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ב"ה יום שלישי כ"א חשון ה'תשע"ט

שלום וברכה!

לכולם יחיו

אנו מקווים שהצלחנו להשיג בית דפוס שיוכל להדפיס את הדבר 
מלכות בפורמט הקודם.

זה גרם לשינוי בכל ההתנהלות שלנו 

החל מבית דפוס חדש ועלויות הדפסה גבוהות וכן התנהלות ישירה 
מול חברת ההפצה עם כל המשמעויות של הדבר

- כאן המקום להודות להנהלת ידיעות אחרונות אשר ליוותה אותנו 
במשך קרוב ל 10 שנים ממש במסירות גדולה – כאשר הפיצה לנו 
את הדבר מלכות – לאלו שקבלו כמויות גדולות - ללא תמורה וגם 
כאשר לאחרונה הדפסנו כמות מסוימת בבית דפוס אחר, הפיצה 

אותם גם ללא תמורה – 

לכן החל מדבר מלכות פרשת מקץ:

אלו שקבלו כמויות גדולות יוכלו לקבל את הדבר מלכות במקומות 
שהכי נוח להם ולא יהיו צמודים דווקא לחנויות המוכרות ידיעות 
אחרונות ויוכלו לכתוב לנו לאן הם מעוניינים שישלחו להם )בתי 
חב"ד או כל מקום אחר( כמובן בציון מספר המנוי וכו' פרט לכפר 

חב"ד

נא להתעדכן באתר שלנו על המחירים

ממש סליחה על כל השינויים שנכפו עלינו

המחיר לדבר מלכות פרשת וישב נשאר כפי שהיה לאחרונה הן 
לאלו שקבלו דבר מלכות גדול והן לאלו שקבלו את הדבר מלכות 

בפורמט הרגיל

בהצלחה
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נקודות משיחות קודש - מזמור קיז מתוך "תהילות מנחם"
 א-ב – הללו את הוי' כל גוים שבחהו כל האומים. 

כי גבר עלינו חסדו ואמת הוי' לעולם הללוי'

"אמת הוי' לעולם" – אחדות הוי'
הוי'",  "אמת  פשוטה,  אחדות  שהוא  האמיתי  שענינו  הוא  הוי'"  ב"ואמת  הפירוש  ג. 
יומשך ויתגלה בתוך ה"עולם" – במציאות של ריבוי והתחלקות, ומצד זה נפעל שכל הריבוי 

הלזה הוא באחדות.

והענין בזה, "הוי'" הוא מלשון מהווה1, וכמ"ש2 "בראשית ברא אלקים את השמים ואת 
הארץ", "את השמים לרבות תולדותיהם ואת הארץ לרבות תולדותי'"3, וזוהי נקודה המאחדת 

את כל פרטי הבריאה כולה, מאחר ש"הוי' אחד"4 ברא אותם.

1( זח"ג רנז, סע"ב. פרדס ש"א פ"ט.
2( בראשית א, א.

3( פרש"י שם, יד.
4( ואתחנן ו, ד.

המשך בעמוד זפ





כללי מפתח  

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

)ב  ג   ....................................  קיח, קיז תהליםמזמורי

)ג לנו' יום אשר עשה הה "מאמר ד    

ז   .......................ה"תשכ'הח טבת "מבה ,כסלו ג"כ, פ וישב"ש

)ד  פרשת מקץבת ששיחת ,  

בי  ..........................................  ה"כתש'ה שבת חנוכה

)ה  יח  ........................  ב''תשנ'ה כסלו ד"כ' יום אשיחת

)ו גכ  ..........................  ב''תשנ'ו כסלו ה"כ' שיחת יום ג

)ז  חנוכה) ו(שבת , פרשת מקץמשיחות שבת ,  

וכ  ..........................................  ב"תשנ'ח טבת ה"אדר

)ח זל  .........................  וטכרך  פרשת מקץשיחות -לקוטי  

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

דמ  ...................................  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' ר

)י  ומ  ......................  פרשת מקץ –ילקוט גאולה ומשיח

)יא זמ  ..................  פרשת מקץ לשבועיומי חומש  ישיעור

)יב  גע  ........................  פרשת מקץלשבוע שיעורי תהלים

)יג מוגה(פר התניא שיעורים בס(   

דע  .............................................  פרשת מקץלשבוע  

)יד  חפ  .....................  פרשת מקץלשבוע " היום יום"לוח

)טו צ  ..................................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב

ם"שיעורי רמב

)טז – גצ  .....................פרשת מקץלשבוע פרקים ליום ' ג

)יז –  בעק   .................  פרשת מקץלשבוע פרק אחד ליום

)יח – זקצ  .....................  פרשת מקץלשבוע ות צוספר המ

)יט  נביאים וכתובים  

הר  .......................................  חפרק  שיר השירים, ו-הפרק  הרמיי

)כ  בבא קמאמסכת  –משניות  

זר  ..........................................................ביאור קהתי

)כא  טור  ....................................................  מגילהמסכת  עקביעין

  

)כב  עם ביאורים חוליןמסכת  

טזר  ......................................................  יאעד דף  המדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

)כג  עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   

דמר  .........................................................  ר הזקן"אדמו

)כד נזקי ממון/גזילהת שולחן ערוך הלכו  

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

)כה ב[ויהי מקץ ה "ד אור תורה[  

זמר  .........................................................  ר הזקן"ואדמ

)כו  התשובשערי   

נאר  .....................................................  ר האמצעי"אדמו

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

גנר  ................................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

)כח ב"תורת שמואל תרל   

דנר  ......................................................  ש"ר מוהר"אדמו

)כט  ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   

הנר  ....................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

)ל קונטרסים –ם מאמריספר ה  

חנר  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ק"בלה ג"תש- ב"שת'ספר השיחות ה)לא

גסר  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

)לב  אגרות קודש  

הסר  .................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

)לג וסר  ........................................חומש לקריאה בציבור

)לד דפר  .......................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת

הפר  ..............................  פרשת מקץלשבוע לוח זמנים )לה

)לו ופר  .....................  בת קודששלת הדלקת נרות צוסדר מ

)לז זפר  ......................................  סדר הדלקת נרות חנוכה
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי





כללי מפתח  

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

)ב  ג   ....................................  קיח, קיז תהליםמזמורי
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ו
אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו כסלו, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מאור כ"ג כסלו.

מתאים  זי"ע  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הק'  הציון  על  יזכירוהו  רצון  בעת 

לתוכן כתבו.

נעם לי לקרות במכתבו אודות פעולתו בקדש הפצת עניני היהדות המסורתית בתוככי החרדים 

לדבר ה' ביחוד הנוער,

והתקוה חזקה אשר גם מנצל השפעתו לעורר לעזור לפעולות בית ליובאוויטש אשר במחנם 

הט', והרי הודיעונו חז"ל מצוה גוררת מצוה, ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

ידוע הפס"ד בשו"ת האחרונים, אפשר לשנות מנוסח אשכנז לספרד   - לכתבו אודות הנוסח 

ומספרד לאר"י )אבל לא להיפך(, ובפרט שכפי שכותב מתפלל בבית הכנסת אשר הנוסח שם לא נוסח 

אשכנז.

שיהי'  מהנכון  עצומות,  בעינים  כשמתפלל  אפילו  בכלל  הנה   - התפלה  אופן  אודות  לכתבו 

הסידור פתוח באותו המקום שמתפללים - שזה מועיל למחשבות מבלבלות וכנראה במוחש.

ראשון  פסוק  מלבד  וכמובן   - הסידור  מתוך  או  עצומות  בעינים  תהי'  באם  התפלה  כללות 

דקריאת שמע, שצריך להיות בעינים עצומות.

בכלל אין כל אדם שוה בזה, ולא עוד אלא שבאותו אדם עצמו, שונה מזמן לזמן, באיזה אופן 

קל יותר להתאמץ בכוונה וידע אינש בנפשי' ומחליט.

לכתבו אודות ענין הידוע - בכלל העצה בזה להרבות באותיות התורה והתפלה וכן להרבות 

בצדקה, ומהזמנים המסוגלים הוא בכל יום חול קודם תפלת הבקר להפריש פרוטות אחדות לצדקה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ. ב. בטח השתתף בהתועדות דיום הבשורה חג הגאולה י"ט כסלו.



ז

    
   


(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)

ÌBÈ' ג יֹום  ּכסלו, יט  יֹום  לנּו, ה ' ע ׂשה  ְֲִֵֶָָָא ׁשר 

ט ֹוב  ּכי ּבֹו ׁשל 1ׁשה ּוכ ּפל  ר ּבה  ה ּלּולא  יֹום  , ְִִֶֶַַָָ

ֿ עדן  נׁשמת ֹו ה ּקד ֹוׁש ר ּבנּו2ר ּבנּו ׁשּכתב  (ּכמ ֹו ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

מ ּפטר ּבּורג ּביאת ֹו אחר  ה ּקד ׁש' ּב'א ּגרת  ).3ה ּזקן ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

הוי'4והינּו ע ׂשה  א ׁשר  "יֹום  ה ּוא  העקרי ׁשהענין , ְְְֲֲִִִֶֶַָָָָָָָָ

ואחר ֿ החסיד ּות , ות ֹורת  ה ּזקן ר ּבנּו ּגא ּולת  ְְְֲִֵֵַַַַַַַָָלנּו",

זּכאי, יֹום  זה  הרי לכן מ ּקֹודם  ׁשּגם  מ ֹוסיף  ֲִִֵֵֶֶֶַַַָָּכ

ג ' יֹום  ּכסלו, יט  יֹום  ענינים , ׁשל ׁשה  ְְְִִִִֵַָָֹמ ּצד 

ר ּבנּו ׁשל  ר ּבה  ה ּלּולא  יֹום  ט ֹוב , ּכי ּבֹו ְִִֵֶֶַַַָָׁשה ּוכ ּפל 

ֿ עדן. נׁשמת ֹו ְִֵֶַָָה ּקד ֹוׁש

הענינים ,LÈÂב ) ּבפנימ ּיּות  ּבזה  ה ּבא ּור  ל ֹומר  ¿≈ְְִִִִִֵֶַַָָָ

חסיד ּות  ּבדר ּוׁשי המבאר  ֿ ּפי 5על  ְְֲִִִֵַַָֹ

ל ׁשל ׁשת  נחלק  הה ׁשּתל ׁשל ּות  סדר  ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּכלל ּות 

ע ׁש"ן. ֿ ּתב ֹות  רא ׁשי נפ ׁש', ׁשנה  ּד'ע ֹולם  ְְִִֵֵֶֶָָָָָָָָהענינים 

ּבזה  ה ּפיר ּוׁשים  ספירת 6ואחד  על  קאי ׁש'ּנפ ׁש' , ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

למעלה  כ ּו', התרחב ּות  ׁשל  ּבא ֹופן (ׁשהיא  ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָה ּבינה 

ּד'זעיר  מ ּדֹות  על  קאי  ו'ע ֹולם ' הע ֹולם ), ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָמהג ּבלת 

ה ּבנין  ימי ׁשהם  החסד ), מ ּספירת  (החל  ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָאנּפין'

ׁשּכת ּוב  (ּכמ ֹו הע ֹולם  יּבנה ),7ׁשל  חסד  ע ֹולם  ְִֶֶֶֶֶָָָָָ

ּומק ֹור  ׁשר ׁש ה ּמלכ ּות , ספירת  על  קאי ְְְְִֵֶַַַַָָָֹו'ׁשנה '

ּובענין  ה ּספיר ֹות . ּבענין ה ּוא  זה  וכל  ְְְְְְְִִִֶַַַַַָה ּזמן.

ֿ יצירה ֿ ּבריאה  ע ֹולמ ֹות  ׁשל ׁשה  הם  ְְְִִֵָָָָָָֹהע ֹולמ ֹות 

ּבחי  (ׁשּבׁשל ׁש ּכל ע ׂשּיה  נחלקים  א ּלּו נֹות  ְְְֲִִִֵֶֶָָָָֹ

אציל ּות  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  היֹות ֹו8הע ֹולמ ֹות , ׁשעם  , ֱֲִִֵֵֶֶַָָ
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ממאסרו : שחרורו  לאחר  ֿ קודש באגרת הזקן  אדמו "ר  כותב

'‚ ÌBÈ ,ÂÏÒk ËÈ ÌBÈ ,eÏ '‰ ‰NÚ L‡ ÌBÈ בשבועÏtÎe‰L ¬∆»»»ƒ¿≈∆¿«
BË Èk Ba1,"טוב "כי  פעמיים הבריאה, בסיפור  בו , ‰Ïel‡שנאמר  ÌBÈ ƒƒ»

‰a הסתלקותו ‰LB„wיום ea ÏL ממעזריטש ŒB˙ÓLהמגיד  «»∆«≈«»ƒ¿»
Ô„Ú2 בשנת כסלו  י "ט ביום שנסתלק ≈∆

‰Ô˜fתקל "ג  ea ˙kL BÓk)¿∆»««≈«»≈
'L„w‰ ˙b‡'a לחסידיםÁ‡ ¿ƒ∆∆«…∆««

‚eaËtÓ B˙‡Èa3 שנדפסה ƒ»ƒ∆∆¿¿
התניא  בספר  הקודש' ).ב'אגרת

eÈ‰Â4, אדמו "ר של  אלה מדברים ¿«¿
מובן  ‰È˜Úהזקן  ÔÈÚ‰L של ∆»ƒ¿»»ƒ»ƒ

NÚ‰כסלו י "ט  L‡ ÌBÈ" ‡e‰¬∆»»
Ô˜f‰ ea ˙Ïe‡b ,"eÏ 'ÈÂ‰¬»»»¿««≈«»≈

˙e„ÈÒÁ‰ ˙B˙Â של הגאולה הן  ¿««¬ƒ
תורת  של  הגאולה והן  עצמו  הזקן  רבנו 

קטרוג  בגלל  היה שהמאסר  החסידות

מסמל  והשחרור  ופרסומה גילויה על 

הקטרוג , ביטול  «»»¿CkŒÁ‡Âאת
ÔÎÏ Ì„BwÓ ÌbL ÛÈÒBÓ לפני ƒ∆«ƒ∆»≈

כסלו , י "ט של  והגאולה המאסר  פרשת

„vÓ ,È‡kÊ ÌBÈ ‰Ê È‰¬≈∆««ƒ«
,ÌÈÈÚ ‰LÏL אחד ÌBÈעניין  ¿…»ƒ¿»ƒ

,ÂÏÒk ËÈ שני ‚'עניין  ÌBÈ ƒ¿≈
,BË Èk Ba ÏtÎe‰L עניין ∆¿«ƒ

ÏLשלישי  ‰a ‡Ïel‰ ÌBÈƒ»«»∆
.Ô„ÚŒB˙ÓL LB„w‰ ea«≈«»ƒ¿»≈∆

‰Êa e‡a‰ ÓBÏ LÈÂ (¿≈««≈»∆
הללו  העניינים eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ˙בשלושת

‡Ó‰ ÈtŒÏÚ ,ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ«ƒ«¿…»
˙e„ÈÒÁ ÈLe„a5˙eÏÏkL ƒ¿≈¬ƒ∆¿»

˙eÏLÏzL‰‰ „Ò האור של  ≈∆«ƒ¿«¿¿
מדרגה  למטה, מלמעלה האלוקי 

באחרת  אחוזה דרגה כל  כאשר  לדרגה

שרשרת  של  וחוליות «¿∆ÏÁ˜כטבעות
ÌÏBÚ'c ÌÈÈÚ‰ ˙LÏLÏƒ¿…∆»ƒ¿»ƒ¿»

,'LÙ ‰L הזמן והעניין המקום, »»∆∆
„Á‡Â .Ô"LÚ ˙BzŒÈL‡»≈≈»»¿««

‰Êa ÌÈLeÈt‰6, במשמעות «≈ƒ»∆
נפש", שנה, "עולם, של  הפנימית

È‡˜ 'LÙp'L הכוונה˙ÈÙÒ ÏÚ ∆∆∆»≈«¿ƒ«
,'eÎ ˙eÁ˙‰ ÏL ÔÙB‡a ‡È‰L) ‰Èa‰ בבחינת היא החכמה «ƒ»∆ƒ¿∆∆ƒ¿«¬

והסתעפות  התרחבות היא והבינה הרעיון . של  הראשונית ההתחלה נקודה,

והגבלות, מגדרים יציאה פירושה וההתרחבות לפרטים, «¿»¿ÏÚÓÏ‰העניין 
È‡˜ 'ÌÏBÚ'Â ,(ÌÏBÚ‰ ˙Ïa‚‰Ó מכווןÈÚÊ'c ˙BcÓ ÏÚ ≈«¿»«»»¿»»≈«ƒƒ¿≈

'ÔÈt‡ בהשוואה כי  זעירות 'פנים' נקראות העליונות שבספירות המידות «¿ƒ
גילוי  הרי  במוחין , האלוקי  האור  לגילוי 

'קטן ', הוא במידות האלוקי  האור 

ומצומצם  ÈÙqÓ˙מועט ÏÁ‰)»≈ƒ¿ƒ«
Ì‰L ,(„ÒÁ‰ המידות ששת «∆∆∆≈

ֿ יסוד  ֿ הוד  נצח ֿ תפארת ֿ גבורה חסד 

ימי  העולם ששת נברא בהם בראשית

כנגדם  ÏLמכוונים ÔÈa‰ ÈÓÈ¿≈«ƒ¿»∆
e˙kL BÓk) ÌÏBÚ‰7ÌÏBÚ »»¿∆»»

‰aÈ „ÒÁ הגילוי עניין  והחסד , ∆∆ƒ»∆
המידות, עיקר  הוא וההשפעה,

פועלות  המידות שאר  גם ובאמצעותו 

גילוי  לידי  ˜‡Èובאות '‰L'Â ,(¿»»»≈
‰eÎÏn˙,מכוון  ˙ÈÙÒ ÏÚ«¿ƒ«««¿

המוחין  אור  יורד שדרכה והמידות

ולכן  המוגבלים, לעולמות ונמשך 

היא  ‰ÔÓfהמלכות B˜Óe LL…∆¿«¿«
גדרי  (שכן  העולם הגבלת את המסמל 

עולם  המאפיינים הם והמקום הזמן 

ומוגבל ). ‰e‡מוגדר  ‰Ê ÏÎÂ¿»∆
של  נפש"המשמעות שנה, "עולם,

.˙BÈÙq‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««¿ƒ
˙BÓÏBÚ‰ ÔÈÚe המושגים ¿ƒ¿«»»

נפש" שנה, LÏL‰"עולם, Ì‰≈¿…»
‰iNÚŒ‰ÈˆÈŒ‰‡Èa ˙BÓÏBÚ»¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

עולמות ב'סדר  ארבעה יש השתלשלות'

– לשניים נחלקים כלל  שבדרך  רוחניים

ממש  אלוקות הנחשב האצילות עולם

לאלוקות  בטלות שבו  והספירות

 ֿ בריאה והעולמות מוחלט, בביטול 

יש  בהם ֿ עשיה מקום יצירה נתינת

ועד  ומציאות 'יש' שהם לנבראים

החלק  שהוא הגשמי  הזה לעולם

העשייה  עולם של  התחתון 

el‡ ˙BÈÁa LÏLaL) ֿ בריאה ∆¿»…¿ƒ≈
ֿ עשייה  Ïkיצירה ÌÈ˜ÏÁ∆¿»ƒ»

ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,˙BÓÏBÚ‰»»«∆≈≈
˙eÏÈˆ‡8ÌÏBÚ B˙BÈ‰ ÌÚL מסויימות וגם , הגדרות עם מציאות הוא ¬ƒ∆ƒ¡»
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ח    

האחד ּות  ע ֹולם  ה ּוא  הרי נמנה 9ע ֹולם , אינֹו ולכן , ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָ

עליהם  ֿ ע ׂשּיה , ֿ יצירה  ּבריאה  ע ֹולמ ֹות  ׁשל ׁשה  ְְְֲֲִִִִֵֶָָָָָֹעם 

ע ֹולם 10נאמר  ה ּוא  ּד'נפ ׁש' יּפרד ), ּומ ּׁשם  ְֱִִֵֶֶֶַָָָ

ה ּוא  ו'ׁשנה ' היצירה , ע ֹולם  ה ּוא  'ע ֹולם ' ְְְִִַַָָָָָָה ּבריאה ,

ּׁשּנת ּבאר  מה  עם  אחד  ענין (וה ּוא  הע ׂשּיה  ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָע ֹולם 

ֿ אנּפין  זעיר  'ּבינה  הן: ה ּספיר ֹות  ׁשּבענין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָלעיל 

הם  ּומלכ ּות ' ֿ אנּפין זעיר  'ּבינה  ּכי ְְְְִִִֵֵַַַָּומלכ ּות ',

ׁשּבאציל ּות  ֿ ע ׂשּיה  ֿ יצירה  רק 11ּבריאה  ולא  .( ְְְֲֲִִִִֶַַָָָֹ

ּבריאה ֿ ּגם  א ּלא  ה ּפרט ּיים , ֿ ע ׂשּיה  ֿ יצירה  ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָָּבריאה 

'ׁשנה ' 'ע ֹולם ' נקראים  ה ּכלל ּיים  ֿ ע ׂשּיה  ְְְֲִִִִִִַָָָָָָָיצירה 

ּוׁשמ ֹו ּד"ה ּוא  ה ּמדרג ֹות  ׁשל ׁשת  ׁשּגם  ועד  ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַֹו'נפ ׁש'.

'ׁשנה '12ּבלבד " 'ע ֹולם ' נקרא ֹות  ה ּצמצ ּום , ׁשּלפני ְְְְִִִִֵֶַַָָָָ

ה 'ּצמח  ּבמאמרי ּׁשּמצינּו מה  ּגם  וזה ּו ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָו'נפ ׁש'.

מהר "ׁש ואדמ ֹו"ר  נח 13צדק ' ּתבת  ּבענין ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָֹ

ׁשנּים  ּתח ּתּיים  ס ּוגים , ל ׁשל ׁשה  ְְְְְִִִִִִֶֶַָָֹׁשּנחלקה 

ּבריאה 14ּֿוׁשליׁשים  ע ֹולמ ֹות  ׁשל ׁשה  ׁשהם  , ְְְִִִֵֶָָָֹ

ֿ ע ׂשּיה  'ׁשנה '15יצירה  ּד'ע ֹולם ' ה ּמדרג ֹות  ׁשל ׁשת  , ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹ

להיֹות   ה ּוצר ה ּמּבּול  ׁשּבד ֹור  לפי ׁשּזה ּו ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַו'נפ ׁש',

ׁשל ׁשת  הן ּכּולם  ּוכלל ּות  הענינים , ּבכל  ְְְְִִִֵֶָָָָָֹּתק ּון

ה ּבעל ֿ לת ֹורת  ּבסתירה  זה  [ואין ה ּנ"ל  ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָה ּמדרג ֹות 

ֿ ט ֹוב  הם 16ׁשם  ּוׁשליׁשים " ׁשנּים  ׁש"ּתח ּתּיים  ְְְִִִִִִֵֵֶַ

ו'אלק ּות ' 'נׁשמ ֹות ' ּד'ע ֹולמ ֹות ' הענינים  ְְְְֱִִֶֶָָָָֹֹׁשל ׁשת 

ואציל ּות  ּבריאה  יצירה  ׁשע ֹולם 17(ׁשהם  אף  ,( ְְֲִִִֵֶֶַַָָָ

ּד'ע ֹול  ה ּמדרג ֹות  ּבׁשל ׁשת  נכלל  אינֹו ם 'האציל ּות  ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹ

ה ּבעל ֿ ּבת ֹורת  ּכי לעיל , ּכּנזּכר  'נפ ׁש', ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָ'ׁשנה '

אלק ּות , היא  'ׁשליׁשים ' ׁשּבחינת  מד ּיק  ֿ ט ֹוב  ְְְֱִִִִֵֵֶַַֹׁשם 

ּכפי  נח  ּתבת  ענין ה ּוא  זה  וכל  אלקה ]. ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹֹֹולא 

"ּבא  לנח  נאמר  זה  על   א עצמ ּה. מ ּצד  ְְֱִִֶֶֶַַַַַַָֹֹׁשהיא 

ה ּתבה " אל  ע ֹולם 18ג ֹו' המ ׁשכת  ענין ׁשּזה ּו , ְְִֵֶֶֶַַַַָָָ
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העלם),(עולם  ‰‡e„Á˙מלשון  ÌÏBÚ ‡e‰ È‰9 ניכרת ה' אחדות בו  ¬≈»»«¿

מאלוקות, נפרדת מציאות בו  ואין  לאלוקות מוחלט ביטול  בו  יש כי  בגלוי 

‰Ó BÈ‡ ÔÎÏÂ האצילות BÓÏBÚ˙ביחד עולם ‰LÏL ÌÚ ¿»≈≈ƒ¿∆ƒ¿…»»
,‰iNÚŒ‰ÈˆÈŒ‰‡Èa מאלוקות נפרדת מציאות יש Ì‰ÈÏÚשבהם ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¬≈∆

Ó‡10'LÙ'c ,(„tÈ ÌMÓe ∆¡«ƒ»ƒ»≈¿∆∆
‰‡Èa‰ ÌÏBÚ ‡e‰ ביותר הנעלה »«¿ƒ»

השלושה, ÌÏBÚמבין  ‡e‰ 'ÌÏBÚ'»»
‰ÈˆÈ‰ מקום נתינת יותר  יש שבו  «¿ƒ»

נפרדים, נבראים של  ««¿L'Â‰'למציאות
‰iNÚ‰ ÌÏBÚ ‡e‰ הנבראים שבו  »»¬ƒ»

והגדרות  הגבלות בעלי  ¿(e‰Â‡הם
‡a˙pM ‰Ó ÌÚ „Á‡ ÔÈÚƒ¿»∆»ƒ«∆ƒ¿»≈

˙BÈÙq‰ ÔÈÚaL ÏÈÚÏ ֿ עולם ¿≈∆¿ƒ¿««¿ƒ
ֿ נפש  ÔÈt‡ŒÈÚÊשנה ‰Èa' :Ô‰≈ƒ»¿≈«¿ƒ

ŒÈÚÊ ‰Èa' Èk ,'˙eÎÏÓe«¿ƒƒ»¿≈
Œ‰‡Èa Ì‰ '˙eÎÏÓe ÔÈt‡«¿ƒ«¿≈¿ƒ»

˙eÏÈˆ‡aL ‰iNÚŒ‰ÈˆÈ11 כי ¿ƒ»¬ƒ»∆«¬ƒ
בחלוקה  נחלקות הספירות עשר 

– בינה אלו : עולמות לשלוש מקבילה

– אנפין ) (זעיר  המידות הבריאה, עולם

עולם  – מלכות היצירה, העשייה,עולם

עצמו  האצילות בעולם שהם ).כפי 
‰iNÚŒ‰ÈˆÈŒ‰‡Èa ˜ ‡ÏÂ¿…«¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
Œ‰‡Èa Ìb ‡l‡ ,ÌÈiËt‰«¿»ƒƒ∆»«¿ƒ»
ÌÈiÏÏk‰ ‰iNÚŒ‰ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»«¿»ƒƒ
'‰L' 'ÌÏBÚ' ÌÈ‡˜ƒ¿»ƒ»»»

'LÙ'Â וחסידות בקבלה מבואר  ¿∆∆
עולמות  לארבעה החלוקה שמלבד 

ב'סדר  שהם כפי  אלו  פרטיים

שלמעלה  במדריגות גם השתלשלות',

כללית  חלוקה יש השתלשלות' מ'סדר 

עולמות  והמושג  אלו  עולמות לארבעה

כך : כלל  בדרך  מתפרש הכלליים בי "ע

יצירה" קדמון "; "אדם בחינת – בריאה

אנפין " ו "אריך  יומין " "עתיק בחינות –

ועל  האצילות. עולם - עשיה שבכתר ;

היא  זו  חלוקה שגם כאן  מבואר  כך 

ֿ נפש. ֿ שנה עולם כנגד 

˙B‚„n‰ ˙LÏL ÌbL „ÚÂ¿«∆«¿…∆««¿≈
"„Ïa BÓLe ‡e‰"c12 ¿¿ƒ¿«

,ÌeˆÓv‰ ÈÙlL לפני שהאיר  ֿ גבול  הבלי  ֿ סוף אין  באור  דרגות שלוש ∆ƒ¿≈«ƒ¿
LÙ'Â'.הראשון הצמצום  '‰L' 'ÌÏBÚ' ˙B‡˜ƒ¿»»»»¿∆∆

"BÓ„‡Â '˜„ˆ ÁÓv'‰ ÈÓ‡Óa eÈˆnM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»ƒ¿«¬»≈«∆«∆∆¿«¿
L"‰Ó13,ÌÈ‚eÒ ‰LÏLÏ ‰˜ÏÁpL Á ˙z ÔÈÚa ולכן «¬»¿ƒ¿«≈«…«∆∆¿¿»ƒ¿…»ƒ

בנויה בפו  היתה בתורה על  כנאמר  קומות ÌiLמשלוש ÌÈizÁz«¿ƒƒ¿ƒƒ
ÌÈLÈÏLe14Ì‰L כנגד , Œ‰‡Èaמכוונים ˙BÓÏBÚ ‰LÏL ¿ƒƒ∆≈¿…»»¿ƒ»

‰iNÚŒ‰ÈˆÈ15, כנגד שמכוונים ¿ƒ»¬ƒ»
'ÌÏBÚ'c ˙B‚„n‰ ˙LÏL¿…∆««¿≈¿»
ÈÙÏ e‰fL ,'LÙ'Â '‰L'»»¿∆∆∆∆¿ƒ

Ïean‰ B„aL שימשה נח שתיבת ∆¿««
ממנו  Ôe˜zלהצלה ˙BÈ‰Ï Cˆe‰¿«ƒ¿ƒ

ÌÈÈÚ‰ ÏÎa הבחינות כל  ¿»»ƒ¿»ƒ
‰Ôשבעולם, ÌÏek ˙eÏÏÎe¿»»≈

Ï"p‰ ˙B‚„n‰ ˙LÏL¿…∆««¿≈««
עולמות  את הן  כאמור , שכוללות,

והן  הפרטיים ֿ עשייה ֿ יצירה את בריאה

הכלליים  ֿ עשייה ֿ יצירה בריאה עולמות

‰Ê ÔÈ‡Â] שניים ש"תחתיים הביאור  ¿≈∆
ֿ ושלישיים" ֿ שנה עולם כנגד  מכוון 

עומד  אינו  ֿ עשייה ֿ יצירה ובריאה נפש

ŒÌLŒÏÚa‰ ˙B˙Ï ‰È˙Òaƒ¿ƒ»¿««««≈
BË16ÌiL ÌÈizÁz"L∆«¿ƒƒ¿ƒƒ

˙LÏL Ì‰ "ÌÈLÈÏLe¿ƒƒ≈¿…∆
'˙BÓL' '˙BÓÏBÚ'c ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿»¿»

Ì‰L) '˙e˜Ï‡'Â של בסדר  ∆¡…∆≈
עולמות  - תחתיים למעלה, מלמטה

כנגד ÈˆÈ‰,כנגד  נשמות - שניים ¿ƒ»
˙eÏÈˆ‡Â ,‰‡Èa17 אלוקות כנגד  ¿ƒ»«¬ƒ

והכי  שלישים ‡Ûעליונים - ,(«
ÏÏÎ BÈ‡ ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚL∆»»¬ƒ≈ƒ¿»
'ÌÏBÚ'c ˙B‚„n‰ ˙LÏLaƒ¿…∆««¿≈¿»
ÏÈÚÏ kÊpk ,'LÙ' '‰L'»»∆∆«ƒ¿»¿≈

ֿ עשייה, ֿ יצירה בריאה כנגד  Èkƒשהם
˜i„Ó BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙B˙a¿««««≈¿«≈
‡È‰ 'ÌÈLÈÏL' ˙ÈÁaL∆¿ƒ«¿ƒƒƒ

˙e˜Ï‡,בבחינת שהם עולמות היינו  ¡…
‰˜Ï‡ ‡ÏÂ הוא ֿ ֿ ברוך  הקדוש ¿…∆…»

z˙בעצמו  ÔÈÚ ‡e‰ ‰Ê ÏÎÂ .[¿»∆ƒ¿«≈«
dÓˆÚ „vÓ ‡È‰L ÈÙk Á כפי …«¿ƒ∆ƒƒ««¿»

המבול . לפני  Ê‰שנבנתה ÏÚ C‡««∆
Ï‡ 'B‚ ‡a" ÁÏ Ó‡∆¡«¿…«…∆

"‰z‰18ÔÈÚ e‰fL , «≈»∆∆ƒ¿«
˙ÎLÓ‰ של הנעלה האלוקי  BÓÏBÚa˙האור  ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ «¿»«»»¬ƒ¿»

.‰iNÚŒ‰ÈˆÈŒ‰‡Èa¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
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ט       

ועל ֿ ֿ ע ׂשּיה . ֿ יצירה  ּבריאה  ּבע ֹולמ ֹות  ְְְְֲֲִִִִַָָָָָהאציל ּות 

ה ּמדרג ֹות  ׁשל ׁשת  ׁשּגם  לעיל  ּׁשּנת ּבאר  מה  ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּפי

נקרא ֹות  ה ּצמצ ּום  ׁשּלפני ּבלבד " ּוׁשמ ֹו ְְְְְְִִִִֵֶַַָּד"ה ּוא 

אל  "ּבא  ׁשּבענין - נמצא  ו'נפ ׁש', 'ׁשנה ' ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָֹ'ע ֹולם '

העצמ ּות . המ ׁשכת  ּגם  נכלל  ְְְִֵַַַַַָָָָה ּתבה "

הענינים ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ג ) ׁשׁשל ׁשת  ל ֹומר , יׁש ¿«ƒ∆ְְִִֵֶֶַָָֹ

ג ' יֹום  ּכסלו, יט  ְְִֵּדיֹום 

ר ּבנּו ׁשל  ר ּבה  ה ּלּולא  יֹום  ט ֹוב , ּכי ּבֹו ְִִֵֶֶַַַָָׁשה ּוכ ּפל 

ה ּבחינֹות  ׁשל ׁשת  ּכנגד  הם  ֿ עדן, נׁשמת ֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹה ּקד ֹוׁש

ׁשה ּוא  ּכסלו יט  יֹום  ו'נפ ׁש'. 'ׁשנה ' ְְְִֵֶֶֶָָָּד'ע ֹולם '

ג ' יֹום  'ׁשנה '. ּבחינת  ה ּוא  ה ּׁשנה , ימ ֹות  ְְְְִִַַַָָָָלמנין

ימי  ׁשבעת  למנין ׁשה ּוא  ט ֹוב , ּכי ּבֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַַׁשה ּוכ ּפל 

ׁשל  ר ּבה  ה ּלּולא  ויֹום  'ע ֹולם '. ּבחינת  ה ּוא  ְְְִִִֶַַַָָָָה ּבנין,

ּכי  נפ ׁש, ּבחינת  ה ּוא  ֿ עדן נׁשמת ֹו ה ּקד ֹוׁש ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָר ּבנּו

ה ּנפ ׁש והס ּתּלק ּות  על ּית  ה ּוא  ההיל ּולא  יֹום  ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָענין

ׁשל  ההיל ּולא  ליֹום  ּובנֹוגע  ההיל ּולא , ּבעל  ְְִִֵֶֶַַַַַָָׁשל 

זה  הרי ּבד ֹור ֹו, יׂשראל  נׂשיא  ׁשהיה  ה ּמּגיד  ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָהרב 

ׁשׁשל ׁשת  לעיל  וכ ּנזּכר  ה ּדֹור . ּכל  ׁשל  ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹה ּנפ ׁש

ּבׁשל ׁשה  הן ו'נפ ׁש' 'ׁשנה ' ּד'ע ֹולם ' ְְְְִִֵֶֶַָָָָֹה ּבחינֹות 

הם  ּוב ׁשר ׁשם  ֿ ע ׂשּיה , ֿ יצירה  ּבריאה  ְְְְֲִִִֵָָָָָָע ֹולמ ֹות 

ּבא ֹור  ּבלבד " ּוׁשמ ֹו ּד"ה ּוא  ה ּמדרג ֹות  ְְְְְִֵֶַַַָֹׁשל ׁשת 

יֹום  ענין ה ּוא  מ ּזה , ּולמעלה  ה ּצמצ ּום . ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָׁשּלפני

ות ֹורת  ה ּזקן ר ּבנּו (ּגא ּולת  לנּו ה ' ע ׂשה  ְְֲֵֵֶַַַַָָָָא ׁשר 

ּבחינת  המ ׁשכת  ענין ׁשה ּוא  ְְְֲִִִֶַַַַַָהחסיד ּות ),

וזה ּו19האציל ּות  העצמ ּות . להמ ׁשכת  ועד  , ְְְְְֲִֶַַַַָָָ

לנּו", ה ' ע ׂשה  א ׁשר  "יֹום  ה ּוא  העקרי ְֲִִִֶֶָָָָָָָׁשהענין

ׁשל ׁשת  ׁשאר  ּכלל ּות ואל ּו ּכי וטפל , ה ֹוספה   ּבדר ּבאים  זה  ׁשּביֹום  הענינים  ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹ

לעצמ ּות ֹו טפלה  היא  'נפ ׁש') 'ׁשנה ' ּד'ע ֹולם ' ה ּבחינֹות  (ׁשל ׁשת  ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהה ׁשּתל ׁשל ּות 

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּכמאמר  , ית ּבר לכב ֹוד ֹו היא  מציא ּות ּה התה ּוּות  וכל  , 20ית ּבר ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָ

ׁשּכלל ּות  רז"ל  ּוכמאמר  לכב ֹוד ֹו, א ּלא  ּברא ֹו לא  ּבע ֹולמ ֹו ה ּקּב"ה  ּׁשּברא  מה  ְְְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹּכל 

רא ׁשית  ׁשּנקרא ּו יׂשראל  ּבׁשביל  היא  ׁשּנקראת 21ה ּבריאה  ה ּתֹורה  ּוב ׁשביל  ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

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

א).19) תשעא, ח "ד (לקו"ד תרצ "ג חה"ש שיחת רמז. מע ' יעקב  קהלת ד.20)ראה כח , ראה פ ' לקו"ת וראה ספ "ו. אבות

א'כא). ע ' יתרו (אוה"ת 14 ע ' תשכ"ה) קה"ת - (לאדה"ז נגש ומשה דבראשית 21)ד"ה רבה סדר ב . אות דר"ע  אותיות

א. א, בראשית ורמב "ן רש"י  ג. (באבער) תנחומא ד. פל"ו, ויק "ר ָד.

    
‡e‰"c ˙B‚„n‰ ˙LÏL ÌbL ÏÈÚÏ ‡a˙pM ‰Ó ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ«∆ƒ¿»≈¿≈∆«¿…∆««¿≈¿
'‰L' 'ÌÏBÚ' ˙B‡˜ ÌeˆÓv‰ ÈÙlL "„Ïa BÓLe¿ƒ¿«∆ƒ¿≈«ƒ¿ƒ¿»»»»

'LÙ'Â שלפני ֿ גבול  הבלי  ֿ סוף אין  באור  גם קיימים הללו  המושגים כי  ¿∆∆
‰ÎLÓ˙הצמצום, Ìb ÏÏÎ "‰z‰ Ï‡ ‡a" ÔÈÚaL  ‡ˆÓƒ¿»∆¿ƒ¿«…∆«≈»ƒ¿»««¿»«

˙eÓˆÚ‰ שכנגד שבבחינות כשם כי  »«¿
הפרטיים  בעולמות ֿ נפש ֿ שנה עולם

המשכת  משמעו  התיבה' אל  'בוא

כך  ֿ עשיה, ֿ יצירה בבריאה אצילות

באור  ֿ נפש ֿ שנה עולם שכנגד  בבחינות

אל  'בוא הצמצום, שלפני  ֿ סוף אין 

ומהותו  עצמותו  המשכת היינו  התיבה'

ב'הוא  בעצמו  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש של 

בלבד '. ושמו 

,ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (‚¿«ƒ∆≈«
ÌÈÈÚ‰ ˙LÏLL המנויים ∆¿…∆»ƒ¿»ƒ

נפתח  שבהם הזקן  אדמו "ר  במכתב

‚'המאמר  ÌBÈ ,ÂÏÒk ËÈ ÌBÈc¿ƒ¿≈
ÌBÈ ,BË Èk Ba ÏtÎe‰L∆¿«ƒ
LB„w‰ ea ÏL ‰a ‡Ïel‰ƒ»«»∆«≈«»
˙LÏL „‚k Ì‰ ,Ô„ÚŒB˙ÓLƒ¿»≈∆≈¿∆∆¿…∆
'‰L' 'ÌÏBÚ'c ˙BÈÁa‰«¿ƒ¿»»»

'LÙ'Â.ומפרט שממשיך  ÌBÈכפי  ¿∆∆
‡e‰L ÂÏÒk ËÈ היום תאריך  ƒ¿≈∆

‡e‰ ,‰M‰ ˙BÓÈ ÔÈÓÏ¿ƒ¿«¿«»»
'‚ ÌBÈ .'‰L' ˙ÈÁa¿ƒ«»»
‡e‰L ,BË Èk Ba ÏtÎe‰L∆¿«ƒ∆

בשבוע ÈÓÈהיום ˙ÚL ÔÈÓÏ¿ƒ¿«ƒ¿«¿≈
.'ÌÏBÚ' ˙ÈÁa ‡e‰ ,ÔÈa‰«ƒ¿»¿ƒ«»
ea ÏL ‰a ‡Ïel‰ ÌBÈÂ¿ƒ»«»∆«≈
‡e‰ Ô„ÚŒB˙ÓL LB„w‰«»ƒ¿»≈∆
ÌBÈ ÔÈÚ Èk ,LÙ ˙ÈÁa¿ƒ«∆∆ƒƒ¿«
˙iÏÚ ‡e‰ ‡ÏeÏÈ‰‰«ƒ»¬ƒ«

LÙp‰ ˙e˜lzÒ‰Â הנשמהÏL ¿ƒ¿«¿«∆∆∆
ÌBÈÏ Ú‚Be ,‡ÏeÏÈ‰‰ ÏÚa«««ƒ»¿≈«¿

ÏÈ‰‰„Èbn‰ ‰ ÏL ‡Ïe «ƒ»∆»«««ƒ
,BB„a Ï‡NÈ ‡ÈN ‰È‰L∆»»¿ƒƒ¿»≈¿

LÙp‰ ‰Ê È‰ הכללית הנשמה ¬≈∆«∆∆
ÏÈÚÏ kÊpÎÂ .Bc‰ Ïk ÏL∆»«¿«ƒ¿»¿≈
'ÌÏBÚ'c ˙BÈÁa‰ ˙LÏLL∆¿…∆«¿ƒ¿»
‰LÏLa Ô‰ 'LÙ'Â '‰L'»»¿∆∆≈ƒ¿…»
Œ‰ÈˆÈŒ‰‡Èa ˙BÓÏBÚ»¿ƒ»¿ƒ»

ÌLLe ,‰iNÚ שלושת ¬ƒ»¿»¿»

בי "ע Ïa„"העולמות BÓLe ‡e‰"c ˙B‚„n‰ ˙LÏL Ì‰≈¿…∆««¿≈¿¿ƒ¿«
ÌeˆÓv‰ ÈÙlL B‡a,נפש ֿ ֿ שנה לעולם מקבילים אלו  שעניינים וכשם »∆ƒ¿≈«ƒ¿

כסלו . י "ט הגאולה חג  של  האמורים העניינים בשלושת גם הוא «¿»¿ÏÚÓÏe‰כך 
,‰fÓ יותר נעלה עניין  יש כסלו  י "ט הגאולה ‡Lבחג  ÌBÈ ÔÈÚ ‡e‰ ƒ∆ƒ¿»¬∆

ea ˙Ïe‡b) eÏ '‰ ‰NÚ»»»¿««≈
,(˙e„ÈÒÁ‰ ˙B˙Â Ô˜f‰«»≈¿««¬ƒ
˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿««¿»«¿ƒ«

˙eÏÈˆ‡‰19˙ÎLÓ‰Ï „ÚÂ , »¬ƒ¿«¿«¿»«
˙eÓˆÚ‰ העניינים שלושת בתוך  »«¿

עצמו , מצד  זה ביום שקיימים האמורים

זה, ביום הזקן  אדמו "ר  גאולת לפני 

אלה  עניינים המשכות בדוגמת

 ֿ (עולם ושלישים שניים ב'תחתיים,

התיבה', אל  'בוא ֿ ידי  על  ֿ נפש) שנה

לעיל . כמבואר 

‡e‰ È˜Ú‰ ÔÈÚ‰L e‰ÊÂ¿∆∆»ƒ¿»»ƒ»ƒ
,"eÏ '‰ ‰NÚ L‡ ÌBÈ"¬∆»»»
ÌÈÈÚ‰ ˙LÏL ‡L eÏ‡Â¿ƒ¿»¿…∆»ƒ¿»ƒ
C„a ÌÈ‡a ‰Ê ÌBÈaL∆¿∆»ƒ¿∆∆

,ÏÙËÂ ‰ÙÒB‰ מופיע זה פרט ולכן  »»¿»≈
הפרטים  שלושת לפני  המכתב, בראש

eÏÏk˙הנוספים  Èk ,ƒ¿»
˙LÏL) ˙eÏLÏzL‰‰«ƒ¿«¿¿¿…∆
'‰L' 'ÌÏBÚ'c ˙BÈÁa‰«¿ƒ¿»»»
B˙eÓˆÚÏ ‰ÏÙË ‡È‰ ('LÙ'∆∆ƒ¿≈»¿«¿
˙ee‰˙‰ ÏÎÂ ,Ca˙Èƒ¿»≈¿»ƒ¿«

d˙e‡ÈˆÓ המדרגות השתלשלות של  ¿ƒ»
Ca˙Èוהעולמות  B„BÎÏ ‡È‰ƒƒ¿ƒ¿»≈

הטפלים, והם העיקר  »¬»¿Ó‡Ókשהוא
Ï"Ê eÈ˙Ba20‡aM ‰Ó Ïk «≈«»«∆»»

B‡a ‡Ï BÓÏBÚa ‰"aw‰«»»¿»…¿»
B„BÎÏ ‡l‡ שהבריאה ומובן  ∆»ƒ¿

לו  Ï"Êטפלה Ó‡ÓÎe ,¿«¬«««
ÏÈLa ‡È‰ ‰‡Èa‰ ˙eÏÏkL∆¿»«¿ƒ»ƒƒ¿ƒ
˙ÈL‡ e‡˜pL Ï‡NÈ21 ƒ¿»≈∆ƒ¿¿≈ƒ
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י    

ֿ ה ּוא 22רא ׁשית  ּברי ֿ וק ּוד ׁשא  א ֹוריתא  יׂשראל  ּכי , ְְְְְִִִִֵֵַָָָ

חד  .23ּכּוּלא  ַָ

"(יֹום LÈÂד ) ה ּלׁשֹון ּדּיּוק  ּבבא ּור  לה ֹוסיף  ¿≈ְְִִֵַָ

מר ּומז  ׁשּבזה  לנּו", ה ' ע ׂשה  24א ׁשר ) ְֲֶֶֶָָָָָ

ועב ֹודתנּו מע ׂשינּו ֿ ידי על  נפעל  ה ּגא ּולה  ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָׁשענין

ּבגיל ּוי  ה ּזקן ר ּבנּו ׁשל  עב ֹודת ֹו ׁשּזֹוהי ְֲִִֵֵֶֶַַָָָ(לנּו),

ּגם  ּכֹולל  ֿ נפ ׁש, מסיר ּות  מ ּתֹו ה ּתֹורה  ְְִִִִֵֶֶַַָּפנימ ּיּות 

ׁשאף  ה ּמאסר , מן ליציאה  ּבנֹוגע  ֿ נפ ׁש ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָמסיר ּות 

נעלים  ּגיל ּויים  אצל ֹו היּו ּבּמאסר  ְְֲֲִִִִֶֶַַַָָׁשּבהיֹות ֹו

ֿ ט ֹוב  ֿ ׁשם  ה ּבעל  אליו ׁשּבא ּו ּכּיד ּוע  ְֵֵֵֶַַַַַָָָּביֹותר ,

ה ּוא  חפ ׁשי ּכי ּבּׂשר ּוה ּו ּכא ׁשר  ולכן כ ּו', ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָוה ּמּגיד 

מ ּׁשם  ללכת  חפץ  לא  את 25- ּכפה  ֿ מק ֹום  מ ּכל  , ִִֶֶֶַָָָָָָָֹ

ּבהפצת  ּולהתע ּסק  לצאת  נפ ׁשֹו ּומסר  ְְְְֲִֵֵַַַַַַָָָעצמ ֹו

ח ּוצה  ּגד ֹולה 26ה ּמעינֹות  היא  זֹו ֿ נפ ׁש ׁשּמסיר ּות  , ְְְִִֶֶֶַַָָָ

עצמ ֹו. ה ּמאסר  ׁשּבענין ֿ נפ ׁש מהמסיר ּות  ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָיֹותר 

צדק ' ה 'ּצמח  ּפת ּגם   ּדר ֿ עניני 27ועל  ׁשּכל  ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ

לג ּבי  ּכ'לא ' הם  ה ּזקן ר ּבנּו ׁשל  ֿ נפ ׁש ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹהמסיר ּות 

(זי (א ּפרייסן עצמ ֹו את  לנּתק  ֿ נפ ׁש ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָהמסיר ּות 

ג ֹו' חפצ ּתי לא  ע ּמ ֿ ּד ּולהתמ ּסר 28מה ּדבק ּות  , ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָֹ

ּבזה , והענין יׂשראל . לאיׁש ט ֹובה  ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָלע ׂשּית 

ה ּוא  חפצ ּתי" לא  ּד"ע ּמ ה ּדבק ּות  הרי ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָֹּדלכא ֹורה ,

ֿ נפ ׁש מסיר ּות  ׁשל  ׁשאין 29ענין ה ּוא , הענין  א . ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָ

ׁשּזה ּו ּכיון ֿ נפ ׁש, המסיר ּות  ענין אמ ּתית  עדין ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָזה 

ה ּיֹותר  ה ּגּלּויים  מ ּצד  ּגד ֹול  ע ֹונג  ּבֹו ׁשּיׁש ְִִִִֵֵֶֶַַַָָענין

היה  ּגּופא  ׁשּבזה  ּבמאסר , ה ּיׁשיבה  (ּוכמ ֹו ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָנעלים 

ועקר  ה ּגיל ּויים ). ע ֹוצם  מ ּצד  ע ֹונג  ׁשל  ְְִִִִִֶֶֶַַַָענין

ה ּוא  ה ּזקן ר ּבנּו ׁשל  ֿ נפ ׁש ּבמסיר ּות  ְִִֵֵֶֶֶַַַַָהחד ּוׁש

ּבּה ׁשּיׁש ּכזֹו ֿ נפ ׁש מ ּמסיר ּות  עצמ ֹו את  ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשּנּתק 

ּבענינים  להתע ּסק  ּבׁשביל  נעלה , א ֹור  ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָּגיּלּוי

א ׁשר  ה "ּיֹום  את  ּפעלה  זֹו ֿ נפ ׁש ּומסיר ּות  כ ּו'. וה 'ח ּוצה ' ה ּזּולת  ׁשל  ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָּפׁשּוטים 
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שם.22) פל"ו ויק "ר יד. פ "א, ב "ר וראה שם. ורמב "ן רש"י  ה. דבראשית רבה סדר שם. דר"ע  עג,23)אותיות זח "ג ראה

ואילך).24)א. 61 ע ' חמ "ב  התוועדויות - מנחם (תורת סי "ב  המאמר שלפני  בשיחה גם כסלו 25)ראה יט  שיחת ראה

.73 ע ' ח "א לקו"ש גם וראה א). כט , ח "א (לקו"ד ס "כ בתחילתו.26)תרצ "ג בכש"ט  (גם) נדפס  - הבעש"ט  של אגה"ק  ראה

א).27)ובכ"מ . מה, שם (לקו"ד סי "ז תרצ "ג כסלו כ א.28)שיחת קלח , דרמ "צ  וראה כה. עג, תניא 29)תהלים גם ראה

א). (נח , פמ "א

    
˙ÈL‡ ˙‡˜pL ‰Bz‰ ÏÈLe22,, האמצעי שהעולם, ומובן  ƒ¿ƒ«»∆ƒ¿≈≈ƒ

העיקר , שהם והתורה, ישראל  לעיקר , ‡ÈB˙‡טפל  Ï‡NÈ Èkƒƒ¿»≈«¿»
„Á ‡lek ‡e‰ŒCÈaŒ‡L„e˜Â23 ֿ ֿ ברוך  והקדוש התורה ישראל , בני  ¿¿»¿ƒ»«

אחד . כולם הוא

˜eic e‡a ÛÈÒB‰Ï LÈÂ („¿≈¿ƒ¿≈ƒ
ÔBLl‰ במכתבו הזקן  אדמו "ר  של  «»

,"eÏ '‰ ‰NÚ (L‡ ÌBÈ)"¬∆»»»
ÊÓeÓ ‰ÊaL24ÔÈÚL ∆»∆¿»∆ƒ¿«

‰Ïe‡b‰ ֿ ועל  הכללית השלימה «¿»
כסלו  י "ט גאולת ֿ זה ŒÏÚדרך  ÏÚÙƒ¿»«

eÏ) e˙„BÚÂ eÈNÚÓ È„È¿≈«¬≈«¬»≈»
בזכותנו  È‰BfLכמו  העבודה ), וכאן  ∆ƒ

היא  הגאולה את «¬B˙„BÚשהביאה
ÈeÏÈ‚a Ô˜f‰ ea ÏL∆«≈«»≈¿ƒ
CBzÓ ‰Bz‰ ˙eiÓÈt¿ƒƒ«»ƒ
Ìb ÏÏBk ,LÙŒ˙eÈÒÓ¿ƒ∆∆≈«

LÙŒ˙eÈÒÓ הזקן שאדמו "ר  ¿ƒ∆∆
לה ÔÓנדרש ‰‡ÈˆÈÏ Ú‚Ba¿≈«ƒƒ»ƒ

B˙BÈ‰aL Û‡L ,Ò‡n‰««¬»∆«∆ƒ¿
ÌÈÈeÏÈb BÏˆ‡ eÈ‰ Ò‡na««¬»»∆¿ƒƒ

Úe„ikרוחניים ,˙BÈa ÌÈÏÚ«¬ƒ¿≈«»«
ÂÈÏ‡ e‡aL בעולם ממקומם ∆»≈»

אותו  ולעודד  לבקרו  כדי  האמת,

,'eÎ „Èbn‰Â BËŒÌLŒÏÚa‰«««≈¿««ƒ
Èk e‰eOa L‡k ÔÎÏÂ¿»≈«¬∆ƒ¿ƒ
˙ÎÏÏ ıÙÁ ‡Ï  ‡e‰ ÈLÙÁ»¿ƒ…»«»∆∆

ÌMÓ25 יתרון היה עצמו  ובשביל  ƒ»
לחירות, היציאה לעומת במאסר 

BÓˆÚ ˙‡ ‰Ùk ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»»»∆«¿
˜qÚ˙‰Ïe ˙‡ˆÏ BLÙ ÒÓe»««¿»≈¿ƒ¿«≈

‰ˆeÁ ˙BÈÚn‰ ˙ˆÙ‰a26, «¬»«««¿»»
BÊ LÙŒ˙eÈÒnL לצאת ∆¿ƒ∆∆

החסידות  בהפצת לעסוק כדי  מהמאסר 

Œ˙eÈÒÓ‰Ó ˙BÈ ‰ÏB„b ‡È‰ƒ¿»≈≈«¿ƒ
‰ ÔÈÚaL LÙ.BÓˆÚ Ò‡n ∆∆∆¿ƒ¿«««¬»«¿

ÁÓv'‰ Ìb˙t CcŒÏÚÂ¿«∆∆ƒ¿««∆«
'˜„ˆ27Œ˙eÈÒÓ‰ ÈÈÚ ÏkL ∆∆∆»ƒ¿¿≈«¿ƒ

Ì‰ Ô˜f‰ ea ÏL LÙ∆∆∆«≈«»≈≈
'‡Ï'k היו לא כאילו  Èa‚Ïנחשבים ¿…¿«≈

˙‡ ˜zÏ LÙŒ˙eÈÒÓ‰«¿ƒ∆∆¿«≈∆

CÈÊ ÔÒÈÈt‡) BÓˆÚ עצמו את 'ולקרוע' e˜c‰Ó˙לנתק באלוקות ) «¿»¿«¿¿ƒ≈«¿≈
'B‚ ÈzˆÙÁ ‡Ï EnÚc28, כך כדי  עד  עצמו  ֿ הוא ֿ ברוך  בקדוש דבקות ¿ƒ¿…»«¿ƒ

גבוהות  רוחניות מדריגות בשום ולא עצמו  ֿ הוא ֿ ברוך  בקדוש ורק אך  שרצונו 

בעצמו  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש לגבי  טפל , "עמך ", בבחינת שהם ונעלות

‰BË ˙iNÚÏ qÓ˙‰Ïe¿ƒ¿«≈«¬ƒ«»
.Ï‡NÈ LÈ‡Ï¿ƒƒ¿»≈

È‰ ,‰B‡ÎÏc ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ¿»¬≈
"ÈzˆÙÁ ‡Ï EnÚ"c ˙e˜c‰«¿≈¿ƒ¿…»«¿ƒ
LÙŒ˙eÈÒÓ ÏL ÔÈÚ ‡e‰29 ƒ¿»∆¿ƒ∆∆

האישית, המציאות על  מוחלט ויתור 

של  נפש במסירות היתרון  מה כן  ואם

כך  על  בהפצת הויתור  העיסוק לטובת

שני  והרי  מסירות החסידות, הדברים

נפש?

‰Ê ÔÈ‡L ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆≈∆
של  הנעלה באופן  באלוקות הדביקות

חפצתי " לא ‡ÈzÓ˙"עמך  ÔÈ„Ú¬«ƒ¬ƒƒ
ÔÂÈk ,LÙŒ˙eÈÒÓ‰ ÔÈÚƒ¿««¿ƒ∆∆≈»

e‰fLבאלוקות הזו  ÔÈÚהדביקות ∆∆ƒ¿»
‚BÚ Ba LiL נשמתי ÏB„bרוחני  ∆≈∆»
ÌÈÈelb‰ „vÓ האלוקיים˙Bi‰ ƒ««ƒƒ«≈

‰ÈLi‰ BÓÎe) ÌÈÏÚ«¬ƒ¿«¿ƒ»
‡Ùeb ‰ÊaL ,Ò‡Óa, עצמו ««¬»∆»∆»

עינוי  הוא המאסר  שבגשמיות למרות

BÚ‚וייסורים  ÏL ÔÈÚ ‰È‰»»ƒ¿»∆∆
ÌÈÈeÏÈb‰ ÌˆBÚ „vÓ,הרוחניים ƒ«∆«ƒƒ

ֿ טוב  ֿ שם הבעל  של  הביקור  כמו 

לעיל  הנזכר  ˜ÚÂוהמגיד  .(¿ƒ«
Le„Á‰ והמעלהLÙŒ˙eÈÒÓa «ƒ«¿ƒ∆∆

˙‡ ˜zpL ‡e‰ Ô˜f‰ ea ÏL∆«≈«»≈∆ƒ≈∆
BÊk LÙŒ˙eÈÒnÓ BÓˆÚ של «¿ƒ¿ƒ∆∆»

באלוקות  מוחלטת daדביקות LiL∆≈»
‰ÏÚ B‡ ÈelÈb, לעצמוÏÈLa ƒ«¬∆ƒ¿ƒ

ÌÈËeLt ÌÈÈÚa ˜qÚ˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿ƒ
.'eÎ '‰ˆeÁ'‰Â ˙Ïef‰ ÏL∆««¿«»

BÊ LÙŒ˙eÈÒÓe ויתור שהיא ¿ƒ∆∆
מצידו  ‰"ÌBiעצום ˙‡ ‰ÏÚt»¬»∆«
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החסיד ּות . א ֹור  ּגיל ּוי ענין ׁשה ּוא  לנּו", ה ' ְֲִִִֶַַָָָע ׂשה 

לנּו", ה ' "ע ׂשה  ה ּלׁשֹון ּבד ּיּוק  הרמז ל ֹומר  ְְִֵֶֶַַָָָָָויׁש

ה ּצדקה  על  מע ׂשין ּכמ ֹו ּכפ ּיה , ,30מ ּלׁשֹון ְְְְְִִִַַַָָָ

ה ּזקן  ר ּבנּו ׁשל  והמסיר ּות ֿנפ ׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשה ּכפ ּיה 

ע ׂשּיה , ׁשל  לענינים  ולירד  עצמ ֹו את  ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָלה ׁשּפיל 

מאמר   ּדר ֿ (על  למעלה  ה ּכפ ּיה  את  ּגם  ְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַָָָָּפעלה 

ז"ל  ּכאיל ּו31ר ּבֹותינּו עליכם  אני "מעלה  ְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַ

החסיד ּות , א ֹור  את  ּולג ּלֹות   להמ ׁשי ְְְֲֲִִִֶַַַָע ׂשא ּוני")

ּכּיד ּוע  ג ), סעיף  לעיל  (ּכּנזּכר  אציל ּות  32ּבחינת  ְְְְֲִִִִֵַַַַָָ

ּדוקא . הע ׂשּיה  ע ֹולם  עם  ק ׁשּור  האציל ּות  ְֲֲִִִֶַָָָָָָָׁשע ֹולם 

הה ֹולכים È‰BÊÂה ) לכל  הה ֹוראה  ּגם  ¿ƒְְִַַַָָָ

ה ּיגיעה  על  ׁשּנֹוסף  ְְְִִֶַַָָָּבע ּקב ֹותיו,

ּגם  להיֹות  צריכה  כ ּו', ּולהבין החסיד ּות  ּתֹורת  ללמ ֹוד  ֿ נפ ׁש ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָּבמסיר ּות 

ח ּוצה ' ה ּמעינֹות  ּב'הפצת  ולעס ֹוק  ּגיל ּויים  מעניני להתנּתק  ֿ נפ ׁש ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָה ּמסיר ּות 

ּגם  ּכֹולל  החסיד ּות , לת ֹורת  ּפׁשּוטים  אנׁשים  ּגם  לקרב  יׂשראל , אהבת  ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָמ ּתֹו

ל ׁשֹון  ּבׁשבעים  ה ּתר ּגּום  ֿ ידי הא ֹור 33על  אצל ֹו ׁשּיאיר  יזּכה  ֿ זה  ֿ ידי על  ודוקא  , ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ֿ ט ֹוב  ֿ ׁשם  ה ּבעל  ּתֹורת  וכ ּיד ּוע  ה ּתֹורה . ה ּמׁשנה 34ּדפנימ ּיּות  מאמר  35ּבפיר ּוׁש ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַַַַָָָ

היא  ה ּמלאכה  ּבענין ׁשה ּכּונה  ּבטלה , ס ֹופ ּה מלאכה  ע ּמּה ׁשאין ּתֹורה  ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָּכל 

מתק ּימת . ּתֹורת ֹו ֿ זה  ֿ ידי על  ׁשּדוקא  יׂשראל , ּבאהבת  ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָלהתע ּסק ּות 
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קכא.30) ע ' תרע "ח  סה"מ  וראה סרמ "ח . יו"ד לטור שה"ש 31)ב "י  לקו"ת וראה סע "א. קיג, זח "ג ז. פל"ה, ויק "ר ראה

ד. 32.192)לד, ע ' חמ "א התוועדויות - מנחם תורת ואילך. סע "ג סט , בלק  ד. ה, ויקרא לקו"ת חל"ו 33)ראה לקו"ש ראה

וש"נ. .43 וש"נ.34)ע ' סק "י . בהוספות תשס "ד) (הוצאת טוב  שם כתר מ "ב .35)ראה פ "ב  אבות

    
,"eÏ '‰ ‰NÚ L‡, כסלו י "ט הגאולה ÈeÏÈbחג  ÔÈÚ ‡e‰L ¬∆»»»∆ƒ¿«ƒ

.˙e„ÈÒÁ‰ B‡«¬ƒ
ÔBLlÓ ,"eÏ '‰ ‰NÚ" ÔBLl‰ ˜ei„a ÊÓ‰ ÓBÏ LÈÂ¿≈«»∆∆¿ƒ«»»»»ƒ¿

ÔÈNÚÓ"עשה" BÓk ,‰iÙkומחייבים ‰v„˜‰כופין  ÏÚ30, ¿ƒ»¿¿«ƒ««¿»»
‰iÙk‰LהעצמיתŒ˙eÈÒÓ‰Â ∆«¿ƒ»¿«¿ƒ

ÏÈtL‰Ï Ô˜f‰ ea ÏL LÙ∆∆∆«≈«»≈¿«¿ƒ
ÏL ÌÈÈÚÏ „ÈÏÂ BÓˆÚ ˙‡∆«¿¿≈≈¿ƒ¿»ƒ∆
‰iÙk‰ ˙‡ Ìb ‰ÏÚt ,‰iNÚ¬ƒ»»¬»«∆«¿ƒ»

כביכול , (ŒÏÚההכרח, ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«
Ï"Ê eÈ˙Ba Ó‡Ó Cc31 ∆∆«¬««≈«

eÏÈ‡k ÌÎÈÏÚ È‡ ‰ÏÚÓ"«¬∆¬ƒ¬≈∆¿ƒ
"Èe‡NÚ,מעלה כלפי  שגם הרי  ¬»ƒ

עשיה  של  מושג  קיים )כביכול ,
CÈLÓ‰Ï למטה Bl‚Ïe˙מלמעלה ¿«¿ƒ¿«
למטה ‰e„ÈÒÁ˙,כאן  B‡ ˙‡∆«¬ƒ

ÏÈÚÏ kÊpk) ˙eÏÈˆ‡ ˙ÈÁa¿ƒ«¬ƒ«ƒ¿»¿≈
Úe„ik ,(‚ ÛÈÚÒ32 בתורת ¿ƒ«»«

‰‡ˆeÏÈ˙החסידות ÌÏBÚL∆»»¬ƒ
‡˜Âc ‰iNÚ‰ ÌÏBÚ ÌÚ eL»̃ƒ»»¬ƒ»«¿»
דוקא  היא האצילות אור  המשכת ולכן 

העשייה. בעולם העבודה ידי  על 

ÏÎÏ ‰‡B‰‰ Ìb È‰BÊÂ (‰¿ƒ««»»¿»
ÂÈ˙BwÚa ÌÈÎÏB‰‰ אדמו "ר של  «¿ƒ¿ƒ¿»

הגאולה, בעל  ÏÚהזקן  ÛÒBpL∆»«
LÙŒ˙eÈÒÓa ‰ÚÈ‚i‰«¿ƒ»ƒ¿ƒ∆∆

ÏÏ˙e„ÈÒÁ‰ ˙Bz „BÓ ƒ¿««¬ƒ
'eÎ ÔÈ‰Ïe, לעצמו אחד  כל  ¿»ƒ

Œ˙eÈÒn‰ Ìb ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¿̂ƒ»ƒ¿««¿ƒ

ÌÈÈeÏÈb ÈÈÚÓ ˜z˙‰Ï LÙאישית רוחנית BÒÚÏÂ˜והנאה ∆∆¿ƒ¿«≈≈ƒ¿¿≈ƒƒ¿«¬
'‰ˆeÁ ˙BÈÚn‰ ˙ˆÙ‰'a הזולת Ï‡NÈ,אל  ˙‰‡ CBzÓ «¬»«««¿»»ƒ«¬«ƒ¿»≈

Ìb ÏÏBk ,˙e„ÈÒÁ‰ ˙B˙Ï ÌÈËeLt ÌÈL‡ Ìb ˜Ï¿»≈«¬»ƒ¿ƒ¿««¬ƒ≈«
Ìebz‰ È„ÈŒÏÚ החסידות תורת ÔBLÏשל  ÌÈÚLa33 מי לטובת «¿≈««¿¿ƒ¿ƒ»

הקודש, לשון  מבינים אינם שעדיין 

‰kÊÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‡˜Â„Â העוסק ¿«¿»«¿≈∆ƒ¿∆
המעיינות  ‡ˆBÏבהפצת È‡iL∆»ƒ∆¿
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החסיד ּות . א ֹור  ּגיל ּוי ענין ׁשה ּוא  לנּו", ה ' ְֲִִִֶַַָָָע ׂשה 

לנּו", ה ' "ע ׂשה  ה ּלׁשֹון ּבד ּיּוק  הרמז ל ֹומר  ְְִֵֶֶַַָָָָָויׁש

ה ּצדקה  על  מע ׂשין ּכמ ֹו ּכפ ּיה , ,30מ ּלׁשֹון ְְְְְִִִַַַָָָ

ה ּזקן  ר ּבנּו ׁשל  והמסיר ּות ֿנפ ׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשה ּכפ ּיה 

ע ׂשּיה , ׁשל  לענינים  ולירד  עצמ ֹו את  ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָלה ׁשּפיל 

מאמר   ּדר ֿ (על  למעלה  ה ּכפ ּיה  את  ּגם  ְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַָָָָּפעלה 

ז"ל  ּכאיל ּו31ר ּבֹותינּו עליכם  אני "מעלה  ְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַ

החסיד ּות , א ֹור  את  ּולג ּלֹות   להמ ׁשי ְְְֲֲִִִֶַַַָע ׂשא ּוני")

ּכּיד ּוע  ג ), סעיף  לעיל  (ּכּנזּכר  אציל ּות  32ּבחינת  ְְְְֲִִִִֵַַַַָָ

ּדוקא . הע ׂשּיה  ע ֹולם  עם  ק ׁשּור  האציל ּות  ְֲֲִִִֶַָָָָָָָׁשע ֹולם 

הה ֹולכים È‰BÊÂה ) לכל  הה ֹוראה  ּגם  ¿ƒְְִַַַָָָ

ה ּיגיעה  על  ׁשּנֹוסף  ְְְִִֶַַָָָּבע ּקב ֹותיו,

ּגם  להיֹות  צריכה  כ ּו', ּולהבין החסיד ּות  ּתֹורת  ללמ ֹוד  ֿ נפ ׁש ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָּבמסיר ּות 

ח ּוצה ' ה ּמעינֹות  ּב'הפצת  ולעס ֹוק  ּגיל ּויים  מעניני להתנּתק  ֿ נפ ׁש ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָה ּמסיר ּות 

ּגם  ּכֹולל  החסיד ּות , לת ֹורת  ּפׁשּוטים  אנׁשים  ּגם  לקרב  יׂשראל , אהבת  ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָמ ּתֹו

ל ׁשֹון  ּבׁשבעים  ה ּתר ּגּום  ֿ ידי הא ֹור 33על  אצל ֹו ׁשּיאיר  יזּכה  ֿ זה  ֿ ידי על  ודוקא  , ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ֿ ט ֹוב  ֿ ׁשם  ה ּבעל  ּתֹורת  וכ ּיד ּוע  ה ּתֹורה . ה ּמׁשנה 34ּדפנימ ּיּות  מאמר  35ּבפיר ּוׁש ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַַַַָָָ

היא  ה ּמלאכה  ּבענין ׁשה ּכּונה  ּבטלה , ס ֹופ ּה מלאכה  ע ּמּה ׁשאין ּתֹורה  ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָּכל 

מתק ּימת . ּתֹורת ֹו ֿ זה  ֿ ידי על  ׁשּדוקא  יׂשראל , ּבאהבת  ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָלהתע ּסק ּות 
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החסיד ּות . א ֹור  ּגיל ּוי ענין ׁשה ּוא  לנּו", ה ' ְֲִִִֶַַָָָע ׂשה 

לנּו", ה ' "ע ׂשה  ה ּלׁשֹון ּבד ּיּוק  הרמז ל ֹומר  ְְִֵֶֶַַָָָָָויׁש

ה ּצדקה  על  מע ׂשין ּכמ ֹו ּכפ ּיה , ,30מ ּלׁשֹון ְְְְְִִִַַַָָָ

ה ּזקן  ר ּבנּו ׁשל  והמסיר ּות ֿנפ ׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשה ּכפ ּיה 

ע ׂשּיה , ׁשל  לענינים  ולירד  עצמ ֹו את  ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָלה ׁשּפיל 

מאמר   ּדר ֿ (על  למעלה  ה ּכפ ּיה  את  ּגם  ְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַָָָָּפעלה 

ז"ל  ּכאיל ּו31ר ּבֹותינּו עליכם  אני "מעלה  ְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַ

החסיד ּות , א ֹור  את  ּולג ּלֹות   להמ ׁשי ְְְֲֲִִִֶַַַָע ׂשא ּוני")

ּכּיד ּוע  ג ), סעיף  לעיל  (ּכּנזּכר  אציל ּות  32ּבחינת  ְְְְֲִִִִֵַַַַָָ

ּדוקא . הע ׂשּיה  ע ֹולם  עם  ק ׁשּור  האציל ּות  ְֲֲִִִֶַָָָָָָָׁשע ֹולם 

הה ֹולכים È‰BÊÂה ) לכל  הה ֹוראה  ּגם  ¿ƒְְִַַַָָָ

ה ּיגיעה  על  ׁשּנֹוסף  ְְְִִֶַַָָָּבע ּקב ֹותיו,

ּגם  להיֹות  צריכה  כ ּו', ּולהבין החסיד ּות  ּתֹורת  ללמ ֹוד  ֿ נפ ׁש ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָּבמסיר ּות 

ח ּוצה ' ה ּמעינֹות  ּב'הפצת  ולעס ֹוק  ּגיל ּויים  מעניני להתנּתק  ֿ נפ ׁש ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָה ּמסיר ּות 

ּגם  ּכֹולל  החסיד ּות , לת ֹורת  ּפׁשּוטים  אנׁשים  ּגם  לקרב  יׂשראל , אהבת  ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָמ ּתֹו

ל ׁשֹון  ּבׁשבעים  ה ּתר ּגּום  ֿ ידי הא ֹור 33על  אצל ֹו ׁשּיאיר  יזּכה  ֿ זה  ֿ ידי על  ודוקא  , ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ֿ ט ֹוב  ֿ ׁשם  ה ּבעל  ּתֹורת  וכ ּיד ּוע  ה ּתֹורה . ה ּמׁשנה 34ּדפנימ ּיּות  מאמר  35ּבפיר ּוׁש ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַַַַָָָ

היא  ה ּמלאכה  ּבענין ׁשה ּכּונה  ּבטלה , ס ֹופ ּה מלאכה  ע ּמּה ׁשאין ּתֹורה  ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָּכל 
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ÏÎÏ ‰‡B‰‰ Ìb È‰BÊÂ (‰¿ƒ««»»¿»
ÂÈ˙BwÚa ÌÈÎÏB‰‰ אדמו "ר של  «¿ƒ¿ƒ¿»

הגאולה, בעל  ÏÚהזקן  ÛÒBpL∆»«
LÙŒ˙eÈÒÓa ‰ÚÈ‚i‰«¿ƒ»ƒ¿ƒ∆∆

ÏÏ˙e„ÈÒÁ‰ ˙Bz „BÓ ƒ¿««¬ƒ
'eÎ ÔÈ‰Ïe, לעצמו אחד  כל  ¿»ƒ

Œ˙eÈÒn‰ Ìb ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¿̂ƒ»ƒ¿««¿ƒ

ÌÈÈeÏÈb ÈÈÚÓ ˜z˙‰Ï LÙאישית רוחנית BÒÚÏÂ˜והנאה ∆∆¿ƒ¿«≈≈ƒ¿¿≈ƒƒ¿«¬
'‰ˆeÁ ˙BÈÚn‰ ˙ˆÙ‰'a הזולת Ï‡NÈ,אל  ˙‰‡ CBzÓ «¬»«««¿»»ƒ«¬«ƒ¿»≈

Ìb ÏÏBk ,˙e„ÈÒÁ‰ ˙B˙Ï ÌÈËeLt ÌÈL‡ Ìb ˜Ï¿»≈«¬»ƒ¿ƒ¿««¬ƒ≈«
Ìebz‰ È„ÈŒÏÚ החסידות תורת ÔBLÏשל  ÌÈÚLa33 מי לטובת «¿≈««¿¿ƒ¿ƒ»

הקודש, לשון  מבינים אינם שעדיין 

‰kÊÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‡˜Â„Â העוסק ¿«¿»«¿≈∆ƒ¿∆
המעיינות  ‡ˆBÏבהפצת È‡iL∆»ƒ∆¿

eiÓÈÙc˙בעצמו  B‡‰»ƒ¿ƒƒ
.‰Bz‰«»

ŒÌLŒÏÚa‰ ˙Bz Úe„iÎÂ¿«»«««««≈
BË34Ó‡Ó LeÈÙa¿≈«¬«

‰Ln‰35ÔÈ‡L ‰Bz Ïk «ƒ¿»»»∆≈
,‰ÏËa dÙBÒ ‰Î‡ÏÓ dnÚƒ»¿»»»¿≈»
‡È‰ ‰Î‡Ïn‰ ÔÈÚa ‰ek‰L∆««»»¿ƒ¿««¿»»ƒ
,Ï‡NÈ ˙‰‡a ˙e˜qÚ˙‰Ï¿ƒ¿«¿¿«¬«ƒ¿»≈

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL עם שמתעסק ∆«¿»«¿≈∆
עצמו B˙Bzהזולת  שלו  »

.˙Ói˜˙Óƒ¿«∆∆

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

אגרות קודש
 ב"ה,  ג' טבת, תשי"ד

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר יוסף שי'

שלום וברכה!

...בנוגע להערתו מ"ש בחוברת האנגלית דחנוכה השם סוריא בה בשעה שבדברי רז"ל הנוסח 

הוא מלכות יון, - הנה ידוע בזה שכל הקודם קודם אין מחוייב לפרט דבריו משא"כ הבאים אחרי 

זה שכדי להשמר מטעות צריכים לבאר דבריהם בפרטיות, וכיון שהשם מלכות יון כולל כמה מדינות 

המשך בעמוד דזד



יב

       
מוגה  בלתי

 ב מסוף הביאור  "כתרגומו  מקץ ", "ויהי  פרשתנו, ריש  רש"י דכיון ,1פירוש  - הוא " סוף  קץ  לשון וכל 
חולם " ד "פרעה  ("ויהי") זה שהמאורע  שלפני  למאורע  ("מקץ ") וסוף  המשך  שר 2אינו  זכר  "לא  שהרי  ,

את  וישכחהו"המשקים  ה "קצה ",3יוסף  שהוא  בגלל  (סוף  לשון הוא  ש "קץ " לפרש  מוטב  לכאורה  הרי ,
תחלה  הראשון) הקצה  על  גם  להתפרש  יכול  ימים 4ובמילא  השנתיים  בתחלת  היה  פרעה  שחלום  ולכן 5, ,

סוף  ב "מקץ ", הפירושים  ב ' של  והשייכות  "מסוף "; הוא  ד "מקץ " הפירוש  כאן שגם  להוכיח  רש "י צריך 
הזהר  פירוש  הענינים , בפנימיות  הפירושים  לב ' תחילה , האריז"ל 6או ופירוש  דשמאלא ", "קץ  על  7דקאי

הימין" ל "קץ  באים  דשמאלא " ב "קץ  הניצוצות  בירור  ֿ ידי שעל  לזה , זה  ושייכותם  הימין", "קץ  על  דקאי
ואילך . 196 עמוד  ה  חלק  שיחות  בלקוטי ונדפס  שליט "א , אדמו"ר  כ "ק  ֿ ידי על  הוגה  -

 בפרטיות - הענינים  בפנימיות  הפירושים  לב ' בנוגע  להוסיף  יותר :ויש 

בזהר  הימי 8איתא  "קץ  הימי שיש  ו"קץ  " מורה - הימים " "קץ  בחטאו ": שלכן, הקדושה , היפך  על 
נאמר  קין הגאולה 9של  זמן נקרא  שלכן בקדושה , נעלה  ענין הוא  הימין" "קץ  ואילו ימים ", מקץ  "ויהי

הימין" "קץ  בשם  ימי 10העתידה  גו' מקץ  "ויהי נאמר  שבפרשתנו וכיון . על שקאי הזהר  מפרש  לכן ,"
דשמאלא ". "קץ 

אור ' ב 'תורה  - ימים " שנתיים  מקץ  "ויהי הפסוק  נתפרש  ֿ זה  ֿ דרך  :11ועל 

השעשועים  בחינת  יום , יום  בחינת  שהם  ימים , שנתיים  שבחינת  פירוש , ימים , שנתיים  מקץ  "ויהי
נאמר  זה  שעל  שבתורה , התענוג  (בחינת  בקץ 12הנ"ל  אצלו הם  גו'), יום  יום  שעשועים  גו' אצלו ואהיה 

התורה ". בעסק  הנ"ל  בחינת  לו שאין כלומר , ותכלית ,

שאף  - בתורה  העסק  בכללות  ותכלית ) (קץ  והגבלה  מדידה  של  ענין גם  נעשה  שמזה  לומר , ויש 
אני  מחוייב  וכי [באמרו: לנוח  כדי מלימודו, מפסיק  הוא  הרי לזמן מזמן הנה  בתורה , ומתייגע  שעוסק 
לנוח  גם  מוכרחים  אבל  מצוות , ולקיים  תורה  ללמוד  אמנם  צריכים  - כולו?! היום  כל  במשך  להתייגע 
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בדברי 1) ב"כללים מהמבואר בכמה ולהעיר (הנדפס  רש "י "
האופנים  חילוקי התרגום:חומשים ) פירוש רש"י  מביא שבהם

הפירוש  את גם מביא ולפעמים התרגום, פירוש רק מביא לפעמים
לפעמים - גופא (ובזה הפשוט,הפשוט  הפירוש את מקדים

את  מקדים "כתרגומו",ולפעמים  כותב לפעמים התרגום); פירוש
סתם, "התרגום" לפעמים "ותרגומו", ולפעמים ולפעמים

"כתרגומו", בתיבת מסתפק אינו ולפעמים תרגם"; "ואונקלוס
וע"פ  בדיוק. הוא זה שכל  - התרגום פירוש גם מעתיק אלא

שרש"י  - בנדו"ד  מובן רש"י , בכללי  פירוש המבואר מביא אינו
- התרגום פירוש גם ומעתיק "כתרגומו", רק כותב אלא נוסף,
רש"י מפרש ואעפ"כ  הפשוט , כהפירוש אינו התרגום שפירוש

התרגום. כפירוש
האופים 2) ושר המשקים שר עם שאירע זה שמאורע גם ומה

חשוב  מאורע אינו גוים) שני  עם שאירע תסמן *(מאורע שבו
פרעה.התורה חלום זמן את
וישב.3) ס"פ
כמו 4) מקצת, מלשון - ב"מקץ" נוסף פירוש שיש ולהעיר,

הפירוש  מובן מקום ובכל  ב). מז, (ויגש גו'" לקח  אחיו "ומקצה
המדובר: הענין לפי 

מלשון  שהוא מובן - ב) ד , (בראשית ימים" מקץ "ויהי  בפסוק
מקצת (כעבור או מקצת סוף מלשון לפרש שייך  ולא ימים),

של התחלה, מספר נתפרש ולא סתם, ימים" "מקץ נאמר שהרי 
בתחלתם. או בסופם הי ' זה שמאורע לומר שנוכל  ימים

טז, לך  (לך  גו'" אברם לשבת שנים עשר "מקץ בפסוק ואילו
נזכר  שלא כיון תחילה, מלשון ולא סוף, מלשון שהוא מובן - ג )
הי ' זה שמאורע שנים, העשר לאחרי  שאירע מאורע שום

שייך  לא ובודאי  מקצת בתחלתם; (כעבור מקצת מלשון לפרש
לשבת שהרישנים שנים", "עשר להוסיף מקום אין שאז אברם),

ה"מקצת". שלאחרי  השנים שאר נוגע לא כאן
שעברו5) ואף שני התחלת עד  פרעה מחלום

להקרא יכול  זה הרי  ש"השבע, לעשותו"דבר האלקים
מא, "ביקש (פרשתנו וישב : ר"פ  בפרש "י  שמצינו  כפי  - יעקב לב )

יוסף", של  רוגזו עליו קפץ בשלוה עברולישב שבינתיים אף
!

א.6) קצד , ב. קצג , פרשתנו
דניאל .7) סוף עה"פ להאריז"ל  ל "ת
סע"א.8) קלד , ח "ב
(9.4 הערה ראה

דניאל .10) סוף
אוה"ת11) גם וראה א). (לב, פרשתנו פרשתנו ריש ריש

ב). (שלח ,
ל .12) ח , משלי 
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ידי  שעל  כדי היא  שהמנוחה  הכוונה  אצלו שחסרה  היינו, הפסק , של  באופן היא  שלו והמנוחה  קצת ...],
המנוחה  שבשעת  היינו, אמיתי, הפסק  נעשה  זה  הרי ולכן המנוחה , שלאחרי בלימוד  וחיות  כח  יתוסף  זה 

כו'. התורה  על  שוכח  הוא  הרי

ֿ טוב  ֿ שם  הבעל  כתורת  זה  הרי - הוי' מתורת  לרגע  ופונה  שמפסיק  הפסוק 13וכיון ועבדתם 14על  "וסרתם 
דבר  יש  ולא  זרה , עבודה  עובד  הוא  מיד  יתברך , מה ' עצמו את  מפריד  האדם  כאשר  "כי אחרים ", אלקים 

ממוצע ".

ֿ תורה : דמתן הענין בכללות  גם  שמצינו וכפי

מצינו  הרי מובן: אינו ולכאורה  העגל . בחטא  ֿ ישראל  בני נכשלו - ֿ תורה  מתן לאחרי קצר  זמן במשך 
סנחריב  במחנה  ביטול  פעלה  המלאכים  שירת  היה 15שאפילו שאז ֿ תורה  במתן ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  ,

שכתוב  כמו מלאכים ), רק  (לא  בעצמו ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש  של  הרי 16הגילוי - סיני" הר  על  הוי' "וירד 
רז"ל  וכמאמר  כולו, העולם  בכל  ביטול  נפעל  שומעים 17בודאי היו ומלמטה  ומלמעלה  רוחות  ד ' שמכל 

אלקיך  הוי' אנכי יוצא  הדיבור  רז"ל 18את  אמרו שבעולם  הנבראים  פרטי לכל  בנוגע  וכן פרח 19, לא  "עוף 
לחטא  ועד  חטא , לידי ֿ ישראל  בני באו ֿ זה  לאחרי קצר  זמן שמשך  יתכן איך  ֿ כן, ואם  וכו'". געה  לא  שור 

אלקיך "?! הוי' ד "אנכי ההיפך  שהוא  ֿ זרה , עבודה  של 

כיון  הרי העולם , בכל  הביטול  ופעולת  ֿ תורה  דמתן הגילוי מעלת  גודל  שלמרות  - הוא  הענין אך 
שכתוב  כמו נפסק , זה  שכינה 20שגילוי לסילוק  סימן שזהו גו'", היובל  נותן 21"במשוך  זה  הפסק  הנה  ,

העגל . חטא  להיות  יוכל  זה  לאחרי שמיד  מקום 

ממש  להיפך  עד  לירידה  מקום  נתינת  ההפסק  פעל  תורה , דמתן העצום  הגילוי לאחרי מכל ֿואם  הרי -
תענוג של  באופן ביותר , נעלית  במדריגה  בהיותו גם  מישראל , אחד  דכל  התורה  ללימוד  בנוגע  שכן
ומצב  למעמד  להביא  ההפסק  יכול  ותכלית ), (קץ  הפסק  של  באופן הוא  אם  הנה  יום "), יום  ("שעשועים 

התורה . היפך  שהוא 

לימוד  שכאשר  - ה 'זהר ' פירוש  עם  אור ' ה 'תורה  פירוש  של  הקישור  שחסר וזהו באופן הוא  התורה 
שעשועים  גו' ד "ואהי' ימים " "שנתיים  בחינת  גם אצלו מזה  להשתלשל  יכול  לבסוף  הנה  יום ", יום 

דשמאלא ". ד "קץ  הענין

. דקדושה הימין" "קץ  על  קאי ימים " גו' ש "מקץ  האריז"ל  פירוש  גם  ישנו זה , עם  וביחד 
הידוע  המשל  ֿ פי על  החוזר 22ויובן הירידה 23מגלגל  או העליה  הנה  הגלגל , בצידי שנמצאים  שאלו ,

הגלגל , של  תחתונה  היותר  בנקודה  כשנמצאים  אבל  זה , לצד  או זה  לצד  הגלגל  סיבוב  באופן תלויה  שלהם 
בנקודה  נמצאים  שכאשר  ברוחניות , הוא  וכן עליה . שתהיה  בהכרח  הגלגל , שיסוב  כיוון לאיזה  הרי

עליות . של  סדר  להתחיל  מוכרח  ממנה , למטה  שאין ביותר  התחתונה 

האמצעי  אדמו"ר  שכתב  מה  ֿ דרך  בנקל 24ועל  מאלקות  ריחוקו על  המרירות  להרגש  לבוא  יכול  שהעני ,
- בזה  וההסברה  העשיר . מאשר  "עני יותר  (לא  כפשוטה  עניות  של  השייכות  מהי מובן: אינו דלכאורה 

ישראל ,25בדעת " איש  שכל  הידוע  ֿ פי על  - מאלקות  הריחוק  על  המרירות  להרגש  בגשמיות ), עני אלא 
אנסו  הרע  שיצרו בגלל  רק  זה  הרי בחטא  שנכשל  ומה  טוב , בעצם  עניות ,26הוא  של  למצב  כשבא  ולכן, ,

"ויבעט " לידי בא  שמזה  גו'" ד "וישמן ומצב  המעמד  ומתגלה 27היפך  הרע , היצר  של  האונס  מתבטל  אזי ,
שבפנימיותו. הטוב 
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סע"ו.13) הריב"ש צוואת
טז.14) יא, עקב
ג .15) ל , שמות תו"ח  ב. צה, סנהדרין ראה
כ .16) יט , יתרו
ב).17) (סד , תכ "ב תקו"ז ט . פ"ה, שמו"ר
ב.18) כ , שם
ספכ "ט .19) שמו"ר
יג .20) יט , שם

עה"פ.21) פרש"י 
אג "ק 22) גם וראה וש"נ. ואילך . 126 ס"ע תש"ז סה"ש ראה

.125 ס"ע חי "ד  התוועדויות - מנחם תורת ערב. ע' ריש ח "ט 
ב.23) קנא, שבת - חז"ל  לשון
ב.24) ה, חיים דרך  ראה
סע"א.25) סח , כתובות רע"א. מא, נדרים ראה
ספ"ב.26) גירושין הל ' רמב"ם ראה
טו.27) לב, האזינו
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לעניו  בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  כדי ועל  עד  הרוחני, במצבו תחתונה  היותר  לנקודה  בא  שכאשר  - ברוחניות  ת 
שיבוא  בהכרח  אזי מהקב "ה , ֿ ליצלן רחמנא  נפרד  שנעשה  ומרגיש  עצמו, את  להטעות  עוד  יכול  שאינו כך ,

כו'. בתשובה  ששב  עד  אים "), דערנעמט  ("עס  ביותר  לו נוגע  הירוד  שמצבו לפי והיינו עליה , לידי

הימין. לקץ  באים  דשמאלא  קץ  ֿ ידי  על  כי - האריז"ל  פירוש  עם  ה 'זהר ' פירוש  של  הקישור  גם  וזהו

ֿ צדק  הצמח  שכתב  מה  ֿ דרך  "אחרית ",28ועל  שנקראת  דאצילות , מלכות  על  דקאי הימין", "קץ  בפירוש 
למעלה . מלמטה  כתר  בחינת  נעשית  היא  הרי חוזר " "אור  שמצד  - דרגין דכל  סופא 

ל "קץ  באים  דשמאלא " ד "קץ  ומצב  שמהמעמד  - יותר  למטה  גם  הוא  כן גופא , בקדושה  שהוא  וכמו
הימין".

ברגלין" רגלין "מאטו בענין ועד 29וכידוע  ֿ זה , דלעומת  רגלין שמבחינת  שברגל , תחתונה  היותר  לדרגא 
דמשיחא , עקבתא  העקב , שזהו גופא , ֿ זה  גילוי דלעומת  שזהו דקדושה , רגלין בחינת  גילוי ונמשך  מתעורר 

עילוי. אחר  בעילוי ומתעלה  והולך  הרגלים , מבחינת  שמתחיל  המשיח ,

***

 רש בפירוש  הפסוק הביאור  על  חס 30"י ותרגום  גנאי. לשון לנו, הוא  "חולין לעבדיך ", "חלילה 
כבפרשת  ולא  ֿ ושלום ", חס  בגמרא : יש  והרבה  זאת , מעשות  עלינו יהי ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש  מאת  חס  לעבדיך ,

כלל 31וירא  שייך  לא  שאצלו הקב "ה , אודות  מדובר  וירא  בפרשת  כי, - לך " הוא  "חולין לך ", "חלילה  ,
להוסיף  צריך  חולין, לעניני ששייכים  אדם  בני אודות  שמדובר  בפרשתנו ֿ כן ֿ שאין מה  חולין, של  ענין

לשלול  שהוצרכו דכיון מספיק , אינו זה  פירוש  אבל  גנאי". זאת "לשון לומר  להם  היה  גניבה , של  ענין
צריך  יהודי שאצל  - וההוראה  מופרך . דבר  שזהו ושלום ", "חס  לפרש  מוסיף  ולכן גנאי, של  ברור  בלשון 

יכירו  הם  שגם  העולם , אומות  בין בגלות  בהיותו (גם  בגלוי נרגש  הוא 32להיות  חולין בעניני שהעסק  (
ֿ ושלום  חס  נתפס  אינו העולמות  שבערך  האלקי האור  שגם  ֿ הוא , ֿ ברוך  הקדוש  אצל  כמו גנאי, של  ענין

שכתוב  וכמו תופס 31בעולמות , התחתונים  שמעשה  האלקות  בדרגת  שגם  הארץ ", כל  השופט  לך  "חלילה 
דינו" ("בית  כו' לשפטם  חולין 33מקום  של  לענין מקום  אין שליט "א ,34), אדמו"ר  כ "ק  ֿ ידי על  הוגה  -

ואילך . 359 עמוד  ט "ו חלק  שיחות  בלקוטי ונדפס 

***

 די בהתוועדות  כסלו נזכר  חסידות "35"ט  "ביכל  הגיע  שלאחרונה  השביה , מן לחירות  שיצא 
הזקן. רבינו של  המאסר  מקום  בפעטערבורג,

היא  נוסף , ב "ביכל " נמצאים  שהמאמרים  העובדה  עצם  הרי חדשים , מאמרים  שם  היו לא  אם  גם 
אחר . במקום  מצאתים  לא  ֿ עתה  שלעת  חדשים , מאמרים  גם  שם  שיש  ובפרט  חידוש ; בבחינת 
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מקץ 28) דש"פ מקץ ד "ה גם וראה שם. פרשתנו אוה"ת
ואילך ). לה ע' ח "א תרל "ב (סה"מ  תרל "ב

אדה"ז 29) מאמרי  וראה שם. ובמק"מ  א רנח , זח "ב ראה
תצז. ע' בשלח  אוה"ת שסט . ע' ח "א תקס"ה

ז.30) מד , פרשתנו
כה.31) יח ,
עמי 32) כל  "וראו יו"ד ) כח , (תבוא ה'כמ "ש שם כי  הארץ

עליך ". נקרא
את  הקב"ה הגלה "לא - הגלות  כוונת נשלמת זו הנהגה וע"י 

. כדי ישראל  אלא שהו"ע . ב), פז, (פסחים גרים" עליהם שיתוספו
שבארצות  הגשמיים בדברים שנמצאים הקדושה ניצוצות בירור
קיום  את פועלים ועי "ז ובכ "מ ), רע"א. ו, בראשית (תו"א העמים
הבשר  שגם בשר", כל  וראו הוי ' כבוד  "ונגלה ה) מ , (ישעי ' היעוד 

אלקות. יראה הגשמי 
מצד 33) משא"כ  - כד . יט , וירא שלמעלה פרש"י  "הוא " בחי'

אוא "ס  בחי ' דינו ", ענין מ"בית  שייך  לא - מהשתלשלות שלמעלה
שמעשה כיון אדם, בני  מעשה על  משפט  נוגע של  אינו התחתונים 

ֿ ז) ו  לה, (איוב כמ "ש  צדקת כלל , אם לו תעשה מה פשעיך  "רבו
לו". תתן מה

הוא34) ומשפט  הדין ענין שעיקר "הוא",ולהעיר, בחי ' מצד 
"הוא נאמר שלכן דינו", "בית אמצעות ע"י  שזהו דינו"אלא בית

יש  ועפ"ז ל "הוא". טפל  דינו" ש"בית שמורה החיבור), (בוא"ו
"חלילה (בתמי ')לפרש משפט " יעשה לא הארץ כל  השופט 

שסוכ "ס דכיון - יתכן לא הארץ", כל  "השופט  "הוא") (בחי '
משפט ". יעשה ש"לא

ואילך ).35) 25 ס"ע חמ "ב התוועדויות - מנחם (תורת סי "ח 
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מהר "ש  מאדמו"ר  חנוכה  של  מאמר  עתה  אחזור  במקום 36ולכן, מצאתי לא  ֿ עתה  שלעת  מוגה ", "הנחה  ,
אחר .

חיים  מקור  עמך  כי ֿ המתחיל  דבור  מאמר  אמר  שליט "א  אדמו"ר  .37כ "ק 

***

 פעמים כ 38כמדובר כסלו 39מה  י"ט  ועניני חנוכה  עניני בין השוה  וצד  שייכות  יש  ,40- בזמן וגם  .
חנוכה  ימי התחלת  כסלו.41הרי י"ט  של  הימים  בשבעת  היא 

חוצה " מעינותיך  ד "יפוצו הענין התחיל  כסלו התורה 42בי"ט  פנימיות  - בשמן היה  חנוכה  נס  וגם  .43,
מבחוץ  ביתו פתח  על  חנוכה  נר  הדלקת  את  הביא  .44וזה 

ועוד : זאת 

וישב ) (פרשת  זה  שלפני בשבת  ג '45דובר  עם  קשורה  כללי) ענין (שהיא  הזקן רבינו של  שהגאולה  ,
נפש ' שנה  ד 'עולם  הכלליים  וכפי46הענינים  רבי , וכו' הצדיק  (להרב  שלו הקודש  באגרת  הזקן רבינו שכותב 

מברדיטשוב ) יצחק  מ ּפעטערבורגלוי טוב ,47בבואו כי בו שהוכפל  ג ' יום  כסלו, יט  "יום  היתה  שהגאולה  ,
בחינת  הוא  - הבנין ימי שבעת  למנין - ג '" "יום  והרי ֿ עדן", נשמתו הקדוש  דרבינו רבא  הילולא  יום 

 ימות למנין - כסלו" יט  "יום  ; ו"יום והסתלקות , עליית  - ענינו כו'" רבא  (כמדובר הילולא 
זה ). שלפני בשבת  בארוכה 

המקדש  נרות  (לגבי חנוכה  נרות  של  החידוש  גם  נפש '48וכן שנה  ד 'עולם  הענינים  ג ' בכל  הוא  א )49) :
הגבלה  להם  היתה  המקדש  בחוץ נרות  ואפילו מקום , בכל  הם  חנוכה  ונרות  המקדש , במקום  רק  -

) בזמן הגבלה  להם  היתה  המקדש  נרות  ב ) בטלין לארץ . "אין - חנוכה  ונרות  הבית , בזמן רק  - (
הגבלה 50לעולם " להם  היתה  המקדש  נרות  ג ) ., ישראל בני כל  נצטוו חנוכה  ובנרות  דוקא , כהן -

הנס " באותו היו הן "אף  שהרי ונשים , .51אנשים 

 צדקה עם  קשורים  ששניהם  בזה  גם  היא  חנוכה  עם  כסלו י"ט  של  :52השייכות 
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י "ל 36) - תרל "ב  חיים מקור עמך  כי עצמו ד "ה בפני  בקונטרס
ואילך . כז ע' ח "א תרל "ב בסה"מ  ולאח "ז זו, שנה טבת ו'

שליט "א 37) אדמו"ר ש"כ "ק הנ"ל , לקונטרס דבר" ב"פתח 
דהאי חנוכה שבת מקץ, דש"פ בהתוועדות זה מאמר לאמר הואיל 

) לידינו הגיע לא לע"ע - וכו')". הוספות איזו (עם ).שתא
אדמו"ר38) כ "ק ע"י  הוגה סוס"ז עד  בשעתו,מכאן שליט "א

ללקו"ש  בהוספות ונדפס תשכ "ו, חנוכה לקראת - נוספת ופעם
מ "מ  ציוני  איזה עוד  ניתוספו זו במהדורא ואילך . 442 ע' ח "ה

המו"ל . ע"י 
זו39) שנה חנוכה ימי  מכתב גם שב ראה ס"ע חכ "ג  (אג "ק

מקץ, ש"פ שיחת (תורת ואילך ). בתחלתה דאשתקד  חנוכה שבת
וש"נ. .(321 ע' חל "ח  התוועדויות - מנחם

שייכות 40) - כא . ע ' ח"א  לקו "ד  ג "כ -ראה  כה יט  המספרים
(מז, נצבים ולקו"ת רע"ד ) (ו, בראשית בתו"א עפמש"כ  מובנת

השנה  אשר לשם, הצ"צ ובהגהות המאה *סע"ב) שנת
שלו. ֿ הילולא להסתלקות

(41. הא' ביום הנס "עיקר (שעריאשר ימים" ז' כולל  והוא .
פמ "ב). בכסלו בכ "ה ד "ה החנוכה שער אורה

ואילך .42) 112 ס"ע שלום תורת סה"ש

חנ 43) ובכ "מ .דרושי  וכה.
חוץ 44) רק ולא הרבים דרשות רחוק, הכי  וחוץ ב. כא, שבת

ת"ר  רד "ה וראה ס"ה). סתרע"א או"ח  (טושו"ע כפס"ד  - דחצר
תרמ "ג בסה"מ  ולאח "ז מו. ע' ח "ג  ב"התמים" (נדפס תרמ "ג  נ"ח 

לה). ע'
(45- מנחם (תורת פ"ג  לנו ה' עשה אשר יום ד "ה במאמר

.(47 ע' חמ "ב התוועדויות
רד "ה46) וראה יצירה". ס' כל  "יסוד  עשן שהם סיני  והר

קמד ). ע' תרכ "ח  (סה"מ  תרכ "ח 
יום"47) "היום פי "ח . ח "א רבי  בבית יט נדפס (חוברת ד . ע'

צח . ע' ח "א אדה"ז אג "ק בשלימות). - 22 ע' - בלה"ק - כסלו
גם 48) (ראה חנוכה לנרות גרמו - המקדש שנרות אע"פ

וש"נ). .313 ע' חל "ה התוועדויות - מנחם תורת
יש 49) "והנה א): כט , (וישב בכסלו בכ "ה רד "ה תו"א ראה

כו'". וכשם נפש, שנה עולם
בהעלותך .50) ר"פ רמב"ן ראה
סתרע "ה51) או"ח  טושו"ע רע"א. כג , ס"ג .שבת
(תורת 52) ס"ח  תשכ "ג  חנוכה זאת מקץ, ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. .(337 ע' שם מנחם

((38 הערה לעיל  (ראה תשכ "ו .המו"ל .שנת
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נפשי" בשלום  כו'"53ה "פדה  לפדות  לנו שעמדה  ש "היא  הצדקה  ֿ ידי על  היו 54הוא  שנים  כמה  ולכן ,
כסלו  בי"ט  לצדקה  מגבית  לערוך  כו'"55נוהגים  הפתחים  על  לסבב  העניים  הנערים  "נוהגין - ובחנוכה  .56,

.57ו"אנו  חנוכה  בימי וגוף "מחוייבים  בממון חסדים  גמילות  .58.

מקדימין" "זריזין יעשו 59וישנם  עדיין, זאת  עשו שלא  שאלו ֿ רצון ויהי לבם . נדבת  את  שלחו שכבר 
חנוכה " ב "זאת  ובפרט  חנוכה , בימי ֿ פנים , ֿ כל  על  עתה  בתורה 60זאת  קורין שבו יום  ימי 61- מבכל  יותר 

לתורה  לעלות  חתן צריך  זה  ומטעם  ֿ דרך  ועל  מהתורה . - ענין כל  מתחיל  ישראל  בני אצל  (והרי החנוכה 
אופרופן" "שבת  - החתונה  ).62קודם 

עתה , כאן נמצאים  שאינם  לאלו גם  הדברים  את  שימסרו וטוב  הדברים וכדאי במסירת  - המרבה  וכל 
יותר  גדולות  ובנתינות  יותר , רבים  משובח .63לאנשים  זה  הרי -

נאמר  שעליה  הצדקה  מצות  וכדאיתא 64וגדולה  לעד ", עומדת  המצוה 65בקבלה "וצדקתו לרושם  בנוגע 
הרי  המצוות  שבכל  - פקוחות  עינים  להם  שיש  אלה  שרואים  כפי - המצוה  עושה  האדם  במצח  שמאיר 

"לעד ". הוא  הצדקה  ממצות  שנעשה  הרושם  אבל  המצוה , עשיית  בזמן רק  זה 

בזאת " נא  "ובחנוני ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש  אומר  שעליה  היחידה  המצוה  שהיא  הצדקה  מצות  ,66וגדולה 
"ע  ומבטיח  אומר  ֿ הוא  ֿ ברוך  שתתעשר "והקדוש  בשביל  .67שר 

***
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אדה "ז53) כשקרא  אשר  - יט . נה , בשלום תהלים  פדה "בפסוק
נפשי   לעיל (נסמן בשלום" יצאתי  שלאחריו פסוק

.(47 הערה
לרלוי "צ 54) באגה"ק גם וראה ד ). סו"ס (אגה"ק תניא

והיא  ויושבי ' הקדושה ארץ "בזכות מפ"ב: בבואו שכתב (הנ"ל )
כו'". לנו שעמדה

סל "ז55) תשח "י  כסלו י "ט  שיחת גם -ראה מנחם (תורת
.(234 ע' חכ "א התוועדויות

השלמה 56) - נחמי ' בדברי  הועתק - חנוכה הל ' ריש מג "א
לא  כי  בזה. צ"ע עדיין אבל  - תרע. סו"ס או"ח  אדה"ז לשו"ע
ואף  אדמו"ר. מו"ח  כ "ק של  חנוכה במנהגי  לזה רמז כל  ראיתי 
הרי , - בה יפה בסתר שמתן בצדקה ובפרט  ראי ', ראינו לא שאין
- בכסלו בכ "ה בד "ה ממשנ"ת ש(לבד  מה הוא מילתא לכאורה

וביאוריו ואילך ) ג  כט , (וישב -בתו"א ואוה"ת אורה בשערי 
מתנה  המשיכה דחנוכה ומס"נ ישועה, כובע נק' הצדקה דמעשה
להזכיר  אשתמיט  לא כו') להיות ישועה כובע המשכת מרובה,

ומכ ' שיחה או ע"ע) (שראיתי  חסידות מאמר ע "ד בשום רבותינו
(אף  בחנוכה  במיוחד  בהם צדקה  ונתבארו נזכרו חנוכה עניני 

ומי - וכו'. פולין מס' בכמה הוא שנמצא ובפרט  ובפרטיות).
ולב  מקרב מראש ות"ח  יודיעני  ודאי  נשיאינו בתורת עד "ז שימצא

מהרי "ד  בסי ' - הנ"ל *עמוק. מבאר מהצ"צ) זה קטע (ואולי 
על שבחנוכה שהוא הפתחים, על  שמחזרין לעניים "מעות חולקין

(ממכתב  ממונך " בכל  מאדך  בכל  בחי ' שהוא מבחוץ הבית פתח 
שליט "א). אדמו"ר כ "ק

מה 57) התמי ' לתרץ יש הפרמ "ג  דברי  וע"פ שם. פרמ "ג 
בממונם  ידם היוונים שפשטו מה לעומת ענין בחנוכה מצינו שלא
ופרט  פרט  כל  שלעומת שי "ל  ובפרט  רפ"ג ). חנוכה הל ' (רמב"ם
סדר  (על  והם חנוכה. בעניני  הפכו מצינו (שם) ברמב"ם המנוי 
שענינו  - הלל  זה (לעומת גזירות "גזרו ובלשונו): הרמב"ם
מגילה  אנן. דאחשורוש עבדי  אכתי  אם אותו א"א שלכן חירות.

א) בכ "היד , סד "ה תו"א ועייג "כ  (הודאה. דתם ולא בטלו בכסלו )

(שלכן  בתומ"צ  לעסוק  אותם  הפסוק הניחו  ע"ש בנרות, הנס קבעו
חנוכה) ענין רד "ה תו"א אור. ותורה מצוה נר כי  כג ) ו, (משלי 
שבת  בנ"ח . חייבות (נשים ובבנותיהם (כנ"ל ) בממונם ידם ופשטו
ופינו  ביתך  לדביר בניך  (באו פרצות בו ופרצו להיכל  ונכנסו שם)

מקדשך ).את את (וטהרו הטהרות" וטמאו כ "ק היכלך ) (רשימת
שליט "א). אדמו"ר

אתורה 58) דחז"ל בשלום  פדה  אשר ח ,להעיר (ברכות וגמ "ח 
ענין שזהו ובפרש"י ) (עיין רע"א מימין ומזוזה משמאל  נ"ח 

ד "ה "קודם הדרושים (כנ"ל ) מדגיש אדה"ז אשר להוסיף כן זה).
בשלום  פדה הפסוק עניני  שכל  היינו שלאחריו" פסוק שהתחלתי 
בהצ"צ  בארוכה נת' שם. (ברכות הקווין ג ' שהם לגאולה, שייכים

.לתהלים  מימין ומזוזה משמאל  "נ"ח  ג "כ  ובחנוכה יט )) .(נה,
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אגה"ק59) תניא וראה וש"נ. א. ד , סכ "א.פסחים
נסים 60) שעשה ברוך  ד "ה ראה - חנוכה" "זאת במעלת

ב). תתקנז, ה) (כרך  בראשית (אוה"ת לסופו קרוב (להצ"צ)
לחנוכה.61) השייכת קריאה
ח "א 62) קונטרסים (סה"מ  בסופו תרפ"ט  בניך  וכל  ד "ה ראה

- מנחם תורת גם וראה ואילך ). 79 ס"ע תרפ"ט  סע"ב. יט ,
וש"נ. .277 ע' חמ "א התוועדויות

וגוף.63) ב) בממון  א) גמ "ח  בפרמ "ג  כנ"ל 
אפילו 64) שזהו לב סי ' אגה"ק תניא וראה ט . קיב, תהלים

צדקה. ליתן שכפוהו במי 
עה"פ.65) הליקוטים ס'
סוסרמ "ז 66) יו"ד  טושו"ע וראה א. ט , תענית יו"ד . ג , מלאכי 

שם. ובאחרונים
שם.67) תענית א. קיט , שבת

( קעו החנוכה שער .א ,ח "ב

      

 שנתבאר בהמשך הצדקה ), (שבדוגמת  המעשר  לענין בנוגע  גם  דובר  הצדקה , ענין אודות  להמדובר 
הרמב "ם 68לעיל  ונתבאר 69בדברי מעשר ), הפריש  שאברהם  אומר  הראב "ד  (ואילו מעשר " הפריש  ש "יצחק 

הגבורה  קו שענינו יצחק  של  לעבודתו חסד ) של  (ענין המעשר  ענין שהוגהה 70שייכות  בשיחה  נכלל  -
ונדפסה  שליט "א , אדמו"ר  כ "ק  ֿ ידי ואילך .71על  68 עמוד  ה  חלק  שיחות  בלקוטי

***

, צדק "לשון נצטדק ", "ומה  פרשתנו, סוף  רש "י בפירוש  יסודה הביאור  שתחלת  תיבה  כל  וכן
ראשונה  אות  לפני  נותנת  ואינה  תי"ו, במקום  טי"ת  נותן נתפעל , או מתפעל  בלשון לדבר  באה  והיא  צד "י ,

. צדק  מגזרת  נצטדק  כגון העיקר , אותיות  באמצע  אלא  התיבה , יסוד  או של  סמ "ך  שתחלתה  ותיבה  .
. כגון העיקר , אותיות  את  מפרדת  התי"ו מתפעלת , כשהיא  סלולה ",שי"ן, לא  דרך  מגזרת  בעמי מסתולל  .

וארא  בפרשת  שמפרש  כמו וארא ,72ולא  בפרשת  כי - הענינים ) (בפנימיות  מסלה " "מגזרת  "מסתולל ", ,
בפרשתנו, ֿ כן ֿ שאין מה  לגאולה , "מסלה " כבר  יש  הגאולה , בבחינת בהתחלת  זה  הרי הגלות , בהתחלת 

בחיצוניות , רק  זהו אבל  סלולה ", לא  היא "דרך  הגלות  של  סלולה " "לא  הדרך  גם  הנה  בפנימיות , ואילו
הוגה  - לגאולה  ֿ ידי"מסלה " ואילך .על  363 עמוד  ט "ו חלק  שיחות  בלקוטי ונדפס  שליט "א , אדמו"ר  כ "ק 
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חמ "ב 68) התוועדויות - מנחם (תורת סכ "ב כסלו י "ט  שיחת
וש"נ. .(29 ע'

רפ"ט .69) מלכים הל '
ענין70) מצד  שזהו הביאור על  שבקדושה,נוסף ההתכללות

לצדקה בנוגע גם ובשתים: שייכת ה"ה חסד , שעיקרה אף -
"צדקהלגבורה, לד ) יד , (משלי  העלאה כמ "ש והרי  גוי ",

בחי ' שענינו אף - ליצחק ובנוגע הגבורה; מצד  היא (תרומם)
החסד . בחי ' גם בו יש הגבורה,

יצחק) (שתיקן מנחה לתפלת בנוגע גם לבאר יש ועפ"ז
"צלותי ' שנקראת ובחדא "גשמצינו ב  כח , (יומא  דאברהם "

שם. גםמהרש"א  התוועדויות וראה  - מנחם 313תורת ע' חמ "א
שם): 27 ובהערה

תפלת  לתקן יכול  יצחק הי ' איך  נגלה: ע"פ הביאור ובהקדם
(ברכות  רבו" בפני  "הלכה להורות אסור הרי  - אברהם בחיי  מנחה

יצחק? של  רבו הי ' ואברהם וש"נ), ב. לא,
בפניו  שלא מנחה תפלת תיקן שיצחק לומר, אפשר לכאורה
יצחק  "ויצא סג ) כד , שרה (חיי  ממ "ש כדמוכח  - אברהם של 

נשארה*"לשוח  איך  מובן, אינו עדיין אבל  דתפלת . התקנה 
שלאח "ז : הזמן  כל  במשך  -מנחה לתקנה הסכים לא אברהם אם

יצחק גם יצחק אזי  עשה לא בודאי  שהרי  בכך , ממשיך  הי ' לא
תיקן  שיצחק שלאחרי  ועכצ"ל , עליו. הסכים לא שאברהם דבר
מנחה. תפלת התפלל  הוא וגם אברהם, עמו הסכים מנחה, תפלת

וכיון ' הי יצחק) אצל  (גם מנחה דתפלת התקנה
דאברהם". "צלותי ' נקראת לכן אברהם, אצל  הדבר שנתקבל  בגלל 
השייכות  מהי  - הענינים בפנימיות להבין צריך  עדיין אבל 
לאברהם  גבורות, שענינו יצחק, ע"י  שנתתקנה מנחה דתפלת

חסד ? שענינו
ההתכללות  מצד  שזהו - לעיל  כאמור - הוא הענין אך 
- הגבורות) לקו (ששייכת מנחה בתפלת ובשתים: שבקדושה,
מצד  שענינו שאף לאברהם, בנוגע וכן החסד ; בחי ' גם כלולה
כי ידעתי  "עתה יב) כב, (וירא וכמ "ש גבורה, גם בו כלול  החסד ,

.( ובכ "מ סי "ג . אגה"ק תניא (ראה אתה" אלקים
זו.71) שנה כסלו וי "ט  תולדות ש"פ שיחות בשילוב

יז.72) ט ,

                   
        



יז       

 שנתבאר בהמשך הצדקה ), (שבדוגמת  המעשר  לענין בנוגע  גם  דובר  הצדקה , ענין אודות  להמדובר 
הרמב "ם 68לעיל  ונתבאר 69בדברי מעשר ), הפריש  שאברהם  אומר  הראב "ד  (ואילו מעשר " הפריש  ש "יצחק 

הגבורה  קו שענינו יצחק  של  לעבודתו חסד ) של  (ענין המעשר  ענין שהוגהה 70שייכות  בשיחה  נכלל  -
ונדפסה  שליט "א , אדמו"ר  כ "ק  ֿ ידי ואילך .71על  68 עמוד  ה  חלק  שיחות  בלקוטי

***

, צדק "לשון נצטדק ", "ומה  פרשתנו, סוף  רש "י בפירוש  יסודה הביאור  שתחלת  תיבה  כל  וכן
ראשונה  אות  לפני  נותנת  ואינה  תי"ו, במקום  טי"ת  נותן נתפעל , או מתפעל  בלשון לדבר  באה  והיא  צד "י ,

. צדק  מגזרת  נצטדק  כגון העיקר , אותיות  באמצע  אלא  התיבה , יסוד  או של  סמ "ך  שתחלתה  ותיבה  .
. כגון העיקר , אותיות  את  מפרדת  התי"ו מתפעלת , כשהיא  סלולה ",שי"ן, לא  דרך  מגזרת  בעמי מסתולל  .

וארא  בפרשת  שמפרש  כמו וארא ,72ולא  בפרשת  כי - הענינים ) (בפנימיות  מסלה " "מגזרת  "מסתולל ", ,
בפרשתנו, ֿ כן ֿ שאין מה  לגאולה , "מסלה " כבר  יש  הגאולה , בבחינת בהתחלת  זה  הרי הגלות , בהתחלת 

בחיצוניות , רק  זהו אבל  סלולה ", לא  היא "דרך  הגלות  של  סלולה " "לא  הדרך  גם  הנה  בפנימיות , ואילו
הוגה  - לגאולה  ֿ ידי"מסלה " ואילך .על  363 עמוד  ט "ו חלק  שיחות  בלקוטי ונדפס  שליט "א , אדמו"ר  כ "ק 
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החסד . בחי ' גם בו יש הגבורה,
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"צלותי ' שנקראת ובחדא "גשמצינו ב  כח , (יומא  דאברהם "
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שם): 27 ובהערה

תפלת  לתקן יכול  יצחק הי ' איך  נגלה: ע"פ הביאור ובהקדם
(ברכות  רבו" בפני  "הלכה להורות אסור הרי  - אברהם בחיי  מנחה

יצחק? של  רבו הי ' ואברהם וש"נ), ב. לא,
בפניו  שלא מנחה תפלת תיקן שיצחק לומר, אפשר לכאורה
יצחק  "ויצא סג ) כד , שרה (חיי  ממ "ש כדמוכח  - אברהם של 

נשארה*"לשוח  איך  מובן, אינו עדיין אבל  דתפלת . התקנה 
שלאח "ז : הזמן  כל  במשך  -מנחה לתקנה הסכים לא אברהם אם

יצחק גם יצחק אזי  עשה לא בודאי  שהרי  בכך , ממשיך  הי ' לא
תיקן  שיצחק שלאחרי  ועכצ"ל , עליו. הסכים לא שאברהם דבר
מנחה. תפלת התפלל  הוא וגם אברהם, עמו הסכים מנחה, תפלת

וכיון ' הי יצחק) אצל  (גם מנחה דתפלת התקנה
דאברהם". "צלותי ' נקראת לכן אברהם, אצל  הדבר שנתקבל  בגלל 
השייכות  מהי  - הענינים בפנימיות להבין צריך  עדיין אבל 
לאברהם  גבורות, שענינו יצחק, ע"י  שנתתקנה מנחה דתפלת

חסד ? שענינו
ההתכללות  מצד  שזהו - לעיל  כאמור - הוא הענין אך 
- הגבורות) לקו (ששייכת מנחה בתפלת ובשתים: שבקדושה,
מצד  שענינו שאף לאברהם, בנוגע וכן החסד ; בחי ' גם כלולה
כי ידעתי  "עתה יב) כב, (וירא וכמ "ש גבורה, גם בו כלול  החסד ,

.( ובכ "מ סי "ג . אגה"ק תניא (ראה אתה" אלקים
זו.71) שנה כסלו וי "ט  תולדות ש"פ שיחות בשילוב
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 שנתבאר בהמשך הצדקה ), (שבדוגמת  המעשר  לענין בנוגע  גם  דובר  הצדקה , ענין אודות  להמדובר 
הרמב "ם 68לעיל  ונתבאר 69בדברי מעשר ), הפריש  שאברהם  אומר  הראב "ד  (ואילו מעשר " הפריש  ש "יצחק 

הגבורה  קו שענינו יצחק  של  לעבודתו חסד ) של  (ענין המעשר  ענין שהוגהה 70שייכות  בשיחה  נכלל  -
ונדפסה  שליט "א , אדמו"ר  כ "ק  ֿ ידי ואילך .71על  68 עמוד  ה  חלק  שיחות  בלקוטי

***

, צדק "לשון נצטדק ", "ומה  פרשתנו, סוף  רש "י בפירוש  יסודה הביאור  שתחלת  תיבה  כל  וכן
ראשונה  אות  לפני  נותנת  ואינה  תי"ו, במקום  טי"ת  נותן נתפעל , או מתפעל  בלשון לדבר  באה  והיא  צד "י ,

. צדק  מגזרת  נצטדק  כגון העיקר , אותיות  באמצע  אלא  התיבה , יסוד  או של  סמ "ך  שתחלתה  ותיבה  .
. כגון העיקר , אותיות  את  מפרדת  התי"ו מתפעלת , כשהיא  סלולה ",שי"ן, לא  דרך  מגזרת  בעמי מסתולל  .

וארא  בפרשת  שמפרש  כמו וארא ,72ולא  בפרשת  כי - הענינים ) (בפנימיות  מסלה " "מגזרת  "מסתולל ", ,
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חמ "ב 68) התוועדויות - מנחם (תורת סכ "ב כסלו י "ט  שיחת
וש"נ. .(29 ע'

רפ"ט .69) מלכים הל '
ענין70) מצד  שזהו הביאור על  שבקדושה,נוסף ההתכללות
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בחי ' שענינו אף - ליצחק ובנוגע הגבורה; מצד  היא (תרומם)
החסד . בחי ' גם בו יש הגבורה,

יצחק) (שתיקן מנחה לתפלת בנוגע גם לבאר יש ועפ"ז
"צלותי ' שנקראת ובחדא "גשמצינו ב  כח , (יומא  דאברהם "

שם. גםמהרש"א  התוועדויות וראה  - מנחם 313תורת ע' חמ "א
שם): 27 ובהערה

תפלת  לתקן יכול  יצחק הי ' איך  נגלה: ע"פ הביאור ובהקדם
(ברכות  רבו" בפני  "הלכה להורות אסור הרי  - אברהם בחיי  מנחה

יצחק? של  רבו הי ' ואברהם וש"נ), ב. לא,
בפניו  שלא מנחה תפלת תיקן שיצחק לומר, אפשר לכאורה
יצחק  "ויצא סג ) כד , שרה (חיי  ממ "ש כדמוכח  - אברהם של 

נשארה*"לשוח  איך  מובן, אינו עדיין אבל  דתפלת . התקנה 
שלאח "ז : הזמן  כל  במשך  -מנחה לתקנה הסכים לא אברהם אם

יצחק גם יצחק אזי  עשה לא בודאי  שהרי  בכך , ממשיך  הי ' לא
תיקן  שיצחק שלאחרי  ועכצ"ל , עליו. הסכים לא שאברהם דבר
מנחה. תפלת התפלל  הוא וגם אברהם, עמו הסכים מנחה, תפלת

וכיון ' הי יצחק) אצל  (גם מנחה דתפלת התקנה
דאברהם". "צלותי ' נקראת לכן אברהם, אצל  הדבר שנתקבל  בגלל 
השייכות  מהי  - הענינים בפנימיות להבין צריך  עדיין אבל 
לאברהם  גבורות, שענינו יצחק, ע"י  שנתתקנה מנחה דתפלת

חסד ? שענינו
ההתכללות  מצד  שזהו - לעיל  כאמור - הוא הענין אך 
- הגבורות) לקו (ששייכת מנחה בתפלת ובשתים: שבקדושה,
מצד  שענינו שאף לאברהם, בנוגע וכן החסד ; בחי ' גם כלולה
כי ידעתי  "עתה יב) כב, (וירא וכמ "ש גבורה, גם בו כלול  החסד ,

.( ובכ "מ סי "ג . אגה"ק תניא (ראה אתה" אלקים
זו.71) שנה כסלו וי "ט  תולדות ש"פ שיחות בשילוב

יז.72) ט ,
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- שיחיו השם" ד"צבאות ולילדות לילדים -

.( תורה חומשי (חמשה  כולה  התורה  התחלת 
של  בחייו היסוד  שנעשית  והוראה  בהודעה  היא 

ישראל  וכלל  מישראל  "בראשית כאו"א  - ברא
הארץ " ואת  השמים  את  :אלקים 

השמים  גם  (כולל  שמים  - כולו העולם  כל 
השמים " "שמי פנה העליונים , גם  (כולל  וארץ  (

השמים  (צבא  צבאם  וכל  הארץ ) שבקצה  נדחת 
" הארץ , תולדותיהם וצבא  לרבות  השמים 

תולדותי'" לרבות  הקב "ה הארץ  ע "י נברא  - (

אלקים "). ("ברא 

- ראשית  ב ' "בראשית ", - בריאתם  ותכלית 
התורה  בשביל  ראשית , שנקראו דברים  שני בשביל 

ראשית  ראשית שנקראת  שנקראו ישראל  ובשביל 

כלומר , מקרא ), של  בפשוטו רש "י שמפרש  (כפי
התורה  הוראת  ע "פ  יתנהג  מישראל  שכאו"א  כדי

שבעולם . הענינים  לכל  בנוגע 

בחיי  ורגיל  פשוט  הכי במאורע  - ולדוגמא 

המוכרח  דבר  מים , כשתיית  אדם  כל  של  ֿ יום  היום 
יהודי  מקדים  המים  שתיית  שלפני - האדם  לקיום 
בריאת  על  רק  (לא  להקב "ה  להודות  קטן) ילד  (גם 
מים , של  קטנה  כמות  שלו, הכוס  שבתוך  המים 
בריאת  על  אלא ) קטן, ילד  של  לוגמיו מלא  ובפרט 

" כולו, כולו העולם  העולם  שכל  בדברו", נהי'
נהי' צבאם ) וכל  וארץ  (שמים   ,

מאמרות  העולם ""בעשרה  זו נברא  וידיעה  .
שיתנהג פועלת  הקב "ה ) ע "י נברא  דבר  (שכל 

בכ  הקב "ה האדם  של  רצונו ע "פ  ודבר  ענין ל 
בתורתו. ההוראות  ע "ד  בזה , כביכול 

- עיקר  וג "ז ועוד   התורה הודעת 
"שהכל ש "ברא  הברכה  באמירת  כמו אלקים ",

הקב "ה  של  כבודו מתגלה  ידה  שעל  בדברו", נהי'
בעולם .

הראשון  במאמר  מרומז זה  שענין לומר  ויש 

נרמזה ""יהי שבו - ענין (תוכן
 לאור אלקים  "ויקרא  ,"'שיהי) בעולם  (

הקב "ה , של  במאמרו שנברא  בגלוי) בו ניכר 
הקב "ה , של  רצונו ע "פ  כולו העולם  מתנהג  ובמילא 
שיהי' העולם  וחיות  בקיום  הקב "ה  מוסיף  ועי"ז

" עולם  אמיתיים , ושלום  וטוב  אור  של  "עולם 
בגשמיות  וועלט "), ליכטיקע  גם ("א  וברוחניות  ַ

יחד .

1
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7
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34
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36

37

38

39

40

41

ילדי*) ע"י  - חז"ל  ומאמרי  הפסוקים י "ב ו(לאחרי ')אמירת
הבאה). הערה (ראה תבל  קצוי  בכל  ישראל 

התאחדו **) "לווינים" ע"י  מכאן חי  שידור באמצעות
עיר  בירושלים [ומהם: בעולם שונים במקומות מבנ"י  רבבות
(צרפת), בפריז (רוסיא), במאסקווא המערבי , הכותל  ע"י  הקודש

ד"במלבורן באופן - (סין )] ֿ קונג  ובהונג  (אוסטרליא),
גם) חנוכה נר הדלקת במעמד  - הנ"ל )" במקומות 

כ "ק של הקדושה  בשיחתו לקמן והמשכו (וראה שליט "א אדמו"ר
ואילך ). .ס"ג 

ועאכו"כ 1) בחיים, הוראה חיים", "תורת התורה, עניני  ככל 
.התורה

חז"ל .2) ומאמרי  הפסוקים בי "ב ֿ עתה זה שאמרו כפי 
א.3) א, בראשית
ועוד .4) יד . יו"ד , עקב
יד .5) א, בראשית פרש"י 
ועד "ז 6) שם), (פרש"י  בראשית ימי  דששת הראשון ביום

ראשון  יום שנקרא זה), ראשון ביום (כולל  שבוע דכל  ראשון ביום
בדוגמת  להיותו עתה) עד  משי "ב ימים רבבות עברו שכבר (אף
ובכ "מ ), סע"א. כה, שה"ש לקו"ת (ראה דשי "ב ראשון יום
(ר"ה  זה דיום הבריאה ע"ד  שתוכנו יום של  בשירו גם ומודגש

ובפרש"י ). א לא,
כב.7) ח , משלי 
ג .8) ב, ירמי '

הנצרכים 9) הדברים כל  על  שמברכים הברכות בכל  ועד "ז
וכיו"ב. הארץ", מן לחם "המוציא - האדם של  לקיומו

לאחרי10) הפסוקים, בהמשך שנאמרו מאמרות תשעה
(ר"ה  הוא" מאמר ש"נמי  ד "בראשית", והכללי  הראשון המאמר

א). לב,
שם.11) ר"ה רפ"ה. אבות
הש"ס 12) כלשון - גילוי  מלשון (גם) הוא ש"ברא" להעיר

כש"ט  (ראה לחוץ ויצא ניקב הבריא", "שמא ב) מג , (חולין
וש"נ). ֿ ה. ס"ד  הוספות

הפרטיים.13) מהמאמרות
ג .14) א, בראשית
ה.15) שם,
וקשיים,16) דאגות ללא בנקל , שבאה - בפרנסה ולדוגמא

ללא  בריאה, ונשמה בריא גוף ובריאים, טובים לענינים ומנוצלת



יט       

. התורה ע "פ  הנהגתו ע "י (שיהודי זה  ענין
   של (מצוה ) בפעולה  בגלוי מודגש  (

  נעשה ידה  שעל  ( בגשמיות)
כבמצות  - לכן מקודם  מואר  הי' שלא  במקום 
(כדלקמן), חנוכה  ונר  שבת ) (בערב  שבת  נר  הדלקת 
ומצוותי', תורה  עניני לכל  בנוגע  גם  למדים  ומהם 

" ותורה ":מצוה 

כל  על  (שפועלת  שבת  נר  הדלקת  של  תוכנה 
שבת " לערב  שבת  "מערב  משום השבוע , - (

בית  בחושך שלום  לישב  מצטערין ביתו שבני ,
באבן ולאכול  או בעץ  יכשל  שלא  , זמן שגם  -

נעשה  הבריאה ) סדר  ע "פ  חושך  של  (זמן הלילה 
 מדליק שיהודי עי"ז אור ", ותורה  מצוה  ב "נר 

ללמוד  יוכל  בלילה  שגם  כדי בלילה , שמאיר  נר 
בין  ולהבחין לראות  הוראותי': ע "פ  ולהתנהג  תורה 
בסידור  להסתכל  כשר , שאינו למאכל  כשר  מאכל 
(ועד"ז המזון ברכת המתאימה, הברכה לומר
וב ' הראשון בלילה  ברכות  ג ' חנוכה , דנר  הברכות 
בשאר וכיו"ב שלאחריו), לילה בכל ברכות
התורה , הוראת  ע "פ  בהם  להתנהג  שצריך  הענינים 

דרכ  את  שמאירה  אור ", ותורה  מצוה  והנהגתו "נר  ו
האדם . של 

- שבת ) נר  לגבי (גם  חנוכה  בנר  יתירה  ומעלה 
ענינים : בכמה 

ולגלות  "להראות  נתתקנה  חנוכה  נר  מצות  א )
גזרו הנס " יון "כשמלכי חנוכה , בימי שאירע 

. ישראל  על  בתורה גזרות  לעסוק  אותם  הניחו ולא  .

. אבותינו ובמצוות  אלקי עליהם  שריחם  עד  .
והצילם " מידם  נר והושיעם  ברכת  כנוסח  -

בזמן חנוכה  ההם  בימים  לאבותינו נסים  "שעשה  :
אנו  הללו "הנרות  שלאח "ז: בתפלה  וכן הזה ",
הנפלאות  ועל  הנסים  ועל  התשועות  על  מדליקים 

ישועותיך ". ועל  נפלאותיך  ועל  נסיך  על  .-
בקיום  בהנהגתם  בנ"י של  הנצחון ומדגיש  שמורה 
מצד  ועיכוב  מניעה  שיש  ומצב  במעמד  גם  התומ "צ 

האור  ביותר  בו מודגש  ולכן העולם , אומות 
שבת ) מבנר  (יותר  אור " ותורה  מצוה  .ד "נר 

ראשון  ש "יום  באופן היא  חנוכה  נר  מצות  ב )
ואילך  מכאן אחד  מדליק  " ליום (עד 

מודגש  שבזה  - נרות ) שמונה  מדליק  שבו השמיני
("ילכו  מישראל  כאו"א  והולך  מוסיף  ליום  שמיום 

חיל " אל  אור "מחיל  ותורה  מצוה  ב "נר  ( במשך ,
   מתחילה שבו השני, (מהלילה 

ללילה  עד  הראשון, דלילה  אחד  הנר  על  ההוספה 
ימי  שבעת  השבוע , ימי כל  הכוללים  השמיני)

שהם  בראשית ,  בדרך כן נעשה  שעי"ז ,
השבועות  כל  במשך  אוטומטי) (באופן ממילא 

כולה  השנה  כל  במשך  ליום שלאח "ז שמיום  ,
אור ". ותורה  מצוה  ב "נר  והולך  מוסיף 

על  להניחה  מצוה  חנוכה  "נר  ועיקר : ועוד  ג )
ביתו"משום" , ",

ֿ יהודים  אינם  (גם ) עוברים  שבו הרבים , ברשות 
שהאור  מודגש  שבזה  - חנוכה  דנר  האור  ורואים 
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ושתי ' באכילה הצורך  ע"ד  אם, כי  ח "ו, רפואות בעניני  צורך 
שמוסיפים  כיו"ב ענינים שאר ועד "ז בגוף, הנשמה לחיבור

והנשמה. הגוף בבריאות
(ראה 17) וחנוכה שבת לנר במיוחד  ושייך  - כג . ו, משלי 

ב). כג , שבת פרש"י 
(18- טז ) פ"ס, (מב "ר סז כד , שרה חיי  לשרה פרש"י  בנוגע

בישראל  ובת אשה דכל  שבת בנר (ברוחניות) ודוגמתו ורבקה,
.(171 ע' חט "ו לקו"ש (ראה

ס"א.19) סרס"ג  או"ח  אדה"ז שו"ע חנוכה. הל ' סוף רמב"ם
ס"ד . שם

ס"ד .20) שם אדה"ז שו"ע
ס"א.21) שם אדה"ז שו"ע
"כדי22) הי "ב: פ"ד  גם וראה ה"ג . פ"ג  חנוכה הל ' רמב"ם

שעשה  הנסים על  לו והודי ' ֿ ל  הא בשבח  ולהוסיף הנס להודיע
לנו".

רפ"ג .23) שם
וצונו 24) במצוותיו קדשנו "אשר - הראשונה הברכה לאחרי 

חנוכה". נר להדליק
ואילך .25) 366 ע' חט "ו לקו"ש ראה
בהן"26) להשתמש רשות לנו "אין חנוכה שנרות ולהעיר,

גשמי ), כאור בו להשתמש כדי  (בעיקר) שהוא שבת כנר (דלא
הגדול ". לשמך  ולהלל  "להודות רוחני , אור הוא ענינו שכל  כיון

ב.27) כא, שבת
ח .28) פד , תהלים
ועאכו"כ 29) בגשמיות*, וגדל  הולך  ליום שמיום כשם

ברוחניות. ולגדול  לילך  שצריך 
(30.511 ע' חכ "ה לקו"ש ראה
נעלה 31) באופן יתוסף שאז שלאח "ז, בשנה חנוכה לימי  עד 

מימי עדיין מאיר הי ' שלא חדש אור נמשך  שנה שבכל  כיון יותר,
סי "ד ). אגה"ק תניא (ראה כזה עליון אור עולם

שם.32) שבת פרש"י 

         



כ      

(ומוסיף  יהודי שמדליק  אור " ותורה  מצוה  ד "נר 
יהודי, של  לביתו מחוץ  גם  מאיר  ליום ) מיום  והולך 
צדק  (טוב  רוחני אור  ניתוסף  ועי"ז הרבים , ברשות 
גם  ועי"ז שבסביבתו, העולם  אומות  אצל  גם  ויושר )

כולו. העולם  בכל 

*

. האחרונות בשנים  יותר  עוד  ניתוסף  זה  בכל 
המנהג שקבעו - במעמד חנוכה  נר  הדלקת  לערוך 

ֿ מדה  בקנה  ניסא " "פרסומי השימוש של  ע "י
("סאטעלייט ").ב " "ַ

הקב "ה  שברא  מה  ש "כל  שכיון - ובהקדמה 
אלא  בראו לא  הוא "בעולמו שכן מובן, ,

שנתחדשו המדעיות התגליות לכל בנוגע גם
ומטרתם  שתכליתם  האחרונות , בשנים  ומתגלים 
אותם  שמנצלים  עי"ז הקב "ה , של  בכבודו להוסיף 

ומצוותי'. תורה  קדושה , לעניני

לכבודו  ה "לווין" את  שמנצלים  בנדו"ד , ועד "ז
ידו שעל  - הקב "ה  את של  בשר ) (בעיני

אחד ) במקום  (שנעשית  חנוכה  נר  הדלקת  פעולת 
שונים  במקומות  , ממש רגע  באותו ,

אלא  עוד  ולא   גם אלא  מבנ"י, רק  (ולא 
ידו  שעל  "מכשיר " להפעיל  יכול  העולם ) מאומות 

. חנוכה נר  הדלקת  את  הוא  גם 

.- זה  שבמאורע  ניסא " ה "פירסומי ובתוכן
פרטים : כמה 

יהודי  של  שבכחו - מישראל  יחיד  לכל  בנוגע 
נתמלא  לא  (שעדיין קטן ילד  אפילו ויחיד , אחד 
גדול ), כגיבור  לא  ובודאי מבוגר , כאדם  כחו

פעולה  לעשות   כפי -
מדליק  קטן, ילד  או מבוגר  אחד , שיהודי ֿ עתה , זה 
רואים  כמימרא  וברגע  דולק ), הי' לא  (שלפנ"ז נר 

כולו. העולם  בכל  הנר  אור  את 

בכל  ישראל  של  אחדותם  - ישראל  לכלל  בנוגע 
ד "מפוזר  ומצב  במעמד  בהיותם  שגם  כולו, העולם 

העמים " בין הם ומפורד  הרי תבל , קצוי בכל  ,
אחד " אחד ""עם  "ה ' עם  הקשור  , תורה" ע "י ,

כפיאחת " - הדלקת מצות  קיום  ֿ עתה  זה 
ובאופן  תבל , בקצוי שונים  במקומות  חנוכה  נר 
את  ראו מקום  שבכל  עי"ז יחדיו התאחדו שכולם 

המקומות . שבשאר  הנרות  הדלקת  כל 

של  באופן נעשה  זה  שכל  - עיקר  וג "ז ועוד 
אומות  שגם  כולו, העולם  בכל  ניסא " "פירסומי

והן העולם  היחיד  (הן בנ"י של  פעולתם  שע "י
ניתוסף הכלל) עם ההתאחדות ע"י ועאכו"כ
בכל  ליום ) מיום  והולך  שמוסיף  להם  (ומספרים 

כולו העולם      פירסומי)
הנסים  על  להקב "ה  וההודי' השבח  פירסום  ניסא ,
כולו  העולם  נעשה  עי"ז אשר , לבנ"י), שעשה 

,(" אור ותורה  מצוה  ("נר  אמיתי באור 
העולם . בכל  ושלום  ויושר  צדק  שנעשה 

. במעשה והוראה  לימוד  גם  מהוה  זה  מאורע 
של  חייו יסוד  (שמהוה  להידיעה  בשייכות  - בפועל 
את  אלקים  ברא  ש "בראשית  מישראל ) כאו"א 
היא  העולם  כל  שבריאת  הארץ ", ואת  השמים 

ס "א ): (כנ"ל  התורה  ובשביל  ישראל  בשביל 

בהמקום  שנעשית  שפעולתו לחשוב  יהודי יכול 
מבחוץ "), ביתו פתח  ("על  הקרובה  בסביבתו שלו,
לשאר  שייכת  אינה  בארץ , מסויים  בחלק  להיותה 
שנמצאים  הארץ  לחלקי לא  ובודאי הארץ , חלקי
ביניהם, מפרידים מילין שמאות רב, במרחק
הארץ . מן עצום  בריחוק  שהם  לשמים  לא  ועאכו"כ 

יהודי על  להקל  וכדי  שפעולתו
העולם  בכל  ופועלת  קשורה  אחד  במקום  שנעשית 

כולו,  סודות וגילה  הקב "ה  רצה  ,
יכולים  ידם  שעל  העולם  בהנהגת  שקבע  נוספים 
ביניהם  שיש  הארץ  וחלקי וארץ  שמים  "לחבר "
בחלל , שמרחף  ה "לווין", שע "י - ועצום  רב  מרחק 
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קו,33) (ב"מ  חזקה" הוי  זימני  "בתלת - השלישית בפעם
וש"נ). רע"ב.

ספ"ו.34) אבות

ח .35) ג , אסתר
ט .36) יד , זכרי ' ד . ו, ואתחנן
ועוד .37) מט . יב, בא - הכתוב לשון
שבעה 38) במשך  חנוכה בנר ההוספה שלאחרי  כך  כדי  ועד 

צורך  אין הזמן, כללות השבוע, ימי  שבעת כל  הכוללים ימים
שהעולם כיון חנוכה*, נר .

                       




כי       

כדי  אליו שנשלחות  פקודות  וקולט  ב "שמים ",
להשאר  אדם  יכול  לקצהו, הארץ  מקצה  להעבירן
ו"להתחבר " מבחוץ ", ביתו פתח  "על  אמותיו, בד '
ולראותו, עמו לדבר  העולם , בקצה  הנמצא  אדם  עם 
או  לו, בהמצטרך  וסיוע  עזר  נתינת  על  להודיעו

וכיו"ב , טובה  עצה  בנתינת  לו לעזור 

זה - שממקום  עתה , במוחש  שרואים  כפי
ה "לווין") (באמצעות  ומדברים  רואים  ֿ יורק ) (בניו
ברחבי  שונים  במקומות  שנמצאים  יהודים  עם 
ביפן, בפריז, במוסקבא , ישראל , (בארץ  העולם 
אודות וכיו"ב) באוסטרליא, (קלקוטא), בהודו

ומעוררים  ומצוותי', תורה  יהדות , להוסיף עניני
במצות  מההוספה  [החל  אור " ותורה  מצוה  ב "נר 

כמוך ""ואהבת  הן לרעך  צדקה , נתינת  ע "י ,
בנוגע  והן ומים ), (לחם  גשמיים  לצרכים  בנוגע 

התורה הפצת ע"י רוחניים ובפרטלצרכים ,
והלכות חנוכה צרכי גרמא, שהזמן בהענינים
הגשמיים, בענינים גם יתוסף שעי"ז חנוכה],
בריאים יהודיים חיים וכו', ופרנסה בריאות

-ומוארים 

שיכולים  אלא  עוד  ולא   וסיוע עזר 
  רק וסיוע ,(לא  עזר  מתן ע "ד 

יצטרך  זמן ולאח "ז ועכ "פ  ממושך , זמן
בפועל  והסיוע  העזר  לקבלת  עד  שעה , או יום  קצר ,
שבאמצעות  האחרונות  בשנים  כהחידוש  - ממש )
לחנות  (או ל "בנק " כסף  סכום  מעבירים  ה "לווין"

מזון  מוצרי או בית  כלי כך ,של  פלוני, עבור  (
וסיוע  העזר  ממש  בפועל  מגיע  כמימרא  שברגע 

קצהו. ועד  העולם  מקצה 

- "לווין" של  העיקריות  המטרות  אחת  גם  זוהי
כולה , האנושיות  באחדות  יותר  יתוסף  ידו שעל  כדי
בריחוק  כשנמצאים  גם  לשני אחד  ולסייע  לעזור 
והן  גשמי, וסיוע  לעזר  בנוגע  הן מזה , זה  מקום 

צדק  בעניני יותר  להוסיף  רוחני, וסיוע  לעזר  בנוגע 
העולם . בכל  ואחדות  שלום  ויושר 

*
.- זו לתקופתנו במיוחד  שייך  לעיל  האמור 

ביתר  היא  שיבוא  יום  בכל  מאמין והאני שהתקוה 
הגאולה  במוחש  שנראה  ועד  עז, וביתר  שאת 
יהי' שאז - צדקנו משיח  ע "י והשלימה  האמיתית 
כבודו  דהתגלות  האמיתי באור  מואר  כולו העולם 

השלימות  בתכלית  הקב "ה  .של 

תורה  בעניני יותר  שמוסיפים  ככל  אלה , ובימים 
ובמיוחד  כולל  אור ", ותורה  מצוה  "נר  ומצוותי',
"פירסומי  של  באופן ובפרט  חנוכה , נר  הדלקת  ע "י
יותר  עוד  ומזרזים  ממהרים  העולם , בכל  ניסא "

האמיתית . הגאולה  את  בפועל  ומביאים 

לגאולה  ביותר  שייכים  חנוכה  שימי ולהוסיף ,
היא  חנוכה  נר  הדלקת  כי, - והשלימה  האמיתית 

השמן נס במנורתלזכר שהי' 
ההכנה כשנתחנך  וזוהי החשמונאים , ע "י מחדש 

ב )ל  המנורה  (והדלקת  וחנוכת  בנין ,
צדקנו. משיח  ע "י והשלימה  האמיתית  בגאולה 

. את לקרב  מיוחדת  סגולה  לה  שיש  המצוה 
צדקה  "גדולה  - הצדקה  מצות  היא , הגאולה ,

הגאולה " את  .שמקרבת 

במצות  יותר  עוד  להוסיף  שיש  מובן ומזה 
תיכף  תהי' בצדקה  שההוספה  טוב  ומה  הצדקה ,
הצדקה ) מצות  ע "י (שבאה  הגאולה  שגם  כדי ומיד ,

ומיד . תיכף  תבוא 

מה " עד  יודע  אתנו גו' ש "אין שכיון ,ובפרט 
הגאולה  להבאת  שחסר  היחיד  שהדבר  יתכן הרי

לצדקה !... אחדות  מטבעות  נתינת  אלא  אינו
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יח .39) יט , קדושים
ש"זוהי40) ועד  עה"פ), ופרש"י  (תו"כ  בתורה" גדול  "כלל 

א). לא, (שבת הוא" פירושה ואידך  כולה התורה כל 
בלחמי "41) לחמו "לכו - "לחם" נקראת שהתורה כידוע

אלא  מים "אין - ו"מים" סע"א), נז, ברכות וראה ה. ט , (משלי 
וש"נ). א. יז, (ב"ק תורה"

לקנות 42) לטרוח  צריך  שאינו כיון - בזה יתירה ומעלה
ב). כג , תענית (ראה צרכיו

פס"ד 43) - ההלכות ספר וחותם בסיום הרמב"ם ובלשון
ולא  מלחמה ולא רעב לא שם יהי ' לא הזמן "באותו - להלכה

. ואחדות) שלום (כ "א ותחרות העולם .קנאה כל  עסק יהי ' ולא
בלבד ". ה' את לדעת אלא

ובפרש"י .44) ב כא, שבת ראה
"ימי 45) בשם אלה ימים נקראים ואור ולכן (מרדכי  "

235 ע' חכ "ה בלקו"ש הנסמן וראה סשכ "א. חנוכה הל ' זרוע
.(6 הערה

ז).46) נו, (ישעי ' העמים" לכל  יקרא תפלה ש"בית
פל "ז.47) תניא וראה א. יו"ד , ב"ב
ט .48) עד , תהלים



כב      

הרמב "ם  כל ובלשון "צריך  - להלכה  פס "ד  -
. עצמו שיראה  זכאי אדם  חציו העולם  כל  וכן .

. חייב  את וחציו הכריע  הרי אחת  מצוה  עשה  .
ולהם  לו וגרם  זכות  לכף  כולו העולם  כל  ואת  עצמו
אחד , יהודי של  שפעולתו היינו, והצלה ", תשועה 
גורמת  לצדקה , אחת  פרוטה  שנותן ילד , או מבוגר 
דגאולה והצלה" "תשועה העולם ולכל לו

והשלימה . האמיתית 

. יתנו - עתה  ממש  לידינו הבאה  ומצוה 
כאן  מהנמצאים  לכאו"א  ערבית  תפלת  לאחרי
כדי  - מטבע  ושטר : מטבע  - לצדקה  ֿ מצוה  שליחות 

היא " (ש "תורה  ישראל  מנהג  "מעות לקיים  לתת  (
דבר  עבור  לצדקה  ליתנו מנת  על  - ושטר  חנוכה ",

טוב . מוסד  או טוב 

ויה"ר הנתינה (לפני
כאן בפועל ) לצדקה  ֿ מצוה  שליחות  נתינת  ע "ד 

ששומעים  העולם  ברחבי המקומות  בשאר  (ועד "ז
הגאולה  את  ותביא  הכף  את  תכריע  הדברים ) את 
תפלת  לפני ממש , ומיד  תיכף  והשלימה  האמיתית 

ערבית .

נמשיך  ואז  יחדיו כולנו של 
את  ששומעים  העולם  ברחבי היהודים  כל  עם 
ובזקנינו  ("בנערינו ישראל  כלל  עם  ביחד  הדברים ,

ובבנותינו" בבנינו בקצוי גו' שהם  מקום  בכל  (
("מקדש  השלישי בביהמ "ק  - כוננו תבל  ֿ י אדנ

כיוןידיך" ,( " באים 
", הקודש עיר  לירושלים  הקדושה , לארצנו

השלישי. המקדש  ולבית  הקודש  להר 

שבו  בהמקום  חנוכה  עניני בכל  וממשיכים 
ש "הדליקו  - הראשונה  בפעם  חנוכה  נרות  הדליקו

נרות  " בתפלת תיכף  שיאמרו (כפי
ה" עם ביחד המקדשערבית), דבית "

הקרבנות  מעניני החל  הקרבנות , והקרבת  השלישי,
אברים  כנגד  שנתתקנה  ערבית  לתפלת  השייכים 

הלילה ופדרים  כל  והולכים  וההכנה שקרבים  ,
השחר  בעלות  הדשן" המצוה ל "תרומת  (וכן

המזבח "ד "אש  על  תוקד  ).תמיד 

ותיכף  ממש , בפועל  נעשה  זה  שכל  - והעיקר 
ממש . ומיד 

ערבית , לתפלת  שמתכוננים  כיון אמר :) [(אח "כ 
ערבית  של  שמע  קריאת  ובמיוחד  שענינה כולל 

שמים  מלכות  עול  בניגון קבלת  לסיים  מתאים  -
(והתחיל  - שמים  מלכות  עול  קבלת  הו"ע  שתוכנו

ניקאווא ". ניעט  "ניעט  ַָלנגן)

שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  נתן ערבית  תפלת  לאחרי
לכל  ואח "כ  שיחיו, והילדות  מהילדים  לכאו"א 
של  ושטר  סענט  עשר  של  מטבע  - שיחיו הנוכחים 

דולר ].
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ה"ד .49) פ"ג  תשובה הל '
הנסמן 50) סט "ז. סתצ"ד  קפ. סו"ס או"ח  אדה"ז שו"ע

.2 הערה 56 ע' חכ "ב בלקו"ש
תקעא.51) סו"ס או"ח  שו"ע ב. ח , תענית ראה
ט .52) יו"ד , בא
יז.53) טו, בשלח 
ויבוא54) יגלה ומשוכלל  ש"בנוי  'ותוס (פרש"י  "

ועוד ). סע"א. מא, סוכה
יג .55) ז, דניאל 

ואילך .56) 255 ע' חכ "ה לקו"ש ראה
ש"אמרו 57) - ביהמ "ק בנין לפני  אליהו שמקריב מהקרבנות

שמם" שהוא אע"פ המקדש בבית תמידין מקריב שהוא עליו
סכ "ג ). ח "ג  מאכ "ח  מפאנו) (להרמ "ע (עש"מ 

ב.58) כו, ברכות
הי "א.59) פ"ב ומוספין תמידין הל ' רמב"ם
ו.60) ו, צו
מישראל 61) כאו"א של  שבלבו - ברוחניות קיומה על  נוסף

לקו"ת  גם (ראה ובלילה ביום תמיד ", "אש צ"ל  למזבח  שנמשל 
אדר  כ "ף יום" "היום ואילך . א פה, דרמ "צ ד . עח , סוכות דרושי 

ובכ "מ ). שני .
קורין 62) "מאימתי  ערבית, של  דק"ש בהזמן מהרמז להעיר

(ריש  בתרומתן" לאכול  נכנסים שהכהנים משעה בערבית שמע את
תורה  של  תרומה לך  ש"אין כיון הגאולה, עם שקשור ברכות),

. שם ישראל  שכל  ובזמן בלבד  בא"י  עתידים אלא שהן כמו .
ספ"א). תרומות הל ' (רמב"ם שלישית" בירושה לחזור

רפ"ב.63) ברכות

חסידים צריכים ללמוד חסידות: חסידים רגילים – ביום שני, יום חמישי ויום השבת. תמימים – שעה אחת בכל יום.
היום יום כא כסלו



כג

      
      

       
מוגה  בלתי

משפחה א . לכל  יחדיו, ולכולם  מהם  לכאו"א  שלום  - שלום  בברכת  פותחים  יחדיו נפגשים  כשיהודים 
מתבטאת  שבזה  - כולו ישראל  ולכלל  יחדיו, המשפחות  ולכל  ומשפחה   יהודי לכל  אהבה  ,

האהבה  ולבטא  אותו לאהוב  צריכים  שבגללה  גדולות  הכי המעלות  אחת  שזוהי (כיון יהודי היותו בגלל 
גודל  כשיודעים  ובפרט  האפשריים ), האופנים  בכל  אליו  שעי"ז בנ"י, ולכל  מישראל  לכאו"א 

עצמם  לבין בינם  דבנ"י באהבה  יותר  עוד  .1ניתוסף 

ומתאימה  קרובה  הכנה  נעשית  (שלום ) ישראל  דאהבת  שההנהגה  - העיקר  והוא  ועוד 
   מצד הגלות  סיבת  שמתבטלת  (כיון והשלימה  האמיתית  הגאולה  אל  הגלות  מן ביציאתם 

ישראל  לאהבת  מתאימה  שאינה  מתגלית 2ההנהגה  שבה  ,(  , ישראל ולכלל  מישראל  לכאו"א 
בבנינו  גו' ובזקנינו "בנערינו יחדיו, כולם  מתקבצים  תבל , קצוי בכל  מפוזרים  היו שלפנ"ז שברגע  שאף 

כמ "ש 3ובבנותינו" ממקומו"4, איש  איש  ממש  בידיו "אוחז ישראל ", בני אחד  לאחד  תלוקטו ,5"ואתם 
ענני  "עם  אותם  ומביא  תבל , קצוי מכל  קיבוצם  הקב "ה  מסיים  בו שמתחיל  רגע  שבאותו כמימרא , וברגע 

האמצעים 6שמיא " (לפי  טירחא ללא  קל , והכי מהיר  הכי באופן למקום  ממקום  אנשים  בהעברת 
הקדושה . לארצנו כלל ) וקושי

ישראל ,ב . באהבת  הוספה  פועלת  להגאולה  ההכנה  היא  ישראל  שאהבת  שהידיעה  להוסיף , ויש 
הגאולה : וזירוז בקירוב  יותר  עוד  ניתוסף  ובמילא ,

אזי  להגאולה , הכנה  היא  ישראל  באהבת  שהנהגתו יודע  דאהבת כשיהודי בהנהגה  יותר  עוד  מוסיף 
בשביל  גם ) אלא  חבירו, טובת  בשביל  רק  (לא  ישראל   הוא) מהגלות  יצא  שעי"ז כדי -

ממש . ומיד  תיכף  ועד  יותר , גדולה  במהירות  יתירה ) קירבה  אליהם  שמרגיש  אלה  וכל  ומשפחתו

של  לחיבתו בנוגע  בזה ועד "ז שניתוסף  - עצמם ) לבין בינם  ישראל  אהבת  עם  (הקשורה  לבנ"י
של  טובתו בשביל  גם ) אלא  ישראל , של  טובתם  בשביל  רק  (לא  : כביכול

עמהם " שכינה  (ישראל ) שגלו מקום  "בכל  חז"ל  גלותם "7אמרו בצרת  ישראל  עם  שרוי' "השכינה  ,5,
בצרה ".8כמ "ש  אנכי "עמו

שבנ"י שכיון - הגלות  בזמן המקדש  בית  בחורבן ביותר  ומודגש    את הקב "ה  החריב  ,
  עד ,בנ"י  שהרי) בנ"י לכל  ששייכת  הקודש , עיר  ובירושלים  ישראל , בארץ  ,

גם  שיתוסף  כיון חלקים , לי"ג  לבוא  ולעתיד  השבטים , י"ב  כנגד  חלקים  לי"ב  הארץ  חלוקת  על  נוסף 
לוי  שבט  של  לשבטים "9חלקו נתחלקה  ש "לא  בירושלים  חלק  בנ"י לכל  יש  ויבנה 10, הקב "ה  יחזור  ואז ,(

את  השלישי.בירושלים  המקדש  בית  ,

את  לגאול  הקב "ה  ממהר  - הגלות  מן בנ"י של  ביציאתם  תלוי' הגלות  מן הקב "ה  של  שיציאתו וכיון
שעי"ז כדי גם ) אלא  ישראל , של  חיבתן מצד  רק  (לא  בנ"י . הגאולה אל  הגלות  מן (כביכול )
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וש"נ.10) א. כו, מגילה



כד     

חנוכה :ג . בימי - זה  בענין מיוחדת  והדגשה 

מצות  - אלה  דימים  המיוחדת  המצוה  מצד  טעג "), ("ליכטיקע  אור  של  ימים  הם  חנוכה  ימי 
האור . ענין חנוכה ,

לזכר  נקבעה  חנוכה  נר  הדלקת  אלא ומצות  מצאו ולא  "בדקו - השמן נס  לישראל , הקב "ה  שעשה 
אחד  יום  להדליק  אלא  בו הי' ולא  גדול  כהן של  בחותמו מונח  שהי' שמן של  אחד  פך    והדליקו

ימים " שמונה  חדש 11ממנו טהור  שמן להכין הספיקו זה  זמן ).12(ובמשך 

לה  יכולים  היו הדין שמצד  כיון - לבנ"י הקב "ה  של  חיבתו גודל  מודגשת  זה  גם ובנס  המנורה  דליק 
הקב "ה  שרצה  אלא  טהור , בלתי בשמן    להם המנורה ועשה  להדליק  שיוכלו

טהור  .13בשמן

ליחיד  - נסים  להם  לעשות  לבנ"י הקב "ה  של  חיבתו להתגלות  ביותר  מסוגלים  חנוכה  שימי מובן ומזה 
ישראל  שכל  והעיקרי האמיתי מהנס  החל  - ישראל  ולכלל  מישראל , לרבים  שלימה , למשפחה  מישראל ,

לו, צריכים   של האור  אל  יחדיו כולם  את  ומביא  הגלות , מן בנ"י כל  את  מוציא  שהקב "ה  ,
משיחא . מלכא  דוד  ע "י והשלימה  האמיתית  הגאולה 

בהגאולה  הצורך  מצד  יותר  עוד  ניתוסף  הגאולה  בנס  שמתבטאת  לישראל  הקב "ה  של  חיבתן ובהתגלות 
ס "ב ). (כנ"ל  ישראל  של  בגאולתם  תלוי' הקב "ה  של  שהגאולה  כיון בעצמו, הקב "ה  בשביל  גם 

בנר ד . במיוחד  הדבר  מודגש  - עצמם  חנוכה  ֿ הכנסת ובימי בבית  ֿ עתה  זה  שהדליקו דחנוכה 
ֿ המדרש : ובית 

הנרות  הדלקת  עם  קשורה  חנוכה  נר  הדלקת  : מנחה בתפלת  ֿ עתה  זה  שאמרנו (כפי
נרות  "והדליקו ,כולו העולם  לכל  (והקדושה ) האור  מקור  הוא  המקדש " ש "בית  כיון ,("

לעולם " יוצאה  אורה  .14ש "ממנו

מעט " "מקדש  ֿ המדרש , ובית  ֿ הכנסת  בבית  הנרות  בהדלקת  - זה  ֿ הכנסת 7ומעין בבית  ובפרט  ,
של  טובים  מעשים  ובית  ֿ המדרש  ובית   15 מעשים ועשה  תורה  ולמד  להקב "ה  התפלל  שבו ,

באופן  בזה  וימשיכו כן יעשו ענינו) לפי (כאו"א  הם  שגם  זה  וביהמ "ד  לביהכ "נ הבאים  לכל  ולימד  טובים ,
עוד  להוסיף  אלא  שלפנ"ז, ביום  הצדקה  ונתינת  התורה  ולימוד  בהתפלה  להסתפק  (שלא  והולך " ד "מוסיף 

והולך " מוסיף  ואילך  מכאן אחת  מדליק  ראשון ש "יום  חנוכה  מנרות  וההוראה  כהלימוד  - שמיום 11יותר ) ,
ֿ עתה  זה  שהדליקו כפי נר , עוד  מוסיפים  שאתמול ליום  אע "פ  נרות ,  הנר דיום על 

שהדליקו עי"ז נרות .ראשון

בנר  מיוחדת  שיאיר ומעלה  השלישי האור  על  שרומז - דחנוכה   שתי (לאחרי
ידיך " כוננו ֿ י אדנ "מקדש  נשתמרו), לא  חטאינו" ש "מפני דקוב "ה "16מקדשות  "בנינא  ש "בנוי 17, ,

השמים " מן ויבוא  יגלה  עיר 18ומשוכלל  בירושלים  הקדושה , בארצנו בנ"י, כל  עם  ויחד  הקב "ה , עם  יחד  ,
הקודש . ובהר  הקודש 

מנחה :ה . בתפלת  ֿ עתה  זה  שביקשנו הבקשה  תתקיים  ומיד  שתיכף  רצון ויהי

הכי  במהירות  תהי' משיחא  מלכא  דוד  של  וביאתו שצמיחתו - תצמיח " מהרה  עבדך  דוד  צמח  "את 
ומיד , תיכף  ועד  ("מהרה "), גדולה 
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כה      

ושלימות , בריאות  עיניים  שלנו, בעיניים  דייקא , "עינינו" - ברחמים " לציון בשובך  עינינו "ותחזינה 
בריאות  עיניים  לפתע  מקבלים  מגדלת " "זכוכית  או ל "משקפיים " זקוקים  שהיו אלה  שגם  כך , כדי ועד 
בעיניים  שרואים  ועיקר , ועוד  רגיל ), או גדול  כתב  (ועאכו"כ  קטן כתב  לקרוא  ויכולים  השלימות , בתכלית 

צדקנו, משיח  בא  ומיד  שתיכף  ושלימות  בריאות 

ב "עיתונים " זו ידיעה  מדפיסים  ומיד  גדולות 19ותיכף  "חדשות " שכשיש  אלה , בימינו העולם  כמנהג  -
מודיעים  שבה  מיוחדת " "הוצאה  מדפיסים  אלא  הרגיל , בזמנו העיתון להופעת  ממתינים  לא  ומשמחות ,
ובנדו"ד , העיתון, קוראי כל  אצל  מיוחדת  התעניינות  לעורר  כדי בו שיש  גדול  דבר  התחדש  ֿ עתה  שזה 

- תבל  קצוי בכל  בנ"י לכל  שנוגעת  ידיעה    מאד וקרוב  בדרך , שנמצא  רק  לא  כלומר , ,
ובית  ֿ המדרש  ובית  ֿ הכנסת  בית  של  הדלת  נפתחת  ומיד  תיכף  אלא  כולנו, נמצאים  שבו ֿ הכנסת  לבית 

צדקנו!... משיח  את  ורואים  דורנו נשיא  רבינו של  טובים  מעשים 

הקב "ה ), של  (העננים  שמיא " ענני "עם  והקב "ה , צדקנו משיח  עם  יחד  בנ"י, כל  באים  ומיד  ותיכף 
הקדושה , לארצנו

כיון - ֿ מבורכים , בלתי וענינים  קשיים  וללא  מלחמות  ללא  ומנוחה , שלום  של  באופן שהיא  כפי
החל  בשלימות , הברכות  כל  שמקבלת   נעשית ידם  שעל  ההפסק ), לאחרי לרדת  התחילו (שכבר 

ודבש " שמן זית  גו' ורמון ותאנה  וגפן ושעורה  חטה  ד "ארץ  והפירות  התבואה  המינים ,20צמיחת  שבעת 
ישראל  ארץ  בהם  -שנשתבחה 

ומדליקים  השלישי, המקדש  ולבית  הקודש  להר  הקודש , עיר  לירושלים  - עצמה  הקדושה  ובארצנו
ועל  נפלאותיך  ועל  נסיך  "על  ומנגנים  וחוזרים  קדשך "), בחצרות  נרות  ש "הדליקו (כפי חנוכה  נרות  שם 

השלישי. בביהמ "ק  והשלימה  האמיתית  דגאולה  והישועות  והנפלאות  הנסים  על  ישועותיך "

את ו. שמקרבת  צדקה  "גדולה  הצדקה , בנתינת  יוסיפו - הגאולה  את  יותר  עוד  ולזרז למהר  וכדי
.21הגאולה "

לצדקה . לתת  - ושטר  חנוכה ", "מעות  - מטבע  ושטר : מטבע  מכם  לכאו"א  יתנו ולכן,

ותיכף  ישועותיך ", ועל  נפלאותיך  ועל  נסיך  ד "על  באופן והשלימה  האמיתית  הגאולה  שתבוא  - והעיקר 
ממש . ומיד 

חנוכה ", "מעות  - אחד  שטר  דולר : של  שטרות  שתי יתנו מטבעות , כאן שאין כיון אמר :) (ואח "כ 
לצדקה . - אחד  ושטר 

ממש . ומיד  ותיכף  צדקנו, משיח  פני לקבל  יחדיו שהולכים  - והעיקר 

שיחיו. להנאספים  לחלקם  מנת  על  שיחיו  למארגנים  שטרות  חבילות  נתן שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 

נסיך "]. "על  לנגן שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  התחיל  צאתו טרם 
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כו

         
. שאר לגבי דחנוכה  בהיו"ט  מהחידושים 

טובים  שבתות )ימים  (וכן טובים  ימים  שבשאר  -
של  חיוב  לחם ישנו שעיקרה  , ומים וגם ,

ו)יין  הסעודות (בשר  "ריבוי בחנוכה , משא "כ  ,
קבעום  שלא  הרשות , סעודות  הם  בהם  שמרבים 

ושמחה " ימים למשתה  ועשאום  "קבעום  אלא  ,
והודאה " בהלל  הוא טובים  היו"ט  ועיקר  ,

 השמן נס  על  שקבעוהו ,.

לזה  הוא ומהטעמים  דחנוכה  שהנס  כיון -
תורתך  "להשכיחם  שרצו היונים  נגד  הנצחון

רצונך " מחוקי נצחוןולהעבירם  , כבנס (דלא 
נגד  המן מגזירת  ההצלה  הוא  הנס  שעיקר  פורים 
שניצלו  דפסח  בנס  ועד "ז בנ"י, של  גופם  קיום 
(לא  הנס  קבעו ולכן גופם ), את  ששעבדו ממצרים 
הגוף , הצלת  על  ומורה  שקשור  ושמחה  במשתה 

אור "אלא ) ותורה  מצוה  "נר  ע "ש  ,.

. לגבי דחנוכה  שהחידוש  לומר , יש  ולכאורה 
לענינים  ביחס  רק  (לא  הוא  טובים  ימים  שאר 

ביחס  (ובעיקר ) גם  אלא ) ושמחה , משתה  הגשמיים ,
טובים : שבהימים  הרוחניים  לענינים 

עניניהם  שגם  - בנ"י ובהקדמה  של 
השנה  ימות  מעשיך בכל  "כל  (שהרי הם 

שמים " לשם  דעהו"יהיו דרכיך  ),ו"בכל 
ו"מים " ש "לחם " - ושתייתם  באכילתם  גם  כמודגש 

לתורה  נמשלו ושתי') האכילה  היינו,(עיקר  ,
שהם  ונרגש  ניכר  מים  ושתיית  לחם  שבאכילת 

החול ,"משל " בימות  אמורים  הדברים  ואם  .
ועד  וכמה , כמה  אחת  על  טובים  ובימים  בשבתות 
והשתי' האכילה  טובים  ובימים  שבשבתות  כך , כדי

היא  ויו"ט ) דשבת  מצוה ),(הסעודות  (סעודות 
יו"ט . ושמחת  שבת  עונג 

הצלת  עם  הקשורים  טובים  בהימים  ועד "ז
הצלה  עם  גם  שקשורים  ופסח ) (פורים  בנ"י של 

 לחירות מעבדות  שהיציאה  בפסח , [הן
תורה  מתן עם  ש "קיימו קשורה  בפורים , ועד "ז ,

כבר " שקיבלו גם מה  מודגשת  ובמילא , ,[
הרוחנית  ההצלה  ושמחה  .בהמשתה 

קשור  דחנוכה  הרוחני שהנצחון  לאידך , [וכן
ש "בטלו  לכך  נוסף  שהרי - גשמי נצחון עם  (גם )

ובמצוות ", בתורה  לעסוק  אותם  הניחו ולא  דתם 
. בממונם  ידם  כו'","פשטו גדול  לחץ  ולחצום  .

. חשמונאי בני ישראל וכש "גברו והושיעו והרגום  .
גם  הצלה  להם  היתה  ].מידם ",

ש "לא  חנוכה  דימי שהחידוש  מובן, ומזה 
אלא  טובים ) ימים  (כשאר  ושמחה " למשתה  קבעום 
הרוחני  הענין בהדגשת  הוא , והודאה ", "בהלל 
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ענינים 1) בכמה שוים ופורים שחנוכה אף פורים, גם כולל 
מגילה  "הלכות - הרמב"ם בספר ההלכות בחלוקת גם (ומודגש

וחנוכה"*).
גם 2) וראה יז. כא, אמור (פרש"י  לחם" קרוי ' סעודה "כל 

גם  ולהעיר - לחם"). קרוי  מאכל  דבר "כל  נד : לא, ויצא פרש"י 
"שימו לא) מג , (מקץ בפרשתנו זו ממ "ש שהיתה אף ,"

עם סעודה ,(טז (שם, והכן"** טבח  "וטבוח  (כמ "ש
לד )). (שם, עמו" וישכרו "וישתו

ולא 3) ש"אכל  אלא עוד  ולא שתי ', גם כוללת "סעודה" שהרי 
א). מא, (שבת דם" אכילתו שתה

החיוב 4) מצד  - בחוה"מ  (וגם היום בקידוש - וביו"ט  בשבת
ושמחה. משתה ימי  - ובפורים יו"ט ), דשמחת

שגם 5) ולהעיר, - ס"ב. סתר"ע חנוכה הל ' או"ח  שו"ע
"ימי  הם חנוכה שימי  שס"ל  חנוכה הרמב"ם (הל ' והלל "

ע' ח "י  לקו"ש (וראה סעודה של  חיוב שיש כתב לא ה"ג ) פ"ג 
וש"נ). ואילך . 142

ב.6) כא, שבת
היינו,7) קבעוה", נס איזה על  חנוכה, "מאי  רש"י  כפירוש

השמן. נס על  שקבעוה
סעת"ר.8) או"ח  וט "ז ב"ח  לבוש, ראה
הנסים".9) "ועל  נוסח 

כג .10) ו, משלי 

         
         

          
        

      

ספ"ג .11) דעות הל ' רמב"ם וראה מי "ב. פ"ב אבות
סקנ"ו 12) או"ח  אדה"ז שו"ע שם. רמב"ם וראה ו. ג , משלי 

ס"ב.
ברכות 13) ה. ט , (משלי  בלחמי " לחמו "לכו כמ "ש - לחם

א. יז, (ב"ק תורה" אלא מים "אין - ו"מים" ועוד ), סע"א. נז,
וש"נ).

האלקים 14) את תעבדון ממצרים העם את "בהוציאך  כמ "ש
ד ). פ"ג , משמו"ר - ובפרש"י  יב ג , (שמות הזה" ההר על 

א.15) פח , שבת
(16שמצינו- השבועות בחג  ושתי ' לאכילה בנוגע

בו "שישמח  לכם", נמי  דבעינן בעצרת מודים "הכל 
 לישראל זה יום ומקובל  שנוח  להראות ,  "

ובפרש"י ). ב סח , (פסחים
חנוכה.17) הל ' ריש רמב"ם



כז         

הענינים  לגבי רק  (לא  חנוכה  שבנס  רוחנית ) (הצלה 
גם אלא) טובים, הימים שבשאר הגשמיים

הענינים  לגבי רוחנית )(ובעיקר ) (הצלה 
כדלקמן. טובים , הימים  שבשאר 

. של הרוחני בתוכנם  הביאור  בהקדם  ויובן
- טובים  הימים  נקבעו שבהם  הגשמיים  הענינים 

  ( טובים הימים  שבכל  (בהסעודות 
שבחנוכה ): הנרות  (בהדלקת 

ושמן ידוע  יין ומים  על שלחם  רומזים 
נגלה  על  רומזים  - ומים  לחם  בתורה : שונות  דרגות 
ושמן  שבתורה , (נסתר ) רזין על  רומז יין דתורה ,

שבתורה . דרזין רזין על  רומז

בזה : ומהביאורים 

האדם , לקיום  המוכרחים  דברים  הם  ומים  לחם 
לקיום  מוכרחים  שאינם  דברים  הם  ושמן ויין
יין, ע "י (שמחה , חיות  להוסיף  כדי אלא  האדם ,

ואנשים " אלקים  שמן)"המשמח  (ע "י ותענוג  (.
התורה ודוגמתם  דיני כל  דתורה , נגלה  בתורה :

כיון  - כו' והטהור  הטמא  והמותר  האסור  בענין
 אשר המעשה  את  לידע  המצוות , לקיום 

ומים  ללחם  נמשל  תעשינה , לא  אשר  ואלה  יעשון
מעשה  דתורה , ונסתר  האדם ; לקיום  שמוכרחים 

"פרדס " מרכבה , ומעשה  אלקות ,בראשית  ידיעת  ,
ניתוסף  שעי"ז  מתוך המצוות  בקיום 

כמ "ש  ויראתו, ה ' אביך אהבת  אלקי את  "דע 
שמוסיפים  ושמן ליין נמשל  - שלם " בלב  ועבדהו

ותענוג . חיות 

רזין  בין חילוק  יש  גופא  דתורה  ובנסתר 
ובדוגמת  ע "ד  - שבתורה  דרזין לרזין שבתורה 

לשמן: יין שבין החילוק 

שלכן  האדם , לקיום  מוכרח  שאינו אף  - יין
אם  כי (ולחם ), מים  כמו בתדירות  אינה  שתייתו
ביין  המיוחד  הצורך  שניתוסף  מיוחדים  בזמנים 
אלה  מיוחדים  בזמנים  הרי, וכיו"ב ), ויו"ט  (בשבת 
חשוב  (ומשקה  בפ "ע  משקה  בתור  אותו שותים 
פרי  בורא  לו מיוחדת  ברכה  עליו שמברכים 

כדי הגפן  בו כשמשתמשים  גם  - שמן משא "כ  ;(
בפ "ע  משקה  בתור  אותו שותים  אין תענוג , להוסיף 

להאדם  מזיק  בפ "ע  שמן אלא (ואדרבה : ,(
בלבד . טיפין ורק  מאכלים , בשאר  ממנו מערבים 

דתורה  בנסתר  רזין ודוגמתו על  רומז שיין -
שבזמנים  היין כמו לגילוי, ששייכים  דתורה 
רומז  ושמן משקה , בתור  בו משתמשים  מיוחדים 

על   השמן כמו מגילוי, שלמעלה  שבתורה 
כיון  להאדם , שמזיק  (ועד  בפ "ע  לשתי' ראוי שאינו
טיפין  לערב  אם  כי כזו), נעלית  לדרגא  כלי שאינו

אחר . מאכל  בתוך  ממנו

דימי  והמעלה  החידוש  תוכן לבאר  יש  ועפ "ז
קבעום  שלא  טובים , ימים  שאר  לגבי חנוכה 
להלל  אלא  טובים ) ימים  (כשאר  ושמחה  למשתה 
כיון  - השמן) נס  (לזכר  הנרות  הדלקת  ע "י והודאה 

עם  קשור  שבתורה ,שחנוכה  שמן , ,
ועאכו"כ  שבתורה , יין סתם , מרזין שלמעלה 
ומצד  שבתורה , ולחם  מים  דתורה , מנגלה  למעלה 
סעודה  ע "י ושמחה  למשתה  נקבע  לא  מעלתו גודל 

ויין  ומים  .בלחם 

. לשמן דחנוכה  והשייכות  הקשר  לבאר  ויש 
מובן: אינו דלכאורה  - שבתורה 

כהימים  (ולא  סופרים  מדברי יו"ט  הוא  - חנוכה 
התורה ), מן שהם  וסוכות  שבועות  דפסח  טובים 

שני  בית  מלכות ובזמן "כשעמדה  ירוד , ובמצב  ,
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שער 18) אמ "ב - ובארוכה ואילך . ד  כד , שה"ש לקו"ת ראה
ועוד . ואילך . פנ"ג  הק"ש

"ו 19) טו) קד , (תהלים ממ "ש אנוש להעיר לבב ישמח 
מ  פנים ברכיו להצהיל  במזמור פסוק - יסעד " אנוש לבב
שאומרים נפשי   וראה ס"ג . סתכ "ג  או"ח  (שו"ע

סכ "ז). פי "א הכולל  בשער הנסמן
יג .20) ט , שופטים ס'
סחורה 21) של  "דברים הש"ק: דיום הרמב"ם משיעור להעיר

. כגון מהן, העיר אותה אנשי  חיי  .שרוב   "
- הי "א) פ"ב תעניות (הלכות  יין חשובים דוקא

מוכרחים. כדברים ושמן
ספ"ד .22) יסוה"ת הל ' רמב"ם
ועוד .23) ב). (קנו, קו"א תניא וראה ט . כח , דה"א

ס"י .24) סר"ב או"ח  אדה"ז שו"ע
ואילך .25) רטו ע' ח "ב מלוקט  סה"מ  ראה
מאכלים 26) לאכול  היא") ("תורה ישראל " ש"מנהג  ולהעיר,

המשכת שעשויים שגם מודגש שבזה - השמן נס לזכר
דשמן היו"ט  וגילוי   אף) בפ"ע בשמן זה אין ,

לאחרי אם, כי  השמן), בגלל  הוא זה מאכל  דאכילת שהטעם
יכול  שאינו השמן מעלת גודל  מצד  אחר, במאכל  אותו שמערבים

כנ"ל . בגילוי , לבוא
באופן  היא השמן ע"י  הנרות הדלקת שגם - מזה ויתירה

בלבד ". לראותן אלא בהן, להשתמש רשות לנו ש"אין
ה'27) בו שחסרו כיון ראשון דבית השלימות בו היתה שלא

ב). כא, (יומא דברים



כח        

תורתך  להשכיחם  ישראל  עמך  על  הרשעה  יון
(היחידי כו'" היו"ט  הוא  חנוכה  שדוקא  יתכן ואיך  ,

עם  שקשור  טובים ) הימים  כל  שבתורה ,מבין
שבתורה ?! דרזין רזין

התורה  דהתגלות  שהסדר  - בזה  הביאור  ונקודת 
בעולם " שלום  לעשות  באופן (ש "ניתנה  הוא  (

הולך  בעולם , החושך  ומתגבר  שהולך  שככל 
אור " "תורה  התורה , בהתגלות  גם  ,ומתגבר 

הירידה  גודל  מצד  ולכן, העולם , את  להאיר 
הי' ישראל ", עמך  על  הרשעה  יון מלכות  "כשעמדה 
התגלות  ע "י התורה , אור  והתגברות  בהוספה  צורך 
דרזין  רזין שבתורה , שמן בתורה , יותר  נעלית  דרגא 

.שבתורה 

.: הדברים ביאור 

דקליפה ,ידוע  חכמה  בחי' הם  ש "היונים 
פילסופים  היו ההוא  שבזמן חיצוניות , חכמות 
יונית  חכמה  אז ("שנתפשטה  בנבואה  המכחישים 
הקבלה  חכמת  על  להתגבר  ורצו הפלסופיא  שהוא 

. ויסודותי' כי האלקית  ובמצוותיו בה ' להאמין .
כו'"), והשגה  החכמה  מבחי' מעלה  למעלה  הוא 
דקדושה  חכמה  בחי' של  השמנים  כל  טמאו ולכן

כו'". תורתך  להשכיחם  שרצו

(חכמה  יון חכמת  שהתגברות  לומר , ויש 
תורתך ", "להשכיחם  שרצו כך  כדי עד  דקליפה )

התורה מחכמת שלהם היניקה מצד היא,

ֿ רצוי: בלתי באופן בה ) (שהשתמשו

בלשון מיוחדת  מעלה  ש "אף מצינו -
שיכתבו  התירו לא  וכתובים ) נביאים  (תורה  בספרים 

אלא  הקודש ) מלשון חוץ  אחר  ,"(בלשון
קרא  שם "אמר  באהלי וישכון ליפת  אלקים  יפת 

לשון. (הוא  יפת  של  יפיפותו . משל יפה  לשונו
שם " באהלי יהא  יפת ) בני ש "בדקו כל  ועד  ,

אלא  צורכה  כל  להתרגם  יכולה  התורה  שאין ומצאו
" לפי הלשונות  משאר  יוני לשון "נשתנה  ,

. ישראל ) חכמי (אצל  אצלם  מובן מפני שהי' .
המלך  לתלמי יון בלשון התורה  פירשו שהם 
אצלם  שהיתה  עד  העתקה  אותה  אצלם  ונתפרסמה 

אשורית " היתה  וכאילו לשונם , כמו הלשון .אותו

כש "כתבו  התורה ואעפ "כ , את  המלך  לתלמי
 שנעשה כיום  לישראל  קשה  היום  (ו)הי' ,

ֿ תורה )!העגל " דמתן בתכלית  (היפך 

בזה  דהמשכת וההסברה  המעלה  שמצד  -
דאוה "ע  בלשונות  גם  למטה  התורה  והתגלות 

לשון" "בשבעים היטב", התרגום("באר (
שכש "כתבו ליונית  ורק  טוב ; הו"ע 

  קשה היום  הי' יונית  התורה  את 
שהדבר  כיון העגל ", בו שנעשה  כיום  לישראל 

דרישת  מצד  אלא ) ה ', ציווי מצד  (לא  נעשה 
 לחשוש מקום  הי' שלכן , ינוצל שהדבר 

באופן(לאח "ז  ( כללות להיפך  ועד  ,
ֿ תורה . דמתן הענין
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חנוכה.28) הלכות וחותם) (סיום סוף רמב"ם
הוא 29) שבתורה דרזין) (רזין השמן שגילוי  יומתק ועפ"ז

דחדשי  השלישי  שבתורה בחודש דנגלה כמ "ת (דלא
דחדשי  השלישי  מהימים בחודש ארוכים שהלילות - (

התגברות הארצות), כל  ותמצית עיקר ישראל , .(בארץ
חנוכה 30) נר מצות להצ"צ סהמ "צ א. מא, פרשתנו תו"א

ובכ "מ . ואילך ). סע"ב עא, (דרמ "צ פ"א
שרשם 31) העולם) עניני  (ככל  שבעולם החכמות כל  שהרי 

התורה. בחכמת ומקורם
הי "ט .32) פ"א תפילין הל ' רמב"ם (במשנה). ב ח , מגילה
כז.33) ט , נח 

ובפרש"י .34) ב ט , מגילה
ה"ט .35) פ"א מגילה ירושלמי 
רפ"ב.36) מגילה להרמב"ם פיהמ "ש
ה"ז.37) פ"א סופרים מס'
יונית 38) התורה נכתבה בטבת בח ' בסופה: תענית ובמגילת

בשו"ע  (הובא ימים שלשת לעולם בא והחושך  המלך  תלמי  בימי 
סתק"פ). או"ח 

בתחלתו.39) חכ "ד  לקו"ש בארוכה ראה
במשנה).40) - סע"א לב, (מסוטה ובפרש"י  ח  כז, תבוא
התורה 41) ש"אין ועד  יפת", בני  כל  משל  יפה ש"לשונו

יונית". אלא צורכה כל  להתרגם יכולה
דברים*,42) כו"כ  בהתרגום לשנות הוצרכו זה ומטעם

מאומה  לשנות הוצרכו לא ה' ציווי  ע"פ שנעשה בהתרגום משא"כ 
שם). לקו"ש (ראה

למלא 43) תורה ע"פ להם מותר הי ' ולכן, - בלבד . חשש
בענין  (משא"כ  זה חשש דוחה שפקו"נ כיון המלך , תלמי  דרישת

הבאה). הערה וראה העגל . כחטא ממש, ע"ז של 
(44" הלשון דיוק יומתק (ולא ועפ"ז העגל " בו שנעשה

רק הי ' העגל  שחטא כיון - העגל ) ביום כחטא אבל  ,
"חג  אהרן אמר העגל  בו שיבוא שנעשה הי ' "בטוח  מחר",

שם). לקו"ש (ראה המקום" את ויעבדו משה

      ,
        ..



כט         

מזה  שכתוצאה  לומר , היונים ויש  גזירת  באה 
"תורת  תורתך ", -"להשכיחם  דייקא  ה ') (תורת  "

שהיא כידוע  התורה  ש "בענין  
 לזה חכמים ולהיותם  היונים , גם 

גם  גדולים      
תורת  שהיא  זה  על  התנגדו אבל  התורה , שבדיני

,היינו , נגד ית ', חכמתו שהיא  התורה 
לחמו" ליונית -זה  התורה  של  התרגום  שניצלו

הפלאת  עוצם  גודל  על  (חכמה לעמוד  התורה 
מנת  על  נפלא ) ושכל  את גדולה  ח "ו

של  חכמתו שהיא  ניכר  יהי' שלא  התורה , שבחכמת 
כהפילסופיא  אנושית  חכמה  אם , כי הקב "ה ,
שבהיכל ". השמנים  כל  "טמאו שזהו"ע  יון, דחכמת 

.בענין הוא  דחנוכה  הנס  ותוכן -
. בחותמו "מצאו מונח  שהי' שמן של  אחד  פך  .

אחד  יום  אלא  להדליק  בו הי' ולא  גדול  כהן ,של 
ימים " שמונה  ממנו והדליקו נס  בו ("עד נעשה 

טהור " שמן והוציאו זתים  ):שכתשו

תורת  "להשכיחם  היתה  היונים  שגזירת  ",כיון
התורה ,שרצו שבחכמת  הקדושה  את  ח "ו

בהדגשת  הנס  להיות  שבחכמת הוצרך 
הקב "ה , של  (חכמתו) תורתו שהיא  התורה ,

שמן"תורת  שמצאו עי"ז - " טמאוהו שלא 
. ש "מצאו מזה , ויתירה  שמן היונים , של  אחד  פך  .

מונח  שהי'    נעלית הכי דרגא  ,"
בו  לגעת  היונים  ביכולת  שאין טהור  ,בשמן

שבעה  ימים ", שמונה  ממנו והדליקו נס  בו ו"נעשה 
להדליק ", בו ש "הי' אחד " ה "יום  על  נוספים  ימים 

הזמן  כללות  השבוע , ימי שבעת  כל  .הכוללים 

בלימוד  מודגש  טהור ) (שמן זה  וענין
שהעסק  כיון דתורה , נגלה  בלימוד  כי, - דתורה 

הוא   יכול התורה , הלכות  דנים  שבהם 
בעולם ) החושך  דהתגברות  הירידה  (מצד  להיות 
שהיא  החכמה , הפלאת  בעוצם  שמכירים  מצב 
ולהרגיש  להכיר  מבלי נפלא , ושכל  גדולה  חכמה 

הקב "ה  של  חכמתו שלימוד שזוהי - לזה  והעצה  .
דתורה , נסתר  לימוד  עם  ביחד  יהי' דתורה  נגלה 

  נעשה שעי"ז אביך "), אלקי את  ("דע 
התורה , בקדושת  חדור  דתורה  נגלה  לימוד  גם 

שזוהי ונרגש  שניכר   .

זה  ענין מודגש  גופא  דתורה  ובנסתר 
(יותר  כי:שבתורה  - שבתורה ) מביין

על  מורה  ששמן לכך  נוסף   שבתורה
מודגש  - שבתורה ) יין סתם , מרזין (שלמעלה 
אותו  מערבים  אלא  בפ "ע  משקה  שאינו בשמן

דבר  בכל  ומפעפע  מאכלים , ודוגמתו בשאר  ,
שבתורה  דנסתר  והאחדות  העירוב  שבתורה , בשמן
(לחם  דתורה  נגלה  עם  שבתורה ) דרזין רזין (שמן,
חדור  נעשה  דתורה  נגלה  לימוד  שגם  ובשר ),
טהור ). (שמן הקב "ה  של  חכמתו התורה , בקדושת 

המאיר , דבר  גם  הוא  ש "שמן" - עיקר  וג "ז ועוד 
למאור " ה ""שמן ומאיר  מתגלה  ידו שעל  ,

התורה ) (פנימיות  ,שבתורה "

מחוץ  גם  אלא  יהודי, של  אמותיו בד ' רק  ולא 
כמודגש  - כולה  הסביבה  בכל  אמותיו, לד '
ש "מצוה  השמן) נס  על  (שנקבע  חנוכה  נר  בהדלקת 

ביתו פתח  על  החמה מבחוץ "להניחה  "משתשקע  ,
שתכלה  .עד  השוק  מן רגלא רגל  דכליא  עד  .

" בשוק ובחוץ , החושך , בזמן שגם  -
מורדת  אותיות  "תרמודאי", בו מורדים שיש  ,

חנוכה בה ' דנר  האור  פועל  , 

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

התורה 45) חכמת למדו זו שבתקופה - שנה* מאה לאחרי 
ליונית. בתרגומה

(46.59 ע' תש"א סה"מ  ראה
"להעבירם47) רצו למצוות בנוגע וכן - "

גם  הסכימו לזה וכדומה ופסח  שבת כמו עדות שהן "המצוות
אדומה  פרה וטהרה, טומאה כמו דחוקים במצוות אבל  היונים**,

שם). (סה"מ  התנגדו" לזה ושעטנז,
כא,48) שבת (מאירי  השמן פך  במציאת הוא זה שביום והנס

ב).
ועוד .49) שם. לשבת הר"ן חי ' ה"ג . פ"ג  חנוכה הל ' רמב"ם
שם.50) להצ"צ וסהמ "צ תו"א גם ראה
שם.51) ובהערות 511 ע' חכ "ה לקו"ש ראה

     ,  
     .

,        
        

ֿ יב)52) יא ט , (ירמי ' הפסוק על  א) פא, (נדרים חז"ל  וכדרשת
תורת  את עזבם על  גו' הארץ אבדה מה בתורה "על  ברכו "שלא ,"

סמ "ז). או"ח  ב"ח  (וראה תחילה"
ס"ה.53) סק"ה יו"ד  שו"ע רע"א. צז, חולין ראה
ו.54) כה, תרומה - הכתוב לשון
איכ "ר 55) שם. ובקה"ע ה"ז פ"א חגיגה ירושלמי  ראה

שם. ענף וביפה ב פתיחתא
ערך 56) קה"י  א). (קח , קיא ר"פ ארבע קרית שער עמה"מ 
תרמוד .
(ע"ד 57) בה' ידיעה איזו כשיש שייכת בה' שמרידה להעיר

רבונו  את "יודע ועוד ) יד . כו, בחוקותי  ופרש"י  (תו"כ  חז"ל  לשון



ל        

ישאר  שלא  ("תרמודאי"), בה ' המרידה  ("כליא ")
(כולל  אחרונה  הכי דרגא  ("רגלא "), הרגל  אפילו
של  לאפשרות ) כו', דגרם  גרם  וגם  הגורם , דבר  גם 
פועל  חנוכה  דנר  שהאור  מזה , ויתירה  בה ', מרידה 

   ב "רגלא גם  למעליותא ) ("כליא "
הנפש  כלות  לבחינת  יבואו הם  שגם  ,דתרמודאי",

דרזין  רזין שבתורה , דשמן האור  ועוצם  גודל  מצד 
שבתורה .

.(דרזין (רזין דשמן הגילוי ושלימות  ועיקר 
(בהיו"ט  נעשה  דחנוכה  השמן בנס  שבתורה 

שלאח "ז) בדורות  שנתגלה  כסלו שבחודש 
 מעינותיך ד "יפוצו הענין עיקר  התחיל  שבו ,

שבתורה) שמן החסידות, תורת (דהבעש"ט,
:וצה "ח 

"להשכיחם  יון גזירת  שבטלה  לאחרי גם 
השמן  בנס  שבתורה " ה "מאור  הדגשת  ע "י תורתך "
שעיקר  באופן התורה  לימוד  סדר  נמשך  דחנוכה ,
התנאים  בזמן גם  שהרי דתורה , בנגלה  הוא  הלימוד 
הקבלה  חכמת  "כל  החורבן) (לאחרי והאמוראים 
חכמים , תלמידי מכל  ונעלמה  בימיהם  נסתרה  היתה 
ולא  לכת  בהצנע  זאת  גם  ואף  סגולה , ליחידי כ "א 

בגמרא  כדאיתא  אמר .ברבים , רשב "י וגם  .
ולחבריו בזוה "ק  לו רק  לגלות  רשות  ניתן שלא 

ומתגלה , הולכת  האחרונים  בדורות  ורק  לבדם ",
האריז"ל  האחרונים "כמ "ש  אלו בדורות  דדוקא 

  " החכמה להתגלות זאת  ועד  ,
הבעש "ט  ע "י החסידות  בתורת  התורה  פנימיות 

הבנה  של  באופן חב "ד  חסידות  ובתורת  והמגיד ,
כסלו). י"ט  לאחרי (ובפרט  הזקן רבינו ע "י והשגה 

בעיקר  מודגשת  - בחנוכה  השמן כלומר :
בלימוד  שבתורה  עיקר (מאור ) (שהוא  דתורה 

והרגש  וההכרה  בהידיעה  חדור  שנעשה  הלימוד )
הקב "ה , של  חכמתו שהיא  התורה , בקדושת 

הגילוי "תורת  (שלימות  כסלו די"ט  והחידוש  ;"
גם  שנעשה  - שבחנוכה ) שבתורה  דשמן

  בתור שבתורה  (שמן)  ,
דרזין) (רזין השמן שמערבים  באופן רק  לא  היינו,
(רזין  עצמו שהשמן אלא  (נגלה ), העיקרי בהמזון

שבא  מזון, של  עיקרי הו"ע  שבתורה ) דרזין
"'מיני "יתפרנסון האדם , בדוגמת בשכל  ,

ובשר  דם  שנעשה  כפשוטה ) (פרנסה  גשמי מזון
כבשרו.

נתגלו  האחרונים  בדורות  שדוקא  הדבר  וטעם 
והשגה  הבנה  של  באופן שבתורה  (שמן) דרזין רזין

כיון - (מזון)  כולל בעולם , החושך 
שמצד  חיצוניות  דחכמות  ההתגברות  ובמיוחד 
מתגברת  ֿ רצוי בלתי באופן התורה  מחכמת  יניקתם 

תורתך " ד "להשכיחם  ולכן הסכנה  ס "ה ), (כנ"ל 
דבר  שנעשה  ועד  שבתורה , השמן בגילוי צורך  יש 

 כמזון ניתן לא  שלפנ"ז שבדורות  (אף 
ראוי  שאינו שמן כמו שבתורה , השמן לגלות  רשות 

לאדם  ומזיק  בפ "ע , ).לשתי'

שהולך  שככל  - גופא  האחרונים  בדורות  ועד "ז
השמן  גילוי ומתגבר  הולך  בעולם , החושך  ומתגבר 

חוצה ". מעינותיך  ד "יפוצו באופן שבתורה 

- אדנ"ע  של  בזמנו - הבולטות  ומהדוגמאות 
וייסד  עמד  השכלה ", "מפיצי חברת  שכשנתייסדה 
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מחכמת  יניקתם מצד  ב"יון", שעיקרה וי "ל  בו"), למרוד  ומתכוין
) ליונית תרגומה ע"י  ס"ה).התורה כנ"ל 

וש"נ.58) כו. ע' ריש ח "ב מלוקט  סה"מ  ראה
לימי59) כסלו בי "ט  הזקן רבינו דגאולת מהשייכות להעיר

לביתו (מפטרבורג) חזר הזקן שרבינו כידוע - חנוכה
ממאסרו  הגאולה ועיקר: ועוד  דחנוכה. ב' ביום (בוויטעבסק)
תורת  על  ההלשנה עיקר היתה שאז תקס"א, בשנת - השני 
חנוכה  בימי  היתה - במאד  גדולה היתה וההתנגדות החסידות,
סה"ש  (ראה חמישי  ובנר כסלו), ז"ך  יום" ("היום שלישי  (בנר
גם  גאולה עניני  היו שבשניהם לומר, דיש - (84 ע' שלום תורת

כפשוטם).
ואילך .60) 112 ס"ע שלום תורת סה"ש
קידושין 61) רע"א. קיט , פסחים א. יג , ב. יא, חגיגה ראה
א. עא,
ועוד .62) א. קנט , ח "ג  א. ט , ח "ב ב. צו, ח "א
ג "כ 63) (נדפסה ההקדמות לשער הרח "ו הקדמת ראה

נ"ע). (מהורש"ב) אדמו"ר לכ "ק החיים עץ לקונטרס בהוספה
ועוד .

ב).64) (קמב, רסכ "ו אגה"ק תניא

(65.80 הערה 212 ע' חכ "ה לקו"ש בסופו. ת"ו תקו"ז ראה
וש"נ.

בי "ט 66) שגם ואילך ) 44 (ע' שלום תורת מסה"ש להעיר
בחנוכה, כמו תורתך ", "להשכיחם והקטרוג  הגזירה בטלה כסלו

ע"י  זו גזירה היתה שבחנוכה רבינו אלא של  בזמנו משא"כ  ,
ע"י  הגזירה נתלבשה דבבואה",הזקן "בבואה גם לו שיש ,

לגילוי ההתנגדות להיות יכולה דוקא ידו על  שלכן היחידה, בחי '
שבתורה. היחידה בחי '

דתורה.67) מנגלה יותר מוכרח  ה"ה - זה לענין ובנוגע
ראוי68) שאינו "שמן" ה"ז האחרונים בדורות שגם והטעם

כשנעשה  שגם כיון - ומים) יין כמו (ולא מעלתו גודל  מצד  לשתי '
וב  דם (שנעשה כמזון ונרגש מוכרח  שניכר באופן ה"ז כבשרו), שר

נדעך "). שלא הידיעה "תכלית (ע"ד  מהאדם למעלה שהוא



לי         

ישאר  שלא  ("תרמודאי"), בה ' המרידה  ("כליא ")
(כולל  אחרונה  הכי דרגא  ("רגלא "), הרגל  אפילו
של  לאפשרות ) כו', דגרם  גרם  וגם  הגורם , דבר  גם 
פועל  חנוכה  דנר  שהאור  מזה , ויתירה  בה ', מרידה 

   ב "רגלא גם  למעליותא ) ("כליא "
הנפש  כלות  לבחינת  יבואו הם  שגם  ,דתרמודאי",

דרזין  רזין שבתורה , דשמן האור  ועוצם  גודל  מצד 
שבתורה .

.(דרזין (רזין דשמן הגילוי ושלימות  ועיקר 
(בהיו"ט  נעשה  דחנוכה  השמן בנס  שבתורה 

שלאח "ז) בדורות  שנתגלה  כסלו שבחודש 
 מעינותיך ד "יפוצו הענין עיקר  התחיל  שבו ,

שבתורה) שמן החסידות, תורת (דהבעש"ט,
:וצה "ח 

"להשכיחם  יון גזירת  שבטלה  לאחרי גם 
השמן  בנס  שבתורה " ה "מאור  הדגשת  ע "י תורתך "
שעיקר  באופן התורה  לימוד  סדר  נמשך  דחנוכה ,
התנאים  בזמן גם  שהרי דתורה , בנגלה  הוא  הלימוד 
הקבלה  חכמת  "כל  החורבן) (לאחרי והאמוראים 
חכמים , תלמידי מכל  ונעלמה  בימיהם  נסתרה  היתה 
ולא  לכת  בהצנע  זאת  גם  ואף  סגולה , ליחידי כ "א 

בגמרא  כדאיתא  אמר .ברבים , רשב "י וגם  .
ולחבריו בזוה "ק  לו רק  לגלות  רשות  ניתן שלא 

ומתגלה , הולכת  האחרונים  בדורות  ורק  לבדם ",
האריז"ל  האחרונים "כמ "ש  אלו בדורות  דדוקא 

  " החכמה להתגלות זאת  ועד  ,
הבעש "ט  ע "י החסידות  בתורת  התורה  פנימיות 

הבנה  של  באופן חב "ד  חסידות  ובתורת  והמגיד ,
כסלו). י"ט  לאחרי (ובפרט  הזקן רבינו ע "י והשגה 

בעיקר  מודגשת  - בחנוכה  השמן כלומר :
בלימוד  שבתורה  עיקר (מאור ) (שהוא  דתורה 

והרגש  וההכרה  בהידיעה  חדור  שנעשה  הלימוד )
הקב "ה , של  חכמתו שהיא  התורה , בקדושת 

הגילוי "תורת  (שלימות  כסלו די"ט  והחידוש  ;"
גם  שנעשה  - שבחנוכה ) שבתורה  דשמן

  בתור שבתורה  (שמן)  ,
דרזין) (רזין השמן שמערבים  באופן רק  לא  היינו,
(רזין  עצמו שהשמן אלא  (נגלה ), העיקרי בהמזון

שבא  מזון, של  עיקרי הו"ע  שבתורה ) דרזין
"'מיני "יתפרנסון האדם , בדוגמת בשכל  ,

ובשר  דם  שנעשה  כפשוטה ) (פרנסה  גשמי מזון
כבשרו.

נתגלו  האחרונים  בדורות  שדוקא  הדבר  וטעם 
והשגה  הבנה  של  באופן שבתורה  (שמן) דרזין רזין

כיון - (מזון)  כולל בעולם , החושך 
שמצד  חיצוניות  דחכמות  ההתגברות  ובמיוחד 
מתגברת  ֿ רצוי בלתי באופן התורה  מחכמת  יניקתם 

תורתך " ד "להשכיחם  ולכן הסכנה  ס "ה ), (כנ"ל 
דבר  שנעשה  ועד  שבתורה , השמן בגילוי צורך  יש 

 כמזון ניתן לא  שלפנ"ז שבדורות  (אף 
ראוי  שאינו שמן כמו שבתורה , השמן לגלות  רשות 

לאדם  ומזיק  בפ "ע , ).לשתי'

שהולך  שככל  - גופא  האחרונים  בדורות  ועד "ז
השמן  גילוי ומתגבר  הולך  בעולם , החושך  ומתגבר 

חוצה ". מעינותיך  ד "יפוצו באופן שבתורה 

- אדנ"ע  של  בזמנו - הבולטות  ומהדוגמאות 
וייסד  עמד  השכלה ", "מפיצי חברת  שכשנתייסדה 
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מחכמת  יניקתם מצד  ב"יון", שעיקרה וי "ל  בו"), למרוד  ומתכוין
) ליונית תרגומה ע"י  ס"ה).התורה כנ"ל 

וש"נ.58) כו. ע' ריש ח "ב מלוקט  סה"מ  ראה
לימי59) כסלו בי "ט  הזקן רבינו דגאולת מהשייכות להעיר

לביתו (מפטרבורג) חזר הזקן שרבינו כידוע - חנוכה
ממאסרו  הגאולה ועיקר: ועוד  דחנוכה. ב' ביום (בוויטעבסק)
תורת  על  ההלשנה עיקר היתה שאז תקס"א, בשנת - השני 
חנוכה  בימי  היתה - במאד  גדולה היתה וההתנגדות החסידות,
סה"ש  (ראה חמישי  ובנר כסלו), ז"ך  יום" ("היום שלישי  (בנר
גם  גאולה עניני  היו שבשניהם לומר, דיש - (84 ע' שלום תורת

כפשוטם).
ואילך .60) 112 ס"ע שלום תורת סה"ש
קידושין 61) רע"א. קיט , פסחים א. יג , ב. יא, חגיגה ראה
א. עא,
ועוד .62) א. קנט , ח "ג  א. ט , ח "ב ב. צו, ח "א
ג "כ 63) (נדפסה ההקדמות לשער הרח "ו הקדמת ראה

נ"ע). (מהורש"ב) אדמו"ר לכ "ק החיים עץ לקונטרס בהוספה
ועוד .

ב).64) (קמב, רסכ "ו אגה"ק תניא

(65.80 הערה 212 ע' חכ "ה לקו"ש בסופו. ת"ו תקו"ז ראה
וש"נ.

בי "ט 66) שגם ואילך ) 44 (ע' שלום תורת מסה"ש להעיר
בחנוכה, כמו תורתך ", "להשכיחם והקטרוג  הגזירה בטלה כסלו

ע"י  זו גזירה היתה שבחנוכה רבינו אלא של  בזמנו משא"כ  ,
ע"י  הגזירה נתלבשה דבבואה",הזקן "בבואה גם לו שיש ,

לגילוי ההתנגדות להיות יכולה דוקא ידו על  שלכן היחידה, בחי '
שבתורה. היחידה בחי '

דתורה.67) מנגלה יותר מוכרח  ה"ה - זה לענין ובנוגע
ראוי68) שאינו "שמן" ה"ז האחרונים בדורות שגם והטעם

כשנעשה  שגם כיון - ומים) יין כמו (ולא מעלתו גודל  מצד  לשתי '
וב  דם (שנעשה כמזון ונרגש מוכרח  שניכר באופן ה"ז כבשרו), שר

נדעך "). שלא הידיעה "תכלית (ע"ד  מהאדם למעלה שהוא

        

"ישיבה " תמימים , תומכי לומדים ישיבת  שבה 
החסידות  ותורת  הנגלית  "תורת  ב "התיישבות "

שמבינים תמימה " כמו יבינו ש "החסידות  ובאופן ,
בנגלה " .ענין

וממלא  בנו ע "י יותר  עוד  ניתוסף  זה  ובכל 
דורנו, נשיא אדמו"ר, מו"ח כ"ק מקומו,
שלהם  וסניפים  תמימים  תומכי ישיבות  בהתייסדות 
וביתר  שאת  ביתר  והולך  ומוסיף  תבל , קצוי בכל 

הזה , היום  עד  עוז

בההפצה  וניתוסף  שהולך  - עיקר  וג "ז ועוד 
החסידות  דתורת  ע "י דריבוי גם 

שעי"ז  דאוה "ע , בלשונות  החסידות  בתורת  ענינים 
חנוכה  דנר  האור  דהתגלות  הענין שלימות  נעשה 
דכליא  "עד  מבחוץ ", ביתו פתח  "על  השמן) (נס 
דפנימיות  שהמעיינות  עי"ז דתרמודאי", רגלא 
שבתורה , שמן החסידות , בתורת  שנתגלתה  התורה 
רק  לא  היינו, בחוצה , גם  הפצה  של  באופן באים 

"על  מאיר  שהשמן ( גם מאיר  (ועי"ז
(שמן) שהמעיינות  מזה , יתירה  אלא  מבחוץ ",

." ב "חוצה גם  הפצה  של  באופן באים 

. יותר בעומק  - בזה  להוסיף  :ויש 

שאת גילוי וב (יתר  בחנוכה  שבתורה 
בגלל  רק  (לא  הוא  כסלו ב )י"ט  שלאח "ז בדורות 
התגברות  בעקבות  שנעשה  שבדבר  וההכרח  הצורך 
שהולכים  בגלל  ובעיקר  גם  אלא ) בעולם , החושך 

לביאת  ומתקרבים  " משיח" שנקרא  ,
כמ "ש  בשמן, המשיחה  קדשי "ע "ש 

 השמן גילוי ושלימות  עיקר  יהי' ידו ועל  ,"
ש  שבתורה , דרזין) ומסתר (רזין טעמי' "סוד  ילמד 

המשיח )צפונותי'" (בימות  הזמן ש "באותו ועד  ,

אלא . העולם  כל  עסק  יהי' לא  .  
גדולים  חכמים  ש "יהיו בנ"י ועאכו"כ  בלבד ",
בוראם  דעת  וישיגו הסתומים  דברים  ויודעים 

דרזין כו'" ברזין יהי' הלימוד  שעיקר  היינו, ,
ומתקרביםשבתורה שהולכים ככל ולכן, ,

בהגילוי  ומוסיף  הולך  צדקנו, משיח  של  להתגלות 
ה "טעימה " שזוהי שבתורה , דרזין) (רזין דשמן

זכו" חיים  משיח ("טועמי' של  מתורתו (.

לביאת  שההתקרבות  לומר , צדקנו[ויש  משיח 
להתגברות  הסיבה  גם  שבגלל היא  - בעולם  החושך 

הלעו"ז  התגברות  גם  נעשית  הקדושה  התגברות 
עם  ללחום  צורך  ויש  צדקנו, משיח  לביאת  שמנגד 
עד ה'" מלחמות "ילחם שזהו"ע המנגד,

].ש "נצח "

מודגש  זה  שנקבע וענין לכך  שנוסף  -
משיח  עם  שקשור  השמן, נס  בועל  יש  ,

נרות ימים  עם (ושמונה  קשור  שמונה  שמספר  ,(
אדם " נסיכי מ "שמונה  שהוא  .משיח , ו"כינור  ,.

(נימין)" שמונה  המשיח  ימות  (ויתירה של  וכן ;
מזה )  ד "יפוצו הענין עיקר  התחיל  שאז -

המשיח , ביאת  תלוי' שבזה  חוצה ", מעינותיך 
שאלתו  על  במענה  להבעש "ט  המשיח  מלך  כדברי

חוצה  מעינותיך  לכשיפוצו מר , אתי .אימת 
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התייסדות 69) לפני  שהיו ("זיצער'ס") ה"יושבים" על  נוסף
שנעשה  להעילוי  דומה זה שאין - שלפנ"ז*) בדורות (וגם הישיבה
מהוריי "צ  אדמו"ר ֿ קודש אגרות גם (ראה ה"ישיבה" בהתייסדות

קח ). ע' ח "ב
כה.70) ע' ח "א "התמים"
כד .71) ע' שם
ע'72) ח "כ  .282 ע' חט "ו לקו"ש גם ראה - לקמן בהבא

וש"נ. .171 ֿ 2 ע' ח "ל  .172
כא.73) פט , תהלים
ב.74) א, שה"ש פרש"י 

      .  ,,
       , 

  .

תורה".75) "משנה ספרו וחותם בסיום רמב"ם
הנגלית"76) התורה גופי  כל  התורה מפנימיות ש"ידעו ועד 

כו). סו"ס אגה"ק (תניא
וש"נ.77) .173 ע' שם ח "כ  לקו"ש ראה
(בנוגע 78) הגמרא לשון בדיוק מרומז זה שענין לומר, ויש

מדליק ראשון "יום חנוכה) שהדלקת לנר - "אחד "*) (ולא "
על  שקאי  "אחת" בחי ' שמדליק באופן היא השמן) (נס חנוכה נר

 שעיקרה שבתורה, יחידה א), יח , מנחות אחת עד  (תוד "ה
בארוכה  (ראה הכללית יחידה בחי ' משיח , של  בתורתו ושלימותה

החסידות). תורת של  ענינה קונטרס
ספי "א.79) מלכים הל ' רמב"ם
במשיח 80) מ "ש ע"ד  הוא זית בשמן הנרות שהדלקת ולהעיר

וישלח  (אוה"ת הזתים" הר על  גו' רגליו "ועמדו ד ) יד , (זכרי '
א). רמח ,

הוא 81) שמע"צ (שהרי  ימים שבעה שהם וסוכות מפסח  יותר
וש"נ)). רע"א. מח , (סוכה בפ"ע" "רגל 

נס 82) אירע שבה ביהמ "ק דמנורת הנרות משבעת יותר
השמן.
סע"ג83) לג , פרשתנו תו"א וראה ב. נב, סוכה ד . ה, מיכה

ובכ "מ . ואילך .
ב.84) יג , ערכין
ובכ "מ .85) בתחלתו. כש"ט  - דהבעש"ט  אגה"ק

    "."



לב        

הזקן  רבינו ע "י חב "ד  חסידות  תורת  ומהתגלות 
עוז  וביתר  שאת  ביתר  וניתוסף  הולך  כסלו בי"ט 
חב "ד , חסידות  תורת  דנשיאי הדורות  שבעת  בכל 
תומכי  ישיבת  התייסדות  ע "י ובמיוחד  כולל 
בית  למלחמת  שיוצאים  דוד  בית  חיילי תמימים ,

משיחך " עקבות  חרפו "אשר  אלה  את  לנצח  ,דוד 
משיחא  מלכא  דדוד  ההתגלות  בפועל  ,ולהביא 

הענינים , כל  נשלמו שכבר  זה , בדורנו ובפרט 
ש "הנה  ולראות  העיניים " את  "לפתוח  רק  וצריכים 

בא " המשיח ) (המלך  .זה 

*

. לפרשת גם  ושייך  קשור  לעיל  האמור 
מקץ : פרשת  - השבוע 

" - הפרשה  "שם  עם  קשור  - " ",
הוא " סוף  קץ  לשון ("כל  הגלות  ו"סוף  ,(

" שהוא מקץ  ("יש  הגאולה  התחלת  ,
).תחלה "

ו"קץ  הימים " ד "קץ  הענינים  שב ' לומר , ויש 
עם  קשורים  הגאולה , והתחלת  הגלות  סוף  הימין",
בדורות  שבתורה  השמן בגילוי ֿ טעמים  הענינים  ב '
לביאת  וההתקרבות  החושך  התגברות  האחרונים ,
סוף  עם  קשורה  החושך  שהתגברות  - המשיח 

הימים" ("קץ לביאתהגלות וההתקרבות ,(
הימין"). ("קץ  הגאולה  התחלת  עם  קשורה  המשיח 

. כולל הפרשה , לתוכן בנוגע  גם  להוסיף  ויש 
שלפני' וישב  לפרשת  השייכות  (ובעיקר ) גם 
אחד  המשך  שהם  שלאחרי', ויחי ויגש  ולפרשיות 
למלך " ל "משנה  יוסף  של  ממינויו כתוצאה  שהרי -
ויגש ), (בפרשת  למצרים  יעקב  ירד  מקץ ), (בפרשת 
שנה ", עשרה  שבע  מצרים  בארץ  יעקב  "ויחי ועי"ז

שנותיו  "לישב מבחר  בקשתו נתקיימה  שבהם  ,

לפני בשלוה " יוסף  עם  יעקב  שהי' בהשנים  כמו ,
יוסף " של  רוגזו עליו וישב ):ש "קפץ  (בפרשת 

ענין  עם  קשור  ֿ ויחי וישב  הפרשיות  המשך 
לישב  יעקב  "ביקש  יעקב ", "וישב  הגאולה :
כיון  המשיח , דימות  השלוה  שלימות  - בשלוה "

להגאולה  כבר  מוכן הי' קץ שמצדו - "מקץ " .
הגשת  "ויגש ", ס "ט ). (כנ"ל  הימין וקץ  הימים 
לתפלה  (יוסף ) גאולה  סמיכת  ענין - ליוסף  יהודה 

אחד (יהודה ) "לעץ  ויוסף  דיהודה  לחיבור  ועד  ,
. בידי אחד  לעולם "והיו להם  נשיא  עבדי ודוד  ..

(כאו"א  דיעקב  נצחיים  חיים  - יעקב " "ויחי
וישראל  יעקב  ע "ש  שנקרא  בעולם מישראל  (

התחי'.

(בחיר  השלישי שיעקב , - בזה  )והענין
וביהמ "ק  השלישית  הגאולה  עם  קשור  שבאבות ,
"כיעקב  נצחי), וביהמ "ק  נצחית  (גאולה  השלישי

בית " .שקראו מצרים  בלי "נחלה  כיעקב , .
בו  ענינוופרצת "שכתוב  יעקב  כי, ,

תורה , שלמדו שאף  ויצחק , אברהם  [משא "כ 
. הי' בישיבה  ויושב  זקן אבינו יצחק "אברהם  .
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נב.86) פט , תהלים
ב 87) תשפז, ח "ד  לקו"ד  - תרס"א שמח "ת שיחת ראה

ואילך . 141 ס"ע תש"ב סה"ש ואילך .
עה"פ.88) ובשהש"ר ח  ב, שה"ש
וש"נ.89) פרשתנו. ריש אוה"ת ראה
פרשתנו.90) ריש פרש"י 
ו 91) דניאל . סוף - הכ ' ל "ת ל ' ב. סב, סע"א. נד , זח "א ראה

שם. אוה"ת עה"פ. לאריז"ל 
כה.92) יג , שלח  ראב"ע
רגל 93) בחי ' להעלות השוק מן רגל  שתכלה עד  "שזהו"ע

שם). (אוה"ת דשמאלא" בקץ שמתלבש השמאלי 
עה"פ.94) ובבעה"ט  ויחי  ר"פ

ב.95) לז, וישב פרש"י 
אחיו 96) עשו אל  מלאכים ששלח  - וישלח  בפרשת כמודגש

אל  יחדיו לילך  הזמן והגיע הבירורים נגמרו שכבר להודיעו
עשו", הר את לשפוט  ציון בהר מושיעים "ועלו כמ "ש הגאולה,
נתברר  לא שעשו לו הודיעו שהמלאכים לאחרי  שגם כך , כדי  ועד 
מנחה  שלח  אלא הבירורים", ב"עבודת עסק לא כלל , עדיין

דמקיף מ "ד  להמשיך  מ "ן "העלאת הקרבן*, כדישהו"ע דתהו",
יומשכו  דתהו שהמקיפים לבוא דלעתיד  השלימות אצלו שתהי '

וישלח ). ר"פ (תו"א בתיקון בפנימיות ויתגלו
ב.97) רה, זח "א
תו"א 98) וראה ויגש. פרשת הפטורת - ֿ כה יט  לז, יחזקאל 

מלוקט  סה"מ  ואילך . 49 ע' לקמן גם וראה ואילך . א מד , ויגש
וש"נ. ואילך . עז ע' ח "ו

ס"ז.99) אגה"ק תניא ראה
ת 100) שעה"פ ב. קמז, ב. קיט , זח "א רפע"ו. ב"ר ולדות ראה
כה. כז,

לקו"ש 101) וראה שם. מהרש"א ובחדא"ג  א פח , פסחים
וש"נ. .231 ע' חט "ו

יד .102) כח , ויצא
ואילך .103) סע"א קיח , שבת

,"       
   ,    

  ..     
  ..    ..

   "    
   .



לג         

הי'" בישיבה  ויושב  זקן ענינם אבינו עיקר  מ "מ , ,
(יצחק  ועבודה  (אברהם ) גמ "ח  כידוע הי' ,(

גמ "ח  הקוין ג ' כנגד  הם  ויעקב  יצחק  שאברהם 
יושב  תם  איש  "ויעקב  כמ "ש  ותורה ], עבודה 

עבר "אהלים " של  ואהלו שם  של  "אהלו ,

ונסתר דתורה נגלה ותושבע"פ, (תושב"כ
שםדתורה ותורה ביעקב עדות "ויקם ,(

שמבריח בישראל " התיכון בריח  האמצעי, קו ,
הקצה  אל  הקצה  והגבלה .מן ממדידה  למעלה  ,

יעקב  של  ענינו המשכת  ושלימות  ועיקר 
ע "י ש "קפץ נעשה  (לאחרי למצרים  בירידתו

כמ "ש  - יוסף ") של  רוגזו תולדות עליו "אלה 
יוסף  זה יעקב  ש "ע "י וגו'", שנה  עשרה  שבע  בן

למצרים " וירדו הקדמת נתגלגלו וע "י [לאחרי
  ועבר משם  (יעקב ) שלמד  מה  "כל  ,

לו" כל מסר  על  ליוסף  דיעקב  ֿ כח  הנתינת  שזוהי ,
הקשורות  למצרים המאורעות  ירידתו שאז עם  ,[

בארץ  יעקב  ד "ויחי הענין ושלימות  אמיתת  נעשה 
שהגילוימצרים " , וחודר נמשך  (יעקב )

גם  יוסף ) מיצר (ע "י מלשון ,,( וגבול)

יותר  נעלית  לשלימות  באים  ע"ד ועי"ז ֿ ערוך , באין
גו'מ "ש  המיצר  אמיתי "מן מרחב  במרחב ", ענני

והשלימה ,(ושלוה  האמיתית  דהגאולה  אמיתית )
(בסיום  כמ "ש  ליוסף , הגאולה  גם  שייכת  ולכן

" ויחי) פרשת  וחותם   פקד ואלקים  גו'
אתכם " אלקים  יפקד  "פקד  אתכם ", ,יפקד 

הכתוב  בלשון גם  ההוא ומרומז "ביום 
גו' ידו שנית  ֿ י גו'"אדנ ישראל  .נדחי

. בבואו לפרעה  יעקב  דברי לבאר  יש  עפ "ז
(במענה מצרימה  פרעה  אל  יעקב  "ויאמר  -

מגורי  שני ימי חייך ") שני ימי "כמה  פרעה  לשאלת 
חיי  שני ימי היו ורעים  מעט  שנה  ומאת  שלושים 
מגוריהם " בימי אבותי חיי שני ימי את  השיגו ולא 

תמוה : דלכאורה  -

חייו, שני ימי מספר  מיעקב  שומע  כשפרעה  א )
צורך  ואין מעט , או הוא  רב  אם  בעצמו יודע 

"רעים ")? (משא "כ  זאת  יודיעו שיעקב 

חייו, שני ימי שמספר  יעקב  דברי ועיקר : ב )
"  " הוא  ," רק (לא  הם  ,"

גם ) אלא  מיותרים , ,( לכאורה)
שנים  עשר  שנות להיותם  מספר  שלימות  על 

"כבר  ומאז המבול , בזמן שנקבע  (כפי האדם  חיי
"והיו  שנותם ") שנה ".קצרו ועשרים  מאה  ימיו
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ב.104) כח , יומא
מב"ר 105) - ב כו, תולדות (פרש"י  תמימה" "עולה שהי '

ג ). פס"ד ,
לך .106) לך  ר"פ עה"ת שם (בסופו). רנ אופן עמוקות מגלה

ועוד .
כז.107) כה, תולדות
יו"ד ).108) פס"ג , (מב"ר עה"פ פרש"י 
רע"ב.109) קמה, תולדות אוה"ת
ה.110) עח , תהלים
ובכ "מ .111) ס"ו. אגה"ק שם ספי "ג . תניא ראה
ב.112) לז, וישב
ההמשכה113) נעשית יוסף שע"י - החסידות ובלשון

196 ס"ע חכ "ה לקו"ש (ראה לבי "ע יעקב) של  (דרגתו מאצילות
).ואילך .

עה"פ.114) פרש"י 
ג .115) שם, פרש"י 
חכים 116) (בר לו הוא זקונים ד "בן ההמשך  לבאר יש ועפ"ז

פסים". כתונת לו ועשה לו) מסר ועבר משם שלמד  מה כל  .-
הזמן  במשך  עליו* להגן (לבוש) "כתונת" הוא התורה שלימוד 
ולסוחרים  לפוטיפר שנמכר צרותיו שם "על  ב"פסים", שנתגלגל 
ר"ת  ח ), פפ"ד , מב"ר - שם (פרש"י  ולמדינים" ולישמעאלים

פסים.
להורות 117) יוסף אל  לפניו שלח  יהודה ש"את ההקדמה ע"י 

שם  שתהא תלמוד  בית לו "להתקין כח ), מו, (ויגש גשנה" לפניו
במצרים  גם נעשה שעי "ז בתורה", הוגים השבטים ושיהיו תורה

יום " "היום (ראה שנותיו למבחר ועד  וראה "ויחי ", טבת.
וש"נ). ואילך . 160 ע' ח "י  לקו"ש בארוכה

מפורסמת 118) היתה שמצרים כיון - בזה מיוחד  וחידוש
זח "א  ובמפרשים. יו"ד  ה, (מ "א מצרים" "חכמת האומות, בחכמת

(ס"ה) לעיל  האמור (ע"ד  התורה דחכמת הלעו"ז סע"א), קכה,
יון). לחכמת בנוגע

ובכ "מ .119) ג . עא, יתרו ג . נז, וארא תו"א
ה.120) קיח , תהלים
בידם 121) מסור זה "סימן יח ) ג , (שמות מפרש"י  להעיר

  יפקד פקד  ואלקים אמר יעקב נגאלים, זה שבלשון
שב' אף אתכם", אלקים יפקד  פקד  להם אמר יוסף אתכם,
יפקוד  פקד  פעמיים אמר "יוסף כי , יוסף, ע"י  נאמרו הפסוקים

שם). (רמב"ן מאביו" בידו מסורת שהיתה להגיד 
אמר "יעקב רש"י  לשון דיוק יומתק יפקד ועפ"ז פקד  ואלקים 

יפקד  פקד להם אמר יוסף האמירה אתכם, כי , - אתכם" אלקים
(אלא להם, (לא אמר יעקב אבל  יוסף, ע"י  היתה .

ֿ יב.122) יא יא, ישעי '
ל ,123) (ויצא כמ "ש ד "אחר", ומצב במעמד  שהיו אלה גם

(אוה"ת  "בן" נעשה מ "אחר" שגם אחר", בן לי  ה' "יוסף  כד )
עה"פ).

שבת 124) במנחת קריאתה שהתחלת - ט ) (מז, ויגש בפרשת
מקץ. פרשת

ג .125) ו, בראשית

       
   



לד        

המבואר ע"פ יותר מתחזקת זו שאלה
שני במפרשים  ימי  "כמה  יעקב  את  שאל  שפרעה 

ש "זרקה  מפני מאד חייך ", זקן נראה  והי' שיבה  בו
כי זקנותו על  תמה  זמנו ופרעה  אנשי רוב 

    ועפ "ז שנותם ", קצרו שכבר 
חייו, שני שימי משיבו שיעקב  יותר  עוד  תמוה 

  הם , הידועה) המציאות  היפך  ,
תמה  שבגללה  כך , כל  ימים  מאריכים  שאין לפרעה )
שני  ימי "כמה  ושאלו יעקב  של  זקנותו על  פרעה 

חייך "!

לשנות  ביחס  הוא  ש "מעט " לומר , יש  לכאורה 
שני  ימי את  השיגו "ולא  לאח "ז כמ "ש  אבותיו, חיי

(קע "ה  שחיו אבותי", שנים חיי .ו)ק "פ 
יעקב , של  ימיו אריכות  על  תמה  כשפרעה  כלומר ,

יעקב  לו השיב  ( שנה (ק "ל  עתה  עד 
" לחיות ,חשיב  לו שנשאר  השנים  מספר  לגבי "

שקפצה  (והזקנה  שנה  ק "פ  אבותיו, חיי כשנות 
שעברו  הצרות  בגלל  "רעים " היותם  מפני היא  עליו

השיגועליו) "ולא  רש "י מפירוש  אבל , ."
ל "מעט " ולא  ל "רעים " משמע ,(שמתייחס  ,(

שנותיו שנות שק "ל  לק "פ  ביחס  רק  (לא 
" הם  ".אבותיו)

. מגורי שני ש "ימי - בזה  הביאור  לומר  .ויש 
 הוא שנה ") ומאת  "שלושים  שהם  (אף  "

 הם מועטים  הם , רבים  שבכמות  אף  כלומר , ,
להיותם באיכות, ד"בא (היפך

ושלמים בימים " מלאים  ימים  שפירושו ,,(
בטובה ), מלאים  (שאינם  בטובה  החסרון מפני
ב "ויחי  נשלם  זה  וענין היו", ש "רעים  מזה , ויתירה 
כל  "כאילו שנה ", עשרה  שבע  מצרים  בארץ  יעקב 

בטובה " גם ימיו השיג  ידם  שעל  לומר , (ויש 
לתכלית  הגיע  שנותיו שבקמ "ז אבותיו, חיי שנות 

שנה השלימות  דק "פ  השלימות  גם  כולל  ,.(

לא  יעקב  שנות  שבק "ל  [הסיבה  בזה  וההסברה 
בפנימיות  באברהם ] כמו בימים " ד "בא  הענין הי'

הו"ע  יעקב  של  שענינו שכיון - ,הענינים 
יוסף  לארץ ומשנולד  לבן מבית  לחזור  מוכן הי'

לא  שעדיין זמן כל  הרי, בשלוה , לישב  אביו, מגורי
יוסף "), של  רוגזו עליו ("קפץ  בפועל  הגאולה  באה 
חסרים , ימים  "מעט ", חייו שנות  ימי אצלו נחשבו

(הגאולה ) העיקר  בהם  שחסר  .כיון

יטעה  שלא  - לפרעה  יעקב  הודיע  זה  וענין
שיושיבום  בכך  יסתפקו ובניו שיעקב  לחשוב 

הארץ " במיטב  מצרים  "את "בארץ  להם  ויתנו
הארץ " הו"ע חלב  אצלם  שהעיקר  כיון ,,

אלא  אינה  זמן משך  במצרים  ישיבתם  גם  ובמילא ,
הבירור  שע "י כיון הגאולה , שלימות  לצורך 
שבע  מצרים  בארץ  יעקב  ש "ויחי (עי"ז דמצרים 

עלה " גם  ("אעלך  הגאולה  תהי' שנה ") )עשרה 
יהי' ואז השלימות , בתכלית  יותר , נעלה  באופן
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ספורנו 126) התוס', מבעלי  זקנים דעת רשב"ם, רמב"ן,
ועוד . (עה"פ).

צריך 127) (שהי ' משנותיו" שנים ה' הקב"ה ש"קיצר כיון
בנו  בן עשו את יראה "שלא כדי  יצחק) כמו שנה, ק"פ לחיות
הקב"ה" שהבטיחו טובה שיבה זו ואין רעה לתרבות יוצא

ל ). כה, תולדות (פרש"י 
בדעת )128 הובא - (מדרש במדרז"ל  המבואר ע"פ ובפרט 

שנה  ל "ג * נחסרו גו'" ורעים "מעט  שאמר שבגלל  שם) זקנים
שנה). ק"פ לחיות ראוי  (שהי ' משנותיו

שם.129) זקנים ודעת רמב"ן
של 130) (בפשוטו כן לפרש רש"י  של  שהכרחו לומר, ויש

ק"פ  חיו שאבותיו שכיון יתקבל  לא פרעה שאצל  כיון** מקרא),
הוא בטוח  המספר שנה שחושב כך , כדי  עד  שנה, ק"פ שיחי '

ל "מעט ". מופלגה) ימים (אריכות שנה דק"ל 

  " "" " 
 .

  "    " ,
,     "    

  " .

א.131) כד , ֿ שרה חיי 
(132.91 ע' לה חלק לקו"ש רפט . ע' ח "א מלוקט  סה"מ  ראה
פ"ה.133) תדבא"ר
ושבע 134) שנה ועשרים שנה "מאה שרה, דחיי  כהשלימות

שנה) עשרים ובינה, (חכמה מוחין שנה), (מאה כתר שנים",
(לא  היא התורה) (ע"י  שהמוחין מזה, ויתירה שנים), (שבע ומדות
שנה  דארבעים בהשלימות אלא) שנה, עשרים של  באופן רק

שמספר(ק  ד "ז), השלימות על  (חכמה מורה מוחין
מעשר, כלול  מהם שכ "א כפי  לחו"ג *) שנחלק ודעת ובינה,

.(141 הערה (וראה דהמוחין השלימות תכלית
פ"ב 135) ברכות (ירושלמי  בון לרבי  בנוגע שמצינו ע"ד 

רע"א). כח , סע"ב. יב, (ברכות עזרי ' בן אלעזר ורבי  ה"ח )
כה.136) ל , ויצא פרש"י  ראה
ואף137)  ד "בא הענין הרי , להגאולה, מוכן הי '

 וזיכוך דבירור העבודה שלימות עם קשור " שהוא ,
"ימים". הזמן, בגדר

יא.138) מז, ויגש
יח .139) מה, שם
והשלימה 140) האמיתית דהגאולה העלי ' גם נכללת שבזה

שמות). ר"פ (תו"א

"        
     "   .



לה         

שנה  קמ "ז רק  לא  יעקב " ק "פ "ויחי רק  ולא  ,
נצחיים . חיים  אלא  שנה ,

*
. למעשה בנוגע  לעיל  מהאמור  מההוראות 

בפועל :

האחרון  דור  הוא  זה  שדורנו לכך  שנוסף  כיון
הגאולה , של  הראשון ודור  הגלות , סוף  הגלות , של 
השייכים  סגולה  בימי אנו נמצאים  הגאולה , התחלת 

להגאולה ,

"קץ - "מקץ ", פרשת  השבוע , פרשת  מצד  הן
ימי  מצד  והן ס "ט ), (כנ"ל  הימין" ו"קץ  הימים "
קדשי  "בשמן שהו"ע  השמן, נס  על  שנקבעו חנוכה 
חנוכה  בשבת  ובפרט  ס "ח ), (כנ"ל  משחתיו"

גאולה (ששבת  עם  שנה קשור  ובקביעות  ,(
חמישי זו  נר  לאחרי רבינו שהוא  גאולת  יום  ,

השני  ממאסרו חודש ,הזקן ובראש  על , שמורה 
ש("דומין דישראל ו"מוניןהחידוש ללבנה"

כמותה "ו)"הם ללבנה " להתחדש  עתידים 

והשלימה ה בהגאולה  -אמיתית 

חנוכה  ימי (כהוראת  ליום  מיום  להוסיף  יש 

והולך" מוסיף ואילך בהעניניםש"מכאן (
ובגלוי. בפועל  הגאולה  את  המביאים 

ומהם :

המשיח , לביאת  והצפי' התשוקה  האמונה  חיזוק 
צדקנו  שמשיח  זמן שכל  אצלו שנרגש  כך , כדי עד 
כדברי  חסרים , ימיו ובגלוי, בפועל  בא  לא  עדיין

"מעט ",יעקב  הם  שנה  ושלושים  מאה  שאפילו
סי"א ). (כנ"ל  בפועל  הגאולה  באה  לא  שעדיין כיון

פנימיות  והפצת  בלימוד  להוסיף  ועיקר : ועוד 
יעקב  של  ענינו - בכלל  (ותורה  שמן התורה  ,(

פתח  "על  שמאיר  באופן שבתורה , דרזין) (רזין
"עד  חוצה ", מעינותיך  "יפוצו מבחוץ ", ביתו

דתרמודאי". רגלא  דכליא 

כפשוטו, חנוכה  במבצע  ההוספה  - וכפשוט 
כדעת  שמחה , של  התוועדויות  עריכת  גם  כולל 

"ימי הם  חנוכה  שימי ,והלל "הרמב "ם 
חנוכה  מעות  דנתינת  המנהג  בקיום  ,והוספה 

וכיו"ב .

. המיוחדת כההוראה  - זה  מקביעות ובכל 
ב ' הוא  ור "ח  (בר "ח , חל  חנוכה  ששבת  זו שנה 

דר "ח : א ' ביום  חנוכה ) שבת  חל  שאז ימים ,

חנוכה , נר  של  שענינו  - ש "מצוה ובהקדמה 
מבחוץ ", ביתו פתח  על הסמוך להניחה  "פתח 

 " עד" ,,"דתרמודאי רגלא 
ביותר  ב "רשות מודגש  שגם  - חנוכה 

רה "ר  דיני  בפרטי במיוחד  שניכר  הרבים ",
,(" כליא") הנפש  כלות  של  ומצב  מעמד  נעשה  ,

" השבת , דיום  בהכליון מלשון "שמודגש 
("כל " ושלימות  גמר  מלשון וגם  ).כליון,

הענין  כללות  מודגש  (שבו חנוכה  וכששבת 
יותר  עוד  מודגשת  חודש , בראש  חל  דחנוכה )
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מורה 141) (מ ') שארבעים (134 (הערה לעיל  האמור וע"פ
דק  השייכות תומתק מעשרים), (יותר המוחין שלימות "ז על 

מק  (יותר יעקב חיי  ש שנות כיון להגאולה, דשרה) בהגאולה "ז
ישראל  כל  ."יהיו  (גדולים וישיגו .(,"בוראם

מואב  את תצר אל  ד "ה גם (וראה דמוחין השלימות תכלית
בתחלתו). ח "א דברים אדהאמ "צ במאמרי 

ששייכת 142) שלישית, דסעודה זמן חצות, לאחרי  ובפרט 
עם  שקשור שבאבות, השלישי  ב), פח , (זח "ב ליעקב במיוחד 

ס"י ). (כנ"ל  השלישי  וביהמ "ק השלישית הגאולה
השבת",143) ליום שיר "מזמור - יום של  בשירו כמודגש

לחיי ומנוחה שבת שכולו ליום לבוא לעתיד  שיר "מזמור
בסופה). (תמיד  העולמים"

נפלאות 144) שנת תהא הי ' - השנה כללות מעלת על  נוסף
.(155 הערה לקמן (וראה כל  מכל  בכל  בה,

(ע"ז 145) בשבת" יאכל  שבת בערב שטרח  "מי  - שבת בערב
סע"א). ג ,

היא 146) זו ששנה ולהעיר - .(59 הערה (כנ"ל  תקס"א בשנת
" מלאות "לאחרי  ֿ תשנ"ב), (תקס"א שנה "."

סע"ב 147) ד , בראשית אוה"ת ג . פ"ו, ב"ר א. כט , סוכה ראה
ועוד . ואילך .

א).148) מב, (סנהדרין לבנה קידוש ברכת נוסח 
שהרי149) - חנוכה ימי  לאחרי  גם נמשכת פעולה של  ובאופן

ב). כא, (שבת מורידין" ש)אין ו(עאכו"כ  בקודש "מעלין

כאו"א 150) נקרא ויצחק) אברהם ע"ש (ולא דוקא שבשמו
מישראל .
הע 151) 5.כנ"ל  רה
מנחה152) לתפלת בסמיכות דחנוכה, ז' ראשון, ביום

מנחה, מלפני  (החל  דחנוכה ח ' נר מנחה )והדלקת לאחרי  ובעיקר
שליט"א  אדמו "ר כ"ק  נתן והטף - והנשים מהאנשים לכאו"א

(לצדקה). דולר של  ושטר חנוכה) (דמי  דולר של  מטבע שיחיו,
כנ"ל  עוה"פ נתן ומעריב) מנחה לאחרי  חנוכה", ("זאת ולמחרתו

) שיחיו הנאספים ).לכל 
ס"ה.153) סתרע"א או"ח  שו"ע
עה"פ.154) אוה"ת וראה א. ב, בראשית
נפלאות155) שנת תהא הי ' - זו בשנה יתירה ובהדגשה

  יעקב "נחלת שבת, למנחת המיוחדת מהשייכות ולהעיר - .
" אלא) "מכל ", או "בכל " (לא בו שנאמר טז,אביך ", (ב"ב "

ואילך ). סע"ב



לו        

היא  שההוספה  - והולך " ד "מוסיף  ההוראה 
לגמרי  ֿ ערוך  ממש ,באין חידוש  של  באופן ועד  ,

מלשון  חודש , (ראש  המולד  דרגע  החידוש  בדוגמת 
).חידוש 

שאז  ימים , ב ' הוא  כשר "ח  יותר  גדול  וחידוש 
השני  יום  גם  שייך  ובמילא  בשבת , דר "ח  א ' יום  חל 

השבת לשבת דר "ח  דיום  שבהפטרה  כיון ,
הוספת  ע "י ר "ח  של  השני היום  את  גם  מזכירים 

חודש " ד "מחר  ואחרון ראשון (משא "כ פסוק 
חל  דר "ח  ב ' ויום  ששי, ביום  חל  דר "ח  א ' כשיום 
בשבת  (המודגשים  חנוכה  עניני שכל  - בשבת )

של  באופן הם  חנוכה ) ע "ג חידוש  ,
חידוש .

. חנוכה בעניני ההוספה  לפני שעוד  ויה "ר 
יתן בפועל  רק במעשה  (ולא  חנוכה " "מעות 

חוב ) תשלום  של  באופן גם  אלא  מתנה , של  באופן

ואוהבהו" ישראל  נחוץ ל "נער  הכי בהענין
והשלימה  האמיתית  הגאולה  את  להביא  - ומוכרח 
משחתיו") קדשי (ש "בשמן משיחא  מלכא  דוד  ע "י
השלישי  ביהמ "ק  חנוכת  תהי' ידו ועל  ממש , בפועל 

השמים " מן ויבוא  יגלה  ומשוכלל  )(ש "בנוי
ממש . בפועל 

תפלת  לפני עוד  ממש , זמן בסמיכות  - והעיקר 
שתוכנה  ויגש , בפרשת  בתורה  והקריאה  מנחה 
עוד  באה  שהגאולה  באופן לתפלה , גאולה  סמיכת 
הגאולה  על  התפלות  לאחרי (ועאכו"כ  התפלה  לפני
עיכבן  "לא  ממש , ומיד  תיכף  זה ), הש "ק  ביום  גם 

עין" .כהרף 

ראשון  ביום  ומיד , תיכף  תבוא  שהגאולה  וכיון
בחודש  העשירי יהי' טבת , דר "ח   כפס "ד ,

תעניות  הלכות  וחותם  בסיום  "כל הרמב "ם 
ולא  המשיח , לימות  ליבטל  עתידים  האלה  הצומות 
וימי  טובים  ימים  להיות  עתידים  שהם  אלא  עוד 

שנאמר  ושמחה , גו'ששון צבאות  ה ' אמר  כה 
ולשמחה  לששון יהודה  לבית  יהי' העשירי צום 

טובים ". ולמועדים 

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

שהליכה 156) הליכה, של  באופן הוספה - והולך " "מוסיף
הקודם  ומצבו) (מעמדו למקומו ֿ ערוך  שבאין באופן היא אמיתית

ועוד ). ואילך . קז ע' תר"ס סה"מ  (ראה
ג 'נאח 157) בן יונה לר' השרשים ס' ב. יב, בא ראב"ע ראה

חדש. ע' ולהרד "ק
החודש.158) ימי  מנין מתחיל  שבו - ר"ח  של  עיקרו
ש"הקב"ה 159) אחד ", "יום - עצמו מצד  מעלתו על  נוסף

ח ). פ"ג , מב"ר - ובפרש"י  ה א, (בראשית בעולמו" יחיד 
ואילך .160) 187 ע' חל "ה לקו"ש בארוכה ראה

א.161) יא, הושע
ועוד .162) סע"א. מא, סוכה ותוס' פרש"י 
ועוד .163) מא. יב, בא ופרש"י  מכילתא
טבת.164) דא' היומי  שיעור
יט .165) ח , זכרי '

              

     
        

         
       

   
            

         
         

           
        

           
      

        
        



          
       

       
        

         
         

          
          

         
         

          
        

        
      



























































המשך ביאוד למס' חולין ליום שבת קודש עמ' א
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אחיו" אל רחמיו נכמרו כי יוסף "וימהר הפסוק 1מן

המילה  את השני המתחיל" ב"דיבור רש"י, מצטט
משנה 2"נכמרו" ובלשון "נתחממו, על 3ומפרש:

בישרא  מכמר משום ארמי ובלשון זיתים, של ,4הכומר

קמטים 5ובמקרא  ונקמטו נתחממו נכמרו, כתנור עורנו
כשמחממין  עור כל דרך כן רעב, זלעפות מפני קמטים,

ונתכווץ". נקמט אותו

הוכחה  בכלל להביא רש"י צריך מדוע מובן

"נתחממו": היא "נכמרו" המילה שמשמעות לפירושו,

לראשונה  כאן נתקל למקרא" החמש שה"בן כיון
הפירוש 6בתורה  את להסביר צורך יש "נכמרו", במילה

הוכחה. באמצעות

להבין: יש אך

רש"י נזקק מדוע כמובן yelylא) שהרי, הוכחות?
zehyta מספר מובאות – רבות פעמים שהוסבר כפי ,

מספקת  אינה כשלעצמה מהן אחת כל כאשר הוכחות

אחת  כל אין במה א"כ – בכך מסייעות ואחרות
מספקת בנפרד ?eppipraמההוכחות

–xcqב) כלל מובן אינו רש"י בפירוש ההוכחות
"בלשון  מכן לאחר משנה", "בלשון אומר הוא תחילה

לכאורה, "ובמקרא": אומר הוא מכן לאחר ורק ארמי",

להיות הראשונה ההוכחה צריכה ,xwndn`היתה
נוספת, מעלה יש מה"מקרא" להוכחה כאשר ובמיוחד

– בפסוקנו המופיע ביטוי אותו בדיוק מופיע ששם

את  להביא צריך היה הכרחי, אם מכן, לאחר "נכמרו",
הגמרא  מן – מכן לאחר ורק משנה", מ"לשון ההוכחה

ארמי". "לשון

משנה" "בלשון ההוכחה את רש"י מביא מדוע ג)

מ"כומר  ולא מציעא, בבא במסכת זתים", של מ"כומר

ענבים" המוזכר7של ,ok iptl8 במסכת בגמ – רא
?9יבמות 

רש"י, היה צריך עצמה, ארמי" "בלשון גם ד)
בישרא" "מכמר הביטוי את במקום לציין לכאורה,

המופיע  כמרא" "בושלי הביטוי את פסחים, שבמסכת
ברכות  במסכת כן, .10לפני

בלשון  רש"י מביא מדוע להבין צריך מזה, יותר ה)

"נכמרו" המילה כאשר מ"איכה", פסוק "מקרא"
ב"מלכים" כבר זו 12וב"הושע"11מופיעה לא אשר –
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ל.1) מג, פרשתנו
עוה"פ 2) "נכמרו" תיבת מעתיק אינו כת"י וברש"י דרש"י שני בדפוס

(כלומר) רחמיו נכמרו "מיד לפנ"ז לפרש"י בהמשך בא אלא מהכ',
.36 הערה לקמן וראה נתחממו".

משנה3) "ובלשון כת"י וברש"י א' [ובדפוס א. עד, וברש"י yiב"מ ."
משנה" "ובלשון שכתב ומה ב"בלע"ז"]. גם זתים" של "כומר פי' כת"י

.7 הערה לקמן ראה – שם בגמ' שהוא אף
בכמה 4) ליתא וכן "משום", תיבת ליתא בגמ' סע"א. נח, פסחים

.43 הערה לקמן וראה ראשון). דפוס (כולל דרש"י דפוסים
יוד.5) ה, איכה
בפרש"י6) שנמצא dfאף iptl רשב"י במאמר ד) (לג, וישלח :

רש"י צריך שם גם אבל רחמיו", רשב"י dpyn(שלכןeyxtl"שנכמרו מל'
"נתגלגלו". ד"ה בתחילת וכותב)

הטעם  בפרש"י דההקדמה ס"ה) (בפנים הביאור יותר יומתק א) עפ"ז
ההקדמה  לולא כי – "נכמרו" תיבת פי' אח"כ ורק יוסף רחמי נכמרו למה

ב) "נתגלגלו". וישלח) (כבפרש"י הוא נכמרו אא"פ gxkddפי' דביוסף
רחמיו נתגלגלו עשו אפילו שהרי "נתגלגלו", כשראהו skizלפרש

"אתגוללו" נכמרו) (בתיבת הת"א פי' שולל רש"י שאין ג) משתחווה.
אלא ובכ"מ), ז. מד, לקמן יח. מג, לעיל "נתחממו".o`ky(ע"ד פי' –

מ"לשון7) מביא שרש"י י"ל א)dpynבפשוטו כי: בב"מ, רק וזהו "
" נכתבה ברייתא וגם ברייתא, שהוא חייא" רבי "תני נאמר oeylaשם

חכמים "שנו דאבות רפ"ו [וראה גמ'). (משא"כ המשנה"oeylaמשנה

שרש"י  כ"מ שהביא א) ו, (לב"ב שטראשון הר"מ וראה שם. ובמפרשים
"ל' (תוספתא) לברייתא ב)dpynקורא .["xwire רבי) הוא בב"מ הפי' :

צ"ל שכן תני) שם.dpyndaחייא
" תיבת גם רש"י כותב שלכן שכן lrוי"ל לומר כוונתו כי (הכומר)"

" במקום במשנה המעטן",lrהוא
בגמ', מימרא שהוא ביבמות משא"כ

מ"לשון להביא מדייק דלמה צ"ע, גופא הא אבל –dpyn.דוקא "
"ובלשון דרש"י: שני בדפוס מהגירסא "בל'cenlzולהעיר (במקום כו'"

dpyn.("
פירות 8) שמטמין שפי' באדמה" "המכמר אי' דמעשרות ברפ"ד גם

בפיה"מ  (וכ"ה שלפנינו במשניות הגי' רוב אבל שיתבשלו. כדי
גם  והמדובר "ר", במקום "ן" – ה"מכמן" ועוד) רע"ב, ר"ש, להרמב"ם,
נוגע  אין שבהם זיתים) שם: בר"ש אבל שם, ורע"ב (פיה"מ פירות בשאר
הערה  לקמן ראה "המכמר" ולהגי' שלמה. מלאכת ראה החימום. ענין

.45
של 9) מ"כומר רש"י מביא שם, באיכה כי – ביותר ויוקשה א. צז,

מב"מ. ולא ענבים",
" שכותב שם ברש"י ביבמות lrוצע"ק שאינו ענבים)" של (הכומר

.48 הערה לקמן וראה בב"מ. אלא
ב.10) מ,
כו.11) ג, מ"א
ח.12) יא,
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אחיו" אל רחמיו נכמרו כי יוסף "וימהר הפסוק 1מן

המילה  את השני המתחיל" ב"דיבור רש"י, מצטט
משנה 2"נכמרו" ובלשון "נתחממו, על 3ומפרש:

בישרא  מכמר משום ארמי ובלשון זיתים, של ,4הכומר

קמטים 5ובמקרא  ונקמטו נתחממו נכמרו, כתנור עורנו
כשמחממין  עור כל דרך כן רעב, זלעפות מפני קמטים,

ונתכווץ". נקמט אותו

הוכחה  בכלל להביא רש"י צריך מדוע מובן

"נתחממו": היא "נכמרו" המילה שמשמעות לפירושו,

לראשונה  כאן נתקל למקרא" החמש שה"בן כיון
הפירוש 6בתורה  את להסביר צורך יש "נכמרו", במילה

הוכחה. באמצעות

להבין: יש אך

רש"י נזקק מדוע כמובן yelylא) שהרי, הוכחות?
zehyta מספר מובאות – רבות פעמים שהוסבר כפי ,

מספקת  אינה כשלעצמה מהן אחת כל כאשר הוכחות

אחת  כל אין במה א"כ – בכך מסייעות ואחרות
מספקת בנפרד ?eppipraמההוכחות

–xcqב) כלל מובן אינו רש"י בפירוש ההוכחות
"בלשון  מכן לאחר משנה", "בלשון אומר הוא תחילה

לכאורה, "ובמקרא": אומר הוא מכן לאחר ורק ארמי",

להיות הראשונה ההוכחה צריכה ,xwndn`היתה
נוספת, מעלה יש מה"מקרא" להוכחה כאשר ובמיוחד

– בפסוקנו המופיע ביטוי אותו בדיוק מופיע ששם

את  להביא צריך היה הכרחי, אם מכן, לאחר "נכמרו",
הגמרא  מן – מכן לאחר ורק משנה", מ"לשון ההוכחה

ארמי". "לשון

משנה" "בלשון ההוכחה את רש"י מביא מדוע ג)

מ"כומר  ולא מציעא, בבא במסכת זתים", של מ"כומר

ענבים" המוזכר7של ,ok iptl8 במסכת בגמ – רא
?9יבמות 

רש"י, היה צריך עצמה, ארמי" "בלשון גם ד)
בישרא" "מכמר הביטוי את במקום לציין לכאורה,

המופיע  כמרא" "בושלי הביטוי את פסחים, שבמסכת
ברכות  במסכת כן, .10לפני

בלשון  רש"י מביא מדוע להבין צריך מזה, יותר ה)

"נכמרו" המילה כאשר מ"איכה", פסוק "מקרא"
ב"מלכים" כבר זו 12וב"הושע"11מופיעה לא אשר –

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

ל.1) מג, פרשתנו
עוה"פ 2) "נכמרו" תיבת מעתיק אינו כת"י וברש"י דרש"י שני בדפוס

(כלומר) רחמיו נכמרו "מיד לפנ"ז לפרש"י בהמשך בא אלא מהכ',
.36 הערה לקמן וראה נתחממו".

משנה3) "ובלשון כת"י וברש"י א' [ובדפוס א. עד, וברש"י yiב"מ ."
משנה" "ובלשון שכתב ומה ב"בלע"ז"]. גם זתים" של "כומר פי' כת"י

.7 הערה לקמן ראה – שם בגמ' שהוא אף
בכמה 4) ליתא וכן "משום", תיבת ליתא בגמ' סע"א. נח, פסחים

.43 הערה לקמן וראה ראשון). דפוס (כולל דרש"י דפוסים
יוד.5) ה, איכה
בפרש"י6) שנמצא dfאף iptl רשב"י במאמר ד) (לג, וישלח :

רש"י צריך שם גם אבל רחמיו", רשב"י dpyn(שלכןeyxtl"שנכמרו מל'
"נתגלגלו". ד"ה בתחילת וכותב)

הטעם  בפרש"י דההקדמה ס"ה) (בפנים הביאור יותר יומתק א) עפ"ז
ההקדמה  לולא כי – "נכמרו" תיבת פי' אח"כ ורק יוסף רחמי נכמרו למה

ב) "נתגלגלו". וישלח) (כבפרש"י הוא נכמרו אא"פ gxkddפי' דביוסף
רחמיו נתגלגלו עשו אפילו שהרי "נתגלגלו", כשראהו skizלפרש

"אתגוללו" נכמרו) (בתיבת הת"א פי' שולל רש"י שאין ג) משתחווה.
אלא ובכ"מ), ז. מד, לקמן יח. מג, לעיל "נתחממו".o`ky(ע"ד פי' –

מ"לשון7) מביא שרש"י י"ל א)dpynבפשוטו כי: בב"מ, רק וזהו "
" נכתבה ברייתא וגם ברייתא, שהוא חייא" רבי "תני נאמר oeylaשם

חכמים "שנו דאבות רפ"ו [וראה גמ'). (משא"כ המשנה"oeylaמשנה

שרש"י  כ"מ שהביא א) ו, (לב"ב שטראשון הר"מ וראה שם. ובמפרשים
"ל' (תוספתא) לברייתא ב)dpynקורא .["xwire רבי) הוא בב"מ הפי' :

צ"ל שכן תני) שם.dpyndaחייא
" תיבת גם רש"י כותב שלכן שכן lrוי"ל לומר כוונתו כי (הכומר)"

" במקום במשנה המעטן",lrהוא
בגמ', מימרא שהוא ביבמות משא"כ

מ"לשון להביא מדייק דלמה צ"ע, גופא הא אבל –dpyn.דוקא "
"ובלשון דרש"י: שני בדפוס מהגירסא "בל'cenlzולהעיר (במקום כו'"

dpyn.("
פירות 8) שמטמין שפי' באדמה" "המכמר אי' דמעשרות ברפ"ד גם

בפיה"מ  (וכ"ה שלפנינו במשניות הגי' רוב אבל שיתבשלו. כדי
גם  והמדובר "ר", במקום "ן" – ה"מכמן" ועוד) רע"ב, ר"ש, להרמב"ם,
נוגע  אין שבהם זיתים) שם: בר"ש אבל שם, ורע"ב (פיה"מ פירות בשאר
הערה  לקמן ראה "המכמר" ולהגי' שלמה. מלאכת ראה החימום. ענין

.45
של 9) מ"כומר רש"י מביא שם, באיכה כי – ביותר ויוקשה א. צז,

מב"מ. ולא ענבים",
" שכותב שם ברש"י ביבמות lrוצע"ק שאינו ענבים)" של (הכומר

.48 הערה לקמן וראה בב"מ. אלא
ב.10) מ,
כו.11) ג, מ"א
ח.12) יא,
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בתנ"ך  הספרים בסדר קודמים שהם הם 13בלבד אלא ,
של  משמעותם עקב הוכחה, להוות יותר מתאימים אף
הן  בפסוקנו: הביטוי למשמעות הדומים הביטויים,
נחומי" "נכמרו והן במלכים רחמיה" "נכמרו הביטוי
כמו  בדיוק שבלב, לרגש בקשר מופיעים בהושע
הביטוי  ואילו שבפרשתנו. רחמיו" "נכמרו הביטוי

"epxer,לעור בקשר מופיע שב"איכה" נכמרו" כתנור
לחלוטין. שונה דבר וזהו

נכמרו" כתנור "עורנו ההוכחה את בהביאו ו)
רעב". זלעפות "מפני הפסוק: המשך את רש"י מצטט
זאת  לציין ומיותר לענין, קשור זה אין ולכאורה,

האחרות,14בהוכחה  בהוכחות רואים שאכן כפי .
מצטט  אינו שרש"י ו"ארמי", "משנה" את 15מלשון

הענין. המשך

רש"י  של הסברו את להבין קשה מזה יותר ז)
אותו  כשמחחממין עור כל דרך "כן הפירוש בסיכום
אלו  דברים של הקשר מהו – ונתכווץ" נקמט

?16לעניננו 

"כן... אלו מילים לכתוב צורך היה מקרה , בכל ח)
להפסיק ולא "קמטים", לאחר מיד rvn`aונתכווץ"

של המשךi"yxהסברו ידי זלעפות weqtdעל "מפני
רעב"?

