¨¨¦§©¨£©©©¨§©¨©
dpîæa àlL¯éøLz éîBéå ïñéð éîBé ,úáè¯eìòî àì ¤Ÿ¦§©¨¥¤¥¦¨§¥¦§¥¨©£

ñB÷ééãøB÷ Bæçàå "ézLàì èb eáúk" øîà" .eL÷ àìå§¨¨¨©¦§¥§¦§¦©£¨§§¨
"eázëz ìà" øîàå øæçå¯íéðBøçàä åéøác ïéà §¨©§¨©©¦§§¥§¨¨¨©£¦

èb ïéðúBðå ïéáúBk :Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà ."íeìk§¨©©¦¦§¤¨¦§¦§§¦¥
àlà ïéáúBk ïéà :øîà ïðçBé éaøå ,øzìàì§©§©§©¦¨¨¨©¥§¦¤¨
ïéà :éðú÷c ?Lé÷ì Léøã àîòè éàî .ätzLiLëì¦§¤¦§©¤©©£¨¥¨¦§¨¨¥¥
ïéà :Cì øîà ïðçBé éaøå .íeìk íéðBøçàä åéøáãa¦§¨¨¨©£¦§§©¦¨¨¨©¨¥

íeìk íéðBøçàä åéøáãa¯éøö àì ìéöúî éëìcC ¦§¨¨¨©£¦§¦§¦¦§¦¨¨¦
àlà ïéáúBk ïéà íìBòìe ,déa éëeìîéà øãäéîì§¦£©¦§¥¥§¨¥§¦¤¨
déì énãî Lé÷ì Léø ?éâìtéî÷ éàîa .ätzLiLëì¦§¤¦§©¤§©¨¦©§¦¥¨¦§©¥¥

ì déì énãî ïðçBé éaøå ,ïLéìéîð ïðçBé éaøå .äèBL §¨¥§©¦¨¨§©¥¥§¤§©¦¨¨©¦
!ïLéì dénãéì¯øqeçî éàä ,äNòî øqeçî àì ïLé ¦©¥§¨¥¨¥¨§©©£¤©§©

ì déénãéð éîð Lé÷ì Léøå .äNòî!äèBL¯àì äèBL ©£¤§¥¨¦©¦¦©§¥§¤¤¨
éøîebà à÷neñ àøNéa ,ïãéa dénñ éàä ,ïãéa dénñ©¥§¨¨©©¥§¨¨¦§¨¨¨©§¥
áø øîàäå ?éëä ïðçBé éaø øîà éîe .à÷øî àøîçå§©§¨©§¨¦£©©¦¨¨¨¦§¨¨©©
,íéðL áBø Bà íéðL Ba èçL :ìàeîL øîà äãeäé§¨¨©§¥¨©§©¦§©¦

"ézLàì èb eáúk" øîàå æîøå¯eázëé elà éøä §¨©§¨©¦§¥§¦§¦£¥¥¦§§
æîøå ,äáéìvä ìò áeìö Bà ãieâî eäeàø :àéðúå ,eðzéå§¦§§©§¨¨§¨¨©©§¦¨§¨©

"ézLàì èb eáúk" øîàå¯!eðzéå eázëé elà éøä¯ §¨©¦§¥§¦§¦£¥¥¦§§§¦§
àúeLéçëe ,àéä àúeléö àzòc íúä !?àzLä éëä̈¦¨§¨¨¨©§¨¦¨¦§¦¨

äãeäé áø øîàäå ?éëä ìàeîL øîà éîe .àéä àúLéâL àzòc àëä ,déa äìéçúàc àeä§©§¦¨¥¨¨©§¨§¦§¨¦¦£©§¥¨¦§¨¨©©§¨
çøáe íéðL áBø Bà íéðL Ba èçL :ìàeîL øîà¯,àeä éç Czòc à÷ìñ éàå ;åéìò ïéãéòî ¨©§¥¨©§©¦§©¦¨©§¦¦¨¨§¦¨§¨©§¨©

?åéìò ïéãéòî éànà¯.úeîì BôBñå àeä éç :éøîà¯änlà !Bãé ìò äìBb àäé ,äzòî àlà ©©§¦¦¨¨¨§¦©§¨¤¨¥©¨§¥¤©¨©¨¨
íéðL áBø Bà íéðL Ba èçL :àéðz¯?äìBb Bðéà äæ éøä¯:àéòLBä éaø øîà ,dìò øîzéà àä ©§¨¨©§©¦§©¦£¥¤¥¤¨¦§©£¨¨©©¦©£¨

,eäééðéa àkéà ?eäééðéa éàî .Búúéî úà áøé÷ àeä ,éîð éà ;Bzìaìa çeøä ànL ïðéLééç̈§¦©¤¨¨©¦§©§¦©¦¥¥¤¦¨©¥©§¦¨¥©§
Bì eøîàå ,÷zzLð" .ñkøét àìå àøáa déèçLc ,éîð éà ;ñkøéôe àLéLc àúéáa déèçLc§¨£¥§¥¨§¥¨¦§¥¦©¦§¨£¥§¨¨§¨¦§¥¦§©¥§¨§
"ïä ïä"c àiçéL éîð éà ,déè÷ð "åàì åàì"c àiçéL àîìc Leçéìå .'åë "EzLàì èb áBzëð¦§¥§¦§§§¥¦§¨¦©¨§¨¨©§¥¦©¦¦©¨§¥¥

.ïéâeøéña déì ïðéøîàc :ïîçð áø øîà éîeéðî øa óñBé áø øîà !déè÷ð¯àiçéL àîìc Leçéìå ©§¥¨©©¥©©§¥£©©©§¨§¨§¦©¥§¥¦§¥¦§¨¦©¨
!déè÷ð ïéâeøéñc¯:àðz ìàòîLé éaø éác .ïä ãçå åàì ïéøúe ,ïä ïéøúe åàì ãç déì ïðéøîàc §¥¦©§¥§¨§¦©¥©¨§¥¥§¥¨§©¥§¥©¦¦§¨¥¨¨

éàî .änçä úBîéa íéîLbä úBîé ìLå ,íéîLbä úBîéa änçä úBîé ìL íéøác Bì íéøîBà§¦§¨¦¤§©©¨¦©§¨¦§¤§©§¨¦¦©©¨©
éðéãñe éø÷ôBìb àîéìéà ?eäéð¯!déãçà änç éîð éà ,déãçà àøB÷ àîìc Leçéì ¦¦¥¨§§§¥§¦¥¥¦§¨¨©£¥¦©¦©¨©£¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr r sc oihib(oey`x meil)

epipyy dndfwdyähîìepiid ,miltk dyw.íéöéaä ïî ähîì §©¨§©¨¦©¥¦
y epipyy dne .miiweyae miilbxa ,oebkäìòîìepiid ,miltk dti §©§¨

.íéöéaä ïî äìòîìlirl epipy .miipznae x`eva miitzka ,oebk §©§¨¦©¥¦
,rxfd z` mihrnnd mixacd oia.dpîæa àlL úeMëå,àðzíLk §¦¤Ÿ¦§©¨¨¨§¥

Lzeykd zlik`äLwdpîæa àlL,rxfd z` zhrnneäôé Ck ¤¨¨¤Ÿ¦§©¨¨¨¨
dzlik`.dpîæa,dpnf ednedpîæ ,àtt áø øîàinia.æenzeàlL ¦§©¨¨©©¨¨§©¨©¤Ÿ

dpîæainia.úáèa eli`eéîBéïñéð,éøLz éîBéåeL÷ àìå elòî àì ¦§©¨¥¥¥¦¨§¥¦§¥Ÿ§©§Ÿ¨
:dwifn dpi`e dliren dpi` mzlik` -

:epizpyna epipy,ñB÷éécøe÷ Bæçàå ézLàì èb eáúk øîàøæçå ¨©¦§¥§¦§¦©£¨§§¨§¨©
:íeìk íéðBøçàä åéøác ïéà eázëz ìà øîàåïa ïBòîL éaø øîà §¨©©¦§§¥§¨¨¨©£¦§¨©©¦¦§¤

,Lé÷ìoi` ,qewiicxew efg`y xg`l hbdn ea xfgy df ote`a ¨¦
`l` ,`txziy mipiznnøzìàì èb ïéðúBðå ïéáúBk,eilega elit` §¦§§¦¥§©§©

y dheyk `ed oi`y.yxbl leki epi`ïéáúBk ïéà ,øîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©¥§¦
ätzLiLëì àlà.ezeityl xefgie `txziyk -Léøc àîòè éàî ¤¨¦§¤¦§©¤©©§¨§¥

.Lé÷ìmeynéðz÷coizipzna,íeìk íéðBøçàä åéøáãa ïéàrnyne ¨¦§¨¨¥¥¦§¨¨¨©£¦§
.xzl`l mipzepe miazeky,Cì øîà ïðçBé éaøådpynd zpeeky §©¦¨¨¨©¨

`idìéöúî éëìc ,íeìk íéðBøçàä åéøáãa ïéà`txzi xy`ky - ¥¦§¨¨¨©£¦§¦§¦¦§¦
éøö àìdéa éëeìîéà øcäéîì Cezeyx z` lawle xefgl jxev oi` - Ÿ¨¦§¤§©¦§¥¥

,melk eixaca oi` eilega `ed cer lky oeik ,hbd aezklíìBòìe§¨
ïéáúBk ïéàätzLiLëì àlà:`xnbd zxxan .éâìôéî÷ éàîaiax ¥§¦¤¨¦§¤¦§©¤§©¨¦§§¥

,`xnbd zx`an .yiwl yixe opgeidéì énãî Lé÷ì Léødncn - ¥¨¦§©¥¥
qewiicxew efg`y in z`,ïLéìezkl gilyd lekiyhbd ozile a §¨¥

.oyi eglynyk s`ì déì énãî ïðçBé éaøå,äèBLdpin m` s`y §©¦¨¨§©¥¥§¤
onf lk hbd aezkl gilyd leki oi` dhzypy mcew gily

:`xnbd zxxan .dhey glyndydéncéì énð ïðçBé éaøåïLéì- §©¦¨¨©¦¦©§¥§¨¥
jl xn` .oyil qewiicxew `ed s` dnic `l dn iptn ,opgei iaxe

y wlgl yiy opgei iaxøqeçî àì ïLéäNòî`ed xxerzn `l` ¨¥Ÿ§©©£¤
mle` .eil`néàä`ed ixd ,qewiicxewa dlegd -äNòî øqeçî ©§©©£¤

iax xaeq jkle ,d`etx el zeyrl jixvy ,eze`ixal aeyl ick
.hbd zpizpl `ed leqte dheyk `edy opgeiénð Lé÷ì Léøå§¥¨¦©¦

ì dééncéðäèBL`ed s` dnic `l dn iptn ,yiwl yixe - ¦©§¥§¤
y wlgl yiy yiwl yix jl xn` .dheyl qewiicxewàì äèBL¤Ÿ

ïãéa dénñmle` .epicia ez`etx mq oi` -éàäefg`y in ©¥§¨¨©
,qewiicxewïãéa dénñlirl epipyy itk `ide ,epicia ez`etx - ©¥§¨¨

,(:fq).à÷øî àøîçå ,éøîebà à÷neñ àøNéa,epicia ez`etxy oeike ¦§¨¨¨©§¥§©§¨©§¨
`ed xyke ,dheyl `le oyil xzei dnec `edy yiwl yix xaeq

:`xnbd dywn .hbd zpizpléîe,éëä ïðçBé éaø øîàoiazek oi`y ¦¨©©¦¨¨¨¦
,ezrca lelv glynd m` `l` hbd z`øîà äãeäé áø øîàäå§¨¨©©§¨¨©

ìàeîLm`y ,bxdil `veid mc` iablBa èçLbxeddáBø Bà íéðL §¥¨©§©¦
íéðLig `ed oiicre ,hyede dpwd mdy ex`eevay dhigy ipniqn §©¦

,daexw ezziny `l`øîàå æîøåhgypd,ézLàì èb eáúkà éøäel §¨©§¨©¦§¥§¦§¦£¥¥
,eðzéå eázëé,lrad ylgii i`ce dpizpe daizk zry cry s`e ¦§§§¦§

.hbd z` mipzepe miazek mewn lknàéðúåepipy df oirke - §©§¨
,`ziixaaeäeàø`edyk mc`lãieâîzekizgl jzegn eteb - ¨§¨

,eznyp d`vi `l oiicreäáéìvä ìò áeìö Bàcenra cner - ¨©©§¦¨
ezbixda elgd xake dbixdd,ézLàì èb eáúk øîàå æîøå ,éøä §¨©§¨©¦§¥§¦§¦£¥

.eðzéå eázëé elàylgii i`ce dpizpe daizk zry cry s`e ¥¦§§§¦§
opgei iax xaq ji`de ,hbd z` mipzepe miazek mewn lkn ,lrad
zvxzn .dtzyiykl `l` hbd oiazek oi` qewiicxew efg`y iny

:`xnbdàzLä éëä`veil dnec qewiicxew efg`y in ike - ¨¦©§¨
`ld ,bxdilíúä,ezbixda eligzdy in iablàúeléö àzòc- ¨¨©§¨¦¨

dlelv ezrcàéä,ewxdéa äìéçúàc àeä àúeLéçëligzdy - ¦§¦¨§©§¦¨¥
gkd ea oi` ok zngne ,dbixdd zligz zngn ylgidl eteb
.hbd zpizpl ie`x `ed df ote`ae ,dfinxa `l` eita xac `ivedl

mle`àëä,qewiicxew efg`y in iablàéä àzLéâL àzòcezrc - ¨¨©§¨§¦§¨¦
`veidy l`eny ixac lr `xnbd dywn .dheyk eilr zlalean

:eit lr hbd mipzep bxdil,éëä ìàeîL øîà éîeäãeäé áø øîàäå ¦¨©§¥¨¦§¨¨©©§¨
ìàeîL øîàe bxdil `veidíéðL áBø Bà íéðL Ba èçLipniq ¨©§¥¨©§©¦§©¦

,dhigyçøáe,dbixdd mewnn bexddåéìò ïéãéòî,zny oic ziaa ¨©§¦¦¨¨
.ok zngn zeni i`cey ,xg`l `ypil ezy` dlekieà÷ìñ éàå§¦¨§¨

àeä éç Czòcigk oecip oiicr df mc`y xnel jzrca dlrz m`e - ©§¨©
,ezy`l hb ozil milekieéànàåéìò ïéãéòî`ed aygp `lde ,zny ©©§¦¦¨¨

:`xnbd zvxzn .igkéøîà,yxcnd ziaa exn` -,àeä éçBôBñå ¨§¥©§
,úeîì.ezy` z` xizdle ,onf xg`l eilr cirdl ozip jkle ¨

:`xnbd dywnäzòî àlàbbeya ehgyy inBãé ìò äìBb àäé ¤¨¥©¨§¥¤©¨
e ,eci lr zenl eteqy oeik ,hlwn xirlàéðz äîlà,epipy recne - ©¨¨©§¨

m`yíéðL Ba èçL,dhigy ipniq ipy -íéðL áBø Bà,bbeyaéøä ¨©§©¦§©¦£¥
äæhgeydäìBb Bðéàjkle zenl i`ce eteq oi`y gkene ,eci lr ¤¥¤

.zny eilr oicirny l`eny xn` recn ok m`e ,eci lr dleb epi`
`ed ,eci lr dleb epi`y `ziixad dxn`y dn :`xnbd zvxzn

c ,xg` mrhndìò øîzéà àä,`idd `ziixad lr epipy ixdy - ¨¦§©£¨
,dleb epi`y mrh dn,àéòLBä éaø øîàmeyncçeøä àîL ïðéLééç ¨©©¦©§¨©§¦¨¤¨¨©

mewn eze`a zayepdBzìaìa.zn did `l gexd `lae¯ énð éà ¦§©§¦©¦
`nyy oeik ,dleb epi`y sqep mrhàeäenvr bxdpd -úà áøé÷¥¥¤

Búúéî,qkxtiy `la mb zenl did eteqy s`e .qkxity ici lr ¦¨
zxxan .eci lr dleb oi` ,eci lr `a dzind aexiwy oeik mle`

:`xnbdeäééðéa éàîm` ,el` minrh ipy oia dpin `wtpd edn - ©¥©§
ici lr ezzin `ed axiwy e` ,gexd ici lr ezzin daxwzp

,`xnbd zx`an .qekxit,eäééðéa àkéààLéLc àúéáa déèçLc- ¦¨¥©§§©§¥§¥¨§©§¨
dribn gexd oi`e xzeia mezq `edy ,yiy ly zia jeza ehgyy

,myl.ñkøéôegexd `ny meyn `ed zelbn xehty mrhd m`y ¦§¥
.xeht `ed ixd qekxit meyn m`e ,o`k jiiy df oi` ezlalaéà¦

énð,ztqep dpin `wtp -ñkøét àìå àøáa déèçLcote`a - ©¦§©§¥¦§¨§Ÿ¦§¥
:qkxit `ly edepi`x j` gex yiy mewna uega ehgyy

:dpyna epipy'eë EzLàì èb áBzëð Bì eøîàå ÷zzLðoikxde ¦§©¥§¨§¦§¥§¦§§
od lre e`l e`l lr xn` m` ,minrt dyly FzF` oiwcea ,ey`xa
y`xd zpkxdy epl oipn :`xnbd dywn :epzie eazki el` ixd ,od

,`id dnkqd ze`Leçéìåàîìcénð éà ,déè÷ð åàì åàìc àéçéL §¥¦§¨¦§¨§¨¨©§¥¦©¦
déè÷ð ïä ïäc àéçéLreprp ly ileg eze` fg` `ny yeygp - ¦§¨§¥¥©§¥

oiekzn epi`e ,e`l ze`k y`xd reprp ly ileg e` od ze`k y`xd
:`xnbd zvxzn .oiyexibl mikqdl y`xd zpkxdaóñBé áø øîà̈©©¥

,ïîçð áø øîà éîeéðî øaote`a ziyrp ef dwicadéì ïðéøîàc ©©§¥¨©©©§¨§©§¦¨¥
.ïéâeøéñaoixfeg f`e ,dry dli`yl dpkxdd oia oipiznn ,xnelk §¥¦

oniq df ixd ie`xk aiyd m`e .dnvr dli`y dze` el oil`eye
oeik ,y`xd reprp ly ileg efg` `ny yegl oi`e ezrca `edy
:`xnbd dywn .oitevx `le zewqtda minrt yly edel`yy

déè÷ð ïéâeøéñc àéçéL àîìc Leçéìå`ny dfa s` yegp oiicr - §¥¦§¨¦§¨§¥¦©§¥
d zpkxd ly ileg efg`oia dry zwqtda miaevw onf iwxta y`x

ote`a ziyrp dwicad :`xnbd zvxzn .dpkxdl dpkxdïðéøîàc§©§¦¨
ïä ãçå åàì ïéøúe ,ïä ïéøúe åàì ãç déìdl`y eze` mil`ey - ¥©¨§¥¥§¥¨§©¥

aeye .od ozaeyzy zel`y izy okn xg`le e`l dzaeyzy zg`
m`e .od dzaeyzy zg` dl`ye ,e`l ozaeyzy zel`y izy
ileg zngn `ed `ny yegl oi` aey ,ie`xk el` lk lr aiyd
ey`x dlegd oikxi ezngny dfk ileg oi`y itl ,y`xd zpkxd
eze` oil`ey zel`y el` zx`an `xnbd .df oirn xcq itl

:ewcal,àðz ìàòîLé éaø éácBì íéøîBàwewf m` eze` mil`ey - §¥©¦¦§¨¥¨¨§¦
l `edíéøácänçä úBîé ìL`ed eiykryk,íéîLbä úBîéaåok §¨¦¤§©©¨¦©§¨¦§

mixacl wewf m`ìLíéîLbä úBîé`ed eiykryk.änçä úBîéa ¤§©§¨¦¦©©¨
.dlelv ezrcy `id ze` if` ,ie`xk el` zel`y lr aiyn m`e

eäéð éàî :àøîâä úøøáîminybd zeni ly mixacd od dn - ©¦
,dngd zenieàîéìéàxn`p m` -md minybd zeni ly mixacy ¦¥¨

éø÷ôeìb,minybd zenil die`xe znngnd xnv ly zilh - §§§¥
emd dngd zeni ly mixacéðéãñzenil ie`xd ozyt oicq - §¦¥

,eze` miwcea el`ae ,dngddécçà àøB÷ àîìc Leçéìåyeygp - ¥¦§¨¨©§¥
`nydpiv ezfg`dngd zeniacbal `ed wwfp ok zngne.mg

énð éàminybd zenia `ny yeygp ok enke -décçà änçefg` - ¦©¦©¨©§¥
lr aiyd m` s` ok m`e .ozyt ly lw cbal `ed wewfe meg
dne ,ezrca `ed oi`y epl oipn ozpera `ly s` 'od' el` mixac

.ef dwica dliren
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xcde"ר fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `r sc oihib(ipy meil)

àlàeze` oiwceaéøéôaixta `ed utg m` eze` oil`eyy - ¤¨§¥¥
.ezrca epi`y epl ixd 'od' aiyd m`e ,ef dtewza ievn epi`y

gka oi`y itl .zinler d`iven epi` ,yxgzpe zgwt `ypy gwit
.`ziixe`c oi`eyip riwtdl ,yxgd iyexib

,áø øîà àðäk áø øîàdyrp oi`eyipd xg`le ,dy` `ypy gwit ¨©©©£¨¨©©
Løç`l`úkä CBzî øaãì ìBëiLáhb epze eazk' aezkl rceiy - ¥¥¤¨§©¥¦©§¨

,'ipelte ipelt mz` izy`l,BzLàì èb ïéðúBðå ïéáúBkdi`x efy §¦§§¦¥§¦§
.`ed gwityøîà,óñBé áøïì òîLî à÷ éàî`ld ,axàðéðz- ¨©©¥©¨©§©¨¨¦¨

,epizpyna df oic epipy÷zzLðmli` dyrp -èb áBzëð Bì eøîàå ¦§©¥§¨§¦§¥
,EzLàìïékøäåBLàøa,dnkqd ze`lìL BúBà ïé÷ãBaíéîòt äL §¦§§§¦§¦§Ÿ§¦§¨§¨¦

lirl ex`azpy zewicad xcqk,(:r)øîà íàaiyde,åàì åàì ìò ¦¨©©¨¨
,ïä ïä ìòå.eðzéå eázëé elà éøädy` yxbl ozipy dpyna x`eane §©¥¥£¥¥¦§§§¦§

ok enky rnyp ef dpynne ,mli` `edyk s` lrad zfinx it lr
.yxg `edyk s` lrad zaizk it lr dy` yxbl ozip

,`xnbd zvxznàøéæ éaø déì øîàei axl,sqúøîà÷ ílàike - ¨©¥©¦¥¨¦¥¨¨§©
,epizpyn ly mli` oicl yxg oic zencl xeaq jpidílà éðàL- ©¦¦¥

,yxgdn mli`d ly epic dpey,àéðúc.Løç eäæ ,òîBL Bðéàå øaãî §©§¨§©¥§¥¥©¤¥¥
äæå äæå .ílà eäæ ,øaãî Bðéàå òîBLmli`de yxgd -ïä éøä ¥©§¥§©¥¤¦¥§¤§¤£¥¥

íäéøác ìëì ïéç÷ôkoiprl ok lre .xac lkl migwitk mpic - §¦§¦§¨¦§¥¤
ic ,mli` dyrpy epiidc ,wzzyp m`y dpyna epipy dy` iyexib
lka minkg edeeydy yxgd eli`e .y`xd zpkxday dnkqda
`ed ,ax ly epic xn`p eitlk xy`e ,zrc ea oi`y dheyl mewn
eprinydl ax jxved ok lr xy`e ,xacn epi`e rney epi`y yxg
`ed leki mewn lkn ,`nlra dfinxa yxbl leki epi` `edy s`y
.gwitk `edy giken dfy ,azkd jezn xacl leki `ed m` yxbl

éànîeepl oipne -,Løç eäæ òîBL Bðéàå øaãîceøaãî Bðéàå òîBL ¦©¦§©¥§¥¥©¤¥¥¥©§¥§©¥
.ílà eäæ,`xnbd zx`anáéúëc,(ci gl mildz)àì Løçë éðàå' ¤¦¥¦§¦©£¦§¥¥Ÿ

,'åét çzôé àì ílàëe òîLàrney epi`y in edf yxgy ixd, ¤§¨§¦¥Ÿ¦§©¦
.xacn epi`y in edf mli`e,àîéà úéòa éàåepi`y iny sqep xewn §¦¨¥¥¨

,mli` iexw xacnéLðéà éøîàãkmilibxy ,mc` ipa oeyl it lr - ¦§¨§¥¦§¥
xnel'déìeléî ìéwzLéà''mli`' zaize .exeaic lhipy mc` lr ¦§©¥¦¥

.'dilelin liwzyi`' ly [xeviw-] oewixhep `id
éì àéL÷ éà ,àøéæ éaø øîà,ax ixac lràéðúc ,éì àéL÷ àäoiprl ¨©©¦¥¨¦©§¨¦¨©§¨¦§©§¨

e`ea' mipyl ipelt xn` m`y dxez dxn`y ,zecrd zreay
`vnpe ,el cirdl mircei mpi`y el erayp mde 'zecr il ecirde
minkg eyxce .my` oaxwa miaiig ,el cirdl erciy jk xg`

xn`p ,`ziixaa(` d `xwie)ãébé àBì íà'lekiy rnyne ,'FpFr `Upe ¦©¦§¨¨£
,cirn epi`e cirdlílàì èøtoaxwn xehty mli` hrnl - §¨§¦¥

,zecrd zreay.ãébäì ìBëé BðéàL,ax ixacl ,`xif iax dywne ¤¥¨§©¦
éànà,dcbd llka epi` mli`áúkä CBzî ãébäì ìBëé àä`ld - ©©¨¨§©¦¦©§¨

dcbd daizk ici lr dcbde ,azk ici lr ezecr cibdl `ed leki
azkd jezn xacl lekiy yxgy ax xn`y enk ,`id dlern
`ed s` ok m` dcbd xa `edy oeike ,ezy`l hb mipzepe miazek

.zecrd zreay oaxw aiigzie 'cibi `l m`' llka
éiaà déì øîà,`xif iaxlúøîà÷ úeãòzencl xeaq jpid ike - ¨©¥©©¥¥¨¨§©

icl zecr zcbd oic,ezy`l hb aezkl lrad zcbd o,úeãò éðàL©¦¥
àðîçøcøîàdxez dxn`y -(eh hi mixac)'ebe micr ipW iR lr' §©§¨¨¨©©¦§¥¥¦

zeidl dkixv zecry `id weqtd zernyne ,'xaC mEwiíäétî ¨¨¨¦¦¤
micrd ly,íáúk étî àìåoic dxez dxn` `l hb iabl eli`e §Ÿ¦¦§¨¨

dliren hb iably s` jkle ,ezrcn yxbi lrady `l` ,dcbd
eiyexiby xenb gwitk ewifgdl ick azkd jezn dcbd yxga
jezn `le dta dcbd `weec jixv zecr iabl mewn lkn ,oiyexib

.azkd
'cibi `l m`' weqtdny `ziixad ixac lr dywn `xnbd

:mli` mihrnn,éáéúéîel exn`e wzzyp dpynd dxn`y dn lr ¥¦¥
epipy ,epzie eazki df ixd ey`xa oikxde jzy`l hb aezkp

,`ziixaaBúBà ïé÷ãBaL íLk,gwit `ed m`,ïéhéâìCkïé÷ãBa §¥¤§¦§¦¦¨§¦
úBðzîìe úBàOîì BúBà,ozne `yn oiprl `ed gwit m` - §©¨§©¨

,úBiãòìeúBMeøéìå.[mixacd el`n cg` lk `xnbd x`az jenqa] §¥ª§¦

,dziiyew z` `xnbd zniiqnúäéî éðz÷epipy mipt lk lr - ¨¨¥¦©
oiprl s` y`xd zpkxda eze` oiwceay `ziixaa,úBiãò,epiide ¥ª

dfe ,azkd jezn cirdl xyk `ed ixd gwit `edy `vni m`y
`l m`' dhriny zecrd zreay oiprl `ziixad ixack `ly

,`xnbd zvxzn .cibdl leki epi`y mli`l hxt 'cibiáø øîà̈©©
,úLL áø øîà éîeéðî øa óñBéeze` oiwceay o`k epipyy dn ¥©©§¥¨©©¥¤

xaecn zeiecrlúeãòaäMàdlra zny dy` lr cirdl - §¥¦¨
,`ypidl dxizdlïðaø da eìéwàcef zecra opax eliwdy - §©¦¨©¨¨

da eliwde ,dgtye aexw ,cg` cr ,oebk ,zecr ileqt da xiykdl
ozip `l ok` zeiecr x`yl la` ,azkd jezn zecra mb opax

.azkd jezn cirdl
:ef `ziixan zeywdl dtiqen `xnbdéðz÷ àäåeze` oiwceay §¨¨¨¥

l,úBMeøémc` yixedy zeyexi lr cirdl dpeekd zehytae §
ozip oenn zecr oiprl s`y gken ixd ok m`e ,`nlra exiagl

,`xnbd zvxzn .azkd jezn cirdl,eäaà éaø øîàepipyy dn ¨©©¦©¨
oiprl dpeekd ,'zeyexi' `ziixaaøBëaä Bða úMeøédvex m` - §©§©§

ya miqkpa lehi xekad epay,mipy it lehi `le eig` x`y mr de
leki gwit `edy lky ,gwit `ed m` eze` miwcea df oiprle

.wzzyp m` s` miign eipal eiqkp wlgl
:ef `ziixan zeywdl cer dtiqen `xnbdéðz÷,úäéîoiwceay ¨¨¥¦©

eze`.úBðzîìe úBàOîì,`xnbd dxeaq,åàì éàîàîìòìm`d - §©¨§©¨©¨§¨§¨
cirdl `ed gwit m` eze` oiwceay ,zecr oiprl df oic dpyp `l

,`xnbd dgec .mc` ipa oiay ozne `yn ipipraàìzecr oiprl Ÿ
`l` eze` oiwcea `nlrldéãéãìeze` miwcea ,xnelk .envrl - §¦¥

.ely eiqkpa ozile z`yl `ed ie`x m`
:ax ixac lr zxg` `ziixan `iyew dywn `xnbd,éáéúéîLøç ¥¦¥¥¥

,xacn epi`e rney epi`yøçàå åéúBæéîø øçà Ba eëìä àìŸ¨§©©§¦¨§©©
åéúBöéô÷[eizty zniwr zrepz-],Bãé áúk øçàåeaiygdl §¦¨§©©§©¨

,eit lr dyrn zeyrle gwitkìáà ïéìèìhîa àlààìïéhéâì- ¤¨§¦©§§¦£¨Ÿ§¦¦
xn`y ax lr dywe .yxgzpe gwit did xy`k dy` `yp m`
hb mipzepe miazek azkd jezn xacl leki m` yxgzpe gwity

.ezy`l
ok` ,`xnbd zvxznéàpzàéämi`pz zwelgna ax ixac - ©¨¥¦

.miiepyàéðúc,`ziixa dze` jynda,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà §©§¨¨©©¨¦§¤©§¦¥
íéøeîà íéøác änaeci azk xg`e eizefinx xg` mikled oi`y ©¤§¨¦£¦

,oihiblBøwéòî Løçamlerne einin dlelv zrc ea dzid `ly - §¥¥¥¦¨
jezn xacl leki `ed m` s` jkitle ,gwit ecera xac azk `l

.gwit `edy jk lr jenql oi` azkdçwét ìáàaezkl cnly - £¨¦¥©
dlelv zrcn,LøçúðåàeäáúBkyxg ecera hbd z`ïäåmicr - §¦§¨¥¥§¥

mixg`.ïéîúBçlekiy dfn `ed gwity eilr jenql yi ,xnelk §¦
ixd .ax ly epicke eit lr hb mipzepe miazeke ,azkd jezn xacl

.l`ilnb oa oerny oaxe `nw `pz zwelgna iepy ax ly epicy
:l`ilnb oa oerny oax ixac lr ddnz `xnbdåikBøwéòî Løç §¥¥¥¦¨

àìmby `vnp dheyk epecp m` ixd ,azkd jezn dyxbl leki Ÿ
zenai zkqna epipye ,dhey did ei`eyip zrya(:aiw)íLk§¥

äæéîøa dñðBkL,yxg ezeida,äæéîøa dàéöBî Ckoax cinrd ji`e ¤§¨¦§¦¨¨¦¨¦§¦¨
xg` ekld `l yxgy `ziixad ixac z` l`ilnb oa oerny

.exwirn yxga oihibl eizefinx
,`xnbd zvxznBzLàa éà,ezy` iyexiba xaecn m` -énð éëä ¦§¦§¨¦©¦

yxgd leki ok` -j` ,dfinxa dyxblàëäïðé÷ñò éàîa- ¨¨§©©§¦¨
zxacn ,'oihibl `l la`' dxn`y `ziixadaiyexibBzîáé- §§¦§

ezy`k ziyrp maid dqpkyne ,meail eiptl dltpy ,eig` zy`
epi` dyxbl dzr dvex m`y `ziixad dxn` eilre .xac lkl
eil` dzwife `id mb dxezdn elg eixg`l diyeciwe zeidy ,leki
dwif riwtn zeyxga dyrpy ehib oi` ,yxg ezeida s` dxezd on

.dxezd on dlgd
,uexizd z` zxxan `xnbdïànî Bzîáédnai dltp g` dfi`n - §¦§¦©

,yxgd g`d iptl efàîéìéàxaecny cinrp m` -äìôðcdéì ¦¥¨§¨§¨¥
,Løç åéçàî,yxg did znd g`d s`y ,xnelk`l recn ok m` ¥¨¦¥¥
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המשך בעמוד קפה

miwxt dyelya` cenr `r sc ± iriax wxtxifp
éøéôádngd zeniae ,minybd zenia y"yixv oebk ,dry dze`a mievn mpi`y Ð

.d"ltyipùøç:(`,aiw) zenaia opze ,oixenb oiyeciw eiyecwe ,dqpkyk gwit didy Ð

dhzyp e` `ed yxgzpÐriwtdl zeyxg iyexiba gk oi`y itl ,zinler `ivei `l

eazk" slwd lr aezkl rceic ,azkd jezn xacl leki m`c ax xn`we .dnkg iyeciw

mdl xqne "ipelte ipelt mz` izy`l hb epze

Ð.oipzepe oiazeke ,`ed xenb gwitúøîà÷ íìà
íìà éðàù`ed rneyc oeikc ÐÐ`ed ixd

epi`e rney epi`y yxg la` .eixac lkl gwitk

azkd jezn xacl lekic e`l i` ,xacnÐ

ax opirny`c e`l i`e .witn `l dfinxaÐ`l

.`prci dedùøç åäæ òîåù åðéàå øáãîä ùøç
mewn lka minkg ea exacy yxg edf `le Ð

,eixac lkl gwitk edfc .dheyl edeeyde

`pdk axc yxg la` .`icda ipzwckÐ(epi`)

.xacn `le rney `läéìåìéî ìé÷úùéàÐ

.ml`c oewixhepéì àéù÷ éà.`pdk axc `da Ð

íìàì èøôlr dreay oaxw aiig epi`y Ð

ey`xa oikxde eriayd m` ,zecrd zreay

.rcei epi`yáúëä êåúî ãéâäì ìåëé éøäm`e Ð

`pdk axcl `zi`Ð!aiigilíäéôîit lr" Ð

."micr mipyíáúë éôî àìå,oic ziaa eciri Ð

eneia edenzgy xhyl inc `lcÐ`eddc

.ikdl digxe`íé÷ãåáù íùëwzzyp` Ð

.i`w ey`xa oikxdeúåðúîå úåàùîìxeknl Ð

.eiqkpaúåùåøéìå úåéãòìyxtn edlek Ð

.lif`eúåéãòì àäéî éðú÷itn ezecr ciriy Ð

!ml`p dfe ,mditn :zxn`de .azkdúåãòáäùà
.d`iydl Ðäá åìé÷àãaexw ,cg` cra Ð

:opikxte .dgtyeúåùåøé éðú÷`wlq `we Ð

.`nlrn mc` yixedy dyexi lr cirdl jzrc

åäáà éáø øîàzeyexi i`n ÐÐm` ,dicic epa

ikdle .eipan cg`k xekad z` zeeydl dvx

lr zepyl `l m`c ,xekad epa zyexi hwp

`a `ed dxez ly dyexid htynÐepl dnl

!letz dili`n dyexid ?eixaclåàì éàî
àîìòã.zecr epiidc Ðåúæéîø øçà åëìä àì

.gwitk eaygl Ðïéèéâì àì ìáà`kid Ð

axc `zaeize .oixenb oiyeciw eid eiyeciwc

.`pdkíéøåîà íéøáã äîáea ekld `lc Ð

.oihibaåø÷éòî ùøçály ci azk el oi`y Ð

dinwle .einin dlelv zrc el dzid `ly ,zrc

`ed exwirn yxgc oeike :jixtÐqpk ixd

dl iwene !oixenb oiyeciw eid `le ,dfinxa

.maiaç÷éô ìáàzrcn aezkl cnly Ð

.dlelváúåë àåäepiide ,oinzeg mixg`e ,hb Ð

.`pdk axk'åë äæéîøá ñðåëù íùëdpyn Ð

dvx m` ,dy` `ypy yxgc ,zenaia `idÐ

.`iveiåúîáéádzwife ,oixenb diyeciwy Ð

uelgl leki oi` `ede ,dxenbÐepi`y itl

) "dzgwl izvtg `l xn`e cnre"amixac,(dk

rwtn `l dicic hbc ,mlerl `iven epi`e qpeke

.`ziixe`c dwiféîð åúùà,eznai eh` xefbip Ð

.oixenb diyeciwyåúîáéá åúîáé.yxg eig` zy`a gwit eig` zy` Ðïðéøæâ éîåÐ

?gwit eh` yxg eig`
éðù
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àìàe` dngd zenia minybd zeni ly ixit dvex m` el oil`eyy yxtl oi` - ixita

`l` .xg` oipra e` ,yaca miyeaka `evnl xyt` df ik - "od" xne`e ,`kti`

.oli`d on el ehwliy dvex m` el oil`eyyøîà`pipz ol rnyn `w i`n sqei ax

ml` oia wlgn epi`c oeik oizipzn dil iywizc ,daxc` :wgvi epiaxl dniz - 'ek wzzyp

?azkd jezn xacl leki il dnlc - yxgl

i`ce `dc :wgvi epiax xne`e !ibq dpkxda

el oiazeky it lr s` ,dpkxda ibq `l yxgac

eze` oiwceae ,ey`xa oikxne "jzy`l hb aezkp"

sqei ax incnc `l` .ode e`l minrt yly

ici lr ml`y enk ,yxgc daizkl ml`c dpkxd

miazek df ici lre ,dvxzne oiany xkip dpkxd

aiyde azka edel`yy yxg oicd `ed - hb

it lr s` ,aeha oian `edy dgked yi - azka

liren epi` - ey`xa oikxde azka edel`y m`y

.melk

øîàepiaxl dniz - 'ek `iyw i` `xif iax

,`pdk axl jixtc rnync :wgvi

`l i`n`e ,azkd jezn xacl leki `de :xn`wcn

?dpkxd ici lr cibdl leki ixdc oizipzn` jixt

,dil `iyw `l oizipznc :wgvi epiax xne`e

dcbd jixv oi` hb iabc dil `hiytcwx ,dta

axl la` .xeac zecr iab jixvy enk ,dvxzny

elit` azkd jezn xacl leki aiygc ,`pdk

dayegl yie ,`ed `ilrn xeac ok m` - yxga

,dil `iyw `l oizipzn`c :miyxtn yie .dcbd

epi`y ml`l hxt" xn`c `dc xninl `ki`c

epiidc ,rney epi`y ml` epiid - "cibdl leki

.ikd rnyn `l ml` la` .yxgàäåleki

ici lr daiyg dcbdc - azkd jezn xacl

yxg hrnnc ab lr s` .ziyixtck ,azkd

- "dxn`"e "xn`"a mpi`y itl dvilgn zyxge

sili mzdc cere .dta `l` ied `l i`ce dxin`

,ycwd oeyla jixvy "mield epre"n "dzpre"

.miela enk dta `iedc opirny inp dpine

íäéôîipy wxta - mazk itn `le

.da izkx`d (a,k) zeaezkcéðú÷zdin

leki epi`y ml`l hxt :ipzwc i`n` - zeicr

i`dc d`xp wgvi epiaxl ,edine .jixt ,cibdl

ikd xzac `zaeiz `dc ,axl `ied inp `kxit

,axc e`l i` `nlya :eyexit ikde .dicicl `ied

oikxny dn dcbd daiyg zecr oiprly it lr s`

- zecrl eze` oiwceac `kd ipzwck ,ey`xa

,cibdl leki epi`y ml` `xw xht mewn lkn

`l` ,dcbd daiyg `l dreay oaxw oiprlc

xacl lekic aiygc ,axl `l` .`ilrn dcbd

yxga elit`c oeik ,`ilrn zecr azkd jezn

- llk dia `ipdn `l dpkxdc ab lr s` ,ipdn

epi`y ml` `xw hrnnc `d xnel jixv ok m`e

azkd jezn xacl lekiy it lr s` ,cibdl leki

,eazk itn `le "mditn" xn` `pngxc meyn -

mditn opira `d ?zecrl eze` oiwcea ji` ok m`e

epi`y ml`l hxt epyxitc i`nle !mazk itn `le

yxg la` ,xac lka dpkxda ibq ml`a axc e`l i`c ,xity iz` - yxg epiidc ,cibdl leki

lr s` ,axl la` .zecr oiprl `le ,hb oiprl `l - azkd jezn xacl leki elit` ,ibq `l

.hb enk zecr opixykn `kd `dc ,dil iywz ,hb iab xyk - zecr oiprl leqtc ab

àäåepiid - zeyexie zepzne ze`ynl :yxtn `w iyextc dizrc `wlqc xnel jixv - xn`w zecr oiprle ,`nlrc zepzne ze`yne ,`nlrc zeyexi xaqwc `zyd - zeyexi ipzw

!zecr epiid jinrhle :xninl ivn ied inp i` .zecrúùåøé`l` !dfl hrine dfl daixy :xninl dil ded ok m` ,wgvi epiaxl d`xp oi`e .heytl xeka deydy :i"yx yxit - xekad epa

.dpkxd ici lr jkl on`pc ol rnyn `we ,xeka `edy mipad oia oa lr xne`y epiidc :wgvi epiax xne`éàðúixiin axc iiepyl ira `l - 'ek l`ilnb oa oerny oax xn` `ipzc `id

.jenqa opgei iax xn`ck ,`ziixa jd lr bilt l`ilnb oa oerny oaxc ol miwc meyn .l`ilnb oa oerny oax wlgny enk ,exwirn yxga `ziixae ,exwirn gwita
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ìLïä ïä ìòå åàì åàì ìò øîà íà ,íéîòô äL §¨§¨¦¦¨©©¨¨§©¥¥
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"ãébé àì íà"¯;ãébäì ìBëé BðéàL ílàì èøt ¦Ÿ©¦§¨§¦¥¤¥¨§©¦
déì øîà !áúkä CBzî ãébäì ìBëé àä ?éànà©©¨¨§©¦¦©§¨£©¥
:øîà àðîçøc ,úeãò éðàL ?zøîà÷ úeãò :ééaà©©¥¥¨¨§©§¨¥¥§©£¨¨¨©

íäétî¯:éáéúéî .íáúë étî àìåïé÷ãBaL íLk ¦¦¤§Ÿ¦¦§¨¨¥¦¦§¥¤§¦
,úBðzîìe úBàOîì BúBà ïé÷ãBa Ck ,ïéhéâì BúBà§¦¦¨§¦§©¨§©¨
óñBé áø øîà !úBiãò úäéî éðú÷ ;úBLeøéìe úBiãòìe§¥ª¦¨¨¥¦©¥ª£©©¥
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!ïéhéâì àì ìáà ,ïéìèìhîa àlà Bãé¯;àéä éàpz ¨¤¨§¦©§§¦£¨Ÿ§¦¦©¨¥¦

íéøác äna :ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà ,àéðúc§©§¨¨©©¨¦§¤©§¦¥©¤§¨¦
íéøeîà¯Løçúðå çwét ìáà ,Bøwéòî Løça¯ £¦§¥¥¥¦¨£¨¦¥©§¦§¨¥

.ïéîúBç ïäå áúBk àeä¯íLk ?àì Bøwéòî Løçå ¥§¥§¦§¥¥¥¦¨¨§¥
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רי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `r sc oihib(ipy meil)

àlàeze` oiwceaéøéôaixta `ed utg m` eze` oil`eyy - ¤¨§¥¥
.ezrca epi`y epl ixd 'od' aiyd m`e ,ef dtewza ievn epi`y

gka oi`y itl .zinler d`iven epi` ,yxgzpe zgwt `ypy gwit
.`ziixe`c oi`eyip riwtdl ,yxgd iyexib

,áø øîà àðäk áø øîàdyrp oi`eyipd xg`le ,dy` `ypy gwit ¨©©©£¨¨©©
Løç`l`úkä CBzî øaãì ìBëiLáhb epze eazk' aezkl rceiy - ¥¥¤¨§©¥¦©§¨

,'ipelte ipelt mz` izy`l,BzLàì èb ïéðúBðå ïéáúBkdi`x efy §¦§§¦¥§¦§
.`ed gwityøîà,óñBé áøïì òîLî à÷ éàî`ld ,axàðéðz- ¨©©¥©¨©§©¨¨¦¨

,epizpyna df oic epipy÷zzLðmli` dyrp -èb áBzëð Bì eøîàå ¦§©¥§¨§¦§¥
,EzLàìïékøäåBLàøa,dnkqd ze`lìL BúBà ïé÷ãBaíéîòt äL §¦§§§¦§¦§Ÿ§¦§¨§¨¦

lirl ex`azpy zewicad xcqk,(:r)øîà íàaiyde,åàì åàì ìò ¦¨©©¨¨
,ïä ïä ìòå.eðzéå eázëé elà éøädy` yxbl ozipy dpyna x`eane §©¥¥£¥¥¦§§§¦§

ok enky rnyp ef dpynne ,mli` `edyk s` lrad zfinx it lr
.yxg `edyk s` lrad zaizk it lr dy` yxbl ozip

,`xnbd zvxznàøéæ éaø déì øîàei axl,sqúøîà÷ ílàike - ¨©¥©¦¥¨¦¥¨¨§©
,epizpyn ly mli` oicl yxg oic zencl xeaq jpidílà éðàL- ©¦¦¥

,yxgdn mli`d ly epic dpey,àéðúc.Løç eäæ ,òîBL Bðéàå øaãî §©§¨§©¥§¥¥©¤¥¥
äæå äæå .ílà eäæ ,øaãî Bðéàå òîBLmli`de yxgd -ïä éøä ¥©§¥§©¥¤¦¥§¤§¤£¥¥

íäéøác ìëì ïéç÷ôkoiprl ok lre .xac lkl migwitk mpic - §¦§¦§¨¦§¥¤
ic ,mli` dyrpy epiidc ,wzzyp m`y dpyna epipy dy` iyexib
lka minkg edeeydy yxgd eli`e .y`xd zpkxday dnkqda
`ed ,ax ly epic xn`p eitlk xy`e ,zrc ea oi`y dheyl mewn
eprinydl ax jxved ok lr xy`e ,xacn epi`e rney epi`y yxg
`ed leki mewn lkn ,`nlra dfinxa yxbl leki epi` `edy s`y
.gwitk `edy giken dfy ,azkd jezn xacl leki `ed m` yxbl

éànîeepl oipne -,Løç eäæ òîBL Bðéàå øaãîceøaãî Bðéàå òîBL ¦©¦§©¥§¥¥©¤¥¥¥©§¥§©¥
.ílà eäæ,`xnbd zx`anáéúëc,(ci gl mildz)àì Løçë éðàå' ¤¦¥¦§¦©£¦§¥¥Ÿ

,'åét çzôé àì ílàëe òîLàrney epi`y in edf yxgy ixd, ¤§¨§¦¥Ÿ¦§©¦
.xacn epi`y in edf mli`e,àîéà úéòa éàåepi`y iny sqep xewn §¦¨¥¥¨

,mli` iexw xacnéLðéà éøîàãkmilibxy ,mc` ipa oeyl it lr - ¦§¨§¥¦§¥
xnel'déìeléî ìéwzLéà''mli`' zaize .exeaic lhipy mc` lr ¦§©¥¦¥

.'dilelin liwzyi`' ly [xeviw-] oewixhep `id
éì àéL÷ éà ,àøéæ éaø øîà,ax ixac lràéðúc ,éì àéL÷ àäoiprl ¨©©¦¥¨¦©§¨¦¨©§¨¦§©§¨

e`ea' mipyl ipelt xn` m`y dxez dxn`y ,zecrd zreay
`vnpe ,el cirdl mircei mpi`y el erayp mde 'zecr il ecirde
minkg eyxce .my` oaxwa miaiig ,el cirdl erciy jk xg`

xn`p ,`ziixaa(` d `xwie)ãébé àBì íà'lekiy rnyne ,'FpFr `Upe ¦©¦§¨¨£
,cirn epi`e cirdlílàì èøtoaxwn xehty mli` hrnl - §¨§¦¥

,zecrd zreay.ãébäì ìBëé BðéàL,ax ixacl ,`xif iax dywne ¤¥¨§©¦
éànà,dcbd llka epi` mli`áúkä CBzî ãébäì ìBëé àä`ld - ©©¨¨§©¦¦©§¨

dcbd daizk ici lr dcbde ,azk ici lr ezecr cibdl `ed leki
azkd jezn xacl lekiy yxgy ax xn`y enk ,`id dlern
`ed s` ok m` dcbd xa `edy oeike ,ezy`l hb mipzepe miazek

.zecrd zreay oaxw aiigzie 'cibi `l m`' llka
éiaà déì øîà,`xif iaxlúøîà÷ úeãòzencl xeaq jpid ike - ¨©¥©©¥¥¨¨§©

icl zecr zcbd oic,ezy`l hb aezkl lrad zcbd o,úeãò éðàL©¦¥
àðîçøcøîàdxez dxn`y -(eh hi mixac)'ebe micr ipW iR lr' §©§¨¨¨©©¦§¥¥¦

zeidl dkixv zecry `id weqtd zernyne ,'xaC mEwiíäétî ¨¨¨¦¦¤
micrd ly,íáúk étî àìåoic dxez dxn` `l hb iabl eli`e §Ÿ¦¦§¨¨

dliren hb iably s` jkle ,ezrcn yxbi lrady `l` ,dcbd
eiyexiby xenb gwitk ewifgdl ick azkd jezn dcbd yxga
jezn `le dta dcbd `weec jixv zecr iabl mewn lkn ,oiyexib

.azkd
'cibi `l m`' weqtdny `ziixad ixac lr dywn `xnbd

:mli` mihrnn,éáéúéîel exn`e wzzyp dpynd dxn`y dn lr ¥¦¥
epipy ,epzie eazki df ixd ey`xa oikxde jzy`l hb aezkp

,`ziixaaBúBà ïé÷ãBaL íLk,gwit `ed m`,ïéhéâìCkïé÷ãBa §¥¤§¦§¦¦¨§¦
úBðzîìe úBàOîì BúBà,ozne `yn oiprl `ed gwit m` - §©¨§©¨

,úBiãòìeúBMeøéìå.[mixacd el`n cg` lk `xnbd x`az jenqa] §¥ª§¦

,dziiyew z` `xnbd zniiqnúäéî éðz÷epipy mipt lk lr - ¨¨¥¦©
oiprl s` y`xd zpkxda eze` oiwceay `ziixaa,úBiãò,epiide ¥ª

dfe ,azkd jezn cirdl xyk `ed ixd gwit `edy `vni m`y
`l m`' dhriny zecrd zreay oiprl `ziixad ixack `ly

,`xnbd zvxzn .cibdl leki epi`y mli`l hxt 'cibiáø øîà̈©©
,úLL áø øîà éîeéðî øa óñBéeze` oiwceay o`k epipyy dn ¥©©§¥¨©©¥¤

xaecn zeiecrlúeãòaäMàdlra zny dy` lr cirdl - §¥¦¨
,`ypidl dxizdlïðaø da eìéwàcef zecra opax eliwdy - §©¦¨©¨¨

da eliwde ,dgtye aexw ,cg` cr ,oebk ,zecr ileqt da xiykdl
ozip `l ok` zeiecr x`yl la` ,azkd jezn zecra mb opax

.azkd jezn cirdl
:ef `ziixan zeywdl dtiqen `xnbdéðz÷ àäåeze` oiwceay §¨¨¨¥

l,úBMeøémc` yixedy zeyexi lr cirdl dpeekd zehytae §
ozip oenn zecr oiprl s`y gken ixd ok m`e ,`nlra exiagl

,`xnbd zvxzn .azkd jezn cirdl,eäaà éaø øîàepipyy dn ¨©©¦©¨
oiprl dpeekd ,'zeyexi' `ziixaaøBëaä Bða úMeøédvex m` - §©§©§

ya miqkpa lehi xekad epay,mipy it lehi `le eig` x`y mr de
leki gwit `edy lky ,gwit `ed m` eze` miwcea df oiprle

.wzzyp m` s` miign eipal eiqkp wlgl
:ef `ziixan zeywdl cer dtiqen `xnbdéðz÷,úäéîoiwceay ¨¨¥¦©

eze`.úBðzîìe úBàOîì,`xnbd dxeaq,åàì éàîàîìòìm`d - §©¨§©¨©¨§¨§¨
cirdl `ed gwit m` eze` oiwceay ,zecr oiprl df oic dpyp `l

,`xnbd dgec .mc` ipa oiay ozne `yn ipipraàìzecr oiprl Ÿ
`l` eze` oiwcea `nlrldéãéãìeze` miwcea ,xnelk .envrl - §¦¥

.ely eiqkpa ozile z`yl `ed ie`x m`
:ax ixac lr zxg` `ziixan `iyew dywn `xnbd,éáéúéîLøç ¥¦¥¥¥

,xacn epi`e rney epi`yøçàå åéúBæéîø øçà Ba eëìä àìŸ¨§©©§¦¨§©©
åéúBöéô÷[eizty zniwr zrepz-],Bãé áúk øçàåeaiygdl §¦¨§©©§©¨

,eit lr dyrn zeyrle gwitkìáà ïéìèìhîa àlààìïéhéâì- ¤¨§¦©§§¦£¨Ÿ§¦¦
xn`y ax lr dywe .yxgzpe gwit did xy`k dy` `yp m`
hb mipzepe miazek azkd jezn xacl leki m` yxgzpe gwity

.ezy`l
ok` ,`xnbd zvxznéàpzàéämi`pz zwelgna ax ixac - ©¨¥¦

.miiepyàéðúc,`ziixa dze` jynda,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà §©§¨¨©©¨¦§¤©§¦¥
íéøeîà íéøác änaeci azk xg`e eizefinx xg` mikled oi`y ©¤§¨¦£¦

,oihiblBøwéòî Løçamlerne einin dlelv zrc ea dzid `ly - §¥¥¥¦¨
jezn xacl leki `ed m` s` jkitle ,gwit ecera xac azk `l

.gwit `edy jk lr jenql oi` azkdçwét ìáàaezkl cnly - £¨¦¥©
dlelv zrcn,LøçúðåàeäáúBkyxg ecera hbd z`ïäåmicr - §¦§¨¥¥§¥

mixg`.ïéîúBçlekiy dfn `ed gwity eilr jenql yi ,xnelk §¦
ixd .ax ly epicke eit lr hb mipzepe miazeke ,azkd jezn xacl

.l`ilnb oa oerny oaxe `nw `pz zwelgna iepy ax ly epicy
:l`ilnb oa oerny oax ixac lr ddnz `xnbdåikBøwéòî Løç §¥¥¥¦¨

àìmby `vnp dheyk epecp m` ixd ,azkd jezn dyxbl leki Ÿ
zenai zkqna epipye ,dhey did ei`eyip zrya(:aiw)íLk§¥

äæéîøa dñðBkL,yxg ezeida,äæéîøa dàéöBî Ckoax cinrd ji`e ¤§¨¦§¦¨¨¦¨¦§¦¨
xg` ekld `l yxgy `ziixad ixac z` l`ilnb oa oerny

.exwirn yxga oihibl eizefinx
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המשך בעמוד קפה

miwxt dyelya` cenr `r sc ± iriax wxtxifp
éøéôádngd zeniae ,minybd zenia y"yixv oebk ,dry dze`a mievn mpi`y Ð

.d"ltyipùøç:(`,aiw) zenaia opze ,oixenb oiyeciw eiyecwe ,dqpkyk gwit didy Ð

dhzyp e` `ed yxgzpÐriwtdl zeyxg iyexiba gk oi`y itl ,zinler `ivei `l

eazk" slwd lr aezkl rceic ,azkd jezn xacl leki m`c ax xn`we .dnkg iyeciw

mdl xqne "ipelte ipelt mz` izy`l hb epze

Ð.oipzepe oiazeke ,`ed xenb gwitúøîà÷ íìà
íìà éðàù`ed rneyc oeikc ÐÐ`ed ixd

epi`e rney epi`y yxg la` .eixac lkl gwitk

azkd jezn xacl lekic e`l i` ,xacnÐ

ax opirny`c e`l i`e .witn `l dfinxaÐ`l

.`prci dedùøç åäæ òîåù åðéàå øáãîä ùøç
mewn lka minkg ea exacy yxg edf `le Ð

,eixac lkl gwitk edfc .dheyl edeeyde

`pdk axc yxg la` .`icda ipzwckÐ(epi`)

.xacn `le rney `läéìåìéî ìé÷úùéàÐ

.ml`c oewixhepéì àéù÷ éà.`pdk axc `da Ð

íìàì èøôlr dreay oaxw aiig epi`y Ð

ey`xa oikxde eriayd m` ,zecrd zreay

.rcei epi`yáúëä êåúî ãéâäì ìåëé éøäm`e Ð

`pdk axcl `zi`Ð!aiigilíäéôîit lr" Ð

."micr mipyíáúë éôî àìå,oic ziaa eciri Ð

eneia edenzgy xhyl inc `lcÐ`eddc

.ikdl digxe`íé÷ãåáù íùëwzzyp` Ð

.i`w ey`xa oikxdeúåðúîå úåàùîìxeknl Ð

.eiqkpaúåùåøéìå úåéãòìyxtn edlek Ð

.lif`eúåéãòì àäéî éðú÷itn ezecr ciriy Ð

!ml`p dfe ,mditn :zxn`de .azkdúåãòáäùà
.d`iydl Ðäá åìé÷àãaexw ,cg` cra Ð

:opikxte .dgtyeúåùåøé éðú÷`wlq `we Ð

.`nlrn mc` yixedy dyexi lr cirdl jzrc

åäáà éáø øîàzeyexi i`n ÐÐm` ,dicic epa

ikdle .eipan cg`k xekad z` zeeydl dvx

lr zepyl `l m`c ,xekad epa zyexi hwp

`a `ed dxez ly dyexid htynÐepl dnl

!letz dili`n dyexid ?eixaclåàì éàî
àîìòã.zecr epiidc Ðåúæéîø øçà åëìä àì

.gwitk eaygl Ðïéèéâì àì ìáà`kid Ð

axc `zaeize .oixenb oiyeciw eid eiyeciwc

.`pdkíéøåîà íéøáã äîáea ekld `lc Ð

.oihibaåø÷éòî ùøçály ci azk el oi`y Ð

dinwle .einin dlelv zrc el dzid `ly ,zrc

`ed exwirn yxgc oeike :jixtÐqpk ixd

dl iwene !oixenb oiyeciw eid `le ,dfinxa

.maiaç÷éô ìáàzrcn aezkl cnly Ð

.dlelváúåë àåäepiide ,oinzeg mixg`e ,hb Ð

.`pdk axk'åë äæéîøá ñðåëù íùëdpyn Ð

dvx m` ,dy` `ypy yxgc ,zenaia `idÐ

.`iveiåúîáéádzwife ,oixenb diyeciwy Ð

uelgl leki oi` `ede ,dxenbÐepi`y itl

) "dzgwl izvtg `l xn`e cnre"amixac,(dk

rwtn `l dicic hbc ,mlerl `iven epi`e qpeke

.`ziixe`c dwiféîð åúùà,eznai eh` xefbip Ð

.oixenb diyeciwyåúîáéá åúîáé.yxg eig` zy`a gwit eig` zy` Ðïðéøæâ éîåÐ

?gwit eh` yxg eig`
éðù
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àìàe` dngd zenia minybd zeni ly ixit dvex m` el oil`eyy yxtl oi` - ixita

`l` .xg` oipra e` ,yaca miyeaka `evnl xyt` df ik - "od" xne`e ,`kti`

.oli`d on el ehwliy dvex m` el oil`eyyøîà`pipz ol rnyn `w i`n sqei ax

ml` oia wlgn epi`c oeik oizipzn dil iywizc ,daxc` :wgvi epiaxl dniz - 'ek wzzyp

?azkd jezn xacl leki il dnlc - yxgl

i`ce `dc :wgvi epiax xne`e !ibq dpkxda

el oiazeky it lr s` ,dpkxda ibq `l yxgac

eze` oiwceae ,ey`xa oikxne "jzy`l hb aezkp"

sqei ax incnc `l` .ode e`l minrt yly

ici lr ml`y enk ,yxgc daizkl ml`c dpkxd

miazek df ici lre ,dvxzne oiany xkip dpkxd

aiyde azka edel`yy yxg oicd `ed - hb

it lr s` ,aeha oian `edy dgked yi - azka

liren epi` - ey`xa oikxde azka edel`y m`y

.melk

øîàepiaxl dniz - 'ek `iyw i` `xif iax

,`pdk axl jixtc rnync :wgvi

`l i`n`e ,azkd jezn xacl leki `de :xn`wcn

?dpkxd ici lr cibdl leki ixdc oizipzn` jixt

,dil `iyw `l oizipznc :wgvi epiax xne`e

dcbd jixv oi` hb iabc dil `hiytcwx ,dta

axl la` .xeac zecr iab jixvy enk ,dvxzny

elit` azkd jezn xacl leki aiygc ,`pdk

dayegl yie ,`ed `ilrn xeac ok m` - yxga

,dil `iyw `l oizipzn`c :miyxtn yie .dcbd

epi`y ml`l hxt" xn`c `dc xninl `ki`c

epiidc ,rney epi`y ml` epiid - "cibdl leki

.ikd rnyn `l ml` la` .yxgàäåleki

ici lr daiyg dcbdc - azkd jezn xacl

yxg hrnnc ab lr s` .ziyixtck ,azkd

- "dxn`"e "xn`"a mpi`y itl dvilgn zyxge

sili mzdc cere .dta `l` ied `l i`ce dxin`

,ycwd oeyla jixvy "mield epre"n "dzpre"

.miela enk dta `iedc opirny inp dpine

íäéôîipy wxta - mazk itn `le

.da izkx`d (a,k) zeaezkcéðú÷zdin

leki epi`y ml`l hxt :ipzwc i`n` - zeicr

i`dc d`xp wgvi epiaxl ,edine .jixt ,cibdl

ikd xzac `zaeiz `dc ,axl `ied inp `kxit

,axc e`l i` `nlya :eyexit ikde .dicicl `ied

oikxny dn dcbd daiyg zecr oiprly it lr s`

- zecrl eze` oiwceac `kd ipzwck ,ey`xa

,cibdl leki epi`y ml` `xw xht mewn lkn

`l` ,dcbd daiyg `l dreay oaxw oiprlc

xacl lekic aiygc ,axl `l` .`ilrn dcbd

yxga elit`c oeik ,`ilrn zecr azkd jezn

- llk dia `ipdn `l dpkxdc ab lr s` ,ipdn

epi`y ml` `xw hrnnc `d xnel jixv ok m`e

azkd jezn xacl lekiy it lr s` ,cibdl leki

,eazk itn `le "mditn" xn` `pngxc meyn -

mditn opira `d ?zecrl eze` oiwcea ji` ok m`e

epi`y ml`l hxt epyxitc i`nle !mazk itn `le

yxg la` ,xac lka dpkxda ibq ml`a axc e`l i`c ,xity iz` - yxg epiidc ,cibdl leki

lr s` ,axl la` .zecr oiprl `le ,hb oiprl `l - azkd jezn xacl leki elit` ,ibq `l

.hb enk zecr opixykn `kd `dc ,dil iywz ,hb iab xyk - zecr oiprl leqtc ab

àäåepiid - zeyexie zepzne ze`ynl :yxtn `w iyextc dizrc `wlqc xnel jixv - xn`w zecr oiprle ,`nlrc zepzne ze`yne ,`nlrc zeyexi xaqwc `zyd - zeyexi ipzw

!zecr epiid jinrhle :xninl ivn ied inp i` .zecrúùåøé`l` !dfl hrine dfl daixy :xninl dil ded ok m` ,wgvi epiaxl d`xp oi`e .heytl xeka deydy :i"yx yxit - xekad epa

.dpkxd ici lr jkl on`pc ol rnyn `we ,xeka `edy mipad oia oa lr xne`y epiidc :wgvi epiax xne`éàðúixiin axc iiepyl ira `l - 'ek l`ilnb oa oerny oax xn` `ipzc `id

.jenqa opgei iax xn`ck ,`ziixa jd lr bilt l`ilnb oa oerny oaxc ol miwc meyn .l`ilnb oa oerny oax wlgny enk ,exwirn yxga `ziixae ,exwirn gwita
i`
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miwxtרב dyelyaa cenr `r sc ± iriax wxtoihib
íéùøç ïéçà éðùlknc ,zegwt zg` od m` odizeypa ol ztki` `l miyxg mdc oeik Ð

.dfinxa `l` eqpk `l md mewnúåùøç úåéçà éúù ïëåly zegwta ol ztki` `l Ð

zeg` meyn d`veic ,dvilgd on zexeht jkitl ,dfinxa `l` eqpkp `l odc ,milra

.dvilgd on zexeht zeixr lkc ,dy`úåéøëð åéä íàåodn cg` zne ÐÐepi` ipyd

zyxg `idy e` yxg `edy iptn ,uelgl leki

.eqpki `l` ,"inai o`n" xnel dleki dpi`eíàå
ïàéöåäì åöøok ixg` ÐÐhb iz`c ,e`ivei

`kid ,`nl` .yxg iyeciw zwif rwtne yxg

yxg eig`n dil dltpcÐopixfb `le ,witn

!gwt eig` eh`àø÷éòî ïéðùãëdil dltpc Ð

.gwt eig`nåéøéáç åéìò ïé÷åìçgwt elit`c Ð

.aezkl rcei elit`e ,yxbl leki epi` yxgzpe

yxtn l`ilnb oa oerny oax `niz `le

opgei iaxl dil riny ikdc ,`nw `pzc dizlin

.bilt bltincúèùéð.zqipyn ,`id Ðàì
àéöåézgwty it lr s`e .d`ivedl xeq` Ð

,dzrc opira `l dy`c ,d`ivei dyxgzpe

dpevxl `lye dpevxl d`vei ixdyÐ`kid

dpi`y oeikc ,`ivei `l opax xen` zhypc

dnvr xenyl zrceiÐ,zepfa xwtd da ebdpi

.onwl yxtn okeéøçã áâ ìò óàåóla` Ð

azkd jezn xacnÐ.hrnn `léîð éài`d Ð

,dpin wcinl `z` wgvi iaxckl "zinler"

zinler `pz `l `yixe ,zinler `tiq ipzwcn

Ð`tiqe ,wgvi iaxck opaxc `yixc meyn

yi`dy ,ezrc opira yxbn iabc .`ziixe`c

.epevxl `l` `iven epi`äçøë ìòá úç÷éôàÐ

.dzrcn `ly it lr s`e ,zyxbzn

äðùîåì åøîàrxn aikyl e` ,`ixal Ð

mkg.êúùàì èâ áåúëð.mail wwfiz `ly Ð

åáåúë íäì øîàå.'ek xteql el exn` mde Ð

àøîâåðú íäì øîà àìã àîòè`la Ð

did citwn "eazk" mdl xn`c oeikc ,"eazk"

`ed zyeay ,aezkie xg`l exn`i `ly xaca

elit` `dae .hb aezkl rcei epi`y zelbl el

m`y "lawzd" wxta onwl ,dcen xi`n iax

oic zial xn` elit` ,"izy`l hb eazk" xn`

Ðlr mixg` z` zeyxdl oic zia m`yr `l

.jkåðú øîà àäxn` `le ,izy`l hb Ð

"eazk"Ð,epzie eazkie mixg`l mixne`

,dyly eidy oebk oigxk lre .oic zia o`yrc

mipyl eli`cÐelit`y dcen xi`n iax elit`

mnvr md mikixv "epz" `l` "eazk" xn` `l

hb epz" mipyl xn` :onwl opz ikdc .aezkl

"izy`l hb epze eazk" dylyl e` "izy`lÐ

"epz" dylyl xn` la` .epzie mnvr md eazki

Ðm`yry iptn ,epzie eazkie mixg`l exn`i

,dilr iqei iax bilte ,xi`n iax ixac ,oic zia

xn` `lc ab lr s` ,inp dylyl elit`c

"eazk"Ðoizipzne .aezkl mnvr md oikixv

"eazk" hwpcÐ`l "eazk" xn` `l i`c rnyn

.`id xi`n iaxe ,dyly eidy oebke ,`hib i`d liqt iedçéìùì ïøñîéî éìéî øîàã`kid jkld .ezenk mc` ly egely mixaca inp iede ,mixac gily zeyrl `ed ux` jxc Ð

.enezgie micrle ,aezkie xteql exn` :mixg`l xnel ,oic zia o`yr xninl `ki`c ,dyly eedcáåúë øôåñì øîàéù ãò`l` ,aezkl mixg`l xnel xzid cv jl oi`c rnyn Ð

."eazk" xn` `l elit`e ,dyly elit`e ,aezki `ed eitn rneydïðé÷ñò éàîá àëä.envr xteql xn`iy cr :ipzwc `tiq jd Ðåðú øîà àìãxne`d :xn`w ikde ."eazk" `la Ð

"eazk"Ð.envr xteql xn` ok m` `l` ,xyk epi`éëä éàxzid cv `ki`c oeik Ð`hiyt oky lke ,"eazk" `la ,"epz" xn`iy cr hb epi` :ipzinl dil irai` ikd ,mixg`l xnel

."epz" xne`a `tiq xn`w `wec i`ce `l` !envr xteql xn` ikcäùìùì øîà àìã ïðé÷ñò éàîá àëäå"epz" xn` elit`c xi`n iax dcen mipyae ÐÐ`lc ,onvr od oiazek

.oic zia m`yràéä éñåé éáø äìåë àìà"eaezk" `yixa hwpc `de ÐÐleqtc `nrh epiid `l` ,eazkie mixg`l mixne` "eazk" `la "epz" xn` eli`c wcinl e`lÐxn` `lc

enzge micr oze`le ,azke xteq eze`l exn`e ,"enezgie ipelte ipeltle ,aezkie ipeltl exn`" mipyl xn` `d ,"exn`" xn` `lc `nrh :dpin zwiic ikde ."exn`"Ð,inc xity

.jkl oigely o`yr ixdy ,`da iqei iax icencäéîøé éáø øîàåíúçåðéðù øôåñ:xn`w ikd `l` ,ipy xteq ci azke cg` cr znizga hb xykznc `niz `l Ðmzghba xteqd

enr ipy cre ,crÐ.xykàãñç áø øîàå.hba xteq mizgdl xyknc oizipzn Ð
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éà,(a,biw zenai) "yxg" wxta wgvi iaxckl "zinler" wiic inp iia` - wgvi iaxckl inp

`le ,dhzyp iab "zinler" ipzwcn wiice ,wgvi iaxck `pipz inp op` s` :mzd xn`wc

`d ;dhzype yxgzp` ,ediiexz` "zinler" ipzwcn wiic `kdc `l` .`id zhyip iab `pz

.wgvi iaxckl - dhzyp`e ,azk ici lr xacl leki elit` opireny` - yxg` dil ipzwc

`lc xninl `ki` mewn lknc ,igc `tt axe

.`cixb wgvi iaxckl `l` "zinler" `z`

àëäm`e - epz xn` `lc opiwqr i`na

cr" el dywiy rci `l ike :xn`z

dlgz wcwc df gknc ?"dil irain epz xn`iy

xteql xn`iy cr" ipzwcn ,iqei iaxk `tiqc

:xnel yie !"epz" xn`iy cr :ipzw `le "aezk

"epz" xn`iy cr :`pz `l ikdlc xaq uxzndc

ipzwc `yixc `weicn dil opirny xakc meyn -

ikdle .oipzep - "epz" xn` `d :rnyn ,"eazk"

xn`iy cr ipdn `l "eazk"ac `tiqa opireny`

ikdlc ,yxtnw `yixc `nrhe ."aezk" xteql

- "eaezk" oeyla mixg` eyry dn ipdn `l

cr ipdn `le ,gilyl oxqnin `l ilinc meyn

:jixte ."enezg" micrle "aezk" xteql xn`iy

opirny `lc oeikc ,dil irain "epz" xn`iy cr

ipzinl dil ded - `yixc `weicn `l` dil

."epz" xn`iy cr :`icda `tiqa

àëä`kd - `zlzl xn` `lc opiwqr i`na

cr ,el dywiy rci `l ike :dniz inp

`lca i`c :cere ?"dil irain dylyl" xn`iy

`l inp "epz" ?"eazk" `ixi` i`n - `zlzl xn`

oia ,oipr lka `yix iwen `zydc :xnel yie !ipdn

hwp dyly meyne ,dylyl xn` oia mipyl xn`

`l ikdle .oipzep - "epz" xn` m` `dc ,"eazk"

`dc ,"dylyl xn`iy cr" `tiqa ipzinl ivn

elit` ipdn `l "eazk"c ,ixiin inp dylya

ipzinl dil dedc :jixt mewn lkne .dylya

."epz" dylyl xn`iy cr :`icda yxtle ,`tiqa

àëä`wlq - exn` xn` `lc opiwqr i`na

xn`iy cr" iieyw`l jiiy `lc `zrc

`inec hwpinl dil `gipc ,"dil irain "exn`"

.zeyrl mnvr micrl devn lrady ,`yixc

exn`iy mixg`l xne` - "exn`" xne` la`

dl iwenc `zyd :xn`z m`e .zeyrl micrl

hwpinl dil ded ?"eazk" hwp i`n` - iqei iaxk

e`l "eazk"c oeik :cere !"eazk" oky lke ,"epz"

inp oicd `edc `nip - "epz" oicd `ede ,`wec

xteql xn`iy cr :`tiq xity izize ,"exn`"

pzinl yg `lc :xnel yie !'ek aezk,"epz" i

cr :`pz `lcn ,"epz" oicd `edc opirny `tiqnc

."epz" xn`iy
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,úBçwét úBéçà ézL ïéàeOð ïéLøç ïéçà éðL :ïðúäå§¨§©§¥©¦¥§¦¦¦§¥£¨¦§
úçwét úçà úBéçà ézL Bà ,úBLøç úBéçà ézL Bà§¥£¨¥§§¥£¨©©¦©©

ì úBàeNð úBLøç úBéçà ézL ïëå ,úLøç úçàåéðL §©©¥¤¤§¥§¥£¨¥§§¦§¥
ì Bà ,ïéçwét ïéçàì Bà ,ïéLøç ïéçà éðLïéçà éðL ©¦¦§¦¦§¥©¦¥§¦¦§¥©¦

Løç ãçàå çwét ãçà¯äöéìçä ïî úBøeèt elà éøä ¤¨¦¥©§¤¨¥¥£¥¥§¦©£¦¨
úBiøëð eéä íàå ,íeaiä ïîe¯ïàéöBäì eöø íàå ,eñðëé ¦©¦§¦¨¨§¦¦§§§¦¨§¦¨

¯éaø øîà .àøwéòî ïépLãk àzøåeçî ,àlà !eàéöBé¦¤¨§©©§¨¦§©¦¥¦¨¨¨©©¦
.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ìò åéøéáç åéìò ïé÷eìç :ïðçBé¨¨£¦¨¨£¥¨©©¨¦§¤©§¦¥

úèLéð :àðéðz éîð ïðà óà ,ééaà øîà¯,àéöBé àì £©©©¥©£©©¦¨¥¨¦§¥Ÿ¦
ähzLð Bà àeä Løçúð¯éàî ;úéîìBò àéöBé àì ¦§¨¥¦§©¨Ÿ¦¨¦©

?áúkä CBzî øaãì ìBëéã áb ìò óà åàì ?"úéîìBò"¨¦¨©©©§¨§©¥¦©§¨
äåä ,ïðçBé éaø ïðéòeîLàã åàì éà :àtt áø øîà£©©©¨¦¨§©§¦©©¦¨¨£¨
àpúc àîòè éLeøôì ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ,àðéîà̈¦¨©¨¦§¤©§¦¥§¨¥©§¨§©¨
àðéæçc áb ìò óà ?"úéîìBò" éàîe ,àúàc àeä àn÷©¨§¨¨©¨¦©©©§¨¥¨

éøçc déìc ,÷çöé éaøãëì ,éîð éà ;ó:÷çöé éaø øîà ¥§¨¦¦©¦§¦§©¦¦§¨§¨©©¦¦§¨
ìòa úçwétà äåäc écéî ,úLøbúî äèBL äøBz øác§©¨¨¦§¨¤¤¦¥©£¨©¦©©§©
eâäðé àlL ?úLøbúî dðéà eøîà íòh äîe ,dçøk̈§¨©©©¨§¥¨¦§¨¤¤¤Ÿ¦§£

.ø÷ôä âäðî daäðùîèb áBzëð" Bì eøîà ¨¦§©¤§¥¨§¦§¥
áúëå øôBqì eøîà ,"eáBúk" ïäì øîàå ?"EzLàì§¦§§§¨©¨¤§¨§©¥§¨©
eäeðúðe eäeîúçå eäeáúkL ét ìò óà ,eîúçå íéãòìå§¨¥¦§¨§©©¦¤§¨©£¨§¨

dì Bðúðe øæçå Bì¯øôBqì øîàiL ãò ,ìèa èbä éøä §¨©§¨¨£¥©¥¨¥©¤Ÿ©©¥
."eîBúç" íéãòìå "áBúk"àøîâøîà àìc àîòè §§¨¥¦£©§¨§¨£©

"eðz" øîà àä ,"eðz"¯,àéä øéàî éaø ?épî ,ïéðúBð §¨£©§§¦©¦©¦¥¦¦
ì ïøñîéî éléî :øîàcøîàiL ãò :àôéñ àîéà ;çéìL §¨©¦¥¦§§¨§¨¦©¥¨¥¨©¤Ÿ©

,éñBé éaøì ïàúà ,"eîBúç" íéãòìå "áBúk" øôBqì©¥§§¨¥¦££¨§©¦¥
ì ïøñîéî àì éléî :øîàcøéàî éaø àLéø ;çéìL §¨©¦¥¨¦§§¨§¨¦©¥¨©¦¥¦

.éñBé éaø àôéñå øéàî éaø àLéø ,ïéà ?éñBé éaø àôéñå§¥¨©¦¥¦¥¨©¦¥¦§¥¨©¦¥
ïðé÷ñò éàîa àëäå ,àéä øéàî éaø äìeë :øîà ééaà©©¥£©©¦¥¦¦§¨¨§©¨§¦©

¯."eðz" øîà àìc¯éòaéî "eðz øîàiL ãò" ,éëä éà §¨£©§¦¨¦©¤Ÿ©§¦¨¥
ïðé÷ñò éàîa àëä àlà !déì¯.àúìz éáì øîà àìc ¥¤¨¨¨§©¨§¦©§¨£©§¥§¨¨

¯ì øîàiL ãò" ,éëä éàìLàlà !déì éòaéî "äL ¦¨¦©¤Ÿ©¦§¨¦¨¥¥¤¨
ïðé÷ñò éàîa àëäå ,àéä éñBé éaø dlek¯øîà àìc ¨©¦¥¦§¨¨§©¨§¦©§¨£©

."eøîà"¯!déì éòaéî "eøîà øîàiL ãò" ,éëä éà ¦§¦¨¦©¤Ÿ©¦§¦¨¥¥
áúk :ïðúäå ?"eøîà" øîBàa éñBé éaø äãBî éî ,ãBòå§¦¤©¦¥§¥¦§§¨§©§©

ãòå øôBñ¯?épî ïéúéðúî :àcñç áø øîàå ,eðéðL øôBñ íúç :äéîøé éaø øîàå ,øLk ¥§¥¨¥©£©©¦¦§§¨¨©¥¨¦©£©©¦§¨©§¦¦©¦
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

גיטין. מי שאחזו - פרק שביעי דף עא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

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

ïðúäåzenaia,(:iw)eid m`ïéLøç ïéçà éðLïéàeNðdfinx ici lr §¨§©§¥©¦¥§¦§¦
l,úBç÷ét úBéçà ézLBàdfinx ici lr mi`eyp el` mig` eidy §¥£¨¦§
lézLBà ,úBLøç úBéçàl.úLøç úçàå úçwét úçà úBéçà ézL §¥£¨¥§§¥£¨©©¦©©§©©¥¤¤

ïëåeid m` ,jtidlúBLøç úBéçà ézLúBàeNðdfinx ici lrìéðL §¥§¥£¨¥§§¦§¥
Bà ,ïéç÷ét ïéçàze`eyp el` zeig` eidyìïéLøç ïéçà éðL,Bà ©¦¦§¦¦§¥©¦¥§¦

ze`eypì,Løç ãçàå çwét ãçà ïéçà éðLmig`d on cg` zne ¦§¥©¦¤¨¦¥©§¤¨¥¥
,mipa `la,íeaiä ïîe äöéìçä ïî úBøeèt elà éøäzy`y meyn £¥¥§¦©£¦¨¦©¦

zeixre ,ezy` zeg` `idy ,dexr xeqi`a eilr dxeq` znd
.dvilgde meaid on zexehteéä íàåmig`d zeypúBiøëð- §¦¨¨§¦

,meail mdn zg` dltpe ,zeig` mpi`yeñðëéyxgd maid jixv - ¦§§
.dvilga meaid zwif z` riwtdl leki epi`e ,dnaile dqpeklíàå§¦

eöømeaid xg`ïàéöBäì,hba.eàéöBéleki yxg ly hb s`y oeik ¨§¦¨¦
aid i`eyip riwtdleig` ly yxg zfinx iyeciw zngn e`ay me

lirl `xnbd uexizk `ly ,jkn gkene .znd(`"r)minkg exfby
eig` zy` main m` s`y erhi `ly ick dyxbl eilr xeq`l

:`xnbd zpwqn .yxbl leki gwitdàlàef `iyew zngnàzøåeçî ¤¨§©©§¨
uxzle aeyl yiy xxazn -àøwéòî ïéðLãkuexizd enk - ¦§¨¦¥¦¨¨

lirl `xnbd dvxizy(`"r)epi` exwirn yxgy oicdy ,dligza
g`dn yxgd iptl dltpy dnaia wx xn`p azkd itn yxbn

.dyxbl leki epi` jkle ,gwitd
lirl `aedy dna oecl `xnbd zxfeg,(`"r)`nw `pz xn`y

oa oerny oax xn` df lre ,yxg ly ci azk hba liren oi`y
yxgzpe gwit la` ,exwirn yxga mixen` mixac dna' l`ilnb

:'oinzeg ode azek `edøîà,ïðçBé éaøl`ilnb oa oerny oax ixac ¨©©¦¨¨
`l` ,`nw `pz zrc lr yexitk exn`p `låéøéáç åéìò ïé÷eìç- £¦¨¨£¥¨

`nw `pz,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ìògwit elit`y mixeaqe ©©¨¦§¤©§¦¥
.aezkl rcei m` s` ,yxbl leki epi` yxgzpeïðà óà ,éiaà øîà̈©©©¥©£¨

àðéðz énðzenaia ok,(:aiw)okn xg`le d`yipy dy`úèLéð-] ©¦¨¦¨¦§¥
,[zihzypàéöBé àìezeida yi`d `yp m`e .dyxbl leki epi` - Ÿ¦

e gwtLøçúð,ähzLð Bà àeäúéîìBò àéöBé àìleki epi` - ¦§¨¥¦§©¨Ÿ¦¨¦
iia` x`ane .dyxbléàîexn`y dna siqedl e`a dn -,'úéîìBò' ©¨¦

åàìeprinydlcìBëéc áb ìò óàyxgzpy df gwtCBzî øaãì ¨©©©§¨§©¥¦
,áúkäixack zxaeq dpi` ef dpyny ,ok m` gkene .dyxbn epi` ©§¨

:iia` zii`x z` `xnbd dgec .l`ilnb oa oerny oaxáø øîà̈©©
ïðçBé éaø ïðéòeîLàc åàì éà ,àttopgei iax eprinydy `l m` - ¨¨¦¨§©§¦¨©¦¨¨

,eilr l`ilnb oa oerny oax ly eixiag miwlegyàðéîà äåä- £¨£¦¨
mixeaq epiidyìàéìîb ïa ïBòîL ïaø`l` ,wleg epi`éLeøôì ©¨¦§¤©§¦¥¦§¥

àúàc àeä àn÷ àpúc àîòè,`a `ed `nw `pz zrc yxtl - ©§¨§©¨©¨§¨¨
.yxbl leki azkd jezn xacnd yxg mlek zrcleådi`xd z` §

,zegcl yi iia` `iadycéàî`ivei `l','úéîìBòcóàáb ìò ©¨¦©©©
éøçc déì àðéæçcóepi` ,gwte sixgk epipira d`xp `ed m` s` - ©£¦¨¥§¨¦

.yxbl leki azkd jezn mle` ,dfinx ici lr dyxbl leki,énð éà¦©¦
`a 'zinler `ivei `l' oeyldìdheyy `ed dxez oicy epirinyd §

opaxcn `ed ,`id zihzypy `yixa ok oi`y dn ,yxbn epi`
e .cala.÷çöé éaøãëøîàc,÷çöé éaø,úLøbúî äèBL äøBz øác ¦§©¦¦§¨§¨©©¦¦§¨§©¨¨¦§¨¤¤

,oiyexibl dy`d zrc z` jixv oi` ixdyäåäc éãéîìòa úçwétà ¦¦©£¨©¦©©§©
dçøk.dgxk lra s` zyxbzn zgwity myk -eøîà íòh äîe ¨§¨©©©¨§

dheyy minkg,úLøbúî dðéàmeynLdlra zgz didzy evx ¥¨¦§¨¤¤¤
eda eâäðé àlmiyp`d:ø÷ôä âäðî Ÿ¦§£¨¦§©¤§¥

äðùî
Bì eøîà,ezrca lelv didy rxn aikyl e` `ixalèb áBzëð' ¨§¦§¥
'EzLàì.mail ezy` wwcfiz `l ,zeni m`y ickïäì øîàå §¦§§§¨©¨¤
,'eáBúk'mde,áúëå øôBqì eøîà,eîúçå íéãòìåét ìò óà §¨§©¥§¨©§¨¥¦§¨§©©¦

eäeáúkLhbd z`Bì eäeðúðe eäeîúçå,lral -å`edBðúðe øæç ¤§¨©£¨§¨§¨©§¨
dì,dy`l -øîàiL ãò ,ìèa èbä éøäenvr lradøôBqì,áBúk ¨£¥©¥¨¥©¤Ÿ©©¥§

:eîBúç íéãòìå§¨¥¦£

àøîâ
mde 'eaezk' mdl xn` lrad m`y ,dpynd ly `yixa epipy

:`xnbd jkn zwiicn .leqt hbd ,aezkiy xteql exn`àîòè- ©§¨

meyn `ed lha hbdy mrhd'eðz' øîà àìcsiqed `l` ,cala §Ÿ¨©§
meyn ,miazek md eidiy citwny eixacn d`xpy 'eazk' xn`e

rnyne .hbd aezkl rcei epi`y df xaca `ed yiiaznyøîà àä̈¨©
ïéðúBð 'eðz'xn` `le izy`l hb epz mdl xne` did m`y - §§¦

eidy ote`ae] jkl mipennd 'oic zia' mze` dyer `ed ixd ,'eazk'
,aezkiy xg`l xnel mileki mde ,['oic zia'k miyp` dyly my
zxxan .xyk hbd df ote`ae ,jk jxevl mcia zeyxd ixdy

,`xnbdépî,ef dpyn dzpyp in zhiyk -àéä øéàî éaøøîàc ©¦©¦¥¦¦§¨©
ì ïøñîéî éléî''çéìLok xn`iy gilyl ezxin` xeqnl lekiy - ¦¥¦§¨¨§¨¦©

mdl xn`yk jkle .'ezenk mc` ly egely' dfa s`y ,enewna
,ehib zpizp lr mipennd oic ziak eidi mdy epevx 'epz' lrad
xnel mileki oi` 'eazk' xn`yk j` .aezkiy xteql xnel milekie

.eazki el` wxy lrad citwny oeik ,aezkiy xteqlm` elit`e
zepnl zeyxd z` oic zial ozp `l ,oic zia ipta z`f xne`

:`xnbd dywn .daizkd lr mixg`àôéñ àîéàly `tiqa `ld - ¥¨¥¨
dxiyk xteqd zaizk oi`y epipy dpyndøîàiL ãòlradøôBqì ©¤Ÿ©©¥

,eîBúç íéãòìå áBúkxteql lrad ok xn` `l m`y rnyn §§¨¥¦£
,aezkiy xteql exn` mde 'epz' mixg`l xn` `l` ,yxetn

gxkda ef `tiqe ,dleqt ezaizkïàúàdxn`p -ìzrcéñBé éaø £¨§©¦¥
øîàccì ïøñîéî àì éléî''çéìLepi` ,xnel mc` jixvy xaca - §¨©¦¥Ÿ¦§¨¨§¨¦©

xn`p `l dfay ,enewna ok xn`iy gilyl ezxin` xeqnl leki
`l` xteqd zaizk lirez `l jkitl .'ezenk mc` ly egely'y

dy ,ok m` `vnp .hbd aezkl envr yxbnd eze` deiv m`àLéø¥¨
.éñBé éaø àôéñå ,øéàî éaø:`xnbd zvxznïéàxnel epl yi ok` - ©¦¥¦§¥¨©¦¥¥

y ok.éñBé éaø àôéñå ,øéàî éaø àLéøéiaà,øîàdlekøéàî éaø ¥¨©¦¥¦§¥¨©¦¥©©¥¨©¨©¦¥¦
.àéäàëäåm` `l` dxiyk daizkd oi`y `tiqa x`eany dn ¦§¨¨

,aezkiy xteql lrad xn`ïðé÷ñò éàîaote`a xaecn -àìc §©©§¦¨§Ÿ
'eðz' øîà:`xnbd zl`ey .'epze eazk' xn` `l` ,calaéëä éà ¨©§¦¨¦

md mileki cala 'epz' lrad mdl xn` m`y `pzd dcen ok`y
,daizkd lr xg` xteq zepnldéì éòaéî eðz øîàiL ãòdid - ©¤Ÿ©§¦¨¥¥

mdl xn`iy cr `l` dxiyk xteqd zaizk oi`y ,aezkl `pzl
:`xnbd daiyn .cala 'epz' lradàëä àlà`tiqa -éàîa ¤¨¨¨§©

ïðé÷ñòote`a xaecn -àúìz éáì øîà àìcmiyp` dylyl - ©§¦¨§Ÿ¨©§¥§¨¨
xn`y elit`y xi`n iax dcen df ote`ae ,mipyl wx `l` 'epz'
zeyxd mdl oi` ,oic zia mpi`y oeik mewn lkn ,cala 'epz'

:`xnbd zl`ey .daizkd lr mixg` zepnléëä éà,dyw oiicr ¦¨¦
`ldeì øîàiL ãòìLdéì éòaéî äLcr' aezkl `pzl did - ©¤Ÿ©¦§Ÿ¨¦¨¥¥

.'epz dylyl xn`iy
dlek àlàzhiyk epizpyn lk -àéä éñBé éaø`l ilin'y xaeqd ¤¨¨©¦¥¦

el xn` m` `l` xteqd zaizk liren oi` jkle ,'gilyl ixqnin
.aezkiy envr lradåmpi`y mrhd oi` dpynd ly `yixa §

`le 'eazk' mdl xn` lrady meyn aezkiy xteql xnel mileki
`l` ,dligza `xnbd dwiicy itk 'epz' xn`ïðé÷ñò éàîa àëä̈¨§©©§¦¨

ote`a xaecn -øîà àìcyxetna lrad mdl'eøîà'df ote`ae §Ÿ¨©¦§
lin'c iqei iax xaeqy `edgilyd oi` jkle .'gilyl ixqnin `l i

xne` xy`k mle` .daizkd lr mixg` ezrcn zepnl leki
gily eze` dyr ixd 'aezkie ipeltl exn`' eigelyl yxetna
x`ean dzrne .iqei iax dcen jkae ,zegilyd dlirene jk myl
epiide ,lha hbd ezngn xy` epizpyn ly `yixa oexqgd edfy
zl`ey .'aezkie ipeltl exn`' xn` `le 'eaezk' xn`y meyn

:`xnbdéëä éàxteql xnel md mileki 'exn`' xn`yk ok` m` - ¦¨¦
cr `l` dxiyk daizkd oi`y `tiqa xn`p recn ,aezkiy

,aezkiy xteql envr lrad xn`iy`elde'eøîà' øîàiL ãò©¤Ÿ©¦§
.déì éòaéîãBòå,`xnbd dywneøîà øîBàa éñBé éaø äãBî éî ¦¨¥¥§¦¤©¦¥§¥¦§

,'gilyl ixqnin ilin'cïðúäåoldl dpyna epipy `eld -,(:ft) §¨§©
ea yi `l` ,micr ipy hba minezg oi` m` s`yáúkøôBñãòå §©¥§¥

øLkipyk cg` cr znizge xteqd zaizk mitxhvn ,eilr mezgd ¨¥
.xyk hbde micräéîøé éaø øîàå,ef dpyn lreðéðL øôBñ íúç- §¨©©¦¦§§¨£©¥¨¦

`l` ,zecrl crd mr sxhvdl hbd z` xteqd zaizka ic oi`
mipyy `vnpy ,zecrl ztxhvny epipyy `id xteqd znizg

.df hb lr minezgç áø øîàåïéúéðúî ,àcñzxaeqd ef dpyn - §¨©©¦§¨©§¦¦
dxiyk xteqd znizgyépî,dxn`p in zhiyk - ©¦
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רג miwxt dyelyaa cenr `r sc ± iriax wxtoihib
íéùøç ïéçà éðùlknc ,zegwt zg` od m` odizeypa ol ztki` `l miyxg mdc oeik Ð

.dfinxa `l` eqpk `l md mewnúåùøç úåéçà éúù ïëåly zegwta ol ztki` `l Ð

zeg` meyn d`veic ,dvilgd on zexeht jkitl ,dfinxa `l` eqpkp `l odc ,milra

.dvilgd on zexeht zeixr lkc ,dy`úåéøëð åéä íàåodn cg` zne ÐÐepi` ipyd

zyxg `idy e` yxg `edy iptn ,uelgl leki

.eqpki `l` ,"inai o`n" xnel dleki dpi`eíàå
ïàéöåäì åöøok ixg` ÐÐhb iz`c ,e`ivei

`kid ,`nl` .yxg iyeciw zwif rwtne yxg

yxg eig`n dil dltpcÐopixfb `le ,witn

!gwt eig` eh`àø÷éòî ïéðùãëdil dltpc Ð

.gwt eig`nåéøéáç åéìò ïé÷åìçgwt elit`c Ð

.aezkl rcei elit`e ,yxbl leki epi` yxgzpe

yxtn l`ilnb oa oerny oax `niz `le

opgei iaxl dil riny ikdc ,`nw `pzc dizlin

.bilt bltincúèùéð.zqipyn ,`id Ðàì
àéöåézgwty it lr s`e .d`ivedl xeq` Ð

,dzrc opira `l dy`c ,d`ivei dyxgzpe

dpevxl `lye dpevxl d`vei ixdyÐ`kid

dpi`y oeikc ,`ivei `l opax xen` zhypc

dnvr xenyl zrceiÐ,zepfa xwtd da ebdpi

.onwl yxtn okeéøçã áâ ìò óàåóla` Ð

azkd jezn xacnÐ.hrnn `léîð éài`d Ð

,dpin wcinl `z` wgvi iaxckl "zinler"

zinler `pz `l `yixe ,zinler `tiq ipzwcn

Ð`tiqe ,wgvi iaxck opaxc `yixc meyn

yi`dy ,ezrc opira yxbn iabc .`ziixe`c

.epevxl `l` `iven epi`äçøë ìòá úç÷éôàÐ

.dzrcn `ly it lr s`e ,zyxbzn

äðùîåì åøîàrxn aikyl e` ,`ixal Ð

mkg.êúùàì èâ áåúëð.mail wwfiz `ly Ð

åáåúë íäì øîàå.'ek xteql el exn` mde Ð

àøîâåðú íäì øîà àìã àîòè`la Ð

did citwn "eazk" mdl xn`c oeikc ,"eazk"

`ed zyeay ,aezkie xg`l exn`i `ly xaca

elit` `dae .hb aezkl rcei epi`y zelbl el

m`y "lawzd" wxta onwl ,dcen xi`n iax

oic zial xn` elit` ,"izy`l hb eazk" xn`

Ðlr mixg` z` zeyxdl oic zia m`yr `l

.jkåðú øîà àäxn` `le ,izy`l hb Ð

"eazk"Ð,epzie eazkie mixg`l mixne`

,dyly eidy oebk oigxk lre .oic zia o`yrc

mipyl eli`cÐelit`y dcen xi`n iax elit`

mnvr md mikixv "epz" `l` "eazk" xn` `l

hb epz" mipyl xn` :onwl opz ikdc .aezkl

"izy`l hb epze eazk" dylyl e` "izy`lÐ

"epz" dylyl xn` la` .epzie mnvr md eazki

Ðm`yry iptn ,epzie eazkie mixg`l exn`i

,dilr iqei iax bilte ,xi`n iax ixac ,oic zia

xn` `lc ab lr s` ,inp dylyl elit`c

"eazk"Ðoizipzne .aezkl mnvr md oikixv

"eazk" hwpcÐ`l "eazk" xn` `l i`c rnyn

.`id xi`n iaxe ,dyly eidy oebke ,`hib i`d liqt iedçéìùì ïøñîéî éìéî øîàã`kid jkld .ezenk mc` ly egely mixaca inp iede ,mixac gily zeyrl `ed ux` jxc Ð

.enezgie micrle ,aezkie xteql exn` :mixg`l xnel ,oic zia o`yr xninl `ki`c ,dyly eedcáåúë øôåñì øîàéù ãò`l` ,aezkl mixg`l xnel xzid cv jl oi`c rnyn Ð

."eazk" xn` `l elit`e ,dyly elit`e ,aezki `ed eitn rneydïðé÷ñò éàîá àëä.envr xteql xn`iy cr :ipzwc `tiq jd Ðåðú øîà àìãxne`d :xn`w ikde ."eazk" `la Ð

"eazk"Ð.envr xteql xn` ok m` `l` ,xyk epi`éëä éàxzid cv `ki`c oeik Ð`hiyt oky lke ,"eazk" `la ,"epz" xn`iy cr hb epi` :ipzinl dil irai` ikd ,mixg`l xnel

."epz" xne`a `tiq xn`w `wec i`ce `l` !envr xteql xn` ikcäùìùì øîà àìã ïðé÷ñò éàîá àëäå"epz" xn` elit`c xi`n iax dcen mipyae ÐÐ`lc ,onvr od oiazek

.oic zia m`yràéä éñåé éáø äìåë àìà"eaezk" `yixa hwpc `de ÐÐleqtc `nrh epiid `l` ,eazkie mixg`l mixne` "eazk" `la "epz" xn` eli`c wcinl e`lÐxn` `lc

enzge micr oze`le ,azke xteq eze`l exn`e ,"enezgie ipelte ipeltle ,aezkie ipeltl exn`" mipyl xn` `d ,"exn`" xn` `lc `nrh :dpin zwiic ikde ."exn`"Ð,inc xity

.jkl oigely o`yr ixdy ,`da iqei iax icencäéîøé éáø øîàåíúçåðéðù øôåñ:xn`w ikd `l` ,ipy xteq ci azke cg` cr znizga hb xykznc `niz `l Ðmzghba xteqd

enr ipy cre ,crÐ.xykàãñç áø øîàå.hba xteq mizgdl xyknc oizipzn Ð
éáø
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éà,(a,biw zenai) "yxg" wxta wgvi iaxckl "zinler" wiic inp iia` - wgvi iaxckl inp

`le ,dhzyp iab "zinler" ipzwcn wiice ,wgvi iaxck `pipz inp op` s` :mzd xn`wc

`d ;dhzype yxgzp` ,ediiexz` "zinler" ipzwcn wiic `kdc `l` .`id zhyip iab `pz

.wgvi iaxckl - dhzyp`e ,azk ici lr xacl leki elit` opireny` - yxg` dil ipzwc

`lc xninl `ki` mewn lknc ,igc `tt axe

.`cixb wgvi iaxckl `l` "zinler" `z`

àëäm`e - epz xn` `lc opiwqr i`na

cr" el dywiy rci `l ike :xn`z

dlgz wcwc df gknc ?"dil irain epz xn`iy

xteql xn`iy cr" ipzwcn ,iqei iaxk `tiqc

:xnel yie !"epz" xn`iy cr :ipzw `le "aezk

"epz" xn`iy cr :`pz `l ikdlc xaq uxzndc

ipzwc `yixc `weicn dil opirny xakc meyn -

ikdle .oipzep - "epz" xn` `d :rnyn ,"eazk"

xn`iy cr ipdn `l "eazk"ac `tiqa opireny`

ikdlc ,yxtnw `yixc `nrhe ."aezk" xteql

- "eaezk" oeyla mixg` eyry dn ipdn `l

cr ipdn `le ,gilyl oxqnin `l ilinc meyn

:jixte ."enezg" micrle "aezk" xteql xn`iy

opirny `lc oeikc ,dil irain "epz" xn`iy cr

ipzinl dil ded - `yixc `weicn `l` dil

."epz" xn`iy cr :`icda `tiqa

àëä`kd - `zlzl xn` `lc opiwqr i`na

cr ,el dywiy rci `l ike :dniz inp

`lca i`c :cere ?"dil irain dylyl" xn`iy

`l inp "epz" ?"eazk" `ixi` i`n - `zlzl xn`

oia ,oipr lka `yix iwen `zydc :xnel yie !ipdn

hwp dyly meyne ,dylyl xn` oia mipyl xn`

`l ikdle .oipzep - "epz" xn` m` `dc ,"eazk"

`dc ,"dylyl xn`iy cr" `tiqa ipzinl ivn

elit` ipdn `l "eazk"c ,ixiin inp dylya

ipzinl dil dedc :jixt mewn lkne .dylya

."epz" dylyl xn`iy cr :`icda yxtle ,`tiqa

àëä`wlq - exn` xn` `lc opiwqr i`na

xn`iy cr" iieyw`l jiiy `lc `zrc

`inec hwpinl dil `gipc ,"dil irain "exn`"

.zeyrl mnvr micrl devn lrady ,`yixc

exn`iy mixg`l xne` - "exn`" xne` la`

dl iwenc `zyd :xn`z m`e .zeyrl micrl

hwpinl dil ded ?"eazk" hwp i`n` - iqei iaxk

e`l "eazk"c oeik :cere !"eazk" oky lke ,"epz"

inp oicd `edc `nip - "epz" oicd `ede ,`wec

xteql xn`iy cr :`tiq xity izize ,"exn`"

pzinl yg `lc :xnel yie !'ek aezk,"epz" i

cr :`pz `lcn ,"epz" oicd `edc opirny `tiqnc

."epz" xn`iy
meyne
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,úBçwét úBéçà ézL ïéàeOð ïéLøç ïéçà éðL :ïðúäå§¨§©§¥©¦¥§¦¦¦§¥£¨¦§
úçwét úçà úBéçà ézL Bà ,úBLøç úBéçà ézL Bà§¥£¨¥§§¥£¨©©¦©©

ì úBàeNð úBLøç úBéçà ézL ïëå ,úLøç úçàåéðL §©©¥¤¤§¥§¥£¨¥§§¦§¥
ì Bà ,ïéçwét ïéçàì Bà ,ïéLøç ïéçà éðLïéçà éðL ©¦¦§¦¦§¥©¦¥§¦¦§¥©¦

Løç ãçàå çwét ãçà¯äöéìçä ïî úBøeèt elà éøä ¤¨¦¥©§¤¨¥¥£¥¥§¦©£¦¨
úBiøëð eéä íàå ,íeaiä ïîe¯ïàéöBäì eöø íàå ,eñðëé ¦©¦§¦¨¨§¦¦§§§¦¨§¦¨

¯éaø øîà .àøwéòî ïépLãk àzøåeçî ,àlà !eàéöBé¦¤¨§©©§¨¦§©¦¥¦¨¨¨©©¦
.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ìò åéøéáç åéìò ïé÷eìç :ïðçBé¨¨£¦¨¨£¥¨©©¨¦§¤©§¦¥

úèLéð :àðéðz éîð ïðà óà ,ééaà øîà¯,àéöBé àì £©©©¥©£©©¦¨¥¨¦§¥Ÿ¦
ähzLð Bà àeä Løçúð¯éàî ;úéîìBò àéöBé àì ¦§¨¥¦§©¨Ÿ¦¨¦©

?áúkä CBzî øaãì ìBëéã áb ìò óà åàì ?"úéîìBò"¨¦¨©©©§¨§©¥¦©§¨
äåä ,ïðçBé éaø ïðéòeîLàã åàì éà :àtt áø øîà£©©©¨¦¨§©§¦©©¦¨¨£¨
àpúc àîòè éLeøôì ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ,àðéîà̈¦¨©¨¦§¤©§¦¥§¨¥©§¨§©¨
àðéæçc áb ìò óà ?"úéîìBò" éàîe ,àúàc àeä àn÷©¨§¨¨©¨¦©©©§¨¥¨

éøçc déìc ,÷çöé éaøãëì ,éîð éà ;ó:÷çöé éaø øîà ¥§¨¦¦©¦§¦§©¦¦§¨§¨©©¦¦§¨
ìòa úçwétà äåäc écéî ,úLøbúî äèBL äøBz øác§©¨¨¦§¨¤¤¦¥©£¨©¦©©§©
eâäðé àlL ?úLøbúî dðéà eøîà íòh äîe ,dçøk̈§¨©©©¨§¥¨¦§¨¤¤¤Ÿ¦§£

.ø÷ôä âäðî daäðùîèb áBzëð" Bì eøîà ¨¦§©¤§¥¨§¦§¥
áúëå øôBqì eøîà ,"eáBúk" ïäì øîàå ?"EzLàì§¦§§§¨©¨¤§¨§©¥§¨©
eäeðúðe eäeîúçå eäeáúkL ét ìò óà ,eîúçå íéãòìå§¨¥¦§¨§©©¦¤§¨©£¨§¨

dì Bðúðe øæçå Bì¯øôBqì øîàiL ãò ,ìèa èbä éøä §¨©§¨¨£¥©¥¨¥©¤Ÿ©©¥
."eîBúç" íéãòìå "áBúk"àøîâøîà àìc àîòè §§¨¥¦£©§¨§¨£©

"eðz" øîà àä ,"eðz"¯,àéä øéàî éaø ?épî ,ïéðúBð §¨£©§§¦©¦©¦¥¦¦
ì ïøñîéî éléî :øîàcøîàiL ãò :àôéñ àîéà ;çéìL §¨©¦¥¦§§¨§¨¦©¥¨¥¨©¤Ÿ©

,éñBé éaøì ïàúà ,"eîBúç" íéãòìå "áBúk" øôBqì©¥§§¨¥¦££¨§©¦¥
ì ïøñîéî àì éléî :øîàcøéàî éaø àLéø ;çéìL §¨©¦¥¨¦§§¨§¨¦©¥¨©¦¥¦

.éñBé éaø àôéñå øéàî éaø àLéø ,ïéà ?éñBé éaø àôéñå§¥¨©¦¥¦¥¨©¦¥¦§¥¨©¦¥
ïðé÷ñò éàîa àëäå ,àéä øéàî éaø äìeë :øîà ééaà©©¥£©©¦¥¦¦§¨¨§©¨§¦©

¯."eðz" øîà àìc¯éòaéî "eðz øîàiL ãò" ,éëä éà §¨£©§¦¨¦©¤Ÿ©§¦¨¥
ïðé÷ñò éàîa àëä àlà !déì¯.àúìz éáì øîà àìc ¥¤¨¨¨§©¨§¦©§¨£©§¥§¨¨

¯ì øîàiL ãò" ,éëä éàìLàlà !déì éòaéî "äL ¦¨¦©¤Ÿ©¦§¨¦¨¥¥¤¨
ïðé÷ñò éàîa àëäå ,àéä éñBé éaø dlek¯øîà àìc ¨©¦¥¦§¨¨§©¨§¦©§¨£©

."eøîà"¯!déì éòaéî "eøîà øîàiL ãò" ,éëä éà ¦§¦¨¦©¤Ÿ©¦§¦¨¥¥
áúk :ïðúäå ?"eøîà" øîBàa éñBé éaø äãBî éî ,ãBòå§¦¤©¦¥§¥¦§§¨§©§©

ãòå øôBñ¯?épî ïéúéðúî :àcñç áø øîàå ,eðéðL øôBñ íúç :äéîøé éaø øîàå ,øLk ¥§¥¨¥©£©©¦¦§§¨¨©¥¨¦©£©©¦§¨©§¦¦©¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `r sc oihib(ipy meil)

ïðúäåzenaia,(:iw)eid m`ïéLøç ïéçà éðLïéàeNðdfinx ici lr §¨§©§¥©¦¥§¦§¦
l,úBç÷ét úBéçà ézLBàdfinx ici lr mi`eyp el` mig` eidy §¥£¨¦§
lézLBà ,úBLøç úBéçàl.úLøç úçàå úçwét úçà úBéçà ézL §¥£¨¥§§¥£¨©©¦©©§©©¥¤¤

ïëåeid m` ,jtidlúBLøç úBéçà ézLúBàeNðdfinx ici lrìéðL §¥§¥£¨¥§§¦§¥
Bà ,ïéç÷ét ïéçàze`eyp el` zeig` eidyìïéLøç ïéçà éðL,Bà ©¦¦§¦¦§¥©¦¥§¦

ze`eypì,Løç ãçàå çwét ãçà ïéçà éðLmig`d on cg` zne ¦§¥©¦¤¨¦¥©§¤¨¥¥
,mipa `la,íeaiä ïîe äöéìçä ïî úBøeèt elà éøäzy`y meyn £¥¥§¦©£¦¨¦©¦

zeixre ,ezy` zeg` `idy ,dexr xeqi`a eilr dxeq` znd
.dvilgde meaid on zexehteéä íàåmig`d zeypúBiøëð- §¦¨¨§¦

,meail mdn zg` dltpe ,zeig` mpi`yeñðëéyxgd maid jixv - ¦§§
.dvilga meaid zwif z` riwtdl leki epi`e ,dnaile dqpeklíàå§¦

eöømeaid xg`ïàéöBäì,hba.eàéöBéleki yxg ly hb s`y oeik ¨§¦¨¦
aid i`eyip riwtdleig` ly yxg zfinx iyeciw zngn e`ay me

lirl `xnbd uexizk `ly ,jkn gkene .znd(`"r)minkg exfby
eig` zy` main m` s`y erhi `ly ick dyxbl eilr xeq`l

:`xnbd zpwqn .yxbl leki gwitdàlàef `iyew zngnàzøåeçî ¤¨§©©§¨
uxzle aeyl yiy xxazn -àøwéòî ïéðLãkuexizd enk - ¦§¨¦¥¦¨¨

lirl `xnbd dvxizy(`"r)epi` exwirn yxgy oicdy ,dligza
g`dn yxgd iptl dltpy dnaia wx xn`p azkd itn yxbn

.dyxbl leki epi` jkle ,gwitd
lirl `aedy dna oecl `xnbd zxfeg,(`"r)`nw `pz xn`y

oa oerny oax xn` df lre ,yxg ly ci azk hba liren oi`y
yxgzpe gwit la` ,exwirn yxga mixen` mixac dna' l`ilnb

:'oinzeg ode azek `edøîà,ïðçBé éaøl`ilnb oa oerny oax ixac ¨©©¦¨¨
`l` ,`nw `pz zrc lr yexitk exn`p `låéøéáç åéìò ïé÷eìç- £¦¨¨£¥¨

`nw `pz,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ìògwit elit`y mixeaqe ©©¨¦§¤©§¦¥
.aezkl rcei m` s` ,yxbl leki epi` yxgzpeïðà óà ,éiaà øîà̈©©©¥©£¨

àðéðz énðzenaia ok,(:aiw)okn xg`le d`yipy dy`úèLéð-] ©¦¨¦¨¦§¥
,[zihzypàéöBé àìezeida yi`d `yp m`e .dyxbl leki epi` - Ÿ¦

e gwtLøçúð,ähzLð Bà àeäúéîìBò àéöBé àìleki epi` - ¦§¨¥¦§©¨Ÿ¦¨¦
iia` x`ane .dyxbléàîexn`y dna siqedl e`a dn -,'úéîìBò' ©¨¦

åàìeprinydlcìBëéc áb ìò óàyxgzpy df gwtCBzî øaãì ¨©©©§¨§©¥¦
,áúkäixack zxaeq dpi` ef dpyny ,ok m` gkene .dyxbn epi` ©§¨

:iia` zii`x z` `xnbd dgec .l`ilnb oa oerny oaxáø øîà̈©©
ïðçBé éaø ïðéòeîLàc åàì éà ,àttopgei iax eprinydy `l m` - ¨¨¦¨§©§¦¨©¦¨¨

,eilr l`ilnb oa oerny oax ly eixiag miwlegyàðéîà äåä- £¨£¦¨
mixeaq epiidyìàéìîb ïa ïBòîL ïaø`l` ,wleg epi`éLeøôì ©¨¦§¤©§¦¥¦§¥

àúàc àeä àn÷ àpúc àîòè,`a `ed `nw `pz zrc yxtl - ©§¨§©¨©¨§¨¨
.yxbl leki azkd jezn xacnd yxg mlek zrcleådi`xd z` §

,zegcl yi iia` `iadycéàî`ivei `l','úéîìBòcóàáb ìò ©¨¦©©©
éøçc déì àðéæçcóepi` ,gwte sixgk epipira d`xp `ed m` s` - ©£¦¨¥§¨¦

.yxbl leki azkd jezn mle` ,dfinx ici lr dyxbl leki,énð éà¦©¦
`a 'zinler `ivei `l' oeyldìdheyy `ed dxez oicy epirinyd §

opaxcn `ed ,`id zihzypy `yixa ok oi`y dn ,yxbn epi`
e .cala.÷çöé éaøãëøîàc,÷çöé éaø,úLøbúî äèBL äøBz øác ¦§©¦¦§¨§¨©©¦¦§¨§©¨¨¦§¨¤¤

,oiyexibl dy`d zrc z` jixv oi` ixdyäåäc éãéîìòa úçwétà ¦¦©£¨©¦©©§©
dçøk.dgxk lra s` zyxbzn zgwity myk -eøîà íòh äîe ¨§¨©©©¨§

dheyy minkg,úLøbúî dðéàmeynLdlra zgz didzy evx ¥¨¦§¨¤¤¤
eda eâäðé àlmiyp`d:ø÷ôä âäðî Ÿ¦§£¨¦§©¤§¥

äðùî
Bì eøîà,ezrca lelv didy rxn aikyl e` `ixalèb áBzëð' ¨§¦§¥
'EzLàì.mail ezy` wwcfiz `l ,zeni m`y ickïäì øîàå §¦§§§¨©¨¤
,'eáBúk'mde,áúëå øôBqì eøîà,eîúçå íéãòìåét ìò óà §¨§©¥§¨©§¨¥¦§¨§©©¦

eäeáúkLhbd z`Bì eäeðúðe eäeîúçå,lral -å`edBðúðe øæç ¤§¨©£¨§¨§¨©§¨
dì,dy`l -øîàiL ãò ,ìèa èbä éøäenvr lradøôBqì,áBúk ¨£¥©¥¨¥©¤Ÿ©©¥§

:eîBúç íéãòìå§¨¥¦£

àøîâ
mde 'eaezk' mdl xn` lrad m`y ,dpynd ly `yixa epipy

:`xnbd jkn zwiicn .leqt hbd ,aezkiy xteql exn`àîòè- ©§¨

meyn `ed lha hbdy mrhd'eðz' øîà àìcsiqed `l` ,cala §Ÿ¨©§
meyn ,miazek md eidiy citwny eixacn d`xpy 'eazk' xn`e

rnyne .hbd aezkl rcei epi`y df xaca `ed yiiaznyøîà àä̈¨©
ïéðúBð 'eðz'xn` `le izy`l hb epz mdl xne` did m`y - §§¦

eidy ote`ae] jkl mipennd 'oic zia' mze` dyer `ed ixd ,'eazk'
,aezkiy xg`l xnel mileki mde ,['oic zia'k miyp` dyly my
zxxan .xyk hbd df ote`ae ,jk jxevl mcia zeyxd ixdy

,`xnbdépî,ef dpyn dzpyp in zhiyk -àéä øéàî éaøøîàc ©¦©¦¥¦¦§¨©
ì ïøñîéî éléî''çéìLok xn`iy gilyl ezxin` xeqnl lekiy - ¦¥¦§¨¨§¨¦©

mdl xn`yk jkle .'ezenk mc` ly egely' dfa s`y ,enewna
,ehib zpizp lr mipennd oic ziak eidi mdy epevx 'epz' lrad
xnel mileki oi` 'eazk' xn`yk j` .aezkiy xteql xnel milekie

.eazki el` wxy lrad citwny oeik ,aezkiy xteqlm` elit`e
zepnl zeyxd z` oic zial ozp `l ,oic zia ipta z`f xne`

:`xnbd dywn .daizkd lr mixg`àôéñ àîéàly `tiqa `ld - ¥¨¥¨
dxiyk xteqd zaizk oi`y epipy dpyndøîàiL ãòlradøôBqì ©¤Ÿ©©¥

,eîBúç íéãòìå áBúkxteql lrad ok xn` `l m`y rnyn §§¨¥¦£
,aezkiy xteql exn` mde 'epz' mixg`l xn` `l` ,yxetn

gxkda ef `tiqe ,dleqt ezaizkïàúàdxn`p -ìzrcéñBé éaø £¨§©¦¥
øîàccì ïøñîéî àì éléî''çéìLepi` ,xnel mc` jixvy xaca - §¨©¦¥Ÿ¦§¨¨§¨¦©

xn`p `l dfay ,enewna ok xn`iy gilyl ezxin` xeqnl leki
`l` xteqd zaizk lirez `l jkitl .'ezenk mc` ly egely'y

dy ,ok m` `vnp .hbd aezkl envr yxbnd eze` deiv m`àLéø¥¨
.éñBé éaø àôéñå ,øéàî éaø:`xnbd zvxznïéàxnel epl yi ok` - ©¦¥¦§¥¨©¦¥¥

y ok.éñBé éaø àôéñå ,øéàî éaø àLéøéiaà,øîàdlekøéàî éaø ¥¨©¦¥¦§¥¨©¦¥©©¥¨©¨©¦¥¦
.àéäàëäåm` `l` dxiyk daizkd oi`y `tiqa x`eany dn ¦§¨¨

,aezkiy xteql lrad xn`ïðé÷ñò éàîaote`a xaecn -àìc §©©§¦¨§Ÿ
'eðz' øîà:`xnbd zl`ey .'epze eazk' xn` `l` ,calaéëä éà ¨©§¦¨¦

md mileki cala 'epz' lrad mdl xn` m`y `pzd dcen ok`y
,daizkd lr xg` xteq zepnldéì éòaéî eðz øîàiL ãòdid - ©¤Ÿ©§¦¨¥¥

mdl xn`iy cr `l` dxiyk xteqd zaizk oi`y ,aezkl `pzl
:`xnbd daiyn .cala 'epz' lradàëä àlà`tiqa -éàîa ¤¨¨¨§©

ïðé÷ñòote`a xaecn -àúìz éáì øîà àìcmiyp` dylyl - ©§¦¨§Ÿ¨©§¥§¨¨
xn`y elit`y xi`n iax dcen df ote`ae ,mipyl wx `l` 'epz'
zeyxd mdl oi` ,oic zia mpi`y oeik mewn lkn ,cala 'epz'

:`xnbd zl`ey .daizkd lr mixg` zepnléëä éà,dyw oiicr ¦¨¦
`ldeì øîàiL ãòìLdéì éòaéî äLcr' aezkl `pzl did - ©¤Ÿ©¦§Ÿ¨¦¨¥¥

.'epz dylyl xn`iy
dlek àlàzhiyk epizpyn lk -àéä éñBé éaø`l ilin'y xaeqd ¤¨¨©¦¥¦

el xn` m` `l` xteqd zaizk liren oi` jkle ,'gilyl ixqnin
.aezkiy envr lradåmpi`y mrhd oi` dpynd ly `yixa §

`le 'eazk' mdl xn` lrady meyn aezkiy xteql xnel mileki
`l` ,dligza `xnbd dwiicy itk 'epz' xn`ïðé÷ñò éàîa àëä̈¨§©©§¦¨

ote`a xaecn -øîà àìcyxetna lrad mdl'eøîà'df ote`ae §Ÿ¨©¦§
lin'c iqei iax xaeqy `edgilyd oi` jkle .'gilyl ixqnin `l i

xne` xy`k mle` .daizkd lr mixg` ezrcn zepnl leki
gily eze` dyr ixd 'aezkie ipeltl exn`' eigelyl yxetna
x`ean dzrne .iqei iax dcen jkae ,zegilyd dlirene jk myl
epiide ,lha hbd ezngn xy` epizpyn ly `yixa oexqgd edfy
zl`ey .'aezkie ipeltl exn`' xn` `le 'eaezk' xn`y meyn

:`xnbdéëä éàxteql xnel md mileki 'exn`' xn`yk ok` m` - ¦¨¦
cr `l` dxiyk daizkd oi`y `tiqa xn`p recn ,aezkiy

,aezkiy xteql envr lrad xn`iy`elde'eøîà' øîàiL ãò©¤Ÿ©¦§
.déì éòaéîãBòå,`xnbd dywneøîà øîBàa éñBé éaø äãBî éî ¦¨¥¥§¦¤©¦¥§¥¦§

,'gilyl ixqnin ilin'cïðúäåoldl dpyna epipy `eld -,(:ft) §¨§©
ea yi `l` ,micr ipy hba minezg oi` m` s`yáúkøôBñãòå §©¥§¥

øLkipyk cg` cr znizge xteqd zaizk mitxhvn ,eilr mezgd ¨¥
.xyk hbde micräéîøé éaø øîàå,ef dpyn lreðéðL øôBñ íúç- §¨©©¦¦§§¨£©¥¨¦

`l` ,zecrl crd mr sxhvdl hbd z` xteqd zaizka ic oi`
mipyy `vnpy ,zecrl ztxhvny epipyy `id xteqd znizg

.df hb lr minezgç áø øîàåïéúéðúî ,àcñzxaeqd ef dpyn - §¨©©¦§¨©§¦¦
dxiyk xteqd znizgyépî,dxn`p in zhiyk - ©¦
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xcde"רד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ar sc oihib(iyily meil)

,àéä éñBé éaøì ïøñîéî àì éléî' øîàc.'çéìLiax zrcl eli`y ©¦¥¦§¨©¦¥Ÿ¦§¨¨§¨¦©
xteqd z` mizgdl oi` ,'gilyl xqnin ilin'y xaeqd xi`n
exn`' mipyl lrad devi `ny ,dlwzl yeygl yiy oeik ,llk
el` migilye .'enzgiy ipelte ipeltle ,hbd aezkiy ipeltl
xteqd mzgy `vnpe ,eyiial `ly ick ,mezgiy xteql exn`i
xqnin `l ilin'y xaeqd iqei iax zrcl mle` .lrad oevxk `ly
`l m` hbd z` xteqd aezki `l ixdy ,jkl yeygl oi` ,'gilyl

.dnizgd lr s` eze` dpni lrad dvxi m`e .lrad itn rnyi
e,`xnbd dywn dzrnCzòc à÷ìñ éàyøîBàa éñBé éaø äãBî ¦¨§¨©§¨¤©¦¥§¥

'eøîà'df ote`ayyi ezrcl s` ok m` ,'gilyl xqnin ilin' ¦§
yeyglcàáøeç dpéî ÷éôð,dlwz dze` jkn z`vl lelr - ¨¦¦¨§¨
ïéðîéæc[minrt-]eäì øîàcìíéðLéðBìôìå ,áBzëéå øôBqì eøîà' §¦§¦§¨©§¦§©¦¦§©¥§¦§§¦§¦

déì éîzçîe éLééç øôBñc àôeqék íeMîe ,'eîzçéå éðBìôe,xteql - §¦§©§§¦¦¨§¥¨§¥©§§¥¥
éëä øîà àì ìòáeyi iqei iax zrcl s` jkle ,mezgi xteqdy - ©©Ÿ¨©¨¦

epivny dfne .dlwz jkn `eal dlelr ixdy ,xteq znizg leqtl
zg iqei iax zrclyxne`a s`y gxkda ,dxiyk xteqd zni

xyt` i` ok m`e .'gilyl xqnin `l ilin'c iqei iax xaeq 'exn`'
eprinyde ,iqei iax zrcl `id epizpyna `yixd mby uxzl

.xyk hbd 'exn`' xn` m` la` leqt 'eaezk' xn` m` `weecy
àzøåeçî àlàdy ,lirl epvxizy itk xxazn -àLéødxn`p ¤¨§©©§¨¥¨

zrcléaø,øéàîxnel mileki mpi` 'eazk' mdl xn` m` wx jkle ©¦¥¦
xnel md mileki ,cala 'epz' mdl xn` m` j` ,eazkiy mixg`l

,'gilyl xqnin ilin'y meyn aezkiy xteqlådàôéñdxn`p §¥¨
zrcléñBé éaølrad okle 'gilyl xqnin `l ilin'y xaeqd ©¦¥

.xteqd z` dpni envr
:sqep uexizdlek ,øîà éMà áødpynd lk -.àéä éñBé éaødne ©©¦¨©¨©¦¥¦

'epz' elit` `l` ,`weeca epi` 'eaezk mdl xn`' `yixa epipyy
.liren epi`åjxca ,`pzd,øîà÷ àéòaéî àì,xnelkàéòaî àì- §Ÿ¦©§¨¨¨©Ÿ¦©§¨

eprinydl jixv `l'eðz' øîà àìc àëéä,'eazk' wx `l`àlà ¥¨§Ÿ¨©§¤¨
øîà eléôàmdlàì ,'eðz'.aezkiy xg`l exn`iy liren epi` - £¦¨©§Ÿ

åokàëéä àéòaéî àìj` 'epz' xn`yàúìz éáì øîà àìc`ly - §Ÿ¦©§¨¥¨§Ÿ¨©§¥§¨¨
,liren epi`y dyly ipta ok xn`àúìz éáì øîà eléôà àlà- ¤¨£¦¨©§¥§¨¨

'epz' dyely iptaàì.aezkl xg`l exn`iy lirenàéòaéî àìå Ÿ§Ÿ¦©§¨
eøîà' øîà àìc àëéäaezkie ipeltl'liren epi`yxg`l exn`iy ¥¨§Ÿ¨©¦§

,aezklàì énð 'eøîà' øîà eléôà àlà`tiqa epipyy edfe ,liren ¤¨£¦¨©¦§©¦Ÿ
.'enezg' micrle 'aezk' xteql lrad xn`iy cr liren epi`y

k àéðzdéúåå,éMà áøcáúkøôBñìdîL,ef dy` myl -åokeîúç ©§¨§¨¥§©©¦¨©¥¦§¨§¨§
ì íéãò,dîLBì eäeðúðe eäeîúçå eäeáúkL ét ìò óà,lral - ¥¦¦§¨©©¦¤§¨©£¨§¨

ålrad,ìèa èbä éøä ,dì BðúðBìB÷ eòîLiL ãòlrad lyøîàiL §§¨¨£¥©¥¨¥©¤¦§§¤Ÿ©
.eîBúç íéãòìå ,áBúk øôBqìon dgkedd z` `xnbd zx`ane ©¥§§¨¥¦£

zaiz `pzd xn`y dn ,`ziixad,'eòîLé'ezpeeké÷etàì ¦§§§©¥
,xn`C o`On [`ivedl-]øîBàa éñBé éaø äãBî'eøîàs` `l` ,' ¦©§¨©¤©¦¥§¥¦§

envr lradn ernyiy jixve ,leqt hbd 'exn`' xne` xy`k
zaiz `pzd xn`y dne .aezkl xne`y,'BìB÷'ezpeeké÷etàì§©¥

,áø øîà àðäk áøcîlirl xn`y(.`r)yxgyjezn xacl lekiy ¦§©©£¨¨©©
oi`y micnl ep` o`kne .ezy`l hb mipzepe miazek azkd

.mdl devnd elew z` ernyiy cr miazek

äðùî
ezy`l xne`déhéb äæézî íà Cepevxy rnyne ,zen` m` - ¤¦¥¦©¦

xn`y e` ,zeniy xg`l hbd legiyéhéb äæäæ éìBçî C,,xnelk ¤¦¥¥¦¤
oi`y `vnp ,df ilegn zny oeike ,iileg zhinn mew`y xg`l

xn` m` oke ,dzin xg`l `l` legl leki hbdéhéb äæøçàì C ¤¦¥§©©
äúéî,íeìk øîà àì ,.dzin xg`l lg hb oi`y oeik ¦¨Ÿ¨©§

jhib df xn` m` j`,ézî íà íBiäîe`,ézî íà åéLëòî,xnelk ¥©¦©¦¥©§¨¦©¦
,jk xg` zen`y i`pza,èb äæ éøä.miign hb df ixdy meyn £¥¤¥

jhib df ixd xne`díBiäî,äúéî øçàìem` ,eixaca wtzqdl yi ¥©§©©¦¨
`id ixde ,jk xg` zeniy i`pza meid hbd legiy ezpeek
wx legiy dvexy eixac owize ,ea xefgl ezpeeky e` ,zyxebn

df ixd jkle ,dzin xg`l hb oi`e ,dzin xg`lèb Bðéàå èbwtq - ¥§¥¥
,hbúî íàåezy` ixd mipa `laúöìBç,úîaééúî àìåhb `ny §¦¥¤¤§Ÿ¦§©¤¤

.eig` zyexb oick maid lr dxeq`e `ed
ezy`l xne`déhéb äæ,íBiäî Cî ézî íàzngå ,äæ éìBçxg`l ¤¦¥¥©¦©¦©¦¤§

oknãîòeilgn,÷eMa CìäååaeyïéãîBà ,úîe äìçBúBàdfi`n ¨©§¨©©§¨¨¥§¦
,zn ileg,úî ïBLàøä éìBç úîçî íàe i`pzd miiwzp ixdäæ éøä ¦¥£©¦¨¦¥£¥¤

.èb,åàì íàå,etwzy xg` ileg zngn `l`èb Bðéà.meai dkixve ¥§¦¨¥¥

àøîâ
xn` `l izn m` jhib df' dpyna epipyy dnn ,`xnbd zl`ey

'melkàîìàzxin`y gken -'ézî íà'dzernynkzxin` ©§¨¦©¦§
,éîc 'äúéî øçàì'jkle.hb epi`åeli`éðz øãädpynd jynda - §©©¦¨¨¥§¨©¨¥

jhib df ,epipy,ézî íà íBiäîokeåéLëòîézî íà,hb df ixd ¥©¦©¦¥©§¨¦©¦
àîìàzxin`y jkn rnyn -k åàì ,'ézî íà'zxin`øçàì' ©§¨¦©¦¨§§©©

,éîc 'äúéî.'dzin xg`le meidn' xn`a enk ,hb wtq df oi`y ¦¨¨¥
q dpynd ipic e`vnpe.df z` df mixze

,`xnbd zvxzn,éiaà øîàoeylì ézL ,'ézî íà'úBðBL,òîLî ¨©©©¥¦©¦§¥§©§©
k òîLîxne`åéLëòî,zen`y df i`pz miiwzi m` hbd legi ©§©§¥©§¨

eòîLîmbkzxin`,'äúéî øçàì'lrady dpynd jynda jkl ©§¨§§©©¦¨
dì øîàjhib df ixd dy`líBiäî''meidn' siqedy oeik ,'izn m` ¨©¨¥©

df ixd `l` dzin xg` legiy ezpeek oi`dì øîàc ïàîk§©§¨©¨
,éîc 'åéLëòî'j` .jk xg` zeniy i`pz lr meidn zyxebne ¥©§¨¨¥

e 'izn m` jhib df ixd' xn`y dpynd zligzaàìdì øîà Ÿ¨©¨
,'íBiäî'df ixddì øîàc ïàîkjhib df ixd'.éîc 'äúéî øçàì ¥©§©§¨©¨§©©¦¨¨¥

ezy`l xn` ,dpyna epipyChéb äæ:íeìk øîà àì ,ézî íàøîà ¤¦¥¦©¦Ÿ¨©§¨©
,àðeä áø,hb wtq df ixd 'izn m` jhib df' xn`y df ote`aejkl ©¨
`id ixdúöìBç.mipa `la dlra zn m` ,znaiizn `le ¤¤

,`xnbd zl`eyàäåéðz÷ 'íeìk øîà àì'i`cey rnyne ,dpyna §¨Ÿ¨©§¨¨¥
`pzd zpeek ,`xnbd zayiin .maiizz `ly recne ,hb epi`

xn`y'íeìk øîà àì'oiprl wx epiidàøéñàcàîìòìlg `l `ny Ÿ¨©§©£¦¨§¨§¨
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dt lrajkld ."izn m` jihib df" xne` dl exqenyke ,ezkldk azky hb iab oebk Ð

xhya onfd lv` i`pzd azky oeiky ,xhyl inc `lÐgiken onfc xninl `ki`

dt lr la` ,xn`w meidncÐdixqne ,`xhyc onfn dia xcd dldip dixqn ik `nlc

."meidn" xn` `le li`ed ,dzin xg`l zpn lr dldipèâ åðéàcr hb diiey `l `dc Ð

.dzin xg`l hb dil dede ,ycg xyr mipyéá
àçùî åøùã àðéãxizdy d`iyp dcedi iax Ð

.(`,fl) dxf dcear zkqna ,mieb ly opnyíà
úî éðàùå éúî,elld zepeyl izyn dfi` Ð

.md i`pz oeylcúåîàùzen`ykl :rnyn Ð

.hb `diøîéîì àëéøödl opz `icda `d Ð

izn m` meidn :oizipznaÐ.hb df ixdéáøå
éñåéiax dxn` inp dt lrac `ax opirny`e Ð

.dizek `zklde ,iqeiäì éðúîã`ped axcl Ð

.lirléñåé éáø éøáãìåxn` `l ik :xn`c Ð

.inc "meidn" xn`c o`nk ,"meidn"úöìåçÐ

dixqn ike ,"meidn"k dil ded xhyd onfc

"dzin xg`l jhib df" :xn`e dildipÐ`wtqn

.`ed dxfg i` ,`ed d`pz i` olàôéñãîik Ð

oizipzn `pz "dzin xg`le meidn" xn`

iqei iaxl "dzin xg`l"c llkn ,opaxl zvleg

Ðxg`le meidn"k iqei iaxl `dc ,zvleg inp

`l` belti` `l opaxe iqei iaxe .inc "dzin

"meidn" e`la iqei iaxlc ,dcegl `da

.welig yi opaxle ,"meidn"käéì àøéáñ éáøë
xn`c Ðxaqwe ,opaxc` bilte ,`ed hb :onwl

biltc iaxl ogky`e li`ede .`ed d`pzÐ

dil opirny `dc ,bilt inp iqei iax `ni`

.i`pza lwincèâ äæë éðú÷ã.iaxc dizlina Ð

éñåé éáøã éèåòîì,"meidn" xn` `lc `kid Ð

"dfk" ipzwc oeikcÐ`ed `peeb i`d ikc rnyn

"meidn" e`la la` ,xykncÐ.leqtéðú÷ã
èâ äæë) onwl ,i`pz iab iqei iax Ðlre .(`,er

i` dihrnlc ogky` `le ,`z` ihernl jigxk

opireny`le ,"dzin xg`le meidn"c `d e`l

xyk dpzn iabc ab lr s`cÐikdc `ed mzd

.dzin xg`l ixite ,meidn `teb :dil xn`w

`ed i`pz oeyl e`lc oeik ,hba la`Ð`ied

.dxfg wtq d`pz wtq dilàéä éàî éñåé éáøÐ
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.zn `l `de ,dlåðú øîà àìã áâ ìò óàÐ
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.xn`w azinlãîò éøä.eil`n hbd lhae Ð

éìåçì éìåçî ÷úéðùm` `l` ,dcinr ef oi`e Ð

dry d`etx llkl `a ok.zg`åúðòùî ìòÐ

hwpc `de .`ed dleg mlerle ,elwn lr oryp

jldÐ:dpin slizc ,`id dcinrc meyn e`l

`nrh :ol rnynw `d `l` ,xfeg epi` cnr m`

ileg zngn m` `pcne` irac `ed jldc

jlde li`ed :yginl `ki`c ,zn oey`xdÐ

.df ilegn xn` `ede ,xg` ilegn zne ,ilegd eze`n lvipêãéàxg` ilegl wzipy it lr s` `nzqn ,weya jld `ly in ÐÐ.`pcne` ira `le ,oey`xd ilegn ea yi
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."meidn"àáøìyi"a yxitc ,xi`n oa l`eny epiax lr dyw o`kn - dil `hiyt

liren m` :yexit ,edn d`pwda :ongp axn `ax dipin ira :iab (`,elw `xza `aa) "oilgep

`lc epiid :xi`n oa l`eny epiax yxite ,jixv epi` d`pwda :dil xn` ,"meidn" enk d`pwd

!iqei iaxk `ax xaqc rnyn `kde ,iqei iaxk

onf aezk oi`a ixiin mzdc :wgvi epiax xne`e

.iqei iaxk mwezne ,xhya

øîà- 'ek ezpzn dn ezpznk ehib `ped ax

aiky zpzn dn :l`ppg epiaxe i"yx yxit

m` ,inp ehib s` ,xfeg - i`pz mey `la rxn

daxc wiqne .i`pz mey `la - `linn xfeg ,cnr

m`c oeikc ,`ped axc `d edl `xiaq `l `axe

xg`l hb yi ixn` - `hib ied ziin ike ,xfeg cnr

,dzin xg`l cr dlg dpi`y dpzn enk ,dzin

mzqac oeikc :eyexitl zeywdl oi`e .hb ok enk

ipzinl oizipzna jixv dn - xfeg cnr m`

ied inp mzqa ?"zn m` eiykrn" "zn m` meidn"

dfi` opireny`l jixhvi`c !eiykrnke meidnk
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aiky `edd :(`,eq `rivn `aa) "jyp edfi`"a
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oeikc ,oky lkn jixt i"yx yexitl ?`pcne` il
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epiax yexitle .zn m` meidn yxitc ikidc oky
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גיטין. מי שאחזו - פרק שביעי דף עב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ar sc oihib(iyily meil)

éñBé éaø øîà éàzrya xy`k s` eilr giken xhy ly epnfy ¦¨©©¦¥
dl xn` dxiqnät ìòa,'izn m`'øîà àì éàote`a `l` ok §©¤¦Ÿ¨©

giken xhya aezkd onfd f`y ,'izn m`' envr xhya aezky
xg` oiyexib onf reawl ezpeek oi` 'izn m`' azky dnay
on ea xfgy xyt` ,'izn m`' dt lra dl xn` m` la` ,dzind
wtzqny oeike .dzin xg` dyxbl ezpeeke ,xhya aezkd onfd
dgec .meaia dxqe`e dvilg dkixvn jkl ,df xaca `ped ax

:`xnbddéì à÷tñî éîe,df xaca `ped axlïðúäåoldl,(:er) ¦§©§¨¥§¨§©
xne`dChéb äæ éøäéúàa àì íàmid zpicnn xefg` `l m` - £¥¤¦¥¦Ÿ¨¦

úîe ,Lãç øNò íéðL ãòå ïàkîlradBðéà ,Lãç øNò íéðL CBúa ¦¨§©§¥¨¨Ÿ¤¥§§¥¨¨Ÿ¤¥
.èboeike ,yceg xyr mipy xg`l oiyexibd elegiy xn` ixdy ¥

.meail `id dwewf jkle ,dzin xg`l hb oi` ,df onf mcew zny
dìò éðúåy ,`ztqezaeðéúBaøe ,ef dpyn lr ewlgpäeøézä §¨¥£¨©¥¦¦¨

àNpéäì.`ed xyk hbdy meyn ,mc` lklïðéøîàålr el`ye - §¦¨¥§©§¦¨
,jkïàî'eðéúBaø'e ,`ypil dze` mixizndøîà äãeäé áø øîà ©©¥¨©©§¨¨©

,ìàeîLmd el`àçLéî eøLc àðéc éadcedi iax ly oic ziad - §¥¥¦¨§¨¦§¨
.miakek icaer ly opny xizdy `iypdådexizdy mrhd §

c meyn ,`ypidldì éøáñçéëBî øèL ìL Bpîæ' øîàc éñBé éaøk ¨§¥¨§©¦¥§¨©§©¤§¨¦©
,'åéìòaezky oeik ,'yceg xyr mipy cr' dt lra xn`y s` jkle ¨¨

,cin dyxbl dvexy giken aezkd onfd ixd ,hbd zpizp onf hba
xaeqy gkene .meail dwewf dpi`e ezzin mcew zyxebn `id ixde
lra jk xg` xn`pd lr s` giken xhya aezkd onfy iqei iax

:`xnbd zvxzn .dtdéì à÷tñî àlà`ped axléaøk äëìä éà ¤¨§©§¨¥¦£¨¨§©¦
éñBéxn` xy`k s`ìòaät,'izn m`'äëìä ïéà Bà`l` ezenk ¥§©¤¥£¨¨

.znaizn dpi`e zvlegy xaq jkle ,'izn m`' hba aezkyk
:`xnbd zl`eydéì à÷tñî éîe,df xaca `ped axl,àáø øîàäå ¦§©§¨¥§¨¨©¨¨

xne`déhéb äæ éøäå ,ézî íà Cjhib df ixd ok,úî éðàLzernyn £¥¤¦¥¦©¦§©¦¥
jkle ,zeniy i`pza cin dyxbl ezpeeky eixac.èb äæ éøäm` j` £¥¤¥

jihib df ixd xn`å ,úeîàLkjhib df ixd ok,äúéî øçàì §¤¨§§©©¦¨
jkle ,ezzin xg` oiyexibd elegiy dvexy eixac zernynäæ ïéà¥¤

,èb,`xnbd zxxane .dzin xg`l hb oi`yéîc éëéäote` dfi`a - ¥¥¦¨¦
.hb df ixd 'izn m`' xn` m`y `ax xn`àîéìéàdì øîàc'íBiäî ¦¥¨§¨©¨¥©

,'izn m`åkïðaødf ixd 'meidn' yxetn xn` m` wxy mixaeqd §©¨¨
ike ,hbøîéîì àëéøö,df oicïðúäåxn` m`y ,epizpyna yexita §¦¨§¥©§¨§©

.èb äæ éøä 'ézî íà íBiäî'àlàååàìote`a xaic `axàìcøîà ¥©¦©¦£¥¤¥§¤¨¨§Ÿ¨©
dì,'íBiäî','izn m`' mzqa xn` `l`åkéñBé éaøepnfy xaeqd ¨¥©§©¦¥

ok m` .meidn dyxbl ezpeeky giken hb lydpéî òîLyäëìä §©¦¨£¨¨
éñBé éaøkdaiyn .'izn m`' dt lra xn` m` s` giken hbd onfy §©¦¥

mpn` :`xnbddéì àèéLt àáøìxn`yk s` iqei iaxk dkldy §¨¨§¦¨¥
j` ,dt lraàðeä áøì,déì à÷tñîzvlegy xaeq jk meyne §©¨§©§¨¥

:xg` ote`a zayiin `xnbd .znaizn dpi`eàîéà úéòa éàåoi`y §¦¨¥¥¨
c xnel xyt`y oeik ,`ax ixacn llk di`xíìBòìxaic `ax §¨

ote`aíBiäî' dì øîàc,'izn m`åckzrïðaøm` wxy mixaeqd §¨©¨¥©§©¨¨
.xyk hbd yexita ok xn`å,epizpyna df oic epipy xaky s`éðä §¨¥

déì éëéøèöéà éðLéìzepeyl mze` meyn -`ax xikfdy mixg`d ¦¨¥¦§§¦¥¥
oeyly eprinyde ,eixac ekxved'úî éðàL'.éîc 'ézî íà'koeyle ©¦¥§¦©¦¨¥

'úeîàLk''äúéî øçàì'k.éîc:zxg` oeyl `xnbd d`ianàkéàå §¤¨¦§©©¦¨¨¥§¦¨
dì éðúîc`ped ax ixac z`àôéqàly `yixd ly `tiqd lr - §©§¥¨©¥¨

xne`a ,epizpynChéb äæ.íeìk øîà àì ,äúéî øçàìjk lreøîà ¤¦¥§©©¦¨Ÿ¨©§¨©
,àðeä áøéñBé éaø éøáãìeeli`ke ,eilr giken hb ly epnfy xaeqd ©¨§¦§¥©¦¥

ef ixd ,'dzin xg`le meidn' yexita xn`úöìBç,znaiizn `le ¤¤
epevxe ,`ed i`pz 'dzin xg`l' xn`y dn m` wtzqdl yiy oeik
dnn dxfg `edy e` ,hb df ixde ,zeni m` meidn hbd legiy
`l` meidn hbd legiy epevx oi` dzrne 'meidn' dligza xn`y

:`xnbd zl`ey .hb df oi`e ,dzin xg`làèéLtiqei iax zrcly §¦¨
ixdy .znaiizn `le zvlegúöìBç ïðaøì àôéñcîmyk - ¦§¥¨§©¨¨¤¤

meidn' yexita xne` xy`k ,minkg zrcl dpynd ly `tiqay
,znaiizn `le zvleg 'dzin xg`leénð àLéødf ixd' xn`y ¥¨©¦

,'dzin xg`l jihibìzrcéñBé éaøxg`le meidn' xne`k df ixd §©¦¥
e ,'dzinúöìBç:`xnbd daiyn .znaiizn `leàîéúc eäî`la - ¤¤©§¥¨

mixne` epiid `ped ax ixaccàäa éñBé éaømeidn' xne`a - ©¦¥§¨

'dzin xg`le,déì àøéáñ éaøkøîàcdf ote`ayéåä àélòî àhéb §©¦§¦¨¥§¨©¦¨§©§¨£¥
,`ed xenb hb -éòaéz àì énð äöéìçå,dkixv dpi` dvilg s`e - §£¦¨©¦Ÿ¦¨¥

dpyna opax zrck `lye ,dxfg `le i`pz oeyl dfy xaeqy iptn
,zvlege dxfg wtq i`pz wtq `edyïì òîLî à÷,`ped axàìc ¨©§©¨§Ÿ

éñBé éaøk dì øáñ éaø,eilr giken xhy ly epnf oiprléaø àìå ©¦¨©¨§©¦¥§Ÿ©¦
éaøk dì øáñ éñBé`xnbd zx`ane .'dzin xg`le meidn' oiprl ¥¨©¨§©¦

,mzhiya md miwelgy `ped axl el oipnaøk dì øáñ àì éaøé ©¦Ÿ¨©¨§©¦
éðz÷c ,éñBéiax xn` oldl `xnba z`aend `ziixaa ixdy - ¥§¨¨¥

dzin xg`le meidn oiprl,'èb äæk'rnyn 'dfk' oeyldne ¨¤¥
e ,xyk hbd 'meidn' xn`yk `weecyéèeòîìéñBé éaøc`ivedl - §©¥§©¦¥

.hb df ixd 'meidn' xn` `l m` s`y xaeqd iqei iax zhiynåok §
éðz÷c ,éaøk dì øáñ àì éñBé éaøxn` iqei iax s` ixdy - ©¦¥Ÿ¨©¨§©¦§¨¨¥

hba i`pz oiprl oldl `ziixaa,'èb äæk'ezpeeky rnyneéèeòîì ¨¤¥§©¥
éaøc`ed 'dzin xg`le meidn'y xaeqd iax zhiyn `ivedl - §©¦

dxfg wtq i`pz wtq `edy opax zhiyk `l` ,hb df ixde i`pz
.zvlege hb wtq df ixdeàéä éàî éaø,'hb dfk' iax xn` okid - ©¦©¦

,àéðúc' jhib df ixdíBiäî,'äúéî øçàìedf ixdèbBðéàåèbwtq - §©§¨¥©§©©¦¨¥§¥¥
,dxfg wtq i`pz wtq `edy oeik ,hb.íéîëç éøácäæk ,øîBà éaø ¦§¥£¨¦©¦¥¨¤

èb.dxfg `le i`pz `edy oeik ,hb i`ce df ixd -éñBé éaøéàîàéä ¥©¦¥©¦
,'hb dfk' xn` okid -ïðúcoldl dpyna,(:er)lrad xn` m`y ¦§©

eigelyléúàa àì íà ézLàì èb eðúe eáúk'mid zpicnnïkéî ¦§§¥§¦§¦¦Ÿ¨¦¦¨
,'Lãç øNò íéðL ãòåeeäeáúkhbd z` migilydøNò íéðL CBúa §©§¥¨¨Ÿ¤§¨§§¥¨¨

eðúðå ,Lãçdy`l,èb Bðéà ,Lãç øNò íéðL øçàìok `ly oeik Ÿ¤§¨§§©©§¥¨¨Ÿ¤¥¥
.yceg xyr mipy xg`l hbd eazki s`y `l` ,xn`éñBé éaø©¦¥

,øîBàèb äækoeik ,hb df ixd -'epze eazk' xnel micwd lrady ¥¨¤¥
mipy xg`l epze eiykr eazk ezpeeky ixd ,'iz`a `l m`' mcew

:iz`a `l m` yceg xyr
:dpyna epipyéhéb äæCíBiäî÷eMa Cìäå ãîòå ,äæ éìBçî ézî íà ¤¦¥¥©¦©¦¥¦¤§¨©§¨©©

'eëdf ixd ,zn oey`xd ileg zngn m` ,eze` oicne` ,zne dlge
:hb epi` e`l m`e ,hb,àðeä áø øîàoic ,rxn aikyBhéb`edkoic ¨©©¨¦§

äî .BúðzîBúðzn,eilg zngn xg`l ozepyíàãîò`txzpe ©§¨©©§¨¦¨©
,eilgnøæBçdpznd ozp `ly oeik ,ezpzn dlhae ea xefgl leki - ¥

,zeniy zrc lr `l`Bhéb óà,eilg zngn ezy`l ozpyãîò íà ©¦¦¨©
,eilegn `txzpeøæBçiptn `l` hbd dl ozp `ly ,hbd lhae ea ¥

,ehib oick ezpzn oic oke .meail ezy` letize zeniy `xi didy
Bhéb äîe,rxn aiky lyóàLéøt àìc áb ìòyxit `ly s` - ©¦©©©§Ÿ¨¦

`l` ,eixacïåék,eáBúk øîàceðz øîà àìc áb ìò óàhbd z` ¥¨§¨©§©©©§Ÿ¨©§
ezpeeky mixne` ep`y ,ezy`l eze` mipzepe miazek ,izy`l
,eixac yxit `l dzind cgt zngny `l` ,'epz' s` xnel dzid

óàaBúðzî,rxn aiky lyeðz øîàc ïåék,iqkpn ipeltlìò óà ©©§¨¥¨§¨©§©©
dépéî eð÷ àìc ábxear dpzna zekfl oipwa ecin epw `ly s` - ©§Ÿ¨¦¥

rxn aiky ixacy minkg epwzy oeik ,dpzn ezpzn ,ipelt eze`
ax lr `xnbd dywn .oixeqnke oiaezkk md ixd oipw `la s`

:`pedïðzxn` m`y ,epizpyna,äæ éìBçî ézî íà íBiäî Chéb äæ §©¤¦¥¥©¦©¦¥¦¤
å ,÷eMa Cìäå ãîòåaeyéìBç úîçî íà ,BúBà íéãîBà ,úîe äìç §¨©§¨©©§¨¨¥§¦¦¥£©¦

,èb äæ éøä úî ïBLàøäe.èb Bðéà ,åàì íàzøîà éàårxn aikyy ¨¦¥£¥¤¥¦¨¥¥§¦¨§©§
,hb ozpyãîò íà,eilgn `txzpeøæBç,hbd lhaeàðcîeà éì änì ¦¨©¥¨¨¦§§¨

,zn ileg dfi` zngnãîò éøä.eil`n hbd lhae ,eilgn `ed £¥¨©
:`xnbd zvxzn,àáøc déîMî óñBé áøc déøa øî øîàepizpyn ¨©©§¥§©¥¦§¥§¨¨

`l` ,ixnbl eilgn `txzpe cnryk zxacn dpi`éìBçî ÷zépL¤¦©¥¦
éìBçìecn`l jixv jkle ,xg` ilega dlg cine df ilegn `viy - §¦

`l `ped ax ixac eli`e ,ipyd e` oey`xd ileg zngn zn m`
:`xnbd dywn .zg` dry d`etx llkl `a xy`k `l` exn`p

àäåéðz÷ 'ãîò'zvxzn .`txzpe eilgn cnry rnyne epizpyna §¨¨©¨¨¥
llkl `ae eilgn cnry 'cnr' yexit oi` :`xnbd`l` ,d`etx

,øçà éìBçì ìôðå äæ éìBçî ãîòcg` ilegn d`ivi lr s`e ¨©¥¦¤§¨©§¦©¥
:`xnbd dywn .dcinr oeyl ea jiiy edpynlCìä' àäå'÷eMa §¨¨©©

,éðz÷zvxzn .weya jled `ed cvik ilegl ilegn wzip `ed m`e ¨¨¥
`l` ,`ixa mc`k weya jldy dpynd zpeek oi` ,`xnbdCìäìò ¨©©

BzðòLî.ilegl ilegn ltpy xaecn ok`e ,elwn lr oryp - ¦§©§
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רז
miwxt dyelyaa cenr ar sc ± iriax wxtoihib

dt lrajkld ."izn m` jihib df" xne` dl exqenyke ,ezkldk azky hb iab oebk Ð

xhya onfd lv` i`pzd azky oeiky ,xhyl inc `lÐgiken onfc xninl `ki`

dt lr la` ,xn`w meidncÐdixqne ,`xhyc onfn dia xcd dldip dixqn ik `nlc

."meidn" xn` `le li`ed ,dzin xg`l zpn lr dldipèâ åðéàcr hb diiey `l `dc Ð

.dzin xg`l hb dil dede ,ycg xyr mipyéá
àçùî åøùã àðéãxizdy d`iyp dcedi iax Ð

.(`,fl) dxf dcear zkqna ,mieb ly opnyíà
úî éðàùå éúî,elld zepeyl izyn dfi` Ð

.md i`pz oeylcúåîàùzen`ykl :rnyn Ð

.hb `diøîéîì àëéøödl opz `icda `d Ð

izn m` meidn :oizipznaÐ.hb df ixdéáøå
éñåéiax dxn` inp dt lrac `ax opirny`e Ð

.dizek `zklde ,iqeiäì éðúîã`ped axcl Ð

.lirléñåé éáø éøáãìåxn` `l ik :xn`c Ð

.inc "meidn" xn`c o`nk ,"meidn"úöìåçÐ

dixqn ike ,"meidn"k dil ded xhyd onfc

"dzin xg`l jhib df" :xn`e dildipÐ`wtqn

.`ed dxfg i` ,`ed d`pz i` olàôéñãîik Ð

oizipzn `pz "dzin xg`le meidn" xn`

iqei iaxl "dzin xg`l"c llkn ,opaxl zvleg

Ðxg`le meidn"k iqei iaxl `dc ,zvleg inp

`l` belti` `l opaxe iqei iaxe .inc "dzin

"meidn" e`la iqei iaxlc ,dcegl `da

.welig yi opaxle ,"meidn"käéì àøéáñ éáøë
xn`c Ðxaqwe ,opaxc` bilte ,`ed hb :onwl

biltc iaxl ogky`e li`ede .`ed d`pzÐ

dil opirny `dc ,bilt inp iqei iax `ni`

.i`pza lwincèâ äæë éðú÷ã.iaxc dizlina Ð

éñåé éáøã éèåòîì,"meidn" xn` `lc `kid Ð

"dfk" ipzwc oeikcÐ`ed `peeb i`d ikc rnyn

"meidn" e`la la` ,xykncÐ.leqtéðú÷ã
èâ äæë) onwl ,i`pz iab iqei iax Ðlre .(`,er

i` dihrnlc ogky` `le ,`z` ihernl jigxk

opireny`le ,"dzin xg`le meidn"c `d e`l

xyk dpzn iabc ab lr s`cÐikdc `ed mzd

.dzin xg`l ixite ,meidn `teb :dil xn`w

`ed i`pz oeyl e`lc oeik ,hba la`Ð`ied

.dxfg wtq d`pz wtq dilàéä éàî éñåé éáøÐ

?"hb dfk" ipzw `kidèâ äæë øîåà éñåé éáøÐ

,"epze eazk iz`a `l m`" xninl dil dedcn

"iz`a `l m` epze eazk" xn`eÐ:xn`w ikd

.opiqxb jlde .iz`a `l m` epze ,eiykr eazk

åèéâ.ezpznk ,rxn aikyc Ðåúðúî äîÐ

cnr m` :(`,`pw) `xza `aaa opixn`Ð.xfeg

øæåç ãîò íà åèéâ óà`kid `irain `le Ð

"izn m`" xn`cÐelit` `l` .zn `l `dc

m` ,`nzq hb dl adi `l` ,"izn m`" xn` `l

cnrÐadi dzinc `zrc` `nzqnc ,xfeg

.zn `l `de ,dlåðú øîà àìã áâ ìò óàÐ

iax (`,dq oihib) "lawzd xne`d"a opzck

xn`c oeik ,okeqnd s` :xne` ixefy oerny

"epz" xn` `lc ab lr s` "eazk"Ð`zrc`

.xn`w azinlãîò éøä.eil`n hbd lhae Ð

éìåçì éìåçî ÷úéðùm` `l` ,dcinr ef oi`e Ð

dry d`etx llkl `a ok.zg`åúðòùî ìòÐ

hwpc `de .`ed dleg mlerle ,elwn lr oryp

jldÐ:dpin slizc ,`id dcinrc meyn e`l

`nrh :ol rnynw `d `l` ,xfeg epi` cnr m`

ileg zngn m` `pcne` irac `ed jldc

jlde li`ed :yginl `ki`c ,zn oey`xdÐ

.df ilegn xn` `ede ,xg` ilegn zne ,ilegd eze`n lvipêãéàxg` ilegl wzipy it lr s` `nzqn ,weya jld `ly in ÐÐ.`pcne` ira `le ,oey`xd ilegn ea yi
åúðúî
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éàea aezk oi`y oeik ,xhyd onf zgked exeaca lhan m` - dt lra iqei iax xn`

."meidn"àáøìyi"a yxitc ,xi`n oa l`eny epiax lr dyw o`kn - dil `hiyt

liren m` :yexit ,edn d`pwda :ongp axn `ax dipin ira :iab (`,elw `xza `aa) "oilgep

`lc epiid :xi`n oa l`eny epiax yxite ,jixv epi` d`pwda :dil xn` ,"meidn" enk d`pwd

!iqei iaxk `ax xaqc rnyn `kde ,iqei iaxk

onf aezk oi`a ixiin mzdc :wgvi epiax xne`e

.iqei iaxk mwezne ,xhya

øîà- 'ek ezpzn dn ezpznk ehib `ped ax

aiky zpzn dn :l`ppg epiaxe i"yx yxit

m` ,inp ehib s` ,xfeg - i`pz mey `la rxn

daxc wiqne .i`pz mey `la - `linn xfeg ,cnr

m`c oeikc ,`ped axc `d edl `xiaq `l `axe

xg`l hb yi ixn` - `hib ied ziin ike ,xfeg cnr

,dzin xg`l cr dlg dpi`y dpzn enk ,dzin

mzqac oeikc :eyexitl zeywdl oi`e .hb ok enk

ipzinl oizipzna jixv dn - xfeg cnr m`

ied inp mzqa ?"zn m` eiykrn" "zn m` meidn"

dfi` opireny`l jixhvi`c !eiykrnke meidnk

:dyw la` .dzin xg`l dfi`e miign rnyn oeyl

rxn aikyc hba owzl l`eny jxved i`n`c

,hb `di - zeni m` :(a,dr oihib) oiwxta onwl

m` xfeg inp mzqac oeik ,hb `di `l - e`l m`e

`ped axk xaq `l l`enyc :xnel yi ,edine !cnr

opixn` `dc :dyw ,edine .`axe daxk `l`

aiky `edd :(`,eq `rivn `aa) "jyp edfi`"a

dil dxn` ,gpzi` ,edziacl hb azkc rxn

jcic - zniiw i` ?zgpzin `w i`n` :edziac

!`hiyt :jixte .edpip ilin inehtc xn`we .`p`

m` `kd dil zi` `ped ax `de ?`hiyt i`n`e

rxn aiky :mz epiaxl d`xp ok lr !xfeg cnr

`le .xfeg epi` - cnr m`c ,dpzd `le hb ozpy

dpznc ,xfeg cnr m`c rxn aiky zpznl inc

lg - hb la` ,dzin xg`l `l` llk dlg dpi`

m` xfeg epi` jkld - cin legiy ezrcc ,miign

xne` - `ped ax xn`wc ezpznk ehibe .yxit `l

aiky hb" xn`w `le ,"ehib" xn`wcn :mz epiax

zn m` meidn"c oizipzn` i`wc rnyn - "rxn

,i`pz `la elit` ,ezpzn dn :xn`we ."df ilegn

xfeg - cnr m` ,i`pza ehib s` ,xfeg - cnr m`

lr s` ,cnrc oeik ,i`pz cer o`k oi`y ,`linn

dax .zne oey`xd ileg eze`a ltpe xfg aeyy it

cnr elit`c ,`ped axc `d edl `xiaq `l `axe

- ileg eze`n zn aeyc oeik ,zpryn `la jlde

zny it lr s` hb ied `l i`c ,hb dede ,xfeg epi`

mxeb dfd ilegd i`pz oi`y exn`i - ileg eze`n

`l` ,ileg eze`n df zn ixdy ,dpzdy it lr s`

hb yie ,cnryk hb ied `l jkle ,znxeb dzin

oeik ,xfeg epi` cnrc `zyd la` .dzin xg`l

,mxeb ilegd i`pzy exn`i ilegd eze`n znc

dnl - xfeg cnr m` zxn` m` :jixte .dzin `le

oeikc ,oky lkn jixt i"yx yexitl ?`pcne` il

lk - mzq hb ozpyk s` ,xfeg cnr m`c zxn`c

epiax yexitle .zn m` meidn yxitc ikidc oky
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ar sc oihib(iyily meil)

éñBé éaø øîà éàzrya xy`k s` eilr giken xhy ly epnfy ¦¨©©¦¥
dl xn` dxiqnät ìòa,'izn m`'øîà àì éàote`a `l` ok §©¤¦Ÿ¨©

giken xhya aezkd onfd f`y ,'izn m`' envr xhya aezky
xg` oiyexib onf reawl ezpeek oi` 'izn m`' azky dnay
on ea xfgy xyt` ,'izn m`' dt lra dl xn` m` la` ,dzind
wtzqny oeike .dzin xg` dyxbl ezpeeke ,xhya aezkd onfd
dgec .meaia dxqe`e dvilg dkixvn jkl ,df xaca `ped ax

:`xnbddéì à÷tñî éîe,df xaca `ped axlïðúäåoldl,(:er) ¦§©§¨¥§¨§©
xne`dChéb äæ éøäéúàa àì íàmid zpicnn xefg` `l m` - £¥¤¦¥¦Ÿ¨¦

úîe ,Lãç øNò íéðL ãòå ïàkîlradBðéà ,Lãç øNò íéðL CBúa ¦¨§©§¥¨¨Ÿ¤¥§§¥¨¨Ÿ¤¥
.èboeike ,yceg xyr mipy xg`l oiyexibd elegiy xn` ixdy ¥

.meail `id dwewf jkle ,dzin xg`l hb oi` ,df onf mcew zny
dìò éðúåy ,`ztqezaeðéúBaøe ,ef dpyn lr ewlgpäeøézä §¨¥£¨©¥¦¦¨

àNpéäì.`ed xyk hbdy meyn ,mc` lklïðéøîàålr el`ye - §¦¨¥§©§¦¨
,jkïàî'eðéúBaø'e ,`ypil dze` mixizndøîà äãeäé áø øîà ©©¥¨©©§¨¨©

,ìàeîLmd el`àçLéî eøLc àðéc éadcedi iax ly oic ziad - §¥¥¦¨§¨¦§¨
.miakek icaer ly opny xizdy `iypdådexizdy mrhd §

c meyn ,`ypidldì éøáñçéëBî øèL ìL Bpîæ' øîàc éñBé éaøk ¨§¥¨§©¦¥§¨©§©¤§¨¦©
,'åéìòaezky oeik ,'yceg xyr mipy cr' dt lra xn`y s` jkle ¨¨

,cin dyxbl dvexy giken aezkd onfd ixd ,hbd zpizp onf hba
xaeqy gkene .meail dwewf dpi`e ezzin mcew zyxebn `id ixde
lra jk xg` xn`pd lr s` giken xhya aezkd onfy iqei iax

:`xnbd zvxzn .dtdéì à÷tñî àlà`ped axléaøk äëìä éà ¤¨§©§¨¥¦£¨¨§©¦
éñBéxn` xy`k s`ìòaät,'izn m`'äëìä ïéà Bà`l` ezenk ¥§©¤¥£¨¨

.znaizn dpi`e zvlegy xaq jkle ,'izn m`' hba aezkyk
:`xnbd zl`eydéì à÷tñî éîe,df xaca `ped axl,àáø øîàäå ¦§©§¨¥§¨¨©¨¨

xne`déhéb äæ éøäå ,ézî íà Cjhib df ixd ok,úî éðàLzernyn £¥¤¦¥¦©¦§©¦¥
jkle ,zeniy i`pza cin dyxbl ezpeeky eixac.èb äæ éøäm` j` £¥¤¥

jihib df ixd xn`å ,úeîàLkjhib df ixd ok,äúéî øçàì §¤¨§§©©¦¨
jkle ,ezzin xg` oiyexibd elegiy dvexy eixac zernynäæ ïéà¥¤

,èb,`xnbd zxxane .dzin xg`l hb oi`yéîc éëéäote` dfi`a - ¥¥¦¨¦
.hb df ixd 'izn m`' xn` m`y `ax xn`àîéìéàdì øîàc'íBiäî ¦¥¨§¨©¨¥©

,'izn m`åkïðaødf ixd 'meidn' yxetn xn` m` wxy mixaeqd §©¨¨
ike ,hbøîéîì àëéøö,df oicïðúäåxn` m`y ,epizpyna yexita §¦¨§¥©§¨§©

.èb äæ éøä 'ézî íà íBiäî'àlàååàìote`a xaic `axàìcøîà ¥©¦©¦£¥¤¥§¤¨¨§Ÿ¨©
dì,'íBiäî','izn m`' mzqa xn` `l`åkéñBé éaøepnfy xaeqd ¨¥©§©¦¥

ok m` .meidn dyxbl ezpeeky giken hb lydpéî òîLyäëìä §©¦¨£¨¨
éñBé éaøkdaiyn .'izn m`' dt lra xn` m` s` giken hbd onfy §©¦¥

mpn` :`xnbddéì àèéLt àáøìxn`yk s` iqei iaxk dkldy §¨¨§¦¨¥
j` ,dt lraàðeä áøì,déì à÷tñîzvlegy xaeq jk meyne §©¨§©§¨¥

:xg` ote`a zayiin `xnbd .znaizn dpi`eàîéà úéòa éàåoi`y §¦¨¥¥¨
c xnel xyt`y oeik ,`ax ixacn llk di`xíìBòìxaic `ax §¨

ote`aíBiäî' dì øîàc,'izn m`åckzrïðaøm` wxy mixaeqd §¨©¨¥©§©¨¨
.xyk hbd yexita ok xn`å,epizpyna df oic epipy xaky s`éðä §¨¥

déì éëéøèöéà éðLéìzepeyl mze` meyn -`ax xikfdy mixg`d ¦¨¥¦§§¦¥¥
oeyly eprinyde ,eixac ekxved'úî éðàL'.éîc 'ézî íà'koeyle ©¦¥§¦©¦¨¥

'úeîàLk''äúéî øçàì'k.éîc:zxg` oeyl `xnbd d`ianàkéàå §¤¨¦§©©¦¨¨¥§¦¨
dì éðúîc`ped ax ixac z`àôéqàly `yixd ly `tiqd lr - §©§¥¨©¥¨

xne`a ,epizpynChéb äæ.íeìk øîà àì ,äúéî øçàìjk lreøîà ¤¦¥§©©¦¨Ÿ¨©§¨©
,àðeä áøéñBé éaø éøáãìeeli`ke ,eilr giken hb ly epnfy xaeqd ©¨§¦§¥©¦¥

ef ixd ,'dzin xg`le meidn' yexita xn`úöìBç,znaiizn `le ¤¤
epevxe ,`ed i`pz 'dzin xg`l' xn`y dn m` wtzqdl yiy oeik
dnn dxfg `edy e` ,hb df ixde ,zeni m` meidn hbd legiy
`l` meidn hbd legiy epevx oi` dzrne 'meidn' dligza xn`y

:`xnbd zl`ey .hb df oi`e ,dzin xg`làèéLtiqei iax zrcly §¦¨
ixdy .znaiizn `le zvlegúöìBç ïðaøì àôéñcîmyk - ¦§¥¨§©¨¨¤¤

meidn' yexita xne` xy`k ,minkg zrcl dpynd ly `tiqay
,znaiizn `le zvleg 'dzin xg`leénð àLéødf ixd' xn`y ¥¨©¦

,'dzin xg`l jihibìzrcéñBé éaøxg`le meidn' xne`k df ixd §©¦¥
e ,'dzinúöìBç:`xnbd daiyn .znaiizn `leàîéúc eäî`la - ¤¤©§¥¨

mixne` epiid `ped ax ixaccàäa éñBé éaømeidn' xne`a - ©¦¥§¨

'dzin xg`le,déì àøéáñ éaøkøîàcdf ote`ayéåä àélòî àhéb §©¦§¦¨¥§¨©¦¨§©§¨£¥
,`ed xenb hb -éòaéz àì énð äöéìçå,dkixv dpi` dvilg s`e - §£¦¨©¦Ÿ¦¨¥

dpyna opax zrck `lye ,dxfg `le i`pz oeyl dfy xaeqy iptn
,zvlege dxfg wtq i`pz wtq `edyïì òîLî à÷,`ped axàìc ¨©§©¨§Ÿ

éñBé éaøk dì øáñ éaø,eilr giken xhy ly epnf oiprléaø àìå ©¦¨©¨§©¦¥§Ÿ©¦
éaøk dì øáñ éñBé`xnbd zx`ane .'dzin xg`le meidn' oiprl ¥¨©¨§©¦

,mzhiya md miwelgy `ped axl el oipnaøk dì øáñ àì éaøé ©¦Ÿ¨©¨§©¦
éðz÷c ,éñBéiax xn` oldl `xnba z`aend `ziixaa ixdy - ¥§¨¨¥

dzin xg`le meidn oiprl,'èb äæk'rnyn 'dfk' oeyldne ¨¤¥
e ,xyk hbd 'meidn' xn`yk `weecyéèeòîìéñBé éaøc`ivedl - §©¥§©¦¥

.hb df ixd 'meidn' xn` `l m` s`y xaeqd iqei iax zhiynåok §
éðz÷c ,éaøk dì øáñ àì éñBé éaøxn` iqei iax s` ixdy - ©¦¥Ÿ¨©¨§©¦§¨¨¥

hba i`pz oiprl oldl `ziixaa,'èb äæk'ezpeeky rnyneéèeòîì ¨¤¥§©¥
éaøc`ed 'dzin xg`le meidn'y xaeqd iax zhiyn `ivedl - §©¦

dxfg wtq i`pz wtq `edy opax zhiyk `l` ,hb df ixde i`pz
.zvlege hb wtq df ixdeàéä éàî éaø,'hb dfk' iax xn` okid - ©¦©¦

,àéðúc' jhib df ixdíBiäî,'äúéî øçàìedf ixdèbBðéàåèbwtq - §©§¨¥©§©©¦¨¥§¥¥
,dxfg wtq i`pz wtq `edy oeik ,hb.íéîëç éøácäæk ,øîBà éaø ¦§¥£¨¦©¦¥¨¤

èb.dxfg `le i`pz `edy oeik ,hb i`ce df ixd -éñBé éaøéàîàéä ¥©¦¥©¦
,'hb dfk' xn` okid -ïðúcoldl dpyna,(:er)lrad xn` m`y ¦§©

eigelyléúàa àì íà ézLàì èb eðúe eáúk'mid zpicnnïkéî ¦§§¥§¦§¦¦Ÿ¨¦¦¨
,'Lãç øNò íéðL ãòåeeäeáúkhbd z` migilydøNò íéðL CBúa §©§¥¨¨Ÿ¤§¨§§¥¨¨

eðúðå ,Lãçdy`l,èb Bðéà ,Lãç øNò íéðL øçàìok `ly oeik Ÿ¤§¨§§©©§¥¨¨Ÿ¤¥¥
.yceg xyr mipy xg`l hbd eazki s`y `l` ,xn`éñBé éaø©¦¥

,øîBàèb äækoeik ,hb df ixd -'epze eazk' xnel micwd lrady ¥¨¤¥
mipy xg`l epze eiykr eazk ezpeeky ixd ,'iz`a `l m`' mcew

:iz`a `l m` yceg xyr
:dpyna epipyéhéb äæCíBiäî÷eMa Cìäå ãîòå ,äæ éìBçî ézî íà ¤¦¥¥©¦©¦¥¦¤§¨©§¨©©

'eëdf ixd ,zn oey`xd ileg zngn m` ,eze` oicne` ,zne dlge
:hb epi` e`l m`e ,hb,àðeä áø øîàoic ,rxn aikyBhéb`edkoic ¨©©¨¦§

äî .BúðzîBúðzn,eilg zngn xg`l ozepyíàãîò`txzpe ©§¨©©§¨¦¨©
,eilgnøæBçdpznd ozp `ly oeik ,ezpzn dlhae ea xefgl leki - ¥

,zeniy zrc lr `l`Bhéb óà,eilg zngn ezy`l ozpyãîò íà ©¦¦¨©
,eilegn `txzpeøæBçiptn `l` hbd dl ozp `ly ,hbd lhae ea ¥

,ehib oick ezpzn oic oke .meail ezy` letize zeniy `xi didy
Bhéb äîe,rxn aiky lyóàLéøt àìc áb ìòyxit `ly s` - ©¦©©©§Ÿ¨¦

`l` ,eixacïåék,eáBúk øîàceðz øîà àìc áb ìò óàhbd z` ¥¨§¨©§©©©§Ÿ¨©§
ezpeeky mixne` ep`y ,ezy`l eze` mipzepe miazek ,izy`l
,eixac yxit `l dzind cgt zngny `l` ,'epz' s` xnel dzid

óàaBúðzî,rxn aiky lyeðz øîàc ïåék,iqkpn ipeltlìò óà ©©§¨¥¨§¨©§©©
dépéî eð÷ àìc ábxear dpzna zekfl oipwa ecin epw `ly s` - ©§Ÿ¨¦¥

rxn aiky ixacy minkg epwzy oeik ,dpzn ezpzn ,ipelt eze`
ax lr `xnbd dywn .oixeqnke oiaezkk md ixd oipw `la s`

:`pedïðzxn` m`y ,epizpyna,äæ éìBçî ézî íà íBiäî Chéb äæ §©¤¦¥¥©¦©¦¥¦¤
å ,÷eMa Cìäå ãîòåaeyéìBç úîçî íà ,BúBà íéãîBà ,úîe äìç §¨©§¨©©§¨¨¥§¦¦¥£©¦

,èb äæ éøä úî ïBLàøäe.èb Bðéà ,åàì íàzøîà éàårxn aikyy ¨¦¥£¥¤¥¦¨¥¥§¦¨§©§
,hb ozpyãîò íà,eilgn `txzpeøæBç,hbd lhaeàðcîeà éì änì ¦¨©¥¨¨¦§§¨

,zn ileg dfi` zngnãîò éøä.eil`n hbd lhae ,eilgn `ed £¥¨©
:`xnbd zvxzn,àáøc déîMî óñBé áøc déøa øî øîàepizpyn ¨©©§¥§©¥¦§¥§¨¨

`l` ,ixnbl eilgn `txzpe cnryk zxacn dpi`éìBçî ÷zépL¤¦©¥¦
éìBçìecn`l jixv jkle ,xg` ilega dlg cine df ilegn `viy - §¦

`l `ped ax ixac eli`e ,ipyd e` oey`xd ileg zngn zn m`
:`xnbd dywn .zg` dry d`etx llkl `a xy`k `l` exn`p

àäåéðz÷ 'ãîò'zvxzn .`txzpe eilgn cnry rnyne epizpyna §¨¨©¨¨¥
llkl `ae eilgn cnry 'cnr' yexit oi` :`xnbd`l` ,d`etx

,øçà éìBçì ìôðå äæ éìBçî ãîòcg` ilegn d`ivi lr s`e ¨©¥¦¤§¨©§¦©¥
:`xnbd dywn .dcinr oeyl ea jiiy edpynlCìä' àäå'÷eMa §¨¨©©

,éðz÷zvxzn .weya jled `ed cvik ilegl ilegn wzip `ed m`e ¨¨¥
`l` ,`ixa mc`k weya jldy dpynd zpeek oi` ,`xnbdCìäìò ¨©©

BzðòLî.ilegl ilegn ltpy xaecn ok`e ,elwn lr oryp - ¦§©§
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eezpryn lr jld `pzd hwpy dfaïì òîLî à÷ àäeprinyd - ¨¨©§©¨
Cìäcìòàðcîeà ïðéòác àeä BzðòLîzn m` ecne`l jixv - §¨©©¦§©§¦§¦¨§§¨

zn `ly xacl milbx yiy oeik ,`l m` oey`xd eileg zngn
la` ,ezpryn lr jldy oeik llk oey`xd eileg zngnCãéà- ¦¨

,ezpryn lr jld `ly inelit`,ïðéòa àì énð àðcîeàmiwifgne §§¨©¦Ÿ§¦¨
.oey`xd ilegn oiicr ea yi xg` ilegl wzipy s`y eze`

,`xnbd zwiicndpéî zòîLy epizpynn -òøî áéëLdpzn ozpy ¨§©§¦¨§¦§©
s` ,ipeltléìBçì éìBçî ÷zépL,ipyd ilegd zngn zneBúðzî ¤¦©¥¦§¦©§¨

,äðzîilegn wzipy epizpyna xaecn `ped ax zrcl ixdy ©¨¨
dkixvd 'df ilegn izn m`' yxityk `weecy rnyne ,ilegl
ozp m` la` ,ipyd e` oey`xd ilegdn zn m` ewceal dpynd
zxne` .dpzn `id ixd xg` ilegn zny s` ,mzqa dpzn

,`xnbdïéà,oicd jk ok` -øîàcáéëL ,áøc déîMî øæòìà éaø ¥§¨©©¦¤§¨¨¦§¥§©§¦
.äðzî Búðzî éìBçì éìBçî ÷zépL òøî§©¤¦©¥¦§¦©§¨©¨¨

`ped ax ly epic xwirl zxfeg `xnbd,(:ar lirl)rxn aikyy
p zrya dpzd `lyk elit` xfeg ,cnre hb ozpym`' hbd zpiz

y `xnbd d`iane ,'izn,àáøå äaøeäì àøéáñ àì,àðeä áøc àä ©¨§¨¨Ÿ§¦¨§¨§©¨
epl xazqny s` ,'izn m`' xn` `l rxn aikyd m` mzrcle
oi` eilegn cnr m` mewn lkn ,zeniy zrc lr wx hbd ozpy

meyn ,lha hbdäøéæbeyygy ,opaxcànLmc` ipa e`xiyk §¥¨¤¨
eilegn cnr m` la` ,zn m` `l` lg hbd oi` ,mzqa hb ozepdy

,lha hbdeøîàéy,äúéî øçàì èb Léote`a s` hb exiykie Ÿ§¥¥§©©¦¨
ozpyky mircei mpi` mde ,'dzin xg`l jhib df' yexita xn`y
,miign hb df ixde zeni m` eiykrn hbd legiy ezpeek mzqa

.zyxebn eilegn cnr m` elit`y minkg epwiz jkle
,`xnbd dywnàhéb éåä àì àúééøBàcîc éãéî àkéà éîeyi ike - ¦¦¨¦¦§¦§©§¨Ÿ£¥¦¨

,lha hbd dxezd ony ote`äøéæb íeMîeopaxcLéà úLà ïðéøL ¦§¥¨¨¦©¥¤¦
àîìòìhbl el yiy oeik o`k ixdy .`ypil yi` zy` mixizn - §¨§¨

dxifb zngn ea yxbzz ji` ,eilegn cnry oeik dxezd on lhail
.opaxc

,`xnbd zvxznïéà,yi` zy` xizdl minkg cia gk yi ok` - ¥
c meynìkLc÷îc,dy`Lc÷î ïðaøc àzòcàdlez `ed ixd - ¨¦§©¥©©§¨§©¨¨§©¥

il zycewn z` ixd' xne`yk] l`xyi inkge dyn zca eiyeciw
,['l`xyie dyn zckåjxevd mewnaïéLec÷ì ïðaø eäðéò÷ôà §©§§¦§©¨¨§¦¦

dépéî.rxtnl eiyeciw z` opax eriwtd - ¦¥
,éMà áøì àðéáø déì øîààtñëa Léã÷c çðézote`a mpn` - ¨©¥¨¦¨§©©¦¦©§¨¦§©§¨

ici lr oiyeciwd z` lhal minkg milekiy oaen sqka dyciwy
zia xwtd' ixdy ,oiyeciwd zrya dl ozpy eizern z` exiwtiy

m` j` .'xwtd oicLéã÷dy`aoipw,äàéaøîéîì àkéà éàîdn - ¨¦§¦¨©¦¨§¥©
.dilr `dz dn lray ezlira ike ,minkg eriwtddéì øîàax ¨©¥

zrc lr eiyeciw dlzy oeik ,d`iaa dyciwy ote`a s` ,iy`
,minkgúeðæ úìéòa Búìéòáì ïðaø äeéeLezlira z` minkg eyr - ©§¨©¨¨¦§¦¨§¦©§

zlira `le zepf zlira didz ezliray eyg `le ,zepf zlira
.oiyeciw

:epizpyn oecipl dnec ote`a dpcy `ziixa d`ian `xnbdeðz̈
,ïðaøezy`l xn`éhéb äæ','äæ éìBçî ézî íà ,íBiäî Cåseqalìôð ©¨¨¤¦¥¥©¦©¦¥¦¤§¨©

Bà ,åéìò úéaäyLçð BLékädzin ezrc lr dlrd `ly oeik ,zne ©©¦¨¨¦¦¨¨
e df ote`a dyxbl oiekzp `ly ixd dgiky dpi`y ,ef oirnBðéà¥

.èbjhib df' xn` m` mle`äæ éìBçî ãBîòà àì íà,'åéìò ìôðå ¥¦Ÿ¤¡¥¦¤§¨©¨¨
Bà úéaBLékä,èb äæ éøä ,Lçð.eilegn cnr `l seqal ixdy ©¦¦¦¨¨£¥¤¥

,`xnbd zl`eyàLéø àðL éàîàôéñ àðL éàîåx`ean m` - ©§¨¥¨§©§¨¥¨
,giky epi`y df qpe`a s` dyxbl ezrca dlrn lrady `tiqa

m`e ,hb epi` `yixa recn ok m``ed hbd lhay `yixd mrh
recn ok m` ,df ote`a yxbl ezrca dlrn lrad oi`y meyn

.xyk hbd `tiqa
dyrn did oky ,yaeyn `tiqd oicy gikedl `xnbd d`ian
ilegn cenr` `l m` jhib df ixd' ezy`l xn`y mc`a ,laaa
ef dl`y eglye ,lha e` miiw hbd m` ewtzqde ,ix` elk`e ,'df

e ,l`xyi ux`lízî eçìLay .aiydl l`xyi ux`n -,éøà Bìëà ¨§¦¨£¨£¦
eðì ïéàezrc lr lrad dlrd `le ,giky epi`y oeik ,hb `diy ¥¨

yi ,lha hbdy ewqty epivny oeike .df ote`a ezy` z` yxbl
`ed xwirde ,`ed yaeyn oic `ziixad ly `tiqdy xnel epl

.`yixdk
:df oirn oipra oecip `xnbd d`iandyrnaïéaæc àøáb àeää©©§¨§©¦

déøáçì àòøàe ,exiagl dcy xkny mc` -déìò ìéa÷xkend ©§¨§©§¥©¦£¥
lr ,zeixg`ãéléúîc àñðeà ìke .dcyae÷étà ,óBñìàøäð da- ¨§¨§¦§©¥§©¦¨©£¨

.jlnd ieev it lr ef dcya xeariy xdpd z` ehdàúàgweld ¨¨
dén÷ì,àðéáøczeixg`d itk zxg` dcy el ozi xkendy raze §©¥§¨¦¨

.eilr laiwydéì øîà,xkenl `piaxdéì étL ìéæel cnrde jl - ¨©¥¦©¥¥
,die`x dcyCìò úìéa÷ àäczeixg`ãéléúîc àñðeà ìkdcya §¨©¥©£¨¨§¨§¦§©¥

.ef,àðéáøì àôéìçz øa àçà áø déì øîà`ldàñðeàçéëL àìc ¨©¥©©¨©©£¦¨§¨¦¨§¨§Ÿ§¦©
,àeä.df qpe` lr zeixg` lawl ezrc lr xkend dlrd `le

ìbìbéàdén÷ì àèîe àúléîàáøciptl `ae df dxwn lblbzp - ¦©§¥¦§¨¨¨§©¥§¨¨
,`axeäì øîàok` ,`ax,àeä çéëL àìc àñðeàxkend laiw `le ¨©§§¨§Ÿ§¦©

.`ed xeht jkitle ,el` oirn miqpe` lr zeixg`
déáéúéàdywd -àáøì àðéáød`aedy `ziixad ly `tiqdn ¥¦¥¨¦¨§¨¨

jhib df ixd' xn` m`y ,lirlàì íàåéìò ìôðå ,'äæ éìBçî ãBîòà ¦Ÿ¤¡¥¦¤§¨©¨¨
.èb äæ éøä ,Lçð BLékä Bà úéaepi`y qpe`l s` lrad zpeeky ixd ©¦¦¦¨¨£¥¤¥

llka epi` giky epi`y qpe`y xeaq jpid dcy iabl recne ,giky
.eilr laiwy zeixg`d

,àáø déì øîà,`ziixad ly `tiqdn ilr dywn dz`y cr ¨©¥¨¨
àîéàåixack gikez -îdàLéøixd' xn` m`y ,`ziixa dze` ly §¥¨¥¥¨

,ygp eyikd e` eilr ziad ltpe df ilegn jhib df,'èb Bðéàmeyn ¥¥
`l dcy iabl oicd `ede ,dyxib `l giky epi`y qpe` zrc lry

.giky epi`y qpe`a zeixg` laiw
øîààðéáøì ézôcî àçà áø déì,`iyewd z` `ax dgc recn ¨©¥©©¨¦¦§¦§¨¦¨

,`tiqdn eilr eywdyåikàéL÷c íeMîdxizqdn,àôéqà àLéø §¦§©§¨¥¨©¥¨
dpéî àzáeéz ïðéáúBî àì.`tiqdn eixac lr zeywdl oi` -øîà Ÿ§¦¨§§¨¦¨¨©

déì,`piaxïéà,ok` -éa øîzéà àì ,àôéqà àLéø àéL÷c ïåék ¥¥¥¨§©§¨¥¨©¥¨Ÿ¦§©¥
àLøãî,yxcnd ziaa dzpyp `l ef `ziixay giken df ixd - ¦§¨¨

,devxziy minkg icinlz miayei eayegxkda,àéä àzLaLî§©©§¨¦
on gikedl oi`y oeike .dpnn riiql `le dpnn zeywdl oi`e

,`ziixadàøáñ øúa ìéæmc` oi`y `xaqd xg` dfa jlil yi - ¦¨©§¨¨
.df lr zeixg` eilr laiw `le ,giky epi`y qpe` ezrc lr dlrn

ïeáæ] (ïáæ) ,òLBäé éaøc déøa àðeä áøå àtt áøàãéâà éîLîeL [ ©¨¨§©¨§¥§©¦§ª©§§§¥©¦¨
àkìî øäðce ,jlnd xdp zty lr oinyney epw -éçìî øeâà ¦§©©§¨¨©§¥

eäðéøeaòìdpitqa mzial oinyneyd z` ekileiy miptq exky - §©¦§
mixkende ,xdpd jxceäééìò eìéa÷lr zeixg`àñðeà ìk ©¦£©§¨§¨

ãéléúîc.jxcaàkìî øäð økzñéà óBñìxdpa 'xkq' mwed - §¦§©¥§¦§©©§©©§¨
.ea xearl zepitqd elki `le jlndeäì eøîàaxe `tt ax exn` - ¨§§

,mixkenl `pedïìäéð eäðéò÷ôà éøîç eøeâàmixeng exky - £©§¥©§§¦§¦£¨
,epzial dkiledle xdpd on dxegqd z` `ivedlezìéa÷ àäc§¨©¦§

ãéìúéîc àñðeà ìk eëééìòqpe` lk mknvr lr mzlaiw ixdy - £©§¨§¨§¦§¦
.jxca cleeiydén÷ì eúààáøc,oicd z` mdl weqtiyeäì øîà ¨§©¥§¨¨¨©§

,`ped axe `tt axl `axéøåéç é÷à÷,mipal mifee` -éîéìb éçlLî ¨¥¦¨¥§©§¥§¦¥
éLðéàclk ,mdilrn miyp` ly mdicba mihiytnd -miwqet xne §¦§¥

,mkzaehl oick `ly mz`àñðeààeä çéëL àìcxdpd zxikq - §¨§Ÿ§¦©
zeixg` mdilr mixkend elaiw `le ,giky epi`y qpe` `ed
ze`ved z` mkl mlyln md mixeht jkle ,giky epi`y qpe`n

.mixengd zexiky

äðùî
oeik ,'izn m` meidn jhib df ixd' dl xn`e ,ezy`l hb ozepd
jkl ,hbd z` dl ozpy dryn zyxebn `id ixd zeni `ed m`y

Bnò ãçééúz àìd`ia dilr `eai `ny yygn hbd zlaw xg` Ÿ¦§©¥¦
,ipy hb epnn dkixv `dze oiyeciw myl.íéãò éðôa àlàeeléôà ¤¨¦§¥¥¦£¦

,äçôL ét ìò eléôà ,ãáò ét ìò`eal yea `ed mdiptay oeik ©¦¤¤£¦©¦¦§¨
,dilr,dúçôMî õeç,dipta dlra mr cgiizdl `id dxeq`y ¦¦§¨¨

dalL éðtîdy`d lydúçôLa da ñbdpi`e ,da `id dlibx - ¦§¥¤¦¨©¨§¦§¨¨
.dipta dilr `eai `ny yegl yi jkl ,dpnn dyea

,'izn m` meidn jhib df ixd' ezy`l xne`d ,dpynd zxxanäî©
àéädpic dn -íéîiä ïúBàa.ezzinl hbd zpizp oiayäãeäé éaø ¦§¨©¨¦©¦§¨
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`pcne` opirac `edÐ.dl xn`w "df ilegn"c meynàðåä áøã àä åäì àøéáñ àìÐ

cnr m`c edl `xiaq "izn m`" dl xn` `lc `kidcÐ.xfeg epi`åøîàé àîù äøéæâ
äúéî øçàì èâ ùéiklc opifg `we ,ziinc cr hb ied `l xninl ez` ,xfeg cnr i`c Ð

,dzin xg`l hb yi :dpin rny ,`hib ied ziin

`le ."dzin xg`l jihib df" ixeyk`l iz`e

icin yixt `lc oeikc erciÐ`piadi ikdl

.zeniy zpn lre ,eiykrn hb `diy ,dldipàì
àèéâ éåä`de ,dl adi ziinc `zrc` `dc Ð

.zn `lèâ åðéà`le `ed giky `lc `qpe`c Ð

ici lr zenic `l` xn` `le ,dizrc` wiqn

.ilegd'åë àùéø àðù éàî`lc `qpe` i` Ð

dizrc` wiq` gikyÐ,`hib iedil inp `yix

ilegn"c ,zn ileg eze` jezn `dc`l "df

.df ileg jezn `l` rnyníúî åçìùlr Ð

cenr` `l m`" xn`y cg`a rxi`y dyrn ici

ux`l xacd eglye ,ix` elk`e "df ilegn

`lc `qpe`c ,hb `diy epl oi` :eaiyde ,l`xyi

.dizrc` wiq` `l gikyäéìò ìéá÷.xkend Ð
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àëìîxkq ea eyry ,xearl zepitq elki `le Ð
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.'ek ixng exeb` :mixkenl `pedéøåéç é÷à÷Ð

.mipwf eidy itl ,mipal mifee`éîéìâ éçìùîÐ

mdilr miwqet ,xnelk .miyp` icba oihiytn
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m` - ezpryn lr `l` ,ynn e`l jldc xn`wc i`nl la` .xfeg epi` cnrc oeik ,`pcne`

.'ek ezpryn lr jldc ol rnyn `w :xn`w ikdle ,`pcne` jixvc `hiyt okéàî`py

`nrh :yxtn inlyexia - `tiq `py i`ne `yix

la` ,df ilegn zn `l ixd `yixac ,`ki` dax

,cnr `l ixde - xn`w "cenri `l m`" `tiqa

ici lr oia ilegd ici lr oia rnyn "cnr `l"c

,df welig xaeq epi` eply `xnb la` .xg` xac

.df ileg jezn zeniy dil rnyn mleka `l`

äéáéúéàilegn cenr` `l m` `axl `piax

i`n :dniz - ziad eilr ltpe df

`axl dil zi` `d ?hbn `axl `piax dil jixt

`edy ,`nw `pyill (a,a) zeaezkc `nw wxta

oi`c ,(`,cl oihib) "gleyd"a gkenck ,xwir

zerepv meyn :mzd yxtnck ,oihiba qpe` zprh

`ni`e :inp `ax dil xcdn i`ne !zevext meyne

zprh oi`c mzd `ax xaq `de ?hb epi`c `yixn

ixii` `giky `lc `qpe`a elit`e !oihiba qpe`

oi` `nlr ileklc mzd opixn` gikyc ,mzd

qpe` :igce ,`xan diwqtc `dn iziinc ,qpe`

xne`e .dizrc` iweq`l dil dedc ,ip`y gikyc

qpe`c ;qpe` ipeeb dyly `ki`c :wgvi epiax

qpe`e ,qpe` oi` `nlr ilekl - ixnbl gikyc

yi `axl elit` - oizrnyc oebk ,llk giky `lc

zerepv meyn xfbinl `kilc ,oihiba elit` ,qpe`

meyne ,llk giky `lc oeik - qip`c `xaqc

.llk giky `lc oeik ,opax xefb `l inp zevext

`le gikya epiid - qpe` zprh oi`c `zbelte

`kd ied elit`c :wgvi epiax xne` cere .giky

xity jixt - zeaezkc `edd ik giky qpe`

mipy cr o`kn iz`a `l m`" iab `wecc ,`piax

meyn - oihiba qpe` zprh oi` opixn` "ycg xyr

wiq` `lc ab lr s` ,zevext meyne zerepv

llka ied mewn lkn - giky `lc qpe` dizrc`

lka rnyn - "iz`a `l m`"c epeyl zernyn

`l" e` "df ilegn zn m`" la` .`ai `ly oipr

m`y xnel dvexy rnyn - "df ilegn cenri

di - ilegd ici lr zenizeni m` la` ,hb `

:`piax jixt ikdle .hb `di `l - xg` xac zngn

,giky `lc qpe` dizrc` wiq` `lc `zi` m`c

,hb `diy xnel epl oi` zevexte zerepv meyn

zernyn llkac oeikc ,`lelhi`e `kegl incc

`l` .ygp zkiyp e` zia zlitp ied `l inp epeyl

wiq`c oeike ,dizrc` wiqn qpe` lk i`ce

jezne ,zeniy oipr lka dxhetl ezrc dizrc`

`axe .df ileg zngn `le ,xn`w `ed df ileg

`yix `iyw `dc ,`id zyaeync dil xcdn

.xn`w diytpc `zriiq meyn `le ,`tiql

àìyexitl - micr ipta `l` enr cgiizz

- minid oze`a `id dn :yxitc ,`gip qxhpewd

,oiyecw yyg meyn - cgiizz `lc oizipznc `nrh `xnba ilzc xity iz` jkitl .dpizp zryn hb ied `nlr ilekl - `yixc "izn m` meidn jihib df"a la` ,`id dytp it`a `zlin

ixd dcedi iaxl ikd elit`e ,"izn m` meidn"` - `yix` i`w "minid oze`a `id dn"c iyxtnc ,l`ppg epiaxe mz epiax yexitl la` .dpizp zryn hb did xak ixdy ,oyi hb meyn `le

xne`e ?zyxebn dpi` oiicrc oeik ,oiyeciwc `yyg meyn `xnba `nrh ilz i`n` ok m`c :wgvi epiaxl dywe ,dzinl jenq zg` dry cr zyxebn dpi`e ,dixac lkl yi` zy`k `id