.·
˙ÂÏ‡˘‰Â ,"ÂÈÓÁ¯ Â¯ÓÎ ÈÎ" ÏÚ È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ

ÍÎ ÏÚ
רש"י  פירוש את להסביר יש זאת כל  להבין כדי
"שאלו  רחמיו": נכמרו "כי הקודם, המתחיל" ב"דיבור
היכן  יודע ואיני לי היה אח לו אמר מאם, אח לך יש

ומה  לו אמר עשרה, לי יש לו אמר בנים, לך  יש הוא,
אמ  ובכר... בלע לו אמר שמות שמם, של טיבן מה לו ר

אשר  והצרות אחי עלֿשם כולם לו אמר הללו,
בכור  שהיה בכר האומות, בין שנבלע בלע מצאוהו.
כל  של המשמעות את לפרש רש"י ממשיך (וכך לאמי

zxyr לפירושו המקור את בסוף בהוסיפו השמות,
סוטה" במסכת נכמרו 17"כדאיתא מיד ומסיים) ,

רחמיו".

ב"דיבור" רש"י מקדים מדוע להבין: קשה ומיד
לפני  ל"נכמרו", הגורם את בהרחבה לפרט הראשון

עצם את השני ב"דיבור" מסביר המילה zernynשהוא
"נכמרו"?

zehyta נחוץ ראשית, להיפך: להיות הסדר צריך
–dnלדעת ורק dlindמשמעותidnארע "נכמרו",

לכך. הגורם את להבהיר מתאים מכן לאחר

הפסוק  של בפירושו הקושי מהו א) קשה: כמוֿכן
את  רש"י מביא כך שמשום מקרא, של פשוטו עלֿפי
ראה  כאשר פשוט: הכל לכאורה, בהרחבה? חז"ל דברי
בהיותו  בנימין, את רבות שנים של תקופה לאחר יוסף
למכירתו  קשר לו היה לא אשר "מאמו", היחיד אחיו

רחמיו". "נכמרו הרי וכדומה,

עם  שיחד להסביר מוכרח שרש"י נאמר, אם אף ב)
שמספרים  כפי לבנימין, יוסף בין דוֿשיח התנהל זאת
בלבד, הסיפור תחילת את לצטט היה די – חז"ל

ולציין  וכו'", אח לך יש המקור 18"שאלו –19את
סוטה" במסכת כל 20"כדאיתא את למצוא ניתן ששם –

ביאור 21הפרטים  ובמיוחד ההרחבה, כל מוסיפה מה .
lkלהבנת הפסוק hytdהשמות, ?22של
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כו'.13) כתובים של סידרן כו' נביאים של סדרן ב) (יד, ב"ב ראה
הכתוב.14) התחלת רק שמביא כאן בראב"ע וכמו
(15.43 הערה ולקמן 7 הערה לעיל ראה אבל
(16– ד"נכמרו השייכות מבוארת רש"י שמסיום אפ"ל הי' לכאו'

ונתכווץ  "נקמט" שנתחמם שעי"ז לבכות", "ויבקש לההמשך נתחממו"
בפרשתנו  רש"י פי' דיפה שכ' השלם ערוך [וראה לבכי' ומביא הלב
זתים  של כומר מן ראי' והביא קמטים" קמטים ונקמטו נתחממו "נכמרו
הוחמם  פרש"י כו' ובפסחים בב"מ אבל מקשה (ועפ"ז בשרא ומכמר

כו')], חימום
כל דרך "כן ברש"י מפורש שהרי הוא, גדול דוחק (ולא xerאבל "

ybxd.(הלב
– נכמרו הוא: העיקר כאן בדבריו שרש"י לא).enngzpופשוט (ותו

מביאו  הי' לא – בפרשתנו הכ' לבאר כו'" דרך "כן בכתבו כוונתו הי' ואם
(שהמדובר דאיכה קרא כותבו xeraבביאור הי' אלא פירושו, ובסיום (

פי'. בהתחלת
(בשינויים).17) ב לו,
"והצרות 18) התיבות שלאחר דרש"י ראשון בדפוס הוא עד"ז

השמות. של הפירוש ומשמיט בסוטה", "כדאיתא מסיים שמצאוהו"
כדאיתא  "וכו' ומסיים הראשונים שמות ב' של הפי' מובא כת"י וברש"י

סוטה". במס'
(19.22 הערה לקמן ראה
"עקר 20) הגמ' התחלת רק שמביא חוקת פ' בסוף פירש"י וע"ד

(בברכות)". הרואה ל"פרק (לפנ"ז) ומציין וכו' פרסי תלתא בר טורא
שמות 21) מפרט כשהכתוב כא) (מו, בויגש להביאו יכול שרש"י או

בנימין. בני
סוטה,22) במס' כדאיתא ומדייק רש"י מביא למה צלה"ב: גם

מציין רש"י דאם כמ"פ להדרש hxtneשמדובר כוונתו מסויים וספר מקור
ההוא במקום דרש wec`כמו"ש ובנדו"ד – במק"א מדרז"ל ולשלול

(ותנחומא  ד' שם תנחומא שם. ויגש תיב"ע בדרז"ל: בכ"מ נמצא השמות
מזו: ויתירה קנ. רמז פרשתנו יל"ש ח). (פצ"ד, שם ב"ר שם). באבער

הובא סוטה דרש wxבמס' הובא הנ"ל במדרשים ואילו השמות, דרש
ויוסף, בנימין בין והשקו"ט דכאן להמאורע בהמשך i"yxitakהשמות

בשינויים). כי (אף
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של  ב"פשוטו זה כל נרמז היכן אחרות: במילים
רש"י? מפרש זה את אשר מקרא",

בנימין? בני בכלל לכאן קשורים כיצד ועיקר: ג)
ויגש! בפרשת מסופר שעליהם

" ומדייק רש"י מוסיף מדוע רחמיו",cinד) נכמרו
רש"י שהרי לכך, המקור הפסוק `epiומהו מן מצטט

"וימהר"? המילה את

.‚
"...Â¯ÓÎ"Ï Ì¯Â‚‰ ‰˙È‰ ‡Ï ÔÈÓÈ· ˙ÈÈ‡¯

הוא: לכך ההסבר

"נכמרו  שיוסף שטחי, במבט שנראה כפי לומר, אין
אם  כי בנימין, את ראותו מפני לבכות" ויבקש רחמיו...
יוסף  "וירא לאחר מיד להתרחש זאת כל היה צריך כך

הפרשה  בתחילת כנאמר בנימין", את ובמיוחד 23אתם ,
" של באופן זה שהיה נאמר יוסף",xdnieכאשר

את  וירא עיניו "וישא לאחר בסמוך לפחות, או
אמו" בן אחיו כאשר 24בנימין הפרשה, בסוף כנאמר ,

בביתו. יוסף עם יחד השבטים התכנסו

הפעם  לאחר שאפילו מספרת, שהתורה כיון אך
ולאחר  אחיכם" "הזה יוסף שאל "וירא" של השניה
נאמר  מכן לאחר ורק בני", יחנך "אלקים אמר מכן

הוכחה, זאת הרי רחמיו" גרם ly`"נכמרו "וירא"
לבכות". "ויבקש כדי עד ל"נכמרו"

מובנת לכך משנה zehytaוהסיבה בהיותו יוסף, :
לא  "ובלעדיך של במצב כך, כל ארוכה תקופה למלך

ממך" אגדל הכסא "רק רגלו" ואת ידו את איש ,25ירים
הוא  אחיו כלפי ובמיוחד ובעוז, בתקיפות בודאי נהג
למרות  לפיכך, וקשוח. כתקיף להיראות בודאי השתדל
בקרבו  התעוררה אמו" בן "אחיו בנימין את שבראותו
עצמו  את הציגו לפני בוודאי, הרי עזה, התרגשות
אותו, שסבבו האנשים של בנוכחותם ובמיוחד לאחיו,
הביע  ולא התרגשותו, את למלך, כמשנה יוסף, הסתיר
כאשר  מכן, לאחר שגם שרואים כפי חוץ, כלפי אותה

שמה". ויבך החדרה "ויבוא אז הרי לבכות" "ויבקש

ביטוי  כולה בפרשה מוצאים אין אכן ולפיכך
וכדומה  בכי ובמיוחד יוסף, למרות 26להתרגשות ,

רבים  דברים ושמע ראה הוא אחיו עם שיחתו שבמשך
התרגשות  לידי אותו הביאו בוודאי של 27אשר צערו –

הנהגתו  מפני זאת הביע שלא אלא וכדומה, אביו
.28התקיפה 

.„
ÔÈÓÈ· È„ÏÈ ˙Â„Â‡ ÔÈÓÈ·Ï ÛÒÂÈ ÔÈ· ‰ÁÈ˘‰

"...Â¯ÓÎ „ÈÓ"Ï ‰Ó¯‚
הפסוקים  ממשמעות לומר, הכרחי שכך וכיון
ויאמר  בנימין... את (יוסף) "וירא שלאחר והמשכם,
מאשר  יותר שהשפיע אחר מאורע התרחש אלקים..."

בנימין"."וירא את

הדבר, היה מה במפורש מציינת אינה שהתורה כיון
זה שהיה לומר בני",jyndaהכרחי יחנך ל"אלקים

הוא,zekxalבהמשך הקדושֿברוךֿ מאת בנימין של
לגבי  ובמיוחד יוסף, על והשפעה קשר להן יש אשר
לידי  הביא זה ענין שהרי כ"אחיו", בנימין אל יחסו

אל רחמיו להביא `eig"נכמרו רש"י מוכרח לפיכך ."
לך מ"יש החל בדבריו, ההרחבה כל m`nאת g`,"

דוקא. אמו" בן "אחיו בתחילה כנאמר

כיון  בנימין, לבני גם קשר לכך להיות צריך אך
בני", יחנך ל"אלקים בהמשך ארע yexitשהדבר itle

i"yx"ל בדומה היא `miwlהכוונה opg– עבדך" את
"הילדים" אודות מדובר זה שבפסוק – לא 29יעקב אך ,

ההתרגשות  על אלא כשלעצמם, הילדים אודות
אשר  בנימין, לבין יוסף בין גורמים שהם והאחוה
אחיו". אל רחמיו "נכמרו נגרם עלֿידיֿזה דוקא עלֿכן
שיחה, התנהלה לבנימין יוסף שבין רש"י אומר לפיכך

האחוה  רגשי את עוררה עד 30אשר בלתיֿרגיל, באופן
השפיעה זו שיחה למרות gxkdaאשר יוסף, על

לבכות". "ויבקש לידי להגיע התקיפה, הנהגתו

הדברים  את בהרחבה רש"י מביא מדוע מובן בכך
לו..." אמר שם 31"שאלו... כל של הפירוש ואת  ,

הפרטים  כל עם – בשלימות סתם, "יחנך" כי בנפרד,
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טז.23) מג, פרשתנו
כט.24) שם,
מ.25) מא, מד. מא, פרשתנו
שהיו 26) ששמע לפי – ויבך" מעליהם "ויסב כד) (מב, בכ' מלבד

הוצרך  לא ב) ולכן רחמיו", "נכמרו לא א) שם: אבל (פירש"י), מתחרטין
ש" ורק כבכאן. פניו ולרחוץ ה"חדרה" נתרחק aqieלילך  – מעליהם

" (פרש"י) בוכה" יראוהו שלא עד"ז ayieמעליהם וראה אליהם".
כאן. אברבנאל

ויזכור 27) ארצה.. אפים לו "וישתחוו אחיו באו כאשר תיכף וכמו
אחים  עבדיך עשר "שנים יג) (שם, לו שאמרו מה וֿט); (מב, וגו'" יוסף

עו  שיעקב גו'"; הקטן והנה גו' וכיו"ב.אנחנו כח). (מג, חי דנו
צריך 28) הכתוב ואין עדכ"ז, שבכה לומר אפשר עצמו לבין ובינו
לספרו.
ה.29) לג, וישלח
רחמיו30) נכמרו "כי מדגיש הכתוב `eigדהרי l`."
"ורבותינו 31) ע"ז רש"י כתב שלא ג"כ מובן בפנים המבואר וע"פ
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של  ב"פשוטו זה כל נרמז היכן אחרות: במילים
רש"י? מפרש זה את אשר מקרא",

בנימין? בני בכלל לכאן קשורים כיצד ועיקר: ג)
ויגש! בפרשת מסופר שעליהם

" ומדייק רש"י מוסיף מדוע רחמיו",cinד) נכמרו
רש"י שהרי לכך, המקור הפסוק `epiומהו מן מצטט

"וימהר"? המילה את

.‚
"...Â¯ÓÎ"Ï Ì¯Â‚‰ ‰˙È‰ ‡Ï ÔÈÓÈ· ˙ÈÈ‡¯

הוא: לכך ההסבר

"נכמרו  שיוסף שטחי, במבט שנראה כפי לומר, אין
אם  כי בנימין, את ראותו מפני לבכות" ויבקש רחמיו...
יוסף  "וירא לאחר מיד להתרחש זאת כל היה צריך כך

הפרשה  בתחילת כנאמר בנימין", את ובמיוחד 23אתם ,
" של באופן זה שהיה נאמר יוסף",xdnieכאשר

את  וירא עיניו "וישא לאחר בסמוך לפחות, או
אמו" בן אחיו כאשר 24בנימין הפרשה, בסוף כנאמר ,

בביתו. יוסף עם יחד השבטים התכנסו

הפעם  לאחר שאפילו מספרת, שהתורה כיון אך
ולאחר  אחיכם" "הזה יוסף שאל "וירא" של השניה
נאמר  מכן לאחר ורק בני", יחנך "אלקים אמר מכן

הוכחה, זאת הרי רחמיו" גרם ly`"נכמרו "וירא"
לבכות". "ויבקש כדי עד ל"נכמרו"

מובנת לכך משנה zehytaוהסיבה בהיותו יוסף, :
לא  "ובלעדיך של במצב כך, כל ארוכה תקופה למלך

ממך" אגדל הכסא "רק רגלו" ואת ידו את איש ,25ירים
הוא  אחיו כלפי ובמיוחד ובעוז, בתקיפות בודאי נהג
למרות  לפיכך, וקשוח. כתקיף להיראות בודאי השתדל
בקרבו  התעוררה אמו" בן "אחיו בנימין את שבראותו
עצמו  את הציגו לפני בוודאי, הרי עזה, התרגשות
אותו, שסבבו האנשים של בנוכחותם ובמיוחד לאחיו,
הביע  ולא התרגשותו, את למלך, כמשנה יוסף, הסתיר
כאשר  מכן, לאחר שגם שרואים כפי חוץ, כלפי אותה

שמה". ויבך החדרה "ויבוא אז הרי לבכות" "ויבקש

ביטוי  כולה בפרשה מוצאים אין אכן ולפיכך
וכדומה  בכי ובמיוחד יוסף, למרות 26להתרגשות ,

רבים  דברים ושמע ראה הוא אחיו עם שיחתו שבמשך
התרגשות  לידי אותו הביאו בוודאי של 27אשר צערו –

הנהגתו  מפני זאת הביע שלא אלא וכדומה, אביו
.28התקיפה 

.„
ÔÈÓÈ· È„ÏÈ ˙Â„Â‡ ÔÈÓÈ·Ï ÛÒÂÈ ÔÈ· ‰ÁÈ˘‰

"...Â¯ÓÎ „ÈÓ"Ï ‰Ó¯‚
הפסוקים  ממשמעות לומר, הכרחי שכך וכיון
ויאמר  בנימין... את (יוסף) "וירא שלאחר והמשכם,
מאשר  יותר שהשפיע אחר מאורע התרחש אלקים..."

בנימין"."וירא את

הדבר, היה מה במפורש מציינת אינה שהתורה כיון
זה שהיה לומר בני",jyndaהכרחי יחנך ל"אלקים

הוא,zekxalבהמשך הקדושֿברוךֿ מאת בנימין של
לגבי  ובמיוחד יוסף, על והשפעה קשר להן יש אשר
לידי  הביא זה ענין שהרי כ"אחיו", בנימין אל יחסו

אל רחמיו להביא `eig"נכמרו רש"י מוכרח לפיכך ."
לך מ"יש החל בדבריו, ההרחבה כל m`nאת g`,"

דוקא. אמו" בן "אחיו בתחילה כנאמר

כיון  בנימין, לבני גם קשר לכך להיות צריך אך
בני", יחנך ל"אלקים בהמשך ארע yexitשהדבר itle

i"yx"ל בדומה היא `miwlהכוונה opg– עבדך" את
"הילדים" אודות מדובר זה שבפסוק – לא 29יעקב אך ,

ההתרגשות  על אלא כשלעצמם, הילדים אודות
אשר  בנימין, לבין יוסף בין גורמים שהם והאחוה
אחיו". אל רחמיו "נכמרו נגרם עלֿידיֿזה דוקא עלֿכן
שיחה, התנהלה לבנימין יוסף שבין רש"י אומר לפיכך

האחוה  רגשי את עוררה עד 30אשר בלתיֿרגיל, באופן
השפיעה זו שיחה למרות gxkdaאשר יוסף, על

לבכות". "ויבקש לידי להגיע התקיפה, הנהגתו

הדברים  את בהרחבה רש"י מביא מדוע מובן בכך
לו..." אמר שם 31"שאלו... כל של הפירוש ואת  ,

הפרטים  כל עם – בשלימות סתם, "יחנך" כי בנפרד,
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טז.23) מג, פרשתנו
כט.24) שם,
מ.25) מא, מד. מא, פרשתנו
שהיו 26) ששמע לפי – ויבך" מעליהם "ויסב כד) (מב, בכ' מלבד

הוצרך  לא ב) ולכן רחמיו", "נכמרו לא א) שם: אבל (פירש"י), מתחרטין
ש" ורק כבכאן. פניו ולרחוץ ה"חדרה" נתרחק aqieלילך  – מעליהם

" (פרש"י) בוכה" יראוהו שלא עד"ז ayieמעליהם וראה אליהם".
כאן. אברבנאל

ויזכור 27) ארצה.. אפים לו "וישתחוו אחיו באו כאשר תיכף וכמו
אחים  עבדיך עשר "שנים יג) (שם, לו שאמרו מה וֿט); (מב, וגו'" יוסף

עו  שיעקב גו'"; הקטן והנה גו' וכיו"ב.אנחנו כח). (מג, חי דנו
צריך 28) הכתוב ואין עדכ"ז, שבכה לומר אפשר עצמו לבין ובינו
לספרו.
ה.29) לג, וישלח
רחמיו30) נכמרו "כי מדגיש הכתוב `eigדהרי l`."
"ורבותינו 31) ע"ז רש"י כתב שלא ג"כ מובן בפנים המבואר וע"פ



uwnמ zyxt zegiyÎihewl

חשוב  פרט כל רחמיו". ל"נכמרו הסיבה את מהווה –
בנימין  שבין המיוחדים והרגש האחוה את לעורר כדי

רק 32ליוסף  יוסף מכירת בזמן היה שבנימין למרות כי, .
בערך  שנים (עשר) תשע במשך33בן הרי ,lk השנים

בן  אחיו יוסף, אודות להרהר הפסיק לא הוא הללו
צערו  את שביטא כך כדי עד צרותיו, ואודות אמו,

בשמות מובע צערו מכך, ויותר ילדיו. lkבשמות
צער  געגועים, של אחר באופן שם ובכל ילדיו, 34עשרת

כך  מצאוהו, אשר והצרות אחי שם על – וכדומה
בן  אחיו את יזכיר הוא מילדיו, כלשהו ילד שבהזכירו

.35אמו 

היה  יכול לא מדוע להבין ניתן זה, כל לאחר ורק
" רש"י שמדייק וכפי בתקיפותו, להמשיך cinיוסף

רחמיו". נכמרו

.‰
‰ÏÈÓ‰ ˙ÂÚÓ˘Ó ˙‡ ¯È‰·Ó "Â¯ÓÎ"Ï Ì¯Â‚‰

ובהרחבה, תחילה, רש"י מפרש מדוע מובן בכך

"נכמרו" המילה את הסבירו לפני ל"נכמרו", הגורם את
פשוטו  פי על שהכרחי זה, פירוש דוקא כי – עצמה

את מבהיר מקרא, "נכמרו"zernynשל :36המילה

מיוחדת  התרגשות על כאן מדובר להיות שצריך כיון
הרגש  מאשר יותר הרבה חזקה יוסף, אצל ביותר

אחיו" בנימין את (יוסף) "וירא בעקבות שהתעורר
היא  "נכמרו" של שהמשמעות מובן, הרי כדלעיל,

כתרגום  ולא – ועזה חמה התרגשות "נתחממו",

אתגוללו" "נכמרו: רגילה 37אונקלוס התרגשות –38.

.Â
˙„ÁÂÈÓ ˙Â˘‚¯˙‰ Y Ô‡Î "Â¯ÓÎ"

ממשמעות  אם גם כי בכך, מסתפק אינו רש"י אך

היא  רחמיו" "נכמרו של שהמשמעות מובן הפסוקים

אין  עדיין "אתגוללו", מאשר יותר חזקה התעוררות
משמעות  בתוכה כוללת "נכמרו" שהמילה הוכחה זאת

רש"י  מביא לכן אחר. דומה פירוש ולא "נתחממו", של

המילה.zernynlהוכחה
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הוא פירושו שבסוף סוטה" במס' "כדאי' הציון וגם וכיו"ב, wxדרשו"
השקו"ט* פרטי גם כי פירושו), תחילת על (ולא השמות דרש על
לו  אמר ובנימין מאם"** אח לך "יש ההתחלה וגם פשש"מ, מסבירים

כו'". לי הי' "אח
בלבו 32) שיתמרמר לבבו.. "יחם (59 הערה (דלקמן ביאוה"ז ראה

רחמיו". נכמרו כי כמ"ש זולתו בצער בראותו
שעבד 33) לפני נולד ויוסף שנה, י"ז בן בהיותו נמכר יוסף דהרי

בא"י  נולד ובנימין ט), כח, תולדות (פרש"י לבן בצאן שנים שש יעקב
היותו  ואחר הנ"ל, שנים שש אחר יח) שם ובפרש"י ואילך טז לה, (וישלח
שתי  שם): (תולדות ישן וברש"י יז. לג, שם (פרש"י חדשים י"ח בדרך

בדרך). ששהה שנים
מוכח 34) שמהפסוק מכיון כי סוטה, ממס' דוקא רש"י הביא ולכן

אל רחמיו איך`eigש"נכמרו מבואר סוטה במס' רק – "lky הוא שם
בתנחומא  משא"כ מצאוהו". אשר "הצרות או ומעלותיו, אחי" "ע"ש או
.(38 הערה לקמן עוד (וראה זה מטעם אינו מהשמות ב' או שא' וב"ר,

ואח"כ  אמו בן אחיו ע"ד בתחלה הדברים סדר דוקא בסוטה וכן
כנ"ל. בקרא הסדר שהוא כמו – ב"יחנך" המרומזים בנים ע"ד

בנים  שיו"ד מבואר סוטה במס' כי הפשט) ע"ד שאינו (אלא עוי"ל
שבטים.. י"ב ממנו לצאת יוסף ראוי "הי' – ליוסף שייכים בנימין של אלו

מבנימין יצאו שהם `eigואעפ"כ ביותר ויומתק שמו". על נקרא וכולן
ויוסף. בנימין של האחוה במיוחד הדגישו

בפרש"י  (גרא: סוטה ומס ' פרש"י שבין השמות שבמדרש והשינויים
אב  מפי – בפרש"י מופים: כו'. שגר – ובסוטה באכסניא, שנתגייר –

או סוטה, במס' גירסתו היתה שכן י"ל, – ליתא) – ובסוטה yxtnyלמד,

האיכא  וגם שלפנינו, הגמ' כגירסת הובא דרש"י ב' ובדפוס הגמ'. דברי כן
"וארד". בהשם .n"k`eדאמרי

ועפ"ז 35) אחיו. יוסף את מזכירין כולם – בניו ועשרה בנימין – עפ"ז
רש"י  מעתיק למה א) בפשש"מ"): המתיישב "הרמז ע"ד (עכ"פ לבאר יש
בלע  א"ל בנים לך יש בקצור: והול"ל שמם", יש.. "א"ל האריכות גם
תיבת  גם מהכתוב מעתיק למה זה) (שלפני אלקים בד"ה ב) וגו'. ובכר

עבדך" "את התיבות גם – ובפי' "בני",
" מדכתיב הביאור: ונקודת –z`,בכלל יעקב שאין מודגש עבדך"

כולל  – בני" "יחנך מדכתיב השבטים, עשר אחד  על רק שייך ו"חנון"
"יחנך" ברכה שלשון אלא בנימין, על) קאי העיקר – אדרבא (ובפשש"מ

כבפנים, בנים לברכת שייך –
"יש כשדייק dxyrולכן il בדומה דיוסף "יחנך" בזה גם הרי – "

אנשים. יא' – דיעקב ל"חנן"
תואר  בחירת ב) מיותר. "בני" לכאורה א) יומתק: גם ועפ"ז

"בני". – כאן החביבות
אחד 36) (בד"ה) בהמשך כ"ז להיות שאפשר ויומתק יובן ועפ"ז

ד"נכמרו". חדש ד"ה דליתא (2 בהערה (הובאה וכהגירסא
(37" ובת"י טוב. שכל במדרש יונתן eygxוכ"פ ובפי' רחמוי",

הוא  והושע במלכים שבתרגום אף כו'", ונדנוד נענוע "שענינו
בפנים. כדלקמן "אתגוללו",

מסיים 38) ששם תנחומא, ממדרש השמות דרש הביא לא ולכן
שעה שהדיבור elblbzp"באותה הסיום בכלל אין ובב"ר יוסף". רחמי

כו'". רחמיו ל"נכמרו הביא הנ"ל

b"deya d`x ± miiepiya) l"fx y"n i"yx `ian ,'ek deg` c"r cgein xeaic o`k 'idy gkeny oeikn `l` ,n"yyta migxken mixacd ihxt oi`y l"t` wgeca (*
oeik ,a"eike "eyxc epizeax" micwdl jixv epi`e ,(`adoiprdy,n"yyta gxken t"kr

oi`y dfk oecpa la`mihxtd.l"pk ,mda xvwl l"ed ± xwire cere .eyexitl xewnd oiivl l"ed n"yyta migxken
oinipa l"` 'ek zeny rny in el`yy xg`l wxe .(`negpz) "dy` jl yi" e` ,(x"a) "oipa jl zi`" le`yl ligzdy `l` ,ef dlgzd `zil `negpze x"cna (**

ae) .('l iepiya x"aae .`negpz) "'ek in` oa ig` lr mlek"my la` ,(b"vta (wral` z`ved) x"a i"zka `ed f"cre) "g` jl yi" sqei zl`ya `aed my y"li
el l`ey 'ide" ligzncrl` eingx exnkp) deg`d c"r 'id xeaicdy oeikn la` ,(y"lid i"yx d`x m`d h"ewyd recie ± "eig` oiprl ribdyeig`wznei ± 'eke (

.miptak ,'ek mipa jl yi ± "jpgi" k"g`e "'ek g` jl yi" le`yl ± "en` oa eig`" dlgza ,`xwa xcqd t"r k"b xeacd 'idy xnel n"yyta
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הוכחה  מביא רש"י אין מדוע בפשטות מובן זה לפי
בהושע: נחומי" ומ"נכמרו במלכים, רחמיה" מ"נכמרו

בלב  הרגשה על מדובר שם שגם משום דוקא

ברורה, כהוכחה זאת להביא אפשר אי הרי כבפסוקנו,
"נתחממו" היא כאן "נכמרו" המילה אף 39שכוונת –

לפי הכרחי שם שגם נאמר על oiprdאם שמדובר בכלל
עזה  במה40התרגשות כי ,zernyn המילה של זו

בתרגום  והראיה: בעניננו? מאשר שם יותר 41הכרחית

"אתגוללו" כאן: שנאמר כפי בדיוק שם, גם .42נאמר

זהה  מביטוי הוכחה להביא רש"י חייב לפיכך

ד  מצביעה שמהותו אחר, לענין בקשר על המופיע וקא
"נתחממו". המשמעות

(שהיא  משנה מ"לשון רש"י מביא ראשונה הוכחה

של  הכומר על הפסוקים) ללשון בדומה הקודש, לשון
שבו הכלי הוא "כומר" הזיתים,minngnזיתים". את

היא  "נכמרו" – "כומר" הביטוי שמשמעות מובן ומכך
חמימות.

.Ê
"ÈÓ¯‡ ÔÂ˘Ï"Ó ‰ÁÎÂ‰· Í¯Âˆ‰
הוכחה אינה בלבד מ"כומר" ההוכחה ,znlyenאך

מקום  בשום נאמר לא אם לשאול: עדיין ניתן כי
ze`cea נקבע כיצד חמימות, מלשון הוא ש"כומר" ,

שזהו  ייתכן ההתחממות? משום "כומר" נקרא זה שכלי
אחרת? מסיבה הכלי שם

– ארמי" מ"לשון נוספת הוכחה רש"י מביא לכן
היא  ש"מכמר" בבירור רואים שם בישרא". "מכמר

על 44החימום 43פעולת  מוכיחה ארמי" ו"לשון –

את  מבארת בכלל שהגמרא כשם המשנה", "לשון
היא אשר המילה dnecaהמשנה, שגם המקרא, ללשון

של שורש מאותו היא  שזוהי zening45"כומר" כיון ,

הכלי. מטרת

.Á
‡¯Ó‚· ÌÈÓ„Â˜ ˙ÂÓÂ˜ÓÓ ‰¯Â¯· ‰ÁÎÂ‰ ÔÈ‡

ההוכחה  את רש"י מביא לא מדוע מובן זה לפי

בגמרא  קודמים במקומות המופיע "כומר" :46מהביטוי

מופיע  יבמות, שבמסכת ענבים", של "כומר הביטוי

ישנים, שפתי "דובב שם: הגמרא לדברי בהמשך

שמניח  כיון ענבים, של כומר מה ענבים. של ככומר
– חכמים..." תלמידי אף דובב, מיד עליו אצבעו אדם

הוכחה  אין בישרא", ב"מכמר נסתייע אם אף ולכן
מלשון  היא שהכוונה ענבים" של מ"כומר ברורה

אינו  שה"כלי" להבין ניתן הענין תוכן לפי כי חמימות,

מפני  אלא החימום, פעולת עקב "כומר" נקרא
מן miveglשהענבים וניגר תוסס היין ולפיכך בו
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על 39) (וסמך  לשיטתו פי' כי כו'", "נתחממו שם בהושע ופרש"י
כאן. הכריח) שכבר מה

ויש 40) ואונקלוס ת"י וכן "נתגלגלו.. פי' שם בהושע ברד"ק
דפרשתנו  הכ' הביא כומר) (ערך שלו השרשים ובס' נתחממו". מפרשים
ובס' נתחממו". פירוש או כתרגומו, והמו נתגלגלו "פירוש וכ' ושבהושע,
רק  ופי' והושע ודמלכים דפרשתנו הכ' הביא ג'נאח בן לר"י השרשים

ואכ"מ. המו". "כמו
ובהושע.41) במלכים
כי 42) במלכים, עוה"פ לפרשו צריך אינו כאן פי' שכבר לאחר אבל

היא  שהל' א) בהושע: משא"כ רחמי'", "נכמרו והענין הל' אותם הם שם
בהקב"ה.inegp"נכמרו מדובר ב) ."

הערה  לעיל (הובא בהושע רק פי' לנ"ך בפי' הרד"ק שגם ולהעיר
במלכים ולא (40f"ptly ראשונה הרד"ק פי' מהם מי בירור שצריך אלא

בזמן.
הוא 43) בשרא מכמר וגם נפעלו, "נתחממו" פרש"י כאן ועוד:

גי') (לכמה שלכן וי"ל "כומר"). (משא"כ הבשר חימום – נפעל שהבשר
אפשר  כשלעצמו, בשרא" "מכמר כי "משום", התיבה גם רש"י הביא

הוא שפירושו משמע lretyלומר "משום" הל' אבל הבשר, חימום
(גם) יתחמם okezlשמרמז שהבשר חוששין אם היא שמחלוקת שם, הגמ'

ובפרש"י. עיי"ש לא, או (מעצמו)

(ולא 44) ארמי" בל' "נתחממו רק פרש"י שבהושע מה יומתק ועפ"ז
ואינו  בפרשתנו פי' על שסומך שי"ל ע"ז (נוסף כי משנה) ל' גם הביא

כ  עוה"פ לכפול פירושו צריך "מכמר" ארמי בלשון הנה) הפרטים, ל
" פי' כומר) (ד"ה בפירושו שם ביבמות ולכן כבפנים. enk"נתחממו"

על  שם ובפסחים שם)* כומר פי' מבאר דזה (-היינו בשרא" מכמר
" רק כ' בשרא" מה dnece"מכמר מובן ועפ"ז זיתים". של הכומר על לו

הוא  דנכמרו שמבואר נכמרו, כי עה"כ (56 הערה לקמן (נסמן שבדרושים
בשרא". מכמר מל' "נכמרו רק מובא חמימות,

ולא 45) זיתים" של "כומר רש"י שהביא מה טעם עוד י"ל עפ"ז
בערוך  וכ"ה (כירושלמי "המכמר" שם גרסי' אם דגם – דמעשרות דרפ"ד

ופי' בהפועל, שם קאי הרי – בזיתים ומדובר ickזיתיםonehועוד)
בירוש'). פ"מ וראה שם. צדק מלכי בן מהר"י פי' (ר"ש. כו' שיתחממו
כומר  בלשון "במתני' תני חייא שר' שבב"מ, זיתים של בכומר משא"כ

xnel לקמן וראה כו'). הכומר על ד"ה שם ב"מ (פרש"י נתחממו" שכבר
.51 הערה

מקום46) עיקר הוא דבב"מ א) משא"כ oiprdעוי"ל: והסוגיא,
רק שהוא `abביבמות jxc" –dn עיקר ב) כו'". ענבים של כומר

ענבים  למכמר רגילות דאין בענבים משא"כ בזתים, הוא דכומר המציאות
הבאה. שבהערה בכורות פרש"י וראה שם). ב"מ – תני (תוד"ה

."xnkn" zaiz f"ptl `xnba my `aed ik ± "xnek" yexitl xewnk "`xya xnkn" `iad `l "mizif ly xnek"a n"aay dne (*
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המילה 47הענבים  משמעות שזוהי לחשוב, היה וניתן ,
.48"כומר"

שבמסכת  כמרא" "בושלי בארמית מהביטוי גם
בקשר  דוקא זו במילה שמשתמשים הוכחה אין ברכות

לתמרים  תואר זהו ששם, משום חימום, ,49לפעולת
אף  "כמרא", בביטוי להשתמש שניתן הוכחה זו ואין

חמימות  של תואר שם זהו ונפעל 50אם כפועל ,51.

.Ë
"·Ú¯ ˙ÂÙÚÏÊ ÈÙÓ" ˜ÂÒÙ‰ Í˘Ó‰Ó ‰ÁÎÂ‰‰
רוצה  "נכמרו", היא כאן המופיעה שהמילה כיון
– בתורה בדיוק זהה ממילה גם הוכחה להביא רש"י
עורנו  מ"ובמקרא ההוכחה את גם מביא הוא ולכן
היא  רש"י, לפי המשמעות, כאן שגם נכמרו", כתנור

"נתחממו".

לפרש  ניתן שם "נכמרו" המילה שאת כיון אך
אחרים  מפרשים מסבירים כך ואכן "נשחרו", ,52מלשון

"מפני  הפסוק המשך את לפירושו כהוכחה רש"י מביא
רעב": זלעפות

אך  ישחיר, שה"עור" לכך לגרום עלול רעב אמנם,
להשוואה  בנוסף בסופו, שוב זאת מקשר שהפסוק כיון

וחום  אש "זלעפות", המילה עם "כתנור", ,53הקודמת
היא  כאן "נכמרו" של שהמשמעות ההגיון, מחייב

"נתחממו".

.È
˙‡·ÂÓ ‡¯˜Ó‰ ÔÂ˘ÏÓ ‰ÁÎÂ‰‰˘ ÍÎÏ ¯·Ò‰‰

ÛÂÒ·
היא  נכמרו", כתנור "עורנו הפסוק משמעות אם אך
השאלה: נשארת הרעב, עקב "מתחמם" רק שה"עור"

מקונן  שהנביא הנוראים היסורים כאן מתבטאים במה
אינה  "נכמרו" שהמילה רש"י, מבאר לכן עליהם?
אם  כי "נתחממו", של המשמעות את רק כאן מכילה

קמטים" קמטים "נקמטו המשמעות את "כן 54גם כי
ולפיכך, ונתכווץ". נקמט אותו כשמחממין עור כל דרך
לפרט  צורך אין התחמם, שהעור בתורה נאמר כאשר

"דרך כך כי בכך, הכרוכים הנוראים היסורים lkאת
להבין  ניתן וכבר ונתכווץ", נקמט אותו כשמחממין עור

בכך. הכרוך העינוי גדול כמה עד

בסוף  רק זו הוכחה רש"י מביא מדוע מובן זה לפי
שזהו  ולמרות מקרא" "לשון שזוהי למרות דבריו,
כיון  שבפרשתנו: "נכמרו" לביטוי בדיוק זהה ביטוי

המי  "נקמטו...".שמשמעות גם היא "נכמרו" לה
הפסוק  של העיקרית המשמעות זוהי הרי 55ואדרבה, ,

משמעות  יש "נכמרו" שלמילה הוכחה מכאן אין
"נתחממו". של מדוייקת

.‡È
˙È˜Ï‡‰ ‰Ó˘‰ ÏÚ ÌÈÓÁ¯‰ ˙„Ó

רש"י: בפירוש אשר תורה" של מ"יינה

החסידות  יוסף 56בתורת "וימהר הפסוק על מוסבר
בשם  נקראים שיהודים אחיו", אל רחמיו נכמרו כי

כנאמר  –57יוסף, "יוסף" – יהודים יוסף". כצאן "נוהג
אוני, בן בנימין, דרגת על רבים רחמים לעורר צריכים
אשר  הנשמה, של ירידתה עצומה כמה עד בהתבוננותם
שבנפשו  האלקי הניצוץ על ולרחם מטה, למטה ירדה

היהודי. של

על  רש"י פירוש של הדברים בפרטי נרמז וזה
בכך, מדוייק הסדר ואף רחמיו", נכמרו "כי המילים
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ב)47) (לא, בכורות מפרש"י ולהעיר כומר. ד"ה שם פרש"י וראה
כתב  (ולא ויתבשלו" שידחקו בכלי.. "שאוספן ענבים כומר ד"ה

ב)). (עב, במשנה ובב"מ ביבמות כבפירושו "שיתחממו"
הגמרא 48) ובלשון רחמיו נכמרו כי "וכן רש"י הביא שבאיכה ומה

בא  לא שם כי הוא – בשרא" מכמר ענבים של הכומר על הרבה יש
gixkdl שם כתב ולכן כאן. שכתב כמו ולא "וכן" לשונו ולכן פירושו,

"daxd yi פירושו הכריח שכבר לאחר כי – כו'"* ענבים של הכומר על
(כנ"ל  "על" הל' צע"ק אבל שבש"ס. הראשונה הדוגמא שם מביא כאן

.54 בהערה שמבואר כמו יותר מסתבר ולכן (9 הערה
שלהם.49) השם שזהו היינו
כמרא.50) בושלי ד"ה שם פרש"י ראה
פי'51) אבל כו'. דברכות דמעשרות הנ"ל, המקומות כל הביא בערוך

פי' כו' במעשרות באו"א: כימוש onehבכ"מ כמו מכמר – בפסחים כו',
הוא שכומר הוא הערוך שדעת כ' ובערה"ש שהו"ע onhכו'. רש"י ודעת

לא בל' דגם ולהעיר עיי"ש. ושריפה ב),xnkiחימום (פט, בב"מ באדמה
פי' בערוך שם onehהרי  ובפרש"י ,(45 שבהערה וכו' (כר"ש כו' הזיתים

"mngi."חם בעפר שמטמינם
דנכמרו 52) להפי' בהמשך ומביאו לרד"ק. השרשים בספר – לדוגמא

נשחרו". שפירוש נכמרו, כתנור עורנו לענינו קרוב "ויהי' רחמיו:
(וכן 53) – זלעפה ערך – לרד"ק השרשים ובס' שם. איכה פרש"י

ורעדה בעתה ענין ענינם כ' ו) יא, לתהלים אבל `eבפי' השריפה. ענין
שיפעול לזה במיוחד שייכות אי"ז רעדה לפי' ולהעיר zexgyגם העור.

נכמרו  כי ונכמרו ויקדו יבערו "כמו פי' דנכמרו שם לאיכה הראב"ע מפי'
כטעם  זלעפות ורוח "כמו זלעפות ופי' בפרשתנו). פי' (ע"ד רחמיו"

סערה".
"עורנו54) שם תנוראepkynובתרגום כו'".`excwzהיך
של55) הכומר "על שם רש"י שהביא מה מובן (ולא miaprועפ"ז

והכווץ, הקמטה ענין ע"ד כו' הדחיקה הוא בענבים העיקר כי זיתים),
בכורות. כבפרש"י

א.56) תתשח, ו') (כרך בראשית אוה"ת ד. מ, בהר לקו"ת
שם.57) ומצו"ד רש"י ב. פ, תהלים

ly df xnekk :my k"znae "`z`ixnk oili`k xn` cg" my dki` yxcnay xirdle (*miapr.my spr dti d`x la` ,'ek mg `edy

uwn zyxt zegiyÎihewl

– "נכמרו המילה ביאור לפני מופיע זה שפירוש
ב"אחי  ההתבוננות להיות צריכה ראשית נתחממו":

במעלת  להתבונן יש בתחילה מצאוהו", אשר והצרות

וקשורה  "אחי", בבחינת שהיא עצמה, מצד הנשמה
מצאוהו", אשר "הצרות מכן לאחר לאלקות. תמיד

– האומות..." בין "נבלע כדי עד בירידתה, ההתבוננות
מכך. למטה ואף הבהמית, ובנפש בגוף

בכל כזה, באופן היא ההתבוננות xyrוכאשר
אז  ועניניהם, השמות בעשרת הרמוזות הבחינות

הלב נתחממו", – "נכמרו לידי mngznמגיעים
מעמדו  על אמיתית מרירות עם אש רשפי של בחמימות

,58ומצבו 

שמעלתה  הרחמים, מדת את למעלה גם מעורר וזה

החמימות. ענין היא החסד מדת על

טוב  משפיעה כשלעצמה החסד מדת שלמטה, כפי

השפעה  זוהי אך להיטיב, הטוב מטבע כי וחסד
זאת  לעומת קרירות. מתוך השפעה מים, הנקראת

נובעים  ולכן אש, ורשפי חמימות של ענין היא הגבורה
למרות  הרחמים, מדת אבל וכדומה. ורוגז כעס מכך

של  החמימות את גם בה יש וחסד, טוב היא שבמהותה

ב  כי הגבורה. אתמדת ezlefראותו xrv לבו "יחם
זולתו, על ברחמים מתעורר והוא אש" רשפי בחמימות

חמימות, מתוך חסד של השפעה לידי מביא וזה

היא  רחמים ולכן בלבד, חסד מאשר יותר עזה בתשוקה
כוללת  היא כי גבורה, לבין חסד בין הממוצעת המדה

הללו  המדות שתי .59את

.·È
Ì„‡‰ Ï˘ ˙ÈÁÂ¯‰ ‰„Â·Ú· ÌÈ¯·„‰ ˙ÂÚÓ˘Ó
עלֿידיֿזה  הנגרמת וההשפעה זו רחמים התעוררות
כאמור, היא, שהכוונה זיתים", של ב"כומר רמוזה

שמן. מהם ויוצא מתחממים שזיתים

היא  הרוחנית בעבודה הדברים הזיתים 60משמעות :
מרים  ידי 61הם על הבאה הנפש, מרירות וזוהי ,

באופן  זה וכאשר כדלעיל. ובמצבו במעמדו ההתבוננות
היא  שהמרירות כלומר, זיתים". של "כומר של
והוא  לו, ומר רע כמה היטב מרגיש שהאדם בחמימות,
של  המשמעות גם שזוהי נפשו, על רחמים מעורר

הזית, כתישת

– הטוב שמן של הדרגה מלמעלה גם מתגלה אז
עליונים  רחמים של דרגה – עילאה .62חכמה

גילוי  כלומר, בנפשו. אלקות גילוי לידי מביא וזה
שבלבו  במדות האדם אצל רבה אהבה כנרמז 63של ,

בישרא" .64ב"מכמר

שהוא  "עור", לכדי עד הענין יורד מכן לאחר
מעצם 65לבוש  הרחוקים ולענינים לכחות עד כלומר, .

אור  גילוי של "נתחממו" נגרם שם שגם ,66האדם,

האמצעי, בקו אשר מרחמים, נובע שהדבר וכיון
"נתחממו" של הענין שבמקום והופך משפיע הוא
כלשון  בקדושה, זו מדה תהא כדלעיל, "רעב" מתוך

לשמוע 67הנביא  כיֿאם למים צמא ולא ללחם רעב לא :
הוי'. דברי את
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לבו 58) חם כי החמימות מצד הוא הרחמנות כי שם ואוה"ת בלקו"ת
(ובאוה"ת) כו'". במדבר הזהר ע"פ במ"א "וכמ"ש בלקו"ת ומציין בקרבו

מרו  שנקרא ת"ת בענין במדבר פ' ביאוה"ז הביאוה"ז "ועי' והוא ר".
הבאה. דהערה

ביאוה"ז 59) וראה ואילך. א פו, במדבר האמצעי) (לאדמו"ר ביאוה"ז
כנ"ל  דפרשתנו, רחמיו" נכמרו "כי מובא שם (וגם ואילך תנא ע' להצ"צ
סה"מ  הבאה. שבהערה ב) (לה, בהעלותך לקו"ת גם וראה .(31 הערה

תצח. ס"ע תקס"ח
וראה 60) ב. לו, אֿב. לה, רע"אֿב. לא. ב*. ל, בהעלותך לקו"ת ראה

תקס"ח  סה"מ ד. קי, ואילך. סע"ג פא, תצוה ד. לה, פרשתנו תו"א גם
ואילך. תקה ע'

יא).61) ח. נח בפרש"י (הובא ב. יח, עירובין ראה
שלפנ"ז 62) סעיף בסוף להמבואר סתירה מזה שאין ופשוט מובן

נפשו  מרירות כתישה, דע"י שם בהעלותך בלקו"ת וכמבואר – מביאוה"ז
וכמו  ב), לה, שם (וראה ויגמה"ר מו"ס, – חכמה מבחי' נמשך הנ"ל, כו'

(ת"ת). הרחמים דמדת החמימות הוא בספירות שנמשך

מו"ס 63) דמבחי' אֿב), לא, ב. (ל, שם בהעלותך לקו"ת ראה
יראו. בעין עין להיות בבנ"י דאהרן רבה אהבה בחי' נמשך הנ"ל ויגמה"ר

מהדם 64) היא הבשר דהתהוות ובכ"מ) ד (עז, פנחס לקו"ת ראה
בהעלותך  [ובלקו"ת שבלב המדות על מורה בשר ולכן בלב, שמשכנו
ונכלל  האש ויסוד הגבורות מבחי' הוא דהבשר וש"נ) ואילך ג (לא,
כו']. האהבה אש ורשפי התלהבות נמשך שעי"ז והיינו דקדושה בגבורות
רחמיו  דנכמרו שמבואר ,(56 (שבהערה ואוה"ת שבלקו"ת מה יובן ועפ"ז
לעיל  (וראה בשרא" מכמר "מלשון רחמיו דנכמרו מובא חמימות מל' הוא

בזה הביאור 43 שבלב.eheytkהערה במדות הוא נתחממו ענין עיקר כי ,(
ועוד.65) ד. מג, שה"ש שם. פנחס לקו"ת וראה
ארמי 66) ולשון משנה לשון בפרש"י) ש(הסדר בדא"פ ולהעיר

מדות  ד'משנה' ההמשכה, (סדר) על גם מרמז מקרא, לשון (תלמוד)
בהגהה  פ"מ (תניא בעשי' ומקרא מוחין, ותלמוד יגמה"ר, – והתחלתן
ואילך)). א (קמד, סכ"ו אגה"ק פנ"ב. שם גם וראה מפרע"ח. – ב) (נה,

שהיא "במקרא" מסיים בפרש"י .iyra'ולכן
יא.67) ח, עמוס

."'ek eingx exnkp ik oipra ..y"nre" oiivn myc xirdle (*
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– "נכמרו המילה ביאור לפני מופיע זה שפירוש
ב"אחי  ההתבוננות להיות צריכה ראשית נתחממו":

במעלת  להתבונן יש בתחילה מצאוהו", אשר והצרות

וקשורה  "אחי", בבחינת שהיא עצמה, מצד הנשמה
מצאוהו", אשר "הצרות מכן לאחר לאלקות. תמיד

– האומות..." בין "נבלע כדי עד בירידתה, ההתבוננות
מכך. למטה ואף הבהמית, ובנפש בגוף

בכל כזה, באופן היא ההתבוננות xyrוכאשר
אז  ועניניהם, השמות בעשרת הרמוזות הבחינות

הלב נתחממו", – "נכמרו לידי mngznמגיעים
מעמדו  על אמיתית מרירות עם אש רשפי של בחמימות

,58ומצבו 

שמעלתה  הרחמים, מדת את למעלה גם מעורר וזה

החמימות. ענין היא החסד מדת על

טוב  משפיעה כשלעצמה החסד מדת שלמטה, כפי

השפעה  זוהי אך להיטיב, הטוב מטבע כי וחסד
זאת  לעומת קרירות. מתוך השפעה מים, הנקראת

נובעים  ולכן אש, ורשפי חמימות של ענין היא הגבורה
למרות  הרחמים, מדת אבל וכדומה. ורוגז כעס מכך

של  החמימות את גם בה יש וחסד, טוב היא שבמהותה

ב  כי הגבורה. אתמדת ezlefראותו xrv לבו "יחם
זולתו, על ברחמים מתעורר והוא אש" רשפי בחמימות

חמימות, מתוך חסד של השפעה לידי מביא וזה

היא  רחמים ולכן בלבד, חסד מאשר יותר עזה בתשוקה
כוללת  היא כי גבורה, לבין חסד בין הממוצעת המדה

הללו  המדות שתי .59את

.·È
Ì„‡‰ Ï˘ ˙ÈÁÂ¯‰ ‰„Â·Ú· ÌÈ¯·„‰ ˙ÂÚÓ˘Ó
עלֿידיֿזה  הנגרמת וההשפעה זו רחמים התעוררות
כאמור, היא, שהכוונה זיתים", של ב"כומר רמוזה

שמן. מהם ויוצא מתחממים שזיתים

היא  הרוחנית בעבודה הדברים הזיתים 60משמעות :
מרים  ידי 61הם על הבאה הנפש, מרירות וזוהי ,

באופן  זה וכאשר כדלעיל. ובמצבו במעמדו ההתבוננות
היא  שהמרירות כלומר, זיתים". של "כומר של
והוא  לו, ומר רע כמה היטב מרגיש שהאדם בחמימות,
של  המשמעות גם שזוהי נפשו, על רחמים מעורר

הזית, כתישת

– הטוב שמן של הדרגה מלמעלה גם מתגלה אז
עליונים  רחמים של דרגה – עילאה .62חכמה

גילוי  כלומר, בנפשו. אלקות גילוי לידי מביא וזה
שבלבו  במדות האדם אצל רבה אהבה כנרמז 63של ,

בישרא" .64ב"מכמר

שהוא  "עור", לכדי עד הענין יורד מכן לאחר
מעצם 65לבוש  הרחוקים ולענינים לכחות עד כלומר, .

אור  גילוי של "נתחממו" נגרם שם שגם ,66האדם,

האמצעי, בקו אשר מרחמים, נובע שהדבר וכיון
"נתחממו" של הענין שבמקום והופך משפיע הוא
כלשון  בקדושה, זו מדה תהא כדלעיל, "רעב" מתוך

לשמוע 67הנביא  כיֿאם למים צמא ולא ללחם רעב לא :
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לבו 58) חם כי החמימות מצד הוא הרחמנות כי שם ואוה"ת בלקו"ת
(ובאוה"ת) כו'". במדבר הזהר ע"פ במ"א "וכמ"ש בלקו"ת ומציין בקרבו

מרו  שנקרא ת"ת בענין במדבר פ' ביאוה"ז הביאוה"ז "ועי' והוא ר".
הבאה. דהערה

ביאוה"ז 59) וראה ואילך. א פו, במדבר האמצעי) (לאדמו"ר ביאוה"ז
כנ"ל  דפרשתנו, רחמיו" נכמרו "כי מובא שם (וגם ואילך תנא ע' להצ"צ
סה"מ  הבאה. שבהערה ב) (לה, בהעלותך לקו"ת גם וראה .(31 הערה

תצח. ס"ע תקס"ח
וראה 60) ב. לו, אֿב. לה, רע"אֿב. לא. ב*. ל, בהעלותך לקו"ת ראה

תקס"ח  סה"מ ד. קי, ואילך. סע"ג פא, תצוה ד. לה, פרשתנו תו"א גם
ואילך. תקה ע'

יא).61) ח. נח בפרש"י (הובא ב. יח, עירובין ראה
שלפנ"ז 62) סעיף בסוף להמבואר סתירה מזה שאין ופשוט מובן

נפשו  מרירות כתישה, דע"י שם בהעלותך בלקו"ת וכמבואר – מביאוה"ז
וכמו  ב), לה, שם (וראה ויגמה"ר מו"ס, – חכמה מבחי' נמשך הנ"ל, כו'

(ת"ת). הרחמים דמדת החמימות הוא בספירות שנמשך

מו"ס 63) דמבחי' אֿב), לא, ב. (ל, שם בהעלותך לקו"ת ראה
יראו. בעין עין להיות בבנ"י דאהרן רבה אהבה בחי' נמשך הנ"ל ויגמה"ר

מהדם 64) היא הבשר דהתהוות ובכ"מ) ד (עז, פנחס לקו"ת ראה
בהעלותך  [ובלקו"ת שבלב המדות על מורה בשר ולכן בלב, שמשכנו
ונכלל  האש ויסוד הגבורות מבחי' הוא דהבשר וש"נ) ואילך ג (לא,
כו']. האהבה אש ורשפי התלהבות נמשך שעי"ז והיינו דקדושה בגבורות
רחמיו  דנכמרו שמבואר ,(56 (שבהערה ואוה"ת שבלקו"ת מה יובן ועפ"ז
לעיל  (וראה בשרא" מכמר "מלשון רחמיו דנכמרו מובא חמימות מל' הוא

בזה הביאור 43 שבלב.eheytkהערה במדות הוא נתחממו ענין עיקר כי ,(
ועוד.65) ד. מג, שה"ש שם. פנחס לקו"ת וראה
ארמי 66) ולשון משנה לשון בפרש"י) ש(הסדר בדא"פ ולהעיר

מדות  ד'משנה' ההמשכה, (סדר) על גם מרמז מקרא, לשון (תלמוד)
בהגהה  פ"מ (תניא בעשי' ומקרא מוחין, ותלמוד יגמה"ר, – והתחלתן
ואילך)). א (קמד, סכ"ו אגה"ק פנ"ב. שם גם וראה מפרע"ח. – ב) (נה,

שהיא "במקרא" מסיים בפרש"י .iyra'ולכן
יא.67) ח, עמוס

."'ek eingx exnkp ik oipra ..y"nre" oiivn myc xirdle (*

uwn zyxt zegiyÎihewl

– "נכמרו המילה ביאור לפני מופיע זה שפירוש
ב"אחי  ההתבוננות להיות צריכה ראשית נתחממו":

במעלת  להתבונן יש בתחילה מצאוהו", אשר והצרות

וקשורה  "אחי", בבחינת שהיא עצמה, מצד הנשמה
מצאוהו", אשר "הצרות מכן לאחר לאלקות. תמיד

– האומות..." בין "נבלע כדי עד בירידתה, ההתבוננות
מכך. למטה ואף הבהמית, ובנפש בגוף

בכל כזה, באופן היא ההתבוננות xyrוכאשר
אז  ועניניהם, השמות בעשרת הרמוזות הבחינות

הלב נתחממו", – "נכמרו לידי mngznמגיעים
מעמדו  על אמיתית מרירות עם אש רשפי של בחמימות

,58ומצבו 

שמעלתה  הרחמים, מדת את למעלה גם מעורר וזה

החמימות. ענין היא החסד מדת על

טוב  משפיעה כשלעצמה החסד מדת שלמטה, כפי

השפעה  זוהי אך להיטיב, הטוב מטבע כי וחסד
זאת  לעומת קרירות. מתוך השפעה מים, הנקראת

נובעים  ולכן אש, ורשפי חמימות של ענין היא הגבורה
למרות  הרחמים, מדת אבל וכדומה. ורוגז כעס מכך

של  החמימות את גם בה יש וחסד, טוב היא שבמהותה

ב  כי הגבורה. אתמדת ezlefראותו xrv לבו "יחם
זולתו, על ברחמים מתעורר והוא אש" רשפי בחמימות

חמימות, מתוך חסד של השפעה לידי מביא וזה

היא  רחמים ולכן בלבד, חסד מאשר יותר עזה בתשוקה
כוללת  היא כי גבורה, לבין חסד בין הממוצעת המדה

הללו  המדות שתי .59את

.·È
Ì„‡‰ Ï˘ ˙ÈÁÂ¯‰ ‰„Â·Ú· ÌÈ¯·„‰ ˙ÂÚÓ˘Ó
עלֿידיֿזה  הנגרמת וההשפעה זו רחמים התעוררות
כאמור, היא, שהכוונה זיתים", של ב"כומר רמוזה

שמן. מהם ויוצא מתחממים שזיתים

היא  הרוחנית בעבודה הדברים הזיתים 60משמעות :
מרים  ידי 61הם על הבאה הנפש, מרירות וזוהי ,

באופן  זה וכאשר כדלעיל. ובמצבו במעמדו ההתבוננות
היא  שהמרירות כלומר, זיתים". של "כומר של
והוא  לו, ומר רע כמה היטב מרגיש שהאדם בחמימות,
של  המשמעות גם שזוהי נפשו, על רחמים מעורר

הזית, כתישת

– הטוב שמן של הדרגה מלמעלה גם מתגלה אז
עליונים  רחמים של דרגה – עילאה .62חכמה

גילוי  כלומר, בנפשו. אלקות גילוי לידי מביא וזה
שבלבו  במדות האדם אצל רבה אהבה כנרמז 63של ,

בישרא" .64ב"מכמר

שהוא  "עור", לכדי עד הענין יורד מכן לאחר
מעצם 65לבוש  הרחוקים ולענינים לכחות עד כלומר, .

אור  גילוי של "נתחממו" נגרם שם שגם ,66האדם,

האמצעי, בקו אשר מרחמים, נובע שהדבר וכיון
"נתחממו" של הענין שבמקום והופך משפיע הוא
כלשון  בקדושה, זו מדה תהא כדלעיל, "רעב" מתוך

לשמוע 67הנביא  כיֿאם למים צמא ולא ללחם רעב לא :
הוי'. דברי את
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לבו 58) חם כי החמימות מצד הוא הרחמנות כי שם ואוה"ת בלקו"ת
(ובאוה"ת) כו'". במדבר הזהר ע"פ במ"א "וכמ"ש בלקו"ת ומציין בקרבו

מרו  שנקרא ת"ת בענין במדבר פ' ביאוה"ז הביאוה"ז "ועי' והוא ר".
הבאה. דהערה

ביאוה"ז 59) וראה ואילך. א פו, במדבר האמצעי) (לאדמו"ר ביאוה"ז
כנ"ל  דפרשתנו, רחמיו" נכמרו "כי מובא שם (וגם ואילך תנא ע' להצ"צ
סה"מ  הבאה. שבהערה ב) (לה, בהעלותך לקו"ת גם וראה .(31 הערה

תצח. ס"ע תקס"ח
וראה 60) ב. לו, אֿב. לה, רע"אֿב. לא. ב*. ל, בהעלותך לקו"ת ראה

תקס"ח  סה"מ ד. קי, ואילך. סע"ג פא, תצוה ד. לה, פרשתנו תו"א גם
ואילך. תקה ע'

יא).61) ח. נח בפרש"י (הובא ב. יח, עירובין ראה
שלפנ"ז 62) סעיף בסוף להמבואר סתירה מזה שאין ופשוט מובן

נפשו  מרירות כתישה, דע"י שם בהעלותך בלקו"ת וכמבואר – מביאוה"ז
וכמו  ב), לה, שם (וראה ויגמה"ר מו"ס, – חכמה מבחי' נמשך הנ"ל, כו'

(ת"ת). הרחמים דמדת החמימות הוא בספירות שנמשך

מו"ס 63) דמבחי' אֿב), לא, ב. (ל, שם בהעלותך לקו"ת ראה
יראו. בעין עין להיות בבנ"י דאהרן רבה אהבה בחי' נמשך הנ"ל ויגמה"ר

מהדם 64) היא הבשר דהתהוות ובכ"מ) ד (עז, פנחס לקו"ת ראה
בהעלותך  [ובלקו"ת שבלב המדות על מורה בשר ולכן בלב, שמשכנו
ונכלל  האש ויסוד הגבורות מבחי' הוא דהבשר וש"נ) ואילך ג (לא,
כו']. האהבה אש ורשפי התלהבות נמשך שעי"ז והיינו דקדושה בגבורות
רחמיו  דנכמרו שמבואר ,(56 (שבהערה ואוה"ת שבלקו"ת מה יובן ועפ"ז
לעיל  (וראה בשרא" מכמר "מלשון רחמיו דנכמרו מובא חמימות מל' הוא

בזה הביאור 43 שבלב.eheytkהערה במדות הוא נתחממו ענין עיקר כי ,(
ועוד.65) ד. מג, שה"ש שם. פנחס לקו"ת וראה
ארמי 66) ולשון משנה לשון בפרש"י) ש(הסדר בדא"פ ולהעיר

מדות  ד'משנה' ההמשכה, (סדר) על גם מרמז מקרא, לשון (תלמוד)
בהגהה  פ"מ (תניא בעשי' ומקרא מוחין, ותלמוד יגמה"ר, – והתחלתן
ואילך)). א (קמד, סכ"ו אגה"ק פנ"ב. שם גם וראה מפרע"ח. – ב) (נה,

שהיא "במקרא" מסיים בפרש"י .iyra'ולכן
יא.67) ח, עמוס

."'ek eingx exnkp ik oipra ..y"nre" oiivn myc xirdle (*



מד

יוסף בן שבע  בראשית לז, ב – אלה תלדות יעקב 
עשרה שנה היה רעה את אחיו בצאן והוא נער את 
בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו ויבא יוסף את 

דבתם רעה אל אביהם

"אלה תלדות יעקב" בחי' תפארת, "יוסף" בחי' יסוד, 
ורמזים בזה

יוסף. יעקב, בחי' תפארת2, תפארת  יעקב1  אלה תלדות 

גופא3.

אלה  וז"ל:  ה  ב,  פרק  נתן  דרבי  אבות  ו.  פד,  פרשה  ב"ר  ראה   )1

תולדות יעקב יוסף והלא אינו ראוי לומר אלא תולדות יעקב ראובן, 

ומה תלמוד לומר יוסף ע"ש.

ספר המאמרים תרנ"ד עמוד קז וז"ל: מ"ש אלה תולדות יעקב יוסף, 

שלכאורה הי' צ"ל אלה תולדות יעקב ראובן, שהרי ראובן הי' הבכור. 

אך הענין שבכאן אינו מחשב סדר תולדותיו כ"א סדר עבודתו, ואמר 

התיכון  בריח  שהי'  מעבודתו,  הגילוי  בחי'  היינו  יעקב  שתולדות 

עד קצה התחתון  אל הקצה מבחי' קצה העליון  מן הקצה  המבריח 

זהו ע"י יוסף, ע"ש.

ויסוד  "יסוד",  ויוסף בחי'  וע"ז מבאר כאן שיעקב בחי' "תפארת", 

נמשך – והוא התולדה – מן תפארת, וזהו "אלה תולדות יעקב יוסף".

דאדם  שופרא  מעין  דיעקב  "שופרא  א(  פד,  )ב"מ  כמארז"ל   )2

הראשון". ראה זהר חלק א דף קנז, ב. חלק ג דף שב, א. לקוטי תורה 

פרשת ואתחנן עמוד ה, ב. תורה אור עמוד פ, ד.

וראה   .5 הערה  ראה  אליהו.  פתח  ב(  )יז,   – זוהר  תקוני  הקדמת   )3

ג: כל עיקר  ויחי עמוד כט,  ביאורי הזהר לאדמו"ר האמצעי פרשת 

בחינת יעקב הוא בבחינת קו האמצעי שנקרא בריח התיכון המבריח 

ההתכללות  בבחינת  דהיינו  כידוע,  דז"א  תפארת  בחינת  שהוא  כו' 

מחו"ג דוקא שזהו עיקר ענין התפארת כאשר יש כמה גוונים שונים 

הפכיים יחדיו מעורבים, ולא כאשר אין רק גוון אחד אדום או לבן 

הוא  ולבן  מאדום  ההתכללות  ובחי'  כידוע,  כלל  תפארת  זה  שאין 

בחינת התכללולת מחו"ג כנודע.

וזהו שיעקב נקרא בחיר שבאבות כי בחינת אברהם הוא רק בבחינת 

תפארת  בחינת  שם  ואין  הפחד  במדת  רק  יצחק  ובחי'  בלבד  החסד 

כו', אבל בחינת יעקב כלול משניהם וכמ"ש אלקי אבי אברהם ופחד 

יצחק הי' לי שכלולים בו אור חסד דאברהם ופחד דיצחק, וע"כ נק' 

והוא עיקר בחינת  דימין ושמאל  ב' הקוין  כו' שכולל  בריח התיכון 

התפארת וכו'.

בבחי'  א"ס  אור  להמשיך  רק  ימיו  כל  יעקב  עבודת  עיקר  כל  וזהו 

התכללות דחו"ג בכמה אופנים שונים שזהו עיקר בחי' יופי והידור 

שנק' יקרא דמלכא ולזה הי' כל מגמתו בכל בחי' העבודה שהי' עובד 

כל ימיו.

אבל כדי שיומשך אור השפע דהתכללות זאת דחו"ג שבאצי' לבריאה 

כו' הוא ע"י בחי' יוסף שהוא בחינת יסוד ז"א כו' שהוא בחינת כח 

דאחיד בשמיא  כל  ונק'  למקבלים  לגילוי  המביא ההשפעה מהעלם 

וארעא כו' וכנ"ל וכידוע, וזהו אלה תולדות יעקב יוסף שכל תולדות 

דיעקב נמשך ע"י יוסף וע"כ אהב יעקב ליוסף מכל בניו כו' והוא נער 

בחינת ההמשכות  אביו שמקבל השפע מכל  נשי  כו'  בני בלהה  את 

כו'  בבי"ע  למקבלים  גילוי  לידי  אותם  ומביא  אביו  בנשי  דיעקב 

וכמ"ש יקוו המים אל מקום אחד דא יסוד שנקרא כנישו דכל נהורין 

כו' וע"כ הי' יוסף יפה תואר שכל בחינת התכללות דתפארת דיעקב 

הי' כלול בו. ע"ש.

יוסף, בחי' יסוד4, שהוא יסוד סיומא דגופא5.

יסוד נק' ברית6, שגוף וברית כחד חשבינן7.

והנה8 יסוד הוא מלוי דתפארת, וזהו אלה תולדות 

יעקב – תפארת, יוסף – יסוד.
הוא  במילוי  ו'  ואות  מהשם9,  ו'  אות  הוא  ותפארת 

ו"ו, וזהו ו' דתפארת הוא ג"כ ו' דיסוד10.

4( ראה עץ חיים שער הצלם )שער כו( פ"ג. תורת לוי יצחק חידושים 

עם  נסיון  לו  הי'  יסוד,   – "יוסף  וז"ל:  רנג,  עמוד  בש"ס  וביאורים 

על  ובהערות  ע"ש.  היסוד  באבר  שהוא  בזנות  הי'  והנסיון  פוטיפר, 

ספר בראשית עמוד רפד "שיוסף בחי' יסוד מספרו ו' פעמים הוי' כי 

הוא המדה השישית". וראה בתורת מנחם התוועדויות ה'תש"נ ח"ד 

שיחות ש"פ בלק ע' 15, ובהערה 21 וז"ל: "שיוסף הוא בחי' יסוד 

דאצילות, שענינו הוא להביא ולהמשיך בחי' אצילות )האבות( בבי"ע 

– ראה ביאורי הזהר לאדמו"ר האמצעי ויחי כט, ד ואילך )לעיל הערה 

3(. אור התורה ויחי תתקצ"א א ואילך. תתשכ"א א ואילך ועוד ע"ש".

גופא",  ד"תפארת  אליהו.  פתח  ב(  )יז,   – זוהר  תקוני  הקדמת   )5

ו"יסוד סיומא דגופא אות ברית קודש", דיסוד נמשך מ"גופא" – בחי' 

לימין  ידים  דהשני  האדם,  של  גשמי  ב"ציור"  שהוא  וכמו  תפארת, 

ושמאל מרומזים לחסד וגבורה, יד ימין – חסד, ויד שמאל – גבורה, 

ם המדות כלולים ביחד הוא תפארת, ואבר ה"יסוד"  והגוף עצמו שׁשָ

נמשך ויוצא מהגוף עצמו.

6( ראה עוד בזה לקמן סימן ע', ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א' וחלק 

ב' במפתחות ערך יסוד. ברית.

תקס"ה  המאמרים  ספר  ע"ב.  רל"ה  דף  פנחס  פרשת  זוהר  ראה   )7

ספר המאמרים תשי"ז   – מנחם  תורת  ב.  כח,  אור  תורה  קיט.  עמוד 

)ד"ה באתי לגני( עמוד קיד ואילך.

פירוש: כנ"ל ד"תפארת" הוא "גופא", דתפארת הוא הפנימיות – גוף 

המדות, ו"יסוד" )ברית( הוא נק' "סיומא דגופא" כפי שבא ההשפעה 

בפועל וד"ל.

8( מבאר כאן, דיוסף הוא תולדות יעקב מצד ג' ענינים:

מדת  ויוסף  "גופא",  הוא  התפארת  ומדת  תפארת,  בחי'  דיעקב  א( 

היסוד שהוא "סיומא דגופא אות ברית קודש".

ב( מדת התפארת – בחי' יעקב – מרומז באות ו' מהשם )ראה הערה 

9. 10(, והמלוי דאות ו' הוא אות ו' שני', דהמלוי הוא ו"ו, האות ו' 

ראשונה הוא יעקב, והאות ו' המלוי – שהוא על דרך תולדה – הוא 

מרמז על יוסף בחי' יסוד.

ג( האות העיקרי והמרכזי דתיבת "תפארת", וכן מתיבת "פאר" הוא 

אות "א", ואות "א" במלוי הוא אותיות "אלף", הנה האות "א" עצמו 

מרמז על יעקב בחי' תפארת, והאותיות המלוי – ע"ד התולדה – שהם 

אותיות "ל-פ" מרמז ליוסף. ראה הערה 22.

9( ראה זהר חלק ג דף י, ב. מאורי אור מע' ו' ע"ש )מובא לקמן סימן 

ה הערה 3(, והטעם הוא, שמדת ה"תפארת" כולל כל הו' קצוות. ראה 

הערה 10. סה"מ תרמ"א עמוד לה הערה 101. לקוטי לוי יצחק אגרות 

קודש עמוד רמ. )וכידוע ]תניא – אגרת התשובה פ"ד[ אות י' דהשם 

הוא חכמה, אות ה' בינה, ו' מדות, ה' מלכות(.

10( ראה לקוטי לוי יצחק לקוטים על מאחז"ל עמוד קמד וז"ל: והנה 

בהששה מדות דז"א, שזהו שז"א הוא אות ו' שבשם הוי', שאות ו' 

מספרו ששה דהיינו הששה מדות. שבזה שני בחי'.

א', הששה מדות שהם בתפארת דז"א, כי תפארת כולל כל הו' מדות 

שזהו שתפארת הוא אות אמת דהיינו אות ו' כמ"ש בזהר ר"פ* ויקרא 

ע"פ ונתתם לי אות אמת דא ו' ע"ש.

ילקוט לוי יצחק על התורה



מה

והנה תפארת – פאר11, האות המרכזי הוא א', ובלי 

גבורה12,  פעמים  ה'  מספר  שהוא  תפר"ת  נשאר  הא' 

מנצפ"ך14,  גבורות  ה'  שהוא  פ"ר  נשאר13  ומ"פאר" 

כמו15  ר"ל,  מיתה  נמשך  שמהם  ודינים  גבורות  והיינו 

פרפ"ר ומת וכו'.

של  מדתו  הוא  שאמת  דאמת,  א'16  אות  וכן 

הו'  כל  ג"כ  כולל  יסוד  כי  ז"א,  ביסוד  שהם  כמו  מדות  הששה  ב', 

הו'  הו',  ו' דמלוי  אות  דהיינו  ו'  אות  ג"כ  הוא  כידוע שיסוד  מדות, 

עצמו הוא תפארת יעקב, וו' המלוי ו' זעירא הוא יסוד יוסף. ותפארת 

ויסוד  החזה,  עד  מגעת  בינה  כי  בינה,  בחי'  בו  שמאיר  עשיר  נקרא 

נקרא דל שאין מאיר בו בחי' בינה, כמו שיוסף הי' יתום מאמו, ע"ש.

וז"ל:  מה  עמוד  בש"ס  וביאורים  חידושים  יצחק  לוי  תורת  וראה 

עיקר ז"א הוא תפארת ויסוד, שהוא באמצע ז"א, ותפארת כולל חסד 

כחד  יסוד   – וברית  תפארת,   – וגוף  והוד,  נצח  כולל  ויסוד  וגבורה, 

חשבינן ע"ש.

*( מובא לקמן סימן קסו הערה 12. ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א' 

סימן מז הערה 5, )ועיי"ש מרשימות כ"ק אדמו"ר זי"ע חוברת קסט(. 

חלק ב' סימן קלט הערה 61. 

המרכזי  והאות  "פאר".  הוא  "תפארת"  תיבת  שרש  פירוש:   )11

תיבת  והן  "תפארת"  תיבת  דהן  ומבאר  "א".  אות  הוא  שניהם  של 

"פאר", הנה בלי האות "א", והיינו "תפרת" או "פר" שניהם מרמזים 

נשתנה התיבה לבחי'  א'  וע"י הוספת האות  גבורה כדלקמן,  לבחי' 

"תפארת", וזהו שהאות "אלף" הוא האות העיקרי והמרכזי.

12( ה' פעמים גבורה )x 216( =  1080 5, וכן "תפרת" = 1080. ראה 

הערה 13. 14.

יצחק  לוי  בלקוטי  כמ"ש  הגבורות,  ענין  על  מרמז  "פר"  תיבת   )13

הערות לזהר בראשית עמוד ק "טבע הגבורות להתפרד זה מזה, כי 

פירוד הוא מצד הגבורות, כמ"ש במאורי אור מע' פרד ע"ש. מנצפ"ך 

התחלקות  דהיינו  פירור,  שפירושו  פ"ר,  מספרם  גבורות  הה'  שהם 

ופירוד".

ובתורת לוי יצחק חידושים וביאורים לש"ס עמוד קלא, מציין למ"ש 

בפרי עץ חיים שער חזרת העמידה סמוך לסוף פ"ז, שמפרש הפסוק 

ֵרִני", ופי' במצודות דוד וז"ל:  ְרּפְ ֵלו הייתי ַוְיּפַ באיוב )פרק טז, יב( "ׁשָ

שלו, ]איוב אמר[ יושב הייתי בשלוה, ופתאום עשה אותי לפרורים. 

ע"ש.

וכידוע דאותיות מנצפ"ך הוא  בגי' 280, כמספר פ"ר,  14( מנצפ"ך 

גבורות, ראה מאורי אור מע' מ' וז"ל: מנצפ"ך הם ה' גבורות, ולכן 

ע"ש.  הגבורות.  טבע  כן  כי  ומדה,  גבול  לתת  התיבה  בסוף  באים 

כל  וז"ל,  שמ  עמוד  שמות-דברים  לזוהר  הערות  יצחק  לוי  לקוטי 

מדה וגבול הוא מצד הגבורות וכמו ה' אותיות מנצפ"ך הבאים בסוף 

התיבה שעד פה תבוא ולא יותר. ע"ש.

ובתורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד רכז, מנצפ"ך בגי' 

"גבורה דין" ע"ש.

15( ראה איכה רבה פרשה ב, יב. רמב"ם הלכות רוצח ושמירת נפש 

פרק ג הלכה ט. פרק ט הלכה יא.

16( מבאר כאן שלשה דברים בשייכות לאות "א" ליעקב:

א( יעקב בחי' "תפארת", והאות ה"מרכזי" הוא "א" כנ"ל.

יעקב17 – תפארת, והוא אות חיים, כי בלי א' נשאר 

מת ח"ו.

הרי שאות א' הוא בתפארת, וציור א'18 הוא יו"י הוא 

מספר שם הוי', ששם הוי' הוא בתפארת19 בכלל.

והנה המלוי דאות20 א' דתפארת, הוא ל' פ' שמספרם 

ק"י, זה שחיי יוסף – יסוד, שהוא המילוי דא' – תפארת, 

היו21 ק"י.

וק"י ימי חייו22 נחלקים ג"כ לל' ופ', שעד ל' שנה לא 

הי' בגדולה, כי עד י"ז שנה23 הי' רועה את אחיו בצאן, 

ונקרא נער את בני בלהה ובני זלפה, והי"ג שנה שעד 

וכשנעשה  האסורים,  בבית  וישב  במצרים  עבד  הי'  ל' 

ועמד  נתעלה לגדולה  ל' שנה24 בעמדו לפני פרעה  בן 

בגדולתו פ'25 שנה, כמספר 26יסו"ד.
מלקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד קלד

ב( יעקב בחי' "אמת", והעיקר הוא אות "א" – אות חיים, דבלי האות 

א, הוא "מת".

ם  ג( אות א הוא ב"ציור" אות יו"י בגי' שם הוי' )ראה הערה 18(, וׁשֵ

הוי' הוא בעיקר בתפארת – יעקב.

ז, כ( "תתן אמת ליעקב". ראה תניא סוף פי"ג.  17(  וכמ"ש )מיכה 

תורה אור פרשת נח יא, א. )ראה גם לקמן סימן ו. קטו. קסח(.

18( פירוש: אות "א" הוא צירוף, אות י' מלמעלה, ואות י' מלמטה, 

ואות ו' באמצע באלכסון, והיינו אותיות "יוי" )26( בגי' שם הוי'.

19( ראה תניא אגרת הקדש סימן יב וז"ל: "סתם שם הוי' ב"ה שבכל 

התורה מורה על מדת התפארת כמ"ש בזה"ק לפי שכן הוא גילוי אור 

א"ס ב"ה הארה רבה ביתר שאת מאר מדותיו הקדושות יתברך" ע"ש.

תורה אור פרשת נח י, ב. לקוטי תורה תזריע כג, ג )מובא לקמן סימן 

 .2138 תתרסט.  תתרסז.  עמוד  בראשית  התורה  אור   .)4 הערה  פב 

לקמן  וראה  ועוד.   .)37 הערה  קסח  סימן  )לקמן  תקלג  עמוד  ויקרא 

סימן ה הערה 3 ממאורי אור מע' ו'.

20( מילוי אות א' הוא אותיות "אלף", ומבאר דאות "א" עצמה הוא 

גם  )וראה  ליוסף  רמז  הוא  "ל-פ"  והאותיות  תפארת,   – יעקב  כנגד 

הערה 22(, והאותיות ל-פ הם המילוי – כמו התולדה – מהאות א', 

וזהו "אלה תולדות יעקב יוסף".

21( בראשית נ, כב "ויחי יוסף מאה ועשר שנים".

מרמז   – א'  דאות  המילוי  האותיות   – ל"ף  דהאותיות  מבאר:   )22

ליוסף, לא רק מצד המספר הכללי ל"ף בגי' ק"י )110(, דהוא מספר 

הכללי דחיי יוסף, אלא הוא גם מדוייק ב"פרטי" "צירוף" האותיות, 

אות "ל" ואות "פ", )דהרי מספר הכללי ק"י יכול להיות בכמה וכמה 

בדיוק למספר  נחלק  יוסף  חיי  דגם  ומדוייק הוא בתכלית,  אופנים(, 

ל' ומספר פ'.

23( בראשית לז, ב.

24( שם מא, מו.

25( וזהו בדיוק האותיות ה"מילוי" של "אלף", האות "ל" כנגד הל' 

מושל  שהי'  השנים  כל  "פ"  והאות  לגדולה,  יוסף  שעלה  עד  שנה 

בארץ מצרים.

26( יסו"ד בגי' 80, פ. ראה גם לקמן סוף סימן ה וסוף סימן ע.

ילקוט לוי יצחק על התורה



מו

ופרעה  ימים  שנתיים  מקץ  ויהי   – א  מא, 
חולם והנה עומד על היאור

)א(  פירושים:  ב'  שבזה  ימים"1.  שנתיים  מקץ  "ויהי  א. 
לפנ"ז  שהיו  ימים"  ה"שנתיים  סוף  סוף2,  מלשון  "מקץ" 
)בס"פ וישב(, סוף הגלות דיוסף בבית האסורים, )ב( "מקץ" 
מלשון התחלה3, התחלת ה)שנתיים( ימים שאודותם מסופר 
בהמשך הפרשה, התחלת הגאולה דיוסף ש"מבית האסורים 
כמאמר  כו',  האוצרות  כל  אסיפת  גם  כולל  למלוך"4,  יצא 
רז"ל5 "שלש מטמוניות הטמין יוסף במצרים . . ואחת גנוזה 
לצדיקים לעתיד לבוא", די"ל, שנכלל ב"רכוש גדול" שזוכים 
ע"י העבודה במשך אריכות הגלות, במכש"כ וק"ו מה"רכוש 

גדול"6 דיציאת מצרים.
ו"קץ9  דשמאלא"8,  "קץ   – והחסידות7  הקבלה  ובלשון 
והעלאת  בירור  ע"י  כי   – בזה  זה  קשורים  ושניהם  הימין"10. 
קץ  נעשה  דשמאלא",  ב"קץ  שנמצאים  הקדושה  ניצוצות 

הגלות11, "קץ שם לחושך"12, ובאים ל"קץ הימין"13.
תורה"14  של  ב"יינה  גם  מרומז  זה  שענין  לומר,  ויש 

1( להעיר מאור התורה ריש פרשתנו ש"שנתיים ימים" קאי על ב' בחי' שנה, בנוקבא 

ובדכורא, שנת הלבנה ושנת החמה. ויש לקשר לשנה זו )ה'תשמ"ט( – שנת העיבור, 

החיבור דשנת החמה ושנת הלבנה, "שנתיים ימים" ביחד.

2( פירוש רש"י ריש פרשתנו.

3( ראב"ע שלח יג, כה. ועוד. וראה לקוטי שיחות חלק ה עמוד 198 ואילך. ושם נסמן.

4( קהלת ד, יד ובפירוש רש"י.

5( פסחים קיט, א. ושם נסמן.

6( לך לך טו, יד.

7( ראה אור התורה ריש פרשתנו.

8( זהר פרשתנו קצג, ב. קצד, א.

9( לשון הפסוק סוף דניאל. וראה זח"א נד, סע"א. סב, ב. ובכ"מ.

10( לקוטי תורה להאריז"ל על הפסוק.

11( וי"ל ש"שנתיים ימים" רומז גם לב' האופנים הכלליים שבגלות )שצריך לעשות להם 

קץ וסוף( – גלות רוחני וגלות גשמי.

כלומר: אף שבפרטיות ישנם ריבוי אופנים בגלות – הגלות אצל שבעים אומות העולם, 

ד' הגלויות וכו', הרי, באופן כללי נחלקים לשתים: גלות רוחנית וגלות גשמית.

ולהעיר, שגם במאורע שהביא להתחלת הגלות – "אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים" 

– היו ב' אופנים אלו: גלות גשמית – שהוציאוהו מהסעודה, וגלות רוחנית, היפך אהבת 

ישראל )שהלשין על בני ישראל(, שמסתבר לומר שהי' אצלו עוד לפני המאורע )אם כי 

באופן של קטנות, כמרומז בשמו "בר קמצא"(.

12( איוב כח, ג. וראה אור התורה שם עמוד שלט ואילך.

13( להעיר מהשייכות לימי חנוכה – "שזהו ענין עד שתכלה רגל מן השוק, להעלות בחי' 

רגל השמאלי שמתלבש בקץ דשמאלא, ואז יהי' קץ הימין" )אור התורה ריש פרשתנו(.

14( "היום יום" כ"ט שבט.

שבפירוש רש"י15 "כל לשון קץ סוף הוא" – שב"סוף" נכלל 
"קץ  בירור  ה"סוף"  ע"י  כי  הימין",  "קץ  גם  קץ",  לשון  "כל 

דשמאלא" שבסוף הגלות, באים ל"קץ הימין"16.
ויגש,  דפרשת  ה(קריאה  )להתחלת  באים  לזה  ובהמשך 
במנחת שבת17 "ויגש אליו יהודה", כמבואר בדרושי חסידות18 
יוסף(  )ענינו של  יוסף ליהודה הו"ע סמיכת גאולה  שהגשת 
 – פשוטו  מידי  יוצא  ענין  ואין  יהודה(,  של  )ענינו  לתפלה 
בנ"י  שמתפללים  לתפלה  ממש  בסמיכות  באה  שהגאולה 

"ותחזינה עינינו בשובך לציון", תיכף ומיד ממש.
 משיחות ש"פ מקץ, שבת )ז( חנוכה ה'תשמ"ט

– תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ט ח"ב עמוד 77-78

לפני  רחמים  לכם  יתן  שדי  ואל   – יד  מג, 
האיש ושלח לכם את אחיכם אחר ואת בנימין 

ואני כאשר שכלתי שכלתי

שדי  ואל  בגליות  קראה  פתר  לוי  בן  יאשי'  ר'  בב"ר  ב. 
הקב"ה  האיש,  לפני  לרחמים,  אותם  ויתן  רחמים,  לכם  יתן 
אחיכם  את  לכם  ושילח  שמו,  ה'  מלחמה  איש  ה'  שנאמר 
ובנימין,  יהודא  שבט  זה  בנימין  ואת  השבטים,  עשרת  אלו 
ואני כאשר שכולתי שכלתי, שכלתי בחורבן ראשון שכלתי 
בחורבן שני, כאשר שכלתי בחורבן ראשון ובשני לא אשכל 

עוד עכ"ל.
ויש להקשות שכלתי בחורבן ראשון ושני כו' היאך רמיזא 
אלא דקשה לבעל המדרש איך סיים יעקב בדבר רע שאמר 
יסורין  תחילתן  הצדיקים  הלא  שכלתי  שכלתי  כאשר  ואני 
בחורבן  שכלתי  כאשר  הביאור  הוא  כך  אלא  שלוה,  וסופן 
ראשון ושני אז שכולתי כלומר נגמר השיכול ולא אשכול עוד 

כי השיכול סיבת התיקון והנה הוא טוב מאד.
וזהו שאמר יעקב ואל שדי כשרמז על החורבנות כשיהי' 
די להצרות אז וזרח אור משיח שחתימת' ג"כ שד"י כי שדי 

ר"ת "שלמה "דוד "ישי.
של"ה

15( הביאור בפשוטו של מקרא – "מדוע מאריך רש"י בפירוש תיבת מקץ שמצינו כמה 

פעמים לפני זה )ועוד דיוקים( – ראה לקוטי שיחות חלק ה עמוד 196 ואילך.

16( לקוטי שיחות שם עמוד 201.

17( זמן הקשור במיוחד עם תכלית השלימות דשבת – "יום שכולו שבת ומנוחה לחיי 

העולמים" )ראה המשך תרס"ו עמוד תקמב(.

18( ד"ה ענין הגשת יהודה ליוסף תרכ"ט. ד"ה ויגש אליו יהודה תרס"ו. ובכ"מ.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת מקץ

בזמן הזה, יוסף הוא למעלה מיהודה, ולכן נאמר "ויגש אליו יהודה", היינו, שיהודה ניגש אל יוסף.
ממאמר שבת פרשת מקץ, ה'תשכ"ז



מז               

     

      ©§¦¾¦¥−§¨©´¦¨¦®©§´ŸŸ¥½§¦¥−
 Ÿ¥¬©©§«Ÿ

ıwÓ È‰ÈÂ∑,' קץ' ל ׁשֹון וכל  'מ ּסֹוף ', ּכתר ּגּומ ֹו: «¿ƒƒ≈ְְְְִֵַָ
ה ּוא  קר ּויים ∑‡È‰ŒÏÚ.ס ֹוף  אינם  נהר ֹות  ׁשאר  ּכל  ««¿…ְְְִֵָָָָ

מ ּניל ּוס , ח ּוץ  יא ֹורים יא ֹורים , ע ׂשּויין הארץ  ׁשּכל  מ ּפני ְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָ

ּומ ׁשקה  ּבת ֹוכם  ע ֹולה  וניל ּוס  אדם , ּבידי ְְְְִִִֵֶֶַָָָיא ֹורים 
ּכׁשאר  ּתדיר  ּבמצרים  יֹורדין ּגׁשמים  ׁשאין לפי ְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָא ֹותם ,

.ארצ ֹות  ֲָ

      §¦¥´¦©§ÀŸŸŸÆ¤´©¨½§¬©§¤−
   §¦´Ÿ¨¨®©¦§¤−¨¨¨«

‰‡Ó ˙BÙÈ∑ּבחבר ּתּה צרה  ּבר ּיה  עין ׁשאין לזֹו, זֹו יפ ֹות  נרא ֹות  ׁשה ּבר ּיֹות  ה ּׂשבע , לימי ה ּוא  .סימן ¿«¿∆ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
eÁ‡a∑אח ּו "יׂשּגא  ּכמ ֹו: ּבלע "ז, מריׁש"ק  ."ּבאגם , »»ְְְֲִֶַַַָָ

      §¦¥º¤©¨´£¥ÀŸ³©«£¥¤Æ¦©§½Ÿ
      ̈¬©§¤−§©´¨¨®©©«£²Ÿ§¨¥¬¤©¨−

 ©§©¬©§«Ÿ
Na ˙Bw„Â∑,ּבלע "ז 'ּדק 'טינבי"ש  .ל ׁשֹון ¿«»»ְְַַַ

     ©Ÿ©´§¨©¨À¨³©©§¤Æ§©´Ÿ©¨½̈
      ¥¤´©©¨½§¬Ÿ©©§¤−§©§¦®Ÿ©¦©−

©§«Ÿ
‰ÏÎ‡zÂ∑ הרעב ּבימי נׁשּכחת  ה ּׂשבע  ׂשמחת  ּכל  ׁשּתהא  .סימן «…«¿»ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ

      ©¦¾̈©©«£−Ÿ¥¦®§¦¥´¤´©¦¢¦ÀŸ²
   §¨¤¬¤−̈§¦¬§Ÿ«

„Á‡ ‰˜a∑ ּבלע "ז .ּבלע "ז שיינ"ש ∑B‡Èa˙.טואיד "ל  ¿»∆∆»ְַַ¿ƒְַַ

Â‰‡א  ÌÏÁ ‰ÚÙe ÔÈL ÔÈzz ÛBqÓ ‰Â‰Â«¬»ƒ«¿≈¿ƒ«¿…»≈¿»
:‡‰ ÏÚ Ì‡»̃≈««¬»

ÔÈtLב  ÔBz ÚL Ô˜ÏÒ ‡‰ ÔÓ ‡‰Â¿»ƒ«¬»»¿»¿«»«ƒ»
:‰ÂÁ‡a ÔÈÚÂ Na ÔÓÈhÙe ÈÊÁÓÏ¿∆¡≈«ƒ»¿»¿»¿»¿«¬»

ÔÓג  ÔB‰È˙a Ô˜ÏÒ ÔÈÁ‡ ÔBz ÚL ‡‰Â¿»¿«»»√»¿»»¿»«¿≈ƒ
ÔÓ˜Â Na ÔÈÒÁÂ ÈÊÁÓÏ ÔLÈa ‡‰«¬»ƒ»¿∆¡≈«¬ƒ«¿»¿»»

:‡‰ ÛÈk ÏÚ ÔB˙c ÔB‰ÈÏ˜Ï¿ƒ¿≈¿»«≈«¬»

Naד  ÔÈÒÁÂ ÈÊÁÓÏ ÔLÈa ‡zBz ÔÏÎ‡Â«¬»«¿»ƒ»¿∆¡≈«¬ƒ«¿«
‡˙ÓÈhÙe ÈÊÁÓÏ ÔÈtL ‡zBz ÚL ˙È»¿«¿»«ƒ»¿∆¡≈«ƒ»»

:‰Út Úz‡Â¿ƒ¿««¿…

iÏaL‡ה  ÚL ‡‰Â ˙eÈz ÌÏÁÂ CeÓ„e¿«¬«ƒ¿»¿»¿«À¿«»
:ÔËÂ ÔÓÈht „Á ‡È˜a Ô˜ÏÒ»¿»¿«¿»««ƒ»¿»»

 

    
    

        
     
     


    

    

     
       

    
   

     
   

  
     

       

     
    
     
     
      

   



מח              

      §¦¥Æ¤´©¦¢¦½©−§´Ÿ¨¦®«Ÿ§−
©«£¥¤«

˙Ùe„Le∑ ה ּדלת ֿ ידי על  ּתמיד  החב ּוט  מ ׁשק ֹוף  ל ׁשֹון חב ּוט ֹות , ק ּדּום ', 'ּוׁשקיפן ּבלע "ז, השלייד "ש  ¿…ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
עליו  ביש "א ∑˜„ÌÈ.ה ּמּכה  ׁשּקֹורין מזרחית , .ר ּוח  ַַָָָ»ƒְִִִֶַָ

     ©¦§©̧§¨Æ©¦¢¦´©©½¥¤´©©¦¢¦½
     ©§¦−§©§¥®©¦©¬©§−Ÿ§¦¥¬£«

˙B‡Èa‰∑ ּבלע "ז ÌBÏÁ.שיינ"ש  ‰p‰Â∑חל ֹו נׁשלם  לפניו וה ּנה  ׁשלם  לפ ֹותרים ם   והצר. «¿ƒְַַ¿ƒ≈¬ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָֻ

      ©§¦³©¸Ÿ¤Æ©¦¨´¤½©¦§©À©¦§¨²¤¨
     ©§ª¥¬¦§©−¦§¤¨£¨¤®¨©§©¥̧©§³Ÿ¨¤Æ

   ¤£Ÿ½§¥«¥¬−̈§©§«Ÿ
BÁe ÌÚtzÂ∑ מק ׁשק ׁשת ר ּוח ּה', 'ּומ ּטר ּפא  «ƒ»∆ְְְִֵֶֶַַָ

ּכפעמ ֹון, א ֹומר :ּבת ֹוכ ֹו ה ּוא  ב )ּובנב ּוכדנאצר  (דניאל  ְְְְֲִֵֶַַַ
ׁשכחת  ּפעימ ֹות : ׁשּתי ׁשם  ׁשהיּו לפי ר ּוח ֹו", ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ"וּתת ּפעם 

ּפתר ֹונֹו והעלמת  ה ּנחרים ∑ÈnËÁ.(ב "ר)החל ֹום  ְְֲֲִַַַָ«¿À≈ִִַָ
מתים , ּבעצמ ֹות ּבטימי ּבל ׁשֹון (ׁשּׁשֹואלים  עצמֹות הן  'טימי ', ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָ

עצמֹות  מלא טמיא', מלא ׁשהּוא 'ּבית ּובּמׁשנה: ˙BtŒÔÈ‡Â.)אר ּמי , ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָ¿≈≈
‰ÚÙÏ Ì˙B‡∑, לפרעה לא  אבל  א ֹותם , היּו ּפֹותרים  »¿«¿…ְְְֲִַָָָֹֹ

ֿ ר ּוח  ק ֹורת  ל ֹו היה  ולא  ּבאזניו, נכנס  ק ֹולן היה  ְְְְִֶַַָָָָָָָָֹֹׁשּלא 
מ ֹוליד ,ּבפתר ֹונם , א ּתה  ּבנֹות  'ׁשבע  א ֹומרים : ׁשהיּו ְְְִִִֶֶַַָָָָ

ק ֹובר ' א ּתה  ּבנֹות  .(ב "ר)ׁשבע  ֵֶַַָָ

        

לפרעה לפרעה לפרעה לפרעה  לא לא לא לא  אבל אבל אבל אבל  ,,,, ת ת ת ת א א א א  הי הי הי הי  תרי תרי תרי תרי(ח מא, (רש"י ְְְְֲֲֲֲִִִִָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְַַַַֹֹֹֹ ֹֹ
פטת ה   א)  ס י ל נתר את  יע ה לא   יחרט ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַֹֻ

בע ), ק פת על רמזת ריא ת  לי ו טב ת ְְְְֳִִִַַַָֹרת
ה ב ת, ה רת לצד  הרע ת ה רת  עמד  חל ְְֲֲֵֶַַַַַָָָָָהרי 

אחתאחתאחתאחת בע בע בע בע נה נה נה נה  הי עת עת עת עת  לפרעה   ,' כ נת בע  אמר לכ . ְְְְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

תק פה  כ וי , יילג מס ר  ינ י לד אחת אחת אחת אחת מס ר ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַַָָָָ
ל  (ועצת) נתר לפי   א אחרת. נת ל ת וימ נת ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָל

הרעב  נת ה בע  נת  הי  ס אחתאחתאחתאחתי הריכפיפה כפיפה כפיפה כפיפה  , ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
ב נת  הרעב , נת ביל א צרת אצר ה בע  ְְְְְִִִִַַָָָָָֹנת

ה בע . נת אצר הא צרת את אכל ְְְִֶֶַַָָָָָָָֹהרעב 

     ©§©¥Æ©´©©§¦½¤©§−Ÿ¥®Ÿ¤£¨©¾
  £¦−©§¦¬©«

      ©§−Ÿ¨©´©£¨¨®©¦¥̧Ÿ¦¹§¦§©À¥
     ©´©©¨¦½Ÿ¦¾§¥−©¬¨«Ÿ¦«

      ©©«©§¨¬£²§©¬§¨¤−̈£¦´¨®¦²
  §¦§¬£Ÿ−¨¨«§

BÓÏÁ ÔB˙Ùk LÈ‡∑ל ֹו וד ֹומה  לנּו, ׁשּנפ ּתר  ל ּפתר ֹון הרא ּוי .חל ֹום  ƒ¿ƒ¿¬…ְְְֲִִֶֶַַָָָ

˜Ìecו ÔÙÈ˜Le ÔÈ˜Ï ‡iÏaL ÚL ‡‰Â¿»¿«À¿«»»¿»¿ƒ»ƒ
:ÔB‰È˙a ÔÁÓ»̂¿»«¿≈

iÏaL‡ז ÚL ˙È ‡˙È˜Ï ‡iÏaL ‡ÚÏe¿»»À¿«»»¿»»»¿«À¿«»
‡‰Â ‰Út Úz‡Â ‡˙ÈÏÓe ‡˙ÓÈht«ƒ»»»¿»»¿ƒ¿««¿…¿»

:‡ÓÏÁ∆¿»

˜e‡ח  ÁÏLe dÁe ‡thÓe ‡Ùˆ ‰Â‰Â«¬»¿«¿»ƒ«¿»≈¿«¿»
‡‰ÓÈkÁ Ïk ˙ÈÂ ÌÈˆÓ ÈLÁ Ïk ˙È»»√»≈ƒ¿«ƒ¿»»«ƒ»»
LÙc ˙ÈÏÂ dÓÏÁ ˙È ÔB‰Ï ‰ÚÙ ÈÚzL‡Â¿ƒ¿»ƒ«¿…¿»∆¿≈¿≈¿»«

:‰ÚÙÏ ÔB‰˙È»¿¿«¿…

È˙ט  ÓÈÓÏ ‰ÚÙÏ (ÌÚ) È˜L  ÏÈlÓe«ƒ«»≈ƒ¿«¿…¿≈»»
:ÔÈ„ ‡ÓBÈ k„Ó ‡‡ ÈÁÒ»¿»ƒ¬»«¿«»≈

hÓa˙י  È˙È ‰ÈÂ È‰B„Ú ÏÚ Ê‚ ‰Út«¿…¿≈««¿ƒƒ«»ƒ¿«¿«
:ÈÓBzÁ  ˙ÈÂ È˙È ‡iÏBË˜  ˙Èa≈«»«»»ƒ¿»««¿≈

e‰Â‡יא  ‡‡ „Á ‡ÈÏÈÏa ‡ÓÏÁ ‡ÓÏÁÂ«¬≈¿»∆¿»¿≈¿»«¬»»
:‡ÓÏÁ dÓÏÁ ÔLÙk b¿«¿ƒ¿«∆¿≈¬≈¿»



מט               

       §¨̧¦¹̈©´©¦§¦À¤¤§©´©©¨¦½©§©Æ¤
     ½©¦§¨−̈¤£«ŸŸ¥®¦¬©«£Ÿ−¨¨«

„Ú ÈÚ Ú∑ ׁשאין הר ׁשעים , אר ּורים  ««ƒ¿ƒ∆∆ְֲִִֵֶָָ
ּבּזיֹון  ּבל ׁשֹון ׁשּמזּכיר ֹו ׁשלמה , ׁשֹוטה ∑Ú.ט ֹובתם  ְְְִִִֵֶַָָָָ««ֶ

לגד ּלה ואין  מ ּכיר ∑ÈÚ.רא ּוי אינֹו ל ׁשֹוננּו .אפ ּלּו ְְִֵָָֻƒ¿ƒְֲִִֵֵַ

„Ú∑ ולא , מ ֹול עבד  ׁשאין מצרים  ּבנימ ּוסי  וכת ּוב  ∆∆ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָֹ
ׂשרים  ּבגדי רא"ם (ל ֹוב ׁש ּגרס וכן  ׁשירים, אחרים: ‡LÈ.)ספרים ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָƒ

BÓÏÁk∑לענינֹו וקר ֹוב  החל ֹום  .לפי «¬…ְְְְֲִִַָָ

       ©§¦²©«£¤¬¨«©−̈¥´¨¨®Ÿ¦²¥¦¬©©¦−
 §Ÿ¬¨¨«

ÈpkŒÏÚ ÈL‰∑ּכמ ֹו למעלה , ה ּנזּכר  ּפרעה  ≈ƒ««ƒְְְְְִַַַָָֹ
קצר  מקרא  הרי עבדיו", על  קצף  "ּפרעה  ְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָֹׁשאמר :
לפר ׁש צרי ׁשאין לפי ה ׁשיב , מי ּפר ׁש ולא  ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹל ׁשֹון

 ּדר וכן ּפרעה , וה ּוא  לה ׁשיב  ׁשּביד ֹו מי ה ׁשיב . ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹמי
הם  לע ׂשֹות , ׁשעליו מי על  קצרים , מקרא ֹות  ְְֲִִִֵֶַַָָָָָּכל 

ה ּדבר  את  .ס ֹותמים  ְִֶַָָ

     ©¦§©³©§ŸÆ©¦§¨´¤¥½©§¦ª−¦©®
    ©§©©Æ©§©¥´¦§Ÿ½̈©¨−Ÿ¤©§«Ÿ

Ba‰ŒÔÓ∑, ה ּסהר ּבית  ּכמין מן ע ׂשּוי ׁשה ּוא  ƒ«ְִִֵֶַַָֹ
ואף  ה ּוא , ּגּמא  ל ׁשֹון ׁשּבּמקרא  "ּבֹור " ּכל  וכן ְְְְִֵֶַַָָָָֻֻּגּמא ,

ּבלע "ז  פוש "י ּבֹור , קר ּוי מים  ּבֹו אין ∑Ál‚ÈÂ.אם  ְִִֵַַַָ«¿««
ּכב  ה ּמלכ ּות מ ּפני .(ב "ר)ֹוד  ְְְִֵַַ

     

      ©³Ÿ¤©§ŸÆ¤¥½£´¨©½§¦Ÿ¥−¥´
        Ÿ®©«£¦À¨©³§¦¨¤̧Æ¥½Ÿ¦§©¬£−¦§¬Ÿ

Ÿ«
B˙‡ zÙÏ ÌBÏÁ ÚÓLz∑ חל ֹום ותבין ּתאזין ƒ¿«¬ƒ¿……ְֲֲִִַָ

א ֹות ֹו ּכמ ֹו:∑ÚÓLz.לפ ּתר  והאזנה , הבנה  ל ׁשֹון ְִֹƒ¿«ְְְֲֲַָָָָ
אנטינדר "א  ל ׁשֹונֹו", ת ׁשמע  לא  "א ׁשר  יֹוסף ", ְְֲִֵֵֶַַֹ"ׁשֹומע 

.ּבלע "ז  ְַַ

        

לאמרלאמרלאמרלאמר  עלי עלי עלי עלי מע מע מע מע י י י י  טו )ואני ואני ואני ואני  הרמ "(מא, ו ,תב  (וארא ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ְַַַָָֹֹ
לאמר י) ה רה  כל "לאמר" מ ת י   יפר ה אמר :ְְְְִִִֵֵַַַָָָָֹֹ

רר  על לה רת לאמר מ ת י  עיני ,  כ וה . . ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָֹלי ראל

,א  וא עכ "ל. רמז, ולא  מס קת אמירה  לא  . . ְְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָֹֹֻהעני
רק  לא  וד ק : מ ר רר על מ רה  "לאמר" בת  ְִֵֵֵֶַַַַָָֹֹה ספת

מ ר. ברר "לאמר",   א א  מע י , עלמא  ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹמיעה 

      ©©̧©¥¤©§²Ÿ¥−Ÿ¦§¨¨®¡Ÿ¦¾©«£¤−
 ¤§¬©§«Ÿ

È„ÚÏa∑,מ ּׁשּלי החכמה  ּפרעה אין ל ׁשל ֹום  ּבפי ענּיה  יּתן יענה , אלהים  .א ּלא  ƒ¿»»ְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

     ©§©¥¬©§−Ÿ¤¥®©«£Ÿ¦¾¦«§¦¬Ÿ¥−
 ©§©¬©§«Ÿ

Ïיב  ‡„Ú ‰‡Ú ÌÏeÚ ‡nÚ Ôn˙Â¿«»ƒ»»≈ƒ¿»»«¿»¿«
˙È ‡Ï LÙe dÏ ‡ÈÚzL‡Â ‡iÏBË»̃«»¿ƒ¿»≈»≈»«»»»

:Lt dÓÏÁk b ‡ÓÏÁ∆¿»»¿«¿∆¿≈»»

‡˙Èיג  È˙È ‰Â‰ Ôk ‡Ï Lt È„ ‡Ók ‰Â‰Â«¬»¿»ƒ»«»»≈¬»»ƒ¬≈
:Ïˆ d˙ÈÂ ÈLenL ÏÚ«ƒƒ¿»≈¿»

È‰BËÈ‰‡Âיד  ÛÒBÈ ˙È ‡˜e ‰Út ÁÏLe¿««¿…¿»»≈¿«¿ƒƒ
˙ÂÏ ÏÚÂ d˙eÒÎ ÈpLÂ tÒÂ ÈÈÒ‡ ˙Èa ÔÓƒ≈¬ƒ≈¿««¿«ƒ¿≈¿«¿«

:‰Út«¿…

LÙeטו ˙ÈÓÏÁ ‡ÓÏÁ ÛÒBÈÏ ‰Út Ó‡Â«¬««¿…¿≈∆¿»¬≈ƒ»«
z‡c ÓÈÓÏ CÏÚ ˙ÈÚÓL ‡‡Â dÏ ˙ÈÏ≈≈«¬»ƒ¿≈¬»¿≈«¿«¿

:d˙È LÙÓÏ ‡ÓÏÁ ÚÓL»«∆¿»¿ƒ¿«»≈

ÔÓטז a ÓÈÓÏ ‰Út ˙È ÛÒBÈ È˙‡Â«¬≈≈»«¿…¿≈««ƒ
‡ÓÏL ˙È ˙zÈ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Ô‰l‡ È˙ÓÎÁ»¿¿ƒ∆»≈ƒ√»¿»ƒ…«»¿»»

:‰ÚÙ„¿«¿…

‰‡יז ÈÓÏÁa ÛÒBÈÏ (ÌÚ) ‰Út ÏÈlÓe«ƒ«¿…ƒ¿≈¿∆¿ƒ»
:‡‰ ÛÈk ÏÚ Ì‡˜ ‡‡¬»»≈«≈«¬»

 

     



נ              

      §¦¥´¦©§ÀŸŸŸÆ¤´©¨½§¦¬¨−̈
   ¦´Ÿ®Ÿ©©¦§¤−¨¨¨«

     §¦¥º¤«©¨³£¥ÆŸ´©«£¥¤½©¸
      §¨¬²Ÿ©§−Ÿ§©´¨¨®«Ÿ¨¦¦¨¥²¨

  §¨¤¬¤¦§©−¦¨«Ÿ©
˙Blc∑:ּכמ ֹו יג )ּכח ּוׁשֹות , ב  ּככ (שמואל  א ּתה  ּדאמנֹון "מ ּדּוע  ּדל "? Na.ה  ˙BwÂ∑' ר ּקֹות' ל ׁשֹון ּכל  «ְְְְַַַַַָָָ¿«»»ְַָ

בלוא "ש  ּובלע "ז ּבׂשר , חסרי .ׁשּבּמקרא  ְְְִֵֶַַַָָָָ

     ©Ÿ©̧§¨Æ©¨½¨«©−§¨«¨®¥´¤©
  ©¨²¨¦«Ÿ−©§¦«Ÿ

     ©¨´Ÿ¨¤¦§¤À¨§³Ÿ©Æ¦¨´¤
     ¦§¤½¨©§¥¤´©½©«£¤−©§¦¨®¨«¦¨«

      ¨¥−¤©«£Ÿ¦®§¦¥´¤´©¦¢¦ÀŸ²Ÿ§¨¤¬
   ¤−̈§¥¬Ÿ§Ÿ«

      §¦¥Æ¤´©¦¢¦½§ª¬©−§ª´¨¦®
 «Ÿ§−©«£¥¤«

˙BÓˆ∑,נצן לקין', 'נצן ותר ּגּומ ֹו: ּכסלע , וק ׁשֹות  לחל ּוח  ּבלי ּכעץ  הן הרי סלע , אר ּמי, ּבל ׁשֹון צנמא  ¿Àְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻ
ה ּזרע  מן ׁשּנתר ֹוקנּו לפי ה ּנץ , א ּלא  ּבהן .אין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

     ©¦§©̧§Æ̈©¦¢¦´©©½Ÿ¥²¤¬©©¦¢¦−
     ©Ÿ®¨«Ÿ©Æ¤©«©§ª¦½§¥¬©¦−¦«

      ©³Ÿ¤¥Æ¤©§½Ÿ£¬©§−Ÿ¤¨´®
     ¥´£¤¨«¡Ÿ¦²Ÿ¤−¦¦¬§©§«Ÿ

      ¤©¨´Ÿ©ŸÀŸ¤³©¨¦Æ¥½¨§¤³©
       ©¦¢¦Æ©Ÿ½Ÿ¤¬©¨¦−¥®¨£¬¤−̈«

ÔÓÈhtיח  ‡zBz ÚL Ô˜ÏÒ ‡‰ ÔÓ ‡‰Â¿»ƒ«¬»»¿»¿«¿»«ƒ»
:‰ÂÁ‡a ÔÈÚÂ ÈÊÁÓÏ ÔÈtLÂ Na¿«¿«ƒ»¿∆¡≈¿»¿»¿«¬»

ÔB‰È˙aיט  Ô˜ÏÒ ÔÈÁ‡ ‡zBz ÚL ‡‰Â¿»¿«¿»»√»¿»»¿»«¿≈
Na ÔÈÒÁÂ ‡„ÁÏ ÈÊÁÓÏ ÔLÈe ÔÎÈÒÁ¬ƒ»ƒ»¿∆¡≈«¬»«¬ƒ»¿»
ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡ ÏÎa Ô‰˙ÂÎ È˙ÊÁ ‡Ï»¬≈ƒ¿»¿≈¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ

:eLÈÏ¿ƒ

ÚLכ  ˙È ‡˙LÈe ‡˙ÎÈÒÁ ‡zBz ÔÏÎ‡Â«¬»»¿»¬ƒ»»ƒ»»»¿«
:‡˙ÓÈht ‡˙ÈÓ„˜ ‡zBz¿»«¿»»»«ƒ»»

elÚכא  È‡ Ú„È˙‡ ‡ÏÂ Ô‰ÈÚÓÏ ‡ÏÚÂ«¬»ƒ¿≈≈¿»ƒ¿¿«¬≈«
‡˙ÈÓ„˜a „k LÈa Ô‰ÈÊÁÓe Ô‰ÈÚÓÏƒ¿≈≈∆¡≈≈ƒ«¿«¿≈»

:˙ÈÚz‡Â¿ƒ¿»ƒ

Ô˜ÏÒכב  ‡iÏaL ÚL ‡‰Â ÈÓÏÁa ˙ÈÊÁÂ«¬≈¿∆¿ƒ¿»¿«À¿«»»¿»
:ÔËÂ ÔÈÏÓ „Á ‡È˜a¿«¿»«»¿»¿»»

˜Ìecכג  ÔÙÈ˜L ÔÈ˜Ï Ôˆ ‡iÏaL ÚL ‡‰Â¿»¿«À¿«»»»»¿»¿ƒ»ƒ
:ÔB‰È˙a ÔÁÓ»̂¿»«¿≈

ÈÏaM‡כד  ÚM ˙È ‡˙È˜Ï ‡iÏaL ÔÚÏe¿»»À¿«»»¿»»»¿«À¿«»
:ÈÏ ÈeÁÓ Èc ˙ÈÏÂ ‡iLÁÏ ˙ÈÓ‡Â ‡˙Ë»»»«¬»ƒ«¬»«»¿≈ƒ¿«≈ƒ

Á„כה  ‰ÚÙ ‡ÓÏÁ ‰ÚÙÏ ÛÒBÈ Ó‡Â«¬«≈¿«¿…∆¿»«¿…«
:‰ÚÙÏ ÈeÁ „aÚÓÏ „È˙Ú ÈÈ Èc ˙È ‡e‰»ƒ¿»»ƒ¿∆¿««ƒ¿«¿…

‡Ôepכו ÔÈL ÚL ‡˙Ë ‡zBz ÚL¿«¿»»»»¿«¿ƒƒ
‡ÓÏÁ Ôep‡ ÔÈL ÚL ‡˙Ë ‡iÏaL ÚLe¿«À¿«»»»»¿«¿ƒƒ∆¿»

:‡e‰ „Á«

 

    
      
     

       
       

    

     
     



ני               
ÌÈL ÚLÂ ÌÈL ÚL∑, ׁשבע א ּלא  אינן ּכּלן ∆«»ƒ¿∆«»ƒֵֶֶַָָָֻ

ּכמ ֹו מזּמן, ׁשה ּדבר  לפי ּפעמים , החל ֹום  נׁשנה  ְְְְֲֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֻוא ׁשר 
ּבׁשבע  וג ֹו'". החל ֹום  ה ּׁשנֹות  "ועל  ּבּסֹוף : ל ֹו ְְְֲִֵֶֶַַַַַָׁשּפר ׁש

ׁשהיה  לפי לפרעה ", "ה ּגיד  נאמר : ה ּטֹוב ֹות  ְְְֱִִִִֶֶַַַָָָֹׁשנים 
ּפרעה ", את  "הראה  נאמר : רעב  ׁשני ּוב ׁשבע  ,ְְְְֱֵֶֶֶֶַַַָָָָֹסמ ּו
מראה  ל ׁשֹון ּבֹו נֹופל  ורח ֹוק , מפלג  ה ּדבר  ׁשהיה  .לפי ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֻ

     §¤´©©Â¨Â¨«©¸§¨«¨¹Ÿ¨«Ÿ´Ÿ©«£¥¤À
      ¤³©¨¦Æ¥½¨§¤³©©¦¢¦Æ¨«¥½§ª−

    ©¨¦®¦«§¾¤−©§¥¬¨¨«

     ́©¨½̈£¤¬¦©−§¦¤©§®Ÿ£¤
   ̈«¡Ÿ¦²Ÿ¤−¤§¨¬¤©§«Ÿ

      ¦¥²¤¬©¨¦−¨®¨¨¬¨−§¨¤¬¤
¦§¨«¦

      §ÂÂ̈¤̧©§¥³¨¨Æ©«£¥¤½§¦§©¬¨©¨−̈
    §¤´¤¦§¨®¦§¦¨¬¨«¨−̈¤¨¨«¤

ÚO‰ŒÏk ÁkLÂ∑ ה ּבליעה ּפתר ֹון .ה ּוא  ¿ƒ¿«»«»»ְְִִַָ

     §«Ÿ¦¨©³©¨¨Æ¨½̈¤¦§¥²¨«¨¨¬©−
   ©«£¥¥®¦«¨¥¬−§«Ÿ

ÚO‰ Ú„eÈŒ‡ÏÂ∑ קר ּבנה ֿ אל  ֿ ּבא ּו ּכי נֹודע  "ולא  ּפתר ֹון: ."ה ּוא  ¿…ƒ»««»»ְְְִִִֶֶַָָֹ

     §©̧¦¨©«£²¤©§−Ÿ©«£¨®¦¦«¨³
     ©¨¨Æ¥¦´¨«¡Ÿ¦½§©¥¬¨«¡Ÿ¦−©«£«

ÔBÎ∑ מזּמן. »ְָֻ

      §©¨Æ¥¤´©§½Ÿ¦−¨´§¨¨®¦«¦¥−
 ©¤¬¤¦§¨«¦

             

   

ארארארעל על על על ־ ־ ־ ־ אר יתהיתהיתהיתה וי וי וי וי  וחכ וחכ וחכ וחכ      נב נב נב נב  אי אי אי אי פרעהפרעהפרעהפרעה ירא ירא ירא ירא  ְְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹוע וע וע וע הההה ְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
:::: מצרי מצרי מצרי לג )מצרי רעה ,(מא, חלמ ת את  ס י ר לאחר ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֽֽֽֽ

ירא  "וע ה  – הרעב  נת לקראת לנהג עליו  יצד  ל  ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹיע
ויפקד ". פרעה  "יע ה  ,'ג ְְְְֲֵֶַַַַֹֹפרעה "

Ô˜ÏÒcכז ‡˙LÈe ‡˙ÎÈÒÁ ‡zBz ÚLe¿«¿»¬ƒ»»ƒ»»¿»¿»
) ÚL ÔB‰È˙a נ "י‡ÚLÚLe Ôep‡ ÔÈL ( «¿≈¿««¿»¿ƒƒ¿«

ÚL ÔÈÂ‰È Ìec˜ ÔÙÈ˜Lc ‡˙È˜Ï ‡iÏaMÀ¿«»»¿»»ƒ¿ƒ»ƒ¿∆¿»¿«
:‡ÙÎ ÈL¿≈«¿»

ÈÈכח  Èc ‰Út ÌÚ ˙ÈÏÈlÓ Èc ‡Ób˙Ù ‡e‰ƒ¿»»ƒ«≈ƒƒ«¿…ƒ¿»
:‰ÚÙÏ ÈÊÁ‡ „aÚÓÏ „È˙Ú»ƒ¿∆¿««¬≈¿«¿…

(כט  ‡ÚÒ ÔÈ˙‡ ÔÈL ÚL )ÚN‡נ "י ‰‡ »¿«¿ƒ»¿»ƒ¿»«¿»
:ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡ ÏÎa ‡a«»¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÈLzÈÂל  Ô‰È˙a ‡ÙÎ ÈL ÚL ÔeÓe˜ÈÂƒ¿«¿≈«¿»«¿≈≈¿ƒƒ¿≈
) ‡ÚÒ Ïk נ "י‡ÚNÌÈˆÓ„ ‡Ú‡a ( »ƒ¿»«¿»¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

:‡Ú‡(„ ‡nÚ) ˙È ‡ÙÎ ÈˆÈLÈÂƒ≈≈«¿»»«»¿«¿»

(לא  ‡ÚBN Ú„È˙È ‡ÏÂ נ "י‡ÚN‡Ú‡a ( ¿»ƒ¿¿«¿»ƒ¿»¿«¿»
È‡ Ôk ˙ È‰Èc ‡e‰‰ ‡Ùk Ì„˜ ÔÓƒ»»«¿»«ƒ≈»«≈¬≈

:‡„ÁÏ ‡e‰ ÛÈ˜«̇ƒ«¬»

ÔÈÓÊלב  ÔÈzz ‰ÚÙÏ ‡ÓÏÁ ˙Èpz‡c ÏÚÂ¿«¿ƒ«≈∆¿»¿«¿…«¿≈ƒ¿ƒ
ÈÈ ÈÁB‡Â ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Ób˙t ÔÈw˙ È‡¬≈«≈ƒ¿»»ƒ√»¿»¿ƒ¿»

:d„aÚÓÏ¿∆¿¿≈

ÌÈkÁÂלג  Ô˙ÏÎeÒ b ‰ÚÙ ÈÊÁÈ ÔÚÎe¿«∆¡≈«¿…¿«¿¿»¿«ƒ
:ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡ ÏÚ dÈpÓe«¿≈««¿»¿ƒ¿»ƒ

 

                 
  



נב              
, החל בר את לפר רק  היה   ס י ל  פקיד ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָולכא רה 

לע ת. מה   ליע ְְֲֵַַַֹולא 
ל נכ  עטי  החל פתר ה י  זה : ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹוההס רה 
בע "וה ה  ה תב :  המ מס ר ,לפר  מיְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֻהחרט
ו עמדנה  ר, וד ת מראה  רע ת . . ע לת אחרת ְְְֲֲֵֶַַַַָָָָָֹרת
הרזת  ה רת – למר ה א ר", פת על ה רת ְְְֵֶֶַַַַַַָָָָאצל
: מיהחרט  התק ה א ר. פת על יחד   עמד ְְְְְְְִִֵַַַַַַַַַָוה מנת
רזת    יההפ  ימני ה ני  לה צא ת ההס ר  ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמה

יחד ? – ְְֵַַמנת
בע :נפתר  ההפכי ני  את ערב  ,חכמת , סי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָרק 

ה א ת  ה ב ת  ני ה אכל ל את צ ויק" ה בע  ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹני 
ננית ה בע  נת בר היינ בר", רויצ ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָהא ה 
האכל  "והיה  הרעב  נת –  מאיד הרעב , ְְְִִִֵֶָָָָָָָָָָֹלנת
ה בע . נת אכל את אכל הרעב ", ני  לבע   דְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹלפ
על  רק  לא  נסב   החל תר וע רית, נספת ְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֹמעלה 
צבירת  – רעה  ל מע יו    א א  ה "ה , מאת ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹה פי 

. מחל נרמז ְְֲִֶַָֹהאכל,
ס י ל עצת :ר פרעה ". עיני  ה בר "ו ב  ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹועל־
עד , עצמ  החל תר מ י תר רעה  עיני  ח ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָֹמצאה 

.לעצת נת כ ," מ  וחכ  נב אי"  חְְְֲִֵֶַַָָָָָָָ

     ©«£¤´©§½Ÿ§©§¥¬§¦¦−©¨¨®¤§¦¥Æ
    ¤¤´¤¦§©½¦§¤−©§¥¬©¨¨«

LnÁÂ∑ וי' "וחמ ׁשים ּכתר ּגּומ ֹו: וכן: ."זרז', ¿ƒ≈ְְְֲִִֵֵַַָֻ

    §¦§§À¤¨¸Ÿ¤Æ©¨¦´©Ÿ½©¨−Ÿ
     ̈¥®¤§¦§§º̈©©©©§²Ÿ¬Ÿ¤¤«¨¦−

§¨¨«
ÏÎ‡ŒÏkŒ˙‡∑, ה ּוא ּדבר  טעמ ֹוׁשם   לפיכ ∆»…∆ְֲִֵַָָָ

קטן ּבפ ּת"ח  ונק ּוד  ּפֹועל ,.)סג ֹול (ּבאל "ף  ׁשה ּוא  וא ֹוכל  ְְְֵֶֶֶַַָָָָָָ
קמץ  ונק ּוד  ּבכ ' למ ּטה  טעמ ֹו חלב ", א ֹוכל  ּכל  "ּכי ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָּכג ֹון

ÚtŒ„È‰.)צירי (קטן ˙Áz∑ ּובא ֹוצר ֹותיו .ּבר ׁשּות ֹו ֵֵָָ««««¿…ְְְִָ

       §¨¨̧¨³Ÿ¤§¦¨Æ¨½̈¤§¤̧©Æ§¥´¨«¨½̈
      £¤¬¦«§¤−¨§¤´¤¦§¨®¦§«Ÿ¦¨¥¬¨−̈¤¨«¨¨«

ÏÎ‡‰ ‰È‰Â∑ הארץ לקיּום  ה ּגנּוז ּפּקד ֹון ּכׁשאר  .ה ּצב ּור , ¿»»»…∆ְְִִִֶַַָָָָָָ

     ©¦©¬©¨−̈§¥¥´©§®Ÿ§¥¥−¨£¨¨«

      ©¬Ÿ¤©§−Ÿ¤£¨¨®£¦§¨´¨¤½¦¾£¤²
  ¬©¡Ÿ¦−«

‰ÊÎ ‡ˆÓ‰∑,ּכדין ה "א הנׁשּכח  ּכל  וכן ּתמיהה , ל ׁשֹון הנמצא , ּכמ ֹוה ּו? הנמצא  ּונב ּקׁשּנּו,  נל אם  ¬ƒ¿»»∆ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ
ּפּתח  ּבחטף  ּונק ּודה  ה ּתבה  ּברא ׁש .ה ּמׁשּמׁשת  ְְְֲֵֶֶַַַַַַָָָֹ

‡Ú‡לד  ÏÚ ÔÈÓÈ‰Ó ÈpÓÈÂ ‰Út „aÚÈ«¿≈«¿…ƒ«≈¿≈¿ƒ««¿»
‡ÚBN ÈL ÚLa ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡ ˙È ÊÊÈÂƒ»≈»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿∆«¿≈¿»

):ÚN‡נ "י ( ƒ¿»

ÔÈ˙‡cלה  ÔË ‡iL eÈÚ Ïk ˙È ÔeLÎÈÂ¿ƒ¿¿»»ƒ¿«»»»¿»¿»
‰ÚÙ„ ‡„È ˙BÁz eÈÚ ÔeˆÈÂ ÔÈl‡‰»ƒ≈¿ƒ¿ƒ¿¿»¿«¿…

:ÔehÈÂ ‡iÂÈ˜a ‡eÈÚƒ»¿ƒ¿«»¿ƒ¿

ÚLÏלו ‡Ú‡Ï(„ ‡nÚÏ) ÊÈ‚ ‡eÚ È‰ÈÂƒ≈ƒ»»ƒ¿«»¿¿«¿»ƒ¿«
‡ÏÂ ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡a ÔÈÂ‰˙ Èc ‡ÙÎ ÈL¿≈«¿»ƒ¿∆¿»¿«¿»¿ƒ¿»ƒ¿»

:‡ÙÎa ‡Ú‡„ ‡nÚ ÈˆÈzLƒ̇¿≈≈«»¿«¿»¿«¿»

Ïkלז ÈÈÚe ‰ÚÙ ÈÈÚa ‡Ób˙t ÙLe¿«ƒ¿»»¿≈≈«¿…¿≈≈»
:È‰B„Ú«¿ƒ

ÔÈ„kלח  ÁÎzLÈ‰ È‰B„ÚÏ ‰Út Ó‡Â«¬««¿…¿«¿ƒ¬ƒ¿¿«¿≈
:da ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‰‡e Áe Èc b¿»ƒ«¿»ƒ√»¿»≈
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     ©³Ÿ¤©§ŸÆ¤¥½©«£¥̧¦©¡Ÿ¦²
    «§−¤¨®Ÿ¥«¨¬§¨−̈¨«

EBÓk ÌÎÁÂ ÔBŒÔÈ‡∑'ּכמ ֹו נמצא  'לא  – ׁשאמר ּת וחכם , נב ֹון איׁש .לב ּקׁש ≈»¿»»»ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹ

       ©¨Æ¦«§¤´©¥¦½§©¦−¦©´¨©¦®©¬
  ©¦¥−¤§©¬¦¤«¨

˜MÈ∑ נע ׂשים יהיּו ע ּמי צרכי ּכל  ית ּפרנס . 'יּתזן', ƒ«ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָ
ּכמ ֹו: , יד טו)על  ּוכמ ֹו:(לעיל  ּביתי", מ ׁשק  (תהלים "ּובן ְְְִֵֶֶֶַָ

ּבלע "ז ב ) גרגישו"ן ֿ בר ", ‰qk‡."נּׁשק ּו ˜∑ׁשּיהיּו ְְַַַַ««ƒ≈ְִֶ

 מל לי ּכמ ֹו:∑qk‡.ק ֹורין ה ּמל ּוכה , ׁשל  (מלכים ל ׁשֹון ִִֶֶƒ≈ְְֶַָָ
א) ה ּמל א אדני מ ּכּסא  ּכסא ֹו את  .""ויג ּדל  ְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַֹ

      ©¬Ÿ¤©§−Ÿ¤¥®§¥Æ¨©´¦«Ÿ§½©−
 ̈¤¬¤¦§¨«¦

E˙‡ Èz˙∑ ל ׁשֹון ֿ כן ֿ ּפי ֿ על  ואף  ,' ית 'מ ּניתי »«ƒ…¿ְְִִֵֵַַַָָ
ּבין  לגד ּלה  ּבין עליֹון". ּולת ּת" ּכמ ֹו: ה ּוא , ְְְְְְִִִֵֵֶָָֻנתינה 

ל ׁשֹון  נֹופל  ּכמ ֹו:ל ׁשפל ּות , עליו, ב )נתינה  "נת ּתי (מלאכי  ְְְְְִִִֵַָָָָ
ּוׁשפלים  נבזים  ."אתכם  ְְְִִִֶֶָ

      ©¨̧©©§³Ÿ¤©©§Æ¥©´¨½©¦¥¬Ÿ−̈
       ©©´¥®©©§¥³ŸÆ¦§¥¥½©¨²¤§¦¬©¨−̈

©©¨«
BzÚaËŒ˙‡ ‰Út ÒiÂ∑, ה ּמל ט ּבעת  נתינת  «»««¿…∆««¿ְִֶֶַַַַַ

לגד ּלה  ל ֹו ׁשני להיֹות  ל ֹו, ׁשּנֹותנּה למי א ֹות  .היא  ְְְְִִִִִֵֶָָֻ
LLŒÈ„‚a∑ ח ׁשיב ּות ּבמצרים ּדבר  ענק ,∑„.ה ּוא  ƒ¿≈≈ְְְֲִִִַַ¿ƒֲָ

וכן: רביד , קר ּוי ּבט ּבע ֹות  רצ ּוף  ׁשה ּוא  ז)ועל  (משלי  ְְְְִֵֶַַָָָ
מ ׁשנה : ּבל ׁשֹון מרצפ ֹות . ער ׂשי ר ּצפ ּתי ער ׂשי", ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָ"רבד ּתי
רצ ּפה  והיא  ׁשּבעזרה ', הרבד  על  אבן ׁשל  רבדין .'מ ּקף  ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻ

     ©©§¥´ŸÀ§¦§¤³¤©¦§¤Æ£¤½©¦§§¬
      §¨−̈©§¥®§¨´Ÿ½©−¨¤¬¤¦§¨«¦

‰Ln‰ ˙kÓa∑ ה ּמה ּלכת ה ּׁשנ למר ּכב ּתֹו ּיה  ¿ƒ¿∆∆«ƒ¿∆ְְְְְִֶֶֶַַַַָ
ׁשּלֹו למל ּכא ',∑‡C.אצל  א ּבא  'דין ּכתר ּגּומ ֹו: ֵֶֶ«¿≈ְְְְֵַַַָָ

ולא  ריכא  'לא  ּב'ה ּׁשּתפין': .' מל' ארמי ּבל ׁשֹון ' ר'ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻ
א ּגדה , ּובדברי ריכא '. דברים)ּבר  פ ' יה ּודה :(ספרי  ר ּבי ּדר ׁש ְְְִִֵֵַַַַָָָָָ

ּבּׁשנים '.  ור ּבחכמה  אב  ׁשה ּוא  יֹוסף , זה  , אבר'ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ

ל ֹו ּדּורמסקית אמר  עלינּוּבן מע ּות  א ּתה  מתי 'עד  : ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָ
ה ּכת ּובים '? ׁשה ּכל את  ּבר ּכים , ל ׁשֹון א ּלא  ' אבר' אין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ

ׁשּנאמר : ּכענין יד ֹו, ּתחת  ויֹוצאין לפניו נכנעין ְְְְְְֱִִִִֶֶַַַָָָָָָהיּו
וג ֹו' א ֹות ֹו .""ונת ֹון ְְָ

         

מ ע :ב מ אינ למלא ", א א  י" ה ט, יר ה ְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָלפי 
ארי . לל מצרי  ל  יצר ה ברי  את ה תב   ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָמתר

חכמה  "אב  (א ) א דה ": "דברי   ייר רצ  י ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָולכ
  היה   ס כיו  זה  פיר וה י  ." ני ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָור

C˙Èלט  ÈÈ Ú„B‡c ˙a ÛÒBÈÏ ‰Út Ó‡Â«¬««¿…¿≈»«¿«¿»»»
:C˙Âk ÌÈkÁÂ Ô˙ÏÎÒ ˙ÈÏ ‡c Ïk ˙È»»»≈»¿¿»¿«ƒ¿»»

ÔÊzÈמ  CÓÈÓ ÏÚÂ È˙Èa ÏÚ ‡pÓÓ È‰z z‡«¿¿≈¿«»«≈ƒ¿«≈¿»ƒ¿«
È‰È‡ ÔÈ„‰ ‡˙eÎÏÓ ÈÒk „BÁÏ ÈnÚ Ïk»«ƒ¿»¿≈«¿»»≈≈≈

:CpÓ ÈwÈ«ƒƒ»

ÏÚמא  C˙È È˙ÈpÓ ÈÊÁ ÛÒBÈÏ ‰Út Ó‡Â«¬««¿…¿≈¬≈«≈ƒ»»«
:ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡ Ïk»«¿»¿ƒ¿»ƒ

‰ÈÂמב  d„È ÏÚÓ d˙˜ÊÚ ˙È ‰ÚÙ ÈcÚ‡Â¿«¿ƒ«¿…»ƒ¿¿≈≈«¿≈ƒ«
ÔÈLeÏ d˙È LÈaÏ‡Â ÛÒBÈ„ ‡„È ÏÚ d˙È»««¿»¿≈¿«¿ƒ»≈¿ƒ
:d‡eˆ ÏÚ ‡‰„„ ‡ÎÈÓ ÈeLÂ ıec¿¿«ƒ»ƒ»¿«¬»««¿≈

(מג  ‡˙È˙ ‡k˙a d˙È Èk‡Â נ "י‡È˙( ¿«¿≈»≈ƒ¿ƒ»ƒ¿≈»ƒ¿»»
‡kÏÓÏ ‡a‡ ÔÈc È‰BÓ„˜ eÊÈÎ‡Â dÏ Ècƒ≈¿«¿ƒ√»ƒ≈«»¿«¿»

:ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡ Ïk ÏÚ d˙È ÈpÓe«ƒ»≈«»«¿»¿ƒ¿»ƒ

 

                  
        



נד              
חכמה  ה בח   מה  : וג ,"ר"  ה יקרא לה  , ילְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָ
רק  ,"' כ  יר ל א א  אבר אי" (ב ) ה לכה . ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָלעני
למל  מ  ורגלי  ידי פי ט  חו ה ולא  ,ר  רעְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹ
 יו ארצה ),  י א ל  חו ה  ס י אחי   מ ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹ(ולא 
 ונת אמר עני") רעה  מיני  על־ידי  אה  לת דְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
רק   ה ח י לה   י תר ק ה  זה  יר  א .("'וג ת ְְְֵֵֶֶַַַָָָא
 בי ינ ה חידי  החילק  עה   , יר ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָכריעת

.מל   קריאת א א  אינ ל ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָה

 י סי  רי  ל רל יה דה  רי  ל יר ה י ְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָהחילק 
ללת  כ על עיקר  מדיקי  הא  יטתל  התאְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
ה יבה  יר על  א ,( ס י ל  בח (הד ת ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָהעני

.("אבר")ְֵַ
ס י  הא , העניני פנימ ת   ייר ה ' י ְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַָָוהחילק 
רק   א (ה חואה ), מציא ת יטל  יצר ה על ְְְֲִִִִִִִַַַַַָָָעל
שליט"א , אדמו "ר כ "ק  על־ידי  הוגה   (ריעה )  ה ְִִֵַָיטל

.ואיל 202 ע ' ח "ה  שיחות' ב 'לקוטי  ונדפס 

         

 יד יד יד יד חתחתחתחת  צאי צאי צאי צאי וי וי וי וי  נכנסי נכנסי נכנסי נכנסי  הי הי הי הי ההההל ל ל ל  ,,,, י י י ירררר      רש"י ל ל ל ל) ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
מג ) ה חו מא, לא   א לבד , ר  רעי  הי ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָֹהיינ

מל היה  לא  הרי  רעה , פני   מ , ורגלי  ידי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹפט
י א ל  חו ו"  ס י אחי  לגי   לה אמר מה  . ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָמ

 י ההב ל את יר ה לא   בטי ה למר,  י  ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹארצה "
 ב ח  מצרי מ ל  ס  רא כ לפרעה ,  ס ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹי
: ו רת  רי ר"י  (ראה  רעה  ל לז וה  ת דְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻ

.(מל עיני  א ה  ְְֵֶֶַַָָח ב 

      ©Ÿ¤©§²Ÿ¤¥−£¦´©§®Ÿ¦§¨¤À
     «Ÿ¨¦¸¦¤¨²§¤©§−§¨¤¬¤¦§¨«¦

‰ÚÙ È‡∑ על ּגזרה  לגזר  ּבידי יכלת  ׁשּיׁש ¬ƒ«¿…ְְְְִִֵֵֶֶַָָֹֹ
ֿ יד ֹו" את  איׁש ֿ ירים  ׁש"לא  ּגֹוזר : ואני .מלכ ּותי. ְֲִִִִֵֶֶַַָָֹ

EÈ„ÚÏe∑," פרעה "אני אחר : ּדבר  . ּבר ׁשּות ׁשּלא  ƒ¿»∆ְְְֲִִֵֶַַָָֹֹ

"רק  ּדגמת  וזה ּו וג ֹו'", ּובלעדי" , מל אהיה  ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָֻאני
BÏ‚Œ˙‡Â.ה ּכּסא " B„ÈŒ˙‡∑ּכתר ּגּומ ֹו. ִֵַ∆»¿∆«¿ְְַ

     ©¦§¨̧©§¬Ÿ¥«¥»¨«§©´©§¥¼©¼©¦¤´
      ¤¨«§©À©¬¦¤²©Ÿ¥¬−Ÿ§¦¨®©¥¥¬

  ¥−©¤¬¤¦§¨«¦
ÁÚt ˙Ùˆ∑' ל 'פענח ואין ה ּצפ ּונֹות , מפר ׁש »¿««¿≈«ְְְְְֵֵֵַַַָ

ּבּמקרא  ÚÙ.ּדמיֹון ÈËBt∑ ונקרא ּפֹוטיפר , ה ּוא  ְְִִַָƒ∆«ְְִִַָ
מאליו, ׁשּנס ּתרס  על  פרע  יֹוסף ּפֹוטי את  ׁשחמד  לפי ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

זכ ּור  יג )למ ׁשּכב  .(סוטה ְְְִַ

      §¥Æ¤§¦´¨½̈§¨§¾¦§¥−©§´Ÿ
      ¤«¤¦§¨®¦©¥¥³¥Æ¦¦§¥´©§½Ÿ©©«£−Ÿ

 §¨¤¬¤¦§¨«¦

     ©©´©¨½̈¤§¤−©§¥´©¨¨®¦§¨¦«

ı‡‰ NÚzÂ∑ נעקר ה ּלׁשֹון ואין ע ׂשּיה ּכתר ּגּומ ֹו, היּו∑ÌÈˆÓ˜Ï.מ ּלׁשֹון יד , על  יד  קמץ , על  קמץ  «««»»∆ְְְְֱֲִִֵֶַַָָָƒ¿»ƒֶֶַַָָָֹֹ
.א ֹוצרים  ְִ

eמד  ‰ÚÙ ‡‡ ÛÒBÈÏ ‰Út Ó‡Â«¬««¿…¿≈¬»«¿…«
˙ÈÂ ÔÈÊ „ÁÈÓÏ d„È ˙È b ÌÈÈ ‡Ï CÓÈÓ≈¿»»¿ƒ¿«»¿≈¿≈«≈¿»
‡Ú‡ ÏÎa ‡ÈÒeÒ ÏÚ kÓÏ dÏ‚ƒ¿≈¿ƒ¿««¿»¿»«¿»

:ÌÈˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

„ÔÓhÓמה  ‡b ÛÒBÈ ÌeL ‰ÚÙ ‡˜e¿»«¿…≈«¿»¿ƒ«¿»
ÚÙ ÈËBt ˙a ˙Ò‡ ˙È dÏ ‰ÈÂ dÏ ÔÈÏb»¿»≈ƒ«≈»»¿««ƒ∆«
ÏÚ (ËÈlL) ÛÒBÈ ˜Ùe ‡˙z‡Ï ÔB‡„ ‡a«»¿¿ƒ¿»¿«≈«ƒ«

:ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡«¿»¿ƒ¿»ƒ

Út‰מו Ì„˜ Ì˜ „k ÔÈL ÔÈ˙Ïz a ÛÒBÈÂ¿≈«¿»ƒ¿ƒ«»√»«¿…
‰Út Ì„˜ ÔÓ ÛÒBÈ ˜Ùe ÌÈˆÓ„ ‡kÏÓ«¿»¿ƒ¿»ƒ¿«≈ƒ√»«¿…

:ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡ ÏÎa (ËÈlL) ÚÂ«¬««ƒ¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÚBN‡מז ÈL ÚLa ‡Ú‡ ÈÈ„ eLÎe¿»»¿≈«¿»ƒ¿«¿≈¿»
ÚN:ÔÈˆB‡Ï‡נ "י ( ‡eÈÚ ( ƒ¿»ƒ»¿»ƒ

 

  


  
 

  
  



נה               

     ©¦§ºŸ¤¨´Ÿ¤¤´©¨¦À£¤³¨Æ
     §¤´¤¦§©½¦©¦¤−Ÿ¤¤«¨¦®Ÿ¤§¥«¨¦²

   £¤¬§¦«Ÿ¤−¨¨©¬§¨«
dÎB˙a Ô˙ ‰È˙ÈÒ L‡ ÈÚ‰Œ‰„N ÏÎ‡∑ …∆¿≈»ƒ¬∆¿ƒ…∆»»«¿»

ּבּתב ּואה  ונֹותנין ּפר ֹותיה  מעמדת  וארץ  ארץ  ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּכל 
מ ּלירקב . ה ּתב ּואה  את  ּומעמיד  ה ּמק ֹום , לי (מעפר  נראה ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

קצתם  ּבדעת עלה ּכאׁשר  ּבר ׁש"י , להּגי ּה ּכלל   צרי ואין  נחמיה, ר ּבי  ּדעת .)ׁשהּוא ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

             

    

:::: כ כ כ כתתתת  נת נת נת נת סביבתיהסביבתיהסביבתיהסביבתיה א א א א רררר דהדהדהדה־ ־ ־ ־ העירהעירהעירהעיר ֹֹאכל אכל אכל אכל  ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ה ב אה  את מעמיד  ,  ק ה מעפר ב אה   תניְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָונ

רש"י)מ ירקב  ובפירוש מח. .(מא, ִֵֵָ
תניונ" :ר ו  מצרי ב את   א את מתאר ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָר"י 
מ ירקב " ה ב אה  את מעמיד  ,  ק ה מעפר ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָב אה 

מח) .(מא,
:נ לק  האד עב דת ר ה ְְֲֵַַַַָָָָמ מע ת

,אצל מצטרת למד   האד ה רה  – ב אה    ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָא
ה 'ספת' פר(. מב ,סנהדרי תבואות" "ורב  (דיבור ־המתחיל ְְֵַ

."י ח על ה א  מ ע ת ְִִַַַַ"על
היטב לט מד  ה רה  די  – ה ב אה " את ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ"מעמיד 

ר  היא  למרת 'מק מת' גב הה ותח ב  ה "ה , ת ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
– ל ה א  זק ק  , האד ל כל מ ְְְְִִֵֶַָָָָהרה 

מרי א  מ .ת מציא "ל" על רה  – ְְְִִִֶֶֶַָָ"עפר"
."רתת לי  תח  (ואז) היה  לל עפר ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹ"ונפי 
 תנ"  דל נר "ל",  מ רה  למד  ְְְִִִִִֵֵֶָָה די 

ה "ה . ַַָָָה רה ",
 מק ת מא וקא  להי ת  צרי ה ל – "  ק ה ְְֲִִִֵַַַַָָָָ"עפר
ה צר, מלחמת –  אחרי  דברי ולא  , דל – ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹועני
לע ת  ארי  וגר מר "עז ל אפ לנהג  צרי ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאז

." מי  אבי ְִִֶַַָָרצ

       ©¦§¸Ÿ¥¬¨²§¬©−̈©§¥´§®Ÿ©²
   ¦«¨©¬¦§−Ÿ¦¥¬¦§¨«

tÒÏ Ï„ÁŒÈk „Ú∑ קצר מקרא  זה  והרי לס ּפר , ה ּסֹופר  ל ֹו חדל  ּכי tÒÓ.עד  ÔÈ‡ŒÈk∑ ׁשאין לפי «ƒ»«ƒ¿…ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹƒ≈ƒ¿»ְִֵֶ
'ּדהא 'מס ּפר , ּבל ׁשֹון מ ׁשּמׁש 'ּכי' .והרי ְְְְֲִִִֵֵַַָָ

       §¥³ª¨Æ§¥´¨¦½§¤¬¤¨−§©´¨«¨¨®
      £¤³¨«§¨Æ¨«§©½©¬¦¤−©Ÿ¥¬«

Ú‰ ˙L ‡Bz ÌËa∑(יא רעב ֹון (תענית ּבׁשני מ ּטת ֹו ל ׁשּמׁש לאדם  ׁשאס ּור  .מ ּכאן ¿∆∆»¿«»»»ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָ

        

 רעב רעב רעב רעב ני ני ני ני  תתתת מ מ מ מ  ל ל ל ל  לאד לאד לאד לאד אס אס אס אס רררר  א א א א רש"י מ מ מ מ) ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
נ ) נח .מא, ז)פרת נאסר(ז, בניו  ח  ר"י  תב  ְְִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

 זה צער". רי   ל הע "מ ני  בה , ה ה   מיתְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
אפר מ מ מ מ א א א א ק  מ ח  : ע  קונ בניו . מ ח  ולא  ייקא , ְְְְִִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֹֹ

הרי צער, רי   עצמ  האד א ר רק  זה  א ר ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹללמד 
מדיל  ס מ  וא בה .  ת הי הצטער בניו  נח   ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָֹא
ס לי הרי  מרעב , ס בל אינ מי  על   חל ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהא ר

פע . אכל ְֶֶַָָֹהיה 

     ©¦§¨¬¥²¤¥¬©§−§©¤®¦«©©³¦
    ¡Ÿ¦Æ¤¨£¨¦½§¥−¨¥¬¨¦«

‰BÂמח  Èc ÔÈL ÚL eÈÚ Ïk ˙È LÎe¿«»»ƒ¿«¿ƒƒ¬
eÚ ‡iÂ˜a eÈÚ ‰ÈÂ ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡a¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒ«ƒ¿ƒ¿«»ƒ

:de‚a ‰È ‡‰ÁÒ Èc ‡z˜ Ï˜Á¬««¿»ƒ¿«¿»»»¿«¿««

ÈbÒמט  ‡nÈ„ ‡lÁk ‡eÚ ÛÒBÈ LÎe¿«≈ƒ»¿«»¿«»«ƒ
:ÔÈÓ ˙ÈÏ È‡ ÈÓÓÏ ˜ÒÙ Èc „Ú ‡„ÁÏ«¬»«ƒ¿«¿ƒ¿≈¬≈≈ƒ¿»

lÚ˙נ ‡Ï „Ú ÔÈa ÔÈzz „ÈÏÈ˙‡ ÛÒBÈÏe¿≈ƒ¿¿ƒ«¿≈¿ƒ«»««
ÈËBt ˙a ˙Ò‡ dÏ ˙„ÈÏÈc ‡ÙÎ„ ‡zL«»¿«¿»ƒ¿ƒ«≈»¿««ƒ

:ÔB‡„ ‡a ÚÙ∆««»¿

‡Èנא  ‰MÓ ‡Îea ÌeL ˙È ÛÒBÈ ‡˜e¿»≈»¿»¿«∆¬≈
:‡a‡ ˙Èa Ïk ˙ÈÂ ÈÏÓÚ Ïk ˙È ÈÈ ÈÈL‡«¿¿«ƒ¿»»»«¿ƒ¿»»≈«»

 

    
     

      

    
     

    

    
     



נו              

      §¥²¥¬©¥¦−¨¨´¤§¨®¦¦«¦§©¬¦¡Ÿ¦−
 §¤¬¤¨§¦«

     

      ©¦§¤¾¨¤−©§¥´©¨¨®£¤¬¨−̈§¤¬¤
¦§¨«¦

       ©§¦¤¹¨¤´©§¥³¨«¨¨Æ¨½©«£¤−¨©´¥®
     ©§¦³¨¨Æ§¨¨´£¨½§¨¤¬¤¦§©−¦¨¬¨

̈«¤

     ©¦§©Æ¨¤´¤¦§©½¦©¦§©¬¨¨²¤©§−Ÿ
     ©¨®¤©¸Ÿ¤©§³Ÿ§¨¦§©¸¦Æ§´¤¥½

  £¤Ÿ©¬¨¤−©«£«
ÌÈˆÓ ı‡ŒÏk ÚzÂ∑(ב "ר) ׁשהרקיבה «ƒ¿«»∆∆ƒ¿«ƒְִִֶָ

יֹוסף  מ ּׁשל  ח ּוץ  ׁשאצר ּו, ÌÎÏ.ּתב ּואתם  Ó‡ÈŒL‡ ְְִֵֶֶָָָ¬∆…«»∆
eNÚz∑ּוכ ׁשּבא ּו ׁשּיּמֹול ּו, להם  א ֹומר  יֹוסף  ׁשהיה  לפי «¬ְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָ

להם : אמר  לנּו'. א ֹומר  ה ּוא  ּכ' וא ֹומרים : ּפרעה  ְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹאצל 

הרעב  ׁשּׁשני לכם  הכריז והלא  ּבר , צבר ּתם  לא  ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ'ל ּמה 
אמר  והרקיבה '. הר ּבה  'אספנּו ל ֹו: אמר ּו ְְְְְִִִֵַַַָָָָָּבאים '?
ּגזר  הרי ּתע ׂשּו, לכם  יאמר  א ׁשר  ּכל  ּכן, 'אם  ֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלהם :
ונמ ּות '? עלינּו יגזר  אם  מה  והרקיבה , ה ּתב ּואה  .על  ְְְְְִִִִֵַַָָָָָֹ

              

    

:::: ע ע ע ע  לכ לכ לכ לכ א א א א רררר־ ־ ־ ־ יאמריאמריאמריאמר סססס אל אל אל אל ־ ־ ־ ־ י י י י  ְְְְלכ לכ לכ לכֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֹֹ ֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ
ל מ  לה א מר ס י רש"י)היה  ובפירוש נה . (מא, ִֵֵֶֶָָָ

צר מה  ס י ר מ ע  י תר,  מ ה בר ְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָלכא רה 
זה ?  י עלת איז ,ל מִֵֵֶֶֶֶָ

על   לאברה ה "ה  צי  ה ה  פטת, למר  ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָוי
ה "ה  ל אמר יג )ה ילה , יז,  ל)ית יליד  י ל "ה ל ְְִִִִֵַַַָָָָ

אברה מ חת ני  על ח ב  ל ,"'ג  ס ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֻמקנת
. תר  ונמצאי , לה  יינ ה  א   ל מְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָ

" האר על ה "יט היה   ס יו מ (פרשתנו ועל־י ־זה , ְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ו ) ארמב , כל רגל ואת  יד את  אי  ירי "לא   בלעד ,ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָֹ

" מד )מצרי מא, אליו (ש  כי  הי  מצרי אני  ל הרי  , ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָ
 ני רא ה  דעת ועד  ,תבר הנסמ (ראה  ְְְִִִֶַַַַָ

דמלכותא) דינא  ער תלמודית באנציקלופדיה  ה דינה  ְְִֵַַָאני 
 ל מ לה ל ח ב  עליו  היה  ולכ ,לל קני   פְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

. מצרי אני  ְְִִֵַַָל

      §¨«¨¨´¨½̈©−¨§¥´¨¨®¤©¦§©̧¥¹
     ¤¨£¤³¨¤Æ©¦§´Ÿ§¦§©½¦©¤«¡©¬¨«¨−̈

 §¤¬¤¦§¨«¦
ı‡‰ ÈtŒÏk ÏÚ∑א ּלּו הארץ "? "ּפני הם  מי «»¿≈»»∆ְִֵֵֵֶָָ

Ì‰a.(ב "ר)הע ׁשירים  L‡ŒÏkŒ˙‡∑ די' ּכתר ּגּומ ֹו: ֲִִָ∆»¬∆»∆ְְִַ
עיב ּורא ' ÌÈˆÓÏ.בה ֹון aLiÂ∑ מכר ל ׁשֹון 'ׁשבר ' ְִָ«ƒ¿…¿ƒ¿«ƒְֶֶֶֶ

לנּו "ׁשבר ּו מכר . ל ׁשֹון מ ׁשּמׁש ּכאן ה ּוא . קנין ְְְְְִִֵֶֶַָָָּול ׁשֹון

ֿ אם מעט  ּכי אינֹו ּתאמר  ואל  קנין, ל ׁשֹון אכל ", ְְְְִִִֵֶַַַָֹֹ
מצינּו: וחלב  ּביין ׁשאף  נה)ּבתב ּואה , "ּולכ ּו(ישעיה ְְְְִִִֶַַָָָָ

וחלב  יין מחיר  ּובל ֹוא  כסף  ּבל ֹוא  ."ׁשבר ּו ְְְְְִִִֶֶַָָ

‡ÈLtנב  È‡ ÌÈÙ‡ ‡˜ ‡Èz ÌeL ˙ÈÂ¿»ƒ¿»»¿»∆¿»ƒ¬≈«¿«ƒ
:È„eaÚL Ú‡a ÈÈ¿»¿««ƒ¿ƒ

(נג  ‡ÚBN ÈL ÚL ˙ÓÈÏLe נ "י‡ÚNÈc ( ¿ƒ«¿«¿≈¿»ƒ¿»ƒ
:ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡a ‰Â‰¬»¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

Ècנד  ‡Ók ÏÚÈÓÏ ‡ÙÎ ÈL ÚL ˙‡ÈLe¿ƒ«¿«¿≈«¿»¿≈«¿»ƒ
ÏÎe ‡˙Ú‡ ÏÎa ‡ÙÎ ‰Â‰Â ÛÒBÈ Ó‡¬«≈«¬»«¿»¿»«¿¬»¿»

:‡ÓÁÏ ‰Â‰ ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡«¿»¿ƒ¿«ƒ¬»«¿»

nÚ‡נה  ÁÂˆe ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡ Ïk ˙ÙÎe¿»«»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿««»
‰Út Ó‡Â ‡ÓÁÏÏ (ÏÚ) ‰ÚÙÏ (Ì„˜)√»¿«¿…«¿«¿»«¬««¿…
ÔBÎÏ ÓÈÈ Èc ÛÒBÈ ˙ÂÏ eÏÈÊÈ‡ È‡ˆÓ ÏÎÏ¿»ƒ¿»≈ƒƒ¿«≈ƒ≈«¿

:Ôe„aÚz«¿¿

ÛÒBÈנו Á˙Ùe ‡Ú‡ Èt‡ Ïk ÏÚ ‰Â‰ ‡ÙÎÂ¿«¿»¬»«»«≈«¿»¿«≈
ÔÈaÊÂ ‡eÈÚ ÔB‰ Èc (‡iˆB‡) Ïk ˙È»»¿«»ƒ¿ƒ»¿«ƒ
:ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡a ‡Ùk ÛÈ˜˙e ÌÈˆÓÏ¿ƒ¿«ƒ¿≈«¿»¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

 

       



נז               

      §¨¨¨̧¤Æ¨´¦§©½§¨¦§−Ÿ¤¥®¦«¨©¬
 ̈«¨−̈§¨¨¨«¤

‰ÓÈˆÓ e‡a ı‡‰ŒÏÎÂ∑' יֹוסף מן 'ל ׁשּבר  לכ ּתב : צרי היה  ּכסדר ֹו, ּתדר ׁשה ּו ואם  ל ׁשּבר . יֹוסף  .אל  ¿»»»∆»ƒ¿«¿»ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶָָָֹֹֹ

     ©©´§©«£½Ÿ¦¬¤¤−¤§¦§¨®¦©³Ÿ¤
   ©«£ŸÆ§¨½̈−̈¨¦§¨«

ÌÈˆÓa LŒLÈ Èk ˜ÚÈ ‡iÂ∑ ּומהיכן ««¿«¬…ƒ∆∆∆¿ƒ¿»ƒֵֵָ
"ה ּנה  ׁשּנאמר : ׁשמע , א ּלא  ראה  לא  והלא  ֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹראה ,
ׁשל  ּבאס ּפקלריא  ראה  "וּירא "? ּומה ּו וג ֹו'" ְְְְְְְִֶַַַַַַַָָָָׁשמע ּתי
נב ּואה  היתה  ולא  ּבמצרים , ׁשבר  ל ֹו יׁש ׁשעדין ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹקד ׁש,

יֹוסף  ׁשּזה  ּבפר ּוׁש לה ֹודיע ֹו e‡˙z.מ ּמׁש ‰nÏ∑ ְְִֵֵֶֶַָ»»ƒ¿»
ע ׂשו ל ּמה  ּובני יׁשמעאל  ּבני ּבפני עצמכם  ּתרא ּו ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ

להם  היה  עדין ׁשעה , ּבא ֹות ּה ּכי ׂשבעים , א ּתם  ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָּכא ּלּו
י )ּתב ּואה . הּכל ((תענית יהּו ל ּמה ּתתראּו", "ל ּמה ּכפׁשּוטֹו: נראה ולי  ְְְְְְִִִִַָָָָָָָֹ

ׁשּיכלה  ּבטרם אכל  לכם מבּקׁשים אּתם ׁשאין  ּבכם, ּומתמיהים ּבכם ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹמסּתּכלין 

ּׁשּבידכם? ּכחיׁשה :)מה ל ׁשֹון ׁשה ּוא  ׁשמע ּתי  אחרים  ּומ ּפי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָ
ל ֹו: וד ֹומה  ּברעב '? ּכח ּוׁשים  ּתהיּו יא)'ל ּמה  (משלי  ְְְִִֶָָָָָ

יֹורא  ֿ ה ּוא  ּגם  .""ּומרוה  ְֶֶַַ

             

  

:::: תרא תרא תרא תרא ל ל ל ל הההה לבניו לבניו לבניו לבניו  יעקב יעקב יעקב יעקב  ַַַַֹֹו ו ו ו אמראמראמראמר ֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְִִִִָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
 בעי   א  א . .  עצמכ  רא א)לה  (מב , ְְְְְִִֵֶֶַַַָָ

,מז להביא   למצרי לרדת מ ניו  אבינ יעקב  ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
ר"י  פר "? תרא "לה  : פניה א)טע "לה (מב , : ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

 א  א ע ו  בני  י מעאל ני  פני   עצמכ  ראְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ
ב אה ".  לה היה  עדי עה  ת א י  , בעיְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָ

א  לד ק   י , בעי   א " א" ר"י  תב  ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹמ ה 
 א " א" רק   זה ,ל־ רה  ב אה   תר ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָהיתה 

עה . ת א  בעי  הי אמת ולא  –  בעיְְְְֱִִֵֵֶֶֶָָָָֹ

מעבר  , בעי  עצמ  הרא ני ־י ראל מ ע  להבי  ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָוצרי
? יד היה  ְְֶַָָָָלמה 

 טח יעקב , ני  ל ה '  נ טח דל נר א ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹא א 
א הרעב . ימי    יעקב   אביה את יעזב  א  ְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹו א ת
 ל־מק מ עה ", ת א" רק  הס יקה   יד ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָה ב אה 
לפרנס ה "ה  ידאג עתיד    ספק   לה היה  ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹלא 
ה  א  עצמ  הרא  נ טח דל מ ד  ני . אפְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹ
ה ', החזק   נ בטח  יהר  י  ב א ת, רב   בעיְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָֹ

מס יקה . ב אה   יד בר  י  אְְְְְִִֵַָָָָָ

     ©¾Ÿ¤¦¥´¨©½§¦¦¬¤¤−¤§¦§¨®¦
     §¨̧¨Æ§¦§¨´¦½̈§¦«§¤−§¬Ÿ¨«

‰nLŒe„∑ רד "ו ּכמנין למצרים , ׁשּנׁשּתע ּבד ּו ׁשנים  וע ׂשר  למאתים  רמז 'לכ ּו', אמר  .ולא  ¿»»ְְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

      ©¥«§¬£¥«¥−£¨¨®¦§¬Ÿ−̈¦¦§¨«¦
ÛÒBÈŒÈÁ‡ e„iÂ∑ מל ּמד יעקב ', 'ּבני ּכתב : ולא  «≈¿¬≈≈ְְְֲֵֵַַַָֹֹ

ע ּמֹו להתנהג  ל ּבם  ונתנּו ּבמכירת ֹו, מתחרטים  ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָׁשהיּו
עליהם  ׁשּיפסק ּו ממ ֹון ּבכל  ולפ ּדֹות ֹו ∑NÚ‰.ּבאחוה  ְְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָ¬»»

אחי  ֿ ּבנימין "ואת  ּכתיב : והלא  ל ֹומר , ּתלמ ּוד  ְְְְֲֲִִִִֶַַַַָֹמה 

חל ּוקין  היּו האחוה  לענין א ּלא  ֿ ׁשלח "? לא  ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹיֹוסף 
ׁשוה  ּכּלם  וׂשנאת  ּכּלם  אהבת  היתה  ׁשּלא  ְְְֲֲִֶַַַַָָָָָָָָֹֻֻלע ׂשרה ,
להם  אחד  לב  ּכּלם  ּבר ", "ל ׁשּבר  לענין: אבל  ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹֻל ֹו,

.(בב "ר)
     §¤¦§¨¦Æ£¦´¥½«Ÿ¨©¬©«£−Ÿ¤¤¨®

   ¦´¨©½¤¦§¨¤−¨«
ÔBÒ‡ ep‡˜ÈŒÔt∑ ּבׁשעת מקטרג  ׁשה ּׂשטן 'מ ּכאן יעקב : ּבן אליעזר  ר ּבי אמר  אס ֹון? יקרא ּנּו לא  ּוב ּבית  ∆ƒ¿»∆»ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ

.(ב "ר)ה ּסּכנה ' ַַָָ

ÔaÊÓÏנז ÌÈˆÓÏ elÚ ‡Ú‡ ÈÈc ÏÎÂ¿»»¿≈«¿»«¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«
ÏÎa ‡Ùk ÛÈ˜˙ È‡ ÛÒBÈ ÔÓ ‡eÚƒ»ƒ≈¬≈¿≈«¿»¿»

:‡Ú‡«¿»

ÔacÊÓא  ‡eÈÚ ˙È‡ È‡ ˜ÚÈ ‡ÊÁÂ«¬»«¬…¬≈ƒƒ»ƒ¿««
:ÔeÊÁ˙z ‡ÓÏ È‰BÏ ˜ÚÈ Ó‡Â ÌÈˆÓa¿ƒ¿»ƒ«¬««¬…ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»

eÈÚ‡ב  ˙È‡ È‡ ÔÈÓ‡ ˙ÈÚÓL ‡‰ Ó‡Â«¬«»¿»ƒ»¿ƒ¬≈ƒƒ»
‡Ï eeÊe Ôn˙Ï e˙eÁ ÌÈˆÓa ÔacÊÓƒ¿««¿ƒ¿»ƒ¿«»¿»»

:˙eÓ ‡ÏÂ ÈÁÂ ÔnzÓƒ«»¿≈≈¿»¿

eÈÚ‡ג  ÔaÊÓÏ ‡ÒÚ ÛÒBÈ ÈÁ‡ e˙Áe¿»¬≈≈«¿»¿ƒ¿«ƒ»
:ÌÈˆnÓƒƒ¿»ƒ

˜ÚÈד  ÁÏL ‡Ï ÛÒBÈ„ È‰BÁ‡ ÔÈÓÈa ˙ÈÂ¿»ƒ¿»ƒ¬ƒ¿≈»¿««¬…
:‡˙BÓ dpÚÚÈ ‡ÓÏc Ó‡ È‡ È‰eÁ‡ ÌÚƒ¬ƒ¬≈¬«ƒ¿»¿«¿ƒ≈»



נח              

       ©¨¸ŸÆ§¥´¦§¨¥½¦§−Ÿ§´©¨¦®¦«¨¨¬
  ̈«¨−̈§¤¬¤§¨«©

ÌÈ‡a‰ CB˙a∑, יּכיר ּום ׁשּלא  עצמן מטמינין ¿«»ƒְְִִִֶַַַָֹ
אחד  ּבפתח  ּכּלם  יתרא ּו ׁשּלא  אביהם  להם  ׁשּצּוה  ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻלפי

ּבהם  ּתׁשלט  ׁשּלא  ּכדי ּבפתח ֹו, אחד  ּכל  ׁשיּכנס  ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹא ּלא 
ּגּבֹורים  וכ ּלם  נאים  ׁשּכּלם  הרע , .עין ְִִִֵֶָָָָָֻֻ

     §¥À©©¦´©¨½̈¤¬©©§¦−
      §¨©´¨¨®¤©¨¸ŸÆ£¥´¥½©¦§©«£¬©©−¦

̈«§¨
ÌÈt‡ BÏŒeÂÁzLiÂ∑ ה ּוא ורגלים  ידים  ּפּׁשּוט  ה ׁשּתחואה  ּכל  וכן ּפניהם , על  ל ֹו טז)נׁשּתּטח ּו .(שבועות «ƒ¿«¬««ƒְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

      ©©¬§¥²¤¤−̈©©¦¥®©¦§©¥̧£¥¤¹©§©¥
      ¦¨´¨À©³Ÿ¤£¥¤Æ¥©´¦¨¤½©´Ÿ§½

   ¥¤¬¤§©−©¦§¨«Ÿ¤
Ì‰ÈÏ‡ k˙iÂ∑ ּכנכרי להם  ק ׁשֹות נע ׂשה  לד ּבר  .(ב "ר)ּבדברים , «ƒ¿«≈¬≈∆ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָ

     ©©¥¬¥−¤¤¨®§¥−¬Ÿ¦¦ª«

'B‚Â ÛÒBÈ kiÂ∑ זקן חת ּומי ׁשה ּניחם  (ב "מ לפי ««≈≈¿ְֲִִִֵֶָָָ
כז) כתובות ‰e‰Èk.לט ‡Ï Ì‰Â∑ ּבלא מאצלם  ׁשּיצא  ¿≈…ƒƒÀְְֵֶֶָָָֹ

ּומדר ׁש זקן. ּבחתימת  מצא ּוה ּו ועכ ׁשו זקן, ְְְְֲֲִִִַַַַַָָָָָָחתימת 

ּכׁשּנמס  אחיו", את  יֹוסף  "וּיּכר  ה ּכיר א ּגדה : ּביד ֹו, ר ּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּכׁשּנפל  ה ּכיר ּוה ּו", לא  "והם  עליהם , ורחם  אחיו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹׁשהם 

אחוה  ּבֹו לנהג  .ּבידם , ְְְִַָָָֹ

          

נ י  בטי ה י  א י  ה א , ח ק  זה  יר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָולכא רה ,
ני    הי הרי  ,"זק "חתמי   הי בר  גרי המב  ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָהאחי
 א  ועד  , ס מ י תר הרה   גרי מב  הי א  ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹה פח ת
וא "כ , לבד . נה   א  י חד תעה   מ  גרי מב  היְְְְְֳִִִִִֶֶַָָָָָָ
 זק לחתימת נגע   יניה ד ל הפר היה  למר ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָק ה 
בע  בר היה   א ,"זק חתימת "לא  היה   ס)ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
 די  עד  ,(זק מגלי  בר  הי  ה ואיל נה , ְְְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֻע רה 

! היר ה לא  זה  ְִִִֶֶַֹגלל
 ק ה על־ידי  אינ  האד ה רת הלכה , על־י   ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָָבכלל
על  עיקר  יטי מ  האד על  לי מס א ר  א)ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָָָ

א א  ,( האד לה רת ימ ה זה  אי   ל־מק מ ,ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָזקנ
. חיי ה  א ה צח   א  ט הח ְְִֵֵֶַַַַַַָעל־ידי 

לא   ס י אחי   לכ  ע ה לפר יכ ל ר"י  היה  ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹולכא רה 
ההלכה . על־י    היר ֲִִִַַָָה

 לכ ה י ה  מפר אינ ר"י  למר, אפר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלכא רה 
י יא , להס ל אי גלל היא  " היר ה לא   ה"ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ

ניא . י ל היה  ולא  ,"למל "מ נה  רק  היה   ס ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹי
י : , למר אי ־אפר אמת ְֱֲִִֵֶֶֶַָָאבל

 ל־ מ ,למל נגע    ה א  לי מס אי י ה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָא )
,"למל ל"מ נה  נגע    ה א   ,ב מ מ ה  ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָמ "ניא ",

B‚aה  ‡eÈÚ ÔaÊÓÏ Ï‡NÈ Èa B˙‡Â«¬¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ»¿
:ÔÚÎ„ ‡Ú‡a ‡ÙÎ ‰Â‰ È‡ ‡ÈlÚ»«»¬≈¬»«¿»¿«¿»ƒ¿»«

„ÔÈaÊו ‡e‰ ‡Ú‡ ÏÚ ËÈlLc ‡e‰ ÛÒBÈÂ¿≈¿«ƒ««¿»¿«ƒ
ÛÒBÈ ÈÁ‡ B˙‡Â ‡Ú‡„ ‡nÚ ÏÎÏ ‡eÈÚƒ»¿»«»¿«¿»«¬¬≈≈

:‡Ú‡ ÏÚ ‡it‡ ÏÚ dÏ e„È‚Òe¿ƒ≈«««»««¿»

ÔepÚ„BÓzL‡Âז È‰BÁ‡ ˙È ÛÒBÈ ‡ÊÁÂ«¬»≈»¬ƒ¿ƒ¿¿¿ƒ
ÔB‰nÚ ÏÈlÓe ÔB‰Ï ÏÈlÓ„ ‰Ó ÈMÁÂ¿«ƒ»¿«ƒ¿«ƒƒ¿
eÓ‡Â Ôe˙È˙‡ ÔÓ ÔB‰Ï Ó‡Â ‡ÈL«̃¿»«¬«¿¿»¬≈«¬»

:‡eÈÚ ÔaÊÓÏ ÔÚÎ„ ‡Ú‡Ó≈«¿»ƒ¿««¿ƒ¿«ƒ»

Ï‡ח  Ôep‡Â È‰BÁ‡ ˙È ÛÒBÈ Ú„BÓzL‡Â¿ƒ¿¿«≈»¬ƒ¿ƒ»
:dÚ„BÓzL‡ƒ¿¿¿≈

 

  
   

    
    
    

      

   
  

    
    

        
     

    
     
    
     
     

     



נט               
."למל ל"מ נה  מל י לח ק  ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַואי

ר"י : כפיר ארצה ",  י א ל  חו ו" אמר  יו ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָב )
ידי ט ה חוואה  ל וכ , ניה על ל  חנ"ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
 גי י  להרא ת  ה ל כלית  ה ה א ",  ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָורגלי
היה  ולכ ,למל  מ אליו   התיחס  ס י אחי  ב מ ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָהרי 

עליו . להס ל  לה ְְִֵֶַָָָָאס ר
ר"י מפר לא  מ ע  : כ לד ק יא  הדרא  ־ ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹוא
 אי גלל היא  " היר ה לא   ה"  לכ ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹה י ה 

ניא  ?להס ל ְְְִִֵַָ
פטת:  זה  ה יא ר למר  וי ְְְֵֵֶַַַָט.

 ולכ עליו , ל הס לא   ס י אחי  לפר יכ ל אינ ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹר"י 
לא   ה" ה תב  ל מ מע ת י   " היר ה ְְִִִֵַַָָֹֹ"לא 

. היר ה א  א א  עליו , ל הס אכ היא , " היר ְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹה
למר   צרי ה תב  היה   עליו  ל הס א  היא  ה נה   ְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָָֹא
"לא   ה ואיל זה ; וכ צא  " ל הס לא   וה"ְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹֹ
ה רה . א א  הס לת, היה  לא  ר הח מ רה  " היר ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹה

       ©¦§´Ÿ¥½¥©«£Ÿ½£¤¬¨©−¨¤®©³Ÿ¤
£¥¤Æ§©§¦´©¤½¦§²¤¤§©¬¨−̈¤¨¤«

Ì‰Ï ÌÏÁ L‡∑,ׁשּנתק ּימ ּו וידע  עליהם , ¬∆»«»∆ְְְֲִֵֶֶַַָ
ל ֹו ה ׁשּתחוּו ‰‡ı.ׁשהרי ˙ÂÚ∑ מהיכן הארץ , ּגּלּוי ְֲֲִֵֶַ∆¿«»»∆ִֵֵֶָָָ

ּכמ ֹו ליּכב ׁש, נֹוחה  כ )היא  הערה ",(ויקרא מק ֹור ּה "את  : ְְֱִִֵֶֶָָָָ
טז)ּוכמ ֹו: ׁשּבּמקרא ,(יחזקאל  ערוה  ּכל  וכן ועריה ", "ערם  ְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

דארעא ', 'ּבדקא  א ּונקל ֹוס : ותר ּגּום  ה ּוא . ּגּלּוי ְְְְְְְְִִַַָָל ׁשֹון
ה ּבית ", "ּבדק  ּדק ּדק ּכמ ֹו: לא  אבל  ה ּבית , רע ּוע  ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָֹ

ה ּמקרא  ל ׁשֹון אחר  .לפר ׁשֹו ְְְְִַַַָָ

       ©«Ÿ§¬¥−̈´Ÿ£Ÿ¦®©«£¨¤¬−̈¦§¨«Ÿ¤
È„‡ ‡Ï∑ אכל ל ׁשּבר  ּבא ּו עבדי ׁשהרי ּכן , ּתאמר  .לא  …¬…ƒְֲֲִֵֵֶֶֶַָָֹֹֹֹ

      ª¾̈§¥¬¦«¤−̈¨®§¥¦´£©½§«Ÿ¨¬
  £¨¤−§©§¦«

eÁ „Á‡ŒLÈ‡ Èa elk∑ ר ּוח ּבהם  נצנצה  À»¿≈ƒ∆»»¿ְְִֶַָָ
אביהם  ּבן ה ּוא  ׁשאף  ע ּמהם , ּוכלל ּוה ּו ∑ÌÈk.ה ּקד ׁש ְֲִִֶֶֶֶֶַַָָֹ≈ƒ

ּכמ ֹו: י )אמ ּתּיים , ּדּבר ּת",(שמות כז)"ּכן ּבנֹות (במדבר "ּכן ְְְֲִִִִֵֵַָ
ּדבר ֹות ", טז)צלפחד  ּבּדיו (ישעיה כן לא  .""ועברת ֹו ְְְְְֵֶַָָָָֹֹ

     ©−Ÿ¤£¥¤®¾Ÿ¦«¤§©¬¨−̈¤¨¤¬
¦§«

˙B‡Ï Ì˙‡a ı‡‰ ˙ÂÚŒÈk∑(ב "ר), העיר ׁשערי ּבע ׂשרה  נכנס ּתם  ּבׁשער ׁשהרי נכנס ּתם  לא  ל ּמה  ƒ∆¿«»»∆»∆ƒ¿ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
.אחד ? ֶָ

      ©«Ÿ§À§¥´¨¨Á£¨¤̧©¦£©²§§¥¬
      ¦«¤−̈§¤´¤§¨®©§¦¥̧©¨³Ÿ¤¨¦̧Æ©½

 §¨«¤−̈¥¤«
'B‚Â EÈ„Ú NÚ ÌÈL eÓ‡iÂ∑לב ּקׁשֹו ּבעיר  נת ּפּזרנּו ׁשאינּנּו, אחד  א ֹות ֹו .ּוב ׁשביל  «…¿¿≈»»¬»∆¿ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ

ÔB‰Ïט  ÌÈÏÁ Èc ‡iÓÏÁ ˙È ÛÒBÈ ÈÎ„e¿ƒ≈»∆¿«»ƒ¬ƒ¿
‡˜„a ˙È ÈÊÁÓÏ Ôez‡ ÔÈÏÏ‡Ó ÔB‰Ï Ó‡Â«¬«¿¿«¿ƒ«¿∆¡≈»ƒ¿»

:Ôe˙È˙‡ ‡Ú‡„¿«¿»¬≈

ÔaÊÓÏי  elÚ CÈ„ÚÂ ÈBa ‡Ï dÏ eÓ‡Â«¬»≈»ƒƒ¿«¿»«¿ƒ¿«
:‡eÈÚƒ»

‡Á‡יא  ÈÂÈk ‡Á „Á ‡‚ Èa ‡lkÀ»»¿≈«¿»«»¿»≈»≈¬«¿»
:ÈÏÈl‡ CÈ„Ú BÂ‰ ‡Ï»¬«¿»«ƒ≈

„‡Ú‡יב  ‡˜„ È‡ ‡Ï ÔB‰Ï Ó‡Â«¬«¿»¬≈ƒ¿»¿«¿»
:ÈÊÁÓÏ Ôe˙È˙‡¬≈¿∆¡≈

Èaיג  ‡Á‡ ÔÈÁ‡ CÈ„Ú ÒÚ ÔÈz eÓ‡Â«¬»¿≈¬««¿»«ƒ¬«¿»¿≈
ÌÚ ‡ÈÚÊ ‡‰Â ÔÚÎ„ ‡Ú‡a „Á ‡‚«¿»«¿«¿»ƒ¿»«¿»¿≈»ƒ

:È‰B˙ÈÏ „ÁÂ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ‡e‡»»»≈¿«≈ƒ

 

    
     
     

     
     
     

   
  
     

    
     

     

     

       
      
     

      
   



ס              

      ©¬Ÿ¤£¥¤−¥®À£¤̧¦©§¦£¥¤²
  ¥−Ÿ§©§¦¬©¤«

Èzac L‡ ‡e‰∑ ׁשא ּתם ּדּבר ּתי, א ׁשר  ה ּדבר  ¬∆ƒ«¿ƒְֲִִֶֶֶַַַָָ
וה ּנכ ֹון, האמת  ה ּוא  ּפׁשּוט ֹו.מר ּגלים , לפי זה ּו ְְְְְֱִִֶֶַַָָ

ויפסק ּו א ֹות ֹו מצאתם  'וא ּלּו להם : אמר  ְְְְְְִִִֶֶַָָָָּומדר ׁשֹו:
אמר  'הן'. ל ֹו: אמר ּו ּתפד ּוה ּו'? הר ּבה , ממ ֹון ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָעליכם 
ממ ֹון, ּבׁשּום  יחזיר ּוה ּו ׁשּלא  לכם  יאמר ּו 'ואם  ְְְֲִִֶֶֶַָָָֹֹלהם :

ליהרג '. א ֹו להרג  ּבאנּו,  לכ' אמר ּו: ּתע ׂשּו'? ְְֲֲֵֵַַַָָָָֹמה 
ּבני  להרג  אלכם ", ּדּבר ּתי א ׁשר  "ה ּוא  להם : ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹאמר 

מנח ׁש ּבאתם , מ ּכם העיר  ׁשּׁשנים  ׁשּלי, ּבּגביע  אני ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ׁשכם  ׁשל  ּגד ֹול   ּכר .החריב ּו ְְֱִֶֶֶָָ

      §−Ÿ¦¨¥®¥³©§ŸÆ¦¥«§´¦¤½¦
   ¦§²£¦¤¬©¨−Ÿ¥«¨

‰ÚÙ ÈÁ∑ ּפרעה יחיה  fÓ‰.אם  e‡ˆz Ì‡∑ ה ּזה ה ּמק ֹום  .מן ≈«¿…ְְִִֶַֹƒ≈¿ƒ∆ִֶַַָ

      ¦§¸¦¤´¤¨»§¦©´¤£¦¤¼§©¤Æ¥¨´§½
      §¦¨«£Æ¦§¥¤½©«¡¤−¦§¤®§¦¾Ÿ¥´©§½Ÿ

  ¦¬§©§¦−©¤«
ÌÎz‡ ˙Ó‡‰∑:ּתביא ּוה ּו לא  ואם  ּתמ ּה, ּבל ׁשֹון ּכמ ֹו ׁשה ּוא  ּפּת"ח  נק ּוד  ה "א   לפיכ א ּתכם . אמת  אם  «¡∆ƒ¿∆ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

א ּתם  מר ּגלים  ּכי פרעה , .""חי ְְְִִֵֶַַַֹ

     ©¤«¡¬ŸŸ¨²¤¦§−̈§¬¤¨¦«
ÓLÓ∑ האס ּורים ּבית. ƒ¿»ֲִֵָ

       ©¸Ÿ¤£¥¤³¥Æ©´©§¦¦½¬Ÿ£−¦«§®
  ¤¨«¡Ÿ¦−£¦¬¨¥«

     

     ¦¥¦´©¤½£¦¤´¤½̈¥«¨¥−§¥´
      ¦§©§¤®§©¤Æ§´¨¦½¤−¤©«£¬¨«¥¤«

ÌÎÓLÓ ˙Èa∑ּבֹו אס ּורים  ‰e‡È.עכ ׁשו ׁשא ּתם  eÎÏ Ìz‡Â∑ אביכם ּבית  ÌÎÈza.אל  ÔBÚ L∑ ¿≈ƒ¿«¿∆ְֲִֶֶַַָ¿«∆¿»ƒֲִֵֶֶ∆∆«¬»≈∆
ּׁשּקניתם  ּבּתיכם מה  אנׁשי .לרעב ֹון ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָ

ÔBÎnÚיד  ˙ÈÏÈlÓ Èc ‡e‰ ÛÒBÈ ÔB‰Ï Ó‡Â«¬«¿≈ƒ«≈ƒƒ¿
:Ôez‡ ÈÏÈl‡Ó ÓÈÓÏ¿≈«¿«ƒ≈«

kÓ‡טו Ôe˜tz Ì‡ ‰ÚÙ ÈÁ ÔeÁa˙z ‡„a¿»ƒ¿«¬≈«¿…ƒƒ¿ƒ»
:‡Î‰ ‡ÈÚÊ ÔBÎeÁ‡ È˙Óa ÔÈ‰l‡∆»≈¿≈≈¬¿≈»»»

Ôez‡Âטז ÔBÎeÁ‡ ˙È a„ÈÂ „Á ÔBÎpÓ eÁÏL¿»ƒ¿«ƒ«≈»¬¿«
Ôez‡ ËBL˜‰ ÔBÎÈÓb˙t ÔeÁa˙ÈÂ Ôeq‡˙‰ƒ¿«¿¿ƒ¿«¬ƒ¿»≈«¿«
ÈÏÈl‡Ó È‡ ‰ÚÙ ÈÁ ‡Ï Ì‡Â ÔÈÓ‡»¿ƒ¿ƒ»≈«¿…¬≈¿«ƒ≈

:Ôez‡«

ÔÈÓBÈ:יז ‡˙Ïz ‡hÓÏ (˙ÈÏ) ÔB‰˙È LÎe¿«»¿¿≈¿«¿»¿»»ƒ

c‡יח  ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa ÛÒBÈ ÔB‰Ï Ó‡Â«¬«¿≈¿»¿ƒ»»»
:ÏÁ„ ‡‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ eÓÈi˜Â e„ÈÈÚƒƒ¿«ƒƒ√»¿»¬»»≈

Èa˙יט  q‡˙È „Á ÔBÎeÁ‡ Ôez‡ ÈÂÈk Ì‡ƒ≈»≈«¬«ƒ¿««¿≈
‡eÈÚ eÏÈB‡ eÏÈÊÈ‡ Ôez‡Â ÔBÎzhÓ««¿¿¿«ƒƒƒƒ»

:ÔBÎÈza ÈqÁc¿«ƒ¿»≈

 

    
    

  
     

      
  

    

    
     

   



סי               

     §¤£¦¤³©¨ŸÆ¨¦´¥©½§¥¨«§¬¦§¥¤−
  §´Ÿ¨®©©«£¥«

ÌÎÈ„ eÓ‡ÈÂ∑:ּכמ ֹו ויתק ּימ ּו, ה)יתא ּמת ּו ּוכמ ֹו:(במדבר אמן", ח)"אמן א דבר (מלכים נא  .""יאמן ¿≈»¿ƒ¿≈∆ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ

     ©«Ÿ§º¦´¤¨¦À£¨»£¥¦´£©»§»
      ©¨¦¼¼£¤̧¨¦¹¨©¬©§²§¦§©§¬¥¥−

      §´Ÿ¨¨®§©¥Æ¨´¨¥¥½©¨−̈©«Ÿ
Ï‡∑ ּב'ברא ׁשית וראיתי 'ּבק ּוׁשטא '. ּכתר ּגּומ ֹו: ¬»ְְְְְְִִִִֵַָָ

ּברם ' 'אבל , ה ּוא : ּדר ֹומאה  ליׁשנא  a‡‰.ר ּבה ' ְְְֲִַַָָָָָ»»
eÈÏ‡∑ ׁשּכבר עבר , ּבל ׁשֹון ׁשה ּוא  לפי ּבּבי"ת , טעמ ֹו ≈≈ְְְֲִִֵֶֶַַָָָ

לנא ' 'אתת  ותר ּגּומ ֹו: .ּבאה , ְְַַָָָָָ

       ©©Á©Á§¥̧Ÿ¹̈¥ÀŸ£Á¨©̧§¦£¥¤
     ¥²Ÿ©¤«¤§¬©¤−¤§´Ÿ§©§¤®§©¨−

 ¦¥¬¦§¨«
BÓcŒÌ‚Â∑' ה ּזקן ּדם  וגם  ּדמ ֹו ר ּבּויין, ו'ג ּמ'ין .א ּת'ין ¿«»ְְִִִִֵֶַַַַָָ

        §¥Æ´Ÿ¨«§½¦¬Ÿ¥−©¥®¦¬©¥¦−¥«Ÿ¨«

ÛÒBÈ ÚÓL Èk eÚ„È ‡Ï Ì‰Â∑, ל ׁשֹונם מבין ¿≈…»¿ƒ…≈«≈ְִֵָ
ּכן  מד ּברים  היּו Ì˙Èa.ּובפניו ıÈÏn‰ Èk∑ ּכי ְְְִֵַָָָƒ«≈ƒ≈…»ִ

ּביניהם , ה ּמליץ  היה  ע ּמֹו מד ּברים  ה ּיֹודע ּכׁשהיּו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ליֹוסף  ּדבריהם  מליץ  והיה  מצרי, ול ׁשֹון עברי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָל ׁשֹון
מ ּכיר  יֹוסף  ׁשאין סב ּורים  היּו  לכ להם . יֹוסף  ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָודברי

עברי  ּבנֹו∑‰ıÈÏn.ּבל ׁשֹון מנּׁשה  .זה  ְְִִָ«≈ƒְְֶֶַ

      ©¦¬Ÿ¥«£¥¤−©¥®§§©¨³¨£¥¤Æ©§©¥´£¥¤½
     ©¦©³¥«¦¨Æ¤¦§½©¤«¡¬ŸŸ−§¥«¥¤«

Ì‰ÈÏÚÓ qiÂ∑ירא ּוה ּו ׁשּלא  מעליהם , נתרחק  «ƒ…≈¬≈∆ְְֲִִֵֵֵֶֶַֹ
ׁשּׁשמע ∑jiÂ.ּבֹוכה  מתחרטין לפי ‡˙Œ.ׁשהיּו ֶ«≈¿¿ְְְִִִֶֶַָָָ∆

ÔBÚÓL∑(ב "ר):ללוי ׁשאמר  ה ּוא  ל ּבֹור , ה ׁשליכ ֹו ה ּוא  ƒ¿ְְִִִֵֶַַָ
נת ּכּון  אחר : ּדבר  ּבא ". ה ּלזה  החל ֹומ ֹות  ּבעל  ְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ"ה ּנה 

להרג ׁשניהם  יתיעצ ּו ׁשּמא  מ ּלוי, להפריד ֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹיֹוסף 
Ì‰ÈÈÚÏ.א ֹות ֹו B˙‡ Ò‡iÂ∑ א ּלא אסר ֹו לא  «∆¡……¿≈≈∆ֲֶָָֹ

וה ׁשקה ּו והאכיל ֹו ה ֹוציא ֹו ׁשּיצא ּו, וכיון ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶָָָלעיניהם ,
.(ב "ר)

     ©§©´¥À©§©«§´¤§¥¤»¨¼§¨¦³
      ©§¥¤Æ¦´¤©½§¨¥¬¨¤²¥−̈©¨®¤

  ©©¬©¨¤−¥«

       

להלהלהלה ולתתולתתולתתולתת .... ....  יה יה יה יה ס ס ס ס להלהלהלהיב יב יב יב  רררר  ליה ליה ליה ליה אתאתאתאת  ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָוימלא וימלא וימלא וימלא
רררר ל ל ל ל כה )צדהצדהצדהצדה אחיו (מב , אל  ס י ר תח ה  לאל,  י ְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

את  לפתע  ה  מ ע  רל;  ת א  י והא  י ק  בריְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַָָָָ
לס ק   וא ,  ס את לה יב  ר,  לה לתת וצה   ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָיחס

 כ  לה אמר  ס י ה ה  למר,  וי ?רל צידה   ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָלה
," כ א האמת  בריכ חנ וי" – מ ע   י ח  הְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
לה והעניק   ת א ס  לכ ירא ". אני   האלקי "את   ְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹוס

. לה  ר פ ה עגמת על י  ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמעי

ÔeÓÈ‰ÈÂכ  È˙ÂÏ Ôe˙Èz ‡ÈÚÊ ÔBÎeÁ‡ ˙ÈÂ¿»¬¿≈»«¿¿»ƒƒ≈¿
:ÔÎ e„ÚÂ Ôe˙eÓ˙ ‡ÏÂ ÔBÎÈÓb˙tƒ¿»≈¿»¿«¬»≈

ÔÈiÁכא  ‡ËLe˜a È‰eÁ‡Ï b eÓ‡Â«¬»¿»«¬ƒ¿¿»«»ƒ
„k dLÙ ˙˜Ú ‡ÈÊÁ Èc ‡eÁ‡ ÏÚ ‡Á‡¬«¿»«»»ƒ¬≈»»««¿≈«
Ôk ÏÚ dpÓ ‡Ïa˜ ‡ÏÂ ‡Ï ÔpÁ˙Ó ‰Â‰¬»ƒ¿«∆»»¿»«≈¿»ƒ≈«≈

:‡„‰ ‡˙˜Ú ‡˙ÂÏ ‡˙‡¬»¿»»»«¿»»»

‡ÈÓ˙כב  ‡Ï‰ ÓÈÓÏ ÔB‰˙È Ôe‡ È˙‡Â«¬≈¿≈»¿¿≈«¬»¬»ƒ
) ÔeBÁ˙ ‡Ï ÓÈÓÏ ÔBÎ˙ÂÏ נ "יÔe‡ËÁ˙( ¿»¿¿≈«»¿∆¿»

‡‰ dÓc Û‡Â ÔezÏa˜ ‡ÏÂ ‡ÓÈÏeÚa¿≈»¿»«∆¿¿«¿≈»
:ÈÚa˙Óƒ¿¿≈

‡Èכג  ÛÒBÈ ÚÈÓL È‡ ÔeÚ„È ‡Ï Ôep‡Â¿ƒ»»¿¬≈¿ƒ«≈¬≈
:ÔB‰ÈÈ ‰Â‰ ÔÓb˙Ó¿À¿¿»¬»≈≈

ÔB‰˙ÂÏכד  ˙Â ‡Îe ÔB‰ÈÂlÚÓ ÁzÒ‡Â¿ƒ¿««≈ƒ»≈¿»¿»¿»¿
ÔBÚÓL ˙È ÔB‰˙ÂlÓ „e ÔB‰nÚ ÏÈlÓe«ƒƒ¿¿«ƒ¿»¿»ƒ¿

:ÔB‰ÈÈÚÏ d˙È Ò‡Â«¬«»≈¿≈≈

eÈÚ‡כה  ÔB‰ÈÓ ˙È BÏÓe ÛÒBÈ „ÈwÙe«ƒ≈¿»»≈ƒ»
ÔB‰Ï ÔzÓÏe dwÒÏ b ÔB‰ÈtÒÎ ‡˙‡ÏÂ¿«¬»»«¿≈¿«¿«≈¿ƒ«¿

:Ôk ÔB‰Ï „ÚÂ ‡Á‡Ï ÔÈ„ÂÊ¿»ƒ¿»¿»«¬«¿≈



סב              

    ©¦§¬¤¦§−̈©£«Ÿ¥¤®©¥«§−¦¨«

     ©¦§©̧¨«¤¹̈¤©À¨¥¬¦§²©«£Ÿ−
     ©¨®©©§Æ¤©§½§¦¥−§¦¬©§©§«

„Á‡‰ ÁzÙiÂ∑,לוי זּוג ֹוה ּוא  ּבן מ ּׁשמע ֹון יחיד  ׁשּלנּו∑ÔBÏna.ׁשּנׁשאר  ה ּוא ∑‡BzÁzÓ.ּבּלילה ּבּמק ֹום  «ƒ¿«»∆»ְְִִִִִֵֶֶַָ«»ְֶַַַָָָ«¿«¿
.ׂשק  ַ

     ©³Ÿ¤¤¤¨Æ©´©§¦½§©−¦¥´
      §©§©§¦®©¥¥´¦À̈©¤«¤§º¦³¤¨¦Æ¥½Ÿ

   ©²Ÿ¨¨¬¡Ÿ¦−¨«
ÈzÁzÓ‡ ‰p‰ Ì‚Â∑ עם ּבֹו ה ּכסף  ּגם  ¿«ƒ≈¿«¿«¿ƒִֶֶַַ

eÏ.ה ּתב ּואה  ÌÈ‰Ï‡ ‰NÚ ˙‡fŒ‰Ó∑להביאנּו ְַָ«…»»¡…ƒ»ֲִֵַ
זֹו, עלילה  להתע ֹולל לידי א ּלא  - ה ּוׁשב  ׁשּלא  ְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹ

.עלינּו ֵָ

      ©¨²Ÿ¤©«£¬Ÿ£¦¤−©´§¨§¨®©©©¦´½
   ¥²¨©Ÿ¬ŸŸ−̈¥«Ÿ

       ¦Â¤Â¨¦̧£Ÿ¥¬¨¨²¤¦−̈¨®©¦¥´Ÿ½̈
 ¦§©§¦−¤¨¨«¤

      ©¬Ÿ¤¥−̈¥¦´£¨®§¬Ÿ¨¦−§©§¦«

      §¥«¨¨¬£©²§©¦−§¥´¨¦®¨«¤¨´¥¤½
    §©¨¬Ÿ©²¤¨¦−§¤¬¤§¨«©

       ©´Ÿ¤¥¥À¨¦Æ£Ÿ¥´¨½̈¤§´Ÿ¥©½¦¬
      ¥¦−©¤®£¦¤³¨«¤¨Æ©¦´¦¦½§¤©«£¬

  ̈«¥¤−§¬¨¥«

      §Â¨¦Â¤£¦¤´©¨Ÿ»¥©¼§¥«§À̈¦´³Ÿ
       §©§¦Æ©¤½¦¬¥¦−©¤®¤£¦¤Æ¤¥´¨¤½

 §¤¨−̈¤¦§¨«
eÁÒz ı‡‰Œ˙‡Â∑ ּפרקמטיא אחר  וס ֹובבים  ׁשּמח ּזרים  ׁשם  על  ּו'סח ֹורה ', 'ס ֹוחרים ' ל ׁשֹון וכל  .ּתסבב ּו, ¿∆»»∆ƒ¿»ְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹ

eÏÊ‡Âכו ÔB‰ÈÓÁ ÏÚ ÔB‰eÈÚ ˙È eÏËe¿»»ƒ¿«¬»≈«¬»
:ÔnzÓƒ«»

dÓÁÏכז ‡˙Òk ÔzÓÏ dwÒ ˙È „Á Á˙Ùe¿««»«≈¿ƒ«ƒ¿»«¬»≈
ÌeÙa ‡e‰ ‡‰Â dtÒk ˙È ‡ÊÁÂ ‡˙Ó ˙Èa¿≈¿»»«¬»»«¿≈¿»¿

:dÚBË¬≈

‰‡כח  Û‡Â ÈtÒk ˙Bz‡ È‰BÁ‡Ï Ó‡Â«¬««¬ƒƒ««¿ƒ¿«»
b e‰Â˙e ÔB‰aÏ ÚcÓ ˜Ùe ÈÚBË¿¬ƒ¿«««ƒ¿¿»¿«

:‡Ï ÈÈ „Ú ‡„ ‰Ó ÓÈÓÏ È‰eÁ‡Ï«¬ƒ¿≈«»»¬«¿»»»

„ÔÚÎכט  ‡Ú‡ ÔB‰e‡ ˜ÚÈ ˙ÂÏ B˙‡Â«¬¿««¬…¬«¿»ƒ¿»«
) eÈeÁÂ נ "יe‡ÈeÁÂÔB‰˙È ÔÚ‡c Ïk ˙È dÏ ( ¿«ƒ¿«ƒ≈»»ƒ¬»»»¿

:ÓÈÓÏ¿≈»

˜ÔÈLל  ‡nÚ ‡Ú‡„ ‡Ba ‡b ÏÈlÓ«ƒ«¿»ƒ»¿«¿»ƒ»»«¿»
‡ÔÈL˜:‡Úנ "י ( ˙È ÈÏÈl‡Ók ‡˙È ‰ÈÂ ( »ƒƒ«»»»ƒ¿«ƒ≈»«¿»

‰ÈÂ‡לא  ‡Ï ‡Á‡ ÈÂÈk dÏ ‡Ó‡Â«¬«¿»≈≈»≈¬»¿»»¬≈»
:ÈÏÈl‡Ó¿«ƒ≈

Á„לב  ‡e‡ Èa ÔÈÁ‡ ‡Á‡ ÒÚ ÔÈz¿≈¬«¬«¿»«ƒ¿≈»»«
‡Ú‡a ‡e‡ ÌÚ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ‡ÈÚÊe È‰B˙ÈÏ≈ƒ¿≈»»≈ƒ»»¿«¿»

:ÔÚÎ„ƒ¿»«

a„‡לג  ‡Ú‡„ ‡Ba ‡b ‡Ï Ó‡Â«¬«»»«¿»ƒ»¿«¿»¿»
e˜eL „Á ÔBÎeÁ‡ Ôez‡ ÈÂÈk È‡ Úc‡ƒ«¬≈≈»≈«¬«¿
eÈÒ ÔBÎÈza ÈqÁ„ ‡eÈÚ ˙ÈÂ È˙ÂÏ¿»ƒ¿»ƒ»¿«ƒ¿»≈ƒ

:eÏÈÊ‡Â∆¡ƒ

Úc‡Âלד  È˙ÂÏ ‡ÈÚÊ ÔBÎeÁ‡ ˙È e‡È˙È‡Â¿«¿ƒ»¬¿≈»¿»ƒ¿ƒ«
˙È Ôez‡ ÈÂÈÎ È‡ Ôez‡ ÈÏÈl‡Ó ‡Ï È‡¬≈»¿«ƒ≈«¬≈≈»≈«»
da Ôe„aÚz ‡Ú‡ ˙ÈÂ ÔBÎÏ Ôz‡ ÔBÎeÁ‡¬∆≈¿¿»«¿»«¿¿«

:‡zBÁÒ¿¿»

 

    
     

   
 

    
     



סג               

     ©§¦À¥§¦¦´©¥¤½§¦¥¦¬§«©§−
     §©®©¦§º¤§Ÿ©§¥¤²¥¬¨©«£¦¤−

©¦¨«
BtÒkŒBˆ∑ּכס ּפֹו .ק ׁשר  ¿«¿ְֶֶַ

      ©³Ÿ¤£¥¤Æ©«£´Ÿ£¦¤½Ÿ¦−¦©§¤®¥³
      ¥¤̧Æ§¦§´¥¤½§¤¦§¨¦´¦½̈¨©−¨¬

ª¨«¨
ÌzÏkL È˙‡∑ ּכיֹוסף מכר ּוה ּו א ֹו הרג ּוה ּו, ׁשּמא  ׁשח ׁשדן אב ּודים ,∑ÌzÏkL.מל ּמד  ׁשּבניו מי ּכל  …ƒƒ«¿∆ְְְֲֲֵֵֶֶַָָָָָƒ«¿∆ֲִִֶָָָ

ׁשּכּול  .קר ּוי ַָ

      ©³Ÿ¤§¥Æ¤¨¦´¥½Ÿ¤§¥³¨©Æ¨¦½
        ¦¬Ÿ£¦¤−¥¤®§¨³ŸÆ©¨¦½©«£¦−£¦¤¬

 ¥¤«

      ©¾Ÿ¤«Ÿ¥¥¬§¦−¦¨¤®¦«¨¦̧¥¹§
      §©´¦§À̈§¨¨³¨Æ©¤̧¤Æ£¤´¥«§½̈

   §«©§¤¤¥«¨¦²§¨−§«¨
ÌÎnÚ Èa „ÈŒ‡Ï∑,ּבניו להמית  א ֹומר  ה ּוא  זה , ה ּוא  ׁשֹוטה  'ּבכ ֹור  אמר : רא ּובן, ׁשל  ּדבריו ק ּבל  לא  …≈≈¿ƒƒ»∆ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

ּבני'? ולא  הם  ּבניו .(ב "ר)וכי ְְִֵַָָָֹ

  §¨«¨−̈¨¥¬¨¨«¤

      ©§¦À©«£¤³¦Æ¤«¡´Ÿ¤©¤½¤£¤¬¥¦−
     ¦¦§¨®¦©³Ÿ¤£¥¤Æ£¦¤½ª−¦§¨¬

§©«Ÿ¤

ˆÈלה  ‚ ‡‰Â ÔB‰ÈwÒ ÔÈ˜ÈÓ Ôep‡ ‰Â‰Â«¬»ƒ¿ƒƒ«≈¿»¿«¿ƒ
Ôep‡ ÔB‰ÈtÒÎ Èˆ ˙È BÊÁÂ dwÒa dtÒk«¿≈¿«≈«¬»¿»≈«¿≈ƒ

:eÏÈÁ„e ÔB‰e‡Â«¬¿ƒ

‡˙ÔezÏkלו È˙È ÔB‰e‡ ˜ÚÈ ÔB‰Ï Ó‡Â«¬«¿«¬…¬»ƒ«¿∆¿
‡Î‰ ‰Â‰ ‡Ï ÔBÚÓLÂ È‰B˙ÈÏ ÛÒBÈ≈≈ƒ¿ƒ¿»¬»»»
BÂ‰ ÈÏÚ Ôea„z ÔÓÈa ˙ÈÂ (È‰B˙ÈÏ)≈ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ¿¿¬«¬

:ÔB‰lÎ»¿

ÔÈzלז ˙È ÓÈÓÏ È‰e‡ ˙ÂÏ Ôe‡ Ó‡Â«¬«¿≈¿«¬ƒ¿≈«»¿≈
ÏÚ d˙È ‰ C˙ÂÏ dp˙È‡ ‡Ï Ì‡ ˙ÈÓz Èa¿«¿ƒƒ»«¿ƒ≈¿»»«»≈«

:CÏ dp˙‡ ‡‡Â È„È¿ƒ«¬»¬≈ƒ≈»

‡È‰eÁלח  È‡ ÔBÎnÚ Èa ˙eÁÈ ‡Ï Ó‡Â«¬«»≈¿ƒƒ¿¬≈¬ƒ
dpÚÚÈÂ ‡zL‡ È‰B„BÁÏa ‡e‰Â ˙ÈÓƒ¿ƒ¿ƒ∆¿»«ƒ«¿ƒ≈
˙È Ôe˙Á˙Â da ÔeÎ‰˙ Èc ‡Á‡a ‡˙BÓ»¿»¿»ƒ¿»«¿«¬»

:ÏB‡LÏ ‡BÂ„a È˙ÈNƒ¿ƒ¿»»ƒ¿

Ú‡a‡:א  ÛÈwz ‡ÙÎÂ¿«¿»«ƒ¿«¿»

È"˘ב  ÔÈÈÚ) e˜ÈtÒ „k ‰Â‰Â˙È ÏÎÈÓÏ ( «¬»««ƒ¿≈«»
ÔB‰Ï Ó‡Â ÌÈˆnÓ e‡È˙È‡c ‡eÈÚƒ»¿«¿ƒƒƒ¿»ƒ«¬«¿
:‡eÈÚ ÈÚÊ ‡Ï eeÊ eez ÔB‰e‡¬¿»»¿≈ƒ»

 

      

       
     
      
      
      

     
    

      

      
    
     

      
   

     
    

   
     

      

    
     

    
    

     
   

  



סד              
ÏÎ‡Ï elk L‡k∑המ ּתינּו' להם : אמר  יה ּודה  «¬∆ƒ∆¡…ְְִֶַַָָָ

ה ּבית ' מן ּפת  ׁשּתכלה  עד  elk.(ב "ר)ל ּזקן L‡k∑ ְִִִֵֶֶַַַַַָ«¬∆ƒ
ׁשיציא ּו' הּגמּלים ('ּכד  ּכּלּו "ּכאׁשר  טֹועה. סּפיקּו', 'ּכד  והּמתר ּגם: ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַ

זה: אבל  ׁשתּיתם, ּגמר  הּוא סּפּוקם, ּדי  ּכׁשּׁשתּו סּפיקּו', 'ּכד  מתר ּגם: ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻל ׁשּתֹות",

ׁשיציאּו' 'ּכד  ּומתר ּגמינן : הּוא, האכל  ּתם ּכאׁשר  לאכל ", ּכּלּו .)"ּכאׁשר  ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ

       ©Ÿ¤¥¨²§−̈¥®Ÿ¨¥´¥¦Á¨̧¨¦³
     ¥ŸÆ«Ÿ¦§´¨©½¦§¦−£¦¤¬¦§¤«

„Ú‰ „Ú‰∑, התראה ׁשּסתם  התראה , ל ׁשֹון »≈≈ƒְְְְֶַַָָָָָ
וכן  עדים , ּבפני ּבֹו ל ):מתרה  בכם ",(דברים "העידתי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָֹ

יט) ּבעם "(שמות העד  ‡ÌÎÈÁ."רד  ÈzÏa ÈÙ e‡˙Œ‡Ï ֵֵָָָ…ƒ¿»«ƒ¿ƒ¬ƒ∆

ÌÎz‡∑ ּתרא ּוני וא ּונקל ֹוס לא  א ּתכם . אחיכם  ּבלא  ƒ¿∆ְְְְְְֲִִִִֶֶֹֹ
על  ה ּדבר  יּׁשב  ע ּמכ ֹון', אח ּוכ ֹון ּכד  'אלהין ְְֱֲִִִֵֵֵַַַָָָּתר ּגם :

לתר ּגם  ּדק ּדק  ולא  ה ּמקרא אפנֹו ל ׁשֹון .אחר  ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָֹ

     ¦¤§²§©¥¬©¤¨¦−¦¨®¥«§¾̈§¦§§¨¬
 §−«Ÿ¤

       §¦¥«§¬§©¥−©´Ÿ¥¥®¦«¨¦º¨©³¥¥̧Æ
    «Ÿ¦§´¨©½¦§¦−£¦¤¬¦§¤«

      ©¸Ÿ¤Æ¦§¨¥½¨¨¬£¥«Ÿ¤−¦®§©¦´¨¦½
  ©¬¨¤−¨«

     ©«Ÿ§¿¨´¨«©Â̈¦Â¨´§«©§¥¹¥ÀŸ
       ©¸£¦¤¬©Æ£¥´¨¤´½̈©©̧¤½©¦−
      ©§¨¦´¨¥®¤£¨´©¥©½¦´Ÿ©½¦−

¤£¦¤«
ez„ÏBÓÏe eÏ∑:ּומדר ׁשֹו למ ׁשּפח ֹותינּו. »¿«¿≈ְְְְִִֵָ
עניני 'א  עצי )פ ּלּו וזהּו((נ"א ּביחיד ּות, ׁשּמד ּברים עצה ל ׁשֹון  מפר ׁשים י ׁש ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

לנּו')עצי  ּגּלה  אב ∑BÏŒ„bpÂ.עריס ֹותינּו לנּו ׁשּיׁש ֲֲִִֵֵָָ««∆ֵֶָָ
‰‡l‰.ואח  ÌÈc‰ ÈtŒÏÚ∑ א ׁשר ׁשאל ֹותיו ֿ ּפי על  ְָ«ƒ«¿»ƒ»≈∆ְֲִֵֶַָ

לה ּגיד  הזקקנּו Ó‡È.ׁשאל  Èk∑'ּכי' יאמר . א ׁשר  ְְְִַַַָֻƒ…«ֲִֶַֹ

'א ׁשר ', ּבל ׁשֹון מ ׁשּמׁש ו'אם ' 'אם ', ּבל ׁשֹון ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַמ ׁשּמׁש
'ּכי', ׁשּמׁשּמׁש ל ׁשֹונֹות  מאר ּבע  אחד  ׁשּמּוׁש זה  ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָהרי
אם  "עד  ּכמ ֹו: 'אם ', ּכמ ֹו זה  'ּכי' ׁשהרי  'אי', ְְְֲִִִִֵֶֶַוה ּוא 

ּדברי  ."ּדּבר ּתי ְְִִַָָ

     ©¸Ÿ¤§¹̈¤¦§¨¥´¨¦À¦§¨¬©©²©
      ¦¦−§¨´¨§¥¥®¨§¦«§¤Æ§´Ÿ¨½©£©¬§

 ©©−̈©©¥«

‡Ò‰„ג  ‡„‰Ò‡ ÓÈÓÏ ‰„e‰È dÏ Ó‡Â«¬«≈¿»¿≈»«¿»»«¿≈
„k ÔÈ‰l‡ Èt‡ ÔeÊÁ˙ ‡Ï ÓÈÓÏ ‡‚ ‡a»»«¿»¿≈«»∆¡««∆»≈«

:ÔBÎnÚ ÔBÎeÁ‡¬ƒ¿

BÁÈ˙ד  ‡nÚ ‡eÁ‡ ˙È ÁlLÓ C˙È‡ Ì‡ƒƒ»¿««»»»ƒ»»≈
:‡eÈÚ CÏ ÔaÊÂ¿ƒ¿≈»ƒ»

‚‡ה  È‡ ˙BÁÈ ‡Ï ÁlLÓ C˙ÈÏ Ì‡Â¿ƒ≈»¿««»≈¬≈«¿»
ÔBÎeÁ‡ „k ÔÈ‰l‡ Èt‡ ÔeÊÁ˙ ‡Ï ‡Ï Ó‡¬«»»»∆¡««∆»≈«¬

:ÔBÎnÚƒ¿

eÁÏ‡‰ו ÈÏ ÔezL‡‡ ‰ÓÏ Ï‡NÈ Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿»«¿∆¿ƒ¿«»»
:‡Á‡ ÔBÎÏ ÔÚk „Ú‰ ‡‚Ï¿«¿»««¿«¿»»

˙e„lÈÏe‡ז ‡Ï ‡b Ï‡L Ï‡LÓ eÓ‡Â«¬»ƒ¿«»≈«¿»»»¿«»»»
ÔBÎÏ ˙È‡‰ Ìi˜ ÔBÎe‡ ÔÚk „Ú‰ ÓÈÓÏ¿≈«««¿«¬«»«ƒ¿
ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ÓÈÓ ÏÚ dÏ ‡ÈeÁÂ ‡Á‡»»¿«≈»≈«≈«ƒ¿»«»»ƒ≈
˙È e˙ÈÁB‡ ÓÈÈ È‡ ÔÈÚ„È ‡ÈÂ‰ ÚcÓ‰¬ƒ«¬≈»»¿ƒ¬≈≈«ƒ»

:ÔBÎeÁ‡¬

ÁÏLח  È‰e‡ Ï‡NÈÏ ‰„e‰È Ó‡Â«¬«¿»¿ƒ¿»≈¬ƒ¿«
˙eÓ ‡ÏÂ ÈÁÈÂ ÏÈÊÂ Ìe˜Â ÈnÚ ‡ÓÈÏeÚ≈»ƒƒ¿≈¿≈≈¿≈≈¿»¿

:‡ÏÙË Û‡ z‡ Û‡ ‡Á‡ Û‡«¬«¿»««¿««¿»»

 

   
     

     
      

      

     
     

      
    

  

     
      

      
      



סה               
‰ÈÁÂ∑ הליכה ֿ ידי 'על  ה ּקד ׁש: ר ּוח  ּבֹו נצנצה  ¿ƒ¿∆ְְְֲִִֵֶַַַָָֹ

אביהם " יעקב  ר ּוח  "וּתחי ׁשּנאמר : ,' ר ּוח ּתחי .זֹו ְְֱֲֲֲִִִֶֶֶַַַַֹ
˙eÓ ‡ÏÂ∑, ספק (ב "ר)ּברעב יּתפ ׂש, ספק  - ּבנימין ¿…»ְִִִֵֵֵָָָָָָָ

מ ּוטב  , נל לא  אם  ּברעב  מתים  ּכּלנּו ואנּו יּתפ ׂש, ְִִִֵֵֵֵָָָָָָָֹֹֻלא 
ה ּוּדאי  את  ותת ּפׂש ה ּספק  את  .ׁשּתּניח  ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָֹ

     ̈«Ÿ¦Æ¤«¤§¤½¦¨¦−§©§¤®¦¸Ÿ£¦«Ÿ¦³
      ¥¤̧Æ§¦©§¦´§¨¤½§¨¨¬¦§−¨©¨¦«

EÈÙÏ ÂÈz‚v‰Â∑ חי ֿ אם  ּכי מת , אלי אביא ּנּו ÌÈÓi‰ŒÏk.ׁשּלא  EÏ È˙‡ËÁÂ∑ ה ּבא .לע ֹולם  ¿ƒ«¿ƒ¿»∆ֲִִִֵֵֶֶֶַֹ¿»»ƒ¿»«»ƒַָָָ

              

  

 בק בק בק בק מ מ מ מ די די די די   אערב אערב אערב אערב ט)אנכי אנכי אנכי אנכי  (מג , ָָָָֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽ
תרא  ב )בבא  לערב(קעג , י מ ה נא , רב  "אמר איתא  ְְְִִִֵַַַַָָָָָָָ

וא ,"נ ב מ די   אערב אנכי  כתיב  ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹמ ע ד ,
כ ה  ז ילפתא  ה באה  ,  מרא  בריו   חְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָ

טור מק מ ת  בית־יוס ז', פרק מציעא בבא מרדכי א), (נ , גיטי (ר "י ְִַ

ועוד ). קכט, סימ חוש־משפט

א א  הח ב  על ערב  היה  לא  יה דה  לכא רה  זה ,  לע  ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹוי
ערב ת  י מזה  ילפינ  אי ־ וא , עצמ ה וה  היה  ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹה א 

?(ש בגמרא לא) (שאילתא השאילתות גירסת ג ועיי)

א א  ערב ת, י היה  יה דה  אצל ה נה  אי למר,  ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָוי
ערב ת,   ליעקב  ת ב התח את הגיר ה דה  ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹמאחר
ל  דר ת א ה א  ללוה  הערב  ח ב    מזה  ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָילפינ

ליעקב . יה דה  ְְְְֲִַַָֹהתח ב ת
א ', . יפ א ני  לבאר  י ערב  ע ד  דר ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָה ה 
ל   ב ח  ל  עצמ ע ד  לח ב , רק   ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָה ע ד 
 כ , מ ה וה    מק ע מד  הערב  אפ וע ד  ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹה וה .
על־ח ב (פריעת  ב ח  ל ה וה  על   ה ע ד  ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַֹ
על    ה ע ד  חל  –  ממ ע ד  מ בד  – ְְְְִִִִַַַָָָָמצוה )

. מ מק ע מד  ְִֵֵֶֶָהערב 
הערב ע ד  דר מיה דה  ילפינ למר  י ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָועל־י ־זה 
 וכל לגמרי , נפ ע ד  יה דה  הרי  ה ני , אפ ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹה א 

לב )ר"י  מד , מנה (ויגש להי ת חזק  ק ר נתק רי  "ואני  ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָֻ
ה א  ה ע ד  הערב  אצל   מזה  וילפינ ע למ ת", ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָמב '

. מ ה וה    מק ע מד  ,  ה ְְְִִֵֶַַַָֹע ד 

      ¦−¥´¦§©§¨®§¦«©¨¬©−§¤¬©«£¨«¦

e‰Ó‰Ó˙‰ ‡ÏeÏ∑ ּכל נצטער ּת ולא  ׁשמע ֹון, עם  ׁשבים  היינּו ּכבר  , יד ֿ ה ּלל ּועל  .ה ּימים  ≈ƒ¿«¿»¿ְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָָָָֹ

      ©¸Ÿ¤£¥¤¹¦§¨¥´£¦¤À¦¥´¥»´Ÿ
      £¼§º¦¦§©³¨¨̧¤Æ¦§¥¤½§¦¬¨¦−
       ¦§¨®§©³¢¦Æ§©´§©½§´Ÿ¨½Ÿ¨§¦−

§¥¦«
‡BÙ‡∑ לת ּקן ה ּוא , יתר  ל ׁשֹון 'אפ ֹוא ' ל ׁשֹון ּכל  ≈ְְֵֵֵַָָָ

לע ׂשֹות , אזּדּקק  ּכן, 'אם  עברי: ּבל ׁשֹון ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָה ּמּלה 
ּפה  א ּיה  ּולב ּקׁש לחזר  אני צרי ע ּמכם , ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשא ׁשלח ּנּו
ע ׂשּו" "זאת  אני: וא ֹומר  לה ׁשיאכם '. ועצה  .ּתּקנה  ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָֹ

ı‡‰ ˙ÓfÓ∑ ׁשה ּכל ּבארעא ', 'מדמ ׁשּבח  מתר ּגם : ƒƒ¿«»»∆ְְְְְִִֶַַַַָָֹֻ

לע ֹולם  ּבא  ּכׁשה ּוא  עליו ׁשעוה .∑Î‡˙.מזּמרים  ְְְִֶַָָָָָ¿…ֲַָ
רבה) א '∑ÌÈËa.(בראשית ּובפר ּוׁש הם . מה  ידע ּתי לא  »¿ƒְְִֵֵַַָֹ

ׁשהם  לי וד ֹומה  פושטציא "ס , ראיתי מכיר  ר ּבי ׁשל  ְִִִִִֵֶֶֶַָָב '
.אפרסקין  ְְֲִַ

Ï‡ט  Ì‡ dpÚz È„È ÔÓ d ‡ÚÓ ‡‡¬»¿»«¿»≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ≈ƒ»
CÏ ÈËÁ È‰‡Â CÓ„˜ dpÓÈ˜‡Â CÏ dp˙È‡«¿ƒ≈»«¬≈ƒ≈√»»¿≈≈»≈»

:‡iÓBÈ Ïk»«»

ÔÚÎי  È‡ ‡kÚ˙‡ ‡„a ÔBÙÏel‡ È‡¬≈ƒ»¿»ƒ¿«»¿»¬≈¿«
:ÔÈÓÊ ÔÈzz Ôc ‡z«¿»¿««¿≈ƒ¿ƒ

‰Î‡יא  Ôk Ì‡ ÔB‰e‡ Ï‡NÈ ÔB‰Ï Ó‡Â«¬«¿ƒ¿»≈¬ƒ≈»»
ÔBÎÈÓa ‡Ú‡a ÁaLÓcÓ eÈÒ e„ÈÈÚ ‡c»ƒƒƒƒƒ¿««¿«¿»¿»≈
ÈÚÊe ÛË˜ ÈÚÊ ‡z˜z ‡‚Ï e˙ÈÁB‡Â¿ƒ¿«¿»ƒ¿À¿»¿≈¿«¿≈

:ÔÈc‚LÂ ÔÈËa ÌBËÏe ÛÚL Lc¿«¿«¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ

 

   
   

      

     
  

    

      
      

  



סו              

     §¤¬¤¦§¤−§´§¤§¤®§¤©¤¹¤©©̧
      §¦³©§§«Ÿ¥¤Æ¨¦´§¤§¤½©¬¦§¤−«

‰LÓ ÛÒÎÂ∑ ּכרא ׁשֹון ׁשנים  ÌÎ„È.ּפי eÁ˜∑, אכל ה ּׁשער ל ׁשּבר  ה ּוקר  ‰e‡.ׁשּמא  ‰bLÓ ÈÏe‡∑ ¿∆∆ƒ¿∆ְִִִַָ¿¿∆¿∆ְִֶֶַַַַָָֹ«ƒ¿∆
ׁשֹוגג ׁשכח ֹו ה ּבית , על  ה ּממ ּנה  .ׁשּמא  ְְִֵֶֶַַַַָָֻ

     §¤£¦¤−®̈§−¬¤¨¦«

       §¥´©©À¦¥̧¨¤³©«£¦Æ¦§¥´¨¦½§¦©¬
     ̈¤²¤£¦¤¬©¥−§¤¦§¨¦®©«£¦¾©«£¤¬

 ̈−Ÿ§¦¨¨«§¦
ÈcL Ï‡Â∑ א ּלא ּכל ּום  חסרים  אינכם  מע ּתה  ¿≈««ְְֲִֵֵֵֶֶַָָ

עליכם  מת ּפּלל  הריני ÈcL.ּתפ ּלה , Ï‡Â∑ ּבנתינת ׁשּדי ְְֲֲִִִֵֵֵֶַָ¿≈««ְִִֶַַ
זה ּו רחמים , לכם  יּתן ליּתן, ּביד ֹו היכלת  ּוכדי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹרחמיו
ּדי  יאמר  ּדי, לע ֹולם  ׁשאמר  מי ּומדר ׁשֹו: ְְִִֶַַַַָָָָֹּפׁשּוט ֹו.
ע ׂשו, צרת  לבן, צרת  מ ּנע ּורי: ׁשקט ּתי ׁשּלא  ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹלצר ֹותי,
צרת  ׁשמע ֹון, צרת  יֹוסף , צרת  ּדינה , צרת  רחל , ְִִֵֵַַַַַָָָָָָָצרת 

ÌÎÏ.ימין ּבנ  ÁlLÂ∑יפטר ּנּו ּכתר ּגּומ ֹו, לכ ֹון', 'ויפטר  ְִִָ¿ƒ«»∆ְְְְְְְִִֶַַ

נֹופל  ואינֹו יׁשּלח ּנּו", "לחפ ׁשי ל ׁשֹון ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָמאס ּוריו,
אצל ֹו ה ֹולכים  הם  ל ׁשם  ׁשהרי ויׁשּלח , ל ׁשֹון .ּבתר ּגּום  ְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָ

ÌÎÈÁ‡Œ˙‡∑ ׁשמע ֹון ה ּקד ׁש∑‡Á.זה  נזרקה ר ּוח  ∆¬ƒ∆ְִֶ«≈ְְִֶַַָֹ
יֹוסף  לר ּבֹות  ׁשּכּול ∑È‡Â.(ב "ר)ּבֹו: אהיה  ׁשּובכם  עד  ְֵַ«¬ƒְְֶֶֶַַ

ÈzÏÎL.מ ּספק  L‡k∑ ּומ ּׁשמע ֹון ∑ÈzÏÎL.מ ּיֹוסף  ִֵָ«¬∆»…¿ƒְִִִֵ»»¿ƒ
.מ ּבנימין  ְִִִָ

    ©¦§³¨«£¨¦Æ¤©¦§¨´©½Ÿ¦§¤¤²¤
      ̈«§¬§¨−̈§¤¦§¨¦®©¨ª̧Æ©¥«§´¦§©½¦©©«©§−

 ¦§¥¬¥«
ÔÓÈaŒ˙‡Â∑ לפי ּבנימן', ית  'ּודבר ּו מתר ּגמינן: ¿∆ƒ¿»ƒְְְְְְִִִִַַָָָ

ּבל ׁשֹון  ׁשוה  האדם  ּולקיחת  ה ּכסף  לקיחת  ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשאין
ודבר  'ּונסיב ', מתר ּגמינן ּבּיד  ה ּנּקח  ּבדבר  ְְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָָאר ּמי:

'ּודבר ' מתר ּגמינן ּדברים  ּבהנהגת  .ה ּנּקח  ְְְְְְְִִִַַַַָָָָָ

     

     ©©̧§¥´¦¨»¤¦§¨¦¼©¸Ÿ¤Æ©«£¤´
     ©¥½¨¥¬¤¨«£¨¦−©¨®§¨§³Ÿ©¤̧©Æ

     §¨¥½¦¬¦¦²«Ÿ§¬¨«£¨¦−©¨«¢¨«¦
ÔÎ‰Â ÁË ÁËe∑,'ּולהכן טבח  'ולט ּבח  ּכמ ֹו: ¿…«∆«¿»≈ְְְְִֵֶַַָֹ

'ּוטבח ' ל ֹומר : ל ֹו ׁשהיה  צ ּוּוי, ל ׁשֹון "טבח " .ואין ְְְְִֵֶַַַָָֹ
ÌÈ‰va∑ מת סע ּדה זה  ל ׁשֹון ׁשה ּוא  'ּבׁשיר ּותא ', ר ּגם : «»√»ƒְְְְְֵֶֶָָָֻֻ

הר ּבה רא ׁשֹונה  ויׁש דיזנ"ר , ּובלע "ז אר ּמי, ּבל ׁשֹון ְְְְֲִִֵֵַַַַָָ
א ּכֹולא  'ּבצע  ׁשיר ּותיּה'. לכל ּבא  'ׁשדא  ְְְֵֵַַַַָָָָָָָּבּגמרא :

לט)ׁשיר ּותא ', 'טיהרא '(ברכות צהרים , ׁשל  ּתר ּגּום  ּכל  .אבל  ְֲֲֳִִֵֶַַָָָָָ

ÈÂ˙יב  ÔBÎ„È eÈÒ ÔÈz „Á ÏÚ ‡tÒÎÂ¿«¿»««¿≈ƒ¿∆¿¿»
ÔeÈ˙z ÔBÎÈÚBË ÌeÙa ˙Bz‡c ‡tÒk«¿»¿ƒ«¿¬≈¿ƒ

:‡e‰ eÏL ÌÈ‡Ó ÔBÎ„Èa¿∆¿»ƒ»

b‡:יג  ˙ÂÏ eez eÓe˜Â ec ÔBÎeÁ‡ ˙ÈÂ¿»¬¿»¿¿««¿»

b‡יד  Ì„˜Ï ÔÈÓÁ ÔBÎÏ ÔzÈ ÈcL Ï‡Â¿≈««ƒ≈¿«¬ƒ»√»«¿»
ÔÈÓÈa ˙ÈÂ ‡Á‡ ÔBÎeÁ‡ ˙È ÔBÎÏ ËÙÈÂ¿ƒ¿«¿»¬»√»»¿»ƒ¿»ƒ

:˙ÈÏÎz ˙ÈÏk˙‡„ ‡Ók ‡‡Â«¬»¿»ƒƒ¿≈ƒ¿≈ƒ

Á„טו ÏÚÂ ‡„‰ ‡z˜z ˙È ‡i‚ eÈÒe¿ƒÀ¿«»»ƒ¿À¿»»»¿««
ÔÓÈa ˙È e„e ÔB‰È„È eÈÒ ‡tÒk ÔÈz¿≈«¿»¿ƒƒ≈¿»»ƒ¿»ƒ
:ÛÒBÈ Ì„˜ eÓ˜Â ÌÈˆÓÏ e˙Áe eÓ˜Â¿»¿»¿ƒ¿«ƒ¿»√»≈

È„Ïטז Ó‡Â ÔÈÓÈa ˙È ÔB‰nÚ ÛÒBÈ ‡ÊÁÂ«¬»≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ«¬«¿ƒ
‡˙ÈÏ ‡ib ˙È ÏÈÚ‡ d˙Èa ÏÚ ‡pÓÓ¿«»«≈≈»≈»À¿«»¿≈»
ÔeÏÎÈÈ ÈnÚ È‡ ÔÈ˜˙‡Â ‡˙ÒÎ ÒBÎe¿ƒ¿»»¿«¿≈¬≈ƒƒ≈¿

:‡˙eÈLa ‡ibÀ¿«»¿≈»

 

   
     

      

      
     
    

    
   



סז               
        

 והכ והכ והכ והכ טבח טבח טבח טבח  טז)טבח טבח טבח טבח  ר"י(מג , ר  לה הרי  לאל,  י ְְְְֹֹ ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ
די ה ה   מ עברי ,  ע לאכל לצרי  ה א  נא י  ְְְֱִִִִִִִֶֶֶַַָָָֹבר
למר,  וי .ל  בדי ע  צרי ה ה המה  את  כלי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָא
פרת  תב  מה  . לה  עבד א  המ ת    היְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

לפי ה א  – "צא רעי  ל  מצרי תעבת "י   ְְֲִִִִִֵַַַַָֹו
בדי ע  יצר ה צא   ,צא ל  עיר  הי  בטי הְְְִִִִִִֶֶַַַָָָֹֹ

א  רת ר"י  ראה  . ה )לה ולכ (יא, לכ ר, רק   עבד ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
המה . בכ ר   כ רת מ ת ְְְְִֵַַַָָָהיתה 

      ©©©́¨¦½©«£¤−¨©´¥®©¨¥¬¨¦²
  ¤¨«£¨¦−¥¬¨¥«

      ©¦«§´¨«£¨¦À¦´«§»¥´¥¼©«Ÿ§À
     ©§©³©¤̧¤Æ©¨³§©§§Ÿ¥̧Æ©§¦½̈£©−§
     «¨¦®§¦§Ÿ¥³¨¥̧Æ§¦§©¥´¨¥½§¨©©

  Ÿ¨²©«£¨¦−§¤£Ÿ¥«
ÌÈL‡‰ e‡ÈiÂ∑,יּודי"ן ּבׁשני ה ּוא  ּכת ּוב  «ƒ¿»¬»ƒְִִֵָ

'ּודחיל ּו' ÛÒBÈ.ותר ּגּומ ֹו: ˙Èa e‡e‰ Èk∑ ואין ְְְִַƒ¿≈≈ְֵ
ֿ אם  ּכי יֹוסף , ּבבית  לל ּון ּבר  ל ׁשּבר  ה ּבאים  ׁשאר   ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹּדר

ׁשּבעיר  לאספם ∑eÓ‡ÈÂ.ּבּפנּדקא ֹות  א ּלא  זה  ׁשאין ְְִֶַָָֻ«…¿ְְֵֶֶֶָָָ
מ ׁשמר  ÌÈ‡eÓ.אל  eÁ‡∑ ה ּזה ה ּבית  ּתֹו .אל  ְִֶָ¬«¿»ƒִֶֶַַַ
ÏÏb˙‰Ï∑ ה ּכסף עלילת  עלינּו מת ּגל ּגלת  להיֹות  ¿ƒ¿…≈ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָ

ׁשּתר ּגם : וא ּונקל ֹוס  עלינּו. נֹופלת  ְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָולהיֹות ּה
להתע ֹולל ,'ּולאס ּתּקפא  ל ׁשֹון ה ּוא  עלנא ', ְְְְְֲִִֵַָָָָ

ולא  מ ּלין', 'ּתסק ּופי ּדברים ", "עליל ֹות  ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָֹּכדמתר ּגמינן:
ׁשּתר ּגם  "ּולהת ּגֹולל ", ה ּמקרא . ל ׁשֹון אחר  ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָּתר ּגמ ֹו

ל ׁשֹון: ה ּוא  יב )'לאתרברבא ', ה ּזהב ",(קהלת (נחום "ּגּלת  ְְְְִַַַָָָָֻ
מלכ ּות ב ) ל ׁשֹון ׁשה ּוא  העלתה ", ּגּלת ּה ."ּוה ּצב  ְְְֲֶַַָָָֹֻֻ

     ©¦§Æ¤¨¦½£¤−©¥´¥®©§©§¬
  ¥−̈¤¬©©¨«¦

       ©«Ÿ§−¦´£Ÿ¦®¨¬Ÿ¨©²§©§¦−̈¦§¨«Ÿ¤

È„‡ Èa∑(צז ה ּוא (יבמות ותחנּונים  ּבעיא  ל ׁשֹון ƒ¬…ƒְְְֲִַַָ
ּבּיא ! ּבּיא , אר ּמי: סד )ּבל ׁשֹון e„È.(סנהדרין „È∑ ְֲִִִִַָָ»…»«¿

לנּו: ה ּוא  אחרים ,(ב "ר)ירידה  לפרנס  היינּו 'רגילים  ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָ
' ל צריכים  אנּו .עכ ׁשו ְְְִִַָָ

    ©§¦º¦¨´¤©¨À©¦§§¨Æ¤
     ©§§Ÿ¥½§¦¥³¤«¤¦Æ§¦´©§©§½©§¥−

   §¦§¨®©¨¬¤Ÿ−§¨¥«

       §¤¤©¥²©¬§§¨¥−¦§¨®Ÿ¤´Ÿ¨©½§
  ¦¨¬©§¥−§©§§Ÿ¥«

     ©ŸÁ¤Á¨¸¨¤¹©¦À̈¡¸Ÿ¥¤¹¥«Ÿ¥³
      £¦¤Æ¨©̧¨¤³©§Æ§©§§´Ÿ¥¤½©§§¤−¨´

   ¥¨®©¥¬£¥¤−¤¦§«
ÌÎÈ‰Ï‡∑(תנחומא) מטמ ֹון לכם  נתן אביכם  ּבזכ ּות  אביכם ", "ואלהי ּכדאי, זכ ּותכם  אין ואם  ּבזכ ּותכם , :. ¡…≈∆ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ÏÈÚ‡Âיז ÛÒBÈ Ó‡ Èc ‡Ók ‡b „ÚÂ«¬««¿»¿»ƒ¬«≈¿»≈
:ÛÒBÈ ˙ÈÏ ‡ib ˙È ‡b«¿»»À¿«»¿≈≈

ÛÒBÈיח  ˙ÈÏ eÏÚz‡ È‡ ‡i‚ eÏÈÁ„e¿ƒÀ¿«»¬≈ƒ«¬¿≈≈
‡ÚBËa ˙Bz‡c ‡tÒk ˜ÒÚ ÏÚ eÓ‡Â«¬»«≈««¿»¿ƒ«¿¬»»
‡˙‡Ï ÔÈÏÚzÓ ‡Á‡ ‡˙ÈÓ„˜a¿«¿≈»¬«¿»ƒ«¬ƒ¿ƒ¿«¿»»
‡˙È È˜ÓÏe ‡ÏÚ ‡ÙwzÒ‡Ïe ‡ÏÚ¬»»¿ƒ¿«»»¬»»¿ƒ¿≈»»»

:‡ÓÁ ˙È a„ÓÏe ÔÈcÚÏ¿«¿ƒ¿ƒ¿«»¬»»»

ÛÒBÈיט  ˙Èa ÏÚ ‡pÓÓ Èc ‡b ˙ÂÏ eÈ˜e¿ƒ¿««¿»ƒ¿«»«≈≈
:‡˙Èa Ú˙a dnÚ eÏÈlÓe«ƒƒ≈ƒ¿«≈»

˙Á‡כ  ˙ÁÈÓ ÈBa eÚa eÓ‡Â«¬»¿»ƒƒ≈«¿≈¿»
:‡eÈÚ ÔaÊÓÏ ‡˙ÈÓ„˜a¿«¿≈»¿ƒ¿«ƒ»

È˙כא  ‡Á˙Ùe ‡˙Ó ˙ÈÏ ‡È˙‡ „k ‰Â‰Â«¬»«¬≈»¿≈¿»»¿«¿»»
‡tÒk dÚBË ÌeÙa b ÛÒÎ ‡‰Â ‡ÚBË¬»»¿»¿«¿«¿¬≈«¿»»

:‡„Èa d˙È ‡È˙‡Â dÏ˜˙Óa¿«¿¿≈«¬≈¿»»≈ƒ»»

ÔaÊÓÏכב  ‡„È ‡˙ÈÁB‡ ‡Á‡ ‡tÒÎÂ¿«¿»»√»»ƒ¿»ƒ»»¿ƒ¿«
‡tÒÎ ÈeL ÔÓ ‡Ú„È ‡Ï ‡eÈÚƒ»»¿«¿»»«ƒ«¿»»

:‡ÚBËa¿¬»»

‡ÔBÎ‰Ïכג  ÔeÏÁ„˙ ‡Ï ÔBÎÏ ÌÏL Ó‡Â«¬«¿«¿»ƒ¿¬¡»¬
ÔBÎÈÚBËa ‡ÓÈÒ ÔBÎÏ ‰È ÔBÎe‡„ ‡‰Ï‡Â∆¡»»«¬¿«¿ƒ»¿¬≈
˙È ÔB‰˙ÂÏ ˜Èt‡Â È˙ÂÏ ‡˙‡ ÔBÎtÒk«¿¿¬»¿»ƒ¿«≈¿»¿»

:ÔBÚÓLƒ¿



סח              

     ©¨¥¬¨¦²¤¨«£¨¦−¥´¨¥®©¦¤©̧¦Æ
    ©¦§£´©§¥¤½©¦¥¬¦§−©«£«Ÿ¥¤«

LÈ‡‰ ‡iÂ∑ ּומ ּׁשאמר ה ּבית , ּפתח  אליו ׁשּדּבר ּו עד  ח ּוץ  א ֹות ֹו ּדֹוחפים  ׁשהיּו לפי הבאה , אחר  הבאה  «»≈»ƒְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
אחר  ּובא ּו נמ ׁשכ ּו לכם ", "ׁשל ֹום  .יו להם : ְְֲִֶֶַָָָָָ

     ©¨¦̧Æ¤©¦§½̈©¬¥−©¨«¢¨®¦¦´
   ̈«§½¦−̈¬Ÿ§¨«¤

eÈÎiÂ∑ נאים ּבכלים  ע ּטר ּוה ּו .הזמינּו, «»ƒְְְִִִִִֵָ

     ©¨³Ÿ¥Æ©©½§¨©¨¦¬²¤©¦§¨¬
   £¤§¨−̈©¨®§¨©¦§©«£−¨«§¨

‰˙Èa‰∑לטרקלין ּדר ׁש"י (מ ּפר ֹוזּדֹור  ּדּיּוקֹו נראה «»¿»ְְְְְְִִִִִִֶַַ

לי ּה: ּדקׁשיא הּביתה", ּבידם אׁשר  הּמנחה את ל ֹו "ו ּיביאּו ּבתראה: ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָמ"הּביתה"

לטרקלין  מּפר ֹוז ּדֹור  ל ֹומר ,  צרי ּכרח ֿ על  אּלא י ֹוסף, ׁשל  ּביתֹו הּובאּו ּכבר  ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהלא

.)וד ֹוק  ְ

      ©¦§©³¨¤Æ§¨½©ÀŸ¤£¨²£¦¤¬
    ©¨¥−£¤´£©§¤®©«¤−¨«

      ©«Ÿ§À¨²§©§§¬§¨¦−¤´¨®©¦§−
©¦§©«£«

eÂÁzLiÂ e„wiÂ∑ לארץ מ ׁשּתּטח  - ה ׁשּתחואה  קדקד , ּכפיפת  - קידה  ׁשל ֹום . ׁשאלת  .על  «ƒ¿«ƒ¿«¬Àְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹ

      ©¦¨´¥À̈©©º§¤¦§¨¦´¨¦»¤¦¼©ÀŸ¤
       £¤Æ£¦¤´©¨½Ÿ£¤¬£©§¤−¥¨®©Ÿ©¾¡Ÿ¦¬

  ¨§§−§¦«
Èa EÁÈ ÌÈ‰Ï‡∑ לא עדין ּובנימין ,"עב ּד את  אלהים  ֿ חנן "א ׁשר  חנינה : ׁשמענּו ׁשבטים  ּבׁשאר  ¡…ƒ»¿¿¿ƒְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

ּבחנינה  יֹוסף  ּברכ ֹו  לכ .נֹולד , ְְֲִֵֵַַָָ

     

     ©§©¥´¥À¦«¦§§³©«£¨Æ¤¨¦½©§©¥−
    ¦§®©¨¬Ÿ©©−§¨©¥¬§§¨«¨

‰ÈÂכד  ÛÒBÈ ˙ÈÏ ‡ib ˙È ‡b ÏÈÚ‡Â¿»≈«¿»»À¿«»¿≈≈ƒ«
‡˙qk ‰ÈÂ ÔB‰ÈÏ‚ BÁÒ‡Â ‡iÓ«»¿«¿ƒ¿≈ƒ«ƒ¿»

:ÔB‰ÈÓÁÏ«¬»≈

ÛÒBÈכה  ÏÚc „Ú ‡z˜z ˙È eÈ˜˙‡Â¿«¿ƒ»ƒ¿À¿»«¿«≈
ÔeÏÎÈÈ Ôn˙ È‡ eÚÓL È‡ ‡˙eÈLa¿≈»¬≈¿»¬≈«»≈¿

:‡ÓÁÏ«¿»

È˙כו dÏ e‡È˙È‡Â ‡˙ÈÏ ÛÒBÈ ÏÚÂ¿«≈¿≈»¿«¿ƒ≈»
dÏ e„È‚Òe ‡˙ÈÏ ÔB‰È„È Èc ‡z˜zƒ¿À¿»ƒƒ≈¿«¿»¿ƒ≈

:‡Ú‡Ï¿«¿»

‡ÔBÎeכז ÌÏL‰ Ó‡Â ÌÏLÏ ÔB‰Ï ÏÈ‡Le¿≈¿ƒ¿««¬««¿«¬
:Ìi˜ ÔÚk „Ú‰ ÔezÓ‡ Èc ‡Ò»»ƒ¬«¿««¿««»

ÔÚkכח  „Ú ‡e‡Ï CcÚÏ ÌÏL eÓ‡Â«¬»¿«¿«¿»¿»»«¿«
:e„È‚Òe eÚÎe Ìi«̃»¿»¿ƒ

aכט  È‰eÁ‡ ÔÈÓÈa ˙È ‡ÊÁÂ È‰BÈÚ Û˜Êe¿«≈ƒ«¬»»ƒ¿»ƒ¬ƒ«
ÔezÓ‡ Èc ‡ÈÚÊ ÔBÎeÁ‡ ÔÈ„‰ Ó‡Â dn‡ƒ≈«¬«»≈¬¿≈»ƒ¬«¿
:Èa CÏÚ ÌÁ˙È ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Ó‡Â ÈÏƒ«¬«ƒ√»¿»ƒ¿««¬»¿ƒ

ÏÚל  È‰BÓÁ eÏÏBb˙‡ È‡ ÛÒBÈ ÈÁB‡Â¿ƒ≈¬≈ƒ¿¿«¬ƒ«
˙Èa ÔB„‡Ï ÏÚÂ ÈkÓÏ ‡Úe È‰eÁ‡¬ƒ¿»¿ƒ¿≈¿«¿ƒ¿≈

:Ôn˙ ‡Îe ‡kLÓƒ¿¿»¿»«»

 

    
       

      

       
     
    

     
     

  



סט               
ÂÈÓÁ eÓÎŒÈk∑?' מאם אח   ל 'יׁש ׁשאל ֹו: ƒƒ¿¿«¬»ְְֵֵֵָָ

'יׁש ה ּוא '. היכן יֹודע  ואיני לי היה  'אח  ל ֹו: ְִִֵֵֵֵַַָָָָָאמר 
'ּומה  ל ֹו: אמר  ע ׂשרה '. לי 'יׁש ל ֹו: אמר  ּבנים '?  ְֲִִֵַַַָָָָָל
'מה  ל ֹו: אמר  וג ֹו''. ובכר  'ּבלע  ל ֹו: אמר  ְְֶֶֶַַַַָָָָּׁשמם '?
אחי, ׁשם  על  'ּכּלם  ל ֹו: אמר  ה ּלל ּו'? ׁשמ ֹות  ׁשל  ִִֵֵֶַַַָָָָָֻּטיבן
הא ּמֹות . ּבין ׁשּנבלע  ּבלע , מצא ּוה ּו: א ׁשר  ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֻוה ּצר ֹות 
ּגרא , אל . ׁשּׁשבא ֹו א ׁשּבל , לא ּמי. ּבכ ֹור  ׁשהיה  ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּבכר ,

ּב נעים  ׁשהיה  ונעמן, ּבאכסניא . אחי ׁשּנת ּגּיר  יֹותר . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
למד . אבי מ ּפי מ ּפים , היה . ורא ׁשי היה , אחי ְִִִִִִַָָָָָָָָֹֹֻורא ׁש,

וארד , ח ּפת ֹו. אני ראיתי ולא  ח ּפתי ראה  ׁשּלא  ְְְֲִִִִִֶָָָָָָָֹֹֻֻֻוח ּפים ,
ס ֹוטה , ּבמ ּסכת  ּכדאיתא  ּכֹוכבים ', הע ֹובדי לבין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּירד 

רחמיו  נכמר ּו מ ׁשנה :∑eÓÎ.מ ּיד  ּובל ׁשֹון נתח ּממ ּו, ְְֲִִַָָƒ¿¿ְְְְִִִַָ
עד ) אר ּמי:(ב "מ ּובל ׁשֹון זיתים ', ׁשל  ה ּכמר  (פסחים 'על  ְֲִִִֵֶֶַַַֹ

ּכת ּנּור נא) "ע ֹורנּו ּוב ּמקרא : ּבׂשרא ', מכמר  ְְְְִִִִֵַַַָָ'מ ּׁשּום 
מ ּפני  קמטים , קמטים  ונקמט ּו נתח ּממ ּו ְְְְְְְְְִִִִִִֵַָָָנכמר ּו",
א ֹות ֹו, ּכׁשּמח ּממין ע ֹור  ּכל   ּדר ּכן רעב . ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָזלעפ ֹות 

ונת ּכּוץ  .נקמט  ְְְִִֵַָ

              

    

אל אל אל אל ־ ־ ־ ־ אחיו אחיו אחיו אחיו  רחמיו רחמיו רחמיו רחמיו  י י י י ־ ־ ־ ־ נכמרנכמרנכמרנכמר סססס י י י י ל)וימהרוימהרוימהרוימהר (מג , ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽ
ל אמר , ני ל  י . . אל"  מפר ה ס ק  על ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָר"י 
.'וג ובכר לע  ,ל אמר ? מ מה  ,ל אמר ע רה . לי   ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָי
 על   ,ל אמר .ל ה מ ת ל יב מה  ,ל ִֵֵֶַַַַַָָָָָֻאמר
. . הא ת י בלע  לע , . ה מצא א ר וה רת ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֻאחי ,

." מ נתח – נכמר רחמיו . נכמר ְְְְְְֲִִִִַַַָמ ד 
החסיד ת: ר על־י  זה  לבאר  ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָוי

רה ' 'לטי  ד )איתא  מ , (בהר  על  נקרא י ראל "ה ה  ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָ
 רחמי לע רר  וצרי , ס י א נהג דכתיב  , ס חינת י על ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָֹ

." אלק ת  ניצ על  לרח . . א ני   קרא  ,נימיְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָֹ
לע רר   האד י כל  אי נרמז ר"י  לבאר  י ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָועל־י ־זה 

:נפ על  הרחמי את  עצמְְְֲִֶַַַַָ
אחי ",   "על  ה מה  מעלת נלהת  צריכי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָתח ה 

מ חת  "חצבה  לה "ה , ב קה  ה מה  היתה  ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָָתח ה 
ע ר. לאי קד ה  ה ב ד ", ְְִִֵֵַָָא 

 י ו "נבלע  " ה מצא א ר ה "צרת  יע ה לאחרי ־זה   ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָא
"מאגרא  ה מה  ירדה  מעלת   ק למר, ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָֻהא ת",
ע יחד  חמרי ,  ג ונתלה  ע יק א ", לבירא  ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָרמה 
 רצ על לעב ר יכ ל  האד ועד  הרע , ויצר ה המית ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָנפ

.רחמנא ־ליצל ְֲִַָָָה '
הרי , ינפ וא י א  אמ ת זה  כל  ננית כְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
 א רפי    מתח  האד ב  ," מ נתח – נכמר"ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
רחמי מע רר , ב מ  מעמד על מאד  מתמרמר ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹלהבת,

ה מה . ְַַָָעל
ה "ה  עליו   מרח מעלה ,  הרחמי מע רר ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָועל־ידי ־זה 

מעלה . למעלה   מעלה ה ח ת,  ב מ  ציא מְְְֲִִֵַַַַַָָָָ

      ©¦§©¬¨−̈©¥¥®©¦̧§©©½©−Ÿ¤¦¬¨«¤

˜t‡˙iÂ∑:ל ׁשֹון וה ּוא  יב )נתא ּמץ , וכן:(איוב  ר ּפה ", אפיקים  מא)"ּומזיח  מג ּנים (שם ח ֹוזק "אפיקי .". «ƒ¿««ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָ

      ©¨¦¬²§©−§¨¤´§©¨®§©¦§¦º¨«Ÿ§¦³
       ¦Æ§©½̈¦Á¸Ÿ«§¹©¦§¦À¤«¡³Ÿ¤

    ̈«¦§¦Æ¤½¤¦«¥¨¬¦−§¦§¨«¦
‡Â‰ ‰ÚB˙ŒÈk∑ ל ּדבר טעם  נתן וא ּונקל ֹוס  העברים , את  לאכל  ל ּמצרים  ה ּוא  ׂשנא ּוי .ּדבר  ƒ≈»ƒְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

     ©¥«§´§¨½̈©§ŸÆ¦§´Ÿ̈½§©¨¦−¦§¦«¨®
   ©¦§§¬¨«£¨¦−¦¬¤¥¥«

Ó‡Âלא  ÔÈqÁ˙‡Â ˜Ùe È‰Bt‡ ÈÁÒ‡Â¿«¿≈«ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ«¬«
:‡ÓÁÏ e‡ÈeL«ƒ«¿»

ÔB‰È„BÁÏaלב  ÔB‰Ïe È‰B„BÁÏa dÏ e‡ÈeLÂ¿«ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈
‡Ï È‡ ÔB‰È„BÁÏa dnÚ ÔÈÏÎ‡c È‡ˆÓÏe¿ƒ¿»≈¿»¿ƒƒ≈ƒ¿≈¬≈»
È‡ ‡ÓÁÏ È‡Ú ÌÚ ÏÎÈÓÏ È‡ˆÓ ÔÈÏÎÈ»¿ƒƒ¿»≈¿≈«ƒƒ¿»≈«¿»¬≈
:ÔÈÏÎ‡ È‡Ú dÏ ÔÈÏÁ„ È‡ˆÓc ‡ÈÚ¿ƒ»¿ƒ¿»≈»¬ƒ≈ƒ¿»≈»¿ƒ

ÈÚÊe‡לג  d˙eÈk ‡a È‰BÓ„˜ eÁÒ‡Â¿«¿»√»ƒ«»¿«¿≈¿≈»
:dÁÏ b ‡i‚ e‰Ó˙e d˙eÚÊkƒ¿≈≈¿»À¿«»¿«¿«¿≈

 

   
     

        
    

     
    

   
    

      
    

    



ע              
B˙Îk Îa‰∑,רא ּובן' וק ֹורא : ּבּגביע  מ ּכה  «¿…ƒ¿…»ְְִֵֵֶַַַָ

אחת , אם  ּבני ּוזבל ּון, יּׂששכר  יה ּודה , לוי, ְְְְִִִֵֵֵַַָָָֻׁשמע ֹון,
ּכּלם , וכן ּתֹולד ֹותיכם ', סדר  ׁשה ּוא  ה ּזה , ּכּסדר  ְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻהס ּבּו

אין  ואני אם , ל ֹו אין זה  אמר : לבנימין ׁשה ּגיע  ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּכיון
אצלי  יׁשב  אם , .לי ְִִֵֵֵֶ

      ©¦¨̧©§¹Ÿ¥¥´¨¨»£¥¤¼©¥¹¤©§©
      ¦§¨¦²¦©§¬Ÿª−̈¨¥´¨®©¦§¬©¦§§−

¦«
˙‡NÓ∑ מנֹות.˙B„È LÓÁ∑,אחיו עם  חלק ֹו «¿…ָ»≈»ְִֶֶָ

וא  ּומנּׁשה  ואסנת  יֹוסף  BnÚ.פרים ּומ ׂשאת  ekLiÂ∑ ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָ«ƒ¿¿ƒ
ׁשתה (ב "ר) ה ּוא  ולא  יין ׁשת ּו לא  ׁשּמכר ּוה ּו, ְְִִֶַָָָָֹֹּומ ּיֹום 

ׁשת ּו ה ּיֹום  וא ֹות ֹו .יין, ְִַַָ

     ©§©º¤£¤´©¥»¥Ÿ¼©¥º¤
      ©§§³Ÿ¨«£¨¦Æ½Ÿ¤©«£¤¬«§−§¥®§¦¬

  ¤«¤¦−§¦¬©§©§«

     §¤§¦¦º§¦´©©¤À¤¨¦Æ§¦Æ©§©´©
        ©¨½Ÿ§¥−¤´¤¦§®©©¾©¦§©¬¥−£¤¬¦¥«

ÚÈb∑: מדרינ"ש ל ֹו וק ֹורין , אר ּכֹוס  ¿ƒ«ְִָֹ

     ©−Ÿ¤®§¨«£¨¦´ª§½¥−¨©«£«Ÿ¥¤«

      ¥Â¨«§´¤¨¦»´Ÿ¦§¦¼¼§¥³¨©Æ
      ©«£¤´©¥½¬§−Ÿ©«£¥´¨«£¨¦®§¦©§¨Æ
      §¨«©§¨´£¥¤½¨²¨¦©§¤¬¨−̈©¬©¨«

        £´¤À£¤̧¦§¤³£Ÿ¦Æ½§¾©¥¬§©¥−
   ®£¥«Ÿ¤−£¤¬£¦¤«

    ©©¦¥®©§©¥´£¥¤½¤©§¨¦−¨¥«¤

      ©«Ÿ§´¥½̈¨¨§©¥´£Ÿ¦½©§¨¦−¨¥®¤
     ¨¦̧¨Æ©«£¨¤½¥«£−©¨¨¬©¤«

EÈ„ÚÏ ‰ÏÈÏÁ∑.ּגנאי ל ׁשֹון לנּו, ה ּוא  ח ּלין »ƒ»«¬»∆ְְִַָֻ
ֿ ה ּוא , ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש מאת  חס  ,'לעבדי 'חס  ְְְְֵֵַַַַָָָָותר ּגּום :

'חס  ּבּגמרא : יׁש והר ּבה  זאת , מע ׂשֹות  עלינּו ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָֹיהי
.וׁשל ֹום ' ְָ

È‚Òeלד  ÔB‰ÈÓ„˜Ï È‰BÓ„˜ ÔÓ ÔÈ˜ÏÁ ÏËe¿«√»ƒƒ√»ƒ»√»≈¿ƒ
‡LÓÁ ÔB‰lÎ„ È˜ÏÁÓ ÔÓÈ„ ‡˜ÏÁ¬»»¿ƒ¿»ƒ≈√»≈¿»¿«¿»

:dnÚ e‡ÈÂe e‡È˙Le ÔÈ˜ÏÁ√»ƒ¿ƒ¿ƒƒ≈

ÈÏÓא  ÓÈÓÏ d˙Èa ÏÚ ‡pÓÓ Èc ˙È „È˜Ùe«ƒ»ƒ¿«»«≈≈¿≈«¿≈
ÔÈÏÎÈ È„ ‰Ók ‡eÈÚ ‡i‚ ÈÚBË ˙È»¬≈À¿«»ƒ»¿»ƒ»¿ƒ

:dÚBË ÌeÙa b ÛÒk ÈeLÂ ÈÏhÓÏ¿«¿≈¿«ƒ¿«¿«¿¬≈

ÌeÙaב  ÈeLz ‡tÒÎ„ ‡„Èl˜ È„Èl˜ ˙ÈÂ¿»«ƒƒ«ƒ»¿«¿»¿«≈¿
„ÚÂ È‰BÈÊ ÛÒk ˙ÈÂ ‡ÈÚÊ„ ‡ÚBË¬»ƒ¿≈»¿»¿«¿ƒƒ«¬«

:ÏÈlÓ Èc ÛÒBÈ„ ‡Ób˙Ùk¿ƒ¿»»¿≈ƒ«ƒ

‡Ôepג  eht˙‡ ‡i‚Â ‰ ‡Ù«̂¿»¿»¿À¿«»ƒ¿«»ƒ
:ÔB‰ÈÓÁÂ«¬»≈

ÛÒBÈÂד  e˜ÈÁ‡ ‡Ï ‡z˜ ÔÓ e˜Ù Ôep‡ƒ¿»ƒ«¿»»«¿ƒ¿≈
˙a Û„ Ìe˜ d˙Èa ÏÚ ‡pÓÓ È„Ï Ó‡¬«¿ƒ¿«»«≈≈¿«»«
‰ÓÏ ÔB‰Ï ÓÈ˙Â Ôep˜a„˙Â ‡ibÀ¿«»¿«¿¿ƒ¿≈«¿¿»

:‡˙Ë ÛÏÁ ‡LÈa ÔezÓÏL‡«¿∆¿ƒ»√»«¿»

a„˜‡ה  ‡e‰Â da ÈBa È˙Lc ÔÈ„ ‡Ï‰¬»≈¿»≈ƒƒ≈¿»»»
:Ôez„Ú Èc ÔezL‡‡ da ˜„Ó¿»≈≈«¿∆¿ƒ¬«¿

iÓb˙t‡ו ˙È ÔB‰nÚ ÏÈlÓe Ôep˜Èa„‡Â¿«¿≈ƒ«ƒƒ¿»ƒ¿»«»
:ÔÈl‡‰»ƒ≈

iÓb˙Ùk‡ז ÈBa ÏlÓÈ ‰ÓÏ dÏ eÓ‡Â«¬»≈¿»¿«≈ƒƒ¿ƒ¿»«»
‡Ób˙Ùk „aÚÓlÓ CÈcÚÏ ÒÁ ÔÈl‡‰»ƒ≈«¿«¿»ƒ¿∆¿«¿ƒ¿»»

:ÔÈ„‰»≈

 

   
    

      

     
       
      

    
  



עי               
          

  

ה ה " בר מע ת  לעבדי "חלילה  ה ס ק  ו )על ,(מד , ֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָ
נאי ". ל ,לנ ה א  לי ח" ר"י  ירְְִִֵֵַַָ

הרמז: דר זה  לבאר  ְְְֵֵֶֶֶֶֶָָוי
ב )תיב  יד , ני(ראה  ," אלקי לה ' א ה   קד  ע "י  ְְֱִִֵֶֶַַַָָֹ

ועב דת  קד ה  עניני  רק   סקי וע , ה  י קד ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָי ראל
.ר־ית  ְִֵֵַָה

ל  וע ית עב ד   ימי "ת ציותה  ה רה   ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָוא
" ט)מלאכ כ, ע ל(יתרו  עניני   ע   להתע ק   ריכי , ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָ

" מי  ל  יהי  י מע "ל    יננצט הרי  ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָה ה ,

מי"ב ) פ"ב  דעה "(אבות  רכי ו )"כל ג , נת (משלי , ְְֵֶֶַַָָָָ
את  לז להעלת היא  ה ה   ל ע עניני  ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָההתע ק ת

.רית ת לקד לי  היה  עד  ה ה ,  ל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָהע
ללחי  בטי ה אמר נאי ", ל  לנ ה א  לי ח"  ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָוזה
י ראל  ני  ,"לנ ה א  לי ח"  מרי א  ה ה  , ס ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָי
רי ק  אינ  דברי "לי ח" ל  לעניני  כיְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָ
י ראל  י  האמת, והיפ "נאי " זה  הרי  ,רית ת ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָלקד
ק ר    ה ה   ל ע לגמ ת  יניה ואי ה א   קד  ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָע

ְַָו כ ת.

      ¥´¤À¤£¤³¨¨̧Æ§¦´©§§Ÿ¥½¡¦¬Ÿ
        ¥¤−¥¤´¤§¨®©§¥À¦§ŸÆ¦¥´£Ÿ¤½¤−¤

 ¬¨¨«
'B‚Â ÛÒk Ô‰∑' ר ּבה ּב'ברא ׁשית  מנּויין וכ ּלן ּבּתֹורה , האמ ּורים  ֿ וחמר  קל  מע ׂשרה  אחד  .זה  ≈∆∆¿ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻ

       

רהרהרהרה  רי רי רי רי האמ האמ האמ האמ קל קל קל קל ־ ־ ־ ־ וחמרוחמרוחמרוחמר מע מע מע מע רהרהרהרה אחד אחד אחד אחד  מד ,זה זה זה זה  (רש"י ֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
ה בטיח) אר  ע היה  לא  נימי הרי  הק ה : ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָֹֻלר"י 

 א כלל ואינ הרא נה ,  ע  למצרי  ירידת ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָעת
וה א  לגיו !  ק ה ל־וחמר ואי , ס ה את החזירְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
,' ג'   קל־וחמר  לה ה תב  ר , ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמתר

רה . קל־וחמר מע רה  אחד  כל  ג למצא  נ ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ
י מעני  ואי אלי ,  מע לא  י ראל ני   ה  ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָֹֻלדגמא 

יב )רעה  ו , מעבדה (וארא רח  מ צר  מע לא  י ראל : ְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹֹֹֹ
.ז ס ה  היתה  לא  לפרעה   וא ְְְְִִַָָָָָֹֹק ה ,

       £¤̧¦¨¥¬¦²¥«£¨¤−¨¥®§©£©¾§¦«§¤¬
 ©«Ÿ¦−©«£¨¦«

     ©¾Ÿ¤©©¨¬§¦§¥¤−¤®£¤̧¦¨¥³
     ¦Æ¦«§¤¦´½̈¤§©¤−¦«§¬§¦¦«

ÌÎÈ„Î ‰zÚŒÌb∑, אמת ה ּדין: מן זֹו אף  ««»¿ƒ¿≈∆ֱִִֶַַ
ח ּיבים  ׁשּכּלכם  ה ּוא , ּכן ע ׂשרה ּכדבריכם  ּבּדבר , ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ

אני  אבל  נת ּפׂשים . ּכּלם  מהם , אחד  ּביד  ּגנבה  ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻׁשּנמצאת 

לפנים  לכם  א ּתֹואע ׂשה  יּמצא  "א ׁשר  ה ּדין: מ ּׁשּורת  ְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָ
עבד  ֿ ּלי ."יהיה  ְִִֶֶָ

     ©§©«£À©¦²¦¬¤©§©§−¨®§¨©¦§§−
 ¦¬©§©§«

      ©§©¥¾©¨´¥¥½©¨−Ÿ¦¨®©¦¨¥Æ©¨¦½©
 §©§©−©¦§¨¦«

ÏÁ‰ ÏB„ba∑ ה ּוא היכן יֹודע  ׁשהיה  יר ּגיׁשּו .ׁשּלא  «»≈≈ְִֵֵֶֶַַָָָֹ

ÚBË‡ח  ÌeÙa ‡ÁkL‡ Èc ‡tÒÎ ‡‰»«¿»ƒ«¿«¿»¿¬»»
e‚ ÔÈcÎ‡Â ÔÚÎ„ ‡Ú‡Ó CÏ È‰BÈ˙‡¬≈¿ƒ»≈«¿»ƒ¿»«¿∆¿≈ƒ¿
ÛÒÎc ÔÈÓ) ‡‰„ B‡ ‡tÒk CBa ˙ÈaÓƒ≈ƒ»«¿»«¬»»ƒƒ¿«

:(‰„c ÔÈÓ B‡»ƒƒ¿»

Û‡Âט  ˙ÈÓe CÈcÚÓ dnÚ ÁÎzLÈ Ècƒƒ¿¿«ƒ≈≈«¿»ƒ¿«
:ÔÈcÚÏ ÈBaÏ È‰ ‡Á‡¬«¿»¿≈¿ƒƒ¿«¿ƒ

Ècי  ‡e‰ Ôk ÔBÎÈÓb˙Ùk ÔÚk Û‡ Ó‡Â«¬««¿«¿ƒ¿»≈∆ƒ
ÔB‰z Ôez‡Â ‡cÚ ÈÏ È‰È dnÚ ÁÎzLÈƒ¿¿«ƒ≈¿≈ƒ«¿»¿«¿

:ÔÈ‡kÊ«»ƒ

Ú‡Ï‡יא  dÚBË ˙È b ‡˙ÈÁe e‡ÈÁB‡Â¿ƒ¿ƒ»¿«»¬≈¿«¿»
:dÚBË b eÁ˙Ùe¿»¿«¬≈

ÁkzL‡Âיב  ÈˆL ‡ÈÚÊe ÈL ‡aa LÏe¿«¿«»»ƒƒ¿≈»≈ƒ¿ƒ¿¿«
:ÔÓÈc ‡ÚBËa ‡„Èl«̃ƒ»¿¬»¿ƒ¿»ƒ



עב              

     ©¦§§−¦§Ÿ¨®©©«£ŸÆ¦´©£Ÿ½©¨ª−
̈¦«¨

BÓÁŒÏÚ LÈ‡ ÒÓÚiÂ∑ ולא היּו, זר ֹוע  ּבעלי ««¬…ƒ«¬…ְְֲֵַַָֹ
לטען  זה  את  זה  לס ּיע  ‰ÈÚ‰.הצרכ ּו eLiÂ∑ ְְְְִֵֶֶֶַַֹֻ«»À»ƒ»

ׁשה ּוא , ּכל  העיר  העירה , א ֹומר  וה ּוא  היתה , ְְְִִִֵֶֶָָָָָָֹמטר ּפֹולין

ּבינֹונית  ּכעיר  א ּלא  ּבעיניהם  ח ׁשּובה  היתה  ׁשּלא  ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹא ּלא 
ה ּמלחמה  לענין אדם  ּבני ע ׂשרה  .ׁשל  ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָ

       ©¨¸Ÿ§¨³§¤¨Æ¥´¨¥½§−¤´¨®
  ©¦§¬§¨−̈¨«§¨

ÌL ep„BÚ∑ להם ממ ּתין .ׁשהיה  ∆»ְִֶֶַָָָ

     ©³Ÿ¤¨¤Æ¥½¨«©©«£¤¬©¤−£¤´
      £¦¤®£´§©§¤½¦«©¥§©¥²¦−£¤¬

̈«Ÿ¦
'B‚Â LÁÈ LÁŒÈk ÌzÚ„È ‡BÏ‰∑ מ ּדעת ולדעת  לנח ׁש יֹודע  ּכמ ֹוני ח ׁשּוב  איׁש ּכי ידע ּתם  הלא  ¬¿«¿∆ƒ«≈¿«≈¿ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹ

ּובינה , ה ּגביע ּומ ּסברא  ּגנב ּתם  א ּתם  .ּכי ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ

    ©´Ÿ¤§À̈©Ÿ©Æ©«Ÿ¦½©§©¥−
      ©¦§©¨®¨«¡Ÿ¦À¨¨Æ¤£´Ÿ£¨¤½¦¤³

     £¨¦Æ©«Ÿ¦½©£©¾§©²£¤¦§¨¬©¨¦−©
§¨«

‡ˆÓ ÌÈ‰Ï‡‰∑ אבל סרחנ ּו, ׁשּלא  אנּו יֹודעים  »¡…ƒ»»ְְֲִֶַָָָֹ
ח ֹוב  ּבעל  מצא  זאת . לנּו להביא  נהיתה  ה ּמק ֹום  ְְְִִֵֵַַַָָָָָָֹמאת 

ח ֹוב ֹו ׁשטר  לג ּבֹות  צדק ,∑cËˆpŒ‰Óe˜.מק ֹום  ל ׁשֹון ְְִַָ«ƒ¿«»ְֶֶ
לד ּבר  ּבאה  והיא  צ ּד"י יס ֹוד ּה ׁשּתח ּלת  ּתבה  ּכל  ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָוכן
ּתי"ו, ּבמק ֹום  טי"ת  נֹותן נת ּפעל , א ֹו מת ּפעל  ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָּבל ׁשֹון
א ּלא  ה ּתבה , יס ֹוד  ׁשל  רא ׁשֹונה  א ֹות  לפני נּתנת  ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָואינּה
צדק . מ ּגזרת  "נצט ּדק ", ּכג ֹון: הע ּקר , א ֹות ּיֹות  ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָּבאמצע 
"וציר  מ ּגזרת  "וּיצט ּיר ּו", צבע . מ ּגזרת  ְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַַַָ"וּיצט ּבע ",

ותבה  ." ל ּדר "צדה  מ ּגזרת  "הצט ּידנּו", ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָאמ ּונים ".
ה ּתי"ו  מת ּפעלת , ּכׁשהיא  ׁשי"ן, א ֹו ," סמ ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּתח ּלת ּה

ּכג ֹון: הע ּקר , א ֹות ּיֹות  את  יב )מפרדת  "וּיס ּתּבל (קהלת ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָ
סבל . מ ּגזרת  ז)החגב ", ּבקרנּיא ",(דניאל  הוית  "מ ׂשּתּכל  ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

סכל . ו)מ ּגזרת  מ ּגזרת (מיכה עמרי", ח ּקֹות  "וּיׁשּתּמר  ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָֻ
טו)ׁשמר . מ ּגזרת :(ישעיה מ ׁשּתֹולל ", מרע  יז)"וסר  (איוב  ְְְִִִֵֵַַַָָ

ׁשֹולל ". יֹועצים  טז)"מ ֹולי ּבע ּמי",(שמות "מס ּתֹולל  ְְֲִִִִֵַָ
יח)מ ּגזרת : סל ּולה (ירמיה לא   ּדר"". ְְִִֶֶַָֹ

      ©¾Ÿ¤¨¦´¨¦½¥«£−®Ÿ¨¦¿£¤Á
       ¦§¨̧©¨¦¹©§¨À¦«§¤¦´½̈¤§©¤¾£¬

   §¨−¤£¦¤«
.סימ עבד  לי יהיה  אמציה . יחזקיה "ו . ,פסוקי קמ "ו  מקץ ססס פרשת חסלת

dÓÁיג  ÏÚ b BÓe ÔB‰ÈLeÏ eÚÊe¿»¿≈¿¿««¬»≈
:‡z˜Ï e˙Â¿»¿«¿»

Ú„יד  ‡e‰Â ÛÒBÈ ˙ÈÏ È‰BÁ‡Â ‰„e‰È ÏÚÂ¿«¿»«¬ƒ¿≈≈¿«
:‡Ú‡Ï È‰BÓ„˜ eÏÙe Ônz ÔÚk¿««»¿»√»ƒ¿«¿»

Ècטו ÔÈ„‰ ‡„BÚ ‰Ó ÛÒBÈ ÔB‰Ï Ó‡Â«¬«¿≈»»»»≈ƒ
˜„Ó ‡˜„ È‡ ÔezÚ„È ‡Ï‰ Ôez„Ú¬«¿¬»¿«¿¬≈»»»¿»≈

:È˙ÂÎ Èc ‡b«¿»ƒ¿»ƒ

ÏlÓpטז ‰Ó ÈBaÏ ÓÈp ‰Ó ‰„e‰È Ó‡Â«¬«¿»«≈«¿ƒƒ«¿«≈
‡BÁ ˙È ÁÎzL‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÈkÊp ‰Óe«ƒ¿≈ƒ√»¿»ƒ¿¿«»»
Û‡ ÈBaÏ ÔÈcÚ ‡Á‡ ‡‰ CÈcÚ¿«¿»»¬«¿»«¿ƒ¿ƒƒ«

:d„Èa ‡„Èl˜ ÁÎzL‡c Û‡ ‡Á‡¬«¿»«¿ƒ¿¿««ƒ»ƒ≈

Ècיז ‡b ‡c „aÚÓlÓ ÈÏ ÒÁ Ó‡Â«¬««ƒƒ¿∆¿«»«¿»ƒ
‡cÚ ÈÏ È‰È ‡e‰ d„Èa ‡„Èl˜ ÁÎzLÈƒ¿¿««ƒ»ƒ≈¿≈ƒ«¿»
Ò Ò Ò :ÔBÎe‡ ˙ÂÏ ÌÏLÏ B˜Ò Ôez‡Â¿«¿ƒ¿«¿«¬

       



עג

יום ראשון - כ"ד כסלו
מפרק קיג

עד סוף פרק קיח

יום רביעי - כ"ז כסלו
פרק כ, מפרק קכ
עד סוף פרק קלד

יום שני - כ"ה כסלו
 פרק כ, פרק קיט מתחילת הפרק

עד סוף פסוק צו

יום חמישי - כ"ח כסלו
פרק כ, מפרק קלה
עד סוף פרק קלט

יום שלישי - כ"ו כסלו
פרק כ, פרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק

יום שישי - כ"ט כסלו
פרק כ, מפרק קמ
עד סוף פרק קמד

שבת קודש - ל' כסלו
פרק כ

מפרק קמה עד סוף פרק קנ

לשבוע פרשת מקץ  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 



עד             

כסלו  כ"ד ראשון  יום 
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יג .1. ב.2.משנה ד , ברכות
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ב.3. סא, ועוד .4.ברכות ב. קו, זח "ב ז. לט , ב"ר ב. יח , א.5.ברכות טז, בתרא א.6.בבא פו, מציעא בבא א.7.ראה כ , יבמות

א.8. יב, נדה



עו             

כסלו  כ"ה שני יום 
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ב.9. לט , א.10.שבועות לט , לא.11.סנהדרין טו, ב.12.במדבר קסד , בתרא גם 13.בבא איך  דלכאורה "מפרש רבינו: כ "ק הערת
לתורה".קס"ד  פנים מע' אחד  שזהו שאפ"ל  דקסבר אלא - האמורות קושיות מכל  כן לשאול  פ"ג14.דר"ה תשובה הל ' רמב"ם ראה
ב.15.ה"א. סא, 16.9.ברכות הערה יג  פרק להלן ראה כב. קט , ב.17.תהלים לח , יומא
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כה.18. י , טו.19.משלי  נז, -20.ישעי ' בכאו"א הכרח  אין (שזה שבנרנח "י  הנשמה למדרי ' הכוונה שאין "שולל  רבינו: כ "ק הערת
נפש". - ההכרחית המדרי ' כ "א בנפה"ב) לא - א.21.ופשיטא יז, ב.22.ויקרא י , בתרא לד .23.בבא יד , משלי 



עח             

כסלו  כ"ו  שלישי יום 
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ב.1. א.2.לא, כט , כח .3.תמיד  א, כ .4.דברים ב, ב.5.בראשית ס, ברכות השחר, ברכות של  נשמה", "אלקי  בדפוסי6.בברכת
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א.1. משנה א. פרק פאה
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וענין זה הוא לא רק בתחילת הבריאה, אלא כן הוא בכל רגע ורגע, מאחר שהקב"ה מהווה 
את כל הענינים שבעולם שיהיו במציאות חדשה בכל רגע ורגע, וזוהי הנקודה המשותפת בכל 

פרטי הבריאה, במילא זה פועל ומגלה שכל פרטי הבריאה הם באחדות.

ואם הדברים אמורים בכללות הבריאה, על אחת כמה וכמה שכן הוא בנוגע לבני אדם, 
וכל שכן וקל וחומר בבני ישראל, שכל מעשה דיבור ומחשבה שלהם נתהווה ומקבל בכל רגע 
ורגע חיות נפלאה מעצמותו ומהותו ית'. ועי"ז הם מאוחדים באחדות גמורה ואמיתית, לא 
רק באופן של "חברים כל ישראל"5, אלא כגוף אחד ממש6, כי כאו"א מהם הוא "חלק אלוקה 

ממעל ממש"7, גם בהיותו למטה בעוה"ז, נשמה בגוף.

ד. ויש להוסיף בזה, עפ"י מאמר הידוע8 "עצם כשאתה תופס מקצתו אתה תופס בכולו", 
היא  והבנתו  תפיסתו  ממש",  ממעל  אלוקה  "חלק  להיותו  מישראל  ואחד  אחד  שכל  נמצא 

ב"עצם" כולו. היינו, שכל מציאותו "תפוסה" וחדורה בהקב"ה בעצמו – "אלוקה ממש".

ובסגנון אחר, להיות שכל יהודי הוא "חלק אלוקה ממעל", יש בכוחו בכל עת להיות 
עוה"ז  בעניני  גם בהיותו למטה  עליו  פועל  וזה  גמורה עם הקב"ה,  בכח עצמו בהתאחדות 
הגשמי. ואפילו ילד קטן שאינו בר השגה גדולה, הנה כאשר מזכירים לו שבאותו היום הוא 
זה  רבה אמונתך",  נשמתי בחמלה  בי  וקיים שהחזרת  חי  לפניך מלך  אני  "מודה  לומר  זכה 
מעורר אצלו ידיעה והכרה שהקב"ה "לפניך", ו"רבה אמונתך" בעוה"ז הגשמי. ועי"ז ניתן 
להם הכח להחדיר הכרה זו בכל עניני העולם, עד למעמד ומצב של "ומלאה הארץ דעה את 

הוי' כמים לים מכסים"9, בגאולה האמיתית והשלימה, תיכף ומיד ממש10.

5( חגיגה כו, א. נוסח מי שעשה נסים. 
6( ראה ירושלמי נדרים פ"ט ה"ד. וראה לקו"ש חל"א ע' 72. וש"נ. 

7( תניא רפ"ב.
8( כש"ט הוספות סקט"ז. וש"נ.

9( ישעי' יא, ט.
10( משיחת כ"ה תשרי התש"נ )יחידות כללית(.

המשך מעמוד ד



היום יום . . . פח

ה'תש"גכד כסלו, ערב חנוכהיום חמישי

חומש: וישב, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: פרק א. תניא . . . פנים לתורה.

אדם:  כל  ממוצעת מדת  ע"פ מדה  נרננה -  לכו  פסוקים -  ג'  ביאור  )המשך(. 
מיטווָאך אז מען הויבט ָאן טרַאכטען וואו וועט מען נעהמען אויף שבת, הן בפשטות 
און הן מיט וואס וועט מען שבת'ן - יעדער איד איז דָאך שבת גָאר אנאנדערער - 
ווערט מרה שחורה'דיג, איז די עצה, לכו נרננה, בטחון. ווען עס קומט דָאנערשטָאג, 
עס ווערט נעהנטער צו שבת, און עס איז נָאך אלץ ניטָא, איז יעמָאלט נרננה'ט זיך 
ניט, מען פַארשטעהט אז מ'דארף עּפעס טָאן. איז אז מ'זיצט דָאנערשטָאג'דיגע נַאכט 
און מ'לערענט חסידות, יעמָאלט איז פרייטָאג דערהערט מען כי אל גדול גו' ומלך 

גדול גו', און מיט דעם שבת'ט א איד.
במנחה אין אומרים תחנון.

יֹום ְרִביִעי,  ל ָאָדם: ּבְ ת ּכָ ַעת ִמּדַ ה ְמֻמּצַ י ִמּדָ ָנה" – ַעל ּפִ סּוִקים – "ְלכּו ְנַרּנְ אּור ג' ַהּפְ ְך[. ּבֵ ]ֶהְמׁשֵ
ל ְיהּוִדי ֲהֵרי  ת – ּכָ ּבָ צּוַרת ִקיּום ַהׁשַ טּות ְוֵהן ּבְ ַפׁשְ ת, ֵהן ּבְ ּבָ ִין ִיְקחּו ֲעבּור ׁשַ ְתִחיִלים ַלֲחׁשֹב ִמּנַ ּמַ ׁשֶ ּכְ
יַע יֹום  ר ַמּגִ ֲאׁשֶ חֹון. ּכַ ּטָ ָנה", ּבִ אֹון. ָהֵעָצה ְלָכְך – "ְלכּו ְנַרּנְ ִדּכָ ת – ׁשֹוְקִעים ּבְ ּבָ ׁשַ הּוא ׁשֹוֶנה ְלַגְמֵרי ּבְ
הּו.  ֶ ׁש ַלֲעׂשֹות ַמּשׁ ּיֵ י "ַמְרִנין" ֶזה, ְמִביִנים ׁשֶ ְלּתִ ַמָצב ּבִ ת, ַוֲעַדִין ֵאין ּכֹל, ּבְִ ּבָ י, יֹוֵתר ָקרֹוב ְלׁשַ ֲחִמיׁשִ
ּוֶמֶלְך  ּגֹו'  דֹול  ּגָ ֵאל  י  "ּכִ ׁשֶ י  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ּבְ ִנְקָלט  ָאז  אֹו  ֲחִסידּות,  ְולֹוְמִדים  י  ִ ּשׁ ׁשִ ֵליל  ּבְ ִבים  ּיֹוׁשְ ׁשֶ ּכְ ֲאַזי, 

ָכִנים ֵאּלּו[ – ׁשֹוֵבת ְיהּוִדי.  דֹול ּגֹו'". ְוִעם ֶזה ]ּתְ ּגָ
ֲחנּון. ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ּבְ

ה'תש"גכה כסלו, א חנוכהיום שישי

חומש: וישב, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.
תניא: והא דאמרינן . . . להתייהר כו'.

ק  ְמַדּיֵ ָהָיה  ְולֹא  ְלַמֲעִריב,  ִמְנָחה  ין  ּבֵ ה  ֲחֻנּכָ ֵנרֹות  ַמְדִליק  ָהָיה  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני 
רֹות. ְוָהָיה  ל ַהּנֵ לּו" – ַאַחר ַהְדָלַקת ּכָ רֹות ַהּלָ ְזָרח ְלַמֲעָרב. "ַהּנֵ רֹום ְלָצפֹון אֹו ִמּמִ ְהֶיה ִמּדָ ּיִ ַתח ׁשֶ ּפֶ ּבַ
 – ָעה  ׁשָ ֲחִצי  ב  ִמְתַעּכֵ ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ ת־ֹקֶדׁש  ּבַ ׁשַ ֶעֶרב  ו'  ִמּיֹום  ְלַבד   – ָעה  ׁשָ ֲחִצי  רֹות  ְלַהּנֵ ָסמּוְך  ּבְ ב  יֹוׁשֵ

חֹות.  ּקֹות ְלָכל־ַהּפָ ים ּדַ ִ רֹות ֲחִמּשׁ ְדְלקּו ַהּנֵ ּיִ ק ׁשֶ ְמַדּיֵ
ת. ּבָ ה, ֵנר ׁשַ ִמְנָחה, ֵנר ֲחֻנּכָ

ה'תש"גכו כסלו, ב חנוכהשבת
ָמה.  ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ֵטֵבת. ֲאִמיַרת ּכָ

חומש: וישב, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.
תניא: פרק ב. ונפש . . . בראשית.

ה ֹקֶדם  ֶנֶסת - ֵנר ֲחֻנּכָ ֵבית ַהּכְ ן־ְלָך.  ּבְ ָלה ְוֹקֶדם ֲאִמיַרת ְוִיּתֶ ה ַאַחר ַהְבּדָ יֹום ִהְתַוֲעדּות. ַטל ּוָמָטר. ֵנר ֲחֻנּכָ
ָלה. ַהְבּדָ

"ד[  לֹוֵמנּו, ֲחִסיֵדי ַחּבַ י ׁשְ צּו ַאַנ"ׁש ]=ַאְנׁשֵ ּבֶֹקר ִיְתַקּבְ ם ּבַ ּכֵ ָבְרִכים ַהֹחֶדׁש, ַהׁשְ ּמְ ת־ֹקֶדׁש ׁשֶ ּבַ יֹום ׁשַ ּבְ
מּוָבן  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֲחִסידּות  ל  ׁשֶ ַמֲאָמר  ָעה  ׁשָ ּכְ ִיְלְמדּו  ָהֲאִמיָרה  ַאַחר  ים.  ִהּלִ ַהּתְ ל  ּכָ יד  ְלַהּגִ ֶנֶסת  ַהּכְ ְלֵבית 

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



פט היום יום . . . 
יָרָתם  ּדִ קֹום, ְמקֹום  ַהּמָ ִלְתָנֵאי  ַמְתִאים  ילּו  ְגּבִ ּיַ ׁשֶ ַמן  ַהּזְ ִפי  ּכְ ִהְתַוֲעדּות  ה. מֹוֵעד  ִפּלָ ּתְ ְך  ְוַאַחר־ּכָ ַלּכֹל, 

ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות. ַגׁשְ ְלַהְצָלָחה ּבְ

יׁש ָיתֹום. ְוִאם ֵיׁש ִחּיּוב – יָאְרַצייט ]=יֹום  ת ְמָבְרִכים יֹאְמרּו ַקּדִ ּבָ ׁשַ ּבְ ים  ִהּלִ ל ַהּתְ ַאַחר ֲאִמיַרת ּכָ
ל ֵסֶפר. יׁש ָיתֹום ַאַחר ּכָ ִטיָרה[ אֹו ָאֵבל – אֹוְמִרים ַקּדִ ָנה ַלּפְ ָ ַהּשׁ

ה'תש"גכז כסלו, ג חנוכהיום ראשון

חומש: מקץ, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: פרק ג. והנה כל . . . 14 ופחדו.

ָבִראׁשֹוָנה. ֲאָבל  ֵבד ּכְ ְתִפיָסא ּוַמֲאָסר ּכָ ב ּבִ ַנת תקס"א – לֹא ָיׁשַ ׁשְ ֵקן – ּבִ נּו ַהּזָ ל ַרּבֵ ִני ׁשֶ ֵ ֲאָסר ַהּשׁ ּמַ ּבַ
דֹוָלה  דּות ָהְיָתה ּגְ ָנה ָהָיה ַעל ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות, ְוַהִהְתַנּגְ ר ַהַהְלׁשָ י ִעּקַ ֵבָדה יֹוֵתר, ּכִ ינּות ָהְיָתה ּכְ ְלׁשִ ַהּמַ

ה. ֲחֻנּכָ ָצא ְלֵחרּות: ֵנר ג' ּדַ ּיָ ִאית[. יֹום ׁשֶ ְיינֶע סָאווֶעט" ]=ַהּמֹוֵעָצה ַהֲחׁשָ "ּטַ פּוס ּבַ ְמֹאד. ָהָיה ּתָ ּבִ

ה'תש"גכח כסלו, ד חנוכהיום שני

חומש: מקץ, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: כי השכל . . . ויראה וענפי'.

ֵרייְנגֶען ]=ִהְתַוֲעדּות[  ֵעין פַאְרּבְ ים ּכְ ה ָהיּו עֹוׂשִ יֵלי ֲחֻנּכָ ֶאָחד ִמּלֵ י ּבְ ַמח ֶצֶדק", ּכִ הּוג ֵאֶצל ַה"ּצֶ ַהּנָ
ֵאֶצל  ָהָיה  ְוֵכן  ְלִביבֹות[.  ]=ֶעֶרב  ָאווֶעְנט"  ְוִנְקָרא "לַאְטקֶעס  ּלֹוָתיו,  ּכַ ם  ּגַ ִאים  ּבָ ְוָהיּו  ִית,  ַהּבַ ֵני  ּבְ ִעם 
ְסעּוָדה זֹו, ָהיּו  ִרים ּבִ ִיים ]=ָהַאְדמֹוִרי"ם[ ְמַסּפְ ָהיּו ָהֶרּבֵ ּפּוִרים ׁשֶ ין ַהּסִ ֵקן ְוַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי. ּבֵ נּו ַהּזָ ַרּבֵ

ָנה ָהָעְבָרה. ׁשָ ה ּבְ רּו ִמּזֶ ּבְ ָבר ּדִ ּכְ ה ָהיּו ְמׂשֹוֲחִחים אֹודֹוָתם, ַאף ׁשֶ ָכל ֲחֻנּכָ ר ּבְ ִסּפּוִרים ֲאׁשֶ

י. ֵליל ֵנר ָהְרִביִעי אֹו ַהֲחִמיׁשִ ה ּבְ ֵמי ֲחֻנּכָ "ּב[ ָהָיה נֹוֵתן ּדְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ

ה'תש"גכט כסלו, ה חנוכהיום שלישי

חומש: מקץ, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קנ.

תניא: פרק ד. ועוד יש . . . ח, לא תעשה.

די עבירות פון די אידען )אין דער צייט פון די יונים( זיינען געווען: דאס חבר'ן 
זיך מיט די יונים, לערנען זייער קולטור, חילול שבת ומועד, עסען טריפות, ניט 
היטען די אידישע טהרה. די שטרָאף-צרה איז געווען דער גייסטיגער חורבן פון בית 
המקדש, הריגה און שקלַאפעריי אין גלות. דורך תשובה און מסירת נפש איז געקומען 

די גרויסע ג-טליכע וואונדער-ישועה, דער נס חנוכה.

ת  ּבָ ְרּבּוָתם, ִחּלּול ׁשַ ָוִנים, ִלּמּוד ּתַ דּות ִעם ַהּיְ ָוִנים( ָהיּו: ַהִהְתַיּדְ ְזַמן ַהּיְ הּוִדים )ּבִ ֶחְטֵאי ַהּיְ
ית  ל ּבֵ נֹו ָהרּוָחִני ׁשֶ הּוִדית. ָהֹעֶנׁש ָהָיה ֻחְרּבָ ֳהָרה ַהּיְ ִמיַרת ַהּטָ ּומֹוֵעד, ֲאִכיַלת ְטֵרפֹות ְוִאי ׁשְ
ֶלא ָהֱאֹלִקית  ָאה ְיׁשּוַעת ַהּפֶ ׁשּוָבה ּוְמִסיַרת ֶנֶפׁש ּבָ לּות. ַעל־ְיֵדי ּתְ ּגָ ְעּבּוד ּבַ ׁש, ֲהִריָגה ְוׁשִ ְקּדָ ַהּמִ

ה. דֹוָלה – ֵנס ַהֲחֻנּכָ ַהּגְ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי 

שבת 
קודש



צ            

ה'תשע''ט  כסלו כ"ד ראשון יום  ?     

        
          

      
לכהן  צאצא  שהוא  העידו עדים ששני  הוא  מיוחס ' 'כהן

במזבח  ה"א)ששימש  כדעה(לעיל  פוסק  והרמב "ם  כה,. (כתובות

אוכלא) ראוהו ואם ליוחסין, מתרומה  שמעלים  
( ויצהר תירוש  מיוחס (דגן  לכהן  רק  כי  'מיוחס ', הוא הרי 

אוכל  ראוהו אם  אבל תורה, של תרומה  לאכול מותר
(הזה בזמן  תרומה וכן  וירקות פירות ליוחסין,(תרומת מעלים אין

'כהני שאינם  חזקה' 'כהני  גם  לאכול רשאים דרבנן תרומה  כי 

משנה)יוחסין' .(מגיד 

תרומה מחילוק  ליוחסין... מעלין ש "אין הרמב "ם, והוסיף 

תרומה לו שחילקו אדם  על  העידו אם  כלומר, הגרנות ". בבית 

מיוחס . כהן שהוא הוכחה  זו אין בגורן,

טוב ' יום  ה'תוספות  מ"ח)והקשה  פ"ב :(כתובות

בגמרא ב)אמרו כח, של(שם שעבדו יוסי , רבי  לדעת רק  כי 

תרומה)כהן לאכול  בגורן (הרשאי  בחלוקתה  תרומה ליטול יכול 

לחשוש יש  כי  בגורן , תרומה  מחלוקת ליוחסין מעלין אין

חולקין  "אין יהודה רבי  לדעת  אבל כהן, עבד  אלא  כהן שאינו

שחילקו  העידו אם ולכן עמו". רבו כן אם אלא  לעבד  תרומה 

עבד שאינו  הוכחה  זו הרי  לבדו, כשהוא בגורן תרומה  לו

ליוחסין. אותו ומעלים 

הרמב "ם  לדעת  כן, הכ "ב)ואם פי "ב תרומות חולקים(הל ' שאין

ליוחסין  מעלים  אין מדוע  הגרנות, בבית  תרומה לעבד

הגרנות ? בבית תרומה מחילוק 

אפרים' ה'מחנה  כאן )ומבאר הרמב"ם על  :(חידושים

ולכן  הגרנות, בבית  לעבד תרומה  חולקים שאין הדעה לפי 

הרי מיוחס , כהן שהוא  קובעים  בגורן תרומה  לו חילקו אם 

חילוק  אבל  לו, שניתנה התרומה את שאכל  ראו אם  דוקא  זה

שמא כי  ליוחסין, הוכחה  אינו האכילה ללא  בלבד גרנות

למכרה כדי  התרומה את לקחת והתכוון לכהן התחזה 

הגרנות בבית תרומות שמחילוק  הרמב "ם  סובר ולכן לאחרים .

ליוחסין. מעלים אין מהתרומה, שאכל עדות  ללא  לחוד,

ה'תשע''ט  כסלו כ"ה שני יום      

       
         


כאשר זר אדם  עם היחוד היתר ראשונים , כמה  לדעת

בכל להופיע  עלול  שהבעל משום  הוא  בעיר האיש  של בעלה

אחר עם  מלזנות חוששת  האשה ולכן א.עת, פא, קידושין  (רש "י 

שם) ונמוק"י  .ר "ן 

עם גוי  להשאיר איסור אין נסך: יין לגבי  מצאנו דומה דין

חושש הגוי  כי  מקום , בקרבת  נמצא היהודי  כאשר בחדר יין

היין את  מלנסך נמנע  הגוי  ולכן  לפתע  יכנס  (שו "ע שהיהודי 

ס"א) שכט סי ' .יו "ד 

כשבעלה או בביתה כשמתייחדת הוא ההיתר זה  ולפי 

היכן אחריודע  בבית  להתייחד היתר  אין אך  נמצאת , היא

פתאום . יופיע  שבעלה  חשש  אין כאשר 

נסך ביין מצאנו זה דרך  שהיהודי(שם)ועל יודע  הגוי  שאם

או  הכנסת לבית  כגון מה , זמן למשך  מסוים  לעיסוק  הלך

נאסר . והיין לנסך חושש  הוא  אין המרחץ , לבית

הלך שהבעל יודעת  האשה  שאם  כאן גם נאמר  לא  ומדוע 

פשיטות לרוב  כי  ויתכן להתייחד? לה אסור מסוים  לעיסוק 

זאת  לפרש  צורך  אין א)הדבר, כב, אליהו  .(כסא

משום אינו ההיתר כי  הרמב "ם  מלשון המדייקים יש  אך 

הרמב "ם שכן רגע , בכל להופיע  עשוי  שהבעל המעשי  החשש 

נובעת שהאימה פירש ולא  עליה ' בעלה  שאימת  'מפני כתב 

מדבריו  השינוי  לאור (בפרט  רגע  כל  יופיע  שהבעל  מהחשש 

נסך יין הט"ו )לגבי  פי "ב מאכ "א ש "אימתו (הל ' מפרש  הוא שם  ,

ואומר עליהם     .("

טבעית באימה  מדובר  הרמב "ם לדעת  כי  לפרש  יש  ולכן

אפילו  פחד , עליה משרה  בעיר  שהותו ועצם  מבעלה אשה  של

אפילו  להתיר יש  ולכן  פתאום . שיופיע  סביר חשש  אין כאשר 

לעיסוק  הלך הוא כאשר וגם  נמצאת היא היכן יודע  כשאינו

הקרוב  בזמן שיופיע  סביר חשש  ואין –ממושך אליהו  ידי  (ראה

כב) סי ' להחיד "א ברכה שיורי  פח. .תיקון 

ה'תשע"ט  כסלו כ"ו שלישי יום  ?'     '  

      
        
        
          
          

      
וחומר ' מ 'קל  לומדים  איך לכאורה, משנה ': ה'מגיד כתב 

והרי טמאות, וחיות בהמות בשאר תעשה' 'לא  איסור שיש 

הדין' מן מזהירין ב)'אין כב, מפורש(יבמות שכבר שכיון אלא  ?

'עשה ' איסור  עשה)בהם מכלל  הבא ללמד(לאו  וחומר' ה 'קל יכול

'לאו'. גם  בהם  שיש

אחרונים  מבארים זה פי  מכות ועל  לנר  ערוך  א, נו  ב"ב סופר  (חתם

ב) אםה, הוא, שהדין זוממין; עדים  בדין הרמב "ם  שיטת את

התבצע  לא  עוד כל העדים  נהרגים  הנפש  את  להרוג זממו



צי             

נהרגים  אינם  - ונהרג זממם התבצע  אם  אך עדות זממם , (הל '

ה"ב.) ומהמשנהפ"כ  א). נו , בתרא גם(בבא נענשים  שבממון למדים

התוספות ומבארים  זממם. התבצע  ועדים)אם ד "ה ב ד , קמא (בבא

הגמרא כדברי  הדין', מן 'עונשין אכן ממון ב)שלענין ה, (מכות

כלֿשכן  נענשים, לעשות  זממו רק  אם  - הוא  וחומר ' ש 'קל

זממם . התבצע  אם להענישם  שיש 

ה"ב)והרמב "ם  פ"כ  עדות "אם(הל ' מלקות לענין שאף  הוסיף 

יו"ט ' ה 'תוספות  ותמה לוקין". - עליו שהעידו זה  (ב"ב לקה 

שם) עדות הל ' הכס"מ הקשה וכן  מ"ד . מיתהפ"ג בין לחלק  המקור  מה

זממו ) התבצע אם נענש  אינו  זומם לקה(שעד  "אם  אף  שלוקה  למלקות

עליו"? שהעידו זה 

בתורה המפורש  באיסור  הרמב "ם  שלדעת האמור ולפי 

זוממין : עדים  בדין דבריו מבוארים  הדין', מן 'מזהירין

איס  מפורש  כבר  זוממין תענהבעדים  'לא  של  'לאו' ור

שקר )ברעך' עדות שאין (ככל  לאו הוא כי  עליו לוקים אין ואמנם  .

מפורש  ואיסורו היות אך מעשה, תענה')בו  ה 'קל('לא יכול

וכן  עליו. שהעידו זה  לקה  אם  אף  מלקות  לחייבו חומר'

המשנה בממון שם)(כמשמעות "אםב"ב שהן הרמב "ם  שכתב  וזהו .

זה" ליד זה מיד הממון יצא "אם והן עליו" שהעידו זה לקה 

לעשות . זממו כאשר להם  עושים -

המלך' ובמלקות(כאן )וה 'שער בממון  זוממין בעדים  דייק :

'( לאו 'אין (איסור  אבל  כבר , מפורש כשהאיסור הדין' מן

'הדין מיתה)מן וכמו (בעונש  מפורש , האיסור אם  גם

הרמב "ם שם)שכתב  עדות זה(הל ' "נהרג מיתה: עונש  לגבי 

הדין ". מן נהרגין אינן הוזמו, ואח "כ עליו שהעידו

ה'תשע''ט  כסלו כ"ז רביעי יום  '   '

       
          
         

      
התוספות הקזה)לדעת  דם ד "ה ב. כ , שחיטה(כריתות דם  על  גם 

כי ויוצא, מקלח הוא  כאשר רק  כרת חייבים  נחירה דם או

שהנפש 'דם הוזכר שבמשנה  ואף  בו. יוצאה  שהנפש  הדם  זהו

הקזה  בדם  רק  בו' רפואה)יוצאה שאין (לשם משום  זה  הרי 

הנפש . דם לה  שיצא עד  לבהמה דם להקיז רגילים 

אלא כרת  חייבים אין הקזה  בדם רק  הרמב "ם לדעת אבל

אף  חייבים נחירה  או שחיטה דם על אבל מקלח, הוא כאשר 

בא שהוא  כיון כי  אדמומית . בו  שיש  זמן כל מקלח, שאינו

ממקום היוצא דם  כל  - (הסימנים ) בו יוצאה  שהנשמה ממקום 

הנפש  דם הוא  משנה)זה .(לחם

להקשות: ויש 

אוכלין  טומאת ה"ג)בהלכות לדם(פ"י  שיש  הרמב "ם כתב 

לאחר שותת הוא  כאשר רק  טומאה לדיני  משקה  תורת 

מכשיר אינו הקלוח דם  "אבל השחיטה   והרי

כאן  לדבריו סותר זה  הרי  ולכאורה הקזה". לדם  דומה... הוא 

הדם  הוא  הקלוח  "שדם   ?"

והביאור:

כרת חיוב  בו יש  הקילוח  שדם וודאי אכילה  איסור לענין

הקילוח  שבשעת  (אף  בו יוצאת שהנפש  דם  הוא  שהרי 

הקלוח  "דם טומאה  הכשר  לענין אך  בחיים) עדיין הבהמה

הגמרא כי  מכשיר", א)אינו לו  "ודם(חולין  מהפסוק  לומדת

היוצא דם  שרק  ישתה" כאשרחללים הנפש , יציאת

בעת והרי טומאה , להכשר כמשקה  נחשב  'חלל ', כבר הבהמה

בחיים . עדיין היא  הקילוח 

         

ה'תשע''ט  כסלו כ"ח חמישי יום  ?        

       
        

       
משנה ' ה'לחם ה"ב)לדעת למלך '(להלן  יסוה"ת וה 'משנה  (הל '

ה"ח) או פ"ה בישול על  שלוקים  היא  הרמב "ם דברי משמעות

בלבד . הנאה על לא  אבל בחלב  בשר  אכילת

נבלה בשר  מהמבשל לדבר ראיה הביא  למלך' וה'משנה 

אכילתו על לוקה שאינו בחלב  צרויה) (ח' חלב  ה"ו )או  (להלן 

שכבר חלב ) או (נבלה  איסור על חל בחלב  בשר  איסור  אין כי 

שהאיסור – מוסיף ' ב 'איסור הרי  להקשות : יש  ולכאורה קיים.

על חל איסור אומרים כן - הראשון האיסור  על  מוסיף  השני 

איסור – נבלה איסור על מוסיף  בחלב  בשר  ואיסור איסור ,

בחלב ? בשר אכילת איסור  יחול לא  ולמה  הנאה,

מובן  בחלב , בשר הנאת  על לוקים  שאין נאמר  אם אך 

חיוב  אין כאשר  כי  האכילה , על מלקות חיוב  אין מדוע 

מלקות חיוב  לחול יכול  לא שנוסף , ההנאה איסור על מלקות 

האכילה . על

לעיל הט"ז )והנה , אכל(פ"ח ולא נהנה שאם  הרמב "ם כתב 

משנה ' ה 'מגיד  וביאר לוקה. אינו הנאה  כל(שם)מאיסורי  :

ודבר הנאתם , דרך  אלא  עליהם  לוקים אין שבתורה  איסורים

אינו  אכל  לא  ואם  באכילה היא הנאתו דרך לאכילה  הראוי 

מאיסור הנאה  על לוקים  אין  זה שמטעם  לומר  קשה אך  לוקה .

כדרך שלא  אף  לוקים  בחלב  בשר על שהרי  בחלב , בשר

ה"י )הנאתן פי "ד  ללקות(לקמן  צריך אכל ולא הנהנה גם כן ואם ,

פ"ז  סי ' יור "ד  אברהם .סק"א)(יד 

ומשיב ' ר "ג)וה 'שואל סי ' ח"ב ד ' כשם(מהדו ' כי  חידש 

גם וכד'), (כזית  כשיעור  אכילה על רק  לוקים שבאכילה 

הנאה , כשיעור נהנה אם רק  למלקות  מקום היה  הנאה  באיסור

היא הנאה  כל הרי הנאה , שיעור למדוד אפשרות שאין וכיון

עליו. לוקים  אין - התורה  מן  שאסור ואף  שיעור', 'חצי  בגדר



צב            

ה'תשע''ט  כסלו כ"ט שישי יום         

       
          
         


או  כשר, יין בו ולייצר  גויים  של יקב  להכשיר ניתן האם

הגוי ? בבעלות הוא  שהיין  משום יינם ' 'סתם  איסור בזה  שיש 

מחשש הוא הנכרים  יין של  האיסור וטעם מאחר  לכאורה ,

השגחה קיימת  כאשר הרי  זרה , לעבודה  אותו ניסך  שהגוי 

מחמת איסור אין אותו, ניסך לא  שהגוי  בבירור וידוע  צמודה 

הגוי . בבעלות  שהיה  העובדה עצם 

פענח ' ה'צפנת כאן )אך הרמב"ם שהסיבה(על  אף  על  כי  כתב 

גוי , של  יין כל  אסרו למעשה ניסוך, מחשש  היא  חז"ל לגזירת 

התלמוד מדברי  לכך וסמך אותו, ניסך  לא בוודאי  אם  אף 

קודם בבעלותו  שהיה  יין לשתות  לגר  אוסרים שיש  ירושלמי

זרה , לעבודה  אותו ניסך שלא בעצמו שיודע  אף  על  שהתגייר 

לא וודאי  אם אף  היין את אוסרת הגוי  בעלות שעצם  הרי 

התנסך .

בגמרא מהמבואר להיפך להוכיח יש  לכאורה  סא,אך (ע"ז 

ואילך ) ה"ג פי "ג להלן  וברמב"ם אתא, שידרוך יהודי  שכר גוי  שאם 

משגיח  הישראל  כי  מותר , היין – יהודים  ממנו שיקנו כדי יינו

אינה הנכרי  בעלות שעצם הרי  היין, את ינסך לא  שהגוי 

היין את ניסך שלא ידוע  אם  כאן )אוסרת  יעקב משנת !(ראה

כאשר דווקא נאמר זה  היתר כי  חידש  סופר' ה 'חתם  אמנם,

הייןהיה את עושה ודי    כך אחר ורק 

ברשות מיוצר היין מלכתחילה  אם אך הגוי , לרשות  מכניסו

יינם ' 'סתם  בכלל והוא  היין על הגוי  שם  נקרא כבר  הגוי ,

שאסור .

הרמב "ם  מלשון מדייק  הוא  ה"ה)וכך פי "ג יין (להלן  "היה :

הולכים וישראל הרבים... ברשות  מונח גוי  של הטהור זה

מותר , – ושבים     מדגיש בכך  ."

ייאסר הגוי, ברשות  היין ייעשה  מלכתחילה  אם כי  הרמב "ם

שניסכו חשש  כשאין א)אפילו סא, ע"ז  סופר  חתם .(חידושי 

ביקב  כשר יין לייצר אפשרות אין לכאורה זו שיטה ולפי 

הגוי , ברשות נעשה  הוא  ומלכתחילה  מאחר גוי  של בבעלותו

היין  עשיית  לפני  מהגוי  הענבים  את לקנות היא לכך  והעצה 

הגוי  של היין אין מלכתחילה כה)וכך סי ' נסך , יין  – חיים באר  .(ראה

ה'תשע''ט  כסלו ל' קודש  שבת '      '

       
         
           
          

 
וחכמים ברוב , בטל  מתירין' לו שיש  'דבר  התורה , מן

בדבר: נאמרו  טעמים  ושני  בטל . אינו באלף  שאפילו החמירו 

אפילו )רש "י  ד "ה ד  ג, דמדאורייתא(ביצה גב  על "אף  כתב :

לאחר מתירין לו ויש  הואיל  רבנן, אחמור בטיל... בתרי  חד 

שתאכלנו  עד כלומר, ביטול ". ידי  על באיסור יאכלנו לא זמן,

בהיתר . תאכלנו  באיסור ,

וקשיא)והר"ן ד "ה א, נב, עתיד(נדרים שהאיסור כיון מבאר :

זה הרי  מותרת, מעורב  הוא  בה  התערובת וגם מותר להיות 

בהיתר איסור תערובת  ורק  בטל, שאינו במינו' ל'מין  דומה

מינו. בשאינו מין תערובת  נחשבת 

הצל"ח ב)וכתב  כד , שיכול(ביצה שכיון  רש "י , של טעמו :

באיסור לאכלו לו התירו לא מותר שיהיה בשעה  (אף לאכלו

ביטול ) רק ע"י  שייך פעם רק  לאכלו אפשר כי  ,

למחר שיאכלנו ומוטב  למחר יאכלנו לא היום יאכל  ואם אחת

דבר אבל גמור. בהיתר מוקצה משום

נאסור אם  מחר , וגם היום גם  לטלטלו שיכול בהיתר שהתערב 

לטלטלו  יוכל  שמחר מה כי לעולם , היתר לו יהיה  לא היום

'עד לומר שייך  ולא  היום  של הטלטול  במקום זה אין

ומותר בטל  הוא הרי  ולכן בהיתר' טלטלו באיסור שתטלטלו

בטלטול .

אינו  מתירין' לו שיש  ש 'דבר  הר "ן של  טעמו לפי  אבל

בטלטול האסור מוקצה  גם  - במינו' ל 'מין שדומה  משום בטל

יהיה מחר שהרי  מתירין' לו שיש  כ 'דבר דינו בהיתר שהתערב 

דומה הוא  הרי  היתר, וזה  היתר שזה וכיון בטלטול  מותר

בטלטול . ויאסר בטל שאינו במינו' ל'מין

             

           
      

      
          

         
         

        
         

      
       

          
          
          


          

  

































המשך ביאוד למס' חולין ליום שישי עמ' ב



צג                 
         

      

ה'תשע"ט  כסלו  כ"ד ראשון  יום 

  





     1 
שאמרה 1) כהן אשת בתורה; האמורה זונה היא זו אי  יבאר

אשה  (נמצאתי ); איש דרוסת [שנמצאת] או נאנסתי  לבעלה
אם  נבעלתי , לכשר שאמרה פנויה ונסתרה; בעלה לה שקינא
שלא  עד לה יש ואם לכהן אסורה אם שבויה נאמנת;
האשה  [זו]; (זה) לעדות נאמן אם וקטן עמה; נתייחד
שאמר  האב  נאמנת; אם אני , וטהורה נשביתי  שאמרה
עיר  נאמן; אם ופדיתיה נשבית או וגירשתיה בתי  קידשתי 
אשה  לכהונה; פסולות הנשים אם ונכבשה, במצור שבאה

נפשות. או ממון ידי  על גויים ביד שנתפשה

.‡‰ÚeÓM‰ ÈtÓ2‰Bza ‰eÓ‡‰ ‰Bf‰L ,e„ÓÏ ƒƒ«¿»»«¿∆«»»¬»«»
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BÏ6‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ó‰Ï ˙Úap‰ ,CÎÈÙÏ .¿ƒ»«ƒ¿««ƒ¿≈»««ƒ∆ƒ
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שבעל 2) תורה והם השמועה מפי  אותן שלמדו "דברים
הגויים 3)פה". מן שבאה לפי  נבעלה, שלא אפילו

בזימה. ומשוחררת 4)השטופים גיורת אלא זונה "אין
זנות". בעילת כגון 5)ושנבעלה כהונה, מאיסורי  הנולד

בן. ממנה והוליד גרושה שנשא כהן 6)כהן בת ואפילו
לחלל. להינשא אם 7)מותרת גדול לכהן אפילו ומותרת

כמוכת  היא הרי  כדרכה נבעלה שאם כדרכה, שלא נבעלה
עץ .

.‰L„˜ ‰˙È‰ elÙ‡ ,‰Èet‰ ÏÚ ‡a‰ ÔÎÂ¿≈«»««¿»¬ƒ»¿»¿≈»
˙e˜ÏÓa ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÏkÏ dÓˆÚ ‰È˜Ù‰L8 ∆ƒ¿ƒ»«¿»«…««ƒ∆ƒ¿«¿

dÈ‡ È‰L ,‰p‰k‰ ÔÓ ‰ÏÒÙ ‡ÏÂ ‰BÊ ˙OÚ ‡Ï…«¬»»¿…ƒ¿¿»ƒ«¿À»∆¬≈≈»
Èeq‡Ó „Á‡Ï ˙ÏÚp‰ Ï‡ .BÏ ‡Op‰Ï ‰eÒ‡¬»¿ƒ»≈¬»«ƒ¿∆∆¿∆»≈ƒ≈
Èeq‡Ó B‡ ,ÌÈ‰ka ÔÈ„ÁÈÓ ÔÈ‡Â Ïka ÔÈÂM‰ ÔÈÂ‡Ï»ƒ«»ƒ«…¿≈¿À»ƒ«…¬ƒ≈ƒ≈

‰OÚ9ÌeMÓ BÏ ‰eÒ‡ ‡È‰L ÈÓÏ ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â , ¬≈¿≈»ƒ«¿ƒ∆ƒ¬»ƒ
ÏÈ‡B‰  „ÚÂ ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚÏ B‡ ,‰ÂÚ∆¿»¿≈»ƒ«»¿∆∆ƒ

.‰BÊ BÊ È‰ ,‡Op‰Ï BÏ ‰eÒ‡ ‡È‰Â¿ƒ¬»¿ƒ»≈¬≈»

ישראל".8) מבנות קדשה תהיה "לא הלאו גר 9)משום
שלישי . דור לפני  ואדומי  מצרי 

.‚‡ ,˙ÁLÓ‰Â ˙Bib‰ ÔÎÂ‰ib˙ elÙ ¿≈«ƒ∆¿«¿À¿∆∆¬ƒƒ¿«¿»
dÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÈL LÏL ˙aÓ ‰˙eÁt ‰ÁzLÂ¿ƒ¿«¿¿»¿»ƒ«»»ƒƒ¿≈»
Ô‡kÓ .Ô‰ÎÏ ‰eÒ‡Â ,‰BÊ BÊ È‰  Ï‡OÈ ˙a«ƒ¿»≈¬≈»«¬»¿…≈ƒ«

B‡ ÊÓÓ B‡ ÔÈ˙ B‡ ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ :eÓ‡»¿≈»ƒ«»»ƒ«¿≈
B‡ ÈLÂ ÔBL‡ ÈÓB„‡Â ÈˆÓ B‡ È‡BÓe ÈBnÚ ‚≈«ƒ»ƒƒ¿ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ
˙È„e‰i‰ ÏÚ e‡aL ÏÏÁ B‡ ‰ÎÙL ˙eÎe ‡kc Úeˆt¿««»¿»¿»»»∆»««¿ƒ
˙‰k ‰˙È‰ Ì‡Â .‰p‰kÏ ‰ÏÒÙÂ ,‰BÊ d˙B‡ eOÚ »»»¿ƒ¿¿»«¿À»¿ƒ»¿»…∆∆

‰Óez‰ ÔÓ ‰eÏÒt 10‰ÓÈ ÔÎÂ .11Ê ‰ÈÏÚ ‡aL ¿»»ƒ«¿»¿≈¿»»∆»»∆»»
˙ÈBÏÈ‡‰Â .‰BÊ d‡OÚ 12dÈ‡Â ,Ô‰ÎÏ ˙zÓ  ¬»»»¿»«¿ƒÀ∆∆¿…≈¿≈»

.‰BÊ»

בתרומת 10) היא זר לאיש תהיה כי  כהן ובת קרא "אמר
שהוא  (לאדם לה לפסול שנבעלה כיוון תאכל לא הקדשים

פסלה". לה) ולחליצה 11)זר לייבום הזקוקה אשה
תהיה  "לא שנאמר והחליצה, הייבום לפני  לאחר ונבעלה
איסורי משאר חמור זה לאו זר". לאיש החוצה  המת אשת
י "ד: הלכה אישות מהלכות ד' בפרק  כמבואר לאווין
(לחוץ ) לשוק  ביבמה תופסין הקידושין אם לחכמים "נסתפק 
כערווה", בה תופסין קידושין אין או לאווין חייבי  כשאר
לאווין. חייבי  כשאר הכהונה מן שפסלה ברור ולפיכך

זכר:12) כאיל ללדת, מטבעה ראוייה שאינה אשה
ילדה. דלא דוכרניתא

.„˙BiM‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ‡a‰13‡a‰ ÔB‚k ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «»«««≈«¿ƒ¿«≈»∆¿«»
B˙ˆeÏÁ ˙B˜ ÏÚ14B˙ˆeÏÁ ÏÚ B‡15‰OÚ ‡Ï  «¿«¬»«¬»…»»

ÔÓ BÏ ‡Op‰Ï ‰eÒ‡ dÈ‡ È‰L ,‰BÊ d˙B‡»»∆¬≈≈»¬»¿ƒ»≈ƒ
.ÌeaÈ ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk ,‰Bz‰«»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ

והן 13) סופרים מדברי  ואיסורן הקבלה מפי  אסורות "שהן
שניות". קרובותיה 14)הנקראות ... ליבמתו "החולץ 

שגרשה". כאשתו היא הרי  ... עליו "החולץ 15)אסורות
החולץ ". על ... החלוצה נאסרה ליבמתו

.‰ÏL ‰ÏÈÚa ‰ÏBz ‰BÊ d˙BÈ‰ ÔÈ‡L ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆≈¡»»»ƒ¿ƒ»∆
˙Úap‰Â ‰L„w‰ ÏÚÂ ‰cp‰ ÏÚ ‡a‰ È‰L .eq‡ƒ∆¬≈«»««ƒ»¿««¿≈»¿«ƒ¿««
;‰BÊ ˙OÚ ‡ÏÂ eq‡ ÏL ‰ÏÈÚa ‰ÏÚ  ‰Ó‰Ïƒ¿≈»ƒ¿¬»¿ƒ»∆ƒ¿…«¬»»
BÓk ,z‰ ÏL ‰ÏÈÚa ‰ÏÚ  ÏÏÁÏ ˙‡OpL ÈÓeƒ∆ƒ»¿»»ƒ¿¬»¿ƒ»∆∆≈¿
‡l‡ ÈeÏz c‰ ÔÈ‡Â .‰BÊ ˙OÚÂ ,‡a˙iL∆ƒ¿»≈¿«¬»»¿≈«»»»∆»
‡l‡ ‰Óe‚t dÈ‡L e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓe ,‰ÓÈ‚Ùa«¿ƒ»ƒƒ«¿»»¿∆≈»¿»∆»

.eÓ‡L BÓk ,ÏÏÁÓ B‡ dÏ eÒ‡‰ Ì„‡Ó≈»»»»»≈»»¿∆»«¿

.ÂÒ‡a ÔÈa ,‰BÊ d˙B‡ ‰OBÚL Ì„‡Ï ˙ÏÚp‰ Ïk»«ƒ¿∆∆¿»»∆∆»»≈¿…∆
ÔÈa dk„k ÔÈa] ,‰‚‚La ÔÈa ÔB„Êa ÔÈa ,ÔBˆa ÔÈa≈¿»≈¿»≈ƒ¿»»≈¿«¿»≈
.‰BÊ ÌeMÓ ‰ÏÒÙ da ‰Ú‰MÓ  [dk„Î ‡lL∆…¿«¿»ƒ∆∆¡»»ƒ¿¿»ƒ»

„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙a ‰È‰zL „Ïe16‰È‰ÈÂ , ƒ¿«∆ƒ¿∆«»»ƒ¿∆»¿ƒ¿∆
‰ÏÚÓÂ „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ÏÚBa‰17,CÎÈÙÏ . «≈∆≈«»ƒ¿∆»»«¿»¿ƒ»

 ÔBˆa ÔÈa Ò‡a ÔÈa ,Á‡Ï ‰ÏÚpL LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ∆ƒ¿¬»¿«≈≈¿…∆≈¿»
.‰p‰kÏ ‰ÏÒÙƒ¿¿»«¿À»

ביאה.16) ביאתה אין מזה אין 17)שפחות ובפחות
ביאה. ביאתו
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צד                
         

.ÊÌeMÓ ‰ÈÏÚ ‰˜BÏ dÏÚa  ‰Ò‡pL Ô‰k ˙L‡≈∆…≈∆∆∆¿»«¿»∆»∆»ƒ
L‡ ÔBL‡‰ dÏÚa ÏÎeÈ ‡Ï :Ó‡pL .‰‡ÓËÀ¿»∆∆¡«…««¿»»ƒ¬∆
L‡ ÈÁ‡ ‰M‡Ï BÏ ˙BÈ‰Ï dzÁ˜Ï eLÏ dÁlLƒ¿»»¿«¿»ƒ¿¿ƒ»«¬≈¬∆
ÏÚ ÔÈeÒ‡  eÏÚ Ì‡L ,ÏÏka Ïk‰ .‰‡nh‰À«»»«…«¿»∆ƒƒ¿¬¬ƒ«

Ô‰ÈÏÚa18‰Ò‡pL Ï‡OÈ ˙L‡a e˙k‰ EÏ Ët . «¿≈∆»«¿«»¿≈∆ƒ¿»≈∆∆∆¿»
;‰Ot˙ ‡Ï ‡È‰Â :Ó‡pL ,dÏÚÏ ˙zÓ ‡È‰L∆ƒÀ∆∆¿«¿»∆∆¡«¿ƒ…ƒ¿»»

‰BÊ ‡È‰ È‰L ,˙„ÓBÚ deq‡a  Ô‰k ˙L‡ Ï‡19. ¬»≈∆…≈¿ƒ»∆∆∆¬≈ƒ»

בין 18) באונס  ובין שנתגרשה, אחר בין תחתיו בין כלומר
זונה.19)ברצון. משום אף  ולוקה כלומר

.Á˙zÓ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ò‡pL Ï‡OÈ ˙L‡≈∆ƒ¿»≈∆∆∆¿»««ƒ∆ƒÀ∆∆
‰p‰kÏ ‰eÒ‡  dÏÚÏ20‰Ó‡L Ô‰k ˙L‡ . ¿«¿»¬»«¿À»≈∆…≈∆»¿»

‡aL B‡ ,„Á‡ ÈÏÚ ‡e Èz‚‚L B‡ ÈzÒ‡ :dÏÚÏ¿«¿»∆¡«¿ƒ»«¿ƒ»»«∆»∆»
ÔÈa Ò‡a ÔÈa ,‰˙pfL ‰ÈÏÚ BÏ „ÈÚ‰Â „Á‡ „Ú≈∆»¿≈ƒ»∆»∆ƒ¿»≈¿…∆≈
‰˙ ‰ÈÈÚ ‡nL ;ÂÈÏÚ ‰eÒ‡ dÈ‡ BÊ È‰  ÔBˆa¿»¬≈≈»¬»»»∆»≈∆»»¿»

Á‡a21CÓÒÂ BÏ ÔÓ‡ „Ú‰ B‡ BÏ ˙Ó‡ ‡È‰ Ì‡Â . ¿«≈¿ƒƒ∆¡∆∆»≈∆¡»¿»«
È„È ˙‡ˆÏ È„k ,‡ÈˆBÈ ‰Ê È‰  Ì‰È„Ï BzÚc22 «¿¿ƒ¿≈∆¬≈∆ƒ¿≈»≈¿≈

.˜ÙÒ»≈

בעלה.20) מת נאנסתי .21)אם שאמרה היא על מוסב 
נאמן  אינו אחד שעד מהטעם, נאסרת, אינה אחד ובעד
אל  לה ואמר לה קינא אם אלא בעלה, על אשה לאסור
לו. שקינא האיש עם ונסתרה פלוני , איש עם תיסתרי 

שמים.22) ידי  לצאת כלומר

.ËÈt ÏÚ Û‡ ,ÈzÒ‡ :dÏÚÏ ‰Ó‡L Ô‰k ˙L‡≈∆…≈∆»¿»¿«¿»∆¡«¿ƒ««ƒ
e‡aL BÓk dÏÚÏ ˙zÓ ‡È‰L23‡È‰ È‰  ∆ƒÀ∆∆¿«¿»¿∆≈«¿¬≈ƒ

dÏÚa ˙eÓiL Á‡ ÌÏBÚaL Ô‰k ÏÎÏ ‰eÒ‡24; ¬»¿»…≈∆»»««∆»«¿»
˙OÚÂ ,dÓˆÚ ‰Ò‡Â ,‰BÊ ‡È‰L ˙„B‰ È‰L∆¬≈»∆ƒ»¿»¿»«¿»¿«¬»

.‰eÒ‡‰ ‰ÎÈ˙Ák«¬ƒ»»¬»

נתנה 23) עיניה שמא חוששים שאנו הקודמת, בהלכה
אמרה 24)באחר. שאם בפירוש, אמרו ט "ז. בכתובות

מכהונה. עצמה פסלה שנתארסה, אחרי  שנאנסה

.ÈÔÓÊ Á‡Â ,‰pË˜ B‡ ‰ÏB„b LcwL Ô‰k25‡a …≈∆ƒ≈¿»¿«»¿««¿«»
LÈ‡ ˙Òec d‡ˆnL ÔÚËÂ ‰ÈÏÚ26ÂÈÏÚ ‰Ò‡  »∆»¿»«∆¿»»¿«ƒ∆∆¿»»»

‰ÏÚ ÔÈLec˜ Ì„˜ ‡nL ,˜ÙqÓ27Á‡ B‡ ƒ»≈∆»…∆ƒƒƒ¿¬»««
ÔÈLec˜28‰Ò‡ ‡Ï  BÊ ‰ÚË ÔÚhL Ï‡OÈ Ï‡ . ƒƒ¬»ƒ¿»≈∆»««¬»…∆∆¿»

ÔÈLec˜ Ì„˜ ‡nL :˙B˜ÙÒ ÈL Ô‡k LiL .ÂÈÏÚ»»∆≈»¿≈¿≈∆»…∆ƒƒ
,ÔÈLec˜ Á‡Ï Ó‡ elÙ‡Â ;ÔÈLec˜ Á‡ ‡nLÂ¿∆»««ƒƒ«¬ƒ…«¿««ƒƒ
,Ï‡OÈÏ ˙zÓ ‰Òe‡‰L .ÔBˆa ‡nL Ò‡a ‡nL∆»¿…∆∆»¿»∆»¬»À∆∆¿ƒ¿»≈

.e‡aL BÓk¿∆≈«¿

הקידושין.25) אחרי  שזנתה לומר שיש שלא 26)כלומר,
בתולה. לו.27)מצאה אפילו 28)ומותרת לו ואסורה

נאנסה. אם

.‡È‰˙eÁt ‡È‰Â Ï‡OÈÏ ‰È‡ dLc˜ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒƒ¿»»ƒ»¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»
˙Òec d‡ˆnL ÔÚËÂ ,„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙aÓƒ«»»ƒ¿∆»¿»«∆¿»»¿«

˜ÙqÓ ÂÈÏÚ ‰Ò‡  LÈ‡29˜ÙÒ ‡l‡ Ô‡k ÔÈ‡L ; ƒ∆∆¿»»»ƒ»≈∆≈»∆»»≈

ÔBˆa ‡nL Ò‡a ‡nL :„Á‡30ÏL eq‡ ˜ÙÒe , ∆»∆»¿…∆∆»¿»¿≈ƒ∆
.‡ÓÁÏ  ‰Bz»¿À¿»

קטנה 29) שאפילו רבינו שדעת קטנה, היא אם ואפילו
ישראל. בעלה על נאסרה ברצון והספק 30)כשזינתה

הייתה  אז שהרי  כאן, אין הקידושין לפני  נבעלה שאולי 
חוזרים, ובתוליה אחד ויום שנים שלוש מבת פחותה
קידושין. לאחר נבעלה הרי  בתולים, לה היו שלא ומכיוון

.È‡pwL ‰M‡ Ïk31‰zÒÂ dÏÚa dÏ32˙˙L ‡ÏÂ , »ƒ»∆ƒ≈»«¿»¿ƒ¿¿»¿…»»
‰ËBÒ ÈÓ33Ô‰ÎÏ ‰eÒ‡ 34˜ÙÒ ‡È‰L ÈtÓ , ≈»¬»¿…≈ƒ¿≈∆ƒ¿≈

‰BÊ35‰ˆ ‡lL ÔÈa ,˙BzLÏ ‡È‰ ˙ˆ ‡lL ÔÈa . »≈∆…»»ƒƒ¿≈∆…»»
˙e„Ú ÌL ‰˙È‰L ÔÈa ,d˙B˜L‰Ï36dÚBnL ¿«¿»≈∆»¿»»≈∆¿»

ÔÈc ˙Èa dÏ e‡wL ÔÈa ,˙BzLlÓ37ÔÓ ‰˙È‰L ÔÈa , ƒƒ¿≈∆ƒ¿»≈ƒ≈∆»¿»ƒ
˙˙L ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰  ˙BzLÏ ˙BÈe‡ ÔÈ‡L ÌÈLp‰«»ƒ∆≈¿ƒ¿ƒ¿…»»

.˜ÙqÓ ‰p‰kÏ ‰eÒ‡ BÊ È‰ ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»¬≈¬»«¿À»ƒ»≈

לה 31) שיאמר הוא, אשתו את וקינא בתורה האמור "קינוי 
פלוני ". איש עם תיסתרי  אל עדים "הסתירה 32)בפני 

האיש  אותו עם שתיסתר היא ונסתרה, בתורה האמורה
עדים". שני  בפני  עימו, תיסתרי  אל לה שאילו 33)שאמר

מי ששתתה סוטה היא מותרת מתה ולא סוטה מי  שתתה
היה  ואפילו לבעלה מותרת היא הרי  מיד מתה ולא המרים

בעלה.34)כהן. מבואר 35)כשמת סוטה ובהלכות
בין  ישראל בין בעליהן על אסורות שותות שאינן שהנשים

זה 36)כהן. עם נבעלה שהיא שראה העיד אחד שעד
וודאי בעלה, על אסורה היא זה [במקרה בעלה לה שקינא
רבינו  כאן שסיים ומה לכהונה. שכן ומכל מספק , לא

המקרים]. לשאר נמשך דין 37)"מספק " שבית "ואלו
שהיה  או שנשתטה או בעלה שנתחרש מי  להן, מקנין

האסורין". בבית חבוש שהיה או אחרת במדינה

.‚ÈeÓ‡Â ,BÏ CÏ‰Â „Á‡Ï ‰ÏÚpL ‰e‡L ‰Èet¿»∆»»∆ƒ¿¬»¿∆»¿»«¿»¿
 Lk Ì„‡ :‰Ó‡Â ?CÈÏÚ ‡aL ‰Ê ‡e‰ ÈÓ :dÏ»ƒ∆∆»»«ƒ¿»¿»»»»≈
,˙aÚÓ ‰e‡ elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .˙Ó‡ BÊ È‰¬≈∆¡∆∆¿…∆»¬ƒ»»¿À∆∆
 Lk Ì„‡Ó :‰Ó‡Â ?zaÚ˙ ÈnÓ :dÏ eÓ‡Â¿»¿»ƒƒƒ¿««¿¿¿»¿»≈»»»≈

‰È‰˙Â ,˙Ó‡ BÊ È‰38.Ô‰ÎÏ ˙zÓ ¬≈∆¡∆∆¿ƒ¿∆À∆∆¿…≈

כשרות 38) חזקת לה שאין פי  על ואף  נקבה, העובר אם
לאמה. כמו

.„È‰ÏÚpL ÌB˜n‰ ‰È‰iLa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿∆«»∆ƒ¿¬»
ÔÈBÚ Ïk‰L ˙B„OaL ˙Bwa B‡ ÌÈÎc ˙Lt Ba»»«¿»ƒ«¿»∆«»∆«…¿ƒ
ÈÚ‰ Â ,ÌÈLk ÌL ÌÈBÚ‰  eÈ‰Â ,ÌL»¿»…»¿ƒ»¿≈ƒ¿…»ƒ
eOÚ ÌÈÓÎÁ‰L .ÌÈLk ‰pnÓ ÔÈBÚ‰ el‡ eLtL∆»¿≈»¿ƒƒ∆»¿≈ƒ∆«¬»ƒ»

˙Ba ÈL eÎÈˆ‰Â ÔÈÒÁBÈa ‰ÏÚÓ39eÈ‰ Ì‡ Ï‡ . «¬»¿¬ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈À¬»ƒ»
ÌÈÎBk È„BÚ ÔB‚k ,d˙B‡ ÌÈÏÒBt ÌÈBÚ‰ …»¿ƒ¿ƒ»¿¿≈»ƒ
L Èt ÏÚ Û‡ ,Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÊÓÓ B‡ ˙BÏÊÓe«»«¿≈ƒ¿«≈»∆««ƒ∆…
ÈL‡  eÈ‰L B‡ ,ÌÈLk ‰pnÓ e‡aL ÌB˜n‰«»∆»ƒ∆»¿≈ƒ∆»…«¿≈
ÌÈLk ÌL ÔÈBÚ‰ L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÏeÒt ÌB˜n‰«»¿ƒ««ƒ∆…»¿ƒ»¿≈ƒ
‡ÏÂ ,‰ÏÚ d˙B‡ ÏÒBtL ÈÓÏ ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ ¿ƒ»∆»¿ƒ∆≈»ƒ¿¬»¿…

Ô‰ÎÏ ‡Op˙40‡ˆz  ˙‡O Ì‡Â ;41. ƒ»≈¿…≈¿ƒƒ»≈≈
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שם.39) העוברים ורוב  העיר תושבי  הכשיר 40)רוב  אבל
לכהן, להינשא לכתחילה אפילו נאמנת היא הבת את

כדיעבד. הוא תצא",41)שהוולד "לא הנכונה: הגירסה
תימן. יד בכתב  וכן

.ÂËÈÚa ‰ÏÚpL ‰e‡42elÙ‡ ,ÈÚa ‰aÚ˙ B‡ »»∆ƒ¿¬»»ƒƒ¿«¿»»ƒ¬ƒ
„Á‡ ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ ‡l‡ ÌL ÔÎBL ‰È‰ ‡Ï…»»≈»∆»≈»ƒ«»∆»
‡Opz ‡Ï BÊ È‰  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ „ÚÂ „Á‡ ÏÏÁ B‡»»∆»¿∆∆¿«≈»∆¬≈…ƒ»≈
‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓk  Úew‰ ÏkL ;Ô‰ÎÏ ‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»¿…≈∆»«»«¿∆¡»«∆¡»

‡e‰43:˙ÓB‡ ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ ,‡ˆz ‡Ï  ˙‡O Ì‡Â .¿ƒƒ»…≈≈ƒ¿ƒ∆∆
.ÈzÏÚ LÎÏ¿»≈ƒ¿«¿ƒ

ושבים.42) בעוברים לתלות שאנו 43)שאין הדין כל
אדם  או דבר על דנין אנו אם אלא אינו הרוב , אחר הולכים
יודעים  ואיננו אחר, למקום והגיע  הקבוע  ממקומו שנעקר
שהולכין  אומרים אנו אז מהמיעוט , או מהרוב  בא הוא אם
מאחר  כלומר פריש", מרובא דפריש "וכל הרוב , אחר
אבל  בא. הוא מהרוב  וודאי  הקבוע , ממקומו נד שהדבר
האדם  על הוא והספק  במקומם, עומדים והמיעוט  כשהרוב 
אל  או הרוב  אל אם ובא, ניגש הוא למי  לשם, שהלך
מכיוון  הרוב , אחרי  שהולכין הדין אין זה, במקרה המיעוט ,
קבוע , הוא והרי  נפרש, ולא במקומו נמצא שהמיעוט 
הלך  כשהבועל שאפילו רבינו ודעת הוא. מחצה על וכמחצה
מרובא  "דפריש מכיוון לומר, לנו יש הדין שמצד אצלה,
לא  כן פי  על אף  הם, כשרים הרי  העיר בני  ורוב  פריש",
- שהיא מקרים, משום גזרה לכהן, לכתחילה תינשא
קבוע , הוא הבועל שאז כלומר, הבועל, אל תלך הנבעלת
יש  כאשר ורק  הרוב , אחרי  הולכים אנו אין הרי  זה ובמקרה

לכתחילה. מכשירין אנו רובים שני 

.ÊËÈÈ‡ :‰Ó‡L B‡ ,˙LÁ B‡ ˙Ól‡ ‰˙È‰»¿»ƒ∆∆≈∆∆∆»¿»≈ƒ
˙kÓ dÈ‡L ‰pË˜ ‰˙È‰L B‡ ,ÈzÏÚ ÈÓÏ ˙Ú„BÈ««¿ƒƒ¿«¿ƒ∆»¿»¿«»∆≈»«∆∆

‰BÊ ˜ÙÒ BÊ È‰  ÏeÒÙÏ Lk ÔÈa44˙‡O Ì‡Â . ≈»≈¿»¬≈¿≈»¿ƒƒ»
ÔÈÈeˆn‰ ÔÈa‰ ÈL eÈ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ .‡ˆz  Ô‰ÎÏ¿…≈≈≈∆»ƒ≈»¿≈»Àƒ«¿ƒ

ÌÈLk dÏˆ‡45. ∆¿»¿≈ƒ

ממזר.44) ספק  הוא בפרשת 45)והוולד שנבעלה כגון
אלו  שפרשו העיר ורוב  כשרים שם העוברים ורוב  דרכים

כשרים. ממנה

.ÊÈ‰ÈeM‰46ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙a ‡È‰Â ˙ÈcÙpL «¿»∆ƒ¿≈¿ƒ«»»ƒ¿
„Á‡47˜ÙÒ ‡È‰L ÈtÓ ;Ô‰ÎÏ ‰eÒ‡  ˙È B‡ ∆»»≈¬»¿…≈ƒ¿≈∆ƒ¿≈

LÈ Ì‡Â .˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚÏ ‰ÏÚ ‡nL ,‰BÊ»∆»ƒ¿¬»¿≈»ƒ«»¿ƒ≈
 dnÚ ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ‰ „ÁÈ˙ ‡lL „Ú dÏ»≈∆…ƒ¿«≈»≈»ƒ«»ƒ»
B‡ ‰ÁÙL B‡ „Ú elÙ‡Â .‰p‰kÏ ‰Lk BÊ È‰¬≈¿≈»«¿À»«¬ƒ∆∆ƒ¿»
Ïk ‰„ÈÚ‰L ˙BÈeL ÈzLe .BÊ ˙e„ÚÏ ÔÓ‡ B»̃∆¡»¿≈¿≈¿∆≈ƒ»»
ÏÈ‡B‰ .˙BÓ‡ el‡ È‰  dzÁÏ Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆«¬∆¿»¬≈≈∆¡»ƒ

ÌÈÙBÒ ÈcÓ Ôlk ˙B˜Ùq‰ Ïk eq‡Â48CÎÈÙÏ , ¿ƒ»«¿≈À»ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»
.‰ÈeLa el˜‰≈≈ƒ¿»

הגויים.46) בין שנשבית ישראל כבר 47)בת שהיא
לביאה. לגוי .48)ראוייה נבעלה שמא חשש רק  שזה

.ÁÈBnz ÈÙÏ ÁÈÒÓ ‰È‰L ÔË˜ ÔÎÂ49.ÔÓ‡  ¿≈»»∆»»≈ƒ«¿ƒÀ∆¡»

‰OÚÓ50ÈÙÏ ÁÈÒÓ de ,Bn‡Â ‡e‰ ‰aLpL „Á‡a «¬∆¿∆»∆ƒ¿»¿ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ
˙BÏÊÓe ÌÈÎBk È„BÚ‰ ÔÈÏ eÈaL :Ó‡Â BnzÀ¿»«ƒ¿ƒ¿≈»¿≈»ƒ«»
Ë˜ÏÏ ,Èn‡ ÏÚ ÈzÚ„Â ÌÈÓ ‡LÏ È˙‡ˆÈ ,Èn‡Â È‡¬ƒ¿ƒƒ»»ƒƒ¿…«ƒ¿«¿ƒ«ƒƒƒ¿…
Ô‰ÎÏ ÌÈÓÎÁ d˙B‡ e‡ÈO‰Â ;Èn‡ ÏÚ ÈzÚ„Â ÌÈˆÚ≈ƒ¿«¿ƒ«ƒƒ¿ƒƒ»¬»ƒ¿…≈

.ÂÈt ÏÚ«ƒ

לעדות.49) בכוונה שלא  דבר למסיח 50)מספר דוגמא
תומו. לפי 

.ËÈ‡lL ‰ÈeM‰ BzL‡a „ÈÚ‰Ï ÔÓ‡ ÏÚa‰ ÔÈ‡≈«««∆¡»¿»ƒ¿ƒ¿«¿»∆…
‡Ï d˙ÁÙL ÔÎÂ .BÓˆÚÏ „ÈÚÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ,‰‡ÓËƒ¿¿»∆≈»»≈ƒ¿«¿¿≈ƒ¿»»…
d˙ÁÙLÂ .dÏ ‰„ÈÚÓ  dÏÚa ˙ÁÙL Ï‡ .dÏ „ÈÚz»ƒ»¬»ƒ¿««¿»¿ƒ»»¿ƒ¿»»

.˙Ó‡  dnz ÈÙÏ ‰ÁÈÒÓ ‰˙È‰L∆»¿»¿ƒ»¿ƒÀ»∆¡∆∆

.Î‡Ï ‰Ê È‰  ‰B‰Ë ‡È‰L ‰ÈeLÏ „ÈÚ‰L Ô‰k…≈∆≈ƒƒ¿»∆ƒ¿»¬≈∆…
da „ÈÚ‰Â d‡„t Ì‡Â .da Ô˙ ÂÈÈÚ ‡nL ,‰p‡OÈƒ»∆»∆»≈»»«»¿ƒ¿»»¿≈ƒ»
 ‰B‰Ë ‡È‰L Ú„È ‡Ï el‡L ;‰p‡OÈ ‰Ê È‰ ¬≈∆ƒ»∆»∆ƒ…»«∆ƒ¿»

.ÂÈ˙BÚÓ da Ô˙ ‡Ï…»«»¿»

.‡Î;˙Ó‡  È‡ ‰B‰Ëe È˙ÈaL :‰Ó‡L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»ƒ¿≈ƒ¿»¬ƒ∆¡∆∆
„Ú ÌL ‰È‰ elÙ‡ .Èz‰L ‰t‰ ‡e‰ Ò‡L ‰t‰L∆«∆∆»««∆∆ƒƒ¬ƒ»»»≈

‰ÈeL ‡È‰L „ÈÚnL „Á‡51ÈL ÌL LÈ Ì‡ Ï‡ . ∆»∆≈ƒ∆ƒ¿»¬»ƒ≈»¿≈
„Á‡ dÏ „ÈÚiL „Ú ,˙Ó‡ dÈ‡  ˙ÈaLpL ÌÈ„Ú≈ƒ∆ƒ¿≈≈»∆¡∆∆«∆»ƒ»∆»
„ÚÂ ,˙ÈaLpL ÌÈ„Ú ÈL ÌL eÈ‰ .‰B‰Ë ‡È‰L∆ƒ¿»»»¿≈≈ƒ∆ƒ¿≈¿≈
dÏ „ÈÚÓe B˙B‡ LÈÁÎÓ „Á‡Â ,˙‡ÓËpL „ÈÚÓ „Á‡∆»≈ƒ∆ƒ¿»¿∆»«¿ƒ≈ƒ»
ÌÈÎBk „BÚ dnÚ „ÁÈ˙ ‡ÏÂ ‰B‰Ë ‡È‰L∆ƒ¿»¿…ƒ¿«≈ƒ»≈»ƒ
‰B‰Ë ‡È‰L „ÈÚnL ‰Ê elÙ‡ ,˙ÈcÙpL „Ú ˙BÏÊÓe«»«∆ƒ¿≈¬ƒ∆∆≈ƒ∆ƒ¿»

˙zÓ BÊ È‰  ‰ÁÙL B‡ ‰M‡52. ƒ»ƒ¿»¬≈À∆∆

בשני51) רק  אותה פוסלין שאין להכחישו, יכולה שהיא
שנשבית. בא 52)עדים שנטמאה, המעיד עד אם ואפילו

אחד  עד להאמין הקילו שבשבוייה מותרת, כן גם תחילה,
בהכחשה. אפילו להכשירה

.Î˙Èa ‰eÈz‰Â ,È‡ ‰B‰Ëe È˙ÈaL :‰Ó‡L ÈÓƒ∆»¿»ƒ¿≈ƒ¿»¬ƒ¿ƒƒ»≈
È‰  ˙ÈaLpL ÌÈ„Ú ÈL e‡a Ck Á‡Â ,‡Op‰Ï ÔÈcƒ¿ƒ»≈¿««»»¿≈≈ƒ∆ƒ¿≈¬≈
ÒÎ elÙ‡Â .dz‰Ó ‡ˆz ‡ÏÂ ,‰lÁzÎÏ ‡Opz BÊƒ»≈¿«¿ƒ»¿…≈≈≈∆≈»«¬ƒƒ¿«

L ‡È‰ È‰Â ,È‡aL ‰ÈÁ‡‰ÈB„‡ „Èa eÈÙÏ ‰Èe «¬∆»«««¬≈ƒ¿»¿»≈¿«¬∆»
ÔÈnLÓe .‰eÈz‰L dz‰Ó ‡ˆz ‡Ï BÊ È‰ ¬≈…≈≈≈∆≈»∆ƒƒ»¿«¿ƒ

.‰„tzL „Ú ‰zÚÓ d˙B‡»≈«»«∆ƒ»∆

.‚ÎelÙ‡ ,˙‡ÓËpL Ck Á‡ ÌÈ„Ú ÈL dÏ e‡a»»¿≈≈ƒ««»∆ƒ¿»¬ƒ
‡a Ì‡Â .‡ˆz BÊ È‰  ÌÈa dÏ eÈ‰ elÙ‡Â ˙‡Oƒ»«¬ƒ»»»ƒ¬≈≈≈¿ƒ»
,È‡ ‰B‰Ëe È˙ÈaL :‰Ó‡ .ÌeÏk BÈ‡  „Á‡ „Ú≈∆»≈¿»¿»ƒ¿≈ƒ¿»¬ƒ
„Ú ÔÈzÓ :ÔÈÓB‡ ÔÈ‡  ‰B‰Ë È‡L ÌÈ„Ú ÈÏ LÈÂ¿≈ƒ≈ƒ∆¬ƒ¿»≈¿ƒ«¿ƒ«
,„BÚ ‡ÏÂ .„iÓ d˙B‡ ÔÈÈzÓ ‡l‡ ,ÌÈ„Ú‰ e‡BiL∆»»≈ƒ∆»«ƒƒ»ƒ»¿…
 ‰‡ÓË È„Ú ‰ÈÏÚ LiL ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ elÙ‡ ‡l‡∆»¬ƒ»»»∆»∆≈»∆»≈≈À¿»

.el˜‰ ‰ÈeLaL .e‡BiL „Ú d˙B‡ ÔÈÈzÓ«ƒƒ»«∆»∆ƒ¿»≈≈

.„ÎÈ‰Â ,‰ÈzL‚Â Èza ˙‡ ÈzLc˜ :Ó‡L ‡‰»»∆»«ƒ«¿ƒ∆ƒƒ¿≈«¿ƒ»«¬≈
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ÔÓ‡  ‰pË˜ ‡È‰53‰˙È‰Lk ‰ÈzL‚Â ‰ÈzLc˜ . ƒ¿«»∆¡»ƒ«¿ƒ»¿≈«¿ƒ»¿∆»¿»
d˜ÈÊÁ‰Ï ÔÓ‡ BÈ‡  ‰ÏB„‚ ‡È‰ È‰Â ,‰pË¿̃«»«¬≈ƒ¿»≈∆¡»¿«¬ƒ»

‰Leb54ÔÈa ‰ÏB„‚ ‡È‰L ÔÈa ,‰È˙È„Ùe ˙ÈaL . ¿»ƒ¿≈¿ƒƒ»≈∆ƒ¿»≈
‰Bz B˙B‡ ‰ÈÓ‡‰ ‡lL .ÔÓ‡ BÈ‡  ‰pË˜ ‡È‰L∆ƒ¿«»≈∆¡»∆…∆¡ƒ»»
Èz˙ Èza ˙‡ :Ó‡pL ,˙eLÈ‡ ÌeMÓ dÒ‡Ï ‡l‡∆»¿»¿»ƒƒ∆∆¡«∆ƒƒ»«ƒ

.˙eÊ ÌeMÓ dÏÒÙÏ ‡Ï Ï‡ ,‰f‰ LÈ‡Ï»ƒ«∆¬»…¿»¿»ƒ¿

לכהן.53) ואסורה גרושה לאב 54)להחזיקה נאמנות שיש
בגדולה. ולא הקטנה בבתו רק 

.‰ÎÏÈ‡B‰ ,‰ÈeL ÌeMÓ ÂÈÏÚ ‰Ò‡pL Ô‰k ˙L‡≈∆…≈∆∆∆¿»»»ƒ¿»ƒ
;˙Á‡ ˆÁa BnÚ e„Ï ˙zÓ BÊ È‰  ˜ÙÒ c‰Â¿«»»»≈¬≈À∆∆»ƒ¿»≈««

Ïe.BÓLÏ „ÈÓz B˙Èa Èe ÂÈa BnÚ eÈ‰iL „ ƒ¿«∆ƒ¿ƒ»»¿≈≈»ƒ¿»¿

.ÂÎÈ„BÚ‰ eÈ‰ Ì‡ :‰LaÎÂ Bˆna ‰‡aL ÈÚƒ∆»»«»¿ƒ¿¿»ƒ»»¿≈
,‰È˙BÁe ÏkÓ ÈÚ‰ ˙‡ ÔÈÙÈwÓ ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk»ƒ«»«ƒƒ∆»ƒƒ»∆»
‰OÚ˙Â d˙B‡ e‡iL „Ú ˙Á‡ ‰M‡ ËÏnz ‡lL È„k¿≈∆…ƒ»≈ƒ»«««∆ƒ¿»¿≈»∆
‰p‰kÏ ˙BÏeÒt dÎB˙aL ÌÈLp‰ Ïk È‰  Ô˙eLaƒ¿»¬≈»«»ƒ∆¿»¿«¿À»
‡l‡ .˙BÏÊÓe ÌÈÎBk È„BÚÏ eÏÚ ‡nL ,˙BÈeLkƒ¿∆»ƒ¿¬¿¿≈»ƒ«»∆»
.e‡aL BÓk ,‰hÓÏe ÌÈL LÏL ˙aÓ ‰˙È‰L ÈÓƒ∆»¿»ƒ«»»ƒ¿«»¿∆≈«¿

.ÊÎeÚ„È ‡ÏÂ ˙Á‡ ‰M‡ ËÏnzL LÙ‡ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»∆¿»∆ƒ»≈ƒ»««¿…≈¿
dÈ‡ elÙ‡ ,˙Á‡ ‰‡BÁÓ ÈÚa ‰È‰zL B‡ ,da»∆ƒ¿∆»ƒ«¬»««¬ƒ≈»
.Ïk‰ ÏÚ ˙ÏvÓ BÊ È‰  ˙Á‡ ‰M‡ ‡l‡ ˙˜ÊÁÓ«¬∆∆∆»ƒ»««¬≈«∆∆««…

.ÁÎÈ‡ ‰B‰Ë :‰Ó‡L ‰M‡ ÏkL ?˙ÏvÓ „ˆÈk≈««∆∆∆»ƒ»∆»¿»¿»¬ƒ
‰ÏBÎiL CBzÓ .„Ú dÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,˙Ó‡ ∆¡∆∆¿««ƒ∆≈»≈ƒ∆¿»
È˙ÈÈ‰ ‰‡BÁna B‡ ÈÚ‰ ‰LaÎpLk ÈzËÏÓ :ÓBÏ«ƒ¿«¿ƒ¿∆ƒ¿¿»»ƒ««¬»»ƒƒ
‡ÏÂ È˙‡aÁ ‡ÏÂ ÈzËÏÓ ‡Ï :ÓBÏ ˙Ó‡ ,ÈzÏvÂ¿ƒ«¿ƒ∆¡∆∆«…ƒ¿«¿ƒ¿…∆¿≈ƒ¿…

.È˙‡ÓËƒ¿≈ƒ

.ËÎ,˙eÎÏÓ d˙B‡ ÏL „e„‚a ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿∆»«¿
ÔÈLLBÁ CÎÈÙÏ ,ÔÈ‡È ÔÈ‡Â ÈÚa ÔÈMÈ˙Ó Ì‰L∆≈ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿≈¿≈ƒ¿ƒ»¿ƒ
˙Á‡ ˙eÎÏÓ ÏL „e„b Ï‡ ;eÏÚa ‡nL Ì‰Ï»∆∆»»¬¬»¿∆«¿«∆∆
ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÌÈLp‰ eÒ‡ ‡Ï  ÚÂ ÛËLÂ ËLtL∆»«¿»«¿»«…∆∆¿«»ƒƒ¿≈∆≈
.Ì‰Ï ÔÈÁBe ÏÏLa ÌÈ˜ÒBÚ Ô‰L ,ÏÚÏ È‡t Ì‰Ï»∆¿«ƒ¿…∆≈¿ƒ¿»»¿ƒ»∆
eÙ„L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô˙eLa eOÚÂ ÌÈL eL Ì‡Â¿ƒ»»ƒ¿«¬ƒ¿»««ƒ∆»¿
Ô‰ È‰  Ì„iÓ Ô˙B‡ eÏÈv‰Â Ï‡OÈ Ì‰ÈÁ‡«¬≈∆ƒ¿»≈¿ƒƒ»ƒ»»¬≈≈

.˙BeÒ‡¬

.ÏÏÚ ,˙BÏÊÓe ÌÈÎBk È„BÚ „Èa ‰LaÁpL ‰M‡‰»ƒ»∆∆¿¿»¿«¿≈»ƒ«»«
˙zÓ  ÔBÓÓ È„È55.‰p‰kÏ ‰eÒ‡  ˙BLÙ È„È ÏÚ , ¿≈»À∆∆«¿≈¿»¬»«¿À»

ÂÈÏÚ ‰Ò‡  Ô‰k dÏÚa ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏe56‰na . ¿ƒ»ƒ»»«¿»…≈∆∆¿»»»«∆
ÏÚ ‰ÙÈwz Ï‡OÈ „iL ÔÓÊa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆«ƒ¿»≈«ƒ»«
ÔÓÊa Ï‡ ;Ì‰Ó ÔÈ‡È Ì‰Â ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk È„BÚ‰»¿≈»ƒ«»¿≈¿≈ƒ≈∆¬»ƒ¿«

wz ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk È„BÚ‰ „iLÈ„È ÏÚ elÙ‡  ‰ÙÈ ∆«»¿≈»ƒ«»«ƒ»¬ƒ«¿≈
˙BÏÊÓe ÌÈÎBk È„BÚ ˙eLa ˙ÈOÚpL ÔÂÈk ,ÔBÓÓ»≈»∆«¬≈ƒ¿¿≈»ƒ«»
BÓk ,‰ÈeLk ,„Á‡ dÏ „ÈÚ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ .‰Ò‡∆∆¿»∆»ƒ≈≈ƒ»∆»ƒ¿»¿

.e‡aL∆≈«¿

אותה.55) יבעלו אם ממונם שיפסידו אבל 56)שמפחדים
נתרצתה  שמא חוששים שאין לבעלה מותרת ישראל אשת

ישראל. לבעלה מותרת הרי  ובאונס  היא,

     
ומה 1) מדבריהם, וחלל בתורה האמורה חללה זו אי  יבאר

מאלו; אלו שנשאו ומשוחררים וגרים חלל ספק  לזה; זה בין
את  הפוסל כל עומדות; הן כשרות בחזקת המשפחות כל
ומי ערער; עליה שקרא משפחה לו; שחוששין אחרים
משפחה  ודין ושותק ; – חלל או נתין או ממזר לו שקורין

חלל. ספק  בה שנתערב 

.‡ÔÎÂ .‰p‰k eq‡Ó ‰„ÏBpL BÊ ?‰ÏÏÁ ‡È‰ BÊ È‡≈ƒ¬»»∆¿»≈ƒ¿À»¿≈
 Ô‰ÎÏ ‰ÏÚpL ‰p‰kÏ ˙BeÒ‡‰ ÌÈLp‰ ÔÓ ˙Á‡««ƒ«»ƒ»¬«¿À»∆ƒ¿¬»¿…≈
‡Ï  ‰Ú‰ ÚL BÓˆÚ Ô‰k‰ Ï‡ .‰ÏlÁ˙ƒ¿«¿»¬»«…≈«¿∆»«»¬≈»…

ÏlÁ˙. ƒ¿«≈

מתחלל".2) ואין עבירה שעבר עצמו... "הוא

.ÔÈa dk„k ÔÈa] ,‰‚‚La B‡ Ò‡a ‰ÏÚpL ÔÈe≈∆ƒ¿¬»¿…∆ƒ¿»»≈¿«¿»≈
‡e‰Â .‰ÏlÁ˙ da ‰Ú‰MÓ  [dk„k ‡lL ∆…¿«¿»ƒ∆∆¡»»ƒ¿«¿»¿
‰ÏÚÓÂ „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa Ô‰k ‰È‰iL, ∆ƒ¿∆…≈∆≈«»ƒ¿∆»»«¿»

„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙a BÏ ‰eÒ‡‰ BÊ ‰È‰˙Â¿ƒ¿∆»¬»«»»ƒ¿∆»
‰ÏÚÓÂ. »«¿»

נאמר.3) לביאה.4)וזה לביאה.5)שראוי  הראויה

.‚ÏÚ ‡aL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa Ô‰k ?„ˆÈk≈«…≈∆≈«»ƒ¿∆»∆»«
B‡ ,Ô‰ÈÏÚ ‡aL ÏB„b Ô‰ÎÂ ,‰Bf‰ ÏÚ B‡ ‰Leb‰«¿»««»¿…≈»∆»¬≈∆

‡OpL B‡ ,‰ÓÏ‡‰ ÏÚÈ‰  ‰ÈÏÚ ‡e ‰ÏeÚa «»«¿»»∆»»¿»»»∆»¬≈
ÌÏBÚÏ eÏlÁ˙ el‡‰Ê ÔÈa ,Ôa ‰pnÓ „ÈÏB‰ Ì‡Â . ≈ƒ¿«¿¿»¿ƒƒƒ∆»≈≈∆

ÏÏÁ „Ïe‰  Á‡ Ô‰k ÔÈa dÏlÁLÔ‰k Ï‡ . ∆ƒ¿»≈…≈«≈«»»»»¬»…≈
‰Lb˙ B‡ ‰ÓÏ‡˙Â ,‰p‰k Èeq‡Ó ‰M‡ LcwL∆ƒ≈ƒ»≈ƒ≈¿À»¿ƒ¿«¿¿»ƒ¿»¿»

‰ÏlÁ˙ ‡Ï  ÔÈÒe‡‰ ÔÓÈt ÏÚ Û‡ ,˙‡O Ì‡Â . ƒ»≈ƒ…ƒ¿«¿»¿ƒƒ»««ƒ
‰ÏlÁ˙  ‰ÏÚ ‡lL˙˜ÊÁa ‰‡eO ÏkL ; ∆…ƒ¿¬»ƒ¿«¿»∆»¿»¿∆¿«

‡È‰ ‰ÏeÚa.‰Ïe˙a ˙‡ˆÓpL Èt ÏÚ Û‡ , ¿»ƒ««ƒ∆ƒ¿≈¿»

חללה.6) נעשית אינה - אותה קידש לא אם אבל שקידש,
זו.7) מביאה הולידה לא אם אפילו ככתוב :8)כלומר,

זרעו". יחלל מן 9)"ולא נתגרשו... או "נתארמלו
לכהונה, כשרות נתארמלו אם פירוש: כשרות", האיסורין
שייך  לא נתגרשו ואם בתרומה, מותרת כהן בת היא ואם
אלא  לכהן, אסורה גרושה שהרי  לכהונה, מותרות לומר
בת  היא אם אבל כהן, בת היא אם בתרומה לאכול כשרות

בתרומה. אוכלת אינה הנישואין 10)ישראל "מן
נבעלו. לא אפילו משמע  אלמנה...11)פסולות", "בתולה

לחופה". משנכנסה קיימא בעולה "דבחזקת מנה" כתובתן

.„‡Ï  ıÚ ˙kÓ B‡ ˙‚Ba ‡OpL ÏB„b Ô‰k…≈»∆»»∆∆À«≈…
dÏlÁ‡Ï  ÔÈ‡eO ‡Ïa ‰ÏeÚa ÏÚa Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿»¿≈ƒ»«¿»¿…ƒƒ…

dÏlÁ. ƒ¿»

לקיימה.12) מותר נשאה אם בדיעבד, שרק 13)שהרי 
יקח ", בבתוליה אשה "והוא עשה על עובר הוא בנישואין
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צז                 
         

עובר  אינו נישואין בדרך שלא הבעולה על בא אם אבל
אולם  קדשה", תהיה "לא לאו על עובר הוא כן אמנם עליה,
כהונה. מאיסורי  אלא חלל ואין כהונה מאיסורי  אינו זה לאו

.‰B‡ ,‰cpÓ ıeÁ ˙BÈÚ‰ ÔÓ ‰ÂÚ ÏÚ ‡a‰ Ô‰k…≈«»«∆¿»ƒ»¬»ƒƒ»
Ïka ÔÈÂM‰ ÔÈÂ‡Ï ÈiÁÓ ˙Á‡ ÏÚd˙B‡ ‰OÚ  «««≈«»≈»ƒ«»ƒ«…»»»

‰BÊ‰iL ‰‡Èa ‰ÈÏÚ ‡e ÊÁ .e‡aL BÓk ,, »¿∆≈«¿»«»»∆»ƒ»¿ƒ»
‰pnÓ BÚÊÂ ,‰ÏÏÁ ˙ÈOÚ  Á‡ Ô‰k ÔÈa ‡e‰ ÔÈa≈≈…≈«≈«¬≈¬»»¿«¿ƒ∆»

CÎÈÙÏ .ÌÈÏÏÁ‡aL Ô‰k ,ÌÈÏ ‰˜e˜Ê ÏÚ ¬»ƒ¿ƒ»…≈∆»«¿»¿»»
BÈ‡L ÈÙÏ ,Lk „Ïe‰  ‰BL‡ ‰‡ÈaÓ ‰aÚ˙Â¿ƒ¿«¿»ƒƒ»ƒ»«»»»≈¿ƒ∆≈

‰BÊ ˙ÈOÚÂ ,‰p‰k Èeq‡Ó‰‡Èa ‰ÈÏÚ ‡e ÊÁ . ≈ƒ≈¿À»¿«¬≈»»«»»∆»ƒ»
ÈÙÏ ,ÏÏÁ d„ÏÂe ‰ÏÏÁ ‡È‰  ‰„ÏÈÂ ‰aÚ˙ ,‰iL¿ƒ»ƒ¿«¿»¿»¿»ƒ¬»»¿»»»»¿ƒ

.‰p‰k Èeq‡Ó ‡e‰L∆≈ƒ≈¿À»

לו.14) להנשא אסורה הבא 15)והיא "כהן חללה, ולא
משוי לא חללה אותה), (עושה לה משוי  זונה אחותו, על

כהונה. מאיסורי  זה שאין מפני  לו 16)לה", אסורה והיא
זונה. נעשית שהרי  כהונה, שניה 17)מאיסורי  שביאה

חללים. וזרעו חללה, אותה מצא 18)עושה לא רבינו
ליבם, זקוקה על בבא אלא כשר יהא שהבן אחרת דוגמא
הבן  הממזרת על בבא וכן ממזר, הבן כריתות בחייבי  שהרי 

זונה".19)ממזר. עשאה זר, עליה שבא "יבמה

.ÂdÏlÁ  ˙ÁLÓ‰Â ˙Bib‰ ÏÚ ‡a‰ Ô‰k ÔÎÂ, ¿≈…≈«»««ƒ∆¿«¿À¿∆∆ƒ¿»
„Ïe‰  ‰cp‰ ÏÚ ‡a‰ Ô‰k .ÌÈÏÏÁ ‰pnÓ BÚÊÂ¿«¿ƒ∆»¬»ƒ…≈«»««ƒ»«»»
,ÌÈ‰ka „ÁÈÓ ‰cp‰ eq‡ ÔÈ‡L ,ÏÏÁ BÈ‡Â Lk»≈¿≈»»∆≈ƒ«ƒ»¿À»«…¬ƒ

.Ïka ‰ÂL ‡l‡∆»»∆«…

זונה.20) משום לו שאסורה

.Ê,Á‡Ó ÔÈa epnÓ ÔÈa ,˙aÚÓ ‰Le‚ ‡OpL Ô‰k…≈∆»»¿»¿À∆∆≈ƒ∆≈≈«≈
‡a ‡Ï È‰L ,Lk „Ïe‰  ‰ÏÏÁ ‡È‰Lk ‰„ÏÈÂ¿»¿»¿∆ƒ¬»»«»»»≈∆¬≈…»

‰Ú ˙thÓ. ƒƒ«¬≈»

בעבירה".21) יצירתו "חלל

.Á.Ì‰ÈcÓ Ô‰ÎÏ ‰eÒ‡ ‰ˆeÏÁ‰L e‡a k¿»≈«¿∆«¬»¬»¿…≈ƒƒ¿≈∆
‰ÏÏÁ BÊ È‰  ‰ˆeÏÁ‰ ÏÚ ‡aL Ô‰k ,CÎÈÙÏ¿ƒ»…≈∆»««¬»¬≈¬»»
‡aL Ô‰k Ï‡ .Ô‰ÈcÓ Ïk‰Â ,ÌÈÏÏÁ Ô‰kÓ dÚÊÂ¿«¿»ƒ…≈¬»ƒ¿«…ƒƒ¿≈∆¬»…≈∆»
‰pnÓ BÚÊÂ ‰Lk ‡È‰  ˙BiM‰Ó ˙Á‡ ÏÚ«««≈«¿ƒƒ¿≈»¿«¿ƒ∆»
,‡e‰ Ïka ‰ÂM‰ eq‡  ˙BiM‰ eq‡L ;ÌÈLk¿≈ƒ∆ƒ«¿ƒƒ«»∆«…

.ÌÈ‰ka „ÁÈÓ BÈ‡Â¿≈¿À»«…¬ƒ

.ËB‡ ˙Bib ˜ÙÒ ÔB‚k ,‰BÊ ˜ÙÒ ÏÚ ‡aL Ô‰k…≈∆»«¿≈»¿¿≈ƒ∆
ÏB„b Ô‰k ÔÎÂ ,‰Leb ˜ÙÒ ÏÚ ‡aL B‡ ,˙ÁLÓ¿À¿∆∆∆»«¿≈¿»¿≈…≈»
d„ÏÂe ,‰ÏÏÁ ˜ÙÒ BÊ È‰  ‰ÓÏ‡ ˜ÙÒ ÏÚ ‡aL∆»«¿≈«¿»»¬≈¿≈¬»»¿»»

.ÏÏÁ ˜ÙÒ¿≈»»

.È‡ˆÓÏÏÁÂ ,‰Bz‰ ÔÓ ÏÏÁ :‰LÏL ÌÈÏÏÁ‰ e ƒ¿¿«¬»ƒ¿»»»ƒ«»¿»»
Ì‰ÈcÓÂÈÏÚ ÔÈ˙B ÏÏÁ ˜ÙÒ ÏÎÂ .ÏÏÁ ˜ÙÒe , ƒƒ¿≈∆¿≈»»¿»¿≈»»¿ƒ»»

‰Óeza ÏÎB‡ BÈ‡ :Ï‡OÈ ÈÓÁÂ ÌÈ‰k ÈÓÁ, À¿≈…¬ƒ¿À¿≈ƒ¿»≈≈≈«¿»
ÌÈ˙ÓÏ ‡nhÓ ‡ÏÂÔ‰ÎÏ ‰Èe‡‰ ‰M‡ ‡OBÂ ,. ¿…ƒ«≈¿≈ƒ¿≈ƒ»»¿»¿…≈

ÏÎ‡ Ì‡ÂB˙B‡ ÔÈkÓ  ‰Le‚ ‡O B‡ ‡ÓË B‡ ¿ƒ»«ƒ¿»»»¿»«ƒ

˙ecÓ ˙kÓÌ‰Èc ÏL ÏÏÁa ÔÈc‰ ‡e‰Â .Ï‡ . «««¿¿«ƒ∆»»∆ƒ¿≈∆¬»
‰Le‚ ‡OBÂ ,Êk ‡e‰ È‰  È‡ce‰ ‰Bz ÏL ÏÏÁ»»∆»«««¬≈¿»¿≈¿»
Èa ÌÈ‰k‰ Ï‡ Ó‡ :Ó‡pL ;ÌÈ˙ÓÏ ‡nhÓeƒ«≈¿≈ƒ∆∆¡«¡…∆«…¬ƒ¿≈
eÈ‰iL „Ú ,Ô‰‡ Èa Ì‰L Èt ÏÚ Û‡  Ô‰‡«¬…««ƒ∆≈¿≈«¬…«∆ƒ¿

Ìe‰Îa. ¿ƒ»

החלוצה.22) על שבא ודאי23)כהן חלל הוא שמא
דבר". לכל כזר "שהחלל תרומה לאכול אולי24)שאסור

ליטמא. שאסור כשר, כהן חלל.25)הוא אינו שמא
מלקין 27)תרומה.26) שאין תורה, של מלקות לא אבל

הספק . על התורה אותו 28)מן מכין תורה של ספק  שעל
דבריהם. של מאיסור גרע  שלא מרדות שנותנים 29)מכת

אם  מלקות, לענין אבל ישראל. וחומרי  כהנים חומרי  עליו
מלקין  לכהן הפסולות נשים על בא אם או למתים נטמא
כשר. כהן הוא התורה שמן מכיון התורה, מן אותו

לומר:30) תלמוד חללים, (להתפרש) יכול אהרן "בני 
חללים". יצאו הכהנים,

.‡ÈeÒ‡  ‰ÏÏÁÂ ‰BÊ ‡OÏ eÒ‡ ‡e‰L ÎÊ Ô‰k…≈»»∆»ƒ»»«¬»»»
Ï‡ .e‡aL BÓk ,‰BÊk ‡È‰L ,˙ÁLÓe ˙Bi‚a¿ƒ∆¿À¿∆∆∆ƒ¿»¿∆≈«¿¬»
‡lL .ÁLÓÏÂ ‚Ïe ÏÏÁÏ ‡Op‰Ï ˙zÓ ˙‰k‰«…∆∆À∆∆¿ƒ»≈¿»»¿≈¿ƒ¿À¿»∆…
Ô‰‡ Èa :Ó‡pL ;ÔÈÏeÒÙÏ ‡Op‰Ï ˙BLk e‰Ê‰À¿¬¿≈¿ƒ»≈ƒ¿ƒ∆∆¡«¿≈«¬…
˙ÊÓÓ ‡OÏ zÓ b‰ ‡ˆÓ .Ô‰‡ ˙Ba ‡ÏÂ ¿…¿«¬…ƒ¿»«≈À»ƒ»«¿∆∆

˙‰k ‡OÏÂ. ¿ƒ»…∆∆

בממזרת".31) ומותר בכהנת מותר גר "והלכתא,

.Èe„ÈÏB‰Â el‡Ó el‡ e‡OpL ÌÈÁLÓe ÌÈb≈ƒ¿À¿»ƒ∆»¿≈≈≈¿ƒ
Ú˙ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,˙BB„ ‰nk Á‡Ï elÙ‡ ,˙a«¬ƒ¿«««»ƒ¿…ƒ¿»≈

Ô‰ÎÏ ‰eÒ‡ ˙a‰ d˙B‡ È‰  Ï‡OÈ ÚÊ Ô‰a. »∆∆«ƒ¿»≈¬≈»««¬»¿…≈
‡ˆz ‡Ï  ˙‡O Ì‡Âd˙„ÏÂ d˙B‰Â ÏÈ‡B‰ , ¿ƒƒ»…≈≈ƒ¿»»¿≈»»

B‡ ,Ï‡OÈ ˙a ‡OpL ÁLÓ B‡ b Ï‡ .‰M„˜aƒ¿À»¬»≈¿À¿»∆»»«ƒ¿»≈
‰LÎ Bza  ˙ÁLÓ B‡ ˙Bi‚ ‡OpL Ï‡OÈƒ¿»≈∆»»ƒ∆¿À¿∆∆ƒ¿≈»

‰lÁzÎÏ ‰p‰kÏ. «¿À»¿«¿ƒ»

(מעלה)32) סלסול כהנים נהגו המקדש, בית שחרב  "ומיום
בתו  גיורת, שנשא גר הסובר יעקב " בן אליעזר כרבי  בעצמן

לכהונה. כרבי33)פסולה ממנו" אותה מוציאין אין "נשא
לכהונה". כשרה בתו גיורת, שנשא גר "אף  האומר יוסי 

האם.34) מצד או האב  מצד ישראל זרע  בה שנתערב  מפני 

.‚ÈÈL ÈˆÓ ÔÎÂ ,Ï‡OÈ ˙a ‡OpL ÈBnÚ b≈«ƒ∆»»«ƒ¿»≈¿≈ƒ¿ƒ≈ƒ
È‰Â ‰Úa Ì˙‡ÈaL Èt ÏÚ Û‡ ,Ï‡OÈ ˙a ‡OpL∆»»«ƒ¿»≈««ƒ∆ƒ»»«¬≈»«¬≈
˙BLk Ì‰È˙Ba  e‡aL BÓk ,˙BBÊ Ô‰È˙BL¿≈∆¿∆≈«¿¿≈∆¿≈

.‰lÁzÎÏ ‰p‰kÏ«¿À»¿«¿ƒ»

.„ÈÔÎÂ .ÌÈÏÏÁ ‰pnÓ BÚÊ  ‰Lk ‡OpL ÏÏÁ»»∆»»¿≈»«¿ƒ∆»¬»ƒ¿≈
Îf‰ ÏÏÁ‰ ÔaL .Bc ÛÏ‡ Á‡ elÙ‡Â ,Ba Ôa Ôa∆∆¿«¬ƒ««∆∆∆∆∆»»«»»
‡È‰ ‰eÒ‡  ˙a ‰˙È‰ Ì‡Â .ÌÏBÚÏ ÏÏÁ ‡e‰»»¿»¿ƒ»¿»«¬»ƒ
‡OpL Ï‡OÈ Ï‡ .‰ÏÏÁ ‡È‰ È‰L ,‰p‰kÏ«¿À»∆¬≈ƒ¬»»¬»ƒ¿»≈∆»»
BÊ È‰  ˙ ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Lk „Ïe‰  ‰ÏÏÁ¬»»«»»»≈¿ƒ»ƒ»¿»«¬≈

.‰lÁzÎÏ ‰p‰kÏ ‡Opzƒ»≈«¿À»¿«¿ƒ»
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צח                
         

.ÂË,‰Êa ‰Ê ‡BÏ ÔÈzÓ  ÌÈÏ‡OÈÂ ÌÈiÂÏe ÌÈ‰k…¬ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿¿≈ƒÀ»ƒ»∆»∆
Îf‰ Á‡ CÏB‰ „Ïe‰ÂÌÈÏÏÁÂ ÌÈÏ‡OÈÂ ÌÈiÂÏ) . ¿«»»≈«««»»¿ƒƒ¿ƒ¿¿≈ƒ«¬»ƒ

Îf‰ Á‡ CÏB‰ „Ïe‰Â ,‰Êa ‰Ê ‡BÏ ÌÈzÓ (. À»ƒ»∆»∆¿«»»≈«««»»
˙Èa  Ì˙‡ ˙ÈÏ Ì˙ÁtLÓ ÏÚ e„ÏÈ˙iÂ :Ó‡pL∆∆¡««ƒ¿«¿«ƒ¿¿…»¿≈¬…»≈

.BzÁtLÓ Bn‡ ˙Èa ÔÈ‡Â ,BzÁtLÓ ‡e‰ ÂÈ‡»ƒƒ¿«¿¿≈≈ƒƒ¿«¿

לוי .35) הוא לוי , האב  ואם כהן. הוא הולד כהן, האב  ואם
גם 36) כשר, הוא האב  ואם חלל. הולד חלל, הוא האב  ואם

שיש  מקום "כל חללה. היא שהאם אף ֿעלֿפי  כשר, הולד
ואי הזכר".קידושין אחר הולך הולד עבירה, ן

.ÊËÌÈ„ÚÂ ÌÈb ,ÌÈÏÏÁÂ ÌÈÏ‡OÈÂ ÌÈiÂÏ¿ƒƒ¿ƒ¿¿≈ƒ«¬»ƒ≈ƒ«¬»ƒ
ÁLÓ‰Â b‰Â .‰Êa ‰Ê ‡BÏ ÌÈzÓ  ÌÈÁLÓ¿À¿»ƒÀ»ƒ»∆»∆¿«≈¿«¿À¿»
Ôa‰ È‰  ‰ÏÏÁ B‡ ˙ÈÏ‡OÈ B‡ ‰iÂÏ ‡OpL∆»»¿ƒ»ƒ¿¿≈ƒ¬»»¬≈«≈

ÈÏ‡OÈ˙Bi‚ e‡OpL ÏÏÁ B‡ ÈÂÏ B‡ ÈÏ‡OÈÂ . ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ≈ƒ»»∆»¿ƒ∆
.Îf‰ Á‡ CÏB‰ „Ïe‰  ˙ÁLÓ B‡¿À¿∆∆«»»≈«««»»

שיש 37) מקום כל שאמרו: ואף ֿעלֿפי  בממזרת, ואסור
אחר  כלומר הזכר, אחר הולך הולד עבירה, ואין קידושין
נאמר  זה כלל - בממזרת מותר וגר גר, הוא הרי  והאב  האב ,
שנשא  גר וכן גר. כשהוא לא אבל ישראל, הוא כשהאב  רק 

כאמו. ממזר הולד - לו מותרת שהיא ממזרת,

.ÊÈ˙eLk ˙˜ÊÁa ˙BÁtLÓ‰ ÏkÔ‰Ó ‡OÏ zÓe , »«ƒ¿»¿∆¿««¿À»ƒ»≈∆
˙BÁtLÓ ÈzL ˙È‡ Ì‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»¿««ƒ≈ƒ»ƒ»¿≈ƒ¿»

BÊa BÊ ˙Bb˙nL‡È‰L ‰ÁtLÓ ˙È‡ B‡ ,„ÈÓz ∆ƒ¿»»»ƒ»ƒ»ƒ¿»»∆ƒ
‰ÈÓe ‰vÓ ˙ÏÚa‡e‰L LÈ‡ ˙È‡ B‡ ,„ÈÓz «¬««»¿ƒ»»ƒ»ƒ»ƒ∆

˙BÈa ÌÈt ÊÚÂ Ïk‰ ÌÚ ‰ÈÓ ‰aÓÔÈLLBÁ  «¿∆¿ƒ»ƒ«…¿«»ƒ¿≈¿ƒ
.Ì‰ ˙eÏÒt ÈÓÈÒ el‡L ;Ô‰Ó ˜Á˙‰Ï Èe‡Â ,Ô‰Ï»∆¿»¿ƒ¿«≈≈∆∆≈ƒ»≈«¿≈
ıÓL Ô˙BpL ÔB‚k ,„ÈÓz ÌÈÁ‡ ˙‡ ÏÒBt‰ ÔÎÂ¿≈«≈∆¬≈ƒ»ƒ¿∆≈∆∆
ÌÈÊÓÓ Ô‰L Ô‰ÈÏÚ ÓB‡Â ÌÈ„ÈÁÈa B‡ ˙BÁtLÓa¿ƒ¿»ƒƒƒ¿≈¬≈∆∆≈«¿≈ƒ
Ì‰L Ô‰Ï Ó‡ Ì‡Â ;‡e‰ ÊÓÓ ‡nL BÏ ÔÈLLBÁ ¿ƒ∆»«¿≈¿ƒ»«»∆∆≈
ÏÒBt‰ ÏkL .‡e‰ „Ú ‡nL BÏ ÔÈLLBÁ  ÌÈ„Ú¬»ƒ¿ƒ∆»∆∆∆»«≈
B‡ ÌÈt ˙efÚ Ba LiL ÈÓ Ïk ÔÎÂ .ÏÒBt BÓeÓa ¿≈¿≈»ƒ∆≈«»ƒ

ÊÎ‡ „ÒÁ Ì‰Ï ÏÓB‚ BÈ‡Â ˙Bia‰ ˙‡ ‡BOÂ ˙ei «¿¿ƒ¿≈∆«¿ƒ¿≈≈»∆∆∆
ÈBÚ‚ ‡nL ˙BÈa BÏ ÔÈLLBÁÈÓÈqL .‡e‰ ¿ƒ¿≈∆»ƒ¿ƒ∆ƒ»≈

ÈÏÓB‚Â ÌÈÓÁ ,ÔÈLia :‰LB„w‰ ‰n‡‰ Ï‡OÈƒ¿»≈»À»«¿»«¿»ƒ«¬»ƒ¿¿≈
ÈaÓ ‡Ï ÌÈÚb‰Â :ÓB‡ ‡e‰ ÌÈBÚbe ;ÌÈ„ÒÁ¬»ƒ«ƒ¿ƒ≈¿«ƒ¿…ƒ…ƒ¿≈
‡ÏÂ eÒit˙ ‡ÏÂ Ì‰Èt efÚ‰L ÈÙÏ ,‰n‰ Ï‡OÈƒ¿»≈≈»¿ƒ∆≈≈¿≈∆¿…ƒ¿«¿¿…
ÏÁÓÏ „ÒÁ Ï‡OÈÏ eÏÓ‚ ‡ÏÂ ,Ïe‡L Èa ÏÚ eÓÁƒ¬«¿≈»¿…»¿¿ƒ¿»≈∆∆ƒ¿…
.‰lÁza ÌeÈÁ‰Â „ÒÁ Ì‰nÚ eOÚ Ì‰Â ,ÌkÏÓ ÈÏƒ¿≈«¿»¿≈»ƒ»∆∆∆¿∆¡«¿ƒ»

הן 38) כשרות בחזקת משפחות כל אומרים, חכמים "אבל
בזו,39)עומדות". זו המתגרות משפחות שתי  ראית "אם

מהן. באחת יש פסול אדם 40)שמץ  בני  שני  ראית "אם
מהן". באחד יש פסול שמץ  בזה, זה שמתגרים

וכולם 41) אימר, בן לפשחור לו היו עבדיו מאות "ארבע 
אלא  אינו פנים, עזות בו שיש כהן וכל בכהונה. נטמעו

(דוד)42)מהם". הוא הגבעונים) (על עליהם גזר "ולמה
בהם". שהיתה ואכזריות עזות שראה לפי  וביתֿדינו,

.ÁÈe„ÈÚÈL ‡e‰Â ,ÚÚ ‰ÈÏÚ ‡wL ‰ÁtLÓƒ¿»»∆»»»∆»«¿»¿∆»ƒ

ÌÈLÔ‰a LiL B‡ ÏÏÁ B‡ ÊÓÓ Ô‰a Ú˙pL ¿«ƒ∆ƒ¿»≈»∆«¿≈»»∆≈»∆
˙e„Ú ‡È‰ ÌÈ‰k ˙ÁtLÓ Ì‡Â .˜ÙÒ ‰Ê È‰  «¿¬≈∆»≈¿ƒƒ¿««…¬ƒƒ

‡OÈ ‡ÏÚa‡ ‰ÈÏÚ ˜ciL „Ú ‰M‡ ‰pnÓ …ƒ»ƒ∆»ƒ»«∆ƒ¿…»∆»«¿«
‰ÓL Ô‰L ˙B‰n‡È‡ Ì‡Â ,dn‡ Ì‡Â ,dn‡ : ƒ»∆≈¿…∆ƒ»¿≈ƒ»¿≈¬ƒ

Ì‡ ÏÚ ˜„Ba ‡e‰ ÔÎÂ ;dn‡ È‡ Ì‡ Ì‡Â ,dn‡ƒ»¿≈≈¬ƒƒ»¿≈≈«≈
È‡ Ì‡ Ì‡Â ,‰È‡ È‡ Ì‡Â ,‰È‡ Ì‡ Ì‡Â ,‰È‡»ƒ»¿≈≈»ƒ»¿≈¬ƒ»ƒ»¿≈≈¬ƒ

.‰È‡»ƒ»

ההלכה 43) שלפי  מכיון משנים". פחות ערעור "אין
ורוצים  עומדות" הן כשרות בחזקת משפחות "כל הקודמת:
שיעידו. שנים צריכים לכן מחזקתה, אותה להוציא

בממזר 44) כמו "שנתערב " עבדות בפסול כתב  לא רבינו
אי ֿאפשר  עדיין עבדות, במשפחה נתערב  שאם מפני  ובחלל,
התערובות, בני  כל את שחרר שאולי  המשפחה את לפסול
בעל  וכופין שפחה... בולד ישראלית ולד "נתערב  אם שהרי 
בלשונו, רבינו דקדק  לכן שניהם". את ומשחרר השפחה
במשפחה  יש זה שברגע  כלומר, עבדות" בהן "שיש וכתב 

אם 45)עבדות. שעבד מפני  עבד", "או כתב  לא רבינו
כשר, הרי  הולד ישראל, בת על בא כלומר בישראל, נתערב 
כשר  הוא לכהונה ואפילו ג. הלכה טו פרק  למעלה כמבואר
דהערעור  כלומר, "עבדות". רבינו כתב  לכן רבינו, לדעת
משפחה  הנולד שוולד ושפחות, עבדים במשפחה שיש הוא
מן  נולד דשמא עבד, ספק  היא המשפחה וכל עבד, הוא

חללות 46)השפחה. פסול משום הבדיקה שעיקר כהן.
ממזרות. פסול גם לבדוק  הצריכו חללות, ומשום

צריך 47) הארבע , בדיקת "שמפני  ואמותיהן. הן כלומר
הוא  אלאֿאםֿכן יפה נבדקות הארבע  שאין האחרות, לבדוק 

מהן". שלמעלה בודק 

.ËÈÌiÂÏ ÚÚ ‰ÈÏÚ ‡wL BÊ ‰ÁtLÓ ‰˙È‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»ƒ¿»»∆»»»∆»«¿»¿ƒƒ
ÌÈÏ‡OÈ B‡„Á‡ ‚eÊ Ì‰Ï ˜cÏ ÛÈÒBÓ , ƒ¿¿≈ƒƒƒ¿…»∆∆»

ÌiÂÏa eÚ‰L .˙B‰n‡ OÚ ˜„Ba ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»≈∆∆ƒ»∆»≈ƒ¿ƒƒ
.ÌÈ‰k‰ ÔÓ ˙È ÌÈÏ‡OÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ»≈ƒ«…¬ƒ

ואף ֿעלֿפי48) זו. ממשפחה אשה לישא רוצה וכהן
שנשא  "ישראל חללות פסול חשש אין וישראלים שבלוים
לכהונה  תנשא זו הרי  בת, היתה אם כשר... הולד חללה,
לכהן  שהצריכו מפני  אולם יד), הלכה (למעלה לכתחילה"
לבדוק  הצריכו חללות, פסול משום כהנים במשפחת לבדוק 
לוים  במשפחות אפילו שייך וזה ממזרות, פסול משום גם

והטעם:49)וישראלים. אביה. אם אם ואם אמה אם אם
בשכניו. האדם שידבק  כדי  קנס ,

.ÎÏk ,ÌÈL‡‰L ÈtÓ ?„Ïa ÌÈLpa ˜„Ba ‰nÏÂ¿»»≈«»ƒƒ¿«ƒ¿≈∆»¬»ƒ»
LiL ÏeÒÙa BÁ ˙‡ ÛÁÈ ,‰Ê ÌÚ ‰Ê eÈiL ˙Ú≈∆»ƒ∆ƒ∆¿»≈∆¬≈ƒ¿∆≈
Ï‡ .ÚÓL ‰È‰  ÏeÒt ÌL ‰È‰ el‡Â ;BÒeÁÈa¿ƒ¿ƒ»»»¿»»ƒ¿»¬»

.ÔÈÒÁBÈa ˙BÙÁÓ ÔÈ‡ ÌÈLp‰«»ƒ≈¿»¿¿¬ƒ

.‡ÎBÊ ‰ÁtLnÓ ‡OÏ ‰ˆiLk LÈ‡‰ ˜cÈ ‰nÏÂ¿»»ƒ¿…»ƒ¿∆ƒ¿∆ƒ»ƒƒ¿»»
?Ô‰Ï ‡OpzL ‰M‡ ˜cz ‡ÏÂ ,d˙˜ÊÁ ‰Úe‰L∆¿»∆¿»»¿…ƒ¿…ƒ»∆ƒ»≈»∆

ÔÈÏeÒÙÏ ‡Op‰Ï ˙BLk e‰Ê‰ ‡lL ÈtÓ. ƒ¿≈∆…À¿¬¿≈¿ƒ»≈ƒ¿ƒ

לא 50) כהונה, ביוחסי  עליהן התורה הקפידה ולא והואיל
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צט                 
         

משום  ואפילו לבדוק , שתצרכנה מעלה בהן החכמים עשו
ממזרות. פסול

.Î,˜˙BLÂ ÔÈ˙ B‡ ,˜˙BLÂ ÊÓÓ BÏ ÔÈBwL Ïk…∆ƒ«¿≈¿≈»ƒ¿≈
BÏ ÔÈLLBÁ  ˜˙BLÂ „Ú B‡ ,˜˙BLÂ ÏÏÁ B‡»»¿≈∆∆¿≈¿ƒ

ÔÈ˜„Ba Ôk Ì‡ ‡l‡ Ô‰Ó ÔÈ‡OB ÔÈ‡Â ,BzÁtLÓÏe, ¿ƒ¿«¿¿≈¿ƒ≈∆∆»ƒ≈¿ƒ
.e‡aL BÓk¿∆≈«¿

ממשפחה 51) גרוע  השותק  זה יהא שלא מכשרתו, והבדיקה
פסול. בה שנתערב  עדים עליה שהעידו

.‚Î‰ÓÏ‡ Ïk  ÏÏÁ ˜ÙÒ da Ú˙pL ‰ÁtLÓ ƒ¿»»∆ƒ¿»≈»¿≈»»»«¿»»
‰eÒ‡ ‰ÁtLÓ d˙B‡ÓÌ‡Â .‰lÁzÎÏ Ô‰ÎÏ ≈»ƒ¿»»¬»¿…≈¿«¿ƒ»¿ƒ

BÊ ‡nL :˙B˜ÙÒ ÈzL Ô‰L ÈtÓ ,‡ˆz ‡Ï  ˙‡Oƒ»…≈≈ƒ¿≈∆≈¿≈¿≈∆»
ÏÏÁ B˙B‡ ˙ÓÏ‡Ó‡ Ì‡Â ;B˙ÓÏ‡ dÈ‡ ‡nL «¿»«»»∆»≈»«¿»»¿ƒ…«

.ÏÏÁ BÈ‡ ‡nL ‡e‰ ÏÏÁ ‡nL ,B˙ÓÏ‡ ‡È‰L∆ƒ«¿»»∆»»»∆»≈»»
Ô‰Ó ‰M‡ Ïk  È‡cÂ ÏÏÁ da Ú˙ Ì‡ Ï‡¬»ƒƒ¿»≈»»»««»ƒ»≈∆
‡e‰Â .‡ˆz  ˙‡O Ì‡Â ;˜ciL „Ú Ô‰ÎÏ ‰eÒ‡¬»¿…≈«∆ƒ¿…¿ƒƒ»≈≈¿

ÔÈc‰;È‡cÂ ÊÓÓ B‡ ÊÓÓ ˜ÙÒ da Ú˙ Ì‡ «ƒƒƒ¿»≈»¿≈«¿≈«¿≈««
,‡e‰ „Á‡ eq‡ ‰p‰kÏ ÏÏÁ ˙L‡Â ÊÓÓ ˙L‡L∆≈∆«¿≈¿≈∆»»«¿À»ƒ∆»

e‡aL BÓk. ¿∆≈«¿

משפחה 52) מאותה לאחד שנשאת כשרה אשה כל כלומר,
כאמור 53)ונתלאמנה. ספקות, שני  כאן שיש ואף ֿעלֿפי 

ביוחסין". עשו ש"מעלה מפני  לכתחילה אסורה למטה,
בביאתו.54) נאסרה אלמנתו, היא על 55)ואם מוסב  זה

חלל, כספק  דינו - נתערב  אם ממזר ספק  כלומר, ההלכה. כל
כחלל  דינו - נתערב  אם ודאי  וממזר תצא. לא נישאת שאם

תצא. נישאת שאם א.56)ודאי , הלכה יח  פרק  למעלה

   1 
חלה 1) הם; כהנים בחזקת הזה בזמן הכהנים שכל יבאר

משמרות  מעלין אם התורה; מן הם הזה בזמן ותרומה
האחר; וכן כהן וחברי  אני  אומר זה שבאו, ושנים לכהונה;
אביו  שהוחזק  מי  נאמן; הוא אם אני  כהן ואמר שבא מי  ודין
כהן  ולד נתערב  אם גרושה; בן שהוא קול עליו ויצא כהן

ישראל. ולד עם

.‡‰f‰ ÔÓfa ÌÈ‰k Ïk2‰˜ÊÁa 3ÔÈ‡Â ,ÌÈ‰k Ì‰ »…¬ƒ«¿««∆«¬»»≈…¬ƒ¿≈
ÔÈÏÎB‡4Ïeb‰ ÈL„˜a ‡l‡5‰Óez ‰È‰zL ‡e‰Â . ¿ƒ∆»¿»¿≈«¿¿∆ƒ¿∆¿»

Ì‰Èc ÏL6‰Óez Ï‡ ;7‰lÁÂ ‰Bz ÏL8ÏL ∆ƒ¿≈∆¬»¿»∆»¿«»∆
d˙B‡ ÏÎB‡ ÔÈ‡  ‰Bz9.ÒÁÈÓ Ô‰k ‡l‡ »≈≈»∆»…≈¿À»

סנהדרין.2) ואין מזבח  מוחזקים 3)שאין שהם כלומר,
ב .4)לכהנים. כד, נוהגת 5)כתובות שהיא תרומה

(רש"י ). ולירושלים למקדש חוץ  הארץ ) (בגבולי  בגבולין
מדרבנן.6) אלא  אינה הנשמר 7)שחיובה אדם  אוכל "כל

להפריש  ומצותֿעשה - בתרומה חייב  הארץ , מן שגידולו
דגנך  ראשית ד) יח , (דברים שנאמר לכהן, ראשית  ממנו
ה"א). תרומות מהל' (פ "ב  לו" תתן וגו' ויצהרך תירושך

שנאמר 8) לכהן, העיסה מן תרומה להפריש מצותֿעשה
תרומה" תרימו חלה עריסותיכם ראשית כ) טו, (במדבר

ה"א). ביכורים מהל' שם.9)(פ "ה כתובות,

.ÌÈ„Ú ÈL BÏ e„ÈÚ‰L Ïk ?ÒÁÈÓ Ô‰k e‰Ê È‡≈∆…≈¿À»…∆≈ƒ¿≈≈ƒ
,Ô‰k‰ ÈBÏt Ôa ÈBÏÙe ,Ô‰k‰ ÈBÏt Ôa Ô‰k ‡e‰L∆…≈∆¿ƒ«…≈¿ƒ∆¿ƒ«…≈
LnML Ô‰k‰ ‡e‰Â ,‰˜È„a CÈˆ BÈ‡L LÈ‡ „Ú«ƒ∆≈»ƒ¿ƒ»¿«…≈∆ƒ≈

ÁaÊn‰ Èab ÏÚ10ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa e˜„a ‡Ï el‡L ; ««≈«ƒ¿≈«∆ƒ…»¿≈ƒ«»
„ÚÏ B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ eÈ‰ ‡Ï  ÂÈÁ‡11ÔÈ‡ ,CÎÈÙÏ . «¬»…»«ƒƒ«¬…¿ƒ»≈

;‰ÏÚÓÂ ÔÈ„‰q‰ ÔÓ ‡ÏÂ ,‰ÏÚÓÂ ÁaÊn‰Ó ÔÈ˜„Ba¿ƒ≈«ƒ¿≈«»«¿»¿…ƒ««¿∆¿ƒ»«¿»
ÌÈÏ‡OÈÂ ÌÈiÂÏ ÌÈ‰k ‡l‡ ÔÈ„‰qa ÔÈpÓÓ ÔÈ‡L∆≈¿«ƒ««¿∆¿ƒ∆»…¬ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿¿≈ƒ

ÔÈÒÁÈÓ12. ¿À»ƒ

  

   

שהרי ישראל, של  מעלת על נפלא  לימוד  יש  זו  בהלכה 
בית  שאי שבזמ ונמצא  ," תקנו תמידי כנגד  "תפילות
תפילות   המזבח  גבי  על העבודה  נעשית  קיי המקדש 
לוי כה מישראל, ואחד  אחד  כל על־ידי   תמידי כנגד 

גר. ואפילו  וישראל
תפילה  הל'  " רמב) מהתורה  מצות־עשה  היא  התפילה 
לכל  אלא  סגולה  ליחידי  שייכת אינה  זו  ומצוה  ה "א ) פ"א 
במעמדו  הבדל ללא  מה , לדבר הצרי מישראל אחד 
יש  אז  ג אחר, או  זה  רוחני  עניי בו  חסר  א  וא ומצבו .
הברכות, כל מקור שהוא  לקב "ה  להתפלל ציווי  עליו 
על  שציווה  הוא  שהרי  תפילתו  מקבל בוודאי  והקב "ה 
שג , לנשי  ג שייכת זו  שעבודה  כ כדי  ועד  התפילה .
רק   נפעלי היו  הבית שבזמ  הענייני כל את פועלות ה

סגולה . יחידי  על־ידי 
כתב , שכבר מה  על בדבריו  סומ  " שהרמב הכלל ידוע 
את   לומדי כאשר ובענייננו , .אחר־כ הנכתב  על לא  אבל
הלכות  למדו  כבר ולמעלה ", מהמזבח  בודקי ש "אי ההלכה 
 מני שיהא  "תיקנו   ש  " הרמב דברי  ואת תפילה 
ישנו  הזה  בזמ  שג היינו  הקרבנות", כמניי התפילות
וא "כ תפילה , ידי  על המזבח  גבי  על שימוש  של העניי
ששימש  כה בבחינת הוא  מישראל ואחד  אחד  שכל נמצא 

בדיקה ". צרי ש "אינו  המזבח  גבי  על
ב "עיקבות  ובפרט הגלות, בזמ ביותר מודגש  זה  עניי
שהיה  מי   ראשוני שבדורות אור' ב 'תורה  מבואר משיחא ",
שהיה  ומי  נביא , או  גדול צדיק  במדריגת זכאי  היה  זכאי 
בה אי  האחרוני בדורות א גמור. רשע  היה  חייב 
כאשר  הבית בזמ . טובי כ "כ   צדיקי ולא  כ "כ   רשעי
הקליפה  התגברות  ג היתה  , בתוק אלוקות גילוי  היה 
גדול,  בתוק עבודה ־זרה  של הרע  יצר  ג היה  ולכ , בתוק
התגברות   תוק  ג התבטל בגילוי  הירידה  ולאחרי 
שדווקא  ונמצא  עבודה ־זרה . של הרע  יצר כולל הקליפה ,
ואחד אחד  כל של והקשר הע "ז, עני שיי לא  הגלות בזמ

ובשלימות.  בתוק הוא  הקב "ה   ע מישראל
אבל  והשגה , בהבנה  אלקות בגילוי  הוא  הבית בזמ העילוי 
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גדול,  בתוק הוא  הפשוטה  האמונה  עניי הגלות בזמ
משה  "והאיש  הפסוק  על נשיאינו  רבותינו  ביאור וכידוע 
דעקבתא  לדרא  ביחס  היתה  ענוותנותו  שעיקר מאוד " עניו 
וכו '  המלעיגי הניסיונות, , הקשיי שלמרות דמשיחא ,

פשוטה . אמונה  מתו גדול הכי   בתוק  עומדי
       

א.10) עו, ב .11)קידושין שם.12)שם,

.‚ÏL dÈ‡  Ï‡OÈ ı‡a elÙ‡Â ,‰f‰ ÔÓfa ‰lÁ«»«¿««∆«¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈≈»∆
‡ÏÂ ÌÎlk ˙‡Èa  ı‡‰ Ï‡ ÌÎ‡a :Ó‡pL .‰Bz»∆∆¡«¿…¬∆∆»»∆ƒ«À¿∆¿…
eÏÚ ‡Ï  ‡ÊÚ ÈÓÈa eÏÚLÎe ;ÌÎ˙ˆ˜Ó ˙‡Èaƒ«ƒ¿»¿∆¿∆»ƒ≈∆¿»…»

Ìlk13‰f‰ ÔÓfa ‰Óez ÔÎÂ .14Èc ÏL  À»¿≈¿»«¿««∆∆ƒ¿≈
ÌÈÙBÒ15CÎÈÙÏe .16epÓÊaL ÌÈ‰k‰ d˙B‡ ÌÈÏÎB‡ ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»«…¬ƒ∆ƒ¿«≈

.‰˜ÊÁa Ô‰L∆≈«¬»»

א.13) כה, ואפילו 14)כתובות וכו' הזה בזמן "התרומה
אל  תבואו "כי  שנאמר וכו' התורה מן אינה - עזרא בימי 
וכו'" ראשונה בירושה כשהיו כולכם, בביאת וגו' הארץ "

הכ"ו). תרומות מהל' ב .15)(פ "א פב , יבמות
דאורייתא 16) תרומה אבל מדרבנן, רק  שזה מפני  כלומר,

בהל' בפירוש רבינו כתב  וכן מיוחס . לכהן רק  מותרת
בכל  כמו החזקה, על סומכים אין ולמה ה"ב . פ "ו תרומות
חזקה? סמך על ושורפים סוקלין וביתֿדין דאורייתא איסורי 
וראה  סג. ב , עזרא בספר ככתוב  נחמיה, שגזר היא גזירה

שם. כתובות, מס '

.„‰È‰L e‰e‡L ÌÈ„Ú [ÈL] ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L ÈÓƒ∆≈ƒ»»¿≈≈ƒ∆»∆»»
ÔÈ‡Â .ÒÁÈÓ ‰Ê È‰  ‰Bz ÏL ‰Óe˙a ÏÎB‡≈ƒ¿»∆»¬≈∆¿À»¿≈

˙‡ÈOpÓ ‡Ï ÔÈÒÁBÈÏ ÔÈÏÚÓ17ÌÈtk18‡ÏÂ , «¬ƒ¿¬ƒ…ƒ¿ƒ«««ƒ¿…
‰‡ÈwÓ19ÔBL‡ ‰Bza20‰Óez ˜elÁÓ ‡ÏÂ , ƒ¿ƒ»«»ƒ¿…≈ƒ¿»

.„Á‡ „Ú Èt ÏÚ ‡ÏÂ ,˙Bb‰ ˙Èa¿≈«¿»¿…«ƒ≈∆»

לברכת 17) שליח ֿציבור כשמגיע  לדוכן עולים הכהנים
שגומר  אחרי  הציבור את ומברכים בשמונהֿעשרה, "רצה"
להודות). נאה ולך (היינו: ההודאה ברכת את שליח ֿהציבור
אין  העם, את ומברך לדוכן עולה שראוהו עדים העידו אם

למיוחס . כך משום אותו ב .18)מחזיקים כד, כתובות
מעלין. אין ולכן נפשטה, שלא ב .19)בעיא כה, שם

קורא 20) כהן . . . התורה) (קריאת וקריאה קריאה "בכל
תפילה  מהל' (פי "ב  ישראל" ואחריו לוי  ואחריו ראשון,

הי "ח ).

.‰ÔÈ‡  ‡e‰ Ô‰k ‰Ê Èa :Ó‡L ÒÁÈÓ Ô‰k…≈¿À»∆»«¿ƒ∆…≈≈
ÔÈÏÚÓ21ÌÈ„Ú ‡ÈiL „Ú ,ÂÈt ÏÚ ÔÈÒÁBÈÏ B˙B‡ «¬ƒ¿¬ƒ«ƒ«∆»ƒ≈ƒ

.Ba ‡e‰L∆¿

שם.21)

.ÂeÚ„iL BzL‡Â ‡e‰ ‡ˆiL ÒÁÈÓ Ô‰k22‡È‰L …≈¿À»∆»»¿ƒ¿∆»«¿∆ƒ
ÔÈÎek ÌÈe ‡È‰Â ‡e‰ ‡e ,˙Á‡ ‰È„ÓÏ ‰Lk¿≈»ƒ¿ƒ»«∆∆»¿ƒ»ƒ¿ƒ

Ô‰ÈÁ‡23el‡Â BÊ ‡È‰ ÈnÚ ˙‡ˆiL ‰M‡ :Ó‡Â , «¬≈∆¿»«ƒ»∆»»ƒƒƒ¿≈
BÈ‡  ‰Èa24‡ÏÂ ‰M‡‰ ÏÚ ‡Ï ÌÈ„Ú ‡È‰Ï CÈˆ »∆»≈»ƒ¿»ƒ≈ƒ…«»ƒ»¿…

ÌÈ„Ú ‡È‰Ï CÈˆ  ‰Èa el‡Â ‰˙Ó .ÌÈa‰ ÏÚ««»ƒ≈»¿≈»∆»»ƒ¿»ƒ≈ƒ
ÂÈa el‡L25Ôn‡ ÏÚ ÌÈ„Ú ‡È‰Ï CÈˆ BÈ‡Â , ∆≈»»¿≈»ƒ¿»ƒ≈ƒ«ƒ»

‡È‰L26enÚÓ ‰‡ˆiL ˜ÊÁ‰ kL ÈtÓ ,‰Lk ∆ƒ¿≈»ƒ¿≈∆¿»À¿«∆»¿»≈ƒ»
.‰Lk ‰M‡k¿ƒ»¿≈»

(רש"י ).22) כשנשאת אחריה.23)שבדקוה תימן: בכת"י 
ב .24) עט , שהיתה.26)שם.25)קידושין תימן: בכת"י 

.ÊBzL‡Â ‡e‰ ‡e ,˙Á‡ ‰È„ÓÏ ÒÁÈÓ Ô‰k ‡ˆÈ»»…≈¿À»ƒ¿ƒ»«∆∆»¿ƒ¿
CÈˆ  ‰Èa el‡Â È˙‡O BÊ ‰M‡ :Ó‡Â ,ÂÈe27 »»¿»«ƒ»»»ƒ¿≈»∆»»ƒ

ÌÈ„Ú ‡ÈÓ BÈ‡Â ,‰Lk BÊ ‰M‡L ‰È‡ ‡È‰Ï¿»ƒ¿»»∆ƒ»¿≈»¿≈≈ƒ≈ƒ
‡a Ì‡Â .‰ÈÁ‡ ÔÈÎek eÈ‰iL ‡e‰Â .‰Èa el‡L∆≈»∆»¿∆ƒ¿¿ƒ«¬∆»¿ƒ»
Èt ÏÚ Û‡ ,˙Á‡‰ ÏÚ ‰È‡ ‡È‰Â ,ÌÈL ÈzLaƒ¿≈»ƒ¿≈ƒ¿»»«»««««ƒ

CÈˆ  ‰ÈÁ‡ ÔÈÎeÎe ÌÈpË˜ ÌÈa‰L28‡È‰Ï ∆«»ƒ¿«ƒ¿ƒ«¬∆»»ƒ¿»ƒ
eÎÎÂ Ì‰ ˙Á‡‰ ÔÓ ÂÈa ‡nL ;Ì‰ÈÏÚ ‰È‡¿»»¬≈∆∆»»»ƒ»«∆∆≈¿ƒ¿¿

.˙ÒÁÈÓ‰ BÊ Á‡«««¿À∆∆

שם.28)שם.27)

.Áel‡Â ‰˙ÓÂ È˙‡O ‰M‡ :Ó‡Â ,ÂÈe ‡e‰ ‡a»»»¿»«ƒ»»»ƒ»≈»¿≈
ÌÈ„Ú ‡ÈÓ  ‰Èa29‰˙È‰ ‰Lk ‰M‡‰ d˙B‡L »∆»≈ƒ≈ƒ∆»»ƒ»¿≈»»¿»

ÔÈc ‰f‰ ÔÈcÎÂ .‰Èa el‡Â30ÈÂÏe ÒÁÈÓ Ï‡OÈa ¿≈»∆»¿«ƒ«∆»ƒ¿ƒ¿»≈¿À»¿≈ƒ
È„k ,ÒÁÈÓ ‡e‰L ‰Ê Ba ÏÚ „ÈÚ Ck Á‡Â .ÒÁÈÓ¿À»¿««»»ƒ«¿∆∆¿À»¿≈

ÔÈ„‰qÏ Èe‡ ‰È‰iL31. ∆ƒ¿∆»««¿∆¿ƒ

הוא 30)שם.29) שיצא "מי  אומרת שהמשנה שם,
(מגידֿמשנה). ישראל בין כהן בין כלומר, וכו', ואשתו"

ה"ב .31) למעלה כמבואר

.Ë‰p‰ÎÏ ˙BËMÓ ÔÈÏÚÓ ÔÈ‡32‰È‰L È‰ ?„ˆÈk . ≈«¬ƒƒ¿»ƒ¿À»≈«¬≈∆»»
Ck e‰ÂÏ‰Â ÈBÏtÓ ‰ÂÏ Ô‰k ÈBÏt :ËLa e˙k»ƒ¿»¿ƒ…≈»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»
‰Ê Ô‰k Ì‰a ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡  ‰hÓlÓ ÌÈ„Ú‰Â ,CÎÂ»»¿»≈ƒƒ¿«»≈«¬ƒƒ»∆…≈∆
‰na .‰ÂÏn‰ ÏÚ ‡l‡ e„ÈÚ‰ ‡Ï ‡nL ,ÒÁÈÓ ‡e‰L∆¿À»∆»…≈ƒ∆»««ƒ¿∆«∆
‰È‰iL ‰˜ÊÁÏ Ï‡ :ÒeÁÈ ÔÈÚÏ ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿«ƒ¬»«¬»»∆ƒ¿∆
Èc ÏL ‰lÁÂ ‰Óez ÏÎ‡ÈÂ ,‰Ê ÔÓÊ È‰Îk Ô‰k…≈¿…¬≈¿«∆¿…«¿»¿«»∆ƒ¿≈

ÌÈÙBÒ33Ïeb‰ ÈL„˜ ‡Le34ÔÓ ÔÈÏÚÓ  ¿ƒƒ¿»»¿≈«¿«¬ƒƒ
˙BËM‰35,ÌÈtk ˙e‡ÈOpÓe ,„Á‡ „Ú Èt ÏÚÂ , «¿»¿«ƒ≈∆»ƒ¿ƒ««ƒ

.ÔBL‡ ‰Bza ‰‡ÈwÓeƒ¿ƒ»«»ƒ

ב .32) פד, ה"א.33)כתובות למעלה לתת 34)כמבואר
וראשית  חמור פטר פדיון הבן, פדיון כמו: כהונה, מתנות לו

שם.35)הגז.

.ÈBÏÈÎ‡‰Ï ÔÓ‡  Ô‰k ‰Ê Èa :Ó‡L Ô‰k Ïk ÔÎÂ¿≈»…≈∆»«¿ƒ∆…≈∆¡»¿«¬ƒ
‰Óe˙a36‡È‰Ï CÈˆ BÈ‡Â ,Ô‰k ˙˜ÊÁa B˙BÈ‰ÏÂ ƒ¿»¿ƒ¿¿∆¿«…≈¿≈»ƒ¿»ƒ

.‰M‡‰ ÏÚ ‡ÏÂ ÌÈa‰ ÏÚ ‡Ï ‰È‡¿»»…««»ƒ¿…«»ƒ»

ב .36) כה, שם

.‡È,Ô‰k ÈÁÂ È‡ :ÓB‡ ‰Ê ,‰È„ÓÏ e‡aL ÌÈL¿«ƒ∆»ƒ¿ƒ»∆≈¬ƒ«¬≈ƒ…≈
ÔÈ‡pL Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰k ÈÁÂ È‡ :ÓB‡ ‰ÊÂ¿∆≈¬ƒ«¬≈ƒ…≈««ƒ∆ƒ¿ƒ

ÔÈÓ‡ el‡ È‰  ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈÏÓB‚k37Ì‰ÈLe , ¿¿ƒ∆∆∆¬≈≈∆¡»ƒ¿≈∆
˙˜ÊÁa38‡OpL ‰Ê È˙È‡ :Ó‡L „Ú ÔÎÂ .ÌÈ‰k ¿∆¿«…¬ƒ¿≈≈∆»«»ƒƒ∆∆»»
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B‡ ,Ôb‰ ÏÚ ˜ÏÁL B‡ ,‰Óe˙a ÏÎ‡L B‡ ,ÂÈtk«»∆»«ƒ¿»∆»«««…∆
wLÈÂÏ ÂÈÁ‡ ‡˜Â ÔBL‡ ‰Bza ‡39ÔÈ˜ÈÊÁÓ  ∆»»«»ƒ¿»»«¬»≈ƒ«¬ƒƒ

ÈL ‡˜ ‰fL „ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÂÈt ÏÚ ‰p‰Îa B˙B‡ƒ¿À»«ƒ¿≈ƒ≈ƒ∆∆»»≈ƒ
Ô‰k Á‡ ‰Bza40‰iÂÏa B˙B‡ ÔÈ˜ÈÊÁÓ 41. «»««…≈«¬ƒƒƒ¿ƒ»

א.37) כד, שמחזיקים 38)שם ה"ט , למעלה  כמבואר
אחד. עד פי  על אחריו 39)בכהונה קראו לא שאם שם:

כהן, שהוא הוכחה אין עוד - הראשון היה שהוא בזה לוי ,
גדול. שהוא בחזקת ראשון אותו קראו שם.40)שאולי 

ראשון.41) מעשה לו ליתן

.È„ÈÚ‰42ÔÈc ˙Èa ÂÈÁ‡ ÌÚ ˜ÏÁL ‰Ê ‰‡L ≈ƒ∆»»∆∆»«ƒ∆»¿≈ƒ
B˙B‡ ÔÈÏÚÓ ÔÈ‡  Ô‰k‰ Ô‰È‡ Ô‰Ï ÁÈp‰L ‰Óez¿»∆ƒƒ«»∆¬ƒ∆«…≈≈«¬ƒ
˜ÏÁ Á˜ÏÂ ,‡e‰ ÏÏÁ ‡nL ;BÊ ˙e„Úa ‰p‰kÏ«¿À»¿≈∆»»»¿»«≈∆

‰ÎÓÏ ‰ÓezÓ B˙MÈ43. ¿À»ƒ¿»¿»¿»

(מגידֿמשנה).42) אחד כו.).43)עד (שם לכהן

.‚È,ÔÓ‡ BÈ‡  È‡ Ô‰k :Ó‡Â ‰f‰ ÔÓfa ‡aL ÈÓƒ∆»«¿««∆¿»«…≈¬ƒ≈∆¡»
BÓˆÚ Èt ÏÚ ‰p‰kÏ B˙B‡ ÔÈÏÚÓ ÔÈ‡Â44‡˜È ‡ÏÂ , ¿≈«¬ƒ«¿À»«ƒ«¿¿…ƒ¿»

ÏÎ‡È ‡ÏÂ ,ÂÈtk ˙‡ ‡OÈ ‡ÏÂ ,ÔBL‡ ‰Bza«»ƒ¿…ƒ»∆«»¿……«
Ïeb‰ ÈL„˜a45ÒB‡ Ï‡ .„Á‡ „Ú BÏ ‰È‰iL „Ú , ¿»¿≈«¿«∆ƒ¿∆≈∆»¬»≈

‰ÏÏÁÂ ‰BÊÂ ‰Le‚a BÓˆÚ46.ÌÈ˙ÓÏ ‡nhÓ BÈ‡Â , «¿ƒ¿»¿»«¬»»¿≈ƒ«≈¿≈ƒ
‰˜BÏ  ‡ÓË B‡ ‡O Ì‡Â47˙ÏÚp‰Â ,48˜ÙÒ (BÏ) ¿ƒ»»ƒ¿»∆¿«ƒ¿∆∆¿≈
‰ÏÏÁ49. ¬»»

ב .44) כג, ראשון 45)שם בתורה שמקריאה מפני 
הגורן, בבית תרומה וחלוקת ומאכילת כפים ומנשיאות
מי שאין ומכיון ה"ט , למעלה כמבואר לכהן, אותו מחזיקין
על  נאמן הוא ואין בעצמו, הוא רק  כהן, שהוא עליו שיעיד

(מגידֿמשנה). ונעשו 46)עצמו הוא, שכהן אומר שהרי 
למעלה  כמבואר דאיסורא, כחתיכה עליו הכהונה פסולי 

ה"ט . או 47)פי "ח  לישראל מתחילה הוחזק  שלא מכיון
עצמו  על נאמן כהן, שהוא עליו לומר נאמן אחד ועד לכהן,

אפרים'). ('מחנה אליו כגון 48)בנוגע  כהונה, מפסולי 
וזונה. וכן 49)גרושה לוקה. אינו עליה, בא אחר כהן ואם

מחוקק '). ('חלקת חללים ספק  הם מכהן, זרעה

.„ÈÔÓ‡  Bnz ÈÙÏ ÁÈÒÓ ‰È‰ Ì‡Â50?„ˆÈk . ¿ƒ»»≈ƒ«¿ƒÀ∆¡»≈«
‰OÚÓ51eÎÊ :Ó‡Â Bnz ÈÙÏ ÁÈÒÓ ‰È‰L „Á‡a «¬∆¿∆»∆»»≈ƒ«¿ƒÀ¿»«»

,È‡ ÏL BÙ˙k ÏÚ kÓ È˙ÈÈ‰Â ˜BÈz È˙ÈÈ‰Lk È‡¬ƒ¿∆»ƒƒƒ¿»ƒƒÀ¿»«¿≈∆»ƒ
Ùq‰ ˙ÈaÓ Èe‡ÈˆB‰52Èzzk ÈeËÈLÙ‰Â ƒƒƒ≈«≈∆¿ƒ¿ƒƒÀ»¿ƒ

ÈeÏÈaË‰Â53ÔÈÏ„Ba ÈÁÂ ,ÚÏ ‰Óez ÏÎ‡Ï ¿ƒ¿ƒƒ∆¡…¿»»∆∆«¬≈«¿ƒ
ÈpnÓ54e‰ÏÚ‰Â .˙BlÁ ÏÎB‡ ÔÁBÈ È˙B‡ ÔÈ‡B˜ eÈ‰Â ƒ∆ƒ¿»¿ƒƒ»»≈«¿∆¡»

.BÓˆÚ Èt ÏÚ ‰p‰kÏ LB„w‰ ea«≈«»«¿À»«ƒ«¿

כעד 50) שדינו הגבול, קדשי  ולאכול כהן בחזקת להיות
ה"ט . למעלה המבואר א.51)אחד כו, כתובות

"שאסור 52) בתרומה) מותר כהן (שעבד עבד שאינו הוכחה
הי "ח ). עבדים מהל' (פ "ח  תורה" עבדו את שילמד לאדם

שם"53) מצוין ושרצין באשפות, מטפח  תינוק  שסתם "מפני 
התרומה.54)(רש"י ). את יטמאו שלא כדי 

.ÂËÓBÏ ÏB„b ÔÓ‡55˜BÈz È˙ÈÈ‰Lk È‡ eÎÊ :56 ∆¡»»«»¬ƒ¿∆»ƒƒƒ

ÔÈ˜ÈÊÁÓe ,ÚÏ ‰Óe˙a ÏÎB‡Â ÏBË ÈBÏt È˙È‡Â¿»ƒƒ¿ƒ≈¿≈ƒ¿»»∆∆«¬ƒƒ
B˙e„Úa ‰p‰Îa B˙B‡57:Ó‡Â ‰f‰ ÔÓfa ‡aL ÈÓ . ƒ¿À»¿≈ƒ∆»«¿««∆¿»«

‰kÏL ÂÈ‡L Ú„BÈ È‡L :BÏ „ÈÚÓ „Á‡ „ÚÂ ,È‡ Ô …≈¬ƒ¿≈∆»≈ƒ∆¬ƒ≈«∆»ƒ∆
‡nL ,‰Ê ˙e„Úa ‰p‰kÏ B˙B‡ ÔÈÏÚÓ ÔÈ‡  Ô‰k ‰Ê∆…≈≈«¬ƒ«¿À»¿≈∆∆»

‡e‰ ÏÏÁ58Ô‰k ‰fL „ÈÚiL „Ú ,59Ì‡ Ï‡ .‡e‰ »»«∆»ƒ∆∆…≈¬»ƒ
ÏL ÂÈ‡L e„ÈÚ‰Â ÌÈL e‡aL B‡ ,Ô‰k ÂÈ‡ ˜ÊÁ‰À¿«»ƒ…≈∆»¿«ƒ¿≈ƒ∆»ƒ∆

.ÂÈ‡ ˙˜ÊÁa ‡e‰ È‰  Ô‰k ‰Ê∆…≈¬≈¿∆¿«»ƒ

א.55) כח , קטן.56)כתובות תימן: שדינו 57)בכת"י 
אחד. עד 58)כעד רק  ויש לכהן אביו הוחזק  שלא מכיון

בן  שהוא קול עליו יצא כשלא אפילו לבנו חוששין אחד,
(מגידֿמשנה). חללה בן או חלל.59)גרושה לא כשר,

.ÊË‡e‰L ÏB˜ ÂÈÏÚ ‡ˆÈÂ ,Ô‰k ÂÈ‡ ˜ÊÁ‰L ÈÓƒ∆À¿«»ƒ…≈¿»»»»∆
ÔÈ„ÈBÓe BÏ ÔÈLLBÁ  ‰ˆeÏÁ B‡ ‰Leb Ôa∆¿»¬»¿ƒƒƒ

B˙B‡60Lk ‡e‰L „ÈÚ‰Â Ck Á‡ „Á‡ „Ú ‡a .»≈∆»««»¿≈ƒ∆»≈
ÌÈ„Ú ÌÈL e‡a .ÂÈt ÏÚ ‰p‰kÏ B˙B‡ ÔÈÏÚÓ «¬ƒ«¿À»«ƒ»¿«ƒ≈ƒ
ÔÓ B˙B‡ ÔÈ„ÈBÓ  ÏÏÁ ‡e‰L e„ÈÚ‰Â Ck Á‡««»¿≈ƒ∆»»ƒƒƒ
ÔÈÏÚÓ  Lk ‡e‰L „ÈÚ‰Â „Á‡ „Ú ‡a .‰p‰k‰«¿À»»≈∆»¿≈ƒ∆»≈«¬ƒ

ÔBL‡ „ÚÏ ÛËˆÓ ÔBÁ‡‰ ‰fL .‰p‰kÏ B˙B‡61, «¿À»∆∆»«¬ƒ¿»≈¿≈ƒ
ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈLe Lk ‡e‰L ÔÈ„ÈÚÓ ÌÈL È‰Â«¬≈¿«ƒ¿ƒƒ∆»≈¿«ƒ¿ƒƒ
,ÏBw‰ ‰ÁcÈÂ ,el‡Â el‡ eÁcÈ ;ÏeÒt ‡e‰L∆»ƒ»≈»≈¿ƒ»∆«

ÂÈ‡ ˙˜ÊÁa Ô‰k ‡MÈÂ ,‰‡Ók ÌÈM‰L62. ∆«¿«ƒ¿≈»¿ƒ»≈…≈¿∆¿«»ƒ

א.60) כו, שאם 62)שם.61)שם בתלמוד, הוא כלל
על  האדם את מעמידין אנו - עדים שני  כנגד עדים שני  יש
עדים, במקום לקול חוששין ואין לא.) (יבמות חזקתו

אותם. מכחישים אחרים כשעדים ואפילו

.ÊÈdÏÚa Á‡ ÌÈL„Á ‰LÏL ‰˙‰L ‡lL ‰M‡ƒ»∆…»¬»¿»√»ƒ«««¿»
Ôa B‡ ÔBL‡Ï ‰ÚLz Ôa Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,‰„ÏÈÂ¿»¿»¿≈»«ƒ∆ƒ¿»»ƒ∆
Ï‡OÈ ÈM‰Â Ô‰k Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰Â ,ÔBÁ‡Ï ‰ÚLƒ¿»»«¬¿»»∆»≈∆…≈¿«≈ƒƒ¿»≈

Ô‰k ˜ÙÒ ‰Ê È‰ 63„ÏÂa Ô‰k „ÏÂ Ú˙ Ì‡ ÔÎÂ . ¬≈∆¿≈…≈¿≈ƒƒ¿»≈¿«…≈ƒ¿«
˜ÙÒ Ô‰Ó „Á‡ Ïk  ˙BBÚz‰ eÏÈc‚‰Â Ï‡OÈƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ««¬»∆»≈∆¿≈
:ÌÈ‰k ÈÓÁÂ Ï‡OÈ ÈÓÁ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˙BÂ .Ô‰k…≈¿¿ƒ¬≈∆À¿≈ƒ¿»≈¿À¿≈…¬ƒ
ÌÈ‡nhÓ ÔÈ‡Â ,‰p‰ÎÏ ˙BÈe‡‰ ÌÈL ÔÈ‡OB¿ƒ»ƒ»¿ƒ¿À»¿≈ƒ«¿ƒ
 ‰Le‚ e‡O Ì‡Â ;‰Óe˙a ÔÈÏÎB‡ ‡ÏÂ ,ÌÈ˙ÓÏ¿≈ƒ¿…¿ƒƒ¿»¿ƒ»¿¿»

.ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒ¿≈»ƒ

ב .63) ק , שם

.ÁÈÔ‰k ˙L‡ B‡ ,Ì‰È˙B„ÏÂ eÚ˙pL ÌÈ‰k ÈL¿≈…¬ƒ∆ƒ¿»¿«¿≈∆≈∆…≈
˙‡OÂ ÌÈL„Á ‰LÏL dÏÚa Á‡ ‰˙‰L ‡lL∆…»¬»«««¿»¿»√»ƒ¿ƒ»
B‡ ÔBL‡Ï ‰ÚLz Ôa Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â Á‡ Ô‰ÎÏ¿…≈«≈¿≈»«ƒ∆ƒ¿»»ƒ
ÈÓÁ „Ïe‰ ÏÚ BÏ ÔÈ˙B  ÔBÁ‡Ï ‰ÚL Ôa∆ƒ¿»»«¬¿ƒ««»»À¿≈

Ì‰ÈÏÚ ÔB‡ ‡e‰ :Ì‰ÈL64ÂÈÏÚ ÔÈB‡ Ô‰Â ,65; ¿≈∆≈¬≈∆¿≈¿ƒ»»
Ì‰Ï ‡nhÓ ÔÈ‡ ‡e‰66BÏ ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡ Ì‰Â ,67; ≈ƒ«≈»∆¿≈≈»ƒ«¿ƒ

LÓa ‰ÏBÚÂ‰Ê ÏLÂ ‰Ê ÏL BÓ68˜ÏBÁ ÔÈ‡Â ,69. ¿∆¿ƒ¿»∆∆¿∆∆¿≈≈
 „Á‡ ‡ ˙Èe „Á‡ ÓLÓa Ì‰ÈL eÈ‰ Ì‡Â¿ƒ»¿≈∆¿ƒ¿»∆»≈»∆»

.„Á‡ ˜ÏÁ ÏËB≈≈∆∆»

הא 64) קרובים, של המיתה ונקרא ביום מותו על מתאונן דם
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אבל. בהלכות מבוארים אונן ודיני  "וביום 65)"אונן",
ויצוייר  (רש"י ). בקדשים" שניהם אסורים הולד) (של מותו
מן  נתגרשה לא והאשה לידתו, אחרי  מתו ששניהם הדבר
ומותר  חלל הבן הרי  השני , ונשאה נתגרשה (אם הראשון
מטמא  אינו "הוא אמרו: שם ובמשנה למתים, ליטמא
ואחרֿכך  ממנו ונתעברה לראשון שנשאת כגון להם"),
לשני ונשאה טעות, קידושי  היו הראשון שקידושי  נתברר
גט , צריכה אינה היא שהרי  גט , בלא חדשים, שלשה בתוך

שם). (גמרא היו טעות שקידושי  שנתברר לכל 66)מכיון
הוא. אביו לאו שמא מהם, אינו 67)אחד מהם אחד כל

בנו. אינו שמא לו, משמרות 68)מטמא וארבעה עשרים
תור  לפי  שבוע  כל מתחלפים והיו במקדש, היו כהנים של
לבתי נחלקו והמשמרות דוד. בימי  גורל ע "י  להם שנקבע 
השבוע  מימי  אחד יום במקדש עובד היה אב  בית וכל אב ,
לשני משתייכים הללו הכהנים שני  אם ואפילו משמרו. של
מלעבוד  עליו לעכב  יכולים המשמרות חברי  אין משמרות,

שלהם. בשבוע  המקדש אב 69)בבית בית כל אנשי 
בבשר  חלקם ואת הקדשים, עורות את ביניהם חולקים
כי חלק , מקבל אינו הזה הספק  ביומם. שהקריבו הקרבנות
שאתה  ראיה הבא וטוענים: אותו דוחים המשמרות שני 

ותקח . - שלנו ממשמר

.ËÈÁkÓ ÔÈ‡a Ô‰L ÔÓÊa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆≈»ƒƒ…«
ÓÎÁ eÊb  ˙eÊa Ï‡ ;ÔÈ‡eOÌÈ70ÔÈ˜zLnL ƒƒ¬»ƒ¿»¿¬»ƒ∆¿«¿ƒ

ÂÈ‡ Ú„BÈ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÏÏk ‰p‰k ÔÈcÓ B˙B‡ƒƒ¿À»¿»ƒ¿≈≈«»ƒ
„Ú  ÂÈÁ‡ BÚÊÏe Bl ‰˙È‰Â :Ó‡pL .È‡ce‰«««∆∆¡«¿»¿»¿«¿«¬»«

.ÂÈÁ‡ ÒÁÈÓ BÚÊ ‰È‰iL∆ƒ¿∆«¿¿À»«¬»

הכתוב .70) על גזירתם והסמיכו ב . ק , שם

.Î,ÏÚe Ì‰Ó „Á‡ LtL ÌÈ‰k ‰OÚ ?„ˆÈk≈«¬»»…¬ƒ∆≈≈∆»≈∆»«
BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ,È‡cÂ Ô‰k „Ïe‰ È‰L∆¬≈«»»…≈««¿««ƒ≈ƒ¿≈
,‰p‰k ÔÈcÓ B˙B‡ ÔÈ˜zLÓ  BÏ ÒÁÈ˙iL ÂÈ‡ Ú„BÈ≈«»ƒ∆ƒ¿«≈¿«¿ƒƒƒ¿À»
ÌÈ˙ÓÏ ‡ÓË Ì‡Â .˜ÏBÁ ‡ÏÂ ÏÎB‡ ‡ÏÂ „BÚ BÈ‡Â¿≈≈¿…≈¿…≈¿ƒƒ¿»¿≈ƒ

.z‰ ˜ÙÒ Ô‡k ÔÈ‡L ,‰˜BÏ  ‰Le‚ ‡O B‡»»¿»∆∆≈»¿≈∆≈

ה'תשע"ט  כסלו  כ"ה שני יום 

    1 
מותר 1) אם תאוה; דרך לערוה ונישוק  חיבוק  איסור יבאר

מן  אחת לחבק  מותר אם נדה; באשתו או בבתולה להסתכל
אם  המסוללות נשים עליהן; נוקפו לבו שאין העריות
אשתו  עם האדם ישמש אם לבעליהן; או לכהונה נאסרות
עם  האדם הנהגת וכל ביום; או הנר לאור או כדרכה שלא
לבטלה  זרע  שכבת להוציא אסור המטה; בתשמיש אשתו
אסור  זונה; פתח  על לעבור אסור לדעת; עצמו ושיתקשה
סמוך  בניו שישיא נשוי ; אינו אם במבושיו יד לשלוח 
ישא  אם בחצר; עמו תדור אם אשתו שגרש ומי  לפרקן;
ומתו; אנשים לשני  שנשאת ואשה לגרשה; ודעתו אשה

חכם. תלמיד בת לישא לו שיש מה אדם ימכור לעולם

.‡‰ÂÚ ÏÚ ‡a‰ Ïk2B‡ ,ÌÈÈ‡ Cc ˙BÈÚ‰ ÔÓ »«»«∆¿»ƒ»¬»∆∆≈»ƒ

È‰  Oa e˜a ‰‰Â ‰Â‡z Cc ˜MÂ ˜aÁL∆ƒ≈¿ƒ≈∆∆«¬»¿∆¡»¿≈»»¬≈
‰˜BÏ ‰Ê3˙BOÚ ÈzÏÏ :Ó‡pL .‰Bz‰ ÔÓ ∆∆ƒ«»∆∆¡«¿ƒ¿ƒ¬

˙BwÁÓ4˙Bl‚Ï e˜˙ ‡Ï :Ó‡Â .ÓB‚Â ˙ÚBz‰ ≈À«≈…¿≈¿∆¡«…ƒ¿¿¿«
È„ÈÏ ÔÈ‡Èn‰ ÌÈ„Ï e˜˙ ‡Ï :ÓBÏk  ‰ÂÚ∆¿»¿«…ƒ¿¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒƒ≈

‰ÂÚ Èel‚5. ƒ∆¿»

"והם 2) כרת או דין בית מיתת עליהן שחייבים ביאות כל
אחת  וכל עריות הנקראות הן מות אחרי  בפרשת האמורים

ערווה. נקראת חייב 3)מהן אינו וכרת דין בית מיתת אבל
בחייבי גם אסורים אלה ודברים בהעראה. או בביאה אלא
בלבד. כריתות בחייבי  אלא לוקה אינו אבל לאווין,

הזימה.4) לתועבות המביאים מדרבנן.5)מנהגים

.ÏÚ „eLÁ ‡e‰ È‰  el‡ ˙BwÁÓ „ ‰OBÚ‰»∆»»≈À≈¬≈»«
ÊÓÏ B‡ ÂÈÏ‚e ÂÈ„Èa ı˜Ï Ì„‡Ï eÒ‡Â .˙BÈÚ‰»¬»¿»¿»»ƒ¿…¿»»¿«¿»ƒ¿…

dnÚ ˜ÁOÏ B‡ ,˙BÈÚ‰ ÔÓ ˙Á‡Ï ÂÈÈÚa6Ï˜‰Ï B‡ ¿≈»¿««ƒ»¬»ƒ¿…ƒ»¿»≈
ËÈa‰Ï B‡ ‰ÈÏÚL ÌÈÓOa ÁÈ‰Ï elÙ‡Â .L‡…«¬ƒ¿»ƒ«¿»ƒ∆»∆»¿«ƒ

ÔÈkÓe .eÒ‡  dÈÙÈa7˙kÓ ‰Ê „Ï Ôek˙nÏ ¿»¿»»«ƒ«ƒ¿«≈¿»»∆««
‰M‡ ÏL ‰pË˜ Úaˆ‡a elÙ‡ ÏkzÒn‰Â .˙ecÓ«¿¿«ƒ¿«≈¬ƒ¿∆¿«¿«»∆ƒ»

Ûz‰ ÌB˜Óa ÏkzÒpL ÈÓk  ˙B‰Ï Ôek˙Â8elÙ‡Â . ¿ƒ¿«≈≈»¿ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿«…∆«¬ƒ
.eÒ‡  dÚO ˙B‡Ï B‡ ‰ÂÚ‰ ÏB˜ ÚÓLÏƒ¿…«»∆¿»ƒ¿«¬»»

לערווה".6) מרגילין ראש וקלות העובר 7)"שחוק  ככל
חכמים. דברי  ערוותה.8)על

.‚ÈiÁa ÔÈeÒ‡ el‡‰ ÌÈc‰Â9zÓe .ÔÈÂ‡Ï ¿«¿»ƒ»≈¬ƒ¿«»≈»ƒÀ»
ÔÈa ‰Ïe˙a ÔÈa ,d˜„Ïe ‰Èet‰ ÈÙa ÏkzÒ‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ¿≈«¿»¿»¿»≈¿»≈
,‰p‡OÈ ÂÈÈÚa ‰‡ ‡È‰ Ì‡ ‰‡iL È„k ,‰ÏeÚa¿»¿≈∆ƒ¿∆ƒƒ»»¿≈»ƒ»∆»
˙BOÚÏ Èe‡L ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .eq‡ „ˆ ‰Êa ÔÈ‡Â¿≈»∆«ƒ¿…∆»∆»«¬
˙Èa :ÓB‡ ‡e‰ È‰ .˙eÊ Cc ÏkzÒÈ ‡Ï Ï‡ .Ôk≈¬»…ƒ¿«≈∆∆¿¬≈≈¿ƒ

.‰Ïe˙a ÏÚ ÔBa˙‡ ‰Óe ,ÈÈÚÏ Èzk»«ƒ¿≈»»∆¿≈«¿»

בשר 9) וקרבת ונישוק  וחיבוק  לאווין. בחייבי  גם כלומר,
מדרבנן. איסורן לאווין בחייבי 

.„Û‡Â ,‰c ‡È‰Lk BzL‡a ËÈa‰Ï Ì„‡Ï zÓeÀ»¿»»¿«ƒ¿ƒ¿¿∆ƒƒ»¿«
Ï ˙‡‰ BÏ LiL Èt ÏÚ Û‡Â .‰ÂÚ ‡È‰L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ∆¿»¿««ƒ∆≈¬»«≈
 ÔÓÊ Á‡Ï BÏ ˙zÓ ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰i‡a ‰pnÓƒ∆»»¿ƒ»ƒ¿ƒÀ∆∆¿««¿«
Ï˜È ‡ÏÂ ˜ÁOÈ ‡Ï Ï‡ .ÏBLÎÓ „Ï ‰Êa ‡a BÈ‡≈»»∆ƒ¿«ƒ¿¬»…ƒ¿…¿…»≈

.‰ÚÏ ÏÈbÈ ‡nL ,dnÚ L‡…ƒ»∆»«¿ƒ»¬≈»

.‰ÔÈa ‰ÏB„b ÔÈa ,ÏÏk ‰M‡a LnzL‰Ï eÒ‡»¿ƒ¿«≈¿ƒ»¿»≈¿»≈
È„ÈÏ ‡BÈ ‡nL ,˙ÁLÓ ÔÈa ‰ÁÙL ÔÈa ,‰pË¿̃«»≈ƒ¿»≈¿À¿∆∆∆»»ƒ≈

eÓ‡ LenL ‰Ê È‡a .e‰‰10ÂÈ„È ÂÈt ˙ˆÈÁ ? ƒ¿¿≈∆ƒ»¿¿ƒ«»»»»
ÔÈ‡L ,ÒBk‰ ˙‚ÈÊÓe ,ÂÈÙÏ ‰hÓ ˙Úv‰Â ,ÂÈÏ‚Â¿«¿»¿«»«ƒ»¿»»¿ƒ««∆≈
ÔÈ‡Â .„Ïa BzL‡ ‡l‡ el‡ ÌÈc LÈ‡Ï ‰OBÚ»¿ƒ¿»ƒ≈∆»ƒ¿ƒ¿«¿≈
.ÁÈÏL È„È ÏÚ elÙ‡Â ,ÏÏk ‰M‡ ÌBÏLa ÔÈÏ‡BL¬ƒƒ¿ƒ»¿»«¬ƒ«¿≈»ƒ«

שאסור.10)

.ÂÌ„‡ ÏL BaÏ ÔÈ‡L ˙BÈÚ‰ ÔÓ ˙Á‡ ˜aÁÓ‰«¿«≈««ƒ»¬»∆≈ƒ∆»»
BÙ˜B11B˙BÁ‡ ÔB‚k ,Ô‰Ó ˙Á‡Ï ˜MpL B‡ ,Ô‰ÈÏÚ ¿¬≈∆∆ƒ≈¿««≈∆¿¬
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ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Bn‡ ˙BÁ‡Â ‰ÏB„b‰«¿»«¬ƒ¿«≈»∆««ƒ∆≈
,˙BÈa ‰p‚Ó ‰Ê È‰  ÏÏk ‰‡‰ ‡ÏÂ ‰Â‡z ÌL»«¬»¿…¬»»¿»¬≈∆¿À∆¿≈
ÔÈ˜ ÔÈ‡L .‡e‰ ÌÈLtË ‰OÚÓe ,‡e‰ eÒ‡ „Â¿»»»«¬≈ƒ¿ƒ∆≈¿≈ƒ
dÏ Ì‡‰Ó ıeÁ ,‰pË˜ ÔÈa ‰ÏB„b ÔÈa ,ÏÏk ‰ÂÚÏ¿∆¿»¿»≈¿»≈¿«»≈»≈ƒ¿»

.BzÏ ‡‰Â¿»»¿ƒ

חטא.11) לידי  שיבוא חרד לבו אין כלומר,

.ÊBnÚ ÔLÈ˙Â ,d˜MÏe Bza ˜aÁÏ ‡‰ zÓ ?„ˆÈk≈«À»»»¿«≈ƒ¿«¿»¿ƒ«ƒ
Ì‰L ÔÓÊ Ïk ,da ÌÚ Ì‡‰ ÔÎÂ ,Oa e˜a¿≈»»¿≈»≈ƒ¿»»¿«∆≈
„Ú ‰ÏB„b ˙a‰Â ÏB„b Ôa‰ ‰OÚÂ eÏÈc‚‰ .ÌÈpË¿̃«ƒƒ¿ƒ¿«¬»«≈»¿««¿»«
,B˙eÒÎa ÔLÈ ‰Ê  Ánˆ CÚOe eÎ ÌÈ„L eÈ‰iL∆ƒ¿»«ƒ»…¿»≈ƒ≈«∆»≈ƒ¿
„ÓÚÏ ‰LBa ˙a‰ ‰˙È‰ Ì‡Â .d˙eÒÎa ‰LÈ ‡È‰Â¿ƒ¿≈»ƒ¿»¿ƒ»¿»««»«¬…

˙‡OpL B‡ ,‰nÚ ‰È‡ ÈÙÏ12‰LBa Ì‡‰ Ì‡ ÔÎÂ , ƒ¿≈»ƒ»¬À»∆ƒ≈¿≈ƒ»≈»
 ÌÈpË˜ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,‰nÚ da ÈÙa „ÓÚÏ«¬…ƒ¿≈¿»¬À»¿««ƒ∆≈¿«ƒ
‡l‡ Ì‰nÚ ÌÈLÈ ÔÈ‡ Ô‰Ó ÌÏk‰Ï eÚÈb‰MÓƒ∆ƒƒ¿ƒ»≈≈∆≈¿≈ƒƒ»∆∆»

.Ô˙eÒÎaƒ¿»

נתקדשה.12) ואפילו

.Á˙BÏÏBÒÓ‰ ÌÈL13‰OÚnÓe ,eÒ‡  BÊa BÊ »ƒ«¿¿»»ƒ«¬≈
ı‡ ‰OÚÓk :Ó‡pL ,ÂÈÏÚ e‰Ê‰L ‡e‰ ÌÈˆÓƒ¿«ƒ∆À¿«¿»»∆∆¡«¿«¬≈∆∆
?ÌÈOBÚ eÈ‰ ‰Ó :ÌÈÓÎÁ eÓ‡ .eOÚ˙ ‡Ï ÌÈˆÓƒ¿«ƒ…«¬»¿¬»ƒ∆»ƒ
˙‡O ‰M‡Â ,‰M‡ ‡OB ‰M‡Â ,LÈ‡ ‡OB LÈ‡ƒ≈ƒ¿ƒ»»ƒ»¿ƒ»ƒ≈
ÔÈ‡  eÒ‡ ‰Ê ‰OÚnL Èt ÏÚ Û‡ .ÌÈL‡ ÈLÏƒ¿≈¬»ƒ««ƒ∆«¬∆∆»≈
ÌL ÔÈ‡ È‰Â ,„ÁÈÓ Â‡Ï BÏ ÔÈ‡L ,ÂÈÏÚ ÔÈ˜ÏÓ«¿ƒ»»∆≈»¿À»«¬≈≈»
,˙eÊ ÌeMÓ ‰p‰kÏ ˙BÒ‡ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .ÏÏk ‰‡Èaƒ»¿»¿ƒ»≈∆¡»«¿À»ƒ¿

˙eÊ Ô‡k ÔÈ‡L ,‰Êa dÏÚa ÏÚ ‰M‡ Ò‡z ‡ÏÂ14. ¿…≈»≈ƒ»««¿»»∆∆≈»¿
ÚÂ ÏÈ‡B‰ ,˙ecÓ ˙kÓ Ô˙Bk‰Ï Èe‡Âeq‡ eO15. ¿»¿«»«««¿ƒ¿»ƒ

ÚBÓe ,‰Ê cÓ BzL‡ ÏÚ „Èt˜‰Ï LÈ‡Ï LÈÂ¿≈»ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ»»∆≈«
‡È‰ ˙‡ˆlÓe dÏ Òk‰lÓ CÎa ˙BÚe„È‰ ÌÈLp‰«»ƒ«¿¿»ƒ¿ƒ»≈»ƒ»≈ƒ

.Ô‰ÈÏ‡¬≈∆

נשים 13) חכמים שקוראין וזה ... אשה על אשה "מביאות
בזו". זו ומשום 14)המסוללות בעלמא" "פריצותא

בעלה. על נאסרת אשה אין על 15)פריצותא העובר ככל
מדבריהם. איסור

.Ë‰Ó Ïk CÎÈÙÏ .BÏ ‡È‰ ˙zÓ  Ì„‡ ÏL BzL‡ƒ¿∆»»À∆∆ƒ¿ƒ»»«
˙Ú ÏÎa ÏÚBa :‰OBÚ  BzL‡a ˙BOÚÏ ‰ˆB Ì„‡M∆»»∆«¬¿ƒ¿∆≈¿»≈
‰ÈÏÚ ‡e] ,‰ˆiL ‡Â ‡ ÏÎa ˜MÓe ,‰ˆiL∆ƒ¿∆¿«≈¿»≈∆¿≈∆∆ƒ¿∆»»∆»
˙ÎL ‡ÈˆBÈ ‡lL „Ïe ;[dk„k ‡lLÂ dk„k¿«¿»¿∆…¿«¿»ƒ¿«∆…ƒƒ¿«
Ï˜È ‡lL ˙e„ÈÒÁ ˙cÓ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .‰ÏhÏ ÚÊ∆«¿«»»¿««ƒ≈ƒ«¬ƒ∆…»≈
,LÈÓLz ˙ÚLa BÓˆÚ Lc˜iLÂ ,CÎÏ BL‡ ˙‡ Ì„‡»»∆…¿»¿∆¿«≈«¿ƒ¿««¿ƒ
ÌÏBÚ‰ CcÓ eÒÈ ‡ÏÂ ,˙BÚc ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk¿∆≈«¿¿ƒ¿≈¿…»ƒ∆∆»»
.˙BaÏÂ ˙BÙÏ È„k ‡l‡ ‰Ê c ÔÈ‡L ,B‚‰Óeƒ¿»∆≈»»∆∆»¿≈ƒ¿¿ƒ¿

.È‰˙È‰L È‰ .p‰ B‡Ï B˙hÓ LnLÏ Ì„‡Ï eÒ‡»¿»»¿«≈ƒ»¿«≈¬≈∆»¿»
È‰  ˜eÏc p‰ ‰È‰Â Á‡ ˙Èa BÏ ‰È‰ ‡ÏÂ ˙aL«»¿…»»«ƒ«≈¿»»«≈»¬≈
LnLÏ ÈÏ‡OÈÏ eÒ‡ ÔÎÂ .ÏÏk LnLÈ ‡Ï ‰Ê∆…¿«≈¿»¿≈»¿ƒ¿¿≈ƒ¿«≈
„ÈÓÏz ‰È‰ Ì‡Â .BÏ ‡È‰ ÌÈt ˙efÚL ,ÌBia B˙hÓƒ»«∆«»ƒƒ¿ƒ»»«¿ƒ

ÏÈÙ‡Ó ‰Ê È‰  CÎa CLn‰Ï ‡a BÈ‡L ,ÌÎÁ»»∆≈»¿ƒ»≈¿»¬≈∆«¬ƒ
ÈtÓ ‡l‡ ‰Ê „Ï ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡Â .LnLÓe B˙ÈlËa¿«ƒ¿«≈¿≈ƒ¿»ƒ¿»»∆∆»ƒ¿≈

ÏB„b Cˆ16.‰ÏÈl‰ ÚˆÓ‡a LnLÏ ‰M„˜ C„Â . …∆»¿∆∆¿À»¿«≈¿∆¿«««¿»

הרפואה".16) דרך "כמו

.‡È‰aÓ ‡e‰L ÈÓÏ ‰ÁB ÌÈÓÎÁ ˙Úc ÔÈ‡≈««¬»ƒ»¿ƒ∆«¿∆
,ÏB‚˙k BzL‡ Ïˆ‡ ÈeˆÓ ‰È‰ÈÂ ‰hn‰ LÈÓL˙a¿«¿ƒ«ƒ»¿ƒ¿∆»≈∆ƒ¿¿«¿¿
Ïk ‡l‡ .‡e‰ ÌÈea ‰OÚÓe ,„‡Ó „Ú ‡e‰ Ìe‚Ùe»«¿…«¬≈ƒ∆»»
‡lL ‡e‰Â ;ÁaLÓ ‰Ê È‰  LÈÓL˙a ËÚÓÓ‰«¿«≈¿«¿ƒ¬≈∆¿À»¿∆…
ewz ‡ÏÂ .BzL‡ ˙ÚcÓ [‡l‡] ‰BÚ ÏhÈ¿«≈»∆»ƒ««ƒ¿¿…ƒ¿

‰BL‡a17„Ú ‰Bza e‡˜È ‡lL ÔÈÈ˜ ÈÏÚÏ »ƒ»¿«¬≈¿»ƒ∆…ƒ¿¿«»«
.‰hn‰ LÈÓL˙a ËÚÓÏ È„k ‡l‡ ,eÏaËiL∆ƒ¿¿∆»¿≈¿«≈¿«¿ƒ«ƒ»

בטלוה.17) כך אחר

.ÈBaÏÂ B˙hÓ Ì„‡ LnLÈ ‡lL ,ÌÈÓÎÁ eÒ‡ ÔÎÂ¿≈»¿¬»ƒ∆…¿«≈»»ƒ»¿ƒ
‡ÏÂ ,˙eÎL CBzÓ ÏÚÈ ‡ÏÂ ,˙Á‡ ‰M‡a MÁÓ¿«≈¿ƒ»«∆∆¿…ƒ¿«ƒƒ¿¿…
ÏÚ ‰ÈÏÚ ‡BÈ ‡ÏÂ ,‰‡O CBzÓ ‡ÏÂ ,‰ÈÓ CBzÓƒ¿ƒ»¿…ƒƒ¿»¿…»»∆»«
Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰iLk ‡ÏÂ ,epnÓ ‰‡È ‡È‰Â dÁk»¿»¿ƒ¿≈»ƒ∆¿…¿∆ƒ¿∆∆»≈∆
.dL‚Ï BaÏa ÓbL Á‡ ‰ÈÏÚ ‡BÈ ‡ÏÂ ,‰cÓ¿À∆¿…»»∆»««∆»«¿ƒ¿»¿»
ÈfÚ Ô‰Ó ‡l‡ ,ÌÈe‚‰ ÔÈ‡ ÌÈa‰  Ôk ‰OÚ Ì‡Â¿ƒ»»≈«»ƒ≈»¬ƒ∆»≈∆«≈

.ÌÈÚLBÙe ÌÈ„BÓ Ô‰Óe ÌÈt»ƒ≈∆¿ƒ¿ƒ

.‚È‡È‰L ‰ÙeˆÁ ‰M‡ ÏkL ,ÌÈÓÎÁ eÓ‡ ÔÎÂ¿≈»¿¬»ƒ∆»ƒ»¬»∆ƒ
ÌLÏ ‰M‡ ‰zÙÓ‰ B‡ ,‰ÈÙa ‰hn‰ LÈÓLz ˙ÚBz«««¿ƒ«ƒ»¿ƒ»«¿«∆ƒ»¿≈
ÏÚ ‡e BzL‡ ÏÁ ÏÚ ‡BÏ Ôek˙n‰ B‡ ,ÔÈ‡eOƒƒ«ƒ¿«≈»«»≈ƒ¿»«
dÏÚa ˙˙ÈÓ Á‡ ‰˙‰L ‡lL ÈÓe ,BzL‡ ‰‡Ï≈»ƒ¿ƒ∆…»¬»««ƒ««¿»
ÌÈa‰ el‡ Ïk  ˜ÙÒ Ôa‰ È‰Â ÌÈL„Á ‰LÏL¿»√»ƒ«¬≈«≈»≈»≈«»ƒ
ÈeqiL ÌÈÚLBt‰Â ÌÈ„Bn‰ Ì‰ Ì‰Ó ÌÈ„Bli‰«ƒƒ≈∆≈«¿ƒ¿«¿ƒ∆ƒ≈

.Ô˙B‡ ÔÈBa ˙eÏb‰«»¿ƒ»

.„È˙BBÁe ÌÈ˜ÂMa BzL‡ ÏÚ ‡BÏ Ì„‡Ï eÒ‡Â¿»¿»»»«ƒ¿«¿»ƒ»¿
‰‡È ‡lL ;‰Èc ˙Èa ‡l‡ ,ÔÈÒcÙe ˙Bp‚a B‡¿«¿«¿≈ƒ∆»¿≈ƒ»∆…≈»∆
BzL‡ ˙‡ ÏÚBa‰Â .˙eÊ È„ÈÏ ÌÓˆÚ eÏÈbÈÂ ,˙eÊkƒ¿¿«¿ƒ«¿»ƒ≈¿¿«≈∆ƒ¿
ÔÎÂ .˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ  el‡ ˙BÓB˜Óaƒ¿≈«ƒ«««¿¿≈

˜eMa Lc˜Ó‰Â ,‰‡Èa Lc˜Ó‰18‡Ïa Lc˜Ó‰Â , «¿«≈¿ƒ»¿«¿«≈«¿«¿«≈¿…
.˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ  CecLƒ«ƒ«««¿

הוא".18) ופריצות זילות דמנהג בכספא "אפילו

.ÂËÊÁiL „Ú ‰hn‰ LÈÓL˙a eÒ‡ È‡ÒÎ‡Â¿«¿¿«»¿«¿ƒ«ƒ»«∆«¬…
˙Èa e„iL LÈ‡‰ ÏÚ ÌÈÓÎÁ eÒ‡ ÔÎÂ .B˙ÈÏ¿≈¿≈»¿¬»ƒ«»ƒ∆»¿≈
.ıÁnÏ BnÚ ÒkÈ ‡ÏÂ .‡È‰ ÌÈt ˙efÚ BfL ,ÂÈÓÁ»ƒ∆«»ƒƒ¿…ƒ»≈ƒ«∆¿»

.ÊËÏÚa ÌÚ ‡ÏÂ ,ıÁnÏ ÂÈ‡ ÌÚ Ì„‡ ÒkÈ ‡ÏÂ¿…ƒ»≈»»ƒ»ƒ«∆¿»¿…ƒ««
B„ÈÓÏ˙Ï CÈˆ ‰È‰ Ì‡Â .B„ÈÓÏz ÌÚ ‡ÏÂ ,B˙BÁ‡¬¿…ƒ«¿ƒ¿ƒ»»»ƒ¿«¿ƒ
ÌÈÁ‡ ÈL eÒkÈ ‡lL e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈÂ .zÓ À»¿≈¿∆»¬∆…ƒ»¿¿≈«ƒ

.ıÁnÏ „Á‡k¿∆»«∆¿»

.ÊÈÈÚet Ï‡OÈ ˙Ba eÎl‰È ‡Ï19,˜eMa L‡ …¿«¿¿ƒ¿»≈¿≈…«
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קד                
         

‰Èet ˙Á‡20˜eMa ‰M‡ CÏz ‡ÏÂ .LÈ‡ ˙L‡ ˙Á‡Â ««¿»¿««≈∆ƒ¿…≈≈ƒ»«
ÂÈÁ‡ CÏ˙Â ,da eOt˙È ‡nL ‰Êb .‰ÈÁ‡ de¿»«¬∆»¿≈»∆»ƒ¿¿¿»¿≈≈«¬»
C„ e‰eÒÙzL ÌÈÚL‰ da eÏlÚ˙ÈÂ ,BÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ¿ƒ¿«¿»»¿»ƒ∆¿»∆∆

.˜BÁO¿

שער.19) אבל 20)מגולות בעולה, או גרושה או אלמנה
ראש. פרועת לצאת מותרת בתולה

.ÁÈ‡Ï CÎÈÙÏ .‰ÏhÏ ÚÊ ˙ÎL ‡ÈˆB‰Ï eÒ‡»¿ƒƒ¿«∆«¿«»»¿ƒ»…
‡OÈ ‡ÏÂ ,ıeÁaÓ ‰BÊÂ ÌÈÙaÓ Lc Ì„‡ ‰È‰Èƒ¿∆»»»ƒƒ¿ƒ¿∆ƒ«¿…ƒ»
„ia ÔÈÙ‡nL el‡ Ï‡ .„ÏÈÏ ‰Èe‡ dÈ‡L ‰pË¿̃«»∆≈»¿»≈≈¬»≈∆¿»¬ƒ«»
ÏB„b eq‡L Ì‰Ï È„ ‡Ï  ÚÊ ˙ÎL ÔÈ‡ÈˆBÓeƒƒƒ¿«∆«…«»∆∆ƒ»

LBÈ ‡e‰ Èeca  ‰Ê ‰OBÚ‰L ‡l‡ ,‡e‰21, ∆»∆»∆∆¿ƒ≈
‚‰ el‡Îe ,e‡ÏÓ ÌÈÓc ÌÎÈ„È :Ó‡ Ì‰ÈÏÚÂ«¬≈∆∆¡«¿≈∆»ƒ»≈¿ƒ»«

.LÙp‰«∆∆

כן.21) שיעשה מי  כל נידו שחכמים כלומר,

.ËÈ‡ÈÈ B‡ ˙Ú„Ï BÓˆÚ ‰M˜iL Ì„‡Ï eÒ‡ ÔÎÂ¿≈»¿»»∆¿«∆«¿¿««»ƒ
ÚÈqÈ  e‰‰ BÏ ‡BÈ Ì‡ ‡l‡ .e‰‰ È„ÈÏ BÓˆÚ«¿ƒ≈ƒ¿∆»ƒ»ƒ¿«ƒ«

‰Bz È„Ï (‰˙ÁL‰Â) È‡‰ ÈcÓ BaÏ22‡È‰L , ƒƒƒ¿≈¬«¿«¿»»¿ƒ¿≈»∆ƒ
ÔLÈÏ Ì„‡Ï eÒ‡ CÎÈÙÏ .ÔÁ ˙ÏÚÈÂ ÌÈ‰‡ ˙Ïi‡«∆∆¬»ƒ¿«¬«≈¿ƒ»»¿»»ƒ…
‡lL È„k ,ËÚÓ ‰hiL „Ú ,‰ÏÚÓÏ ÂÈÙe BtÚ ÏÚ«»¿»»¿«¿»«∆ƒ∆¿«¿≈∆…

.ÈeM˜ È„ÈÏ ‡BÈ»ƒ≈ƒ

המדרש".22) לבית "משכהו

.Î‰ÚLa ÛBÚÂ ‰iÁe ‰Ó‰a ÏkzÒÈ ‡ÏÂ¿…ƒ¿«≈ƒ¿≈»¿«»»¿»»
‰Ó‰a ÈÚÈaÓÏ zÓe .‰˜Ï ÎÊ ÔÈ˜wcÊnL∆ƒ¿«¿ƒ»»ƒ¿≈»À»¿«¿ƒ≈¿≈»
ÔÈ˜eÒÚ Ô‰L ÈtÓ ,˙ÙBÙLa ÏBÁÎÓk ÒÈÎ‰Ï¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆∆ƒ¿≈∆≈¬ƒ

Î‡ÏÓa.e‰‰ È„ÈÏ e‡BÈ ‡Ï Ôz ƒ¿«¿»…»ƒ≈ƒ¿

.‡ÎÔ‰L ‰ÚLa ÌÈLpa ÏkzÒ‰Ï Ì„‡Ï eÒ‡ ÔÎÂ¿≈»¿»»¿ƒ¿«≈«»ƒ¿»»∆≈
ÏL Óˆ È„‚a ÏkzÒ‰Ï elÙ‡ .‰ÒÈk‰ ÏÚ ˙B„ÓBÚ¿««¿ƒ»¬ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ¿≈∆∆∆
.e‰‰ È„ÈÏ ‡BÈ ‡lL ,eÒ‡  dÈkÓ ‡e‰L ‰M‡ƒ»∆«ƒ»»∆…»ƒ≈ƒ¿

.ÎCl‰Ï BÏ eÒ‡  ˜eMa ‰M‡a Ú‚tL ÈÓƒ∆»«¿ƒ»«»¿«≈
ÏÎÂ .ÂÈÁ‡Ï B‡ ÔÈ„„ˆÏ d˜lÒÓe ı ‡l‡ ,‰ÈÁ‡«¬∆»∆»»¿«¿»ƒ¿»ƒ¿«¬»¿»
ÈnÚ ÈlwÓ ‰Ê È‰  ‰M‡ ÈÁ‡ ˜eMa Cl‰Ó‰«¿«≈««¬≈ƒ»¬≈∆ƒ«≈«≈
˜ÈÁiL „Ú ‰BÊ ‰M‡ Á˙t ÏÚ ÚÏ eÒ‡Â .ı‡‰»»∆¿»«¬…«∆«ƒ»»«∆«¿ƒ
.d˙Èa Á˙t Ï‡ ˜z Ï‡Â :Ó‡pL ,˙Bn‡ Úa‡«¿««∆∆¡«¿«ƒ¿«∆∆«≈»

.‚Î,ÂÈLeÓa B„È ÁÏLÏ ÈeO BÈ‡L Ì„‡Ï eÒ‡Â¿»¿»»∆≈»ƒ¿…«»ƒ¿»
‡Ï BeaË ˙ÁzÓ elÙ‡Â .e‰‰ È„ÈÏ ‡BÈ ‡lL∆…»ƒ≈ƒ¿«¬ƒƒ««ƒ…

ÒÈÎÈ23ÔÈzL‰ Ì‡Â .e‰‰ È„ÈÏ ‡BÈ ‡nL ,B„È «¿ƒ»∆»»ƒ≈ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ
 ÈeO ‰È‰ Ì‡Â .ÔÈzLÈÂ ‰n‡a ÊÁ‡È ‡Ï  ÌÈÓ«ƒ…∆¡…»«»¿«¿ƒ¿ƒ»»»
B„È ËÈLBÈ ‡Ï  ÈeO BÈ‡L ÔÈe ÈeO ÔÈe .zÓÀ»≈»≈∆≈»…ƒ»

.ÂÈ˜Ï CÈˆ ‡e‰L ‰ÚLa ‡l‡ ÏÏk ‰n‡Ï»«»¿»∆»¿»»∆»ƒƒ¿»»

דבזה 23) ... ההלכה) בתחילת (כמו אסור (רבינו) כתב  "לא
יהודה  לרבי  קראו (שלכן קדושה תוספת מצד רק  איסור אין

אבנטו". תחת ידו הכניס  "שלא הקדוש רבינו הנשיא

.„Î‡t˙‰  ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„‚e ÌÈBL‡‰ ÌÈ„ÈÒÁ¬ƒƒ»ƒƒ¿≈«¬»ƒƒ¿»≈
Ô‰Óe ,BlL ‰ÏÈna ÏkzÒ ‡Ï ÌÏBÚnL Ì‰Ó „Á‡∆»≈∆∆≈»…ƒ¿«≈«ƒ»∆≈∆

BzL‡ ˙eˆa ÌÏBÚÓ ÔBa˙‰ ‡lL ‡t˙‰L ÈÓ24. ƒ∆ƒ¿»≈∆…ƒ¿≈≈»¿«ƒ¿
Ô‰L ,˙Ó‡‰ È„Ï È‡‰ ÈcÓ ‰Bt BalL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ∆ƒƒ¿≈¬«¿ƒ¿≈»¡∆∆≈

.ÌÈLB„w‰ Ï ˙BÊÁB‡¬¿««¿ƒ

בה 24) הכיר ולא גידמת אשה שנשא באדם "מעשה
הכיר  שלא זה אדם צנוע  כמה ... מותה יום עד (במומה)

באשתו".

.‰ÎCeÓÒ ÂÈ˙Be ÂÈa Ì„‡ ‡ÈOiL ,ÌÈÓÎÁ ˙ÂˆÓƒ¿«¬»ƒ∆«ƒ»»»»¿»»
È„ÈÏ B‡ ˙eÊ È„ÈÏ e‡BÈ  ÔÁÈpÈ Ì‡L ;Ô˜ÙÏ¿ƒ¿»∆ƒ«ƒ≈»ƒ≈¿ƒ≈
.‡ËÁ˙ ‡ÏÂ EÂ z„˜Ùe :Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .e‰‰ƒ¿¿«∆∆¡«»«¿»»¿¿…∆¡»

ÔË˜Ï ‰M‡ ‡ÈO‰Ï eÒ‡Â25.‡È‰ ˙eÊ BÓk ‰fL , ¿»¿«ƒƒ»¿»»∆∆¿¿ƒ

עשרה.25) השלוש שנת לפני 

.ÂÎ‡OÈ ‡ÏÂ .‰M‡ ‡Ïa LÈÏ È‡M LÈ‡‰ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ««≈≈¿…ƒ»¿…ƒ»
„ÏÈÏ ‰Èe‡ dÈ‡L ‰˜Êe ‰˜Ú26‰M‡Ï ˙eLe . ¬»»¿≈»∆≈»¿»≈≈¿¿ƒ»

eÁa ‡OÈ ‡ÏÂ .ÒÈÒÏ ‡Opz B‡ ÌÏBÚÏ ‡Opz ‡lL∆…ƒ»≈¿»ƒ»≈¿»ƒ¿…ƒ»»
‰˜Ê27.˙eÊÏ ÌBb ‰Ê cL ;‰cÏÈ Ô˜Ê ‡OÈ ‡ÏÂ , ¿≈»¿…ƒ»»≈«¿»∆»»∆≈ƒ¿

ורביה.26) פריה  מצות קיים לא עדיין אפילו 27)כאשר
לילד. הראוייה

.ÊÎe„z ‡Ï  ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ BzL‡ ˙‡ LbL ÈÓ ÔÎÂ¿≈ƒ∆≈≈∆ƒ¿ƒ«ƒƒ…»
Ô‰k ‰È‰ Ì‡Â .˙eÊ È„ÈÏ e‡BÈ ‡nL ,ˆÁa BnÚ28 ƒ∆»≈∆»»ƒ≈¿¿ƒ»»…≈

ÈBna BnÚ e„z ‡Ï 29.ÈBÓk ÔBc ÔË˜ ÙÎe . …»ƒ«»¿»»»ƒ¿»
‰Le‚e .BÚ˙Ï ÁÈÏL ‰OBÚ  BÏˆ‡ ‰ÂÏÓ dÏ ‰È‰»»»ƒ¿∆∆¿»»ƒ«¿»¿¿»
Ô˙B‡ ÔÈkÓ B‡ Ô˙B‡ ÔÈcÓ  ÔÈ„Ï L‚Ó‰ ÌÚ ‰‡aL∆»»ƒ«¿»≈¿ƒ¿«ƒ»«ƒ»

˙ecÓ ˙kÓ30˙zÓ  ÔÈÒe‡‰ ÔÓ ‰Lb˙ Ì‡Â . «««¿¿ƒƒ¿»¿»ƒ»≈ƒÀ∆∆
Ò‚ BaÏ ‰È‰ Ì‡Â .BnÚ e„ÏÂ ÔÈ„a BÚ˙Ï31 da ¿»¿¿ƒ¿»ƒ¿ƒ»»ƒ«»

‡È‰ ?ÈÓ ÈtÓ ‰Á„ ÈÓe .eÒ‡ ÔÈÒe‡‰ ÔÓ Û‡«ƒ»≈ƒ»ƒƒ¿∆ƒ¿≈ƒƒ
‰ÁcÈ ‡e‰  dlL ˆÁ‰ ‰˙È‰ Ì‡Â .ÂÈtÓ ˙ÈÁcƒ¿≈ƒ»»¿ƒ»¿»∆»≈∆»ƒ»∆

.‰ÈtÓƒ»∆»

גרושה.28) איסור גם עליו היו 29)שיש שלהם בתים
אחת  לחצר פתוחים אחדים בתים שכזו: תכנית פי  על בנויים

למבוי . פתוחות אחדות לדינא 30)וחצרות לקמן אתי  "ואי 
להו  משמתינן שמותי  אמר פפא רב  לדין) לפנינו באו (ואם
יהושע  דרב  בריה הונא רב  קל), חרם הוא נידוי  אותן, (מנדין
לא  שבגמרא ומכיוון אותן). (מכין להו" מנגדינן נגודי  אמר

מכין. או נידוי  או רבינו פסק  ההלכה, "לבו 31)נפסקה
לה" קרוב 

.ÁÎ;dL‚Ï BzÚ„Â ‰M‡ ‡OÏ Ì„‡Ï eÒ‡»¿»»ƒ»ƒ»¿«¿¿»¿»
ÁËÏ LBÈ ‡e‰Â ‰Ú EÚ ÏÚ LÁz Ï‡ :Ó‡pL∆∆¡«««¬«≈¬»»¿≈»∆«
d˙B‡ ‡OB ‡e‰L ‰lÁza dÚÈ„B‰ Ì‡Â .Cz‡ƒ»¿ƒƒ»«¿ƒ»∆≈»

.zÓ  ÌÈÓÈÏ¿»ƒÀ»

.ËÎ‰È„Óa ‰M‡Â BÊ ‰È„Óa ‰M‡ Ì„‡ ‡OÈ ‡ÏÂ¿…ƒ»»»ƒ»ƒ¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿ƒ»
‡OB Á‡ ‡ˆÓÂ ,ÌÈÓi‰ eÎÈ‡È ‡nL ;˙Á‡«∆∆∆»«¬ƒ«»ƒ¿ƒ¿»»≈
BÈ‡Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÂÈ‡ ˙BÁ‡Â Bn‡ ˙BÁ‡Â B˙BÁ‡¬«¬ƒ«¬»ƒ¿«≈»∆¿≈
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BÚÊ È‰Â ,Úe„È BÓML ÏB„b Ì„‡ ‰È‰ Ì‡Â .Úe„È»«¿ƒ»»»»»∆¿»««¬≈«¿
.zÓ ‰Ê È‰  ÔÈÚe„ÈÂ ÔÈÓÒÙÓ¿À¿»ƒƒƒ¬≈∆À»

.Ï‡ÏÂ ÌÈÚˆÓ ˙ÁtLnÓ ‰M‡ Ì„‡ ‡OÈ ‡Ï…ƒ»»»ƒ»ƒƒ¿««¿…»ƒ¿…
ÔÈtÎ ˙ÁtLnÓ32ÌÈÓÚt ‰LÏL e˜ÊÁ‰L ‡e‰Â .33 ƒƒ¿««ƒ¿ƒ¿∆À¿¿¿»¿»ƒ

.Ck Ì‰Èa e‡BiL∆»¿≈∆»

ברצונו 32) שלא שמתהפך לפי  כך "ונקרא הנפילה, מחלת
כורע ". שהוא שבשתי33)בשעה פוסק  שרבינו פי  על ואף 

שלוש  צריך המשפחה את להחזיק  אולם חזקה, הווה פעמים
פעמים.

.‡ÏÈLÈÏLÏ  e˙ÓÂ ÌÈL‡ ÈLÏ ˙‡OpL ‰M‡34 ƒ»∆ƒ»ƒ¿≈¬»ƒ»≈ƒ¿ƒƒ
‰Lc˜˙ elÙ‡Â .‡ˆz ‡Ï  ˙‡O Ì‡Â ;‡Opz ‡Ï…ƒ»≈¿ƒƒ»…≈≈«¬ƒƒ¿«¿»
BÓk ‰fL ,˙‰k ı‡‰ ÌÚ Ï‡OÈ ‡OÈ ‡ÏÂ .ÒÎÈ ƒ¿…¿…ƒ»ƒ¿»≈«»»∆…∆∆∆∆¿
:ÌÈÓÎÁ eÓ‡  ‡O Ì‡Â .Ô‰‡ ÏL BÚÊÏ ÏelÁƒ¿«¿∆«¬…¿ƒ»»»¿¬»ƒ
˙Ó B‡ ,ÌÈa ‡Ïa ˙Ó ‡l‡ ,‰ÙÈ ‰ÏBÚ Ô‚eeÊ ÔÈ‡≈ƒ»∆»∆∆»≈¿…»ƒ≈

Ì‰ÈÈa ‰È‰z ‰ËË˜ B‡ ,‰‰Óa ‡È‰ B‡ ‡e‰35. ƒƒ¿≈»¿»»ƒ¿∆≈≈∆
‰‡ ‰Ê È‰  ˙‰k ‡OpL ÌÎÁ „ÈÓÏz Ï‡¬»«¿ƒ»»∆»»…∆∆¬≈∆»∆

.„Á‡k ‰p‰Îe ‰Bz È‰ ,ÁaLÓe¿À»¬≈»¿À»¿∆»

סכנה 34) ויש "קטלנית" ונקראת מתים שבעליה שהוחזקה
אותה. הנושא השלישי  לידי35)לבעל מביאתו "או

שעניות  מפני  ביניהם", תהיה "קטטה כותב  ורבינו עניות",
נקיש  מכדא שערי  "כמשלם שאמרו כמו קטטה, לידי  מביאה
באה  בכד השעורים נגמרים (=כאשר בביתא" תיגרא ואתי 
העניות. מן גרועה שמריבה רבינו ודעת לבית) מריבה
ולא  כותב : הוא חכם תלמיד של ביתו רבינו משבח  וכאשר

חכם. תלמיד של בביתו מריבה

.ÏB‡ ˙Ó Ì‡L ;ı‡‰ ÈnÚ ˙a Ì„‡ ‡OÈ ‡Ï…ƒ»»»««≈»»∆∆ƒ≈
˙k ˙Ú„BÈ Ôn‡ ÔÈ‡L ,eÈ‰È ı‡‰ ÈnÚ ÂÈa  ‰ÏB‚∆»»«≈»»∆ƒ¿∆≈ƒ»««∆∆
Bza Ô˙Bp‰ ÏkL .ı‡‰ ÌÚÏ Bza ‡ÈOÈ ‡ÏÂ .‰Bz‰«»¿…«ƒƒ¿«»»∆∆»«≈ƒ
‰kÓ ;È‡‰ ÈÙÏ d˙e d˙ÙkL ÈÓk  ı‡‰ ÌÚÏ¿«»»∆¿ƒ∆¿»»¿»»ƒ¿≈»¬ƒ«∆
Ïk Ì„‡ kÓÈ ÌÏBÚÏe .ÌÈt ˙La BÏ ÔÈ‡Â ,ÏÚBe≈¿≈∆»ƒ¿»ƒ¿…»»»
B‡ ˙Ó Ì‡L ;ÌÎÁ „ÈÓÏz ˙a ‡OÈÂ BÏ LiM ‰Ó«∆≈¿ƒ»««¿ƒ»»∆ƒ≈

˙Ï Bza ‡ÈOÈ ÔÎÂ .ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÂÈa  ‰ÏB‚„ÈÓÏ ∆»»«¿ƒ≈¬»ƒ¿≈«ƒƒ¿«¿ƒ
ÏL B˙Èa ‰ÈÓ ‡ÏÂ ‰p‚Ó c ÔÈ‡L ;ÌÎÁ»»∆≈»»¿À∆¿…¿ƒ»¿≈∆

.ÌÎÁ „ÈÓÏz«¿ƒ»»

  

    

ובכל  , פעמי שלוש   " ברמב מופיע  תורה " "כתר המושג
התורה . שבכתר אחר לעניי נתכוו  פע

לבו  שנשאו  "מי  כתב  ה "א ) ג' (פרק  תורה  תלמוד  בהלכות
יסיח  לא  תורה , בכתר מוכתר ולהיות כראוי  זו  מצוה   לקיי
ש הפרק   שבסו ובהלכה  כו '"  אחרי  לדברי דעתו 
למד  אד אי ובלילה ,  ביו ללמוד  שמצוה  "אע "פ כתב :
בכתר  לזכות שרצה  מי  לפיכ בלילה , אלא  חכמתו  רוב 

כו '". לילותיו  בכל יזהר התורה 

שהתורה  כ על מדבר א ' בהלכה  : ענייני לשני  וכוונתו 
במילי כוונתו  וזוהי  הלומדה ,  האד של כתרו  נעשית
לסגולת  כוונתו  הפרק   בסו אבל תורה ". בכתר "מוכתר
 לעניי היינו  התורה , לכתר זוכה  שעל־ידה  בלילה  הלימוד 
שינה  ולכ תורה . של כתרה   גופא  בתורה  יותר נעלה 
של  ומהותה  לעיקרה  היינו  התורה , כתר וכתב  זה  בעני
בו  שיש  אלא  התורה  את ומשיג שמבי רק  שלא  התורה ,
"כתר  א ' בהלכה  הלשו אבל התורה '. ב 'נות הדביקות  ג

אותו . מכתירה  שהתורה  הלומד   האד על מורה  תורה "
כתר  יודעת אמ שאי" כא  " הרמב שכתב  מה   אמנ

התורה . יוקר יודעת שאינה  כוונתו  התורה ",
     

     
או 1) בהמה ועם העריות מן ערוה עם ייחוד איסור יבאר

ותינוקת  תינוק  וכן הגויים עם ישראלית ייחוד איסור זכר;
אם  ואשה תינוקות; ילמד אם אשה לו שאין מי  ובהמה;
ושירגיל  בשלשה; עריות בסתרי  דורשין אין קטנים; תלמד

בקדושה. עצמו

.‡˙BÈÚ‰ ÔÓ ‰ÂÚ ÌÚ „ÁÈ˙‰Ï eÒ‡2‰˜Ê ÔÈa , »¿ƒ¿«≈ƒ∆¿»ƒ»¬»≈¿≈»
Ì‡‰Ó ıeÁ .‰ÂÚ ˙Bl‚Ï ÌB‚ ‰Ê cL ;‰cÏÈ ÔÈa≈«¿»∆»»∆≈¿«∆¿»≈»≈
.‰c BzL‡ ÌÚ ÏÚa‰Â ,Bza ÌÚ ‡‰Â ,da ÌÚƒ¿»¿»»ƒƒ¿«««ƒƒ¿ƒ»
eÒ‡  ÏÚiL Ì„˜ ‰c BzL‡ ‰ÒtL Ô˙ÁÂ¿»»∆≈¿»ƒ¿ƒ»…∆∆ƒ¿«»
ÔLÈ ‡e‰Â ÌÈLp‰ ÔÈa ‰LÈ ‡È‰ ‡l‡ ,dnÚ „ÁÈ˙‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ»∆»ƒ¿≈»≈«»ƒ¿»≈
Ck Á‡Â ‰BL‡ ‰‡Èa ‰ÈÏÚ ‡a Ì‡Â .ÌÈL‡‰ ÔÈa≈»¬»ƒ¿ƒ»»∆»ƒ»ƒ»¿««»

.dnÚ „ÁÈ˙‰Ï zÓ  ˙‡ÓËƒ¿»À»¿ƒ¿«≈ƒ»

עם 2) יחוד אבל א. הלכה כא פרק  למעלה ביאורנו ראה
התורה. מן אסור אינו לאוין חייבי 

..‰Ó‰a‰ ÏÚÂ eÎÊ kLÓ ÏÚ Ï‡OÈ e„LÁ ‡Ï…∆¿¿ƒ¿»≈«ƒ¿«¿¿««¿≈»
elÙ‡ ˜Á˙ Ì‡Â .Ô‰nÚ „ÁÈ˙‰Ï eÒ‡ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»≈ƒ¿ƒ¿«≈ƒ»∆¿ƒƒ¿«≈¬ƒ
ÈÏB„‚e .ÁaLÓ ‰Ê È‰  ‰Ó‰e eÎÊ „eÁiÓƒƒ¿¿≈»¬≈∆¿À»¿≈
e„ÁÈ˙È ‡lL È„k ‰Ó‰a‰ ÔÈ˜ÈÁÓ eÈ‰ ÌÈÓÎÁ‰«¬»ƒ»«¿ƒƒ«¿≈»¿≈∆…ƒ¿«¬

‰Ïaw‰ ÈtÓ ˙BÈÚ‰ „eÁÈ eq‡Â .dnÚ3. ƒ»¿ƒƒ»¬»ƒƒ««»»

"רמז 3) ושם רבינו. משה עד איש מפי  איש שקיבלו כלומר,
התורה". מן ליחוד

.‚BÈc ˙Èe „Âc Êb Ó˙Â ÔBÓ‡ ‰OÚÓ Ú‡Lk¿∆≈««¬≈«¿¿»»»«»ƒ≈ƒ
‰ÂÚ dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .‰Èet „eÁÈ ÏÚ4ÏÏÎa  «ƒ¿»¿««ƒ∆≈»∆¿»ƒ¿«

Ïl‰Â È‡nLÂ .‡È‰ ˙BÈÚ „eÁÈ5„eÁÈ ÏÚ eÊb ƒ¬»ƒ¿««¿ƒ≈»¿«ƒ
eÒ‡L ‰M‡ ÌÚ „ÁÈ˙n‰ Ïk ,‡ˆÓ .˙È˙ekƒƒ¿»»«ƒ¿«≈ƒƒ»∆»
˙‡ ÔÈkÓ  ˙È˙ek ÔÈa ˙ÈÏ‡OÈ ÔÈa ,dnÚ „ÁÈ˙‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ»≈ƒ¿¿≈ƒ≈ƒ«ƒ∆
ÔÈÊÈÎÓe ,‰M‡‰Â LÈ‡‰ ,˙ecÓ ˙kÓ Ô‰ÈL¿≈∆«««¿»ƒ¿»ƒ»«¿ƒƒ

Ô‰ÈÏÚ6eÒ‡L Èt ÏÚ Û‡L ,LÈ‡ ˙L‡Ó ıeÁ . ¬≈∆≈≈∆ƒ∆««ƒ∆»
‡lL ;ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡  „ÁÈ˙ Ì‡ ,dnÚ „ÁÈ˙‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ»ƒƒ¿«≈≈ƒ∆…
ÏÚ ÊÚÏ ÔÈ‡ÈˆBÓ e‡ˆÓÂ ,‰˙pfL ‰ÈÏÚ ÊÚÏ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ««»∆»∆ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒƒ«««

.ÌÈÊÓÓ Ô‰L ÌÈa‰«»ƒ∆≈«¿≈ƒ
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ד:4) הלכה אישות מהלכות א בפרק  כמבואר לאו, אלא
התורה". מן לוקה קידושין, בלא זנות לשם אשה "הבועל

לו:5) עבודהֿזרה ובגמרא וביתֿהלל, ביתֿשמאי  כלומר,
אפילו  גזור וביתֿהלל ביתֿשמאי  תלמידי  (ובאו) "ואתו
ביום  עצמן והלל שמאי  "שהיו ומפני  גוים". דבת איחוד
והלל  שמאי  את רבינו הזכיר דבר", שמונהֿעשר שגזרו

הגזירה. ומכריז".6)כגוזרי  מלקי  זוטרא "מר

.„BzL‡ ‰˙È‰ Ì‡ ,dnÚ „ÁÈ˙‰Ï eÒ‡L ‰M‡ Ïk»ƒ»∆»¿ƒ¿«≈ƒ»ƒ»¿»ƒ¿
˙zÓ BÊ È‰  BnÚ7BzL‡L ÈtÓ ,„ÁÈ˙‰Ï ƒ¬≈À∆∆¿ƒ¿«≈ƒ¿≈∆ƒ¿
È˙z ‡Ï Ï‡ .BznLÓÛ‡Â È˙ek‰ ÌÚ ˙ÈÏ‡OÈ „Á ¿«¿«¬»…ƒ¿«≈ƒ¿¿≈ƒƒ«ƒ¿«

BznLÓ È˙ek ÏL BzL‡ ÔÈ‡L ,BnÚ BzL‡L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿ƒ∆≈ƒ¿∆ƒ¿«¿«
.‰Lea Ô‰Ï ÔÈ‡Â¿≈»∆»

מותר.7) זה הרי  תימן: בכת"י 

.‰ÙÒ B„nÏÏ È˙eÎÏ Ï‡OÈ ˜BÈz ÔÈÒBÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ¿≈≈¿ƒƒƒ¿»≈¿ƒ¿«¿≈∆
kLÓ ÏÚ ÔÈ„eLÁ ÔlkL ÈtÓ ,˙en‡ B„nÏÏe¿«¿À»ƒ¿≈∆À»¬ƒ«ƒ¿«

˙BÈ˜cÙa ‰Ó‰a ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡Â .eÎÊ8,ÌÈ˙ek ÏL ¿¿≈«¬ƒƒ¿≈»¿À¿¿»∆ƒ
.˙B˜ Ïˆ‡ ˙B˜e ÌÈÎÊ Ïˆ‡ ÌÈÎÊ elÙ‡Â«¬ƒ¿»ƒ≈∆¿»ƒ¿≈≈∆¿≈

שכר 8) ומעלים שם דרכים עוברי  להתאכסן "שעושין
(רש"י ). לבעלים"

.ÂÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ÔÈÒBÓ ÔÈ‡Â9elÙ‡ ,È˙ek ‰ÚBÏ ¿≈¿ƒ¿≈»«»»¿∆ƒ¬ƒ
ÔÈ„eLÁ ÔlkL ÈtÓ .˙È˙eÎÏ ˙B˜e ÌÈ˙eÎÏ ÌÈÎÊ¿»ƒ¿ƒ¿≈¿ƒƒ¿≈∆À»¬ƒ

e‡a Îe ,‰Ó‰a ˙Úa‰ ÏÚ10eÎÊa ÔÈeÒ‡ Ô‰L ««¿»«¿≈»¿»≈«¿∆≈¬ƒƒ¿
.ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï eÚ ÈÙÏÂ :Ó‡Â ,‰Ó‰eƒ¿≈»¿∆¡«¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…

הלכה 9) א פרק  למעלה כמבואר בעוף , גם אסורה שרביעה
י .10)טז. הלכה יד פרק  למעלה

.Ê?˙È˙eÎÏ ‰˜ ‰Ó‰a ÔÈÒBÓ ÔÈ‡ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»≈¿ƒ¿≈»¿≈»¿ƒ
kLÏ Û‡Bp‰ ‡BiLÎe ,ÌÈÙ‡B ˙˜ÊÁa ÔlkL ÈtÓƒ¿≈∆À»¿∆¿«¬ƒ¿∆»«≈ƒ¿«
ÌÚ kLÈÂ ‰p‡ˆÓÈ ‡lL LÙ‡ ,BÊ ˙È˙ek‰ ÌÚƒ«ƒ∆¿»∆…ƒ¿»∆»¿ƒ¿«ƒ

.‰Ó‰a‰ ÌÚ kLÈ ‰p‡ˆÓÈ elÙ‡ B‡ .‰Ó‰a‰«¿≈»¬ƒƒ¿»∆»ƒ¿«ƒ«¿≈»

.Á,‰a‰ ÌÈL‡ ÌÚ elÙ‡ ˙Á‡ ‰M‡ „ÁÈ˙z ‡Ï…ƒ¿«≈ƒ»««¬ƒƒ¬»ƒ«¿≈
ÌL Ì‰Ó „Á‡ ÏL BzL‡ ‰È‰zL „Ú11‡Ï ÔÎÂ . «∆ƒ¿∆ƒ¿∆∆»≈∆»¿≈…

‰a‰ ÌÈL .‰a‰ ÌÈL ÌÚ elÙ‡ „Á‡ LÈ‡ „ÁÈ˙Èƒ¿«≈ƒ∆»¬ƒƒ»ƒ«¿≈»ƒ«¿≈
„eÁÈÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡  ‰a‰ ÌÈL‡ ÌÚ12eÈ‰ . ƒ¬»ƒ«¿≈≈¿ƒ¿ƒ»

ÌÈL‡‰ B‡ ,ÌÈÙaÓ ÌÈLp‰Â ıeÁaÓ ÌÈL‡‰»¬»ƒƒ«¿«»ƒƒƒ¿ƒ»¬»ƒ
‰LÙe ,ıeÁaÓ ÌÈLp‰Â ÌÈÙaÓ13ÔÈÏ ˙Á‡ ‰M‡ ƒƒ¿ƒ¿«»ƒƒ«≈¿»ƒ»««¿≈

ÌeMÓ ÔÈeÒ‡  ÌÈLp‰ ÔÈÏ LÈ‡ B‡ ÌÈL‡‰»¬»ƒƒ¿≈«»ƒ¬ƒƒ
„eÁÈ14elÙ‡ .15 ÌÈLp‰ ÌÚ BzÎ‡ÏÓe B˜ÒÚL LÈ‡ ƒ¬ƒƒ∆ƒ¿¿«¿ƒ«»ƒ

ÁÈ˙‰Ï BÏ eÒ‡˜qÚ˙È ?‰OÚÈ „ˆÈk .ÌÈLp‰ ÌÚ „ »¿ƒ¿«≈ƒ«»ƒ≈««¬∆ƒ¿«≈
.˙Á‡ ‰Î‡ÏÓÏ ‰ÙÈ B‡ ,BnÚ BzL‡Â Ô‰nÚƒ»∆¿ƒ¿ƒƒ¿∆ƒ¿»»«∆∆

ואין 11) ד. הלכה למעלה כמבואר משמרתו, שאשתו מפני 
שם, נשותיהן שאין האחרים, עם תזנה האשה שמא לחוש
תזנה, לא חברתה גם בעלה, מפני  תזנה לא שהיא מכיון
סודה. יגלו ובעלה היא שמא מפחדת שהיא מפני 

אין 12) מבפנים, ונשים החיצון) (בבית מבחוץ  אנשים

ואם  לפנים, דרך להם אין (שהחיצונים יחוד משום חוששים
מבפנים  אנשים חבריו), בזה ירגישו - לפנים מהם אחד יכנס 
מהם  אחד יצא (שמא יחוד משום חוששין מבחוץ , ונשים
בחוץ  (אנשים איפכא" תנא "במתניתא הנשים). עם ויתייחד
אנשים  לפנים... האחד יכנס  שמא חוששין בפנים ונשים
לבין  יוצא מהם אחד ואם חוששין... אין בחוץ  ונשים בפנים
מהם  אחד יצא שמא (מפחד) דמיסתפי  יחוד, זה אין הנשים

וה  רש"י ) החיצוניים. על הפנימיים דרך שהרי  ריאחריו
ליחוד. חוששין אין - הרבה אנשים עם הרבה בנשים

פירשה 13) אם שהמדובר הגמרא, דברי  מפרש שרבינו נראה
מותר  אבל הנשים, לבין איש או האנשים לבין אשה
לו, הסמוך בחדר ונשים אחד בחדר הרבה אנשים שיתאספו
רבינו. כדעת שלא קצת משמע  נא: בסוכה אולם

מתניתא 14) ותנא הכי , כהנא רב  דאמר השתא אביי , "אמר
לחומרא". נעביד אנן - "אף ֿעלֿפי15)איפכא כלומר,

(בעבודתו) דבעבידתיה משום יותר, לו להתיר ראוי  שהיה
אסור" הכי  אפילו ליזהר, יכול שאינו משום או טריד,
פרק  (למעלה בהמה להרביע  שמותר ואף ֿעלֿפי  (הרא"ש).
יותר. חוששים באשה במלאכתו, שעסוק  מפני  כ), הלכה כא

.Ë,˙Bˆ ÈzL ÌÚ B‡ ,˙BÓÈ ÈzL ÌÚ „ÁÈ˙‰Ï zÓÀ»¿ƒ¿«≈ƒ¿≈¿»ƒ¿≈»
B‡ ,dÏÚa ˙e ‰M‡ ÌÚ B‡ ,d˙BÓÁÂ ‰M‡ ÌÚ B‡ƒƒ»«¬»ƒƒ»««¿»
,BÊ ˙‡ BÊ ˙B‡BOL ÈtÓ ;d˙BÓÁ ˙e ‰M‡ ÌÚƒƒ»«¬»ƒ¿≈∆¿∆
‰M‡ ÌÚ „ÁÈ˙‰Ï zÓ ÔÎÂ .BÊ ÏÚ BÊ ˙BtÁÓ ÔÈ‡Â¿≈¿««¿≈À»¿ƒ¿«≈ƒƒ»
dÈ‡Â ‰‡Èa ÌÚË ˙Ú„BiL ‰pË˜ ˙˜Èz dnÚ LiL∆≈ƒ»ƒ…∆¿«»∆««««ƒ»¿≈»
È‰L ,‰ÈÙa ‰pÊÓ dÈ‡L ;‰‡ÈÏ dÓˆÚ ˙ÒBÓ∆∆«¿»¿ƒ»∆≈»¿«»¿»∆»∆¬≈

.d„BÒ ˙‡ ‰l‚Ó BÊ¿«»∆»

.ÈÔa ˜BÈ˙Â ‰hÓÏe LÏL ˙aÓ ˙˜Èz16ÚLz ƒ…∆ƒ«»¿«»¿ƒ∆≈«
ÏÚ ‡l‡ eÊ‚ ‡lL ;Ô‰nÚ „ÁÈ˙‰Ï zÓ  ‰hÓÏe¿«»À»¿ƒ¿«≈ƒ»∆∆…»¿∆»«
.‰‡ÈÏ Èe‡‰ LÈ‡Â ,‰‡ÈÏ ‰Èe‡‰ ‰M‡ „eÁÈƒƒ»»¿»¿ƒ»¿ƒ»»¿ƒ»

מבן.16) תימן: בכת"י 

.‡ÈÒBÈ‚Bc‡17ÌÈLp‰ ÌÚ „ÁÈ˙Ó BÈ‡18Ì‡Â , «¿¿ƒ≈ƒ¿«≈ƒ«»ƒ¿ƒ
Ï‡ .˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,B˙B‡ ÔÈkÓ ÔÈ‡  „ÁÈ˙ƒ¿«≈≈«ƒƒ¿≈∆»≈¬»

ÒBÈ‚Bc‡‰ ÌÚ „ÁÈ˙Ó LÈ‡‰19.ÌeËÓh‰ ÌÚÂ »ƒƒ¿«≈ƒ»«¿¿ƒ¿ƒ«À¿

א 17) פרק  למעלה ביאורנו ראה ונקבות. זכרות בו שיש
טו. אסור 18)הלכה לכן גמורה, לאשה מתאוה "דהוא

נשים". עם אשה,19)להתייחד לספק  מתאוה אינו "ואיש
דברי מגיה והגר"א אנדרוגינוס ". עם להתייחד מותר לכן
עם  ולא האנשים עם מתייחד אינו אנדרוגינוס  וגורס : רבינו

הטומטום. עם מתייחד ואשה האיש אבל הנשים...

.È˙LLBÁ dÈ‡  ÈÚa dÏÚa ‰È‰L LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ∆»»«¿»»ƒ≈»∆∆
Ò‚ ‰Ê ‰È‰ Ì‡Â .‰ÈÏÚ dÏÚa ˙ÓÈ‡L ÈtÓ ,„eÁÈÏ20 ¿ƒƒ¿≈∆≈««¿»»∆»¿ƒ»»∆«

‡Ï  B˙B˜ ‰˙È‰L B‡ BnÚ ‰Ï„bL ÔB‚k ,da»¿∆»¿»ƒ∆»¿»¿»…
Ïk ÔÎÂ .ÈÚa dÏÚaL Èt ÏÚ Û‡Â dnÚ „ÁÈ˙Èƒ¿«≈ƒ»¿««ƒ∆«¿»»ƒ¿≈»
˙eLÏ Áe˙t Á˙t‰ ‰È‰Â ,‰M‡ ÌÚ „ÁÈ˙n‰«ƒ¿«≈ƒƒ»¿»»«∆«»«ƒ¿

.„eÁÈ ÌeMÓ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡  ÌÈa‰»«ƒ≈¿ƒƒƒ

כז.20) הלכה כא פרק  למעלה ביאורנו ראה לה, קרוב  לבו
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קז                 
         

.‚ÈÈtÓ ,˙B˜BÈz „nÏÈ ‡Ï ‰M‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈ƒ»…¿«≈ƒƒ¿≈
‡ˆÓÂ ,Ì‰ÈÏ Ùq‰ ˙ÈÏ ˙B‡a ÌÈa‰ ˙Bn‡L∆ƒ«»ƒ»¿≈«≈∆ƒ¿≈∆¿ƒ¿»

‰b˙Ó21ÈtÓ ,ÌÈpË˜ „nÏz ‡Ï ‰M‡ ÔÎÂ .ÌÈLa ƒ¿»∆«»ƒ¿≈ƒ»…¿«≈¿«ƒƒ¿≈
e‡ˆÓÂ ,Ì‰Èa ÏÏ‚a ÔÈ‡a Ô‰L Ô‰È˙B‡¬≈∆∆≈»ƒƒ¿«¿≈∆¿ƒ¿¿

ÌÈ„ÁÈ˙Ó22BzL‡ ‰È‰zL CÈˆ „nÏÓ‰ ÔÈ‡Â .dnÚ ƒ¿«¬ƒƒ»¿≈«¿«≈»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿
a ‡È‰ ‡l‡ ,Ùq‰ ˙Èa BnÚ ‰ÈeL‡e‰Â d˙È ¿»ƒ¿≈«≈∆∆»ƒ¿≈»¿

.BÓB˜Óa „nÏÓ¿«≈ƒ¿

גירוי21) משום אסור ליחוד, חשש שאין באופן ואפילו
מפני22)בנשים. עמה, מתייחדים רבינו כותב  כאן

מתייחדת. אם אלא אסור ואין גירוי , שייך לא שבנשים

.„ÈÌÚ BÊ ˙BtÒÓ ÌÈLp‰ ‰ÈÈ‰zL ,ÌÈÓÎÁ ewzƒ¿¬»ƒ∆ƒ¿∆»«»ƒ¿«¿ƒ
ÌeMÓ ,LÈ‡ ÌL ÒkÈ ‡lL È„k ,‡qk‰ ˙Èa BÊ¿≈«ƒ≈¿≈∆…ƒ»≈»ƒƒ

.„eÁÈƒ

.ÂËÓBL ˙BÈ‰Ï LÎÂ ÔÓ‡ Ì„‡ elÙ‡ ÔÈpÓÓ ÔÈ‡≈¿«ƒ¬ƒ»»∆¡»¿»≈ƒ¿≈
;ıeÁa „ÓBÚ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈL ÌL LiL ˆÁ»≈∆≈»»ƒ««ƒ∆≈«
˙BpÓÏ Ì„‡Ï eÒ‡Â .˙BÈÚÏ ÒBtBËBt‡ ÔÈ‡L∆≈«¿»¬»¿»¿»»¿«
„Ï BzL‡ ‚È‰È ‡lL ,B˙Èa ÏÚ ÒBtBËBt‡«¿«≈∆…«¿ƒƒ¿ƒ¿«

.‰Ú¬≈»

.ÊËda LiL ˆÁa ÔkLÏ ÌÎÁ „ÈÓÏ˙Ï eÒ‡»¿«¿ƒ»»ƒ¿…¿»≈∆≈»
ÈtÓ ,dnÚ „ÁÈ˙Ó BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÓÏ‡«¿»»««ƒ∆≈ƒ¿«≈ƒ»ƒ¿≈
‰ÓÏ‡ ÔÎÂ .BnÚ BzL‡ ‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ;„LÁ‰«¬»∆»ƒ≈»¿»ƒ¿ƒ¿≈«¿»»

Ïk Ïc‚Ï ‰eÒ‡23‰M‡ ‰˜z ‡ÏÂ .„LÁ‰ ÈtÓ , ¬»¿«≈∆∆ƒ¿≈«¬»¿…ƒ¿∆ƒ»
ÌÈ„Ú24ÌÈpË˜ elÙ‡ ,ÌÈÎÊ25.„LÁ‰ ÈtÓ , ¬»ƒ¿»ƒ¬ƒ¿«ƒƒ¿≈«¬»

שהכלב 23) כשיראו אחריה, ירננו שלא שפתים, לזות משום
נחשדו  שלא הכלב , עם להתייחד מותרת אבל אחריה, הולך

הבהמה. ועל הזכור על בש"ס 24)ישראל "ומבואר
דצנוע  משום לקנות, לה אסור עברי  דעבד שכלֿשכן
הדבר". לגלות יתפאר לא יחד יקלקלו שאם בעיניה,

תשע 25) בן עבד אלא לקנות אסורה שאינה לי , "ויראה
העבדים  הלא זה, דין להבין (קשה ולמעלה" ומתשע  שנים
משנה' וב 'כסף  רסז סימן יורהֿדעה 'טור' ראה יגדלו?

שם). עבדים הלכות

.ÊÈÈtÓ ,‰LÏLa ˙BÈÚ È˙Òa ÔÈLBc ÔÈ‡≈¿ƒ¿ƒ¿≈¬»ƒ¿»ƒ¿≈
ÔÈ‡OB ÌÈM‰Â ,‰ ˙Ï‡La „eË „Á‡‰L∆»∆»»ƒ¿≈«»«¿«¿«ƒ¿ƒ
.ÚÓLÏ ‰Èet ÌzÚc ÔÈ‡Â ‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ∆ƒ∆¿≈«¿»¿»ƒ¿…«
˜tzÒ Ì‡ ,˙BÈÚ Ïˆ‡ ‰B˜ Ì„‡ ÏL BzÚcL∆«¿∆»»¿»≈∆¬»ƒƒ¿«≈
ÔÈLBc ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .Ï˜‰Ï ‰BÓ  ÚÓML „ BÏ»»∆»«∆¿»≈¿ƒ»≈¿ƒ
‰pÙÓ ÚÓBM‰ „Á‡‰ ‰È‰iL È„k ,ÌÈLÏ ‡l‡∆»ƒ¿«ƒ¿≈∆ƒ¿∆»∆»«≈«¿«∆

.‰ ÔÓ ÚÓLiM ‰Ó Ú„BÈÂ BzÚ„«¿¿≈««∆ƒ¿«ƒ»«

.ÁÈÏ ‰L˜ ‡e‰L dlk ‰Bz‰ ÏÎa „ EÏ ÔÈ‡≈¿»»¿»«»À»∆»∆¿…
.˙BeÒ‡‰ ˙B‡Èa‰Â ˙BÈÚ‰ ÔÓ ‡l‡ LÙÏ ÌÚ‰»»ƒ¿∆»ƒ»¬»¿«ƒ»¬
˙BÈÚ‰ ÏÚ Ï‡OÈ eeËˆpL ‰ÚLa :ÌÈÓÎÁ eÓ‡»¿¬»ƒ¿»»∆ƒ¿«ƒ¿»≈«»¬»

Ú˙a BÊ ‰ÂˆÓ eÏa˜Â ,eÎa‰Îa :Ó‡pL ;‰iÎe ˙Ó »¿ƒ¿ƒ¿»¿«¿…∆¿ƒ»∆∆¡«…∆
˙BÁtLÓ È˜ÒÚ ÏÚ  ÂÈ˙ÁtLÓÏ26. ¿ƒ¿¿…»«ƒ¿≈ƒ¿»

(רש"י ).26) קרובות" להם "שנאסר

.ËÈÌ„‡ ÏL BLÙ  ˙BÈÚÂ ÏÊ‚ :ÌÈÓÎÁ eÓ‡Â¿»¿¬»ƒ»≈«¬»«¿∆»»
ÏÎa Ï‰˜ ‡ˆBÓ ‰z‡ ÔÈ‡Â .Ôz„nÁÓe Ô‰Ï ‰e‡˙Óƒ¿«»»∆¿«¿«»¿≈«»≈»»¿»
.˙BeÒ‡ ˙B‡Èe ˙BÈÚa ÔÈˆet Ô‰a ÔÈ‡L ÔÓÊe ÔÓÊ¿«¿»∆≈»∆¿ƒ«¬»ƒ¬
,˙BÈÚa  ËeÚÓ ,ÏÊ‚a   :ÌÈÓÎÁ eÓ‡ [„BÚÂ]¿»¿¬»ƒ…¿»≈ƒ«¬»

˜‡a  Ïk‰Â27Ú‰ ÔBLÏ28. ¿«…«¬«»»»

ממש.27) עפר שאינו כאבק  הרע  לשון מעין כלומר,
כמות 28) שיהיה לפלוני  יאמר מי  כיצד? הרע  לשון "אבק 

להודיע  רוצה איני  מפלוני , שתקו שיאמר: או עתה, שהוא
היה". ומה אירע  מה

.Î,‰Ê „a BˆÈ ÛÎÏ Ì„‡Ï BÏ Èe‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»»»»»»…ƒ¿¿»»∆
‰B‰Ë ‰LÁÓe ‰˙È ‰M„˜a BÓˆÚ ÏÈb‰Ïe¿«¿ƒ«¿ƒ¿À»¿≈»¿«¬»»¿»
,„eÁi‰ ÔÓ ‰fÈÂ .Ô‰Ó Ïˆp‰Ï È„k ,‰BÎ ‰Ú„e¿≈»¿»¿≈¿ƒ»≈≈∆¿ƒ»≈ƒ«ƒ
ÌÈÓB‡ eÈ‰ ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b .ÏB„b‰ ÌBb‰ ‡e‰L∆«≈«»¿≈«¬»ƒ»¿ƒ
ÈtÓ Èa e‰f‰ ,Èz ÈtÓ È e‰f‰ :Ì‰È„ÈÓÏ˙Ï¿«¿ƒ≈∆ƒ»¬ƒƒ¿≈ƒƒƒ»¬ƒƒ¿≈
cÓ eLia˙È ‡lL Ì‰È„ÈÓÏ˙Ï „nÏÏ È„k .È˙lk«»ƒ¿≈¿«≈¿«¿ƒ≈∆∆…ƒ¿«¿ƒ»»

.„eÁi‰ ÔÓ e˜Á˙ÈÂ ,‰Ê∆¿ƒ¿«¬ƒ«ƒ

.‡Î˙eÎM‰ ÔÓe ˜BÁO‰ ÔÓ ˜Á˙‰Ï ‚‰È ÔÎÂ¿≈ƒ¿«¿ƒ¿«≈ƒ«¿ƒ«ƒ¿
ÌÈ‚Ú ÈcÓe29˙BÏÚÓ Ì‰Â ÌÈÏB„b ÔÈÓBb el‡L , ƒƒ¿≈¬»ƒ∆≈¿ƒ¿ƒ¿≈«¬

ÌB‚ ‰Ê ‚‰nL ,‰M‡ ‡Ïa LÈ ‡ÏÂ .˙BÈÚ ÏL∆¬»¿…≈≈¿…ƒ»∆ƒ¿»∆≈
eÓ‡ ˙‡Ê ÏkÓ ‰ÏB„b .‰˙È ‰‰ËÏ30BÓˆÚ ‰pÙÈ : ¿»√»¿≈»¿»ƒ»…»¿¿«∆«¿

;‰ÓÎÁa BzÚ„ ÈÁÈÂ ,‰Bz È„Ï BzLÁÓe«¬«¿¿ƒ¿≈»¿«¿ƒ«¿¿»¿»
ÔÓ Èet Ïa ‡l‡ ˙ab˙Ó ˙BÈÚ ˙LÁÓ ÔÈ‡L∆≈«¬∆∆¬»ƒ¿«∆∆∆»¿≈»ƒ
˙ÏÚÈÂ ÌÈ‰‡ ˙Ïi‡ :ÓB‡ ‡e‰ ‰ÓÎÁe .‰ÓÎÁ‰«»¿»«»¿»≈«∆∆¬»ƒ¿«¬«
.„ÈÓ˙ ‰bLz d˙‰‡a ,˙Ú ÏÎ EeÈ ‰Ècc ,ÔÁ≈«∆»¿«À¿»≈¿«¬»»ƒ¿∆»ƒ

תאוה.29) הלכה 30)דברי  כא פרק  למעלה ביאורנו ראה
יט .