.oiyecwl yginl `ki` - dielz dzlirac `xnba xn`c xi`n iaxle ,zyxebn dpi`e zyxebn xn`c iqei iaxl la` ,oyi hb meyn `nrh ied dcedi iaxl i`cec :wgvi epiax
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¯òøî áéëL :áøc déîMî øæòìà éaø øîàc ,ïéà¦§¨©©¦¤§¨¨¦§¥§©§¦§©

éìBçì éìBçî ÷zépL¯àì àáøå äaø .äðzî Búðzî ¤¦©¥¦§¦©§¨©¨¨©¨§¨¨¨
èb Lé eøîàé ànL äøéæb ,àðeä áøc àä eäì àøéáñ§¦¨§¨§©¨§¥¨¤¨Ÿ§¥¥

.äúéî øçàì¯éåä àì àúééøBàcîc ,écéî àkéà éîe §©©¦¨¦¦¨¦¥§¦§©§¨¨¨¥
?àîìòì Léà úLà ïðéøL äøéæb íeMîe ,àhéb¯,ïéà ¦¨¦§¥¨¨¥©¥¤¦§¨§¨¦

ïðaø eäðéò÷ôàå ,Lc÷î ïðaøc àzòcà Lc÷îc ìk̈¦§©¥©©§¨§©¨©§©¥§©§§¦§©¨©
çðéz :éLà áøì àðéáø déì øîà .dépéî ïéLec÷ì§¦¦¦¥£©¥¨¦¨§©©¦¥©
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Lçð BLékä Bà åéìò úéaä¯àì íà" ;èb Bðéà ©©¦¨¨¦¦¨¨¥¥¦Ÿ

Lçð BLékä Bà úéa åéìò ìôðå ,"äæ éìBçî ãBîòà¯ ¤¡¥¦¤§¨©¨¨©¦¦¦¨¨
eçìL ?àôéñ àðL éàîe àLéø àðL éàî ;èb äæ éøä£¥¤¥©§¨¥¨©§¨¥¨¨§
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¯.èb Bðéà :àLéøî àîéàå :àáø déì øîà !èb äæ éøä£¥¤¥£©¥¨¨§¥¨¥¥¨¥¥
àðéáøì éúôcî àçà áø déì øîààéL÷c íeMîe : £©¥©©¨¦¦§¦§¨¦¨¦§©§¨

:déì øîà ?dpéî àzáeéz ïðéáúBî àì ,àôéqà àLéø¥¨©¥¨¨§¦©§§¨¦¨£©¥
àôéqà àLéø àéL÷c ïåék ,ïéà¯éa øîzéà àì ¦¥¨§©§¨¥¨©¥¨¨¦§©¥

àtt áø .àøáñ øúa ìéæ ,àéä àzLaLîe ,àLøãî¦§¨¨§©©§¨¦¦¨©§¨¨©©¨
àãéâà éîLîeL ïáæ òLBäé áøc déøa àðeä áøå§©¨§¥§©§ª©§©§§¥£¦¨
øäð økzñéà óBqì ,ãéìéúîc àñðeà ìk eäééìò eìéa÷ ,eäðéøeáòì éçlî øeâà ,àkìî øäðc¦§©©§¨£©¨¥©£¦§©¦£©§¨§¨§¦§§¦©¦§©©§©
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רט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr br sc oihib(iriax meil)

eezpryn lr jld `pzd hwpy dfaïì òîLî à÷ àäeprinyd - ¨¨©§©¨
Cìäcìòàðcîeà ïðéòác àeä BzðòLîzn m` ecne`l jixv - §¨©©¦§©§¦§¦¨§§¨

zn `ly xacl milbx yiy oeik ,`l m` oey`xd eileg zngn
la` ,ezpryn lr jldy oeik llk oey`xd eileg zngnCãéà- ¦¨

,ezpryn lr jld `ly inelit`,ïðéòa àì énð àðcîeàmiwifgne §§¨©¦Ÿ§¦¨
.oey`xd ilegn oiicr ea yi xg` ilegl wzipy s`y eze`

,`xnbd zwiicndpéî zòîLy epizpynn -òøî áéëLdpzn ozpy ¨§©§¦¨§¦§©
s` ,ipeltléìBçì éìBçî ÷zépL,ipyd ilegd zngn zneBúðzî ¤¦©¥¦§¦©§¨

,äðzîilegn wzipy epizpyna xaecn `ped ax zrcl ixdy ©¨¨
dkixvd 'df ilegn izn m`' yxityk `weecy rnyne ,ilegl
ozp m` la` ,ipyd e` oey`xd ilegdn zn m` ewceal dpynd
zxne` .dpzn `id ixd xg` ilegn zny s` ,mzqa dpzn

,`xnbdïéà,oicd jk ok` -øîàcáéëL ,áøc déîMî øæòìà éaø ¥§¨©©¦¤§¨¨¦§¥§©§¦
.äðzî Búðzî éìBçì éìBçî ÷zépL òøî§©¤¦©¥¦§¦©§¨©¨¨

`ped ax ly epic xwirl zxfeg `xnbd,(:ar lirl)rxn aikyy
p zrya dpzd `lyk elit` xfeg ,cnre hb ozpym`' hbd zpiz

y `xnbd d`iane ,'izn,àáøå äaøeäì àøéáñ àì,àðeä áøc àä ©¨§¨¨Ÿ§¦¨§¨§©¨
epl xazqny s` ,'izn m`' xn` `l rxn aikyd m` mzrcle
oi` eilegn cnr m` mewn lkn ,zeniy zrc lr wx hbd ozpy

meyn ,lha hbdäøéæbeyygy ,opaxcànLmc` ipa e`xiyk §¥¨¤¨
eilegn cnr m` la` ,zn m` `l` lg hbd oi` ,mzqa hb ozepdy

,lha hbdeøîàéy,äúéî øçàì èb Léote`a s` hb exiykie Ÿ§¥¥§©©¦¨
ozpyky mircei mpi` mde ,'dzin xg`l jhib df' yexita xn`y
,miign hb df ixde zeni m` eiykrn hbd legiy ezpeek mzqa

.zyxebn eilegn cnr m` elit`y minkg epwiz jkle
,`xnbd dywnàhéb éåä àì àúééøBàcîc éãéî àkéà éîeyi ike - ¦¦¨¦¦§¦§©§¨Ÿ£¥¦¨

,lha hbd dxezd ony ote`äøéæb íeMîeopaxcLéà úLà ïðéøL ¦§¥¨¨¦©¥¤¦
àîìòìhbl el yiy oeik o`k ixdy .`ypil yi` zy` mixizn - §¨§¨

dxifb zngn ea yxbzz ji` ,eilegn cnry oeik dxezd on lhail
.opaxc

,`xnbd zvxznïéà,yi` zy` xizdl minkg cia gk yi ok` - ¥
c meynìkLc÷îc,dy`Lc÷î ïðaøc àzòcàdlez `ed ixd - ¨¦§©¥©©§¨§©¨¨§©¥

il zycewn z` ixd' xne`yk] l`xyi inkge dyn zca eiyeciw
,['l`xyie dyn zckåjxevd mewnaïéLec÷ì ïðaø eäðéò÷ôà §©§§¦§©¨¨§¦¦

dépéî.rxtnl eiyeciw z` opax eriwtd - ¦¥
,éMà áøì àðéáø déì øîààtñëa Léã÷c çðézote`a mpn` - ¨©¥¨¦¨§©©¦¦©§¨¦§©§¨

ici lr oiyeciwd z` lhal minkg milekiy oaen sqka dyciwy
zia xwtd' ixdy ,oiyeciwd zrya dl ozpy eizern z` exiwtiy

m` j` .'xwtd oicLéã÷dy`aoipw,äàéaøîéîì àkéà éàîdn - ¨¦§¦¨©¦¨§¥©
.dilr `dz dn lray ezlira ike ,minkg eriwtddéì øîàax ¨©¥

zrc lr eiyeciw dlzy oeik ,d`iaa dyciwy ote`a s` ,iy`
,minkgúeðæ úìéòa Búìéòáì ïðaø äeéeLezlira z` minkg eyr - ©§¨©¨¨¦§¦¨§¦©§

zlira `le zepf zlira didz ezliray eyg `le ,zepf zlira
.oiyeciw

:epizpyn oecipl dnec ote`a dpcy `ziixa d`ian `xnbdeðz̈
,ïðaøezy`l xn`éhéb äæ','äæ éìBçî ézî íà ,íBiäî Cåseqalìôð ©¨¨¤¦¥¥©¦©¦¥¦¤§¨©

Bà ,åéìò úéaäyLçð BLékädzin ezrc lr dlrd `ly oeik ,zne ©©¦¨¨¦¦¨¨
e df ote`a dyxbl oiekzp `ly ixd dgiky dpi`y ,ef oirnBðéà¥

.èbjhib df' xn` m` mle`äæ éìBçî ãBîòà àì íà,'åéìò ìôðå ¥¦Ÿ¤¡¥¦¤§¨©¨¨
Bà úéaBLékä,èb äæ éøä ,Lçð.eilegn cnr `l seqal ixdy ©¦¦¦¨¨£¥¤¥

,`xnbd zl`eyàLéø àðL éàîàôéñ àðL éàîåx`ean m` - ©§¨¥¨§©§¨¥¨
,giky epi`y df qpe`a s` dyxbl ezrca dlrn lrady `tiqa

m`e ,hb epi` `yixa recn ok m``ed hbd lhay `yixd mrh
recn ok m` ,df ote`a yxbl ezrca dlrn lrad oi`y meyn

.xyk hbd `tiqa
dyrn did oky ,yaeyn `tiqd oicy gikedl `xnbd d`ian
ilegn cenr` `l m` jhib df ixd' ezy`l xn`y mc`a ,laaa
ef dl`y eglye ,lha e` miiw hbd m` ewtzqde ,ix` elk`e ,'df

e ,l`xyi ux`lízî eçìLay .aiydl l`xyi ux`n -,éøà Bìëà ¨§¦¨£¨£¦
eðì ïéàezrc lr lrad dlrd `le ,giky epi`y oeik ,hb `diy ¥¨

yi ,lha hbdy ewqty epivny oeike .df ote`a ezy` z` yxbl
`ed xwirde ,`ed yaeyn oic `ziixad ly `tiqdy xnel epl

.`yixdk
:df oirn oipra oecip `xnbd d`iandyrnaïéaæc àøáb àeää©©§¨§©¦

déøáçì àòøàe ,exiagl dcy xkny mc` -déìò ìéa÷xkend ©§¨§©§¥©¦£¥
lr ,zeixg`ãéléúîc àñðeà ìke .dcyae÷étà ,óBñìàøäð da- ¨§¨§¦§©¥§©¦¨©£¨

.jlnd ieev it lr ef dcya xeariy xdpd z` ehdàúàgweld ¨¨
dén÷ì,àðéáøczeixg`d itk zxg` dcy el ozi xkendy raze §©¥§¨¦¨

.eilr laiwydéì øîà,xkenl `piaxdéì étL ìéæel cnrde jl - ¨©¥¦©¥¥
,die`x dcyCìò úìéa÷ àäczeixg`ãéléúîc àñðeà ìkdcya §¨©¥©£¨¨§¨§¦§©¥

.ef,àðéáøì àôéìçz øa àçà áø déì øîà`ldàñðeàçéëL àìc ¨©¥©©¨©©£¦¨§¨¦¨§¨§Ÿ§¦©
,àeä.df qpe` lr zeixg` lawl ezrc lr xkend dlrd `le

ìbìbéàdén÷ì àèîe àúléîàáøciptl `ae df dxwn lblbzp - ¦©§¥¦§¨¨¨§©¥§¨¨
,`axeäì øîàok` ,`ax,àeä çéëL àìc àñðeàxkend laiw `le ¨©§§¨§Ÿ§¦©

.`ed xeht jkitle ,el` oirn miqpe` lr zeixg`
déáéúéàdywd -àáøì àðéáød`aedy `ziixad ly `tiqdn ¥¦¥¨¦¨§¨¨

jhib df ixd' xn` m`y ,lirlàì íàåéìò ìôðå ,'äæ éìBçî ãBîòà ¦Ÿ¤¡¥¦¤§¨©¨¨
.èb äæ éøä ,Lçð BLékä Bà úéaepi`y qpe`l s` lrad zpeeky ixd ©¦¦¦¨¨£¥¤¥

llka epi` giky epi`y qpe`y xeaq jpid dcy iabl recne ,giky
.eilr laiwy zeixg`d

,àáø déì øîà,`ziixad ly `tiqdn ilr dywn dz`y cr ¨©¥¨¨
àîéàåixack gikez -îdàLéøixd' xn` m`y ,`ziixa dze` ly §¥¨¥¥¨

,ygp eyikd e` eilr ziad ltpe df ilegn jhib df,'èb Bðéàmeyn ¥¥
`l dcy iabl oicd `ede ,dyxib `l giky epi`y qpe` zrc lry

.giky epi`y qpe`a zeixg` laiw
øîààðéáøì ézôcî àçà áø déì,`iyewd z` `ax dgc recn ¨©¥©©¨¦¦§¦§¨¦¨

,`tiqdn eilr eywdyåikàéL÷c íeMîdxizqdn,àôéqà àLéø §¦§©§¨¥¨©¥¨
dpéî àzáeéz ïðéáúBî àì.`tiqdn eixac lr zeywdl oi` -øîà Ÿ§¦¨§§¨¦¨¨©

déì,`piaxïéà,ok` -éa øîzéà àì ,àôéqà àLéø àéL÷c ïåék ¥¥¥¨§©§¨¥¨©¥¨Ÿ¦§©¥
àLøãî,yxcnd ziaa dzpyp `l ef `ziixay giken df ixd - ¦§¨¨

,devxziy minkg icinlz miayei eayegxkda,àéä àzLaLî§©©§¨¦
on gikedl oi`y oeike .dpnn riiql `le dpnn zeywdl oi`e

,`ziixadàøáñ øúa ìéæmc` oi`y `xaqd xg` dfa jlil yi - ¦¨©§¨¨
.df lr zeixg` eilr laiw `le ,giky epi`y qpe` ezrc lr dlrn

ïeáæ] (ïáæ) ,òLBäé éaøc déøa àðeä áøå àtt áøàãéâà éîLîeL [ ©¨¨§©¨§¥§©¦§ª©§§§¥©¦¨
àkìî øäðce ,jlnd xdp zty lr oinyney epw -éçìî øeâà ¦§©©§¨¨©§¥

eäðéøeaòìdpitqa mzial oinyneyd z` ekileiy miptq exky - §©¦§
mixkende ,xdpd jxceäééìò eìéa÷lr zeixg`àñðeà ìk ©¦£©§¨§¨

ãéléúîc.jxcaàkìî øäð økzñéà óBñìxdpa 'xkq' mwed - §¦§©¥§¦§©©§©©§¨
.ea xearl zepitqd elki `le jlndeäì eøîàaxe `tt ax exn` - ¨§§

,mixkenl `pedïìäéð eäðéò÷ôà éøîç eøeâàmixeng exky - £©§¥©§§¦§¦£¨
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cnr m`c edl `xiaq "izn m`" dl xn` `lc `kidcÐ.xfeg epi`åøîàé àîù äøéæâ
äúéî øçàì èâ ùéiklc opifg `we ,ziinc cr hb ied `l xninl ez` ,xfeg cnr i`c Ð

,dzin xg`l hb yi :dpin rny ,`hib ied ziin

`le ."dzin xg`l jihib df" ixeyk`l iz`e

icin yixt `lc oeikc erciÐ`piadi ikdl

.zeniy zpn lre ,eiykrn hb `diy ,dldipàì
àèéâ éåä`de ,dl adi ziinc `zrc` `dc Ð

.zn `lèâ åðéà`le `ed giky `lc `qpe`c Ð

ici lr zenic `l` xn` `le ,dizrc` wiqn

.ilegd'åë àùéø àðù éàî`lc `qpe` i` Ð

dizrc` wiq` gikyÐ,`hib iedil inp `yix

ilegn"c ,zn ileg eze` jezn `dc`l "df

.df ileg jezn `l` rnyníúî åçìùlr Ð

cenr` `l m`" xn`y cg`a rxi`y dyrn ici

ux`l xacd eglye ,ix` elk`e "df ilegn

`lc `qpe`c ,hb `diy epl oi` :eaiyde ,l`xyi

.dizrc` wiq` `l gikyäéìò ìéá÷.xkend Ð

äá ãéìéúîã àñðåà ìë.gweld z` dvtiy Ð

àøäð äá å÷éôàz` exiariy jlnd dev Ð

.dcy dze` jxc xdpdäéì éôùdcinrd Ð

.iteya eiptlàùéøî àîéàåzazenc` Ðil

.`yixn il iriiqz ,`tiqnéá øîúéà àì
àùøãîminkg icinlz zaiyi mewna Ð

.devxziyàøáñ øúá ìéæ`qpe`c xazqne Ð

.dizrc` wiq` `l giky `lcïéîùîåù ïåáæÐ

.oinyney egwléçìî øåâàmiptq mdl exky Ð

.mzial mkiledlåäééìò åìéá÷.mixkend Ðìë
ãéìéúîã àñðåà.jxca ediilr Ðøäð øëúñà

àëìîxkq ea eyry ,xearl zepitq elki `le Ð

.`"yelwyi` oixewyåäì åøîàaxe `tt ax Ð

.'ek ixng exeb` :mixkenl `pedéøåéç é÷à÷Ð

.mipwf eidy itl ,mipal mifee`éîéìâ éçìùîÐ

mdilr miwqet ,xnelk .miyp` icba oihiytn

.oz`pdl oicäðùîåîò ãçééúú àìdf Ð

"izn m` meidn" dl xn`e hb ozpyÐ`l

o`nl `ki`c .dilr `ai `ny ,enr cgiizz

dkixve ,oiyecw myl lra `ny opiyiig xn`c

diept mewn lkn ,inp yiig `lc o`nle .ipy hb

.dieptd mr cgiizdl xeq`e ,`id
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,cnr `l ixde - xn`w "cenri `l m`" `tiqa

ici lr oia ilegd ici lr oia rnyn "cnr `l"c

,df welig xaeq epi` eply `xnb la` .xg` xac

.df ileg jezn zeniy dil rnyn mleka `l`

äéáéúéàilegn cenr` `l m` `axl `piax

i`n :dniz - ziad eilr ltpe df

`axl dil zi` `d ?hbn `axl `piax dil jixt

`edy ,`nw `pyill (a,a) zeaezkc `nw wxta

oi`c ,(`,cl oihib) "gleyd"a gkenck ,xwir

zerepv meyn :mzd yxtnck ,oihiba qpe` zprh

`ni`e :inp `ax dil xcdn i`ne !zevext meyne

zprh oi`c mzd `ax xaq `de ?hb epi`c `yixn

ixii` `giky `lc `qpe`a elit`e !oihiba qpe`

oi` `nlr ileklc mzd opixn` gikyc ,mzd

qpe` :igce ,`xan diwqtc `dn iziinc ,qpe`

xne`e .dizrc` iweq`l dil dedc ,ip`y gikyc

qpe`c ;qpe` ipeeb dyly `ki`c :wgvi epiax

qpe`e ,qpe` oi` `nlr ilekl - ixnbl gikyc

yi `axl elit` - oizrnyc oebk ,llk giky `lc

zerepv meyn xfbinl `kilc ,oihiba elit` ,qpe`

meyne ,llk giky `lc oeik - qip`c `xaqc

.llk giky `lc oeik ,opax xefb `l inp zevext
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lka rnyn - "iz`a `l m`"c epeyl zernyn

`l" e` "df ilegn zn m`" la` .`ai `ly oipr
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ùéà úùàë,ileg eze`n znc ab lr s`e ,z`hga bbeyae wpga cifna dilr `ade Ð

df ixd" hbd zxiqna dl xne`a dl iwen `xnbae .dzinl jenq `l` dyxib `ly itl

`ed dzinl jenq :xaq dcedi iax jkld ."izn m` mlera ip`y zrn ea iyxbzde jhib

`wtqn `zry lk `hib dl adi ikn :xaq iqei iaxe ,`id yi` zy` ikd inwne hb iedc

`id `witq jkld ,"mlera ip`y zrn"a ol

.ielz my`a dilr `adeàøîâøçà øáãáÐ

.yinyzaúåðæ íåùî ïéùùåçå`a `ny Ð

?xn`w i`n :jixt onwle .dilrïéùùåç ïéàåÐ

lra `nymyl.ipy hb dkixvdl ,oiyeciwéàî
øîà÷xaca ewqrzp `ny oiyyeg oi` :ipzw Ð

!zepf meyn oiyyege :ipz xcde ,xg`ïéùùåç
ïéùåãé÷ íåùî,oiyecw meyn ipy hb dkixve Ð

,okl mcew dl exqn xaky oyi hb mrh o`k oi`e

.hb dze` oikixvn elld oiyeciw mrh `l`ïúð
íéôñë äì.dlira xg` Ðúåðæ íåùî ïéùùåç

.zepfa ef d`ia oilez ,xnelk Ðïéùùåç ïéàå
ïéùåã÷ìlra oiyecw myl i`c .hb dkixvdl Ð

Ðzepfc oiyyeg i`de .opz` dl aidi ded `l

Ðmeyn i` ?`ki` `yyg i`nc ,`weec e`l

dpedkÐdnexzl i`e ,dlqtpe ,`id dyexb `d

Ð,dxiar z`iaa `l` `lqtin `l odk za

zenaia iyxtnc jpde xfnne oizp llg ieb oebk

"oiyyeg oi`" hwpc icii` `l` .oiyecwae

.`yixa oiyyeg oeyl hwp ,`tiqaåæá óàÐ

mitqk dl ozpyÐ,oiyeciw meyn oiyyeg

.dpzn `l` edpip opz` e`l mitqk ipd `nlc

àä àìæà ïàîë"wxefd"a opgei iax iwe`c Ð

z` yxbna lld ziae i`ny zia zwelgn

lld zia dl ikxvnc ,iwcpeta enr dple ezy`

ipy hbÐde`x `l la` ,dlrapy de`xyaÐ

.opiyiig `lìëä éøáãë ïàîë`pzl oiac Ð

de`x `lc `kid :opixn` iqei iaxl oia `nwÐ

de`xc `kide ,opiyiig `lÐe`l i` ,opiyiig

.mitqk meynéðú÷ íéôñë éãéîdiipz` i` Ð

mitqk `pzlÐdiiypinl `qxiba irh ded `l

.ixnblïéùùåç óà?"s`" i`n :jixt dinwl Ð

àä àìæà ïàîë`ail` opgei iax iwe`c Ðziac

.hb dkixv de`xc `kidc ,lldéáøá éñåé éáøë
äãåäézia ewlgp `l `nw `pzl eli`c Ð

lld zia wiay `lc ,df xaca lld ziae i`ny

iaxk dl xaq iqei iax la` .i`ny ziak mizqe

`lya s` ediizbelt iwenc o`nk `le ,opgei

de`x `l ik `kd `dc ,dlrapy de`xÐ

.opiyiig `lc ecen edlekóà éàî`dc Ð

`lew `l` ,`yyg `weec e`l zepfc `yyg

oiyyeg oi`e zepfa dze` oilez :xnel ,`id

oiyyeg :xninl dil ded iqei iaxe .oiyeciwl

.zepfa lwdl oilez oi`e oiyeciwläåàø àì óà
'åëdcgizpy de`xy oeikc ÐÐiccd` iqiibc oeikc ,d`ia icr od od cegid icrÐ

.d`ial oiyyegãçë àìã`nw `pzl i`c ÐÐ,zepfa oilez :xn`d ,inp de`x elit`

iqei iaxl i`e .hb dkixv dpi`eÐo`nk dil `xiaqe .oiyyeg xn`w inp de`x `l ik

.hb lld zia dl ikxvnwe ,de`x `lya ediizbelt mzd iwencúåîéù ãáìáå àðúÐ

zn `l i` la`Ðiqei iaxl oia :opikxte .z`hg aiige ,`ed `hib e`lc `zln i`lbi`

ikid ziin ikle ,i`ce yi` zy` dl ieync dcedi iaxl oia ,wtq yi` zy` dl ieync

xg`l cr hb ied `l ok m` ,dxiqn zryn rxtnl hb ied `l edcicl `d ?`hib ied

:ipyne !dzinäáø øîà"izn m` meidn" xne`a e`l oizipzn ÐÐikl i`ce `iddc

ip`y zrn" xne`a `l` .xeht dilr `ade ,dpizp zryn hb iedc `zlin i`lbi` ziin

.`id yi` zy` `xwirne ,`hib liig dzinl jenq dcedi iaxl ,jkld ."hb iedl mlera

,wtq hb iede ,dzinl dkenqd dry `id ef `nlc ol `wtqn dpizp zryn :xaq iqei iaxe

ith iigc ab lr s`eÐ.dxixa oi`íéúðéáù.dzinl dpizp oia Ð
àîèîå
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äåàødple ezy` z` yxbnd :opz (`,`t oihib) "wxefd"a - dlit`a enr dcgiizpy

rnynck dlit`a enr dcgiizp oicd `ed .dl iziin jenqae ,iwcpeta enr

.`kdïúðoeik ,dlrapy de`x elit` :yexit - zepf meyn oiyyeg mitqk dl

dlqtp xak dpedklc ,"oiyyeg" oeyl jiiy oi` zepfac :i"yx yxit .mitqk dl ozpy

`lqtin `l dnexzle ,dyexb `id ixdy -

izekl dlrapy ,dxiar z`iaa `l` odk za

.oiyyeg hwp oiyeciw ab`e .xfnn ,oizp ,llg

dieptd lr `ad iept :xn`c xfrl` iaxl ,edine

xity inp hwp - dpef d`yr zeyi` myl `ly

zenaia `cenlzc `nzq ,edine .zepfa "oiyyeg"

.xfrl` iaxk `ziixa e` dpyn gky` `l (a,`q)

íà,iccd` oxzq ilin ixz ipdc - s` i`n ok

.oiyecwl oiyyeg oi` - zepfl oiyyeg i`c

àðú`d :qxhpewa yxit - zeniy calae

epiid - zyxebn dpi`e zyxebn iqei iax xn`wc

zyxebn `ied dzin zryae ,seqal zn m`

la` .`hib ied - ziin ikle :opixn`ck ,dxenb

,`ed `hib e`lc `zlin i`lbi` - zn `l m`

qxhpewd yxtn iqei iaxc `nrhe .z`hg aiige

znykl opixn` `le ,dxixa oi`c meyn - jenqa

zewegx zery oze` eid dlgzny xacd xxaed

oi` ,`l` .i`cea yi` zy` dzide ,dzind on

dzin zry cre dpizp zryn daygpe ,dxixa

xaq i`c ,wgvi epiaxl d`xp oi`e .dyexb wtq

`ied dzin zry crc ikid ik ok m` dxixa oi`

seqal xacd xxaedy ab lr s` ,zyxebn wtq

zryn ,dzind on zewegx eid zery oze`y

s` ,i`ce zyxebn `dz `l inp jli`e dzin

dzid dry dze`y seqal xacd xxaedy it lr

`l legl hbl didy dryac oeik ,dzinl dkenq

oihib) "hbd lk" wxt yixa lirle .xxean did

ziin ikc oeik ,dxixa yic `icda opiwiic (a,dk

epl didi - ileg eze`n zn `l elit`e ,hb ied

,minid mze` lk wtqn zyxebn `dzy xnel

.oiyexibd llk elg `ly xacd xxaed xn`p `le

xn` (a,fl oiaexir) "oiaxrn lka" wxtac :cere

,llk aexir liig `l - dxixa oi` xn`c o`nlc

legl oiyexibl mdl did `l inp `kd - ok m`e

ok lr .seqal xacd xxaedc ab lr s` ,llk

:xn`c iqei iaxc `nrhc ,wgvi epiaxl d`xp

m` ol `wtqnc meyn - zyxebn dpi`e zyxebn

oilg e` ,xi`n iaxk dpizp zryn oiyexibd oilg

yxit oke .dcedi iaxk dzin mcew zg` dry

.m"aixøîàmlera ip`y zrn xne`a dax

jhib df ixd" yexita xn`y :qxhpewa yxit -

,`id diytp it`a `zline ."mlera ip`y zrn

,"izn m` meidn jhib df ixd"` `yix` i`w `le

oi`e .dpizp zryn zyxebn `nlr ilekl mzdc

.lirl ixii`c i`n` i`wc rnyn "minid oze`a `id dn"c `pyilc ,mz epiaxl d`xp

ixd" :ipzwc ,"izn m` meidn"` i`wc rnyn `icda `ztqezac :wgvi epiax xne` cere

n izn m` meidn jhib dfiziine ,'ek dz`ivna i`kf dlra mizpiay minid - "df ileg

dyrp :l`ppg epiax yexita aezky enk mz epiaxl d`xpe .jenqac i`pz jpdc `zbelt

ezrcy ,miign epiid - xn`wc "meidn" ,xnelk ."mlera ip`y zrn" s"ka "xne`k"

i`wc ab lr s`e .ezzinl jenq zg` dry miign legiy wx ,lkeiy dn lk hbd xg`l¥

`id ixd :ipzwc oeik ,dzin xg`l hb oi` `de :xity jixt ,"izn m` meidn"` ,`yix`

lr s` ,dzin xg`l `l` dpizp zryn lg hb oi` ok m` - dixac lkl yi` zy`k

i`ce zyxebn dpi` - zyxebn dpi`e zyxebn xn`c iqei iax oke ."meidn" xn`c ab

`veid lk :xn`c `de :xn`z m`e !dzin xg`l hb oi` `de ,jli`e dzin zryn `l`

i`pz lr hb azek didy qxhpewa yxite ,ezy`l azek zezixk hb cec zia znglnl
m`
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úLøBâî :øîBà éñBé éaø ,äéøác ìëì Léà úLàk§¥¤¦§¨§¨¤¨©¦¥¥§¤¤
.úLøBâî dðéàåàøîâäãçééúpL äeàø :ïðaø eðz §¥¨§¤¤¨©¨©¨¨¤¦§©£¨

ähnä úBìbøî úçz Bnò äðLiL Bà ,äìéôàa Bnò¯ ¦©£¥¨¤¨§¨¦©©©§§©¦¨
ïéLLBçå ;øçà øáãa e÷qòúð ànL ïéLLBç ïéà¥§¦¤¨¦§©§§¨¨©¥§§¦
éaøa éñBé éaø ,ïéLec÷ íeMî ïéLLBç ïéàå úeðæ íeMî¦§§¥§¦¦¦¦©¦¥§©¦
?øîà÷ éàî .ïéLecé÷ íeMî ïéLLBç óà :øîBà äãeäé§¨¥©§¦¦¦¦©¨¨©
äeàø :øîà÷ éëä ,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîà£©©©§¨£©©¨©£¨¦¨¨©¨¨

äìòápL¯íéôñk dì ïúð ,ïéLecé÷ íeMî ïéLLBç¯ ¤¦§£¨§¦¦¦¦¨©¨§¨¦
ïéàå ,dì ïúð dððúàa :ïðéøîàc ,úeðæ íeMî ïéLLBç§¦¦§§¨§¦©§¤§¨¨¨©¨§¥
:øîBà äãeäé éaøa éñBé éaø ,ïéLecé÷ íeMî ïéLLBç§¦¦¦¦©¦¥§©¦§¨¥
øîàc àä àìæà ïàîk .ïéLecé÷ íeMî ïéLLBç Bæa óà©§§¦¦¦¦§©¨§¨¨§¨©

ú÷Bìçî :ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø¯äeàøLk ©¨©©¨¨¨©©¦¨¨©£¤§¤¨¨
äìòápL äeàø àì ìáà ,äìòápL¯ïéà ìkä éøác ¤¦§£¨£¨Ÿ¨¨¤¦§£¨¦§¥©Ÿ¥

é÷úî .ìkä éøáãk ?ïàîk ,éðL èb epîéä äëéøödì ó §¦¨¥¤¥¥¦§©§¦§¥©Ÿ©§¦¨
:øîà÷ éëä ,ééaà øîà àlà ?éðú÷ íéôñk écéî :ééaà©©¥¦¥§¨¦¨¨¥¤¨£©©©¥¨¦¨¨©

äìòápL äeàø¯ïéLLBç ïéàå úeðæ íeMî ïéLLBç ¨¨¤¦§£¨§¦¦§§¥§¦
óà :øîBà äãeäé éaøa éñBé éaø ,ïéLecé÷ íeMî¦¦¦©¦¥§©¦§¨¥©
äaø øîàc àä àìæà ïàîk .ïéLecé÷ íeMî ïéLLBç§¦¦¦¦§©¨§¨¨§¨©©¨

ú÷Bìçî :ïðçBé éaø øîà äðç øa øa¯äeàøLk ©©¨¨¨©©¦¨¨©£¤§¤¨¨
äìòápL äeàø àì ìáà ,äìòápL¯ïéà ìkä éøác ¤¦§£¨£¨Ÿ¨¨¤¦§£¨¦§¥©Ÿ¥

.äãeäé éaøa éñBé éaøk ?ïàîk ,éðL èb epîéä äëéøö§¦¨¥¤¥¥¦§©§©¦¥§©¦§¨
é÷úî,àáø øîà àlà ?"óà" éàî ,ïk íà :àáø dì ó ©§¦¨¨¨¦¥©©¤¨£©¨¨

àì óà :øîBà äãeäé éaø øa éñBé éaø :øîà÷ éëä̈¦¨¨©©¦¥©©¦§¨¥©Ÿ
äìòápL äeàø¯àìæà ïàîk .ïéLecé÷ íeMî ïéLLBç ¨¨¤¦§£¨§¦¦¦¦§©¨§¨

ú÷Bìçî :ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîàc àä̈§¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨©£¤
¯äìòápL äeàø àì ìáà ,äìòápL äeàøLk¯éøác §¤¨¨¤¦§£¨£¨Ÿ¨¨¤¦§£¨¦§¥

äî" .ãçk àìc ?ïàîk ,èb epîéä äëéøö dðéà ìkä©Ÿ¥¨§¦¨¥¤¥§©§¨§©©
Léà úLàk :øîBà äãeäé éaø ?íéîiä ïúBàa àéä¦§¨©¨¦©¦§¨¥§¥¤¦
."úLøBâî dðéàå úLøBâî :øîBà éñBé éaø ,äéøác ìëì§¨§¨¤¨©¦¥¥§¤¤§¥¨§¤¤
àîéé÷ àäå ?àhéb éåä úééî éëìe .úeîiL ãáìáe :àðz̈¨¦§©¤¨§¦¨¥¨¥¦¨§¨©§¨
úòî" øîBàa :äaø øîà !äúéî øçàì èb ïéàc ïì̈§¥¥§©©¦¨¨©©¨§¥¥¥

íézðéaL íéîé :ïðaø eðz ."íìBòa éðàL¯éàkæ dìòa ¤£¦¨¨¨©¨©¨¦¤¥§©¦©§¨©©
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גיטין. מי שאחזו - פרק שביעי דף עג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr br sc oihib(iriax meil)

`id ixdLéà úLàk,äéøác ìëìaiig cifna xg` dilr `a m`e §¥¤¦§¨§¨¤¨
`l` hbd legiy lrad zrc oi`y iptn .z`hg aiig bbeyae wpg

.hbd zpizp zryn `le ezzinl jenq,øîBà éñBé éaømpn`y ©¦¥¥
m` `ed wtq drye dry lk j` ,dzinl jenq hbd legiy ezrc

`id mini mze`a jkle ,ezzinl dkenqd dryd `id efúLøBâî§¤¤
úLøBâî dðéàå.ielz my` aiig dilr `ade ,zyxebn wtq - §¥¨§¤¤

àøîâ
dxeq` ,zeni m` meidn dlra dyxiby dy`y ,dpyna epipy

,`ziixa jk lr `xnbd d`ian .enr cgiizdläeàø ,ïðaø eðz̈©¨¨¨¨
ef dy`lBnò äãçééúpLdlra mr -,äìéôàaúçz Bnò äðLiL Bà ¤¦§©£¨¦¨£¥¨¤¨§¨¦©©

øçà øáãa e÷qòúð àîL ïéLLBç ïéà ,ähnä úBìbøî.yinyza - ©§§©¦¨¥§¦¤¨¦§©§§¨¨©¥
úeðæ íeMî ïéLLBçå,[`xnba oldl x`eaie] zepfa dilr `a `ny - §§¦¦§

ïéLLBç ïéàådilr `a `nyíeMî,ïéLec÷epnn dkixv oi` jkle §¥§¦¦¦¦
.dl ozp xaky oey`x hb xg` ipy hb,øîBà äãeäé éaøa éñBé éaø©¦¥§©¦§¨¥

ïéLecé÷ íeMî ïéLLBç óàdkixveoiyeciw meyn ipy hb epnn ©§¦¦¦¦
:`xnbd zxxan .el`øîà÷ éàî`pzd ixaca xe`iad dn - ©¨¨©

jk xg`e ,xg` xacl miyyeg oi`y xn` dligzay ,`ziixaa
ewlgp mi`xen` dylye .oiyeciwl `le zepfl miyyegy xn`

:ef `ziixa xe`iaaïîçð áø øîàøîà÷ éëä ,äeáà øa äaø øîà- ¨©©©§¨¨©©¨©£¨¨¦¨¨©
oi` dcgiizpy de`x ,`pzd xn` jke `ziixad ixaca siqedl yi

m`e ,dilr `ay oiyyegïéLecé÷ íeMî ïéLLBç ,äìòápL äeàø- ¨¨¤¦§£¨§¦¦¦¦
y e`x m` j` .dze` lra oiyeciw myl `nyíéôñk dì ïúðxg` ¨©¨§¨¦

,ef d`iaïéLLBçokl mcew dilr `ay ef d`iay milez -íeMî §¦¦
úeðæ,`idïðéøîàcel` mitqkydì ïúð dpðúàazxeza dl epzip - §§©§¦¨§©§©¨¨©¨

,zepfd zxenz 'opz`'åokléñBé éaø .ïéLecé÷ íeMî ïéLLBç ïéà §¥§¦¦¦¦©¦¥
a óà ,øîBà äãeäé éaøad`iaBæ,mitqk dl ozp dixg`yïéLLBç §©¦§¨¥©§§¦

ïéLecé÷ íeMî.hb epnid dkixve`nw `pz `ziixaa ewlgpy oeik ¦¦¦
milezy e` oiyeciw z`ial miyyeg m`d ,dcedi iaxa iqei iaxe

oldl dpynd oic z` `xnbd d`ian ,zepf z`ia ef dzidy,(.`t)

dple ezy` z` yxbnd ,oldl epipy :dxn`p in zhiyk zx`ane
ziae ,ipy hb epnn dkixv dpi` mixne` i`ny zia ,wcpeta enr
iax mya dpg xa xa dax xn`e .ipy hb dkixv mixne` lld
i`ny ziay .el dlrapy e`x xy`k wx `id ef zwelgny ,opgei
z`ia `ny miyyeg oi`e zepf zlira ezlira mc` dyer ,mixaeq
ezlira dyer mc` oi`y mixaeq lld ziae ,ef `id oiyeciw
.ipy hb epnn dkixv jkitle ,ef `id oiyeciw z`iae ,zepf zlira
lkd ixac ,enr dcgizpy `l` el dlrapy e`x `l m` ,mle`

,`xnbd zxxan .ipy hb epnn dkixv dpi`àìæà ïàîkzhiyk - §©©§¨
xn`p in,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîàc àäyú÷Bìçîzia ¨§¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨©£¤

wx `id ef dpyna lld ziae i`nyìáà ,äìòápL äeàøLkm`àì §¤¨¨¤¦§£¨£¨Ÿ
,äìòápL äeàø.éðL èb epîéä äëéøö ïéà ìkä éøác,`xnbd zx`an ¨¨¤¦§£¨¦§¥©Ÿ¥§¦¨¥¤¥¥¦

,`ziixad z` dea` xa dax ly exe`ia itly ixdïàîkiax xn` §©
oiyyeg dlrapy de`xyk ,mzenk dkldy lld zialy opgei

,hb epnid dkixve oiyeciwlìkä éøáãkoiae `nw `pz zrcl oia - §¦§¥©Ÿ
de`x m`y micen mdipy ixdy ,dcedi iaxa iqei iax zrcl

`l m`e ,oiyeciwl miyyeg dlrapymiyyeg oi` dlrapy de`x
.dlrapy xg` mitqk dl ozpy ote`a `l` ewlgp `le ,oiyeciwl
:`ziixad ixaca dea` xa dax ly exe`ia lr `xnbd dywn

é÷úî,éiaà dì óéðz÷ íéôñk éãéîzpizp' `ziixaa xkfed ike - ©§¦¨©©¥¦¦§¨¦¨¨¥
ewlgp dfa m`y i`ce `lde ,mi`pzd ewlgp dfay yxtpy 'mitqk
ixnbl df oipr hinydl ezqxiba `pzd dreh did `l mi`pzd
ixac z` iia` x`an ef `iyew gkn .`ziixad ixac jezn

:xg` ote`a `ziixadøîà÷ éëä ,éiaà øîà àlà,`pzd xn` jk - ¤¨¨©©©¥¨¦¨¨©
,äìòápL äeàøïéLLBçdlray milez -éLLBç ïéàå ,úeðæ íeMîo ¨¨¤¦§£¨§¦¦§§¥§¦

dlrayíeMî.ïéLecé÷óà ,øîBà äãeäé éaøa éñBé éaøïéLLBç ¦¦¦©¦¥§©¦§¨¥©§¦
dlray.ïéLecé÷ íeMî:iia` zrcl `xnbd zxxanàìæà ïàîkàä ¦¦¦§©©§¨¨

,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîàcyú÷Bìçîziae i`ny zia §¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨©£¤
wx `id lld,äìòápL äeàøLkìáàìkä éøác ,äìòápL äeàø àì §¤¨¨¤¦§£¨£¨Ÿ¨¨¤¦§£¨¦§¥©Ÿ

.éðL èb epîéä äëéøö ïéàiia` x`iay oeiky ,`xnbd zx`an ¥§¦¨¥¤¥¥¦
miyyeg oi` dlrapy de`x m` elit` `nw `pz zrcly

gxkda ,oiyeciwlïàîkdkldy lld zialy opgei iax xn` §©
,oiyeciwl oiyyeg dlrapy de`xyk ,mzenkéaøa éñBé éaøk§©¦¥§©¦

äãeäéeli`y .'oiyeciw meyn oiyyeg s`' dlrapy de`xa xn`y §¨
`ed xn`i gxkda ,oiyeciwl miyyeg oi`y xn`y `nw `pz
,ewlgp m` ixdy ,llk df xaca lld ziae i`ny zia ewlgp `ly
`xnbd dywn .mzenk dkld oi`y i`ny ziak xaeq `edy `vnp

:iia` lré÷úîïk íà ,àáø dì óde`xa `ziixaa zwelgndy ©§¦¨¨¨¦¥
iaxa iqei iaxe ,zepf z`iaa milezy `nw `pz zrcy ,dlrapy

ok m` ,oiyeciw z`ial yyeg dcediéàî'óà'xn`y oeyld edn - ©©
drnyny 'oiyeciw meyn oiyyeg s`' dcedi iaxa iqei iax
df mixzeqd mixac ipy md ixde ,oiyeciwl s`e zepfl oiyyegy
oiyyege ,ipy hb dkixv oi`y lwdl zepfa milez ixdy ,df z`

ax x`an ef `iyew gkn .ipy hb dkixvdle xingdl oiyeciwl`
:xg` ote`a `ziixad ixac z`,øîà÷ éëä ,àáø øîà àlàde`x ¤¨¨©¨¨¨¦¨¨©

,oiyeciw meyn miyyeg oi`e zepf meyn oiyyeg ,dlrapyéaø©¦
,øîBà äãeäé éaø øa éñBéóàm`äìòápL äeàø àìdcgiizpy `l` ¥©©¦§¨¥©Ÿ¨¨¤¦§£¨

,enr,ïéLecé÷ íeMî ïéLLBçicir od od cegid iciry meyne §¦¦¦¦
zxxan .efa df md milibxy oeik dilr `ay dwfg ,xnelk ,d`ia

:`ax zrcl `xnbdøîà äðç øa øa äaø øîàc àä àìæà ïàîk§©©§¨¨§¨©©¨©©¨¨¨©
,ïðçBé éaøyú÷Bìçîwx `id i`ny ziae lld ziaäeàøLk ©¦¨¨©£¤§¤¨¨

,äìòápLìáàm`epîéä äëéøö dðéà ìkä éøác äìòápL äeàø àì ¤¦§£¨£¨Ÿ¨¨¤¦§£¨¦§¥©Ÿ¥¨§¦¨¥¤
,èb,`ax ly exe`ia itly ixd ,`xnbd zx`anïàîkiax xn` ¥§©

oiyyeg dlrapy de`xyk ,mzenk dkldy lld zialy opgei
gxkda ,oiyeciwlãçk àìciax zrck `le `nw `pz zrck `l - §Ÿ§©

dlrapy de`x m` s` `nw `pz zrcl ixdy .dcedi iaxa iqei
`nw `pzy xn`p ji`e ,zepfa milez `l` oiyeciwl oiyyeg oi`
`l m` elit` ,dcedi iaxa iqei iax zrcle .i`ny ziak xeaqi
iax eli`e ,oiyeciwl oiyyeg mb dcgiizpy `l` dlrapy de`x
oiyyeg oi` lkd ixac dlrapy de`x `l m`y xn` opgei
i`ny zia zwelgn z` cinrn `axy gxkda `l` .oiyeciwl
oiyyeg lld ziale ,dlrapy de`x `ly ote`a lld ziae

.dcedi iaxa iqei iax ixack edfe ,hb dkixve oiyeciwl
,dpyna epipyLéà úLàk ,øîBà äãeäé éaø ,íéîiä ïúBàa àéä äî©¦§¨©¨¦©¦§¨¥§¥¤¦

úLøBâî dðéàå úLøBâî ,øîBà éñBé éaø .äéøác ìëì:àðzepipy - §¨§¨¤¨©¦¥¥§¤¤§¥¨§¤¤¨¨
úeîiL ãáìáedf oi` ,zyxebn wtq `idy iqei iax xn`y dn - ¦§¨¤¨

`id `ny wtq did dry lky `vnpy ,lrad zn seqal m` `l`
dlbzp ixd ,zn `l seqal m` mle` ,dzinl dkenqd dry
dxaq dligza .yi` zy` lr `ay `vnpe ,hb df oi`y rxtnl
m` meidn jhib df ixd' xn`y ote`a xaecn `tiqay `xnbd
zryn lg hbdy mixne` `l 'meidn' xn` `edy elit`e ,'izn
wtq iqei iaxle ,`id yi` zy` i`ce dcedi iaxl `l` ,ezxiqn

,`xnbd dywn ok m` .`id yi` zy`àhéb éåä úééî éëìeike - §¦¨¥£¥¦¨
,hbd legi lrad zeniy xg`lïì àîéé÷ àäåøçàì èb ïéàc.äúéî §¨©§¨¨§¥¥§©©¦¨

:`xnbd zvxzn,äaø øîài`ce 'izn m` meidn' xn`y ote`a ¨©©¨
pizp zryn lg hbdy rxtnl dlbzn znykldilr `ade ,ez

`tiqa xaecn `l` ,`id diept ixdy melkn xehtøîBàadf ixd' §¥
ea iyxbzde ,df ilegn izn m` jhib'íìBòa éðàL úòî.dfae ¥¥¤£¦¨¨

`le ezzin mcew zg` dry hbd legiy ezpeeky dpynd zxaeq
xxaed zn `ly lk dcedi iax zrcly `l` ,hbd zpizp zryn
`ade yi` zy` `l` dry dze`a dyexb dzid `ly xacd
lk hbd zpizp zryny oeik ,iqei iax zrcle .z`hg aiig dilr
dilr `ad ,ezzinl dkenqd dryd `id `ny wtqa `id dry
mixne` `le ,ielz my` aiigy yi` zy` wtq lr `ak `ed ixd
oeik ,dry dze`a dyexb dzid `ly xacd xxaed ,onf xg`l
dn' ly df oica zehiy cer d`ian `xnbd .dxixa oi`y ezrcy

:'minid oze`a `id,íéúðéaL íéîé ,ïðaø eðzdúàéöîa ,éàkæ dìòa ¨©¨¨¨¦¤¥§©¦©£¨©©¦§¦¨¨
å ,äéøãð úøôäáe ,äéãé äNòîáe`ed ixd ,eiptl `id dzn m` §©£¥¨¤¨©£¨©§¨¤¨§
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ריי
miwxt dyelyaa cenr br sc ± iriax wxtoihib

ùéà úùàë,ileg eze`n znc ab lr s`e ,z`hga bbeyae wpga cifna dilr `ade Ð

df ixd" hbd zxiqna dl xne`a dl iwen `xnbae .dzinl jenq `l` dyxib `ly itl

`ed dzinl jenq :xaq dcedi iax jkld ."izn m` mlera ip`y zrn ea iyxbzde jhib

`wtqn `zry lk `hib dl adi ikn :xaq iqei iaxe ,`id yi` zy` ikd inwne hb iedc

`id `witq jkld ,"mlera ip`y zrn"a ol

.ielz my`a dilr `adeàøîâøçà øáãáÐ

.yinyzaúåðæ íåùî ïéùùåçå`a `ny Ð

?xn`w i`n :jixt onwle .dilrïéùùåç ïéàåÐ

lra `nymyl.ipy hb dkixvdl ,oiyeciwéàî
øîà÷xaca ewqrzp `ny oiyyeg oi` :ipzw Ð

!zepf meyn oiyyege :ipz xcde ,xg`ïéùùåç
ïéùåãé÷ íåùî,oiyecw meyn ipy hb dkixve Ð

,okl mcew dl exqn xaky oyi hb mrh o`k oi`e

.hb dze` oikixvn elld oiyeciw mrh `l`ïúð
íéôñë äì.dlira xg` Ðúåðæ íåùî ïéùùåç

.zepfa ef d`ia oilez ,xnelk Ðïéùùåç ïéàå
ïéùåã÷ìlra oiyecw myl i`c .hb dkixvdl Ð

Ðzepfc oiyyeg i`de .opz` dl aidi ded `l

Ðmeyn i` ?`ki` `yyg i`nc ,`weec e`l

dpedkÐdnexzl i`e ,dlqtpe ,`id dyexb `d

Ð,dxiar z`iaa `l` `lqtin `l odk za

zenaia iyxtnc jpde xfnne oizp llg ieb oebk

"oiyyeg oi`" hwpc icii` `l` .oiyecwae

.`yixa oiyyeg oeyl hwp ,`tiqaåæá óàÐ

mitqk dl ozpyÐ,oiyeciw meyn oiyyeg

.dpzn `l` edpip opz` e`l mitqk ipd `nlc

àä àìæà ïàîë"wxefd"a opgei iax iwe`c Ð

z` yxbna lld ziae i`ny zia zwelgn

lld zia dl ikxvnc ,iwcpeta enr dple ezy`

ipy hbÐde`x `l la` ,dlrapy de`xyaÐ

.opiyiig `lìëä éøáãë ïàîë`pzl oiac Ð

de`x `lc `kid :opixn` iqei iaxl oia `nwÐ

de`xc `kide ,opiyiig `lÐe`l i` ,opiyiig

.mitqk meynéðú÷ íéôñë éãéîdiipz` i` Ð

mitqk `pzlÐdiiypinl `qxiba irh ded `l

.ixnblïéùùåç óà?"s`" i`n :jixt dinwl Ð

àä àìæà ïàîë`ail` opgei iax iwe`c Ðziac

.hb dkixv de`xc `kidc ,lldéáøá éñåé éáøë
äãåäézia ewlgp `l `nw `pzl eli`c Ð

lld zia wiay `lc ,df xaca lld ziae i`ny

iaxk dl xaq iqei iax la` .i`ny ziak mizqe

`lya s` ediizbelt iwenc o`nk `le ,opgei

de`x `l ik `kd `dc ,dlrapy de`xÐ

.opiyiig `lc ecen edlekóà éàî`dc Ð

`lew `l` ,`yyg `weec e`l zepfc `yyg

oiyyeg oi`e zepfa dze` oilez :xnel ,`id

oiyyeg :xninl dil ded iqei iaxe .oiyeciwl

.zepfa lwdl oilez oi`e oiyeciwläåàø àì óà
'åëdcgizpy de`xy oeikc ÐÐiccd` iqiibc oeikc ,d`ia icr od od cegid icrÐ

.d`ial oiyyegãçë àìã`nw `pzl i`c ÐÐ,zepfa oilez :xn`d ,inp de`x elit`

iqei iaxl i`e .hb dkixv dpi`eÐo`nk dil `xiaqe .oiyyeg xn`w inp de`x `l ik

.hb lld zia dl ikxvnwe ,de`x `lya ediizbelt mzd iwencúåîéù ãáìáå àðúÐ

zn `l i` la`Ðiqei iaxl oia :opikxte .z`hg aiige ,`ed `hib e`lc `zln i`lbi`

ikid ziin ikle ,i`ce yi` zy` dl ieync dcedi iaxl oia ,wtq yi` zy` dl ieync

xg`l cr hb ied `l ok m` ,dxiqn zryn rxtnl hb ied `l edcicl `d ?`hib ied

:ipyne !dzinäáø øîà"izn m` meidn" xne`a e`l oizipzn ÐÐikl i`ce `iddc

ip`y zrn" xne`a `l` .xeht dilr `ade ,dpizp zryn hb iedc `zlin i`lbi` ziin

.`id yi` zy` `xwirne ,`hib liig dzinl jenq dcedi iaxl ,jkld ."hb iedl mlera

,wtq hb iede ,dzinl dkenqd dry `id ef `nlc ol `wtqn dpizp zryn :xaq iqei iaxe

ith iigc ab lr s`eÐ.dxixa oi`íéúðéáù.dzinl dpizp oia Ð
àîèîå
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äåàødple ezy` z` yxbnd :opz (`,`t oihib) "wxefd"a - dlit`a enr dcgiizpy

rnynck dlit`a enr dcgiizp oicd `ed .dl iziin jenqae ,iwcpeta enr

.`kdïúðoeik ,dlrapy de`x elit` :yexit - zepf meyn oiyyeg mitqk dl

dlqtp xak dpedklc ,"oiyyeg" oeyl jiiy oi` zepfac :i"yx yxit .mitqk dl ozpy

`lqtin `l dnexzle ,dyexb `id ixdy -

izekl dlrapy ,dxiar z`iaa `l` odk za

.oiyyeg hwp oiyeciw ab`e .xfnn ,oizp ,llg

dieptd lr `ad iept :xn`c xfrl` iaxl ,edine

xity inp hwp - dpef d`yr zeyi` myl `ly

zenaia `cenlzc `nzq ,edine .zepfa "oiyyeg"

.xfrl` iaxk `ziixa e` dpyn gky` `l (a,`q)

íà,iccd` oxzq ilin ixz ipdc - s` i`n ok

.oiyecwl oiyyeg oi` - zepfl oiyyeg i`c

àðú`d :qxhpewa yxit - zeniy calae

epiid - zyxebn dpi`e zyxebn iqei iax xn`wc

zyxebn `ied dzin zryae ,seqal zn m`

la` .`hib ied - ziin ikle :opixn`ck ,dxenb

,`ed `hib e`lc `zlin i`lbi` - zn `l m`

qxhpewd yxtn iqei iaxc `nrhe .z`hg aiige

znykl opixn` `le ,dxixa oi`c meyn - jenqa

zewegx zery oze` eid dlgzny xacd xxaed

oi` ,`l` .i`cea yi` zy` dzide ,dzind on

dzin zry cre dpizp zryn daygpe ,dxixa

xaq i`c ,wgvi epiaxl d`xp oi`e .dyexb wtq

`ied dzin zry crc ikid ik ok m` dxixa oi`

seqal xacd xxaedy ab lr s` ,zyxebn wtq

zryn ,dzind on zewegx eid zery oze`y

s` ,i`ce zyxebn `dz `l inp jli`e dzin

dzid dry dze`y seqal xacd xxaedy it lr

`l legl hbl didy dryac oeik ,dzinl dkenq

oihib) "hbd lk" wxt yixa lirle .xxean did

ziin ikc oeik ,dxixa yic `icda opiwiic (a,dk

epl didi - ileg eze`n zn `l elit`e ,hb ied

,minid mze` lk wtqn zyxebn `dzy xnel

.oiyexibd llk elg `ly xacd xxaed xn`p `le

xn` (a,fl oiaexir) "oiaxrn lka" wxtac :cere

,llk aexir liig `l - dxixa oi` xn`c o`nlc

legl oiyexibl mdl did `l inp `kd - ok m`e

ok lr .seqal xacd xxaedc ab lr s` ,llk

:xn`c iqei iaxc `nrhc ,wgvi epiaxl d`xp

m` ol `wtqnc meyn - zyxebn dpi`e zyxebn

oilg e` ,xi`n iaxk dpizp zryn oiyexibd oilg

yxit oke .dcedi iaxk dzin mcew zg` dry

.m"aixøîàmlera ip`y zrn xne`a dax

jhib df ixd" yexita xn`y :qxhpewa yxit -

,`id diytp it`a `zline ."mlera ip`y zrn

,"izn m` meidn jhib df ixd"` `yix` i`w `le

oi`e .dpizp zryn zyxebn `nlr ilekl mzdc

.lirl ixii`c i`n` i`wc rnyn "minid oze`a `id dn"c `pyilc ,mz epiaxl d`xp

ixd" :ipzwc ,"izn m` meidn"` i`wc rnyn `icda `ztqezac :wgvi epiax xne` cere

n izn m` meidn jhib dfiziine ,'ek dz`ivna i`kf dlra mizpiay minid - "df ileg

dyrp :l`ppg epiax yexita aezky enk mz epiaxl d`xpe .jenqac i`pz jpdc `zbelt

ezrcy ,miign epiid - xn`wc "meidn" ,xnelk ."mlera ip`y zrn" s"ka "xne`k"

i`wc ab lr s`e .ezzinl jenq zg` dry miign legiy wx ,lkeiy dn lk hbd xg`l¥

`id ixd :ipzwc oeik ,dzin xg`l hb oi` `de :xity jixt ,"izn m` meidn"` ,`yix`

lr s` ,dzin xg`l `l` dpizp zryn lg hb oi` ok m` - dixac lkl yi` zy`k

i`ce zyxebn dpi` - zyxebn dpi`e zyxebn xn`c iqei iax oke ."meidn" xn`c ab

`veid lk :xn`c `de :xn`z m`e !dzin xg`l hb oi` `de ,jli`e dzin zryn `l`

i`pz lr hb azek didy qxhpewa yxite ,ezy`l azek zezixk hb cec zia znglnl
m`
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úLøBâî :øîBà éñBé éaø ,äéøác ìëì Léà úLàk§¥¤¦§¨§¨¤¨©¦¥¥§¤¤
.úLøBâî dðéàåàøîâäãçééúpL äeàø :ïðaø eðz §¥¨§¤¤¨©¨©¨¨¤¦§©£¨

ähnä úBìbøî úçz Bnò äðLiL Bà ,äìéôàa Bnò¯ ¦©£¥¨¤¨§¨¦©©©§§©¦¨
ïéLLBçå ;øçà øáãa e÷qòúð ànL ïéLLBç ïéà¥§¦¤¨¦§©§§¨¨©¥§§¦
éaøa éñBé éaø ,ïéLec÷ íeMî ïéLLBç ïéàå úeðæ íeMî¦§§¥§¦¦¦¦©¦¥§©¦
?øîà÷ éàî .ïéLecé÷ íeMî ïéLLBç óà :øîBà äãeäé§¨¥©§¦¦¦¦©¨¨©
äeàø :øîà÷ éëä ,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîà£©©©§¨£©©¨©£¨¦¨¨©¨¨

äìòápL¯íéôñk dì ïúð ,ïéLecé÷ íeMî ïéLLBç¯ ¤¦§£¨§¦¦¦¦¨©¨§¨¦
ïéàå ,dì ïúð dððúàa :ïðéøîàc ,úeðæ íeMî ïéLLBç§¦¦§§¨§¦©§¤§¨¨¨©¨§¥
:øîBà äãeäé éaøa éñBé éaø ,ïéLecé÷ íeMî ïéLLBç§¦¦¦¦©¦¥§©¦§¨¥
øîàc àä àìæà ïàîk .ïéLecé÷ íeMî ïéLLBç Bæa óà©§§¦¦¦¦§©¨§¨¨§¨©

ú÷Bìçî :ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø¯äeàøLk ©¨©©¨¨¨©©¦¨¨©£¤§¤¨¨
äìòápL äeàø àì ìáà ,äìòápL¯ïéà ìkä éøác ¤¦§£¨£¨Ÿ¨¨¤¦§£¨¦§¥©Ÿ¥

é÷úî .ìkä éøáãk ?ïàîk ,éðL èb epîéä äëéøödì ó §¦¨¥¤¥¥¦§©§¦§¥©Ÿ©§¦¨
:øîà÷ éëä ,ééaà øîà àlà ?éðú÷ íéôñk écéî :ééaà©©¥¦¥§¨¦¨¨¥¤¨£©©©¥¨¦¨¨©

äìòápL äeàø¯ïéLLBç ïéàå úeðæ íeMî ïéLLBç ¨¨¤¦§£¨§¦¦§§¥§¦
óà :øîBà äãeäé éaøa éñBé éaø ,ïéLecé÷ íeMî¦¦¦©¦¥§©¦§¨¥©
äaø øîàc àä àìæà ïàîk .ïéLecé÷ íeMî ïéLLBç§¦¦¦¦§©¨§¨¨§¨©©¨

ú÷Bìçî :ïðçBé éaø øîà äðç øa øa¯äeàøLk ©©¨¨¨©©¦¨¨©£¤§¤¨¨
äìòápL äeàø àì ìáà ,äìòápL¯ïéà ìkä éøác ¤¦§£¨£¨Ÿ¨¨¤¦§£¨¦§¥©Ÿ¥

.äãeäé éaøa éñBé éaøk ?ïàîk ,éðL èb epîéä äëéøö§¦¨¥¤¥¥¦§©§©¦¥§©¦§¨
é÷úî,àáø øîà àlà ?"óà" éàî ,ïk íà :àáø dì ó ©§¦¨¨¨¦¥©©¤¨£©¨¨

àì óà :øîBà äãeäé éaø øa éñBé éaø :øîà÷ éëä̈¦¨¨©©¦¥©©¦§¨¥©Ÿ
äìòápL äeàø¯àìæà ïàîk .ïéLecé÷ íeMî ïéLLBç ¨¨¤¦§£¨§¦¦¦¦§©¨§¨

ú÷Bìçî :ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîàc àä̈§¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨©£¤
¯äìòápL äeàø àì ìáà ,äìòápL äeàøLk¯éøác §¤¨¨¤¦§£¨£¨Ÿ¨¨¤¦§£¨¦§¥

äî" .ãçk àìc ?ïàîk ,èb epîéä äëéøö dðéà ìkä©Ÿ¥¨§¦¨¥¤¥§©§¨§©©
Léà úLàk :øîBà äãeäé éaø ?íéîiä ïúBàa àéä¦§¨©¨¦©¦§¨¥§¥¤¦
."úLøBâî dðéàå úLøBâî :øîBà éñBé éaø ,äéøác ìëì§¨§¨¤¨©¦¥¥§¤¤§¥¨§¤¤
àîéé÷ àäå ?àhéb éåä úééî éëìe .úeîiL ãáìáe :àðz̈¨¦§©¤¨§¦¨¥¨¥¦¨§¨©§¨
úòî" øîBàa :äaø øîà !äúéî øçàì èb ïéàc ïì̈§¥¥§©©¦¨¨©©¨§¥¥¥

íézðéaL íéîé :ïðaø eðz ."íìBòa éðàL¯éàkæ dìòa ¤£¦¨¨¨©¨©¨¦¤¥§©¦©§¨©©
,dLøBéå ,äéøãð úøôäáe äéãé äNòîáe dúàéöîa¦§¦¨¨§©£¥¨¤¨©£¨©§¨¤¨§§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr br sc oihib(iriax meil)

`id ixdLéà úLàk,äéøác ìëìaiig cifna xg` dilr `a m`e §¥¤¦§¨§¨¤¨
`l` hbd legiy lrad zrc oi`y iptn .z`hg aiig bbeyae wpg

.hbd zpizp zryn `le ezzinl jenq,øîBà éñBé éaømpn`y ©¦¥¥
m` `ed wtq drye dry lk j` ,dzinl jenq hbd legiy ezrc

`id mini mze`a jkle ,ezzinl dkenqd dryd `id efúLøBâî§¤¤
úLøBâî dðéàå.ielz my` aiig dilr `ade ,zyxebn wtq - §¥¨§¤¤

àøîâ
dxeq` ,zeni m` meidn dlra dyxiby dy`y ,dpyna epipy

,`ziixa jk lr `xnbd d`ian .enr cgiizdläeàø ,ïðaø eðz̈©¨¨¨¨
ef dy`lBnò äãçééúpLdlra mr -,äìéôàaúçz Bnò äðLiL Bà ¤¦§©£¨¦¨£¥¨¤¨§¨¦©©

øçà øáãa e÷qòúð àîL ïéLLBç ïéà ,ähnä úBìbøî.yinyza - ©§§©¦¨¥§¦¤¨¦§©§§¨¨©¥
úeðæ íeMî ïéLLBçå,[`xnba oldl x`eaie] zepfa dilr `a `ny - §§¦¦§

ïéLLBç ïéàådilr `a `nyíeMî,ïéLec÷epnn dkixv oi` jkle §¥§¦¦¦¦
.dl ozp xaky oey`x hb xg` ipy hb,øîBà äãeäé éaøa éñBé éaø©¦¥§©¦§¨¥

ïéLecé÷ íeMî ïéLLBç óàdkixveoiyeciw meyn ipy hb epnn ©§¦¦¦¦
:`xnbd zxxan .el`øîà÷ éàî`pzd ixaca xe`iad dn - ©¨¨©

jk xg`e ,xg` xacl miyyeg oi`y xn` dligzay ,`ziixaa
ewlgp mi`xen` dylye .oiyeciwl `le zepfl miyyegy xn`

:ef `ziixa xe`iaaïîçð áø øîàøîà÷ éëä ,äeáà øa äaø øîà- ¨©©©§¨¨©©¨©£¨¨¦¨¨©
oi` dcgiizpy de`x ,`pzd xn` jke `ziixad ixaca siqedl yi

m`e ,dilr `ay oiyyegïéLecé÷ íeMî ïéLLBç ,äìòápL äeàø- ¨¨¤¦§£¨§¦¦¦¦
y e`x m` j` .dze` lra oiyeciw myl `nyíéôñk dì ïúðxg` ¨©¨§¨¦

,ef d`iaïéLLBçokl mcew dilr `ay ef d`iay milez -íeMî §¦¦
úeðæ,`idïðéøîàcel` mitqkydì ïúð dpðúàazxeza dl epzip - §§©§¦¨§©§©¨¨©¨

,zepfd zxenz 'opz`'åokléñBé éaø .ïéLecé÷ íeMî ïéLLBç ïéà §¥§¦¦¦¦©¦¥
a óà ,øîBà äãeäé éaøad`iaBæ,mitqk dl ozp dixg`yïéLLBç §©¦§¨¥©§§¦

ïéLecé÷ íeMî.hb epnid dkixve`nw `pz `ziixaa ewlgpy oeik ¦¦¦
milezy e` oiyeciw z`ial miyyeg m`d ,dcedi iaxa iqei iaxe

oldl dpynd oic z` `xnbd d`ian ,zepf z`ia ef dzidy,(.`t)

dple ezy` z` yxbnd ,oldl epipy :dxn`p in zhiyk zx`ane
ziae ,ipy hb epnn dkixv dpi` mixne` i`ny zia ,wcpeta enr
iax mya dpg xa xa dax xn`e .ipy hb dkixv mixne` lld
i`ny ziay .el dlrapy e`x xy`k wx `id ef zwelgny ,opgei
z`ia `ny miyyeg oi`e zepf zlira ezlira mc` dyer ,mixaeq
ezlira dyer mc` oi`y mixaeq lld ziae ,ef `id oiyeciw
.ipy hb epnn dkixv jkitle ,ef `id oiyeciw z`iae ,zepf zlira
lkd ixac ,enr dcgizpy `l` el dlrapy e`x `l m` ,mle`

,`xnbd zxxan .ipy hb epnn dkixv dpi`àìæà ïàîkzhiyk - §©©§¨
xn`p in,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîàc àäyú÷Bìçîzia ¨§¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨©£¤
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,hb epnid dkixve oiyeciwlìkä éøáãkoiae `nw `pz zrcl oia - §¦§¥©Ÿ
de`x m`y micen mdipy ixdy ,dcedi iaxa iqei iax zrcl

`l m`e ,oiyeciwl miyyeg dlrapymiyyeg oi` dlrapy de`x
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`ed xn`i gxkda ,oiyeciwl miyyeg oi`y xn`y `nw `pz
,ewlgp m` ixdy ,llk df xaca lld ziae i`ny zia ewlgp `ly
`xnbd dywn .mzenk dkld oi`y i`ny ziak xaeq `edy `vnp

:iia` lré÷úîïk íà ,àáø dì óde`xa `ziixaa zwelgndy ©§¦¨¨¨¦¥
iaxa iqei iaxe ,zepf z`iaa milezy `nw `pz zrcy ,dlrapy

ok m` ,oiyeciw z`ial yyeg dcediéàî'óà'xn`y oeyld edn - ©©
drnyny 'oiyeciw meyn oiyyeg s`' dcedi iaxa iqei iax
df mixzeqd mixac ipy md ixde ,oiyeciwl s`e zepfl oiyyegy
oiyyege ,ipy hb dkixv oi`y lwdl zepfa milez ixdy ,df z`

ax x`an ef `iyew gkn .ipy hb dkixvdle xingdl oiyeciwl`
:xg` ote`a `ziixad ixac z`,øîà÷ éëä ,àáø øîà àlàde`x ¤¨¨©¨¨¨¦¨¨©

,oiyeciw meyn miyyeg oi`e zepf meyn oiyyeg ,dlrapyéaø©¦
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,èb,`ax ly exe`ia itly ixd ,`xnbd zx`anïàîkiax xn` ¥§©

oiyyeg dlrapy de`xyk ,mzenk dkldy lld zialy opgei
gxkda ,oiyeciwlãçk àìciax zrck `le `nw `pz zrck `l - §Ÿ§©

dlrapy de`x m` s` `nw `pz zrcl ixdy .dcedi iaxa iqei
`nw `pzy xn`p ji`e ,zepfa milez `l` oiyeciwl oiyyeg oi`
`l m` elit` ,dcedi iaxa iqei iax zrcle .i`ny ziak xeaqi
iax eli`e ,oiyeciwl oiyyeg mb dcgiizpy `l` dlrapy de`x
oiyyeg oi` lkd ixac dlrapy de`x `l m`y xn` opgei
i`ny zia zwelgn z` cinrn `axy gxkda `l` .oiyeciwl
oiyyeg lld ziale ,dlrapy de`x `ly ote`a lld ziae

.dcedi iaxa iqei iax ixack edfe ,hb dkixve oiyeciwl
,dpyna epipyLéà úLàk ,øîBà äãeäé éaø ,íéîiä ïúBàa àéä äî©¦§¨©¨¦©¦§¨¥§¥¤¦

úLøBâî dðéàå úLøBâî ,øîBà éñBé éaø .äéøác ìëì:àðzepipy - §¨§¨¤¨©¦¥¥§¤¤§¥¨§¤¤¨¨
úeîiL ãáìáedf oi` ,zyxebn wtq `idy iqei iax xn`y dn - ¦§¨¤¨

`id `ny wtq did dry lky `vnpy ,lrad zn seqal m` `l`
dlbzp ixd ,zn `l seqal m` mle` ,dzinl dkenqd dry
dxaq dligza .yi` zy` lr `ay `vnpe ,hb df oi`y rxtnl
m` meidn jhib df ixd' xn`y ote`a xaecn `tiqay `xnbd
zryn lg hbdy mixne` `l 'meidn' xn` `edy elit`e ,'izn
wtq iqei iaxle ,`id yi` zy` i`ce dcedi iaxl `l` ,ezxiqn

,`xnbd dywn ok m` .`id yi` zy`àhéb éåä úééî éëìeike - §¦¨¥£¥¦¨
,hbd legi lrad zeniy xg`lïì àîéé÷ àäåøçàì èb ïéàc.äúéî §¨©§¨¨§¥¥§©©¦¨

:`xnbd zvxzn,äaø øîài`ce 'izn m` meidn' xn`y ote`a ¨©©¨
pizp zryn lg hbdy rxtnl dlbzn znykldilr `ade ,ez

`tiqa xaecn `l` ,`id diept ixdy melkn xehtøîBàadf ixd' §¥
ea iyxbzde ,df ilegn izn m` jhib'íìBòa éðàL úòî.dfae ¥¥¤£¦¨¨

`le ezzin mcew zg` dry hbd legiy ezpeeky dpynd zxaeq
xxaed zn `ly lk dcedi iax zrcly `l` ,hbd zpizp zryn
`ade yi` zy` `l` dry dze`a dyexb dzid `ly xacd
lk hbd zpizp zryny oeik ,iqei iax zrcle .z`hg aiig dilr
dilr `ad ,ezzinl dkenqd dryd `id `ny wtqa `id dry
mixne` `le ,ielz my` aiigy yi` zy` wtq lr `ak `ed ixd
oeik ,dry dze`a dyexb dzid `ly xacd xxaed ,onf xg`l
dn' ly df oica zehiy cer d`ian `xnbd .dxixa oi`y ezrcy

:'minid oze`a `id,íéúðéaL íéîé ,ïðaø eðzdúàéöîa ,éàkæ dìòa ¨©¨¨¨¦¤¥§©¦©£¨©©¦§¦¨¨
å ,äéøãð úøôäáe ,äéãé äNòîáe`ed ixd ,eiptl `id dzn m` §©£¥¨¤¨©£¨©§¨¤¨§
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dì ànèîå.odk `ed m` s` dznykøác ìL Bììkmini mze`a , §§©¥¨§¨¤¨¨
éøä,éðL èb epîéä äëéøö dðéàL àlà ,øác ìëì BzLàk àéäixde £¥¦§¦§§¨¨¨¤¨¤¥¨§¦¨¥¤¥¥¦

,dl ozipy hba ezzinl jenq zyxebn `id.äãeäé éaø éøácéaø ¦§¥©¦§¨©¦
,øîBà øéàîezpeek ,'mlera ip`y zrn' jhib df ixd xn`yk ¥¦¥

dlzy oeike ,mlera `edy dry `idy dpizpd zrya dyxbl
mze`a xg` dilr `a m` jkl ,df ilegn zeniy i`pza hbd

oic ,miniddúìéòaäéeìz,ileg eze`n lrad zn m` ,zcnere §¦¨¨§¨
`l m`e .oaxwd on xehte ,dilr `ay drya dyexb dzidy `vnp
`ade ,minid mze`a yi` zy` dzidy ixd ,ileg eze`n zn

.z`hg aiig dilréaøøîBà éñBé'mlera ip`y zrn' ezpeeky ©¦¥¥
ep` hbd zpizp onfny oeik j` ,ezzinl jenq zyxebn `dzy
ixde mlera dpexg`d ezry ef `ny drye dry lk lr miwteqn

jkl ,dzinl jenqd onf dfdúìéòaminid mze`a xg` ici lr §¦¨¨
`ed÷ôñmy` lread `ian ,lrad zn m`e ,yi` zy` z`ia ¨¥

.z`hg aiig dilr `ad ,lrad zn `l m`e ,ielzíéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦
y ,iqei iax zrck md s`úLøBâî dðéàå úLøBâîzyxebn wtq - §¤¤§¥¨§¤¤

,ielz my` aiig dilr `adeãáìáeúeîiLlrad zn m` wx - ¦§¨¤¨
ilegn zn `l m` j` .ielz my`a dilr `ad aiigzn df ilegn

.z`hg aiig lread ixd ,df
,`xnbd zxxanàkéà éàîweligøéàî éaø ïéadzlira xne`d ©¦¨¥©¦¥¦

dielzéñBé éaøìzrya mdipy zrcl ixdy ,wtq dzlira xne`d §©¦¥
.`id zyxebn m` wtq did dliradøîà,ïðçBé éaøaeigíLà ¨©©¦¨¨¨¨

eäééðéa àkéà éeìz,øéàî éaøìdyexb dzidy xxaed lrad znyk ¨¦¨¥©§§©¦¥¦
jkl ,hbd zpizp zrynéúééî àìlread `ian `l -éeìz íLà Ÿ©§¦¨¨¨

.`id dyexb dilr `ay drya ixdy ,ixnbl xeht `l`éñBé éaøìe§©¦¥
oeik ,dyexb dzid d`iad zryay zxxan `l lrad zzin

jkle ,ezzinl jenq dzid ef dry m` miwteqn ep` oiicryéúééî©§¦
lread `ian -éeìz íLà. ¨¨¨

,`ziixaa epipyíéøîBà íéîëçå.úLøBâî dðéàå úLøBâîzl`ey ©£¨¦§¦§¤¤§¥¨§¤¤
,`xnbdíéîëç,éñBé éaø eðééälrad zn m` mdipy zrcl ixdy £¨¦©§©¦¥

,`xnbd daiyn .ielz my`a aiig lread ixdeäééðéa àkéà- ¦¨¥©§
epic oiprl md miwelgàøéæ éaøcàøéæ éaø øîàc .øa äaø øîà §©¦¥¨§¨©©¦¥¨¨©©¨©

íéîëç eøîàL íB÷î ìk ,ìàeîL øîà äéîøély oeylúLøBâî ¦§§¨¨©§¥¨¨¤¨§£¨¦§¤¤
.äéúBðBæîa áéiç dìòa ,úLøBâî dðéàådpic z` eraw minkg jkle §¥¨§¤¤©£¨©¨¦§¤¨

aiig dlra ef dy`a s`y xnel 'zyxebn dpi`e zyxebn' oeyla
mrhn ,`xif iax ly epic z` xaeq `ed s`y iqei iaxe .dizepefna
oi`y xeaqy itl ,'zyxebn dpi`e zyxebn' dze` `xew epi` df

:onfd eze`a zepefn dl

äðùî
ezy`l xn`éøäeæ éøä ,æeæ íéúàî éì éðzzL úðî ìò Chéb äæ £¥¤¦¥©§¨¤¦§¦¦¨©¦£¥

ïzúå ,úLøBâîdf ixd ,xn` m`e .dnr dpzdy fef miz`nd z` el §¤¤§¦¥
jhibéì éðzzL úðî ìòmieqn mekqïkéîeiykrn -ìL ãòåíéL ©§¨¤¦§¦¦¦¨§©§Ÿ¦

íBéy ixd ,íàäðúðBìdf jqCBúaìLíéLíBé,.úLøBâîíàååàì, ¦¨§¨§§Ÿ¦§¤¤§¦¨
.úLøBâî dðéàïcéöa äNòî ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîàmy-] ¥¨§¤¤¨©©¨¦§¤©§¦¥©£¤§©§Ÿ

[mewnéì éðzzL úðî ìò Chéb äæ éøä BzLàì øîàL ãçàa§¤¨¤¨©§¦§£¥¤¦¥©§¨¤¦§¦¦
éúéìèöéà,mieqn cba -öéà äãáàåBúéìè,íéîëç eøîàådleki ¦§§¦¦§¨§¨¦§§¦§¨§£¨¦

y ici lr i`pzd z` miiwl `idäéîc úà Bì ïzzly ieeyd z` - ¦¥¤¨¤¨
:cbad eze`

àøîâ
,`xnbd zxxan .ozze zyxebn ef ixd ,dpyna epipyéàî'ïzúå.' ©§¦¥

øîà àðeä áøhbd zlaw zrya cin zyxebny dpynd zpeeky , ©¨¨©
ïzz àéäåmeyn ,i`pzd z` miiwl ick fef miz`nd z` jk xg` §¦¦¥

zpn lr eiykrn xacd legiy dzernyn 'zpn lr' zxin` lky
e .jk xg` i`pzd miiwziy,øîà äãeäé áømilg oiyexibd oi`y ©§¨¨©

`l`ïzzLëìmlek zrcly oeik ,`xnbd zxxan .zernd z` ¦§¤¦¥
m` ,zernd z` ozzy cr xg`l ycwzdl ef dy`l xeq`y i`ce

okeäééðéa éàîaxl `ped ax oia oic welig `vni ote` dfi`a - ©¥©§

,zx`ane .dcedieäééðéa àkéàote`a `ed mdipia mipicd welig - ¦¨¥©§
ãáàL Bà èbä òø÷úpL.fef miz`nd z` dy`d dpzpy iptl ¤¦§¨©©¥¤¨©

zrclàðeä áøyøîààéäåïzzezpizp mr cin lg hbdy oeik , ©¨¨©§¦¦¥
xg` rxwp e` hbd ca` m` zernyn lk oi` ixd ,dy`l

jkle ,ea dyxbzpy.éðL èb epîéä äëéøö dðéàzrcl mle`áø ¥¨§¦¨¥¤¥¥¦©
äãeäéyïzzLëì øîàrxwp e` hbd ca`y oeik ,hbd lg f` wx §¨¨©¦§¤¦¥

,ea dyxbzpy mcewäëéøöéðL èb epîéä. §¦¨¥¤¥¥¦
.oiyeciwa epivn df oecip oirk.àðååb éàä ék ïéLecé÷ éab énð ïðúe§©©¦©¥¦¦¦©©§¨

éì úLce÷î zà éøä äMàì øîBàä ,ïðúcef dhextaïzàL úðî ìò ¦§©¨¥§¦¨£¥©§§¤¤¦©§¨¤¤¥
Cìceræeæ íéúàî,ïzéå úLce÷î àéä éøä.fef miz`nd z` dl ¨¨©¦£¥¦§¤¤§¦¥

øîzéàå,jk lr xn`p -éàî'ïzéå',,øîà àðeä áøef dy`y §¦§©©§¦¥©¨¨©
,dhextd zlaw zrya cin zycewnïzé àeäåz` jk xg` §¦¥

e .dl siqedl dnr dpzdy fef miz`nd,øîà äãeäé áøoi`y ©§¨¨©
`l` milg oiyeciwdïziLëìdpzdy fef miz`nd z` lrad ¦§¤¦¥

,`xnbd zx`ane .dl siqedleäééðéa éàî,eäééðéa àkéàwelig ©¥©§¦¨¥©§
ote`aL,fef miz`n oey`xd ycwnd dl ozpy mcewäèLtdy`d ¤¨§¨

z`dãéäìaé÷åïéLecé÷îmc`øçà.zrclàðeä áøyàeäå' øîà ¨¨§¦§¨¦¦¥©¥©¨¨©§
,'ïzé,dhextd zpizp zrya cin elg oey`xd iyeciwy ixd ¦¥

`l` epi` fef miz`n dl ozil ezeaiigzdeàeä àîìòa dàðz, §¨¨§¨§¨
oey`xd `l` ,llk milg ipyd iyeciw oi` jkledéàðz íéi÷î§©¥§¨¥

ìéæàåmle` .dligz eiyeciw eniiwzp xak ixdyäãeäé áøyøîà §¨¦©§¨¨©
,'ïziLëì'wxdì áéäé éëìfef miz`nd dl ozep xy`k -àeäeåäc ¦§¤¦¥§¦¨¦¨©£
,ïéLecé÷j`àzLädpizpd mcew -ïéLecé÷ eåä àìm` jkle , ¦¦©§¨Ÿ£¦¦

.el dycwzp ,xg` mc`n oiyeciw mizpia dlaiw
letkl dcedi axe `ped ax ekxved recn zx`an `xnbd

.oiyeciwa mbe oiyexiba mb mzwelgnàëéøöe,ïðéòîLà éàcax §¦¨§¦©§§¦¨
wx epic z` `pedïéLecé÷ éabwxy mixne` epiid ,àäaiabl - ©¥¦¦§¨

oiyeciwàðeä áø øîà÷zrya cin oiyeciwd elegiy ezpeeky ¨¨©©¨
,dhextd zpizpïzé àeäå,fef miz`n jk xg`dáeø÷ìc íeMî §¦¥¦§¦§¨

éúà÷oiyeciwd elegiy `ed oiekzn jkle dz`yl xak dvexy - ¨¨¥
.eiykrnïéLeøéb éab ìáàoeikéúà÷ d÷eçøìcepnn dwgxny - £¨©¥¥¦§¦§¨¨¨¥
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המשך בעמוד ככ

miwxt dyelya` cenr cr sc ± iriax wxtxifp
äì àîèîå.`ed odk i` Ðéðù èâ åðîéä äëéøö äðéàùied dzinl jenqc ,zn m` Ð

.hbäéåìú äúìéòáilegd on zn m` ,df ilegn cenriy cr e` zeniy cr ielz xacd Ð

"mlera ip`y zrn" dil rnyn xi`n iaxlc .xeht dilr `adÐ,dpizp zryn epiid

`zlin i`lbi` znyk jkld .izn m` mlera ip`y zrn jhib df ixd :dl xn`w ikde

zn `l m`e ,d`ia zrya i`ed dyexbcÐ`ad

.z`hga dilr÷ôñ äúìéòá øîåà éñåé éáøÐ

.mlera ip`y zrn :dil rnync .zeniykl

i`ed dyexb i` d`ia zry lr ol `wtqn edine

jnqil die`xd dry `id ef `ny ,`l i`

m` ,jklid .dyexb dpi`e ,ef dpi` `ny dzinl

zeniÐ`l m`e ,ielz my` dilr `ad `ian

zeniÐ.i`ce z`hgaúùøåâî äðéàå úùøåâî
úåîéù ãáìáåiziinc ,iqei iaxk inp epiide Ð

:yxtn onwle .dl eeyn `witqc ,ielz my`

.ediipia `ki` ipefnàìéåìú íùà éúééîm` Ð

ziyixtck ,ixnbl xeht `l` ,zeni.lirléáøìå
éñåézeni m` ÐÐ.ielz my` df `ianàëéà

àøéæ éáøã åäééðéá,ipefn ediipia `ki` ,xnelk Ð

ediiexzc ,`xif iaxca ibiltc `le .`xif 'xcke

iax dl ixw `l ikd meyne ,`xif iaxc edl zi`

"zyxebn dpi`e zyxebn" iqeiÐzil xaqwc

`pz oizipznc iqei iaxc ab lr s`e .ipefn dl

"zyxebn dpi`e zyxebn"Ð`ail`e i`pz ixz

.`ziixac minkg epiide ,iqei iaxc

äðùîïãéöá äùòîi`n :jixt `xnba Ð

.dyrn `pzc `pzàøîâèâä òø÷úðùÐ

.zern ozn mcewïúú àéäå`nlra i`pz Ð

dil `niiwn ike ,`edÐ`zlin i`lbi`

"zpn lr" lkc ,ied `hib dpizp zrync

.miiwilc ok zpn lre ,`ed eiykrnèâ äëéøö
éðù.`hib dil lf` xak ozzyklc Ðäèùôù

'åë äãé.zern ozn mcew Ðìéæàå äéàðú íéé÷î
ipy lye ,rxtnl oiyeciw eiyeciw eede Ðepi`

.melkéúà÷ äáåø÷ìãxn`w eiykrn ,jklid Ð

.da utgy dryn ,dlä÷åçøìã èâ ìáàéúà÷
jklid ,dyxbn `ed iyewa `nzqne Ð

`pqiitn ikde ikdc` :xaqwe ,xn`w ozzykl

.dléñë àìäòáúîì ó`l jklid ,eizern Ð

eiykrne ,zern ozna `hib ilznl dil jixv

.dl xn`wïúúù ãò àùðú àì øçàìåÐ

.lha hb `vnpe ,dadi `l `nliccäðúðiptl Ð

.mail dwewf dpi` ,ezenàìíáéì ä÷å÷æ äðúð
.miyxeil ozil dl ibq `le Ðøáñ øîåiax Ð

.oernyéì.ipi`yk ,miyxeil elit` rnyn Ð

éåä äàðú àîìò éìåëã ìáàhbd dlz `le Ð

inp idp ,xn`w ozzykl i`c ,zern ozn zrya

"il"crnyn iyxeil elit`eÐdil ded edin

.dzin xg`l hbéîã åéùëòî øîåàëikdc Ð

iniiwzy zpn lr hb `di eiykrn :xn`w

.i`pzdå÷ìçð àìmeidn"a `l` Ðxg`le

dxfg i` ied d`pz i` edl `wtqn opaxc "dzin

.ied d`pz i`ce iaxle ,ied
àéðúäå
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`ied "izn m` meidn"ac ,`kdc qxhpewd yexitl elit`c :dyw la` .zyxebn didz

za dzid - dixe` bxdp `l eli` `dc ,dyw mewn lkn - dpizp zryn xzl`l zyxebn
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?"`veid lk" i`n ok m` - zeni m` i`pz lr `l`

el oi`y inl `l` df i`pz jixv did `l `ld
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גיטין. מי שאחזו - פרק שביעי דף עד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cr sc oihib(iying meil)

ewlgp 'dzin xg`le meidn'a wxy ,eixack di`x `xnbd d`ian
.minkgåok,àéðúäjhib df ixd' xne`d,'äúéî øçàìe íBiäîep` §¨©§¨¥©§©©¦¨

xg`l' `l` 'meidn' dyxbl `le ea xefgl ezpeek m` miwteqn
df ixd jkle ,zeniy i`pza meid dyxbl ezpeeky e` ,'dzinèb¥

èb Bðéàåel` ,hb wtq -.íéîëç éøácj`øîBà éaøote`ayäæk §¥¥¦§¥£¨¦©¦¥¨¤
i`ce df ixd jkle ,zeniy i`pza 'meid' yxbl ezpeek i`ce.èb¥

meidn' xn`y ote`a wx iax lr welgl minkg ekxvedy dfne
ixdy iaxl minkg micen 'zpn lr' xne`ay gken ,'dzin xg`le

.xyk hbde 'eiykrn' xne`k df
,`xnbd zl`eyøîàc äãeäé áøìes`yéâéìt 'úðî ìò'aminkg §©§¨§¨©§©§¨§¦¥

ok m` ,iaxeéâìôéîcà`ziixaa ewlgpy cr -øçàìe íBiäî'a ©§¦§§¥§¥©§©©
'úðî ìò'a éâìôéì ,'äúéîlr' xn`y ote`a welgl minkgl did - ¦¨¦§§¥§©§¨

xg`l hb oi`e ,eiykrn xne`k df oi`y ycgle ,'zen`y zpn
`ed 'meidn' m` s`y 'dzin xg`le meidn'a oky lke ,dzin
'dzin xg`l' ezxin`a m` wtq o`k yi mewn lkn ,'eiykrn'k
.dzin xg`l hb oi`e ,ezzin xg` dyxble ea xefgl ezpeek

zayiin`ed ,'meidn'a zwelgnd z` ecinrdy mrhd ,`xnbd
ickEòéãBäìéaøc Bçk.xyk i`ce hbdy xaeq df ote`a elit`y §¦£Ÿ§©¦

zl`ey .leqt hbd 'zpn lr' xne`a s` minkg zrcl ok`e
'meidn'a `weec zwelgnd z` dcinrd `ziixad recn ,`xnbd

,iax ly egek ricedleeâìôéìå,úðî ìòaïðaøc ïçk EòéãBäìes`y §¦§§§©§¨§¦£Ÿ¨§©¨¨
oeiky ,`xnbd zayiin .leqte eiykrnk df oi` 'zpn lr' xne`a
yecigd eli`e ,hb leqtle xingdl `ed minkg zrca yecigdy

jkl ,`ypidl dy` xizdle hb xiykdl iax zrcaàøézéäc çkŸ©§¤¥¨
iax lyéãòdéì ó.eprinydl `pzl ¨¦¥

jhib df ixd ,dpyna epipyéì éðzzL úðî ìòzernãòå ïàkî ©§¨¤¦§¦¦¦¨§©
ìL,'eëå íBé íéL,mei miyly jeza elld zern el dpzp m` §Ÿ¦§

,`xnbd zl`ey .zyxebn dpi` e`l m`e ,zyxebnàèéLtjky §¦¨
,`xnbd dper .i`pzd z` miiwl dy`d dkixvy oicd `edeäî©

àîéúcdydéãéô÷,mei miyly jeza el ozzy eixacaàãéô÷ åàì §¥¨§¥¥¨§¥¨
,ok dyrz `l m` hbd legi `ly citwdl ezpeek oi` -åok xn` §

meynyéúà÷ dæøæì,sqkd z` el ozil xdnzyïì òîLî à÷ §¨§¨¨¨¥¨©§©¨
jeza zernd dpzp `l m`e ,`weeca jka hbd zelzl oiekzpy

.zyxebn dpi` mei miyly
,dpyna epipy'eë ïãéöa äNòî ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîàcg`a ¨©©¨¦§¤©§¦¥©£¤§©§¨

dca`e ,izilhvi` il ipzzy zpn lr jhib df ixd ezy`l xn`y
oeik ,`xnbd zxxan :dinc z` el ozz minkg exn`e ,ezlihvi`
dhiyk di`x jxevl `l` dyrn zepyl dpynd jxc oi`y

ok m` ,okl mcew da ewlgpyàðz éàîinc zpizp lireny xaeqd ©¨¨
,utgdéðz÷cdpynaäNòî,`xnbd zx`an .eixacl di`x `edy §¨¨¥©£¤

àøqçéî éøeqçdpynd zqxibaéðz÷ éëäåsiqedl jixv jke - ©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥
,dpynd ixacadì øîà íàjhib df ixdéì éðzzL úðî ìò ¦¨©¨©§¨¤¦§¦¦

,Búéìèöéà äãáàå ,éúéìèöéày minkg zrcøîà÷ à÷åc éúéìèöéà ¦§§¦¦§¨§¨¦§§¦¦§§¦¦©§¨¨¨©
,dìeli`e .i`pzd z` zniiwn dpi` cbad inc zpizpaeïBòîL ïaø ¨©¨¦§

,øîBà ìàéìîb ïam` s`yäéîc úà Bì ïzzhbde i`pzd miiwzd ¤©§¦¥¥¦¥¤¨¤¨
ixd zernd zlaw ici lr s`e .giexdl ick ok dpzdy itl .miiw

.giexn `edìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîàåezhiyk di`x yiy §¨©©¨¦§¤©§¦¥
nénð äNòîdidy,ïcéöaãçàaúðî ìò Chéb äæ éøä BzLàì øîàL ©£¤©¦§©§¨§¤¨¤¨©§¦§£¥¤¦¥©§¨

,éúéìèöà éì éðzzL,Búéìèöà äãáàåúà Bì ïzz íéîëç eøîàå ¤¦§¦¦¦§§¦¦§¨§¨¦§§¦§¨§£¨¦¦¥¤
äéîc.zyxebne i`pzd miiwzn jk ici lre ¨¤¨

,`xnbd zwtzqndépéî àòa,ïðçBé éaøî éqà éaøezy`l xn`éøä ¨¨¦¥©¦©¦¥©¦¨¨£¥
Cì íéìeçî dì øîàå øæçå ,æeæ íéúàî éì éðzzL úðî ìò Chéb äæ¤¦¥©§¨¤¦§¦¦¨©¦§¨©§¨©¨§¦¨

,zerndeäîe` zyxebne i`pzd meiwk zaygp ef dlign m`d - ©
y ,`xnbd dtiqene ,`léòaézok wtzqdl yi -ìzrcïðaø ¦¨¥§©¨¨

oke ,epizpynaéòaézwtzqdl yi -ìzrc.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ¦¨¥§©¨¦§¤©§¦¥
,ïðaøì éòaézy xnel xyt`y oeikíúä ïðaø éøîà÷ àì ïàk ãò- ¦¨¥§©¨¨©¨Ÿ¨¨§¥©¨¨¨¨

,zern zpizp ici lr i`pzd z` zniiwn dpi`y epizpynaàlà¤¨
meynäab dìçà àìczernd zpizpe ,envr cbad lr lgn `l - §Ÿ©§¨©¨

.i`pzd meiwk zaygp dpi`,àëä ìáàdì øîà÷ àäxn` ixd - £¨¨¨¨¨¨©¨
dy`lCì íéìeçîzlawk denk ,dligndy xyt`e ,el` zern §¦¨

,jtidl wtzqdl yi oke .zerndBà,àîìcyïa ïBòîL ïaø eléôà ¦§¨£¦©¨¦§¤
ìàéìîb,cbad inc zpizpa i`pzd miiwzny xaeqdøîà÷ àìz` ©§¦¥Ÿ¨¨©

epicàlàoeik ,df ote`adéì dñéiôî à÷clral dy`déîãa ¤¨§¨§©§¨¥¦§¥
.i`pzd meiwk aygp jk meyne ,cbadìáàoeik ,dl lgnyk £¨

yéøîâìl`ilnb oa oerny iax dceny xyt` ,dpizp o`k oi`yàì §©§¥Ÿ
,`xnbd zhyet .xyk hbd oi`e df ote`a i`pzd miiwzddéì øîà̈©¥

jkle ,zern zlawk zaygp dlignd oi`y opgei iaxdðéà¥¨
.úLøBâî§¤¤

.opgei iax lr `xnbd dywndéáéúéàmixcpa epipyy dnn,(:bq) ¥¦¥
Bøéáçì øîBàäxcep ipixdíðB÷oaxwk jilr xq`iydn lkäzàL ¨¥©£¥¨¤©¨

éì äðäðéà íàìL úBiáç ézLe ïéhç ìL ãçà øBk éðáì ïúBð äzà ¤¡¤¦¦¦©¨¥¦§¦¤¨¤¦¦§¥¨¦¤
.ïééøeñà ,øîBà øéàî éaøepnn zepdl xcenlïziL ãòmihigd el ©¦©¦¥¦¥¨©¤¦¥
ide.oiíéîëçå,íéøîBàäæ óàxcepd -Bøãð úà øézäì ìBëé,envra ©£¨¦§¦©¤¨§©¦¤¦§

ét ìò àlLzxzd,íëçøîBàåxcepdéðéøä'eléàk,'ézìa÷úäixde ¤Ÿ©¦¨¨§¥£¥¦§¦¦§©©§¦
recne .epnn zepdl xcenl xzene oiide mihigd laiwy enk df
,dy`d daiigzpy zernd lr lrad zlignay ,opgei iax xaq

.i`pzd meiw o`k oi`e ,mlaiwy ink aygp epi`
,`xnbd zvxznàzLä éëä,wlgl jixv jk -íúäly epica - ¨¦©§¨¨¨

zryay oeik ,dy`d on zern zlawa dpzend hb iabl opgei iax
ez`pzdïéeëî à÷ døeòöì.zern dze` ciqtdleå,dl lgnyk §©¨¨§©¥§
y `vnpdøòéö àìmle` .i`pzd miiwzp `leàëäz` xicna - Ÿ¦£¨¨¨

,oiie mihig epal oziy cr d`pd exiagíeMîdvexyäçååøäepal ¦©§¨¨
àeä,ok dyeråjk lr lgn m`y gkenéøèöéà àì àäCoi`y - §¨Ÿ¦§§¦

,el` zern zlaw ila s` dgeex el yiy oeik ,jkl jixv epa
.e`pz miiwzpy aygpe

,àøáb àeäädéñéøàì déì øîàcxkya dcyd zcearl xkypd] ©©§¨§¨©¥©£¦¥
[d`eazd on wlg zlawàîìò élekmlera miqix`d lk -eìc ¥¨§¨¨

àúååìc úìz,dpya ze`wyd yly dcyd z` miwyn -éìëàå §¨©§¨¨§¨§¥
àòáéø` .d`eazd on rax milhep df xkyae -lazàdz` - ¦§¨©§

,xg` ote`a il xkypàzìéz ìBëàå äòaøà éìcz` dwyd - §¦©§¨¨¤¡¦§¨
.jxkya d`eazd on yily lehe ,minrt rax` dcydóBñì- §

ziriaxd d`wydd onf ribdykàøèéî àúà`vnpe myb cxi - ¨¨¦§¨
.ef d`wyda jxev oi`y,óñBé áø øîàixdy oeikäìc àì àä`l` ¨©©¥¨Ÿ¨¨

yly miwyny ,mlek bdpnk rax lehiy epic ,minrt yly
e .rax milhepe,øîà äaøxac ly eteqy oeikyàëéøèöéà àì àä ©¨¨©¨Ÿ¦§§¦¨

epzdy itk yily lehie ,giexiy mxb elfn ,ziriax d`wydl
.dligza

,`xnbd zxxanàîéìøîàc óñBé áø,miqix`d x`yk rax lehiy ¥¨©¥§¨©
ezxaq,ïðaøkoi` ,cba el ozzy i`pza hbd legiy dpzd m`y §©¨¨

miiwzn `l o`k s` jkle ,cbad inc el ozz m` i`pzd miiwzn
.rax `l` lhep epi`e ,minyb ecxiy jka ez`pzdøîàc äaøå§©¨§¨©

ezxaq ,ziad lra mr dpzdy itk yily lhepyïa ïBòîL ïaøk§©¨¦§¤
ìàéìîbo`k s` jkle ,cbad inc zpizpa s` i`pzd miiwzny ©§¦¥

,`xnbd zl`ey .yily lhepe ,i`pzd miiwzp minybd zcixia
åàøañéú,l`ilnb oa oerny iaxk xaeq daxy xnelàäåïì àîéé÷ §¦§§¨§¨©§¨¨

déúååk àúëìéääaøcueg ,sqei ax mr wlgpy mewn lka ¦§§¨§¨¥§©¨
dkld df oecipa ok m`e ,[dvgne ,oipr ,dcy] .mixac dylyan

.ezenkåeli`àäácba zpizpa dpzend hba -ïaøk äëìä ïéà §§¨¥£¨¨§©¨
ìàéìîb ïa ïBòîLonwl x`eank,(.dr)mdizexaqy xn`p m`e ¦§¤©§¦¥

.ef z` ef zexzeq zekldd e`vnp zeey
,`xnbd zx`aníìBòì àlàmixaeq mdipy.ïðaøkáøóñBéxaq ¤¨§¨§©¨¨©¥

ïðaøk,lirl x`eankéøîàc àðà ,Cì øîà äaøåx`dylhep qi §©¨¨§©¨¨©¨£¨§¨§¦
,yilyì eléôàzhiy,ïðaøy meyníúä ïðaø éøîà÷ àì ïàk ãò £¦§©¨¨©¨Ÿ¨¨§¥©¨¨¨¨

epi` ,envr cbad el ozz m` `l` i`pzd miiwzp `lyàlàmeyn ¤¨
xazqne ,dai` zngn dyxib mzqd onyïéekéî à÷ døeòöìc¦§©¨¨¦©¥

giexdl ezrc oi`e ,envr cbad z` `weec el ozzy ez`pzda
.zern zlaw ici lr i`pzd miiwzp `l jkle ,oennàëä ìáà- £¨¨¨

d`wyd siqedl enr dpzdy mrhd qix` iabläçååøä íeMî¦©§¨¨
,àeäef zlrez giexd xak minyb ecxiy oeikeéøèöéà àì àäåC §¨Ÿ¦§§¦

.miiwzp e`pz ixd jkl ,d`wydl
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רטו miwxt dyelyaa cenr cr sc ± iriax wxtoihib
àéðúäå`da ibelti`l ekixhv`cn ,dpin opirnyc .`zegipa ÐÐ"zpn lr"ac llkn

.ecenäãåäé áøìå"dzin xg`le meidn"a `zipzn jda ibltinc` ÐÐopireny`l

ikda ebilti` ikdl :ipyne !`d oky lke ,opax ilqt "zpn lr"acÐ.iaxc egk jricedl

.ilqt inp "zpn lr"a opax ,edinàðú éàîociva dyrn :ipzwc ,minca dpin lirl Ð

`l` dpyna dyrn oipey oi` ?di`x i`n ,'ek

.di`xläéîã úà ïúú`l` oieki` `lc Ð

.dicic dgeexdlåäîdlign jd `ied in Ð

?`l e` el ozpzp eli`k ,i`pz meiwïðáøì éòáéú
,iniiw zilhvi` mewna e`l minc :ixn`c Ð

`kd la` .od zilhvi` e`l minceÐ`d

dlignc ,ynn zern law eli`k iede ,edpilg`

.dlawkéì äðäð äúàù íðå÷`dz mpew Ð

.ipnn dpdzy d`pd lk jilräæ óàdvx m` Ð

xcepdÐzl`y `la ,eili`n exizdl leki

.izlawzd eli`k ipixd :el xne`e ,mkg zxzd

.dlawk dlign `nl`äçååøä íåùîdidy Ð

.epa jxevl jixvàúååìã àúìúx`y lk Ð

yly d`eazd oiwyn df mewnay miqix`d

.dpya minrtàòáéø éì÷ùåoiqix`d bdpne Ð

,d`eazd riax lehildyixg gxeh liaya

.dcyd ikxv lke d`wyde yekipe drixfeúà
éìãòáøàÐdwyd.minrt drax` dcyd z`

àøèî àúà.ziriax d`wyd onfa Ðàì àä
äìã.mewnd bdpnk ,`raix `l` liwy `le Ð

êéøèöéà àì àä.mxb elfne Ðïåòîù ïáøëÐ

inp `kd ,zilhv` mewna minccÐxhn

.d`wyd mewnaäáøë àúëìämewn lka Ð

.dvgne oipr dcyn ueg ,sqei ax mr wlgpy

ïåòîù ïáøë äëìä ïéàueg :onwl xn`c Ð

:opiqxb ikd .dpexg` di`xe ocive axrnàìà
ïðáøë íìåòìopaxc `ail` ediiexz ,xnelk Ð

.dl ixn`ïååëéà äøåòöìãz` yxbn mzqc Ð

`witqn jkld ,dyxbn `ed dai` jezn ezy`

xninl opilz `le ,oeeki` dxervl 'ixn`

.`lewl ,oeeki` dgeexdlíúä ïðú'qna Ð

.(`,`l) oikxrïîèð äéäxira zia dpewd Ð

`ly ,yceg xyr mipy mei onhp did dneg

helg `diy ick ,eizern zzl xkend ep`vni

) aizkck ,el`xwiecr l`bi `l m`e" :(dk

.'ebe "el z`lnùìåçlr yleg" enk ,wxef Ð

) "miebdiryi(ciÐ.lxeb lihnäëùììÐ

.jkl zpweznúìãä øáåù àäéåezia ly Ð

.qpkpeììä ìù åúð÷úîipewzl jixhvi`c Ð

.dpizp `dz egxk lr dpizp
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àëéàdci dhyty inp xninl ivn ded hb iab lirle - 'ek dlawe dci dhyty ediipia

elk`zpy xninl ivn `l la` .oiyeciw xhy rxwpy xninl ivn ded inp ikde ,'ek

lk`zn `w dcic `zeyxac ,zycewn - elk`zpc ab lr s`c ,oiyecw ly zernopixn`ck ,i

.(`,hp oiyecw) "xne`d" yixa

daxk `zkld o`k yi "`d" ligznd xeaica???

???oekpd dn ,'` mr ,`axk `zkld riten xtqae

éâìôéîãàlra ibltil dzin xg`le meidna

ded i` ,i`cec :dniz - zpn

ibilt eed i` ,"meidn"a opaxc `zlin opirny

dfl df oipr oi` la` .xity jixt ded "zpn lr"a

epi`e hb "zpn lr"a opax ixn` eed elit`c ,melk

,xenb hb iedc ecen eed "meidn"a `nlc ,hb

!ied dxfgc ,llk hb ied `l `ny e` ,ied d`pzc

"zpn lr"ac - "zpn lra ebltil" rnync :cere

dcedi ax xaq `d ,hb epi`e hb minkg exn`i

!oziykl `l` ,llk hb ied `l "zpn lr"ac

hb ied oziykl dcedi axlc :wgvi epiaxl d`xpe

,hb epi`e hb iede ,wtq ied - oziy cr la` ,i`ce

"eiykrn"k i` "zpn lr" xne`a dil `wtqnc

oziy cr dcedi axlc llk xnel `xaq oi`e .inc

lr" iaxc opaxlc dil `hiytc ,hb ied `l i`ce

ab lr s` inc "eiykrn" xne`k e`l "zpn

ok m`c ,edl `wtqn "dzin xg`le meidn"ac

"zpn lr"a opgei iaxlc ,opgei iaxn `kti` ded

,inc "eiykrn" xne`k iedc iaxl opax ecen

cin xnbp dyrn oi` - "dzin xg`le meidn"ae

"eiykrn" xne`k ith ied "zpn lr" ok m` ,opaxl

ebltile :jixt ikdle ."dzin xg`le meidn"n

opaxl "zpn lr"a elit`c eprinyie "zpn lr"a

."dzin xg`le meidn"a oky lk ,hb epi`e hb

ded "zpn lr"a ibilt eed i`c xninl `kile

llk hb ied `l "dzin xg`le meidn" `pin`

xg`le meidn" ipzwc oizipzn ok m`c - opaxl

:xnel yi cere ?diinxz o`n` ,hb epi`e hb "dzin

"dzin xg`le meidn"a ibltinc` :xn`w ikdc

,iaxc `zlin `l` `ziixa jda eprinyd `le

dl `pz hb epi`e hb ixn`c opaxc ediizlinc

opireny`le ,"zpn lr"a beltl - oizipzna

.`zkec meya diepy dpi`c ,ediiexzc `zlin

.(`,q) oiyeciwa "xne`d" wxta izkx`d cere

éøåñçdnl :xn`z m`e - 'eke `xqgin

oa oerny oaxc` opax ibiltc dibdl jxved

epiax xne`e ?dilr ibiltc dil `pn ?l`ilnb

dkldye) .opax ibiltc ecia dzid dlawc :wgvi

ixiinck ,l`ilnb oa oerny oaxk `le ezenk

.(jenqa

äáø:xn`z m`e - jixhvi` `l `d xn`

(`,fr `rivn `aa) "oipne`d" wxtac

cqtd - `xhn `z`e milretd z` xky :opixn`

`l` epi`y ,mzd ip`yc :xnel yie !milretc

,zelcl `l` ziad lra exky `ly ,mei xiky

`edy ,`kd la` .exiky epi` - jxved `ly oeike

wlg el yie ,dcyay zek`ln lk dyere qix`

enr dpzdyk cine ,dcyd lra enk rwxwa

`z` elit`e ,dcy yilya dkf - drax` zelcl

rnync miqix` x`y enk ,jixhvi` `le `xhn

sqei axe .zelcl ekxhvi `l elit`e `rax ilhpc

opixn` - zeqix` x`yn envr dpync oeik :xaq

.dlc `l `dàä- daxk `zkld ol `niiw

`zklid xn`wc `d :xne`k `lce ."l`ilnb oa oerny oaxk ol `niiw `l `dae" xn`wck ,daxk ol `niiw `da `de :xn`w `lcn ,sqei ax iabl daxk `zkld cenlzd ilekac rnyn o`kn

- `ney ikixv `l i`xiy iab daxk (`,h) `nw wxta oiyeciwa dkld weqtl cenlzd jixhvi`c `de .`xza `aaa eblti`c ilina `wec epiid - dvgne oipr dcyn xa sqei ax iabl daxk
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"äúéî øçàìe íBiäî" :àéðúäå¯àå èbéøác ,èb Bðé §¨©§¨¥©§©©¦¨¥§¥¥¦§¥
:øîàc äãeäé áøìe .èb äæk :øîBà éaø ,íéîëç£¨¦©¦¥¨¤¥§©§¨©£©
,"äúéî øçàìe íBiäî"a éâìtéîcà ,éâéìt "úðî ìò"a§©§¨§¦¦©§¦©§¦§¥©§©©¦¨

!"úðî ìò"a ébìôéì¯.éaøc Bçk EòéãBäì¯eâìôéìå ¦©§¥§©§¨§¦£Ÿ§©¦§¦§§
!ïðaøc ïçk EòéãBäìe "úðî ìò"a¯àøézéäc çk §©§¨§¦£Ÿ¨§©¨©Ÿ©§¤¥¨

éãòìL ãòå ïàkî éì éðzzL úðî ìò" .déì óíéL ¨¦¥©§¨¦§¦¦¦¨§©§¦
!àèéLt .'åëå "íBé¯àãéô÷ åàì déãéô÷ :àîéúc eäî §¦¨©§¥¨§¥¥¨§¥¨

ïa ïBòîL ïaø øîà" .ïì òîLî à÷ ,éúà÷ dæøæìe§¨§¨¨¨¥¨©§©¨¨©©¨¦§¤
?äNòî éðú÷c àðz éàî .'åë "ïãéöa äNòî :ìàéìîb©§¦¥©£¤§©§¨©§¨§¨¨¥©£¤

¯úðî ìò" dì øîà íà :éðú÷ éëäå àøqçéî éøeqç©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥¦¨©¨©§¨
éúéìèöéà ,Búéìèöéà äãáàå "éúéìèöéà éì éðzzL¤¦§¦¦¦§¨¦¦§¨§¨¦§¨¦¦§¨¦¦
ïzz :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .dì øîà÷ à÷åc©§¨¨¨©¨©¨¦§¤©§¦¥¥¦¥
äNòî :ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîàå ;äéîc úà Bì¤¨¤¨§¨©©¨¦§¤©§¦¥©£¤
ìò Chéb äæ éøä" BzLàì øîàL ãçàa ,ïãéöa éîð©¦§©§¨§¤¨¤¨©§¦§£¥¤¦¥©
eøîàå ,Búéìèöà äãáàå "éúéìèöà éì éðzzL úðî§¨¤¦§¦¦¦§¨¦¦§¨§¨¦§¨¦§¨§
éñà éaø dépéî àòa .äéîc úà Bì ïzz :íéîëç£¨¦¦¥¤¨¤¨§¨¦¥©¦©¦
íéúàî éì éðzzL úðî ìò Chéb äæ éøä" :ïðçBé éaøî¥©¦¨¨£¥¤¦¥©§¨¦§¦¦¨©¦
éòaéz ?eäî ,"Cì íéìeçî" dì øîàå øæçå ,"æeæ§¨©§¨©¨§¦¨©¦¨¥
:ïðaøì éòaéz ;ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøì éòaéz ,ïðaøì§©¨©¦¨¥§©¨¦§¤©§¦¥¦¨¥§©¨©

íúä ïðaø éøîà÷ àì ïàk ãò¯älçà àìc àlà ©¨¨¨¨§¦©¨©¨¨¤¨§¨©©¨
àëä ìáà ,dab¯."Cì íéìeçî" dì øîà÷ àä ©¨£¨¨¨¨¨¨©¨§¦¨

øîà÷ àì ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø eléôà àîìc Bà¦§¨£¦©¨¦§¤©§¦¥¨¨¨©
éøîâì ìáà ,éîãa déì äñéiôî à÷c àlà¯?àì ¤¨§¨§©§¨¥§¨¥£¨§©§¥¨

Bøéáçì øîBàä :déáéúéà .úLøBâî dðéà :déì øîà£©¥¥¨§¤¤¥¦¥¨¥©£¥
øBk éðáì ïúBð äzà éà íà éì äðäð äzàL íðB÷"¨¤©¨¤¡¤¦¦¦©¨¥¦§¦
øéàî éaø ,"ïéé ìL úBiáç ézLe ïéhç ìL ãçà¤¨¤¦¦§¥¨¦¤©¦©¦¥¦
ìBëé äæ óà :íéøîBà íéîëçå ,ïziL ãò øeñà :øîBà¥¨©¤¦¥©£¨¦§¦©¤¨
éðéøä :øîBàå ,íëç ét ìò àlL Bøãð úà øézäì§©¦¤¦§¤Ÿ©¦¨¨§¥£¥¦

!ézìa÷úä eléàk¯à÷ døeòöì íúä !?àzLä éëä §¦¦§©©§¦¨¦¨§¨¨¨§©¨¨
àäå àeä äçååøä íeMî àëä ,døòéö àìå ïéeëî§©¥§¨¦£¨¨¨¦©§¨¨§¨

éøèöéà àìélek :déñéøàì déì øîàc àøáb àeää !C ¨¦§§¦©©§¨©£©¥©£¦¥¥
éìc zà ,àòáéø éìëàå àúååìc úìz eìc àîìò̈§¨¨§¨©§¨¨§¦§¦¦§¨©§§¥

:øîà äaø ,äìc àì àä :óñBé áø øîà .àøèéî àúà óBñì .àzìéz ìBëàå äòaøà©§¨¨¤¡¦§¨§£¨¦§¨£©©¥¨¨§¨©¨£©
?ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk øîàc äaøå ,ïðaøk øîàc óñBé áø ,àîéì .àëéøèöéà àì àä̈¨¦§§¦¨¥¨©¥©£©§©¨©§©¨©£©§©¨¦§¤©§¦¥

¯ïa ïBòîL ïaøk äëìä ïéà àäáe ,äaøc déúååk àúëìéä ïì àîéé÷ àäå ?àøañéúå§¦§§¨§¨©§¨¨¦§§¨§¨¥§©¨§¨¥£¨¨§©¨¦§¤
,ïðaøì eléôà éøîàc àðà :Cì øîà äaøå ,ïðaøk óñBé áø ,ïðaøk íìBòì àlà !ìàéìîb©§¦¥¤¨§¨§©¨©©¥§©¨©§©¨¨©¨£¨©£¨¦£¦§©¨©

íúä ïðaø éøîà÷ àì ïàk ãò¯äçååøä íeMî àëä ìáà ,ïéekéî à÷ døeòöìc àlà ©¨¨¨¨§¦©¨©¨¨¤¨¦§©¨¨¦©¥£¨¨¨¦©§¨¨
éøèöéà àì àäå ,àeäàäiL éãk ,Lãç øNò íéðL íBé ïîèð äéä äðBLàøa :íúä ïðz .C §¨¨¦§§¦§©¨¨¨¦¨¨¨¦§¨§¥¨¨Ÿ¤§¥¤§¥

ìBç àäiL ï÷fä ìlä ïé÷úä ,Bì èeìçìì åéúBòî úà Lúìcä úà øáBL àäéå ,äkL ¨¦§¦¦¥©¨¥¤§¥¥¤¨¨¦§¨¦¥¥¤©¤¤
:òîLð ìlä ìL Búðwzî :àáø øîàå .åéúBòî úà ìBhéå àBáé älä äöøiL éúîéàå ,ñðëðå§¦§¨§¥¨©¤¦§¤©¨¨§¦¤¨¨§¨©¨¨¦©¨¨¤¦¥¦§©

Bzòcî Bì äðúðå ,"æeæ íéúàî éì éðzzL úðî ìò Chéb äæ éøä"¯BçøBk ìò ,úLøBâî £¥¤¦¥©§¨¤¦§¦¦¨©¦§¨§¨¦©§§¤¤©§
¯éøèöéàcî ;úLøBâî dðéà,äðéúð dì àéåäc déçøBk ìòa äðéúð éðewúì ìläì déì C ¥¨§¤¤¦§¦§§¦¥§¦¥§©¥§¦¨§©§¥§¨§¨¨§¦¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cr sc oihib(iying meil)

ewlgp 'dzin xg`le meidn'a wxy ,eixack di`x `xnbd d`ian
.minkgåok,àéðúäjhib df ixd' xne`d,'äúéî øçàìe íBiäîep` §¨©§¨¥©§©©¦¨

xg`l' `l` 'meidn' dyxbl `le ea xefgl ezpeek m` miwteqn
df ixd jkle ,zeniy i`pza meid dyxbl ezpeeky e` ,'dzinèb¥

èb Bðéàåel` ,hb wtq -.íéîëç éøácj`øîBà éaøote`ayäæk §¥¥¦§¥£¨¦©¦¥¨¤
i`ce df ixd jkle ,zeniy i`pza 'meid' yxbl ezpeek i`ce.èb¥

meidn' xn`y ote`a wx iax lr welgl minkg ekxvedy dfne
ixdy iaxl minkg micen 'zpn lr' xne`ay gken ,'dzin xg`le

.xyk hbde 'eiykrn' xne`k df
,`xnbd zl`eyøîàc äãeäé áøìes`yéâéìt 'úðî ìò'aminkg §©§¨§¨©§©§¨§¦¥

ok m` ,iaxeéâìôéîcà`ziixaa ewlgpy cr -øçàìe íBiäî'a ©§¦§§¥§¥©§©©
'úðî ìò'a éâìôéì ,'äúéîlr' xn`y ote`a welgl minkgl did - ¦¨¦§§¥§©§¨

xg`l hb oi`e ,eiykrn xne`k df oi`y ycgle ,'zen`y zpn
`ed 'meidn' m` s`y 'dzin xg`le meidn'a oky lke ,dzin
'dzin xg`l' ezxin`a m` wtq o`k yi mewn lkn ,'eiykrn'k
.dzin xg`l hb oi`e ,ezzin xg` dyxble ea xefgl ezpeek

zayiin`ed ,'meidn'a zwelgnd z` ecinrdy mrhd ,`xnbd
ickEòéãBäìéaøc Bçk.xyk i`ce hbdy xaeq df ote`a elit`y §¦£Ÿ§©¦

zl`ey .leqt hbd 'zpn lr' xne`a s` minkg zrcl ok`e
'meidn'a `weec zwelgnd z` dcinrd `ziixad recn ,`xnbd

,iax ly egek ricedleeâìôéìå,úðî ìòaïðaøc ïçk EòéãBäìes`y §¦§§§©§¨§¦£Ÿ¨§©¨¨
oeiky ,`xnbd zayiin .leqte eiykrnk df oi` 'zpn lr' xne`a
yecigd eli`e ,hb leqtle xingdl `ed minkg zrca yecigdy

jkl ,`ypidl dy` xizdle hb xiykdl iax zrcaàøézéäc çkŸ©§¤¥¨
iax lyéãòdéì ó.eprinydl `pzl ¨¦¥

jhib df ixd ,dpyna epipyéì éðzzL úðî ìòzernãòå ïàkî ©§¨¤¦§¦¦¦¨§©
ìL,'eëå íBé íéL,mei miyly jeza elld zern el dpzp m` §Ÿ¦§

,`xnbd zl`ey .zyxebn dpi` e`l m`e ,zyxebnàèéLtjky §¦¨
,`xnbd dper .i`pzd z` miiwl dy`d dkixvy oicd `edeäî©

àîéúcdydéãéô÷,mei miyly jeza el ozzy eixacaàãéô÷ åàì §¥¨§¥¥¨§¥¨
,ok dyrz `l m` hbd legi `ly citwdl ezpeek oi` -åok xn` §

meynyéúà÷ dæøæì,sqkd z` el ozil xdnzyïì òîLî à÷ §¨§¨¨¨¥¨©§©¨
jeza zernd dpzp `l m`e ,`weeca jka hbd zelzl oiekzpy

.zyxebn dpi` mei miyly
,dpyna epipy'eë ïãéöa äNòî ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîàcg`a ¨©©¨¦§¤©§¦¥©£¤§©§¨

dca`e ,izilhvi` il ipzzy zpn lr jhib df ixd ezy`l xn`y
oeik ,`xnbd zxxan :dinc z` el ozz minkg exn`e ,ezlihvi`
dhiyk di`x jxevl `l` dyrn zepyl dpynd jxc oi`y

ok m` ,okl mcew da ewlgpyàðz éàîinc zpizp lireny xaeqd ©¨¨
,utgdéðz÷cdpynaäNòî,`xnbd zx`an .eixacl di`x `edy §¨¨¥©£¤

àøqçéî éøeqçdpynd zqxibaéðz÷ éëäåsiqedl jixv jke - ©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥
,dpynd ixacadì øîà íàjhib df ixdéì éðzzL úðî ìò ¦¨©¨©§¨¤¦§¦¦

,Búéìèöéà äãáàå ,éúéìèöéày minkg zrcøîà÷ à÷åc éúéìèöéà ¦§§¦¦§¨§¨¦§§¦¦§§¦¦©§¨¨¨©
,dìeli`e .i`pzd z` zniiwn dpi` cbad inc zpizpaeïBòîL ïaø ¨©¨¦§

,øîBà ìàéìîb ïam` s`yäéîc úà Bì ïzzhbde i`pzd miiwzd ¤©§¦¥¥¦¥¤¨¤¨
ixd zernd zlaw ici lr s`e .giexdl ick ok dpzdy itl .miiw

.giexn `edìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîàåezhiyk di`x yiy §¨©©¨¦§¤©§¦¥
nénð äNòîdidy,ïcéöaãçàaúðî ìò Chéb äæ éøä BzLàì øîàL ©£¤©¦§©§¨§¤¨¤¨©§¦§£¥¤¦¥©§¨

,éúéìèöà éì éðzzL,Búéìèöà äãáàåúà Bì ïzz íéîëç eøîàå ¤¦§¦¦¦§§¦¦§¨§¨¦§§¦§¨§£¨¦¦¥¤
äéîc.zyxebne i`pzd miiwzn jk ici lre ¨¤¨

,`xnbd zwtzqndépéî àòa,ïðçBé éaøî éqà éaøezy`l xn`éøä ¨¨¦¥©¦©¦¥©¦¨¨£¥
Cì íéìeçî dì øîàå øæçå ,æeæ íéúàî éì éðzzL úðî ìò Chéb äæ¤¦¥©§¨¤¦§¦¦¨©¦§¨©§¨©¨§¦¨

,zerndeäîe` zyxebne i`pzd meiwk zaygp ef dlign m`d - ©
y ,`xnbd dtiqene ,`léòaézok wtzqdl yi -ìzrcïðaø ¦¨¥§©¨¨

oke ,epizpynaéòaézwtzqdl yi -ìzrc.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ¦¨¥§©¨¦§¤©§¦¥
,ïðaøì éòaézy xnel xyt`y oeikíúä ïðaø éøîà÷ àì ïàk ãò- ¦¨¥§©¨¨©¨Ÿ¨¨§¥©¨¨¨¨

,zern zpizp ici lr i`pzd z` zniiwn dpi`y epizpynaàlà¤¨
meynäab dìçà àìczernd zpizpe ,envr cbad lr lgn `l - §Ÿ©§¨©¨

.i`pzd meiwk zaygp dpi`,àëä ìáàdì øîà÷ àäxn` ixd - £¨¨¨¨¨¨©¨
dy`lCì íéìeçîzlawk denk ,dligndy xyt`e ,el` zern §¦¨

,jtidl wtzqdl yi oke .zerndBà,àîìcyïa ïBòîL ïaø eléôà ¦§¨£¦©¨¦§¤
ìàéìîb,cbad inc zpizpa i`pzd miiwzny xaeqdøîà÷ àìz` ©§¦¥Ÿ¨¨©

epicàlàoeik ,df ote`adéì dñéiôî à÷clral dy`déîãa ¤¨§¨§©§¨¥¦§¥
.i`pzd meiwk aygp jk meyne ,cbadìáàoeik ,dl lgnyk £¨

yéøîâìl`ilnb oa oerny iax dceny xyt` ,dpizp o`k oi`yàì §©§¥Ÿ
,`xnbd zhyet .xyk hbd oi`e df ote`a i`pzd miiwzddéì øîà̈©¥

jkle ,zern zlawk zaygp dlignd oi`y opgei iaxdðéà¥¨
.úLøBâî§¤¤

.opgei iax lr `xnbd dywndéáéúéàmixcpa epipyy dnn,(:bq) ¥¦¥
Bøéáçì øîBàäxcep ipixdíðB÷oaxwk jilr xq`iydn lkäzàL ¨¥©£¥¨¤©¨

éì äðäðéà íàìL úBiáç ézLe ïéhç ìL ãçà øBk éðáì ïúBð äzà ¤¡¤¦¦¦©¨¥¦§¦¤¨¤¦¦§¥¨¦¤
.ïééøeñà ,øîBà øéàî éaøepnn zepdl xcenlïziL ãòmihigd el ©¦©¦¥¦¥¨©¤¦¥
ide.oiíéîëçå,íéøîBàäæ óàxcepd -Bøãð úà øézäì ìBëé,envra ©£¨¦§¦©¤¨§©¦¤¦§

ét ìò àlLzxzd,íëçøîBàåxcepdéðéøä'eléàk,'ézìa÷úäixde ¤Ÿ©¦¨¨§¥£¥¦§¦¦§©©§¦
recne .epnn zepdl xcenl xzene oiide mihigd laiwy enk df
,dy`d daiigzpy zernd lr lrad zlignay ,opgei iax xaq

.i`pzd meiw o`k oi`e ,mlaiwy ink aygp epi`
,`xnbd zvxznàzLä éëä,wlgl jixv jk -íúäly epica - ¨¦©§¨¨¨

zryay oeik ,dy`d on zern zlawa dpzend hb iabl opgei iax
ez`pzdïéeëî à÷ døeòöì.zern dze` ciqtdleå,dl lgnyk §©¨¨§©¥§
y `vnpdøòéö àìmle` .i`pzd miiwzp `leàëäz` xicna - Ÿ¦£¨¨¨

,oiie mihig epal oziy cr d`pd exiagíeMîdvexyäçååøäepal ¦©§¨¨
àeä,ok dyeråjk lr lgn m`y gkenéøèöéà àì àäCoi`y - §¨Ÿ¦§§¦

,el` zern zlaw ila s` dgeex el yiy oeik ,jkl jixv epa
.e`pz miiwzpy aygpe

,àøáb àeäädéñéøàì déì øîàcxkya dcyd zcearl xkypd] ©©§¨§¨©¥©£¦¥
[d`eazd on wlg zlawàîìò élekmlera miqix`d lk -eìc ¥¨§¨¨

àúååìc úìz,dpya ze`wyd yly dcyd z` miwyn -éìëàå §¨©§¨¨§¨§¥
àòáéø` .d`eazd on rax milhep df xkyae -lazàdz` - ¦§¨©§

,xg` ote`a il xkypàzìéz ìBëàå äòaøà éìcz` dwyd - §¦©§¨¨¤¡¦§¨
.jxkya d`eazd on yily lehe ,minrt rax` dcydóBñì- §

ziriaxd d`wydd onf ribdykàøèéî àúà`vnpe myb cxi - ¨¨¦§¨
.ef d`wyda jxev oi`y,óñBé áø øîàixdy oeikäìc àì àä`l` ¨©©¥¨Ÿ¨¨

yly miwyny ,mlek bdpnk rax lehiy epic ,minrt yly
e .rax milhepe,øîà äaøxac ly eteqy oeikyàëéøèöéà àì àä ©¨¨©¨Ÿ¦§§¦¨

epzdy itk yily lehie ,giexiy mxb elfn ,ziriax d`wydl
.dligza

,`xnbd zxxanàîéìøîàc óñBé áø,miqix`d x`yk rax lehiy ¥¨©¥§¨©
ezxaq,ïðaøkoi` ,cba el ozzy i`pza hbd legiy dpzd m`y §©¨¨

miiwzn `l o`k s` jkle ,cbad inc el ozz m` i`pzd miiwzn
.rax `l` lhep epi`e ,minyb ecxiy jka ez`pzdøîàc äaøå§©¨§¨©

ezxaq ,ziad lra mr dpzdy itk yily lhepyïa ïBòîL ïaøk§©¨¦§¤
ìàéìîbo`k s` jkle ,cbad inc zpizpa s` i`pzd miiwzny ©§¦¥

,`xnbd zl`ey .yily lhepe ,i`pzd miiwzp minybd zcixia
åàøañéú,l`ilnb oa oerny iaxk xaeq daxy xnelàäåïì àîéé÷ §¦§§¨§¨©§¨¨

déúååk àúëìéääaøcueg ,sqei ax mr wlgpy mewn lka ¦§§¨§¨¥§©¨
dkld df oecipa ok m`e ,[dvgne ,oipr ,dcy] .mixac dylyan

.ezenkåeli`àäácba zpizpa dpzend hba -ïaøk äëìä ïéà §§¨¥£¨¨§©¨
ìàéìîb ïa ïBòîLonwl x`eank,(.dr)mdizexaqy xn`p m`e ¦§¤©§¦¥

.ef z` ef zexzeq zekldd e`vnp zeey
,`xnbd zx`aníìBòì àlàmixaeq mdipy.ïðaøkáøóñBéxaq ¤¨§¨§©¨¨©¥

ïðaøk,lirl x`eankéøîàc àðà ,Cì øîà äaøåx`dylhep qi §©¨¨§©¨¨©¨£¨§¨§¦
,yilyì eléôàzhiy,ïðaøy meyníúä ïðaø éøîà÷ àì ïàk ãò £¦§©¨¨©¨Ÿ¨¨§¥©¨¨¨¨

epi` ,envr cbad el ozz m` `l` i`pzd miiwzp `lyàlàmeyn ¤¨
xazqne ,dai` zngn dyxib mzqd onyïéekéî à÷ døeòöìc¦§©¨¨¦©¥

giexdl ezrc oi`e ,envr cbad z` `weec el ozzy ez`pzda
.zern zlaw ici lr i`pzd miiwzp `l jkle ,oennàëä ìáà- £¨¨¨

d`wyd siqedl enr dpzdy mrhd qix` iabläçååøä íeMî¦©§¨¨
,àeäef zlrez giexd xak minyb ecxiy oeikeéøèöéà àì àäåC §¨Ÿ¦§§¦

.miiwzp e`pz ixd jkl ,d`wydl
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ììkîàîìòáclld owiz `le zepenn ly oecip epi`y mewna - ¦§¨¦§¨§¨
,ef dpwzäðéúð àéåä àì déçøk ìòa äðéúð`edy hb iab jkle . §¦¨§©¨§¥Ÿ©§¨§¦¨

ezrcn fef miz`nd z` dy`d el dpzp m` wx ,xeqi` ly oecip
.zyxebne i`pzd miiwzpé÷úîàîéúéàå ,àtt áø dì óøa éîéL áø ©§¦¨©¨¨§¦¥¨©¦¦©

éMàegxk lra dpizpy lld ly ezpwzn cenll gxkdd oipn , ©¦
,dpizp dpi`àîìãålra dpizp liren mewn lkay xyt` `lde - §¦§¨

e ,egxkéøèöà ékdéì Clldléðewúìlireny dneg ixr izaa ¦¦§§¦¥§©¥
dpizpd myy meyn `ed ,dpewd ly egxk lra dkyla dpizp

`idåéðôa àlLjixv did dpwzd `lel df ote`ae ,dpewd ly ¤Ÿ§¨¨
.ezrcn dpizpìáàdpizpåéðôa,ïéa`id m`Búòcîïéa`id m` £¨§¨¨¥¦©§¥

àéåä ,Bçøk ìòaäðéúð,`ax ixaca zxg` dqxib `xnbd d`ian . §©¨§©§¨§¦¨
:eilr `iyewaeéøîàc àkéàåyàáø øîày ,jtidlìL Búðwzî §¦¨§¨§¥¨©¨¨¦©¨¨¤

ìläezy`l xn` m`y heyt dfy ,rnypéøäChéb äæìòúðî ¦¥£¥¤¦¥©§¨
àéåä ,Bçøk ìòa ïéáe Bzòcî ïéa Bì äðúðå ,æeæ íéúàî éì éðzzL¤¦§¦¦¨©¦§¨§¨¥¦©§¥§©¨§©§¨

äðéúð.zcgein dpwz `la s` ,éøèöéà éëåéðewúì ìläì déì C §¦¨§¦¦§§¦¥§¦¥§©¥
meyn `ed ,dpewd ly egxk lra dpizp lireny dneg ixr izaa

`id dpizpd myyàlLåéðôadpwzd `lel df ote`ae ,dpewd ly ¤Ÿ§¨¨
.ezrcn dpizp jixv didìáàdpizp,åéðôaïéa`id m`Bzòcî,ïéa £¨§¨¨¥¦©§¥

`id m`ìòaBçøk,àéåädðéúð.é÷úîàîéúéàå ,àtt áø dì óáø §©¨§©§¨§¦¨©§¦¨©¨¨§¦¥¨©
éLàîìãå ,éMà øa éî,zcgein dpwz `lay xyt` `lde -eléôà ¦¦©©¦§¦§¨£¦

dpizpaénð åéðôaozp m` wxy ,wlgl mewn didïéà ,Bzòcîixd - §¨¨©¦¦©§¥
a ozp m` j` ,dpizp `idàì Bçøk ìòdpizpl s`e .dpizp zaygp ©¨§Ÿ

,egxk lra dlireny lld ly ezpwz zkxvp eiptaåmrhd §
ly ezpwzyìläwx dxn`p`ed ,dkyla eipta `ly dpizpa ¦¥

y meynéàîéøèöéàcïé÷z déì Cowzl eiptl jxev didy dna - ©§¦§§¦¥¨¦
,eizern xkend el ozi `ly `agp dpewd didy d`xy oeike .owiz
did m` s`e .egxk lra dpizp `dz ,eipta epi` m` s`y owiz
jixv lld did ,zernd lawl dvex epi`e epiptl dpewdy d`ex
eipta dpizp s`y oeike .dpizp `id egxk lra eipta dpizpy owzl
ly oecip `edy hb iab jkl ,egxk lra zlren dpwzd zngn wx
egxk lra zernd zpizp zlreny oipn ,ef dpwz epwiz `le ,xeqi`

.lrad ly
lirl `xnba x`ean(:cr)envr cbad zpizpa wxy minkg zrcy ,

miiwl dlekiy l`ilnb oa oerny iax zrce ,i`pzd miiwzn
.cbad inc zpizpa s` i`pzd,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîà̈©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨

ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø äðML íB÷î ìkeixaceðéúðLîalka - ¨¨¤¨¨©¨¦§¤©§¦¥§¦§¨¥
zeipyndBúBîk äëìä ,.î õeç,ezenk dkld oi`y mixac dyly £¨¨§¦
,md el`eáøòdell od miqkp yie ,d`eldl olaw axr mc` did - ¨¥

oax zrcy s` ,mdipyn zeabl lekiy `id dkldd ,axrl ode
.dligz dell jlil jixvy l`ilnb oa oernyïcéöådxwnd - §©§¨

oi`y minkgk dkld dfa s`e ,'ociva dyrn' epizpyna iepyd
oa oerny oaxk `le ,zilhvi`d inc zpizpa i`pzd miiwzn

.l`ilnbäðBøçà äéàøezei`x el oi` ik oic ziaa mc` dced - §¨¨©£¨
irney oi` ,di`x `iadl dvex okn xg`le ,ezaehlzrcle ,el o

.ezenk dkld oi`e ,el oirney l`ilnb oa oerny iaxïðaø eðz, ¨©¨¨
ezy`l xn`éhéb äæ éøä'øéépäå Cx`yp hbd aezk eilry'élL £¥¤¦¥§©§¨¤¦
úLøBâî dðéà'dcia ozpe' dxn` dxezd ixdy ,(` ck mixac)`l dfe , ¥¨§¤¤

dl xn` m` mle` .melk dl ozp'øéépä úà éì éøéæçzL úðî ìò', ©§¨¤©§¦¦¦¤©§¨
ef ixdúLøBâî:`xnbd zl`ey .xiipd z` el xifgzeàðL éàî §¤¤©§¨
àLéø,zyxebn dpi` 'ily xiipd' xn` m`yàðL éàîeàôéñm`y ¥¨©§¨¥¨

s` `lde ,zyxebn `id ixd 'xiipd z` il ixifgzy zpn lr' xn`
`le ,xiipd z` el xifgz xy`k wx hbd legiy ezpeek df ote`a

.'dcia ozpe' oiyexibd zrya o`k miiwznøîà :àøîâä äáéùî¨©
àcñç áø,àäef `ziixa -,épîøîàc .àéä ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ©¦§¨¨©¦©¨¦§¤©§¦¥¦§¨©

dca`e ezilhvi` el ozzy dnr dpzd m`y epizpyna
,ezilhvi`äéîc úà Bì ïzzjkle .déì äñéiôîc øLôà énð éëä ¦¥¤¨¤¨¨¦©¦¤§¨¦§©§¨¥

éîãai`pzd z` miiwle xiipd inca eqiitl `id dleki ,o`k mb - ¦§¥
uexiz dgec `xnbd .'dcia ozpe' miiwzne dcia x`yi xiipde ,jka

:dfé÷úîéiaà dì ómb eixac xn` l`ilnb oa oerny oaxy oipn , ©§¦¨©©¥
`lde .df ote`aøeîéàepivn izni` -ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîàc ¥§¨©©¨¦§¤©§¦¥

wx ,i`pzd meiwl utgd inc zpizp lireny epic z`déúéìc àëéä¥¨§¥¥
déðéòamle` .oira `vnp epi` envr utgd xy`k -déúéàc àëéä §¥¥¥¨§¦¥

déðéòa,hbd xiipa oebk oira `vnp eilr epzdy utgd xy`k -éî §¥¥¦
øîàinc zpizpa i`pzd z` miiwl xyt`y l`ilnb oa oerny iax ¨©

ecnlpy mi`pz ipic it lr ,df oic z` `xnbd zayiin oldl .xiipd
mr engli m` wxy dyn mdnr dpzdy ,'oae`x ipae cb ipa'n
,crlbd ux`a dfeg` elawi l`xyi ux` yeaika mihayd x`y

xn`py(l-hk al xacna)ipaE cb ipa Exari m` mdl` dWn xn`Ie'©Ÿ¤Ÿ¤£¥¤¦©©§§¥¨§¥
ux`d dWAkpe 'd iptl dnglOl uElg lM oCxId z` mkY` oaE`x§¥¦§¤¤©©§¥¨¨©¦§¨¨¦§¥§¦§§¨¨¨¤

x` z` mdl mYzpE mkiptlExari `l m`e .dGg`l crlBd u ¦§¥¤§©¤¨¤¤¤¤©¦§¨©£ª¨§¦Ÿ©©§
ipic ecnlp dfne .'orpM ux`A mkkza Efg`pe mkY` mivElg£¦¦§¤§Ÿ£§Ÿ§¤§¤¤§¨©
m`' xn`e eixac dyn ltky enk ,letk i`pz didiy jixv :mi`pz
efg`pe 'ebe exari `l m`e' xn`e xfge 'mdl mzzpe 'ebe exari
ipae cb ipa i`pzk epi`y i`pz lk xi`n iax xn` jk lre ,'mkkza
,letk i`pz jixv oi`y mixaeqe miwleg minkge .i`pz epi` oae`x
mkz` mivelg exari `l m`e' mdl letkl dyn jxvedy mrhde
ux`a s`y rnyn did ok `l m`y ,'orpk ux`a mkkza efg`pe
cb ipa i`pza oebk .dyrnl mcew i`pzd didiy .elgpi `l orpk
ok xg` wxe ,i`pzd edfy 'exari m`' dyn mdl xn` oae`x ipae
didiy .i`pzd meiw xg` rx`iy dyrnd edfy 'mdl mzzpe' xn`
ipae cb ipa i`pza oebk .xg` xaca dyrne cg` xaca i`pzd
eli`e ,l`xyi ux` yeaika mzngln lr i`pzd didy ,oae`x
'od' `diy .crlbd ux`a mzefg`id `ed ,ezngn lgd dyrnd
df didi ,lirl x`eank e`pz ltek xy`ky ,xnelk .'e`l'l mcew
ipyd cvl mcew ,dyrnd legie i`pzd miiwzi eitl cvdy ote`a
mdl xn`y ,cb ipaa oebke .lha dyrnde i`pzd miiwzi `l eitl
zayiin :'exari `l m`e' ltk jk xg` wxe ,'exari m`' dyn

:`xnbdépî àä ,éiaà øîà àlàzpn lr jhib df ixd' ef `ziixa - ¤¨¨©©©¥¨©¦
zhiyk 'zyxebn `id ixd xiipd z` il ixifgzyàéä øéàî éaø. ©¦¥¦¦

øîàci`pz lkayïðéòadidiy jixv -ìeôk éàðzletk epi` m`e , §¨©§¦¨§©¨
.i`pzd lg `làëäå,ily xiipde jhib df ixd dl xn` xy`kàä §¨¨¨

déàðúì déìôk àì`l m`y siqede e`pz z` ltk `l ixd - Ÿ©§¥¦§¨¥
dkixv dpi`e i`pzd lha jk meyne .lha hbd xiipd il ixifgz

.zyxebn `id ixde 'dcia ozpe' miiwzne ,xiipd el xifgdlé÷úîó ©§¦
,àáø dìy x`ean jixacaàîòèlha i`pzdywx `ed miiw hbde ¨¨¨©§¨

meyndéàðúì déìôk àìcrnyne ,déàðúì déìôk àäok` m`y - §Ÿ©§¥¦§¨¥¨©§¥¦§¨¥
el ozze epniiwz m`y oeike ,i`pz oic lg ,i`pzd z` lrad ltk

jkl ,dcia hbd oi`y `vnp xiipd z`àhéb éåä àìm` s` `lde . Ÿ£¥¦¨
ixdy ,lhaidl i`pzl yi eze` letkiéãkîïðéøîb àëéäî éàðz ìk ¦§¦¨§©¥¥¨©§¦©

eäì,letk zeidl i`pz lk jixvy xi`n iax cnl oipn -éða éàðzî §¦§©§¥
áeàø éðáe ãâï,ztqep dkld myn cenll yi ok m` .cnlp `edäî ¨§¥§¥©

íúääNòîì íãB÷ éàðz`l m`'e 'exari m`' m`pzy myk - ¨¨§©¤§©£¤
'mdl mzzpe' `edy dyrnl mcew did 'exariíãB÷ éàðz ìk óà ,©¨§©¤

äNòîì.dyrnl i`pzd micwiy ,jk didiy jixv i`pz lka s` - §©£¤
eé÷etàìéàðúì íãB÷ äNòîc àëä,eppipra ok oi`y dn - §©¥¨¨§©£¤¤¦§©

edfy 'jhib df ixd' dl xn` ixdy ,i`pzl mcw dyrndy
s`e .'xiipd z` il ixifgzy zpn lr' dpzd ok xg` wxe ,dyrnd
i`pz jixv oi`y mixaeqe xi`n iax lr miwlegd minkg zrcl

.i`pzl mcw dyrndy oeik ,lha i`pzd ,letk,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨
z` il ixifgzy zpn lr jhib df ixd' xn` m`y `ziixaa mrhd

`ed ,xyk hbd 'xiipdc íeMîote`a dyrpdy,éàðúì íãB÷ äNòî ¦§©£¤¤¦§©
.xyk hbde ,lg i`pzd oi` df mrhne ok lreé÷úîàcà áø dì ó ©§¦¨©©¨

,äáäà øaàîòèmeyn `ed milg oiyexibde lha i`pzdyäNòîc ©©£¨©§¨§©£¤
éàðúì íãB÷rnyne .àäd did m`éàðzäNòîì íãB÷i`pzd did , ¤¦§©¨§©¤§©£¤

eniiwl dleki dpi`y oeike ,lgàìàhéb éåäyi df ote`a `lde . Ÿ£¥¦¨
ixdy ,dyrnd micwi m` s` lhaidl i`pzlìk éãkîipicéàðz ¦§¦¨§©

eäì ïðéøîb àëéäî,ecnlp okidn -ïáeàø éðáe ãâ éða éàðzî.äî ¥¥¨©§¦©§¦§©§¥¨§¥§¥©
íúäd didøçà øáãa äNòîe ãçà øáãa éàðzexariy i`pzd - ¨¨§©§¨¨¤¨©£¤§¨¨©¥

dlgp elawiy did dyrnd eli`e ,ux`d yeaka riiql ocxid z`
,xg` mewn `edy igxfnd ocxid xaraóàìkzeidl jixv i`pz ©¨

.xg` xaca dyrnde cg` xaca i`pzd didiy ,df ote`aé÷etàì§©¥
àëäixifgzy zpn lr jhib df ixd' dl xn`y o`k ok oi`y dn - ¨¨

,'xiipd z` il
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] àîìòáã ììëî[äéçøë ìòá äðéúðàéä äðéúð åàìoiwz `l `ed `xeqi`c hb iabe Ð

.lldåéðôá àìù.dkyila epi`y ,`kd ik Ðïé÷ú äéì êéøèöéàã éàîdidy d`x Ð

`l" xn`e ,onw i`w inp ded i`e .dpizp `dz eipta `lye egxk lrac oiwzde ,onhp

"`pliawnÐjxved `ly dn `l` .dpizp iedizc ipewzl inp lldl jixhvi` dedÐ

`ed `xeqi`c hb iabe ,jxved `lÐ`niiw `l

.lldc `zpwzáøò.heyt hb idliya Ðïãéö
.oizipznc Ðäðåøçà äéàøipic cg`"a Ð

) "zepenn:el exn`a ibilt`c ,(`,`l oixcdpq

`iadl jl yiy zei`x lkÐ,miyly cr `ad

`ad :el exn`e .miyly xg`l cr `iad `le

`ziinwa .di`x il oi` :xn`e ,di`xÐ`zkld

`ziixzaae ,dizeekÐ.dizeek `zkld zil

éìù øééðäå`pngxe ,icin `le dl aidi `l Ð

"dcia ozpe" :xn`.'åë àùéø àðù éàî`w Ð

,`ed "eiykrn" e`l "zpn lr" :dizrc `wlq

ixifgzykl :enk iede ,iaxc dilr ibiltc opaxk

xiipd ilÐ?zyxebn i`n` ok m`e .hb iedil

!`hiwp icin e`l oiyexib zrya `dàëéä
äéúéìã.zilhv`l Ðäéìôë àìxi`n iax Ð

i`pzk epi`y i`pz lk :(`,`q) oiyeciw zkqna

ixifgz `l m` :`nipc .'eke oae`x ipae cb ipaÐ

.di`pz lha jkld ,hb `di `làì äéìôë àä
àèéâ éåä.xi`n iaxl Ðéãëîlk ,xi`n iaxl Ð

.eltekl opixnb `kidn i`pzãâ éðá éàðúîÐ

"exari `l m`e" "exari m`" :letk didy

)xacnaopixnb dipinc oeike ,(alÐik opira

mcew xkfed dyrnd ea elzy i`pz :mzd

"exari m`" ,dyrnlÐmzzpe" ,i`pzd df

"mdlÐm` :`nipc opira inp `kd .dyrnd df

ixifgzÐ.hb `diàëä é÷åôàìdl xn`c Ð

.ixifgzy zpn lr" xcde ,`yixa "jhib df"

'åë äéì éåäã íåùîoiae xi`n iaxl oiae Ð

yxtnck ,dlitka `l` bilt` `lc ,opaxl

ok `lnl`y ,exne`l xacd jxved :mzd `nrh

Ð.elgpi `l orpk ux`a s`y rnyna yiøáãá
ãçà.ocxid xearl Ðøçà øáãá äùòîåÐ

.dgxfn ocxid xar zlgp
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ììëîoia biltn `l `zydc :xn`z m`e - dpizp `ied `l egxk lra dpizp `nlrac

onhp did dnl ok m` ,dpizp `ied `l egxk lra oipr lkac ,eipta `ly oia eipta

mbe ,ely ziad didiy ick mlawln deln firdl leki did `l eiptac :xnel yie ?dpey`xa

iedc ,dneg ixr izaa :xn`z m`e .egxk lra mlawl oic zia edeyri - eipta did m`

iedc `hiyt - mlawl eilrc ,aegd oerxtk

el xifgi `l - aeyia edeld :opixn`wck ,oerxt

lra elit` el xifg - aeyiac rnyn ,xacna

xn` ik (`,hn `rivn `aa) "adfd"a oke .egxk

dne .mpg xneyk elit` ied `l - "jfef lewy" dil

`wec :xnel yie ?owzl owfd lld jixhvi`

ciqtn delnd oi`y ,dpizp iedc `hiyt `nlra

jixv oerxtd ici lrc ,`kd la` .oerxtd zlawa

`l - hb hbd ied ezlaw ici lr oke ,ziad xifgdl

`ied `lc `hiyt hb iab :xn`z m`e .dpizp `ied

ike ?lld ly ezpwzn cenll jixv dne ,dpizp

xne`e !?egxk lra dplawi exiagl dpzn ozi m`

df ixd" dl xn`c oeikc ,xnel yic :wgvi epiax

xacd dlz - "fef miz`n il ipzzy zpn lr jhib

,dneg ixr izaa enk iede ,mlawl eilre ,dzrca

`ied `l dgxk lra ikd elit` ol rnyn `we

.dpizp

é÷åôàìyxit - i`pzl mcew dyrnc `kd

`l `pipg iaxe xi`n iaxc :qxhpewa

`nrh mzd opixn`wck ,zeltka `l` ibilt

s`y rnyna yi ok `lnl`y ,exne`l jxvedc

z` xkeyd" wxtac :dywe .elgpi `l orpk ux`a

`icda rnyn (`,cv `rivn `aa) "milretd

,i`pzl mcew dyrna xi`n iax` inp opax ibiltc

:xn`z m`e !l`eyk zeidl mpg xney dpzn iab

ode ,dyrnl mcew i`pze ,letk i`pz `nlya

ipae cb ipa i`pzn xity opitli - e`ll mcew

ik opira dpin rny - oiprd dfa eazkpcn ,oae`x

aezky dn lr dpzn `di `ly la` .`peeb i`d

opitli ikid ,gily ici lr eniiwl xyt`e ,dxeza

e`la `nlc ?(`,cr) zeaezka opixn`ck mzdn

yie !dyrn ded ikdc `l` ,i`pz liren inp ikd

iziinc miaezkd mi`pzd lkc meyn :xnel

- df oipra eed (`,`q) "xne`d" wxta oiyeciwa

m`"e .`peeb i`d ik ynn opirac dpin rny

aex - inp "mzrnye ea`z m`"e "eklz izewga

'irac ,n"xk dkldc d`xpe .gily ici lr zevn

l`enyc ,'ek letk i`pzixaq jenqa `axe

s` letk i`pza ixii` oizipznc ipd lke .dizeek

`ziixa onwl dl iwen p"dc ,yxit `lc ab lr

lkae .yxit `ly it lr s` ,di`pzl diltkca

zpn lr" (a,`n dkeq) oebk ,cenlzay "zpn lr"

zelitk opirac `de .(a,el zereay) "zecrd zreay" wxta ,ixeqi` iedc - y`x irexte oii iiezya `wec `l` ,letk i`pz opira mewn lkae .zelitk ira - ea `veike ,bexz`c "il edxifgzy

llkn xi`n iaxl dil zi` xz` lka :oea iax xn` iqei iax xn` :"xne`d" wxta inlyexia opixn`c `de .daezke dpere zeqke x`y `ki`c ,`penn dia zi`c `xeqi` iedc meyn - dheqa

ltk `lc ab lr s` ,xnelk .dexra `ed xneg :`pipg iax ipyne .dil zi` `kde 'eke xi`n iaxl dil zil xz` lka :opiqxbc opgl` epiax axdl d`xpe .dil zil `kde ,od rney dz` e`l

:opgl` epiax axd dywd .lirl mzd ixii` ikdae ,mdipyn hb dkixv - xg`n oiyeciw dlaw m`y ,oiyeciw oiyeciwd `le hb hbd oi` xneg meyne ,miiw dyrne lha i`pzd oicd one ,e`pz

`d ?i`n`e ,liren did - dxn` `idy enk `ed dpzd m`y rnyn ,`ed `nlra ilin ineht :xn`wc ,"`p` jcic zniiw i`" iab (`,eq `rivn `aa) "jyp edfi`"a letk i`pz opirac oeik

yie .letk i`pz xi`n iaxle ,xenb i`pz opirac zenewn yic :yi mipiipr dylye .xi`n iaxc opaxl elit` ipdn `lc meyn - ilin ineht hwpc `d :wgvi epiax xne`e !di`pzl diltk `l

.yxetn (a,hn oiyecw) "ycwn yi`d" wxtae ,opira `l zrc ielb elit`c zenewn yie .zrc ielb `l` opira `lc zenewnàìàzilc meyn e`l - i`pzl mcew dyrnc meyn `ax xn`

xne`k e`l m`e ,`vi - exifgd ,"il edxifgzy zpn lr df bexz` jlid"a `ax xn`w `icdac :cere .lirl ziyixtck ,`zklid ikd `dc "inc eiykrn xne`k zpn lr xne`d lk" `axl dil

yxit `lc ab lr s`e .eixaca yxtl el did ok m`c - "eiykrn" xn`y oebk ixiin mzdc xnel d`xp oi`e !ecia epi` f`e ,exifgdyk `l` dpznd dlg `l `de ?`vi ikid - inc "eiykrn"

wiqnck ,xity `iz` iaxl la` ,iaxe opaxk elit` ef `ziixa ayiil `ax dvexy `l` .yxtl el did - "eiykrn" xne`a ixiin i` la` ,epizpyna dil yxtn `lc meyn epiid - zelitk inp

xninl ivn `lc ,di`x myn oi` ,edine .'ek iaxcke ,xn`w "eiykrn"c - "dwizxpn dng `vzy zpn lr"a oicen lkd :xn`wc ,iaxk xaqc oiwxit seqa onwl rnyn inp iia`e .iy` ax

.sicrc "zpn lr"a oky lk ,ibilt "`vz m`"a `dc ,inc "eiykrn" xne`k e`l "zpn lr"c oicen lkd :`kti`
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éøä" ,ìlä ìL Búðwzî :àáø øîà ,éøîàc àkéàå§¦¨§¨§¦¨©¨¨¦©¨¨¤¦¥£¥
äðúðå ,"æeæ íéúàî éì éðzzL úðî ìò Chéb äæ¤¦¥©§¨¦§¦¦¨©¦§¨§¨

Bì¯éëå ;äðéúð àéåä Bçøk ìòa ïéáe Bzòcî ïéa¥¦©§¥§©¨§¨§¨§¦¨§¦
éøèöéàéðewúì ìläì déì C¯åéðôa ìáà ,åéðôa àlL ¦§§¦¥§¦¥§©¥¤Ÿ§¨¨£¨§¨¨

¯é÷úî .äðéúð àéåä Bçøk ìòa ïéa Bzòcî ïéaó ¥¦©§¥§©¨§¨§¨§¦¨©§¦
àîìãå :éLà øa éîéL áø àîéúéàå ,àtt áø dì̈©©¨§¦¥¨©¦¦©©¦§¦§¨
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ריז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dr sc oihib(iyiy meil)

ììkîàîìòáclld owiz `le zepenn ly oecip epi`y mewna - ¦§¨¦§¨§¨
,ef dpwzäðéúð àéåä àì déçøk ìòa äðéúð`edy hb iab jkle . §¦¨§©¨§¥Ÿ©§¨§¦¨

ezrcn fef miz`nd z` dy`d el dpzp m` wx ,xeqi` ly oecip
.zyxebne i`pzd miiwzpé÷úîàîéúéàå ,àtt áø dì óøa éîéL áø ©§¦¨©¨¨§¦¥¨©¦¦©

éMàegxk lra dpizpy lld ly ezpwzn cenll gxkdd oipn , ©¦
,dpizp dpi`àîìãålra dpizp liren mewn lkay xyt` `lde - §¦§¨

e ,egxkéøèöà ékdéì Clldléðewúìlireny dneg ixr izaa ¦¦§§¦¥§©¥
dpizpd myy meyn `ed ,dpewd ly egxk lra dkyla dpizp

`idåéðôa àlLjixv did dpwzd `lel df ote`ae ,dpewd ly ¤Ÿ§¨¨
.ezrcn dpizpìáàdpizpåéðôa,ïéa`id m`Búòcîïéa`id m` £¨§¨¨¥¦©§¥

àéåä ,Bçøk ìòaäðéúð,`ax ixaca zxg` dqxib `xnbd d`ian . §©¨§©§¨§¦¨
:eilr `iyewaeéøîàc àkéàåyàáø øîày ,jtidlìL Búðwzî §¦¨§¨§¥¨©¨¨¦©¨¨¤

ìläezy`l xn` m`y heyt dfy ,rnypéøäChéb äæìòúðî ¦¥£¥¤¦¥©§¨
àéåä ,Bçøk ìòa ïéáe Bzòcî ïéa Bì äðúðå ,æeæ íéúàî éì éðzzL¤¦§¦¦¨©¦§¨§¨¥¦©§¥§©¨§©§¨

äðéúð.zcgein dpwz `la s` ,éøèöéà éëåéðewúì ìläì déì C §¦¨§¦¦§§¦¥§¦¥§©¥
meyn `ed ,dpewd ly egxk lra dpizp lireny dneg ixr izaa

`id dpizpd myyàlLåéðôadpwzd `lel df ote`ae ,dpewd ly ¤Ÿ§¨¨
.ezrcn dpizp jixv didìáàdpizp,åéðôaïéa`id m`Bzòcî,ïéa £¨§¨¨¥¦©§¥

`id m`ìòaBçøk,àéåädðéúð.é÷úîàîéúéàå ,àtt áø dì óáø §©¨§©§¨§¦¨©§¦¨©¨¨§¦¥¨©
éLàîìãå ,éMà øa éî,zcgein dpwz `lay xyt` `lde -eléôà ¦¦©©¦§¦§¨£¦

dpizpaénð åéðôaozp m` wxy ,wlgl mewn didïéà ,Bzòcîixd - §¨¨©¦¦©§¥
a ozp m` j` ,dpizp `idàì Bçøk ìòdpizpl s`e .dpizp zaygp ©¨§Ÿ

,egxk lra dlireny lld ly ezpwz zkxvp eiptaåmrhd §
ly ezpwzyìläwx dxn`p`ed ,dkyla eipta `ly dpizpa ¦¥

y meynéàîéøèöéàcïé÷z déì Cowzl eiptl jxev didy dna - ©§¦§§¦¥¨¦
,eizern xkend el ozi `ly `agp dpewd didy d`xy oeike .owiz
did m` s`e .egxk lra dpizp `dz ,eipta epi` m` s`y owiz
jixv lld did ,zernd lawl dvex epi`e epiptl dpewdy d`ex
eipta dpizp s`y oeike .dpizp `id egxk lra eipta dpizpy owzl
ly oecip `edy hb iab jkl ,egxk lra zlren dpwzd zngn wx
egxk lra zernd zpizp zlreny oipn ,ef dpwz epwiz `le ,xeqi`

.lrad ly
lirl `xnba x`ean(:cr)envr cbad zpizpa wxy minkg zrcy ,

miiwl dlekiy l`ilnb oa oerny iax zrce ,i`pzd miiwzn
.cbad inc zpizpa s` i`pzd,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîà̈©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨

ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø äðML íB÷î ìkeixaceðéúðLîalka - ¨¨¤¨¨©¨¦§¤©§¦¥§¦§¨¥
zeipyndBúBîk äëìä ,.î õeç,ezenk dkld oi`y mixac dyly £¨¨§¦
,md el`eáøòdell od miqkp yie ,d`eldl olaw axr mc` did - ¨¥

oax zrcy s` ,mdipyn zeabl lekiy `id dkldd ,axrl ode
.dligz dell jlil jixvy l`ilnb oa oernyïcéöådxwnd - §©§¨

oi`y minkgk dkld dfa s`e ,'ociva dyrn' epizpyna iepyd
oa oerny oaxk `le ,zilhvi`d inc zpizpa i`pzd miiwzn

.l`ilnbäðBøçà äéàøezei`x el oi` ik oic ziaa mc` dced - §¨¨©£¨
irney oi` ,di`x `iadl dvex okn xg`le ,ezaehlzrcle ,el o

.ezenk dkld oi`e ,el oirney l`ilnb oa oerny iaxïðaø eðz, ¨©¨¨
ezy`l xn`éhéb äæ éøä'øéépäå Cx`yp hbd aezk eilry'élL £¥¤¦¥§©§¨¤¦
úLøBâî dðéà'dcia ozpe' dxn` dxezd ixdy ,(` ck mixac)`l dfe , ¥¨§¤¤

dl xn` m` mle` .melk dl ozp'øéépä úà éì éøéæçzL úðî ìò', ©§¨¤©§¦¦¦¤©§¨
ef ixdúLøBâî:`xnbd zl`ey .xiipd z` el xifgzeàðL éàî §¤¤©§¨
àLéø,zyxebn dpi` 'ily xiipd' xn` m`yàðL éàîeàôéñm`y ¥¨©§¨¥¨

s` `lde ,zyxebn `id ixd 'xiipd z` il ixifgzy zpn lr' xn`
`le ,xiipd z` el xifgz xy`k wx hbd legiy ezpeek df ote`a

.'dcia ozpe' oiyexibd zrya o`k miiwznøîà :àøîâä äáéùî¨©
àcñç áø,àäef `ziixa -,épîøîàc .àéä ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ©¦§¨¨©¦©¨¦§¤©§¦¥¦§¨©

dca`e ezilhvi` el ozzy dnr dpzd m`y epizpyna
,ezilhvi`äéîc úà Bì ïzzjkle .déì äñéiôîc øLôà énð éëä ¦¥¤¨¤¨¨¦©¦¤§¨¦§©§¨¥

éîãai`pzd z` miiwle xiipd inca eqiitl `id dleki ,o`k mb - ¦§¥
uexiz dgec `xnbd .'dcia ozpe' miiwzne dcia x`yi xiipde ,jka

:dfé÷úîéiaà dì ómb eixac xn` l`ilnb oa oerny oaxy oipn , ©§¦¨©©¥
`lde .df ote`aøeîéàepivn izni` -ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîàc ¥§¨©©¨¦§¤©§¦¥

wx ,i`pzd meiwl utgd inc zpizp lireny epic z`déúéìc àëéä¥¨§¥¥
déðéòamle` .oira `vnp epi` envr utgd xy`k -déúéàc àëéä §¥¥¥¨§¦¥

déðéòa,hbd xiipa oebk oira `vnp eilr epzdy utgd xy`k -éî §¥¥¦
øîàinc zpizpa i`pzd z` miiwl xyt`y l`ilnb oa oerny iax ¨©

ecnlpy mi`pz ipic it lr ,df oic z` `xnbd zayiin oldl .xiipd
mr engli m` wxy dyn mdnr dpzdy ,'oae`x ipae cb ipa'n
,crlbd ux`a dfeg` elawi l`xyi ux` yeaika mihayd x`y

xn`py(l-hk al xacna)ipaE cb ipa Exari m` mdl` dWn xn`Ie'©Ÿ¤Ÿ¤£¥¤¦©©§§¥¨§¥
ux`d dWAkpe 'd iptl dnglOl uElg lM oCxId z` mkY` oaE`x§¥¦§¤¤©©§¥¨¨©¦§¨¨¦§¥§¦§§¨¨¨¤

x` z` mdl mYzpE mkiptlExari `l m`e .dGg`l crlBd u ¦§¥¤§©¤¨¤¤¤¤©¦§¨©£ª¨§¦Ÿ©©§
ipic ecnlp dfne .'orpM ux`A mkkza Efg`pe mkY` mivElg£¦¦§¤§Ÿ£§Ÿ§¤§¤¤§¨©
m`' xn`e eixac dyn ltky enk ,letk i`pz didiy jixv :mi`pz
efg`pe 'ebe exari `l m`e' xn`e xfge 'mdl mzzpe 'ebe exari
ipae cb ipa i`pzk epi`y i`pz lk xi`n iax xn` jk lre ,'mkkza
,letk i`pz jixv oi`y mixaeqe miwleg minkge .i`pz epi` oae`x
mkz` mivelg exari `l m`e' mdl letkl dyn jxvedy mrhde
ux`a s`y rnyn did ok `l m`y ,'orpk ux`a mkkza efg`pe
cb ipa i`pza oebk .dyrnl mcew i`pzd didiy .elgpi `l orpk
ok xg` wxe ,i`pzd edfy 'exari m`' dyn mdl xn` oae`x ipae
didiy .i`pzd meiw xg` rx`iy dyrnd edfy 'mdl mzzpe' xn`
ipae cb ipa i`pza oebk .xg` xaca dyrne cg` xaca i`pzd
eli`e ,l`xyi ux` yeaika mzngln lr i`pzd didy ,oae`x
'od' `diy .crlbd ux`a mzefg`id `ed ,ezngn lgd dyrnd
df didi ,lirl x`eank e`pz ltek xy`ky ,xnelk .'e`l'l mcew
ipyd cvl mcew ,dyrnd legie i`pzd miiwzi eitl cvdy ote`a
mdl xn`y ,cb ipaa oebke .lha dyrnde i`pzd miiwzi `l eitl
zayiin :'exari `l m`e' ltk jk xg` wxe ,'exari m`' dyn

:`xnbdépî àä ,éiaà øîà àlàzpn lr jhib df ixd' ef `ziixa - ¤¨¨©©©¥¨©¦
zhiyk 'zyxebn `id ixd xiipd z` il ixifgzyàéä øéàî éaø. ©¦¥¦¦

øîàci`pz lkayïðéòadidiy jixv -ìeôk éàðzletk epi` m`e , §¨©§¦¨§©¨
.i`pzd lg `làëäå,ily xiipde jhib df ixd dl xn` xy`kàä §¨¨¨

déàðúì déìôk àì`l m`y siqede e`pz z` ltk `l ixd - Ÿ©§¥¦§¨¥
dkixv dpi`e i`pzd lha jk meyne .lha hbd xiipd il ixifgz

.zyxebn `id ixde 'dcia ozpe' miiwzne ,xiipd el xifgdlé÷úîó ©§¦
,àáø dìy x`ean jixacaàîòèlha i`pzdywx `ed miiw hbde ¨¨¨©§¨

meyndéàðúì déìôk àìcrnyne ,déàðúì déìôk àäok` m`y - §Ÿ©§¥¦§¨¥¨©§¥¦§¨¥
el ozze epniiwz m`y oeike ,i`pz oic lg ,i`pzd z` lrad ltk

jkl ,dcia hbd oi`y `vnp xiipd z`àhéb éåä àìm` s` `lde . Ÿ£¥¦¨
ixdy ,lhaidl i`pzl yi eze` letkiéãkîïðéøîb àëéäî éàðz ìk ¦§¦¨§©¥¥¨©§¦©

eäì,letk zeidl i`pz lk jixvy xi`n iax cnl oipn -éða éàðzî §¦§©§¥
áeàø éðáe ãâï,ztqep dkld myn cenll yi ok m` .cnlp `edäî ¨§¥§¥©

íúääNòîì íãB÷ éàðz`l m`'e 'exari m`' m`pzy myk - ¨¨§©¤§©£¤
'mdl mzzpe' `edy dyrnl mcew did 'exariíãB÷ éàðz ìk óà ,©¨§©¤

äNòîì.dyrnl i`pzd micwiy ,jk didiy jixv i`pz lka s` - §©£¤
eé÷etàìéàðúì íãB÷ äNòîc àëä,eppipra ok oi`y dn - §©¥¨¨§©£¤¤¦§©

edfy 'jhib df ixd' dl xn` ixdy ,i`pzl mcw dyrndy
s`e .'xiipd z` il ixifgzy zpn lr' dpzd ok xg` wxe ,dyrnd
i`pz jixv oi`y mixaeqe xi`n iax lr miwlegd minkg zrcl

.i`pzl mcw dyrndy oeik ,lha i`pzd ,letk,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨
z` il ixifgzy zpn lr jhib df ixd' xn` m`y `ziixaa mrhd

`ed ,xyk hbd 'xiipdc íeMîote`a dyrpdy,éàðúì íãB÷ äNòî ¦§©£¤¤¦§©
.xyk hbde ,lg i`pzd oi` df mrhne ok lreé÷úîàcà áø dì ó ©§¦¨©©¨

,äáäà øaàîòèmeyn `ed milg oiyexibde lha i`pzdyäNòîc ©©£¨©§¨§©£¤
éàðúì íãB÷rnyne .àäd did m`éàðzäNòîì íãB÷i`pzd did , ¤¦§©¨§©¤§©£¤

eniiwl dleki dpi`y oeike ,lgàìàhéb éåäyi df ote`a `lde . Ÿ£¥¦¨
ixdy ,dyrnd micwi m` s` lhaidl i`pzlìk éãkîipicéàðz ¦§¦¨§©

eäì ïðéøîb àëéäî,ecnlp okidn -ïáeàø éðáe ãâ éða éàðzî.äî ¥¥¨©§¦©§¦§©§¥¨§¥§¥©
íúäd didøçà øáãa äNòîe ãçà øáãa éàðzexariy i`pzd - ¨¨§©§¨¨¤¨©£¤§¨¨©¥

dlgp elawiy did dyrnd eli`e ,ux`d yeaka riiql ocxid z`
,xg` mewn `edy igxfnd ocxid xaraóàìkzeidl jixv i`pz ©¨

.xg` xaca dyrnde cg` xaca i`pzd didiy ,df ote`aé÷etàì§©¥
àëäixifgzy zpn lr jhib df ixd' dl xn`y o`k ok oi`y dn - ¨¨

,'xiipd z` il
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] àîìòáã ììëî[äéçøë ìòá äðéúðàéä äðéúð åàìoiwz `l `ed `xeqi`c hb iabe Ð

.lldåéðôá àìù.dkyila epi`y ,`kd ik Ðïé÷ú äéì êéøèöéàã éàîdidy d`x Ð

`l" xn`e ,onw i`w inp ded i`e .dpizp `dz eipta `lye egxk lrac oiwzde ,onhp

"`pliawnÐjxved `ly dn `l` .dpizp iedizc ipewzl inp lldl jixhvi` dedÐ

`ed `xeqi`c hb iabe ,jxved `lÐ`niiw `l

.lldc `zpwzáøò.heyt hb idliya Ðïãéö
.oizipznc Ðäðåøçà äéàøipic cg`"a Ð

) "zepenn:el exn`a ibilt`c ,(`,`l oixcdpq

`iadl jl yiy zei`x lkÐ,miyly cr `ad

`ad :el exn`e .miyly xg`l cr `iad `le

`ziinwa .di`x il oi` :xn`e ,di`xÐ`zkld

`ziixzaae ,dizeekÐ.dizeek `zkld zil

éìù øééðäå`pngxe ,icin `le dl aidi `l Ð

"dcia ozpe" :xn`.'åë àùéø àðù éàî`w Ð

,`ed "eiykrn" e`l "zpn lr" :dizrc `wlq

ixifgzykl :enk iede ,iaxc dilr ibiltc opaxk

xiipd ilÐ?zyxebn i`n` ok m`e .hb iedil

!`hiwp icin e`l oiyexib zrya `dàëéä
äéúéìã.zilhv`l Ðäéìôë àìxi`n iax Ð

i`pzk epi`y i`pz lk :(`,`q) oiyeciw zkqna

ixifgz `l m` :`nipc .'eke oae`x ipae cb ipaÐ

.di`pz lha jkld ,hb `di `làì äéìôë àä
àèéâ éåä.xi`n iaxl Ðéãëîlk ,xi`n iaxl Ð

.eltekl opixnb `kidn i`pzãâ éðá éàðúîÐ

"exari `l m`e" "exari m`" :letk didy

)xacnaopixnb dipinc oeike ,(alÐik opira

mcew xkfed dyrnd ea elzy i`pz :mzd

"exari m`" ,dyrnlÐmzzpe" ,i`pzd df

"mdlÐm` :`nipc opira inp `kd .dyrnd df

ixifgzÐ.hb `diàëä é÷åôàìdl xn`c Ð

.ixifgzy zpn lr" xcde ,`yixa "jhib df"

'åë äéì éåäã íåùîoiae xi`n iaxl oiae Ð

yxtnck ,dlitka `l` bilt` `lc ,opaxl

ok `lnl`y ,exne`l xacd jxved :mzd `nrh

Ð.elgpi `l orpk ux`a s`y rnyna yiøáãá
ãçà.ocxid xearl Ðøçà øáãá äùòîåÐ

.dgxfn ocxid xar zlgp
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ììëîoia biltn `l `zydc :xn`z m`e - dpizp `ied `l egxk lra dpizp `nlrac

onhp did dnl ok m` ,dpizp `ied `l egxk lra oipr lkac ,eipta `ly oia eipta

mbe ,ely ziad didiy ick mlawln deln firdl leki did `l eiptac :xnel yie ?dpey`xa

iedc ,dneg ixr izaa :xn`z m`e .egxk lra mlawl oic zia edeyri - eipta did m`

iedc `hiyt - mlawl eilrc ,aegd oerxtk

el xifgi `l - aeyia edeld :opixn`wck ,oerxt

lra elit` el xifg - aeyiac rnyn ,xacna

xn` ik (`,hn `rivn `aa) "adfd"a oke .egxk

dne .mpg xneyk elit` ied `l - "jfef lewy" dil

`wec :xnel yie ?owzl owfd lld jixhvi`

ciqtn delnd oi`y ,dpizp iedc `hiyt `nlra

jixv oerxtd ici lrc ,`kd la` .oerxtd zlawa

`l - hb hbd ied ezlaw ici lr oke ,ziad xifgdl

`ied `lc `hiyt hb iab :xn`z m`e .dpizp `ied

ike ?lld ly ezpwzn cenll jixv dne ,dpizp

xne`e !?egxk lra dplawi exiagl dpzn ozi m`

df ixd" dl xn`c oeikc ,xnel yic :wgvi epiax

xacd dlz - "fef miz`n il ipzzy zpn lr jhib

,dneg ixr izaa enk iede ,mlawl eilre ,dzrca

`ied `l dgxk lra ikd elit` ol rnyn `we

.dpizp

é÷åôàìyxit - i`pzl mcew dyrnc `kd

`l `pipg iaxe xi`n iaxc :qxhpewa

`nrh mzd opixn`wck ,zeltka `l` ibilt

s`y rnyna yi ok `lnl`y ,exne`l jxvedc

z` xkeyd" wxtac :dywe .elgpi `l orpk ux`a

`icda rnyn (`,cv `rivn `aa) "milretd

,i`pzl mcew dyrna xi`n iax` inp opax ibiltc

:xn`z m`e !l`eyk zeidl mpg xney dpzn iab

ode ,dyrnl mcew i`pze ,letk i`pz `nlya

ipae cb ipa i`pzn xity opitli - e`ll mcew

ik opira dpin rny - oiprd dfa eazkpcn ,oae`x

aezky dn lr dpzn `di `ly la` .`peeb i`d

opitli ikid ,gily ici lr eniiwl xyt`e ,dxeza

e`la `nlc ?(`,cr) zeaezka opixn`ck mzdn

yie !dyrn ded ikdc `l` ,i`pz liren inp ikd

iziinc miaezkd mi`pzd lkc meyn :xnel

- df oipra eed (`,`q) "xne`d" wxta oiyeciwa

m`"e .`peeb i`d ik ynn opirac dpin rny

aex - inp "mzrnye ea`z m`"e "eklz izewga

'irac ,n"xk dkldc d`xpe .gily ici lr zevn

l`enyc ,'ek letk i`pzixaq jenqa `axe

s` letk i`pza ixii` oizipznc ipd lke .dizeek

`ziixa onwl dl iwen p"dc ,yxit `lc ab lr

lkae .yxit `ly it lr s` ,di`pzl diltkca

zpn lr" (a,`n dkeq) oebk ,cenlzay "zpn lr"

zelitk opirac `de .(a,el zereay) "zecrd zreay" wxta ,ixeqi` iedc - y`x irexte oii iiezya `wec `l` ,letk i`pz opira mewn lkae .zelitk ira - ea `veike ,bexz`c "il edxifgzy

llkn xi`n iaxl dil zi` xz` lka :oea iax xn` iqei iax xn` :"xne`d" wxta inlyexia opixn`c `de .daezke dpere zeqke x`y `ki`c ,`penn dia zi`c `xeqi` iedc meyn - dheqa

ltk `lc ab lr s` ,xnelk .dexra `ed xneg :`pipg iax ipyne .dil zi` `kde 'eke xi`n iaxl dil zil xz` lka :opiqxbc opgl` epiax axdl d`xpe .dil zil `kde ,od rney dz` e`l

:opgl` epiax axd dywd .lirl mzd ixii` ikdae ,mdipyn hb dkixv - xg`n oiyeciw dlaw m`y ,oiyeciw oiyeciwd `le hb hbd oi` xneg meyne ,miiw dyrne lha i`pzd oicd one ,e`pz

`d ?i`n`e ,liren did - dxn` `idy enk `ed dpzd m`y rnyn ,`ed `nlra ilin ineht :xn`wc ,"`p` jcic zniiw i`" iab (`,eq `rivn `aa) "jyp edfi`"a letk i`pz opirac oeik

yie .letk i`pz xi`n iaxle ,xenb i`pz opirac zenewn yic :yi mipiipr dylye .xi`n iaxc opaxl elit` ipdn `lc meyn - ilin ineht hwpc `d :wgvi epiax xne`e !di`pzl diltk `l

.yxetn (a,hn oiyecw) "ycwn yi`d" wxtae ,opira `l zrc ielb elit`c zenewn yie .zrc ielb `l` opira `lc zenewnàìàzilc meyn e`l - i`pzl mcew dyrnc meyn `ax xn`

xne`k e`l m`e ,`vi - exifgd ,"il edxifgzy zpn lr df bexz` jlid"a `ax xn`w `icdac :cere .lirl ziyixtck ,`zklid ikd `dc "inc eiykrn xne`k zpn lr xne`d lk" `axl dil

yxit `lc ab lr s`e .eixaca yxtl el did ok m`c - "eiykrn" xn`y oebk ixiin mzdc xnel d`xp oi`e !ecia epi` f`e ,exifgdyk `l` dpznd dlg `l `de ?`vi ikid - inc "eiykrn"

wiqnck ,xity `iz` iaxl la` ,iaxe opaxk elit` ef `ziixa ayiil `ax dvexy `l` .yxtl el did - "eiykrn" xne`a ixiin i` la` ,epizpyna dil yxtn `lc meyn epiid - zelitk inp

xninl ivn `lc ,di`x myn oi` ,edine .'ek iaxcke ,xn`w "eiykrn"c - "dwizxpn dng `vzy zpn lr"a oicen lkd :xn`wc ,iaxk xaqc oiwxit seqa onwl rnyn inp iia`e .iy` ax

.sicrc "zpn lr"a oky lk ,ibilt "`vz m`"a `dc ,inc "eiykrn" xne`k e`l "zpn lr"c oicen lkd :`kti`
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ãçà øáãá.hb zeidl dyrnd `ede ,exifgdl i`pzd `ed ,envr hba Ðøîà éùà áø
éðî àä"ixifgzy zpn lr" ipzwc ÐÐ.zyxebnåéùëòî øîåàë 'åëå øîàã àéä éáø

éîãdpzne zxfgn `id onf xg`le ,hbl `hiwp oiyexib zryac gkzy`e Ðzpn lr

xifgdlÐ.dpzn dny'åë ìàåîù ïé÷úà`di `l izn `l m`" :xn`i dl exqenyk Ð

`l i`c ,letk i`pz opirac "hb `di izn m` hb

diltkÐ`ed odk i`e ,cin `hib iedÐ`lqtn

:opiqxb ikd .dilréúî íà àîéðå`l .`yixa Ð

.'ek micwníãå÷ ïä"mzzpe exari m`" Ð

)xacna:opiqxb ikd .(alàì íà àáø øîà àìà
èâ àäé àì éúî`lc meyn ,`yixa `nil Ð

mcew od opirac ,e`le od `nip xcde .'ek micwn

.e`lläðùîíéðù éúù åú÷éðî àéä äîëÐ

.ezwpd onf `ed jky ,mipy izy clel `diy

eia` z` ynyl oiprleÐ.eiig ini lkéáø
ùãç øùò äðîù øîåà äãåäéonf dcedi iaxl Ð

,miycg xyr dpeny el ediy cr wepiz zwpd

.(`,q) "it lr s`" wxta zeaezkaïáä úîÐ

.a`d zn e` ,onfd mcewèâ äæ éøäoeikc Ð

icin yixt `lcÐ,dgeexdl `l` oeeki` `l

.jixv epi` jli`e o`kne ,jixv `edy mini lk

äãô÷äá àìù,ikd elit`e ezqirkd `l `id Ð

dpnid dakrd oi`yÐm` oky lke .hb epi`

.dctwdaèâ äæë øîåà ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáø
.dpnid dakrd oi`e ,ezcitwd `le li`ed Ð

àøîâìàéìîâ ïá ïåòîù ïáø ïéúéðúîÐ

dgeexdl `nl` .dinc ozz :(`,cr) lirl xn`c

dgeexdl inp `d .xn`w `wec e`le ,oeekin

.xn`w wpil jixv `edy onf lke ,oeeki`

ïðáø àúééøáå) ixn`c Ð,`wec zilhv` (`,my

inp `kdÐcg` meiae ,`wec dwpde yeniy

.ibqéàðúá ì÷éîãxn`we ,dinc ozz :xn`c Ð

.hb df ixd dpnid dpi`y dakr lk :inpïàë
íúñáiwipz mipy izy xn`c oizipzn ÐÐ

`ziixae ,mzqaÐcg` mei yxtna.éùà áø
øîàmei yxtnk mzq lkc ,mzqa `ziixa Ð

oizipzne .inc cg`Ð.dinwl dl ipyn iy` ax

,`z` `ziixae oizipzn iiepyl e`l iy` axe

mzq :xn`c `axc dilr ibelt`l `l`Ðizy

.mipyíéðù éúùî ãçà íåé.wepiz ly Ð

é÷åôàìizy el exary xg`l ezwipd m`y Ð

.mipyàìã.dwpd df oi`y Ð
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éàðúãxg` `l` lg hbd oi`c ,dyrnd xzeq i`pzdy :yexit - cg` xaca dyrne

zpn lr dpzna df bexz` jlid" la` .dcia hbd oi` f`e - i`pzd miiwzpy

,"eiykrn" xne`k "zpn lr" dil `xiaqc ,cg` xaca dyrne i`pz ied `l - "edxifgzy

.ecil `aiyk cin ea `vie ,cin dlg dpznde

úî:qxhpewa yxit - hb df ixd a`d zn e` oad

dvexy rnyn .mipy izy jeza oad zn

.hb ied `lc - llk dynye dwipd `l m`c xnel

`axl `nlya" iab `xnba eyexita rnyn oke

a`d zn m`c ,d`xp oi`e .'ek "iy` axl `l` 'ek

oeik ,hb iedc `hiyt - cg` mei ezyniyyk

?xzei ynyl dl yi dnc ,zny cr ezyniyy

mcew zny it lr s` opireny`c xninl `kile

`dc - diig ini lk epynyzy opira `lc ,hb ied

oi`c ,hb ded `l - opira ded i`c ,opira `l i`ce

:(a,bt oihib) `xza wxta opixn`ck ,zezixk df

d`xp `l` .zezixk df oi` - "ikiig ini lk"

dyniye dwipdy mcew znc :yxtl wgvi epiaxl

,dxervl `le dgeexdl `l` oieeki` `lc ,llk

:lirl xn`c sqei axl elit`e .jixhvi` `l `de

did m` `nzqn `kdc ,wlgl yi - dlc `l `de

.e`pza citwn did `l - epa e` eia` zeniy rcei

- `xhn iz`c rcei did m` ,daxc` - mzd la`

.llk exikyn did `l

ììëdakr lk l`ilnb oa oerny oax xn`

axd dywd - hb df ixd dpnid dpi`y

lirl `ax xn`w i`n` ok m` :opgl` epiax

!hb ied `le ,dpizp `ied `l egxk lra dpizpc

oa oerny oaxk dklde ,dpnn dpi` dakr `de

e` a`d zn `py i`n :cere !epzpyna l`ilnb

oaxl elit`c xninl irac ,"jl oilegn"n oad

:xnel yie ?zyxebn dpi` l`ilnb oa oerny

zny oeike ,ok dyr `nlra dgeexdl i`ce `kdc

la` .i`pzd miiwzp eli`k ied - jixhv` `le

,mlawiy ezrca - "fef miz`n il ipzzy" ,mzd

iiwzp `l - mlawl dvex epi`yk seqalem

- "jl oilegn"a lirl dil `wtqnc `de .i`pzd

`l `kdc ab lr s`e .hb ied opaxl elit` `nlc

la` ,dl lgn envra mzdc meyn epiid - hb ied

.melk dl lgn `l `kd

åäðéîøåoi` - hb df ixd cg` mei ezyniy

yxtnc ,qxhpewd yexitl :zeywdl

,ezwipdy xg` oizipznc a`d zn e` oad znc

xg`l zny `kdc `ziixa jdl iwen `l i`n`

dil ded ok m`c ?cg` mei ezwipde ezyniyy

i`n ok m`c uxzl oi` la` .zne :`icda ipzinl

`dc ,inp zg` dry elit` - cg` mei `ixi`

i`n iy` axl `l`" iab jenqa yxity i"yxl

cg` mei inp ikd - "`tiq `py i`ne `yix `py

- `wec i`c ,zg` dry elit` `l` ,`wec e`l

.icin jixt ied `lïéúéðúîoa oerny oax

,dinc z` el ozz :zilhvi` iab xn`c - l`ilnb

`w dgeexdl inp oizipzne .oiekin `w dgeexdlc

`ziixae .xn`w jxevd lk yeniye dwpde ,oiekn

dxrivc oeike ,oiekin `w dxervl :ixn`c ,opax

`w dgeexdl `lc oeik ,ikda ibq - cg` mei

zilhv` iab la` .jixhv` `l `d - zn ike ,eia`e epa jxevl `l` ,mpga dxervl oeekzp `l `kd :inp i` .dxriv `l `dc ,hb epi` - llk dyniye dwipdy mcew zn m` ,df yexitle .oiekn

.opaxk oizipzn iwenc jenqa yxtl jixv oke .zilhv` inca utg ipi` :xnel leki - dca`yk jkle ,dincl `le zilhv`l jixv `ed mlerl -àúééøá`id l`ilnb oa oerny oax

.xn`w jxevd lkc xninl ol zi` - ixngnc opax la` ,ibq `zxet dgeexdae - i`pza lwincïàë,cg` mei ezyniye ezwipd `wec :ol rnyn `we ,cg` mei yxtna `ziixa - yxtna

`w ,hb iedil - llk ezynye ezwipd `le zn ik ,yxitc it lr s` ,cg` mei `l` dkixvd `ly ,jk lk dilr lwidy oeik ,oizrc `wlqc .hb epi` - llk ezynye ezwipd `le zn la`

.ikd opixn` `lc ol rnyn
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גיטין. מי שאחזו - פרק שביעי דף עה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

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

éàðúcãçà øáãa äNòîeoke ,'hbd' zelg `ed dyrnd ixdy ,md ¦§©©£¤§¨¨¤¨
.df mrhn lha i`pzd jkle .'hbd' z` el xifgzy `ed i`pzd

,äáäà øa àcà áø øîà àlàlha i`pzdy `ziixaa mrhd ok` ¤¨¨©©©¨©©£¨
`ed ,miiw hbdeäNòîe éàðúc íeMîeidãçà øáãa,i`pz df oi`e ¦¦§©©£¤§¨¨¤¨

.lg hbd okle
:xg` ote`a `ziixad oic z` `xnbd zayiinéMà áø,øîààä ©©¦¨©¨

épîzhiyk ef `ziixa -éaø,àéäøîàcàðeä áøéáø] (áø) øîà,[ ©¦©¦¦§¨©©¨¨©©¦
øîBàä ìk,éîc 'åéLëòî' øîBàk 'úðî ìò'xne`k `ed ixd jkle ¨¨¥©§¨§¥¥©§¨¨¥

ezpeeke ,'xiipd z` il ixifgzy zpn lr eiykrn jhib df ixd'
,hbd z` el xifgz onf xg`le ,hbd zlaw zrya cin yxbzzy
zelg zryay `vnpe ,dpzn dny xifgdl zpn lr `ed oicde

.'dcia ozpe' oic miiwzne ,dly xiipd oiyexibd
aiky hba mi`pz ipic meiwl l`eny zpwz z` d`ian `xnbd

:rxnòøî áéëLc àhéâa ìàeîL ïé÷úà,hbd zxiqna xn`iyíà' ©§¦§¥§¦¨¦§¦§©¦
,'èb àäé ézî íàå ,èb àäé àì ézî àì.i`pzd letkl jixvy oeik Ÿ©¦Ÿ§¥¥§¦©¦§¥¥

wiz recn ,`xnbd zxxan,ef dxin` `weec l`eny oå`eld §
letk i`pz oic meiwlàîéìexn`iy owzl lki -,èb àäé ézî íà' ¥¨¦©¦§¥¥

.'èb àäé àì ézî àì íàåizn m`' micwdl oi`y ,`xnbd daiyn §¦Ÿ©¦Ÿ§¥¥
y oeik 'hb `diàìíéc÷îdéLôðì àúeðòøet Léðéàmc`l el oi` - Ÿ©§¦¦¦§£¨§©§¥

,`xnbd zl`ey .envr lr zeprxet xac micwdlàîéìåàäé àì' §¥¨Ÿ§¥
,'ézî àì íà èbdgec .i`pzl dyrnd z` micwiy xnelk ¥¦Ÿ©¦

,`xnbdïðéòad didiy,äNòîì íãB÷ éàðzz` micwdl jixv okl §¦¨§©¤§©£¤
hbd `edy dyrnd z` xnel jk xg` wxe ,dzind `edy i`pzd

.ezngn legiy
é÷úîó,àáø dì,l`eny owizy ef dxin` liren ji`éãkî- ©§¦¨¨¨¦§¦

y xg`nìkipicïðéøîb àëéäî éàðz,mze` micnl okidn -éàðzî ¨§©¥¥¨©§¦©¦§©
.ïáeàø éðáe ãâ éðaok m`íúä äîzxin` did cb ipa i`pzaïä §¥¨§¥§¥©¨¨¥

åàìì íãB÷eniiwi `ly cvl mcew i`pzd z` eniiwiy cvd - ¤§¨
,'mdl mzzpe' 'exari m`' dyn mdl xn`e micwd ixdy ,eze`óà©

ìk,'e`l'l mcew 'od'd didiy jixv i`pzàëä é÷etàìoi`y dn - ¨§©¥¨¨
`di izn m`e hb `di `l izn `l m`' xn`iy l`eny zpwza ok

ixd ,'hbåàìc,ïäì íãB÷.i`pzd legi ji`e §¨¤§¥
àlà,àáø øîàmicwdl `la mi`pzd ipic lk miiwl icky ¤¨¨©¨¨

,dfd xcqk minrt dyely i`pzd letkl yi ,zeprxetézî àì íà'¦Ÿ©¦
,'èb àäé àì ézî àì íà ,èb àäé ézî íà ,èb àäé àìef dxin`ae Ÿ§¥¥¦©¦§¥¥¦Ÿ©¦Ÿ§¥¥

a ligzn ixdy .lirl zexkfpd zekldd lk miniiwznézî àì íà'¦Ÿ©¦
'èb àäé àìy `vnp jkaeàìíéc÷î.déLôðì àúeðòøet Léðéà Ÿ§¥¥Ÿ©§¦¦¦§£¨§©§¥

,xne` jk xg`e'èb àäé àì ézî àì íà èb àäé ézî íà'jkae ¦©¦§¥¥¦Ÿ©¦Ÿ§¥¥
c dkldd miiwznïðéòadidiy:åàìì íãB÷ ïä §¦¨¥¤§¨

äðùî
dy`l xn`éhéb äæ éøäCàaà úà éLnLzL úðî ìòe` ,ilyìò £¥¤¦¥©§¨¤§©§¦¤©¨©

.éða úà é÷éðzL úðîe .wipdl e` ynyl dkixv ef ixdänkonfàéä §¨¤¨¦¦¤§¦©¨¦
,ez÷éðîoal e`lniy cr,íéðL ézLjxvpd onfd jyn edfy §¦©§¥¨¦

.i`pzd z` zniiwn jkae ,eiig ini lk eia` z` zynyne .dwpdl
,øîBà äãeäé éaøwx ezwipnLãç øNò äðîLjxvpd onfd edfy ©¦§¨¥§Ÿ¨¨¨Ÿ¤

m`e .dwpdlïaä úîdwpdl jxvpd onfd z`ln mcew,únL Bà ¥©¥¤¥
áàäezyniyy mcew.èb äæ éøä,mieqn onf yxit `ly oeiky ¨¨£¥¤¥

jxev mdl oi`e eznyke ,a`d e` oad zgexdl wx oiekzp i`ce
dy`l xn` .i`pzd miiwzpy xacd aygp ef dgexdaéhéb äæ éøäC £¥¤¦¥

,íéðL ézL àaà úà éLnLzL úðî ìòe`éða úà é÷éðzL úðî ìò ©§¨¤§©§¦¤©¨§¥¨¦©§¨¤¨¦¦¤§¦
,íéðL ézLm`ïaä úî,mipy izy jezaáàä øîàL Bàonf jeza §¥¨¦¥©¥¤¨©¨¨

dféLôà éàipevx oi` -Lef dy`,éðLnLzepi` a`d m` elit`e ¦¤§¦¤§©§¥¦
jka dvexäãt÷äa àlL,eze` dqirkd dy`dy zngn `l - ¤Ÿ§©§¨¨

èb Bðéà,.i`pzd miiwzp `le ,mieqn onf e`pza yxity oeikïaø ¥¥©¨
,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîLs`ote`aäækdf ixd,èb`id oi` ixdy ¦§¤©§¦¥¥¨¤¥

.eynyln zakrnäákò ìk ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà ììk§¨¨©©¨¦§¤©§¦¥¨©¨¨
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!ébñ ãçà íBéa ?Lãç øNò äðîL éì¯íéðL ézLî ãçà íBé :øîà÷ éëä¯øçàì é÷etàì ¦§Ÿ¨¨¨Ÿ¤§¤¨©¦¨¦¨¨©¤¨¦§¥¨¦§©¥§©©
Lãç øNò äðîMî ãçà íBé ;àìc ,íéðL ézL¯.àìc ,Lãç øNò äðîL øçàì é÷etàì §¥¨¦§¨¤¨¦§Ÿ¨¨¨Ÿ¤§©¥§©©§Ÿ¨¨¨Ÿ¤§¨