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰‡Èa Èeq‡ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈ƒ»¿ƒ«¿»ƒ¿«»


  





˙BˆÓ Úa‡ .˙BˆÓ ÌÈOÚÂ ‰BÓL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿∆¿∆¿ƒƒ¿«¿«ƒ¿
‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ÌÈOÚÂ Úa‡Â ,‰OÚ¬≈¿«¿«¿∆¿ƒƒ¿…«¬∆¿∆
ÔÈa ÏÈc‰Ï ‰iÁÂ ‰Ó‰a ÈÓÈÒa ˜cÏ (‡ :ÔËÙ¿»»ƒ¿…¿ƒ»≈¿≈»¿«»¿«¿ƒ≈

‰B‰ËÏ ‰‡ÓË1ÏÈc‰Ï ÛBÚ‰ ÈÓÈÒa ˜cÏ ( . ¿≈»ƒ¿»ƒ¿…¿ƒ»≈»¿«¿ƒ
B‰hÏ ‡Óh‰ ÔÈa2ÏÈc‰Ï ÌÈ‚Á ÈÓÈÒa ˜cÏ (‚ . ≈«»≈«»ƒ¿…¿ƒ»≈¬»ƒ¿«¿ƒ
B‰ËÏ ‡ÓË ÔÈa3ÏÈc‰Ï ÌÈ‚„ ÈÓÈÒa ˜cÏ („ . ≈»≈¿»ƒ¿…¿ƒ»≈»ƒ¿«¿ƒ
B‰ËÏ ‡ÓË ÔÈa4‰iÁÂ ‰Ó‰a ÏÎ‡Ï ‡lL (‰ . ≈»≈¿»∆…∆¡…¿≈»¿«»

‰‡ÓË5‡ÓË ÛBÚ ÏÎ‡Ï ‡lL (Â .6ÏÎ‡Ï ‡lL (Ê . ¿≈»∆…∆¡…»≈∆…∆¡…
ÌÈ‡ÓË ÌÈ‚c7ÛBÚ‰ ıL ÏÎ‡Ï ‡lL (Á .8‡lL (Ë . »ƒ¿≈ƒ∆…∆¡…∆∆»∆…

ı‡‰ ıL ÏÎ‡Ï9ı‡‰ OÓ ÏÎ‡Ï ‡lL (È .10. ∆¡…∆∆»»∆∆…∆¡…∆∆»»∆
ÈÂ‡Ï ‡ˆzLk ˙Bt‰ ˙ÚÏBz ÏÎ‡Ï ‡lL (‡È11(È . ∆…∆¡…«««≈¿∆≈≈»¬ƒ

ÌÈn‰ ıL ÏÎ‡Ï ‡lL12‰Ï ÏÎ‡Ï ‡lL (‚È .13. ∆…∆¡…∆∆««ƒ∆…∆¡…¿≈»
Ï˜Òp‰ BLa ˙B‰Ï ‡lL („È14ÏÎ‡Ï ‡lL (ÂË . ∆…≈»¿«ƒ¿»∆…∆¡…

‰ÙË15ÈÁ‰ ÔÓ ‡ ÏÎ‡Ï ‡lL (ÊË .16‡lL (ÊÈ . ¿≈»∆…∆¡…≈∆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

59

60

61

62

63

64

65

66



קח                
         

Ìc ÏÎ‡Ï17‰B‰Ë ‰Ó‰a ÏÁ ÏÎ‡Ï ‡lL (ÁÈ .18. ∆¡…»∆…∆¡…≈∆¿≈»¿»
‰Lp‰ „Èb ÏÎ‡Ï ‡lL (ËÈ19Oa ÏÎ‡Ï ‡lL (Î . ∆…∆¡…ƒ«»∆∆…∆¡…»»

ÏÁa20BÏMÏ ‡lL (‡Î .21ÌÁÏ ÏÎ‡Ï ‡lL (Î . ¿»»∆…¿«¿∆…∆¡…∆∆
‰L„Á ‰‡ez22L„Á‰ ÔÓ ÈÏ˜ ÏÎ‡Ï ‡lL (‚Î .23. ¿»¬»»∆…∆¡…»ƒƒ∆»»

L„Á‰ ÔÓ ÏÓk ÏÎ‡Ï ‡lL („Î24ÏÎ‡Ï ‡lL (‰Î . ∆…∆¡…«¿∆ƒ∆»»∆…∆¡…
‰ÏÚ25Ìk‰ È‡Ïk ÏÎ‡Ï ‡lL (ÂÎ .26‡lL (ÊÎ . »¿»∆…∆¡…ƒ¿≈«∆∆∆…

ÏË ÏÎ‡Ï27CÒ ÔÈÈ ˙BzLÏ ‡lL (ÁÎ .28. ∆¡…∆∆∆…ƒ¿≈∆∆

ודרשו 1) תאכלו, אשר החיה זאת ב ): יא, (ויקרא שנאמר
באכילה, "אותה אֿב : סי ' ג פרק  שמיני  פ ' כהנים' ב 'תורת
הריהו  - עשה מכלל הבא ולאו באכילה. טמאה בהמה ואין
אולם  קמט . עשה המצוות', ('ספר לבדוק  מצוה ולכן עשה".
מה  היינו אחרת, 'עשה' רבינו מוסר ה"א בפ "א לקמן
א. הערה שם ראה וגו', והבדלתם כה) כ, (שם שנאמר

ומכאן 2) תאכלו, טהורה צפור כל א): יד, (דברים שנאמר
- עשה מכלל הבא ולאו באכילה, אסורה טמאה  שציפור
אולם  'ספרי ', בשם ה"ד פ "ב  לקמן (מגידֿמשנה עשה

זאת). מצאנו לא שלפנינו, יא,3)ב 'ספרי ' (ויקרא שנאמר
לא  אחרים ומשמע  העוף , שרץ  מכל תאכלו זה את כא):

אשר 4)תאכלו. מכל תאכלו זה את ט ): (שם שנאמר
ממעלי5)במים. תאכלו לא זה את אך ד): (שם שנאמר

אחד, טהרה סימן בעלי  וחיה בבהמה מדבר זה פסוק  הגרה.
אלה  את בקלֿוחומר ולמדנו חזיר, ארנבת, שפן, גמל, היינו:
ה"א). פ "ב  לקמן (ראה כלל טהרה סימן בהם שאין

ג).6) יא, (ויקרא העוף  מן תשקצו אלה ואת שנאמר,
תאכלו.7) לא מבשרם לכם, יהיו ושקץ  יא): (שם שנאמר
לכם.8) הוא טמא העוף , שרץ  וכל יט ): יד, (דברים שנאמר
הארץ ,9) על השורץ  השרץ  וכל מא): יא, (ויקרא שנאמר

הוא. את 10)שקץ  תטמאו ולא מד): (שם, שנאמר
הרומש. השרץ  בכל מב ):11)נפשותיכם (שם, שנאמר

המצוות  [במנין תאכלום. לא הארץ  על השורץ  השרץ  לכל
בכת"י וכן לארץ , כשיצא הגירסא: החזקה' ל'יד שבפתיחה
שלהלכה  ללמוד, יש המצוות' ב 'ספר רבינו ומדברי  תימן.
(היינו  הפרי  על יצאו ואם הגירסאות, שתי  בין הבדל אין

לארץ "]. "יצאו נקרא אל 12)לאויר) מג): (שם, שנאמר
פ "ב  (לקמן השורץ  השרץ  בכל נפשותיכם את תשקצו

נבלה.13)הי "ב ). כל תאכלו לא כא): יד, (דברים שנאמר
בשרו.14) את יאכל ולא כח ): כא, (שמות שנאמר
תאכלו.15) לא טרפה בשדה ובשר ל): כב , (שם שנאמר
הבשר.16) עם הנפש תאכל ולא כג): יב , (דברים שנאמר
ת 17) לא דם וכל כו): ז, (ויקרא שנאמר 18)אכלו.שנאמר

תאכלו. לא ועז וכשב  שור חלב  כל כג): שנאמר 19)(שם,
הנשה. גיד את ישראל בני  יאכלו לא לג): לב , (בראשית

אמו.20) בחלב  גדי  תבשל לא כו): לד, (שמות שנאמר
הקדים 21) כאן ה"ב . פ "ט  לקמן ראה הלאֿתעשה, [אותו

המצוות', ב 'ספר אולם בישול, לאיסור אכילה איסור רבינו
(שם) שלקמן מפני  והטעם, הסדר. הפך קפוֿקפז, לאֿתעשה
המצוות', וב 'ספר אחד. מפסוק  האיסורים שני  רבינו למד
איסור  מקדים השני , תבשל" מ "לא אכילה איסור שלומד

הראשון]. תבשל" מ "לא הנלמד שנאמר 22)בישול,
היום  עצם עד תאכלו לא וכרמל וקלי  ולחם יד): כג, (ויקרא

הקודמת.23ֿ24)הזה. שבהערה הפסוק  מאותו
יאכל.25) לא ערלים  כג): יט , (שם שנאמר 26)שנאמר

ותבואת  תזרע  אשר הזרע  המלאה תקדש פן ט ): כב , (דברים
תעשה'. 'לא משמעותה ו"פן" (ויקרא 27)הכרם. שנאמר

ירימו  אשר את ישראל בני  קדשי  את יחללו ולא טו): כב ,
זבחימו 28)לה'. חלב  אשר לח ): לב , (דברים שנאמר

נסיכם. יין ישתו יאכלו,

:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ e‡e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

 1 
שנמצא 1) טהור דג וחגב ; [דג] ועוף  חיה בהמה סימני  יבאר

טמא. – הטמא מן היוצא איפכא; או טמא דג במעי 

.‡Ú„ÈÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2ÔÈa Ô‰a ÔÈÏÈcnL ÔÈÓÈq‰ ƒ¿«¬≈≈««ƒ»ƒ∆«¿ƒƒ»∆≈
ÔÏÎ‡Ï znL ÌÈ‚ÁÂ ÌÈ‚„Â ÛBÚÂ ‰iÁÂ ‰Ó‰a3ÔÈe ¿≈»¿«»¿¿»ƒ«¬»ƒ∆À»¿»¿»≈

‰Ó‰a‰ ÔÈa ÌzÏc‰Â :Ó‡pL .ÔÏÎ‡Ï zÓ ÔÈ‡L∆≈À»¿»¿»∆∆¡«¿ƒ¿«¿∆≈«¿≈»
‰hÏ ‡Óh‰ ÛBÚ‰ ÔÈe ‰‡ÓhÏ ‰‰h‰4:Ó‡Â . «¿…»«¿≈»≈»«»≈«»…¿∆¡«

˙ÏÎ‡p‰ ‰iÁ‰ ÔÈe ‰h‰ ÔÈe ‡Óh‰ ÔÈa ÏÈc‰Ï¿«¿ƒ≈«»≈≈«»…≈««»«∆¡∆∆
.ÏÎ‡˙ ‡Ï L‡ ‰iÁ‰ ÔÈe≈««»¬∆…≈»≈

ידיעת 2) אינה המצוה שהרי  "לבדוק " משנה' ה'מגיד גירסת
להבדיל  כדי  בעלֿהחי , של הבדיקה אלא ולימודם, הסימנים
מנה  אלו, להלכות בפתיחתו רבינו הטהור. ובין הטמא בין
מצוות: ארבע  לו ויצאו עצמה, בפני  מצוה מין כל בדיקת
המצוות' ב 'ספר מנאן וכן חגבים. דגים, עוף , וחיה, בהמה
וכו'". "והבדלתם של במצוותֿעשה קמט ֿקנב , עשין
נצטוינו  "שאנו אלו: מצוות כוונת מבאר הוא קמט  ובמצוה
יהיה  מותר ואז וחיה, בהמה בכל אלה סימנים לדרוש

המצוה". הוא זה ודין על 3)לאכלה, מוטלת המצוה
של  'עשה' כמו בעלֿהחי , את לאכול רוצה כשהוא האדם
בשר. לאכול רוצה הוא אם רק  בה חייב  שהאדם שחיטה

סדורים 4) שהם כפי  לא בעלי ֿהחיים מיני  את סידר רבינו
דגים, וחיה, בהמה הוא: הכתוב  סדר יא). (ויקרא בתורה
הפסוק  על כאן שהסתמך מפני  והטעם, חגבים. עוף ,
סמוך  עוף  מנה לבהמה, עוף  נסמך שבו וכו' והבדלתם
חגבים, ואחרֿכך תחילה דגים סידר מכן ולאחר לבהמה,
לא  "והבדלתם" ובמצוות במקומם. בתורה שנכתבו כסדר

הכ"ד. לקמן וראה בפירוש. וחגבים דגים נזכרו

.‰iÁÂ ‰Ó‰a ÈÓÈÒ5eLt˙6‰Bza7Ì‰Â ,ÈL ƒ»≈¿≈»¿«»ƒ¿»¿«»¿≈¿≈
eÈ‰iL „Ú .‰b ˙ÏÚÓe ‰Òt ˙ÒÙÓ :ÔÈÓÈÒƒ»ƒ«¿∆∆«¿»«¬«≈»«∆ƒ¿

‰iÁÂ ‰Ó‰a ÏÎÂ .Ì‰ÈL8ÔÈ‡  ‰b ˙ÏÚÓ ‡È‰L ¿≈∆¿»¿≈»¿«»∆ƒ«¬«≈»≈
ÔBÈÏÚ‰ ÈÁla ÌÈpL dÏ9˙ÏÚÓ ‡È‰L ‰Ó‰a ÏÎÂ . »ƒ«ƒ«¿ƒ»∆¿¿»¿≈»∆ƒ«¬«

‰b10‰Òt ˙ÒÙÓ ‡È‰ È‰ 11ÏÓb‰ ÔÓ ıeÁ ,12. ≈»¬≈ƒ«¿∆∆«¿»ƒ«»»
‡È‰  ‰Òt ˙ÒÙÓ ‡È‰L ‰Ó‰a ÏÎÂ13,‰b ˙ÏÚÓ ¿»¿≈»∆ƒ«¿∆∆«¿»ƒ«¬«≈»

ÈÊÁ‰ ÔÓ ıeÁ14. ƒ«¬ƒ

לטמאה,5) טהורה וחיה בהמה בין ההבדל סימני  כלומר,
(ה"י ) להלן מבואר לחיה, בהמה שבין ההבדל סימני  אבל

הן". השמועה א.6)ש"מפי  נט , חולין המשנה לשון
ג.7) יא, שם.9)הטהורים.8)ויקרא ואין 10)חולין,

(מגידֿמשנה). העליון בלחי  שיניים צריך 11)לה ואין
(מגידֿמשנה). למה 12)לבדוק  לתמוה ואין ד. יא, ויקרא
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קט                 
         

ואינם  גרה מעלי  הם שגם והארנבת, השפן רבינו הזכיר לא
מדבר  רבינו כי  הראב "ד: כהשגת הֿו), (שם, פרסה מפריסי 
למעלה, שיניים להם שאין אמר ועליהם הטהורים, במינים
להם  יש הם גרה מעלי  כי  אם טמאים, שהם והארנבת והשפן
לבהמות  דומה הרך הגמל אבל העליון, בלחי  שיניים
(מגידֿמשנה). למעלה שיניים לו שאין הטהורות

תימן:13) היא.בכת"י  א.14)הרי  ז, שם,

.‚CÎÈÙÏ15,dÈkÓ BÈ‡Â a„na ‰Ó‰a ‡ˆBn‰ , ¿ƒ»«≈¿≈»«ƒ¿»¿≈«ƒ»
˙BÒt‰ ˙Îe˙Á d‡ˆÓe16‰ÈÙa ˜„Ba 17ÔÈ‡ Ì‡ : ¿»»¬««¿»≈¿ƒ»ƒ≈

‰ÏÚÓÏ ÌÈpL dÏ18‰B‰Ë ‡È‰L Úe„Èa 19‡e‰Â . »ƒ«ƒ¿«¿»¿»«∆ƒ¿»¿
ÏÓb ÈkiL20Ce˙Á ‰ÈtL ‰Ó‰a ‡ˆÓ .21˜„Ba 22 ∆«ƒ»»»»¿≈»∆ƒ»»≈

‰B‰Ë  ‰ÚeÒL ‡È‰ Ì‡ :‰È˙BÒÙa23‡e‰Â . ¿«¿∆»ƒƒ¿»¿»¿
ÈÊÁ ÈkiL24˙BÎe˙Á ‰ÈÏ‚Â Ce˙Á ‰Èt ‡ˆÓ .25 ∆«ƒ¬ƒ»»ƒ»»¿«¿∆»¬

da ˜„Ba26ı˜Ú‰ ÈÙÎa dËÁML Á‡27‡ˆÓ Ì‡ : ≈»««∆¿»»¿«¿≈»…∆ƒ»»
ÚÂ È˙L Cl‰Ó ÌL dOa28‡e‰Â .‰B‰Ë  ¿»»»¿«≈¿ƒ»≈∆¿»¿

„BÚ ÈkiL29BOa ‡e‰ ÔkL ,30ÚÂ È˙L31. ∆«ƒ»∆≈¿»¿ƒ»≈∆

גרה,15) מעלה האלו: הסימנין שלשה יודעים שאנו מאחר
העליון. בלחי  שיניים להם ואין פרסה ואין 16)מפריסי 

פרסה. מפרסת היא אם לבדוק  שם.17)האפשרות חולין,
העליון.18) למעלה,19)בלחי  שיניים לה אין אם שהרי 

ומאחר  (ה"ב ), למעלה כמבואר גרה, מעלה שהיא ברור כבר
פרסה. מפרסת שהיא גם לנו ידוע  גרה, מעלה שהיא

(שם). למעלה אין 20)כמבואר רך לגמל שם. חולין,
ט . הערה למעלה כמבואר העליון, בלחי  ואי21)שיניים

למעלה. שיניים לה אין אם להכיר שם.22)אפשר חולין,
גרה,23) מעלה גם היא פרסה, מפרסת היא אם שהרי 

הקודמת. בהלכה הוא 24)כמבואר חזיר שהרי  שם. חולין,
פרסה. ברגלים.25)מפריס  ולא בפה לא לבודקה ואין

הזנב .27)שם.26) "יש 28)בקצות ולרוחב , לאורך
ערב  שנקרע  ויש (לאורך), שתי  נקרע  אותו שכשקורעין בשר
אם  הזנב , שבקצות שהבשר כלומר, רש"י . (לרוחב )"
נקרע  כן גם - ערב  תקרעהו ואם נקרע , - שתי  תקרעהו
מפרש: גרשום ורבינו שם). להרא"ש, טוב ' יום ('מעדני 
בערב . נקרע  אחר ומצד בשתי , נקרע  הבשר אחד דמצד

הבר.29) וערב .30)חמור שתי  מהלך תימן: בכת"י 
שם.31) חולין

.„Û‡ ,‰‡ÓË ‰Ó‰a ÔÈÓk ‰„ÏiL ‰B‰Ë ‰Ó‰a¿≈»¿»∆»¿»¿ƒ¿≈»¿≈»«
‡l‡ ,‰‚ ‰ÏÚÓ ‡ÏÂ ‰Òt ÒÈÙÓ BÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈«¿ƒ«¿»¿…«¬≈≈»∆»
zÓ ‰Ê È‰  c ÏÎÏ BÓÁ B‡ ÒeÒ ÔÈÓk¿ƒ¬¿»»»¬≈∆À»

‰ÏÈÎ‡a32;ÂÈÙÏ ‰„ÏiLa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . «¬ƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»¿»»
Ók ‡ˆÓe ‡e ,B„Úa ˙aÚÓ ‰t ÁÈp‰ Ì‡ Ï‡ÔÈ ¬»ƒƒƒ«»»¿À∆∆¿∆¿»»»¿ƒ

 ‰pnÓ ˜BÈ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÈÁ‡ Cek ÈÊÁ¬ƒ»«¬∆»««ƒ∆≈ƒ∆»
‰ÏÈÎ‡a eÒ‡Â ,˜ÙÒ ‰Ê È‰33‰‡Óh‰ ÔÓ ‡nL ; ¬≈∆»≈¿»«¬ƒ»∆»ƒ«¿≈»

.‰B‰h‰ Á‡ CÎÂ ,„ÏB«¿ƒ¿««««¿»

ב .32) ה, א.33)בכורות כד, שם

.‰Û‡ ,‰B‰Ë ‰Ó‰a ÔÈÓk ‰„ÏiL ‰‡ÓË ‰Ó‰a¿≈»¿≈»∆»¿»¿ƒ¿≈»¿»«
‡e‰ È‰Â ,‰‚ ‰ÏÚÓe ‰Òt ÒÈÙÓ ‡e‰L Èt ÏÚ«ƒ∆«¿ƒ«¿»«¬≈≈»«¬≈
eÒ‡ ‰Ê È‰  ‰O ÔÈÓk B‡ c ÏÎÏ BL ÔÈÓk¿ƒ¿»»»¿ƒ∆¬≈∆»

‰ÏÈÎ‡a34Ï„b‰L .35ÔÓe ,‡ÓË  ‰‡Óh‰ ÔÓ «¬ƒ»∆«»≈ƒ«¿≈»»≈ƒ
(CÎÈÙÏ) .B‰Ë  ‰B‰h‰36‡ˆÓpL ‡ÓË ‚c37 «¿»»¿ƒ»»»≈∆ƒ¿»

eÒ‡  B‰Ë ‚„ ÈÚÓa38ÈÚÓa ‡ˆÓp‰ B‰Ë ‚„Â , ƒ¿≈»»»¿»»«ƒ¿»ƒ¿≈
zÓ  ‡ÓË ‚„39.BÚÏa ‡l‡ ,ÂÈÏecb ÔÈ‡L ÈÙÏ ; »»≈À»¿ƒ∆≈ƒ»∆»¿»

ב .34) ה, ורבינו 35)שם "שהיוצא", כתוב : שם במשנה
בלבד  שהגידול להשמיענו "שהגדל", וכתב  הלשון שינה

יצא. שממנו או נמצא שבו הגוף  ולא כלומר,36)קובע 

נמצא. שבו בגוף  ולא בגידול שתלוי  ואפילו 37)מכיון
סקל"א). פג, סי ' יו"ד, הגר"א (ביאורי  שבלעו ראינו כשלא

ב .38) ז, שם.39)שם

.ÂLiL ‰ia da ‡ˆÓpL B‡ ‰„ÏiL ‰B‰Ë ‰Ó‰a¿≈»¿»∆»¿»∆ƒ¿»»¿ƒ»∆≈
ÈzL dÏ40‰ÏÈÎ‡a ‰eÒ‡  ˙B„L ÈzLe ÔÈa‚41. »¿≈«ƒ¿≈¿»¬»«¬ƒ»

‰Ê ˙‡ :Ó‡pL ,‰Bza ‰Ò‡pL ‰ÚeÒM‰ ‡È‰ BÊÂ¿ƒ«¿»∆∆∆¿»«»∆∆¡«∆∆
‰Òt‰ ÈÒÈÙnÓe ‰b‰ ÈÏÚnÓ eÏÎ‡˙ ‡Ï……¿ƒ«¬≈«≈»ƒ«¿ƒ≈««¿»
ÈzLÏ ‰ÚeÒL ‰„ÏBpL ‰ia :ÓBÏk .‰ÚeÒM‰«¿»¿«¿ƒ»∆¿»¿»ƒ¿≈

.˙BÓ‰a¿≈

איסורי40) מהל' פ "י  ראה שני . רומי : ובדפוס  תימן, בכת"י 
הי "א. א.41)ביאה כד, נדה

.ÊÈt ÏÚ Û‡ ,ÛBÚ ˙eÓc da ‡ˆÓpL ‰Ó‰a ÔÎÂ¿≈¿≈»∆ƒ¿»»¿««ƒ
‰ÏÈÎ‡a eÒ‡ ‰Ê È‰  B‰Ë ÛBÚ ‡e‰L42z‰ ‡Ï . ∆»¬≈∆»«¬ƒ»…À«

ÔÓ43.‰Òt BÏ LiM ‰Ó ‡l‡ ‰Ó‰a ‡ˆÓp‰ ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈»∆»«∆≈«¿»

א.42) סט , גורס 43)חולין וכן "מין", תימן: בכת"י 
משנה'. ה'מגיד

.ÁznL ÌÏBÚaL ‰iÁÂ ‰Ó‰a ÏÎa EÏ ÔÈ‡≈¿¿»¿≈»¿«»∆»»∆À»
ÔÈÈn‰ ˙OÚÓ ıeÁ ‰ÏÈÎ‡a44‰Bza ÔÈÈen‰45. «¬ƒ»≈¬∆∆«ƒƒ«¿ƒ«»

‰ÚLÂ ;ÊÚÂ ,‰O ,BL :Ì‰Â ,‰Ó‰a ÈÈÓ ‰LÏL¿»ƒ≈¿≈»»≈∆»≈¿ƒ¿»
,B‡˙e ,ÔLÈ„Â ,Bw‡Â ,eÓÁÈÂ ,Èˆe ,Ïi‡ :‰iÁ ÈÈÓƒ≈«»«»¿ƒ¿«¿¿«¿ƒ…¿

‡Èn‰Â a‰ BL ÔB‚k .Ô‰ÈÈÓe Ì‰ .ÓÊÂ46Ô‰L , »»∆≈ƒ≈∆¿«»¿«¿ƒ∆≈
BM‰ ÔÈnÓ47‰ÏÚÓ  Ì‰ÈÈÓe ÔÈÈÓ ‰OÚ‰ ÏÎÂ . ƒƒ«¿»»¬»»ƒƒƒ≈∆«¬≈

BÈ‡  ÔÈkÓ ‡e‰L ÈÓ ,CÎÈÙÏ .‰Òt ÒÈÙÓe ‰‚≈»«¿ƒ«¿»¿ƒ»ƒ∆«ƒ»≈
‰ta ‡Ï ˜cÏ CÈˆ48ÌÈÏ‚a ‡ÏÂ49. »ƒƒ¿……«∆¿…»«¿«ƒ

א.44) פ , דֿה.45)שם יד, בבקר 46)דברים מיוחד מין
הבהמות  בשמות בקיאים אנו [אין ובשמנו. בגדלו המצטיין
כי המדעיות, החקירות תוצאות על לסמוך ואין והחיות,
על  לסמוך ויש והשערות, רעועים יסודות על הן מושתתות
בעופות]. כמו אסור, ומה מותר מה שבידינו המסורת

משנה'.47) ו'לחם משנה' 'כסף  משנה', 'מגיד ראה
ה"ג.48) למעלה כמבואר העליון, בלחי  שיניים לה יש אם
שם.49) למעלה כמבואר פרסה, מפריסה היא אם

.Ëe‡ ÔÈÎÈˆ ,‰ÏÈÎ‡a ÔÈzÓ ÔlkL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆À»À»ƒ«¬ƒ»¿ƒƒ»
 ‰iÁ‰L .‰B‰Ë ‰iÁÂ ‰B‰Ë ‰Ó‰a ÔÈa ÏÈc‰Ï¿«¿ƒ≈¿≈»¿»¿«»¿»∆««»

zÓ daÏÁ50Èeqk ÔeÚË dÓ„Â ,51‰Ó‰a‰Â ; ∆¿»À»¿»»»ƒ¿«¿≈»
‰B‰h‰52˙Îa daÏÁ 53Èeqk ÔeÚË dÓc ÔÈ‡Â ,54. «¿»∆¿»¿»≈¿≈»»»ƒ

,ב .50) נט  חיה 51)חולין שחיטת דם לכסות "מצותֿעשה
ה"א). שחיטה מהל' (פי "ד של 52)טהורה" חלב  על אבל
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קי                
         

ה"א. פ "ז להלן כמבואר כרת, חייב  אינו טמאה בהמה
כה.53) ז, ועוף 54)ויקרא בחיה אלא אינו הדם שכיסוי 

בבהמה. ולא

.È‰ÚeÓM‰ ÈtÓ  ‰iÁ ÈÓÈÒÂ55‡e‰L ÔÈÓ Ïk :Ô‰ ¿ƒ»≈«»ƒƒ«¿»≈»ƒ∆
ÌÈ˜ BÏ LÈÂ ‰‚ ‰ÏÚÓe ‰Òt ÒÈÙÓ56 «¿ƒ«¿»«¬≈≈»¿≈«¿«ƒ

˙BÏvÙÓ57k ,;È‡cÂa ‰B‰Ë ‰iÁ ‰Ê È‰  Ïi‡‰ ÔB‚ ¿À»¿»«»¬≈∆«»¿»¿««
˙BÎek ÂÈ˜ eÈ‰ Ì‡ ,˙BÏvÙÓ ÂÈ˜ ÔÈ‡L ÏÎÂ58 ¿»∆≈«¿»¿À»ƒ»«¿»¿

˙B˜eÁÂ ,BM‰ È˜k59˜Á‰ ‰È‰ÈÂ ,ÊÚ‰ È˜k ¿«¿≈««¬¿«¿≈»≈¿ƒ¿∆«∆∆
˙Be„‰Â ,Ô‰a ÚÏÓ60‰iÁ BÊ È‰  Èv‰ È˜k À¿»»∆«¬¿«¿≈«¿ƒ¬≈«»

‰LÏL ÌÈwa ‰È‰iL „Ïe .‰B‰Ë61ÔÈÓÈÒ ¿»ƒ¿«∆ƒ¿∆««¿«ƒ¿»ƒ»ƒ
.˙Be„‰Â ˙B˜eÁ ,˙BÎek :el‡≈¿¬«¬

(55 ֿ שבעל תורה והם השמועה, מפי  אותן שלמדו "דברים
ה"ב ). ממרים מהל' (פ "א א.56)פה" נט , חולין

פ ).57) סי ' יו"ד, (רמ "א מהן יוצאין פיצולין שהרבה
לרבינו).58) המשנה (פירוש ומעוותות עקומות
לו 59) שאין עגול דבר נפתל, כמו ומפותלים "מעוותים

לרבינו). המשנה (פירוש חדה" לשון 60)שפה עגולות,
ב ). מה, (ישעיה אישר" "והדורים כלומר,61)המקרא

חיה. ודאי  זו אין - אחד סימן חסר ואם

.‡ÈÏ‡ ;BÈkÓ BÈ‡L ÔÈÓa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ∆≈«ƒ¬»
ÈkÓ ‰È‰ Ì‡ ,‰Bza ÔÈeÓ‡‰ ‰iÁ ÈÈÓ ‰ÚLƒ¿»ƒ≈«»»¬ƒ«»ƒ»»«ƒ
ÏÎB‡ ‰Ê È‰  ÌÈ˜ BÏ ‡ˆÓ ‡Ï elÙ‡ ,Ô˙B‡»¬ƒ…»»«¿«ƒ¬≈∆≈

.BÓc ˙BqÎÏ iÁÂ ,BaÏÁ∆¿¿«»¿«»

.È‡e‰ ‰Ó‰a ÔÈÓ  a‰ BL62Lw‰Â .63ÏÚ Û‡ , «»ƒ¿≈»¿«∆∆««
Èt64ÏÎÂ .‰iÁ ‡e‰ È‰  ˙Á‡ Ô˜ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L ƒ∆≈∆»∆∆««¬≈«»¿»

BaÏÁ  ‰Ó‰a ÔÈÓ B‡ ‰iÁ ÔÈÓ ‡e‰ Ì‡ EÏ ˜tzÒiL∆ƒ¿«≈¿ƒƒ«»ƒ¿≈»∆¿
eÒ‡65ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ,66BÓc ˙‡ ÔÈqÎÓe ,ÂÈÏÚ67. »¿≈ƒ»»¿«ƒ∆»

כחיה,62) וטבעו במדבר גדל שהוא ואף  מ "ו. פ "ה, כלאים
למדבר  וברח  מישוב  בא שהוא מפני  בהמה, למין הוא נחשב 

ה"ד). שם, ב .63)('ירושלמי ' נט , החיות 64)חולין וכל
קרנים. שתי  להן יש הוא.65)הטהורות בהמה מין שמא

הספק .66) על לוקין ואין הוא, חיה מין מספק ,67)שאולי 
כחיה.

.‚È ‰B‰Ë ‰iÁ ÌÚ ‰B‰Ë ‰Ó‰aÓ ‡a‰ ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ«»ƒ¿≈»¿»ƒ«»¿»
ÈBk ‡˜p‰ ‡e‰68eÒ‡ BaÏÁ .69ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ,70, «ƒ¿»∆¿»¿≈ƒ»»
BÓc ˙‡ ÔÈqÎÓe71aÚ˙Ó ‡ÓË ÔÈÓ ÔÈ‡Â .72ÔÈnÓ ¿«ƒ∆»¿≈ƒ»≈ƒ¿«≈ƒƒ

ÏÏk B‰Ë73. »¿»

א.68) פ , ה"י ).69)שם פ "ב , ביכורים (הל' כבהמה
ב .71)שם.70) פג, א.72)חולין ז, וגם 73)בכורות

בגמרא. שם כמבואר הטמא, ממין מתעבר אינו טהור מין

.„È‰Bz‰ ÔÓ Lt˙ ‡Ï B‰Ë ÛBÚ ÈÓÈÒ74‡l‡ , ƒ»≈»…ƒ¿»≈ƒ«»∆»
‰Ó75 ÛBÚ‰ ÈÈÓ ‡Le ,„Ïa ÌÈ‡ÓË ÔÈÓ »»ƒ¿«¿≈ƒƒ¿«¿»ƒ≈»

ÔÈzÓ76Ô‰ ÌÈOÚÂ ‰Úa‡ ÔÈeÒ‡‰ ÔÈÈn‰Â .77, À»ƒ¿«ƒƒ»¬ƒ«¿»»¿∆¿ƒ≈
‡È‰Â .‰‡c („ .‰iÊÚ (‚ .Òt ( .L (‡ :Ô‰ el‡Â78 ¿≈≈∆∆∆∆»¿ƒ»»»¿ƒ

‰B˙ ‰LÓa ‰eÓ‡‰ ‰‡‰79‡È‰Â .‰i‡ (‰ .80 »»»»¬»¿ƒ¿≈»«»¿ƒ

‰B˙ ‰LÓa ‰eÓ‡‰ ‰ic‰81ÔkL .‰i‡‰ ÔÈÓ (Â . ««»»¬»¿ƒ¿≈»ƒ»«»∆≈
da e˙k82‡e‰L ÏÏkÓ ,dÈÓÏ :83(Ê .ÔÈÈÓ ÈL »»¿ƒ»ƒ¿»∆¿≈ƒƒ

BÚa Ó‡ ÔkL .ÈÊÊ (Á .BÚ84‡È‰Ï  BÈÓÏ : ≈«¿ƒ∆≈∆¡«¿≈¿ƒ¿»ƒ
ÈÊf‰ ˙‡85.ı (È .ÛÁL (‡È .ÒÓÁz (È .‰ÚÈ (Ë . ∆««¿ƒ«¬»«¿»««≈

ıp‰ ÔÈÓ ‡e‰Â ,‡˜LÂ (‚È86:Ba e˙k ÔkL . ¿«¿»»¿ƒ«≈∆≈»
e‰ÈÓÏ87(ÊÈ .ÛeLÈ (ÊË .CÏL (ÂË .ÒBk („È . ¿ƒ≈»»«¿

(‡Î .‰„ÈÒÁ (Î .‰ÓÁ (ËÈ .˙‡˜ (ÁÈ .˙ÓLzƒ¿∆∆»»»»»¬ƒ»
ÈÓ (Î .‰Ù‡‰‰Ù‡‰ Ô88dÈÓÏ :da Ó‡ ÔkL .89. »¬»»ƒ»¬»»∆≈∆¡«»¿ƒ»

.ÛlËÚ‰ („Î .˙ÙÈÎec‰ (‚Î«ƒ«»¬«≈

א.74) נט , יב ֿיח .75)חולין יד, דברים יגֿיט ; יא, ויקרא
,ב .76) סג יג.79)שם.78)שם.77)חולין יד, דברים
שם.80) שם.81)חולין, יג.82)דברים, יא, ויקרא
בסמ "ג.83) וכן "שהן", תימן: טו.84)בכת"י  שם,
א.85) סב , א.86)חולין סג, טז.87)שם שם, ויקרא,
שם.88) יט .89)חולין, שם, ויקרא,

.ÂËÈ‰  Ô‰È˙BÓLe el‡ ÔÈÈÓa È˜a ‡e‰L ÈÓ Ïk»ƒ∆»ƒ¿ƒƒ≈ƒ¿≈∆¬≈
‰˜È„a CÈˆ BÈ‡Â ,Ì‰Ó BÈ‡L ÛBÚ ÏÎB‡ ‰Ê90. ∆≈∆≈≈∆¿≈»ƒ¿ƒ»

B‰Ë ÛBÚÂ91˙ÒÓa ÏÎ‡92‡e‰Â .93„ ‰È‰iL ¿»∆¡»¿»…∆¿∆ƒ¿∆»»
„iˆ ÔÓ‡Â .B‰Ë ÛBÚ ‰fL ÌB˜Ó B˙B‡a ËeLt»¿»∆∆»¿∆¡»«»
˜ÊÁiL ‡e‰Â .„iv‰ Èa ÈÏ Èz‰ ‰Ê ÛBÚ :ÓBÏ94 «∆ƒƒƒ«ƒ««»¿∆À¿«

„iˆ B˙B‡95Ô‰È˙BÓLe el‡ ÔÈÈÓa È˜a ‡e‰L96. «»∆»ƒ¿ƒƒ≈ƒ¿≈∆

הסמוכה).90) (בהלכה להלן המפורשים בסימנים
ב .91) שם, בדיקה.92)חולין, צריך "כלומר,93)ואינו

טהור  בחזקת לאכלו בפשיטות ונהגו המקום בני  קיבלו שאם
מצוה  (ה'חינוך' לבודקו" צריך ואין כלל עליו לפקפק  שאין

שהוחזק .94)קנז). תימן: הרב 95)בכת"י  כלומר,
פב ). סי ' יו"ד, (ש"ך, לו שם.96)שהתיר חולין,

.ÊËÔÈkÓ BÈ‡L ÈÓ97˜„Ba  Ô‰È˙BÓL Ú„BÈ BÈ‡Â ƒ∆≈«ƒ»¿≈≈«¿≈∆≈
ÌÈÓÎÁ e˙pL el‡ ÔÈÓÈÒa98ÒB„ ‡e‰L ÛBÚ Ïk :99 ¿ƒ»ƒ≈∆»¿¬»ƒ»∆≈

Úe„Èa  ÏÎB‡Â100ÔÈÈn‰ el‡Ó ‡e‰L101‡ÓËÂ ,102; ¿≈¿»«∆≈≈«ƒƒ¿»≈
„Á‡ Ba LÈ Ì‡ ,ÏÎB‡Â ÒB„ BÈ‡LÂ103‰LÏMÓ ¿∆≈≈¿≈ƒ≈∆»ƒ¿»

Úaˆ‡ :Ô‰ el‡Â .B‰Ë ÛBÚ ‰Ê È‰  el‡ ÔÈÓÈÒƒ»ƒ≈¬≈∆»¿≈≈∆¿«
‰˙È104˜ÙÊ B‡ ,105‰‡n‰ ‡È‰Â ,106‰È‰L B‡ , ¿≈»∆∆¿ƒ«À¿»∆»»

B˜˜107ÛÏ˜108„ia109. À¿¿»ƒ¿»«»

להכירן 97) וגם שמותיהן את לידע  צריכין: הדברים ששני 
בגמרא). א.98)(שם סא, ודף  א. נט , "שיתן 99)שם

עושים  וכן ממנו, אוכל ואחרֿכך אוכל שהוא הדבר על ידו
ראה  לרבינו). המשנה (פירוש טורפים" שהם בעלי ֿחיים כל

משנה'. טמא".100)'מגיד - הדורס  עוף  "כל א. נט , שם
הי "ד.101) למעלה סימני102)הנזכרים לו יש אם ואפילו

א.103)טהרה. סב , שאחורי104)שם הגבוה  "אצבע 
היא, העופות שברוב  "ואף ֿעלֿפי  שם). (רש"י , האצבעות"
ואחרים  חברותיה. אצבעות בסדר שאינה לפי  יתירה לה קרי 
קרויה  מחברותיה, ויתרה גדולה שלפניו שהאצבע  פירשו:

(הר"ן). יתרה" שם"105)אצבע  נקבץ  שהאוכל "כיס 
במקום  לעוף  "והוא רש"י ). לקורקבן, מגיע  שהוא (לפני 
לרבינו). המשנה (פירוש לאדם" האסטומכא
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מוראתו".106) את "והסיר טז)) א, (ויקרא בתורה הכתובה
שבא 107) המאכל על מקיף  כיס  בתוכו "ויש העופות. קיבת

לרבינו). המשנה (פירוש שבתוך 108)אליו" הכיס  כלומר,
נקלף . ב .109)הקורקבן סב , שם

.ÊÈBÈ‡L ÔÈÓ ÔÈeÒ‡‰ ÔÈÈn‰ el‡ ÏÎa ÔÈ‡L ÈÙÏ¿ƒ∆≈¿»≈«ƒƒ»¬ƒƒ∆≈
ÒtÓ ıeÁ el‡ ÔÈÓÈÒ ‰LÏMÓ „Á‡ Ba LÈÂ ÒB„≈¿≈∆»ƒ¿»ƒ»ƒ≈ƒ∆∆

eMia ÔÈÈeˆÓ ÔÈ‡ ‰iÊÚÂ ÒÙe ,‰iÊÚÂ110‡l‡ , ¿»¿ƒ»∆∆¿»¿ƒ»≈»¿ƒ«ƒ∆»
ÛBÒ Ô‰L ,„‡Ó „Ú ˙B˜BÁ‰ Ìi‰ Èi‡ ˙Ba„Óa¿ƒ¿¿ƒ≈«»»¿«¿…∆≈

.eMi‰«ƒ

שם.110)

.ÁÈÔÈ‡Â ,„ia ÛÏ˜ BÈ‡Â ÔÈkÒa ÛÏ˜ Ô˜w‰ ‰È‰»»«À¿¿»ƒ¿»¿«ƒ¿≈ƒ¿»«»¿≈
Á‡ ÔÓÈÒ Ba111ÒB„ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,112È‰  ƒ»«≈««ƒ∆≈≈¬≈

˜ÙÒ ‰Ê113‰t˙Â LÓMa BÁÈp‰Â ,˜„Â ˜ÊÁ ‰È‰ . ∆»≈»»»»¿»≈¿ƒƒ«∆∆¿ƒ¿«»
zÓ ‰Ê È‰  „ia ÛÏ˜Â114. ¿ƒ¿»«»¬≈∆À»

כמבואר 111) טהור, עוף  הוא הרי  אחר, סימן בו היה שאם
הט "ז. טמא 112)למעלה עוף  זה הרי  דורס , הוא שאם

(שם). למעלה כמבואר ב .113)ודאי , סב , שם
שם.114)

.ËÈÔÈ‡L ,Ì‰È„Èa ‡È‰ ˙ÒnL :ÌÈB‡b‰ eÓ‡»¿«¿ƒ∆»…∆ƒƒ≈∆∆≈
‰È‰ Ì‡ ‡l‡ ,„Á‡ ÔÓÈÒa ‡a‰ ÛBÚ Èz‰Ï ÔÈBÓƒ¿«ƒ«»¿ƒ»∆»∆»ƒ»»
ÛÏ˜ BÈ‡ Ì‡ Ï‡ ;„ia B˜˜ ÛÏwiL ÔÓÈÒ B˙B‡ƒ»∆ƒ»≈À¿¿»«»¬»ƒ≈ƒ¿»
 ‰˙È Úaˆ‡ B‡ ˜ÙÊ BÏ LiL Èt ÏÚ Û‡ ,„ia«»««ƒ∆≈∆∆∆¿«¿≈»

.e‰eÈz‰ ‡Ï ÌÏBÚÓ≈»…ƒƒ

.ÎÂÈÏ‚ ˙‡ ˜ÏBÁL ÛBÚ Ïk115ËeÁ BÏ ÔÈÁ˙BnLk »∆≈∆«¿»¿∆¿ƒ
ÈÂ‡‰ ÔÓ ËÏBwL B‡ ,Ô‡ÎÏ ÌÈzLe Ô‡ÎÏ ÌÈzL¿«ƒ¿»¿«ƒ¿»∆≈ƒ»¬ƒ

‡ÓËÂ ,ÒB„ ‰Ê È‰  ÈÂ‡a ÏÎB‡Â116ÔÎBM‰ ÏÎÂ . ¿≈»¬ƒ¬≈∆≈¿»≈¿»«≈
‡ÓË ‰Ê È‰  Ì‰Ï ‰Ó„Â ÌÈ‡Óh‰ ÌÚ117. ƒ«¿≈ƒ¿ƒ¿∆»∆¬≈∆»≈

דק ,115) שרביט  או חבל על כשעומד טמא שעוף  "וענינו
ומקצתם  אחד מצד השרביט  אותו על צפרניו קצת ונותן
שאוחז  כמו אצבעותיו תחת השרביט  שיהא עד אחר מצד

לרבינו). המשנה (פירוש ביניהן" דבר סה,116)שום שם
שם.117)א.

.‡Î‰Bz ‰Èz‰L ÌÈ‚Á ÈÈÓe118el‡Â ,‰BÓL  ƒ≈¬»ƒ∆ƒƒ»»¿»¿≈
‚Á (‡ :Ô‰119˙ÈaÊ‰ ‡e‰Â ,‚Á ÔÈÓ ( .120(‚ . ≈»»ƒ»»¿»«¿»ƒ

‡ÈeˆÚ ‡e‰Â ,ÏbÁ ÔÈÓe („ .ÏbÁ121.‰a‡ (‰ . «¿…ƒ«¿…¿«¿¿»«¿∆
˙tˆ ‡È‰Â ,‰a‡ ÔÈÓe (Â122ÌÈÓk123.ÌÚÏÒ (Ê . ƒ«¿∆¿ƒƒ…∆¿»ƒ»¿»

˙ÈÓÏLeÈ ‡ÁBÈ ‡È‰Â ,ÌÚÏÒ ÔÈÓe (Á124. ƒ»¿»¿ƒ¬»¿«¿ƒ

כב .118) יא, המקרא,119)ויקרא מסדר שינה רבינו
שם  הוא ש"חגב " מפני  חגב . חרגול, סלעם, ארבה, שהוא:
יהא  ששמו טהרה: ומסימני  הטהורים, החגבים לכל הכולל
את  רבינו הזכיר לכן הכ"ב , בסוף  להלן כמבואר חגב ,
עלֿיד  חרגול כתוב  שבתורה ומכיון בראשונה. ה"חגב "
רבינו  חזר החרגול מין ואחרי  החגב , למין רבינו סמכו חגב ,

וסלעם. ארבה המקרא: שם.121)שם.120)לסדר

צ :).123)שם.122) (שבת צעירים דקלים אצל המצויה
שם.124) חולין,

.Î„iv‰Â .ÏÎB‡  Ô‰È˙BÓLe Ô‰a È˜a ‡e‰L ÈÓƒ∆»ƒ»∆ƒ¿≈∆≈¿««»
ÛBÚk ,Ô‰ÈÏÚ ÔÓ‡125˜„Ba  Ô‰a È˜a BÈ‡L ÈÓe . ∆¡»¬≈∆¿ƒ∆≈»ƒ»∆≈
‰LÏLe .ÔÈÓÈqa126BÏ LiL Ïk :Ô‰a LÈ ÔÈÓÈÒ127 «ƒ»ƒ¿»ƒ»ƒ≈»∆»∆≈

˙BÙBÁL ÌÈÙk Úa‡Â ,ÌÈÏ‚ Úa‡128C‡  «¿««¿«ƒ¿«¿«¿»«ƒ∆……∆
BÙeb Ûw‰ Â BÙeb129ÌÈÚk ÈL BÏ LÈÂ ,130zÏ ¿…∆≈¿≈¿≈¿»«ƒ¿«≈

Èt ÏÚ Û‡Â .B‰Ë ÔÈÓ ‰Ê È‰  Ì‰a131BL‡L »∆¬≈∆ƒ»¿««ƒ∆…
‚Á BÓL ‰È‰ Ì‡ ,Ê BÏ LÈÂ C‡132.B‰Ë  »…¿≈»»ƒ»»¿»»»

הט "ו.125) למעלה שניהם:126)כמבואר את מנה רבינו
וממילא  אחד, לסימן - גופו אורך רוב  וחופות כנפים ארבע 
לשני מונם סו.) (שם הגמרא אולם, סימנים. שלשה  הם
רבינו  של ונימוקו (לחםֿמשנה). ארבעה הם והרי  סימנים
את  חופין לכנפיו כנפים הארבע  בין הפסיקה שהמשנה הוא:
מחולקים  הם וממילא (הכרעים), קרסולים של בסימן רובו,
לזה  וטעמו - בסוף  ה"כרעים" חשיב  רבינו אולם לשנים,
אחד. לסימן כללם לכן - קכב ) (אות להלן יבואר

במשנה.127) וכן לו, תימן: ואף ֿעלֿפי128)בכת"י 
החופות  של הסימן לפני  הכרעים של הסימן כתוב  שבמשנה
לטעות  נבוא שלא הסדר, את רבינו שינה גופו, אורך רוב  את
הגוף , אורך רוב  חופות להיות צריכות הכרעים שגם ולומר
הכנפים  שרק  ללמדנו הכנפים, אצל "שחופות", כתב : לכן
ל'טור' יוסף ' ('בית הכרעים לא אבל חופות, להיות צריכות

פה). סי ' א.129)יו"ד סה, המקרא 130)שם לשון
כא). יא, ראשם 131)(ויקרא אין המינים שמונת שכל

זנב , לו ויש ארוך ראשו אם אפילו וזה זנב , להם ואין ארוך
ושמו  הסימנין שלושת כל לו שיש כיון טהור, מין הוא הרי 

ב .132)חגב . סה, שם

.‚ÎÔÈ‡L B‡ ,ÌÈÚk B‡ ÌÈÙk ÂLÎÚ BÏ ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈«¿»¿»«ƒ¿»«ƒ∆≈
ÔÈÙBÁ‰ ÌÈÙk BÏ133Á‡ Ô˙B‡ Ïc‚Ï „È˙ÚÂ ,Ba ˙‡ ¿»«ƒ«ƒ∆À¿»ƒ¿«≈»««

zÓ ‰Ê È‰  ÏÈc‚iLk ÔÓÊ134‰zÚÓ135. ¿«¿∆«¿ƒ¬≈∆À»≈«»

החופות.133) תימן: א.134)בכת"י סה, שם
הסימנין.135) לו אין שעכשיו ואפילו כלומר,

.„ÎÌÈ‚ce136˙O˜O˜Â ÈtÒ :ÔÈÓÈÒ ÈL137. «»ƒ¿≈ƒ»ƒ¿«ƒ¿«¿∆∆
Ba ÁBtL ‡e‰ ÈtÒe138‰˜ec‰ ‡È‰ ˙O˜O˜Â ,139 ¿«ƒ∆≈«¿«¿∆∆ƒ«¿»

ÎÂ .BÙe‚ ÏÎaÈtÒ BÏ LÈ  ˙O˜O˜ BÏ LiL Ï140. ¿»¿…∆≈«¿∆∆≈¿«ƒ
BÏ LiL B‡ ,BÏ ‰È‰È ÏÈc‚iLÎe ÂÈLÎÚ BÏ ÔÈ‡≈«¿»¿∆«¿ƒƒ¿∆∆≈
È‰  ÂÈO˜O˜ ÈMÈ ‰ÏÚiLÎe Ìia ‡e‰Lk ˙O˜O«̃¿∆∆¿∆«»¿∆«¬∆«ƒ«¿«»¬≈

zÓ ‰Ê141Blk ˙‡ ÔÈÙBÁ‰ ÌÈO˜O˜ BÏ ÔÈ‡L ÈÓe . ∆À»ƒ∆≈«¿«ƒ«ƒ∆À
˙O˜O˜Â „Á‡ ÈtÒ ‡l‡ Ba ÔÈ‡ elÙ‡ .zÓ À»¬ƒ≈∆»¿«ƒ∆»¿«¿∆∆

˙Á‡142zÓ ‰Ê È‰ 143. ««¬≈∆À»

כפי136) לדגים חגבים והקדים הסדר, את כאן שינה רבינו
הדינים  מקור ששם נט , חולין במשנה סדורים שהם

זו. ט .137)שבהלכה יא, שם.138)ויקרא חולין,
כתב :139) ורבינו בו". הקבועים "קשקשין במשנה:

אינה  שהקשקשת ללמדנו "הקבועה", במקום "הדבוקה"
היא  אם אבל בכלי , או ביד נקלפת היא שהרי  בגוף , קבועה
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 ֿ (מגיד קשקשת אינה הדג, מעור נקלפת שאינה קבועה
ב .140)משנה). נא, א.141)נדה לט , זרה עבודה

אחד.142) תימן: ג.143)בכת"י  פרשה שמיני , 'ספרא'

ה'תשע"ט  כסלו  כ"ו  שלישי יום 

   1 
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

.‡Ó‡pL ÏÏkÓ2‰Òt ˙ÒÙÓ ‰Ó‰a ÏÎÂ : ƒ¿«∆∆¡«¿»¿≈»«¿∆∆«¿»
ÚÓBL ,‰b ˙ÏÚÓ ˙BÒÙ ÈzL ÚÒL ˙ÚÒLÂ3È‡ ¿…««∆«¿≈¿»«¬«≈»≈«¬ƒ

ÚÓ dÈ‡L ÏkL.‰eÒ‡  ‰Òt ˙ÒÙÓe ‰b ˙Ï ∆…∆≈»«¬«≈»«¿∆∆«¿»¬»
‰OÚ ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ4‡e‰ ‰OÚ 5ÈÊÁe ÏÓbe . ¿««»ƒ¿«¬≈¬≈«»»«¬ƒ

ÈÏÚnÓ eÏÎ‡˙ ‡Ï ‰Ê ˙‡ :Ó‡ ÔÙMe ˙‡e»«¿∆∆«»»∆¡«∆∆……¿ƒ«¬≈
‡Ïa Ô‰L z„ÓÏ È‰ .ÓB‚Â ‰Òt‰ ÈÒÈÙnÓe ‰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˙‡…»…≈

  

        
        

      

לא  זה  את נאמר ובשפ ובארנבת ובחזיר "ובגמל ,וממשי
שאר  וכל־שכ בלא ־תעשה .... שה למדת הא  תאכלו ...
שאיסור  כלל, סימ בה  שאי טמאה  וחיה  טמאה  בהמה 
אותה  מכלל הבא  'עשה ' על יתר בלא ־תעשה   אכילת

תאכלו ".
בהמה  שלאו  על לתמוה  שאי משנה ' ה 'מגיד  וחיה וכתב 

עונשי אי והרי  וארנבת, שפ מחזיר ק "ו  בא  ,טמאי
'עשה ', מכלל הבא  ב 'לאו ' נאסרו  כבר שאלו  לפי  מק "ו ?
ודבריו  מקל־וחומר. לבוא  שלה ל'לאו ' אפשר שכ וכיו
מצד אינו  'לאו ' איסור הכל אחרי  שהרי  ביאור,  דורשי
'עשה ' מכלל הבא  ב 'לאו ' כבר שנאסר עוזר מה  וא "כ  הק "ו ,

מלקות. להענישו  'לאו ' איסור לגבי 
מכלל  הבא  בכלל נאסרו  כבר שאלו  לאחר הרוגוצו 'בי : וכתב 
גמל  חזיר  של האיסור שגדר מוב בביאור, התורה  מ עשה 
שחסר   משו אלא  הפרטי   גדר מצד  אינו  וארנבת שפ
מילתא  גילוי  אלא  הק "ו  אי וממילא  טהרה , סימ  בה
זה . בכלל  ה  סימני שני   בה  שחסרי אלו   שג בעלמא 
בהמה  שכל שכתבה  תורה , של אמיתותה  מתגלה  זה  בעניי
שבהמה  וכל פרסה , מפרסת  ג היא  הרי  גרה  מעלת שהיא 
אלו . מארבע   חו גרה  מעלת  ג היא  פרסה  מפרסת שהיא 
אשר  "כל מהפסוק  הנלמד  דומה  דבר מצינו  , לדגי ובנוגע 

יש  קשקשת לו  שיש  ש "כל " במי וקשקשת סנפיר לו  אי
שתי מתקיימת תולעת אי"  לשרצי ובנוגע  סנפיר", לו 
נקפה  אינו  טמאה  בהמה  "חלב  לחלב  ובנוגע  חודש ", עשרה 

הטהורה ". כחלב  ועומד 
שניתנה  שמאז תורה , של אמיתותה  גודל מכא ונראה 
" הרמב שכתב  מאז ואפילו  והגמרא , המשנה  ומזמ תורה 
על  ידעו  שלא   בעלי ־חיי סוגי   בעול נתגלו  חיבורו , את
חיו   שבה המקומות בכל  נמצאי היו  ושלא   קיומ
בתורה  שהובאו   הכללי ואעפ"כ  , והאמוראי  התנאי
מוחשית  הוכחה   ומהווי  ואמיתיי  נכוני  ה  " וברמב
שברא  מה  ש "כל הקב "ה  של וכבודו  תורה  של לאמיתתה 

לכבודו ". אלא  בראו  לא  בעולמו  הקב "ה 
      

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

.‰‡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 ÌOa¿»»¿∆¿»

בכזית".7) כולן השיעורין לאו 8)"כל משום רק  כלומר,
חלב . אכילת משום לא אבל טמאה, בהמה בשר של

.‚LÙÏ Ì„‡‰ È‰ÈÂ :Ba Ó‡pL Èt ÏÚ Û‡ ,Ì„‡‰»»»««ƒ∆∆¡««¿ƒ»»»¿∆∆
‰iÁ9‰Òt ˙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 ÔÈa13eÒ‡ Ï‡ , ≈ƒ««≈ƒ«≈≈∆¬»»
‰iÁ ÈÈÓ ˙ÚL 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
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.„,‰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 ÌOaÓƒ¿»»……≈¿»««¬≈∆∆¡«…
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.

.‰ÏÎB‡‰Â ,ÛBÚ‰ ıL ÏÏÎa ‡e‰ È‰  ‡ÓË ‚Á»»»≈¬≈ƒ¿«∆∆»¿»≈
˙ÈÊk17Ïk :Ó‡pL ,‰˜BÏ  ÛBÚ‰ ıMÓ18ıL ¿«ƒƒ∆∆»∆∆∆¡«…∆∆

ıL e‰Ê È‡Â .eÏÎ‡È ‡Ï ÌÎÏ ‡e‰ ‡ÓË ÛBÚ‰»»≈»∆…≈»≈¿≈∆∆∆
‡ˆBiÎÂ ‰B„e ‰ÚˆÂ LezÈ B‡ eÊ ÔB‚k ?ÛBÚ‰»¿¿«¿ƒ¿»¿»¿«≈

.Ô‰»∆

כי17) 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

.ÂÏÎÂ :Ó‡pL ,‰˜BÏ  ı‡‰ ıMÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰»≈¿«ƒƒ∆∆»»∆∆∆∆¡«¿»
È‡Â .ÏÎ‡È ‡Ï ‡e‰ ı˜L ı‡‰ ÏÚ ıM‰ ıM‰«∆∆«…≈«»»∆∆∆…≈»≈¿≈
˙ÈLetÁÂ ÌÈa˜ÚÂ ÌÈLÁ ÔB‚k ?ı‡‰ ıL e‰Ê∆∆∆»»∆¿¿»ƒ¿«¿«ƒ¿ƒƒ

Ï„Â19.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿»»¿«≈»∆

רגלים.19) מרבה הפסוק : בלשון

.Ê„ÏÁ‰ :Ô‰L ,‰Bza ÌÈeÓ‡‰ ÌÈˆL ‰ÓLe¿…»¿»ƒ»¬ƒ«»∆≈«…∆
ËÓÁ‰Â ‰‡Ël‰Â Ák‰Â ‰˜‡‰Â v‰Â aÎÚ‰Â¿»«¿»¿«»¿»¬»»¿«…«¿«¿»»¿«…∆

ÌOaÓ ÏÎB‡‰ ,˙ÓLz‰Â20eÚL .‰˜BÏ  ‰L„Úk ¿«ƒ¿∆∆»≈ƒ¿»»«¬»»∆ƒ
‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙËˆÓ 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

.ÁÔ˙˙ÈÓ Á‡ Ô‰Ó ÏÎ‡La ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na22; «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«≈∆««ƒ»»
BÈ‡  BÏÎ‡Â Ô‰Ó „Á‡ ÔÓ ÈÁ‰ ÔÓ ‡ C˙BÁ‰ Ï‡¬»«≈≈∆ƒ««ƒ∆»≈∆«¬»≈

Oa ˙ÈÊk Ba ‰È‰iL „Ú ÂÈÏÚ ‰˜BÏ23ÔÈÙËˆÓ ÔlÎÂ . ∆»»«∆ƒ¿∆¿«ƒ»»¿À»ƒ¿»¿ƒ
BÈ‡  ˙nL Á‡ ıM‰ 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 
אין  כברייתו", השרץ  מן אבר שיעור להן אין "האברים
אכילתו  "שיעור אמרו שלא שהוא, בכל אכילתו על לוקין

אבל  בשרץ , חידוש שזהו בכעדשה, אלא טומאתו" כשיעור
משאר  בשרצים נבדלת אינה שהוא, בכל האברים טומאת
אין  שהן, בכל מטמאין אבריהן הטומאות שכל הטומאות,
טומאתן, כשיעור אכילתן שיעור באברים אומרים אנו
ולמה  עומד. בעינו שלמים באברים גם בכעדשה, והשיעור
שאבר  הדעת, על מתקבל שאין מפני  בכזית? ולא בכעדשה

אבר. מחתיכת יותר גדול שיעורו שלם

.Ë.‰L„ÚÎÏ ÛËˆÓ  ÔOe ÌÈˆL ‰ÓL Ìc«¿…»¿»ƒ¿»»ƒ¿»≈¿«¬»»
LÁp‰ Ìc ÔÎÂ .OaÏ aÁÓ Ìc‰ ‰È‰iL ‡e‰Â24 ¿∆ƒ¿∆«»¿À»«»»¿≈««»»

BOa ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÂÈÏÚ ‰˜BÏÂ ˙ÈÊÎÏ BOÏ ÛËˆÓƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿∆»»¿ƒ∆≈¿»
ÎÂ .‡nËÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .BÓcÓ ˜eÏÁ‡ˆBik Ïk Ô »ƒ»¿««ƒ∆≈¿«≈¿≈…«≈
ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡L ÌÈˆL ‡MÓ Ba25. 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

.ÈÂÈÏÚ ‰˜BÏ  BÏÎ‡Â BÒÎe ,LtL ÌÈˆL Ìc«¿»ƒ∆»«¿»«¬»∆»»
˙ÈÊÎa26Ì‡ Ï‡ ;ıL ÏÎB‡ ÌeMÓ Ba e˙iL ‡e‰Â . ¿««ƒ¿∆«¿ƒ≈∆∆¬»ƒ

eËt  Ìc ÏÎB‡ ÌeMÓ Ba e˙‰27‡l‡ ÔÈiÁ ÔÈ‡L , ƒ¿ƒ≈»»∆≈«»ƒ∆»
.ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a Ìc ÏÚ««¿≈»«»»

בכעדשה.26) ששיעורן שרצים בשמונה לא 27)אפילו
מלקות. ולא כרת

.‡ÈÌ˙B˜ÏÁÓe ÔÈeÚM‰ Ïk28‰LÓÏ ‰ÎÏ‰  »«ƒƒ«¿¿»¬»»¿∆
.ÈÈqÓƒƒ«

שנאמרו 28) אלה כגון בשיעורים, שיש החילוקים כלומר,
בכעדשה. וזה בכזית זה למעלה:

.È.‰Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ  ÌÈn‰ ıMÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰»≈¿«ƒƒ∆∆««ƒ∆ƒ«»
ıM‰ ıM‰ ÏÎa ÌÎÈ˙LÙ ˙‡ eˆwLz Ï‡ :Ó‡pL∆∆¡««¿«¿∆«¿…≈∆¿»«∆∆«…≈
ı‡‰ ıL ‰Ê Â‡Ïa ÏÏk È‰ ;Ì‰a e‡Óh˙ ‡ÏÂ¿…ƒ«¿»∆¬≈»«¿«∆∆∆»»∆
el‡ ?ÌÈn‰ ıL e‰Ê È‡ .ÌÈn‰ ıLÂ ÛBÚ‰ ıLÂ¿∆∆»¿∆∆««ƒ≈∆∆∆««ƒ≈
,ÌÈnaL ‰˜eÏÚ‰Â ÌÈÚÏBz‰ BÓk ,˙BpËw‰ ˙Bia‰«¿ƒ«¿«¿«»ƒ¿»¬»∆««ƒ
ÏL BÏÏk .Ìi‰ ˙BiÁ Ô‰L ,˙Èa ˙BÏB„b‰ ˙Bia‰Â¿«¿ƒ«¿¿»≈∆≈««»¿»∆
‚„ ‡ÏÂ ‡ÓË ‚„ ‡Ï ,ÌÈ‚c‰ ˙eˆa BÈ‡L Ïk :c»»…∆≈¿««»ƒ…»»≈¿…»

ÔBÙÏc‰Â ÌÈn‰ Ïk ÔB‚k ,B‰Ë29‡ˆBiÎÂ ÚcÙv‰Â »¿∆∆««ƒ¿««¿¿«¿«¿≈«¿«≈
.Ô‰a»∆

דג".29) צורת וחציין אדם צורת שחציין בים יש "דגים

.‚È,˙BÏp‰ 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 eÁÈÒ‰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∆∆∆¡«¿…¿«¿∆«¿…≈∆¿»
ÔÈt ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,ı‡‰ ÏÚ OÓ‰ ıM‰«∆∆»…≈«»»∆¿««ƒ∆≈»ƒ
‰tL ‡e‰ ı‡‰ ÏÚ ıBM‰ ıM‰ Ï‡ .ÔÈÂ¿»ƒ¬»«∆∆«≈«»»∆∆»∆

.‰˜e ÎfÓ ‰Â¿»∆ƒ»»¿≈»
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.„Èta ÔÈ‡p‰ ÔÈÈn‰ el‡Ì‡ :˙BÏÎ‡ne ˙B ≈«ƒƒ«ƒ¿»ƒ«≈««¬»ƒ
ı‡Ï e‡ˆÈÂ eLt30,ÏÎ‡‰ CB˙Ï eÊÁL Èt ÏÚ Û‡ , ≈¿¿»¿»»∆««ƒ∆»¿¿»…∆

ıM‰ ÏÎÏ :Ó‡pL ;‰˜BÏ  ˙ÈÊk Ô‰Ó ÏÎ‡L ÈÓƒ∆»«≈∆¿«ƒ∆∆∆¡«¿»«∆∆
Ï‡ .ı‡Ï eLtL el‡ Ò‡Ï  ı‡‰ ÏÚ ıM‰«…≈«»»∆∆¡…≈∆»¿»»∆¬»
.BÎB˙aL ˙ÚÏBz‰Â Èt‰ ÏÎ‡Ï zÓ  eLÙ ‡Ï Ì‡ƒ…»¿À»∆¡…«¿ƒ¿«««∆¿

על 30) וריחשה עלתה אם הדין הוא "לארץ ", דווקא לאו
הפרי .

.ÂËÁ‡ ÏÎ‡‰ ÚÈÏ˙‰L ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ¿ƒ«»…∆««
 aÁÓ ‡e‰Â ÚÈÏ˙‰ Ì‡ Ï‡ ;ı‡‰ ÔÓ ˜ÚpL∆∆¡«ƒ»»∆¬»ƒƒ¿ƒ«¿¿À»
ÏÚL ,ı‡Ï ‰LÙ el‡k ‰eÒ‡ ˙ÚÏBz‰ d˙B‡»«««¬»¿ƒ»¿»»»∆∆«

‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏÂ ,˙‡ ı‡‰31‰eÒ‡  ˜ÙÒ Ì‡Â .32. »»∆ƒ¿≈¿ƒ»∆»¿ƒ»≈¬»
Ô‰Lk ÚÈÏ˙‰Ï ÔkcL ˙Bt ÈÈÓ Ïk ,CÎÈÙÏ¿ƒ»»ƒ≈≈∆«¿»¿«¿ƒ«¿∆≈
‡nL ,BÎBzÓ Èt‰ ˜ciL „Ú ÏÎ‡È ‡Ï  ÔÈaÁÓ¿À»ƒ……««∆ƒ¿…«¿ƒƒ∆»

˙ÚÏBz Ba LÈ33ÌÈL ˜ÚpL Á‡ Èt‰ ‰‰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

.ÊËı‡Ï eÚ‚ ‡ÏÂ ÈÂ‡Ï eLt35eLtL B‡ , »¿»¬ƒ¿…»¿»»∆∆»¿
˙‡ˆÓpL B‡ ,e˙nL Á‡ eLtL B‡ ,ı‡Ï Ô˙ˆ˜Óƒ¿»»»»∆∆»¿««∆≈∆ƒ¿≈
ÏÎ‡‰ CBzÓ e‡ˆiL B‡ ,ÌÈÙaÓ ‰ÈÚb‰ ÏÚ ˙ÚÏBz«««««¿ƒ»ƒƒ¿ƒ∆»¿ƒ»…∆
ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ,˜ÙqÓ ÔÈeÒ‡ 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

.ÊÈ˙ÚÏBz37L‡aL Áne ÌÈ‚c‰ ÈÚÓa ˙‡ˆÓp‰ «««ƒ¿≈ƒ¿≈«»ƒ«…«∆¿…
‰Ó‰a‰38Oaa ˙‡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 ˙BÙk¿≈∆ƒ¿ƒ««∆∆∆¿ƒ»»∆∆À»
ÌÈn‰ ÔÎÂ .ÔÎB˙aL ˙ÚÏBza ˙Á‡k Ôlk ÔÏÎ‡Ï¿»¿»À»¿«««««∆¿»¿≈««ƒ
zÓ ÌÈˆL Ô˙B‡ È‰  eˆÈL‰L ÌÈÏkaL∆«≈ƒ∆ƒ¿ƒ¬≈»¿»ƒÀ»
ÈtÒ BÏ L‡ ÏÎÂ :Ó‡pL .ÌÈn‰ ÌÚ Ô˙BzLÏƒ¿»ƒ««ƒ∆∆¡«¿…¬∆¿«ƒ
.eÏÎ‡z Ì˙‡ ÌÈÏÁpe ÌÈnia ÌÈna ˙O˜O˜Â¿«¿∆∆««ƒ««ƒ«¿»ƒ…»…≈
ÏÎB‡ ‰z‡L ‡e‰ ÌÈÏÁpe ÌÈnie 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

.ÁÈ,˙BÚne ÔÈÁÈMe ˙BBaa ‡p‰ ÌÈn‰ ıL∆∆««ƒ«ƒ¿»««ƒƒ«¿»
ÌÈeˆÚ Ô‰ È‰Â ÔÈÚB ÌÈÓ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰41È‰  ƒ¿≈»«ƒ¿ƒ«¬≈≈¬ƒ¬≈

,ÚÓ BÈ‡Â ‰˙BLÂ ‰ÁBLÂ .zÓe ÌÈÏkaL ÌÈnk Ô‰≈««ƒ∆«≈ƒÀ»¿∆¿∆¿≈ƒ¿»
ÌÈˆM‰ 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

.ËÈÌB˜nÓ eLt ‡lL ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆…≈¿ƒ¿
CB˙Ï ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ ,ıM‰ Lt Ì‡ Ï‡ ;Ô˙ia¿ƒ»»¬»ƒ≈««∆∆««ƒ∆»«¿
˙ÈÁ‰ ÈÙ„Ï Lt .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 Lt 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 

.Î,ÎM‰ ˙‡ B‡ ıÓÁ‰ ˙‡ B‡ ÔÈi‰ ˙‡ ÔpÒÓ‰«¿«≈∆««ƒ∆«…∆∆«≈»
˙BÚÏBz‰Â ÔÈLezi‰ ˙‡ B‡ ÌÈLeÁi‰ ˙‡ ÏÎ‡Â¿»«∆««¿ƒ∆««ƒ¿«»

ÌÈn‰ ıL ÌeMÓ ‰˜BÏ  ÔpqL43ıL ÌeMÓ B‡ ∆ƒ≈∆ƒ∆∆««ƒƒ∆∆
ÌÈn‰ ıLÂ ÛBÚ‰44,ÔpqL Á‡ ÈÏkÏ eÊÁ elÙ‡ . »¿∆∆««ƒ¬ƒ»¿«¿ƒ««∆ƒ¿»

Ô˙ia ÌB˜nÓ eLÙ È‰L45 ÔpÒ ‡Ï Ì‡ Ï‡ . ∆¬≈»¿ƒ¿¿ƒ»»¬»ƒ…ƒ¿»
.eLtL 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,

.‡Î˙ÈÊk ÏÎ‡Lk  ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ ‰Ê ˜Ùa eÓ‡L ‰Ê∆∆»«¿¿∆∆∆»≈¿«ƒ¿∆»«¿«ƒ
‰iaÓ ËÚÓe BÊ ‰iaÓ ËÚÓ ÛvL B‡ ,‰ÏB„‚ ‰ÈaÓƒƒ¿»¿»∆≈≈¿«ƒ¿ƒ»¿«ƒ¿ƒ»

dÈÓaL BÊ46‰ia ÏÎB‡‰ Ï‡ ;˙ÈÊk ÏÎ‡iL „Ú ∆¿ƒ»«∆…«¿«ƒ¬»»≈¿ƒ»
,‰Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ ‰Ê È‰  dlk dÓˆÚ ÈÙa ‰‡ÓË¿≈»ƒ¿≈«¿»À»¬≈∆∆ƒ«»

ÏcÁ‰ ÔÓ ‰˙eÁt ‰˙È‰ elÙ‡Â47‰˙Ó dÏÎ‡L ÔÈa .48 «¬ƒ»¿»¿»ƒ««¿»≈∆¬»»≈»
‰Èa‰ ‰ÁÒ 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,

.Î‰˜BÏ BÈ‡  ‰ÈÏ‚Ó ˙Á‡ elÙ‡ ‰ÒÁL ‰ÏÓ¿»»∆»¿»¬ƒ««≈«¿∆»≈∆
‰ÈÏÚ51CÎÈÙÏ .˙ÈÊÎa ‡l‡52B‡ ÌÏL eÊ ÏÎB‡‰ , »∆»∆»ƒ¿«ƒ¿ƒ»»≈¿»≈
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קטו                 
         

ıL ÌeMÓ ‰˜BÏ  ˙Ó ÔÈe 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

.‚ÎÌÈn‰ ıMÓe ÛBÚ‰ ıMÓ ‰Èa‰ ‰˙È‰L È‰¬≈∆»¿»«¿ƒ»ƒ∆∆»ƒ∆∆««ƒ
ÌÈÙk dÏ eÈ‰L ÔB‚k ,ı‡‰ ıMÓe53˙Îl‰Ó ‡È‰Â , ƒ∆∆»»∆¿∆»»¿»«ƒ¿ƒ¿«∆∆

ÌÈˆL ‡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  ˙Bta e‡pL ÔÈÈn‰ ÔÓ ‰Ê∆ƒ«ƒƒ∆ƒ¿¿«≈∆»∆»«¿«
˙Bi˜ÏÓ57 ÔÈÂ ÔÈtL 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‰ ıMÓ d˙BÈ‰¡»ƒ∆∆»∆»∆»≈«¿À
ıL ÌeMÓe ,ÛBÚ‰ ıL ÌeMÓe ,‡ÓË ÛBÚ ÌeMÓƒ»≈ƒ∆∆»ƒ∆∆
,ı‡‰ ÏÚ OÓB ÌeMÓe ,ÌÈn‰ ıL ÌeMÓe ,ı‡‰»»∆ƒ∆∆««ƒƒ≈«»»∆
ÏÎ‡L ÔÈa dlk dÏÎ‡L ÔÈa .˙Bt‰ ˙ÚÏBz ÌeMÓeƒ«««≈≈∆¬»»À»≈∆»«
‰Ï„b‰ ˙ÁBt‰ ‰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

.„Î˜q58el‡Ï dÙˆÂ ‰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‰ ˙ÏpÓ ˙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.

    
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

.‡ÔÈeÒ‡‰ ÔÈÈn‰ ÔÓ ÔÈnÓ ‡ˆBi‰ ÏÎ‡Ó Ïk»«¬»«≈ƒƒƒ«ƒƒ»¬ƒ

ÔÈ˜BlL2eÒ‡ 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 ÈˆÈe≈≈¿»«¿≈ƒ∆∆¡«¿≈«««¬»

eÒ‡‰ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .d˙ˆÈa BÊ3‰ÚÈk4ÏÎÏe , ≈»»¿«ƒ¿»»»¿«¬»¿»
.‰ˆÈaÏ ÔÈÓBc‰ ÌÈc‰«¿»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

.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

.‚ÌÈBc Lc7BÈ‡L ÈtÓ ,zÓ  ÌÈÚˆ L„e ¿«¿ƒ¿«¿»ƒÀ»ƒ¿≈∆≈
ˆÓzÓCB˙a ÌÈOÚ‰ 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

.„ÏB„‚Ï ÌÈÓÎÁ eÒ‡ ,zÓ Ì„‡ ÏÁL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¬≈»»À»»¿¬»ƒ¿»
CB˙Ï ‰M‡ ˙ÏBÁ ‡l‡ ,ÌÈ„M‰ ÔÓ B˙B‡ ˜ÈÏƒ…ƒ«»«ƒ∆»∆∆ƒ»¿
ıL ˜BÈk  „M‰ ÔÓ ˜iL ÏB„‚Â .‰˙BLÂ ÈÏk‰8, «¿ƒ¿∆¿»∆»«ƒ««¿≈∆∆

.˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe«ƒ«««¿

מרדות.8) מכת אותו מכין לפיכך

.‰.ÌÈL LÓÁ B‡ Úa‡ elÙ‡ CÏB‰Â ˜BÈz ˜BÈ≈ƒ¿≈¬ƒ«¿«»≈»ƒ
˙ÓÁÓ ,˙È B‡ ÌÈÓÈ ‰LÏL LÙe e‰eÏÓb Ì‡Â¿ƒ¿»»«¿»»ƒ»≈≈¬«

BÈa9‡e‰Â .˜BÈÂ ÊBÁ BÈ‡  BÈÏÁ ˙ÓÁÓ ‡Ï À¿…≈¬«»¿≈≈¿≈¿
CB˙a Ï‡ ;L„Á ‰Úa‡Â ÌÈOÚ Á‡ e‰eÏÓbL∆¿»««∆¿ƒ¿«¿»»…∆¬»¿
ÊÁÏ zÓ  ÌÈL B‡ L„Á e‰eÏÓ‚ elÙ‡ ,‰Ê ÔÓÊ¿«∆¬ƒ¿»…∆¿«ƒÀ»«¬…

L„Á ‰Úa‡Â ÌÈOÚ 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 אף ֿעלֿפי  חודש,

יותר. ולא חודש כ"ד סוף 

.Â‡ÓË ÛBÚ ÈˆÈe ‰‡ÓË ‰Ó‰a ÏÁL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¬≈¿≈»¿≈»≈≈»≈
Ì‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡  ‰Bz‰ ÔÓ ÔÈeÒ‡11:Ó‡pL ; ¬ƒƒ«»≈ƒ¬≈∆∆∆¡«

BÈ‡Â ,‰˜BÏ ‡e‰ Oa‰ ÏÚ  eÏÎ‡˙ ‡Ï ÌOaÓƒ¿»»……≈««»»∆¿≈
 Ô˙B‡ ÏÎB‡‰ È‰Â .ÏÁ‰ ÏÚÂ ‰ˆÈa‰ ÏÚ ‰˜BÏ∆««≈»¿«∆»»«¬≈»≈»

eÚL ÈˆÁ ÏÎB‡k12BÈ‡Â ‰Bz‰ ÔÓ eÒ‡ ‡e‰L , ¿≈¬ƒƒ∆»ƒ«»¿≈
˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ Ï‡ ,‰˜BÏ13. ∆¬»«ƒ«««¿

השורץ 11) השרץ  משום עליה לוקה ואכלה, ריקמה "אם
שהיא  אף ֿעלֿפי  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
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קטז                
         

מדרשת  שבא טמאה בהמה וחלב  טמא עוף  ביצת כן לוקה,
התורה. מן שאיסורם אף ֿעלֿפי  מלקות בהם אין היענה בת

מרדות".13) מכת אותו מכין שיעור חצי  "והאוכל

.ÊÌÈ‡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‰«»¿≈≈≈»«»≈«¿»∆¿
eÓ‚Â eLÙ ‡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

.Áda Ìw˙‰Ï ÁBÙ‡‰ ÏÈÁ˙‰L ‡ÓË ÛBÚ ˙ˆÈa≈«»≈∆ƒ¿ƒ»∆¿«¿ƒ¿«≈»
ÛBÚ‰ ıL ÏÎB‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ  dÏÎ‡Â16˙ˆÈa Ï‡ . «¬»»∆ƒ≈∆∆»¬»≈«

dÏÎ‡Â da Ìw˙‰Ï ÁBÙ‡‰ ÏÈÁ˙‰L B‰Ë ÛBÚ‰»»∆ƒ¿ƒ»∆¿«¿ƒ¿«≈»«¬»»
˙ecÓ ˙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 ואף ֿעלֿפי ֿכן העוף , ממין שהוא מכיון
שרץ , הוא ועדיין עוף , לכלל הגיע  שטרם מפני  טמא, עוף 
הלכה  ב  פרק  למעלה וכמבואר ויתושים, כזבובים דינו ולכן

זמן 17)ה. כל מדרבנן אסורה שריקמה מבואר שם בגמרא
מרדות. מכת חייב  ולכן העולם. לאויר יצא לא שהאפרוח 

.ËÌc 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

.È ÂÈÈÚ eÁzt˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,„ÏBpL ÁBÙ‡∆¿«∆«««ƒ∆…ƒ¿«¿≈»
BÏÎ‡Ï zÓ23dÏÁ  ‰ÙËpL ‰B‰Ë ‰Ó‰a . À»¿»¿¿≈»¿»∆ƒ¿¿»¬»»

B‰Ë ÛBÚ ˙ˆÈa ÔÎÂ .‰‡ÓË ‰Ó‰a ÏÁk eÒ‡»«¬≈¿≈»¿≈»¿≈≈«»
‡ÓË ÛBÚ ˙ˆÈk  ÛËpL24.eÒ‡Â , ∆ƒ¿«¿≈«»≈¿»

לאויר 23) יצא שלא עוד וכל העולם, לאויר כשיצא ודוקא
למעלה  כמבואר שרץ , משום סופרים מדברי  אסור - העולם

ח . א.24)הלכה הלכה למעלה כמבואר

.‡ÈBÈÓ ÔÈ‡L ,zÓ  ‰ÙË ˙ˆÈaÓ „ÏBpL ÁBÙ‡∆¿«∆«ƒ≈«¿≈»À»∆≈ƒ
‡ÓË25„ÏzL ÌÈˆÈa‰ Ïk ,‰ÙË ˜ÙÒ ÛBÚ‰ ‰È‰ . »≈»»»¿≈¿≈»»«≈ƒ∆≈≈

‰BL‡ ‰ÓÚa26Ô˙B‡ ÔÈ‰LÓ 27‰ÚË Ì‡ : «¬≈»ƒ»«¿ƒ»ƒ»¬»
‰iL ‰ÓÚ28,˙BBL‡‰ ez‰  „ÏÈÏ ‰ÏÈÁ˙‰Â ¬≈»¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»≈≈À¿»ƒ

„BÚ ˙„ÏBÈ ‰˙È‰ ‡Ï  ‰ÙË ‰˙È‰ Ì‡L29Ì‡Â ; ∆ƒ»¿»¿≈»…»¿»∆∆¿ƒ
.˙BeÒ‡ Ô‰ È‰  ‰„ÏÈ ‡Ï…»¿»¬≈≈¬

מותר,25) האפרוח  למה לנמק  כאן התכוון לא רבינו
אחר  נימוק  ניתן לזה כי  טריפה, מביצת שבא אף ֿעלֿפי 
טריפה  מביצת אפרוח  בין מה לומר כוונתו אלא שם, בגמרא

טמאה. מביצת אותן 26)לאפרוח  כלומר ראשונה, בטעינה
טריפות. ספק  בה שנולד בשעה במעיה שהיו הביצים

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.

.ÈÏÁk „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«¬…¬≈«¿»

.‰Èb ÏL ÌBw‰ ÌÚ ‰‡Óh‰ ÏÁ ‡ˆÈÂ¿≈≈¬≈«¿≈»ƒ«∆¿ƒ»

.‚È„BÚ „Èa ‡ˆÓp‰ ÏÁ ÏkL :ÔÈc‰ ÔzÈ ‰Ê ÈtÓeƒ¿≈∆ƒ≈«ƒ∆»»»«ƒ¿»¿«≈
˙BÏÊÓe ÌÈÎBk30‰Ó‰a ÏÁ Ba Ú ‡nL ,eÒ‡  »ƒ«»»∆»≈≈¬≈¿≈»

,˙zÓ  ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ‰ ˙È‚e ;‰‡ÓË¿≈»¿ƒ«»≈»ƒ«»À∆∆
ÈÓÎÁ ÈÓÈa Ï‡ .Ôab˙Ó ‰‡ÓË ‰Ó‰a ÏÁ ÔÈ‡L∆≈¬≈¿≈»¿≈»ƒ¿«≈¬»ƒ≈«¿≈

„BÚ‰ ˙Èb ÏÚ eÊb ‰LÓ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk È ƒ¿»»¿«¿ƒ«»¿≈»ƒ«»
ÏL ‰˜ BÚa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚnL ÈtÓ ,ÌeÒ‡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»»»»«¿…∆»»∆»«¿»»…
,‰Èb‰ „ÈÓÚn‰ ‡e‰L ÈtÓ ?BËeÚÓa ÏËÈƒ¿«¿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

.„È˙BÏÊÓe ÌÈÎBk È„BÚ‰ d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚnL ‰Èb¿ƒ»∆«¬ƒƒ»»¿≈»ƒ«»
Ô‰ È‰Â ,ÌÈ‡z‰ ÛO ÔB‚k ,˙Bt ÈÓa B‡ ÌÈOÚa«¬»ƒ¿≈≈¿¿««¿≈ƒ«¬≈≈
.‰eÒ‡ ‡È‰L ÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜Ó eB‰  ‰Èba ÔÈkƒ»ƒ«¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒ∆ƒ¬»

eÊb kL32,˙BÏÊÓe ÌÈÎBk È„BÚ‰ ˙Èb 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

.ÂËÏÁ B‡ ,˙BÏÊÓe ÌÈÎBk È„BÚ‰ ˙Èb ÏÎB‡‰»≈¿ƒ«»¿≈»ƒ«»»»
e‰‡B Ï‡OÈ ÔÈ‡Â ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ BÏÁL34 ∆¬»≈»ƒ«»¿≈ƒ¿»≈≈

˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ 35È„BÚ ÏL ‰‡ÓÁ‰ . «ƒ«««¿«∆¿»∆¿≈
È‰L ;‰eÈz‰ ÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜Ó  ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk»ƒ«»ƒ¿»«¿ƒƒƒ»∆¬≈

„ÓBÚ BÈ‡ ‰‡Óh‰ ÏÁÂ ,‰‡ÓÁ‰ ÏÚ eÊ‚ ‡Ï36. …»¿««∆¿»«¬≈«¿≈»≈≈
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קיז                 
         

‡MiL ÏÁ ÈÁBˆÁˆ ÈtÓ ,‰eÒ‡ ÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜Óeƒ¿»«¿ƒ¬»»ƒ¿≈«¿≈»»∆ƒ»≈
ÚÓ BÈ‡ ‰‡ÓÁaL ÌBw‰ È‰L .da37‰‡ÓÁ‰ ÌÚ »∆¬≈«∆«∆¿»≈¿…»ƒ«∆¿»

BÏ ÔÈLLBÁ Ô‰lL ÏÁ ÏÎÂ ,BËeÚÓa ÏËiL È„k¿≈∆ƒ¿«¿ƒ¿»»»∆»∆¿ƒ
‰‡ÓË ‰Ó‰a ÏÁ B eÚ ‡nL38. ∆»≈¿¬≈¿≈»¿≈»

טהורה.34) מבהמה איסורי35)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 שאי ֿאפשר אלא - ניכר הקום, היינו שהאיסור,
בטל. אינו לפיכך החמאה, מן כמבואר 38)ולסלקו

יג. הלכה למעלה

.ÊËÌÈÎBk „BÚ‰ ÔÓ ‰‡ÓÁ Á˜Ï Ì‡L ,ÈÏ ‰‡È≈»∆ƒ∆ƒ»«∆¿»ƒ»≈»ƒ
ÏÁ ÈÁBˆÁˆ Ô‰Ï eÎÏ‰L „Ú dÏMe ˙BÏÊÓe39 «»ƒ¿»«∆»¿»∆«¿≈»»

˙zÓ BÊ È‰40eÏMa˙Â dnÚ eÚ˙ :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 ÌÈÎBk È„BÚ¿≈»ƒ«»¬»ƒƒ≈¿≈
˙BÏÊÓe ÌÈÎBk41‡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 מהכלי41)הצחצוחים איסור פליטת
הגוי . הם 42)של גוי  כלי  שסתם ב . הלכה יז פרק  להלן

התבשיל. את פוגמת אינה שבהם והבלועה יומן, בני 

.ÊÈÈÎp‰ ‡e ,ÈÎ 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 ÈÎp‰L ;„ÓÚiLk¿∆«¬…∆«»¿ƒƒ¿»≈«¬…ƒ«¿≈»∆»

.B˙B‡ ‰‡ÈÂ „ÓÚÈ«¬…¿ƒ¿∆

טמא,43) חלב  בו לערב  ומתיירא ישראל, של לצרכו שחלבו
אותו. ויראה יעמוד פן

.ÁÈ‰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¿»«∆≈«»≈…»∆»«
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‡ :dÎBnL∆¿»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 

.ËÈÌÈÎBk 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 ˙eÚÈË¿ƒ«ƒ∆≈≈≈¿ƒ«»¿≈
.‰Ï ÈˆÈa B‡ ‰ÙË ÈˆÈa Ô‰ ‡nL Ô‰Ï ÔÈLLBÁ¿ƒ»∆∆»≈≈≈¿≈»≈≈¿≈»
‰ˆÈa ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk È„BÚ‰ ÔÓ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒƒ»¿≈»ƒ«»≈»

‰ÙeË48.ÏÏk ¿»¿»

מוחזק 47) שאינו ישראל שרק  הקודמת, בהלכה וכמבואר
אבל  הוא, וטהור פלוני  עוף  של אומר אם נאמן, בכשרות
שאינו  אף ֿעלֿפי  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

.ÎÌ‡ .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‰ ÔÈB‰Ë :BÏ Ó‡ Ì‡Â ;52, ƒ¿ƒ»«¿ƒ≈≈∆¡»
.˙eLÎa ˜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 

.‡Îda ÔÈ‡L ‚c ˙ÎÈ˙ÁÂ ‰Èb ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ ÔÎÂ¿≈≈¿ƒ¿ƒ»«¬ƒ«»∆≈»
ÔÓÈÒ53ı‡a Ï‡ .˙eLÎa ˜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 
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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

.ÎÈˆ Ï‡ .eÒ‡ ÔÈˆ  ÌÈ‡ÓË ÌÈ‚c LBk‰«≈»ƒ¿≈ƒƒ»»¬»ƒ
zÓ  ÌÈ‡ÓË ÌÈ‚Á57.˙ÈÁeÏÁÏ Ì‰a ÔÈ‡L ÈtÓ , ¬»ƒ¿≈ƒÀ»ƒ¿≈∆≈»∆«¿ƒ

,˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „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  אף ֿעלֿפי  לרבותא, כלבית שנה אלא מותר הציר בו,

ביותר.

.‚Î‰‡ÏÓ ‰Ú ‡È‰L ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ≈»ƒ«»∆≈ƒ¬≈»¿≈»
Ô‰Ó ˙Á‡a B‰Ë „Á‡ ‚„Â ,Èˆ ÏL ˙BÁe˙t ˙BiÁ»ƒ¿∆ƒ¿»∆»»¿««≈∆

˙BzÓ Ôlk 59da ‡ˆÓÂ ˙Á‡ Á˙t ,˙BÓe˙Ò eÈ‰ . À»À»»¿»«««¿ƒ¿»»
B‰Ë da ‡ˆÓÂ ‰iL ,B‰Ë ‚c60.˙BzÓ 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 ÌÈÎBk „BÚ‰ ÔÓ ÔÈÁeÏÓ ÔÈˆvÓ¿À»ƒ¿ƒƒ»≈»ƒ«»¿≈
B„LÂ ‚c‰ L‡ ‰È‰ Ì‡Â .‰ÙeË ˙ÈË ÌÈ‡˜p‰«ƒ¿»ƒ»ƒ¿»¿ƒ»»…«»¿ƒ¿

B˙B‡ ÁwÏ zÓ  ıvÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,kÔÓ ƒ»««ƒ∆¿À»À»ƒ«ƒ
.˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ‰»≈»ƒ«»

עשוי59) 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

.„Î˙BÎÈ˙Á ÏL ‚ ‡È‰L ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ≈»ƒ«»∆≈ƒ»»∆¬ƒ
‰ÂL ÔÎezÁL ‚c63,„Á‡ ‚cÓ ÔlkL ÔÈk Ô‰Â , »∆ƒ»»∆¿≈ƒ»ƒ∆À»ƒ»∆»

Ôlk È‰  ÔÈO˜O˜ Ô‰Ó ˙Á‡ ‰ÎÈ˙Áa ‡ˆÓe»»«¬ƒ»««≈∆«¿«ƒ¬≈À»
.˙BzÓÀ»

קשקשת 63) בהן שיש אותן עם שוה חיתוכן אין אם אבל
אסורות. -

   1 
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

.‡‰˙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 , ב ֿג.3)חולין איזוהי4)פרקים כלומר,
כראוי . שהיא שחיטה

.ÌÈB‰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 ÔÈzÓ 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««
‰ÙËe ‰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.

.‚ÌeMÓ ‰˜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",

.„ÏÙ 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«∆»√»»«∆∆¿««»
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‰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 , ליל 14)חולין ומשנכנס  א . קלו, שם

שלמים  ימים שמונה לחכות צריך ואין לאוכלה, מותר שמיני 
א).15)(מגידֿמשנה). קלה, (שם נפל ספק  כלומר,

הספק .16) על לוקים א.17)שאין קלו, בכורות 18)שם
א. ה,

.‰‰ÏÈÎ‡a ‰eÒ‡  „Ïe‰ ÌÚ ˙‡ˆiL ‡ÈÏM‰19. «ƒ¿»∆»»ƒ«»»¬»«¬ƒ»
eËt  dÏÎB‡‰Â20Oa 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

.ÂÛBÚ B‡ ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a OaÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰»≈¿«ƒƒ¿«¿≈»«»
ÌÈB‰Ë22˜BÏ  eÙËpL‰„Oa Oe :Ó‡pL ,‰ ¿ƒ∆ƒ¿¿∆∆∆¡«»»«»∆

‰ÙË .B˙‡ ÔeÎÏLz ÏkÏ ,eÏÎ‡˙ ‡Ï ‰ÙË¿≈»……≈«∆∆«¿ƒ…¿≈»
d˙B‡ ‰ÙhL BÊ  ‰Bza ‰eÓ‡‰23,Úi‰ ˙iÁ »¬»«»∆»¿»»«««««

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÓÂ È‡ ÔB‚k24B˙B‡ ÛhL ÛBÚ ÔÎÂ . ¿¬ƒ¿»≈¿«≈»∆¿≈∆»«
ÏBÎÈ ‰z‡ ÔÈ‡Â .Ba ‡ˆBiÎÂ ı ÔB‚k ,ÒBc‰ ÛBÚ«≈¿≈¿«≈¿≈«»»
 ‰˙Ó Ì‡L ;d˙B‡ ‰˙ÈÓ‰Â d˙B‡ ‰ÙhL ÓBÏ«∆»¿»»¿≈ƒ»»∆ƒ≈»
dk‰ B‡ dÓˆÚ ˙ÓÁÓ ‰˙Ó Èl ‰Óe ,‰Ï ‡È‰ È‰¬≈ƒ¿≈»«ƒ≈»≈¬««¿»ƒ»

‡‰ ?d˙ÈÓ‰Â È‡ daL B‡ d˙ÈÓ‰Â ÛÈÒa25BÈ‡ ¿«ƒ∆¡ƒ»ƒ¿»¬ƒ∆¡ƒ»»≈
.‰˙Ó ‡ÏÂ ‰ÙËpLa ‡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

.Ê‡Ê ‡a Ì‡ ÏBÎÈ ,‰eÒ‡ ‰˙Ó ‡lL ‰Ùh‰ Ì‡Â¿ƒ«¿≈»∆…≈»¬»»ƒ»¿≈
BÏ‚a È„b‰ ‚Â26Ì„‡ Û„Â ,BÊ‡a B‡ BÊa B‡ ¿»««¿ƒ¿«¿ƒ¿»¿»¿¿»«»»

„eÓÏz ?ÛË È‰L ,eÒ‡ ‰È‰È ,ÂÈtÓ BÏÈv‰Â¿ƒƒƒƒƒ¿∆»∆¬≈ƒ¿««¿
B˙‡ ÔeÎÏLz ÏkÏ ÓB‚Â ‰ÙË ‰„Oa Oe :ÓBÏ«»»«»∆¿≈»¿≈«∆∆«¿ƒ…

‰Èe‡‰ Oa d˙B‡ ‰OÚiL „Ú 27‡‰ .ÏkÏ «∆«¬∆»»»»¿»¿∆∆»
‰ÙhL ‡È‰ ‰Bza ‰eÓ‡‰ ‰Ùh‰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‰ ,‰ÙË ÌeMÓ ‰eÒ‡ BÊ¬»ƒ¿≈»ƒ¿ƒ∆¿»∆ƒ¿∆

.‰ÈÏÚ ‰‡a‰ BÊ ‰knÓƒ«»«»»»∆»

דרוסת 26) היא הרי  דרסה, שאם בידו, דרסה שלא כלומר,
טריפה. שהיא בדקה, הראוי .27)זאב  ר"מ : רומי  בדפוס 

.Á‡È‰Â ,‰˙n‰ ‰Ò‡ ‰Bz‰L :„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆«»»¿»«≈»¿ƒ
ÏÚ Û‡Â ‰È˙BkÓ ˙ÓÁÓ ˙eÓÏ ‰ËBp‰ ‰Ò‡Â ,‰Ïp‰«¿≈»¿»¿»«»»≈¬««∆»¿««
‡lL ÌLÎe .‰Ùh‰ ‡È‰Â ,‰˙Ó ‡Ï ÔÈ„ÚL Ètƒ∆¬«ƒ…≈»¿ƒ«¿≈»¿≈∆…
‰ÏÙpL ÔÈa ,dÓˆÚ ˙ÓÁÓ ‰˙Ó ÔÈa ‰˙ÈÓa ˜ÏÁz«¬…¿ƒ»≈≈»≈¬««¿»≈∆»¿»

‰iÁ ‰zÒcL ÔÈa ,‰˙nL „Ú d˜ÁL ÔÈa ,‰˙ÓÂ»≈»≈∆¬»»«∆≈»≈∆¿»«»«»
‰zÙhL ÔÈa ˙eÓÏ ‰ËBa ˜ÏÁz ‡Ï Ck ;‰z‚‰Â«¬»«»»…«¬…¿»»≈∆¿»«»
 eazLÂ ‚b‰ ÔÓ ‰ÏÙpL ÔÈa ,‰zaLÂ ‰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 ÌBb‰ ‰È‰L ÔÈa ,‰ÙË BÊ È‰  ÌB˜Ó»¬≈¿≈»≈∆»»«≈ƒ≈»»
Ó‡ ‰nÏ ,Ôk Ì‡ .ÌÈÓL È„Èa ‰È‰L ÔÈa Ì„Â»»≈∆»»ƒ≈»«ƒƒ≈»»∆¡«

?‰ÙË ‰Bza28‰Â‰a e˙k‰ a„29‡Ï Ì‡L . «»¿≈»ƒ≈«»«…∆∆ƒ…
Ôk Ó‡z30,‰„Oa ‰ÙËpL d˙B‡ ‡l‡ Ò‡z ‡Ï , …«≈…≈»≈∆»»∆ƒ¿¿»«»∆

ÔÈ‡L ,z„ÓÏ ‡‰ .Ò‡z ‡Ï  ˆÁa ‰ÙË 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

.Ëe˙k‰ ÔÈÚÂ32‰È˙BkÓ ˙ÓÁÓ ˙eÓÏ ‰ËBp‰L :33 ¿ƒ¿««»∆«»»≈¬««∆»
˙BÈÁÏ dÏ LÙ‡ È‡Â34.‰eÒ‡  BÊ ‰kÓ ˙ÓÁÓ ¿ƒ∆¿»»ƒ¿≈¬««»¬»
ÌÈÓÎÁ eÓ‡ Ô‡kÓ35‰BÓk ÔÈ‡L Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê : ƒ»»¿¬»ƒ∆«¿»…∆≈»»

‰iÁ36‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰e .‰ÙË 37‰Ê È‡ ‡a˙È «»¿≈»¿ƒ¿¿ƒ»ƒ¿»≈≈∆
d˙B‡ ‰OBÚ ÔÈ‡ ÈÏÁ ‰Ê È‡Â ‰ÙË d˙B‡ ‰OBÚ ÈÏÁ…ƒ∆»¿≈»¿≈∆…ƒ≈∆»

.‰ÙË¿≈»

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 

.ÈÌÈB‰h‰ ÔÓ ÈÁ‰ ÔÓ Oa C˙BÁ‰ ÔÎÂ38È‰  ¿≈«≈»»ƒ««ƒ«¿ƒ¬≈
‰ÙË Oa‰ B˙B‡39‰˜BÏ  ˙ÈÊk epnÓ ÏÎB‡‰Â , «»»¿≈»¿»≈ƒ∆¿«ƒ∆

‡lL ‰Ó‰aÓ ‰Ê Oa È‰L .‰ÙË ÏÎB‡ ÌeMÓƒ≈¿≈»∆¬≈»»∆ƒ¿≈»∆…
‰˙Ó ‡ÏÂ ‰ËÁL40‰Ó ‰iÁ d˙B‡ ‰ÙË Èl ‰Ó , ƒ¿¬»¿…≈»«ƒ»¿»»«»«

?d˙ˆ˜Óa Èl ‰Ó dlÎa Èl ‰Ó ?ÔÈkÒa dÎ˙Á Èlƒ¬»»¿«ƒ«ƒ¿À»«ƒ¿ƒ¿»»
 eÏÎ‡˙ ‡Ï ‰ÙË ‰„Oa Oe :ÓB‡ ‡e‰ È‰¬≈≈»»«»∆¿≈»……≈

‰„Oa Oa ‰Ó‰a‰ ˙ÈOÚpL ÔÂÈk41.‰ÙË ‡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"י41)נבילה, ממקומו שפירש

שם).

.‡È‰˙ËÂ dÁk LLzL ˙ÓÁÓ ‰ÏBÁ ‡È‰L ‰Ó‰a¿≈»∆ƒ»≈¬«∆»«…»¿»¿»
˙eÓÏ42‰Ú‡ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,43‰ÈÈ‡Ó ‡a ‰kÓ »ƒ¿…≈¿»«»¿≈∆≈≈»∆»

d˙B‡ ÌÈ˙ÈÓn‰44‰Bz ‰Ò‡ ‡lL ;˙zÓ BÊ È‰  «¿ƒƒ»¬≈À∆∆∆…»¿»»
˙OÚ È‰L ,Úi‰ ˙iÁ ˙ÙË ÔÈÚk ‡l‡45‰kÓ da ∆»¿≈¿≈««««««∆¬≈»»»«»

.d˙B‡ ‰˙ÈÓn‰«¿ƒ»»

"מסוכנת".42) המשנה: בלשון א. לז, קרה.43)שם לא
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טריפה 44) בין המהותי  ההבדל את לבאר רבינו כוונת
ובמסוכנת  מכה, בה נעשית שבטריפה - ואומר למסוכנת,

מכה. אירעה נעשית.45)לא תימן: בכת"י 

.ÈÌÈÓÎÁ‰ 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»¿≈

‰ËÈÁL ÛBÒa ‰ÒktL Èt ÏÚ Û‡Â ,˙eÓz ‡lL47. ∆…»¿««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

.‚È Ìc Ô‰Ó ‡ˆÈ ‡ÏÂ ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ËÁBM‰«≈¿≈»«»»¿…»»≈∆»
ÔÈzÓ el‡ È‰48ÔÎÂ .eÈ‰ ÌÈ˙Ó ‡nL ÔÈÓB‡ ÔÈ‡Â , ¬≈≈À»ƒ¿≈¿ƒ∆»≈ƒ»¿≈

˙zÓ BÊ È‰  ‰Òkt ‡ÏÂ ‰‡Èa‰ ˙‡ ËÁBM‰49. «≈∆«¿ƒ»¿…ƒ¿¿»¬≈À∆∆
dÈ‡Â d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚnL Ïk :‡È‰Â ,˙kÒÓ‰ Ï‡¬»«¿À∆∆»ƒ…∆«¬ƒƒ»¿≈»

Èt ÏÚ Û‡ ,˙„ÓBÚ50,˙B‡Èa ÏÎ‡Ó ˙ÏÎB‡ ‡È‰L ∆∆««ƒ∆ƒ∆∆«¬«¿ƒ
‰Òkt ‡ÏÂ dËÁL Ì‡51‰Ï BÊ È‰  ÏÏk52, ƒ¿»»¿…ƒ¿¿»¿»¬≈¿≈»

CÈˆÂ .˙zÓ BÊ È‰  ‰Òkt Ì‡Â .‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏÂ¿ƒ»∆»¿ƒƒ¿¿»¬≈À∆∆¿»ƒ
‰ËÈÁM‰ ÛBÒa Òekt‰ ‰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,

.„È‰w„ ‰Ó‰a ?Òekt‰ ‡e‰ „ˆÈk54‰iÁe ≈««ƒ¿ƒ¿≈»«»¿«»
‰q‚55‰ËLtL ÔÈa :‰w„Â56B‡ ,‰ÈÊÁ‰Â d„È «»¿«»≈∆»¿»»»¿∆¡ƒ»

‰ÈÊÁ‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ dÏ‚ ‰ËLtL57B‡ , ∆»¿»«¿»««ƒ∆…∆¡ƒ»
Ï‡ ;zÓe Òekt ‰Ê È‰  „Ïa dÏ‚ ‰ÙÙkL∆»¿»«¿»ƒ¿«¬≈∆ƒ¿À»¬»
,‰eÒ‡ BÊ È‰  ‰zÈÊÁ‰ ‡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 Òekt ‰Ê È‰  ‰ËLt ‡ÏÂ ‰ÙÙk»¿»¿…»¿»¬≈∆ƒ¿À∆∆¿ƒ…
BÊ È‰  ÏÏk ‰ÙÙÎ ‡ÏÂ Ï‚ ‡ÏÂ „È ‡Ï ‰ËLt»¿»…»¿…∆∆¿…»¿»¿»¬≈

BÈÚa ‡l‡ ÛÙ ‡Ï elÙ‡ :ÛBÚe .‰Ï60‡ÏÂ ¿≈»»¬ƒ…ƒ¿≈∆»¿≈¿…
.Òekt ‰Ê È‰  BÊa ‡l‡ LkLkƒ¿≈∆»ƒ¿»¬≈∆ƒ¿

א.54) לז, הרי55)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,
אול  והערוך. הרי "ף  "בגפו".גירסת בגמרא: שלנו הגירסא ם

.ÂËÌ‡ Ú„È ‡ÏÂ ,‰ÏÈla ˙kÒÓ‰ ˙‡ ËÁBM‰«≈∆«¿À∆∆««¿»¿…»«ƒ
‰Ï ˜ÙÒ BÊ È‰  ‰Òkt ‡Ï B‡ ‰Òktƒ¿¿»…ƒ¿¿»¬≈¿≈¿≈»

‰eÒ‡Â61. «¬»

א.61) לז, שם

.ÊËÔÈÙËˆÓ ÔÈ‡ ‰BzaL ÔÈeq‡ Ïk62,‰Ê ÌÚ ‰Ê »ƒƒ∆«»≈ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆

ÈÊ Èeq‡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¿≈»¿«¿«¿≈»¿«¿«»»≈¿«
ÛˆÂ ÔÈeq‡‰ ‡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

.ÊÈ˙BÏp‰ Ïk67˙BÙËˆÓ68‰Ïe .BÊ ÌÚ BÊ »«¿≈ƒ¿»¿ƒ¿≈»
‰ÙË ÌÚ ˙ÙËˆÓ69ÌÈ‡Óh‰ ‰iÁÂ ‰Ó‰a Ïk ÔÎÂ . ƒ¿»∆∆ƒ¿≈»¿≈»¿≈»¿«»«¿≈ƒ

Oa ÌÚ ‰Ï Oa Ï‡ .‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙËˆÓ ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆¬»¿«¿≈»ƒ¿«
˙ÏpÓ Á˜Bl‰ ?„ˆÈk .ÔÈÙËˆÓ ÔÈ‡  ‰‡ÓË ‰Ó‰a¿≈»¿≈»≈ƒ¿»¿ƒ≈««≈«ƒƒ¿«
Ïk‰ ÔÓ ıa˜Â ,ÏB‚z‰ ˙ÏÂ Èv‰ ˙ÏÂ BM‰«¿ƒ¿««¿ƒ¿ƒ¿«««¿¿¿ƒ≈ƒ«…
˙ÈÊ ÈˆÁ ıa˜ Ì‡ ÔÎÂ .‰˜BÏ  BÏÎ‡Â Oa ˙ÈÊk¿«ƒ»»«¬»∆¿≈ƒƒ≈¬ƒ«ƒ
ÈˆÁ B‡ ,‰Ùh‰ ÔÓ ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ‰B‰Ë ‰Ó‰a ˙ÏpÓƒƒ¿«¿≈»¿»«¬ƒ«ƒƒ«¿≈»¬ƒ

ÈÁ‰ ÔÓ OaÓ ˙ÈÊ ÈˆÁÂ ‰Ï OaÓ ˙ÈÊ70ÔÓ «ƒƒ¿«¿≈»«¬ƒ«ƒƒ»»ƒ««ƒ
‰B‰h‰71ÈÊÁ‰Â ÏÓb‰ Oa ÔÎÂ .‰˜BÏ  BÏÎ‡Â , «¿»«¬»∆¿≈¿««»»¿«¬ƒ
˙‡‰Â72Ï‡ .‰˜BÏ  BÏÎ‡Â ˙ÈÊk ÌlkÓ ıawL , ¿»«¿∆∆∆ƒ≈ƒÀ»¿«ƒ«¬»∆¬»

OaÓ ˙ÈÊ ÈˆÁÂ BM‰ ˙ÏpÓ ˙ÈÊ ÈˆÁ Ûˆ Ì‡ƒ≈≈¬ƒ«ƒƒƒ¿«««¬ƒ«ƒƒ¿«
ÔÎÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÈÙËˆÓ ÔÈ‡  ÏÓb‰«»»≈»ƒ¿»¿ƒ¿≈…«≈»∆¿≈
Oa ÔÈ‡  ‡ÓË ‚„ B‡ ‡ÓË ÛBÚÂ ‰‡ÓË ‰Ó‰a¿≈»¿≈»¿»≈»»≈≈¿«
„Á‡ Ïk È‰L ;˙BÓL ÈL Ô‰L ÈÙÏ ,ÛËˆÓ Ô‰ÈL¿≈∆ƒ¿»≈¿ƒ∆≈¿≈≈∆¬≈»∆»

e‡aL BÓk ,BÓˆÚ ÈÙa Â‡Ïa Ô‰Ó73Ïk Ï‡ . ≈∆¿«ƒ¿≈«¿¿∆≈«¿¬»»
Ïk ÔÈÙËˆnL BÓk ,ÔÈÙËˆÓ  ÔÈ‡Óh‰ ˙BÙBÚ‰»«¿≈ƒƒ¿»¿ƒ¿∆ƒ¿»¿ƒ»
Â‡Ïa Ôeq‡L Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .ÔÈ‡Óh‰ ‰iÁÂ ‰Ó‰a¿≈»¿«»«¿≈ƒ∆«¿»…∆ƒ»¿«
ıeÁ ;ÔÈÙËˆÓ ÔÈ‡  ÔÈÂ‡Ï ÈLa ,ÔÈÙËˆÓ  „Á‡∆»ƒ¿»¿ƒƒ¿≈»ƒ≈ƒ¿»¿ƒ

‡È‰ ‰Ï ˙lÁz ‰Ùh‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰ÙËe ‰ÏpÓ74. 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 אף ֿעלֿפי 

למעלה  כמבואר תאכלו", לא זה "את בפסוק  נכללו וכולם
מצטרפים. ולפיכך אחד בלאו איסורם הרי  ה"א, פ "ב 

פ "ב .73) שאי ֿאפשר 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

.ÁÈ‰iÁÂ ‰Ó‰aÓ B‡ ‰ÙËe ‰ÏpÓ ÏÎB‡‰»≈ƒ¿≈»¿≈»ƒ¿≈»¿«»
BÚ‰ ÔÓ ÌÈ‡Óh‰75ÔÓe ,ÌÈ„Èb‰ ÔÓe ˙BÓˆÚ‰ ÔÓe «¿≈ƒƒ»ƒ»¬»ƒ«ƒƒƒ

ÛBÚ ÏL ÌÈtv‰ ÔÓe ,ÌÈÙÏh‰ ÔÓe ÌÈw‰««¿«ƒƒ«¿»«ƒƒ«ƒ»¿«ƒ∆
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ÔÓe ,eÎ˙ÁiLk Ìc‰ ÌMÓ ıaˆnL ˙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 ÔÈÙËˆÓƒ¿»¿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

.ËÈ˙˜77ÈtÓ ,˙zÓ  ‰‡Óh‰ ˙˜Â ‰Ïp‰ ≈««¿≈»¿≈««¿≈»À∆∆ƒ¿≈
ÛebaL ˙ÙpË ‡Lk ‡È‰L78zÓ CÎÈÙÏe .79 ∆ƒƒ¿»ƒ…∆∆«¿ƒ»À»

ÌÈÎBk „BÚ‰ ˙ËÈÁL ˙˜a ‰Èb‰ „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)

.ÎBÓÁ ÏL ÂÈt „‚k ‡a‰ BÚ81zÓ  «»¿∆∆»»∆¬À»
‰ÏÈÎ‡a82Ô‰L ÌÈÏ‚ ÈÓe Lt‰ BÓk ‡e‰L ÈtÓ , «¬ƒ»ƒ¿≈∆¿«∆∆≈«¿«ƒ∆≈
ÔÈzÓ83Ok Ô‰L ˙BBÚ LÈ .84˙ÈÊk Ô‰Ó ÏÎB‡‰Â , À»ƒ≈∆≈¿»»¿»≈≈∆¿«ƒ

Ô‰Lk Ô˙B‡ ÏÎ‡iLk ‡e‰Â .Oa‰ ÔÓ ÏÎB‡k ¿≈ƒ«»»¿¿∆…«»¿∆≈
ÌÈk85. «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 

.‡ÎÔOk Ô‰È˙BBÚL el‡Â86BÚÂ ;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 ,˙BBÚ‰ el‡ Ïk .ËÓÁ‰Â ‰‡Ël‰Â¿«¿»»¿«…∆»≈»¿∆≈«
ÔÈa ‰ÏÈÎ‡ eq‡Ï ÔÈa ,c ÏÎÏ Ok Ô‰ È‰¬≈≈¿»»¿»»»≈¿ƒ¬ƒ»≈

.‰‡ÓËÏ¿À¿»

הקודמת.86) להלכה ואוכלים 87)ביאור רך שהוא מפני 
כבשר. ואינו קשה הבר חזיר אבל (רש"י ). אותו

תרגום:88) ו) ל, (ישעיה גמלים" דבשת "ועל הגמל. דבשת
(ערוך). גמליא  חטרייא  הרחם 90)זמנו.89)על  בית 

שם). מפני91)(רש"י  שיער שאין מקום מתחת הזנב  עור
שם). (רש"י  רך שהוא

.Î.BOa ˙‡ 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‡ ?‰Ï92ÔÂÈkL : ¿≈»∆»…»«»∆»¿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 BOaÓ ÏÎ‡ Ì‡Â ,‰È‰a eÒ‡94ÔÎÂ . »«¬»»¿ƒ»«ƒ¿»¿«ƒ∆¿≈
È„BÚÏ ‡ÏÂ ÌÈÏÎÏ epzÈ ‡ÏÂ ÎnÈ ‡Ï Ï˜qiLk¿∆ƒ»≈…ƒ»≈¿…ƒ¿∆ƒ¿»ƒ¿…¿¿≈

Ó‡ CÎÏ .˙BÏÊÓe ÌÈÎBk95.BOa ˙‡ ÏÎ‡È ‡Ï : »ƒ«»¿»∆¡«…≈»≈∆¿»
zÓ Ï˜Òp‰ BL ÏL LÙe96‡e‰L Ú„B .‰‡‰a ∆∆∆«ƒ¿»À»«¬»»«∆

‰ÏÈ˜qÓ eËt97enÊe‰L ÔB‚k ,BÈc Ó‚pL Á‡ »ƒ¿ƒ»««∆ƒ¿«ƒ¿∆«
„Úa ‰ÚÈÂ ‡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"ט  כסלו  כ"ז רביעי יום 

   1 
המושיט 1) בבהמה; המדולדל ובשר החי  מן אבר איסור יבאר

בתוכה; והניחו והכליות הטחול מן וחתך הבהמה למעי  ידו
אבר  אותו שנאסר ידו שהוציא עובר שניתקן; ביצים ודין
בן  או שליל בה ומצאה מעוברת בהמה השוחט  נולד; ואח "כ

חי . תשעה

.‡‰ÚeÓM‰ ÈtÓ2‡Ï :‰Bza Ó‡pL ‰fL ,e„ÓÏ ƒƒ«¿»»¿∆∆∆∆¡««»…
ÔÓ CzÁpL ‡ Ò‡Ï  Oa‰ ÌÚ LÙp‰ ÏÎ‡…̇««∆∆ƒ«»»∆¡…≈∆∆∆¿«ƒ

ÈÁ‰3ÈÁ‰ ÔÓ ‡ ÏÚÂ .4Oa C‡ :ÁÏ ÓB‡ ‡e‰ ««¿«≈∆ƒ««≈¿…««»»
‚‰B ÈÁ‰ ÔÓ ‡ eq‡Â .eÏÎ‡˙ ‡Ï BÓ„ BLÙa¿«¿»……≈¿ƒ≈∆ƒ««≈

ÌÈ‡ÓËa ‡Ï Ï‡ ÌÈB‰Ëa ,ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a5. ƒ¿≈»«»»ƒ¿ƒ¬»…ƒ¿≈ƒ

פה.2) שבעל יחתכנו 3)תורה שאם נפש מקרי  חי  "דאבר
שאינה  הנטולה כנפש עוד, ישוב  שלא חליפין עושה אינו
בעוד  הבשר עם בעודו הנפש תאכל לא משמע  והכי  חוזרת

הבשר". עם מצוות 4)החיות משבע  אחת היא החי  מן אבר
עליהן. נצטוו נח  ופסק 5)שבני  בדבר, תנאים מחלוקת

כחכמים.

.ÔB‚k ,˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â Oa Ba LiL ‡ „Á‡∆»≈∆∆≈»»¿ƒƒ«¬»¿
ÌˆÚ Ba ÔÈ‡L ‡ „Á‡Â ,Ï‚‰Â „i‰6ÔB‚k , «»¿»∆∆¿∆»≈∆∆≈∆∆¿
ÏÁÂ ˙BÈÏk‰Â ÏBÁh‰Â ÌÈˆÈa‰Â ÔBLl‰7‡ˆBiÎÂ «»¿«≈ƒ¿«¿¿«¿»¿≈∆¿«≈

C˙ÁL ÔÈa  ÌˆÚ Ba ÔÈ‡L ‡‰L ‡l‡ .Ô‰a»∆∆»∆»≈∆∆≈∆∆≈∆»«
B˙ˆ˜Ó C˙ÁL ÔÈa Blk8‡ ÌeMÓ eÒ‡ ‰Ê È‰ , À≈∆»«ƒ¿»¬≈∆»ƒ≈∆

ÂÈÏÚ iÁ BÈ‡  ÌˆÚ Ba LiL ‡‰Â ;ÈÁ‰ ÔÓƒ««¿»≈∆∆≈∆∆≈«»»»
Oa :B˙ik LÙiL „Ú ÈÁ‰ ÔÓ ‡ ÌeMÓƒ≈∆ƒ«««∆ƒ¿ƒ¿ƒ»»»
Oa‰ ÈÁ‰ ÔÓ Lt Ì‡ Ï‡ ;˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â¿ƒƒ«¬»¬»ƒ»«ƒ«««»»
,e‡aL BÓk ,‰ÙË 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
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קכב                
         

בחלב . עצם אין שהלא החי , מן אבר משום חייב  עצם
ואיסור 7) אבר איסור ... בו וטרפה אבר ממנה שתלש "כגון

חתך  שאם הרי  אחת), בבת (שחלו קאתו" הדדי  בהדי  טרפה
החי מן אבר משום חייב  מנטילתה נטרפת שהיא אבר ממנה
ספר  בגליון כתוב  "מצאתי  נדפס : בגיליון (אמנם כשאכלו
הלב  כי  והחלב  להיות שצריך לי  נראה והלב , לשונו, וזה אחד
אם  בכך מה כי  תמוהים, הדברים אבל ניטל", אם טרפה עושה
החי ? מן אבר איסור אין זה משום וכי  נטרפת, הבהמה

שבאבר 8) הרי  מקצת. אפילו משמע  החי ", מן חלב  "אכל
אם  אפילו החי  מן אבר משום חייב  חלב , כמו עצם, בו שאין

מקצתו. חתך

.‚˙ÈÊk ÈÁ‰ ÔÓ ‡Ó ÏÎB‡‰9ÏÎ‡ elÙ‡Â .‰˜BÏ  »≈≈≈∆ƒ««¿«ƒ∆«¬ƒ»«
˙ÈÊk Ba LÈ Ì‡ :ÌÏL ‡10˙ÈÊkÓ ˙BÁt ,iÁ  ≈∆»≈ƒ≈¿«ƒ«»»ƒ¿«ƒ

eËt 11ÌÈ„È‚Â Oa B˙ik ‡‰ ÔÓ C˙Á . »»«ƒ»≈∆ƒ¿ƒ»»»¿ƒƒ
Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰˜BÏ  BÏÎ‡Â ˙ÈÊk ˙BÓˆÚÂ«¬»¿«ƒ«¬»∆««ƒ∆≈

‡e‰L Ïk ‡l‡ Oa12Á‡ ‡‰ „ÈÙ‰ Ì‡ Ï‡ . »»∆»»∆¬»ƒƒ¿ƒ»≈∆««
ÔÓe ÌÈ„Èb‰ ÔÓ Oa‰ „ÈÙ‰Â ÈÁ‰ ÔÓ BLÏzL∆¿»ƒ««¿ƒ¿ƒ«»»ƒ«ƒƒƒ

‰˜BÏ BÈ‡  ˙BÓˆÚ‰13Oa‰ ÔÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡iL „Ú »¬»≈∆«∆…«¿«ƒƒ«»»
,˙ÈÊÎÏ Ba ÔÈÙËˆÓ ÌÈ„Èb‰Â ˙BÓˆÚ‰ ÔÈ‡Â ,BcÏ¿«¿≈»¬»¿«ƒƒƒ¿»¿ƒƒ¿«ƒ

B˙ia ‰pML Á‡Ó14. ≈««∆ƒ»¿ƒ»

תורה.9) איסורי  לכזית.10)ככל מצטרפים ועצמות וגידים
שלם.11) אבר שאכל פי  על ועצמות 12)אף  שגידים

החלק 13)מצטרפים. אם ואפילו פטור". מבחוץ  "חלקו
מן  בשר אלא החי  מן אבר שם כבר עליו אין מכזית, יותר הוא

מצטרפים. אין והעצמות והגידין בשר 14)החי , נברא האבר
לו  אין ולפיכך נפרדים הם ועכשיו מחוברים, וגידים ועצמות

החי . מן אבר דין

.„‰Ê ‡Ï B˜lÁ15‰Óa LÈ Ì‡ :ËÚÓ ËÚÓ BÏÎ‡Â ƒ¿¿≈∆∆«¬»¿«¿«ƒ≈¿«
eËt  Â‡Ï Ì‡Â ,iÁ  Oa ˙ÈÊk ÏÎ‡L16Á˜Ï . ∆»«¿«ƒ»»«»¿ƒ»»»«

,BÏÎ‡Â ˙BÓˆÚÂ ÌÈ„È‚Â Oa B˙ik ‡‰ ÔÓ ˙ÈÊk¿«ƒƒ»≈∆ƒ¿ƒ»»»¿ƒƒ«¬»«¬»
 epÚÏiL Ì„˜ ÌÈÙa ÂÈÙa ˜ÏÁpL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆∆¡«¿ƒƒ¿ƒ…∆∆ƒ¿»∆

iÁ17. «»

וא 15) והעצמות, הגידים מן הבשר הפריד חלק ולא בכל ין
ולפיכך  החי , מן בשר דין אלא החי , מן אבר דין לו אין כזית.
והעצמות  הגידים כי  בשר", כזית "שאכל וכתב : רבינו דייק 
מן  אבר הוא הרי  כזית, חלק  בכל יש אם אבל מצטרפים. אינם
והעצמות. הגידים מן הבשר הפריד שלא מכיוון החי ,

החי .16) מן בבשר מצטרפים אין ועצמות שגידים
חייב ".17) מבפנים "חלקו

.‰ BÏÎ‡Â B˙ÏÈËa ‰ÙËÂ ÈÁ‰ ÔÓ ‡ LÏz»«≈∆ƒ««¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»«¬»
;‰ÙË ÌeMÓe ,ÈÁ‰ ÔÓ ‡ ÌeMÓ :ÌÈzL iÁ«»¿«ƒƒ≈∆ƒ««ƒ¿≈»

˙Á‡k ÔÈ‡a ÔÈeq‡‰ ÈL È‰L18ÏÁ LÏBz‰ ÔÎÂ . ∆¬≈¿≈»ƒƒ»ƒ¿««¿≈«≈≈∆
,ÈÁ‰ ÔÓ ‡ ÌeMÓ :ÌÈzL ‰˜BÏ  BÏÎ‡Â ÈÁ‰ ÔÓƒ«««¬»∆¿«ƒƒ≈∆ƒ««

ÏÁ ÌeMÓe19‰˜BÏ  BÏÎ‡Â ‰Ùh‰ ÔÓ ÏÁ LÏz . ƒ≈∆»«≈∆ƒ«¿≈»«¬»∆
LÏL20. »

לאיברים 18) לאו בחייה ש"בהמה אחת, בבת כלומר,
האבר  שהופרש בשעה רק  חל החי  מן אבר ואיסור עומדת",

על  חל איסור אחת בת ובאיסור נטרפה היא שעה ובאותה
הדעות. לכל חל 19)איסור החי  מן אבר שאיסור פי  על ואף 

יציאת  משעת חל הרי  חלב  ואיסור האבר שנחתך בשעה
חלב , איסור על החי  מן אבר איסור חל העולם, לאוויר הבהמה
על  חל שהוא ומתוך לגויים, גם נאסר החי  מן שאבר מפני 
משום  עליהם נאסר שכבר פי  על אף  יהודים, על גם חל הגויים

החי .20)חלב . מן אבר ומשום חלב  ומשום טרפה משום

.ÂÏcÏ„Ó‰ Oa21Ì‡ ,da ÏcÏ„Ó‰ ‡Â ‰Ó‰a »»«¿À¿»ƒ¿≈»¿≈∆«¿À¿»»ƒ
˙BÈÁÏÂ ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡22LÙ ‡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

.ÊËÓL26ÌÈˆÈa‰ ÔB‚k ,BÎ„ B‡ BÎÚÓ B‡ ‡ »«≈∆ƒ¬»¿«≈ƒ
Ô˜z B‡ Ô˙B‡ CÚnL27ÔÓ eÒ‡ BÈ‡ ‰Ê È‰  ∆ƒ≈»ƒ¿»¬≈∆≈»ƒ

CÎÈÙÏe ,ÌÈiÁ ˙ˆ˜Ó Ba LÈ È‰L ,‰Bz‰28ÔÈ‡ «»∆¬≈≈ƒ¿»«ƒ¿ƒ»≈
e‚‰pL ‚‰nÓ BÏÎ‡Ï eÒ‡ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .ÁÈÒÓ«¿ƒ«¿««ƒ≈»¿»¿ƒƒ¿»∆»¬
.ÈÁ‰ ÔÓ ‡Ï ‰ÓB„ ‡e‰ È‰L ,Ì„wÓ Ï‡OÈ Ïk»ƒ¿»≈ƒ∆∆∆¬≈∆¿≈∆ƒ««

תלשו.26) לא הבהמה.27)אבל מפני28)ונשחטה
חיים. מקצת בו שיש

.Á‰ÙBÁ BÚ‰ B‡ Oa‰ ‰È‰ Ì‡ :aLpL ÌˆÚ29 ∆∆∆ƒ¿«ƒ»»«»»»∆
BÈÚ 30M‰ 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¿«»∆∆¿«»»∆

ÒqÓ Oa B˙B‡ ‰È‰ Ï‡ ,Ba ˙‡33,Ïk‡˙ B‡ ∆À¬»»»»»¿À»ƒ¿«≈
L OakËwÏ˙Ó ‰È‰L B‡ ,BB‚ ‡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 ÔÈBÓ el‡ ÏÎa  ÌˆÚa36‡t˙iL „Ú , »∆∆¿»≈ƒ¿ƒ«∆ƒ¿«≈
Oa‰37˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ  el‡ ÏkÓ ÏÎ‡ Ì‡Â . «»»¿ƒ»«ƒ»≈«ƒ««

.˙ecÓ«¿

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
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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. הרי37)ומספק  ארוכה", ומעלה בעצם "מסרטו
כשר. - (מתרפא) ארוכה מעלה שאם

.ËÔÓe ÏBÁh‰ ÔÓ C˙ÁÂ ‰Ó‰a‰ ÈÚÓÏ B„È ËÈLBn‰«ƒ»ƒ¿≈«¿≈»¿»«ƒ«¿ƒ
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÈÏk‰38,‰ÈÚÓ CB˙a ˙BÎÈ˙Á‰ ÁÈp‰Â , «¿»¿«≈»∆¿ƒƒ««¬ƒ¿≈∆»

˙BeÒ‡ ˙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 BÈ‡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 .‰ÙË ÌeMÓ eÒ‡ ‡‰»≈∆»ƒ¿≈»∆»»»∆»»
:Ó‡pL ;ÈÁ‰ ÔÓ LtL Ok Ò‡  B˙vÁÓÏƒ¿ƒ»∆¡«¿»»∆»«ƒ««∆∆¡«
BÏ ‡e‰L ÌB˜ÓÏ ‡ˆiL ÔÂÈk  ‰ÙË ‰„Oa Oe»»«»∆¿≈»≈»∆»»¿»∆

.e‡aL BÓk ,‰ÙË ‰OÚ ‰„Ok¿»∆«¬»¿≈»¿∆≈«¿

  

       

הגלות, על רומז ש 'טריפה ' בגלות, ישראל על מרמז זה  די
שיצא  כיו טריפה ", בשדה  "ובשר הפסוק  על כמארז"ל
הוא  בזה  שהרמז כטריפה , נעשה  למחיצתו   חו בשר
הג בגלות, למחיצת  חו  נמצאי ישראל שכאשר
מצד הרי  והשלימות, המעלה  בתכלית  שעבודת
אמיתית  שלימות  לה אי גלות,  ב "שדה "  שנמצאי

והחירות. החיות
     

הבהמה.38) את מטריפה אינה שנטילתם איברים
אותן.39) מתירה אינה בשחיטת 40)והשחיטה וניתר

אמו 41)אמו. שחיטת קודם חתכו בין הבדל יש אכן
אמו, שנשחטה לפני  נחתך שאם אמו, שנשחטה אחר לחתכו
לאחר  ובחתכו ההלכה. בסוף  כדמסיים טרפה משום אסור

החי . מן אבר משום חייב  אמו כלומר,42)שחיטת
נשאר  אז אמו, שחיטת אחרי  העולם לאוויר חי  יצא שהוולד
מתירתו  אינה אמו ושחיטת לעולם באיסורו היוצא האבר
שחיטה, בשעת הבהמה בפנים היה לא שהאבר מכיוון
בפנים  היה שהוא מפני  כשחוט , נחשב  הרי  עצמו, והוולד
אם  אבל שחיטה. דין לו ואין שחיטה, בשעת [=הבהמה]
דין  לוולד יש הרי  אמו, את ששחטו לפני  יצא הוולד
גם  מתירה שחיטתו ואז התירתו, לא אמו ששחיטת שחיטה,

היוצא. האבר את

.ÈelÙ‡ ,ÌÈÙa B˙ˆ˜Ó ‡LÂ ‡‰ ˙ˆ˜Ó ‡ÈˆB‰ƒƒ¿»»≈∆¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿ƒ¬ƒ

BËeÚÓ ‡l‡ ‡L ‡Ï43ÌÈÙaLÂ ,eÒ‡ ‡ˆBi‰  …ƒ¿«∆»ƒ«≈»¿∆ƒ¿ƒ
zÓ44BÈÊÁ‰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 BÈÊÁ‰ ‡Ï Ì‡Â ;zÓÀ»¿ƒ…∆¡ƒ«¬»¿«≈
ÌB˜Ó  ‰ËÈÁL Á‡ B‡ ‰ËÈÁL Ì„˜ BÎ˙ÁL∆¬»…∆¿ƒ»««¿ƒ»¿

ÈÂ‡‰ „‚pL ÌB˜n‰ ‡e‰Â .eÒ‡ C˙Á‰46Á‡ , «¬»»¿«»∆∆∆»¬ƒ««
.C˙Á‰ ÌB˜Ó C˙BÁÂ ÊBÁ ‡ˆBi‰ CzÁiL∆«¿…«≈≈¿≈¿«¬»

הרי43) 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

.‡È‡e‰Â ‰ËÈÁL Ì„˜ BÎ˙ÁÂ ,‡ˆiL aÚ ‡ Ïk»≈∆À»∆»»«¬»…∆¿ƒ»¿
ÈÁ‰ ÔÓ ‡ ‰Ê È‰  ıeÁa47elÙ‡Â ,ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏÂ «¬≈∆≈∆ƒ««¿ƒ»»«¬ƒ

˙Ó48‰ËÈÁL Á‡ CzÁ Ì‡Â .‰ËÈÁL Ì„˜ aÚ‰ ≈»À»…∆¿ƒ»¿ƒ∆¿«««¿ƒ»
‰˜BÏ BÈ‡ BÏÎB‡‰ 49‰˙Ó Ì‡Â .˙Ó elÙ‡Â , »¿≈∆«¬ƒ≈¿ƒ≈»

‡Â ‰Ó‰a‰‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ BÏÎB‡‰  BÎ˙Á Ck Á «¿≈»¿««»¬»»¿∆ƒ≈∆
ÈÁ‰ ÔÓ50. ƒ««

בשדה 47) "ובשר של שהאיסור למעלה שביארנו וכמו
בנחתך  אבל אמו, שחיטת אחרי  כשנחתך אלא אינו טרפה"

החי . מן אבר זה הרי  השחיטה שבפנים 48)לפני  "דעובר
להתירו  אמו שחיטת ליה מהני  דהא כחי  חשיב  מת אפילו

באכילה". משום 49)אף  לוקה אבל החי . מן אבר משום
נפל 50)טריפה. כאילו ורואים ניפול עושה דמיתה
מחיים.

.È„ÏB Ck Á‡Â ,‡‰ Ò‡Â ‡ ‡ÈˆB‰L aÚÀ»∆ƒ≈∆¿∆¡«»≈∆¿««»«
,˜ÙqÓ B˙BzLÏ eÒ‡ dlL ÏÁ‰  ‰˜ ‡È‰ È‰Â«¬≈ƒ¿≈»∆»»∆»»ƒ¿ƒ»≈
„Á‡ ‡ da LÈÂ ÔÈÈ‡‰ ÏÏkÓ ‡a ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿»ƒ¿«»≈»ƒ¿≈»≈∆∆»
.‰B‰Ë ÏÁa Ú˙pL ‰ÙË ÏÁk ‰Ê È‰Â .eÒ‡»«¬≈∆«¬≈¿≈»∆ƒ¿»≈«¬≈¿»

.‚ÈÏÈÏL da ‡ˆÓe ˙aÚÓ ‰Ó‰a ËÁBM‰51ÔÈa , «≈¿≈»¿À∆∆»»»¿ƒ≈
‡ÈÏL elÙ‡Â .‰ÏÈÎ‡a zÓ ‰Ê È‰  ˙Ó ÔÈa ÈÁ52 «≈≈¬≈∆À»«¬ƒ»«¬ƒƒ¿»

˙‡ ËÁLÂ d˙ˆ˜Ó ˙‡ˆiL ‡ÈÏLÂ .‰ÏÈÎ‡a ˙zÓÀ∆∆«¬ƒ»¿ƒ¿»∆»»ƒ¿»»¿»«∆
‰eL˜ BÊ ‡ÈÏL ‰˙È‰ Ì‡ :‰Ó‰a‰53‰Ó  „Ïea «¿≈»ƒ»¿»ƒ¿»¿»«»»«

eÒ‡ ‰pnÓ ‡ˆiM54‰˙È‰ ‡Ï Ì‡Â ;zÓ ‡M‰Â , ∆»»ƒ∆»»¿«¿»À»¿ƒ…»¿»
˙‡ˆiL BÊ ‡ÈÏL ‡nL ;‰eÒ‡ dlk  Ba ‰eL¿̃»À»¬»∆»ƒ¿»∆»»

da ‰È‰L „ÏÂ BÏ CÏ‰ d˙ˆ˜Ó55‡ˆÓpL ‰Ê „ÏÂe , ƒ¿»»»«»»∆»»»»»∆∆ƒ¿»
‡Ï Ì‡L ,ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â .BlL ‡ÈÏL ‰ÎÏ‰ ÔËaa«∆∆»¿»ƒ¿»∆¿≈»ƒ«∆ƒ…

.‰eÒ‡ dlk ‡ÈÏM‰L ,ÏÏk „ÏÂ ÔËaa ‡ˆÓƒ¿»«∆∆»»¿»∆«ƒ¿»À»¬»

העובר".52)עובר.51) יהיה  שבתוכו הכיס  "והוא
בתוך 53) שנמצא מהוולד חלק  היא השלייה כן ואם

שיצא.54)הבהמה. העובר מן כאבר הוא שהרי 
אסורה.55) שלייתו גם ולפיכך האם בשחיטת ניתר ולא

.„È‰ÚLz Ôa ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÁ aÚ da ‡ˆÓ»»»À»«««ƒ∆∆ƒ¿»
,‰ËÈÁL CÈˆ BÈ‡  ‰ÈÁiL LÙ‡Â ÔÈeÓb ÌÈL„Á√»ƒ¿ƒ¿∆¿»∆ƒ¿∆≈»ƒ¿ƒ»
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Èab ÏÚ ÒÈÙ‰ Ì‡Â .Bz‰ËÓ Bn‡ ˙ËÈÁL ‡l‡∆»¿ƒ«ƒ¿««¿¿ƒƒ¿ƒ««≈
‰ËÈÁL CÈˆ  Ú˜˜56. «¿«»ƒ¿ƒ»

עין.56) מראית משום מדרבנן היא זו ושחיטה

.ÂË‡ˆÓe ‰ÙË ‰Ó‰a ËÁL B‡ ‰Ó‰a‰ ˙‡ Ú»̃«∆«¿≈»»«¿≈»¿≈»»»
‰ËÈÁL CÈˆ  ÈÁ ‰ÚLz Ôa da57ÔÈ‡Â ,BÈz‰Ï »∆ƒ¿»«»ƒ¿ƒ»¿«ƒ¿≈

,ÂÈL„Á BÏ eÓ‚ ‡Ï Ì‡Â .BÏ ˙ÏÚBÓ Bn‡ ˙ËÈÁL¿ƒ«ƒ∆∆¿ƒ…»¿√»»
,eÒ‡ ‰Ê È‰  ‰Ùh‰ 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 ,BÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒ¿««»»«∆ƒ≈¿ƒ«ƒ

.‰ËÈÁL CÈˆÂ „eÏÈk ‡e‰ È‰Â ,BÏ ˙ÏÚBÓ∆∆«¬≈¿»¿»ƒ¿ƒ»

טרפה.57) אמו בשחיטת ניתר הוולד שאין

    
הלב 1) ודיני  חייב ; דם איזה ועל הדם מן כזית האוכל יבאר

עד  בהמה מפרקת השובר וחגבים; ודגים והכבד הטחול
ועופות  דגים מולחין ואם הבשר; מליחת ודין נפשה; שתצא
ומילא  שלמים שהניחן עופות בתנור; שצלהו וראש ביחד;
אם  בה ששחט  סכין בבצק ; שטפלן או וביצים בשר חללן

רותח . בה יחתוך

.‡Ìc‰ ÔÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰2˙k iÁ  „ÈÊÓa :3, »≈¿«ƒƒ«»¿≈ƒ«»»≈
,‰Bza LÙÓ „Â .‰Úe˜ ˙‡hÁ ‡ÈÓ  ‚‚BLa¿≈≈ƒ«»¿»¿»»¿…»«»
ÔÈa ,„Ïa ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a Ìc ÏÚ ‡l‡ iÁ BÈ‡L∆≈«»∆»««¿≈»«»»ƒ¿«≈
eÏÎ‡˙ ‡Ï Ìc ÏÎÂ :Ó‡pL .ÔÈB‰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∆∆¡«…«¿≈»¬∆…≈¿≈«»
ÌÈOÓe ÌÈˆ˜Le ÌÈ‚ÁÂ ÌÈ‚c Ìc Ï‡ .ÓB‚Â Èˆe¿ƒ¿≈¬»«»ƒ«¬»ƒ¿»ƒ¿»ƒ

Ì„‡‰ Ì„Â4ÂÈÏÚ ÔÈiÁ ÔÈ‡ 5:CÎÈÙÏ .Ìc ÌeMÓ ¿«»»»≈«»ƒ»»ƒ»¿ƒ»
ÌÈB‰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 ,ÔOk  ÌÈˆ˜L Ì„Â . ¿≈»¿≈»¿«¿»ƒƒ¿»»¿∆≈«¿

משקה,2) שהוא אף ֿעלֿפי  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 ט ֿי , הלכה ב  פרק  כתב  וכן בכזית,
וכן  ברביעית. שיעורו טומאה לענין ורק  כב . כא: כריתות
קיד: ביבמות אולם רביעיות. עשר של בסוגיא לח . בנזיר
באיסורי המדובר ושם רביעית", דאיכא עד "דם גרסינן
ששמים  נזיר, בתוספתא שנינו אותו? משערים וכיצד אכילה.
הוא  מהכוס  הנשפכת והכמות משקה, מלאה בכוס  זית

כזית. שעבירה 3)שיעור בו התרו כשלא ב . כריתות משנה
מלקים  ביתֿדין למלקות, בו כשהתרו אבל מלקות, עונשה זו

מכרת. ונפטר שתים.4)אותו מהלכי  דם הגמרא: בלשון
ב .5) בהלכה כמבואר כשפירש, אסור הוא אבל
לכתחילה.6) מותר וחגבים דגים דם כא. בכריתות ברייתא

ולפיכך  קשקשים", ביה "דאית כגון מפרשים, שם ובגמרא
בכלי . כנסו אפילו עין, מראית משום לחוש רבינו 7)אין

כנסו. לא ובין כנסו בין טהורים, דגים בדם מחלק  אינו
אין 8) אבל ו, א, הלכה ג בפרק  שכתב  כמו עליו, לוקין ואין

דם. איסור בו

  

      

ושקצי  חגבי  ד אבל , ועו חיה   ד על אלא  חייב  ואינו 
ובהלכה  , ד  משו  עליה חייבי אי , האד  וד  ורמשי
 ומכי ...  סופרי מדברי  אסור  האד  ד" ממשי שאח "ז
 בי הבדל יש   ד שבאיסור נמצא  מרדות". מכת אותו 
ושקצי  וחגבי  דגי ובי   ועו חיה    גדולי  בעלי ־חיי
מדברי אלא  עליו   חייבי אי"  האד  ד ,ולאיד . ורמשי
האוכל  "כל שלפני ־זה  בהלכה   ג מצינו  זה  תוכ ." סופרי
אבל  התורה ". מ לוקה  כזית, טמאה  וחיה  בהמה  מבשר
הוא  אסור אבל לוקה , אינו  ...  האד מבשר "האוכל

ב 'עשה '".
בענייני רק  שיי וטהרה  טומאה  עניי :העניי וביאור
רוח  כי  דוקא , ישראל בני  אצל  לקדושה   השייכי
מקדושה , יניקה  לקבל כדי  לדבר מתאווה  והלעו "ז הטומאה 
רוח  מצד  השתדלות אי קדושה  בו  שאי בדבר משא "כ 
ושליטת  הגלות בעני ועד "ז ממנו , לקבל והלעו "ז הטומאה 
גלינו  חטאינו  "מפני    החטאי בסיבת ישראל על אוה "ע 
יניקה  יש  אזי  המצוות, על עובר כשיהודי  כי  מארצנו "

ללעו "ז.
לד  ועו חיה  בהמה   לד בנוגע  ההבדל  ג יוב ומזה 
ומעט  חיות, ריבוי  בה  אי קטנה  בריה  כי כו '  וחגבי  דגי
ובוודאי החגב , של מציאותו  את להחיות הוא  שבו   הד
 ולכ ממנו  ולינוק  לקבל יוכל אחר שמישהו  כדי  בו  שאי
הגדולי  ועו בהמה   בד אבל מדמו , לשתות איסור אי
אסור  ולכ ממנו  לינוק  ללעו "ז  מקו ויש  מרובה  חיות ישנה 
האד  ד הותר מדוע  מוב אי שלפי ־זה  אלא  לשתותו .

. סופרי מדברי  רק  ונאסר
יותר   סופרי דברי   חמורי" חז"ל אמרו  בזה : והביאור
ד של שאיסורו  בלבד  זו  שלא  ונמצא  תורה ", מדברי 
איסור  להיותו   ועו חיה  בהמה  משל יותר חמור  האד
הוא   בה כמו  חמור עונש  בו  שאי ומה  , סופרי מדברי 
עונש . על־ידי  לתקנו  אפשר שאי  עד  כל־כ חמור שאיסורו 
מכת  אותו  ומכי"  " הרמב  מסיי מדוע  ,להבי צרי וא "כ 
דבר  ל אי" שאז התשובה , עבודת אחרי  הוא  כי  מרדות"

התשובה  בפני  כדישעומד  הוא  מרדות מכות של ועניינ ."
צער   לש  שה ממש  במלקות צור ואי לתשובה , לעוררו 
על  הדבר יבוא  שעל־ידי ־זה  מרדות" ב "מכת רק  אלא  ועונש 

לטוב . יתהפ  וא תיקונו 
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קכה                 
         

.,Lt Ì‡ ,ÌÈÙBÒ ÈcÓ eÒ‡  Ì„‡‰ Ìc«»»»»ƒƒ¿≈¿ƒƒ≈«
˙ecÓ ˙kÓ ÂÈÏÚ ÔÈkÓe9ÌÈpM‰ Ìc Ï‡ .10BÚÏBa  «ƒ»»«««¿¬»««ƒ«ƒ¿

Bb  Ìc ‰ÈÏÚ ‡ˆÓe ˙Ùa CLpL È‰ .ÚÓ BÈ‡Â¿≈ƒ¿»¬≈∆»«¿«»»»∆»»≈
.Lt È‰L ,ÏÎB‡ Ck Á‡Â Ìc‰ ˙‡∆«»¿««»≈∆¬≈≈«

על 9) העוברים החוטאים את לרדות כדי  מדרבנן, מלקות
חכמים. השיניים.10)דברי  שבין דם בגמרא:

.‚‰ËÈÁL ˙ÚLa ‡ˆBi‰ Ìc ÏÚ ‡l‡ ˙k ÔÈiÁ ÔÈ‡≈«»ƒ»≈∆»«»«≈ƒ¿«¿ƒ»
L‡‰ ˙Êz‰ B‡ ‰ÈÁe11Ba LiL ÔÓÊ Ïk , ¿ƒ»«»«»…»¿«∆≈

˙ÈÓeÓ„‡12l‰ 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¿…≈

ÌÈÈ‡‰ Ì„k ‡e‰ È‰Â ,ÂÈÏÚ ÔÈiÁ16ÌcL ; «»ƒ»»«¬≈¿«»≈»ƒ∆«
LÙp‰L Ìc‰ ‡e‰ Áelw‰17.Ba ‰‡ˆBÈ «ƒ««»∆«∆∆¿»

בדם 11) ששנינו כמו בו, יוצאה שהנשמה דם הם אלה כל
הנפש. דם ונקרא הבהמה,12)הקזה חיות של דם שהוא

דם. אינה המטפטפת אדמימות בה שאין הליחה אבל
מאליו 13) שמתכנס  דם אבל בלב , תמיד שנמצא כב . שם

שכתב  כמו בלאו, אלא כרת חייב  אינו שחיטה, בשעת
רב  קאמר "כי  היא: רבינו גירסת שם בגמרא ד. בהלכה
חייבין" "אין קתני  כי  שלו), (דם דיליה בדם כרת) (שחייב 
הגירסא  שלפנינו ובספרים מבחוץ ). (שבא מעלמא דאתי 
של  דם זהו דיליה שדם רש"י  ופירשה שם. ראה הפוכה,
ודם  כרת, עליו חייבים שאין איברים כדם ודינו הלב , בשר
הלב . בחלל הכנוס  הדם הוא כרת עליו שחייב 

כמו 14) בו. יוצאה הנפש זה דם שרק  רצוף , הקילוח 
שם. יוחנן כרבי  רבינו. מטפטף .15)שמסיים

הסמוכה.16) הנשמה.17)בהלכה

.„˙ÈˆÓz‰ Ìc18ÏBÁh‰ Ìc ÔB‚k ,ÔÈÈ‡‰ 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 ÔÈiÁ ÔÈ‡  ¿ƒ»¿»«ƒ¿»«»≈≈«»ƒ»»»≈
‰˜BÏ  ˙ÈÊk epnÓ ÏÎB‡‰ Ï‡21Ìc ÏÎÂ :Ó‡pL , ¬»»≈ƒ∆¿«ƒ∆∆∆¡«¿»»
B‡ ‡e‰ ˙k eiÁe .eÏÎ‡˙ ‡ÏOa‰ 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

אף ֿעלֿפי 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: הרי21)דם כא: כריתות
בלאֿתעשה. והכרתי22)אלו כתוב : י ) (פסוק  ולפני ֿזה

עמה". מקרב  אותה

.‰Ì„k BÓ„ È‰  ‰Ó‰a‰ ÈÚÓa ‡ˆÓp‰ ÏÈÏM‰«¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈«¿≈»¬≈»¿«
„Bli‰23 BaÏ CB˙a Òek ‡ˆÓp‰ Ìc‰ :CÎÈÙÏ . «ƒ¿ƒ»«»«ƒ¿»»¿ƒ

ÂÈÏÚ ÔÈiÁ24˙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 

.ÂÈÏˆÏ ÔÈa ,l‰27‰„˜Ï ÔÈa28˙‡ ‡ÈˆBÓe BÚB˜  «≈≈¿»ƒ≈ƒ¿≈»¿ƒ∆
BÁÏBÓ Ck Á‡Â ,BÓc29 BÚ˜ ‡ÏÂ l‰ ÏMa Ì‡Â . »¿««»¿¿ƒƒ≈«≈¿…¿»

zÓe BÏLaL Á‡ BÚB˜30BÏÎ‡Â BÚ˜ ‡Ï Ì‡Â ;31 ¿««∆ƒ¿À»¿ƒ…¿»«¬»
˙k ÂÈÏÚ iÁ BÈ‡ 32Ïa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰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 ÔÈiÁL∆«»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  ולפי ֿזה עד), (פסחים הדם
הלב  מן היוצא שהדם נאסרים, אחרים דברים עמו בשלו

(רשב "א). אותם ואוסר בהם עצמה 31)נבלע  בפני  בבא
הדם  שהרי  בישול, בלא דמיירי  בשלו, על מוסב  ואינו
וב 'לחם  משנה). מגיד כא. (מנחות מדרבנן רק  אסור שבשלו
להלכה  קיבל לא שרבינו הרלב "ח , בשם מביא כאן משנה'
דם  שגם וסובר שהזכרנו, במנחות חנינא ר' של המימרא את

כרת. עליו וחייבין התורה מן אסור ואפילו 32)שבישלו,
כזית. בו שאין כיון בו, אין ואם 33)מלקות הלב . בתוך

שחיטה  בשעת אליו ומתכנס  שבתוכו מדם כזית בו יש
שעל  בו, אין כרת אבל מלקות, וחייב  בלאו עובר ביחד,
ד, הלכה למעלה שכתב  כמו כרת חייבין אין המתכנס  הדם
חביב  בן לוי  ר' תשובות כזית. שיעור אין שבתוכו ובדם

משנה'. ב 'לחם הובאה

.ÊdÎ˙Á Ì‡ ,„k‰34ıÓÁ‰ CB˙Ï dÎÈÏL‰Â35B‡ «»≈ƒ¬»»¿ƒ¿ƒ»¿«…∆
ÔÈÁ˙B ÌÈÓ CB˙Ï36˙zÓ BÊ È‰  ÔaÏ˙zL „Ú ¿«ƒ¿ƒ«∆ƒ¿«≈¬≈À∆∆

d˙B‡ ÏMÏ37Ï‡OÈ Ïk e‚‰ Îe .Ôk Á‡38 ¿«≈»««≈¿»»¬»ƒ¿»≈
ÔÈa .d˙B‡ ÔÈÏMÓ Ck Á‡Â e‡‰ ÏÚ d‰‰Ï¿«¿¬»«»¿««»¿«¿ƒ»≈
‚‰Ó ÔÎÂ .Á‡ Oa ÌÚ dÏMaL ÔÈa dcÏ dÏMaL∆ƒ¿»¿«»≈∆ƒ¿»ƒ»»«≈¿≈ƒ¿»

ËeLt39ÔÈÏB˜ ‡ÏÂ L‡ ÏL Án‰ ÔÈÏMÓ 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
ור' ישראל. בכל המנהג וכן אסור, צליה) (בלי  לכתחלה
בקדירה  הכבד את לבשל שלא ישראל מנהג כתב  אלפסי 
אומר  רבינוֿתם אבל מליחה, לאחר ולא צלייה לאחר אלא
שגם  צלייה, אחר כמו לבשלה מותר הכבד, נמלחה שאם

דם. מוציא ישראל.39)המלח  בכל פשט  לא אבל
מקדרת 41)צולין.40) המוח  שמוציאים נוהגים ועכשיו

ומותר  ומולחו, מעליו הקרום ואחרֿכך בו נתון שהוא הראש
לקדרה. אף  בזה

.Á‡ÏÂ e‡‰ ÏÚ d‰‰ ‡ÏÂ dÏMaL „k‰«»≈∆ƒ¿»¿…ƒ¿¬»«»¿…
dËÏÁ42dlk ‰„w‰ È‰  ÔÈÁ˙Ba B‡ ıÓÁa ¬»»¿…∆¿¿ƒ¬≈«¿≈»À»

dnÚ ÏMa˙pL ÏÎÂ „k‰ ,‰eÒ‡43˙BÏˆÏ zÓe .44 ¬»«»≈¿»∆ƒ¿«≈ƒ»À»ƒ¿
„k‰ ‰È‰zL ‡e‰Â ,„Á‡ „etLa Oa‰ ÌÚ „k»≈ƒ«»»¿«∆»¿∆ƒ¿∆«»≈

‰hÓÏ45ÚÓÏ d‡Ïˆe Ú Ì‡Â .‰Ê È‰  OaÓ ‰Ï ¿«»¿ƒ»«¿»»¿«¿»ƒ»»¬≈∆
BÏÎB‡46. ¿

מותרת 42) הגמרא, כדין חלטה אם אבל חלטה, לא וגם
והמנהג  הגאונים שתיקנו שמה עמה, שנתבשל וכל הכבד
אלא  אינו חליטה, לאחר אפילו כבד לבשל שלא הנהוג

מותר. נתבשלה אם בדיעבד, אבל כר'43)לכתחילה.
אוסרת  שלוקה שאמר: ברוקה, בן יוחנן ר' של בנו ישמעאל

אינו 45)לכתחילה.44)ונאסרת. הכבד, מן הזב  שהדם
אם  ודווקא שם. התנור, לחלל זב  אלא הבשר על נוטף 
אם  אבל למטה, וחודו זקוף  בתנור תלוי  או מונח  השפוד
כאן  ואין האש גבי  על התנור לרוחב  מונח  כולו השפוד
משנה. מגיד לכתחילה, אסור אופן בכל ומטה, מעלה
את  לכתחילה למלוח  שאסור הדין הוא כתב : והרשב "א

נהגו. וכן הבשר, על צליה,46)הכבד אגב  הזב  שהדם
שריק . מישרק  בגמרא: ונופל, מחליק  אלא בבשר נבלע  אינו

.ËBÈ‡L ;Oa‰ ÌÚ elÙ‡ BÏMÏ 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‡ ÏMÈ Ck Á‡Â54ËÁBM‰L ,e‡a Îe . ¿««»¿«≈ƒ¿∆¿»≈«¿∆«≈

ÔÈzÓ 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

.ÈBÁÏBÓ Ôk Ì‡ ‡l‡ BÓ„ È„ÈÓ ‡ˆBÈ Oa‰ ÔÈ‡≈«»»≈ƒ≈»∆»ƒ≈¿
ÁÈ„Ó ?‰OBÚ „ˆÈk .‰ÙÈ ‰ÙÈ BÁÈ„Óe ‰ÙÈ ‰ÙÈ»∆»∆¿ƒ»∆»∆≈«∆≈ƒ«

‰ÙÈ ‰ÙÈ BÁÏBÓ Ck Á‡Â ,‰lÁz Oa‰56BÁÈpÓe , «»»¿ƒ»¿««»¿»∆»∆«ƒ
ÏÈÓ Cel‰ È„k BÁÏÓa57‰ÙÈ ‰ÙÈ BÁÈ„Ó Ck Á‡Â ,58 ¿ƒ¿¿≈ƒƒ¿««»¿ƒ»∆»∆

„iÓ BÎÈÏLÓe ,ÌÈkÊ ÌÈn‰ e‡ˆiL „Ú59ÌÈÓ CB˙Ï «∆≈¿««ƒ«ƒ«¿ƒƒ»¿«ƒ
‡ÏÂ „iÓ ÔaÏ˙iL È„k ,ÔÈLBÙÏ ‡Ï Ï‡ ,ÔÈÁ˙B¿ƒ¬»…¿¿ƒ¿≈∆ƒ¿«≈ƒ»¿…

.Ì„ ‡ˆÈ≈≈»

הגהות 56) מלחו, מחמת נאכל אינו שיהיה עד צדדיו מכל
קיא:57)מיימוניות. שם דצלי , כרותח  הוא הרי  שמליח 

מיל. הילוך כדי  הגאונים: פירשו צלייה, ושיעור
הבלוע 58) המלח  להעביר ראשונה פעמים, שתי  להדיח 

האסורים  הראשונים המים לחלוחית להעביר ושניה מדם,
מיימוניות. הגהות הבשר, על רבינו,59)הנשארים חומרת

וכל  מימינו. ראינו ולא שמענו לא כתב : הראב "ד אבל
בשר. חמר אלא אינו ממנו מליחה אחר שיצא האדמימות
כל  דעת וכן ראיה. להביא עליו מכן, יותר והמחמיר
מקור  ואין דבר. שום צריך אין מליחה שאחר האחרונים,

משנה. מגיד רבינו, לדברי 

.‡ÈÈÏÎa ‡l‡ B˙B‡ ÔÈÁÏBÓ ÔÈ‡  Oa‰ ÔÈÁÏBnLk¿∆¿ƒ«»»≈¿ƒ∆»ƒ¿ƒ
Òb‰ ÏBÁk ‰Ú ÁÏÓa ‡l‡ ÔÈÁÏBÓ ÔÈ‡Â .wÓ60; ¿À»¿≈¿ƒ∆»¿∆«»∆«««

.Ì„ ‡ÈˆBÈ ‡ÏÂ Oaa ÚÏaÈ ÁÓ˜k ˜c ÁÏn‰L∆«∆««¿∆«ƒ»««»»¿…ƒ»
ÁÏn‰ ÔÓ Oa‰ ıtÏ CÈˆÂ61epÁÈ„È Ck Á‡Â62. ¿»ƒ¿«≈«»»ƒ«∆«¿««»¿ƒ∆

כאבן.60) חזק  גללינתא פירש והערוך גללינתא". "מילחא
דם. מוציאה ואינה נבלעת הדקה שהמלח  והטעם,

דם.61) בו שנבלע  מפני  שאינו 62)שנאסר בכלי  אפילו
מנוקב .

.ÈÏ‡ ;BÏMÏ CÈvL OÏ  el‡‰ ÌÈc‰ Ïk»«¿»ƒ»≈¿»»∆»ƒ¿«¿¬»
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„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 אף ֿעלֿפי  האברים שדם

לפרוש. וכו'.65)(יכול) אומצא האי  עד: פסחים
ודם 66) יותר. יפרוש ולא הדם את מצמית שהחומץ 

כסף  מותר, רבינו לדעת גם לפרוש, ראוי  שאינו האברים
נבלע 67)משנה. לא שהדם שרי ", וחליה "הוא שם:

בחומץ .

.‚ÈÌÚt Ba ËÏÁÈ ‡Ï  Oa Ba ËÏÁL ıÓÁ…∆∆»«»»…«¿…««
‰iL68‰ÓÈc‡‰L ‰ÎÈ˙ÁÂ .69‡È‰  ıÓÁ‰ CB˙a ¿ƒ»«¬ƒ»∆∆¿ƒ»¿«…∆ƒ

ÔÈeÒ‡ 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 ÛÚ‰ ÔÎÂ ,76Ô‰L «¿ƒ»∆¬≈∆¿≈»…∆∆«ƒ¿»ƒ∆≈
ÔÏMÏ zÓ  ˙ck ÔÁÏÓe ÔÎ˙Á Ì‡ ,Ìc ÌÈ‡ÏÓ77. ¿≈ƒ»ƒ¬»»¿»»«»À»¿«¿»

ÔÎ˙Á ‡Ï Ì‡Â78ÂÈÙe ÛÚ‰ ‰ÏˆÂ ,„etLa Ô‡Ïˆe ¿ƒ…¬»»¿»»¿«¿»»»…∆ƒ
‰hÓÏ79ÌÈÏÁb‰ ÏÚ Ôlk Ô‡ÏvL B‡ ,80el‡ È‰  ¿«»∆¿»»À»««∆»ƒ¬≈≈

.ÔÈzÓÀ»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 ".
חי70) 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

.„ÈÌ‡ ,ÔLÎa B‡ ep˙a e‰ÏvL ‰Ó‰a‰ L‡…«¿≈»∆»»¿«¿ƒ¿»ƒ
‰hÓÏ B˙ËÈÁL ˙Èe 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)ואף ֿעלֿפי 
להחמיר. ראשון כלשון

.ÂËÂÈÓÈÓ Ïa˜Ï ÈÏv‰ ˙Áz ÈÏk ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡85„Ú ≈«ƒƒ¿ƒ«««»ƒ¿«≈≈»«
?ÔÈOBÚ „ˆÈÎÂ .BaL ˙ÈÓeÓ„‡ ‰‡Ó Ïk ‰ÏÎzL∆ƒ¿∆»«¿≈«¿ƒ∆¿≈«ƒ

ÈÏk‰ CB˙Ï ÔÈÎÈÏLÓ86ÁÏÓ ËÚÓ87„Ú ÈÏk‰ ÁÈpÓe , «¿ƒƒ¿«¿ƒ¿«∆««ƒ««¿ƒ«
˙ÈeÓM‰ Á˜BÏÂ ,‰ÏviL88‰ÏÚÓ ÏL89ÏL ÌÈn‰Â , ∆ƒ»∆¿≈«««¿ƒ∆«¿»¿««ƒ∆

‰eÒ‡ ˙ÈeÓM‰ ˙ÁzL ‰hÓ90. «»∆««««¿ƒ¬»

דם.85) בה שמעורב  מפני  ואסור הצלי , של השמנונית
הכלי .86) בתוך ובין הבשר על בין פירש שם ורש"י 
המלח 87) אל נגרר והדם דמילחא". גללי  "תרי  בגמרא:

מלח  הרבה כשנותן אבל מלח , מעט  ודווקא בשולים,
הלכות  בשם משנה (מגיד שם רש"י  בשומן. הדם מתערב 

שומן 88)גדולות). קצת כשנוטף  מיד הרי  לשאול: ויש
לסוחטו  "אפשר הכלל עלֿפי  איסורו, מחמת נאסר הבשר מן
 ֿ דיבור שם זו בקושיא הרגישו התוספות בעלי  אסור"?
ולא  השמנוניות מן לגמרי  נפרד שהדם ותירצו תרי , המתחיל
לסוחטו  אפשר אמרו לא זה ובכגון משהו, אפילו נשאר

יערה 89)אסור. רש"י  ופירש ומשפייה. שם: בגמרא
הדם  יתערב  שלא כדי  כלי , אל מכלי  בנחת העליון השומן

אסורים.90)בו. להיות: צריך

.ÊËÈÏˆ Oa ‰ÈÏÚ C˙ÁL ˙t91,dÏÎ‡Ï zÓ  «∆»«»∆»»»»ƒÀ»¿»¿»
dÈ‡L92˙ÈeÓL ‡l‡93‰Ê ÔÁÏnL ˙BÙBÚÂ ÌÈ‚c . ∆≈»∆»«¿ƒ»ƒ¿∆¿»»∆

ÔÈeÒ‡ ÌÈ‚c‰  wÓ ÈÏÎa elÙ‡ ,‰Ê ÌÚ94‚c‰L ; ƒ∆¬ƒƒ¿ƒ¿À»«»ƒ¬ƒ∆«»
‰Ù95ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â .ÛBÚ‰ ÔÓ ‡ˆBi‰ Ìc ÚÏBe , »∆≈«»«≈ƒ»¿≈»ƒ«

‰iÁ B‡ ‰Ó‰a Oa ÌÚ ‚c ÁÏÓ Ì‡96. ƒ»«»ƒ¿«¿≈»«»
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קכח                
         

מי91) 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
מפני96) 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

.ÊÈÌÈˆÈe Oa ÔÏÏÁ ‡lÓe ÌÈÓÏL ÔÁÈp‰L ˙BÙBÚ∆ƒƒ»¿≈ƒƒ≈¬»»»»≈ƒ
ÔÎB˙Ï ‡ˆBÈ Ì„ È‰L ,˙BeÒ‡  ÔÏMe97ÏÚ Û‡Â . ƒ¿»¬∆¬≈»≈¿»¿««

‰ÙÈ ‰ÙÈ ÔÁÏnL Èt98ÔÎB˙aL Oa‰ ‰È‰ elÙ‡Â . ƒ∆¿»»»∆»∆«¬ƒ»»«»»∆¿»
ÈeÏˆ B‡ ˜eÏL99˙BzÓ 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 אי ֿאפשר וכו',

ודוקא 100) הרי "ף : ופירש שריא, מולייתא והלכתא שם.
משנה. מגיד לא, לקדירה אבל צלי , שהוא פסח  כעין לצלי 

פולטו.101) כך כבולעו שואב 102)דקיימאֿלן שהאור
ומוציאו. הדם

.ÁÈB‡ ÈeÏˆ Oa BÊ Cc ÏÚ Ô‡ÏnL ÌÈÚÓ Èa¿≈≈«ƒ∆ƒ¿»«∆∆¿»»»
˜eÏL103Ô‡Ï˜ B‡ Ô˜ÏLe ÌÈˆÈa Ô‡ÏnL B‡ ,104 »∆ƒ¿»¿≈ƒ¿»»¿»»

ÌÈÚÓ Èa Ìc ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡L ;ÔÈzÓ el‡ È‰105. ¬≈≈À»ƒ∆≈«¬ƒƒ»ƒ¿≈≈«ƒ
.ÌÈB‡b‰ eB‰ ÔÎÂ¿≈«¿ƒ

מן 103) היוצא דם משום חוששים אנו מלוח , בבשר אבל
כל  את מפליט  המלח  שאין המעיים, בני  ובולעים הבשר

משנה. מגיד יז, בהלכה שכתבנו כמו צלאן.104)הדם,
כמו 105) בחללם, סובב  שהמאכל הפנימיים, האיברים

טו. הלכה ז בפרק  שכתב 

.ËÈÔÈa ÌÈÓÏL ÔÈa ,Ô‡Ïˆe ˜ˆa 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 ,ÔÈeÒ‡  eÓÈc‡‰ Ì‡ :ÔÈÁÓ˜ ‡Laƒ¿»¿»ƒƒ∆¿ƒ¬ƒ¿ƒ…

eÓÈc‡‰111.ÔÈzÓ  ∆¿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 .

.Îda ËÁML ÔÈkÒ112Á˙B da CzÁÏ eÒ‡ 113, «ƒ∆»«»»«¿…»≈«
B‡ ,˙ÊÁLÓa ‰pÊÈÁLÈ B‡ ,e‡a ÔÈkq‰ ÔaÏiL „Ú«∆¿«≈««ƒ»«¿ƒ∆»¿«¿∆∆

Ú˜˜a ‰pˆÚÈ114da C˙Á Ì‡Â .ÌÈÓÚt OÚ ‰L˜ ƒ¿»∆»¿«¿«»∆∆∆¿»ƒ¿ƒ»«»
zÓ  Á˙B115ÔBˆ da C˙BÁ BÈ‡ ÔÎÂ .116‡ˆBiÎÂ ≈«À»¿≈≈≈»¿¿«≈

ÔÈkq‰ ÁÈ„‰ Ì‡Â .‰lÁzÎÏ ÌÈÙÈÁ‰ ÌÈcÓ Ba117 ƒ¿»ƒ«¬ƒƒ¿«¿ƒ»¿ƒ≈ƒ«««ƒ
‡ˆBiÎÂ ÔBˆ da CzÁÏ zÓ  ÈÏÎa dÁpwL B‡∆ƒ¿»ƒ¿ƒÀ»«¿…»¿¿«≈

Ba118.Á˙B ‡Ï Ï‡ ,¬»…≈«

רש"י .112) הדם, מן בולעת קיא:113)והסכין חולין
רש"י . בו, ופולטת שחוזרת רק 114)מפני  שהיא כיון

אבל  בקרקע . נעיצה מספיקה שיתבאר, כמו בעלמא חומרא
אם  באור ללבנה צריך ממש, רותח  איסור שבלעה מסכין
בקרקע . נעיצה מספיקה צונן ולחתוך רותח , בה לחתוך רוצה

בלעה 115) לא והסכין צונן, השחיטה שבית מפני  לאכול,
(מגיד  מחמירים אנו לכתחילה אלא השחיטה, בשעת דם

בלע ".116)משנה). חורפיה אגב  "צנון, קיב . שם
דיבורֿהמתחיל 117) ח : שם התוספות כפירוש קיא: שם

הדחה. טעון שנחתך שהצנון רש"י  כפירוש ולא והלכתא,
"צונן"118) ולא "צנון" בגמרא שם גורס  שרבינו נראה

שגורסים  ספרים ויש כך. כל חריף  אינו צנון וסתם כגירסתנו.
זו  שגירסא מראה בו", "וכיוצא הסיום אבל "צונן", ברבינו
צונן  לכל ואםֿכן זו, גירסא מקיים משנה' וה'מגיד מוטעית.

קינוח . או לכתחלה סכין הדחת צריך

.‡Î‰ÚeL ‰˙È‰ elÙ‡ ,Oa da ÁÏnL ‰Ú¿̃»»∆»«»»»¬ƒ»¿»»
Á˙B da ÏÎ‡Ï eÒ‡  ‡a119kL ,ÌÏBÚÏ ¿»»»∆¡…»≈«¿»∆¿»
‰ÈÒÁa Ìc‰ ÚÏ120. 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

   1 
השוחט 1) בהמה; מיני  משלשה חלב  כזית האוכל יבאר

החלבים  מותר; חלבו אם מת או חי  שליל בה ונמצא בהמה
דם  משום האסורין חוטין התורה; מן כרת עליהם שחייב 
אם  חלבים בה שחתך וסכין בשר; עם חלבים מליחת וחלב ;
אחריו  ומצאו הבשר לנקר שדרכו טבח  ודין בשר; בה יחתוך

חלב .
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.‡ÏÁ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰2ÊÓa :˙k iÁ  „È3‚‚BLa , »≈¿«ƒ≈∆¿≈ƒ«»»≈¿≈
‰Úe˜ ˙‡hÁ ‡ÈÓ 4BÈ‡L ‰Bz ‰Ó‡ LeÙe . ≈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∆»«≈≈∆¿»≈∆»«≈≈∆¿≈»

‰ÙËe6Ô‰lL7‰‡ÓË ÔÈa ,‰iÁÂ ‰Ó‰a ‡L Ï‡ . ¿≈»∆»∆¬»¿»¿≈»¿«»≈¿≈»
dOk daÏÁ  ‰B‰Ë ÔÈa8ÏÙ ÔÎÂ .9‰LÏL ÏL ≈¿»∆¿»ƒ¿»»¿≈≈∆∆¿»

BOk BaÏÁ  ‰B‰Ë ‰Ó‰a ÈÈÓ10ÏÎB‡‰Â , ƒ≈¿≈»¿»∆¿ƒ¿»¿»≈
.‰Ï ÏÎB‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ  ˙ÈÊk BaÏÁÓ≈∆¿¿«ƒ∆ƒ≈¿≈»

בכזית.2) שיעורם אוכלין איסורי  ב ,3)כל כריתות משנה
חטאות,4)א. קרבן סוגי  שני  יש שם. שעירה, או כבשה

מביא  עשיר בין עני  בין קבועה חטאת ויורד, ועולה קבועה
מביא  ועני  בהמה, מביא עשיר - ויורד עולה וקרבן בהמה,
לו  שקשה שעני  קרבנות ויש יונה. בני  שני  או תורים שני 
"דלי בתלמוד נקרא וזה למנחה, סולת מביא עופות, להביא

א.5)דלות". ד, "וחלב 6)שם כד) ז, (ויקרא ככתוב 
תאכלוהו". לא ואכול . . . טריפה וחלב  ראה 7)נבלה

ב . החלב ,8)הלכה אפילו לאכול מותר טהורה בחיה
משום  כבשרן, החלב  לאכול אסור טמאות וחיה ובבהמה

כרת. בו אין אבל הריונו.9)טומאה, חדשי  נגמרו שלא
נגמרו 10) שלא נפל ודוקא חלב . של כרת עונש בו ואין

את  התורה אסרה - חדשיו כשנגמרו אבל הריונו, חדשי 
אחרון. וכלשון א. עה, בחולין יוחנן כרבי  חלבו,

.ÏÎB‡ ÌeMÓ iÁ  ‰ÙËe ‰Ï ÏÁÓ ÏÎB‡‰»≈≈≈∆¿≈»¿≈»«»ƒ≈
ÛÒBpL CBzÓ .‰ÙËe ‰Ï ÏÎB‡ ÌeMÓe ÏÁ≈∆ƒ≈¿≈»¿≈»ƒ∆«

dOa eq‡‰11zÓ ‰È‰L12,ÏÁ‰ ÏÚ ÛÒB , »ƒƒ¿»»∆»»À»»««≈∆
.ÌÈzL ‰˜BÏ CÎÈÙÏe¿ƒ»∆¿«ƒ

על 11) חל איסור ש"אין בידינו שכלל אף ֿעלֿפי  כלומר,
איסור  על טריפה או נבילה איסור חל כאן ולמה איסור",
"איסור  נקרא זה ובתלמוד וכו'. שנוסף  מתוך ומבאר, חלב ?
הראשון  שהאיסור דברים כולל השני  שהאיסור מפני  כולל",
ובפירוש  אחר. ענין זהו מוסיף " "ואיסור עליהם. חל לא
האופנים, שלושת את מגדיר מ "ד, פ "ג לכריתות המשניות
ולפי ובתֿאחת. מוסיף  כולל, היינו: איסור, על חל שאיסור
וראה  כולל". "איסור נקרא שלפנינו המקרה שם, הגדרתו
רבינו, בדברי  לדייק  ויש כאן. משנה' ו'כסף  משנה' 'מגיד
בחולין  הלא "מוסיף ", שהוא מפני  זה דין מנמק  הוא למה
ויחול  נבילה איסור יבא התורה אמרה רבא, אמר - א לז,
וחלב  נבילה "וחלב  כד) ז, (ויקרא שנאמר חלב , איסור על
אומרים  שאין חידוש והוא תאכלוהו", לא ואכול . . . טריפה
וכן  שם, רש"י  שפירש כמו איסור", על חל איסור "אין כאן
אמר. דיבורֿהמתחיל א. טז, במעילה 'תוספות' פירשו
שב "איסור  הכלל, עלֿפי  הפסוק  טעם מפרש רבינו וכנראה
איסור  על חל נבילה ואיסור איסור, על חל איסור כולל"

הוא. כולל" "איסור שנבילה משום שחיטה.12)חלב  אחר

.‚ÏÈÏL da ‡ˆÓe ‰Ó‰a ËÁBM‰13BaÏÁ Ïk  «≈¿≈»»»»¿ƒ»∆¿
‰pnÓ ‡k ‡e‰L ÈtÓ ,ÈÁ B‡ˆÓ elÙ‡Â ,zÓ14. À»«¬ƒ¿»«ƒ¿≈∆¿≈∆ƒ∆»

‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÁ B‡ˆÓe ÂÈL„Á BÏ eÓÏL Ì‡Â¿ƒ»¿√»»¿»«««ƒ∆…

ÒÈÙ‰15‰ËÈÁL CÈˆ BÈ‡Â Ú˜w‰ ÏÚ16BaÏÁ  ƒ¿ƒ«««¿«¿≈»ƒ¿ƒ»∆¿
eÒ‡17Ïk epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓe .˙k ÂÈÏÚ ÔÈiÁÂ , »¿«»ƒ»»»≈ƒƒƒ∆»

ÔÈeÒ‡‰ ˙BÓew‰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 אף ֿעלֿפי 
כן  גם בתוכה, העובר ונמצא האם בנשחטה שאפילו רבינו
האם  שכשנשחטה אמרו, אחרים מפרשים אבל אסור. חלבו
האם, נשחטה בשלא אלא אמר לא יוחנן ורבי  מותר, חלבו -
החי העובר של חלב  ותלש בהמה למעי  ידו שהושיט  וכגון
כמו  מותר, הכל - במעיה העובר ועוד נשחטה אבל ואכלו,
(מגידֿמשנה). תאכלו בבהמה כל חכמינו: שדרשו

האסורים 18) הקרומות וכלֿשכן חלב , משום בהם שיש
ה"ה. בפ "ו שכתב  כמו דם, הילודות.19)משום

.„aÚ‰ ÏÁÓ C˙ÁÂ ‰Ó‰a ÈÚÓÏ B„È ËÈLB‰ƒ»ƒ¿≈¿≈»¿»«≈≈∆»À»
B‡ÈˆB‰Â ÂÈL„Á BÏ eÏkL20el‡k ÂÈÏÚ iÁ ‰Ê È‰  ∆»√»»¿ƒ¬≈∆«»»»¿ƒ

ÔÈÓBb‰ Ô‰ ÌÈL„Á‰L ;dÓˆÚ Ì‡‰ ÏÁÓ BÎ˙Á¬»≈≈∆»≈«¿»∆∆√»ƒ≈«¿ƒ
.ÏÁ‰ Ò‡Ï∆¡…«≈∆

תלשו 20) אם אבל ואכלו, לחוץ  כשהוציאו דוקא משמע 
שניתר  החלב  את לאכול מותר בהמה, במעי  והניחו
כתבו  וכן תאכלו". בבהמה "כל הדרש מן האם, בשחיטת
הקודמת  בהלכה רבינו שכתב  ואף ֿעלֿפי  ורמב "ן. הרא"ש
שנחתך  בחלב  כאן, - האם בשחיטת ניתר השליל חלב  שאין

(כסף ֿמשנה). מותר - במעיה ונשאר

.‰ÏÁ :˙k Ô‰ÈÏÚ ÔÈiÁL Ô‰ ÌÈÏÁ ‰LÏL¿»¬»ƒ≈∆«»ƒ¬≈∆»≈≈∆
BÈÏk‰ ÈzL ÏÚLÂ ,w‰ ÏÚL.ÌÈÏÒk‰ ÏÚLÂ ,˙ ∆««∆∆¿∆«¿≈«¿»¿∆««¿»ƒ

‰ÏÈÎ‡a ˙zÓ ‰ÈÏ‡‰ Ï‡21ÏÁ ˙‡˜ ‡Ï .22 ¬»»«¿»À∆∆«¬ƒ»…ƒ¿≈≈∆
˙BÈÏk ÌÈÏÁ e‡˜pL BÓk ,„Ïa Ôa˜ ÔÈÚÏ ‡l‡∆»¿ƒ¿«»¿»ƒ¿«¿∆ƒ¿¿¬»ƒ¿»

„k‰ ˙˙BÈÂ23ÓB‡ ‰z‡L BÓk .Ôa˜ ÔÈÚÏ24: ¿∆∆«»≈¿ƒ¿«»¿»¿∆«»≈
ı‡‰ ÏÁ25‰hÁ ˙BÈÏk ÏÁÂ26.ÌeË ‡e‰L , ≈∆»»∆¿≈∆ƒ¿ƒ»∆»

ÌMÏ ‰ÙOÏ Ôaw‰ ÔÓ el‡ ÌÈc ÔÈÓÈnL ÈÙÏe¿ƒ∆¿ƒƒ¿»ƒ≈ƒ«»¿»ƒ¿≈»«≈
ÌL ÔÈ‡L ,ÏÁ e‡˜27Ìen‰ ‡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) ט ּוב ּה קרבן לענין האמור חלב  של פירושו ָכלומר,
לשם. המורם היינו יח .25)הבהמה, מה, בראשית

יד.26) לב , התורה 27)דברים יסודי  מהל' פ "א ראה
ד. שאין 28)הערה חלב  ב : צב , שם ב 'תוספות' מובא

לך. אמרתי  לא ליקרב  ראוי 

.ÂÏÁ‰ ‡e‰  ˙BÒBk‰ ˙Èa ÏÚLÂ ÒÒn‰ ÏÚL ÏÁ≈∆∆««∆∆¿∆«≈««≈∆
w‰ ÏÚL29ÌÈÙaÓ ˙BÎÈ‰ ÈwÚaL ÏÁÂ .30 ∆««∆∆¿≈∆∆¿ƒ¿≈«¿≈ƒƒ¿ƒ
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LÈÂ .ÌÈÏÒk‰ ÏÚL ÏÁ‰ ‡e‰Â ,˙k ÂÈÏÚ ÔÈiÁ«»ƒ»»»≈¿«≈∆∆««¿»ƒ¿≈
eÒ‡‰ ‡e‰Â ,˙L˜ BÓk Ì˜Ú ‰w‰ ÏÚ ÏÁ ÌL31; »≈∆««≈»»…¿∆∆¿»»

zÓ ‡e‰Â ,˙È BÓk CeLÓ ËeÁÂ32ÏÁaL ÔÈËeÁ . ¿»¿∆∆¿À»ƒ∆«≈∆
ÔÈeÒ‡ 33.˙k Ô‰ÈÏÚ ÔÈiÁ ÔÈ‡Â , ¬ƒ¿≈«»ƒ¬≈∆»≈

א.29) צג, וב 'הלכות 30)שם דקליבוסתא. תרבא שם:
במקום  הקלובוסתא חלב  כתבו: וב 'שאילתות' גדולות'

מתחברות. ב .31)שהירכים מט , שם,32)שם בגמרא
נגררים  אנו ואין הדין, מן שלא איסור בו נהגו בבל שבני 
לאסור  נהגו ובזמננו הדין, מן שלא במנהג בבל בני  אחר

ב .33)(מגידֿמשנה). צב , שם רש"י  מדרבנן,

.ÊÌÈÏÒk‰ ÏÚL ;zÓ  B˙B‡ ‰ÙBÁ Oa‰L ÏÁ≈∆∆«»»∆À»∆««¿»ƒ
ÌÈÏÒk‰ CB˙aL ‡Ï ,e˙k‰ Ò‡34ÏÚL ÏÁ ÔÎÂ . »««»…∆¿«¿»ƒ¿≈≈∆∆«

˙BÈÏk‰ CB˙aL ‡ÏÂ ,Ò‡ ˙BÈÏk‰35Èt ÏÚ Û‡Â . «¿»∆¡«¿…∆¿«¿»¿««ƒ
‡ÈÏk‰ CB˙aL ÔÏ Ì„‡ ÏËB ,ÔÎ36ÏÎB‡ Ck Á‡Â ≈≈»»…∆∆¿«À¿»¿««»≈
ËhÁÏ CÈˆ BÈ‡Â ,d˙B‡37.ÂÈÁ‡ »¿≈»ƒ¿«≈«¬»

א.34) צג, בלובן 36)שם.35)שם להחמיר שיש
 ֿ דיבור ב  צב , שם ב 'תוספות' ועי ' רש"י , דעת וכן כוליא.

בהרחבה. הדברים שביארו אביי , אמר כרב 37)המתחיל
שם. אסי ,

.ÁÌÈ˙n‰ ÈwÚa ÏÁ ÏL ˙BÏÈ˙t ÈzL BÓk LÈ38 ≈¿¿≈¿ƒ∆≈∆¿ƒ»≈«»¿«ƒ
‰‡ ‰Ê ÏÁ  ‰iÁ ‰Ó‰a‰Lk .Ci‰ L‡Ï CeÓÒ»¿…«»≈¿∆«¿≈»«»≈∆∆ƒ¿∆

ÌÈÚna39‰qk˙ÈÂ Oa 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 ,ÂÈÈÒ ÏkÓ B˙B‡ ÛÈwÓ Oa‰Â ,Oa‰«»»¿«»»«ƒƒ»¿ƒ»¿…≈»∆

.zÓ ‰Ê È‰  Oa‰ ÚwiL „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

.Ël‰ ÏÁ41ÌÈÚn‰ ÏÁÂ42ÔÈwc‰ Ô‰Â , ≈∆«≈¿≈∆«≈«ƒ¿≈««ƒ
ÔÈÙtÏÓ‰43k Ì‰ È‰Â ,ÔÈzÓ Ôlk ‡e‰L ÔnL «¿À»ƒÀ»À»ƒ«¬≈≈«À»∆

‰wÏ CeÓqL ÈÚn‰ L‡Ó ıeÁ .zÓ44‡e‰L , À»≈…«¿ƒ∆»«≈»∆
ÂÈÏÚL ÏÁ‰ ‚Ï CÈvL ,ÌÈÚÓ Èa ˙lÁz45e‰ÊÂ . ¿ƒ«¿≈≈«ƒ∆»ƒƒ¿…«≈∆∆»»¿∆

ÔÈwc‰ ÏÚL ÏÁ46ÌÈB‡b‰ ÔÓ LÈÂ .eÒ‡L ≈∆∆«««ƒ∆»¿≈ƒ«¿ƒ
ÈÚn‰ ‡e‰ B‚Ï CÈvL 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
 ֿ ואף ֿעל באכילה, מותר הלב  שחלב  מכאן ומוכח  סותם?

סותם. אינו בראש 42)פי ֿכן 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"י44)(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.

.È.ÔÈeÒ‡ Ô‰L ˙BÓe˜e ÔÈËeÁ ‰Ó‰a‰ Ûe‚a LÈ≈¿«¿≈»ƒ¿∆≈¬ƒ
Ìc ÌeMÓ Ô‰Óe ,ÏÁ ÌeMÓ Ì‰Ó48B‡ ËeÁ ÏÎÂ . ≈∆ƒ≈∆≈∆ƒ»¿»

CÈˆ  eÏÎ‡˙ ‡Ï Ìc Ïk ÌeMÓ eÒ‡L Ìe¿̃∆»ƒ»»……≈»ƒ
BÓk ,Oa‰ ÏMÈÂ ÁÏÓÈ Ck Á‡Â BÏËÏ¿»¿¿««»ƒ¿«ƒ«≈«»»¿

eÓ‡L49BÁÏÓe BÎ˙Á Ì‡Â .50.BÏËÏ CÈˆ BÈ‡  ∆»«¿¿ƒ¬»¿»≈»ƒ¿»¿
(BÏËÏ CÈˆ BÈ‡)  ÈÏˆÏ ÔÎÂ51Ìe˜ B‡ ËeÁ ÏÎÂ . ¿≈¿»ƒ≈»ƒ¿»¿¿»¿

ÏeMÏ ÔÈa ÈÏˆÏ ÔÈa ,ÏÁ Ïk ÌeMÓ eÒ‡ ‡e‰L∆»ƒ»≈∆≈¿»ƒ≈¿ƒ
BÏËÏ CÈˆ 52.‰Ó‰a‰ ÔÓ »ƒ¿»¿ƒ«¿≈»

א.48) צג, ה"י .49)שם ומלחו 50)פ "ו חתכו שם.
דמי . שפיר - לקדירה וכן 51)אפילו הדם, מוציא שהצלי 

צריך  לבשל ואם זב , הדם בצלי  אם לחי  בחוטי  א. קלג, שם
מזרקים. בענין הי "ג פ "ו למעלה וראה ומליחה. חתיכה
טעון  אינו אבל חתיכה, צריך לצלי  שאפילו הרשב "א ודעת
חתכיה. דיבורֿהמתחיל א צג, שם ב 'תוספות' וראה מליחה.

שם.52)

.‡È:ÌÈÏÒka LÈ ÔÈËeÁ ‰MÓÁ53,ÔÈÓi‰ ÔÓ ‰LÏL ¬ƒ»ƒ≈«¿»ƒ¿»ƒ«»ƒ
Ïvt˙Ó  ÔÈÓi‰ ÔnL ‰LÏM‰ .Ï‡ÓO‰ ÔÓ ÌÈLe¿«ƒƒ«¿…«¿»∆ƒ«»ƒƒ¿«≈
Ï‡ÓO‰ ÔnL ÌÈM‰Â ,ÌÈL ÌÈLÏ Ì‰Ó „Á‡ Ïk»∆»≈∆ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿«¿«ƒ∆ƒ«¿…
.ÏÁ ÌeMÓ ÔlÎÂ .‰LÏL ‰LÏLÏ ÔÈÏvt˙Ó ƒ¿«¿ƒƒ¿»¿»¿À»ƒ≈∆
ÔÎÂ .ÏÁ ÌeMÓ  ˙BÈÏk‰ ÈËeÁÂ ÏBÁh‰ ÈËeÁÂ¿≈«¿¿≈«¿»ƒ≈∆¿≈
ÏÚL Ìe˜e ÌÈÏÒk‰ ÏÚL Ìe˜e ÏBÁh‰ ÏÚL Ìe¿̃∆««¿¿∆««¿»ƒ¿∆«
„c ÏÚL Ìe˜e .ÏÁ ÌeMÓ ÔÈeÒ‡  ˙BÈÏk‰«¿»¬ƒƒ≈∆¿∆««

ÏBÁh‰54Ìew‰ ‡Le ;˙k ÂÈÏÚ ÔÈiÁ 55 «¿«»ƒ»»»≈¿»«¿
ÂÈÏÚ ÔÈiÁ ÔÈ‡Â ,eÒ‡56. »¿≈«»ƒ»»

(בארמית).53) "בכפלי " (רש"י54)שם: עביו מקום על
הטחול.55)שם). שם.56)שעל

.ÈÔBÈÏÚ‰ :‡ÈÏkÏ LÈ ˙BÓe˜ ÈLe57ÂÈÏÚ ÔÈiÁ  ¿≈¿≈«À¿»»∆¿«»ƒ»»
‡e‰ È‰  ÔBzÁz‰Â ;‡ÈÏk‰ ÏÚL ÏÁk ,˙k»≈«≈∆∆««À¿»¿««¿¬≈
Ô‰a ÔÈ‡Â ,ÔÈeÒ‡  Ô‰aL ÔÈËeÁÂ .˙BÓe˜ ‡Lkƒ¿»¿¿ƒ∆»∆¬ƒ¿≈»∆

.˙k»≈

שם.57) גמור, חלב  והוא דק  חלב  יש הכליות שעל

.‚Èl‰ ÈËeÁ58„i‰ ÈËeÁÂ59ı˜Ú‰ ÈËeÁÂ60ÈËeÁÂ ≈«≈¿≈«»¿≈»…∆¿≈
ÔBzÁz‰ ÈÁl‰61ÔÎÂ ,ÔkÓe ÔkÓ ÔBLl‰ „ˆaL «¿ƒ««¿∆¿««»ƒ»ƒ»¿≈
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ÔÈwc‰ ÔÈËeÁ‰62˙Èa BÓk ÔÈwc‰ ÏÁ CB˙a Ô‰L «ƒ««ƒ∆≈¿≈∆««ƒ¿≈
Án‰ ÏÚL Ìe˜e ,‰Êa ‰Ê ÔÈÎaÒÓ LÈkÚ63 «»ƒ¿À»ƒ∆»∆¿∆««…«

ÌeMÓ ÔÈeÒ‡ Ïk‰  ÌÈˆÈa‰ ÏÚL Ìe˜e ,„˜„waL∆«»¿…¿∆««≈ƒ«…¬ƒƒ
.Ìc»

אבל 58) הלב , חוטי  מוזכרים לא בגמרא דם. מלאים שהן
דעת  נוטה וכן החוטים. שאר כדין דינם - דם שמלאים לפי 
הנזכרים  אלא אסורים שאינן כתב  הרשב "א אבל הראב "ד,

הגר"א). (ביאור א.59)בגמרא צג, חולין רש"י 
שאסורים 60) רבינו ומפרש אסורין. שבעוקץ , חוטין שם:

ה' היינו שבעוקץ  חוטין מפרש שם רש"י  אבל דם, משום
לקרום  וכוונתו חלב . משום אסורים כן ואם שבכפלי , חוטין
הוא, וחזק  ועב  פלאנקש, שקורים הכסלים מן נוטלים שאנו
אבל  ב . ח , שם רש"י  שכתב  כמו בו, נבלע  שחלב  אסור לכן
ה'לחם  תמיהת תתיישב  ובזה ממש. הכפלא חלב  זה אין
לחוד  עוקץ  רבינו, ולפירוש רש"י . על יוסף ' וה'בית משנה'

לחוד. דלועה.61)וכפלי  הוראת 62)בגמרא: היא
שיש  הדקים החוטין ריבוי  מפני  הדקין חלב  שאסרו הגאונים
אלו  בחוטים והבקי  היתר, בהם נהגו ועכשיו דם. בהם
(מגידֿמשנה). מהם אחד ישאר שלא עד היטב  שולפם
יש  סט : סי ' 'הרוקח ' בשם מביא סה, סי ' יו"ד יוסף ' וב 'בית
בתוך  ואחד זה, מצד וכ"ה זה מצד כ"ה חוטין, נ"א  בבהמה

נ"א. תאכלו אל וסימנך: שם.63)האליה. חולין,

.„È‰ÏË B‡ È„‚ ÈˆÈa64 ÌBÈ ÌÈLÏL ÌÈÏL‰ ‡lL ≈≈¿ƒ»∆∆…ƒ¿ƒ¿ƒ
‰tÏ˜ ‡Ïa ÔÏMÏ 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 ÏMÈ ‡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
.ÔÈzÓ  ÌÈn„‡‰»¬ÀƒÀ»ƒ

כמו 64) דקה בהמה דוקא משמע  דגדיא. ביעי  ב : צג, שם
 ֿ (מגיד נתפרש לא גסה בהמה של ודינה טלה, או גדי 

נראים 65)משנה). ואפילו (רש"י ). הקרום קליפת בלא
 ֿ (מגיד שומן אלא אודם זה שאין אדומים, חוטים בהם

הרשב "א). בשם בהו 66)משנה אית "אי  שם: בגמרא
סומקי ". הקרום.67)שורייקי  את

.ÂËÔÏÏÁa BÒ ÏÎ‡n‰L ÌÈÚÓ Èa ÏÎÂ68ÔÈ‡  ¿»¿≈≈«ƒ∆««¬»≈«¬»»≈
Ìc Ô‰a ÔÈ˜ÈÊÁÓ69. «¬ƒƒ»∆»

א.68) קיג, שם ומעיים, כרס  קיבה, חלחולת, כגון
הי "ח ,69) בפ "ו למעלה שכתב  כמו מליחה, צריכים ואינם

(מגידֿמשנה). מליחה צריכים המעיים ושאר הכרס  אבל
בשומן  אבל דם, אין עצמם במעיים דוקא הרשב "א, וכתב 
שמולחים  ולפיכך כך, על מעידה והעין דם, יש שעליהם

השומן. נמצא ששם החיצון בצד אותה מולחים כרכשתא

.ÊËÔeq‡  ˙BÓew‰Â ÔÈËeÁ‰ el‡ ÏkL ,ÈÏ ‰‡È≈»∆ƒ∆»≈«ƒ¿«¿ƒ»
ÌÈÙBÒ ÈcÓ70ÔÓ ÔÈeÒ‡ 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 ;˙ecÓ ˙kÓ ‡l‡73eÒ‡ ‡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

.ÊÈÌÈÏÁ ÔÈÁÏBÓ ÔÈ‡74ÔÈÁÈ„Ó ‡ÏÂ ,Oa‰ ÌÚ75 ≈¿ƒ¬»ƒƒ«»»¿…¿ƒƒ
‡Ï  ÌÈÏÁ da C˙ÁL ÔÈkÒÂ .Oa ÌÚ ÌÈÏÁ¬»ƒƒ»»¿«ƒ∆»«»¬»ƒ…

Oa da CzÁÈ76ÁÈ„È ‡Ï  ÌÈÏÁ Ba ÁÈ„‰L ÈÏÎe , «¿…»»»¿ƒ∆≈ƒ«¬»ƒ…»ƒ«
Oa Ba77Áah‰ CÈˆ CÎÈÙÏ .78LÏL ÔÈ˜˙‰Ï »»¿ƒ»»ƒ««»¿«¿ƒ»

da ËÁBML  ˙Á‡ :ÔÈÈkÒ79da CzÁnL  ˙Á‡Â , «ƒƒ««∆≈»¿««∆¿«≈»
.ÌÈÏÁ 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 ).

.ÁÈOa‰ Áah‰ ÁÈ„iL ÌB˜Ó B˙B‡ Cc Ì‡Â¿ƒ∆∆»∆»ƒ«««»«»»
ÌÈÓ ÏL ÌÈÏk ÈL BÏ ÔÈ˜˙‰Ï CÈˆ ,˙eÁa80„Á‡ : «¬»ƒ¿«¿ƒ¿≈≈ƒ∆«ƒ∆»

Oa Ba ÁÈ„nL .ÌÈÏÁ Ba ÁÈ„nL  „Á‡Â , ∆≈ƒ«»»¿∆»∆≈ƒ«¬»ƒ

שם).80) (רש"י  סימן מהם באחד ועושה

.ËÈOÙÏ ÁahÏ eÒ‡Â81Oa‰ ÏÚ ÌÈÏÒk‰ ÏÁ ¿»««»ƒ¿…≈∆«¿»ƒ««»»
„Èa CÚÓ˙ÈÂ ,˜c ÏÁ‰ ÏÚL Ìew‰L ;B˙B‡Ï È„k¿≈¿»∆«¿∆««≈∆«¿ƒ¿«≈¿«

Áah‰82Oaa ÚÏaÈÂ ÏÁ‰ eÊÈÂ ,83ÌÈc‰ ÏÎÂ . ««»¿»«≈∆¿ƒ»««»»¿»«¿»ƒ
el‡‰84Ò‡ ‡Ï  eOÚ Ì‡Â ,Ô˙BOÚÏ eÒ‡ »≈»«¬»¿ƒ«¬…∆¡«
Oa‰85ÔÈkÓ ÔÈ‡Â .86ÔÈ„nÏÓ ‡l‡ ,‰OBÚ‰ ˙‡87 «»»¿≈«ƒ∆»∆∆»¿«¿ƒ

.‰OÚÈ ‡lL B˙B‡∆…«¬∆

לסחוף .81) שם: ממשמשת 82)בגמרא הטבח  שיד  כיון
אחר 83)בו. אבל חמים, שהם בעוד דוקא אומרים: יש

את  "וישימו כ) ט , (ויקרא כתוב  שהרי  מותר, שנצטננו
ה'תוספות' כתבו וכן (מגידֿמשנה). החזות" על החלבים

כן וכנראה אחר שם. היינו "טבח ", שכתב  רבינו דעת
(לחםֿמשנה). חמים שעוד ולא 84)ששחטו מולחים אין

יחתוך  לא חלבים בה שחתך סכין בשר, עם חלב  מדיחים
אסור  וכן בשר, בו ידיח  לא חלבים בו שהדיח  כלי  בשר, בה

הבשר. על הכסלים חלב  בדין 85)לפרוש חולקים ויש
קליפה  וצריך חלב  בלע  שהבשר וסוברים הכסלים, חלב 
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בליעה  שהיא רבינו ודעת הרשב "א). בשם (מגידֿמשנה
בשר  כדין הדחה אלא צריך אין ולפיכך ובטלה, מועטת

כזית 86)למליחה. אחריו שנמצא כטבח  מרדות, מכות
בהכ"א. רבינו שמסיים כמו שאין 87)חלב , משמע 

בהכ"א. ראה אותו, מעבירין

.ÎÔÈÁÏBÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ88˙‡ epnÓ ÈÒiL Ì„˜ Oa‰ ˙‡ ¿≈≈¿ƒ∆«»»…∆∆»ƒƒ∆∆
ÌÈÒÓ  ÁÏÓ Ì‡Â .ÔÈeÒ‡‰ ÔÈËeÁ‰ ˙‡Â ˙BÓew‰«¿¿∆«ƒ»¬ƒ¿ƒ»«¿ƒ»

eÁÏÓpL Á‡89BÈÒÓ  ‰Lp‰ „Èb Ô‰a ‰È‰ elÙ‡Â . ««∆ƒ¿¿«¬ƒ»»»∆ƒ«»∆¿ƒ
.ÏMÓe ÁÏÓpL Á‡««∆ƒ¿«¿«≈

וקרומות 88) חוטים שגם רבינו כאן משמיענו לכתחילה.
לטרוח  וצריך חלב , רק  ולא לכתחילה בשר עם למלוח  אסור

הבשר. מליחת לפני  שצריך 89)ולהסירם הרשב "א, ודעת
מפני והקרומות החוטין כל כנגד הבשר מן משהו להסיר

(מגידֿמשנה). בקליפה שאוסרים

.‡ÎËeÁ ÂÈÁ‡ ‡ˆÓÂ ,Oa‰ ˙BwÏ BkcL ÁaËÂ¿«»∆«¿¿««»»¿ƒ¿»«¬»
B˙B‡ ÔÈ„nÏÓ  Ìe˜ B‡90‡lL B˙B‡ ÔÈÈ‰ÊÓe ¿¿«¿ƒ«¿ƒƒ∆…

‰È‰ Ì‡ ,ÏÁ ÂÈÁ‡ ‡ˆÓ Ì‡ Ï‡ .ÔÈeq‡a ÏÊÏÊÈ¿«¿≈»ƒƒ¬»ƒƒ¿»«¬»≈∆ƒ»»
‰BÚOk91˙ÈÊk ÂÈÁ‡ ‡ˆÓ Ì‡Â .B˙B‡ ÔÈÈÚÓ  ƒ¿»«¬ƒƒ¿ƒƒ¿»«¬»¿«ƒ

˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ  ‰a‰ ˙BÓB˜Óa elÙ‡ ,ÏÁ≈∆¬ƒƒ¿«¿≈«ƒ««
˙ecÓ92ÔÓ‡ Áah‰L ÈtÓ .B˙B‡ ÔÈÈÚÓe93ÏÚ «¿«¬ƒƒƒ¿≈∆««»∆¡»«

.ÏÁ‰«≈∆

או 90) אותו" "מכין אמרו אחריו, חלב  שנמצא בטבח  שרק 
חוטין  אבל התורה, מן אסור שחלב  מפני  אותו" "מעבירין

(מג  אמרו לא - מדרבנן שאיסורם ידֿמשנה).וקרומות
ב .91) צג, תתן 92)חולין לא עור "לפני  על שעובר מפני 

זה  שלאו מפני  התורה, מן מלקות חייב  אינו אבל מכשול",
ללוות  נכונה, לא עצה לייעץ  כגון: דינים, כמה כולל
אין  איסורים, כמה הכוללים הלאווין וכל בריבית, ולהלוות
'ספר  שבכללות". "לאו נקרא כזה ולאו עליהם. לוקים

רצ "ח . ולאֿתעשה ט , שורש שם,93)המצוות' כחכמים
אחרי לחטט  טורח  שיש ואע "פ  באיסורין, נאמן אחד שעד
לפיכך  הוא, וחשוד נאמנותו את איבד והוא הואיל החלב ,
לנקות  שדרכו מפני  "טבח ", רבינו ונקט  אותו. מעבירין
ולפיכך  עליו", "וסומכים דבריו בראש שכתב  כמו הבשר,
שם  רש"י  כתב  וכן אותו, מעבירים אחריו חלב  מצאו אם

הבשר. לנקות הטבח  שדרך

ה'תשע"ט  כסלו  כ"ח חמישי יום 

   1 
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

.‡ÔÈB‰h‰ ‰iÁÂ ‰Ó‰a ‚‰B ‰Lp‰ „Èb2elÙ‡Â , ƒ«»∆≈ƒ¿≈»¿«»«¿ƒ«¬ƒ
,ÔÈLc˜Óe ÏÈÏLa ‚‰BÂ .Ô‰lL ˙BÙËe ˙BÏaƒ¿≈¿≈∆»∆¿≈ƒ¿ƒ¿À¿»ƒ
.ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L ÌÈL„˜ ÔÈa ÌÈÏÎ‡p‰ ÌÈL„˜ ÔÈa≈»»ƒ«∆¡»ƒ≈»»ƒ∆≈»∆¡»ƒ

ÏL CÈa ‚‰BÂeÒ‡ ÔÈ‡Â .Ï‡ÓO ÏL CÈe ÔÈÓÈ ¿≈¿»≈∆»ƒ¿»≈∆¿…¿≈»

L‡ :Ó‡pL ,„Ïa Ci‰ Ûk ÏÚL ‡l‡ ‰Bz‰ ÔÓƒ«»∆»∆«««»≈ƒ¿«∆∆¡«¬∆
Ûk‰ ÔÓ ‰ÏÚÓlL „Èb‰ ‡L Ï‡ .Ci‰ Ûk ÏÚ«««»≈¬»¿»«ƒ∆¿«¿»ƒ««
eÒ‡ BÈ‡  „Èb‰ ÏÚL ÏÁ ÔÎÂ ,BÙBÒ „Ú ‰hÓlLÂ¿∆¿«»«¿≈≈∆∆««ƒ≈»
ÈÓÈt‰ :Ô‰ ÔÈ„Èb ÈLe .ÌÈÙBÒ ÈcÓ ‡l‡3 ∆»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈ƒƒ≈«¿ƒƒ

‰Bz‰ ÔÓ eÒ‡  ÌˆÚÏ CeÓq‰4Blk ÔBÈÏÚ‰Â ,5 «»»∆∆»ƒ«»¿»∆¿À
Ì‰ÈcÓ eÒ‡6. »ƒƒ¿≈∆

  

טעמו   ג בתורה  התפרש  הנשה , גיד  אכילת איסור  בטע
פרטיו  את  ג קובע  זה   וטע יעקב ". יר  בכ נגע  כי  ..."
וג ימי של ביר  ג שנוהג  " הרמב כפסק  האיסור, של

.בשתיה נגע  שהמלא  חכמי כדעת שמאל, בשל
יעקב , של גבורתו  לזכרו" שהוא   הטע  במפרשי ומובא 
לישראל  רמז "שהוא  כתב  'וב 'חינו הקב "ה ". לו  שעשה  ונס 
בני ומיד   העמי מיד  בגלות רבות צרות שיעברו  שאע "פ
יעמוד  לעול אלא  יאבדו  שלא   בטוחי שיהיו  עשו ,
מאוד כללי  עניי  ע קשורה  זו  שהצלה  כלומר, ." זרע

בישראל.
 מעי בו  יש   עושי שאנו  לנס  זכר כל הלא  :להבי וצרי
 דר" הסדר ליל מעשה  כל  שעושי על־דר המאורע ,
 כל־כ וכללי  יסודי  לעניי והרמז הזכר ומדוע  חירות",
לנס  ממש  נוגע  שאינו  קט בפרט רק  מוזכר בישראל
 לעניי  שמתאי זכר הוא  הנשה  גיד  ואי ,מהמלא ההצלה 

ההצלה .
הפרטית  שההשגחה  הבעש "ט שיטת ידועה  : בהקדי ויוב
שלא  , הברואי כל על  ג אלא  המדבר מי על רק  לא  היא 
על  הפרטית שההשגחה  שסברו  ישראל מחכמי  כמה  כדעת
ופרט  פרט כל על ולא  הכללי  המי על היא   הברואי כל
אחד כל של ותנועה  תנועה  שכל הבעש "ט וסובר , שבה

הבריאה . של הכללית הכוונה  את משלימה  , מהפרטי
כל  כי  , שניה בי הבדל יש  הבעש "ט לשיטת  ג  אמנ
אמצעי אלא  הבריאה  ומטרת תכלית  אינ  הברואי
לישראל   העול את ומכי הבריאה , כוונת את  המשלי
הוא  בישראל ה '  שחפ נמצא  , העול נברא   שבשביל
הבריאה . כוונת להשלמת אמצעי   שה ולא  'עצמי ', רצו
הרי , מסויי בדבר ובוחר שכשרוצה  היא  הרצו תכונת
עקרת  כמו  ועל־דר־משל בשווה .  הפרטי בכל הוא  הרצו
ופרטי חפצי  כל על ומפקחת שיודעת שמלבד  הבית
חפצי פרטי  כל  ובנוס בבית, אצלה   הנמצאי  הדברי
ממש  כ הבית. הנהגת של הכללית במטרה  חלק   ה הבית
הרי , בה וחפצו  שרצונו  שכיו ישראל על הקב "ה  השגחת
 יוב ומכא . לה ונוגע  השיי ופרט פרט כל על שמשגיח 
ע יעקב  על המאורע  פרטי  של הזכרו נקבע  מדוע 
לרמז  המאורע , של לכאורה  שולי  בפרט המלא
וג ופרט, פרט בכל היא  ישראל על הפרטית שההשגחה 
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מושגחי  כול  ער ומיעוטי   כטפלי  הנראי  הדברי
שוה . באופ יתבר מאתו 

הנוגע בעניי הנס  זכרו הוקבע  לא  מדוע  קשה , קצת ועדיי
המאורע . של פרט שהוא  הנשה  בגיד  ורק  ההצלה , לכללות
תופס  במקצתו  "שהתופס  הוא   עצ לגבי  הכלל לומר: ויש 
בכל  עצמותו  בכל נמצא  עניי כל של  העצ כי  בכולו ",
ישראל  בני  לגבי  בהלכה  שמצינו  ועל־דר בשוה , חלקיו 
וא ונהרגנו   מכ אחד  לנו  "תנו  לישראל שאמרו   " ש "עכו
אחת  נפש   לה ימסרו  ואל  כול יהרגו  , כולכ נהרוג לאו 
ובזה  בכולו .  תופסי ישראל של חלק  בכל כי  מישראל",
 התוכ זהו  כי  הנשה , גיד  בעניי הנס  זכרו נקבע  מדוע  יוב
בעצ תופס  שכשהוא  לישראל הקב "ה  בי הקשר של
לכאורה , וצדדי  שולי  בעניי זכרו  וג כולו , את  תופסי
על  המיוחדת  הפרטית ההשגחה  עניי כללות את מבטא 

ישראל.
      

יאכלו 2) לא כן על הפסוק : מן זה דין ולמדו הטמאין. ולא
גידו  מותר שבשרו מי  ודרשו: הנשה. גיד את ישראל בני 
נאסר  יעקב  מבני  והלא יהודה ר' אמר שם: ובמשנה אסור.
לו: אמרו להם. מותרת טמאה בהמה ועדיין הנשה, גיד

במקומו. שנכתב  אלא נאמר והוא 3)בסיני  הארוך הגיד
כשהבהמה  חברתה ירך שכלפי  הצד ירך. של פנימי  בצד

פנימי . לה קורא הכף .4)מחוברת על גיד 5)שהוא
הקולית  את הסובב  העב  (=הבשר השופי  שבסוף  הקצר
הכף  על ומתפשט  ויורד אליה בעצם מחובר וראשו לרחבו.)
סמוך  הוא שם הירך ועצם הקולית חיבור למקום וכשמגיע 
הבשר  שתחת ירך של פנימי  בצד נכנס  ואילך ומשם לעצם
הגידין. לצומת התחתונה הארכובה עד הירך לאורך

הכף .6) בשר בתוך מובלע  אלא הכף  על שאינו

. Ûk‰ ÏÚL ÌB˜nÓ ÈÓÈt‰ ‰Lp‰ „ÈbÓ ÏÎB‡‰»≈ƒƒ«»∆«¿ƒƒƒ»∆«««
B‡ ÈÓÈt‰ „Èb‰ ‡MÓ B‡ BaÏÁÓ ÏÎ‡ Ì‡Â .‰˜BÏ∆¿ƒ»«≈∆¿ƒ¿»«ƒ«¿ƒƒ

˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ  ÔBˆÈÁ‰ ÏkÓ7eÚL ‰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‰ik ‡e‰L ÈtÓ , «ƒ∆≈¿«ƒ∆ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»
.dÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿»

סופרים.7) מדברי  איסור על ששמו 8)כעובר דבר שכל
נקרא  שמו, את אבד שלם וכשאינו שלם, כשהוא עליו
חתיכת  אלא גיד קרוי  אינו שלם כשאינו הנשה וגיד "בריה",

גיד.

.‚Ï‡ÓO ÏL „ÈbÓ ˙ÈÊÎe ÔÈÓÈ ÏL „ÈbÓ ˙ÈÊk ÏÎ‡9, »«¿«ƒƒƒ∆»ƒ¿«ƒƒƒ∆¿…
˙ÈÊk Ô‰a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ Ôlk ÌÈ„È‚ ÈL ÏÎ‡L B‡∆»«¿≈ƒƒÀ»««ƒ∆≈»∆¿«ƒ
(.„È‚Â „Èb Ïk ÏÚ ‰˜BÏ ‡e‰ ÔÎÂ) .ÌÈBÓL ‰˜BÏ ∆¿ƒ¿≈∆«»ƒ»ƒ

עצמה.9) בפני  ואכילה אכילה כל על כשהתרו ומדובר

.„BÏ ÔÈ‡L ÈtÓ ;‰Lp‰ „Èb ÌeMÓ Ba ÔÈ‡  ÛBÚ‰»≈ƒƒ«»∆ƒ¿≈∆≈
CÈ Ûk10BÎiL ÛBÚ ‡ˆÓ Ì‡Â .C‡ BÎÈ ‡l‡ , «»≈∆»¿≈»…¿ƒƒ¿»∆¿≈

,eÒ‡ BlL ‰Lp‰ „Èb  Ûk BÏ LiL ‰Ó‰a‰ CÈk¿∆∆«¿≈»∆≈«ƒ«»∆∆»

ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â11‰Ó‰a ÔÎÂ .12C‡ dÎÈ ÛkL ¿≈ƒ»»¿≈¿≈»∆«¿≈»»…
.ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ,eÒ‡ dlL ‰Lp‰ „Èb  ÛBÚ ÏLk¿∆ƒ«»∆∆»»¿≈ƒ»»

עגול.10) אינו אבל כף , לו שלא 11)שיש בעייא שהיא
הספק . על לוקין אין אבל מספק , ואסור בגמרא: נפשטה

בגמרא.12) נפשטה שלא בעייא זו גם

.‰ ÌÈ‡Óh‰ ‰iÁÂ ‰Ó‰aÓ ‰Lp‰ „Èb ÏÎB‡‰»≈ƒ«»∆ƒ¿≈»¿«»«¿≈ƒ
‰Ó‰a ‡l‡ ,‰‡ÓËa ‚‰B BÈ‡L ÈÙÏ ;eËt»¿ƒ∆≈≈ƒ¿≈»∆»ƒ¿≈»

˙zÓ dlkL13ÔÈ‡L ,dÙeb ‡MÓ ÏÎB‡k BÈ‡Â . ∆À»À∆∆¿≈¿≈ƒ¿»»∆≈
ÏÁÓ ÏÎ‡ Ì‡Â .e‡aL BÓk ,Oa‰ ÏÏkÓ ÌÈ„Èb‰«ƒƒƒ¿««»»¿∆≈«¿¿ƒ»«≈≈∆

dOaÓ ÏÎB‡k ‰Ê È‰  „Èb‰ ÏÚL14. ∆««ƒ¬≈∆¿≈ƒ¿»»

איסור 13) שאין משום לומר ואין המקרא. מן זה דין דרשו
בהמה  איסור על חל הגידין שנקשרו אחרי  שבא הנשה גיד
טומאה  איסור עליו אין רבינו לדעת שהרי  לו, שקדם טמאה

טמאה.14)כלל. בהמה משום וחייב 

.ÂÏL B‡ ‰ÙË ÏL B‡ ‰Ï ÏL ‰Lp‰ „Èb ÏÎB‡‰»≈ƒ«»∆∆¿≈»∆¿≈»∆
ÌÈzL iÁ  ‰ÏBÚ15eq‡a ÏÏÎpL CBzÓ .16‡L »«»¿«ƒƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿»

eq‡ ÂÈÏÚ ÛÒBÂ „Èb‰ Ìb ÏÏÎ ,zÓ ‰È‰L dÙeb»∆»»À»ƒ¿«««ƒ¿«»»ƒ
Á‡17. «≈

עולה.15) או טריפה או נבילה ומשום הנשה גיד משום
איסור.16) על חל כולל מוסיף ,17)ואיסור איסור זה אין

כולל. איסור אלא

.Ê‡lL „Ú ÂÈÁ‡ ËhÁÏ CÈˆ ‰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 ˙eLÎa ˜ÊÁÓe Lk Ì„‡ ‰È‰ Ì‡ ‡l‡ ; «»∆»ƒ»»»»»≈À¿»¿«¿
ÎBÓe BÓˆÚÏ ËÁBML ‡e‰19.ÔÓ‡Â ∆≈¿«¿≈¿∆¡»

כאן),18) משנה (מגיד לט : זרה בעבודה הדין מקור
מה"ג  ימ "ח  לוקחים אין בגמרא: הובאה שם, [תוספתא
המומחה, מן אלא וכו' דברים) שישה של תיבות (ראשי 
חשודים  ואינם כשרות בחזקת שהם אדם בני  פירוש:
ורק  הדברים, ששת בין נמנה לא ובשר איסורים, להאכיל
כאן  תפס  רבינו אבל בשר. נזכר נכרי  ידי  על לשלוח  בדין
היינו  "חתיכה", כתוב  "חלב " שבמקום התוספתא, גירסת
ודין  שם התוספות גירסת לפי  דג, חתיכת או בשר חתיכת
הראב "ד  השיג כ"ה, הלכה י "א בפרק  ולקמן דג]. כדין בשר
חוץ  איסורים על הארץ  עמי  נחשדו לא שהרי  רבינו, על

ובמ  הדברים ממעשרות, ששת שכל מבאר, שם משנה גיד
המומחה, מן אלא אותם לוקחים שאין בברייתא, שם שנמנו
ונראה  מהם. לוקחים אין ולכן בהם להקל הארץ  עמי  רגילים
כשר  אדם שיהיה ודורש ביותר רבינו החמיר שבבשר
בהלכות  זהיר אינו או בקי  אינו שמא כי  בכשרות ומוחזק 

אחר 19)שחיטה. ישחוט  בכשרות מוחזק  אינו אם אבל
ימכור. והוא

.Áı‡Ï ‰ˆeÁa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na20Ï‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿»»»∆¬»
ÏkÓ ÔÈÁ˜BÏ  Ï‡OÈÏ dlkL ÔÓÊa Ï‡OÈ ı‡a¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«∆À»¿ƒ¿»≈¿ƒƒ»

.Ì„‡»»
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או 20) גוי  עם חילוף  של חשש ויש הגויים בין שמעורבים
הגוי . מן שיקנו

.ËB‡ ‰Ï Oa ‡ˆÓÂ ,Oa kÓÏ ÔÓ‡p‰ ÁaË«»«∆¡»ƒ¿…»»¿ƒ¿»¿«¿≈»
ÌÈÓc‰ ˙‡ ÈÊÁÓ  B„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‰ÙË Oa21 ¿«¿≈»≈ƒ««»«¬ƒ∆«»ƒ

BÏ ÔÈ‡Â .B˙B‡ ÔÈÈÚÓe 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‡ ÔÈÈkÓ ÔÈ‡L∆≈«ƒƒ¿«¬ƒ¬≈»¿»»»
;eLÁ ÔBÓÓa BÓˆÚÏ ‰ÙË ‡ÈˆBÈÂ BÓˆÚÏ ËBÁLÈƒ¿¿«¿¿ƒ¿≈»¿«¿¿»»

‰ÓÚ‰ ‡Ïa ‰eLz ‰OÚ È‡ceL22. ∆««»»¿»¿…«¬»»

הבשר.21) שאכלו פי  על ספק 22)ואף  יש אם אבל
מועילה. תשובתו אין שהערים,

.ÈÈ‰  ı‡‰ ÈnÚÓ „Á‡ „Èa BÁlLÂ Oa Á˜Bl‰«≈«»»¿ƒ¿¿«∆»≈«≈»»∆¬≈
 ˙eLÎa ˜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 ÌÈÎBk „BÚÏ26. ¿≈»ƒ«»∆»«¬ƒ

של 23) הבשר את יקח  לא הגזל על חשוד שאינו כיוון
בזה  מרוויח  אינו ואם גוזלו, שהרי  באיסור, ויחליפו חבירו

לו. ולא חוטא אדם אין הרי  להחליף , לו נכרים 24)למה
נאמן  אחד שעד מקום שבכל לעבדים. לישראל שנמכרו

נאמנין. שפחה או עבד מקום 25)אפילו שבכל פי  על אף 
נאמנים  כאן אך נאמנים, העבדים אין תורה לאיסורי  שנוגע 

הגזל. על חשודים שאינם כלל.26)מפני  נאמן אינו שגוי 

.‡È˙Á‡Â ‰ËeÁL Oa ˙BÎBÓ 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‡aÓ  LÙc ÏÎc ;‰ Á‡ Cl‰  ««≈««»…¿»¿»≈≈À»
Lt29ÌÈÎBn‰  eÈ‰ Ì‡ .30ÌÈÎBk È„BÚ »≈ƒ»…«¿ƒ¿≈»ƒ

 Ï‡OÈ ÌÈÎBn‰  eÈ‰ Ì‡Â ,eÒ‡  ˙BÏÊÓe«»»¿ƒ»…«¿ƒƒ¿»≈
.zÓÀ»

קבועות 27) הן הנבלות ושל השחוטות של והחנויות
אסור. תורה של איסור וספק  השקול, כספק  זה והרי  במקומן

בא.28) מאין יודעים אנו הרוב ,29)ואין מן פירש כלומר,
אלא  שפירש ראינו כשלא ודווקא כשרה מחנות היינו
אם  ידענו ולא מחנות לקח  בפנינו אם אבל כך, מצאנוהו
חנות  או שחוטה מוכרת חנות הייתה לקח  שממנו המקום
במקום  הספק  שנולד מכיוון כקבוע  דינו נבלה, מוכרת

עיר.30)קביעות. אותה של

.È˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ „Èa ‡ˆÓp‰ Oa ÔÎÂ¿≈»»«ƒ¿»¿«≈»ƒ«»
Á˜Ï ÈnÓ Úe„È BÈ‡Â31Oa‰ ÈÎBÓ eÈ‰ Ì‡ , ¿≈»«ƒƒ»«ƒ»¿≈«»»

Ï‡OÈ32eÒ‡ Îe .‰Bz ÔÈc ‡e‰ ‰Ê .zÓ  ƒ¿»≈À»∆ƒ»¿»»¿
ÌÈÓÎÁ33„BÚ „Èa ÔÈa ˜eMa ÔÈa ,‡ˆÓp‰ Oa‰ Ïk ¬»ƒ»«»»«ƒ¿»≈«≈¿«≈

˙BÏÊÓe ÌÈÎBk34ÔÈËÁBM‰ ÏkL Èt ÏÚ Û‡ ,35ÏÎÂ »ƒ«»««ƒ∆»«¬ƒ¿»
Oa Á˜Bl‰ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .Ï‡OÈ ÔÈÎBn‰36 «¿ƒƒ¿»≈¿…∆»«≈«»»

Ôk Ì‡ ‡l‡ ,eÒ‡  ÔÈÚ‰ ÔÓ ÌÏÚÂ B˙Èa BÁÈp‰Â¿ƒƒ¿≈¿∆¿«ƒ»«ƒ»∆»ƒ≈

ÔÈÚ ˙ÚÈË Ba BÏ ‰È‰L B‡ ,ÔÓÈÒ Ba BÏ ‰È‰37‡e‰Â »»ƒ»∆»»¿ƒ««ƒ¿
.Ìe˙ÁÂ eˆ ‰È‰L B‡ ,‰Ê ‡e‰L È‡cÂ BÈkÓ«ƒ««∆∆∆»»»¿»

הבשר.32)הגוי .31) מוכרי  רוב  כבשר 33)כלומר,
העין. מן רב ,34)שנתעלם אסר לא גוי  ביד בנמצא

המשתמר  בחזקת שהייתה הואיל שם רש"י  פירש והטעם
אבל  כאן, למוכרה לו מכרו לא וטריפה שחטה לא והוא
החליפוהו. עורבים שמא נשמר] שאינו [=סתם, המונח  בשר
מפני העין מן שנתעלם בשר משום שאסור פוסק  רבינו אבל
שרב  ד, הלכה ז פרק  שקלים הירושלמי  סוגיית על שסומך
אופן. בכל להחמיר ראוי  לפיכך גוי , ביד בנמצא אף  מחמיר
להכריז  נוהגים אם בין חילוק  שיש מיישב  משנה  והכסף 
מותר  גוי  ביד נמצא הכריזו לא אם ואז טריפה שיש בעיר
הגמרא  סוגיית עוסקת זה ובכגון טריפה, אינו הסתם שמן
אפילו  כן ואם להכריז, מנהג שאין במקום כן שאין מה שם,
גוי ביד נמצא אפילו לפיכך טריפה, חשש יש הכריזו לא

מכריזין. שאין במקום מדבר ורבינו רק 35)אסור, ולא
בכשרות.36)רובם. שהוחזק  שכל 37)מאדם ומשמע 

תלמיד  אינו ואפילו בו לי  יש עין טביעות לאמר נאמן אדם
סומכין  אין באבידה אבל באיסורין, נאמן אחד עד כי  חכם,
כי הוא, משקר שמא בו לחשוד שאין חכם תלמיד על אלא

נאמן. אחד עד אין ממון בדברי 

.‚ÈeÏÙÂ ÈÏk‰ aLÂ ,Oa ˙BÎÈ˙Á ‡ÏÓ ÈÏÎ ‰Ïz»»¿ƒ»≈¬ƒ»»¿ƒ¿««¿ƒ¿»¿
Ô‰a BÏ ÔÈ‡Â ˙BÎÈ˙Á ‡ˆÓe ‡e ,ı‡Ï ˙BÎÈ˙Á‰«¬ƒ»»∆»»»¬ƒ¿≈»∆
:ÓBÏ LiL ;eÒ‡ ‰Ê È‰  ÔÈÚ ˙ÚÈË ‡ÏÂ ÔÓÈÒƒ»¿…¿ƒ««ƒ¬≈∆»∆≈«
‰ÊÂ ,ıL B‡ ‰iÁ ezb ÈÏka ‰È‰L Oa B˙B‡»»∆»»«¿ƒ¿»««»∆∆¿∆

.‡e‰ Á‡ Oa»»«≈

.„È‰‡‰a zÓ ‰Lp‰ „Èb38Ì„‡Ï zÓ CÎÈÙÏ . ƒ«»∆À»«¬»»¿ƒ»À»¿»»
‰Lp‰ „ÈbL CÈ ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚÏ ÁÏLÏƒ¿…«¿≈»ƒ«»»≈∆ƒ«»∆
ÔÈ‡Â ,Ï‡OÈ ÈÙa ‰ÓÏL Ci‰ 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 ÌÈÎBk „BÚÏ ‰pzÈ ‡Ï  ‰Îe˙Á Ci‰«»≈¬»…ƒ¿∆»¿≈»ƒ«»
,„Èb‰ ÏhiL „Ú Ï‡OÈ ÈÙa‰pnÓ ÏÎ‡È ‡nL ƒ¿≈ƒ¿»≈«∆ƒ…«ƒ∆»…«ƒ∆»

Ï‡OÈ42. ƒ¿»≈

במכירה.38) או כלומר,40)בשלימה.39)במתנה
יקנה  מישראל הגוי ] [=לידי  לידו באה שהירך שראה ישראל

ויאכל. הגוי הגיד.41)מן ניטל שישראל 42)אילו
ניכר. המקום אין כי  גידה. ניטל שכבר סובר הרואה

.ÂË‡Ï ,ÏÎ‡˙ ‡Ï :‰Bza Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk»»∆∆¡««»……«…
‰ÏÈÎ‡ eq‡ „Á‡  ÏÎ‡È ‡Ï ,eÏÎ‡È ‡Ï ,eÏÎ‡…̇¿……¿……«∆»ƒ¬ƒ»
e˙k‰ EÏ ËÙiL „Ú ,ÚÓLna ‰‡‰ eq‡ „Á‡Â¿∆»ƒ¬»»««¿»«∆ƒ¿…¿«»
EÈÚLa L‡ bÏ :Ó‡pL ,‰Ïpa EÏ ËtL C„k¿∆∆∆»«¿«¿≈»∆∆¡««≈¬∆ƒ¿»∆
ÏÎÏ ‰OÚÈ :Ba Ó‡pL ÏÁÎe ,dÏÎ‡Â ‰pzzƒ¿∆»«¬»»«≈∆∆∆¡«≈»∆¿»
‡e‰L ‰t ÏÚaL ‰Bza Lt˙iL „Ú B‡ .‰Î‡ÏÓ¿»»«∆ƒ¿»≈«»∆¿«∆∆
ÔÓ ‡Â Ì„Â ÌÈOÓe ÌÈˆ˜L ÔB‚k .‰‡‰a zÓÀ»«¬»»¿¿»ƒ¿»ƒ¿»¿≈∆ƒ
ÈtÓ ‰‡‰a ÔÈzÓ el‡ ÏkL ,‰Lp‰ „È‚Â ÈÁ‰««¿ƒ«»∆∆»≈À»ƒ«¬»»ƒƒ

.‰ÏÈÎ‡a ÔÈeÒ‡ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ‰Ïaw‰««»»««ƒ∆≈¬ƒ«¬ƒ»
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.ÊË‡ÏÂ ‰‰ Ì‡ ,‰‡‰a eÒ‡ ‡e‰L ÏÎ‡Ó Ïk»«¬»∆»«¬»»ƒ∆¡»¿…
B‡ ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚÏ Ô˙ B‡ ÎnL ÔB‚k ,ÏÎ‡»«¿∆»«»«¿≈»ƒ«»

‰˜BÏ BÈ‡  ÌÈÏÎÏ43˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe .44, ƒ¿»ƒ≈∆«ƒ«««¿
ÔÈzÓ ÌÈÓc‰Â45zÓe ‰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 .ÌÈeÒ‡¬ƒƒ«≈∆∆¬≈∆¡«≈»∆¿»
‰Î‡ÏÓ47‰BÁÒ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ,CÎÈÙÏ .48˙BÏa ‡Ï ¿»»¿ƒ»≈ƒ¿»…ƒ¿≈

.ÌÈOÓa ‡ÏÂ ÌÈˆ˜La ‡ÏÂ ˙BÙËa ‡ÏÂ¿…ƒ¿≈¿…ƒ¿»ƒ¿…ƒ¿»ƒ

נאמר 43) יאכל לא ועיקר לאכילה דרכו מאכל שדבר מפני 
דבר  וכל הנאה, איסור גם בזה שנכלל אלא אכילה איסור על
כתקנו, אכילה דרך אלא הנאתו דרך אין לאכילה הראוי 
כדרך  אלא עליהם לוקין אין שבתורה איסורין כל ולמדנו:

עליו. לוקין ואין התורה מן אסור לפיכך כמו 44)הנאתן.
שיעור. זרה 45)חצי  עבודה מלבד הנאה איסורי  שחליפי 

ליהנות  לו אסור עצמו שהמוכר אומרים ויש מותרים,
מות  אחרים אבל משמע ,מדמיהם, רבינו ומדברי  רים,
בהם. מותר המוכר אם 46)שאפילו אבל עסק , לקבוע 

אמרה  התורה שהרי  לסחור, מותר איסור דבר לו נזדמן
לנכרי ". מכור "או מן 47)בנבילה ראייה מביא רבינו

סחורה  שאיסור מזה, ומוכח  לסחור. מותר שבחלב  התורה
אין  מדרבנן, הוא אם כי  התורה, מן הוא האסורים בדברים

בחלב . מלאכה התירה שהתורה ממה זה 48)ראייה דין
למלאכה, עומד ואינו באכילה אסור שהוא בדבר רק  נאמר
שהרי מותר, גמל או חמור כמו למלאכה שעומד מה אבל

לאכילה. בהם לחוש אין

.ÊÈ,Ô„ˆÂ ÌÈ‡ÓË ‚„Â ÛBÚ B‡ ‰iÁ BÏ encÊpL „iv‰««»∆ƒ¿«¿«»¿»¿≈ƒ¿»»
Ï‡ .ÔÎÓÏ zÓ  ÌÈB‰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 ÌÈÎBk „BÚ BÏÁL ÏÁa¿»»∆¬»≈»ƒ«»¿≈ƒ¿»≈

˙BÏÊÓe ÌÈÎBk È„BÚ‰ ˙BÈ‚e e‰‡B49‡ˆBiÎÂ ≈ƒ¿ƒ»¿≈»ƒ«»¿«≈
.Ô‰a»∆

לעשות 49) ומותר מדבריהם אסורים גויים וגבינת חלב  כי 
[ולמה  הסמוכה. בהלכה רבינו שמסיים כמו סחורה, בהם
כותב  והלא לחוד? גויים וגבינת חלב  דין רבינו משמיענו
מפני בסחורה? מותרים דרבנן איסורי  שכל יח , בהלכה
בהם  נתערב  שמא משום נאסרו גויים של וגבינות שחלב 
בסחורה, אסורין תורה איסורי  וספק  התורה, מן האסור דבר
אין  כי  הוא, והטעם בסחורה, שמותרים רבינו משמיענו לכן
איסור  עליהם וגזרו לכך רבנן חששו אלא גמור, ספק  זה

סחורה]. איסור לא אבל אכילה,

.ÁÈ‰Bz‰ ÔÓ Beq‡L Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê50eÒ‡  ∆«¿»…∆ƒƒ«»»
zÓ  Ì‰ÈcÓ Beq‡L ÏÎÂ ;‰BÁÒ Ba ˙BOÚÏ«¬¿»¿…∆ƒƒƒ¿≈∆À»

.B‡cÂa ÔÈa B˜ÙÒa ÔÈa ,‰BÁÒ Ba ˙BOÚÏ«¬¿»≈ƒ¿≈≈¿«»

סחורה.50) לעשות אסור איסור בספק  ואפילו

    
ומבושל;1) צלוי  הכחל וכסה; ניער ואם בחלב  בשר יבאר

בשר  לצרור מותר ואם נבלה; קיבת בעור המעמיד ודין
מעלים  ואם כרותח ; הוא אם מליח  אחת; במטפחת  וגבינה
ופת  בחלב ; העיסה לשין אם בשולחן; הגבינה עם העוף 
צנון; בה וחתך וחזר צלי  בה שחתך סכין הצלי ; עם שאפאה
גבינה  שאכל מי  כמך; של כד בצד מלח  של כד מניחין ואם

איפכא. או בשר אחריה יאכל אם

.‡ÔÓ BÏÎ‡Ï eÒ‡Â ,BÏMÏ eÒ‡  ÏÁa Oa»»¿»»»¿«¿¿»¿»¿ƒ
eÒ‡ BÙ‡Â ,B˙B‡ ÔÈB˜Â ,‰‡‰a eÒ‡Â ,‰Bz‰«»¿»«¬»»¿¿ƒ¿∆¿»
˙ÈÊk Ì‰ÈMÓ ÏMiL ÈÓe .ÔÈa˜p‰ Ïk Ù‡k¿≈∆»«ƒ¿»ƒƒ∆¿«≈ƒ¿≈∆¿«ƒ

„Á‡k2‰˜BÏ 3.Bn‡ ÏÁa È„b ÏM˙ ‡Ï :Ó‡pL , ¿∆»∆∆∆¡«…¿«≈¿ƒ«¬≈ƒ
ÏÎB‡‰ ÔÎÂ4ÏÁ‰Â Oa‰Ó ,Ì‰ÈMÓ ˙ÈÊk ¿≈»≈¿«ƒƒ¿≈∆≈«»»¿∆»»

„Á‡k eÏMa˙pL5ÏM ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,‰˜BÏ 6. ∆ƒ¿«¿¿∆»∆¿««ƒ∆…ƒ≈

משקה 2) שהוא חלב  משערים ואיך ביחד. והחלב  הבשר
ונותנן  זית ומביא משקין מלא כוס  מביא כזית? בשיעור
כזית. שיעור הוא לחוץ  היוצא המשקה לתוכו,

שם.3) כלוי  נהנה 4)שמצטרפים, אבל אוכל, רק  משמע 
הנאת  שעל בהנאה, התורה מן שאסור פי  על אף  לוקה אינו
ח  בפרק  למעלה ובחלב . בבשר אפילו לוקין אין איסור
לוקה. אינו הנאה מאיסורי  שהנהנה רבינו כתב  טז הלכה
שלא  הוא מאכל מדבר הנאה שכל משנה, המגיד ומנמק 
בחלב  מבשר הנהנה למה לשאול יש כן ואם הנאתן, כדרך
כמו  הנאתם, כדרך אפילו אסור בחלב  בשר הלא לוקה? אינו
שרבינו  כתב  משנה ובלחם י ? הלכה יד בפרק  לקמן שמבואר
הנאה  איסור שלומד קטו: בחולין יהודה בן כאיסי  סובר
הדין, מן עונשין ואין מערלה, וחומר בקל בחלב  בבשר
נאמרו  שלא עבירות על הגוף  ענשי  מטילין אין כלומר,
בספר  אמנם וחומר. מקל נלמדו אלא בתורה, בפירוש
פרשת  המכילתא כדברי  רבינו כתב  קפו, לאֿתעשה המצוות
שלש  בתורה שנכפל ממה הנאה איסור שלמדנו משפטים,

אמו". בחלב  גדי  תבשל "לא הפסוק  שלא 5)פעמים
קח . שם בישול, דרך אלא תורה אחרים 6)אסרה אלא

בישלו.

.e˙k‰ ˜˙L ‡Ï7ÈtÓ ‡l‡ ‰ÏÈÎ‡‰ Ò‡lÓ …»««»ƒ∆¡…»¬ƒ»∆»ƒ¿≈
ÔÈ‡Â ,eÒ‡ BÏeMa elÙ‡Â :ÓBÏk .ÏeMa‰ Ò‡L∆»««ƒ¿««¬ƒƒ»¿≈
Á‡Ó ˙a‰ Ò‡lÓ ˜˙ML BÓk .B˙ÏÈÎ‡ ÓBÏ CÈ»̂ƒ«¬ƒ»¿∆»«ƒ∆¡…««≈««

.˙a‰ ˙a Ò‡L∆»««««

בשר 7) שהאוכל הקודמת, בהלכה שכתב  למה ביאור זה
ורק  בתורה מפורש אינו אכילה איסור והלא לוקה בחלב 
שאכילה  כתב , ולזה לוקה? ומדוע  התורה ממדות נדרשת
הוא  תבשל" "לא הפסוק  ופירוש הבישול, באיסור נכללת
באיסור  כמו האכילה, לומר צריך ואין אסור הבישול שאף 
ואין  הבת. בזה ונכללה הבת בת רק  כתבה שהתורה הבת
הדין, מין עונשין אין ולומר וחומר קל מידת בכך לראות
וראה  בעלמא". מילתא "גילוי  נקרא זה התלמוד ובלשון

ו. הלכה ביאה איסורי  מהלכות ב  פרק 

.‚‰B‰Ë ‰Ó‰a Oa ‡l‡ ‰Bz‰ ÔÓ eÒ‡ ÔÈ‡≈»ƒ«»∆»¿«¿≈»¿»
ÏÁa È„b ÏM˙ ‡Ï :Ó‡pL ,‰B‰Ë ‰Ó‰a ÏÁa«¬≈¿≈»¿»∆∆¡«…¿«≈¿ƒ«¬≈

Bn‡8ÏÏBk ‡e‰ È„‚e .9„ÏÂ ‰O‰ „ÏÂ BM‰ „ÏÂ ƒ¿ƒ≈¿««¿««∆¿«
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È„b Ó‡ ‡ÏÂ .ÌÈfÚ È„b Ó‡ÈÂ ËÙiL „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 ÔÈiÁ ÔÈ‡Â ,‰È‰a zÓe ,ÏM À»¿«≈À»«¬»»¿≈«»ƒ«¬ƒ»
ÏÁa Oa ÌeMÓ11. ƒ»»¿»»

קיג:8) חולין טמאה, בהמה להוציא נאמר 9)גדי  שם.
גדיי עורות "את נאמר, וכן העזים" גדי  את יהודה "וישלח 
אפילו  סתם, גדי  שנאמר מקום שבכל מכאן ולמדנו העזים"

במשמע . ורחל הנכון.10)פרה והוא אינו, אחרים בספרים
טמאה.11) בהמה איסור בו יש אלא

.„ÛBÚÂ ‰iÁ Oa ÔÎÂ12ÏÁa ÔÈa ‰iÁ ÏÁa ÔÈa , ¿≈¿««»»≈«¬≈«»≈«¬≈
zÓ CÎÈÙÏ .‰Bz‰ ÔÓ ‰ÏÈÎ‡a eÒ‡ BÈ‡  ‰Ó‰a¿≈»≈»«¬ƒ»ƒ«»¿ƒ»À»

BÏMÏ13ÈcÓ ‰ÏÈÎ‡a eÒ‡Â .‰È‰a zÓe ¿«¿À»«¬»»¿»«¬ƒ»ƒƒ¿≈
eq‡ È„ÈÏ e‡BÈÂ ÌÚ‰ eÚLÙÈ ‡lL È„k ,ÌÈÙBÒ¿ƒ¿≈∆…ƒ¿¿»»¿»ƒ≈ƒ
‰B‰Ë ‰Ó‰a Oa eÏÎ‡ÈÂ ,‰Bz ÏL ÏÁa Oa»»¿»»∆»¿…¿¿«¿≈»¿»

ÚÓLÓ ÔÈ‡ È‰L ,‰B‰Ë ‰Ó‰a ÏÁa14e˙k‰ «¬≈¿≈»¿»∆¬≈≈ƒ¿««»
eÒ‡ CÎÈÙÏ ,LnÓ Bn‡ ÏÁa È„‚ ‡l‡15Oa Ïk ∆»¿ƒ«¬≈ƒ«»¿ƒ»»¿»»»

ÏÁa16. ¿»»

עקיבא 12) כרבי  התורה, מן בחלב  בשר איסור בו אין
ממרים  בהלכות והרי  מקשה, משנה' ה'כסף  שם. במשנה
וכו' גדי  תבשל לא בתורה כתוב  "הרי  רבינו: כתב  ה"ט  פ "ב 
בהמה  בשר בין בחלב  בשר ולאכול לבשל אסר הכתוב  שזה
הפך  התורה, מן אסור חיה שבשר מפורש חיה", בשר בין

שתירץ . כאן משנה לחם ראה כאן, שכתב  אפילו 13)ממה
ששנינו  ומה לבד. באכילה אלא חכמים גזרו שלא מדרבנן,
ולאכול, לבשל הכוונה בחלב , לבשל אסור ועוף  חיה שבשר

אסרו. לא עצמו בישול כן 14)אבל יאמרו הם כלומר,
בחלב . בשר באיסור אפילו 16)באכילה.15)ויכשלו

ועוף . חיה בשר

.‰ÛBÚ ËÁBM‰Â .ÏÁa ÔÏÎ‡Ï zÓ  ÌÈ‚ÁÂ ÌÈ‚c»ƒ«¬»ƒÀ»¿»¿»¿»»¿«≈
˙BeÓb ÌÈˆÈa Ba ‡ˆÓÂ17.ÏÁa ÔÏÎ‡Ï zÓ  ¿ƒ¿»≈ƒ¿À»¿»¿»¿»»

מעורות 17) שהן פי  על ואף  וחלבון חלמון להן שיש
ואסור  בשר היא עדיין חלמון אלא לה אין אם אבל בגידין.
בשר, כדין בקדירה לבישול מליחה וטעונה בחלב , לאכלה
במגיד  ז הלכה ב  בפרק  עיין רשב "א. בשם משנה מגיד

שם. משנה

.ÂÔÈ‡  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‡ÈË ÈnÁa ÏMÓ‰Â ÔMÚÓ‰«¿À»¿«¿À»¿«≈¿∆¿»¿«≈»∆≈
ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ18ÏÁ ÈÓa Oa ÏMÓ‰ ÔÎÂ .19ÏÁa B‡ ƒ»»¿≈«¿«≈»»¿≈»»«¬≈

‰˙Ó20ÎÊ 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 ÏMÓ‰«¿«≈¿«≈»≈∆¿«≈»∆¿»»
BÏeMa ÏÚ ‰˜BÏ23ÌeMÓ B˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡Â , ∆«ƒ¿≈∆«¬ƒ»ƒ

eq‡ ÏÚ ÏÁ ÏÁa Oa eq‡ ÔÈ‡L ;ÏÁa Oa»»¿»»∆≈ƒ»»¿»»»«ƒ
‡ÏÂ ÏÏBk eq‡ ‡Ï Ô‡k ÔÈ‡L ,ÏÁ eq‡ B‡ ‰Ï¿≈»ƒ≈∆∆≈»…ƒ≈¿…

ÛÈÒBÓ eq‡24.˙Á‡ ˙a eq‡ ‡ÏÂ ƒƒ¿…ƒ«««

אם 18) האכילה על ולא תבשל לא משום הבישול על לא
עם  טבריה בחמי  מבושל וכן בחלב  שעשנו מעושן  אכל
מעושן  בישול. דרך אלא בחלב  בשר תורה אסרה שלא חלב ,
ומספק  בישול. חשוב  אם ה פרק  נדרים בירושלמי  היא בעיא
בישול  אינו טבריה בחמי  ומבשל עליו, לוקין ואין אסור
הלכה  ט  פרק  שבת בהלכות ששנינו כמו מלקות חיוב  לענין

פטור. טבריה בחמי  המבשל מן 19)ג: המתחמצים מים
פטור  הגבינה את שהוציאו אחרי  ונשארים הגבינה הקפאת
מדרבנן, אסור אבל כחלב  אינם חלב  שמי  מפני  לוקה, ואינו
בשר  לאכול אסור לן וקיימא חלב , ממי  עושים כותח  שהרי 

חלב 20)בכותח . להוציא אמו בחלב  קיג: שם בגמרא
משנשחטה  ולא אם להיות הראויה אמו שכתוב  שחוטה,

מתה. הדין והוא שאנו 21)(רש"י ) אלו כל אסור. אבל
אסור. אבל פטור הוא אמו בחלב  לוקה 22)ממעטים אבל

מתה. בחלב  נבלה אלא 23)משום לבשל נאסר לא שהרי 
ב  לענין לפיכך בלבד, בחלב  איסור בשר אלא כאן אין ישול

קיד. שם אחרון כלשון רבינו ופסק  שם. רש"י  בחלב , בשר
שלוקה  סוברים ושניהם אסי  ור' אמי  ר' כלל נחלקו שלא

אכילתו. על לוקה ואינו בישולו הלא 24)על תשאל, (ואם
בפירוש  שכתב  כמו מוסיף , נקרא הנאה שאיסור רבינו דעת
כשבישל  הנאה איסור ניתוסף  וכאן ג פרק  כריתות המשניות
בחלב ? בשר איסור חל לא ולמה בחלב  הנבילה או החלב 
(ראה  בחלב  בשר הנאת על לוקין שאין שמפני  לומר, יש
איסור  כל כי  באכילה, גם כאן מלקות חיוב  אין א) הלכה
טפל  יהא ולא הנאה, איסור שניתוסף  מתוך בא האכילה
רבינו  מבאר הנ"ל המשניות ובפירוש העיקר. מן חמור
בבשר  הנאה שאיסור שמכיון ואומר, דבר של טעמו בעצמו
אכילה, איסור חל לא אם לפיכך אכילה, באיסור כלול וחלב 
כאן  ואין בהנאה ומותר עליו בחלב  בשר שם נקרא לא
בהנאה" "מותר כתב  ולא כאן רבינו מדסתם אבל "מוסיף ",
שאסור  משמע  טמאה, בהמה בשר גבי  ג בהלכה שכתב  כמו
כידוע  המשניות. שבפירוש מדבריו בו חזר וכנראה בהנאה.
המשניות, לפירוש המנוגדים החזקה ביד המקומות הם רבים

בצעירותו). שחיבר

.ÊÏÈÏL ÏMÓ‰25iÁ  ÏÁa26Ï‡ .BÏÎB‡‰ ÔÎÂ . «¿«≈¿ƒ¿»»«»¿≈»¿¬»
‡ÈÏL ÏMÓ‰27ÔÈ„È‚Â BÚ B‡28ÈwÚÂ ˙BÓˆÚÂ «¿«≈ƒ¿»¿ƒƒ«¬»¿ƒ»≈

ÌÈ˜29ÔÏÎB‡‰ ÔÎÂ .eËt  ÏÁa ÌÈk‰ ÌÈÙÏËe «¿«ƒ¿»«ƒ»«ƒ¿»»»¿≈»¿»
.eËt »

גדי .26)עובר.25) נקרא כן גם מפני27)ששליל
יח . הלכה ד פרק  רבינו כתב  וכן לאכילה ראויה שאינה

כדין 28) עור ודאי  אלא שם, בברייתא נזכר לא קיד. שם
מקום. בכל אותם שמשוה ועצמות בברייתא 29)גידים

עיקרי כאן כתב  ולמה שם רבינו כתב  וכן קרנים, שם,
לחלוחית  כל בהם ואין שם יבשים שקרנים אפשר קרנים?
הדקים  עיקריהם שהכוונה כתב , ולכן להשמיענו. צריך ולא
שהרי בקשה, מדובר עור אבל הרכים, בטלפים כתב  וכן

כבשר. דינם רכים עורות

.ÁCB˙Ï ÏÙpL ÏÁ B‡ ÏÁ‰ CB˙Ï ÏÙpL Oa»»∆»«¿∆»»»»∆»«¿
ÌÚË Ô˙Ba BeÚL  BnÚ ÏMa˙Â Oa‰30?„ˆÈk . «»»¿ƒ¿«≈ƒƒ¿≈««≈«
˙Á˙B ‰„˜Ï ‰ÏÙpL Oa ÏL ‰ÎÈ˙Á31ÏÁ ÏL ¬ƒ»∆»»∆»¿»ƒ¿≈»««∆»»
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קלז                 
         

ÈÎp‰ 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 ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . ¬»«∆¿»ƒ¬ƒ∆»«¿ƒ∆
‰ÚÏaL ÏÁ ËÏÙzL Ì„˜ ‰ÎÈ˙Á‰34‡Ï Ì‡ Ï‡ ; «¬ƒ»…∆∆ƒ¿…»»∆»¿»¬»ƒ…

d˙B‡ ÌÈÚLÓ  ˜lÒ35ÌÈMLa36ÏÁ‰L ÈtÓ , ƒ≈¿«¬ƒ»¿ƒƒƒ¿≈∆∆»»
ÏÁ‰ ‡L ÌÚ Ú˙Â ‡ˆÈ Ò‡Â da ÚÏpL37. ∆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
נכרי32) 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 שהרי33)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 ואי37)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

.ËOa ÏL ‰„˜ CB˙Ï ÏÁ ÏÙ38˙‡ ÔÈÓÚBË  »«»»¿¿≈»∆»»¬ƒ∆
‰ÎÈ˙Á‰39ÏÁ 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 ÔÈÚLÓe .‰ÎÈ˙Á41LiL ÏÎa ‰È‰ Ì‡ : ¬ƒ»¿«¬ƒ¿À»ƒ»»¿»∆≈

È„k ÔÈÏz‰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‰44zÓ ‡M‰Â ,45. «¬ƒ»¬»¿«¿»À»

בשר.38) של אחת חתיכה על נכרי ,39)כלומר, כלומר,
למעלה. בגמרא 40)כמבואר שבלעה, החלב  את ותפלוט 

אסור". לסוחטו "אפשר נעשית 41)שם: עצמה שהחתיכה
החתיכות. כל ואוסרת איסור חתיכת וטעימה 42)כולה

לעמוד  אפשר ואי  אוסר עצמו הבשר שהרי  מועילה, אינה
בבשר. בשר טעם כמו 43)על ואחד ששים יהיה וביחד

בה 44)שבארנו. שהיה כיון אסור, דבר נעשית כבר שהיא
נעשית  "חתיכה והפוסקים: התלמוד בלשון חלב , טעם

זה. במשפט  נשתמש ולהלן ששים 45)נבילה", אין ואם
אסור. הכל

.È‰„w‰ ˙‡ Ú ‡lLa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…ƒ≈∆«¿≈»
‰lÁza46ÛBqÏ ‡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 BÊ51eLiL „Ú dlk ‰„w‰ ˙‡ ¬ƒ»»«≈∆«¿≈»À»«∆»

ÏÁ ÌÚË dlk ‰„wa LÈ Ì‡ .Ïk‰ Ú˙ÈÂ52 ¿ƒ¿»≈«…ƒ≈«¿≈»À»««»»
ÈÎ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ .˙zÓ  Â‡Ï Ì‡Â ,‰eÒ‡¬»¿ƒ«À∆∆ƒ…ƒ¿»»¿ƒ

ÂÈÏÚ CÓÒÂ ÌÚËiL53Oa ÔÈa .ÌÈMLa ÌÈÚLÓ  ∆ƒ¿«¿ƒ¿…»»¿«¬ƒ¿ƒƒ≈»»
 ÌÈMMÓ „Á‡ ,Oa CB˙Ï ÏÁ ÔÈa ÏÁ CB˙Ï¿»»≈»»¿»»∆»ƒƒƒ

.eÒ‡  ÌÈMMÓ ˙BÁt ,zÓÀ»»ƒƒƒ»

אינו 46) והחלב  עצמו בפני  נפרד כדבר החתיכה זאת הרי 
משערים, לבדה בה ולפיכך ולמרק  החתיכות לשאר מפעפע 
החתיכה  כל נעשית החלב  כנגד ששים בחתיכה אין ואם

הניעור 47)כנבלה. זה החתיכה, זאת נאסרה שכבר אחר
מה  כל ואוסרת חוזרת שנאסרה שהחתיכה לכך, גורם
כלל  ניער לא שאם כנגדה, ששים בכולה אין אם שבקדרה
נפרד, כדבר שהיא מכיון הקדירה, לתוך כלום פולטת אינה
החתיכות  שאר אין זה שמטעם למעלה, שאמרנו כמו

החלב . טיפת את לבטל בתחלה.48)מצטרפות
או 49) ינער אם שמספיק  כתב , צב  סימן דעה ביורה והטור

כבר  מלנער כך אחר פסק  ואפילו נפילה בשעת מיד יכסה
כאן  משנה ובכסף  ונתבטל, שבקדירה מה בכל הטעם נתערב 

כך. רבינו דעת שגם טעם 50)מפרש, נותנת הטיפה אם
הכל  בכולה, טעם ליתן כדי  בה אין ואם אוסרת, הקדרה בכל
חתיכה  באותה טעם ליתן כדי  בה שיש פי  על אף  מותר
באותה  נפילה בשעת מיד כיסה או שניער שכיון לבדה,

אחת. כחתיכה שבקדרה דבר כל נעשה מיד 51)שעה
חתיכה  איזו על השגיח  ולא לקדירה הטיפה נפילת כשראה
שבקדרה  מה כל מצטרף  ובזה לכסות או לנער ימהר נפלה

החלב . את נכרי .52)לבטל הלשון 53)יטעום מזה
שעליו  ארמאה" "קפילא אלא נאמן, נכרי  כל שלא משמע 
ח , בהלכה למעלה שנתבאר למה מנוגד וזה סומכים אנו

עיון. וצריך

.‡È.ÏÁ da ÏMÈ ‡Ï  Oa da ÏMaL ‰„¿̃≈»∆ƒ≈»»»…¿«≈»»»
ÌÚË Ô˙Ba  ÏMa Ì‡Â54. ¿ƒƒ≈¿≈««

שם.54) גמרא בששים, משערים אין ואם טועם נכרי  יש אם

.ÈÏÁk‰55ÌÈÙBÒ ÈcÓ eÒ‡56Oa 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˙ka60zÓ  ÏÁ ˙ÈÁeÏÁÏ Ba ‡L ‡lL „Ú «…∆«∆…ƒ¿««¿ƒ»»À»
‰pË˜ ÏL ÔÈa ,BÚ˜ ‡lL ÏÁÎe .Oa‰ ÌÚ BÏMÏ¿«¿ƒ«»»¿»∆…¿»≈∆¿«»

‰˜È‰ ‡lL61Ì‡Â .BÏMÏ eÒ‡  ‰ÏB„b ÏL ÔÈa ∆…≈ƒ»≈∆¿»»¿«¿¿ƒ
BÓˆÚ ÈÙa BÏMe Ú62BÏMa Ì‡Â ;BÏÎ‡Ï zÓ  »«ƒ¿ƒ¿≈«¿À»¿»¿¿ƒƒ¿

Á‡ Oa ÌÚ63B˙B‡ ÔÈÚLÓ 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 
די59)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'
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קלח                
         

וזה  מדרבנן, רק  אסור שחוטה חלב  ממנו ויצא נסחט 
שם) (רש"י  מותר סופרים מדברי  אפילו פירש ולא שמובלע 
פסק  כאן אבל אחרון, כלשון לפסוק  רבינו של דרכו (אמנם

כמותו). בברייתא ששנינו מפני  ראשון ולא 63)כלשון
אנו 64)קרעו. אין כי  ממנו, שיצא בחלב  רק  לא הכחל כל

צז. שם פלט , חלב  כמה יש 65)יודעים אם כלומר,
עצמו  הכחל את גם מצרפים הכחל, נגד ותשעה חמשים
הואיל  רבינו: מבאר יח  הלכה טו ובפרק  בששים. ומתבטל
ויש  בשיעורו. הקלו שביארנו, כמו מדבריהם, והכחל
לפיכך  שבו, החלב  אלא אוסר הכחל שלא מפני  מפרשים,
(רבו  החלב . את לבטל מצטרף  בשר, שהוא עצמו הכחל
פירושו  כפי  רבינו, של ודעתו כחל, של בסוגיא הפירושים
קריעה  לצלי  צריך לכתחילה היא: כאן, משנה המגיד של
וטחו  וערב  שתי  קריעה צריך לבדו אפילו ולבישול ומירוק ,
בלא  אפילו לבדו בישלו בין צלאו בין ובדיעבד בכותל,
שתי קרעו ולא בשר עם בשלו אם אבל מותר, כלל קריעה

נגדו). שישים אין אם אוסר בכותל, וטחו וערב 

.‚È„ˆÈk66ÌÈML BÓk ÏÁk‰ ÌÚ Ïk‰ ‰È‰ Ì‡ ? ≈«ƒ»»«…ƒ«¿»¿ƒƒ
eÒ‡ ÏÁk‰  ÏÁka67‰È‰ Ì‡Â ;zÓ ‡M‰Â , «¿»«¿»»¿«¿»À»¿ƒ»»

Ck ÔÈe Ck ÔÈe .eÒ‡ Ïk‰  ÌÈMMÓ ˙BÁÙa68, ¿»ƒƒƒ«…»≈»≈»
Ba ÔÈÚLÓe ,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 ÔÈÚLÓ ÔÈ‡Â . «¬»«¬ƒ»»¬»¿≈¿«¬ƒ∆»

‡e‰L ˙BÓk71‰È‰L ˙BÓk ‡Ï ,ÏMa˙pL ˙Úa ¿∆¿≈∆ƒ¿«≈…¿∆»»
ÏÙpL ‰ÚLa72. ¿»»∆»«

הקודמת.66) ההלכה על נתן 67)מוסב  שהבשר מפני 
מפני מפרש: והר"ן שם. רש"י  הכחל, שבתוך בחלב  טעם

העין. ששים.68)מראית שאין ובין ששים שיש בין
הכחל.69) עם ביחד היא 70)ששים חכמים שאסרוה כיון

יצחק . ר' של מימרא שם ששים, עד צז:71)אוסרת שם
משערינן. הכמות 72)בדידיה הפרש את משערים אין

אלא  לפנינו, שהביאוהו השעה ובין הנפילה שעת שבין
במגיד  פירש כך לפנינו, שהוא כמו כמותו כל לפי  משערים

משנה.

.„ÈBÎ˙ÁL ÏÁk‰ ˙‡ ÔÈÏBˆ ÔÈ‡73ÔÓ [‰ÏÚÓÏ] ≈ƒ∆«¿»∆¬»¿«¿»ƒ
Oa‰74zÓ Ïk‰  e‰Ïˆ Ì‡Â ;„etLa75. «»»¿«¿ƒ»»«…À»

הקודמת.73) בהלכה ראה לצליה, כחל כדין שקרעו כלומר,
מן 74) חלב  נוטף  שעדיין לכתחילה אסור שחתכו פי  על אף 

מותר  וטחו, וחתכו ובקרעו קיא.) (שם הבשר על הכחל
משנה). (כסף  הבשר מן למעלה שם.75)אפילו כמרימר

נבלע  ודאי  החלב  הרי  אומרים ואין הבשר אפילו מותר הכל
גזרו  לא סופרים מדברי  איסורו שכחל כיון - ואסור בבשר

לכתחילה. אלא

.ÂËdaL ÏÁa dÏMaL ‰˜76BÈ‡L ;˙zÓ  ≈»∆ƒ¿»∆»»∆»À∆∆∆≈
˙ÙpËk ‡e‰ È‰ ‡l‡ ,ÏÁ77.ÌÈÚna ‰pzLÈ È‰L , »»∆»¬≈¿ƒ…∆∆¬≈ƒ¿«∆«≈«ƒ

בה.76) פירשא 77)המכונס  בה המכונס  "חלב  בגמרא:
פרש  כן גם צלול החלב  אם אפילו ומשמע  הוא". בעלמא

חלב  שם עדיין צלול שבחלב  תם רבינו כשיטת ולא הוא,
משנה). (כסף  ואסור עליו

.ÊË‰w‰ BÚa ‰Èb‰ „ÈÓÚ‰Ï eÒ‡78ÏL »¿«¬ƒ«¿ƒ»¿«≈»∆
ÌÚBË  „ÈÓÚ‰ Ì‡Â .‰ËeÁL79LÈ Ì‡ :‰Èb‰ ˙‡ ¿»¿ƒ∆¡ƒ≈∆«¿ƒ»ƒ≈

ÈtÓ .˙zÓ  Â‡Ï Ì‡Â ,‰eÒ‡  Oa ÌÚË da»««»»¬»¿ƒ«À∆∆ƒ¿≈
„ÈÓÚn‰L80,‡È‰ ‰ËeÁL ˙wL ,‡e‰ zn‰ c ∆««¬ƒ»»«À»∆≈«¿»ƒ

ÏÁa Oa eq‡ ‡l‡ Ô‡k ÔÈ‡Â81,Ô˙Ba BeÚML ¿≈»∆»ƒ»»¿»»∆ƒ¿≈
‰Ó‰e ‰ÙËe ‰Ï ˙˜ BÚa „ÈÓÚn‰ Ï‡ .ÌÚË««¬»««¬ƒ¿≈«¿≈»¿≈»¿≈»
 BÓˆÚ ÈÙa eÒ‡‰ c „ÈÓÚn‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰‡ÓË¿≈»ƒ¿««¬ƒ»»»»ƒ¿≈«¿
.ÏÁa Oa ÌeMÓ ‡Ï ,‰Ï ÌeMÓ ‰Èb‰ ‰Ò‡∆∆¿»«¿ƒ»ƒ¿≈»…ƒ»»¿»»
,˙BÏÊÓe ÌÈÎBk È„BÚ ˙È‚ eÒ‡ ‰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

.ÊÈÚ˙‰e ,zÓ BcÏ ÏÁ‰Â ,zÓ BcÏ Oa‰«»»¿«À»¿∆»»¿«À»¿ƒ¿»≈
ÌÈc ‰na .Ì‰ÈL eÒ‡È  ÏeMa È„È ÏÚ Ô‰ÈL¿≈∆«¿≈ƒ≈»¿¿≈∆«∆¿»ƒ

Ì‰ÈL eÏMa˙pL ?ÌÈeÓ‡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««»»
‰Èb‰ ÁÈ„Óe89.ÏÎB‡Â ≈ƒ««¿ƒ»¿≈

תורה".82) אסרה בישול "דרק  קח . שם גמרא
כבישול.83) הוא והרי  עו.84)שבולע , פסחים כשמואל

הרי חם שלמטה וכיון גובר), (התחתון גבר תתאה שסובר
באיסורים, כרב  הלכה מקום שבכל פי  על ואף  בולע . הוא
שם. בברייתא כמותו ששנינו כשמואל הלכה כאן

שעליו,85) החם את מקרר למטה שהוא הצונן אשר שעד
קליפה. כדי  עד מתפשטת והבליעה המצונן קצת החם בולע 
אותו  לקלוף  שאפשר דבר שהוא קליפה צריך הבשר ורק 

מותר. קליפה בו שייך שאין החלב  את 86)אבל להסיר
(שם). הבשר על בעין שיש בצונן 87)החלב  שצונן מפני 

יאכל  שמא חוששין ואין וכו' לצרור מותר הדחה מספיקה
(רדב "ז). קלה טירחה שהיא מפני  הדחה, שם 88)בלי 

בעי ". לא מי  "הדחה שייך 89)בסוגיא: שלא חלב  וגבי 
למעלה. שנתבאר כמו ומותר דבר שום צריך אין הדחה בו

.ÁÈÏÎ‡ BÈ‡L ÁÈÏÓ90‡e‰ È‰  BÁÏÓ ˙ÓÁÓ »ƒ«∆≈∆¡»≈¬«ƒ¿¬≈
Á˙Bk91‡e‰L ˙BÓk ÏÎ‡ Ì‡Â .92Á˙ek‰ BÓk ,93 ¿≈«¿ƒ∆¡»¿∆¿«»

Á˙Bk BÈ‡94. ≈¿≈«

מלח 90) מרוב  להאכל נוח  שאינו לשימור, בשר כמליחת
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קלט                 
         

במים. אותו ומדיחים ששורים עד ופולט 91)שבו ובולע 
הדחה.92)ואוסר. שמליח 93)בלא פי  על אף  שנאכל

נאכל  הרי  כותחא "האי  קיב . שם הוא הגמרא ולשון הוא.
מליח  והוא חלב  של נסיוב  בו יש כותח  הוא". מלחו מחמת

בו. לטבל הדחה 94)ועשוי  או קליפה שצריך כצונן והוא
יז. בהלכה כמבואר

.ËÈBa LiL Á˙eÎÏ B‡ ÏÁÏ ÏÙpL ËeÁL ÛBÚ»∆»«¿»»¿»∆≈
ÏÁ95zÓe BÁÈ„Ó  ‡e‰ ÈÁ Ì‡ :96 ÈÏˆ Ì‡Â ; »»ƒ«¿ƒÀ»¿ƒ»ƒ

BÙÏB˜97ÌÈÁÏt ÌÈÁÏt Ba eÈ‰ Ì‡Â .98‰È‰L B‡ , ¿¿ƒ»¿»ƒ¿»ƒ∆»»
ÔÈÏ˙a Ïa˙Ó99‰Ê È‰  Á˙eÎÏ B‡ ÏÁÏ ÏÙÂ , ¿À»¿«¿ƒ¿»«¿»»¿»¬≈∆

.eÒ‡»

מלחו 95) מחמת שנאכל כיון הוא מליח  שהכותח  פי  על אף 
כצונן. הוא אלא כרותח  בצונן.96)אינו צונן כדין

שאפילו 97) הרא"ש, בשם הביא צא סימן יו"ד יוסף  בבית
אומר  והר"ן ובולע . רך הוא כי  קליפה, צריך צונן צלי 
דעתו. נתבררה ולא סתם ורבינו חם. בצלי  עומדת שהגמרא

בקעים.98) בקעים מפרש: ורש"י  פילי " "פילי  שם בגמרא
היה 99) לכותח  וכשנפל לבלוע , נוח  אותו מרככים שהתבלין

שם). (רש"י  ונבלע  לבלוע  צמא

.ÎÛBÚ‰ ˙BÏÚ‰Ï eÒ‡100ÔÁÏM‰ ÏÚ ‰Èb‰ ÌÚ »¿«¬»ƒ«¿ƒ»««À¿»
ÂÈÏÚ ÏÎB‡ ‡e‰L101‰Ú Ïb‰ ÌeMÓ ‰Êb .102, ∆≈»»¿≈»ƒ∆¿≈¬≈»

È ‡nL‰Ê ÌÚ ‰Ê ÏÎ‡103ÏÁa ÛBÚ‰L Èt ÏÚ Û‡ . ∆»…«∆ƒ∆««ƒ∆»¿»»
ÌÈÙBÒ ÈcÓ eÒ‡104. »ƒƒ¿≈¿ƒ

מקולי100) זו שהלכה שאוסרים, הלל וכבית קד: שם משנה
הלל. בית ומחומרי  שמאי  שמסדר 101)בית שלחן אבל

שם). (משנה חושש ואינו זה בצד זה נותן התבשיל את עליו
עבירה.102) לידי  הגבינה.103)מביא עם העוף 
כאן 104) ד. בהלכה כמבואר בלבד סופרים מדברי  כלומר,

שקרוב  תורה כשל לדבריהם חיזוק  עשו לו ובדומה זה בדין
גדי שאינו בהמה בשר גם ולאכול תורה איסור לידי  לבוא
של  מלשונו יוצא (רדב "ז). גדי  רק  נאמר שבתורה מפני 
ואכילתו  אכילתו משום עוף  העלאת היא שהגזירה רבינו
כאן  בגמרא אבל הגבינה, עם בהמה בשר אכילת משום
העלאה  משום עוף  של העלאה היא: שהגזירה משמע 
ואכילה  שהעלאה רש"י  ופירש בהמה, בשר של ואכילה

משנה). לחם (וראה אחת כגזירה נחשבות

.‡Î ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈÈkÓ ÌÈ‡L ÔÈ‡ÒÎ‡ ÈL¿≈«¿¿»ƒ∆≈»«ƒƒ∆∆∆
;‰Èb ‰ÊÂ ‰Ó‰a Oa ‰Ê „Á‡ ÔÁÏL ÏÚ ÔÈÏÎB‡¿ƒ«À¿»∆»∆¿«¿≈»¿∆¿ƒ»

.BnÚ ÏÎ‡iL È„k ‰Êa BaÏ Òb ‰Ê ÔÈ‡L ÈtÓƒ¿≈∆≈∆«ƒ»∆¿≈∆…«ƒ

.Î˙t‰ Ïk  LÏ Ì‡Â .ÏÁa ‰qÚ‰ ÔÈLÏ ÔÈ‡≈»ƒ»ƒ»¿»»¿ƒ»»««
‰eÒ‡105.Oa da ÏÎ‡È ‡nL ,‰Ú Ïb‰ ÈtÓ , ¬»ƒ¿≈∆¿≈¬≈»∆»…«»»»

ÔÈLË ÔÈ‡Â106‰ÈÏ‡a epz‰ ˙‡107Ïk  LË Ì‡Â . ¿≈»ƒ∆««¿«¿»¿ƒ»»
‰eÒ‡ ˙t‰108˜ÈqiL „Ú109ÏÎ‡È ‡nL ,epz‰ ˙‡ ««¬»«∆«ƒ∆««∆»…«

‰pL Ì‡Â .ÏÁ da110,˙k ‰È‰zL „Ú ˙t‰ ˙eˆa »»»¿ƒƒ»¿««««∆ƒ¿∆ƒ∆∆
Oa ‡Ï da ÏÎ‡È ‡lL È„k111ÏÁ ‡ÏÂ112È‰  ¿≈∆……«»…»»¿…»»¬≈
.zÓ ‰Ê∆À»

(רש"י ).105) במלח  לאכלה טחים.106)ואפילו
התנור 108)שומן.107) בקרקעית טעם נותן שהשומן

(רש"י ). בלחם טעם טעם 109)ונותן נאבד כבר הוסק  הא
ל: שם תורא",110)השומן, כעין "עבדינהו לו. שם

הפת. תבנית שינה דהיינו הרי "ף  לש 111)וכפירוש אם
בחלב . אליה.112)עיסה בשומן שטח  בתנור פת אפה אם

אחרת  עיסה ואפה הפת תבנית ושינה בחלב  עיסה לש ואם
מותר  אחרת בצורה הפת תבנית ושינה בשומן שטח  בתנור
יטעה  שמא חוששים ואין צורתה לפי  אחת כל לאכול

(רדב "ז).

.‚ÎÈÏv‰ ÌÚ d‡Ù‡L ˙t113ÌÚ Ô‡ÏvL ÌÈ‚„Â , «∆¬»»ƒ«»ƒ¿»ƒ∆¿»»ƒ
Oa‰114ÏÁa ÔÏÎ‡Ï eÒ‡ 115da eÏÎ‡L ‰Ú˜ . «»»»¿»¿»¿»»¿»»∆»¿»
Oa116eÏMe117ÔÏÎ‡Ï zÓ ÌÈ‚c‰ Ô˙B‡  ÌÈ‚c da »»ƒ¿»»ƒ»«»ƒÀ»¿»¿»

Á˙eÎa118. ¿»

(רדב "ז).113) בזה זה נוגעים ואינם אחד בתנור
בהדי114) דאטוי  "ביניתא עו: פסחים הגמרא לשון

"ריחא 115)בישרא". משום הטעם: מפרש שם רש"י 
טו  בפרק  ורבינו בו. יש ממשות הריח  פירוש: היא" מילתא
כדעת  כאן אוסר כן פי  על ואף  היא מילתא לאו ריחא פוסק ,
ריחא  האומרים לדעת שאפילו תתכב , סימן בחולין הרי "ף 
כמו  שזה א. טעמים: מכמה אסור כאן היא, מילתא לאו
שאפשר  מפני  מתירין, לו שיש דבר כמו זה  ב . לכתחילה,
ואפילו  במשהו אוסר מתירין לו שיש ודבר בשר, עם לאכלו

בו. יש משהו וריח  בטל אינו שבישלו 116)באלף  אפילו
בישלו  דוקא לומר יטעו שלא כדי  שאכלו, ונקט  בשר, בה

נ"ט . של בנו בן שהן מותר, קיא:117)במים בחולין
בקערה. הדגים נתבשלו אם הדין והוא "עלו",

והטעם:118) כמותו, הלכה פסק  שאביי  שם, כשמואל
טעמו  נותן שהבשר טעם, נותן בן טעם נותן שהוא משום
היתר. הכל ועדיין בדגים, טעם נותנת והקערה בקערה
ורק  בחלב . בשר נעשה ולא נ"ט , בר נ"ט  הפוסקים: בלשון
בפני מותר אחד שכל לפי  נ"ט , בר נ"ט  מותר וחלב  בבשר
דעה  יורה יוסף  ובית (רדב "ז איסורים בשאר לא אבל  עצמו,
נ"ט  בר נ"ט  הוא: והכלל והרשב "א). הר"ן בשם צה, סימן

אסור. - דאיסורא נ"ט  בר נ"ט  -מותר, דהיתירא

.„ÎÈÏˆ Oa da C˙ÁL ÔÈkÒ119da C˙ÁÂ ÊÁÂ , «ƒ∆»«»»»»ƒ¿»«¿»«»
ÔÈÙÈÁ ÌÈcÓ 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 
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צו). סימן חם,122)דעה בשר בחתך רק  וזה שם. בגמרא
שלא  מפני  הקישות, הדחת מספיקה צונן בשר בחתך אבל
מקליפה  פחותה (וגרידה הסכין. על הרבה שמנונית נדבקה
כולה  להינטל שתוכל כדי  קצת, עבה קליפה יז, שבהלכה

(ר"ן)). כאחת

.‰ÎCÓk ÏL „k „ˆa ÁÏÓ ÏL „k ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡123, ≈«ƒƒ«∆∆«¿««∆»»
epnÓ ‡BML ÈtÓ124ÁÏÓa Oa‰ ÏMÓ ‡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"י125)בשר,
מן  יפול אם שאפילו בגמרא, גירסתם לפי  מפרשים ותוספות
הכותח  ניכר במלח  אבל בששים, יבטל החומץ  לתוך הכותח 
אינו  שרבינו ברור, מתבטל. אינו ולפיכך במקומו הסמיך
והאי בעיניה לאיסורא איתיה האי  המשפט : את בגמרא גורס 

משנה). וכסף  ראב "ד (וראה בעיניה לאיסורא ליתיה

.ÂÎÏÎ‡Ï zÓ  ‰lÁz ÏÁ B‡ ‰Èb ÏÎ‡L ÈÓƒ∆»«¿ƒ»»»¿ƒ»À»∆¡…
ÂÈ„È ÁÈ„iL CÈˆÂ .„iÓ Oa ÂÈÁ‡126ÂÈt Áp˜ÈÂ127 «¬»»»ƒ»¿»ƒ∆»ƒ«»»ƒ««ƒ

ÂÈt Áp˜Ó ‰ne .Oa‰ ÔÈe ‰Èb‰ ÔÈa128˙Ùa ? ≈«¿ƒ»≈«»»«∆¿«≈«ƒ¿«
ÔÈÁp˜Ó Ïke .ÔËÏBt B‡ ÔÚÏBe ÔÒÚBlL ,˙BÙa B‡¿≈∆¬»¿»¿»«…¿«¿ƒ
ÔÈ‡L ,˙B˜È B‡ ÁÓ˜ B‡ ÌÈÓzÓ ıeÁ ,‰t‰ ˙‡∆«∆ƒ¿»ƒ∆«¿»∆≈

.‰ÙÈ ÔÈÁp˜Ó el‡≈¿«¿ƒ»∆

פה,126) הדחת היינו הלל, בית שאומרים מדיח  פירש רש"י 
ידים. הדחת היינו הלל, בית שאמרו "מדיח " מפרש ורבינו

קינוחו.127) וגם הפה הדחת גם צריך ורש"י  הרי "ף  לדעת
בסוגיא.128) שם

.ÊÎ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a Oa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na129; «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«¿≈»«»
B‡ ‰Èb‰ ÏÎ‡L Á‡ ÛBÚ Oa ÏÎ‡ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»«¿«««∆»««¿ƒ»
.ÌÈ„È ˙ÏÈË ‡ÏÂ ‰t‰ Áep˜ ‡Ï CÈˆ BÈ‡  ÏÁ‰∆»»≈»ƒ…ƒ««∆¿…¿ƒ«»«ƒ

אסור 129) בחלב  חיה שבשר פי  על אף  והדחה, קנוח  צריך
ההבדל  ומה ד. בהלכה רבינו שכתב  כמו סופרים מדברי  רק 
דומה  חיה שבשר משום לומר יש עוף , לבשר חיה בשר בן
בשם  משנה (כסף  כבהמה חיה עשו לכן בהמה, לבשר
תם  רבינו בשם כתבו עוף , ד"ה קד: שם ובתוספות הר"ן).
בחניכיים, נדבק  שאינו מפני  בלבד עוף  בשר התיר שאגרא

גבינה. אחריו לאכול אסור ולכן נדבק  חיה בשר אבל

.ÁÎÔÈa ‰Ó‰a Oa ÔÈa ,‰lÁza Oa ÏÎ‡L ÈÓƒ∆»«»»«¿ƒ»≈¿«¿≈»≈
ÛBÚ Oa130‰È‰iL „Ú ÏÁ ÂÈÁ‡ ÏÎ‡È ‡Ï  ¿«……««¬»»»«∆ƒ¿∆

˙Á‡ ‰cÚÒ eÚL È„k Ô‰ÈÈa131LL BÓk ‡e‰Â , ≈≈∆¿≈ƒ¿À»«∆∆¿¿≈
ÌÈpM‰ ÔÈa ÏL Oa‰ ÈtÓ ,˙BÚL132Ò BÈ‡L »ƒ¿≈«»»∆≈«ƒ«ƒ∆≈»

.Áep˜a¿ƒ«

כאן.130) האמור שיעור להמתין מר 131)צריך "אמר

סעודה  ובין אכילנא". אחריתא בסעודתא וכו' עוקבא
לנהוג לס  צריך שכן הרי "ף  וכתב  שעות. שש של הפסק  עודה

שש  לחכות עוף  בבשר גם ומחמיר בשיטתו הולך ורבינו
הזה. הבשר נתעכל שעות שש ששהה ולאחר שעות

לתינוק 132) להאכיל לעס  אלא בלע  לא אפילו זה ולטעם
הבשר  שטעם מפרשים ויש שעות. שש לחכות צריך כן גם
מותר  בלע  ולא לעס  אם ולדבריהם הזה. כשיעור בפה נמשך
וטור  משנה כסף  (וראה והדחה קינוח  אחרי  גבינה לאכול

פט ). סימן דעה יורה

   1 
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;

.‡eÓ‡L ÔÈeq‡ Ïk2‰iÁ LÙ ÈÈÓa Ô‰3LÈÂ . »ƒƒ∆»«¿≈¿ƒ≈∆∆«»¿≈
,L„Á‰ :Ô‰Â ,ı‡‰ ÚÊa ‰Bz ÏL ÌÈÁ‡ ÔÈeq‡ƒƒ¬≈ƒ∆»¿∆«»»∆¿≈∆»»

‰ÏÚ‰Â ,Ïh‰Â ,Ìk‰ È‡ÏÎÂ4. ¿ƒ¿≈«∆∆¿«∆∆¿»»¿»

הקודמים.2) הפרקים בבעלי ֿחיים 3)בתשעת כלומר,
שלהם. הגוף  לפי4)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 בעלי ֿחיים במיני 
בספר  ונתבארו וטמא, נותר פיגול, כגון - במוקדשין וכולם

עבודה.

.‰‡ez ÈÈÓ ‰MÓÁÓ „Á‡ Ïk ?„ˆÈk L„Á‰∆»»≈«»∆»≈¬ƒ»ƒ≈¿»
„Ïa5ÓÚ‰ ˜iL Ì„˜ BlL L„Á‰Ó ÏÎ‡Ï eÒ‡ ƒ¿«»∆¡…≈∆»»∆…∆∆ƒ¿«»…∆

‡Ï ÏÓÎÂ ÈÏ˜Â ÌÁÏÂ :Ó‡pL ,ÔÒÈa OÚ ‰MLa¿ƒ»»»¿ƒ»∆∆¡«¿∆∆¿»ƒ¿«¿∆…
eÏÎ‡˙6L„Á ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ ÏÎÂ .7ÓÚ‰ ˙˜‰ Ì„˜ …¿¿»»≈¿«ƒ»»…∆«¿»«»…∆

ÌB˜Ó ÏÎa ,‰Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ 8ı‡a ÔÈa ,ÔÓÊ ÏÎe ∆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 ,ÌÈÏLeÈa L„Á‰ z‰ÔÈ˜BÁ‰ ˙B11ÔÈzÓ À«∆»»ƒ»«ƒ¿«¿»¿ƒÀ»ƒ

˙BˆÁ Á‡12Á‡ „Ú Ba ÔÈÏvÚ˙Ó ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L , ««¬∆≈≈ƒƒ¿«¿ƒ«««
Blk ÌBi‰ Ïk  Lc˜n‰ ˙Èa ÔÈ‡L ÔÓÊe ;˙BˆÁ¬ƒ¿«∆≈≈«ƒ¿»»«À

‰Bz‰ ÔÓ eÒ‡13ÔÈOBÚL ˙BÓB˜na ,‰f‰ ÔÓfe . »ƒ«»«¿««∆«¿∆ƒ
OÚ ‰ÚL ÌBÈ Ïk eÒ‡ L„Á‰  ÌÈBË ÌÈÓÈ ÈL¿≈»ƒƒ∆»»»»ƒ¿»»»

ÚÏ „Ú ÔÒÈa14ÌÈÙBÒ ÈcÓ ,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,
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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"
(כסף ֿמשנה). אחרון שהוא כרבינא ופסק  שם: אמוראים

התורה"14) מן אסור "חדש סובר רבינו והרי  תאמר: ואם
ואםֿכן לארץ , בחוץ  יום אפילו הוא שמא הספק , מפני  אסור

איסור  ספק  שזה אמר ולא סופרים" "מדברי  אמר ולמה טז,
החודש, בקביעות אנו בקיאים שעכשיו לומר יש תורה?
שאנו  ומה לחודש, טז הוא שמא יז ביום מסופקים אנו ואין
מנהג  לשנות שלא כדי  הוא, ימיםֿטובים שני  עושים
סופרים  מדברי  רק  שאסור רבינו אומר לפיכך אבותינו,

שם.15)(רדב "ז). כרבינא,

.‚ÈÏ˜Â ÌÁÏ ÏÎB‡‰16ÏÓÎÂ17„Á‡ ÏkÓ ˙ÈÊk , »≈∆∆¿»ƒ¿«¿∆¿«ƒƒ»∆»
˙Bi˜ÏÓ LÏL ‰˜BÏ  „Á‡Â18ÈÏ˜Â ÌÁÏÂ Ó‡pL ; ¿∆»∆»«¿À∆∆¡«¿∆∆¿»ƒ

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .eÏÎ‡˙ ‡Ï ÏÓÎÂ19ÔzLÏML , ¿«¿∆……¿ƒƒ«¿»»¿∆¿»¿»
.‰fÓ ‰Ê ÔÈ˜eÏÁ ÔÈÂ‡Ïa¿»ƒ¬ƒ∆ƒ∆

באש.16) קלויים תבואה קלויות.17)גרעיני  שבלים
אחת 18) אלא לוקה אינו לאו ואם התראות, בשלש ודוקא

בידינו  וכלל אחד, בלאו נכללו ששלשתם ואע "פ  (רדב "ז).
שמצאו  מפני  לוקיןֿ כאן שבכללות", לאו על לוקין "אין
לחלק  שבאו ופירשו מיותרים, פסוקים ה) (כריתות חכמים
למדו". השמועה "מפי  רבינו שסיים וזה לאוין. לשלשה

המקרא 19) מן ברור יוצא שאינו לימוד כל לומר, רצונו
למדו  השמועה מפי  רבינו: אומר עליו, מסתמכים שחז"ל
בשורש  רבינו שכתב  מה וראה הרמב "ם). כללי  מלאכי , (יד

המצוות'. מ 'ספר תשיעי 

.„ÓÚ‰ ˙˜‰ Ì„˜ ‰LÈL‰L ‰‡ez Ïk20Û‡ , »¿»∆ƒ¿ƒ»…∆«¿»«»…∆«
˙zÓ  wL Á‡ ‡l‡ ‰Ó‚ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…ƒ¿¿»∆»««∆»«À∆∆

‰ÏÈÎ‡a21Á‡ ‰LÈL‰L ‰‡e˙e .ÓÚ‰ wMÓ «¬ƒ»ƒ∆»«»…∆¿»∆ƒ¿ƒ»««
‰ÚeÊ ‰˙È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÓÚ‰ wL22wL Ì„˜ ∆»«»…∆««ƒ∆»¿»¿»…∆∆»«

‰L ÏL ÓÚ‰ ˜iL „Ú ‰eÒ‡ BÊ È‰  ÓÚ‰»…∆¬≈¬»«∆ƒ¿«»…∆∆»»
ÌB˜Ó ÏÎa ‰Ê ÔÈ„Â .‰‡a‰23ÔÓÊ ÏÎe24.‰Bz‰ ÔÓ «»»¿ƒ∆¿»»¿»¿«ƒ«»

ב .20) ע , מנחות יונה כרבי  העומר, נקצר שכבר אע "פ 
קודם 21) השרישו אם שם, ומנחות מ "א, פ "א חלה משנה,

מתירן. העומר - במקומות 23)שם.22)לעומר [אפילו
ישראל]. שבארץ  מזמנים שונים וההשרשה הזריעה שזמני 

לטז 24) קודם שהשרישה תבואה קרב , העומר שאין אע "פ 
עד  השרישה שלא ותבואה לערב , בניסן ביז מותרת בניסן,

הבאה. לשנה בערב  בניסן יז עד אסורה בניסן, טז

.‰ÓÚ‰ Á‡ ‰LÈL‰L ‰‡ez25ÚÊÂ ,dˆ˜e , ¿»∆ƒ¿ƒ»««»…∆¿»»¿»«
‡a‰ ÓÚ‰ ˜ Ck Á‡Â ,Ú˜wa ÌÈhÁ‰ ÔÓ26 ƒ«ƒƒ««¿«¿««»»«»…∆«»

Ú˜wa ÌÈhÁ‰ ÔÈ„ÚÂ27˜ÙÒ el‡ È‰ 28ÔÈz‰ 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»«≈∆¿»«
˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe ,‰˜BÏ BÈ‡ 32˙ÏaL ÔÎÂ . ≈∆«ƒ«««¿¿≈ƒ…∆

LÈÏL ‰‡È‰L33Á‡ 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‰ ‡BiL „Ú ¬»ƒ¿≈«∆∆«∆»»…∆«»
ÓÚ‰ Ì„˜ ‰LÈL‰ È‰L ,‰eÒ‡ ‰È‰z ‡Ï37. …ƒ¿∆¬»∆¬≈ƒ¿ƒ»…∆»…∆

העבר.25) העומר התירה את 26)ולא מתיר שהיה
זרען. לולא (כסף ֿמשנה).27)החיטים הושרשו ולא

א 28) סט , במנחות היא בעיא מותרות, שנזרעו החיטים אם
איפשטא. ולא זרען.30)הבא.29)- זו 31)ולא והרי 

מתירן. ואינו הבא העומר קודם השרישו ולא חדשה, זריעה
תורה'.32) 'איסור ספק  כל בישול 33)כדין שליש

לא  ואם מתיר, והעומר פרי  כגמר חשוב  שזה הגרעינין,
ואין  תבואה ולא שחת כקוצר זה הרי  ועקרה, שליש הביאה

שם). (רש"י  מתיר שם.34)העומר כולה.35)בעיא,
שם.36) גמרא התוספת, אחר אחר 37)שהולכים והולכים

העיקר.

.ÂÈÈÓ B‡ ‰‡ez ÈÈnÓ ÔÈÓ ?„ˆÈk Ìk‰ È‡Ïkƒ¿≈«∆∆≈«ƒƒƒ≈¿»ƒ≈
˙B˜È38ÔÈa Ï‡OÈ ÚfL ÔÈa ,ÔÙb‰ ÌÚ eÚÊpL ¿»∆ƒ¿¿ƒ«∆∆≈∆»«ƒ¿»≈≈

ÈÎ ÚfL39b‰ ÚËpL ÔÈa Ô‰ÈÏ‡Ó eÏÚL ÔÈa ,ÔÙ ∆»«»¿ƒ≈∆»≈¬≈∆≈∆»««∆∆
˜i‰ CB˙a40.‰È‰e ‰ÏÈÎ‡a ÔÈeÒ‡ Ì‰ÈL  ¿«»»¿≈∆¬ƒ«¬ƒ»«¬»»

ÚÊz L‡ Úf‰ ‰‡ÏÓ‰ Lc˜z Ôt :Ó‡pL∆∆¡«∆ƒ¿««¿≈»«∆«¬∆ƒ¿»
˜Á˙z Ôt :ÓBÏk .Ìk‰ ˙‡e˙e41.Ì‰ÈL Ò‡˙Â ¿««»∆¿«∆ƒ¿«≈¿∆¡…¿≈∆

ובהנאה.38) באכילה אסור בגפן, אחד מין אפילו משמע 
חייב  שאינו ה"א, כלאים מהל' בפ "ה פסק  שרבינו ואע "פ 
וחרצן  ושעורה חיטה שיזרע  עד הכרם כלאי  זריעת על
אחד  מין רק  נזרע  אפילו לוקה אכילתם על יד, במפולת
ורדב "ז). (לחםֿמשנה מאליהם עלו ואפילו בכרם,

ב 'ירושלמי '39) זריעה. באיסור תלוי  האכילה איסור שאין
מפרש  כנראה בגויים", "נוהג שנינו: ה"ח , פ "א קידושין
גוי . של הוא הכרם אם ובין גוי  זרע  אם בין רבינו,

ה"ח .40) פ "א כלאים כתוב 41)'ירושלמי ' הפסוק  בראש
מהם  תתרחק  פן רבינו: ומפרש כלאים", כרמך תזרע  "לא
אכילה  איסור דרשו - א קטו, ובחולין שניהם. תאסור כי 
ונפלא  לשורפן, שתצטרך אש" "תוקד תקדש" "פן מן והנאה

רדב "ז). (וראה זו דרשה רבינו הביא לא למה הדבר

.Ê˙ÈÊk ÏÎB‡‰Â42ÔÈa ˜i‰ ÔÓ ÔÈa ,Ìk‰ È‡ÏkÓ ¿»≈¿«ƒƒƒ¿≈«∆∆≈ƒ«»»≈
‰Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ  ÌÈÚ‰ ÔÓ43ÔÈÙËˆÓ Ì‰ÈLe .44 ƒ»¬»ƒ∆ƒ«»¿≈∆ƒ¿»¿ƒ

.‰Ê ÌÚ ‰Ê∆ƒ∆

נלמד 42) אכילה שאיסור אכילה, לשון בו נזכר שלא אע "פ 
אכילה  שסתם אכילה, איסורי  כשאר שיעורו תקדש", מ "פן

(מכות 43)בכזית. בידינו הוא וכלל תקדש", "פן שנאמר
לאֿתעשה. – אל פן, השמר, ובמקבילות) אכל 44)יג, אם

שהכל  לכזית, מצטרפים - ענבים זית וחצי  ירק , זית חצי 
הוא. אחד איסור

.ÁÏ‡OÈ ı‡a eÚÊpL ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na45; «∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ¿¿¿∆∆ƒ¿»≈
ÌÈÙBÒ ÈcÓ Ìk‰ 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 Ìk‰«∆∆¿≈∆ƒ≈»¿≈«∆¡…»«

Lc˜Ó „ ‰Ê È‡Â ,Ò‡È48.Lc˜Ó BÈ‡ ‰Ê È‡Â ≈»≈¿≈∆»»¿«≈¿≈∆≈¿«≈
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קמב                
         

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 כלאי48)בדיני 

וטעונים  ובהנאה באכילה התורה מן שאסורים הכרם
תקדש". "פן הכתוב : לשון עלֿפי  שריפה,

.Ë˙Bt Ïk  ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡ ÚËBp‰ Ïk ?„ˆÈk ‰ÏÚ‰»»¿»≈«»«≈«ƒ««¬»»≈
ÌÈL LÏL ÔÏÈ‡ B˙B‡ ‰OBÚL49Ô‰ È‰ ÚËpMÓ ∆∆ƒ»»»ƒƒ∆»«¬≈≈

‰‡‰e ‰ÏÈÎ‡a ÔÈeÒ‡50ÌÈL LÏL :Ó‡pL , ¬ƒ«¬ƒ»«¬»»∆∆¡«»»ƒ
ÏÎB‡‰ ÏÎÂ .ÏÎ‡È ‡Ï ÌÈÏÚ 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 (כסף ֿמשנה).
שחנטו  והפירות הרביעית, השנה של בשבט  בטו הפירות
משום  אסורים בשבט , טו אחרי  שנגמרו אף ֿעלֿפי  כן לפני 

י :). ראשֿהשנה (ראה ב .50)ערלה נו, קידושין ברייתא,
הט "ז.51) בפ "ח  רבינו שכתב  כמו לוקה, אינו הנהנה אבל
מקומות.52) בכמה כמבואר בכזית, אכילה שסתם

.È,Ï‡OÈ ı‡a ÚËBa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈«¿∆∆ƒ¿»≈
ı‡‰ Ï‡ e‡˙ Èk :Ó‡pL53Ï‡ ;ÓB‚Â ∆∆¡«ƒ»…∆»»∆¿≈¬»

‰LÓÏ ‰ÎÏ‰  ı‡Ï ‰ˆeÁa ‰ÏÚ eq‡ƒ»¿»¿»»»∆¬»»¿∆
ÈÈqÓ54,‰eÒ‡ ı‡Ï ‰ˆeÁa ‰ÏÚ‰ È‡ceL , ƒƒ«∆««»»¿»¿»»»∆¬»

zÓ d˜ÙÒe55‡a˙È ÈL OÚÓ ˙BÎÏ‰e . ¿≈»À»¿ƒ¿«¬≈≈ƒƒ¿»≈
.ÔÈzn‰ ÌÈ„e ‰ÏÚ ÌeMÓ ÔÈeÒ‡‰ ÌÈc¿»ƒ»¬ƒƒ»¿»¿»ƒ«À»ƒ

בי "ד 53) ואפילו ה"ט ). שני  מעשה מהל' (פ "י  ביאה משעת
ערלה  נוהגת ישראל, ארץ  את וחילקו שכבשו שנים

מ "ב ). פ "א, (ערלה שכבשו נאמרה:54)במקומות כך
לט .). (קידושין מותר ספיקה אסור, -55)ודאה ובסוריא

הבאה. הלכה ראה

.‡È Ï‡OÈ ı‡a :Ìk‰ È‡ÏÎÂ ‰ÏÚ ˜ÙÒ¿≈»¿»¿ƒ¿≈«∆∆¿∆∆ƒ¿»≈
„Âc LkL ˙Bˆ‡ ‡È‰Â ,‡ÈeÒa ;eÒ‡56.zÓ  »¿¿»¿ƒ¬»∆»«»ƒÀ»

Ìk ‰È‰ ?„ˆÈk57‰ÏÚÂ58‰ˆeÁ ˙BkÓ ÌÈÚÂ ≈«»»∆∆¿»¿»«¬»ƒƒ¿»»
BÎB˙a ÚeÊ ˜È ‰È‰ ,BÏ59,BÏ ‰ˆeÁ kÓ ˜ÈÂ »»»»»«¿¿»»ƒ¿»»

epnÓ ‡nL60.zÓ ‡ÈeÒa  Á‡Ó ‡nL ‰Ê ‡e‰ ∆»ƒ∆∆∆»≈«≈¿¿»À»
ÌkÓ ˙B‡ˆBÈ ÌÈÚ‰ ‰‡ elÙ‡ ,ı‡Ï ‰ˆeÁe¿»»»∆¬ƒ»»»¬»ƒ¿ƒ∆∆

Ô‰Ó Á˜BÏ  Ìk‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ˜È B‡ ,‰ÏÚ61; »¿»»»≈ƒ«∆∆≈«≈∆
Ë˜BÏ B‡ ‰ÏÚ‰ ÔÓ ˆBa B˙B‡ ‰‡È ‡lL ‡e‰Â¿∆…ƒ¿∆≈ƒ»»¿»≈

B„Èa ˜i‰62. «»»¿»

ונקראת 56) בתורה, שנקבעו ישראל ארץ  לגבולות מחוץ 
ספיקה  ולפיכך הארץ , בקדושת נתקדשה ולא יחיד כיבוש

כלאים.57)מותר. ערלה.58)שאינו  הוא והכרם
בה"ו.59) שנתבאר כמו הכרם, כלאי  משום אסור והירק 
מהירקות 60) או ערלה שאילנותיו הכרם מאותו כלומר,

כלאים. משום האסורים בו כמו 61)שגדלו ספק  שאפילו
הם  שהפירות נוטה והדעת שקולים, הצדדים שני  שאין זה,
רחוקה  אפשרות שיש אלא כלאים, או ערלה שהוא זה מכרם

התירה  לכאן, והובאו אחר מכרם הם האלו שהפירות
(רדב "ז  מותר ספקות מיני  כל - נאמרה שכך  ההלכה,

ואסור 62)בהי "ג). הכרם, כלאי  או ערלה ודאי  שזהו
דין  שהשווה רבינו על משיג הרמ "ך לארץ . בחוצה אפילו
אמרו  - ב  לז, קידושין בגמרא והלא הכרם, לכלאי  ערלה
אין  מסיני , למשה הלכה לארץ  בחוץ  ערלה הסוברים שלדעת
ולמה  מסיני , למשה הלכה סובר ורבינו שווה. ספיקם דין
בריה  כמר סובר שרבינו מתרץ  שם והר"ן דינם? כאן השווה
הרמב "ם  ובתשובות בשניהם. להקל שפוסק  דרבינא
כב , סימן שולזינגר הוצאת קדושה, לספר המסופחות
התלמוד, "למדנו ואומר: ה'ירושלמי ' על רבינו מסתמך
בכל  אסור ודאן דהיינו שווין, הכרם ובכלאי  בערלה שהדין
בסוריא  ומותר ישראל בארץ  אסור הוא ספקן אבל מקום,
מקור  את כאן איפוא גילה רבינו לקיטתן". שנראה עד וכו'

ההשגה. את והסיר שיטתו,

.È‰ÏÚ ˜ÙÒ ‡e‰L Ìk63ÌÈ‡Ïk ˜ÙÒ B‡64: ∆∆∆¿≈»¿»¿≈ƒ¿«ƒ
zÓ  ‡ÈeÒe ,eÒ‡  Ï‡OÈ ı‡a65CÈˆ 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

(כסף ֿמשנה).

.‚ÈÒcÙa ‰eÓË ˙‡ˆÓ‰ ÔÈÈ ˙ÈÁ66 ‰ÏÚ ÏL »ƒ«ƒ«ƒ¿≈¿»¿«¿≈∆»¿»
‰i˙La ‰eÒ‡67Bb pb‰ ÔÈ‡L ;‰È‰a ˙zÓe68 ¬»ƒ¿ƒ»À∆∆«¬»»∆≈««»≈

ÌL ÌÈeÓË ÔÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÚ Ï‡ .Ba ÔÓBËÂ ÌB˜nÓƒ»¿≈¬»¬»ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒ»
.ÌL ÔÚÈˆ‰Â eË˜Ï ÌMÓ ‡nL ;ÌÈeÒ‡ ¬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
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קמג                 
         

והוא  הקרוב  הוא ערלה של זה שפרדס  משום אסור היה שם,
(ובלחםֿמשנה  ה'תוספות' שמפרשים כמו ערלה, כוודאי 
וקרוב  רוב  להסוברים זה טעם נאמר שם בגמרא הלא מתמה,
אחר  שהולכים היא רבינו ודעת הקרוב , אחר הולכים -

שם). ראה הרוב ,

.„È‰ÚÈËa ÔÈÙzL eÈ‰L Ï‡OÈÂ ÈÎ69Ì‡ : »¿ƒ¿ƒ¿»≈∆»À»ƒƒ¿ƒ»ƒ
ÈL ÏÎB‡ ÈÎp‰ ‰È‰iL ˙eÙzM‰ ˙lÁzÓ e˙‰ƒ¿ƒ¿ƒ««À»∆ƒ¿∆«»¿ƒ≈¿≈

‰ÏÚ70z‰ ÈMÓ ÌÈL LÏL ÏÎB‡ Ï‡OÈÂ »¿»¿ƒ¿»≈≈»»ƒƒ¿≈∆≈
zÓ ‰Ê È‰  ‰ÏÚ‰ ÈL „‚k71‡Ï Ì‡Â ; ¿∆∆¿≈»»¿»¬≈∆À»¿ƒ…

eÒ‡  ‰lÁzÓ e˙‰72e‡È ‡lL „Ïe . ƒ¿ƒ¿ƒ»»ƒ¿«∆…»…
ÔBaLÁÏ73ÏÎ‡ ˙Bt ‰nk LÁiL ÔB‚k ?„ˆÈk . ¿∆¿≈«¿∆«¿…«»≈»«

„‚k Ï‡OÈ ÏÎ‡iL „Ú ‰ÏÚ ÈLa ÈÎp‰«»¿ƒƒ¿≈»¿»«∆…«ƒ¿»≈¿∆∆
‰Ê È‰L ,eÒ‡  ‰Êk e˙‰ Ì‡ .˙Bt‰ Ô˙B‡»«≈ƒƒ¿»∆»∆¬≈∆

.‰ÏÚ ˙Bt ÛÈÏÁÓk¿«¬ƒ≈»¿»

א.69) כב , (רש"י70)ע "ז השנים באותן בנטיעה ומתעסק 
התנאי71)שם). לפי  המשפט  שכן מערלה, כנהנה ואינו

והישראל  בנטיעות, שהתעסק  ערלה בשני  יאכל שהגוי 
עובד. כשהוא היתר אכילת 72)בשנות מחליפת שנהנה

המותרות. שנים באכילת ערלה כך,73)שני  התנו ואפילו
פירות  חילופי  זה הרי  פירות, כנגד פירות שמחשבים מכיון

רבינו. שמסיים כמו אסורים, חליפיה וערלה ממש, ערלה

.ÂË‰ˆeÁa ‚‰B ÈÚ ÚË ÔÈc ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡È≈»∆ƒ∆≈ƒ∆«¿»ƒ≈¿»
ı‡Ï74ÔBÈ„t ‡Ïa ˙ÈÚÈ ‰L ˙Bt ÏÎB‡ ‡l‡ , »»∆∆»≈≈»»¿ƒƒ¿…ƒ¿

ÓÁÂ Ï˜Â .‰ÏÚ‰ ‡l‡ eÓ‡ ‡lL ;ÏÏk¿»∆…»¿∆»»»¿»¿«»…∆
˙BOÚÓa ˙iÁ ‡È‰L ,‡Èeq ‰Óe :ÌÈc‰«¿»ƒ«¿»∆ƒ«∆∆¿««¿

˙iÁ dÈ‡ ,Ì‰ÈcÓ ˙ÈÚÈLe75,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 eB‰Â .77ÈÚ ÌkL , ƒ¿≈««ƒ¿ƒ¿»¿ƒ∆∆∆¿»ƒ
BcÏ78B˙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 (כסף ֿמשנה 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)(כסף ֿמשנה). בשאר ולא בכרם רק  כלומר,
בזה. למעלה שכתבנו מה שוה 79)ראה על אותו מחללין

פרשת  אחאי  דרב  שאילתות לנהר, ומטיל ושוחק  פרוטה

בזמן  ישראל בארץ  בהי "ז רבינו כותב  וכן ק . סי ' קדושים
הזה.

.ÊË˙ÈÚÈ ‰L ˙Bt80dlk81Ô‰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

.ÈÚÏÂ ‰ÏÚÏ¿»¿»¿ƒ¿»ƒ

לה.).80) (ברכות רבעי  כרם רק  ולא אילנות כל של
אוכלים 81) אין לחמישית, ונכנסו ברביעית חנטו אם אפילו

(רדב "ז). פדיון בלא אותם

.ÊÈÁ‡ ?‰f‰ ÔÓfa ÈÚ ÚË ˙Bt ÔÈ„Bt „ˆÈk≈«ƒ≈∆«¿»ƒ«¿««∆««
Ô˙B‡ ÛÒB‡L82CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Cea :CÓ ∆≈»¿»≈»«»¿»¡…≈∆∆

ÚË ÔBÈ„t ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ L‡ ÌÏBÚ‰»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«ƒ¿∆«
‰ËeÙa elÙ‡Â ,Ôlk ˙‡ ‰„Bt Ck Á‡Â .ÈÚ¿»ƒ¿««»∆∆À»«¬ƒƒ¿»

˙Á‡83.BÊ ‰ËeÙa ÔÈÈe„t el‡ È‰ :ÓB‡Â , ««¿≈¬≈≈¿ƒƒ¿»
ÁÏn‰ ÌÈÏ ‰Ëet d˙B‡ CÈÏLÓe84ÏÚ ÔÏlÁÓ B‡ . «¿ƒ»¿»¿»«∆«¿«¿»«

˙Bt‰ Ïk È‰ :ÓB‡Â ,˙BÁ‡ ˙BtÓ ‰Ëet ‰ÂL»∆¿»ƒ≈¬≈¿≈¬≈»«≈
ÔÈÏlÁÓ el‡‰85el‡ ÌÈhÁ ÏÚ86ÌÈBÚO ÏÚ B‡ »≈¿À»ƒ«ƒƒ≈«¿ƒ

eÈ‰È ‡lL È„k ,Ô˙B‡ ÛBOÂ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡≈¿«≈»∆¿≈»¿≈∆…ƒ¿
ÌÈÁ‡Ï ‰Ï˜˙87.˙Bt‰ 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 אף ֿעלֿפי86)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 הכסף ֿמשנה שכתב  (כמו לכתחילה הזה בזמן
(לחםֿמשנה). שלא) סי ' ביו"ד כתב  וכן הראב "ד, השגת

תקלה87) משום שהוא דבר בכל תאמר, היא ואם ההלכה -
ושנינו  ב . סב , זרה עבודה ראה שורפים, ולא שקוברים
פסק  וכן ישרפו, לא הנקברים כל א: לד, תמורה במשנה
למד  רבינו אולם אותן"? "ושורף  כאן כתב  ולמה רבינו.
מונעת  הקבורה אין שבתבואה - ב  סב , זרה עבודה מגמרא
הטמינוה  שגנבים יחשוב  אותה המוצא כי  התקלה, את

שם). (ראה ויאכלוה

.ÁÈ‰„tL Èt ÏÚ Û‡L ,ÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜Ó eB‰ƒ¿»«¿ƒ∆««ƒ∆»»
„Ú ÔÏÎ‡Ï eÒ‡  ÔÏlÁ B‡ ˙ÈÚÈ ‰L ˙Bt≈»»¿ƒƒƒ¿»»¿»¿»«
.wÚ BÏ ÔÈ‡ ‰Ê „Â .˙ÈLÈÓÁ ‰L ÒkzL∆ƒ»≈»»¬ƒƒ¿»»∆≈ƒ»

ÌÚh‰Â .‰‡B‰ ˙‚‚L BfL ,ÈÏ ‰‡ÈÂ88ÈÙÏ : ¿≈»∆ƒ∆ƒ¿«»»¿«««¿ƒ
BÈt ˙‡ eÏÎ‡z ˙LÈÓÁ‰ ‰Me :e˙kL89ÔÈ‡Â . ∆»«»»«¬ƒƒ…¿∆ƒ¿¿≈
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קמד                
         

BÈt eÏÎ‡z ˙ÈLÈÓÁ‰ ‰MaL ‡l‡ e˙k‰ ÔÈÚ90 ƒ¿««»∆»∆«»»«¬ƒƒ…¿ƒ¿
LÁÏ Èe‡ ÔÈ‡Â .ÌÏBÚaL ÔÈlÁ ÏÎk ,ÔBÈ„t ‡Ïa¿…ƒ¿¿»Àƒ∆»»¿≈»»

.BÊ ‰‡B‰Ï¿»»

הגאונים.88) מקצת של טעמם ופירשו 89)כלומר,
לאכול  תורה ואמרה רביעית, שנה בפירות מדבר שהכתוב 
ברביעית. ולא שפדאם, אחרי  החמישית בשנה אותם

אבל 90) פדיון, ובלא החמישית השנה של פירות פירוש,
ברביעית. גם אותן אוכלים - שנפדו הרביעית של פירות

.ËÈLÈÙ‰Ï iÁ ‡e‰L ÏÎ‡ Ïk ?„ˆÈk Ïh‰«∆∆≈«»…∆∆«»¿«¿ƒ
epnÓ LÈÙiL Ì„˜  ˙BOÚÓe ‰Óez epnÓƒ∆¿»««¿…∆∆«¿ƒƒ∆
‡ÏÂ :Ó‡pL .epnÓ ÏÎ‡Ï eÒ‡Â ,ÏË ‡˜ƒ¿»∆∆¿»∆¡…ƒ∆∆∆¡«¿…
eÓÈÈ L‡ ˙‡ Ï‡OÈ Èa ÈL„˜ ˙‡ eÏlÁÈ¿«¿∆»¿≈¿≈ƒ¿»≈≈¬∆»ƒ
ÔÈ„ÚÂ ÔÈlÁ ‚‰Ó Ô‰a e‚‰È ‡Ï :ÓBÏk .ÈÈÏ«»¿«…ƒ¿¬»∆ƒ¿«Àƒ«¬«ƒ

ÔÈ„È˙ÚL ÌÈL„˜ÏÎB‡‰Â .eÓe‰ ‡Ï Ìz‰Ï »»ƒ∆¬ƒƒ¿ƒ»≈…¿¿»≈
˙ÈÊk91‰Óez epnÓ LÈÙiL Ì„˜ Ïh‰ 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»¬«¿»

  

         


לתרו  בעתידי" א .) פג, סנהדרי) הגמרא  כדרשת והוא 
כב , (ויקרא  התורה  על בפירושו  רש "י  אבל מדבר", הכתוב 
." לזרי להאכילו  איסור "שהוא  הפסוק  פירש  טו .)
התרומה  מצד  הוא  טבל שאיסור כיו צ"ע  ולכאורה 
להאכיל  איסור שהוא  לפרש  רש "י  דחק  למה  בו , המעורבת
אכילת  באיסור שמדבר כהגמרא  פירש  ולא  , לזרי תרומה 
שבו . התרומה  חלק  מצד  ישראל" בני  "קדשי  ונקרא  טבל,
חילוק  יש  מקרא , של בפשוטו  רש "י  שלשיטת לומר ויש 
מעשר, לתרומת הטבול ומעשר גדולה  לתרומה  טבל בי
החיוב מצד  שרק  לומר מסתבר לא  מקרא  של בפשוטו  כי 
 ולכ בטבל, תרומה  חלק  בפועל ישנו  כבר תרומה  להפריש 
ישראל" בני  קדשי  את יחללו  "ולא  הכתוב  לפרש  אפשר אי 
מעשר  לגבי  משא "כ  קודש . כא אי כי  טבל איסור על
כבר  זו  בהפרשה  הרי  ההפרשה , פעולת נעשית שכבר
מעורבת  שהיא  אלא  מעשר, תרומת הפרשת  ג נכללת
מעשר  תרומת חלק  שמברר רק  היא  הלוי  ופעולת במעשר,

המעשר. מ
אכילת  על מיתה  חיוב  מקרא  של בפשוטו  מצינו  לא  ולכ
חילול  "חילול למדו  ( ש) סנהדרי בגמרא  כי  טבל,
 עו  אות מ "והשיאו  (או  מיתה  עונש  לחייבו  מתרומה ",
איירי לא  רש "י  לפי  אבל (" קדשיה את  באכל אשמה 

בטבל.  ש
       

כחכמים.91) מ "א, פ "ג מכות א.92)משנה, סג, סנהדרין
תרומה 93) שאכל מטמא "חילול" "חילול" ולומדים

יחללוהו" כי  בו "ומתו ט ) כב , (ויקרא בו שנאמר טהורה,
שם). (רש"י 

.Î‰ÏB„‚ ‰Óez epnÓ ‰ÏhpL cÓ ÏÎB‡‰ Ï‡¬»»≈ƒ»»∆ƒ¿»ƒ∆¿»¿»
˙BOÚÓ epnÓ LÈÙ‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ OÚÓ ˙Óe˙e94, ¿««¬≈«¬«ƒ…ƒ¿ƒƒ∆««¿

ÈÚ OÚÓ ‡l‡ Ba ‡L ‡Ï elÙ‡Â95‰Ê È‰  «¬ƒ…ƒ¿«∆»«¿«»ƒ¬≈∆
ÏË ÏÎB‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ96ÔBÚ ÔÈ‡L ;‰˙ÈÓ Ba ÔÈ‡Â , ∆ƒ≈∆∆¿≈ƒ»∆≈¬

OÚÓ ˙Óe˙e ‰ÏB„‚ ‰Óe˙a ‡l‡ ‰˙ÈÓ97. ƒ»∆»ƒ¿»¿»¿««¬≈

לפני94) הכרי  מן מעשר תרומת והפריש שעבר כגון
ראשון. מעשר קדושה,95)שהפריש בו שאין אע "פ 

(רש"י ). מקום בכל ונאכל לזרים ב .96)ומותר טז, שם
מן  למדנו טבל, לאוכל שהאזהרה רבינו מבאר בהכ"א להלן
הוא  ולהלן בשעריך, לאכול תוכל לא יז) יב , (דברים הכתוב 
ושבעו  ואכלו בשעריך אשר והאלמנה והיתום הגר אומר
לא  הפסוק : של פירושו וזהו עני . מעשר וזהו כט ), יד, (שם
- "בשעריך" בו שכתוב  שהמעשר בעוד טבל לאכול תוכל
תוכל  ד"לא לאו משום לוקה ולפיכך שם) (רש"י בתוכו

שמים,97)לאכול". בידי  מיתה אכילתן על חייב  שזר
האוסר  מאיר לרבי  ואפילו מיתה. בהם אין מעשרות אבל
ולמדו  אכילתו, על מיתה חיוב  אין - לזרים ראשון מעשר
כי בו "ומתו בתרומה שכתוב  ממה - א פו, ביבמות זה

במעשר. ולא "בו" ודרשו: יחללוהו",

.‡ÎepnÓ eÓe‰ ‡lL ÏË ÏÎB‡Ï ‰‰Ê‡«¿»»¿≈∆∆∆…¿ƒ∆
ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï :Ó‡pL ÏÏÎa  ˙BOÚÓ98 ««¿ƒ¿«∆∆¡«…«∆¡…

˙BÓez ˙BÎÏ‰e .ÓB‚Â E‚c OÚÓ EÈÚLaƒ¿»∆«¿«¿»¿¿≈¿ƒ¿¿
˙BOÚÓe99‰Óe˙a iÁ „ ‰Ê È‡ :‡a˙È ««¿ƒ¿»≈≈∆»»«»ƒ¿»

‡e‰ „ ‰Ê È‡Â ,eËt „ ‰Ê È‡Â ˙BOÚÓe¿««¿¿≈∆»»»¿≈∆»»
.ÌÈÙBÒ ÈcÓ iÁ‰ e‰Ê È‡Â ‰Bz‰ ÔÓ iÁ«»ƒ«»¿≈∆««»ƒƒ¿≈¿ƒ
È‡ÏkÓ B‡ Ì‰Èc ÏL ÏhÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰Â¿»≈¿«ƒƒ∆∆∆ƒ¿≈∆ƒƒ¿≈

Ìk‰100ı‡Ï ‰ˆeÁ ÏL ‰ÏÚÂ101B˙B‡ ÔÈkÓ  «∆∆¿»¿»∆»»»∆«ƒ
.˙ecÓ ˙kÓ«««¿

הקודמת.98) בהלכה שכתבנו מה ז 99)ראה רעים.בספר
ל 100) בה"ה.בחוץ  כמ "ש סופרים, מדברי  - ארץ 
מסיני ,101) למשה הלכה - אסורה לארץ  בחוץ  ערלה

אינו  בתורה, מפורש לאו כאן שאין כיון אבל בה"י , כמבואר
שיעור. חצי  כדין מרדות, מכת אלא התורה מן מלקות לוקה
אחרים. מקומות ובכמה ה"ו. בפ "ג למעלה רבינו כתב  וכן

.Î˙ÈÚÈL ÈÁÈÙÒe Lc˜‰‰Â L„Á‰Â Ïh‰«∆∆¿∆»»¿«∆¿≈¿ƒ≈¿ƒƒ
ÌÈ‡Ïk‰Â102Ô‰È˙BtÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜LÓ  ‰ÏÚ‰Â103 ¿«ƒ¿«ƒ¿»»¿»«¿ƒ«¿ƒƒ≈≈∆

Ì˙BÓk ÌÈeÒ‡104Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ,105ÔÈiÓ ıeÁ . ¬ƒ¿»¿≈ƒ¬≈∆ƒ«ƒ
‰ÏÚ ÏL ÔÓLÂ106Ìk‰ È‡Ïk ÏL ÔÈÈÂ107ÔÈ˜BlL , »∆∆∆»¿»¿«ƒ∆ƒ¿≈«∆∆∆ƒ

.Ô‰lL ÌÈÚ‰ ÏÚÂ ÌÈ˙Èf‰ ÏÚ ÔÈ˜BlL C„k Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿∆∆∆ƒ««≈ƒ¿«»¬»ƒ∆»∆

הכרם.102) כלאי  משום שאסור בכרם הנזרע  הירק  פירוש,
זרעים  כלאי  שהרי  זרעים, בכלאי  שהמדובר לפרש ואין

ה"ז). כלאים מהל' פ "א (ראה באכילה כגון:103)מותרים
ורמונים. תאנים ב .104)תותים, קכ, שהוא 105)חולין
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המגיד  הרב  כמ "ש עליו לוקין ואין אכילתו, כדרך שלא
הנאה. על לוקין אין בדין רבינו לדעת הט "ז בפ "ח  למעלה

מביכורים,106) "פרי " "פרי " ב 'גזירהֿשוה' שלמדים
תירוש  ויצהר", "תירוש כתיב  ובתרומה מתרומה, וביכורים
 ֿ ו'גזירה א. קכא, שם כמבואר שמן, הוא ויצהר יין, הוא
ושמן. יין על לוקים ולפיכך בתורה, כמפורש היא שוה'

כדרך 107) שלא אפילו עליהם לוקה הכרם כלאי  דקיימאֿלן
היוצאים  המשקין על לוקין ולכך בפט "ו. פסק  וכן הנאתם.
עוד  נשאר [אולם (לחםֿמשנה). כמותם שאסורים מהם
על  לוקין שאין זו הלכה בתחילת רבינו כתב  למה לבאר
שם  שפירשנו כפי  בכרם שנזרעו מירקות היוצא משקה
משנה' ה'לחם בזה והרגיש הענבים. כדין דינם והלא דבריו,
בפסחים  אביי  של שיטתו כאן נוקט  שרבינו ונראה עצמו.
ממשות  בו אין כלומר בעלמא", "זיעה פירות שמיץ  - ב  כד,
טעונה  ערלה שלמדנו - ב  לג, תמורה רש"י  וראה האיסור.
כלאי ללמוד אפשר ומכאן בהיקש. הכרם מכלאי  שריפה
של  הפלפול כל בלי  ביין, מלקות לענין מערלה הכרם

משנה']. ה'לחם

.‚ÎÎ‡Óa ÌÈÁ‡ ÔÈeq‡ ÌÈL„˜a LÈÂÔlÎÂ ,˙BÏ ¿≈¿»»ƒƒƒ¬≈ƒ¿«¬»¿À»
˙BÓez ˙ÏÈÎ‡a LiL ÔÈeq‡ ÔB‚k .Ô‰ ‰Bz ÏL∆»≈¿ƒƒ∆≈«¬ƒ«¿
ÈL„˜a LiL ÔÈeq‡Â ,ÈL OÚÓe ‰lÁÂ ÌÈekeƒƒ¿«»«¬≈≈ƒ¿ƒƒ∆≈¿»¿≈
Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ .‡ÓËÂ ˙BÂ Ïebt ÔB‚k ,ÁaÊÓƒ¿≈«¿ƒ¿»¿»≈¿»∆»≈∆

.BÓB˜Óa ‡a˙Èƒ¿»≈ƒ¿

.„Î˙e˜ÏÓÏ ÔÈa ,˙ÈÊk  Ô‰Ó ‰ÏÈÎ‡ Ïk eÚLÂ¿ƒ»¬ƒ»≈∆¿«ƒ≈¿«¿
ÂÈÈ„Â ÁÒÙa ıÓÁ eq‡ e‡a Îe .˙ÎÏ ÔÈa≈¿»≈¿»≈«¿ƒ»≈¿∆«¿ƒ»

‰vÓe ıÓÁ ˙BÎÏ‰a108ÌBÈa ‰ÏÈÎ‡ eq‡ Ï‡ . ¿ƒ¿»≈«»¬»ƒ¬ƒ»¿
BÓˆÚ ÈÙa ÔÈÓ eq‡  ÌÈetk‰109eq‡ ÔÎÂ ; «ƒƒƒƒƒ¿≈«¿¿≈ƒ

CÎÈÙÏe .Ïka ‰ÂL BÈ‡ ÈÊp‰ ÏÚ ÔÙbÓ ‡ˆBÈ110 ≈ƒ∆∆««»ƒ≈»∆«…¿ƒ»
BÓB˜Óa ÂÈÈ„Â BeÚLÂ 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"ט  כסלו  כ"ט  שישי יום 

   1 
ביין 1) שנגע  וגוי  יינם; וסתם זרה לעבודה שנתנסך יין יבאר

וגר  וטבלו ומלו מהגוי  עבדים הלוקח  ודין בכוונה; שלא
ומעט  דבש מעט  ישראל ביין נתערב  אם ביין; שנגעו תושב ,
הכשר  הגוי ; וחומץ  גביו, על עומד וישראל שדרך גוי  שאור;
לוקחין  אין הזה בזמן ולאבן; ולעץ  לחרש אשר הגויים כלי 
הבית. בעל אצל והמתארח  בכשרות; שהוחזק  מאדם אלא

.‡ÔÈÈ2,‰È‰a eÒ‡  ÌÈÎBk ˙„BÚÏ Cq˙pL «ƒ∆ƒ¿«≈«¬«»ƒ»«¬»»
‰Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ  ‡e‰L Ïk epnÓ ‰˙BM‰Â3ÔÎÂ . ¿«∆ƒ∆»∆∆ƒ«»¿≈

˙˜zÓ ‡e‰L Ïk ÏÎB‡‰4OaÓ ,ÌÈÎBk ˙„BÚ »≈»∆ƒƒ¿…∆¬«»ƒƒ»»
‡e‰L Ïk Ô‰Ó ÏÎB‡‰ ,ÁÏÓÂ ÌÈÓ elÙ‡ ,˙BtÓ B‡ƒ≈¬ƒ«ƒ»∆«»≈≈∆»∆

ezLÈ ,eÏÎ‡È BÓÈÁÊ ÏÁ L‡ :Ó‡pL ;‰˜BÏ ∆∆∆¡«¬∆≈∆¿»≈…≈ƒ¿
ÓB‚Â eÓe˜È ,ÌÎÈÒ ÔÈÈ5. ≈¿ƒ»»¿≈

  

       
    

של  מצות־עשה  מנו  שלא  ועוד , 'ה 'חינו , " הרמב לדעת
אקרא  ה '  ש "כי   ג (לב , בהאזינו  מהפסוק  התורה  ברכת
בפרשת  מהפסוק  ,נס יי איסור למצוות בנוגע  מנו  כ כו '")
ללומדו  ואפשר לא ־תעשה  מצות הוא  כי  לח . לב , האזינו 

האזינו . משירת
       

  

     

תופס  אתה  במקצתו  תופס  כשאתה  , שעצ הכלל ידוע 
זאת  בכל , הפכי שני   ה ו "כולו " ש "מקצתו "  והג בכולו ,

ככולו . היא  שבו  ונקודה  נקודה  כל הרי  , בעצ כשמדובר
 קט במשהו  יפגע   א  ג כללי , בעניי פוגע   כשאד  ג כ
בגדר   אופני שני  יש  לכ בכולו . פוגע  הוא  הרי  ממנו ,
חלק  שהוא  משהו  להיות שיכול הוא  האחד  "משהו ".
חדשה , מציאות ונעשה  ממנו  ונפרד  מתחלק  כי  ממשהו 
של  המציאות ישנו  קט הכי  חלק  שבכל הוא  והאחר

ה "משהו ".
ממנה  וחלק  חלק  שכל מעבודה ־זרה  הנאה  באיסורי   ג כ
כל  ממנו  "האוכל  ג ולכ הכל, שאסור סיבה  מאותה  אסור

לוקה ".  שהוא 
     

זרה 2) עבודה של עבודות מארבע  אחת הוא יין ניסוך
אותו  של עבודתו דרך אין אם אפילו סקילה עליהן שחייבין

בכך. תועבה 3)אליל תביא לא משום אחת מלקות, שתי 
החרם. מן מאומה בידך ידבק  ולא משום ואחת ביתך אל
מלקות. לשתי  נתכווין "לוקה" סתם כאן שכתב  פי  על ואף 

זרה.4) לעבודה שמקריבים פסוק 5)מה כאן שהביא ומה
כזבח . דינו נסך שיין ממנו ללמוד כדי  רק  זה הרי  זה,

.eq‡L ÔÂÈÎÂ .dÏ wL ÁÊk  dÏ Cq˙pL ÔÈÈ«ƒ∆ƒ¿«≈»¿∆«∆»«»¿≈»∆ƒ
eÚL BÏ ÔÈ‡  ‡e‰ ÌÈÎBk ˙„BÚ ÌeMÓ ‰Ê6, ∆ƒ¬«»ƒ≈ƒ

Ó E„Èa ˜a„È ‡ÏÂ :ÌÈÎBk ˙„BÚa Ó‡pL‰Óe‡ ∆∆¡««¬«»ƒ¿…ƒ¿«¿»¿¿»
ÌÁ‰ ÔÓ7. ƒ«≈∆

בכל 6) אפילו שלוקה הקודמת, בהלכה שאמר למה טעם
שיעור. צריך ואין כן 7)שהוא גם שהיא הנידחת בעיר

זרה. עבודה מעין

.‚Cq˙ Ì‡ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ÌÈÎBk È„BÚ‰ ÔÈÈ≈»¿≈»ƒ∆≈»¿ƒƒƒ¿«≈
ÌÈÈ Ì˙Ò ‡˜p‰ ‡e‰Â ,Cq˙ ‡Ï B‡8eÒ‡  …ƒ¿«≈¿«ƒ¿»¿«≈»»

Cq˙pL ÔÈÈ BÓk ‰‡‰a9ÌÈÙBÒ ˙BÊbÓ ‰Ê „Â . «¬»»¿«ƒ∆ƒ¿«≈¿»»∆ƒ¿≈¿ƒ
‡e‰10˙ÈÚÈ ÌÈÈ Ì˙qÓ ‰˙BM‰Â .11B˙B‡ ÔÈkÓ  ¿«∆ƒ¿«≈»¿ƒƒ«ƒ

.˙ecÓ ˙kÓ«««¿

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



קמו                
         

בפתבג 8) יתגאל לא "אשר שנאמר: ממנו פירש ודניאל
משתיו". וביין זרה 9)המלך עבודה איסור חומרת משום

שאסור  זרה לעבודה שנתנסך גמור נסך כיין חכמים עשאוהו
התורה. משום 10)מן גויים של יינם על החכמים גזרו

ויביא  לבבות לקירוב  מביא יין שתיית פירוש: בנותיהם.
שגזרו  גזירות עשר משמונה אחת והיא בנותיהם. עם לחיתון
בלבד, השתייה על מתחילה וגזרו גוריון: בן חנניא בעליית
וגזרו  בניסוך מרבים שהגויים ראו שלאחריהם דין בית אבל

יינם. בסתם אף  הנאה פחות 11)איסור השותה אבל
נסך  יין שעל פי  על ואף  מרדות מכת לוקה אינו מרביעית
לא  נסך, כיין חכמים עשו יינם וסתם שהוא בכל לוקה ממש
משום  נאסר שלא מפני  שיעורו, לעניין חכמים החמירו

חיתון. חשש משום אלא זרה עבודה

.„ÚbiL ÔÈÈ ÏÎÂ12È‰  ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ‰ Ba ¿»«ƒ∆ƒ«»≈»ƒ«»¬≈
eÒ‡ ‰Ê13B˙B‡ Cq ‡nL ,14„BÚ‰ ˙LÁnL ; ∆»∆»ƒ≈∆«¬∆∆»≈

˙BÏÊÓe ÌÈÎBk ˙„BÚÏ ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk15‡‰ . »ƒ«»«¬«»ƒ«»»
z„ÓÏ16ÌÈÎBk „BÚ‰ Ba Ú‚pL Ï‡OÈ ÔÈiL , »«¿»∆≈ƒ¿»≈∆»«»≈»ƒ

.‰È‰a eÒ‡ ‡e‰L ÌÈÈ Ì˙Òk BÈc  ˙BÏÊÓe«»ƒƒ¿«≈»∆»«¬»»

שכשוך.12) משמעותה רבא 13)נגיעה אמרו, בגמרא
בו. חזר בהנאה שזהו 14)שהתיר וידע  בכוונה בו נגע  אם

זרה.15)יין. עבודה בפני  שלא של 16)אפילו יין שלא
ואין  גוי  בו שנגע  ישראל של יין אפילו אלא אסור בלבד גוי 
שלא  ייני  לאסור בכוחך אין לו לומר יכול הישראל

יינם. כסתם ודינו נסך שמא חוששים ולפיכך בהסכמתי .

.‰‰eÎa ‡lL ÔÈÈa Ú‚pL ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ17, ≈»ƒ«»∆»«¿«ƒ∆…¿«»»
˜BÈz ÔÎÂ18eÒ‡  ÔÈia Ú‚pL ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ ¿≈ƒ≈»ƒ«»∆»«¿«ƒ»

‰i˙La19‰È‰a zÓe20È„BÚ‰ ÔÓ ÌÈ„Ú Á˜Bl‰ . ƒ¿ƒ»À»«¬»»«≈«¬»ƒƒ»¿≈
ÔÈÈÂ ,ÔÈÎqÓ ÔÈ‡ „iÓ  eÏËÂ eÏÓe ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk»ƒ«»»¿»¿ƒ»≈¿«¿ƒ¿«ƒ

Èt ÏÚ Û‡Â ,‰i˙La zÓ Ba eÚ‚pLe‚‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL ∆»¿À»ƒ¿ƒ»¿««ƒ∆¬«ƒ…»¬
Ì‰ÈtÓ ÌÈÎBk ˙„BÚ ‰˜Òt ‡ÏÂ Ï‡OÈ È˙„a21. ¿»≈ƒ¿»≈¿…»¿»¬«»ƒƒƒ∆

ידו 17) שהושיט  או במקרה. ונגע  ביין לנגוע  כיוון שלא
יין. ונמצא שמן בה שיש וחשב  תינוק 18)לחבית לא

זרה  עבודה בטיב  יודע  שאינו כל אלא דינו ממש ומשמשיה,
בגמרא:19)כך. כמבואר עבירה הרחקת משום והטעם

(לנזיר  תקרב " לא לכרמא סחור סחור נזירא אמרין לך "לך
להרחיקו  תקרב ) לא הכרם ואל לכרם מסביב  לך אומרים:

ביין. אסור שהנזיר העבירה, כיון 20)מן נתנסך לא ודאי 
בכוונה. שלא עושן 21)שהיה שאומר כשמואל ולא כרב ,

וטעמו  מפיהם. זרה עבודה [=תישכח ] שתשקע  עד נסך יין
עבודה  לשם ניסכו לא ודאי  וטבלו שמלו מכיוון דבר של

זרה.

.Âe„ÏBpL ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk ˙B„BÚ‰ ˙BÁÙM‰ Èa¿≈«¿»»¿»ƒ«»∆¿
eÏË ‡Ï ÔÈ„ÚÂ eÏÓe Ï‡OÈ ˙eLa22ÌÈÏB„b‰  ƒ¿ƒ¿»≈»«¬«ƒ…»¿«¿ƒ

ÔÈÒB‡ ÔÈ‡ ÌÈpËw‰Â ,Ba eÚbiLk ÔÈi‰ ÔÈÒB‡23. ¿ƒ««ƒ¿∆ƒ¿¿«¿«ƒ≈»¿ƒ

אוסרים 22) קטנים אפילו טבלו ולא מלו לא אם אבל
קטן. גוי  כדין לשתייה שפחות 23)במגעם בני  דווקא

אינם  קטנים ישראל, ברשות שגדלו טבלו ולא שמלו

אפילו  טבלו ולא ומלו הגוי  מן עבד הלוקח  אבל אוסרים,
קטן. גוי  כשאר בשתייה לאסור נסך יין עושים קטנים

.ÊBÓk ˙BˆÓ ÚL ÂÈÏÚ ÏawL ‡e‰Â ,LBz b≈»¿∆ƒ≈»»∆«ƒ¿¿
e‡aL24‰È‰a zÓe ‰i˙La eÒ‡ BÈÈ 25. ∆≈«¿≈»ƒ¿ƒ»À»«¬»»

ÔÈÈ BÏˆ‡ ÔÈ„ÁÈÓe26ÔÈÈ BÏˆ‡ ÔÈ„È˜ÙÓ ÔÈ‡Â ,27ÔÎÂ . ¿«¬ƒ∆¿«ƒ¿≈«¿ƒƒ∆¿«ƒ¿≈
ÔB‚k ,˙BÏÊÓe ÌÈÎBk ˙„BÚ „BÚ BÈ‡L ÈB‚ Ïk»∆≈≈¬«»ƒ«»¿

ÌÈÏ‡ÚÓLi‰ el‡28zÓe ‰i˙La eÒ‡ ÔÈÈ  ≈«ƒ¿¿≈ƒ≈»»ƒ¿ƒ»À»
ÌÈ„BÚ‰ Ì˙B‡ Ï‡ .ÌÈB‡b‰ Ïk eB‰ ÔÎÂ .‰È‰a«¬»»¿≈»«¿ƒ¬»»»¿ƒ
.‰È‰a eÒ‡ ÌÈÈ Ì˙Ò  ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk ˙„BÚ¬«»ƒ«»¿«≈»»«¬»»

יעבוד 24) שלא עליו שקיבל גוי  זה תושב ? גר הוא זה "אי 
נח ". בני  שנצטוו המצוות שאר עם זרה והטעם 25)עבודה

בשתייה  בנותיהם, משום גויים יין על ראשונה שגזירה
הנאה  איסור אבל תושב . גר גם כוללת זו וגזירה אסרו בלבד
ניסוך, חשש משום שלאחריהם דין בית שגזרו יינם בסתם

בלבד. זרה עבודה בעובד אלא גזרו בחנותם 26)לא מניח 
עובד  שאינו כיון והטעם, בערך. מיל כדי  שילך עד מה זמן
אחר  לגוי  יניח  לא וגם ינסך ולא ביין נוגע  אינו זרה, עבודה

בזה. הנאה כל לו אין שהרי  ולנסך, לזמן 27)לנגוע  בביתו
אבל  בשתייה. אסור ויינו ביינו, זה יין יחליף  שמא מרובה,

לחילוף . חוששים אין מועט  רבינו 28)בזמן שכתב  ומה
ומשמע  מצוות" שבע  עליו "שקיבל זו הלכה בתחילת
בלבד  זרה עבודה לעבוד שלא עליו קיבל שאם מדבריו
עובדת  אומה בן תושב  בגר רק  נאמר זה בהנאה, אסור
זרה, עבודה עובדת אינה אומתו כל אם אבל זרה, עבודה
שלושה  בפני  קבלה צריך לא וגם בהנאה במגעו אסור אינו

חברים.

.Á‰Ê ÔÈÚa Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk29Ì‡ ,eÒ‡ ÔÈi‰L »»∆∆¡«¿ƒ¿»∆∆««ƒ»ƒ
BÏÏ‚a ÔÈi‰ Ò‡pL ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ‰ ‰È‰»»»≈»ƒ«»∆∆¡«««ƒƒ¿»
eÒ‡ ‡e‰ È‰  ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk ˙„BÚ „BÚ≈¬«»ƒ«»¬≈»
 ˙BÏÊÓe ÌÈÎÎBk ˙„BÚ „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 ÈÎ.˙BÏÊÓe ÌÈÎBk ˙„BÚ »¿ƒ¿»¬≈∆≈¬«»ƒ«»

היין.29) ניסוך בעניין

.ËÔÈÈ ‡l‡ ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk ˙„BÚÏ Cq˙Ó ÔÈ‡≈ƒ¿«≈«¬«»ƒ«»∆»«ƒ
eÊbLk ,‰Ê ÈtÓe .ÁaÊn‰ Èab ÏÚ È˜‰Ï Èe‡L∆»¿«¿ƒ««≈«ƒ¿≈«ƒ¿≈∆¿∆»¿
eÒ‡ ‰È‰iL Ba ÚbiL ÔÈÈ Ïk ÏÚ eÊ‚Â ÌÈÈ Ì˙Ò ÏÚ«¿«≈»¿»¿«»«ƒ∆ƒ«∆ƒ¿∆»
.Cq˙‰Ï Èe‡‰ ÔÈi‰ ÏÚ ‡l‡ eÊ‚ ‡Ï  ‰È‰a«¬»»…»¿∆»«««ƒ»»¿ƒ¿«≈

ÏMÓ ÔÈÈ ,CÎÈÙÏ30„BÚ‰ Ba Ú‚pL Ï‡OÈ ÏL ¿ƒ»«ƒ¿À»∆ƒ¿»≈∆»«»≈
ÌÚ B˙BzLÏ zÓe .eÒ‡ BÈ‡  ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk»ƒ«»≈»À»ƒ¿ƒ

˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „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
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קמז                 
         

אינו  מבושל שיין לומר אפשר [=ואולי  חכמים. גזרו לא
לבבות.] לקירוב  ומראה 32)גורם טעם בו יש אם במים,

נסך,33)יין. יין משום בו יש הראשונים ימים שלושה
יין. טעם טעמו עדיין הראשונים ימים שלושה שכל

.ÈÏ‡OÈ ÔÈÈa Ú˙ Ì‡L ,Ún‰ ÈB‡‚ eB‰¿≈««¬»∆ƒƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈
Èe‡ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,B‡O ËÚÓ B‡ Lc ËÚÓ¿«¿«¿«¿ƒ¿≈»

ÁaÊnÏ34‡e‰ È‰ ÎLk B‡ ÏMÓk35BÈ‡Â , «ƒ¿≈«¬≈ƒ¿À»¿≈»¿≈
.˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ‰ ÌÚ B˙BzLÏ zÓe ,Cq˙Óƒ¿«≈À»ƒ¿ƒ»≈»ƒ«»

ואוסרים,34) רבינו על חולקים והר"ן הרא"ש הרמב "ן,
זרה  לעבודה פירות מקריבים הגויים שהרי  ונימוקם,
למזבח  פסול מזוג יין גם המזבח , גבי  על להקרבה שאסורים

נסך. יין משום בו הוא 35)ויש בתלמוד שכר סתם
שלא  זרה, לעבודה לנסכו דרכם ואין משעורים או מתמרים
שתה  שמא שחוששים משום אלא גויים, של שכר אסרו
אסרוהו  לא אבל לכסות, מקפידים אינם וגויים נחש, ממנו
ידוע  אם ולפיכך נסך, יין גזירת משום או בנותיהם משום
מותר  מצויים נחשים שאין במקומות או נתגלה שלא

לשתותו.

.‡È?˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „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 ÌÈÎBk „BÚ‰ ÌÚ ÔÈÎBc37 ¿ƒƒ»≈»ƒ««∆»ƒ«¿»

˙eÙk ‰È‰ elÙ‡Â .CqÈÂ38˙‚ epnÓ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â . ƒ«≈«¬ƒ»»»¿≈¿ƒƒ∆«
‰Îec39ÌÚ ÚÓ ÔÈi‰ ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â , ¿»¿««ƒ∆¬«ƒ««ƒ¿…»ƒ

.BaÏ „È ‡ÏÂ ÔÈbÊÂ ÌÈpˆÁ‰««¿«ƒ¿«ƒ¿…»««

כמדרון 36) עשוייה הגת רש"י  ופירש הונא: רב  של מימרא
לצד  העליון מצד נמשך הענבים מן שהיוצא ומשעה
הוא  שעדיין פי  על ואף  אוסרתו גוי  ונגיעת יין נקרא התחתון
אל  הגת מן לקלח  היין משהתחיל מפרש תם ורבינו בגת.
אינם  ולפיכך יין ולא דרוכים ענבים הם לכן וקודם הבור,

נסך. יין דורך 37)נעשים שהוא ברגלו ניסך שאם משמע 
ניסוך... נקרא אינו ברגל ניסוך בידינו שכלל נסך יין אינו בה
נוקט  קכג סימן [=והטור אסור. בשתייה אבל בהנאה, ומותר
וכאן  בהנאה אסור ברגל שניסוך ודעתו לגמרי , אחרת שיטה
אבל  מנסך, ואינו בדריכה טרוד שהגוי  מפני  בהנאה מותר

ביד]. כמו אוסרת דריכה אגב  שלא ברגל ידיו 38)נגיעה
אפילו  ואסור כפות אינו משום כפות שגוזרים קשורות

לתחתון.39)בהנאה. העליון מחלק  מושך והיין

.È,Ba Ú‚ ‡ÏÂ ÔÈi‰ CcL ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ≈»ƒ«»∆»«««ƒ¿…»«
ÂÈab ÏÚ „ÓBÚ Ï‡OÈ È‰Â40Ï‡OÈÂ ,41BÒpkL ‡e‰ «¬≈ƒ¿»≈≈««»¿ƒ¿»≈∆ƒ¿

.‰i˙La eÒ‡ ‰Ê È‰  ˙ÈÁa∆»ƒ¬≈∆»ƒ¿ƒ»

בידו.40) יגע  שלא לבדו.41)ומשמרו

.‚ÈeÒ‡  ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk È„BÚ ÏL ıÓÁ‰«…∆∆¿≈»ƒ«»»
„BÚ .ıÈÓÁiL Ì„˜ CÒ ÔÈÈ ‰OÚpL ÈtÓ ,‰È‰a«¬»»ƒ¿≈∆«¬»≈∆∆…∆∆«¿ƒ≈
ÏÚ Û‡ ,˙ÈÁa ÌÈÚ ÒB„ ‰È‰L ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk»ƒ«»∆»»≈¬»ƒ¿»ƒ««
ÔÈÈ ÌeMÓ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡  ÂÈ„È Èab ÏÚ Ûˆ ÔÈi‰L Ètƒ∆««ƒ»««≈»»≈¿ƒƒ≈

ÌÈlq‰ ÔÓ ÏÎB‡ ‰È‰ .CÒ42ÌÈ˙‡ÒÎÂ ‰‡Òk È˙B‰Â ∆∆»»≈ƒ««ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»«ƒ

BzbÓ ÔÈi‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙ba Ô˜Êe43 ÌÈÚ‰ ÏÚ ¿»»««««ƒ∆««ƒƒƒ«»¬»ƒ
CÒ ÔÈÈ ‰OBÚ ÔÈ‡44. ≈∆≈∆∆

לגת.42) ענבים וכן 43)שהביאו ר"מ  רומי  בדפוס 
נכון. וכן מנתז. שם: גוי44)בתוספתא שם: תוספתא

שניפצן  פי  על אף  לגת ובדרדורין בסלים ענבים מעלה שהיה
כן. מנסכין דרכם שאין מותר ענבים גבי  על מנתז והיין לגת

.„È ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk È„BÚ ÏL ÔÈbf‰Â ÌÈpˆÁ‰««¿«ƒ¿««ƒ∆¿≈»ƒ«»
ÌÈeÒ‡45L„Á OÚ ÌÈL Ïk46OÚ ÌÈL Á‡Ïe ; ¬ƒ»¿≈»»…∆¿««¿≈»»

,˙ÈÁeÏÁÏ Ô‰ ‰‡L ‡ÏÂ eLÈ k  L„Á…∆¿»»¿¿…ƒ¿¬»»∆«¿ƒ
Á‡Ï eLiL ÔÈÈ ÏL ÌÈÓL ÔÎÂ .‰ÏÈÎ‡a ÔÈzÓeÀ»ƒ«¬ƒ»¿≈¿»ƒ∆«ƒ∆»¿¿««
ÁÈ Ô‰a ‡L ‡Ï È‰L ;ÔÈzÓ  L„Á OÚ ÌÈL¿≈»»…∆À»ƒ∆¬≈…ƒ¿«»∆≈«

‰Ó„‡ÎÂ ÙÚk Ô‰ È‰Â ,ÔÈÈ47. «ƒ«¬≈≈¿»»¿«¬»»

בהנאה.45) שאמרו 46)אפילו כחכמים, לחים, שהם
כל  - לחים בגמרא: ופירשו מותרים. יבשים אסורים, לחים

חודש. י "ב  לאחר - יבשים חודש, אפילו 47)י "ב  משמע 
תם. רבינו כדעת ולא מותרים מים עליהם נתן לא

.ÂËÔ‰Èp˜˜Â ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk È„BÚ‰ ˙B„‡…»¿≈»ƒ«»¿«¿«≈∆
eÒ‡  ÌÈÈ ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk È„BÚ‰ Ô‰a eÒÈÎ‰L∆ƒ¿ƒ»∆»¿≈»ƒ«»≈»»

ÎB˙Ï ÔzÏL„Á OÚ ÌÈL ÔMÈiL „Ú ÔÈÈ Ô48B‡ ; ƒ≈¿»«ƒ«∆¿«¿»¿≈»»…∆
e‡Ï ÔÈÊÁiL „Ú49˙Ùf‰ ‰t˙iL „Ú50B‡ Ô‰ÈÏÚL «∆«¬ƒ»¿«∆ƒ¿«∆«∆∆∆¬≈∆

enÁiL51ÌÈÓÈ ‰LÏL ÌÈÓ ÔÎB˙Ï ÔziL „Ú B‡ ; ∆≈««∆ƒ≈¿»«ƒ¿»»ƒ
˙ÚÏ ˙ÚÓ52Ïk ÌÈÁ‡ ÌÈÓ ÛÈÏÁÓe ÌÈn‰ ‰ÚÓe , ≈≈¿≈¿»∆««ƒ«¬ƒ«ƒ¬≈ƒ»

eÈ‰L ÔÈa .ÌÈÓi‰ ˙LÏLa ÌÈÓÚt LÏL ˙ÚÏ ˙ÚÓ≈≈¿≈»¿»ƒƒ¿∆«»ƒ≈∆»
Ô˙B‡ eÏ‡LÂ Ï‡OÈ ÏL eÈ‰L ÔÈa Ô‰lL ÌÈÏk‰«≈ƒ∆»∆≈∆»∆ƒ¿»≈¿»¬»

ÔÈÈ ÌÎB˙Ï Ô˙ Ì‡Â .ÌÈÈ Ô‰a eÒÈÎ‰Â53Ì„˜ ¿ƒ¿ƒ»∆≈»¿ƒ»«¿»«ƒ…∆
.‰i˙La eÒ‡ ‰Ê È‰  Ô˙B‡ ‰ËiL∆¿«≈»¬≈∆»ƒ¿ƒ»

ומתנדף .48) מהם היין ריח  יוצא לכבשן 49)ואז שהחזירן
הכלים.50)האש. שנתלבנו סימן וזהו אם 51)שבפנים

היו  שאילו כזה, בשיעור הוחמו אבל מזופתים הכלים אין
מתרפה. הזפת היה בכלים 52)מזופתים יהיו שהמים

לעת. מעת ימים שאפילו 53)שלושה נראה רבינו מלשון
אסור. כן גם קצר לזמן רק  בהם נתן

.ÊËÎL ÔÎB˙Ï ÔzÏ zÓe54Èˆ B‡55ÒÈeÓ B‡56 À»ƒ≈¿»≈»ƒ¿»
„iÓ57ÔÎB˙Ï ÔÈi‰ ÔzÏ zÓe .ÌeÏÎÏ CÈˆ ÔÈ‡Â , ƒ»¿≈»ƒƒ¿À»ƒ≈««ƒ¿»

ÒÈen‰ B‡ Èv‰ Ô˙BpL Á‡58.ÔÙBO 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. מפני58)ומכלין היין, נתינת קודם הכשר צריך ואין

מובלע  שהיה היין את שורף  ובמורייס  שבציר שהמלח 
יין, בו לתת רצה אם הכשר טעון שכר נתן אם אבל בכלים,

מכלהו. אינו אבל היין טעם מבטל רק  שהשכר

.ÊÈÈ„BÚ‰ ÔÓ ÌÈ˙tÊÓ ÌÈ‡L ÌÈL„Á ÌÈÏk Á˜Bl‰«≈«≈ƒ¬»ƒ∆≈»¿À»ƒƒ»¿≈
„iÓ ÔÈÈ ÔÎB˙Ï Ô˙B  ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk59BÈ‡Â , »ƒ«»≈¿»«ƒƒ»¿≈

 ÔÈ˙tÊÓ eÈ‰ Ì‡Â .CÒ ÔÈÈ Ô‰a e˙ ‡nL LLBÁ≈∆»»¿»∆≈∆∆¿ƒ»¿À»ƒ
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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  d64ÌÈÓa ««¿≈¿«≈»¿«¿¿¿«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.

.ÁÈÌÈÎBk „BÚ‰ Ba ‰˙ML ÒÁ ÏL ÒBk ÔÎÂ¿≈∆∆∆∆»»»≈»ƒ
‰BL‡ ÌÚt BÁÈ„‰ .Ba ˙BzLÏ eÒ‡  ˙BÏÊÓe«»»ƒ¿¡ƒ««ƒ»
ÔÈi‰ ÈÁBˆÁˆ eÎÏ‰ kL ,zÓ  ˙ÈLÈÏLe ‰iLe¿ƒ»¿ƒƒÀ»∆¿»»¿«¿≈««ƒ

BaL65‡a ‰tˆÓ ‰È‰L ‡e‰Â .66C„k , ∆¿∆»»¿À∆¿»»¿∆∆
ÔÈˆBi‰L67˙tÊÓ ‰È‰L B‡ ,ÔÈOBÚ68ÏL Ï‡ ; ∆«¿ƒƒ∆»»¿À»¬»∆

ÒÁ69‰Á„‰ CÈˆ 70. ∆∆»ƒ¬»»

זעירות 65) טיפות עוד נשארו ושנייה ראשונה בפעם אבל
יין. חרס .67)בבדיל.66)של כלי  ובכלים 68)עושי 

הדחות. שלוש צריכים ואינו 69)ישנים, ציפוי  בלא
באבר 70)מזופת. מצופה בולע  שיותר בלבד. אחת פעם

חלק  הציפוי  כשאין והמדובר באבר, מצופה מאינו מזופת או
מחרס  פחות בולע  לגמרי  חלק  הוא כאשר אבל כך, כל

יט . בהלכה דינו שיתבאר "שוע " ונקרא

.ËÈÌÈÚeM‰ ÒÁ ÈÏk71ÔÈÈa Ô‰a eLnzLpL ‡a ¿≈∆∆«ƒ¿»»∆ƒ¿«¿»∆¿≈
ÌÈn„‡ B‡ ÌÈÏ eÈ‰ Ì‡ :CÒ72 ÌÈÁL B‡ ∆∆ƒ»¿»ƒ¬Àƒ¿…ƒ

ÔÈzÓ73ÔÈeÒ‡  ÔÈwÈ eÈ‰ Ì‡Â ;74Ô‰L ÈtÓ , À»ƒ¿ƒ»¿Àƒ¬ƒƒ¿≈∆≈
ÒÁ ÏL ‰l‚Ó ÌB˜Ó Ì‰a LÈ Ì‡Â .ÌÈÚÏBa75ÔÈa , ¿ƒ¿ƒ≈»∆»¿À∆∆∆∆≈

ÌÈeÒ‡  ÌÈwÈ ÔÈa ÌÈÏ76.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 ÔÈzÓe ÔÁÈ„Ó  Ìei˜Ï Ì‰a BÒpk ‡Ï Ï‡¬»…ƒ¿»∆¿ƒ¿ƒ»À»ƒ«¬ƒ≈
ÒÁ 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:

.ÎÌÈÎBk „BÚ‰ Ô‰a CcL ıÚ ÏLÂ Ô‡ ÏL ˙b«∆∆∆¿∆≈∆»«»∆»≈»ƒ
˙BÏÊÓe79ÌÈÎBk „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 CB„Â ¿≈∆«¿«¿»ƒ¿≈»∆¿ƒ»¿»»∆
Ù‡‰ ÌÈc˜Ó  ˙ÈÁeÏÁÏ83 Â‡Ï Ì‡Â ;ÌÈnÏ «¿ƒ«¿ƒ»≈∆««ƒ¿ƒ«

ÌÈn‰ ÌÈc˜Ó84. «¿ƒ««ƒ

זפותים.79) כדי80)ואינם יין מעט  בגת לשים ודרך
הזפת. של העשן ריח  את להעביר 81)להעביר כדי 

די שזפתה אבן של גת ודווקא הזפת. שעל היין צחצוחי 
בה  דרך שלא פי  על אף  זפתה אם עץ  של גת אבל  בהדחה,
יין. הרבה בה שנבלע  מפני  הזפת, את לקלוף  צריך

אפר.82) פעמים ושתי  מים פעמים שתי  כלומר,
ומים.83) אפר ומים אפר נותן ואפר 84)היינו, מים נותן

ואפר. מים

.‡Î˙ÙtÊÓ Ô‡ ÏL ˙b85ÌÈÎBk „BÚ‰ da CcL «∆∆∆¿À∆∆∆»«»»≈»ƒ
C„ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰˙eÙÊ ıÚ ÏL ˙‚ B‡ ,˙BÏÊÓe«»«∆≈¿»««ƒ∆…»«

ÛÏ˜Ï CÈˆ  da86OÚ 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 CÈˆ87ÔÓ ˙È »ƒƒ¿……ƒ¿∆««¬»»≈ƒ
„iÓ dÈz‰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 

.ÎÒÁ ÏL ˙b89 ˙Ùf‰ ˙‡ ÛÏwL Èt ÏÚ Û‡ , «∆∆∆««ƒ∆»«∆«∆∆
„Ú L‡a d˙B‡ ÌÁiL „Ú ,„iÓ da C„Ï eÒ‡»ƒ¿…»ƒ»«∆»≈»»≈«

˙Ùf‰ ‰tiL90Ô˙ B‡ L„Á OÚ ÌÈL dMÈ Ì‡Â . ∆ƒ¿∆«∆∆¿ƒƒ¿»¿≈»»…∆»«
.e‡aL BÓk ,˙zÓ  ÌÈÓÈ ‰LÏL ÌÈÓ da»«ƒ¿»»ƒÀ∆∆¿∆≈«¿

הרי89) הזפת את שקלף  פי  על אף  חרס  ושל שם: במשנה
אותה. מתירה אינה והקליפה אסורה. הראב "ד 90)זו

דייק  רבינו אבל זפת? כאן ואין בקלף  המדובר הלא תמה
וכוונתו  שירפה" עד באש אותה שייחם "עד וכתב  בלשונו

שם. נמצא היה אילו הזפת שיתרפה כדי  שיתחמם עד

.‚Î˙nLÓ91:˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ ÏL ÔÈÈ ÏL ¿«∆∆∆«ƒ∆≈»ƒ«»
ÚO ÏL ‰˙È‰ Ì‡92dÁÈ„Ó 93Ì‡Â ;da nLÓe ƒ»¿»∆≈»¿ƒ»¿«≈»¿ƒ

Óˆ ÏL ‰˙È‰94Ù‡e ÌÈÓa dÁÈ„Ó 95Úa‡ »¿»∆∆∆¿ƒ»¿«ƒ¿≈∆«¿«
‰˙È‰ Ì‡Â ;da nLÓe ‚pzL „Ú dÁÈpÓe ,ÌÈÓÚt¿»ƒ«ƒ»«∆ƒ»≈¿«≈»¿ƒ»¿»

LL ÏL96Ô‰a LÈ Ì‡Â .L„Á OÚ ÌÈL dMÈÓ  ∆≈¿«¿»¿≈»»…∆¿ƒ≈»∆
ÔÈzÓ  ÌÈL˜97ÛÏÁ ÈÏk ÔÎÂ .98ÌÈˆe‰Â99‡ˆBiÎÂ ¿»ƒ«ƒ»¿≈¿≈∆∆¿ƒ¿«≈
˙BÙÈÙkÓ Ô‰a100ÔÈeÙz eÈ‰ Ì‡ :ÔÈÈ Ô‰a ÔÈÎBcL »∆ƒ¿ƒ∆¿ƒ»∆«ƒƒ»¿ƒ

CeaÒa BÊa BÊ ˙BÊeÁ‡ eÈ‰ Ì‡Â ;ÔÁÈ„Ó  ÌÈÏÁa«¬»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬»¿ƒ
Ù‡a ÔÁÈ„Ó  ‰L˜101ÔbÓe ,ÌÈÓÚt Úa‡ ÌÈÓe »∆¿ƒ»¿≈∆¿«ƒ«¿«¿»ƒ¿«¿»

ÔMÈÓ  ÔzLÙa ˙BeÙz eÈ‰ Ì‡Â ;Ô‰a LnzLÓeƒ¿«≈»∆¿ƒ»¿¿ƒ¿»¿«¿»
ÔÈzÓ  ÌÈL˜ Ô‰a LÈ Ì‡Â .L„Á OÚ ÌÈL102. ¿≈»»…∆¿ƒ≈»∆¿»ƒ«ƒ»
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שער 92)מסננת.91) פירש ורש"י  שער, מיני  כל משמע 
כלל.93)אדם. בולע  אינו קצת.94)שהשער בולע 

ניגוב .95) פשתן.96)היינו מנגבן 97)של כך ואחר
בקשרים. נבלע  צמח .98)שהיין סיבים 99)מין

הדקלים. סביב  קלועים.100)הנכרכים סלים
יותר.101) מתעכב  שהיין מנגבן.102)מנגבן כך ואחר

.„ÎÔÈÈ ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ‰ Ô‰a CcL ˙b‰ ÈÏk¿≈««∆»«»∆»≈»ƒ«»≈
?Ï‡Oi‰ Ô‰a C„iL È„k Ô˙B‡ ÔÈ‰ËÓ „ˆÈk ,CÒ∆∆≈«¿«¬ƒ»¿≈∆ƒ¿…»∆«ƒ¿»≈

ÔÈtc‰103ÔÈÏel‰Â ÌÈL„Ú‰Â104ÔÁÈ„Ó 105. ««ƒ¿»¬»ƒ¿«»ƒ¿ƒ»
ÔÈÏ˜Ú‰106ıeaˆa ÏLÂ ÔÈÒ ÏL :107ÏL ;ÔbÓ  »¬»ƒ∆¿»ƒ¿∆ƒ¿¿«¿»∆
‰ÙÈL108Ú ÌÈL ÔMÈÓ  ÈÓb ÏLÂÌ‡Â .L„Á O ƒ»¿∆∆ƒ¿«¿»¿≈»»…∆¿ƒ

ÈÓa ÔËÏBÁ B‡ ,ÔÈÁ˙Ba ÔÏÈÚ‚Ó  „iÓ Ô‰ËÏ ‰ˆ»»¿«¬»ƒ»«¿ƒ»¿¿ƒ¿»¿≈
ÌÈ˙ÈÊ109ÔÈÁl˜Ó ÂÈÓÈnL Bpˆ ˙Áz ÔÁÈpÓ B‡ ,110 ≈ƒ«ƒ»««ƒ∆≈»¿«¿ƒ

ÔÈÙ„B ÂÈÓÈnL ÔÈÚÓa B‡111˙BÚL ‰OÚ ÌÈzL112, ¿«¿»∆≈»¿ƒ¿≈∆¿≈»
ezÈ Ck Á‡Â113. ¿««»À¿

הענבים.103) על שנותנים דלת מטאטא 104)כעין
את  בו שמנקים או המתפזרים, הענבים את בו שמאספים

סביב 106)במים.105)הגת. הקף  את בהם שקושרים
בגת  גם וכנראה הדריכה. בשעת יתפזרו שלא הזיתים
הקורה. מכובד הענבים יתפזרו שלא כזה בכלי  השתמשו

יותר.107) שבולע  במים.108)קנבוס  הגדל עשב  מין
שומנם.109) להוציא רכים להיות זיתים לבשל דרך
פוסק .110) בלתי  חזק  עונה,112)שוטפים.111)בזרם

שווים, והלילה שהיום וניסן תשרי  בתקופת לילה או יום
שעות. עשרה שתים במים שישהו שקילוח 113)והעיקר

היין. את ומפליט  מבטל שעות י "ב  במשך ורדיפתם המים

.‰ÎeÈ‰  Ï‡OÈÏ dlk Ï‡OÈ ı‡ ‰˙È‰L ÔÓfaƒ¿«∆»¿»∆∆ƒ¿»≈À»¿ƒ¿»≈»
,BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â Ï‡OiÓ Ì„‡ ÏkÓ ÔÈi‰ ÔÈÁ˜BÏ¿ƒ««ƒƒ»»»ƒƒ¿»≈¿≈¿ƒ
˜ÊÁ‰L Ì„‡Ó ‡l‡ ÔÈÁ˜BÏ eÈ‰ ‡Ï ı‡Ï ‰ˆeÁe¿»»»∆…»¿ƒ∆»≈»»∆À¿«
ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈÈ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡  ‰f‰ ÔÓfe ;˙eLÎa¿«¿«¿««∆≈¿ƒ«ƒ¿»»
‰Èb‰Â Oa‰ ÔÎÂ .˙eLÎa ˜ÊÁ‰L Ì„‡Ó ‡l‡∆»≈»»∆À¿«¿«¿¿≈«»»¿«¿ƒ»

.e‡aL BÓk ,ÔÓÈÒ da ÔÈ‡L ‚c ˙ÎÈ˙ÁÂ«¬ƒ«»∆≈»ƒ»¿∆≈«¿

.ÂÎ,ÔÓÊ ÏÎe 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 CÈˆ BÈ‡Â , ∆À»¿≈»ƒƒ¿…»»««ƒ
Ì‡Â .„Ïa È„e‰È ‡e‰L Ú„BÈ ‡l‡ ,BÈkÓ 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.

    
אי1) 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

.‡ÌÈÎBk „BÚ‰ da ÒB‡L ‰ÚÈ‚p‰ ‡È‰ „ˆÈk≈«ƒ«¿ƒ»∆≈»»≈»ƒ
˙BÏÊÓeBÓˆÚ ÔÈia ÚbiL ‡e‰ ?ÔÈi‰ÔÈa B„Èa ÔÈa , «»««ƒ∆ƒ«««ƒ«¿≈¿»≈

CqÏ ÔkcL ÂÈÈ‡ ‡LaCLÎLÈÂ ,Ô‰aÏ‡ . ƒ¿»≈»»∆«¿»¿«≈»∆ƒ«¿≈¬»
˙ÈÁÏ B„È ËLt Ì‡d‡ÈˆBiL Ì„˜ B„È ˙‡ eÒÙ˙Â , ƒ»«»∆»ƒ¿»¿∆»…∆∆ƒ»

Ùe ,d„ÈÈ ‡ÏÂÔÈi‰ ‡ˆiL „Ú ‰hÓlÓ ˙ÈÁ‰ eÁ˙ ¿…¿ƒ»»¿∆»ƒƒ¿«»«∆»»««ƒ
Ò‡ ‡Ï  B„iÓ ‰hÓÏ „ÈÂÊÁ‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈi‰ ¿»«¿«»ƒ»…∆¡«««ƒ¿≈ƒ»«

dÈa‚‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,BÎLÎLÂ ÔÈÈ ÏL Áe˙t ÈÏk ¿ƒ»«∆«ƒ¿ƒ¿¿««ƒ∆…ƒ¿ƒ«
ÔÈi‰ Ò‡  ÔÈia Ú‚ ‡ÏÂ ÈÏk‰. «¿ƒ¿…»«««ƒ∆¡«««ƒ

בהנאה.2) ופי3)אפילו יין, בו שיש בנוד נגע  אם אבל
והיין  לזה זה דפנותיו והניע  מלא אינו ואפילו סתום הנוד

מותר. ההנעה ידי  על ניסוך 4)התנדנד דרך אין ברגל אבל
שנתבאר  כמו נאסר, היין אין ברגלו ביין גוי  נגע  ואם בכך,

יא. הלכה יא, בפרק  בחוזק ,5)למעלה היין ויניע  וינדנד
ידי על הבא קל נענוע  ואפילו שכשוך, בלא נגיעה אבל
בשתיה  אבל בהנאה, אוסרים אינם - בלבד היד הכנסת

שהיה.6)אסור. מעשה נט : זרה אבל 7)עבודה בהנאה,
למעלה. שנתבאר כמו אסור, לא 8)בשתיה שהגבהה

נדנוד  והעיקר להיתר, ובין לאיסור בין מורידה, ולא מעלה
בדין  ס . שם מגמרא זה דין למד רבינו פתוח . הכלי  ופי  היין
ניסוך  דרך שאין מפני  אשי  רב  והתיר יין, נאד הנושא גוי 
ניסוך  דרך ואין סגור בנאד שהמדובר רבינו ופירש  בכך,
בשכשוך. ניסוך דרך פתוח  שבכלי  ומכאן סגור, בכלי 

ניסוך 9) דרך שאין וסובר חולק , הבית בתורת והרשב "א
ידי על אלא סתום, בין פתוח  בין כלי  בהנעת לנסך בכך
או  בהם לנסך שדרכם מאבריו, באחד יין של גופו שכשוך
בשם  קכה סימן ביורהֿדעה הטור כתב  וכן אחר. דבר ידי  על

הרא"ש.

.ÔÈÈ ÏL ÈÏk ÏËB‰Èa‚‰ÂÏÚ Û‡ ,ÔÈi‰ ˜ˆÈÂ »«¿ƒ∆«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«««ƒ««
CLÎL ‡lL ÈtBÁkÓ ÔÈi‰ ‡a È‰L ;Ò‡ . ƒ∆…ƒ¿≈∆¡«∆¬≈»««ƒƒ…

zÓ  Ú‚ ‡ÏÂ CLÎL ‡ÏÂ dÈa‚‰. 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
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והגבהה  כלל, נגע  לא כאן אבל שכשך, שלא אלא ביד נגע 
אוסרת. אינה

.‚,Ú˜wa ÈÏk‰ ÊÁB‡ ‰È‰L ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ≈»ƒ«»∆»»≈«¿ƒ««¿«
zÓ ÔÈi‰  ÔÈÈ BÎB˙Ï ˜ˆÈ Ï‡OÈÂ„„ Ì‡Â . ¿ƒ¿»≈»«¿«ƒ««ƒÀ»¿ƒƒ¿≈

ÔÈi‰ Ò‡  ÈÏk‰ ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ‰. »≈»ƒ«»«¿ƒ∆¡«««ƒ

ראה 15) שכשכו. ולא בו נגע  לא שהרי  בשתיה, אפילו
הקודמת. כיון 16)ההלכה ס . ע "ז פפא רב  של מימרא

שם  תוספות בקנה. כנוגע  הוא הרי  הקילוח  בשעת שנדנד
בקילוח  אחר דבר ידי  על כנוגע  כלומר, ואי . דיבורֿהמתחיל
היין  נאסר הנדנוד שמשום לומר ואין מיימוניות). (הגהות
שהרי רבינו, של לשונו מפשטות שמשמע  כמו שבכלי ,

למעלה. שנתבאר כמו שכשוך אלא אוסר, אינו קל נענוע 

.„Ìe˙Ò ÈÏkÌÈÎBk „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 ÈÚ‰ .Ceqp‰ Cc ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆∆∆«ƒ∆¡ƒ∆«ƒƒ»

B„Èa „Bp‰ Èt ÊÁB‡ ‡e‰Â ÌB˜ÓÏ„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 ÒÁ ÈÏk ÈÚ‰∆¡ƒ¿ƒ∆∆»«»≈«ƒ»∆»»«

BaÒÁ ‰È‰ Ì‡Â .BÎLÎL Ôk Ì‡ ‡l‡ ,zÓ . ¿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. בכלי21)נגע  ששכשוך א, בהלכה למעלה נתבאר

עצמו. ביין נגיעה בלא אפילו אוסר פתוח 

.‰‰ÊÏ Ôek˙ ‡ÏÂ ÔÈÈa Ú‚pL ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ≈»ƒ«»∆»«¿«ƒ¿…ƒ¿«≈»∆
„Ïa ‰È‰a zÓ ÔÈi‰ È‰ ÏÙL ÔB‚k ?„ˆÈk . ¬≈««ƒÀ»«¬»»ƒ¿«≈«¿∆»«

ÔÈÈ ÏL „B ÏÚ˙Ó ÏÚ ˙ÈÁÏ B„È ËÈLB‰L B‡ , «∆«ƒ∆ƒ»∆»ƒ«¿»
.ÔÈÈ ˙‡ˆÓÂ ÔÓL ‡È‰L∆ƒ∆∆¿ƒ¿≈«ƒ

ה.22) הלכה יא, בפרק  שנתבאר כמו בשתיה, אסור אבל
שמן.24)פתוח .23) של שהיא לו היה נדמה כלומר,

.Â‡Ïa ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ ÏL BÁkÓ ÔÈi‰ ‡a»««ƒƒ…∆≈»ƒ«»¿…
‰i˙La zÓ ‰Ê È‰  ÔÈia Ú‚ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,‰ek. «»»ƒ¿…»«««ƒ¬≈∆À»ƒ¿ƒ»

,Á‡ ÈÏÎÏ ˜ˆÈÂ ÔÈÈ ÏL ÈÏk dÈa‚‰L ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆ƒ¿ƒ«¿ƒ∆«ƒ¿»«ƒ¿ƒ«≈
.zÓ ‰Ê È‰  ÔÓL B‡ ÎL ‡e‰L ‰n„Ó ‡e‰Â¿¿«∆∆≈»∆∆¬≈∆À»

מן 25) מותר ביין נגיעה בלי  גוי  של כוחו בשתיה. אפילו
אבל  בלבד, בכוונה כוחו על וגזרו אסרוהו וחכמים התורה,

שם. חכמים, אסרו לא בכוונה שלא

.Ê˙eÁÏ B‡ ˙ÈÏ ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ‰ ÒÎƒ¿«»≈»ƒ«»¿«ƒ«¬
ËLÙe ,ÔÈÈ LwÏÔÈÈa Ú‚Â OtÁÓ ‡e‰Lk B„È ¿«≈«ƒ»«»¿∆¿«≈¿»«¿«ƒ

Ôek˙ ÔÈÈÏ È‰L ;eÒ‡.‰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.

.ÁÌÈÎBk „BÚ‰ Ì„˜Â ,dk‡Ï ‰˜cÒpL ˙ÈÁ»ƒ∆ƒ¿¿»¿»¿»¿»«»≈»ƒ
d˜ÁÂ ˙BÏÊÓeÌÈÒÁ‰ e„t˙È ‡lL È„kÈ‰  «»«¬»»¿≈∆…ƒ¿»¿«¬»ƒ¬≈
‰È‰a zÓ ‰ÊÒÙ˙Â ,daÁÏ ‰˜cÒ Ì‡ Ï‡ . ∆À»«¬»»¬»ƒƒ¿¿»¿»¿»¿»«

;‰i˙La zÓ ‰Ê È‰  ÏtÈ ‡lL È„k ÔBÈÏÚ‰ ˜„qa«∆∆»∆¿¿≈∆…ƒ…¬≈∆À»ƒ¿ƒ»
˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ ÏL BÁk ÏÚ ÔÈi‰ ÔÈ‡ È‰L. ∆¬≈≈««ƒ«…∆≈»ƒ«»

היין,28) ישפך שלא החרס  חלקי  וחיבר זרועותיו, בין לחצה
חבק ). ערך ערוך, (ראה שם של 29)רש"י  בחבית המדובר

היין 30)חרס . להציל נתכוין שהרי  בכוונה, שלא כנוגע 
כל 31)בלבד. נשפך, היין אין הגוי  מעשה בלי  גם שהרי 

שלא  כדי  עליו, מכביד רק  והוא העליון, החלק  נפל שלא זמן
ניתנת  כאילו פירוש קעביד, לבינה מעשה שם: בגמרא יפול.
ואומר  מוסיף  ורש"י  להכביד. כדי  החבית, על לבינה

בשתיה. מותר יין, מעט  שיוצא שאף ֿעלֿפי 

.ËÔÈÈ ÏL BÏ ÏÙpL ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ ≈»ƒ«»∆»«¿∆«ƒ
ÔÈi‰ Ba LiL Ba‰ „„nL B‡ ,˙Ó ÌMÓ e‰eÏÚ‰Â¿∆¡ƒ»≈∆»««∆≈««ƒ

‰˜aÂÈÏÚÓ ‰Úv‰Â ef‰ ˙‡ ÊÈz‰L B‡ , ¿»∆∆ƒƒ∆«¿¿«ƒ¿»≈»»
ÁtËÓ ‰È‰L B‡ ,‰˜a˙Á˙B‰ ˙ÈÁ‰ Èt ÏÚ ¿»∆∆»»¿«≈««ƒ∆»ƒ»««
‰ÁÈ˙‰ ÁezL È„kd˜Êe ˙ÈÁ ÏËpL B‡ , ¿≈∆»«»¿ƒ»∆»«»ƒ¿»»

BaÏ B˙ÓÁaÌ‡Â .„Ïa ‰È‰a zÓ ‰Ê È‰  «¬»«¬≈∆À»«¬»»ƒ¿«¿ƒ
ÈÁ ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ‰ ‰ÏÚeÒ‡ ÔÈi‰  »»»≈»ƒ«»«««ƒ»

.‰È‰a«¬»»

בהנאה,32) מותר ביין ממש שנגע  ואף ֿעלֿפי  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 כסף ֿמשנה, (וראה בשתיה. גם ואסור
השגת  מעליו להסיר כדי  אלה, רבינו בדברי  שהאריכו
ה  סעיף ֿקטן קכה, סימן יורהֿדעה ט "ז וראה הראב "ד,

שם). שלו 39)וש"ך לאליל ומודה שניצול, שמח  הוא
כיום  עליה דמי  פפא, רב  אמר שם: היין. את לו ומנסך

שם. רש"י  וכפירוש אידם,

.È,˜p‰ ÔÓ ˜˜t‰ ËÓLÂ ,dcˆa ˜ ‰È‰L ˙ÈÁ»ƒ∆»»∆∆¿ƒ»¿ƒ¿««¿»ƒ«∆∆
˜p‰ ÌB˜Óa BÚaˆ‡ ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ‰ ÁÈp‰Â¿ƒƒ«»≈»ƒ«»∆¿»ƒ¿«∆∆
„Ú ˙ÈÁ‰ L‡nL ÔÈi‰ Ïk .ÔÈi‰ ‡ˆÈ ‡lL È„k¿≈∆…≈≈««ƒ»««ƒ∆≈…∆»ƒ«

˜p‰‰i˙La zÓ  ˜p‰ ˙ÁzLÂ ,eÒ‡ . «∆∆»¿∆«««∆∆À»ƒ¿ƒ»

היה 40) אצבעו, הניח  לא שאילו והטעם, בהנאה. אפילו
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מכחו. בא כולו ונמצא היין אותו כל ואף 41)יוצא
כשר  יין יוצקים שאם חיבור, ניצוק  ב  בהלכה פוסק  שרבינו
היין, כל נאסר פוסק , בלתי  בקילוח  נסך יין שבו כלי  לתוך
שכל  כאן וכלֿשכן שלמטה, היין עם מתחבר שלמעלה והיין
מפני הנקב , מן שלמטה מה כאן אסרו לא מחובר, היין
לא  מכוחו, כבא מדרבנן רק  נאסר הנקב  מן שלמעלה שהיין
התחתון  היין שמתערב  משום אסרוהו לא וגם חיבורו, אסרו

בעליון.

.‡È‰ÙeÙk ˙˜ÈÓB‡ ˙ÎznÓ d˙B‡ ÔÈOBÚL , ≈∆∆¿»∆ƒ»ƒ«∆∆
CB˙Ï dL‡ ÁÈp‰L ,Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ˙ÈÎeÎfÓÔÈi‰ ƒ¿ƒ¿«≈»∆∆ƒƒ«…»¿««ƒ

ÔÈi‰ ıˆÓe ,˙ÈÁÏ ıeÁ Á‡‰ L‡‰Â ˙ÈÁaL∆∆»ƒ¿»…»«≈∆»ƒ»«««ƒ
„BÚ‰ ‡e ,„ÈÓz ÔÈOBÚL C„k „ÈÏ ÔÈi‰ ÏÈÁ˙‰Â¿ƒ¿ƒ««ƒ≈≈¿∆∆∆ƒ»ƒ»»≈
ÔÈi‰ ÚÓe ˙˜Èn‰ Èt ÏÚ BÚaˆ‡ ÁÈp‰Â ÌÈÎBk»ƒ¿ƒƒ«∆¿»«ƒ«≈∆∆»«««ƒ
‡ˆBÈ ‰È‰ Ïk‰L ;˙ÈÁaL ÔÈi‰ Ïk Ò‡  „ÈlÓƒ≈≈∆¡«»««ƒ∆∆»ƒ∆«…»»≈

‚Â.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,

.ÈÌÈÎBk È„BÚ ÔÈÈ Ba LiL ÈÏk CB˙Ï ÔÈÈ ‰ÚÓ‰«¿»∆«ƒ¿¿ƒ∆≈≈¿≈»ƒ
˙BÏÊÓeÒ‡ È‰L ;ÔBÈÏÚ‰ ÈÏkaL ÔÈi‰ Ïk «»∆¡«»««ƒ∆«¿ƒ»∆¿∆¬≈

˜Bvp‰ „enÚ‰aÁÓÔBÈÏÚ‰ ÈÏkaL ÔÈi‰ ÔÈa »««ƒ¿«≈≈««ƒ∆«¿ƒ»∆¿
„BÚÏ „„Bn‰ ,CÎÈÙÏ .ÔBzÁz‰ ÈÏkaL ÔÈi‰ ÔÈe≈««ƒ∆«¿ƒ««¿¿ƒ»«≈¿≈

‰ˆÈÙ ıtÈ  B„ÈaL ÈÏk CB˙Ï ˙BÏÊÓe ÌÈÎBkB‡ »ƒ«»¿¿ƒ∆¿»¿«≈¿ƒ»
‰˜ÈÊ ˜ÊÈÒ‡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 

נפצי49)הכלים. או קטופי  "קטפי  שם: בגמרא מרחוק .
ו"נפצי " זריקה, היינו ש"קטפי " רבינו ומפרש נפוצי ".

להיפך. פירש ורש"י  להפסיק . משמעותה

.‚ÈCtLÓÌ‡ ,˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚÏ Ba „„nL «¿≈∆»«¿≈»ƒ«»ƒ
ÔÈÈ ˙ÎÚ CtLn‰ ‰ˆ˜a LÈBa „cÓÈ ‡Ï  ≈ƒ¿≈««¿≈¬∆∆«ƒ…ƒ¿…

bÈÂ epÁÈ„iL „Ú Ï‡OÈÏÁÈ„‰ ‡Ï Ì‡Â .È‰  ¿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 אף ֿעלֿפי  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  (הכסף ֿמשנה 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 אף ֿעלֿפי  הדיח , אם אבל

.„ÈÔÈÓËÁ ÈL ÔÈÓk BÏ LiL ÈÏk,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 ÌÈÎBk „BÚ‰Â¿»≈»ƒ«»≈¿∆ƒ«…∆

zÓ ‰Ê È‰  ÈM‰ÈÏ‡Oi‰ ÌÈc˜iL ‡e‰Â . «≈ƒ¬≈∆À»¿∆«¿ƒ«ƒ¿¿≈ƒ
;‰˙BL ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ‰ ÔÈ„ÚÂ ˜ÒÙÈÂ¿ƒ¿…«¬«ƒ»≈»ƒ«»∆
ÔÈi‰ ÊÁÈ  ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ‰ ˜ÒÙiMnL∆ƒ∆ƒ¿…»≈»ƒ«»«¬…««ƒ

ÌËÁa ‡MiL,Ba ‡MiM ‰Ó Ïk Ò‡ÈÂ ÈÏkÏ ∆ƒ»≈«…∆«¿ƒ¿∆¡…»«∆ƒ»≈
BÁkÓ ÔÈi‰ ‡a È‰L. ∆¬≈»««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 אף ֿעלֿפי 
חוזר  גוי  בפי  הנוגע  שהיין מפרש שם ורש"י  הגוי . בפי 

אבל 57)למטה. בחוטם, שנשאר ליין שחוששים לשיטתו
אין  למטה, שחוזר בפיו שנגע  ליין שחוששין רש"י  לשיטת

החבית. בכל היין שמתערב  משום פשוט  אלא לזה, צריך

.ÂË˙ÈÁ‰ ÔÓ ÔÈi‰ ıˆnL ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ≈»ƒ«»∆»«««ƒƒ∆»ƒ
˙˜ÈÓaÊÁÈ  ˜ÒtiLkL ;daL ÔÈi‰ Ïk Ò‡  ¿≈∆∆»«»««ƒ∆»∆¿∆ƒ»≈«¬…

˙˜Èna ‰ÏÚL ÔÈi‰Ò‡ÈÂ ˙ÈÁÏ ÏtÈÂ B˙ˆÈˆÓa ««ƒ∆»»«≈∆∆ƒ¿ƒ»¿ƒ…∆»ƒ¿∆¡…
Ïk‰. «…

ומוצצים 58) שבמגופה, נקב  דרך לחבית שנותנים חלול קנה
יין. ומעלה משום 59)בו נאסר לפיו הגיע  לא ואפילו

רש"י ושיטת הקודמת. בהלכה שנתבאר כמו מכחו, שבא
שכתבנו  מה וראה לפיו. עד היין במינקת שמעלה משום

יד. בהלכה בהנאה.60)למעלה אפילו

.ÊËÏ‡OÈ ÌÚ ÈÚÓ ‰È‰L ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ≈»ƒ«»∆»»«¬ƒƒƒ¿»≈
Ô‰ÈÁ‡ CÏB‰ ‡e‰Â ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ÔÈÈ Èck«≈«ƒƒ»¿»¿≈«¬≈∆

ÔÓLÏe‚ÈÏÙ‰ elÙ‡ ,ÏÈÓ È„k epnÓÈ‰  ¿»¿»¬ƒƒ¿ƒƒ∆¿≈ƒ¬≈
‡ˆÈ ‰zÚ :ÓB‡Â ,Ô‰ÈÏÚ B˙ÓÈ‡L ;˙BzÓ el‡≈À»∆≈»¬≈∆¿≈«»≈≈
È‡Â eÎÏ :Ì‰Ï Ó‡ Ì‡Â .e˙B‡ ‰‡ÈÂ eÈÙÏ¿»≈¿ƒ¿∆»¿ƒ»«»∆¿«¬ƒ
eÁzÙiL È„k ÂÈÈÚÓ eÓlÚ˙ Ì‡  ÌÎÈÁ‡ ‡B‡ »«¬≈∆ƒƒ¿«¿≈≈»¿≈∆ƒ¿¿

eÙÈ‚ÈÂ eÊÁÈÂ „k‰ Ètb˙Â d˙B‡Blk ÔÈi‰ È‰  ƒ««¿«¿¿¿»ƒ»¿ƒ…¬≈««ƒÀ
‰i˙La eÒ‡zÓ  ÔkÓ ˙BÁt Ì‡ ;. »ƒ¿ƒ»ƒ»ƒ»À»

המשתמר.61) בחזקת היה אם התרחקו.62)במשנה:
יותר 63) מהם הפליג אפילו כתוב : בברייתא שם בגירסתנו
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קנב                
         

וכן  והרא"ש. הרי "ף  גירסת וכן מיל, כדי  גורס  ורבינו ממיל.
במשנה. רש"י  הכד.64)מפרש פי  כל את שיפתח  פירוש,

אחרת.65) במגופה שהה 66)ויסתמו אם אבל ותתייבש,
שמעון  כרבן נאסר, לא ולסותמה במגופה חור לעשות כדי 

שם. גמליאל ביין 67)בן ונגעו הכד פי  את פתחו שמא
הכד  שחתימת מפני  מותר, בהנאה אבל סתמוהו, ואחרֿכך
ט , הלכה יג בפרק  להלן פוסק  ורבינו אחד, כחותם הוא הרי 
ומותר  בשתיה אסור אחד, בחותם גוי  אצל המופקד שיין

בשתיה.68)בהנאה. אפילו

.ÊÈÏÚ Û‡ ,B˙eÁa ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ ÁÈpn‰ ÔÎÂ¿≈««ƒ«≈»ƒ«»«¬««
zÓ ÔÈi‰  Blk ÌBi‰ Ïk ÒÎÂ ‡ˆBÈ ‡e‰L Èt; ƒ∆≈¿ƒ¿»»«À««ƒÀ»

‚ÈÏÙÓ ‡e‰L BÚÈ„BÓ Ì‡ÂÁzÙiL È„k ‰‰LÂ , ¿ƒƒ∆«¿ƒ¿»»¿≈∆ƒ¿«
BÈÈ ÁÈpn‰ ÔÎÂ .‰i˙La eÒ‡ ÔÈi‰  b˙Â ÛBbÈÂ¿ƒ¿ƒ…««ƒ»ƒ¿ƒ»¿≈««ƒ«≈
ÒÎÂ ,˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ‰ ÌÚ ‰ÈÙÒa B‡ ÔB˜a¿»ƒ¿ƒ»ƒ»≈»ƒ«»¿ƒ¿«

ÂÈÎˆ ˙BOÚÏ ÈÚÏBÚÈ„B‰ Ì‡Â ;zÓ ÔÈi‰  »ƒ«¬¿»»««ƒÀ»¿ƒƒ
ÁzÙiL È„k ‰‰LÂ ,‚ÈÏÙÓ ‡e‰LÛBbÈÂ b˙Â ∆«¿ƒ¿»»¿≈∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ…

˙BiÁa el‡‰ ÌÈc‰ ÏÎÂ .‰i˙La eÒ‡ ÔÈi‰««ƒ»ƒ¿ƒ»¿»«¿»ƒ»≈¿»ƒ
˙BÓe˙ÒÁ‡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 הכסף ֿמשנה,
וישכשך, הגוי  יגע  אלאֿאםֿכן נאסר אינו ביין מהֿשאיןֿכן
ונוסף  ויראהו, הישראל יבוא בינתיים שמא הוא וחושש
וצריך  שמסיים כמו סתומות בחביות המדובר כאן הרי  לכך,
לא  אם אפילו מותר ולכן ולסתום, לפתוח  כדי  מסוים זמן
והרא"ש  והר"ן בשתיה. ומותר עקלתון, דרך הישראל בא
עקלתון  בדרך רק  נסך ביין שגם וסוברים רבינו, על חולקים

בשתיה. חדשה.73)החבית.72)מותר מגופה יעשה
סתומות 74) אסורות, פתוחות חביות המשנה: בסוף 

ה  כל שעל משמע  הדברים.מותרות. מוסבים בבות

.ÁÈÁÈp‰Â ,ÌÈÎBk „BÚ‰ ÌÚ ÏÎB‡ ‰È‰L Ï‡OÈƒ¿»≈∆»»≈ƒ»≈»ƒ¿ƒƒ«
È˜ÙÏBc‰ ÏÚ Áe˙t ÔÈÈÂ ÔÁÏM‰ ÏÚ Áe˙t ÔÈÈ‡ˆÈÂ «ƒ»«««À¿»¿«ƒ»«««¿¿ƒ¿»»

eÒ‡ ÔÁÏM‰ ÏÚL Ì‡Â .zÓ È˜ÙÏBc‰ ÏÚLÂ , ∆««À¿»»¿∆««¿¿ƒÀ»¿ƒ
‰˙Le ‚ÊÓ :BÏ Ó‡˙ÈaaL Áe˙t‰ ÔÈi‰ Ïk  »«¿…¿≈»««ƒ«»«∆««ƒ

.eÒ‡»

יין.75) כלי  בו שמניח  עץ  כלי  ופירושו, הערוך. כגירסת
הישראל.76) יכנס  פן בו, לנגוע  הגוי  הואיל 77)שמתיירא

היין. בכל ונוגע  דעתו סומך במקצת, ברשות ידיו את שחיזק 

.ËÈ‰˙BL ‰È‰ÌÈÎBk „BÚ‰ ÌÚÏB˜ ÚÓLÂ , »»∆ƒ»≈»ƒ¿»«
.zÓ Áe˙t‰ ÔÈi‰ Û‡  ‡ˆÈÂ ˙Òk‰ ˙Èa ‰lÙz¿ƒ»¿≈«¿∆∆¿»»«««ƒ«»«À»

,‰‰Óa ‡BÈÂ ÔÈi‰ kÊÈ ‰zÚ :ÓB‡ ÈÎp‰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‡Â. ¿≈∆¡»∆»«∆¿»»ƒ¿«

רבא.78) והתיר שהיה, מעשה ע . שלפניו 79)שם ומה
הקודמת, בהלכה שנתבאר כמו עמו. שותה שהרי  אסור,

אסור. השולחן שעל

.Î˙Á‡ ˆÁa ÔÈ„ eÈ‰L Ï‡OÈÂ ÌÈÎBk „BÚ, ≈»ƒ¿ƒ¿»≈∆»»ƒ¿»≈««
Ì‰ÈL e‡ˆÈÂÊÁÂ ,„tÒ‰ B‡ Ô˙Á ˙B‡Ï ‰Ï‰a ¿»¿¿≈∆¿∆»»ƒ¿»»∆¿≈¿»«

Á˙t‰ ‚ÒÂ ÌÈÎBk „BÚ‰ Ï‡OÈ Ck Á‡Â , »≈»ƒ¿»««∆«¿««»ƒ¿»≈
Bz‰a Ï‡OÈ ˙ÈaL Áe˙t‰ ÔÈi‰ È‰‚Ò ‡lL ; ¬≈««ƒ«»«∆¿≈ƒ¿»≈¿∆≈∆…»«

ÈÏ‡Oi‰ ÒÎ kL ˙Úc ÏÚ ‡l‡ ÌÈÎBk „BÚ‰»≈»ƒ∆»«««∆¿»ƒ¿««ƒ¿¿≈ƒ
‡e‰L BÏ ‰n„ÓÎÂ ,ıeÁa Ì„‡ ‡L ‡ÏÂ B˙ÈÏ¿≈¿…ƒ¿«»»«¿ƒ¿À∆∆

BÓ„˜. ¿»

שהיה.80) מעשה ביתו.81)שם, את הישראל סגר ולא
החצר.82) בבהלה,83)של יציאתו לפני  קודם שהיה כמו

הגוי נכנס  שמא חוששין ואין א. הלכה יג פרק  לקמן ראה
בפניו. הפתח  את שסגר מכיון ביינו, ונגע  ישראל של לביתו

בגמרא 84) לא. או חזר אם בו, מרגיש אינו הבהלה שמתוך
סתם, ורבינו למטה. והגוי  למעלה גר כשישראל המדובר,
ודעת  כך. הדין לזה, זה סמוכים בתים בשני  שגם ומשמע 
והישראל  בתחתונה והיין דוקא, ותחתונה שעליונה רש"י 

מלמעלה. רואהו

.‡Î„Á‡ ˙Èa ÌÈÎBk „BÚ ÏLÂ Ï‡OÈ ÏL ÔÈÈ, «ƒ∆ƒ¿»≈¿∆≈»ƒ¿«ƒ∆»
˙BÁe˙t ˙BiÁ eÈ‰Â˙ÈaÏ ÌÈÎBk „BÚ‰ ÒÎÂ , ¿»»ƒ¿¿ƒ¿«»≈»ƒ««ƒ

ÔÈi‰ Ïk Ò‡  B„Úa ˙Ïc‰ ÏÚÂÔBlÁ LÈ Ì‡Â . ¿»««∆∆«¬∆¡«»««ƒ¿ƒ≈«
‰‡BÂ Á˙t‰ ÈBÁ‡ „ÓBÚ‰ epnÓ ÏkzÒnL ˙Ïca«∆∆∆ƒ¿«≈ƒ∆»≈¬≈«∆«¿∆
ÔnLÂ ,˙BzÓ ÔBlÁ‰ „‚kL ˙BiÁ‰ Ïk  Bc‚k¿∆¿»∆»ƒ∆¿∆∆««À»¿∆ƒ
.B˙B‡ ‰‡B‰ ÔÓ „ÁÙÓ È‰L ;˙BeÒ‡ ÔÈ„„v‰«¿»ƒ¬∆¬≈¿«≈ƒ»∆

ביה 85) דיתיב  ביתא ההוא הגירסא: שלפנינו בגמרא שם
חמרא  ביה "דיתיב  גורס  רבינו אולם גוי . על דישראל, חמרא

והרשב "א. הרי "ף  גירסת היא וכן וגוי ", אבל 86)דישראל
ויגוף  שיפתח  כשיעור שהה אם אלא אסור אינו בסתומות

יז. בהלכה כמו שמא 87)ותיבש, מפחד הגוי  אין שהרי 
נסך. ובוודאי  ישראל, אותו -88)יראה מפחד שהרי  שם.

החלון. שכנגד החביות של להיתרן נימוק 

.ÎÈ‡ ‚‡L Ì‡ ÔÎÂ„BÚ‰ Áe ,Ba ‡ˆBiÎÂ ¿≈ƒ»«¬ƒ¿«≈»«»≈
;zÓ ÔÈi‰  ˙BÁe˙t‰ ˙BiÁ‰ ÔÈa ‡aÁÂ ÌÈÎBk»ƒ¿∆¿»≈∆»ƒ«¿««ƒÀ»
‡e‰Â ,Ô‡k ‡aÁ Á‡ Ï‡OÈ ‡nL :ÓB‡ ‡e‰L∆≈∆»ƒ¿»≈«≈∆¿»»¿

.Úb‡Lk È˙B‡ ‰‡B∆ƒ¿∆∆«

שהיה.89) מעשה שם,

.‚ÎÔÈÈ ÏL ˆB‡LÈÂ ,˙BÁe˙t ÂÈ˙BiÁ eÈ‰L »∆«ƒ∆»»ƒ»¿¿≈
t‰ B˙B‡a ˙BÁ‡ ˙BiÁ ÌÈÎBk „BÚÏ˜c, ¿≈»ƒ»ƒ¬≈¿«À¿»

Ï‡OÈ ˙BiÁ ÔÈa „ÓBÚ ÌÈÎBk „BÚ‰ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»»≈»ƒ≈≈»ƒƒ¿»≈
p‚k ÂÈÏÚ Ot˙Â ‡ˆÓpLk Ï‰ Ì‡ :˙BÁe˙t‰ «¿ƒƒ¿«¿∆ƒ¿»¿ƒ¿«»»¿«»

È‡t BÏ ÔÈ‡ B˙‡ÈÂ BcÁtnL ,‰i˙La zÓ ÔÈi‰ ««ƒÀ»ƒ¿ƒ»∆ƒ«¿¿ƒ¿»≈¿«
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ÁËBa ‡e‰ È‰ ‡l‡ ,p‚k Ot˙ ‡Ï Ì‡Â ;CqÏ¿«≈¿ƒ…ƒ¿«¿«»∆»¬≈≈«
ÔÈa ,˙BiÁ‰ ÔÈa ‡ˆÓp‰ ˜BÈ˙Â .eÒ‡ ÔÈi‰  ÌL»««ƒ»¿ƒ«ƒ¿»≈∆»ƒ≈

Ck ÔÈe CkzÓ ÔÈi‰ Ïk . »≈»»««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  ואף ֿעלֿפי 

שלו. שאינו נתפס 93)לאוצר שלא בין כגנב , שנתפס  בין
אלא 94)כגנב . היין אוסר אינו התינוק  מגע  שעיקר מפני 

הדבר  אם לפיכך ה), הלכה יא פרק  למעלה (ראה בשתיה
לו  שאין דכיון בשתיה, אפילו מותר לו, או נגע  אם ספק 
סובר  בהשגתו והראב "ד ביין. ליגע  טורח  אינו לנסך, דעת
בתינוק  אפילו כגנב  נתפס  לא ואם מותר, כגנב  שנתפס  שרק 

אסור.

.„ÎÌBÏL Cc ‰È„ÓÏ ÒÎpL „e„b˙BiÁ‰ Ïk  ¿∆ƒ¿«ƒ¿ƒ»∆∆»»∆»ƒ
˙BiÁaL ˙BÁe˙t‰˙BzÓ ˙BÓe˙Òe ,˙BeÒ‡. «¿∆«¬À¬¿À»

 ÚÂ ‰È„na „e„b‰ ËLt Ì‡ ,‰ÓÁÏÓ ˙ÚLeƒ¿«ƒ¿»»ƒ»««¿«¿ƒ»¿»«
el‡Â el‡CqÏ È‡t ÔÈ‡L ,˙BzÓ. ≈»≈À»∆≈¿«¿«≈

שלום.95) בשעת רבינו,96)במשנה: מלשון משמע 
מותרות. שבבתים הפתוחות פתחון 97)שהחביות שאילו

סתומות  ודוקא עליהם. אדם אימת שאין לסתמן, טרחו לא
שבני מפני  אסורות, עץ  של בפקק  אבל טיט , של במגופה
טורח . כל בזה ואין למקומו, הפקק  את להחזיר רגילים אדם
ביין  ונגעו שפתחון אפשר סתומות, שהחביות אע "פ  ולפיכך

ופקקון. פתוחות.98)וחזרו בין סתומות ודוקא 99)בין
להן  חוששים - שנפתחו סתומות אבל מתחילתן, פתוחות

לפתוח . פנאי  להם שהיה רואים אנו שהרי  ואסורות,

.‰Î:ÔÈÈ ÏL Ba‰ „ˆa „ÓBÚ ‡ˆÓpL ÌÈÎBk „BÚ≈»ƒ∆ƒ¿»≈¿««∆«ƒ
ÔÈi‰ B˙B‡ ÏÚ ‰ÂÏÓ BÏ LÈ Ì‡eÒ‡ ‰Ê È‰ ; ƒ≈ƒ¿»«««ƒ¬≈∆»

BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ;CqÓe B„È ÁÏBL ,Ba Ò‚ BalL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ«≈«»¿«≈¿ƒ≈
‰i˙La zÓ ÔÈi‰  ‰ÂÏÓ ÂÈÏÚ. »»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 אף ֿעלֿפי  יין, אותו על מלוה לו

נוגע . ואינו שמפחד בשתיה מלוה 101)מותר לו שיש כיון
כגנב . נתפס  אינו כגנב .102)עליו, עליו נתפס  אם

.ÂÎÔÈi‰  Ï‡OÈ ÏL ‰aÒÓa ÌÈÎBk ˙„BÚ ‰BÊ»∆∆»ƒƒ¿ƒ»∆ƒ¿»≈««ƒ
Úbz ‡ÏÂ ‰ÈÏÚ Ô˙ÓÈ‡L ;zÓ‰BÊ Ï‡ . À»∆≈»»»∆»¿…ƒ«¬»»

‰ÈÙlL dÈÈ  ÌÈÎBk È„BÚ ˙aÒÓa ˙ÈÏ‡OÈƒ¿¿≈ƒƒ¿ƒ«¿≈»ƒ≈»∆¿»∆»
dzÚcÓ ‡lL Ba ÔÈÚ‚B Ô‰L ÈtÓ ,eÒ‡ ‰ÈÏÎa. ¿≈∆»»ƒ¿≈∆≈¿ƒ∆…ƒ«¿»

יצר 103) אבל תקפם, הזנות יצר אמנם טעם: נותן בגמרא
מפחדת  לניסוך, מסכימים שאין וכיון לא, עבודהֿזרה של

ביין. נוגעת ואינה מפניהם הגויה כלומר,104)הזונה
זולה  והיא הואיל מפניה, מתייראים ואינם ברשותה שלא
אינה  שהיא רש"י  ופירש אחריהם. נגררת והיא בעיניהם,

היין. את כשמנסכים בהם מוחה

.ÊÎ˙b‰ ˙Èa ‡ˆÓp‰ ÌÈÎBk „BÚÌL LÈ Ì‡ : ≈»ƒ«ƒ¿»¿≈««ƒ≈»
Ûk‰ ÏÏÏ È„k ÔÈÈ ˙ÈÁeÏÁÏÛk‰ ÏÏzL „Ú «¿ƒ«ƒ¿≈ƒ¿…«««∆ƒ¿…««

bÈÂ ˙b‰ ˙Èa Ïk ÁÈ„‰Ï CÈˆ  ‰iL ÛÎÏÌ‡Â ; ¿«¿ƒ»»ƒ¿»ƒ«»≈««ƒ«≈¿ƒ
‰˙È ‰˜Á‰ BÊÂ .„Ïa ÁÈ„Ó  Â‡Ï. «≈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

.ÁÎÈÚ „‚k ˙‡ˆÓ Ì‡ :‰a ‰ÙvL ˙ÈÁ»ƒ∆»»¿»»ƒƒ¿»¿∆∆ƒ
‰È‰a ˙zÓ  Ï‡OÈ daLdaL ÈÚ „‚k ; ∆À»ƒ¿»≈À∆∆«¬»»¿∆∆ƒ∆À»

.‰eÒ‡  ÌÈÎBk È„BÚ¿≈»ƒ¬»

כרב 109) שהלכה למקובל בהתאם שמואל, דעת נגד כרב ,
רק  התיר שרב  אמרו, שם (בגמרא באיסורים. שמואל נגד
להן  קשה רחוקים ממקומות הבאות שהספינות במקרה
- שבדרך מכשולות (מפני  החבית שנמצאה למקום להגיע 
כשאין  אבל ופשורי ") עקולי  "דאיכא הגמרא: בלשון
וקרוב  שרוב  חנינא כר' הסביבות, רוב  אחר הולכים עיכובים,
סתם  למה שתמה, לחםֿמשנה וראה הרוב . אחר הולכים

אין). או ופשורי  עקולי  יש בין חילק  ולא רבינו

.ËÎÌÈÏ‡OÈ Ba ÔÈi‰ ÈÎBÓ  eÈ‰L ÌB˜Ó, »∆»…¿≈««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 ÌcÏ ÔÈÎBn‰ CcL∆∆∆«¿ƒ¿«»ƒ¿…»∆««ƒ¬≈≈

‰È‰a ÔÈzÓÈpb  Ì‡ :ÌÈp‚ ‰eÁ˙tL ˙ÈÁ . À»ƒ«¬»»»ƒ∆¿»»«»ƒƒ…«»≈
‰i˙La zÓ ÔÈi‰  Ï‡OÈ ÈÚ‰ 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  (אף ֿעלֿפי 
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 כסף ֿמשנה 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

    1 
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
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כלל; נחסוך איסור בהם שאין אע "פ  חכמים אותם שאסרו
את  שירשו וגוי  גר ומכרו; ועבר בהנייה שהוא דבר ודין
הגוי ; בכלי  או בכליו לו ומודד לגוי  יינו המוכר גוי ; אביהם

לאונסו. ישראל של ביינו שנגע  גוי 

.‡˙Èa Á˜Bl‰2„BÚ ÏL BˆÁa ˙Èa ÎOL B‡ «≈««ƒ∆»««ƒ«¬≈∆≈
d˙B‡a „ ÈÏ‡Oi‰ ‰È‰ Ì‡ :ÔÈÈ e‰‡ÏÓe ÌÈÎBk»ƒƒ¿»«ƒƒ»»«ƒ¿¿≈ƒ»¿»

Áe˙t Á˙t‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ˆÁ3ÈtÓ ;zÓ ÔÈi‰  »≈««ƒ∆«∆«»«««ƒÀ»ƒ¿≈
ÒkÈ ‰zÚ :ÓB‡Â „ÈÓz „ÁÙÓ ÌÈÎBk „BÚ‰L∆»≈»ƒ¿«≈»ƒ¿≈«»ƒ»≈
„ ‰È‰ Ì‡Â .B˙Èa CB˙a È˙B‡ ‡ˆÓÈÂ Ì‡˙t B˙ÈÏ¿≈ƒ¿…¿ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ»»»
‰È‰ÈÂ ,˙Èa‰ bÒiL „Ú ‡ˆÈ ‡Ï  ˙Á‡ ˆÁa¿»≈«∆∆…≈≈«∆ƒ¿…««ƒ¿ƒ¿∆

B„Èa Ì˙BÁ‰Â ÁzÙn‰4ÛiÊÈ ‡nL LLBÁ BÈ‡Â .5 ««¿≈«¿«»¿»¿≈≈∆»¿«≈
.˙Èa‰ ÁzÙÓ ÌÈÎBk „BÚ‰»≈»ƒ«¿≈«««ƒ

א.2) סא, זרה שאין 3)עבודה ֿ גב  ואף ֿעל שם: בברייתא
בידו. וחותם סימנים,4)מפתח  שני  הם וחותם מפתח 

בה"ח  לקמן ועיין (ר"ן). חותם בתוך כחותם זה והרי 
ה"ט . שם, משנה' ישראל,5)וב 'לחם של שהיין כיון

בחצר  הדר הישראל בו ירגיש שמא לזייף  הוא מתיירא
עליו  חולקים שחכמים ואע "פ  שם: מאיר כרבי  פסק  אחרת.
לפסוק  דרכו ורבינו דבריהם, בגמרא שפירשו מה לפי שם
הסוגיא  על מסתמך הוא כאן אבל מאיר, רבי  נגד כחכמים
ביין  מתירים שחכמים ללמוד יש שממנה - א לא, דף  שם

(לחםֿמשנה). ישראל ביד וחותם כשמפתח  ישראל של

.ÁzÙn‰ ÁÈp‰Â ‚qL B‡ ,Á˙t‰ ‚Ò ‡ÏÂ ‡ˆÈ»»¿…»««∆«∆»«¿ƒƒ«««¿≈«
‰i˙La eÒ‡ ÔÈi‰ È‰  ÌÈÎBk „BÚ „Èa6‡nL ; ¿«≈»ƒ¬≈««ƒ»ƒ¿ƒ»∆»

.ÌL ÈÏ‡Oi‰ ÔÈ‡ È‰L ,CqÂ ÌÈÎBk „BÚ‰ ÒÎƒ¿«»≈»ƒ¿ƒ≈∆¬≈≈«ƒ¿¿≈ƒ»
ÔÈi‰  ‡B‡L „Ú ‰Ê ÁzÙÓ ÈÏ ÊÁ‡ :BÏ Ó‡ Ì‡Â¿ƒ»«¡…ƒ«¿≈«∆«∆»««ƒ
˙ÈÓL ‡l‡ ,˙Èa‰ ˙ÈÓL BÏ ÒÓ ‡lL ;zÓÀ»∆…»«¿ƒ«««ƒ∆»¿ƒ«

ÁzÙn‰7. ««¿≈«

שנדע 6) עד בשתיה שנאסור דיינּו הספק , מן מותר ֵַובהנאה
שבהלכה  השני  בדין מדובר זו בהלכה (רדב "ז). נגע  שוודאי 

אחרת. בחצר גר כשהישראל היינו לא 7)הקודמת, אבל
יהיה  שלא בבית ליכנס  מפחד הגוי  ולפיכך הבית, שמירת
שהתירו  רבינו וסובר שהיה. מעשה - ב  ע , שם כגנב , נתפס 
אבל  זה, מפתח  לי  אחוז בפירוש לגוי  כשאמר רק  בשתיה
לבית, להכנס  מפחד הגוי  אין - המפתח  את סתם לו כשמסר
משנה' [וה'כסף  הבית. שמירת לו מסר שהישראל משום
ומכיון  לישראל, המושכר גוי  של בבית שהמדובר כתב ,
-אינו  המפתח  לו נמסר וגם בבית, שייכות קצת לו שיש
בשתיה  מותר ישראל של כשהבית אבל להכנס , מפחד

המפתח ]. מסירת בשעת לגוי  כלום אמר לא אם אפילו

.‚Ï‡OÈ ÎOL ÌÈÎBk „BÚ8BÈÈ BÏ C„Ï ≈»ƒ∆»«ƒ¿»≈ƒ¿…≈
,epnÓ e‰eÁwÈÂ Ï‡OÈÏ zÓ ‰È‰iL È„k ‰‰Ëa¿»√»¿≈∆ƒ¿∆À»¿ƒ¿»≈¿ƒ»ƒ∆

ÌÈÎBk „BÚ ÏL B˙Èa 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˙eLe ÌÈÎBk „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 גוי9)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

.„ÌÈÎBk „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 ÌÈÎBk „BÚ‰ ˙eLÓ B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ ÈÏ‡Oi‰«ƒ¿¿≈ƒ»¿ƒ≈¿»≈»ƒ«
ÌÈÎBk „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 CÈˆ ÓBM‰«≈»ƒƒ¿≈¿«≈»ƒ∆»ƒ¿»

‡ˆBÈÂ18e‡aL BÓk ,19ÔÈa ÔÈi‰ ÏÚa ˙eLa ÔÈa . ¿≈¿∆≈«¿≈ƒ¿««««ƒ≈
Á‡ ÌÈÎBk „BÚ ˙eLa20. 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. שני18)בפי "ב  שצריך למעלה, שביארנו כמו
אסור. - לאו ואם ונכנס , יוצא וגם בחצר דר גם דברים,

הקודמת.19) שחוששים 20)בהלכה מפני  שם: גמרא
הפעם  כי  חבירו, גוי  מפני  מתיירא אחד גוי  ואין לגומלים,
יין  בידו כשיופקד אחרת ובפעם לנפקד, מפריע  אינו הוא

לנסך. לו יפריע  לא - הנפקד אותו של

.‰B‰h‰ ‰Ê ÔÈÈ ‰È‰21ÁpÓ ÌÈÎBk „BÚ ÏL »»«ƒ∆«»∆≈»ƒÀ»
,ÌÈa‰ ˙eLÏ Áe˙t‰ ˙Èa B‡ ÌÈa‰ ˙eLaƒ¿»«ƒ¿«ƒ«»«ƒ¿»«ƒ
ÒÎ ‡Ï ÔÈ„ÚL ;zÓ  ÌÈLÂ ÌÈÎÏB‰ Ï‡OÈÂ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»ƒÀ»∆¬«ƒ…ƒ¿«

ÌÈÎBk „BÚ‰ ˙eLa22. ƒ¿»≈»ƒ

ביד 21) וחותם מפתח  כשאין אפילו ומותר שם. במשנה
(לחםֿמשנה). התקבלתי  לו כתב  לא וגם ישראל,

ושבים 22) העוברים ישראל יראוהו פן מתיירא הוא ולפיכך
כשנכנס  אבל שם. ראה אחרת, פירש ורש"י  כגנב . ויתפס 

יינו. ייאסר פן מפחד שאינו בה"ג כבר נתבאר לרשותו,

.ÂÔBlÁÂ ‰tL‡Â23˙Bt Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ Ï˜„Â24 ¿«¿»¿«»∆∆««ƒ∆≈≈
ÌL ÔÈÈ ˙ÈÁÂ :ÌÈa‰ ˙eLk el‡ È‰ 25„BÚÂ ¬≈≈ƒ¿»«ƒ¿»ƒ«ƒ»¿≈

Áe˙t‰ ˙Èe ;dÒB‡ BÈ‡  ÌL ‡ˆÓp‰ ÌÈÎBk»ƒ«ƒ¿»»≈¿»«ƒ«»«
.ÌÈa‰ ˙eLÏ Áe˙Ùk ‡e‰ È‰  ÌLÏ¿»¬≈¿»«ƒ¿»«ƒ
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קנה                 
         

כשהיין 23) מדובר זו בהלכה גם שם. יוסף , רב  של מימרא
הגוי . של לרשותו עדיין נכנס  "פסיק 24)לא שם: בגמרא

"אשפה 25)רישיה". בגמרא: שאמרו מה מפרש, רבינו
מקומו  אם ובין שם, נמצא כשהיין בין היינו ודקל", חלון
בהלכה  כמו דינם האלה, המקרים בשני  להם. פתוח  היין של

הקודמת.

.Ê‰˜eÏÁ‰ ˆÁ26ÒÈÙÈÒÓa27„ˆa ÌÈÎBk „BÚÂ , »≈«¬»ƒ¿ƒƒ¿≈»ƒ¿«
‚‚ ‰È‰L ,ÔÈb‚ ÈL ÔÎÂ ;Á‡ „ˆa Ï‡OÈÂ ‰Ê∆¿ƒ¿»≈¿««≈¿≈¿≈«ƒ∆»»«

‰hÓÏ ÌÈÎBk „BÚ‰ ‚‚Â ‰ÏÚÓÏ Ï‡OÈ28B‡ , ƒ¿»≈¿«¿»¿«»≈»ƒ¿«»
ÒÈÙÈÒÓ Ô‰ÈÈa LÈÂ ‰Ê „ˆa ‰Ê eÈ‰L29ÏÚ Û‡ ; ∆»∆¿«∆¿≈≈≈∆¿ƒƒ««

 Ï‡OÈ ˜ÏÁÏ ˙ÚbÓ ÌÈÎBk „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
(כסף ֿמשנה). 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). כסף ֿמשנה

.ÁOÈÏ zÓ„BÚ „Èa Ìe˙Ò ÈÏÎa BÈÈ „È˜Ù‰Ï Ï‡ À»¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ≈ƒ¿ƒ»¿«≈
ÔÈÓÈÒ ÈL Ba BÏ ‰È‰iL ‡e‰Â .ÌÈÎBk32‡e‰ ‰ÊÂ . »ƒ¿∆ƒ¿∆¿≈ƒ»ƒ¿∆

Ì˙BÁ CB˙a Ì˙BÁ ‡˜p‰33˙ÈÁ‰ 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 Cc ÔÈ‡L ÌÈcÓ ‰pLnL »ƒ∆¿«∆ƒ¿»ƒ∆≈∆∆»»»
Ì˙BÁ  ‰ÈLw‰ B‡ ‰ÁÈh‰Â ,„Á‡ Ì˙BÁk Ô‰ È‰¬≈≈¿»∆»¿«ƒ»«¿ƒ»»

.ÈL≈ƒ

הר"ן 32) וכתב  ורבנן. אליעזר רבי  של מחלוקת א. לא, שם
בידו", וחותם "מפתח  בברייתא גורס  שרבינו שנראה שם
הר"ן. בשם בה"א למעלה שנתבאר כמו סימנים, שני  שהם
רבינו  ופסק  ותרוויהו. ד"ה שם ה'תוספות' גירסת גם היא וכן
כרבי הלכה אמרו: שם שבגמרא משום אליעזר, כרבי 

יוחנן.33)אליעזר. כרבי  לא 35)שם.34)שם, שהגוי 
כלֿכך. לזייף  יטרח 

.Ë „Á‡ Ì˙BÁa ÌÈÎBk „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

.ÈÌÈc ÌÚ BÚL ÔÈÈ B‡ ,ÎM‰Â ÏMÓ ÔÈÈ«ƒ¿À»¿«≈»«ƒ∆≈¿ƒ¿»ƒ
ÌÈÁ‡37ıÓÁ‰ ÔÎÂ ,ÔÓLÂ Lc ÔB‚k ,38‰Èb‰Â39 ¬≈ƒ¿¿«¿∆∆¿≈«…∆¿«¿ƒ»

„Èa B„È˜Ù‰L ,ÌÈÙBÒ ÈcÓ Beq‡L ÏÎÂ ÏÁ‰Â¿∆»»¿»∆ƒƒƒ¿≈¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿«
Ì˙BÁ ‡l‡ ,˙BÓ˙BÁ ÈL CÈˆ BÈ‡  ÌÈÎBk „BÚ≈»ƒ≈»ƒ¿≈»∆»»

Bic „Ïa „Á‡40ÔÈi‰ Ï‡ .41‚c ˙ÎÈ˙ÁÂ Oa‰Â ∆»ƒ¿««¬»««ƒ¿«»»«¬ƒ«»
ÔÓÈÒ da ÔÈ‡L42 ÌÈÎBk „BÚ „Èa Ô„È˜Ù‰L ∆≈»ƒ»∆ƒ¿ƒ»¿«≈»ƒ

˙BÓ˙BÁ ÈL ÔÈÎÈˆ43. ¿ƒƒ¿≈»

ה"ט ֿי .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

(כסף ֿמשנה). אחד בחותם ומזייף  ואפשר 42)וטורח 
טמא. דג בחתיכת  הם 43)להחליפה שאלה שביארנו, כמו

יחליף . שמא וחוששים תורה, איסורי 

.‡ÈÔÈÈa ‰Ê ÔÈÚa eÓ‡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  ÌÈÎBk „BÚ‰ Ba Ú‚pL ¿ƒ»∆»«»≈»ƒ¿∆»»»≈
Beq‡ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ;ÌÈÎBk ˙„BÚ „BÚ ÌÈÎBk»ƒ≈¬«»ƒ¬»ƒ»»ƒ
,ÌÈÎBk ˙„BÚ „BÚ BÈ‡L ÌÈÎBk „BÚ ÏÏ‚aƒ¿«≈»ƒ∆≈≈¬«»ƒ

ÈÏ‡ÚÓLÈ ÔB‚k45a ‡lL elL ÔÈÈa Ú‚pLB‡ ‰eÎ ¿ƒ¿¿≈ƒ∆»«¿«ƒ∆»∆…¿«»»
‰i˙La zÓ ‰Ê È‰  ˙ÈÁ‰ 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. מפני46)עובדי  חתנות של איסור כאן שאין
שאינו  מכיון אוסרת אינה והנגיעה ישראל, של הוא שהיין

עבודהֿזרה. עובד

.ÈLBz 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
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קנו                
         

עובד 47) שאינו כגוי  ודינו מצוות, שבע  עליו שקיבל
ה"ז. בפי "א שנתבאר כמו ביינו,48)אלילים, יחליף  שמא

יינם. סתם משום מבלי49)שאסור להחליף  הוא יכול
הישראל. בזה שירגיש

.‚ÈeÒ‡Â ,ÏÏk Ceq eq‡ Ì‰a ÔÈ‡L ÌÈc LÈ≈¿»ƒ∆≈»∆ƒƒ¿»¿»¿
Ceqp‰ ÔÓ ˜ÈÁ‰Ï È„k ÌÈÓÎÁ Ì˙B‡50:Ô‰ el‡Â . »¬»ƒ¿≈¿«¿ƒƒ«ƒ¿≈≈

‚ÊÓÈ ‡Ï51„ÈaL ÔÈi‰ CB˙Ï ÌÈn‰ ÌÈÎBk „BÚ‰ …ƒ¿…»≈»ƒ««ƒ¿««ƒ∆¿«
‡ÏÂ .ÌÈn‰ CB˙Ï ÔÈi‰ ˜BˆÏ ‡BÈ ‡nL ,Ï‡OÈƒ¿»≈∆»»»««ƒ¿««ƒ¿…

ÌÈÎBk „BÚ‰ CÈÏBÈ52‡BÈ ‡nL ,˙bÏ ÌÈÚ ƒ»≈»ƒ¬»ƒ««∆»»
Ï‡OÈÏ ÚiÒÈ ‡ÏÂ .ÚbÏ B‡ C„Ï53˜ÈnL ‰ÚLa ƒ¿…ƒ«¿…¿««¿ƒ¿»≈¿»»∆≈ƒ

ÌÈÎBk „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  ÌÈÚ ‡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

(כסף ֿמשנה)]. מותר - הגוי  ביד הכלי  הניח  לא

.„ÈÌÈÎBk „BÚ‰ ÁÈiL zÓ ÔÎÂ55ÔÈÈ ÏL ˙ÈÁa ¿≈À»∆»ƒ«»≈»ƒ¿»ƒ∆«ƒ
Ï‡OÈÏ zÓe .elL56,CÒ ÔÈÈ ÏL ˙ÈÁa 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 (כסף ֿמשנה).

.ÂËe‡a k58,‰È‰a eÒ‡ ‡e‰L c ÏkL , ¿»≈«¿∆»»»∆»«¬»»
ÌÈÎBk ˙„BÚÓ ıeÁ ,ÔÈzÓ ÂÈÓc  BÎÓe Ú Ì‡ƒ»«¿»»»À»ƒ≈¬«»ƒ

‰ÈLnLÓe59dÏ Cq˙pL ÔÈÈÂ dlL ˙˜˙Â60. ¿«¿∆»¿ƒ¿…∆∆»¿«ƒ∆ƒ¿«≈»
ÔÈeÒ‡ ÂÈÓc ˙BÈ‰Ï ÌÈÈ Ì˙Òa ÌÈÓÎÁ eÈÓÁ‰Â¿∆¿ƒ¬»ƒƒ¿«≈»ƒ¿»»¬ƒ

CÎÈÙÏ .ÌÈÎBk ˙„BÚÏ Cq˙pL ÔÈÈ ÈÓ„k61„BÚ , ƒ¿≈«ƒ∆ƒ¿«≈«¬«»ƒ¿ƒ»≈
ÔÈÈa BnÚ ˙BOÚÏ Ï‡OÈ ˙‡ ÎOL ÌÈÎBk62 »ƒ∆»«∆ƒ¿»≈«¬ƒ¿«ƒ

eÒ‡ BÎO63. ¿»»

ה"ב .58) פ "ה אישות בהנאה 59)בהל' שאסורים
ה"ב . זרה עבודה הל' ראה כולם 60)כעבודהֿזרה.

חרם  "והיית שנאמר עבודהֿזרה, משום בהנאה אסורים
הוא  הרי  ממנו, מהווה שאתה מה כל חז"ל: ודרשו כמוהו".

נח :). (קידושין באיסור 61)כמוהו חכמים שהחמירו כיון
(לחםֿמשנה). דמיו ואסרו יינם, יינם.62)סתם סתם

אסור 63) ששכרו נסך יין בעושה כמו חכמים, שקנסוהו
סב .). זרה (עבודה

.ÊËB‡ ,ÔÈÈ ÂÈÏÚ ‡È‰Ï BÓÁ‰ ˙‡ ÎBO‰ ÔÎÂ¿≈«≈∆«¬¿»ƒ»»«ƒ
eÒ‡ ÔÎO  ÔÈÈ da ‡È‰Ï ‰ÈÙÒ ÎOL64Ì‡ . ∆»«¿ƒ»¿»ƒ»«ƒ¿»»»ƒ

ÁÏn‰ ÌÈÏ ÔÎÈÏBÈ  BÏ e˙ ˙BÚÓ65BÏ e˙ Ì‡Â ; »»¿ƒ≈¿»«∆«¿ƒ»¿
ÛOÈ ‰Ê È‰  ˙Bt B‡ ÌÈÏk B‡ ˙eÒk BÎOaƒ¿»¿≈ƒ≈¬≈∆ƒ¿…

Ù‡‰ a˜ÈÂ Ô˙B‡66.Ba ˙B‰Ï ‡lL È„k »¿ƒ¿…»≈∆¿≈∆…≈»

בגופו 64) כלום עושה אינו עצמו שהישראל אף ֿעלֿפי 
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

.ÊÈÌÈÎBk „BÚÏ ÎO67ÁÈp‰Â ,ÂÈÏÚ kÏ BÓÁ »«¿≈»ƒ¬ƒ¿…»»¿ƒƒ«
ÔÈÈ ÏL ÔÈ‚Ï ÂÈÏÚ68Èck aLÏ BÎO .zÓ BÎO  »»»ƒ∆«ƒ¿»À»¿»¿«≈«≈

CÒ ÔÈÈ69‰Îa ÂÈÏÚ ‡B˙Â .zÓ BÎO 70ÈtÓ , ≈∆∆¿»À»¿»»»¿»»ƒ¿≈
.‰ÏÙ˙a ËÚÓnL∆¿«≈¿ƒ¿»

במשנה 67) יינם. לסתם והואֿהדין נסך, ביין שם. משנה,
רבינו  של וסגנונו שכר, שהגוי  והכוונה סתם, "שכר" כתוב 
להיות: וצריך קלה, שגיאה נפלה ואולי  קצת, קשה כאן

המשנה. כלשון הגוי , שכר או לגוי  במשנה,68)השכיר
בשבת  רש"י  וכן ה'ערוך', ופירש עליו, לגינו והניח  שם:

גדולים. כדים - ב  סתם 69)קלט , ולא נסך, יין ואמר שינה
והישראל  נסך ביין שאפילו לרבותא, - ראשונה כבבא יין
עד  מאליהם עכשיו ישתברו שלא הכדים של בקיומם רוצה
מותר, שכרו - סג:) ע "ז רש"י  (ע ' שכרו ויטול הוא שישברם

רבינו. שמסיים שם.70)כמו הגמרא לשון

.ÁÈ‰‡Ó ÈÏ Ú‰ :BÏ Ó‡Â ÏÚBt‰ ˙‡ ÎBO‰«≈∆«≈¿»««¬≈ƒ≈»
Ô‰Ó ˙Á‡ ‡ˆÓÂ ,˙BËet ‰‡Óa ÎL ÏL ˙BiÁ»ƒ∆≈»¿≈»¿¿ƒ¿»««≈∆

eÒ‡ Blk BÎO  ÔÈÈ71. «ƒ¿»À»

דומה 71) זה ואין היתר. של חביות ותשע  תשעים של אפילו
שיוליך  הוא שהדין היתר, של ביין נסך יין חבית לנתערבה
ששם  מפני  מותרות, והשאר המלח  לים מהן אחת חבית
נתערב , ואחרֿכך בתחילה האיסור מן מובדל היה ההיתר
שבו, נסך יין דמי  על לו ויוותר לגוי  למוכרו מותר ולפיכך
נתברר  שלא כאן אבל כלל, האיסור מן נהנה שאינו ונמצא
האיסור, שכר מעולם נבדל ולא לבדו ההיתר שכר מעולם
במאה  חביות מאה אחת, בשכירות שכרו מתחילה שהרי 
נסך, יין של שכר גם היא ופרוטה פרוטה כל הרי  פרוטות,
רבותינו  בשם עוז' ('מגדל היא אחת שכירות שהכל

הראשונים).

.ËÈ˙ÈÁ ‰ËeÙa ˙ÈÁ ÈÏ Ú‰ :BÏ Ó‡»««¬≈ƒ»ƒƒ¿»»ƒ
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‰ËeÙa72 ÔÈÈ ÏL ˙BiÁ Ô‰ÈÈa ‡ˆÓÂ ,ÈÚ‰Â , ƒ¿»¿∆¡ƒ¿ƒ¿»≈≈∆»ƒ∆«ƒ
.zÓ BÎO ‡Le ,eÒ‡ ÔÈÈ ÏL ˙BiÁ ÎO¿«»ƒ∆«ƒ»¿»¿»À»

א.72) סה, שם

.Î˙ÈÁ ÌÈÎBk „BÚ Ì‰Ï ÁÏML Ï‡OÈ Èn‡À»≈ƒ¿»≈∆»«»∆≈»ƒ»ƒ
BÏ eÓ‡iL zÓ  ÔÎOa ÔÈÈ ÏL73˙‡ eÏ Ôz : ∆«ƒƒ¿»»À»∆…¿≈»∆

eÒ‡  Ô˙eLÏ ‰ÒÎpMÓ Ì‡Â .‰ÈÓc74. »∆»¿ƒƒ∆ƒ¿¿»ƒ¿»»

מעות,73) להם חייב  והגוי  היין, את קנו לא שהאומנים
להם  ששלח  יין של חליפים אינם להם שיתן המעות ולפיכך

עא.). שם לרשות 74)(משנה, כבר נכנס  שהיין כיון
את  ויקח  כסף  הגוי  להם וכשיתן בשכרם. קיבלוהו האומנין,

ואסור. נסך יין חליפי  הכסף  הרי  בחזרה, היין

.‡Î‰LB ‰È‰L Ï‡OÈ75CÏ‰ ,‰Ó ÌÈÎBk „BÚa ƒ¿»≈∆»»∆¿≈»ƒ»∆»«
‡È‰Â CÒ ÔÈÈÂ ÌÈÎBk ˙„BÚ ÎÓe ÌÈÎBk „BÚ‰»≈»ƒ»«¬«»ƒ¿≈∆∆¿≈ƒ

zÓ ‰Ê È‰  Ô‰ÈÓ„ BÏ76Ì„˜ BÏ Ó‡ Ì‡Â . ¿≈∆¬≈∆À»¿ƒ»«…∆
Ú ÈÏ ÔzÓ‰ :kÓiLÔÈÈ B‡ ÌÈÎBk ˙„BÚ 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¿≈

.BBÁ epnÓ ÚtiL 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.

.ÎÌÈÎBk „BÚÂ b ÔÎÂ78e‡e ÔÈÙzL eÈ‰L ¿≈≈¿≈»ƒ∆»À»ƒ»
ÏË :ÌÈÎBk „BÚÏ ÓBÏ ÏBÎÈ b‰ ÔÈ‡  ˜ÏÁÏ«¬…≈«≈»«»≈»ƒ…
È‡Â ÔÈÈ ‰z‡ ,˙BÚÓ È‡Â ÌÈÎBk ˙„BÚ ‰z‡«»¬«»ƒ«¬ƒ»«»«ƒ«¬ƒ
Ï‡ .Ôc‚k ÏhiL È„k ÔÓei˜a ‰ˆB È‰L ;˙Bt≈∆¬≈∆¿ƒ»¿≈∆ƒ…¿∆¿»¬»

ÌÈÎBk „BÚÂ b79ÌÈÎBk „BÚ Ô‰È‡ ˙‡ eLiL ≈¿≈»ƒ∆»¿∆¬ƒ∆≈»ƒ
È‡Â ÌÈÎBk ˙„BÚ ‰z‡ ÏË :BÏ ÓBÏ ÏBÎÈ »«…«»¬«»ƒ«¬ƒ
˙MÈa el˜‰L ‡e‰ Ï˜ .ÔÓL È‡Â ÔÈÈ ‰z‡ ,˙BÚÓ»«»«ƒ«¬ƒ∆∆…∆≈≈ƒÀ«
˙eLÏ e‡aMÓ Ì‡Â .BeÒÏ 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

.‚ÎÌÈÎBk „BÚÏ BÈÈ ÎnL Ï‡OÈ81˜Òt :82„Ú ƒ¿»≈∆»«≈¿≈»ƒ»««
‰ÎÓÒ ˜ÒtMnL .ÔÈzÓ ÂÈÓc  BÏ „„Ó ‡lL∆…»«»»À»ƒ∆ƒ∆»«»¿»

BzÚ„83‰˜ CLnMÓe ,84„Ú ‰OÚ BÈ‡ CÒ ÔÈÈÂ , «¿ƒ∆»«»»¿≈∆∆≈«¬∆«
‰ÈÎÓ ˙ÚLa ‡ˆÓ .Ba ÚbiL85zÓ ‰È‰86„„Ó . ∆ƒ«ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ»»»À»»«

BÏ87‡Ï È‰L .ÔÈeÒ‡ ÂÈÓc  ÌÈÓc‰ ˜Òt ‡lL „Ú«∆…»««»ƒ»»¬ƒ∆¬≈…
BzÚ„ ‰ÎÓÒ88Ú‚pLk ‡ˆÓÂ ,CLnL Èt ÏÚ Û‡ »¿»«¿««ƒ∆»«¿ƒ¿»¿∆»«

,B˙ÚÈ‚a ÔÈi‰ Ò‡Â ,ÁwÏ BzÚ„ ‰ÎÓÒ ‡Ï ÔÈ„Ú¬«ƒ…»¿»«¿ƒ«¿∆¡«««ƒƒ¿ƒ»
.ÌÈÈ Ì˙Ò ÎBÓk ‰Ê È‰Â«¬≈∆¿≈¿«≈»

א.81) עא, שם היין.82)משנה, מחיר לקנות,83)קבע 

מחירו. שיודע  הגוי ,84)כיון אצל בהלואה נשאר והכסף 
בפ "א  רבינו בדעת המגיד הרב  כתב  וכן במשיכה. קונה שגוי 

ומתנה. זכיה הקנין.85)מהל' שנגמר בשעה
נסך.86) יין חליפי  אינם ומשכו 87)והדמים לגוי , ונתן

דמיו. שפסק  מרובים 88)לפני  דמים ממנו יבקש שמא
הקניה. את ויבטל

.„ÎÈÏ‡Oi‰ „„nLa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»««ƒ¿¿≈ƒ
ÌÈÎBk „BÚ‰ ÈÏÎÏ „„Ó Ì‡ Ï‡ ;BÈÏÎÏ89B‡ ¿ƒ¿¬»ƒ»«ƒ¿ƒ»≈»ƒ

ÌÈÎBk „BÚ‰ „ÈaL Ï‡OÈ ÈÏÎÏ90ÁwÏ CÈˆ  ƒ¿ƒƒ¿»≈∆¿«»≈»ƒ»ƒƒ«
ÌÈÓc‰ ˙‡91Á˜Ï ‡ÏÂ „„Ó Ì‡Â .„cÓÈ Ck Á‡Â ∆«»ƒ¿««»ƒ¿…¿ƒ»«¿…»«

ÚÈbiMnL ;ÌÈeÒ‡ 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)(כסף ֿמשנה). והיין בכסף  היין את קונה והגוי 
בכסף , ובין במשיכה בין קונה שגוי  רבינו וסובר מיד, שלו
(כסף ֿמשנה). 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

.‰ÎÌÈÎBk „BÚ ÈÂÁÏ Èc Ô˙Bp‰93Ó‡Â , «≈ƒ»¿∆¿»ƒ≈»ƒ¿»«
ÈÂÁ‰ ÔÓ ÏÎ‡Â ‰˙Le CÏ :ÌÈÎBk „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¿»¿∆∆∆
˙ÈÚÈLa95Ï‡OÈ ÈÂÁÏ Èc Ô˙pL ÔB‚k .eÒ‡  ƒ¿ƒƒ»¿∆»«ƒ»¿∆¿»ƒƒ¿»≈
ı‡‰ ÌÚ96È‡Â ÏÎ‡Â CÏ :ÈÏ‡Oi‰ BÏÚBÙÏ Ó‡Â , «»»∆¿»«¿¬«ƒ¿¿≈ƒ≈∆¡…«¬ƒ

 OÚÓ BÈ‡L c ÏÚBt‰ ÏÎ‡ Ì‡Â .BÏ MÁÓ¿«≈¿ƒ»««≈»»∆≈¿À»
eÒ‡97. »

מעות 93) לחנוני  שנתן כיון דינר. לו כשהקדים - ב  סג, שם
מהחנוני קנה כאילו הוא הרי  אליו, הפועל את ששלח  קודם
בעלֿהבית. משל אוכל שהפועל ונמצא לפועל, שיתן מה

נסך.94) מיין מזונותיו חוב  בעלֿהבית 95)ופורע  שנמצא
החנוני . מן שקנה שביעית מפירות הפועל מזונות חוב  פורע 

המעשרות.96) על ֿ 97)וחשוד לבעל שאסור כלומר,
ברור. אינו כאן רבינו ולשון כן. לעשות הבית

.ÂÎB‡ ,‰Ê È„a e˙Le eÏÎ‡ :Ì‰Ï Ó‡ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»«»∆ƒ¿¿¿ƒ»∆
,ÚBt 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 ˙ÈÚÈL 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
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.ÊÎ˜lÁÓ ‰È‰L CÏÓ99ÂÈÓc Ô‰Ó Á˜BÏÂ ÌÚÏ BÈÈ ∆∆∆»»¿«≈≈»»¿≈«≈∆»»
:ÌÈÎBk „BÚÏ Ì„‡ Ó‡È Ï‡  ‰ˆiM ‰Ó ÈÙk¿ƒ«∆ƒ¿∆«…«»»¿≈»ƒ

CÏn‰ ˆB‡a ÈzÁz Òk‰Â ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó EÏ ‡‰100, ≈¿»«ƒ¿ƒ»≈«¿«¿««∆∆
ÔÈi‰ ÌÈÎBk „BÚ‰ ÁwiL È„k101ÌLa B˙kL ¿≈∆ƒ«»≈»ƒ««ƒ∆¿»¿≈

Ï‡ .CÏnÏ ÌÈÓc‰ ÌÈÎBk „BÚ‰ ÔzÈÂ Ï‡OÈƒ¿»≈¿ƒ≈»≈»ƒ«»ƒ«∆∆¬»
ˆB‡‰ ÔÓ ÈËlÓe ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó EÏ ‡‰ :BÏ ÓB‡102. ≈≈¿»«ƒ«¿≈ƒƒ»»

שם.99) והסוגיא א. עא, שם הברייתא רבינו מפרש כן
בגירסתנו:100) אבל באל"ף , אצר בגמרא: רבינו גירסת

שם. רש"י  וראה שוטר. ופירושו, בעי "ן. עוצר
לקבל 101) שצריך יינו את לגוי  מוכר שהישראל שנמצא

(רדב "ז). המלך לאוצר 102)מאת חייב  הישראל שהרי 
יין, לו מוכר הישראל ואין זה, מחיוב  פוטרו והגוי  מעות,
לו  באומר מהֿשאיןֿכן בשליחותו, לא היין את מקבל והגוי 

במקומי . הכנס 

.ÁÎBÈÈa Ú‚pL ÌÈÎBk „BÚ103BÒ‡Ï Ï‡OÈ ÏL ≈»ƒ∆»«¿≈∆ƒ¿»≈¿»¿
kÓÏ zÓ 104ÌÈÎBk „BÚ‰ B˙B‡Ï ÔÈÈ B˙B‡ À»ƒ¿…«ƒ¿»≈»ƒ

Ôek˙pL ÔÂÈkL .BcÏ BÒ‡L105ÌÈÎBk „BÚ‰ ‰Ê ∆¬»¿«∆≈»∆ƒ¿«≈∆»≈»ƒ
B‡ BaML BÓk ‰Ê È‰  BÈÈ Ò‡ÏÂ B˜Èf‰Ï¿«ƒ¿∆¡…≈¬≈∆¿∆ƒ¿

BÙO106epnÓ 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"ט  כסלו  ל' ש "ק יום 

     1 
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;

.‡ÔeÚL  ‰BzaL ˙BÏÎ‡Ó Èeq‡ Ïk2˙ÈÊÎa »ƒ≈«¬»∆«»ƒ»ƒ¿«ƒ
È„Èa ‰˙ÈÓÏ ÔÈa ˙ÎÏ ÔÈa ˙e˜ÏÓÏ ÔÈa ,ÈBÈa≈ƒ≈¿«¿≈¿»≈≈¿ƒ»ƒ≈

ÌÈÓL3‰˙ÈÓ B‡ ˙k iÁÓ‰ ÏkL ,e‡a Îe . »«ƒ¿»≈«¿∆»«¿À»»≈ƒ»
‰˜BÏ  ÏÎ‡Ó ÏÚ ÌÈÓL È„Èa4. ƒ≈»«ƒ««¬»∆

למטה.2) הנמנים הגוף  בעונשי  להתחייב  כגון 3)כדי 
שלא  מפני  דין, בית מיתת רבינו מנה לא ... טבל. האוכל
סורר  בבן אלא ושתייה אכילה על דין בבית מיתה חיוב  מצאנו
בכזית. שיעורו ואין יין, וסביאת בשר זלילת על  ומורה

למלקות.4) בו התרו אם

.ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰  ÔÈeÚM‰ Ïk ÌÚ ‰Ê eÚLÂ¿ƒ∆ƒ»«ƒƒ¬»»¿∆ƒƒ«
‰Bz‰ ÔÓ eÒ‡Â .Ì‰5cÓ ‡e‰L Ïk ÏÎ‡Ï ≈¿»ƒ«»∆¡…»∆ƒ»»
‰˜BÏ BÈ‡ Ï‡ ,eÒ‡‰6ÏÎ‡ Ì‡Â .˙ÈÊk ÏÚ ‡l‡ »»¬»≈∆∆»«¿«ƒ¿ƒ»«

˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ  eÚMkÓ ˙BÁt ‡e‰L Ïk7. »∆»ƒ«ƒ«ƒ«««¿

התורה.5) מן אסור שיעור חצי  דאמר יוחנן מן 6)כר'
סופרים 7)התורה. מדברי  איסור על כעובר שזה מפני 

מרדות. מכת אותו שמכין

.‚‰Ó Ï‡ ;ÌÈpM‰ ÔÈa ÏMÓ ıeÁ  eÓ‡L ˙ÈÊk¿«ƒ∆»«¿ƒ∆≈«ƒ«ƒ¬»«
ÌÈÎÈÁ‰ ÔÈaM8‰‰ È‰L ,ÚÏaM ‰ÓÏ ÛËˆÓ  ∆≈«¬ƒ«ƒƒ¿»≈¿«∆»«∆¬≈∆¡»

BB‚9ÊÁÂ ,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 ÔBb‰ ˙‡‰ ÏÚ ‡l‡ eiÁ‰«ƒ∆»«¬»««»¿««ƒƒ»»»»

בלעו.8) ולא בחכו כיון 9)המודבק  מלא, שיעור טעם והרי 
שבין  מאוכל אבל הבליעה, לבית סמוך שלם כזית שהיה

נהנה. גרונו אין ביחד.10)השיניים שלם כזית גרונו שטעם

.„Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙B B‡ Ïebt B‡ ‰Ï B‡ ÏÁ ˙ÈÊk¿«ƒ≈∆¿≈»ƒ»¿«≈»∆
eËt BÏÎB‡‰  ËÚÓ˙Â ‰nÁa BÁÈp‰L11ÊÁ . ∆ƒƒ««»¿ƒ¿«≈»¿»»«

Át˙Â ÌÈÓLba BÁÈp‰Â12ÂÈÏÚ ÔÈiÁ 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.

.‰ÔÈÙËˆÓ ÔÈ‡ ‰BzaL ÔÈeq‡ ÏkL ,e‡a k¿»≈«¿∆»ƒƒ∆«»≈ƒ¿»¿ƒ
Oa ÌÚ ‰Ï OaÓ ıeÁ ,˙ÈfÎÏ ‰Ê ÌÚ ‰Ê∆ƒ∆¿««ƒƒ¿«¿≈»ƒ¿«

‰ÙË17˙LÓÁÂ .ÔÓB˜Óa e‡a˙iL ÈÊ Èeq‡Â , ¿≈»¿ƒ≈»ƒ∆ƒ¿»¬ƒ¿»«¬≈∆
‰‡e˙ ÈÈÓ18Ïk‰  Ô‰lL ˙B˜ˆa‰Â Ô‰lL ÔÈÁÓ˜e ƒ≈¿»¿»ƒ∆»∆¿«¿≈∆»∆«…

ÁÒÙa ıÓÁ eq‡Ï ÔÈa ,˙ÈfÎÏ ÌÈÙËˆÓ19ÔÈa , ƒ¿»¿ƒ¿««ƒ≈¿ƒ»≈¿∆«≈
L„Á eq‡Ï20OÚÓ Èeq‡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

.ÂiÁ‰ ÏkL ,ÈÏ ‰‡È22ÛËˆÓ ˙BOÚÓe ‰Óe˙a ≈»∆ƒ∆»««»ƒ¿»««¿ƒ¿»≈
‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ .„Á‡ ÌL ‡e‰L ÈtÓ ,ÏËa ˙ÈfÎÏ¿««ƒ¿∆∆ƒ¿≈∆≈∆»»¿»∆
Ô‰L ,Èv‰ ˙ÏÂ ‰O‰ ˙ÏÂ BM‰ ˙ÏÏ ?‰ÓB„∆¿ƒ¿««¿ƒ¿««∆¿ƒ¿««¿ƒ∆≈

e‡aL BÓk ,˙ÈfÎÏ ÔÈÙËˆÓ23. ƒ¿»¿ƒ¿««ƒ¿∆≈«¿

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41



קנט                 
         

תבואה.22) מיני  מחמשת חוץ  אחרים מינים אפילו
מצטרפין.23) אחד בלאו שאיסורן שכל

.Ê‰ÏB„‚ ‰ÏÈÎ‡ ÏÎB‡‰24ÔÈiÁÓ ÔÈ‡  eÒ‡ cÓ »≈¬ƒ»¿»ƒ»»»≈¿«¿ƒ
eiÁ ‡l‡ ,˙ÈÊÎe ˙ÈÊk Ïk ÏÚ ˙k B‡ ˙e˜ÏÓ B˙B‡«¿»≈«»¿«ƒ¿«ƒ∆»ƒ

‰ÏÈÎ‡‰ ÏÎÏ „Á‡25Ba ÌÈ˙Ó ÌÈ„Ú‰ eÈ‰ Ì‡Â .26 ∆»¿»»¬ƒ»¿ƒ»»≈ƒ«¿ƒ
Ïk ÏÚ iÁ  ˙ÈÊÎe ˙ÈÊk Ïk ÏÚ ‰ÏÈÎ‡ ˙ÚLaƒ¿«¬ƒ»«»¿«ƒ¿«ƒ«»«»
˙Á‡ ‰ÏÈÎ‡ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,‰‡˙‰Â ‰‡˙‰«¿»»¿«¿»»¿««ƒ∆ƒ¬ƒ»««

.˜ÈÒÙ‰ ‡ÏÂ¿…ƒ¿ƒ

הפסק .24) בלי  הרבה "אכילה 25)כזיתים רבינו ונקט 
בו  התרו שאם להשמיענו האחרונה, הבבא משום גדולה"
הפסיק  שלא פי  על אף  התראה כל על חייב  התראות, כמה
מחלקות. שהתראות משום להתראה, התראה בין אכילתו

אחת 26) כל על חייב  שותה והוא תשתה אל לו אמרו
ואחת.

.Á˙BÏÎ‡Ó ÏkÓ „Á‡Ó ÏcÁk B‡ ‰BÚOk ÏÎB‡‰»≈ƒ¿»¿«¿»≈∆»ƒ»«¬»
„Ú ÔÎÂ ,ÏcÁk ÏÎ‡Â ÊÁÂ ËÚÓ ‰‰LÂ ,ÌÈeÒ‡‰»¬ƒ¿»»¿«¿»«¿»«¿«¿»¿≈«
‰‰L Ì‡ :„ÈÊÓa ÔÈa ‚‚BLa ÔÈa ,˙Èfk ÌÈÏL‰L∆ƒ¿ƒ««ƒ≈¿≈≈¿≈ƒƒ»»

ÌÈˆÈa LÏL ˙ÏÈÎ‡ È„k ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ27ÛËˆÈ  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‰ ,ÏcÁk Á‡ ÏcÁk¿«¿»««¿«¿»ƒ¿…ƒ¿ƒ¿«ƒ∆»
.eËÙe ÔÈÙËˆÓ ÔÈ‡  Òt ˙ÏÈÎ‡ È„kÓ ˙Èa¿»≈ƒ¿≈¬ƒ«¿»≈»ƒ¿»¿ƒ»

כר'27) ביצים שלוש שיעור פרס  ואכילת פרס , אכילת כדי 
ביצים. ארבע  הוא פרס  שיעור סובר ורש"י  ברוקא. בן יוחנן

.Ë,ËÚÓ ËÚÓ ÌÈÈ Ì˙Ò ÏL ˙ÈÚÈ ‰˙BM‰ ÔÎÂ¿≈«∆¿ƒƒ∆¿«≈»¿«¿«
BÚÓ‚e ÏÁ‰ ˙‡ B‡ ÁÒÙa ıÓÁ‰ ˙‡ ‰ÁÓ‰L B‡∆ƒ¿»∆∆»≈¿∆«∆«≈∆¿»
‰‰L Ì‡ :ËÚÓ ËÚÓ Ìc‰ ÔÓ ‰˙ML B‡ ,ËÚÓ ËÚÓ¿«¿«∆»»ƒ«»¿«¿«ƒ»»
,ÔÈÙËˆÓ  ˙ÈÚÈ ˙i˙L È„k ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓƒ¿ƒ»¿«¿≈¿ƒ«¿ƒƒƒ¿»¿ƒ

.ÔÈÙËˆÓ ÔÈ‡  Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ«≈ƒ¿»¿ƒ

.ÈÔÈeÒ‡‰ ÔÈÏÎ‡‰ Ïk28iÁ BÈ‡29„Ú Ì‰ÈÏÚ »»√»ƒ»¬ƒ≈«»¬≈∆«
‰‡‰ Cc Ô˙B‡ ÏÎ‡iL30È‡ÏÎÂ ÏÁa OaÓ ıeÁ , ∆…«»∆∆¬»»ƒ»»¿»»¿ƒ¿≈

‡ÈˆB‰ ‡l‡ ,‰ÏÈÎ‡ Ô‰a Ó‡ ‡lL ÈÙÏ .Ìk‰«∆∆¿ƒ∆…∆¡«»∆¬ƒ»∆»ƒ
ÏeMa ÔBLÏa ,˙Á‡ ÔBLÏa Ô˙ÏÈÎ‡ eq‡31ÔBLÏe ƒ¬ƒ»»¿»«∆∆ƒ¿ƒƒ¿

Lc˜‰32.‰È‰ C„k ‡lL elÙ‡Â Ô˙B‡ Ò‡Ï , ∆¿≈∆¡…»«¬ƒ∆…¿∆∆¬»»

בהנאה.28) או אין 29)באכילה ובגמרא: יוחנן. כר'
הנאה. בדרך שלא אפילו אסור מדרבנן אבל לוקין,

הנאתו 30) על חייב  אינו בהנאה האסור מאכל דבר וכל
ואם  לאכילה עומד מאכל שדבר מפני  אכילה, כדרך  שלא
הרגילה. הנאתו כדרך שלא זה הרי  אחר באופן נהנה

איסור 31) על חכמים ודרשו אמו בחלב  גדי  תבשל לא
אלא 32)אכילה. ממנו תהנה שלא המלאה, תקדש פן

תשרפנו.

.‡È„ˆÈk33‡e‰Lk BÚÓ‚e ÏÁ‰ ˙‡ ‰ÁÓ‰L È‰ ? ≈«¬≈∆ƒ¿»∆«≈∆¿»¿∆
B‡ ;ÈÁ ÏÁ ÏÎ‡L B‡ ,epnÓ BB‚ ‰ÂÎpL „Ú ÌÁ««∆ƒ¿»¿ƒ∆∆»«≈∆«

CÒ ÔÈÈ CB˙Ï ,‰ÚÏÂ L‡ ÔB‚k ,ÌÈÓ ÌÈc ÚL∆≈≈¿»ƒ»ƒ¿…¿«¬»¿≈∆∆
B‡ ;ÔÈÓ Ô‰Lk ÔÏÎ‡Â ,‰Ï ÏL ‰„˜ CB˙Ï B‡¿¿≈»∆¿≈»«¬»»¿∆≈»ƒ
ÏËe LÈ‡‰Â ÁÈÒ‰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 Ìk‰ È‡Ïk ÔÈÈa B‡ ÏÁa Oa ÏL ‰„¿̃≈»∆»»¿»»¿≈ƒ¿≈«∆∆«¬»

.iÁ«»

ולפיכך 33) והנאה. אכילה כדרך שלא אכילה סוגי  מפרט 
חלב  הניח  שם: בגמרא שנאמרה הדוגמא רבינו מונה אינו

פטור. מכתו גבי  על הנסקל שור של

.È˜BÁO Cc ˙BeÒ‡‰ ˙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 BÁk ÏÚa Ì„‡Ï BÏ ‰‡a‰ ‰È‰Â .‰ÏÈÎ‡¬ƒ»«¬»»«»»»»»¿«»¿¿ƒ

ÔÈeq‡‰ ÏkÓ35Ôek˙ ‡Ï Ì‡Â ,eÒ‡  Ôek˙ Ì‡ : ƒ»»ƒƒƒƒ¿«≈»¿ƒ…ƒ¿«≈
zÓ 36. À»

לאכילה.34) כוונה איסורי35)בלי  בין הנאה איסורי  בין
מתכוון 36)אכילה. שאינו שדבר שמעון כר' שהלכה

האיסורים. בכל מותר

.‚È Ú‰ ÈtÓ B‡ ÔB‡˙Ï eÒ‡ ÏÎ‡Ó ÏÎB‡‰»≈«¬»»¿≈»ƒ¿≈»»»
iÁ37ÏÎ‡i ‰Ó BÏ ÔÈ‡Â a„na ‰ÚBz ‰È‰ Ì‡Â . «»¿ƒ»»∆«ƒ¿»¿≈«…«

˙BLÙ ˙kÒ ÈtÓ ,zÓ ‰Ê È‰  eq‡ „ ‡l‡38. ∆»¿«ƒ¬≈∆À»ƒ¿≈«»«¿»

נפש.37) סכנת אין דבר 38)אם לך שאין אדם, לכל מותר
נפש. פיקוח  בפני  העומד

.„È‰aÚ39L„˜ Oa ÔB‚k ,eÒ‡ ÏÎ‡Ó ‰ÁÈ‰L À»»∆≈ƒ»«¬»»¿¿«…∆
.˜n‰ ÔÓ d˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó  ÈÊÁ Oa B‡Ì‡ ¿«¬ƒ«¬ƒƒ»ƒ«»»ƒ

d˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó  Â‡Ï Ì‡Â ,ËeÓ  dzÚ„ ‰MÈ˙ƒ¿«¿»«¿»»¿ƒ««¬ƒƒ»
ÔÈÏÈÎ‡Ó  dzÚ„ ‰MÈ˙ ‡Ï Ì‡Â .eÚMkÓ ˙BÁt»ƒ«ƒ¿ƒ…ƒ¿«¿»«¿»«¬ƒƒ

.dzÚc MÈ˙zL „Ú d˙B‡»«∆ƒ¿«≈«¿»

לאוכלו,39) ומתאווה מאכל איזה מריחה כשהיא הרה אשה
זה. מאכל ממנה ימנעו אם תסתכן

.ÂË‡ˆBiÎÂ ıÓÁ Ba LiL c ÁÈ‰L ‰ÏBÁ‰ ÔÎÂ¿≈«∆∆≈ƒ«»»∆≈…∆¿«≈
.‰aÚk BÈc  LÙp‰ ˙‡ ÔÈÚÚnL ÌÈcÓ Baƒ¿»ƒ∆¿«¿¬ƒ∆«∆∆ƒ¿À»»

.ÊËÒeÓÏa BÊÁ‡L ÈÓ40ÌÈ„ B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó  ƒ∆¬»À¿«¬ƒƒ¿»ƒ
„iÓ ÌÈeÒ‡‰41ÂÈÈÚ eB‡iL „Ú42ÏÚ ÔÈfÁÓ ÔÈ‡Â . »¬ƒƒ»«∆≈≈»¿≈¿«¿ƒ«

‡ˆÓpa ÔÈ‰ÓÓ ‡l‡ ,zn‰ c43B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Óe . »»«À»∆»¿«¬ƒ«ƒ¿»«¬ƒƒ
‰lÁz Ïw‰ Ïw‰44Bic  ÂÈÈÚ eÈ‡‰ 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
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.ÊÈB˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó  ‰Ïe ÏË eÈÙÏ eÈ‰ ?„ˆÈk≈«»¿»≈∆∆¿≈»«¬ƒƒ
‰˙ÈÓa Ïh‰L ;‰lÁz ‰Ï46ÈÁÈÙÒe ‰Ï . ¿≈»¿ƒ»∆«∆∆¿ƒ»¿≈»¿ƒ≈

ÔÈeÒ‡L ;˙ÈÚÈL ÈÁÈÙÒ B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó  ˙ÈÚÈL¿ƒƒ«¬ƒƒ¿ƒ≈¿ƒƒ∆¬ƒ
ÌÈÙBÒ ÈcÓ47.‰hÓL ˙BÎÏ‰a ‡a˙iL BÓk , ƒƒ¿≈¿ƒ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿¿ƒ»
˙ÈÚÈLe ÏË48˙ÈÚÈL B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó 49ÏË . ∆∆¿ƒƒ«¬ƒƒ¿ƒƒ∆∆

Ïh‰ Ôw˙Ï LÙ‡ È‡ Ì‡ ,‰Óe˙e50ÔÈÏÈÎ‡Ó  ¿»ƒƒ∆¿»¿«≈«∆∆«¬ƒƒ
ÏË B˙B‡51‰Óe˙k LB„˜ BÈ‡L ,52‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆∆∆≈»ƒ¿»¿≈…«≈

.‰Êa»∆

הופרשו 46) שלא בטבל והמדובר בלאו. ונבלה שמים, בידי 
הפרישו  שלא טבל אבל מעשר, ותרומת גדולה תרומה ממנו

במיתה. אינו מעשרות תחילה 47)ממנו אותו שמאכילים
דרבנן. הביעור.48)איסורי  זמן שהטבל 49)לאחר

בעשה. והשביעית שמים בידי  את 50)במיתה ולהאכילו
יפריש  ואם כולו לאכול צריך שהחולה כגון, שבו, החולין

לו. יספיק  לא התרומות ממנו 51)ממנו מפרישים אין
לעצמה  תרומה החולה שיאכל מעשר, ותרומת תרומה
שהוא. כמו הטבל את אותו מאכילים אלא לעצמם, וחולין

בתרומה. שאסור בזר אבל 52)והמדובר חמורה תרומה
שיש  לומר התכוונו שלא רבינו, ומפרש לתיקוני , אפשר טבל
שאפשר  מכיון שטבל אלא תרומה, להפריש היינו לתקן,
היא. ממש קודש תרומה אבל חמורה, קדושה בו אין לתקנו

.ÁÈ‡l‡ ,eq‡ ÏÚ ÏÁ eq‡ ÔÈ‡L ,e‡a k¿»≈«¿∆≈ƒ»«ƒ∆»
˙Á‡k ÔÈ‡a ÔÈeq‡‰ 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¿

ÔÈeq‡ ‰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  ÌÈetk‰ ÌBÈa56, ¿«ƒƒ∆ƒ≈≈∆
,ÌÈetk‰ ÌBÈa ÏÎB‡ ÌeMÓe ,˙B ÏÎB‡ ÌeMÓeƒ≈»ƒ≈¿«ƒƒ

L„˜ ÏÎ‡L ‡ÓË ÌeMÓeÔÓ ‰‰pL ÌeMÓe , ƒ»≈∆»«…∆ƒ∆∆¡»ƒ
.ÏÚÓe L„w‰«…∆»«

שניהם.53) על חייב  ולכן תוציא, מהם זה שנינו 54)שאי 
משמיענו  ורבינו אחד, ואשם חטאות ארבע  חייב  שבשוגג

כך. הדין למלקות כל 55)שגם ולפרש בו להתרות צריך
לו  אמרו ואפילו סתם בו התרו אם אבל עצמו, בפני  איסור
אחת. אלא לוקה אינו לאווין, חמישה על עובר שהוא

מאכל,56) על שמים בידי  מיתה או כרת המחוייב  שכל
למלקות. בו התרו אם לוקה

.ËÈ‰È‰ BÊ ‰Ó‰aL ?eq‡ ÏÚ eq‡ Ô‡k ÏÁ ‰nÏÂ¿»»»»ƒ«ƒ∆¿≈»»»
‰È‰a zÓe ‰ÏÈÎ‡a eÒ‡ daÏÁ57 dLÈc˜‰ . ∆¿»»«¬ƒ»À»«¬»»ƒ¿ƒ»

‰È‰a daÏÁ Ò‡58eq‡ Ba ÛÒBpL CBzÓe . ∆¡«∆¿»«¬»»ƒ∆«ƒ
‰È‰59ÏÁ ‰È‰ ÔÈ„ÚÂ .ÌÈL„˜ eq‡ ÂÈÏÚ ÛÒB , ¬»»«»»ƒ»»ƒ«¬«ƒ»»≈∆

dBbÏ zÓ ‰Ê60 ˙B ‰OÚ .ËBÈ„‰Ï eÒ‡Â ∆À»«»«¿»¿∆¿«¬»»
.ËBÈ„‰Ï Ò‡ ,dBbÏ eq‡ Ba ÛÒBpL CBzÓƒ∆«ƒ«»«∆¡«¿∆¿

‰f‰ ÏÎB‡‰Â61eÒ‡Â ‰Ó‰a‰ Oa zÓ ‰È‰ ¿»≈«∆»»À»ƒ¿««¿≈»¿»
eq‡ BÏ ÛÒB .dOa Û‡ Ò‡  ‡ÓË .daÏÁa¿∆¿»ƒ¿»∆¡««ƒ¿»»«ƒ
.ÔÈÏÎ‡‰ Ïk ÏÏk  ÌÈetk‰ ÌBÈ ‡a .ÏÁ‰ ÏÚ««≈∆»«ƒƒ»«»»√»ƒ

.‰Ê ÏÁa Beq‡ 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.

      
מינו;1) בשאינו או במינו מין בהיתר שנתערב  איסור יבאר

כל  במאתים; ויש במאה ויש בששים ששיעורו איסור שיש
אפרוח  בה שיש וביצה בטל; הוא אם מתירין לו שיש דבר
שצלאו  וגדי  לפגם; או לשבח  טעם נותן ודין ששלקה;
בשר  צולין ואם לכתחלה; איסור מבטלין אם בחלבו;
שנבלל  מליח  נבילה בשר ודין אחד; בתנור ונבילה שחוטה

שחוטה. בשר עמו

.‡BÈ‡La ÔÈÓ :zÓ „a Ú˙pL eÒ‡ c»»»∆ƒ¿»≈¿»»À»ƒ¿∆≈
ÌÚË Ô˙Ba  BÈÓ„ÓÚÏ LÙ‡ È‡L ,BÈÓa ÔÈÓe ; ƒ¿≈««ƒ¿ƒ∆ƒ∆¿»«¬…

a ÏËaÈ  BÓÚË ÏÚ. ««¿ƒ»≈¿…

ב .2) בהלכה שמבאר ברוב 3)כמו בטל עט . זבחים כרבא,
להלן  שיתבאר כמו סופרים, מדברי  אסור אבל התורה, מן

דֿה. בהלכות

.ÁBnÂ ÔÈÒÈb‰ CB˙Ï ÏÙpL ˙BÈÏk‰ ÏÁ ?„ˆÈk≈«≈∆«¿»∆»«¿«¿ƒƒ¿ƒ«
Ïk‰Ô‰a ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ :ÔÈÒÈb‰ ˙‡ ÔÈÓÚBË  «…¬ƒ∆«¿ƒƒƒ…ƒ¿»»∆

ÌÚË Ì‰a ‡ˆÓ Ì‡Â ;ÔÈzÓ el‡ È‰  ÏÁ ÌÚË««≈∆¬≈≈À»ƒ¿ƒƒ¿»»∆««
‰Â ,ÏÁBLnÓ Ô‰a ‰ÈÔÓ ÔÈeÒ‡ el‡ È‰  ≈∆¿»»»∆«»¬≈≈¬ƒƒ

‰Bz‰ BLnÓ Ô‰a ‰È‰ ‡ÏÂ ,BÓÚË Ô‰a ‡ˆÓ ; «»ƒ¿»»∆«¿¿…»»»∆«»
ÌÈÙBÒ ÈcÓ ÔÈeÒ‡ el‡ È‰. ¬≈≈¬ƒƒƒ¿≈¿ƒ

טעמו 5)ונתערב .4) נקרא בעין ואינו החלב  שנמוח  אע "פ 
וזהו  היתר. של ביצים שלש בתוך איסור כזית יש אם וממשו
רש"י אבל סז. זרה עבודה בתוספות אליהו רבינו כפירוש
ממשו  ולא טעמו הוא בעין, ואינו האיסור נמוח  שאם סובר,

פרס . אכילת בכדי  כזית יש אם סז:6)ואפילו זרה עבודה
וזהו  עליו ולוקין אסור וממשו שטעמו כל יוחנן ר' אמר
לוקין, ואין אסור ממשו ולא טעמו פרס , אכילת בכדי  כזית

בלבד. סופרים מדברי  שאסור רבינו שטעם 7)ומפרש
צח . בחולין רש"י  דעת גם וכן התורה. מן אינו כעיקר

.‚˙ÈÊk ÏÁ‰ ÔÓ ‰È‰L ÔB‚k ?BLnÓ ‡e‰ „ˆÈk≈««»¿∆»»ƒ«≈∆¿«ƒ
ÌÈˆÈa LÏL ÏÎaÔÈÒÈb‰ 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 LÏMÓ˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ  ƒ»≈ƒ«ƒ«««¿
Ì‰ÈcÓÏÎa ˙ÈÊk ˙Úza ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ . ƒƒ¿≈∆¿≈ƒ…»»««¬…∆¿«ƒ¿»

ÏÎ‡Â ÏÁ ÌÚË Ô‰a LiL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈˆÈa LÏL»≈ƒ««ƒ∆≈»∆««≈∆¿»«
.˙ecÓ ˙kÓ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡  ‰„w‰ Ïk»«¿≈»≈∆∆»«««¿
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קסי                 
         

ששיעורו 8) שם, יוחנן ר' שבדברי  פרס  אכילת בכדי  זהו
ח . הלכה יד פרק  למעלה שכתב  כמו ביצים, אין 9)שלש

האיסור. של כזית שאסור 10)בהן שיעור, חצי  כדין
בפרק  כלמעלה מרדות, מכת אלא עליו לוקין ואין התורה מן

ו. הלכה פרס ,11)ג אכילת מכדי  פחות איסור שתערובת
ממשו. ולא טעמו נקרא

.„Ì‡ ,Ïk‰ ÁBnÂ ‰ÈÏ‡‰ ÏÁÏ ˙BÈÏk ÏÁ ÏÙ»«≈∆¿»¿≈∆»«¿»¿ƒ««…ƒ
Ïk‰ È‰  ˙BÈÏk‰ ÏÁa ÌÈLk ‰ÈÏ‡‰ ÏÁ ‰È‰»»≈∆»«¿»ƒ¿«ƒ¿≈∆«¿»¬≈«…

‰Bz‰ ÔÓ zÓ‰Ï ˙ÎÈ˙Á elÙ‡ .‰Ú˙pL À»ƒ«»¬ƒ¬ƒ«¿≈»∆ƒ¿»¿»
.‰Bz‰ ÔÓ zÓ Ïk‰  ‰ËeÁL ÏL ˙BÎÈ˙Á ÈzLaƒ¿≈¬ƒ∆¿»«…À»ƒ«»
c „‡iL „Ú ,eÒ‡ Ïk‰  ÌÈÙBÒ ÈcÓ Ï‡¬»ƒƒ¿≈¿ƒ«…»«∆…«»»
BÈÚL eLÁ „ ‰È‰È ‡ÏÂ ,BËeÚÓ ÌˆÚÓ eÒ‡‰»»≈…∆ƒ¿…ƒ¿∆»»»∆≈

˙„ÓBÚ.‡a˙iL BÓk , ∆∆¿∆ƒ¿»≈

א.12) בהלכה כמבואר ברוב , בטל במינו שמין
אנו 13) שאין אלא נימוחה, ולא בעינה עומדת שהחתיכה

האסורה. החתיכה איזוהי  בעין.14)יודעים שנשאר

.‰?BËeÚÓ ÌˆÚa „‡ÈÂ eÒ‡‰ c Ú˙È ‰nÎe¿«»ƒ¿»≈»»»»¿…«¿…∆ƒ
,ÌÈMLa BeÚML c LÈ :ÌÈÓÎÁ Ba e˙pL eÚMk«ƒ∆»¿¬»ƒ≈»»∆ƒ¿ƒƒ

‰‡Óa BeÚML LÈÂÌÈ˙‡Óa BeÚML LÈÂ ,. ¿≈∆ƒ¿≈»¿≈∆ƒ¿»«ƒ

יג.15) בהלכה כמבואר הכרם,16)תרומה, וכלאי  ערלה
שם. כמבואר

.ÂÈeq‡ ÔÈa ,‰BzaL ÔÈeq‡ ÏkL ,„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆»ƒƒ∆«»≈ƒ≈
eÚ˙pL ,‰È‰ Èeq‡ ÔÈa ˙k Èeq‡ ÔÈa ˙e˜ÏÓ«¿≈ƒ≈»≈≈ƒ≈¬»»∆ƒ¿»¿

ÌÚË Ô˙Ba  BÈÓ BÈ‡La ÔÈÓ :zn‰ ÏÎ‡Óa; ¿«¬»«À»ƒ¿∆≈ƒ¿≈««
BeÚL  ÌÚh‰ ÏÚ „ÓÚÏ LÙ‡ È‡L ,BÈÓa ÔÈÓƒ¿ƒ∆ƒ∆¿»«¬…««««ƒ

ÌÈ˙‡Óa B‡ ‰‡Óa B‡ ÌÈMLa,CÒ ÔÈiÓ ıeÁ . ¿ƒƒ¿≈»¿»«ƒƒ≈∆∆
È‰L ,ÏhÓ ıeÁÂ ,ÌÈÎBk ˙„BÚ ˙ÓÁ ÈtÓƒ¿≈À¿«¬«»ƒ¿ƒ∆∆∆¬≈

Bw˙Ï LÙ‡ÏÎa  ÔÈÓa ÔÈÒB‡ ‰Ê ÈtÓe ; ∆¿»¿«¿ƒ¿≈∆¿ƒ¿ƒ»¿»
ÌÚË Ô˙Ba  ÔÈÓa ‡lLÂ ,Ô‰LÏk ‡Lk , ∆≈¿∆…¿ƒ»¿≈««ƒ¿»»

.ÔÈeq‡‰»ƒƒ

ח .17) הלכה ט  פרק  למעלה וראה צז: כמבואר 18)חולין
הקודמת. תרומות 19)בהלכה ממנו להפריש אפשר

אינו  מתירין לו שיש דבר שכל בידינו הוא וכלל ומעשרות.
שם  התוספות מביאים זה וטעם שהוא. בכל ואוסר בטל
(ובגמרא  נח . נדרים בבבלי  גם מפורש וכן הירושלמי . בשם
שמן  פירוש, איסורו". כך "כהיתרו אחר טעם אמרו שם
לפיכך  הכל, ומתירה הכרי  כל את פוטרת אחת חטה התורה
ורבינו  הכרי . כל אוסרת טבל של אחת חטה כך, באיסור גם
השני הטעם כי  מתירים, לו שיש דבר של הנימוק  את העדיף 
ולתרומת  למעשרות טבל אבל בלבד, לתרומה טבל מנמק 
האיסורים, ייבטלככל כן ואם שהוא בכל היתר לו אין מעשר
הכל). מנמק  מתירים לו שיש דבר של הטעם אבל

כאן 20) יש שהרי  במינו, מין אלא נסך ביין החמירו שלא
האיסור  טעם כשאין מינו בשאינו מין אבל האיסור,
בטבל  וכן החמירו. ולא לגמרי  אינו כאלו הוא הרי  בתערובת
יב  בהלכה ולהלן במינו, במין אלא חכמים החמירו  ולא

ובר"ן  כך. הדין מתירים לו שיש דבר שבכל רבינו פוסק 
זה. לחילוק  הגיוני  טעם נותן נב . נדרים

.Ê˙BiÁ ‰nk ‰ÈÏÚ eÏÙpL CÒ ÔÈÈ ˙tË ?„ˆÈk≈«ƒ«≈∆∆∆»¿»∆»«»»ƒ
ÔÈÈ ÏL ÒBk ÔÎÂ .‡a˙iL BÓk ,eÒ‡ Ïk‰  ÔÈÈ ÏL∆«ƒ«…»¿∆ƒ¿»≈¿≈∆≈
LÈÙiL „Ú ,ÏË Ïk‰  ˙ÈÁa Ú˙pL ÏË∆∆∆ƒ¿»≈¿»ƒ«…∆∆«∆«¿ƒ

˙ÚzÏ ÔÈÈe‡‰ ˙BOÚÓe ˙BÓez‡a˙iL BÓk , ¿««¿»¿ƒ««¬…∆¿∆ƒ¿»≈
.BÓB˜Óaƒ¿

מיניה 21) ומפריש תערובת. באותה הנמצא הטבל כמות לפי 
דרבנן  הוא האיסור כאן שגם אחר, דרבנן מטבל או וביה
לא. מנחות וראה בששים. או ברוב  בטל התורה שמן מפני 

.Á˙ÈÚÈL ˙BtÔÈÓa eÚ˙ Ì‡L Èt ÏÚ Û‡ , ≈¿ƒƒ««ƒ∆ƒƒ¿»¿¿ƒ»
‡e‰L ÏÎa ÔÈ‡ ,ÌÚË Ô˙Ba  ÔÈÓa ‡lLÂ , ¿»∆¿∆…¿ƒ»¿≈««≈»

,‰eÒ‡ ˙Úz‰ d˙B‡ ÔÈ‡L ;‰Bz Èeq‡ ÏÏÎaƒ¿«ƒ≈»∆≈»««¬…∆¬»
BÓk ,˙ÈÚÈL ˙M„˜a ˙Úz‰ Ïk ÏÎ‡Ï iÁ ‡l‡∆»«»∆¡…»««¬…∆ƒ¿À«¿ƒƒ¿

BÓB˜Óa ‡a˙iL. ∆ƒ¿»≈ƒ¿

ביעורם.22) זמן שהגיע  כל 23)לפני  לאכול וצריל
שדינה  שביעית, בקדושת הביעור זמן קודם התערובת

שביעית. בהלכות האדם 24)נתבאר חובת היא שזו היינו
למה  לבאר, זו בהגדרתו מתכוון רבינו הפירות. איסור ולא
במינו  נסך ויין מטבל חוץ  עג: זרה בעבודה יוחנן ר' אמר
מבאר  הוא ולפיכך כך? שביעית פירות גם והלא במשהו,
ובדומה  נסך. ויין טבל ובין שביעית בין מהותי  הבדל שיש
חמץ  לענין הסמוכה בהלכה רבינו כוננת לפרש יש לזה
איסור  של מיוחד סוג הוא בפסח  שחמץ  מבאר שהא בפסח ,
משנה  (הכסף  יוחנן. ר' מנאו לא ולכן מוגבל איסורו שזמן
לומר  שנתכוון ונראה מתירים. לו שיש דבר מנה שלא כבת
טבל  אבל הזמן, שיעבור לאחר מאליו ניתרת חמץ  שץערובת

תיקון). צריך

.ËÁÒÙa ıÓÁ ‰Bz Èeq‡Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , »≈¿∆«««ƒ∆≈ƒ≈»
el‡ ˙BÏÏÎa BÈ‡‰eÒ‡ ˙Úz‰ ÔÈ‡L ÈÙÏ ; ≈ƒ¿»≈¿ƒ∆≈««¬…∆¬»

ÌÏBÚÏ˙Úz‰ Ïk ‰È‰z ÁÒt‰ Á‡Ï È‰L , ¿»∆¬≈¿«««∆«ƒ¿∆»««¬…∆
ÔÈa ‡e‰L ÏÎa ÒB‡ CÎÈÙÏ .e‡aL BÓk ,˙zÓÀ∆∆¿∆≈«¿¿ƒ»≈¿»∆≈

BÈÓa ‡lL ÔÈa BÈÓa. ¿ƒ≈∆…¿ƒ

במשהו.25) בכל 26)שאוסר ג"כ במינו שלא שאפילו
לטבל 27)שהו. דומה ואינו זמני  הוא שהאיסור כלו',

תיקון  לו שיש אא עולם איסור הוא בעצמו שהאיסור הקדש,
בחמץ  משא"כ שמתירו, מעשה איזה ע "י  להשתנות ויכול
בפני מנאו ולפיכך לזמן, איסור הוא האיסור שעצם בפסח 

משום 28)עצמו. שלא שגזרו מפרש, כט : ושם ל. פסחים
כל  שנאמר משום הטעם רבינו מפרש בהי "ב  ולהלן מינו.

תאכלו. לא מחמצת

.È‰L„Á ‰‡e˙Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â‰LÈa ‰Ú˙pL ¿«ƒƒ¿»¬»»∆ƒ¿»¿»ƒ»»
dÏ LÈ È‰L ;‡e‰L ÏÎa ˙ÒB‡  ÓÚ‰ ÈÙlÓƒƒ¿≈»…∆∆∆¿»∆∆¬≈≈»

ÔÈÈzÓc Ïk ÔÎÂ .Ïk‰ zÈ ÓÚ‰ Á‡lL , «ƒƒ∆¿««»…∆À««…¿≈»»»
ÔB‚k ,Ì‰ÈcÓ Beq‡ ‰È‰ elÙ‡Â ,ÔÈÈzÓ BÏ LiL∆≈«ƒƒ«¬ƒ»»ƒƒƒ¿≈∆¿
ÌÈÓÎÁ Ba e˙ ‡Ï  BË ÌBÈa „ÏBÂ ‰ˆ˜Ó eq‡ƒÀ¿∆¿»¿…»¿¬»ƒ
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ÏËa BÈ‡ ÌÈÙÏ‡ ‰nÎa „Á‡ elÙ‡ ‡l‡ ,eÚL; ƒ∆»¬ƒ∆»¿«»¬»ƒ≈»≈
ÈL OÚÓe Lc˜‰ ÔB‚k .da ziL Cc LÈ È‰L∆¬≈≈∆∆∆À«»¿∆¿≈«¬≈≈ƒ

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ. ¿«≈»∆

במינו 29) ושלא שהוא בכל אוסר שבימנו טבל כמו פירוש,
טעם. ניתרת 30)בנותן חדשה תבואה גם נח . נדרים

שכתבנו  כמו יוחנן, ר' מנאה לא ולכן בניסן טז אחרי  מאליה
בפסח . בחמץ  אפילו 31)למעלה בגמרא שאמרו מה

אלפים. בכמה אחד אפילו הכוונה בטל, לא באלף 
יעלוהו 32) שני , ומעשר פדיון, ע "פ  יותר הקדש נח . נדרים

יחללוהו. או לירושלים

.‡È‡ˆBiÎÂ Ì„Â ÏÁÂ Ìk‰ È‡ÏÎÂ ‰ÏÚ‰ Ï‡¬»»»¿»¿ƒ¿≈«∆∆¿≈∆¿»¿«≈
ÔÈ‡L ;eÚL Ô‰a ÌÈÓÎÁ e˙  ˙BÓez ÔÎÂ ,Ô‰a»∆¿≈¿»¿¬»ƒ»∆ƒ∆≈

Ì„‡ ÏÎÏ z‰ Cc Ô‰a. »∆∆∆∆≈¿»»»

אסורות 33) לזרים אבל בלבד, לכהן מותרות שתרומות
להן  שיש כדבר אינן ולפיכך היתר דרך כל להן ואין לעולם
סוגיה  בהן. האסור לזר היתר דרך שאין כיון מתירין,

פב . ביבמות

.ÈÌ‡ ,ÔÈÈzÓ BÏ LiL „ elÙ‡L ,ÈÏ ‰‡È≈»∆ƒ∆¬ƒ»»∆≈«ƒƒƒ
zÓ  ÌÚË Ô˙ ‡ÏÂ BÈÓ BÈ‡La Ú˙‡Ï . ƒ¿»≈¿∆≈ƒ¿…»«««À»…

LÙ‡ È‰L ;ÏhÓ eÓÁ ÔÈÈzÓ 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 eÈÓÁ‰ CÎÈÙÏ ,eÏÎ‡˙ ‡Ï ˙ˆÓÁÓ Ïk :‰Ó‡»¿»»«¿∆∆……≈¿ƒ»∆¿ƒ

e‡aL BÓk. ¿∆≈«¿

בדבר 34) שפוסק  הנשה, גיד פרק  חולין אלפס  רב  על חולק 
הסתמך  (כנראה בטל. לא מינו באינו אפילו מתירין לו שיש
מתירין, לו שיש דבר כל ו, פרק  נדרים הירושלמי  על רבינו
במשהו  במינו מין וכו' וחדש והקדש שני  ומעשר טבל כגון

טעם. בנותן במינו שהוא 35)ושלא בכל שאוסר בה"ט ,
שלא  שגזרו אמרו, כט : בפסחים במינו. שלא בין במינו בין
בפסח  בחמץ  גזרו למה מפרש כאן ורבינו מינם. אטו במינם
שבחוץ  משום וביאור מתירין, לו שיש דבר בכל ולא בלבד

תאכלו. לא מחמצת כל נאמר בפסח 

.‚È‰Óez‰ :ÌÈÓÎÁ e˙pL ÔÈeÚM‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈«ƒƒ∆»¿¬»ƒ«¿»
OÚÓ ˙Óe˙eÔÈÏBÚ  ÌÈeka‰Â ‰lÁ‰Â„Á‡a ¿««¬≈¿««»¿«ƒƒƒ¿∆»

ÌÈ‰Ï CÈˆÂ .‰‡Óe‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙËˆÓe .ÔÎÂ . ≈»¿»ƒ¿»ƒƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆¿≈
ÌÈt‰ ÌÁÏ ÏL ‰Òet ÔÈlÁ ÏL ˙BÒet 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 ÌÈÓ  Ïk‰ Ú˙Â‰‡Ò „‚k ˙Á‡ ‰‡Ò ¿ƒ¿»≈«…≈ƒƒ«…¿»««¿∆∆¿»
zÓ ‡M‰Â ,‰ÏÙpL˙BÁÙÏ ‰ÏÙ ;Ì„‡ ÏÎÏ ∆»¿»¿«¿»À»¿»»»»¿»¿»

.Ún„Ó Ïk‰ ‰OÚ  ‰‡nÓƒ≈»«¬»«…¿À»

של 36) מעשר ותרומת שם: בגירסתנו ב . פרק  ערלה משנה
בהפרשת  נזהר שאינו הארץ  עם של (דמאי =פירות דמאי 
מעשר  מפרישים ולכן עישר לא שמא וחוששים מעשרות
הר"ש  כגירסת גורס  שרבינו ונראה מספק ). מעשר ותרומת

דמאי " של מעשר ותרומת ודאי  של מעשר "ותרומת שם:
ותרומת  מעשר תרומת הגירסא טו: מעילה במשנה וכן
והתכוון  סתם מעשר תרומת כתב  ולכן דמאי . של מעשר
דמאי . ושל ודאי  של היינו מעשר, תרומת סוגי  לשני 
אצלנו  הפרש "ואין רבינו כותב  שם לערלה המשנה ובפירוש
וכבר  ודאי  של או דמאי  של מעשר תרומת בין הדינים בכל

זה". תרומה 38)בטלים.37)נתבאר סאה כשנפלה
אע "פ  כי  לכהן ונותנת תרומה סאה מהם מרים למאה,
בטל  לא כהן של ממונו אבל והוא, במאה בטל שהאיסור
בהלכ  להלן שיתבאר כמו השבט , גזל מפני  להרים וצריך

מאיסור 39)טו. סאה וחצי  זה מאיסור סאה חצי  נפלה אם
הכל  - חולין סאין ממאה בפחות הללו האיסורים מן אחר
ואפילו  תרומה, בשם נקראו אלה שכל משום והטעם, אסור.
וראה  מצטרפים. אחד משם שהוא וכל ובכורים, חלה

ז. הלכה ד פרק  מפרש,40)למעלה משנה בכסף 
הרי טהור הפנים בלחם שאין טמא, הפנים בלחם שהמדובר
עולה  שאינו המוקדשים, פסולי  מהלכות ו בפרק  רבינו פסק 
פא: יבמות מברייתא זה דין למד רבינו לכהנים. הכל ויאכל
פרוסות  במאה שנתערבה טמאה הפנים לחם של פרוסה וכן
תעלה. לא אומר: יהודה ר' תעלה, טהורה הפנים  לחם של
- בחולין כשנתערבה שגם כאן, ומשמיענו כחכמים. ופסק 

גזל 41)תעלה. מפני  להרים, צריך הפנים בלחם אפילו
לאכלה  יכולים הכהנים שהרי  טו), הלכה (להלן השבט 
מנחות  ראה קדשים. של מועטת אכילה להם כשיש בעזרה,
פ "י ורבינו ותרומה, חולין המנחה) (עם עמה שיאכלו כא:
הרדב "ז  קושית בזה ומסולקת הי "א. הקרבנות מעשה מה'

פא: בתרא בבא תוספות וראה כאן

.„ÈÌÈ˙‡Óe „Á‡a ÔÈÏBÚ  Ìk‰ È‡ÏÎÂ ‰ÏÚ‰. »»¿»¿ƒ¿≈«∆∆ƒ¿∆»»«ƒ
‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙËˆÓeÌÈ‰Ï CÈˆ BÈ‡Â .?„ˆÈk . ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆¿≈»ƒ¿»ƒ≈«

‰˙È‰L B‡ ,Ìk‰ È‡Ïk B‡ ‰ÏÚ ÔÈÈ ÏL ˙ÈÚÈ¿ƒƒ∆≈»¿»ƒ¿≈«∆∆∆»¿»
ÌÈ˙‡Ó CB˙Ï ‰ÏÙpL ,Ì‰ÈMÓ ˙ÙËˆÓ ˙ÈÚÈ‰ »¿ƒƒƒ¿»∆∆ƒ¿≈∆∆»¿»¿»«ƒ

ÌÈ‰Ï CÈˆ BÈ‡Â ,zÓ Ïk‰  ÔÈÈ ÏL ˙BiÚÈ¿ƒƒ∆«ƒ«…À»¿≈»ƒ¿»ƒ
‰È‰a eÒ‡ Ïk‰  ÌÈ˙‡nÓ ˙BÁÙÏ ‰ÏÙ ;ÌeÏk. ¿»¿»¿»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
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סובר, שרבינו נראה אולם שבמנין". דבר ולאו הנאה איסורי 
נתנו  שלא שהוא בכל האוסרים בדברים אמורים שהדברים
שנתנו  הכרם וכלאי  בערלה אבל כלל. שיעור חכמים בהם
הרי השיעור מן לפחות נפלו אם ומאתים באחד שיעור בהם
נתבטל  שלא וכיון מששים לפחות שנפלו איסורים כשאר זה

בהנאה. אפילו אסורה התערובת כל -

.ÂË‰ÏÚ ÌÈÈ ‡ÏÂ ‰Óez‰ ÌÈ‰Ï CÈˆ ‰nÏÂ¿»»»ƒ¿»ƒ«¿»¿…»ƒ»¿»
Ïk ,CÎÈÙÏ .ÌÈ‰k ÔBÓÓ ‰Óez‰L ?Ìk‰ È‡ÏÎÂ¿ƒ¿≈«∆∆∆«¿»»…¬ƒ¿ƒ»»
˙Óez ÔB‚k ,‰ÈÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡L ‰Óez¿»∆≈«…¬ƒ«¿ƒƒ»∆»¿¿«

ÔÈÒÈÏk‰CÈˆ BÈ‡  ÌB„‡aL ÔÈBÚOe ÔÈeÁ‰Â «¿ƒƒ¿∆»ƒ¿ƒ∆∆¡≈»ƒ
.ÌÈ‰Ï¿»ƒ

תרומות 47) המשניות בפירוש (רבינו גרועות תאנים מין
ד). יא, פרק 

.ÊËÈtÓ ?Ìk‰ È‡ÏÎÂ ‰ÏÚ eÚL eÏÙk ‰nÏÂ¿»»»¿ƒ»¿»¿ƒ¿≈«∆∆ƒ¿≈
‰È‰a ÔÈeÒ‡ Ô‰L‰‡Ó eÚL ÏÚ eÎÓÒ ‰nÏÂ . ∆≈¬ƒ«¬»»¿»»»¿«ƒ≈»

‰‡nÓ „Á‡ OÚÓ ˙Óez È‰L ?˙BÓe˙a ƒ¿∆¬≈¿««¬≈∆»ƒ≈»
Lc˜ÓeeÓ‡ .epnÓ BLc˜Ó ˙‡ :Ó‡pL .Ïk‰ ¿«≈«…∆∆¡«∆ƒ¿¿ƒ∆»¿

epnÓ ÌÈÓ ‰z‡L c :ÌÈÓÎÁBÎB˙Ï ÊÁ Ì‡ , ¬»ƒ»»∆«»≈ƒƒ∆ƒ»«¿
BLc˜Ó . ¿«¿

יד.48) בהלכה למעלה  ובא מן 49)ירושלמי  מעשר
מעשר.51)ואוסר.50)המעשר. יפול 52)תרומת אם

הורם. שמהם לפירות אוסרו.53)בחזרה

.ÊÈ‰BzaL ÔÈeq‡ ‡LÌÈˆ˜L Oa ÔB‚k ,Ôlk ¿»ƒƒ∆«»À»¿¿«¿»ƒ
.ÌÈMLa ÔeÚL  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ì„Â ÏÁÂ ÌÈOÓe¿»ƒ¿≈∆¿»¿«≈»∆ƒ»¿ƒƒ
˙ÈÊk ÌÈML CB˙Ï ÏÙpL ˙BÈÏk ÏÁ ˙ÈÊk ?„ˆÈk ≈«¿«ƒ≈∆¿»∆»«¿ƒƒ¿«ƒ
ÌÈMMÓ ˙BÁÙÏ ÏÙ ;zÓ Ïk‰  ‰ÈÏ‡‰ ÏÁÓ ≈≈∆»«¿»«…À»»«¿»ƒƒƒ

‰BÚOk ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ .eÒ‡ Ïk‰CÈˆ  ÏÁ «…»¿≈ƒ»«ƒ¿»≈∆»ƒ
‰BÚO ÌÈML BÓk ÌL ‰È‰iL.ÔÈeq‡ ‡La ÔÎÂ . ∆ƒ¿∆»¿ƒƒ¿»¿≈ƒ¿»ƒƒ

‰Lp‰ „Èb ÏL ÔnL ÔÎÂ Oa ÏL ‰„˜Ï ÏÙpL ¿≈À»∆ƒ«»∆∆»«ƒ¿≈»∆»»
ÔÈn‰ ÔÓ „Èb‰ ÔnL ÔÈ‡Â ,ÌÈMLa B˙B‡ ÔÈÚLÓ. ¿«¬ƒ¿ƒƒ¿≈À««ƒƒ«ƒ¿»

BÓk ,Ì‰ÈcÓ ‰Lp‰ „Èb ÔnML Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆À«ƒ«»∆ƒƒ¿≈∆¿
,dÓˆÚ ÈÙa ‰ia ‰Lp‰ „È‚Â ÏÈ‡B‰  e‡aL∆≈«¿ƒ¿ƒ«»∆¿ƒ»ƒ¿≈«¿»

‰Bz Èeq‡k Ba eÈÓÁ‰„Èb‰Â .ÔÈ‡  BÓˆÚ ∆¿ƒ¿ƒ≈»¿«ƒ«¿≈
.ÌÚË Ô˙Ba ÌÈ„È‚a ÔÈ‡L ,ÒB‡ BÈ‡Â Ba ÔÈÚLÓ¿«¬ƒ¿≈≈∆≈¿ƒƒ¿≈««

ותשע .54) בחמשים ששיעורם דרבנן איסורי  למעט 
כזית.55) ואחד ששים יהיו לחמשים 56)ועמו נפל אפילו

ששים. יהיו ביחד האסור ועם כזית משמיענו 57)ותשע 
ותשע . בחמשים די  לא עליו לוקים שאין שיעור בחצי  שגם

שנפלה.58) השעורה במינו 59)מלבד מין צו: שם רי "ף 
אמר  גיד, של שמנוניתו כגון טעמו על לעמוד יכול שאינו
פירוש, ע "כ. המנין. מן גיד ואין בששים גיד נחמן רב 

הגיד. בלא ששים ששים 60)שצריך שיהא צריך אלא
ביטול.61)מלבדו. לענין

.ÁÈÏÁk Ï‡,ÌÈMLa  Oa‰ ÌÚ ÏMa˙pL ¬»¿»∆ƒ¿«≈ƒ«»»¿ƒƒ
BÓk ,Ì‰ÈcÓ ÏÁk‰Â ÏÈ‡B‰ .ÔÈn‰ ÔÓ ÏÁÎe¿»ƒ«ƒ¿»ƒ¿«¿»ƒƒ¿≈∆¿

e‡aLBeÚLa el˜‰ ,. ∆≈«¿≈≈¿ƒ

הבהמה.62) שנתבשל 63)שד שבשר יב : הלכה שם
התורה. מן אסור אינו שחוטה המנין.64)בחלב  מן שהוא

.ËÈ‰˜ÏLpL ÁBÙ‡ da ‡ˆÓpL ‰ˆÈaÌÈˆÈa ÌÚ ≈»∆ƒ¿»»∆¿«∆ƒ¿¿»ƒ≈ƒ
‡È‰Â ˙Á‡Â ÌÈML ÌÚ ‰˙È‰ Ì‡ :˙Bzn‰È‰  «À»ƒ»¿»ƒƒƒ¿««¿ƒ¬≈

„Ïa ÌÈML ÌÚ ‰˙È‰ ;˙BzÓ Ô‰.Ïk‰ eÒ‡  ≈À»»¿»ƒƒƒƒ¿«∆∆¿«…
dÓˆÚ ÈÙa ‰ia ‡È‰L ÈtÓda k‰ eOÚ , ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»ƒ¿≈«¿»»∆≈»

.deÚLa eÙÈÒB‰Â¿ƒ¿ƒ»

וכן 66)שנתבשלה.65) ושתים ששים הם שביחד היינו
צח . שם רש"י  ואחת.67)פירש ששים הם וביחד

עצמה.68) בפני  בריה הוא האפרוח , היינו עצמו, שהאיסור
ששים  רק  שהצריכו הנשה גיד של בשמנו כן שאין מה
מפני היא, עצמה בפני  בריה שגיד ואע "פ  השומן עם ואחת
מפרש  משנה והכסף  עצמה. בפני  בריה אינו הגיד  ששומן
ששים  הם שביחד היינו והיא", ואחת "ששים רבינו דברי 
נחמן  רב  מדברי  נראה וכן כפרש"י . ולא בגיד, כמו ואחת

המנין. מן ביצה ואין בששים ביצה שאמר: שם,

.ÎÛBÚ ÈˆÈa ÌÚ ‰˜ÏLpL ‡ÓË ÛBÚ ˙ˆÈa Ï‡¬»≈«»≈∆ƒ¿¿»ƒ≈≈
Ì˙B‡ ‰Ò‡ ‡Ï  B‰Ë,el‡ ÌÚ el‡ ÛË Ì‡Â . »…»¿»»¿ƒ»«≈ƒ≈

ÌÚ ‰ÙË ˙ˆÈa B‡ ‡ÓË ÛBÚ ˙ˆÈa ‰Ú˙pL B‡∆ƒ¿»¿»≈«»≈≈«¿≈»ƒ
ÌÈMLa ÔeÚL  ˙BÁ‡ ÌÈˆÈa. ≈ƒ¬≈ƒ»¿ƒƒ

אמורים 69) דברים במה טעם, פולטת שאינה צח . חולין
כמבואר  טעם נותנת קלופה בביצה אבל קלופה בשאינה
קלופה  באינה אפילו אפרוח  בה שיש ובביצה בירושלמי .

הקליפה. דרך שמחלחל שאפילו 70)אוסרת רבינו, דעת
משמע  וכן מדרבנן. ששים צריך ביבש יבש במינו מין

ד. בהלכה למעלה רבינו מדברי 

.‡ÎÈ‰L ?ÌÈML eÚL ÏÚ ÌÈÓÎÁ eÎÓÒ ÔÈpÓeƒ«ƒ»¿¬»ƒ«ƒƒƒ∆¬≈
ÚBf‰ ‡È‰Â ,ÈÊ ÏÈ‡Ó Ìen‰ÌÈMMÓ „Á‡ , «»≈≈»ƒ¿ƒ«¿«∆»ƒƒƒ

ÏÈ‡‰ ‡MÓ˙ÒB‡ dÈ‡Â BnÚ ˙ÏMa˙Ó ‡È‰Â , ƒ¿»»«ƒ¿ƒƒ¿«∆∆ƒ¿≈»∆∆
‰ÏLa Úf‰ ˙‡ Ô‰k‰ Á˜ÏÂ :Ó‡pL ,B˙B‡ÔÓ ∆∆¡«¿»««…≈∆«¿…«¿≈»ƒ

.ÏÈ‡‰»«ƒ

נזירותו 71) ימי  שעברו אחרי  נזיר צח . חולין קפרא. בר
לכהן  ניתנת והזרוע  לשלמים איל וביניהם קרבנות מביא
מן  שם ולמדו להם. מותר הבשר ושאר לזרים ואסורה
אוסרת  הזרוע  אין ולמה ביחד, מתבשל האיל שכל המקרא
נגד  האיל חלקי  בשאר ששים שיש מפני  הבשר? שאר את
ועצמות. בשר נגד ועצמות בשר כשמשערים הזרוע ,

חכמים.72) שיערו האיל.73)כך של ועצמות מבשר
עם 74) שנתבשל אלא בשילה אין אומר: שמעון ר' שם.

האיל.

.Î‰„˜ ÔB‚k ,eÚ˙pL Á‡ „Â BÈÓa ÔÈÓƒ¿ƒ¿»»«≈∆ƒ¿»¿¿¿≈»
‰ÈÏ‡ ÏÁ da ‰È‰LÏÁ dÎB˙Ï ÏÙÂ ,ÔÈÒÈ‚e ∆»»»≈∆«¿»¿ƒƒ¿»«¿»≈∆

˙BÈÏk‰˙‡ ÔÈ‡B  „Á‡ Ûe‚ ‰OÚÂ Ïk‰ ‰ÁÓÂ , «¿»¿ƒ¿»«…¿«¬»∆»ƒ∆
„Á‡ Ûeb Ô‰ el‡k ÔÈÒÈb‰ ˙‡Â ‰ÈÏ‡‰ ÏÁ, ≈∆»«¿»¿∆«¿ƒƒ¿ƒ≈∆»

‰È‰ Ì‡ ,‰ÈÏ‡e ÔÈÒÈba ˙BÈÏk‰ ÏÁ ÔÈÚLÓe¿«¬ƒ≈∆«¿»«¿ƒƒ»«¿»ƒ»»
k LÙ‡ È‡ È‰L ;zÓ  ÌÈMMÓ „Á‡„ÓÚÏ Ô‡ ∆»ƒƒƒÀ»∆¬≈ƒ∆¿»»«¬…

ÌÚh‰ ÏÚ. ««««
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של 77)איסור.76)היתר.75) מינים שני  שהם אע "פ 
ושל 78)היתר. אליה חלב  של שטעמם מכיון האיסור של

שוה. כליות חלב 

.‚ÎeÚ˙pL ˙BÓe˙Ï ÔÈc‰ ‡e‰ÂÔÚLÏ  ¿«ƒƒ¿∆ƒ¿»¿¿«¬»
Ô˙B‡ ÚLÏ  ‰ÏÚ B‡ Ìk‰ È‡ÏÎÂ ,‰‡Óa¿≈»¿ƒ¿≈«∆∆»¿»¿«≈»

.ÌÈ˙‡Óa¿»«ƒ

ל.79) בהלכה שנתבאר מה ראה

.„ÎÔÈa ÌÈMLa ÔÈa ,ÔÈeq‡‰ ÏÎa ÔÈÚLnLk¿∆¿«¬ƒ¿»»ƒƒ≈¿ƒƒ≈
ÔÈÏze ˜na ÔÈÚLÓ  ÌÈ˙‡Óa ÔÈa ‰‡Óa ¿≈»≈¿»«ƒ¿«¬ƒ«»»««¿ƒ

‰„wa LiL Ïke‰„˜ ‰ÚÏaL ‰ÓeÁ‡Ó «…∆≈«¿≈»¿«∆»¿»¿≈»≈««
eq‡‰ ÏÙpL˙Úc‰ „Ó‡ ÈÙÏLÙ‡ È‡ È‰L , ∆»«»ƒ¿ƒ…∆«««∆¬≈ƒ∆¿»

.ÌeˆÓˆa ‰ÚÏaM ‰Ó ÏÚ „ÓÚÏ«¬…««∆»¿»¿ƒ¿

ובקיפה.80) ברוטב  ובחתיכות.81)בגמרא: בגמרא:
ובקדירה.82) בגמרא: ההיתר. מן בין האיסור מן בין
נפילת 83) לפני  בקדירה שנבלע  מה מצרפים לא כלומר,

נפילתו, אחר שנבלע  מה אלא היתר, כולו שהוא האיסור,
ההיתר. מן וגם האיסור מן גם בדיוק 84)היינו בקירוב .
הקדרה. בלעה כמה לקבוע  אפשר אי 

.‰Î‰lÁzÎÏ ‰Bz ÏL ÔÈeq‡ ÏhÏ eÒ‡Ì‡Â . »¿«≈ƒƒ∆»¿«¿ƒ»¿ƒ
B˙B‡ eÒ˜ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .zÓ ‰Ê È‰  Ïhaƒ≈¬≈∆À»¿««ƒ≈»¿

ÌÈÓÎÁÒ˜ ‡e‰L ÔÂÈkL ,ÈÏ ‰‡ÈÂ .Ïk‰ eÒ‡Â ¬»ƒ¿»¿«…¿≈»∆ƒ∆≈»∆¿»
ÏhaL BÚ‰ ‰Ê ÏÚ ‡l‡ BÊ ˙Úz ÔÈÒB‡ ÔÈ‡ ≈¿ƒ«¬…∆∆»«∆»≈∆ƒ≈

eq‡‰.zÓ Ïk‰  ÌÈÁ‡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 מי87)שמעון על וכן

כתב  כך הרעים. מעשיו לו יהנו שלא כדי  בשבילו שנתבטל
רבינו. בכוונת הרשב "א

.ÂÎ‰‡Ó CB˙Ï ‰ÏÚ ÏL ‰‡Ò ‰ÏÙpL È‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»¿»¿»∆»¿»¿≈»
˙BÁ‡ ‰‡Ò ‰‡Ó ‡ÈÈ ‡Ï  Ïk‰ Ò‡ È‰L ,‰‡Ò¿»∆¬≈∆¡««……»ƒ≈»¿»¬≈
‰OÚÂ Ú Ì‡Â .ÌÈ˙‡Óe „Á‡a ‰ÏÚzL È„k ÛˆÈÂƒ»≈¿≈∆«¬∆¿∆»»«ƒ¿ƒ»«¿»»

zÓ Ïk‰  ÔÎÔÈÏhÓ  Ì‰Èc ÏL eq‡a Ï‡ . ≈«…À»¬»¿ƒ∆ƒ¿≈∆¿«¿ƒ
.‰lÁzÎÏ eq‡‰»ƒ¿«¿ƒ»

בהלכה 88) שנתבאר כמו עצמו, למבטל לא אבל לאחרים,
הקודמת.

.ÊÎÛBÚ Oa da LiL ‰„˜Ï ÏÙpL ÏÁ ?„ˆÈk ≈«»»∆»«ƒ¿≈»∆≈»¿«
„Ú Á‡ ÛBÚ Oa ÂÈÏÚ ‰aÓ  ‰„wa ÌÚË Ô˙Â¿»««««¿≈»«¿∆»»¿««≈«

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌÚh‰ ÏËiL. ∆ƒ¿««««¿≈…«≈»∆

למעלה 89) בלבד, סופרים מדברי  אסור בחלב  עוף  ובשר
ד. הלכה ט  שיש 90)פרק  סופרים מדברי  איסורים אפילו

ורבו  בחלב . עוף  בשר כמו בתורה ועיקר שורש להם
רק  לכתחילה לבטל שהתירו וסוברים, רבינו על החולקים
אבל  מוקצה. כגון התורה מן שורש להם שאין דרבנן איסורי 

בחלב , לבשלו אסרה שהתורה בשר שיש בחלב , עוף  בשר
לבטל. אסור

.ÁÎ„a BÓÚË eÒ‡‰ c Ô˙ Ì‡L ,e‡a k¿»≈«¿∆ƒ»«»»»»«¿¿»»
?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .Ïk‰ Ò‡  zn‰«À»∆¡««…«∆¿»ƒ¬ƒ

Ì‚t Ì‡ Ï‡ ;BÁÈaL‰LaznÏ 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‰  ÌbÙÏ. 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

.ËÎÚÓ‰ ‰È‰ Ì‡ ?˙Úz‰ ˙‡ ÌÚËÈ ÈÓeƒƒ¿«∆««¬…∆ƒ»»«¿…»
Ô‰k‰ Ô˙B‡ ÌÚBË  ÔÈlÁ‰ ÌÚ ˙BÓez‰È‰ Ì‡ . ¿ƒ«Àƒ≈»«…≈ƒ»»

Ún„Ó Ïk‰  k ‰Óez‰ ÌÚË˙BÓez ˙BÎÏ‰e . «««¿»ƒ»«…¿À»¿ƒ¿¿
.Ún„Ó‰ ÔÈc ‡a˙Èƒ¿»≈ƒ«¿À»

צז:93) חולין בתרומה, לאכול תערובת 94)שמותר
חולין. עם תרומה

.Ï‰ÏÚ ÔÈÈÂ CÒ ÔÈÈ B‡ ,ÏÁa Oa ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»»»¿»»≈∆∆¿≈»¿»
L„Ï eÏÙpL Ìk‰ È‡ÏÎÂÌÈˆ˜L Oa B‡ , ¿ƒ¿≈«∆∆∆»¿ƒ¿«¿«¿»ƒ

ÌÚBË  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˜i‰ ÌÚ ÏMa˙pL ÌÈOÓe¿»ƒ∆ƒ¿«≈ƒ«»»¿«≈»∆≈
ÂÈt ÏÚ ÔÈÎÓBÒÂ ,ÌÈÎBk „BÚ‰ Ô˙B‡: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‰Ï„BÚ ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â . ¿«¿ƒ«¿∆≈«¿¿ƒ≈»≈
ÌÈÎBkÌÈMLa :BeÚLa B˙B‡ ÔÈÚLÓ  ÌÚËÏ »ƒƒ¿…¿«¬ƒ¿ƒ¿ƒƒ

‰‡Óa B‡ÌÈ˙‡Óa B‡. ¿≈»¿»«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,
שהרי100) במינו, במין והמדובר הכרם. וכלאי  בערלה

גוי שם אין ואם " שאמר ומה בששים. בטלים מינו בשאינו
לפגם. או לשבח  הטעם אם לקבוע  הכוונה, לטעום"

.‡ÏıÓÁÏ B‡ ÎLÏ ÏÙpL aÎÚB˙B‡ ÔÈÚLÓ  «¿»∆»«¿≈»¿…∆¿«¬ƒ
ÔÈLLBÁ e‡L ;ÌÈMLaÎLa BÓÚË ‡nL ¿ƒƒ∆»¿ƒ∆»«¿¿≈»

B‡ ÔÓLÏ B‡ ÔÈÈÏ ÏÙ Ì‡ Ï‡ .ÁÈaLÓ ıÓÁe¿…∆«¿ƒ«¬»ƒ»«¿«ƒ¿∆∆
BÓÚhL ÈtÓ ,ÌÚË Ô˙ elÙ‡Â ,zÓ  L„Ïƒ¿«À»«¬ƒ»«««ƒ¿≈∆«¿

Ì‚Bt‰ÊÂ ,ÌÈÓOÓ Ô˙BÈ‰Ï ÔÈÎÈˆ el‡ ÏkL . ≈∆»≈¿ƒƒƒ¿»¿À»ƒ¿∆
.ÔÓÚË „ÈÒÙÓe ÔÁÈÒÓ«¿ƒ»«¿ƒ«¿»
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קסה                 
         

ככבוש 101) זה והרי  מהר בולעים שבהם חריפות שמתוך
כמבושל. הוא הרי  נפשטה,102)וכבוש שלא בעיה

סח : זרה עבודה בשכר 103)בגמרא רק  שאלו שם בגמרא
פוגם. ודאי  דבש או שמן ביין, אבל וחומץ ,

.ÏBaÏÁa B‡ÏvL È„belÙ‡ ÏÎ‡Ï eÒ‡  ¿ƒ∆¿»¿∆¿»∆¡…¬ƒ
BÊ‡ ‰ˆ˜ÓÚÏ ÏÁ‰L ;‡e‰Â ÂÈÈ‡a ƒ¿≈»¿∆«≈∆ƒ¿»¿≈»»¿

‡ÏÂ LeÁk ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÌÚË Ba Ô˙BÂ BÁÈaLÓ«¿ƒ¿≈««¿ƒ»ƒ»»»¿…
˜ ÏÁ ‡ÏÂ ˙BÈÏk ÏÁ Ba ‰È‰ËÚÓ ‡l‡ »»≈∆¿»¿…≈∆∆∆∆»¿«

ÌÈMMÓ „Á‡kÚÈbnL „Ú ÏÎB‡Â ÛÏB˜  ¿∆»ƒƒƒ≈¿≈«∆«ƒ«
ÏÁÏ‰Lp‰ „È‚a d‡ÏvL CÈ ÔÎÂ . daL «≈∆¿≈»≈∆¿»»¿ƒ«»∆∆»

ÏÎB‡Â ÛÏB˜„ÈbÏ ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú.BÎÈÏLÓe ≈¿≈«∆«ƒ««ƒ«¿ƒ
‡ÏÂ ÔÈËeÁ ‡Ï ÈÒ‰ ‡ÏÂ ,‰ÓÏL d‡ÏvL ‰Ó‰a ÔÎÂ¿≈¿≈»∆¿»»¿≈»¿…≈ƒ…ƒ¿…

˙BÓe˜ÏÎB‡Â ÛÏB˜  ˙BeÒ‡‰ÚÈbiL ÔÂÈÎÂ , ¿»¬≈¿≈¿≈»∆«ƒ«
Ô˙Ba ÌÈ„È‚a ÔÈ‡L .BÎÈÏLÓe BÎ˙BÁ  eÒ‡ „Ï¿»»»¿«¿ƒ∆≈¿ƒƒ¿≈

Ô‰a ÚLÏ È„k ÌÚË. ««¿≈¿«≈»∆

והקרב .104) הכליות חלב  נטל שלא שבו, החלב  עם
החלב .105) מן שהחלב 106)שרחוק  שם: בגמרא

התורה.107)מפעפע . מן אמרו 108)האסורים בגמרא
רבינו, ומפרש בחלבו שצלאו כחוש בגדי  התיר יוחנן שר'
מבאר  כך החלב . נגד בבשר ששים שיש היינו שכחוש

רבינו. דברי  ולא 109)הרשב "א נטילה לא צריך ואינו
השאר. ואוכל החלב  משליך אלא לחלב  סמוך קליפה

סופרים.110) מדברי  אסור הגיד את 111)ושומן קולף 
היא  רזה הגיד ששמנונית מפני  ואוכלו, הגיד שעל הבשר
אם  ואפילו במקומה. נצמתת אלא כחלב  מפעפעת ואינה

טעם. ליתן כדי  מספיק  זה אין קצת מפעפע  או 112)הוא
שומנו. נגד ששים צריך הגיד עם נתבשל אם אבל לשומנו,

חלב .113) משום התורה מן וחלב 114)האסורים הואיל
בבשר. מפעפע  אינו ורזה, כחוש אפילו 115)זה פירוש,

כמו  טעם, נתינת כדי  עד כך כל בצליה מפעפע  אינו שומנם
רבינו  דייק  ולפיכך משנה, הכסף  בשם למעלה שנתבאר

החוטין וכתב : או גיד של שומנו כלומר, בהן" לער "כדי 
פירוש  כדי ... לא אבל טעם, קצת אמנם נותנים והקרומות

משנה. הלחם של התמיהות כל מסלק  זה,

.‚ÏB‡ ‰Ï Oa ÌÚ ‰ËeÁL Oa ÔÈÏBˆ ÔÈ‡≈ƒ¿«¿»ƒ¿«¿≈»
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,„Á‡ ep˙a ‰‡ÓË ‰Ó‰a¿≈»¿≈»¿«∆»¿««ƒ∆≈

ÔÈÚ‚BelÙ‡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‡.eq‡ ÏL BÓÚË ‡l‡ ÒB‡ BÈ‡Â , ≈≈¿≈≈∆»«¿∆ƒ

בהיתר.116) נכנס  האיסור שריח  כלוי117)משום
ריח  פירוש, היא", מילתא לאו "ריחא שאומר: עו: בפסחים
אלא  התיר לא לוי  שגם אסור, לכתחילה אבל ממש, בו אין
אסור  כחוש נבילה בבשר שאפילו ומשמע  בדיעבד.
וכתב : סתם רבינו שהרי  שחוטה, בשר עם לצלותו לכתחילה
מותר  יג: בפרק  למעלה רבינו שכתב  ומה וכו'. צולין אין
הריח  שאין איסור שום בזה ואין נסך יין של בחבית להריח 
הרדב "ז, 'שם פירש כבר ממש, בו שאין לפי כלום

למעלה  וראה ליהנות. מתכוון אינו כשהישראל שהמדובר
כג. הלכה ט  פרק 

.„ÏBnÚ ÏÏpL ÁÈÏÓ ‰Ï OaOa ¿«¿≈»»ƒ«∆ƒ¿«ƒ¿«
‰ËeÁLÒ‡ ‰Ê È‰ ‰Ïp‰ ˙ÈˆÓzL ÈtÓ ; ¿»¬≈∆∆¡«ƒ¿≈∆«¿ƒ«¿≈»

Ô‡k „ÓÚÏ LÙ‡ È‡Â ,‰ËeÁM‰ Oa Ûe‚a ˙ÚÏƒ¿««¿¿««¿»¿ƒ∆¿»«¬…»
eÚM‰ ÏÚ ‡ÏÂ ÌÚh‰ ÏÚ ‡Ï‡ÓË ‚c Oa ÔÎÂ . …««««¿…««ƒ¿≈¿«»»≈

.BÈˆ ÈtÓ Ò‡  B‰Ë ÏÙz ‚„ BnÚ ÏÏpL ÁÈÏÓ»ƒ«∆ƒ¿«ƒ»»≈»∆¡«ƒ¿≈ƒ
‡Ï  ‡ÓË ‚c ÏÙz‰Â ,B‰Ë ÁÈÏn‰ ‰È‰ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»»«»ƒ«»¿«»≈»»≈…

Ò‡ÔÓ ÚÏBa ÏÙz‰L [Èt ÏÚ Û‡] .ÁÈÏn‰ ∆¡««»ƒ«««ƒ∆«»≈≈«ƒ
ÁÈÏn‰‚c .[ËÏÙÈÂ ÊÁiL Ck Ïk ÚÏBa BÈ‡]  «»ƒ«≈≈«»»∆«¬…¿ƒ¿…»

BLkL ‡ÓËeÒ‡ Ïk‰  B‰Ë ‚c ÌÚ‡l‡ ; »≈∆¿»ƒ»»«…»∆»
‡Óh‰ ‰È‰ Ôk Ì‡ÌÈ˙‡nÓ „Á‡.B‰h‰ ÔÓ ƒ≈»»«»≈∆»ƒ»«ƒƒ«»

בפני118) 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

    1 
להם 1) יש אם חשוב  דבר או מתבל או המחמץ  דבר יבאר

לתוך  שנפל תרומה או הכרם כלאי  של שאור ביטול.
ממין  שמות שלושה או שנים שהם תבלין ודין העיסה;
בקליפי שבשלה קדרה או ערלה בקליפי  שצבעו בגד אחד;
וכיוצא  ערלה בפגי  גבינה המעמיד דין היתר; ועצי  ערלה
או  איסור של החביות בין שנתערבה היתר יין חבית בו;

ענבים. גבי  על שנפל נסך יין איפכא;

.‡eÒ‡‰ cÏ ÌÈÓÎÁ e˙pL el‡‰ ÌÈeÚM‰ Ïk»«ƒƒ»≈∆»¿¬»ƒ«»»»»
BÈÓa Ú˙pL2eÒ‡‰ c‰ ‰È‰ ‡lLa  zn‰ ∆ƒ¿»≈¿ƒ«À»¿∆…»»«»»»»
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קסו                
         

˙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 חלקי3)משנה, עם נתמזג שלא
האסורה, היא חתיכה איזו להכיר שאי ֿאפשר אלא ההיתר,

אחד. ממין שכולן או 4)מפני  לחמץ  כדי  בו ויש פירוש,
התערובות. את לתבל

.CB˙Ï ÏÙpL ‰Óez ÏL ÔÈhÁ ÏL B‡O ?„ˆÈk≈«¿∆ƒƒ∆¿»∆»«¿
ÔÈhÁ ˙qÚ5‰qÚ‰ È‰  ınÁÏ È„k Ba LÈÂ ,ÔÈlÁ ÏL ƒ«ƒƒ∆Àƒ¿≈¿≈¿«≈¬≈»ƒ»

Ún„Ó dlk6˙„˜Ï eÏÙpL ‰Óez ÏL ÔÈÏz ÔÎÂ . À»¿À»¿≈¿»ƒ∆¿»∆»¿ƒ¿≈«
ÔÈlÁ‰ ÔÈnÓ Ô‰Â ,Ïa˙Ï È„k Ô‰a LÈÂ ,ÔÈlÁ7Ïk‰  Àƒ¿≈»∆¿≈¿«≈¿≈ƒƒ«Àƒ«…

ÛÏ‡Ó „Á‡ ÔÈÏz‰ B‡ B‡O‰L Èt ÏÚ Û‡Â .Ún„Ó8. ¿À»¿««ƒ∆«¿«¿»ƒ∆»≈∆∆
ÏL ÔÈÏz B‡ ,‰qÚ‰ CB˙Ï Ìk‰ È‡Ïk ÏL B‡O ÔÎÂ¿≈¿∆ƒ¿≈«∆∆¿»ƒ»¿»ƒ∆

.‰È‰a eÒ‡ Ïk‰  ‰„w‰ CB˙Ï ‰ÏÚ»¿»¿«¿≈»«…»«¬»»

תרומה.5) של השאור עם  במינו מין תערובת 6)שהוא
מדומע . נקרא: האוסר, בשיעור וחולין אבל 7)תרומה

שם  שנתבאר כמו טעם, בנתינת תלוי  הכל מינו , בשאינו
או  מאה ששים, כגון שנאמר, השיעורים וכל ז. במשנה
המשנה  בפירוש שם ראה כלל. קובעים אינם - מאתים

פט "ו 8)לרבינו. ולמעלה בטל. לא אלפים, בכמה ואפילו
אחד  שאפילו בפירוש, כתב  מתירין, לו שיש דבר לענין ה"ו
להלן  וראה שם. ברדב "ז וראה בטל. אינו אלפים, בכמה

בה"ד.