éhéb äæ éøä" :éáéúéîéða úà é÷éðzL úðî ìò" ,"íéðL ézL àaà úà éLnLzL úðî ìò C ¥¦¦£¥¤¦¥©§¨¤§©§¦¤©¨§¥¨¦©§¨¤¥¦¦¤§¥
äãt÷äa àlL ,"éðLnLzL éLôà éà" áàä øîàL Bà ,ïaä úî ,"íéðL ézL¯;èb Bðéà §¥¨¦¥©¥¤¨©¨¨¦¤§¦¤§©§¥¦¤Ÿ§©§¨¨¥¥
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éàðúcãçà øáãa äNòîeoke ,'hbd' zelg `ed dyrnd ixdy ,md ¦§©©£¤§¨¨¤¨
.df mrhn lha i`pzd jkle .'hbd' z` el xifgzy `ed i`pzd

,äáäà øa àcà áø øîà àlàlha i`pzdy `ziixaa mrhd ok` ¤¨¨©©©¨©©£¨
`ed ,miiw hbdeäNòîe éàðúc íeMîeidãçà øáãa,i`pz df oi`e ¦¦§©©£¤§¨¨¤¨

.lg hbd okle
:xg` ote`a `ziixad oic z` `xnbd zayiinéMà áø,øîààä ©©¦¨©¨

épîzhiyk ef `ziixa -éaø,àéäøîàcàðeä áøéáø] (áø) øîà,[ ©¦©¦¦§¨©©¨¨©©¦
øîBàä ìk,éîc 'åéLëòî' øîBàk 'úðî ìò'xne`k `ed ixd jkle ¨¨¥©§¨§¥¥©§¨¨¥

ezpeeke ,'xiipd z` il ixifgzy zpn lr eiykrn jhib df ixd'
,hbd z` el xifgz onf xg`le ,hbd zlaw zrya cin yxbzzy
zelg zryay `vnpe ,dpzn dny xifgdl zpn lr `ed oicde

.'dcia ozpe' oic miiwzne ,dly xiipd oiyexibd
aiky hba mi`pz ipic meiwl l`eny zpwz z` d`ian `xnbd

:rxnòøî áéëLc àhéâa ìàeîL ïé÷úà,hbd zxiqna xn`iyíà' ©§¦§¥§¦¨¦§¦§©¦
,'èb àäé ézî íàå ,èb àäé àì ézî àì.i`pzd letkl jixvy oeik Ÿ©¦Ÿ§¥¥§¦©¦§¥¥

wiz recn ,`xnbd zxxan,ef dxin` `weec l`eny oå`eld §
letk i`pz oic meiwlàîéìexn`iy owzl lki -,èb àäé ézî íà' ¥¨¦©¦§¥¥

.'èb àäé àì ézî àì íàåizn m`' micwdl oi`y ,`xnbd daiyn §¦Ÿ©¦Ÿ§¥¥
y oeik 'hb `diàìíéc÷îdéLôðì àúeðòøet Léðéàmc`l el oi` - Ÿ©§¦¦¦§£¨§©§¥

,`xnbd zl`ey .envr lr zeprxet xac micwdlàîéìåàäé àì' §¥¨Ÿ§¥
,'ézî àì íà èbdgec .i`pzl dyrnd z` micwiy xnelk ¥¦Ÿ©¦

,`xnbdïðéòad didiy,äNòîì íãB÷ éàðzz` micwdl jixv okl §¦¨§©¤§©£¤
hbd `edy dyrnd z` xnel jk xg` wxe ,dzind `edy i`pzd

.ezngn legiy
é÷úîó,àáø dì,l`eny owizy ef dxin` liren ji`éãkî- ©§¦¨¨¨¦§¦

y xg`nìkipicïðéøîb àëéäî éàðz,mze` micnl okidn -éàðzî ¨§©¥¥¨©§¦©¦§©
.ïáeàø éðáe ãâ éðaok m`íúä äîzxin` did cb ipa i`pzaïä §¥¨§¥§¥©¨¨¥

åàìì íãB÷eniiwi `ly cvl mcew i`pzd z` eniiwiy cvd - ¤§¨
,'mdl mzzpe' 'exari m`' dyn mdl xn`e micwd ixdy ,eze`óà©

ìk,'e`l'l mcew 'od'd didiy jixv i`pzàëä é÷etàìoi`y dn - ¨§©¥¨¨
`di izn m`e hb `di `l izn `l m`' xn`iy l`eny zpwza ok

ixd ,'hbåàìc,ïäì íãB÷.i`pzd legi ji`e §¨¤§¥
àlà,àáø øîàmicwdl `la mi`pzd ipic lk miiwl icky ¤¨¨©¨¨

,dfd xcqk minrt dyely i`pzd letkl yi ,zeprxetézî àì íà'¦Ÿ©¦
,'èb àäé àì ézî àì íà ,èb àäé ézî íà ,èb àäé àìef dxin`ae Ÿ§¥¥¦©¦§¥¥¦Ÿ©¦Ÿ§¥¥

a ligzn ixdy .lirl zexkfpd zekldd lk miniiwznézî àì íà'¦Ÿ©¦
'èb àäé àìy `vnp jkaeàìíéc÷î.déLôðì àúeðòøet Léðéà Ÿ§¥¥Ÿ©§¦¦¦§£¨§©§¥

,xne` jk xg`e'èb àäé àì ézî àì íà èb àäé ézî íà'jkae ¦©¦§¥¥¦Ÿ©¦Ÿ§¥¥
c dkldd miiwznïðéòadidiy:åàìì íãB÷ ïä §¦¨¥¤§¨

äðùî
dy`l xn`éhéb äæ éøäCàaà úà éLnLzL úðî ìòe` ,ilyìò £¥¤¦¥©§¨¤§©§¦¤©¨©

.éða úà é÷éðzL úðîe .wipdl e` ynyl dkixv ef ixdänkonfàéä §¨¤¨¦¦¤§¦©¨¦
,ez÷éðîoal e`lniy cr,íéðL ézLjxvpd onfd jyn edfy §¦©§¥¨¦

.i`pzd z` zniiwn jkae ,eiig ini lk eia` z` zynyne .dwpdl
,øîBà äãeäé éaøwx ezwipnLãç øNò äðîLjxvpd onfd edfy ©¦§¨¥§Ÿ¨¨¨Ÿ¤

m`e .dwpdlïaä úîdwpdl jxvpd onfd z`ln mcew,únL Bà ¥©¥¤¥
áàäezyniyy mcew.èb äæ éøä,mieqn onf yxit `ly oeiky ¨¨£¥¤¥

jxev mdl oi`e eznyke ,a`d e` oad zgexdl wx oiekzp i`ce
dy`l xn` .i`pzd miiwzpy xacd aygp ef dgexdaéhéb äæ éøäC £¥¤¦¥

,íéðL ézL àaà úà éLnLzL úðî ìòe`éða úà é÷éðzL úðî ìò ©§¨¤§©§¦¤©¨§¥¨¦©§¨¤¨¦¦¤§¦
,íéðL ézLm`ïaä úî,mipy izy jezaáàä øîàL Bàonf jeza §¥¨¦¥©¥¤¨©¨¨

dféLôà éàipevx oi` -Lef dy`,éðLnLzepi` a`d m` elit`e ¦¤§¦¤§©§¥¦
jka dvexäãt÷äa àlL,eze` dqirkd dy`dy zngn `l - ¤Ÿ§©§¨¨

èb Bðéà,.i`pzd miiwzp `le ,mieqn onf e`pza yxity oeikïaø ¥¥©¨
,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîLs`ote`aäækdf ixd,èb`id oi` ixdy ¦§¤©§¦¥¥¨¤¥

.eynyln zakrnäákò ìk ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà ììk§¨¨©©¨¦§¤©§¦¥¨©¨¨
i`pzd meiwaäpîéä dðéàL,dy`d zngn -:èb äæ éøä ¤¥¨¥¤¨£¥¤¥

àøîâ
xne` dcedi iax ,mipy izy ,ezwipn `id dnk ,dpyna epipy

,`xnbd dywn :ycg xyr dpnyéàä élek ïðéòa éîem`d - ¦§¦¨¥©
,i`pzd miiwl ick jk lk ax onf eze` wipdl dkixvéäðéîøe`lde §¦§¦

,`ziixaa epipyBzLnLa`d z`ãçà íBéez÷éðä ,clid z`íBé ¦©§¤¨¥¦©
,ãçàjka i`pzd miiwzpe.èb äæ éøä ¤¨£¥¤¥

lirl epipyy dn it lr ,`xnbd zvxzn(.cr)oaxe minkg ewlgpy
zpn lr jhib df ixd dy`l xne`d iabl l`ilnb oa oerny
oa oerny oax zrcl .ezilhvi` dca`e ,izilhvi` il ipzzy
.zilhvi`d giexdl dzid ezpeeky oeik ,dinc el ozz l`ilnb
minkg zrcle .ef dgeexd el d`a zernd zlaw ici lr s` ok m`e
zpzep `l m`e .dinc z` `le `weeca ezilhvi` el zzl dkixv

:hbd lha ,el
àéL÷ àì ,àcñç áø øîà,`ziixad ixacl epizpynn dxizq ¨©©¦§¨Ÿ©§¨

y meyn,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø àäå ïðaø àäïéúéðúîoic - ¨©¨¨§¨©¨¦§¤©§¦¥©§¦¦
zrcl xn`p ,mipy izy wipdl dkixvy epizpynïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤

ìàéìîbaeh zlawa ehib dpzndy xaeqdezpeek ,dy`dn d`pd z ©§¦¥
e` ,oad zwpd jxev zgeexdl oiekzp o`k s`e .ekxv z` giexdl
.i`pzd miiwzp `l mkxvn zegtae ,a`d yeniy jxev zgeexd

àúééøáecg` mei dyniy e` dwipd m` jka icy da epipyy ¨©§¨
zrc ,i`pzd miiwlïðaøozzy oiekzdy mixaeqd ,`id ©¨¨

dwpd lr dpzdy oeik ,o`k s`e ,dinc z` `le `weec zilhvi`d
z`vez z` `le df xac `weec dyrzy oiekzp ,yeniy e`

.cg` meia elit` ic jkle ,dgeexdd
,`xnbd zl`eyéåä ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø àôéñcî àädfn `ld - ¨¦§¥¨©¨¦§¤©§¦¥£¥

,l`ilnb oa oerny oax zrc dpynd ly `tiqa xkfedyììkî- ¦§¨
jkn gkenàLéøc.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø åàì`xnbd zx`an §¥¨¨©¨¦§¤©§¦¥

,jtidlàúééøa àlà,cg` mei zwpda icy da epipyyïBòîL ïaø ¤¨¨©§¨©¨¦§
éàðúa ì÷éîc ,àéä ìàéìîb ïamikxca lwiny zenewn epivny - ¤©§¦¥¦§¥¥¦§©

miiwl ick zilhvi`d inc ozil `id dlekiy .` .i`pzd meiwl
z` dyniy `l m` s`y epizpyn seqa xn`y llkd .a .i`pzd
jkle ,i`pzd meiwk aygp ,dpnn d`a dakrd oi`y lk ,llk a`d

eli`e .cg` mei zwpda icy lwid `ziixaa s`ïéúéðúîdkixvnd ©§¦¦
zrcl ,mipy izy zwpdïðaøzeklda mixingn mdy ,dzpyp ©¨¨

.i`pzd miiwzp `l mipy izyn zegtay exingd o`k s`e .mi`pz
:dxizqd aeyiia sqep ote`,àéL÷ àì ,øîà àáøïàkdpyna - ¨¨¨©Ÿ©§¨¨

eia` yeniy lr e` dwpd lr lrad dpzd,íúñaonf hwp `le ¦§¨
mle` .jxevd lkk i`pzd z` dy`d zniiwn ,jkld .aevwïàk- ¨

xaecn ,`ziixaa.Løôîa.cg` mei lr e`pz yxity ¦§¨¥
éMà áøe `ax lr wleg,øîàéîc ãçà íBé Løôîk énð íúñ ìk- ©©¦¨©¨§¨©¦¦§¨¥¤¨¨¥

`ziixad s`e .cg` mei lr `l` e`pz oi` mzqa dpzn xy`k
,cg` mei jixv jkle ,mzq dwpd lr dpzdy ote`a zyxtzn

.[iy` ax zrcl dpynd oic `xnbd x`az oldle]
ïðz,epizpynaez÷éðî àéä änkäðîL ,øîBà äãeäé éaø ,íéðL ézL §©©¨¦§¦©§¥¨¦©¦§¨¥§Ÿ¨

.Lãç øNò,`xnbd dpc,àçéð àáøì àîìLaxaecn epizpynay ¨¨Ÿ¤¦§¨¨§¨¨¦¨
.mipy izy `ed ,mzqa dwpd onfe ,mzq i`pzaéMà áøì àlà¤¨§©©¦

ok m` ,cg` meia ic mzq i`pza s`y xaeqdéì änìz` jixvdl ¨¨¦
zwpda dy`díéðL ézLoke ,minkg zrcléì änìdkixvdl §¥¨¦¨¨¦

Lãç øNò äðîLdi iax zrcl`ld ,dce.ébñ ãçà íBéazx`an §Ÿ¨¨¨Ÿ¤§¤¨©¦
,`xnbdøîà÷ éëädpeekd oi` .epizpyn oic iy` ax yxti jk - ¨¦¨¨©

wipdl dkixv `l` ,mipy izy edwipzyî ãçà íBéjezíéðL ézL ¤¨¦§¥¨¦
.dwpdl jxvpd onfd `edy zepey`xd eizepy izy jeza -

eàìc íéðL ézL øçàì é÷etàìoi` mipy izy xg`y eprinydle - §©¥§©©§¥¨¦§Ÿ
ewipdl dkixv ,dcedi iax zrcl oke .i`pzd meiwl zlren dwpdd

,Lãç øNò äðîMî ãçà íBéeé÷etàìàìc Lãç øNò äðîL øçàì ¤¨¦§Ÿ¨¨¨Ÿ¤§©¥§©©§Ÿ¨¨¨Ÿ¤§Ÿ
.i`pzd meiwl dzwpd liren

,epizpyn jyndn `xnbd dywn,éáéúéîéhéb äæ éøäúðî ìò C ¥¦¥£¥¤¦¥©§¨
,íéðL ézL àaà úà éLnLzLe`ézL éða úà é÷éðzL úðî ìò ¤§©§¦¤©¨§¥¨¦©§©¤¥¦¦¤§¦§¥

,íéðLm`,éðLnLzL éLôà éà áàä øîàL Bà ,ïaä úîit lr s` ¨¦¥©¥¤¨©¨¨¦¤§¦¤§©§¥¦
z`f xn`yäãt÷äa àlL,ezqirkd dy`dy zngn `ly -Bðéà ¤Ÿ§©§¨¨¥
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,`xnbd dpcàáøì àîìLaepizpyn ly `yixd z` cinrdy ¦§¨¨§¨¨
,`weec mipy izy wipdl dkixv ,mipy dnk yxit `lyk elit`y

dàLéø,hb df ixd mipy izy jeza oad zn m`y da xn`py ¥¨
zxacnLéøt àìãalk ezwipdy oeikne ,dwpdd onf yxit `ly - ¦§Ÿ¨¦

de .hb df ixd i`pzd dniiwe ekxevàôéñoad zn m`y da xn`py ¥¨
a zxacn ,hb epi` mipy izy jezaLéøôczpn lr xn`e lrad §¨¦

gxkdae ,yxtl jixv did `ly s` ,mipy izy ipa z` iwipzy
.i`pzd miiwzp `l dfn zegtae mipy izy `weec dvxaáøì àlà¤¨§©

éMàgxkdae ,cg` mei wipzy `yixa e`pz zernyny xaeqd ©¦
ok m` ,d`pz dniiw `le ,llk dwipdy mcew oad zny xaecnéàî©

àLéø àðL,lg hbd oad zn m`yéàîeàðLàôéñhbd oad zn m` §¨¥¨©§¨¥¨
,`xnbd zxne` .d`pz dniiw `ly xaecn mdipya `ld .lg epi`

ok`àéL÷.iy` ax zhiy ©§¨
:df oipra ztqep mi`pz zwelgn d`ian `xnbdäæ éøä ,ïðaø eðz̈©¨¨£¥¤

úà é÷éðzL úðî ìòå ,íéðL ézL àaà úà éLnLzL úðî ìò Chéb¦¥©§¨¤§©§¦¤©¨§¥¨¦§©§¨¤¥¦¦¤
äæ éøä ,éàðzä íéi÷úð àlL ét ìò óà ,íéðL ézL éðaàlL éôì ,èb §¦§¥¨¦©©¦¤Ÿ¦§©¥©§©£¥¤¥§¦¤Ÿ

dì øîàxnelk ,oae`x ipae cb ipa i`pzk letk i`pzéLnLz íà' ¨©¨¦§©§¦
e hb didiíàéLnLz àìe` ,'hb `di `lé÷éðz íà'hb didiíàå ¦Ÿ§©§¦¦¥¦¦§¦

àìé÷éðz.'hb didi `léøác,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø`ly s` Ÿ¥¦¦¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦
dwipde dyniy m` jkle ,i`pzd lg e`pz ltkíéi÷úðéàðzäeéøä ¦§©¥©§©£¥

,èb äæ.èb Bðéà åàì íàå,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøéàðz Eì ïéà ¤¥§¦¨¥¥©¨¦§¤©§¦¥¥¥§§©
.ìeôk BðéàL íéáeúka©§¦¤¥¨

:l`ilnb oa oerny oax ixac z` zx`an `xnbd,éøîàc àkéà¦¨§¨§¥
déì øîà÷ øéàî éaøìxn` l`ilnb oa oerny oaxy mixne` yi - §©¦¥¦¨¨©¥

.letk i`pz jixv `ly gikedle eixac z` zegcl xi`n iaxl ok
eäì øîà÷ ïðaøì ,éøîàc àkéàåminkgl ok xn`y mixne` yie - §¦¨§¨§¥§©¨¨¨¨©§

.i`pzd z` letkl jixvy gikedle mdixac z` zegclàkéà¦¨
éøîàc,déì øîà÷ øéàî éaøìdéì øîà÷ éëäåoi` ,el xn` jke - §¨§¥§©¦¥¦¨¨©¥§¨¦¨¨©¥

y oeik ,letk i`pz jixvy 'oae`x ipae cb ipa'n cenll eplEì ïéà¥§
éàðzazkpyíéáeúka[miweqta-]e ,ìeôk BðéàLzenewn daxda §©©§¦¤¥¨

ok m`e ,letk i`pz xn`p dxezaeäì eåäïéàaä íéáeúk éðL' £§§¥§¦©¨¦
'ãçàk,dkld dze` mda dxn`py miweqt ipy -ìëå'íéáeúk éðL §¤¨§¨§¥§¦

'ïéãnìî ïéà ãçàk ïéàaälka ,mixg` zenewnl mdn micnl oi` - ©¨¦§¤¨¥§©§¦
e .letk i`pz jixv `l mewn,eäì øîà÷ ïðaøì éøîàc àkéàéëäå ¦¨§¨§¥§©¨¨¨¨©§§¨¦

'ìeôk BðéàL íéáeúka éàðz Eì ïéà' ,eäì øîà÷dpyp mewn lkae ¨¨©§¥§§©©§¦¤¥¨
df oi` epiipra cnll jxvpy oeike ,ea xn`py oipr eze` jxevl

,'micnln oi` cg`k mi`ad miaezk ipy'y oicd llkaåok lr §
eäééðéî ïðéøîâmewn lka jixvy mixg` zenewnl mdn micnl - ©§¦¨¦©§

.xi`n iax zrcke letk i`pz
i`pz jixv m` minkge xi`n iax ewlgpy lirl `ziixaa epipy

`xnbd dywn .letk,eäðéîøeéøäéhéb äæCúà éLnLzL úðî ìò §¦§£¥¤¦¥©§¨¤§©§¦¤
,íéðL ézL àaàe`ìò,íéðL ézL éða úà é÷éðzL úðîm`áàä úî ©¨§¥¨¦©§¨¤¥¦¦¤§¦§¥¨¦¥¨¨

ét ìò óà ,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác .èb Bðéà ïaä úî Bà¥©¥¥¥¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦©©¦
íéi÷úð àlL,éàðzä,zn ixdyäæ éøä,èby meynàéä äìBëé ¤Ÿ¦§©¥©§©£¥¤¥§¨¦

øîàzL,Bì,i`pzd miiwl zpnefn ipixdéáà éì ïz,epLnLàå Cïz ¤Ÿ©¥¦¨¦©£©§¤¥
ða éì.ep÷éðàå Eok m`àéL÷øéàî éaøcà øéàî éaøcixacn dyw - ¦¦§©£¦¤©§¨§©¦¥¦©§©¦¥¦

,lirl d`aedy `ziixaa eixac lr ef `ziixaay xi`n iax
epi` letk epi` m`e ,letk i`pzd didiy xi`n iax jixvn lirly
i`pzd ote` lkae ,e`pz ltky xkfen `l ef `ziixaa eli`e ,i`pz

.hbd lha dwipde dyniy `l m`e miiwokeàéL÷,ïðaøcà ïðaøc ©§¨§©¨¨©§©¨¨
mcew oad e` a`d zn m` minkg zrcly lirl x`azp ixdy
mixaeq o`k eli`e .lha hbde i`pzd miiwzp `l ,dwpdde yeniyd

.miiw hbde ,epyny`e jia` il oz xn`zy `id dlekiy minkg
,`xnbd zayiin,àéL÷ àì øéàî éaøcà øéàî éaøcmeynyíúä §©¦¥¦©§©¦¥¦Ÿ©§¨¨¨

xaecn lirl d`aedy `ziixaa -,déàðúì déìôk àìãaokle ¦§Ÿ©§¥¦§¨¥
e .miiw hbde lha i`pzdàëäxaecn ef `ziixaa -déìôëãa ¨¨¦§©§¥

,déàðúì.miiw i`pzd okleåok,àéL÷ àì ïðaøcà ïðaøy meynïàî ¦§¨¥§©¨¨©§©¨¨Ÿ©§¨©
àëäc íéîëçxnel dy`d dlekiy o`k mixaeqd minkg el` in - £¨¦§¨¨

,'epwip`e jpa il oz epyny`e jia` il oz'ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥

,àéäøîàclirl(:dr),dpyna,'èb äæ éøä äpîéä dðéàL äákò ìk' ¦§¨©¨©¨¨¤¥¨¥¤¨£¥¤¥
,oad e` a`d zn ixdy dakrd z` znxeb `id `l o`ky oeike

.xyk hbde i`pzd miiwzd eli`k xacd aygp
,íéðL éðôa dì øîà ,ïðaø eðz`l ,hbd z` jl xeqn` xy`k ¨©¨¨¨©¨¦§¥§©¦

df i`pza `l` epxqn`yàaà úà éLnLzL úðî ìò Chéb äæ éøä'£¥¤¦¥©§¨¤§©§¦¤©¨
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íéðL éðôa dìmixg`'æeæ íéúàî éì éðzzL úðî ìò Chéb äæ éøä' ¨¦§¥§©¦£¥¤¦¥©§¨¤¦§¦¦¨©¦
,hbd z` dl xqneàììhéaéøáci`pzdïBøçàälawl dpzdy Ÿ¦¥¦§¥¨©£

,fef miz`núài`pzdïBLàøädvx m`y oeik ,`a` z` ynyzy ¤¨¦
rd ipta lhal el did lhallr siqed `l oke .mipey`xd mic

m` jkle .siqedl dvexy eixaca xn` `l ixdy ,oey`xd i`pzd
äúöø,BzLnLîm`e.æeæ íéúàî Bì úðúBð äúöøezpeek jky ¨§¨§©©§¨§¨¤¤¨©¦

.mdn cg` miiwzy ,mi`pzd izyaìáàm`íéðL éðôa dì øîà £¨¨©¨¦§¥§©¦
éðôa dì øîàå øæçå ,'æeæ íéúàî éì éðzzL úðî ìò Chéb äæ éøä'£¥¤¦¥©§¨¤¦§¦¦¨©¦§¨©§¨©¨¦§¥

íéðLmixg`ìL éì éðzzL úðî ìò Chéb äæ éøä'ìhéa ,'æeæ úBàî L §©¦£¥¤¦¥©§¨¤¦§¦¦§¥¦¥
éøáci`pzdúà ïBøçàäi`pzd,ïBLàøäze`n yely ozil dkixve ¦§¥¨©£¤¨¦

,`ziixad dtiqene .i`pzd miiwl ickåmicrd zezik izy §
,el`d mi`pzd z` dpzd mdiptayïî ãçà ïéàmicrdíéðBLàøä ¥¤¨¦¨¦¦

ïî ãçàåmicrdíéðBøçàäïéôøèöîhba i`pz didy cirdl cgi §¤¨¦¨©£¦¦§¨§¦
i`pz lr cirdl zk dze`n micr ipy e`a `ly onf lk `l` ,df

.i`pz `la eay dnizgd icr it lr hbd z` mipc ,hba
,`xnbd zxxanàéiäàmpi`y ef dkld dxn`p dxwn dfi` lr - ©©¨

,cirdl mitxhvnàîéìéààôéqàxfge miz`n el ozzy dpzdy ¦¥¨©¥¨
,ze`n yely el ozzy dpzdeéøäoey`xd i`pzdìèaoi`y i`cee £¥¨¥

.cirdl sxhvn df i`pz lr cirdy cràlàef dkldy jgxk lr ¤¨
dxn`pàLéøàel ozzy dpzde xfge `a` z` ynyzy dpzdy - ©¥¨

,dpzdy mi`pzd ipy jezn cg` miiwzy eixac zpeeke ,fef miz`n
cr mr cirdl sxhvn dpey`xd zkdn cr oi`y mixne` jk lre

,`xnbd zl`ey .elld mi`pzd lr dipyd zkdnàèéLtmpi`y §¦¨
m`e ,xg` i`pz lr cirn mdn cg` lk ixdy ,cgi cirdl mileki
,`xnbd zx`an .zepey mdizeiecr xy`k mdipia etxhviy jiiy

eäîàîéúcy oeiky mixne` epiid -ìk`id zg` mzecràîei÷ì ©§¥¨¨§¦¨
éàðzeidi ,i`pz df hba yiy xnel -ïéôøèöî,jk mylòîLî à÷ §¨¥¦§¨§¦¨©§©

ïì.mitxhvn oi`y ¨

äðùî
ezy`l xn`Chéb äæ éøä'ìL ãò ïàkî éúàa àì íàäéäå ,'íBé íéL £¥¤¦¥¦Ÿ¨¦¦¨©§¦§¨¨

,ìéìbì äãeäéî CìBäm`ñøôéèðàì òébälilbd zligza `idy ¥¦¨©¨¦¦¦©§©§¦§©
å`l` my ddzyp `løæç,ezial cinBàðz ìèaaeye ,hb epi`e §¨©¨¥§¨

ddzyie ,lilbl aey jk xg` jli elit`e .ea yxbl xyk hbd oi`
i`pzd lr dyrp hbdy oeik zyxebn dpi` mei miyelyn xzei my

zial xfg dpey`xd mrta ixde ,oey`xdmcew lilbd on e
zligz `idy qxtihp`l elit` ribd `l m` mle` .mei miyely
jeza xfg `le lilbl aey jld jk xg`e ,ezial aye lilbd
meiw `id ef dkildy itl ,hb hbde i`pzd miiwzp ixd mei miyely

' ,xn` m` oke .oey`xd i`pzdãò ïàkî éúàa àì íà Chéb äæ éøä£¥¤¦¥¦Ÿ¨¦¦¨©
ìLéàðúBò øôëì òébäå äãeäéì ìéìbî CìBä äéäå ,'íBé íéL`edy §¦§¨¨¥¦¨¦¦¨§¦¦©¦§¨§©

,lilbd on mi`ad el`l dcedi zligzaøæçå,lilbl cinìèa §¨©¨¥
.Bàðzxn` m` okeChéb äæ éøä'ìL ãò ïàkî éúàa àì íà'íBé íéL §¨£¥¤¦¥¦Ÿ¨¦¦¨©§¦

Bkòì òébäå íiä úðéãîì CìBä äéäå,ux`l ueg zligz `idy,øæçå §¨¨¥¦§¦©©¨§¦¦©§©§¨©
.Bàðz ìèa' xn` m`eäæ éøäL ïîæ ìk Chébe ddzy`øBáòàãâðkî ¨¥§¨£¥¤¦¥¨§©¤¤¡¦§¤¤

éðtìL C,'íBé íéLm` s`àáe CìBä äéäCìBäàáe,dipt cbpkìéàBä ¨©¦§¦¨¨¥¨¥¨¦
,dnò ãçéúð àìåe i`pzd miiw eli`k aygp.èb äæ éøä §Ÿ¦§©¥¦¨£¥¤¥

àøîâ
jka ehib z` dpzdy dpynd zpeeky `xnbd dxaq dligza
qxtihp` cr jldyke ,mei miyely cr xefgi `le lilbl jliy
jk lr dywn .e`pz lha ddzyp `ly oeike ,lilbl `vi ixd
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המשך בעמוד עכ

miwxt dyelya` cenr er sc ± iriax wxtxifp
àáøì àîìùá.mzqc ab lr s`e ,ynn mipy izy oizipznc `yix iwe`c ÐàùéøÐ

.hb df ixd mipy izy jeza oad zn :xn`wcùéøô àìãálk ezwipd ixde ,mipy izy Ð

.ekxvùéøôã àôéñ.yixte ,iyextl jixhvi` `l `dc ,xn`w `wec jigxk lr Ðàìà
éùà áøìxn`w cg` mei oizipznc `yix :xn`c ÐÐipzwc a`d e` oad zn jgxk lr

Ðdf ixd i`n`e ,llk ezwipd `le zny oebk

!i`pzd on melk miiwzp `l ixd ?hbàìù éôì
äì øîàiwipz m` ÐÐiwipz `l m` ,hb `di

Ðcb ipa i`pzk letk i`pz opirac .hb `di `l

.oae`x ipae'åë ïåòîù ïáø`icda `yxtin Ð

.`lf`eäéì øîà÷ øéàî éáøì éøîàã àëéàÐ

i`pz jl oi`y ,cb ipa i`pzn cenll epl oi`

dwpz f`" :oebk ,letk epi`y `xwnd lka

) "izl`nziy`xa`l m` aky m`" :oebke ,(ck

) "akyxacnam` mzrnye ea`z m`" ,(d

) "mzixne ep`nz(` diryiÐedl ied jkld

.oicnln oi`e ,cg`k mi`ad oiaezk ipyàëéàå
ïéáåúëá éàðú êì ïéà åäì øîà÷ ïðáøì éøîàã

ìåôë åðéàùedlekc ,odn cenll epl yie Ð

xne`d"a oiyecwa edl opivxznck ,ikixv

.(`,`q) "exiaglíéîëç ïàî`zipzn jda Ð

`ziixzaÐ.`id [l`ilnb oa] oerny oaxøîà
'åë êèéâ äæ éøä íéðù éðôá äìdl exqn `le Ð

dl exqn i`c ,mdiptaÐi`da dl dyxbi`

`l` .`pixg` d`pz iiepz`l ivn `l eze ,i`pz

dl epxqn`yk :mdipta xn` jkÐepxqn` `l

.ok zpn lr `l`'åë íéðù éðôá äì øîàå øæçå
.dl exqne Ð'åë ìèéá àìdf `a `ly Ð

fef miz`n ipzzy :dl xn` `lcn ,siqedl

`a `l inp xewrle ,oey`xd i`pz lr ztqezÐ

ikd `l` ,el` ipta oey`xd exac lhia `lcn

.fef miz`n e` oey`x i`pz e` :dl xn`wùìù
æåæ úåàî.`nw di`pzl dil xwr i`ce Ðïéàå

íéðåøçàä ïî ãçàå íéðåùàøä íéãòä ïî ãçà
íéôøèöîonf lk .df hba i`pz didy cirdl Ð

on [cg`a ecirie] cg`k mipy e`eai `ly

mi`pzdÐlk `le ,dnizg icr ici lr xyk

.`hiba d`pz iieeyl jpdc ediipinkàîéìéà
àôéñàmipey`xd on cg` oi`c `hiyt Ð

`dc ,melk opi` mdipy e`a elit` ixdy ,melk

.d`pz `edd dil lihaàùéøà àìà:xn`wc Ð

.i`d e` i`d e`àîéúã åäîmiiwne li`ed Ð

i`pz ipdn cga `hibÐ,d`pz cgk edl eed

`hib i`dc d`pz ineiwl icdqnc icdq lkeÐ

.ol rnyn `w ,etxhviläðùîòéâäå
øæçå ñøôéèðàì.cin Ðìèá åàðú,xnelk Ð

jlde xfg elit`e .ea yxbl xyk epi` aeye

mei miyly ddzype lilblÐ`wc .hb epi`

ixde ,`id lilb zligza qxtihp` jzrc `wlq

miyly ddy `le lilbl jld oey`xd i`pzn

hbd lhiae ,meiÐribd `l m` la` .`a ixdy

lilbl jld mini xg`le ,xfge ,qxtihp`l

mei miyly ddzypeÐonfy ,zyxebn ef ixd

,lilbl jliyn `l` rawp `l miylydixde

.ddzype ,dzr cr jld `léàðúåò øôëìÐ

,dcedi yixa i`pzer xtk jzrc `wlq `w

.cer miiwzdl hb `le i`pz `l cer o`k oi`e ,miyly jeza `ae dcedil jld ixde ,dcedil lilbn e`eaaåëòì.`niiw mid zpicna ekr dizrc `wlq `w Ðãâðëî øåáòàù ïîæ ìë
êéðôjipt cbpkn xaer mei miyly ddzy`yk ÐÐ.hb `di cin'åë àáå êìåä äéäå!miyly jeza `ae jled didy ,xar `l `de :jixt `xnba Ðàøîâøôëå äãåäéá ñøôéèðà

ìéìâá éàðúåò,xtqa dfl df mikenq Ðxfge qxtihp`l ribde ,lilbl dcedin jled did ,jkld .lilb y`xa dfe dcedi y`xa dfÐlf` ike .lilbl lif` `l izk`c ,e`pz lha `l

idzyneÐn jled ip`y" :i`pza dl xikfd jkl ,`hib iedxfge i`pzer xtkl ribde dcedil lilbn jled did .lilbl ribiy mein `l` oinei oizlz ipnil `lc ,"lilbl dcediÐ`l

.dcedil `hn `l izk`c ,e`pz lhiaíéúðéá.ddye ynn lilbl jlde xfg onf xg`le ,miyly jeza xfge ,`a `l i`pzer xtkle ,qxtihp` z` xare ,lilbl dcedin jled did Ð

àøîåçì åúåà ïéìéèî.dpedkl lqtil zyxebn opixn`e Ð
äðéàå
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àîìùájixhv` `lc oeik :qxhpewa yxit - yixtca `tiqe yixt `lca `yix `axl

d`xp oi`e .hb ied `l zn elit`c xninl `iz`c opixn` - yxite ,iyextl

xn`c dcedi iaxl ,iyextl jixhv` oa iabe ,iyextl jixhv` eia` iab `dc :wgvi epiaxl

oeik ,`tiq `py i`ne `yix `py i`n iy` axl `l` :inp yxity dne .yceg xyr dpeny

zn oigxk lr - inc cg` mei yxtnk `yixac

pzwc oad e` a`d.llk ezwipd `le zny oebk - i

.i`pzd on melk miiwzp `l `d ?hb df ixd i`n`e

`ly epiid oad zn `nlr ileklc ,d`xp oi`e

epiaxl d`xpe .oizipzna yxitck ,llk ezwipd

,yixtca `tiqe 'ek `axl `nlya :yxtl wgvi

`w dxervl i`ce - mipy izy yxite li`edc

oeik ,iy` axl `l` .hb epi` zn elit`e ,oiekn

oiekzp inp ixd - cg` mei yxtna ied inp `yixc

,hb iedil `l - zn elit`e ,yxitc oeik ,dxervl

.`tiqa enkååäåoi`ad oiaezk ipy edl

"xne`d" wxta :opgl` epiax axd dywd - cg`k

oa `pipg iaxl `aeh i`xwn jixtc (a,`q oiyecw)

ipy `iedc `nil - letk i`pz ira `lc l`ilnb

`ki`"k mzdc :xnel yie !cg`k mi`ad oiaezk

ded i` :inp i` .edl xn`w opaxlc ,`kdc "ixn`c

ipyn ied - iccd icda edlekn mzd dil jixt

xityc :cere .cg`k oi`ad oiaezk ipy eedc edl

.mzd l`ilnb oa `pipg iax edl jixvn

ïðéøîâåipy eed `le :qxhpewa yxit - ediipin

jixvn edlekc ,cg`k oi`ad miaezk

oi`e .(my) oiyecwa l`ilnb oa `pipg iax edl

,edl jixvn `l mzdc ,opgl` iax axdl d`xp

cenll odn cg` meyn oi`c ,edl ipync `l`

silic ,xi`n iaxl la` .letk i`pz iraipc

yic :xnel yie .`zekixv my ciar `l - ediipin

.`zekixv mey oda
`ipz
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"æeæ íéúàî éì éðzzL úðî ìò Chéb¯äúöø ,ïBLàøä úà ïBøçàä éøác ìhéa àì¯,BzLnLî ¦¥©§¨¤¦§¦¦¨©¦Ÿ¦¥¦§¥¨©£¤¨¦¨§¨§©©§
äúöø¯éì éðzzL úðî ìò Chéb äæ éøä" íéðL éðôa dì øîà ìáà ;æeæ íéúàî Bì úðúBð ¨§¨¤¤¨©¦£¨¨©¨¦§¥§©¦£¥¤¦¥©§¨¤¦§¦¦

ìL éì éðzzL úðî ìò Chéb äæ éøä" íéðL éðôa dì øîàå øæçå ,"æeæ íéúàî"æeæ úBàî L ¨©¦§¨©§¨©¨¦§¥§©¦£¥¤¦¥©§¨¤¦§¦¦§¥
¯c ìhéa.ïéôøèöî íéðBøçàä ïî ãçàå íéðBLàøä ïî ãçà ïéàå .ïBLàøä úà ïBøçàä éøá ¦¥¦§¥¨©£¤¨¦§¥¤¨¦¨¦¦§¤¨¦¨©£¦¦§¨§¦

àôéqà àîéìéà ?àéiäà¯àLéøà àlà !ìèa éøä¯!àèéLt¯éàðz àîei÷ì ìk :àîéúc eäî ©©¨¦¥¨©¥¨£¥¨¥¤¨©¥¨§¦¨©§¥¨¨§©¨§¨¥
.ïì òîLî à÷ ,ïéôøèöîäðùîìL ãò ïàkî éúàa àì íà Chéb äæ éøä"äéäå ,"íBé íéL ¦§¨§¦¨©§©¨£¥¤¦¥¦Ÿ¨¦¦¨©§¦§¨¨

øæçå ñøôéèðàì òébä ,ìéìbì äãeäéî CìBä¯ïàkî éúàa àì íà Chéb äæ éøä" .Bàðz ìèa ¥¦¨©¨¦¦¦©§©§¦§¨§¨©¨¥§¨£¥¤¦¥¦Ÿ¨¦¦¨
ìL ãòøæçå éàðúBò øôëì òébäå ,äãeäéì ìéìbî CìBä äéäå ,"íBé íéL¯éøä" .Bàðz ìèa ©§¦§¨¨¥¦¨¦¦¨§¦¦©¦§¨§©§¨©¨¥§¨£¥

ìL ãò ïàkî éúàa àì íà Chéb äæøæçå Bkòì òébäå ,íiä úðéãîì CìBä äéäå ,"íBé íéL¯ ¤¦¥¦Ÿ¨¦¦¨©§¦§¨¨¥¦§¦©©¨§¦¦©§©§¨©
éðt ãâðkî øBáòàL ïîæ ìk Chéb äæ éøä" .Bàðz ìèaìL CCìBä àáe CìBä äéä ,"íBé íéL ¨¥§¨£¥¤¦¥¨§©¤¤¡¦§¤¤¨©¦§¦¨¨¥¨¥

dnò ãçéúð àìå ìéàBä ,àáe¯.èb äæ éøäàøîâ?àîéé÷ äåä ìéìba ñøôéèðàc àøîéîì ¨¦§Ÿ¦§©¥¦¨£¥¤¥§¥§¨§©§¦§¨©¨¦£¨©§¨
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רכי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr er sc oihib(ycew zay meil)

,`xnbd dpcàáøì àîìLaepizpyn ly `yixd z` cinrdy ¦§¨¨§¨¨
,`weec mipy izy wipdl dkixv ,mipy dnk yxit `lyk elit`y

dàLéø,hb df ixd mipy izy jeza oad zn m`y da xn`py ¥¨
zxacnLéøt àìãalk ezwipdy oeikne ,dwpdd onf yxit `ly - ¦§Ÿ¨¦

de .hb df ixd i`pzd dniiwe ekxevàôéñoad zn m`y da xn`py ¥¨
a zxacn ,hb epi` mipy izy jezaLéøôczpn lr xn`e lrad §¨¦

gxkdae ,yxtl jixv did `ly s` ,mipy izy ipa z` iwipzy
.i`pzd miiwzp `l dfn zegtae mipy izy `weec dvxaáøì àlà¤¨§©

éMàgxkdae ,cg` mei wipzy `yixa e`pz zernyny xaeqd ©¦
ok m` ,d`pz dniiw `le ,llk dwipdy mcew oad zny xaecnéàî©

àLéø àðL,lg hbd oad zn m`yéàîeàðLàôéñhbd oad zn m` §¨¥¨©§¨¥¨
,`xnbd zxne` .d`pz dniiw `ly xaecn mdipya `ld .lg epi`

ok`àéL÷.iy` ax zhiy ©§¨
:df oipra ztqep mi`pz zwelgn d`ian `xnbdäæ éøä ,ïðaø eðz̈©¨¨£¥¤

úà é÷éðzL úðî ìòå ,íéðL ézL àaà úà éLnLzL úðî ìò Chéb¦¥©§¨¤§©§¦¤©¨§¥¨¦§©§¨¤¥¦¦¤
äæ éøä ,éàðzä íéi÷úð àlL ét ìò óà ,íéðL ézL éðaàlL éôì ,èb §¦§¥¨¦©©¦¤Ÿ¦§©¥©§©£¥¤¥§¦¤Ÿ

dì øîàxnelk ,oae`x ipae cb ipa i`pzk letk i`pzéLnLz íà' ¨©¨¦§©§¦
e hb didiíàéLnLz àìe` ,'hb `di `lé÷éðz íà'hb didiíàå ¦Ÿ§©§¦¦¥¦¦§¦

àìé÷éðz.'hb didi `léøác,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø`ly s` Ÿ¥¦¦¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦
dwipde dyniy m` jkle ,i`pzd lg e`pz ltkíéi÷úðéàðzäeéøä ¦§©¥©§©£¥

,èb äæ.èb Bðéà åàì íàå,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøéàðz Eì ïéà ¤¥§¦¨¥¥©¨¦§¤©§¦¥¥¥§§©
.ìeôk BðéàL íéáeúka©§¦¤¥¨

:l`ilnb oa oerny oax ixac z` zx`an `xnbd,éøîàc àkéà¦¨§¨§¥
déì øîà÷ øéàî éaøìxn` l`ilnb oa oerny oaxy mixne` yi - §©¦¥¦¨¨©¥

.letk i`pz jixv `ly gikedle eixac z` zegcl xi`n iaxl ok
eäì øîà÷ ïðaøì ,éøîàc àkéàåminkgl ok xn`y mixne` yie - §¦¨§¨§¥§©¨¨¨¨©§

.i`pzd z` letkl jixvy gikedle mdixac z` zegclàkéà¦¨
éøîàc,déì øîà÷ øéàî éaøìdéì øîà÷ éëäåoi` ,el xn` jke - §¨§¥§©¦¥¦¨¨©¥§¨¦¨¨©¥

y oeik ,letk i`pz jixvy 'oae`x ipae cb ipa'n cenll eplEì ïéà¥§
éàðzazkpyíéáeúka[miweqta-]e ,ìeôk BðéàLzenewn daxda §©©§¦¤¥¨

ok m`e ,letk i`pz xn`p dxezaeäì eåäïéàaä íéáeúk éðL' £§§¥§¦©¨¦
'ãçàk,dkld dze` mda dxn`py miweqt ipy -ìëå'íéáeúk éðL §¤¨§¨§¥§¦

'ïéãnìî ïéà ãçàk ïéàaälka ,mixg` zenewnl mdn micnl oi` - ©¨¦§¤¨¥§©§¦
e .letk i`pz jixv `l mewn,eäì øîà÷ ïðaøì éøîàc àkéàéëäå ¦¨§¨§¥§©¨¨¨¨©§§¨¦

'ìeôk BðéàL íéáeúka éàðz Eì ïéà' ,eäì øîà÷dpyp mewn lkae ¨¨©§¥§§©©§¦¤¥¨
df oi` epiipra cnll jxvpy oeike ,ea xn`py oipr eze` jxevl

,'micnln oi` cg`k mi`ad miaezk ipy'y oicd llkaåok lr §
eäééðéî ïðéøîâmewn lka jixvy mixg` zenewnl mdn micnl - ©§¦¨¦©§

.xi`n iax zrcke letk i`pz
i`pz jixv m` minkge xi`n iax ewlgpy lirl `ziixaa epipy

`xnbd dywn .letk,eäðéîøeéøäéhéb äæCúà éLnLzL úðî ìò §¦§£¥¤¦¥©§¨¤§©§¦¤
,íéðL ézL àaàe`ìò,íéðL ézL éða úà é÷éðzL úðîm`áàä úî ©¨§¥¨¦©§¨¤¥¦¦¤§¦§¥¨¦¥¨¨

ét ìò óà ,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác .èb Bðéà ïaä úî Bà¥©¥¥¥¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦©©¦
íéi÷úð àlL,éàðzä,zn ixdyäæ éøä,èby meynàéä äìBëé ¤Ÿ¦§©¥©§©£¥¤¥§¨¦

øîàzL,Bì,i`pzd miiwl zpnefn ipixdéáà éì ïz,epLnLàå Cïz ¤Ÿ©¥¦¨¦©£©§¤¥
ða éì.ep÷éðàå Eok m`àéL÷øéàî éaøcà øéàî éaøcixacn dyw - ¦¦§©£¦¤©§¨§©¦¥¦©§©¦¥¦

,lirl d`aedy `ziixaa eixac lr ef `ziixaay xi`n iax
epi` letk epi` m`e ,letk i`pzd didiy xi`n iax jixvn lirly
i`pzd ote` lkae ,e`pz ltky xkfen `l ef `ziixaa eli`e ,i`pz

.hbd lha dwipde dyniy `l m`e miiwokeàéL÷,ïðaøcà ïðaøc ©§¨§©¨¨©§©¨¨
mcew oad e` a`d zn m` minkg zrcly lirl x`azp ixdy
mixaeq o`k eli`e .lha hbde i`pzd miiwzp `l ,dwpdde yeniyd

.miiw hbde ,epyny`e jia` il oz xn`zy `id dlekiy minkg
,`xnbd zayiin,àéL÷ àì øéàî éaøcà øéàî éaøcmeynyíúä §©¦¥¦©§©¦¥¦Ÿ©§¨¨¨

xaecn lirl d`aedy `ziixaa -,déàðúì déìôk àìãaokle ¦§Ÿ©§¥¦§¨¥
e .miiw hbde lha i`pzdàëäxaecn ef `ziixaa -déìôëãa ¨¨¦§©§¥

,déàðúì.miiw i`pzd okleåok,àéL÷ àì ïðaøcà ïðaøy meynïàî ¦§¨¥§©¨¨©§©¨¨Ÿ©§¨©
àëäc íéîëçxnel dy`d dlekiy o`k mixaeqd minkg el` in - £¨¦§¨¨

,'epwip`e jpa il oz epyny`e jia` il oz'ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥

,àéäøîàclirl(:dr),dpyna,'èb äæ éøä äpîéä dðéàL äákò ìk' ¦§¨©¨©¨¨¤¥¨¥¤¨£¥¤¥
,oad e` a`d zn ixdy dakrd z` znxeb `id `l o`ky oeike

.xyk hbde i`pzd miiwzd eli`k xacd aygp
,íéðL éðôa dì øîà ,ïðaø eðz`l ,hbd z` jl xeqn` xy`k ¨©¨¨¨©¨¦§¥§©¦

df i`pza `l` epxqn`yàaà úà éLnLzL úðî ìò Chéb äæ éøä'£¥¤¦¥©§¨¤§©§¦¤©¨
,'íéðL ézL,mdipta hbd dl xqn `leåjk xg`øæçlradøîàå §¥¨¦§¨©§¨©

íéðL éðôa dìmixg`'æeæ íéúàî éì éðzzL úðî ìò Chéb äæ éøä' ¨¦§¥§©¦£¥¤¦¥©§¨¤¦§¦¦¨©¦
,hbd z` dl xqneàììhéaéøáci`pzdïBøçàälawl dpzdy Ÿ¦¥¦§¥¨©£

,fef miz`núài`pzdïBLàøädvx m`y oeik ,`a` z` ynyzy ¤¨¦
rd ipta lhal el did lhallr siqed `l oke .mipey`xd mic

m` jkle .siqedl dvexy eixaca xn` `l ixdy ,oey`xd i`pzd
äúöø,BzLnLîm`e.æeæ íéúàî Bì úðúBð äúöøezpeek jky ¨§¨§©©§¨§¨¤¤¨©¦

.mdn cg` miiwzy ,mi`pzd izyaìáàm`íéðL éðôa dì øîà £¨¨©¨¦§¥§©¦
éðôa dì øîàå øæçå ,'æeæ íéúàî éì éðzzL úðî ìò Chéb äæ éøä'£¥¤¦¥©§¨¤¦§¦¦¨©¦§¨©§¨©¨¦§¥

íéðLmixg`ìL éì éðzzL úðî ìò Chéb äæ éøä'ìhéa ,'æeæ úBàî L §©¦£¥¤¦¥©§¨¤¦§¦¦§¥¦¥
éøáci`pzdúà ïBøçàäi`pzd,ïBLàøäze`n yely ozil dkixve ¦§¥¨©£¤¨¦

,`ziixad dtiqene .i`pzd miiwl ickåmicrd zezik izy §
,el`d mi`pzd z` dpzd mdiptayïî ãçà ïéàmicrdíéðBLàøä ¥¤¨¦¨¦¦

ïî ãçàåmicrdíéðBøçàäïéôøèöîhba i`pz didy cirdl cgi §¤¨¦¨©£¦¦§¨§¦
i`pz lr cirdl zk dze`n micr ipy e`a `ly onf lk `l` ,df

.i`pz `la eay dnizgd icr it lr hbd z` mipc ,hba
,`xnbd zxxanàéiäàmpi`y ef dkld dxn`p dxwn dfi` lr - ©©¨

,cirdl mitxhvnàîéìéààôéqàxfge miz`n el ozzy dpzdy ¦¥¨©¥¨
,ze`n yely el ozzy dpzdeéøäoey`xd i`pzdìèaoi`y i`cee £¥¨¥

.cirdl sxhvn df i`pz lr cirdy cràlàef dkldy jgxk lr ¤¨
dxn`pàLéøàel ozzy dpzde xfge `a` z` ynyzy dpzdy - ©¥¨

,dpzdy mi`pzd ipy jezn cg` miiwzy eixac zpeeke ,fef miz`n
cr mr cirdl sxhvn dpey`xd zkdn cr oi`y mixne` jk lre

,`xnbd zl`ey .elld mi`pzd lr dipyd zkdnàèéLtmpi`y §¦¨
m`e ,xg` i`pz lr cirn mdn cg` lk ixdy ,cgi cirdl mileki
,`xnbd zx`an .zepey mdizeiecr xy`k mdipia etxhviy jiiy

eäîàîéúcy oeiky mixne` epiid -ìk`id zg` mzecràîei÷ì ©§¥¨¨§¦¨
éàðzeidi ,i`pz df hba yiy xnel -ïéôøèöî,jk mylòîLî à÷ §¨¥¦§¨§¦¨©§©

ïì.mitxhvn oi`y ¨

äðùî
ezy`l xn`Chéb äæ éøä'ìL ãò ïàkî éúàa àì íàäéäå ,'íBé íéL £¥¤¦¥¦Ÿ¨¦¦¨©§¦§¨¨

,ìéìbì äãeäéî CìBäm`ñøôéèðàì òébälilbd zligza `idy ¥¦¨©¨¦¦¦©§©§¦§©
å`l` my ddzyp `løæç,ezial cinBàðz ìèaaeye ,hb epi`e §¨©¨¥§¨

ddzyie ,lilbl aey jk xg` jli elit`e .ea yxbl xyk hbd oi`
i`pzd lr dyrp hbdy oeik zyxebn dpi` mei miyelyn xzei my

zial xfg dpey`xd mrta ixde ,oey`xdmcew lilbd on e
zligz `idy qxtihp`l elit` ribd `l m` mle` .mei miyely
jeza xfg `le lilbl aey jld jk xg`e ,ezial aye lilbd
meiw `id ef dkildy itl ,hb hbde i`pzd miiwzp ixd mei miyely

' ,xn` m` oke .oey`xd i`pzdãò ïàkî éúàa àì íà Chéb äæ éøä£¥¤¦¥¦Ÿ¨¦¦¨©
ìLéàðúBò øôëì òébäå äãeäéì ìéìbî CìBä äéäå ,'íBé íéL`edy §¦§¨¨¥¦¨¦¦¨§¦¦©¦§¨§©

,lilbd on mi`ad el`l dcedi zligzaøæçå,lilbl cinìèa §¨©¨¥
.Bàðzxn` m` okeChéb äæ éøä'ìL ãò ïàkî éúàa àì íà'íBé íéL §¨£¥¤¦¥¦Ÿ¨¦¦¨©§¦

Bkòì òébäå íiä úðéãîì CìBä äéäå,ux`l ueg zligz `idy,øæçå §¨¨¥¦§¦©©¨§¦¦©§©§¨©
.Bàðz ìèa' xn` m`eäæ éøäL ïîæ ìk Chébe ddzy`øBáòàãâðkî ¨¥§¨£¥¤¦¥¨§©¤¤¡¦§¤¤

éðtìL C,'íBé íéLm` s`àáe CìBä äéäCìBäàáe,dipt cbpkìéàBä ¨©¦§¦¨¨¥¨¥¨¦
,dnò ãçéúð àìåe i`pzd miiw eli`k aygp.èb äæ éøä §Ÿ¦§©¥¦¨£¥¤¥

àøîâ
jka ehib z` dpzdy dpynd zpeeky `xnbd dxaq dligza
qxtihp` cr jldyke ,mei miyely cr xefgi `le lilbl jliy
jk lr dywn .e`pz lha ddzyp `ly oeike ,lilbl `vi ixd
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המשך בעמוד עכ

miwxt dyelya` cenr er sc ± iriax wxtxifp
àáøì àîìùá.mzqc ab lr s`e ,ynn mipy izy oizipznc `yix iwe`c ÐàùéøÐ

.hb df ixd mipy izy jeza oad zn :xn`wcùéøô àìãálk ezwipd ixde ,mipy izy Ð

.ekxvùéøôã àôéñ.yixte ,iyextl jixhvi` `l `dc ,xn`w `wec jigxk lr Ðàìà
éùà áøìxn`w cg` mei oizipznc `yix :xn`c ÐÐipzwc a`d e` oad zn jgxk lr

Ðdf ixd i`n`e ,llk ezwipd `le zny oebk

!i`pzd on melk miiwzp `l ixd ?hbàìù éôì
äì øîàiwipz m` ÐÐiwipz `l m` ,hb `di

Ðcb ipa i`pzk letk i`pz opirac .hb `di `l

.oae`x ipae'åë ïåòîù ïáø`icda `yxtin Ð

.`lf`eäéì øîà÷ øéàî éáøì éøîàã àëéàÐ

i`pz jl oi`y ,cb ipa i`pzn cenll epl oi`

dwpz f`" :oebk ,letk epi`y `xwnd lka

) "izl`nziy`xa`l m` aky m`" :oebke ,(ck

) "akyxacnam` mzrnye ea`z m`" ,(d

) "mzixne ep`nz(` diryiÐedl ied jkld

.oicnln oi`e ,cg`k mi`ad oiaezk ipyàëéàå
ïéáåúëá éàðú êì ïéà åäì øîà÷ ïðáøì éøîàã

ìåôë åðéàùedlekc ,odn cenll epl yie Ð

xne`d"a oiyecwa edl opivxznck ,ikixv

.(`,`q) "exiaglíéîëç ïàî`zipzn jda Ð

`ziixzaÐ.`id [l`ilnb oa] oerny oaxøîà
'åë êèéâ äæ éøä íéðù éðôá äìdl exqn `le Ð

dl exqn i`c ,mdiptaÐi`da dl dyxbi`

`l` .`pixg` d`pz iiepz`l ivn `l eze ,i`pz

dl epxqn`yk :mdipta xn` jkÐepxqn` `l

.ok zpn lr `l`'åë íéðù éðôá äì øîàå øæçå
.dl exqne Ð'åë ìèéá àìdf `a `ly Ð

fef miz`n ipzzy :dl xn` `lcn ,siqedl

`a `l inp xewrle ,oey`xd i`pz lr ztqezÐ

ikd `l` ,el` ipta oey`xd exac lhia `lcn

.fef miz`n e` oey`x i`pz e` :dl xn`wùìù
æåæ úåàî.`nw di`pzl dil xwr i`ce Ðïéàå

íéðåøçàä ïî ãçàå íéðåùàøä íéãòä ïî ãçà
íéôøèöîonf lk .df hba i`pz didy cirdl Ð

on [cg`a ecirie] cg`k mipy e`eai `ly

mi`pzdÐlk `le ,dnizg icr ici lr xyk

.`hiba d`pz iieeyl jpdc ediipinkàîéìéà
àôéñàmipey`xd on cg` oi`c `hiyt Ð

`dc ,melk opi` mdipy e`a elit` ixdy ,melk

.d`pz `edd dil lihaàùéøà àìà:xn`wc Ð

.i`d e` i`d e`àîéúã åäîmiiwne li`ed Ð

i`pz ipdn cga `hibÐ,d`pz cgk edl eed

`hib i`dc d`pz ineiwl icdqnc icdq lkeÐ

.ol rnyn `w ,etxhviläðùîòéâäå
øæçå ñøôéèðàì.cin Ðìèá åàðú,xnelk Ð

jlde xfg elit`e .ea yxbl xyk epi` aeye

mei miyly ddzype lilblÐ`wc .hb epi`

ixde ,`id lilb zligza qxtihp` jzrc `wlq

miyly ddy `le lilbl jld oey`xd i`pzn

hbd lhiae ,meiÐribd `l m` la` .`a ixdy

lilbl jld mini xg`le ,xfge ,qxtihp`l

mei miyly ddzypeÐonfy ,zyxebn ef ixd

,lilbl jliyn `l` rawp `l miylydixde

.ddzype ,dzr cr jld `léàðúåò øôëìÐ

,dcedi yixa i`pzer xtk jzrc `wlq `w

.cer miiwzdl hb `le i`pz `l cer o`k oi`e ,miyly jeza `ae dcedil jld ixde ,dcedil lilbn e`eaaåëòì.`niiw mid zpicna ekr dizrc `wlq `w Ðãâðëî øåáòàù ïîæ ìë
êéðôjipt cbpkn xaer mei miyly ddzy`yk ÐÐ.hb `di cin'åë àáå êìåä äéäå!miyly jeza `ae jled didy ,xar `l `de :jixt `xnba Ðàøîâøôëå äãåäéá ñøôéèðà

ìéìâá éàðúåò,xtqa dfl df mikenq Ðxfge qxtihp`l ribde ,lilbl dcedin jled did ,jkld .lilb y`xa dfe dcedi y`xa dfÐlf` ike .lilbl lif` `l izk`c ,e`pz lha `l

idzyneÐn jled ip`y" :i`pza dl xikfd jkl ,`hib iedxfge i`pzer xtkl ribde dcedil lilbn jled did .lilbl ribiy mein `l` oinei oizlz ipnil `lc ,"lilbl dcediÐ`l

.dcedil `hn `l izk`c ,e`pz lhiaíéúðéá.ddye ynn lilbl jlde xfg onf xg`le ,miyly jeza xfge ,`a `l i`pzer xtkle ,qxtihp` z` xare ,lilbl dcedin jled did Ð

àøîåçì åúåà ïéìéèî.dpedkl lqtil zyxebn opixn`e Ð
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àîìùájixhv` `lc oeik :qxhpewa yxit - yixtca `tiqe yixt `lca `yix `axl

d`xp oi`e .hb ied `l zn elit`c xninl `iz`c opixn` - yxite ,iyextl

xn`c dcedi iaxl ,iyextl jixhv` oa iabe ,iyextl jixhv` eia` iab `dc :wgvi epiaxl

oeik ,`tiq `py i`ne `yix `py i`n iy` axl `l` :inp yxity dne .yceg xyr dpeny

zn oigxk lr - inc cg` mei yxtnk `yixac

pzwc oad e` a`d.llk ezwipd `le zny oebk - i

.i`pzd on melk miiwzp `l `d ?hb df ixd i`n`e

`ly epiid oad zn `nlr ileklc ,d`xp oi`e

epiaxl d`xpe .oizipzna yxitck ,llk ezwipd

,yixtca `tiqe 'ek `axl `nlya :yxtl wgvi

`w dxervl i`ce - mipy izy yxite li`edc

oeik ,iy` axl `l` .hb epi` zn elit`e ,oiekn

oiekzp inp ixd - cg` mei yxtna ied inp `yixc

,hb iedil `l - zn elit`e ,yxitc oeik ,dxervl

.`tiqa enkååäåoi`ad oiaezk ipy edl

"xne`d" wxta :opgl` epiax axd dywd - cg`k

oa `pipg iaxl `aeh i`xwn jixtc (a,`q oiyecw)

ipy `iedc `nil - letk i`pz ira `lc l`ilnb

`ki`"k mzdc :xnel yie !cg`k mi`ad oiaezk

ded i` :inp i` .edl xn`w opaxlc ,`kdc "ixn`c

ipyn ied - iccd icda edlekn mzd dil jixt

xityc :cere .cg`k oi`ad oiaezk ipy eedc edl

.mzd l`ilnb oa `pipg iax edl jixvn

ïðéøîâåipy eed `le :qxhpewa yxit - ediipin

jixvn edlekc ,cg`k oi`ad miaezk

oi`e .(my) oiyecwa l`ilnb oa `pipg iax edl

,edl jixvn `l mzdc ,opgl` iax axdl d`xp

cenll odn cg` meyn oi`c ,edl ipync `l`

silic ,xi`n iaxl la` .letk i`pz iraipc

yic :xnel yie .`zekixv my ciar `l - ediipin

.`zekixv mey oda
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רכב
miwxt dyelyaa cenr er sc ± iriax wxtoihib

úùøåâî äðéàåded qxtihp` xare li`ed ,oey`xd jldna lha wtq .df hba `ypil Ð

`le `ed dcedi wtq `ny e` ,miyly jeza xfg ixdy lhae lilb wtq dcedi wtq dil

.hb iede ipyd jldna miiwzpe e`pz lhaééáà øîàqxtihp`c dl zi` inp oizipzn Ð

.i`pz ixz dl xn`c oebke ,dcediaàèéâ éåäéì øúìàì ìéìâì àðéèî éà`l elit`e Ð

.`pidzynïéîåé ïéúìú àçøåàá àðéäúùî éàå
àèéâ éåäéì àðéúà àìå`pihn `l elit`e Ð

xzl`l xfge qxtihp`l ribd jkld .lilblÐ

`l ixdy ,eniiwl cer o`k oi`e ,lha e`pz

onf xg`l eniiw elit`e .ddzyp `le `a lilbl

Ð,oey`xd jldn lr `l` dpzd `l ixd

xikfdykemiylyd zepnl xikfd `l lilb

,my ribiyk hb cin `diy `l` d`lde myn

rnyn ikde .ddzyp `l mbe ribd `l ixde

cre o`kn iz`a `l m` jihib df ixd :oizipzn

jled dide ,o`kn `v`y mein mei miyly

.lilbl ez`iaa mb hbd dlze ,lilbl dcedin

àîéé÷ íéä úðéãîá åëòã àøîéîìi`n` Ð

e`le ,i`w `xwirn oizrc `wlq dedc

.iia`c `vexiz`éããäî ïðáø éøèôéî ååä éëÐ

ux`a dxez cenll oikled eidy mid zpicn ipa

ipa mdixiag eid mdizal mixfegyk ,l`xyi

mixhtp myne ,ekr cr oze` mieln l`xyi ux`

.mdnøåñàùz`vl l`xyi ux` ipal Ð

.ux`l dvegløáò àì àäåmei miyly Ð

.oitevxùéîùúmitevx mei miyly ixde Ð

.dnr cgizp `le li`ed :ipzwck ,yinyz `la

àéìòî àðùéì.dhn ly mipt Ðéðú÷ èâ äæ éøä
`le li`ed ,oyi hb meyn lqtp hbd oi`c Ð

di`pz miiwn ikle ,dnr cgizpÐ.`hib iedil

ïùé èâ.dpizpl daizk oia dnr cgizpy lk Ð

mcew dhib exn`i `ny meyn opax edelqte

.(`,hr) "wxefd"a onwl ,dpalñééô àîùÐ

cgizpe ,mdipiay dhhw qiit dlv` `a didyk

:xn`e ,xrxrn lra iz` onf xg`le .dnr

.izqiitøîåàáip` ok zpn lr :i`pzd zrya Ð

lk micr d`nk ilr zpn`p `dzy ,dl xqen

.izqiite izcgizpe iz`a `ly xn`zy onfìë
àúééøáà ïëùopiyiig `a `lc `kidc oeikc Ð

"ilr zpn`p" `yixa ipz`c e`l i` ,qiit `ny

Ð.`ae jled didy `ziixa` oky lkìáà
ïéúéðúîàxyr mipy jeza znc Ð`le ,ycg

`viyn xira `ay epi`xÐ`ny opiyiig `l

`xwirn dilr dpnid `l elit`e ,qiitÐied

.`z` `l `dc ,hbäðùîèâ åðéàoeikc Ð

"eiykrn" xn` `lcÐmipy xg`l :rnyn

dkixve ,onfd jeza zn ixde ,hb `di ycg xyr

.mailàøîâàùðéì äåøéúäab lr s`c Ð

"eiykrn" xn`c o`nk "eiykrn" xn` `lc

.dl xn`w eiykrn `nzqnc ,`incàðéã éá
àçùéî éøùãiax epiide .mieb ly opny Ð

ly epa oa ,mi`xen`d inia didy d`iyp dcedi

dxf dcear zkqna opixn`ck ,yecwd epiax

d`iyp dcedi iax lif`e jinzqn :(`,fl)

.'ek i`lny iaxc ditzk`éñåé éáøë`aaa Ð

ezen xg`l epal eiqkp azekd :(`,elw) `xza

Ðiax ,"dzin xg`le meidn" :aezkiy jixv

ya onf aizki` ikdlc .eilr giken xhy ly epnfy ,jixv epi` :xne` iqei`xhÐ.ezen xg`l zexitde ,enr eig` eyxii `ly ,rwxwd seb el ozp meidny rcilìàéìîâ ïáø ìù åðá
éáø øá.yecwd epiax ly epa Ðäøåä.zxzen `dzy Ðàìååãåäåúòù ìë åì.eiig ini lk Ðäåúéøù øúìàì.ycg xyr mipy mcew elit`e ,zny ea ernyyk Ðéúà àì àäÐ

.i`pz meiw o`k yie ,cer `ai `l i`ce ixdyäéì éòáúå?`zbelt` dl ira i`n` ,lkd ixace "eiykrn" xn`c `kid ,oizipzn` inp Ðéîð éëä ïéàikdle .oizipzn` iranl `ki`c Ð

epizeaxc `ail`e `aq `eddn diiraÐ`pixg` `xabn e` `nzqn ira ded i` la` .exizd j`id rcie rnyy drenyd itn eaiydl el yie ,`zeixyc `piipn `edda dedc meyn

Ð.oizipzn` dl ira iedíéãåî ìëä."dwizxpn dng `vzyk jhib df" :dlila ezy`l xne`a Ð
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àéðúm`c rnyn - oiyyeg oi` oyi hble :xn`wcn di`x iziin - opgei iaxc dizeek

.ixnbl hbd lha dnr cgizp m` `ped axl la` .oyi hb `l` ied `l dnr cgizp

ùåçéðå.(`ny ligznd xeaic a,gi) lirl yxetn - qiit `nyàìålk el eced

iaxc meyn ,dizeek wqt axc ab lr s` iqei iaxk dkld oi`c o`kn gikedl oi` - 'ek ezriq

iaxe axe ,ezriq lk el eced `l :`kd xn`w opgei

leki diteb opgei iax `dc .opgei iaxk dkld opgei

dt lrac `kd `wec `ny e` ,iqei iaxk xeaql

.iqei iaxk xaq `làäã- di`pz dil miiw`

i`ce `dc ?yegl yi dn xzl`l :xn`z m`e

!ezial cer aeyi `l znc oeikc ,i`pzd miiwzi

oi` ik ,zn `l eh` xfbinl `ki`c :xnel yie

.`ypil oixizny lr ednzie ,zny oircei mlerd

miiwzpy oircei lkd ycg xyr mipy xg`l la`

.i`pzd

ìëäiaxle - xn`w `wtp ikl `vzykl micen

xg`"a lirl xn`ck ,hb epi`e hb iqei

."dzin
xg`l
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éîð ééeäzLéà àìå àèî ìéìbì àìc ,øæçå ñøôéèðàì§©§¦§¨§¨©§¨©¨¦§¨§¨¦§©¥©¦

ïéîBé ïéúìz éäzLà¯Chéb äæ éøä" .Bàðz ìèa ¦§©¥§¨¦¦¨¥§¨£¥¤¦¥
ìL ãòå ïàkî éúàa àì íà,àøîéîì .'åë "íBé íéL ¦Ÿ¨¦¦¨§©§¦§¥§¨

ék :àøôñ áø øîà àäå ?àîéé÷ íiä úðéãîa Bkòc§©¦§¦©©¨©§¨§¨£©©¨§¨¦
éããäî ïðaø éøètéî eåä¯íeMî ,éøètî eåä Bkòa ¨¦©§¦©¨©¥£¨¥§©¨¦©§¥¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr er sc oihib(ycew zay meil)

ådpickúLøBâî dðéàmewny itl ,df hba `ypidl dxeq`y oiprl §¥¨§¤¤
`vnp ,`ed lilb m` .dcedi e` `ed lilb m` wtq mdipiay df
hbde ,e`pz miiw `l cin xfgy oeike ,oey`xd ekelida `vi xaky
,`vi `l oiicr oey`xd ekeliday `vnp ,`ed dcedi m`e .lha
ddzype lilbl zipya jldyke ,hbd lha `l cin ezxfgae

:`xnbd zayiin .hb df ixde ,e`pz miiwzp mei miyely,éiaà øîà̈©©©¥
xaecny `l` .`id dcedia qxtihp`y zxaeq epizpyn s`

y ote`a dpynaéàðz éøzdì øîà÷lrad dpzd mi`pz ipy - §¥§¨¥¨¨©¨
,`ed oey`xd i`pzd .dnràhéb éåäéì øzìàì ìéìâì àðéèî éà- ¦¨¥¨©¨¦§©§©¤¡¥¦¨

.hb df didi cin ,lilbl `ea` m`å,ipyd i`pzdàðéäzLî éà §¦¦§©¦¨
àhéb éåäéì àðéúà àìå ïéîBé ïéúìz àçøBàajxca ddzy` m` - §§¨§¨¦¦§Ÿ¨¥¨¤¡¥¦¨

m` ,jkitle .hb df didi ,lilbl rib` `l elit` ,mei miyelyòébä¦¦©
ñøôéèðàìøæçåoeik ,ezial cinàèî ìéìâì àìcllk lilbl -`l §©§¦§©§¨©§Ÿ©¨¦¨¨

,ribdås`ð ééeäzLéà àìïéîBé ïéúìz éäzLà énddzyd `l - §Ÿ¦§©¥©¦¦§©¥§¨¦¦
y ixd ,mei miyelyìèaBàðzon cg` s` miiwzp `ly meyn ¨¥§¨

enewna ddyziy e` lilbl jk xg` `vi m` s`e .xen`k mi`pzd
miiwi m` wx hbd legiy dpzd ixdy ,zyxebn dpi` ,mei miyely
jled did ,epizpyn yexit `ed jke .oey`xd ekelida ei`pz
xg` m` e` ,lilbl `v` m` jhib df ixd' dl xn`e lilbl dcedin

:'mei miyely cre o`kn iz`a `l jxcl `v`y
:dpyna epipyìL ãòå ïàkî éúàa àì íà Chéb äæ éøä,'eë íBé íéL £¥¤¦¥¦Ÿ¨¦¦¨§©§Ÿ¦

dligzae .e`pz lha ,xfge ekrl ribde mid zpicnl jled dide
mid zpicna ddzyi m` wx hbd legiy dpzdy `xnbd dxaq
`vnp ,cin xfge mid zpicn `idy ekrl `viy oeike ,mei miyely

,`xnbd zl`ey .lha hbde i`pzd miiwzd `lyàøîéîìBkòc §¥§¨§©
àîéé÷ íiä úðéãîa,ux`l uega z`vnp ekry xnel xyt` m`d - ¦§¦©©¨©§¨

éããäî ïðaø éøèôéî eåä ék ,àøôñ áø øîà àäåueg inkg eidyk - §¨¨©©©§¨¦£¦§§¥©¨¨¥£¨¥
mdizal l`xyi-ux`n mixfeg ux`lux`l uegayinkg eide

,mdn micxtpe mze` mieln l`xyi-ux`Bkòaéøèôî eåäekra - §©£¦§§¥
.mdn micxtp eidøeñàc íeMîl`xyi-ux` ipalõøàî úàöì- ¦§¨¨¥¥¤¤

l`xyi.õøàì äöeçì`le ,`id l`xyi ux`a dnvr ekry ,gkene §¨¨¨¤
:`xnbd zayiin .epizpynn rnyny itk,éiaà øîàepizpyn s` ¨©©©¥

ote`a dpyna xaecny `l` ,`id l`xyi ux`a ekry zxaeq
ydì øîà÷ éàðz éøz,cg`d .hba dnr dpzd mi`pz ipy -éà §¥§¨¥¨¨©¨¦

àhéb éåäéì øzìàì íiä úðéãîì àðéèîcin mid zpicnl rib` m` - ¨¥¨¦§¦©©¨§©§©¤¡¥¦¨
ipyd i`pzde ,hb df didiàìå ïéîBé ïéúìz àçøBàa àðéäzLî éà¦¦§©¥¨§§¨§¨¦¦§Ÿ

àhéb éåäéì àðéúà,`ea` `le mei miyely ux`a ddzy` m` - ¨¥¨¤¡¥¦¨
m` jkle .hb df didiøæçå Bkòì òébäoeik ,i`pzd lha cinàìc ¦¦©§©§¨©§Ÿ

àèî íiä úðéãîì,mid zpicnl ribd `ly -åokàìénð ééeäzLéà ¦§¦©©¨¨¨§Ÿ¦§©¥©¦
ïéîBé ïéúìz éäzLàlre ,ez`ivi mewna mei miyely ddy `l - ¦§©¥§¨¦¦

okìèa:Bàðz ¨¥§¨
:dpyna epipyéøä'eëå øBáòàL ïîæ ìk Chéb äæmiyly jipt cbpkn £¥¤¦¥¨§©¤¤¡§

:hb df ixd ,dnr cgiizp `le li`ed ,`ae jled `ae jled did ,mei
,miiw hbde i`pzd miiwzpy aygp recn ,`xnbd zl`eyàì àäå§¨Ÿ

øáò.`ae jld onfd lk ixdy ,mitevx mei miyely diptn ¨©
:`xnbd zayiin,àðeä áø øîàd`xi `ly zepzdl ezpeek oi` ¨©©¨¥

`l` .ixnbl diptaéàîcbpk xear` `léðt,Cl epiid,LéîLz ©¨©¦©§¦
.hb df `di mei miyely yny` `l m`y xnelkdéì éø÷ éànàå§©©¨¥¥

éðt,Cy meynàélòî àðMéìè÷ð,diwpe dlern oeyla xaicy - ¨©¦¦§¨§©§¨¨©
.dhn ly mipt lr zfnxn 'jipt' zaize

:xg` ote`a zayiin `xnbdïðçBé éaøåíìBòì ,øîàyxtl yi §©¦¨¨¨©§¨
cbp xear` `ly dpzd ok`y epizpynéðt,Lnî C`ae jldy oeike ¨©¦©¨

mr z`f ayiine .zyxebn dpi`e i`pzd miiwzp `l ,dipt cbpk
ike ,epizpyn oeyléðz÷ éîoeyl epizpyna,'úLøBâî Bæ éøä'`lde ¦¨¨¥£¥§¤¤

wxéøä',éðz÷ 'èb äæycgl epizpyn zpeekeïLé èb éåä àìcs`y - £¥¤¥¨¨¥§Ÿ£¥¥¨¨
oic meyn hbd lqtp `l hbd zaizk xg` dipt cbpk xary it lr
eyyg ,dpizpl daizk oia lrad dnr cgiizpy hba wxe ,'oyi hb'
xg`y d`ian clepy ,cled lr frl `vie ,dilr `a `ny minkg¥

.oyi hb meyn edelqte ,oiyexibdåoeik,df hb lqtp `lyéëìeìî §§¦¨

àhéb éåä éîBé ïéúìzxeari `ly mei miyely e`lni xy`ke m` - §¨¦¥£¥¦¨
.zyxebn `id ixde hbd lg ,llk dipt lrn

:di`x `xnbd d`iandéúååk àéðz,ïðçBé éaøcezy`l xn`éøä ©§¨§¨¥§©¦¨¨£¥
Chéb äæéðt ãâpî øBáòàL ïîæ ìkìL CCìBä àáe CìBä äéäå ,íBé íéL ¤¦¥¨§©¤¤¡¦¤¤¨©¦§Ÿ¦§¨¨¥¨¥

àáe,diptaàìå ìéàBäãçééúðïéà ïLé èâìe .èb äæ éøä dnò ¨¦§Ÿ¦§©¥¦¨£¥¤¥§¥¨¨¥
ïéLLBç,dnò ãçééúð àì éøäL ,xg` df hba dyxbl lkei jkle §¦¤£¥Ÿ¦§©¥¦¨

iaxk gkene .mei miyely dipt cbpk xearl `ly e`pz miiwiy
cgiizp xy`ke ,dligzkl xyk hbdy epiid 'hb df ixd'y opgei
zrcl eli`y ,oyi hb meyn dligzkl `l` lqtp hbd oi` dnr

.e`pz miiw `ly oeik carica s` lha hbd ,`ped ax
hb meyn lqtp epi` dlv` `ae jldyk recn :`xnbd zl`ey

,oyiå`ldànL Leçéìonf eze`añéit,dnr cgiizpe lrad dze` §¥¤¨¦¥
`ae dnr cgiizpy xrxrie lrad `eai df hba dyxbiy xg`e

.oyi hbl hbd dyrp ef d`iae cegi ici lry `vnpe ,dilr
:`xnbd zayiindéîMî éøî àaà øîà éëä ,àðeä áø øa äaø øîà̈©©¨©©¨¨¦¨©©¨¨¦¦§¥

,áøcxaecnay ote`øîBàlr df hb dl ip` xqen' i`pzd zrya §©§¥
`dzy ok zpnéìò úðîàðmicr d`nkéúàa àlL øîBì`le ¤¡¤¤¨©©¤Ÿ¨¦

e .'dze` izqiit `le izcgiizpïéúéðúnà dì éðúîc àkéàyi - ¦¨§©§¥¨©©§¦¦
xn` .oldl dpynd lr ax mya ixn `a` ixac z` mipeyd

jhib df ixd' ezy`l,åéLëòîøNò íéðL ãòå ïàkî éúàa àì íà ¥©§¨¦Ÿ¨¦¦¨§©§¥¨¨
CBúa úîe ,'Lãçèb äæ éøä ,Lãç øNò íéðL.meaid on dxehte Ÿ¤¥§§¥¨¨Ÿ¤£¥¤¥

,oyi hb meyn lqtp hbd oi` recn ,jk lr el`yeànL Leçéìå§¥¤¨
ñéit`ny yeygp -dqiit yceg xyr mipy jeza ezen iptl ¦¥

jk lre .dnr cgiizpe,àðeä áø øa äaø øîàéøî àaà øîà éëä ¨©©¨©©¨¨¦¨©©¨¨¦
,áøc déîMîxaecnyøîBàa,hbd zxiqn mréìò úðîàð'dy`d ¦§¥§©§¥¤¡¤¤¨©

øîBìàlLéúàadzry oeike .'yceg xyr mipy jeza dilr ©¤Ÿ¨¦
z` zx`an `xnbd .zpn`p `id ixd ,`a `ly dy`d zxne`

:ax mya ixn `a` ixaca el` zepeyl izy oiay weligdïàî©
dì éðúîceixac z` dpeyy in -ïéúéðúnàmipy jeza lrad zna §©§¥¨©©§¦¦

xnel zpn`p dy`d `dzy dligzn dpzd `l m`y ,yceg xyr
ixd ,dqiit `ny miyyeg ep` ,dnr cgiizp `le dqiit `lyìk̈

àúééøaà ïkLmiyyegy ,diptl jlede `a didy epl reci myy ¤©©¨©§¨
mle` .dnr cgiizpe dqiit `nyïàîàúééøaà dì éðúîcin - ©§©§¥¨©¨©§¨

jlede `a didy `ziixad lr ax mya ixn `a` ixac z` dpeyy
,dnr cgiizp `ny miyyeg df ote`a wxy xaeq ,diptlìáà£¨

ïéúéðúnàcgiizp `ny yeygl oi` ,yceg xyr mipy jeza zny ©©§¦¦
ixdy dnràì àäàúàjkle .diptl `ay llk epl reci `l - ¨Ÿ¨¨

didi ,`a `ly xnel zpn`p `dzy lrad dpzd `l m` elit`
:xyk hbd

äðùî
ezy`l xn`,'Lãç øNò íéðL ãòå ïàkî éúàa àì íà Chéb äæ éøä'£¥¤¦¥¦Ÿ¨¦¦¨§©§¥¨¨Ÿ¤

,Lãç øNò íéðL CBúa úîeink `ed ixd ,eiykrn xn` `ly oeik ¥§§¥¨¨Ÿ¤
jeza zny oeike ,yceg xyr mipy xg` wx hb df `diy xne`y

,df onf,èb Bðéàdkixve dpnl` `id ixde ,dzin xg`l hb oi`y ¥¥
,xn` m` j` .meaiãòå ïàkî éúàa àì íà åéLëòî Chéb äæ éøä'£¥¤¦¥¥©§¨¦Ÿ¨¦¦¨§©

,Lãç øNò íéðL CBúa úîe ,'Lãç øNò íéðL'eiykrn' xn`y oeik §¥¨¨Ÿ¤¥§§¥¨¨Ÿ¤
el` miyceg jeza zny s` jkle ,dl ozpy onfd eze`n hbd lg

.èb äæ éøä,eigelyl xn`,Lãç øNò íéðL ãòå ïàkî éúàa àì íà £¥¤¥¦Ÿ¨¦¦¨§©§¥¨¨Ÿ¤
.ézLàì èb eðúe eáúkeeáúkd z` el` migelyèbCBúaøNò íéðL ¦§§¥§¦§¦¨§¥§§¥¨¨

eðúðå Lãçeze`,èb Bðéà ,Lãç øNò íéðL øçàìlrad ieeivy itl Ÿ¤§¨§§©©§¥¨¨Ÿ¤¥¥
mle` .yceg xyr mipy xg` eidi dpizpd mbe daizkd mby did

,eigelyl xn` m`ãò ïàkî éúàa àì íà ézLàì èb eðúe eáúk¦§§¥§¦§¦¦Ÿ¨¦¦¨©
,Lãç øNò íéðLzxin` iptl 'epze eazk' ieeiv micwd df ote`ay §¥¨¨Ÿ¤
e ,'iz`a `l m`'eáúkmigilydCBúaøçàì eðúðå Lãç øNò íéðL ¨§§§¥¨¨Ÿ¤§¨§§©©

.èb Bðéà ,Lãç øNò íéðLøîBà éñBé éaøote`ay,äækdf ixd.èb §¥¨¨Ÿ¤¥¥©¦¥¥¨¤¥
nba x`eaie]m`e .[el` mixwn ipy oiay weligd oldl `xeáúk̈§

hbd z`øçàìeðúðå ,Lãç øNò íéðLdløNò íéðL øçàì,Lãç §©©§¥¨¨Ÿ¤§¨§§©©§¥¨¨Ÿ¤
úîe.jk oicd ,lradíàzpizpèbädzidíãB÷.èb äæ éøä ,äúéîì ¥¦©¥¥§¦¨£¥¤¥
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רכג
miwxt dyelyaa cenr er sc ± iriax wxtoihib

úùøåâî äðéàåded qxtihp` xare li`ed ,oey`xd jldna lha wtq .df hba `ypil Ð

`le `ed dcedi wtq `ny e` ,miyly jeza xfg ixdy lhae lilb wtq dcedi wtq dil

.hb iede ipyd jldna miiwzpe e`pz lhaééáà øîàqxtihp`c dl zi` inp oizipzn Ð

.i`pz ixz dl xn`c oebke ,dcediaàèéâ éåäéì øúìàì ìéìâì àðéèî éà`l elit`e Ð

.`pidzynïéîåé ïéúìú àçøåàá àðéäúùî éàå
àèéâ éåäéì àðéúà àìå`pihn `l elit`e Ð

xzl`l xfge qxtihp`l ribd jkld .lilblÐ

`l ixdy ,eniiwl cer o`k oi`e ,lha e`pz

onf xg`l eniiw elit`e .ddzyp `le `a lilbl

Ð,oey`xd jldn lr `l` dpzd `l ixd

xikfdykemiylyd zepnl xikfd `l lilb

,my ribiyk hb cin `diy `l` d`lde myn

rnyn ikde .ddzyp `l mbe ribd `l ixde

cre o`kn iz`a `l m` jihib df ixd :oizipzn

jled dide ,o`kn `v`y mein mei miyly

.lilbl ez`iaa mb hbd dlze ,lilbl dcedin

àîéé÷ íéä úðéãîá åëòã àøîéîìi`n` Ð

e`le ,i`w `xwirn oizrc `wlq dedc

.iia`c `vexiz`éããäî ïðáø éøèôéî ååä éëÐ

ux`a dxez cenll oikled eidy mid zpicn ipa

ipa mdixiag eid mdizal mixfegyk ,l`xyi

mixhtp myne ,ekr cr oze` mieln l`xyi ux`

.mdnøåñàùz`vl l`xyi ux` ipal Ð

.ux`l dvegløáò àì àäåmei miyly Ð

.oitevxùéîùúmitevx mei miyly ixde Ð

.dnr cgizp `le li`ed :ipzwck ,yinyz `la

àéìòî àðùéì.dhn ly mipt Ðéðú÷ èâ äæ éøä
`le li`ed ,oyi hb meyn lqtp hbd oi`c Ð

di`pz miiwn ikle ,dnr cgizpÐ.`hib iedil

ïùé èâ.dpizpl daizk oia dnr cgizpy lk Ð

mcew dhib exn`i `ny meyn opax edelqte

.(`,hr) "wxefd"a onwl ,dpalñééô àîùÐ

cgizpe ,mdipiay dhhw qiit dlv` `a didyk

:xn`e ,xrxrn lra iz` onf xg`le .dnr

.izqiitøîåàáip` ok zpn lr :i`pzd zrya Ð

lk micr d`nk ilr zpn`p `dzy ,dl xqen

.izqiite izcgizpe iz`a `ly xn`zy onfìë
àúééøáà ïëùopiyiig `a `lc `kidc oeikc Ð

"ilr zpn`p" `yixa ipz`c e`l i` ,qiit `ny

Ð.`ae jled didy `ziixa` oky lkìáà
ïéúéðúîàxyr mipy jeza znc Ð`le ,ycg

`viyn xira `ay epi`xÐ`ny opiyiig `l

`xwirn dilr dpnid `l elit`e ,qiitÐied

.`z` `l `dc ,hbäðùîèâ åðéàoeikc Ð

"eiykrn" xn` `lcÐmipy xg`l :rnyn

dkixve ,onfd jeza zn ixde ,hb `di ycg xyr

.mailàøîâàùðéì äåøéúäab lr s`c Ð

"eiykrn" xn`c o`nk "eiykrn" xn` `lc

.dl xn`w eiykrn `nzqnc ,`incàðéã éá
àçùéî éøùãiax epiide .mieb ly opny Ð

ly epa oa ,mi`xen`d inia didy d`iyp dcedi

dxf dcear zkqna opixn`ck ,yecwd epiax

d`iyp dcedi iax lif`e jinzqn :(`,fl)

.'ek i`lny iaxc ditzk`éñåé éáøë`aaa Ð

ezen xg`l epal eiqkp azekd :(`,elw) `xza

Ðiax ,"dzin xg`le meidn" :aezkiy jixv

ya onf aizki` ikdlc .eilr giken xhy ly epnfy ,jixv epi` :xne` iqei`xhÐ.ezen xg`l zexitde ,enr eig` eyxii `ly ,rwxwd seb el ozp meidny rcilìàéìîâ ïáø ìù åðá
éáø øá.yecwd epiax ly epa Ðäøåä.zxzen `dzy Ðàìååãåäåúòù ìë åì.eiig ini lk Ðäåúéøù øúìàì.ycg xyr mipy mcew elit`e ,zny ea ernyyk Ðéúà àì àäÐ

.i`pz meiw o`k yie ,cer `ai `l i`ce ixdyäéì éòáúå?`zbelt` dl ira i`n` ,lkd ixace "eiykrn" xn`c `kid ,oizipzn` inp Ðéîð éëä ïéàikdle .oizipzn` iranl `ki`c Ð

epizeaxc `ail`e `aq `eddn diiraÐ`pixg` `xabn e` `nzqn ira ded i` la` .exizd j`id rcie rnyy drenyd itn eaiydl el yie ,`zeixyc `piipn `edda dedc meyn

Ð.oizipzn` dl ira iedíéãåî ìëä."dwizxpn dng `vzyk jhib df" :dlila ezy`l xne`a Ð
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àéðúm`c rnyn - oiyyeg oi` oyi hble :xn`wcn di`x iziin - opgei iaxc dizeek

.ixnbl hbd lha dnr cgizp m` `ped axl la` .oyi hb `l` ied `l dnr cgizp

ùåçéðå.(`ny ligznd xeaic a,gi) lirl yxetn - qiit `nyàìålk el eced

iaxc meyn ,dizeek wqt axc ab lr s` iqei iaxk dkld oi`c o`kn gikedl oi` - 'ek ezriq

iaxe axe ,ezriq lk el eced `l :`kd xn`w opgei

leki diteb opgei iax `dc .opgei iaxk dkld opgei

dt lrac `kd `wec `ny e` ,iqei iaxk xeaql

.iqei iaxk xaq `làäã- di`pz dil miiw`

i`ce `dc ?yegl yi dn xzl`l :xn`z m`e

!ezial cer aeyi `l znc oeikc ,i`pzd miiwzi

oi` ik ,zn `l eh` xfbinl `ki`c :xnel yie

.`ypil oixizny lr ednzie ,zny oircei mlerd

miiwzpy oircei lkd ycg xyr mipy xg`l la`

.i`pzd

ìëäiaxle - xn`w `wtp ikl `vzykl micen

xg`"a lirl xn`ck ,hb epi`e hb iqei

."dzin
xg`l

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

éà :dì øîà÷ éàðz éøz ,ééaà øîà !úLøBâî dðéàå§¥¨§¤¤£©©©¥§¥§¨¥¨¨©¨¦
ìéìbì àðéèî¯àðéäzLî éàå ,àhéb éåäéì øzìàì ¨¥¨©¨¦§©§©¤¡¥¦¨§¦¦§©¥¨

àðéúà àìå ïéîBé ïéúìz àçøBàa¯òébä ;àhéb éåäéì §§¨§¨¦¦§¨¨¥¨¤¡¥¦¨¦¦©
éîð ééeäzLéà àìå àèî ìéìbì àìc ,øæçå ñøôéèðàì§©§¦§¨§¨©§¨©¨¦§¨§¨¦§©¥©¦

ïéîBé ïéúìz éäzLà¯Chéb äæ éøä" .Bàðz ìèa ¦§©¥§¨¦¦¨¥§¨£¥¤¦¥
ìL ãòå ïàkî éúàa àì íà,àøîéîì .'åë "íBé íéL ¦Ÿ¨¦¦¨§©§¦§¥§¨

ék :àøôñ áø øîà àäå ?àîéé÷ íiä úðéãîa Bkòc§©¦§¦©©¨©§¨§¨£©©¨§¨¦
éããäî ïðaø éøètéî eåä¯íeMî ,éøètî eåä Bkòa ¨¦©§¦©¨©¥£¨¥§©¨¦©§¥¦

éøz ,ééaà øîà !õøàì äöeçì õøàî úàöì øeñàc§¨¨¥¥¨¤¨¨¨¤£©©©¥§¥
íiä úðéãîì àðéèî éà :dì øîà÷ éàðz¯øzìàì §¨¥¨¨©¨¦¨¥¨¦§¦©©¨§©§©

àìå ïéîBé ïéúìz àçøBàa àðéäzLî éà ,àhéb éåäéì¤¡¥¦¨¦¦§©¥¨§§¨§¨¦¦§¨
àðéúà¯éäzLà éîð ééeäzLéà àìå àèî íiä úðéãîì àìc ,øæçå Bkòì òébä ;àhéb éåäéì ¨¥¨¤¡¥¦¨¦¦©§©§¨©§¨¦§¦©©¨§¨§¨¦§©¥©¦¦§©¥
ïéúìzïéîBé¯:àðeä áø øîà !øáò àì àäå .'åëå "øBáòàL ïîæ ìk Chéb äæ éøä" .Bàðz ìèa §¨¦¦¨¥§¨£¥¤¦¥¨§©¤¤¡§¨¨£©£©©¨

éðt" éàîéðt déì éø÷ éànàå ,LéîLz ?"Céðt íìBòì :øîà ïðçBé éaøå .è÷ð àélòî àðMéì ?CC ©¨©¦©§¦§©©¨¥¥¨©¦¦¨¨§©§¨¨©§©¦¨¨£©§¨¨©¦
éîBé ïéúìz eìî éëìe ,ïLé èb éåä àìc ,éðú÷ "èb äæ éøä" ?"úLøBâî Bæ éøä" éðú÷ éî ,Lnî©¨¦¨¨¥£¥§¤¤£¥¤¥¨¨¥§¨¨¥¥¨¨§¦¨§¨¦¥

éðt ãâpî øBáòàL ïîæ ìk Chéb äæ éøä" :ïðçBé éaøc déúååk àéðz .àhéb éåäìL C,"íBé íéL ¨¥¦¨©§¨§¨¥§©¦¨¨£¥¤¦¥¨§©¤¤¡¦¤¤¨©¦§¦
dnò ãçééúð àìå ìéàBä ,àáe CìBä àáe CìBä äéäå¯éøäL ïéLLBç ïéà ïLé èâìe ,èb äæ éøä §¨¨¥¨¥¨¦§Ÿ¦§©¥¦¨£¥¤¥§¥¨¨¥§¦¤£¥

déîMî éøî àaà øîà éëä ,àðeä áø øa äaø øîà !ñéit ànL Leçéìå .dnò ãçééúð àìŸ¦§©¥¦¨§¥¤¨¦¥£©©¨©©¨¨¦£©©¨¨¦¦§¥
àì íà åéLëòî" :ïéúéðúnà dì éðúîc àkéà .éúàa àlL øîBì éìò úðîàð :øîBàa :áøc§©§¥¤¡¤¤¨©©¤Ÿ¨¦¦¨§©§¦¨©©§¦¦¥©§¨¦Ÿ

Lãç øNò íéðL CBúa úîe ,"Lãç øNò íéðL ãòå ïàkî éúàa¯ànL Leçéìå ;èb äæ éøä ¨¦¦¨§©§¥¨¨Ÿ¤¥§§¥¨¨Ÿ¤£¥¤¥§¥¤¨
øîBì éìò úðîàð :øîBàa :áøc déîMî éøî àaà øîà éëä ,àðeä áø øa äaø øîà !ñéit¦¥£©©¨©©¨¨¦£©©¨¨¦¦§¥§©§¥¤¡¤¤¨©©
ìáà ,àúééøaà dì éðúîc ïàî ;àúééøaà ïkL ìk ,ïéúéðúnà dì éðúîc ïàî .éúàa àlL¤Ÿ¨¦©§©§¥¨©©§¦¦¨¤¥©¨©§¨©§©§¥¨©¨©§¨£¨

ïéúéðúnà¯.àúà àì àääðùî,"Lãç øNò íéðL ãòå ïàkî éúàa àì íà Chéb äæ éøä" ©©§¦¦¨¨£¨£¥¤¦¥¦Ÿ¨¦¦¨§©§¥¨¨Ÿ¤
Lãç øNò íéðL CBúa úîe¯íéðL ãòå ïàkî éúàa àì íà åéLëòî Chéb äæ éøä" ;èb Bðéà ¥§§¥¨¨Ÿ¤¥¥£¥¤¦¥¥©§¨¦Ÿ¨¦¦¨§©§¥

Lãç øNò íéðL CBúa úîe ,"Lãç øNò¯øNò íéðL ãòå ïàkî éúàa àì íà" .èb äæ éøä ¨¨Ÿ¤¥§§¥¨¨Ÿ¤£¥¤¥¦Ÿ¨¦¦¨§©§¥¨¨
Lãç øNò íéðL øçàì eðúðå Lãç øNò íéðL CBúa èb eáúk ,"ézLàì èb eðúe eáúk Lãç¯ Ÿ¤¦§§¥§¦§¦¨§¥§§¥¨¨Ÿ¤§¨§§©©§¥¨¨Ÿ¤

íéðL CBúa eáúk ,"Lãç øNò íéðL ãò ïàkî éúàa àì íà ézLàì èb eðúe eáúk" ;èb Bðéà¥¥¦§§¥§¦§¦¦Ÿ¨¦¦¨©§¥¨¨Ÿ¤¨§§§¥
Lãç øNò íéðL øçàì eðúðå Lãç øNò¯øçàì eáúk .èb äæk :øîBà éñBé éaø ,èb Bðéà ¨¨Ÿ¤§¨§§©©§¥¨¨Ÿ¤¥¥©¦¥¥¨¤¥¨§§©©

äúéîì íãB÷ èbä íà ,úîe ,Lãç øNò íéðL øçàì eðúðå Lãç øNò íéðL¯íàå ,èb äæ éøä §¥¨¨Ÿ¤§¨§§©©§¥¨¨Ÿ¤¥¦©¥¥§¦¨£¥¤¥§¦
èâì äîã÷ äúéî¯òeãé ïéà íàå ,èb Bðéà¯.úLøBâî dðéàå úLøBâî :eøîàL àéä Bæàøîâ ¦¨¨§¨§¥¥¥§¦¥¨©¦¤¨§§¤¤§¥¨§¤¤

eøLc àðéc éa :ìàeîL øîà äãeäé áø øîà ?eðéúBaø ïàî .àNpéì äeøézä eðéúBaø :àðz̈¨©¥¦¦¨¦¨¥©©¥£©©§¨£©§¥¥¦¨§¨
éaø øîà .åéìò çéëBî øèL ìL Bpîæ :øîàc ,éñBé éaøk dì éøáñ ,àçLéîéaøc déøa àaà ¦§¨¨§¦¨§©¦¥§¨©§©¤§¨¦©¨¨¨©©¦©¨§¥§©¦

eãBä àìå ,äøBä éaø øa ìàéìîb ïaø ìL Bða äàéNð äãeäé éaø :ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç¦¨©©¨¨©©¦¨¨©¦§¨§¦¨§¤©¨©§¦¥©©¦¨§Ÿ
äeúéøL ék :àáñ àeääì øæòìà éaø déì øîà .BzòL ìk :dì éøîàå ,Búòéñ ìk Bì¯øzìàì ¨¦¨§¨§¦¨¨©§£©¥©¦¤§¨¨§©¨¨¦§¥¨§©§©

äeúéøL øzìàì ?äeúéøL Lãç øNò íéðL øçàì Bà ,äeúéøL¯àîìc Bà ,éúà àì àäc §¥¨§©©§¥¨¨Ÿ¤§¥¨§©§©§¥¨§¨¨¨¥¦§¨
äeúéøL Lãç øNò íéðL øçàì¯íà åéLëòî" :ïéúéðúî déì éòaéúå ?Bàðz déì íéiwéà àäc §©©§¥¨¨Ÿ¤§¥¨§¨¦©©¥§¨§¦¨¥¥©§¦¦¥©§¨¦

Lãç øNò íéðL CBúa úîe ,"Lãç øNò íéðL ãòå ïàkî éúàa àì¯éåä øzìàì ;èb äæ éøä Ÿ¨¦¦¨§©§¥¨¨Ÿ¤¥§§¥¨¨Ÿ¤£¥¤¥§©§©¨¥
¯Lãç øNò íéðL øçàì àîìc Bà ,éúà àì àäc¯!déàðz déì íéiwéà àäc¯,éîð éëä ïéà §¨¨¨¥¦§¨§©©§¥¨¨Ÿ¤§¨¦©©¥§¨¥¦¨¦©¦

ä÷ézøpî änç àözLëì øîàc àëéä ,íéãBî ìkä :ééaà øîà .äNòî àeääa äåäc íeMîe¦©£¨§©©£¤£©©©¥©Ÿ¦¥¨©£©¦§¤¥¥©¨¦©§¦¨
éëì

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr er sc oihib(ycew zay meil)

ådpickúLøBâî dðéàmewny itl ,df hba `ypidl dxeq`y oiprl §¥¨§¤¤
`vnp ,`ed lilb m` .dcedi e` `ed lilb m` wtq mdipiay df
hbde ,e`pz miiw `l cin xfgy oeike ,oey`xd ekelida `vi xaky
,`vi `l oiicr oey`xd ekeliday `vnp ,`ed dcedi m`e .lha
ddzype lilbl zipya jldyke ,hbd lha `l cin ezxfgae

:`xnbd zayiin .hb df ixde ,e`pz miiwzp mei miyely,éiaà øîà̈©©©¥
xaecny `l` .`id dcedia qxtihp`y zxaeq epizpyn s`

y ote`a dpynaéàðz éøzdì øîà÷lrad dpzd mi`pz ipy - §¥§¨¥¨¨©¨
,`ed oey`xd i`pzd .dnràhéb éåäéì øzìàì ìéìâì àðéèî éà- ¦¨¥¨©¨¦§©§©¤¡¥¦¨

.hb df didi cin ,lilbl `ea` m`å,ipyd i`pzdàðéäzLî éà §¦¦§©¦¨
àhéb éåäéì àðéúà àìå ïéîBé ïéúìz àçøBàajxca ddzy` m` - §§¨§¨¦¦§Ÿ¨¥¨¤¡¥¦¨

m` ,jkitle .hb df didi ,lilbl rib` `l elit` ,mei miyelyòébä¦¦©
ñøôéèðàìøæçåoeik ,ezial cinàèî ìéìâì àìcllk lilbl -`l §©§¦§©§¨©§Ÿ©¨¦¨¨

,ribdås`ð ééeäzLéà àìïéîBé ïéúìz éäzLà énddzyd `l - §Ÿ¦§©¥©¦¦§©¥§¨¦¦
y ixd ,mei miyelyìèaBàðzon cg` s` miiwzp `ly meyn ¨¥§¨

enewna ddyziy e` lilbl jk xg` `vi m` s`e .xen`k mi`pzd
miiwi m` wx hbd legiy dpzd ixdy ,zyxebn dpi` ,mei miyely
jled did ,epizpyn yexit `ed jke .oey`xd ekelida ei`pz
xg` m` e` ,lilbl `v` m` jhib df ixd' dl xn`e lilbl dcedin

:'mei miyely cre o`kn iz`a `l jxcl `v`y
:dpyna epipyìL ãòå ïàkî éúàa àì íà Chéb äæ éøä,'eë íBé íéL £¥¤¦¥¦Ÿ¨¦¦¨§©§Ÿ¦

dligzae .e`pz lha ,xfge ekrl ribde mid zpicnl jled dide
mid zpicna ddzyi m` wx hbd legiy dpzdy `xnbd dxaq
`vnp ,cin xfge mid zpicn `idy ekrl `viy oeike ,mei miyely

,`xnbd zl`ey .lha hbde i`pzd miiwzd `lyàøîéîìBkòc §¥§¨§©
àîéé÷ íiä úðéãîa,ux`l uega z`vnp ekry xnel xyt` m`d - ¦§¦©©¨©§¨

éããäî ïðaø éøèôéî eåä ék ,àøôñ áø øîà àäåueg inkg eidyk - §¨¨©©©§¨¦£¦§§¥©¨¨¥£¨¥
mdizal l`xyi-ux`n mixfeg ux`lux`l uegayinkg eide

,mdn micxtpe mze` mieln l`xyi-ux`Bkòaéøèôî eåäekra - §©£¦§§¥
.mdn micxtp eidøeñàc íeMîl`xyi-ux` ipalõøàî úàöì- ¦§¨¨¥¥¤¤

l`xyi.õøàì äöeçì`le ,`id l`xyi ux`a dnvr ekry ,gkene §¨¨¨¤
:`xnbd zayiin .epizpynn rnyny itk,éiaà øîàepizpyn s` ¨©©©¥

ote`a dpyna xaecny `l` ,`id l`xyi ux`a ekry zxaeq
ydì øîà÷ éàðz éøz,cg`d .hba dnr dpzd mi`pz ipy -éà §¥§¨¥¨¨©¨¦

àhéb éåäéì øzìàì íiä úðéãîì àðéèîcin mid zpicnl rib` m` - ¨¥¨¦§¦©©¨§©§©¤¡¥¦¨
ipyd i`pzde ,hb df didiàìå ïéîBé ïéúìz àçøBàa àðéäzLî éà¦¦§©¥¨§§¨§¨¦¦§Ÿ

àhéb éåäéì àðéúà,`ea` `le mei miyely ux`a ddzy` m` - ¨¥¨¤¡¥¦¨
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רכד
אגרות קודש

 ב"ה,  א' דר"ח אדר, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

לכבוד הרב ד"ר זרח שי' ורהפטיג

שלום וברכה!