.‚‡e‰L ÏÎa BÈÓa ÒB‡ ‡e‰L eLÁ c9‰ÚL  »»»∆≈¿ƒ¿»∆ƒ¿»
ÌÈ„10Ô„a ÈBnÂ ,Ct ÈÊB‚‡ :Ô‰ el‡Â .11˙BiÁÂ , ¿»ƒ¿≈≈¡≈∆∆¿ƒ≈»»¿»ƒ

˙BÓe˙Ò12˙BÙÏÁÂ ,13ÔÈ„z14ek ÈÁÏ˜Â ,15˙ÚÏ„e , ¿¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ¿≈¿¿««
˙Èa‰ ÏÚa ÏL ˙BkÎÂ ,˙ÈÂÈ16. ¿»ƒ¿ƒ»∆««««ƒ

שכתב 9) כמו טעם, בנותן אלא לא, - מינו בשאינו אבל
מ "ז.10)למעלה. פ "ג, ערלה עקיבא, פרך 11)כרבי 

שם. המשנה פירוש הם, מקומות שמות ובדן
של 12) בסתומות בנתערבו שדווקא מפורש, שם ב 'ירושלמי '

החביות  נפתחו ואחרֿכך בפתוחות נתערבו אם אבל היתר,
בטלות. - (פירוש 13)האסורות וצומחות שמחליפות מה

מה  אלא בקרקע  שטומנים מה לא כלומר, שם), המשנה
וגדל. המשנה 14)שצומח  פירוש סלק , בערבי  נקראים

מ "ג. פ "א, גורס :15)כלאים שם, ערלה במשנה רבינו,
מפרש, - ב  ג, ביצה וברש"י  הכרוב . עיקר ומפרש, וקולסי .
ארץ  של וכרוב  שלהם, עלים עם גדולים כרובים קלחי 

כאילן. גדל היה בעל 16)ישראל של ככרות היו בזמנם
הללו  הדברים שבעת כל נחתומים. משל יותר גדולים הבית
שאר  אבל ואחד, אחד לכל שקובעים במחיר במנין נמכרים
כלֿכך  חשובים היו לא המינים מאותם והירקות הפירות
יוצא, זה מפירושו שם). (רבינו ביחד הרבה באומד ונמכרים

שבמנין. דבר שהם משום בטלים, אינם הדברים ששבעת

.„‰ÏÚ ‰È‰L Ô„a ÈBnÓ „Á‡ ÔBn ?„ˆÈk≈«ƒ∆»≈ƒ≈»»∆»»»¿»
ÌÈBn ÌÈÙÏ‡ ‰nÎa Ú˙Â17.‰È‰a eÒ‡ Ïk‰  ¿ƒ¿»≈¿«»¬»ƒƒƒ«…»«¬»»

Ìk‰ È‡Ïk ÏL B‡ ‰ÏÚ ÔÈÈ ÏL ‰Óe˙Ò ˙ÈÁ ÔÎÂ¿≈»ƒ¿»∆≈»¿»∆ƒ¿≈«∆∆
Ïk‰  ˙BÓe˙Ò ˙BiÁ ÌÈÙÏ‡ ‰nÎa ‰Ú˙pL∆ƒ¿»¿»¿«»¬»ƒ»ƒ¿«…

ÌÈ„ ‰ÚM‰ ‡L ÔÎÂ .‰È‰a ÌÈeÒ‡18. ¬ƒ«¬»»¿≈¿»«ƒ¿»¿»ƒ

ז.17) הערה למעלה שנמנו 18)ראה הדברים שאר פירוש,
השבעה. בין

.‰‰iÁ B‡ ‰Ó‰a Oa ÏL B‡ ‰Ï ÏL ‰ÎÈ˙Á ÔÎÂ¿≈¬ƒ»∆¿≈»∆¿«¿≈»«»
ÌÈÙÏ‡ ‰nÎa ‰Ú˙pL ÔÈ‡Óh‰ ‚„ B‡ ÛBÚ B‡»«¿≈ƒ∆ƒ¿»¿»¿«»¬»ƒ

eÒ‡ Ïk‰  ˙BÎÈ˙Á19dÈa‚iL „Ú20‰ÎÈ˙Á d˙B‡21, ¬ƒ«…»«∆«¿ƒ«»¬ƒ»
ÌÈMLa ‡M‰ ÚLÈ Ck Á‡Â22d‰Èa‚‰ ‡Ï Ì‡L . ¿««»¿«≈«¿»¿ƒƒ∆ƒ…ƒ¿ƒ»

‰pzL ‡ÏÂ „ÓBÚ eÒ‡‰ c‰ È‰ 23‰ÎÈ˙Á‰Â , ¬≈«»»»»≈¿…ƒ¿«»¿«¬ƒ»
da „ak˙Ó È‰L ,BÏˆ‡ ‰eLÁ24.ÔÈÁB‡‰ 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  ואף ֿעלֿפי  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 

.ÂÏÁa Oa ÏL ‰ÎÈ˙Áa ÔÈc‰ ‡e‰Â25ÏL B‡ ¿«ƒ«¬ƒ»∆»»¿»»∆
lÁÔ‰ È‰L ,‰ÊÚa eËÁLpL ÔÈ26ÌÈeÒ‡ Àƒ∆ƒ¿¬»¬»»∆¬≈≈¬ƒ

Ô‰ÈcÓ27‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰a ‡a˙iL BÓk ,‰È‰a28 ƒƒ¿≈∆«¬»»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿¿ƒ»
„Èb ÔÎÂ .Ô˙B‡ dÈa‚iL „Ú Ô‰L ÏÎa ÔÈÒB‡ ¿ƒ¿»∆≈«∆«¿ƒ«»¿≈ƒ

‰Lp‰29ÔÓÊa :Oa‰ ÌÚ B‡ ÔÈ„Èb‰ ÌÚ ÏMa˙pL «»∆∆ƒ¿«≈ƒ«ƒƒƒ«»»ƒ¿«
ÌÈ„Èba ÔÈ‡L ;zÓ ‡M‰Â ,B‰Èa‚Ó  BÈknL∆«ƒ«¿ƒ¿«¿»À»∆≈«ƒƒ

ÌÚË Ô˙Ba30ÈtÓ ;eÒ‡ Ïk‰  BÈkÓ BÈ‡ Ì‡Â . ¿≈««¿ƒ≈«ƒ«…»ƒ¿≈
BÓˆÚ ÈÙa ‰ia ‡e‰L31ÒB‡Â eLÁ ‡e‰ È‰ , ∆¿ƒ»ƒ¿≈«¿¬≈»¿≈

.‡e‰L ÏÎa¿»∆

בבשר 25) נבלע  שהחלב  בליעה, מחמת שהאיסור אף ֿעלֿפי 
הקודמת, שבהלכה איסור שבלעה כחתיכה דינה אין -
וכשנתבשלו  מותר, עצמו בפני  אחד כל וחלב  שבשר הואיל

איס  זה הרי  התערובת, (רדב "ז נאסרה עצמו מחמת ור
התרומה'). מ 'ספר מיימוניות' ֿ 26)ו'הגהות אף  כלומר,

כשהחתיכה  בטלים אינם תורה, איסור בהם שאין עלֿפי 
(כסף ֿמשנה). להתכבד ראויה על 27)האסורה מוסב 

בחלב . בשר על ולא בעזרה שנשחטו ה"ג.28)חולין פ "ב 
ב .29) צו, חולין המדובר,30)משנה, ב . צט , שם

אוסר  שומנו, ניטל לא אם אבל שומנו, בלא הגיד כשנתבשל
(לחםֿמשנה). טעם א.31)בנותן ק , שם

.ÊÔÈÏËa ÌÈ‡Â Ô‰ ÔÈeLÁ  ÌÈiÁ ÈÏÚa Ïk ÔÎÂ32. ¿≈»«¬≈«ƒ¬ƒ≈¿≈»¿≈ƒ
Ï˜Òp‰ BL ,CÎÈÙÏ33‰Ï‚ÚÂ ,ÌÈÂL ÛÏ‡a Ú˙pL ¿ƒ»«ƒ¿»∆ƒ¿»≈¿∆∆¿»ƒ¿∆¿»
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קסז                 
         

‰ËeÁM‰ ÚˆÓ Btˆ B‡ ,˙BÏ‚Ú ÛÏ‡a ‰ÙeÚ34 ¬»¿∆∆¬»ƒ¿…»«¿»
BÓÁ Ët B‡ ,ÌÈtˆ ÛÏ‡a35Ôlk  ÌÈBÓÁ ÛÏ‡a ¿∆∆ƒ√ƒ∆∆¬¿∆∆¬ƒÀ»

‰È‰a ÔÈeÒ‡36Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈc‰ ‡L Ï‡ . ¬ƒ«¬»»¬»¿»«¿»ƒ««ƒ
˙BnÏ ÔkcL37.ÔeÚLa ÔÈÏBÚ el‡ È‰  ∆«¿»ƒ»¬≈≈ƒ¿ƒ»

א.32) עג, זרה 33)זבחים עבודה במשנה, מנויים אלו כל
א. האחת 34)עד, צפרים, שתי  מביא שנתרפא המצורע 

אסורה  והשחוטה לנפשה, משתלחת והשניה נשחטת
לאמו.35)בהנאה. שבהם 36)בכור הנאה  איסור שגם

בן  שמעון כרבי  הלכה שהרי  משיג, והראב "ד בטל. אינו
לים  ההנאה דמי  יוליך שנתערבו, הנאה שבאיסורי  גמליאל
חשובים  בדברים בהנאה רבינו אוסר למה כן, ואם המלח .
מה  על סמך שרבינו מתרץ , משנה' וה'כסף  שנתערבו?
הכל  המלח , לים הנאה מוליך שאם בהכ"ט , להלן שכתב 

בהנאה. אלא 37)מותר אמרו שלא ב . ג, ביצה יוחנן כרבי 
והם  בלבד, במנין למוכרם מקפידים אדם בני  שכל בדברים

למעלה. שנמנו הדברים אלו

.Á‰Ú˙pL Ìk‰ È‡ÏkÓ ˜È ÏL ‰c‚‡ ?„ˆÈk≈«¬À»∆»»ƒƒ¿≈«∆∆∆ƒ¿»¿»
Ú˙pL ‰ÏÚ ÏL ‚B˙‡ B‡ ,˙Bc‚‡ ÌÈ˙‡Óa¿»«ƒ¬À∆¿∆»¿»∆ƒ¿»≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .zÓ Ïk‰  ÌÈ‚B˙‡ ÌÈ˙‡Óa¿»«ƒ∆¿ƒ«…À»¿≈…«≈»∆

.ËÌB˜Ó Èa Ïˆ‡ eLÁ ‡e‰L c ÏkL ,ÈÏ ‰‡È≈»∆ƒ∆»»»∆»≈∆¿≈»
ÔB‚k ˙BÓB˜n‰ ÔÓ38ı‡a Ô„a ÈBnÂ Ct ÈÊB‚‡ ƒ«¿¿¡≈∆∆¿ƒ≈»»¿∆∆

ÈÙÏ ‡e‰L ÏÎa ÒB‡ ‡e‰L ,ÌÈpÓf‰ Ô˙B‡a Ï‡OÈƒ¿»≈¿»«¿«ƒ∆≈¿»∆¿ƒ
el‡ ekÊ‰ ‡ÏÂ .ÔÓÊ B˙B‡e ÌB˜Ó B˙B‡a B˙eÈLÁ¬ƒ¿»¿¿«¿…À¿¿≈
‡e‰Â ,ÌB˜Ó ÏÎa Ô‰L Ïk ÔÈÒB‡ Ô‰L ÈÙÏ ‡l‡∆»¿ƒ∆≈¿ƒ»∆≈¿»»¿
ea „Â .˙BÓB˜Ó ‡La Ô‰a ‡ˆBik ÏÎÏ ÔÈc‰«ƒ¿…«≈»∆ƒ¿»¿¿»»»

Ì‰ÈcÓ el‡‰ ÔÈeq‡ ÏkL ,‡e‰39. ∆»ƒƒ»≈ƒƒ¿≈∆

כמו.38) דבר 39)כלומר: משום או שהוא, בכל שאוסרים
או  בריה משום או חשוב  דבר משום או מתירין לו שיש

בעלי ֿחיים.

.ÈÌÈBn ÈLÏ ˙‡f‰ ˙Úz‰ ÔÓ „Á‡ ÔBn ÏÙ»«ƒ∆»ƒ««¬…∆«…ƒ¿≈ƒƒ
„Á‡ ÔBn ‰LÏM‰ ÔÓ ÏÙÂ ,Ô„a ÈBnÓ ÌÈÁ‡¬≈ƒ≈ƒ≈»»¿»«ƒ«¿»ƒ∆»

ÔÈzÓ ÌÈÁ‡‰ el‡ È‰  ÌÈÁ‡ ÌÈBnÏ40È‰L ; ¿ƒƒ¬≈ƒ¬≈≈»¬≈ƒÀ»ƒ∆¬≈
a ÏËa ‰BL‡‰ ˙Úz ÏL ÔBn‰41ÏÙ Ì‡Â . »ƒ∆«¬…∆»ƒ»»«»…¿ƒ»«

.ÔÈeÒ‡ 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¿≈…«≈»∆

לרבי40) בין יהודה לרבי  בין מותרת שלישית תערובת
כרבי - אסורה שניה, תערובת אבל א. עד, בזבחים שמעון,

(כסף ֿמשנה). שם אלא 41)יהודה אסור ואינו התורה, מן
כשנפל  ולפיכך בה"ט . למעלה שנתבאר כמו מדבריהם,
א. ספקות: שני  כאן שיש משום מותר, שלישית בתערובת
לשניה, ונפל הראשונה התערובת מן שפירש הרימון שמא
של  שהראשון לומר תמצא אם ב . ערלה; של הרימון אינו
ונפל  השניה מן שפירש זה שמא בשניה, ונתערב  נפל ערלה
לשניה. הראשון מן שנפל זה אינו לשלישית,

איסור 42) ספק  כל כי  ספקות, שני  בה אין השניה והתערובת
מעיר, והרדב "ז (רדב "ז). אחד כספק  דינו - שנתערב  תורה
זרה  עבודה מהל' בפ "ז רבינו לדברי  בסתירה עומד זה שדין
בהל' מדבריו כאן בו חזר שרבינו מסקנה, לידי  ובא ה"י ,

זרה. עבודה

.‡ÈeÚvt˙43el‡ ÌÈÊB‚‡44ÊB‚‡ ÈtÓ Ôlk eÒ‡pL ƒ¿«¿¡ƒ≈∆∆∆¿À»ƒ¿≈¡
et˙ B‡ ,Ô‰ÈÈaL ‰ÏÚ45ÌÈBn‰46eÁzt˙Â47 »¿»∆≈≈∆ƒ¿»¿»ƒƒ¿ƒ¿«¿
ÔÈÚeÏc‰ eÎzÁ˙Â ˙BiÁ‰48eÒt˙Â49˙Bkk‰ ∆»ƒ¿ƒ¿«¿«¿ƒ¿ƒ¿»¿«ƒ»

ÌÈ˙‡Óe „Á‡a eÏÚÈ el‡ È‰  eÒ‡pL Á‡50. ««∆∆∆¿¬≈≈«¬¿∆»»«ƒ
‰ÎBcpL ‰Ï ˙ÎÈ˙ÁÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â51˙BÎÈ˙Á‰ ÏÎa ¿«ƒ«¬ƒ«¿≈»∆ƒ»¿»«¬ƒ

‡È‰L ˙BÓk Ïk‰ ‰OÚÂ52.ÌÈMLa ‰ÏBÚ  ¿«¬»«…¿∆ƒ»¿ƒƒ

מ "ח .43) פ "ג, פרך.44)ערלה במשנה 45)אגוזי 
נתפרדו. כתוב : בדן.46)שלפנינו דייק 47)רמוני  רבינו

שזה  שמדובר להדגיש, כדי  התפעל, בנין בצורת הכל וכתב 
לו  הותרה לא - בכוונה זאת עשה אם אבל מאליו, נעשה

בהי "ב . להלן שיתבאר כמו יוונית.48)התערובת, דלעת
נתחתכו.49) כלומר, פרוסות, שפקעה 50)נעשו

התוספתא,51)חשיבותם. ובלשון ונתכתתה. שנתמעכה
נחתכו  אפילו אלא נימוחו, דוקא ולאו נימוחו. פ "א: תרומות
נותנת  אינה אם ובטלה חשיבותן הלכה קטנות, לחתיכות

האיסור 52)טעם. ניכר הרי  כן, לא שאם נידוכו. שכולן
התערובת. מן להוציאו וצריך בטל, ואינו

.ÈÁzÙÏÂ ÌÈBn‰ ÙÏe ÌÈÊB‚‡‰ ÚˆÙÏ eÒ‡Â¿»ƒ¿…«»¡ƒ¿»≈»ƒƒ¿ƒ¿…«
,ÌÈ˙‡Óe „Á‡a eÏÚiL È„k eÒ‡pL Á‡ ˙BiÁ‰∆»ƒ««∆∆∆¿¿≈∆«¬¿∆»»«ƒ

‰lÁzÎÏ eq‡ ÔÈÏhÓ ÔÈ‡L53Ôk ‰OÚ Ì‡Â .54 ∆≈¿«¿ƒƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»»≈
ÂÈÏÚ ÔÈÒB‡Â B˙B‡ ÔÈÒB˜55e‡aL BÓk ,56. ¿ƒ¿¿ƒ»»¿∆≈«¿

אסרו 53) ורבנן בטל, חשוב  דבר גם התורה שמן ואף ֿעלֿפי 
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 ואף ֿעלֿפי 
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)

.‚ÈÌk‰ È‡Ïk ÏL B‡O57eÏÙpL ‰Óez ÏLÂ ¿∆ƒ¿≈«∆∆¿∆¿»∆»¿
È„k ‰Êa ‡ÏÂ ınÁÏ È„k ‰Êa ‡Ï ,‰qÚ‰ CB˙Ï¿»ƒ»…»∆¿≈¿«≈¿…»∆¿≈
 ınÁÏ È„k Ì‰a LÈ eÙËˆiLk Ì‰ÈLe ,ınÁÏ¿«≈ƒ¿≈∆¿∆ƒ¿»¿≈»∆¿≈¿«≈

Ï‡OÈÏ ‰eÒ‡ ‰qÚ d˙B‡58ÔÎÂ .ÌÈ‰kÏ ˙zÓe »ƒ»¬»¿ƒ¿»≈À∆∆«…¬ƒ¿≈
ÔÈÏz59CB˙Ï eÏÙpL Ìk‰ È‡Ïk ÏLÂ ‰Óez ÏL ¿»ƒ∆¿»¿∆ƒ¿≈«∆∆∆»¿¿

È„k Ì‰ÈLe ,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
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.„ÈL ÔÈÏzÌÈL Ì‰61ÔÈnÓ ˙BÓL ‰LÏL B‡ ¿»ƒ∆≈¿«ƒ¿»≈ƒƒ
„Á‡62„Á‡ ÌMÓ ÔÈÈÓ ‰LÏL B‡ ,63ÔÈÙËˆÓ  ∆»¿»ƒƒƒ≈∆»ƒ¿»¿ƒ

?„ˆÈk .ınÁÏ ÔÎÂ Ò‡ÏÂ Ïa˙Ï64ÔÈhÁ ÏL B‡O ¿«≈¿∆¡…¿≈¿«≈≈«¿∆ƒƒ
‡e‰ „Á‡ B‡O ÌLÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈBÚO 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 ÛËˆÓeƒ¿»≈¿«≈»∆¿≈¿«≈¿ƒ»∆ƒƒƒ

ÔÈhÁ ÌÚË Ì‰ÈL ÌÚË ‰È‰66‰qÚa ınÁÏ È„k B‡ , »»««¿≈∆««ƒƒ¿≈¿«≈¿ƒ»
.ÌÈBÚO ÌÚË Ì‰ÈL ÌÚË ‰È‰ Ì‡ ,ÔÈBÚO ÏL∆¿ƒƒ»»««¿≈∆««¿ƒ

מ "י .61) מפרש 62)שם, שהוא נראה, רבינו דברי  מהמשך
ולא  א. סו, זרה עבודה רש"י  כפירוש ממש, שמות
היינו  שמות, שלשה רבינוֿתם, בשם שפירשו שם כ'תוספות'
אחד  לאיסור קורא ה"ו, בפי "ד רבינו וגם איסורים. שלשה

אחד. ממין 63)שם שם: המשנה, דברי  רבינו, מפרש כך
שמות. שלשה שפירש כרש"י  ולא רבינו 64)שלשה,

הסמוכה  בהלכה ולהלן השניה, הבבא את בתחילה מפרש
הראשונה. את ומפרש חוזר זרה 65)הוא בעבודה כרבא,

ולא  אזלינן", שמא "בתר הגמרא: בלשון קובע . שהשם שם,
(וראה  אביי  נגד כרבא שהלכה קובע , שהטעם כאביי 

ובלחםֿמשנה). שהדברים 66)בכסף ֿמשנה שצריך
כגון  הנאסרת, העיסה עם שוה טעמם יהיה ביחד האוסרים
בעיסת  טעמו על לעמוד ואין מרובה, החיטים ששאור
בלבד. טעם בנותן אוסרים - שוה טעמם אין שאם חיטים,

שם. ובהגהות ה"א למעלה ראה

.ÂËÏL Òtk ÔB‚k ?„ˆÈk „Á‡ ÔÈnÓ ˙BÓL ‰LÏL¿»≈ƒƒ∆»≈«¿«¿«∆
Èt ÏÚ Û‡ .‰pb ÏL ÒtÎÂ Ù‡ ÏL ÒtÎÂ ˙B‰¿»¿«¿«∆¬»¿«¿«∆ƒ»««ƒ

BÓˆÚ ÈÙa ÌL Ì‰Ó „Á‡ ÏkL67ÔÈÓ Ì‰Â ÏÈ‡B‰ , ∆»∆»≈∆≈ƒ¿≈«¿ƒ¿≈ƒ
.Ïa˙Ï ÔÈÙËˆÓ  „Á‡∆»ƒ¿»¿ƒ¿«≈

שלשה 67) אלו הרי  לו, מיוחד לוי  שם כרפס  לכל שיש כיון
מ "י , פ "ב  לערלה, המשנה ובפירוש עוז'). ('מגדל שמות
ולהם  משונים הרבה מינים שהם הכרפס  ומיני  רבינו: כתב 
סתם, כרפס  נקראין הכרפס  מיני  שכל רצהֿלומר אחד, שם
למה  מנוגד וזה אחד. ושם מינים שלשה נקרא: זה ולפיכך

כאן. שכתב 

.ÊË‰Óez ÏL B‡O dÎB˙Ï ÏÙpL ˙ˆnÁÓ ‰qÚƒ»¿À∆∆∆»«¿»¿∆¿»
eÏÙpL ˙Ïa˙Ó ‰„˜ ÔÎÂ ,Ìk‰ È‡Ïk ÏL B‡O B‡¿∆ƒ¿≈«∆∆¿≈¿≈»¿À∆∆∆»¿
È‡Ïk ÏLÂ ‰ÏÚ ÏL B‡ ‰Óez ÏL ÔÈÏz dÎB˙Ï¿»¿»ƒ∆¿»∆»¿»¿∆ƒ¿≈
‰qÚ‰ ‰˙È‰ el‡ ınÁÏ È„k B‡Oa LÈ Ì‡ :Ìk‰«∆∆ƒ≈«¿¿≈¿«≈ƒ»¿»»ƒ»

‰vÓ68‰˙È‰ el‡ ‰„w‰ Ïa˙Ï È„k ÔÈÏze , «»«¿»ƒ¿≈¿«≈«¿≈»ƒ»¿»
‰ÏÙz69eÒ‡ Ïk‰ È‰ 70Ïa˙Ï È„k Ì‰a ÔÈ‡ Ì‡Â ; ¿≈»¬≈«…»¿ƒ≈»∆¿≈¿«≈

,‰‡Óe „Á‡a  ‰Óez :ÔeÚLa eÏÚÈ  ınÁÏe¿«≈«¬¿ƒ»¿»¿∆»≈»
.ÌÈ˙‡Óe „Á‡a  Ìk‰ È‡ÏÎÂ ‰ÏÚÂ¿»¿»¿ƒ¿≈«∆∆¿∆»»«ƒ

מחומצת.68) מתובלת.69)לא א.70)לא יא, שם,
הרי לפגם, טעם נותן מחומצת בעיסה ששאור ואף ֿעלֿפי 
עבודה  אחרות, עיסות לחמץ  כדי  זו בעיסה להשתמש אפשר

א. סח , זרה

.ÊÈ‰ÏÚ‰ ˙‡ ‰ÏÚÓ ‰Óez‰71.Ìk‰ È‡Ïk ˙‡Â «¿»«¬»∆»»¿»¿∆ƒ¿≈«∆∆

ÌÈÚL˙Â ‰ÚL˙Ï ‰ÏÙpL ‰Óez ‰‡Ò ?„ˆÈk≈«¿»¿»∆»¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ
ÔÈlÁ72ÏkÏ ÏÙ Ck Á‡Â ,73‰‡Ò ÈˆÁ74‰ÏÚ ÏL Àƒ¿««»»««…¬ƒ¿»∆»¿»

‰ÏÚ eq‡ Ô‡k ÔÈ‡  Ìk‰ È‡Ïk ÏL B‡75‡ÏÂ ∆ƒ¿≈«∆∆≈»ƒ»¿»¿…
Û‡Â ,ÌÈ˙‡Óe „Á‡a ‰ÏÚ È‰L ,Ìk‰ È‡Ïk eq‡ƒƒ¿≈«∆∆∆¬≈»»¿∆»»«ƒ¿«

.‰Óez ÌÈ˙‡n‰ ˙ˆ˜nL Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿»«»«ƒ¿»

מ "ב .71) פ "ב , ערלה למאה",72)משנה, "נפלה במשנה:
חולין, מאה היו אם כי  ותשעה, לתשעים מפרש וב 'ירושלמי '

שנפלה. התרומה סאה בלי  מאתים יש לכל 73)הרי 
-74)התערובת. הסאה קבים. שלשה שנינו: במשנה

קבים. שלשה - סאה וחצי  קבים, איסור 75)ששה אבל
של  הסאה נגד מאה הכל בין אין שהרי  יש, לזרים תרומה
שהתערובת  אלא בלבד, וחצי  ותשעה תשעים אלא תרומה

לכהנים. מותרת

.ÁÈ‰Óez‰ ˙‡ ÔÈÏÚÓ Ìk‰ È‡ÏÎÂ ‰ÏÚ‰ ÔÎÂ76. ¿≈»»¿»¿ƒ¿≈«∆∆«¬ƒ∆«¿»
Ìk‰ È‡Ïk ÏL B‡ ‰ÏÚ ÏL ‰‡Ò ‰‡Ó ?„ˆÈk≈«≈»¿»∆»¿»∆ƒ¿≈«∆∆

ÔÈlÁ ÏL ÛÏ‡ ÌÈOÚ CB˙Ï eÏÙpL77Ïk ˙OÚ  ∆»¿¿∆¿ƒ∆∆∆Àƒ«¬»»
Úz‰ÏÎÏ ÏÙ Ck Á‡Â .‰‡Óe ÛÏ‡ ÌÈOÚ ˙ ««¬…∆∆¿ƒ∆∆≈»¿««»»«¿»

‰ÏÚ˙Â ,zÓ Ïk‰ È‰  ‰Óez ÏL ‰‡Ò ‰‡Ò ‰‡Ó≈»¿»¿»∆¿»¬≈«…À»¿«¬∆
‰‡n‰ ˙ˆ˜nL Èt ÏÚ Û‡Â ,‰‡Óe „Á‡a ‰Óez‰«¿»¿∆»≈»¿««ƒ∆ƒ¿»«≈»

.Ìk‰ È‡Ïk B‡ ‰ÏÚ d˙B‡ ÔÈÏÚn‰««¬ƒ»»¿»ƒ¿≈«∆∆

שם.76) ערלה 77)משנה, סאה המאה נגד מאתים היינו
את  מעלה התרומה של הדוגמה אחרי  [המשנה, שנפלו.
שהתרומה  היא זו כך: מסתיימת כאן, רבינו שמביא הערלה
נפרש  אם התרומה. את מעלה והערלה הערלה, את מעלה
עולה  זו שדוגמה ללמוד עלינו ממש, כלשונה המשנה  את
זה, פירוש דוחה המשנה בפירוש רבינו אבל הדינים. לשני 
99 אלא והערלה, החולין הכל, בין אין שהרי  עמו, ונימוקו
במשנה  שנאמר שמה מפרש, הוא ולכן התרומה. נגד וחצי 
הערלה  וכן נאמר: כאילו זה התרומה", את מעלה "והערלה
ממש. דוגמה באותה לא אבל דומה, באופן כלומר, וכו'.
לערלה  אחרת דוגמה כאן רבינו נותן זה, לפירושו ובהתאם
הרדב "ז, של תמיהתו מסולקת ובזה התרומה. את מעלה
לכאן  עולה אחד שמשל משמע , המשנה מן הרי  שהקשה

הדינים]. לשני  היינו ולכאן,

.ËÈ‰ÏÚÓ ‰ÏÚ‰ ÔÎÂ78È‡ÏÎÂ ,Ìk‰ È‡Ïk ˙‡ ¿≈»»¿»«¬»∆ƒ¿≈«∆∆¿ƒ¿≈
,Ìk‰ È‡Ïk ˙‡ Ìk‰ È‡ÏÎÂ ,‰ÏÚ‰ ˙‡ Ìk‰«∆∆∆»»¿»¿ƒ¿≈«∆∆∆ƒ¿≈«∆∆
‰ÏÚ ÏL ‰‡Ò ÌÈ˙‡Ó ?„ˆÈk .‰ÏÚ‰ ˙‡ ‰ÏÚ‰Â¿»»¿»∆»»¿»≈«»«ƒ¿»∆»¿»

ÔÈlÁ ÛÏ‡ ÌÈÚa‡Ï eÏÙpL Ìk‰ È‡Ïk ÏL B‡79, ∆ƒ¿≈«∆∆∆»¿¿«¿»ƒ∆∆Àƒ
B‡ ‰ÏÚ ÏL ‰‡Ò ‰‡Ò ÌÈ˙‡Ó ÏÎÏ ÏÙ Ck Á‡Â¿««»»«¿»»«ƒ¿»¿»∆»¿»
eq‡‰ ÏËaL ÔÂÈkL .zÓ Ïk‰  Ìk‰ È‡Ïk ÏL∆ƒ¿≈«∆∆«…À»∆≈»∆»«»ƒ

ÔÈzn‰ 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
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אנו  אין זה פירוש [ולפי  ה"ו. תרומות מהל' בפי "ג פסק 
ששנינו  במשנתנו הברטנורא של הדחוק  לפירושו צריכים
אינה  כשהאחת שהמדובר שפירש הערלה, את מעלה הערלה

רבעי ]. נטע  אלא ממש ערלה

.Î‰ÏÚ ÈtÏ˜a BÚvL „‚a81ÛOÈ 82Ú˙ . ∆∆∆¿»ƒ¿ƒ≈»¿»ƒ»≈ƒ¿»≈
ÌÈ˙‡Óe „Á‡a ‰ÏÚÈ  ÌÈÁ‡a83ÏÈLz ÔÎÂ . «¬≈ƒ«¬∆¿∆»»«ƒ¿≈«¿ƒ

B‡ ‰ÏÚ ÈtÏ˜a d‡Ù‡L ˙Ùe ‰ÏÚ ÈtÏ˜a BÏMaL∆ƒ¿ƒ¿ƒ≈»¿»«∆¬»»ƒ¿ƒ≈»¿»
B˙È‰ È‰L ,˙t‰Â ÏÈLz‰ ÛOÈ  Ìk‰ È‡ÏÎa¿ƒ¿≈«∆∆ƒ»≈««¿ƒ¿««∆¬≈¬»»

Ô‰a ˙k84„Á‡a eÏÚÈ  ÌÈÁ‡a eÚ˙ . ƒ∆∆»∆ƒ¿»¿«¬≈ƒ«¬¿∆»
.ÌÈ˙‡Óe»«ƒ

(משנה,81) עצמם כפירות אסורים ערלה, פירות קליפי 
בה  לצבוע  אף  בהנאה אסורה וערלה מ "א). פ "א, ערלה

כב :). ב 'ירושלמי ',82)(פסחים ולמדו ידלק . במשנה:
פריו. "את" הכתוב : מן כערלה, אסורים שקליפין

רבינו 83) [כתב  מאיר. רבי  דעת נגד במשנה כחכמים
את  במאתים לכתחילה לערב  שמותר המשנה, בפירוש
"יעלה" שאמרו ממה זאת למד כנראה שנאסרה, התערובת
שהתערובת  מפני  זה, היתר מנמק  והרדב "ז "עולה". ולא
(למעלה  לכתחילה מבטלין דרבנן ואיסורי  מדרבנן, אסורה
וכדומה  פרך אגוזי  לפציעת דומה זה ואין הכ"ו). פט "ו
האיסור  בגוף  מעשה עושה הוא ושם הואיל יב , שבהלכה
ובהערות  בהי "ב  למעלה וראה התורה. מן האסור עצמו

ב .84)שם]. כו, פסחים בפת, עצים שבח  שיש מפני 

.‡ÎËÈq‰ ‡ÏÓ Ba ‚‡L „‚a ÔÎÂ85,‰ÏÚa BÚvL ¿≈∆∆∆»«¿…«ƒ∆¿»¿»¿»
ÌÈ˙‡Óe „Á‡a ‰ÏÚÈ  ‡e‰ ‰Ê È‡ Úe„È ÔÈ‡Â86. ¿≈»«≈∆«¬∆¿∆»»«ƒ

‰ÏÚ ÈnÒ eÚ˙87„Á‡a eÏÚÈ  z‰ ÈnÒa ƒ¿»¿«»≈»¿»¿«»≈∆≈«¬¿∆»
a ÏËaÈ  Úˆ ÈÓa Úˆ ÈÓ .ÌÈ˙‡Óe88. »«ƒ≈∆«¿≈∆«ƒ»≈¿…

מ "ב .85) פ "ג, לערלה המשנה פירוש הזרת, שתות
כחכמים 86) הסיט , משיעור כמאתים הצבוע  בבגד יש אם

שם. פ "ג.87)במשנה ערלה ואין 88)'ירושלמי ' הואיל
דומה  זה ואין בלבד, מראהו אלא האיסור של ממשות כאן
בדבר  הצבע  נתפס  ששם מפני  ערלה, בקליפי  שצבעו לבגד

(רדב "ז). ממש בו שיש

.ÎB˜Èq‰L epz89,Ìk‰ È‡ÏÎe ‰ÏÚ 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‰  ÏÈLz94eq‡ ÈˆÚ ÁL LÈ . «¿ƒ¬≈∆»«¬»»≈∆«¬≈ƒ

L‡‰ Ïk ˙‡ Ûb .ÏÈLza 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 אף ֿעלֿפי 
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 ואף ֿעלֿפי  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,

(כסף ֿמשנה). יותר קל הוא האש, שגרף 

.‚Î˙BÚ˜97ÔÏMaL ˙BiÁBÏˆe ˙B„˜e ˙BÒBÎÂ ¿»¿¿≈¿ƒ∆ƒ¿»
‰‡‰a ÔÈeÒ‡ el‡ È‰  ‰ÏÚ ÈtÏ˜a ˆBi‰98; «≈ƒ¿ƒ≈»¿»¬≈≈¬ƒ«¬»»
.L„Á Ô˙B‡ ‰OÚ ‰‡‰a eÒ‡‰ „ È‰L∆¬≈»»»»«¬»»»»»»»

א.97) כז, והנאתם 98)שם בהם, עצים שבח  שיש כיון
בהן  משתמש הוא האסור הגורם ידי  ועל שני , גורם בלא
אם  אלא ממנו נהנה שאינו בתנור מהֿשאיןֿכן גופו, הנאת
(רש"י מותר ולכן - העצים היינו היתר, של שני  גורם יש

שם).

.„ÎÌÈÏÁ‚ Èab ÏÚ dÏMaL ˙t99‰ÏÚ ÈˆÚ ÏL100 «∆ƒ¿»««≈∆»ƒ∆¬≈»¿»
ÏÚ Û‡ ,Ôeq‡ CÏ‰ ÌÈÏÁ‚ eOÚpL ÔÂÈk ;˙zÓ À∆∆≈»∆«¬∆»ƒ»«ƒ»««

˙BÚBa Ô‰L Èt101d˙B‡ ÏMaL ‰„˜ .102ÈtÏ˜a ƒ∆≈¬¿≈»∆ƒ≈»ƒ¿ƒ≈
ÏÈLz‰ È‰  z‰ ÈˆÚe Ìk‰ È‡ÏÎa B‡ ‰ÏÚ103 »¿»¿ƒ¿≈«∆∆«¬≈∆≈¬≈««¿ƒ

‰ÚLaL ;ÌB‚ ‰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

עצי100)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 מפני105)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).
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קע                
         

בכת"י הגירסה וכן היתר. עצי  שמסיקים לפני  התבשיל
כרש"י ]. מפרש שרבינו כותב  הרדב "ז וגם נירנברג.

.‰ÎÔÎÂ ,˙BÚÈË ‰Ú˙pL ‰ÏÚ ÏL ‰ÚÈË¿ƒ»∆»¿»∆ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ¿≈
˙B‚eÚa Ìk‰ È‡Ïk ÏL ‰‚eÚ106Ë˜BÏ ‰Ê È‰  ¬»∆ƒ¿≈«∆∆»¬¬≈∆≈

Ïk‰ ÔÓ ‰lÁzÎÏ107ÌÈ˙‡Óa ‰ÚÈË ‰˙È‰ Ì‡Â . ¿«¿ƒ»ƒ«…¿ƒ»¿»¿ƒ»¿»«ƒ
Ë˜Ïp‰ Ïk È‰  ˙B‚eÚ ÌÈ˙‡Óa ‰‚eÚÂ ˙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 eÈz‰ ‰ÓÏÂ¿»»ƒƒƒ¿…¿«¿ƒ»¿»»ƒ«ƒ

Ïk‰ BÏ ÔÈÒB‡L109‰ÚÈËp‰ ‡ÈˆBÈÂ ÁËiL „Ú ∆¿ƒ«…«∆ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ»
‰˜ÊÁ c‰L ?‰eÒ‡‰ ‰‚eÚ‰Â110Ì„‡ ÔÈ‡L ¿»¬»»¬»∆«»»¬»»∆≈»»

BÓk ÒB‡111‰È‰  dÚ„BÈ ‰È‰ el‡Â ,˙Á‡ ‰ÚÈËa ≈«¿ƒ¿ƒ»««¿ƒ»»¿»»»
.d‡ÈˆBÓƒ»

האסורות.106) הן וערוגה נטיעה איזו יודע  ואינו
משום 107) כאן ואין מ "ו. פ "א, ערלה במס ' יוסי  כרבי 

הכ"ה, בפט "ו למעלה דינו שנתבאר לכתחילה, איסור ביטול
והחידוש  במאתים, ועלתה הנטיעה נתערבה שמעצמה מפני 
הנטיעה  ולערב  להערים יבא שמא בזה גוזרים שאין הוא
ה'ירושלמי ' עלֿפי  בסמוך רבינו שמפרש כמו לכתחילה,
של  איסור כאן שיש שם, רש"י  כפירוש ולא פ "ה, גיטין

משנה'. ב 'כסף  וראה לכתחילה, עלתה 108)מבטל שהרי 
במאתים. גזירה 109)הנטיעה משום שהוא שכתבנו וכמו

לכתחילה. ערלה נטיעת ולערב  להערים יבא שמא
בכוונה.110) יערב  שמא לגזור מקום גיטין,111)ואין
שם.

.ÂÎ‰ÏÚ Èbt ÛOa ‰Èb „ÈÓÚn‰112˙˜a B‡ , ««¬ƒ¿ƒ»ƒ¿««≈»¿»¿≈«
ÌÈÎBk „BÚ ˙˜z113ÔÈÈ ıÓÁa B‡ ,114„BÚ ÏL ƒ¿…∆≈»ƒ¿…∆«ƒ∆≈

‰È‰a ‰eÒ‡ BÊ È‰  ÌÈÎBk115‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , »ƒ¬≈¬»«¬»»««ƒ∆
‡e‰L Ïk ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â BÈÓ BÈ‡La ÔÈÓ116; ƒ¿∆≈ƒ¿««ƒ∆»∆

kp‰ ‡e‰ eÒ‡‰ c‰ È‰L117d˙B‡ ‰OÚL ‡e‰Â ∆¬≈«»»»»«ƒ»¿∆»»»
‰Èb118. ¿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,
אחרי114) 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)(כסף ֿמשנה). את אלו במלים מבאר רבינו
בנותן  מינו בשאינו במין שאוסר והמתבל, המחמץ  שבין
שבהלכה  המעמיד דבר ובין ה"א) (למעלה בלבד טעם
שם  אבל הגבינה, את עשה המעמיד שכאן ואומר, שלפנינו.
התבשיל  את עשו לא והתבלין העיסה, את עשה לא השאור

(רדב "ז). טעמו שיפר אלא

.ÊÎÔ‰lL ˙Bt‰ ÔÈc  Ìk‰ È‡ÏÎÂ ‰ÏÚ‰»»¿»¿ƒ¿≈«∆∆ƒ«≈∆»∆
eÙOiL119È‡L ÈtÓ ,ewÈ Ô‰lL ÔÈ˜Ln‰Â , ∆ƒ»¿¿««¿ƒ∆»∆ƒ»¿ƒ¿≈∆ƒ

ÛOÏ LÙ‡120.ÔÈ˜Ln‰ ∆¿»ƒ¿…««¿ƒ

שנאמר:119) בשריפה, הכרם כלאי  ב . ל, תמורה משנה,

נו:) (קידושין אש" תוקד "פן חז"ל ופירשו תקדש". "פן
הכרם  לכלאי  הוקשה וערלה ה"ו. בפ "י  למעלה רבינו וכתבו

שם). תמורה לשרוף 120)(רש"י  שדרכו את שם: במשנה,
יקבר. לקבור שדרכו ואת ישרוף ,

.ÁÎÔÈi‰ ÌÚ Ú˙pL ÌÈÎBk ˙„BÚÏ Cq˙pL ÔÈÈ«ƒ∆ƒ¿«≈«¬«»ƒ∆ƒ¿»≈ƒ««ƒ
eÓ‡L BÓk ,‡e‰L ÏÎa ‰È‰a eÒ‡ Ïk‰ 121. «…»«¬»»¿»∆¿∆»«¿

?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰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 ,˙ÈÁ‰ ÔÓ ‰Ú . ƒƒ»≈≈»ƒ∆»ƒ≈∆≈»

,eÒ‡ Ïk‰  znÏ eÒ‡‰ ÔÓ B‡ eÒ‡Ï zn‰ ÔÓƒ«À»»»ƒ»»«À»«…»
.ÏB„b ˙ÈÁ‰ ÈtÓ „Bi‰ „enÚ‰L ÈtÓƒ¿≈∆»««≈ƒƒ∆»ƒ»

ה"וֿז.121) פט "ו בשם 122)למעלה יוסף  בר יצחק  כרב 
א. עג, זרה עבודה יוחנן, ההיתר,123)רבי  מן טיפה וכל

הכל. ואסור נאסרה, ראשון קטן.124)ראשון כלי  כלומר,
גירסא  דוחה רש"י  אבל "צלצול", שם בסוגיא גורס  רבינו
ובעירובין  קטן. פך והוא גרסינן, קטן "צרצור לשונו: וזה זו,
קשר  והוא קטן, צלצול גרסינן: אחרון בפרק  בגדים לגבי 

משי ". דק .125)של הוא הצלצול מן הקילוח  שעמוד
שרק  מפרש שם ורש"י  בשתיה. גם שמותר מדבריו, ומשמע 
ד"ה  שם וב 'תוספות' בשתיה. לא אבל מותר, בלבד בהנאה
של  כמותו כשהגיעה אבל ששים, עד שמותר כתבו אתא, כי 
סתם  ורבינו נאסר. - בהיתר בששים מאחד ליותר הנסך יין

בהיתר. ששים כשאין אפילו שהתיר ומשמע  חילק , ולא

.ËÎÏÎa eÒ‡ ‰Ê È‰  ÔÈÈa ÌÈÈ Ì˙Ò Ú˙ƒ¿»≈¿«≈»¿«ƒ¬≈∆»¿»
‰i˙La ‡e‰L126Á˜BÏÂ ,ÌÈÎBk „BÚÏ Blk ÎnÈÂ ; ∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»≈À¿≈»ƒ¿≈«

ÔÈi‰ ÈÓc127ÁÏn‰ ÌÈÏ BÎÈÏLÓe BaL eÒ‡‰128, ¿≈««ƒ»»∆«¿ƒ¿»«∆«
ÔÈÈ ÏL ˙ÈÁ ‰Ú˙ Ì‡ ÔÎÂ .˙BÚn‰ ‡La ‰‰ÈÂ¿≈»∆ƒ¿»«»¿≈ƒƒ¿»¿»»ƒ∆≈

CÒ129ÔÈzÓe ‰i˙La ÔÈeÒ‡ Ïk‰  ˙BiÁ‰ ÔÈa ∆∆≈∆»ƒ«…¬ƒƒ¿ƒ»À»ƒ
kÓiLk ÁÏn‰ ÌÈÏ ˙ÈÁ d˙B‡ ÈÓc CÈÏBÈÂ ;‰È‰a«¬»»¿ƒ¿≈»»ƒ¿»«∆«¿∆ƒ¿…

ÌÈÎBk „BÚÏ Ïk‰130ÌÈÈ Ì˙Ò ÏL ˙ÈÁa 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 . מדמי129)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
(כסף ֿמשנה). המלח  לים הבית אותה דמי  להוליך
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.ÏÌÈÓ132ÔÈÈa eÚ˙pL133ÔÈÈ B‡134ÌÈÓa135 «ƒ∆ƒ¿»¿¿«ƒ«ƒ¿«ƒ
BÈÓ BÈ‡La ÔÈÓ Ô‰L ÈtÓ ,ÌÚË Ô˙Ba136‰na . ¿≈««ƒ¿≈∆≈ƒ¿∆≈ƒ«∆

?ÌÈeÓ‡ ÌÈc137CB˙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 ˜ÈÓ ‰È‰L ,ÔË˜ ÏeˆÏvÓƒ«¿»»∆»»≈ƒ¿≈¿«¿«¿≈«

?ÌÈeÒ‡ ÌÈn‰ eÈ‰È138B‡ ÔÈ„Ú eÈ‰L ÔB‚k ƒ¿««ƒ¬ƒ¿∆»∆¡»ƒ
ÌÈÎBk ˙„BÚ ˙˜z139. ƒ¿…∆¬«»ƒ

היתר.132) נסך.133)של יין היתר.134)של של
ההלכה.135) בסוף  רבינו שמבאר כמו האסורים,
שנתבאר 136) כמו טעם, בנותן נסך ביין אפילו מינו, ובאינו

א. עג, זרה עבודה משנה, ה"ו. בפט "ו כמו 137)למעלה
כשהאיסור  מותר למה להבין [קשה ביין. הקודמת בהלכה

טעם]. במים.138)נותן יין או המלים: מבאר
לעבודהֿזרה.139) אותם שהקריבו

.‡ÏÔÈÈ ÏL Ba140ÌÈÓ ÏL ÔB˙È˜ BÎB˙Ï ÏÙpL ∆«ƒ∆»«¿ƒ∆«ƒ
‰lÁz141˙‡ ÌÈ‡B  CÒ ÔÈÈ BÎB˙Ï ÏÙ Ck Á‡Â , ¿ƒ»¿««»»«¿≈∆∆ƒ∆

BÈ‡ el‡k z‰‰ ÔÈÈ142Ô‰a ÔÈÚLÓ eÏÙpL ÌÈn‰Â , ≈«∆≈¿ƒ≈¿««ƒ∆»¿¿«¬ƒ»∆
 CÒ ÔÈÈ B˙B‡ ÌÚË ÏhÏ ÔÈÈe‡ Ì‡ ,CÒ ÔÈÈ ÌÚƒ≈∆∆ƒ¿ƒ¿«≈««≈∆∆
Ïk‰ ‰È‰ÈÂ ,B˙B‡ ÔÈÏhÓe 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
אי ֿאפשר  כאן במשהו, במינו האוסר נסך ביין שלפנינו

בטל. אינו במינו מין כי  לבטל, כדי  מינו את לצרף 

.ÏÌÈÚ‰ ÏÚ ÏÙpL CÒ ÔÈÈ143Ô‰Â ÌÁÈ„È  ≈∆∆∆»««»¬»ƒ¿ƒ≈¿≈
˙BzÓ144˙BÚwÓ eÈ‰ Ì‡Â .‰ÏÈÎ‡a145‰È‰L ÔÈa , À»«¬ƒ»¿ƒ»¿À»≈∆»»

ÔLÈ ÔÈi‰146ÌÈÚa ÌÚË Ô˙B Ì‡ :L„Á ‰È‰L ÔÈa ««ƒ»»≈∆»»»»ƒ≈««»¬»ƒ
el‡ È‰  Â‡Ï Ì‡Â ,‰È‰a ˙BeÒ‡ el‡ È‰ ¬≈≈¬«¬»»¿ƒ«¬≈≈

.‰ÏÈÎ‡a ˙BzÓÀ»«¬ƒ»

ב .143) סה, שם נבלע 144)משנה, לא שהיין מכיון
לתוכה.145)בענבים. נכנס  א.146)היין סו, שם כרבא,

הם  הרי  ענבים, נקרא וזה יין נקרא וזה השם, אחר שהולכים
ענבים. כטעם שטעמו בחדש, אפילו מינו באינו מין

.‚ÏÌÈ‡z Èab ÏÚ ÏÙ147ÈtÓ ,˙BzÓ el‡ È‰  »«««≈¿≈ƒ¬≈≈À»ƒ¿≈
.ÌÈ‡z‰ ÌÚËa Ì‚Bt ÔÈi‰L∆««ƒ≈¿«««¿≈ƒ

או 147) תאנים גבי  על "נפל שם: במשנה גורס  אינו רבינו
אלא: אסור". - טעם בנותן בהם יש אם  תמרים, גבי  על
ונשתברה  בספינה גרוגרות שהביא זונן בן בביתוס  ומעשה
והתירון  לחכמים ושאלו גביהן, על ונפל נסך יין של חבית
שיין  פוסק  הוא ולפיכך ה'תוספות', גירסת גם וכן  וכו'.
היה  שלפנינו, הגירסא לפי  ואילו לפגם. טעם נותן בתאנים,
לפגם  טעם נותן הוא "אם הגמרא: כלשון לכתוב  רבינו על
מיני בכל לפגם טעם נותן יין כל שלא פירוש, מותר", -

תאנים.

.„ÏÌÈhÁ‰ ÏÚ ÏÙpL CÒ ÔÈÈ148el‡ È‰  ≈∆∆∆»«««ƒƒ¬≈≈
˙BeÒ‡149‰È‰a ˙BzÓe ‰ÏÈÎ‡a150ÌkÓÈ ‡ÏÂ . ¬«¬ƒ»À»«¬»»¿…ƒ¿¿≈

Ï‡OÈÏ ÌkÓÈÂ ÊÁÈ ‡nL ,ÌÈÎBk „BÚÏ151. ¿≈»ƒ∆»«¬…¿ƒ¿¿≈¿ƒ¿»≈
˙t Ô‰Ó ‰OBÚÂ Ô˙B‡ ÔÁBË ?‰OBÚ „ˆÈk ‡l‡∆»≈«∆≈»¿∆≈∆«

Ï‡OÈ ÈÙa ‡lL ÌÈÎBk „BÚÏ dÎBÓe152È„k , ¿»¿≈»ƒ∆…ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈
È‰L ,ÌÈÎBk „BÚ‰ ÔÓ Ï‡OÈ d˙B‡ eÁ˜È ‡lL∆…ƒ¿»ƒ¿»≈ƒ»≈»ƒ∆¬≈

‡a˙iL BÓk ,‰eÒ‡  ÌÈÎBk 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

.‰ÏÒB‡  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‡ ÔÈÚLÓ  ∆»««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
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קעב                
         

      

ה'תשע"ט  כסלו  כ"ד ראשון  יום 


  

   1 
שלא 1) מהם. וליהנות לאכלן מותר שביעית שפירות יבאר

ואם  לחו"ל, אותם מוציאין אם שביעית פירות ברייתן. ישנה
ואם  שביעית. פירות לאשה פוסקין אם לגוי . מאכילין
לאכול  מותר מאימתי  ודין בוסר. כשהם הפירות אוספין
האילן. קוצצין אין מאימתי  שביעית. בשדה האילן פירות
ודין  שביעית. בתבן שהסיקוהו במרחץ  לרחוץ  מותר ואם
תבלין  הצורר לזרים. בתרומה שמותרין והגרעינין הקליפין

התבשיל. לתוך ונותן שביעית של

.‡˙ÈÚÈL ˙Bt2‰ÎÈÒÏe ‰i˙LÏÂ ‰ÏÈÎ‡Ï ez3 ≈¿ƒƒƒ¿«¬ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .‰ÚÈˆÏÂ p‰ ˙˜Ï„‰Ïe4: ¿«¿»««≈¿ƒ¿ƒ»ƒƒ«¿»»¿

‰È‰z5.Úˆ da ÚaˆÏÂ  ˙˜Ï„‰Ï Û‡  ƒ¿∆«¿«¿»«≈¿ƒ¿…«»∆«

מ "ב .2) פ "ח  והיתה 3)שביעית ו): כה , (ויקרא שנאמר
בכלל  ושתיה כשתיה, וסיכה לאכלה, לכם הארץ  שבת
ה"ב  בפ "י  שם וראה ה"א). תרומות מהל' (פי "א אכילה
וראה  התורה. מן כשתיה, שסיכה רבינו שדעת שם, ובהערות

בהי "א. ה"י .4)להלן פ "א בהר פרשת כל 5)'ספרא'
ז). (שם, לאכול" תבואתה כל "תהיה הפסוק :

.ÏÎ‡Ï ?„ˆÈk ‰i˙LÏÂ ‰ÏÈÎ‡Ï6BkcL c «¬ƒ»¿ƒ¿ƒ»≈«∆¡…»»∆«¿
˙BzLÏÂ ,ÏÎ‡Ï7‰Óez ÔÈ„k ,˙BzLÏ BkcL c8 ∆¡…¿ƒ¿»»∆«¿ƒ¿¿ƒ¿»

ÈL OÚÓe9. «¬≈≈ƒ

שם.6) ה"א.7)משנה, פ "ו שם בהל'8)תוספתא ראה
שם. הי "א.9)תרומות, שני  מעשר מהל' בפ "ג ראה

.‚‰pLÓ BÈ‡L C„k ,Ô˙iaÓ ˙Bt ‰pLÈ ‡ÏÂ¿…¿«∆≈ƒ¿ƒ»»¿∆∆∆≈¿«∆
ÈL OÚÓe ‰Óe˙a10c .11 ÈÁ ÏÎ‡Ï BkcL ƒ¿»«¬≈≈ƒ»»∆«¿≈»≈«

 ÏMÓ ÏÎ‡‰Ï BkcL „Â ,ÏMÓ epÏÎ‡È ‡Ï……¿∆¿À»¿»»∆«¿¿≈»≈¿À»
CÎÈÙÏ .ÈÁ B˙B‡ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡12ÔÈ˜ÏBL ÔÈ‡13ÈÏÎ‡ ≈¿ƒ«¿ƒ»≈¿ƒ»¿≈

ÏthÓ BÈ‡Â .‰Ó‰a14˙t‰Â „ÒÙpL ÏÈLz ÏÎ‡Ï ¿≈»¿≈ƒ«≈∆¡…«¿ƒ∆ƒ¿«¿««
OÚÓe ‰Óe˙a ÏÎB‡ BÈ‡L C„k ,‰LtÚL15. ∆ƒ¿»¿∆∆∆≈≈ƒ¿»«¬≈

שם.10) שני , מעשר ובהל' תרומות בהל' כנ"ל
או 11) חיין תרדין לוכל "שביקש ה"ב : שם ב 'ירושלמי '

להאכל  שדרכו דבר הם אלו (ודברים חיות חיטין לכוס 
לאכול  שדרכו "דבר שכתב : ומה לו". שומעין אין מבושל),
מאכל  שולקין שאין ממה נלמד מבושל", יאכלנו לא חי ,

דלהלן. פירות 12)בהמה משנים שאין לפי  כלומר,
כנ"ל. מברייתם, וראה 13)שביעית ה"א. שם 'ירושלמי '

הי "א. בסוף  ה"ב .14)להלן שם בהל'15)'ירושלמי '
 ֿ אף ֿעל בתרומה אבל הי "א), (פ "ג רבינו הביאו שני , מעשר
בדברי זה אין ה"י ), (פ "ט  תרומות בתוספתא הוא שכן פי 

תרומות. בהל' רבינו

.„ÔÈÏMÓ ÔÈ‡Â16,‰Óez ÔÓLa ˙ÈÚÈL ÏL ˜È ¿≈¿«¿ƒ»»∆¿ƒƒ¿∆∆¿»
ÏeÒt È„ÈÏ ep‡ÈÈ ‡lL17ÏMa Ì‡Â .18BÏÎ‡Â ËÚÓ ∆…¿ƒ∆ƒ≈¿¿ƒƒ≈¿««¬»

Ï ‡BÏ È„k ÔÁÈp‰ ‡Ï È‰L ,zÓ  „iÓ.ÏeÒt È„È ƒ»À»∆¬≈…ƒƒ»¿≈»ƒ≈¿

שנראה 16) כמו מאיר, רבי  (הוא כתנאֿקמא מ "ז, שם
שב 'ירושלמי ' ואף ֿעלֿפי  שמעון. כרבי  ולא צ :), בזבחים
דעת  על רבינו סמך - שמעון כרבי  פסקו שם) (שביעית
מאיר  רבי  בפלוגתת הכריעו שלא - ב  מו, בעירובין הבבלי 
במשנתנו  כאן והרי  (כסף ֿמשנה), כמי  הלכה שמעון, ורבי 
שם. רידב "ז ועי ' משנה, כסתם זה והרי  מאיר, רבי  נזכר לא

התרומה 17) לשרוף  ויצטרך התבשיל יטמא אם כלומר,
ונמצא  השמן, את גם לשרוף  יצטרך טמאה) תרומה (כדין
נראה  וכן המשנה). (פירוש שביעית לפירות הפסד גורם
זה  ובפרק  שמיטה, בהל' זו הלכה שהביא כאן, רבינו מדברי 
יפסיד  שמא הוא שהחשש הרי  שביעית, פירות באכילת הדן
לידי תבוא שהתרומה מפרש, הר"ש אבל שביעית, פירות
וראה  א. עו, בזבחים נראה וכן הביעור, זמן אחר פסול

ואילך. פט  מעמ ' "אמנה" שם.18)בקובץ  'ירושלמי '
כן  לעשות לו מותר מעט , לבשל רצה שאם לומר רוצה

טומאה. לידי  שיבוא חשש אין שבמעט  (כסף ֿמשנה).

.‰˙Bt19ÔÈÏÈÎ‡Ó ÔÈ‡  Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ÔÈ„ÁÈÓ‰ ≈«¿À»ƒ¿«¬«»»≈«¬ƒƒ
‰ÈÏ‡Ó ‰Ó‰a‰ ‰ÎÏ‰ .˙BÙBÚÏÂ ‰iÁÏ ‰Ó‰aÏ Ô˙B‡»«¿≈»««»¿»»¿»«¿≈»≈≈∆»
;dÈÊÁ‰Ï B˙B‡ ÔÈiÁÓ ÔÈ‡  ‰ÏÎ‡Â ‰‡z‰ ˙Á˙Ï¿«««¿≈»¿»¿»≈¿«¿ƒ¿«¬ƒ»
ÏÎ ‰È‰z Eˆ‡a L‡ ‰iÁÏÂ EzÓ‰ÏÂ :Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿∆¿¿¿««»¬∆¿«¿∆ƒ¿∆»

d˙‡ez20.ÏÎ‡Ï ¿»»∆¡…

ה"ז.19) שם ב 'ספרא' הוא וכן ה"כ. פ "ה שם תוספתא
נה.20) בנדרים [וראה אדם. למאכל המיוחד אף  כלומר,

אדם, במאכל שמדובר הרי  דגן, מיני  מחמשת היא שתבואה
ה"א]. פ "ז להלן עוד וראה

.ÂCeÒÏ ?„ˆÈk ‰ÎÈÒÏ21CeÒÈ ‡Ï .CeÒÏ BkcL c ¿ƒ»≈«»»»∆«¿»…»
ÌhÙÈ ‡ÏÂ .ÔÓM‰ ˙‡ ‡e‰ CÒ Ï‡ ,ıÓÁÂ ÔÈÈ22˙‡ «ƒ»…∆¬»»∆«∆∆¿…¿«≈∆

CeÒÈ ‡ÏÂ .ÔÓM‰23ıÁna24ıeÁaÓ ‡e‰ CÒ Ï‡ , «∆∆¿…»«∆¿»¬»»ƒ«
ÒÎÂ25. ¿ƒ¿»

מ "ב .21) שם, שם 22)שביעית ותוספתא שם, 'ירושלמי '
והם  בשמים. שרשי  בשמן ששמים הוא, ופיטום הי "ג. פ "ו
משחה  לשמן אותו ועושים מאכל מכלל אותו מוציאים

ה"ג). תרומות מהל' ה"ב .23)(פי "א סוף  שם 'ירושלמי '
(משנהֿלמלך). פ "א סוף  דמאי  בתוספתא שזה 24)וראה

שביעית. לפירות ונבלע 25)בזיון השמן את שסך שכיון
בזיון. כאן אין שוב  בגופו,

.ÊÔÓL26ÔÈÓÒBÁ ÔÈ‡  ˙ÈÚÈL ÏL27epz Ba ∆∆∆¿ƒƒ≈¿ƒ«
B˙B‡ ÔÈÎÒ ÔÈ‡Â ,ÏcÒÂ ÏÚÓ Ba ÔÈÎÒ ÔÈ‡Â ,ÌÈÈÎÂ¿ƒ«ƒ¿≈»ƒƒ¿»¿«¿»¿≈»ƒ

˙B‡ÓË ÌÈ„Èa28ÏÙ .29BÙLÙLÓ  BOa ÏÚ30 ¿»«ƒ¿≈»««¿»¿«¿¿
ÏÚn‰ CB˙a BÏ‚ CeÒÈ ‡ÏÂ .˙B‡ÓË ÌÈ„Èa31Ï‡ , ¿»«ƒ¿≈¿…»«¿¿«ƒ¿»¬»
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קעג                 
         

ÏÚ ÏbÚ˙Óe BÙeb CÒÂ .ÏÚn‰ LBÏÂ BÏ‚ ‡e‰ CÒ»«¿¿≈«ƒ¿»¿»ƒ¿«≈«
‡ÈÏË˜ Èab32. «≈»»»¿»

ה"י .26) שם בו 27)תוספתא ומקשין סותמין אין כלומר,
אדם  לסיכת אלא שביעית של שמן ניתן שלא התנור, סדקי 

תחילה),28)בלבד. ידים נטילת (בלי  ידים בסתם [כלומר,
ה"ח ), הטומאות אבות מהל' (פ "ח  לטומאה שניות שהן
(שם  לטומאה ראשון אותו עושים במשקה נוגעות שכשהן
חולין  האוכלים שהרי  השמן, באוכלי  ממעט  ונמצא ה"י ),
ישתו  ולא יאכלו לא הקודש, טהרת על או תרומה טהרת על

בידים  שנטמא זה, שאין שמן בתרומה אמרו וכן טמאות,
פי "א מבשלי (תרומות ממעיטו שהוא מפני  תרומה של יין ם

יין  שותים הכל שאין ה"ד), תרומות מהל' ופי"א מ "א,
ועי ' שם, ('ירושלמי ' משותיו ממעטו הוא והרי  מבושל
יתכן  לא זה ודין כנ"ל. לשביעית, והואֿהדין שם), רדב "ז
והכלי בידיו, בו נוגע  אינו שהרי  שביעית, של אחר במשקה
פירות  וכשאוכל נב .), (ברכות בו הידים בנגיעת טמא אינו
שני "אין שהרי  טמאים, אינם טמאות בידים שביעית של
שביעית  של שמן הסך אבל (שם), בחולין" שלישי  עושה
שאמרו  ומה כנ"ל. לטומאה, ראשון הוא הרי  טמאות, בידים
לו  נותן בשביעית מחבירו לולב  "הלוקח  (לט .) בסוכה
מפני שביעית, של אתרוג ליטול אסרו ולא במתנה", אתרוג
(שם  טהורה תרומה של אתרוג שאסרו כשם מכשירו, שהוא
טומאה, שגורם משום אלא אינו הכשרה שאיסור – ( לה:
אבל  "משמרת", בה שכתוב  בתרומה אלא אינו וזה
הפסד  גרם אסרו ולא "משמרת" נאמר לא בשביעית
שגרם  רבינו שדעת נחליט  אם ואם פג), סי ' ח "א (מהרי "ט 
בלשון  בה נאמר שלא משום אסור, שביעית בפירות הפסד
"לאכלה" 'עשה' בלשון אלא ( קכ: בשבת (ראה לאֿתעשה
לומר  מקום יש שם), וב "אמנה" טז, הערה למעלה (ראה
על  לגמרי  שנפסדת בתרומה אלא בהכשרה, החמירו שלא
הטומאה, ידי  על נפסדת שאינה בשביעית אבל הטומאה, ידי 
לא  – בטהרה הנזהרים אוכלים מכמה מתמעטת אלא
שם]. הארץ , לשבת בקונטרס ֿאחרון וראה כך. כל החמירו

שם.29) מפני30)תוספתא, כרגיל, אותו, סך כלומר,
ה"ז. שם תרומות בהל' וראה השמן. נתחלל שכבר

פירות 31) מאבד ונמצא הנעל, על השמן מן ישפך שמא
ה"ו. שם וראה שיש.32)שביעית. של טבלא היא

התעגלותו  אגב  שמא חושש אינו חדשה, שהיא ואף ֿעלֿפי 
על  השמן מן יתן לא אבל השיש. על השמן מן מעט  נסוך

שם. ראה עליו, להתעמל כדי  השיש

.ÁÔÓLa p‰ ˙‡ ˜ÈÏ„nL ?„ˆÈk p‰ ˙˜Ï„‰Ï¿«¿»««≈≈«∆«¿ƒ∆«≈¿∆∆
BÎÓ .BÓˆÚ ˙ÈÚÈL33Ba Á˜ÏÂ34B‡ Á‡ ÔÓL ¿ƒƒ«¿¿»¿»«∆∆«≈

ÛÈÏÁ‰L35;‰˜Ï„‰a ÌÈeÒ‡ Ì‰ÈL  ÔÓLa ÔÓL ∆∆¡ƒ∆∆¿∆∆¿≈∆¬ƒ¿«¿»»
˙ÈÚÈL ÈÓ„a ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÈ‡L36ÔzÈ ‡ÏÂ .37ÔÓM‰ ∆≈«¿ƒƒƒ¿≈¿ƒƒ¿…ƒ≈«∆∆

‰e„n‰ CB˙Ï38.a B˜ÈÏ„Ó ‡l‡ , ¿«¿»∆»«¿ƒ¿≈

הי "ד.33) שם שמכר.34)תוספתא, השמן בדמי 
ה"א.35) פ "ז שם מותר 36)'ירושלמי ' בשמן רק  שהרי 

שהוא  לפי  אחרים להדליק , באוכלין אבל להדלקה, עומד
נתפסים  אינם שביעית ודמי  להדליק , אסור שביעית, של
גם  בה שיש סתם, שביעית בקדושת אלא השמן, בקדושת

בהדלקה. שאסורים שם.37)דברים כיון 38)תוספתא,
בפירות  משתמשין אין והרי  בשמן, מדורה להסיק  דרך שאין

כנ"ל. כדרכן, שלא שביעית

.ËÌÈc ?„ˆÈk ‰ÚÈˆÏ39Û‡ ,Ô‰a ÚaˆÏ ÔkcL ƒ¿ƒ»≈«¿»ƒ∆«¿»ƒ¿…«»∆«
Ì„‡Ï Ô‰a ÔÈÚBˆ  Ì„‡ ÈÏÎ‡Ó Ô‰L Èt ÏÚ40Ï‡ . «ƒ∆≈««¿≈»»¿ƒ»∆¿»»¬»

ÈÏÎ‡Ó elÙ‡ ,˙ÈÚÈL ˙BtÓ ‰Ó‰aÏ ÔÈÚBˆ ÔÈ‡≈¿ƒ«¿≈»ƒ≈¿ƒƒ¬ƒ««¿≈
ÈÚˆ ÏÚ ‰ÏÁ ˙ÈÚÈL ˙M„˜ ÔÈ‡L ;‰Ó‰¿≈»∆≈¿À«¿ƒƒ»»«ƒ¿≈

‰Ó‰41. ¿≈»

ה"א.39) פ "ח  שביעית אדם.40)'ירושלמי ' בן לצורך
ניתנים 41) שביעית שפירות השמועה מפי  שכשלמדו

ולא  אדם, לצבעי  אלא למדו לא ה"א), (כנ"ל לצביעה
קדושת  חלה אוכלין שלענין ואף ֿעלֿפי  בהמה, לצבעי 
(כסף ֿמשנה). בהי "א כדלהלן בהמה, אוכלי  על אף  שביעית

.ÈÌÈÒeaÎ ÈÈÓ42Ï‰‡Â ˙ÈBa ÔB‚k ,43˙M„˜  ƒ≈ƒƒ¿ƒ¿»»¿À«
˙ÈÚÈL44:Ó‡pL ;Ô‰a ÔÈÒaÎÓe Ô‰ÈÏÚ ‰ÏÁ ¿ƒƒ»»¬≈∆¿«¿ƒ»∆∆∆¡«

È‰ÂÌÎÈÎˆ ÏÎÏ  ÌÎÏ ı‡‰ ˙aL ‰˙45ÔÈ‡ Ï‡ . ¿»¿»««»»∆»∆¿»»¿≈∆¬»≈
ÔÈÒaÎÓ46ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ,˙ÈÚÈL ˙BÙa47Ì‰Ó ¿«¿ƒ¿≈¿ƒƒ¿≈ƒ≈∆
‡Ó‚eÏÓ48‰ÏÎ‡Ï ÌÎÏ ı‡‰ ˙aL ‰˙È‰Â :Ó‡pL ; ¿¿»∆∆¡«¿»¿»««»»∆»∆¿»¿»

‡È˜‰Ï ‡ÏÂ ,ÛelÊÏ ‡ÏÂ ,‡Ó‚eÏÓÏ ‡ÏÂ 49‡ÏÂ , ¿…ƒ¿¿»¿…¿ƒ¿…¿»ƒ¿…
‰LÓÏ50.‰ÒÈÎÏ ‡ÏÂ , ¿ƒ¿»¿…ƒ¿ƒ»

להלן.42) וראה לאכילה. ראויים ואינם בהם, שמכבסים
(43.550 עמוד כפשוטה' ב 'תוספתא וראה צמחים. מיני 
בשם 44) הוגה הרמב "ם, ובגליון ה"א. פ "ז שם 'ירושלמי '

בכל  אבל עליהן", חלה שביעית קדושת "אין אחר נוסח 
שלפנינו  כמו הגירסא כתבי ֿיד, ובחמשה הישנים הדפוסים

.(17 הערה שם כפשוטה' רבינו 45)('תוספתא דעת
מתקלקלים  שאינם שווה, וביעורם הנאתם ואהל שבורית

השולחן'). ('פאת הכ"ה,46)מיד פ "ו שביעית תוספתא
יוסי . כרבי  ולא א.47)כחכמים קב , בבאֿקמא ברייתא

אפיקטוזין".49)רפואה.48) ממנה "לעשות שם:
שם:50) ובגמרא שביעית. של ביין פשתן להשרות כלומר,

לא ומדוע  (כלומר, לכם הכתיב : נמי  משרה ורבנן התירו
וביעורו  שהנאתו במי  ד"לאכלה", דומיא "לכם" וכבוסה),
וראה  ביעורן. אחר שהנאתן וכבוסה משרה יצאו שוין,

ואהל. בבורית למעלה

.‡ÈÏB„b ÏÏk51‡e‰L Ïk :˙ÈÚÈL ˙BÙa eÓ‡ ¿»»»¿¿≈¿ƒƒ…∆
ÌÈÚÂ ÌÈ‡z ÌÈhÁ ÔB‚k ,Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ „ÁÈÓ¿À»¿«¬«»»¿ƒƒ¿≈ƒ«¬»ƒ
‰iË B‡ ‡Ó‚eÏÓ epnÓ ÔÈOBÚ ÔÈ‡  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆≈ƒƒ∆¿¿»¿ƒ»
Ïk  ‰ÏÎ‡Ï ÌÎÏ :Ó‡pL ;Ì„‡Ï elÙ‡ Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈¬ƒ¿»»∆∆¡«»∆¿»¿»…

‰‡eÙÏ ‡ÏÂ ‰ÏÎ‡Ï ‰È‰È ÌÎÏ „ÁÈÓ ‡e‰L52ÏÎÂ . ∆¿À»»∆ƒ¿∆¿»¿»¿…ƒ¿»¿…
Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ „ÁÈÓ BÈ‡L53ÔÈc„Â ÔÈˆB˜ ÔB‚k ,54 ∆≈¿À»¿«¬«»»¿ƒ¿«¿»ƒ

Ì„‡Ï ‡Ó‚eÏÓ Ô‰Ó ÔÈOBÚ  ÌÈk‰55‡Ï Ï‡ , »«ƒƒ≈∆¿¿»¿»»¬»…
‰Ó‰aÏ56‰ÊÏ ‡ÏÂ ‰ÊÏ ‡Ï „ÁÈÓ BÈ‡L ÏÎÂ .57, «¿≈»¿…∆≈¿À»…»∆¿…»∆

ÈeÏz ‡e‰ È‰  ˙ÈBw‰Â BÊ‡‰Â ‰‡Èq‰ ÔB‚k¿«ƒ»¿»≈¿«»ƒ¬≈»
ÌÈˆÚk ‡e‰ È‰  ÌÈˆÚÏ ÂÈÏÚ LÁ :BzLÁÓa58; ¿«¬«¿»«»»¿≈ƒ¬≈»≈ƒ

‰ÏÈÎ‡Ï59˙BÙk ‡e‰ È‰ 60Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ . «¬ƒ»¬≈«≈¿«¬«»»
,Ì„‡ ÏÎ‡Ó ÈÓÁ ÂÈÏÚ ÔÈ˙B  ‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏe¿«¬«¿≈»¿ƒ»»À¿≈«¬«»»
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קעד                
         

‡Ó‚eÏÓ Ô‰Ó ÔÈOBÚ ÔÈ‡L61,‰Ó‰a ÏÎ‡Ó ÈÓÁÂ , ∆≈ƒ≈∆¿¿»¿À¿≈«¬«¿≈»
B˙B‡ ÔÈ˜ÏBL ÔÈ‡L62. ∆≈¿ƒ

מ "א.51) פ "ח  הקודמת.52)שביעית הלכה כבסוף 
בהמה.53) למאכל הי "ח .54)אלא פ "ד למעלה ראה
לכם 55) שיהיה הוא לכם המיוחד לאכלה, לכם "שנאמר

לכם  מיוחד (שאינו וזולתו למלוגמא), (ולא בלבד לאכלה
המשנה). (פירוש ולמלוגמא" לאכלה לבהמה) אלא

כל 56) תהיה בארצך אשר ולחיה ולבהמתך שנאמר:
מלוגמא  לה לעשות ולא לבהמה לאכול - לאכול תבואתה

בהמה.57)(רע "ב ). למאכל ולא אדם למאכל לא כלומר,
כלל.58) שביעית קדושת עליהם חלה אדם.59)ולא של
שביעית.60) קדושת  בהם שם.61)שיש 'ירושלמי '
אבל 62) אחר, בענין פירש שם המשנה ובפירוש ה"ג. כנ"ל

במבוא  ליברמן הר"ש (ראה כלפנינו - שם בתרא במהדורה
ניו  כת"י  הגהות בשם ז עמ ' להרמב "ם ה'ירושלמי ' להלכות
כת"י המשנה בפירוש הוא וכן ניאפולי . דפוס  למשניות יורק 
עליהם  חשב  לא שאם הי "ד, בפ "ז להלן וראה ירושלים).
שביעית, קדושת עליהם חלה כעצים, שאינם כיון כלל,

משנה'. ב 'כסף  ועיי "ש

.ÈzÓ63kÓÏ64ÁwÏÂ ‰Ó‰a ÈÏÎ‡Â Ì„‡ ÈÏÎ‡ À»ƒ¿…»¿≈»»¿»¿≈¿≈»¿ƒ«
ÁwÏ ‰Ó‰a ÈÏÎ‡ ÔÈÎBÓ ÔÈ‡ Ï‡ ;Ì„‡ ÈÏÎ‡ Ì‰a»∆»¿≈»»¬»≈¿ƒ»¿≈¿≈»ƒ«

˙Á‡ ‰Ó‰a ÈÏÎ‡ Ì‰a65ÔÈ‡L ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â , »∆»¿≈¿≈»«∆∆¿≈»ƒ«∆≈
Ì‡Â .‰Ó‰a ÈÏÎ‡ Ì‰a ÁwÏ Ì„‡ ÈÏÎ‡ ÔÈÎBÓ¿ƒ»¿≈»»ƒ«»∆»¿≈¿≈»¿ƒ

Á˜Ï66‰Ó‰a ÈÏÎ‡a Ì„‡ ÈÏÎ‡ Ô‰a ÛÈÏÁ‰ B‡ Ô‰a »«»∆∆¡ƒ»∆»¿≈»»¿»¿≈¿≈»
‡Ó‚eÏÓ Ì‰Ó ÔÈOBÚ ÔÈ‡L Ì„‡ ÈÏÎ‡k Ô‰ È‰ ¬≈≈¿»¿≈»»∆≈ƒ≈∆¿¿»

Ì„‡Ï67. »»»

ה"א.63) פ "ז שם ו'ירושלמי ' הי "ט , פ "ה שם תוספתא
ה"א.64) בפ "ו כדלהלן מעט , פירות 65)מעט  שדמי  לפי 

אלא  בו, שלקחו הדבר אותו בקדושת נתפסים אינם שביעית
אדם, מאכל שהיא סתם שביעית קדושת עליהם חלה
ה"ח ). למעלה וראה כפשוטה', ('תוספתא שם כדלהלן

שם.66) למעלה וראה שם. כבראש 67)'ירושלמי '
בדמי בהמה אוכלי  לקח  אם והואֿהדין הקודמת. ההלכה
ואין  למעלה, כמבואר אדם, כאוכלי  הן שהרי  בהמה, אוכלי 

לאדם. מלוגמא מהם עושים

.‚È˙Bt68ı‡‰Ó Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡  ˙ÈÚÈL ≈¿ƒƒ≈ƒƒ»≈»»∆
‡ÈeÒÏ elÙ‡Â ,ı‡Ï ‰ˆeÁÏ69ÏÈÎ‡Ó ÔÈ‡Â .ÔÈ70 ¿»»»∆«¬ƒ¿¿»¿≈«¬ƒƒ

ÌÈÎBk „BÚÏ ‡Ï Ô˙B‡71ÈÎOÏ ‡ÏÂ72‰È‰ Ì‡Â . »…¿≈»ƒ¿…¿»ƒ¿ƒ»»
˙aL ÈÎO73B‡ ,L„Á ÈÎO B‡ ‰L ÈÎO B‡ ¿ƒ«»¿ƒ»»¿ƒ…∆

ÂÈÏÚ ÂÈ˙BBÊÓ ıvwL74B˙Èa ÈL‡k ‡e‰ È‰  ∆ƒ≈¿»»»¬≈¿«¿≈≈
‡ÈÒÎ‡‰ ˙‡ ÔÈÏÈÎ‡Óe .B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Óe75˙Bt «¬ƒƒ«¬ƒƒ∆»«¿«¿»≈

˙ÈÚÈL76. ¿ƒƒ

מ "ה.68) פ "ו שמעון.69)שם כרבי  ולא כתנאֿקמא שם,
ה"כ.70) שם לכם 71)תוספתא לאכלה, לכם  שנאמר:

וראה  ה"ו). פ "א בהר פרשת ('ספרא' לאחרים ולא
כפשוטה'. כמשלם 72)ב 'תוספתא נראה שהוא יום. שכיר

בבית, קצר זמן אותו שהרואה לפי  שביעית, מפירות חובו

משלם  הבית ובעל הבית, מאנשי  זה אין אומר: הבית בעל
בפ "ו  כדלהלן כן, לעשות ואסור שביעית, בפירות שכירותו

שנים.73)ה"י . שבע  שכיר ב 'תוספתא 74)כלומר, ראה
שם. היהודים 75)כפשוטה' בבתי  גרים שהיו המלך חיל

היהודים. עם כהדא 76)יחד ה"א: פ "ג דמאי  וב 'ירושלמי '
אומר, לעזר רבי  האכסניא. את לרבות עמכם" "הגרים דתני ,
גויים. שהם אף  אותם מאכילין ולכן גוי . של אכסניא זו

כפשוטה'. ב 'תוספתא וראה

.„ÈÔÈ‡77˙ÈÚÈL ˙Bt ‰M‡Ï ÔÈ˜ÒBt ÔÈc ˙Èa78, ≈≈ƒ¿ƒ¿ƒ»≈¿ƒƒ
˙Bf Ï‡ ;˙ÈÚÈL ˙BtÓ BÁ ÌlLÓk ‰fL ÈtÓƒ¿≈∆∆ƒ¿«≈ƒ≈¿ƒƒ¬»ƒ∆

‡È‰79dÏÚa ÏMÓ80. ƒƒ∆«¿»

הכ"ב .77) שם אינו 78)תוספתא כשבעלה במזונותיה,
את 80)עצמה.79)לפנינו. שמשלם מי  כאן אין שהרי 

ניזונת  שהיא עלֿידי ֿזה מעצמו משתלם החוב  אלא החוב ,
בעצמה.

.ÂËÔÈÙÒB‡ ÔÈ‡81Òa Ô‰Lk ˙ÈÚÈL ˙Bt82; ≈¿ƒ≈¿ƒƒ¿∆≈…∆
eÏÎ‡z :Ó‡pL83„Ú ˙ÏÎ‡ dÈ‡  d˙‡ez ˙‡ ∆∆¡«…¿∆¿»»≈»∆¡∆∆«
‰‡ez ‰OÚzL84‰„Oa ËÚÓ Ô‰Ó ÏÎB‡ Ï‡ .85 ∆≈»∆¿»¬»≈≈∆¿««»∆

ÔÈbt Ì‰Lk86C„k ,87.ÚeL ÈL ‡La ÏÎB‡L ¿∆≈«ƒ¿∆∆∆≈ƒ¿»¿≈»«
˙BÚÏ eÚÈbiL „Ú B˙Èa CB˙a ÏÎ‡Ï ÒÈÎÈ ‡ÏÂ¿…«¿ƒ∆¡…¿≈«∆«ƒ¿«

˙BOÚn‰88. «««¿

ה"י .81) שם המעשרות,82)'ספרא' לעונת שהגיעו לפני 
כל 83)כדלהלן. תהיה הכתוב : מן זאת למדו שם

לאכול. המעשרות,84)תבואתה לעונת משיגיעו והיינו,
אכילתן. דרך הוא וזה אדם 85)כדלהלן. בני  שמנהג "כמו

בישל  שלא הפרי  לאכול כן כמו ומנהגם פירותיהם, לאכול
(פירוש  להם" שיזדמן דרך על מעט , קשה ועודנו צרכו, כל

המעשרות.86)המשנה). לעונת שהגיעו קודם היינו,
כדלהלן.87) פתו, בהן שאוכל הם 88)כלומר, שאז

ה"ג. מעשרות מהל' פ "ב  למעלה וראה "תבואה", קרויים

.ÊËÈ˙ÓÈ‡Óe89‰„Oa ÔÏÈ‡‰ ˙Bt ÏÎ‡Ï zÓ ‰È‰È ≈≈»«ƒ¿∆À»∆¡…≈»ƒ»«»∆
?˙ÈÚÈMa90eÁÈÊiMÓ  ÌÈ‡z ÏL ÔÈbt‰91ÏÎB‡ «¿ƒƒ««ƒ∆¿≈ƒƒ∆«¿ƒ≈

Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰„Oa Bzt Ô‰a92Òa‰ .93 »∆ƒ«»∆¿≈…«≈»∆«…∆
BÏÎB‡Â ÌÈÓ ‡ÈˆBiMÓ94.Ba ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰„Oa ƒ∆ƒ«ƒ¿¿«»∆¿≈…«≈

ÌÈ˙Èf‰95eÒÈÎiMÓ 96˙ÈÚÈ ÌÈ˙ÈÊ ÏL ‰‡Ò97 «≈ƒƒ∆«¿ƒ¿»∆≈ƒ¿ƒƒ
ÏÎB‡Â ÚˆBt ÔÓL98L˙Bk  ‚Ï ÈˆÁ eÒÈÎ‰ .‰„Oa ∆∆≈«¿≈«»∆ƒ¿ƒ¬ƒ…≈

CÒÂ99LÈÏL eÒÈÎ‰ .‰„Oa100ÒÈÎ‰Ï zÓ  ¿»«»∆ƒ¿ƒ¿ƒÀ»¿«¿ƒ
.˙BOÚn‰ ˙BÚÏ eÚÈb‰ È‰L ,B˙ÈÏ¿≈∆¬≈ƒƒ¿««««¿

מ "ז.89) פ "ד לאכלם 90)שביעית דרך שמאז כלומר,
כנ"ל. שבוע , שני  בשאר גופם 91)מעט  וישוב  "יבהיקו,

המים  להכנס  כשיתחיל הפגים, התאנים דרך וכן חלק .
המשנה). (פירוש מפרש 92)בתוכם" שרבינו נראה

לענין  למעלה שכתוב  מה על עולה במשנה זו שפיסקא
שם. דלהלן מעשר על ולא מ "ח .93)שביעית, שם

פתו.94) בו אוכל מ "ט .95)שם: לומר:96)שם, צריך
לסוך 98)הלוג.97)משיכניסו. ראוי  השמן אין שעדיין

בשמן.99)בו. אחד 100)גופו עושים שהזיתים כלומר,
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קעה                 
         

שליש  וזה כשיגמרו, לעשות ראויין שהן ממה מתשעה
ה"ה). מעשר מהל' (פ "ב  שלהן

.ÊÈzÓ101Ì„˜ ˙ÈÚÈMa ÌÈˆÚÏ ˙BÏÈ‡ ı˜Ï À»»…ƒ»¿≈ƒ«¿ƒƒ…∆
Èt Ô‰a ‰È‰iL102ÏÈÁ˙iMÓ Ï‡ .103 Èt ˙BOÚÏ ∆ƒ¿∆»∆¿ƒ¬»ƒ∆«¿ƒ«¬¿ƒ

„ÈÒÙÓ È‰L ;B˙B‡ ı˜È ‡Ï104ÌÎÏ :Ó‡Â ,ÏÎ‡‰ …»…∆¬≈«¿ƒ»…∆¿∆¡«»∆
‡ÈˆB‰ Ì‡Â .„ÈÒÙ‰Ï ‡ÏÂ  ‰ÏÎ‡Ï105eÚÈb‰Â ˙Bt ¿»¿»¿…¿«¿ƒ¿ƒƒ≈¿ƒƒ

‡ÈˆB‰ È‰L ;B˙B‡ ı˜Ï zÓ  ˙BOÚn‰ ˙BÚÏ¿««««¿À»»…∆¬≈ƒ
.epnÓ ˙ÈÚÈL ÔÈc ÏËe ,ÂÈ˙Bt≈»»«ƒ¿ƒƒƒ∆

בשביעית.101) המשנה מן להלן שכתב  ממה משמע  כן
כשדמי102) אלא השחתה, דרך קוצץ  שאינו באופן ומדובר

בשאר  אפילו לעולם לקצוץ  אסור כן לא שאם יקרים, האילן
המשנה. פירוש - ה"ח ) מלכים מהל' בפ "ו (ראה שנים

הסמוכה.103) בפירוש 104)כבהלכה וראה ב . נב , פסחים
מ "י . שם לשביעית שם.105)המשנה שביעית משנה,

.ÁÈÈ˙ÓÈ‡Óe106?˙ÈÚÈMa ÔÏÈ‡‰ ÔÈˆˆB˜ ÔÈ‡107 ≈≈»«≈¿ƒ»ƒ»«¿ƒƒ
eÏLÏLiMÓ  ÔÈeÁ‰108eÚ‚iMÓ  ÌÈÙb‰Â ,109, ∆»ƒƒ∆¿«¿¿¿«¿»ƒƒ∆¿»¿
eˆiMÓ  ÌÈ˙Èf‰Â110 ˙BÏÈ‡‰ Ïk ‡Le , ¿«≈ƒƒ∆»≈¿»»»ƒ»

ÔÈˆˆB˜ ÔÈ‡Â .Òa e‡ÈˆBiMÓ111˙BiÙk‰ ˙‡112 ƒ∆ƒ…∆¿≈¿ƒ∆««¿ƒ
Èt „ÒÙ‰ ‡e‰L ÈtÓ ,˙ÈÚÈMa113ÔÈ‡ Ì‡Â . «¿ƒƒƒ¿≈∆∆¿≈¿ƒ¿ƒ≈

Ôkc114ıÈˆÈL ‡l‡ ÌÈÓz ˙BOÚ‰Ï115ı˜Ï zÓ  «¿»¿≈»¿»ƒ∆»ƒƒÀ»»…
˙BiÙk Ô˙B‡116. »«¿ƒ

פרי .107)שם.106) עשיית התחלת היא מאימתי  כלומר,
"משעה 108) ופירושו שמאי . כבית ולא הלל כבית שם,

המשנה). (פירוש וגדלים" נמשכים שהענפים
(שם).109) הגרעינין" להם "משעה 110)"משיעשו

(שם). הנצנים" בהם שם.111)שיראו פסחים,
(רש"י ).112) בשלו" שלא קטנים שהרי113)"תמרים

לגדול. רבי114)סופו של מעשה א. נג, ב . נב , שם
(עיי "ש 115)אילעא. "שיצין" העתיק  קורקוס  [ר"י 

שם). הארץ ' ב 'שבת (וראה שם בפסחים ונזכרו בדבריו).
התשובות  חלק  שם, פסחים הגאונים' ('אוצר המכבדות והם
('ערוך' התמרים תלויים שבהם האשכולות כלומר: ,(73 עמ '
אינו  הללו האילנות של קיומם שכל באופן מכבד). ערך
בשביל  אלא שהם, כמו לעולם שיישארו הכפניות, בשביל

המכבדות]. כלומר, פרי ,116)השיצין, אינם עתה שהרי 
לגדול. סופם אין וגם

.ËÈÔÈ‡117ÈtÓ ,˙ÈÚÈL ÏL L˜Â Ôz ÔÈÙBO ≈¿ƒ∆∆»«∆¿ƒƒƒ¿≈
‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ Èe‡ ‡e‰L118Ï‡ .119˙Ù‚a ÔÈ˜ÈqÓ ∆»¿«¬«¿≈»¬»«ƒƒ¿∆∆

˙ÈÚÈL ÏL ÔÈbÊe120. ¿«ƒ∆¿ƒƒ

בתבן 117) ושורפין נהנין מאימתי  מ "ז: פ "ט  בשביעית
הכ"ג), להלן (ראה שניה רביעה משתרד שביעית, של ובקש
(כסף ֿמשנה). אותם שורפין אין לכן שקודם משמע 

כנ"ל 118) שביעית קדושת עליהם חלה בהמה אוכלי  ואף 
לסחורה. ולא לאכלה, תורה: אמרה עליהם ואף  וט '. ה"ג,
לעוברי חששו שלא ספיחים, משום התבן על גזרו לא אבל
למעלה  ראה בהמה. באוכלי  ולא אדם באוכלי  אלא עבירה

וברדב "ז. שם, ובהערות ה"ד פ "ו 119)פ "ד שם תוספתא

שאין 120)הט "ז. כעצים, הם והרי  כלל, אוכל שאינם
שביעית. קדושת בהם

.ÎıÁÓ121‰˜q‰L122 ˙ÈÚÈL ÏL L˜e Ô˙a ∆¿»∆À¿»¿∆∆¿«∆¿ƒƒ
da ıÁÏ zÓ123ÎOa124 ‡e‰ eLÁ Ì„‡ Ì‡Â . À»ƒ¿…»¿»»¿ƒ»»»

ÌÈÁ‡ ÌÈc da e˜ÈqÈ ‡nL ;eÒ‡125È„k BÏÈLa »∆»«ƒ»¿»ƒ¬≈ƒƒ¿ƒ¿≈
.˙ÈÚÈL ˙Bt ÔÈ„ÈÒÙÓ e‡ˆÓÂ ,Û„B dÁÈ ‰È‰iL∆ƒ¿∆≈»≈¿ƒ¿¿«¿ƒƒ≈¿ƒƒ

מי "א.121) פ "ח  תבן 122)שם שורפין אין שהרי  בדיעבד,
(כסף ֿמשנה). כנ"ל שביעית, של בדיעבד.123)וקש

שישרפו  לחשוש ואין (שם), והקש התבן נשרפו כבר שהרי 
שמותר 124)עוד. וכלֿשכן כסחורה, שנראה אף ֿעלֿפי 

מן  בשכר, אפילו שמדובר כן ולמד ראב "ד. ועי ' בחינם,
ומסתבר  וכו', יסיקו שמא חשוב , אדם שאסרו הסיפא,

קורקוס ). (ר"י  כן יעשו לא אוכלי125)שבחינם כלומר,
לאדם  מלוגמא לעשות מותר בהמה מאוכלי  אבל אדם.

שווה. וביעורו הנאתו זה והרי  הי "א), (למעלה

.‡ÎÌÈfÏ ‰Óe˙a ÔÈznL ÔÈÈÚb‰Â ÔÈtÏw‰126 «¿ƒƒ¿««¿ƒƒ∆À»ƒƒ¿»«»ƒ
,ÌÈˆÚk Ô‰ È‰Â ,Ì‰ÈÏÚ ‰ÏÁ ˙ÈÚÈL ˙M„˜ ÔÈ‡ ≈¿À«¿ƒƒ»»¬≈∆«¬≈≈¿≈ƒ

‰ÚÈˆÏ ÔÈÈe‡ Ôk Ì‡ ‡l‡127Bw‰Â .128˙M„˜  ∆»ƒ≈¿ƒƒ¿ƒ»¿«¿À«
.ÂÈÏÚ ‰ÏÁ ˙ÈÚÈL¿ƒƒ»»»»

ה"י ֿיא.126) תרומות מהל' בפי "א תוספתא 127)ראה
לאבדם  אסור לצביעה, ראויים שהם שכיון הט "ז. שם
ב 'תוספתא  וראה בהם. להסיק  שרגילים אף ֿעלֿפי  בהסקה

ראש 128)כפשוטה'. והוא ה"ו. סוף  פ "ד שם 'ירושלמי '
מהל' ופ "ח  לו. (ברכות אותו אוכלים רך וכשהוא הדקל,

ה"ו). ברכות

.ÎBv‰129CB˙Ï Ô˙BÂ ˙ÈÚÈL ÏL ÔÈÏz «≈¿»ƒ∆¿ƒƒ¿≈¿
ÏÈLz‰130ÏÎÏ ÔÈzÓ el‡ È‰  ÔÓÚË ÏËa Ì‡ : ««¿ƒƒ»««¿»¬≈≈À»ƒ¿»

c131˙M„˜a Ì‰ ÔÈ„Ú  ÌÚË Ô‰a ‡L Ì‡Â ; »»¿ƒƒ¿«»∆««¬«ƒ≈ƒ¿À«
.˙ÈÚÈL¿ƒƒ

ה"ז.129) שם, ונתנו 130)תוספתא בשקיק  צררו כלומר,
התבשיל. כעצים.131)לתוך הם שהרי 

.‚ÎÔÈ‡132CB˙Ï ‡Ï ˙ÈÚÈL ÏL L˜Â Ôz ÔÈ˙B ≈¿ƒ∆∆»«∆¿ƒƒ…¿
ËÈh‰ CB˙Ï ‡ÏÂ k‰133Ô˙ Ì‡Â .134‰Ê È‰  ««¿…¿«ƒ¿ƒ»«¬≈∆

ÚÓk135epz .136e‰e˜Èq‰L137ÏL L˜e Ô˙a ƒ¿…»«∆ƒƒ¿∆∆¿«∆
ÔˆeÈ  ˙ÈÚÈL138„zMÓe .139È‡ˆBÓa ‰iL ‰ÚÈ ¿ƒƒ«ƒ∆≈≈¿ƒ»¿ƒ»¿»≈

ÔÈÙBOÂ ÔÈ‰ ˙ÈÚÈL140.˙ÈÚÈL ÏL Lwe Ôza ¿ƒƒ∆¡ƒ¿¿ƒ«∆∆¿«∆¿ƒƒ

הי "ח .132) פ "ה שם, ראוי133)תוספתא שהוא מפני 
בהי "ט . כנ"ל בהמה, נתן 134)למאכל אם אפילו משמע 

נתן  שאם משמע  אחרים", נתנוהו "אם שם: ובתוספתא הוא.
כפשוטה'). ('תוספתא התירו לא ֿ 135)בעצמו על ובטל

התירו  לא וב 'ירושלמי ' בהמה. מאכל מלהיות ידי ֿזה
פסק  ורבינו בטיט , וגבל הכר גבי  על ישן אלאֿאםֿכן

(רדב "ז). כן התנו שלא הנ"ל, תוספתא 136)כתוספתא
הי "ט . לעשות 137)שם, אסור לכתחילה שהרי  בדיעבד,

בהי "ט . כנ"ל כיון 138)כן, לחם, בו יאפו ולא כלומר,
שלא  לחם, בו ואפו עברו שאם ונראה באיסור. שהסיקוהו
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לרחוץ  מותר זה ומטעם לאכלו. ומותר כך, כל קנסוהו
שחממו  שהמים ה"כ), (למעלה באיסור שהוסק  במרחץ 
משנה'. 'כסף  ועי ' בתנור. שנאפה כלחם הם הרי  אותם

מ "ז.139) פ "ט  שנייה,140)שביעית רביעה שמשירדה
מהשנה  וקש ותבן הבהמות, לאכילת חדשים זרעים צמחו
קדושתם  ובטלה בהמה למאכל עומדים אינם שוב  הקודמת
מה  שתסרח  "מכיון : אמרו שם וב 'ירושלמי ' שמח '). ('אור

שבבית". מה הותר שבשדה,

ה'תשע"ט  כסלו  כ"ה שני יום 

   1 
מכר 1) ואם שביעית. בפירות סחורה עושין שאין יבאר

פירות  מוכרין אין ודין והמעות. הפירות דין מה מעט ,
בשביעית  חומר ודין לארץ  שנכנסו חו"ל פירות שביעית.
אם  שביעית דמי  ודין מתחללת. שביעית ואיך מבהקדש.
שביעית  בפירות העושין החמרים החוב . את מהם פורעין
ואם  בפונדיון, ככר מהנחתום הלוקח  האסורה. מלאכה

בטובה. ושלא בטובה שביעית פירות אוכלין

.‡˙ÈÚÈL ˙BÙa ‰BÁÒ ÔÈOBÚ ÔÈ‡2‰ˆ Ì‡Â . ≈ƒ¿»¿≈¿ƒƒ¿ƒ»»
ÎBÓ  ˙ÈÚÈL ˙BtÓ ËÚÓ kÓÏ3ÌÈÓc‰ Ô˙B‡Â . ƒ¿…¿«ƒ≈¿ƒƒ≈¿»«»ƒ

˙ÈÚÈL ˙BÙk Ô‰ È‰4ÏÎ‡Ó Ô‰a Á˜lÈÂ ,5ÏÎ‡ÈÂ ¬≈≈¿≈¿ƒƒ¿ƒ»«»∆«¬»¿≈»≈
˙ÈÚÈL ˙M„˜a6‡e‰ È‰ kÓp‰ Èt‰ B˙B‡Â ; ƒ¿À«¿ƒƒ¿«¿ƒ«ƒ¿»¬≈

.‰È‰Lk B˙M„˜aƒ¿À»¿∆»»

ולא 2) "לאכלה לאכלה". לכם הארץ  שבת "והיתה שנאמר:
סחורה.3)לסחורה". נקראת אינה מועטה שמכירה

שאין  אמרו הארץ  מעם שביעית פירות קניית ולעניין
שגם  משם, ולמדו סעודות. שלוש ממזון יותר ממנו לוקחים
מזון  הוא מותר, שהוא המעט  שיעור סחורה, באיסור כאן

סעודות. תהיה 4)שלוש קודש היא יובל "כי  שנאמר
[ויובל] שביעית אף  ואסור דמיו את תופס  קודש מה - לכם"

ואסורה. דמיה את ולא 6)לאדם.5)תופסת לאכלה
אחרים. לדברים

.Á˜BÏ ‰È‰È ‡Ï7‰„O ˙B˜È8ÎBÓe9ÚaˆÈ ‡ÏÂ . …ƒ¿∆≈««¿»∆≈¿…ƒ¿«
˙ÈÚÈL ÈtÏwÓ10‰BÁÒ ‰OBÚ ‰fL ÈtÓ ,ÎOa ƒ¿ƒ≈¿ƒƒ¿»»ƒ¿≈∆∆∆¿»

zÓ  È˙B‰Â ÏÎ‡Ï ˙B˜È Á˜Ï .˙ÈÚÈL ˙BÙa¿≈¿ƒƒ»«¿»∆¡…¿ƒÀ»
˙Bn‰ kÓÏ11ËwÏ Ì‡ ÔÎÂ .˙ÈÚÈL ÌÈÓc‰Â , ƒ¿…«»¿«»ƒ¿ƒƒ¿≈ƒƒ≈
BÓˆÚÏ ˙B˜È12Ba Ô‰Ó Á˜ÏÂ13 ÎÓe Bza Ôa B‡ ¿»¿«¿¿»«≈∆¿∆ƒ»«

zÓ ‰Ê È‰14.˙ÈÚÈL ÈÓc ÌÈÓc‰Â , ¬≈∆À»¿«»ƒ¿≈¿ƒƒ

לוקט .7) בור,8)היינו בשדה מאליהם שגדלו כלומר,
ספיחים. איסור בהם דעת 9)שאין על ילקוט  לא כלומר,

קדושת 10)למכור. עליהם שחלה לצביעה, הראויים
וניכרים 11)שביעית. למכור, דעת על לקח  לא שהרי 

אלא  מוכר ואינו מהם, אכל שהרי  לאכילה, שלקטם הדברים
שהותיר. למכור.12)מה דעת על שהתחיל 13)לא לפני 

למכרם. אסור עצמו שהוא באופן יקח 14)לאכלם, "שאם
שלעולם  בזה". חובה עליו אין ומכרו, אביו שאסף  ממה הבן

מוכר. עצמו כשהמלקט  אלא סחורה איסור אין

.‚ÔÈÎBnLk15Ô˙B‡ ÔÈÎBÓ ÔÈ‡  ˙ÈÚÈL ˙Bt ¿∆¿ƒ≈¿ƒƒ≈¿ƒ»

‰È‰È ‡lL È„k ,ÔÈÓa ‡ÏÂ Ï˜LÓa ‡ÏÂ ‰cÓa ‡Ï16 …¿ƒ»¿…¿ƒ¿»¿…¿ƒ¿»¿≈∆…ƒ¿∆
Ma ˙Bt ÁBÒkÎBnL ËÚÓ‰ ÎBÓ ‡l‡ .˙ÈÚÈ ¿≈≈«¿ƒƒ∆»≈«¿«∆≈

‰ÒÎ‡17˜Ù‰ ‡e‰L ÚÈ„B‰Ï ,18ÌÈÓc‰ Á˜BÏÂ «¿¿»¿ƒ«∆∆¿≈¿≈««»ƒ
.Á‡ ÏÎ‡ Ô‰a ˙B˜Ïƒ¿»∆…∆«≈

אֿב .15) בהלכות למעלה המבואר המותר, באופן
ייראה.16) שלא האומד.17)כלומר, לפי  כלומר,
זכה 18) אלא בהם כסוחר ואינו ההפקר מן בו  זכה כלומר,

מאכל  בדמיהם ולקנות למכרם רוצה ועתה לאכלם, בהם
אחר.

.„„‚B‡Â19˜eMa kÓÏ ˙ÈaÏ „‚‡‰Ï ÔkcL ÌÈc ¿≈¿»ƒ∆«¿»¿≈»≈««ƒƒ¿…«
˙ÈaÏ ‡È‰Ï ÔÈ„‚B‡L C„k ,‰ÒÎ‡20C„k ‡Ï , «¿¿»¿∆∆∆¿ƒ¿»ƒ««ƒ…¿∆∆

˜eMÏ ÔÈ„‚B‡L21ÌeˆÓˆa ÎBÓk ‰È‰È ‡lL È„k ,22. ∆¿ƒ«¿≈∆…ƒ¿∆¿≈¿ƒ¿
„‚‡È ‡Ï  ˜eMÏ ‡l‡ „‚‡‰Ï Ôkc ÔÈ‡L ÌÈ„e¿»ƒ∆≈«¿»¿≈»≈∆»«…∆¡…

.Ô˙B‡»

אוגדין 19) בבית לאגוד שדרכו "את שאמרו: הלל כבית
האגד  כדרך אלא הותר שלא רבינו ומפרש בשוק . אותו
כיוון  לשוק , שאוגד כדרך גם מתיר והראב "ד שבבית.

לבית. גם לאגוד בו.20)שדרכו מדקדקים שאין
בו.21) שבשוק ,22)שמדקדקים כאגד אוגדו אם כלומר,

אכסרה. ולא בצמצום למכור כעומד נראה זה הרי  בדקדוק ,

.‰eÈ‰È ‡Ï  ı‡Ï eÒÎpL ı‡Ï ‰ˆeÁ ˙Bt≈»»»∆∆ƒ¿¿»»∆…ƒ¿
˙BÙk ‡l‡ ,ÔÈÓa B‡ Ï˜LÓa B‡ ‰cÓa ÌÈkÓƒ¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»∆»¿≈

‰ÒÎ‡ ı‡‰23ı‡Ï ‰ˆeÁÓ Ì‰L ÔÈk eÈ‰ Ì‡Â . »»∆«¿¿»¿ƒ»ƒ»ƒ∆≈ƒ»»»∆
.zÓ À»

ואומר 23) לארץ , מחוץ  הם שהפירות מבחין אינו שהרואה
שביעית. בפירות סוחר שהלה

.ÂLc˜‰‰ ˙‡ ‰„Bt‰L :Lc˜‰aÓ ˙ÈÚÈMa ÓÁ…∆«¿ƒƒƒ¿∆¿≈∆«∆∆«∆¿≈
;ÂÈzÁz ÌÈÓc‰ eOÙzÈÂ ÔÈlÁÏ Lc˜‰ ‡ˆÈ »»∆¿≈¿Àƒ¿ƒ»¿«»ƒ«¿»
 ˙ÈÚÈL ˙Bt ÎBn‰ ‡l‡ ,Ôk dÈ‡ ˙ÈÚÈM‰Â¿«¿ƒƒ≈»≈∆»«≈≈¿ƒƒ
ÔÓˆÚ ˙Bt‰Â ,˙ÈÚÈL ˙BÙk eOÚÈÂ ÌÈÓc‰ eOÙzÈƒ»¿«»ƒ¿≈»¿≈¿ƒƒ¿«≈«¿»

ÌÈL ‡L ˙BÙk eOÚÂ eÏlÁ˙ ‡Ï24:da Ó‡pL . …ƒ¿«¿¿«¬¿≈¿»»ƒ∆∆¡«»
L„˜ ˙‡˜pL ÈÙÏe ;ÌÏBÚÏ ‡‰z d˙ÈÂ‰a  ‰È‰zƒ¿∆«¬»»»¿≈¿»¿ƒ∆ƒ¿≈…∆
Ot˙ ÔBÁ‡‰ :ÓB‡ ˙‡ˆÓ .‰ÈÓc ˙OÙBz ∆∆»∆»ƒ¿≈»≈»«¬ƒ¿»

.‰È‰L BÓk ‡e‰ BÓˆÚ Èt‰Â ,˙ÈÚÈMa«¿ƒƒ¿«¿ƒ«¿¿∆»»

השנים.24) שאר של כפירות חולין נעשו לא כלומר,

.Ê Oa Ô‰ÈÓ„ B‡ ˙ÈÚÈL ˙BÙa Á˜Ï ?„ˆÈk≈«»«¿≈¿ƒƒƒ¿≈∆»»
˙Bt‰ Ô˙B‡k Oa‰ ‰OÚ25˙BÙk BÏÎB‡Â , «¬»«»»¿»«≈¿¿¿≈

.˙ÈÚÈM‰ eÚa ˙ÚLa Ô˙B‡ ÚÏ CÈˆÂ ,˙ÈÚÈL¿ƒƒ¿»ƒ¿»≈»ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ
Oa‰ ‡ˆÈ  ÌÈ‚c ÂÈÓ„a B‡ Oa B˙B‡a Á˜Ï26 »«¿»»¿»»»ƒ»»«»»

e‡ˆÈ  ÔÓL Ô‰ÈÓ„a B‡ ÌÈ‚ca Á˜Ï .ÌÈ‚c‰ eOt˙Â¿ƒ¿¿«»ƒ»««»ƒƒ¿≈∆∆∆»¿
ÌÈ‚„27 Lc ÂÈÓ„a B‡ ÔÓMa Á˜Ï .ÔÓL Ot˙Â »ƒ¿ƒ¿«∆∆»««∆∆¿»»¿«

˙Bt‰ ÚÏ CÈˆÂ .Lc Ot˙Â ÔÓL ‡ˆÈ»»∆∆¿ƒ¿«¿«¿»ƒ¿«≈«≈
ÔÈÚnL C„k ,ÔBÁ‡‰ Lc‰ ÌÚ ˙BBL‡‰»ƒƒ«¿«»«¬¿∆∆∆¿«¬ƒ
‡ÏÂ ‡Ó‚eÏÓ Ì‰ÈMÓ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â .˙ÈÚÈL ˙Bt≈¿ƒƒ¿≈ƒƒ¿≈∆¿¿»¿…

.˙ÈÚÈL ˙Bt ‡Lk ,Ô˙B‡ ÔÈ„ÈÒÙÓ«¿ƒƒ»ƒ¿»≈¿ƒƒ
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קעז                 
         

כדמיהם.25) דמיהם.27)לחולין.26)או או

.Á˙ÈÚÈL ÔÈ‡28ÁwÓ Cc ÏÚ ‡l‡ ˙ÏlÁ˙Ó29. ≈¿ƒƒƒ¿«∆∆∆»«∆∆ƒ»
ÈÙa Ï‡ ;ÔBL‡ ÈÙa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿ƒƒ¬»ƒ¿ƒ

ÈL30.ÏelÁ Cc ÔÈa ÁwÓ Cc ÔÈa ÏlÁ˙Ó  ≈ƒƒ¿«≈≈∆∆ƒ»≈∆∆ƒ

עצמם.28) שביעית פירות ממה 29)כלומר, כן למדו
תמכרו  "וכי  לפסוק  ויובל שביעית פרשת התורה שהסמיכה
מכר. דרך אלא מתחללים אינם כי  להורות ממכר"

שביעית.30) בדמי 

.Ë˙ÈL Á˜Ïp‰ Èt ÔÈÏlÁnLÎe31ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡  ¿∆¿«¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»≈ƒ≈¿«¿ƒ
ÌÁÈpÈ ‡nL ,ÌÈiÁ ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ÏÚ B˙B‡32 «¿≈»«»»«ƒ∆»«ƒ≈

ÌÈ„Ú Ì‰Ó Ïc‚ÈÂ33˙ÈÚÈL ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â . ƒ«≈≈∆¬»ƒ¿≈»ƒ«¿ƒƒ
dÓˆÚ34ÌÈËeÁM‰ ÏÚ ˙Bt‰ Ô˙B‡ ÔÈÏlÁÓ Ï‡ .35. «¿»¬»¿«¿ƒ»«≈««¿ƒ

שני .31) פרי  הביעור.32)כלומר, בשעת יבערם ולא
קנה 33) לא חילל שאם רבינו, כתב  שם שני  מעשר בהלכות

ונראה  שביעית. לעניין כאן הדין שהוא ופשוט  מעשר.
הפקר". דין בית "הפקר מכח  הקדושה הפקיעו שחכמים

על 34) אותו מחללים שאין שני , בפרי  אמרו אם [כלומר:
על  נשארה והקדושה מחולל, אינו בדיעבד ואף  חיה, בהמה
הפקיעו  פעולות: שתי  כאן עשו שחכמים ונמצא השני , הפרי 
מן  שהרי  הפרי , על הקדושה והטילו מהבהמה, הקדושה
ראשון, בפרי  שכן מכל - הבהמה ונכנסה הפרי  יצא הדין
שום  נתפסה לא שוודאי  מקדושתו, לעולם יוצא שאינו
בפעולה  אלא צורך כאן אין שהרי  החיה, הבהמה על קדושה

מהבהמה]. הקדושה הפקעת והיא: שלא 35)אחת, כיוון
הנ"ל. החשש כאן שייך

.ÈBÁ‰ ˙‡ Ì‰Ó ÔÈÚBt ÔÈ‡  ˙ÈÚÈL ÈÓc36ÔÈ‡Â , ¿≈¿ƒƒ≈¿ƒ≈∆∆«¿≈
Ô‰Ó ÔÈÓlLÓ ÔÈ‡Â ,˙eÈLBL Ô‰a ÔÈOBÚƒ»∆¿ƒ¿≈¿«¿ƒ≈∆

ÔÈÏeÓ‚z37˙Èa ÌÈiÚÏ ‰˜„ˆ Ô‰Ó ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡Â , «¿ƒ¿≈¿ƒ≈∆¿»»«¬ƒƒ¿≈
˙Òk‰38˙eÏÈÓb ÏL ÌÈc Ô‰Ó ÔÈÁlLÓ Ï‡ ; «¿∆∆¬»¿«¿ƒ≈∆¿»ƒ∆¿ƒ

ÚÈ„B‰Ï CÈˆÂ .ÌÈ„ÒÁ39Ì‰Ó ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ ÔÎÂ . ¬»ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿≈≈¿ƒ≈∆
‰‡ÓË ‰Ó‰e ˙BÚ˜˜Â ÌÈ„Ú40ÏÎ‡È  Á˜Ï Ì‡Â . ¬»ƒ¿«¿»¿≈»¿≈»¿ƒ»«…«

ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡Â .ÈL OÚÓa ‰OBÚL C„k ,Ôc‚k¿∆¿»¿∆∆∆∆¿«¬≈≈ƒ¿≈¿ƒƒ
ÌÈÊ Èp˜ Ô‰Ó41.˙BÓL‡Â ˙B‡hÁÂ ˙B„ÏBÈÂ ˙BÊÂ ≈∆ƒ≈»ƒ¿»¿¿¿«»«¬»

Ôc‚k ÏÎ‡È  ‡È‰ Ì‡Â42˙BBÚÂ ÌÈÏk ÌÈÎÒ ÔÈ‡Â . ¿ƒ≈ƒ…«¿∆¿»¿≈»ƒ≈ƒ¿
˙ÈÚÈL ÏL ÔÓLa43.Ôc‚k ÏÎ‡È  CÒ Ì‡Â . ¿∆∆∆¿ƒƒ¿ƒ»…«¿∆¿»

סחורה.36) בהם כעושה הוא כלומר,37)שהרי 
חבירו. לו שעשה טובה עבור ותגמול אין 38)תשלום

בבית  לעניים שהתחייב  מה עבור השביעית דמי  את נותנים
מן  שהרי  שביעית, בדמי  חובו כפורע  שזה כיוון הכנסת,

חולין. מעות לשלם התחייב  המתנה,39)הסתם למקבל
יחזיק  שלא כדי  ועוד, שביעית. קדושת בפירות שינהג  כדי 

זה. עבור ביותר טובה שביעית 40)לו בדמי  לוקחים שאין
מאכל. דבר יונה 41)אלא בני  שני  או תורים שתי  "הם

כפרה". מחוסרי  אלו בהם מממונו 42)שחייבים "שיוציא
פירות  בלבד פירות, בו ויקנה ההוא הדבר שווה שהוא מה

שביעית". בקדושת ויאכלם ניתנה 43)שביעית שלא
בלבד. האדם לסיכת אלא שביעית

.‡ÈÔ‰Ó ÔÈ˙B ÔÈ‡44ÔlaÏ ‡Ï45‡ÏÂ tqÏ ‡ÏÂ ≈¿ƒ≈∆…««»¿…««»¿…
ÔÈn‡‰ ‡LÏ ‡ÏÂ ÔtqÏ46ÈÓÏ ‡e‰ Ô˙B Ï‡ ; ««»¿…ƒ¿»»À»ƒ¬»≈¿ƒ

ÔzÏ zÓe .ÌÈÓ B˙B˜L‰Ï Ba‰ ÔÓ ÌÈÓ ‰ÏBcL∆∆«ƒƒ«¿«¿«ƒÀ»ƒ≈
ÌpÁ ˙zÓ ÔÈn‡Ï Ô‰ÈÓcÓ B‡ ˙ÈÚÈL ˙BtÓ47. ƒ≈¿ƒƒƒ¿≈∆»À»ƒ«¿«ƒ»

שביעית.44) המרחץ ".45)מדמי  קונים 46)"בעל שאין
מאכל. דבר אלא וצריך 47)בהם חסד. כגמילות זה שהרי 

יכירו  שהאומנין פי  על ואף  שביעית. של שהדמים להודיעם
ושלא  בטובה שביעית פירות אוכלין הרי  כך, עבור טובה לו

בטובה.

.È˜È ÈÏ ËwÏÂ ‰Ê q‡ EÏ ‡‰ :ÏÚBtÏ ÓB‡‰48 »≈«≈≈¿ƒ»∆¿«≈ƒ»»
˙ÈÚÈL ÈÓ„k BÈ‡Â ,zÓ BÎO  ÌBi‰49‡l‡ , «¿»À»¿≈ƒ¿≈¿ƒƒ∆»

‰ˆiM ‰Ó ÏÎa B‡ÈˆBÓ50˙BÈ‰Ï ÏÚBt‰ eÒ˜ ‡ÏÂ . ƒ¿»«∆ƒ¿∆¿…»¿«≈ƒ¿
˙ÈÚÈL ÈÓ„k BÎO51Ba ÈÏ ËwÏ :BÏ Ó‡ Ì‡Â .52 ¿»ƒ¿≈¿ƒƒ¿ƒ»««≈ƒ

˙ÈÚÈL ÈÓ„k ‰Ê È‰  ˜È ÌBi‰53B‡ÈˆBÓ BÈ‡Â , «»»¬≈∆ƒ¿≈¿ƒƒ¿≈ƒ
.˙ÈÚÈL ˙BÙk ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡a ‡l‡∆»«¬ƒ»¿ƒ»¿≈¿ƒƒ

ספיחין.48) מטעם אסור שאינו ובאופן שביעית, של ירק 
כלומר,49) רגלו", "שכר אלא אינו טרחתו שהאיסר שכר

הירק . את שאין 50)ללקט  לפי  ושתייה, באכילה רק  ולא
שביעית. קדושת כבהלכה 51)בו בחמרים שקנסו כדרך

לי53)באיסר.52)הסמוכה. תן לו כאומר זה "שהרי 
שביעית". פירות כמוכר זה והרי  ירק , זה בדינר

.‚È˙Î‡ÏÓ ˙ÈÚÈL ˙BÙa ÌÈOBÚ‰ ÌÈnÁ‰««»ƒ»ƒ¿≈¿ƒƒ¿∆∆
È‡cÓ ˙BÈ e‡È‰L ÔB‚k ,‰eÒ‡‰ ˙ÈÚÈL54È‰  ¿ƒƒ»¬»¿∆≈ƒ≈ƒ«¬≈

˙ÈÚÈL ÈÓ„k ÔÎO55ÈtÓe .Ì‰Ï Ò˜ ‰Ê „Â . ¿»»ƒ¿≈¿ƒƒ¿»»∆¿»»∆ƒ¿≈
?ÏÚBt‰ ÎOa eÒ˜ ‡ÏÂ ÌÈnÁ‰ ÎOa eÒ˜ ‰Ó»»¿ƒ¿«««»ƒ¿…»¿ƒ¿««≈

ÂÈiÁ È„k ÌeMÓ ,Ba eÒ˜ ‡Ï ËÚÓ BÎOL ÈtÓ56. ƒ¿≈∆¿»¿«…»¿ƒ¿≈«»

יין.54) כדי  עשר וחמשה שמן כדי  מחמשה יותר כלומר,
לי55) ולקטו פלוני  סך לכם הא להם: אמר אפילו כלומר,

כדמי שכרו אין פועל אצל שכזה שבאופן היום, ירק 
כדי56)שביעית. אלא אינו הפועל של ששכרו כלומר,

ביותר. גדול החמרים של שכרם אבל חייו,

.„ÈBÏ Ó‡Â ,ÔBÈceÙa kk ÌBzÁp‰ ÔÓ Á˜Bl‰«≈«ƒ««¿ƒ»¿¿¿¿»«
‰„O ˙B˜È ËwÏ‡Lk :‰ÁÈ˜Ï ˙ÚLa57EÏ ‡È‡ ƒ¿«¿ƒ»¿∆¬«≈«¿»∆»ƒ¿

Ba58˙BÙk ‡e‰ È‰ kk‰ B˙B‡Â ,zÓ ‰Ê È‰ ¬≈∆À»¿«ƒ»¬≈¿≈
˙ÈÚÈL59Ì˙Ò epnÓ Á˜Ï Ì‡Â .60BÏ ÌlLÈ ‡Ï  ¿ƒƒ¿ƒ»«ƒ∆¿»…¿«≈

˙ÈÚÈL ÈÓcÓ61Ô‰Ó BÁ ÔÈÚBt ÔÈ‡L ,62. ƒ¿≈¿ƒƒ∆≈¿ƒ≈∆

בפירות 57) שאפילו "ירקות", כתב  וכאן שביעית. של
מותר. עצמם, חליפי59)בכיכר.58)שביעית הוא שהרי 

ששניהם  הירושלמי , פי  על פירש שם והר"ש שביעית.
חינם. מתנות לזה זה בשעת 60)נותנים לו לומר מבלי 

כנ"ל. בו", לך "אביא מפירות 61)לקיחה שכן וכל
עצמן. מעות,62)שביעית לו נתחייב  סתם, שלקח  שכיוון

בהן. חובו פורע  נמצא שביעית, דמי  לו וכשנותן

.ÂË‰BËa ˙ÈÚÈL ˙Bt ÔÈÏÎB‡63‰BËa ‡lLÂ64. ¿ƒ≈¿ƒƒ¿»¿∆…¿»
‰OÚL BÓk ˙ÈÚÈL ˙Bt BÏ ÔziL ?„ˆÈk ‰BËa¿»≈«∆ƒ≈≈¿ƒƒ¿∆»»
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Ô˙pL ‰BË BnÚÈÓk ÏÎ‡Ï B˙p‚Ï BÒÈÎiL B‡ ,BÏ ƒ»∆»«∆«¿ƒ¿ƒ»∆¡…¿ƒ
˙ÈÚÈL ˙Bt BÏ e˙pL ÈÓe .‰BË BÏ ‰OÚL∆»»»ƒ∆»¿≈¿ƒƒ

‰MÈa BÏ eÏÙpL B‡ ‰zÓa65ÌÏÎB‡ ‰Ê È‰  ¿«»»∆»¿ƒÀ»¬≈∆¿»
ÔÓ BÓˆÚa ‡e‰ Ô˙B‡ ÛÒB‡L ˙Bt ÏÎB‡L C„k¿∆∆∆≈≈∆≈»¿«¿ƒ

‰„O‰66. «»∆

עבור 63) טובה לו שיכיר פי  על אף  כן לעשות ומותר
שביעית. בפירות סחורה נקראת זו שאין לו, שנתן הפירות

דבית 64) אליבא יהודה ר' מדברי  להוציא בזה השמיענו
אלא אוכלין שאין לשדה הלל להיכנס  יתרגל שלא בטובה,

לכך. לחשוש שאין השמיענו - מדעתו שלא חבירו
במתנה.65) לו שנתנו חושב  שם:66)והרואה במשנה

בפירוש  רבינו וכתב  לאוכליהן", יינתנו אומר אליעזר "רבי 
אוכלים  שאין שמאי  כבית סובר אליעזר שר' שם, המשנה
לאוכליהן", "יינתנו אמר: ולפיכך בטובה, שביעית פירות
בטובה" אוכל שיהיה מפני  באכילתן לבדו יתייחד ש"לא
החולקים  חכמים וגם לו), שנתנם למי  טובה יחזיק  (כלומר,
כבית  פוסקים שאנו מה לפי  אבל שיטתו, לפי  לו אמרו עליו
שאוכל  כדרך אוכלם בטובה, שביעית פירות שאוכלים הלל

השדה. מן בעצמו הוא אותם שאוסף  פירות

ה'תשע"ט  כסלו  כ"ו  שלישי יום 

   1 
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

.‡˙Bt2ÔÓÊ Ïk ‡l‡ Ô‰Ó ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡  ˙ÈÚÈL ≈¿ƒƒ≈¿ƒ≈∆∆»»¿«
ÔÈn‰ B˙B‡L3EzÓ‰ÏÂ :Ó‡pL .‰„Oa ÈeˆÓ ∆«ƒ»«»∆∆∆¡«¿ƒ¿∆¿¿

Ïk ;ÏÎ‡Ï d˙‡ez ÏÎ ‰È‰z Eˆ‡a L‡ ‰iÁÏÂ¿««»¬∆¿«¿∆ƒ¿∆»¿»»∆¡…»
ÏÎB‡ ‰z‡  ‰„O‰ ÔÓ ‰Ê ÔÈnÓ ˙ÏÎB‡ ‰iÁL ÔÓÊ4 ¿«∆«»∆∆ƒƒ∆ƒ«»∆«»≈
ÚÏ iÁ  ‰„O‰ ÔÓ ‰iÁÏ ‰Ïk ;˙ÈaaM ‰nÓƒ«∆««ƒ»»¿«»ƒ«»∆«»¿«≈

eÚa e‰ÊÂ .˙Èa‰ ÔÓ ÔÈn‰ B˙B‡5.˙ÈÚÈL ˙Bt 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  שאף ֿעלֿפי  (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 ואף ֿעלֿפי ֿכן 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

.˙B‚B‚ BÏ eÈ‰L È‰ ?„ˆÈk6CB˙a ˙ÈÚÈL ≈«¬≈∆»¿¿¿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‡ ÚÓ ‡l‡ ,˙ÈaaL Ô˙B‡Ó8. ≈»∆««ƒ∆»¿«≈»

מיובשות.6) שזמנם 7)תאנים יא, הלכה להלן ראה
הסמוכה.8)בחנוכה. כבהלכה

.‚eÈ‰9ÔÈaÓ ˙Bt BÏ10LÏL ÔBÊÓ Ô˜lÁÓ  »≈¿Àƒ¿«¿»¿»
„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ˙BcÚÒ11eÚa‰ Á‡ ÏÎ‡Ï eÒ‡Â . ¿À¿»∆»¿∆»¿»∆¡…«««ƒ

ÌÈÈLÚÏ ÔÈa ÌÈiÚÏ ÔÈa12ÔÈÏÎB‡ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â . ≈»¬ƒƒ≈»¬ƒƒ¿ƒ…»»¿ƒ
L‡a ÛBO  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 ולפי ֿזה 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,
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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

בכסף ֿמשנה. וראה כפשוטה),

.„eÈ‰14ÔÓ ÌÈÚ‰ eÏÎÂ ,˙ÈÚÈL ÏL ÔÈ˜enˆ BÏ »ƒƒ∆¿ƒƒ¿»»¬»ƒƒ
˜Ù‰ Ô‰L ÌÈÒct‰Â ˙Bpb‰ ÔÓ ‰„O‰15ÏÚ Û‡ , «»∆ƒ«ƒ¿««¿≈ƒ∆≈∆¿≈««

ÈtBÈ‡  ˙BˆÁ‰ CB˙aL ÌÈÙba ÌÈÚ LÈ ÔÈ„ÚL ƒ∆¬«ƒ≈¬»ƒ«¿»ƒ∆¿«¬≈≈
ÈÙÏ ,ˆÁaL el‡ ÌÈÚ ÈtÓ ÔÈ˜env‰ ÔÓ ÏÎB‡≈ƒ«ƒƒƒ¿≈¬»ƒ≈∆∆»≈¿ƒ

‰iÁÏ ÔÈÈeˆÓ ÔÈ‡L16ÌÈL˜ ÌÈÚ LÈ Ì‡ Ï‡ .17 ∆≈»¿ƒ««»¬»ƒ≈¬»ƒ»ƒ
‰Ê È‰  ‰M‰ ÛBÒa ‡l‡ ÔÈÓ‚ ÔÈ‡L ,˙BÈa¿≈∆≈»ƒ¿»ƒ∆»¿«»»¬≈∆

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÏÈLa 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

.‰ÔÏÈ‡19‰Ma ÌÈÓÚt ÈzL ˙Bt ‰OBÚL20eÈ‰Â , ƒ»∆∆≈¿≈¿»ƒ«»»¿»
ÔÓÊ Ïk Ô‰Ó ÏÎB‡ ‰Ê È‰  ˙BBL‡‰ ÂÈ˙BtÓ BÏƒ≈»»ƒ¬≈∆≈≈∆»¿«
ÔÈn‰ B˙B‡Ó È‰L ;‰„Oa ˙BÈeˆÓ ˙BiL ˙BtL∆≈¿ƒ¿«»∆∆¬≈≈«ƒ

ÌÈÏÎB‡ ÔÈ‡  Â˙q‰ ˙Bt Ï‡ .‰„Oa21,ÔÏÈLa «»∆¬»≈«¿»≈¿ƒƒ¿ƒ»
.˙Á‡ ‰L ÏL ˙BÙÏ 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

.ÂLBk‰22ÌÈLk ‰LÏL23Ïk  ˙Á‡ ˙ÈÁa «≈¿»¿»ƒ¿»ƒ««…
˙ÈÁ‰ ÔÓ BÈÓ ÚÈ ‰„O‰ ÔÓ BÈÓ ‰ÏkL24Ì‡Â . ∆»»ƒƒ«»∆¿«≈ƒƒ∆»ƒ¿ƒ

ÏÈÁ˙‰25ÚÓk Ïk‰ È‰  da26ÌLÎe .27ÚnL ƒ¿ƒ»¬≈«…ƒ¿…»¿≈∆¿«≈
BÈ‡Â ,˙Èa‰ ÔÓ ‰Ó‰a ÈÏÎ‡ ÚÓ Ck ,Ì„‡ ÈÏÎ‡»¿≈»»»¿«≈»¿≈¿≈»ƒ««ƒ¿≈
.‰„O‰ ÔÓ ÔÈn‰ B˙B‡ ‰Ïk Ì‡ ‰Ó‰aÏ ÔÏÈÎ‡Ó«¬ƒ»«¿≈»ƒ»»«ƒƒ«»∆

ורבי22) 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 ואף ֿעלֿפי 
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,

.ÊÌLÎe28˙‡ ÔÈÚÓ Ck ,˙Bt‰ ˙‡ ÔÈÚnL ¿≈∆¿«¬ƒ∆«≈»¿«¬ƒ∆
ÌÈÓc‰29˙ÈÚÈL 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.ÔÚÏ iÁ  »∆«»¿«¬»

ומאכל 28) אדם מאכל שהוא "כל א: משנה בפ "ז שם
ביעור  לו יש שביעית, ולדמיו שביעית לו יש וכו', בהמה

(כסף ֿמשנה). 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 

.Á‰B˜ ?‰OBÚ „ˆÈk32ÔBÊÓ Ô˜lÁÓe ˙BÏÎ‡Ó Ô‰a ≈«∆∆»∆«¬»¿«¿»¿
„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)

.ËLÏL35dlk ‰„e‰È ı‡ :eÚaÏ ˙Bˆ‡36‰‰ , »¬»«ƒ∆∆¿»À»»»
Ôci‰ Ú .˙Á‡ ı‡  ˜ÓÚ‰Â ‰ÏÙM‰Â37,Blk ¿«¿≈»¿»≈∆∆∆««≈∆««¿≈À

Ìi‰ „Ú ÔBBÁ ˙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‡  ‡ÈË39 ¿∆¿»∆∆««¿¿ƒ¿»««¿««
daL ÔBÁ‡‰ ‰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

.ÈÔ‰Ó ÏÎB‡  ‰„e‰È ı‡a ˙Bt BÏ eÈ‰ ?„ˆÈk≈«»≈¿∆∆¿»≈≈∆
‰„e‰È ı‡ ÏÎa ÔÈn‰ B˙B‡Ó LiL ÔÓÊ Ïk41dlk42. »¿«∆≈≈«ƒ¿»∆∆¿»À»

ÏÈÏb ˙Bt BÏ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ43.Ôci‰ Úa ÔÎÂ , ¿≈ƒ»≈»ƒ¿≈¿≈∆««¿≈

יב .41) הלכה להלן ראה יהודה, בארץ  אפילו 42)שגדלו
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וראה  השדה. מן המין כלה כבר הארץ  חלקי  משני  אם
המשנה. כנ"ל.43)בפירוש בגליל, שגדלו

.‡ÈLÏLÂ44ı‡k ˙BeLÁ Ôlk  el‡ ˙Bˆ‡ ¿»¬»≈À»¬¿∆∆
˙Á‡45ÔÈÏÎB‡Â .ÌÈÓzÏÂ ÌÈ˙ÈfÏÂ ÔÈeÁÏ46 ««∆»ƒ¿«≈ƒ¿«¿»ƒ¿¿ƒ

ÚˆaL ÔBÁ‡‰ ‰ÏÎiL „Ú ÌÈÓza47‡e‰ È˙ÓÈ‡Â . «¿»ƒ«∆ƒ¿∆»«¬∆¿…«¿≈»«
ÌÈet‰ „Ú ?‰Ïk48˙ˆÚ‰ „Ú ÌÈ˙Èfa ÔÈÏÎB‡Â .49, »∆««ƒ¿¿ƒ«≈ƒ«»¬∆∆

ÌÈÚe50˙ÈÚÈL È‡ˆBÓ ÏL ÁÒt‰ „Ú 51, «¬»ƒ««∆«∆»≈¿ƒƒ
‰kÁ‰ „Ú  ˙B‚Bbe52. «¿»««¬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 אף ֿעלֿפי 
יוצאה  אחת שבארץ  חיה שאין שאף ֿעלֿפי  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 אף ֿעלֿפי  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: מוצאי52)שנכתבו של

כנ"ל. שביעית,

.ÈCÈÏBn‰53ÌB˜ÓÏ eÏkL ÌB˜nÓ ˙ÈÚÈL ˙Bt «ƒ≈¿ƒƒƒ»∆»¿»
iÁ  eÏkL ÌB˜ÓÏ eÏk ‡lL ÌB˜nÓ B‡ ,eÏk ‡lL∆…»ƒ»∆…»¿»∆»«»

ÚÏ54‡ˆiL ÌB˜Ó ÈÓÁ ÂÈÏÚ ÔÈ˙BpL ÈÙÏ , ¿«≈¿ƒ∆¿ƒ»»À¿≈»∆»»
ÌMÓ55ÌLÏ CÏ‰L ÌB˜Ó ÈÓÁÂ56˙BÙe .57ı‡‰ ƒ»¿À¿≈»∆»«¿»≈»»∆

‡ÏÂ ,ÔÓB˜Óa ÌÈÚa˙Ó  ı‡Ï ‰ˆeÁÏ e‡ˆiL∆»¿¿»»»∆ƒ¿«¬ƒƒ¿»¿…
.ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ÌÈÚÈ«¬ƒ≈ƒ»¿»

נ:53) שם יהודה.54)משנה כרבי  ולא כתנאֿקמא שם,
לחזור.55) דעתו שאין מפני56)אף ֿעלֿפי  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 

.‚ÈÏÏk58ÏÎ‡Ó ‡e‰L Ïk :˙ÈÚÈMa eÓ‡ ÏB„b ¿»»»¿«¿ƒƒ…∆«¬«
BÈ‡ Ì‡ ,ÔÈÚBv‰ ÔÈnÓ B‡ ‰Ó‰a ÏÎ‡Ó B‡ Ì„‡»»«¬«¿≈»ƒƒ«¿ƒƒ≈
eÚaa iÁÂ ,˙ÈÚÈL ÂÈÓ„Ïe BÏ LÈ  ı‡a Ìi˜˙Óƒ¿«≈»»∆≈¿»»¿ƒƒ¿«»«ƒ
‰pcc‰ ÈÏÚÂ ‰ËBM‰ Ûel‰ ÈÏÚ ÔB‚k .ÂÈÓ„Â ‡e‰59 ¿»»¿¬≈««∆«¬≈««¿«»

ÔÈcc‰Â ÌÈÁBÁ‰ ÔB‚Îe ,Ì„‡ ÏÎ‡Ó ÔÈLÏÚ‰Â¿»À¿ƒ≈…∆»»¿«ƒ¿««¿»ƒ
.ÔÈÚBv‰ 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 ˙ÈÚÈL BÏ LiL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÚBv‰ ÔÈ ƒƒ«¿ƒ««ƒ∆≈¿ƒƒ¿»»

È‰L ,Ì‰ÈÓ„Ï ‡ÏÂ eÚa Ì‰Ï ÔÈ‡  ˙ÈÚÈL¿ƒƒ≈»∆ƒ¿…ƒ¿≈∆∆¬≈
ı‡a Ìi˜˙Ó61L‡ „Ú Ba ÔÈÚBˆÂ 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
כרבי62) ולא כחכמים השנה", ראש "אחר לומר: צריך

(חזוןֿאיש). מאיר

.„ÈÏÎÂ63ÏÎ‡ÓÏ ‡ÏÂ Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ‡Ï „ÁÈÓ BÈ‡L ¿…∆≈¿À»…¿«¬«»»¿…¿«¬«
ÌÈˆÚÏ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÈÚBv‰ ÔÈnÓ BÈ‡Â ‰Ó‰a64 ¿≈»¿≈ƒƒ«¿ƒƒ¿≈¿≈ƒ

eÚa Ì‰Ï ÔÈ‡ Ï‡ ,˙ÈÚÈL 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‰ ÈwÚ 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 שהרי65)בהם

לבער  נצטוינו ולא בארצך", אשר ולחיה "ולבהמתך נאמר:
לבהמה. הראוי  את אבל 66)אלא ביעור, לענין זה וכל

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

.ÂËÈtÏ˜69ıp‰Â ÔBn70ÌÈÊB‚‡ ÈtÏ˜ ,BlL71 ¿ƒ≈ƒ¿«≈∆¿ƒ≈¡ƒ
ÔÈÈÚb‰Â72˙ÈÚÈL Ì‰ÈÓ„ÏÂ ˙ÈÚÈL Ì‰Ï LÈ 73, ¿««¿ƒƒ≈»∆¿ƒƒ¿ƒ¿≈∆¿ƒƒ

eÚa Ì‰Ï ÔÈ‡ Ï‡74ÌÈ„Ê ÈÏeÏ .Ì‰ÈÓ„Ï ‡ÏÂ75 ¬»≈»∆ƒ¿…ƒ¿≈∆¿≈¿»ƒ
˙ÈÚÈL Ì‰ÈÓ„ÏÂ Ì‰Ï LÈ  ÌÈeÁ‰Â76eÚe77. ¿∆»ƒ≈»∆¿ƒ¿≈∆¿ƒƒƒ

‰Ëa‰Â ‰Ï‡‰ ÈÏeÏ78ÔÈ„Ë‡‰Â79Ô‰Ï LÈ  ¿≈»≈»¿«»¿»¿»¬»ƒ≈»∆
˙ÈÚÈL Ô‰ÈÓ„ÏÂ80Ì‰Ï ÔÈ‡ Ï‡ ,81eÚa82Ï‡ ; ¿ƒ¿≈∆¿ƒƒ¬»≈»∆ƒ¬»

eÚa LÈ Ô‰lL ÌÈÏÚÏ83. ∆»ƒ∆»∆≈ƒ

ג.69) משנה הירוקה 71)הפרח .70)שם, הקליפה היינו
כעצים  היא הרי  הקשה, הקליפה אבל לצביעה, שראויה

אין 72)(רדב "ז). שהרי  אגוזים של ולא פירות, שאר של
(כסף ֿמשנה). גרעינים ראויים 73)להם שהם כיון

כא. הלכה בפ "ה למעלה וראה זה 74)לצביעה. אין
שם. הירושלמי  מן כן שלמד וכנראה שם. במשנה מפורש
ראשונה" ("משנה בארץ  מתקיימים אלה שכל בזה והטעם
יוםֿטוב ). ותוספות כסף ֿמשנה ועיין אנשי ֿשם, ותוספות

מן 75) אותם שזמרו ענפים "פרחי  והם: ה. משנה שם
המשנה). (פירוש אדם.76)הגפנים" מאכל כן 77)שהם

מדוייקים  בספרים הוא וכן קורקוס ). (מהר"י  להיות צריך
שם  ועיין שם. במשנה הוא וכן שלמה). ומלאכת (רדב "ז

שלמה. רבים 78)במלאכת לשון (כלומר, וקבוצו "פסתאק 
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המשנה). (פירוש בטנים" הקוצים 79)שלו) ממיני  "מין
קשים  שחורים גרגרים בו שצומחין יג) הלכה למעלה (ראה

(שם). ונאכלים" אפונים, לאוכל 80)כמו ראויים שהם
(רדב "ז). מתקיימים 82)ולדמיהם.81)אדם שהם

נושרים. ואינם מאביהן.83)באילנות שנושרין מפני  שם:
אליהם  מיוחסים שהם מהענפים נופלין המשנה: ובפירוש

לבן. אב  כיחס 

.ÊËeÏBaiL ˙Úa ?ÔÈÏÚ‰ eÚa ˙ÚL ‡È‰ BÊÈ‡84 ≈ƒ¿«ƒ∆»ƒ¿≈∆ƒ
Ô‰È˙BÏÈ‡Ó ÔÈLBÂ85ÌÈ˙ÈÊ ÈÏÚ .86ÈÏÚÂ ÌÈ˜ ÈÏÚÂ ¿¿ƒ≈ƒ»≈∆¬≈≈ƒ«¬≈»ƒ«¬≈

.˙BÏÎÂ ˙BÏB ÔÈ‡L ÈÙÏ ,eÚa Ì‰Ï ÔÈ‡  ÔÈeÁ»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

.ÊÈÈ˙Ó „ÚÂ87ËwÏÏ È‡M Ì„‡ ‰È‰È88ÌÈOÚ ¿«»«ƒ¿∆»»««¿«≈¬»ƒ
˜B˙n‰ LÈiL „Ú ?˙ÈÚÈMa ÔÈÁÏ89ÌÈOÚ a‚ÈÂ . «ƒ«¿ƒƒ«∆ƒ««»ƒ«≈¬»ƒ

˙ÈÚÈL È‡ˆBÓa ‰iL ‰ÚÈ „zL „Ú  ÌÈLÈ90. ¿≈ƒ«∆≈≈¿ƒ»¿ƒ»¿»≈¿ƒƒ

שם.87) מלקט ,88)משנה נקרא הלחים העשבים "אוסף 
המשנה). (פירוש מגבב " נקרא היבשים פרי89)ואוסף 

בפ "ב  למעלה וראה נהור, סגי  בלשון מתוק  הנקרא מר,
יג. יא.90)הערה בהלכה למעלה ראה

.ÁÈÈ˙Ó „ÚÂ91˙BÒcta Òk‰Ï ÔÈzÓ ÌÈiÚ‰ eÈ‰È ¿«»«ƒ¿»¬ƒƒÀ»ƒ¿ƒ»≈««¿≈
?˙ÈÚÈL ˙Bt ÛÒ‡Ï ˙ÈÚÈL È‡ˆBÓa92„zL „Ú ¿»≈¿ƒƒ∆¡…≈¿ƒƒ«∆≈≈

‰iL ‰ÚÈ93. ¿ƒ»¿ƒ»

ז.91) משנה "עניים",92)שם לשון נקטו ואף ֿעלֿפי ֿכן
(רדב "ז). אצלם עניים כולם שביעית שפירות שאז 93)לפי 

למעלה  וראה בר"ש. וראה ביעורם, שעת וזהו הפירות, כלים
יא. הלכה עניים מתנות מהלכות פ "א

.ËÈ„e‰94Ùk‰Â95Ô‰ÈÓ„ÏÂ Ô‰Ï LÈ  ÌËl‰Â «∆∆¿«…∆¿«…∆≈»∆¿ƒ¿≈∆
˙ÈÚÈL96ÛËw‰ .97ÛO ‡e‰Â ,98˙BÏÈ‡‰Ó ‡ˆBi‰ ¿ƒƒ«¿»¿¿»«≈≈»ƒ»

ÌÈwÚ‰Óe ÌÈÏÚ‰ ÔÓ99˙ÈÚÈL BÏ ÔÈ‡ 100‡ˆBi‰Â . ƒ∆»ƒ≈»ƒ»ƒ≈¿ƒƒ¿«≈
.˙ÈÚÈL 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

.ÎÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡a ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na101Ï‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ««¬»¬»
 ÌÈwÚ‰ ÔÓe ÔÈÏÚ‰ ÔÓ ‡ˆBi‰ Û‡ ,˜Ò ÔÏÈ‡a¿ƒ«¿»««≈ƒ∆»ƒƒ»ƒ»ƒ

Ô‰lL Ètk102.˙ÈÚÈL ÂÈÓ„Ïe BÏ LÈÂ , «¿ƒ∆»∆¿≈¿»»¿ƒƒ

דרבי101) 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 

.‡ÎLBk‰103˙ÈÚÈL „Â104 ˙ÈML ÏL ÔÓMa «≈∆∆¿ƒƒ«∆∆∆ƒƒ
„e‰ ˙‡ ËwÏÈ105ÔÓM‰Â ,106zÓ107BLk .108ÔÓLa ¿«≈∆«∆∆¿«∆∆À»¿»¿∆∆

˙ÈÚÈL È‡ˆBÓ ÏL109ÔÓM‰ ÚÏ iÁ 110È‰L ; ∆»≈¿ƒƒ«»¿«≈«∆∆∆¬≈
‡e‰ LÈ „e‰111eÚaa iÁ˙ Îe ,112. «∆∆»≈¿»ƒ¿«≈«ƒ

יגֿיד.103) הלכות פ "ה שם ותוספתא ז, משנה שם
פ "ז.104) סוף  שביעית ויאכלנו 105)ירושלמי 

שביעית. שם.106)בקדושת שלא 107)תוספתא "מפני 
והורד  ישן הוא שהשמן בשמן, וטעמם הורדין כח  יכנס 

המשנה). (פירוש רב " זמן יניחהו אם אלא את 108)חדש,
שביעית. של ישן,109)הורד הורד שאז שביעית, במוצאי 
בשמן. טעם הורד 110)ונותן וכלֿשכן השמן, גם כלומר:

אנשי ֿשם. בתוספות וראה ויש 111)עצמו. יושנו, מחמת
החדש. בשמן טעם לתת כשנתערב 112)בכוחו [המדובר

ואף ֿעלֿפי ֿכן  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

ש  ומכיון הביעור, זמן לאחר אלא שביעית, נתערב 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,

.ÎÔÈeÁ113˙ÈML ÔÈÈa ÔLkL ˙ÈÚÈL ÏL114 »ƒ∆¿ƒƒ∆¿»»¿≈ƒƒ
˙ÈÚÈL È‡ˆBÓ ÔÈÈa B‡115È‰L ;ÔÈi‰ ÚÏ iÁ  ¿≈»≈¿ƒƒ«»¿«≈««ƒ∆¬≈

Ba ˙ÈÚÈL ˙Bt ÌÚË116ÏÏk‰ ‰Ê .117˙Bt : ««≈¿ƒƒ∆«¿»≈
ÏÎa  BÈÓa ÔÈÓ ,˙BÁ‡ ˙BÙa eÚ˙pL ˙ÈÚÈL¿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  אף ֿעלֿפי  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
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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"ט  כסלו  כ"ז רביעי יום 

   1 
הכלים 1) הם ומה עבירה. עוברי  ידי  לחזק  שאסור יבאר

למי אותם למכור מותר אם בשביעית. למכרן רשאי  שהאומן
אם  לישראל. בחו"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

.‡˙ÈÚÈMa ı‡‰ „ÚÏ eÒ‡L C„k2eÒ‡ Ck , ¿∆∆∆»«¬…»»∆«¿ƒƒ»»
˜fÁÏ3d˙B‡ ÔÈ„BÚL Ï‡OÈ È„È4Ô‰Ï kÓÏ B‡ , ¿«≈¿≈ƒ¿»≈∆¿ƒ»ƒ¿…»∆

eÒ‡L ÈÙÏ ;‰„BÚ ÈÏk5‰Ú ÈBÚ È„È ˜fÁÏ6. ¿≈¬»¿ƒ∆»¿«≈¿≈¿≈¬≈»

ה"א.2) פ "א מ "ט .3)כנ"ל פ "ה כגון 4)שביעית
תצליח , או תתחזק  לו יאמר לא זורע , או חורש שראהו
ה"ח . להלן וראה בידיים. לסעדו שאסור וקלֿוחומר

רצונו 6)שם.5) מכשול. תתן לא עור לפני  הכתוב : "אמר
אותו  תעזור אל הרע , ויצר התאוה עיניו, שסגרה מי  לומר,
זה  ומפני  היושר. מן להרחיקו ותוסיף  בעוורונו להוסיף 
ראוי אבל כלים, להם יתקנו ולא עבירה, עוברי  לעזור אסור
שכתב  כאן רבינו [ומדברי  המשנה). (פירוש להם" לקלקל
לחזק  אסור כך בשביעית, הארץ  לעבוד שאסור "כדרך
מן  (חוץ  בידו ולמחזיק  לעובד אחד שאיסור נראה וכו'",
במחזק ). אלא שאינו מכשול", תתן לא עור "לפני  של הלאו
ה"א) פ "א (למעלה הארץ " "ושבתה של ה'עשה' והיינו
בשביעית  לגוי  שאמירה צ .) מציעא (בבא מהרש"ל וכדעת
"שבת  של זו, ב 'עשה' הישראל ועובר התורה, מן אסורה
המשנה  בפירוש רבינו שכתב  וזהו לארץ ". יהיה שבתון
לקלקל, בידו אם כלומר, להם", לקלקל ראוי  "אבל הנ"ל
שמה  אלא הארץ ". "ושבתה של 'עשה' משום לקלקל חייב 
שאסור  מ "ו) פ "ה שביעית (ממס ' הסמוכה בהלכה שכתב 
של  מצותֿעשה על עובר אינו בזה המזרה, לו למכור
תתן  לא עור "לפני  של לאו אלא כאן ואין הארץ ". "ושבתה
פרה  שבמוכר נראה - ב  טו, זרה בעבודה אולם מכשול".
'עשה' איסור ואין הארץ , שביתת משום אין לחשוד, חורשת

וצ "ע ]. אחרים, של בשדה ולא בשדהו, אלא

.el‡Â7˙ÈÚÈMa ÔÎÓÏ È‡M Ôn‡‰ ÔÈ‡L ÌÈÏk ¿≈≈ƒ∆≈»À»««¿»¿»«¿ƒƒ
„eLÁL ÈÓÏ8,‰ÈÏk ÏÎÂ ‰LÁÓ :˙ÈÚÈM‰ ÏÚ ¿ƒ∆»««¿ƒƒ«¬≈»¿»≈∆»
‰Ên‰Â ÏÚ‰9˜c‰ÂBzÎ‡ÏnL Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê . »…¿«ƒ¿∆¿«∆∆∆«¿»…∆¿«¿

BÎÓÏ eÒ‡  ˙ÈÚÈMa ‰eÒ‡L ‰Î‡ÏÓÏ ˙„ÁÈÓ¿À∆∆ƒ¿»»∆¬»«¿ƒƒ»¿»¿
‰È‰˙Â ‰eÒ‡ ‰È‰zL LÙ‡L ‰Î‡ÏÓÏÂ ;„eLÁÏ¿»¿ƒ¿»»∆∆¿»∆ƒ¿∆¬»¿ƒ¿∆

BÎÓÏ zÓ  ˙zÓ10.„eLÁÏ À∆∆À»¿»¿¿»

מ "ו.7) ה"ד).8)שם, להלן (ראה שם 'ירושלמי '
ועבודה 9) המשנה), (פירוש התבואה" את בו שיזרו "הוא

ה"ט . כדלהלן מדרבנן, אסורה התלוש בדבר בשביעית
בהיתר 10) אנו תולים בהיתר, לתלות שאפשר שכיון

על  עובר אינו שלעולם דבר, של וטעמו שם). זרה, (עבודה
ולא  ודאי , במכשול אלא מכשול" תתן לא עור "לפני 
בעבודה  הריטב "א כתב  וכן ראשונה', ('משנה ספק  במכשול
הלאו  מן שחוץ  למעלה, שכתבנו מה לפי  [וגם שם). זרה,
שאינו  יתכן הארץ ", "ושבתה של מצותֿעשה גם ישנה הזה,
או  עבודה עשה עצמו הוא אם אלא זו, 'עשה' על עובר

ודאי ]. היה שסיועו באופן

.‚?„ˆÈk11Ïbn‰ BÏ ‡e‰ ÎBÓ12ÏÎÂ ‰Ï‚Ú‰Â ≈«≈««»¿»¬»»¿»
ËÚÓ Ba ˆ˜È Ì‡L .‰ÈÏk13‰Ï‚Ú‰ ÏÚ ‡ÈÈÂ ≈∆»∆ƒƒ¿…¿«¿»ƒ«»¬»»

ËÚÓ14ÔÈˆBw‰ C„k ˆ˜È Ì‡Â ;zÓ ‰Ê È‰ 15 ¿«¬≈∆À»¿ƒƒ¿…¿∆∆«¿ƒ
e‰„O ˙Bt Ïk ‡ÈÈ B‡16.eÒ‡  »ƒ»≈»≈»

קציר".12)שם.11) ומגל יד "מגל פ "ד 13)שם: כנ"ל
ה"א. הכ"ד.14)סוף  שם כל 15)כנ"ל  שקצר כגון

שם). (למעלה וכו' מעט ,16)שדהו מעט  קצר אם שאפילו
(למעלה  אסור זה הרי  אחת, בבת בביתו כולם שהביא כיון
לביתו  ולהביאו מעט  מעט  לקצור אלא הותר ולא ושם). שם

(שם). מעט  מעט  לאכילה

.„Ì˙Ò kÓÏ zÓe17„ elÙ‡ „eLÁ BÈ‡L ÈÓÏ À»ƒ¿…¿»¿ƒ∆≈»¬ƒ»»
;˙ÈÚÈMa ‰eÒ‡‰ ‰Î‡ÏÓÏ ˙„ÁÈÓ BzÎ‡ÏnL∆¿«¿¿À∆∆ƒ¿»»»¬»«¿ƒƒ
‰Î‡ÏÓ BÏ ˙BOÚÏ ˙ÈÚÈMa ‰wL LÙ‡ È‰L∆¬≈∆¿»∆»»«¿ƒƒ«¬¿»»

.˙ÈÚÈL Á‡Ï¿««¿ƒƒ

רשאי17) האומן שאין כלים "אלו ה"ג): (שם ב 'ירושלמי '
בני סתם =) סתמן השביעית, על לחשוד בשביעית, למוכרן
לענין  =) דתני  (ו)ממה מהו? לחשודים) ידועים שאינם אדם
אמרה  הדא מותר, ולהיתר לאיסור ה"ב ) למעלה ראה חשוד,

מותר". סתמן

.‰ˆBi‰18ÎBÓ19OÚ ‰MÓÁÂ ÔÓL Èck ‰MÓÁ «≈≈¬ƒ»«≈∆∆«¬ƒ»»»
ÔÈÈ Èck20ÌÈÎBk „BÚÏ kÓÏ zÓe .21‰fÓ ˙È22, «≈«ƒÀ»ƒ¿…¿≈»ƒ»≈ƒ∆

Ï‡OÈÏ kÓÈ ‡nL LLBÁ BÈ‡Â23ÌÈck ÎBÓe . ¿≈≈∆»ƒ¿…¿ƒ¿»≈≈«ƒ
ı‡Ï ‰ˆeÁa Ï‡OÈÏ ÌÈa24LLBÁ BÈ‡Â ,25‡nL «ƒ¿ƒ¿»≈¿»»»∆¿≈≈∆»

.ı‡Ï Ì‡ÈÈ¿ƒ≈»»∆

חרס .18) כלי  העושה אומן והוא מ "ז. לישראל 19)שם,
כנ"ל. השביעית, על להביא 20)החשוד דרכו שכן שם:

מן  כזאת כמות להביא מותר הרי  כלומר: ההפקר. מן
הכ"ד. סוף  שם כנ"ל בארץ .21)ההפקר, אפילו

הארץ .22) שביתת על מצווים שאינם מפני  שם. 'ירושלמי '
כנ"ל.23) תלינן", למיתלי  דאיכא היכא "כל שהרי 
שם.24) נוהגת שביעית לקולא 25)שאין לתלות יש שהרי 

לארץ . יביאם שלא

.ÂÎBÓe26È‰L ,˙ÈÚÈMa ˙LBÁ ‰t „eLÁÏ ≈¿»»»∆∆«¿ƒƒ∆¬≈
ÎBÓe .dËÁLÏ LÙ‡27È‰L ,e‰„O BÏ28LÙ‡ ∆¿»¿»√»≈»≈∆¬≈∆¿»

Ï‡ .dÈBiL29ÔÏÈ‡‰ ‰„O BÏ kÓÈ ‡Ï30‡l‡ , ∆ƒ»¬»…ƒ¿…¿≈»ƒ»∆»
.ÔÏÈ‡a BÏ ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ BnÚ ˜Òt Ôk Ì‡ƒ≈»«ƒ«¿»∆≈»ƒ»
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BÏÈ‡LÓe31‰‡Ò32Ú„BÈ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,da „cÓÏ «¿ƒ¿»ƒ¿…»««ƒ∆≈«
Ôb BÏ LiL33CB˙a da „cÓiL LÙ‡ È‰L , ∆≈…∆∆¬≈∆¿»∆ƒ¿…»¿

B˙Èa34ËBÙe .35Ú„BÈ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÚÓ BÏ ≈≈»««ƒ∆≈«
ÌÈÏÚBt BÏ LiL36ÌÈeÒ‡  LeÙa ÔlÎÂ .37. ∆≈¬ƒ¿À»¿≈¬ƒ

שמאי .26) כבית ולא הלל כבית מ "ח , תוספתא 27)שם
כבית  ולא הלל כבית שם, זרה עבודה ובבלי  ה"ה, פ "ד שם,

שם.28)שמאי . זרה, פ "ג.29)עבודה סוף  שם תוספתא
וראה 30) האסורות, עבודות באילן שיעשה לודאי  שקרוב 

שם. כפשוטה' שם.31)ב 'תוספתא מדה.32)משנה,
כדי33) שביעית, פירות למדוד ואסור שביעית. פירות של

ה"ג. פ "ו כנ"ל בהם, כסוחר יהא למכירה,34)שלא ולא
כנ"ל. להקל, לו 35)ותולים ויתן דינר, ממנו שיקח  "כגון

המשנה). (פירוש האסורה 36)מעות" עבודה העושים
אלא  הפועלים, עבור פורט  שאינו להקל ותולים בשביעית.

אחרוש 37)לצרכו. הפרה, זו לי  מכור לו, שאמר "כגון
הזרע  בה אמוד הסאה לי  ותן פלוני , זרע  בה אזרע  או בה

(שם). דשתי " אשר

.Ê˙Ï‡LÓ ÔÎÂ38ÏÚ ‰„eLÁ‰ dzÁÏ ‰M‡ ¿≈«¿∆∆ƒ»«¬∆¿»«¬»«
‰Ù ˙ÈÚÈM‰39‰Îe40ep˙Â ÌÈÁ ,41‡Ï Ï‡ ; «¿ƒƒ»»¿»»≈«ƒ¿«¬»…

dnÚ ÔBÁËz ‡ÏÂ B˙42. »¿…ƒ¿ƒ»

שתולים 38) שנינו שלמעלה שכשם רבינו וכוונת מ "ט . שם,
להלן. ראה להקל, תולים כאן כן כמו לנפות 39)להקל,

קומח . תבואה.40)בה בה שם 41)לנקות במשנה,
כאן  שיש ואף ֿעלֿפי  שלום, דרכי  משום כן שהתירו מפורש
"שאני ה"ד) (שם ב 'ירושלמי ' שאמרו כמו לקולא, לתלות
ריחיים  חול, בה לכבור כברה מעות, בו לספור נפה אומר,
נראה  - פשתן" של אונין בו לטמון תנור סממנים, בו לטחון
אלא  התירו לא ולפיכך שכיחה, כלֿכך אינה זו שתלייה

שם). יוםֿטוב ' ('תוספות שלום דרכי  שוודאי42)משום
מלשון  שמשמע  כמו שביעית, פירות אלא לה שאין
וכו', בחול במעות, אלא לקולא תלו שלא שם, ה'ירושלמי '
ד"ה  סא. גיטין ב 'תוספות' (ראה היתר של בפירות ולא
עור", "לפני  של בחשש אלא התירו שלא ועוד משאלת).
התירו. לא - עמה ותטחון שתבור מעשה עצמה לעשות אבל

.ÁÔÈ˜ÈÊÁÓ43ÌÈ„a ˙ÈÚÈMa ÌÈÎBk È„BÚ È„È «¬ƒƒ¿≈¿≈»ƒ«¿ƒƒƒ¿»ƒ
„Ïa44BÏ ÓB‡  ÚBÊ B‡ LBÁ e‰‡L ÔB‚k , ƒ¿«¿∆»»≈≈«≈

'˜fÁ˙z'45'ÁÈÏˆz' B‡46ÈtÓ ,el‡ ÌÈ„a ‡ˆBiÎÂ ƒ¿«≈«¿ƒ«¿«≈ƒ¿»ƒ≈ƒ¿≈
ı‡‰ ˙˙ÈL ÏÚ ÔÈeˆÓ ÌÈ‡L47ep„ÚÒÈ ‡Ï Ï‡ ; ∆≈»¿Àƒ«¿ƒ«»»∆¬»…ƒ¿»∆

„ia48˙ek‰ Ô‰nÚ ˙BcÏ zÓe .49ÔÈÎBÁÂ .50Ô‰Ó «»À»ƒ¿ƒ»∆««∆∆¿¿ƒ≈∆
ÔÈÈ51Ô˙B‡ Ò˜Ï È„k eiÁ Èa ÔÈ‡L ÈÙÏ ,52. ƒƒ¿ƒ∆≈»¿≈ƒ¿≈ƒ¿…»

שם.43) א.44)משנה, סב , יהודה.45)גיטין כרב  שם,
ששת.46) כרב  לא 47)שם, בידו, ימחה אם [ואפילו

וראה  בידו. מסייע  אינו מברכו, אם כן, ואם לו, ישמע 
ה"א]. שביתת 48)למעלה על מצווה הישראל שהרי  שם,

(פ "א  מקדושתה הארץ  להפקיע  גוי  ביד קנין ואין הארץ ,
ה"י ). תרומות ה"ג:49)מהל' סוף  פ "ד שם 'ירושלמי '

עמו  לרדות רבינו: ופירשה עמו", לרדות אימי  רבי  "הורה
(סי ' השולחן' וב 'פאת משה' ב 'פני  וראה הכוורת. מן הדבש

לכאן  נשתרבבו ה'ירושלמי ' שדברי  שכתבו כד) אות כח 
ברדיית  ומדובר ה"י ). סוף  (פ "ד שם זרה בעבודה מהסוגיא
רבינו: בדברי  אחרים בספרים והנה דבש. ברדיית ולא הפת
רומי : ובדפוס  קורקוס ). מהר"י  (כת"י  הפירות" עמו "לדרוך
ספר  בשם קורקוס  בר"י  הוא וכן הפירות". עמהן "לרדות
שבא  לומר צריך שלנו הנוסחא ולפי  מבורר. ואינו אחר,
כקרקע  היא הרי  כוורת שאמר אליעזר רבי  מדעת להוציא
לענין  שהואֿהדין ואפשר מ "ז), פ "י  (שביעית שבת לענין
"חלות  עוקצין מס ' סוף  בתוספתא לפרש יש וכן שביעית.
שרבי השביעית, ועל השבת על נחלקו מה על כו' דבש
היא  הרי  אומרים וחכמים כקרקע , היא הרי  אומר אליעזר
ראה  פרוזבול, לענין לפרשה שיש (אף ֿעלֿפי  ככלי "
דינה  לרבנן שגם [וכיון קורקוס ). ר"י  - מ "ז פ "י  בשביעית
אסרוה  ה"ו), שבת מהל' (פכ"א מדרבנן לקרקע  כמחוברת
קנין  יש אמרו: שבדרבנן לפי  התירו, בגוי  אבל בישראל,
סוריא, לענין הי "ז תרומות מהל' בפ "א ראה להפקיע , לגוי 
אלא  שאינו אחר לאופן והואֿהדין מדרבנן, אלא שאינה

ישר  ארץ  בהלכות התרומה' 'ספר וכדעת ועי 'מדרבנן, אל,
מ "ג.50)רדב "ז]. פ "ד שחרשוה 51)שם קרקע 

שקנסו 52)בשביעית. משום חוכרין, אין מישראל אבל
פ "א  למעלה ראה בשביעית, השדה את שחרשו על אותם

הי "ג.

.ËzÓ53‡ÈeÒa ˙BOÚÏ54LeÏ˙a55‡Ï Ï‡ , À»«¬¿¿»¿»¬»…
aÁÓa56,ÔÈnÚÓe ÔÈÎB„Â ÔÈBÊÂ ÔÈLc ?„ˆÈk . ƒ¿À»≈«»ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ

ÔÎÂ .ÔÈ˜ÒBÓ ‡ÏÂ ÔÈˆBa ‡ÏÂ ÔÈˆB˜ ‡Ï Ï‡57Ïk ¬»…¿ƒ¿…¿ƒ¿…¿ƒ¿≈…
.el‡a ‡ˆBik«≈»≈

מ "ב .53) פ "ו ולכלל 54)שם לארץ , חוצה מכלל שיצאה
וראה  ה"ג). שם תרומות (הל' הגיעה לא ישראל ארץ 

הכ"ז. פ "ד מדרבנן,55)למעלה אלא אינו איסורו שכל
ראשונה). (משנה בסוריא הקילו 'ירושלמי '56)ולפיכך

שם  ומשתקעים ישראל) (מארץ  הולכים יהו שלא : שם
כל 57)(בסוריא). עקיבא, רבי  אמר "כלל שם: במשנה,

עושין  התורה), מן (כלומר, ישראל בארץ  מותר בו שכיוצא
בסוריא". אותו

.È˙ÈÚÈL ˙BÙa ‰BÁÒ ˙BOÚÏ eÒ‡L ÌLk58B‡ ¿≈∆»«¬¿»¿≈¿ƒƒ
ÔÓLÏ59ÁwÏ eÒ‡ Ck ,60ı‡‰ ÌÚÓ61ÔÈ‡L ÈÙÏ ; ¿»¿»»»ƒ«≈«»»∆¿ƒ∆≈

ı‡‰ ÌÚÏ ˙ÈÚÈL ÈÓc ÔÈÒBÓ62Ïk elÙ‡Â , ¿ƒ¿≈¿ƒƒ¿«»»∆«¬ƒ»
‡e‰L63Ô˙B‡ ÏÎ‡È ‡Ï ‡nL ,64˙ÈÚÈL ˙M„˜a65. ∆∆»……«»ƒ¿À«¿ƒƒ

ה"א.58) פ "ו כנ"ל 59)כנ"ל (רדב "ז), הביעור לאחר עד
ה"ג. ליקח ,60)פ "ז מותר שמחבר ובאופן שביעית, פירות

פירות  שקניית לומר, ורוצה שם. פ "ו כנ"ל מעט  שלוקח  כגון
סחורה  איסור על לעבור למוכר גורמת מעםֿהארץ  שביעית
הביעור. לאחר שביעית פירות שמירת איסור ועל

א.61) לט , סוכה ממנו 62)ברייתא שקונה שעלֿידי 
פ "ו  כנ"ל שביעית, בקדושת הדמים נתפשים שביעית, פירות

בכחצי63)ה"ו. אפילו המשומר מן "הלוקח  ב : לט , שם
הי "ב . להלן וראה אסור". - הדמים.64)איסר את

כנ"ל,65) הביעור, לאחר וישמרם סחורה בהם יעשה אלא
מכשול". תתן לא עור "לפני  על עובר הלוקח  ונמצא
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קפד                
         

כנ"ל  לקולא, תולין ודאי , האיסור שאין שבמקום ואף ֿעלֿפי 
ודאי . להיות הדבר קרוב  כאן - ה"ב  בסוף 

.‡ÈÁ˜Bl‰66ÏeÏ67ı‡‰ ÌÚÓ68Ô˙B  ˙ÈÚÈMa «≈«»≈«»»∆«¿ƒƒ≈
BÏ69‚B˙‡70‰zÓ71BÏ Ô˙ ‡Ï Ì‡Â .72ÚÈÏÓ  ∆¿«»»¿ƒ…»««¿ƒ«

BÏ73ÏeÏ ÈÓ„a ‚B˙‡ ÈÓ„74. ¿≈∆¿ƒ¿≈»

שם.66) סוכה המינים 67)משנה, ארבעת כל  כלומר,
מעםֿהארץ .68)(רש"י ). גורס : רש"י  אולם מחבירו. שם:

שם  ב 'תוספות' וראה רבינו. גירסת גם היתה שזו וכנראה
הלוקח . לישראל.69)ד"ה שנלקט 70)עםֿהארץ 

שהרי שביעית. קדושת עליו וחלה פרי  שהוא בשביעית,
אבל  הי "ב ). פ "ד (למעלה להחמיר לקיטה אחר בו הולכים
שביעית. בקדושת קדושים ואינם כעצים, הם המינים יתר
(סוכה  שביעית ערב  של חנטה אחר בהם שהולכים  ועוד

מ .). שביעית 71)לט : דמי  מוסר הוא הרי  כן, לא שאם
שם.72)לעםֿהארץ . דמים 73)סוכה, לו קבע  כלומר,

המינים. ארבעת עבור 74)לכל יותר לו משלם כלומר,
המינים. בשאר נבלעים האתרוג דמי  ונמצא המינים, שלשת

.È?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na75ÔÓÊa76ÎBÓ ‰È‰L «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆»»≈
‡ˆBiÎÂ ÌÈBnÂ ÌÈ‡z ÔB‚k ,eÓLa Ô˙BÓkL ˙Bt≈∆¿»¿»¿¿≈ƒ¿ƒƒ¿«≈
,˜Ù‰‰ ÔÓ Ô˙˜ÊÁL ˙Bt ÎBÓ ‰È‰ Ï‡ ;Ô‰a»∆¬»»»≈≈∆∆¿»»ƒ«∆¿≈

Ì‚Èt‰ ÔB‚k77ÌÈËBM‰Â ÔÈÊeai‰Â78˙B‚BÏ‚ÏÁ‰Â ¿«≈»¿««¿ƒ¿«ƒ¿«¬«¿
ÁwÏ zÓ ‰Ê È‰  Ô‰ ‡ˆBiÎÂ ÌÈ‰ ÏL aÒk‰Â¿«À¿»∆»ƒ¿«≈»∆¬≈∆À»ƒ«

ËÚÓ epnÓ79˙BcÚÒ LÏL ÈÓ„k ,80aÈ„k ÌeMÓ ,„Ï ƒ∆¿«ƒ¿≈»¿Àƒ¿«ƒ¿≈
.ÎBÓ ÏL ÂÈiÁ«»∆≈

כל 75) אפילו הארץ , מעם שביעית פירות ליקח  שאסור
כנ"ל. מכל 76)שהוא, "ונלקחים מ "א: פ "ט  בשביעית

משמע  נשמר". בהם כיוצא שאין מעםֿהארץ ), (אפילו אדם
מעםֿהארץ . אותם לקנות אסור נשמר, בהם כיוצא שכשיש
אמורים  דברים "במה שם: בסוכה שאמרו מה זה, ולפי 
מן  בלוקח  סעודות) שלש בדמי  מעםֿהארץ  ליקח  (שמותר
- איסר בכחצי  אפילו המשומר מן בלוקח  אבל המופקר,
מן  בהם כיוצא שישנם ממינים לוקח  שהוא פירושו, אסור",

(פירוש 77)המשומר. "רודא" והוא: שם. שביעית,
להיות:78)המשנה). שצריך העירו הגליון, על בהגהה

אחד. מין והוא רומי , בדפוס  הוא וכן השוטים, והירבוזין
עיי "ש. ה"ג, פ "ד למעלה רבינו בדברי  פירות.79)וכן

ההפקר,80) מן שחזקתן פירות מוכר שכשהוא שם. סוכה,
שמא אחד חשש אלא כאן בקדושת ואין אותן יאכל לא

כיוצא  כשיש אבל חייו, כדי  ממנו לקנות התירו – שביעית
פירות  שומר הוא שמא גם לחשוש שיש המשומר, מן בהם
שהוא, כל אפילו ממנו לקנות ואסרו החמירו – שביעית

כנ"ל.

.‚Èc ÏÎÂ81ÏÚa ÌeL ÔB‚k ,˙BOÚÓa iÁ BÈ‡L ¿»»»∆≈«»¿««¿¿««
ÈÎa82‰tÎ ÏL Ïˆe83ÌÈL„ÚÂ ˙Bi˜Ïw‰ ÔÈÒÈ‚e ∆ƒ»»∆ƒ¿»¿ƒƒ«ƒ¿ƒ«¬»ƒ

˙Biˆn‰84˙BÏÎ‡ ÔÈ‡L ‰p‚ ÈBÚÊ ÔÎÂ ,85ÔB‚k , «ƒ¿ƒ¿≈≈¿≈ƒ»∆≈»∆¡»¿
ÔBˆe ˙ÙÏ ÚÊ86ÔÈÁ˜Ï el‡ È‰  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ∆«∆∆¿¿«≈»∆¬≈≈ƒ¿»ƒ

Ì„‡ ÏkÓ87.˙ÈÚÈMa ƒ»»»«¿ƒƒ

יוסי .81) ורבי  מאיר כרבי  ולא כחכמים מ "ח . פ "ה מעשרות

לאכילה,82) ראויים ואינם מאד החריפים השומין "הם
(פירוש  בכי " בעל נקרא ולכך דמעות, יורדין עיניו והאוכלן

האדם 83)המשנה). עין אל כשיקרב  וכו', בצל "הוא
מן  למקום מיוחסים הם ואולי  וכו', הרבה דמעות  מדמע 

(שם). משום 84)המקומות" ההפקר מן חזקתם וכולם
המעשרות. מן פטור וההפקר כנ"ל, לאכילה, ראויים שאינם

הי "ב . תרומות מהל' פ "ב  נאכלים.85)וראה צ "ל:
אינם 86) לזריעה, שראויים מכיון נאכלים, שאינם ואע "פ 

הי "א. פ "ה כנ"ל שביעית, קדושת עליהם חלה שלא כעצים
לקחת 87) לו שמותר רבינו שכוונת ונראה מעםֿהארץ . אף 

גם  שהרי  כנ"ל, בלבד, סעודות שלוש כדמי  מעםֿהארץ 
ונלקחים  המעשרות מן פטורים השוטים, והירבוזין הפיגם

כמ  בשביעית, אדם ואף ֿעלֿפי ֿכן מכל וכו', בכי  בעל שום ו
שלוש  בדמי  אלא התירו שלא הנ"ל, סוכה בבבלי  ביארו
('פאת  וכו' בכי  בעל לשום הואֿהדין כן אם סעודות,
ההלכות  שתי  רבינו עירב  לא למה להבין יש אבל השולחן'),

שם. ראשונה' וב 'משנה ברדב "ז וראה כאחת,

.„È?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na88ı‡‰ ÌÚa89Ï‡ ;Ì˙Ò «∆¿»ƒ¬ƒ¿«»»∆¿»¬»
‰BÁÒ ˙BOÚÏ „eLÁ ‡e‰L ÈÓ90B‡ ˙ÈÚÈL ˙BÙa ƒ∆»«¬¿»¿≈¿ƒƒ

„ epnÓ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡  Ô‰Ó kÓÏÂ ÂÈ˙Bt ÓLÏƒ¿…≈»¿ƒ¿…≈∆≈¿ƒƒ∆»»
˙ÈÚÈL ˙wÊ ÂÈÏÚ LiL91ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â .ÏÏk92epnÓ ∆≈»»ƒ«¿ƒƒ¿»¿≈¿ƒƒ∆

˜eÒ elÙ‡ ,ÔzLt93ÈeÂË epnÓ ÔÈÁ˜BÏ Ï‡ ; ƒ¿»¬ƒ»¬»¿ƒƒ∆»
eÊLÂ94. ¿»

סעודות,88) שלוש כדמי  שביעית פירות לקנות שהתירו
דתימר,89)כנ"ל. "הדא פ "ה: סוף  מעשרות 'ירושלמי '

בריא  דבר הא חשוד, אינו אם הוא חשוד אם יודע  כשאינו
ב . כט , בכורות משנה וראה אסור". חשוד, ראה 90)שהוא

שם. ובהערות ה"י , עליו 91)בתחילת שאין דבר אבל
(לענין  שם בבכורות שמעון כרבי  ממנו, קונים שביעית, זיקת
מהל' בפי "ב  וראה יהודה, כרבי  ולא ומעשרות) תרומה

הט "ז. שם.92)מעשר ב 'ירושלמי '93)בכורות,
הרי כן ואם (כלומר, הוא קסמין לאו "ופשתן שם: מעשרות
שביעית), קדושת עליהם חלה ומדוע  בעלמא, כעצים הם
וזהו  שבקסמין)". הזרע  (כלומר, זרעה מפני  חנינא, רבי  אמר

שביעית. זיקת עליו שיש דבר רבינו: משנה,94)שכתב 
ובנינן, טווי  "השתא ובגמרא: ובגדים. טווי  שם: בכורות
וראה  שזור, ופירושו: תיכי ". אריג, מאי  מיבעיא, אריג
את  שזר או שמשטווה דבר של וטעמו המשנה. בפירוש

כלל. זרע  בו אין שוב  הפשתן,

.ÂË„eLÁ‰95ÏÚ „eLÁ BÈ‡  ˙ÈÚÈM‰ ÏÚ ∆»««¿ƒƒ≈»«
˙BOÚn‰96„eLÁ BÈ‡  ˙BOÚn‰ ÏÚ „eLÁ‰Â , «««¿¿∆»««««¿≈»

‰Bz‰ ÔÓ ‰ÊÂ ‰fL Èt ÏÚ Û‡L .˙ÈÚÈM‰ ÏÚ97 ««¿ƒƒ∆««ƒ∆∆»∆ƒ«»
OÚÓ98ÌB˜Ó ˙‡‰ ÔeÚË99Ôk ÔÈ‡M ‰Ó , «¬≈»¬»«»«∆≈≈

˙ÈÚÈMa100ÔBÈ„t dÏ ÔÈ‡ ˙ÈÚÈLe ,101ÔÈ‡M ‰Ó , «¿ƒƒ¿ƒƒ≈»ƒ¿«∆≈
OÚÓa Ôk102. ≈¿«¬≈

א.95) ל, שם כדלהלן.96)משנה, שני , מעשר על כלומר,
זיקת  בו שיש דבר ממנו לוקחין אין המעשרות, על והחשוד
לוקח  סתם, עםֿהארץ  אבל שם. מעשר בהל' כנ"ל מעשר,

דמאי . הפירות והחשוד 97)ומתקן הראשון, הבית בזמן
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שם). המשנה, (פירוש לו השוה אחר לדבר אף  חשוד לדבר,
תרומות  מהל' פ "א כנ"ל מדרבנן, אלא אינם הזה בזמן אבל
ובהערה  הכ"ה, פ "ד ראה הזה, בזמן שביעית ולענין הכ"ו.

שם.98)קעד. בגמרא מפורש והכל כלומר,99)שני .
הוא  חמור ולכן ה"א. שני  מעשר מהל' פ "ב  ראה לירושלים,
אינו  השביעית, על "החשוד ולפיכך ביותר, בו ונזהר עליו,

המעשרות". על מקום,100)חשוד הבאת צריכה שאינה
מקום. בכל נאכלת היא 101)והיא ולכן ה"ו. פ "ו כנ"ל

על  חשוד אינו המעשרות על החשוד ולפיכך עליו, חמורה
ה"א.102)השביעית. שני  מעשר מהל' פ "ד ראה

.ÊË„eLÁ‰103˙B‰h‰ ÏÚ104ÏÚ ‡Ï „eLÁ BÈ‡  ∆»««¿»≈»…«
˙ÈÚÈM‰ ÏÚ ‡ÏÂ OÚn‰105‰f‰ ‡Óh‰ ÏÎ‡‰L . ««¬≈¿…««¿ƒƒ∆»…∆«»≈«∆

‡l‡ ÌÈÁ‡ ‡nËÓ BÈ‡  B‰Ë ˙˜ÊÁa BÎnL∆¿»¿∆¿«»≈¿«≈¬≈ƒ∆»
ÌÈÙBÒ È„Ï „eLÁ‰Â ,ÌÈÙBÒ ÈcÓ106BÈ‡  ƒƒ¿≈¿ƒ¿∆»¿ƒ¿≈¿ƒ≈

‰Bz È„Ï „eLÁ107. »¿ƒ¿≈»

שם.103) כגון 104)משנה, מדרבנן, שהן בטהרות מדובר
וראה  שם), המשנה, (פירוש ידים וטומאת אוכלים טומאת

כנ"ל.105)להלן. התורה , מן שהם ראה 106)בזמן
ה"י . הטומאות אבות מהל' שם.107)פ "ח  גמרא,

.ÊÈ„eLÁ‰ Ïk108ÔÓ‡ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,c ÏÚ »∆»«»»««ƒ∆≈∆¡»
‰˜ÊÁ .ÌÈÁ‡ ÏL ÏÚ ‡e‰ ÔÓ‡  BÓˆÚ ÏL ÏÚ109 «∆«¿∆¡»«∆¬≈ƒ¬»»

c‰ ÏÚ „eLÁ‰ ,CÎÈÙÏ .ÌÈÁ‡Ï ‡ËBÁ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»≈«¬≈ƒ¿ƒ»∆»««»»
Bc 110.B„ÈÚÓe »¿ƒ

כרבי108) ולא גמליאל בן שמעון כרבי  א. לה, שם משנה,
גם  נאמן שאינו מאיר, כרבי  ופסק  חולק , (והראב "ד מאיר

אחרים). של מקומות.109)על ובעוד ב . ה, בבאֿמציעא
חשוד 110) עצמו שהוא דבר, באותו החשוד אחר אדם דן

הי "ז. מעשר מהל' פי "ב  וראה עליו.

.ÁÈÌÈ‰k‰111˙ÈÚÈM‰ ÏÚ ÔÈ„eLÁ112ÈÙÏ .113 «…¬ƒ¬ƒ««¿ƒƒ¿ƒ
˙BÓez‰Â ÏÈ‡B‰ :ÌÈÓB‡ Ì‰L114Û‡ eÏ ˙BzÓ ∆≈¿ƒƒ¿«¿À»»«

‰˙ÈÓa ÌÈf‰ ÏÚ ÔÈeÒ‡ Ô‰L Èt ÏÚ115Ï˜ ,ÓÁÂ «ƒ∆≈¬ƒ««»ƒ¿ƒ»«»…∆
‰‡Ò ,CÎÈÙÏ .˙ÈÚÈL ˙Bt116‰ÏÙpL ‰Óez ≈¿ƒƒ¿ƒ»¿»¿»∆»¿»

‰ÏÚz  ˙ÈÚÈL ˙Bt ÏL ‰‡Ò ‰‡ÓÏ117‰ÏÙ ; ¿≈»¿»∆≈¿ƒƒ«¬∆»¿»
‰‡nÓ ˙BÁÙÏ118ÌÈ‰kÏ eÎnÈ ‡ÏÂ Ïk‰ e˜È 119 ¿»ƒ≈»ƒ¿¿«…¿…ƒ»¿«…¬ƒ

˙ÈÚÈM‰ ÏÚ ÔÈ„eLÁ Ì‰L ÈÙÏ ,Ún„Ó ÏÎk120. ¿»¿À»¿ƒ∆≈¬ƒ««¿ƒƒ

א.111) כו, שביעית 112)סנהדרין פירות ולמכור לאכול
הביעור. זמן וראה 113)אחר מדעתו. רבינו כתב  זה טעם

שם. וב 'מאירי ' מעשר,114)ברש"י  תרומת גדולה, תרומה
ה"ו, תרומות מהל' (פ "ו תרומה נקראת היא שאף  וחלה
הי "ג). ביכורים מהל' ופ "ה ה"ה, מעשר מהל' ופ "א

שם.115) (הובאה 116)כנ"ל ה"ג פ "ו תרומות תוספתא
ה"א,117)שם). תרומות מהל' פי "ג כנ"ל לכהן, ותינתן

כנ"ל, הביעור, זמן אחר הכהנים יאכלוה שמא חושש ואינו
הרי – השיריים להתיר כדי  להעלותה צריך שהוא שמכיון
כשם  זה, חשש מחמת לעכבה ואי ֿאפשר כהנים, ממון היא
שם). כפשוטה' ('תוספתא שביעית של חלה מעכבים שאין

לזרים.118) אסור מדמי119)שהכל חוץ  תרומה בדמי 
ה"ב . שם כנ"ל סאה, כנ"ל.120)אותה

.ËÈÔÈÚv‰121ÔÈÓht‰Â122ÔÒÓ ÔÈÁ˜BÏ123ÏkÓ ««¿»ƒ¿««»ƒ¿ƒÀ¿»ƒ»
ÌB˜Ó124˙ÈÚÈL ÈÁÈÙqÓ ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â , »¿≈»¿ƒ∆»ƒ¿ƒ≈¿ƒƒ

‡e‰125.

ה"ח .121) פ "ה שביעית בהמות 122)תוספתא מפטמי 
וגם 123)ועופות. ולעופות לבהמה העומדים גסים, סיבים

כפשוטה' ('תוספתא ה"ט  פ "ט  שבת תוספתא ראה לצבע ,
ירמיה 124)שם). רבי  "סבר : ה"ה פ "ט  שם ב 'ירושלמי '

אלא  אמרו לא יוסי , רבי  ליה אמר החשוד. מן אפילו מימר
בריב  דבר הא חשוד, אינו אם הוא חשוד אם יודע  שאינו

אסור". חשוד, שכיון 125)שהוא דבר, של וטעמו
לכן  ה"ב , פ "ד כנ"ל מדרבנן, רק  אסורים שביעית שספיחי 
ברי הדבר – בחשוד אבל לקולא, הולכים ספק  כשהדבר

לודאי . וקרוב 

.ÎÈ‡ab126ÔÈ˜c˜„Ó eÈ‰È ‡Ï ˙ÈÚÈM ‰t˜ «»≈À»«¿ƒƒ…ƒ¿¿«¿¿ƒ
˙ÈÚÈL ÈÏÎB‡ ÏL ˙BˆÁa127 ˙t Ô‰Ï e˙ Ì‡Â . «¬≈∆¿≈¿ƒƒ¿ƒ»¿»∆«

˙ÈÚÈL ÈÁÈÙqÓ ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,˙zÓÀ∆∆¿≈¿ƒ»∆»ƒ¿ƒ≈¿ƒƒ
‡È‰128‡lL ;129ÔÈ˙B ˙BÈ‰Ï Ï‡OÈ e„LÁ130‡l‡ ƒ∆…∆¿¿ƒ¿»≈ƒ¿¿ƒ∆»

ÈÓ„a ˙BÁ˜Ïp‰ ÌÈˆÈa B‡ ˙ÈÚÈL ˙BÚÓ B‡¿¿ƒƒ≈ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈
˙ÈÚÈL131zÓe .132˙BÂÏÏ133˙Bt ÌÈiÚ‰ ÔÓ ¿ƒƒÀ»ƒ¿ƒ»¬ƒƒ≈
˙ÈÚÈL134˙Bt Ô‰Ï ÔÈÈÊÁÓe ,135˙ÈÈÓL ‰La136. ¿ƒƒ«¬ƒƒ»∆≈¿»»¿ƒƒ

וכן 126) מאיר. כרבי  ולא כחכמים הי "ז, פ "ג דמאי  תוספתא
ה"א. פ "ג שם ב 'ירושלמי ' ימנעו 127)הוא לא כלומר,

שביעית. ספיחי  מאוכלי  העניים עבור מאכלים מלקבל
היא.128) שם.129)צ "ל: פירות 130)'ירושלמי '

אדם  "שאין ב ): (ח , פאה וב 'ירושלמי ' צדקה. בתור שביעית
ערוה". בטעות] ונמחק  בכי "ל, כן – [מצוה בדבר עושה

כפשוטה'. ב 'תוספתא סבורים שעמ 131)וראה י ֿהארץ 
את  תופסת שאינה וכלֿשכן דמיה, את תופסת שביעית שאין

(רדב "ז). דמיה ב .132)דמי  סב , זרה אבל 133)עבודה
לעםֿהארץ . שביעית דמי  מוסרין שאין לפי  לקנות, לא

(רש"י ).134) הביעור זמן אבל 135)קודם שמינית, של
שם. כנ"ל בקדושה, אותם יאכלו לא שמא שביעית, של לא

יאות. וד"ה יזפי , ד"ה שם ב 'תוספות' שכיון 136)וראה
מחזיר  שהוא בשעה בעין אינם מהעניים, שלוה שהפירות

מחזיר. שהוא אלו על חלה שביעית קדושת אין – להם

ה'תשע"ט  כסלו  כ"ח חמישי יום 

   1 
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 ביכרה שלא
ביתו. בתוך חמורים פטרי  עשרה לו שהיה ומי  נקבות, ושתי 

.‡ËÈÓL‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ2,˙ÈÚÈMa ‰ÂÏn‰ ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ«ƒ¿»«¿ƒƒ
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BÁ ÚBz‰Â .B„È ‰MÓ ÏÚa Ïk ËBÓL :Ó‡pL∆∆¡«»»«««≈»¿«≈«
˙ÈÚÈL 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

.ÌÈÙÒk ˙hÓL ÔÈ‡4ÔÓÊa ‡l‡ ‰Bz‰ ÔÓ ˙‚‰B ≈¿ƒ«¿»ƒ∆∆ƒ«»∆»ƒ¿«
Ú˜˜ ˙hÓL ÌL LiL ,‚‰B ÏBi‰L5eLÈ È‰L , ∆«≈≈∆≈»¿ƒ««¿«∆¬≈»

ÛÒk ‡Ïa ÂÈÏÚÏ Ú˜w‰6‰Ê „Â .7.‡e‰ ‰Ïa˜ ««¿«ƒ¿»»¿…∆∆¿»»∆«»»
‰z‡  Ú˜˜ ËÈÓLÓ ‰z‡L ÔÓÊa :ÌÈÓÎÁ eÓ‡»¿¬»ƒƒ¿«∆«»«¿ƒ«¿««»
‰ˆeÁa ÔÈa ı‡a ÔÈa ,ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈÙÒk ËÈÓLÓ«¿ƒ¿»ƒ¿»»≈»»∆≈¿»
‰z‡ ÔÈ‡  Ú˜˜ ˙hÓL ÌL ÔÈ‡L ÔÓÊe ;ı‡Ï»»∆ƒ¿«∆≈»¿ƒ««¿«≈«»

ÌÈÙÒk ËÈÓLÓ8.ı‡a elÙ‡ ˙ÈÚÈMa «¿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 

.‚ÌÈÙBÒ ÈcÓe9˙‚‰B ÌÈÙÒk ˙hÓL ‡‰zL , ƒƒ¿≈¿ƒ∆¿≈¿ƒ«¿»ƒ∆∆
ÌB˜Ó ÏÎa ‰f‰ ÔÓfa10ÏBi‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â «¿««∆¿»»¿««ƒ∆≈«≈

‚‰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

.„dÙBÒa ‡l‡ ÌÈÙÒk ˙ËnLÓ ˙ÈÚÈL ÔÈ‡12. ≈¿ƒƒ¿«∆∆¿»ƒ∆»¿»
c ‰ÊÂ ‰hÓL ‰OÚz ÌÈL ÚL ıwÓ :Ó‡pL∆∆¡«ƒ≈∆«»ƒ«¬∆¿ƒ»¿∆¿«

ÌLÂ ,‰hÓM‰13„ÚÓa ÌÈL ÚL ıwÓ :ÓB‡ ‡e‰ «¿ƒ»¿»≈ƒ≈∆«»ƒ¿…≈
ÚL Á‡  ÌM ‰Ó ;˙Bkq‰ ‚Áa ‰hÓM‰ ˙L14, ¿««¿ƒ»¿««À«»««∆«

CÎÈÙÏ .ÚL Á‡  ÌÈÙÒk ˙ËÓL‰ Û‡15‰ÂÏ‰ , ««¿»«¿»ƒ««∆«¿ƒ»ƒ¿»
,‰M‰ Ïk BBÁ ‰Bb  dÓˆÚ ˙ÈÚÈMa BÁ ˙‡∆¬≈«¿ƒƒ«¿»∆»«»»

‰nÁ Ú˜LzLÎe16È‡ˆBÓ ÏL ‰M‰ L‡ ÈÏÈÏa ¿∆ƒ¿««»¿≈≈…«»»∆»≈
BÁ‰ „‡  ˙ÈÚÈL17. ¿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

.‰L‡ ÌBi‰L ˙Úc ÏÚ d˜lÁÂ ‰t‰ ˙‡ ËÁL»«∆«»»¿ƒ¿»«««∆«…
˙ÈÚÈL È‡ˆBÓ ÏL ‰M‰18ÏeÏ‡ aÚ˙Â ,19‡ˆÓÂ «»»∆»≈¿ƒƒ¿ƒ¿«≈¡¿ƒ¿»

i‰ B˙B‡È‰L ,ÌÈÓc‰ e„‡  ˙ÈÚÈL ÛBÒ ÌB «¿ƒƒ»¿«»ƒ∆¬≈
BÁ‰ ÏÚ ˙ÈÚÈL ‰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

.Â‰ÂÏÓ elÙ‡Â .‰ÂÏn‰ ˙‡ ˙ËnLÓ ˙ÈÚÈL¿ƒƒ¿«∆∆∆«ƒ¿»«¬ƒƒ¿»
ËÈÓLÓ ‰Ê È‰  ÌÈÒÎ ˙eÈÁ‡ Ba LiL ËLaL21. ∆ƒ¿»∆≈«¬»¿»ƒ¬≈∆«¿ƒ

BÏ ÌiÒ Ì‡Â22ËÈÓLÓ BÈ‡  B˙‡ÂÏ‰a ‰„O23. ¿ƒƒ≈»∆¿«¿»»≈«¿ƒ
‰ÚeM‰ ˙‡ ˙ËnLÓ ˙ÈÚÈM‰Â24‡Ï :Ó‡pL ; ¿«¿ƒƒ¿«∆∆∆«¿»∆∆¡«…

ÌlLÏ ‡Ï ,ÌB˜Ó ÏkÓ  ObÈ25ÚM‰Ï ‡ÏÂ26. ƒ…ƒ»»…¿«≈¿…¿ƒ»«

דמי ".21) כגבוי  לגבות העומד ש"שטר אומרים אנו ואין
למלווה.22) והרא 23)הלווה לו שייחדה את שכיוון לו ה

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.
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.ÊÔÈic‰ ˙ÚeLa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na27ÏÎÂ «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«««»ƒ¿…
Ô‰a ‰„BÈ Ì‡L ÌÈcÓ da ‡ˆBik28˙ÈÚÈL «≈»ƒ¿»ƒ∆ƒ∆»∆¿ƒƒ

Ô˙ËnLÓ29ÔÈÙzM‰Â ÔÈÓBM‰ ˙ÚeL Ï‡ ;30 ¿««¿»¬»¿««¿ƒ¿«À»ƒ
‰„BÈ Ì‡L ˙BÚeMÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ31ÌlLÈ32È‰  ¿«≈»∆ƒ¿∆ƒ∆¿«≈¬≈

‰hÓM‰ Á‡ ÚMÈ ‰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

.Áe‰ÂÏ‰34‡e‰Â ‰hÓM‰ ÚÈb‰Â ,Ba ÙÎÂ BÚ˙e ƒ¿»¿»¿»«¿ƒƒ««¿ƒ»¿
B˙ÈÙÎa35ÚL Á‡ ‰„B‰Â ,e‡aL B‡ ˙ÈÚÈL ‰ ƒ¿ƒ»¿»««∆»¿»¿ƒƒ∆»

˙ÈÚÈM‰ Á‡ ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ36˙ÈÚÈM‰ ÔÈ‡  »»≈ƒ«««¿ƒƒ≈«¿ƒƒ
˙ËnLÓ37. ¿«∆∆

דא 34) "פשיטא א: הלכה סוף  י  פרק  שביעית ירושלמי 
משמטת". אינה כפרנית נעשית שהיא מלווה מילתא,

לפי35) כך, על ולנגשו ממון לתובעו יכול המלווה אין שאז
היסת  שבועת אלא עליו לו ואין מלשלם, פטור הכל שכופר

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'

.Ë ÌÈL OÚÏ ÔÓÊ BÏ Ú˜Â BÁ ˙‡ ‰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 ˙ÈÚÈL  epÚa˙È42. ƒ¿»∆¿ƒƒ¿«∆∆

השמיטה.38) שנת ישנה שנים עשר בתוך לאחר 39)והרי 
שנים. הזמן.40)עשר המלווה.41)לפני  עם הלווה

למלווה 42) יהא שלא הייתה, יגוש" ב "לא התורה כוונת כי 
הרי לתבעו, יכול שאינו פי  על אף  וכאן מאומה, הלווה על
הוא  והרי  ורגע , רגע  בכל ההלוואה להחזיר חייב  הלווה

מעצמו. כנתבע 

.ÈepËnLz ‡lL BnÚ ‰˙‰Â BÁ ˙‡ ‰ÂÏn‰««¿∆∆¬≈¿ƒ¿»ƒ∆…¿«¿∆
ÔÈc ÏhÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ;ËÓL ‰Ê È‰  ˙ÈÚÈL¿ƒƒ¬≈∆ƒ¿»∆≈»¿«≈ƒ

˙ÈÚÈM‰43‰Ê BÁ ‡e‰ ËÈÓLÈ ‡lL BnÚ ‰˙‰ .44 «¿ƒƒƒ¿»ƒ∆…«¿ƒ∆
ÔBÓÓaL È‡z ÏkL ;Ìi˜ B‡z  ˙ÈÚÈMa elÙ‡Â«¬ƒ«¿ƒƒ¿»«»∆»¿«∆¿»
eziÁ ‡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  בפרק 45)מבלי  רבינו שכתב  כמו

חייב  שהלווה לומר, וצריך טו. הלכה מכירה מהלכות י "א

וייתכן, שם. שנזכרים האופנים ביתר או עדים בפני  עצמו
כאילו  זה הרי  השטר, כתיבת בשעת עמו שהתנה שכיוון

מועיל. שהדבר בשטר, לו כתב 

.‡È˙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 

מ ׁשּמטת]. ׁשביעית - יתּבע ּנּו ׁשּלא ע ּמֹו 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 

.ÈÚ 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

.‚Èd˙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 

.„ÈÔBkLn‰ 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 ,

.ÂËÌz‡ :Ì‰Ï Ó‡Â ÔÈc ˙ÈÏ ÂÈ˙BËL ÒBn‰«≈¿»»¿≈ƒ¿»«»∆«∆
‰È‰È L‡Â :Ó‡pL ;ËÓL BÈ‡  ‰Ê ÈBÁ ÈÏ eb¿ƒƒ∆≈ƒ¿»∆∆¡««¬∆ƒ¿∆
˙Èa ÔÎÂ .B˙B‡ ÔÈÚBz 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¿»
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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

.ÊË˙‡ ‰Ê ˙BÂÏ‰lÓ eÚÓpL Ô˜f‰ Ïl‰ ‰‡Lk¿∆»»ƒ≈«»≈∆ƒ¿¿ƒ¿«¿∆∆
‰Ê58‰Bza e˙k‰ ÏÚ ÔÈBÚÂ ,59Ôt EÏ ÓM‰ : ∆¿¿ƒ««»«»ƒ»∆¿∆

ÏeaÊBt ÔÈ˜˙‰ ,ÓB‚Â „ ‰È‰È60ËÓMÈ ‡lL È„k , ƒ¿∆»»¿≈ƒ¿ƒ¿¿¿≈∆…ƒ»≈
ÏÈÚBÓ ÏeaÊBt‰ ÔÈ‡Â .‰Ê ˙‡ ‰Ê eÂÏiL „Ú ,BÁ‰««∆«¿∆∆∆¿≈«¿¿ƒ
ÈcÓ ‡È‰L ,‰f‰ ÔÓfa ÌÈÙÒk ˙hÓLa ‡l‡∆»ƒ¿ƒ«¿»ƒ«¿««∆∆ƒƒƒ¿≈
ÏeaÊBt‰ ÔÈ‡  ‰Bz ÏL ‰hÓL Ï‡ ;ÌÈÙBÒ¿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 "מאי60)אלא לו: בגיטין
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

.ÊÈ,˙BÈa ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ ‡l‡ ÏeaÊBt ÔÈ˙Bk ÔÈ‡≈¿ƒ¿¿∆»¬»ƒ¿ƒ¿≈
ÔÈÈe‡ Ô‰L ,Èq‡ ÈaÂ Èn‡ Èa ÏL BÈc ˙Èk¿≈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 

.ÁÈÌÎÏ ÈÒBÓ :ÏeaÊBt 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

וודאי64)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

.ËÈÚ˜w‰ ÏÚ ‡l‡ ÏeaÊBt ÔÈ˙Bk ÔÈ‡69ÔÈ‡ Ì‡ . ≈¿ƒ¿¿∆»«««¿«ƒ≈
BÏ ÎBÓ  ‰ÂlÏ Ú˜˜70‡e‰L Ïk ‰ÂÏn‰71CB˙a «¿««…∆≈««¿∆»∆¿

ek ÏL ÁÏ˜ elÙ‡ ,e‰„O72BÏÈ‡L‰ .73ÌB˜Ó »≈¬ƒ∆«∆¿ƒ¿ƒ»
ÂÈÏÚ ÔÈ˙Bk  ‰ÈÎÏ B‡ ep˙Ï74BÏ ‰˙È‰ .ÏeaÊBt ¿«¿ƒ»¿ƒ»»¿¿»¿»

˙kLÓÓ ‰„O75.ÏeaÊBt ‰ÈÏÚ ÔÈ˙Bk  »∆¿À¿∆∆¿ƒ»∆»¿¿

הרי69) 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,
כאילו 74) זה הרי  בקרקע , תשמיש זכות לשואל שיש שכיוון

לו. השכיר אם הדין והוא שלו. שהייתה 75)הקרקע  בין
שדה  שהייתה בין אחרים, ביד ממושכנת הלווה של השדה

בידו. ממושכנת אחרים של

.ÎLÈ‡Ï ÔÈ˙Bk76BzL‡ ÈÒÎ ÏÚ77ÏÚ ÌÈÓB˙ÈÏÂ , ¿ƒ»ƒ«ƒ¿≈ƒ¿¿«¿ƒ«
ÒBtBËBt‡ ÈÒÎ78BÏ LÈ ÚÏÂ ,Ú˜˜ BÏ ÔÈ‡ . ƒ¿≈«¿≈«¿«¿∆»≈≈

ÏÚ BÁ BÏ ‰È‰ .ÏeaÊBt ‰ÈÏÚ ÔÈ˙Bk  Ú˜«̃¿«¿ƒ»∆»¿¿»»«
‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,Ú˜˜ BÁÏ LÈÂ BÁ79˙Áz ¬≈¿≈«¬≈«¿«ƒ¿««

B„eaÚL80ÏeaÊBt 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

.‡ÎÌÈÎÈˆ  ‰MÓÁÓ ‰ÂlL „Á‡82ÏÎÏ ÏeaÊBt ∆»∆»»≈¬ƒ»¿ƒƒ¿¿¿»
ÏeaÊBt 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

.ÎBÈ‡  ‰ÂÏ‰ Ck Á‡Â ‰lÁz ÏeaÊBt‰ ˙k»««¿¿¿ƒ»¿««»ƒ¿»≈
ÏÈÚBÓ84Á‡ ÏeaÊBt‰ zÎiL „Ú ËÈÓLÓ ‡l‡ , ƒ∆»«¿ƒ«∆ƒ¿…«¿¿««

˙Ó„Bw‰ ‰ÂÏÓ ÏkL :ÓB‡ ˙‡ˆÓ .‰ÂÏ‰L∆ƒ¿»ƒ¿≈»≈∆»ƒ¿»«∆∆
Ì‡Â ;‰Ê ÏeaÊBÙa ˙ËÓL dÈ‡  ÏeaÊBtÏ«¿¿≈»ƒ¿∆∆ƒ¿¿∆¿ƒ
.‰Ê ÏeaÊBÙa ˙ËÓL  ‰ÂÏnÏ Ì„B˜ ÏeaÊBt‰«¿¿≈«ƒ¿»ƒ¿∆∆ƒ¿¿∆
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קפט                 
         

בשעת 84) הקיימים לחובות רק  מועיל הפרוזבול כי 
כתיבתו.

.‚Î Á‡Ó‰Â ,Lk  Ìc˜n‰ ÏeaÊBt :CÎÈÙÏ¿ƒ»¿¿«À¿»»≈¿«¿À»
 „‡Ó BpÓÊ ÌÈc˜‰Â ÔÒÈa B˙k ?„ˆÈk .ÏeÒt»≈«¿»¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿«≈¬»

BÁk Úe‰ 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 ˙ÈÏ ÌÈc‰ ˙ÈÒÓ¿ƒ««¿»ƒ¿≈ƒ

המלווה.85) בכלל 86)של אינו כך אחר שהלווה מה אבל
ומשמטים. (אחר 87)הפרוזבול, מניסן שהלווה מה כלומר,

בפרוזבול). הכתוב  (הזמן אייר עד הפרוזבול) כתיבת

.„ÎBnÚ ÔÈ‡Â ˙ÈÚÈL Á‡ BÁ ËL ‡ÈˆBn‰«ƒ¿«««¿ƒƒ¿≈ƒ
BBÁ „a‡  ÏeaÊBt88ÈÏ ‰È‰ :Ó‡ Ì‡Â .89„‡Â ¿¿ƒ≈¿ƒ»«»»ƒ¿»«

‰kq‰ ÔÓfnL ;ÔÓ‡ 90‰Bb BÁ ÏÚa CÏÈ‡Â ∆¡»∆ƒ¿«««»»¿≈«««∆
ÏeaÊBÙa ‡lL91BÁ ÏÚa ‡ÈiLk ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ . ∆…ƒ¿¿¿…∆»¿∆»ƒ««

 ‰t ÏÚ ‰ÂÏÓa Úa˙Ï ‡BiLk B‡ BËL ˙‡∆¿»¿∆»ƒ¿…«¿ƒ¿»«∆
:Ó‡Â Úa˙p‰ ÔÚË Ì‡Â .BÏ ÌlL :Úa˙pÏ ÌÈÓB‡¿ƒ«ƒ¿»«≈¿ƒ»««ƒ¿»¿»«
EÏ ‰È‰ :ÚBzÏ ÌÈÓB‡ ?BlL ÏeaÊBt ‰i‡«≈¿¿∆¿ƒ«≈«»»¿
‰„B‰ Ì‡Â ,ÔÓ‡  Ô‰ Ó‡ Ì‡ ?„‡Â ÏeaÊBt¿¿¿»«ƒ»«≈∆¡»¿ƒ»

ÌÈÓB˙È‰Â .BBÁ „a‡  ÏeaÊBt ˙k ‡lL92ÔÈ‡ ∆…»«¿¿ƒ≈¿«¿ƒ≈»
.ÏeaÊBt 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

המאירי91)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)

.‰Î‡ÈˆB‰93‰ÂÏÓ :Ó‡Â Úa˙p‰ ÔÚËÂ ,ÏeaÊBt ƒ¿¿¿»««ƒ¿»¿»«ƒ¿»
‰˙È‰ ‰Ê ÏeaÊBt Á‡ ÚBz ‡e‰L BÊ94ÚBz‰Â , ∆≈«««¿¿∆»¿»¿«≈«

ÔÓ‡ ÚBz‰  ‰˙È‰ ÏeaÊBt Ì„˜ :ÓB‡95el‡L ; ≈…∆¿¿»¿»«≈«∆¡»∆ƒ
„‡Â ÈÏ ‰È‰ :Ó‡96e‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ÔÓ‡  »«»»ƒ¿»«∆¡»¿««ƒ∆≈»

„‡L ÏeaÊBt‰ 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 

.ÂÎÂ Úa˙p‰ ÔÚËÈÏˆ‡ BÏ LÈ ‰ÂÏÓ :Ó‡98, »««ƒ¿»¿»«ƒ¿»≈∆¿ƒ
,‡È‰ ˙eÁ ˙Ùw‰ ‡l‡ Èk ‡Ï :ÓB‡ ÚBz‰Â¿«≈«≈…ƒ∆»«»«¬ƒ
È‰  ‰ÂÏÓ ‰ÈzÙ˜Ê ‡Ï È‰L ,˙ËÓL dÈ‡L∆≈»ƒ¿∆∆∆¬≈…¿«¿ƒ»ƒ¿»¬≈

‰˙È‰ ‰ÂÏÓ :Ó‡È ‰ˆÈ Ì‡ È‰L ;ÔÓ‡ ‰Ê99 ∆∆¡»∆¬≈ƒƒ¿∆…«ƒ¿»»¿»
„‡Â ÈÏ ‰È‰ ÏeaÊBÙe100ÔÂÈkL .101ewzL ¿¿»»ƒ¿»«∆≈»∆ƒ¿

c ÁÈpÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ‡È‰ ‰˜ÊÁ ,ÏeaÊBt ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿¿¬»»ƒ∆≈»»«ƒ«»»
zÓ102eÒ‡ 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 במיגו 101)שהקפת האמינו מדוע  הוא זה טעם
ממון. נשמטה.102)להוציא שלא מלווה כלומר,

שנשמטה.103) מלווה

.ÊÎÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz104‰Ê ˙‡ ‰Ê eÂÏ‰L105ÒÓe ,106 «¿ƒ≈¬»ƒ∆ƒ¿∆∆∆»«
ÌÈ„ÈÓÏzÏ ÂÈc107ÌÎÏ ÈÒBÓ :Ó‡Â108ÏkL , ¿»»««¿ƒƒ¿»«¿«ƒ»∆∆»

CÈˆ BÈ‡  ‰ˆ‡L ÔÓÊ Ïk epa‚‡L ÈÏ LiL BÁ∆≈ƒ∆∆¿∆»¿«∆∆¿∆≈»ƒ
ÌÈÙÒk ˙ËÓL‰L ÌÈÚ„BÈ Ô‰L ÈtÓ ;ÏeaÊBt zÎÏƒ¿…¿¿ƒ¿≈∆≈¿ƒ∆«¿»«¿»ƒ

˙ÈÁ„ ‡È‰ „Ïa ÌÈ„e ,Ì‰ÈcÓ ‰f‰ ÔÓfa109. «¿««∆ƒƒ¿≈∆ƒ¿»ƒƒ¿«ƒƒ¿≈

להדדי104) 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 ופלוני108)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

.ÁÎÁe  ˙ÈÚÈL ÂÈÏÚ ‰ÚL BÁ ÈÊÁn‰ Ïk»««¬ƒ∆»¿»»»¿ƒƒ«
epÓÈ‰ ‰ÁB ÌÈÓÎÁ110ÓBÏ ‰ÂÏn‰ CÈˆÂ . ¬»ƒ»≈∆¿»ƒ««¿∆«

:BÏ Ó‡ .ÈpnÓ zËÙ 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‡ ÈBÁa :BÏ Ó‡È Ï‡Â . …ƒ…«¬≈…»«¿«…«¿ƒ¬ƒ
Ì‰ ÈlL :BÏ Ó‡È ‡l‡ ,EÏ Ô˙B112È‡ ‰zÓe ≈¿∆»…«∆ƒ≈¿«»»¬ƒ

.EÏ Ô˙B≈¿

בעיניהם 110) וישר זה, על אותו אוהבים שהחכמים "עניינו,
מלהלוות. יימנעו שלא כדי  דבר, של וטעמו שעשה". מה
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קצ                
         

שאמר 111) ממה "הראיה השמיטה. דבר וזה שנאמר: שם:
התירו". מפיו, הדבר שהוציא מאחר כלומר, "דבר",

שביעית.112) ששמטתן המעות,

.ËÎÈÊÁ‰113aÒÓ  Ôk BÏ Ó‡ ‡ÏÂ BBÁ BÏ114 ∆¡ƒ¿…»«≈¿«≈
‰zÓe 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 

(אביי116)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 

.Ï‰hÓM‰ Ì„˜ BÁ ˙‡ ˙BÂÏ‰lÓ ÚÓpL ÈÓƒ∆ƒ¿»ƒ¿«¿∆¬≈…∆«¿ƒ»
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 ,121ÚÈ ‡ÏÂ BÏ122EÏ ƒ≈∆∆¡«»ƒ≈¿…≈«¿»¿
ÎOa ‡e‰ Cea LB„w‰ ÁÈË‰Â .ÓB‚Â BÏ Ez˙a¿ƒ¿¿≈¿ƒ¿ƒ««»»ƒ¿«

‰f‰ ÌÏBÚa BÊ ‰ÂˆÓ123c‰ ÏÏ‚a Èk :Ó‡pL , ƒ¿»»»«∆∆∆¡«ƒƒ¿««»»
.ÓB‚Â EÎÈ ‰f‰«∆¿»∆¿¿≈

הפירעון.117) בזמן חובו את לו יחזיר לא שהלווה כלומר,
לפי118) 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"ט  כסלו  כ"ט  שישי יום 

   1 
מאימתי1) 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,

.‡tÒÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2ÌÈL ÚL ÚL3Lc˜Ïe4 ƒ¿«¬≈ƒ¿…∆«∆«»ƒ¿«≈
˙˙aL ÚL EÏ zÙÒÂ :Ó‡pL ,ÌÈMÓÁ‰ ˙L¿««¬ƒƒ∆∆¡«¿»«¿»¿∆««¿…

,ÓB‚Â ÌÈLÈzLe .ÌÈMÓÁ‰ ˙L ˙‡ ÌzLc˜Â »ƒ¿≈¿ƒ«¿∆≈¿««¬ƒƒ¿≈
„Ïa ÏB„b‰ ÔÈc ˙ÈÏ ÔÈeÒÓ 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 ואף ֿעלֿפי  קנג).
חולק  ריב "ב  של בנו שר"י  מצינו לא למעלה, ראה ריב "ב ,
לשלשה  אלא ואחד, לשבעים הכוונה ואין בזה. עליהם
הערה  שם לעם, המצוות בספר ראה הגדול, ביתֿדין מתוך

נח ]. נוספת

.‰OÚ Úa‡ Á‡Ó ?˙BÓÏ eÏÈÁ˙‰ È˙ÓÈ‡Óe≈≈»«ƒ¿ƒƒ¿≈«««¿«∆¿≈
‰L6Ó‡pL .ı‡Ï eÒÎpMÓ7ÚÊz ÌÈL] LL : »»ƒ∆ƒ¿¿»»∆∆∆¡«≈»ƒƒ¿«

„Á‡ Ïk ‰È‰iL „Ú  EÓk ÓÊz ÌÈL LLÂ E„O»∆¿≈»ƒƒ¿…«¿∆«∆ƒ¿∆»∆»
ÌÈL ÚLÂ ;Bˆ‡ ˙‡ ÈkÓ8,ı‡‰ LeaÎa [eOÚ «ƒ∆«¿¿∆«»ƒ»¿ƒ»»∆

LÏL ˙La :ÓB‡ ˙‡ˆÓ .˜elÁa ÌÈL ÚLÂ9 ¿∆«»ƒ¿ƒƒ¿≈»≈ƒ¿«»
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‰M‰ L‡Ó ,‰ÈˆÈÏ ÌÈtÏ‡Â ˙B‡Ó LÓÁÂ10Á‡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¿¿»¿«∆∆«¬≈≈
ÌÈOÚÂ ˙Á‡ ˙L ‡È‰L ,‰ÈˆÈÏ14eÒÎpMÓ «¿ƒ»∆ƒ¿«««¿∆¿ƒƒ∆ƒ¿¿

˙L eLc˜Â ˙BhÓL ÚL 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.ע 8)להלן השנה 9)רכין 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
אלפיים  אברהם, תקופת עד העולם שמבריאת אמרו, ט . זרה
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

ובכסף ֿמשנה. 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
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

.‚OÚ ‰ÚL16eÒÎpMÓ Ï‡OÈ eÓ ÌÈÏBÈ17 ƒ¿»»»¿ƒ»ƒ¿»≈ƒ∆ƒ¿¿
e‡ˆiL „ÚÂ ı‡Ï18˙Èa‰ ÁL ,d e‡ˆiL ‰LÂ . »»∆¿«∆»¿¿»»∆»¿»∆»«««ƒ

˙ÈÚÈL È‡ˆBÓ ,‰BL‡a19LL ˙Le ,‰˙È‰ »ƒ»»≈¿ƒƒ»¿»¿«≈
OÚÂ ‰L ˙B‡Ó Úa‡L ,‰˙È‰ ÏBia ÌÈLÏLe¿ƒ«≈»¿»∆«¿«≈»»¿∆∆

ÔBL‡ ˙Èa „ÓÚ ÌÈL20˙Èa‰ ÁL ÔÂÈk .21ÏËa »ƒ»««ƒƒ≈»∆»«««ƒ»«
‰Ê ÔÈÓ22ÌÈÚL ‰Á ı‡‰ ‰‡L ‰ÏËaMÓ . ƒ¿»∆ƒ∆»¿»ƒ¿¬»»»∆¬≈»ƒ¿ƒ

‰L ÌÈOÚÂ ˙B‡Ó Úa‡Â ,ÈL ˙Èa ‰Â ,‰L»»¿ƒ¿»«ƒ≈ƒ¿«¿«≈¿∆¿ƒ»»
„ÓÚ23˙ÈÚÈM‰ ‰Me .24‡È‰Â ,‡ÊÚ ‰ÏÚ BÈaÓ »««»»«¿ƒƒƒƒ¿»»»∆¿»¿ƒ

‰iM‰ ‰‡Èa‰25ÔÈÓ ˙BÓÏ eÏÈÁ˙‰ BÊ ‰MÓe . «ƒ»«¿ƒ»ƒ»»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»
ÈL ˙Èa ÔÈÏ ‰OÚ LÏL ˙L eOÚÂ ,Á‡«≈¿»¿«¿∆¿≈¿ƒ¿««ƒ≈ƒ
.ÌÈMÓÁ‰ ˙L eLc˜Â ,˙BhÓL ÚL eÓe .‰hÓL¿ƒ»»∆«¿ƒ¿ƒ¿¿««¬ƒƒ

Ú Û‡ÌL ‰˙È‰ ‡lL Èt Ï26ÔÈBÓ ,ÈL ˙Èa ÏBÈ ««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
וארבע ֿעשרה  שבמדבר שנה ארבעים ולכשנוריד ותשעים.

שהן  ושש, ושלשים מאות שמונה הרי  וחלקו, שכבשו שנה
השבעה  היובל מן שנה ושש ושלשים יובלים, עשר ששה
בכסף ֿמשנה. 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.

.„˙Èa‰ da ÁL ‰M‰L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆«»»∆»«»««ƒ
‰BÁ‡a28ÈLk ÔaÁ‰ Á‡L ÈLzÓ d˙lÁzL , »«¬»∆¿ƒ»»ƒƒ¿≈∆«««À¿»ƒ¿≈
ÌÈL„Á29ÌÈhÓLÏ ÔÈn‰ ‡e‰ ÈLzÓ È‰L , √»ƒ∆¬≈ƒƒ¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

˙BÏBÈÏe30‰˙È‰ ˙ÈÚÈL È‡ˆBÓ ‰M‰ d˙B‡ 31, ¿¿»«»»»≈¿ƒƒ»¿»
ÈÙÏe .‰˙È‰ ÈÚÈLz‰ ÏBi‰ ÔÓ ‰OÚ LÓÁ ˙Le¿«¬≈∆¿≈ƒ«≈«¿ƒƒ»¿»¿ƒ
ÚLÂ ‰‡Óe ÛÏ‡ ˙L ‡È‰L ,BÊ ‰L ,‰Ê ÔBaLÁ∆¿∆»»∆ƒ¿«∆∆≈»»∆«
Úa‡Â ÛÏ‡Â ‰ÚLÂ ÌÈÓL ˙L ‡È‰L ,ÔaÁÏ«À¿»∆ƒ¿«¿…ƒ¿ƒ¿»¿∆∆¿«¿«
ÌÈLÏLe LL ˙L ‡È‰L ,˙BËL ÔÈÓÏ ˙B‡Ó≈¿ƒ¿«¿»∆ƒ¿«≈¿ƒ

‰ÈˆÈÏ ÌÈÙÏ‡ ˙Úa‡Â ˙B‡Ó ÚL˙e32˙L ‡È‰  ¿«≈¿«¿««¬»ƒ«¿ƒ»ƒ¿«
ÏBi‰ ÔÓ ÌÈOÚÂ ˙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 שהרי33)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

.‰Ì‰È„Èa ‡È‰ ˙ÒnL ,eÓ‡ ÌÈB‡b‰ Ïk Ï‡¬»»«¿ƒ»¿∆»…∆ƒƒ≈∆
ÔÈaL ‰L ÌÈÚM‰ Ô˙B‡a eÓ ‡lL ,LÈ‡ ÈtÓ LÈ‡ƒƒƒƒ∆…»¿»«ƒ¿ƒ»»∆≈
„Ïa ˙BhÓL ‡l‡ ÈL ˙Èa ÔÈe ÔBL‡ ˙Èa ÔaÁÀ¿««ƒƒƒ¿««ƒ≈ƒ∆»¿ƒƒ¿«
˙L eÓ ‡Ï ‰BÁ‡a ÁMÓ ÔÎÂ .ÏBÈ ‡Ïa¿…≈¿≈ƒ∆»«»«¬»…»¿«

ÌÈMÓÁ‰34˙L ˙lÁzÓ „Ïa ÚL ÚL ‡l‡ , «¬ƒƒ∆»∆«∆«ƒ¿«ƒ¿ƒ«¿«
‰Ê ‰„BÚ ‡Ó‚a ‰ÏBÚ ÔÎÂ .ÔaÁ‰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 הכסף ֿמשנה 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 ,
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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

.ÂÏˆ‡ ˙ÓÒÙÓe ‡È‰ ‰Úe„È ‰hÓM‰ ˙Le¿««¿ƒ»¿»ƒ¿À¿∆∆≈∆
‡l‡ eÓ ‡Ï ÔlÎÂ ,Ï‡OÈ ı‡ ÈL‡Â ÌÈB‡b‰«¿ƒ¿«¿≈∆∆ƒ¿»≈¿À»…»∆»
ÔBaLÁ ÈÙÏe .ÚL ÚL Ô˙B‡ ÔÈÎÈÏLÓ ,ÔaÁ ÈLÏƒ¿≈À¿»«¿ƒƒ»∆«∆«¿ƒ∆¿
ÛÏ‡Â ‰‡Óe ÚL ˙L ‡È‰L ,BÊ ‰L È‰z ,‰Ê∆¿ƒ»»∆ƒ¿«∆«≈»»∆∆

˙ÈÚÈL È‡ˆBÓ ,ÔaÁÏ37ÈÙÎe ,ÔÈÎÓBÒ e‡ ‰Ê ÏÚÂ . «À¿»»≈¿ƒƒ¿«∆»¿ƒ¿ƒ
˙BOÚÓ ÔÈÚÏ ÔÈBÓ e‡ ‰Ê ÔBaLÁ‰38˙ÈÚÈLe39 «∆¿∆»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

בשנה 38) שני  מעשר המעשרות: שנות חלוקת לענין כלומר,
בשלישית  שני  ומעשר וחמישית, רביעית שניה ראשונה

ד). הלכה עניים מתנות מהלכות (פ "ו שמיטת 39)וששית
הנ"ל.40)קרקע . הגאונים מסורת היו 41)היא שכן

א  סעיף  סג סימן בחו"מ  וראה כנ"ל. ישראל, בארץ  נוהגים
בביאור  שהאריכו בחזוןֿאיש וכן ח , אות הגר"א בביאור
הרא"י של השמיטה" "לשנת ובקונטרס  רבינו. שיטת
מה  העתיק  שיח  עמוד תשי "ט  והמדינה" ב "התורה דלנסקי 
נוטה  שם והכתוב  שנתגלו, עתיקות מצבות על שכתוב 

ד. הלכה למעלה רבינו שכתב  הראשונה לשיטת

.ÊÏBÈ ˙L42ÚeM‰ ÈL ÔÈnÓ ‰ÏBÚ dÈ‡43, ¿«≈≈»»ƒƒ¿«¿≈«»«
 ÌÈMÓÁ ˙Le ,‰hÓL  ÌÈÚa‡Â ÚLz ˙L ‡l‡∆»¿«≈«¿«¿»ƒ¿ƒ»¿«¬ƒƒ

Á‡Â ÌÈMÓÁ ˙Le ,ÏBÈÏL ÌÈL LL ˙lÁz  ˙ ≈¿«¬ƒƒ¿««¿ƒ«≈»ƒ∆
.ÏBÈÂ ÏBÈ ÏÎa ÔÎÂ .ÚeL»«¿≈¿»≈¿≈

בזמן 42) כמו עליה יושביה שכל נוהג, כשהיובל כלומר,
תמוהים. כאן הכסף ֿמשנה ודברי  ראשון. ברייתא 43)בית

יהודה. כרבי  ולא כחכמים מקומות, ובעוד סא. בנדרים

.Á‰ÏbMÓ44ËL ÈˆÁÂ „b ËLÂ Ôe‡ ËL ƒ∆»»≈∆¿≈¿≈∆»«¬ƒ≈∆
Bc Ì˙‡˜e :Ó‡pL ;˙BÏBi‰ eÏËa ‰MÓ¿«∆»¿«¿∆∆¡«¿»∆¿
‡e‰Â .‰ÈÏÚ ‰ÈLBÈ ÏkL ÔÓÊa  ‰ÈLÈ ÏÎÏ ı‡a»»∆¿»¿∆»ƒ¿«∆»¿∆»»∆»¿
ÌÈLBÈ Ôlk ‡l‡ ,ËLa ËL ÔÈaÚÓ eÈ‰È ‡lL∆…ƒ¿¿À¿»ƒ≈∆¿≈∆∆»À»¿ƒ

Ô˜˙k45ÔÓÊa .46ÏBi‰L47‚‰B  [ı‡a ‚‰B] ¿ƒ¿»ƒ¿«∆«≈≈»»∆≈
ı‡Ï ‰ˆeÁa48,ÌB˜Ó ÏÎa  ‡È‰ ÏBÈ :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  כל 49)לגבי  אם

כנ"ל. עליה, יושביה

.ËÔÓÊe50ÈÚ „Ú ÔÈc ‚‰B  ‚‰B ÏBi‰L51, ƒ¿«∆«≈≈≈ƒ∆∆ƒ¿ƒ
‰ÓBÁ ÈÚ Èza ÔÈ„Â52ÌÈÓÁ ‰„O ÔÈ„Â ,53ÔÈ„Â , ¿ƒ»≈»≈»¿ƒ¿≈¬»ƒ¿ƒ

‰fÁ‡ ‰„O54LBz b ÔÈÏa˜Óe ,55˙ÈÚÈL ˙‚‰BÂ , ¿≈¬À»¿«¿ƒ≈»¿∆∆¿ƒƒ
ÌÈÙÒk ˙ËÓL‰Â ı‡a56.‰Bz‰ ÔÓ ÌB˜Ó ÏÎa »»∆¿«¿»«¿»ƒ¿»»ƒ«»

ÏkÓ „Á‡ ‚‰B BÈ‡  [‚‰B] ÏBi‰ ÔÈ‡L ÔÓÊeƒ¿«∆≈«≈≈≈≈∆»ƒ»
ÏÎa ÌÈÙÒk ˙ËÓL‰Â ı‡a ˙ÈÚÈMÓ ıeÁ ,el‡≈ƒ¿ƒƒ»»∆¿«¿»«¿»ƒ¿»

Ì‰ÈcÓ 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,55)ומכרה. לעבוד שלא עצמו על שקיבל
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
בד  תלויה ומפורש בשביעית קרקע  ששמיטת רבינו ברי 

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 שזה 57)הכסף ֿמשנה מפרש בכסף ֿמשנה 
מן  היא בארץ , שביעית ואילו כספים. שמיטת על רק  עולה
קלה, עשה לעם, המצוות בספר וראה הזה. בזמן אף  התורה

שם. תקצו נוספת לענין 58)והערה ג הלכה שם למעלה
כדברי מכאן שדקדק  קורקוס  בר"י  וראה כספים. שמיטת
כן  שביאר כספים, לשמיטת אלא הכוונה שאין הכסף ֿמשנה
מאומה, עוד ביאר לא הארץ  בשביעית ואילו שם. בפ "ט 
מדבריהם, בארץ  משביעית "חוץ  הנוסחא: בכתב ֿיד אבל
(מצוה  בחינוך הוא וכן קורקוס ). (ר"י  וכו'" כספים והשמטת
הארץ  שביעית שגם מפורש ולפי "ז וויניציא. דפוס  לפי  של)

בפאתֿהשולחן. וראה מדבריהם, אלא אינה

.È‰OÚ ˙ÂˆÓ59Ú˜˙Ï60ÈL˙Ï ÈÈOÚa ÙBMa61 ƒ¿«¬≈ƒ¿…««»»¬ƒƒ¿ƒ¿≈
ÔÈc ˙ÈÏ ‰eÒÓ BÊ ‰ÂˆÓe .ÏBi‰ ˙La62‰lÁz63, ƒ¿««≈ƒ¿»¿»¿≈ƒ¿ƒ»

zÚ‰Â :Ó‡pL64„ÈÁÈÂ „ÈÁÈ ÏÎÂ ;‰Úez ÙBL65 ∆∆¡«¿«¬«¿»«¿»¿»»ƒ¿»ƒ
ÙBMa ÔÈÚ˜B˙Â .ÙBL eÈÚz :Ó‡pL ,Ú˜˙Ï iÁ«»ƒ¿…«∆∆¡««¬ƒ»¿¿ƒ«»

‰M‰ L‡a ÔÈÚ˜BzL C„k ,ÚLz66ÔÈÈÚÓe . ≈«¿∆∆∆¿ƒ¿…«»»«¬ƒƒ
Ï‡OÈ Ïeb ÏÎa ÙBL67. »¿»¿ƒ¿»≈

קלז.59) עשה המצוות, בספר תקיעת 60)ראה ולענין
א, הלכה שופר מהלכות ובפ "א שם רבינו כתב  השנה, ראש
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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

א. הלכה שופר מהלכות בפ "ג וראה לתקיעה. השנה לראש
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 ).

.‡ÈÏÎÏ ‡e‰ „Á‡ ‰M‰ L‡ ÏLÂ ÏBÈ ÏL ÙBL»∆≈¿∆…«»»∆»¿»
c68„Á‡Â .69˙BÚÈ˜zÏ ÏBi‰ „Á‡Â ‰M‰ L‡70, »»¿∆»…«»»¿∆»«≈«¿ƒ

‡ÏBiaL ‡l71ÔÈÚ˜Bz72Ba eLcwL ÔÈc ˙Èa ÔÈa ∆»∆«≈¿ƒ≈¿≈ƒ∆ƒ¿
L„Á‰ ˙‡73,L„Á‰ ˙‡ Ba eLc˜ ‡lL ÔÈc ˙Èa ÔÈa ∆«…∆≈¿≈ƒ∆…ƒ¿∆«…∆

„ÈÁÈÂ „ÈÁÈ ÏÎÂ74ÔÈc ˙ÈaL ÔÓÊ Ïk Ú˜˙Ï iÁ ¿»»ƒ¿»ƒ«»ƒ¿…«»¿«∆≈ƒ
ÔÈLBÈ75ÔÈc ˙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,

.È‰M‰ L‡e77˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL78eÈ‰ ‡Ï  ¿…«»»∆»ƒ¿¿«»…»
L„Á‰ ˙‡ Ba eLcwL ÔÈc ˙Èa ‡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 ח ֿט .
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

.‚ÈÌÈ„ ‰LÏL81ÏBia ÔÈkÚÓ82‰ÚÈ˜z :83, ¿»¿»ƒ¿«¿ƒ«≈¿ƒ»
‡È‰ BÊÂ .Ô‰ÈÏÚÏ ˙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 ט ֿיא) 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 ,

.„È‰M‰ L‡Ó85eÈ‰ ‡Ï ÌÈetk‰ ÌBÈ „Ú ≈…«»»««ƒƒ…»
ÌÈ„Ú86Ô‰ÈzÏ ÌÈËÙ87ÔÈ„aÚzLÓ ‡ÏÂ ¬»ƒƒ¿»ƒ¿»≈∆¿…ƒ¿«¿¿ƒ

Ì‰ÈB„‡Ï88Ô‰ÈÏÚÏ ˙BÊBÁ ˙B„O‰ ‡ÏÂ ,89‡l‡ , «≈∆¿…«»¿¿«¿≈∆∆»
ÌÈÁÓOe ÌÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡ ÌÈ„Ú90Ì‰È˙BËÚÂ91 ¬»ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿«¿≈∆

˙Èa eÚ˜z ,ÌÈetk‰ ÌBÈ ÚÈb‰L ÔÂÈk .Ì‰ÈL‡a¿»≈∆≈»∆ƒƒ««ƒƒ»¿≈
ÔÈc92˙B„O eÊÁÂ Ô‰ÈzÏ ÌÈ„Ú eËÙ ,ÙBLa ƒ¿»ƒ¿¿¬»ƒ¿»≈∆¿»¿»

.Ô‰ÈÏÚÏ¿«¿≈∆

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
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קצד                
         

.ÂËÏBi‰ ÔÈc93„Á‡ ‰hÓM‰ ÔÈ„Â ı‡‰ ˙˙ÈLa ƒ«≈ƒ¿ƒ«»»∆¿ƒ«¿ƒ»∆»
˙„BÚÓ ˙ÈÚÈMa eÒ‡L Ïk .c ÏÎÏ ‡e‰¿»»»…∆»«¿ƒƒ≈¬«

ı‡‰94 ˙ÈÚÈMa znL ÏÎÂ ,ÏBÈ ˙La eÒ‡  »»∆»ƒ¿«≈¿…∆À»«¿ƒƒ
˙ÈÚÈMa Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜BlL ˙BÎ‡ÏÓe ,ÏBia zÓ95 À»«≈¿»∆ƒ¬≈∆«¿ƒƒ

‰ÏÈÎ‡a ÏBÈ ˙L ˙Bt ÔÈ„Â .ÏBia Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏ96 ƒ¬≈∆«≈¿ƒ≈¿«≈«¬ƒ»
‰ÈÎÓe97eÚe98.c ÏÎÏ ˙ÈÚÈL ˙Bt 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

.ÊË‰˙È99˙ËnLÓ ˙ÈÚÈM‰L ,ÏBi‰ ÏÚ ˙ÈÚÈL ¿≈»¿ƒƒ««≈∆«¿ƒƒ¿«∆∆
ÏBi‰L ,˙ÈÚÈM‰ ÏÚ ÏBÈ ˙BÈÂ .ÏBÈ ‡ÏÂ ÌÈÙÒk¿»ƒ¿…≈¿≈≈««¿ƒƒ∆«≈

e‰ÊÂ .Ú˜˜ ËÈÓLÓe ÌÈ„Ú ‡ÈˆBÓ100˙ÈÎÓ ÔÈ„ ƒ¬»ƒ«¿ƒ«¿«¿∆ƒ¿ƒ«
‰OÚ ˙ÂˆÓ ‡È‰Â ,‰Bza ˙BeÓ‡‰ ˙B„O101, »»¬«»¿ƒƒ¿«¬≈

ÏBÈ .ı‡Ï ezz ‰l‡b :Ó‡pL102Ú˜˜ ËÈÓLÓ ∆∆¡«¿À»ƒ¿»»∆≈«¿ƒ«¿«
B˙lÁ˙a103È‡ ˙ÈÚÈLe ,‡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"ט  כסלו  ל' ש "ק יום 

   1 
תמכר 1) לא לשבטים המתחלקת ישראל שארץ  יבאר

אלאֿאםֿכן  אחוזתו שדה או ביתו אדם ימכור לא לצמיתות.
אחוזה  שדה הלוקח  דין שבתוכה. והזמורות הקנים העני .
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

.‡Ï‡OÈ ı‡2˙kÓ dÈ‡ ÌÈËMÏ ˙˜lÁ˙n‰ ∆∆ƒ¿»≈«ƒ¿«∆∆«¿»ƒ≈»ƒ¿∆∆
˙e˙ÈÓˆÏ3ı‡‰Â :Ó‡pL ,4Ì‡Â .˙˙ÓˆÏ În˙ ‡Ï ƒ¿ƒ∆∆¡«¿»»∆…ƒ»≈ƒ¿ƒÀ¿ƒ

Ì‰ÈL  ˙e˙ÈÓˆÏ ÎÓ5‰OÚ˙ ‡Ïa ÔÈBÚ6ÔÈ‡Â . »«ƒ¿ƒ¿≈∆¿ƒ¿…«¬∆¿≈

ÔÈÏÈÚBÓ Ô‰ÈOÚÓ7‰ÈÏÚÏ ‰„O‰ ÊÁz ‡l‡ , «¬≈∆ƒƒ∆»«¬…«»∆ƒ¿»∆»
.ÏBia«≈

כדלהלן.2) לארץ , חוץ  המתחלקת 3)ולא הארץ  [כלומר,
אבל  לצמיתות, נמכרת אינה לזמן, שנמכרת לשבטים,
משכירין  ואין יב .) (יומא לשבטים נתחלקה שלא ירושלים
הי "ד), הבחירה בית מהל' בפ "ז זה וכל (שם. בתים בה
פרק  נתן' דרבי  ('אבות בתים בה מוכרים שאין וכלֿשכן
בה  שייך לא מכירה, אינה לזמן מכירה שגם  כיון לה),
שם: נתן' דברי  'אבות ולשון לצמיתות. מכירה של האיסור
וצריך  (=בירושלים)". בתוכה לצמיתות הבית מוכרין "ואין

א]. סי ' סוף  בהר פ ' תנחומא במדרש וראה היינו,4)עיון.
ישראל. ארץ  והיא הידועה, שניהם,5)הארץ  ידי  על שהרי 

המכירה. מכיון 6)נעשית זה, לאו על לוקין אינם אבל
בכורות  מהל' בפ "ו רבינו כתב  וכן מעשיהם, הועילו שלא
מנה  לא ולכן לוקה. אינו מועיל, המעשה שאין שכל ה"ה,
שלוקין  הלאוין בין סנהדרין, מהל' בפי "ט  זה לאו רבינו

להלן. וראה (משנהֿלמלך). דמאי7)עליהם ב 'ירושלמי '
תמכר  לא "והארץ  זה מפסוק  ראיה הביאו ה"ח , פ "ה
בארץ  לגוי  קנין אין שסובר למי  הארץ ", לי  כי  לצמיתות
ה"י ) תרומות מהל' פ "א (ועי ' מקדושתה להפקיעה ישראל
בהשגות  וראה רבינו. כדברי  מועילים, מעשיהם שאין הרי  –
כתב  והרדב "ז רכז. לאֿתעשה המצוות' ל'ספר הרמב "ן
רחמנא  דאמר מילתא "כל ד:) (תמורה כרבא רבינו שדעת
ה'חינוך' מדברי  נראה וכן מהני ". לא עביד אי  תעביד, לא
וזוהי מלקות, שחייב  רבינו בדעת שכתב  שלט , מצוה סוף 
דרחמנא", אמימרא דעבר משום ד"לקי  (שם) רבא של דעתו
למעלה. ראה שם, בכורות בהל' רבינו מדברי  נסתר זה אבל

.ÎBn‰Â8‰‡ˆBÈ dÈ‡  ‰L ÌÈMLÏ e‰„O ¿«≈»≈¿ƒƒ»»≈»¿»
ÔÈ‡L ;ÏBia9Ì˙Ò kÓp‰ „ ‡l‡ ÏBia ÊBÁ10 «≈∆≈≈«≈∆»»»«ƒ¿»¿»

˙e˙ÈÓˆÏ kÓp‰ B‡11. «ƒ¿»ƒ¿ƒ

א.8) עט , (היינו,9)בבאֿמציעא יובל שם שאין "מי  שם:
יצתה  נצמתת, אינה - יובל שם יש נצמתת, - היובל) אלמלא
- יובל שם שאין שאף ֿעלֿפי  שנה), לששים (שנמכרה זו

נצמתת". ללוקח 10)אינה חלוט  הדבר היה היובל שבלי 
בפירוש.11)לעולם.

.‚kÓÈ ‡Ï12B˙Èa Ì„‡13ÏÚ Û‡ ,B˙fÁ‡ ‰„O B‡ …ƒ¿…»»≈¿≈¬À»««
ÔÓÊ Á‡ ÔÈÊBÁ Ì‰L Èt14;ÈÚ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ƒ∆≈¿ƒ««¿«∆»ƒ≈∆¡ƒ

kÓÏ Ï‡ .B˙fÁ‡Ó ÎÓe EÈÁ‡ CeÓÈ ÈÎÂ :Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ»»ƒ»«≈¬À»¬»ƒ¿…
B‡ ‰BÁÒ Ô‰a ˙BOÚÏ B‡ BÒÈÎa ÌÈÓc‰ ÁÈp‰Ïe¿«ƒ««»ƒ¿ƒ«¬»∆¿»
;È‡M BÈ‡  ‰Ó‰e ÌÈ„Ú B‡ ÌÈÏk Ô‰a ÁwÏƒ«»∆≈ƒ¬»ƒ¿≈»≈««

„Ïa ˙BBÊÓÏ ‡l‡15Ú Ì‡Â .16ÌB˜Ó ÏkÓ ÎÓe ∆»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»«»«ƒ»»
ÔÈeÎÓ el‡ È‰ 17. ¬≈≈¿ƒ

פ "ה.12) ערכין ותוספתא ה"א, פ "ה שם 'סיפרא'
רבינו 13) ולמדה "ביתו". ליתא שם, ובתוספתא [ב 'סיפרא'

שנ  - א כ, בקידושין הגמרא שנאמר מסוגיית שמה משם ראה
חומה", עיר מושב  בית ימכור כי  "ואיש כט ) כה, (ויקרא
שהסדר  שם נראה ועוד שלמעלה, אחיך" ימוך "כי  על מוסב 
אם  כן, ואם עיי "ש. בית, ואחרֿכך שדה תחילה למכור הוא
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למכור  שאסור כלֿשכן העני , אלאֿאםֿכן שדה למכור אסור
הנ"ל]. באופן אלא לאחר 14)בית או כנ"ל, ביובל, היינו

כנ"ל. המכר, בשעת שקצב  מסוים העני ,15)זמן אם
שם.16)כנ"ל. מפורש,17)תוספתא, איסור זה שאין

 ֿ אלאֿאם שדהו למכור שאסור נראה הכתוב  שמדברי  אלא
העני . כן

.„‰ÓBÁ ÈÚ Èza ÔÈc ˙Èa ÔÈ„Â18ÔÈc ‰„Oe , ¿»ƒ¿«ƒƒ»≈»≈»¿»∆ƒ
‰fÁ‡ ‰„O19MÁÏ :B˙fÁ‡ ‰„O ÎBÓ ÔÈc .20˙‡ ¿≈¬À»ƒ≈¿≈¬À»¿«≈∆

ÏBiÏ ˙B‡Lp‰ ÌÈM‰ ÈÙÏ ÌÈÓc‰21˙Ú ÏÎe ; «»ƒ¿ƒ«»ƒ«ƒ¿»«≈¿»≈
ÌÈM‰ ÏÚ Á˜Bl‰ ÌÚ MÁÓ  ˙BcÙÏ ‰ˆiL∆ƒ¿∆ƒ¿¿«≈ƒ«≈«««»ƒ

În‰ ÈÓcÓ ÚB‚Â ,ÏÎ‡L22‡M‰ BÏ ÈÊÁÓe ,23. ∆»«¿≈«ƒ¿≈«∆∆«¬ƒ«¿»

פי "ב .18) זה.19)כדלהלן בפרק  שנאמר 20)המפורש
לאיש  העודף  את והשיב  ממכרו שני  את "וחשב  כז): (שם,

לאחוזתו". ושב  לו, מכר דמים 21)אשר כמה היינו,
בשדה. מחזיק  שהוא שנה כל עבור הלוקח  משלם

לומר:22) צריך ואולי  למוכר. הלוקח  שנתן מהדמים היינו,
המכר. כנ"ל.23)מדמי  לאחוזתו, המוכר ושב 

.‰ÏBiÏ ‡Lp‰ È‰ ?„ˆÈk24OÚBÏ ÎÓe ÌÈL ≈«¬≈«ƒ¿»«≈∆∆»ƒ»«
È„ ‰‡Óa ‰„O25‰ˆÂ ÌÈL LÏL Á˜Bl‰ dÏÎ‡ , »∆¿≈»ƒ»¬»»«≈«»»ƒ¿»»

Ï‡‚Ï ÎBn‰26ÈÊÁÓe Èc ÌÈÚL BÏ Ô˙B  «≈ƒ¿…≈ƒ¿ƒƒ»«¬ƒ
ÌÈL LL dÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ .e‰„O27ÌÈÚa‡ BÏ Ô˙B  »≈¿≈ƒ¬»»≈»ƒ≈«¿»ƒ

„Èa dÁÈp‰ ‡l‡ dÏ‡‚ ‡Ï .e‰„O BÏ ÈÊÁÓe Ècƒ»«¬ƒ»≈…¿»»∆»ƒƒ»¿«
‡Ïa ÌÈÏÚaÏ ÊÁz  ÏBi‰ ˙L „Ú Á˜Bl‰«≈««¿««≈«¬…«¿»ƒ¿…

ÌÈÓ„28CÏ kÓÈ ˙‡e˙ ÈL tÒÓa :Ó‡pL .29. »ƒ∆∆¡«¿ƒ¿«¿≈¿…ƒ¿»»

המכירה.24) לשנה.25)מיום דינרים עשרה נתן כן, אם
הזמן,27)לפדות.26) רוב  כבר שאכל אף ֿעלֿפי  היינו,

העודף . את המוכר לו יחזיר שלא אומרים, אין
וגו'28) לו השיב  די  ידו מצאה לא "ואם כח ) (שם, שנאמר

ביובל". שמחשב 29)ויצא שלמעלה, מה על מוסב  זה
שנותרו. השנים ולפי  שאכל השנים לפי 

.ÂdÎÓ30ÌÈL ÈzL Á‡Ïe ,˙Bt ‰‡ÏÓ ‡È‰Â BÏ ¿»»¿ƒ¿≈»≈¿««¿≈»ƒ
‰‡ÏÓ ÈÏ ‰pÈÊÁ‰ :BÏ ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡  dÏ‡b¿»»≈»««¬ƒ∆»ƒ¿≈»
‰‡ÏÓ BÏ dÎÓ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .CÏ ÈzÎnL BÓk ˙Bt≈¿∆»«¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»»¿≈»

‰M‰ L‡ ÈÙÏ ˙Bt31 ÌÈL ÈzL Á‡ dÏ‡‚e , ≈ƒ¿≈…«»»¿»»««¿≈»ƒ
˙B‡ez LÏL ÏÎB‡ ‰Ê È‰32BÈ‡Â ,ÌÈM‰ ÈzLa ¬≈∆≈»¿ƒ¿≈«»ƒ¿≈

ÏÚ :Ó‡pL ;„Ïa ÌÈL ÈzL ÈÙÏ ‡l‡ BnÚ MÁÓ¿«≈ƒ∆»¿ƒ¿≈»ƒƒ¿«∆∆¡««
ÌÈM‰ Èt33.˙B‡ez‰ Èt ÏÚ ‡Ï , ƒ«»ƒ…«ƒ«¿

שם 30) מ 'סיפרא' והוא א. ל, וברייתא ב . כט , בערכין משנה
פ "ג. מעת 31)סוף  שנים לשתי  היא שהמכירה אף ֿעלֿפי 

שאין  בדבר, חידוש יש זאת בכל ה"ט , כדלהלן לעת,
כשנה, יחשבו השנה ראש קודם יום ששלושים כאן אומרים
ה"ח ). שני  מעשר מהל' (פ "ט  ערלה לענין שאומרים כדרך

שם. ערכין מקובצת' ב 'שיטה הוא התבואה 32)וכן היינו,
השנים. שתי  של התבואות ושתי  המכירה, בשעת שהיתה

וב 'סיפרא'33) אחוזה. שדה מקדיש לענין נאמר זה פסוק 
תבואות  שני  "במספר שנאמר: ממה זאת למדו שם, ובערכין

הללו. השנים של התבואות כל כלומר, לך". ימכר

.ÊÌÈw‰34È‰  dÎB˙aL ‰Ó˜L ˙BÙe ˙BBÓf‰Â «»ƒ¿«¿≈ƒ¿»∆¿»¬≈
Ï‡ .dlL ˙Bt‰ ‡Lk Á˜BÏ ÏL Ô‰35ÔÏÈ‡ ≈∆≈«ƒ¿»«≈∆»¬»ƒ»
Ba ÔÈeÒ‡ Ô‰ÈL  LiL B‡ ÁÒÎpL36„ˆÈk . ∆ƒ¿«∆»≈¿≈∆¬ƒ≈«

ÎnÈ ?‰OÚÈ37ÏÎB‡ Á˜Bl‰Â ,Ú˜˜ ÂÈÓ„a Á˜lÈÂ «¬∆ƒ»≈¿ƒ»«¿»»«¿«¿«≈«≈
Ï‡bzL „Ú ‰È˙Bt38.B„iÓ ‰„O‰ ≈∆»«∆ƒ»≈«»∆ƒ»

ה"א.34) פ "ה ערכין בברייתא 35)תוספתא וראה שם.
לעני רבינו אותה ומפרש א. עט , הוא בבאֿמציעא וכן מכר, ן

ר"ח . בשם שם מקובצת' בו,36)ב 'שיטה אסור המוכר
בהם, להשתמש אסור והלוקח  ללוקח , משועבד האילן שהרי 

המוכר. של קרנו כלה היבש.37)שהרי  האילן
כנ"ל.38) דמים, בלא היובל, בשנת או בפדיון, היובל קודם

.ÁÁ˜Bl‰39˙BÏÈ‡ dÚËe ‰fÁ‡ ‰„O40,‰ÁÈaL‰Â «≈«¿≈¬À»¿»»ƒ»¿ƒ¿ƒ»
˙BÏÈ‡‰ ÁL ÔÈÓL  ÏBia ˙ÊBÁ ‡È‰Lk41 ¿∆ƒ∆∆«≈»ƒ∆«»ƒ»

;Á˜BlÏ ÁM‰ ÈÓ„ ‰„O‰ ÏÚa Ô˙BÂ ,dÎB˙aL∆¿»¿≈«««»∆¿≈«∆««≈«
˙Èa kÓÓ ‡ˆÈÂ :Ó‡pL42‡ÏÂ ,ÊBÁ kÓÓ  ∆∆¡«¿»»ƒ¿««ƒƒ¿»≈¿…

.ÁM‰«∆«

א.39) קט , בבאֿמציעא עלו 40)ברייתא אם הואֿהדין
לומר, רבינו שכוונת אלא איש'), ('חזון מאליהם האילנות
לא  אבל ללוקח , שמין הקרקע  בגוף  שאינו שבח  שדוקא
והשביחה. הקרקע  את שחרש כגון הקרקע , שבגוף  שבח 
בכלל  זה הרי  הקרקע , בגוף  שהוא שכל דבר, של וטעמו
והט "ז. הי "א להלן וראה ביובל. שחוזר בית", "ממכר

חומה,42)כנ"ל.41) ערי  בתי  בפרשת נאמר זה פסוק 
אחוזה. לשדה אף  משם ולמדו

.ËÎBn‰43‚‰B ÏBi‰L ÔÓÊa e‰„O ˙‡44BÓk , «≈∆»≈ƒ¿«∆«≈≈¿
e‡aL45Ï‡‚Ï zÓ BÈ‡ 46ÌÈL È˙MÓ ˙BÁÙÏ47; ∆≈«¿≈À»ƒ¿…¿»ƒ¿≈»ƒ

˙‡e˙ ÈL tÒÓa :Ó‡pL48‰ˆ elÙ‡Â .CÏ kÓÈ ∆∆¡«¿ƒ¿«¿≈¿…ƒ¿»»«¬ƒ»»
Á˜Bl‰49Á‡ ÌÈL tÒÓa :Ó‡pL ;eÒ‡  «≈«»∆∆¡«¿ƒ¿«»ƒ««

˙BÁt ÔÈ‡  E˙ÈÓÚ ˙‡Ó ‰˜z ÏBi‰50ÌÈL È˙MÓ «≈ƒ¿∆≈≈¬ƒ∆≈»ƒ¿≈»ƒ
˙ÚÏ ˙ÚÓ51‰ÈÎn‰ ÌBiÓ52. ≈≈¿≈ƒ«¿ƒ»

שם.43) ב 'סיפרא' וראה ב . כט , ערכין היינו,44)משנה,
עליה. יושביה ה"ח .45)כשכל פ "י  המוכר 46)למעלה
הקונה. ברצון ביד 47)שלא שנתיים השדה שתהא לפני 

שנים.48)הלוקח . שתי  – ׁשנים שלא 49)ומיעוט  ָ
דקאי מוכר מיבעיא "ולא שם: ובגמרא המוכר. ברצון
אפילו  אלא לך, ימכר תבואות שני  במספר דכתיב  ב 'עשה'
שנים  במספר =) תקנה שנים דבעינן ב 'עשה' קאי  נמי  לוקח 

וליכא". תקנה), היובל ,ב .50)אחר יח  שם ברייתא,
רש"י51) ועי ' (שם, שנתיים לאחר שעה ואותה היום אותו

זה 52)שם). הרי  תשרי , שהגיע  שמכיון אומרים, ואין
אין  מעוברת, שבשנה ונראה, (רש"י ). שנה עברה כבר כאילו
חומה  ערי  בתי  לענין שהרי  השנים, שתי  בכלל העיבור חדש
פי "ב  (להלן העיבור שנת את להביא מיוחד לפסוק  נזקקו

ה"ה).

.ÈCÈˆÂ53˙B‡ez ÈzL Á˜Bl‰ ÏÎ‡iL54ÈzLa ¿»ƒ∆…««≈«¿≈¿ƒ¿≈
,CÎÈÙÏ .˙‡e˙ ÈL :Ó‡pL ;Ï‡‚È Ck Á‡Â ÌÈL»ƒ¿««»ƒ¿«∆∆¡«¿≈¿…¿ƒ»
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˙ÈÚÈL ÌÈM‰ È˙MÓ ˙Á‡ ‰˙È‰ Ì‡55˙L B‡ ƒ»¿»««ƒ¿≈«»ƒ¿ƒƒ¿«
ÔBÙcL56ÔB˜È B‡57ÔÈn‰ ÔÓ ‰ÏBÚ dÈ‡ 58. ƒ»≈»≈»»ƒ«ƒ¿»

שם.53) ו'סיפרא' בהן 54)משנה, שהיו שנתיים כלומר,
שם. ל'סיפרא' הגר"א בביאורי  וראה שאסור 55)תבואות.