הנני מאשר קבלת מכתבו מכ"ב שבט, ולאחר בקשת רוב סליחתו מוכרחני לומר שהופתעתי 

מתוכנו, ובפרט מהתחלת המכתב בו כותב שרואה "חובה דתית-מוסרית לעצמי להעמיד הדברים על 

אמיתתם ודיוקם. גם כשנטושה מחלוקת לשם שמים על מצב מסוים וכל דרכי הטיפול בו, יש לשמור 

על קו האמת מכל משמר". וכן סיומו מעין הפתיחה: "גם בשעת מחלוקת, חובה לדעת ולהודיע את 

העובדות המשפטיות והמעשיות לאמיתן",

הענין  שבכל  העיקרית  שהנקודה  ראיתי  שבמכתב,  העמודים  שמונת  בכל  שעיינתי  ולאחרי 

)ובניסוח של מר( בהנוגע אם התיקון בחוק הוא שורש כל הבעיות ואם רק  והיא  לגמרי,  בו  נעלמה 

יתוקן שוב יבוא הכל בשלום; שבודאי הכוונה בזה, וכמוכח ג"כ מהמשך המכתב, תיקון החוק על ידי 

הוספת ההגדרה "כהלכה" )גיור כהלכה(, וכן בנוגע להזכויות הניתנות לזוגות מעורבים וכו',

במכתבו,  כלל  בה  נגע  לא  שכאמור  והמעשית,  המשפטית  והעובדה  בזה  העקרית  שהנקודה 

הקובע   – אחד  פה  נתקבל  שהפס"ד  להדגיש  ויש   – הראשית  הרבנות  של  ברור  פסק-דין  שיש  היא: 

העובדות באופן חד-משמעי, וז"ל וכבר נתפרסם ברבים:

מועצת הרבנות הראשית לישראל בישיבתה מיום ה' ער"ח סיון תש"ל, דנה בכובד ראש על 

המצב המסוכן שיתהווה על-ידי שלא הודגש בפירוש בחק . . שהגיור יהי' כהלכה, דבר שיזעזע את כל 

בית ישראל מקצה עולם ועד קצהו, ויפלג את העם פילוג שלא הי' כמוהו למן סור אפרים מעל יהודה, 

והחליטה פה אחד:

א. כל גיור שנעשה, בין בארץ ובין בחו"ל, שלא כדין וכהלכה הקבועה ועומדת למן סיני ועד 

הנה, – איננו גיור. ואין לא-יהודי נעשה ליהודי אלא על ידי גיור כהלכה.

יהודי  אינו  לרשום  עליהם,  והאחראים  התושבים  מרשם  לרושמי  תורה  דין  פי  על  אסור  ב. 

כיהודי בעוד שלא נתגייר כהלכה.

ג. הרבנות הראשית פונה לממשלה בבקשה נמרצה להביא בכנסת תיקון להחק ע"י תוספת 

המלה "כהלכה".

ד. אם ח"ו לא יתוקן החק כנ"ל על נציגים הדתיים לעזוב את הממשלה, כי לא יתכן להשתתף 

באחריות הענין כחברי הממשלה.

הנ"ל הוא בהנוגע להתחלת וסיום מכתב כ' )אשר תוכנו בא לבאר את ההתחלה ואת הסיום(.

ב. ועוד ועיקר מה שיש להוסיף בזה, לאחרי פס"ד האמור, אשר כפי ידיעותי בדברי ימי עמנו 

בני ישראל בכל התקופות לא מצאתי מקרה דומה, אשר יכריזו ובקול גדול ובפרסום הכי גדול, אשר 

פב"פ הוא הרב המוסמך שלהם וסמכותו צריכה להתקבל על כל אחד ואחד ובזה תלוי קיום הדת וכו' 

וכו', ובבת אחת עם הכרזה זו, וג"כ בפרסום ובפרהסיא, יפעלו בניגוד גמור להפס"ד הברור של אותה 

הרבנות המוסמכת.

כוונתי כפשוטה לסעיף )ד( הנ"ל הקובע כי לא יתכן להשתתף באחריות הענין, ולכן על הנציגים 



רכה

הדתיים )לצאת מן הקואליצי'( לעזוב את הממשלה. וכן להסעיף )ב( האוסר על הפקידים ועל האחראים 

עליהם לרשום אינו יהודי כיהודי בעוד שלא נתגייר כהלכה.

שיישמעו  מהממשלה  לתבוע  שי'  וחבריו  כ'  יכול  תוקף  באיזה  השאלה:  על  כ'  יענה  מה  ג. 

לתביעות הדתיות, בה בשעה שהם עצמם עוברים על הפס"ד הברור האמור שניתן מאותה הסמכות 

הרבנית אשר משרדו של כ' משלם לו משכורת בעד פעולותיו הרבניות, מתעסק בשקו"ט בנוגע לפרטי 

הנהלת הרבנות וכו'?

אפשר עוד להאריך בכל האמור, וכן בכמה נקודות אשר במכתב כ', אבל לצערי הגדול נוכחתי 

אשר באם מוסיפים משהו, הרי כמה אנשים נטפלים לענין טפל או גם לפרט שאינו שייך לכל הענין 

הנידון, למרות הרציניות והחיוניות שבענין, ובלבד שבאופן רשמי יהי' מענה, אף שהמענה הוא בגדר 

"טענו בחיטים והודה לו בשעורים" או אף גרוע מזה, וכטענה הידועה, איך אפשר לאיש אשר מעולם 

לא ביקר באה"ק ת"ו לומר אשר כתוב בספרים הוראה פלונית בנוגע לענין פלוני אשר באה"ק ת"ו.

החותם בצער רב על המצב המבהיל ובפרט אשר כנראה מתוכן מכתב כ' רוצים שיעלימו עין 

מנקודה העיקרית שבזה ו"מכסים" זה בשקו"ט אשר במצב ההוה אינו נוגע כלל וכלל,

משפט  אשר  )ובודאי  המשפטיות  העובדות  ואחת  אחד  כל  ידעו  כ',  בסגנון  אשר,  רצון  ויהי 

תורתנו תורת אמת אינו גרוע ח"ו משיחה בטלה שלהם( והמעשיות לאמיתן – המציאות כמו שהיא: 

שיש פס"ד הרבנים בנוסח חד-משמעותי וכו'.

בכבוד ובברכה.

נ.ב.

א. בודאי ידוע גם לכ' ע"ד השמועה אשר מחוגים מסויימים הקרובים לכ' מנסים זה מזמן 

ללחוץ על הרבנות הראשית בהנ"ל.

ב. וכן ע"ד השמועה אשר כ' צלצל לכאן לאחד ממנהלי משרד המזהפוה"מ כאן, לאחרי החלטת 

אגודת הרבנים ואיגוד הרבנים וכו' בנוגע לגיור כהלכה ואשר דעתם זהה עם פס"ד הרבנות הראשית, 

ועסקני המזהפוה"מ  כ' היתה היתכן שנתקבלה החלטה כהאמורה  וטענת  )ד( האמור;  ובפרט סעיף 

כאן לא עשו בדבר; והתוצאות מזה היו שנדפסה מודעה במכ"ע כאן אשר אין הכרח לצאת מהממשלה, 

בחתימת "כמה" רבנים ואנשים סתם מבלי ידיעתם כלל, וכפי שנתברר לאחרי כן, היפך השקפת עולם 

שלהם )ושל המזהפוה"מ בכלל( בנוגע לקיום פס"ד הרבנות וסעיף ד' בפרט שמוכרח לקיימו.

זאת אומרת: אשר מכניסים להאוירה דבנ"י בארה"ב שלש "המצאות":

)א( אשר מותר לכל אחד ואחת למרוד בפס"ד ברור של הרב שלו, ואף על פי כן לא יפגע זה 

בדתיות שלו וכו'.

)ב( אשר אפשר להחתים אנשים מבלי ידיעתם והיפך השקפת עולמם.

במלים  או  ודתיותם,  אלה  אנשים  של  באמונתם  הקשור  בענין  אפילו  זה  לעשות  מותר  )ג( 

אחרות, להחתים אדם על השקפה אשר לדעתו היא מרידה בתורתו שקבל על עצמו ונגד מצפונו.

כסגנון  דהנ"ל,  והמעשי  המשפטי  הצד  מהו  להסביר  צורך  אין  דמר  לדכותי'  אשר  ובודאי 

מכתבו, ובסגנון ברור יותר, נקודת היסוד של השקפת עולמו של כל מאמין ועל אחת כמה וכמה של עם 

מאמינים בני מאמינים, וד"ל.

אגרות קודש
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קה"ת  הוצאת הלכה, ביאורי עם הזקן אדמו"ר ערוך שולחן מתוך
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zetqede mipeiv
לקמן1) Â"ËÒעד"ז Ëˆ¯ 'ÈÒ והוסיף השבת שיצא אע"פ :

שילוה  קודם חפציו שיעשה לאדם אסור הקודש על מחול
אבל  ... בתפלה או הכוס על או שיבדיל דהיינו המלך את
מבקשת  חוץ ... מותרים בדבור התלוים סופרים דברי איסורי
בסי' שנתבאר כמו בתפלה שיבדיל קודם שאסרו צרכיו

רצ"ד.
כל 2) בשבת לומר לתקן ראוי היה הדין שמעיקר אף

משום  בזה ואין ס"ב) רסח (סי' חול של אמצעיות ברכות
שאפשר  כל מכלֿמקום ס"ד) קפח (סי' בשבת צרכיו בקשת

להמנע. יש בשבת צרכיו מבקשת להמנע
המילים 3) לאחר חונן אתה (בברכת בסידור הוא וכן

יוםֿטוב  ובמוצאי שבת במוצאי בינה'): לאנוש 'ומלמד
וכו''. חוננתנו 'אתה זה: אומרים

„ÈÓ ÌÈÏÈÁ˙Ó Â‡ 'ÔÂÁ ‰˙‡' ‰Î¯·‰ ˙ÏÁ˙ ÌÈ¯ÓÂ‡ Ì‡
'Â˙ÂÁ ‰˙‡':
ÏÏÂÎ‰ ¯Ú˘· ֿ במוצאי להתחיל אם בענין יג): אות (פ"ט

אתה  ולהתחיל חונן אתה לדלג או חונן אתה מן שבת
מן  רק כלום, מזה העיר לא שלו בשו"ע אדמו"ר חוננתנו...
חונן, אתה ולא חוננתנו אתה להתחיל שהחליט נראה הסדור

אומרים  ויו"ט שבת "במוצאי כתב: חוננתנו אתה קודם כי
חל  "אם כתב: ותודיענו וקודם חונן), אתה ולא (משמע זה"
עלמא  לכולי דהתם ותודיענו" כאן אומרים במוצ"ש יו"ט

בחרתנו. אתה מן מתחילין
‰˘ÔÁÏאמנם ˙Âˆ˜· המנהג ד): ס"ק בדה"ש צג (סי'

שמעתי  וכן והמג"א, הט"ז כמ"ש חונן מאתה להתחיל
בקובץ  וכן מטשערניגוב, זצ"ל חן צבי דוד ר' מהגה"ח
שאל  תש"ז שבשנת הביא טו) ע' ז (גליון נ.י. תורה יגדיל
דבר  בכתב: והשיבו אדמו"ר, כ"ק מאת זה דבר נאה רא"ח
שמתחילין  ואמר שליט"א, אדמו"ר מו"ח מכ"ק שאלתי זה

חונן". "אתה
(עמ' אדמו"ר מכ"ק הזקן אדמו"ר לסדור בהגהות עוד וראה
שער  בדברי להסתפק שיש (ומה שם והנסמן קד הערה יד

הכולל)).
ÏÚÂÙ· ‚‰Ó‰ כמבואר חונן אתה ברכת באמצע לאמרו הוא

אתה  - חונן אתה אחר :35 ע' חב"ד - המנהגים בספר
וכמדומה  ו'שנו): אגרת יז (כרך אגרותֿקודש וראה חוננתנו.

חוננתנו. אתה וגם חונן) (אתה הנ"ל אומרים שאנ"ש

•
"inei ax" gel itl - zay zekld owfd epax jexr ogley

חצירו ‚ לכלוך על מקפיד שאדם החמה בימות זה וכל
וכש  לחוץ ממנה המים שיצאו הוא הרי וחפץ יוצאים הם

החוצה  בעצמו ישפכם שמא לגזור ויש מחשבתו נתקיימה
חצרו  לכלוך על מקפיד אדם שאין הגשמים בימות אבל
לכך  לחוש אין לחוץ ממנה המים שיצאו מתכוין ואינו
מאד  קטנה היא אפילו שירצה מה כל בה לשפוך ומותר
בענין  הוא אם ממש הרבים לרשות סמוך שופכן (ואפילו
שפיכתו  מכח מיד הרבים לרשות שיצאו רישיה פסיק שאינו

ממש):

שהצנור „ שהרואה העין למראית חוששים אין ולמה
עצמו  שהוא יאמר בשבת מים מקלח חצירו שבקרקעית
לרשות  ליציאתן ממש סמוך בחצר (או הרבים לרשות שפכן

שבימות  לפי הרבים) לרשות שיצאו כדי במתכוין הרבים
הרואה  ויאמר גשמים מי הם מקלחים צנורות סתם הגשמים
גשמים  מי יאמרו הגשם בשעת שלא ואפילו הם גשמים שמי

שעברו: הגשמים מן והולכים שמתמצים הם

אלא ‰ מרובעת אינה אפילו ד' על ד' בחצר יש ואם
ב' ורחבה אמות שמונה שארכה כגון וקצרה ארוכה
מפני  החמה בימות אפילו שירצה מה כל בה לשפוך מותר
בהם  לגזור אין יום בכל להשתמש רגיל שאדם שהסאתים
אינו  כששופכן כן ואם בה ליבלע ראויים שהרי זו בחצר
כוונתו  אין שיוצאין אירע אם ואף לחוץ שיצאו כדי שופכן
שמא  בה לגזור ואין זו ביציאה מחשבתו נתקיימה ולא לכך
רוצה  אם אף לפיכך הרבים ברשות עצמו הוא ישפכם

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

c"ag i`iyp epizeax zxezn

הוא  מצוי שאינו שדבר גזרו לא מסאתים יותר בה להשתמש
דבר  כן גם שזהו שבת מערב מים מליאה היא אם אף וכן
שבסאתים  כיון בלבד זה בשביל לגזור רצו ולא מצוי שאינו
צריך  (ומכלֿמקום בהם לגזור אין בה להבלע שרגילים
כמו  ממש הרבים לרשות סמוך לשפוך שלא ליזהר

שנתבאר):

Â אלא אמות ד' לבדה מהן אחת בכל שאין ואכסדרה וחצר
להתיר  אמות לד' מצטרפות אלו הרי שתיהן בהצטרפות
עליות  ב' שלפני דיוטאות שתי הדין והוא בהן לשפוך
בכל  ואין בה ליבלע המים שראוים רבה מעזיבה ועליהן
סמוכות  הן אם זו עם זו מצטרפות אמות ד' לבדה מהן אחת
הן  והרי לזו מזו נוח שתשמישן טפחים ד' בתוך לזו זו

אחת: כדיוטא

Ê הסמוכה אבל הרבים לרשות הסמוכה בחצר זה וכל
ומותר  גומא א"צ מאד קטנה היא אפילו לכרמלית
פי  על אף החמה בימות אפילו שירצה מה כל בה לשפוך
לכרמלית  בידיו שופכן שאינו שכיון לחוץ שיצאו שמתכוין

אל  ממש לכרמלית סמוך לכרמלית או באים הם מכחו א
שנ"ה. בסי' שנתבאר כמו גזרו לא בכרמלית וכחו

לכרמלית  הרבים רשות בין כאן חילוק שאין אומרים ויש
ונהרות  בימים אלא גזרו לא בכרמלית שכחו אמרו ולא
כרמלית  אפילו או הרבים ברשות מתחלפים שאינם
ברשות  מתחלפת אינה שג"כ לעיר חוץ שהיא אלא שביבשה
חוץ  כך כל מצויים רבים להיות דרך שאין גמורה הרבים
אבל  גמורה הרבים ברשות הרבים בקיעת כשיעור לעיר
גמורה  הרבים ברשות מתחלפת העיר שבתוך כרמלית
הרבים  רשות לנו שאין אומרים שיש הזה בזמן ואפילו
מכלֿמקום  בה, בוקעים רבוא ששים שאין מפני גמורה
שהתירו  ומה רבוא. ס' בה שיש גדולה בעיר היא מתחלפת
פי  על אף הנקב דרך לשפוך המים שע"פ בגזוזטרא
הגזוזטרא  מחיצת מכנגד להלאה מכחו הולכין שהשופכין
לכך  מתכוין שאינו משום הוא שנ"ה בסי' שנתבאר כמו
אמות  ד' בה שאין לחצר כששופך כאן אבל שם כמ"ש
וכן  חצרו. לכלוך משום לחוץ שיצאו מתכוין החמה בימות

עיקר.

ומותר  כחו על גזרו לא מעורבת שאינה בחצר הכל ולדברי
פי  על אף זו לחצר ממנה שיצאו במתכוין זו בחצר לשפוך
כחצר  בה עירבו ולא חומה המוקפת ועיר יחד עירבו שלא
שמחוסרת  אלא מחיצות לה שיש כיון היא מעורבת שאינה

עירוב:

Á לרשות שבחצר שופכין לקלח העשוי חריץ והוא ביב
אם  הרבה הרבים רשות במשך והולך ומושך הרבים
ג"כ  ברחבו ויש לחצר הסמוכים אמות ד' בר"ה מכוסה הוא
סמוך  שבחצר הביב פי על אפילו לשפוך מותר אמות ד'
שהמים  פי על אף החמה בימות אפילו הרבים לרשות ממש
המכוסים  אמות מד' לחוץ הרבים לרשות מידו מיד יוצאים
שהם  הרבים ברשות המכוסים ביב של אלו ד' על שד' מפני

שמותר  ד' על ד' בה שיש כחצר דינם היחיד רשות כחורי
ביב  של ד' על שבד' לפי החמה בימות אפילו בה לשפוך

בחצר. כמו סאתים ליבלע כן גם ראוי

ליבלע  ראויים המים שאין עץ של סילון יהא שלא ובלבד
בו  ליבלע ראוי אבנים של רצפה כעין עשוי אם אבל בו

ומותר.

עץ  של בסילון אפילו לכרמלית אבל הרבים לרשות זה וכל
מכלֿמקום  עיקר, זה שאין ואף הראשונה. סברא לפי מותר
מי' למעלה המקלח בצנור להקל דבריהם על לסמוך יש
המים  שירדו במתכוין אפילו בו לשפוך שמותר בכרמלית
שיש  פטור מקום אויר דרך עוברים שהם כיון לכרמלית

שמ"ו: בסי' שנתבאר כמו בכרמלית בזה מתירים

וביב: אמות מארבע פחות חצר דיני שנז סימן ב חלק

לכניסה ‡ אדם לדירת הוקף שלא מחיצות היקף כל
והוא  והקרפף הבתים שאחורי רחבה כגון תמיד ויציאה
והפרדס  והגינה לאוצר עצים בו להכניס גדול היקף
מהמקומות  בהן כיוצא וכל טפחים י' גבוה גדר המוקפים
מד' יותר בתוכן לטלטל חכמים אסרו שס"ב בסי ' שיתבאר
היחיד  רשות שהן פי על ואף הרבים ברשות כמו אמות
שהרי  חייב הרבים מרשות לתוכן והזורק התורה מן גמורה
ככרמלית  הן הרי דיורין שמחוסרין אלא הן גמורות מחיצות
הן  מתחלפין לדירה עשויין שאינן שכיון סופרים מדברי
אינו  קטן היקף אבל גדול היקף הן אם הרבים ברשות
שלא  פי על אף בתוכו לטלטל ומותר הרבים ברשות מתחלף

לדירה: הוקף

כחצר · בכלל ועד סאתים בית עד קטן היקף הוא וכמה
על  נ' פעמים ב' שהן רוחב ונ' אורך מאה שהיה המשכן
פעמים  ות"ק אלפים ב' שהוא סאה בית הוא נ' על ונ' נ'
וכל  אמה על אמה אלפים ה' הן וסאתים אמה על אמה
מרובע  שהוא בין עגול שהוא בין זה כשיעור בו שיש מקום
ולא  משהו ועוד אמה שלישי וב' אמה ע' שארכו כגון ממש
כגון  וקצר ארוך שהוא בין רחבו וכן בו לדקדק חכמים חשו
ובלבד  בכולו לטלטל מותר חמשים ורחבו מאה שארכו
כמו  אחת אמה ברחבו שנים פי על יתר ארכו יהא שלא
אפילו  ברחבו שנים פי על יתר ארכו היה לא המשכן שחצר

אוסר: ואינו כלום אינו מאמה פחות אבל אחת אמה

לפי ‚ המשכן חצר לשיעורי אלו שיעורים חכמים וסמכו
וחצר  ממשכן, למדין אנו והלכותיה שבת מלאכת שכל
בכולו  מטלטלין והיו לדירה מוקף היה לא כן גם המשכן
אבל  בכלל ועד זה שיעור עד לאסור חכמים רצו לא לפיכך
בד' אלא בו לטלטל אסור משהו אפילו זה משיעור יותר

לחצר: ומתוכו לתוכו מחצר להוציא וכן אמות

מתוכו „ לטלטל מותר אינו זה משיעור בפחות ואפילו
או  בתוכו ששבתו כלים אלא לתוכו מחצר או לחצר
לטלטל  אסור לחצר והוציאם בבית ששבתו כלים אבל בחצר
אסור  לחצר והכניסן בתוכו ששבתו כלים וכן לתוכו
לבית  והכניסם בחצר ששבתו כלים (ואפילו לבית לטלטלן
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קה"ת  הוצאת הלכה, ביאורי עם הזקן אדמו"ר ערוך שולחן מתוך
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לקמן1) Â"ËÒעד"ז Ëˆ¯ 'ÈÒ והוסיף השבת שיצא אע"פ :

שילוה  קודם חפציו שיעשה לאדם אסור הקודש על מחול
אבל  ... בתפלה או הכוס על או שיבדיל דהיינו המלך את
מבקשת  חוץ ... מותרים בדבור התלוים סופרים דברי איסורי
בסי' שנתבאר כמו בתפלה שיבדיל קודם שאסרו צרכיו

רצ"ד.
כל 2) בשבת לומר לתקן ראוי היה הדין שמעיקר אף

משום  בזה ואין ס"ב) רסח (סי' חול של אמצעיות ברכות
שאפשר  כל מכלֿמקום ס"ד) קפח (סי' בשבת צרכיו בקשת

להמנע. יש בשבת צרכיו מבקשת להמנע
המילים 3) לאחר חונן אתה (בברכת בסידור הוא וכן

יוםֿטוב  ובמוצאי שבת במוצאי בינה'): לאנוש 'ומלמד
וכו''. חוננתנו 'אתה זה: אומרים

„ÈÓ ÌÈÏÈÁ˙Ó Â‡ 'ÔÂÁ ‰˙‡' ‰Î¯·‰ ˙ÏÁ˙ ÌÈ¯ÓÂ‡ Ì‡
'Â˙ÂÁ ‰˙‡':
ÏÏÂÎ‰ ¯Ú˘· ֿ במוצאי להתחיל אם בענין יג): אות (פ"ט

אתה  ולהתחיל חונן אתה לדלג או חונן אתה מן שבת
מן  רק כלום, מזה העיר לא שלו בשו"ע אדמו"ר חוננתנו...
חונן, אתה ולא חוננתנו אתה להתחיל שהחליט נראה הסדור

אומרים  ויו"ט שבת "במוצאי כתב: חוננתנו אתה קודם כי
חל  "אם כתב: ותודיענו וקודם חונן), אתה ולא (משמע זה"
עלמא  לכולי דהתם ותודיענו" כאן אומרים במוצ"ש יו"ט

בחרתנו. אתה מן מתחילין
‰˘ÔÁÏאמנם ˙Âˆ˜· המנהג ד): ס"ק בדה"ש צג (סי'

שמעתי  וכן והמג"א, הט"ז כמ"ש חונן מאתה להתחיל
בקובץ  וכן מטשערניגוב, זצ"ל חן צבי דוד ר' מהגה"ח
שאל  תש"ז שבשנת הביא טו) ע' ז (גליון נ.י. תורה יגדיל
דבר  בכתב: והשיבו אדמו"ר, כ"ק מאת זה דבר נאה רא"ח
שמתחילין  ואמר שליט"א, אדמו"ר מו"ח מכ"ק שאלתי זה

חונן". "אתה
(עמ' אדמו"ר מכ"ק הזקן אדמו"ר לסדור בהגהות עוד וראה
שער  בדברי להסתפק שיש (ומה שם והנסמן קד הערה יד

הכולל)).
ÏÚÂÙ· ‚‰Ó‰ כמבואר חונן אתה ברכת באמצע לאמרו הוא

אתה  - חונן אתה אחר :35 ע' חב"ד - המנהגים בספר
וכמדומה  ו'שנו): אגרת יז (כרך אגרותֿקודש וראה חוננתנו.

חוננתנו. אתה וגם חונן) (אתה הנ"ל אומרים שאנ"ש

•
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חצירו ‚ לכלוך על מקפיד שאדם החמה בימות זה וכל
וכש  לחוץ ממנה המים שיצאו הוא הרי וחפץ יוצאים הם

החוצה  בעצמו ישפכם שמא לגזור ויש מחשבתו נתקיימה
חצרו  לכלוך על מקפיד אדם שאין הגשמים בימות אבל
לכך  לחוש אין לחוץ ממנה המים שיצאו מתכוין ואינו
מאד  קטנה היא אפילו שירצה מה כל בה לשפוך ומותר
בענין  הוא אם ממש הרבים לרשות סמוך שופכן (ואפילו
שפיכתו  מכח מיד הרבים לרשות שיצאו רישיה פסיק שאינו

ממש):

שהצנור „ שהרואה העין למראית חוששים אין ולמה
עצמו  שהוא יאמר בשבת מים מקלח חצירו שבקרקעית
לרשות  ליציאתן ממש סמוך בחצר (או הרבים לרשות שפכן

שבימות  לפי הרבים) לרשות שיצאו כדי במתכוין הרבים
הרואה  ויאמר גשמים מי הם מקלחים צנורות סתם הגשמים
גשמים  מי יאמרו הגשם בשעת שלא ואפילו הם גשמים שמי

שעברו: הגשמים מן והולכים שמתמצים הם

אלא ‰ מרובעת אינה אפילו ד' על ד' בחצר יש ואם
ב' ורחבה אמות שמונה שארכה כגון וקצרה ארוכה
מפני  החמה בימות אפילו שירצה מה כל בה לשפוך מותר
בהם  לגזור אין יום בכל להשתמש רגיל שאדם שהסאתים
אינו  כששופכן כן ואם בה ליבלע ראויים שהרי זו בחצר
כוונתו  אין שיוצאין אירע אם ואף לחוץ שיצאו כדי שופכן
שמא  בה לגזור ואין זו ביציאה מחשבתו נתקיימה ולא לכך
רוצה  אם אף לפיכך הרבים ברשות עצמו הוא ישפכם
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הוא  מצוי שאינו שדבר גזרו לא מסאתים יותר בה להשתמש
דבר  כן גם שזהו שבת מערב מים מליאה היא אם אף וכן
שבסאתים  כיון בלבד זה בשביל לגזור רצו ולא מצוי שאינו
צריך  (ומכלֿמקום בהם לגזור אין בה להבלע שרגילים
כמו  ממש הרבים לרשות סמוך לשפוך שלא ליזהר

שנתבאר):

Â אלא אמות ד' לבדה מהן אחת בכל שאין ואכסדרה וחצר
להתיר  אמות לד' מצטרפות אלו הרי שתיהן בהצטרפות
עליות  ב' שלפני דיוטאות שתי הדין והוא בהן לשפוך
בכל  ואין בה ליבלע המים שראוים רבה מעזיבה ועליהן
סמוכות  הן אם זו עם זו מצטרפות אמות ד' לבדה מהן אחת
הן  והרי לזו מזו נוח שתשמישן טפחים ד' בתוך לזו זו

אחת: כדיוטא

Ê הסמוכה אבל הרבים לרשות הסמוכה בחצר זה וכל
ומותר  גומא א"צ מאד קטנה היא אפילו לכרמלית
פי  על אף החמה בימות אפילו שירצה מה כל בה לשפוך
לכרמלית  בידיו שופכן שאינו שכיון לחוץ שיצאו שמתכוין

אל  ממש לכרמלית סמוך לכרמלית או באים הם מכחו א
שנ"ה. בסי' שנתבאר כמו גזרו לא בכרמלית וכחו

לכרמלית  הרבים רשות בין כאן חילוק שאין אומרים ויש
ונהרות  בימים אלא גזרו לא בכרמלית שכחו אמרו ולא
כרמלית  אפילו או הרבים ברשות מתחלפים שאינם
ברשות  מתחלפת אינה שג"כ לעיר חוץ שהיא אלא שביבשה
חוץ  כך כל מצויים רבים להיות דרך שאין גמורה הרבים
אבל  גמורה הרבים ברשות הרבים בקיעת כשיעור לעיר
גמורה  הרבים ברשות מתחלפת העיר שבתוך כרמלית
הרבים  רשות לנו שאין אומרים שיש הזה בזמן ואפילו
מכלֿמקום  בה, בוקעים רבוא ששים שאין מפני גמורה
שהתירו  ומה רבוא. ס' בה שיש גדולה בעיר היא מתחלפת
פי  על אף הנקב דרך לשפוך המים שע"פ בגזוזטרא
הגזוזטרא  מחיצת מכנגד להלאה מכחו הולכין שהשופכין
לכך  מתכוין שאינו משום הוא שנ"ה בסי' שנתבאר כמו
אמות  ד' בה שאין לחצר כששופך כאן אבל שם כמ"ש
וכן  חצרו. לכלוך משום לחוץ שיצאו מתכוין החמה בימות

עיקר.

ומותר  כחו על גזרו לא מעורבת שאינה בחצר הכל ולדברי
פי  על אף זו לחצר ממנה שיצאו במתכוין זו בחצר לשפוך
כחצר  בה עירבו ולא חומה המוקפת ועיר יחד עירבו שלא
שמחוסרת  אלא מחיצות לה שיש כיון היא מעורבת שאינה

עירוב:

Á לרשות שבחצר שופכין לקלח העשוי חריץ והוא ביב
אם  הרבה הרבים רשות במשך והולך ומושך הרבים
ג"כ  ברחבו ויש לחצר הסמוכים אמות ד' בר"ה מכוסה הוא
סמוך  שבחצר הביב פי על אפילו לשפוך מותר אמות ד'
שהמים  פי על אף החמה בימות אפילו הרבים לרשות ממש
המכוסים  אמות מד' לחוץ הרבים לרשות מידו מיד יוצאים
שהם  הרבים ברשות המכוסים ביב של אלו ד' על שד' מפני

שמותר  ד' על ד' בה שיש כחצר דינם היחיד רשות כחורי
ביב  של ד' על שבד' לפי החמה בימות אפילו בה לשפוך

בחצר. כמו סאתים ליבלע כן גם ראוי

ליבלע  ראויים המים שאין עץ של סילון יהא שלא ובלבד
בו  ליבלע ראוי אבנים של רצפה כעין עשוי אם אבל בו

ומותר.

עץ  של בסילון אפילו לכרמלית אבל הרבים לרשות זה וכל
מכלֿמקום  עיקר, זה שאין ואף הראשונה. סברא לפי מותר
מי' למעלה המקלח בצנור להקל דבריהם על לסמוך יש
המים  שירדו במתכוין אפילו בו לשפוך שמותר בכרמלית
שיש  פטור מקום אויר דרך עוברים שהם כיון לכרמלית

שמ"ו: בסי' שנתבאר כמו בכרמלית בזה מתירים

וביב: אמות מארבע פחות חצר דיני שנז סימן ב חלק

לכניסה ‡ אדם לדירת הוקף שלא מחיצות היקף כל
והוא  והקרפף הבתים שאחורי רחבה כגון תמיד ויציאה
והפרדס  והגינה לאוצר עצים בו להכניס גדול היקף
מהמקומות  בהן כיוצא וכל טפחים י' גבוה גדר המוקפים
מד' יותר בתוכן לטלטל חכמים אסרו שס"ב בסי ' שיתבאר
היחיד  רשות שהן פי על ואף הרבים ברשות כמו אמות
שהרי  חייב הרבים מרשות לתוכן והזורק התורה מן גמורה
ככרמלית  הן הרי דיורין שמחוסרין אלא הן גמורות מחיצות
הן  מתחלפין לדירה עשויין שאינן שכיון סופרים מדברי
אינו  קטן היקף אבל גדול היקף הן אם הרבים ברשות
שלא  פי על אף בתוכו לטלטל ומותר הרבים ברשות מתחלף

לדירה: הוקף

כחצר · בכלל ועד סאתים בית עד קטן היקף הוא וכמה
על  נ' פעמים ב' שהן רוחב ונ' אורך מאה שהיה המשכן
פעמים  ות"ק אלפים ב' שהוא סאה בית הוא נ' על ונ' נ'
וכל  אמה על אמה אלפים ה' הן וסאתים אמה על אמה
מרובע  שהוא בין עגול שהוא בין זה כשיעור בו שיש מקום
ולא  משהו ועוד אמה שלישי וב' אמה ע' שארכו כגון ממש
כגון  וקצר ארוך שהוא בין רחבו וכן בו לדקדק חכמים חשו
ובלבד  בכולו לטלטל מותר חמשים ורחבו מאה שארכו
כמו  אחת אמה ברחבו שנים פי על יתר ארכו יהא שלא
אפילו  ברחבו שנים פי על יתר ארכו היה לא המשכן שחצר

אוסר: ואינו כלום אינו מאמה פחות אבל אחת אמה

לפי ‚ המשכן חצר לשיעורי אלו שיעורים חכמים וסמכו
וחצר  ממשכן, למדין אנו והלכותיה שבת מלאכת שכל
בכולו  מטלטלין והיו לדירה מוקף היה לא כן גם המשכן
אבל  בכלל ועד זה שיעור עד לאסור חכמים רצו לא לפיכך
בד' אלא בו לטלטל אסור משהו אפילו זה משיעור יותר

לחצר: ומתוכו לתוכו מחצר להוציא וכן אמות

מתוכו „ לטלטל מותר אינו זה משיעור בפחות ואפילו
או  בתוכו ששבתו כלים אלא לתוכו מחצר או לחצר
לטלטל  אסור לחצר והוציאם בבית ששבתו כלים אבל בחצר
אסור  לחצר והכניסן בתוכו ששבתו כלים וכן לתוכו
לבית  והכניסם בחצר ששבתו כלים (ואפילו לבית לטלטלן
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בחצר  יניחם כן אם אלא לזה מזה לטלטלם אסור לתוכו או
בפני  רשות הוא לדירה הוקף שלא זה שמקום לפי בינתיים)

ממש. דירה מקום שהוא מהבית מוחלקת עצמה

נקראת  שהחצר פי על אף אחת רשות הוא החצר עם אבל
והקרפף  אחד אדם של הוא החצר ואפילו לדירה מוקף
ולא  אחר של הוא לדירה הוקפו שלא ממקומות בו וכיוצא
שע"ב. בסי' שיתבאר כמו לזה מזה לטלטל מותר יחד עירבו

אין  לבית ממנו או בו וכיוצא לקרפף מהבית לטלטל אבל
סופרים  מדברי אסור אחד אדם של הם ואפילו מועיל עירוב
שאחורי  הרחבה מן חוץ לרשות מרשות כמוציא שהוא מפני
בסי' שיתבאר כמו הבתים עם אחת רשות שהוא הבתים

שנ"ט:

תמיד ‰ ויציאה לכניסה דהיינו לדירה שהוקף מקום כל
מותר  מילין כמה בו יש אפילו וחצר וסהר דיר כגון
הבית  גג וכן לתוכו ומבית לבית ומתוכו בכולו לטלטל
לטלטל  מותר שמ"ה בסי' שנתבאר ע"ד היחיד רשות שהוא
שתחתיו  לבית ומגג סאתים מבית יותר בו יש אפילו בכולו

להיפך. או

וכיוצא  מהחצר כמו בו וכיוצא לקרפף מהגג לטלטל ומותר
לקרפף: בה

Â דינו לדירה מחיצותיו הקיפו אם בו וכיוצא קרפף ואפילו
מד' יותר בתוכו הטלטול להתיר בין דבר לכל כחצר
לבית  מתוכו ובין סאתים מבית יותר הוא אפילו אמות

לתוכו. ומבית

שדר  שומרים סוכת תחלה בו שעשה זו לדירה הוקף ומהו
אף  דירה בית תחלה בו שבנה או ובלילה ביום השומר בה
או  מחיצות הקיפו כך ואחר בקביעות בה דר שאינו פי על
פתוח  הפתח שהיה (או מביתו בלבד פתח תחלה פתח אפילו
הבית  לכותל סמוך מחיצות ג' עוד הקיף כך ואחר מכבר)
לבית  פתוח שהוא שכיון לדירה מוקף זה הרי הפתח שבו
שבשעת  שצריך רק הבית חצר כמו דירה כבית חשוב דירה

לדירה: עשייתן תהא מחיצותיו עשיית

Ê או דירה בו בנה כך ואחר מחיצות הקיפו אם לפיכך
ואפילו  כלום הועיל לא מביתו פתח כך אחר לו שפתח
כך  לשם שעושה בדעתו היה המחיצות עשיית בשעת אם

כלום. מועיל זה אין כך אחר לו ולפתוח בו לבנות

אלא  לדירה עשייתן תהא מחיצותיו שכל א"צ ומכלֿמקום
פרוץ  היה שברביעית רק שלימות מחיצות ג' הקיפו אפילו
כמו  המחיצות מבטלת זו שפרצה אמות מעשר יותר
בו  עשה מעשר היתר שגדר וקודם שס"ב בסי ' שיתבאר
לדירה  מוקף ה"ז דירה מבית פתח או דירה בית או סוכה
ומניח  עשר על היתר וגודר זו פרצה אצל דירה בנה ואם

לדירה. מוקף ג"כ ה"ז זו מדירה פתח שהן העשר

יותר  בו פורץ לדירה שלא כולו כבר מוקף היה אם וכן
והעשר  בלבד עשר על היתר יגדור או לדירה וגודרו מעשר

פתח: הן אמות

Á וגדרה אמה ופרץ וחזר לדירה וגדרה אמה פורץ ואם

פרץ  כאילו מותר מעשר ליתר שהשלימו עד כן ועשה וחזר
בבת  בפורץ כמו לכאן באו חדשות שפנים מפני אחת בבת
צורת  שם ועשה מעשר יותר פרץ ואם כך אחר וגודר אחת

לדירה: הגודר כמו מועיל לדירה הפתח

Ë תקנה שיש אומרים יש הכותל לפרוץ עליו קשה ואם
בגובה  צדדיו משני הכותל אצל עפר שיניח ידי על
באורך  יותר או טפחים ד' העפר ורוחב טפחים מי' פחות
כ' גבוה הכותל אין ואם הכותל באורך אמות מעשר יותר
העפר  שמגובה הכותל בגובה טפחים י' אין שנמצא טפחים
יש  שהרי העפר במקום שם כפרוץ נחשב הוא הרי ולמעלה
ואין  הואיל העפר גבי על עולם מקרקע הרגל דריסת שם
ופתוח  כפרוץ הוא טפחים מי' פחות וכל טפחים י' בגבהו
אינו  ששם הכותל גבי על הרגל דריסת יש העפר ומן לגמרי
מונח  העפר ויהא לגמרי שם כפרוץ הוא והרי עשרה גבוה
יעשה  משם ויפנהו שיחזור וקודם אחת שבת לפחות כך
כך  ואחר דירה מבית פתח לו יפתח או דירה בית בתוכו
כבונהו  זה הרי עשרה גבוה הכותל ונעשה משם כשמפנהו
מאליה  הנעשית מחיצה היא שזו פי על ואף לדירה מחדש
שיתבאר  כמו כלום בכך אין לה שחוצה העפר פינוי ידי על

שס"ב. בסי'

מונח  להיות העפר שביטל שזה ואומרים זה על חולקין ויש
שיהא  הכותל לבטל כלום מועיל זה אין אחת שבת שם
זמן  לאחר מכאן ולפנותו לחזור ודעתו הואיל כפרוץ נחשב
להיות  שם ביטלו כן אם אלא הכותל לבטל יכול העפר ואין
אין  לפיכך לדירה יגדרנו במה כן ואם לעולם שם מונח
מן  והרחיקו טפחים י' בגבהו יש כן אם אלא מועיל העפר
ומבטל  חדשה מחיצה נעשה הוא שאז טפחים ג' הכותל
כמו  אמות מי' יותר באורך שאצלו הראשונה מחיצה
אין  וגם טפחים ד' ברחבו להיות צריך אין ואז שיתבאר
בלבד  שבפנים מצדו אלא הכותל צדדי מב' להניחו צריך
בדברי  הלכה ולענין כלום מועיל אין החוץ בצד אבל

המיקל: אחר הלך סופרים

È כי הם לדירה מוקפין שלנו קרפיפיות שסתם אומרים יש
אומרים  ויש להקיף כך ואחר תחלה פתח לפתוח רגילין
כי  לדירה מוקף נקרא התחום בתוך שהוא קרפף שכל עוד
למעלה  שנתבאר כמו עיקר זה ואין בשבת עליו דעתו
סאתים  מבית יתירה שכשהיא הבתים שאחורי ברחבה

שנ"ט: בסי' שיתבאר וכמו היא כרמלית

‡È מותר סאתים שעד כקרפף דינו טפחים י' גבוה תל
מחיצתו  אסיק גוד שאומרים משום בכולו לטלטל
אין  סאתים מבית ויותר מוקף הוא והרי טפחים י' למעלה

לדירה: הוקף לא שהרי אמות בד' אלא בו מטלטלין

·È אוירו למעט אילנות בו שנטע סאתים מבית יותר קרפף
אילנות  בהם להיות הקרפיפות דרך שכן מיעוט זה אין
ד' ורחבים עשרה גבוהים האילנות היו אפילו לפיכך
שבגינות  הבורות וכן ממעטין אין לעצמן רשות שחולקין
הם  הגינה תשמיש ד' ורחבים עשרה עמוקים אפילו
הגינה  צורך שאינו אחר דבר אבל ממעטין ואין להשקותה

ממעטת: בתוכה) להיות דרכו (ואין

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

c"ag i`iyp epizeax zxezn

‚È טפחים ג' רחב הוא אם בכך ונתמעט בקרפף עמוד בנה
במיעוטו: בטל מכן פחות מיעוט, זה הרי

„È הראשונה מחיצה לפני מעשר יותר באורך מחיצה בנה
ידי  על לדירה מוקף ויהיה שאינה כמו שתהיה לבטלה

מבית מ  פתח בו פתח או דירה בית בו שעשה כגון זו חיצה
ג' מהראשונה הרחיקה אם זו מחיצה שעשה קודם דירה
מג' פחות שכל כלום ולא עשה לא לאו ואם מותר טפחים

ואין  הראשונה עובי על מוסיף אלא ואינו דמי כלבוד טפחים
כמו  סאתים מבית אוירו נתמעט כן אם אלא מועיל זה

לקמן: שיתבאר

ÂË ונתמעט אוירו למעט הראשונות מחיצות על טיט טח
ראוי  המחיצה תינטל שאם עב הטיט אם סאתים מבית

ממעט: אינו לאו ואם ממעט עצמו בפני לעמוד הוא

לדירה: מוקפים נקראים מקומות איזה דין שנח סימן ב חלק
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וכיצד  המצוות, לכוונת התפלה כוונת בין ההבדל

המצוות  נשמת היא התפלה
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,íéìëä úåéðåöéçá øåàä êë øçà èùôúî

.ç"îø íìåë øôñîå
א) ענינים: ג' יש (הנ"ל) השדרה דחוט במשל
ומתפשט  ונמשך במוח שמתחיל עצמו, ה"חוט"
הנפש  חיות נמשך ידו ועל הרגלים, עד למטה
השדרה" חוליות "ח"י ב) האברים. לכל מהמוח

לקבל המחוברות  ה"כלים" והם השדרה, לחוט
ג) השדרה. מחוט הנמשכת הנפש חיות את בתוכן
השדרה  חוליות ידי שעל האברים, רמ"ח שאר
באברים  (גם הגוף אברי רמ"ח בכל החיות נמשכת
מחוברים  "האברים כי הגוף), של החיצוניים

בחוליות". והצלעות בצלעות

חוליות  ח"י "כלים": סוגי שני שיש ונמצא,
שהן  כיון פנימיים", "כלים נקראות השדרה
רמ"ח  כללות ואילו עצמו; השדרה לחוט מחוברות
המקבלים  הכלים", "חיצוניות נקראים הגוף אברי

החוליות). (ח"י הפנימיים" מה"כלים חיות

[:lynpa `ed jke]

íéøáà ç"îø '÷ðù äùò-úåöî ç"îø íäù
úëùîäì íéìëå íéøáà úðéçá íäù ,àëìîã

.øåàä
איןֿסוף  אור המשכת שענינה - בתפלה גם
ענינים  ג' יש - כלים" "בתוך למטה אלקות וגילוי
שהיא  - שבתפלה העיקרית" "הבקשה א) הנ"ל:
אור  להמשכת ה"בקשה" והיא עצמו, החוט כנגד

פרטיות"איןֿסוף  ובקשות ברכות "ח"י ב) למטה.
והם  - השדרה חוליות ח"י כנגד שהם - שבתפלה

מתגלית הפנימיים "הכלים ידם ועל שבהם ,"
חלק  הם אלה (ו"כלים" איןֿסוף אור המשכת
המחוברות  החוליות עלֿדרך עצמה, מהתפילה
שהם  - מצוותֿעשה רמ"ח ג) עצמה). לשדרה
"אברים" שהם היינו דמלכא", אברים "רמ"ח
- ב"ה איןֿסוף אור להמשכת חיצוניים" ו"כלים

מקבלים הם זה התפלה ואור ידי .על

כלומר:

אור  מתגלה שבהם "כלים" סוגי שני יש
"כלים  שהם התפלה ברכות ח"י א) ב"ה: איןֿסוף
(שעלֿידי  האלקית ההמשכה ובהם פנימיים",
מצותֿעשה  רמ"ח ב) יותר. בגילוי היא התפלה)
חיצוניים" "כלים שהם דמלכא") ("אברים

הפנימיים"). מ"הכלים האור את (המקבלים

,äðååë úåëéøö úåöîäù ìéòì øëæðä ïéðò åäæå
.ììëá äðååëä úðéçá àéä äìôúäå

את  מקבלות מצוותֿעשה שרמ"ח זה, ענין
מה  הוא הוא - מהתפלה שלהם וה"חיות" ה"אור"
כוונה", צריכות ש"מצוות לעיל, שנתבאר
מהתפלה, ה"כוונה" את "מקבלות" ושהמצוות

הכוונה "בחינת הוא ענין בכלל שענינה כי ,"
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בחצר  יניחם כן אם אלא לזה מזה לטלטלם אסור לתוכו או
בפני  רשות הוא לדירה הוקף שלא זה שמקום לפי בינתיים)

ממש. דירה מקום שהוא מהבית מוחלקת עצמה

נקראת  שהחצר פי על אף אחת רשות הוא החצר עם אבל
והקרפף  אחד אדם של הוא החצר ואפילו לדירה מוקף
ולא  אחר של הוא לדירה הוקפו שלא ממקומות בו וכיוצא
שע"ב. בסי' שיתבאר כמו לזה מזה לטלטל מותר יחד עירבו

אין  לבית ממנו או בו וכיוצא לקרפף מהבית לטלטל אבל
סופרים  מדברי אסור אחד אדם של הם ואפילו מועיל עירוב
שאחורי  הרחבה מן חוץ לרשות מרשות כמוציא שהוא מפני
בסי' שיתבאר כמו הבתים עם אחת רשות שהוא הבתים

שנ"ט:

תמיד ‰ ויציאה לכניסה דהיינו לדירה שהוקף מקום כל
מותר  מילין כמה בו יש אפילו וחצר וסהר דיר כגון
הבית  גג וכן לתוכו ומבית לבית ומתוכו בכולו לטלטל
לטלטל  מותר שמ"ה בסי' שנתבאר ע"ד היחיד רשות שהוא
שתחתיו  לבית ומגג סאתים מבית יותר בו יש אפילו בכולו

להיפך. או

וכיוצא  מהחצר כמו בו וכיוצא לקרפף מהגג לטלטל ומותר
לקרפף: בה

Â דינו לדירה מחיצותיו הקיפו אם בו וכיוצא קרפף ואפילו
מד' יותר בתוכו הטלטול להתיר בין דבר לכל כחצר
לבית  מתוכו ובין סאתים מבית יותר הוא אפילו אמות

לתוכו. ומבית

שדר  שומרים סוכת תחלה בו שעשה זו לדירה הוקף ומהו
אף  דירה בית תחלה בו שבנה או ובלילה ביום השומר בה
או  מחיצות הקיפו כך ואחר בקביעות בה דר שאינו פי על
פתוח  הפתח שהיה (או מביתו בלבד פתח תחלה פתח אפילו
הבית  לכותל סמוך מחיצות ג' עוד הקיף כך ואחר מכבר)
לבית  פתוח שהוא שכיון לדירה מוקף זה הרי הפתח שבו
שבשעת  שצריך רק הבית חצר כמו דירה כבית חשוב דירה

לדירה: עשייתן תהא מחיצותיו עשיית

Ê או דירה בו בנה כך ואחר מחיצות הקיפו אם לפיכך
ואפילו  כלום הועיל לא מביתו פתח כך אחר לו שפתח
כך  לשם שעושה בדעתו היה המחיצות עשיית בשעת אם

כלום. מועיל זה אין כך אחר לו ולפתוח בו לבנות

אלא  לדירה עשייתן תהא מחיצותיו שכל א"צ ומכלֿמקום
פרוץ  היה שברביעית רק שלימות מחיצות ג' הקיפו אפילו
כמו  המחיצות מבטלת זו שפרצה אמות מעשר יותר
בו  עשה מעשר היתר שגדר וקודם שס"ב בסי ' שיתבאר
לדירה  מוקף ה"ז דירה מבית פתח או דירה בית או סוכה
ומניח  עשר על היתר וגודר זו פרצה אצל דירה בנה ואם

לדירה. מוקף ג"כ ה"ז זו מדירה פתח שהן העשר

יותר  בו פורץ לדירה שלא כולו כבר מוקף היה אם וכן
והעשר  בלבד עשר על היתר יגדור או לדירה וגודרו מעשר

פתח: הן אמות

Á וגדרה אמה ופרץ וחזר לדירה וגדרה אמה פורץ ואם

פרץ  כאילו מותר מעשר ליתר שהשלימו עד כן ועשה וחזר
בבת  בפורץ כמו לכאן באו חדשות שפנים מפני אחת בבת
צורת  שם ועשה מעשר יותר פרץ ואם כך אחר וגודר אחת

לדירה: הגודר כמו מועיל לדירה הפתח

Ë תקנה שיש אומרים יש הכותל לפרוץ עליו קשה ואם
בגובה  צדדיו משני הכותל אצל עפר שיניח ידי על
באורך  יותר או טפחים ד' העפר ורוחב טפחים מי' פחות
כ' גבוה הכותל אין ואם הכותל באורך אמות מעשר יותר
העפר  שמגובה הכותל בגובה טפחים י' אין שנמצא טפחים
יש  שהרי העפר במקום שם כפרוץ נחשב הוא הרי ולמעלה
ואין  הואיל העפר גבי על עולם מקרקע הרגל דריסת שם
ופתוח  כפרוץ הוא טפחים מי' פחות וכל טפחים י' בגבהו
אינו  ששם הכותל גבי על הרגל דריסת יש העפר ומן לגמרי
מונח  העפר ויהא לגמרי שם כפרוץ הוא והרי עשרה גבוה
יעשה  משם ויפנהו שיחזור וקודם אחת שבת לפחות כך
כך  ואחר דירה מבית פתח לו יפתח או דירה בית בתוכו
כבונהו  זה הרי עשרה גבוה הכותל ונעשה משם כשמפנהו
מאליה  הנעשית מחיצה היא שזו פי על ואף לדירה מחדש
שיתבאר  כמו כלום בכך אין לה שחוצה העפר פינוי ידי על

שס"ב. בסי'

מונח  להיות העפר שביטל שזה ואומרים זה על חולקין ויש
שיהא  הכותל לבטל כלום מועיל זה אין אחת שבת שם
זמן  לאחר מכאן ולפנותו לחזור ודעתו הואיל כפרוץ נחשב
להיות  שם ביטלו כן אם אלא הכותל לבטל יכול העפר ואין
אין  לפיכך לדירה יגדרנו במה כן ואם לעולם שם מונח
מן  והרחיקו טפחים י' בגבהו יש כן אם אלא מועיל העפר
ומבטל  חדשה מחיצה נעשה הוא שאז טפחים ג' הכותל
כמו  אמות מי' יותר באורך שאצלו הראשונה מחיצה
אין  וגם טפחים ד' ברחבו להיות צריך אין ואז שיתבאר
בלבד  שבפנים מצדו אלא הכותל צדדי מב' להניחו צריך
בדברי  הלכה ולענין כלום מועיל אין החוץ בצד אבל

המיקל: אחר הלך סופרים

È כי הם לדירה מוקפין שלנו קרפיפיות שסתם אומרים יש
אומרים  ויש להקיף כך ואחר תחלה פתח לפתוח רגילין
כי  לדירה מוקף נקרא התחום בתוך שהוא קרפף שכל עוד
למעלה  שנתבאר כמו עיקר זה ואין בשבת עליו דעתו
סאתים  מבית יתירה שכשהיא הבתים שאחורי ברחבה

שנ"ט: בסי' שיתבאר וכמו היא כרמלית

‡È מותר סאתים שעד כקרפף דינו טפחים י' גבוה תל
מחיצתו  אסיק גוד שאומרים משום בכולו לטלטל
אין  סאתים מבית ויותר מוקף הוא והרי טפחים י' למעלה

לדירה: הוקף לא שהרי אמות בד' אלא בו מטלטלין

·È אוירו למעט אילנות בו שנטע סאתים מבית יותר קרפף
אילנות  בהם להיות הקרפיפות דרך שכן מיעוט זה אין
ד' ורחבים עשרה גבוהים האילנות היו אפילו לפיכך
שבגינות  הבורות וכן ממעטין אין לעצמן רשות שחולקין
הם  הגינה תשמיש ד' ורחבים עשרה עמוקים אפילו
הגינה  צורך שאינו אחר דבר אבל ממעטין ואין להשקותה

ממעטת: בתוכה) להיות דרכו (ואין
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‚È טפחים ג' רחב הוא אם בכך ונתמעט בקרפף עמוד בנה
במיעוטו: בטל מכן פחות מיעוט, זה הרי

„È הראשונה מחיצה לפני מעשר יותר באורך מחיצה בנה
ידי  על לדירה מוקף ויהיה שאינה כמו שתהיה לבטלה

מבית מ  פתח בו פתח או דירה בית בו שעשה כגון זו חיצה
ג' מהראשונה הרחיקה אם זו מחיצה שעשה קודם דירה
מג' פחות שכל כלום ולא עשה לא לאו ואם מותר טפחים

ואין  הראשונה עובי על מוסיף אלא ואינו דמי כלבוד טפחים
כמו  סאתים מבית אוירו נתמעט כן אם אלא מועיל זה

לקמן: שיתבאר

ÂË ונתמעט אוירו למעט הראשונות מחיצות על טיט טח
ראוי  המחיצה תינטל שאם עב הטיט אם סאתים מבית

ממעט: אינו לאו ואם ממעט עצמו בפני לעמוד הוא

לדירה: מוקפים נקראים מקומות איזה דין שנח סימן ב חלק

•
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וכיצד  המצוות, לכוונת התפלה כוונת בין ההבדל

המצוות  נשמת היא התפלה

zcear" ly iniptd okezd x`azp a wxta]
- `ed dltzd ly ixwird oeeknd (` :xy` ,"dltzd
xe` zkynd lr dywa epipry "'ied dz` jexa"
.dhnly mlerd jezl "dz`" zpigan d"a seqÎoi`
dltzay zeihxtd zekxad i"g ly iniptd oeeknd (a
dhnl xe`d dlbzie jynei mday milkd eedziy `ed

.zeinyba

dpeekdy lirl xen`d z` x`al aeyi dzre
zpiga epiid" dyrÎzeevn g"nx lk ly "zeinipt"de
lk ly "dxcyd heg" `id dltzd okle ,"dltzd

[:zevnd

íäîå ,íééîéðô íéìë íä ì"ðä úåéìåç é"ç äðäå
,íéìëä úåéðåöéçá øåàä êë øçà èùôúî

.ç"îø íìåë øôñîå
א) ענינים: ג' יש (הנ"ל) השדרה דחוט במשל
ומתפשט  ונמשך במוח שמתחיל עצמו, ה"חוט"
הנפש  חיות נמשך ידו ועל הרגלים, עד למטה
השדרה" חוליות "ח"י ב) האברים. לכל מהמוח

לקבל המחוברות  ה"כלים" והם השדרה, לחוט
ג) השדרה. מחוט הנמשכת הנפש חיות את בתוכן
השדרה  חוליות ידי שעל האברים, רמ"ח שאר
באברים  (גם הגוף אברי רמ"ח בכל החיות נמשכת
מחוברים  "האברים כי הגוף), של החיצוניים

בחוליות". והצלעות בצלעות

חוליות  ח"י "כלים": סוגי שני שיש ונמצא,
שהן  כיון פנימיים", "כלים נקראות השדרה
רמ"ח  כללות ואילו עצמו; השדרה לחוט מחוברות
המקבלים  הכלים", "חיצוניות נקראים הגוף אברי

החוליות). (ח"י הפנימיים" מה"כלים חיות

[:lynpa `ed jke]

íéøáà ç"îø '÷ðù äùò-úåöî ç"îø íäù
úëùîäì íéìëå íéøáà úðéçá íäù ,àëìîã

.øåàä
איןֿסוף  אור המשכת שענינה - בתפלה גם
ענינים  ג' יש - כלים" "בתוך למטה אלקות וגילוי
שהיא  - שבתפלה העיקרית" "הבקשה א) הנ"ל:
אור  להמשכת ה"בקשה" והיא עצמו, החוט כנגד

פרטיות"איןֿסוף  ובקשות ברכות "ח"י ב) למטה.
והם  - השדרה חוליות ח"י כנגד שהם - שבתפלה

מתגלית הפנימיים "הכלים ידם ועל שבהם ,"
חלק  הם אלה (ו"כלים" איןֿסוף אור המשכת
המחוברות  החוליות עלֿדרך עצמה, מהתפילה
שהם  - מצוותֿעשה רמ"ח ג) עצמה). לשדרה
"אברים" שהם היינו דמלכא", אברים "רמ"ח
- ב"ה איןֿסוף אור להמשכת חיצוניים" ו"כלים

מקבלים הם זה התפלה ואור ידי .על

כלומר:

אור  מתגלה שבהם "כלים" סוגי שני יש
"כלים  שהם התפלה ברכות ח"י א) ב"ה: איןֿסוף
(שעלֿידי  האלקית ההמשכה ובהם פנימיים",
מצותֿעשה  רמ"ח ב) יותר. בגילוי היא התפלה)
חיצוניים" "כלים שהם דמלכא") ("אברים

הפנימיים"). מ"הכלים האור את (המקבלים

,äðååë úåëéøö úåöîäù ìéòì øëæðä ïéðò åäæå
.ììëá äðååëä úðéçá àéä äìôúäå

את  מקבלות מצוותֿעשה שרמ"ח זה, ענין
מה  הוא הוא - מהתפלה שלהם וה"חיות" ה"אור"
כוונה", צריכות ש"מצוות לעיל, שנתבאר
מהתפלה, ה"כוונה" את "מקבלות" ושהמצוות

הכוונה "בחינת הוא ענין בכלל שענינה כי ,"
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איןֿסוף  אור לגילוי שייך כוונה" צריכות "מצוות
בהן; השורה אור וכללות ב"ה המשכת ענין

(שהיא  התפלה בענין תלוי' למטה ב"ה איןֿסוף
כנ"ל). הוי'", אתה ד"ברוך הבקשה

zeevnd zpeek oia xywd z` x`ane jlede]
[:d"a seqÎoi` xe` ielibl

,"åéúåöîá åðùã÷ øùà" íéøîåà åðà éë ,ïéðòäå
äùåã÷ úðéçá éåìéâ íéëéùîî úåöîä éãé ìòù

.äèîì óåñ-ïéà øåàã äðåéìò
שאומרים  הברכה נוסח בפירוש לעיל נתבאר

"אשר - מצוה כל עשיית במצותיו",קדשנו לפני
עליונה, קדושה ממשיכים המצוות קיום ידי דעל

בעולם. למטה ב"ה איןֿסוף אור וגילוי

àéä äåöîä [äùòî] éë ,äðååë íéëéøö ïëì
êåúá øåàä úëùîä àåä äðååëäå ,éìëäå øáàä

.éìëä
ו"כלי" "אור" יש עצמה התפלה שבענין כשם
איןֿסוף  אור המשכת ענינו הוי'" אתה "ברוך :
הן  הפרטיות והבקשות העולמות; לתוך ב"ה

מת  והאלקות האור מתלבש שבהם גלית ה"כלים"
"אור" יש המצוות בענין גם כן כמו - ידם על

" ה"אור"כוונת ו"כלי": המשכת ענינה המצוה"
ו  המצוה; לתוך העליונה" המצוה מעשה "וקדושה

(הקדושה  האור מתגלה שבו וה"כלי" האבר הוא
העליונה).

המשכת  הוא המצוות ענין שעיקר וכיון
צריכות  "מצוות חז"ל אמרו לכן למטה, האלקות
האור  את הממשיכה היא היא הכוונה כי כוונה",
ובלעדי  המצוה, דמעשה הכלי לתוך וה"נשמה"

נשמה. בלי כגוף היא המצוה הכוונה

éôì ,äðååëä àéä äìôúä ììë êøãáù åäæå
åäæù ,øåàä éåìéâ úåììë êùîð äãé ìòå äáù
íéëéùîîù ,'ä äúà êåøá ,àúåìöã ïàëøá ïéðò
,ùîî óåñ-ïéà øåà ,äúà êùîðå êåøá úåéäì

.'éåä íù éãé ìò åðééäå

íåéä ìë úååöîä íåé÷ éãé-ìò êë-øçàå
,úéèøô äåöîá ùáìúäì èøôá øåàä íéëéùîî

.àëìîã íéøáà ç"îøî 'à øáà àéäù
של  ה"כלל" היא התפלה מדוע יובן זה לפי

המצוות: כוונת

הנמשך  האלקי והאור הרוחני החיות בענין כי
מדריגות: שתי יש המצוות, וקיום התפלה ידי על

ב"ה כללות  איןֿסוף אור וגילוי המשכת ענין
מתפללים  שבה - התפלה ידי על נפעלת מלמעלה
דצלותא") ("ברכאן התפלה ברכות את ומבקשים
המשכה, היינו ברוך (וכנ"ל, ה'" אתה "ברוך
- ממש איןֿסוף אור - "אתה" מבחינת שתימשך
שם  אותיות ד' השתלשלות ידי על העולמות, לתוך
וההמשכה  ה"כוונה" היא שהתפלה וזהו - הוי')

כלל". "בדרך

המצוה  קיום ידי על הנמשך האלקי האור ואילו
פרטי" "אור רק הוא - פרטית מצוה כל בתוך -
והיא  התפלה, ידי על הנפעלת ההמשכה מכללות
ה"כלל") מתוך "פרט" (בדרך וההמשכה ה"כוונה"
רמ"ח  דמלכא, אברים מרמ"ח פרטי אחד אבר לתוך

מצוותֿעשה.

כוונת  של ה"כלל" כמו נחשבת התפלה ולכן
("נשמת"המצוות כל המצוות כוונת ענין כי ;

ידי  על האלקי האור המשכת היינו - המצוות)
האור  מן הנמשך "פרט" כמו רק הוא - המצוות

התפלה. ידי על כבר שנמשך הכללי

היום  בתחילת להיות צריכה התפלה זה ומטעם
לאחר  היא המצוות קיום ידי שעל והעבודה דוקא
להיות  צריכה תחילה כי היום, כל במשך התפלה
ורק  למטה, מלמעלה האור "כללות" המשכת
ה"פרטי" האור את להמשיך יכולים כך אחרֿג

הכלל. מתוך

åáù ,äøãùä èåçä ìùîá ì"ðë ùîî àåäå
ø÷éò àéä ïéçåîá øùà ,ïéçåîä ïî úåéçä êùîð
úåéçä êùîð íùîå ,äîùðä úàøùäå ïëùî
ë"çàå ,úòãä çåîî êùîðä äøãùä èåçá

.íéøáà ç"îø ìëá åðîî êùîð
האלקי  וחיות האור בהמשכת המדריגות שתי
הן  המצוות), קיום ידי ועל התפלה ידי (על הנ"ל
הנפש: בחיות שישנן המדריגות שתי דרך על ממש

חיות חוט כללית יש דרך ונמשך במוח השורה ,
לפרטי  אח"כ מתחלקת זו כללית וחיות השדרה,
"פרטי" אור רק נמשך אבר ובכל הגוף, אברי
האבר  ותכונת למזג בהתאם הכללית, מהחיות
באוזן, השמיעה כח בעין, הראי' כח (כמו ההוא

וכו'). בפה הדיבור כח
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בחוט  הכללית החיות נמשכת שממנו [המוח
הוא בחינות הדעת מוח השדרה ג' שיש כידוע ,

בחלק הוא הדעת ומוח הראש,האחורי מוחין, של
ונמצא  דוקא, זה במוח נעוץ השדרה וחוט
חוט  דרך האברים לכל הנפש חיות שהמשכת
מה  וזהו דוקא. הדעת מוח ידי על היא השדרה

הדעת"]. ממוח "הנמשך רבינו שכתב

äðååëä úðéçá àéäù ,úååöîä úëøá ïéðò åäæå
êìî åðé÷ìà 'ä äúà êåøá ,äåöî ìëì èøôá
'éäéù ,'åë åðåöå åéúåöîá åðùã÷ øùà íìåòä
ç"îøî éìëå øáà åúåàá åæ äëùîä êùîð

.àéää äåöîä àåäù àëìîã íéøáà
חז"ל  תיקנו למה הפנימי הטעם יובן ומעתה
וכו'" ה' אתה "ברוך בנוסח המצוות ברכת לברך
ה"כוונה" זו ברכה פרטית: מצוה כל קיום לפני
על  (שנמשך האור" "כללות מתוך אשר וה"בקשה"
המצוה  לתוך "פרטי" אור יומשך התפלה) ידי

ההיא. וה"כלי") (ה"אבר"

כלומר:

והבקשה  הכוונה דעיקר לעיל שנתבאר כשם
שיהי' היינו הוי'", אתה "ברוך היא, התפלה של
"אתה" מבחינת איןֿסוף אור ונמשך "ברוך"

- למטה עד הוי' שם השתלשלות ידי על ויומשך
ברכות כוונת גם הוא "ברוך המצוות עלֿדרךֿזה ,

קדשנו  אשר כו' ה' שהאור אתה היינו במצותיו",
התפלה, ידי על מלמעלה שנמשך הכללי והחיות
מצוה  בתוך הפרט אל הכלל מן ונמשך "ברוך" יהי'

זו. פרטית

úðéçá åäæ øåàä úëùîäå äðååëä úåììë êà
äùòîì úåéçå äîùð úðéçá àéäù ,äìôúä

.úååöîä
:mekiql]

zeig zpzepd `id zeevnd zpeeky df lr sqep
mb `id ixd - devnd z` miiwnd mc`a zeadlzde
seqÎoi` xe` zkynd 'ielz day ,devnd "znyp"

.d"a

zkynd 'idzy ick (` :mihxt ipy yi `teb dfae
dpeekd devnd meiw zra zeidl dkixv devna xe`d
zeevn"d (a .(ihxt xe` jiyndl ick) zihxtd
epiid ,(dpeekd zellk `idy) "dltzd oiprl zekixv
dkixv devnd ici lr xe`d zkynd `dzy icky
jiyndl ick ,dpeeka dltzd zcear (df iptl) zeidl

.dhnl xe`d mvre zellk z`

b wxt awria oe` hiad `l d"c
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irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

daeyz ixry

שבאתעדל"ת ÌÚÂ(יח) ג"כ למעלה יובן הנ"ל כל
את  עשה אלקים שבצלם מאחר אתעדל"ע
הנ"ל  מדרגות ב' יש למטה כמו וא"כ התחתון האדם
ובחי' כו' ולב במוח נשמה רוח בנפש אדם בחי'
יש  למעלה כך אדם מבחי' שלמעלה העצמות פנימית
דמות  הכסא ועל כמ"ש אדם בבחי' הא' מדרגות ב'
ולבא  מוחא לעילא שליטין ג' והיינו אדם כמראה
כו' דז"א נשמה רוח נפש לבחי' כלים שהן וכבדא
מדות  ובחי' מוחא נק' העליון דאדם חב"ד שהוא
בחי' נה"י נק' המדות והשפעות לב נק' חג"ת העליונות
והיינו  מוחא חכמ' וכמו דאצי' ע"ס הן שכללותם כבדא
דנשמה  שבמוחי' אלקי באור למטה אתדל"ת ע"י

יו"ד  בחכמה אור להוסיף שהוא ת"ת במצות כו'וכמ"כ
אא"ס  נמשך ובצדקה שבמדות במוחין תפילין ובמצות

מצותֿעשה  רמ"ח כל גוונא וכהאי ימינא דרוע' בחסד
כידוע  העליון דאדם איברים רמ"ח שנקראים עליונות
בהם  וחי דלעיל' האדם יעשה אשר המצות אלה וז"ש
בכלים  אורות תוס' נמשך ידן ועל שבהן אא"ס מגילוי

כו': עשאוני כאלו בפי' כידוע דע"ס
Í‡ מעשה ע"י שהוא לבד המעשה בחי' למעל' זהו

לבד  כח מוסיף בפ"ע א' וכל דלמטה ממש בפועל
שמלובש  הכתר אור בחי' שזהו הרצה"ע נקודת לבחי'
באדם  כנ"ל יחד ומשתתפי' ומתכללי' ומדות במוחי'
ימצא  מבלי עד לון דמייחד הוא אנת והיינו דלמטה
וזהו  לראש ורגל לרגל הראש לזה עוזר זה וסוף ראש
ויחודם  כללותם ידי ועל כו' וסופן בסופן תחלתן נעוץ
הב' המדרגה אך באורך. כנ"ל הכתר אור הארת נשלם
כמו  והוא דאצי' אדם מבחי' למעלה הוא למעלה
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רלי c"ag i`iyp epizeax zxezn

איןֿסוף  אור לגילוי שייך כוונה" צריכות "מצוות
בהן; השורה אור וכללות ב"ה המשכת ענין

(שהיא  התפלה בענין תלוי' למטה ב"ה איןֿסוף
כנ"ל). הוי'", אתה ד"ברוך הבקשה

zeevnd zpeek oia xywd z` x`ane jlede]
[:d"a seqÎoi` xe` ielibl

,"åéúåöîá åðùã÷ øùà" íéøîåà åðà éë ,ïéðòäå
äùåã÷ úðéçá éåìéâ íéëéùîî úåöîä éãé ìòù

.äèîì óåñ-ïéà øåàã äðåéìò
שאומרים  הברכה נוסח בפירוש לעיל נתבאר

"אשר - מצוה כל עשיית במצותיו",קדשנו לפני
עליונה, קדושה ממשיכים המצוות קיום ידי דעל

בעולם. למטה ב"ה איןֿסוף אור וגילוי

àéä äåöîä [äùòî] éë ,äðååë íéëéøö ïëì
êåúá øåàä úëùîä àåä äðååëäå ,éìëäå øáàä

.éìëä
ו"כלי" "אור" יש עצמה התפלה שבענין כשם
איןֿסוף  אור המשכת ענינו הוי'" אתה "ברוך :
הן  הפרטיות והבקשות העולמות; לתוך ב"ה

מת  והאלקות האור מתלבש שבהם גלית ה"כלים"
"אור" יש המצוות בענין גם כן כמו - ידם על

" ה"אור"כוונת ו"כלי": המשכת ענינה המצוה"
ו  המצוה; לתוך העליונה" המצוה מעשה "וקדושה

(הקדושה  האור מתגלה שבו וה"כלי" האבר הוא
העליונה).

המשכת  הוא המצוות ענין שעיקר וכיון
צריכות  "מצוות חז"ל אמרו לכן למטה, האלקות
האור  את הממשיכה היא היא הכוונה כי כוונה",
ובלעדי  המצוה, דמעשה הכלי לתוך וה"נשמה"

נשמה. בלי כגוף היא המצוה הכוונה

éôì ,äðååëä àéä äìôúä ììë êøãáù åäæå
åäæù ,øåàä éåìéâ úåììë êùîð äãé ìòå äáù
íéëéùîîù ,'ä äúà êåøá ,àúåìöã ïàëøá ïéðò
,ùîî óåñ-ïéà øåà ,äúà êùîðå êåøá úåéäì

.'éåä íù éãé ìò åðééäå

íåéä ìë úååöîä íåé÷ éãé-ìò êë-øçàå
,úéèøô äåöîá ùáìúäì èøôá øåàä íéëéùîî

.àëìîã íéøáà ç"îøî 'à øáà àéäù
של  ה"כלל" היא התפלה מדוע יובן זה לפי

המצוות: כוונת

הנמשך  האלקי והאור הרוחני החיות בענין כי
מדריגות: שתי יש המצוות, וקיום התפלה ידי על

ב"ה כללות  איןֿסוף אור וגילוי המשכת ענין
מתפללים  שבה - התפלה ידי על נפעלת מלמעלה
דצלותא") ("ברכאן התפלה ברכות את ומבקשים
המשכה, היינו ברוך (וכנ"ל, ה'" אתה "ברוך
- ממש איןֿסוף אור - "אתה" מבחינת שתימשך
שם  אותיות ד' השתלשלות ידי על העולמות, לתוך
וההמשכה  ה"כוונה" היא שהתפלה וזהו - הוי')

כלל". "בדרך

המצוה  קיום ידי על הנמשך האלקי האור ואילו
פרטי" "אור רק הוא - פרטית מצוה כל בתוך -
והיא  התפלה, ידי על הנפעלת ההמשכה מכללות
ה"כלל") מתוך "פרט" (בדרך וההמשכה ה"כוונה"
רמ"ח  דמלכא, אברים מרמ"ח פרטי אחד אבר לתוך

מצוותֿעשה.

כוונת  של ה"כלל" כמו נחשבת התפלה ולכן
("נשמת"המצוות כל המצוות כוונת ענין כי ;

ידי  על האלקי האור המשכת היינו - המצוות)
האור  מן הנמשך "פרט" כמו רק הוא - המצוות

התפלה. ידי על כבר שנמשך הכללי

היום  בתחילת להיות צריכה התפלה זה ומטעם
לאחר  היא המצוות קיום ידי שעל והעבודה דוקא
להיות  צריכה תחילה כי היום, כל במשך התפלה
ורק  למטה, מלמעלה האור "כללות" המשכת
ה"פרטי" האור את להמשיך יכולים כך אחרֿג

הכלל. מתוך

åáù ,äøãùä èåçä ìùîá ì"ðë ùîî àåäå
ø÷éò àéä ïéçåîá øùà ,ïéçåîä ïî úåéçä êùîð
úåéçä êùîð íùîå ,äîùðä úàøùäå ïëùî
ë"çàå ,úòãä çåîî êùîðä äøãùä èåçá

.íéøáà ç"îø ìëá åðîî êùîð
האלקי  וחיות האור בהמשכת המדריגות שתי
הן  המצוות), קיום ידי ועל התפלה ידי (על הנ"ל
הנפש: בחיות שישנן המדריגות שתי דרך על ממש

חיות חוט כללית יש דרך ונמשך במוח השורה ,
לפרטי  אח"כ מתחלקת זו כללית וחיות השדרה,
"פרטי" אור רק נמשך אבר ובכל הגוף, אברי
האבר  ותכונת למזג בהתאם הכללית, מהחיות
באוזן, השמיעה כח בעין, הראי' כח (כמו ההוא

וכו'). בפה הדיבור כח
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

בחוט  הכללית החיות נמשכת שממנו [המוח
הוא בחינות הדעת מוח השדרה ג' שיש כידוע ,

בחלק הוא הדעת ומוח הראש,האחורי מוחין, של
ונמצא  דוקא, זה במוח נעוץ השדרה וחוט
חוט  דרך האברים לכל הנפש חיות שהמשכת
מה  וזהו דוקא. הדעת מוח ידי על היא השדרה

הדעת"]. ממוח "הנמשך רבינו שכתב

äðååëä úðéçá àéäù ,úååöîä úëøá ïéðò åäæå
êìî åðé÷ìà 'ä äúà êåøá ,äåöî ìëì èøôá
'éäéù ,'åë åðåöå åéúåöîá åðùã÷ øùà íìåòä
ç"îøî éìëå øáà åúåàá åæ äëùîä êùîð

.àéää äåöîä àåäù àëìîã íéøáà
חז"ל  תיקנו למה הפנימי הטעם יובן ומעתה
וכו'" ה' אתה "ברוך בנוסח המצוות ברכת לברך
ה"כוונה" זו ברכה פרטית: מצוה כל קיום לפני
על  (שנמשך האור" "כללות מתוך אשר וה"בקשה"
המצוה  לתוך "פרטי" אור יומשך התפלה) ידי

ההיא. וה"כלי") (ה"אבר"

כלומר:

והבקשה  הכוונה דעיקר לעיל שנתבאר כשם
שיהי' היינו הוי'", אתה "ברוך היא, התפלה של
"אתה" מבחינת איןֿסוף אור ונמשך "ברוך"

- למטה עד הוי' שם השתלשלות ידי על ויומשך
ברכות כוונת גם הוא "ברוך המצוות עלֿדרךֿזה ,

קדשנו  אשר כו' ה' שהאור אתה היינו במצותיו",
התפלה, ידי על מלמעלה שנמשך הכללי והחיות
מצוה  בתוך הפרט אל הכלל מן ונמשך "ברוך" יהי'

זו. פרטית

úðéçá åäæ øåàä úëùîäå äðååëä úåììë êà
äùòîì úåéçå äîùð úðéçá àéäù ,äìôúä

.úååöîä
:mekiql]

zeig zpzepd `id zeevnd zpeeky df lr sqep
mb `id ixd - devnd z` miiwnd mc`a zeadlzde
seqÎoi` xe` zkynd 'ielz day ,devnd "znyp"

.d"a

zkynd 'idzy ick (` :mihxt ipy yi `teb dfae
dpeekd devnd meiw zra zeidl dkixv devna xe`d
zeevn"d (a .(ihxt xe` jiyndl ick) zihxtd
epiid ,(dpeekd zellk `idy) "dltzd oiprl zekixv
dkixv devnd ici lr xe`d zkynd `dzy icky
jiyndl ick ,dpeeka dltzd zcear (df iptl) zeidl

.dhnl xe`d mvre zellk z`

b wxt awria oe` hiad `l d"c
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שבאתעדל"ת ÌÚÂ(יח) ג"כ למעלה יובן הנ"ל כל
את  עשה אלקים שבצלם מאחר אתעדל"ע
הנ"ל  מדרגות ב' יש למטה כמו וא"כ התחתון האדם
ובחי' כו' ולב במוח נשמה רוח בנפש אדם בחי'
יש  למעלה כך אדם מבחי' שלמעלה העצמות פנימית
דמות  הכסא ועל כמ"ש אדם בבחי' הא' מדרגות ב'
ולבא  מוחא לעילא שליטין ג' והיינו אדם כמראה
כו' דז"א נשמה רוח נפש לבחי' כלים שהן וכבדא
מדות  ובחי' מוחא נק' העליון דאדם חב"ד שהוא
בחי' נה"י נק' המדות והשפעות לב נק' חג"ת העליונות
והיינו  מוחא חכמ' וכמו דאצי' ע"ס הן שכללותם כבדא
דנשמה  שבמוחי' אלקי באור למטה אתדל"ת ע"י

יו"ד  בחכמה אור להוסיף שהוא ת"ת במצות כו'וכמ"כ
אא"ס  נמשך ובצדקה שבמדות במוחין תפילין ובמצות

מצותֿעשה  רמ"ח כל גוונא וכהאי ימינא דרוע' בחסד
כידוע  העליון דאדם איברים רמ"ח שנקראים עליונות
בהם  וחי דלעיל' האדם יעשה אשר המצות אלה וז"ש
בכלים  אורות תוס' נמשך ידן ועל שבהן אא"ס מגילוי

כו': עשאוני כאלו בפי' כידוע דע"ס
Í‡ מעשה ע"י שהוא לבד המעשה בחי' למעל' זהו

לבד  כח מוסיף בפ"ע א' וכל דלמטה ממש בפועל
שמלובש  הכתר אור בחי' שזהו הרצה"ע נקודת לבחי'
באדם  כנ"ל יחד ומשתתפי' ומתכללי' ומדות במוחי'
ימצא  מבלי עד לון דמייחד הוא אנת והיינו דלמטה
וזהו  לראש ורגל לרגל הראש לזה עוזר זה וסוף ראש
ויחודם  כללותם ידי ועל כו' וסופן בסופן תחלתן נעוץ
הב' המדרגה אך באורך. כנ"ל הכתר אור הארת נשלם
כמו  והוא דאצי' אדם מבחי' למעלה הוא למעלה
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c"agרלב i`iyp epizeax zxezn

כלל  ולב במוח מוגבל שאינו הרצון עצם נקודת פנימית
שנחשב  הכתר פנימית והוא כלל לרצון טעם שאין
הוא  אנת אמר דע"ז המאציל שבעצמות אחרונ' מבחי'
וזהו  כלל מדות מאינון ולאו עד י"ס בחושבן ולא חד
עצמיות  נקודה בבחי' למטה דלתתא אתערותא ידי על
אור  ועצמות פנימית בחי' ג"כ למעלה מעורר דנשמה
מעומקא  תשובה ע"י (וכמו הכתר אור שבפנימית א"ס
ולב  במוח מוגבל שבלתי הלב תעלומות הנק' דלבא
ולב  שבמוח אורות פרטי כל ישיגו לא ולעולם ומעשה
הלב  נקודת לבחי' יחד כולם בשיתוף גם ומעשה
שכולל  שבו התחתון לחצי רק ממש והעצמות הפנימי'
בחי' היינו ולמעלה כו' ולב דשכל ההתפשטות ריבוי
וראיה  כו' א"ס ועצמות פנימית שבו דכתר העליון חצי
גם  גדולים תשובה דבעלי אומר שגזרו מה הוא לזה
להנחיל  נאמר גמורים ובצדיקים גמורים מצדיקים
התחתון  בחצי ששרשו הבא העולם שהוא יש אוהבי
ב' הוא התחתון ויש תר"ך הוא דכתר כידוע לבד דכתר

ובעלי  תמצא מאין הבא דעולם שהחכמה קנה פעמים
ע"י  וכמ"כ הרצ"ע) עומק בפנימית מגיעים תשובה
המצות  מעשה מבחי' למעלה שהיא מצוה של שמחה
עול  קבלת ע"י או כנ"ל לבד אדם בבחי' שהן עצמן
עול  קבלת דהנה המצות מעשה שבכל שמים מלכות
ונשמע  נעשה כמו דוקא הרצון עצם ביטול רק הוא
אשר  לכל לשמוע הרצון נקודת בעצם עליהם שקיבלו

הרי ברצונו עליהם המצוה יגזור מגוף למעלה זה
רצון  עצם ובביטול העליון הרצון גילוי בחי' רק שאינה
מלכות  עול עליהם שמקבלי' כמו הרצון בבעל נתקשרו
ברצונו  התקשרותם זה אין ברצונו שיגזור מה לקיים
עצם  שבביטול ונמצא הרצון ומקור בעצם אלא לבד
למעלה  הוא דק"ש ראשונה דפ' מ"ש שבעול הרצון
שכתוב  כמו והיה שבפ' עצמן מצות מעשה מבחי'
דמלכא  אברים רמ"ח פקודין רמ"ח שהן כו' ולעבדו
למעלה  מעורר שמים מלכות ובעול כו' לבד אדם בחי'

עליונות: שבמצוות הרצון מקור בעצמות
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'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰‰Â אף רגל דהנה דוקא, ברגל הוא הזה ההילוך
שהרגל  רואים אנו מ"מ אך אחרונה, בחי' שהוא
מאות  שש במשה מ"ש וזהו כו', הראש את מעמיד
משה, לגבי רגל שנק' בקרבו אנכי אשר העם רגלי אלף
העמידו  שהם דוקא בקרבו אנכי אשר אעפי"כ אך
אלא  גדולה לך נתתי כלום רד לך ע"פ וכשארז"ל אותו,
אלף  ממנו ניטלו העגל חטא ע"י ולכך ישראל, בשביל

שהר  והיינו כו', וכן אורות כו' הראש את מעמיד גל
ברגלי' לילך יכול שאינו מי וע"כ ברגל, הוא ההילוך
הוא  ברגליים שמאיר שההילוך לפי ראי', ממצות פטור

רגל. בחי' ע"י דוקא
Í‡ אינן הרגליים שהרי רגלים שלש מ"ש י"ל עדיין

ורגליהם  מ"ש י"ל מתחלה הנה אך שתיים, אלא
בשעת  הרגליים את לכוון שצריך מזה ולמדו ישרה רגל
איתא  והנה כו'. ישרה רגל ורגליהם שנא' התפלה
ג"כ  וזהו תקט"ו, בגימ' ישרה ירושלמי בשם בתוספות
כו', ואתחנן כמנין תפילות תקט"ו התפלל שמשה
כל  בחי' דהנה הוא הענין תקט"ו, ענין מהו ולהבין
מהארץ  כשארז"ל ת"ק בחי' הכל הוא העולמות השתל'
עץ  שנה ת"ק הרקיע עובי שנה ת"ק מהלך לרקיע
הענין  דוקא, ת"ק למה ולהבין שנה. ת"ק מהלך החיים

כו' הגדולה ה' לך מדות ה' כנגד הוא ת"ק דהנה הוא
כל  כי אינון שית תימא ואי ה', הם המדות שעיקר
הוא  יסוד כי היינו יסוד בחי' דהיינו ובארץ בשמים
המדות  השפעת בחי' את שמקבל המדות כללות בחי'
המדות  עיקר אבל כו', כל כי שנק' וזהו למל', להשפיע
ה' אור פעמים ה' שיש וזהו חמשה, רק הם עצמן
כו', מדות ה' כנגד שהוא רקיע, פעמים ה' מים פעמים
ששרשן  ת"ק בבחי' הכל הוא השתלשלות שכל וזהו
המלאכי' של עבודתן הנה אך מדות, ה' מבחי' נמשך
ישרה  רגל וזהו במדות, מוחי' בחי' להמשיך הוא
ע"י  וזהו כו' בו"ה, י"ה מבחי' להמשיך דהיינו תקט"ו
בו"ה  י"ה מבחי' ממשיכי' עי"ז אוי"ר בבחי' עבודתם
דהיינו  ה' עמך יעבור עד כתי' בנש"י אך כו',
ע"י  וזהו כו' הוי' שם מבחי' למעלה שממשיכים
שיש  כמו זהו רגלים ג' כי והיינו רגלים, ג' יש שבנש"י
הרמה  יד וענין הרמה, יד החזקה יד הגדולה יד ידות ג'
רק  להם אין במלאכי' כי ידות הג' כללות שהוא היינו
בחי' שהוא כו' דרועא גבורה כו' דרועא חסד ידות ב'
אך  י"ה מבחי' רק ממשיכי' הם וע"כ לבד אוי"ר
ת"ת  בחי' שהוא הג' יד בחי' התכללות יש בנשמות
שלמעלה  מבחי' ממשיכי' עי"ז וע"כ מכתר ששרשו
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

בחי' שהוא ג"כ רגלים ג' ענין וזהו הוי' משם
כנגד  הוא רגלים ג' ענין דהנה הרגלים, של ההתכללות
וגמ"ח  השמאל קו הוא עבודה וגמ"ח ועבודה תורה
עיקר  והנה כו', האמצעי קו הוא  ותורה הימין קו הוא
כי  דוקא במעשה שנמשכו הוא וגמ"ח ועבודה תורה
כי  למלאכי' תורה ניתנה לא ולכך המעשה, הוא העיקר
רגל  שנק' וזהו מעשה, בחי' בהם שאין כו' יצה"ר כלום
דוקא  במעשה שנמשכו וע"י מעשה בחי' שהוא דוקא,
ברגל  הוא שההילוך וזהו דוקא, הילוך בחי' נעשה עי"ז
נמצא  כו', ההילוך נעשה עי"ז המעשה ע"י כי דוקא
ע"י  היינו ההילוך בחי' נעשה המעלות ב' שמחמת

כו'המעשה רגלים ג' בנש"י שיש שע"י וגם רגל שנק'

ג' כנגד הוא רגלים שג' וזהו התכללות, בחי' שהוא
בחי' נעשה עי"ז כו' ישראלים לוים כהנים אבות
כי  והיינו ברגל, יעברו בנהר מ"ש וזהו כו'. ההילוך
אבותיכם  ישבו הנהר בעבר כמ"ש היינו יעברו בנהר
בחי' שהוא מעדן היוצא נהר בחי' הוא נהר כי כו'
להמשיך  דהיינו הנהר בחי' את שיעברו וכדי חו"ב,
שהוא  דוקא הרגל ע"י זהו מחו"ב, שלמעלה מבחי'
דהיינו  בו נשמחה שם ועי"ז כו' השלישי רגל בחי'
כו' בין מהלכים לך ונתתי וזהו כו'. מהו"ע בבחי'
כו' למטה ומלמעלה למעלה מלמטה הילוך בחי' שהוא

וד"ל. כנ"ל

jlz ikxca m` ze`av 'd xn` dk

e"hxz jzelrda zay ,d"ra
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Â‰ÊÂ'א רגע אפי' יפרד שלא הארץ בקרב  לרוב וידגו
המחשבה  שמקשר ע"י דהיינו שבים, כדגים
להתפלל  יוכל עי"ז שירויח שע"י שיכוין למעשה
ב"ב, את ומפרנס הזן זה עת בכל צדקה ועושה וללמוד,
כל  כללות היא וצדקה ערכו לפי צדקה נותן וכ"א
את  לעשות נשמור כי לנו תהי' וצדקה כמ"ש המצות
מתעלה  עי"ז למעשה המחשבה מקשר ואם המצוה, כל
מקשר  אינו אם אבל נפרד, להיות יכול ואינו המעשה
אין  אבל צדקה אח"כ שנותן הגם למעשה המחשבה
במים  ליטבע יכול המח' ובריבוי זע"ז, חיבור להם
אדוני  נפש והיתה כתיב הנה כי דלעו"ז. סוף להם שאין
ונק' מאד, רחוק למקום קליעה הקלע בכף יקלענה כו'
הריחוק  עוצם מפני אך קלי' שהם הגם א"ס בשם
למעלה  שהוא עמלק קלי' כמו א"ס בשם נק' מאלקות
מפני  אלא הדעת מן למטה ה"ה ובאמת ודעת הטעם מן
מאד  ומתרחק המוחין ומאבד הקלי' לכל מקור שהוא
איזהו  משארז"ל וע"ד ודעת, הטעם מן למעלה נק' לכן
הרי  רוחותיו מד' רואהו שאין כל סוף להם שאין מים
של  שרו ליעקב שהראהו מה וע"ד סוף, להם שיש
כמ"ש  ירידה לו יהי' הרי ובאמת יורד ואינו עולה אדום