בארץ . בה, להלן.56)לזרוע  ראה העולם, לכל 57)לכל
כשני השנים שהיו "או א: קו, בבבאֿמציעא העולם.
דשנים  דומיא וירקון שדפון "קתני  שם: ולהלן אליהו".
שני מה העולם), בכל תבואה היתה (שלא אליהו כשני 
כלל  תבואה הוי  דלא הכא אף  כלל, תבואה הוי  דלא אליהו
שיש  שנים לך, ימכר תבואות שני  במספר קרא: דאמר וכו',
היא  דמלכא אפקעתא שביעית וכו', בעולם תבואה בהן
וכן  ו'תוספות')". רש"י  – תבואה שנת קרויה אינה (ולכן
כתב  ולא שדפון" "שנת שכתב  רבינו, מלשון נראה
ה"ה. שכירות מהל' פ "ח  וראה (רדב "ז). "נשתדפה"

נוספת.58) שנה בשדה מחזיק  אלא השנים, שתי  של

.‡ÈdÁÈp‰59‰ea Á˜Bl‰60B‡ ,‰L dÏÎ‡Â ‰L ƒƒ»«≈«»»»«¬»»»»
ÔÈÏBÚ el‡ È‰  dÚÊ ‡ÏÂ ‰L dÂ ‰L dÏÎ‡¬»»»»¿»»»»¿…¿»»¬≈≈ƒ

ÔÈnÏ61dÎÓ .62˙kÓ dÈ‡  dÓˆÚ ÏBÈ ˙La63, «ƒ¿»¿»»ƒ¿«≈«¿»≈»ƒ¿∆∆
ÔÈÊBÁ ÌÈÓc‰Â64.ÌÈÏÚaÏ ¿«»ƒ¿ƒ«¿»ƒ

ולהלן 60)שם.59) קודם, שהובירה שנה רבינו כתב  כאן
קודם. שאכלה שנה "שני61)כתב  הן שהשנים כיון

זה  ולפי  לעצמו. והפסיד זרע , לא שהוא אלא תבואות",
שנתיים  שנירה או בורה הלוקח  הניחה אם הואֿהדין
שהחידוש  אמרו שם ובגמרא רדב "ז). ועי ' (כסף ֿמשנה,
את  גואל כשהוא הניר דמי  לו משלם המוכר שאין ב "נירה",
שמין  שאין שכתב  בה"ח , זה לדין רבינו רמז וכבר השדה.
שבגוף  שבח  לא אבל האילנות, שבח  את אלא ללוקח 
משנתנו. על גדול' וב 'אור שם, בהערות וראה הקרקע ,

ולא 62) ממונות, בדיני  כמותו שהלכה כשמואל שם, ערכין
(מלפני63)כרב . כבר מכורה ומה קלֿוחומר, שם:

שלא  דין אינו - מכורה שאינה (ביובל), יוצאה היובל),
שם.64)תמכר. להלן

.ÈdÎÓ65Á˜Bl‰ È‰  ÏBi‰ ÈÙÏ ˙Á‡ ‰L ¿»»»»««ƒ¿≈«≈¬≈«≈«
ÈL :Ó‡pL ;ÏBi‰ Á‡ ‰iL ‰L d˙B‡ ÏÎB‡≈»»»¿ƒ»«««≈∆∆¡«¿≈

˙‡e˙66. ¿…

שם.65) הנ"ל,66)ברייתא הקלֿוחומר שייך לא וכאן
אחרות  ששדות ומה היובל. מלפני  לו מכורה זו שדה שהרי 
שני במספר בהן: אני  שקורא משום הוא זה ביובל, יוצאות

לך. ימכר תבואות

.‚ÈÎÓ67ÌÈÓ ÌÈ‡ÏÓ ÌÈÚ˜68ÌÈÚÏÒ B‡69ÌÈ‡L »«¿»ƒ¿≈ƒ«ƒ¿»ƒ∆≈»
;ÌÈL È˙MÓ ˙BÁÙa ‰„Bt ‰Ê È‰  ‰ÚÈÊÏ ÔÈÈe‡¿ƒƒ¿ƒ»¬≈∆∆¿»ƒ¿≈»ƒ
‰Èe‡‰ ‰„O  ˙‡e˙ ÈL tÒÓa :Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿«¿≈¿…»∆»¿»
.ÌÈL ÈzL Á‡ ‡l‡ ˙Ï‡‚ dÈ‡L ‡È‰ ‰‡e˙Ïƒ¿»ƒ∆≈»ƒ¿∆∆∆»««¿≈»ƒ
 ‰ÚÈÊÏ ‰Èe‡ dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,dÏ‡‚ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…¿»»««ƒ∆≈»¿»ƒ¿ƒ»

ÏBia ÌÈÏÚaÏ ˙ÊBÁ70. ∆∆«¿»ƒ«≈

שנים 67) משתי  פחות נגאלין טרשים "מכר ב : יד, שם

ששם  וכיון לזריעה. ראוי  שאינו מקום הוא וטרשים וכו'".
ראוי שאינו למקום דוגמא הביאו הקדש, לענין - א כה,
– מים (ומלאים טפחים עשרה עמוקים "נקעים לזריעה,
כתבם  לכן טפחים", עשרה גבוהים סלעים או שם ) גמרא
שם, גרשום' ב 'רבינו וראה ל"טרשים". כפירוש כאן רבינו

הי "ג. ערכין מהל' טפחים,68)ובפ "ח  עשרה עמוקים
כנ"ל.69)כנ"ל. טפחים, עשרה "מאי70)גבוהים שם:

היא", אחוזה נמי  והאי  רחמנא, אמר לאחוזתו ושב  טעמא,
ב "תבואות". התורה תלתה לא כאן שהרי 

.„ÈÎÓ71˙BÏÈ‡72È˙MÓ ˙BÁÙÏ ÔÈÏ‡‚ ÔÈ‡  »«ƒ»≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿≈
˙B‡e˙Ï ÌÈÈe‡ È‰L ,ÌÈL73 ÔÏ‡‚ ‡Ï Ì‡Â . »ƒ∆¬≈¿ƒƒ¿¿ƒ…¿»»

B˙fÁ‡Ï LÂ :Ó‡pL ;ÏBia ÌÈÏÚaÏ ÔÈÊBÁ ÔÈ‡≈»¿ƒ«¿»ƒ«≈∆∆¡«¿»«¬À»
˙BÏÈ‡Ï ‡ÏÂ 74. ¿…»ƒ»

פירות.72)שם.71) בכלל:73)שעושים הם והרי 
יכול  סרק  אילנות אבל כנ"ל. לך, ימכר תבואות שני  במספר

(רדב "ז). שנים שתי  בתוך אותם ואף ֿעלֿפי74)לגאול
וחוצה  וביניהם שתחתיהם קרקע  גם מכר אילנות שהמוכר
ייתכן  ה"אֿב ), מכירה מהל' (פכ"ד וסלו האורה כמלא להם
אולם  (רדב "ז). לבד האילנות את שמכר באופן כאן שמדובר
שמותר  אלא הלוקח , של הזאת הקרקע  שאין שמכיון נראה,
שם), בהערות (ראה בלבד הפירות ללקיטת בה להשתמש לו
יצאה  לא שהרי  לאחוזתו, ישוב  שהמוכר לומר שייך לא לכן

מרשותו. מעולם

.ÂËÎÓ75LÏ ÎÓ ÔBL‡Â ,ÔBL‡Ï e‰„OÈLÂ ,È »«»≈¿ƒ¿ƒ»«¿≈ƒ¿≈ƒ
ÏBi‰ ˙La  ‰Ê Á‡ ‰Ê ‰‡Ó elÙ‡ ,ÈLÈÏLÏƒ¿ƒƒ¬ƒ≈»∆««∆ƒ¿««≈

Ó‡pL ;ÔBL‡‰ ÔB„‡Ï ÊÁz76eLÈ ÏBi‰ ˙La : «¬…»»»ƒ∆∆¡«ƒ¿««≈»
.ı‡‰ ˙fÁ‡ BÏ L‡Ï ,Bz‡Ó e‰˜ L‡Ï ‰„O‰«»∆«¬∆»»≈ƒ«¬∆¬À«»»∆

שם.75) הגר"א כגירסת ה"ד, סוף  פ "ה בהר פ ' 'סיפרא'
ששם 76) אף ֿעלֿפי  לעניננו, המתאים הפסוק  את כתב  רבינו

אחר. פסוק  נזכר

.ÊËdÎÓ77ÈLÏ ÔBL‡Â ,È„ ‰‡Óa ÔBL‡Ï ¿»»¿ƒ¿≈»ƒ»¿ƒ¿≈ƒ
ÌÚ ‡l‡ MÁÓ BÈ‡  Ï‡‚Ï ÔB„‡‰ ‰ˆÂ ,ÌÈ˙‡Óa¿»«ƒ¿»»»»ƒ¿…≈¿«≈∆»ƒ

ÔBL‡‰78dÎÓ .BÏ ÎÓ L‡ LÈ‡Ï :Ó‡pL ; »ƒ∆∆¡«»ƒ¬∆»«¿»»
‰Ê È‰  ‰‡Óa ÈLÏ ÔBL‡Â ,ÌÈ˙‡Óa ÔBL‡Ï¿ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿≈»¬≈∆

ÔBÁ‡‰ ÌÚ MÁÓ79ÔÎÂ .80‰‡Óa ÎÓ Ì‡ ¿«≈ƒ»«¬¿≈ƒ»«¿≈»
În‰Ï ‰Èe‡ ‡È‰ È‰Â Á˜Bl‰ „Èa ‰ÁÈaL‰Â¿ƒ¿ƒ»¿««≈««¬≈ƒ¿»¿ƒ»≈

ÎnM ‰Ó ÈÙÏ MÁÓ  ÌÈ˙‡Óa81dÎÓ Ì‡Â . ¿»«ƒ¿«≈¿ƒ«∆»«¿ƒ¿»»
‰‡Óa În‰Ï ‰Èe‡ ‡È‰ È‰Â ‰ÙÈÒÎ‰Â ÌÈ˙‡Óa¿»«ƒ¿ƒ¿ƒ»«¬≈ƒ¿»¿ƒ»≈¿≈»

‡È‰M ‰Ó ÈÙÏ MÁÓ 82ÎBÓ Ák ÌÈtÈÓ ÌÏBÚÏe . ¿«≈¿ƒ«∆ƒ¿»¿«ƒ…«≈
.Á˜Bl‰ Ák ÔÈÚÓe ,‰fÁ‡ ‰„O¿≈¬À»¿≈ƒ…««≈«

שם 77) ותוספתא א. ל, ערכין ומשנה ה"ג, שם 'סיפרא'
עבור 78)פ "ה. העודף  את לראשון שמחזיר כלומר,

ממנו. שקיבל דינר מאה לפי  היובל, עד שנותרו השנים
המוכר. לטובת את 79)והיינו, והשיב  שנאמר, שם:

מקובצת' ב 'שיטה וראה בתוכה. אשר לאיש לאיש, העודף 
ה. אות יהודה.80)שם בן דוסתאי  כרבי  שם,81)שם,

לפי (היינו, שבידו העודף  העודף , את והשיב  שנאמר: ב .
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קצז         
  

מהלוקח ). שקיבל דינר העודף 82)מאה העודף , שם:
עתה). שוויה (לפי  שבקרקע 

.ÊÈÎBn‰83,˙BÁ‡ ˙B„O BÏ eÈ‰Â B˙fÁ‡ ‰„O «≈¿≈¬À»¿»»¬≈
ÔÈ‡  ÎnL ‰„O Ï‡‚Ï È„k ˙B„O‰ Ì˙B‡Ó ÎÓe»«≈»«»¿≈ƒ¿…»∆∆»«≈

BÏ ÔÈÚÓBL84Ó‡pL ;85„Ú  B˙l‡‚ È„k ‡ˆÓe : ¿ƒ∆∆¡«»»¿≈¿À»«
ÔÎÂ .ÎnL ‰ÚLa BÏ ÈeˆÓ BÈ‡L „ ‡ˆÓiL86Ì‡ ∆ƒ¿»»»∆≈»¿»»∆»«¿≈ƒ

B„È ‰‚ÈO‰Â :Ó‡pL ;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡  Ï‡‚Ï ‰ÂÏ»»ƒ¿…≈¿ƒ∆∆¡«¿ƒƒ»»
.‰ÂÏiL ‡Ï …∆ƒ¿∆

שם.83) הגר"א וכגירסת וה', ה"ב , שם ו'סיפרא' שם, משנה
ויפה 84) קרובה שמכר והשדה ורעות, רחוקות הן אם אפילו

ב .85)(שם). ל, שם.86)שם ו'סיפרא' משנה,

.ÁÈ‡ˆÓ87ËÚÓ88 ÎnL ‰„O‰ ÈˆÁ Ï‡‚Ï ‰ˆÂ »»¿«¿»»ƒ¿…¬ƒ«»∆∆»«
˙‡ Ï‡Bb B‡  B˙l‡‚ È„k :Ó‡pL ;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡≈¿ƒ∆∆¡«¿≈¿À»≈∆

eˆ Ì‡Â .Ï‡B‚ BÈ‡ B‡ dlk89 Ï‡‚Ï ÂÈB˜ À»≈≈¿ƒ»¿»ƒ¿…
.ÂÈÏ‡ w‰ BÏ‡‚ ‡e :Ó‡pL ;ÌÈÏ‡Bb¬ƒ∆∆¡«»…¬«»…≈»

כנ"ל.88)שם.87) שמכר, בשעה לו מצוי  שאינו דבר
ה"א.89) סוף  שם 'סיפרא'

.ËÈÔ˙Bp‰90;ÏBia BÏ ˙ÊBÁ BÊ È‰  ‰zÓ e‰„O «≈»≈«»»¬≈∆∆«≈
Ó‡pL91˙‡ ˙BaÏ  B˙fÁ‡ Ï‡ LÈ‡ eLz : ∆∆¡«»Àƒ∆¬À»¿«∆

‰zn‰92. ««»»

מאיר.90) כרבי  ולא כחכמים ב . נב , בכורות משנה,
לפני91) לגאול הנותן יכול במתנה אם וצ "ע , שם. גמרא

שם). (רש"ש ה"ד פי "ב  להלן חומה, ערי  בבתי  כמו היובל,
(חידושי92) ביובל חוזרת אינה רבים מתנת כי  אומרים יש

לג). כד, ביהושע  הרד"ק  בשם הרמב "ם על איגר ר"ע 

.ÎÔÈÁ‡‰93˙BÁB˜Ïk  e˜ÏÁL94‰Ê ÔÈÈÊÁÓe ,Ô‰ »«ƒ∆»¿¿»≈«¬ƒƒ∆
ÏËa˙ ‡ÏÂ ,ÏBia B˜ÏÁ ‰ÊÏ95kÓ Ô˙wÏÁ˙BÓ »∆∆¿«≈¿…ƒ»≈¬À»»ƒ¿

BÎa‰ ÔÎÂ .‰˙È‰L96ÌaÈÓ‰Â97ÈÊÁÓ  ÂÈÁ‡ ˙L‡ ∆»¿»¿≈«¿¿«¿«≈≈∆»ƒ«¬ƒ
ÏËBÂ ,ÏËpL ˜ÏÁ ÏBia98.Bc‚kL ˜ÏÁ‰ «≈≈∆∆»«¿≈«≈∆∆¿∆¿

יוחנן.93) רבי אמר אסי  כרבי  שם, כלומר,94)בכורות
שני של חלקו תמורת חלקו את לחבירו אחד כל מכר כאילו
שזה  הדבר שהוברר "ברירה", אומרים אנו ואין הוא. שקיבל

השני . של חלקו וזה הושעיא,95)חלקו רב  "מתיב  שם:

הם, לקוחות ואם (כלומר, הבכורה ביובל חוזרין שאין ואלו
אין  מאי  אלעזר, רבי  ליה אמר לחזור). צריכה הבכורה היתה
את  מבטלים שאין רבינו, וסובר לבטלה". חוזרין אין חוזרין,
אלא  רש"י ), (כפירוש מחדש ומחלקים הראשונה החלוקה

(כסף ֿמשנה). חלקיהם את שם:96)מחליפים במשנה
כנ"ל, לבטלה חוזרין אין (כלומר, ביובל חוזרין שאין ואלו
והמתנה  אחיו אשת את והמייבם אשתו את והיורש הבכורה,
(הלכה  כמכר המתנה אומרים וחכמים מאיר. רבי  דברי 
לרבי חכמים מודים הדברים שבשאר משמע  כנ"ל. כחכמים,
לרבות  "תשובו", דרבנן טעמייהו מאי  שם: ובגמרא מאיר).
חוזרים  אינם (ולכן נינהו ירושה כולהו והני  המתנה, את

נחלות 97)ביובל). מהל' (פ "ג המת אחיו נכסי  כל שיורש
בכור, הכתוב  שקראו ממה שם, בבכורות כן ולמדו ה"ז).

תלד". אשר הבכור "והיה כנ"ל.98)שנאמר:

.‡ÎLBi‰ Ï‡99˙MiL Èt ÏÚ Û‡ ,BzL‡ ˙‡ ¬»«≈∆ƒ¿««ƒ∆¿À«
Ì‰ÈcÓ ÏÚa‰100˜efÁ eOÚ 101ÏLk Ì‰È„Ï «««ƒƒ¿≈∆»ƒ¿ƒ¿≈∆¿∆

Ì‡Â .ÏBia ÈÊÁÓ BÈ‡Â ,‰Bz102˙Èa ‰pnÓ LÈ »¿≈«¬ƒ«≈¿ƒ»«ƒ∆»≈
˙Bw‰103‰ÁtLÓ ÈÏ ÈÊÁÈ 104Ì‚t ÌeMÓ , «¿»«¬ƒƒ¿≈ƒ¿»»ƒ¿«
‰ÁtLÓ105ÔÈkÓe ,‰ÈÓ„ BÏ ezÈÂ ,106˜ ÈÓ„ BÏ ƒ¿»»¿ƒ¿»∆»¿«ƒ¿≈∆∆

BzL‡107d˙e˜a iÁ È‰L ,108. ƒ¿∆¬≈«»ƒ¿»»

כנ"ל.99) ופ "א 100)שם, ה"ג, אישות מהל' פי "ב  ראה
שטעמו  שם, אמרו שהרי  רבינו, וכוונת ה"ח . נחלות מהל'
ביובל, מחזיר אינו אשתו את שהיורש הסובר מאיר רבי  של
 ֿ שלמאן מזה משמע  דאורייתא, הבעל שירושת משום הוא
אשתו  קבורת תחת לו ותקנוה דרבנן, הבעל ירושת דאמר
וחוזרת  כמכר היא הרי  ד). ה"ב , שם אישות בהל' (כנ"ל

רבנן 101)ביובל. שויהו יובל "גבי  ב : קלט , בבאֿבתרא
יצטרך  (שלא דידיה" פסידא משום כיורש, הבעל) (את
גבי , ד"ה שם בתוספתא וראה כנ"ל). לקרובים, להחזיר

שמח '. ברוקה.102)וב 'אור בן יוחנן כרבי  שם, בכורות
שם.103) להם 105)ביובל.104)גמרא, הוא שגנאי 

אחרים  בקברות יקברו והם עמהם, נקברים אחרים שיהיו
חיזוק  חכמים כאן עשו לא ולכן פד.) בכתובות (רש"י 
מהל' פכ"ד וראה כנ"ל. ביובל, תחזור שלא לדבריהם
ברשב "ם  - ב  ק , בתרא ובבבא שם. ובהערות הי "ז מכירה

משום. עבורו.107)שם.106)ד "ה משלמים שאינם
שם.108) אישות, בהל' ראה



     

ה'תשע"ט  כסלו  כ"ד ראשון  יום 

קסב. קסא. תעשה לא מצות
קס. תעשה לא מצות לח. עשה מצות

קנט. קנח.
― הקס"א ּבלבדהּמצוה ּגדֹול ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻ

ּוגרּוׁשה "אלמנה יתעּלה: אמרֹו והּוא אלמנה, ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָמּלּׂשא
יּקח" לא ֿ אּלה את זנה וחללה  וכפל ְֲִֵֶֶַַָָָָָֹֹ

   ּבגרּוׁשה ּגדֹול ּבכהן זֹו ְְְִֵַָָָָֹאזהרה
וזֹונה וחללה        ְֲַָָָ

קּדּוׁשין ּבגמרא ׁשּבארּוהּו ׁשאםלענין והּוא: . ְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָ
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וחללה, וזֹונה ּוגרּוׁשה אלמנה אחת אּׁשה ׁשּתהיה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָארע
ּבעלּה ואם מלקּיֹות; ארּבע לֹוקה ― ּגדֹול ּכהן ְְְְְִֵֶַַַָָָָָֹֻּובעלּה
ּוגרּוׁשה "אלמנה אמרּו: וׁשם ׁשלׁש. לֹוקה ― הדיֹוט ְְְְְֵֶֶַָָָָָָֹֹּכהן
ֿ אחת ּכל על חּיב ― ּכּסדר ׁשהן ּבזמן זֹונה ְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָוחללה
"ּכּסדר", אמרם וענין אחת. ּבאּׁשה ׁשּזה ּובארּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָואחת",
ּתחּלה ׁשּתהיה ׁשּבּפסּוק, הּסדר לפי הענינים אּלּו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשחלּו
 ֿ ואחר חללה, ּתהיה ּכ ֿ ואחר ּגרּוׁשה, ּכ ֿ ואחר ְְְְְְֲִֶַַַַַַַָָָָָָָאלמנה,
אחת אּׁשה ׁשהיא מּפני לזה, והצרכנּו זֹונה. ּתהיה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּכ
אּלּו. מלקּיֹות ארּבע לחּיבֹו רֹוצים אנּו אחת ְְְְְִִִֵַַַַַַָָֻּובבעילה

אצלנּו הּוא ּוכלל אּסּור על חל אּסּור אין : ְְִִֵֵֶַָָ
מֹוסיף אּסּור היה ֿ ּכן ֿ אם אּלא    ִִִֵֶָָָ

   ּכֹולל אּסּור אֹו : ִֵ
        

  אחת ּבת אּסּור אֹו   ִַַַ
       ּכמֹו ,ְ

ּבפרּוׁשנּו ּכרתֹות ּבמּסכת ּבמקֹומֹו ׁשּבארנּו ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַ
    הּסדר על יהיּו ואם ; ְְִִֵֶַַ

  ׁשּנתּבאר ּכמֹו מֹוסיף, אּסּור ּבכּלם יהיה ,ְְְְִִִִֵֶֶָָֻ
רּבים ּגּופים היּו אם אבל ׁשם. ׁשּבעל ּכגֹון , ְֲִִִֶַַָָָָ

זֹונה אחרת ואּׁשה חללה אחרת ואּׁשה אלמנה ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאּׁשה
על לֹוקה ׁשהּוא לֹומר צרי אין ― ּגרּוׁשה אחרת ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָואּׁשה
ׁשהּכלל ּכיון ותאמר: ׁשּתקׁשה ואפׁשר ואחת. ֿ אחת ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּכל
על לֹוקה מּדּוע ― ׁשּבכללּות לאו על לֹוקין אין ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָאצלנּו:
ּדע אחד? ּבלאו עליהן מזהר ּכּלן והרי ואחת, ֿ אחת ְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻֻּכל
ּגרּוׁשה על ּגדֹול ּבכהן ֿ הּלאו את ּכפל זה ענין ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּבגלל
ּכהן ּדין ּכמֹו ּבהן ׁשּדינֹו להׁשמיענּו ― וחללה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹוזֹונה
הדיֹוט ּכהן ונתחּיב ואחת, ֿ אחת ּכל על ׁשּלֹוקה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹהדיֹוט
מהן אחת ׁשּנתיחדה ּכיון ואחת, ֿ אחת ּכל על ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָמלקּות
ּגרּוׁשה "ואּׁשה אמרֹו: והּוא לחּלק, ּכּלן נעׂשּו אחד, ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָֻּבלאו

יּקחּו" לא מאיׁשּה  הּגרּוׁשה ויחד הֹואיל . ְְִִִִֵֵַָָָֹ
לֹוקה ּכ עצמּה, ּבפני הּגרּוׁשה על לֹוקה הּוא והרי ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָּבלאו,
ענין וזהּו עצמּה. ּבפני חללה ועל עצמּה, ּבפני זֹונה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָעל

קּדּוׁשין ּבגמרא ּגרּוׁשהאמרם ׁשחלּוקה "ּכׁשם ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָ
וׁשם ּגדֹול". ּבכהן חלּוקה ּכ הדיֹוט, ּבכהן וזֹונה ְְְְְֲֲֵֵֵֶָָָָָָָֹֹמחללה
ֿ אחת ּכל על לֹוקה מחּלקין ּגּופין הּנׁשים ׁשאם ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻנתּבאר,
הּנה הּסדר. על ׁשּלא אֹו הּסדר על ׁשהיּו ּבין ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹואחת,
עצמּה, ּבפני מצוה מהן ֿ אחת ּכל על ׁשהּלאו ל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָנתּבאר

וׁשם ואחת. ֿ אחת ּכל על לֹוקה ּולפיכ,נתּבאר ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָ
ׁשּיּקח עד מהן אחת מּׁשּום מלקּות חּיב הדיֹוט ּכהן ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשאין

ּבעל לא לֹוקה, ― "ּבעל אמרם: והּוא ְְְְִֶַַָָָָֹויבעֹול,
לֹוקה; אינֹו ―      ֵֶ

           
 :קאמר ֿ ּטעם "לאמה ֿ ּטעם מה ַַַַַַַָָֹ

יחּלל" "לא מּׁשּום יּקח"?     ְִִֵַַֹ
אּלּו מצות ארּבע ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִֵֵַַָָֹ

וקּדּוׁשין. ּביבמֹות ְְִִִִֵָּבׁשלמּות

― הקס"ב מּלבֹואהּמצוה ּגדֹול ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֹֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא קּדּוׁשין, ּבלי אפּלּו האלמנה ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָעל

ּבעּמיו" זרעֹו ֿ יחּלל "ולא הדיֹוט ׁשּכהן ּופרּוׁשֹו . ְְְְְֵֵֵֶֶַַַָֹֹ
הּנּׂשּואין עליו נאסרּו     ְִִֶֶַָָ

  "יּקחּו "לא ׁשּנאמר: , הם ולּקּוחין , ְֱִִִֵֶֶַָֹ
ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּיבעֹול, עד לֹוקה ׁשאינֹו אּלא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָהּקּדּוׁשין,

לעיל      אם אבל ; ְֲִֵָ
עליו ּומזהר אסּור ׁשּזה ֿ ּפי ֿ על אף קּדּוׁשין, ּבלי ּבעל ְְִִִִֶֶַַַָָָָָֻ

  ּופסלּה    ְָָ
.לכ אזהרה נתּפרׁשה ׁשּלא ּכיון זה, מּׁשּום לֹוקה אינֹו ―ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ
והּוא יּקח" "לא אחד לאוין: ׁשני ּבֹו ּבאּו ּגדֹול ּכהן ְְֲִִֵֵֶָָָָָָֹֹאבל
אּסּור והּוא זרעֹו" יחּלל "ולא והּׁשני הּנּׂשּואין, ְְְְְִִִִִֵֵַַַַֹאּסּור

קּדּוׁשין ּובגמרא קּדּוׁשין. ּבלי אפּלּו אמרּו:הּביאה ְְְֲִִִִִִִִַָָָָ
קּדׁש ולא ּבעל ׁשאם ּבאלמנה, ּגדֹול ּבכהן רבא ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ"ּומֹודה
חּלל". והרי ― רחמנא אמר זרעֹו" יחּלל "ולא ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשּלֹוקה,
לֹוקה ׁשּתים: לֹוקה ― ּבאלמנה ּגדֹול "ּכהן אמרּו: ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹוׁשם

ו יּקח", "לא נתיחדמּׁשּום ולא יחּלל". "לא מּׁשּום לֹוקה ְְְְִִִִֵֵֶַַָֹֹֹ
ּבאלמנה זה      ְֶַָָָ

  ּבלאו המיחדת ׁשהיא לפי ְְְִִֶֶֶֶַָָֻאּלא
חּללּה זֹו ּובבעילה לּכהּנה, ּכׁשרה והיא ּגדֹול ּכהן ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹֻעל
ּדינֹו הרי וחללה וזֹונה ּגרּוׁשה אבל לּכהּנה. ְְְְֲֲֲִֵַַָָָָָָָָֻּופסלּה
מהן ֿ אחת ׁשּכל ּכלֹומר: הדיֹוט, ּכהן ּכדין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבׁשלׁשּתן

מּתחּלתּה לּכהּנה ּפסּולה      ְְְִִַָָָָֻ
ּגדֹול ּכהן על אּסּורן ּכפל ולא ,   ְִֵַַָָָֹֹ

      ׁשהזּכרּתי לענין ְְְִִִֶֶַָָָאּלא
ל       . ָ

― הל"ח לּׂשאהּמצוה ּגדֹול ּכהן ׁשּנצטּוה הּצּוּוי ְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
בתּולה :יתעּלה אמרֹו והּוא ּבבתּוליה ְְְְְִִֶֶַָָָ

יּקח" ּבבתּוליה אּׁשה "והּוא אמרּו ּובפרּוׁש ְְְְִִִֵֶָָָָ
 מחּיבי אפּלּו ממזר עקיבא רּבי היה ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָ"עֹוׂשה

ׁשאינּה מי ּגדֹול ּכהן ׁשּבעל ּכגֹון: ֿ זה, את ּובארּו ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹעׂשה".
הּוא ׁשהּכלל לפי ּבעׂשה. עליו אסּורה ׁשהיא ― ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָּבתּולה
נתּבאר הּנה עׂשה. ― עׂשה מּכלל הּבא לאו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָאצלנּו:

עֹוד ואמרּו עׂשה. מצות ׁשהיא על "ּומצּוה : ְְְְֲִִֵֶֶַַָֻ
מיבמֹות ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָהּבתּולה".

ּבכתּבֹות ּובמקֹומֹות ,וקּדּוׁשין. ְְְִִִִֻ

― וׁשּׁשים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָ
ּגרּוׁשה "ואּׁשה אמרֹו: והּוא ּגרּוׁשה, מּלּׂשא הּכהן ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֻׁשהזהר

יּקחּו" לא מאיׁשּה ּוכׁשּבא    ְִִֵֶָָָֹ

מלקּות. חּיב ― ְֶַַָָָעליה

― הקנ"ח מּלּׂשאהּמצוה הּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻ
זֹונה       , ָ

יּקחּו" לא וחללה זנה "אּׁשה אמרֹו: והּוא   ְְֲִִַָָָָָָֹֹ
ּוכׁשּבא   .מלקּות חּיב עליה― ְְֶֶַַָָָָ
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קצט         
  

― הקנ"ט מּלּׂשאהּמצוה הּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֻ
חללה       ֲָָ

  "וחללה זנה "אּׁשה אמרֹו: והּוא ,ְְֲִַָָָָָֹ
ּוכׁשּבא ;  .מלקּות חּיב ― עליה ְְֶֶַַָָָָ

ה'תשע"ט  כסלו  כ"ה שני יום 

שנג. תעשה לא מצות
קמט. עשה מצות
― השנ"ג מּלהתעּנגהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ

החּבּוק ּכגֹון ּביאה, ּבלי ואפּלּו ֿ העריֹות מּכל ְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָּבאחת
יתעּלה אמרֹו והּוא הּזנּות, מּפעּלֹות ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֻוהּנּׁשּוק
לא ּבׂשרֹו ֿ ׁשאר ֿ ּכל אל איׁש "איׁש זה: על ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹּבאזהרה

ערוה" לגּלֹות תקרבּו  לא אמר: ּכאּלּו ְְְְְִִֶַַָָ
ּולׁשֹון ערוה. לגּלֹות הּמביאה קרבה אליהם ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָּתתקרבּו

ספרא אּלא לי אין ערוה", לגּלֹות תקרבּו "לא : ְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹ
ֿ אּׁשה "ואל לֹומר: ּתלמּוד יקרב? ׁשּלא מּנין יגּלה, ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּלא

תקרב" לא טמאתּה ּבנּדת ּבל נּדה אּלא לי אין , ְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֻ
ּתקרבּו ּבבל ׁשהן ֿ העריֹות ּבכל ּומּנין ּתגּלה, ּובל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָּתקרב
ערוה". לגּלֹות תקרבּו "לא לֹומר: ּתלמּוד ּתגּלּו? ְְְְְְִֶַַַַַָֹּובל

וׁשם מה העׂשת", הּנפׁשֹות "ונכרתּו נאמר: ְְְְְֱִֶַַָָָָֹֹ
ׁשּנאמ לפי לֹומר? יהיּוּתלמּוד יכֹול תקרבּו" "לא ר: ְְְְְֱִִִֶֶַַַָֹ

לא "העׂשת", לֹומר ּתלמּוד ― הּקריבה על ּכרת ְְִִֵַַַַַָָָָֹֹֹחּיבין
המכערים הּדברים ּבאּסּור הּלאו נכּפל ּוכבר ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָֹהּקרבֹות.

הּתֹועבת" מחּקֹות עׂשֹות "לבלּתי ואמר: האּלה  ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָֹֻ
אמרֹו: אבל      ְֲָָ

תעׂשּו לא ֿ ּבּה יׁשבּתם אׁשר ֿ מצרים ארץ ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ"ּכמעׂשה
תעׂשּו" לא וגֹו' ֿ ּכנען ארץ ּוכמעׂשה מזהיר אינֹו , ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַֹ

מזהיר אּלא ּבלבד, הּתֹועבת מחּקֹות אּלּו לאוין ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹֻּבׁשני
ׁשהביא ּכלֹומר ,ּכ אחר ׁשּבאר עצמן מהּתֹועבת ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבהם
על הזהיר וכאׁשר ֿ העריֹות. ּכל על ּכללּיים לאוין ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָׁשני
ּכֹולל וזה ― ּכנען ארץ ּומעׂשה מצרים ארץ ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַמעׂשה
ּומרעה האדמה ועבֹודת הּׁשחיתּות עֹוׂשים, ֿ ּׁשהיּו ֿ מה ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָּכל
ׁשאֹותם ּובאר חזר לפיכ ּכן, ּגם הארץ ויּׁשּוב ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּמקנה
תגּלה לא ערות ואּלּו: אּלּו הם מהם ׁשהזהרּתי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּמעׂשים

תגּלה לא וערות    ּוכמֹו , ְְְְֵֶַַֹ
עׂשּו האל ֿ הּתֹועבת ֿ ּכל את "ּכי ואמר: הענין ּבסֹוף ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּבאר

ֿ הארץ" אנׁשי ספרא ּולׁשֹון .יבנּו לא "יכֹול : ְְְְִִֵֶַָָָָֹ
ּכמֹותם ּכרמים יּטעּו ולא ּבנינֹות    ְְְְְִִִָָָֹ
    :לֹומר ּתלמּוד ―ְַַ

תלכּו" לא "ּובחּקֹותיהם ּבחּקים אּלא אמרּתי לא , ְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֻֻ
היּו "ּומה אמרּו: וׁשם ולאבֹותיהם". להם ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָהחקּוקים
ואּׁשה אּׁשה נֹוׂשאה והאּׁשה איׁש נֹוׂשא האיׁש ְְְִִִִִִֵָָָָָָעֹוׂשין?
ׁשהם האּלה ׁשהּלאוין נתּבאר הּנה אנׁשים". לׁשני ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָנּׂשאת
הם ּתעׂשּו לא ּכנען ארץ ּוכמעׂשה מצרים ארץ ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹּכמעׂשה
וכפל וחזר הּכלל. ּדר על ֿ העריֹות ּכל ּביאת על ְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָאזהרה

לבּדּה. ֿ ערוה ּכל ּבהן, ֿ הּלאו אתאת אנּו ּבארנּו ּוכבר ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
מּסנהדרין ז' ּבפרק הּזאת הּמצוה ֿ ּדיני ּכל  ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ

ֿ ּׁשאּתה ּומּמה עליהם. ׁשּלֹוקין ּובארנּו הּמׁשנה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבפרּוׁש
הרי ― ּכרת ּביאתּה על ׁשחּיבים ֿ אּׁשה ׁשּכל לדעת, ֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָצרי
ממזר, נקרא: ּכרת חּיּוב ּבּה ׁשּיׁש הּביאה מאֹותּה ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָהּנֹולד
ּבין ּבזדֹון הּביאה ׁשאֹותּה ּבין ממזר, ה' ׁשּקראֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָוהּוא
ׁשהּולד ּבלבד ֿ הּנּדה מן חּוץ ממזר, הּולד ― ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָּבׁשגגה
נתּבאר ּוכבר ֿ הּנּדה. ּבן נקרא: אּלא ממזר אינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמּמּנה

מיבמֹות ד' ּבפרק זה .ענין ְְִִֶֶֶָָ

― הקמ"ט ּבסּמניהּמצוה לבּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹ
 ּגרה מעלי ׁשּיהיּו הינּו: וחּיה, ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָּבהמה

לבּדק מצּוים ׁשאנּו וזה לאכלן. מּתר ואז סדּוקה, ְְְְְְְְִִֶֶַָָָָָָָָֹֻֻּופרסתן
אמרֹו: והּוא עׂשה, מצות הּוא ― אּלּו ּבסּמנים ְְְְֲִִִֵֵַָָָאֹותן

וגֹו'" ּתאכלּו אׁשר החּיה "זאת  ספרא ּולׁשֹון . ְְְְֲִֶַַָָֹֹ
 ואין ּבאכילה אֹותּה ― ּתאכלּו אתּה :ְֲִֵֵַָָָֹֹ

אּלּו סּמנים ֿ ּבּה ׁשּיׁש את ּכלֹומר: ּבאכילה, טמאה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָּבהמה
ּבּה ׁשאין ׁשאת מּזה, מׁשמע לאכלּה, ׁשּמּתר היא ―ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻ
עׂשה, מּכלל הּבא לאו וזה לאכלּה, אסּור ― אלּו ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָסּמנים
ּבסמּו אמרּו לפיכ ׁשּבידינּו הּכלל לפי עׂשה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָׁשהּוא
ֿ תעׂשה? ּבלא מּנין ּבעׂשה, אּלא לי "אין זה: ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹללׁשֹון
ּבמצות ׁשּנבאר ּכמֹו ― ֿ הּגמל" את לֹומר: ְְְְְִֵֶֶַַַָָָֹּתלמּוד

ֿ תעׂשה ּתאכלּו"לא "אתּה ׁשאמרֹו נתּבאר, הּנה . ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹ
,ל ּׁשהזּכרּתי מה היא זֹו ּבמצוה והּכּונה עׂשה. מצות ―ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָ
ֿ ּבהמה ּבכל אּלּו סּמנים לדרֹוׁש נצטּוינּו ׁשאנּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָוהּוא:
הּמצוה. הּוא ― זה ודין לאכלּה, מּתר יהא ואז ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָֻוחּיה,

ּבכֹורֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּובמּסכתּוכבר ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
.חּלין ִֻ

ה'תשע"ט  כסלו  כ"ו  שלישי יום 

קנב. קנא. קנ. עשה מצות
יום שני ֿ שלישי כ "ה ֿ כ "ו כסלו 

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 ֿ הּמינים ּבכל מתּבֹוננים אנּו ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָּכאׁשר

 ּדברים ּבהם אנּו מֹוצאים אחד, ְְִִֶֶֶָָָָָאחד
אֹותם הּכֹוללים    והם , ְְִֵַָ

זה ולֹומר: ּבעֹופֹות לדּון ׁשּנצטּוינּו וזה טמא עֹוף ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָסּמני
ספרי: ּולשֹון עׂשה. מצות הּוא ― טהֹור וזה ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָטמא

ּתאכלּו טהרה ֿ צּפֹור "ּכל  מצות זֹו ― ְְִִֵַָָֹֹ
ּדיני נתּבארּו ּוכבר עליו; ֿ ּׁשרמזנּו מה נתּבאר הּנה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָעׂשה".

חּלין ּבמּסכת זֹו .מצוה ְְִִֶֶַָֻ

― הקנ"א ּבסּמניהּמצוה ּגם לבּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָֹ
מּמעל כרעים לֹו "אׁשר ּבּתֹורה: המפרׁשים והם ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹחגבים,
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לרגליו"  ּ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 .מּמּסכת ִִֶֶַֻ

― הקנ"ב ּבסּמניהּמצוה לבּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹ
ּתאכלּו ֿ זה "את אמרֹו: והּוא ּבּתֹורה מפרׁשים והם ְְְְְִִֵֶֶַָָָָֹֹּדגים

ּבּמים" אׁשר מּכל  חּלין ּבגמרא אמרּו ּובפרּוׁש ְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹֻ
ולא ּבעׂשה עֹובר טמא ּדג ׁשאֹוכל מּמה: ּכי ֿ תעׂשה. ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ

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

וגֹו'"  ― ּבּסּמנים אּלא הבּדלה ּתהא לא ְְְִִֵֶַַָָָָֹ
האּלה הּסּמנין מיני מארּבעת ומין ֿ מין ּכל 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

.

― הקע"ב מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
אמרֹו והּוא טמאה, וחּיה טמאה ּבהמה  : ְְְְְְֵֵֵַָָָָָ

ֿ הּגמל את וגֹו' הּגרה מּמעלי תאכלּו לא ֿ זה את א"ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
ּבהמה ׁשאר אבל ֿ החזיר". ואת ֿ הּׁשפן ואת ֿ הארנבת ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָואת
ּׁשאמר: מּמה אבל ּבפרּוׁש, לאו ּבהן ּבא לא ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹטמאה
אתּה ּבּבהמה ּגרה מעלת וגֹו', ּפרסה מפרסת ֿ ּבהמה ְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ"וכל

תאכלּו"  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 עליהן. :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 ֿ זה "את ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹלֹומר:

ודין מּנין? טמאה ּבהמה ׁשאר ּבלבד, אּלּו  ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָ
ֿ תעׂשה ּבלא הן הרי טהרה סימן ּבהן ׁשּיׁש אּלּו מה ְֲֲֳִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹהּוא:
טהרה, סימן ּבהן ׁשאין טמאה ּבהמה ׁשאר אכילתן, ְְְֲֳִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָעל
הּגמל נמצאּו: אכילתן! על ֿ תעׂשה ּבלא ׁשּתהא ּדין ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאינֹו
ּבהמה ּוׁשאר ֿ הּכתּוב, מן ― והחזיר והּׁשפן ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָוהארנבת
― ׁשּלהן עׂשה מצות ונמצאת ֿ וחמר: מּקל ― ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹטמאה

ֿ הּכתּוב מן      ֿ ּבלא ּומצוה , ְְִִַָָֹ
מלתא לגּלֹויי זה ֿ וחמר ׁשּקל אּלא ֿ וחמר. מּקל ― ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹתעׂשה

הּוא ּבעלמא       ְְָָ
        

ּבמקֹומֹו ׁשּנבאר ּכמֹו ּבבּתֹו", ׁשאמרּו ּכדר , ְְְְְְִִֵֶֶֶֶָָ
    מּבׂשר ּכזית ֿ האֹוכל ּכל ּולפיכ .ְְְִִִֵַַָָָ

לֹוקה ― ׁשּיהיה מהן מין מאיזה טמאה חּיה אֹו ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּבהמה
זאת ודע מּדאֹוריתא.     ְְְִַַָֹ

          
    .

― הקע"ד עֹוףהּמצוה מּלאכל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֹֻ
ּתׁשּקצּו ֿ אּלה "ואת הּמינים: ּבאֹותם אמרֹו והּוא ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָטמא,

יאכלּו" לא ֿ העֹוף מן  ּכזית מהם האֹוכל וגם . ְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹ
עם זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָמּבׂשרם

מחּלין ג' ּבפרק ׁשּלפניה .הּׁשּתים ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֻ

ה'תשע"ט  כסלו  כ"ז רביעי 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 לכם  ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹ
.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 העֹוף  ּ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 הּׁשרץ  . ֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
מּׁשהּו מהם והאֹוכל    חּיב ― ְֵֵֶֶַַָָ

ְַמלקּות.

― הקע"ז הּׁשרץהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
מסּים מין ׁשאינֹו ֿ ּפי ֿ על אף ֿ העּפּוׁשים, מן ְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֻהּמתהּוה
תטּמאּו "ולא אמרֹו: והּוא ּונקבה, מּזכר נֹולד ְְְְְְְִֵֵַָָָָָֹואינֹו

ֿ הארץ" על הרמׂש ֿ הּׁשרץ ּבכל ֿ נפׁשתיכם את . ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ספרא ּולׁשֹון ― ֿ הארץ על הרמׂש "הּׁשרץ : ְְִֵֶֶֶַַָָָָֹ

ּבין ׁשּיׁש החּלּוק וזהּו ורֹובה", ּפֹורה ׁשאינֹו ֿ ּפי ֿ על ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַאף
הארץ" על הּׁשרץ "הּׁשרץ אמרֹו  ּובין ְֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

הּוא ― הּׁשֹורץ ׁשהּׁשרץ לפי הרמׂש". "הּׁשרץ ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹאמרֹו
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רי         
  

מׁשריץ הּוא והרי הּמין את הּמֹוליד ּכח ּבֹו ׁשּיׁש ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹהּׁשרץ
 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 תאכלּום  ספרא ּולׁשֹון . ְְְִִֵֶֶָֹ
."וחזרּו לארץ ׁשּפרׁשּו את "להביא :ְְְְִֵֵֶֶָָָָ

ה'תשע"ט  כסלו  כ"ח חמישי יום 

קעט. תעשה לא מצות
קפח. קפ.

― הקע"ט איזההּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
יחּוד ּבלי ׁשּיהיה, ׁשרץ  העֹוף ׁשרץ ּבין ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָ

יתעּלה: אמרֹו והּוא הארץ, ׁשרץ ּבין הּמים ׁשרץ ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבין
ולא הּׁשרץ ֿ הּׁשרץ ּבכל ֿ נפׁשתיכם את ֿ ּתׁשּקצּו ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹ"אל

ּבם" ונטמתם ּבהם תּטּמאּו  ּבפני לאו זה . ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָ
האֹוכל לפיכ ּכֹולל. אּסּור ּכעין והּוא עליו, ולֹוקין ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָעצמֹו
 ֿ "וכל מּׁשּום אחת ׁשּתים: לֹוקה ― הארץ מּׁשרץ ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּדבר

יאכל" לא הּוא ׁשקץ ֿ הארץ על הּׁשרץ הּׁשרץ , ֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ֿ הּׁשרץ". ּבכל ֿ נפׁשתיכם את ֿ ּתׁשּקצּו "אל מּׁשּום ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹואחת
אחת ׁשּתים: לֹוקה ― העֹוף מּׁשרץ ּדבר האֹוכל ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָוכן

יאכלּו" לא לכם הּוא טמא העֹוף "ׁשרץ מּׁשּום  ִֵֵֵֶֶֶָָָָֹ
―  ּתׁשּקצּו ֿ "אל מּׁשּום ואחת ,ְְְִַַַַ

ֿ נפׁש אחדאת חי ּבעל אכל ואם ֿ הּׁשרץ". ּבכל תיכם ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ּכ הארץ, על וׁשֹורץ מעֹופף החי אֹותֹו והיה ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָּבלבד
ארּבע עליו חּיב יהיה ― הארץ וׁשרץ העֹוף ׁשרץ ְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשהּוא

מלקּיֹות       ואם . ְְִַֻ
עליו חּיב יהיה ― הּמים מּׁשרץ ּגם ׁשהּוא ּכ על ְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָנֹוסף
ׁשּנאמר טמא ּדג מּׁשּום החמיׁשית הּמלקּות מלקּיֹות: ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻׁשׁש

תאכלּו" לא "מּבׂשרם ּבֹו:  ―  ְִֵָָֹֹ
 ֿ את ֿ ּ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 "אכלּולפי : ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
ּפֹוטיתא        ִָ

       ―
לֹוקה ― צרעה חמׁש; לֹוקה ― נמלה ארּבע; ְְְִֵֶֶֶַַָָָָלֹוקה
אֹו ּפרּוׁשֹו ׁשּׁשמעּתי ֿ מי ּכל ׁשּפרׁש הּפרּוׁש זהּו ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשׁש".

וכּו' ּפֹוטיתא אכל ׁשהּוא: זה ּבענין ּדבריו ראיתי ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָ
           

         
       

אּלא יתקּים ולא יהיה לא נכֹון, ׁשאינֹו ּפרּוׁש וזה .ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹ
הּתלמּוד. ּבלׁשֹון המבארים האמּתּיים הּכללים ְְְְְֲִִִִִִִַַַַָָָֹּבהּפּו
ׁשחּיבּו ּתמצא ּכאן ּׁשהקּדמנּו ּבמה ּתתּבֹונן ׁשאם ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָוהּוא:
 ֿ את ֿ ּ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 זהׁשּבארּו ּכלל הקּדמנּו ּוכבר : ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֻ
לקּמן ּדגמאֹות מּמּנּו ל ויבֹואּו ּפעמים, ּכּמה ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֻּובארנּוהּו

   .

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
 ֿ את ֿ ּ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 ׁשּתים     ְְִִֵֵֶַָָָ
היה 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
         
          

  של חלק אותו על אחת מפעם יותר
רבינו לפירוש הקדמה הם הבאים והדברים איסור.
מן זרע ּבאיזה חי ׁשּנתהּוה ארע ׁשאם הגמרא): ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַבמאמר
 ֿ ֿ על 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,
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רב        
  

לזֹו ׁשּקדמה ּבּמצוה  ּפני על רחׁש ואם , ְְְְִִֵֶַַַָָָָָ
ּבּה ורמׂש הארץ      ְֶַָָָָ

 ֿ "לכל מּׁשּום: אחת ׁשּתים: אכילתֹו על חּיב ―ְְֲִִִַַַַַָָָ
הם" ֿ ׁשקץ ּכי תאכלּום לא הארץ על הּׁשרץ הּׁשרץ ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ

―  תטּמאּו "ולא מּׁשּום: ואחת ,ְְְְִַַַֹ
הארץ" על הרמׂש ֿ הּׁשרץ ּבכל ֿ נפׁשתיכם את  ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

―  הארץ ֿ על הּׁשרץ ֿ הּׁשרץ ["וכל ,ְֵֶֶֶַַַָָָֹ
יאכל" לא הּוא ׁשקץ 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 "וכל ְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
―   ֿ ּבכל ֿ נפׁשתיכם את תטּמאּו ְְְְְֵֶֶַַָֹֹ["ולא

הארץ" על הרמׂש הּׁשרץ ׁשּיהא לכ נֹוסף ואם ,[ ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ֿ ׁשרץ "ּכל מּׁשּום: רביעית מלקּות עליו יתחּיב ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָמעֹופף

יאכל" לא לכם הּוא טמא העֹוף  ― ֵֵֵֶָָָָֹ
 ׁשהּוא 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 את ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ
―  זה חי ׁשּיהא לכ נֹוסף ואם .ְְְִֵֶֶַַָ

יתחּיב ― עֹוף ּגם האֹוכל מן הּמתהּוה ּבמלקּותּבעצמֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָ
יאכלּו" לא ֿ העֹוף מן ּתׁשּקצּו ֿ אּלה "ואת מּׁשּום: ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹׁשּׁשית

 ―  ׁ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 ֿ הראׁשֹונים ּכל ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻּ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

  הארץ על ׁשֹורץ מּׁשּום: ואחת , ְִֵֶַַַָָ
 הארץ על רֹומׂש מּׁשּום: ואחת ,  ְִֵֶַַַָָ

העֹוף ׁשרץ מּׁשּום: ואחת ,  ואחת , ְְִֶֶַַַַָ
הּמים ׁשרץ מּׁשּום:  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.

אפניו על ּדבר  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, ּומּׁשּום : ְְִִֵֶֶָָ
 ֿ את ֿ ּתׁשּקצּו אל מּׁשּום: עֹובר ― נקביו ְְְְִֵֶֶַַַַָָהּמׁשהה

מּיא ּדׁשתי מאן וכן נפׁשתיכם. ּ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
 ֿ "אל ׁ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" ּכל  ― ּכזית נבלה מּבׂשר והאֹוכל ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָ
ֶלֹוקה.

― הקפ"ח ּבׂשרהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָֻ
הּנסקל ׁשֹור      ואפּלּו ְֲִִַַָ

ּבאכילה נאסר ּדינֹו ׁשּמּׁשּנגמר לפי סקילתֹו, קדם ְְְְֱֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹנׁשחט
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכׁשרה, ׁשחיטה ׁשּנׁשחט ֿ ּפי ֿ על ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָאף

ֿ ּבׂשרֹו" את יאכל "ולא  ה ּולׁשֹון ּמכלּתא. ְְְְְִֵֵֶַָָָֹ
 הּבעלים וקדמּו לּסקל ׁשּיצא "ׁשֹור :ְְְִִֵֶַָָָָָ

"ולא נאמר: לכ ּבאכילה", אסּור ּבׂשרֹו ― ְְְְֱֲִֶַַָָָָָֹּוׁשחטּוהּו
לֹוקה. ― ּכזית מּבׂשרֹו והאֹוכל ֿ ּבׂשרֹו". את ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָיאכל

ה'תשע"ט  כסלו  כ"ט  שישי יום 

קפב. קפא. תעשה לא מצות
קפג. קפה. קפד.

― הקפ"א מּלאכלהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֹֻ
ֿ הּטרפ לאאת טרפה ּבּׂשדה "ּובׂשר אמרֹו: והּוא ה, ְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

תאכלּו"  ּׁשהזּכירּו ֿ ּבמה הּוא הּכתּוב ּפׁשט , ְְְִִֵֶַַַָֹ
ּבּמכלּתא  הּכתּוב "ּדּבר אמרם: והּוא , ְְְְִִֵַַָָָָ

ּבהוה     מקֹום , ְֶַֹ
הּבהמֹות ּבקּבלהׁשרב ּבא אבל להּטרף": ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹ

ּבאּור ּגם זה לפסּוק ׁשּיׁש  וכ ְְֵֵֶֶַָָ
ּתאכלּנּו. לא ּולפיכ ― הּוא טרפה" ּבּׂשדה "ּובׂשר ְְְִֵֶֶַָָָָָֹֹהּוא:
נעׂשה למחיצתֹו חּוץ ׁשּיצא ּכיון ֿ ּבׂשר ׁשּכל ּבזה, ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָּכּונתם
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רג         
  

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 ֿ ידֹו, ֿ את ׁשּכל ― ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֻ
לֹוקה ּכזית מהם והאֹוכל טרפה, נקראים: אּלּו ּבׂשר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָסּוגי
והאֹוכלֹו טרפה נקרא: ֿ החי מן ּבׂשר ּגם וכן ֿ הּתֹורה ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָמן

חּלין ּובגמרא לֹוקה. ―ּבּׂשדה "ּובׂשר אמרּו: ְְִִֶֶַָָָָָָֻ
 ֿ מן ּובׂשר ֿ החי מן ּבׂשר זה ― תאכלּו לא ְִִֵֵֶַַָָָָָֹֹטרפה

ׁשּלפניה עם זֹו ּבמצוה הּלאו נכּפל ּוכבר הּטרפה". ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
 נבלה" ּבּכהנים: אמרֹו והּוא ּבּכהנים, ְְְֲֲִִֵַַַָָֹֹּגם

ֿ בּה" לטמאה יאכל לא ּוטרפה  ּבהם וכפל , ְְְְֵֶַַָָָָָָֹֹ
העֹוף חּטאת לאכֹול אֹותם צּוה ׁשהּכתּוב מּפני זה, ְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָלאו

הּמליקה והיא  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

ּפרׁשּויׂשר וכ ּוטרפה, נבלה מּלאכֹול ּבאזהרה אל ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָ
ׁשאין זה, מּפסּוק עליו ׁשהעירּו אחר ּדין על נֹוסף ֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָחכמים

להזּכירֹו זה מאמרנּו מענין    ְְְֲִִֵֵֶַַַָ
   ּבהן ׁשּנֹולדּו החּיה אֹו הּבהמה אבל .ְְֲֵֵֶַַַָָָָ

הּמּדֹות ּבאחת ׁשּנלמדּו הּטרפֹות אחת  ְְְְִִֵֶַַַַַַ
  נׁשחטה אפּלּו אסּורה, אכילתּה ְֲֲֲֲֲִִִֵָָָָהרי

לֹוקה ― מּבׂשרּה ואכל ּכׁשרה ׁשחיטה והּׁשֹוחטּה ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָּכראּוי,
מּדרּבנן    ל נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִַָָָָ

אחרֹון ּבפרק וגם זה ּובפרק מחּלין. ג' ּבפרק ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַֻהּטרפֹות
אּלּו מצות ּתׁשע ּדיני נתּבארּו מּבכֹורֹות א' ּובפרק ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָֹּדמּכֹות

זֹו למצוה ׁשּקדמּו  . ְְְִֶָָ

― הקפ"ב אברהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
אבר מּמּנּו ׁשּנחּתֹו והּוא החי, חימן ּכׁשהּוא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַ

ּכברּיתֹו האבר מאֹותֹו ונאכל    ְְִִֵֵֶַָָֹ
       
לֹוקה. האֹוכלֹו ― ֿ ׁשהּוא ּכל ּבׂשר ּבֹו היה ואפּלּו ְְֲִִֶֶַַָָָָָָּכזית,
 ֿ עם הּנפׁש ֿ תאכל "ולא אמרֹו: היא ּכ על ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֹוהאזהרה

הּבׂשר"  ספרי ּולׁשֹון ,  : ְְִֵַָָ
וכ ֿ החי". מן אבר זה ― ֿ הּבׂשר עם הּנפׁש ֿ תאכל ְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ"לא

חּלין ּבגמרא אברנתּבאר "אכל אמרּו: וׁשם , ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֻ
לפי ּפרּוׁשֹו: ׁשּתים". חּיב ― ֿ החי מן ּובׂשר ֿ החי ְְִִִִֵַַַַַַָָָמן
 ֿ עם 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

ׁשּבארנּו  זה ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר . ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָ
אבר עליו ּבאסרֹו לנח יתעּלה אמרֹו והּוא אחר ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבלׁשֹון

לא ּדמֹו ּבנפׁשֹו ֿ ּבׂשר א" ֿ החי: תאכלּו"מן  ְְִֵַַַַָָָֹֹ
.

― הקפ"ד מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ

תאכלּו" לא ֿ ּדם "וכל יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ הּדם, ְְְְְִֶֶַַָָָָֹֹאת
  ּופרׁש ּפעמים. ּכּמה הּלאו ּבֹו נכּפל ּוכבר .ְְְִִֵֵַַַָָָָ

יּכרת" ֿ אכליו "ּכל ואמר: ּבכרת ׁשהּוא  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

תאכלּו"  ּ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 .ז' ִֵֻ

― הקפ"ג ּגידהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָֻ
ֿ יׂשראל ּבני יאכלּו לא ֿ ּכן "על אמרֹו: והּוא ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹֹהּנׁשה,

הּנׁשה" ֿ ּגיד את  ואפּלּו ּכּלֹו, והאֹוכלֹו : ְְֲִִֶֶַַָָֻ
ּוכבר לֹוקה. ― ּכזית מּמּנּו ׁשאכל אֹו ֿ ׁשהּוא, ּכל ְְִִֶֶֶֶַַָָָהּוא

מחּלין. ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָֻנתּבארּו

ה'תשע"ט  כסלו  ל' ש "ק יום 

קפו. קפז. תעשה לא מצות
קצב. קצא. קצ. קפט.

― הקפ"ז ּבׂשרהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָָֻ
עֹוד אמרֹו והּוא ּבחלב,  תבּׁשל ֿ "לא : ְְְְֵַָָָֹ

אּמֹו" ּבחלב ּגדי  ׁשהּכּונה ― ׁשנּיה ּבפעם ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָ
חּלין ּובגמרא האכילה. אּסּור ּבׂשרּבֹו אמרּו: ְְֲִִִִָָָָָָָֻ

מּכֹות ּובגמרא אכילתֹו. על ולֹוקה ּבּׁשּולֹו על לֹוקה ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָּבחלב
ואכלֹו טֹוב ּביֹום ּבחלב הּנׁשה ּגיד "המבּׁשל ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָאמרּו:

ולֹוקה ּגיד, אֹוכל מּׁשּום לֹוקה מלקּיֹות: חמׁש לֹוקה ―ְְִִֵֵֶֶֶַָֻ
ּגיד מבּׁשל מּׁשּום       ְִִֵַ

 ולֹוקה ּבחלב, ּבׂשר מבּׁשל מּׁשּום ולֹוקה ,ְְְְִֵֶֶַָָָָ
וׁשם הבערה". מּׁשּום ולֹוקה ּבחלב, ּבׂשר אֹוכל ְְְְִִֵֶַָָָָָָָמּׁשּום

"אּפיק אמרּו:  ועּיל הבערה  ְְְֵֵַַַָָָ
ואׁשריהם" מהכא: ואזהרּתיּה הקּדׁש", ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָעצי

אלהיכם" לה' ּכן ֿ תעׁשּון לא ּבאׁש ּתׂשרפּון  ְְֱֲִֵֵֵֶַַָֹֹ
חּלין ּובגמרא .רחמנא אּפקּה "להכי אמרּו: ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָֻ

ּבּׁשּול ּבלׁשֹון לאכילה    ְֲִִִַָ
   אאכילה לקי ּדאּבּׁשּול היכי ּכי ,ְֲִִִֵֵֵַַָָ

לקי" נּמי        ִֵַָ
מּפסחים ב' ּובפרק .:ּבחלב ּבׂשר על אמרּו ְְְְִִֶֶַָָָָָָ

ּבגּופֹו אכילה רחמנא ּביּה ּכתב לא "להכי  ְְְֲֲִֵֵַַָָָָָ
 למימרא .ׁשּלא אפּלּו עליו ׁשּלֹוקין ְְֲִִֵֶֶָָָֹ

ּכלל על להעיר לי ראּוי וכאן זאת. ּוזכֹור הנאתֹו". ְְְְֲִִֶֶַָָָָָָֹּדר
 ֿ "לא יתעּלה: ׁשאמרֹו והּוא, הזּכרּתיו לא ׁשעדין ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָֹֹּגדֹול

ּפעמים ׁשלׁש ּבּתֹורה נכּפל אּמֹו" ּבחלב ּגדי תבּׁשל ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֹ
      הּׁשמּועה מעּתיקי ואמרּו .ְְְְִֵַַָָ
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רד        
  

ּבֹו יׁש מהם ֿ לאו אמרּוׁשּכל נפרד. לענין ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָ
  לאּסּור וחד אכילה לאּסּור "חד :ְְְֲִִִַַָ

עלי להקׁשֹות לּמקׁשה ואפׁשר ּבּׁשּול". לאּסּור וחד ְְְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָהנאה
אּסּור מנית לּמה ׁשּתיולֹומר: ּבּׁשּולֹו ואּסּור אכילתֹו ְְְֲִִִִִֵַָָָָָ

ידע ׁשליׁשית? מצוה הנאתֹו אּסּור מנית ולא ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָֹֹמצות
ּבפני מצוה למנֹותֹו ראּוי אין הנאה ׁשאּסּור ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּמקׁשה
ּכיון אחד ענין אכילה ואּסּור ׁשהּוא לפי ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָעצמּה,

מּמיני מין ׁשהאכילה ׁשאמרֹו לפי ההנאה. ְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָ
מדגמֹות ּדגמא אּלא אינֹו יאכל ׁשּלא ּדבר ּבאיזה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻֻיתעּלה
ּבזּולתּה, ולא ּבאכילה לא ּבֹו נהנין ׁשאין והּכּונה ְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹההנאה,

אמרם והּוא ,ּתאכל לא ׁשּנאמר: ֿ מקֹום "ּכל ְְֱֶֶַַָָָָֹֹ
הנאה אּסּור ואחד אכילה אּסּור אחד ― ּתאכלּו ְְֲֲִִִֶֶָָָָָֹֹלא

הּכתּוב ל ׁשּיפרט עד ּבמׁשמע, ּכדר ְְְְְֵֶֶֶַַַַָָ
אמרֹו: והּוא ּבּה, ההנאה הּתר ׁשּנתּבאר ּבּנבלה" ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּפרט

לנכרי" מכר אֹו ואכלּה ּתּתנּנה ּבׁשערי ֿ אׁשר "לּגר ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
 אכילה אּסּור למנֹות ראּוי אין הּזה הּכלל ּולפי .ְְְֲִִִִֵֶַַָָָ

מצות ׁשּתי אֹותם מנינּו ואּלּו מצות, ׁשּתי הנאה ְְְְְְֲִִִִִֵֵָָָָֹֹואּסּור
ּבחמץ ּגם ּכן לעׂשֹות חּיבים היינּו אז ּכי ּבחלב ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָּבבׂשר
ארּבע מאּלּו ֿ אחד ּבכל ׁשּיהא הּכרם, ּובכלאי ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּובערלה
ּבאּלּו ׁשּנפל וכיון עצמּה. ּבפני מצוה הנאה אּסּור ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹהּמצות,
ּובכלל ּבלבד אכילתם ּבאּסּור ׁשּבא הּלאו אּלא נמנה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹולא
ּבבׂשר ּגם נפל ּכ ― ׁשאמרנּו העּקר ּכפי הנאה אּסּור ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָזה
ׁשאפׁשר והיא, ּבלבד אחת ׁשאלה ּכאן נׁשארה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבחלב.
אכילה מאּסּור מּובן הנאה ׁשאּסּור ּכיון לֹומר: ֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָלאֹומר
הּכתּוב הצר לּמה ּכן אם הּׁשלֹום, עליהם ׁשּבארּו ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּכמֹו
ּכמֹו הנאתֹו, לאסֹור ּכדי ּבחלב ּבבׂשר ׁשליׁשי ְְְְְְֱֲִִֵֶָָָָָָָללאו
נאמר ׁשּלא ּכיון לכ ׁשהצר לזה: הּתׁשּובה ְְְְֱֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּבארנּו?
האכילה ּתאסר ׁשּמּמּנּו ּתאכל" "לא לׁשֹון ּבחלב ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹּבבׂשר

הצר ּולפיכ הנאה.וההנאה, לאּסּור אחד לאו לכּפֹול ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָָֻ
אכילה רחמנא ּכתב לא ׁשּבגללֹו הּטעם הזּכרנּו ְְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָָָָֹּוכבר
חּיב אינֹו אכילה ּבֹו ּׁשּנזּכר ֿ מה ׁשּכל לפי ּבחלב, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּבבׂשר
אחד ּובלע ּפיו ּפתח אם אבל ּבאכילתֹו: ׁשּיהנה ֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָעד
ּגרֹונֹו ׁשּיּכוה עד וׂשֹורף חם ּכׁשהּוא ׁשאכלֹו אֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָהאּסּורין
ּפטּור. זה הרי ― ּבזה: וכּיֹוצא ּבליעתֹו ּבׁשעת ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּומכאיבֹו
לא ואפּלּו אכילתֹו על חּיב ׁשהּוא ּבחלב, ּבבׂשר ְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָֹזּולתי

ׁשהזּכירּו ּכמֹו ּבֹו, נהנה ּכמֹו הּכרם, ּכלאי וכן , ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָ
לקּמן ׁשּנבאר      ֿ ּכל והבן , ְְְֵֵֶַָָָָ

זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אֹותם. ּוזכֹור האּלה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָהּכללים
מחּלין. ח' ְִֵֶֶֻּבפרק

― הקפ"ו ּבׂשרהּמצוה מּלבּׁשל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
אּמֹו" ּבחלב ּגדי ֿ תבּׁשל "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹּבחלב,

  ,אכלֹו ׁשּלא ֿ ּפי ֿ על אף לֹוקה ― והמבּׁשלֹו ,ְְְֲִֶֶַַַַָֹ
ּבּתלמּוד. מקֹומֹות ּבכּמה ׁשּנתּבאר ְְְְְִֵֶַַַָָּכמֹו

― הקפ"ט לחםהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
העׂשּוימּתבּואהחדׁשה,קדםעבֹוריֹוםׁשּׁשהעׂשרּבניסן ְְֲֲִִִֶֶָָָָָָָָֹ

    :יתעּלה אמרֹו והּוא ,ְְְִֶַָ
תאכלּו" לא וכרמל וקלי "ולחם  מּמּנּו והאֹוכל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹֹ

לֹוקה. ― ְִֶַּכזית

― ותׁשעים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָ
קלי מּלאכֹול ׁשהזהרנּו    ְְֱִִֶֶַָֻ

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 ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
ּכרמל       ְֶַ

החדׁש ,ּבניסן עׂשר ׁשּׁשה יֹום עבֹור קדם ְֲִִֶֶָָָָָָֹ
תאכלּו לא וכרמל וקלי "ולחם יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָֹֹוהּוא
ּבאמרם לׁשֹונם לנּו קדם ּוכבר הּזה". הּיֹום ֿ עצם ְְְְֶֶֶַַַַָָָָָָעד

 אחד ֿ ּכל על חּיב ― וכרמל קלי לחם "אכל :ְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָ
הּתׁשיעי ּבּכלל ּבאּור ּתכלית ֿ זה את ּובארנּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָואחד".

ֿ הּכללים למאמרמן עּיןׁשהקּדמנּו זה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָ
מּמנחֹות ז' ּבפרק החדׁש ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשם. ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָָעליו

וחּלה ּומעׂשרֹות ּבּׁשביעית מקֹומֹות ּובכּמה  ְְְְְִִִַַַַָָ
 .

― הקצ"ב מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
ֿ הערלה את    והּוא , ְְֶָָָ

יאכל" לא ערלים לכם יהיה ׁשנים "ׁשלׁש אמרֹו:  ְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹ
ּדיני 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
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במצוות הצדקה ישנו הן פירותיהם בעולם הזה והן הקרן קיימת לעולם הבא, לכן אתי שפיר שעל־ידה נעשה ונפעל עתה העניין דעליית 
המלכות שעיקרו יהיה לעתיד־לבוא.

ממאמר שבת פרשת מקץ, ה'תשכ"ז
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(Ï): תמהון דבר ומהו  לכל  מגונה דבר 

גוזלין  הוו  ואומרים שקר  מנבאים הנביאים התמהון 
את  ירדו  ונוגשיהם העם שופטי שהם והכהנים ואונסין 

כמו  לאחריהם כלומר  הנביאים ידי על  בהעם (שמואל 

ידו טז ) על  עוברים העם וכל  עובר  (ס "א (רודף )והמלך 

כדברי דדוד) לעשות אחריהם ידיהם על  כאן  אף אחריו 
הנביאים:

(‡)   מבצריכם:ל לשמור  לעריכם לכת

 :הוא מקום שם  להקבץ נס
נפשכם: על  ()ולהלחם  

השלום נאות ונדמו  ל ' יונתן  תירגמו  כה)החרבתי (לקמן

אשקלון  מז )נדמתה (‚):(לקמן   משל
וחיילותיהם: מלכים אכלו :הוא  את

סביביו : זמנו :(„)מקומו   פנות לעת
היום:   האור הציתו  ערב לעת פנה כאשר 

בבה"מ :

 
(ËÎ).‰Ï‡ ÏÚ‰להפרע אשגיח  לא  כאלה מעשיהם על  וכי 

בתמיה : ÊÎ‰.מהם  ˘‡: הזה כדבר  עושה ˘Ó‰.(Ï)אשר
בארץ : נהיתה  ומגונה  תמהון  נביאי‰ÌÈ‡È.(Ï‡)דבר 

שקר:˜˘.הבעל : דבר שהוא  הבעל כהניÌÈ‰Î‰Â.בשם
המשילום:Â„È.הבעל: הם כי הנביאים בכח  ‡‰Âימשלו 

.ÔÎ:המושלים הם ˙Â˘Ú.להיות ‰ÓÂ ומה להם אומר  הנביא
בידם  וכי התשלומין  גמול הוא הדבר אחרית בבוא תעשו

אתכם: להציל
(‡).ÂÊÈÚ‰ירוש מקרב  ללכת האספו בנימין בני כיאתם לים

עמה: ויהרוג  יכבשה שופרÚÂ˜˙Â.האויב  תקעו תקוע  בעיר 
למלחמה נכונים  להיות העם את אמרלהזהיר תקוע עיר  ששם (ולפי 

לשון ) על  נופל  לשון  שופר  ‰ÌÎ.:תקעו  ˙È ÏÚÂ בית לבנות  דרך
אשר הכרמים כל בו לשמור  אחד  בכרם ומגדל  גבוה

Ó˘‡˙.סביבותיו : Â‡˘ נראה להיות  אש  להבת  הרימו
העם את להזהיר  לשון )למרחוק  על  נופל  לשון  הוא משאת שאו  :(וגם

.‰Ù˜˘:בצפון העומדת מבבל לבא ‚„ÏÂ.נראתה ˘Â
גדול : שבר תהיה  ההיא ÂÎÂ'.()הרעה ‰‚ÂÚÓ‰Â ‰Â‰אני

ומעונגה: נאוה לאשה ציון בת את הכשדים ‡ÈÏ‰.(‚)דמיתי  הם ונבזים שפלים אנשים ר "ל ועדריהם רועים אליה יבואו עתה
המכובדים: לכבד יודעים אינם יתדות:˙˜ÂÚ.אשר  ידי על  בארץ האוהל שפולי לתקוע  מקומו ÂÚ.דרך את רעו מהם כ"א

שמה: חנו אשר  המקום את  החריבו הכשדים מגדודי אחד כל  ר "ל  בו  עליה ˜„˘Â.(„)שעמד  הזמינו  ויאמרו לאלו  אלו יזרזו 
למלחמה : ביותר  המוכן  העת והיא בצהרים עליה ונעלה קומו  ‰ÌÂÈ.מלחמה ‰Ù ÈÎ ÂÏ ÈÂ‡ ביומו העיר  יכבשו לא וכאשר 

העיר : לכדנו  לא  ועדיין  היום פנה  כי אוי לומר  יתאוננו  העיר לשחת חפצם רב  יהיה כי  Ú.ועל ÈÏÏˆ ÂËÈ ÈÎערב של  הצל
במ "ש : ענין  כפל והוא ביותר  ויתארכו למרחוק הצללים ינטו לשקוע מערבו לבית השמש  קרבה כאשר כי ˜ÂÓÂ.(‰)נטה

היום: יאיר עד נמתין ולא ארמנותיה ונשחיתה בלילה ונעלה קומו  יאמרו להשחיתה תאוותם מרוב

 
(Ï).‰Ó˘: תמהון וכן ÂÚ˘Â‰.ענין  ומאוס מגונה  דבר  ענין

שערוריה  כג)ראיתי  היה:È‰˙‰.:(לקמן  Â„È.(Ï‡)מלשון
אויביך בקרב  רדה כמו ממשלה קי )ענין  Ì‰È„È.:(תהלים ÏÚ

הנביאים: של כוחם בעבור 
(‡).ÂÊÈÚ‰תעמודו אל העוזו כמו  אסיפה  ד )ענין  :(לעיל 

.ÚÂ˜˙Âתקועה יואב  וישלח  כמ "ש  מקום  יד )שם ˘‡Â.:(ש "ב
דודÓ˘‡˙.הרימו : וישאם וכן  אש  להבת ה)ענינו  :(ש "ב

.‰Ù˜˘ אבימלך וישקף  כמו  וראיה הבטה כו )ענין :(בראשית
().‰Â‰ נאוה כמו  יופי ענין  והוא באל"ף הנאוה כמו

ו )כירושלים ועידון:ÂÚÓ‰Â‚‰.:(ש "ה עונג „È˙ÈÓ.מלשון
והשוואה: דמיון ˆÔÂÈ.מלשון ˙:ציון ענין ˙˜ÂÚ.(‚)עדת 

יתד ותקעתיו וכן  מה בדבר כב)תחיבה האכילו ÂÚ.:(ישעיה
הקדיש˜„˘Â.(„)מקומו :Â„È.המרעה: כמו  הזמנה  ענין 

א)קרואיו  זירוז:˜ÂÓÂ.:(צפניה ענין חציÌÈ‰ˆ.הוא  הוא
סיבוב :Ù‰.היום: צל:ˆÈÏÏ.ענין  ‡È˙ÂÓ‰.(‰)מלשון

ופלטרין : ארמון מלשון
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(Ï): תמהון דבר ומהו  לכל  מגונה דבר 

גוזלין  הוו  ואומרים שקר  מנבאים הנביאים התמהון 
את  ירדו  ונוגשיהם העם שופטי שהם והכהנים ואונסין 

כמו  לאחריהם כלומר  הנביאים ידי על  בהעם (שמואל 

ידו טז ) על  עוברים העם וכל  עובר  (ס "א (רודף )והמלך 

כדברי דדוד) לעשות אחריהם ידיהם על  כאן  אף אחריו 
הנביאים:

(‡)   מבצריכם:ל לשמור  לעריכם לכת

 :הוא מקום שם  להקבץ נס
נפשכם: על  ()ולהלחם  

השלום נאות ונדמו  ל ' יונתן  תירגמו  כה)החרבתי (לקמן

אשקלון  מז )נדמתה (‚):(לקמן   משל
וחיילותיהם: מלכים אכלו :הוא  את

סביביו : זמנו :(„)מקומו   פנות לעת
היום:   האור הציתו  ערב לעת פנה כאשר 

בבה"מ :

 
(ËÎ).‰Ï‡ ÏÚ‰להפרע אשגיח  לא  כאלה מעשיהם על  וכי 

בתמיה : ÊÎ‰.מהם  ˘‡: הזה כדבר  עושה ˘Ó‰.(Ï)אשר
בארץ : נהיתה  ומגונה  תמהון  נביאי‰ÌÈ‡È.(Ï‡)דבר 

שקר:˜˘.הבעל : דבר שהוא  הבעל כהניÌÈ‰Î‰Â.בשם
המשילום:Â„È.הבעל: הם כי הנביאים בכח  ‡‰Âימשלו 

.ÔÎ:המושלים הם ˙Â˘Ú.להיות ‰ÓÂ ומה להם אומר  הנביא
בידם  וכי התשלומין  גמול הוא הדבר אחרית בבוא תעשו

אתכם: להציל
(‡).ÂÊÈÚ‰ירוש מקרב  ללכת האספו בנימין בני כיאתם לים

עמה: ויהרוג  יכבשה שופרÚÂ˜˙Â.האויב  תקעו תקוע  בעיר 
למלחמה נכונים  להיות העם את אמרלהזהיר תקוע עיר  ששם (ולפי 

לשון ) על  נופל  לשון  שופר  ‰ÌÎ.:תקעו  ˙È ÏÚÂ בית לבנות  דרך
אשר הכרמים כל בו לשמור  אחד  בכרם ומגדל  גבוה

Ó˘‡˙.סביבותיו : Â‡˘ נראה להיות  אש  להבת  הרימו
העם את להזהיר  לשון )למרחוק  על  נופל  לשון  הוא משאת שאו  :(וגם

.‰Ù˜˘:בצפון העומדת מבבל לבא ‚„ÏÂ.נראתה ˘Â
גדול : שבר תהיה  ההיא ÂÎÂ'.()הרעה ‰‚ÂÚÓ‰Â ‰Â‰אני

ומעונגה: נאוה לאשה ציון בת את הכשדים ‡ÈÏ‰.(‚)דמיתי  הם ונבזים שפלים אנשים ר "ל ועדריהם רועים אליה יבואו עתה
המכובדים: לכבד יודעים אינם יתדות:˙˜ÂÚ.אשר  ידי על  בארץ האוהל שפולי לתקוע  מקומו ÂÚ.דרך את רעו מהם כ"א

שמה: חנו אשר  המקום את  החריבו הכשדים מגדודי אחד כל  ר "ל  בו  עליה ˜„˘Â.(„)שעמד  הזמינו  ויאמרו לאלו  אלו יזרזו 
למלחמה : ביותר  המוכן  העת והיא בצהרים עליה ונעלה קומו  ‰ÌÂÈ.מלחמה ‰Ù ÈÎ ÂÏ ÈÂ‡ ביומו העיר  יכבשו לא וכאשר 

העיר : לכדנו  לא  ועדיין  היום פנה  כי אוי לומר  יתאוננו  העיר לשחת חפצם רב  יהיה כי  Ú.ועל ÈÏÏˆ ÂËÈ ÈÎערב של  הצל
במ "ש : ענין  כפל והוא ביותר  ויתארכו למרחוק הצללים ינטו לשקוע מערבו לבית השמש  קרבה כאשר כי ˜ÂÓÂ.(‰)נטה

היום: יאיר עד נמתין ולא ארמנותיה ונשחיתה בלילה ונעלה קומו  יאמרו להשחיתה תאוותם מרוב

 
(Ï).‰Ó˘: תמהון וכן ÂÚ˘Â‰.ענין  ומאוס מגונה  דבר  ענין

שערוריה  כג)ראיתי  היה:È‰˙‰.:(לקמן  Â„È.(Ï‡)מלשון
אויביך בקרב  רדה כמו ממשלה קי )ענין  Ì‰È„È.:(תהלים ÏÚ

הנביאים: של כוחם בעבור 
(‡).ÂÊÈÚ‰תעמודו אל העוזו כמו  אסיפה  ד )ענין  :(לעיל 

.ÚÂ˜˙Âתקועה יואב  וישלח  כמ "ש  מקום  יד )שם ˘‡Â.:(ש "ב
דודÓ˘‡˙.הרימו : וישאם וכן  אש  להבת ה)ענינו  :(ש "ב

.‰Ù˜˘ אבימלך וישקף  כמו  וראיה הבטה כו )ענין :(בראשית
().‰Â‰ נאוה כמו  יופי ענין  והוא באל"ף הנאוה כמו

ו )כירושלים ועידון:ÂÚÓ‰Â‚‰.:(ש "ה עונג „È˙ÈÓ.מלשון
והשוואה: דמיון ˆÔÂÈ.מלשון ˙:ציון ענין ˙˜ÂÚ.(‚)עדת 

יתד ותקעתיו וכן  מה בדבר כב)תחיבה האכילו ÂÚ.:(ישעיה
הקדיש˜„˘Â.(„)מקומו :Â„È.המרעה: כמו  הזמנה  ענין 

א)קרואיו  זירוז:˜ÂÓÂ.:(צפניה ענין חציÌÈ‰ˆ.הוא  הוא
סיבוב :Ù‰.היום: צל:ˆÈÏÏ.ענין  ‡È˙ÂÓ‰.(‰)מלשון

ופלטרין : ארמון מלשון
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(‡È)   שנאמר ישראל  כנסת זו 

ישראל : בית צבאות ה' כרם כי ח ) (ישעיה 
רב: והמון  עם רבת שהיא מישור בירושלם לשון 

הלבנון : בבקעת גד  מבעל  י"ב) (יהושע כמו  
  יון מדי בבל  קשים אדונים ליד  מסרה

על  סמך  מקצת מצאתי השירים שיר  במדרש ואדום.
המלכיות: שהם הללו  נוטרים   מה כל 

הכל  ואנפרות וארנוניות גולגליות מהן  לגבות שיכלו 
ביתם: לתוך  להביא מהם (È)גבו   

על  אף כרמי ויאמר  במשפט  הקב"ה יביאם הדין  ליום
מה  כל  בא ולפני הוא, שלי בידכם שמסרתיו  פי
שגביתם  מה ממני נכחד  ולא פריו  את לכם שחטפתם

אומרים: והם מהם   הכסף אלף
נחזיר : הכל  מהם שגבינו    

וחכמיהם  לראשיהם להם ונתן  משלנו  הרבה נוסיף ועוד 
זהב: אביא הנחשת תחת ט "ו ) (ירמיה שנאמר  כענין 

   תשלומים ואותם חכמים תלמידי אלו 

ליושבים  כי כ "ג) (ישעיה שנאמר  כמו  חכמים לתלמידי
לפרש  ויש צור , של  ואתננה סחרה יהיה ה' לפני
ההקדש  מן  הנהנה כדין  פריו  את לנוטרים ומאתים
לה' ישראל  קדש על  נשלם אנו  אף וחומש קרן  שמשלם
ומאתים  קרן  של  חמשו  וחומש קרן  תבואתו  ראשית על 

אלף: של  חומשו  (È‚)הם  הקב"ה
בגנים  רועה בגולה הנפוצה את ישראל  לכנסת אומר 

מדר  ובבתי כנסיות בבתי ויושבת אחרים שות:של 
   בני חביריך  השרת מלאכי

בבתי  קולך  לשמוע ובאים מקשיבים דוגמתך  אלהים
(איוב כנסיות : שנאמר  הם יקדישו  כך  ואחר 

ויריעו  כך  ואחר  ישראל  אלו  בקר  כוכבי יחד  ברן  ל "ח )
אלהים: בני (È„)כל   ופדנו הזאת הגולה מן 

מביניהם:   והשרה הגאולה למהר 
המקדש  ובית המוריה הר  הוא בשמים הרי על  שכינתך 
השירים, שיר  פירוש נשלם אמן : בימינו  במהרה שיבנה

ליוצר  תהלה

 
(‡È).‰ÓÏ˘Ï ‰È‰ ÌÎ, ולומר לספר החשוקה חזרה עתה

דברי יקרה הקרובה שלום אחר מחזרת  שהייתי בעבור  הנה
כמלך  בעיני היקר  הזה החשוק כי מאמרי, כל את לקלס  בעיניו
ועל  רב , עם המון  שם שמצוים במישור כרם  לו  היה שלמה
באופן  זה, אחר  בזה  מחולפים לשומרים  מסרו מגנבה חשש  כי 
חלקו  בעבור וזהו  כסף, אלף  לעצמו יביא בזמנו שומר שכל
בעל  להחשוק  יהיה הכסף  ושאר  השמירה , בשכר הכרם בפרי

לשומרים, מסר ואותם ישראל. בית  צבאות  ה ' כרם  כי שנאמר  כמו  כרם , בשם המכונים ישראל עדת  על הוא  והנמשל הכרם .
מאה  מאות  עשרה שהם באלף , הרמז  ובא השבטים. עשרת על בזמנו  משל אחד  וכל  זה . אחר זה שמלכו  ישראל מלכי  הם

ÈÙÏ.(È)לשבט : ÈÏ˘ ÈÓÎ:לשמרו עין  עליו  אשימה אני  לומר  רוצה לפני, יהיה  שלי כרמי  לאמר  אמרי  ‰‡ÛÏושלחתי
.'Â‚Â:תקחם אתה כי  לך יהיה בזמנו  שומר  כל שלקח  כסף Â‚Â'.האלף ÌÈ˙‡ÓÂ הרבית אשר תקח  האלף  בלבד לא כאומרת

תוציא  ולא זאת, את  גם תקח  אני כשאשמור  עתה הנה  לשומרים, לתת הראוי שהוא כסף  המאתים אף  כי מהראוי, יותר לתת
תחת  תהיה ישראל בני עדת שכל יהודה מלכות  תבקש  העתידה  הגאולה בעת לומר הוא והנמשל  השמירה. שכר על  כלום
המרמזים  המאתים  גם ה'. מאחרי הדיחוה שמלכיה מאז  שהיו כמו  לא בו, להאמין  לה' השבטים עשרת כן  אם ויהיו ממשלתה ,

יעזורו: אחיו את ואיש  ה', אחרי יהיו  הם גם  ובנימין, יהודה השבטים  שני  ÌÈ‚.(È‚)על ˙˘ÂÈ‰ כל ואומרת מספרת עתה
לקול  מקשיבים הם הנה  כמוני, כרמים בעלי  החברים שם ימצאו  מקום בגנים, היושבת את  לי  שאמר  עד  בעיניו, דברי ישרה כך
ישמע ולא לבד לי רק  בלחש  דבריך השמיעי  לזאת עליהם, תפארתך כן אם  יהיה  ולא  כזאת, יעשו הם גם פן וכאומר עצתך.
חבריך  ישראל בית כל הנה בירושלים, היושבת יהודה  מלכות את לה ישיב ֿ הוא ברוך המקום כאילו  לומר  הוא והנמשל הזולת.
ולא  לבד, לי קולך להשמיע  הזהרי  אבל מלכם. דוד ואת אלהיהם ה ' את ובקשו שנאמר  כמו בזה וחפצים לקולך מקשיבים 

אחרים: אלהים אל עוד  „È„Â.(È„)תפנה Á בקלות עצמך  ודמה  הגנים, מן ללכת מהר  בזה, לחשוש  יש  אם לו  אמרתי ואני
אמרינו . מקשיב  שם  מי ימצא ולא  דברינו , נדבר ושם נשב  ושם אחריך  אבוא ואני  בשמים, הרי על ובוא  וכו ', לצבי המרוצה
הקטרת, שם יקטירו  מקום המקדש  בבית שכינתך את והשרה מהר  כן  אם לומר  דבר , משיב  יהודה בית  כאילו  לומר  הוא והנמשל

ויראתך: אמונתך להשריש  סיבה יהיה וזה

 
(‡È).ÏÚ:( יז יא (יהושע  גד בעל וכן ענין ‰ÔÂÓ.במישור.

רב: הכרמים ÌÈËÂÏ.(È)עם  את נוטרה כמו שמירה. ענין
ו ): א  אתם ‰˘ÂÈ˙.(È‚)(לעיל  הדור  כמו  הקריאה . בה"א

לא): ב  (ירמיה והאזנה:ÌÈÈ˘˜Ó.ראו שמיעה ענין
(„È).Á:ההליכה מהירות דמיון :Ó„Â‰.ענין מלשון 

.ÙÂÚÏ:האיל ילד  יקרא  כן
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„Løç ãéa äøòaä úà çìBMä,ïè÷å äèBL–íãà éðéãa øeèt,íéîL éðéãa áiçå.çwt ãéa çlL–çwtä ©¥©¤©§¥¨§©¥¥¤§¨¨¨§¦¥¨¨§©¨§¦¥¨©¦¦©§©¦¥©©¦¥©
áiç.øeàä úà àéáä ãçà,íéöòä úà àéáä ãçàå–áiç íéöòä úà àéánä.íéöòä úà àéáä ãçà,ãçàå ©¨¤¨¥¦¤¨§¤¨¥¦¤¨¥¦©¥¦¤¨¥¦©¨¤¨¥¦¤¨¥¦§¤¨

øeàä úà àéáä–áiç øeàä úà àéánä.äaìå øçà àa–áiç äaìîä.çeøä äúaì–ïéøeèt ïlk.çìBMä ¥¦¤¨©¥¦¤¨©¨¨©¥§¦¨©§©¤©¨¦§¨¨©ª¨§¦©¥©
äøòaä úà,øôò Bà íéðáà Bà íéöò äìëàå–áiç,øîàpL(ä ,áë úåîù):ék"-íéö÷ äàöîe Là àöúìëàðå ¤©§¥¨§¨§¨¥¦£¨¦¨¨©¨¤¤¡©¦¥¥¥¨§¨Ÿ¦§¤¡©

äãOä Bà äîwä Bà Léãb,úà øòánä ílLé ílL-"äøòaä.úBnà òaøà dBáb àeäL øãb äøáò,Cøc Bà ¨¦©¨¨©¨¤©¥§©¥©©§¦¤©§¥¨¨§¨¨¥¤¨©©§©©¤¤
øäð Bà íéaøä–øeèt.BlL CBúa ÷éìãnä,ä÷ìcä øáòz änk ãò?äéøæò ïa øæòìà éaøøîBà:dúBà ïéàBø ¨©¦¨¨¨©©§¦§¤©©¨©£Ÿ©§¥¨©¦¤§¨¨¤£©§¨¥¦¨

øBk úéa òöîàa àéä elàk.øæòéìà éaøøîBà:úBnà äøNò LL,íéaøä úeLø Cøãk.àáé÷ò éaøøîBà: §¦¦§¤§©¥©¦¡¦¤¤¥¥¤§¥©§¤¤§¨©¦©¦£¦¨¥
änà íéMîç.ïBòîL éaøøîBà:"äøòaä-úà øòánä ílLé ílL"(íù)–ä÷ìcä éôì ìkä. £¦¦©¨©¦¦§¥©¥§©¥©©§¦¤©§¥¨©Ÿ§¦©§¥¨

‰Léãbä úà ÷éìãnä,e÷ìãå íéìk Ba eéäå–äãeäé éaøøîBà:BëBúaM äî ílLé.íéîëçåíéøîBà:Bðéà ©©§¦¤©¨¦§¨¥¦§¨§©¦§¨¥§©¥©¤§©£¨¦§¦¥
íéøBòN ìL Bà ïéhç ìL Léãb àlà ílLî.Bì Ceîñ ãáòå Bì úeôk éãb äéä,Bnò óøNðå–áiç.úeôk ãáò §©¥¤¨¨¦¤¦¦¤§¦¨¨§¦¨§¤¤¨§¦§©¦©¨¤¤¨

cccc.daile xg` `ae.ùà úáìá åîë ,úáäìù äìòäå ùàá çôð('â úåîù)íéúôù áéð úøæâî ,äáð éñøâã íéøôñ úéàå(æ"ð äéòùé)òðòðî øáãî íãàùë .
:àöåé çåøå åéúôùá.xtr e`:ì÷ì÷úðå åøéð äëçéìù.miaxd jxc e`:øáãîä éìâãë ,äîà äøùò ùù.dwilcd itl lkd xne` y"xä÷éìãä äáåâ éôì

:ù"øë äëìäå .÷åçøîì úöôå÷ äìåãâ ùàäùëù .äøåòéù ìãåâå
dddd.yicbd z` wilcndù:åøáç ìù êåúá äìëàå äëìäå åìù êåúá ÷éìãä.ekezay dn lk mlyi xne` dcedi iaxïåîè é÷æð ìò áééçî äãåäé 'øã

:éåìâ ìë óà äéåìâ äî÷ äî äî÷ä åàã àùøã äéì úéìã .ùàá.'eke yicb `l` mlyn epi` `"kgeïåîè é÷æð ìò éøèôå ,äî÷ä åàã àùøã åäì úéàã
äøéáä úà ÷éìãîá äãåäé 'øì íéîëç íéãåîå àôéñ éøîà÷ãîå .íéìë ìù ïôåâ øåòùë ùéãâ íìùîå ,ùéãâ àåä åìéàë íéìëä íå÷î ïéøòùîù àìà .ùàá
ìë íìùî åøáç ìùá ÷éìãäùë øáñ äãåäé éáøù ,åøáç ìù êåúá ÷éìãîá íâ íéîëçå äãåäé éáø å÷ìçðù àøîâá çëåî ,äëåúáù äî ìë íìùî àåäù

.íìùî àì ùéãâá ïéîèäì ïëøã ïéàù íéìë ,íìùîã àåä ø÷á éìëå ïéâéøåî ïåâë ùéãâá ïéîèäì ïëøãù íéìë éøáñ ïðáøå .é÷ðøà åìéôàå åëåúáù äîäëìäå
:íéîëçë.aiig el zetk icb didìéàåä ,ãáòä ìò äúéî áééç åðéàã .äéøèôîì àëéì äéðéî äáøãá äéì í÷ã íåùîå .äî÷ä åàî åáøúà éîð íééç éìòáã

`xephxa yexit
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אש. נזקי  של הדינים בפרטי המשניות עוסקות פרקנו  סוף ועד  מכאן 

ïè÷å äèBL ,Løç ãéa äøòaä úà çìBMäבשל והדליקו – ÇÅÇÆÇÀÅÈÀÇÅÅÆÀÈÈ
השולח,øeètחברו , –íãà éðéãa וקטן שוטה שחרש, לפי – ÈÀÄÅÈÈ

שליחות, בדין  íéîLאינם éðéãa áiçå שנו לא אמרו: בגמרא – ÀÇÈÀÄÅÈÇÄ
ליבוה, והם בידם, גחלת שמסר  בכגון  אלא אדם, בדיני פטור  שהשולח
הדעת  על להעלות לשולח לו  היה ולא להתכבות, הגחלת שדרך  לפי

גרמו . מעשיו  שהרי חייב, שלהבת, להם מסר  אם אבל  אותה. שילבו 
çwt ãéa çlL,אחרים בשל  והדליק הבערה, את –áiç çwtä ÄÇÀÇÄÅÇÇÄÅÇÇÈ

אומרים  ואין  שמים, מדיני אף פטור  והשולח הנזק, בתשלומי –
עבירה לדבר שליח שאין לפי  כמותו , אדם של  xnb`ששלוחו  oiir)

.(a ,an oiyeciwøeàä úà àéáä ãçà, האש –úà àéáä ãçàå ÆÈÅÄÆÈÀÆÈÅÄÆ
íéöòäהאש והתפשטה באש , והדליקם עצים אחד הביא כך ואחר – ÈÅÄ
áiçוהזיקה, íéöòä úà àéánä העצים את מביא היה שאילולא – ÇÅÄÆÈÅÄÇÈ

מזיקה. היתה ולא כבה האש  íéöòäהיתה úà àéáä ãçà– ÆÈÅÄÆÈÅÄ
àéáäתחילה, ãçàå– כך אחר  –øeàä úà,בעצים והדליקו  – ÀÆÈÅÄÆÈ

áiç øeàä úà àéánä.הדליקה את עשה הוא שהרי –øçà àa ÇÅÄÆÈÇÈÈÇÅ
äaìå,שלהבתה והעלה באש נפח –áiç äaìîä ושניים – ÀÄÈÇÀÇÆÇÈ

פטורים. çeøäהראשונים äúaì,האש את –ïéøeèt ïlk– ÄÀÈÈÇËÈÀÄ
רחוקות, לעתים אלא תמיד מצויה שאינה רוח זו  כשהיתה ודווקא

ברוח  ומתפשטת הולכת אש  שכל חייב, האחרון מצויה, ברוח אבל 
ותזיק תצא שלא האש  על ולשמור לחשוש  עליו והיה ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ;;;;מצויה

íéöòירושלמיירושלמיירושלמיירושלמי).).).). äìëàå ,äøòaä úà çìBMä עצים ושרפה – ÇÅÇÆÇÀÅÈÀÈÀÈÅÄ
אחרים, Bàשל íéðáà Bàøôò, חברו של נירו  את שליחכה –áiç ÂÈÄÈÈÇÈ

שלם, נזק לשלם –ìëàðå íéö÷ äàöîe Là àöú-ék" :øîàpLÆÆÁÇÄÅÅÅÈÀÈÙÄÀÆÁÇ
"äøòaä-úà øòánä ílLé ílL ,äãOä Bà äîwä Bà LéãbÈÄÇÈÈÇÈÆÇÅÀÇÅÇÇÀÄÆÇÀÅÈ
היינו  השדה, לגוף הכתוב שכוונת השדה", "או מלשון ומשמע –

והאבנים. –äøáòהניר  הדליקה –úBnà òaøà dBáb àeäL øãb ÈÀÈÈÅÆÈÇÇÀÇÇ
הדליקה לעצי מעל  לגדר((((תוספותתוספותתוספותתוספות),),),),– שמעבר מהקוצים (xnb`),או 

מחוץ  תתפשט שלא האש  את שמר  ולא שלו  בתוך שהדליק כלומר

האש מקום בין  מפסיק היה אמות ארבע בגובה גדר  אבל  לרשותו,

חברו , íéaøäלשדה Cøc Bà,אמה עשרה שש הרחבה –øäð Bà ÆÆÈÇÄÈÈ
אמות שמונה רחב שהוא –,(`ziixa)øeèt,אונס אלא זה שאין – È

מצוי . הדבר  BlLואין  CBúa ÷éìãnä הפסק שאין  במקום – ÇÇÀÄÀÆ
טובטובטובטוב"),"),"),"), יום יום יום יום  ä÷ìcä("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  øáòz änk ãò?חייב ויהא –éaø ÇÇÈÇÂÙÇÀÅÈÇÄ

òöîàa àéä elàk dúBà ïéàBø :øîBà äéøæò ïa øæòìàÆÀÈÈÆÂÇÀÈÅÄÈÀÄÄÀÆÀÇ
øBk úéa בו שזורעים שטח והוא כור, בית שמידתה שדה באמצע – Å

ואר שבעים מאתיים של  שדה היינו  סאה, מאתיים שלושים על  בע
היא  וכשהדליקה מרובעות), אמה 75000) בקירוב אמה וארבע שבעים

אמה  ושבע שלושים מאה לערך לדליקה מסביב נמצא השדה, באמצע
פטור. זה, משיעור  להלן הדליקה עברה ואם רוח, øæòéìàלכל éaøÇÄÁÄÆÆ

úBnà äøNò LL :øîBà,רוח לכל  –íéaøä úeLø Cøãk– ÅÅÆÀÅÇÀÆÆÀÈÇÄ
פטור . הרבים, דרך  עברה שאם לעיל , ששנינו àáé÷òכמו éaøÇÄÂÄÈ

änà íéMîç :øîBà.רוח לכל –ílL" :øîBà ïBòîL éaø ÅÂÄÄÇÈÇÄÄÀÅÇÅ
ä÷ìcä éôì ìkä ,"äøòaä-úà øòánä ílLé גובה לפי  – ÀÇÅÇÇÀÄÆÇÀÅÈÇÙÀÄÇÀÅÈ

למרחוק, מתפשטת הריהי  גדולה הדליקה שאם שיעורה, וגודל הדליקה
חייב. הריהו  דלעיל , מהשיעורים להלן עברה אפילו  זה dkldeובכגון

oerny iaxk.(.(.(.(בבבב ידידידיד,,,, ממוןממוןממוןממון נזקי נזקי נזקי נזקי  הלהלהלהל'''' ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם 
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Léãbä úà ÷éìãnä גדישו ושרפה והלכה שלו בתוך  שהדליק – ÇÇÀÄÆÇÈÄ
חברו, íéìkשל Ba eéäå, בגדיש טמונים –e÷ìãå גם ונשרפו  – ÀÈÅÄÀÈÀ

BëBúaMהכלים, äî ílLé :øîBà äãeäé éaø הוא חייב – ÇÄÀÈÅÀÇÅÇÆÀ
הגדיש . בתוך  טמונים שהיו הכלים בעד  אף íéøîBà:לשלם íéîëçåÇÂÈÄÀÄ

íéøBòN ìL Bà ïéhç ìL Léãb àlà ílLî Bðéà שאינו – ÅÀÇÅÆÈÈÄÆÄÄÆÀÄ
שנאמר : שם, הטמונים הכלים על ולא גלוי , שהוא מה על אלא חייב

או גדיש פרט dnwd","ונאכל בגלוי , כל אף בגלוי  קמה מה ודרשו:
וחכמים  יהודה שרבי מבואר , במפרשים אש . בנזקי  עליו שפטור  לטמון

שדרכם  כלים בגדיש  שהיו  בין  דישה נחלקו  כלי  כגון  בתוכו , להטמין 
ארנק  כגון  בתוכו , להטמינם הדרך שאין כלים בו  שהיו ובין  וחרישה,

להטמינם, שהדרך  כלים על אף פטור  חכמים שלדעת וכיוצא, מעות של
לעיל שבארנו  כמו  הכתוב, רא רא רא רא """"שששש););););מגזירת חכמים ((((תוספותתוספותתוספותתוספות;;;; פטרו  ולא
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(‡È)   שנאמר ישראל  כנסת זו 

ישראל : בית צבאות ה' כרם כי ח ) (ישעיה 
רב: והמון  עם רבת שהיא מישור בירושלם לשון 

הלבנון : בבקעת גד  מבעל  י"ב) (יהושע כמו  
  יון מדי בבל  קשים אדונים ליד  מסרה

על  סמך  מקצת מצאתי השירים שיר  במדרש ואדום.
המלכיות: שהם הללו  נוטרים   מה כל 

הכל  ואנפרות וארנוניות גולגליות מהן  לגבות שיכלו 
ביתם: לתוך  להביא מהם (È)גבו   

על  אף כרמי ויאמר  במשפט  הקב"ה יביאם הדין  ליום
מה  כל  בא ולפני הוא, שלי בידכם שמסרתיו  פי
שגביתם  מה ממני נכחד  ולא פריו  את לכם שחטפתם

אומרים: והם מהם   הכסף אלף
נחזיר : הכל  מהם שגבינו    

וחכמיהם  לראשיהם להם ונתן  משלנו  הרבה נוסיף ועוד 
זהב: אביא הנחשת תחת ט "ו ) (ירמיה שנאמר  כענין 

   תשלומים ואותם חכמים תלמידי אלו 

ליושבים  כי כ "ג) (ישעיה שנאמר  כמו  חכמים לתלמידי
לפרש  ויש צור , של  ואתננה סחרה יהיה ה' לפני
ההקדש  מן  הנהנה כדין  פריו  את לנוטרים ומאתים
לה' ישראל  קדש על  נשלם אנו  אף וחומש קרן  שמשלם
ומאתים  קרן  של  חמשו  וחומש קרן  תבואתו  ראשית על 

אלף: של  חומשו  (È‚)הם  הקב"ה
בגנים  רועה בגולה הנפוצה את ישראל  לכנסת אומר 

מדר  ובבתי כנסיות בבתי ויושבת אחרים שות:של 
   בני חביריך  השרת מלאכי

בבתי  קולך  לשמוע ובאים מקשיבים דוגמתך  אלהים
(איוב כנסיות : שנאמר  הם יקדישו  כך  ואחר 

ויריעו  כך  ואחר  ישראל  אלו  בקר  כוכבי יחד  ברן  ל "ח )
אלהים: בני (È„)כל   ופדנו הזאת הגולה מן 

מביניהם:   והשרה הגאולה למהר 
המקדש  ובית המוריה הר  הוא בשמים הרי על  שכינתך 
השירים, שיר  פירוש נשלם אמן : בימינו  במהרה שיבנה

ליוצר  תהלה

 
(‡È).‰ÓÏ˘Ï ‰È‰ ÌÎ, ולומר לספר החשוקה חזרה עתה

דברי יקרה הקרובה שלום אחר מחזרת  שהייתי בעבור  הנה
כמלך  בעיני היקר  הזה החשוק כי מאמרי, כל את לקלס  בעיניו
ועל  רב , עם המון  שם שמצוים במישור כרם  לו  היה שלמה
באופן  זה, אחר  בזה  מחולפים לשומרים  מסרו מגנבה חשש  כי 
חלקו  בעבור וזהו  כסף, אלף  לעצמו יביא בזמנו שומר שכל
בעל  להחשוק  יהיה הכסף  ושאר  השמירה , בשכר הכרם בפרי

לשומרים, מסר ואותם ישראל. בית  צבאות  ה ' כרם  כי שנאמר  כמו  כרם , בשם המכונים ישראל עדת  על הוא  והנמשל הכרם .
מאה  מאות  עשרה שהם באלף , הרמז  ובא השבטים. עשרת על בזמנו  משל אחד  וכל  זה . אחר זה שמלכו  ישראל מלכי  הם

ÈÙÏ.(È)לשבט : ÈÏ˘ ÈÓÎ:לשמרו עין  עליו  אשימה אני  לומר  רוצה לפני, יהיה  שלי כרמי  לאמר  אמרי  ‰‡ÛÏושלחתי
.'Â‚Â:תקחם אתה כי  לך יהיה בזמנו  שומר  כל שלקח  כסף Â‚Â'.האלף ÌÈ˙‡ÓÂ הרבית אשר תקח  האלף  בלבד לא כאומרת

תוציא  ולא זאת, את  גם תקח  אני כשאשמור  עתה הנה  לשומרים, לתת הראוי שהוא כסף  המאתים אף  כי מהראוי, יותר לתת
תחת  תהיה ישראל בני עדת שכל יהודה מלכות  תבקש  העתידה  הגאולה בעת לומר הוא והנמשל  השמירה. שכר על  כלום
המרמזים  המאתים  גם ה'. מאחרי הדיחוה שמלכיה מאז  שהיו כמו  לא בו, להאמין  לה' השבטים עשרת כן  אם ויהיו ממשלתה ,

יעזורו: אחיו את ואיש  ה', אחרי יהיו  הם גם  ובנימין, יהודה השבטים  שני  ÌÈ‚.(È‚)על ˙˘ÂÈ‰ כל ואומרת מספרת עתה
לקול  מקשיבים הם הנה  כמוני, כרמים בעלי  החברים שם ימצאו  מקום בגנים, היושבת את  לי  שאמר  עד  בעיניו, דברי ישרה כך
ישמע ולא לבד לי רק  בלחש  דבריך השמיעי  לזאת עליהם, תפארתך כן אם  יהיה  ולא  כזאת, יעשו הם גם פן וכאומר עצתך.
חבריך  ישראל בית כל הנה בירושלים, היושבת יהודה  מלכות את לה ישיב ֿ הוא ברוך המקום כאילו  לומר  הוא והנמשל הזולת.
ולא  לבד, לי קולך להשמיע  הזהרי  אבל מלכם. דוד ואת אלהיהם ה ' את ובקשו שנאמר  כמו בזה וחפצים לקולך מקשיבים 

אחרים: אלהים אל עוד  „È„Â.(È„)תפנה Á בקלות עצמך  ודמה  הגנים, מן ללכת מהר  בזה, לחשוש  יש  אם לו  אמרתי ואני
אמרינו . מקשיב  שם  מי ימצא ולא  דברינו , נדבר ושם נשב  ושם אחריך  אבוא ואני  בשמים, הרי על ובוא  וכו ', לצבי המרוצה
הקטרת, שם יקטירו  מקום המקדש  בבית שכינתך את והשרה מהר  כן  אם לומר  דבר , משיב  יהודה בית  כאילו  לומר  הוא והנמשל

ויראתך: אמונתך להשריש  סיבה יהיה וזה

 
(‡È).ÏÚ:( יז יא (יהושע  גד בעל וכן ענין ‰ÔÂÓ.במישור.

רב: הכרמים ÌÈËÂÏ.(È)עם  את נוטרה כמו שמירה. ענין
ו ): א  אתם ‰˘ÂÈ˙.(È‚)(לעיל  הדור  כמו  הקריאה . בה"א

לא): ב  (ירמיה והאזנה:ÌÈÈ˘˜Ó.ראו שמיעה ענין
(„È).Á:ההליכה מהירות דמיון :Ó„Â‰.ענין מלשון 

.ÙÂÚÏ:האיל ילד  יקרא  כן
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„Løç ãéa äøòaä úà çìBMä,ïè÷å äèBL–íãà éðéãa øeèt,íéîL éðéãa áiçå.çwt ãéa çlL–çwtä ©¥©¤©§¥¨§©¥¥¤§¨¨¨§¦¥¨¨§©¨§¦¥¨©¦¦©§©¦¥©©¦¥©
áiç.øeàä úà àéáä ãçà,íéöòä úà àéáä ãçàå–áiç íéöòä úà àéánä.íéöòä úà àéáä ãçà,ãçàå ©¨¤¨¥¦¤¨§¤¨¥¦¤¨¥¦©¥¦¤¨¥¦©¨¤¨¥¦¤¨¥¦§¤¨

øeàä úà àéáä–áiç øeàä úà àéánä.äaìå øçà àa–áiç äaìîä.çeøä äúaì–ïéøeèt ïlk.çìBMä ¥¦¤¨©¥¦¤¨©¨¨©¥§¦¨©§©¤©¨¦§¨¨©ª¨§¦©¥©
äøòaä úà,øôò Bà íéðáà Bà íéöò äìëàå–áiç,øîàpL(ä ,áë úåîù):ék"-íéö÷ äàöîe Là àöúìëàðå ¤©§¥¨§¨§¨¥¦£¨¦¨¨©¨¤¤¡©¦¥¥¥¨§¨Ÿ¦§¤¡©

äãOä Bà äîwä Bà Léãb,úà øòánä ílLé ílL-"äøòaä.úBnà òaøà dBáb àeäL øãb äøáò,Cøc Bà ¨¦©¨¨©¨¤©¥§©¥©©§¦¤©§¥¨¨§¨¨¥¤¨©©§©©¤¤
øäð Bà íéaøä–øeèt.BlL CBúa ÷éìãnä,ä÷ìcä øáòz änk ãò?äéøæò ïa øæòìà éaøøîBà:dúBà ïéàBø ¨©¦¨¨¨©©§¦§¤©©¨©£Ÿ©§¥¨©¦¤§¨¨¤£©§¨¥¦¨

øBk úéa òöîàa àéä elàk.øæòéìà éaøøîBà:úBnà äøNò LL,íéaøä úeLø Cøãk.àáé÷ò éaøøîBà: §¦¦§¤§©¥©¦¡¦¤¤¥¥¤§¥©§¤¤§¨©¦©¦£¦¨¥
änà íéMîç.ïBòîL éaøøîBà:"äøòaä-úà øòánä ílLé ílL"(íù)–ä÷ìcä éôì ìkä. £¦¦©¨©¦¦§¥©¥§©¥©©§¦¤©§¥¨©Ÿ§¦©§¥¨

‰Léãbä úà ÷éìãnä,e÷ìãå íéìk Ba eéäå–äãeäé éaøøîBà:BëBúaM äî ílLé.íéîëçåíéøîBà:Bðéà ©©§¦¤©¨¦§¨¥¦§¨§©¦§¨¥§©¥©¤§©£¨¦§¦¥
íéøBòN ìL Bà ïéhç ìL Léãb àlà ílLî.Bì Ceîñ ãáòå Bì úeôk éãb äéä,Bnò óøNðå–áiç.úeôk ãáò §©¥¤¨¨¦¤¦¦¤§¦¨¨§¦¨§¤¤¨§¦§©¦©¨¤¤¨

cccc.daile xg` `ae.ùà úáìá åîë ,úáäìù äìòäå ùàá çôð('â úåîù)íéúôù áéð úøæâî ,äáð éñøâã íéøôñ úéàå(æ"ð äéòùé)òðòðî øáãî íãàùë .
:àöåé çåøå åéúôùá.xtr e`:ì÷ì÷úðå åøéð äëçéìù.miaxd jxc e`:øáãîä éìâãë ,äîà äøùò ùù.dwilcd itl lkd xne` y"xä÷éìãä äáåâ éôì

:ù"øë äëìäå .÷åçøîì úöôå÷ äìåãâ ùàäùëù .äøåòéù ìãåâå
dddd.yicbd z` wilcndù:åøáç ìù êåúá äìëàå äëìäå åìù êåúá ÷éìãä.ekezay dn lk mlyi xne` dcedi iaxïåîè é÷æð ìò áééçî äãåäé 'øã

:éåìâ ìë óà äéåìâ äî÷ äî äî÷ä åàã àùøã äéì úéìã .ùàá.'eke yicb `l` mlyn epi` `"kgeïåîè é÷æð ìò éøèôå ,äî÷ä åàã àùøã åäì úéàã
äøéáä úà ÷éìãîá äãåäé 'øì íéîëç íéãåîå àôéñ éøîà÷ãîå .íéìë ìù ïôåâ øåòùë ùéãâ íìùîå ,ùéãâ àåä åìéàë íéìëä íå÷î ïéøòùîù àìà .ùàá
ìë íìùî åøáç ìùá ÷éìãäùë øáñ äãåäé éáøù ,åøáç ìù êåúá ÷éìãîá íâ íéîëçå äãåäé éáø å÷ìçðù àøîâá çëåî ,äëåúáù äî ìë íìùî àåäù

.íìùî àì ùéãâá ïéîèäì ïëøã ïéàù íéìë ,íìùîã àåä ø÷á éìëå ïéâéøåî ïåâë ùéãâá ïéîèäì ïëøãù íéìë éøáñ ïðáøå .é÷ðøà åìéôàå åëåúáù äîäëìäå
:íéîëçë.aiig el zetk icb didìéàåä ,ãáòä ìò äúéî áééç åðéàã .äéøèôîì àëéì äéðéî äáøãá äéì í÷ã íåùîå .äî÷ä åàî åáøúà éîð íééç éìòáã

`xephxa yexit
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אש. נזקי  של הדינים בפרטי המשניות עוסקות פרקנו  סוף ועד  מכאן 

ïè÷å äèBL ,Løç ãéa äøòaä úà çìBMäבשל והדליקו – ÇÅÇÆÇÀÅÈÀÇÅÅÆÀÈÈ
השולח,øeètחברו , –íãà éðéãa וקטן שוטה שחרש, לפי – ÈÀÄÅÈÈ

שליחות, בדין  íéîLאינם éðéãa áiçå שנו לא אמרו: בגמרא – ÀÇÈÀÄÅÈÇÄ
ליבוה, והם בידם, גחלת שמסר  בכגון  אלא אדם, בדיני פטור  שהשולח
הדעת  על להעלות לשולח לו  היה ולא להתכבות, הגחלת שדרך  לפי

גרמו . מעשיו  שהרי חייב, שלהבת, להם מסר  אם אבל  אותה. שילבו 
çwt ãéa çlL,אחרים בשל  והדליק הבערה, את –áiç çwtä ÄÇÀÇÄÅÇÇÄÅÇÇÈ

אומרים  ואין  שמים, מדיני אף פטור  והשולח הנזק, בתשלומי –
עבירה לדבר שליח שאין לפי  כמותו , אדם של  xnb`ששלוחו  oiir)

.(a ,an oiyeciwøeàä úà àéáä ãçà, האש –úà àéáä ãçàå ÆÈÅÄÆÈÀÆÈÅÄÆ
íéöòäהאש והתפשטה באש , והדליקם עצים אחד הביא כך ואחר – ÈÅÄ
áiçוהזיקה, íéöòä úà àéánä העצים את מביא היה שאילולא – ÇÅÄÆÈÅÄÇÈ

מזיקה. היתה ולא כבה האש  íéöòäהיתה úà àéáä ãçà– ÆÈÅÄÆÈÅÄ
àéáäתחילה, ãçàå– כך אחר  –øeàä úà,בעצים והדליקו  – ÀÆÈÅÄÆÈ

áiç øeàä úà àéánä.הדליקה את עשה הוא שהרי –øçà àa ÇÅÄÆÈÇÈÈÇÅ
äaìå,שלהבתה והעלה באש נפח –áiç äaìîä ושניים – ÀÄÈÇÀÇÆÇÈ

פטורים. çeøäהראשונים äúaì,האש את –ïéøeèt ïlk– ÄÀÈÈÇËÈÀÄ
רחוקות, לעתים אלא תמיד מצויה שאינה רוח זו  כשהיתה ודווקא

ברוח  ומתפשטת הולכת אש  שכל חייב, האחרון מצויה, ברוח אבל 
ותזיק תצא שלא האש  על ולשמור לחשוש  עליו והיה ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ;;;;מצויה

íéöòירושלמיירושלמיירושלמיירושלמי).).).). äìëàå ,äøòaä úà çìBMä עצים ושרפה – ÇÅÇÆÇÀÅÈÀÈÀÈÅÄ
אחרים, Bàשל íéðáà Bàøôò, חברו של נירו  את שליחכה –áiç ÂÈÄÈÈÇÈ

שלם, נזק לשלם –ìëàðå íéö÷ äàöîe Là àöú-ék" :øîàpLÆÆÁÇÄÅÅÅÈÀÈÙÄÀÆÁÇ
"äøòaä-úà øòánä ílLé ílL ,äãOä Bà äîwä Bà LéãbÈÄÇÈÈÇÈÆÇÅÀÇÅÇÇÀÄÆÇÀÅÈ
היינו  השדה, לגוף הכתוב שכוונת השדה", "או מלשון ומשמע –

והאבנים. –äøáòהניר  הדליקה –úBnà òaøà dBáb àeäL øãb ÈÀÈÈÅÆÈÇÇÀÇÇ
הדליקה לעצי מעל  לגדר((((תוספותתוספותתוספותתוספות),),),),– שמעבר מהקוצים (xnb`),או 

מחוץ  תתפשט שלא האש  את שמר  ולא שלו  בתוך שהדליק כלומר

האש מקום בין  מפסיק היה אמות ארבע בגובה גדר  אבל  לרשותו,

חברו , íéaøäלשדה Cøc Bà,אמה עשרה שש הרחבה –øäð Bà ÆÆÈÇÄÈÈ
אמות שמונה רחב שהוא –,(`ziixa)øeèt,אונס אלא זה שאין – È

מצוי . הדבר  BlLואין  CBúa ÷éìãnä הפסק שאין  במקום – ÇÇÀÄÀÆ
טובטובטובטוב"),"),"),"), יום יום יום יום  ä÷ìcä("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  øáòz änk ãò?חייב ויהא –éaø ÇÇÈÇÂÙÇÀÅÈÇÄ

òöîàa àéä elàk dúBà ïéàBø :øîBà äéøæò ïa øæòìàÆÀÈÈÆÂÇÀÈÅÄÈÀÄÄÀÆÀÇ
øBk úéa בו שזורעים שטח והוא כור, בית שמידתה שדה באמצע – Å

ואר שבעים מאתיים של  שדה היינו  סאה, מאתיים שלושים על  בע
היא  וכשהדליקה מרובעות), אמה 75000) בקירוב אמה וארבע שבעים

אמה  ושבע שלושים מאה לערך לדליקה מסביב נמצא השדה, באמצע
פטור. זה, משיעור  להלן הדליקה עברה ואם רוח, øæòéìàלכל éaøÇÄÁÄÆÆ

úBnà äøNò LL :øîBà,רוח לכל  –íéaøä úeLø Cøãk– ÅÅÆÀÅÇÀÆÆÀÈÇÄ
פטור . הרבים, דרך  עברה שאם לעיל , ששנינו àáé÷òכמו éaøÇÄÂÄÈ

änà íéMîç :øîBà.רוח לכל –ílL" :øîBà ïBòîL éaø ÅÂÄÄÇÈÇÄÄÀÅÇÅ
ä÷ìcä éôì ìkä ,"äøòaä-úà øòánä ílLé גובה לפי  – ÀÇÅÇÇÀÄÆÇÀÅÈÇÙÀÄÇÀÅÈ

למרחוק, מתפשטת הריהי  גדולה הדליקה שאם שיעורה, וגודל הדליקה
חייב. הריהו  דלעיל , מהשיעורים להלן עברה אפילו  זה dkldeובכגון

oerny iaxk.(.(.(.(בבבב ידידידיד,,,, ממוןממוןממוןממון נזקי נזקי נזקי נזקי  הלהלהלהל'''' ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם 
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Léãbä úà ÷éìãnä גדישו ושרפה והלכה שלו בתוך  שהדליק – ÇÇÀÄÆÇÈÄ
חברו, íéìkשל Ba eéäå, בגדיש טמונים –e÷ìãå גם ונשרפו  – ÀÈÅÄÀÈÀ

BëBúaMהכלים, äî ílLé :øîBà äãeäé éaø הוא חייב – ÇÄÀÈÅÀÇÅÇÆÀ
הגדיש . בתוך  טמונים שהיו הכלים בעד  אף íéøîBà:לשלם íéîëçåÇÂÈÄÀÄ

íéøBòN ìL Bà ïéhç ìL Léãb àlà ílLî Bðéà שאינו – ÅÀÇÅÆÈÈÄÆÄÄÆÀÄ
שנאמר : שם, הטמונים הכלים על ולא גלוי , שהוא מה על אלא חייב

או גדיש פרט dnwd","ונאכל בגלוי , כל אף בגלוי  קמה מה ודרשו:
וחכמים  יהודה שרבי מבואר , במפרשים אש . בנזקי  עליו שפטור  לטמון

שדרכם  כלים בגדיש  שהיו  בין  דישה נחלקו  כלי  כגון  בתוכו , להטמין 
ארנק  כגון  בתוכו , להטמינם הדרך שאין כלים בו  שהיו ובין  וחרישה,

להטמינם, שהדרך  כלים על אף פטור  חכמים שלדעת וכיוצא, מעות של
לעיל שבארנו  כמו  הכתוב, רא רא רא רא """"שששש););););מגזירת חכמים ((((תוספותתוספותתוספותתוספות;;;; פטרו  ולא
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Bì Ceîñ éãâe Bì,Bnò óøNðå–øeèt.íéãBîeäãeäé éaøì íéîëçäøéaä úà ÷éìãîa,äî ìk ílLî àeäL §¦¨§¦§©¦¨¦£¨¦§©¦§¨§©§¦¤©¦¨¤§©¥¨©
dëBúaM;íézaa çépäì íãà éða Cøc ïkL. ¤§¨¤¥¤¤§¥¨¨§©¦©©¨¦

ÂLéhtä úçzî àöiL õb,÷éfäå–áiç.íéaøä úeLøa øáòå ïzLt ïeòè äéäL ìîb,CBúì BðzLt äñðëðå ¥¤¨¨¦©©©©¦§¦¦©¨¨¨¤¨¨¨¦§¨§¨©¦§¨©¦§¦§§¨¦§¨§
úeðçä,äøéaä úà ÷éìãäå éðåðç ìL Bøða ä÷ìãå–áiç ìîbä ìòa.åðç çépäõeçaî Bøð éð–áiç éðåðçä; ©£§¨§¨§¥¤¤§¨¦§¦§¦¤©¦¨©©©¨¨©¨¦¦©¤§¨¦¥¦©©¤§¨¦©¨

äãeäé éaøøîBà:øeèt äkðç øða. ©¦§¨¥§¥£ª¨¨
È Ú È · ˘ ˜ ¯ Ù

‡äMîçå äòaøà éîeìLz úcnî ìôë éîeìLz úcî äaøî,Ba LiL øáãa ïéa úâäBð ìôë éîeìLz úcnL §ª¨¦©©§¥¤¤¦¦©©§¥©§¨¨©£¦¨¤¦©©§¥¤¤¤¤¥§¨¨¤¤
íéiç çeø Ba ïéàL øáãa ïéáe íéiç çeø,ãáìa äNå øBLa àlà úâäBð dðéà äMîçå äòaøà éîeìLz úcîe, ©©¦¥§¨¨¤¥©©¦¦©©§¥©§¨¨©£¦¨¥¨¤¤¤¨§¨¤¦§©

øîàpL(æì ,àë úåîù):áðâé ék"-Bà øBL Léà-'Bâå "Bøëî Bà Bçáèe äN.éîeìLz ílLî ápbä øçà áðBbä ïéà ¤¤¡©¦¦§Ÿ¦¤§¨§¨§¥©¥©©©©¨§©¥©§¥

í÷å ãáòä ìò äúéî áééçã ,ùéãâä ìòå éãâä ìò åìéôà øåèô ,åì úåôë ãáò äéä íà ìáà .ïéîåìùúä ïîå äúéîî åéìò øåèôå ,çåøáì åì äéä úåôë åðéàå
:éãâá è÷ð ãáòá è÷ðã éãééàå .úåôë åðéàì úåôë ïéá ïì éðù àì éãâáå .äéðéî äáøãá äéì.dxiad z` wilcnaãáàîë éåäå ,àåä åøéáç ìù êåúá ÷éìãîã

ìù êåúì ÷éìãàã â"òà ,ø÷á éìëå ïéâéøåî ïåâë àìà çéðäì íãà éðá êøã ïéàã ùéãâá ìáà .íéúáá íéìë çéðäì íãà éðá êøãã íåùî àîòè ä"ôàå .íéãéá
:ùéãâá ïéîèäì ïëøãù íéøáã àìà íéîëçã àáéìà íìùî åðéà ,åøéáç

eeee.ub:ùà ìù õåöéð.xeht dkepg xpa xne` dcedi iax:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .÷éñò à÷ äåöîáã ïåéë
f`̀̀̀.daexnáéúëã .íééç çåø åá ïéàù øáãáå íééç çåø åá ùéù øáãá(á"ë úåîù)äîìù ìò äù ìò:íéðù íìùé 'åâå äãáà ìë ìòxg` apebd oi`

apbdáéúëã .'åëå(íù):áðâä úéáî àìå ùéàä úéáî áðåâå

`xephxa yexit

שרואים  היינו  הכלים, מקום על  חייב אבל  עצמם, הכלים על אלא
הגדיש. של המין מאותו  תבואה מלא הוא כאילו הכלים äéäÈÈמקום

Bì úeôk éãb,לברוח היה יכול שלא לגדיש, קשור –Ceîñ ãáòå ÀÄÈÀÆÆÈ
Bì,לברוח היה שיכול  היינו  כפות, היה לא אבל –Bnò óøNðå– ÀÄÀÇÄ

הגדיש, העבדáiçעם על אבל הגדי; ועל  הגדיש  על  בתשלומים – ÇÈ
לברוח. היה ויכול הואיל Bìפטור , úeôk ãáò היה אם אבל – ÆÆÈ

לגדיש , קשור Bìהעבד  Ceîñ éãâe,לגדיש סמוך  הגדי שהיה או – ÀÄÈ
לברוח, היה Bnòשיכול  óøNðå, הגדיש עם –øeètשהואיל – ÀÄÀÇÄÈ

סמוך היה הגדי ואם מתשלומים; פטור  לפיכך העבד, על מיתה וחייב
מפרשים, ויש לברוח. היה ויכול  הואיל  הגדי , על פטור  הריהו  לגדיש,

לא  אפילו  אלא דווקא, לאו  כפות", גדי  "היה ברישא: ששנינו  שמה
לברוח; דעת לו  שאין לפי עליו , חייב מקום מכל סמוך, אלא כפות היה

שהואיל כך, נקטה הרישא אגב לו" סמוך "וגדי  הסיפא שנקטה ומה
כפות  עבד כאן  נקטה לפיכך סמוך, ועבד  כפות גדי נקטה וברישא

כפות. לשאינו  כפות בין  בגדי הבדל אין ולעולם סמוך, íéãBîeÄוגדי 
äøéaä úà ÷éìãîa äãeäé éaøì íéîëç, חברו של הבית את – ÂÈÄÀÇÄÀÈÀÇÀÄÆÇÄÈ

çépäì íãà éða Cøc ïkL ;dëBúaM äî ìk ílLî àeäLÆÀÇÅÈÇÆÀÈÆÅÆÆÀÅÈÈÀÇÄÇ
íézaaבתוך במדליק שאף ממשנתנו מדייקים בגמרא וממון . כלים – ÇÈÄ

רבי נחלקו  שבתוכו , וכלים גדישו את ושרפה האש  והלכה חברו  של
וחכמים  שבתוכו ; מה כל  משלם יהודה רבי  שלדעת וחכמים, יהודה

כלים  אבל בגדיש , להטמין שדרכם כלים על חייב שאמנם סוברים,
על להעלות לו היה שלא עליהם, פטור שם להטמינם הדרך  שאין

שם להניח דרכם שאין  במקום כלים אדם שיניח ויש((((תוספותתוספותתוספותתוספות).).).).הדעת,

עברה  והאש  חברו, של בתוך  המדליק שדווקא חכמים, דעת מפרשים
אדם  ממש  ולא בלבד פושע הוא שהמזיק והזיקה, אחר  למקום מאליה

אבל שם. להטמין  שדרכם כלים על אלא חייב אינו  הלכך המזיק,
כלים  על אפילו  הכל , על  חייב ממש , בידים חברו  של  גדישו  המדליק

שם להטמינם הדרך שלמה שלמה שלמה שלמה ").").").").שאין שלשלשלשל """"ים ים ים ים  ((((רמב רמב רמב רמב """"ןןןן;;;;

i p y m e i
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õb,אש שביב –Léhtä úçzî àöiL,הלוטש או הנפח של  – ÅÆÈÈÄÇÇÇÇÄ
÷éfäå,ושרפו פשתן על  שנפל כגון –áiç אבן כזורק שהריהו – ÀÄÄÇÈ
חץ יא יא יא יא ).).).).או  וווו,,,, ומזיק ומזיק ומזיק ומזיק  חובל חובל חובל חובל  הלהלהלהל'''' ïzLt((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  ïeòè äéäL ìîbÈÈÆÈÈÈÄÀÈ

ä÷ìãå ,úeðçä CBúì BðzLt äñðëðå ,íéaøä úeLøa øáòåÀÈÇÄÀÈÇÄÀÄÀÀÈÄÀÈÀÇÂÀÈÀÈ
éðåðç ìL Bøðaשל בחנותו דולק שהיה בנר הפשתן ונדלק – ÀÅÆÆÀÈÄ

הפשתן ,éìãäå÷החנווני, –äøéaä úà,הבית –ìîbä ìòa ÀÄÀÄÆÇÄÈÇÇÇÈÈ
áiçפשתנו משא שהרבה לפי  הלהלהלהל''''((((ג ג ג ג – רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  בבבב;;;; כבכבכבכב,,,, קמא קמא קמא קמא  בבאבבאבבאבבא מראמראמראמרא ÇÈ

יגיגיגיג).).).). ידידידיד,,,, ממוןממוןממוןממון õeçaîנזקינזקינזקינזקי Bøð éðåðç çépä פשתן טעון גמל ועבר – ÄÄÇÆÀÈÄÅÄÇ
הבירה, את והדליק בנר áiçונדלק éðåðçä, הפשתן בדמי  אף – ÇÆÀÈÄÇÈ

מבחוץ נרו  שהניח שם שם שם שם ).).).).מפני רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  שםשםשםשם;;;; øîBà:((((גמראגמראגמראגמרא äãeäé éaøÇÄÀÈÅ
äkðç øða,חנוכה בנר  הפשתן נדלק אם –øeèt,הנר בעל – ÀÅÂËÈÈ

בפתח  חנוכה נר  להניח מצוה שהרי  ברשות, מבחוץ והניחו  הואיל 
מבחוץ. dcediהבית iaxk dkld oi`e.(.(.(.( שם שם שם שם ((((רמברמברמברמב""""םםםם
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גניבה. בדיני  עוסק פרקנו וגזילה. חבלה גניבה, דיני  נישנים מסכתנו סוף ועד מכאן
ידו הפושט כגון  יודעים, הבעלים ואין  בסתר  אדם ממון הלוקח זה גנב? "איזהו
גנב  בזה. כיוצא כל וכן רואים, הבעלים ואין מעותיו, ולקח חברו כיס לתוך 
– הגניבה, לבעל (כפל) שניים לשלם חייב שגנב, כשרים עדים עליו שהעידו
נאמר  וכן ישלם"; שנים הגנבה... בידו תמצא המצא "אם ג): כב, (שמות ִִָָשנאמר
גנב  שניים; משלם דינר , גנב אם – שנים"; ישלם הגנב ימצא "אם ו ): שם, ִָ(שם
לחסר  שביקש כשיעור  מפסיד נמצא בדמיה; שניים משלם גמל , או  כסות או חמור 

חברו " c-b),את ,` daipb 'ld m"anx)הם lואלו t k i n e l y z– משלם. שהגנב
נאמר  ובשה בשור ברם דבר; בכל נוהגים כפל  שתשלומי ללמד באה משנתנו
ישלם  בקר  חמשה מכרו, או  וטבחו  שה או  שור  איש  יגנוב "כי  לז): כא, (שמות

השה". תחת צאן  וארבע השור תחת

äMîçå äòaøà éîeìLz úcnî ìôë éîeìLz úcî äaøîÀËÈÄÇÇÀÅÆÆÄÄÇÇÀÅÇÀÈÈÇÂÄÈ
נוהגי בלבד , הגונב של  כפל תשלומי  מתשלומי– מרובה במידה ם

ומוכר , הטובח גנב שמשלם וחמישה, ìôëארבעה éîeìLz úcnLÆÄÇÇÀÅÆÆ
Ba ïéàL øáãa ïéáe íéiç çeø Ba LiL øáãa ïéa úâäBðÆÆÅÀÈÈÆÆÇÇÄÅÀÈÈÆÅ

íéiç çeøגנב טענת הטוען בשומר  שנאמר ח ח ח ח ):):):):– כבכבכבכב,,,, "על((((שמות שמות שמות שמות  ÇÇÄ
שנים  ישלם שלמה... על  שה על  חמור  על שור על פשע דבר  כל

àlàלרעהו ", úâäBð dðéà äMîçå äòaøà éîeìLz úcîeÄÇÇÀÅÇÀÈÈÇÂÄÈÅÈÆÆÆÈ
äN-Bà øBL Léà-áðâé ék" :øîàpL ,ãáìa äNå øBLaÀÈÆÄÀÇÆÆÁÇÄÄÀÙÄÆ

,Bøëî Bà Bçáèezgz o`v rax`e xeyd zgz mlyi xwa dyng ÀÈÀÈ
"dydשבמקום ושה", "שור בלשונו  כופל  הכתוב והרי  ,yi` aepbi ik"

"dyd zgz o`v rax`e eizgz mlyi xwa dyng exkn e` egahe xey
השור תחת ישלם בקר חמשה שה... או שור  איש יגנוב "כי נאמר:

דווקא ושה שור  לך : לומר  השה", תחת צאן nw`וארבע `aa `xnb)
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ìôë;äMîçå äòaøà éîeìLz ílLî ápbä øçà øëBnä àGå çáBhä àGå. ¤¤§©¥©§©¥©©©©¨§©¥©§¥©§¨¨©£¦¨
·íéðL ét ìò áðb,íéøçà íéðL ét ìò Bà íäét ìò øëîe çáèå–äMîçå äòaøà éîeìLz ílLî.áðb ¨©©¦§©¦§¨©¨©©¦¤©¦§©¦£¥¦§©¥©§¥©§¨¨©£¦¨¨©

úaMa øëîe;äøæ äãBáòì øëîe áðb;íéøetkä íBéa çáèå áðb;øëîe çáèå åéáà ìMî áðb,úî Ck øçàå ¨©©©¨¨©¨©©£¨¨¨¨©§¨©§©¦¦¨©¦¤¨¦§¨©¨©§©©¨¥
åéáà;çáèå áðb,Léc÷ä Ck øçàå–äMîçå äòaøà éîeìLz ílLî.íéáìëì Bà äàeôøì çáèå áðb;èçBMä ¨¦¨©§¨©§©©¨¦§¦§©¥©§¥©§¨¨©£¦¨¨©§¨©¦§¨¦§¨¦©¥

äôøè àöîðå;äøæòa ïélç èçBMä–äMîçå äòaøà éîeìLz ílLî.ïBòîL éaøelà éðLa øèBt. §¦§¨§¥¨©¥ª¦¨£¨¨§©¥©§¥©§¨¨©£¦¨©¦¦§¥¦§¥¥
‚íéðL ét ìò áðb,íäét ìò øëîe çáèå,ïéîîBæ eàöîðå–ìkä ïéîlLî.íéðL ét ìò áðb,øëîe çáèåìò ¨©©¦§©¦§¨©¨©©¦¤§¦§§§¦§©§¦©Ÿ¨©©¦§©¦§¨©¨©©

aaaa.mipy it lr apb:áðâù åúåà ïéãéòî íéðù øîåìë.zaya xkne apb:äéðéî àáøãá äéì í÷ .äìé÷ñ ùåðò àåäù çáè ìáà.mixetkd meia gahe
ìáà .ïéîåìùúá íéáééç íéââåù úåé÷ìî éáééç ìë ïì àîéé÷ã ,é÷ì àìå äéá åøúà àìã ïåâëå .úøë àìà åðåãæ ïéàùíéøåèô íéââåù åìéôà ,ã"á úåúéî éáééç

:ïéîåìùúä ïî.eia` zn jk xg`e xkne gahe:åéáà úà ùøé éøäù ,øëåî àåä åìùå çáåè àåä åìùã ,øåèôã àôéñ àðú ,çáè ë"çàå åéáà úî ìáà
.el` ipyaìéëà éöî éòá éàã ,àéä äéåàø äèéçù ,íéáìëìå äàåôøì ìáà .äèéçù äîù åàì äéåàø äðéàù äèéçù ù"ø øáñ÷ã .äøæòá ïéìåçáå äôøèá

:äðéî
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.(a ,fqìôë éîeìLz ílLî ápbä øçà áðBbä ïéà הגונב – ÅÇÅÇÇÇÇÈÀÇÅÇÀÅÆÆ
ולא  לבעלים לא כפל עליו  משלם אינו עמו, גנוב שהיה דבר הגנב מן

שנאמר  הראשון , וווו):):):):לגנב כבכבכבכב,,,, ימצא ((((שמות שמות שמות שמות  אם האיש, מבית "וגּונב
ודרשו: שנים", ישלם yi`dהגנב zianפי על ואף הגנב. מבית ולא

גנבו  ולא הואיל הבעלים, של  הוא לו ezeyxnשהחפץ משלם אינו ,
החפץ שהרי משלם, אינו הראשון ולגנב elyכפל ; epi` ואפילו .

בלבד יאוש  שכן  הגנוב, החפץ את הגנב קנה לא הבעלים, נתייאשו
רשות  ושינוי  רשות, שינוי  עמו יצטרף כן  אם אלא קנין  עושה אינו

לאחר נתנו או מכרו כן  אם אלא רשות שינוי  נקרא שלא כאן, אין 
;(`xnb)éîeìLz ílLî ápbä øçà øëBnä àGå çáBhä àGåÀÇÅÇÀÇÅÇÇÇÇÈÀÇÅÇÀÅ

äMîçå äòaøà גנוב שהיה שה או שור הגנב מן הגונב וכן  – ÇÀÈÈÇÂÄÈ
ארבעה  משלם אינו  מכרו, או וטבחו ואינו עמו, שהואיל וחמישה,

אמרה  וחמישה שארבעה לפי  וחמישה, ארבעה חייב אינו כפל , חייב
וארבעה שלושה ולא חדשים חדשים חדשים חדשים ),),),),תורה וחמישה ((((תוספות תוספות תוספות תוספות  שארבעה כלומר 

שלושה  אלא כאן  אין  הרי  מכפל שפטור ובמקום הכפל , את גם כוללים
וארבעה.
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íäét ìò øëîe çáèå ,íéðL ét ìò áðbשני היו  כלומר  – ÈÇÇÄÀÇÄÀÈÇÈÇÇÄÆ
או  שטבח מעידים גם והם שה, או שור  שגנב עליו מעידים עדים

íéøçàמכר , íéðL ét ìò Bà מעידים אחרים עדים שני שהיו או – ÇÄÀÇÄÂÅÄ
מכר , או  שטבח äMîçåעליו  äòaøà éîeìLz ílLî בגמרא – ÀÇÅÇÀÅÇÀÈÈÇÂÄÈ

אמרה שהתורה פי על  שאף להשמיע, באה שמשנתנו ((((דברים דברים דברים דברים מבואר ,

טוטוטוטו):):):): עקיבא:יט יט יט יט ,,,, רבי ודורש דבר" יקום עדים... שני  פי x"על  a c ולא

דבר חצי הרי  מכר או  שטבח מעידים אחרים עדים שני  ואם דבר , חצי 
מקום  מכל  הגניבה, עדי בלא כלום מועילים הטביחה עדי שאין הוא,

הטביחה  עדות אף הטביחה, לעדי  צריכים אינם הגניבה ועדי הואיל 
דבר. חצי נקראת úaMaאינה øëîe áðb מיתה חיוב כאן  שאין  – ÈÇÈÇÇÇÈ

וכן התשלומים, מן äøæשתפטרהו äãBáòì øëîe áðb שאין – ÈÇÈÇÇÂÈÈÈ
אבל בתשלומים; חייב ולפיכך  מיתה, מחייבתו זרה לעבודה המכירה

שהטביחה  לפי  התשלומים, מן  פטור  זרה לעבודה או  בשבת טבח אם
(כמבואר ומשלם מת אדם ואין מיתה, מחייבתו זרה לעבודה או  בשבת
מכל שוגג, שהיה כגון  מיתה, נתחייב לא ואפילו ד). משנה להלן

בתשלומים; חייב אינו מיתה, דין  כאן  ויש הואיל çáèåמקום áðbÈÇÀÈÇ
íéøetkä íBéa,כרת אלא דין בית מיתת הטביחה על  חייב שאינו  – ÀÇÄÄ

בהם  שהתרו כריתות חייבי שכל  פי  על  ואף בתשלומים. גם חייב ולכן 
ומשלם, לוקה אדם ואין כרת, מידי ונפטרים לוקים הם הרי למלקות,

הריהו  לוקה שאינו  וכיון  בו , התרו שלא בכגון כאן  מדובר מקום מכל
מלקות  דין שיהא במיתה כמו  במלקות אומרים שאין בתשלומים, חייב

עצמה כמלקות התשלומים מן m"anxdl,מפקיע zeipynd yexita oiir)
x`any– הגמרא פי  על –.(zxg` jxcaåéáà ìMî áðbשור – ÈÇÄÆÈÄ
שה, åéáàאו  úî Ck øçàå ,øëîe çáèåפי על  אף כלומר – ÀÈÇÈÇÀÇÇÈÅÈÄ

מכר או שטבח ובשעה הואיל  מקום מכל  מיורשיו , והוא אביו שמת

משלם  לפיכך וחמישה, ארבעה בתשלומי נתחייב וכבר  קיים, אביו היה
אביו  מת אם אבל  אביהם; בירושת חלקם כפי וחמישה ארבעה לאחיו

הואיל וחמישה, ארבעה בתשלומי חייב אינו  מכר , או  טבח כך  ואחר
ד ); משנה להלן  (כמבואר  בבהמה חלק לו היה טביחה áðbÈÇובשעת

Léc÷ä Ck øçàå ,çáèå בתשלומים נתחייב והרי  הבשר , את – ÀÈÇÀÇÇÈÄÀÄ
שהקדיש; `elקודם lkaäMîçå äòaøà éîeìLz ílLî– ÀÇÅÇÀÅÇÀÈÈÇÂÄÈ

שבארנו. äàeôøìכמו çáèå áðb,חולה בשביל  –íéáìëì Bà ÈÇÀÈÇÄÀÈÄÀÈÄ
יוכל ירצה שאם היא, ראויה שחיטה מקום שמכל  כלבים, לאכילת –

ואפילו  ממנה; äôøèלאכול àöîðå èçBMä התירה שלא והרי – ÇÅÀÄÀÈÀÅÈ
אפילו וכן באכילה, הבהמה את äøæòaהשחיטה ïélç èçBMä– ÇÅËÄÈÂÈÈ

בכל מקום מכל  בהנאה, נאסרת שהיא במקדש , חולין  בהמת ששחט
zאלו  ílLîäMîçå äòaøà éîeìLשל שבעצמותה לפי  – ÀÇÅÇÀÅÇÀÈÈÇÂÄÈ

הטעם  מבואר בעזרה שנשחטו  חולין ובענין  פסול ; שום אין השחיטה
ממון  ועדיין  סופרים, מדברי  אלא בהנאה אסורים שאינם לפי  בגמרא,

הם תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).).בעלים בעזרה ((((עייןעייןעייןעיין שנשחטו  שחולין סוברים, יש  ברם,
מקצת  ששחט בכגון משנתנו  ומבארים התורה, מן  בהנאה אסורים

שנאסרה  קודם הבהמה את שטבח ונמצא בפנים וגמרם בחוץ סימנים
שהרי הבהמה, נאסרה לא עוד השחיטה גמר שלא זמן שכל בהנאה;

בחוץ הגמר עד  בבבב).).).).((((גמראגמראגמראגמראהיתה עבעבעבעב,,,, øèBtורשורשורשורש""""יייי ïBòîL éaø– ÇÄÄÀÅ
וחמישה, ארבעה elàמתשלומי  éðLa ובחולין טריפה בנמצא – ÄÀÅÅ

שאינה  כלומר  ראויה, שאינה שחיטה שמעון: רבי  שסובר בעזרה,

שחיטה. קרויה אינה לאכילה, הבהמה את מכשירה

ג ה נ ש מ ר ו א ב

íäét ìò øëîe çáèå ,íéðL ét ìò áðb העידו עדים שני  – ÈÇÇÄÀÇÄÀÈÇÈÇÇÄÆ
מכר , או  שטבח העידו גם והם שה, או שור שגנב eàöîðåÀÄÀÀעליו 

ïéîîBæ אתם היאך הראשונים: לעדים ואמרו  אחרים עדים שבאו – ÀÄ
או  וטובחו שה או שור פלוני  ביום גונב פלוני את שראיתם מעידים

פלוני , במקום היום אותו  עמנו  הייתם אתם והרי –ïéîlLîמוכרו , ÀÇÀÄ
מכר, או וטבח  שגנב עליו שהעידו למי  שהוזמו, –ìkäהעדים ÇÙ

זוממים עדים בפרשת שנאמר  וחמישה, יט יט יט יט ):):):):ארבעה יט יט יט יט ,,,, ((((דבריםדבריםדבריםדברים

לחייבו  זממו  שאלו  וכיון לאחיו ", לעשות זמם כאשר  לו  "ועשיתם

בגמרא  אלו. תשלומים לו לשלם חייבים הם הרי  וחמישה, ארבעה
הגניבה  על אחת בבת שהעידו בכגון כאן  שמדובר הטביחה מבואר , ועל 

היא שההלכה כיון  זה, אחר בזה העידו שאילו המכירה; cאו  r y
l q t p ` e d r x t n l m n e f אותה שהעיד  שמשעה כלומר אביי ), (כדעת

izdw - zex`ean zeipyn
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Bì Ceîñ éãâe Bì,Bnò óøNðå–øeèt.íéãBîeäãeäé éaøì íéîëçäøéaä úà ÷éìãîa,äî ìk ílLî àeäL §¦¨§¦§©¦¨¦£¨¦§©¦§¨§©§¦¤©¦¨¤§©¥¨©
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úeðçä,äøéaä úà ÷éìãäå éðåðç ìL Bøða ä÷ìãå–áiç ìîbä ìòa.åðç çépäõeçaî Bøð éð–áiç éðåðçä; ©£§¨§¨§¥¤¤§¨¦§¦§¦¤©¦¨©©©¨¨©¨¦¦©¤§¨¦¥¦©©¤§¨¦©¨

äãeäé éaøøîBà:øeèt äkðç øða. ©¦§¨¥§¥£ª¨¨
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‡äMîçå äòaøà éîeìLz úcnî ìôë éîeìLz úcî äaøî,Ba LiL øáãa ïéa úâäBð ìôë éîeìLz úcnL §ª¨¦©©§¥¤¤¦¦©©§¥©§¨¨©£¦¨¤¦©©§¥¤¤¤¤¥§¨¨¤¤
íéiç çeø Ba ïéàL øáãa ïéáe íéiç çeø,ãáìa äNå øBLa àlà úâäBð dðéà äMîçå äòaøà éîeìLz úcîe, ©©¦¥§¨¨¤¥©©¦¦©©§¥©§¨¨©£¦¨¥¨¤¤¤¨§¨¤¦§©

øîàpL(æì ,àë úåîù):áðâé ék"-Bà øBL Léà-'Bâå "Bøëî Bà Bçáèe äN.éîeìLz ílLî ápbä øçà áðBbä ïéà ¤¤¡©¦¦§Ÿ¦¤§¨§¨§¥©¥©©©©¨§©¥©§¥

í÷å ãáòä ìò äúéî áééçã ,ùéãâä ìòå éãâä ìò åìéôà øåèô ,åì úåôë ãáò äéä íà ìáà .ïéîåìùúä ïîå äúéîî åéìò øåèôå ,çåøáì åì äéä úåôë åðéàå
:éãâá è÷ð ãáòá è÷ðã éãééàå .úåôë åðéàì úåôë ïéá ïì éðù àì éãâáå .äéðéî äáøãá äéì.dxiad z` wilcnaãáàîë éåäå ,àåä åøéáç ìù êåúá ÷éìãîã

ìù êåúì ÷éìãàã â"òà ,ø÷á éìëå ïéâéøåî ïåâë àìà çéðäì íãà éðá êøã ïéàã ùéãâá ìáà .íéúáá íéìë çéðäì íãà éðá êøãã íåùî àîòè ä"ôàå .íéãéá
:ùéãâá ïéîèäì ïëøãù íéøáã àìà íéîëçã àáéìà íìùî åðéà ,åøéáç

eeee.ub:ùà ìù õåöéð.xeht dkepg xpa xne` dcedi iax:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .÷éñò à÷ äåöîáã ïåéë
f`̀̀̀.daexnáéúëã .íééç çåø åá ïéàù øáãáå íééç çåø åá ùéù øáãá(á"ë úåîù)äîìù ìò äù ìò:íéðù íìùé 'åâå äãáà ìë ìòxg` apebd oi`

apbdáéúëã .'åëå(íù):áðâä úéáî àìå ùéàä úéáî áðåâå
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שרואים  היינו  הכלים, מקום על  חייב אבל  עצמם, הכלים על אלא
הגדיש. של המין מאותו  תבואה מלא הוא כאילו הכלים äéäÈÈמקום

Bì úeôk éãb,לברוח היה יכול שלא לגדיש, קשור –Ceîñ ãáòå ÀÄÈÀÆÆÈ
Bì,לברוח היה שיכול  היינו  כפות, היה לא אבל –Bnò óøNðå– ÀÄÀÇÄ

הגדיש, העבדáiçעם על אבל הגדי; ועל  הגדיש  על  בתשלומים – ÇÈ
לברוח. היה ויכול הואיל Bìפטור , úeôk ãáò היה אם אבל – ÆÆÈ

לגדיש , קשור Bìהעבד  Ceîñ éãâe,לגדיש סמוך  הגדי שהיה או – ÀÄÈ
לברוח, היה Bnòשיכול  óøNðå, הגדיש עם –øeètשהואיל – ÀÄÀÇÄÈ

סמוך היה הגדי ואם מתשלומים; פטור  לפיכך העבד, על מיתה וחייב
מפרשים, ויש לברוח. היה ויכול  הואיל  הגדי , על פטור  הריהו  לגדיש,

לא  אפילו  אלא דווקא, לאו  כפות", גדי  "היה ברישא: ששנינו  שמה
לברוח; דעת לו  שאין לפי עליו , חייב מקום מכל סמוך, אלא כפות היה

שהואיל כך, נקטה הרישא אגב לו" סמוך "וגדי  הסיפא שנקטה ומה
כפות  עבד כאן  נקטה לפיכך סמוך, ועבד  כפות גדי נקטה וברישא

כפות. לשאינו  כפות בין  בגדי הבדל אין ולעולם סמוך, íéãBîeÄוגדי 
äøéaä úà ÷éìãîa äãeäé éaøì íéîëç, חברו של הבית את – ÂÈÄÀÇÄÀÈÀÇÀÄÆÇÄÈ

çépäì íãà éða Cøc ïkL ;dëBúaM äî ìk ílLî àeäLÆÀÇÅÈÇÆÀÈÆÅÆÆÀÅÈÈÀÇÄÇ
íézaaבתוך במדליק שאף ממשנתנו מדייקים בגמרא וממון . כלים – ÇÈÄ

רבי נחלקו  שבתוכו , וכלים גדישו את ושרפה האש  והלכה חברו  של
וחכמים  שבתוכו ; מה כל  משלם יהודה רבי  שלדעת וחכמים, יהודה

כלים  אבל בגדיש , להטמין שדרכם כלים על חייב שאמנם סוברים,
על להעלות לו היה שלא עליהם, פטור שם להטמינם הדרך  שאין

שם להניח דרכם שאין  במקום כלים אדם שיניח ויש((((תוספותתוספותתוספותתוספות).).).).הדעת,

עברה  והאש  חברו, של בתוך  המדליק שדווקא חכמים, דעת מפרשים
אדם  ממש  ולא בלבד פושע הוא שהמזיק והזיקה, אחר  למקום מאליה

אבל שם. להטמין  שדרכם כלים על אלא חייב אינו  הלכך המזיק,
כלים  על אפילו  הכל , על  חייב ממש , בידים חברו  של  גדישו  המדליק

שם להטמינם הדרך שלמה שלמה שלמה שלמה ").").").").שאין שלשלשלשל """"ים ים ים ים  ((((רמב רמב רמב רמב """"ןןןן;;;;
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õb,אש שביב –Léhtä úçzî àöiL,הלוטש או הנפח של  – ÅÆÈÈÄÇÇÇÇÄ
÷éfäå,ושרפו פשתן על  שנפל כגון –áiç אבן כזורק שהריהו – ÀÄÄÇÈ
חץ יא יא יא יא ).).).).או  וווו,,,, ומזיק ומזיק ומזיק ומזיק  חובל חובל חובל חובל  הלהלהלהל'''' ïzLt((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  ïeòè äéäL ìîbÈÈÆÈÈÈÄÀÈ

ä÷ìãå ,úeðçä CBúì BðzLt äñðëðå ,íéaøä úeLøa øáòåÀÈÇÄÀÈÇÄÀÄÀÀÈÄÀÈÀÇÂÀÈÀÈ
éðåðç ìL Bøðaשל בחנותו דולק שהיה בנר הפשתן ונדלק – ÀÅÆÆÀÈÄ

הפשתן ,éìãäå÷החנווני, –äøéaä úà,הבית –ìîbä ìòa ÀÄÀÄÆÇÄÈÇÇÇÈÈ
áiçפשתנו משא שהרבה לפי  הלהלהלהל''''((((ג ג ג ג – רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  בבבב;;;; כבכבכבכב,,,, קמא קמא קמא קמא  בבאבבאבבאבבא מראמראמראמרא ÇÈ

יגיגיגיג).).).). ידידידיד,,,, ממוןממוןממוןממון õeçaîנזקינזקינזקינזקי Bøð éðåðç çépä פשתן טעון גמל ועבר – ÄÄÇÆÀÈÄÅÄÇ
הבירה, את והדליק בנר áiçונדלק éðåðçä, הפשתן בדמי  אף – ÇÆÀÈÄÇÈ

מבחוץ נרו  שהניח שם שם שם שם ).).).).מפני רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  שםשםשםשם;;;; øîBà:((((גמראגמראגמראגמרא äãeäé éaøÇÄÀÈÅ
äkðç øða,חנוכה בנר  הפשתן נדלק אם –øeèt,הנר בעל – ÀÅÂËÈÈ

בפתח  חנוכה נר  להניח מצוה שהרי  ברשות, מבחוץ והניחו  הואיל 
מבחוץ. dcediהבית iaxk dkld oi`e.(.(.(.( שם שם שם שם ((((רמברמברמברמב""""םםםם

א ה נ ש מ ר ו א ב

גניבה. בדיני  עוסק פרקנו וגזילה. חבלה גניבה, דיני  נישנים מסכתנו סוף ועד מכאן
ידו הפושט כגון  יודעים, הבעלים ואין  בסתר  אדם ממון הלוקח זה גנב? "איזהו
גנב  בזה. כיוצא כל וכן רואים, הבעלים ואין מעותיו, ולקח חברו כיס לתוך 
– הגניבה, לבעל (כפל) שניים לשלם חייב שגנב, כשרים עדים עליו שהעידו
נאמר  וכן ישלם"; שנים הגנבה... בידו תמצא המצא "אם ג): כב, (שמות ִִָָשנאמר
גנב  שניים; משלם דינר , גנב אם – שנים"; ישלם הגנב ימצא "אם ו ): שם, ִָ(שם
לחסר  שביקש כשיעור  מפסיד נמצא בדמיה; שניים משלם גמל , או  כסות או חמור 

חברו " c-b),את ,` daipb 'ld m"anx)הם lואלו t k i n e l y z– משלם. שהגנב
נאמר  ובשה בשור ברם דבר; בכל נוהגים כפל  שתשלומי ללמד באה משנתנו
ישלם  בקר  חמשה מכרו, או  וטבחו  שה או  שור  איש  יגנוב "כי  לז): כא, (שמות

השה". תחת צאן  וארבע השור תחת

äMîçå äòaøà éîeìLz úcnî ìôë éîeìLz úcî äaøîÀËÈÄÇÇÀÅÆÆÄÄÇÇÀÅÇÀÈÈÇÂÄÈ
נוהגי בלבד , הגונב של  כפל תשלומי  מתשלומי– מרובה במידה ם

ומוכר , הטובח גנב שמשלם וחמישה, ìôëארבעה éîeìLz úcnLÆÄÇÇÀÅÆÆ
Ba ïéàL øáãa ïéáe íéiç çeø Ba LiL øáãa ïéa úâäBðÆÆÅÀÈÈÆÆÇÇÄÅÀÈÈÆÅ

íéiç çeøגנב טענת הטוען בשומר  שנאמר ח ח ח ח ):):):):– כבכבכבכב,,,, "על((((שמות שמות שמות שמות  ÇÇÄ
שנים  ישלם שלמה... על  שה על  חמור  על שור על פשע דבר  כל

àlàלרעהו ", úâäBð dðéà äMîçå äòaøà éîeìLz úcîeÄÇÇÀÅÇÀÈÈÇÂÄÈÅÈÆÆÆÈ
äN-Bà øBL Léà-áðâé ék" :øîàpL ,ãáìa äNå øBLaÀÈÆÄÀÇÆÆÁÇÄÄÀÙÄÆ

,Bøëî Bà Bçáèezgz o`v rax`e xeyd zgz mlyi xwa dyng ÀÈÀÈ
"dydשבמקום ושה", "שור בלשונו  כופל  הכתוב והרי  ,yi` aepbi ik"

"dyd zgz o`v rax`e eizgz mlyi xwa dyng exkn e` egahe xey
השור תחת ישלם בקר חמשה שה... או שור  איש יגנוב "כי נאמר:

דווקא ושה שור  לך : לומר  השה", תחת צאן nw`וארבע `aa `xnb)

izdw - zex`ean zeipyn
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ìôë;äMîçå äòaøà éîeìLz ílLî ápbä øçà øëBnä àGå çáBhä àGå. ¤¤§©¥©§©¥©©©©¨§©¥©§¥©§¨¨©£¦¨
·íéðL ét ìò áðb,íéøçà íéðL ét ìò Bà íäét ìò øëîe çáèå–äMîçå äòaøà éîeìLz ílLî.áðb ¨©©¦§©¦§¨©¨©©¦¤©¦§©¦£¥¦§©¥©§¥©§¨¨©£¦¨¨©

úaMa øëîe;äøæ äãBáòì øëîe áðb;íéøetkä íBéa çáèå áðb;øëîe çáèå åéáà ìMî áðb,úî Ck øçàå ¨©©©¨¨©¨©©£¨¨¨¨©§¨©§©¦¦¨©¦¤¨¦§¨©¨©§©©¨¥
åéáà;çáèå áðb,Léc÷ä Ck øçàå–äMîçå äòaøà éîeìLz ílLî.íéáìëì Bà äàeôøì çáèå áðb;èçBMä ¨¦¨©§¨©§©©¨¦§¦§©¥©§¥©§¨¨©£¦¨¨©§¨©¦§¨¦§¨¦©¥

äôøè àöîðå;äøæòa ïélç èçBMä–äMîçå äòaøà éîeìLz ílLî.ïBòîL éaøelà éðLa øèBt. §¦§¨§¥¨©¥ª¦¨£¨¨§©¥©§¥©§¨¨©£¦¨©¦¦§¥¦§¥¥
‚íéðL ét ìò áðb,íäét ìò øëîe çáèå,ïéîîBæ eàöîðå–ìkä ïéîlLî.íéðL ét ìò áðb,øëîe çáèåìò ¨©©¦§©¦§¨©¨©©¦¤§¦§§§¦§©§¦©Ÿ¨©©¦§©¦§¨©¨©©

aaaa.mipy it lr apb:áðâù åúåà ïéãéòî íéðù øîåìë.zaya xkne apb:äéðéî àáøãá äéì í÷ .äìé÷ñ ùåðò àåäù çáè ìáà.mixetkd meia gahe
ìáà .ïéîåìùúá íéáééç íéââåù úåé÷ìî éáééç ìë ïì àîéé÷ã ,é÷ì àìå äéá åøúà àìã ïåâëå .úøë àìà åðåãæ ïéàùíéøåèô íéââåù åìéôà ,ã"á úåúéî éáééç

:ïéîåìùúä ïî.eia` zn jk xg`e xkne gahe:åéáà úà ùøé éøäù ,øëåî àåä åìùå çáåè àåä åìùã ,øåèôã àôéñ àðú ,çáè ë"çàå åéáà úî ìáà
.el` ipyaìéëà éöî éòá éàã ,àéä äéåàø äèéçù ,íéáìëìå äàåôøì ìáà .äèéçù äîù åàì äéåàø äðéàù äèéçù ù"ø øáñ÷ã .äøæòá ïéìåçáå äôøèá

:äðéî

`xephxa yexit

.(a ,fqìôë éîeìLz ílLî ápbä øçà áðBbä ïéà הגונב – ÅÇÅÇÇÇÇÈÀÇÅÇÀÅÆÆ
ולא  לבעלים לא כפל עליו  משלם אינו עמו, גנוב שהיה דבר הגנב מן

שנאמר  הראשון , וווו):):):):לגנב כבכבכבכב,,,, ימצא ((((שמות שמות שמות שמות  אם האיש, מבית "וגּונב
ודרשו: שנים", ישלם yi`dהגנב zianפי על ואף הגנב. מבית ולא

גנבו  ולא הואיל הבעלים, של  הוא לו ezeyxnשהחפץ משלם אינו ,
החפץ שהרי משלם, אינו הראשון ולגנב elyכפל ; epi` ואפילו .

בלבד יאוש  שכן  הגנוב, החפץ את הגנב קנה לא הבעלים, נתייאשו
רשות  ושינוי  רשות, שינוי  עמו יצטרף כן  אם אלא קנין  עושה אינו

לאחר נתנו או מכרו כן  אם אלא רשות שינוי  נקרא שלא כאן, אין 
;(`xnb)éîeìLz ílLî ápbä øçà øëBnä àGå çáBhä àGåÀÇÅÇÀÇÅÇÇÇÇÈÀÇÅÇÀÅ

äMîçå äòaøà גנוב שהיה שה או שור הגנב מן הגונב וכן  – ÇÀÈÈÇÂÄÈ
ארבעה  משלם אינו  מכרו, או וטבחו ואינו עמו, שהואיל וחמישה,

אמרה  וחמישה שארבעה לפי  וחמישה, ארבעה חייב אינו כפל , חייב
וארבעה שלושה ולא חדשים חדשים חדשים חדשים ),),),),תורה וחמישה ((((תוספות תוספות תוספות תוספות  שארבעה כלומר 

שלושה  אלא כאן  אין  הרי  מכפל שפטור ובמקום הכפל , את גם כוללים
וארבעה.

i y i l y m e i

ב ה נ ש מ ר ו א ב

íäét ìò øëîe çáèå ,íéðL ét ìò áðbשני היו  כלומר  – ÈÇÇÄÀÇÄÀÈÇÈÇÇÄÆ
או  שטבח מעידים גם והם שה, או שור  שגנב עליו מעידים עדים

íéøçàמכר , íéðL ét ìò Bà מעידים אחרים עדים שני שהיו או – ÇÄÀÇÄÂÅÄ
מכר , או  שטבח äMîçåעליו  äòaøà éîeìLz ílLî בגמרא – ÀÇÅÇÀÅÇÀÈÈÇÂÄÈ

אמרה שהתורה פי על  שאף להשמיע, באה שמשנתנו ((((דברים דברים דברים דברים מבואר ,

טוטוטוטו):):):): עקיבא:יט יט יט יט ,,,, רבי ודורש דבר" יקום עדים... שני  פי x"על  a c ולא

דבר חצי הרי  מכר או  שטבח מעידים אחרים עדים שני  ואם דבר , חצי 
מקום  מכל  הגניבה, עדי בלא כלום מועילים הטביחה עדי שאין הוא,

הטביחה  עדות אף הטביחה, לעדי  צריכים אינם הגניבה ועדי הואיל 
דבר. חצי נקראת úaMaאינה øëîe áðb מיתה חיוב כאן  שאין  – ÈÇÈÇÇÇÈ

וכן התשלומים, מן äøæשתפטרהו äãBáòì øëîe áðb שאין – ÈÇÈÇÇÂÈÈÈ
אבל בתשלומים; חייב ולפיכך  מיתה, מחייבתו זרה לעבודה המכירה

שהטביחה  לפי  התשלומים, מן  פטור  זרה לעבודה או  בשבת טבח אם
(כמבואר ומשלם מת אדם ואין מיתה, מחייבתו זרה לעבודה או  בשבת
מכל שוגג, שהיה כגון  מיתה, נתחייב לא ואפילו ד). משנה להלן

בתשלומים; חייב אינו מיתה, דין  כאן  ויש הואיל çáèåמקום áðbÈÇÀÈÇ
íéøetkä íBéa,כרת אלא דין בית מיתת הטביחה על  חייב שאינו  – ÀÇÄÄ

בהם  שהתרו כריתות חייבי שכל  פי  על  ואף בתשלומים. גם חייב ולכן 
ומשלם, לוקה אדם ואין כרת, מידי ונפטרים לוקים הם הרי למלקות,

הריהו  לוקה שאינו  וכיון  בו , התרו שלא בכגון כאן  מדובר מקום מכל
מלקות  דין שיהא במיתה כמו  במלקות אומרים שאין בתשלומים, חייב

עצמה כמלקות התשלומים מן m"anxdl,מפקיע zeipynd yexita oiir)
x`any– הגמרא פי  על –.(zxg` jxcaåéáà ìMî áðbשור – ÈÇÄÆÈÄ
שה, åéáàאו  úî Ck øçàå ,øëîe çáèåפי על  אף כלומר – ÀÈÇÈÇÀÇÇÈÅÈÄ

מכר או שטבח ובשעה הואיל  מקום מכל  מיורשיו , והוא אביו שמת

משלם  לפיכך וחמישה, ארבעה בתשלומי נתחייב וכבר  קיים, אביו היה
אביו  מת אם אבל  אביהם; בירושת חלקם כפי וחמישה ארבעה לאחיו

הואיל וחמישה, ארבעה בתשלומי חייב אינו  מכר , או  טבח כך  ואחר
ד ); משנה להלן  (כמבואר  בבהמה חלק לו היה טביחה áðbÈÇובשעת

Léc÷ä Ck øçàå ,çáèå בתשלומים נתחייב והרי  הבשר , את – ÀÈÇÀÇÇÈÄÀÄ
שהקדיש; `elקודם lkaäMîçå äòaøà éîeìLz ílLî– ÀÇÅÇÀÅÇÀÈÈÇÂÄÈ

שבארנו. äàeôøìכמו çáèå áðb,חולה בשביל  –íéáìëì Bà ÈÇÀÈÇÄÀÈÄÀÈÄ
יוכל ירצה שאם היא, ראויה שחיטה מקום שמכל  כלבים, לאכילת –

ואפילו  ממנה; äôøèלאכול àöîðå èçBMä התירה שלא והרי – ÇÅÀÄÀÈÀÅÈ
אפילו וכן באכילה, הבהמה את äøæòaהשחיטה ïélç èçBMä– ÇÅËÄÈÂÈÈ

בכל מקום מכל  בהנאה, נאסרת שהיא במקדש , חולין  בהמת ששחט
zאלו  ílLîäMîçå äòaøà éîeìLשל שבעצמותה לפי  – ÀÇÅÇÀÅÇÀÈÈÇÂÄÈ

הטעם  מבואר בעזרה שנשחטו  חולין ובענין  פסול ; שום אין השחיטה
ממון  ועדיין  סופרים, מדברי  אלא בהנאה אסורים שאינם לפי  בגמרא,

הם תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).).בעלים בעזרה ((((עייןעייןעייןעיין שנשחטו  שחולין סוברים, יש  ברם,
מקצת  ששחט בכגון משנתנו  ומבארים התורה, מן  בהנאה אסורים

שנאסרה  קודם הבהמה את שטבח ונמצא בפנים וגמרם בחוץ סימנים
שהרי הבהמה, נאסרה לא עוד השחיטה גמר שלא זמן שכל בהנאה;

בחוץ הגמר עד  בבבב).).).).((((גמראגמראגמראגמראהיתה עבעבעבעב,,,, øèBtורשורשורשורש""""יייי ïBòîL éaø– ÇÄÄÀÅ
וחמישה, ארבעה elàמתשלומי  éðLa ובחולין טריפה בנמצא – ÄÀÅÅ

שאינה  כלומר  ראויה, שאינה שחיטה שמעון: רבי  שסובר בעזרה,

שחיטה. קרויה אינה לאכילה, הבהמה את מכשירה

ג ה נ ש מ ר ו א ב

íäét ìò øëîe çáèå ,íéðL ét ìò áðb העידו עדים שני  – ÈÇÇÄÀÇÄÀÈÇÈÇÇÄÆ
מכר , או  שטבח העידו גם והם שה, או שור שגנב eàöîðåÀÄÀÀעליו 

ïéîîBæ אתם היאך הראשונים: לעדים ואמרו  אחרים עדים שבאו – ÀÄ
או  וטובחו שה או שור פלוני  ביום גונב פלוני את שראיתם מעידים

פלוני , במקום היום אותו  עמנו  הייתם אתם והרי –ïéîlLîמוכרו , ÀÇÀÄ
מכר, או וטבח  שגנב עליו שהעידו למי  שהוזמו, –ìkäהעדים ÇÙ

זוממים עדים בפרשת שנאמר  וחמישה, יט יט יט יט ):):):):ארבעה יט יט יט יט ,,,, ((((דבריםדבריםדבריםדברים

לחייבו  זממו  שאלו  וכיון לאחיו ", לעשות זמם כאשר  לו  "ועשיתם

בגמרא  אלו. תשלומים לו לשלם חייבים הם הרי  וחמישה, ארבעה
הגניבה  על אחת בבת שהעידו בכגון כאן  שמדובר הטביחה מבואר , ועל 

היא שההלכה כיון  זה, אחר בזה העידו שאילו המכירה; cאו  r y
l q t p ` e d r x t n l m n e f אותה שהעיד  שמשעה כלומר אביי ), (כדעת

izdw - zex`ean zeipyn
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íéøçà íéðL ét,ïéîîBæ eàöîð elàå elà–ìôë éîeìLz íéîlLî íéðBLàøä,éîeìLz ïéîlLî íéðBøçàäå ¦§©¦£¥¦¥¨¥¦§§§¦¨¦¦§©§¦©§¥¤¤§¨©£¦§©§¦©§¥
GLäL.ïéîîBæ íéðBøçà eàöîð–ìôë éîeìLz ílLî àeä,GL éîeìLz ïéîlLî ïäåäL.íéðBøçàä ïî ãçà §¨¦§§©£¦§¦§©¥©§¥¤¤§¥§©§¦©§¥§¨¤¨¦¨©£¦

íîBæ–äiðL úeãò äìèa.íîBæ íéðBLàøä ïî ãçà–úeãòä ìk äìèa;äáðb ïéà íàL,ïéàå äçéáè ïéà ¥¨§¨¥§¦¨¤¨¦¨¦¦¥¨§¨¨¨¥¤¦¥§¥¨¥§¦¨§¥
äøéëî. §¦¨
„íéðL ét ìò áðb,ãçà ãò ét ìò øëîe çáèå,Bîöò ét ìò Bà–ìôë éîeìLz ílLî,éîeìLz ílLî Bðéàå ¨©©¦§©¦§¨©¨©©¦¥¤¨©¦©§§©¥©§¥¤¤§¥§©¥©§¥

äMîçå äòaøà.úaMa çáèå áðb;äøæ äãBáòì çáèå áðb;åéáà úîe åéáà ìMî áðb,øëîe çáè Ck øçàå; ©§¨¨©£¦¨¨©§¨©©©¨¨©§¨©©£¨¨¨¨©¦¤¨¦¥¨¦§©©¨¨©¨©
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הרי הן, פסולות בינתיים שהעיד העדויות כל עליה, שהוזם עדות
על שהעידו שעה מאותה לעדות נפסלו  הגניבה על  אלו כשהוזמו

היו , לעדות פסולים הטביחה על  כך אחר  כשהעידו  כן  ואם הגניבה;
כשהעידו  במשנתנו שמדובר  ודאי  אלא הזמה. דין  עליהם חל  ולא

שיכולים  היו, כשרים עדיין הטביחה על כשהעידו ולפיכך אחת, בבת
אין  ההזמה בענין  ברם, הגניבה. מעדות דיבור כדי  תוך  לחזור  היו 

היא: ההלכה שכן זה, אחר בזה או אחת בבת היתה אם dהבדל  y g k d
` i d d n f d z l i g z שאם הדברים, ופירוש  יוחנן ), ור ' רבא (כדעת

הרג, לא ואמרו : הכחישום ושניים פלוני , את הרג פלוני  אמרו: שניים

זוממים, עדים כדין נהרגים, הם הרי  והזימום, שניים באו  כך ואחר
שההכחשה  אומרים אין הוזמו, כך ואחר  בתחילה שהוכחשו  פי על שאף

אומרים: אלא הזמה, עליהם חלה לא ושוב עדותם, את dygkdביטלה
,`id dnfd zligz הדין והוא ההכחשה. השלמת היא שההזמה כלומר 

על כך ואחר הגניבה עדות על תחילה שהוזמו  פי על אף בענייננו :
עדותם  הוכחשה ממילא הגניבה, עדות שבהזמת ונמצא הטביחה, עדות

היא, הזמה תחילת שהכחשה הכל , משלמים מקום מכל הטביחה, על 
כולה העדות על  זוממים עקיבא עקיבא עקיבא עקיבא ונעשו רבירבירבירבי תוספותתוספותתוספותתוספות שלמהשלמהשלמהשלמה";";";"; ("("("("מלאכתמלאכתמלאכתמלאכת

אחרתאחרתאחרתאחרת;;;; בדרך בדרך בדרך בדרך  שמפרששמפרששמפרששמפרש רשרשרשרש""""יייי,,,, ועייןועייןועייןועיין מהרי מהרי מהרי מהרי """"חחחח).).).).איגר איגר איגר איגר ;;;; חידושיחידושיחידושיחידושי ìòועייןועייןועייןועיין áðbÈÇÇ
íéøçà íéðL ét ìò øëîe çáèå ,íéðL ét עדים שני  – ÄÀÇÄÀÈÇÈÇÇÄÀÇÄÂÅÄ

מכר, או  שטבח עליו העידו אחרים עדים ושני  שגנב, עליו העידו
ïéîîBæ eàöîð elàå elà,העדים זוגות שני  שהוזמו –íéðBLàøä ÅÈÅÄÀÀÀÄÈÄÄ
ìôë éîeìLz íéîlLî משלמים שגנב עליו שהעידו  העדים – ÀÇÀÄÇÀÅÆÆ

לחייבו , שזממו  כפל  àäåGLלו éîeìLz ïéîlLî íéðBøçäL ÀÈÇÂÄÀÇÀÄÇÀÅÀÈ
השור, על  שלושה לו  משלמים מכר  או  שטבח עליו  שהעידו  והעדים –

השה על  שניים dyinge).או drax` znlydl)íéðBøçà eàöîðÄÀÀÇÂÄ
ïéîîBæ,המכירה על  או הטביחה על  שהעידו העדים רק הוזמו אם – ÀÄ

ìôë éîeìLz ílLî àeä עדותם יסוד על כפל , משלם הגנב – ÀÇÅÇÀÅÆÆ
הראשונים, GLשל  éîeìLz ïéîlLî ïäåäL שנמצאו והעדים – ÀÅÀÇÀÄÇÀÅÀÈ

השה. על  שניים או השור, על  שלושה משלמים ïîזוממים ãçàÆÈÄ
íéðBøçàäíîBæ או הטביחה על  שהעידו מהעדים אחד הוזם אם – ÈÇÂÄÅ

המכירה, äiðLעל úeãò äìèaעל אחד עד אלא כאן שאין – ÈÀÈÅÀÄÈ
שהוזם  והעד  כפל; אלא משלם הגנב ואין  המכירה, על או  הטביחה

שניהם. שיוזמו  עד ממון  משלמים העדים שאין  שלושה, מתשלומי פטור
íîBæ íéðBLàøä ïî ãçà,הגניבה מעדי אחד הוזם אם –äìèa ÆÈÄÈÄÄÅÈÀÈ

úeãòä ìk הטביחה עדות אף הגניבה, עדות ובטלה שהואיל – ÈÈÅ
בטלה, äøéëîוהמכירה ïéàå äçéáè ïéà ,äáðb ïéà íàL– ÆÄÅÀÅÈÅÀÄÈÀÅÀÄÈ

כלום. משלמים אינם והעדים הוא הרי  בטלה, העדות שכל וכיון

i r i a x m e i
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íéðL ét ìò áðb,שה או שור שגנב עליו  מעידים עדים שני  היו – ÈÇÇÄÀÇÄ
ãçà ãò ét ìò øëîe çáèå שטבח עליו  מעיד  בלבד אחד ועד  – ÀÈÇÈÇÇÄÅÆÈ

מכר, Bîöòאו  ét ìò Bà,מכר או  שטבח בעצמו  מודה שהוא – ÇÄÇÀ
ìôë éîeìLz ílLî,הגניבה עדי  פי  על שנתחייב כפי –Bðéàå ÀÇÅÇÀÅÆÆÀÅ

äMîçå äòaøà éîeìLz ílLîהרי אחד, עד  פי על שאם – ÀÇÅÇÀÅÇÀÈÈÇÂÄÈ
פטור. בקנס מודה הרי  עצמו, פי  על  ואם ממון ; מחייב אחד עד אין 
באה  שמשנתנו  אלא פשוט, הוא כשלעצמו  זה שדין  מבואר , בגמרא

אחד, עד מה אחד ": עד פי ל "על  דומה עצמו " פי  ש "על  להשמיע,
את  לחייב הראשון עם מצטרף הוא הרי  עד, עוד  כך  אחר  כשיבוא

לאחר עדים שני יבואו  אם עצמו, פי על אף וחמישה, ארבעה הגנב
וחמישה, ארבעה בתשלומי יתחייב מכר, או  שטבח עליו  ויעידו  הודאתו

אחר עדים שבאו  כיון  מקום מכל  פטור, בקנס שהמודה פי על שאף
וכשבאו  הגניבה, על  הודה כשלא אמורים? דברים במה חייב. הריהו  כך

זו  ובהודאתו הואיל  מכר , או שטבח הודה שגנב, עליו  והעידו  עדים
אם  לפיכך פטור, בקנס שמודה הוא שיודע בכלום, עצמו מחייב אינו

אבל חייב. הוא הרי  מכר, או שטבח והעידו  הודאתו  אחרי עדים באו
לפיכך קרן, לשלם עצמו  חייב זו  ובהודאתו הואיל שגנב, הודה אם

מכפל פטור הוא הרי  כך, אחר  עדים באו  ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).אפילו א א א א ;;;; עה עה עה עה ,,,, ((((גמראגמראגמראגמרא

úaMa çáèå áðbוכל בשבת, הטביחה משום מיתה שנתחייב – ÈÇÀÈÇÇÇÈ
וכן  מתשלומין , פטור מיתה חיוב בו  äøæשיש  äãBáòì çáèå áðbÈÇÀÈÇÇÂÈÈÈ

זרה; עבודה משום מיתה שנתחייב –åéáà úîe åéáà ìMî áðbÈÇÄÆÈÄÅÈÄ
מיורשיו, והוא –øëîe çáè Ck øçàå היתה שלא ונמצא – ÀÇÇÈÈÇÈÇ

בה; חלק לו  יש שהרי  באיסור , כולה המכירה או  áðbÈÇהטביחה
Léc÷äå שהק כגון חל , שהקדשו באופן הבהמה, את לאחר– דישו  ÀÄÀÄ

רשות, ושינוי יאוש ההקדש  עם כאן שיש  הבעלים, Ckיאוש øçàåÀÇÇÈ
øëîe çáè;הבעלים משל ולא הקדש משל מכר או  שטבח ונמצא – ÈÇÈÇ

el` lkaäòaøà éîeìLz ílLî Bðéàå ,ìôë éîeìLz ílLîÀÇÅÇÀÅÆÆÀÅÀÇÅÇÀÅÇÀÈÈ
äMîçå.וענין ענין  בכל  לעיל שבארנו מהטעם –ïBòîL éaø ÇÂÄÈÇÄÄÀ
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íúeéøçàa áiçL íéLã÷ :øîBà חייבים אבדו או  נגנבו שאם – ÅÈÈÄÆÇÈÀÇÂÈÈ
קרבן , עלי  הרי שאמרו: כגון  תחתיהם, אחרים להביא ílLîÀÇÅהבעלים

äMîçå äòaøà éîeìLz אינו שמעון שרבי  מבואר , בגמרא – ÇÀÅÇÀÈÈÇÂÄÈ
כך ואחר והקדיש גנב לעיל: ששנינו  בדין  קמא תנא על  לחלוק בא

בהמה  שהגונב אחר, במקום חכמים שאמרו דין  על אלא ומכר; טבח
ארבעה  ומתשלומי  הכפל מן  פטור זה הרי  הבעלים, מבית הקדש של

שנאמר וווו):):):):וחמישה, כבכבכבכב,,,, הקדש.((((שמותשמותשמותשמות מבית ולא האיש", מבית "וגונב
הגונב  באחריותם, שחייב שקדשים וסובר , שמעון  רבי  חולק כך ועל

וחייב  שהואיל  וחמישה, ארבעה תשלומי לשלם חייב אותם והטובח
הבעלים  שמשל  האיש", מבית "וגונב בהם אנו קוראים באחריותם

íúeéøçàaטבח ; áiç BðéàLå שאין קדשים וטובח הגונב אבל  – ÀÆÅÇÈÀÇÂÈÈ
קרבן, זו הרי ואמרו : שנדבו  היינו  באחריותם, חייבים øeètÈהבעלים

מבית  ולא האיש", מבית "וגּונב שנאמר: לעיל , שבארנו  מהטעם –
רבי אין  באחריותם שחייב בקדשים שאף מבואר, בגמרא הקדש.

בפנים  תמימים כששחטם אלא וחמישה, ארבעה תשלומי  מחייב שמעון
שחיטה  היתה שחיטה שבשעת ונמצא הדם, ונשפך  הבעלים לשם

בזריקת  הוכשרו לא שהרי  חובתם, לשם עלו לא ולבעלים ראויה,
והבעלים  כשר שהקרבן  הבעלים, לשם שלא ששחטם כגון או הדם;

ל שלא שנזבחו הזבחים "כל  ששנינו: כמו  חובתם, ידי יצאו  שמן לא

בעלי ששחטם כגון  או  חובה"; לשם לבעלים עלו שלא אלא כשרים,
היה  וצריך מומין בעלי היו שהוקדשו שבשעה כלומר בחוץ, מומין

כבר כאילו להיפדות והעומד שהואיל  בחוץ, הגנב ושחטם לפדותם,
שחטם  אם אבל  עליה. וחייב ראויה, שחיטה זו  הרי לפיכך  פדוי ,

סובר שמעון ורבי באכילה, מתירתם שחיטתם אין הרי  בחוץ תמימים
בתשלומי חייב אינו הלכך  שחיטה, קרויה אינה ראויה שאינה ששחיטה

הואיל הבעלים, לשם בפנים תמימים שחטם אם וכן  וחמישה. ארבעה
וחמישה. מארבעה פטור  הוא הרי  לבעלים קרן  iaxkוחזרה dkld oi`e

.oerny

יתחייב  לא למה בגמרא: שואלים במשנתנו, ששנינו  והקדיש" "גנב בענין 
"מה  שכן מכירתה, על כמו  הבהמה את שהקדיש על  וחמישה ארבעה הגנב
בבהמה  מדובר  במשנתנו  ומשיבים: לשמים?" מכרֹו לי מה להדיוט מכר ֹו לי

gafnשהקדישה iycwl,שמם על  ונקרא בקרבן  מתכפרים והבעלים והואיל ,
הקדישה  אם ברם, וחמישה; מארבעה ופטור כמכירה, ההקדש אין  לפיכך

ziad wcalעל וחמישה ארבעה חייב הריהו המקדיש, מרשות לגמרי  שיצאה ,
מכירה. על כמו ההקדש
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אלא  וחמישה בארבעה חייב אינו  ומכרו  שה או שור  שהגונב ללמד, באה משנתנו

ש" שיור, כל בלי  הבהמה כל  את מכר כן eאם x k n e" המשנה באה כן  כולו . משמע
הקניינים  מן  אחד בה עשה כן אם אלא הגניבה על  מתחייב הגנב שאין ללמדנו 

המיטלטלים. את בהם שקונים

Bøëî,השה את או השור  את הגנב מכר –äànî ãçàî õeç ÀÈÅÆÈÄÅÈ
BaLששייר בגמרא, ומבואר שבו ; מועט דבר  לעצמו  ששייר כלומר  – Æ

מבלי באכילה שאסורות ורגל , יד כגון בשחיטה, עמו  הניתר דבר

הדברים  כל שימכור עד ודורשים: מכרו", או "וטבחו  שנאמר  שחיטה,
אכילה  בני שאינן גיזותיו, או קרניו שייר  אם אבל  בשחיטה; הניתרים

שיור ; אינם שחיטה, היתר בכלל  úeôzLואינם Ba Bì äúéäL BàÆÈÀÈËÈ
שאין  ונמצא שגנבו , קודם בשה או בשור  שותפות לגנב שהיתה –

בבהמה; חלק לו  יש  שהרי  באיסור , כולה äìaðúðåהמכירה èçBMäÇÅÀÄÀÇÀÈ
Bãéaאו נבילה; הבהמה שנעשתה –øçBpä שהמיתה הבהמה, את – ÀÈÇÅ

בנחיריה, חד דבר דקירת ידי  והושט,øwòîäåעל  הקנה את שעקר  – ÀÇÀÇÅ
הללו  המקרים בכל  כלל; שחיטה נקראים אינם אלו ílLîÀÇÅהרי 

ìôë éîeìLz,הגניבה על  –äòaøà éîeìLz ílLî Bðéàå ÇÀÅÆÆÀÅÀÇÅÇÀÅÇÀÈÈ
äMîçå. וענין ענין בכל  שבארנו  מהטעמים –íéìòaä úeLøa áðb ÇÂÄÈÈÇÄÀÇÀÈÄ

הבעלים, ברשות שעמדה הבהמה את גנב –õeç øëîe çáèåÀÈÇÈÇ
íúeLøî מרשות המכירה או הטביחה לפני הבהמה את שהוציא – ÅÀÈ

הוא, הדין שכן  עליה, גנב ונעשה קנאה שכשהוציאה ונמצא בעליה,
אחד בגניבה שיעשה עד הגניבה, על  להתחייב גנב נעשה הגונב שאין

המיטלטלים,מן  את בהם שקונים íúeLøîהקניינים õeç áðbL BàÆÈÇÅÀÈ
כ וגנבה,– בדרך  שמצאה אלא הבעלים ברשות הבהמה היתה שלא גון

עליה, גנב ליעשות במשיכה שקנאה íúeLøaהיינו  øëîe çáèåÀÈÇÈÇÄÀÈ
שם, מכרה או  וטבחה בעליה לרשות שהביאה –çáèå áðbL BàÆÈÇÀÈÇ

íúeLøî õeç øëîe,הבעלים ברשות שלא הבהמה את שמצא – ÈÇÅÀÈ
מכרה; או וטבחה גניבה, לשם `elוקנאה lkaéîeìLz ílLîÀÇÅÇÀÅ

òaøàäMîçå ä.עליה להתחייב שקנאה לפי  –çáèå áðb ìáà ÇÀÈÈÇÂÄÈÂÈÈÇÀÈÇ
íúeLøa øëîe בבהמה קנין עשה שלא כלומר  הבעלים, של  – ÈÇÄÀÈ

בכל קונה הגבהה שהרי הגביהה, שלא היינו מכרה, או שטבחה קודם

בכלום.øeèt((((תוספותתוספותתוספותתוספות),),),),מקום נתחייב לא קנאה ולא שהואיל  – È
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את  הגנב קונה כיצד  ללמד  מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו
עליה. להתחייב הגניבה

àöBéå BëLBî äéä השה את או השור  את מושך הגנב היה – ÈÈÀÀÅ
הבעלים, מרשות השה,úîeלהוציאו  או השור  –íéìòaä úeLøa ÅÄÀÇÀÈÄ
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íéøçà íéðL ét,ïéîîBæ eàöîð elàå elà–ìôë éîeìLz íéîlLî íéðBLàøä,éîeìLz ïéîlLî íéðBøçàäå ¦§©¦£¥¦¥¨¥¦§§§¦¨¦¦§©§¦©§¥¤¤§¨©£¦§©§¦©§¥
GLäL.ïéîîBæ íéðBøçà eàöîð–ìôë éîeìLz ílLî àeä,GL éîeìLz ïéîlLî ïäåäL.íéðBøçàä ïî ãçà §¨¦§§©£¦§¦§©¥©§¥¤¤§¥§©§¦©§¥§¨¤¨¦¨©£¦

íîBæ–äiðL úeãò äìèa.íîBæ íéðBLàøä ïî ãçà–úeãòä ìk äìèa;äáðb ïéà íàL,ïéàå äçéáè ïéà ¥¨§¨¥§¦¨¤¨¦¨¦¦¥¨§¨¨¨¥¤¦¥§¥¨¥§¦¨§¥
äøéëî. §¦¨
„íéðL ét ìò áðb,ãçà ãò ét ìò øëîe çáèå,Bîöò ét ìò Bà–ìôë éîeìLz ílLî,éîeìLz ílLî Bðéàå ¨©©¦§©¦§¨©¨©©¦¥¤¨©¦©§§©¥©§¥¤¤§¥§©¥©§¥

äMîçå äòaøà.úaMa çáèå áðb;äøæ äãBáòì çáèå áðb;åéáà úîe åéáà ìMî áðb,øëîe çáè Ck øçàå; ©§¨¨©£¦¨¨©§¨©©©¨¨©§¨©©£¨¨¨¨©¦¤¨¦¥¨¦§©©¨¨©¨©
Léc÷äå áðb,øëîe çáè Ck øçàå–ìôë éîeìLz ílLî,äMîçå äòaøà éîeìLz ílLî Bðéàå.ïBòîL éaø ¨©§¦§¦§©©¨¨©¨©§©¥©§¥¤¤§¥§©¥©§¥©§¨¨©£¦¨©¦¦§

bbbb.dyly minlyn mipexg`d,åì åäåøëî íéìòá àîìéãã ,äçéáè úåãò äì äìèá ,äìçú åîæåä äáéðâ éãéò éàã .äìçú íéðåøçà åîæåäù ïåâëå .øåùì
:éîìùî éàîà éîæúî éëå.dipy zecr dlha:íäéðù åîåæéù ãò ïåîî ïéîìùî íéãò ïéàã ,ïéøåèô ïäå .íéðåùàø úåãò íåùî ìôë íìùî àåäålk dlha

.zecrd,åùçëåäå øáë ïúåãò äìèá éøäù ,ïéîìùî ïéà ,ë"çà íéðåøçà åîæåäå åøæç åìéôàå .íéøåèô íäå øåèô àåäåàì éëäàå ,çáè àì áðâ àìã ïåéë
,ãçà àìà åîæåä àìù ïîæáù àìà .äìèá äéðù úåãòù ,äìçú íéðåùàøä íéðù åîæåä íà ïëù ìëå .úåãò ìù äôåâ äøñåäù íúééä åðîòà àìà åáééçî

:ìôë ïéîìùî àìà äðåùàø úåãò äìèá àì ,íäéðù åîæåäùë ìáà .íäéðù åìèá
cccc.cg` cr it lräî ,ãçà ãò éô ìòã àéîåã åîöò éô ìòã ïì òîùî÷ àä ,ãçà ãò éô ìò äùîçå äòáøà íìùî ïéàã àéä àèéùôã àúìîã â"òà

.áééç íéãò åàá ë"çàå ñð÷á äãåîã ,äéì éáééçî åúàãåä øúá íéãò åúà éà éîð åîöò éô ìò ,áééçéîå äéãäá óøèöî éëä øúá ãçà ãò éúà éà ãçà ãò
áééçî åðéà éúøëîå éúçáè øîåàùë éøäù ,áééç ,øëîå çáèù ë"çà íéãò åàáå ,éúøëîå éúçáè øîàå øæçå ,áðâù íéãò åàáå éúáðâ àì øîåàá éìéî éðäå
,åúàãåäá àäéî ïø÷ íìùì åîöò áééçã .øåèô ,áðâù íéãò åàáå éúáðâ øîåàá ìáà .íåìë ìù äàãåä ïàë ïéàå ,øåèô ñð÷á äãåîù àåä òãåéù ,íåìëá åîöò

:íéãò åàá ë"çàù ô"òà ,ìôëî øåèôå àéä äøåîâ äàãåä êëìä.eia` zne:àøåñéàá äìåë äçéáè àéåä àìå åùøåé àåäå.yicwde apbçáè à÷ éë
:íéìòáã àìå çáè à÷ ùã÷äã.'eke mzeixg`a aiigy miycw xne` y"x.øëîå çáè ë"çàå ùéã÷äå áðâá äéìò âéìô àìå éà÷ ÷"úã äéúìéîà åàì ù"ø

`xephxa yexit

הרי הן, פסולות בינתיים שהעיד העדויות כל עליה, שהוזם עדות
על שהעידו שעה מאותה לעדות נפסלו  הגניבה על  אלו כשהוזמו

היו , לעדות פסולים הטביחה על  כך אחר  כשהעידו  כן  ואם הגניבה;
כשהעידו  במשנתנו שמדובר  ודאי  אלא הזמה. דין  עליהם חל  ולא

שיכולים  היו, כשרים עדיין הטביחה על כשהעידו ולפיכך אחת, בבת
אין  ההזמה בענין  ברם, הגניבה. מעדות דיבור כדי  תוך  לחזור  היו 

היא: ההלכה שכן זה, אחר בזה או אחת בבת היתה אם dהבדל  y g k d
` i d d n f d z l i g z שאם הדברים, ופירוש  יוחנן ), ור ' רבא (כדעת

הרג, לא ואמרו : הכחישום ושניים פלוני , את הרג פלוני  אמרו: שניים

זוממים, עדים כדין נהרגים, הם הרי  והזימום, שניים באו  כך ואחר
שההכחשה  אומרים אין הוזמו, כך ואחר  בתחילה שהוכחשו  פי על שאף

אומרים: אלא הזמה, עליהם חלה לא ושוב עדותם, את dygkdביטלה
,`id dnfd zligz הדין והוא ההכחשה. השלמת היא שההזמה כלומר 

על כך ואחר הגניבה עדות על תחילה שהוזמו  פי על אף בענייננו :
עדותם  הוכחשה ממילא הגניבה, עדות שבהזמת ונמצא הטביחה, עדות

היא, הזמה תחילת שהכחשה הכל , משלמים מקום מכל הטביחה, על 
כולה העדות על  זוממים עקיבא עקיבא עקיבא עקיבא ונעשו רבירבירבירבי תוספותתוספותתוספותתוספות שלמהשלמהשלמהשלמה";";";"; ("("("("מלאכתמלאכתמלאכתמלאכת

אחרתאחרתאחרתאחרת;;;; בדרך בדרך בדרך בדרך  שמפרששמפרששמפרששמפרש רשרשרשרש""""יייי,,,, ועייןועייןועייןועיין מהרי מהרי מהרי מהרי """"חחחח).).).).איגר איגר איגר איגר ;;;; חידושיחידושיחידושיחידושי ìòועייןועייןועייןועיין áðbÈÇÇ
íéøçà íéðL ét ìò øëîe çáèå ,íéðL ét עדים שני  – ÄÀÇÄÀÈÇÈÇÇÄÀÇÄÂÅÄ

מכר, או  שטבח עליו העידו אחרים עדים ושני  שגנב, עליו העידו
ïéîîBæ eàöîð elàå elà,העדים זוגות שני  שהוזמו –íéðBLàøä ÅÈÅÄÀÀÀÄÈÄÄ
ìôë éîeìLz íéîlLî משלמים שגנב עליו שהעידו  העדים – ÀÇÀÄÇÀÅÆÆ

לחייבו , שזממו  כפל  àäåGLלו éîeìLz ïéîlLî íéðBøçäL ÀÈÇÂÄÀÇÀÄÇÀÅÀÈ
השור, על  שלושה לו  משלמים מכר  או  שטבח עליו  שהעידו  והעדים –

השה על  שניים dyinge).או drax` znlydl)íéðBøçà eàöîðÄÀÀÇÂÄ
ïéîîBæ,המכירה על  או הטביחה על  שהעידו העדים רק הוזמו אם – ÀÄ

ìôë éîeìLz ílLî àeä עדותם יסוד על כפל , משלם הגנב – ÀÇÅÇÀÅÆÆ
הראשונים, GLשל  éîeìLz ïéîlLî ïäåäL שנמצאו והעדים – ÀÅÀÇÀÄÇÀÅÀÈ

השה. על  שניים או השור, על  שלושה משלמים ïîזוממים ãçàÆÈÄ
íéðBøçàäíîBæ או הטביחה על  שהעידו מהעדים אחד הוזם אם – ÈÇÂÄÅ

המכירה, äiðLעל úeãò äìèaעל אחד עד אלא כאן שאין – ÈÀÈÅÀÄÈ
שהוזם  והעד  כפל; אלא משלם הגנב ואין  המכירה, על או  הטביחה

שניהם. שיוזמו  עד ממון  משלמים העדים שאין  שלושה, מתשלומי פטור
íîBæ íéðBLàøä ïî ãçà,הגניבה מעדי אחד הוזם אם –äìèa ÆÈÄÈÄÄÅÈÀÈ

úeãòä ìk הטביחה עדות אף הגניבה, עדות ובטלה שהואיל – ÈÈÅ
בטלה, äøéëîוהמכירה ïéàå äçéáè ïéà ,äáðb ïéà íàL– ÆÄÅÀÅÈÅÀÄÈÀÅÀÄÈ

כלום. משלמים אינם והעדים הוא הרי  בטלה, העדות שכל וכיון
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íéðL ét ìò áðb,שה או שור שגנב עליו  מעידים עדים שני  היו – ÈÇÇÄÀÇÄ
ãçà ãò ét ìò øëîe çáèå שטבח עליו  מעיד  בלבד אחד ועד  – ÀÈÇÈÇÇÄÅÆÈ

מכר, Bîöòאו  ét ìò Bà,מכר או  שטבח בעצמו  מודה שהוא – ÇÄÇÀ
ìôë éîeìLz ílLî,הגניבה עדי  פי  על שנתחייב כפי –Bðéàå ÀÇÅÇÀÅÆÆÀÅ

äMîçå äòaøà éîeìLz ílLîהרי אחד, עד  פי על שאם – ÀÇÅÇÀÅÇÀÈÈÇÂÄÈ
פטור. בקנס מודה הרי  עצמו, פי  על  ואם ממון ; מחייב אחד עד אין 
באה  שמשנתנו  אלא פשוט, הוא כשלעצמו  זה שדין  מבואר , בגמרא

אחד, עד מה אחד ": עד פי ל "על  דומה עצמו " פי  ש "על  להשמיע,
את  לחייב הראשון עם מצטרף הוא הרי  עד, עוד  כך  אחר  כשיבוא

לאחר עדים שני יבואו  אם עצמו, פי על אף וחמישה, ארבעה הגנב
וחמישה, ארבעה בתשלומי יתחייב מכר, או  שטבח עליו  ויעידו  הודאתו

אחר עדים שבאו  כיון  מקום מכל  פטור, בקנס שהמודה פי על שאף
וכשבאו  הגניבה, על  הודה כשלא אמורים? דברים במה חייב. הריהו  כך

זו  ובהודאתו הואיל  מכר , או שטבח הודה שגנב, עליו  והעידו  עדים
אם  לפיכך פטור, בקנס שמודה הוא שיודע בכלום, עצמו מחייב אינו

אבל חייב. הוא הרי  מכר, או שטבח והעידו  הודאתו  אחרי עדים באו
לפיכך קרן, לשלם עצמו  חייב זו  ובהודאתו הואיל שגנב, הודה אם

מכפל פטור הוא הרי  כך, אחר  עדים באו  ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).אפילו א א א א ;;;; עה עה עה עה ,,,, ((((גמראגמראגמראגמרא

úaMa çáèå áðbוכל בשבת, הטביחה משום מיתה שנתחייב – ÈÇÀÈÇÇÇÈ
וכן  מתשלומין , פטור מיתה חיוב בו  äøæשיש  äãBáòì çáèå áðbÈÇÀÈÇÇÂÈÈÈ

זרה; עבודה משום מיתה שנתחייב –åéáà úîe åéáà ìMî áðbÈÇÄÆÈÄÅÈÄ
מיורשיו, והוא –øëîe çáè Ck øçàå היתה שלא ונמצא – ÀÇÇÈÈÇÈÇ

בה; חלק לו  יש שהרי  באיסור , כולה המכירה או  áðbÈÇהטביחה
Léc÷äå שהק כגון חל , שהקדשו באופן הבהמה, את לאחר– דישו  ÀÄÀÄ

רשות, ושינוי יאוש ההקדש  עם כאן שיש  הבעלים, Ckיאוש øçàåÀÇÇÈ
øëîe çáè;הבעלים משל ולא הקדש משל מכר או  שטבח ונמצא – ÈÇÈÇ

el` lkaäòaøà éîeìLz ílLî Bðéàå ,ìôë éîeìLz ílLîÀÇÅÇÀÅÆÆÀÅÀÇÅÇÀÅÇÀÈÈ
äMîçå.וענין ענין  בכל  לעיל שבארנו מהטעם –ïBòîL éaø ÇÂÄÈÇÄÄÀ
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øîBà:íúeéøçàa áiçL íéLã÷–äMîçå äòaøà éîeìLz ílLî;íúeéøçàa áiç BðéàLå–øeèt. ¥¨¨¦¤©¨§©£¨¨§©¥©§¥©§¨¨©£¦¨§¤¥©¨§©£¨¨¨
‰BaL äànî ãçàî õeç Bøëî,úeôzL Ba Bì äúéäL Bà;Bãéa äìaðúðå èçBMä;øçBpä,øwòîäå–ílLî §¨¥¤¨¦¥¨¤¤¨§¨ª¨©¥§¦§©§¨§¨©¥§©§©¥§©¥

ìôë éîeìLz,äMîçå äòaøà éîeìLz ílLî Bðéàå.íúeLøî õeç øëîe çáèå íéìòaä úeLøa áðb,áðbL Bà ©§¥¤¤§¥§©¥©§¥©§¨¨©£¦¨¨©¦§©§¨¦§¨©¨©¥§¨¤¨©
çáèå íúeLøî õeçíúeLøa øëîe,õeç øëîe çáèå áðbL BàíúeLøî–äMîçå äòaøà éîeìLz ílLî. ¥§¨§¨©¨©¦§¨¤¨©§¨©¨©¥§¨§©¥©§¥©§¨¨©£¦¨

íúeLøa øëîe çáèå áðb ìáà–øeèt. £¨¨©§¨©¨©¦§¨¨
ÂàöBéå BëLBî äéä,íéìòaä úeLøa úîe–øeèt;Bäéaâä,úeLøî BàéöBäL Bàúîå íéìòaä–áiç.Bðúð ¨¨§§¥¥¦§©§¨¦¨¦§¦¤¦¥§©§¨¦¨¥©¨§¨

áéúëã ,øåèô íéìòá úéáî ùã÷ä áðåâä éøîàã éúéøçà àúëåãá ïðáøì ù"ø åäðéòîù àìà(á"ë úåîù)ù"ø éà÷ äìòå .ùã÷ä úéáî àìå ùéàä úéáî áðåâå
ïúåéøçàá áééçù íéùã÷áå .çáè à÷ äéøîã çáè à÷ éë íúåéøçàá áééç ìòáäã ïåéëã ,ùéàä úéáî áðåâå äéá ïðéø÷ã ,áééç ïúåéøçàá áééçù íéùã÷ øîàå
,åãôð àìù ô"òàå .õåçá ïéîåî éìòá ïèçùù åà ,íãä êôùðù àìà íéìòá íùì íéðôá íéîéîú ïèçùùë àìà äùîçå äòáøà éîåìùú ù"ø áééçî àì éîð
äèéçù øîàã ù"øì äéì ïðéòîùå .äéåàø äðéàù äèéçù àéåä ,õåçá íéîéîú ïèçù íà ìáà .äéåàø äèéçù àéåäå éîã éåãôë úåãôì ãîåòä ìë øáñ

:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .äùîçå äòáøà éîåìùú äéìò áééç åðéàå äèéçù äîù åàì äéåàø äðéàù
dddd.eay d`nn cg`n ueg exknáéúëã ,øåèô ,äèéçùá åîò íéøúðä íéøáãä ïî ,åáù èòåî øáãî õåç øåùä ìë øëîù áðâ(à"ë úåîù)åà åçáèå

:éëäá øèôî àìå ,øåéù éåä àìã ,äéðø÷ åà äéúåæéâ øéàùä íàù é÷åôàì .äçéáèá íéøúðä íéøáãä ìë øåëîéù ãò ,åøëî.xgepd:åáì ãò åéøéçðî åòøå÷
.xwrnde:ììë àéä äèéçù åàì àäã ,äèéçù äîù äéåàø äðéàù äèéçù éøîàã ïðáøì åìéôàå .øåèô ,íéðîéñ ø÷åò

eeee.`veie ekyen did:ìôëî øåèô.ediabd:íå÷î ìëá äðå÷ ääáâä éøäù .íéìòá úåùøá åìéôà.epzp:åðá ïåéãô ìù íéòìñ ùîçá ,ïäëì áðâdid

`xephxa yexit

íúeéøçàa áiçL íéLã÷ :øîBà חייבים אבדו או  נגנבו שאם – ÅÈÈÄÆÇÈÀÇÂÈÈ
קרבן , עלי  הרי שאמרו: כגון  תחתיהם, אחרים להביא ílLîÀÇÅהבעלים

äMîçå äòaøà éîeìLz אינו שמעון שרבי  מבואר , בגמרא – ÇÀÅÇÀÈÈÇÂÄÈ
כך ואחר והקדיש גנב לעיל: ששנינו  בדין  קמא תנא על  לחלוק בא

בהמה  שהגונב אחר, במקום חכמים שאמרו דין  על אלא ומכר; טבח
ארבעה  ומתשלומי  הכפל מן  פטור זה הרי  הבעלים, מבית הקדש של

שנאמר וווו):):):):וחמישה, כבכבכבכב,,,, הקדש.((((שמותשמותשמותשמות מבית ולא האיש", מבית "וגונב
הגונב  באחריותם, שחייב שקדשים וסובר , שמעון  רבי  חולק כך ועל

וחייב  שהואיל  וחמישה, ארבעה תשלומי לשלם חייב אותם והטובח
הבעלים  שמשל  האיש", מבית "וגונב בהם אנו קוראים באחריותם

íúeéøçàaטבח ; áiç BðéàLå שאין קדשים וטובח הגונב אבל  – ÀÆÅÇÈÀÇÂÈÈ
קרבן, זו הרי ואמרו : שנדבו  היינו  באחריותם, חייבים øeètÈהבעלים

מבית  ולא האיש", מבית "וגּונב שנאמר: לעיל , שבארנו  מהטעם –
רבי אין  באחריותם שחייב בקדשים שאף מבואר, בגמרא הקדש.

בפנים  תמימים כששחטם אלא וחמישה, ארבעה תשלומי  מחייב שמעון
שחיטה  היתה שחיטה שבשעת ונמצא הדם, ונשפך  הבעלים לשם

בזריקת  הוכשרו לא שהרי  חובתם, לשם עלו לא ולבעלים ראויה,
והבעלים  כשר שהקרבן  הבעלים, לשם שלא ששחטם כגון או הדם;

ל שלא שנזבחו הזבחים "כל  ששנינו: כמו  חובתם, ידי יצאו  שמן לא

בעלי ששחטם כגון  או  חובה"; לשם לבעלים עלו שלא אלא כשרים,
היה  וצריך מומין בעלי היו שהוקדשו שבשעה כלומר בחוץ, מומין

כבר כאילו להיפדות והעומד שהואיל  בחוץ, הגנב ושחטם לפדותם,
שחטם  אם אבל  עליה. וחייב ראויה, שחיטה זו  הרי לפיכך  פדוי ,

סובר שמעון ורבי באכילה, מתירתם שחיטתם אין הרי  בחוץ תמימים
בתשלומי חייב אינו הלכך  שחיטה, קרויה אינה ראויה שאינה ששחיטה

הואיל הבעלים, לשם בפנים תמימים שחטם אם וכן  וחמישה. ארבעה
וחמישה. מארבעה פטור  הוא הרי  לבעלים קרן  iaxkוחזרה dkld oi`e

.oerny

יתחייב  לא למה בגמרא: שואלים במשנתנו, ששנינו  והקדיש" "גנב בענין 
"מה  שכן מכירתה, על כמו  הבהמה את שהקדיש על  וחמישה ארבעה הגנב
בבהמה  מדובר  במשנתנו  ומשיבים: לשמים?" מכרֹו לי מה להדיוט מכר ֹו לי

gafnשהקדישה iycwl,שמם על  ונקרא בקרבן  מתכפרים והבעלים והואיל ,
הקדישה  אם ברם, וחמישה; מארבעה ופטור כמכירה, ההקדש אין  לפיכך

ziad wcalעל וחמישה ארבעה חייב הריהו המקדיש, מרשות לגמרי  שיצאה ,
מכירה. על כמו ההקדש

ה ה נ ש מ ר ו א ב

אלא  וחמישה בארבעה חייב אינו  ומכרו  שה או שור  שהגונב ללמד, באה משנתנו

ש" שיור, כל בלי  הבהמה כל  את מכר כן eאם x k n e" המשנה באה כן  כולו . משמע
הקניינים  מן  אחד בה עשה כן אם אלא הגניבה על  מתחייב הגנב שאין ללמדנו 

המיטלטלים. את בהם שקונים

Bøëî,השה את או השור  את הגנב מכר –äànî ãçàî õeç ÀÈÅÆÈÄÅÈ
BaLששייר בגמרא, ומבואר שבו ; מועט דבר  לעצמו  ששייר כלומר  – Æ

מבלי באכילה שאסורות ורגל , יד כגון בשחיטה, עמו  הניתר דבר

הדברים  כל שימכור עד ודורשים: מכרו", או "וטבחו  שנאמר  שחיטה,
אכילה  בני שאינן גיזותיו, או קרניו שייר  אם אבל  בשחיטה; הניתרים

שיור ; אינם שחיטה, היתר בכלל  úeôzLואינם Ba Bì äúéäL BàÆÈÀÈËÈ
שאין  ונמצא שגנבו , קודם בשה או בשור  שותפות לגנב שהיתה –

בבהמה; חלק לו  יש  שהרי  באיסור , כולה äìaðúðåהמכירה èçBMäÇÅÀÄÀÇÀÈ
Bãéaאו נבילה; הבהמה שנעשתה –øçBpä שהמיתה הבהמה, את – ÀÈÇÅ

בנחיריה, חד דבר דקירת ידי  והושט,øwòîäåעל  הקנה את שעקר  – ÀÇÀÇÅ
הללו  המקרים בכל  כלל; שחיטה נקראים אינם אלו ílLîÀÇÅהרי 

ìôë éîeìLz,הגניבה על  –äòaøà éîeìLz ílLî Bðéàå ÇÀÅÆÆÀÅÀÇÅÇÀÅÇÀÈÈ
äMîçå. וענין ענין בכל  שבארנו  מהטעמים –íéìòaä úeLøa áðb ÇÂÄÈÈÇÄÀÇÀÈÄ

הבעלים, ברשות שעמדה הבהמה את גנב –õeç øëîe çáèåÀÈÇÈÇ
íúeLøî מרשות המכירה או הטביחה לפני הבהמה את שהוציא – ÅÀÈ

הוא, הדין שכן  עליה, גנב ונעשה קנאה שכשהוציאה ונמצא בעליה,
אחד בגניבה שיעשה עד הגניבה, על  להתחייב גנב נעשה הגונב שאין

המיטלטלים,מן  את בהם שקונים íúeLøîהקניינים õeç áðbL BàÆÈÇÅÀÈ
כ וגנבה,– בדרך  שמצאה אלא הבעלים ברשות הבהמה היתה שלא גון

עליה, גנב ליעשות במשיכה שקנאה íúeLøaהיינו  øëîe çáèåÀÈÇÈÇÄÀÈ
שם, מכרה או  וטבחה בעליה לרשות שהביאה –çáèå áðbL BàÆÈÇÀÈÇ

íúeLøî õeç øëîe,הבעלים ברשות שלא הבהמה את שמצא – ÈÇÅÀÈ
מכרה; או וטבחה גניבה, לשם `elוקנאה lkaéîeìLz ílLîÀÇÅÇÀÅ

òaøàäMîçå ä.עליה להתחייב שקנאה לפי  –çáèå áðb ìáà ÇÀÈÈÇÂÄÈÂÈÈÇÀÈÇ
íúeLøa øëîe בבהמה קנין עשה שלא כלומר  הבעלים, של  – ÈÇÄÀÈ

בכל קונה הגבהה שהרי הגביהה, שלא היינו מכרה, או שטבחה קודם

בכלום.øeèt((((תוספותתוספותתוספותתוספות),),),),מקום נתחייב לא קנאה ולא שהואיל  – È

i y i n g m e i
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את  הגנב קונה כיצד  ללמד  מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך היא משנתנו
עליה. להתחייב הגניבה

àöBéå BëLBî äéä השה את או השור  את מושך הגנב היה – ÈÈÀÀÅ
הבעלים, מרשות השה,úîeלהוציאו  או השור  –íéìòaä úeLøa ÅÄÀÇÀÈÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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Bða úBøBëáì,BáBç ìòáì Bà,ìípç øîBL,ìàBMìå,øëN àNBðì,øëBOìå;BëLBî äéäå,íéìòaä úeLøa úîe ¦§§§©©§¥¦¨§©¥§¥¨¨§©¥§¨¨§¥¦§©§¨¦
–øeèt;Bäéaâä,íéìòaä úeLøî BàéöBäL Bà,úîå–áiç. ¨¦§¦¤¦¥§©§¨¦¨¥©¨
ÊìàøNé õøàa äwã äîäa ïéìcâî ïéà,ìàøNé õøàaL úBøaãîáe àéøeña ïéìcâî ìáà.íéìBâðøz ïéìcâî ïéà ¥§©§¦§¥¨©¨§¤¤¦§¨¥£¨§©§¦§§¨§¦§¨¤§¤¤¦§¨¥¥§©§¦©§§¦

íéìLeøéa,íéLãwä éðtî;ìàøNé õøàa íéðäk àGå,úBøähä éðtî.íB÷î ìëa íéøéæç ïéìcâî ïéà.ìcâé àG ¦¨©¦¦§¥©¢¨¦§Ÿ£¦§¤¤¦§¨¥¦§¥©§¨¥§©§¦£¦¦§¨¨§©¥
áìkä úà íãà,ìLa øeL÷ äéä ïk íà àlàúìL.íéðBiì íéaLð ïéñøBt ïéà,áeMiä ïî ÷Bçø äéä ïk íà àlà ¨¨¤©¤¤¤¨¦¥¨¨¨§©§¤¤¥§¦¦§¦©¦¤¨¦¥¨¨¨¦©¦

GLñéø íéL. §¦¦
È  È Ó ˘ ˜ ¯ Ù

‡Bøáça ìáBçä,íéøác äMîç íeMî åéìò áiç:÷æða,øòöa,éetøa,úLááe úáLa.ãöék ÷æða?úà ànñ ©¥©£¥©¨¨¨¦£¦¨§¨¦§¤¤§©©§¦§¤¤§Ÿ¤§¤¤¥©¦¥¤

.ekyen:íéìòá úåùøá úîå .øîåùä åà áåç ìòá åà ïäëä.xeht:íåìëî áðâä
ffff.l`xyi ux`a dwc dnda oilcbn oi`:íéòøæä úà ïéãéñôîù ,ìàøùé õøà áåùé íåùî.`ixeqa oilcbn la`,ùåáéë äéîù åàìã .ãåã ùáëù úåöøà

:äðîìùé íéøçà úåãù åãéñôé íàå .áåùéì äá ïðéùééç àìå.miycw iptn milyexia milebpxz oilcbn oi`,äôùàá ø÷ðì íéìåâðøú êøãå .íù ïéìëåàù
âé àìå :íéùã÷ä úà åàîèéå õøùä ïî [äøåòùë] íöò åàéáé àîùå:ìàøùé õøà ìëá íéìåâðøú íéðäë åìã.zexdhd iptníéëéøöå äîåøú íéìëåà íéðäëäù

:äøäèá äøîùì.mixifg.íéðôáù åìàì íéãéîú íäì íéìòî õåçáù åìà åéäù íåé ìëá íéìéâø åéä äæ ìò äæ éàðåîùç éëìî åøöùë ,àøîâá àîòè ùøôî
åøîà äòù äúåàá .äñøô úåàî òáøà ìò äñøô úåàî òáøà ìàøùé õøà äòæòãæðå äîåçá åéðøôö õòð äîåç éöçì òéâäù ïåéë ,øéæç íäì åìòä ãçà íåé

:íéøéæç ìãâîä øåøà.alkd z`:åúàøéî äùà úìôîå çáðîå êùåðù éðôî.miayp:áåùéä éðá éðåé íäá åãëìé àìù .íéçô.qix miyly:ïéìéî äòáøà
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להוציאו , שהספיק קודם –øeètקנאֹו לא שעדיין לפי הגנב, – È
המפרשים  רוב הבעלים. ברשות קונה משיכה שאין  עליו , להתחייב

הרמב"ם כותב וכן הכפל , מן  פטור טז טז טז טז ):):):):מבארים: ב ב ב ב ,,,, גניבה גניבה גניבה גניבה  "הגונב ((((הל הל הל הל ''''
ברשותם, היא עדיין והגניבה הואיל הבעלים, ltkdברשות on xeht."

כותב: טוב" יום "תוספות בעל  le`ברם, aiigzp oxwa eli`y rnyn"
"dnl izrci(((( מהרשמהרשמהרשמהרש""""ל ל ל ל והגהותוהגהותוהגהותוהגהות רש רש רש רש """"יייי הגנב Bäéaâä.((((ועייןועייןועייןועיין הגביה – ÄÀÄ

הבעלים, מרשות הוציאֹו לא שעדיין פי על אף השה, את או השור את
מקום, בכל קונה הגבהה íéìòaäשכן úeLøî BàéöBäL Bà– ÆÄÅÀÇÀÈÄ

במשיכה, השה,úîåוקנאו  או  השור  –áiç.כפל לשלם –Bðúð ÈÅÇÈÀÈ
שקנאו, קודם הבעלים, ברשות הגנב, –Bða úBøBëáì בפדיון לכהן  – ÄÀÀ

סלעים, חמישה במקום הבכור, BáBç,בנו  ìòáì Bà שנתנו או ÀÇÇ
ìàBMìå ,ípç øîBLì או לשואל , או  –øëN àNBðìלשומר – ÀÅÄÈÀÇÅÀÅÈÈ

לשוכר,øëBOìåשכר, או –BëLBî äéäå החוב בעל או הכהן  – ÀÇÅÀÈÈÀ
השומר, øeètאו  ,íéìòaä úeLøa úîe שלא מכלום, הגנב – ÅÄÀÇÀÈÄÈ

שלוחיו . ולא הוא לא או Bäéaâäקנאוהו החוב בעל  או הכהן  – ÄÀÄ
הבעלים, ברשות אפילו íéìòaäהשומר, úeLøî BàéöBäL BàÆÄÅÀÇÀÈÄ

במשיכה, שקנאו  –úîå, כך אחר  –áiç שלוחיו קנין ידי על  הגנב – ÈÅÇÈ
הגנב ((((רש רש רש רש """"יייי)))) כאן  מקום מכל עבירה, לדבר  שליח שאין  פי  על  ואף ;

שהוא  סבורים והיו  גנוב, הוא שהדבר  ידעו, לא ששלוחיו  לפי חייב,

עבירה  לדבר שליח יש  היא, שעבירה ידע לא שהשליח זה ובכגון  שלו,
השומר((((תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).). או החוב בעל  או הכהן כשידע משנתנו , מפרשים ויש 

עדיין  קנה לא והגנב שהואיל  להשמיענו, המשנה ובאה גנוב, שהדבר 
ל לשומר , או חובו לבעל  או  לכהן ונתנה הגניבה, הם את אם פיכך 

חייבים, הם הרי  הבעלים, מרשות הוציאוהו  או הגנוב הדבר  את הגביהו 
אינם  שבסיפא והחיוב שהפטור כלומר הגניבה; מעשה עשו שהם לפי

היינו  הגניבה, את להם נתן  שהגנב אלה על אלא הגנב על  מוסבים
פטור הגנב מן  שהגונב פי  על  ואף השומר . או  החוב בעל  או  הכהן 

את  עדיין  קנה לא שהגנב שכיון  חייבים, אלו  מקום מכל  הכפל , מן
הבעלים מרשות כגונבים הם הרי  טז טז טז טז ;;;;הגניבה, בבבב,,,, גניבהגניבהגניבהגניבה,,,, הלהלהלהל'''' ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם 

""""תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין אחרתאחרתאחרתאחרת;;;; בדרך בדרך בדרך בדרך  שמפרששמפרששמפרששמפרש שםשםשםשם,,,, הראב הראב הראב הראב """"דדדד השגות השגות השגות השגות  ועייןועייןועייןועיין משנה משנה משנה משנה ;;;; מגידמגידמגידמגיד

טובטובטובטוב").").")."). יוםיוםיוםיום

ז ה נ ש מ ר ו א ב

äwã äîäa ïéìcâî ïéà,ועזים כבשים היינו –ìàøNé õøàa ÅÀÇÀÄÀÅÈÇÈÀÆÆÄÀÈÅ
הזרעים, את מפסידה דקה שבהמה הארץ, יישוב משום –ìáàÂÈ

àéøeña ïéìcâî שם יפסידו ואם ליישובה, כך  כל חוששים שאין – ÀÇÀÄÀÀÈ
הנזק; את ישלמו בעליהם אחרים, ארם ixeq`שדות ארצות היינו 

הארץ כקדושת נתקדשה ולא המלך, דוד xe`alשכבש epzncwd oiir)
,(`i ,e i`nc dpyndìàøNé õøàaL úBøaãîáe הם שמרוחקים – ÀÄÀÈÆÀÆÆÄÀÈÅ

וכרמים. éðtîמשדות ,íéìLeøéa íéìBâðøz ïéìcâî ïéàÅÀÇÀÄÇÀÀÄÄÈÇÄÄÀÅ
íéLãwä שמא וחוששים באשפה לנקר התרנגולים שדרך לפי – ÇÃÈÄ

בירושלים; הנאכלים הקרבנות את ויטמאו  משרץ כעדשה àGåÀיביאו 
ìàøNé õøàa íéðäk ארץ בכל תרנגולים כהנים יגדלו ולא – ÙÂÄÀÆÆÄÀÈÅ

úBøähäישראל , éðtî וצריכים תרומה, אוכלים שהכוהנים לפי – ÄÀÅÇÀÈ
התרנגולים. יטמאוה שמא וחוששים בטהרה, ïéìcâîלשמרה ïéàÅÀÇÀÄ

íB÷î ìëa íéøéæç,ברייתא מובאת בגמרא לארץ. בחוץ לא אף – ÂÄÄÀÈÈ
זה  חשמונאי  בית מלכי שכשצרו  שהיה, מעשה משום חכמים שגזרו 

בקופה דינרים להם משלשלים ויום יום בכל היו זה, miptayעל  mze`)
,(uegay mze`l dtewa dkyld znexzn mixpic dnegd lrn micixen eid

תמידים להם מעלים miptayוהיו  mze`l milrn eid uegay mze`)
.(cinzd zepaxwl miyak ארץ ונזדעזעה חזיר... להם העלו  אחד יום

אמרו: שעה באותה פרסה. מאות ארבע על  פרסה מאות ארבע ישראל
חזירים. שיגדל  אדם áìkäארור  úà íãà ìcâé àG כלב היינו  – ÀÇÅÈÈÆÇÆÆ

לנשוך הרגיל טוב טוב טוב טוב "),"),"),"),רע יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות ואשה ((((עייןעייןעייןעיין מצוי , שהיזקו  מפני 
מיראתו, להפיל úìLìLaעלולה øeL÷ äéä ïk íà àlà– ÆÈÄÅÈÈÈÀÇÀÆÆ

לספר, הסמוכה בעיר  לגדל מותר  ברם, ממנו. מתייראים אין  זה שבכגון 

בלילה ומתירו  ביום íéðBiì(ziixa`).וקושרו íéaLð ïéñøBt ïéàÅÀÄÄÀÄÇÄ
שיש יונים יצודו  שמא גזל , חשש משום יונים, בהן  לצוד מצודות –

בעלים, GLלהם áeMiä ïî ÷Bçø äéä ïk íà àlàñéø íéL ÆÈÄÅÈÈÈÄÇÄÀÄÄ
בערך ). ק"מ 4) מילין כארבעה שהם –

i y y m e i

א ה נ ש מ ר ו א ב

Bøáça ìáBçä,ופצעו חברו את שהכה מי –íeMî åéìò áiç ÇÅÇÂÅÇÈÈÈÄ
íéøác äMîç: לו שגרם –÷æða דמיו והפחית שהזיקֹו משום – ÂÄÈÀÈÄÀÆÆ

שנאמר החבלה, כדכדכדכד):):):):מחמת כאכאכאכא,,,, חכמים ((((שמותשמותשמותשמות ופירשו  עין ", תחת "עין 
פ  עינו ;(על דמי  לו  נותן  חברו עין  את סימא הקבלה): –øòöaי ÀÇÇ

שנאמר  צער , לו  שגרם כה כה כה כה ):):):):משום שם שם שם שם ,,,, והרי((((שם שם שם שם  פצע", תחת "פצע
אפילו  הצער  על  לחייב הכתוב בא חכמים: ודרשוהו  מיותר, מקרא זה

לו  שמשלם פי  על אף ידו, קיטע אם כגון נזק; בעד  שמשלם במקום
בסם  לחתכה היה יכול  שהרי הצער, מן אותו  פוטרים אין  ידו, דמי

וציערו ; בברזל  חתכה וזה כך , כל מצטער  משום éetøaשאינו – ÀÄ
הריפוי , מחמת úáLaהוצאות ממלאכתו  ובטל  שיושב משום – ÀÆÆ

izdw - zex`ean zeipyn

a dpyn ipiny wxt `nw `aa zkqn

Bðéò,Bãé úà òè÷,Bìâø úà øaL–÷eMa økîð ãáò àeä elàk BúBà ïéàBø,änëå äôé äéä änk ïéîLå ¥¨©¤¨¦¥¤©§¦§¦¤¤¦§¨©§¨¦©¨¨¨¨¤§©¨
äôé àeä.øòö?øîñna Bà ãeôMa Bàåk,Bðøtö ìò elôàå,äøeaç äNBò BðéàL íB÷î–íãà änk ïéãîBà ¨¤©©§¨©§©©§¥©£¦©¦¨§§¤¥¤©¨§¦©¨¨¨

äæá àöBik,Ck øòèöî úBéäì ìBhì äöBø.éetø?eäkä–Búàtøì áiç;íéçîö Ba eìò,äknä úîçî íà ©¥¨¤¤¦¦§¦§¨¥¨¦¦¨©¨§©Ÿ¨§¨¦¦¥£©©©¨
–áiç;äknä úîçî àHL–øeèt.äøzñðå äúéç,äúéçäøzñðå–Búàtøì áiç;dkøö ìk äúéç–Bðéà ©¨¤¥£©©©¨¨¨§¨§¦§§¨¨§¨§¦§§¨©¨§©Ÿ¨§¨¨¨§¨¥

Búàtøì áiç.úáL?ïéàeM÷ øîBL àeä elàk BúBà ïéàBø,Bìâø éîãe Bãé éîc Bì ïúð øákL.úLa?éôì ìkä ©¨§©Ÿ¤¤¦§¦¥¦¦¤§¨¨©§¥¨§¥©§Ÿ¤©Ÿ§¦
Liaúnäå Liáîä.íøòä úà Liáîä,ïLiä úà Liáîäå àîeqä úà Liáîä–áiç;LiaL ïLéå–øeèt. ©§©¥§©¦§©¥©§©¥¤¤¨Ÿ©§©¥¤©¨§©§©¥¤©¨¥©¨§¨¥¤¦¥¨

âbä ïî ìôð,Liáe ÷éfäå–úLaä ìò øeèôe ÷æpä ìò áiç,øîàpL(àé ,äë íéøáã):ä÷éæçäå dãé äçìLå" ¨©¦©©§¦¦¦¥©¨©©¤¤¨©©Ÿ¤¤¤¡©§¨§¨¨¨§¤¡¦¨
"åéLáîa;áiç Bðéàïekúî àäiL ãò úLaä ìò. ¦§ª¨¥©¨©©Ÿ¤©¤§¥¦§©¥

·øBMaî íãàa øîç äæ:÷æð ílLî íãàäL,øòö,éetø,úLáe úáL,úBãìå éîc ílLîe;ílLî Bðéà øBLå ¤Ÿ¤¨¨¨¦©¤¨¨¨§©¥¤¤©©¦¤¤Ÿ¤§©¥§¥§¨§¥§©¥

g`̀̀̀.dti `ed dnke .laegd:äæ ïåîî åãéñôä å÷éæäù äæå ,éøáò ãáòá åîöò øëåî äéä êéøö äéä íàù.dfa `veikåøòö áø ,âðåòî àåäù äî éôì
:åáàëå.oignv:úåðáì úåòåáòáà.zayúøçà äëàìîì éåàø ïéà éøäù ,íåé ìë ìù åúåøéëù ïúåðå ïéàåùé÷ øîåù àåä åìéàë åúåà ïéàåø éìåçä éîé ìë

:ïäéîã åì ïúð øáë àåäå åìâøå åãé òè÷ð éøäù ,éìåç àìá åìéôà.yiiand itl lkd:äáåøî åúùá ùééáù ì÷ íãà.yiiaznde.äáåøî åúùá åúåáéùç éôì
áéúëã ,÷æð .é÷ôð àø÷î íéøáã äùîç åäìåëå(à"ë úåîù)áéúëã ùîî ïéò øîåì ïéàå ,ïéò úçú ïéò(ä"ì øáãîá)çöåø ùôðì ,çöåø ùôðì øôåë åç÷ú àìå

.ïéò úçú ïéò åðééäå ,åðéò éîã åì ïúåð åøáç ïéò úà àîéñ íàù ,íéøáà éùàøì øôåë ç÷åì äúà ìáà øôåë ç÷åì äúà éàòöô úçú òöôî ïì à÷ôð ,øòö
(à"ë úåîù)äæå íñá äëúçì åéìò äéä íéøîåà àìà ,äëúçì åéìò ùéå åãé äð÷ éøä àîéú àìã .÷æð íå÷îá åìéôàå øòöä ìò áééçì àåä àøéúé àø÷ã ,

àôøé àôøå ïúé åúáù ÷ø ,úáùå éåôéø .øòöä úà íìùî êëéôì ,åøòöå ìæøáá äëúç(íù)åîöòá äìåçä òùô íà ìáà .äëî úîçî àá éìåçäùë à÷åãå .
áéúëã ,úùåá .àúåòéùô úîçî ïéëéøöù éåôéøå úáùá áééç ÷éæîä ïéà áåù ,àôåøä éøáã ìò øáòå(ä"ë íéøáã)ïéàù äøåú ïéãå .ïåîî ,äôë úà äúåö÷å

áéúëã ,ìàøùé õøàá íéëåîñä íéðééã àìà íìåòáù ïéã íåùá ïåãì íéìåëé(á"ë úåîù)íéðééã àìà íéäìà íéàø÷ð ïéàå ,íäéðù øáã àåáé íéäìàä ãò
ìàøùé õøà ìù ïéã úéá ìù íéçåìù íä åìéàë õøàì äöåçá íäá ïéðã úåøéôëå úåàãåäå úåàð÷äå øëîîå ç÷îå úåàåìäáù àìà .ìàøùé õøàá íéëåîñä
ä÷éæäù äîäá ìáà .äîäáá íãà ÷éæäù åà ,íéãòåî íäù ìâøå ïùá ä÷éæäù äîäá ïëå ,ñéë ïåøñç åá ùéå éåöîä øáãá ãáìá äæå .ïðéãáò÷ åäééúåçéìùå
äøùô êøã ïúéù åà ìàøùé õøàì åðéã ìòá íò äìòéù ãò ÷éæîä úà åà ìáåçä úà ïéãðî àìà ,ììë õøàì õåçá åúåà ïéðã ïéà ,íãàá íãà åà ,íãà
,õøàì äöåç éðééã ïúåà ïéáåâ ïéà ,àãåîìú äìåëáå äøåúá úåáåúëä úåñð÷ä ìëá ïéãä ïëå .åéìò íé÷ñåô ïéà áåö÷ øáã ìáà ,ïééãä éðéòá äàøðù äîì áåø÷

:åðøàéáù åîë ïäá áééçúðù éî ïéãðîù àìà

`xephxa yexit

שנאמר  כמו  יט יט יט יט ):):):):החולי , כאכאכאכא,,,, ירפא",((((שמות שמות שמות שמות  ורפא יתן ááeúL"שבתו ÀÙÆ
שנאמר  לו, שגרם הבושה משום יאיאיאיא----יביביביב):):):):– כהכהכהכה,,,, ידה ((((דבריםדבריםדבריםדברים "ושלחה

לתשלום  הכתוב שכוונת ופירשו, כפה", את וקצותה במבושיו. והחזיקה
בושת. ãöékדמי  ÷æða?הנזק דמי אומדים כיצד כלומר –ànñ ÀÆÆÅÇÄÅ
,Bðéò úà או,Bãé úà òè÷ אוBúBà ïéàBø ,Bìâø úà øaL ÆÅÈÇÆÈÄÅÆÇÀÄ

äôé äéä änk ïéîLå ,÷eMa økîð ãáò àeä elàk כמה – ÀÄÆÆÄÀÈÇÀÈÄÇÈÈÈÈÆ
החבלה, לפני  שווה äôéהיה àeä änëå, עכשיו שווה הוא וכמה – ÀÇÈÈÆ

נזק. כדמי החובל משלם ההפרש ואת שנחבל , כיצדøòöלאחר  – ÇÇ
כוויה,Bàåkמעריכים? בו  עשה –øîñna Bà ãeôMa, מלובן – ÀÈÇÀÇÇÀÅ

äøeaç äNBò BðéàL íB÷î ,Bðøtö ìò elôàå נזק בו ואין – ÇÂÄÇÄÈÀÀÆÅÆÇÈ
בלבד , צער äæáאלא àöBik íãà änk ïéãîBà אפיו לפי – ÀÄÇÈÈÈÇÅÈÆ

Ckובריאותו , øòèöî úBéäì ìBhì äöBøלפי) מפרשים יש – ÆÄÄÀÄÀÈÅÈ
שיש מצטער , להיות ליטול  רוצה כמה כאן הכוונה שאין הגמרא),
שיטלו  רוצה היה כמה היא הכוונה אלא הון, כל  בעד בכך  ירצה ולא

המלכות מטעם כזה לצער נתחייב אם כך, להצטער שלא ((((הראהראהראהרא""""ש ש ש ש ;;;;ממנו 

ישראלישראלישראלישראל").").")."). אבל""""תפארתתפארתתפארתתפארת נזק, במקום שלא צער  דוגמת נקטה משנתנו 
לעיל . שבארנו  כמו נזק, במקום אף צערו שמשלם הדין –éetøהוא Ä

Búàtøìכיצד ? áiç ,eäkä הרופא שכר  היינו  הריפוי , דמי  לשלם – ÄÈÇÈÀÇÙ
התרופות. íéçîöודמי  Ba eìò,אבעבועות –äknä úîçî íà ÈÀÈÄÄÅÂÇÇÇÈ

האבעבועות, עלו  –áiç,בריפויים –øeèt ,äknä úîçî àHL ÇÈÆÅÂÇÇÇÈÈ
ריפויים. דמי מלשלם –äúéç,המכה נתרפאה –äøzñðå מלשון – ÈÀÈÀÄÀÀÈ

שהיתה, לכמות המכה שחזרה כלומר aeyeäøzñðå"סתירה", äúéçÈÀÈÀÄÀÀÈ
פעמים, כמה –Búàtøì áiçלפי הריפוי, דמי בתשלום להמשיך – ÇÈÀÇÙ
עדיין  לגמרי.שהמכה נתרפאה dkøöלא ìk äúéç נתרפאה – ÈÀÈÈÈÀÈ

חזרה, כך ואחר  Búàtøìלגמרי, áiç Bðéà שלא אומרים, שאנו – ÅÇÈÀÇÙ
אחרת. מסיבה אלא החבלה מחמת המכה כיצדúáLחזרה – ÆÆ

÷ïéàeMמעריכים? øîBL àeä elàk BúBà ïéàBø שהיא – ÄÀÄÅÄÄ
שהוא  ועכשיו  לה, ראוי  רגלו או ידו שנקטעה מי שאף קלה, מלאכה
כשומר יום כל  שכירותו דמי  לו משלם הלכך  לעשותה, יכול אינו חולה

Bìâøקישואים, éîãe Bãé éîc Bì ïúð øákL משלם אינו  ולכן – ÆÀÈÈÇÀÅÈÀÅÇÀ
כבר כלול זה הפסד  שהרי מלאכתו , מביטול  מפסיד שהוא מה כל לו 

לפי משערים אומנות, לו  שאין באדם ודווקא לו. שנתן  הנזק בתשלום
באומנותו  לעסוק היה שיכול אומנות, בעל  באדם אבל  קישואים, שומר 

ביטולו  ידי על הפסדו כשיעור שבתו  דמי משערים חוליו , אילולא
חוליו מחמת משלם?aúL((((תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).).ממלאכתו  הוא כיצד  –ìkä ÙÆÇÙ

Liaúnäå Liáîä éôìלפי הבושת דמי את מעריך דין בית – ÀÄÇÀÇÅÀÇÄÀÇÅ
מבייש שהוא הבושת קל, אדם החובל  שאם והמתבייש, המבייש 

יותר, חשוב שהנחבל וכל  חשוב, אדם שמבייש  הבושת מן מרובה
מרובה f).בושתו ,b zeaezk dpynl epxe`a oiir)íøòä úà LiáîäÇÀÇÅÆÆÈÙ

ערום  ונראה בגדיו  את והגביהה הרוח שנשבה כגון  מבואר , בגמרא –
יותר וגילהו זה ובא רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ):):):):קצת באדם ((((רשרשרשרש""""יייי;;;; שרקק מפרשים, ויש

כמו  ערום כשהוא ובסטירה ברקיקה הוא שמתבייש סטרו , או  ערום
לבוש àîeqä((((תוספותתוספותתוספותתוספות),),),),כשהוא úà Liáîä שאינו פי על שאף – ÇÀÇÅÆÇÈ

מקום  מכל בושתו, את בה,רואה מרגיש ïLiäהוא úà LiáîäåÀÇÀÇÅÆÇÈÅ
כשהקיץ, אלא בבושתו  הרגיש  שלא פי על  אף –áiçדמי לשלם – ÇÈ

LiaLבושת. ïLéå,שינה מתוך  –øeèt שאין בושת. מדמי  – ÀÈÅÆÄÅÈ
בכוונה. אלא Liáeבושת ÷éfäå ,âbä ïî ìôð בשעת אדם – ÈÇÄÇÇÀÄÄÄÅ

æpä÷נפילתו, ìò áiç שאדם להזיק, נתכוון שלא פי על אף – ÇÈÇÇÆÆ
לעולם, aäמועד  ìò øeèôeúL,מצויה ברוח נפל  אפילו –:øîàpL ÈÇÇÙÆÆÆÁÇ

"åéLáîa ä÷éæçäå dãé äçìLå"המבייש לכל  למדים ומכאן – ÀÈÀÈÈÈÀÆÁÄÈÄÀËÈ
שכתוב: וממה לעיל , שהבאנו  כמו  בושת, דמי לשלם שחייב חברו את

"dci dglye":חכמים aäמדייקים ìò áiç BðéààäiL ãò úL ÅÇÈÇÇÙÆÇÆÀÅ
ïekúî נתכוון שלא פי  על אף להזיק, נתכוון אם ברם, לבייש. – ÄÀÇÅ

הבושת. על  חייב הריהו  לבייש,

ב ה נ ש מ ר ו א ב

øBMaî íãàa øîç äæ שאינה חומרה המזיק באדם יש  זה בדבר – ÆÙÆÈÈÈÄÇ
המזיק: áeבשור  úáL ,éetø ,øòö ,÷æð ílLî íãàäLúL ÆÈÈÈÀÇÅÆÆÇÇÄÆÆÙÆ
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Bða úBøBëáì,BáBç ìòáì Bà,ìípç øîBL,ìàBMìå,øëN àNBðì,øëBOìå;BëLBî äéäå,íéìòaä úeLøa úîe ¦§§§©©§¥¦¨§©¥§¥¨¨§©¥§¨¨§¥¦§©§¨¦
–øeèt;Bäéaâä,íéìòaä úeLøî BàéöBäL Bà,úîå–áiç. ¨¦§¦¤¦¥§©§¨¦¨¥©¨
ÊìàøNé õøàa äwã äîäa ïéìcâî ïéà,ìàøNé õøàaL úBøaãîáe àéøeña ïéìcâî ìáà.íéìBâðøz ïéìcâî ïéà ¥§©§¦§¥¨©¨§¤¤¦§¨¥£¨§©§¦§§¨§¦§¨¤§¤¤¦§¨¥¥§©§¦©§§¦

íéìLeøéa,íéLãwä éðtî;ìàøNé õøàa íéðäk àGå,úBøähä éðtî.íB÷î ìëa íéøéæç ïéìcâî ïéà.ìcâé àG ¦¨©¦¦§¥©¢¨¦§Ÿ£¦§¤¤¦§¨¥¦§¥©§¨¥§©§¦£¦¦§¨¨§©¥
áìkä úà íãà,ìLa øeL÷ äéä ïk íà àlàúìL.íéðBiì íéaLð ïéñøBt ïéà,áeMiä ïî ÷Bçø äéä ïk íà àlà ¨¨¤©¤¤¤¨¦¥¨¨¨§©§¤¤¥§¦¦§¦©¦¤¨¦¥¨¨¨¦©¦

GLñéø íéL. §¦¦
È  È Ó ˘ ˜ ¯ Ù

‡Bøáça ìáBçä,íéøác äMîç íeMî åéìò áiç:÷æða,øòöa,éetøa,úLááe úáLa.ãöék ÷æða?úà ànñ ©¥©£¥©¨¨¨¦£¦¨§¨¦§¤¤§©©§¦§¤¤§Ÿ¤§¤¤¥©¦¥¤

.ekyen:íéìòá úåùøá úîå .øîåùä åà áåç ìòá åà ïäëä.xeht:íåìëî áðâä
ffff.l`xyi ux`a dwc dnda oilcbn oi`:íéòøæä úà ïéãéñôîù ,ìàøùé õøà áåùé íåùî.`ixeqa oilcbn la`,ùåáéë äéîù åàìã .ãåã ùáëù úåöøà

:äðîìùé íéøçà úåãù åãéñôé íàå .áåùéì äá ïðéùééç àìå.miycw iptn milyexia milebpxz oilcbn oi`,äôùàá ø÷ðì íéìåâðøú êøãå .íù ïéìëåàù
âé àìå :íéùã÷ä úà åàîèéå õøùä ïî [äøåòùë] íöò åàéáé àîùå:ìàøùé õøà ìëá íéìåâðøú íéðäë åìã.zexdhd iptníéëéøöå äîåøú íéìëåà íéðäëäù

:äøäèá äøîùì.mixifg.íéðôáù åìàì íéãéîú íäì íéìòî õåçáù åìà åéäù íåé ìëá íéìéâø åéä äæ ìò äæ éàðåîùç éëìî åøöùë ,àøîâá àîòè ùøôî
åøîà äòù äúåàá .äñøô úåàî òáøà ìò äñøô úåàî òáøà ìàøùé õøà äòæòãæðå äîåçá åéðøôö õòð äîåç éöçì òéâäù ïåéë ,øéæç íäì åìòä ãçà íåé

:íéøéæç ìãâîä øåøà.alkd z`:åúàøéî äùà úìôîå çáðîå êùåðù éðôî.miayp:áåùéä éðá éðåé íäá åãëìé àìù .íéçô.qix miyly:ïéìéî äòáøà

`xephxa yexit

להוציאו , שהספיק קודם –øeètקנאֹו לא שעדיין לפי הגנב, – È
המפרשים  רוב הבעלים. ברשות קונה משיכה שאין  עליו , להתחייב

הרמב"ם כותב וכן הכפל , מן  פטור טז טז טז טז ):):):):מבארים: ב ב ב ב ,,,, גניבה גניבה גניבה גניבה  "הגונב ((((הל הל הל הל ''''
ברשותם, היא עדיין והגניבה הואיל הבעלים, ltkdברשות on xeht."

כותב: טוב" יום "תוספות בעל  le`ברם, aiigzp oxwa eli`y rnyn"
"dnl izrci(((( מהרשמהרשמהרשמהרש""""ל ל ל ל והגהותוהגהותוהגהותוהגהות רש רש רש רש """"יייי הגנב Bäéaâä.((((ועייןועייןועייןועיין הגביה – ÄÀÄ

הבעלים, מרשות הוציאֹו לא שעדיין פי על אף השה, את או השור את
מקום, בכל קונה הגבהה íéìòaäשכן úeLøî BàéöBäL Bà– ÆÄÅÀÇÀÈÄ

במשיכה, השה,úîåוקנאו  או  השור  –áiç.כפל לשלם –Bðúð ÈÅÇÈÀÈ
שקנאו, קודם הבעלים, ברשות הגנב, –Bða úBøBëáì בפדיון לכהן  – ÄÀÀ

סלעים, חמישה במקום הבכור, BáBç,בנו  ìòáì Bà שנתנו או ÀÇÇ
ìàBMìå ,ípç øîBLì או לשואל , או  –øëN àNBðìלשומר – ÀÅÄÈÀÇÅÀÅÈÈ

לשוכר,øëBOìåשכר, או –BëLBî äéäå החוב בעל או הכהן  – ÀÇÅÀÈÈÀ
השומר, øeètאו  ,íéìòaä úeLøa úîe שלא מכלום, הגנב – ÅÄÀÇÀÈÄÈ

שלוחיו . ולא הוא לא או Bäéaâäקנאוהו החוב בעל  או הכהן  – ÄÀÄ
הבעלים, ברשות אפילו íéìòaäהשומר, úeLøî BàéöBäL BàÆÄÅÀÇÀÈÄ

במשיכה, שקנאו  –úîå, כך אחר  –áiç שלוחיו קנין ידי על  הגנב – ÈÅÇÈ
הגנב ((((רש רש רש רש """"יייי)))) כאן  מקום מכל עבירה, לדבר  שליח שאין  פי  על  ואף ;

שהוא  סבורים והיו  גנוב, הוא שהדבר  ידעו, לא ששלוחיו  לפי חייב,

עבירה  לדבר שליח יש  היא, שעבירה ידע לא שהשליח זה ובכגון  שלו,
השומר((((תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).). או החוב בעל  או הכהן כשידע משנתנו , מפרשים ויש 

עדיין  קנה לא והגנב שהואיל  להשמיענו, המשנה ובאה גנוב, שהדבר 
ל לשומר , או חובו לבעל  או  לכהן ונתנה הגניבה, הם את אם פיכך 

חייבים, הם הרי  הבעלים, מרשות הוציאוהו  או הגנוב הדבר  את הגביהו 
אינם  שבסיפא והחיוב שהפטור כלומר הגניבה; מעשה עשו שהם לפי

היינו  הגניבה, את להם נתן  שהגנב אלה על אלא הגנב על  מוסבים
פטור הגנב מן  שהגונב פי  על  ואף השומר . או  החוב בעל  או  הכהן 

את  עדיין  קנה לא שהגנב שכיון  חייבים, אלו  מקום מכל  הכפל , מן
הבעלים מרשות כגונבים הם הרי  טז טז טז טז ;;;;הגניבה, בבבב,,,, גניבהגניבהגניבהגניבה,,,, הלהלהלהל'''' ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם 

""""תוספות תוספות תוספות תוספות  ועייןועייןועייןועיין אחרתאחרתאחרתאחרת;;;; בדרך בדרך בדרך בדרך  שמפרששמפרששמפרששמפרש שםשםשםשם,,,, הראב הראב הראב הראב """"דדדד השגות השגות השגות השגות  ועייןועייןועייןועיין משנה משנה משנה משנה ;;;; מגידמגידמגידמגיד

טובטובטובטוב").").")."). יוםיוםיוםיום

ז ה נ ש מ ר ו א ב

äwã äîäa ïéìcâî ïéà,ועזים כבשים היינו –ìàøNé õøàa ÅÀÇÀÄÀÅÈÇÈÀÆÆÄÀÈÅ
הזרעים, את מפסידה דקה שבהמה הארץ, יישוב משום –ìáàÂÈ

àéøeña ïéìcâî שם יפסידו ואם ליישובה, כך  כל חוששים שאין – ÀÇÀÄÀÀÈ
הנזק; את ישלמו בעליהם אחרים, ארם ixeq`שדות ארצות היינו 

הארץ כקדושת נתקדשה ולא המלך, דוד xe`alשכבש epzncwd oiir)
,(`i ,e i`nc dpyndìàøNé õøàaL úBøaãîáe הם שמרוחקים – ÀÄÀÈÆÀÆÆÄÀÈÅ

וכרמים. éðtîמשדות ,íéìLeøéa íéìBâðøz ïéìcâî ïéàÅÀÇÀÄÇÀÀÄÄÈÇÄÄÀÅ
íéLãwä שמא וחוששים באשפה לנקר התרנגולים שדרך לפי – ÇÃÈÄ

בירושלים; הנאכלים הקרבנות את ויטמאו  משרץ כעדשה àGåÀיביאו 
ìàøNé õøàa íéðäk ארץ בכל תרנגולים כהנים יגדלו ולא – ÙÂÄÀÆÆÄÀÈÅ

úBøähäישראל , éðtî וצריכים תרומה, אוכלים שהכוהנים לפי – ÄÀÅÇÀÈ
התרנגולים. יטמאוה שמא וחוששים בטהרה, ïéìcâîלשמרה ïéàÅÀÇÀÄ

íB÷î ìëa íéøéæç,ברייתא מובאת בגמרא לארץ. בחוץ לא אף – ÂÄÄÀÈÈ
זה  חשמונאי  בית מלכי שכשצרו  שהיה, מעשה משום חכמים שגזרו 

בקופה דינרים להם משלשלים ויום יום בכל היו זה, miptayעל  mze`)
,(uegay mze`l dtewa dkyld znexzn mixpic dnegd lrn micixen eid

תמידים להם מעלים miptayוהיו  mze`l milrn eid uegay mze`)
.(cinzd zepaxwl miyak ארץ ונזדעזעה חזיר... להם העלו  אחד יום

אמרו: שעה באותה פרסה. מאות ארבע על  פרסה מאות ארבע ישראל
חזירים. שיגדל  אדם áìkäארור  úà íãà ìcâé àG כלב היינו  – ÀÇÅÈÈÆÇÆÆ

לנשוך הרגיל טוב טוב טוב טוב "),"),"),"),רע יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות ואשה ((((עייןעייןעייןעיין מצוי , שהיזקו  מפני 
מיראתו, להפיל úìLìLaעלולה øeL÷ äéä ïk íà àlà– ÆÈÄÅÈÈÈÀÇÀÆÆ

לספר, הסמוכה בעיר  לגדל מותר  ברם, ממנו. מתייראים אין  זה שבכגון 

בלילה ומתירו  ביום íéðBiì(ziixa`).וקושרו íéaLð ïéñøBt ïéàÅÀÄÄÀÄÇÄ
שיש יונים יצודו  שמא גזל , חשש משום יונים, בהן  לצוד מצודות –

בעלים, GLלהם áeMiä ïî ÷Bçø äéä ïk íà àlàñéø íéL ÆÈÄÅÈÈÈÄÇÄÀÄÄ
בערך ). ק"מ 4) מילין כארבעה שהם –

i y y m e i
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Bøáça ìáBçä,ופצעו חברו את שהכה מי –íeMî åéìò áiç ÇÅÇÂÅÇÈÈÈÄ
íéøác äMîç: לו שגרם –÷æða דמיו והפחית שהזיקֹו משום – ÂÄÈÀÈÄÀÆÆ

שנאמר החבלה, כדכדכדכד):):):):מחמת כאכאכאכא,,,, חכמים ((((שמותשמותשמותשמות ופירשו  עין ", תחת "עין 
פ  עינו ;(על דמי  לו  נותן  חברו עין  את סימא הקבלה): –øòöaי ÀÇÇ

שנאמר  צער , לו  שגרם כה כה כה כה ):):):):משום שם שם שם שם ,,,, והרי((((שם שם שם שם  פצע", תחת "פצע
אפילו  הצער  על  לחייב הכתוב בא חכמים: ודרשוהו  מיותר, מקרא זה

לו  שמשלם פי  על אף ידו, קיטע אם כגון נזק; בעד  שמשלם במקום
בסם  לחתכה היה יכול  שהרי הצער, מן אותו  פוטרים אין  ידו, דמי

וציערו ; בברזל  חתכה וזה כך , כל מצטער  משום éetøaשאינו – ÀÄ
הריפוי , מחמת úáLaהוצאות ממלאכתו  ובטל  שיושב משום – ÀÆÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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Bðéò,Bãé úà òè÷,Bìâø úà øaL–÷eMa økîð ãáò àeä elàk BúBà ïéàBø,änëå äôé äéä änk ïéîLå ¥¨©¤¨¦¥¤©§¦§¦¤¤¦§¨©§¨¦©¨¨¨¨¤§©¨
äôé àeä.øòö?øîñna Bà ãeôMa Bàåk,Bðøtö ìò elôàå,äøeaç äNBò BðéàL íB÷î–íãà änk ïéãîBà ¨¤©©§¨©§©©§¥©£¦©¦¨§§¤¥¤©¨§¦©¨¨¨

äæá àöBik,Ck øòèöî úBéäì ìBhì äöBø.éetø?eäkä–Búàtøì áiç;íéçîö Ba eìò,äknä úîçî íà ©¥¨¤¤¦¦§¦§¨¥¨¦¦¨©¨§©Ÿ¨§¨¦¦¥£©©©¨
–áiç;äknä úîçî àHL–øeèt.äøzñðå äúéç,äúéçäøzñðå–Búàtøì áiç;dkøö ìk äúéç–Bðéà ©¨¤¥£©©©¨¨¨§¨§¦§§¨¨§¨§¦§§¨©¨§©Ÿ¨§¨¨¨§¨¥

Búàtøì áiç.úáL?ïéàeM÷ øîBL àeä elàk BúBà ïéàBø,Bìâø éîãe Bãé éîc Bì ïúð øákL.úLa?éôì ìkä ©¨§©Ÿ¤¤¦§¦¥¦¦¤§¨¨©§¥¨§¥©§Ÿ¤©Ÿ§¦
Liaúnäå Liáîä.íøòä úà Liáîä,ïLiä úà Liáîäå àîeqä úà Liáîä–áiç;LiaL ïLéå–øeèt. ©§©¥§©¦§©¥©§©¥¤¤¨Ÿ©§©¥¤©¨§©§©¥¤©¨¥©¨§¨¥¤¦¥¨

âbä ïî ìôð,Liáe ÷éfäå–úLaä ìò øeèôe ÷æpä ìò áiç,øîàpL(àé ,äë íéøáã):ä÷éæçäå dãé äçìLå" ¨©¦©©§¦¦¦¥©¨©©¤¤¨©©Ÿ¤¤¤¡©§¨§¨¨¨§¤¡¦¨
"åéLáîa;áiç Bðéàïekúî àäiL ãò úLaä ìò. ¦§ª¨¥©¨©©Ÿ¤©¤§¥¦§©¥

·øBMaî íãàa øîç äæ:÷æð ílLî íãàäL,øòö,éetø,úLáe úáL,úBãìå éîc ílLîe;ílLî Bðéà øBLå ¤Ÿ¤¨¨¨¦©¤¨¨¨§©¥¤¤©©¦¤¤Ÿ¤§©¥§¥§¨§¥§©¥

g`̀̀̀.dti `ed dnke .laegd:äæ ïåîî åãéñôä å÷éæäù äæå ,éøáò ãáòá åîöò øëåî äéä êéøö äéä íàù.dfa `veikåøòö áø ,âðåòî àåäù äî éôì
:åáàëå.oignv:úåðáì úåòåáòáà.zayúøçà äëàìîì éåàø ïéà éøäù ,íåé ìë ìù åúåøéëù ïúåðå ïéàåùé÷ øîåù àåä åìéàë åúåà ïéàåø éìåçä éîé ìë

:ïäéîã åì ïúð øáë àåäå åìâøå åãé òè÷ð éøäù ,éìåç àìá åìéôà.yiiand itl lkd:äáåøî åúùá ùééáù ì÷ íãà.yiiaznde.äáåøî åúùá åúåáéùç éôì
áéúëã ,÷æð .é÷ôð àø÷î íéøáã äùîç åäìåëå(à"ë úåîù)áéúëã ùîî ïéò øîåì ïéàå ,ïéò úçú ïéò(ä"ì øáãîá)çöåø ùôðì ,çöåø ùôðì øôåë åç÷ú àìå

.ïéò úçú ïéò åðééäå ,åðéò éîã åì ïúåð åøáç ïéò úà àîéñ íàù ,íéøáà éùàøì øôåë ç÷åì äúà ìáà øôåë ç÷åì äúà éàòöô úçú òöôî ïì à÷ôð ,øòö
(à"ë úåîù)äæå íñá äëúçì åéìò äéä íéøîåà àìà ,äëúçì åéìò ùéå åãé äð÷ éøä àîéú àìã .÷æð íå÷îá åìéôàå øòöä ìò áééçì àåä àøéúé àø÷ã ,

àôøé àôøå ïúé åúáù ÷ø ,úáùå éåôéø .øòöä úà íìùî êëéôì ,åøòöå ìæøáá äëúç(íù)åîöòá äìåçä òùô íà ìáà .äëî úîçî àá éìåçäùë à÷åãå .
áéúëã ,úùåá .àúåòéùô úîçî ïéëéøöù éåôéøå úáùá áééç ÷éæîä ïéà áåù ,àôåøä éøáã ìò øáòå(ä"ë íéøáã)ïéàù äøåú ïéãå .ïåîî ,äôë úà äúåö÷å

áéúëã ,ìàøùé õøàá íéëåîñä íéðééã àìà íìåòáù ïéã íåùá ïåãì íéìåëé(á"ë úåîù)íéðééã àìà íéäìà íéàø÷ð ïéàå ,íäéðù øáã àåáé íéäìàä ãò
ìàøùé õøà ìù ïéã úéá ìù íéçåìù íä åìéàë õøàì äöåçá íäá ïéðã úåøéôëå úåàãåäå úåàð÷äå øëîîå ç÷îå úåàåìäáù àìà .ìàøùé õøàá íéëåîñä
ä÷éæäù äîäá ìáà .äîäáá íãà ÷éæäù åà ,íéãòåî íäù ìâøå ïùá ä÷éæäù äîäá ïëå ,ñéë ïåøñç åá ùéå éåöîä øáãá ãáìá äæå .ïðéãáò÷ åäééúåçéìùå
äøùô êøã ïúéù åà ìàøùé õøàì åðéã ìòá íò äìòéù ãò ÷éæîä úà åà ìáåçä úà ïéãðî àìà ,ììë õøàì õåçá åúåà ïéðã ïéà ,íãàá íãà åà ,íãà
,õøàì äöåç éðééã ïúåà ïéáåâ ïéà ,àãåîìú äìåëáå äøåúá úåáåúëä úåñð÷ä ìëá ïéãä ïëå .åéìò íé÷ñåô ïéà áåö÷ øáã ìáà ,ïééãä éðéòá äàøðù äîì áåø÷

:åðøàéáù åîë ïäá áééçúðù éî ïéãðîù àìà

`xephxa yexit

שנאמר  כמו  יט יט יט יט ):):):):החולי , כאכאכאכא,,,, ירפא",((((שמות שמות שמות שמות  ורפא יתן ááeúL"שבתו ÀÙÆ
שנאמר  לו, שגרם הבושה משום יאיאיאיא----יביביביב):):):):– כהכהכהכה,,,, ידה ((((דבריםדבריםדבריםדברים "ושלחה

לתשלום  הכתוב שכוונת ופירשו, כפה", את וקצותה במבושיו. והחזיקה
בושת. ãöékדמי  ÷æða?הנזק דמי אומדים כיצד כלומר –ànñ ÀÆÆÅÇÄÅ
,Bðéò úà או,Bãé úà òè÷ אוBúBà ïéàBø ,Bìâø úà øaL ÆÅÈÇÆÈÄÅÆÇÀÄ

äôé äéä änk ïéîLå ,÷eMa økîð ãáò àeä elàk כמה – ÀÄÆÆÄÀÈÇÀÈÄÇÈÈÈÈÆ
החבלה, לפני  שווה äôéהיה àeä änëå, עכשיו שווה הוא וכמה – ÀÇÈÈÆ

נזק. כדמי החובל משלם ההפרש ואת שנחבל , כיצדøòöלאחר  – ÇÇ
כוויה,Bàåkמעריכים? בו  עשה –øîñna Bà ãeôMa, מלובן – ÀÈÇÀÇÇÀÅ

äøeaç äNBò BðéàL íB÷î ,Bðøtö ìò elôàå נזק בו ואין – ÇÂÄÇÄÈÀÀÆÅÆÇÈ
בלבד , צער äæáאלא àöBik íãà änk ïéãîBà אפיו לפי – ÀÄÇÈÈÈÇÅÈÆ

Ckובריאותו , øòèöî úBéäì ìBhì äöBøלפי) מפרשים יש – ÆÄÄÀÄÀÈÅÈ
שיש מצטער , להיות ליטול  רוצה כמה כאן הכוונה שאין הגמרא),
שיטלו  רוצה היה כמה היא הכוונה אלא הון, כל  בעד בכך  ירצה ולא

המלכות מטעם כזה לצער נתחייב אם כך, להצטער שלא ((((הראהראהראהרא""""ש ש ש ש ;;;;ממנו 

ישראלישראלישראלישראל").").")."). אבל""""תפארתתפארתתפארתתפארת נזק, במקום שלא צער  דוגמת נקטה משנתנו 
לעיל . שבארנו  כמו נזק, במקום אף צערו שמשלם הדין –éetøהוא Ä

Búàtøìכיצד ? áiç ,eäkä הרופא שכר  היינו  הריפוי , דמי  לשלם – ÄÈÇÈÀÇÙ
התרופות. íéçîöודמי  Ba eìò,אבעבועות –äknä úîçî íà ÈÀÈÄÄÅÂÇÇÇÈ

האבעבועות, עלו  –áiç,בריפויים –øeèt ,äknä úîçî àHL ÇÈÆÅÂÇÇÇÈÈ
ריפויים. דמי מלשלם –äúéç,המכה נתרפאה –äøzñðå מלשון – ÈÀÈÀÄÀÀÈ

שהיתה, לכמות המכה שחזרה כלומר aeyeäøzñðå"סתירה", äúéçÈÀÈÀÄÀÀÈ
פעמים, כמה –Búàtøì áiçלפי הריפוי, דמי בתשלום להמשיך – ÇÈÀÇÙ
עדיין  לגמרי.שהמכה נתרפאה dkøöלא ìk äúéç נתרפאה – ÈÀÈÈÈÀÈ

חזרה, כך ואחר  Búàtøìלגמרי, áiç Bðéà שלא אומרים, שאנו – ÅÇÈÀÇÙ
אחרת. מסיבה אלא החבלה מחמת המכה כיצדúáLחזרה – ÆÆ

÷ïéàeMמעריכים? øîBL àeä elàk BúBà ïéàBø שהיא – ÄÀÄÅÄÄ
שהוא  ועכשיו  לה, ראוי  רגלו או ידו שנקטעה מי שאף קלה, מלאכה
כשומר יום כל  שכירותו דמי  לו משלם הלכך  לעשותה, יכול אינו חולה

Bìâøקישואים, éîãe Bãé éîc Bì ïúð øákL משלם אינו  ולכן – ÆÀÈÈÇÀÅÈÀÅÇÀ
כבר כלול זה הפסד  שהרי מלאכתו , מביטול  מפסיד שהוא מה כל לו 

לפי משערים אומנות, לו  שאין באדם ודווקא לו. שנתן  הנזק בתשלום
באומנותו  לעסוק היה שיכול אומנות, בעל  באדם אבל  קישואים, שומר 

ביטולו  ידי על הפסדו כשיעור שבתו  דמי משערים חוליו , אילולא
חוליו מחמת משלם?aúL((((תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).).ממלאכתו  הוא כיצד  –ìkä ÙÆÇÙ

Liaúnäå Liáîä éôìלפי הבושת דמי את מעריך דין בית – ÀÄÇÀÇÅÀÇÄÀÇÅ
מבייש שהוא הבושת קל, אדם החובל  שאם והמתבייש, המבייש 

יותר, חשוב שהנחבל וכל  חשוב, אדם שמבייש  הבושת מן מרובה
מרובה f).בושתו ,b zeaezk dpynl epxe`a oiir)íøòä úà LiáîäÇÀÇÅÆÆÈÙ

ערום  ונראה בגדיו  את והגביהה הרוח שנשבה כגון  מבואר , בגמרא –
יותר וגילהו זה ובא רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ):):):):קצת באדם ((((רשרשרשרש""""יייי;;;; שרקק מפרשים, ויש

כמו  ערום כשהוא ובסטירה ברקיקה הוא שמתבייש סטרו , או  ערום
לבוש àîeqä((((תוספותתוספותתוספותתוספות),),),),כשהוא úà Liáîä שאינו פי על שאף – ÇÀÇÅÆÇÈ

מקום  מכל בושתו, את בה,רואה מרגיש ïLiäהוא úà LiáîäåÀÇÀÇÅÆÇÈÅ
כשהקיץ, אלא בבושתו  הרגיש  שלא פי על  אף –áiçדמי לשלם – ÇÈ

LiaLבושת. ïLéå,שינה מתוך  –øeèt שאין בושת. מדמי  – ÀÈÅÆÄÅÈ
בכוונה. אלא Liáeבושת ÷éfäå ,âbä ïî ìôð בשעת אדם – ÈÇÄÇÇÀÄÄÄÅ

æpä÷נפילתו, ìò áiç שאדם להזיק, נתכוון שלא פי על אף – ÇÈÇÇÆÆ
לעולם, aäמועד  ìò øeèôeúL,מצויה ברוח נפל  אפילו –:øîàpL ÈÇÇÙÆÆÆÁÇ

"åéLáîa ä÷éæçäå dãé äçìLå"המבייש לכל  למדים ומכאן – ÀÈÀÈÈÈÀÆÁÄÈÄÀËÈ
שכתוב: וממה לעיל , שהבאנו  כמו  בושת, דמי לשלם שחייב חברו את

"dci dglye":חכמים aäמדייקים ìò áiç BðéààäiL ãò úL ÅÇÈÇÇÙÆÇÆÀÅ
ïekúî נתכוון שלא פי  על אף להזיק, נתכוון אם ברם, לבייש. – ÄÀÇÅ

הבושת. על  חייב הריהו  לבייש,

ב ה נ ש מ ר ו א ב

øBMaî íãàa øîç äæ שאינה חומרה המזיק באדם יש  זה בדבר – ÆÙÆÈÈÈÄÇ
המזיק: áeבשור  úáL ,éetø ,øòö ,÷æð ílLî íãàäLúL ÆÈÈÈÀÇÅÆÆÇÇÄÆÆÙÆ

izdw - zex`ean zeipyn



cריד dpyn ipiny wxt `nw `aa zkqn

÷æð àlà,úBãìå éîcî øeèôe. ¤¨¤¤¨¦§¥§¨
‚Bnà úàå åéáà úà äknä,äøeaç íäa äNò àGå;íéøetkä íBéa Bøáça ìáBçäå–ïlëa áiç.ìáBçä ©©¤¤¨¦§¤¦§¨¨¨¤©¨§©¥©£¥§©¦¦©¨§ª¨©¥

éøáò ãáòa–ïlëa áiç,úáMä ïî õeç,BlL àeäL ïîæa.íéøçà ìL éðòðk ãáòa ìáBçä–ïlëa áiç.éaø §¤¤¦§¦©¨§ª¨¦©¤¤¦§©¤¤©¥§¤¤§©£¦¤£¥¦©¨§ª¨©¦
äãeäéøîBà:úLa íéãáòì ïéà. §¨¥¥¨£¨¦Ÿ¤
„Løç,äòø ïúòéât ïè÷å äèBL,ïäa ìáBçä–áiç,íéøçàa eìáçL íäå–ïéøeèt.ïúòéât äMàäå ãáòä ¥¥¤§¨¨§¦¨¨¨¨©¥¨¤©¨§¥¤¨§©£¥¦§¦¨¤¤§¨¦¨§¦¨¨

äòø,ïäa ìáBçä–áiç,íéøçàa eìáçL íäå–ïéøeèt,ïîæ øçàì ïéîlLî ìáà;äMàä äLøbúð,øøçzLð ¨¨©¥¨¤©¨§¥¤¨§©£¥¦§¦£¨§©§¦§©©§©¦§¨§¨¨¦¨¦§©§©
ãáòä–ì ïéáiçílL. ¨¤¤©¨¦§©¥

aaaa.wfp `l` mlyn epi` xeyeáéúëã(ã"ë àø÷éå):åúéîòá øåù àìå ,åúéîòá ùéà.zecle incn xehteáéúëã(à"ë úåîù)àìå íéùðà ,íéùðà åöðé éë
:íéøååù

bbbb.aiig mixetikd meia exiaga laegdeåðéàå íìùî àëä ,íìùî åðéàå ä÷åì ïéîåìùúå úå÷ìî äéìò áééçù äøéáò øáåòä äìåë äøåúä ìëáã â"òàå
ìáåç äøåú äúáéø ùåøéôáã ,ä÷åìáéúëãî ,úå÷ìîì àìå ïéîåìùúì åøéáçá(è"é íéøáã)áéúë éãëî ,ïåîî åðééäã ,ãéá ãé(ã"ë àø÷éå)äùòé ïë äùò øùàë

:ä÷åì åðéàå íìùîù íéøåôéëä íåéá åøéáçá ìáåç àéáäì àìà ,éì äîì ãéá ãé ,åì.zyea micarl oi` xne` dcedi iaxáéúëã(ä"ë íéøáã)íéùðà åöðé éë
:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .äåçà åì ïéàù ãáò àöé ,äåçà åì ùéù éîá ,åéçàå ùéà åéãçé

cccc.mixeht mixg`a elagy dy`e car:íìùì äîá íäì ïéàù.card xxgzype dy`d dyxbzpïéáééç ïä äìçúî éøäù .íìùì ïéáééç .íéñëð åð÷å
:äùåøéìå úåøéôì ìòáì íéãáòåùî äùà ìù âåìî éñëðù .íìùì äî íäì ïéàù àìà
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הקודמת, במשנה שבארנו כמו –úBãìå éîc ílLîeכמפורש – ÀÇÅÀÅÀÈ
(ה, שנאמר לעיל  כבכבכבכב):):):):ד), כא כא כא כא ,,,, אשה ((((שמותשמותשמותשמות ונגפו  אנשים ינצו  "וכי

אסון  יהיה ולא ילדיה, ויצאו dy`d),הרה zenz `ly)יענש ענוש 
בפלילים" ונתן  האשה בעל  עליו  ישית incכאשר dknd oziy epiid)

;(mipiicd it lr zecle÷æð àlà ílLî Bðéà øBLåשנאמר – ÀÅÀÇÅÆÈÆÆ
יט יט יט יט ):):):): כדכדכדכד,,,, ודרשו :((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  בעמיתו", מום יתן כי  ezinra""ואיש yi`"

בעמיתו, שור  úBãìåולא éîcî øeèôe,"אנשים ינצו "וכי שכתוב: – ÈÄÀÅÀÈ
שוורים."`miyp"ודרשו : ולא

y c e w z a y
ג ה נ ש מ ר ו א ב

Bnà úàå åéáà úà äknä,אמו את או  –íäa äNò àGå ÇÇÆÆÈÄÀÆÄÀÈÈÈÆ
äøeaç:(א יא, (סנהדרין ששנינו  כמו  מיתה, חיוב אין זה שבכגון – ÇÈ

חבורה"; בהם שיעשה עד  חייב אינו  ואמו  אביו  ìáBçäåÀÇÅ"המכה
íéøetkä íBéa Bøáça ואפילו כרת, אלא מיתה חייב שאינו  – ÇÂÅÀÇÄÄ

עליה  שחייב עבירה שהעובר היא, ההלכה והרי  למלקות, בו  התרו 
ביום  החובל  דין  הוא שונה משלם, ואינו לוקה ותשלומים מלקות

לתשלומין  בחברו חובל  התורה ריבתה בפירוש  שכן  ((((גמרא גמרא גמרא גמרא הכיפורים,

טובטובטובטוב"),"),"),"), יום יום יום יום  וווו""""תוספות תוספות תוספות תוספות  ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא עייןעייןעייןעיין בבבב;;;; לה לה לה לה ,,,, ïlëaהלכךכתובותכתובותכתובותכתובות áiçÇÈÀËÈ
ובושת. שבת ריפוי , צער, נזק, הדברים: חמשת כל בתשלומי –ìáBçäÇÅ

úáMä ïî õeç ,ïlëa áiç ,éøáò ãáòa,בנזק שחייב היינו  – ÀÆÆÄÀÄÇÈÀËÈÄÇÆÆ
ובושת, ריפוי  BlLצער, àeäL ïîæa שביטולו ונמצא עבדו, שהוא – ÄÀÇÆÆ

הוא. שלו  נזק áiçממלאכתו ,íéøçà ìL éðòðk ãáòa ìáBçäÇÅÀÆÆÀÇÂÄÆÂÅÄÇÈ
ïlëa ונותנם ובושת, שבת ריפוי , צער , נזק, הדברים: חמשת בכל  – ÀËÈ
aלרבו . íéãáòì ïéà :øîBà äãeäé éaøúL בפרשה שנאמר  – ÇÄÀÈÅÅÈÂÈÄÙÆ

יצא  ואחיו ", איש יחדיו  אנשים ינצו  "כי בושת: חיוב ממנה שלמדים

שהואיל סוברים, חכמים אבל בקהל . בא שאינו  אחווה, לו שאין  עבד 
ואחיו ". "איש  בו קוראים אנחנו  כאשה, במצוות iaxkוחייב dkld oi`e

.dcedi

ד ה נ ש מ ר ו א ב
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מהם, ïéøeètאחד ,íéøçàa eìáçL íäåבני שאינם לפי – ÀÅÆÈÀÇÂÅÄÀÄ
עונשין . בני  אינם ולכן ìáBçäדעת, ,äòø ïúòéât äMàäå ãáòäÈÆÆÀÈÄÈÀÄÈÈÈÈÇÅ

ïéøeèt íéøçàa eìáçL íäå ,áiç ïäa ממה להם שאין לפי – ÈÆÇÈÀÅÆÈÀÇÂÅÄÀÄ
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ' כסלו, תשכ"ב

ברוקלין.