אריכות  מפני אלא כו', אורידך משם כו' תגביהי אם
בשם  נק' הריחוק עוצם מפני כן יורד, אינו נאמר הגלות
רבים  המים מן להשמר מגן תומ"צ היינו והתיבה א"ס,
ותורה  ומצלי מגינא בה דעסיק בעידנא מצות כמארז"ל
רבים. המים מן שמציל ומצלי מגינא עסיק דלא בעידנא

‰Ê·Â שנאמ מה צדיק יובן כי תמים, צדיק איש בנח ר
דנטר  מאן הזהר לפי' ואפי' תומ"צ, המקיים נק'
הברית  נטירת כי המצות כללות על ג"כ קאי כו' ברית
רמ"ח  וזהו בדומה מוליד דהרי האברים מכל כח היא
הנפש  הוא והדם הדם הילוך בלא להוליד וא"א מ"ע,
ובשפתיו  בפיו כמ"ש תמים, צ"ל והצדיק מל"ת, הוא
כי  עובד בשם כלל נק' לא וזהו עמו, בל ולבו כבדוני
יהי' כן בחיצוניות שהוא כמו כברו תוכו צ"ל
בו  יבוא קטן נקב יעשה אם בספינה כמו בפנימיות,
ליטבע  יכול כברו תוכו אין אם כמ"כ שיטבע עד מים
רוחני  חיות הוא החיות עיקר כי החיות, שיאבד דהיינו
ריבוי  עליו מקשר ואם אלקה, חלק הוי', חלק כי כמ"ש
נטבע, כמו וזהו חיותו מאבד הרי רבים דמים הטרדות
בכדי  להתיבה צריך הי' צדיק שהי' אע"פ שנח מה וזהו

רבים. המים מן להגן

zaiz jl dyr
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רלג c"ag i`iyp epizeax zxezn

כלל  ולב במוח מוגבל שאינו הרצון עצם נקודת פנימית
שנחשב  הכתר פנימית והוא כלל לרצון טעם שאין
הוא  אנת אמר דע"ז המאציל שבעצמות אחרונ' מבחי'
וזהו  כלל מדות מאינון ולאו עד י"ס בחושבן ולא חד
עצמיות  נקודה בבחי' למטה דלתתא אתערותא ידי על
אור  ועצמות פנימית בחי' ג"כ למעלה מעורר דנשמה
מעומקא  תשובה ע"י (וכמו הכתר אור שבפנימית א"ס
ולב  במוח מוגבל שבלתי הלב תעלומות הנק' דלבא
ולב  שבמוח אורות פרטי כל ישיגו לא ולעולם ומעשה
הלב  נקודת לבחי' יחד כולם בשיתוף גם ומעשה
שכולל  שבו התחתון לחצי רק ממש והעצמות הפנימי'
בחי' היינו ולמעלה כו' ולב דשכל ההתפשטות ריבוי
וראיה  כו' א"ס ועצמות פנימית שבו דכתר העליון חצי
גם  גדולים תשובה דבעלי אומר שגזרו מה הוא לזה
להנחיל  נאמר גמורים ובצדיקים גמורים מצדיקים
התחתון  בחצי ששרשו הבא העולם שהוא יש אוהבי
ב' הוא התחתון ויש תר"ך הוא דכתר כידוע לבד דכתר

ובעלי  תמצא מאין הבא דעולם שהחכמה קנה פעמים
ע"י  וכמ"כ הרצ"ע) עומק בפנימית מגיעים תשובה
המצות  מעשה מבחי' למעלה שהיא מצוה של שמחה
עול  קבלת ע"י או כנ"ל לבד אדם בבחי' שהן עצמן
עול  קבלת דהנה המצות מעשה שבכל שמים מלכות
ונשמע  נעשה כמו דוקא הרצון עצם ביטול רק הוא
אשר  לכל לשמוע הרצון נקודת בעצם עליהם שקיבלו

הרי ברצונו עליהם המצוה יגזור מגוף למעלה זה
רצון  עצם ובביטול העליון הרצון גילוי בחי' רק שאינה
מלכות  עול עליהם שמקבלי' כמו הרצון בבעל נתקשרו
ברצונו  התקשרותם זה אין ברצונו שיגזור מה לקיים
עצם  שבביטול ונמצא הרצון ומקור בעצם אלא לבד
למעלה  הוא דק"ש ראשונה דפ' מ"ש שבעול הרצון
שכתוב  כמו והיה שבפ' עצמן מצות מעשה מבחי'
דמלכא  אברים רמ"ח פקודין רמ"ח שהן כו' ולעבדו
למעלה  מעורר שמים מלכות ובעול כו' לבד אדם בחי'

עליונות: שבמצוות הרצון מקור בעצמות

daeyzd xry zncwd
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'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰‰Â אף רגל דהנה דוקא, ברגל הוא הזה ההילוך
שהרגל  רואים אנו מ"מ אך אחרונה, בחי' שהוא
מאות  שש במשה מ"ש וזהו כו', הראש את מעמיד
משה, לגבי רגל שנק' בקרבו אנכי אשר העם רגלי אלף
העמידו  שהם דוקא בקרבו אנכי אשר אעפי"כ אך
אלא  גדולה לך נתתי כלום רד לך ע"פ וכשארז"ל אותו,
אלף  ממנו ניטלו העגל חטא ע"י ולכך ישראל, בשביל

שהר  והיינו כו', וכן אורות כו' הראש את מעמיד גל
ברגלי' לילך יכול שאינו מי וע"כ ברגל, הוא ההילוך
הוא  ברגליים שמאיר שההילוך לפי ראי', ממצות פטור

רגל. בחי' ע"י דוקא
Í‡ אינן הרגליים שהרי רגלים שלש מ"ש י"ל עדיין

ורגליהם  מ"ש י"ל מתחלה הנה אך שתיים, אלא
בשעת  הרגליים את לכוון שצריך מזה ולמדו ישרה רגל
איתא  והנה כו'. ישרה רגל ורגליהם שנא' התפלה
ג"כ  וזהו תקט"ו, בגימ' ישרה ירושלמי בשם בתוספות
כו', ואתחנן כמנין תפילות תקט"ו התפלל שמשה
כל  בחי' דהנה הוא הענין תקט"ו, ענין מהו ולהבין
מהארץ  כשארז"ל ת"ק בחי' הכל הוא העולמות השתל'
עץ  שנה ת"ק הרקיע עובי שנה ת"ק מהלך לרקיע
הענין  דוקא, ת"ק למה ולהבין שנה. ת"ק מהלך החיים

כו' הגדולה ה' לך מדות ה' כנגד הוא ת"ק דהנה הוא
כל  כי אינון שית תימא ואי ה', הם המדות שעיקר
הוא  יסוד כי היינו יסוד בחי' דהיינו ובארץ בשמים
המדות  השפעת בחי' את שמקבל המדות כללות בחי'
המדות  עיקר אבל כו', כל כי שנק' וזהו למל', להשפיע
ה' אור פעמים ה' שיש וזהו חמשה, רק הם עצמן
כו', מדות ה' כנגד שהוא רקיע, פעמים ה' מים פעמים
ששרשן  ת"ק בבחי' הכל הוא השתלשלות שכל וזהו
המלאכי' של עבודתן הנה אך מדות, ה' מבחי' נמשך
ישרה  רגל וזהו במדות, מוחי' בחי' להמשיך הוא
ע"י  וזהו כו' בו"ה, י"ה מבחי' להמשיך דהיינו תקט"ו
בו"ה  י"ה מבחי' ממשיכי' עי"ז אוי"ר בבחי' עבודתם
דהיינו  ה' עמך יעבור עד כתי' בנש"י אך כו',
ע"י  וזהו כו' הוי' שם מבחי' למעלה שממשיכים
שיש  כמו זהו רגלים ג' כי והיינו רגלים, ג' יש שבנש"י
הרמה  יד וענין הרמה, יד החזקה יד הגדולה יד ידות ג'
רק  להם אין במלאכי' כי ידות הג' כללות שהוא היינו
בחי' שהוא כו' דרועא גבורה כו' דרועא חסד ידות ב'
אך  י"ה מבחי' רק ממשיכי' הם וע"כ לבד אוי"ר
ת"ת  בחי' שהוא הג' יד בחי' התכללות יש בנשמות
שלמעלה  מבחי' ממשיכי' עי"ז וע"כ מכתר ששרשו
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בחי' שהוא ג"כ רגלים ג' ענין וזהו הוי' משם
כנגד  הוא רגלים ג' ענין דהנה הרגלים, של ההתכללות
וגמ"ח  השמאל קו הוא עבודה וגמ"ח ועבודה תורה
עיקר  והנה כו', האמצעי קו הוא  ותורה הימין קו הוא
כי  דוקא במעשה שנמשכו הוא וגמ"ח ועבודה תורה
כי  למלאכי' תורה ניתנה לא ולכך המעשה, הוא העיקר
רגל  שנק' וזהו מעשה, בחי' בהם שאין כו' יצה"ר כלום
דוקא  במעשה שנמשכו וע"י מעשה בחי' שהוא דוקא,
ברגל  הוא שההילוך וזהו דוקא, הילוך בחי' נעשה עי"ז
נמצא  כו', ההילוך נעשה עי"ז המעשה ע"י כי דוקא
ע"י  היינו ההילוך בחי' נעשה המעלות ב' שמחמת

כו'המעשה רגלים ג' בנש"י שיש שע"י וגם רגל שנק'

ג' כנגד הוא רגלים שג' וזהו התכללות, בחי' שהוא
בחי' נעשה עי"ז כו' ישראלים לוים כהנים אבות
כי  והיינו ברגל, יעברו בנהר מ"ש וזהו כו'. ההילוך
אבותיכם  ישבו הנהר בעבר כמ"ש היינו יעברו בנהר
בחי' שהוא מעדן היוצא נהר בחי' הוא נהר כי כו'
להמשיך  דהיינו הנהר בחי' את שיעברו וכדי חו"ב,
שהוא  דוקא הרגל ע"י זהו מחו"ב, שלמעלה מבחי'
דהיינו  בו נשמחה שם ועי"ז כו' השלישי רגל בחי'
כו' בין מהלכים לך ונתתי וזהו כו'. מהו"ע בבחי'
כו' למטה ומלמעלה למעלה מלמטה הילוך בחי' שהוא

וד"ל. כנ"ל

jlz ikxca m` ze`av 'd xn` dk

e"hxz jzelrda zay ,d"ra
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a"lxz - l`eny zxez

Â‰ÊÂ'א רגע אפי' יפרד שלא הארץ בקרב  לרוב וידגו
המחשבה  שמקשר ע"י דהיינו שבים, כדגים
להתפלל  יוכל עי"ז שירויח שע"י שיכוין למעשה
ב"ב, את ומפרנס הזן זה עת בכל צדקה ועושה וללמוד,
כל  כללות היא וצדקה ערכו לפי צדקה נותן וכ"א
את  לעשות נשמור כי לנו תהי' וצדקה כמ"ש המצות
מתעלה  עי"ז למעשה המחשבה מקשר ואם המצוה, כל
מקשר  אינו אם אבל נפרד, להיות יכול ואינו המעשה
אין  אבל צדקה אח"כ שנותן הגם למעשה המחשבה
במים  ליטבע יכול המח' ובריבוי זע"ז, חיבור להם
אדוני  נפש והיתה כתיב הנה כי דלעו"ז. סוף להם שאין
ונק' מאד, רחוק למקום קליעה הקלע בכף יקלענה כו'
הריחוק  עוצם מפני אך קלי' שהם הגם א"ס בשם
למעלה  שהוא עמלק קלי' כמו א"ס בשם נק' מאלקות
מפני  אלא הדעת מן למטה ה"ה ובאמת ודעת הטעם מן
מאד  ומתרחק המוחין ומאבד הקלי' לכל מקור שהוא
איזהו  משארז"ל וע"ד ודעת, הטעם מן למעלה נק' לכן
הרי  רוחותיו מד' רואהו שאין כל סוף להם שאין מים
של  שרו ליעקב שהראהו מה וע"ד סוף, להם שיש
כמ"ש  ירידה לו יהי' הרי ובאמת יורד ואינו עולה אדום

אריכות  מפני אלא כו', אורידך משם כו' תגביהי אם
בשם  נק' הריחוק עוצם מפני כן יורד, אינו נאמר הגלות
רבים  המים מן להשמר מגן תומ"צ היינו והתיבה א"ס,
ותורה  ומצלי מגינא בה דעסיק בעידנא מצות כמארז"ל
רבים. המים מן שמציל ומצלי מגינא עסיק דלא בעידנא

‰Ê·Â שנאמ מה צדיק יובן כי תמים, צדיק איש בנח ר
דנטר  מאן הזהר לפי' ואפי' תומ"צ, המקיים נק'
הברית  נטירת כי המצות כללות על ג"כ קאי כו' ברית
רמ"ח  וזהו בדומה מוליד דהרי האברים מכל כח היא
הנפש  הוא והדם הדם הילוך בלא להוליד וא"א מ"ע,
ובשפתיו  בפיו כמ"ש תמים, צ"ל והצדיק מל"ת, הוא
כי  עובד בשם כלל נק' לא וזהו עמו, בל ולבו כבדוני
יהי' כן בחיצוניות שהוא כמו כברו תוכו צ"ל
בו  יבוא קטן נקב יעשה אם בספינה כמו בפנימיות,
ליטבע  יכול כברו תוכו אין אם כמ"כ שיטבע עד מים
רוחני  חיות הוא החיות עיקר כי החיות, שיאבד דהיינו
ריבוי  עליו מקשר ואם אלקה, חלק הוי', חלק כי כמ"ש
נטבע, כמו וזהו חיותו מאבד הרי רבים דמים הטרדות
בכדי  להתיבה צריך הי' צדיק שהי' אע"פ שנח מה וזהו

רבים. המים מן להגן

zaiz jl dyr

a"lxz gp 't c"qa
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.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

ב' בין ההבדל את נ"ע הרבי יגדיר הבאים בפרקים
לא שלכן 'שפע', על 'אור ' הלשון מעלת ואת הלשונות
בפי שגורה שהיתה 'שפע' בלשון המקובלים השתמשו

החוקרים.
äæéà àéä äòôùääã äøåî òôùã àåä íäéðéá ùøôääå

,ìá÷îä ìà òéôùîä ïî òôùðù øáã úåäîבשונה
וממהות בלבד, הארה המשכת שעניינו המאיר, מאור
היא, שפע  של ההגדרה כלום, ונחסר נשפע לא המאור

המשפיע. ממהות דבר שנשפע
גשמית: השפעה למהות  דוגמאות שתי  åîëåומביא

,êùîðå òôùð øáã úåäîù éðòì øéùòî ä÷ãöä úòôùä
לעני , והועבר ממנו  נחסר העשיר, אצל שהיה כסף אותו
ïåùì äæ ìò øîàðù íå÷îì íå÷îî íéîä úëùîä åîëå

åîëå ,òôù הפסוקיםלשוןíéîé òôù96íéî úòôù ,97,
כיון  "שפע" בלשון נקראת המים שהמשכת והסיבה

åë',ש íå÷îì íå÷îî íéëùîð íéîä úåäî íöò éøä
íéîä åîëå ,òéôùîäá ïåøñçå éåðéù úìòåô åæ äòôùäã

.'åë åëùîðù íå÷îî íéøñç íä éøä íéëùîðäשם שיש
אור  כמו שאינו  וכנ "ל משם. שנמשכו  כיון מים, פחות

האור. המשכת ֿ ידי על במאור נחסר שלא המאיר,
ùôðä úåçëá ïë åîëå,"שפע" המושג  çëáקיים åîëå

ùøôðå ìãáð éøä äìòîì ïáà ÷øåæùë ä÷éøæäכח
,äìòîì åàùåðå ïáàäá ùáìúîä ãéä çë úåäîîזה -

כיון  זהו טבעה, היפך למעלה , לעלות יכולה שהאבן
למעלה, אותה ומעלה  אותה מקיף מהיד éøäãשכח

,ãéä ïî ïáàä àöåéù øçàì àéä ä÷éøæä הזמן כל שהרי 
זריקה, עדיין  כאן אין היד, בתוך ìãáðשהאבן  éøä

ñàåå) åôé÷îù ïáàä ìò ãéä çë úåäîî äæá ùøôðå
íåøà íò èîòðמסביב שמקיפו --ìò-ìòù ,ãö ìëî (

ìôåð àåä éøä çëä äìëðùëå ,äìòîì àùåð àåä éãé
,äèîìבשעת ומתלבשכלומר, מהיד כוח יוצא הזריקה

שהיד בחוש וכנראה למעלה, אותה  ונושא  באבן
חזרה האבן נופלת נגמר, וכשהכח מהזריקה , מתעייפת

למטה.
úåùáìúä úðéçáá àåä äæ çëãהמשכת כאו שיש  כיון -

באופן  אלא ממילא בדרך להעשות  יכול לא  זה שפע,
פירוש שזה בענין, אקטיבית ופעולה התעסקות  של

היא זו, והתלבשות  "התלבשות". øåæä÷המושג  ãöî ïä

,÷øæðä øáãä ãöî ïäåהאקטיבית ההתעסקות כלומר,
הנפעל הדבר מצד והן  (האדם) הפועל מצד הן היא בזה

(האבן ).
àìù ÷åøæì êéøöù äæá ä÷éøæäá ñôúð ÷øåæä éøäã

,äîöòî ä÷éøæä äéäúשל פעולה כאן  שנעשית זה -
ללא שהרי  בה, הזורק התלבשות על מורה זריקה ,

הזריקה , תהיה לא הזורק, והתלבשות íâåהתעסקות
בזה בפעולה, הזורק התלבשות  את äòùáùרואים

,øçà øáã úåùòì ìåëé åðéà ïáàä úà ÷øåæùעסוק והוא
ה "זורק". שמצד ההתלבשות זו הזריקה. בפעולת כולו 

,åá úåùáìúä êøãá àåä ÷øæðä øáãäá äìåòôä ïëå
,úåùãçúä åá ìòåô éøäùמהותי שינוי  נעשה כלומר,

הנזרקת , האבן êôéäבפעולת äìòîì ïáàä êìéù àåäå
äèîì ãøéì àåä ïáàä òáèã åòáèהמשיכה כח  ,מצד

באבן, התחדשות היא למעלה ìåòôìוהעליה éãëáå
íà-éë àìéîî êøãá úåéäì øùôà éà úåùãçúä

.à÷åã úåùáìúäáלהעשות יכולה לא דבר התחדשות
פעולת את בדבר  יפעל שהמחדש  צריך אלא מעצמה,

ההתחדשות.
ùéì ìåìòå äìéò ïéá ùøôää äìòîì àåä äæ-êøã-ìòã

,ïéàîבא ששפע לשפע, אור בין ההבדל עלֿדרך -
כן  ממילא, נמשך ואור והתלבשות, התעסקות ֿ ידי על
יש היווצרות מאין . ליש ועלול עילה  בין  ההבדל הוא
ועלול עילה והשתלשלות התלבשות, בדרך היא מאין

ממילא. בדרך להיות יכולה
ìåìòä àá äìéòä úåèùôúäîù ïôåà ùé ìåìòå äìéòáã

ìéîî êøãáàשל באופן המשכה יש ועלול בעילה גם -
גם בהם שיש כיון כך, זה תמיד לא אבל התלבשות,

ממילא. באופן  המשכה
åîëå) הזוהר éôàå÷:98שאומר úèùôúà àúîëç éàä

,'åë äðéá äðéîממנה ויוצאת  מתפשטת הזו החכמה -
בדרך שזה משמע, ויוצאת" "מתפשטת ומהלשון  בינה ,

והתלבשות. התעסקות בדרך ולא ממילא
øîåì ùéåשל בספירות דלמעלה - נ"ע הרבי מדייק -

åë',אצילות íäìù úåéðåöéçá íâ úåãîå ïéçåîá àåä ïë
פעולה בדרך אינה  הספירות  שהתפשטות זה כלומר,
וגם הספירות בפנימיות גם  נכון ממילא, בדרך אלא
בדרך נמשכת המדות  חיצוניות שגם כיון בחיצוניותם,
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מהמוחין , äèîìממילא íãàáåורק שונה , úðéçááזה
'åë íäìù úåéîéðôäבדרך המידות נמשכים המוחין, של

כלל בדרך אנו  רואים  למטה האדם אצל כלומר, ממילא.
התעסקות בדרך החכמה ֿ ידי  על נעשה  הבינה שגילוי
החכמה פנימיות מתגלית כאשר רק ממילא, בדרך ולא
ואילו  ממילא, בדרך הבינה כח  ממנה להימשך יכול
חיצוניות רק כשמתגלים אפילו  העליונות, בספירות

ממילא בדרך מהם  המידות מתגלים ),המוחין
úåãîå ïéçåîá åîëåלמטה האדם úåéîéðôäשל úðéçáá

íäìù úåìãâäåגדלות" של בדרגה נמצא האדם כאשר -
ודקות הפשטה של באופן  מאירים שהמוחין  המוחין"
בשביל והתעסקות פעולה איזו לעשות  צריך לא השכל,

המידות , על ישפיעו êøòáאז ùשהמוחין ïä úåãîä
,ïéçåîä יותר נמוכה בדרגה הן המידות כלל בדרך

באמת, שהוא  כפי  הענין  את רואין  המוחין מהמוחין,
נראה וממילא עצמו  הרגש  כבר יש המידות מצד ואילו 
פנימיות מאירה כאשר אך כבאמיתתו, שלא הענין 
המוחין  לדרגת מתעלות המידות גם  המוחין, וגדלות

עצמו , הרגש  בהם מעורב úðéçááאז éøäולא
àìéîî êøãá úåãîä íéàá ïéçåîä úåìâúäå úåèùôúä

,'åë בין פער יש כאשר צריכה- למידות, המוחין דרגת
ואילו  למידות, המוחין בין  במעבר פעולה להיעשות
נמשכות הן הרי  המוחין, לדרגת מתעלות  כשהמידות

ממילא. בדרך מהמוחין
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באה  זו יראה כי העקדה, בנסיון אבינו אברהם – יריאיו אל ה' עין מזו: נעלית דרגה
למעלת  הגיע ועי"ז למעלה, הנשמה כמו מאהבה עבד למטה, בהיותו שגם מהאהבה,

העליונה  היראה

Ï·‡ ּבׁשם ּכן ּגם הּנקראת ּומדרגה ּבחינה עֹוד יׁש ¬»ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָ
הוי'" "עיני מּבחינת למעלה והיא אחת", ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָ"עין
ּד"עין  אחת עין ּבבחינת והיא עינים, ּבב' הּבטה ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָׁשהיא
ּדעקדה, ּבנסיֹון אברהם ּגּבי ׁשּנאמר יראיו" אל ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָה'

" אז לֹו ועל ׁשּנאמר אּתה", אלקים ירא ּכי ידעּתי עּתה ְְְֱֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
ּדלית  על "חבל יּנאי ר' ׁשּמכריז הּוא זֹו ּומדרגה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָּבחינה
ּגבֹוהה  מדרגה ׁשהיא עבד", לדרּתא ותרעא ּדרּתא, ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָליּה
היא  הּקֹודמת ׁשהּמדרגה ּבזה, הּקֹודמת מהּמדרגה ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָיֹותר
לענין  ממׁשילּה ולכן זֹו, מדרגה ּבער חיצֹונית ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבחינה
ההיא  ּובּמדרגה הּדירה, מעּקרי ׁשאינּה ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָמפּתחֹות,
ׁשהיא  הּתֹורה לגּבי החיצֹונּיים מפּתחֹות היא ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָהּיראה
לבית  ממׁשילּה זֹו מדרגה אבל הּפנימּיים, ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָמפּתחֹות
אמנם  הּדירה, מעּקרי היא הּדלת ׁשּגם הּדירה, ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָודלת
ׁשהיא  להּדירה ּדלת רק היא הּתֹורה הרי זֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבמדרגה
אבינּו אברהם זה – יראיו" אל ה' "עין וזהּו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהּיראה,
אלקים  ירא ּכי ידעּתי "עּתה ּבֹו ׁשּנאמר ְְֱֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹעליוֿהּׁשלֹום
יראה  ויתרֹון העקדה. הּנסיֹון ידי על לזה ׁשּבא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאּתה",

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר האהבה, מן ׁשּבאה לפי הּוא ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָזֹו
א) לא, ורחּוק,(סֹוטה קרּוב הם ויראה ּדאהבה ְְְְֲִִֵֵַָָָ

ׁשהיא  ּכמֹו הּנׁשמה עבֹודת ּבין ההפרׁש הּוא ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָּדבכללּות
ׁשעּקרּה ּבגּוף להתלּבׁש למּטה ירידתּה קדם ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹלמעלה
ׁשּיֹורדת  ּכמֹו הּנׁשמה ועבֹודת וקרּוב, אהבה ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָּבחינת
וזהּו הרחּוק. מן ׁשּבאה ּבּיראה ּדעּקרּה ּבּגּוף ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָלהתלּבׁש
ּכדי  אּלא עֹולמֹו את הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּברא ְֵֶֶַָָָָָָֹ"לא
ועם  הרחּוק. ענין נתּגּלה ׁשּבהתהּוּות מּלפניו", ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָׁשּייראּו
אין  הרי אצילּות לגּבי עׂשּיה ערֹו מּׁשאין ׁשּיֹותר ְֱֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָהיֹות
 ֿ עלּֿכל הּנה ּומּכלֿמקֹום עצמּות, לגּבי אצילּות ְְֲֲִִִֵֵַַַָָָערֹו
לרּוחני  ּגׁשמי ׁשּבין והרחּוק רּוחני, רחּוק רק הּוא ְְְִִִִִִֵֶַַָָָָּפנים
ּבענין  ּׁשּנתּגּלה מה וזהּו ּכלל, ּברּוחני ּדגמתֹו אין ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻהרי
עֹובד  היה עליוֿהּׁשלֹום אבינּו ואברהם ְְְִִֵַַַַָָָָָָָָההתהּוּות,
היה  ּבגּוף ּבהלּבׁשה למּטה ׁשּגם הינּו ְְְְֲֵֶַַַַַַָָָָָָמאהבה,
עבֹודתֹו ידי על הרי זה ועם מּמׁש, ׁשּלמעלה ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבמדרגה

ׁשה  הּיראה, מדרגת למעלת הּגיע הּמדרגה זאת יא ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָֹ
נעלית. ֲֵֵַַהּיֹותר
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ב' בין ההבדל את נ"ע הרבי יגדיר הבאים בפרקים
לא שלכן 'שפע', על 'אור ' הלשון מעלת ואת הלשונות
בפי שגורה שהיתה 'שפע' בלשון המקובלים השתמשו

החוקרים.
äæéà àéä äòôùääã äøåî òôùã àåä íäéðéá ùøôääå

,ìá÷îä ìà òéôùîä ïî òôùðù øáã úåäîבשונה
וממהות בלבד, הארה המשכת שעניינו המאיר, מאור
היא, שפע  של ההגדרה כלום, ונחסר נשפע לא המאור

המשפיע. ממהות דבר שנשפע
גשמית: השפעה למהות  דוגמאות שתי  åîëåומביא

,êùîðå òôùð øáã úåäîù éðòì øéùòî ä÷ãöä úòôùä
לעני , והועבר ממנו  נחסר העשיר, אצל שהיה כסף אותו
ïåùì äæ ìò øîàðù íå÷îì íå÷îî íéîä úëùîä åîëå

åîëå ,òôù הפסוקיםלשוןíéîé òôù96íéî úòôù ,97,
כיון  "שפע" בלשון נקראת המים שהמשכת והסיבה

åë',ש íå÷îì íå÷îî íéëùîð íéîä úåäî íöò éøä
íéîä åîëå ,òéôùîäá ïåøñçå éåðéù úìòåô åæ äòôùäã

.'åë åëùîðù íå÷îî íéøñç íä éøä íéëùîðäשם שיש
אור  כמו שאינו  וכנ "ל משם. שנמשכו  כיון מים, פחות

האור. המשכת ֿ ידי על במאור נחסר שלא המאיר,
ùôðä úåçëá ïë åîëå,"שפע" המושג  çëáקיים åîëå

ùøôðå ìãáð éøä äìòîì ïáà ÷øåæùë ä÷éøæäכח
,äìòîì åàùåðå ïáàäá ùáìúîä ãéä çë úåäîîזה -

כיון  זהו טבעה, היפך למעלה , לעלות יכולה שהאבן
למעלה, אותה ומעלה  אותה מקיף מהיד éøäãשכח

,ãéä ïî ïáàä àöåéù øçàì àéä ä÷éøæä הזמן כל שהרי 
זריקה, עדיין  כאן אין היד, בתוך ìãáðשהאבן  éøä

ñàåå) åôé÷îù ïáàä ìò ãéä çë úåäîî äæá ùøôðå
íåøà íò èîòðמסביב שמקיפו --ìò-ìòù ,ãö ìëî (

ìôåð àåä éøä çëä äìëðùëå ,äìòîì àùåð àåä éãé
,äèîìבשעת ומתלבשכלומר, מהיד כוח יוצא הזריקה

שהיד בחוש וכנראה למעלה, אותה  ונושא  באבן
חזרה האבן נופלת נגמר, וכשהכח מהזריקה , מתעייפת

למטה.
úåùáìúä úðéçáá àåä äæ çëãהמשכת כאו שיש  כיון -

באופן  אלא ממילא בדרך להעשות  יכול לא  זה שפע,
פירוש שזה בענין, אקטיבית ופעולה התעסקות  של

היא זו, והתלבשות  "התלבשות". øåæä÷המושג  ãöî ïä

,÷øæðä øáãä ãöî ïäåהאקטיבית ההתעסקות כלומר,
הנפעל הדבר מצד והן  (האדם) הפועל מצד הן היא בזה

(האבן ).
àìù ÷åøæì êéøöù äæá ä÷éøæäá ñôúð ÷øåæä éøäã

,äîöòî ä÷éøæä äéäúשל פעולה כאן  שנעשית זה -
ללא שהרי  בה, הזורק התלבשות על מורה זריקה ,

הזריקה , תהיה לא הזורק, והתלבשות íâåהתעסקות
בזה בפעולה, הזורק התלבשות  את äòùáùרואים

,øçà øáã úåùòì ìåëé åðéà ïáàä úà ÷øåæùעסוק והוא
ה "זורק". שמצד ההתלבשות זו הזריקה. בפעולת כולו 

,åá úåùáìúä êøãá àåä ÷øæðä øáãäá äìåòôä ïëå
,úåùãçúä åá ìòåô éøäùמהותי שינוי  נעשה כלומר,

הנזרקת , האבן êôéäבפעולת äìòîì ïáàä êìéù àåäå
äèîì ãøéì àåä ïáàä òáèã åòáèהמשיכה כח  ,מצד

באבן, התחדשות היא למעלה ìåòôìוהעליה éãëáå
íà-éë àìéîî êøãá úåéäì øùôà éà úåùãçúä

.à÷åã úåùáìúäáלהעשות יכולה לא דבר התחדשות
פעולת את בדבר  יפעל שהמחדש  צריך אלא מעצמה,

ההתחדשות.
ùéì ìåìòå äìéò ïéá ùøôää äìòîì àåä äæ-êøã-ìòã

,ïéàîבא ששפע לשפע, אור בין ההבדל עלֿדרך -
כן  ממילא, נמשך ואור והתלבשות, התעסקות ֿ ידי על
יש היווצרות מאין . ליש ועלול עילה  בין  ההבדל הוא
ועלול עילה והשתלשלות התלבשות, בדרך היא מאין

ממילא. בדרך להיות יכולה
ìåìòä àá äìéòä úåèùôúäîù ïôåà ùé ìåìòå äìéòáã

ìéîî êøãáàשל באופן המשכה יש ועלול בעילה גם -
גם בהם שיש כיון כך, זה תמיד לא אבל התלבשות,

ממילא. באופן  המשכה
åîëå) הזוהר éôàå÷:98שאומר úèùôúà àúîëç éàä

,'åë äðéá äðéîממנה ויוצאת  מתפשטת הזו החכמה -
בדרך שזה משמע, ויוצאת" "מתפשטת ומהלשון  בינה ,

והתלבשות. התעסקות בדרך ולא ממילא
øîåì ùéåשל בספירות דלמעלה - נ"ע הרבי מדייק -

åë',אצילות íäìù úåéðåöéçá íâ úåãîå ïéçåîá àåä ïë
פעולה בדרך אינה  הספירות  שהתפשטות זה כלומר,
וגם הספירות בפנימיות גם  נכון ממילא, בדרך אלא
בדרך נמשכת המדות  חיצוניות שגם כיון בחיצוניותם,
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מהמוחין , äèîìממילא íãàáåורק שונה , úðéçááזה
'åë íäìù úåéîéðôäבדרך המידות נמשכים המוחין, של

כלל בדרך אנו  רואים  למטה האדם אצל כלומר, ממילא.
התעסקות בדרך החכמה ֿ ידי  על נעשה  הבינה שגילוי
החכמה פנימיות מתגלית כאשר רק ממילא, בדרך ולא
ואילו  ממילא, בדרך הבינה כח  ממנה להימשך יכול
חיצוניות רק כשמתגלים אפילו  העליונות, בספירות

ממילא בדרך מהם  המידות מתגלים ),המוחין
úåãîå ïéçåîá åîëåלמטה האדם úåéîéðôäשל úðéçáá

íäìù úåìãâäåגדלות" של בדרגה נמצא האדם כאשר -
ודקות הפשטה של באופן  מאירים שהמוחין  המוחין"
בשביל והתעסקות פעולה איזו לעשות  צריך לא השכל,

המידות , על ישפיעו êøòáאז ùשהמוחין ïä úåãîä
,ïéçåîä יותר נמוכה בדרגה הן המידות כלל בדרך

באמת, שהוא  כפי  הענין  את רואין  המוחין מהמוחין,
נראה וממילא עצמו  הרגש  כבר יש המידות מצד ואילו 
פנימיות מאירה כאשר אך כבאמיתתו, שלא הענין 
המוחין  לדרגת מתעלות המידות גם  המוחין, וגדלות

עצמו , הרגש  בהם מעורב úðéçááאז éøäולא
àìéîî êøãá úåãîä íéàá ïéçåîä úåìâúäå úåèùôúä

,'åë בין פער יש כאשר צריכה- למידות, המוחין דרגת
ואילו  למידות, המוחין בין  במעבר פעולה להיעשות
נמשכות הן הרי  המוחין, לדרגת מתעלות  כשהמידות

ממילא. בדרך מהמוחין
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באה  זו יראה כי העקדה, בנסיון אבינו אברהם – יריאיו אל ה' עין מזו: נעלית דרגה
למעלת  הגיע ועי"ז למעלה, הנשמה כמו מאהבה עבד למטה, בהיותו שגם מהאהבה,

העליונה  היראה

Ï·‡ ּבׁשם ּכן ּגם הּנקראת ּומדרגה ּבחינה עֹוד יׁש ¬»ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָ
הוי'" "עיני מּבחינת למעלה והיא אחת", ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָ"עין
ּד"עין  אחת עין ּבבחינת והיא עינים, ּבב' הּבטה ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָׁשהיא
ּדעקדה, ּבנסיֹון אברהם ּגּבי ׁשּנאמר יראיו" אל ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָה'

" אז לֹו ועל ׁשּנאמר אּתה", אלקים ירא ּכי ידעּתי עּתה ְְְֱֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
ּדלית  על "חבל יּנאי ר' ׁשּמכריז הּוא זֹו ּומדרגה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָּבחינה
ּגבֹוהה  מדרגה ׁשהיא עבד", לדרּתא ותרעא ּדרּתא, ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָליּה
היא  הּקֹודמת ׁשהּמדרגה ּבזה, הּקֹודמת מהּמדרגה ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָיֹותר
לענין  ממׁשילּה ולכן זֹו, מדרגה ּבער חיצֹונית ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבחינה
ההיא  ּובּמדרגה הּדירה, מעּקרי ׁשאינּה ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָמפּתחֹות,
ׁשהיא  הּתֹורה לגּבי החיצֹונּיים מפּתחֹות היא ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָהּיראה
לבית  ממׁשילּה זֹו מדרגה אבל הּפנימּיים, ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָמפּתחֹות
אמנם  הּדירה, מעּקרי היא הּדלת ׁשּגם הּדירה, ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָודלת
ׁשהיא  להּדירה ּדלת רק היא הּתֹורה הרי זֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבמדרגה
אבינּו אברהם זה – יראיו" אל ה' "עין וזהּו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהּיראה,
אלקים  ירא ּכי ידעּתי "עּתה ּבֹו ׁשּנאמר ְְֱֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹעליוֿהּׁשלֹום
יראה  ויתרֹון העקדה. הּנסיֹון ידי על לזה ׁשּבא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאּתה",

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר האהבה, מן ׁשּבאה לפי הּוא ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָזֹו
א) לא, ורחּוק,(סֹוטה קרּוב הם ויראה ּדאהבה ְְְְֲִִֵֵַָָָ

ׁשהיא  ּכמֹו הּנׁשמה עבֹודת ּבין ההפרׁש הּוא ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָּדבכללּות
ׁשעּקרּה ּבגּוף להתלּבׁש למּטה ירידתּה קדם ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹלמעלה
ׁשּיֹורדת  ּכמֹו הּנׁשמה ועבֹודת וקרּוב, אהבה ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָּבחינת
וזהּו הרחּוק. מן ׁשּבאה ּבּיראה ּדעּקרּה ּבּגּוף ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָלהתלּבׁש
ּכדי  אּלא עֹולמֹו את הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּברא ְֵֶֶַָָָָָָֹ"לא
ועם  הרחּוק. ענין נתּגּלה ׁשּבהתהּוּות מּלפניו", ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָׁשּייראּו
אין  הרי אצילּות לגּבי עׂשּיה ערֹו מּׁשאין ׁשּיֹותר ְֱֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָהיֹות
 ֿ עלּֿכל הּנה ּומּכלֿמקֹום עצמּות, לגּבי אצילּות ְְֲֲִִִֵֵַַַָָָערֹו
לרּוחני  ּגׁשמי ׁשּבין והרחּוק רּוחני, רחּוק רק הּוא ְְְִִִִִִֵֶַַָָָָּפנים
ּבענין  ּׁשּנתּגּלה מה וזהּו ּכלל, ּברּוחני ּדגמתֹו אין ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻהרי
עֹובד  היה עליוֿהּׁשלֹום אבינּו ואברהם ְְְִִֵַַַַָָָָָָָָההתהּוּות,
היה  ּבגּוף ּבהלּבׁשה למּטה ׁשּגם הינּו ְְְְֲֵֶַַַַַַָָָָָָמאהבה,
עבֹודתֹו ידי על הרי זה ועם מּמׁש, ׁשּלמעלה ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבמדרגה

ׁשה  הּיראה, מדרגת למעלת הּגיע הּמדרגה זאת יא ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָֹ
נעלית. ֲֵֵַַהּיֹותר
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.„Î ואנחנו הוריי היו תרע"ד הפסח חג
בוויסבאדן.

של  שבשביעי אבי, סיפר פסח של שביעי בסעודת
מוהר"ש: אאזמו"ר כ"ק הסבא, אמר תרל"ה, פסח
מקור  הוא פסח של ששביעי אמר הבעל־שם־טוב
של  ושביעי השמחה זמן הוא עצרת שמיני השמחה.

השמחה  מקור  .פסח
.‰Î כל ולא 'פנימי',  'עצמי' כל הוא: ידוע כלל

ב'פנימי' ל'עצמי', כלי הוא 'פנימי' 'עצמי'.  'פנימי'
'עצמי'. של הענין עדיין זה אין אך ענין, מתעצם

.ÂÎ מן שאין הוא, ומושג מובן מושכל דבר
למעלה. שהוא כפי למטה יהיה ש'עצמי' ההכרח
בדוגמא  למטה שהוא שמי הוא המוחלט דבר מאידך,

'עצמי'. הוא  מעלה של
.ÊÎ היה עניניו בכל אבי: אמר תרס"ג כסלו י"ט

יד  הרבי כשהעביר מעלה. של בדוגמא למטה הרבי
בודאי  זה היה אחר, למקום אחד ממקום קדשו
רגע  באותו שהיה לגילוי בהתאם מעלה, של בדוגמא

האצילות. בעולם ימינא דרועא בחסד

.ÁÎ,בלילה שלש בשעה תרס"ד פסח של שביעי
אז  למדתי לחדרי. הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד נכנס
הרבי  מסביר שם נ', פרק באמצע האמונה" ב"שער
את  מבררת האלקית שהנפש שהבירור האמצעי,
ב"ן  מברר אדם,  מ"ה של הענין הוא הבהמית הנפש
האש  רתיחת ידי שעל מהתבשיל במשל בהמה, 

והרע. הטוב והתגלות הפרדת בתבשיל נעשה
מה  ושאל: התיישב הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
היה  שולחני על פסח? של בשביעי חסידי אברך לומד
למדתי  אם אותי שאל ואבי חיים", "דרך הספר מונח
שלי  הלימוד שיעורי שבמסגרת עניתי חיים". "דרך
המטה  שעל שמע קריאת לפני לילה כל לומד אני
למרות  אבי: לי אמר חיים". ב"דרך מפרק חלק
מאמרי  כל כולל החסידי טוב" מה בעתו שה"ודבר
חיים", ו"דרך התשובה" "אגרת ובראשם עבודה
בהם  לעורר שצריכים זמנים ישנם אף־על־פי־כן
שהוא  פסח של בשביעי ובפרט השמחה, קו את יותר

השמחה. מקור
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תרצ"ז  אייר כ"ג ב"ה,

אטוואצק 

וו"ח  תהלה לשם הנודע הרה"ג ידידי

שי' ישראל מוהר"ר אי"א

וברכה, שלום

מפורט  פ"ש לשמוע במאד אשמח מכתבו, על במענה

ולהתראות. יחיו, עליהם ד' בארצה"ב אשר אנ"ש מידידנו

בסאנאטאריום  להיות לי מוכרח בריאותי מצב לפי אמנם

אם  בעזה"י בדעתי אשר הפראפעסארן, עם להתראות וגם

הבע"ל  סיון בחצי לנסוע ביכולתי יהי' רק

לנסוע  באפשרי יהי' ואם וויען, אצל להסאנאטאריום

יאמרו  ואפשר בפאריז הפראפעסארן עם להתראות אח"כ

בקרוב  רפו"ש לי ישלח השי"ת קוהר, לאיזה לנסוע לי

ההוא  למקום לבוא יכול בעזה"י הנה יחיו, אנ"ש כברכת

צלחה.

ומברכו  הדו"ש

יצחק. יוסף
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אגרות קודש
]ג' אדר, ה'תשל"ב[

ללמוד בכולל בלי משכורת – אינו ענין.

וכן לא בישיבה תיכונית.

שי' שעל אתר  ידידים  עם  יתייעץ   – הדרושה  בפרטיות  כשיתבררו   – בנוגע שאר האפשריות 

ויחליט )ביחד עם ב"ג תי'( בהתאם.

אזכיר עה"צ.

מנחם שניאורסאהן
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Iåçáå úáùáëøaãéå ¨²¬§©§−§«ŸŸ¨«©§©¥¬

:øîàl äLî-ìà ýåýéâëíéîNa Eì-ç÷ äzàå §Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ§©¨´©§»§¨¦´
íNa-ïîp÷å úBàî Lîç øBøc-øî LàøŸ¼¨§Æ£¥´¥½§¦§¨¤¬¤
íéMîç íNá-äð÷e íéúàîe íéMîç Búéöçî©«£¦−£¦¦´¨¨®¦§¥−Ÿ¤£¦¦¬

:íéúàîeãëLãwä ì÷La úBàî Lîç äc÷å ¨¨«¦§¦¾̈£¥¬¥−§¤´¤©®Ÿ¤
:ïéä úéæ ïîLåäëLã÷-úçLî ïîL Búà úéNrå §¤¬¤©−¦¦«§¨¦´¨ŸÀ¤ µ¤¦§©½Ÿ¤

ïîL ç÷ø äNrî úç÷øî ç÷øLã÷-úçLî ¬Ÿ©¦§©−©©«£¥´Ÿ¥®©¤¬¤¦§©−Ÿ¤
:äéäéåëïBøà úàå ãrBî ìäà-úà Bá zçLîe ¦«§¤«¨«©§¨¬−¤´Ÿ¤¥®§¥−£¬

:úãräæë-úàå åéìk-ìk-úàå ïçìMä-úàå ¨«¥ª«§¤©ª§¨Æ§¤¨¥½̈§¤
:úøèwä çaæî úàå äéìk-úàå äøðnäçë-úàå ©§Ÿ̈−§¤¥¤®¨§¥−¦§©¬©§«Ÿ¤§¤

-úàå øikä-úàå åéìk-ìk-úàå äìòä çaæî¦§©¬¨«Ÿ−̈§¤¨¥¨®§¤©¦−Ÿ§¤

:Bpkèë-ìk íéLã÷ Lã÷ eéäå íúà zLc÷å ©«§¦©§¨´Ÿ½̈§¨−´Ÿ¤¨«¨¦®¨
:Lc÷é íäa râpäìåéða-úàå ïøäà-úàå ©Ÿ¥¬©¨¤−¦§¨«§¤©«£¬Ÿ§¤¨−̈

ì ïäëì íúà zLc÷å çLîz:éàìéða-ìàå ¦§®̈§¦©§¨¬Ÿ−̈§©¥¬¦«§¤§¥¬
äéäé Lã÷-úçLî ïîL øîàì øaãz ìûøNé¦§¨¥−§©¥´¥®ŸÂ¤¤¦§©¸Ÿ¤¦«§¤¬

:íëéúøãì éì äæáìCñéé àì íãà øNa-ìr ¤²¦−§Ÿ«Ÿ¥¤«©§©³¨¨Æ´Ÿ¦½̈
Lã÷ àeä Lã÷ eäîk eNrú àì Bzðkúîáe§©̧§ª§½¬Ÿ©«£−¨®Ÿ´Ÿ¤½−Ÿ¤

:íëì äéäéâìïzé øLàå eäîk ç÷øé øLà Léà ¦«§¤¬¨¤«¦µ£¤´¦§©´¨½Ÿ©«£¤¬¦¥²
:åénrî úøëðå øæ-ìr epnîñãìýåýé øîàiå ¦¤−©¨®§¦§©−¥«©¨«©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸

äðaìçå úìçLe | óèð íénñ Eì-ç÷ äLî-ìà¤¤¹©§´©¦À¨¨³§¥̧¤Æ§¤§§½̈
:äéäé ãáa ãa äkæ äðáìe íénñäìúéNrå ©¦−§Ÿ¨´©®̈©¬§©−¦«§¤«§¨¦³¨

øBäè çlîî ç÷Bø äNrî ç÷ø úøè÷ dúàŸ¨Æ§½Ÿ¤−Ÿ©©«£¥´¥®©§ª−̈¨¬
:Lã÷åìäpnî äzúðå ÷ãä äpnî z÷çLå «Ÿ¤§¨«©§¨´¦¤»¨»¨¥¼§¨«©¨̧¦¤¹¨

änL Eì ãreà øLà ãrBî ìäàa úãrä éðôì¦§¥³¨«¥ªÆ§´Ÿ¤¥½£¤²¦¨¥¬§−¨®¨
:íëì äéäz íéLã÷ Lã÷æìøLà úøèwäå ¬Ÿ¤¨«¨¦−¦«§¤¬¨¤«§©§¸Ÿ¤Æ£¤´

äéäz Lã÷ íëì eNrú àì dzðkúîa äNrz©«£¤½§©̧§ª§½̈¬Ÿ©«£−¨¤®²Ÿ¤¦«§¤¬
:ýåýéì Eìçìçéøäì äBîë äNré-øLà Léà §−©«Ÿ̈«¦²£¤©«£¤¬¨−¨§¨¦´©

:åénrî úøëðå dañàìàýåýé øaãéå ¨®§¦§©−¥«©¨«©§©¥¬§Ÿ̈−
:øîàl äLî-ìàáìûìöa íLá éúàø÷ äàø ¤¤¬¥«Ÿ§¥−¨¨´¦§¥®§©§¥²

:äãeäé ähîì øeç-ïá éøeà-ïaâBúà àlîàå ¤¦¬¤−§©¥¬§¨«¨«£©¥¬Ÿ−
-ìëáe úrãáe äðeáúáe äîëça íéýìû çeǿ©¡Ÿ¦®§¨§¨²¦§¨¬§©−©§¨

:äëàìîãáäfa úBNrì úáLçî áLçì §¨¨«©§−Ÿ©«£¨®Ÿ©«£²©¨¨¬
:úLçpáe óñkáeäúàlîì ïáà úLøçáe ©¤−¤©§«¤©«£¬¤¤²¤§©−Ÿ

:äëàìî-ìëa úBNrì õr úLøçáeåäpä éðàå ©«£´¤¥®©«£−§¨§¨¨«©«£¦º¦¥¯
ïã-ähîì Cîñéçà-ïa áàéìäà úà Bzà ézúð̈©´¦¦À¥´¨«¢¦º̈¤£¦«¨¨Æ§©¥½̈
úà eNrå äîëç ézúð áì-íëç-ìk áìáe§¥¬¨£©¥−¨©´¦¨§¨®§¨¾¥−

:Eúéeö øLà-ìkæïøàä-úàå ãrBî ìäà | úà ¨£¤¬¦¦¦«¥´´Ÿ¤¥À§¤¨«¨ŸÆ
éìk-ìk úàå åéìr øLà úøtkä-úàå úãrì̈«¥ª½§¤©©−Ÿ¤£¤´¨®̈§¥−¨§¥¬

:ìäàäçäøðnä-úàå åéìk-úàå ïçìMä-úàå ¨«Ÿ¤§¤©ª§¨Æ§¤¥½̈§¤©§Ÿ̈¬
:úøèwä çaæî úàå äéìk-ìk-úàå äøähä©§Ÿ̈−§¤¨¥¤®¨§¥−¦§©¬©§«Ÿ¤

èøBikä-úàå åéìk-ìk-úàå äìòä çaæî-úàå§¤¦§©¬¨«Ÿ−̈§¤¨¥®̈§¤©¦−
:Bpk-úàåéLãwä éãâa-úàå ãøOä éãâa úàå §¤©«§¥−¦§¥´©§¨®§¤¦§¥³©¸Ÿ¤Æ

:ïäëì åéðá éãâa-úàå ïäkä ïøäàìàéúàå §©«£´Ÿ©Ÿ¥½§¤¦§¥¬¨−̈§©¥«§¥̧
ìëk Lãwì íénqä úøè÷-úàå äçLnä ïîL¤¯¤©¦§¨²§¤§¬Ÿ¤©©¦−©®Ÿ¤§¬Ÿ



רלז c"ag i`iyp epizeax zxezn

w"dla `"yzÎz"y'd - zegiyd xtq

.„Î ואנחנו הוריי היו תרע"ד הפסח חג
בוויסבאדן.

של  שבשביעי אבי, סיפר פסח של שביעי בסעודת
מוהר"ש: אאזמו"ר כ"ק הסבא, אמר תרל"ה, פסח
מקור  הוא פסח של ששביעי אמר הבעל־שם־טוב
של  ושביעי השמחה זמן הוא עצרת שמיני השמחה.

השמחה  מקור  .פסח
.‰Î כל ולא 'פנימי',  'עצמי' כל הוא: ידוע כלל

ב'פנימי' ל'עצמי', כלי הוא 'פנימי' 'עצמי'.  'פנימי'
'עצמי'. של הענין עדיין זה אין אך ענין, מתעצם

.ÂÎ מן שאין הוא, ומושג מובן מושכל דבר
למעלה. שהוא כפי למטה יהיה ש'עצמי' ההכרח
בדוגמא  למטה שהוא שמי הוא המוחלט דבר מאידך,

'עצמי'. הוא  מעלה של
.ÊÎ היה עניניו בכל אבי: אמר תרס"ג כסלו י"ט

יד  הרבי כשהעביר מעלה. של בדוגמא למטה הרבי
בודאי  זה היה אחר, למקום אחד ממקום קדשו
רגע  באותו שהיה לגילוי בהתאם מעלה, של בדוגמא

האצילות. בעולם ימינא דרועא בחסד

.ÁÎ,בלילה שלש בשעה תרס"ד פסח של שביעי
אז  למדתי לחדרי. הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד נכנס
הרבי  מסביר שם נ', פרק באמצע האמונה" ב"שער
את  מבררת האלקית שהנפש שהבירור האמצעי,
ב"ן  מברר אדם,  מ"ה של הענין הוא הבהמית הנפש
האש  רתיחת ידי שעל מהתבשיל במשל בהמה, 

והרע. הטוב והתגלות הפרדת בתבשיל נעשה
מה  ושאל: התיישב הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
היה  שולחני על פסח? של בשביעי חסידי אברך לומד
למדתי  אם אותי שאל ואבי חיים", "דרך הספר מונח
שלי  הלימוד שיעורי שבמסגרת עניתי חיים". "דרך
המטה  שעל שמע קריאת לפני לילה כל לומד אני
למרות  אבי: לי אמר חיים". ב"דרך מפרק חלק
מאמרי  כל כולל החסידי טוב" מה בעתו שה"ודבר
חיים", ו"דרך התשובה" "אגרת ובראשם עבודה
בהם  לעורר שצריכים זמנים ישנם אף־על־פי־כן
שהוא  פסח של בשביעי ובפרט השמחה, קו את יותר

השמחה. מקור

y"z'd ,gqt n"deg zay

•

1
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27

28
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34

35

36

37

ycew zexb`

תרצ"ז  אייר כ"ג ב"ה,

אטוואצק 

וו"ח  תהלה לשם הנודע הרה"ג ידידי

שי' ישראל מוהר"ר אי"א

וברכה, שלום

מפורט  פ"ש לשמוע במאד אשמח מכתבו, על במענה

ולהתראות. יחיו, עליהם ד' בארצה"ב אשר אנ"ש מידידנו

בסאנאטאריום  להיות לי מוכרח בריאותי מצב לפי אמנם

אם  בעזה"י בדעתי אשר הפראפעסארן, עם להתראות וגם

הבע"ל  סיון בחצי לנסוע ביכולתי יהי' רק

לנסוע  באפשרי יהי' ואם וויען, אצל להסאנאטאריום

יאמרו  ואפשר בפאריז הפראפעסארן עם להתראות אח"כ

בקרוב  רפו"ש לי ישלח השי"ת קוהר, לאיזה לנסוע לי

ההוא  למקום לבוא יכול בעזה"י הנה יחיו, אנ"ש כברכת

צלחה.

ומברכו  הדו"ש

יצחק. יוסף

ci jxk v"iixden w"b`

•

1

2

3

4
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7

8

9
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12

13

oey`x - `l ,l - `yz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

àùú úùøô
ìàé:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåïåùàøáéàOú ék ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ¦´¦º̈

Léà eðúðå íäéã÷ôì ìàøNé-éða Làø-úà¤¬Ÿ§¥«¦§¨¥»¦§ª«¥¤¼§¨̧§¹¦´
íäá äéäé-àìå íúà ã÷ôa ýåýéì BLôð øôk̄Ÿ¤©§²©«Ÿ̈−¦§´ŸŸ¨®§Ÿ¦«§¤¬¨¤²

âð:íúà ã÷ôa óâéøáòä-ìk eðzé | äæ ¤−¤¦§¬ŸŸ¨«¤´¦§À¨¨«Ÿ¥Æ
Lãwä ì÷La ì÷Mä úéöçî íéã÷tä-ìr©©§ª¦½©«£¦¬©¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤
äîeøz ì÷Mä úéöçî ì÷Mä äøb íéøNr¤§¦³¥¨Æ©¤½¤©«£¦´©¤½¤§−̈

:ýåýéì(éåì)ãéïaî íéã÷tä-ìr øáòä ìk ©«Ÿ̈«ÀŸ¨«Ÿ¥Æ©©§ª¦½¦¤²
:ýåýé úîeøz ïzé äìrîå äðL íéøNr¤§¦¬¨−̈¨®̈§¨¦¥−§©¬§Ÿ̈«

åèúéöçnî èérîé àì ìcäå äaøé-àì øéLrä¤«¨¦´«Ÿ©§¤À§©©Æ´Ÿ©§¦½¦©«£¦−
-ìr øtëì ýåýé úîeøz-úà úúì ì÷Mä©¨®¤¨¥Æ¤§©´§Ÿ̈½§©¥−©

:íëéúLôðæèúàî íéøtkä óñk-úà zç÷ìå ©§«Ÿ¥¤«§¨«©§º̈¤¤´¤©¦ª¦À¥¥Æ
ãrBî ìäà úãár-ìr Búà zúðå ìàøNé éða§¥´¦§¨¥½§¨«©¨´Ÿ½©£Ÿ©−´Ÿ¤¥®
øtëì ýåýé éðôì ïBøkæì ìûøNé éðáì äéäå§¨¨Á¦§¥̧¦§¨¥³§¦¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½§©¥−

:íëéúLôð-ìrô(ìàøùé)æéäLî-ìà ýåýé øaãéå ©©§«Ÿ¥¤«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬
:øîàlçéúLçð Bpëå úLçð øBik úéNrå ¥«Ÿ§¨¦¹¨¦¬§²¤§©¬§−¤

çaænä ïéáe ãrBî ìäà-ïéa Búà zúðå äöçøì§¨§®̈§¨«©¨´ŸÀ¥«³Ÿ¤¥Æ¥´©¦§¥½©
:íéî änL zúðåèéepnî åéðáe ïøäà eöçøå §¨«©¨¬−̈¨¨«¦§¨«£²©«£¬Ÿ¨−̈¦¤®

:íäéìâø-úàå íäéãé-úàëìäà-ìà íàáa ¤§¥¤−§¤©§¥¤«§Ÿº̈¤¯Ÿ¤
-ìà ízLâá Bà eúîé àìå íéî-eöçøé ãrBî¥²¦§£©−¦§´Ÿ¨ª®´§¦§¨³¤

ì çaænäøéè÷äì úøL:ýåýéì äMààëeöçøå ©¦§¥̧©Æ§¨¥½§©§¦¬¦¤−©«Ÿ̈«§¨«£²
-÷ç íäì äúéäå eúîé àìå íäéìâøå íäéãé§¥¤¬§©§¥¤−§´Ÿ¨ª®§¨«§¨̧¨¤¯¨

:íúøãì Bòøæìe Bì íìBòôúçðîá ë"r
Iåçáå úáùáëøaãéå ¨²¬§©§−§«ŸŸ¨«©§©¥¬

:øîàl äLî-ìà ýåýéâëíéîNa Eì-ç÷ äzàå §Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ§©¨´©§»§¨¦´
íNa-ïîp÷å úBàî Lîç øBøc-øî LàøŸ¼¨§Æ£¥´¥½§¦§¨¤¬¤
íéMîç íNá-äð÷e íéúàîe íéMîç Búéöçî©«£¦−£¦¦´¨¨®¦§¥−Ÿ¤£¦¦¬

:íéúàîeãëLãwä ì÷La úBàî Lîç äc÷å ¨¨«¦§¦¾̈£¥¬¥−§¤´¤©®Ÿ¤
:ïéä úéæ ïîLåäëLã÷-úçLî ïîL Búà úéNrå §¤¬¤©−¦¦«§¨¦´¨ŸÀ¤ µ¤¦§©½Ÿ¤

ïîL ç÷ø äNrî úç÷øî ç÷øLã÷-úçLî ¬Ÿ©¦§©−©©«£¥´Ÿ¥®©¤¬¤¦§©−Ÿ¤
:äéäéåëïBøà úàå ãrBî ìäà-úà Bá zçLîe ¦«§¤«¨«©§¨¬−¤´Ÿ¤¥®§¥−£¬

:úãräæë-úàå åéìk-ìk-úàå ïçìMä-úàå ¨«¥ª«§¤©ª§¨Æ§¤¨¥½̈§¤
:úøèwä çaæî úàå äéìk-úàå äøðnäçë-úàå ©§Ÿ̈−§¤¥¤®¨§¥−¦§©¬©§«Ÿ¤§¤

-úàå øikä-úàå åéìk-ìk-úàå äìòä çaæî¦§©¬¨«Ÿ−̈§¤¨¥¨®§¤©¦−Ÿ§¤

:Bpkèë-ìk íéLã÷ Lã÷ eéäå íúà zLc÷å ©«§¦©§¨´Ÿ½̈§¨−´Ÿ¤¨«¨¦®¨
:Lc÷é íäa râpäìåéða-úàå ïøäà-úàå ©Ÿ¥¬©¨¤−¦§¨«§¤©«£¬Ÿ§¤¨−̈

ì ïäëì íúà zLc÷å çLîz:éàìéða-ìàå ¦§®̈§¦©§¨¬Ÿ−̈§©¥¬¦«§¤§¥¬
äéäé Lã÷-úçLî ïîL øîàì øaãz ìûøNé¦§¨¥−§©¥´¥®ŸÂ¤¤¦§©¸Ÿ¤¦«§¤¬

:íëéúøãì éì äæáìCñéé àì íãà øNa-ìr ¤²¦−§Ÿ«Ÿ¥¤«©§©³¨¨Æ´Ÿ¦½̈
Lã÷ àeä Lã÷ eäîk eNrú àì Bzðkúîáe§©̧§ª§½¬Ÿ©«£−¨®Ÿ´Ÿ¤½−Ÿ¤

:íëì äéäéâìïzé øLàå eäîk ç÷øé øLà Léà ¦«§¤¬¨¤«¦µ£¤´¦§©´¨½Ÿ©«£¤¬¦¥²
:åénrî úøëðå øæ-ìr epnîñãìýåýé øîàiå ¦¤−©¨®§¦§©−¥«©¨«©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸

äðaìçå úìçLe | óèð íénñ Eì-ç÷ äLî-ìà¤¤¹©§´©¦À¨¨³§¥̧¤Æ§¤§§½̈
:äéäé ãáa ãa äkæ äðáìe íénñäìúéNrå ©¦−§Ÿ¨´©®̈©¬§©−¦«§¤«§¨¦³¨

øBäè çlîî ç÷Bø äNrî ç÷ø úøè÷ dúàŸ¨Æ§½Ÿ¤−Ÿ©©«£¥´¥®©§ª−̈¨¬
:Lã÷åìäpnî äzúðå ÷ãä äpnî z÷çLå «Ÿ¤§¨«©§¨´¦¤»¨»¨¥¼§¨«©¨̧¦¤¹¨

änL Eì ãreà øLà ãrBî ìäàa úãrä éðôì¦§¥³¨«¥ªÆ§´Ÿ¤¥½£¤²¦¨¥¬§−¨®¨
:íëì äéäz íéLã÷ Lã÷æìøLà úøèwäå ¬Ÿ¤¨«¨¦−¦«§¤¬¨¤«§©§¸Ÿ¤Æ£¤´

äéäz Lã÷ íëì eNrú àì dzðkúîa äNrz©«£¤½§©̧§ª§½̈¬Ÿ©«£−¨¤®²Ÿ¤¦«§¤¬
:ýåýéì Eìçìçéøäì äBîë äNré-øLà Léà §−©«Ÿ̈«¦²£¤©«£¤¬¨−¨§¨¦´©

:åénrî úøëðå dañàìàýåýé øaãéå ¨®§¦§©−¥«©¨«©§©¥¬§Ÿ̈−
:øîàl äLî-ìàáìûìöa íLá éúàø÷ äàø ¤¤¬¥«Ÿ§¥−¨¨´¦§¥®§©§¥²

:äãeäé ähîì øeç-ïá éøeà-ïaâBúà àlîàå ¤¦¬¤−§©¥¬§¨«¨«£©¥¬Ÿ−
-ìëáe úrãáe äðeáúáe äîëça íéýìû çeǿ©¡Ÿ¦®§¨§¨²¦§¨¬§©−©§¨

:äëàìîãáäfa úBNrì úáLçî áLçì §¨¨«©§−Ÿ©«£¨®Ÿ©«£²©¨¨¬
:úLçpáe óñkáeäúàlîì ïáà úLøçáe ©¤−¤©§«¤©«£¬¤¤²¤§©−Ÿ

:äëàìî-ìëa úBNrì õr úLøçáeåäpä éðàå ©«£´¤¥®©«£−§¨§¨¨«©«£¦º¦¥¯
ïã-ähîì Cîñéçà-ïa áàéìäà úà Bzà ézúð̈©´¦¦À¥´¨«¢¦º̈¤£¦«¨¨Æ§©¥½̈
úà eNrå äîëç ézúð áì-íëç-ìk áìáe§¥¬¨£©¥−¨©´¦¨§¨®§¨¾¥−

:Eúéeö øLà-ìkæïøàä-úàå ãrBî ìäà | úà ¨£¤¬¦¦¦«¥´´Ÿ¤¥À§¤¨«¨ŸÆ
éìk-ìk úàå åéìr øLà úøtkä-úàå úãrì̈«¥ª½§¤©©−Ÿ¤£¤´¨®̈§¥−¨§¥¬

:ìäàäçäøðnä-úàå åéìk-úàå ïçìMä-úàå ¨«Ÿ¤§¤©ª§¨Æ§¤¥½̈§¤©§Ÿ̈¬
:úøèwä çaæî úàå äéìk-ìk-úàå äøähä©§Ÿ̈−§¤¨¥¤®¨§¥−¦§©¬©§«Ÿ¤

èøBikä-úàå åéìk-ìk-úàå äìòä çaæî-úàå§¤¦§©¬¨«Ÿ−̈§¤¨¥®̈§¤©¦−
:Bpk-úàåéLãwä éãâa-úàå ãøOä éãâa úàå §¤©«§¥−¦§¥´©§¨®§¤¦§¥³©¸Ÿ¤Æ

:ïäëì åéðá éãâa-úàå ïäkä ïøäàìàéúàå §©«£´Ÿ©Ÿ¥½§¤¦§¥¬¨−̈§©¥«§¥̧
ìëk Lãwì íénqä úøè÷-úàå äçLnä ïîL¤¯¤©¦§¨²§¤§¬Ÿ¤©©¦−©®Ÿ¤§¬Ÿ



ipyרלח - al - `yz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:eNré Eúéeö-øLàôáéäLî-ìà ýåýé øîàiå £¤¦¦¦−©«£«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬
:øîàlâéCà øîàì ìàøNé éða-ìà øac äzàå ¥«Ÿ§©º̈©¥̧¤§¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ©¬

íëéðéáe éðéa àåä úBà ék eøîLz éúúaL-úà¤©§Ÿ©−¦§®Ÿ¦Á¸¦¹¥¦³¥«¥¤Æ
:íëLc÷î ýåýé éðà ék úrãì íëéúøãì§Ÿ́Ÿ¥¤½¨©¾©¦²£¦¬§Ÿ̈−§©¦§¤«

ãéíëì àåä Lã÷ ék úaMä-úà ízøîLe§©§¤Æ¤©©½̈¦²¬Ÿ¤¦−¨¤®
äëàìî dá äNòä-ìk ék úîeé úBî äéììçî§©«£¤̧¨Æ´½̈¦À¨¨«Ÿ¤¬¨Æ§¨½̈

:äénr áøwî àåää Lôpä äúøëðååèúLL §¦§§¨²©¤¬¤©¦−¦¤¬¤©¤«¨¥´¤
úaL éréáMä íBiáe äëàìî äNré íéîé̈¦»¥«¨¤´§¨¨¼©´©§¦¦À©©¯
íBéa äëàìî äNòä-ìk ýåýéì Lã÷ ïBúaL©¨²−Ÿ¤©«Ÿ̈®¨¨«Ÿ¤¯§¨¨²§¬

:úîeé úBî úaMäæè-úà ìûøNé-éðá eøîLå ©©−̈¬¨«§¨«§¬§¥«¦§¨¥−¤
úéøa íúøãì úaMä-úà úBNrì úaMä©©®̈©«£¯¤©©¨²§«ŸŸ−̈§¦¬

:íìBòæéíìòì àåä úBà ìàøNé éða ïéáe éðéa ¨«¥¦À¥Æ§¥´¦§¨¥½¬¦−§Ÿ¨®
-úàå íéîMä-úà ýåýé äNr íéîé úLL-ék¦¥´¤¨¦À¨¨³§Ÿ̈Æ¤©¨©´¦§¤

:Lôpiå úáL éréáMä íBiáe õøàäñ ¨½̈¤©Æ©§¦¦½¨©−©¦¨©«
ã ycew zegiyn zecewp ã(132 'nr `l zegiy ihewl)

Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ . . ezÈ ‰Ê(יג (ל, ∆ƒ¿«¬ƒ«∆∆
אּלא  ׁשאינֹו הּתחּוׁשה את ּבּנֹותן מחּדירה זֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָנתינה

הּקּב"ה. – הּׁשנּיה הּמחצית ּבלי ׁשלמּות לֹו ואין ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָ'מחצית',

אחד  ׁשּכל 'חצאים', ׁשני הם יׂשראל ּוכנסת ׁשהּקּב"ה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָוכּידּוע,

אלקה  "חלק היא הּנׁשמה (ּכי ּכביכֹול ּגּופא' 'ּפלג הּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמהם

ׁשּתי  ל "עׂשה הּפסּוק על הּמּגיד הרב ּוכתֹורת ְְְֲִִֵֵַַַַַַַַָָמּמעל").

צּורֹות.B¯ˆBˆÁ˙חצֹוצרֹות": חצאי -˙B¯ˆBˆÁ ÈzL- ְֲ¬¿ֲֵָ¿≈¬¿
ׁשלמה. צּורה הם ׁשּביחד יׂשראל, ּוכנסת ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּקּב"ה

éðùçéøäa Bzà øaãì Búlëk äLî-ìà ïziå©¦¥´¤¤À§©ŸÆ§©¥³¦Æ§©´
íéáúk ïáà úçì úãrä úçì éðL éðéñ¦©½§¥−ª´Ÿ¨«¥ª®ª´Ÿ¤½¤§ª¦−

:íéýìû òaöàaáìàLLá ék írä àøiå §¤§©¬¡Ÿ¦«©©´§¨½̈¦«¥¬
ïøäà-ìr írä ìäwiå øää-ïî úãøì äLî¤−¨¤´¤¦¨¨®©¦¨¥̧¨¹̈©©«£ÀŸ
øLà íéýìû eðì-äNr | íe÷ åéìà eøîàiå©«Ÿ§³¥¨Æ´£¥¨´¡Ÿ¦À£¤³
eðìrä øLà Léàä äLî | äæ-ék eðéðôì eëìé¥«§Æ§¨¥½¦¤´¤´¨¦À£¤³¤«¡¨̧Æ

:Bì äéä-äî eðrãé àì íéøöî õøàîáøîàiå ¥¤´¤¦§©½¦¬Ÿ¨©−§¤¨¬¨«©³Ÿ¤
ð e÷øt ïøäà íäìàéðæàa øLà áäfä éîæ £¥¤Æ©«£½Ÿ¨«§Æ¦§¥´©¨½̈£¤Æ§¨§¥´

:éìà eàéáäå íëéúðáe íëéða íëéLðâe÷øtúiå §¥¤½§¥¤−§«Ÿ¥¤®§¨¦−¥¨«©¦§¨«§Æ
eàéáiå íäéðæàa øLà áäfä éîæð-úà írä-ìk̈¨½̈¤¦§¥¬©¨−̈£¤´§¨§¥¤®©¨¦−

:ïøäà-ìàãèøça Búà øöiå íãiî çwiå ¤©«£«Ÿ©¦©´¦¨À̈©¨³©ŸÆ©¤½¤

éýìû älà eøîàiå äëqî ìâr eäNriåE ©©«£¥−¥´¤©¥¨®©´Ÿ§½¥³¤¡Ÿ¤̧Æ
:íéøöî õøàî Eeìrä øLà ìàøNéäàøiå ¦§¨¥½£¤¬¤«¡−¥¤¬¤¦§¨«¦©©´§

àø÷iå åéðôì çaæî ïáiå ïøäàâç øîàiå ïøäà ©«£½Ÿ©¦¬¤¦§¥−©§¨®̈©¦§¨³©«£ŸÆ©Ÿ©½©¬
:øçî ýåýéìåúìò eìriå úøçnî eîékLiå ©«Ÿ̈−¨¨«©©§¦̧Æ¦¨«¢½̈©©«£´Ÿ½Ÿ

eî÷iå BúLå ìëàì írä áLiå íéîìL eLbiå©©¦−§¨¦®©¥³¤¨¨Æ¤«¡´Ÿ§¨½©ª̈−
:÷çöìôæék ãø-Cì äLî-ìà ýåýé øaãéå §©¥«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤®¤¥¾¦µ

:íéøöî õøàî úéìrä øLà Enr úçLçeøñ ¦¥´©§½£¤¬¤«¡¥−¨¥¤¬¤¦§¨«¦¨´
ìâr íäì eNr íúéeö øLà Cøcä-ïî øäî©¥À¦©¤¸¤Æ£¤´¦¦¦½¨´¨¤½¥−¤
älà eøîàiå Bì-eçaæiå Bì-eåçzLiå äëqî©¥¨®©¦§©«£Æ©¦§§½©Ÿ́§½¥³¤

éýìû:íéøöî õøàî Eeìrä øLà ìàøNé E ¡Ÿ¤̧Æ¦§¨¥½£¤¬¤«¡−¥¤¬¤¦§¨«¦
èäfä írä-úà éúéàø äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®¨¦̧¦Æ¤¨¨´©¤½

:àeä óøò-äL÷-ír äpäåéél äçépä äzrå §¦¥¬©§¥−Ÿ¤«§©¨Æ©¦´¨¦½
éBâì EúBà äNràå ílëàå íäá étà-øçéå§¦«©©¦¬¨¤−©«£©¥®§¤«¡¤¬«§−§¬

:ìBãbàéøîàiå åéäìà ýåýé éðt-úà äLî ìçéå ¨«©§©´¤½¤§¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¨®©ÀŸ¤
úàöBä øLà Enra Età äøçé ýåýé äîì̈¨³§Ÿ̈Æ¤«¡¤³©§Æ§©¤½£¤³¥̧¨Æ

:ä÷æç ãéáe ìBãb çëa íéøöî õøàîáéänì ¥¤´¤¦§©½¦§¬Ÿ©¨−§¨¬£¨¨«Á̈¨Á
íúà âøäì íàéöBä ärøa øîàì íéøöî eøîàé«Ÿ§¸¦§©¹¦¥ÀŸ§¨¨³«¦¨Æ©«£³ŸŸ¨Æ
ïBøçî áeL äîãàä éðt ìrî íúlëìe íéøäa¤«¨¦½§©̧Ÿ½̈¥©−§¥´¨«£¨®̈µ¥«£´

:Enrì ärøä-ìr íçpäå Etàâéíäøáàì øëæ ©¤½§¦¨¥¬©¨«¨−̈§©¤«§¿Ÿ§©§¨¨Á
éãár ìûøNéìe ÷çöéìCa íäì zraLð øLà E §¦§¨̧§¦§¨¥¹£¨¤À£¤̧¦§©´§¨¨¤»¨¼

éáëBëk íërøæ-úà äaøà íäìà øaãzå©§©¥´£¥¤½©§¤Æ¤©§£¤½§«§¥−
ïzà ézøîà øLà úàfä õøàä-ìëå íéîMä©¨®̈¦§¨¨¨̧¤©¹Ÿ£¤´¨©À§¦¤¥Æ

:íìòì eìçðå íërøæìãéärøä-ìr ýåýé íçpiå §©§£¤½§¨«£−§Ÿ¨«©¦−̈¤§Ÿ̈®©¨´¨½̈
:Bnrì úBNrì øac øLàôåèäLî ãøiå ïôiå £¤¬¦¤−©«£¬§©«©¦¹¤©¥³¤¤Æ

íéáúk úçì Bãéa úãrä úçì éðLe øää-ïî¦¨½̈§¥²ª¬Ÿ¨«¥ª−§¨®ªÀŸ§ª¦Æ
:íéáúk íä äfîe äfî íäéøár éðMîæèúçläå ¦§¥´¤§¥¤½¦¤¬¦¤−¥¬§ª¦«§©̧ª½Ÿ

íéýìû ázëî ázënäå änä íéýìû äNrî©«£¥¬¡Ÿ¦−¥®¨§©¦§À̈¦§©³¡Ÿ¦Æ
:úçlä-ìr úeøç àeäæéìB÷-úà rLBäé òîLiå ½¨−©©ª«Ÿ©¦§©¯§ª²©¤¬

äîçìî ìB÷ äLî-ìà øîàiå äòøa írä̈−̈§¥®Ÿ©¸Ÿ¤Æ¤¤½¬¦§¨−̈
:äðçnaçéìB÷ ïéàå äøeáb úBðr ìB÷ ïéà øîàiå ©©«£¤«©ÀŸ¤¥¬Æ£´§½̈§¥¬−

:rîL éëðà úBpr ìB÷ äLeìç úBðrèééäéå £´£®̈´©½¨«Ÿ¦−Ÿ¥«©©§¦À
úìçîe ìârä-úà àøiå äðçnä-ìà áø÷ øLàk©«£¤³¨©Æ¤©©«£¤½©©¬§¤¨¥−¤§Ÿ®Ÿ

ipy - bl - `yz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

Léå úçlä-úà åãiî CìLiå äLî óà-øçiåøa ©¦«©©´¤À©©§¥³¦¨¨Æ¤©ª½Ÿ©§©¥¬
:øää úçz íúàëeNr øLà ìârä-úà çwiå Ÿ−̈©¬©¨¨«©¦©º¤¨¥̧¤£¤³¨Æ

éðt-ìr øæiå ÷c-øLà ãr ïçèiå Làa óøNiå©¦§´Ÿ¨¥½©¦§©−©´£¤®̈©¦̧¤Æ©§¥´
:ìàøNé éða-úà ÷Liå íénäàëäLî øîàiå ©©½¦©©−§¤§¥¬¦§¨¥«©³Ÿ¤¤Æ

úàáä-ék äfä írä Eì äNr-äî ïøäà-ìà¤©«£½Ÿ¤«¨¨¬§−¨¨´©¤®¦«¥¥¬¨
:äìãâ äàèç åéìráëóà øçé-ìà ïøäà øîàiå ¨−̈£¨¨¬§Ÿ¨«©Ÿ́¤©«£½Ÿ©¦¬©©−

:àeä òøá ék írä-úà zrãé äzà éðãà£Ÿ¦®©¨Æ¨©´§¨¤¨½̈¦¬§−̈«
âëeðéðôì eëìé øLà íéýìû eðì-äNr éì eøîàiå©´Ÿ§¦½£¥¨´¡Ÿ¦½£¤¬¥«§−§¨¥®

íéøöî õøàî eðìrä øLà Léàä äLî | äæ-ék¦¤´¤´¨¦À£¤³¤«¡¨̧Æ¥¤´¤¦§©½¦
:Bì äéä-äî eðrãé àìãëáäæ éîì íäì øîàå ¬Ÿ¨©−§¤¨¬¨«¨«Ÿ©³¨¤Æ§¦´¨½̈

ìârä àöiå Làá eäëìLàå éì-eðziå e÷øtúä¦§¨−̈©¦§¦®¨«©§¦¥´¨¥½©¥¥−¨¥¬¤
:äfääëàeä røô ék írä-úà äLî àøiå ©¤«©©³§¤Æ¤¨½̈¦¬¨ª−©®

ì ïøäà äòøô-ék:íäéî÷a äöîLåëãîriå ¦«§¨´Ÿ©«£½Ÿ§¦§−̈§¨«¥¤«©©«£³Ÿ
éìà ýåýéì éî øîàiå äðçnä ørLa äLî¤Æ§©´©©©«£¤½©¾Ÿ¤¦¬©«Ÿ̈−¥¨®

:éåì éða-ìk åéìà eôñàiåæë-äk íäì øîàiå ©¥¨«§¬¥−̈¨§¥¬¥¦«©Ÿ́¤¨¤À«Ÿ
Baøç-Léà eîéN ìàøNé éýìû ýåýé øîà̈©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½¦¬¦«©§−

ì ørMî eáeLå eøár Bëøé-ìräðçna ørL ©§¥®¦§¸¨¹¦©³©¨©̧©Æ©©«£¤½
Léàå eärø-úà Léàå åéçà-úà-Léà eâøäå§¦§¯¦«¤¨¦²§¦¬¤¥¥−§¦¬

:Báø÷-úàçëìtiå äLî øáãk éåì-éðá eNriå ¤§Ÿ«©©«£¬§¥«¥¦−¦§©´¤®©¦³Ÿ
ìLk àeää íBia írä-ïîìà úL:Léà éô ¦¨¨Æ©´©½¦§¬¤©§¥−¦«

èëeàìî äLî øîàiåék ýåýéì íBiä íëãé ©´Ÿ¤¤À¦§¸¤§¤³©Æ©«Ÿ̈½¦²
:äëøa íBiä íëéìr úúìå åéçàáe Bðáa Léà¦¬¦§−§¨¦®§¨¥¯£¥¤²©−§¨¨«

ìízà írä-ìà äLî øîàiå úøçnî éäéå©«§¦Æ¦¨«¢½̈©³Ÿ¤¤Æ¤¨½̈©¤¬
ýåýé-ìà äìrà äzrå äìãâ äàèç íúàèç£¨¤−£¨¨´§Ÿ®̈§©¨Æ¤«¡¤´¤§Ÿ̈½

:íëúàhç ãra äøtëà éìeààìäLî áLiå ©¬£©§−̈§©¬©©§¤«©¨¯¨¤²
äàèç äfä írä àèç àpà øîàiå ýåýé-ìà¤§Ÿ̈−©Ÿ©®¨´À̈¨º̈¨¨³©¤Æ£¨¨´

:áäæ éýìû íäì eNriå äìãâáì-íà äzrå §Ÿ½̈©©«£¬¨¤−¡Ÿ¥¬¨¨«§©−̈¦
øLà Eøôqî àð éðçî ïéà-íàå íúàhç àOz¦¨´©¨®̈§¦©¾¦§¥´¦½̈¦¦§§−£¤¬

:záúkâìøLà éî äLî-ìà ýåýé øîàiå ¨¨«§¨©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®¦µ£¤´
:éøôqî epçîà éì-àèçãìäçð | Cì äzrå ¨«¨¦½¤§¤−¦¦§¦«§©º̈¥´§¥´

Cìé éëàìî äpä Cì ézøac-øLà ìà írä-úà¤¨À̈¤³£¤¦©̧§¦Æ½̈¦¥¬©§¨¦−¥¥´
éðôì:íúàhç íäìr ézã÷ôe éã÷t íBéáe E §¨¤®§´¨§¦½¨«©§¦¬£¥¤−©¨¨«

äìbiå-úà eNr øLà ìr írä-úà ýåýé ó ©¦¬Ÿ§Ÿ̈−¤¨¨®©µ£¤´¨´¤
:ïøäà äNr øLà ìâräñâìàýåýé øaãéå ¨¥½¤£¤¬¨−̈©«£«Ÿ©§©¥̧§Ÿ̈³

øLà íräå äzà äfî äìr Cì äLî-ìà¤¤Æ¥´£¥´¦¤½©¨´§¨½̈£¤¬
ézraLð øLà õøàä-ìà íéøöî õøàî úéìrä¤«¡¦−¨¥¤´¤¦§®̈¦¤¨À̈¤£¤´¦Â§©Â§¦

îàì á÷réìe ÷çöéì íäøáàì:äpðzà Erøæì ø §©§¨¨̧§¦§¨³§©«£ŸÆ¥½Ÿ§©§£−¤§¤«¨
áéðôì ézçìLåéðrðkä-úà ézLøâå Càìî E §¨«©§¦¬§¨¤−©§¨®§¥«©§¦À¤©§©«£¦Æ

:éñeáéäå éeçä éføtäå ézçäå éøîàäâ-ìà ¨´¡Ÿ¦½§©«¦¦Æ§©§¦¦½©«¦¦−§©§¦«¤
ék Eaø÷a äìrà àì ék Láãe áìç úáæ õøà¤²¤¨©¬¨−̈§¨®¦Á¸Ÿ¤«¡¤¹§¦§§À¦³

:Cøca Eìëà-ït äzà óøò-äL÷-írãòîLiå ©§¥¸Ÿ¤Æ©½¨¤£¤§−©¨«¤©¦§©´
eúL-àìå eìaàúiå äfä òøä øácä-úà írä̈À̈¤©¨¨¬¨¨²©¤−©¦§©¨®§Ÿ¨²

:åéìr Béãr Léàäøîà äLî-ìà ýåýé øîàiå ¦¬¤§−¨¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¡³Ÿ
ãçà òâø óøò-äL÷-ír ízà ìàøNé-éða-ìà¤§¥«¦§¨¥Æ©¤´©§¥½Ÿ¤¤¯©¤¨²

éúélëå Eaø÷á äìràéãr ãøBä äzrå EE ¤«¡¤¬§¦§§−§¦¦¦®§©À̈¥³¤§§Æ
éìrî:Cl-äNrà äî ärãàå Eå-éðá eìvðúiå ¥«¨¤½§¥«§−̈¨¬¤«¡¤¨«©¦§©§¯§¥«

:áøBç øäî íéãr-úà ìûøNéæçwé äLîe ¦§¨¥²¤¤§−̈¥©¬¥«¤Á¦©̧
÷çøä äðçnì õeçî | Bì-äèðå ìäàä-úà¤¨¹Ÿ¤§¨«¨´¦´©©«£¤À©§¥Æ
-ìk äéäå ãrBî ìäà Bì àø÷å äðçnä-ïî¦©©«£¤½§¨¬¨−´Ÿ¤¥®§¨¨Æ¨
õeçî øLà ãrBî ìäà-ìà àöé ýåýé Lwáî§©¥´§Ÿ̈½¥¥Æ¤´Ÿ¤¥½£¤−¦¬

:äðçnìçeîe÷é ìäàä-ìà äLî úàök äéäå ©©«£¤«§¨À̈§¥³¤Æ¤¨½Ÿ¤¨¸Æ
éøçà eèéaäå Bìäà çút Léà eávðå írä-ìk̈¨½̈§¦̧§½¦−¤´©¨«¢®§¦¦̧Æ©«£¥´

:äìäàä Bàa-ãr äLîèäLî àák äéäå ¤½©Ÿ−¨«Ÿ¡¨§¨À̈§³Ÿ¤Æ
ìäàä çút ãîrå ïðrä ãenr ãøé äìäàä̈½Ÿ¡¨¥¥Æ©´¤«¨½̈§¨©−¤´©¨®Ÿ¤

:äLî-ír øaãåéãenr-úà írä-ìë äàøå §¦¤−¦¤«§¨¨³¨¨¨Æ¤©´
írä-ìk í÷å ìäàä çút ãîò ïðrä¤«¨½̈Ÿ¥−¤´©¨®Ÿ¤§¨³¨¨¨Æ

äà çút Léà eåçzLäå:Bìàéýåýé øaãå §¦§©«£½¦−¤¬©¨«¢«§¦¤̧§Ÿ̈³
Léà øaãé øLàk íéðt-ìà íéðt äLî-ìà¤¤Æ¨¦´¤¨¦½©«£¤²§©¥¬¦−
rLBäé BúøLîe äðçnä-ìà áLå eärø-ìà¤¥¥®§¨Æ¤©©«£¤½§¨̧§¹§ª³©

:ìäàä CBzî Léîé àì ørð ïeð-ïaô ¦Æ©½©¬Ÿ¨¦−¦¬¨«Ÿ¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(`"ypz `yz t"y zgiy)

˙e„Ú‰ ˙BÁeÏ ÈL(יח (לא, ¿≈»≈

˙BÂL Ô‰ÈzL eÈ‰L ,·È˙k ˙ÁÏ(רׁש"י) À…¿ƒ∆»¿≈∆»ִַ

מצֹות מֹופיעֹות ׁשּבֹו הּׁשני, הּלּוח ,NÚ˙Œ‡Ï‰ּכלֹומר: ְְִִִֵֶַַַַ…«¬∆

מצֹות הּמכיל הראׁשֹון, מהּלּוח ּבערּכֹו נחּות (וגם NÚ‰אינֹו ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָ¬≈ְַ



רלט ipy - al - `yz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:eNré Eúéeö-øLàôáéäLî-ìà ýåýé øîàiå £¤¦¦¦−©«£«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬
:øîàlâéCà øîàì ìàøNé éða-ìà øac äzàå ¥«Ÿ§©º̈©¥̧¤§¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ©¬

íëéðéáe éðéa àåä úBà ék eøîLz éúúaL-úà¤©§Ÿ©−¦§®Ÿ¦Á¸¦¹¥¦³¥«¥¤Æ
:íëLc÷î ýåýé éðà ék úrãì íëéúøãì§Ÿ́Ÿ¥¤½¨©¾©¦²£¦¬§Ÿ̈−§©¦§¤«

ãéíëì àåä Lã÷ ék úaMä-úà ízøîLe§©§¤Æ¤©©½̈¦²¬Ÿ¤¦−¨¤®
äëàìî dá äNòä-ìk ék úîeé úBî äéììçî§©«£¤̧¨Æ´½̈¦À¨¨«Ÿ¤¬¨Æ§¨½̈

:äénr áøwî àåää Lôpä äúøëðååèúLL §¦§§¨²©¤¬¤©¦−¦¤¬¤©¤«¨¥´¤
úaL éréáMä íBiáe äëàìî äNré íéîé̈¦»¥«¨¤´§¨¨¼©´©§¦¦À©©¯
íBéa äëàìî äNòä-ìk ýåýéì Lã÷ ïBúaL©¨²−Ÿ¤©«Ÿ̈®¨¨«Ÿ¤¯§¨¨²§¬

:úîeé úBî úaMäæè-úà ìûøNé-éðá eøîLå ©©−̈¬¨«§¨«§¬§¥«¦§¨¥−¤
úéøa íúøãì úaMä-úà úBNrì úaMä©©®̈©«£¯¤©©¨²§«ŸŸ−̈§¦¬

:íìBòæéíìòì àåä úBà ìàøNé éða ïéáe éðéa ¨«¥¦À¥Æ§¥´¦§¨¥½¬¦−§Ÿ¨®
-úàå íéîMä-úà ýåýé äNr íéîé úLL-ék¦¥´¤¨¦À¨¨³§Ÿ̈Æ¤©¨©´¦§¤

:Lôpiå úáL éréáMä íBiáe õøàäñ ¨½̈¤©Æ©§¦¦½¨©−©¦¨©«
ã ycew zegiyn zecewp ã(132 'nr `l zegiy ihewl)

Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ . . ezÈ ‰Ê(יג (ל, ∆ƒ¿«¬ƒ«∆∆
אּלא  ׁשאינֹו הּתחּוׁשה את ּבּנֹותן מחּדירה זֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָנתינה

הּקּב"ה. – הּׁשנּיה הּמחצית ּבלי ׁשלמּות לֹו ואין ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָ'מחצית',

אחד  ׁשּכל 'חצאים', ׁשני הם יׂשראל ּוכנסת ׁשהּקּב"ה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָוכּידּוע,

אלקה  "חלק היא הּנׁשמה (ּכי ּכביכֹול ּגּופא' 'ּפלג הּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמהם

ׁשּתי  ל "עׂשה הּפסּוק על הּמּגיד הרב ּוכתֹורת ְְְֲִִֵֵַַַַַַַַָָמּמעל").