ברכה ושלום!

... לכתבה אודות הקמת מצבה - באם אין בזה מנהג מיוחד במשפחה, כל ההקדם בזה ישובח, 

וע"פ המבואר בכמה ספרים.

בברכה שכפי הוראת ימי חנוכה הבע"ל שמשתשקע החמה מדליקין נר ומוסיפים באור מיום 

ליום יהי' כן בעניני' וכנ"ל בתחלת המכתב.

ובברכה לבשו"ט.



רטו c dpyn ipiny wxt `nw `aa zkqn

÷æð àlà,úBãìå éîcî øeèôe. ¤¨¤¤¨¦§¥§¨
‚Bnà úàå åéáà úà äknä,äøeaç íäa äNò àGå;íéøetkä íBéa Bøáça ìáBçäå–ïlëa áiç.ìáBçä ©©¤¤¨¦§¤¦§¨¨¨¤©¨§©¥©£¥§©¦¦©¨§ª¨©¥

éøáò ãáòa–ïlëa áiç,úáMä ïî õeç,BlL àeäL ïîæa.íéøçà ìL éðòðk ãáòa ìáBçä–ïlëa áiç.éaø §¤¤¦§¦©¨§ª¨¦©¤¤¦§©¤¤©¥§¤¤§©£¦¤£¥¦©¨§ª¨©¦
äãeäéøîBà:úLa íéãáòì ïéà. §¨¥¥¨£¨¦Ÿ¤
„Løç,äòø ïúòéât ïè÷å äèBL,ïäa ìáBçä–áiç,íéøçàa eìáçL íäå–ïéøeèt.ïúòéât äMàäå ãáòä ¥¥¤§¨¨§¦¨¨¨¨©¥¨¤©¨§¥¤¨§©£¥¦§¦¨¤¤§¨¦¨§¦¨¨

äòø,ïäa ìáBçä–áiç,íéøçàa eìáçL íäå–ïéøeèt,ïîæ øçàì ïéîlLî ìáà;äMàä äLøbúð,øøçzLð ¨¨©¥¨¤©¨§¥¤¨§©£¥¦§¦£¨§©§¦§©©§©¦§¨§¨¨¦¨¦§©§©
ãáòä–ì ïéáiçílL. ¨¤¤©¨¦§©¥

aaaa.wfp `l` mlyn epi` xeyeáéúëã(ã"ë àø÷éå):åúéîòá øåù àìå ,åúéîòá ùéà.zecle incn xehteáéúëã(à"ë úåîù)àìå íéùðà ,íéùðà åöðé éë
:íéøååù

bbbb.aiig mixetikd meia exiaga laegdeåðéàå íìùî àëä ,íìùî åðéàå ä÷åì ïéîåìùúå úå÷ìî äéìò áééçù äøéáò øáåòä äìåë äøåúä ìëáã â"òàå
ìáåç äøåú äúáéø ùåøéôáã ,ä÷åìáéúëãî ,úå÷ìîì àìå ïéîåìùúì åøéáçá(è"é íéøáã)áéúë éãëî ,ïåîî åðééäã ,ãéá ãé(ã"ë àø÷éå)äùòé ïë äùò øùàë

:ä÷åì åðéàå íìùîù íéøåôéëä íåéá åøéáçá ìáåç àéáäì àìà ,éì äîì ãéá ãé ,åì.zyea micarl oi` xne` dcedi iaxáéúëã(ä"ë íéøáã)íéùðà åöðé éë
:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .äåçà åì ïéàù ãáò àöé ,äåçà åì ùéù éîá ,åéçàå ùéà åéãçé

cccc.mixeht mixg`a elagy dy`e car:íìùì äîá íäì ïéàù.card xxgzype dy`d dyxbzpïéáééç ïä äìçúî éøäù .íìùì ïéáééç .íéñëð åð÷å
:äùåøéìå úåøéôì ìòáì íéãáòåùî äùà ìù âåìî éñëðù .íìùì äî íäì ïéàù àìà

`xephxa yexit

הקודמת, במשנה שבארנו כמו –úBãìå éîc ílLîeכמפורש – ÀÇÅÀÅÀÈ
(ה, שנאמר לעיל  כבכבכבכב):):):):ד), כא כא כא כא ,,,, אשה ((((שמותשמותשמותשמות ונגפו  אנשים ינצו  "וכי

אסון  יהיה ולא ילדיה, ויצאו dy`d),הרה zenz `ly)יענש ענוש 
בפלילים" ונתן  האשה בעל  עליו  ישית incכאשר dknd oziy epiid)

;(mipiicd it lr zecle÷æð àlà ílLî Bðéà øBLåשנאמר – ÀÅÀÇÅÆÈÆÆ
יט יט יט יט ):):):): כדכדכדכד,,,, ודרשו :((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  בעמיתו", מום יתן כי  ezinra""ואיש yi`"

בעמיתו, שור  úBãìåולא éîcî øeèôe,"אנשים ינצו "וכי שכתוב: – ÈÄÀÅÀÈ
שוורים."`miyp"ודרשו : ולא

y c e w z a y
ג ה נ ש מ ר ו א ב

Bnà úàå åéáà úà äknä,אמו את או  –íäa äNò àGå ÇÇÆÆÈÄÀÆÄÀÈÈÈÆ
äøeaç:(א יא, (סנהדרין ששנינו  כמו  מיתה, חיוב אין זה שבכגון – ÇÈ

חבורה"; בהם שיעשה עד  חייב אינו  ואמו  אביו  ìáBçäåÀÇÅ"המכה
íéøetkä íBéa Bøáça ואפילו כרת, אלא מיתה חייב שאינו  – ÇÂÅÀÇÄÄ

עליה  שחייב עבירה שהעובר היא, ההלכה והרי  למלקות, בו  התרו 
ביום  החובל  דין  הוא שונה משלם, ואינו לוקה ותשלומים מלקות

לתשלומין  בחברו חובל  התורה ריבתה בפירוש  שכן  ((((גמרא גמרא גמרא גמרא הכיפורים,

טובטובטובטוב"),"),"),"), יום יום יום יום  וווו""""תוספות תוספות תוספות תוספות  ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא עייןעייןעייןעיין בבבב;;;; לה לה לה לה ,,,, ïlëaהלכךכתובותכתובותכתובותכתובות áiçÇÈÀËÈ
ובושת. שבת ריפוי , צער, נזק, הדברים: חמשת כל בתשלומי –ìáBçäÇÅ

úáMä ïî õeç ,ïlëa áiç ,éøáò ãáòa,בנזק שחייב היינו  – ÀÆÆÄÀÄÇÈÀËÈÄÇÆÆ
ובושת, ריפוי  BlLצער, àeäL ïîæa שביטולו ונמצא עבדו, שהוא – ÄÀÇÆÆ

הוא. שלו  נזק áiçממלאכתו ,íéøçà ìL éðòðk ãáòa ìáBçäÇÅÀÆÆÀÇÂÄÆÂÅÄÇÈ
ïlëa ונותנם ובושת, שבת ריפוי , צער , נזק, הדברים: חמשת בכל  – ÀËÈ
aלרבו . íéãáòì ïéà :øîBà äãeäé éaøúL בפרשה שנאמר  – ÇÄÀÈÅÅÈÂÈÄÙÆ

יצא  ואחיו ", איש יחדיו  אנשים ינצו  "כי בושת: חיוב ממנה שלמדים

שהואיל סוברים, חכמים אבל בקהל . בא שאינו  אחווה, לו שאין  עבד 
ואחיו ". "איש  בו קוראים אנחנו  כאשה, במצוות iaxkוחייב dkld oi`e
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ïéøeèt íéøçàa eìáçL íäå ,áiç ïäa ממה להם שאין לפי – ÈÆÇÈÀÅÆÈÀÇÂÅÄÀÄ
לבעלה, משועבדים האשה ונכסי רבו, קנה עבד שקנה מה שכל  לשלם,

;ïîæ øçàì ïéîlLî ìáà: והיינוäMàä äLøbúð אוøøçzLð ÂÈÀÇÀÄÀÇÇÀÇÄÀÈÀÈÈÄÈÄÀÇÀÇ
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ע"א: יא ד   לישראל ה ' שאמר זה , מפסוק  פיתחא לה  פתח   

ונאמר ,האר יושבי כל  את נה )שיגרשו  לג  (במדבר   [ תגרשו] 
  המ גזירת  שג ודרש , ,'  ביי  א אר האר על   אתכ וצרר וגו ' ְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

ישראל . את להשמיד שרצה  המ יצא וממנו  עמלק , את שאול  הרג שלא  משו באה 

   שא שאחריו , בפסוק  שנאמר זה , מפסוק  פתחא לה  פתח  – 
האר יושבי את יורישו  לא      , ודרש 

.כ לידי באו  וכמעט  כליה ,  עליה נגזרה  המ שבימי

המגילה : פסוקי את לדרוש  חוזרת הגמרא  ' אח' נוטריקו 
שהיה  ו 'ראש ',      :הגמרא ומבארת  

 שהיה       לח)בדניאל (ב  
נבוכדנצר,  חלו את כשפתר     אחשורוש היה  וכ 

 מזלו ב   ש אחת. כוונה  היתה   שלשניה [נבוכדנצר]והיינו  
 וג הבית, בחורב מישראל  רב  ע[ אחשורוש]  בגזירת ישראל  את 

וכ .המ[נבוכדנצר] וג המקדש , [אחשורוש ]את 
, כורש ברשות המקדש  בבית לבנות זרובבל  שהתחיל  מה  ו )את ד  (עזרא   

      . המקדש בית את יבנו  שלא לשט  לה שיעמדו  והיינו  
 ' אש 'שחור אותיות בו  יש  ומרמז'אחשורוש ' ,     [תחתית], 

. עליה שגזר הגזירות מפני

   ש ופירושו  רב], שדרש  [כפי ו 'ראש ' 'אח ' נוטריקו מי'אחשורוש '  [אוי] 
זה מל שהביא בצרות שנזכר  משו עצמו , .של 

  ' ו 'רש 'אח  נוטריקו לרמז'אחשורוש ' ,  [ עניי]. במסי הבריות ממו שנטל  
(א י (אסתר     בימיו 'רשי' שנעשו  על  'אח ' .וצעקו  

הפסוק : המש את דורשת אח ורהגמרא ימי 'ויהי  ש ללמד ,לשו כפל  עומד והוא ְְֲִִֵֵַַ
  , המ בגזירת הרשיע ובסופו  לעיל , כמבואר המקדש , בית את יבנו  שלא שטנה  כתבו  מלכותו  שבתחילת 

היהודי את .להשמיד

: רשעי אצל  זה  לשו שהוזכר  נוספי מקומות מביאה  הגמרא ( מג לו  ש (בראשית היינו  ,עמד  
 הבכורה את מכר שנה  עשרה  חמש  בסוטה ב כמבואר  המכפלה , במערת יעקב  קבורת על ערער  ימיו   ובסו נאמר (יג .), וכ . 
ט) כו  (במדבר    ש והיינו      עליה נאמר יג )שבתחילה  ב  לרע (שמות 'ו אמר ֶַָָָֹ

'רע תה  נאמר ל ה  וכ קרח. במחלוקת הרשיעו   ובסו כב ), כח ב ' (דה "י   ש והיינו     ֵֶֶַָָ
למעול הוסי לו  כשהצר כ ואחר בה ', מעל  .שמתחילה 

זה : לשו מצינו   צדיקי אצל   שג מביאה  כז)נאמרהגמרא א א' ש)   ש והיינו    
  בוראו את הכיר  שני שלש  ב נאמר שבהיותו  ובסופו  יט), יח לעת (בראשית וגו ' ניו  את יצ ה  אר למע ידעיו  'י ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָ

מט ' נאמר צדקה  וכ כו ). ו  (שמות  , ש והיינו      ממי חו כלל  חטאו  שלא  ְְִָָָ
נאמר מריבה וכ יד ). יז א' (שמואל   ש והיינו   בענוותנותו][   ש 

[שמל  קוד]       רבו מפיבושת ,    
    למקומ  התהו מי להחזיר עצה  לו  שנת אחיתופל   וקראו יד ), נה  עי'.(תהלימי 'אפי ְִִַָֻ

אחשורוש : אצל  האמור הפסוק  המש את דורשת הגמרא   כתחילת עבר בלשו 'שמל' ולא 'המול' שכתוב מה  
בימי' 'ויהי ללמד הפסוק  בא , אחשורוש . המלוכה מזרע היה  ולא  לו הוא זה  שדבר  אומרי יש   

  לו הגמרא:.שהוא ומבארת  , יתירה מעלה  של  שמורה      
. ממנו יותר למלכות הראוי אחר  אד היה  שלא      [ראוי]  

  ,כס הרבה  ונת לכ.ומל 
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אגרות קודש

 ב"ה,  ב' טבת, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר הלל שי'

שלום וברכה!

זה מזמן שלא הגיעו ממנו ידיעות וכנראה שגם הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר 

בן ציון שי' שם טוב המתארח עתה פה ג"כ אינו יודע ברורות, ובמילא אחכה אשר בעצמו יבשר טוב... 

והרי זה מהמצות שמצוה בו יותר מבשלוחו כיון שמפני אהבת ישראל הרי גם בזה ענין של מצוה.

כסלו  י"ט  חג  הוא  נפשנו  ופדות  גאולתנו  יום הבהיר  עם  כללי בקשר  מוסג"פ העתק מכתבי 

העבר, שתוכנו כל השנה זמנו הוא, אשר בטח יעניין את כת"ר שי'.

בברכה.

ידוע  הנה  ת"ו  באה"ק  שיו"ל  וויטעבסק  בספר  להשתתף  אם  דעתי  חוות  ששואל  במה  נ.ב. 

השקפת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, שכיון שע"פ תורת הבעש"ט כל פרט ופרט הוא 

בהשגחה פרטית אפילו בדומם צומח חי ועאכו"כ במין המדבר ובני ישראל ביחוד )וידוע מה שהכריע 

זה רבינו הזקן בעל השמחה ממרז"ל חולין ס"ג ע"א עה"פ משפטיך כו'( הרי צריך לחפש בכל פרט 

וענין עבודת השם מתאים לההוראה דבכל דרכיך דעהו, וע"י השתפות בהנ"ל בטח יוכל לשלב במאמרו 

ענינים המעוררים לתורה ויהדות ברוח ישראל סבא ובמילא נכון הדבר.
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מעלת הצדקה היא בעניין ההמשכה למטה דווקא, וככל שתהיה ההמשכה למטה יותר, תגדל יותר מעלת הצדקה.
ממאמר שבת פרשת מקץ, ה'תשכ"ז
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כללות המצוות נקראות בשם צדקה, וכמרומז גם בזה שישראל נקראים צדיקים, כמו שכתוב ועמך כולם צדיקים, שזהו מצד קיום 
המצוות שישנו בכל ישראל.

ממאמר שבת פרשת מקץ, ה'תשכ"ז



רמד   


             

             
               

                  
                

                 
                 

                  
                

    
ילך  לא  מקומות  ובאיזה  בשבת  הילוכו יהא  האיך שא , סימן שבת  הלכות  ב , חלק 

נא  סעיף  כליו, נשרו ואם  ילך לא  ובאיזה  ילך חפצים  או כלים  ובאיזה 
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   ספר ֿתורה שמצא במי הדין  הוא -

מזוזות  שמצא במי גם הדין  ומעיקר  נד , סעיף כדלהלן 
מודפסים  ספריֿקודש אפילו  .או 

   המצויים הגנבים שרוב מקום כמו  -

גוים  הם דורסים שם שרבים במקום שמונחים או  ,
נחשב  אינו  בלבד  הארץ על  שמוטלים מה אבל  שם,

טלטולם  לענין  .לביזיון 

 
סי '414) לעיל נתבאר בראשו, ותפילין בדרך לו חשכה אם

סכ"ז. רסו
אלא 415) ואילך, סיב  שלד סי ' להלן המבואר פי  על

בדרך  לטלטלם ניתן שלא כיון כאן הוזכרו לא שלמעשה
או  תפילין של הרבה זוגות שמוצא כמי  ודינם לבישה,

נב , סעיף  דלהלן תפילין שמצאה כאשה
לבישה  בדרך כי ֿאם שינוי , בדרך לטלטלם שאין ומשמע 

נד). סעיף  על להלן (וראה מד"א פחות פחות או בלבד,
שהטעם  בשו"ע  המחבר דברי  השמיט  שבשוע "ר ולהעיר
ולא  תפילין שהם ניכר שיהא כדי  רצועות בהם שיהיו שצריך
השיטה  כפי  כאן פסק  שהמחבר משום ולכאורה קמיעות,
קמיעין  מצילים שאין סי "ד שלד בסי ' שהביא הראשונה
שהעיקר  כתב  יג) סעיף  (שם בשוע "ר ואילו מהדליקה,
בדיעבד  לכותבם, שאין שאף  ומשמע  הראשונה, כשיטה
שבמקום  הדין והוא מהדליקה, אותם מצילים נכתבו כשכבר
בדרך  היחיד לרשות הרבים מרשות אותם מכניסים ביזיון

לבישה.

סי "ט .416) שח  סי ' לקמן ראה
קודש, ספר של מתגלגל דף  הרבים ברשות המוצא ועפי "ז
ידי (על עליו ידרסו לא שהרבים במקום שיניחנו בכך די 
שהרי מכך, יותר לטלטלו ואסור מד"א), פחות פחות טלטול

המתגלגל. דף  גונבים אינם הגנבים
בדרך  לטלטל שמותר משמע  לט  ס "ק  לדוד בתהלה אמנם
משום  ולא מכלבים משתמרים שלא במקום רק  לבישה

גנבים.
ס "ב .417) שנב  סי ' ע "פ 
ס "ד,418) ל בסי ' Ê"ÎÒעד"ז ÂÒ 'ÈÒÂ קרוב בית יש ואם :

לקמן  וכ"ה שם, ומניחן חולצן שם שמשתמרין לחומה
המשתמרת  חצר אם מסתפק  ט  ס "ק  רסו סי ' ובקו"א סנ"ב .
שאורחא  או אסור, ואילך ומכאן בדווקא, הוא הראשונה

נקט . דמילתא
לעיל 419) הובאו ס "א, לא ובסי ' ס "א, כט  בסי ' כמבואר

ג. סעיף  על
ג.420) סעיף 

•
           

‚Ï לומר צריך אין לקלקלו אסור רבים בו שהחזיקו מצר
בחצר  או בשדה אפילו אלא מההפקר החזיקו אם
זו  במתנה הרבים זכו ומחלו ושתקו שראו הבעלים מדעת
מהם  ולגוזלה לחזור לו ואסור בהלוכם בה שהחזיקו בחזקה
הרבים  דרך שהיתה כגון בטעות מחילה היתה ואפילו

הוא  שהרי  אחרת דרך להם ונתן וחרשה שדהו בתוך עוברת
טובה  היא השנייה אפילו הראשונה דרך להם להחזיר חייב 

מפני  מהראשונה הרבים וישרה עם להחליף  יכול שאינו
מפני בראשונה שחפצים מי  יש שמא כי  כולם מדעת שלא
לקלקל  אסור כן פי  על אף  מהשנייה יותר להם קרובה שהיא
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רמה    

זוכה  אינו שהיחיד פי  על ואף  רבים בה זכו שכבר השנייה
מדעתו  מתחלה בה והחזיקו הואיל זכו רבים כזה בענין

ורשותו:

„Ï מהם מאיזה יודע  ואינו משנים מאחד שגנב  שנזכר מי 
לוה  אם אבל ולזה לזה ישלם שמים ידי  לצאת ובא
לפניהם  מניח  מהם מאיזה יודע  ואינו משנים מאחד

ומסתלק .

ובא  לו החזיר אם יודע  ואינו מהם מאחד גנב  או לוה ואם
לוה  אם יודע  אינו אם אבל וישלם יחזור שמים ידי  לצאת
ברי תובעו הלה ואם שמים ידי  לצאת אף  פטור גנב  או

בזה: כיוצא בכל וכן שמים ידי  לצאת חייב  ממנו שלוה

וגנבה : גזלה  דיני

כמו ‡ לשלם דעת על אפילו חבירו ממון להזיק  אסור
לשלם. מנת על ולגזול לגנוב  שאסור

כגון  אסור בדבור בין במעשה בין לחבירו נזק  לגרום ואפילו
שאינה  לנכרי  ואמר שמעון ובא לנכרי  סחורה שמוכר ראובן
נכרי אונאת שהרי  אסור אתו שהאמת פי  על אף  כך כל שוה
לנכרי שחייב  מה לשלם שלא לברוח  שרוצה מי  וכן מותרת.
כדיניהם) יחבשוהו שמא וחושש החוב  כל כדי  לו שאין (מפני 
שהרי מסור נקרא שאינו פי  על אף  והמגלה להם לגלות אסור
בגדי מכירת ידי  (על שחייב  מה לשלם אלא נזק  לו גרם לא
גדולה  רעה מקום מכל מאחרים) הלואה ידי  על או אשתו
מכל  השם חילול כשיש אסורה הלואתם שהפקעת (ואף  עשה
אפילו  לחבירו נזק  הגורם וכל הוא). אנוס  לו שאין זה מקום

שמים: בדיני  חייב  אדם מדיני  שפטור בענין

*
 על אם מעליו לסלקו אסור עליו הנזק  בא אם ואפילו

עצמו  להציל שאסור חבירו על שיבא יגרום זה ידי 
עליו  הנזק  שבא קודם אבל חבירו. ממון נזק  בגרם אפילו
יבא  זה ידי  שעל פי  על אף  עליו יבא שלא לדחותו מותר
שלא  עד שדהו לשטוף  הבאה המים אמת כגון חבירו על
זה  ידי  שעל פי  על אף  בפניה לגדור מותר לשדהו נכנסה
להוציאה  אסור לשדהו ומשנכנסה חבירו שדה שוטפת היא
אינו  עליו הנזק  שמוטל שכיון חבירו לשדה שתגיע  בענין

חבירו: על ולהטילו מעליו לסלקו רשאי 

להם ‚ ליתן חייבים העיר ובני  לעיר שבא מלך חיל וכן
מליתן  לפוטרו החיל לשר שכר ליתן לאחד אסור אכסניא
כן  אם (אלא אחר לישראל נזק  יגרום זה ידי  על כי  אכסניא
מסים  עניני  שאר בכל וכן לעיר). נכנס  שלא עד לו נותן
אם  לפוטרו השר אצל להשתדל במס  שחייבים למי  אסור

מסור: נקרא כן והעושה אחרים על יכביד זה ידי  על

או „ אחד עשיר על דבר איזה שמטיל שר או מלך וכן
והשר  המלך בהיכל כח  אחד לישראל ויש שנים
לאלו  יפטרם שאם בודאי  ברור הדבר אם לפוטרם להשתדל
שהם  והוא לפוטרם. להשתדל רשאי  אינו אחרים על יטיל
אם  אבל בגזרתו אותם ופרט  השר או למלך ידועים אנשים
מלפניו  הגזירה יצאה אלא ידועים אנשים על פרט  לא
על  להשתדל רשאי  זה הרי  בסתם אנשים שני  על להטיל

אף  הגזירה בכלל יהיו שלא שרוצה אנשים או איש איזה
אנשים  על פרט  שלא שכיון תחתיהם אחרים יכנסו שבודאי 
שרוצה  ממי  לדחותו ורשאי  עליהם הנזק  בא לא עדיין אלו
בזה: כיוצא כל וכן עצמו מעל לדחותו שרשאי  כמו להצילו

*
לו ‰ אפשר ואי  שלו ממון את מזיק  חבירו ממון אם

צריך  ואינו מותר חבירו ממון בנזק  אלא שלו להציל
חייב  מקום ומכל לדין. עמו ולירד מחבירו ניזוק  להיות
להציל  לו אפשר ואם שאפשר מה כל חבירו בנזק  למעט 
ולהציל  לטרוח  חייב  טורח  ידי  על חבירו נזק  בלא שלו
זה  נזק  על שפטור בענין שהוא פי  על אף  שמים ידי  לצאת
ממון  להציל בגופו לטרוח  עשה מצות זו כי  אדם בדיני 
שנתבאר  כמו היא אבדה השבת ובכלל מהפסד חבירו
שורו  גבי  על שעלה חבירו שור ולפיכך מציאה בהלכות
שלו  את לשמוט  לו אפשר אם מעליו ידחפנו לא להרגו
שיפול  בכח  ולא בנחת ישמטנו כששומטו וגם מתחתיו

בזה: כיוצא בכל וכן העליון

Â אפילו ממונו בין גופו בין נכרי  ביד ישראל למסור אסור
מצפוניו  לגלות או עליו להלשין בדבור בין קל ממון
שיש  לומר אסור בלבד תבן אלא שואל הנכרי  אין אפילו
חבירו  של תבן באצבע  לו שמראה בין פלוני  ישראל בבית

הבא. לעולם חלק  לו אין המוסר וכל

ממונו  ולא גופו לא למסרו אסור עבירות ובעל רשע  ואפילו
מסרו  אם אבל בדברים. תמיד ומצערו לו מיצר הוא ואפילו
אפשר  ואי  וימסרנו שיחזור חשש שיש במקום למסרו מותר
עדיין  נפטר שלא (או ימסרנו כן אם אלא  עצמו להציל
אחר). בענין עצמו להציל לו אפשר ואי  הראשונה ממסירה

אלא  ממנו להציל אפשר ואי  הבריות להכות שרגיל מי  וכן
שיקחו  לנכרים למסרו אדם כל על מצוה ימסרוהו כן אם
מי אבל עוד. להכות יוסיף  שלא ידו שיקצצו או ממונו
למוסרו  עצמו למוכה אפילו אסור באקראי  חבירו שהכה

בדיני  פוטרין יש ומסר עבר שאם פי  על משום שאף  אדם
לדברי אסור לכתחלה מקום מכל צערו על נתפס  אדם שאין

הוא. גמור ומסור הכל

אסור  ישראל לדיני  לבא רוצה שאינו אלם ישראל ואפילו
עד  ישראל לדיני  לעמוד לכופו השר לפני  עליו לקבול
פסק  לקיים נכרים ידי  על לכופו וכן דין מבית רשות שיטול

דין: בית רשות צריך ישראל דין

*
Ê קודם הזה בזמן אפילו מקום בכל להרגו מותר המוסר

בממונו  או בגופו פלוני  מוסר הריני  שאומר אלא שימסור
לו  ואומרים בו ומתרין למיתה עצמו התיר קל ממון אפילו
להרגו  מצוה אמסרנו כי  לא ואמר פניו העיז אם תמסור אל
ביד  ישראל ממון למסור שההולך לפי  זכה הקודם וכל
אחר  והרודף  להם למסרה נפשו אחר כרודף  הוא נכרים

ההורג. של בנפשו להצילו ניתן להרגו חבירו

אפשר  ואם התראה. צריך אין בו להתרות פנאי  אין ואם
עינו  לסמות או לשונו לחתוך כגון מאיבריו באחד להצילו

להרגו: אסור
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רמו   

Á הוחזק כן אם אלא להרגו. אסור זמם אשר המוסר עשה
אחרים. ימסור שמא יהרג שזה פעמים ג' במסירות

מסירה  ידי  על או בידים מסור של ממונו לאבד ואסור
ראוי ממונו שהרי  גופו לאבד שמותר פי  על אף  לנכרים
שגופו  שכיון ממון הפסד לו לגרום מותר אבל ליורשיו.
להגביה  צריך שאינו לומר צריך ואין ממונו שכן כל מופקר
לעצמו  ממונו ליטול אסור מקום ומכל לו. להשיבה אבידתו
ויש  ליורשיו. וראוי  הואיל לידו שהגיעה אבידתו (אפילו
מצא  ואם התורה) לכל כמומר דינו שהמסור אומרים
להחזיר  שאסור כמו לו להחזירה ואסור שלו היא אבידתו
ידי יוצא שמים וירא אחיך. אבידת בכלל שאינה לפי  לנכרי 

כלל: מציאתו יגביה ולא שניהם

Ë רק נשמעים דבריו שאין ונראה במסירות שהוחזק  ומי 
מותר  נשמעים דבריו יהיו לא וכשיעני  עשרו מחמת
אחרים  מציל בזה שהרי  לנכרים למסרו או ממונו לאבד

ממסירותיו:

È ואפילו חבירו ממון לו להראות ישראל שאנס  אנס  נכרי 
לגופו  סכנה חשש יש אם חבירו ממון לו להביא אונסו
נפש  פיקוח  בפני  שעומד דבר לך אין לו ישמע  לא אם
דעת  על שיטול רק  חבירו של בממונו נפשו להציל ורשאי 
אם  אבל לשלם. חייב  אם לו שיורו דין בית פי  על לשלם
רשאי אינו ממון אונס  אלא ונפש לגוף  סכנה חשש אין
כמו  לשלם דעת על אפילו חבירו בממון ממונו להציל

גזלה. בהלכות שנתבאר

אינו  האנס  עליו שאונסו חבירו כשממון אמורים דברים במה
האנס  בו וידע  לשמרו בידו חבירו מסרו אם אבל ידו תחת
דרך  על אלא חבירו ממון להציל חייב  אינו לו ליתן ואונסו

הסתם: מן קבלו כן דעת על כי  מציאה בהלכות שנתבאר

*
‡È שהיא בשעה בה להסתכל חבירו שדה על לעמוד אסור

צריך  (ואין רעה בעין יזיקנה שלא בקמותיה עומדת
שיזיקנו  לחוש שיש בענין בחבירו להסתכל שאסור לומר

רעה). בעין

היזק  חשש בהם שאין חבירו של ומעשיו בעסקיו ואפילו
כי מדעתו שלא לראות אסור וברשותו בביתו עושה אם עין

ומעסקיו. ממעשיו שידעו חפץ  אינו שמא

משגת  ידם שאין עניים והם אחת בחצר שדרים שנים לפיכך
אחד  יראה שלא לשנים לחלקה החצר באמצע  כותל לבנות
יכולים  אם בחצר שמשתמש חבירו של ועסקיו במעשיו
עושים  ביניהם קלה מחיצה לעשות כדי  הצדקה מן לקבל
זה  להסתכל שלא שאפשר מה בכל ליזהר צריכים לאו ואם

בחצר. זה של בתשמישיו

לראות  חבירו לחצר להסתכל לאחר שאסור לומר צריך ואין
ואפילו  ורצונו מדעתו שלא לביתו לומר צריך ואין בעסקיו
לו  נתן ואפילו לו לומר מתבייש שמא לו ושותק  רואהו
לאורה  אלא לו נתנה לא לחצרו חלון לפתוח  רשות חבירו

חבירו: בחצר לראות בחלון לעמוד לו אסור אבל

È חלון כנגד וחלון פתח  כנגד פתח  לפתוח  אסור ולפיכך

מתרצים  שניהם ואפילו חבירו של מעשיו אחד יראה שלא
של  תשמישיו זה שיראה צניעות מדת זו שאין אוסרים יש
את  וירא עיניו את בלעם וישא חכמים ואמרו היום כל זה
זה  מכוונים אהליהם פתחי  שאין ראה לשבטיו שוכן ישראל

ז  שכינה.כנגד עליהם שתשרה הללו ראויים אמר ה

חלון  לפתוח  אסורים ביניהם מפסקת הרבים רשות ואפילו
הרבים  רשות בני  שאין גבוהות החלונות אם חלון כנגד
גבוהות  הן בתיהם וקרקעות הילוכם דרך בהן לראות יכולין
בני אם אבל בהם לראות יכולים שהם הרבים רשות מקרקע 
לחוש  אין הילוכם דרך בהן לראות יכולים הרבים רשות
צנוע  להיות צריך סוף  סוף  שהרי  חלון נגד בחלון אפילו
היום  כל שם העוברים הרבים רשות בני  מפני  בתשמישיו

יותר: נמוכים שהם פתח  כנגד בפתח  לומר צריך ואין

‚È( פתח) כנגד מלעמוד ליזהר אדם שצריך אומרים יש
קלה  ראיה אפילו בו ולראות חצירו או חבירו בית
אלא  חבירו של עסקיו לידע  להסתכל כלל מתכוין שאינו
חבירו  של חצירו או ביתו (פתח ) כנגד כשיעמוד פניו יחזור
עסקיו  לידע  להסתכל שמתכוין חבירו יחשדהו שלא כדי 
מסתכל  הוא למה טענה לו שאין כיון כגנב  נתפס  ויהיה
אלא  ולהסתכל לעמוד רשאים אינם הרבים רשות בני  (שאף 
אין  מזה שהרי  לחוש אין הילוכם דרך קלה ראיה כשרואים
בהם  קלה שראיה בתשמישיו צנוע  להיות וצריך להזהר יכול

עליו): קשה

*
„È אפילו נזק  לו לגרום או חבירו ממון להזיק  אסור

וממנו  לו הצריך תשמיש איזה שלו בתוך כשמשתמש
חבירו  כותל שהיה מי  כגון ביתו אל הקרוב  לשכנו נזק  נמשך
חמימות  בו שיש דבר כל בחצרו יניח  לא לחצרו סמוך
ומלח  וזבל אש מהם שיוצא סלעים כגון חם הבל ומוציא
ג' חבירו מכותל הרחיק  כן אם אלא בהם וכיוצא וסיד
להרחיק  צריך וכן לחומה מזקת שהחמימות מפני  טפחים
ואפילו  לח  חול כגון לחות בו שיש דבר כל  טפחים ג' ממנו

לבנים. של ולא אבנים של כותל הוא

טפחים  מג' בפחות מקרה דרך אפילו מים לשפוך אסור וכן
להרחיקו  צריך הגג מן מים המקלח  צנור ולכן לכותלו סמוך
על  אף  חבירו מכותל טפחים ג' ברחוק  המים שיפלו בענין
במים  מתירים ויש הגשמים בימות אלא מקלח  שאינו פי 
טפחים  מג' בפחות שופכין לשפוך כגון קבועים שאינם

לכ  כלים סמוך שהם מפני  גומא שם אין אם חבירו ותל
מתייבש  אינו שבו שהלחות בחול אלא אסרו ולא לאלתר

הראשונה: כסברא לעצמו יחמיר שמים וירא במהרה

ÂË בפחות רגלים מי  של עביט  לשפוך אסור הכל ולדברי 
כותל  הוא ואפילו חבירו לכותל סמוך טפחים מג'

אבנים.

הוא  אם טפח  שירחק  דיו חבירו לכותל סמוך להשתין אבל
בלא  בצדו משתין סלע  צחיח  האבנים היו ואם אבנים של
של  הוא אם אבל עצמו) הכותל גבי  על (ואפילו הרחקה
מי עביט  לשפוך בין טפחים ג' ממנו להרחיק  צריך לבנים
הלבנים  את המים ימסמסו שלא בלבד להשתין בין רגלים
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רמז    

כן  להרחיק  שצריך לומר צריך ואין יבש טיט  של שהם
עץ  של כותל (אבל מבחוץ  בטיט  מחופה עץ  של מכותל
לשל  דומה שאינו לומר תימצי  אם אף  בטיט  מחופה שאינו
טפח ). להרחיק  צריך פנים כל על אבנים לשל אלא לבנים

אבנים  משל טפח  להרחיק  אמרו שלא אומרים יש  אבל
שאצל  הקרקע  תתטשטש שלא משום אלא האבנים משום
צחיח  שאינן פי  על אף  האבנים אבל ותתרפה במים היסוד
כמו  מהן להרחיק  צריך היה ולא להן מזיקין המים אין סלע 
עצמן  האבנים על ואפילו יבש טיט  של שהם הלבנים מן
שאין  עץ  של ובכותל יסודו. קרקעית לאו אם מותר היה
צריך  אין כלבנים ולא כאבנים דינו אם לקרקעיתו לחוש

כלל. להרחיק 

הראשונה: כסברא לעצמו יחמיר שמים וירא

*
ÊË היונים שיפסידו מפני  העיר בתוך שובך לעשות אסור

ובחצירות  בגגות השטוחים וזרעים שבעיר הגנות זרעוני 
שדה  לתוך אמה חמשים להרחיק  צריך לעיר וחוץ  לייבש.
אמה  מחמשים יותר שטים אינם היונים כי  הפקר של או שלו
(ואם  אמה חמשים תוך שגדל במה כרסם נתמלא כי  בשדה

העיר): בתוך אף  מותר נכרים של העיר גנות רוב 

ÊÈ אמה חמשים תוך לעיר וחוץ  בעיר נבלה להשליך אסור
כולם  כן אם (אלא העיר לבני  שמזיק  הריח  מפני 
העיר  שבני  שבשוק  באשפה או בשוק  נבלותיהם משליכים

לזה). זה למחול יכולים

בענין  לעשות צריך בחצרו קבוע  הכסא בית העושה וכן
הרבים. רשות לבני  או לשכנו הריח  יגיע  שלא

מצויה  רוח  ידי  על עשן להם יגיע  שלא ליזהר צריך וכן
שלו. וכירים מתנור

יכתוש  לא הכאה קול לו ומזיק  הראש חולי  לשכנו יש ואם
שכנו  לבית מגיע  הכאתם שקול מדברים בהן וכיוצא ריפות

לו: ומזיק 

ÁÈ בענין ועפר אבק  בה שיש מלאכה בחצרו יעשה לא וכן
רשות  לבני  או לשכינו האבק  מוליך מצויה שרוח 

להם. ויזיק  הרבים

ממעשיו  נזק  לגרום שלא ליזהר צריך בזה כיוצא בכל וכן
שכנו  לו מוחל כן אם אלא הרבים רשות לבני  או לשכנו
שאינו  ידוע  כן אם אלא הסתם מן כמחילה היא ושתיקה
אינה  שלם בלב  שאינה ומתנה ומחילה שלם בלב  מוחל

כלום.

ז' ביד אלא למחול יכולת אין הרבים רשות בני  של ונזק 
ואין  בפירוש מוחלים אם העיר אנשי  במעמד העיר טובי 
או  עליהם לעכב  יכולים עירם דרך ובאי  יוצאי  דרכים עוברי 
כאילו  זה שהרי  שרוצה מי  כל כן לעשות המנהג שפשט 
אחד  כל שיוכל כדי  בפירוש כולם העיר אנשי  כל מוחלים

אחריו: בנו או הוא לזה כשיצטרך כן לעשות

ממון: נזקי דיני
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כל ÊÂ‰(יח ) ששרש כו '. בצלם אך  ע"פ בזהר  שאמר 
הכבוד  בכסא למעלה חקוקות הנשמות
צלם  בבחי' אדם כמראה דמות הכסא ועל  כו ' דבריאה
מלכא  קמי בדיוקנהא קיימא נשמה וכל  ממש אלקי'
כמראה  דמות הכסא ועל  מ "ש הנה אך  כו '. קדישא
כנ "ל  העצמי צורה שנק' צלם בחי' זה אין  לכאורה אדם
הוא  הענין  אך  צלם ולא כו ' כמראה דמות נאמר  שהרי
ויושב  דבריאה ז "א בחי' הוא דבריא' אדם דבחי' כידוע
כו ' ה' כסא על  שלמה וישב כמ "ש דבריא' כסא על 
שיושב  דבריא' דז "א ו "ק בחי' הוא לכסא מעלות ושש
כל  השופט  וכמ "ש כו ' ודן  יושב כמארז "ל  למשפט 
רק  שאינו  אדם כמראה דמות נאמר  זה ועל  כו ' הארץ
ז "א  בחי' דאצי' העליון  אדם בחי' לגבי דמות בחי'

אלקים  ויברא ומ "ש העצמי צלם בבחי' שהוא דאצי'
דבריא' ז "א דבריא' אדם בחי' היינו  בצלמו  האדם את
וכמ "ש  דמות בבחי' הוא ועכ "ז  דז "א צלמו  בבחי' שהו '
היינו  אדם כמראה דפי' להיו ' אדם כמראה דמות
בבחי' שהוא העצמי' צורה בבחי' ממש אדם כמרא'
ועכ "ז  כו ' דאצי' אדם כמרא' והיינו  דאצי' דז "א צלמו 
כמו  אדם כמראה דמות בבחי' רק בבריאה למטה הוא
כנ "ל  לבד  רשימו  בחי' צלם לגבי דמות בחי' ערך 
צלם  מדריגות בב' כדמותנו  בצלמנו  אדם נעשה וכמ "ש

ז  פסוק יתפרש וכך  דבריאה אדם על  וקאי על ודמות ה
בבחי' נעשה דיצי' שאדם דעשיה ואדם דיצירה אדם
בצלם  נעשה דעשיה ואדם דבריאה דאדם ודמות צלם
דמות  בין  הפרש (ויש וד "ל . כו ' דיצי' דאדם ודמות
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רנב   

בחי' אדם מראה לבחי' דמות בחי' שזהו  אדם כמראה
ה' כבוד  דמות מראה ומ "ש צלם שנק' העצמי צורה
אדם  צורת כמו  מראה בבחי' רק בא אינו  ג"כ  שהדמות
בעצם  דמות חקיקות בחי' גם שם שאין  במראה הנראה
התראות  בחי' זהו  אלא כנ "ל  לבד  דמות מראה רק
אדם  כמראה דמות שנק' דבריאה ז "א בחי' והתגלות
ז "א  בחי' הוי' כבוד  של  דמות בחי' ג"כ  נק' שהוא
במראה  הנביאים אל  כו ' בצלמו  במ "ש כנ "ל  דאצילות
בבחי' והוא כו ' י"י כבוד  דמות מראה שנק' הנבואה
כבוד  דמות מראה וזהו  לדמות דמות שנק' דיצירה ז "א
משה  משא"כ  כו ' אתוודע אליו  במראה (הן ) וכמ "ש י"י
בו  אדבר  פא"פ העצמי צורה צלם ראיית בבחי' ראה
בדמות  ולא עצמו  דאצילות ז "א בבחינת שהוא כנ "ל 
הנביאים  כל  רז "ל  שאמרו  וזהו  כו ' שבבריאה שלו 
מאצילות  המסך  שבוקע מל ' בבחי' בכה נתנבאו 
ישעיה  כמו  וזהו  דהארה הארה בבחי' לבריאה
וכ "ה  כרך  בן  נקרא השרפים ששם בבריאה שנבואתו 
כו ' דמות מראה ביצי' ויחזקאל  דמות בחי' הדמיון  כף
במראה  מעלה יתרון  יש אבל  כו ' לנוכח  בזה משה אבל 
ע"כ  כנ "ל  העצמי' בצורה ראיה כמו  בו  שנראה במה
בחי' משא"כ  ממש אתוודע אליו  במראה (הן ) אמר 

וד "ל ): כו ' לדמות דמות בחי' דמות מראה
דבריאה ‰Â‰(יט ) מדריגות ג' שיש שכמו  ידוע

מאין  יש הנפרדי' בעולמות עשיה יצירה
ג' יש כך  כנ "ל  כו ' ומעשה דיבור  מחשבה בחי'
כו ' חד  וחיוהי דאיהו  הנאצלים בעולם הללו  מדריגות
שבאצי' ועשיה שבאצי' ויצי' שבאצילות בריאה בחי'
ובחי' דעשי' אדם נק' דאצילות ז "א אדם מיני ג' והן 
דבריאה  אדם נק' א"ק ובחי' דיצירה אדם נק' וא"א ע"י
כללות  דרך  וזהו  כו ' יצרתיו  בראתיו  לכבודי נאמר  ועליו 
בתכלית  הפשוט  אא"ס מעצמות ההשתלשלות כל 
אא"ס  עצמות בחי' הוא שבאצי' אצילות ובחי' כידוע
הנאצלי' באורות גם לכאורה הנה אך  כידוע בכלל 
דבי"ע  הללו  מדריגות חילוקי ענין  ב"ה אא"ס מעצמות
ודמות  צלם בבחי' שהוא דו "מ  במחשבה הנ "ל  ע"ד  הן 
ואל  נאמר  שהרי כן  אינו  באמת אבל  כו ' לדמות ודמות
תערכו  דמות ומה כו ' קדוש יאמר  ואשוה תדמיוני מי
הכסא  ועל  וכן  י"י כבוד  דמות מראה ומ "ש כו ' לו 
אור  הארת בבחי' קאי הכל  כו ' אדם כמראה דמות
ע"י  העצמי האור  נתצמצ' שכבר  שבבריא' האצילו '
דז "א  כלים למ "ד  בבחי' גם אבל  כידוע מסך  הפסק

בהם  אין  לבי"ע נר "ן  אלא שנעשים דמות בחי' עצמן 
שנק' הוא דבריאה בי"ס מהן  שנחקק מה רק צלם בחי'
נעשה  (ומ "ש כנ "ל . דאצילות הוי' כבוד  דמות בחי'

דעשי' אדם בחי' על  גם דקאי כדמותנו  בצלמנו  אדם
שנק' דאצי' וביצי' דאצי' בעשי' שנעשה שבאצי'
כמו  זה אין  כו ' שבאצי' בריאה בחי' ובצלמנו  דמותנו 
בחי' שבאצי' עשי' בחי' גם שהרי ממש דעשיה אדם
הרי  שבו  האחרונה בחי' גם אצי' בחי' וכל  יחשב אצי'
אך  וז "ש בעז "ה) וכמשי"ת כו ' חד  וחיוהי דאיהו  אמרו 
בצלם  רק לומר  הוא מיעוטא זה אך  איש יתהלך  בצלם
בחי' העליון  איש בבחי' מדבר  והוא דמות בבחי' ולא
הילוכו  שאין  מלחמה איש ה' כמ "ש דאצי' ז "א
צלם  בחי' והוא צלם בבחי' רק למדריגה ממדריגה
דאו "א  מוחין  דבחי' בע"ח  ומבואר  כידוע דאבא
אות  בחי' והוא צלם בחי' ע"י רק אינו  בז "א שנמשכים
בכל  הוא וכך  כו ' דצלם ומ ' דצלם ול ' דצלם צ'
ההמשכות  כל  הנאצלי' שבעולם הפרצופי' השתלשלו '
שהוא  צלם בבחי' הוא הכל  לזה מזה וההשפעות
מקור  בחי' שנעשה שבעליון  העצמי' האותיות מבחינת
בחי' שגם עד  כו ' דמות מבחי' לא אבל  לתחתון  ומוחין 
כלים  למ "ד  בחי' שהן  שבאצי' תחתון  היותר  ומדריגה
דבריאה  בי"ס שנחקקי' מה רק צלם בבחי' ג"כ  דז "א
כנ "ל  ה' כבוד  מראה דמות ונק' דמות בבחי' שם באו 
להקדים  יש הנה הדברים וטעם שרש ולהבין  וד "ל .
אמרו  ולמה מהו  הנאצל  עולם אור  ענין  בשרש תחלה
אצילות  פי' דהנה כו ' חד  וחיוהי איהו  דוקא דבאצילות
של  מרוחו  שנאצל  הרוח  מן  ויאצל  כמו  שזהו  ידוע
משה  של  רוחו  ממדריג' זו  הארה ונחשב ממש משה
נבדל  קטן  חלק בעלמ ' הארה אלא שאינו  גם ממש
הארה  בחי' הוא אבל  כו ' השלהבת מן  כניצוץ מגדול 
הוא  אלא אחר  במהות בערך  הימנו  נבדלת ולא עצמית
בריחוק  נבדל  אינו  גם קטן  שהוא רק המהות מאותו 
אצילות  ל ' וזהו  כו ' עצמיות בבחי' בו  וקשור  אחוז  אלא
אותיות  בחי' והוא במ "א כמ "ש וסמוך  אצל  ל '
שהרי  כלל  העצם מן  נבדלים שאינן  בעצם שנחקקים
מן  המשכות הן  שהאותיות אע"פ הדבר  בעצם חקוקים
אינן  מ "מ  מאוד  שונים באופנים בצמצומים העצם
אותיות  כמו  אחר  למהות נפרד  בבחי' כלל  נבדלים
בעצם  שכלולים השכל  מן  ונמשכים שבולטין  המחשבה
אותיות  כמו  עצמיות בבחי' בו  וחקוקים השכל  אור 
(וראי' החותם עצם מבחי' שנחשבים בחותם שחקוקים
של  העצם המהות טבע שלפי רואים שאנו  ממה לזה

י  כך  לחשוב השכל  המחשבה אותיות ממנו  תהווה
יחשוב  וזה הללו  בצירופים יחשוב זה ע"כ  במחשבה
וממיל ' כו ' הוא אחד  שהשכל  אע"פ אחרים בצירופים
וידבר  יכתוב וזה אלה בצירופי' וידבר  יכתוב זה

וד "ל ): במ "א וכמ "ש אחרים בצירופים
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רנג    


          

  

‰˙ÚÓÂ הם ומהו  ונסכים מנחה ענין  מהו  צ"ל 
ק"ש  הקורא כל  וכמאמר  לתפלין  בשייכות
בלא  וזבח  מנחה בלא עולה הקריב כאילו  תפילין  בלא
פרשיות  ב' שהם לק"ש שייכים הם וזבח  עולה נסכים,
שבין  החילוק הוא לזבח  עולה שבין  והחילוק שבק"ש
מהו  אבל  למעלה, כמבואר  שבק"ש פרשיות ב'
שבין  החילוק ומהו  לתפלין  ונסכים דמנחה השייכות
סולת  הי' במנחה כי הוא הענין  אך  לנסכים. מנחה
דגנך  ואספת ענין  וזהו  היין , מן  הי' ונסכים ושמן 
הלכות  זהו  דגנך  במדרש ואיתא ויצהרך  תירושך 
הוא  יין  ע"ש התורה סודות שהם אגדות הוא ותירושך 
סולת  הבחי' כל  כי סודות, הם אגדות כך  בענבים כנוס
וסולת. ושמן  יין  שנק' בתורה הוא הכל  ושמן  ויין 
יומין  מתלתין  מצלי הי' יהודא רב כי הוא והענין 
מן  ופטור  אומנתו  תורתו  הי' ורשב"י יומין  לתלתין 
מן  שלמעלה בתורה מדרגה יש באמת הנה כי התפלה,
כי  מעיקרא בתורה מדריגה יש כי הוא והענין  תפלה,
נשמתו , לתקן  היינו  קעביד  דנפשי' אדעתי' עביד 
לשם  לשמה הלימוד  והב' נשמתו , לתקן  הוא הלימוד 
מבחי' שלמעלה בתורה המשכה להמשיך  היינו  התורה
מעצמות  ולהמשיך  נפקת מח "ע אורייתא כי תורה
ע"י  להמשיך  א"א וזהו  חכ ', מבחי' שלמעלה אא"ס
שהוא  אומנתו  תורתו  לשמה תורה ע"י דווקא רק תפלה
הוא  הלימוד  רק כלום צריך  אינו  שהוא ביטול  בבחי'
מעצמו ' מלמעלה תורה בבחי' להמשיך  התורה בשביל 
בזה  ואין  לשמה, התורה שלומד  ביטול  ע"י אוא"ס
הגם  הא' הלימוד  אבל  נשמתו , לתקן  אפי' כלום לגרמי'
אבל  ממש לגרמי' לומד  ואינו  [ביטול ] ג"כ  בזה שיש
עביד  כי מעיקרא וזהו  נשמתו . לתקן  לגרמי' נק' זה
ע"י  צריך  וזה נשמתו , לתקן  קעביד  דנפשי' אדעתי'
ועי"ז  נה"ב לברר  הבירורים ענין  זהו  כי ג"כ  תפלה
נה"א  נתעלה נה"ב בירור  שע"י נה"א אח "כ  מתקן 
וזהו  התורה לשם לשמה בתורה עוסק הוא והב' כידוע,
מן  ופטור  לתפלה וא"צ בירורים מבחי' למעלה

התפלה.
Â‰ÊÂ סולת כי [ונסכים], ושמן  סולת שבין  החילוק

בו  שאין  לשמה התורה היינו  כליל  כולה ושמן 
ג"כ  עולה כי לעולה שייך  מנחה וזהו  כלום, לגרמי'
ואין  גבול  בלי ראשונה שבפ' מאודך  בכל  כליל , כולה
מנחה, שייך  ולזה החיות היפך  מס"נ  זהו  כי לגרמי' בזה

שבראש, תפלין  אלו  יחסר  לא ראשך  על  ושמן  וזהו 
מאודך  בכל  כליל  שכולה עולה ע"י העלאה אם וזהו 
תפלין  וזהו  כליל  שכולה מנחה ע"י המשכה אזי
חכ ' מבחי' שלמעלה עילאה יראה ענין  וזהו  שבראש
תפלין  אלו  ממך  ויראו  הארץ עמי כל  וראו  מ "ש וזהו 
הב' והמדרגה עילאה, יראה בחי' שהוא שבראש

מעיק  קעביד בתורה דנפשי' אדעתי' אינש עביד  כי רא
לבעלים  שנאכלים שלמים זבח  ענין  וזהו  נשמתו  לתקן 
שע"י  העלאה ענין  וזהו  כליל  כולה שאינה מצוה לשם
יין . ענין  שהוא נסכים ג"כ  המשכה אזי ותורה תפילה
מים  בין  מבדיל  רקיע יהי כתי' הנה כי הוא והענין 
מים  ובין  אלקות גילוי שהם עליונים מים בין  למים,
מפסיק, פרסא אזי עוה"ז  בהבלי למטה שנפלו  תחתונים
מלכא, קדם למעבד  בעינן  אנן  בוכין  תחתונים מים ואזי
לבירא  רמה מאיגרא הריחוק על  המרירות ענין  שזהו 
היין  נסוך  וזהו  גשמי', ותאוות עוה"ז  בהבלי עמיקתא
אלקים  המשמח  יין  שזהו  למטה, לתהום לשיתין 
מועדים  וכמו  שמחה, ממשיך  הוא שיין  ואנשים
בחי' יין  בחי' שהוא בינה בבחי' הם שמועדים לשמחה
הוא  שבשבת ליו "ט  שבת שבין  החילוק וזהו  שמחה,
למעלה  שזהו  עונג לשבת וקראת כמ "ש עונג בחי'
כולו  אינו  וזהו  שמחה, בחי' הוא ויו "ט  שמחה מבחי'
בזה  יש אבל  באלקות הוא שהשמחה הגם כי כליל 
פ' ג"כ  הוא שהעלאה לזבח  שייך  וזהו  כידוע, הרגשה
בירורים  ענין  שזהו  דגנך  ואספת שמוע אם והי' שני'
שמחה, בחי' שזהו  יין  שהוא נסכים ע"י הוא והמשכה
הד ' כל  ג"כ  יד  של  שבתפילין  יד , של  תפלה ענין  וזהו 
ראש  של  תפילין  אבל  ראש של  בתפילין  כמו  פרשיות
אהבה, בחי' הוא יד  של  ותפלין  עילאה יראה בחי' זהו 
בחי' בישיבה יד  של  תפלין  וזהו  ונוק', דכר  בחי' וזהו 
בעמידה  ראש של  ותפילין  מושב, קראו  באשה נוק'
בחי' מאודך  בכל  ראשונה פ' בק"ש נמצא דכר . בחי'
שלמים  זבח  בחי' א"ש והי' שני' ופ' כליל  שכולה עולה
דגנך , ואספת וזהו  לבעלים ונאכל  כליל  כולה שאינה
שזהו  כליל  כולה ושמן  סולת שהוא מנחה הוא וכן 
התורה  כל  הוקשה לשמה תורה ובחי' ראש של  תפלין 
שזהו  כליל  כולה ואינה יין  שהוא ונסכים לתפלין , כולה
שנאכלים  שלמים לזבח  שייך  זהו  יד  של  תפלין 
הקריב  כאילו  תפלין  בלא ק"ש הקורא כל  וזהו  לבעלים,
ארץ  שנק' ענין  וזהו  נסכים, בלא וזבח  מנחה בלא עולה
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רנד   

לעולם  מלך  ה' וישב וכמ "ש נסכים גבי מושבותיכם
שיהי' היינו  למטה וירידה השפלה ענין  הוא שהישיבה
לא  עקרה רני כי נסכים, ע"י מטה למטה אלקות גילוי

וזהו  הבית, עקרת מושיבי אבל  גילוי בחי' שאינו  ילדה
ע"י  עולם של  בבנינו  שעוסקים בוניך  אלא בניך  א"ת

גשמיים. בדברים המלובשים ההלכות

      

•
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Â‰ÊÂ יד פי' ממצרי' ה' הוציאך  חזקה ביד  כי דכתי'
ימין , אלא אינו  יד  שנא' כ "מ  ד "י) (מנחות ארז "ל 
בנו  אהבת בשביל  ומ "מ  ורחמי', חסד  אלא אינו  וימין 

כמ  והוא הקשה במדה"ד  במצרי' שיש הנהיג האב של 
עינו , כבבת עליו  וחביב אותו  אוהב אשר  יחיד  בן  לו 
וחימה  אף עליו  יתמלא יחידו  בבנו  יתגרה א' אם הנה
ועניו , וחסיד  רחמן  הוא האב בעצם כי הגם גדול , וקצף
עינו  כבבת אצלו  היקר  יחידו  בנו  אהבת בשביל  מ "מ 
עול  העושה על  בדין  ויתנהג מדותיו  מהנהגת ישתנה
שיהי' מה כל  טצדקי כל  ויעשה יחידו , בבנו  ומתגרה
עול  העושה על  והמשפט  הדין  בבחי' לעשות ידו  לאל 
בנים  כמ "ש למקום בני' נק' ישראל  הנה כך  יחידו , בבנו 
וכנס"י  ישראל , בכורי בני כמ "ש בכורו  בנו  והם  אתם,
בשביל  ולכן  יונתי, היא אחת לאמה, היא אחת נק'
ישראל , חביבי' כמארז "ל  עליו  החביב לבנו  אהבתו 
כאישון  יצרנהו  ע"פ רז "ל  כמ "ש עינו  כבבת אצלו  ויקרי'
עשה  הנה עינו , בבבת נוגע כאילו  בהם הנוגע כל  עינו 
דין  לעשות חסד  בחי' שהיא ימינו  יד  וכבש במצרי' ה'
דן  כשהוא אויב תרעץ וגו ' ה' ימינך  ובמד "ר  במצרי'.
הוא  ימין  הכאת כמשל  והיינו  בימין , דן  העולם אומות
כפשוטו  חזקה ביד  כי וזהו  שמאל . מהכאת חזקה יותר 
יד  ידו  שהייתה ממצרי' ה' הוציאך  חזקה וביד  ימין , יד 
ונמצא  במצרי'. הדין  פעולת פעל  עדי כבושה חסד  ימין 

כו '. מימין  שניהם ורפוא נגוף ענין  ג"כ  מזה מובן 
ÌÓ‡ דמשמע ועברתי כתי' הלא צ"ל  עדיין  הנה

ולא  אני רז "ל  וכדרש עצומ "ה אוא"ס על  שקאי
נגוף  שיהי' דוקא משם נמשך  איך  שצ"ל  כו ' מלאך 
אחר  ולא הוא אני שאמרו  מה בהקדם ויובן  כו '. ורפוא
וגם  אחר , ח "ו  לומר  הדעת על  יעלה איך  יפלא דלכאו '
עולמות  ג' כנגד  שהם ושליח  שרף מלאך  חשב שהלא
צריך  כרחך  ועל  אחר , ולא מה"ע וא"כ  כנודע, בי"ע
על  להעלות ח "ו  והיתכן  סט "א, על  היא שהכוונה לומר 

כו '. ח "ו  אחר  ע"י הי' בכורות ומכת שיצ"מ  הדעת

ÔÈÚ‰Â נברה"ע שלא עד  בפדר "א מ "ש בהקדם יובן 
שנברא  קודם שצ"ל  בלבד , ושמו  הוא הי'
לזולתו  הוא השם ענין  שכל  וגם בשמו , קראו  מי העולם
אך  שנבה"ע, קודם זה שייך  ואיך  בשמו  שיקראהו 
ש' הא' הוי', שמות שני שיש ה' ה' ויקרא דכתי' הענין 
ש' בחי' מהוה ל ' הוי' ש' והוא השתלשלות דסדר  הוי'
וזו "נ  או "א פרצופי ד ' הם ה' אותיות שד ' באצי', הוי'
כתר  בחי' והיינו  כתר  בחי' הוא יו "ד  של  וקוצו  דאצי',
דחכ ', כתר  בחי' הוא ובכלל  לבד , אצי' לבחי' השייך 
הוי' ש' ויש בת"ז , כמ "ש מקננא אבא שבאצי'
כלול  שהוא כמו  הוי' ש' בחי' שהוא מאצי' שלמעלה
ענין  על  להורות בינייהו  טעמא ופסיק כו ', בעצמותו 
שבסדר  הוי' ש' שגם הגם כי בערך , שמובדל 

מאילי  נברא בדרך  רק ג"כ  הוא וממילא השתלשלות ו 
ש' בחי' כמו  בנפעל  הפועל  כח  התלבשות בבחי' ולא
ונבראו  כתי' הוי' בש' משא"כ  אלקי', ברא דכתי' אלקי'
דש' להוות מקור  שהוא מאחר  מ "מ  במ "א, כמ "ש כו '
דלעילא  הוי' ש' בחי' לגבי לכן  מהוה, ל ' הוא הוי'
טעמא  פסיק יש הנה השתלשלות מסדר  שלמעלה
והגם  זו , לבחי' זו  בחי' בין  ההבדל  על  להורות בינייהו 
ג"כ  הוא א"כ  הוי' בש' ג"כ  נק' דלעילא הוי' ש' גם כי
שייך  אינו  בעצמותו  כלול  שהוא מאחר  מ "מ  מהוה, ל '

הגדול . שמו  בחי' ונק' מהוה, ל ' לפרשו 
‰‰Â שאינו בעלמא הארה רק הוא השם ענין  בכלל 

רק  והוא בכ "ד , מזה וכמ "ש כלל  לעצמותו  נוגע
בד "ה  במ "א מש"נ  לפי וגם בשמו , לקוראו  שיפנה בכדי
שזולתו  שע"י שמך , מקדשי בענין  השמע"צ ביום
שהוא  מה הרי מ "מ  האדם, עצמות נפנה בשמו  קוראו 
הן  עצמו , לגבי כמ "ש עצמותו  הארת בחי' אינו  פונה
אח "כ , מבוקשו  שממלא במה והן  שפונה, הפני' בענין 
בערך  אינו  לזולתו  שמשפיע המשפיע שהשפעת וכידוע
עשירי, חלק שהוא נת' ובמ "א בעצמותו , שהוא מכמו 
שהוא  במספר , חלק רק אינו  הוא עשירי החלק ובאמת
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רנה    

חלקי' להט ' שוה בערך  אינו  אמנם למספר , עשירי
עשירי  חלק שהוא הדבור  וכערך  בהמשפיע, שנשארו 
והן  שם הקריאת הן  כי ונמצא שכליים. וג ' מדות מז '
הארה  רק אינו  זו  קריאה ע"י לקוראו  שפונה מה
כלול  כמ "ש השם לבחי' גם דומה ואינו  מועטת,
לבד  ההארה חיצוניות רק כן  גם ה"ה דלכאו ' בעצמותו 
הגם  שמעון , או  ראובן  אותו  קורין  אם לי' איכפת דמאי
הוא  שראובן  לשמעון  ראובן  בין  הפרש יש בעצם כי
ושמיעה  ראי' והרי שמע כי ע"ש ושמעון  ראה, כי ע"ש
בת"א  כמ "ש דק"ש פרשיות ב' והם זמ "ז , רחוקי'
הפרש  שאינו  לזולתו  נדמה ומ "מ  אתה, יהודא בד "ה
הרגשת  ענין  כמו  כ "כ  מרגיש אינו  עצמו  הוא וגם כלל ,
מרגיש  ה"ה גדולי' יותר  מוחין  לו  שיש שמי המוחין 
מוחין  בבחי' שאינו  זולתו  על  יתרון  בבחי' אותם

כאלו . גדולי'
ÌÓ‡Â אך) שם הקריאת בענין  יש גדול  הפרש באמת

זה  שאין  המוחין , כמו  האדם בבחירת זה אין 
וכמארז "ל  מלמעלה, שנותני' מה רק בבחירתו  תלוי
שית' מה כפי ובאמת כו ', חכים עלי' תהא מה זו  טפה
בד "ה  וע' המוחין , מבחי' גבוה יותר  עוד  השם אי"ה

כי  הגם אור  מבחי' יותר  גבוה ששם תרל "א שם טוב
האדם  ויקרא כתי' שהרי אחת), בחי' הכל  ומל ' שם אור 
הסכם  רק הוא שהשם נא' ואם כו ' הבהמה לכל  שמות
שמות  לקרות שידע אדה"ר  של  חכמתו  הי' מה לבד 
ארז "ל  והרי כנגד , לו  יאמר  ומי יכחישו  ומי מין  לכל 
אדם, נעשה השרת למלאכי הקב"ה שא' בשעה במד "ר 
משלכם, גדולה חכמתו  א"ל  טיבו , מה זה אדם לו  אמרו 
ולא  שמן  מה מהם ושאל  וחיות בהמות לפניהם העביר 
וא', א' לכל  שמות קרא אדה"ר  לפני וכשהעבירן  ידעו 
במה  עמוקה חכמה בזה שיש לאמר  מוכרח  שמזה
שם  ולא דוקא שור  אותו  קורין  שהשור  עד "מ  שידע
מין  את המחיים המה שור  שאותיות מפני והיינו  אחר ,
החמור , מין  את המחיים הם חמור  ואותיות השור ,
כולן , ועד "ז  הנשר  מין  את המחיים הם נשר  ואותיות
מעלת  בחכמתו  השיג שאדה"ר  בשל "ה וכמ "ש
שמות  שקרא בחכמתו  העליונה המרכבה ומדריגת
המין  בכלל  שהשם לכאו ' נדמה כי הגם ונמצא לכולם.
מ "מ  אחרונה, היותר  בחי' הוא אחד  כל  אצל  בפרט  וכן 
כי  מפני להכיר  נפלאה חכ ' שהוא הוא כן  לא באמת
בהשם. בחי' שני שיש יובן  ולפ"ז  כו ', בשרשן  חלוקי'
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קיימות ממש, אלוקות שהם הנשמות מעלת הפרק: תוכן
ומושגחות הוי' שם את מגלות למטה, גם עצמי  בקיום

ידיו . על 
הכוכבים חשיבות שמצד  הקודם, בפרק שראינו 

נספרים, הם      
    , שלהם (וכמובא

     158 
   חשיבות בין השוואה שיש  כלומר,

ישראל  נשמות לחשיבות  הכוכבים
       

 שנתבאר כפי יותר, הנעלה  ההשגחה  אופן  שזהו
הקודם, בפרק      

   של שהנצחיות לעיל , שהוסבר וכיון
שם מצד  היא עליהם  שההשגחה מכך  נובעת מעלה  צבא
שההשגחה מכך  נובעת נצחיותם הנשמות, גם כך  הוי ',

הוי'. שם  מצד  היא  עליהם
הנשמות שנצחיות  נ"ע, הרבי מבאר הבאות בשורות 
זה אין  שבנשמות כיון  מעלה, צבא  מנצחיות  יותר נעלית 
דן  גופא ובזה עצמם . מכוח אלא חיצוני כוח  מצד 

שלה הנצחיות  מה מצד  בדרגתבאריכות, שורשם  מצד  ם ,
בירידתם מתגלה זה ואיך  האורות , מצד  או  הכלים 

למטה.
,נצחיים ששניהם למרות   

      צבא
מעלה להיות צריכים עצמם  ומצד 
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רנו   

נפסדים ,        
- אותם  שמקיים סוף האין  האור 

        
      יכול לא גדול  גבול 

(וכנאמר  קטן  בגבול  אי159להתלבש בחלום שאפילו  ,
אחת ועל  מחט ), של  בחור הנכנס פיל  לראות אפשר
גבול . בתוך  להתלבש יכול  לא גבול  שבלי וכמה  כמה
גבול , בעלי וממילא נבראים הם שהכוכבים  וכיון 

בפנימיות, בהם מתלבש לא סוף שהאין בהכרח 
     , בלבד עליהם וסובב

       , היינו
ויפסדו , יתבטלו  שלא כביכול  אותם 'מחזיק'

  
       ולא

שבהם חיצוני כוח מצד  רק  ,השחר בברכות
     טהורה" שדרגת

שהם כפי הנשמות דרגת היא היא" 160

ממש, אלוקות של  עולם לנשמהשהוא  שורש יש
   דרושים 161בכמה

     ( העליון הטוהר
ה 'אצילותהיינו, הנקרא  הצמצום שלפני סוף אין  אור

דכללות'.
הענין , בפרטי נ"ע הרבי דן שלפנינו  המוסגר במאמר
את מיישבים וכיצד  הנשמה, דרגת  שורש בדיוק מהו
מה עם  ממש  אלוקות  הם שהנשמות  לעיל  הנאמר
- מהכלים שורשם שהנשמות מקומות  בכמה  שנתבאר
של  שהכלים היא, בזה הביאור ונקודת  גבול . של  בחינה
ודביקותם שורשם  מצד  ממש, אלוקות הם  אצילות

הצמצום. שלפני - הגבול  וכוח  הרשימו  - במקורם
נ"ע: הרבי של  בלשונו  ובפרטות,

)   כי של נתבאר ,
הנשמות      

(הכלים    מדרגה בכל  כלומר,
שהיא,    כפי כלומר,

הצמצום לפני כך  וכלים, אורות  יש הצמצום  שלאחרי
כוח  בחינת שהוא הכלים שורש את  ויש סוף אין  אור יש
מקומות ובכמה הצמצום. שלפני  (הרשימו ) הגבול 
(גרמוהי), הכלים בדרגת הוא  הנשמות ששורש נתבאר,
הוא שורשם  הצמצום, שלפני בדרגות  וכשעוסקים

הכלים. ענין שורש שהוא הגבול  כוח בבחינת

 חכמים ,162שאמרו   
       מאמר בפירוש

זה חכמים      
 דבר לכל    

   האור כשהאיר ניכרים היו  שלא
האו  סילוק  ידי  על  ונתגלו  רשימו ,בגילוי נקראים  ולכן  ר,

לאחרי סוף אין  מאור שנשאר  הרושם כביכול  שזה כיון
שהסתלק, הם - הרשימו  אותיות 

    מאמר של  פירושו זה , ולפי
הוא, דבר" לכל  קדמה ישראל  של  ש"מחשבתן  חכמינו 
הרשימו  אותיות בבחינת הוא ישראל  נשמות ששורש 

("דבר"). לצמצום הקודמות
וגם הכלים, לבחינת  שייכות הנשמות כי נמצא,
פירושו , הצמצום, לפני הוא ששורשם  כשאומרים
הרשימו  בחינת שהוא  הצמצום  שלפני  הכלים בשורש
בעצם אלוקות שהם אומרים כיצד  כן, אם  הגבול . וכוח

הגבול ? מכוח  הוא ששורשם  בשעה  מהותם ,
נ "ע: הרבי  מבאר  הנשמות ששורש  למרות

הכלים, שורש הגבול , מכוח  הוא   
  ,הצמצום שלפני הגבול  כוח  שגם כיון 

סוף. אין  בחינת  הוא
יכולתו  אלא בפועל , גבול  איננו  הגבול  שכוח  וכידוע
עבודת וכדברי להגביל . הבורא של  סופית האין 

לו 163הקודש  שיש וכשם הכל , שלימות הוא  סוף ש"אין  ,
לא שאם  בגבול , כוח  לו יש כך  גבול  בעל  בבלתי כוח 
- הגבול  שכוח היינו , שלימותו ", מחסר  אתה כן 
כוח  של  הביטוי מאופני אחד  הוא  - להגביל  שביכולתו 
של  בחינה איננו  עצמו הוא אך  הבורא, של  סוף האין 

גבול .
בשורש  הוא הנשמות  שורש כי זה , ביאור לפי נמצא
זאת ובכל  הגבול , כוח  שהוא הרשימו  בחינת - הכלים 
הצמצום שלפני הגבול  כוח  שהרי ממש, אלוקות  הם
ביכולתו  המתבטא הבורא  של  סופי  אין  כוח בעצם הוא 

להגביל .
    , הזקן האדמו "ר

  הספירות גילוי הוא הוי' ששם 
דאצילות, 164     ולפי

הנשמות שורש בפשטות, שם התשובה באגרת ההסבר
האורות בבחינת גם הכלים)165הוא בבחינת  רק ולא

ממש , אלוקות הם  ישראל  שנשמות מוכח , מקום  מכל 
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וראה 159. ג . כח , וישב אור תורה וראה ע"ב. סוף נה, ברכות
תרנו. איגרת ח "ג  קודש אגרות

ג .160. עמוד  סוף כח , ראה פרשת תורה לקוטי  גם ראה
ובכ "מ . ואילך . תפה תעב. ע' תרס"ו המשך 

דברים 161. ש"פ תפדה, במשפט  ציון ד "ה מאמר ראה

התשט "ו.

ד .162. פ"א, רבה בראשית

ח .163. פרק ריש א חלק

ט .164. לב, דברים

האורות.165. עניינו הוי ' ששם בא, פ' אור תורה וראה



רנז    

האצילות. בעולם
  הנשמה מכן  הנמוכיםלאחר עולמות

    השחר בברכות שממשיכים  וכפי 
כנגד  שהוא בי " נפחת ואתה  יצרת אתה  בראתה  "אתה 

הנשמה , בהם  שיורדת כבר העולמות שם 
        

 היא למטה, ירדה שהנשמה  לאחרי שגם 
נברא " שנעשה "אלקות  הנבראים166בבחינת  כשאר ולא ,
נפרדת. ישות של  בחינה שהם

)      
   גם - הנבראים ששאר

חיצוניות בחינת  אלוקים , משם שורשם - המלאכים
שורשם הנשמות  ואילו הדיבור, בחינת שכנגד  בלבד 
ידי על  נבראו  שלכן הוי', שם - הפנימיות מבחינת 

דווקא , נפיחה    הנשמה של 
     

        
חיצוני, גילוי שמסמל  167 שמים

נעשו   צבאם כל    
   לעומת פנימית הינה  המחשבה

כ  האדם משתמש  בדיבור שהרי  דבר הדיבור, מגלה אשר
נחשב העולם  עצמו . לצורך  משתמש ובמחשבה  לזולתו 
העולם בריאת  לצורך  ולכן  מהבורא, נפרד  לדבר
הדיבור, בכוח הוא  ברוך  הקדוש כביכול  משתמש
הינם ישראל  נשמות ואילו חיצוני, לדבר קשר המבטא
התהוותם לצורך  ולכן נפרד , דבר ולא ממש מה' חלק
המחשבה בכוח  הוא ברוך  הקדוש כביכול  משתמש

ממש . ממנו  חלק שהם  זה את המבטא 
שלמעלה 'מחשבה ' בבחינת  הוא הנשמה  ששורש וכיון 
בדרגת נשארת היא למטה כשיורדת גם מ 'דיבור',

נברא"). שנעשה  ("אלקות  האלוקות
    חיצוני כוח בגלל  לא

אלא - מעלה בצבא שזה כפי - בתוכה המתלבש
     לאחרי גם  נשאר וזה

לעולם. ירידתה
)       

בפשטות שזהו  הוי' משם  הוא הנשמות ששורש 
שהנשמות ברור זה שלפי דאצילות, (האורות) הספירות
למקורם. בדביקות הם האורות שהרי ממש , אלוקות  הם
זה עניין  מתיישב כיצד  נ"ע , הרבי  דן הבאות  בשורות 

בכמה המבואר עם  ממש, אלוקות  הם  שהנשמות
יותר  נמוכה בבחינה  הם  שהנשמות  בחסידות , מקומות 

ממש: אצילות של  הספירות ממהות 
     (מקומותהנשמות

  הספירות לעצמות שייכות ולא 
מקום, מכל  מיד ), שיפורט (כפי  היא בזה  הכוונה 

כיון  ממש, אלוקות שהן -  ממש
הם הנשמות גם ממש, אלוקות הם  שהכלים וכיון 

ממש . אלוקות
   על צדק בפרשתהצמח

        
  של הנשמות שורש כי באריכות , התבאר שם

לעצמות בערך  אינם ולכן  הכלים מפנימיות הוא אצילות
מקום, ומכל  לכלים, כטפלים ונחשבים הספירות עשר

אלוקות. כן  גם ונקראים  הכלים עם  מתאחדים
היות      , היינו

הכלים , לבחינת טפלות שהנשמות   
עדיין       

את מהווה שהאלוקות הנבראים, שאר כמו  שאינם
נעשית עצמה  האלוקות  הנשמות, שאצל  אלא הנברא ,

נשמה, בחינת    
ובכל  הכלים , לגבי אחת כטיפה  היא שהנשמה נתבאר,

ממש . אלוקות היא  זאת
   , הזקן האדמו"ר מבאר

נפרד , ודבר יש  אינם  שהנשמות    
        
ולא עצום בצמצום הם שהנשמות  שאף מדבריו , מובן 
יש . ולא  אלוקות נקראות זאת בכל  הספירות, כעצמות

)    ,מבארהנשמות
 ירידתן לאחר    

  
   הנשמות   


שיש  שלמרות אלו , מקורות מכל  מוכח  מקום , מכל 
לבין  ממש אלוקות שהן  דאצילות  הספירות בין הבדל 
טפלות הם  והנשמות  מהם, הנמשכות הנשמות בחינת
מאוחדות הנשמות מקום, מכל  מהם, קטן  וכחלק אליהם
בחינה ולא ממש  אלוקות של  בחינה  הן  ולכן הכלים עם

הנבראים. כשאר נפרד  ודבר יש של 
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בצלותיה ‡א) מאריך  דקא המנונא לרב חזייה
מאריך  שהוא המנונא רב את ראה [רבא
שעה  בחיי ועוסקים עולם חיי מניחין  אמר , בתפילה].

א). עמוד  י' דף (שבת
כוונתו  ומה רבא אמר  מה החסידות, בדרך  זאת להבין 
"חיי  את ועוזבים שמניחים כאלה ישנם כי שאמר , במה

שעה". ב"חיי עבודתם כל  את ומוסרים העולם",
כדי  הוא התורה לימוד  עיקר  כי היטב, יודעים כולם
עיקר  המדרש "לא כמאמר  מצוה, לעשות איך  שידעו 
שלימודיו  אחד  כל  על  חובה הרי ולכן , המעשה". אלא
וציצית  ברכות הלכות התורה, דיני יהיו  הראשונים
כי  והיתר , איסור  שבת, ידים, נטילת תפילה, ותפילין ,

המצוות. קיום הוא העיקר 
ממש, בפועל  יהיו  התורה וידיעת שהלימוד  כדי אמנם
אבל  תפילין  להניח  צריך  איך  שידעו  להיות יכול  ֵהרי
כי  אלא יודעים, שלא משום לא זאת, עושים לא ח "ו 
כי  היא איכפת, לא שזה לכך  והסיבה איכפת, לא זה

שמים. יראת אין 
ה' ויראת יתברך  ה' אהבת יש יהודי שלכל  היא, האמת
של  בחינוך  תלוי שזה רק שנולד . מאז  כבר  יתברך ,
האם  לומד , הוא מלמד  איזה ואצל  הוריו , בבית הילד 
תורה  מקיים עצמו  שהוא יראֿשמים יהודי הוא המלמד 

התקררה. המלמד  של  שיראתֿשמים או  ומצוות,
שמחנכים ÏÎב) כפי בחינוך , תלויים הילד  של  חייו 

שמים  יראת בו  משרישים טוב בחינוך  אותו .
נהיה  כבר  כשהוא גם תמיד  נשאר  וזה טובות, ומידות
שהוא  הזיכרון  לו  נשאר  בחיים, לדרכו  והולך  גדול ,

ילד . כשהיה שראה ממה זוכר 
שהוא  זאת מלבד  תלמיד , עם לומד  מלמד  כאשר 
שהתלמיד  כך  ללמוד , איך  לו  ומסביר  תורה מלמדו 
אותו  להדריך  עליו  יגדל , ושכלו  ללמוד  ילמד  עצמו 
גדולה  ב) עמוד  ז  דף (ברכות כמאמר  טובה, בהדרכה
את  מדריך  שהמורה ההדרכה מלימודה. יותר  שימושה

אתו . לומד  שהוא מהלימוד  יותר  גדולה התלמיד ,
שני  את וצריכים דברים, שני הם ולימוד  הדרכה
טובות  מידות שמים, יראת היא הדרכה הדברים.
התורה, דיני ידיעת היא - תורה ישרות. והנהגות
ידיעת  את להבין  כלומר , ללמוד . ולדעת כאמור ,

התורה.
באים  – ותורה הדרכה – הללו  הדברים שני כאשר 
משובצות  טובות אבנים שבו  תכשיט  יוצרים הם יחד ,

ללא  תורה אבל  פז , וכתם זהב במשבצות ומותאמות
וטיש, ברפש שהן  טובות אבנים כמו  היא הדרכה

הטובות. האבנים את המלכלך 
הדרכה, של  מעשה הגמרא, כאן  לנו  מספרת זה ואת

שלו . התלמידים את הדריך  רבא איך 
‰ÂÓ‡ג) .הראשונים ומהחסידים חסיד , היה

כל  שוהים היו  הראשונים החסידים
במסכת  אומרת שהגמרא כפי בתפילה, שעות 9 יום
היו  הראשונים "חסידים ב, עמוד  ל "ב דף ברכות
וחוזרין  אחת, שעה ומתפללים אחת, שעה שוהים
מנחה  שחרית התפילות, שלושת כך  אחת. שעה ושוהין 

ביממה. שעות תשע אותם העסיקו  וערבית,
הוא  בתפילה, מאריך  המנונא שרב ראה רבא וכאשר 
ביטול  זה הרי קושיא, תתעורר  תלמידיו  שאצל  הבין 
שהגמרא  כפי לומדים, לא הם בינתיים הרי תורה,
תשע  מתפללים שהם מאחר  שואלת, שם) (ברכות
זוכרים  הם ואיך  לומדים, הם מתי אםֿכן  ביום, שעות
לפרנסתם. עובדים הם ומתי ואיך  למדו , שהם מה את
החסידות, בדרכי התנהגו  שהם מאחר  הגמרא, עונה
הפרנסה  עבור  ובמלאכות אצלם, שלם היה הלימוד 

ברכה. הייתה שלהם
כלומר , התפילה. עבודת את לתלמידיו  רבא הסביר  כך 
שתפילה  התפילה, עניין  מהו  לתלמידיו , הסביר  רבא
של  המילים את לומר  סבור , שהעולם כפי אינה,
פירוש  את ולדעת אומרים מה לשמוע התפילה,
היא  תפילה של  האמיתית המשמעות אלא המילים,
להתמסר  כלומר , יתברך . ה' עם כביכול , ההתחברות,

התפילה. בעבודת יתברך  הבורא לעבודת
המצווה ÂÓÈÏ„ד ) א) דברים: שלושה יש התורה

יומם  בו  והגית ככתוב תורה, ללמוד 
לקיים  איך  לדעת כדי תורה ללמוד  צריך  ב) ולילה.
כל  לעשות צריך  ומתי ואיך  לעשות צריך  מה מצוות,
את  לדעת הלימוד , את להבין  התורה, ידיעת ג) מצוה.

שלו  האנושי ושהשכל  התורה, מלובש ׂשכל  יהיה ֵֶ
התורה. ֵֶבׂשכל 

להתפלל  מצוה א) דברים: שלושה יש בתפילה, גם כך 
ככתוב  יום, בכל  להתפלל  מצותֿעשה זו  יתברך . ה' אל 
לבבכם, בכל  ולעבדו  וכתוב אלוקיכם, ה' את ועבדתם
ובלב, הלב עם שהיא עבודה היא איזו  הגמרא, אומרת
לדעת  התפילה, של  המילים את לומר  ב) התפילה. זו 
במה  מרוכז  ולהיות אומר , שהוא מה של  הפירוש את
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רנט    

מלכי  מלך  לפני עומד  שהוא לדעת אומר , שהוא
לעניין  שלו  ההתמסרות ג) הקדושֿברוך ֿהוא. המלכים
הביא  כשיהודי קרבן , במקום היא תפילה התפילה.
תשובה, לעשות צריך  היה הוא המקדש, בבית קרבן 
תשובה  בתפילה. להיות צריך  וכך  דברים. וידוי זהו 

ודביקות.
"עובד  להיות צריך  אדם כל  איך  לתלמידיו , הסביר  רבא
בעבודת  אופנים שני ויש יתברך , ה' את לעבוד  אלוקים",

התפילה. עבודת ב) התורה. עבודת א) יתברך . הבורא
בדרך  אתו  ללמוד  עליו  תלמיד , עם לומד  כשמלמד 
את  יש ּבקיצור  אבל  להבין , יוכל  שהתלמיד  כדי ַקצרה
התוכן  כל  נמצא הללו , הספורות במילים כלומר , הכל .

התלמיד . עם לומד  שהמורה הרעיון  של 
הללו Â‰ÊÂה) האופנים ששני - רבא דברי של  התוכן 

ב) התורה. עבודת א) יתברך : ה' בעבודת
"חיי  נקראת התפילה עבודת הנה התפילה. עבודת
ובתורה. בתפילה חייבים כולם כלומר , שעה".
"הכל  וכמאמר  יום, כל  ללמוד  גם חייב המתפלל 
מוכרח  מאד , שעסוק מי אפילו  תורה", בתלמוד  חייבים
מי  ערבית". אחד  ופרק שחרית אחד  "פרק ללמוד 
יום, בכל  פעמים שלוש להתפלל  גם מוכרח  שלומד ,
שמתמסרים  שאלה אלא וערבית. מנחה שחרית

אופנים. שני בכך  יש יתברך , ה' לעבודת
גדולה  ויגיעה טרחה של  השקעה פירושה "עבודה"
קלף  עושים עבודים", "עורות הכתוב על ֿדרך  בדבר ,
יוכלו  מאד , גס שמעור  כדי בהמה. מעור  לכתיבה
צריך  עליו , לכתוב שיוכלו  דק כל ֿכך  דבר  לעשות

גדולה. וטרחה יגיעה בכך  להשקיע
האדם  של  לטרחה פרט  הנה גס, דבר  לעדן  כדי העבודה
חומרים, כאלה מסוימים, דברים ישנם בזה, לטרוח 

הגס. הדבר  לעידון  המסייעים
ח ) סעיף לב, סימן  (אורח ֿחיים ערוך ' ב'שולחן  כתוב
תפילין , של  הפרשיות את כותבים שעליו  שהקלף
או  סיד  על ֿידי מעובד  להיות צריך  תורה, וספרי מזוזות
עליו . שיכתבו  הדבר  לשם להיות צריך  והעיבוד  עפצים,
דברים, שני יש זו  שבעבודה עבודים". "עורות וזהו 
המסייעים  והדברים העובד , האדם של  ויגיעה טרחה

לעדין . יהפוך  גס שדבר  בעבודה לאדם
בו  טרחה משקיע האדם ה"עבודה". של  התוכן  וזהו 
להיות  עצמו  את להפוך  שלו , הגסות את לעבד  עצמו ,
מידות  לו  שיהיו  מבין , יותר  פיקח , יותר  עדין , יותר 

הזולת. עם טובים ויחסים נאות,
הנטיות  את יש ולגוף גשמי, גוף עם הוא האדם הרי
גופניים  ענינים הוא הכל  והרי נמשך , הוא למה ְַשלו 

גשמיים. ותענוגים

נפש ÚÂ„ÈÎ,ו ) א) נפשות. שלוש יש אדם בכל 
נפש  ג) השכלית. נפש ב) האלוקית.
נפרדים  קוים יש הללו , הנפשות שלושת ולכל  הטבעית.
שלה, ההבנה שלה, הקו  את יש נפש לכל  לגמרי.

האדם. גוף על  שלה וההשפעה שלה, החיים
מההשגה  למעלה אלוקית, היא האלוקית הנפש
הוא  שלה והשכל  לגמרי, שכלית מהות היא האנושית.
של  וההבנה שכל . מבינה שנשמה כפי אלוקי, שכל 
של  מההבנה יותר  ומעודנת יותר  נעלית נשמה,

מלאכים.
יכול  כבר  אדם שגם העמוקה ההבנה זו  השכלית, הנפש
נעלית  מאד  שהיא למרות הזו , ההבנה כי להבין ,
להבין  שאפשר  עד  ידועים במאמצים צורך  ויש ועדינה,
מסוימות, במידות להבנה ניתן  זה זאת בכל  עמוק, שכל 
היא  ועדינה, נעלית שתהיה ככל  בכללות, ההבנה כי

האנושית. ההבנה של  בהגבלות מוגבלת
של  טבעיים, דברים של  ההבנה זו  הטבעית, הנפש
זו  שאין  למרות זו , קירבה לאדם. הקרובים דברים
אליו  קרוב זאת בכל  זה אבל  שכלית, הבנה של  קירבה

לו . נעים ומאד 
עשיר , להיות גופניים, טובים דברים רוצה אדם למשל ,
דברים  ועוד  טוב לאכול  יפה, להיות דאגה, חסר  להיות
הללו , הדברים לכל  שכלית קירבה לו  אין  שונים.
כל  את שירצה למה שכלית הבנה לו  אין  כלומר ,
האדם  טבע טבעי. זה כך  אבל  הללו , הגופניים הדברים

גופניים. לדברים משיכה לו  שיש הוא
‡Á˙ז ) ÏÎÏ השפעה יש שבאדם, הנפשות משלושת

אחת  שכל  וכיון  הגוף, חיי על  מסוימת
לכן  שונים, וחיים שונה בקו  היא הנפשות משלושת

ע  אחת כל  של  שונה.ההשפעה היא - הגוף ל 
בדברים  רק היא שלה ההבנה כל  הטבעית, הנפש
הנפש  גם הרי כי שכלית, שהיא אף על  כלומר , גופניים.
אבל  ושכל , רוחנית הרי היא ונפש נפש, היא הטבעית
כל  של  בגופניות שקוע הטבעית הנפש של  השכל  כל 

הדבר . של  ובמציאות ב'יש' דבר .
היא  עצמה הטבעית הנפש הרי כי הוא, הדבר  טעם
את  דבר  בכל  ומוצאת שמחפשת זו  היא לכן  טבעית.
הדבר  מה בשביל  הדבר , ומהו  הדבר  הוא איך  טבעו ,
הזו  הנפש ומזיק. טוב לא הדבר  ולמה ושימושי, טוב

נוצר . הדבר  איך  להבין  מתעניינת לא
בכל  להבין  כדי היא שלה ההבנה כל  האלוקית, הנפש
את  יוצר  איננו  נברא הרי נברא. הוא כיצד  שנברא, דבר 
עצמו '). את עושה הדבר  'אין  החוקרים (כמאמר  עצמו 
ההבנה  וכל  ברוך ֿהוא, הבורא אותו , שברא מי יש הרי

בזה. היא האלקית הנפש של 
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רס   

יכולה  ולא אנושי, בשכל  מוגבלת כבר  השכלית, הנפש
אין  ממילא האלוקי, השכל  של  איֿההגבלה את להשיג
כמו  ויסודית עמוקה כל ֿכך  בצורה להתבונן  יכולה היא
שכלית, היא הרי זאת, בכל  אבל  האלוקית, הנפש
מהשכל . מלמעלה בא שהשכל  יודע הרי עצמו  והשכל 
כל  אודות פנים, כל  על  חושבת, השכלית הנפש לכן 

נלקח . הוא וכיצד  מהיכן  דבר 
בהבנה  מושג כל  לה אין  – הטבעית הנפש אבל 
של  בעונג רק היא שלה ההבנה כל  מהטבע, שלמעלה

גופניים. דברים
זה ‡ÌÓח ) (אמת, שכלית היא הרי הטבעית, הנפש

נחות  יותר  השכל  ועצם טבע, של  שכל 
יצר  ישנו  אך  שכל ). זה הרי אבל  לטבע, שמעל  משכל 
כל ֿכך  כבר  והוא הטבעית, הנפש של  ענף שהוא הרע,
לתענוגים  לגמרי להתמסר  האדם את מגרה שהוא ְֶָנחות

גשמיים.
רק  ששקועה נפש זו  בהמית, נפש נקרא היצר ֿהרע לכן 
המהות  שכל  חי, ובעל ֿ בהמה כמו  גופניים, בדברים
לזה  מסורים והם גופניים בדברים רק היא שלהם
הגוף  של  התחושות מצד  האדם גם להבדיל , כך  לגמרי,

הבהמית. והנפש
בין  ההבדל  את להבין  לאדם נותנת השכלית הנפש
פרטיים  בבעליֿחיים לו  ומראה ובן ֿאדם, בעל ֿחי
ויותר  עדינים יותר  הם איך  שונות, טבעיות תכונות

מהם. ילמדו  שאנשים ונחוץ מאנשים, טובים
ומעוף  ארץ, מבהמות מלפנ ּו י"א) ל "ה (איוב ְֵַכתוב
בחיות  הכניס ברוך ֿהוא הבורא יחכמנו . השמים
ללמוד  יכול  שהאדם טובות הנהגות כאלה ובעופות,
עדינות. ויותר  נאות יותר  יהיו  שלו  שההנהגות כך  מהם,
נכון  זאת שיבין  האדם, של  בהנהגה רק תלוי הדבר 
נאה  יותר  בדרך  להתנהג ולהתלמד  להתבונן  וירצה

עדינה. ויותר 
שהוא  לאדם המורה השכלית, הנפש של  ההשפעה וזו 
ליישם  צריך  כבעל ֿשכל , הגדולה מעלתו  עם (האדם)

הנבראים. בכל  מוצא שהוא המעלות כל  את בעצמו 
הצלחה ÌÈÒ‰Ïט ) יש השכלית הנפש של 

במובן  האדם על  משפיע וזה מסוימת,
שמתנהג  מי מאשר  טוב יותר  הרבה נעשה הוא מסוים.
הטבעית, והנפש הבהמית הנפש של  הרגשות על ֿפי

עצמו . ממנו  רצון  שביעות האדם אצל  נוצרת אך 
לפי  התנהג האדם יסוד . יש הרצון  לשביעות אמת,
ממה  לו  יש השכלית, הנפש של  וההבנות ההסברים
הנכונה, במעלה אדם הוא מעצמו . רצון  שבע להיות

החי. על  האדם יתרון  את מבטא הוא
חסרון  וזה חסרון . היא עצמה הרצון  שביעות אבל 

ומפסיק  עצמו , עם רצון  שבע נהיה האדם א) כפול :
מעלה  ולעלות הטוב בכיוון  הלאה להתקדם כדי לעבוד 
מרוצה  שנהיה האדם של  הרצון  שביעות ב) מעלה.

ה  מחלת את באדם יוצרת וה ‡Èמעצמו , ,È‡ עושה
ועיוור . חרש האדם שכל  את

שכל  על  האלוקית הנפש של  ההשפעה באה וכאן 
ה  את ולשבור  להכרית כדי ‡È.האדם,

הוא  שלה השכל  הנה שכל , רק שהיא האלוקית הנפש
העיקרי  הדבר  הוא האלוקי השכל  והרי אלוקי, שכל 

נוצר . דבר  כל  וכיצד  מהיכן  ולהסביר  להבין  כדי
ואת  שלה ההסברים את לה יש האלוקית והנפש
מהיכן  האדם, את שואלת והיא דבר . לכל  שלה ההבנות

ה  אצלך  ‡È.נלקח 
אל  הרבה תורה למדת "אם לאדם, מסבירה והיא

הרבה תחזי  למדת אם נוצרת". לכך  כי לעצמך , טובה ק
עצמך  את תחזיק ואל  תודה, לעצמך  תאמר  אל  תורה,
ונתן  זה, בשביל  אותך  ברא ברוך ֿהוא הבורא כי גדול ,
לדרגה  להגיע יוכל  שהאדם האפשרויות כל  את לאדם

גבוהה. כזו 
קשה ‡Ïי) האלוקית, הנפש של  המבט  נקודות את

שהוא  כפי האדם, של  השכל  לקבל . לאדם
הרי  מלידה, הוא האדם ששכל  כפי כלומר  ביותר , רגיל 
הטבעית  הנפש הטבעית. הנפש של  השפעה תחת הוא
לעיל  (כמבואר  לגמרי לכך  מסורה היא טבעית, היא
של  הגופניים לחיים ביותר  הקרובה היא ז '), בפרק
הטעם  וזהו  האדם. על  ראשונה משפיעה והיא האדם,
הגופניים  הדברים לכל  מלידה נמשך  האדם מדוע
שהוא  עד  שלו , והעונג הרגש נמצא ובזה הגסים,

ללמוד . מתחיל 
אצלו  נעשה שעה באותה ללמוד , מתחיל  האדם כאשר 
אצל  להתפתח  מתחילה אז  כלומר , הבנה. של  הרגש
מוגבל  זה כל  אבל  השכלית, הנפש של  ההשפעה האדם

ז '). בפרק לעיל  (כמבואר  גשמיות של  בהגבלות
את  ולהבין  להשיג לאדם קשה מאד  עדיין  אבל 
זה  היצר ֿטוב, ישנו  לכך  האלוקית. הנפש של  העמדות
להנהגות  להתמסר  אותו  ומושך  האדם את שמגרה
הוא  וגם הזולת, עם טובים ויחסים ונאות, עדינות

נעלות. יותר  להבנות להתמסר  האדם על  משפיע
‰ÂËיא) ˆÈ‰ הנפש האלוקית. הנפש של  ענף הוא

בלבד , אלוקית הבנה היא האלוקית
את  לגרות יותר  נוטה הרי שהוא אף על  היצר ֿטוב, לכן 
לאדם  להסביר  מאפשר  נאים, דברים לעשות האדם
שהיצר  כיון  זאת, בכל  נאים, דברים לעשות שצריך 
מיוסד  שלו  הגירוי האלוקית, מהנפש ענף הוא הטוב
של  והיופי העדינות את לאדם מסביר  הוא הסברים, על 
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התורה  בדרכי חייו  את מנהל  הוא כאשר  האנושות
והמצוה.

הנפש  על ֿידי לאדם מסביר  הטוב שהיצר  ההסברים
הנפש  באמצעות מובנים ההסברים (כלומר , השכלית
הוא  שלאט ֿלאט  כך  האדם על  משפיעים השכלית),

והולך  גופניים מדברים ואז מתנתק לעדינות, ומתקרב
הם  שלו  הגשמיים והצרכים הגופניים הדברים כל  גם

עדינים.
גופניים, מחיים להתנתק עצמו  על  ישפיע שאדם וכדי
שתהיה  מוכרח  האמיתיים, האנושיים לחיים ולהתמסר 
של  הרוחניים הכוחות עם גדולה וטרחה יגיעה לו 
הצורה  הגברת את להשפיע כדי שלו , והמידות השכל 

החומר . על 
שיוכלו  דק, שיהיה גס עור  לעבד  צריך  שכאשר  וכשם
ב) וטרחה. יגיעה א) דברים: שני צריכים עליו , לכתוב

כנ "ל . בזה, לו  המסייעים חומרים
א) דברים: שני צריך  הוא יתעדן , שהאדם כדי גם כך 
בתורה  המסייעים החומרים את ב) ויגיעה. עבודה

התפילה. ועבודת התורה עבודת והם ותפילה,
הבורא Â‰ÊÂיב) שבעבודת לתלמידיו , הסביר  שרבא

התורה. עבודת א) אופנים. שני יש יתברך 
"חיי  היא בתורה שהעבודה ואמר , התפילה. עבודת ב)
להבין  כדי שעה". "חיי היא בתפילה והעבודה עולם",
להבין  יש עולם", "חיי נקראת בתורה העבודה מדוע
התורה. ברכות של  הפשט  ואת המילים פירוש את
ברכה  ברכות. שתי מברך  הוא לתורה, עולה כשיהודי
הקריאה  אחרי שנייה וברכה בתורה, הקריאה לפני אחת
בחר  "אשר  הוא: הראשונה הברכה של  הנוסח  בתורה.
של  והנוסח  תורתו ". את לנו  ונתן  העמים מכל  בנו 
וחיי  אמת תורת לנו  נתן  "אשר  הוא: השניה הברכה
בנוסח  הוא הברכות שתי של  הסוף בתוכנו ". נטע עולם

התורה". נותן  ה' אתה "ברוך  אחד :
מכילות  לתורה, ועלייה קריאה של  הברכות שתי
שלפני  הראשונה בברכה עניינים שני עניינים. חמישה
הקריאה, שאחרי השנייה בברכה עניינים שני הקריאה,

הברכות. שתי בסיום שנמצא אחד  ועניין 
א) הם: התורה בברכת האמורים העניינים חמשת
ב) אותנו . בחר  שהקדושֿברוך ֿהוא בנו ", בחר  "אשר 
שלו . התורה את לנו  נתן  והוא תורתו ", את לנו  "ונתן 
הלימוד  את לנו  נתן  הוא אמת", תורת לנו  "נתן  ג)
שתל  הוא בתוכנו ", נטע עולם "וחיי ד ) האמיתי.
נותן  הוא התורה", "נותן  ה) העולם. חיי את בתוכנו 

התורה. את
העניינים  חמשת של  וההסבר  התוכן  את להבין  וצריך 

לתורה. כשעולים שמברכים בברכות
"‡˘יג) משבחים ‡] אנו  העמים". מכל  בנו  בחר 

בנו , בחר  ברוך ֿהוא, שהוא, כך  על  יתברך  לה' ומודים
ברא. שהקדושֿברוך ֿהוא העמים מכל  יעקב, זרע
"סגולה", העמים. מכל  סגולה לי והייתם ככתוב,
של  האהוב האוצר  נחמד . אוצר  ז "ל , רש"י מפרש

הקדושֿברוך ֿהוא.
(בתניא  הרבי אומר  אלוקיכם, לה' אתם בנים כתוב,
כך , האב, מוח  מעצמ ּות נמשך  שהבן  כמו  ב') פרק
ממחשבתו  נמשכת יהודי כל  של  הנשמה על ֿדרך ֿמשל ,

יתברך . וחכמתו  הקדושֿברוך ֿהוא של 
עליה  ואדם ארץ, עשיתי אנכי י"ב) מ "ה (ישעי' כתוב
בשביל  הנבראים כל  ואת הארץ את ברא ה' בראתי.

האדם.
ל "ד  (יחזקאל  כתוב אומרת: א') ס"א (יבמות הגמרא
קרוים  אתם אתם. אדם מרעיתי, צאן  צאני ואתן  ל "א)
עלי' ואדם וזהו  "אדם". נקראים ישראל  בני אדם.
ואת  האדם. בשביל  הכל  ברא ברוך ֿהוא ה' בראתי,
"בראתי" בשביל  ברא ברוך ֿהוא הוא - האדם

ומצוות. תורה יקיים שהאדם תרי"ג, בגימטריא
כל  ואת העמים כל  את ברא הרי ברוך ֿהוא הבורא
בני  אותנו  אבל  הארץ, כל  לי כי ככתוב הנבראים,
העמים  מכל  בחר  הקדושֿברוך ֿהוא יעקב, זרע ישראל 
בחר  יתברך  שה' עצמה הבחירה ועם האדמה, פני שעל 

העמים. מכל  אותנו  הבדיל  הוא בנו ,
"Ô˙Âיד ) [ לנו נתן  ברוך ֿהוא ה' תורתו ". את לנו 

למרות  הוי'. תורת שלו , התורה את
אלוקית, הבנה זו  אבל  הבנה, של  עניין  היא  שהתורה
גופניים. מחיים מרגישים אדם שבני מהבנה שלמעלה
 ֿ ניו  ת"ר ֿצדיק, שמחתֿתורה בשיחת שנתבאר  (כפי

יורק).
הזה, בעולם דווקא לנו  נתן  יתברך  ה' הוי', תורת את
רבה', ב'מדרש ככתוב הזה, העולם שנקרא העולם
התורה  את להם שיתן  יתברך  מה' בקשו  שמלאכים
כשהם  רבינו . למשה אותם שלח  יתברך  וה' בשמים,
המלאכים, את רבינו  משה שואל  רבינו , למשה באו 
כתוב  בתורה בתורה. כתוב מה יודעים הם האם
כתוב  גופניים. דברים עם הקשורות מצוות שישמרו 
משה  שואל  שבועות. להישבע לא גו ', תשא" "לא
כאלה  ביניכם לכם יש האם המלאכים, את רבינו 
להישבע. להצטרך  או  לרצות אתכם שיביאו  עסקים
אב  לכם יש האם אמך ", ואת אביך  את "כבד  כתוב
יש  האם תגנוב", לא תנאף, לא תרצח , "לא כתוב ואם.
שתהיו  רעה, בדרך  ללכת אתכם שיפתה יצר ֿהרע לכם
וכדי  לעשות, עליכם מה לדעת כדי לתורה צריכים
את  לנו  "ונתן  וזהו  היצר ֿהרע. על  להתגבר  שתוכלו 

התורה. את לנו  נתן  יתברך  ה' תורתו ",
"‡˘טו ) בכל ‚] היא האמת אמת". תורת לנו  נתן 
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רסי    

התורה  בדרכי חייו  את מנהל  הוא כאשר  האנושות
והמצוה.

הנפש  על ֿידי לאדם מסביר  הטוב שהיצר  ההסברים
הנפש  באמצעות מובנים ההסברים (כלומר , השכלית
הוא  שלאט ֿלאט  כך  האדם על  משפיעים השכלית),

והולך  גופניים מדברים ואז מתנתק לעדינות, ומתקרב
הם  שלו  הגשמיים והצרכים הגופניים הדברים כל  גם

עדינים.
גופניים, מחיים להתנתק עצמו  על  ישפיע שאדם וכדי
שתהיה  מוכרח  האמיתיים, האנושיים לחיים ולהתמסר 
של  הרוחניים הכוחות עם גדולה וטרחה יגיעה לו 
הצורה  הגברת את להשפיע כדי שלו , והמידות השכל 

החומר . על 
שיוכלו  דק, שיהיה גס עור  לעבד  צריך  שכאשר  וכשם
ב) וטרחה. יגיעה א) דברים: שני צריכים עליו , לכתוב

כנ "ל . בזה, לו  המסייעים חומרים
א) דברים: שני צריך  הוא יתעדן , שהאדם כדי גם כך 
בתורה  המסייעים החומרים את ב) ויגיעה. עבודה

התפילה. ועבודת התורה עבודת והם ותפילה,
הבורא Â‰ÊÂיב) שבעבודת לתלמידיו , הסביר  שרבא

התורה. עבודת א) אופנים. שני יש יתברך 
"חיי  היא בתורה שהעבודה ואמר , התפילה. עבודת ב)
להבין  כדי שעה". "חיי היא בתפילה והעבודה עולם",
להבין  יש עולם", "חיי נקראת בתורה העבודה מדוע
התורה. ברכות של  הפשט  ואת המילים פירוש את
ברכה  ברכות. שתי מברך  הוא לתורה, עולה כשיהודי
הקריאה  אחרי שנייה וברכה בתורה, הקריאה לפני אחת
בחר  "אשר  הוא: הראשונה הברכה של  הנוסח  בתורה.
של  והנוסח  תורתו ". את לנו  ונתן  העמים מכל  בנו 
וחיי  אמת תורת לנו  נתן  "אשר  הוא: השניה הברכה
בנוסח  הוא הברכות שתי של  הסוף בתוכנו ". נטע עולם

התורה". נותן  ה' אתה "ברוך  אחד :
מכילות  לתורה, ועלייה קריאה של  הברכות שתי
שלפני  הראשונה בברכה עניינים שני עניינים. חמישה
הקריאה, שאחרי השנייה בברכה עניינים שני הקריאה,

הברכות. שתי בסיום שנמצא אחד  ועניין 
א) הם: התורה בברכת האמורים העניינים חמשת
ב) אותנו . בחר  שהקדושֿברוך ֿהוא בנו ", בחר  "אשר 
שלו . התורה את לנו  נתן  והוא תורתו ", את לנו  "ונתן 
הלימוד  את לנו  נתן  הוא אמת", תורת לנו  "נתן  ג)
שתל  הוא בתוכנו ", נטע עולם "וחיי ד ) האמיתי.
נותן  הוא התורה", "נותן  ה) העולם. חיי את בתוכנו 

התורה. את
העניינים  חמשת של  וההסבר  התוכן  את להבין  וצריך 

לתורה. כשעולים שמברכים בברכות
"‡˘יג) משבחים ‡] אנו  העמים". מכל  בנו  בחר 

בנו , בחר  ברוך ֿהוא, שהוא, כך  על  יתברך  לה' ומודים
ברא. שהקדושֿברוך ֿהוא העמים מכל  יעקב, זרע
"סגולה", העמים. מכל  סגולה לי והייתם ככתוב,
של  האהוב האוצר  נחמד . אוצר  ז "ל , רש"י מפרש

הקדושֿברוך ֿהוא.
(בתניא  הרבי אומר  אלוקיכם, לה' אתם בנים כתוב,
כך , האב, מוח  מעצמ ּות נמשך  שהבן  כמו  ב') פרק
ממחשבתו  נמשכת יהודי כל  של  הנשמה על ֿדרך ֿמשל ,

יתברך . וחכמתו  הקדושֿברוך ֿהוא של 
עליה  ואדם ארץ, עשיתי אנכי י"ב) מ "ה (ישעי' כתוב
בשביל  הנבראים כל  ואת הארץ את ברא ה' בראתי.

האדם.
ל "ד  (יחזקאל  כתוב אומרת: א') ס"א (יבמות הגמרא
קרוים  אתם אתם. אדם מרעיתי, צאן  צאני ואתן  ל "א)
עלי' ואדם וזהו  "אדם". נקראים ישראל  בני אדם.
ואת  האדם. בשביל  הכל  ברא ברוך ֿהוא ה' בראתי,
"בראתי" בשביל  ברא ברוך ֿהוא הוא - האדם

ומצוות. תורה יקיים שהאדם תרי"ג, בגימטריא
כל  ואת העמים כל  את ברא הרי ברוך ֿהוא הבורא
בני  אותנו  אבל  הארץ, כל  לי כי ככתוב הנבראים,
העמים  מכל  בחר  הקדושֿברוך ֿהוא יעקב, זרע ישראל 
בחר  יתברך  שה' עצמה הבחירה ועם האדמה, פני שעל 

העמים. מכל  אותנו  הבדיל  הוא בנו ,
"Ô˙Âיד ) [ לנו נתן  ברוך ֿהוא ה' תורתו ". את לנו 

למרות  הוי'. תורת שלו , התורה את
אלוקית, הבנה זו  אבל  הבנה, של  עניין  היא  שהתורה
גופניים. מחיים מרגישים אדם שבני מהבנה שלמעלה
 ֿ ניו  ת"ר ֿצדיק, שמחתֿתורה בשיחת שנתבאר  (כפי

יורק).
הזה, בעולם דווקא לנו  נתן  יתברך  ה' הוי', תורת את
רבה', ב'מדרש ככתוב הזה, העולם שנקרא העולם
התורה  את להם שיתן  יתברך  מה' בקשו  שמלאכים
כשהם  רבינו . למשה אותם שלח  יתברך  וה' בשמים,
המלאכים, את רבינו  משה שואל  רבינו , למשה באו 
כתוב  בתורה בתורה. כתוב מה יודעים הם האם
כתוב  גופניים. דברים עם הקשורות מצוות שישמרו 
משה  שואל  שבועות. להישבע לא גו ', תשא" "לא
כאלה  ביניכם לכם יש האם המלאכים, את רבינו 
להישבע. להצטרך  או  לרצות אתכם שיביאו  עסקים
אב  לכם יש האם אמך ", ואת אביך  את "כבד  כתוב
יש  האם תגנוב", לא תנאף, לא תרצח , "לא כתוב ואם.
שתהיו  רעה, בדרך  ללכת אתכם שיפתה יצר ֿהרע לכם
וכדי  לעשות, עליכם מה לדעת כדי לתורה צריכים
את  לנו  "ונתן  וזהו  היצר ֿהרע. על  להתגבר  שתוכלו 

התורה. את לנו  נתן  יתברך  ה' תורתו ",
"‡˘טו ) בכל ‚] היא האמת אמת". תורת לנו  נתן 
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רסב   

מורכבת  "אמת" המילה בשווה. זמן  ובכל  המקומות
מכל  הראשונה האות היא א' א'מ 'ת'. אותיות, משלוש
האותיות, מכ "ז  האמצעית האות היא מ ' האותיות. כ "ז 
שהאמת  אומרת, זאת בא"ב. האחרונה האות היא ות'
מקום  של  סוג בכל  תהיה, שלא היכן  בשווה. תמיד  היא

בשווה. תמיד  היא וזמן ,
פסולין . המכזבין  המים ט ') פ"ה (פרה אומרת המשנה
יש  לטבילה בהם. לטבול  פסולים המשקרים, המים
שנים  בשבע שפעם המים אבל  חיים". ב"מים צורך 
שמשקרים. מים כוזבים", "מים נקראים מתייבשים,
מאחר  אבל  נמצאים, הם הרי שכעת למרות כלומר ,
נמצאים, כשהם עכשיו , גם יהיו , לא הם בו  זמן  שיבוא

"כזב". נקראים הם
וזהו  בשווה. היא מקום ובכל  שתמיד  הוא האמת עניין 
תורת  לנו  נתן  "אשר  התורה בברכת אומרים שאנו 
"אמת" היא התורה אמת". "תורת היא ה' תורת אמת".
היא  התורה בשווה. הזמנים ובכל  המקומות בכל 
הסוף, ועד  מהתחלה אחד  דבר  היא "אמת" כי נצחית,

מתחלפת. לא פעם אף והיא
לא  פעם אף היא וודאות. אמיתיות היא "אמת"
איך  הוראה פירושה "תורה" אמת", "תורת משתנית.
ובכל  המקומות בכל  וודאית היא וההוראה להתנהג,

הזמנים.
חיים.È˘טז ) שיוצר  חוק א) חוקים: של  סוגים שני

בין  ההבדל  וזהו  מהחיים. שנוצר  חוק ב)
עושים. שאנשים לחוקים התורה, חוקי

רואים  שאנו  כפי מהחיים, נעשים אנושיים חוקים
שם  המחוקקים, בית יש מדינה בכל  מדינה. בהנהגת
להנהגת  שטוב כפי החוקים כל  ונקבעים נוצרים

המדינה. ולתושבי המדינה
עושים  במדינה החיים מהחיים. נוצרו  הללו  החוקים כל 
תנאי  לפי מדינה, בכל  שונה זה לכן  החוקים. את

המדינה.
מהחיים, בא לא שהחוק כלומר  חיים, שיוצר  חוק ויש
תורת  וזוהי החיים. את שיוצר  חוק זה - להיפך  אלא

ה'.
אומרת  התורה חיים. היוצר  האלוקי החוק היא ה' תורת
לחיות. ומוכרחים צריכים ישראל  ובת ישראל  בן  איך 

מתחלפת. לא לעולם היא אמת". "תורת היא ה' תורת
ונסיבות  ההנהגה לפי מתחלף יוצרים, שהחיים החוק

אך  נצחית.החיים. והיא החיים את יוצרת אמת" "תורת
ÌÏÂÚיז ) ÈÈÁÂ" שתל „] יתברך  ה' בתוכנו ". נטע

הקיימים  החיים  את בתוכנו 
צריך  שגופו  הראשון  מהרגע היהודי, אצל  לעולם.
הכל  שנותיו , ועשרים מאה אחרי עד  להיווצר , להתחיל 

בתורה. קשור 

של  ידועים דינים יש להיוולד , יכול  יהודי שגוף לפני
של  דינים מי, עם להתחתן  מותר  למי משפחה, קרבת
יהודי  כל  על  חוב (ומוטל  מקווה הטהרה, שמירת
לא  כאשר  הדבר  חומרת את הצעיר  לדור  להודיע
חולים  חולים, ילדים ח "ו  גדלים לכן  זאת, שומרים

בגוף). וחולים ברוחניות
דינים  ילדים, חינוך  של  דינים משפחה, חיי של  דינים
דיני  ושינה, ושתייה באכילה האדם צרכי כל  של 
של  דינים תפילין , טובים, וימים שבת תפילה, ברכות,

לזולתו . אדם שבין  ביחס ודינים ילדים, חיתון 
הימים  של  דינים לילדיהם, הורים חובות של  דינים
להוריהם  ילדים חובות של  דינים בעולם, האחרונים
דיני  יזכור , יארצייט , קדיש, דיני מותם, ואחרי בחייהם
שהילדים  ומה בעצמו , לתת צריך  שהאדם צדקה

הוריהם. של  הנשמות למען  לעשות יכולים
של Â‰ÊÂיח ) החיים את בתוכנו ", נטע עולם "וחיי

שתל  יתברך  ה' בעולם, חיים איך  העולם,
דברים. שלושה יש ובזה היהודים, אצלנו 

האדם  את מאירה התורה כלומר , עולם". של  "חיים א]
והעולם  הזה העולם רוחנית. והן  גופנית הן  חייו , בכל 

הבא.
בכל  המתנהג עולם, שעושים חיים עולם", "חיי ב]
נאה, עולם זה הרי לנו , אומרת שהתורה כפי הדברים
של  עולם למקום, אדם בין  טובות הנהגות של  עולם

לחברו . אדם בין  רעים אהבת
נצחי, איננו  עצמו  האדם נצחי. עולם עולם", "חיי ג]
טובים  בדורות אותו  מנציחים הטובים מעשיו  אבל 
שכר  האמת, בעולם שכר  מקבל  והוא נצחי בשם ונאים,

ונכדיו . ילדיו  על  מגינה וזכותו  נצחי.
התורה" "נותן  הנוסח  התורה". נותן  ה' אתה "ברוך  ה)
נותן  יתברך  ה' התורה", "נותן  הברכות. בשתי שווה
מתן ֿתורה  שבעת כשם כלומר , הזמן . כל  התורה את
לומד  כשיהודי כעת, גם כך  אלוקות, ראו  כולם הרי
אלוקות  חש הוא טהורה, במחשבה לתורה ועולה תורה

וקדושה.
"שעה"ÂÚ„˙יט ) שעה". "חיי נקראת התפילה

אל  ה' וישע שכתוב כמו  פנייה, פירושו 
"ויפן ". – "וישע" ז "ל  רש"י מפרש מנחתו , ואל  הבל 
לא  מנחתו  ואל  קין  "ואל  אליו . פנה ברוך ֿהוא ה'
שלו . הקרבן  ואל  קין  אל  פנה לא ה' פנה. לא שעה",
שעה", "חיי נקראת תפילה פנייה. פירושה "שעה"

ברוך ֿהוא. ה' אל  לפנות של  החיים אלה
של  רוחניות, של  חיים הרי היא התפילה עבודת
תורה, של  בעבודה מהאדם. שלמעלה למה התמסרות
הלימוד . של  עניינו  זהו  לעצמו . משהו  לוקח  האדם הרי

לומד . שהוא ממה ולקחת להבין 
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רסג    

לדבר  כלומר , ללימוד . היא שלו  ההתמסרות בלימוד ,
ההתמסרות  בתפילה אבל  ומבין , להבין  רוצה שהוא
שהוא  למה לא כלומר , מהבנה. שלמעלה למה היא
והוא  מהבנה, שלמעלה מוגבל  לא לגובה אלא מבין ,

אמונה. של  ברגש שקוע
רבו . אצל  תלמיד  כמו  חש יהודי תורה, בלימוד 

אבא. אצל  ילד  כמו  חש יהודי בתפילה,
זה  שלו . הפנימיים החיים זה שלו . הנחמה זו  התפילה,
טוב. הכי הטוב את לו  ונותן  שלו , הרגש כל  את תופס
התקוות  מתעודד , הוא חיות, מקבל  יהודי בתפילה,

יותר . חזק חש הוא מתחזקות, שלו 
שמעכשיו  תקיפה, החלטה אצלו  מתקבלת בתפילה,
להשליך  שלו . הלאֿטובים הדברים בכל  אחרת יהיה
שקר , שנאה, קנאה, של  הרעות המידות הן  מעצמו 
קרירות  של  רעות הנהגות והן  הרע, לשון  רכילות,
טובים, דברים רק לעשות ולהשתדל  וגסות, לזולת
בכל  טוב יותר  לו  שיהיה יתברך  לה' מקווה והוא

שלו . העניינים
א)Ï‡Â‰כ ) יתברך . הבורא בעבודת האופנים שני הם

"חיי  שעושה עבודה היא התורה עבודת

עבודה  היא התפילה עבודת ב) חיים. יוצרת עולם",
יתברך . ה' אל  לפנות איך  שעה", "חיי שעושה

והחיות  הגוף. זה - ההבנה ונשמה. גוף יש דבר  בכל 
ונפש, גוף יש שבאדם כשם הנשמה. זו  - והחמימות
כך  הגוף, את מקיימת שהיא הנפש הוא העיקר  והרי
גוף  יש ברוך ֿהוא, הבורא עבודת אלוקית, בעבודה גם
החיים. הנשמה, היא ותפילה הגוף. היא תורה ונשמה.
בכל . חיות ומחדירה הכל , את מאירה חסידות
מצוה, כשעושים בחיות. יהיה שזה תורה, כשלומדים

חיות. עם עונג, עם יהיה שזה
כמה  לאדם שמראה ההבנה אלוקית. הבנה היא חסידות

להתרומם. יכול  הוא גדול  וכמה קטן , הוא
כיצד  הדרכים את לו  ומראה האדם את מלמדת חסידות
ההרגלים  מכל  ולהתנתק הרעים, הדברים מכל  לצאת

טובות. במידות ולהתרגל  שלו , הרעים
ולחזור  תשובה, לעשות הלב את מלהיבה חסידות
אתה". אבינו  "כי שכתוב כמו  הקדוש, לאבא ולפנות
ושלנו , שלכם התפילות את יקבל  שבשמים ואבינו 
עולמים  בתשועת להיוושע ישראל , כלל  תפילות בתוך 

וברוחניות. בגשמיות
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תרצ "ג אלול, כ"א ב"ה,

ווארשא 

שי' דובער מוהר"ר אי"א וו"ח ידידי

וברכה, שלום 

יואיל  אשר וברכה, התעוררות אגרות שולח הנני בזה

יביא  בעזה"י אשר מסודר, בסדר למטרתם  למוסרם 

בגו"ר. לברכה הטובים  המפעלים  בחיזוק הנרצה תועלת

בחורים , תפארת החברה של מצבה לדעת אתענין

ולפרוש אסיפה, בעת או בהועד אצלם  להיות נא ויואיל

טובה  שנה בברכת ברכתי להם  ולהגיד בשלומם  גיני

לחברתם , טובים  חברים  יתוספו אשר שנה ומתוקה,

וישפיע  שמים , יראת של ובהנהגת בלימודים  ותתחזק

טובה. בפרנסה מרובה וברכה חיים  שפעת השי"ת להם 

בסדר  אצלם  הנעשה מכל בפרטיות לידע לי וינעם 

בגו"ר. בעזרם  יהי' והשי"ת הלימודים ,

בכוח"ט  ומברכו הדו"ש 

יצחק  יוסף
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המשך ביאוד למס' חולין ליום שני עמ' א
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     ©§¦¾¦¥−§¨©´¦¨¦®©§´ŸŸ¥½

     §¦¥−Ÿ¥¬©©§«Ÿ§¦¥´¦©§ÀŸŸŸÆ
      ¤´©¨½§¬©§¤−§¦´Ÿ¨¨®©¦§¤−¨

      ¨¨«§¦¥º¤©¨´£¥ÀŸ³©«£¥¤Æ
     ¦©§½Ÿ¨¬©§¤−§©´¨¨®©©«£²Ÿ§¨

    ¥¬¤©¨−©§©¬©§«Ÿ©Ÿ©´§¨
      ©¨À¨³©©§¤Æ§©´Ÿ©¨½̈¥¤´©

      ©¨½§¬Ÿ©©§¤−§©§¦®Ÿ©¦©−©§«Ÿ
       ©¦¾̈©©«£−Ÿ¥¦®§¦¥´¤´©¦¢¦ÀŸ²

      §¨¤¬¤−̈§¦¬§Ÿ«§¦¥Æ¤´©¦¢¦½
    ©−§´Ÿ¨¦®«Ÿ§−©«£¥¤«

     ©¦§©̧§¨Æ©¦¢¦´©©½¥¤´©©¦¢¦½
     ©§¦−§©§¥®©¦©¬©§−Ÿ§¦¥¬£«

     ©§¦³©¸Ÿ¤Æ©¦¨´¤½©¦§©À©¦§¨²
   ¤¨©§ª¥¬¦§©−¦§¤¨£¨¤®¨©§©¥̧
    ©§³Ÿ¨¤Æ¤£Ÿ½§¥«¥¬−̈

    §©§«Ÿ©§©¥Æ©´©©§¦½¤©§−Ÿ
      ¥®Ÿ¤£¨©¾£¦−©§¦¬©«©§−Ÿ¨©´

      ©£¨¨®©¦¥̧Ÿ¦¹§¦§©À¥©´©©¨¦½
      Ÿ¦¾§¥−©¬¨«Ÿ¦«©©«©§¨¬£²§©¬§¨

      ¤−̈£¦´¨®¦²§¦§¬£Ÿ−¨¨«§
      §¨̧¦¹̈©´©¦§¦À¤¤§©´©©¨¦½

    ©§©Æ¤½©¦§¨−̈¤£«ŸŸ¥®¦¬©«£Ÿ−
      ¨¨«©§¦²©«£¤¬¨«©−̈¥´¨¨®Ÿ¦²

     ¥¦¬©©¦−§Ÿ¬¨¨«©¦§©³©§ŸÆ
     ©¦§¨´¤¥½©§¦ª−¦©®©§©©Æ©§©¥´

    ¦§Ÿ½̈©¨−Ÿ¤©§«Ÿ
        

ÌÏÁ ‰ÚÙe(א וּיׁשב ,(מא, ּבפרׁשת י ֹוסף  ׁשל חלֹומ ֹותיו «¿……≈ְֲֵֵֶֶַַָָָ

ּכל  ׁשרׁש מצרים, לגלּות ס ּבֹות הי ּו ּפרעה, ׁשל חלֹומ ֹותיו ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֹוכן

ּכי הּדברים, ׁשני  ּבין ק ׁשר ׁשּיׁש ּבחסידּות, ּומבאר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻהּגלּיֹות.

את  ה' "ּבׁשּוב  ּכּכתּוב  'ח ֹולם', ּבגדר הּוא האדם הּגלּות, ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָּבזמן

הּדמי ֹון, מ ּכח  נֹובע  חלֹום ׁשּכן, ּכח ֹולמים". היינּו צ ּיֹון ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָֹׁשיבת

ּבׁשעת  :ּכ הּגלּות ּבזמן ואף  מנּגדים; ּדברים ׁשני  ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָֻהּמאחד

הּוא  הּתפ ּלה ס ּיּום ּולאחר ּבה', ּדבק ּות אדם מרּגיׁש ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָהּתפ ּלה

הע ֹולם. ּבעניני  וׁשֹוקע  הּכל ְְְְִֵֵֵַַַָָֹׁשֹוכח 
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      ©«£¥¤½©¸§¨¬²Ÿ©§−Ÿ§©´¨¨®
    «Ÿ¨¦¦¨¥²¨§¨¤¬¤¦§©−¦¨«Ÿ©

     ©Ÿ©̧§¨Æ©¨½¨«©−§¨«¨®¥´¤©
    ©¨²¨¦«Ÿ−©§¦«Ÿ©¨´Ÿ¨¤

     ¦§¤À¨§³Ÿ©Æ¦¨´¤¦§¤½¨©§¥¤´
     ©½©«£¤−©§¦¨®¨«¦¨«¨¥−¤©«£Ÿ¦®

       §¦¥´¤´©¦¢¦ÀŸ²Ÿ§¨¤¬¤−̈§¥¬Ÿ
     §Ÿ«§¦¥Æ¤´©¦¢¦½§ª¬©−

    §ª´¨¦®«Ÿ§−©«£¥¤«©¦§©̧§Æ̈
     ©¦¢¦´©©½Ÿ¥²¤¬©©¦¢¦−©Ÿ®

     ¨«Ÿ©Æ¤©«©§ª¦½§¥¬©¦−¦«©³Ÿ¤
      ¥Æ¤©§½Ÿ£¬©§−Ÿ¤¨´®¥´

     £¤¨«¡Ÿ¦²Ÿ¤−¦¦¬§©§«Ÿ¤©
      ̈´Ÿ©ŸÀŸ¤³©¨¦Æ¥½¨§¤³©©¦¢¦Æ
      ©Ÿ½Ÿ¤¬©¨¦−¥®¨£¬¤−̈«

     §¤´©©Â¨Â¨«©¸§¨«¨¹Ÿ¨«Ÿ´Ÿ©«£¥¤À
     ¤³©¨¦Æ¥½¨§¤³©©¦¢¦Æ¨«¥½

      §ª−©¨¦®¦«§¾¤−©§¥¬¨¨«´
     ©¨½̈£¤¬¦©−§¦¤©§®Ÿ£¤¨«¡Ÿ¦²

     Ÿ¤−¤§¨¬¤©§«Ÿ¦¥²¤¬©¨¦−
     ¨®¨¨¬¨−§¨¤¬¤¦§¨«¦§ÂÂ̈

     ¤̧©§¥³¨¨Æ©«£¥¤½§¦§©¬¨©¨−̈
     §¤´¤¦§¨®¦§¦¨¬¨«¨−̈¤¨¨«¤§«Ÿ



רסז           

      ¦¨©³©¨¨Æ¨½̈¤¦§¥²¨«¨¨¬©−©«£¥¥®
     ¦«¨¥¬−§«Ÿ§©̧¦¨©«£²

     ¤©§−Ÿ©«£¨®¦¦«¨³©¨¨Æ¥¦´¨«¡Ÿ¦½
     §©¥¬¨«¡Ÿ¦−©«£«§©¨Æ¥¤´©§½Ÿ

     ¦−¨´§¨¨®¦«¦¥−©¤¬¤¦§¨«¦
     ©«£¤´©§½Ÿ§©§¥¬§¦¦−©¨¨®¤§¦¥Æ

     ¤¤´¤¦§©½¦§¤−©§¥¬©¨¨«§¦§§À
    ¤¨¸Ÿ¤Æ©¨¦´©Ÿ½©¨−Ÿ¨¥®¤
     §¦§§º̈©©©©§²Ÿ¬Ÿ¤¤«¨¦−§¨¨«

       §¨¨̧¨³Ÿ¤§¦¨Æ¨½̈¤§¤̧©Æ§¥´¨«¨½̈
     £¤¬¦«§¤−¨§¤´¤¦§¨®¦§«Ÿ¦¨¥¬¨−̈¤

     ¨«¨¨«©¦©¬©¨−̈§¥¥´©§®Ÿ§¥¥−
    ¨£¨¨«©¬Ÿ¤©§−Ÿ¤£¨¨®£¦§¨´

     ̈¤½¦¾£¤²¬©¡Ÿ¦−«
        

‰Út ÌBÏL ˙‡ ‰ÚÈ ÌÈ˜Ï‡( טז מצר (מא, מ ּלׁשֹון מצרים, ¡…ƒ«¬∆∆¿«¿…ְְִִִֵַַ

מהּטבע . ׁשּלמעלה אלק ּות לגּלּוי  מק ֹום נֹותנת אינּה ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּוגב ּול,

אלקים, ׁשם את מצרים, מל לפרעה ּבדבריו י ֹוסף  הזּכיר ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹלכן

" "הּטבע ": אׁשר‡ÌÈ˜Ïּבגימטרּיא . . ע ֹוׂשה".‰‡ÌÈ˜Ïיענה ְְִִֶַַַָ¡…ƒֲֲֶֶַ»¡…ƒֶ

אמר "ּכה לפרעה אמר רּבנּו מ ׁשה את ‰ÈÂ'וכאׁשר ׁשּלח  . . ְְְֲֵֶֶַַַַַָָֹֹֹ¬»»ֶַַ

." הוי ' את ידע ּתי  לא . . הוי ' "מי  ּפרעה לֹו הׁשיב  – ְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹע ּמי "

אינֹו ואף  מהּטבע , ׁשּלמעלה הוי ', ּבׁשם מ ּכיר אינֹו ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּפרעה

ּבק ּיּומ ֹו. להֹודֹות ְְִֶרֹוצה

    ©³Ÿ¤©§ŸÆ¤¥½©«£¥̧¦©
    ¡Ÿ¦²«§−¤¨®Ÿ¥«¨¬§¨−̈

     ¨«©¨Æ¦«§¤´©¥¦½§©¦−¦©´
     ¨©¦®©¬©¦¥−¤§©¬¦¤«¨©¬Ÿ¤

      ©§−Ÿ¤¥®§¥Æ¨©´¦«Ÿ§½©−¨¤¬¤
     ¦§¨«¦©¨̧©©§³Ÿ¤©©§Æ¥©´¨½

      ©¦¥¬Ÿ−̈©©´¥®©©§¥³ŸÆ¦§¥¥½
     ©¨²¤§¦¬©¨−̈©©¨«©©§¥´ŸÀ

     §¦§¤³¤©¦§¤Æ£¤½©¦§§¬§¨−̈©§¥®
     §¨´Ÿ½©−¨¤¬¤¦§¨«¦©Ÿ¤
      ©§²Ÿ¤¥−£¦´©§®Ÿ¦§¨¤À«Ÿ¨¦¸

    ¦¤¨²§¤©§−§¨¤¬¤¦§¨«¦
     ©¦§¨̧©§¬Ÿ¥«¥»¨«§©´©§¥¼©¼©¦¤´

      ¤¨«§©À©¬¦¤²©Ÿ¥¬−Ÿ§¦¨®©¥¥¬
    ¥−©¤¬¤¦§¨«¦§¥Æ¤§¦´

     ̈½̈§¨§¾¦§¥−©§´Ÿ¤«¤¦§¨®¦©¥¥³
     ¥Æ¦¦§¥´©§½Ÿ©©«£−Ÿ§¨¤¬¤¦§¨«¦

     ©©´©¨½̈¤§¤−©§¥´©¨¨®¦§¨¦«
      ©¦§ºŸ¤¨´Ÿ¤¤´©¨¦À£¤³¨Æ

      §¤´¤¦§©½¦©¦¤−Ÿ¤¤«¨¦®Ÿ¤§¥«
     ¨¦²£¤¬§¦«Ÿ¤−¨¨©¬§¨«©¦§¸Ÿ

       ¥¬¨²§¬©−̈©§¥´§®Ÿ©²¦«¨©¬
      ¦§−Ÿ¦¥¬¦§¨«§¥³ª¨Æ§¥´¨¦½

      §¤¬¤¨−§©´¨«¨¨®£¤³¨«§¨Æ¨«§©½
      ©¬¦¤−©Ÿ¥¬«©¦§¨¬¥²¤¥¬

    ©§−§©¤®¦«©©³¦¡Ÿ¦Æ¤¨£¨¦½
      §¥−¨¥¬¨¦«§¥²¥¬©¥¦−¨¨´

    ¤§¨®¦¦«¦§©¬¦¡Ÿ¦−§¤¬¤¨§¦«
        

ÌÈ˜Ï‡ ÈÙ‰ Èk . . ÌÈ˜Ï‡ ÈM Èk(נב ֿ נא (מא, ƒ««ƒ¡…ƒƒƒ¿«ƒ¡…ƒ
‰MÓ י ׁשּכח הּטמאה הּמצרית ׁשּבּסביבה ח ׁשׁש י ֹוסף  – ¿«∆ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

לֹו הזּכירה זה ׁשם ּוקריאת צדקתֹו, את ויאּבד אביו ּבית ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאת

לׁשּכח . ולא להתּגּבר הצליח  וכ זֹו ס ּכנה –‡ÌÈÙּתמיד ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֹֹ∆¿«ƒ
לא  ׁשּמצרים ּבלבד זֹו לא י ֹותר. ונעלה ׁשני  ׁשלב  על ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹמ ֹורה

ל'פרי ֹון' הביאה עצמ ּה היא אּלא לרעה, עליו ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָָהׁשּפיעה

.'הח ׁש מ ּתֹו האֹור 'יתרֹון ּבבחינת רּוחנית, ְְְְִִִִִִֶַַַָָֹוהתע ּלּות

     ©¦§¤¾¨¤−©§¥´©¨¨®£¤¬¨−̈
     §¤¬¤¦§¨«¦©§¦¤¹¨¤´©§¥³¨«¨¨Æ

      ̈½©«£¤−¨©´¥®©§¦³¨¨Æ§¨
    ́̈£¨½§¨¤¬¤¦§©−¦¨¬¨¨«¤

     ©¦§©Æ¨¤´¤¦§©½¦©¦§©¬¨¨²¤
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    ¤¥½£¤Ÿ©¬¨¤−©«£«§¨«¨¨´
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      £¤³¨¤Æ©¦§´Ÿ§¦§©½¦©¤«¡©¬¨«¨−̈§¤¬¤
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e‰Èk‰ ‡Ï Ì‰Â ,ÂÈÁ‡ ˙‡ ÛÒBÈ kiÂ(ח מבאר (מב, ««≈≈∆∆»¿≈…ƒƒÀְָֹ

ׁשּליט  ּבהי ֹותֹו ׁשּגם ּכזֹו, נעלית ּבדרּגה עמד ּׁשּיֹוסף  ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּבחסידּות,

י ֹוסף  נׁשאר הּוא ּבהּקּב"ה, ּדבק ּות על ׁשמר מצרים ְְְִִִֵֵַַַַַַָָָעל

מהמ ּולת  להתרחק  נאלצ ּו זאת, לע ּמת הּׁשבטים, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֻהּצּדיק .

צאן. רֹועי  להי ֹות ּבחרּו ולכן ּבהּקּב"ה, לּדבק  ּכדי  הּזה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹע ֹולם

e‰eÈk‰ ‡Ï Ì‰Â ּבדרּגת והבנה הּכרה להם היתה לא – ¿≈…ƒƒְְְֲֶַַַַָָָָָָָֹ

מ ּתֹו אּלא ּבה' ּדב ּוק  להי ֹות אפ ׁשר אי  ּדרּגתם לפי  ׁשּכן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָי ֹוסף ,

ְְִהתּבֹודדּות.
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ÌzÚÓL ‡ÏÂ „Ïia e‡ËÁz Ï‡ . . ÌÎÈÏ‡ ÈzÓ‡ ‡Ï‰¬…»«¿ƒ¬≈∆«∆∆¿«∆∆¿…¿«¿∆
כב) ׁשחטאּו(מב, מ ֹודים ׁשאחיו ּבּׁשעה ׁשּבּה הי ּתכן ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָוק ׁשה,

את  להגּדיל לנכֹון ראּובן מצא הּדין, את עליהם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּומצ ּדיקים

ּבאה  ּכן "על הּׁשבטים ּדברי  ׁשּמּסּיּום לֹומר, וי ׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָצערם.

לא  הּצרה, מחמת ׁשהתחרט ּו נראה הּזאת" הּצרה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹאלינּו

ראּובן, להם אמר לכן עצמ ֹו. החטא ּבחמרת ׁשהּכירּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻמ ּׁשּום

ּכׁשּלעצמ ֹו החטא ּבחמרת הּכרה מ ּתֹו לב ֹוא צריכה ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻׁשחרטה

ּבׁשעתֹו. להם ׁשאמר ּכפי  -ְְִִֶֶַָָָ
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EÈ„ÚÏ ‰ÏÈÏÁ( ז È‡b(מד, ÔBLÏ ,eÏ ‡e‰ ÔÈlÁ( רש "י) »ƒ»«¬»∆Àƒ»¿¿«

והע ּסּוק  ע ֹולמ ֹות, ׁשני  הם (ּגׁשמ ּיּות) וח ּלין - קדֹוׁש ְְְְְִִִִֵֵַַָָֻיהּודי 

"ׁשׁשת  הּצּוּוי  את מק ּים ּכׁשהּוא ּגם לֹו. הּוא ּגנאי  חל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹּבעניני 

עצמ ֹו את מ ׁשּפיל הּוא אין ,"מלאכּת ּכל וע ׂשית ּתעבד ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹימים

לדרּגת  הח ּלין את מעלה הּוא : להפ אּלא "ח ּלין", ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻֻלמ ּצב 

על ׁשּנע ׂשּו ‰L„w''ח ּלין ˙‰Ë מע ׂשי "ּכל ידי  על - וזאת . ֲִֶַַֻ»√««…∆ְְֲֵֶַַָֹ

ׁשמים". לׁשם ְְִִֵַָיהי ּו

        




   §Æ©©½̈§¥«§¨¦¬§¥«¨−̈
      §¦¦®§¥´¤§Ÿ¦ÀŸ¤¦§¨²§¨¬©¤−¤

    §¦§«Ÿ©¬©©−§©©®©Ÿ©¬©¨¦−
    §¦§¨«§¨¥Æ¨§¥¤½©§¦¬Ÿ−̈

      ©«Ÿ̈®¨¦¸§¥«¨¨³§©̧¦Æ§©´¦¤½̈§¨¦
    §¥«¨¨²¦§−̈§¦¦«§¨´¤§Ÿ¦À

      ³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤©−̈¨«¤¨®§¥´
      ¤§Ÿ¦À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤¨©−¦¨«¤¨«

      §¦¨´Ÿ¦¨À³Ÿ¤¦§¨Æ§¨´©¤½¤©¤−¤
      ¨«¤¨®Ÿ¨Æ¥´©¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«§¦§¥¤À

      £¦´©¦Á¦«§¤̧©¹̈§¦¦©¦´¨©À¦
       §¦¦¬©¦²©¤−¤¨®¦´ŸŸ©¬¸Ÿ¤Æ§¨§½

     §¨§¥−©¨¨«§¦̧¦¦¬¤¨²§©−̈
     ©«Ÿ̈®©Ÿ©©¨¦²¥«¨¤−§¦§«



 

     ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
     ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥

      ¦¨¥§¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥
        ¦§¨¥©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

        §¥§¥©¨§¨©
     §¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥
     §¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥

      §ª§¨§¦§¥¨¦¨¦§¨¨
      §¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§

 ¨¥






     ©Æ©¦¦½¨¦−¦§¥´¨®¤§¨−̈
    ¤§¥«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´

      ¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤
      §¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬

      ©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬
      §«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¦¤¨²¤«¤

    ¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈
     §©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³

     £¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®
    ¤²¨§©¬¤§¨−̈¤§¥«

              
                

              
            

      
            ¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

         ¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

             
     



רעב

                
         

  

           ©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
         ©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´

   ©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
                  
                 
                 
         

    

   

  

    ̈¦¬§¦§¦−©¦®¦¦«§¦¨²
   §¨«©§¦¬§¥−§ª§Ÿ̈«§¦§Á

     ¦̧©¦³¤§Ÿ̈¸©´©½§¨¬
     ¦−§¨®§¨«©§¦´§¥½§¨©¾©§¦«

    §Ÿ̈¬§¨−§¨©¬¦¥¨«¦§¨©̧
   §Ÿ̈³¤§¨¸¤§½©−©§©´

    ©®Ÿ¤¨©¬−¦«¨¨«¦©¬
     ̈¨−̈Ÿ¦§¥´§Ÿ̈®¦¬¥−¦§¬

       ¨§«©©§¥À¦¤§ª̧©̧©Ÿ¥´©¨½Ÿ¥¾¦§¥−©§©´
       §Ÿ̈®§©¨¨²Ÿ¥¬©§¦−§¦§«©Ÿ̧¤§Ÿ̈¹¤©¨À̈

         ¦§©̧§Ÿ̈³§¸©¨½̈§¦§©³§Ÿ̈¸§½©Ÿ¥−¦«¨¨®¦£
         ¤¬¬−ª¨¬¥¥«¦«ª¾©¨¨¬¨ª−§¨¦´¦®§Ÿ¥−

 
     §¦§©§§©§©£¦©

        £¨§¦¨¦¦§¤§¥§Ÿ§©¦¨©¦
         §©£¨§¤§¦§¨¨ª¦©©

       §¤¨¨¦¦¨¦©¨©¦¨¤¤

   ©£§¨¨©¦
   §©§¥©§¨¤

   §ª©©Ÿ¥©¨
     §©§¥¨¨©¤Ÿ¦¨§¨¨

   ¤¨§¨¦¨§¦
   ¤¥

    ¦¨©¦¦§¨
    §©¥§©§¥

     ̈¨£Ÿ§¥

     ¤§©§§¦¤¨¥¤¦¥¥

      ¦§ª©¨¨ª§¨¨¥©§¥

    §©§¤©¦©§¨¤¨¨

    §¦§¦¨¤©£¥¨§¦¥©¤¤

     ¦ª©¦©¦©§¥¨

     §¦¥

     §©¨§¥§©§¥¨¨

   
      §©£©¦¨¨¨¨¤¨Ÿ¤Ÿ¦¨

 
        ¨¦¬§¦§¦−©¦®¦¦«§¦¨²¤§¨©¦§¨«©§¦¬§¥−

      §ª§Ÿ̈«¨§¦§Á¦§©§¦̧©¦³¤§Ÿ̈¸©´©½
         §¨¬¦−§®̈¤¦§©§¦©§©¨¡¤§¨Ÿ§¨«©§¦´§¥½§Ÿ

        §©¦§¨©¾©§¦«§Ÿ̈¬§¨−§¨©¬¦¥¨«¦¦©§¦©¤¤

     ̈§¨§©§¦¤©¦§¦

       ¦£¥¤§©¥¤§¤¦¥¦§¨

    §¨©̧§Ÿ̈³©¨¦§©¤
 §¨¸¦§¤§½§¨©−

     ©§©´©®Ÿ¤§Ÿ¦§¦¤¨

    ¨©¬−¦«¨¨«¦§©§¦¨

     §¦¨§¥¨©¬¨¨−̈Ÿ
    ¦§¥´§Ÿ̈®¦¬¥−¦§¬

    ¨§«©©§¥À¦§©§¥©§¨

   ¤§ª̧©̧©Ÿ¥´©¨½
       ̈¨Ÿ¥¨¦§¦©§©©¦¥¦©¥

     ¤§¨Ÿ¥¾¦§¥−©§©´§Ÿ̈®
     ¤¨©©£¨§©¨¨²Ÿ¥¬

   ©§¦−©§¦§ª©§¦§«
     §©§¥¨¨¤Ÿ¦¨§¨¨¤¨§

    ¨¦¨§¦©Ÿ̧¤©§©§Ÿ̈¹
    ¤©¨À̈¦§©̧§Ÿ̈³§¸©¨½̈

   §¦§©³§Ÿ̈¸©©¨©£¦§½
    ©Ÿ¥−¦«¨®̈¦£¤¬¬£Ÿ

     §ª©©Ÿ¥©¨§−¥

     ¤¨£¨¨¥§¨ª¨¬¥¥«¦

     §©¨¥©§¥§©§¤©¦

     ©§¨¤¨¨©£¥¨§¦§¦¨§¦¥

     ©¤¤¦ª©¦©¦©§¥¨

     ©¦§§§¨¨

       §¦¥§©§¥§©§¥¨¨

                       ¦«ª¾©¨¨¬¨ª−§¨¦´¦®§§¨¦¥¨¦¨§©¨¦©¨§¦©©¨¨§Ÿ¥§¨§Ÿ¦¨¨¤§Ÿ¥−¦§¥¬©©§¨«



רעג

    ¦§¥¬©©§¨«©©©́©ÀŸ¤¤
    ̈«Ÿ§¦³§¨¨¸¥½Ÿ¨¦²©§¨¦¬
    ©Ÿ¦−¥«¨¨®©´Ÿ¤¥À̈§¥̧

     ¤«¡©³§¦¥«¨¤̧¸£Ÿ¤½§©§¥¬«Ÿ§−
    ©«£¨«¨«Ÿ©¾¨¦²¨¦¬¨−

     ©Ÿ®©¨¦ÁŸÁ©¨¦̧©¨¹©
    ŸÀ©©§¦ª̧¸§¨¦½©§©¬§Ÿ̈−

    Ÿ¥«©¨̧©¸©§©´§Ÿ̈½¦«ª−©
    ¥«Ÿ«Ÿ¨©º§Ÿ̈´§¨À¦

    ¦§¨©³¥¥¸§¦´¤¦§©§¦´¦§½Ÿ
     §©©¨¸¨¦´¤¥¦½§©−¦§´Ÿ

    ¤£¥¨®§¨«©¦³§¸©§§¦½¥¬
    ¨«Ÿ§¦−¨¥«¤§©º̈§ª´©

     ©Ÿ¥´©¨À©¨¸§¥¤̧¸©«Ÿ§¦´
     §¨¤½¦«©§¥¬¥−¥®¨¦¦«§¦¬

     ¥¦²¤©§¦−¤«©¦´¦¥´
     ̈¤À¤£¤³¨©̧¦¸¦§¥´§ª½©©¤¬¤
     ©©−¦§¨´¥¨®¦¦«§¦§©¥´©¦ªÀ̈
    §ª¸§Ÿ̈´§¨½©§¦²¤£¬Ÿ

    ¨¨«¤©¦−§¬¤¨«©´©À
     §ª¸§Ÿ̈´§¨½¦§§−¦´§¥¥®
   ¤©¬©¤−¤§¤©¬©§¥¨«

 
       §¨¨§©©§¦¤¨¨

       ¦§¥¤©¨§¦§©¤¨Ÿ¦ª©©©§¨¨©

       ¦ª©©¤¤¦¦¨§©§¦¨¤¥©¨§¦

        ¤¡©§¦¥¨¤¤¨Ÿ¤¨¨§£¦§¨¦¨¦§©

   §ª¤©£©§©§¨

    ©¨¦¤¨©¦§©©§¦¨¨
    §©¤¦§¤

     ¤¤§ª¨§¨§©§

    ©£¨¥¨¤¨§¦©¨¦

   ©¨§¦¨

    ̈¨§©§¨§©§¥©§¨¤©

      ¤¨¦©¨¦©¨©Ÿ¤

    §ª©¨¨©§©¥

   ¦§¨
     ¦§Ÿ§¦§¤¨¦©¥

   ¦§¨¦¨£¨¨§¦¥

   ©¦§¨
    ¦§©§¦©©¥¦£©¤§

   §¦§¤§©¥
    ¥©©§¨¦¤¥§¦

  §©¨¦§¨¥

    £©§¨¦¨¥©£©§¨
    ¤©¥¦§

    ¦¦§©¨¥¨§¦¥

     §¥¨¦¦©¨¨
    §©§©¦¤¦§¦

    ¥¦¤©¤¤

    ©¨¦©§¤¨©£¦Ÿ¦§¨¦

   ¤©©¦
    §©©¦£¤

     §©§¤¦¥¤§©©¨¦§©§¨

    ©§¨¨
     §©§¦©¤¨¦

     ¦§¨¦¨©¥¨§©§

    ¤§©©¦§¦§¨
   ©¦¤

    ¦¤¨§©¥¥£©©¦

    £¤¨§¦§¨§©¥¤

 ©§¨¨©£¦¦
   ¤¨£Ÿ§¨§¨

    ©¤§ª©©¥¨¨

         ¦§§¨¤©§©¥§¨¤©¦©©

 
       ©©©́©©§¨¤¨©§ª©§¨¨©ÀŸ¤¤¨§¦¨«Ÿ§¦³§¨¨¸

         ¥½Ÿ¨¦²©§¨¦¬©Ÿ¦−¥«¨¨®¦ª©§©©§¦¨¨

     ¤§¥¤§¦§©´Ÿ¤©©§¨¥À̈¦ª©§¥̧¤«¡©³§¦
         ¥«¨¤̧¸£Ÿ¤½¤¨¨§©¤Ÿ¦¦¨¨¤§©§¥¬«Ÿ§−©«£¨«

    £¦§¨¦§¦¦§¤©¤¨

     §¤©§¨«Ÿ©¾£¦§©§¨

    ¨©§¦¤©©§¨¨¦²¨¦¬
    ¨−©Ÿ®¤§ª©§©§

      ¦§Ÿ¥¨¦¦§¤¤©

    Ÿ§¦§©§§¨©©¨¦ÁŸÁ©¨¦̧
  ©¨¹©ŸÀ©©§¦ª̧¸

    §¨¦½¤Ÿ¥¨©§©¬§Ÿ̈−
      Ÿ¥«§¨¤¤©§©¤©£¨¨¤

      ̈§¥©§¦¦§¥Ÿ¥¨

    ©¨̧©¸©§©´§Ÿ̈½¦«ª−©¥¦

      §¦§¨§¥¥«Ÿ«Ÿ
   ̈©º§Ÿ̈´§¨À¦¦§¨©³

    ¥¥¸¤¦§©¥§¦§¦´¤
    ¦§©§¦´¦§¤¤©¦§¨

    ¦§½Ÿ§©©¨¸¨¦´¤¥¦½
     ¤©§¦©©£©©©¦§¦¥©¨§¨

    §©−¦§´Ÿ¤£¥®̈¤©§

    ©¦§¨§©§¦©©¦§¤¤©©¦

      §¨§¨¨¨£¦©§¦©§§¨«©¦³
     §¸¥¥¦§Ÿ¤¤¨¦¨Ÿ

    ¤§©§©©¦©§¦¦¤¥¦§©§

    §©§¨¦§¥¦§©§§¦½¥¬
   ©©§¨¦©¦§¦¦¨«Ÿ§¦−¦§¥

   ¨¥«¤§¦§©§¦¨¤§©¥¤

    §©º̈§ª´©©Ÿ¥´
    ©¨À©¨¸§¥¤̧¸£©§¨¦¨¥

   ©£©§¨©«Ÿ§¦´§¨¤½¦«©§¥¬
     ¥−¥®¨¦¦¦¦§©¨¥

     ̈¥¨¨§©¥©¦©¨¤

   §©¦¦¦«§¦¬¥¦²§©£¦

  ©¨¦¤©§¦−¤«©¤¤¤

      ©¨¦©¦´¦¥´¨¤À¤
     ¤©¦¦§©©¦¤¨¦£¤³

    ¨©̧¦¸§©§ª¨¤¨¦§¥´
   §ª½©©¤¬¤©©−¦§¨´

    ¥¨®¦¦§¦©¥¥©¨

          ¨©©¦§¨©¦«§¦§©¥´©¦ªÀ̈§©§©£©

           ¨£¨¦§©¨§©¦¥Ÿ©§¥¤©©§¨¨§ª¸§Ÿ̈´§¨½
                  ©§¦²©£¦¦¤£¬Ÿ¨¨«¤©¦−§¬¤¨«¦¨Ÿ¤¤§©£©§¦¤§©§¨©´©À¤©©¥¨§ª¸§Ÿ̈´§¨½



רעד

    ©¾̈¨©©§−̈©Ÿ¥´¦®©§¦¥¾¦
   §¦−£¤¥¬¦§¨«©´Ÿ¤

    ¥©½¨¬©¨−Ÿ¤®¨«Ÿ©¿¨«Ÿ©¿
     ̈¦´¦§¦¥´§©Á¨¨̧ª¹̈§ª¨´
   ©ŸÀ̈§¦§¨³¥«Ÿ¤̧¨¨¤½¨
    ¦§¨³§¦§¨¸«¨½©¥−£¤¬

    ©Ÿ¨«§©¬¦¥¦−¨¤®¨¤¨¸
    ¦¦´©ª½̈§¤−̈©§Ÿ¨«

    ̈©̧©¸¨«Ÿ©½¤©©§¨²©Ÿ¥¬¦−
    ¥®Ÿ¨¥−¤£Ÿ¦«©Â©Â©©©§º̈

     ©Ÿ¥¬¦¸©´Ÿ¤¥©½£¬¨©−§¨
     ¨¥´¨¥®¤¨«Ÿ©−¬Ÿ£Ÿ¦«©©¹©

     ©³Ÿ¤¥©¸¥½Ÿ¤§©§Ÿ̈½¤
      §ª¨¤−¥®Ÿ³Ÿ§©̧¦¸§´Ÿ§½Ÿ©¦´

    ¦§¦½¨©−§Ÿ̈¬§¨«¦«
    ©¨©©¨²¦§¥¬§ª¨¤−§¦®Ÿ

     §¦¸¤¨¤´¤¨«Ÿ½̈§ª¾¥¬
 ¥−¨«

    Ÿ¨©´§Ÿ̈½
     ©¨©´¦¦§¦½§¨−̈¤£´Ÿ©§¨®¥¤¬
    ©̧¦Æ£¤´¦§¦½§¥¤¬¨−

   §«¨¦«§¨À̈¦«¥¸Ÿ¤Æ§¨§½

 
         ©§§¥¨¦©©©Ÿ¨¨¨©§¨§©§¥

          ¥¤¨¨Ÿ¨¨¨©¤¤©§¥©§¨

         ¨¦§¨¥¤¨¥©¥¦¤¨¤©§¦§©¤¤§¨¦
          §¨¥§¥¨¨¦¦§¨¦§©¦¤©¤¤

      ̈¦©ª¨¤¤¨¨§¨

    ¥¨¥
    ¥¤©§¨¨§¥¦¨

   ¤©¥¦§¥¦¨¤
    ©¤¤©¥¦

    ¦§¨¦¥£¥¤§©¤¤¨¤

     ©¥¥¥¨
    ¤¦¨§

     §©§¦©©¤¤©¨¦©¤¨¦¤©

    §ª¨¤
    §©¤§©§©¨ªŸ

      ¦§¤©§¥¦§©¨¦©¦§Ÿ

     §Ÿ©§¦§§¥§¦§¨¨
    ¦§Ÿ¨ª¦§¦

     Ÿ©¦§¨¨§©§¦§©

     ¦§¦£¤¤¥§¥¨ª¦§

    ¦§¨¦§¨¦§¦§©§
     ©¨¤¤

      ¤¦§¥©§§§©¨©£Ÿ

     §©§¤©¤¤©¨¦©©Ÿ©

    ¥§
    §©¤¤©¨¦©¦§¤§¤¤

    ¦©£Ÿ§©§Ÿ©

    ©£¦
   ©¤¤©¨¦©

    ¦¤¨¤¤©¨§©£¨

    §©¦¨¦¦§©¥©¦§¨

     ¨¦¨©

    §¤ª¨©£§Ÿ§

      ¦¥¨¤¤©Ÿ¥¨¥©

     ¦¦¨©£¨©§Ÿ

   §©¦

    ©¨©¦¨Ÿ¨©§¥©¨

     ̈¨ª§¤©¤¤§¦§©

   ¦§¥¤¨©§¥¦§¨¨

    §©¨

     ¨¨¤¦¦§¦
            ¦¥©©¨¦§¦©¦§§¨

        §¨Ÿ¤§Ÿ©Ÿ¤

 
         ¨¦§§¨¤©¦§§−¦´§¥¥®¤©¬©¤−¤§¤©¬©§¥¨«

           ¨¤¤§¦¨§¤¡¦¦§¨¥©¨¤¦§¤¨©¨¦Ÿ¥¦¤

           ©©§¤©¤¤§Ÿ¨©©©¨¨©©¤¨©¤§©¥©¦ª¨¦§¨¥©¦

        §©¥¨©§¥¨§©§¥¨©¾̈¨©©§−̈©Ÿ¥´¦®¡¦¨¦©§¦¥¾¦
   §¦−£¤¥¬¦§¨«©©§¥

    ©§¤©¤¤¤¥©©§¤

     ¨¦¨©´Ÿ¤¥©½¨¬
   ©−̈Ÿ¤®§©§¥©§¨

    ¨«Ÿ©¿¨«Ÿ©¿¨¦´¦§¦¥´
    §©Á¨¨̧ª¹̈¨©§¨

     ¨§¨¨¨§ª¨´§¦¥¤¨¨

   ¨¨¨©¤¤©ŸÀ̈§¨¥

   §¥©§¨§¦§¨³¥«Ÿ¤̧¨§¦

    ̈¦¦¤§¦©¤¤§©§¦¨§¨

   ̈¤½¨¦§¨³§¦§¨¸«¨½
      §¨¥¨¥¨¦¦§¨¦§©¦

      ¤©¤¤¨¦©ª¨¤¤¨¨

    ©¥−£¤¬©Ÿ¨«§

 ¨¦¦§©¬¦¦¨¥¥¦−¨§

   ¨¤®¨¥¤©§¨¤¨¸¦¦´
   ©ª½̈§¤−̈©§Ÿ¨«

   ¨©̧©¸£¦¦¨«Ÿ©½¤
    ©©§¨²©Ÿ¥¬¦−¥®Ÿ¨

      ¥−¤£Ÿ¦«©¨¨¥¤¦§

     ©Â©Â©©©§º̈©Ÿ¥¬¦¸©Ÿ́¤
    ¥©½£¬¨©−§¨£Ÿ¥©§§

   ©§¦¨©©¨¥´¨¥®¤
    ¨«Ÿ©−¬Ÿ£Ÿ¦«Ÿ¦§©§¦

      ¨©©©©¹©©³Ÿ¤¥©¸¥½Ÿ
     ¤§©§¨¤©Ÿ©£¤¥©§

    §¤¤¦§©§Ÿ̈½¤§ª¨¤−
     ©©¤¤©¨¦©©¨¦¤©§ª¨¤

    ¥®Ÿ¨¦§¤©§¨©³Ÿ
    §©̧¦¸§´Ÿ§½Ÿ©¦´¦§¦½

     ¤©§©©§¦§¦§¨©−
      §Ÿ̈¬§¨«©¤¤Ÿ©

  ¦«©¨¤©§¤©¨©
  ©¨²©£¦§¥¬§ª¨¤−¦§¥

      ©¨¦©§©©©£Ÿ¥¦

   §¦§¤§¦®Ÿ§©©£

   §¦¸¤¤©¨¦©¦¤
         ¨¤´¤¨«Ÿ½̈¨¦§©¦¨¦¦§©©¦¤¨¦§¨©§¦

           §ª¾§¤§¨¥Ÿ¥¬¥−¨«§¤¤©¤¥¨¥©§¥¥ª¨

         Ÿ¨©´§Ÿ̈½©¨©´¦¦§¦½¥¦¨¦§¥©¦§¨¤¨¤§¨−̈¤
                £´Ÿ¦§©§©§©©§¨®¥¤¬©̧¦Æ£¤´¦§¦½§¥¤¬¨−¦§§©¥§¥§«¨¦«§©§§¦¨¦¥§©¦§¨À̈¦¥¸Ÿ¤Æ§¨§½



רעה

    ¦¥¬©−̈§©©®¨¨¨¨²
    §¦§©«£¬§¨©−¨©¬§Ÿ̈«§¨«§´

     §¨½§¦§¥Æ¨«£¨¦½©«Ÿ§¦−¦®¦´
     «©§º̈´Ÿ¨À§¦¨Æ´Ÿ¦§¤½

    §¨¬¥«¨−§¨¨¨«§¨À̈¦«¥
     ̧Ÿ¤Æ§¨§½¦¥¬©¨−§©©®¨
    ̈¨¨²§¦§©«£¬§¨©−¨©¬§Ÿ̈«

   

    ©«Ÿ¤¬§«¨−̈¨¨´®Ÿ¤§¦̧§©§½̈
    ¦¬¦¨¥−«¨¤«©Ÿ¤§«¨¨²

      §¨¦−¥´§¨®£¤Á¦§©̧§§¥¹
           £©À§§¥³§Ÿ̈Æ¥½Ÿ§Ÿ̈º¦«§¤´¥¦´¥¤À¥¬©§¦²

  ¥¬©§£−©¨«

 
         §¨¨©§©©¨¨§¥¨¨©£¦§¨

     ¨©¦§¥©¦§¨
         ¨©¦¤¨§¦§©£Ÿ©¥§¦¨©¦§¥¤

           §¨¨§¦§¤¦§¥©£¥¨¤¨§©§¨§©£§¤§

    §©§¤¦§¨¥¥©§¨§¤

     ¦§¤§¦§¨¢¨¦§¤Ÿ

   ©§¦¦§Ÿ¤©£¨¦

   ¨¦¨¨¤¤¤

   §¨¨¨¥

    ©¤¤¨¤Ÿ¦§¤
     ¦§¥©£¥

     ¨¦§§¤§¨§¦¨§¥¥¨

    ̈¨©¨¦§¦§©£Ÿ¦§¥

   §¨

     Ÿ¤§Ÿ©Ÿ¤
    §¨¨©§©©¨

      ¨§¥¨¨©£¦§¨

  ¨©¦§¥©¦§¨

   §¨¨

     ¤¨©¤¤¨©§¨¦
   ¨¨ŸŸ¤

    §©§¦§

  §¤¤§©¦¨§¥

  §¦§Ÿ

    ¤¦§©§¦§¤

  ¥©©§¨

 
          §ŸŸ¤¦¥¬©−̈§©©®¨¨¨¨²¨§¥¨¨£¦§¨

     ¨©¦§¦§©«£¬§¨©−§¥©¦§¨¨©¬§Ÿ̈«§¨«§´¦¨©¦

       §¥¤§¨¨§¨½¨©¨¦§¦§©£¦§¥§¦§¥Æ¨«£¨¦½
        ©«Ÿ§¦−¦®§¦§¥©£¥¨¦´«©§º̈¨¦¨¨¤¤§©

   ©£¦¨¥´Ÿ¨À£©

   §¦¨Æ§¨¥©¥¨¤´Ÿ
     ¦§¤½§¨¬¦§¥©£¥¨

  ¥«¨−§¤§¨§¦¨§¨¨¨«
  §¨À̈¦¥¸Ÿ¤Æ§¨§½

    §ŸŸ¤¦¥¬©−̈§©©®
     ¨¨¨¨²¨§¥¨¨£¦

   §¨¨©¦§¦§©«£¬§¨©−§¥

  ©¦§¨¨©¬§Ÿ̈«
   ©«Ÿ¤¬§«¨−̈¨¨´®Ÿ¤

    §¦̧§©§½̈¦¨¥§©¤¤¦¬¦¨¥−
   ¤§©«¨¤«¥¥¥

   ©Ÿ¤§«¨¨²§¨¦−¥´
  §¨®§©§¨£¤Á¦§©̧§

    §¥¹£©À§§¥³§Ÿ̈Æ¥½Ÿ
     §¨©§§Ÿ̈º¦«§¤´¥¦´¥¤À

    ¥¬©§¦²¥¬©§£−©¨«

      

           ©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
         ̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

             ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨
             ¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

           ©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
      §¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

         §¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
           ¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£



רעו

     

   

     ©¦©¬§Ÿ−Ÿ§¦¥´£®©¨¸§«¨©¹¦
    ©©«£´Ÿ¦§¥´£´§¦«£ŸÀ̈©©³©ŸÆ

        ©©©́§¨¦½©©¬©¦§¤−§¨£¨¨«¨´¨ÀŸ¨§©²¦¨¦¬
        Ÿ−¤©¤®¤©©£−Ÿ§¨§¨¨«©¹Ÿ¤¨«¦¨³¨«©©Æ¦´£Ÿ¦½£¦Æ

         §¨«¦¨´©½Ÿ«Ÿ§−Ÿ§©´¦¤¨®¨«¥¥¬¦−̈©¨«¦©§¦º©³
        ©§¦¦Æ§¦§¦½©¥−¤©¨«¦¨´©®Ÿ©«£©´§©§À̈¥«¨³¦¨̧Æ

        ©©½¦«¨¦¬§©«¦£©−§©¨«¦©¨²¨¤¨«¦¨¬©−Ÿ¨®§¨£¤¬
         ¨«§−̈¨¨«©Á̈¨Á§¸©©¹§¨©¦©¤§¦´¥«¤§¦À©«£¨§Æ§¥½̈

       ©©§¦¥−§¥®̈§¤§¨¬©¥−¦§¦¬¨§¥¦«¨«¨ª¬©²Ÿ¤
         §¥¦¬¤§¦−§¦¥¥®¨«¤§¥³¥¨Æ©½Ÿ¤§¦¥²«Ÿ¨¨¬§¦−£¤¬

          ¨¨«§¦©ŸÁ¤Á¨«¦¨̧¨«©¤¹¤´Ÿ¦À§¦³©©Æ§¥´©¥½§³Ÿ

          Ÿ¤̧¤Æ´Ÿ¦½§¥¬©¥−§¦´¤¨®©§©¥−§¨¦§¥¬©¤«¤©´Ÿ¤
            ©¤½¤´ŸŸ¤½¤¤§¦¬©©−§¥´©¥®§³ŸŸ¤̧¤Æ´Ÿ¦½§¥¬

         ©¥−§¦¬¤¨«©¬Ÿ¤©¤−¤§¦´¨®¤©¨¦¬©¤−¤¦§¥¬
        ©¤«¤©´Ÿ¤©¤½¤¦§²¤©¤¬¤©©−¦§¨®¦§³¤©«£¦Æ

 
  

   §¤¥¦¨¨¤¦§©¥

     £¤¨©¨§¨§¥¨

    ¨¨

   ¦§¦§©¦

 
             ©¦©¬§Ÿ−Ÿ§¤¥¦¨©§¦¥´£®§¦©¨¸§«¨©¹¦©©«£´Ÿ¦§¥´£´§¦«£ŸÀ̈©©³©ŸÆ©©©́§¨¦½¨¥¨©

                  ¦§¨¥©©¬©¦§¤−§¨£¨¨«¨´¨ÀŸ¨§©²¦¨¦¬Ÿ−¤©¤®¤©©£−Ÿ§¨§¨¨«¦§¨§¨¨¦§¨¤¦§¨¥¦¤¦¦¥

                §¥¨§©¦¨¡¤©¹Ÿ¤¨«¦¨³¨«©©Æ¦´£Ÿ¦½©£¦§¨©£¦Æ§¨«¦¨´©½Ÿ«Ÿ§−Ÿ§©´¦¤®̈¨«¥¥¬¦−̈©¨«¦©§¦º©³
                    ©§¦¦Æ§¦§¦½©¥−¤©¨«¦¨´©®Ÿ©«£©´§©§À̈¥«¨³¦¨̧Æ©©½¦«¨¦¬§©«¦£©−§©¨«¦Ÿ¨¦¨¥©§¤¤©£¨¦

   ©¨²̈¤¨«¦¨¬©−Ÿ¨®§¨
    £¤¬¨«§−̈¨¨«§¤¡¦¨¨¨

       ¥¦¦¨¨©§¥¦¨

      ©¨¦©§©§§¤¦

   ©Á̈¨Á§¸©©¹§¨©¦©
   ¤§¦´¥«¤§¦À©«£¨§Æ§¥½̈
  ©©§¦¥−§¥®̈§¤§¨¬

   ©¥−¦§¦¬¨§¥¦«§Ÿ

   ¦§©§¦©¨¨¨«¨ª¬©²Ÿ¤
  §¥¦¬¤§¦−§¦¥¥®
    ̈«¤§¥³¥¨Æ©½Ÿ¤§¦¥²«Ÿ

     ¨¨¬§¦−£¤¬¨¨«§¦§¨¨¦

     ¤§¦¦¨¤¤©¥©

      ©¨¤§¨©©¨©¨¦¤

   §¨¨¦©ŸÁ¤Á¨«¦¨̧
      ¨«©¤¹¤´Ÿ¦À§¦³©©Æ§¥´
      ©¥½§³ŸŸ¤̧¤Æ´Ÿ¦½§¥¬

    ©¥−§¦´¤¨®©§©¥−§¨¦§¥¬
     ©¤«¤¦§©¨§¨¦§¨©©

      ¦§¦¨©©©§¥©¥§¦©©

     ¦¤¦§¦¤¦©§©¨¨©

      ¤©¨©©£¤§¨Ÿ¦§¤

    ©Ÿ́¤©¤½¤´ŸŸ¤½¤¤
      §¦¬©©−§¥´©¥®§³ŸŸ¤̧¤Æ

      ´Ÿ¦½§¥¬©¥−§¦¬¤¨«¥¨

      ¤§§¨¤¨§¥©¥¦§¦©©

     §¨¤¤©¤¦¨

     ¤¦§¤©¥¤£¤§¨§¨¥Ÿ

   ¨©©¤¤§ŸŸ©¬Ÿ¤
                 ©¤−¤§¦´®̈¤©¨¦¬©¤−¤¦§¥¬©¤«¤©´Ÿ¤©¤½¤¦§²¤©¤¬¤©©−¦§®̈¦§³¤©«£¦Æ§©©½§¤©«£¦−§¤¨«

            £¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤
    ̈©¨§¨¨¥¨¦

            ©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
         ¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
            ¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

   ©¨§¨§©¥©©¨



רעז

    §©©½§¤©«£¦−§¤¨«©´Ÿ¤¨«¦¨Á

    £¤§¨̧©©¹¤©¤À¤¦«¦§§´©«£¤»¨»

     ©§¨¼©´Ÿ¤¦´£Ÿ¦À§¨Æ¤
         ©¨´©©½§¨¥−©§¦ª®§´ŸŸ¤À¤©¦¬©¨²¬Ÿ¦«§¤−

         §«Ÿ©©̧©©¤¹¤©ÀŸ¤§¨Æ¤©¨´©©½§¨¥−´Ÿ§¦ª®
        ¦−¦«©¦§§´¨¦§¨¥À¤©¦§¨Æ£¤´¨©´©¤½¤©¦«§−

         ¦§¥´©¤®¤¦´¨½¦«¨§©¡Ÿ¦²§¦§−©«£¬Ÿ¦§¨«
    ©«§¦Æ©¤´¤§Ÿ½Ÿ¤−¤©¨¦§¨¥«

   

  

     Ÿ¨©´§Ÿ̈½©¨©´¦¦§¦½§¨−̈¤
      £´Ÿ©§¨®¥¤¬©̧¦Æ£¤´¦§¦½§¥¤¬

    ¨−§«¨¦«§¤¨¥̧¤Æ¨¦´¨½̈¨
     ©¦«§¬¨¥−¤§ª§Ÿ̈®§¤¤´©¦½¤

     ¨¦Æ§¥½©§¨¥−©§¨¦«¥̧©¹

      ©¥¦À¥³©©¤Æ´Ÿ¥«¤½¤©«£¥³¦§¨Æ

     ©£¦½©§¦¬§Ÿ−̈§¨´¥«¨®¤©¥À¨
    ̈«£Æ§©§¥¤½§¦«¥¤−©§¨¬¨¥«¨

    ©£¦º¤§©´§©£ª«¥¤À§«Ÿ¨Æ¨¦´
       ̈¤½©³©¨¨̧¦Æ§¥´¤½¦©−§¦§´Ÿ¨¥®
     ©©«£³¨©Æ§¥©½©«£¤¬«Ÿ¨©−§¦¨¨«

 

 

   ¦§©§
   §¤¨

   §¨§¨¨§ª¨§©§

         §©¦©¨©¦¨Ÿ¨©§¥©¨¨¨

         ª§¤©¤¤§¦§©¦§¥¤¨©§¥¦§¨¨
         §©¨¨¨¤¦¦§¦

           ¦¥©©¨¦§¦©¦§§¨

    ©©¦

    ¤©¨©¦¦§¦©¦§¨¦

      ¥©¤¨¦§¥©
    ¦§¨¥©£¤¦§Ÿ©

   
   §©¨§§¨§¨¦¥¨

    §ª¨¦§¨©§©¥¤©

     §¨§¨¥¨§¨§ª¤§¨©§

    ¤¡¨§¦©¥¦
     ¦¥¦¤

     §¨§¨£¥¤¡¨§¨©§¦

    ¥¤¤
     ¦©£¤¨§©¦§¨

     £¥¤¡¨§¦¤¡¨©

   £¦
     ¦©§¦§¨£¥

     §¦¥¦§©¨¤§¨¥

     ¥¦©¨¨§©¨¤

    ¦§¨¦
   §©¦

    §©¥¨£§©§¥¤¨¨¦

     ¦¨§Ÿ¤¨¦§©¥¨¤

  ¤§©

 

 

             ©´Ÿ¤¨«¦¨Á£¤§¨̧©©¹¤©¤À¤¦«¦§§´¦§©§©«£¤»¨»©§¨¼©´Ÿ¤¦´£Ÿ¦À§¨Æ¤©¨´©©½§¨¥−
   ©§¦ª®§´ŸŸ¤À¤©¦¬

    ©¨²¬Ÿ¦«§¤−§«Ÿ©©̧©
   ©¤¹¤©ÀŸ¤§¨Æ¤
    ©¨´©©½§¨¥−´Ÿ§¦ª®

    ¦−¦«¥¨¤§©¤¤¨¨

  ©¦§§´¨¦§¨¥À¤
   ©¦§¨Æ£¤´¨©´©¤½¤
     ©¦«§−¦§¥´©¤®¤¦´¨½¦«
   ̈§©¡Ÿ¦²§¦§−©«£¬Ÿ

     ¦§¨«¨©©£¤§¥©©©¦

    ©«§¦Æ©¤´¤§Ÿ½Ÿ¤−¤©¨
    ¦§¨¥«Ÿ¨¨¨¨§©§¥

     §©§¥¨¤¨¨§©¡Ÿ¦

   §¦§©£¦§¨

         Ÿ¨©´§Ÿ̈½©¨©´¦¦§¦½¥¦¨¦§¥©¦§¨¤¨¤§¨−̈¤
        £´Ÿ¦§©§©§©©§®̈¥¤¬©̧¦Æ£¤´¦§¦½§¥¤¬¨−¦§

       §©¥§¥§«¨¦«§©§§¦¨¦¥§©¦§¤¨¥̧¤Æ¨©¦

        §¨¨¤¨¦´¨½̈¨§©©£¥¥©¦«§¬¨¥−¤¨©¦§¨¨¤§¥¨§¦

    ¨¦§ª§Ÿ̈®§¦¤£¦¨©

     ¨¦¦¨¤§¤¤´©¦½
   ¤¨¦Æ§¥½©¤¦§¤¤

     ©£©©©§©¨§¨Ÿ§¨¥−
    ©§¨¦«¦§¨¦§©§¦£¨

      ©¨¥¦¥¤¨¤¤£¥¥̧
   ©¹©¥¦À¤§¨¨¤

     ©§¨¦¤§¦¨¥³©©¤Æ
    ¤§¨©§´Ÿ¥«¤½¤§©©«£¥³

    ¦§¨Æ£¥§¨©§©£¦½
  ©§¦¬§©©§¦§Ÿ−̈§¨´¥«¦

  ¨®¤¦§©¤©¥À¨
    ¤£¦©§§¦©¤©

      ¥¨§¥¤¤©£¤©£¦

   ¦¦¨«£Æ§©§¥¤½
    §¦«¥¤−©§¨¬¨¥«¨¨¥

  ©£¦º¤§©´§©«£ª«¥¤À
   §¦§¥¨¤©£¨©¨¨

    §«Ÿ¨Æ§¨¨£¤¥§¥¦

   ¨¦´¨¤½©³©©£¨¨̧¦Æ
     £¥¤©§¥©§¦¦§©§¦¨§©¥

   ©§¨§¥´¤½§©¥©§¦©−§¦
    §´Ÿ¨¥®©©«£³¨©Æ§¥©½



רעח

    ¦§Æ§©§Ÿ̈½©«£¥¦−¤§¨®¨«§Á

     £¥¤̧«Ÿ§¥¤¹§©¥¤À§©³©§¦Æ¦§©´
     §Ÿ̈½§¦§¤¬§¦§©§¤−§¥¬¥«Ÿ³

      ̈Æ¥¦½−¥«¥¨®´§Ÿ̈½§©¥¬
     §−§«Ÿ§¨«§¤¬¤¨¦−¨¨®¨§¤̧¤

     ¨¬¥²¤−̈§¦§¦¬¨¨¨«¦«¨©´
       ̈ÀŸ¦³¨¨Æ¨¥½¤£³©¤̧¤Æ§´¤½̈

     ¦¦¨¬¥«−©´©¤¨®¦¨²¨©¨«§¨¬
     ¦−¤¨¤«¨©«£¦¬©§¦²§¬Ÿ¦−

     Ÿ©´§Ÿ̈®¦£¦©¦²§¨©−§¦¨©¬
     ¡Ÿ¨«¦¦§¤§«¨©²¦§¦¬−̈¨

    «Ÿ£¤®¨¦³¦¨Æ¨½¨©¦«§©§¦−
    ¨¤«¨§©³©¦«§Æ§©§¤½¦−Ÿ

    ©§ª¤®¨§©©¨²Ÿ§¦§©©§¤−¦¦¬
      §¨«¦´Ÿ¨©´§Ÿ̈À¦§¦´Ÿ¤«

      Â¥¤Â¨§¨¨̧¨¹§©©¥²§¬¦−
   ¦«©§¤®©©Æ¦¨¥½§©¦§©−¦

 
       §¦§©¥¨¤©¤¥§©£¦¤¨

         ¦¤¨¨¦¨¤©§¥©§¦¦§©¥§©¥

       §¨©©©¦¦©¦§¨§¦©£¤§©

       ¨§§¥¦§¨¥¤¥£¥¤
  ©§¦¤§¤

   §©¦©§¦¦¤§¤
     ¨¤¨¥¤

     ¥¦§©¦§§¦¨¨

      ©¦£¦¨¥¨§¦§©¥

   ¦
    §©¨¦¥©£¥¦¤

      §©Ÿ¥§¦§¥§¥

   ¦§¨¥§¦§¤§¥¥§¦§©§¤

    ¤¨¤©£¥¦¤§©

     §¨§¨¦¨¥¥Ÿ¦¨§©£¥

   ©¤¤
      ©©¥¥¨¥¦¦

   ¥©¥¨¨¥

   §¦
      §©¥§§§¨¥¨

    ¤¦¨£©§¨©¦§¤¨

     §¨¨§¦§©©¦¨¥

  
     §¤¤¨¦¦¤§¥©¥¨¥¥

    §©¦§©§¨¤¨§¨§¦

     ̈§¨¨¤©¨¦§¦©©

     §¤§¥¥¨¦¨¨ª§¦

   §¨¦

    ̈©§©¤¤©§¨©Ÿ

    ©¦

     ¥¨¨¤§¥¥¨§¨§¥

     ¨¨¤§¤¨
    ©¦¥¨§¨

     ª¨§¥¨§©©©©
           ¦¤©¤¤©£¨§¦¤©§¨©¥¨§©©¥¨¨

           §©©§©©©§¨§¨¤¨¤¨§©ª¨§¤¨¨¦¨¨§¦

         ©¦£¦¨¦¤¦¨©

           ©©§¥§Ÿ¤§©©§¨¤¥¥§©§¦£¦©§¦§¨¨§Ÿ©

        ¦§Ÿ£¦©¦©§©¦

           ©©§©©§¨¤¡Ÿ¨¦¤¤¦©§ª¨§©¨¦§§¦§¨¥

        §©¨©¤©¨¦¦©¨¦§¦

              §¨©¦§£¤¥¤¨¨¥¤¦§©§¨¤¨§¥ª§¨¨
               ©¤¦§©©§¤¨¤¨¥¦¨¤¤¦§§¦§¨¨§¦§§¦§§¦§¥©§¤¨§¦§§¦¦§©§¦

                 ¥©¨©¨©¨§©§¥¨¨§©§¤©¦§Ÿ§¦§¦©¨¤©£¨¤

 
      ©«£¤¬«Ÿ¨©−§¦¨¨«¦§Æ§©§Ÿ̈½©¤©©¦¦

      ©«£¥¦−¤§¨®¤¡¤¨«§Á§¥¦§¨¥©§¦¤¦§©¦¤¥

     £¥¤̧§¥¤¡¤«Ÿ§¥¤¹©§¦¤§¤§©¥¤À§©¦¤§¤¥¤

        §¦¨¤¥Ÿ©§©³©©£¦§§¦Æ¦§©´§Ÿ̈½©§¥

     ©¨§¨¥¦¨¤©¨¦Ÿ¥

    §¦§¥¤¦§¥¥§¦§¤¬
  §¦§©§¤−§¥¬¨§¨¦¥«Ÿ

        §¦§¦Ÿ¦§¤§¥©©£©

       ©¥¤¡¤§¨¨¨©¨

     ¦©¨¦©¥¥³¨Æ¥¦½
     §¨©¦©¨−¥«¥®̈

     ¥¥´§Ÿ̈½©¥§©¥©

  §©¥¬§−§«Ÿ§¨«§¦§¨

     ©¦©¦¥¨©§¤¬¤¨¦−
    ©§¦¦§¥¥¥¨§¨¨¨®¨

    ¦§©§¨¤¨§¨§¤̧¤¨¬
     ¥²¤−̈¤¦¦§£¨

  §¦§¦¬¨©¥¨¨¨«§¨©§¦

    ©¦©¨©§¨¦¦«¨©´
   ¤¤¨ÀŸ¦³¨¨Æ¤¤¨¥½¤

     £³©©¦¥¨¨¦¥¨

    §¨§¥¤̧¤Æ§´¤½̈©¦

    ¥¨¦¦¨¬¤−©´©¤®̈
   ¦¨²¨©¨«§¨¬¦−¤¨¤«¨
     ¨§¤¨¨§¦§¨¨¨

    §¦©«£¦¬©§¦²¨¦¤

      ¦¨©©©§¥§©©¤¤

    §¬Ÿ¦−§Ÿ¤§©©§¨

     ¤¥¥¤©¤¨©§¦§¨¨

     §Ÿ©¦§Ÿ©´§Ÿ̈®¦
   £¦©¦²§¨©−§¦¦§¦¨¨©¬

     ¡Ÿ¨«¦©¤©¨¦¦©¨

   ¦§¤§«¨©²¦§£¤¥¤¨

     §¦¬−̈¨«Ÿ£¤®¨¨¦¤¨¥

       ¦§¨§¦§¨¨¦³¦¨Æ¨½¨©¦§©§¦−¨¤«¨§¥§¨¨

     ¦§©©§¤¨¤¨§©³©¤¦§§¦§¨¨§¦«§Æ¦§§¦¨§©§¤½
    ¦−Ÿ¦§¥©§ª¤®¨§©©¨²Ÿ¦§§¦§¦§©©§¤−¦§©§¦

        ¦¦¬¦¦§©§¨«¤¦§¤©©©§¨¦´Ÿ¨©´§Ÿ̈À¦«§¦´
       Ÿ¤«Â¥¤Â¨©¤¤§¨©¦¨©§¥§¨¨̧§¥¨¨¨¹©¤¨

     ¨¦§¨§©©¥²¤§¬¦−¨§¨¦«©§¤®¦§§¦



רעט

     §¨«¢¨«§¦¾£¤¬¦−§©«£¤®¥³
    ¨«Ÿ¦Æ£©´¤§¤½¦«¨©−¦§ª¨«§¦¤Æ

    §¨´¦§¤½§©§«¥¤−©¤´¤¦§©®§¨
    §«§¨³©§Ÿ̈Æ¤£¨½̈§¨©−¤«Ÿ§¨«

     ¦«¦¥³§Ÿ̈Æ¨¥´¨½§©−̈©§§Ÿ¨®
     §¨¦³§¥¨Æ©½§©«£¨−§©«£¥¥«¦³

     ̈¥Æ§Ÿ̈´¦§½̈§©§−¤¨¨¨®§©−
    ©«§¥¬§Ÿ̈«©¦§©§¦̧§©¦«©£¦¹¤

      ©©À©©³©©Æ©½̈¤«Ÿ§¥Æ§©´©«£¦½

    §©¤−¤§¨«©§¨®©§¨¬¨ª−§ª§Ÿ̈«
    §¨«Ÿ¦À©«£¥¤Æ©§§´Ÿ¥¤½¨¾̈§©¥¬

     ¤¨©¦−§©§Ÿ®−̈§¨¬¤
      §¦«§©§¦̧¨¤¹À§¦©§¦´¥¤´

     Â§¥Â¦¤«©¦º©§¦̧¬§²¬Ÿ§¥
      ¤−¤ª©´§¨®̈¨«¦¦´¨«§Ÿ¦À£¤̧«Ÿ

    ̈§³¤¦§¦Æ§«Ÿ¨´¤§¦½§¦¦¬
    ¤§¦−©¦«§¥¦´¤¨£¥¤´

      ¦¨©¦´¦§¨´©«Ÿ̈¿©¦¿ÂÂ̈¤¤

 
          §¤§¦©¦©©§©§©©§©©§¦©©¦§©¦

        §©§¤¤¨¥§©¥¤§¨¥

       ¦¨¨¨©©§¦¤¨¤¦§¦¨©¦

          ¦¨§©§©§¥¨§¤¥¨¥§¦¦©©¨¤¨§

  
    ©£¤¦§¤§¨©¦§¦§¨¨

  ¨¦¦§¤
   §©¦§©§

    ¦§¦
     ¨¥§£¨¨¤Ÿ©

   §©
     §©¥¤¥¨
  §©§¥¨

    ©§¦©¨©¦¥§£¥¤

   §©¨
    §¨¦§¨¨§§©

  §¥¨©¨¦§©¥©

    ©£¨¦¤¦§

  §¦§¤¤¨

 
   ©©§¦¦©§¨

    §©£¦©§¨§¥¨¢¨¨¤¤

    ¤©§¨¦¨§¦©¦
    §¨©£¥§¨©£¥

   ¤¨§¨¨¦¨¤£¨¨

  ¦§¤¤©§¦¨§¤§©

    ©¦¨§©£©©¤¤
   ¨¥©§¨¦¦§

   §¨Ÿ¦¤¨©

 ©£
  ¨

     ©£¤§¨©£¨¨¨¨¥©§¦

    ©§¦¥¦
   

          §¦¨£¦¨¤§©©¨¥§¨©¨¦§©§©§¨

       §¥¦¦¨§

          ¦©¦§¨¨¦§¦¨¤¤§©¥¨¦¦¨§¦¤§¦£¤¨

         ©¦§¨¨§©§¨§¥¦¨¦¤¨¦¨¤¦©§¥¤

         ̈¤§¥§¦©¨§¦¤§©¥¨ª§©§¦©§¨©¦

       ©§ª¨¦¦¦¦©¤¤
        §¤¦§§©¦¤©§¨¦©§¦¤©£¤§©£¥

          ¨¨¦¤¨¦¦§¨¥¤Ÿ¨§¤¤¦§¨¥
        ©£¨§ª¤§©¦¤¥©¦§Ÿ©£¦¨¨

         §©£¦¨¨§¥§¦¨¥©¥©¦§¨§¦¦¤¦§¨

 
          ¤¨¤©¤©©Æ¦¨¥½§¦©¥¤§¦©©§©§©

      ©§©¦§©−¦§¨«¢¨«§©§§¦§¦¾£¤¬¦−
         §©«£¤®¥³¨«Ÿ¦Æ£©´¤§¤½¦«¨©−¦§ª¨«©©¨¤¨§£¥¤

        ¦¨¨¥¨¤§¦£¥¤©£¦§¨§§¨§¦¤Æ§¦§

  §¨©¦§¦§¨¨§¨´¨¦¦§¤½
  §©§«¥¤−©¤´¤¦§©®§¨

   ¦§©§¦§¦¨§«§¨³Ÿ©

  §©©§Ÿ̈Æ¤¦£¨½̈
     §¨©¥§£¤§¨©−¤

    «Ÿ§¨«§¦§¤¤¨¦«
     ¦¥³§Ÿ̈Æ¨¥´¨½§©¥

    ¤¥¨§©−̈©§¨¨

 ¨©§§Ÿ®̈§¥¨§¨¦³
   §¨¨§§¥¨Æ©½©¨

  §©«£¨−¦§¤§©«£¥¥«¦³
    ¨¥Æ§Ÿ̈´¦§½̈¦§¤¦§©¥©

   ¦¨¤§©§−¦§¨¦§©¥

  ¤¨¨®̈§©−§¦§©©«§¥¬
    §Ÿ̈«

  ©¦§©§¦̧©¦§©§¦©©

    §©¦«©£¦¹©§¨¨¤¤¤¨

   ¨§¤©©À©©³©©Æ
   §¨©©§¨©½̈¤§¤§©

     ©¦¨§©£©¨§¥¦§¨¥

   «Ÿ§¥Æ§©´©«£¦½§©¤−¤
   §¨«©§®̈©§¨¬¨©©¨ª−

   §ª§Ÿ̈«§¨«Ÿ¦À©«£¥¤Æ
    ¤©£¥Ÿ¨¡¨©§§´Ÿ¥¤½

  ¤¡¨¨©¦§¤¤¨¾̈§¥§©¥¬
  ¤¨©¦−§©§Ÿ®¤

    §¨©¦§¦©¨¤

    ¤©£¥¤¤¤§¨−̈§¨¬
     ¤§¦«©§¦¦§¨§

    §©§©§¦̧¨¤¹À§¨

           ©¨¦¨¦§¤©¤¤¡©§¥¨¦©§¨§¥¤

         §¦©§¦´¥¤´Â§¥Â¦¦ª¨¨§¦§¨©¦¨¤¤¤©¦º
         ©§¦§©§¦̧¬§²¬Ÿ§¥©§¨¦¦¦¦§¤−¤ª©´

     §¨®̈§¤©§¦¨«¦¦´¨«§Ÿ¦À£¤̧Ÿ¨«§³¥¨¤¦§¦Æ
       §«Ÿ¨´¤§¦½§¦¦¬¥¤©§¦¦£¤¨¤¤§¦−©¦«

           ¦¦§¤¨¤©§¦¨¤§¤¦§§©¤¤©¨¤©£¤©¨

         §©£¥¨§¥¦´¤¨£¥¤´§¥¦§¨¥¨§¦¤Ÿ¨

         ©£¥¤¦¨©¦´¨¦¨¨§¦§¨´©«Ÿ̈¿©¦¿
       ÂÂ̈¤¤©¤§¨©©¦̧£¨§§¥¤§¨

       ©§¨¦¹¥©¨¦¦©§©£©¦§¨À§¦¦¤¦§¨



רפ

     ©©¦̧©§¨¦¹©¦§¨À©´©¬¨§¦²
       §«¨©−¦¨©´§Ÿ̈®©«£¤´¨¦Á§¥̧¦§¨¥

     ¤©¦§¨²¦§¦¬¨−¥¬§Ÿ̈«§©
      ¥¤¬¤©²©«Ÿ£¦¬©§¦¦−¨©¬§Ÿ̈«¦´

    ©«£¤´©¨©´¦Â©«£Â̈¦§¨¨̧¤©«£¨¹̈

      £¤̧£¦¬Ÿ¤²«Ÿ§¦¬§¨©−§ª§Ÿ̈®¥²
    ©«£¬Ÿ©§£¤−§¦§¤«§¨À̈¦«¥¸Ÿ¤Æ

     §¨§½¦¥¬©−̈§©©®¨¨¨¨²
     §¦§©«£¬§¨©−¨©¬§Ÿ̈«§¨«§´§¨½

      §¦§¥Æ¨«£¨¦½©«Ÿ§¦−¦®¦´«©§º̈´Ÿ

      ̈À§¦¨Æ´Ÿ¦§¤½§¨¬¥«¨−§¨¨¨«
     §¨À̈¦«¥¸Ÿ¤Æ§¨§½¦¥¬©−̈§©©®

     ̈¨¨¨²§¦§©«£¬§¨©−¨©¬§Ÿ̈«

    
   

     ©«Ÿ¤¬§«¨−̈¨¨´®Ÿ¤§¦̧§©§½̈¦¬
     ¦¨¥−«¨¤«§¦©§¨Æ¥¥´§½Ÿ¨¨Æ

    ¤©¨½£¤¦§©¬§¨−̈§´©©«£¤®Ÿ

 

 

        §§¨¦§©§¥§¨Ÿ
          ©¦¨©¦©§¦¦¨§©¦§¥¦§¨¥

          ©¨¦¤©¥¤Ÿ£¦§¦¦¤¨§Ÿ̈¦¥©¦§Ÿ¤§¨©

         §¦©Ÿ£¦§©§¦¦¤¨¤§¤§Ÿ¨¥¤§¦§§©§¦§¨©

    §¥¨¨©©¦§¨

   ©¡Ÿ¥

  §¨¨

    £¨¦¦¥§¦¨¦

    §¦¨§¤¦§§§Ÿ¦§

  ¤¨¨¤

    ¤¤§¦¨¨¦§¤¦§§¨

    §Ÿ¦§¤¤¨¤§¤¨¨¦

      §¥¨©§ŸŸ¥§¨

    §¨¨¤§¨¨¤

    £¤£¦

   ©£¦¨§¦¨
    ¤£¦¦©¦¨©£¦¨¨

   §¨

    ©¨¤¦§©¤¤¦§¤©§ª¨

    ¦¥¤¥©©§©©§£¤

      ©£¥¤¨§¥¨§Ÿ¦§

    ¥©§§¤§¦¤¨§¥©¦

     ¤¨¦§¦¨¥©§¨©¦

    ¤¨§§©§¤¦§¨¥§©¥

     ¤§¨¤¨§¨©£Ÿ©§£¤

  §¦§¤
    §¨Ÿ¤§Ÿ

              ©Ÿ¤§¨¨©§©©¨¨§¥¨¨©£¦§¨¨©¦§¥©¦§¨
                    ¨©¦¤¨§¦§©£Ÿ©¥§¦¨©¦§¥¤§¨¨§¦§¤¦§¥©£¥¨¤¨§©

                   §¨§©£§¤§§©§¤¦§¨¥¥©§¨§¤¦§¤§¦§¨¢¨¦§¤Ÿ©§¦¦§Ÿ¤©£¨¦¨¦¨¨¤¤

                   ¤§¨¨¨¥©¤¤¨¤Ÿ¦§¤¦§¥©£¥¨¦§§¤§¨§¦¨§¥¥¨

    ̈¨©¨¦§¦§©£Ÿ¦§¥

        §¨¨¤¨©¤¤¨©§¨¦
   ¨¨ŸŸ¤

    §©§¦§

  §¤¤§©¦¨§¥

   
    §Ÿ¨¨¦¦§©¥§¥¥§Ÿ

   ¨¥¤§¦§©¥¨
    §Ÿ§©§¥§©

     ¦§¥ŸŸ¤¥©¥§

   ©£¥©§¨¤¦§©¨

 

 

          ©´©¬¨§¦²§«¨©−¦¨©´§Ÿ̈®©«£¤´¨¦Á§¥̧¦§¨¥
         ¤©¦§¨²¦§¦¬¨−¥¨¦¨¤¦§¨¥¦§¨¦§¦

         §¨¦©¥¬§Ÿ̈«§©¥¤¬¥©¨¦¦¨©¦©¦¥¤

        ¦§©©¦¨¤©²¦§©«Ÿ£¦¬©«§¦¦−¨©¬§Ÿ̈«¦§¨©¨¦

     ¨¨¦¦§©©§¨§¦¨¦´
   ©«£¤´©¨©´¦Â©«£Â̈¦§¨¨̧¤
    ©«£¨¹̈£¤̧£¦¬Ÿ¤²«Ÿ§¦¬

     §¨©−¦£¦¦©¦¨©£¦¨¨

   §¦¨§ª§Ÿ̈®¥²©«£¬Ÿ
  ©§£¤−©£¥¤§¦§¤«¨§¥

      ¨¦¥©¨©¦©¨¨¤¦§¨

      ŸŸ©¥¦§¨¥§Ÿ¦§

   ¥©§¨§¨À̈¦¥¸Ÿ¤Æ
   §¨§½§ŸŸ¤¦¥¬©−̈

    §©©®¨¨¨¨²¨§¥

    ¨¨£¦§¨¨©¦§¦§©«£¬
   §¨©−§¥©¦§¨¨©¬§Ÿ̈«
   §¨«§´¦¨©¦§¥¤§¨¨

    §¨½¨©¨¦§¦§©£¦§¥

   §¦§¥Æ¨«£¨¦½©«Ÿ§¦−¦®
     §¦§¥©£¥¨¦´«©§º̈

     ¨¦¨¨¤¤§©©£¦¨¥´Ÿ
  ¨À£©§¦¨Æ§¨¥©¥

     ¨¤´Ÿ¦§¤½§¨¬¦§¥©£¥

  ¨¥«¨−§¤§¨§¦¨§¨
̈¨«

        ©«Ÿ¤¬§«¨−̈¨¨´®Ÿ¤§¦̧§©§½̈¦¨¥§©¤¤¦¬¦¨¥−
   ¤§©«¨¤«¥¥¥

   §¦©§¨Æ§¤©¦©©©§¦¦

    ©©ŸŸ¤¦§¦§©©¨¨

    §¨§Ÿ¨¥¥´§½Ÿ¦§

     ¥¤§¦§©¥©§¥¦¨§©§

  ¨¨Æ¤©¨½£¤¦§©¬§¨
    −̈§´©©«£¤®Ÿ©£¤

     ¦§©¨¦¨¨§©¨¦¤

    ¨¦§¨´©§½̈¥−¤¨¤¬¤¨¨«¤¦



רפי

     §¨´©§½̈¥−¤¨¤¬¤¨¨«¤©«£¦¾§¬Ÿ¤
     ©«¦¦−¦¨´¤®§©©¦−§©¨¨«

     §¦¥Æ¤§©´¤©©½©¥−§¨´¤
      ©«¦¦®¦¨ŸÁŸ©̧©©¹©¦¥¬©«¦¦´
       ¦§´¨¥À¨¨¤¨²Ÿ¨¦«¨¬§²§¥¬

     ¨−̈©§Ÿ̈«§¦³ŸŸ©Æ¨¤½¤¦¥¬
      ©¦¦−¦§´¨¨®§¨¥¾¦¬¦©«£−§Ÿ̈«

      §©̧¨½̈£¤¬¦©−§£¦´¨¨®¨¦¥§Ÿ̈²
     ¥¦¬¥«§−©¨«©¦¨¥¬¨¦−©¨¤®

     ©§¦´©½Ÿ¤©¥¤©¤²¤¤©¤−¤¤¡«
     ©¥´¤Â©¤¤©¸¨¹§©´©§©À©

     ¤©Æ©¦½©Æ̈¨Æ§´¨½̈©¥¬¤©§¥−
     ¦©´¨®©¦¨¥−§¬¨¦«§«Ÿ¦¤¬

      ̈²§−¨©´©®¦³¨©Æ¦§¤´
      ½¦§¦¬¨²−¦¬Ÿ¨«©§¦À

     ¦¨«¢©³©Ÿ Æ¤Æ©¥¦½©¦¨¥−§´¨¦®
     ©³Ÿ¤¨Æ¤§«¨¨´§½©¹©Ÿ¨
   ¤¦©²©§¬©©−¤©¨«¤

     ©©¬©§«¨−̈¤¨®¦§¸Ÿ¦§©¬¨¦²
     ¥«¦¨¦−©¥¬¨«¤©¿Ÿ¤©§¥´¦¿̈

       ¦´¤©Á¦§¨¨̧¹̈¨¦À§³¦¨¦Æ¨¦½

      §©À̈¦¨¨³¦¥Æ§¥¤½¦¨¬§¨−̈
    §¤§¤´¤¤¨®©¥´Ÿ½̈¤ª§©−

     ©¤«¤©¦«©©³¨Æ¦´¨½̈©´Ÿ¤½

 
           ¦¨¨¤Ÿ¨¦¤¨¦¤©¨¦§©¥¨¦¨

         ̈¤¤¤¨§¨§§¥§¨¦¨¨¤§¥©¤¤§¨©

       ¤¥¨©§©¨¤¤¤§¤¤©¦¦
       ¤¦§¤¨¤¤¦§©¨¨¥©¨

    §©§§¦§©££§¨¤

    ¥©
      ¥§©§§§©¤¥§

  ¦§Ÿ©§¦¨¥
   ©§¦¤¨©§

     ©©¦§¤¥

   §Ÿ

   ©§ª¦¨©¦
   

    ¥¤©§¦¨¨¨¤¨¦

    ̈¨¥¨©¤¤§©£¨

    §¨¨§©£¨©§¥©©

   §¤©¤¤¨©¦§¦¨¨

      ¦§§¨¦Ÿ¨¦¥¦§©

    §¨¨¥¨§¨¦¦§¦

    ¤¦§¦¨¨©¥¥¥¤§¥

     ¦¤¤©¥¥¥©£¦¨¥¤¨¦

     ¨¥¨§¨¨¦§¨¤¤

    ¦§¤©§¥§©§¥¨©

     ©¨¤§¨¨§¥§©§¦¥

     ̈¦¨¨§§¤¨¦

     ¦§©¨¤©¨©©¨

   ¤§©

     ¨¨©¨¦©¥
    §¥¨¦§¨¦¦¤¡Ÿ

    ©©©¨¥§©¨¤¨

   §¦¦§¥§¨¦§¨

    ¦§¥¦§©¦¨¥¤¥¦¤¤

     ©¨¨¨¥§ª§©©¤¤

   ©

     ©¥¦¤ŸŸ¤§©§©¨¢¨

   ¦¤¦¨©§

      §¤§§¥¤¤§Ÿ¨©§¦

   §¥¦§

   ¨¤¤©

    ̈§¥¦§©§§¦¦§¥

    §¨¦
     §¨¦©¨¦¨¨©¦§¨

   §¨

    ¤§ª¤¤©¨§©¤¦

          Ÿ¦©§©§§Ÿ¦¥¨¨¨§¨§¤§¤¨§§¥

 
       ¨¤§¨£©«£¦¾§¬Ÿ¤©«¦¦−¦¨´§©¨¤¤©¤®§¦

    £¦¤§©©¦−§©¨¨«©¥§¦¥Æ§©©¤¤§©´
       ¤©©½©§©¦¥−§¨´¤©«¦¦®©¦¨©¤¦§¤§¨§

        ¦¨ŸÁŸ©̧©©¹©¦¥¬©«¦¦´§¦¥©¦§´¨¥À¨¨©§¨¥¤

   ¨¤©©¥¨²Ÿ¨¥©

    ¦«¨¬§²§¥¬¨−̈¨©
  §Ÿ̈«¦§©§¦³Ÿ

    Ÿ©Æ¨¤½¤¦¥¬©¦¦−¦§´
    ¨®̈§¨§©¨¦§¨§¤¨¥¾

     §©§§§©§¦¬¦©«£−§Ÿ̈«
     §¦©§¨§©§¨©§¦¥¥§

    ¨¦§§©̧¨½̈£¤¬¦©−§
    ¦§¥©§¦¤¨©§£¦´¨®̈¨

    ¦¥§Ÿ̈²¦§¤¨¥¥¦¬¥«§−
  ©¨«©¦¨¥¬¨¦−

    ©¨¤®©§¦´©½Ÿ¤©¥¤©¤²¤
  ¤©¤−¤¤¡«©¥´¤

    Â©¤¤©¸¨¹¨©§¨

     ¨¤¤§©´©§©À©¤
   ©Æ¤¥¤©¦½©Æ̈¨Æ§´¨½̈
   ©¥¬¤§¦©§¥−¦©´¨¦¦

      Ÿ¨¨¦§¨§¨¦¦¦§

     ¨¨©§©¨¦¨®©¦¨¥−
  §¬¨¦«§«Ÿ¦¤¬Ÿ

    ¨©¨²§−¨©´©®
      ©©Ÿ¨¨¦¦³¨©Æ¦§¤´

    ½¤¨¨¤¦¦§¦¬¨²−
      ¦¬Ÿ¨«¦£©¦Ÿ¨©§¦§

  ©§¦À¦¨«¢©³Ÿ©Ÿ Æ¤Æ
  ©©¥¦½©Ÿ¤©¦¨¥−§´

   ̈¦®©³Ÿ¤¨Æ¤§«¨¨´
    §½©¹©Ÿ¨¤¦©²©

   §¬©©−¤©¨«¤¦

       ¨¨¦§¤¨¨¨©¦

  ©©¬©§«¨−̈¤¨®
    ¦§¸Ÿ¦§©¬¨¦²¥«¦¨¦−§

  ¨¤¤©¥¬¨«¤©¿Ÿ¤
     ©§¥´¦¿̈¥¦§¨¤¤¦´

   ¤©Á¦§¨¨̧¦§¥§¨¦¹̈
   ¨¦À§³¦¨¦Æ¡¦¨¨¦½
     ©§¨¤©¤©§©À̈¦

     ¨¨³¦¥Æ§¥¤½¦¨¬§¨−̈
   §¤§¤´¤¤¨®©¥´Ÿ½̈

     ¤ª§©−©¤«¤¦¨©¦§

        ¨¤¤§¨©©¦«©©³¨Æ¦´¨½̈©´Ÿ¤½¤«©«£©−



רפב

     ¤«©«£©−©©§®£´¨©À§¦¦«Ÿ¥³©¨Æ

     §¤¦©½§¨̧§§½§−Ÿ¤¤§©¬¦¤«¦´
     ̈©¨¦À£¤³¤¦©Æ©´©¨«£¨½̈¬Ÿ

      ¦−©¨´©§¤®§©À̈§©̧§©³ŸÆ

      ¥©½¦¬¤−̈¤«©©Æ©Æ§´¨½̈¤
      ̈−¨¦®©Ÿ¤¥¨²¨¬¨©−¤¬

    ¨¨«Ÿ©¨̧¤¨¤©«£¦²¨−̈
      §©Ÿ®©¥Æ©Æ§´¨½̈¦¨¬¨¦²¥¦¬¨¦−

    §¨¦¬¤¨¦«©¨̈§«¨¨²¥¦¬
   ©ª§−̈¨«¢¦¨®§«Ÿ¨©º§«©³Ÿ¤

          ©¥¦Æ¤½¤¦³¤§©Æ¤¨¦½¦¬¦§¦−¨¦«©§¦´©½Ÿ¤©¥¥
          §«¨¨²©¨¤−§¥´¨¦®§©¬©¨−Ÿ¦«©´Ÿ¤§©«£½ªÀ§¨¬

         ̈Æ¤©´¦¦½£¤¬¨«Ÿ¦−¤®©©´©½̈§«¨¨¬©«¥−¦§©«£¦«
         ©¨³Ÿ©©Æ©Æ©§´©¥½¦£¤¬¨−̈§«¨¨®©¦§¨̧§«¨¹̈©«£¥³

         ©©Æ©Æ©½Ÿ¤£¬©«¥−¦¦§¬¨¨«§¨©¦§¨³§«¨¨Æ©«£¥´©©½©
        §¥¨¬−¨©©«£®Ÿ©§©¥º©³©§«¨¨Æ¤©´¦¦½©¨−Ÿ¤

        £Ÿ¨«§©©−©«Ÿ¨©´§®¨©³§«¨¨Æ§¨¦½¨«§−¤©¨¨«
         ©¦¥³§«¨¨Æ¤¥½̈¤©©−©£¤®©´Ÿ¤½¥−¨¥¬¨¦«

           ©©©»¨¼§¨¦À̈¥¥´¤©¤½¤©¦¸Ÿ§©¨¬©²§¨©¦§©−¨´Ÿ

         §¨¦®©¦§´¦´¤¥¥À©¦§Æ¦´¤¥¥½©¨¦−¦§¦«
          ©Ÿ¤§«¨¨²§¨¦−¥´§¨®£¤Á¦§©̧§§¥¹£©À§§¥³

            §Ÿ̈Æ¥½Ÿ§Ÿ̈º¦«§¤´¥¦´¥¤À¥¬©§¦²¥¬©§£−©¨«

 
          ¦§¨¦¦§¦Ÿ¤¨§¨©§¨¦¨¨¨©§¨§Ÿ¨¨

          ©§Ÿ©¤¨¨¦©§¨§¥¥¨¨¤¨§¨§¨©£¨
      ¤¦§Ÿ§¤¦§§£¨¦¤©¨

          ¥¨¨¤£¦¥Ÿ§¤¥§§¦§¤¦§¤§¨§§
    §¨§¤§¨¤

   ¦§¦§§¨

  ©©§¨¨¦§¦

   ¨¦§©

    ¦¤¨¦¦§¦¦¥¤

  §¨¨§¦§©£¤

   ©¥¤¨©

   ¨¦
    ¨¨©¥§Ÿ©¤©£Ÿ

   ©£¥¨¤¤
     ¦¦§©¨©©©§¦¤¨¤¤

   ¨¤¤¦¥¥

    ¤¨§¨¨¨£¥¤©§¥¨
    ¤¨¦¦§¨¦§

  ¥¦¨¨
   §¦§Ÿ¤¦§©§

     ¦§¤¥©©§¨

 
            ©©§®©¨§¦§¤¦¤¤¦§¦¥©¨¥¦¤¡©¤£¦

       ¥£´¨©À§¦¦«Ÿ¥³©¨Æ§¤§¤¦©½§¨̧§§½§−Ÿ¤
            ¤§©¬¦¤«¦Ÿ§©§¦¤©¨¥¨¨¤£¦¥¦¥¥§

         §¦§¦§¨§¨¦´¨©¨¦À£¤³¤¦©Æ©´©¨«£¨½̈¬Ÿ
   ¦−Ÿ¦§©¥©¨´©§¤®

     §©À̈§©̧§©³ŸÆ¥©½¦

      §©¨¨©¨§¨¤¤¦¬¤
    −̈¤«©©Æ©Æ§´¨½̈¤

    ̈−¨¦®©Ÿ¤¥¨²¨¬¨
     ©−¤¬¨¨«Ÿ¦¦§¦

   ©¨̧¤¨¤©«£¦²¨−̈
   §©Ÿ®©¥Æ©Æ§´¨½̈¦¨¬¨

    ¦²¨©©§¥¦¬¨¦−§¨¦¬
   ¤¨¦«©¨̈§«¨¨²¥¦¬

  ©ª§−̈¨«¢¦¨®§«Ÿ¨©º
   §«©³Ÿ¤©¥¦Æ©©¥¦

    ©Ÿ¤¤½¤¦³¤§©Æ¤¨¦½
      ¦§¦¨§¨¥¨¨¨¨§¦¬

    ¦§¦−¨¦«¤§¨¤©£©

  ©©§©§¦´©½Ÿ¤©

   ©§¦¦©Ÿ¤©¥¥§«¨¨²
    ©¨¤−§¥´£¤¨©¨¦®

   §©¬©¨−Ÿ¦«©Ÿ́¤
    §©«£½ªÀ§¨¬¨Æ¤©´¦¦½

     £¤¬¨«Ÿ¦−¤®©©´©½̈©©

    ©¥¨¦¤¨¨§¨

  §«¨¨¬©«¥−¦©¥¦§©«£¦«
     §¨§¨©©¨¨§¨¤¤¨¨¤

   ©¨³Ÿ©©Æ©Æ©§´©¥½¦
   £¤¬¨−̈§«¨¨®¨¦¨©¦§¨̧

    §«¨¹̈©«£¥³©©Æ©Æ©½Ÿ¤£¬
    ©«¥−¦£¤¨¦¦¨©£¨¦¦§¬

  ¨¨«§¨©¦§¨³§«¨¨Æ
    ©«£¥´©©½©§¥¨¬−¨

   ©¥©©©§¦¨©©«£®Ÿ¦§

    ¨¦¨©§©¥º©³©§«¨¨Æ¤
  ©´¦¦½¨¦¨§©§¦¨©¨−Ÿ

  ¤£Ÿ¨«§©©−©«Ÿ¨©´
    §®¨¥©¦¨©©£¤¦¦©¥

    ©¦¦©³§«¨¨Æ§¨¦½¨«§−
   ¤©¨¨«©¦¥³§«¨¨Æ¤

                ¥½̈©¤¤§©¦¦¤©©−©£¤®©´Ÿ¤½¥−¨¥¬¨¦«©©©»¨¼¨©¨¨¦¨§¨¦À̈¥¥´¤©¤½¤¦©©§¦¤

                  ¤¤¨¤¤©¦¸Ÿ§©¨¬©¨¨©²§¨©¦§©−¨´Ÿ§¨¦®©¦§´¦´¤¥¥À©¦§Æ¦´¦¤¦¨§¨¨¨¨¤©§¦¨¥¥½
               ©¨¦−¦§¦«¦§¨¦§¥¦¨¨©Ÿ¤§«¨¨²§¨¦−¥´§¨®§©§¨£¤Á¦§©̧§§¥¹£©À§§¥³§Ÿ̈Æ¥½Ÿ

          §¨©§§Ÿ̈º¦«§¤´¥¦´¥¤À¥¬©§¦²¥¬©§£−©¨«

    

    ©©´©¦½¤©̧¦Ÿ½§¤©¨¦−§¤
    ©¦§¨®©§©´¦À̈©«£¸¤¨
     ©§¨½̈£¤¬¨¨²Ÿ©¤¬¤§Ÿ−Ÿ¥¬

     §Ÿ̈«©ª¦´§©½¦§ªŸ©«Ÿ¨²Ÿ£¤
    ©¬Ÿ¨«©¦−§¨®¦§©§¨´§©½¦
     §©À¤§¥¸ª´©«Ÿ¨½Ÿ£¤−©

    ¬Ÿ¨«©¦«§¤¨«¦Ÿ¦²©§©¬¥−
     ¦§¥´©§¨®§¥«¦³¦Ÿ¦¸©§¨¨´

     ¨«¤½̈§©À¤§¥¸ª´©«Ÿ¨½Ÿ£¤−
   ©§¥¬¨«©¦«§¤©§Ÿ−¨®¤

    §¤©¦Ÿ¬Ÿ£¨−̈©©§Ÿ«§¤©−̈
    ̈«¤¨®§¤©¨¨¬§¥«¨−̈Ÿ©¬©©¨«

  §¤©¦¸§¤©¨¦¹§¤©¦§¨À

     §¥¸¨©¥¦´¨¥½¤£¤̧¨¨¬Ÿ¦¨²
     ©¤¬¤§Ÿ−Ÿ¥´§Ÿ̈®§−Ÿ¤§Ÿ̈«

     §¦©³©©§¥¸§¨¨´©¤½¤§©«£¥−¨«£¨¨®
      ¥¬ª−¥¬¨«§¨«©©©³§ŸŸ¸¤¨

      ©¥¦½¥−Ÿ§´Ÿ§®Ÿ¬Ÿ¤§©−¦§©¬
     ©§«Ÿ¤©©´©§Ÿ½Ÿ¥¨©¥¦½£¤−

      ¥´§Ÿ̈®¥¦§©´©¨½̈§¤̧©ª§½̈£¤¬
     ¨¨²¤¬¤©¨¦−¨¨«§¤©Â§ŸÂ¨¥̧

      ¦¨¦¹§¨¥¦§²Ÿ¦§¥¬©§¦−¨¨´¨®
    §©¤©§©¥²Ÿ§©¤§¨©−¦¨¨«§Â©¦Â

 
          §¥§Ÿ¤§¥¦¦¨¦¨¤¤©¤¤¥©

          ©¦§¥©§¦§§¦Ÿ¦§¦¨¤¥¨¥¤§¤¤
        ¥¦¤¨¤§¦¦¤©¤¤¥©©¦§¥©§¨¦

           ¤¨¤§©§¦¤©¨¦§¦¨©©¦§¥©¨¨§¤

     ¦©¦§¨©¨¦§¥¤

    §Ÿ¤¥

   §¥

    ̈©¦¤¨¨§¨¨¤¥

 ©¦§¨©£¥

  §¦¨§¥©§§

  §¦¦§¦¥

    ©§Ÿ¤§¨¤©§©¦©§Ÿ¨

    §¥§¤¤¤§¥¤§¨¦

   §¥¨£¨

     ¦§Ÿ¤§¨§¨©§¥¨¨¨¨

   ¤¨£¦¦§Ÿ¤
   ©¤¤©§Ÿ¤¨§¨

   §¨§ª¤¤¦¨¨§Ÿ

   ¤¨¨§¨

    ̈£¨¨¨¨ª§¤¤¦§¨¨

   ¦¦¨¦¨¨§©§¦¨

   
   ¦¦©¦¦§Ÿ¨

  
   ¦¨¦¦§Ÿ©§¨

    ¤¨¨Ÿ¤©¥
    §¥©©Ÿ¤¦§¥Ÿ¤©¨¨¦

     ¨¨¤¨§§

   ©¥§©£¦¦¦§¥

  ©§§¨¥©¤¤

  §©§¦¤©§

   §¨¦¤§¦¦¨¤

   ¤©§¦¨¦©¤¤

  ¦¥

   §¥¤¤¥¦§©¨©

    ©©¨§¨§¦§¦©©¨©

  ©¦§¥©©¨¦¦¤¨¤

    ̈¦¤©§¨©©ª§¨

    ¥¦¤¡Ÿ¨¤©£¥

    ¥¥©¦§¥©©¦©¦§¥©©§¦¦

    §©§¨©©§Ÿ¤§¥¦§©©¤¤

  ¥©¦§¥©©¦¥

    ̈£§©¦¨¤¤¦¥

   ©§¨©¦§¨©©§¦§¦

 
     ©©´©¦½¤©̧¦Ÿ½§¤©¨¦−§¤©¦§¨®©§©´

       ¦À̈©«£¸¤¨©§¨½̈£¤¬¨¨²Ÿ©¤¬¤§Ÿ−Ÿ§¤

        ¥¬§Ÿ̈«©ª¦´§©½¦§ªŸ©«Ÿ¨²Ÿ¥¤©©§¥©¤¤

     £¤©¬Ÿ¨«©¦−§®̈¦§©§¨´¨§©½¦§©À
   ¤§¥¸ª´©«Ÿ¨½Ÿ£¤−

   ©¬Ÿ¨«©¦«§¤
   ¨«¦Ÿ¦²©§©¬¥−¨£

   ¦§©©§¦¦§¥´©§¨®
   §¥«¦³§¨¥¨¦Ÿ¦¸

    ©§¨¨´¨«¤½̈§©À¤¥¤

    ¨¤§¦§¥¸ª´©«Ÿ¨½Ÿ
    £¤−©§¥¬¨«©¦«§¤

     ©§Ÿ−¦§©¨¦§¨¦©©

   ©¦®̈¤§¤©¦Ÿ¬Ÿ£¨−̈
    ©©§Ÿ«§¤©−̈¨«¤®̈

  §¤©¨¨¬§¥«¨−̈Ÿ©¬©
   ©¨«§¤©¦¸§¤©¨¦¹

  §¤©¦§¨À§¥¸¨©¥¦´
    ̈¥½¤£¤̧¨¨¬Ÿ¦¨²©¤¬¤
    §Ÿ−Ÿ¥´§Ÿ̈®§−Ÿ¤§Ÿ̈«

     ¨§¨§¦©³©©§¥¸§¨¨´
     ©¤½¤¨©¨¤¤©§¤§©©

  ©©¨¨§©«£¥−¨«£¨¨®¨¢¦

     ¨£¨¨¨©©¥¦¨¥¥¬
     ª−¥¬¨«§¨«©©©³§ŸŸ¸

  ¦¦§¤¨©¥¦½¥−Ÿ
    §´Ÿ§®Ÿ¬Ÿ¤§©−¨©©¦§©¬

    ©§«Ÿ¤©©©́§Ÿ½Ÿ¥
    ̈©¥¦½£¤−¥´§Ÿ̈®¥

   ¦§©´©¨½̈§¤̧©ª§½̈§©

      ©ª§¨¦£¨¨¨¨

    £¤¬¨¨²¤¬¤©¨¦−©ª§¨

   ¨¨¨¨«§¤©Â§ŸÂ¨¥̧
   ¦¨¦¹§©¤§¨¥¦§²Ÿ

     £¨ª¨¤¡¦©¨¦§¥¬©§¦−
    ¤©¤©©¦§¨©¥¨§©§

    ¨¨¦¨¨´¨®¨¦§¨§©¤©
    ¤§¨§©¥²Ÿ¥¨¦¦¤§¦

   ¨¤©¤¤§©§¦¨§©¤§¨©−¦
     ¤§¦¦¨¤¤©§¦¨¦©¤¤

   ¨¨¦¨¨«§Â©¦Â
    §©«§©§§¦¤¦¥¤¤

  §©¦§¨²§©¥¨§©©¬¦§¦¥

   §¨§©©§−©§¨¤¨¥



רפג

    

    ©©´©¦½¤©̧¦Ÿ½§¤©¨¦−§¤
    ©¦§¨®©§©´¦À̈©«£¸¤¨
     ©§¨½̈£¤¬¨¨²Ÿ©¤¬¤§Ÿ−Ÿ¥¬

     §Ÿ̈«©ª¦´§©½¦§ªŸ©«Ÿ¨²Ÿ£¤
    ©¬Ÿ¨«©¦−§¨®¦§©§¨´§©½¦
     §©À¤§¥¸ª´©«Ÿ¨½Ÿ£¤−©

    ¬Ÿ¨«©¦«§¤¨«¦Ÿ¦²©§©¬¥−
     ¦§¥´©§¨®§¥«¦³¦Ÿ¦¸©§¨¨´

     ¨«¤½̈§©À¤§¥¸ª´©«Ÿ¨½Ÿ£¤−
   ©§¥¬¨«©¦«§¤©§Ÿ−¨®¤

    §¤©¦Ÿ¬Ÿ£¨−̈©©§Ÿ«§¤©−̈
    ̈«¤¨®§¤©¨¨¬§¥«¨−̈Ÿ©¬©©¨«

  §¤©¦¸§¤©¨¦¹§¤©¦§¨À

     §¥¸¨©¥¦´¨¥½¤£¤̧¨¨¬Ÿ¦¨²
     ©¤¬¤§Ÿ−Ÿ¥´§Ÿ̈®§−Ÿ¤§Ÿ̈«

     §¦©³©©§¥¸§¨¨´©¤½¤§©«£¥−¨«£¨¨®
      ¥¬ª−¥¬¨«§¨«©©©³§ŸŸ¸¤¨

      ©¥¦½¥−Ÿ§´Ÿ§®Ÿ¬Ÿ¤§©−¦§©¬
     ©§«Ÿ¤©©´©§Ÿ½Ÿ¥¨©¥¦½£¤−

      ¥´§Ÿ̈®¥¦§©´©¨½̈§¤̧©ª§½̈£¤¬
     ¨¨²¤¬¤©¨¦−¨¨«§¤©Â§ŸÂ¨¥̧

      ¦¨¦¹§¨¥¦§²Ÿ¦§¥¬©§¦−¨¨´¨®
    §©¤©§©¥²Ÿ§©¤§¨©−¦¨¨«§Â©¦Â

 
          §¥§Ÿ¤§¥¦¦¨¦¨¤¤©¤¤¥©

          ©¦§¥©§¦§§¦Ÿ¦§¦¨¤¥¨¥¤§¤¤
        ¥¦¤¨¤§¦¦¤©¤¤¥©©¦§¥©§¨¦

           ¤¨¤§©§¦¤©¨¦§¦¨©©¦§¥©¨¨§¤

     ¦©¦§¨©¨¦§¥¤

    §Ÿ¤¥

   §¥

    ̈©¦¤¨¨§¨¨¤¥

 ©¦§¨©£¥

  §¦¨§¥©§§

  §¦¦§¦¥

    ©§Ÿ¤§¨¤©§©¦©§Ÿ¨

    §¥§¤¤¤§¥¤§¨¦

   §¥¨£¨

     ¦§Ÿ¤§¨§¨©§¥¨¨¨¨

   ¤¨£¦¦§Ÿ¤
   ©¤¤©§Ÿ¤¨§¨

   §¨§ª¤¤¦¨¨§Ÿ

   ¤¨¨§¨

    ̈£¨¨¨¨ª§¤¤¦§¨¨

   ¦¦¨¦¨¨§©§¦¨

   
   ¦¦©¦¦§Ÿ¨

  
   ¦¨¦¦§Ÿ©§¨

    ¤¨¨Ÿ¤©¥
    §¥©©Ÿ¤¦§¥Ÿ¤©¨¨¦

     ¨¨¤¨§§

   ©¥§©£¦¦¦§¥

  ©§§¨¥©¤¤

  §©§¦¤©§

   §¨¦¤§¦¦¨¤

   ¤©§¦¨¦©¤¤

  ¦¥

   §¥¤¤¥¦§©¨©

    ©©¨§¨§¦§¦©©¨©

  ©¦§¥©©¨¦¦¤¨¤

    ̈¦¤©§¨©©ª§¨

    ¥¦¤¡Ÿ¨¤©£¥

    ¥¥©¦§¥©©¦©¦§¥©©§¦¦

    §©§¨©©§Ÿ¤§¥¦§©©¤¤

  ¥©¦§¥©©¦¥

    ̈£§©¦¨¤¤¦¥

   ©§¨©¦§¨©©§¦§¦

 
     ©©´©¦½¤©̧¦Ÿ½§¤©¨¦−§¤©¦§¨®©§©´

       ¦À̈©«£¸¤¨©§¨½̈£¤¬¨¨²Ÿ©¤¬¤§Ÿ−Ÿ§¤

        ¥¬§Ÿ̈«©ª¦´§©½¦§ªŸ©«Ÿ¨²Ÿ¥¤©©§¥©¤¤

     £¤©¬Ÿ¨«©¦−§®̈¦§©§¨´¨§©½¦§©À
   ¤§¥¸ª´©«Ÿ¨½Ÿ£¤−

   ©¬Ÿ¨«©¦«§¤
   ¨«¦Ÿ¦²©§©¬¥−¨£

   ¦§©©§¦¦§¥´©§¨®
   §¥«¦³§¨¥¨¦Ÿ¦¸

    ©§¨¨´¨«¤½̈§©À¤¥¤

    ¨¤§¦§¥¸ª´©«Ÿ¨½Ÿ
    £¤−©§¥¬¨«©¦«§¤

     ©§Ÿ−¦§©¨¦§¨¦©©

   ©¦®̈¤§¤©¦Ÿ¬Ÿ£¨−̈
    ©©§Ÿ«§¤©−̈¨«¤®̈

  §¤©¨¨¬§¥«¨−̈Ÿ©¬©
   ©¨«§¤©¦¸§¤©¨¦¹

  §¤©¦§¨À§¥¸¨©¥¦´
    ̈¥½¤£¤̧¨¨¬Ÿ¦¨²©¤¬¤
    §Ÿ−Ÿ¥´§Ÿ̈®§−Ÿ¤§Ÿ̈«

     ¨§¨§¦©³©©§¥¸§¨¨´
     ©¤½¤¨©¨¤¤©§¤§©©

  ©©¨¨§©«£¥−¨«£¨¨®¨¢¦

     ¨£¨¨¨©©¥¦¨¥¥¬
     ª−¥¬¨«§¨«©©©³§ŸŸ¸

  ¦¦§¤¨©¥¦½¥−Ÿ
    §´Ÿ§®Ÿ¬Ÿ¤§©−¨©©¦§©¬

    ©§«Ÿ¤©©©́§Ÿ½Ÿ¥
    ̈©¥¦½£¤−¥´§Ÿ̈®¥

   ¦§©´©¨½̈§¤̧©ª§½̈§©

      ©ª§¨¦£¨¨¨¨

    £¤¬¨¨²¤¬¤©¨¦−©ª§¨

   ¨¨¨¨«§¤©Â§ŸÂ¨¥̧
   ¦¨¦¹§©¤§¨¥¦§²Ÿ

     £¨ª¨¤¡¦©¨¦§¥¬©§¦−
    ¤©¤©©¦§¨©¥¨§©§

    ¨¨¦¨¨´¨®¨¦§¨§©¤©
    ¤§¨§©¥²Ÿ¥¨¦¦¤§¦

   ¨¤©¤¤§©§¦¨§©¤§¨©−¦
     ¤§¦¦¨¤¤©§¦¨¦©¤¤

   ¨¨¦¨¨«§Â©¦Â
    §©«§©§§¦¤¦¥¤¤

  §©¦§¨²§©¥¨§©©¬¦§¦¥

   §¨§©©§−©§¨¤¨¥



רפד

   
     ©¦©̧¥¹̈§À̈©Ÿ»¤»¦´£Ÿ¦¼

      §©¤¨̧©§§³¨¨Æ§¨§¥´£Ÿ¦½§©¦¬©©§−
     §©§¤®¦¬¨−§©§«Ÿ£Ÿ¦´¨©½

    ¤£¨−̈¥®Ÿ£¥¨¤¬−̈¨«
      ©¸Ÿ¤Æ¤£Ÿ¦½¤¨̧Æ¨´¨¥½§¤¬¤§ª¦−

       ̈¨®§¨¦´¥½©¦¨¥̧§©²§¦−§¨¦¬
    £¥«©¸Ÿ¤Æ¤£¨¤½«¦ª−¥¨®

     §¨¦¬¨¥¦−¨¨«©¸Ÿ¤Æ¤£Ÿ¦½«Ÿ
     ©¬©©−©©«£´Ÿ¤¨¦®§¨©¬¤¨¦−

    ¨¥«©¸Ÿ¤Æ¤£¨¤½¦¬Ÿ¥¥²£¦¤¬
      ©¨−Ÿ¦§¤®¬Ÿ«Ÿ¦−¦§¬¨¨«©«§¦Æ

      ¦´¨¦½¤©§§−¨¦®©©̧¤½¥−¦§¥¬
    £Ÿ¦«©−Ÿ¤¨¦®ª−¦§¨¬

     §©«Ÿ¤©¾Ÿ¤¬Ÿ©−¨¤®¤¦¥Á
      ̈¦̧©¨³Ÿ¦¨̧Æ§¨©½§¦´Ÿ©À¦§Æ

      §¥´¨¦½§¨¦¬©¨−Ÿ¥¤¬¦¨«©²Ÿ¤
      ©§§¬¨¦−¥¥®©¤´§©§¤½¦¬§©−¦

     ¨«§¨¦¬¦§¦«©¥¥³¨«¤¨Æ¥«¦¦½¨«Ÿ©¾
     ©−¨´ŸŸ̈®§¬Ÿ§¦¦−©¥«¨

     §©§¤©¤¤²¥¦¬¨©−§¨¨´¨®
    §«©§¤¤¥«¨¦²§¨−̈§«Ÿ¨§©À̈

      §Ÿ¦Æ¤©§§´¨¦½§©©−©¥¤´¦¨®§©§−
   §¨¬§©§«

    §©«§©§§©¦§¨²§©©¬§©©§−¨¨´
     ̈®§©Ÿ¿§©§Á©©̧¦©§¦¦¹§´Ÿ¤

    ©¢¨¦À§©§¥¬©©²¦©«¥−̈¨¨«

 
    §©©§¨¥©¥©§§

    ¤§¦¨¤¤©§¨
    §©©¤

    ©§©¥¨¤©Ÿ¤¤¦§¥

   Ÿ¤©¨¨¦¨¨¨

 
    ©©§¤¨¨´¨®§©Ÿ¿¥

    ¨£§©¦¨¤¦¦§©§Á
    ©©̧¦©§¦¦¹§©¥¥¨§¥¨

   ¤§´Ÿ¤©¢¨¦À§©§¥¬
 ©©²¦¤©«¥−̈¨¨¨«

בחצי  היא  יון  מדינת  הרי  בפרט  )ואם  מוקדון,  דאלכסנדר  יון  ממלכות  שצמחו  ממלכויות  וכמה 

האי דאירופא ולא בסוריא שבעסיא(, הרי לשמור הקורא מהטעות בחרו בשם המבורר יותר. ומה 

זו  היא  לכאורה  פשוטה  והיותר  כוונות,  כמה  בזה  לומר  יש  הנה  יון,  השם  קבעו  התפלה  שבנוסח 

שהמלחמה התנהלה בשם תרבות יון תורתה ומנהגי' נוסף על הטעם שמזמן תום גלות מדי ופרס ועד 

התחלת גלות אדום הוא רומי הרי הרדיפות והגליות שבינתים נקראים בשם גלות יון בדברי רז"ל 

וגם ע"ז י"ל הטעם כנ"ל.

במה שמעיר בשם העירה קרושטא הוא טעות המעתיק וצ"ל קרוטשע )נז' במכ' אבות החסי' 

הנדפס ב"התמים"(.

מוסג"פ מה שהו"ל בקשר עם יום הבהיר גאולתנו ופדות נפשנו הוא י"ט כסלו העבר, שתוכנו 

כל השנה זמנו הוא, ותקותי שיענין את כבודו שי'.

בברכה לבר' הנכונה בגו"ר גם יחד.

המשך מעמוד יא

   

אפשר  ערים, בניֿהבית ואם - הלילה כל  במשך  להדליק  אפשר  בדיעבד  החמה. משקיעת הוא הנרות הדלקת זמן 
לברך . גם

המצוה. נרות בכלל  שאינו  ניכר  שיהיה כדי הנרות, שאר  מתחת או  מעל  לעמוד  צריך  ה'שמש'
הכוכבים. צאת לאחר  שעה חצי לפחות לדלוק צריכים הנרות

ובפתילות. בשמן ֿזית להדליק המובחר  מן  מצוה הנרות. סוגי בכל  להדליק אפשר 
נרות. שמונה - השמיני היום עד  וכו ' שניים השני ביום אחד , נר  הראשון  ביום החנוכיה. בימין  מציבים הנרות את
להדליק  וממשיכים (החדש) השמאלי הנר  את קודם מדליקים תמיד  - כלומר  לימין , משמאל  הוא ההדלקה סדר 

להדלקה. האחרון  תמיד  יהיה הימני הנר  לימין . משמאל 
ברכות  את אומרים בזה, וכיוצא שמן ֿזית כוסיות או  רגילים נרות עם להדלקה, הנרות את להכין  שמסיימים לאחר 
בשאר  ואילו  ברכות. שלוש מברכים החנוכה), באמצע זה אם (אפילו  השנה שמדליקים הראשונה בפעם ההדלקה.
הראשונה). בפעם רק מברכים - "שהחיינו " - השלישית הברכה את - (וכנ "ל  ברכות שתי רק מברכים החנוכה ימי
לאחר  ראשון ). מדליקים (אותו  ה'שמש' באמצעות הנרות את מדליקים הברכות אמירת את שמסיימים לאחר 

הללו ". "הנרות נוסח  את שרים ההדלקה

 

מדליקים  תחילה תמיד . המתפרסם השבת נרות הדלקת לזמן  החנוכה, נרות הדלקת זמן  את מקדימים שישי ביום
יש  החנוכה, נרות הדלקת זמן  את שמקדימים מכיוון  השבת. נרות את מדליקים אחר ֿכך  ורק החנוכה נרות את

דקות. 70 לפחות שידלקו  כדי - הנהוגים הדקים בנרות ולא יותר , גדולים בנרות חנוכה לנר  להשתמש
את  עליהם קיבלו  שטרם הגברים יכולים - החנוכה נרות שהודלקו  לפני שבת נרות הדליקה והאשה קרה אם

השקיעה. זמן  לפני החנוכה נרות את להדליק השבת

 

(יש  חנוכה נרות מדליקים ואחר ֿכך  'הבדלה', לערוך  מזדרזים מביתֿהכנסת, מיד  חוזרים חנוכה במוצאיֿשבת
היין ). על  להבדיל  ואחר ֿכך  החנוכה נרות את להדליק לחול ", קודש בין  המבדיל  "ברוך  לומר : נוהגים
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5:065:077:527:548:308:319:409:4212:3112:3318:5418:5819:1419:1918:4019:30דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:567:009:089:109:409:4310:3710:4012:5813:0018:0018:0118:2518:2617:4318:36הודו, מומבאי )ח(

6:516:559:039:069:359:3810:3310:3612:5412:5617:5717:5818:2218:2317:4018:33הודו, פונה )ח(

7:117:188:338:379:209:2510:0610:1012:0312:0615:5415:5316:3216:3015:3516:45הונגריה, בודפשט )ח(

7:077:128:458:489:269:3010:1510:1912:2012:2216:3316:3217:0517:0516:1417:17טורקיה, איסטנבול )ח(

7:237:289:079:119:479:5110:3710:4112:4412:4717:0617:0517:3717:3716:4717:49יוון, אתונה )ח(

7:317:378:538:589:409:4510:2610:3012:2412:2616:1716:1516:5416:5315:5817:07מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת מקץ בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:546:589:059:089:389:4110:3510:3812:5512:5817:5617:5818:2218:2317:3918:33מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

4:364:357:267:248:268:269:459:4612:5713:0020:0120:0820:4120:4819:4921:05ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:386:428:398:429:139:1710:0810:1112:2312:2517:0817:0917:3517:3616:5117:47נפאל, קטמנדו )ח(

7:177:238:589:019:389:4210:2810:3112:3312:3616:5016:4917:2217:2116:2917:33סין, בייג'ין )ח(

6:526:559:209:239:519:5410:5310:5613:2413:2618:5518:5819:1919:2218:3919:31סינגפור, סינגפור )ח(

7:247:328:298:349:239:2810:0510:0911:5511:5815:2615:2416:0916:0715:0616:23פולין, ורשא )ח(

5:345:368:128:148:448:469:509:5212:3012:3218:2118:2518:4618:4918:0618:59פרו, לימה )ח(

8:028:099:299:3310:1410:1911:0111:0413:0013:0316:5816:5617:3417:3316:3817:46צרפת, ליאון )ח(

8:248:319:419:4510:3010:3511:1511:1913:1013:1316:5816:5617:3517:3316:3817:48צרפת, פריז )ח(

5:505:538:158:188:468:489:479:5012:1612:1817:4217:4418:0618:0817:2618:17קולומביה, בוגוטה )ח(

7:327:389:049:089:489:5210:3510:3912:3712:3916:4416:4417:1617:1516:2617:28קנדה, טורונטו )ח(

7:157:218:428:469:279:3210:1410:1812:1412:1616:1316:1216:4816:4715:5417:00קנדה, מונטריאול )ח(

6:356:418:258:299:039:079:559:5812:0512:0716:3416:3417:0317:0416:1617:15קפריסין, לרנקה )ח(

8:589:069:529:5710:4910:5511:2911:3413:1613:1816:3316:3017:2017:1716:1217:34רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:368:459:269:3110:2510:3111:0511:0912:4912:5116:0516:0216:4916:4615:4417:04רוסיה, מוסקבה )ח(

7:487:559:109:149:5710:0210:4310:4712:4012:4316:3316:3117:1017:0916:1317:23רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:538:009:159:1910:0210:0710:4810:5212:4512:4816:4216:4017:1417:1316:2217:27שוויץ, ציריך )ח(

6:266:308:438:469:159:1810:1410:1612:3712:4017:4917:5018:1318:1517:3218:24תאילנד, בנגקוק )ח(



רפז לוח זמנים לשבוע פרשת מקץ בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:546:589:059:089:389:4110:3510:3812:5512:5817:5617:5818:2218:2317:3918:33מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

4:364:357:267:248:268:269:459:4612:5713:0020:0120:0820:4120:4819:4921:05ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:386:428:398:429:139:1710:0810:1112:2312:2517:0817:0917:3517:3616:5117:47נפאל, קטמנדו )ח(

7:177:238:589:019:389:4210:2810:3112:3312:3616:5016:4917:2217:2116:2917:33סין, בייג'ין )ח(

6:526:559:209:239:519:5410:5310:5613:2413:2618:5518:5819:1919:2218:3919:31סינגפור, סינגפור )ח(

7:247:328:298:349:239:2810:0510:0911:5511:5815:2615:2416:0916:0715:0616:23פולין, ורשא )ח(

5:345:368:128:148:448:469:509:5212:3012:3218:2118:2518:4618:4918:0618:59פרו, לימה )ח(

8:028:099:299:3310:1410:1911:0111:0413:0013:0316:5816:5617:3417:3316:3817:46צרפת, ליאון )ח(

8:248:319:419:4510:3010:3511:1511:1913:1013:1316:5816:5617:3517:3316:3817:48צרפת, פריז )ח(

5:505:538:158:188:468:489:479:5012:1612:1817:4217:4418:0618:0817:2618:17קולומביה, בוגוטה )ח(

7:327:389:049:089:489:5210:3510:3912:3712:3916:4416:4417:1617:1516:2617:28קנדה, טורונטו )ח(

7:157:218:428:469:279:3210:1410:1812:1412:1616:1316:1216:4816:4715:5417:00קנדה, מונטריאול )ח(

6:356:418:258:299:039:079:559:5812:0512:0716:3416:3417:0317:0416:1617:15קפריסין, לרנקה )ח(

8:589:069:529:5710:4910:5511:2911:3413:1613:1816:3316:3017:2017:1716:1217:34רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:368:459:269:3110:2510:3111:0511:0912:4912:5116:0516:0216:4916:4615:4417:04רוסיה, מוסקבה )ח(

7:487:559:109:149:5710:0210:4310:4712:4012:4316:3316:3117:1017:0916:1317:23רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:538:009:159:1910:0210:0710:4810:5212:4512:4816:4216:4017:1417:1316:2217:27שוויץ, ציריך )ח(

6:266:308:438:469:159:1810:1410:1612:3712:4017:4917:5018:1318:1517:3218:24תאילנד, בנגקוק )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 



   הורידו את יישומון
דבר מלכות

מחנות היישומים 

תפלת הדרך

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר 

הימים שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ּתְ ְיָי, ׁשוֵֹמַע  ה  רּוְך ַאּתָ ּבָ ה:  ל־ּפֶ ּכָ ת  ִפּלַ ּתְ ה ׁשוֵֹמַע  י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ַמע קוֹל  ְוִתׁשְ ֲחָסִדים טוִֹבים 

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי וזוגתו אורלי

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי ואור אבנר הלוי שיחיו
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