צּורֹות.B¯ˆBˆÁ˙חצֹוצרֹות": חצאי -˙B¯ˆBˆÁ ÈzL- ְֲ¬¿ֲֵָ¿≈¬¿
ׁשלמה. צּורה הם ׁשּביחד יׂשראל, ּוכנסת ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּקּב"ה

éðùçéøäa Bzà øaãì Búlëk äLî-ìà ïziå©¦¥´¤¤À§©ŸÆ§©¥³¦Æ§©´
íéáúk ïáà úçì úãrä úçì éðL éðéñ¦©½§¥−ª´Ÿ¨«¥ª®ª´Ÿ¤½¤§ª¦−

:íéýìû òaöàaáìàLLá ék írä àøiå §¤§©¬¡Ÿ¦«©©´§¨½̈¦«¥¬
ïøäà-ìr írä ìäwiå øää-ïî úãøì äLî¤−¨¤´¤¦¨¨®©¦¨¥̧¨¹̈©©«£ÀŸ
øLà íéýìû eðì-äNr | íe÷ åéìà eøîàiå©«Ÿ§³¥¨Æ´£¥¨´¡Ÿ¦À£¤³
eðìrä øLà Léàä äLî | äæ-ék eðéðôì eëìé¥«§Æ§¨¥½¦¤´¤´¨¦À£¤³¤«¡¨̧Æ

:Bì äéä-äî eðrãé àì íéøöî õøàîáøîàiå ¥¤´¤¦§©½¦¬Ÿ¨©−§¤¨¬¨«©³Ÿ¤
ð e÷øt ïøäà íäìàéðæàa øLà áäfä éîæ £¥¤Æ©«£½Ÿ¨«§Æ¦§¥´©¨½̈£¤Æ§¨§¥´

:éìà eàéáäå íëéúðáe íëéða íëéLðâe÷øtúiå §¥¤½§¥¤−§«Ÿ¥¤®§¨¦−¥¨«©¦§¨«§Æ
eàéáiå íäéðæàa øLà áäfä éîæð-úà írä-ìk̈¨½̈¤¦§¥¬©¨−̈£¤´§¨§¥¤®©¨¦−

:ïøäà-ìàãèøça Búà øöiå íãiî çwiå ¤©«£«Ÿ©¦©´¦¨À̈©¨³©ŸÆ©¤½¤

éýìû älà eøîàiå äëqî ìâr eäNriåE ©©«£¥−¥´¤©¥¨®©´Ÿ§½¥³¤¡Ÿ¤̧Æ
:íéøöî õøàî Eeìrä øLà ìàøNéäàøiå ¦§¨¥½£¤¬¤«¡−¥¤¬¤¦§¨«¦©©´§

àø÷iå åéðôì çaæî ïáiå ïøäàâç øîàiå ïøäà ©«£½Ÿ©¦¬¤¦§¥−©§¨®̈©¦§¨³©«£ŸÆ©Ÿ©½©¬
:øçî ýåýéìåúìò eìriå úøçnî eîékLiå ©«Ÿ̈−¨¨«©©§¦̧Æ¦¨«¢½̈©©«£´Ÿ½Ÿ

eî÷iå BúLå ìëàì írä áLiå íéîìL eLbiå©©¦−§¨¦®©¥³¤¨¨Æ¤«¡´Ÿ§¨½©ª̈−
:÷çöìôæék ãø-Cì äLî-ìà ýåýé øaãéå §©¥«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤®¤¥¾¦µ

:íéøöî õøàî úéìrä øLà Enr úçLçeøñ ¦¥´©§½£¤¬¤«¡¥−¨¥¤¬¤¦§¨«¦¨´
ìâr íäì eNr íúéeö øLà Cøcä-ïî øäî©¥À¦©¤¸¤Æ£¤´¦¦¦½¨´¨¤½¥−¤
älà eøîàiå Bì-eçaæiå Bì-eåçzLiå äëqî©¥¨®©¦§©«£Æ©¦§§½©Ÿ́§½¥³¤

éýìû:íéøöî õøàî Eeìrä øLà ìàøNé E ¡Ÿ¤̧Æ¦§¨¥½£¤¬¤«¡−¥¤¬¤¦§¨«¦
èäfä írä-úà éúéàø äLî-ìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®¨¦̧¦Æ¤¨¨´©¤½

:àeä óøò-äL÷-ír äpäåéél äçépä äzrå §¦¥¬©§¥−Ÿ¤«§©¨Æ©¦´¨¦½
éBâì EúBà äNràå ílëàå íäá étà-øçéå§¦«©©¦¬¨¤−©«£©¥®§¤«¡¤¬«§−§¬

:ìBãbàéøîàiå åéäìà ýåýé éðt-úà äLî ìçéå ¨«©§©´¤½¤§¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¨®©ÀŸ¤
úàöBä øLà Enra Età äøçé ýåýé äîì̈¨³§Ÿ̈Æ¤«¡¤³©§Æ§©¤½£¤³¥̧¨Æ

:ä÷æç ãéáe ìBãb çëa íéøöî õøàîáéänì ¥¤´¤¦§©½¦§¬Ÿ©¨−§¨¬£¨¨«Á̈¨Á
íúà âøäì íàéöBä ärøa øîàì íéøöî eøîàé«Ÿ§¸¦§©¹¦¥ÀŸ§¨¨³«¦¨Æ©«£³ŸŸ¨Æ
ïBøçî áeL äîãàä éðt ìrî íúlëìe íéøäa¤«¨¦½§©̧Ÿ½̈¥©−§¥´¨«£¨®̈µ¥«£´

:Enrì ärøä-ìr íçpäå Etàâéíäøáàì øëæ ©¤½§¦¨¥¬©¨«¨−̈§©¤«§¿Ÿ§©§¨¨Á
éãár ìûøNéìe ÷çöéìCa íäì zraLð øLà E §¦§¨̧§¦§¨¥¹£¨¤À£¤̧¦§©´§¨¨¤»¨¼

éáëBëk íërøæ-úà äaøà íäìà øaãzå©§©¥´£¥¤½©§¤Æ¤©§£¤½§«§¥−
ïzà ézøîà øLà úàfä õøàä-ìëå íéîMä©¨®̈¦§¨¨¨̧¤©¹Ÿ£¤´¨©À§¦¤¥Æ

:íìòì eìçðå íërøæìãéärøä-ìr ýåýé íçpiå §©§£¤½§¨«£−§Ÿ¨«©¦−̈¤§Ÿ̈®©¨´¨½̈
:Bnrì úBNrì øac øLàôåèäLî ãøiå ïôiå £¤¬¦¤−©«£¬§©«©¦¹¤©¥³¤¤Æ

íéáúk úçì Bãéa úãrä úçì éðLe øää-ïî¦¨½̈§¥²ª¬Ÿ¨«¥ª−§¨®ªÀŸ§ª¦Æ
:íéáúk íä äfîe äfî íäéøár éðMîæèúçläå ¦§¥´¤§¥¤½¦¤¬¦¤−¥¬§ª¦«§©̧ª½Ÿ

íéýìû ázëî ázënäå änä íéýìû äNrî©«£¥¬¡Ÿ¦−¥®¨§©¦§À̈¦§©³¡Ÿ¦Æ
:úçlä-ìr úeøç àeäæéìB÷-úà rLBäé òîLiå ½¨−©©ª«Ÿ©¦§©¯§ª²©¤¬

äîçìî ìB÷ äLî-ìà øîàiå äòøa írä̈−̈§¥®Ÿ©¸Ÿ¤Æ¤¤½¬¦§¨−̈
:äðçnaçéìB÷ ïéàå äøeáb úBðr ìB÷ ïéà øîàiå ©©«£¤«©ÀŸ¤¥¬Æ£´§½̈§¥¬−

:rîL éëðà úBpr ìB÷ äLeìç úBðrèééäéå £´£®̈´©½¨«Ÿ¦−Ÿ¥«©©§¦À
úìçîe ìârä-úà àøiå äðçnä-ìà áø÷ øLàk©«£¤³¨©Æ¤©©«£¤½©©¬§¤¨¥−¤§Ÿ®Ÿ

ipy - bl - `yz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

Léå úçlä-úà åãiî CìLiå äLî óà-øçiåøa ©¦«©©´¤À©©§¥³¦¨¨Æ¤©ª½Ÿ©§©¥¬
:øää úçz íúàëeNr øLà ìârä-úà çwiå Ÿ−̈©¬©¨¨«©¦©º¤¨¥̧¤£¤³¨Æ

éðt-ìr øæiå ÷c-øLà ãr ïçèiå Làa óøNiå©¦§´Ÿ¨¥½©¦§©−©´£¤®̈©¦̧¤Æ©§¥´
:ìàøNé éða-úà ÷Liå íénäàëäLî øîàiå ©©½¦©©−§¤§¥¬¦§¨¥«©³Ÿ¤¤Æ

úàáä-ék äfä írä Eì äNr-äî ïøäà-ìà¤©«£½Ÿ¤«¨¨¬§−¨¨´©¤®¦«¥¥¬¨
:äìãâ äàèç åéìráëóà øçé-ìà ïøäà øîàiå ¨−̈£¨¨¬§Ÿ¨«©Ÿ́¤©«£½Ÿ©¦¬©©−

:àeä òøá ék írä-úà zrãé äzà éðãà£Ÿ¦®©¨Æ¨©´§¨¤¨½̈¦¬§−̈«
âëeðéðôì eëìé øLà íéýìû eðì-äNr éì eøîàiå©´Ÿ§¦½£¥¨´¡Ÿ¦½£¤¬¥«§−§¨¥®

íéøöî õøàî eðìrä øLà Léàä äLî | äæ-ék¦¤´¤´¨¦À£¤³¤«¡¨̧Æ¥¤´¤¦§©½¦
:Bì äéä-äî eðrãé àìãëáäæ éîì íäì øîàå ¬Ÿ¨©−§¤¨¬¨«¨«Ÿ©³¨¤Æ§¦´¨½̈

ìârä àöiå Làá eäëìLàå éì-eðziå e÷øtúä¦§¨−̈©¦§¦®¨«©§¦¥´¨¥½©¥¥−¨¥¬¤
:äfääëàeä røô ék írä-úà äLî àøiå ©¤«©©³§¤Æ¤¨½̈¦¬¨ª−©®

ì ïøäà äòøô-ék:íäéî÷a äöîLåëãîriå ¦«§¨´Ÿ©«£½Ÿ§¦§−̈§¨«¥¤«©©«£³Ÿ
éìà ýåýéì éî øîàiå äðçnä ørLa äLî¤Æ§©´©©©«£¤½©¾Ÿ¤¦¬©«Ÿ̈−¥¨®

:éåì éða-ìk åéìà eôñàiåæë-äk íäì øîàiå ©¥¨«§¬¥−̈¨§¥¬¥¦«©Ÿ́¤¨¤À«Ÿ
Baøç-Léà eîéN ìàøNé éýìû ýåýé øîà̈©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½¦¬¦«©§−

ì ørMî eáeLå eøár Bëøé-ìräðçna ørL ©§¥®¦§¸¨¹¦©³©¨©̧©Æ©©«£¤½
Léàå eärø-úà Léàå åéçà-úà-Léà eâøäå§¦§¯¦«¤¨¦²§¦¬¤¥¥−§¦¬

:Báø÷-úàçëìtiå äLî øáãk éåì-éðá eNriå ¤§Ÿ«©©«£¬§¥«¥¦−¦§©´¤®©¦³Ÿ
ìLk àeää íBia írä-ïîìà úL:Léà éô ¦¨¨Æ©´©½¦§¬¤©§¥−¦«

èëeàìî äLî øîàiåék ýåýéì íBiä íëãé ©´Ÿ¤¤À¦§¸¤§¤³©Æ©«Ÿ̈½¦²
:äëøa íBiä íëéìr úúìå åéçàáe Bðáa Léà¦¬¦§−§¨¦®§¨¥¯£¥¤²©−§¨¨«

ìízà írä-ìà äLî øîàiå úøçnî éäéå©«§¦Æ¦¨«¢½̈©³Ÿ¤¤Æ¤¨½̈©¤¬
ýåýé-ìà äìrà äzrå äìãâ äàèç íúàèç£¨¤−£¨¨´§Ÿ®̈§©¨Æ¤«¡¤´¤§Ÿ̈½

:íëúàhç ãra äøtëà éìeààìäLî áLiå ©¬£©§−̈§©¬©©§¤«©¨¯¨¤²
äàèç äfä írä àèç àpà øîàiå ýåýé-ìà¤§Ÿ̈−©Ÿ©®¨´À̈¨º̈¨¨³©¤Æ£¨¨´

:áäæ éýìû íäì eNriå äìãâáì-íà äzrå §Ÿ½̈©©«£¬¨¤−¡Ÿ¥¬¨¨«§©−̈¦
øLà Eøôqî àð éðçî ïéà-íàå íúàhç àOz¦¨´©¨®̈§¦©¾¦§¥´¦½̈¦¦§§−£¤¬

:záúkâìøLà éî äLî-ìà ýåýé øîàiå ¨¨«§¨©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®¦µ£¤´
:éøôqî epçîà éì-àèçãìäçð | Cì äzrå ¨«¨¦½¤§¤−¦¦§¦«§©º̈¥´§¥´

Cìé éëàìî äpä Cì ézøac-øLà ìà írä-úà¤¨À̈¤³£¤¦©̧§¦Æ½̈¦¥¬©§¨¦−¥¥´
éðôì:íúàhç íäìr ézã÷ôe éã÷t íBéáe E §¨¤®§´¨§¦½¨«©§¦¬£¥¤−©¨¨«

äìbiå-úà eNr øLà ìr írä-úà ýåýé ó ©¦¬Ÿ§Ÿ̈−¤¨¨®©µ£¤´¨´¤
:ïøäà äNr øLà ìâräñâìàýåýé øaãéå ¨¥½¤£¤¬¨−̈©«£«Ÿ©§©¥̧§Ÿ̈³

øLà íräå äzà äfî äìr Cì äLî-ìà¤¤Æ¥´£¥´¦¤½©¨´§¨½̈£¤¬
ézraLð øLà õøàä-ìà íéøöî õøàî úéìrä¤«¡¦−¨¥¤´¤¦§®̈¦¤¨À̈¤£¤´¦Â§©Â§¦

îàì á÷réìe ÷çöéì íäøáàì:äpðzà Erøæì ø §©§¨¨̧§¦§¨³§©«£ŸÆ¥½Ÿ§©§£−¤§¤«¨
áéðôì ézçìLåéðrðkä-úà ézLøâå Càìî E §¨«©§¦¬§¨¤−©§¨®§¥«©§¦À¤©§©«£¦Æ

:éñeáéäå éeçä éføtäå ézçäå éøîàäâ-ìà ¨´¡Ÿ¦½§©«¦¦Æ§©§¦¦½©«¦¦−§©§¦«¤
ék Eaø÷a äìrà àì ék Láãe áìç úáæ õøà¤²¤¨©¬¨−̈§¨®¦Á¸Ÿ¤«¡¤¹§¦§§À¦³

:Cøca Eìëà-ït äzà óøò-äL÷-írãòîLiå ©§¥¸Ÿ¤Æ©½¨¤£¤§−©¨«¤©¦§©´
eúL-àìå eìaàúiå äfä òøä øácä-úà írä̈À̈¤©¨¨¬¨¨²©¤−©¦§©¨®§Ÿ¨²

:åéìr Béãr Léàäøîà äLî-ìà ýåýé øîàiå ¦¬¤§−¨¨«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¡³Ÿ
ãçà òâø óøò-äL÷-ír ízà ìàøNé-éða-ìà¤§¥«¦§¨¥Æ©¤´©§¥½Ÿ¤¤¯©¤¨²

éúélëå Eaø÷á äìràéãr ãøBä äzrå EE ¤«¡¤¬§¦§§−§¦¦¦®§©À̈¥³¤§§Æ
éìrî:Cl-äNrà äî ärãàå Eå-éðá eìvðúiå ¥«¨¤½§¥«§−̈¨¬¤«¡¤¨«©¦§©§¯§¥«

:áøBç øäî íéãr-úà ìûøNéæçwé äLîe ¦§¨¥²¤¤§−̈¥©¬¥«¤Á¦©̧
÷çøä äðçnì õeçî | Bì-äèðå ìäàä-úà¤¨¹Ÿ¤§¨«¨´¦´©©«£¤À©§¥Æ
-ìk äéäå ãrBî ìäà Bì àø÷å äðçnä-ïî¦©©«£¤½§¨¬¨−´Ÿ¤¥®§¨¨Æ¨
õeçî øLà ãrBî ìäà-ìà àöé ýåýé Lwáî§©¥´§Ÿ̈½¥¥Æ¤´Ÿ¤¥½£¤−¦¬

:äðçnìçeîe÷é ìäàä-ìà äLî úàök äéäå ©©«£¤«§¨À̈§¥³¤Æ¤¨½Ÿ¤¨¸Æ
éøçà eèéaäå Bìäà çút Léà eávðå írä-ìk̈¨½̈§¦̧§½¦−¤´©¨«¢®§¦¦̧Æ©«£¥´

:äìäàä Bàa-ãr äLîèäLî àák äéäå ¤½©Ÿ−¨«Ÿ¡¨§¨À̈§³Ÿ¤Æ
ìäàä çút ãîrå ïðrä ãenr ãøé äìäàä̈½Ÿ¡¨¥¥Æ©´¤«¨½̈§¨©−¤´©¨®Ÿ¤

:äLî-ír øaãåéãenr-úà írä-ìë äàøå §¦¤−¦¤«§¨¨³¨¨¨Æ¤©´
írä-ìk í÷å ìäàä çút ãîò ïðrä¤«¨½̈Ÿ¥−¤´©¨®Ÿ¤§¨³¨¨¨Æ

äà çút Léà eåçzLäå:Bìàéýåýé øaãå §¦§©«£½¦−¤¬©¨«¢«§¦¤̧§Ÿ̈³
Léà øaãé øLàk íéðt-ìà íéðt äLî-ìà¤¤Æ¨¦´¤¨¦½©«£¤²§©¥¬¦−
rLBäé BúøLîe äðçnä-ìà áLå eärø-ìà¤¥¥®§¨Æ¤©©«£¤½§¨̧§¹§ª³©

:ìäàä CBzî Léîé àì ørð ïeð-ïaô ¦Æ©½©¬Ÿ¨¦−¦¬¨«Ÿ¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(`"ypz `yz t"y zgiy)

˙e„Ú‰ ˙BÁeÏ ÈL(יח (לא, ¿≈»≈

˙BÂL Ô‰ÈzL eÈ‰L ,·È˙k ˙ÁÏ(רׁש"י) À…¿ƒ∆»¿≈∆»ִַ

מצֹות מֹופיעֹות ׁשּבֹו הּׁשני, הּלּוח ,NÚ˙Œ‡Ï‰ּכלֹומר: ְְִִִֵֶַַַַ…«¬∆

מצֹות הּמכיל הראׁשֹון, מהּלּוח ּבערּכֹו נחּות (וגם NÚ‰אינֹו ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָ¬≈ְַ



iyingרמ ,iriax ,iyily - cl - `yz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
מצות ׁשל הסּתעפּות הם תּׂשא" ו"לא "ל יהיה ,NÚ‰"לא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָֹֹ¬≈

העׂשּיה  העּדר לאֿתעׂשה, מצות קּיּום ּגם ׁשּכן, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ"אנכי").

('מצוה' הּקּב"ה עם האדם חּבּור חּיּובי: ענין הּוא ְְְִִִִִִִַָָָָָָָָּוׁשלילה,

וחּבּור). צותא ְְְִִַָמּלׁשֹון

éùéìùáéøîà äzà äàø ýåýé-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤§Ÿ̈À§Â¥Â©º̈Ÿ¥³
éðzrãBä àì äzàå äfä írä-úà ìrä éìà¥©Æ©µ©¤¨¨´©¤½§©¨Æ´Ÿ«©§©½¦
ézrãé zøîà äzàå énr çìLz-øLà úàE ¥¬£¤¦§©−¦¦®§©¨³¨©̧§¨Æ§©§¦´

:éðéra ïç úàöî-íâå íLáâéàð-íà äzrå §¥½§©¨¨¬¨¥−§¥¨«§©¿̈¦¨Á
éðéra ïç éúàöîEëøc-úà àð éðrãBä E ¨¨̧¦¥¹§¥¤À«¦¥³¦¨Æ¤§¨¤½

éðéra ïç-àöîà ïrîì ErãàåEnr ék äàøe E §¥¨´£½§©¬©¤§¨¥−§¥¤®§¥¾¦¬©§−
:äfä éBbäãé:Cì éúçðäå eëìé éðt øîàiå ©¬©¤«©Ÿ©®¨©¬¥¥−©«£¦¬Ÿ¦¨«

åèéðt ïéà-íà åéìà øîàiåeðìrz-ìà íéëìä E ©−Ÿ¤¥¨®¦¥³¨¤̧Æ«Ÿ§¦½©©«£¥−
:äfîæèïç éúàöî-ék àBôà òãeé | änáe ¦¤«©¤´¦¨©´¥À¦«¨¨̧¦¥³
éðéraeðéìôðå eðnr Ezëìa àBìä Enrå éðà E §¥¤̧Æ£¦´§©¤½£−§¤§§´¦®̈§¦§¦̧Æ

:äîãàä éðt-ìr øLà írä-ìkî Enrå éðàô £¦´§©§½¦¨̧¨½̈£¤−©§¥¬¨«£¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(347 'nr `i zegiy ihewl)

‰fÓ eÏÚz Ï‡ ÌÈÎÏB‰ EÈt ÔÈ‡ Ì‡(טו (לג, ƒ≈»∆¿ƒ««¬≈ƒ∆
מעלה  ׁשל האׁש היה לא ׁשּבּמׁשּכן ּבחסידּות, ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹמבאר

רצה  לא מׁשה ּכי הּימין", אל אריה "ּפני היינּו אריה, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹּבדמּות

לפרּוׁש מתאים וזה ." ה' מּלפני אׁש "וּתצא אּלא ,ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּבמלא

ּבּזהר אבל מּזה". ּתעלנּו אל מלא ידי "על ּכאן: (ח"ג רׁש"י ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹ

ב) ּכאריה".לב, ואתחזי . . אּוריא"ל ּדא אׁש, "וּתצא ְְְְֱִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָנאמר

מּזה  ּתעלנּו אל יֹונתן: ּתרּגּום ּפרּוׁש לפי ׁשּזהּו לֹומר, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָויׁש

זעם. ׁשל ְִֶַַָּבפנים

éòéáø
éùéîç,

æéäfä øácä-úà íb äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©´¤©¨¨¬©¤²
a ïç úàöî-ék äNrà zøac øLàErãàå éðér £¤¬¦©−§¨¤«¡¤®¦«¨¨³¨¥Æ§¥©½¨«¥¨«£−

:íLaçé:Eãák-úà àð éðàøä øîàiåèéøîàiå §¥«©Ÿ©®©§¥¬¦−̈¤§Ÿ¤«©ÀŸ¤
-ìk øéárà éðàéðt-ìr éáeèíLá éúàø÷å E £¦̧©«£¦³¨¦Æ©¨¤½§¨¨¯¦§¥²

éðôì ýåýéézîçøå ïçà øLà-úà éúpçå E §Ÿ̈−§¨¤®§©Ÿ¦Æ¤£¤´¨½Ÿ§¦«©§¦−
:íçøà øLà-úàëúàøì ìëeú àì øîàiå ¤£¤¬£©¥«©¾Ÿ¤¬Ÿ©−¦§´Ÿ

:éçå íãàä éðàøé-àì ék éðt-úààëýåýé øîàiå ¤¨®̈¦²«Ÿ¦§©¬¦¨«¨−̈¨¨«©´Ÿ¤§Ÿ̈½
:øevä-ìr závðå ézà íB÷î äpäáëøára äéäå ¦¥¬¨−¦¦®§¦©§−̈©©«§¨¨Æ©«£´Ÿ

ézîNå éãákéìr étë éúkNå øevä úø÷ða EE §Ÿ¦½§©§¦−§¦§©´©®§©Ÿ¦¬©¦²¨¤−
:éøár-ãrâëéøçà-úà úéàøå étk-úà éúøñäå ©¨§¦«©«£¦«Ÿ¦Æ¤©¦½§¨¦−¨¤£Ÿ̈®

:eàøé àì éðôeô ¨©−¬Ÿ¥«̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(299 'nr ` g"nyz zegiyd xtq)

e‡¯È ‡Ï ÈÙe È¯BÁ‡ ˙‡ ˙È‡¯Â(כג (לג, ¿»ƒ»∆¬»»«…≈»
וסֹוף  אחֹורי", את "וראית רק לֹומר צרי היה ְְְֲִִִֶַַָָָָָָָלכאֹורה

ּבמקצת  נתמּלאה מׁשה ׁשל ׁשּבּקׁשתֹו לֹומר, ויׁש מיּתר. ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻהּפסּוק

ּבדר רק אבל "ּפני", ּגם לראֹות זכה אכן הּוא ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָעלּֿכלּֿפנים:

" – הּׁשלילה' את Ï‡'הּׂשגת "וראית ּבּכתּוב: הרמז זה יראּו". ְִַַַָָ…ְִֵֶֶֶֶַָָָָָ

לא  "ּפני") את והן "אחֹורי" את הן לראֹות (ּתזּכה ּופני ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאחֹורי

הּׁשלילה). הּׂשגת ׁשל ּבאפן רק ּתהיה "ּפני" ראּית (אבל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹיראּו

éùéîçãìàEì-ìñt äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¨§²
úçlä-ìr ézáúëå íéðLàøk íéðáà úçì-éðL§¥«ª¬Ÿ£¨¦−¨¦«Ÿ¦®§¨«©§¦Æ©©ª½Ÿ
íéðLàøä úçlä-ìr eéä øLà íéøácä-úà¤©̧§¨¦½£¤¬¨²©©ª¬Ÿ¨¦«Ÿ¦−

:zøaL øLàáø÷aá úéìrå ø÷aì ïBëð äéäå £¤¬¦©«§¨¤«§¥¬¨−©®Ÿ¤§¨¦³¨©¸Ÿ¤Æ
:øää Làø-ìr íL éì závðå éðéñ øä-ìà¤©´¦©½§¦©§¨¬¦²−̈©¬Ÿ¨¨«

â-ìëa àøé-ìà Léà-íâå Cnr äìré-àì Léàå§¦ÆŸ©«£¤´¦½̈§©¦¬©¥−̈§¨
øää ìeî-ìà eòøé-ìà ø÷aäå ïàvä-íb øää̈®̈©©³Ÿ§©¨¨Æ©¦§½¤−¨¨¬

:àeääãøk íéðáà úçì-éðL ìñôiåíéðLà ©«©¦§¿Ÿ§¥«ª¸Ÿ£¨¦¹¨¦«Ÿ¦À
øLàk éðéñ øä-ìà ìriå ø÷aá äLî íkLiå©©§¥̧¤³©¸Ÿ¤Æ©©̧©Æ¤©´¦©½©«£¤²
:íéðáà úçì éðL Bãéa çwiå Búà ýåýé äeö¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®©¦©´§¨½§¥−ª¬Ÿ£¨¦«

äíLá àø÷iå íL Bnr ávéúiå ïðra ýåýé ãøiå©¥³¤§Ÿ̈Æ¤«¨½̈©¦§©¥¬¦−®̈©¦§¨¬§¥−
:ýåýéå| ýåýé àø÷iå åéðt-ìr | ýåýé øáriå §Ÿ̈«©©«£¸Ÿ§Ÿ̈¬©¨¨»©¦§¨¼§Ÿ̈´

ãñç-áøå íétà Cøà ïepçå íeçø ìû ýåýé§Ÿ̈½¥¬©−§©®¤¬¤©©−¦§©¤¬¤
:úîàåæðòLôå ïår àNð íéôìàì ãñç øö ¤«¡¤«Ÿ¥¬¤̧¤Æ¨«£¨¦½Ÿ¥¬¨²Ÿ¨¤−©

úBáà ïår | ã÷t äwðé àì äwðå äàhçå§©¨®̈§©¥Æ´Ÿ§©¤½Ÿ¥´£´Ÿ¨À
lL-ìr íéðá éða-ìrå íéða-ìr-ìrå íéL ©¨¦Æ§©§¥´¨¦½©¦¥¦−§©

:íéraøç:eçzLiå äöøà ãwiå äLî øäîéå ¦¥¦«©§©¥−¤®©¦¬Ÿ©−§¨©¦§¨«
èïç éúàöî àð-íà øîàiåéðéraàð-Cìé éðãà E ©¿Ÿ¤¦¨Á¨¨̧¦¥³§¥¤̧Æ£Ÿ½̈¥«¤¨¬

zçìñå àeä óøò-äL÷-ír ék eðaø÷a éðãà£Ÿ−̈§¦§¥®¦³©§¥¸Ÿ¤Æ½§¨«©§¨²
:eðzìçðe eðúàhçìe eððårì©«£Ÿ¥¬§©¨¥−§©§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr gi zegiy ihewl)

EÏ ÏÒt(א (לד, ¿»¿
‰a¯‰ ‰LÓ ¯MÚ˙ ÌMÓe ,ElL ‰È‰È ˙ÏÒt‰(רש"י) «¿…∆ƒ¿∆∆¿ƒ»ƒ¿«≈…∆«¿≈

עּקר  (ׁשהרי ּתֹורתֹו ׁשל ּתֹוצאה היתה מׁשה ׁשל ְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹעׁשירּותֹו

לֹו ׁשּנּתנה והינּו הּברית), לּוחֹות עׂשּית לׁשם היה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָהּמחצב

על  ּומסּפר ּבהרחבה. ללמד ׁשּיּוכל ּכדי ּגׁשמית ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻהרחבה

ׁשל  'ּתל הּלּמּוד ּבעת לפניו הּניח ידּועים ׁשּבזמּנים ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָרּבנּוּֿתם,

הּדעת. הרחבת לפעל ּכדי ְְְְִִֵַַַַַָֹזהּובים'

iriay ,iyy - cl - `yz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éùùéEnr-ìk ãâð úéøa úøk éëðà äpä øîàiå©ÀŸ¤¦¥´¨«Ÿ¦»Ÿ¥´§¦¼¤³¤¨©§Æ
õøàä-ìëá eàøáð-àì øLà úàìôð äNrà¤«¡¤´¦§¨½Ÿ£¤²«Ÿ¦§§¬§¨¨−̈¤
Baø÷á äzà-øLà írä-ìë äàøå íéBbä-ìëáe§¨©¦®§¨¨´¨Â̈Â̈£¤©¨̧§¦§¹
äNò éðà øLà àeä àøBð-ék ýåýé äNrî-úà¤©«£¥³§Ÿ̈Æ¦«¨´½£¤¬£¦−Ÿ¤¬

:CnràéíBiä Eeöî éëðà øLà úà Eì-øîL ¦¨«§¨̧§½¥²£¤¬¨«Ÿ¦−§©§´©®
éðtî Løâ éððäå éøîàä-úà Eézçäå éðrðkä ¦«§¦¯Ÿ¥´¦¨¤À¤¨«¡Ÿ¦Æ§©§©«£¦½§©«¦¦Æ

:éñeáéäå éeçäå éføtäåáéúøëz-ït Eì øîMä §©§¦¦½§©«¦¦−§©§¦«¦¨´¤§À¤¦§³Ÿ
-ït äéìr àa äzà øLà õøàä áLBéì úéøa§¦Æ§¥´¨½̈¤£¤¬©−̈¨´¨¤®¨¤

:Eaø÷a L÷Bîì äéäéâéïeözz íúçaæî-úà ék ¦«§¤¬§¥−§¦§¤«¦³¤¦§§Ÿ¨Æ¦Ÿ½
:ïeúøëz åéøLà-úàå ïeøaLz íúávî-úàå§¤©¥«Ÿ−̈§©¥®§¤£¥−̈¦§Ÿ«

ãéçà ìûì äåçzLú àì ékøBîL àp÷ ýåýé ék ¦²¬Ÿ¦§©«£¤−§¥´©¥®¦³§Ÿ̈Æ©¨´§½
:àeä àp÷ ìûåèõøàä áLBéì úéøa úøëz-ït ¥¬©−̈«¤¦§¬Ÿ§¦−§¥´¨¨®¤

Eì àø÷å íäéäìàì eçáæå íäéäìà éøçà | eðæå§¨´©«£¥´¡«Ÿ¥¤À§¨«§Æ¥´Ÿ¥¤½§¨¨´§½
:Bçáfî zìëàåæèéðáì åéúðaî zç÷ìåeðæå E §¨«©§−̈¦¦§«§¨«©§¨¬¦§Ÿ−̈§¨¤®§¨´

éða-úà eðæäå ïäéäìà éøçà åéúðáéøçà E §ŸÀ̈©«£¥Æ¡´Ÿ¥¤½§¦§Æ¤¨¤½©«£¥−
:ïäéäìàæé:Cl-äNrú àì äëqî éýìûçé-úà ¡«Ÿ¥¤«¡Ÿ¥¬©¥−̈¬Ÿ©«£¤¨«¤

úBvî ìëàz íéîé úráL øîLz úBvnä âç©´©©»¦§Ÿ¼¦§©̧¨¦¹Ÿ©³©Æ
Lãça ék áéáàä Lãç ãrBîì Eúéeö øLà£¤´¦¦¦½§¥−´Ÿ¤¨«¨¦®¦µ§´Ÿ¤

:íéøönî úàöé áéáàäèééì íçø øèt-ìk ¨«¨¦½¨−̈¨¦¦§¨«¦¨¤¬¤¤−¤¦®
ð÷î-ìëå:äNå øBL øèt øëfz EëøBîç øèôe §¨¦§§Æ¦¨½̈¤−¤¬¨¤«¤³¤£Æ

øBëa ìk Bzôørå äcôú àì-íàå äNá äcôz¦§¤´§¤½§¦¬Ÿ¦§¤−©«£©§®´Ÿ§³
éða:í÷éø éðô eàøé-àìå äcôz Eàëíéîé úLL ¨¤̧Æ¦§¤½§Ÿ¥«̈¬¨©−¥¨«¥³¤¨¦Æ

øéöwáe Léøça úaLz éréáMä íBiáe ãárz©«£½Ÿ©¬©§¦¦−¦§®Ÿ¤«¨¦¬©¨¦−
úaLz:áëøéö÷ éøeka Eì äNrz úòáL âçå ¦§«Ÿ§©³¨«ªŸÆ©«£¤´§½¦¥−§¦´

éñàä âçå íéhç:äðMä úôe÷z óâëìLL ¦¦®§©Æ¨´¨¦½§©−©¨¨«¨¬
| ïãàä éðt-úà Eøeëæ-ìk äàøé äðMa íéîrt§¨¦−©¨¨®¥«̈¤Æ¨§´§½¤§¥²¨«¨¬Ÿ

:ìàøNé éýìû ýåýéãëéðtî íéBb LéøBà-ékE §Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«¦«¦³¦Æ¦¨¤½
Eöøà-úà Léà ãîçé-àìå Eìáb-úà ézáçøäå§¦§©§¦−¤§ª¤®§«Ÿ©§¬Ÿ¦Æ¤©§§½

éýìû ýåýé éðt-úà úBàøì EúìraìL EL ©«£«Ÿ§À¥«̈Æ¤§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¨¬
:äðMa íéîrtäëéçáæ-íc õîç-ìr èçLú-àì §¨¦−©¨¨««Ÿ¦§©¬©¨¥−©¦§¦®

:çñtä âç çáæ ø÷aì ïéìé-àìååëéøeka úéLàø §«Ÿ¨¦´©½Ÿ¤¤−©©¬©¨«©¥¦À¦¥Æ
éäìà ýåýé úéa àéáz Eúîãàéãb ìMáú-àì E ©§¨´§½¨¦¾¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®«Ÿ§©¥¬§¦−

:Bnà áìçaô ©«£¥¬¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(427 'nr a a"pyz zegiyd xtq)

‰Ma ÌÈÓÚt LÏL(כג (לד, »…¿»ƒ«»»

זהּו ּובכללּות, סֹוף. ,ּתֹו ראׁש, לׁשלׁשה: מתחּלק ּדבר ְְְִִִֵֶַָָָָָֹֹּכל

הּכל;Bz¯‰ענין והתחלת הּכל יסֹוד –ÌÏBÚ ּבריאת – ְִַ»ְְְַַַַָֹֹ»ְִַ

ּבֹו; והעבֹודה יׁשl‡b‰העֹולם זה לפי הּכל. ּוׁשלמּות ּגמר – ְֲָָָָ¿À»ְְְִֵֵֶַַֹ

ּבבּׁשּולּה".ÁÒtלרמז: מתּבּכרת "הּתבּואה מלמעלה, ּגּלּוי – ְִֹ∆«ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָ

˙BÚe·L."חּטים קציר "ּבּכּורי האדם, עבֹודת –˙BkÒ– »ְֲִִִִֵַָָָÀ

ואסיפת  יׂשראל ּכל אסיפת האסיף", "חג העבֹודה, ְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָׁשלמּות

הּגאּלה. ּבעת הּקדּׁשה נּצֹוצֹות ְְְִֵַַָָָֻֻּכל

éòéáùæë-úà Eì-áúk äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¨§−¤
älàä íéøácä | ét-ìr ék älàä íéøácä©§¨¦´¨¥®¤¦º©¦´©§¨¦´¨¥À¤

:ìàøNé-úàå úéøa Ezà ézøkçëíL-éäéå ¨©¯¦¦§²§¦−§¤¦§¨¥«©§¦¨´
àì íçì äìéì íéraøàå íBé íéraøà ýåýé-ír¦§Ÿ̈À©§¨¦¬Æ§©§¨¦´©½§¨¤µ¤´Ÿ
úà úçlä-ìr ázëiå äúL àì íéîe ìëà̈©½©−¦´Ÿ¨¨®©¦§´Ÿ©©ªÀŸ¥µ

:íéøácä úøNr úéøaä éøácèëúãøa éäéå ¦§¥´©§¦½£¤−¤©§¨¦«©§¦À§¤³¤
äLî-ãéa úãrä úçì éðLe éðéñ øäî äLî¤Æ¥©´¦©½§¥̧ª³Ÿ¨«¥ªÆ§©¤½
øBò ïø÷ ék òãé-àì äLîe øää-ïî Bzãøa§¦§−¦¨¨®¤´«Ÿ¨©À¦¬¨©²¬

:Bzà Bøaãa åéðtììàøNé éða-ìëå ïøäà àøiå ¨−̈§©§¬¦«©©̧§©«£¹Ÿ§¨§¥³¦§¨¥Æ
úLbî eàøéiå åéðt øBò ïø÷ äpäå äLî-úà¤¤½§¦¥¬¨©−´¨®̈©¦«§−¦¤¬¤

:åéìààìïøäà åéìà eáLiå äLî íäìà àø÷iå ¥¨«©¦§¨³£¥¤Æ¤½©¨ª¯¥¨²©«£¬Ÿ
:íäìà äLî øaãéå äãra íéàNpä-ìëå§¨©§¦¦−¨«¥¨®©§©¥¬¤−£¥¤«

áìúà íeöéå ìûøNé éða-ìk eLbð ïë-éøçàå§©«£¥¥¬¦§−¨§¥´¦§¨¥®©§©¥¾¥Á
:éðéñ øäa Bzà ýåýé øac øLà-ìkâììëéå ¨£¤̧¦¤¯§Ÿ̈²¦−§©¬¦¨«©§©´
:äåñî åéðt-ìr ïziå ízà øacî äLîãìàááe ¤½¦©¥−¦¨®©¦¥¬©¨−̈©§¤«§¸Ÿ

äåñnä-úà øéñé Bzà øaãì ýåýé éðôì äLî¤¹¦§¥³§Ÿ̈Æ§©¥´¦½¨¦¬¤©©§¤−
øLà úà ìàøNé éða-ìà øaãå àöéå Búàö-ãr©¥®§¨À̈§¦¤Æ¤§¥´¦§¨¥½¥−£¤¬

:äeöéäìïø÷ ék äLî éðt-úà ìàøNé-éðá eàøå §ª¤«§¨³§¥¦§¨¥Æ¤§¥´¤½¦´¨©½
-ìr äåñnä-úà äLî áéLäå äLî éðt øBò−§¥´¤®§¥¦̧¤³¤©©§¤Æ©

:Bzà øaãì Bàa-ãr åéðtqqq ¨½̈©Ÿ−§©¥¬¦«
.ïîéñ ì"àððç ,íé÷åñô è"ì÷

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨



רמי iying ,iriax ,iyily - cl - `yz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
מצות ׁשל הסּתעפּות הם תּׂשא" ו"לא "ל יהיה ,NÚ‰"לא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָֹֹ¬≈

העׂשּיה  העּדר לאֿתעׂשה, מצות קּיּום ּגם ׁשּכן, ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ"אנכי").

('מצוה' הּקּב"ה עם האדם חּבּור חּיּובי: ענין הּוא ְְְִִִִִִִַָָָָָָָָּוׁשלילה,

וחּבּור). צותא ְְְִִַָמּלׁשֹון

éùéìùáéøîà äzà äàø ýåýé-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤§Ÿ̈À§Â¥Â©º̈Ÿ¥³
éðzrãBä àì äzàå äfä írä-úà ìrä éìà¥©Æ©µ©¤¨¨´©¤½§©¨Æ´Ÿ«©§©½¦
ézrãé zøîà äzàå énr çìLz-øLà úàE ¥¬£¤¦§©−¦¦®§©¨³¨©̧§¨Æ§©§¦´

:éðéra ïç úàöî-íâå íLáâéàð-íà äzrå §¥½§©¨¨¬¨¥−§¥¨«§©¿̈¦¨Á
éðéra ïç éúàöîEëøc-úà àð éðrãBä E ¨¨̧¦¥¹§¥¤À«¦¥³¦¨Æ¤§¨¤½

éðéra ïç-àöîà ïrîì ErãàåEnr ék äàøe E §¥¨´£½§©¬©¤§¨¥−§¥¤®§¥¾¦¬©§−
:äfä éBbäãé:Cì éúçðäå eëìé éðt øîàiå ©¬©¤«©Ÿ©®¨©¬¥¥−©«£¦¬Ÿ¦¨«

åèéðt ïéà-íà åéìà øîàiåeðìrz-ìà íéëìä E ©−Ÿ¤¥¨®¦¥³¨¤̧Æ«Ÿ§¦½©©«£¥−
:äfîæèïç éúàöî-ék àBôà òãeé | änáe ¦¤«©¤´¦¨©´¥À¦«¨¨̧¦¥³
éðéraeðéìôðå eðnr Ezëìa àBìä Enrå éðà E §¥¤̧Æ£¦´§©¤½£−§¤§§´¦®̈§¦§¦̧Æ

:äîãàä éðt-ìr øLà írä-ìkî Enrå éðàô £¦´§©§½¦¨̧¨½̈£¤−©§¥¬¨«£¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(347 'nr `i zegiy ihewl)

‰fÓ eÏÚz Ï‡ ÌÈÎÏB‰ EÈt ÔÈ‡ Ì‡(טו (לג, ƒ≈»∆¿ƒ««¬≈ƒ∆
מעלה  ׁשל האׁש היה לא ׁשּבּמׁשּכן ּבחסידּות, ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹמבאר

רצה  לא מׁשה ּכי הּימין", אל אריה "ּפני היינּו אריה, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹּבדמּות

לפרּוׁש מתאים וזה ." ה' מּלפני אׁש "וּתצא אּלא ,ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּבמלא

ּבּזהר אבל מּזה". ּתעלנּו אל מלא ידי "על ּכאן: (ח"ג רׁש"י ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹ

ב) ּכאריה".לב, ואתחזי . . אּוריא"ל ּדא אׁש, "וּתצא ְְְְֱִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָנאמר

מּזה  ּתעלנּו אל יֹונתן: ּתרּגּום ּפרּוׁש לפי ׁשּזהּו לֹומר, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָויׁש

זעם. ׁשל ְִֶַַָּבפנים

éòéáø
éùéîç,

æéäfä øácä-úà íb äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©´¤©¨¨¬©¤²
a ïç úàöî-ék äNrà zøac øLàErãàå éðér £¤¬¦©−§¨¤«¡¤®¦«¨¨³¨¥Æ§¥©½¨«¥¨«£−

:íLaçé:Eãák-úà àð éðàøä øîàiåèéøîàiå §¥«©Ÿ©®©§¥¬¦−̈¤§Ÿ¤«©ÀŸ¤
-ìk øéárà éðàéðt-ìr éáeèíLá éúàø÷å E £¦̧©«£¦³¨¦Æ©¨¤½§¨¨¯¦§¥²

éðôì ýåýéézîçøå ïçà øLà-úà éúpçå E §Ÿ̈−§¨¤®§©Ÿ¦Æ¤£¤´¨½Ÿ§¦«©§¦−
:íçøà øLà-úàëúàøì ìëeú àì øîàiå ¤£¤¬£©¥«©¾Ÿ¤¬Ÿ©−¦§´Ÿ

:éçå íãàä éðàøé-àì ék éðt-úààëýåýé øîàiå ¤¨®̈¦²«Ÿ¦§©¬¦¨«¨−̈¨¨«©´Ÿ¤§Ÿ̈½
:øevä-ìr závðå ézà íB÷î äpäáëøára äéäå ¦¥¬¨−¦¦®§¦©§−̈©©«§¨¨Æ©«£´Ÿ

ézîNå éãákéìr étë éúkNå øevä úø÷ða EE §Ÿ¦½§©§¦−§¦§©´©®§©Ÿ¦¬©¦²¨¤−
:éøár-ãrâëéøçà-úà úéàøå étk-úà éúøñäå ©¨§¦«©«£¦«Ÿ¦Æ¤©¦½§¨¦−¨¤£Ÿ̈®

:eàøé àì éðôeô ¨©−¬Ÿ¥«̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(299 'nr ` g"nyz zegiyd xtq)

e‡¯È ‡Ï ÈÙe È¯BÁ‡ ˙‡ ˙È‡¯Â(כג (לג, ¿»ƒ»∆¬»»«…≈»
וסֹוף  אחֹורי", את "וראית רק לֹומר צרי היה ְְְֲִִִֶַַָָָָָָָלכאֹורה

ּבמקצת  נתמּלאה מׁשה ׁשל ׁשּבּקׁשתֹו לֹומר, ויׁש מיּתר. ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻהּפסּוק

ּבדר רק אבל "ּפני", ּגם לראֹות זכה אכן הּוא ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָעלּֿכלּֿפנים:

" – הּׁשלילה' את Ï‡'הּׂשגת "וראית ּבּכתּוב: הרמז זה יראּו". ְִַַַָָ…ְִֵֶֶֶֶַָָָָָ

לא  "ּפני") את והן "אחֹורי" את הן לראֹות (ּתזּכה ּופני ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאחֹורי

הּׁשלילה). הּׂשגת ׁשל ּבאפן רק ּתהיה "ּפני" ראּית (אבל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹיראּו

éùéîçãìàEì-ìñt äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¨§²
úçlä-ìr ézáúëå íéðLàøk íéðáà úçì-éðL§¥«ª¬Ÿ£¨¦−¨¦«Ÿ¦®§¨«©§¦Æ©©ª½Ÿ
íéðLàøä úçlä-ìr eéä øLà íéøácä-úà¤©̧§¨¦½£¤¬¨²©©ª¬Ÿ¨¦«Ÿ¦−

:zøaL øLàáø÷aá úéìrå ø÷aì ïBëð äéäå £¤¬¦©«§¨¤«§¥¬¨−©®Ÿ¤§¨¦³¨©¸Ÿ¤Æ
:øää Làø-ìr íL éì závðå éðéñ øä-ìà¤©´¦©½§¦©§¨¬¦²−̈©¬Ÿ¨¨«

â-ìëa àøé-ìà Léà-íâå Cnr äìré-àì Léàå§¦ÆŸ©«£¤´¦½̈§©¦¬©¥−̈§¨
øää ìeî-ìà eòøé-ìà ø÷aäå ïàvä-íb øää̈®̈©©³Ÿ§©¨¨Æ©¦§½¤−¨¨¬

:àeääãøk íéðáà úçì-éðL ìñôiåíéðLà ©«©¦§¿Ÿ§¥«ª¸Ÿ£¨¦¹¨¦«Ÿ¦À
øLàk éðéñ øä-ìà ìriå ø÷aá äLî íkLiå©©§¥̧¤³©¸Ÿ¤Æ©©̧©Æ¤©´¦©½©«£¤²
:íéðáà úçì éðL Bãéa çwiå Búà ýåýé äeö¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®©¦©´§¨½§¥−ª¬Ÿ£¨¦«

äíLá àø÷iå íL Bnr ávéúiå ïðra ýåýé ãøiå©¥³¤§Ÿ̈Æ¤«¨½̈©¦§©¥¬¦−®̈©¦§¨¬§¥−
:ýåýéå| ýåýé àø÷iå åéðt-ìr | ýåýé øáriå §Ÿ̈«©©«£¸Ÿ§Ÿ̈¬©¨¨»©¦§¨¼§Ÿ̈´

ãñç-áøå íétà Cøà ïepçå íeçø ìû ýåýé§Ÿ̈½¥¬©−§©®¤¬¤©©−¦§©¤¬¤
:úîàåæðòLôå ïår àNð íéôìàì ãñç øö ¤«¡¤«Ÿ¥¬¤̧¤Æ¨«£¨¦½Ÿ¥¬¨²Ÿ¨¤−©

úBáà ïår | ã÷t äwðé àì äwðå äàhçå§©¨®̈§©¥Æ´Ÿ§©¤½Ÿ¥´£´Ÿ¨À
lL-ìr íéðá éða-ìrå íéða-ìr-ìrå íéL ©¨¦Æ§©§¥´¨¦½©¦¥¦−§©

:íéraøç:eçzLiå äöøà ãwiå äLî øäîéå ¦¥¦«©§©¥−¤®©¦¬Ÿ©−§¨©¦§¨«
èïç éúàöî àð-íà øîàiåéðéraàð-Cìé éðãà E ©¿Ÿ¤¦¨Á¨¨̧¦¥³§¥¤̧Æ£Ÿ½̈¥«¤¨¬

zçìñå àeä óøò-äL÷-ír ék eðaø÷a éðãà£Ÿ−̈§¦§¥®¦³©§¥¸Ÿ¤Æ½§¨«©§¨²
:eðzìçðe eðúàhçìe eððårì©«£Ÿ¥¬§©¨¥−§©§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr gi zegiy ihewl)

EÏ ÏÒt(א (לד, ¿»¿
‰a¯‰ ‰LÓ ¯MÚ˙ ÌMÓe ,ElL ‰È‰È ˙ÏÒt‰(רש"י) «¿…∆ƒ¿∆∆¿ƒ»ƒ¿«≈…∆«¿≈

עּקר  (ׁשהרי ּתֹורתֹו ׁשל ּתֹוצאה היתה מׁשה ׁשל ְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹעׁשירּותֹו

לֹו ׁשּנּתנה והינּו הּברית), לּוחֹות עׂשּית לׁשם היה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָהּמחצב

על  ּומסּפר ּבהרחבה. ללמד ׁשּיּוכל ּכדי ּגׁשמית ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻהרחבה

ׁשל  'ּתל הּלּמּוד ּבעת לפניו הּניח ידּועים ׁשּבזמּנים ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָרּבנּוּֿתם,

הּדעת. הרחבת לפעל ּכדי ְְְְִִֵַַַַַָֹזהּובים'

iriay ,iyy - cl - `yz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éùùéEnr-ìk ãâð úéøa úøk éëðà äpä øîàiå©ÀŸ¤¦¥´¨«Ÿ¦»Ÿ¥´§¦¼¤³¤¨©§Æ
õøàä-ìëá eàøáð-àì øLà úàìôð äNrà¤«¡¤´¦§¨½Ÿ£¤²«Ÿ¦§§¬§¨¨−̈¤
Baø÷á äzà-øLà írä-ìë äàøå íéBbä-ìëáe§¨©¦®§¨¨´¨Â̈Â̈£¤©¨̧§¦§¹
äNò éðà øLà àeä àøBð-ék ýåýé äNrî-úà¤©«£¥³§Ÿ̈Æ¦«¨´½£¤¬£¦−Ÿ¤¬

:CnràéíBiä Eeöî éëðà øLà úà Eì-øîL ¦¨«§¨̧§½¥²£¤¬¨«Ÿ¦−§©§´©®
éðtî Løâ éððäå éøîàä-úà Eézçäå éðrðkä ¦«§¦¯Ÿ¥´¦¨¤À¤¨«¡Ÿ¦Æ§©§©«£¦½§©«¦¦Æ

:éñeáéäå éeçäå éføtäåáéúøëz-ït Eì øîMä §©§¦¦½§©«¦¦−§©§¦«¦¨´¤§À¤¦§³Ÿ
-ït äéìr àa äzà øLà õøàä áLBéì úéøa§¦Æ§¥´¨½̈¤£¤¬©−̈¨´¨¤®¨¤

:Eaø÷a L÷Bîì äéäéâéïeözz íúçaæî-úà ék ¦«§¤¬§¥−§¦§¤«¦³¤¦§§Ÿ¨Æ¦Ÿ½
:ïeúøëz åéøLà-úàå ïeøaLz íúávî-úàå§¤©¥«Ÿ−̈§©¥®§¤£¥−̈¦§Ÿ«

ãéçà ìûì äåçzLú àì ékøBîL àp÷ ýåýé ék ¦²¬Ÿ¦§©«£¤−§¥´©¥®¦³§Ÿ̈Æ©¨´§½
:àeä àp÷ ìûåèõøàä áLBéì úéøa úøëz-ït ¥¬©−̈«¤¦§¬Ÿ§¦−§¥´¨¨®¤

Eì àø÷å íäéäìàì eçáæå íäéäìà éøçà | eðæå§¨´©«£¥´¡«Ÿ¥¤À§¨«§Æ¥´Ÿ¥¤½§¨¨´§½
:Bçáfî zìëàåæèéðáì åéúðaî zç÷ìåeðæå E §¨«©§−̈¦¦§«§¨«©§¨¬¦§Ÿ−̈§¨¤®§¨´

éða-úà eðæäå ïäéäìà éøçà åéúðáéøçà E §ŸÀ̈©«£¥Æ¡´Ÿ¥¤½§¦§Æ¤¨¤½©«£¥−
:ïäéäìàæé:Cl-äNrú àì äëqî éýìûçé-úà ¡«Ÿ¥¤«¡Ÿ¥¬©¥−̈¬Ÿ©«£¤¨«¤

úBvî ìëàz íéîé úráL øîLz úBvnä âç©´©©»¦§Ÿ¼¦§©̧¨¦¹Ÿ©³©Æ
Lãça ék áéáàä Lãç ãrBîì Eúéeö øLà£¤´¦¦¦½§¥−´Ÿ¤¨«¨¦®¦µ§´Ÿ¤

:íéøönî úàöé áéáàäèééì íçø øèt-ìk ¨«¨¦½¨−̈¨¦¦§¨«¦¨¤¬¤¤−¤¦®
ð÷î-ìëå:äNå øBL øèt øëfz EëøBîç øèôe §¨¦§§Æ¦¨½̈¤−¤¬¨¤«¤³¤£Æ

øBëa ìk Bzôørå äcôú àì-íàå äNá äcôz¦§¤´§¤½§¦¬Ÿ¦§¤−©«£©§®´Ÿ§³
éða:í÷éø éðô eàøé-àìå äcôz Eàëíéîé úLL ¨¤̧Æ¦§¤½§Ÿ¥«̈¬¨©−¥¨«¥³¤¨¦Æ

øéöwáe Léøça úaLz éréáMä íBiáe ãárz©«£½Ÿ©¬©§¦¦−¦§®Ÿ¤«¨¦¬©¨¦−
úaLz:áëøéö÷ éøeka Eì äNrz úòáL âçå ¦§«Ÿ§©³¨«ªŸÆ©«£¤´§½¦¥−§¦´

éñàä âçå íéhç:äðMä úôe÷z óâëìLL ¦¦®§©Æ¨´¨¦½§©−©¨¨«¨¬
| ïãàä éðt-úà Eøeëæ-ìk äàøé äðMa íéîrt§¨¦−©¨¨®¥«̈¤Æ¨§´§½¤§¥²¨«¨¬Ÿ

:ìàøNé éýìû ýåýéãëéðtî íéBb LéøBà-ékE §Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«¦«¦³¦Æ¦¨¤½
Eöøà-úà Léà ãîçé-àìå Eìáb-úà ézáçøäå§¦§©§¦−¤§ª¤®§«Ÿ©§¬Ÿ¦Æ¤©§§½

éýìû ýåýé éðt-úà úBàøì EúìraìL EL ©«£«Ÿ§À¥«̈Æ¤§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¨¬
:äðMa íéîrtäëéçáæ-íc õîç-ìr èçLú-àì §¨¦−©¨¨««Ÿ¦§©¬©¨¥−©¦§¦®

:çñtä âç çáæ ø÷aì ïéìé-àìååëéøeka úéLàø §«Ÿ¨¦´©½Ÿ¤¤−©©¬©¨«©¥¦À¦¥Æ
éäìà ýåýé úéa àéáz Eúîãàéãb ìMáú-àì E ©§¨´§½¨¦¾¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®«Ÿ§©¥¬§¦−

:Bnà áìçaô ©«£¥¬¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(427 'nr a a"pyz zegiyd xtq)

‰Ma ÌÈÓÚt LÏL(כג (לד, »…¿»ƒ«»»

זהּו ּובכללּות, סֹוף. ,ּתֹו ראׁש, לׁשלׁשה: מתחּלק ּדבר ְְְִִִֵֶַָָָָָֹֹּכל

הּכל;Bz¯‰ענין והתחלת הּכל יסֹוד –ÌÏBÚ ּבריאת – ְִַ»ְְְַַַַָֹֹ»ְִַ

ּבֹו; והעבֹודה יׁשl‡b‰העֹולם זה לפי הּכל. ּוׁשלמּות ּגמר – ְֲָָָָ¿À»ְְְִֵֵֶַַֹ

ּבבּׁשּולּה".ÁÒtלרמז: מתּבּכרת "הּתבּואה מלמעלה, ּגּלּוי – ְִֹ∆«ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָ

˙BÚe·L."חּטים קציר "ּבּכּורי האדם, עבֹודת –˙BkÒ– »ְֲִִִִֵַָָָÀ

ואסיפת  יׂשראל ּכל אסיפת האסיף", "חג העבֹודה, ְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָׁשלמּות

הּגאּלה. ּבעת הּקדּׁשה נּצֹוצֹות ְְְִֵַַָָָֻֻּכל

éòéáùæë-úà Eì-áúk äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½§¨§−¤
älàä íéøácä | ét-ìr ék älàä íéøácä©§¨¦´¨¥®¤¦º©¦´©§¨¦´¨¥À¤

:ìàøNé-úàå úéøa Ezà ézøkçëíL-éäéå ¨©¯¦¦§²§¦−§¤¦§¨¥«©§¦¨´
àì íçì äìéì íéraøàå íBé íéraøà ýåýé-ír¦§Ÿ̈À©§¨¦¬Æ§©§¨¦´©½§¨¤µ¤´Ÿ
úà úçlä-ìr ázëiå äúL àì íéîe ìëà̈©½©−¦´Ÿ¨¨®©¦§´Ÿ©©ªÀŸ¥µ

:íéøácä úøNr úéøaä éøácèëúãøa éäéå ¦§¥´©§¦½£¤−¤©§¨¦«©§¦À§¤³¤
äLî-ãéa úãrä úçì éðLe éðéñ øäî äLî¤Æ¥©´¦©½§¥̧ª³Ÿ¨«¥ªÆ§©¤½
øBò ïø÷ ék òãé-àì äLîe øää-ïî Bzãøa§¦§−¦¨¨®¤´«Ÿ¨©À¦¬¨©²¬

:Bzà Bøaãa åéðtììàøNé éða-ìëå ïøäà àøiå ¨−̈§©§¬¦«©©̧§©«£¹Ÿ§¨§¥³¦§¨¥Æ
úLbî eàøéiå åéðt øBò ïø÷ äpäå äLî-úà¤¤½§¦¥¬¨©−´¨®̈©¦«§−¦¤¬¤

:åéìààìïøäà åéìà eáLiå äLî íäìà àø÷iå ¥¨«©¦§¨³£¥¤Æ¤½©¨ª¯¥¨²©«£¬Ÿ
:íäìà äLî øaãéå äãra íéàNpä-ìëå§¨©§¦¦−¨«¥¨®©§©¥¬¤−£¥¤«

áìúà íeöéå ìûøNé éða-ìk eLbð ïë-éøçàå§©«£¥¥¬¦§−¨§¥´¦§¨¥®©§©¥¾¥Á
:éðéñ øäa Bzà ýåýé øac øLà-ìkâììëéå ¨£¤̧¦¤¯§Ÿ̈²¦−§©¬¦¨«©§©´
:äåñî åéðt-ìr ïziå ízà øacî äLîãìàááe ¤½¦©¥−¦¨®©¦¥¬©¨−̈©§¤«§¸Ÿ

äåñnä-úà øéñé Bzà øaãì ýåýé éðôì äLî¤¹¦§¥³§Ÿ̈Æ§©¥´¦½¨¦¬¤©©§¤−
øLà úà ìàøNé éða-ìà øaãå àöéå Búàö-ãr©¥®§¨À̈§¦¤Æ¤§¥´¦§¨¥½¥−£¤¬

:äeöéäìïø÷ ék äLî éðt-úà ìàøNé-éðá eàøå §ª¤«§¨³§¥¦§¨¥Æ¤§¥´¤½¦´¨©½
-ìr äåñnä-úà äLî áéLäå äLî éðt øBò−§¥´¤®§¥¦̧¤³¤©©§¤Æ©

:Bzà øaãì Bàa-ãr åéðtqqq ¨½̈©Ÿ−§©¥¬¦«
.ïîéñ ì"àððç ,íé÷åñô è"ì÷
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ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
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éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥
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ã ycew zegiyn zecewp ã(433 'nr a a"pyz zegiyd xtq)

ÂÂÈt ¯BÚ Ô¯˜ ‰p‰(ל (לד, ¿ƒ≈»«»»
ּבּלּוחֹות  לכ מׁשה זכה לא מּדּוע הּקׁשיא, ְְְֶַַַַָָָָָֹֹֻידּועה

עׂשרת  נּתנּו הראׁשֹונֹות ּבּלּוחֹות ּדהּנה לֹומר, ויׁש ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָהראׁשֹונֹות.

הלכֹות, ּגם נּתנּו האחרֹונֹות ּבּלּוחֹות ואּלּו ּבלבד, ְְְְֲֲִִִִַַַַַָָהּדּברֹות

לתּוׁשּיה" ּכפלים חכמה "ּתעלּומֹות ואּגדֹות, רבה מדרׁש (שמות ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָ

פמ"ו) עֹור ריש קרּון הּלּוחֹות, מקּבל ּבמׁשה, ּגם נתוּסף לכן .ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָֹ

ּפניו". ּתאיר אדם "חכמת עלּֿדר ְִֶֶַַָָָָָָָָּפניו,

øéèôîâìåéðt-ìr ïziå ízà øacî äLî ìëéå©§©´¤½¦©¥−¦¨®©¦¥¬©¨−̈
:äåñîãìBzà øaãì ýåýé éðôì äLî àááe ©§¤«§¸Ÿ¤¹¦§¥³§Ÿ̈Æ§©¥´¦½

éða-ìà øaãå àöéå Búàö-ãr äåñnä-úà øéñé̈¦¬¤©©§¤−©¥®§¨À̈§¦¤Æ¤§¥´
:äeöé øLà úà ìàøNéäììàøNé-éðá eàøå ¦§¨¥½¥−£¤¬§ª¤«§¨³§¥¦§¨¥Æ

áéLäå äLî éðt øBò ïø÷ ék äLî éðt-úà¤§¥´¤½¦´¨©½−§¥´¤®§¥¦̧
øaãì Bàa-ãr åéðt-ìr äåñnä-úà äLî¤³¤©©§¤Æ©¨½̈©Ÿ−§©¥¬

:Bzàqqq ¦«
.ïîéñ ì"àððç ,íé÷åñô è"ì÷

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì àùú éë úùøôì äøèôä

ú"åîùìåçé à-íéëìîá

çéëìûøNé éða-ìëa áàçà çìLiå©¦§©¬©§−̈§¨§¥´¦§¨¥®
:ìîøkä øä-ìà íéàéápä-úà õa÷iå©¦§¬Ÿ¤©§¦¦−¤©¬©©§¤«

àëøîàiå írä-ìk-ìà eäiìà Lbiå©¦©̧¥«¦¹̈¤¨¨À̈©¸Ÿ¤Æ
ézL-ìr íéçñt ízà éúî-ãr©¨©º©¤´«Ÿ§¦»©§¥´
eëì íéýìûä ýåýé-íà íétrqä©§¦¦¼¦§Ÿ̈³¨«¡Ÿ¦Æ§´
eðr-àìå åéøçà eëì ìraä-íàå åéøçà©«£½̈§¦©©−©§´©«£¨®§«Ÿ¨¬

:øác Búà íräáë-ìà eäiìà øîàiå ¨¨²Ÿ−¨¨«©³Ÿ¤¥«¦¨̧Æ¤
écáì ýåýéì àéáð ézøúBð éðà írä̈½̈£¦º©¯§¦¨¦²©«Ÿ̈−§©¦®

:Léà íéMîçå úBàî-òaøà ìraä éàéáðeâëíéðL eðì-eðzéå §¦¥´©©½©©§©¥¬©«£¦¦−¦«§¦§¹̈§©¦́
íéörä-ìr eîéùéå eäçzðéå ãçàä øtä íäì eøçáéå íéøẗ¦À§¦§£´¨¤Á©¨̧¨«¤¹̈¦«©§ªÀ§¨¦̧ŸÆ©¨´¥¦½

äNrà éðàå eîéNé àì Làå|ézúðå ãçàä øtä-úà §¥−´Ÿ¨¦®©«£¦º¤«¡¤´¤©¨´¨«¤À̈§¨«©¦Æ
:íéNà àì Làå íéörä-ìrãëéðàå íëéäìà íLa íúàø÷e ©¨´¥¦½§¥−¬Ÿ¨¦«§¨¤º§¥´¡«Ÿ¥¤À©«£¦Æ

àeä Làá äðré-øLà íéýìûä äéäå ýåýé-íLá àø÷à¤§¨´§¥«§Ÿ̈½§¨¨¯¨«¡Ÿ¦²£¤©«£¤¬¨¥−´
:øácä áBè eøîàiå írä-ìk ïriå íéýìûääëeäiìà øîàiå ¨«¡Ÿ¦®©©¯©¨¨¨²©«Ÿ§−¬©¨¨«©¸Ÿ¤¥«¦¹̈

ízà ék äðLàø eùrå ãçàä øtä íëì eøça ìraä éàéáðì¦§¦¥´©©À©©«£¸¨¤¹©¨³¨«¤¨Æ©«£´Ÿ¦«Ÿ½̈¦¬©¤−
:eîéNú àì Làå íëéäìà íLa eàø÷å íéaøäåëeç÷iå ¨«©¦®§¦§Æ§¥´¡«Ÿ¥¤½§¥−¬Ÿ¨¦«©Â¦§Â

ø÷aäî ìraä-íLá eàø÷iå eNriå íäì ïúð-øLà øtä-úà¤©¨̧£¤¨©´¨¤»©©«£¼©¦§§´§¥«©Â©Â©¥«©¸Ÿ¤
eçqôéå äðò ïéàå ìB÷ ïéàå eððr ìraä øîàì íéøävä-ãrå§©©¨«¢©³¦¥ŸÆ©©´©£¥½§¥¬−§¥´Ÿ¤®©§©Æ§½

:äNr øLà çaænä-ìræëeäiìà íäa ìzäéå íéøävá éäéå ©©¦§¥−©£¤¬¨¨«©§¦̧©¨«¢©¹¦©§©¥¯¨¤´¥«¦À̈
å çéN-ék àeä íéýìû-ék ìBãb-ìB÷á eàø÷ øîàiåBì âéN-éë ©¸Ÿ¤Æ¦§³§«¨Æ¦«¡Ÿ¦´½¦«¦¯©§¦¦²−

:õ÷éå àeä ïLé éìeà Bì Cøã-éëåçëeããbúiå ìBãb ìB÷a eàø÷iå §¦¤´¤®©²¨¥¬−§¦¨«©¦§§Æ§´¨½©¦§«Ÿ§Æ
:íäéìr íc-CôL-ãr íéçîøáe úBáøça íètLîkèëéäéå §¦§¨½̈©«£¨−¨«§¨¦®©§¨−̈£¥¤«©§¦Æ
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.ìàîN,íétòqä ézL ìòéøçà íòôe 'ä éøçà íòt .úBáLçnä ézL ìò §Ÿ©§¥©§¦¦©§¥©©£¨©©©£¥©©©£¥

.ìòaä,øác Búà íòä eðò àìå.ïéçáäì íéòãBé eéä àlL(áëézøúBð ©©©§Ÿ¨¨¨Ÿ¨¨¤Ÿ¨§¦§©§¦©§¦
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Bà áàçà äNò øLà çaænä ìò eâlc¦§©©¦§¥©£¤¨¨©§¨

.íúãBáò éëøcî äéä äæå .BàNòL éî¦¤£¨§¤¨¨¦©§¥£¨¨
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.íéäìà àeäL íéøîBà,çéN ékànL §¦¤¡Ÿ¦¦¦©¤¨
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(çë,eããbúiå.íøNa eèøN ©¦§Ÿ§¨§§¨¨

,íètLîk.íâäðî äéäL éôk(èë §¦§¨¨§¦¤¨¨¦§¨¨
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:øác Búà írä eðr-àìå åéøçà©«£®̈§«Ÿ¨¬¨¨²Ÿ−¨¨«

áëírä-ìà eäiìà øîàiåLé ©³Ÿ¤¥«¦¨̧Æ¤¨½̈¥

ék ïBøúé íëìàéáð ézøúBð éðà ¨¤¦§¦£¦º©¯§¦¨¦²
écáì ýåýéìøLà íéàéápä äàî ék ©«Ÿ̈−§©¦®¦¥¨©§¦¦£¤

íäì íéòeãé eéä àì ,äéãáBò íàéaçä¤§¦¨©§¨Ÿ¨§¦¨¤

úBàî-òaøà ìraä éàéáðe§¦¥´©©½©©§©¥¬
Léà íéMîçåéî úlôz äzò äàøðå ©«£¦¦−¦«§¦§¤©¨§¦©¦

ìa÷úz:âëíéøt íéðL eðì-eðzéå ¦§©¥§¦§¹̈§©¦́¨¦À
ïaø÷ìãçàä øtä íäì eøçáéå §¨§¨§¦§£´¨¤Á©¨̧¨«¤¹̈

øçáenäeäçzðéåíéøáàì eäeëzçéå ©§¨¦«©§ªÀ§©§§§¥¨¦

íéaø íé÷qòúnä eéäiL-ìr eîéùéå ¤¦§©¦§©§¦©¦§¨¦̧ŸÆ©
éðàå eîéNé àì Làå íéörä́̈¥¦½§¥−´Ÿ¨¦®©«£¦º

äNrà|ãçàä øtä-úàéðàL ¤«¡¤´¤©¨´¨«¤À̈¤£¦

écáìàì Làå íéörä-ìr ézúðå §©¦§¨«©¦Æ©¨´¥¦½§¥−¬Ÿ
:íéNàãëíúàø÷eäðBLàøíLa ¨¦«§¨¤º¦¨§¥´

ýåýé-íLá àø÷à éðàå íëéäìà¡«Ÿ¥¤À©«£¦Æ¤§¨´§¥«§Ÿ̈½
Làá äðré-øLà íéýìûä äéäå§¨¨¯¨«¡Ÿ¦²£¤©«£¤¬¨¥−

Làä úãøBä éãé ìòíéýìûä àeä ©§¥¨©¨¥´¨«¡Ÿ¦®
øácä áBè eøîàiå írä-ìk ïriå©©©̄¨¨¨²©«Ÿ§−¬©¨¨«
ãBîòì eöøå úîàa íé÷tzñî eéä íä ék¦¥¨¦§©§¦¤¡¤§¨©£

øeøéaä ìò:äëeäiìà øîàiå ©©¥©¸Ÿ¤¥«¦¹̈
øtä íëì eøça ìraä éàéáðì¦§¦¥´©©À©©«£¸¨¤¹©¨³

ãçàäøçáenäék äðLàø eùrå ¨«¤¨Æ©§¨©«£´Ÿ¦«Ÿ½̈¦¬
íLa eàø÷å íéaøä ízà©¤−¨«©¦®§¦§Æ§¥´
:eîéNú àì Làå íëéäìà¡«Ÿ¥¤½§¥−¬Ÿ¨¦«

åëïúð-øLà øtä-úà eç÷iå©Â¦§Â¤©¨̧£¤¨©´
ìraä-íLá eàø÷iå eNriå íäì̈¤»©©«£¼©¦§§´§¥«©Â©Â©
øîàì íéøävä-ãrå ø÷aäî¥«©¸Ÿ¤§©©¨«¢©³¦¥ŸÆ
äðò ïéàå ìB÷ ïéàå eððr ìraä©©´©£¥½§¥¬−§¥´Ÿ¤®

çaænä-ìr eçqôéåçaænä ìò eâlc ©§©Æ§½©©¦§¥−©¦§©©¦§¥©

íúãBáò Cøcî äúéä äæå:äNr øLà §¤¨§¨¦¤¤£¨¨£¤¬¨¨«
æëíäa ìzäéå íéøävá éäéå©§¦̧©¨«¢©¹¦©§©¥¯¨¤´

ìBãb-ìB÷á eàø÷ øîàiå eäiìà¥«¦À̈©¸Ÿ¤Æ¦§³§«¨Æ
àìäàeä íéýìû-ékàì ïéãò ìáà £Ÿ¦«¡Ÿ¦´½£¨£©¦Ÿ

òîLå çéN-ékBì âéN-éëàeä øaãî ¨©¦«¦¯©§¦¦²−§©¥

éî íò úòkBì Cøã-éëåàeä éìeà Bà ¨¥¦¦§¦¤´¤®©

äæìå òîLé àì íB÷nä ÷çøîìe ,Cøca©¤¤§¤§©©¨Ÿ¦§©§¨¤

ìBãb ìB÷a eàø÷õ÷éå àeä ïLé éìeà ¨§§¨©²¨¥¬−§¦¨«
BúðMî:çëìBãb ìB÷a eàø÷iåâòìå ìezäa øîà ék íò ,eäiìà éøáãì eòîLeããbúiåíøNa eèøN:íäéìr íc-CôL-ãr íéçîøáe úBáøça íètLîk ¦§¨©¦§§Æ§´¨½¨§§¦§¥¥¦¨¦¦¨©§¦§©©©¦§«Ÿ§Æ¨§§¨¨§¦§¨½̈©«£¨−¨«§¨¦®©§¨−̈£¥¤«



רמג xihtn - cl - `yz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(433 'nr a a"pyz zegiyd xtq)

ÂÂÈt ¯BÚ Ô¯˜ ‰p‰(ל (לד, ¿ƒ≈»«»»
ּבּלּוחֹות  לכ מׁשה זכה לא מּדּוע הּקׁשיא, ְְְֶַַַַָָָָָֹֹֻידּועה

עׂשרת  נּתנּו הראׁשֹונֹות ּבּלּוחֹות ּדהּנה לֹומר, ויׁש ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָהראׁשֹונֹות.

הלכֹות, ּגם נּתנּו האחרֹונֹות ּבּלּוחֹות ואּלּו ּבלבד, ְְְְֲֲִִִִַַַַַָָהּדּברֹות

לתּוׁשּיה" ּכפלים חכמה "ּתעלּומֹות ואּגדֹות, רבה מדרׁש (שמות ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָ

פמ"ו) עֹור ריש קרּון הּלּוחֹות, מקּבל ּבמׁשה, ּגם נתוּסף לכן .ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָֹ

ּפניו". ּתאיר אדם "חכמת עלּֿדר ְִֶֶַַָָָָָָָָּפניו,

øéèôîâìåéðt-ìr ïziå ízà øacî äLî ìëéå©§©´¤½¦©¥−¦¨®©¦¥¬©¨−̈
:äåñîãìBzà øaãì ýåýé éðôì äLî àááe ©§¤«§¸Ÿ¤¹¦§¥³§Ÿ̈Æ§©¥´¦½

éða-ìà øaãå àöéå Búàö-ãr äåñnä-úà øéñé̈¦¬¤©©§¤−©¥®§¨À̈§¦¤Æ¤§¥´
:äeöé øLà úà ìàøNéäììàøNé-éðá eàøå ¦§¨¥½¥−£¤¬§ª¤«§¨³§¥¦§¨¥Æ

áéLäå äLî éðt øBò ïø÷ ék äLî éðt-úà¤§¥´¤½¦´¨©½−§¥´¤®§¥¦̧
øaãì Bàa-ãr åéðt-ìr äåñnä-úà äLî¤³¤©©§¤Æ©¨½̈©Ÿ−§©¥¬

:Bzàqqq ¦«
.ïîéñ ì"àððç ,íé÷åñô è"ì÷

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì àùú éë úùøôì äøèôä

ú"åîùìåçé à-íéëìîá

çéëìûøNé éða-ìëa áàçà çìLiå©¦§©¬©§−̈§¨§¥´¦§¨¥®
:ìîøkä øä-ìà íéàéápä-úà õa÷iå©¦§¬Ÿ¤©§¦¦−¤©¬©©§¤«

àëøîàiå írä-ìk-ìà eäiìà Lbiå©¦©̧¥«¦¹̈¤¨¨À̈©¸Ÿ¤Æ
ézL-ìr íéçñt ízà éúî-ãr©¨©º©¤´«Ÿ§¦»©§¥´
eëì íéýìûä ýåýé-íà íétrqä©§¦¦¼¦§Ÿ̈³¨«¡Ÿ¦Æ§´
eðr-àìå åéøçà eëì ìraä-íàå åéøçà©«£½̈§¦©©−©§´©«£¨®§«Ÿ¨¬

:øác Búà íräáë-ìà eäiìà øîàiå ¨¨²Ÿ−¨¨«©³Ÿ¤¥«¦¨̧Æ¤
écáì ýåýéì àéáð ézøúBð éðà írä̈½̈£¦º©¯§¦¨¦²©«Ÿ̈−§©¦®

:Léà íéMîçå úBàî-òaøà ìraä éàéáðeâëíéðL eðì-eðzéå §¦¥´©©½©©§©¥¬©«£¦¦−¦«§¦§¹̈§©¦́
íéörä-ìr eîéùéå eäçzðéå ãçàä øtä íäì eøçáéå íéøẗ¦À§¦§£´¨¤Á©¨̧¨«¤¹̈¦«©§ªÀ§¨¦̧ŸÆ©¨´¥¦½

äNrà éðàå eîéNé àì Làå|ézúðå ãçàä øtä-úà §¥−´Ÿ¨¦®©«£¦º¤«¡¤´¤©¨´¨«¤À̈§¨«©¦Æ
:íéNà àì Làå íéörä-ìrãëéðàå íëéäìà íLa íúàø÷e ©¨´¥¦½§¥−¬Ÿ¨¦«§¨¤º§¥´¡«Ÿ¥¤À©«£¦Æ

àeä Làá äðré-øLà íéýìûä äéäå ýåýé-íLá àø÷à¤§¨´§¥«§Ÿ̈½§¨¨¯¨«¡Ÿ¦²£¤©«£¤¬¨¥−´
:øácä áBè eøîàiå írä-ìk ïriå íéýìûääëeäiìà øîàiå ¨«¡Ÿ¦®©©¯©¨¨¨²©«Ÿ§−¬©¨¨«©¸Ÿ¤¥«¦¹̈

ízà ék äðLàø eùrå ãçàä øtä íëì eøça ìraä éàéáðì¦§¦¥´©©À©©«£¸¨¤¹©¨³¨«¤¨Æ©«£´Ÿ¦«Ÿ½̈¦¬©¤−
:eîéNú àì Làå íëéäìà íLa eàø÷å íéaøäåëeç÷iå ¨«©¦®§¦§Æ§¥´¡«Ÿ¥¤½§¥−¬Ÿ¨¦«©Â¦§Â

ø÷aäî ìraä-íLá eàø÷iå eNriå íäì ïúð-øLà øtä-úà¤©¨̧£¤¨©´¨¤»©©«£¼©¦§§´§¥«©Â©Â©¥«©¸Ÿ¤
eçqôéå äðò ïéàå ìB÷ ïéàå eððr ìraä øîàì íéøävä-ãrå§©©¨«¢©³¦¥ŸÆ©©´©£¥½§¥¬−§¥´Ÿ¤®©§©Æ§½

:äNr øLà çaænä-ìræëeäiìà íäa ìzäéå íéøävá éäéå ©©¦§¥−©£¤¬¨¨«©§¦̧©¨«¢©¹¦©§©¥¯¨¤´¥«¦À̈
å çéN-ék àeä íéýìû-ék ìBãb-ìB÷á eàø÷ øîàiåBì âéN-éë ©¸Ÿ¤Æ¦§³§«¨Æ¦«¡Ÿ¦´½¦«¦¯©§¦¦²−

:õ÷éå àeä ïLé éìeà Bì Cøã-éëåçëeããbúiå ìBãb ìB÷a eàø÷iå §¦¤´¤®©²¨¥¬−§¦¨«©¦§§Æ§´¨½©¦§«Ÿ§Æ
:íäéìr íc-CôL-ãr íéçîøáe úBáøça íètLîkèëéäéå §¦§¨½̈©«£¨−¨«§¨¦®©§¨−̈£¥¤«©§¦Æ

`xenl iy
(àë,íéçñBt ízàãö ìò íòôe ïéîé ãöì äèpé íòt øLà äfä øbçk ©¤§¦©¦¥©¤£¤©©¦¨¤§©¨¦©©©©

.ìàîN,íétòqä ézL ìòéøçà íòôe 'ä éøçà íòt .úBáLçnä ézL ìò §Ÿ©§¥©§¦¦©§¥©©£¨©©©£¥©©©£¥

.ìòaä,øác Búà íòä eðò àìå.ïéçáäì íéòãBé eéä àlL(áëézøúBð ©©©§Ÿ¨¨¨Ÿ¨¨¤Ÿ¨§¦§©§¦©§¦
,écáì 'äì àéáð.íäì íéòeãé eéä àì eäéãáBò àéaçäL íéàéápä äàî ék ¨¦©§©¦¦¥¨©§¦¦¤¤§¦©§¨Ÿ¨§¦¨¤

(äë,íéaøä ízà ékCøcî àeäå ¦©¤¨©¦§¦¤¤

.äðBLàø eNòéå eøçáé íéaøäL øñenä©¨¤¨©¦¦§£§©£¦¨

(åë,íäì ïúð øLàøtä äéäL £¤¨©¨¤¤¨¨©¨

-äãBáòì áøwé àlL éãk íäî èîLð¦§¨¥¤§¥¤Ÿ¦¨¥©£¨

,eäiìà ìL åéôðk úçz Bì çøáe ,äøæ̈¨¨©©©§¨¨¤¥¦¨

.ä"á÷ä Lc÷úé íëéðLa ,Cì ,Bì øîà̈©¥¦§¥¤¦§©¥

,äNò øLà çaænä ìò eçqôéå©§©§©©¦§¥©£¤¨¨
Bà áàçà äNò øLà çaænä ìò eâlc¦§©©¦§¥©£¤¨¨©§¨

.íúãBáò éëøcî äéä äæå .BàNòL éî¦¤£¨§¤¨¨¦©§¥£¨¨

(æë,àeä íéäìà ékízà éøä ¦¡Ÿ¦£¥©¤

.íéäìà àeäL íéøîBà,çéN ékànL §¦¤¡Ÿ¦¦¦©¤¨

.åéLëò åéöòBé íò øác Bì Lé,âéN éëå ¥¨¨¦£¨©§¨§¦¦
.äîçìna åéLëò àeä óãBøå âéOî ànL¤¨©¦§¥©§¨©¦§¨¨

,Bì Cøã éëå.ä÷Bçø Cøãa àeä ànL §¦¤¤¤¨§¤¤§¨

(çë,eããbúiå.íøNa eèøN ©¦§Ÿ§¨§§¨¨

,íètLîk.íâäðî äéäL éôk(èë §¦§¨¨§¦¤¨¨¦§¨¨

mixn zxhr
ëìûøNé éða-ìëa áàçà çìLiåàì íéàéápä ìáà íäéìàî eàa ìàøNé ìk ©¦§©¬©§−̈§¨§¥´¦§¨¥®¨¦§¨¥¨¥£¥¤£¨©§¦¦Ÿ

ïëì eàaìîøkä øä-ìà íéàéápä-úà õa÷iåíúáBèa àlL:àëLbiå ¨¨¥©¦§¬Ÿ¤©§¦¦−¤©¬©©§¤«¤Ÿ§¨¨©¦©̧
íétrqä ézL-ìr íéçñt ízà éúî-ãr øîàiå írä-ìk-ìà eäiìà¥«¦¹̈¤¨¨À̈©Ÿ̧¤Æ©¨©º©¤´«Ÿ§¦»©§¥´©§¦¦¼
íéèBð eéäz éúî ãò ,ìàîN ìò íòôe ,ïéîé ìò äèðé íòt øLà äfä øbçk©¦¥©¤£¤©©¦§¤©¨¦©©©§Ÿ©¨©¦§¦

íëéúBáLçîaíéýìûä ýåýé-íà §©§§¥¤¦§Ÿ̈³¨«¡Ÿ¦Æ
eëì ìraä-íàå åéøçà eëì§´©«£½̈§¦©©−©§´
:øác Búà írä eðr-àìå åéøçà©«£®̈§«Ÿ¨¬¨¨²Ÿ−¨¨«

áëírä-ìà eäiìà øîàiåLé ©³Ÿ¤¥«¦¨̧Æ¤¨½̈¥

ék ïBøúé íëìàéáð ézøúBð éðà ¨¤¦§¦£¦º©¯§¦¨¦²
écáì ýåýéìøLà íéàéápä äàî ék ©«Ÿ̈−§©¦®¦¥¨©§¦¦£¤

íäì íéòeãé eéä àì ,äéãáBò íàéaçä¤§¦¨©§¨Ÿ¨§¦¨¤

úBàî-òaøà ìraä éàéáðe§¦¥´©©½©©§©¥¬
Léà íéMîçåéî úlôz äzò äàøðå ©«£¦¦−¦«§¦§¤©¨§¦©¦

ìa÷úz:âëíéøt íéðL eðì-eðzéå ¦§©¥§¦§¹̈§©¦́¨¦À
ïaø÷ìãçàä øtä íäì eøçáéå §¨§¨§¦§£´¨¤Á©¨̧¨«¤¹̈

øçáenäeäçzðéåíéøáàì eäeëzçéå ©§¨¦«©§ªÀ§©§§§¥¨¦

íéaø íé÷qòúnä eéäiL-ìr eîéùéå ¤¦§©¦§©§¦©¦§¨¦̧ŸÆ©
éðàå eîéNé àì Làå íéörä́̈¥¦½§¥−´Ÿ¨¦®©«£¦º

äNrà|ãçàä øtä-úàéðàL ¤«¡¤´¤©¨´¨«¤À̈¤£¦

écáìàì Làå íéörä-ìr ézúðå §©¦§¨«©¦Æ©¨´¥¦½§¥−¬Ÿ
:íéNàãëíúàø÷eäðBLàøíLa ¨¦«§¨¤º¦¨§¥´

ýåýé-íLá àø÷à éðàå íëéäìà¡«Ÿ¥¤À©«£¦Æ¤§¨´§¥«§Ÿ̈½
Làá äðré-øLà íéýìûä äéäå§¨¨¯¨«¡Ÿ¦²£¤©«£¤¬¨¥−

Làä úãøBä éãé ìòíéýìûä àeä ©§¥¨©¨¥´¨«¡Ÿ¦®
øácä áBè eøîàiå írä-ìk ïriå©©©̄¨¨¨²©«Ÿ§−¬©¨¨«
ãBîòì eöøå úîàa íé÷tzñî eéä íä ék¦¥¨¦§©§¦¤¡¤§¨©£

øeøéaä ìò:äëeäiìà øîàiå ©©¥©¸Ÿ¤¥«¦¹̈
øtä íëì eøça ìraä éàéáðì¦§¦¥´©©À©©«£¸¨¤¹©¨³

ãçàäøçáenäék äðLàø eùrå ¨«¤¨Æ©§¨©«£´Ÿ¦«Ÿ½̈¦¬
íLa eàø÷å íéaøä ízà©¤−¨«©¦®§¦§Æ§¥´
:eîéNú àì Làå íëéäìà¡«Ÿ¥¤½§¥−¬Ÿ¨¦«
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.øáca äîøòä,ñeøää 'ä çaæî úà àtøéåìàøNéì øékæäå çaæî äða ©£¨¨©¨¨©§©¥¤¦§©¤¨¨¨¦§¥©§¦§¦§¦§¨¥

Búøkæäå BîL ìèáe ñeøä äéäL .íäéôa øeâLå íaì ìò äìBò 'ä çaæî äéäiL¤¦§¤¦§©¤©¦¨§¨§¦¤¤¨¨¨¨©§§©§¨¨

,øçà Leøt .íéèáMä úøNò ìk étî¦¦¨£¤¤©§¨¦¥©¥

,Cìnä ìeàL äðaL çaæî íL äéäL¤¨¨¨¦§¥©¤¨¨¨©¤¤

úBçaænä ìk úà eñøä ìàøNé éëìîe©§¥¦§¨¥¨§¤¨©¦§§

ì eNòpL úBîaäåäðáe ,íéîL íL §©¨¤©£§¥¨©¦¨¨

.ñeøä äéäL çaænä úà ïwúå eäiìà¥¦¨§¦¥¤©¦§¥©¤¨¨¨

(áì,òøæ íéúàñ úéákøeòLk §¥¨©¦¤©§¦

da eëìiL éãk ,òøæ íéúàñ úòéøæ íB÷î§§¦©¨©¦¤©§¥¤¥§¨

.ïläì øàáîk ,ñpä ìécâäì ,íénä©©¦§©§¦©¥©§Ÿ¨§©¨

íéMîç ìò änà äàî ìL çèL àeäå)§¤©¤¥¨©¨©£¦¦

.(änà(ãì,e÷öéå.eëtLéå,eðL ©¨§¦§§¦§§§
.äiðL íòt eëôLlL,eLíòt eëôL ¦§©©§¦¨©¥¦§©©
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Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
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: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¥£©§
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:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו אדר, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ מו"ה מרדכי שי'

שלום וברכה!

בנועם ובשמחה קבלתי מכתבו אשר עלו הוא ובני ביתו שיחיו לארצנו הקדושה ת"ו.

ויהי רצון שתהי' עלייתם בשעה טובה ומוצלחת בגשמיות וברוחניות גם יחד, ובנקודה הפנימית 

– לגדל בניהם שי' לתורה ולחופה ולמעשים טובים.

לכתבו אודות מקום הסתדרותו בפרנסה ומקום דירתם וכו', יתייעץ בזה עם ידידים הנמצאים 

על אתר ויודעים פרטי המקומות והדירות וכו', וכבר נאמר ותשועה ברוב יועץ.

בברכה להסתדרות טובה ולבשורות טובות בכל האמור.

סוף זמן קידוש לבנה:
יום שני, י"ג אדר א'



לוח זמנים לשבוע פרשת כי־תשא בערים שונות בעולם רמו
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
06:1706:1108:3008:2709:0409:0010:0209:5917:3217:3717:5918:0317:1618:13באר שבע )ח(

06:1806:1108:2908:2609:0409:0010:0209:5917:3317:3817:5718:0117:0718:12חיפה )ח(

06:1606:0908:2808:2509:0208:5910:0109:5817:3517:4017:5618:0116:5918:11ירושלים )ח(

06:1806:1108:3008:2709:0409:0110:0310:0017:3217:3717:5818:0317:1618:13תל אביב )ח(

06:5206:4108:4408:3809:2809:2210:2310:1917:2517:3417:5918:0817:1518:21אוסטריה, וינה )ח(

06:5507:0109:3309:3710:1210:1511:2111:2220:1320:0520:4120:3319:4820:44אוסטרליה, מלבורן )ק(

06:5206:4208:4708:4109:3009:2410:2510:2117:3017:3918:0318:1117:2018:24אוקראינה, אודסה )ח(

06:2606:1508:1808:1309:0208:5709:5709:5317:0017:0917:3317:4216:4917:55אוקראינה, דונייצק )ח(

06:3806:2708:2908:2409:1409:0810:0910:0417:1017:1917:4417:5317:0018:06אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

07:0606:5508:5508:4909:4109:3510:3510:3117:3217:4318:0818:1817:2318:31אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

06:5906:4708:4708:4109:3409:2710:2810:2317:2517:3518:0018:1017:1518:24אוקראינה, קייב )ח(

07:1707:0609:1309:0809:5509:4910:5010:4618:0018:0918:3018:3817:4918:51איטליה, מילאנו )ח(

06:2406:2308:5508:5409:2409:2310:2610:2618:3118:3018:5418:5218:1219:01אקוואדור, קיטו )ח(

06:3306:3909:1109:1409:4809:5010:5610:5719:4219:3520:0920:0119:1820:12ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

07:1607:2409:5409:5810:3510:3911:4411:4620:4120:3221:1121:0220:1521:14ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

06:5106:4308:5608:5209:3409:2910:3110:2717:5017:5618:1918:2517:3718:36ארה״ב, בולטימור )ח(

06:4206:3308:4508:4109:2409:1910:2010:1717:3717:4418:0718:1417:2518:25ארה״ב, ברוקלין )ח(

06:4306:3408:4608:4109:2409:2010:2110:1817:3817:4518:0718:1417:2618:25ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

07:2107:1109:2209:1710:0109:5610:5810:5418:1218:1918:4218:4918:0019:01ארה״ב, דטרויט )ח(

06:5606:5009:1009:0709:4409:4010:4210:3918:1518:2018:4018:4518:0118:55ארה״ב, האוסטון )ח(

06:3006:2308:4108:3709:1609:1210:1410:1117:4117:4618:0818:1317:2818:24ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

06:5206:4609:0909:0609:4109:3810:4010:3818:1818:2118:4318:4618:0318:56ארה״ב, מיאמי )ח(

06:3906:3008:4108:3709:2009:1510:1710:1317:3217:3918:0218:0917:2018:21ארה״ב, ניו הייבן )ח(

07:0606:5709:1009:0509:4809:4310:4510:4118:0218:0918:3118:3817:4918:49ארה״ב, פיטסבורג )ח(

06:3806:2908:4008:3509:1909:1410:1610:1217:3117:3818:0118:0817:1918:19ארה״ב, שיקגו )ח(

06:3006:3209:0509:0609:3609:3610:4110:4119:0218:5919:2619:2218:4119:31בוליביה, לה-פס )ח(

07:4507:3309:3209:2510:1910:1211:1311:0818:0818:1818:4418:5417:5919:08בלגיה, אנטוורפן )ח(

07:4507:3209:3209:2610:1910:1211:1311:0818:0918:1918:4418:5417:5919:08בלגיה, בריסל )ח(

05:5806:0108:3408:3609:0709:0810:1310:1318:4718:4219:0719:0218:2519:12ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:4605:4908:2308:2508:5508:5610:0110:0118:3018:2518:5418:5018:0818:59ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

07:0406:5108:5008:4309:3709:3010:3110:2617:2717:3818:0218:1217:2118:26בריטניה, לונדון )ח(

07:1607:0308:5808:5109:4809:4010:4110:3617:3017:4218:0818:1917:2518:34בריטניה, מנצ'סטר )ח(

07:1206:5908:5608:4909:4409:3710:3810:3317:3117:4218:0718:1717:2218:32גרמניה, ברלין )ח(

07:2607:1409:1509:0910:0109:5410:5510:5017:5318:0318:2818:3817:4318:51גרמניה, פרנקפורט )ח(

05:5605:5908:3308:3509:0609:0810:1210:1318:5218:4719:1119:0618:3019:15דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

07:0407:0009:2509:2309:5609:5410:5610:5418:4118:4319:0519:0718:2519:16הודו, מומבאי )ח(

06:5906:5609:2109:1909:5209:5010:5210:5018:3718:4019:0119:0318:2119:12הודו, פונה )ח(

06:4006:2908:3308:2809:1709:1110:1210:0817:1517:2417:4917:5717:0518:10הונגריה, בודפשט )ח(

06:4806:3908:5008:4609:2909:2410:2510:2217:4117:4818:1118:1817:2918:29טורקיה, איסטנבול )ח(

07:0907:0109:1509:1109:5209:4710:4910:4618:0918:1618:3818:4417:5718:55יוון, אתונה )ח(

07:0006:5008:5408:4909:3809:3210:3310:2817:3717:4618:1018:1917:2618:31מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת כי־תשא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
07:0106:5709:2309:2009:5309:5110:5310:5118:3818:4019:0219:0418:2219:13מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

05:5306:0108:3008:3509:1609:2010:2610:2819:3319:2220:0619:5519:0620:08ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

06:3706:3108:5208:4909:2509:2210:2410:2117:5818:0218:2418:2817:4418:37נפאל, קטמנדו )ח(

07:1607:1509:4609:4510:1510:1411:1711:1719:2119:2019:4319:4219:0219:51סינגפור, סינגפור )ח(

06:4106:2808:2508:1909:1309:0710:0710:0216:5917:1017:3617:4716:5118:01פולין, ורשא )ח(

06:0906:1008:4408:4409:1309:1410:1810:1718:3418:3118:5718:5418:1419:03פרו, לימה )ח(

07:3407:2409:3009:2510:1310:0711:0811:0418:1518:2418:4718:5618:0419:08צרפת, ליאון )ח(

07:4907:3809:4009:3410:2510:1911:2011:1518:2218:3118:5419:0418:1219:17צרפת, פריז )ח(

06:1006:0908:3908:3809:0809:0710:1010:0918:1018:1018:3218:3217:5218:41קולומביה, בוגוטה )ח(

07:0806:5809:0709:0209:4809:4210:4410:4017:5818:0618:2618:3417:4618:46קנדה, טורונטו )ח(

06:4706:3708:4408:3909:2609:2010:2110:1717:3017:3918:0118:1017:1918:22קנדה, מונטריאול )ח(

06:2606:1808:3508:3109:1009:0610:0810:0517:3317:3918:0118:0617:2018:16קפריסין, לרנקה )ח(

08:0607:5209:4509:3810:3610:2911:2911:2418:1418:2718:5419:0518:0719:20רוסיה, ליובאוויטש )ח(

07:4207:2709:1809:1110:1110:0311:0310:5817:4918:0218:2618:3817:4118:54רוסיה, מוסקבה )ח(

07:1707:0609:1109:0509:5409:4810:4910:4517:5318:0218:2618:3517:4318:48רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

07:2207:1109:1509:1009:5909:5310:5410:5018:0218:1118:3118:4017:5218:53שוויץ, ציריך )ח(

06:3906:3609:0409:0209:3409:3210:3410:3318:2518:2618:4818:4918:0818:58תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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רמז לוח זמנים לשבוע פרשת כי־תשא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
06:1706:1108:3008:2709:0409:0010:0209:5917:3217:3717:5918:0317:1618:13באר שבע )ח(

06:1806:1108:2908:2609:0409:0010:0209:5917:3317:3817:5718:0117:0718:12חיפה )ח(

06:1606:0908:2808:2509:0208:5910:0109:5817:3517:4017:5618:0116:5918:11ירושלים )ח(

06:1806:1108:3008:2709:0409:0110:0310:0017:3217:3717:5818:0317:1618:13תל אביב )ח(

06:5206:4108:4408:3809:2809:2210:2310:1917:2517:3417:5918:0817:1518:21אוסטריה, וינה )ח(

06:5507:0109:3309:3710:1210:1511:2111:2220:1320:0520:4120:3319:4820:44אוסטרליה, מלבורן )ק(

06:5206:4208:4708:4109:3009:2410:2510:2117:3017:3918:0318:1117:2018:24אוקראינה, אודסה )ח(

06:2606:1508:1808:1309:0208:5709:5709:5317:0017:0917:3317:4216:4917:55אוקראינה, דונייצק )ח(

06:3806:2708:2908:2409:1409:0810:0910:0417:1017:1917:4417:5317:0018:06אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

07:0606:5508:5508:4909:4109:3510:3510:3117:3217:4318:0818:1817:2318:31אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

06:5906:4708:4708:4109:3409:2710:2810:2317:2517:3518:0018:1017:1518:24אוקראינה, קייב )ח(

07:1707:0609:1309:0809:5509:4910:5010:4618:0018:0918:3018:3817:4918:51איטליה, מילאנו )ח(

06:2406:2308:5508:5409:2409:2310:2610:2618:3118:3018:5418:5218:1219:01אקוואדור, קיטו )ח(

06:3306:3909:1109:1409:4809:5010:5610:5719:4219:3520:0920:0119:1820:12ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

07:1607:2409:5409:5810:3510:3911:4411:4620:4120:3221:1121:0220:1521:14ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

06:5106:4308:5608:5209:3409:2910:3110:2717:5017:5618:1918:2517:3718:36ארה״ב, בולטימור )ח(

06:4206:3308:4508:4109:2409:1910:2010:1717:3717:4418:0718:1417:2518:25ארה״ב, ברוקלין )ח(

06:4306:3408:4608:4109:2409:2010:2110:1817:3817:4518:0718:1417:2618:25ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

07:2107:1109:2209:1710:0109:5610:5810:5418:1218:1918:4218:4918:0019:01ארה״ב, דטרויט )ח(

06:5606:5009:1009:0709:4409:4010:4210:3918:1518:2018:4018:4518:0118:55ארה״ב, האוסטון )ח(

06:3006:2308:4108:3709:1609:1210:1410:1117:4117:4618:0818:1317:2818:24ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

06:5206:4609:0909:0609:4109:3810:4010:3818:1818:2118:4318:4618:0318:56ארה״ב, מיאמי )ח(

06:3906:3008:4108:3709:2009:1510:1710:1317:3217:3918:0218:0917:2018:21ארה״ב, ניו הייבן )ח(

07:0606:5709:1009:0509:4809:4310:4510:4118:0218:0918:3118:3817:4918:49ארה״ב, פיטסבורג )ח(

06:3806:2908:4008:3509:1909:1410:1610:1217:3117:3818:0118:0817:1918:19ארה״ב, שיקגו )ח(

06:3006:3209:0509:0609:3609:3610:4110:4119:0218:5919:2619:2218:4119:31בוליביה, לה-פס )ח(

07:4507:3309:3209:2510:1910:1211:1311:0818:0818:1818:4418:5417:5919:08בלגיה, אנטוורפן )ח(

07:4507:3209:3209:2610:1910:1211:1311:0818:0918:1918:4418:5417:5919:08בלגיה, בריסל )ח(

05:5806:0108:3408:3609:0709:0810:1310:1318:4718:4219:0719:0218:2519:12ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:4605:4908:2308:2508:5508:5610:0110:0118:3018:2518:5418:5018:0818:59ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

07:0406:5108:5008:4309:3709:3010:3110:2617:2717:3818:0218:1217:2118:26בריטניה, לונדון )ח(

07:1607:0308:5808:5109:4809:4010:4110:3617:3017:4218:0818:1917:2518:34בריטניה, מנצ'סטר )ח(

07:1206:5908:5608:4909:4409:3710:3810:3317:3117:4218:0718:1717:2218:32גרמניה, ברלין )ח(

07:2607:1409:1509:0910:0109:5410:5510:5017:5318:0318:2818:3817:4318:51גרמניה, פרנקפורט )ח(

05:5605:5908:3308:3509:0609:0810:1210:1318:5218:4719:1119:0618:3019:15דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

07:0407:0009:2509:2309:5609:5410:5610:5418:4118:4319:0519:0718:2519:16הודו, מומבאי )ח(

06:5906:5609:2109:1909:5209:5010:5210:5018:3718:4019:0119:0318:2119:12הודו, פונה )ח(

06:4006:2908:3308:2809:1709:1110:1210:0817:1517:2417:4917:5717:0518:10הונגריה, בודפשט )ח(

06:4806:3908:5008:4609:2909:2410:2510:2217:4117:4818:1118:1817:2918:29טורקיה, איסטנבול )ח(

07:0907:0109:1509:1109:5209:4710:4910:4618:0918:1618:3818:4417:5718:55יוון, אתונה )ח(

07:0006:5008:5408:4909:3809:3210:3310:2817:3717:4618:1018:1917:2618:31מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת כי־תשא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
07:0106:5709:2309:2009:5309:5110:5310:5118:3818:4019:0219:0418:2219:13מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

05:5306:0108:3008:3509:1609:2010:2610:2819:3319:2220:0619:5519:0620:08ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

06:3706:3108:5208:4909:2509:2210:2410:2117:5818:0218:2418:2817:4418:37נפאל, קטמנדו )ח(

07:1607:1509:4609:4510:1510:1411:1711:1719:2119:2019:4319:4219:0219:51סינגפור, סינגפור )ח(

06:4106:2808:2508:1909:1309:0710:0710:0216:5917:1017:3617:4716:5118:01פולין, ורשא )ח(

06:0906:1008:4408:4409:1309:1410:1810:1718:3418:3118:5718:5418:1419:03פרו, לימה )ח(

07:3407:2409:3009:2510:1310:0711:0811:0418:1518:2418:4718:5618:0419:08צרפת, ליאון )ח(

07:4907:3809:4009:3410:2510:1911:2011:1518:2218:3118:5419:0418:1219:17צרפת, פריז )ח(

06:1006:0908:3908:3809:0809:0710:1010:0918:1018:1018:3218:3217:5218:41קולומביה, בוגוטה )ח(

07:0806:5809:0709:0209:4809:4210:4410:4017:5818:0618:2618:3417:4618:46קנדה, טורונטו )ח(

06:4706:3708:4408:3909:2609:2010:2110:1717:3017:3918:0118:1017:1918:22קנדה, מונטריאול )ח(

06:2606:1808:3508:3109:1009:0610:0810:0517:3317:3918:0118:0617:2018:16קפריסין, לרנקה )ח(

08:0607:5209:4509:3810:3610:2911:2911:2418:1418:2718:5419:0518:0719:20רוסיה, ליובאוויטש )ח(

07:4207:2709:1809:1110:1110:0311:0310:5817:4918:0218:2618:3817:4118:54רוסיה, מוסקבה )ח(

07:1707:0609:1109:0509:5409:4810:4910:4517:5318:0218:2618:3517:4318:48רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

07:2207:1109:1509:1009:5909:5310:5410:5018:0218:1118:3118:4017:5218:53שוויץ, ציריך )ח(

06:3906:3609:0409:0209:3409:3210:3410:3318:2518:2618:4818:4918:0818:58תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
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